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#ά σημειώση μεγάλην επ ιτυχίαν είνε οτι, αμέσως μετά  
την πρώτην αναγγελίαν, πλεΐστοι άναγνώσται μας ηρχι- 
ααν νά μας ερωτοϋν άννπομόνως πότε ■&·' άρχίστ] ή δη
μοσίευα ίς του. ν

Θ' άρχίση ΠΡΟΣΕΧΩΣ, μην άννπομονεϊτε. Φροντί
σατε μόνον νά τό παραχολου&ήσετε δλαι καί δλοι άπό  
τήν αρχήν, νά μή χάσετε ούτε μίαν παράγραφόν του, 
ουτε μίαν λέξιν του, διότι είνε, δχι μόνον τό έχλεχτότε- 
ρον απ ό δσα έδημοσίενσεν εως τώρα ή « Σ φ αίρα*, άλλά 
χαι ένα άπ ό τά δυνατώτερα χαι συγχλονιοτιχώτερα χοι- 
νωνιχά έργα, που έχουν γραφή εις τήν 'Ελλάδα.

Τό ϋ·έμα, περί τό όποιον στρέφεται, ή πλοκή του, 
τα επεισόδιά του, α ί άναπτυσσόμεναι ίδέαι. ή γλώσσα του, 
αποτελούν σΰνολον συναρπαστικόν, πλήρες γενιχον εν
διαφέροντος χαι αία&ητιχών συγχινήσζων.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Π Ι Θ Ε ° Ρ Η 2 Ι2  T H S  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

1

' t p z jM h  ' S V c v o K p n a  
ν.----------------------- -—  -----------------------

J

ΑΘΗΝΑΙ 1 9 2 0 . - Ε Τ Ο Σ  Β' ΑΡΙΘ. 5 8  
·—

«ΕΑΒΒΑΤΟΝ 8  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  
»»

ΕΚ Α ΣΤΟ Ν  ΦΥΛΛΌΝ ΛΕΠ ΤΑ  3 0

Έ πιστολαΐ καί έπ ιταγαΐ απ' εΰ&είας 
πρός τήν Αιεύ&ννοιν

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΑΡΑ~ΤΗ ΠΑΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
’Οδός Ά γιον  Κωνσταντίνον άρι&. 7.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησία δο· 15.— 
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Μια αποδειξις δτι τό νέον μας ανάγνωσμα

Η Χ Ε Ι Ρ Α Φ Ε Τ Η Μ Ε Ν Η  Δ Α Κ Τ Ϊ Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ



IBIC Η  Σ Τ Η Λ Η  Μ Ο Ύ »  )|ΗΙ
’Εκτός τοϋ «Καρναβαλιού» τοΰ κ. Γρ. Τσο- 

*ά, τό όποιον καί δημοσιεύω, τ' άλλα έμμε
τρα παρουσιάζουν τοϋ to τό περίεργον, ότι ένφ 
β/.α σχεδόν είνβ καλούτσικα, όμως τό καθένα 
εχει και τά λάθη του, τέτοια δέ :ιού νά μήν 
μπορώ νά τάπαραβλέψιο. ‘Ο κ. Ν> I .  ΓριΛ., 
στά «Φιλιά» του μέν μετασκευάζει τούς στί
χους μιάς καντάδας, «Στό καλό» του δέ Βι- 
ζυηνό. ’Ακουστέ >4αί σείς καί κρίνετε.
Λυγίζουνε τά πόδια μον.. Αυπήφον με γονατιστό 
άργά τά μάτια μου σφάλλουν π ιά  νά οε βλέπω 

κ' ειν' ή ζωή μου ιτιά χολή [δεν μπορώ 
—Γλνχειά μον ωρα σου καλή I

γράφει ό φίλος. Κι' ό Βιζυηνός γράφει :
Φιυρτούνιασενή &άλασσακαίβουρ*ωΰτ}καντ'ι βουνά! 
εϊνε βουβά τ ’ άηδ»νια μας καί ία »νρ·νια σκοτεινά, 

χ' ή δόλια μβυ ματιά Φολή, 
παιδί μου, ώρα οου καλή 1

Χ ά  οε ΛΛΐδίψ’ i  Π λ ά ατψ  μ ο ν ,κ ατη ρ αμ ίν η ξ ιν η τ ιιά Ι  
Μ άς παίρνεις τα π α ιδ ά κ ια  α α ς  καί μ ά ;  άγ ίν εις  στη 

χ α ί πίνουμε τάοη χολή [φ ω τ ιά ,
οταν τά λ έμ ' ι& ρ α  καλή /»

Βέβαια δέν αντιγράφει, άλλ’ άφοΰ εχη αΰτό 
τό έλάτωμα—γιατί είνε έλάττωμα νάέπηρεά- 
ζ·ται κανείς τόσο δουλικά γιατί κάθεται καί 
γράφει μέ πρόσφατες έντυπώσεις καί δή άπό 
ποιήματα ποϋ ή άξια τους έγκειται περισσό
τερο στό ρυθμικό παιγνίδισμα, παρά στήν 
Ιδέα; Γιατί πάεε γυρεύοντας άλυσσίδες, δέν 
καταλαβαίνω. *0  κ. Εύγ. Εύγ. έγραψε οέ μιά 
στιγμή ωραίας συγκινήσεως, άλλά δυστυχώς 
ένεπλάκη κι* αύτός στήν παγίδα τής φό^μτς, 
τοΰ σκέρτσου κ’ έθυσίασβ τήνούσία. Ή  «Κα- 
τάρα» τοΰ κ. I. Νικ., έχει πλούιια ρίμα, άλλ* 
οΰτε τίποτε καινούριο μάς λέγει, ούτε κάν 
παλιό μέ καινούριον τρόπο. Ό  κ. Γ  Δ Β ιρ ., 
κάμνει παρατονίες καί χωρίς λόγο. συσκοτί
ζει τό νόημα. Έ ξ  άλλου τόν άδιχεΐ φοβερά ή 
τόση αδυναμία ποΰ έχει στά σύνθετα. Πραγ- 
ματικώς ή νλώσσά μας στά σύνθετα Λείχνει 
όλη τήν άσύγκοιτη σρελτέτσα της, κ* εΐ ε α 
λήθεια ώ ραία δταν τηρούνται κάποια όρια 
καί μερικοί κανόνες, ηχητικοί μά·λον παρά 
γραμματικοί. Συγχωρεϊται δέ κάποια ύπέρβα- 
σις στόν ποιητή, λλά ποϋ νά έχη τΛν λόγον 
της. Π. χ. τό σύι’θβτο φ ε ιδ ο γ λ υ ο τ ρ ώ  δέν υ
πάρχει και οΰίβ έπιτρίπεται γραμματικώς. 
*Ω, τόσο δικαιώνομε τόν ποιητή ότανγράφβ: 
Φ ωταδερό φ ειδογλυστρδ »’ άφ ρόζω ατο  κ α ρ άβ ι  
θυσιάζοντα δηλαδή,τήν δρθοέπεια στήν ανάγ
κην τοΰ φθόγγου «φ». Άλλ* άς είνε. Άλλοτε 
μιλώ έκτενέσιερα γι’ αύτό. Ό  «Νάρκισσος» 
πάλι καί ή «ΕΙκόνα» τοϋ κ. Δ 2 . Δήμ. άψο
γα μέν άλλά...— πώς νά τό εξηγήσω τώρα μέ 
δυό λόγια αύτό τό «άλλά»... Νά' στή φιλο
λογία, στήν τέχνη έν γένει, μόνο τά μέτρια 
πράγματα είνε τελείως άψογα καί μόνον ot 
μαθηταί γράφουν άψογα θέματα' οί διδάσκα
λοι πάντα κάμνουν λάθη καί ct μεγάλοι τε- 
χνϊται είνε κατά κανόνα καί μεγάλοι άμαρτω- 
λοί. Ένα παράδειγμα δικό μας : Ό  κ. Πο- 
λέμης γράφει στίχους χωρίς κανένα άπ* τά 
τόσα σφάλματα τοϋ Παλαμά, κι' δμως ό κ. 
Πολέμης i>iv είνε Παλαμας.,.Έν προκειμένφ, 
θά προτιμούσα τά ποιήματα τοϋ κ. Δ Σ. 
Αημ., νά μή ήσαν τόσο άψογα, άλλά νά είχαν 
περισσότερη ζωή.
ί /Απορρίπτονται επίσης τά Ιμμετρα τών κ.κ. 
Τ. Τιρ., Κ. Ξ. Στυλ., Ν. Α. Κυρ., Μ. Καστρ., 
Σ. Α. Θεοδ. καί Φ. Κ. Σ.

Άπ'τά πεζά ένέκρινα,γιά τό λαογραφικό του 
ένδιαφέρον μάλλον, τό τοϋ κ. Γ. Καπ., δχι 
δέ τά τών κ κ. Π. Παπ., Γ . Β τλ .— διόλου 
καλλίτερο άπ’ τό πρώτο —καί τής Δ)δος Φ. Σ.

Ο  Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ χ- χ. Σ ΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

'Επειδή άναλόγως με τήν ύπερτίμησιν τοΰ 
φύλλου ηύξήθη καί ή συνδρομή, δηλοϋμεν 
δτι, έξαιρετικώς διά τούς έχοντας ήδη προ
πληρώσει, θά λογισθή αΰτη είς τήν παλαιάν 
τιμήν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Διά τοϋ ΰπ* άριθ. 49ον φύλλου τής 7ης Δε
κεμβρίου π. έ., προεκηούχθη άγνωστός πρω
τότυπος διαγωνισμός έπί τοΰ διηγήματος 
«Στό Φώς». At γνώμαι τών μετασχόντων έδη- 
μοσιεύθησαν κατ’ αΰξοντα άριθμόν είς τά ΰπ’ 
άριθ. 50, 51, 52,^54, 55 καί 57 φύλλα. Κα- 
λεϊσθε λοιπόν ν* άποφανθήτε ποιά είνε ή καλ- 
λιτέρα έξ αυτών. Ό  λύτης τοΰ όποιου ή ά- 
πάντησις θά συγκεντρώσω τάς περισσοτέρας 
ψήφους, θά λάβυ 25δραχμον βραβεΐον. Προ
θεσμία τάσσεται μέχρι 10 έ. μ. Μαρτίου, τ* 
αποτελέσματα δέ τής ψηφοφορίας θ ' άνακοι- 
νωθώσι διά τοΰ ΰπ' άριθ. 63 φύλλου τής 14)3.

τήν ζωήν του αη ι «»
r  S X E H A  E C A .I E O r X S I A  S

Μέ μίαν χειρονομίαν ή Μαντώ ύπεγείρει 
τήν ρόμπαν τη;, έκτείνει τό πόδι της, τό 
καμπυλώνει είς τόν αστράγαλον καί έρωτά :

—Πώς τά βρίσκεις αύτά τά μικρά γοβάκια;
—Χαριτωμένα.
—Δέν φαίνονται πώς είνε έ.τιδιωρθωμένα;.. 

Γιατί, τό βλέπεις βέβαια, είνε έκεΐνα ποΰ έ
καμα πέρυσι θυμάσαι; Μοϋ τά είχαν κάμει 
άθλια.

— Ώ ς τόσο ή φόρμα τους είνε εύμορφη, 
παρατηρεί ό κύριος.

— Ναί, μά έχουν ενα έλάττωμα, έκεΐ, στά 
πλάγια.

— Τώρα μόνον πού μοΰ τό λές, τό παρα
τηρώ, άλλοιώς... 'Οπωσδήποτε, προσοχή 
τώρα : Ά ν σε σιενεύουν, άν σέ σφίγγουν που
θενά, μήν τά φορέσης !

—Νά μέ στε>εύουν ! Κ ίθ* άλλο. Εϊνεπλα- 
τειά σάν παντόφλες ! Κύτταξ* μέ πόση ευκο
λία μπαινοβγαίνουν. Άλλως ιε, τό ξεύρεις, 
είνε τόσο μικρό τό πόδι μου, πού ποτέ δέν 
μέ στενοχωρούν τα παπούτσια...

Ό  κύριος έχει έκ πείρας έλαφράς αναρρή
σεις έπ' αύτοΰ, ιάς οποίας δμως δον θεωρεί 
φρόνιμον νά διαιυπώαη έκείνην τήν ώραν.

— Είμαι ένθουσιασμένη, καταλήγει ή Μαντώ. 
Ό  χρωματισμός τους πηγαίνει θαυμάσια μέ 
τό φόρεμά μο»· θά νόμιζε κανείς πώς τά πα- 
ρήγγειλα έπίτηδες.

Άφοϋ ρίπω κατηύνασε τάς ανησυχίας τοΰ 
κυρίου, ή Μαντώ ντύνεται' δειπνούν έν σπου
δή καί τέλος φθάνουν εις τό θέατρον—άρ- 
κειά άργά,—όπως πάντοτε, άκριβώς δσον 
φθάνει διά νά ενοχλήσουν όλους τούς καθη- 
μένους είς τήν Ιδίαν σειράν τών καθισμάτων 
των. Ή  αίθουσα είνε παγερά. Ό  κύριος συμ
βουλεύει τήν κυρίαν να μήν άφήση τό μαντώ 
της' έκείνη δμω; τ^ν διαβεβαιώνει δτι δέν 
κρυώνει καΟο) ου Άλλως τε κρατεί μεγάλη 
ζέστη αύτή ή τ ύλλινη εσάρπα, πού έχει ρίξει 
εις τούς ώμους της.

Ή  παράστασις τελειώνει. Είς τήν έξοδον 
ό κύριος ζ η ε ΐ  ενα αμάξι. Αμάξι δμως δέν 
άναφαίνεται ποιθενά. Είνε παγωνιά' ό άνεμος 
σφυρίζει. Τό προτιμώτερον είνε, άντί νά πε
ριμένουν έκεΐ μέσ' στό κρϋο τό πέρασμα ένός 
αμαξιού, ·>ά τ έξουν μιά στιγμή ώς τήν 'Ο 
μόνοια, δπου ασφαλώς θά βροΰν ενα.

Ό  κύριος περνά τό μπράτσο του ΰπό τό 
μπράτσο τής γυναικός του καί τήν ύδηγεΐ. 
Ή  Μαντώ σκοντάπτει, τήν ύποβαστά.

—Βάδιζε λιγάκι γρήγορα.
Ή  Μαντώ υπακούει. Άλλά τά πόδια δια

μαρτύρονται. Τά παπούτσια της άρχίζουν νά 
τήν στενοχωρούν φρικιά, τόσο δαγκά\ει τά 
χείλη της άπό τόν πόνον. Δέν λέγει δμως τί
ποτε.

Έ πί τέλους βρίσκουν ένα άμάξι. Ό  κύριος 
παρατηρεί :

—Καλλίτερα πού βαδίσαμε λίγο. Ά ν περι
μέναμε άκομη έκεΐ. θ ’ άρπάζαμε συνάχι.

Ή  Μαντώ έξακολουθεϊ νά σιωπά Μόλις 
δμως φθάνουν είς *0  σπίτι, ή προίτη της 
δουλειά είνε νά πετάξη τό ένα μετά τό άλλο 
τά παπούτσια της, μέ έ'να στεναγμόν άνακου- 
φίσεως.

Τί, σέ πονοΰν ; Δέν σοΰ τώλεγα έγώ πώς 
σοΰ είνε στενά!

Αύτό είνε πολύ· ή Μαντώ επαναστατεί :
—Στενά εΙ>ε ! Τί έπιμονή πού τήν έχεις !
— Τότε γιατί σέ πονοΰν ;
—Γιατί μ’ έκαμες νά τρέξω σάν τρελλή, 

κι* αύτά τά γοβάκια δέν είνε γιά περπάτημα !
‘Ο ατυχής κύριος μένει άναπολόγητο;. Διότι 

βέβαια, είνε εντελώς άδύνατον νά καταπείση 
κανείς μιά γυναίκα, δτι άν τά παπούτσια της 
είνε άρκετά ευρύχωρα, ήμπορεΐ νά διανύσ  ̂
χιλιόμετρα ολόκληρα, δίχως νά τής πονέσουν 
τά πόδια. Καί όέν θά τήν καταπείση, διότι 
άπλούστατα δέν θέλει νά πεισθή. ‘Δττιχ.

ρ  Ε Ρ Υ Θ Ρ Α  Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ  « 

Γ Ι Α Τ Ι ;

Ρέ βόμπυρα, μήμπως τό πίστεψες 
πού σού'ειπα κάποτε πώς είσαι μπάνικη 
καί στής επιφυλάξεις τώρα τώρριξες 
σά Γερουσία Αμερικάνικη ; -

Κύττα καλά γιατί θά γένω Άγγλόγαλλος 
κ" εκδοσι θά ζητήξω νά σοΰ κάνουνε 
κι" ώς ένοχο απιστίας στήν άγάπη μας 
υπό τόν έλεγχό μου νά σέ βάνουνε.

Μ Π Ο Λ Σ Ε Β Ι Κ Ο Ξ

ΛΙΑΝ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ

Νέον πρω τότυπον Έλλην. ανάγνωσμα

Ιβ ΙΡ ε τ ς χ ο ι  τ ο »  s A . g g o f ^ [a l
[ ηγονν ομιλία ι inixaoQOiJ

Κεκατηραμέναι 
Άποκρεαΐ 
σατανοειδεΐς 
καί πειρασμικαί, 
τό όποιον
έξάπτουσι τά αίματα 
τών άνέρων 
έν τφ κρανίον 
καί πρό πανδός 
τών έργενείων, 
οιπερ έρ/ούμενοι 
είς έπιμιξίαν 
μετά πλείσθων γυνών 
γλενδωσ«·ν 
έν άκολασίαν, 
ένεκα τή; μασκός 
τήν προστασίαν 
καίτήνέμβοροκι ασοποσίαν 

δπται ύπεξεγείρουσι τά >ευ(φ)ρικά των συ
νθήματα,

τούς ένεβάλλουν είς ερμαφρόδιτα όλισθήματα 
καί τότε άρχονδαι τά παραστρατήματα, 
όποτοΰν πλέον βλασφήμα τα.
Οΰιω καγώ έπεμβούς ένιι χορεπτοδιδασκαλεϊον 
βρίθοντι κοριτσοπούλων μεμασχαρευμένων, τό 
τάπτα μοί έρρίξαντο χονδρικώς, [όποιον 
προγκηδόν, κομφετίως καί σερπαντινικώς 
καί μοί μετεβαλον τόν άδόξασθον άπηνώς. 
"Οτε δ’ ήβουλήθην χορεϋσαι ταγκόν, 
άπανδαι μέ αύεαπηρνήσανιο όμοθυμαδόν 
καί μοί έβόων : «ώ, κατεψυγμένε 
γηραιέ πεπαραλυμένε !>
Ένδοαπείς καί χολωθείς έπήροντά όμμάτιάμου 
καί έξεεράτην είς φυγήν μεταβηκώς εις τήν

[«άμ*ρά μου, 
όπόθεν έκοιμησάμην κακώς καί ψυχρώς 
καί γάρ έν τφ κραβάτίρ μοναχικός, 
τό όποιον
έν άγκαλίςι μίτά τών προσκβφαλίων.

