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— Πάτερ 

μου συγχώ- 
Οησί μϊ την 
ίμαρτ m λ ή 
καί δός μον 
τή *̂.ύ/ήαο 
’Ως ή άμ 
μος τήςθο 
λάσοης πλ ή 
θυναν τι 
κρίματά'μοι 
κ’ είααι ά- 
ναξία ένο'ι- 
πιόνσου διά 
παντός...

» Πρέπει 
έν πρώιοις
νά οάς ’πώ, πάτερ μου, ότι είμ’ έκ φύσεως 
1 Q ·  μ s Q ά αίσθανιική γυναίκα ! Λέγω t  y ο- 
μ s ρ ά, δχι έν Οιίαζι μέ τήν ηλικία μου— 
γιατί μιά γυναίκα ατά σαρανχαπέντε της χρό
νια slv» ακριβώς στό ώρίμασμά της (τό λέν 
έκίΐ νοι ποΰ ξέρουν)—δχι γι’αύτό,άλ,λά διότι ή 
αίαθαντικότης μου έχει μιά τάσι, μιά άπο- 
κλειστική πρβτί .ησι στούς νέους,στά παιδιά... 
Ά  ! γιατί ό Καταραμένος εμπνέει τέτοιες ά 
μαοτοκλές έτιθυμίες ; Πώς θέλετε ν’ άντιστα- 
θ® στό πκιρασμό τό σώαα μας, πού είνϊ θαρ
ρείς πλασμβνβ γιά τήν άααρτία ; Διότι, μή 
έξειάζεχ» πού είμαι 4δ έτών στό σώμα είμαι 
μόλις 35' ή σάρκα μου είνε σφιχτή σφιχτή 
καί ροδαλή, κ" έχει μιά φρεσκάδα μοναδική. 
Αύτό δέ χάρις στήν υγεία μου, καί σέ μιά έ 
ξοχη κρέμα πού, α.ν θέλετε, μπορώ νά σας 
δόοω τήν συνταγή της..."Εχω άκόμη καί τά 
μαλλιά μου —κυτιάχτε τί ξανθά, ιί  ώραία...

— Μην τά λύνετε, μήν τά λύνετε...
— Ό χι γιά νά τά δήιε καί σεΐο...
— Μά ναί- βλέπω, βλέπω...—πού νά μήν 

έβλεπα...
—Δέν πιστεύω νά φαντάζεσθε δτι είνε άπό 

φυσικό τους... Κάθε πρωί τά πλένω ταχτικά 
μι μιά βαφή ποΰ μόνο έγώ τήν έχω' μοϋ 
τήν έφερ» ενας αξιωματικός τοϋ ναυτικθ’'> 
τήν είχβ παρμένη άπ’ τό χαρέμι μιάς χανού
μισσας Μ' αύιήν τήν κρέμα καί μ' αύτήν 
τήν βαφή ξετρελλαίνονται οί νέοι. Ώ στε, 
βλέπετε, δέν είν’ έντελώς μόνο δικό μου τό 
κρίμα... Τρεις μικροί ώς τώρα ξετρελλάθη 
καν μαζύ μου. Τρεις! Μά τί μικροί..., έπρε
πε νά τούς βλέπατε..,ούτε κορίτσια νά ή- 
βαν...άγγελοι!

— Σούτ ! καταραμένη...
— Ήμαρτον, πατερ μου- γνωρίζω πόσο 

τρομερό είνε αύτό,άλλ’έπρεπε νά τούς βλέπατε 
πρώτα κ’ έπειτα νά μοΰ λέγατε... Ό  ένας κα
τόπιν ΐ ’οΰ άλλου, ΰπέκυψαν καί οι τρεις... Ό  
«ρίτο;, τόν έλεγαν Μπέμπη, ήτο δέν ήχο δε
καοχτώ χρονών. Τόν αγάπησα τρελλά' παλά
βωσα μαζύ του. "Αγόρασα εξεπίτηδες γι' αυ
τόν, εν’ άρωμα άπ" τά μεθυστικώτερ ι—75 
δραχμές τό μπουκαλάκι, ένα τόσο-δα. μπου- 
καλάκι—κ’ έκανα ξανθά τά μαλλιά μου, τόσο 
ξανθα σ«ν τής Λούη. Τήν ξέρετε τήν Φωτεινή 
Λούη: δχι; κρίμα! χάνετε! Καινά δήχε'όταν...

— Φ»αιει φθάνει· άπ’ αύτά πού μοΰπατε 
κατάλαβα. . "Ως που νά τελειώσετε θά μοΰ 
«ίνε άδύνατον ν* άνθέξω...άπ’ τόν πονοκέφα
λο... Είσθε καί τόσο κοντά μου κ’ είνε τόσο 
δυνατό τό άρωμά σας—ξορκισμένο νάνε ! Φαί
νεται άπ’ τό πολύ πού βάζετε, έχει έμποχι- 
αθ-g ή σάρκα σπς. Κάντε παραπέρα' ν’ άνοί- 
ξω καί τί) παράθυρο γιατί πάγω νά κρεπά 
ρω. . "Ω ! αύτοί οί πειρασμοί πού βάζετε ε
πάνω σας. σά νά μήν έφθανε πού είσθε αί 
Ιδιες...—Θέ μ’ σχώρεσέ μ’ ! Έξορκίζω σε Σα
τανά. Είς τό δνομα τού Πατρός καί τοϋ V ίοϋ... 
Κάντε παραπέρα-κάντε παραπέρα...

— Μά τί πάθατβ, γέροντά μου ;
— Τί νά πάθω, π’ δλα τα παθη νά σέ κά- 

ψιυν, ναί, πού μέ κόλασες... Πάτερ ήμών... 
Αι’ ευχών τών αγίων...

— Μά τί πάθατε, πάτερ μου ;
— Πιστεύω εις ένα... "Αγιος ό Θεός. .
— Μά θά μού πήτε ή νά φύγω ;
— Ναί'θά σοϋ πώ, γύναι μοιχ λίς καί κα- 

ιίηρααένη ! "Ακούσε τόν κανόνα σον καί κά
νε : Πήγαινε άμέσως νά βγάλχς όλου; αύ- 
τού; τους πειρασμούς άπό πάνω σου καί βάψε 
τά μαΑ,λιά σου άσπρα, όπιο; ώς τώρα τάβα- 
φες ξανθά, καί άφη J8 τές ρυτίδες σου νά 
φανούν κι’ σλλες πολλές κάνε άπ’ τό κλάμ- 
μα ι’ άπό τήν νηστεία, ώς που νά φαίνε 
σαι δέκα χρόνια μικρότερη, έτσι πού νά μή 
σέ πλησιάζουν παρα μεγαλύτεροι σου, πολύ 
μεγαλύ εροί σου. Αύτή είνε ή μόνη έξαγορά 
τής ά ιαρτίας σου. Καί μηκέτι άμάρτανε! 
*Αλλ’ άν πάλι σέ κατέχουν ία δαιμόνια τής 
σαρκός σου, άμάρτανε τούλάγιστον μέ τούς 
γερονχοτέρους σου... Ό  Πάτεο-'Έρως

την ζωήν zov — »
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— "Αν θέλης Μαντώ, νά μή βγοϋιιί άπόψε 
έξω. Δέν είμαι πολ,ύ εύδιάθετος... Θά κρυο
λόγησα....

— Ναί, ναί, νά μή βγούμε. ’Αλήθεια, εί
σαι λιγάκι ώχοός.

Κατά κανόνα, δταν ή Μαντώ είνε άρρω
στη. ό Κύριος λέγει: «Δέν είνε τίποτε» —καί, 
δταν ό Κύριος δέν είνε πολύ καλά, ή Μαντώ 
άνηαυχεΐ

Καί καθώς τόν βοηηεΐ νά φορέσ^ ένα σακ- 
κάκι τού σπιτιοϋ, λέγει: '  ___

— "Εχεις πυρετό ! Θά έπρεπε νά πλαγιά
σω; άμέσως. Ν’ άρρωστήσως θέλεις ;

Ό  Κύριος διαμαρτύρεται, τόσον διά νά 
δείξω ότι εί-ε άνδρας καί δέν φοβάται, δσον 
καί άπό φιβον ιής άρρώστειας —διότι είνε 
λίγο φοβιτοάρης καί φαντάζεται δτι θ ’ άπο- 
μακρύνη την κίνδυνον προσπαθών νά γελάσω- 
Ή  Μαντώ ένκαθιδρύεται είς τήν γωνίαν τής 
θερμάστρας καί λέγει είς τήν υπηρέτριαν :

— Βάλε καλή φωτιά στήν τραπεζαρία, ό 
Κύριος είν* άρρωστος.

Κατόπιν προσθέτει :
— Βλέπεις ; Έγώ δέν σοϋ λέω : «Δέν είνε 

τίποτε», δπως μοΰ Ιές διαρκώς έσύ.
Ό  Κύριος ξεροκαταπίνει καί * πταρνίζεται.
— Καί φτερνίζεσαι κι’ δλας ! Θά μο» κά

νω? τή χάρι νά μήν έβγως αύριο έξω
Ό  Κύριος Λέν θά ήτο καθόλου άπαρηγό 

ρητός άπό τήν υποχρεωτικήν αύτήν άνάπαυ- 
σιν καί τάς άνησύχους περιποιήσεις τί>ς Μαν- 
τώς, αν δέν τήν ήκουε νά λέγω :

— Αύτή ή μανία πού έχεις, νά βγαίν^ς χω
ρίς παλτό! Θά έξακολουθης νά λές τώρα πώς 
έγο) δέν ξεύρω νά ντυθώ καί νά προφυλαχθώ 
άπό τό κρύο !

— Το φορούσα τό παλτό μου. Δέν, έκρύω- 
σα σήμερα.

— ’Αλλά πότε κρύωσες ; Ποϋ άρπαξες αύ
τό *C0 συνάχι;

Ό  Κύριος μέ μίαν βραδεΐαν ΰψοισιν τών 
ώμων έξηγεΐ δτι δέν ξεύρει πότε, καί ότι 
άλλως τε δέν τόν ένδιαφέηει ή λεπτομέρεια 
πώς καί ποϋ έκρύωσε. 'Η Μαντώ δμως έχει 
διαφορετικήν γνώμην. ’Επιμένει νά έξακρι- 
βώσω τάς άφορμάς.

— Αύτά τά παληοτσιγάρα φταίνε ! Προ
χθές μετά τό θέατρο έγύριζες μιά ώρα μέσα 
στό κρύο, γιά ν’ άγοράσως ένα πακέτο ! Δέν 
μπορούσες νά κάμης δίχως νά καπνίσως.

Άπό πέντε λεπτών ό Κύριος έχει σψοδοάν 
επιθυμίαν νά πταρνισθώ, άλλά συ'κραιεΐται. 
Έπί τέλους πταρνίζεται δυό-τρεΐς φορές -  ή 
Μαντώ σιωπά, κατόπιν, είς τόνον φωνής εί- 
λικρινώς άνήσυχον :

— Μία ώραία ίμφλουέντζα ! Ά  ! αύριο θά 
μείνως στό κρεββάτι.

Μετ’ όλίγον αλλάζει τόνον :
— "Ω ! αύτός ό καπνός ! Μοϋ είνε άδύ ■'α - 

τον νά εννοήσω πώς ένσς άνδρας μπορεί νά 
είνε σκλάβος μια£ τέτοιας μανίας ! Κατηγο
ρείς τούς μορφινομανεΐς, άλλά είσαι σάν αΰ· 
τούς. Είσαι καί σύ ένας μορφιγομανής : ένας 
μορφινομανής τοΰ καπνοΰ !

Αύτό δέν λέγειάπολύτως τίποτε, έν τούτοις 
ή Μαντώ ευρίσκει επιτυχή τήν έκφρασιν καί 
τήν επαναλαμβάνει :

— Ένας μορφινομανής τοΰ καπνοΰ! Α 
σφαλώς προχθές τό βράδυ έκρυολόγησες. 
Δέ.» θά ξανακαπνίσος ούτε ένα σιγαρέτο πιά.

Ό  Κύριος κατακλίνεται εύΟύς μετά τό 
—ίεΐπνον. Διά τής βίας τοΰ κολλούν είς τό 

στήθος ένα συναπισμόν διαμαρτύρεται σάν 
μικρό παιδί καί μετ’ όλίγον κοιμάται είρη- 
νικώς. Ή  Μαντώ κάθεται στήν άκρη τοΰ 
κρεββατιοϋ, κατόπιν ξαπλοινεται άλλα δέν 
κλείνει μάτι. Ακούει τήν άναπνοή του καί 
παρατηρεί τά σχεδιαγραφήματα τού ταβανιοΰ. 
Δύο ημέρας άργοτερον, ό Κύριος θεραπευθείς, 
έπαιέρχεται είς τήν εργασίαν του. Είνε πε
πεισμένος ότι υπήρξε κατά φαντασίαν άσθε- 
νής, δτι άδικα τόν έβαλαν νά μείνω είς τό 
κρεββάτι. ’Εν τούτοις ή Μαντώ, άφ’ ού οί 
άνησυχίαι της έπαυσαν ήβη, τού λέγει τήν 
έπομένην:

— "βλα δά καί σύ, ποΰ μ’ ένα τιπρτένιο 
συνάχι έχάλασες τόν κόσμο ! Ο ΑΤΓΙΚ.

„  Τ ί Ρ Υ Θ Ρ Α  ΠΟΙΗ ^ΤΣ „
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Καιρός είνε ν’άφήκως τά νάζια σου, μ κρή μου, 
πού μ’ έχεις ξελογιάσει μέ τά καμώματά σου. 
Πώς, δέν σέ συγκινοΰνε οί άναστεγμο μηυ ; 
Άπό κατεψ·-γμένο κρέας είν’ ή καρδιά σου 1 
Μοΰπαν πώς σ’άλλον στρέφίις τό βλέμμα σου τό 

~̂ \ [πλάνο.
Άφοΰ δμως έγώ είχα τήν εύνοιά σου πρώτος, 
ξέρίΐς πώς δικαιούμαι μήννσι νά σοΰ κάνω 
τώρα έπί δνσμενεία κατά ιού καθεστώτος ϊ 

Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ
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Τοΰ Καρναβάλεως 
περασαμένου 
καί τοϋ γλενδίου 
πεπαφσαμένου, 
βουλεύομαι νΰν 
διεκτραγωδήναι καί ύμνεϊν 
τήν αγίαν Τετταρακοσθήν 
τήν ιιεγάλην καί μακραίαν 
ώσεί τής γαλήδοςτήνούρέαν
αμήν.

.Τό όποιον
έκχθρός τών έγκαρδίων 
καί τοΰ έρώτου άδράνεια 
ήγουν προσεπχή 
καί μετάνοια
καί γάρ έν καιρω νησθεία 
ποσώς έπεντρεπούμενα 
τά φιλία.

Νύν άπαξάπαν αί γυναΐ άναμίξ 
ΰπαγαίνουσιν άνεπ ένδυμα γάμου καί προϊξ 
πρός προϋπάτδησιν τόν Νυμφίον,

' τό όποιον
ί^οΐτάπτός έρχούμενον έν τφ μέσον τής νυκθός 
έν τοΐς ναοΰσι, δπου μέγαν συνωσθισμός, 
καί προστοιπτόαεναι επί τά πλευρά τών άνήρ 
οίπερ τάς τσιμβούσιν δραστηρίως- [μειλιχίως 
καί τοιαττοτρόπως έξενρίσχειαι ό νυμφίος. 
Ούκ ήττον καγώ νυμφίος o{ic ΰποψήχφιος 
πώ; ούχ έμβορώ νυαφίαν εϋρέναι ό ήλίνϋιος ; 
Έ κ  άνέκαθεν έπρπόνθουν γυνής 
καί ή-’έωγον τά στραβά μου ώίπερ γαρίς, 
τούιίκλην γαρίδα,
άλλ’ οΰτοτε θήλεον μειδιοΰν πρός έμέν είδα, 
τό  όπ οιον
Ώ  ’γκαθάγγελβ δυστυχές πέσον έν τφ καρρί

[τών σκοπιδίων.
* 0  Ά γκαϋ·άγγελος

{B lC H  Σ Τ Η Λ Ι Ι  3 V t O ^ » ) la l
Σαρακοστιανή ή συνεργασία αύτήν τήν φορά 

καί λιγοστή σχετικώς Φαίνεται δτι μέ τήν 
Σαρακοατ ή πού αάς μπήκε αρκετοί θάκαμαν 
τήν σκέψιν (πού έπρεπε να κάμουν άπό καιρό) : 
«Τί μοΰ φταίγει ή φιλολογία ή κακομοίρα;» 
Κι’ άπεφάσισαν, να τή ν  άφήοο jv  ήουχιι είνε 
καί κρίμα' τί ψυχή θα παριιδόιουν στό Θεό... 
Φοβούμαι δμως δτι ή άπό^αοίς ίων είνε πρό
σκαιρη κ ι’ δτι ή εύλάβειά των δέν θά βα- 
στάξ.ι περισσότερο άπό μιά βδομάδα. Φ εΰ!...