* 0  Άγκα&Λγγελος

S K a p v a  6  ά  j  ι
Απόψε μάς προσμένει άγνό μεθύσι, 
τάιλαζωτό σου ντόμινο ντύσου καί χίϊμβ, 
καθένας μας θά πιή καί θά μεθύση, 
άπ' τή; χαράς τό άχνορρόδινο μπουκάλι* 
κι’ άγκαλιασμένοι όλονυχτίς ί)έ νά πειαμε, 
σάν χρυσαλλίδες στό τρελλό τό καρναβάλι.
Γέλοια καί φώτα, κομφετί, φωνές, λουλούδια 
θά μάς σκεπάσουν καί τό πόδι θά ρυθμίζη, 
τό βάλς, μέ τών πιερρότων τά τραγούδια- 
κ’ εύωδιαστό κι’ άρμονικό τ’ άνέμισμά σου, 
μέσ’ στού χορού τή ζάλη θά λικνίζη, 
τήν ψυχή μου, στ’ απαλό τ’ άνάβλεμμά σου.
Ζουμπούλι'άπόψε μέσ'στόν κόρφο σου ΰά ρίξω 
καί, ξαναμμένη άχνοφιλόντας σε στό στόμα, 
κάτ’ άπ' τή μάσκα σου φιλάκια θά ρουφήξω 
Γλυκεία μου κολομπίνα, πές μ' άκόμα 
τα τραγούδια, πού κρΐν' άγάπης μάς ΰφαίνουν 
καί τές αύγούλες προβοδοϋν κι'άργοπεθαίνουν I

Βόλος Γρ. Τσόχας
L  E E E g l  J

—Μά τέλος πάντων, εννοείτε νά μ’ άφήσετε 
ήσυχη ;

—Δέν μέ λυπίσθε...
—Σείς δέν ντρέπεσθε, γέρος άνθρωπος...
— Γέρος ναί' άλλ’ ή καρδιά...
—Νά τήν βράσετε !
—Τί κακιά πού εΐσθε...
—Μά σάς παρακαλώ· μ’ ένοχλήτε, τό κα

ταλαβαίνετε ; Σκεφθήτε καί σείς σάν άνθρω
πος: Μέ πεονάτε 30 χρόνια, ή μάλλον... πό
σων έτών εΐσθε ;

- 5 4 ,  άλλά μή βλέπης ..
—"Εστω 54, εγώ 18, άρα μέ περνάτε 36 

χρόνια. Έ χειε δηλαδή... τρεις φορές τά χρό
νια μου !

— Πόσο γλήγορα κάνατε τόν λογαριασμό, 
γιά νά βρήτε δικαιολογία στήν άρνησί σας. 
Ένφ άν ήιαν κανείς νέος...

— Μά δεν τό καταλαβαίνετε; Έτσι είνε· ψέμ- 
ματα νά σάς πώ ;

—Μά δέν θά σάς λειψή τίποτε, σάς βεβαιώ' 
τίποτε άπ’ δ,τι θά μπορούσε νά σάς προσφέρω 
ένας νέος...

—Πόσο εΐσθε άστεΐος, νά φαντάζεσθε...
— Κι’ δαως θά δήτε δτι έχω δίκαιο. Θάι 

'δήτε πόσο ευτυχισμένη θά ζήσετε Θά πάμε 
στό κτήμα, θά είσθ’ έκεΐ ή βασίλισσα, θάχετε 
άμπέλια, λειβάδια, χωράφια, βουβάλια, γελά
δια...

 ̂-  Πούφ ! Άφήστέ με σάς παρακαλώ' έχω 
τόση άποστροφή στά κεοασφόρα...

—Μά θά συνηθίσετε, άμα ζήσετε μαζί μου... 
 ___________________________ Ζ ιζάνιον

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός ΰπηρέτης μέ μισθόν Ικα
νοποιητικόν. Πληροφορίαι’ Γραφεία Σφαίρας.

Μ  Α Ι

^  ίΚοσμικη ΖΚίνηβις
’Βντβλώς έκλβκτή άπό άπόψίως συγκεντρώ- 

σβως καί πρωτοτυπίας ή μεγάλη έσπερίς ατό 
μέγαρο τής κ. Δ. Τσάτσου. Τό σουπέ παρου
σίασε κάτι τό πρωτοφανές, κατι που μάς έκα
με νά ένθυμηθούμε τό σουπέ τοΰ Παλαί Κρυ- 
στάλ τών Παρισίων, καί τάς ονειρώδεις συγ
κεντρώσεις στό μώλο τοΰ Πόντε νιελλα^Βε- 
νέτα-Μαρίνα τής Βενετίας. Μικρά τραπεζάκια 
μέ τέβσερες θέ.ιεις, μ’ ένα ένετικό φαναράκι 
καί λουλούδια. Παρευρβθησαν ό κ. Β >υρλού- 
μης μετά τή; κυρί»ς του, ό κ. Αυλάρχης, ή | 
κ. Μβλά, at δεσποινίδες Ρουγιέ, Ρικάκη, 
Μελά, Μτονιέ, Κυριακίδου, Μάνου, ή κ. Ρα- 
λού Κυριακίδου, Σακορράφου. 01 κ. κ. Άθα’ 
νασιάδης. Μάνος, Μελάς, Κυριακίδης, Γρυ 
πάρης. Μαζαράκης. Ό  χορός παρετάθη μέ
χρι τών πρωινών ωρών.

—'Ωραίος καί εκλεκτός ό χορός τής Σέρβι
κης Πρεσβείας. Έπλεόναζον αί ώραΐαι Σερ- 
βιδες κυρίαι καί άρκεταί Ρωσσίδες. _

 Ό  χορός παρα τή κ. 'Ανδρομάχη Μελά
παρουσίασε ρεκόρ ίδίςι ΰπό έποψιν τουαλεττών.

 Μοναδική άπογευματινή συγκέντρωσις
στοΰ κ. καί τής κ. Σ. Βαφειάδη. Διεκρίναμεν 
τάς Δίδας Μάνου, Σακορράφου, Καλβοκορέ· 
οη, Δαμαλά Πασπάιη, Ρωμάνου, Νεγρε- 
πόντη καί τάς κ. κ. Κορύλλου, Άθανασιάδη, 
Διομήδους κλπ.

— 'Ωραίος καί ό χορός στής κ. Ρετσίνα, 
πλουσιωτατον τό σουπέ καί εκλεκτοί οί προ
σκεκλημένοι.

— Νόστιμο καί τό σκανδαλάκι τοΰ χοροΰ 
στό ξενοδοχεΐον «Σπλέντιτ». Κάποιος νεαρός 
δανδή;, ό κ. Ν. Τ., θελησας νά ε’ισαγάγυ 
τόν περίφημον Κίς-Τρότ (χορό τών φιλιών) 
άπεδοκιμασίΐη τόσον, ώ ιτε ήναγκάσθη να 
φύγη πρό τού σουπέ.

— Άξέχασιος κι’ ό άπογευματινός χορός 
παρά τή κ. Καλβοκορέση. Χαριτωμέναι ώς 
πάντοτε αί δεσποινίδες Σκένιερ, Σακορράφου, 
Μυταράκη, Δαμαλά κλπ.

— Ο χορός παρά τή κ. Μασέ συνεκέντρω- 
σεν δλον τόν Γαλλικό καί Ελληνικό διπλω
ματικό κόσμο.

— Ό  χορός τοΰ ξενοδοχείου τής Άγνλίας 
υπήρξε κατι τό έκτακιον άπό άπόψεως δει
νών χορευτών, μβταξύ τών όποιων αί Δίδε, 
Ζϋ,ΐμη, Καρμπανου, Μπούμπουλη, Βικέλα, 
Καλβοκορέση, Άνβζίνη, Κολλά, ΘόΟχάρη, Ρε 
τσίνα, Πολίιου, Κορύλλου, Σακορράφου καί 
οι κ. κ. Πολίτης, Μποτασης, Κοι;ύλλος, Τσα- 
ισο , Μαρίνος κλπ.

Μιά ματιά ποϋ ρίξαμε στό κατάμεστο 
«Πανελλήνιο» καί μια άλλη στό «Πάνοεον» 
μάς έκαμε νά χάσουμε κάθε Ιδέα.

—Τάς ώραιοτέρας, τάς έκλεκτοτέρας καί 
τάς πλέον δείνας κωζαιζ είχε συναθροίσει 
έπί ταύτό μιά εκλεκτή συγκέντρωσις στό 
Τέ ντασάν, τή οικίας τοϋ Αρχηγού τών Άπο- 
σιολών. Σιο χαριτωμένο ιού^κικο σαλονακι 
ήοχολοΰντυ περί τοϋ Άρεως καί τής ψυχο
λογίας του έρωτος καί τή, γυναικός ώ; κοι
νωνικού παραγονιος αί Διδες . Ζερβού, Φε 
λησή, Σταθάτου, Χειμωνακη, Εμπειρικού, 
Νιύζη, Δοντά, Καψάλη, Αωρη, Πειροχείλου.

—Τρία χαριτωμένα ζευγάρια έκαμαν τέτοια 
έντύπωσι στο χωρό τής κ. Λ Φωκά, ώσιε έν- 
θουσιασθείς ό παρευρισκόμενος άκόλουθος ξέ
νης πρεσβείας έφώναξε—Σιό γάμο σας παι
διά μου.

—Πολύ νόστιμος, ώς σύνολον, ό άπογευμα- 
τινός χο«ός στού κ. καί τής κ. Κατσούλη. 
ΠολΛοί όΑ,ί /οι δμως ot παρευρεΰένιες κοί τούτο 
διοιι αί κοσμικαί Άθήναι έτοιμάζονιο διάνά 
παρευρεθούν τό έσπέρας στόν χορό τών Συγ
γραφέων.

—Άλήί)εια. Τό κοσμικώτερο γεγονός τής 
έβδομάδος ή to ό χορός τών Συγγραφέων στό 
«Αττικόν» μέ τήν φαντασμαγορική σκηνοθε
σία του, τές πολύχρωμες άράχνες πού έπλε 
καν τόν ιστό τους άπ" δλα τά μέρη τής αί 
θούσης. At ΰτέρογκοι ιιμαί δέν έκραιησαν τόν 
πλούσιο ’ Λθηναϊ*ό κόσμο, όσας εσπευσε ά- 
θρόως. Ή  εΐσαόος γενικώς ήτο 30 δραχ., τό 
άμφιί>έατρον 60, τά κάτω θεωρεία άπο 800 
ώς 2 .0 J0  οραχ. καί τό περίεργο κινητό θεω
ρείο πού περιήρχετο τήν αίθουσαν τού χορού 
σκορπίζον τήν τρέλλα κσί τήν ευθυμίαν δραχ. 
5.000. Διεκρίναμεν τάς δεσποινίδας καί κυ
ρίας Κωνσιαντοπούλου, Λέγκερη, Μερκούρη, 
Σαμαρά, Μιχαηλίδου, Κιοκπά, Βλάχου, Φιξ, 
Άδρακτά, Παξινού, Γιαννουση, Λόντου, Ζμ- 
χου, Βελουδιου, Ψιάκη, Νικολαΐδου, Φραντζή, 
Ρεμούνδου, Λυμπερακη,Οικονόμου, Ακριβού, 
Σιελλάκη, Ρετσίνα, Πωλογεώργη, Άνεζίνη, 
Φιλιππίδη, Στυλιανίδη, Μεταξά, Πολίτου, 
Τσάτσου, Γκράνβιλ, Σκουμπουρδή, Διαμαντί- 
δου κλπ.

Κωνστ. I .  Τζηρ.
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Περδίκω μ’ π’λί μ’ 
Άπού τήν πόρτα σου 

πιρνώ, γλυστράου κί 
πέφτου ούλόρθους, κι’ 
άν δέν άνοί·[|ξ νά μέ 
ί5ής, σηκώνουμι κί 
φευγου,σάν κίνά λιέμι 
μ’ άλλα λόγισ μαν
τζουράνα στού κατώι, 
νά σί δάγκουνα στού 
ζβέρκου,γάιδαρους στά 
κιραμίδια κί δέν έκου- 
ψα τα νύχια μ'.

Κατάλαβις τίπουτις 
άπ’ τ’ άνουτέρου ; Άλλου τόσου κατάλαβα κι 
ί /ώ ίέκ τού τιλιεφιαΐουν σ' Ιπιστουλάριουν, 
άπ’ είχις όστουχήσ’ κι’ δλας νά κουλλήι^ 
γραμματόσ'μου καταπάν' στ’ άπσνόγραμμα κί 
μί φουρουλόησι οΰ δγιανουμέας τρεις Λεκαοου 
π ιύλις, χουντρές, τιτράπαχις σά γρούνια θρι- 
φε«ρια, παληουθήλ’κου σιληνιασμένου κί 
παρμένου, π' νά σώμπ' ού διάτανους μέσα σ’ 
κί νάχ' κί παληούργια.

Γιατί, ούρή χαςουπρευβατίνα, νά >άθισι 
νά κΑ,ιαΐς καί να δύρεσαι κί νά χαλάς τ* ζα 
χαρένια σ' ; Φουβάσι μαθές μήν τύ /' κί μί 
ξιλουγιάσ’νι οί παξ’μάδις τώρα τ’ς Άπόκρηις 
κί πα^αστρατήσου ίδώ στ’ν Άνθήνα ; Χάειντι- 
χάειντι μακρυα Ίούεισι νυχτουμέν’ κακου- 
μοΐρα! Ίούν ξέρ’ς, οΰρή, τοϋ Μήτρου νά 
πιάνιτι καλουπίχερα για κουρόϊδου ; 'Οχι. Μ’ 
σάν οχ», οΰχιά κί γουστιρίτσα νά σί φάϊ) κί 
τήιια καλά α,ήν ξανακλάψας άλλ' βουλά, γιαιί, 
ούν)ή ψ’ν.οϋλα, ίγώ δέ θέλου νά χαλάς τά 
μαιά*ΐ“ σ' τά ώμουρφα κί τά γλαρά κί τά 
μιλιτζανιά σάν τ’ς γάτας, άπ’ εΐνι πρισμένα 
σάν κί ναν τ’ς κάν’ς μαυσάζ μί τσουκνίδα κι’ 
άλλοίθουρα —τώνα κυττάει τούν ’Αστακό κί 
τ’ άλλου τή Ζιβέρδα.

Τώρα θα μ’ πή; : πώς κί δέ ο’ παίζ’νι κα- 
σκαρίκις ίσένα αύιίνσ τά σατανουθηλ’κα τ’ς 
Άνθήνας, άπ’ έχ’νι τά μάτια τ’ς τέασιρα κί 
τά χέρια τ'ς δικατέυσιρα, γιά νά β'τάνι μα
θές στά πουρτουφόλια τ' πόσα ένα π' θά 
πέσ' ατά βρόχια τ'ς ; Γιατί ; Γιά τ' άνιί πωχ| 
τέσσιρις τρύπις κί τού ξιρό σ' τού κιφάλ' άπ’ 
δέ λιέει νά σ’ κόψ' κανιά σιάλα τού έρμου. 
Σάν είσ σύ κ’τή σάν τά σέσκουλα κί f'i νου- 
γάς( τί νά σ' κάμου Ιγώ ; Μυαλό τού λιέν’ 
αύιίνου, δέν εΐνι κ'νίνου νά σ' πάρου νιά 
δικάρα νά θαραπαής 1

Γιατί, οδρέ μπουφου, κι’ άν μί κουροΐδέ- 
ψ'νι ίμένα, τι θά καταλάβ’ν ι ; Νά μ’ παρ’νι 
τα πουλλά λιεφτά, άπού κειά π’ δέν «χου; 
Καλληώρα νάχ'μι, τού ξέρ'ς πώς δ̂ τ* οΰ Μή- 
τρους σ' φτουχούλ'ς κί φουκαράς άνθρουπους 
εΐνι. Ίγώ κ’ ίγώ είμι, ή σκούφια, τά'τσαρ’χά 
κια μ’ κί τ’ άπουδέΛ,’πμ μ’ . Οόγδόντα μιρό 
νυχ ca  νά μί ψάχν’ς, πιντάρα τσακισμέν' δέ 
θά νάβρης άπανουθιό μ’. Τ'ν κατακαϋμέν’ τ’ 
δικάρα μί τού δίκαννου τ’ν κυνηγάου, κί 
φόντις γλιέπου τ'άσ’μένιου τού φράγκου σταυ- 
ρουκουπιέμι άλύπ’ ια, σάν κί νάχου τού τίμιου 
ξύλου καταμπρουστά μ'. ΕΤχα νιά δραχμούλα 
προυψέ, άπ* τ’ φύλαγα σά φυλαχιό στούν 
-κόρφου μ’, πάει κατ' άνέμ’ κί δαύτ*, τ ’ν έ 
κανα λιανά, γιατί μυΰειπαν πώς θά πέσ’ ένεκα 
τού συνάλλαγμα. Σ’νάλλαγμα άπ’ έδου, ίσχρου- 
κέρδεια άπ’ έκει, μπουλσιβικιομός πάρα πέρα, 
διάουλους τ' μάννα τ'ς, τρίβουλους xovvj πα
τέρα τ’ς, έχασα κ’ Ιγώ τού νούμιρου τ’ς δι- 
καρός η’ ήσύχασα.

Νια κι’ έχ'νι εισ’ τάπράμματα, τί φόβου 
έχου άπ’ τ’ς παξ'μαδουκλιέφτρις ; Δύτίνις κι* 
δχι Ιγώ βγαίν'νι ζημιουμένις. Ά κ ’ νά ίδής κί 
τήρα ν' άκούιις για να κρίν’ς κ’ έξ άπατού σ’ 
άν σ’ λιέου άλήθεια :

Ψές τού βράο’ πήγαμαν αντάμα μί κατ’ 
χουριανούς στό «Ούλύμπια». Μπαίνου μέσα, 
στρώνουμι σί νιά καρέκλα κι’ άγνάντιβα τ’ς 
άντροι κί γ’ναΐκοι άπ’ έφιρναν ζιβγαρουτά 
δυό-δυό γυρ'βουλιές, σάν κί νάν τ’ς είχαν βάλ’ 
νέφτ’ στούν άπαυτό τ’ς. Ά δ ' ίκεΐ π' καθόμ’να 
κι χάζιβα, ίέρχιτι νιά κωκονίτσα σ'μά μ' άπ' 
φοραγι Ιέξουμου Ισθής, σάν κί νά λιέμι μί τά 
νυχτ'κα «’ς, ούλόζαρκη ή άφ'λότ'μη κί χα- 
σκουγέλοΐ μιτ* ίμένα. Κι* απ' είχι κάτ’ μπρά
τσα κάτασ-χρα κ* ίλλουστρασιόν σαν κί νάν 
τ’ς έκανι πεντικιούρ.

— Χορεύουμ’ ένα βάλς; μ* λιέει.
— Χί νά βάλ’ς ; τσ’ λιέου. θά βάλου ή 

θά χουρέψ’·ιι;
— Καλέ δχι, δ έ  σοΰ λέω νά βάλης τίποτε.

.©  (Β
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—Άφοΰ ό τόσον ύποχρεωτικός σύζυγός σας 
είχε τήν εύ/ένειαν νά μάς άφησα μόνουί, 
άγαπητή κυρία, επωφελούμαι τή ' ευκαιρίας 
νά σάς έκφράσω... Ώ  μή δυσανασχετήτε, δέν 
σάς είπα τίποτε... μά τί σάς είπα ; Να θέσω 
έν άμφιβόλψ τήν συζυγικήν σας πίστιν, Ιγώ ; 
Ώ , ποτέ ! Ακριβώς μάλισια, άν ήθέληπα νά 
προβώ είς έξομολόγησιν, ή to διά νά αισθαν
θώ ιίιιοτε περισσότερον παρά τήν ήδονικήν 
ταραχήν σας, δταν θά μοϋ πήιε τό «δχι», σ- 
φοΰ προηγουμένως άκου7ειε τά λόγια μου, 
τέτοια λόγια πού νά σάς διεγείρουν καί νά 
αίσθανθήιε μιάν ήδονικήν φρικίασιν νά δια- 
τρέχη τά μέλη σας... Σάς φαίνεται περίεργον 
πώς αισθάνομαι εΰχαρίστησιν μ’ αύτό ; Πε
ρίεργον ; Θά αισθάνομαι δτι καί σείς, θά εν
νοώ δτι έκεΐνο τό «δχι» δέν τό άπευΟύιετε είς 
εμέ, άλλά στό σώμά σας, στάς αισθήσεις σας, 
τών βποίων αί εξάψεις σάς φοβίζουν, τών ό
ποιων αΐ όρμαί σάς τρομάζουν μήπως ύπερ- 
νικήσουν τήν άνιοχήν σας... Δέν είνε έτσι ; 
Μήν ντοέπεσθε, αύτό είνε άκριβώ;. Τί ώφε- 
λεϊ άν τό άρνείσθε ; "Έπειτα όταν μιά γυ

ναίκα βρεθή μόνη μ’ εναν άνδρα καί^τόν ά- 
φήσυ να τής διηγηθή έρωτικές ίστβρίες, "είνε 
ώς νά τού έπιιρέ.τβ νά σκεφθή δτι άν αί πε
ριστάσεις... θα μπορούμε νά συμπλήρωσή τήν 
σειρόν τών Ιστοριών του καί μέ μιαν άλλην ώ- 
ραιοτέραν άκόμη, τής οποίας αύτή θα ήτο ή 
ήρωΐ;, καί όποία ήρωΤς ! ύπερτέρα εαυτής 
καί άνευ προηγουμένου... Δέν τό παραδέχε- 
σί>8 αύτό ; Βέβαια- πώς νά μή τό παραδβ- 
χθήτεάφοΰ είνε γεγονός ;. . Δέν θυμάσθε προ
χθές τί εύχαήστηαιν ήβ0άνεβί>ε πού σάς ά- 
φηγούμην τέιοια άνέκδοτα... Πώς είχατβπρο
σηλωμένα έπάνω μου τά γλαρά σας μάτια... 
Τα ένοιωθα ΰγρά-ύγρά, σάν νά έσταζαν... Νά 
σάς ’πώ τί λέγατε μέσα σας ; Νά σάς πώ ; 
Σκεπτόσαστε: «Μά γιατί εύχαριστεΐται τάχα νά 
μού λεγο τέτοια. Δέν καταλ"βαίνει πώς μέσκαν- 
δαλίζει ή τό κάμνει επίτηδες; Βέβαια επίτηδες 
τόκαμνει γιά νά παρασυρθώ καί να κριματίσω». 
Καί θά παρεσυρεσθε άναμφιβόλως άν... Πέ- 
σιε μου αλήθεια, αύϊό δέν σκεπτόσασθε ; ΤΩ, 
εύχαριστώ, άγαπητή κυρία· καί βεβαιωθήτε 
διι έκαμώ άπείρ ας τήν είλικρί εια καί τήν 
καλωιύνη πού άπητεΐιτο διά νά τ’ ομολογή
σετε. Kui κάμνω εκκλησιν σ’ αύιή τήν ίδια 
είλικρίνειά σας για μια άκόμη 8ρώ<:ησιν : δταν 
χωρισθήκαμε έπειια, κ’ έπιααμ τό χεράκι σας, 
δεν αίσ»α*θήκαι8 ένα ρίγος, σάν νά μή ήσαν 
τά χέρια μας «ού ενιονονιο, άλλά τά χε λη 
μας, τά σώματά μας καί κάτι άλλο άκομη, 
κάτι άλλο.. Ναί; Είδατε λοιπόν πού σάς έ- 
νοια>θα ; Καί πώς άγωνιζόοαστε διά νά καια- 
σιεί/.ετε μέσα σας μιά θερμή πρόσκλησι πού 
σάς ήρ^ειο στα ύπο ρέμοντα χείλη, μιΑ βουβή 
πρόσκλησι ν, πού άν ήιαν τρόπος ν' ακουιθή, 
θάλεγε : «ΑΪ! μού είνε άδύνατον πιά... Πώς 
μέ καναιε έτσι...καί τώρα μ’ άφήν(<ε...τί κα
κός πού »ΐσ ιε ! φβύγειε I φεύγετε;» Λοιπόν, 
αύτό ή «ο, ναι, εύχαρισιώ, άγαπητή κυρία, 
εύχιιρισΕώ. Μά... τί έχετε ; άέρα ; ό, ίσιε τήν 
βενιαλλια σας καί συνέλθετε I δι’ όνομα τοΰ 
Θεού, άγαπητή κυρία, ήκουσα βήιατα... σύν
ελθετε τώρα...άλλοτε... Διπλωμάτης

Τό βαλς, τό χορό νά χορέψουμε Δέν τό ξέρεις ;
— Άκα.
— Τόεε Ινα φόξ-τρόξ. Τό ξέρεις αύτό;
— Τού ξέρου, τσ’ άπουκρίν’μι, κι* άνάθιμα 

κι’ αν ήξιρα ποΰθι πάν τά τέσσιρα.
Τ ’ν κομού ίπ’ ώμ’ κι’ άρχ'νάου νά φέρνου 

κ ' ίγώ γυρ'βουλιά μαζύ μί τ'ς άλλ*νοΐ, βρουν- 
τουλογώνιας τ’ν προυκαδοϋρα σάν κί τ' άλό- 
γαια π’ παιάν τού στάρ’ σι’ άλών’. Ίέτσ ’ είν’ 
αύτίνους ού χουρός Κι’ άπέ μ' λιέει:

— Πάρε μ' ένα αύγό.
— Αύγό θέλ'ς ; Μ' τί διάουλου ! Δέν εφαΐς 

στού σπίτι σ’ καλό μ’ κί χαλιεύβ’ς αύγό ;
"Υστιρα κατάλαβα πώς ήΟιλι άτ’ τ’ άλλα 

τά ψεύι’κα αύγά, άπ’ τά βοςδς στ’ν κόκκα 
τ ’ άλλ’νοϋ κί σκουρπάν χαριοαπόλιεμου. Μ’ 
έλα π’ έκειό τού σαφρακιασμένου π’ τά πού- 
λαγι, ήθιλι νιάμ’συ φράγκα γιά τού καθένα 
κ’ ίγώ τ’ είχις Γιάνν’ τ’ είχα πάντα, δικα- 
ράκι δέν είχα.

— Δέ σ'παίρνου, τ'ς λιέου.— Γ ια τί;—Γιατί 
δέν άδβιάζου, έχον άπλουμένουν τραχανά κί 
δέν μ' βουλεΐ.

Θύμουσι κ' έφ’γι. Κι' άπέ; Σάν έφ’γι, ζί 
μάν φούς, δπους λιέν κ’ ot Γαλέοι. Τ εΐ·α, 
τί έχασα ίγώ ; Μιζέ άπό μπράτσου πήρα, πεν
τάρα δέν πλήρουσα, κ’ ίδϋίΐι πάν κ’ οί άλλ’. 
Ά ν τ'ς άρέσ' κι' άν σ* άρέσ’ *ίδ’ άλλοιώς 
γειά σ’ κι* άντίου κί δέ σέ πικρουγλυκουφιλΛ 

Μήτρους Κουρ ’νόγαλονς
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W v j j o i ,  iJ v j j o i . . .
Τοΰ Γκύ  vie Μ ωηασσάν

— Δέν είνε καί τίποτε έκτακτο δτι ένας ζη
τιάνος έγινε αιτία νά γνωριοθήτε μέ μιά γυ
ναίκα, γιατί ό ζητιάνος είνε επιτέλους άν
θρωπος, έχει γλώσσα, έχει τόσα πράγματα... 
Πώς σάς φαίνεται δμως ν' αποκτήσετε μιά 
γυναίκα νά τήν κάνετε δική σας, εντελώς δική 
σας έξ αιτίας λίγων ψύλλων ;.. .

— Ώ χ αδερφέ ! τά παραλές...
— Καί δμως είνε ή καθαρά αλήθεια’ τί

ποτε περισσότερο παρά μερικοί ψύλλοι μ' έ
καναν νά γίνω ό εραστής τής Ζυζής, τής ω
ραίας αύτής ηθοποιού καί νά πώς : Θυμάσθε 
πέρσυ τήν μικρή έκθεσι γλυπτικής πού έγινε 
στό Σαίν-Κλοϋ. Δέν ξέρω πώς μοϋ ήρθε νά 
πάω. Πήρα μιά μικρή βαλίτσα καί σέ λίγο 
ήμουν στό βαποράκι μ’ αρκετούς άλλους.Κατά 
τό μεσημέρι φθάσαμε. Μά ήχο άδύνατον, εν
τελώς αδύνατον νά βρώ δωμάτιο σέ ξενοδο
χείο. "Ολα τάφερα γύρα, στάθηκε άδύ
νατον. Γ ι’ αύχό καί 'γώ παράχησα τούς με- 
μάλους τίτλους τών «Πάλλας Ότέλ», «Πάλλας 
Έμπεριάλ», καί ζήχησα κάποια στέγη όποια- 
δήποτε, έστω καί σέ κανένα σάν τό ξενοδο
χείο ό «Σηκουάνας». 'Αλλά καί 'κεΐ βτάθκε 
άδύναχον. Τράβηξα κ’ έγώ παραμέσα, κ’ έ
πειτα άπό τριών ώρών ψάξιμο, βρήκα τέλος 
ενα δωμάτιο στό ξενοδοχείο τής < Λευκής Ά ρ 
κτου». Θάχετε άκουστά τέτοια ονόματα καί 
καταλαβαίνετε τί είδους ξενοδοχείο ήτο αύτό 
ποΰ βρήκα. Σάς προσθέχω μόνον δτι συμ- 
φώνησα ένα δωμάτιο πρός τό δάσος μέ μία 
δραχμή.

»Όλο τ' απόγευμα έφερνα βόλτα. 'Αλλά 
πάντα καί πρόσεχα μή μέ συναντήσω κανείς 
καί μέ ρωχήββ ποΰ έμενα..,‘Ησύχασα ώςτόσο 
δταν στό Καφφέ-Ζωρζέτ ακόυσα κάποιον κύ
ριο, ξένο, 'Αρχηγό 'Ανακτορικών 'Αποστολών, 
νά λέησέ μιά κυρία δτι ό Μαστρο-Αεξάρ ό 
κάπελας, «δέχθηκε» μέ τρεις δραχμές νά τοΰ 
παραχωρήσω τό κρεββάτι του! «"Ωστε δέν 
είμαι μόνο έγώ» σκέφθηκα.

«Κουρασμένος πήγα στό ξενοδοχείο μου μετά 
τά μεσάνυχτα... Μ’ δλη τήν κούρασι καί τήν 
νύστα ποΰχα, διέκρινα καλά στή διπλανή μου 
πόρτα ένα ζευγάρι λουστρίνια σκαρπίνια, μέ 
ψηλό τακούνι καί γάρμπο έντελώς παριζιά
νικο... «Νόστιμο θά ήταν, σκέφθηκα, νά είνε 
καμμιά πεταχτήςΠαριζιάνα, πού νά κατέληξε 
κι’ αύτή σάν εμένα στή «Λευκή "Αρκτο». 
Καί θά είνε ώραία, γιατί τέτοιο κομψοτέ
χνημα μόνο μιά χαριτωμένη Παριζιάνα μπο
ρεί νά τό φορή».

»Ένας ξύλινος μεσότοιχος μόνο μάς χώριζε. 
Ξάφνου άκούω τρίξιμο κρεββατιοΰ κ’ ένα 
«άχ ! ·>. Ανατρίχιασα Έ σ ^ ΐβ ’ άμέσως τό φώς... 
Σέ λίγο άκούσθηκε τό τρίψιμο ένός σπίρτου, 
κι* άμέσως έν’ άσθενικό φώς χύθηκε ατό δω
μάτιό μου άπ’ τις χαραμάδες. Κόλλησα τό 
πρόσωπό μου στό μεσότοιχο κι’ άπό μιά τρυ
πίτσα τί δέν είδα ! Μιά μελαχροινή μέ μαύρα 
ματάκια, ώς είκοσπέντε έτών, μ' ένα χυτό 
σωματάκι, μέ τήν μεταξωτή πουκαμίσα της, 
ανοιχτή ώς κάτω, ποΰ άφηνε νά διαγράφεται 
σ’ ενα άνατριχιαστικό χορό τ’ ώραϊο σιήθος 
της. Τί πόδι! τί γραμμές ! καλλίτερη γάμπα 
δέν είχα 'δή ! Καί τί φαντάζεσθε πώς έκαμνε; 
Έψυλλίζετο φίλε μου ! έψυλλίζετο μέ χαρι
τωμένους μορφασμούς καί προσπαθούσε νά 
σκοτώσω τούς_ ψύλλους ποΰ είχαν τρυπώσει 
στό πλούσιο έκεΐνο σώμα ! Έμεινα έκεΐ ακί
νητος, μέ τό μάτι καρφωμένο στήν τρύπα. 
Σέ λίγο, έσβυσε τό φώς, ακόυσα «άλι τό σεί
σιμο τοΰ κρεββατιοΰ της κ' βπειχα τίποτε. 
Ξανακοιμήθηκε. Καλά έκείνη, κοιμήθηκε, μά 
έγώ ; ποΰ νά κλείσω μάχι !. ..  ‘Αρκεί νά σάς 
’πώ δτι τό πρωί βρέθηκα σωριασμένος κοντά 
στό μεσότοιχο!

»Σάν ντύθηκα, βγαίνω έξω. Τήν ίδια ώρα 
ανοίγει έκείνη τήν πόρτα της. Χαιρετηθήκαμε 
σά σύνοικοι.

«Ή  Μιλαίδη θά πάρη τό γάλα της στό 
δάσος;» ρώτησε ό γέρω-Μαρτέν, ό ξενοδόχος. 
«—Ναί»,είπ* έκείνη.«—Ό  Μιλόρδος επίσης ;» 
«—Ναί-ναί^ τοϋ άπήνχησα καί σκάσαμε στά 
γέλοια μέ τήν ώραία άγνωστο γιά τούς τίτλους 
πού μοίραζε τόσο εύκολα ό γέρω-Μαρτέν. 
Ήπιαμε τό γάλα μας κ’ έκείνη έφυγε. Τά 
είχα χαμένα κυριολεκτικώς. Μοΰ είχε καθίσει 
στήν καρδιά αύτή ή γυναίκα—έμορφ^ά, καλέ, 
ξέρετε έμορφιά! Σέ λίγο φάνηκαν τά τρία 
άγοράκια τοϋ γέρω-Μαρτέν ποϋ έπαιζαν τό 
κρυφτό — τόσο χαριτωμένα, μέ τά χωριάτικα 
ροΰχα τους καί τά χοντρά τους παπούχσια... 
Ξάφνου μιά ιδέα μοΰ ήλθε, άκούγονχας τήν 
φωνή τοΰ γέρω-Μαρτέν νά λέη : «‘Αφήστε τόν 
Τώμ καί τόν Μπρίκ- είνε γεμάτοι ψύλλοι τά

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ δ ι α

Τό δάσ ος
Τοΰ Μιλτ. Μαλακάση

Το δάσος ποΰ λαχτάριζες ώς που vivro περάσης, 
τώρα νά τό ξεχάσης Διαβάτη αποσπερνέ.
Μιαν ανγινή τό κούρσεψαν άνίδρωτοι λοτόμοι, 
κ εκεί είνε τώρα δρόμοι, Διαβάτη αποσπερνέ.
Τί'τοίαβα&ο αναστεναγμό, ποΰ άγγιζε τήν χαρδιάαον  
κ  εοπ αε ΐ ά  γόνατά οον , δ έ  ΰ άν  τ ακούσεις πλιά, 
Το πήρανε σ ιά  διάπλατα , π ερίτρομ α  φ τερά  *τους, 
κα ι τοκαμ αν  λαλιά τους τά ννχτια πουλιά .