Ένέκρινα τοΰ Αυγερινού τές «Φοβέρες τοΰ 
Γεριρέ» -  Μιστόκλη No 2—. Ό  κ. V Μετ., 
νά μοΰ στείλω «τό άλλο» πού γρίφε ’ ή 
«Μαργαρίτα» του ξεφύλλισε δσο νι> 
τήν Κέρκυρα ώς έδώ. Ή  Δ)νίς 
μόνον άν έξακο?.ουθώ κά γράφω χωρίς να την 
άποΟαρρύνω ή, κατα τήν γνώμην της, αύστη- 
ρά μου κρίσις, μόνον τότε θά φθάσω νά γρά- 
φΐ) έτσι, πού, δχι νά τής έγκρινω δ,τι μοΰ 
στέλνει, άλλά νά τήν παρακαλώ νά μοΰ στέλνω, ’ 
δπως τόν κ. Γρ. Τσοκά. Ό τι δέ θά γράψω 
μιά μέρα είμαι βέβαιος. Ά π ’ αύι:ήν καί μόνη 
έξαρτάτ^ι ή μέρα αύιή νά μήν αργήσω· Κατ’ 
ού5έια άλλον τρόπον μπορώ νά τήν βοηθήσω 
παρά μέ τήν αύατηοότητά μου καί μ’ δ,τι 
γράφω έκάστοτε στήν στήλη αύτή _έι> πι
στεύω καί οί κ. κ. Κ. Μαρ., I .  Παπ., Γ . 
Σιλ. καί Β. Γκιμ. νά νομίζουν ότι είμαι αύ 
στηοός; Γουστόζικη ήεΚυπρέϊ<η έπιστολή»τοΰ 
κ.Άγγ.Ζικχαίου. Πολύ εύχαρίστως θά δημο
σίευα καί Ζακυνθινές, Κεφαλλωνίτικες, Ροδί
τικες, Λαζίτικες κτλ. άρκεΐ νά είνε μικρές 
καί έξυπνες. Πρέπει όμως οί άποστο?εις νά 
προσέχουν πολύ πολύ, οϋτως ώστε, δχι μόνον 
τό ιδιωματικόν φραστικόν ν’ άπο3ίδουν μέ 
φωνογραφική άκρίβεια, άλλ’, αν είνε δυνατόν, 
καί τόν άφηγηματικόν τοπικόν χαρακτήοα. 
Δυστυχώς δέν βλέπω τήν σκοπιμότητα άποδο- 
χής τής άλλη; του προτάοεως- τόν εύχαριστώ 
έν πάσ[] περιπτώσει. Οί κ. κ. Γρ. Α· Βαλ. 
καί Στ. Οίκ., έκτελούν λαμπρά, άλλ’ ύστεροΰν 
στήν έκλεκτικότητα καί τόν χειρισμό τών θε* 
μάτων. Διατί; Τό διήγημα τοΰ κ. Π. Γιαν., 
αν κι’ άπ’ την ζωή παρμένο δέν άμφιβάλω — 
δμως φαίνε αι πολύ άπίθανον. Μή σας έκ- 
πλήιση αύ ό' μερικές φορές ή ζωή έχει τόσα 
άπίθανα, ώιτε-τό νά τ' άντιγράφω κα'είς πι
στά, ν’ άποτελή έξ ΐίου σφάλμα, δσον καί 
δταν άνιι-ράφω τά συνηθιβχένα της. Τά τών 
κ. κ. X . X ). καί I. Παπ δχι δπως τά περί- 
μενα. ’ίπ ο }  ιίπτω δέ κάπηιο γραφτό—άς τό 
πώ έτσι έ*ός πού υπογράφεται «Ό  μέγας 
άγνωστος» καί ό όποιος σιγουρι θά ήτο με
θυσμένος δταν μοϋ έγραφε. ΆλΛά καί πάλι... 
Ίόν πληροφορώ διι έ 'ά ί άπ’ τούς με/αλυτέ- 
ρους ούμορισ.άς τοΰ κόσμου, όγερμινός Ε . 
Όφιτμαιν στουπί στό μεθύιι έγραφε τ’ άρι- 
στουργήματά του. Νά έξαρτάται λέ>β κι’ άπ’ 
τήν ποιότητα τοΰ οινοπνεύματος ; Μπορεί· κ ι’ 
αν είνε αύτό πάω πάσσο. Θά είχε μεθύσω μέ 
βιδάνιο «Ό  μέγας άγνωστός» μου.

»
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Οί φίλοι του τόν πείραζαν δτ( ήτο ανίκα
νος καί τόν κοροΐδευαν πού είκοσι έτώνάν- 
δ ·σς δέν έγνώριζε άκόμη τί θά πή γυναίκα.
Κι’ αύτός βάλθηκε νά τούς άποδείξα οτι δέν 
είχαν δίκιο κι’ δτι άν ήθελε...

Μέ τό χιόνι λοιπόν τής προπεραβμενηςε 5δο 
μάδος βρέθηκε κατά τό μεσημέρι, στήν λεω
φόρον Ή ρώ5ου τοΰ Αττικού βαδίζων πλάι 
μέ μιά δεσποινίδα, κομψοντυμένη καί πολύ 
συμπαθητικού έξωτερικού. Τοϋ έρριψε ένα 
πλάγιον βλέμμα πλήρες υποσχέσεων, διά πάν
τα άλλον δμως έκτός έκείνου, δστις άνιι να 
έπιληφθή τή; εύκαιρίατ, κατακοκκίνισε κ’ 
έχάχυνε τό βήμά του. Εύτυχώ; πού έκείνη 
τήν στιγμή ήρχετο κατ’ έπάνω τη : μιά μπάλ- 
λα χιόνι καί είχε τήν έχοιμόχητα -γιά χήν 
οποίαν συνέχαιρε ένδομύχως έαυχόν—νά τήν
πιάσω- .  , , ,

— Σάς ευχαριστώ, του είπ εκείνη.
— Τίποτε δεσποινίς, άπεκρίθη, μέ μίαν 

έντελώς άδεξίαν κλίσιν. Έν τούτοις έσχβ τό 
θάρρος νά προσθέσα : Σάς βεβαιώ έχάρηκα 
ό ίπος περισσότερο, διότι αν έχώνετο...

— Στό λαιμό μου—ναί θά ήτο κάπως δυσα- 
ρεστον, πρόσΟε j ’ έκείνη άκκιζομένη. Πόσον 
είσθε εύ/ενής... Άλλά γιατί δέν πλησιάζετε
καλέ...^ ,

— "Ω δεσποινίς, οπ-na τιμη...
— Χαίρω κύριε, γιά τήν γνωριμία.
_  Χαίρετε άλήθεια ; "Ω )τε νά τολμήσω νά

«ιστεύσω δτι...
Ό τι τ ί ; ,

— ...δτι θά θ ε λ η ο ε τ ε  να με...κάνετε
εύτυχή; *

— Θέλω, κυριβ, ναι.
— Θέλετε ; ’Εννοείτε τί σά; ζητώ...
  Μάλιστα, κύριε' σάς έννοώ πολυκαλα,

‘ είπ' έκείνη, μέ κάποιαν προσποιητή ντροπα- 
λότητα. Ό ,τ ι θέλετε... , _  , „

<Ό,τι θέλω;... έσκέπτετο ο Γιάννης. Αι 
,,λ ...α ν ΐ δέχεται έτσι άμέσως θά είνε

I θέλω, είπατε; "Ωΐτε έτσι εύκολα,
Λ Η5ετε σεϊς τά ραντεβιΰ σας ; _

' j , , ,  άντελήφθη τώρά καλά περί τίνος
έπρόκειτο. _

— Εύκολα- είπε μέ τονον έλαφβίίς αγανα- 
κτήσεως. Διόλου εύκολα κύριε. Άφοϋ εί?θε
ό πρώτος πού...

— Ό  πρώτος ; Ήκουσα καλα ; Είμαι λοι- I
πόν έγώ ό πρώτος:... , , ;

Έπηκολούθησε μακρά σιωπή κατα την ο I 
ποίαν έκεΐνος προσπαθούσε νά χωρέσω σ^ό I 
κεράλι του τίέσήμαινε αύτό τό όίΐ η<:ο «ο I
πρώτος»... . _

Μά άν είνε ecei, τό πραγμα καταντούσε 
πολύ σοβαρό κ’ έπρεπε νά προσέξω μ η .- Δεν 
είχε δοεξι γιά παντρειά. Κ’ έπειτα τι θαλεγε I 
ή μαιά θά ήθελε; _ ι , _ i

Έν τφ μεταξύ είχαν φθασει στήν αρχή της I 
λεωφόρου Κηφισίας καί χτυπούσε μεσημερι. I

— Μού έπιτρέπε ε, είπ’ έκεΐνος.
— Γιατί βιάζεσθε έτσι, πεινάσατε;
_  Ό χι άλλά...
_  Καταλαβαίνω, πρόσθεσ’ έκείνη χαμιγε- 

λώσα. Διστάζετε γ ι α ε ί σ θ ε  «ό πράηος» -α υ 
τό δέν είνε; - ,

— Ακριβώς, Δεσποινίς Εχω ξευρετε κατι |
άρχάς τάς όποιας... ,

— Έννοώ-έννοώ. Κρατήστε τας αρχας σας . 
Ώρβουάρ.

Καί άπεμακρύνθη μόλις συγκρανουσα τα
γέλοια. , ,

Τήν περαβμένη Κυριακή την συνηντησε 
στή σάλα τού Αττικού, δπου είχε παγει με 
τήν μαμά του.

— Δεσποινίς! . . .  .
  2εΐς ; Ά  ! καί σά; ηδελα. Αοιπον δεν

«ιστεύω καί τώρα νάχετε κανένα ένδοιασμο... 
γιατί δέν θά είσθε «ό πρώτος». Κάποιος είχε 
τήν καλοσύνη νά σάς άνοιξα τόν δρομο, και 
συνεπώς θά είσθε ο δεύτερος. Ω ! ενα3 γερω 
ξεκουτιάρης πού τόν πήρα έπίτηΊες για να 
μή ζηλεύος καί μετά τούύοσα τα παπούτσια
ατό χέρι. , ,

Έκεΐνος εμεινε ενεος. _
— Τό έκανε; αύτό ; ρώτησε.
  Ν>ί, άθφο μου παιδί, ναί, τωκανα, γιά

τήν άγάπη σου... _ , , , . . .
— Μά τώρα, δέν μπορώ πια εγω να σ α

γαπήσω, τή; είπε μέ τρεχουλιασίή φωνη_
— Πχλι δέν μπορείς ; Ώστε ουτε ετσι, ουτε 

έτσι. Αί άει χάσου ! Είπα δά οα είσαι β μ- 
κας, μά δχι κ’ έχσι! . .  Π. Ναλεος

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας»> χα^χοοετος, 
πωλείται ϊίς τά Γραφεία μας άντί δραχ. 1-.
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Περδίκω μ’ π’λί μ I 
"Εκλεισι τού Τριώ- I 

διου κ' ήρθι ή _ σαρα I 
κουστοϋλα κι’ άπ’ τή I 
νηστεία τήν πουλλή I
μάς έοχιτι άναγοΰλα... I 
Φεοΰ, σκουληκουμερ- I 
μηγκότρυπα κι’ ού Θε- I 
οΰλ’ς νά μί σ’χουρέσ', 
άχρεια λόγια λιεου! I
Άναθ’μήθ’κα ίσένα μα
θές κί μοΰρθι ότού 
μυαλό μ’ ή άναγοΰλα. 

Άεινχιτώρα, ν’στεία 
προυσιφκή κί καλή Πασκαλιά. Κουπανα ά 
οάδα σκορδόπ’λα κί κρεμμ δόπ λα, τρουμαρα 
νά σώοθ’, άπ’ ξερριζών’ς πάσα χρόνου τε- 
τοιουν'κιρό ούλου τού περ βολ_ τ μπαρμπα 
Κίχσ’ τ’ άλμπάν’ κί δέν τ ’ άφην ς κριμμυδι 
γιά κριμμϋδ’ τ’ φτωχού, άπ’ άν σι πια σ κα
νιά βουλά στά χιράκια τ θα σι καλλ γωσ , 
καψαρή, κί θά σ’- βάλ’ στου παχνί μαζυ μι
τ’ς άλλες τ’ς μ’λάρες χ’ να τρω: αχβράκι. _

Τί τοΰ διάουλου γουστου βρισκ ς,_ ουρη 
μπουμπή, στά κριμμύδια κί τά πελιεκας σαν 
κί νάεινι μπακλαής ; 1 ια να δακρυζ νι μ.αθε, 
τά μάτια σ’ δντις τά ξιφλουδιηζ τ“ M·1'
γάλα, άπ’ στού χόυριό σ*_ τα λιεν κριάρια, 
κί νά σώρχιτι πώς άνανουγασι ίμενα κι κλιαι, ,
"Η γιά νά μήν τ’ κουτάει καμμιανοΰ να σι 
κουντουζ’γώ j ’ κί τούνε πάρ’ η μπόχα μαθές ;

Φ ιει κί κανιά ψύ^αάλιάδα, κακουμοιρα, ot I 
ούλου κριμμύδια ! Δέν τού ξέρ’ς πώς φερν νι 
νύστα, οΰρέ νυσταλέουν κ’ ύπναλεουν τυφλό- I 
πόνιικουν, δπως κί τού νερό φέρν ^ζονυφια ; I 
Φάει σκόρδου κί πιε κρασί να ίδιης x ν υ/εια σ . 

ί foua θά μ’ πώ; : σάμπους Ισυ τι τρως I 
αύ τού σαπέρα στ'ν Άνθήνα, κριμμυδια_ δέν 

I τρώς ; Τούν κακό σ' τούν κιρό χροιου _κι̂  τα ι 
I μαύρα σ' τα σύκα. Ίδώ έχ’νι, ουρη, κι αλλά 
I (οανϊα άπ’ μάειδι στούν ύπνουν σ μαειδι στου I 1 ξύπνου σ’ τάχ'ς άγναντέψ'. 'Ε χνι μαυρου χα- I 
I βιαρ’, σάν κί νά λιέμι ταραμά οχ κοκ κ νουν I 
| πέρι μαύρουν, σάν κί νάν τω( νι ριξ καρα  ̂ I 
I μπούγιά κί νόίτ’μου τού έρ’μου απ του τρως 1 κίγλύφ’ς κίτά δάχτ’λά σ’. "Εχ νι τσάι, κοινώς 

τέϊουν, άπ είνι κάτ’ όά χαμουμηλ _ κι κατ 
I ο ι φασκουμ’λιά κί κάτ’ καλλίτιρου απ τα δυό 

κί τού πίν’ς φόντις κρυγιω ν ς, κι_ ερχιτι η 
καρδούλα σ’ στούν τόπου τ_ς._ Εχ νι κι «αν- 
τουΐτς άπ’ είνι άχ’ πάν’ κι αχ κατ __ ψουμι κι 
στ’ μέσ’ καταμισή; πατικουμενου κατι άλλου 
παυαγιόμ’σμα. Κανιά βουλα νλιεπ ς κι ζουν- 
τανα σάντουιτς μέσα στα τραα, φοντις είνι 
ποιραφουρτοuμένα. Ι’λιέπ’ς α’ άλλα λόγια via 
γ’ναϊκα άναμισα σί δυό αντρις αρ ίνός κι 
άφ’ ίιέρους άπ’ ρίχνουντι απανουθιο τ ς κι 
χ’ ζουπά» ι σάν κί θάν τ ς βγαλ νι λαδ . Αυ- 
τίνα λιέγουνχαι ν’ναίκις αάνιουίτς κι είνι τα 
<αλλίτιρα άπ ούλα, κάπουτις κι ποτις ομους 
έχ ’νι κοκκαλα τ ’ άφ'λοτ μα κι σ καθο^ντι 
στού σιουμάχ’ κι’ άπέ άει ναν τα ξιμπλεξ^ 
μί τούν άδιρφό ή τούν ξάδιρφο τ ς.

Έ χ ’νι κί αύγουτάραχα, εχ νι κι μιρμιλατις 
κί Ρούίσ’κις σαλάτις κι’ άπ’ ούλα τα καλα 
τ’ Θεού, ούλου κι’ ούρεχχ'κα, ουρνχεβρ π 
λιεν κ’ οί Μενιδιάτις, άπ’ τρώς κι τρως απου 
δαύτα κί σ’ άνοίγ’νι τ’ν δ^εξ’ κι βγανας τουν 
άχόρταγου κί χουρτασμο δεν εχ ς, καληωοα 
σ ά ν  κί σένα, καταβόθρα τ διαολ απ (ρως 

I έναν πιρίδρουμου κί μ’σό κι δε λιεει να κλεισ I 
I τού ρέγουλό σ’ κανιά βουλά—άν χτη _κι ουρ- I θαν’χη είνι ούλουένα ή δοε|ί σ σαν χ ν πόρτα 
I τ' σπιτιού σ’ άπ’ δέν έχ’ πόρτα μαειδι πα-

°'θϋρεχτ^κά θέ>’ς ιού, ούρέ άδηφάγουν ζώ- 
ουν, γιά νά σί βάλ’νι σ’ ένα λ βαδι να_ βου- 
σκάς άβέρτα κί τ’ν τρίτη μέρα ναν τωχ ς ξι- 

I πασιριμμένου ούλου χου τριφί’λλι περμ \ια 
πέρα; ’ίσύ, ούρή,τ’ν έχ>, ώς Φά-ιστι τ 
κ’λιά άπού πάν’ άπ’ του στουμάΧ> σαν τ ς 

I Μπουλσιβίκους γιά νά μήν εχ ς «ναγ* να 
χ,,υνεύος ta  δσα τρώς κι κακ_»υστ°υμα ιαειζ.

Τί τού διάουλου, ταινία εχ ς ; Δεν του 
π ’ σ τ έ β ο υ  γιαιί κί ταινία άν είχις, θαν τ ν 
είχις φάει κί δαύτ’. Τηρα καλα νά μη σι 
παοη /αμπέρ’ τού ’Υπουργείουν τ Ετισιντι- 
σμον, χανχακουμέν’ κί οί δικασ ίπί . ι0Χβου- 
φαγί<ϊ.*Μί τέτοιου φαί π κ α ν  ,  τω<, ς,σκουπό 
νά σί στιφανωθού να μ’ φα.·.υλα μ _ τα λιε- 
ωτά νά μί φάς κί μένα άλάΐιραυν μ ουΛ,α τα 
σκ* ιά μ’ κί τα τσαρούχια μ’ ; Δέν του παρα- 

| π’στέβου ! Κι’ άπέ του καλό του παλληκαρ

_ 9  ί©
' Έ ν ε κ α  ή Τ ί χ ν η

Κ Υ Ρ ΙΕ  ΛΟ Χ Α ΓΕ, ΜΙΑ Χ Α Ρ Ι...

Βρέθηκαν στό ίδιο χαχνδ}ομικό_ άααξι, 
αύτή, ένας γουρουνέμπορος κ’ ένας λοχαγός.
‘Η πρώτη έκρύωνε, ό δεύτερος εκοιματο και 
ό τελευταίος ήχο ό μόνος πού μιλούσε, διη
γούμενος διάφορες ίσχορίες, δχαν βαςιωταν 
πιά νά κοπλιμενιάρη τήν σύνοδο του, αρκε
τά νόστιμη, καί ήόποίαάπ’ τό νχυσιμο και 
τούς τρόπους της φαίνουνχαν θεατρίνα. Ιΐραγ- 
μαχι ή ιο ή προιχαγωνίστρια του περιοδευον- 
τος θιάσου τού συζύγου της. θά έδιδα, σει- 
οσν παραστάσεων σχήν άπομακρυσμβνην εκεί
νην έπορνιακήν πόλιν καί, γιά να ποοσελκυ 
σουν χό κοινόν, θά διέθεχαν τάς είσποαξεις 
τή ; πρώτης παραστάσεως υπερ φιλανθρωπι-

| κον οκοποΰ. ,  ̂ χ
"Αμα έφθασαν, ή Ροζαλινα συνέστησε στόν 

άνδρα της τόν λοχαγό «πού τής είχε κράτη
ση τόσο εύχάριστη συντροφιά».

Τό μεσημέρι έφαγαν ολοι μαζυ. Ο λοχα
γός, πού έκάθητο πλάι της σχό τραπέζι, ουτβ 

I στιγμή δέν τήν άφησε ήσυχη' ποτε της πα- 
I τοΰσε τό πόδι, πότε τήν ήγγιζβ μέ τόν αγκώ

να, πότε τής πετοΰσε ποντους'^αλλ εκείνη 
I τίποτε! Περίεργον! Στό τέλος εμειναν και 
I μόνοι. Τή; ρίχθηκε μέ μεγαλύτερη επίμονη, 

άλλά χίποτε καί πάλιν. Ούτ’ έβλεπε έκείνη,
I ούτε άκουγε, ούτε καταλάβαινε τίποτε άλλου 
I πρόσεχε χαμογελώντας ειρωνικά και σιγο- 

μ,ιυρμούριζ* κάποη τραγουδάκι του δοομου.
Είδε κι’ άπόειδε κ* έκεΐνος σηκώθηκε κι α- 

I νέβηκε στό δωμάτιο του. p ,
Έ κεΐ πού έ/ραφε, άνοίγει η πόρτα και

I μπαίνει ή Ρόζαλίνα. . -
I — Έρ/ομαι νά σάς ζητησω μια χαρι, τοΰ 

είπε· Ναί,'ναί μήν άπορεΐιε, γ_ι«τι είνε πραγ- 
I ματικώς χάρι αύτό πού θά σάς ζητησω. Μβ 

δυό λόγια λοιπόν : ό ή^οποιός που θαπαιζβ 
τόν ρόλο τοΰ έραστοΰ άρρωστησε, ν -«λλα- 
ξουμε τό έργο δέν μπορούμε, τα είσητηρια 
έχουν δι^τεθή, σκέφθηια λοιπόν σας ! _

- -  Τί έκανε λέει; Καί σείς θα ιίσθβ η β
ρω μένη μου ; Ώ  διάβολβ! νά μην ήμουν ηθο-

π° 1-* Ελάτε δά πού δέν είσθε. Είσθε καί 
παραείσθε. Σήμερα τό μεσημέρι στό τραπέζι, 
παίζατε τόοο ώροιΐα τόν ρόλο του έραστου. .̂. 
Ματιές, πατήματα, σφιξίματα, «σάς αγαπώ, 
ώ ! σάς άγαπώ καί τά λοιπά, τι αλλο ;

Κι’ άλλα, κι’ άλλ* πολλά τοϋ είπβ. ως που 
στό τέλος τόν έπεισε μιά πού ήτο περαστι
κός καί δέν τόν ήξβυρε κανείς νά δεχθώ «χα- 
ριν χή; Τέχνης καί έ κ ε ί ν η ; » _

— Δέχομαι, άλλ’ υπό ένα ορον, τη , είπε 
έξ γημένα πράγματα—. θ  \ παίξω τόν ρολο 
τοΰ έραστού καί σεΐ; τής άπίσχου, δχι μονον...

— Έννοώ-έννοώ τί θέλετε νά πή ε. απε- 
κρίθη έ<είνη μέ τά μάτια κατεβασ,.ένα (ή 
ντροπή δέν λείπει βλέπετε στήν γυναίκα κι 
δταν άκόμη είνε ήθ ποιός, ωραία και ύΟ ε- 
τώό· Προσλαβοϋσα δέ ύφος σοβαρόν προσέ
θεσε : Ά ν ήκουα, κύριε τήν φωνήν τής Ουνει-

I δή'εώς μου θ ’ άπέκρουα τόν ορον οας αλλ 
ό ί) εΐος έρως πρός τήν Τέχνην και ο Ιερός 
σκοπός τής παραστάσεως> με καμνει να χόν 
δεχθώ. Έσκίφθηκα κι’ από πριν οχι δεν θα 
τό άπέφευγα. Να ξέ .βχε όμως οχι είνε η τβ- 
λευχαία μου θυσ α αύτή ποϋ καμνω εις τόν 
βωμόν πάντοτε τής Τέχνης καί μονον χαριν 
α ύ τ ή ς ! . .’Ιδού ό ρόλος m e.  Μελε^η^ε τον 
καλά κ' έλάτε αύριο στήν προβ* Να δούμε 
πώ; θά τά καταφέρετε.. Μή (ΐεΐ'ετε στη

I Ll?OYl·.· , ( ι ι
— Ώ  ! κυρία μου, είσθε τοσον ωραία κ 

είμαι, δόξα τφ Θεφ, τόσο νέος άκόμη...
- -  Μήπως ντραπήτε... ,
— Να ντραπώ!... Άδ ι̂νατον νά_ παθω τέ

τοιο πκάγμα· καί γιά νά σάς τό α ο ειξω ...
Τήν ά/κάλιασε. ,
— Κ ιί νά φωνάζετε γιά ν ακουεοθε...
— Ν’ άκούομαι; Ό χι δά !
— Πώς δ ο  ; Γιά τήν σκηνή λέγω...
— Ά γ ι α  τήν σκη ή;...Κ αλά γι ■ ΐην 

νή βλέπουμε κατόπιν. Ζιζάνιον _
ξέρ’ κι’ άλλου μονονπάτ*. Ό .χας θ« οι πα- 
ρου, θα σ’ δώκου κανιά δικαρια ουκαδις 
κ'δώνια στιφα νά φάς. νά φραξ* του σπλη- 
νάνχιρό σ’ να μή μ’ χαλιέβ’ς άλλου φι*ι.

Έ  ρέ, δ νιου άπούεισι *αψ<ρη 1 Ια πιστι- 
ψις αύίΐνα κί ού πήρι τού παραπουνου κι μ_ 
καιέβασις τρεΐ, ούκαδις μούτρα·^ Μ Ιγω γι 
ασ«ια στα λιέου κι’άν σ’ κακουφαν κι σ χωραμι 
κι’ ού θ εό ; να μί σχουρέσ’. Κι αν α είπα 
κι’ δ^νιου, δέν είνι κανια κακη κ βεντα. 11 
τ’ Θ»ού είνι κί τ ’ όρνιου κι ντρουπης δενεχ k 

Ταύτα κί μένου κί σί πκρου/λυκουφιλάλ 
Μήτρονς Kovg νύγαίονς



[ 1λ ΟΓΟΤ€ΧΝΙΚΗ Σ€ΛΙΣ]
Τ α  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Δ ι η γ η /λ α τ α
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Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ λ ι α — ΕΜΗ Φ ίΛ Ο Λ Ο Γία

'Ο νεκρός ωον έκδικέϊζαι
Τοΰ Γχυ ντε Μωπαασάν

Δεκα χρονιά ολόκληρα τήν έρωτεύουνταν 
καί τοϋ βαροφάνηκε άμα έμαθε δτι πήρε ενα 
φίλο καί συμμαθητή του. "Εξυπνη κι* ώραία 
’ -καλλονή—, φτωχή δμως. Τόν πήρε, φυσικά, 
γιά τό χρήμα του. Άδιάφορον- αυτόν πήρε 
μιά φορά...

‘Ως τόσο ό Λε'ίέ δέν άπελπίσθηκε. Όλη 
μέρα σπίτι τους ήταν. Θά τής έκαμνε κόρτε 
καί...Γελασμένος δμως βγήκε, πολύ γελασμέ
νος...Τό κατάλαβε μόνος του κι’ άποτραβή- 
χθηκε, χωρίς καί νά πάψη, εννοείται, νά είν’ 
ερωτευμένος μαζύ της, ούιε μιά μέρα, εννέα 
τόσα χρόνια. Όταν, ξαφνικά, πεθαίνχι ό άν- 
δρας της ! Τινάχθηκε αμα χώμαΟε -ήταν, βλέ
πετε, συνομήλικοι καί φίλοι —, άλλ’ αίσθάν- 
θηκε καί μιά χαρά, σάν ενα βάρος νά του- 
φευγε άπό πάνω του... Ή  Μαθίλδη του ποΰ 
ποθούσε τόσα χρόνια ήταν πιά ελεύθερη! 
Δέν βιάστηκε δμως- περίμενε* τήν περίστοσι, 
νά περάσβ τό πένθος καί κατόπι. Τήν πήρε 
δεκαπέντε μήνες μετά.

Ναί’ τώρα ήταν ευτυχής, εντελώς Ευτυχής. 
Είχαν νοιώσει ό έ'νας τόν άλλον καί ξουσαν 
μέ μία τέτοια οικειότητα πού δέν έκρυβαν 
τίποτε μεταξύ  ̂τους. Εκείνος τήν άγαποΰσε 
μέ μιά ήρεμη^άγάπη, σά συντρόφπσα τής ζωής 
του, πιστή γι’ άφοσιωμένη όλότελα σ’ αύτόν. 
Στό βάθος δμως τής καρδιάς του κρατούσε 
μιά ανεξήγητη κακία γιά κείνον πού πρώτος 
τήν έκανε δική του κ’ έδρεψε τό λούλουδο τής 
παρθενιάς της. "Ε εσι ή ένθύμησι τού συζύγου 
τοΰ πεθαμενου, σκίαζβ τήν ευτυχία τού συ
ζύγου τοΰ ζωντανού, κ’ ή ιαν ή ξήλει · νύχτα- 
μέρα σαράκι στήν καρδιά του... Όλο γιά 
κείνο/ τής μιλούσε, όλο γιά ’κείνον τήν ρω

τούσε, γιά κάθε λεπτομέρεια, κάθε συνήθεια, 
κάθε μυστικό τής ζωής πού ξήσανε μαζύ. Κ’ 
α’ισθάνουνταν εΰχαρίστησι νά τόν κοροϊδεύω, 
νά τόν γελοιοποιή αν καί νεκρό... Κάθε λίγο 
καί λιγάκι τήν φώναξε άπ’ τήν μιά άκρη τού 
σπιτιού στην αλλη : «Μαθίλδη ϊ» «Λέγε, αγά
πη μου, ακούω» τοΰ άποκρίνουνταν εκείνη. 
«Μά σέ θέλω" έλα νά μοΰ πής...» Κ ’ έκείνη 
πήγαινε^μέ τό γέλοιο πάντα στά χείλη, ξέ
ροντας δτι σίγουρα κάτι γιά τόν μακαρίτη θά 
τής ελεγε... Κολακεύοντας δέ τήν αδυναμίαν* 
του, δλα σωστά ταΰρισκε δσα τής έλεγε καί 
κοροΐδευε  ̂κι* αύυή τόν πεθαμένο γιά νά χάρή 
ό ζωντανός... “Ετσι ζούσαν εύτυχισμένοι "τήν 
ζωήτους^καί δέν έπαυε 'κείνος νά τήν βε
βαιών^ δτι τήν άγαποΰσε τόσο πού οΰυε ό 
χρόνος ούτε τίποτε θά μποροΰσε ποτέ νά ψυ· 
χράν-η τήν αγάπη του.