Και κάτι ποϋ βραχνόκραζε με μιά φωνήν άν&ρώπον 
στό ήμέρωμα τοΰ τόπον βονβαύηκε κι’ αΰτό, 
κ' επεσε τό αιματόβρεχτο, r’ όλόγυμνο μαχαίρι, 
ποβλεπες σ’ ένα χέρι νά σιέται αστραφτερό.
Τό σιγαλό τραγούδισμα ποΰ σ’ ίσερνε Διαβάτη, 
os μαγικό παλάτι, δίχως ελπίδα αν γης, 
το πήρανε -  γιά κύτταξε στερνήν ανατριχίλα 
τα πε&αμένα φύλλα ποΰ άπόμειναν στή γής.
Κ ’ ή αρπα με τον ήχο της ποϋ σε γλνκομβ&οΰσε, 
μά κρύφια σοΰ χτνποΰσε ψανίτον μουσική, 
χά&ηκε με τήν άγγιχτη ποΰ τήν κρατούσε κόρη, 
ατά πέλαγα, ατά ορη, νά μήν ξανακονστή.
Τό δάσος ποΰ λαχτάριζες ώς ποΰ νάν τό περάσης, 
για πάντα ϋά ξεχάσεις Διαβάτη αποσπερνέ, 
γενήκαν νεκροκρέβατα ταγρια δένιρά τον τώρα 
καί ϋά τά βρής στή χώρα, Διαβάτη αποσπερνέ.

£ ζ ρ  ο $ ε ς
Τοΰ Στ. Δάφνη

Τό στοματάκι έδάγκωνε καί τό χιονάτο στήθος 
γοργά άνεβοκαχέβαινε σχήν ώρα τή θερμή, 
καί ξαναμμένο ά '"τή γλυκειάν έπιθυμία τό αίμα 
τά χείλη καί τά μάγουλα πορφύρωνεμέ όρμή. 
Κι’διαν τά χέρια έτέρασες άπ’τό λαιμόμου γύρω 
τόσο ό φτωχός έμέθυσα άπ’τών φιλιών τό μύρο, 
ποΰ είπα τήν ώρα ποΰ έλυωνα σιό άγκάλιασμα

[τό πλάνο :
«Σέ τέτοια έπόθησα φωχιά νά πέσω νά πεθάνω!»

$Υΐιά κνρά
Τοϋ Γ . Σονρή

Μιά κυρά τήν τρώει λύπη 
γιά τόν άνδρα της ποΰ λε'πει.
Καί τής έλεγαν πολλές : 
γιατί μόνη σου νά κλαΐς ; 
πούχεις μάγουλο σάν μήλο, 
καί δέν βρίσκεις κ’ έναν φίλο 
τόν καϋμό σου νά τοϋ λές ;

• Λύπη ποϋ μοιράζεται 
κάπως μετριάζεται.
Άκουσε, καί μέ τόν χρόνο 
βρήκε σύντροφο στόν πόνο, 
κ’ είχανε κ’ οί δυό τους λύπη 

_ γιά τόν άνδρα της ποϋ λείπει.

παλιόσκυλα !» Φώναξα τά παιδιά καί, δίνον
τας λίγες δεκάρες στό καθένα, τά παρεκάλεσα 
νά μοΰ μαζέψουν καμμιά εκατοστή ψύλλους 
άπ’ τό πλούσιο τρίχωμα τών σκυλιών. Τά 
παιδιά δεκάρες άμα είδαν, άρχισαν νά ψυλ
λίζουν τά σκυλιά καί νά βάζουν τούς ψύλλους 
σ ’ ένα κουτί άπό σπίρτα.

Σχίς δώδεκα τό βράδυ ήμουν στήν κάμαρά 
μου...Ή  ώραία σύνβικος έκοιμάτο.,.Σιγά-σιγά 
άνοιξα τό κουτί μέ τούς ψύλλους μπρός στή 
χαραμάδα κι’ δλη έκείνη ή στρατιά ξεπετά- 
χθηκε στό δωμάτιό της. Δέν πέρασε πολύ ώρα 
καί τά γενναία στρατεύματά μου έκαμαν έ
κεΐνο πού ήθελα· ακόυσα χαριτωμένα βρισί
ματα καί τήν είδα νά πετιέται πάνω, ν’ α
νάβω τό φώς καί μιά διαπεραστική φωνή ά- 
πελπισίας έφθασε ώς τ’ αύτιά μου...Τί είδα- 
χά-χά-χά ! γύρω άπ’ τό φώς τοΰ ηλεκτρικού 
τό γενναίο στράτευμα ώρμοΰσε κατ’έπάνω της ! 
Πέταξε τό πουκάμισό της, έπειτα τό κεντητό 
ρόζ παντελονάκι, κ’ έξύνετο ή δυστυχής, έξύ- 
νετο μ* άπελπιστικές χειρονομίες.

— ΤΩ Θεέ μου, τί κακό είν’ αύτό !
Έρριξε τήν ρόμπα κι’ άνοιξε τήν πόρτα 

της. Γρήγορα άνοιξα κ’ έγώ τήν δική μου... 
Σάστισε άμα μ’ είδε..-.Άρχισα κ’έγώ νά κάνω 
πώς ξύνομαι...

•—Καλέ τί  ̂ φρίκη, κύριέ μου, μ’ αύτούς 
τούς ψύλλους έδω μέσα, δέστε τί γίνεται στό 
δωμάτιό μου...

Μπήκαμε μέσα κι’ άρχίσαμε νά κυνηγούμε 
τούς ωύλλους, έιτειτα νά ψυλλιζόμαστε καί νά 
ψυλλίζη δ έ'νας τόν άλλο...

Συμφωνήσαμε νά φύγουμε τό πρωί... 'Ο 
καύμένος ό γέρω-Μαρτέν έλεγε : «Είσθε οί 
πρώτοι πελάτες μου, πού παραπονεΐσθε γιά 
ψύλλους !» (Διασκευή Κ. I. Τζηρ.-)

£zh φλούδα ζης ό}νάς
Τής Ά ντριεν Καμπρυ

^ έναν κορμό άκονμπιστή, τούς είδα νά 
τραβούν χειροπιασμένοι έρωτικά. Άρειά τά 
λόγια βγαΐναν άπ’ τά χείλη τους, άργά τά 
βήματά τους άντη^ούσανε 
στη σιγαλιά τοΰ έρμου 
δάσους, καί σέ τερπνό 
τραγούδι ρύθμιζε τούς 
χτυπους χής καρδιάς των 
τής φύσεως ή φωνή. Ξα- 
πλωθκε ή κόρη ή όμορφη 
στήν πλούσια χλόη κι’ ό 
νηός μέ τό μαχαίρι του 
έγραψε στή φλοϋδα τής 
όξυάς τά αρχικά του; 
πλάί-πλάϊ... Πήγ’ έκείιη. 
τά είδε, καί τρυφερά τοϋ 
χαμογελασε... Καί φύγανε 
χειροπιαστοί δπιος ήρθαν 
μ’ άργό τό βήμα καί βουβοί...

Λυό μήνες είχανε περάσει κ’ έκεΐ στόν ί 
διο καθισμένη τόν κορμό, τήν είδα μόνη νάρ- 
χεται ή πικρή, χλωμή καί μαραμένη.Τράβηξε 
ισια στήν όξυά κ’ είδα τ’ άδύναμό της χέρι 
να χαϊδεύω στοργικά τά δυό ψηφία, τ* αχνά 
ΧΠζ χείλη νά σιμώνω, νά τά γλυκοφιλή ...Κα
τόπι έγειρε θλιμμένη δπως γέρνει τό κλαρί 
στή μάνηχα τ ’ άνεμου κ’ έκεΐ στής γέρικης 
ο,υάς τήν ρίζα έξέσπασε σέ κλάμα λυγμικό...

(Διασκευή Η.Ν.Α.)

ο ί  ε π  ι σ τ ο λ a I

« Άποκρουστική, δσο τήν φανταζόμουν μέ 
τά λόγια τής Λώλας, δέν μοΰ φάνηκε, νά σάς 
πώ τήν άλήθεια, ή κ. Διευθύντρια. Καί οΰτβ 
διέκρινα καμμιά υποψία στό ρικνό έκεΐνο 
πρόσωπο μέ τήν δασκαλίτικη ψευχοσοβαρό- 
τηχα, που δταν δέν είϊαι ύποχρεοομένος νάτήν 
ύποφέρ^ς, σοΰ προκαλεΐ απλώς τόν οίκτο......

»—Χαίρω πολύ, είπε- ευνοώ, ξεύρετε, Ιδι
αιτέρως την Δ)δα Λώλα, δχι άπό αισθηματι
κούς λόγους—μολονότι καί αύτό θά έδικαιο- 
λογεΐτο, διότι αληθώς είνε άξιοσυμπάθητος 
κόρη—, άλλά διότι είνε φρονιμωτάτη κ’ έπι- 
μελεστάτη. Δέν συγχωρώ δέ, ομολογώ τόν 
εαυτό μου, διότι, δλως άδίκως, τήν παρελ- 
θοϋσαν Δευτέραν τής έκαμα, διά πρώτην φο
ράν, κάποιαν παρατήρηοιν... ΕΙπήτε όμο>ς, 
οάς παρακαλώ, τής καλής μου φίλης Κας X . 
δτι τελευταίως κάτι έχει, τό όποιον πρέπει 
νά προσέξρ καί νά προλάβω Τίποτε ώρισμέ- 
νον, δπως άπέδειξεν ιατρική έξέτασις, άλλ’ 
αύεόάκριβώς είνε πού μέ κάμνει ν’ άνησυχώ 
περισσότερόν. Έξακολουθητικάς αϋπνίας κτλ. 
Ουτε καί ψές εκοιμήθη, δέν είνε έτσι Δ)νίς ;

»Ή  έτιμελήτρια, πρός τήν οποίαν άπηυ- 
θύνθη ή έρώτηΐις, συνέπλεξε τάς χεΐρας καί 
περιωρίσθη σ’ ένα_ μορφασμό, μέ φανερή στε
ναχώρια δι* δ,τι βύρεθη υποχρεωμένη νά όμο- 
λογήσΒ ε ί ς  β ά ο ο ς φίλης της...

» -"Ημουν βεβαία ! προσέθεσεν ή Διευθύν
τρια, στηρίζουσα έπάνω μου τό πονηρό της 
βλέμμα, μέ κάποιαν καχυποψίαν, πού δέν 
μπόρεσε τώρα νά κρύψ{]...

»Προετοιμασμένος ν’ ακούσω δχι αύτά,άλλά 
πολλά περισσότερα, δέν έδειξα τίποτε, παρά 
τό εύλογον ενδιαφέρον «έξαδέλφου» γιά ιήν 
υγεία έξαδέλφης του...

» -Μένω κατάπληκτος, κυρία μου,, είπα, 
γι’ αύτά π’ άκούω καί τά όποια, φυσικά, δέν 
«έγνωρίζαμε»...

’ ’Εκείνη τή στιγμή μισοανοιξε ή πόρτα καί 
άπ τ άνοιγμα πρόβαρε ή λεπτή σιλουέττα 
τής Λώλας.

»— Ελα ελα παραμέσα, κακό κορίτσι, πού 
μάς συγχίζεις... Ναί· ναί! Έσύ ! Τί άπορεΐ;; 
Μάς συγχίζεις βέβαια δταν δέν κοιμάσαι.". '  
Καί ψές^τό βράδυ πάλι δέν κοιμήθηκες!... 
Αυτά κι αλλα πολλά σούψαλλα τώρα στόν 
έξάδελφό σου, ποϋ φ α ί ν ε τ α ι  δ τ ι  σ* α
γ α π ά  πολύ. . .  Αϊ, πηγαίνετε τώρα ! Καί 
κύττα μή μάς γυρίζεις κατσούφα... Διασκεδά
στε την καί σβΐς... Λίγες μέρες άκόμη κ* έπει
τα... Χαίρετε.

»Τήν στιγμή "πού ^ήμαστε στήν έξοιπορτα 
έτοιμοι να βγοϋμε, εφθασαν οί οίκότροφες 
πού γύριζαν απ’ τήν έκκληίία. Μάς επιθεώ
ρησαν έρευνήτικα από πάνω ώς κάτω καί μάς 
κακογλώσσεψαν μέ τις ματιές των, τό ίδιο σά 
μέ τις γλωσσιτσες των... Δέν έγύρισα νά κυτ- 
τάξω τήν Λωλα, άλλά τήν ένοιωθα ταραγμένη 
πλΛΪ^μου...  ̂ Ολες  ̂τους βέβαια θά μποροΰσαν 
νά^πάρουν δρκο δτι ήμουν... «ό έξάδ«λφος» 
κι* όλες τους ζήλευαν τήν Λώλα...»
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— Ναί, κύριε, είδα τόσα; κυρίας τοΰ με
γάλου κόσμου είς τήν χοροεσπερίδα αύτήν νά 
καπνίζουν, ώστε έσκαν3αλίσθην. "Εκλεψα άπό 
ένα καρρέ ποΰ έπαιζαν χαρτιά αύτό τό σιγα- 
ρέττο καί τό έφύλαξα είς τό κορσάζ μου νά 
τό καπνίσω έδώ γιά νά ’δώ έ.τί τέλους κ’ έγώ 
χί καταί.αμβίνει κανείς μέ χό κάπνισμα.

Ό  Παπασπατάλου έδηξε τά χείλη. 
Άντελαμβάνετο διι είχε νά κάμη μέ πολύ 

δυνατόν άντίπαλον, τοιοΰτον όποιον δέν έφαν- 
τάζετο ποτέ νά εΰρχ] σ’ έκεΐνο τό δεκαπεν- 
τσετές, τό καλοανατεθραμμένο κοριτσάκι. Καί 
έπροτίμησε νά ύποκριθή δτι έπείσθη καί νά 
τήν άφήση·

Γ  ο ρ γ ώ
Είς ρυπαρόν δωμάτιον παμπαλαίας οίκοδο

μής ήτις ΰψοΰτο παρά τινα στενω.τόν χοΰ 
Ψυρρή, ήσαν συνηγμένα περί τά μεσάνυκτα 
κάποια καλά «κουμάσια»- ό Κώτσος χή; Κα- 
πέλλαινας, ό Βαγγέλης ό Σουρουκλεμές, ό 
Αλεξανδρινός, ό Γιάννης τής Μαμμής, ό ΙΙι- 
τσουνάκης καί ό Άρτέμης ό γυιός τής Άνέ- 
ζως. Οί τρεις πρώτοι παρηκολούθουν γυναίκα 
ήτις έκράχει δέσμην παιγνιοχάρτων, ών τήν 
ήμίσειαν είχε στρώσει έπί τής τραπέζης.Ήτο 
άδελφή τοΰ Πιτσουνάκη, ή Γοργώ, είς ήν 
άνήχεν καί τό δωμάτιον δπερ έχρησίμευεν ώ; 
κέντρον συναθροίσεως τής π α ρ έ α ς  τοϋ α
δελφού της.

Ό  γυιός τής Άνέζως ηύτρεπίζετο καί είς 
μίαν καρέκλαν ό Σουρουκλεμές έρρόγχαζε μα
καρίως. Μόνος ό Πιτσουνάκης έβηάάτιζεν 
άνήαυχος κατά μήκος τοΰ δωματίου, τείνων 
τό ούς είς τό/ έλάχιστον θόρυβον.

— Σκοτεινά, πολύ σκοτεινά άπόψε τά χαρ
τιά ! έψιθύριζεν ή Γοργώ.

Ό  Πιτσουνάκης, δστις κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν ΐβτατο άνωθεν της, έστράφη άπο· 
τόμως άρχίσας πάλιν τούς βηματισμούς του. 
Κανείς δέν τόν έπρόσεξε.

— Μά σάν πώς σκοτεινά δηλαδή; ήρώτησε 
ό Βαγγέλης δστις πολλάκις είδε πραγματο- 
ποιουμένας τάς προφητείας της.

’Εκείνη ύψωσε τούς οφθαλμούς καί τόν έ-
κύτταξε παραδόξως.

— Ά ν σάς έλεγα, κακομοίρηδες, δ,τι δια
βάζω θά σάς έπιαναν σπασμοί. Καί περιέφερε 
τό βλέχμα έφ’ δλων δσοι τώρα τήν περιβ- 
κύκλουν άνήΐυχοι. Καί αύτός άκόμη ό γυιός 
τής Άνέζως είχε πλησιάσει. Μονον ό Σου
ρουκλεμές έξηκολουθει ρογχαλίζων.

— Λοιπόν ; ήρώτησεν δ Πιτσουνάκης εί- 
ρωνικώς, ένώ κατέβαλλε μεγάλας προσπά
θειας νά φαίνεται ήρεμος. Τί έδιάβασες, μωρή, 
στά χαρτιά;

Καί περιφερών έπί τών άλλων βλέμμα εΐρον : 
-Κουτοί πού είσθε, είπε, νά πιστεύετε 

αύτά τά πράμματα.
Ή  Γοργώ έστρεψε τήν κεφαλήν καί προ

σήλωσε παράδοξον βλέμμα έπί τοϋ άδελφοΰ της.
— Τότε, γιατί έσύ κιτρίνισες, πριν άκόμα 

τό ’πώ, περισσότερο άπ’ τούς άλλους ;
Οί τέσσαρες άνδρες προσήλωσαν τώρα καί 

αύτοί τό βλέμμα έπί τοϋ Πιτσουνάκη.
— Μόνο οί φοβιτσάρηδες καί οί προδότες, 

έξηκολούθησεν ή Γοργώ έχουσα έπιμόνως 
προσηλωμένον τό βλέμμα έπί τοΰ άδελφοΰ 
της, κιτρινίζουν έτσι.

— Ά ει στό διάολο !... τή είπεν έκεΐνος 
άνοίγων πρό τών οφθαλμών της τήν χεΐρα μέ 
διεσταλμένους τούς δακτύλους καί άρχίζων 
είτα νευρικώτερον ή πριν νά διασχίζω τό 
δωμάτιον.

- -  Λοιπόν, θά μάς πή; έπί τέλους τί είδες ; 
ήρώτησε πάλιν ό Αλεξανδρινός.

— Είδα, ήρχισε λέγο' σα μετά τινα σιγήν 
καί μέ τόνον έπίσημον, δστις έκαμε τούς τέσ- 
σαρας έκείνους νά ριγήσουν, ένφ ό Πιτσου- 
νάκης διέκοπτε τούς βηματισμούς του, είδα 
καρμανιόλα καί μαχαίρι. Μά γιά ποιόν ή μιά 
καί ποιανού τό άλλο, αύτό δέν μοΰ τό είπαν 
τά χαρτιά.

Νεκρική ώχρότης έπεχύθη είς τάς μορφάς 
τών ακροατών καί καταθλιπτική σιγή διεδέχθη 
τούς λόγους τής νεαράς Σιβύλλης. Την διέ- 
κοψεν οξύς καί παρατεταμένο; συριγμός, δστις 
έκα ιεν δλους νά τείνουν τό ούς. Δεύτερος 
συριγμός δχοιος τοΰ πρώτου έπηκολούθησεν.

— Ό  Τζών ! είπεν ή Γοργώ άναπηδώσα έπί 
τοΰ κ θίσματός της, μ'_έκφρασιν χαράς είς 
τήν μορφήν, ώς αν ή έλευσις έκείνη νά διε- 
σκέδαζε κάποιαν αόριστον άνησυχίαν της.

Καί στρεφόμενη πρός τόν Πιτσουνάκην, 
δστις άπό τής στιγμής ποΰ έπρόφερε τήν φρι- 
κιαστικήν δι' αύτούς μαντείαν της δέν έσά- 
λευσεν άπό τό παράθυρον :

— Τί κοκκάλωσες, έσύ, αύτοϋ ; τόν ήρώ
τησε. Αέν άνοίγεις τ4 παράθυρο ν* άπαντή-

σας στό σφύριγμά του γιά ν* άνεβή; Καί 
πλη«ιάζου3α τοΰ έψιθύρισε :

— Γ ι ϊ  μΓιάς καί φοβάσαι μήτως οί κ ο κ- 
κ ι ν ο μ ο ύ ρ η δ ε ς  τριγυρίζουν στό σπίτι...

Ό  Π'.τσουνάκης δέ/ τής άπεκρίθη, έιφ ε
κείνη έζήτει ν’ άναγνώσα είς τήν μορφήν του 
τί έκρυπτεν έν τή ψυχή.

Ό  Αμερικανός ήτο τό ίνδαλμά της, ό Θεός 
της, ό κύριός της. Καί άτό δύο ήμερών, με
ρικοί λέξεις αϊτινεςδιέφυγον τόν Πιτσουνάκη”, 
μερικαί ύποπτοι κινήσεις του,κάποια άνησυχία 
ήτις έφαίνετο νά τόν κατέχα, χήν κατέστησαν 
προσε<χικήν. Ήξευρε τόν χαμερπή χαρα
κτήρα τοϋ άδελφοΰ της καί έφοβεϊτο προδο
σίαν έκ μέρους τβυ. Έφοβεϊτο μήπως είχε 
στήσει είς τόν Ά μ86 ικ“νον παγίδα καί άνέ- 
μενεν έκεΐ, είς τό παράθυρον, νά Mfl κατα- 
φθάνουσαν τήν Αστυνομίαν. Καί έπανέλαβε 
πάλιν τήν έρώτηίίν της :

— Μπας καί φοβάσαι μήπως οί «κοκκινο· 
μούρηδες» τριγυρίζουν χό σπίτι ;

Άλλ’ ό Πιτσουνάκης δέν τή έδοιε καιρόν 
νά τελειώβη τιόρα τήν έρώτησίν τη;. Ήνοιξβ 
βιαίως τό παράθυρον καί άφήκε παρατετα- 
μίνον καί αύτός συριγμόν είς τό σκότος, είς 
άπάντη Jiv τών πρό ολίγου άκουσθέντων έξω.

Σιγή βαθεΐα έπεκράτησε, σιγή, τήν όποιαν 
μετ’ όλίγον διέκοπτεν ό κρότος, ό έλαφρός, 
δν προυξέ'ει τό βήμα άνερχομένου τήν κλί
μακα άνδρός. Ή  Γοργώ ήρπασε τήν μικράν 
λάμπαν καί ώρμησε ν’ άνοιξη τήν θύ^αν. 
Ταύτοχρόνως, είς τό διάκενον τής άνοιγείσης 
θύρας, έπεφάνη ό Άμερικάνος, μετημφιεσμέ- 
νος είς κουτσαβάκην τοϋ Ψυρρή τής τότε έ- 
ποχής τόσον έπιτυχώ;, ώστε ούδ ’ ό Μπαϊρα- 
κτάρης, ούδ" ή Φιφή θά τόν άνεγνώριζον ποτέ 
αν τόν έβλεπον.

— Γειά, χαρά στήν συντροφιά, είπεν εισερ
χόμενος καί κλείων δπιαθέν του τήν θύραν.

Άφήκε τήν Γοργώ ν’ άτοθέσΐ) τήν λάμπαν 
στή θέσι της, μεθ’ δ τήν έλαβεν άπό τής ό- 
σφύος, έκάθησεν αύ:ός είς τό κάθισμα όπου 
πριν έκείνη, τήν έκράτησεν είς τό πλευρόν 
του καί τήν έκάθισεν είτα στά γόνατά του 
χωρίς νά τόν στενοχωρή ή παρουσία τοΰ ά
δελφοΰ της καί τών άλλων. Ήρχισε νά τήν 
θωπεύβ, νά τήν φιλή.

— Ν ταρντάνα μου I τής έπανελάμβανε μέ 
φωνήν δλως διάφορον έκείνης ήν είχε δταν 
ώμίλει είς τήν Φιφήν.

— Ναί, νταρντάνα σου ! τοΰ έλεγεν έκείνη 
προσποιουμένη τήν δυσαρεστημένην. Γ ι’ αύτό 
δταν μοϋ βάζ^ς τά λιμοκοντορίστικα πάς καί 
ξεροσταλιάζεις μέ τις μεγαλουσιάνες. Έ τσι 
έκανες καί τά προχτές καί λίγο άκόμα θάπε- 
φτες στήν φάκα τών «κοκκινομούρηδων».

— Μά' πάλι τά ίδ ια ;... Έ ,  μωρέ, κουτα
μάρα πού σέ δέρνει! Πόσες φορές σούπα πάς 
μπρός σέ σένα δέν δίνω δεκάρα γιά ούλβς 
τις μεγαλουσιάνες ο̂ϋ κόσμου ! . . . Έχουναύτές 
τήν καρδιά σου ;... Έσύ γιά μένα, τό ξέρω, 
θάσφαζβς μέ τά ίδια σου j a  χέρια τό αδερφό 
σου άν τόν έβλεπες νά μοΰ πειράζχι μιά τρίχα 
τής κεφαλής μου. Ποιά άπ’ δλες αύτές θά- 
κανε τό ίδιο;

Τά είπε τυχαίως αύτά.’Εν τούτοις ή Γοργώ 
άνεΛκίρτησε καί έστράφη -πρός τόν Πιτσου- 
νάκην. Ή το κάτωχρος άκόμη. Άπό τής εισό
δου τοϋ Άμερικάνου δέν έπρόφερε λέξιν καί 
έφρόντιζε νά ϊοταται δπισθέν του έν τή σκιά 
έχων άμα έστραμμένην δλην τήν προσοχήν 
του είς τόν έλάχιστον έκ τών έξω θόρυβον. 
Ύπό τό βλέμμα της έκεΐνο έταπείνωσε τό 
ίδικόν του. Καί ήσθάνθη φρικιάσεις μέχρι 
μυελού τών όίτέων, δταν έκείνη τονίζουσα 
έκάστην συλλαβήν κάθε λέξεώς της είπε άαο- 
τεινομένη στόν Άμερικάνον :

— Ναί. Σ’ αύτό έχεις δίκηο. Μέ τά ίδια 
μου τά χέριο θάσφαζα χωρίς νά θολώσχ) τό 
μάτι μου κι’ αύτόν κι* δποιον άλλον άκόμη 
πού θάγγιζε μιά τρίχα τής κεφαλής σου.

— Αγάπη μου ! είπεν ό Άμερικάνος, θλί- 
βων ίσχυρώς έπί τοϋ στήθους του τήν Γοργώ.

Τήν ήγάπα καί αύτός. Τήν ήγάπα μέ τήν 
αγάπην πού αισθάνεται ένας χασάπη; διά τόν 
μολοσσόν τόν όποιον νοιώθει έτοιμον νά κατα
σπαράξω πάντα δστις θά έξέτεινε κατ’ αύτοϋ 
τήν χεΐρα. Ή  έκφυλος ψυχή του ήοέσκετο πε
ρισσότερον, έμεθύσκετο κάλλιον είς τόν έ
ρωτα τή ; κόρης έκείνης  ̂ τής άτοία; ή ανα
πνοή ήτο μεμιγμένη μέ όαμήν βαρεΐαν ρακής 
καί καπνού. Τόν έθελγεν ή ώ ; κυνός πίστις 
της. Έκολάκευε τήν άνδρικήν του φιλαυτίαν 
τό δτι ή Γοργώ τόν ή t<v<x ύπό τήν πραγμα
τικήν του ύπόστασιν. Ένφ αί άλλαι...

Καί άφοϋ τήν έθώπευσε καί τήν έφίλησε, 
έστράφη πρός τόν Αλεξανδρινόν, δστις έν τφ 
μεταξύ είχεν άνασύρχ) έκ τοΰ θυλακίου χαρ- 
τοφυλάκιον μέ χαρτονομίσματα. (Ακολουθεί)

Τρεις βρόντοι τηλεβόλου έσήμαναν συνα
γερμό. Τά έχθρικά αεροπλάνα ήρχοντο...

—Γκάμπυ σήκιο ! έχιδρομή... Έλα, ντύσου 
γρήγορα καί στό υπόγειο...

—Σέ ποιό ύπόγειο ;
— Στοΰ σπιτιοΰ. Είνε τό μόνο σ’ δλη τήν 

συνοικία καί τώζουν σημαδεμένο...
—Καί τώρα ; Νά μέ ’δή ή γειτονιά ..
— Δέν βαριέμαι ! Τήν ά̂ ,λη φορά ένος-δυό 

ήρθαν μονάχο. Ούτε κ’ έϋύ μέ τόν Ζάκ...
—Ναί, ήμεθα σέ κάποια διασκέδασι στό 

Σαίν Ζ;ρμαίν... Γ ι ϊ  φαντάσου... Μ’ αύτοί οί 
διαολογερμανοί οί αεροπόροι δέν κοιμούνται ; 
Δέν έχουν ερωμένες;

— Ξέρω κ’ έγώ ; Μόν’ έλα, ντύσου τιόρα, 
καί γιά νά μή φαίνεσαι, βάλε τόν δικό μου 
τόν πυζαμά, πάρε καί χό κασκόλ...

*
ι r * * e fΣτό ιδιαίτερο χώρισμα τοΰ ύ.τογείου. 

Ακούονται βήματα κι’ ό Γκαστών πάγει νά 
’δή ποιοι είνε. ΙΙατάει τό ήλεκτρικό του φα- 
ναράκι καί...

—"Ω ! διάβολε ! Σύ Ζάκ ;
—Σούτ ! Έγώ καί μάλιστα δχι μόνος. Μέ 

τήν φίλη μου. Σοϋ συνιστώ : ή Δνίς Λύντια 
Ντεγκράς·..

— Εύχαρίστησίς μου. Καί... ή κυρία σου;
— Ή  Γκάμπυ ; Ά  ! Τό πράγμα είνε λίγο 

μπερδεμένο. Είχα σκάσει νά περάσω μιά εβδο
μάδα μέ τήν φίλη μου καί τής προφασίσθηκα 
ένα ταξεΐδι στό εσωτερικό, χάριν ύποθέσεων 
δήθεν. Βρήκε κ’ έκείνη τήν εύκαιρία νά πάη 
στής άδελφής της στό Φοντενεμπλώ. Γιάσκέ- 
ψου νά μή τήν φώτιζε ό Θεός νά πάγη καί νά 
συναντόμαστε έδώ... |Κ’ έαύ ;

— Μήν τά ρωτάς, φιλε μου- κ’ έγώ κάτι ανά
λογο έπαθα μέ μιά κυρία ..

—Ά  ! ά ! σοβαρώτερα βλέπω σύ... (Στό 
αύτί) : Καί θά είνε κόμματος έ ; Δέν άμφέ- 
βαλλα. Ά ! τί ζφα, τί ζφα, πού είνε μερικοί 
σύζυγοι... Τήν δουλειά σου δμως έσύ, φίλε 
μου ! Άφοΰ τά θέλη ή κυρά, τύφλα νόίχχι ό 
σύζυγος!

Πέρασαν έξη μήνες καεά τούς οποίους ό 
Γκαστών, κληθείς ύπό τά δπλα υπηρέτησε καί 
μόλις άπελύθη. Αίφνης συναντά τόν Ζάκ.

—”Ω ! τόν άγαπητόν ! Νάμαι πολίτης ! Εί
σαι ό πρώτος πού συναντώ, ξέρεις. Τί γίνε
σαι ; Πώς τά περνάς ;

— Τί νά γίνομαι, χιόρισα μέ τήν γυναΐκά 
μου...

—Τήν γυναΐκά σου ; Τήν Γκάμπυ ; Καί θά 
σέ ρωτοΰσα...

— Ναί-ναί-ναί 1 Καί παίρνω... — θυμάσαι 
έκείνη τήν μικρούλα στό υπόγειο ; Έ ,  αύτή ! 
Είχε μάθει, ξέρεις, ή Γκάμπυ δτι τήν άπα- 
τοϋσα καί πήρε διαζύγιο... Καί σύ ; Τά νέα 
σου ;

—Τά νέα μου ; Τά μαθαίνω άπό σένα.
—Δηλαδή δτι ;. . .
—Νά- δτι... παντιεύομαι !
—Ό τι παντρεύεσαι; Μά έγώ σοϋ είπα δτι 

παντρεύομαι έγώ, δχι σύ...
—Τό ίδιο κάνει !
— Διάβολε ! Πώς κάνει τό ίδιο δέν κατα

λαβαίνω... Καί μέ ποιά;
—Σύ μέ ποιά φαντάζεσαι;
-Ποΰ νά ξέρω ; Μήπως... μ’ έκείνη πού... 

είχες στό ύπόγειο ;
—Ακριβώς. Άλλά ποιά ήτο έκείνη ;
— ...γιά φαντάσου λοιπόν 1 Κ" ;έσύ μ* έκείνη 

έ ; Θά τήςέδοσε όάνδρας της τά παπούτσια...
—Τουναντίον, αύτή τοϋ τάδοσε.
—Έ λα δά...
—Μάλιστα ! Ή  γυναΐκά σου δέν μοΰ είπες 

δτι σέ χώρισε ;
—Τί θέλεις νά πής δηλαδή; Μήπως ή 

Γκάμπυ... Νόστιιιο θά ήτο μά τήν άλήθεια... 
—Πραγματικώς είνε πολύ νόστιμο...

Jaques Morgan
Πέν&η. Χαμοί καί χαμοί στόν κόσμο. Μά 

είνε καί κάποιοι χαμοί πού σφραγίζουν τά 
χείλη κι’ άφήνουν πίσω τους συντρίμια στις 
καρδιές. Τέτοιος κι’ ό χαμός τή Φωφώς I. 
Καμπάση, άσύγκριτης μητέρας καί συζύγου 
κι’ άδελφής, κορώνας τοΰ σπιτιοϋ κι’ αγγέλου 
καλωσύνης. Χάθηκε σέ λίγες ώρες, μαΰρες 
ώρε:, κι’ οδ'ε τ’ άνδρός ό κοπετός, ούιε ό 
θρήνος τής άδελφής, ούδέ τών δυό ορφανών 
της, ό βουβός ό σπαραγμός δέν μπόρεσαν νά 
τήν κρατήσουν! Όσοι τήν γνώρισαν—κ’ έμεΐς 
μ’ αύτούς—, τόσο βαθειά αίσθάνθηκαν τόν 
πόνο τοΰ χαμοϋ της, ώστε νά μή φθάν^ στά 
χείλη τους εύχή παρηγοριάς γιά τούς δικούς 
χης. Γι’ αύχό περιορίζονται στήν έκφρασιν 
τής πιό εγκάρδιας συμμετοχής στό άληστον 
πένθος.



β Α Κ Ρ  A

ΤΑ ΔΙΔΥ/ΛΑ ΤΗΣ AMAPTIAS
Μ αρσέλ Π ρ εβω

I  Ε Ξ Β Μ Ο Α ϋ Γ Η Ι Ι Σ  Ε Ρ Α Σ Τ Ο Ϋ  ^
Σκεττόμου/ ήρεμα ότι θ ’ αρχίζαμε τις συ

νεντεύξεις δπως άλλοτε, τό ίδιο κ" έμεΐς σάν 
τά δένδρα πού ξαναβλάσταιναν καί τά λειβά- 
δια πού χλόϊζαν καί πάλι...

Τί είνε δμως ή ζω ή !... Παίζει μαζύ μας, 
γελά μέ τις προβλέψεις μας κι' ανατρέπει 
τού; υπολογισμούς μας... Νά : ένφ τή/ μιά 
μέρα σκεπτόμουν ετσι, τήν άλλη, μόλις πά
τησα Οίό σταθμό, περιμένοντας τό τραίνο, 
εΐχ’ αλλάξει έντελώς είχα χάσει τήν αταραξία 
πού είχα στό Πλουί κι' άδημονοΰσα... 'Αρ
γούσε. Κάποια ανησυχία μέσα μου μ' έκαμνε 
νά υποπτεύομαι δυστύχημα καί νά φοβούμαι 
καί πά/.ι κάποιον πρόωρο χωρισμό...Πώς καί 
γιατί; Δέν ήξερα τίποτε ! Τό γεγονός δμως 
είνε, δτι ποιέ οι βάσεις πάνω στις όποιες, 
σχέδιαζα νά θεμελιώσω τήν ζωή μου, δέν 
μού φάνηκαν τόσο ααθρές...

Εΐχ" άφαιρεθή μέ τις σκέψεις αύτές δταν 
μέ ξάφνισε ή βροντερή φωνή ενός σιδηροδρο
μικού : «Πίσω, κύριοι!» Καί κάτω άπ’ τό 
τούννελ τού Μόν Γκβργκάν ένα πελώριο κί
τρινο φώς έρχουνταν κατ’ εμάς... Οί γραμμές 
σειούνταν. Ήταν τό τραίνο άπ’ τό Παρίσι.

Μόλις σταμάτησε, είδα νά κατεβαίνη άπό 
ένα βαγόνι πρώτης θέσεως μιά χονδρή κυρία, 
πού την γνώρισα άμέσως" ήταν ή κυρία Ντι- 
ουσσα^ελιέ. ’Αλλά ήμουν τόσο ταραγμένος 
πού δέν τόλμησα νά πλησιάσω... Φοβόμουν 
μήπως έτρεμε ή φωνή μου καί δέν μπορούσα 
νά πώ δυό λόγια...Όταν δμως, κάτω άπ' τήν 
άνοιχτό/ρωμη φούστα που φάνηκε σιήνπόρια 
του βαγονιού, μάντεψα τήν Βαλεντίνα, δέν 
μπόρεσα νά κρατηθώ. Έτρεξα καίσιό μπρά
τσο μου στηρίχθηκε γιά νά κατέββ.