Μιά νύχτα πού κ’ οί δυό ένοιωθαν τόν εαυ
τό τους σά̂  νά ξανάνιωναν καί τήν είχε αγκα
λιασμένη ολόκληρη, τήν -ρώτησε : «Πέ μου"
ό... ό ... σ' άγαποΰσε ;» «Ναί, άλλ’ δχι όσο 
σύ !> τοΰ άπεκρίθη έκείνη, φιλώντας του τό 
στόμα. «Φαντάζομαι τί... άδέξιος θά ήταν ε ;  
κ α ίτί...—πώς νά σοΰ πώ...—τί...ανίκανος...» 
Κούνησε τό κεφάλι ντροπαλή σά νάθελε νά 
*πή : «Ναί, ανίκανος, πραγματικώς...» «Καί 
θά σέ παίδευε τήν νύχτα, ε ;. ..»  «Ναί». τοΰ 
άπήντησ* έκείνη μ’ έναν τόνο ειλικρίνειας αυ
τήν τήν φορά. Τήν έσφιξε περισσότερο ά- 
πάνω του... «Τό κτήνος!» είπε- εώστε δέν ή
σουν εύτυχής μαζύ του ;» «Όχι πάντα...» 
«Πέ μου> τή; είπε ϋσιερ’ άπό λίγο, «...μά 
θά μοΰ πής όλη τήν αλήθεια...» «Λέγε, θά 
σοΰ ’πώ...» «Νά- δέν σοΰ ήρθε καμμιά φορά 
ή ορεξι νά... τόγ άτατήσ^ς, τόσο' σιχαμένος 
πού ήταν;...» «”Ω!» έκαν’ έκείνη άπ’ τήν 
ντροπή της καί κρύφθηκε στό στήθος του. 
«Έλα, πέ μου τήν αλήθεια», έπέμενε αύτός. 
«Τοΰ άξιζε νά τοΰ τό κάνρς, τέτοιο ζώο πού 

.ήταν... "Ελα, πέ μου εμένα, πέ μου...» ‘Ε
κείνη χωμένη στόν κόρφο του γελοΰσε, γε
λούσε... «Μά έπρεπε, σέ βεβαιώ, έπρεπε... 
"Έλα, λέγε μου, δέν μέ§υσαρεστεΐς διόλου...» 
«Ναί, ναί !» τοΰ μουρμούρισε τότε στ’ αύτί. 
«Ναί; μά πώς ; τ ί ; πές τα όλα...» «Μά ναί, 
ναί, σοΰ είπα, τόν άπάτησα». Ρίγος αίσθάν- 
θηκε στά λόγια της αύτά. «Τόν άπάτησες... 
i . j .  έ ... εντελώς; εντελώς;...» «Ναί... εντε
λώς!...» Μεμιάς πετάχθη άπάνω, τοΰ κόπηκε 
ή πνοή καί μόνο ένα «ά !» έβγαλε. «Μέ ποιόν;» 
ρώτησε σέ λίγο. ’Εκείνη, πού τώρα καταλά
βαινε τό λάθος πού έκανε, σκέπτουνταν πώς 
νά τά μπαλώσο·. ‘ Μέ ποιόν ; λέγε!» ξανα- 
εΐπε. «Μ’__ενα νέον...» τοΰ άπεκρίθη δειλά. 
«Βέβαια δχι μέ μιά μαγείρισσα ! Μέ ποιόν σέ 
ρωτώ, μήν κάνης πώς δέν καταλαβαίνεις !...» 
Δέν τοϋ άπήντηαε.Τήςτράβηξε μέ όργή τό σιν- 
δόνι πού σκέπαζε τό πρόσωπό της κ’ έπανέ- 
λαβε άγρια . «’Εμπρός ! μέ ποιόν θά μοΰ 
«US !» «Έτσι τό είπα, άστεΐα...» ψιθύρισ’ έ·*

'Μαΐ ζόν “Τάφο,,
Τοΰ Κ ω στή Παλαμά

Στό ταξίδι πον os πάει ό μαύρος καβαλάρης, 
κοίταξε απ' τό χέρι του τίποτε νά μην πάρης,
Κι α διψάσης, μην τό πιγ}ς άπό τόν κάτον κόσμο 
τό νερό τής άρνησιας, φτωχό κομμένο δυόσμο /
Μϊ,ν τόπιής,κι όλότελα κ* αιώνια μας ξεχάοης' 
βίλε τά οημάδια οον τό δρόμο νά μη χάους,
Κι δ'πως είσαι ανάλαφρο, μικρό σά χελιδόνι, 
κι αοματα δε οον βροντάν παλληκαριον οτη ζώνη,
Κοίταξε και γέλασε τής νύχτας τό σονλτάνο, 
γλίστρησε σιγά κρνφά και πέταξ* εδώ πάνω,
Καί στό σπίτι ταραχνο γνρνώντας, ώ ακριβέ μας, 
γίνε άεροφύσημα και γλνκοφίληοέ μας /

Ψ
Είστε αταίριαστα τά δνό, έον κ' η άννπαρξια I 
μέσα στη νεκρόγαντη του νον μον αταραξία
Κάτι τι σαλεύεται και κάτι ξεπροβάλλει' 
κι ά&ελα νά σε δεχτώ σ* ανοίγω την αγκάλη.
Και προσμένω σε άπό δώ, προσμένω σε άπό περα, 
οε προσμένω πάντοτε, νύχτα κι ανγη και μέρα’
ΎΩ καημέ ανιστόρητε, και ώ μέγα καρδιοχτύπι, 
πάντα νά τόν καρτεράς κάποιο ποΰ πάντα λείπει !

"&να ωρώϊ...
Τοΰ Μιλτ. Μαλαχάση

"Ενα πρωί, σάν πάντα δένέπρόβαλες 
ν’ άνοιξές τό μικρό σου παραθύρι, 
σιίς γλάστρες μέ τά λούλουδα, σά λούλουδο, 
Τό άχνόξανθο κεφάλι σου νά γύρη.
Τ 1 άλλο πρωί καί τ* άλλα, δέν Ιπρόβαλες, 
κι’ άκόμα νά φαν ής, ώραία παρθένα, 
καί μένει τό παράθυρο κατάκλειστο, 
καί τά μυριστικά σου μαραμένα.

Α Φ ΙΕ Ρ Ο Υ Τ Α Ι Σ ΤΟ Ν  ΠΑΧΩΜ ΙΟ

[ Δέησις χωρικών Μ ακεδονίας κατά  
τής βασκανίας τον μεταξοσκώ ληκας].

Κίν’σι ή άφέντ’ς ή Χριστός κ'ή κυρά ή Πα
ναγιά νά πάνε στοΰγάμαυ στού πανηγύρ'.

Στού δρόμου ά τ' πάϊναν βρήκαν τ’ν Μετα- 
ξοϋ κί τ’ν Άργυροκουβαροΰ κί ίέκλεγαν κί 
θρήνουνταν κί μοιρολονϊ ιού; δέν είχανε.

- Τί ίέχ’ς Μεταξοΰ κί Άργυροκουβαροΰ κί 
κλιέτι κί θρήνεσα κί μοιρολουΐμούς δέν ίέ- 
χετε ; ..............................

—Τί νά Ιέχου’μ’ αφέντη μ’ Χριστέ κί κυρά 
μας Παναγιά' πέρασ’ Άγγιλοιις Χαρχάγγιλους 
κί τού κακό τοΰ μάτ’ κί είδαν τού μεταξου- 
σκούλ’κου στ’ν τραχλιά μας κί αβάσκαναν τ’ν 
μεταξουσταντουσιά μας.

—Νά πάρ'τι τριά κλουνιά τσουκνίδα κί τρία 
άβασκανιήρα κί εΐρήν’ άπ’ τού βαρέλ’ κί νά 
ρεντήσετι τ ’ν τρουφή τ’ κί νά τ’ν λυχνίσιτε 
τρεις φουρές, κί νά τ’δώσιτι νά φάη νά φουρ- 
μάϊξ’ σάν τοΰ δαμάλ’ άπ’ κατιβέν άπ’ τού 
β’νό, νάπληθύν’ σαν τ'ν άμμου τοΰ γιαλού, σάν 
τ’ άστρα τοϋ ουρανού, σάν τά γίδια στοΰ 
μανδρί, σάν τ’ς Τούρκ* στοΰ τζαμί σάν τ ’ς 
Ρουμιοί στού παζάρ’ νά >.άν’ς χ*λιάδις ούκά- 
δις κ’κούλια, νά φκιάσ’τι ατό μιά σκέπ’ τής 
Παναγιάς κί τ’ Χριστοΰ τοΰ πιτραχείλ'.Άμήν.

Διά τήν άντιγραφήν Γ . K an .

κείνη. «Τί ; άστεΐα; δέν περνούν οέ μέν’ 
αύτά I... εδώ! θά μού πής !» Τής άρπαξε δυ
νατά τό χέρι: «Άκοΰς; ή δχι;» Καί τήν
τράνταξε μ’ δλη του τήν δύναμι λέγοντας : 
«άκοΰς ; άκοΰς ;» κ' έτρεμε άπ1 τό θυμό του. 
Έκείνη κύτταζε νά τοΰ ξεφύγη καί, καθώς 
έκανε ένα κίνημα, τόν χτύψε μέ τά δάχτυλα 
στή μύτη. Τοΰ φάνηκε δτι τόν χτύψε στά σω
στά καί τότε φρένιασε' ώρμησε άπάνω της 
καί «Νά, νά, νά! νά σοΰ δείξω έγώ, παλιο
βρώμα, άτιμη» τής φώναζε μπατσίξογτάς την. 
Καί μόνο δταν πιά ξδθύμανε, τήν άφησε καί 
πήγε στόν κομμό νά πιή κάτι γιατί δέν έ
νοιωθε καλά τόν εαυτό του. Έκείνη έκλαιγε 
μέ ξεφωνητά, γιατ’ ένοιωθε δτι άπό λάθος 
της μόνη κατέστρεψε τήν ευτυχία της. «Μά 
άκουσε, άκουσε ! τού έλεγε κλαίγοντας· έλα 
μιά στιγμή νά σοΰ πώ, πίστεψε πού σοΰ λέγω, 
σοΰ είπα ψέμματα, έτσι γιά ν’ άστειευθώ 
στό είπα, ψέμματα, πίστεψε...» ’Εκείνος γύ
ρισε, τήν είδε καί τήν πλησίασε, μετανοιω- , 
μένος μέν πού τήν χτύψε, άλλά νοιώθοντας 
μέσα του ένα μίσος, έ ν’ άσβεστο μίσος πρός 
τήν γυναίκα έκείνη πού είχε άπατήσο τόν 
άλλον... (Μετάφρ. Η.Ν.Α.)

"Ησυχα καί ,μέτρια ας 
χαιρόμαστε τήν διαβατά
ρικη χαρά, καί πάλι άς 
μή βαρυθυμοΰμε γιά τήν 
λύπη πού θάρθή, τήν η
δονή πού έσβύβθη.

Ό ,τ ι έχάθη είνε χαμέ
νο, δπως χαμένες είνε 
τόσες μας ελπίδες, καί 
μάταιο ν’ άγαπαμβ δ,τι 
γιά πάντα έχει χαΟή.

Ή  ώρα αύτή πού πέ
ρασε μπορεί νάταν ώ
ραία κι’ άκόμα ώραιό- 
τε^τ^στή θύμησί μας. Μά 
ώστόσο πέρασε καί πάει καί κάλλιο νά τήν 
λησμονήσουμε κ ι’ αύ;ή.

Ωσάν τά πεΰκα πού ψηλώνουν μέσ’ στό δά
σος, άδιάφορα γιά τόν καιρό πού κάνει, έτσι 
κ* εμείς γαλήνια άς διαβαίνουμε τις μέρες μας 
σάν τό άκύμαντο νερό—χωρίς χαρά καί χωρίς 
λύπη καί χωρίς πόθο, άτάραχα καί ταπεινά 
κ’ είρηνεμένα, χωρίς νά ξέρουμε, χωρίς νά θέ
λουμε νά ξέρουμε τίποτε-τίποτε, άκόμα κι' δτι 
εϊμαστ’ εύιυχείς. (Παράφρ. Η.Ν.Α.)

* ' Υπό το ιμενδώνυμον Gerard d'Houville.

Ά ν ο ι κ τ α ι  ε π ι σ τ ο Χ α ι  ο * 
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XVII
[Μ ετά 40 ημ έςας]

Α γ ά π η ,
...■Ίσως νά νόμισες δτι μετανοώ... Ναί με

τανοώ πράγματι πού σ ’ άφησα κ* έφυγες κα 
δέν έχόρτασα τά φιλιά σου... Δέν συνήλθα 
άκόμη—τό πιστειεις ; Αναπολώ μονάχη ιές 
θείες στιγμές πού περάσαμε μαζύδοσμένοι στόν 
έρωτα. Καί νοιώθω τήν Ιδια ανατριχίλα σάν 
δταν μ’ έσφιγγες στήν άγκαλιά σου—τρελλέ ! 
λεμόνι νάμουνα δέν θά μέ ξεζούμιζες έτσι—· 
μ’ έσφιγγες κ’ ένοιωθα τό ύγρό φιλί σου ·»ά 
περνά άπ’ δλο μου τό σώμα, ώς στά κόκκαλα 
βαθειά' κι’ άπ’δλο μου τό είναι, δλη μου τήν 
ΰπαρξι νά μ ή" μένη παρά ή αγάπη καί ή κυ
ρίαρχη φωνή της... Κ* ήτανε τό σώμά μου 
σάν κερί στά δάχτιλά σου, κάθε άγγιγμά 
σου μ’ έφερνε καινούργια άνατριχίλα, κι’όλες 
μαζύ μέ μεθούσαν καί μ’ έκαμναν νά λιγο
θυμώ άπό ηδονή... 'Υπάρχει λοιπόν καί 
«κάτι» πλέον τούτου ; Σύ τό λές...Υποπτεύο
μαι δμως δτι τό «κάτι πλέον» αύτό, θά είνε 
μάλλον ή Ιδέα τοΰ «άπηγορευμένου» κ’ ή 
προσδοκία τού τέλους πού αργεί, παρά.. .Κύτ-.  
τα-κύττα πώς μ’ έκανες κακέ- νά μιλώ γιά 
πράγματα πού άλλοτε θά μοϋ έφερναν πυ
ρετό άπό ντροπή. Πόσο διαφορετικούς, άλή- 
θεια, μας κάμνει ή άγάπη ! απορώ κί ή ίδια 
τώρα με τόν εαυτό μου πώς αισθάνομαι τόσο 
περισσότερη εΰχαρίστησι, δσο περισσότερο 
νοιώθουμαι άφημένη στή διάκρισί σου. Κι’ 
δμως είσαι τόσο λεπτός, τόσο ευγενικός καί 
μέ φ ε ι δ ω λ ε ύ ε σ α ι  τόσο, πού συναισθά
νομαι βαθειά πόίϊΟ σέ άδικοϋσα δταν σέ φο
βόμουν άπ’ αύτής τής άπόψεως...

Κ’ ένα ευχάριστο: τής θείας τής έκανε 
έ ξ α ί ρ ε τ η ν  έντύπωσιν ή αληθινά ώραία 
μονομαχία σου μέ τόν κ. Κυριεζή γιά τόν 
θεσμό τής οίκογενείας. Βέβαια δέν κατάλαβε 
καί σπουδαία πράγματα μέ τήν περιωρισμέ- 
νη της μόρφωσιν. Κατάλαβε δμως δτι ήσο 
ό νικητής καί ύπωπτεύθηκε τό ήθικό βάθος 
τών λόγων σου. Σέ βεβαιώ καλέ μου, τίποτε 
δέν θά μποροΰσε νά προετοιμάση ευνοϊκό
τερα τό μεθαυριανό σου διάβημα δσο αύτό. 
«Τί φρόνιμος νέος...» μοΰ είπε, βλέποντάς με 
στά μάτια. «Τόν ξέρε»ς ;» «Ναί.» «Μά τόν 
ξέρεις καλά ;» Μολονότι ατό καιρό ήμουν α
ποφασισμένη άν τυχόν μοΰκαμνε κουβέντα νά 
τής έλεγα..., δα ως - συγχώρα με, άγαπη μου 
γι’ αύτή μου τήν δειλία—δέν τόλμησα...

Αϋριο, δπως ε’ίταμε, σέ περιμένω. Θά εί
σαι πάλιν τόσο τρελλός;...

Όλότελα δική σου 
Λώλα

Από τον προσεχούς -ψύλλον

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

£άν ζά ωενκα
Τής Κα? * Ανρυ ντε Ρενιε *
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— Ξέκαμες τίποτ’ άλλσ, ήρώτη-ε, άπ’ τά 
διαμαντικά τής Καντονά ;

— "Ολα ! έτόνισεν έκεΐνος.
— Καί πόσα έπιασες ;
— Ό χι πολλά ! άπεκρίθη ολίγον στενοχω

ρημένος. Εφτά χιλιάδε,. %
— Λίγα ! είπεν απλώς ό Άμερικάνος στή

ριξών τό βλέμμα του έπί τοΰ ’Αλεξανδρινού 
δστις τό ύπέσιη άταράχως. Τέλος δ,τι έγινε- 
έγινε, έξηκολούθηίε. Δόσε μου έαένα τής 
πέντε χιλιάδες καί τά ρέατα μοιράστε τα.

ΕΙτα, στρέφων τρυφερόν τό βλέμμα πρός 
τήν Γοργώ, προσέθηχε :

— Μόνο τής νταρντάνας μου δέν^θά βγάλχις 
τίποτα. Ό ,τι πέρνω έγώ είνε καί δικό της.

Καί σοβαρευόμενος άμέσως έξηκολούθη ιε :
— Καί τώρα \·ά. δούμε πώς θά καταφέ

ρουμε ένα μεγάλο κόλπο πού μελετώ. Ά ν πε- 
τύχη σωθήκαμε.

Καί νεύσας είς τόν Αλεξανδρινόν νά πλη
σίασα τού είπβ στό αυτί :

— Αύριο θά πας στήν μπάνκα ποϋ εξαργυ
ρώσαμε τό τσέκ. Θά μπή; κατά τή; δώδεκα 
παρά τέταρτο, θά κρυφτή; χωρίς νά σέ μυρι- 
στή κανένας κι’ δταν θά δή; νά κλείσουνε, 
τότε ξετρυπώνεις καί πέρνεις μέ κερί τήν 
κλειδαριά τής μεγάλης κάσας. *  «

Καί ΰψώνων τήν φωνήν :
— Ξέρεις ποιά σοΰ λέω, πρόίθείε. Τής μι

κρής τοΰ Διευθυντοΰ τής Τραιτέζης, τής Φι- 
φής· τή ; έχω σηκώσει τά μυαλά δτι θά τήν 
κλέψω, άφοΰ κάμω αύτό τό κόλπο, τό όποιον 
τήν έβεβαίωσα δτι θά είνε τό τελευταίο γιά 
νά τήν πάω στό Παρίσι νά τήν στ£φανωθώ, 
κι’ άπό ‘κεΐ νά έξιλ,εώσωμε τόν μπαμπά της. 
Θά μέ είδοποιήση μ’ ένα μτιλλιετάκι πότε θά 
ύπάρχη στήν κάσα χρυσός... ναπολεονάκια !...

— Ά , γιατί αύτό ; ρώτησαν οί άλλοι.
— Κουτεντέδες ! Γιατί τά χαρτιά έχουν νού

μερα, ένφ τό χρυσάφι...
Διεκόπη καί έστη πρός στιγμήν σόννους. 

Εϊτα έξήγαγε τό ώρολόγιόν του καί :
— Τρεισήμισυ ! διάολε ! είπε" έκάναμε καλό 

νυχτέρι άπόψε. Άιντε καιρός νά μ’ άδειάσετε 
τή γωνιά. Έγώ θά μείνω έδώ άπόψε νά κοι
μηθώ μέ τήν Γοργώ.

Πρώτος ό Πιτσουνάκης έπςοχώρησε πρός 
τήν θύραν, λέγων μέ ΰποτρέμουσαν φωνήν 
«Καληνύχτα!» ,

Άλλά δέν εΐχεν άκόμη θέσει τήν χεΐρα είς 
τήν στρόφιγκα, δταν παρατεταμένοι συριγμοί 
ήκούσθησαν έξω. Ό  Πιτσουνάκης μέ βιαίαν 
κίνησιν ήθέλησε ν’ άνοιξη, τήν θύραν καί νά 
ριφθή έξω. Άλλ’ ήσθάνθη μίαν χεΐρα νά τόν 
σύρη ώς σιδηρά άρπάγη άπό τοϋ βραχίονος. 
Έστράφη καί είδε τήν άδελφήν του.

— Τί μέ τραβάς; τής έκαμε άποτόμως, 
προσπαθών ν’ άποτινάξη τήν χεΐρα της.

— Έσύ, θά φύγης τελευταίος άπό *δώ μέσα ! 
έβρύχήθη ώς λύκαινα έκείνη. Ά ν είνε προδο- 
σά, έσύ τή σκάρωσες. Καί τότε άλλοίμονό σου !

Εκείνην τήν στιγμήν ό ’Αμερικανός, έξά- 
γων τό πολύκροτόν του, εύρέθη δι* ενός πη
δήματος είς τήν θύραν. "Ωθησε βιαίως τόν 
Πιτσουνάκην καί τήν Γοργώ μέχρι τοϋ κέν 
τρου τοϋ δωματίου καί ίστάμενος αύτός όπι
σθεν τοΰ φύλλου εκείνου τής θύρας δπερ ή- 
νοίγετο πρός τόν τοίχον.

— Κάτσε σύ στό τραπέζι καί άρχισε νά ρί- 
χνης τά χαρτιά, διέταξε τήν Γοργώ. Καί σείς 
οί άλλοι, δπως σάς βρήκα δταν μπήκα !

Όλοι έπροθυμοποιήθηυαν νά έκτελέσουν 
άσυζητητεί τάς διαταγάς του.Μόνος ό Πιτσου- 
νάκης έμενε τρέμων καθ’ δλα του τά μέλη.

Ή  Γοργώ εύρέθη πάλιν εις τήν θέσιν της 
παρά τήν τράπεζαν, μέ τήν δέσμην τών παι
γνιόχαρτων εις χεΐρας καί μετ’ ολίγον ή φωνή 
της ύψοΰτο λέγουσα:

— Ν’ άκοΰτε τί σάς λέει ή Γοργώ ! Τά 
χαρτιά τό δείχνουν καθαρά !...

‘Η φράσις διεκόπη είς τά χείλη της. Ή  
θύρα εΐχεν ανοίξει άποτόμως καί είς τό διά- 
κενον αύτής παρουσιάσθη κριτών πολύκροτον 
είς τήν χεΐρα ό γραμματεύ; τής Αστυνομίας.

Μ’ ένα βλέμμα πού έρριψεν έν τφ δωματίφ 
άντελήφθη δτι δεν εχρειάζοντο προφυλάξεις 
καί κατεβίβασε τό δπλον.

— Ποΰ είνε ό Πιτσουνάκης ; ήρώτησε τήν 
Γοργώ.

’Εκείνη τότε έκτείνουσα τήν χεΐρα, έξ απρο
σεξίας δήθεν, άνέτρεψε τήν λάμπαν ήτις έ- 
σβέσθη. Καί τό δωμάτιον έβυθίσθη είς τό 
σκότος.
, — Προσοχή! έκραξεν ό Παπασπατάλου, 
αναλαμβανόμενος δτι διέπραξε λάθος έμπι- 
οτευθείς είς εκείνην τήν κατ’ επιφάνειαν ήρε- 
μιαν καί φοβούμενος μή ένέπεοεν εις παγίδα.

— Έδώ ήμαστε! άπεκρίθησαν «ίντε άν
θρωποι ποΰ τόν συνώδευον.

Λ  
I

J
— Σπίρτα ποιός έχει; ήρώτησεν ό  γρομ- 

ματεύς.
ΕΧ; τών συνοδών του άναψε πυρείον καί 

δι* αύτοΰ τήν λάμπαν. Άλλά τό πουλί τεΰ 
είχε'φύγη· 'Ο Παπασπατάλ,ου έδακνεν έκ λν·σ- 
σης τά χείλη ένφ άδιό jatov μειδιάu ι θριάμ
βου διέστελλεν έλαφςώς ιά χείλη τής Γοργώ:. 
Έδείχθη άνταξια τοΰ Αμερικανού.

Ό  Μ ο ϋ λ ο ς !
Ό  Αλεξανδρινός εΐχεν έκτελέ(?ει πισιά δ,τι 

τοϋ είπε χωρίς νά δό^η τήν παραμικράν υ 
πόνοιαν. Πεοί τήν ΙΟην νυκτερινήν τή; έ.το- 
μένη; ό Τζών εύρέθη περιτλανώμενος είς τήν 
ό.τισθεν τοϋ έργοστασίου Πουλοπούλου συν
οικίαν. >

— Νά πάα* ό διάβολ,ος ! έψιθύρισε, μέσ’ 
στό σκοτάδι τώρα ποϋ ν’ άνακαί ύψΛ) τό σπίτι 
μέ τόν μεγάλο αύλόγυρο πού μού περιένρα- 
ψεν ή Γοργώ ;

Αίφνης φωνή έκεΐ πλησίον παιδός ήκούσθη 
,άδουσα :

Άμέρικα,, Άμέρικα 
μ? τά πολλά τά πλούτη 
δέν ταγιαντώ, δέν ταγιαντώ 
νά ζώ στή φτώχεια τούτη !

— Αύτός σίγουρα θά εΐ^ε ό γιαός τοΰ Σ χά
νον, διελο , ίσθη ό Άμερικάνος. Ά ν τόν φώ
ναζα ; Βάζω στοίχημα πώς θά χόν £βα*.αν 
έκεΐ γιά νά φυλάη γιά μένα.

Καί μέ τήν συνήθη του ετοιμότητα, μή 
πονοκεφάλων νάένθυμηθή τό όνομα έφώναξε :

— ”Ε, σύ, παιδί! Άν θές τήν ‘Αμερική 
έδώ είνε !

Έσιώτηβε καί άνέμενε. Μετά πίροδον-.ολί
γων στιγμών είδε ν’ άποσπάται άπό τοΰ τοί
χου τής πλησιεστέρας έκεΐ οικίας σκιά καί νά 
διολισθαίνη πρός τό μέρος του. Όταν απείχε 
τοϋ Τζών δεκάδα βημάτων ή σκιά έστη καί 
ή αύτή παιδική φωνή ήρώτα μετά δισ:αγαοΰ·

— Ιίοιός είσαι σύ, ποϋ λές πώς είν’ έδώ 
ή Αμερική ;

Ό  Τζών έπροχιόρησε καί είπε σιγά :
— “Αν δεν είνε ή Αμερική έ5ώ, είνε δμως 

Άμερικάνοι πού μπορούν νά σέ κάνουν νά 
γλυτωσηςάπό τήν φτώχεια πού δέν ταγιαντάς.

— Ένα Άμερικάνο θέλω *γώ μονάχα καί 
μέ φτάνει αύτό; ! άπεκρίθη πληβιάζων το>ορι 
άόιατάκτως ό παΐς όστις δέν ήτο άκόμη *·-  
κατετραετής.

— Τόκα λοιπόν τ* άδέρφι ! τοΰ είπε γελών 
ό Τζών. Κ ’ επειδή μοΰ φαίνεϊαι έξυπνος θά
λ α Λ  >vA *te<\ S u n  Τ Γ Ι1  f t  ΠΠ r/V Μ Γ  Τ Ρ λ η Γ  Τ  Λ V f f -σοΰ δόσω ένα τάλλαρο άν ώς τό τέλος τά κα- 
ταφέρης καλά δπως άρχισες. Ποϋνε τό σπίτι ;

— Έδώ παρακάτω.
— Πάμε.
— Πάμε, είπεν άδιστάκτως καί ό παΐ; καί 

ήρχκίε προχωρών.
' — Πώς σέ λένε ; τόν ήρώτησεν άποτόμως 

ό Άμερικάνος.
— Τ ’ όνομά μου είνε Μήτσος, μά όλοι μέ 

φωνάζουνε Μούλο.
Ένα μειδίαμα διέστειλε τά χείλη τοϋ Τζών 

είς τό άκουσμα τής αφελούς έκείνης άπαν- 
τήσεως τοΰ παιδός.

— Καλά. Άκουσε, Μήτσο” θά σού δόσω, 
καθώς σοΰ :αξα, ένα τάλλαρο ταιρα άν κι’ ά
κόμη δέν φτάσαμε ώς τό τέλος δπως είπαμε 
καί θά σού δόσω άλλο ένα έπειτα άν τά κατα· 
φέρης δπως θά σού ‘πώ.

— Είμαι έτοιμος, άπεκρίθη ζωηρώς ό παΤ; 
νά κάμω δ,τι μοΰ πής χωρίς νά μοΰ δόση; 
καί τίποτε.

Ό  Τζών συνωφρυώθη.
— Γιατί ; ήρο'τησε. Μέ φοβήθηκες ;
— Ό χι, μά εΐίαι ό πρώτος άνθρωπος πού 

μέ λές Μήτσο, τ’ όνομά μου, καί γι’ αύ;ό .
Ό  Τζών ήννόηβε ότι ήδύνατο νά βασίζε 

ται περισσότερον τώρα έπί τοΰ παιδός παρά 
άν τοϋ έδιδε τά τάλληρα.

Είχαν φθάσει έν τφ μεταξύ. Ό  μικρός έξε 
τείνε τήν χεΐρα.

— Νά, τό σπίτι, αύτό έκεΐ, μέ τό μεγάί.ο 
μαντρότοιχο.

— Ή  κάμαρα τοΰ ’Αλεξανδρινού είνε στήν I 
αΰλή ; Πώς θά τήν γνωρίσω ; (Ακολουθεί) I

"Ocav λείψΐ] ή αγ άπ η ...

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η  Δ Υ Σ ΤΥ Χ ΙΑ

Τον έγνώρισε μιά βια’ΐυα στό ξενοδοχείο 
τή; Αγγλία;. ΤΗτο ένας νέος μέ πολύ λεπτά 
χαρακτηριστικά, καί έ;αιρετικήν μόρηκοσιν. 
Έ  κρατούσε μοναδινή συντροφιά κ’ ήταν έ- 
νήμερος είς όλα, φιλοί.ογία, ζωγραφική, πο
λιτικά. Αί έτιτυχίαι του δέ μεταξύ τοΰ ώ- 
ραίου φύλου ήιαν τόσαι, ώστε ταχέως έμορ- 
φώθη ή γνώμη ο ι σχέσιςμετ’ αύτοΰ δέν ήτο 
δυνατόν νά είνε άλλη παρά έρωτική· καί δτι 
κι’ άν δέν ήτο στό αύτό θά κατέληγε...

Μόνον ή Δνίς Θάλεια δέν είχε αύτήν τήν 
γνώμην, καί δέν^τήν εΙ;ε, διότι μακράς καί 
επανειλημμένος εσχε συνομιλίας μετ’ αύτοΰ, 
συνομιλίας κατά τάς όποιας άντήλλαξαν τάς 
σκέψεις των έπί όλων τών ξητημάτων, χωρίς 
ή πορουσία τρίτοίΓνά ταράξη τήν έκμυσιή- 
ρευσίν των. Καί δμως δέν τή; έξεδήλωσε καμ- 
μίαν ερωτικήν διάθεσιν, παρά μόνον μίαν 
πραγματικήν έκιίμησιν πρός τήν πολυσχιδή 
μόρφωίίν της «τήν οποίαν, δπίος.τή; είπε, 
δια πρώτην φοράν συναντούσε είς γυναίκα». 
’Ερωτικήν δμως διάθεσιν δέν έξεδήλοσεν. 
Ούεε αύίός, δπως ούιε κανείς μέχρι τοϋ£ε. 
Ώ ;  τόσο έ<είνη δέν τό ειτε αύτό εί; καμμί ιν 
φίλην τη;, όχι άπό φόβον μήτω; τό εΰρο^ 
εύλογον τόπράγια προκειμένου περί αύτής 
—οΰ ε ωραίας, ούτε νέας—άλλ’ άπό κάποιαν 
έλπίδα, δτι ΐιως- ΐσω; τήν έπρόσεχε στό τέ
λος άφ >ϋ δέν τοϋ ξηεούσε παρά λίγη άγάπη, 
έστω καί πρόακαιρη, λίγη ά/άπη καί τίποτε 
άλλο. "ΙΙλπιξε δτι μέ τήν ικανότητα πού είχε 
νά βρίσχη σέ κάθε γυναι<α κά -ι θαΰρισκε 
καί σ’ αύ:ή, στά 30 παρθένα χρόνια της έν’ 
άπόκρυφον καϋμό καί μιά καρ3ιά έτοιιιη ν’ 
άνθίσρ μέ τήν όριιή τή; πρώτη; νιότη;, άοκεί 
ένα χαμόλελο κ’ ένα λο/άκι άγάπη; νά ήκούε- 
το καί γι’ αύτή. Κι’ όμως ! ώς τό πρωΐ πού 
πήγε καί τήν άπεχαιρέασε, φεύ/ονιας γιά τήν 
Τεργέστη, δέν άκουσε τόν λόγο πού περίμενε! 
Κ’ ή άτυχής κόρη, ξαπλωμένη στόν καναπέ, 
ήσθάνετο νά τήν πλημμυρή ενα συναίσθημα 
έρηιιίας κ’ έγκατελείψεως...

Αίφνης ήνοιξε ή π^ρτα καί μπήχε ή έξα- 
δελφούλα της, ή χαριτωιένη Βιβή, πού μ’ ό- 
λην τήν νεαρόν της ήλικίαν ήτο καί μητέρα.