Ξεχνώ τί λόγι’ άλλάξαμε οί τρεί; μας μό
λις είδοθήκαμε. Θυμούμαι μόνο —κι’ αυτό τό 
θυμούμαι πολύ καλά—δτι καταταράχθηκα 
άμα τήν είδα, δτι τά μάτια μου τήν "κατέ
φαγαν κυριολεκιικώς κι* δτι δοκίμασα έ'να 
σκληρότατο αίσθημα : < δέν είνε πιά αύεή !» 
Κι’ δμως ή Βαλεντίνα ήταν. Τ ’ άνάστημά της, 
τά μάτια τη;, οί κινήσεις της, ή φυσιογνω
μία της. Καί έν τιΛκοις, κάτι είχε αλλάξει 
άπάνω της, στή ματιά της Ιδίως. Βέβαια είχε 
παχύνει καί στό σώμα καί στό πρόσωπο. Καί 
τό χρώμα της είχε πάρει τήν μελαχροινάδα 
έκείνη πού δίνουν οί άκιές τή; Μεσόγειό". 
Τά μάτια της πού ήταν άλλοτε θαμπά άπό 
δάκρυα, σπιθοβολοΰσαν τώρα άλλόκοτ*. Πή
δησε στή γη σαν κορίτσι καί σιά κόκκινα 
χείλη της άνθισ’ ενα χαμόγελο χαράς καί κα- 
λωσύνης. «Καλημέρα» είπε καί μοΰσφιξε τό 
χέρι. Περιμένοντας ώς που νά φορτωθούν τά 
μπαγάζια στ’ άμάξι, σκεπτόμουν διαρκώς 
χωρίς νά παίρνω τό βλέμμα μου άπό πάνω 
της : «Μά πόσο έχει αλλάξει !»

Έκείνη τήν στιγμή έφθασε ό κ. Ντιουσ- 
σατελιέ. ‘Ανέβηκαν κ’ οί τρεις στ’ άμάξι κ' 
έπέμεναν νά μέ πάρουν κ' εμένα νά φάγω 
μαζύ τους. Άλλ' έγώ, δέν ξέρω γιατί, αισθα
νόμουν τήν άναγκη νά μείνω μόνος, κι* άρ- 
νήθηκα. Όταν έφυγαν κ’ ή Βαλεντίνα μοΰρ- 
ριξε μέ παράπονο ένα βλέμμα, τράβηξα κα
τάμονος τόν δρόμο καί σέ λίγο κλειομουν στό 
απέραντο δωμάτιό μου, λυπημένος, πάρα πολύ 
λυπημένος... Γ ια ϊί ; Δέν μπορούσα νά ξεΉα- 
λύνω. Νά μέ πείραξε τάχα πού τήν εϊδα δτι 
είχε γίνει καλά άπ’ τόν χωρισμό μας κ’ έ
πειτα, τόν ίδιο έκεϊνον χωρισμό πού μ’ είχε 
κάνει ε̂μένα τόσο νά υποφέρω; Ή  μήν 
ητανε η λύπη πού αισθάνεται κανείς γιά κάτι 
που αλλάζει η ή δειλία μπρός στόάπρόοπτο ; 
Δέν ξέρω. Ό  ίδιος ό εαυτός μας τάχα δέν 
μάς είνε μυστήριο;...

Οταν χωρισθήκαμε τούς ΰποσχέθήκα νά 
παγω τήν άλλη μέρα. Πήγα πράγματι τήν 
ωρισμένη ώρα. Ήτανε στό πάρκο καί μέ 
περίμενε.

Περισσότερο άπ’ τήν προηγούμενη μέ ξά- 
φνισε ή διαφορά, ή τ̂ρομερή διαφορά τής γυ
ναίκας έκείνη? που εβλεπα δλο δροσιά, χαρά 
και νιάτα, καί τής Βαλεντίνας δπως τήν είχα 
στί) μνήμη μου, μέ τό ϋφος της τό σοβαρό 
και τόν πόνο της...Τίποτε, τίποτε δέν έμενε 
άπ τις άλλοτε στάσεις, τις κουρασμένες πό- 
ζες, τά πίκρα χαμόγελα πού μισόσβυναν στά 
χείλη της_, Είχα μπροστά μου δχι έκείνη, 
παρά μιά άλλη, πού ή ματιά της καί τά λόγια 
της μέ τάραζαν σάν τήν π λ η σ ί α ζ α . κ α ί  τά 
φορέματά της μοΰ σκότιζαν τις άναμνήσεις. 
Γωρα φοροϋσ’ ενα φόρεμα άπ’ ανοιχτό κα
σμίρι πού έδειχνε τό στήθος της, τά μπρά
τσα, τό κορμί της, ετσι πού δέν μπορούσα 
να τήν βλέπω. Κι* δλ* αύτά μ* έκαμναν νά 
κλάψω, ναί, ήθελα νά κλάψω σάν παιδί ζη
λιάρικο...

(’Ακολουθεί) I

- Ή  κόρη μου ; Πού είνε ή κόρη μου ; 
Πήγαινέ με στήν κόρη μου. Έ χω  νά τήν *δώ 
άπό μονοό Μού τήν άρπαξαν ! Κι' αύτήν καί 
τήν άδελφούλα της.

Πνευστιώσα έπρόφερεν δλ’ αύτά μέ τόνον 
φωνής σπαρακτικόν, τόνον, πού εύρίσκει μό 
νον τής μητρός ό λάρυγξ δταν άναζητή τό 
άπωλεσθέν τέκνον της.

“Έντρομος ό Στέλιος, ήκουε καί έβλεπε τήν 
γονυπετή έκείνην γυναίκα τή; οποίας τό βλέμ
μα προσηλοΰτο έπί τών οφθαλμών του. Καί 
αισθανόμενος άναλυομένην τήν καρδίαν του είς 
τήν θέαν τού βλέμματος έκείνου τοΰ πλήρους 
ικεσίας, πλήρους αγωνίας, άλλά καί πλήρους 
έλπίδος, τής είπε :

— Τήν κόρην σου ;...μά δέν τήν ξέρω έγώ, 
καλή μου γυναίκα. Δέν τήν είδα ποτέ. Πώς 
τήν λένε ; Θά μέ παίρνεις γι’ άλλον !

— Ό χι, δχι!... σέ είδα πολλές φορές μαζύ 
της! σέ ξέρω καλά!. . νά, άκόμη δέν εί ε 
δυό βδομάδες'πού εΐσαστε μαζύ σ’ ένα μεγάλο 
σπίτι...πού ήταν κοσμος, πολύς κόσμος!...

Ό  Στέλιος, άγωνιών τώρα βλέπει τήν τρελ
λήν, ένφ ή Φρόσω τοΰ νεύει νά σιωπήση, νά 
μή τήν διακόψη. Τό βλέμμα της τώρα είνε 
άπλανές. Δέν έκφράζει τίποτε. Καί αρχίζει 
νά όμιλή. Ό  τόνος τή; φωνή; της ομοιάζει 
πρός εκείνον τών ανθρώπων οΐτινες έ.ΐανα
λαμβάνομαι χωρίς χρωματισμόν κάτι δ.τερ 
άλλος υπαγορεύει.

Όμιλεϊ περί τοΰ άπ’ ’Αλεξάνδρειάς είς ’Α
θήνας ταξειδίου του. Τοΰ άναφέρει τάς παρά 
τά κάγκελα τού κήπου τοΰ μεγάρου τών 
Λάρμη μετά τής ’Ανθής συνεντεύξεις του. 
Τού άναπαριστά πιίτώς τήν σκηνην τού θεά
τρου. Καί δταν τέλος τού όμιΛ,ή περί τοΰ 
πόνου όστις έπλήρωσε τήν ψυχήν του είς τήν 
θέαν τής άγαπωμένη; κόρης έκσφενδονιζού- 
σης τό άνθος της είς τόν έπί τή; σκηνή; τε
νόρον, μία φωνή ά/ωνίας σπαρακτική, φωνή 
τρόμου άμα έκφεύγει τών χειλέων του καί 
πίπιει έπί τών προσκεφαλαίων τής κλίνη; 
του όλολύζων.

Ή  φωνή εκείνη έκαμεν άφ’ ένός τήν τρελ
λήν νά έπανελθ[| έκ τής υπνωτικής καταστά- 
σεως είς ήν ήτο βυθισμένή καί τήν Φρόσω 
εντρομον νά σπεύση πρός τόν Στέλιον.

Άλλ’ όνέος την άπώθησε καί προσηλών 
βλέμμα αγωνίας πρό; τήν τρελλήν :

— Πώς τά ξέρεις, σύ, δλ’ αύτά ; τήν έρωτά.
— Τα ξέρω, άπανιά έκείνη, γιατί τήν πα

ρακολουθώ χρόνια τώρα, είνε κορη μου !
_ — Ή  Άνθή κόρη σου; Αύτό, δχι, δέν 

ξέρεις τί λές.
— Άνθή ! ψιθυρίζει ή τρελλή μέ άνεκφρά- 

Οτου περιπαθείας φωνήν. Άνθή ! "Οταν μοΰ 
τις άρπαξαν δέν είχαν άκόμη δνομα. Άνθή !...

Καί έκτείνουσα πάλιν ίκέτιδας τάς χεϊρας 
πρός τόν Στέλιον :

--Ναί, δέν σέ γελώ !... 'Ορκίζομαι στό 
Θεό πού μά; βλέπει, στό Θεό πού μέ τιμω
ρεί γιά τό κακό ποΰκανα, είνε κόρη μου, είνε 
παιδί μου ! Μοΰ τήν άοπαξαν μωρό ! Αύτην 
καί τήν αδελφή τη; ! Ά ν δέν μέ πιστεύ<)ς, 
δές τό μπρατσάκι τη ς !... Καί τά δυό εΐ/'ΐν 
γεννηθή μ’ ένα παράξενο σημάδι στο άρια ιερό 
μπρατσακι τους! Ένα πέταλο λουλουδιού... 
Τούς τόδιοσε ό Θεός γιατί ήξερε πώ; θα τά 
χάση ή μαννοΰλα τους, πώ; θά χωρισθοϊν !...

Ό  Στέλιος ένόμιζεν δτι παρεφρόνει. Ό ,τ ι 
ήκουε τοΰ έακότιζε τόν νοΰν. Αί δυνάιιεις 
του έδοκιμάσθησαν πολύ άπό τάς συγκινήσεις 
έκείνας καί ό πυρετός ήρχισε πάλιν νά τοΰ 
επανέρχεται.

Ή  Φρόσω μετά τής κυρίας Αριστοβούλου, 
ήτις προσέτρεξεν έν τφ μεταξύ, έσπευσαν ν' 
άπομακρύνουν τήν τρελλήν. Τήν έσυραν σχε
δόν διά τής βίας θέλουσαν ν* άποσπάση άπό 
τόν Στέλιον τήν ύπόσχεσιν νά τήν όδηγήση 
είς τήν κόρην της. Τήν Άνθήν! Άλλ’ ό 
Στέλιος δέν ήιο είς θέσιν νά τής άποκριθη.

Δ έ ν  ε ί μ α ι  ή Ά  ν & ή !
— Μά είσαι βέβαιος, Γιώργη ;
— Τί λές, Χρήστο μου 1 έτσι στά κουτου- 

ροΰ θά μίλαγα !
— Μά μοΰ φαίνεται τόσο απίστευτο ι Κορί

τσι πράμμα καί τέτοιας φαμίλιας μάλιστα 
καί νά πηδάη τή νύχτα άπ’ τό παράθυρο σάν 
νάταν καμμιά τοΰ δρόμου, γιά νά κουβεν- 
τιάζη μ’ ένα θεατρίνο τά μεσάνυχτα !

— Όπως σού λέω" τήν είδα μέ τά μάτια 
μου ! Καί μένα νά μοΰ τώλεγαν δέν θά τό 
πίσιευα !...

— Καί... φιληθήκανε ;...
— Ναί, σοϋ τώπα.
— Τό παλιοκόριτσο ! Φτοΰ νά πάρ’ ό διάο- 

λος ! πάη, χάλασεν ή πλάσι!
Ό  διάλογος αύτός άντηλλάσσετο είς τήν

έξώθυραν τοΰ μεγάρου Λάρμη εν’ απόγευμα» 
μήνα περίπου μετά τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου; 
μεταξύ τοΰ αμαξηλάτου καί του θυρωροΰ. Κα*· 
δ περί οΰ ό λόγος «θεατρίνος» ήτο ό Άνσέλ" 
μης. Τί είχε μβσολαβήση λοιπόν ;

Ή  Άνθή είχε πείσει τούς γονείς της, νά 
προσκαλέσουν τόν ’Ιταλόν τενόρον είς μίαν 
απογευματινήν των. Έκεϊνο ήρκεσε. Ό  τενό
ρος ήτο γόης. Κατέκτησεν δλους είς τήν απο
γευματινήν έκείνην. Άλλά πρό πάντων τήν 
Άνθήν. Καί ώνειρεύθη μέ μίαν έκβίασιν νά 
εισχωρήσει είς τήν πλουσίαν έκείνην οικογέ
νειαν, νά γίνη γαμβρός τών Λάρμη. "Έκ τοΰ 
διαλόγου δέ τών δύο υπηρετών ειδομεν δτι 
είχε προχωρήσει άρκετά. Άλλ' άφίσωμεν έ- 
κείνους νά μας διαφωτίσωσι καί έπί άλλων 
πολλών σημείων.

Ό  κυρ’ Γιώργης, ό θυρωρός, άνήρ ύπερ- 
πεντηκοντούτης, έκίνησε τήν κεφαλήν είς ση- 
μεΐνν αποκαρδιώσεως δταν δ συνάδ»λφός του, 
ο αμαξηλάτη; Χρήσιος, κατεκεραύνου τήν 
διαγωγήν τών κοριτσιών.

— Άστα^νά πάν σιό διάολο, Χρήστο μου, 
ετσι δπως έγιναν ! Είνε νά μή δίνη; πιά βάσι 
Je γυναίκα !  ̂ Άλλά στραφείς καί ίδών τόν 
αμαξηλάτην ε/ovta  τό ύφος περίφροντι :

— Μά τί έπαθες, τόν ήρώτησε, κ’ έρριξες 
έτσι κάτω τό κεφάλι καί συλλογιέσαι;

Ό  Χρηστός ύψωσε τήν κεφαλήν καί προσ- 
έβλεψε μέ ΰφος μυστηριώδες τόν θυρωρόν.

— Δέν σοΰ φαίνεται, είπε μετά σιγήν, πώς 
ή Άνίϊοϋλα είνε...πώς νά σοΰ πώ ... πολύ δια
φορετική άπ’ τ’ αφεντικά;

Ό  θυρωρός δέν άπεκρίθη, άλλ* ήρχισε νευ
ρικά νά θωπεύη τό μιξοπόλιον γένειόν του.

ν— “Εχεις δίκηο, είπε τέλος. Δέν μοιάζει 
οΰτε σιό φυσικό, οΰτε στόν χαρακτήρα. Ε 
κείνοι είνε μελαγχροινοί κι’ αύτή ξανθειά. 
’Εκείνοι ήσυχοι κι’ αύτή φουριόζα, νευρική !

— 'Άκου νά δής κι’ αύτό, προσέθεσε ό ά- 
μαξηλάτη;. Τις πρώτες μέρες πού μέ πήραν, 
τούς πή/αινα ταχτικά καί τούς τρεις σ’ ένα 
χειροΓ'ρ/ο. Πήγαιναν γιά νά βγάλη κάποιο 
σημάδι τού κοριτσιο» ποΰ εχει στό κορμί. 
Γιατί μιά μέρα πού κατέβαιναν άπ* τοΰ για- 
τροΰ καί τούς άνοιγα νά μποΰν στ’ άμάξι,
άιουσα τήν Άνθή νά λέ]] τής κυρίας : « Μά
καλέ μαμά, γιατί επιμένετε ετσι νά βγή αύτό 
τό σημάδι.;... είνε τόσφ ώραΐο !... ένα πέταλο 
άνθους κατακόκκινο έδώ !> κ* έδειχνε τ ' αρι
στερό της μπράτσο.

— Καί ή κυρία τί εϊπε, ήρώτησε περίεργο; 
ό θυρωρός.

— "Εγινε κόκκινη σάν παπαρούνα. Γύρισε 
καί κύτταξε κ’ εσπρωξ» τήν Άνθή στ' άμάξι.

** ·
Έν διαστήματι μηνός ό Στέλιος εΐχ* πολύ 

καταβληΟή. Είχε γινη αγνώριστος. Ή  δ»ν- 
τέρα κρίσις της άσΟενείας του, ύπήρξε κατα
στρεπτική διά τήν υγείαν του. Διέφυ,εν δμως 
καί πάλιν τόν κίνδυνον ώς έκ θαύματος.

Μόλις δέ ήαθανθη τόν εαυτόν του όλί',ον 
καλά ήθελησε νά έξέλθη. Μάτην αί δύο γυ
ναίκες τόν ίκέτευον να φεισθή τής υγείας \ου, 
έπαναλαμβάνουσαι τος συστάσεις τού Ιατροί 
δτι έπί τινας ημέρας τούλάχισιον έχρειαζετο 
μεγάλη προφύΛαξις έω; δτου κάπως δυνα- 
μώβη. Δέν ήί>έλ σε ν’ άκούση τίποτε. Έφλέ- 
γετο ύπό τής ανυπομονησίας νά ίδή τήν Άν
θήν. Νά έξακριβώση τούς μυστηριώδεις λό
γους τής τρελλής ή όποία ικέτευε τήν Φρόσω 
καί τήν μηχέρα της νά τήν φέρουν πάλιν 
κοντά «σ’ εκείνον πού &ά τήν πήγαινε στήν 
χάρη της».

Καί έ-ήλθε. Άφοΰ δέ είς εν κουρεϊον έπε- 
μελήθη τής κόμης καί τοΰ γενείου του κα- 
τήυθύνθη είς τό μέγαρον Λάρμη. Άλλ’ έκεϊ- 
ναι άπουσίαζον. Καί ό Στέλιος έστράφη κα- 
τηφής πρός τήν όδόν Πανεπιστημίου.

Έβάδιζεν άακόπως. Αίφνης άνεσκίρτηιεν. 
Έ ν  ζεύγος διήρχετο. Ε ΐ; νέος καί μιά νέα 
κραιούμενοι έρωιικώτατα. Ό  Σιέλιος βρρί- 
φθη έπί τών βημάτων των.

Είς τούς δύο εκείνους άνεγνώρισε τόν Ι τ α 
λόν τενόρον, τόν Άνσέλμην, καί τήν Άνθήν. 
Άλλά πώς ήτο δυνατόν νά εΰρίσκεται τοιαύ- 
την ώραν μαζύ του ; Μήπως ήπατήθη ; Ό χι. 
Ή ιο  έκείνη. Τήν είδε καλά. Έ ν τούτοις, διά 
νά βεβαιωθή άκόμη καλλίτερον, ετάχυνε τό 
βήμα καί εύρέθη περιπατών παρά τό πλευράν 
των. Ή το έκείνη. Δέν έχώρει άμφιβολία.

Ή το έτοιμος νά τής άπευίόνη νόν λόγον 
δταν ή νέα έστράφη καί έκύτταξε τόν άν
θρωπον όστις συνεβάδιζε παρά τό πλευρόν 
των. Τού έρριψε βλέμμα άδιάφορον. νΩ, β·- 
βαίως δέν θά τόν άνεγνώρισεν ετσι πού τόν 
μετέβαλεν ή άσθένεια !

(Άκ·λουθ«ϊ)

Κ  Φ  A  I  Ρ  Λ

MEtAgV
Τ  Α Ι & Ι Λ Ι Ϊ Ε Ρ ά  I A S

10  Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  Λ Ε Ξ Ι Σ

Ζητώ άλληλο/ραφίαν μετά δεσποινίδων καί 
νεαρών χηρών πανταχόθεν. Προτιμιόνται του 
Βόλου. Σ-ιοπός προσωπική γνωριμία. Γρά
ψατε ύπό τά στοιχεία Σ. X  p. Γ. Βόλον.

—Ζωηρός νεος ήλικιας 20  ετων ζητεί αλ
ληλογραφίαν μέ δεσποινίδας ώριμου ηλικίας. 
Προτιμώ Βόλου, Λαρίσης, Τρικκάλων, Λαμίας 
κ α ί  Μακεδονίας. Γράψατε «Ζωηρόν Νέον» p .

Γ. Δθ«Μ·αν· , ,--Γ νναΐκα\  Τό ξέρεις δά πόση δυναμι εί-
νες έχεις καί θά έχης γιά τή ζωή ! Ξέρεις 
καλά σύ πόσηέξασκεϊς επιρροή σςόν άνδρα ! 
Αναγνωρίζοντας τό προνόμιό σου αύιό, σέ 
προκαλώ σήμερα καί θά σέ κραιήίω άν μέ 
νοιώσης, όπως καί έγώ σέ νοιώθω. Διεύθυν- 
σίς μου (προσωρινώς) «Σ' έκεϊνον πού μέ νοιώ- 
β ε ι > p. Γ. Δράμαν. , ,

 Μόνιμο; άνθυπολοχαγό; υπηρετών έν
Δράμφ ζητεΤ άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας. 
Προτιμά Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Με
σολογγίου. Αίγιου, Κρήτης καί Σμύρνης. Γρά
ψατε Δ. Μ. p. Γ. Δράμαν.

— Κορίτσια, άλλά καί νεαρές χήρες ! "Αλτ ! 
Ένας άξιωματικός νέος άνοίγει σήμερα γιά 
σάς μιά θερμή άλληλογραφία γιά ενα ώμορφο 
σκοπό. Δέχεται πανταχόθεν : Διεύίίυνσις «Φι
λήδονος» p. Γ .  Δράμαν.

—«Λευκήν Μουσμέ», «21 Β. Φ.*,  «:Νεοαϊ 
δαν τών Κυμάτων» έγραψα άναμένω. «Ψεύ
τικο Γελοίο».

 Άνταλλάσω c. p. Προτιμώ τοπεΐα υπο
σχόμενος άποστολήν τοιούτωνΜ. Άσίας «Λυ
καυγές τών Θεών» 2ον τάγμα μηχανικοΰ Τ .Τ 
902.

—Άνταλάσυω έπιστολάς ελληνιστί ή γαλλι
στί ώς καί C. p. μετά δεσποινίδων Αθηνών 
Πει.'αιώς. Διεύθυνσις Άρ. Γεωργίου p. r 
Άθήναι.

—Σέ μιά μελαχροινήν, Πόρον. Άντε καϋ 
μένε πγόστυχε ; Μπούμ Γιώργος. _

—Νεαρώτατος έπιλοχίας μέ άπώτερον μέλ 
λον αιτεί άλληλογραφίαν μετά δεσποινίδων εγ
κρίτων οίκογενειών. Σκοπός βραδύτερον ό 
γάμος. Προτιμώνιαι Λαμίας, Κασαμπά καί 
Κρήτης. ΛιεύίΗινσις Κ Ιππότην 2ου πεζικού 
Συντάγματος 3ου λόχου Τ. Τ. 922.

—Άνταλλάσω έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
πανταχόθεν : Σκοπός είνε σχέσεις πρός̂  γνω
ριμίαν. Είς τό μέλλον εκλεκτόν έιερον ήμισυ 
Διεύθυνσις άνθυπολοχαγόν Κ. Σ. Ιον ΓΙεζικ. 
Σύνταγμα Ιον λόχον Τ. Τ. 907.

—Ά λτ ! Κάτω ή Πυθία. Θέλετε νά γνωρί
σετε πραγματικώς ϊόν χαρακτήρά σας καί γε
νικώς τόν βίον σας ; Γράψατε είς «Arlequin» 
p. r. Αθήνας.

—Atelie Κοζάνην. Εύχομαι δπως εύδοκι- 
μήση καί φανή άντάξιον τών προσδοκιών 
μας. «Οΰ γάρ σεκέ... κτλ.».

—Ανταλλάσσω έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
καί στρατιωτικούς, προτιμώ δεσποινίδας ’I- 
ωαννίνων. Γράψατε «Άγρόιην» Γκρισμπά 
νιον Κονίτσης Ίωαννίνων.

—Είς τήν έορτάζουσαν έν Άθήναις άγαπη- 
τήν μου έξαδέλφην Χαρίκλειαν Πόρτα εύχο
μαι έτη πολλά κα! τρισο/.βια Ν.

—Άλτ Δεσποινίς Ά θ  Μεγαλοπολίτισ^α
Παυσατε παρακαλώ τον έρωτα μέ τόν κ. Π. 
Κ. διότι θά τά βγάλω στά φόρα «Ό  μικρός 
φιόγκος».

--ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΑΣ. Συ
ζητώ σοσιαλιστικώς μέ νέους καί νέας. Σκο
πό.· συμφωνία φιλία δράσις. Γεώργιος. Θ. 
Σαραντίδης p. γ .

—Παρακαλοΰνται οί μετ’ έμοΰ άνταλλάσ- 
σοντες ν* άπε’>θύνωνται έφεξϋς είςτό ένιαΰθα 
p. r. «Eduard Altmann».

 Εισερχόμενος είς τό κομψόν σαί.ονάκι τής
«Σφαίρας» άνταλλάσσω C. p. μέ δεσποινίδας 
Αθηνών, Πειραιώς, Άργους καί Ναυπλίου. 
Γράψατε «I. Ν.Σ.» p. r. Άθήναι.
(  T i & a t a i f B M A T A  *)

Ν. Άθανασ άδην. Σάς εύχαριστουμεν. Κ. 
Χατζηλάμπρου. Φύλλον τό όποϊον ετυχε νά 
Ιδοΰμεν δέν είχε τίποτε σχετικόν.—Γ . Άθα- 
νασόπουλον. Δίκαιον έχετε, άλλά καί ήμεΐ; 
δέν πταίομεν. — Ψεύτικο Γελοίο. Διά τήν έξά- 
μηνον συνδρομήν Απολείπονται δραχ. 2 καί 
50.—Ulzien. Ό  Άγκαθάγγελος έγεινεν έξω 
φοενών μέ τήν έπιστολήν σας. — Eduard 
Altmann. ’Επιστολή έλήφθη.— Αίθερία Κρη- 
τικοπούλα. Επιταγή έλήφθη. Εύχαριστουμεν. 
Κ. Αθανασίου. Ένεγράφη :ε διά τήν άποστο
λήν 6 φύλλων. Τό ιδιαίτερον έστοίχισε δραχ. 
^βεΐς. , >Τ ,

Έλήφθηίαν αί συνδρομαι τών κ. κ. Ιωαν. 
Μπίτσιου, Ψεύτικου Γέλοιου, Β. Κωστόγλου, 
Γ . Λάμπρου, Άναστ. Τιρλιλή, Μιχ. ΞεινοΟ, 
Κ. Χατζηλάμπρου, Άντιγ. Τζιώρα.

Ε Ε Ν Α Ι  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ύ Σ Ε Ι Σ
ΖΜόνη ατο y ia jo  

Στοΰ καραβιού μου θάρρεψα τήν άνιοχή, 
χωρίς τόν κυβερνήτη νά λογιάσω"

Θά ταξειδέψω, είπα, μοναχή, 
άλλο λιμάνι απάνεμο νά πιάσω».
Βγαίνω άπ’ τό λιμάνι καί ξανοίγομαι 
μέσ" στήνάφρίλα καί στό κΰμα τοΰ βοριά!... 
Φωνάζω: «— Ποΰσαι, Κυβερνήτη, πνίγομαι! 
φέρε με πίσω πάλι στήν ακρογιαλιά ! 
τί τό καράβι δέν αντέχει ν’ άρμενίση 
στά ξένα τά νερά, στή φουσκοθαλαασιά ! 
καραβοκύρη θέλει νά τό κυβερνήση, 
μά ελα πού τώχει πιάσει ή άμμουδιά...

Ά χ 1 τιμόνι" άχ ! τιμόνι, 
σύ πού σπρώχνεις τό καράβι 
όθε-σέ βαρούν οί πόνοι 
φωτιά δεν πέφτει, δέ σ ’άνάβει...

Βιβή Ροϊλοϋ

SPdivoiDcspo 
Φθινόπωρο μάς έφθασε προμήνυμα χειμώνα 
άρχισαν πάλι ή βροχιές ή παγωνιές τά χιόνια. 
Τά φύλλα έσωριάστηκαν κίτρινα μαραμένα 
μείναν τά κλαριά γυμνά τά δέντρα λυπημένα. 
Τά χελιδόνια πέταξαν σέ χώρες μάκρυνες 
πάνε νά χτίσουνε άλλοΰ τές ώμορφες φωλιές. 
Καί ή γλυκειά τοΰ αηδονιού δέν άντη/εΐ πλέον

[λ,αλιά
πού σκόρπιζε τριγύρω μας άτέρμονη χαρά. 
Τώρα τήν άγρια τής νύχτας σιγαλιά, μονότο

νος ήχος ταράττει 
είνε τού γκιών’ ή θλιβερή φωνή ποΰ φέρν" 

[ανατριχίλα στόν κάθε διαβάτη. 
Στή φύσι πιά δέν άντηχεΐ χαρούμενη φωνή 
άλλοιά στή δόλια τή καρδιά πού μόνητης πονεΐ. 
Μέτωπο, Νοέμβρης. X. Ά ρτέμης

‘ΖΗ  d jjo td w p ia  ( στραβισμος)
ζώ ν δφ^α^ιιών δεραινενεται

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Τ  Α . Σ
( f )  Έοΰ

r v
Κ . Χατξοπούλου

Διά τήν Όφθαλμολογικήν Κλινικήν τοϋ’Ο- 
φθαλμολόγου ύφ-ηγηιοΰ κ. Σπήλ. Χαραμή — 
περί ής έγράφη πρό τίνος δτι ού μόνον ήμέ- 
τεροι, άλλά καί διαπρεπείς επίσημοι ξένοι, 
Γάλλοι. Άγγλοι, Αμερικανοί, θεραπευΟέν- 
τες ή έπισκεφθέντες αύιήν, άπεφάνθηιαν δτι 
είνε •‘ ή τελειότερα εν °Ανατολή Όφϋ·αλμο- 
λογιχή Κλινική» είνε πλέον γεγονός ά^ια- 
φιλονείκητον δτι ή άλλοιθωρία, ή πρόξενος 
τόσης άσχημίας, είς πρόβωπα μάλ'στα παρ
θένων ή έφήβων, θεραπεύεται καθ’ ολοκλη
ρίαν. Οίαοδήποτε έντάσεως καί αν είνε ή 
άλλοιθωρία. Καί είς οίανδήποτε ηλικίαν. Καί 
έντός έλαχίστων μόνον ή μερών. Έ πί πλέον 
δέ καί τό φώς άποκαθίσταιαι βαθμηδόν καί 
κατ' ολίγον εις τήν εντέλειαν. Είς 485 έκ τών 
6.350 έγ/.ειρηθέντων καί θεραπευθέντων άπό 
17ειίαςύπό τοΰ κ. Χαραμή ανέρχονται οί θε- 
ραπευθέντες έξ άλλοιθωρίας. Μέ τοιαΰτα δε
δομένα, λοιπόν, θεραπείας, χειρουργικής δει- 
νότητος καί πληρεστάτης επιστημονικής εύ 
συνειδησίας επιστημόνων τής περιωπής τού 
όφθαλμολόγου μας κ. Χαραμή δέν είνε άπο- 
ρίας άξιον άληθώς πώ; ύπάρχουν άκόμη άλ-' 
λοίθωροι έν Έλλάδι ;

■£*[ ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1 9 2 0  ]■«.
( Έ κ ά σ τ η  ή  ά ν α ν έ ω σ ις  διά  τ ό  1920 δρα χμ ή

μ ία . Ο Ι έ γ κ ρ ίν ο ν τες  -ψευδώνυμα π ρ έπ ει νά  μ α ς  γ ρ ά 
φ ο υ ν  τ ό  δν ο μ α  κ α ί τ ή ν  δ ιεύΦ υν σίν  τ ω ν .)

€ψεύιι*ο Γέλοιο», «Λυκαγε^ς τών Θεών», 
cUlzien·, «Arlequin», «Michelet*, «I Ν.Σ.»

ΛΙΑΝ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ

I  Χ Ε Ι Ρ Α Φ Ε Τ Η Μ Ε Ν Η  Μ Τ Μ Ρ Μ
Νέον πρω τότυπον Έλλην. ανάγνωσμα

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

τσαρίας είς τό είδικόν έργοστάσιον 
A . I S T T .  a ^ N A P I O T C *

οδός Κεραμεικού άριθ. 19.

«5ΐν }η σ ις  ζοϋ ζόκου ζών

’ Ενζόκων τΤραμμαζίων
Ά π  ό 10 Δεκεμβρίου 1 9 1 9 :

Τρίμηνα 
‘Εξάμηνα 
Έτήίια .

5 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

Ένα μεσημέρι ένώ κοιμόντανε δλοι σπίτι 
μου, καθισμένος στό παράθυρο UOU περίμενα 
νά περάση ένας φίλος μου να με πάρη να 
βγοΰμε 3»έρα στις καψάλες τού κάμπου, δπου 
είχαν έρθει οί τσαλαπετεινοί. Ό  ήλιος φλό
γιζε τόν κάμπο κι άστραφτε μακριά στόν 
ποταμό, ό άέρας έκαιγε καί πύοχι- "β· Άκου- 
μπώντα; στό παράθυρο, άνοιγα μέ βία τά μά
τια πολεμώντας νά νικήσω τό άποκάρωμα 
τής ζέστης. Άξαφνα δυνατέ; φωνές άντίκρυ, 
άπό τό χαμόσπιτο τής Τάσονς, μέ κάμανε καί 
τινάχτηκα. Δυοτρεΐς γειτόνισσες άπό' τ’ άλλα 
σπίτια δίπλα πεταχτήκανε μισόγυμνες,  ̂ξυπό 
λυτές στό δρόμο. . . . .

«Τρεχάτε καί τή σκότωσε’ , φώναξε μια απ 
αύτές κοιτάζοντας άπό τό παράθυρο μέσα 
στό σπίτι τής Τά0ως κι ωρμησε στην̂  πόρτα.

Κατέβηκα γρήγορα στό δρόμο και μπήκα 
καί γώ στό σπίτι τής Τάσως. Ό  Γιωργίκο; 
τήν είχε ξαπλωμένη χάμω καί τή χτυπούσε 
δπου έφια ε, ιιέ* χέρια καί μ.έ πόδια. ΟΓγυ
ναίκες ποΰ είχανε φτάοει πριν άπό μένα δέν 
μπορούσανε νά τοΰ τή βγάλουν άπό τά χέρια.

«Φευγάτε άπό δώ" θά τή σκοτώσω», φώ
ναζε άγριε ιένος ό Γιωργίκος καί χτυπούσε μέ 
τό τσαρούχι του, πού είχε βγαλμένο άπό τό 
πόδι.

Ή  Τάσω κουλουριασμένη χάμω μούγκριζε 
πνιχτά. Ή  γριά Άγγελίνα καθισμένη σέ μιά 
γωνιά έβριζε καί ςέκαζε κουνώντας τό ρα-

ί της.
"Έπιασα τό χέρι τοΰ Γιωργικου και του 

πήρα τό τσαρούχι, μά τώρα χύμησε άγριώτε- 
ρος στις γυναίκες, πού βρήκανε καιρό καί 
μπήκανε μπροστά άπό ΐό κορμί τής αδερφής 
του. Τέλος ένας άλλος γείτονας, πού έβρεξε 
καί κείνος, μέ βόηθηβε καί τονέ βγάλαμε 
δξω. Μέ χίλια βάσανα. Φώναζε ολοένα νά τόν 
άφήσουμε νά τή σκοτώση καί πολεμούσε νά 
μάς φύγη άπό τά χέρια. Καθώς τόν βγάζαμε 
στήν πόρτα, ή ματιά μου έπεσε στήν Τάσω, 
πού άνασηκωνόταν άποκεΐ πού ήταν πεσμένη. 
Δέν είχε οΰτε ένα δάκρυ. Έφερε τό χέρι σιά 
μαλλιά’ σά νάθελε νά τά σιάξη, μέ κοίταξε 
κατάματα καί στά χείλη της σά νάτρεμε ά
γριο γέλιο. Οί γυναίκες κλείσανε τήν πόρτα 
πίσω μας. ; . ,

«’Αφήστε με νά τή σκοτώσω», φώναζε ο 
Γιωργίκος ολοένα.

«αέν ντρέπεσαι μωρέ ; Τήν άδερφή σου θά 
σκοτώσης!» τού είπε ό γείτονα;.^

«Θά τή σκοτώσω· δέ βαστάω άλλο», ξανα- 
φώναξε ό Γιωργίκος κ' έπεσε κλαίοντα; στό 
πεζούλι δίπλα άπό τήν πόρτα.