—Τί έχεις; Τί σού συμβαίνει, είπε ή Θά
λεια, κ’ είνε τά μάτ α σου βουρκωμένα ;

—Ά  ! είνε φοβερό δ,τι μοϋ συνέβη, είπε 
έκείνη. Τρέμω άκόμη ολόκληρη. Δεν σοϋ είχα 
’πή, δτι άπό καιρό τοίρα, ό ’Ανδρέας μοΰ έκα
μνε κόρτε. Στήν άρχή έκαμα πώς δέν κατα
λάβαινα. Κατόπι τοΰ είπα νά μοϋ κάνη τήν 
χάρι...-Δεν μπορούσα νά τοΰ ’πώ τοΰ Γιώρ
γου, γιατί ξέρεις τά συμφέροντα ποϋ έχουν 
μαξύ καί δέν ήθελα νά γίνω έγώ άφορμή... 
'Οπότε σήμερα τόν βλέπω κ ’ έρχεται. Άνησύ- 
χηία άμέσως. Τοΰ είπα ότι ό Γιώρ (θς είνε σέ 
ταξείδι καί φάνηκα διστακτική .. Έκανε πώς 
δέν τό ήξερε. Ώ ;  τόσο άν καί δέν τοΰ είπα 
«ορίστε» άφησε τό καπέλλο του καί τό πσρ- 
ντεσσοΰ του κι’ αναγκάσθηκα νά τόν οδηγήσω 
στό σαλόνι. Μόλις βρεθήκαμε μόνοι έπεσε 
σιά γόνατα κι’ άρχισε νά μοΰ κάνη ντεκλα- 
ρασιόν ! Ή  Φλώρα άργοϋσε, κι* δσο έγώ τοΰ 
έόειχνα δτι τόν περιφρονώ, τόσο έξήπτετο, 
ώς πού στό τέλος μοϋ έπιτίθεται σάν κτή
νος!... Άγωνίσθηκα φοβερά—δέν φαντάξε- 
σοι—ώς που νά σωθώ άπ’ τά χέρια του... 
Δυστυχία μου, τί τραβώ... Είν’ ή τρίτη φορά 
που μοϋ έπιτίθενται άφ’ δτου είμαι παντρε
μένη... Δέν μ’ άφήνουν νά χαρώ .τήν εύτιχία 
μου, τόν άνδρα μου, τό παιδί μου... Τί δυ
στυχία, τί δυστυχία...

Ή  Θάλεια άναστέναξε.
—Ευχάριστη δυστυχία, είπε, πού σοΰ θυ- 

μίξει δτι είσαι νέα κι’ ώραία κι’ άξίζεις ώς 
γυναίκα... Δέν είνε δυστυχία αύτό, άλλη εινβ 
ή δυστυχία- δταν...

- Σώπα ! Σώπα 1 Σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ έγώ ! 
Ά χ άν μπορούσα νά σούδινα τό κορμί μου...

—Ό χι, δέν θά στό σίερ'νϋσα, καλή μου, 
δέν θά στό στεροΰσ*. Μόν’ ϊσως γιά μιά στιγ
μή... “Ω ! δυστυχία ! δυστυχία !. ..

— Σώπα! Σώπα! Νόοα
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός ύπηρέτης μέ μισθόν ικα

νοποιητικόν. Πληροφορίαι- Γραφεία Σφαίρας.

| μένι 
I Υ0“

Ή  «Σφαίρα» λογίξεται εύτυχής, διότι Ιξησφάλισε τήν άπό> τοΰ φύλλου τοΰ έρχο-Λ 
μένου Σαββάτου evaQ îv δη,κχίιευίεοζ τοΰ είδικώς δια τό avayvcodtixov της κοι>ον 
γραφέντος Αθηναϊκού μυθιστορήματος

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ
Πρόκειται περί ενός άληθινοΰ· άριστουργήματος, ανάλογα τοΰ 
πολλά είς τήν Έλ'άδα. Συγγραφεύς του ό υπό τό ψευδώνυμον 
είς τούς άναγνώστας τής «Σφαίρας» συνεργάτης μας.

οποίου δέν έγράφησαν 
«Διπλωμάτης» γνωβιός
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Καί ό Στέλιος ήθελε νά έποιγεληθή αύτοΰ 

τοΰ πλεονεκτήματος καί νά τού; άκ >λουθήση. 
Νά ίδή ποΰ θά τήν ώδήγη ό 'Ιταλός. Καί νά 
έπέμ^Η τήν τελευταίαν στιγμήν. Άφήκε νά 
προπορευτούν αυτού πολύ, διά νά μή τόν άν- 
τιληφθοΰν δτι τούς παρακολουθεί. Εκείνοι 
έκαμψαν τό Πανεπιστήμιον πρός τήν λεωφό
ρον Ακαδημίας. Έπροχοιρησαν καί είοήλθόν 
είς τήν δδόν Πινακωτών ιήν νύν X Τρικούπη. 
Καί έστησαν πρό τής θύρας οίκίας τινός.

'Ολίγου δεΐν, κατέπιπτεν αναίσθητος. Έ - 
γνώριζε τήν οικίαν έκείνην. Μερικοί συμφοι- 
τηταί του τόν είχον παρασύρει κάποτε έχει 
τάς πρώτας ήμέρας τής έγκαταστάσεώς του 
οτήν πρωτεύουσαν. Ή το έκ τών ολίγων τότε 
μυστικών οίκων όσους είχον οί Άθήναι καί 
είς τούς οποίου: κατέφευγον νέαι ύποπτου 
διαγωγής τάς όποιας έξεμεταλλεύετο ικανή 
προαγωγός έλουσα εκλεκτήν πελατείαν αν
θρώπων δυναμένων νά δαπανήσουν κάπως 
περισσότερα...Ήδη ό ’Ιταλός άπεχαιρέτα τήν 
'Ανθήν ήτις είσήρχετο ένφ έκεϊνος έστρέφετο 
έπί τών βημάτων του. Τί έσήμαινβ τούτο ; 
Ήθέλησε νά ριφθή έπί τοΰ ’Ιταλού καί αρπά- 
ζων αύτόν άπό τού τραχήλου νά τοΰ ζητήση 
εξηγήσεις, άλλ’ έσκέψθη τό σκάνδαλον... Καί 
έτάχυνε τό βήμα πρός τήν ύποπτον οικίαν. 
Έγνώριζε τάς διατυπώσεις ποΰ άπητοΰντο διά 
νά είσέλθη καί έντός ολίγου ή Ούρα ήμιήνοιγε 
καί είσήρχετο.

Χρυσοΰλα !
Τό δνομα αύτό έβόμβει είς τά ώτα του. 

Δέν ήτο λοιπόν ή ’Ανθή ; Άλλ'αύτό ή:ο α
δύνατον. Τήν έβλεπε, χήν άνεγνώριζε, ήτο 
αυτή πού ι } τ α τ ο παρά τήν μέγαιραν έκείνην. 
Καί άν τόν ήτάτα μιά καταπληκτική όμοιό- 
της, όμοιότης μέχρις αύ.οΰ τού τόνου τής 
ψωνή;, τό στίγμα έκεϊνο τό ερυθρωπόν είς 
τόν άριστερόν βραχίονα, τό εχον σχήιια πε
τάλου άνθους, τό στίγμα τό όποιον πριν ίδη 
έγνώριζεν άπό τάς εκμυστηρεύσεις τής όπτα- 
Οιαζομένης παράφρονος, ήρκει νά τόν πείση 
δτι είχεν ενώπιον του τήν Άνθήν.Τήν Άνθήν 
είς έκεϊνον τόν οίκον, παρά τό πλευρόν τής 
μεγαίρας έκείνης. Καί έκ νέοι; μέ τόν αύτόν 
σπαρακτικόν τονον φωνής έφώναξε :

— Άνθή !
— Ώ χ !  ̂χριστιανέ μου ! άπεκρίθη έκείνη 

σαρκαστικά, δέν ερχεσαι νά μ' άφίσβς ήσυχη ! 
Τί Άνθή καί Ξεινίή μού τσαμπουνάς ; ’Εγώ 
είμαι ή Χρυσοΰλα. Δέν είμαι ή Άνθή σου!

Τά σχέδια τον τενόρον
Ωϊτε τόν Στέλιο πά"ΐ, τόν έλησμόνησες 

δλως διόλου ;
— Μοΰ φαίνεται δτι δέν τόν έγνώρισα ποτέ!
— Μά ξέχασες  ̂προ ένός μηνός τί μοΰλεγες ;
— Λιλή, άν μ’ αγαπάς παΰσε, μή μού μι

λάς γι' αύτόν !
— Όπως θέλεις... Καί τώρα, επιτρέπεις 

νά σ' έρωτήσω γιά τόν άλλον ;.. .
_ ~ Τ ό ν  Γκιουζέππε ώ, γι’ αύτόν, θά 

σ’ άκουρα ευχαρίστως νάμοΰ μιλής ένα αιώνα.
,Κ *ί ή Άνθή, έστράρη καί έρριψβ βλέμμα 

εΰγνα>μοσύνης πρός τήν φίλην της, πρός ήν 
τώρα, δπως δτε τήν έ/νωρίσαμεν, έξεμυστη- 
ρεύετο τήν νέανάγάπην της. Διά τόν ’Ιταλόν 
τενόρον  ̂ Τόν Ανσέλμην."Οστις μ’ δλους τούς 
άλλους έρωτάς του, δέν επαυσε νά πολιορκή 
σοβαρώς καί τήν κόρην τών Λάρμη, άιτοβλέ- 
πων είς τήν προΐκά της.

Εις  ̂τα σχέδιά του τόν ύπεβοήθηϊεν ή τύχη 
όσον δ καλλίτερος σύμμαχος. Είς τόν ύπο
πτον οίκον πού είδομεν συνήντησε τήν Χρυ- 
σού'.α ήτις εμοιαζ* τόσον τήν Άνθήν καί 
συνέλαβε σατανικόν σχέδιον. Θά έδιδε συνέν- 
τευξιν μέ τήν Χρυσούλαν. Καί ενφ εκείνη θά 
τόν Ανέμενεν είς μάτην, αύτός θά ώοήγει τήν 
Άνθήν είς τήν ύποπτον οικίαν. Οΰδείς τών 
έν αύίή, μηδ’ αυτής τής προαγωγοΰ εξαιρού
μενης, θά ύπώπτευον βέβαια τήν άντικατά- 
στασιν. Τό oci ή Άνθή θά τόν ήκολούθει 
πειθηνίως είς τόν ύποπτον οίκον δέν άμφέ- 
βαλλεν. Είχε πλήρη' συναίσθησιν τοΰ πρός 
αύτόν σφοδρού έρωτος τής ίδιοτρόπου καί 
τήν ήκούσαμεν πώς έξεφράζετο είς τήνΛιλήν.

— Τόν Γκιουζέππε ;.. ώ, γι' αύτόν...
Καί ή Λιλή τήν ήκουε μέ μειδίαμα εύχα-

ριστήοεως. Ή  νέα έκείνη είχεν αίσθανθή 
βαθύν έρωτα διά τόν Στέλιον. Καί ό ερος 
τής Ανθής διά τόν τενόρον τή άφηνε τώρα 
τό πεδίον ελεύθερον.

Περιεπάτουν σιωπηλαί, βυθισμ^ναι έκαστη 
είς τάς ιδίας της σκέψεις καί δέν άντελήφθη- 
σαν τόν Στέλιον πού τάς παρηκολούθει.

Προύχώρει κρατών αρκετήν άπ' αύτών άπό- 
στασιν, προσπαθών ν’ άνακτήσί] τήν ψυχραι
μίαν του, νά σκεφθή πώς έπρεπε νά τής ό- 
μ,ιλή<*j ,  τί νά τής εϊτη, διά ν’ άντιληφθα έκ 
τών άπαντήσεών της αν ήτο έκείνη ήν είδεν 
είς τό σπίτι τής δδοΰ Πινακωτών. Όταν αί
φνης είδε τάς δύο νέας συναντωμένας μ* ένα 
κύριον-, όστις, άποκαλυπτόμενος, τάς έχαι- 
ρέτα. Ό  Στέλιος ώχρίασεν. Άνεγνώρισε τόν 
Ανσέλμην. Ό χι, δέν έχώρει πλέον αμφι
βολία. ’Ητο ή Άνθή έκείνη ήν είδε συνοδευο- 
μένην ν κ ’ αύτοΰ μέχρι τής θύρας τής ύπο
πτου οικίας. Ταραγμένος έτάχυνε τό βήτα καί 
έπλησίασεν...

Ή  Λιλή μόλις συνεκράτει τήν χαράν της, 
ένφ ή Άνθή μέ πορφύρας παρειάς, μέ όφρεις 
ίυνεσπασμένας, μέ τό άνω χείλος διαστ=λλό- 
μενον είς σπασμόν πέριφρονήσεως τοΰ ερρι- 
πτε βλέμμα τό όποιον είς πάσαν άλλην στιγ
μήν θά τόν έπάγωνεν.

Άλλ' δ Στέλιος ήτο τήν στιγμήν έκείνην 
τυφλός. ’Έβλεπε δια μέσου σκοτεινού νέοοους 
πού έκάλυπτε τήν δρασίν του. Μέ φωνήν τρέ- 
μουσαν άπηύθυνε τόν λόγον είς τήν Άνθήν.

— Καλημέρα σα$, τή είπε, δεσποινίς. Ή - 
μουντέ το ιμος νά κατευθυνθώ είς τό μέγαρόν 
σας δταν σάς πήρε τό μάτι μου νά όμιλήτε 
μέ τόν κύριον, με τόν όποιον καί χθές σά; 
είδα νά συμβαδίζετε είς τήν δδόν Πινακωτήν.

Ό  Άνσέλμης ώχρίασε. Ά ν άφηνε τόν νέον 
νά προχωρήσω θά διεκινδύνευε νά ϊδq ναυα
γούν δλον τό σατανικόν σχέδιον δπερ τόσφ 
χαλώ; κατέστρωσεν.

(Ακολουθεί)
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S  ΕΕΟΜΟίΡΓΗΣΙΣ ΕΡΚΤΪΪΫ  1
Καμμιά σχέσι δέν είχε ή ώραία αύτή γυ

ναίκα, ή χαρούμενη καί ζωηρή, μέ τήν μα
ραμένη καί θλιμμένη έκείνη ΰπαρξι πού ήταν 
άλλοτε.

Είχα τήν σκληρότητα—ή τήν αδυναμία—-νά 
τήν άφήσω νά διακρίνη τήν ζήλεια μου καί 
τήν διάψευσι τών έλπίδων μου. Τήν είχα ύπο 
δεχθή τόσο ψυχρά κ’ οί άπαντήσεις μου, σ’ 
δ,τι μ’ έρώτηιε μ’ ενδιαφέρον γιά τούς μήνες 
τοΰ χωρισμού, ήταν τόσο ξηρές καί τόσο 
σύντομες, πού λίγο-λίγο τής κρύωσαν τήν 
καρδιά. Αίσθάνθηκα δέ χαιρεκακία βλέπον
τας τό αγαπημένο έκεϊνο πρόσωπό της νά 
βουρκώνη, τά μάτια της νά θολώνουν δπως 
άλλοτε, νά τήν πιάνη τρεμοΰλα καί βαθιοί 
άναστεναγμοί ν’ αναταράζουν τό στήθος καί 
τά χείλη της.

Ήμαστε, χωρίς νά τό καταλάβουμε, στό 
δρομάκο ποΰ ώδηγοΰσε στό κιοσκάκι του 
πάρκου. Σιή μέση τοΰ δρόμου, καθώς πη
γαίναμε πλάϊ-πλάϊ χωρίς νά' μιλοΰμε, ή Βα
λεντίνα σταμάτησε καί μ’ είπε λυπητερά:

— Άν θέλετε γυρίζουμε ..
ΆπήντηΓα : *
— Norf.. Βιάζομαι λίγο... Θά σάς άφήΐω.
Γυρίσαμε μέ γρήγορο βήμα. Χωρισθήκαμδ

’μπρός στήν Ιπαυλι-τά χέρια μας μόλις άγ- 
γισαν...

Έφυγα δλο μίσος καί περιφρόνησι γιά τόν 
ίδιο τόν εαυτό μου, Όμως σέ μιά απόκρυφη 
γωνιά τής καρδιάς μου ευχαριστιόμουν στή 
σκέψι : «Τώρα θά κλαίη έξ αιτίας μου...» 
Γιατί τάχα μ’ άρεσε νά κάμνω νά πονούν ό
λοι δσοι μ’ αγαπούν ;

...Πέρασα δυό φριχτές μέρες, δυό μέρες 
άνείπωτης λύπης, άηδίας πρός τήν ζωή- δυό 
μέρες πού γιά πρώτη φορά μοΰ πέρασε άπ’ 
τό νοΰ ή αυτοκτονία... Δεν υπάρχει τρομε- 
ρώτερο μαρτύριο άπ’ τό νά σκέπτεσαι: «Αγα
πώ μιά γυναίκα’ μ’ άγαπά κι’ αύτή· κι" δμως 
τή; ξεσκίζω τήν καρδια κ’ αισθάνομαι δτι 
δέν μ π ο ρ ώ  νά κάνω διαφορετικά...»

** *
Τήν Κυριακή τό βράδυ, πήρα ενα μπιλλιε- 

τάκι της δπου μούγραφε.
« Α γ α π η τ έ  μου φί λ ε ,

«Τί γίνεσθε; "Ωστε λοιπόν ή ψυχρότης κ’ ή 
μελαγχολία σας ή προχθεσινή δέν ήταν κάτι 
περαστικό ; Μά τί σάς έκανα ; γιατί μ’ άφί- 
νετε σ’ αύτή τήν αβεβαιότητα, νά μήν ξέρω 
άν είσθε άρρωστος ή δν έγώ ή κανένας άπ’ 
τούς δικούς μου σάς ψυχράναμε ; ’Ελάτε' ε
λάτε καί δόστε μου καί πάλι ένα δείγμα τής 
φιλίας σας, άνοίγοντάς μου τήν καρδιά σας. 
Ξεχάσατε λοιπόν τόσο γρήγορα τις μοναχι
κές μας ομιλίες τό περασμένο φθινόπωρο;»

Έστρηφα πολλή ώρα τό χαρτάκι στά χέρια 
μου... Γιατί, άν δέν ήθελα νά τήν ξαναδώ, με 
τάραξε τόσο έκεϊνο τό χαρτάκι; Γιατί τώφε- 
ρα στό στόμα μου, γιατί τ’ άκούμπησα σιά 
χείλη μου, άφοΰ τήν ίδια στιγμή ψιθύριζαν: 
«Όχι, δέν θά πάω !»

Άπήντησα δτι ήμουν λίγο αδιάθετος, δτι 
δέ θάβγαιν' άπ' τό δωμάτιο, κ' δτι, άμα γι
νόμουν καλά, τότ§ θά πήγαινα στό Σαγιάρ.

Ό  Ζούστ πήγε τό ^γράμμα. Όταν γύρισε 
τόν ρώτησα άν τήν είδε.

— Ναί κύριε, μ' άπήντησε. Τή; τώδοσα 
έγώ δ ίδιος καί τό διάβασε μπροστά μου, στή 
βιβλιοθήκη.

— Καί δέν είπε τίποτε ;
— Τήν ρώτησα; «Μήτως, ή αυρία, εχει 

νά μού δόση καμμιάν άπάντησι;» «Όχι, φίλε 
μου, μ'.άπήντησε... Καλά...»

Βέβαια όλ’ αύτά ήταν φυσικά—δέν έπρεπε 
νά περιμένω τίποτ" άλλο. 'Ωστόσο δταν βγή
κε ό Ζούστ, μοϋ φάνηκε δτι δλα γκρεμίζον
ταν γύρω μου...«Τέλειωσε.,.Τέλειωσε. ^μουρ
μούρισα. Κ" ένοιωθα τά χείλη μου νά τρέ
μουν απ’ τήν συγκίνησι...Έπεσα σέ μιά πο
λυθρόνα.. Πέρασαν ώρες...Είχα χάση τήν αί- 
σθησι στή σκέψι δτι «τέλειωσε...» Καί δέν 
μπορούσα οΰτε νά κλάψω. Κάθε τόσο εβλεπα 
τήν κάννη τοΰ πιστολιού μου καί μοΰ ξανάρ- 
χουνταν στό στόμα τά λόγια τοΰ Βέρθερου : 
«Νά τό κλειδί τής φυλακής σου !».*

*  *

Έφαγα σάν κατάδικος κι’ οΰτε ήξευρα τί 
εκαμνα. Σκότωσα λίγες ώρες στό πάρκο τό 
κατσσκότεινο. Σταμάτησα στήν άκρη τής δε
ξαμενής καί σιέιρθηκα : «Δυό μέτρα βάθος... 
Θά πάη κανείς ίσια στόν πάτο χωρίς νά τά 
καταλάβω...» Έξαφνα άκουσα νά φωνάζουν.

— Κύριε ! Κύριε !
Γύρισα...Ήταν ό Ζούστ.
— Κύριε ! είπε λαχανιασμένος an' τό τρέ

ξιμο. Ή  κυρία ντέ Σαίν Ζερύ είνε στό σα
λόνι...θέλει νά σάς μιλήση. (Ακολουθεί)

Είς μίαν πολυτελώς έπιπλωμένην αίθουσαν 
τρεις νεάνιδες, μέ ύφος προπετές, έκάθηντο 
άναμένονσαι. Είς τήν έμφάνισιν τοΰ Στέλιου 
άνε.χήδησαν όρθιαι. Τό βλοσυρόν του ύφος, 
ή εξημμένη του μορφή, τό βλέμμα τό αγριω
πόν, τάς έτρόμαξε.

Έκεϊνος δέν τάς έπρόσεξε.
— Ποΰ είνε ; ήρώτησε περιφερών γύρω τό 

βλέμμα.
Επειδή δέ δέν τοΰ έδίδετο καμμία άπάν- 

τησις, κατηυθύνθη πρό; μίαν θύριν συγκοι
νωνούσαν μέ άλλο δωμάτιόν...

Κοαυγή άγρία του διέφυγε τότε. Ή  Άνθή ! 
”Ω, τήν έβλεπε τώρα, δέν ήϋύνατο πλ'έον ν’ 
άπατάται, ήτο αύ.ή, ή Ά νθή! "Ιστατο πρό 
μεγάλου κατόπτρου καί έξεδύετο !... Είς τήν 
άγρίαν κραυνήν του, ή κόρη έκείνη έστράφη 
έντρομος.

— ΙΙοιός είσθε, κύριε; τί θέλετε; πώς 
μπαίνετε ετσι στήχ,κάμαρά μου ;

Ή το ή φωνή τη;. Ή  φωνή τή; Ανθής. 
Λεν έχώρει καμμία άμφιβολία. Καί τόν ή- 
ρώτα ποιος ήτο ! Τί ήθελε ! Πώς είσήρχετο 
ιστήν κάμαρά της ! Τί αίσχος, τί αίσχος ! "

Έν τούτοις κατώρθωσε νά ψελλίσνι :
— Ά νθή!
Έκείνη ήνοιξε ύπερμέτρως τούς οφθαλμούς.
— Ά νθή; Δέν μέ λένε Άνθή, κύριε. Λά

θος κάνετε. Κάποιαν άλλην θά ζητάτε.
Είλε τελείως τώρα στραφή, είχε κάμει δύο 

βήματα πρός αύτόν, εύρίσκοντο αντιμέτωποι. 
Είχεν άποβάλει τό φόρεμά της πριν ό Στέλιος 
είσέλθη καί εύρίσκετο μόνον μέ τό έκ λεπτής 
βατίστας ύποκάμισον. Οί βραχίονες της ήσαν 
γυμνοί. Βραχίονες τορνευτοί, άλαβάστρινοι. 
Καί δ Στέλιος τώρα προσήλου τό βλέμμα του, 
βλέμμα πλή ;ες τρόμου, βλέμμα παράφρονος 
έφ’ ένός τών βραχιόνων εκείνων. Τοΰ άρι- 
σιεροΰ...

Ένα μικρόν στίγμα, στίγμα ερυθρωπόν, 
εχον τό σχήμα πετάλου άνθους, τοΰ έφλόγιζβ 
τούς οφθαλμούς. Τό στίγμα περί τοΰ οποίου 
τοΰ ώμίλησεν ή τρελλή. Ή το  δυνατόν ν’ άμ- 
φέβαλλε ; Ή το  έκείνη. Ή  Άνθή !

Έκράτησεν ό δυστυχής τήν κεφαλήν διά 
τών δύο του χειρών. Ήαθάνετο δτι θά τού 
διέφευγεν ό έγκέφαλος. Καί θέλων μάλλον νά 
πεισθή δτι δέν παρεφρόνει, δτι είχεν άκόμη 
σώας τάς φρένας :

— Άνθή ! έπανέλαβε.
Καί ή φωνή του είχε τόνον σπαρακτικόν, 

τόνον πού έκαμε την νέαν έκείνην νά ώχριά- 
00 , νά τρέμβ, νά ρίπτει πλήρες αγωνίας βλέμ
μα πρός τήν θύραν ώς άν ήθε\ε νά ζητήσχι 
βοήθειαν. Καί ή βοήθεια εφθασε.

Γυνή τεσσαρακοντούτις, ύψηλή, παχύσαρ
κος ένεφανίσθη άσθμαίνουσα είς τήν θύραν 
τοΰ δωματίου. Ή το ή κυρία τής υπόπτου 
οίκίας.

r— Τί είνε καλέ ; Τί πά νά πουν αύτά ; ή
ρώτησε διά φωνής τραχείας.

Καί διακοπτομένη πρός στιγμήν ήρώτησεν 
άποτόμως τόν νέον προσηλοΰσα έπ’ αύτοΰ 
τραχύ βλέμμα.

_— Μά ποιός είσαι ; Πρώτη φορά σέ βλέπω. 
Τί ζητάς έδώ στήν κάμαρα τήςΧρυσούλας ;.. .

Άλλ’ δ Στέλιος δέν άπεκρίνατο. Έ ξ  όσων 
βίπεν έκείνη ^εν δνομα ένετυ.τώθη είς τόν 
νοΰν του.

q M E T A g Y  TOti ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΝ
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Ώμορφα κορίτσια άνταλλάσσω έπιστολάς· 
προτιμώ Αθηνών, ©εσ)νίκης, Κων)πόλεως, 
Σμύρνης καί Πατρών. «Πράσινος Δ άβολος», 
p. r. Πάτρας.

— Νέος, Έλλην, διαμένων έ* Γαλλίςι, άν- 
ταλλάοσει c. p. καί έπιστολσς ελληνιστί καί 
γαλλιστί, μέ χήρας κοί δεσποινίδας ’Αθηνών, 
Σμύρνης, Λαρίσσης, Βόλου, Θίσ)νίκης, Δρά
μας, Σερρών καί Καβάλλας. Γνωριμία διά φω
τογραφιών. Σκοπός ό γάμος. Γραψατε καί θά 
μ’ εΰρε ε πρόθυμον. Διεύθυνσις Mr Demi- 
trios Coutroutsos, Cite St. Eloi St. Etienne 
Loire France.

Άνταλλάσσω C. p. καί έπιστολάς μόνον 
με σοσιαλιστάς καί σοσιαλιστρίας Αθηνών, 
θεσ)νίκης. Σκοπός άνάπτυξις Ιδεών. Ψευδώ
νυμα Αποκλείονται. Β . Βαρβαγίάννην, Φράγ
κων 21, Θεσσαλονίκην.

— Εισερχόμενη στό κομψό σαλονάκι τής 
«Σφαίρας» άνταλλάσσω c.p. μέ άταξάπαντας. 
Προτιμώ καλλονάς. «Μελαχροινή Βασιλο
πούλα», p. r. Βέρροιαν.

— Είσέρίόμενος διά πρώτην φοράν στό μυ
ροβόλον σαλονάκι τής «Σφοάρας» άνταλλάσσω 
c. p. κοί έρωτικάς έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
Άθηιών, Πειραιώς, Σμύρνης, Χανίων, Ήρα 
κλείου καί Κορίνθου. «Πληγωμένο Πουλί», 
p .  Γ .  Άθήναι.

— Άνταλλάσσω C. ρ. καί έρωτικάς έπιστο
λάς μέ δεσποινίδας 18- 20  έ ών κα χήρας 
κάτω τών 26 έτών. Σκοπός γνωριμία. Προτι
μιόνται Αθηνών, Πειραιώς, Ηρακλείου, Χα
νίων καί έξωτερικοΰ. Διεύθυνσις· «Άστρον 
τής Αύ ή;», p. r. Άθήναι.

— «ΑίΟερία Κρητικοπούλα» : Δέχεσθε άν- 
ταλλαγήν ; «Άστρον τή? Αυγής».

— Άλ τ !  Δεσποινίς Δ. Π., Μεγαλούπολιν- 
παύαατε τάς έρωτοτροπίας μετά τοΰ κ. Π. £ .,  
μαθητοΰ, διότι θά νά βγάλω στά φόρα καί 
δέν έπιθυμώ τοιαΰτα. «Ό  Μικρός Φιό/κος».

— Είς έναν κλειδοΰχον Μεγαλουπόλεως: 
Κύριε Γ. Κ., παύσατε παρακαλοΰμεν νά περ
νάτε άπό τήν στενήν δδόν τήν όποιαν γνωρί
ζετε. «Ό  Μικρός Φιόγκος».

— Ζητώ άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας καί 
νεαράς χήρος προτιμώ Άθηιών, Βόλου, Η 
ρακλείου, Κέρκυρας καί Θάσου. Διεύθυνσις· 
«Μαρκώνιος», p. r. Δράμαν.

— Ζητώ άλληλογραφίαν μέ δ)δας 1 6 -1 9  
έτών. Γράψατε" «Άετιδεύς», p. r.

— Κων)πολις, 2)2)920. «Απογοητευμένο 
Ναυτάκι», σ’ άφήνω γειά. Αύριο φεύγω σιήν 
πατρίδα. Γράφε’ «Άπογοηιευμένην Καστανήν», 
p. r. Μεσαγρό/ Μυτιλήνης. Παρακαλώ όλους 
τούς άνταλλάκιας μου νά γράφουν στήν άνω 
δΐϊύθυνσιν. «Σιέφεν», περιμένω. «"Απογοη
τευμένη Καστανή».

— Άνταλλάσσω c. p. μέ δεσποινίδας παν
ταχόθεν. Προτιμώ καλλονάς κάίτοπεία' δποια 
δέν γράψει θά χάση. Γράψαιε' «Prince of 
wales», p. r. Θεσσαλονίκην.

— Δέχομαι άλληλογραφίαν μετά κυριών καί 
δεσποινίδων ήλικιας άνω τών 25 έτών μόνον 
έξ Άθηιών. Αί χήραι δέν άποκλείονται. Γρά
ψατε' «Σεβάχ Θαλασσινόν», Γραφ.«Σφαίρας».
• — Άνταλλάσσω έντός φακέλλου c. p. καλ

λονάς καί έπιστολάς άηοκλειστικώς  μέ δε
σποινίδας, κυρίας καί-χήρας μέχρις 25 έτών 
τής πόλεως Δράμας. Είς κυρίους δέν άπαντώ. 
Σκοπός' εύγενής γνιοριμία. Προτιμώ αληθές 
ό.οματεπώνυμον. Όποια δέν ανταλλάξω θά 
χάση. Γράψατε άμέσως' ι*Ανϋ·η καί Δάκρυα*, 
p. r. Δράμαν.

— «Ίππόται τή; Όμίχλης», «Λευκή ’Μου- 
σμέ» : Αύιή είνε ή ταχύτης μεθ’ ής απαντάτε 
είς λαμβανομένας έπιστολάς ; Άούα ! — «Λευκή 
Μαργαρίτα», επιστολή σας έλήφθη· άπαντή- 
σαμεν δεχόχενοι. — «Καρδιοδαμοιστήν»' Τότε 
θά άνακηρυχθήτε αρχηγός άφού άπαλείψετε 
δι’ επιστολής σας τα όνόματά μας. Κατ’ έν- 
τολήν τού Γ . Άρχηγοΰ ό ‘Υπαρχηγ^ς «Μαΰ- 
ρος Σκελετός».

— Άνταλλάσσω έπιστολάς μέ μορφωμένας 
δεσποινίδας μέχρι 18 έτών. Προτιμώνται άρ- 
σακειάδες. «Μαύρος Ίππόιης», p. r. έ/ταύθα.

— Άνιαλλάασω έπιστολάς μέ σοβαρός δε- 
σποιιίδος ήλικίας 1 7 -2 0  έιών. ΓράψΟίτε' 
«Άετιδέα», p. r. έντ ϋθα.

&*γ\ Ύ Ι ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920  ]-Μ-
( Έ κ ά ο τ ι ι  ίγ κ ρ ιο ΐ ί  ή  ά ν ο ν ίω σ ις  δ ιά  τ ό  1920 δρ α χμ ή  
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«Πράσινος Διάβολος», «Μελαχροινή Βασι
λοπούλα», «Πληγωμένο Πουλί», «Άστρον τή; 
Αυγή;», «Μαρκοινιος», Πιεροττίια», «Άνθη 
καί Δάκρυα», «Σεβάχ Θαλασσινός» καί «Άε 
τιδεύς».