«Δέν ντρέπεσαι, μωρέ; Έλα σώπα τώρα», 
εκαμε νά τόν ήιυχόση πάλι ό γείτονας.^

«Τί νά ντραπώ I τί νά σωπάσιυ ! Πού τονέ 
μπάζει μέσα μέρα μεσημέρι ! Μοΐφυγε άπό τό 
παράθυρο. Μά ποΰ θά πάη 1 Θά τούς σκο
τώσω καί τούς δυό», πήρε τόν κατήφορο ό 
Γιωργίκος κλαίοντας πάντα.

«Έλα τιόρα, πάμε νά συχάβης κι άλλη φορά 
τούς σκοτώνεις, σά δέν είμαστε μεΐς μπρο
στά», τού είπε ό γείτονας καί τόν έσυρε μαζί 
σπίτι του κλαιιένον κι άγριεμένον πάντα.

Ήταν άληθινά γιά λύπη καί γιά γέλια ο 
κακομοίρης ό Γιωργίκος. Τό βράδυ είδα κάτω 
άπό τό θαμπό λυχνάρι τόν ίσκιο του πλάι 
στόν ίσκιο τή; αδερφής του καί τής γριά 
Άγγελίνας πού τρώγανε καθισμένοι χάμω 
στήν αύλή τους. Τις κατοπινές μέρες; σάν 
τόν άπαντοΰσα στό δρόμο πού γύριζε άπό τό 
σαμαράδικο πού δούλευε, χαμήλωνε τά μάτια 
καί μόλις μοΰ ψιθύριζε μιά καλησπέρα, σά 
νά φοβότανε μήν τόν σταματήαω καί τόν 
ροντήσω πώς δέ σκότωσε άκόμα οΰτε τήν α
δερφή του οΰτε τόν άγαιτητικό της. Μά δέ 
βάσταξε πολύν καιρό τό συναπάντη ιά μας. 
Κανένα μήνα ΰίτερα, άγριες φωνές_ ξαναμα- 
ίΐέψανε τή γειτονιά στό χαμόσπιτο τή; Τάσως. 
Γινόταν ένα πανηγύρι σ' ένα ξωκλήσι κοντά 
στό ποτάμι κι ό φτωχός ό Γ.ωργίκος θέλησε 
νά πάη καί κείνο; νά γλεντήση Ανέβηκε μαζί 
μέ άλλα παιδιά μιά σούστα, μά έκεϊνος πού 
τήν κυβερνούσε, μεθησμένος καθώς ήτανε στό 
γυρισμό, τήν άναποδογύρισε σέ κάποιο χαν
τάκι τοΰ κάμπου, κι ό δόλιος ό Γιωργίκος 
εμεινε σιόν τόπο μέ σπασμένο τό κεφάλι.Όταν 
τόν φέρανε στό σπίτι ή Γάσω έπεσε ξερή α
πάνω του.’Ήτανε μιά άπό τις συνηθισμένες,μά 
πάντα σκληρές λύπες τού χωριοΰ. Ράγιζε τήν 
καρδιά τό κλάψιμο τής Τάσως καί τό μοιρολόγι: 
Σήμερα ν ή μανούλα του έχει χαρά μεγάλη* 
πάει στις βρύσες γιά νερό καί στά βουνάγιάχιόνι. 

Κι* δ γιατρό; σιόπασε μιά στιγμή.
(Ακολουθεί)

* Ή  άρχή εις το νπ '  άριΦ. 55 φύλλον.
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Μιτά χαρδ; σί χιριτάου,
Καρνάβαλε κρίμανταλά, 
κι άψ’λά τή σκούφια μου πιτάου 
κί σκούξου κί γλιενιάου τριλλά.
Φέτου ήρθις πρώιμα κϊ τριχάτα, 
μέσα στά κρύα κί σ' τ’ς βρουχές, 
μί τά κατιψυγμενα κρειάτα 
κατιψυγμένις κι* οί Άπουκρηές.
Βί γιά νά ζισταθφ ό κουσμάκης 
τώ ;ρ’ξαμαν ούλοι στού χουρό, 
παίζει απού μέσα Καραΐσκάκης 
κί μεΐ; χουρεύουμι ταγκό.
Μουνάχα ή γ’ναΐ<ες δέν κρυγιώνουν 
χι* έβγαλαν ούλα τ'ς τά σκουτιά, 
γιαιί τ'ς κουλάσιους τοΰν δαιμόνουν 
οΰλη εχ'νι μέσα τ’ς τή φουτιά.
Οΰλου άψ'λό ε 3ά ΐφέτους 
τά φ’στάνια τ’ς πάν' μί τού καλό, 
κί. μουναχά τά ντικοιλτέ τους 
χατέβ’καν ώς τούν αφαλό.
Κί τά ψιλά ψηλά κι’ αύιίνα,
— λίρες, δουλλάρια καί λοιπά 
κί τά δονλάρια στήν ’Αθήνα 
σιό ώτό ανεβήκανε κι’ αύτά.
Κί μ’φαίνιτι ,δπους πάει τού πράμμα, 
Καρνάβαλε ξιλουγιαστή, 
πώς θά περάσουμι αντάμα 
χί τή μιγάλ’ Σαρακουστή.

Ον Μήτρονς

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ 
Α , Ι Μ Α , Τ Α .  Π Α Λ Ι  |

Άκοΰς, ρέ, μυστήρια Λράμματα νά μπαίνω 
εχτέ τής μικρές ώρες στοϋ Καρούσου γιά νά 
φάω σουπέ...γαλοσουπέ—κάπως έτσι τό λένε, 
νομίζω ; —καί νά βρεθή ενας τρικκέρης, σπα
νός κι άσουλούπωτος, νά μοΰ π Γ] : «Δεξιώ- 
τερα τή μύτη σου, κύριος*.

Έ ,  ρέ, κι' άλλο πού δέν ήθελα καθώς ή
μουνα καί λιγάκι σουρωμένος άπό νωρίς—τά- 
χαμε κοπανίσει στήν ταβέρνα τά σκονάκια 
μας !. ..—Άναψα !... Γενίτσαρος, Μπελακούν 
εγενα καί τοϋ ρίχνουμαι,

— Τ’ είπες, ρέ ανορθογραφία τοΰ άντρα ;
Μόκο έκεΐνος. "Εκανε τήν κορόΐδα, μ' εν

νόησες; Άπάνου του έγώ.
— Ρέ ανάλατε σπανακόρριζε, τοΰ λέω, άμα 

θέλεις νά κρατάς άψογο στά'ΐι νά μήν προσ- 
βαίκνρς τούς̂  άθρώπους. Τί νταραβέρια έχεις 
έίύ μέ τή μύιη μου, ρέ, καί σέ διαφέρει αν 
πάα δϊξά ή ζερβά ;

— Είνε διαταγή τής Αγγλικής Αστυνομίας, 
μ άπαντεΐ,

— Καί σύ τί είσαι πό'ισμα γιά έτιΟτάτης 
στής μύτες ;

— Ναί, μ̂οΰ κάνει γελώντας.
Τότες άντιλήττηκα πώς κύτταγε νά μέ 

πάρη στό ψιλό καί σοΰ τόν αρπάζω !... Καί 
πάνω χέρι-κάτω χέρι, ποιόπονάει πιό πολύ... 
Μά μή σάς τά πολυλογάω, μπλέ-μαρρέ τόν 
πήραν άπ’ τά χέρια μου Όλο τό ακροατήριο 
επεσε για ναν τόν γλυτώσ^. Ανάσα δέ μπό- 
ραγε νά πάρχ) κι’ ας έχβ χάρι στά περικάλια 
τους που δέν τήν τράβηξα καί τόν άφηκα νά 
PYQ ζωνιανός άπό τήν 
πόρτα. Καί νά οοΰ πώ 
καί τ’ άλλο ; Δέν ήθελα 
νάν τά τραβήξω τά πράμ- 
ματα μέχρις έσχάτου γιά 
νά μήν έρθο κανένας χω
ροφύλακας κ-ιί μοΰ μιλή- 
σχί περί τμήμα. Χρονιάρα 
μέρα—εννοείς ; - ήθελα ν’ 
αποκρέψω κ ’ έγώ με τό 
αϊστημμ. Νάν τά λέμε ;

Ό  Μιοτόχλης

Κ Γ~Η Π Υ Θ Ι Α  S f l
(Έκ τής γραφής έπεξηγεΐται ό χαρακχηρ. ’Απαντή

σεις μόνον είς ψευδώνυμα. Διά κάϋε άναλυσιν χαρα
κτήρας δέον νά έαωκλειωνται δρ, 2.)

Ο Ν. Κυπαρισσίαν.—Μά δέν μοΰ λέτε τόν 
χαρακιήρά σας θέλειε νά σας πώ ή τί θέλετε; 
Σάς παρακαλώ" αν είμαι ή όχι «κομματάκι 
πρώτης», αύτό είνε δική μου δουλειά. Κυττά- 
ξτε σείς τα δικά σας' τά μυαλά σας πού πή
ραν άέρα... "Εχετε όλην τήν διάθεσιν νά γί
νετε λογοιέχνης, μά δέν μπορείτε, καί μπο
ρείτε να γίνειαι δικηγόρος, μά δέν θέλετε. 
Μήν κοιμάσθε μπρούαητα γιατί σάς βλάπτει. 
Καί μπάνια-μπάνια τό καλοκαίρι... *

(5\@.
Έ χ  τ ο ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν
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Ό  Μ Π Α Μ Π Α Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Ρ Η Υ

Ήταν ή ήμέρα τής εισόδου τοΰ «Άβέρωφ» 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Ό  αρχισυντά
κτης μιδς μεγάλης Αθηναϊκής έφημερίδος 
κάθεται στό τραπέζι μόν^ς στό Ι’ραφεΐον καί 
βάζει τίτλους είς τά τελευταία τηλεγραφή
ματα. Γράφει γρήγορα νευρικός καί σκουν
τούφλη;· πολλή δου/ειά εκείνην τήν ήμέρα 
καί είχε λυσσάξει κ' έκεΧνο τό τηλέφωνο...

—Βρέ άίελφέ, δέν βρίσκει κανείς δυό λε
πτών ήϊυχία. νά τελειώση τή δουλειά του. 
Κάθε στιγμή ντρίγκ  τό τηλέφωνο...

Αίφνης άνατινάσσεται έξω φρενών. Έχτυ- 
ποϋσε πάλι τό τηλέφωνο.

—Αΐ μά δέν ύποφέρεται. Θά τόν στείλω 
σιό διάβολο δποι,ος κι’ άν εϊνε.

Τό κουδούνισμα επαναλαμβάνεται.
—’Εμπρός ! Ποιίς εϊνε ; Τί θελετβ ; φω

νάζει μπροστά σιό άκουστικό ό κ. άρχισυν- 
τάκτης.

Άλλ’ αίφνης ό θυμός του εξατμίζεται καί 
ή φωνή του κατεβαίνει άπό τήν διαπασών 
τοΰ θυμοΰ είς μελιστάλαχτον τόνον.

Καί διαμείβεται τήλεφωνικώς όέξήςδιάλογος.
—’Εμπρός ! Ποιός ;
—Παρακαλώ' εΪΥε αύτοΰ ό αρχισυντάκτης 

κ. Α ;
— Είμαι όϊδιος... Άλλά σείς ποιά εΐσθε 

δεσποινίς ;
—Πώς τό ξέρετε πώς είμαι δεσποινίς j
—Τό καταλαβαίνω άπό τή φωνή <Κίς. Εϊνε 

τόσο γλυκειά...
— Μπά ;
—Καί σεις τόσον ώραία !...
—Μά μέ ξέρετε ;
—Σάς φαντάζομαι δεσποινίς.
— “Ω εΐσθε ύπερβολικός I ‘Αλλά μέ κάνετε 

νά ξεχασθώ... Αλήθεια έμπήκεν ό «Άβέρωφ» 
στήν Πόλι ; Είχατε τηλεγράφημα ;

—Μέ δλας τάς λεπτομερβίας.
—Θά είχατε τήν καλωσύνην νά μοΰ τις εί- 

πήτε ;
Ό  κ. άρχισυντάκτης ήτοιμάσθη ν' άπαγ- 

γείλη τήν δευτέραν έκδοσιν... Άλλ' έσταμά- 
τησε διότι τοϋ ήλθε μ α εμπνευσις.

—Μά εϊνε τόσο πολλές !...
—Ά ν ερχόμουν στό γραφείο θά μπορούσα 

νά ίδώ τά τηλεγραφήματα ;
—Ό ,τι θέλετε δεσποινίς !
— Μά δέν νομίζετε δτι εϊνε λίγο επικίν

δυνο ; Νάρθω μέσα σέ τόσους συντάκτας...
—Δεσποινίς δέν εϊνε κανετς εδώ. Είμαι μό

νος... Θά εΐμεθα μόνοι... Σάς περιμένω ώ 
ραία μου...

—Σέ δέκα λεπτά είμαι αύτοΰ......
Ό  κ. άρχισυντάκτης ετρεξε στό γραφείο

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ ΑΠΛΝΤΗΣ1Σ

— Δεσποινίς, ϋ-ά σας συνώδενα ιός την 
αχρη τον κόσμον !

— "Ω !... μά τό σπ ίτι μον δέν εϊνε τόσο 
αχρνά !

Τετράστιχα Ιμιτασιόν W
Α Σ Ι Ο ^ Γ Ε Ε Α , Τ Ι Κ ©  Γ 4 1 Ι Τ Τ Ϊ

Τί ώραΐο καρναβάλι 
στήν Αθήνα μας περνάμε, 
τή χαρά μέ τό κουτάλι 
τή ρουφάμε.
Χαιρετάς, σέ χαιρετάνε 
καί προγκάς καί σέ προγκάνε, 
καί μ’ όλ’ αύτά γελάμε 
καί γλεντάμε.
Βλέπεις επιθεωρήσεις 
σ’ οποίο θέατρο καί νάΐαι, 
κι’ άκοΰς τόσο πολύ πνεΰμα, 
ποΰ κοιμάσαι.
Κι’ άν τά μάτια σου άνοιξές 
γαμπών βλέπεις έπιδείξεις 
κι’ ά·)ελά σου δοκιμάζεις 
κάποιες νύξεις.
Σιό χορό μετά πηγαίνεις, 
δπου βρίσκεις παχυγλούτους 
σοβαροπρεπεΐς κυρίους, 
νεοπλούτους.
Κι’ άν ρ»ιδς καί γιά γυναίκες, 
δλες τοΰ Π α ξ ί μ κυρίες, 
άπλυτες %ωριατοποΰλες, 
πρώην δοϋλες.

Ό  Μαρίνος

του νά τελειώσω γρήγορα γρήγορα... Σέ λίγο 
κτυπά ή πόρτα.

—'Εμπρός !. ..  Τί καλή πού"Ισθε ώραία μου 
άγνωστος νά ελθητε τί......

—Καλημέρα μπαμπά !
—“Ω νά πάρη ή όργή!... είπε μέσα του ό 

κ. αρχισυντάκτης. Τί διάβολο θέλει τωρα ή 
κόρη μου.

Καί δυνατά.
—Τί θέλεις ; Τί σοΰ ήρθε νά πάρης τούς 

δρόμους ; Είσαι κι' άρραβωνιασμένη !...
—Μά πώς μπαμπά ; Δέν μοΰ τηλεφοινηίε; 

νάρθω ;
—’Εγώ ;
—'Εσύ ναί! Πρό δέκα λεπτών. Σ’ ευχαρι

στώ μάλιστα καί γιά τά κομπλιμάν. . Μοΰ ε ί
πες πώς είμαι ώραία......

—'Εσύ!... Έσύ ήσουν!...
—Ναί ! Θέλησα νά σ’ έρωτήσω νέα, άλλά 

έσύ είχες πάρει φόρα καί άρχισες ντεκλαρα- 
σιόν  Ά  τί γέλοια θά κάνη ή μαμά...

—Ό χι ! Πρός Θεοΰ, μήν πής τίποτε στή 
μαμά σου κ’ εϊνε κουτή. Θά τά πάριι στά σο
βαρά αύτά τ' αστεία...

Καί γιά νά εϊνε περισσότερο ασφαλισμένος.
—Περίμενε μιά στιγμή νά πάμε στήν όδόν 

Έρμοϋ νά σοΰ πάρω εκείνο τό φόρεμα...Περ- 
νοϋσα προχθές τυχαίως (ή αλήθεια εϊνε πώς 
έπέρασεν ακολουθώντας κάποιο μοδιστρόνι) 
καί είδα έ/α ύφασμα τρέλλα .. Άφοΰ δεν σοΰ 
παίρνη ό άρραβωνιαστικόςσου... πάλι ό μπα
μπάς παληοκόριτσο......

Ή  κόρη τοΰ κ. αρχισυντάκτου τό εϊπεν εις 
τόν άρραβωνιαστικόν της κ' έκεΐνος είς δλους 
τούς δημοσιογράφους... 'θ α λ λ ό ς

Ά π ο  την ξωην τών νεόπλουτων

Μϋττερ μι φίλτατε καί άήδιον,
Πρώτων έρχομε νά σαί ήροτίσω περή τύν 

καλΐν σας ύγηοΐαν κέ άν έρωτεΐς κέ πρώς 
έμαί κακώς ύγηειένο, ενεκα όποΰ τάνάπαλην 
μέ έσήνχισαι αύιώ τό κοψόχρονίο τό άντρα 
μοι, τό όπήον έβρήκε νΰν άλλο φάμπρηκσ γιά 
νά μαί τυραγνάς. Έτόρα ήθέλυ νά ̂  ώμιλάο 
είς τήν πλενθυτηκό, ήγουν μέ τό εσάς καί 
μαί τώ έσής κέ δν ε; 
κρένο μετά μήαν κερύαν 
νάν τοΐς έλέγο δχι «τή 
κάνεις;» πέριξ «τή χά
νεται,» σάμπος ή μυΐα 
κερήα εϊνε διπλή γιά νά 
τή; Λέγο «τί κάνουν».Ήπέ 
μοι κέ έσί,-άείμνηστόν με 
μάννα, πός τις λέγεις τής 
κερα-Μπατζεχροΰλας τής 
γεΐτον μας ; «Τί κάνοις» 
δέν τής λές ; Τό λεπόν 
δηατί έγό νά μιλάο ανά
ποδα ;
Ταΰτα καί άπεναντίον σας 

ή δυχάτερ σου
Γ
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