►Γ Η Π Υ Θ Ι Α  S A 3 E  >
( Έ κ  τ ή ς  γ ρ α φ ή ς έ π ε ξ η γ ε ΐτ α ι  6  χ α ρ α κ τή ρ . "Α π α ν τή 

σ ε ις  μ ό ν ο ν  ε ί ς  ψ ευ δ ώ ν υ μ α . Δ ιά  κ ά φ ε  ά νά λυα ιν  χαρα- 
κ τ ή ρ ο ς  δ έ ο ν  νά έ σ ω κ λ είω ν τα ι δ ρ , 2 . )

Γ . Τ ,, Πάτρας. — Όταν, αγαπητή μου, δ 
πόνος μάς μουσκέψο τήν ψυχή, γίνετ' έπειτα 
συνήθεια κι’ ανάγκη. Όσο γιά τήν άρορμή 
του πόνου, είιε έγκειται στή φύσι μας, εί:ε 
δχι. είνε, δυστυχώ; έξω άπ’ τήν θέλησί μας. 
Βέβαια δταν έρχεται συνεπίκουρος καί ή ηλι
κία καί αί περιστάσεις (ώ ! μή μοϋ λές δτι αί 
περιστάσεις δέν σού τσάκισαν ένα φτερουδάκι 
στό πρώτο πέταμά σου), εύρουν δέ καί «γήν 
άγαθήν», δηλαδή μίαν ιδιοσυγκρασίαν αναι
μικήν καί εύπαθή σάν τήν δική που, έ ! τότε 
τό κακό φουντώνει καί—δχι άστεϊα—μάς φέρ
νει ώς τόν τάφο, μέ τήν καθημερινή θλίψι 
(είιε με?„αγχολία λέγεται, εί.ε ρέμβη) πού 
είνε σ ω σ τ ή  αύτοκτονία κ’ ή χειρότερη μά 
λίστα. Άλλ’ακούσε καί μένα σάν μεγαλύτερα : 
Αύτή είνε ή ζωή καί δέν τήν εκδικείσαι αύ 
τοκτονούσα, δπως δέν τήν εκδικείται τό φύλλο 
δταν πέφτη μαραμένο άπ’ τό δένδρο, γιατί τό 
φύλλο χάνειαι, δπως χάθηκαν τόσα άλλα καί 
θά χαθοΐν άλλα τόσα, μά τό δένδρο μένει καί 
ξανανθίζει τήν άνοιξι . Πρός τί λοιπόν βα- 
ρειά καρδιά; Γέλα γι’ αύτό, καλή μόύ ! γέλα 
καί εύθύμει. Μάθε νά εύχσριστήσαι μ' δ,τι 
βρίσκεις' δρέπε δλους τού, καρπούς ποΰ είνε 
γλυκείς στήν ηλικία σου /.ι' δταν δέν μπορής 
ν' άποφύγης τό σκληρό δίλημμα, προτίμα τήν 
γόνιμη αμαρτία άπ’ τήν στείρα λύπη.

Ο. Ν., Κυταςισσίαν.—Κρίμα!, κ’ έ,ώ  νόμι
σα δτι παίρνετε άπ’ άστεϊα...

Ή  Πυ&ία

C j
«Τυφλήν Τραγουδίστριαν». Τό στα/.έν φιλο

λογικόν έργον δίναται νά δημοσιευθή ε’ ς τήν 
στήλην «Ξέναι Δημ,οσιείσε'ς» άντί δραχ. 14.— 
Β. Γ^ίμτσαν. Τόμος α' έτονς έοτάλη. Συν
δρομή θά παοαταθή * ι’ 8 /έτος. Διά τό ποίη· 
μα άπαντά ό Αρχισυντάκτη;. Διά τό ι, ε.’όΰ- 
νυμον χρειάζεται νέα έγκρισις. «Πιεροττί- 
ναν». Μέ τό άστεϊον αύιό κατασκεύασμα πού 
έλάβατε δέν εχομεν καμμίαν σχέσιν. Έπιστρέ- 
ψατέ το είς τήν διεύθυνσίν του. -  Γ . Νίκου. 
Χαρτόδετος δραχ. 12. Νά σημειώ.ειε καί τήν 
διεύθυνσίν ποΰ θά σταλή. «.’Ανυπόφορο Κου
νούπι». Έλησμονήσατε τήν υπόσχεσήν σας 
Γ . Σταμπόλαν. ’Απάντησις είς τό επόμενον.— 
«Λ κουγέ- τών Θεών». Ένβκρίθη.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ.κ. Άναστ. 
Βουζάκη, Ά θ. Φαλλίδα, I. Γκουμά, Άλεξ. 
Μπελτή καί Γ . Παπαγεωργίου.

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

τσαρίας είς τό ειδικόν έργοστάσιον 
Α . Ι Ν Γ Τ .  « Ε Υ Ί ν Α Ρ Ι Ο Ί ί »

οδός ίίεραμεικοΰ άριθ. 19.

S A X F E I O E T

Ό  Ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοΰ προσώπου, ανώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων ευλογίας ή 
εγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, εξανθήματα 
τήν ύπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικως άνευ 
κατασεροφής τού δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλάκρωσιν, τρι
χοφάγον, ανώμαλα οχήματα τού σώματος, 
άτροφίας ή υπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν ή 
τοπικήν. Αύξησις τοΰ άναστήματος καί 
πλαστικότης σο'ιματος. Θεραπεία λευκάν- 
σεως τοΰ δέρματος καί συμβουλαί καλλο
νής προσώπου, κόμης καί σώματος. Ε π ι
σκέψεις 10 12 καί 5-6.

Όδός Έρμοΰ Φωκίωνος 6 .

έ% ϋ}ηβις τον τόκον ιώ ν

’ Ενιόκων ^Γραμμαζίων
Ά η ο  10 Δεκεμβρίου 1 9 1 9 :

Τρίμηνα . . . .  
Εξάμηνα . . . .  
Έ τ ή ίΐα ..............

. 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

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Τ  _Α_ Σ  Π
( 5 )  Τοΰ Κ. Χατζοποΰλου
Ή  μάνα μου—ξανάρχισε ξέχασε τήν α

μαρτία τής Τάσως καί τή μάζεψε. Τό άλλο κα
λοκαίρι πού ξαναήρθα στό χωριό, ή Τάσω 
ήυαιε σπίτι μας δτι ήτανε μιά φορά ή μάνα 
της. Δέν μποροΰσα νά ξεχάσω ποτέ τό δύ
στυχο Γιωργίκό, κάθε φορά πού εβλεπα τή 
ματιά της νά μοΰ άστράφτη κάτω άπ τό μαύ
ρο της μαντίλι.

Έλειψα καιρό άπ τόν τόπο μου. Ότανξα- 
ναγύρισα, ήμουνα πιά γιατρός κ’ ήρθα ν’ ά- 
ποκατασταθώ στό χωριό. Όλα σπίτι μου καί 
κ«ΐ όλόγι ρα τά Ρρήχα καθώς τ’ άφησα. Μό
νο ό ύπερέτης τοΰ πατέρα μου «-ίχε άλλά- 
ξει.Ό  μακαρίτηςεί/_ε βαρεθεί τούς ντόπιουςάπό . 
τά ολόγυρα χωριά, γιατί τόν κλέβανε, κ’έφερε 
emv άπό μακρύτερα, άπό τό δικό του χωριό. 
Ήταν εύχαριστηχένος άπ’ αύ:όν κι άς μήν 
ήταν εύχαριστημένη τώρα. κ’ ή γειτονιά. Καί 
δέν ήτανε, γιατί άπό τόν καιρό πού ήρθε ό 
Νικολούλας, καθώς λέγανε τόν ύπερέτη τοΰ 
πατέρα, οί κότες ενά γϋοο στό σπίτι μας πή
ρανε καί λιγοσιεύανε. Μά γι’ αύ:ό λίγο τόν 
ένοιαζε τόν πατέρα μου.Τό άλλο νέο,πού έμαθα 
άαό τάπρώτα,ήταν πώς ήΤάσωείχε άρρεβωνια- 
σιεϊ στό μεταξύ μ’ ένα Σεεμνιτσώιη ψιλικα
τζή. Μι άξαφνα σε λίγους μήνες τήν παρά
τησε κείνος κ’ έφυγε, παίρνοντας μαζί του 
evu μικρό κομπόδεμα πού είχε μαζέψει ή Τά
σω δυό χρόνιά ολάκερα άπό τή δουλειά της. 
Ό  πατέρας μου τήν είχε βοηθήσει κι άγόρα- 
σε μιά μη'ανή καί ξειόραβε. Μέ τή δουλειά 
αύτή ζούοε καί τώρα καί, καθώς φαινότανε, 
τής άφηνε καιρό περίσσιο νά βγαίνη νά, κά
θεται στό κατο'ιφλι της τά δειλινά όπο>ς καί 
πρώτα. Καί πλαγινά της πάντα κ’ ή τυφλή 
γιαγιά Ή  γριά Άγγελίνα είχε παρθεΐ πιά 
άπό τό ενα χέρι καί σά μ’ έμαθε πώς γύρισα 
γιατρός, μ’ έκραξε νά τή γιατρέψω.

Πήγα καί τήν είδα καί τή; έγραψα μιάν 
άλοιφή. Ή  Τασω μοϋ έα>ερε γλυκό καί μοΰ 
έκανε καφέ. Είχα νά μπώ στό σπίτι της άπό 
τήν ή χέρα πού είχατε φέρει σκοτωμένο τό 
Γιωργίκο καί κεϊ πού κάθισα κ’ έπινα τόν 
κάφέ, θυμήθηκα τό παλιό τό μεσημέρι πού 
ετρεξα καί τόν βρή*α νά δέρνη μέ ιό τσα
ρούχι τήν άδερφή του άγριος καί ξαναμμέ
νος. Ξα/ είδα μέ τό νοϋ μου τήν Τασω μα
ζεμένη σωρό κάτω άπό τις χτυπιές του. Τώρα 
ό σωρός έ/.ε?.νος ήτανε ζωντανός μπροστά 
μου- όλα μέσα στό χαμόσπιτο ήταν αλλαγμέ
να, κάτασπρα καί καθαρα, οί τοίχοι άλειμ- 
μένοι, ό καναπές στρωμένος μ,έ λε,κο σεν
τόνι, τά τζάμια μέ πλεχιούς μπερντέδες. 
Μόνο ή γριά Άγγελίνα άπόμβνε τό ίδιο τό 
παλιό σαράβαλο, καί στά μάτια τή; Τάσως ή 
παλιά άστραπή.

Στεκόταν άντίκρυ μου όρθή μέ τά χέρ α 
κάτω άπό τήν κόκκινη ποδιά.

«Τί μέ κοιτάς ;·» είπε, σάν είδε πώς τήν 
κοίταζα.

«Πόσο δμορφη είσαι», άπάντησα.
«Τί λέει, μωρή ;» φώναξε ή γριά Άγγελίνα.
«Κάιι γιά τά κεραμίδια», .τής άπάν^ησε ή 

Τάσω καί μέ κοίταξε γελώντας.
« Ιί  είπες μωρή; Τί λέει; θά μού κάμη 

καλό τό γιατρικό;» ξαναφώνοξε ή γιαγιά της.
«Θά σοΰ κά,.<.η' ν' άλειφτή; μόνο καλα», 

τής είπα.
«Άχ, δέ·1 ξέρεις τίποτα καί γιά τά μάτια, 

παιδί μου», ξα*ολού8η ιε ή γριά Άγγελίνα' 
«άς έβλεπα μια άπολαμπίδα φώς κι ας πέθαι- 
να τήν άλλη αύγή »

«Παλιοσάψαλο, τά μάτια σοΰ λείψανε», 
τήν άποπήρε ή Τάσω, φουρκισμένη πού τή; 
έκοψε τήν κουβέντα μαζί μου.

«Θάρθω καμιά άλλη μέρα νά σέ δώ, θειά 
Άγγελίνα», τής φώναξα, κοιτάζοντας τήν Τά
σω. «Τί στεκεις όρθή ;» είπα σ’ αύϊή.

«Γιά νά ψηλώσω», χαμογέλασε.
*Η ματιά τη; έλαμπε. Ένοιωσα τό χέρι 

μου νά θέλη ν’ άτλωθή νά τήν τραβήξο· Μά 
τό παράθυρο κατά τό δρόμο ήταν ανοιχτό. 
Θυμήθηκα ίΐώς μπή<α γιά γιατρός σιό σπίτι 
της, μιαοήπια τόν καφέ μου κ’ έφυγα.

Τήν άλλη μέρα, καθώς κατέβαινα τή σκάλα 
μου γιά να βγώ έξο), τή βρήκα στήν πόρτα.

«Καρτερώ νά οέ ρωτήσω πόσες φορέ; νά 
τρίβω μέ τήν άλοιφή τή βάβω», μοϋ είπε. 
Καί χαμογι λασε.

«Πρωί καί βράδυ», τή; άπάντησα.
Δέν εφυγβ. Στάθηκε χαί μέ κοίταζε. Ήταν 

δμορφος ό πειρασμός. Τή; άγκάλιασα τή μέση. 
'Εγειρε πίσω τό κεφάλι καί μέ κοίταζε. Τό 
χαμόγελο τής σβήστηκε, τά χείλη της τρέμανε. 
Έκαμα ενα κίνημα, μά άπό πάνοι άκουιτή- 
κανε πατήματα. Τήν έσπρωξα μέσα κ" έιρεξα 
νά β',ώ άπό τήν αύλόπορτα. (Ακολουθεί)
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Έ  ρέ, Παντάναίσα, καί πού νά σοϋ τάτλέω 
τά μεγαλεία σου! Σϊραγαλατζίδικο τάκανα 
προχτέ πάλε πίσω στό σαντάν. Κατέβηκα πε
ραστικός, έτσι γιά νά βρέξω τό λαρύ/γι μου 
μέ κανένα ποτήρι καί νά σκοεώίιο... —μήν 
τρέμι;ς, ρέ ! — ιήν ώ;α μου. Κίθουμαι, δια
τάζω μιά χιιπη^ή. Όθο νάν τήν κουβί»λήσ(ΐ· 
νάσου καί ξι μ ίο -’κάρου νε στήν πόρτα πένι’ 
έξη παληόφιλοι, ναπτάκια τοϋ Νάσταθμος — 
μπήκες ;—ένας κι’ ένας υι μακαντάση^ες.

— Γ>ιά σου τ’ άδρέφι.
— Γειά σα; βλάμηδες, τούς λέο).
— Καλώς τά κάνεις.
— ΚαΟήστε νά πιούμε.
Τήν ξέρεις τή στιχομυθία.
— Θάν τό πιούμε Ι α μτουκαλάκι, μοϋ λένε.
— Τό μπουκάλι νά γίνQ γκ :ζον Εενε <έ:,κάν“) 

τοϋ κάπελα.
Καί κουβάλα, καί κουβάλα μπίρες, ήρθαμε 

οτά πρμάμοιτα—πώς τό πάθ ιμε ! Γό λιγώτερο 
Έφτακράτορας ήμουνα κείνη τήν ana. Κό
χλαζε τό αΤμι μου γιΐ καυγά, σ.,.ν τό νερό 
στόν χοράμπομπα.

— "Ε ρ ,̂καί ποιόν θά πάρτ) ό Χάρο άπόψα ! 
είτα κι’ άρχινάω τό αζμα 1 Εκείνο πού σοϋ 
γουστάρει, fee Μανιώ :

Έ χω  μέσα βαθειά στό στήθον 
Πίκρες κοί —αιχ— καϋμούς πλήθον. 

Τώλεγα μ5! πάθο, γιά τά σέ α, ρέ βαρυσή
μαντη—δέν τ’ ά<ουσες στόν ΰ.τνο Όου ;—Μεγ- 
κ?ηδ νκαί τσαλμαχίως, δπω; τό λέει λατι- 
νικα κι’ ό πάιερ Άγκαθάγγελος. Όλοι ι i θα- 
(, ώνοι μ’ άκουγαν με»ά κατάνυξι κι’ άμα έ 
βαλα τελεία καί πυΰλα, άκούι» μιά φωνή γυ- 
ναίκε α νά μοϋ λέχ):

— Γειά οου Λάππα, γειά οου, Σαμπανιέβο !
"Ήτανε μιά χοντρή Τουρκάλ", μέ τό φου-

στά'ΐ ΰψανμένο, σ ·ν ξενο συνάλλαγμα, πού 
περπάταγε σκαμπανεβάζοντας, σον καραβο- 
τσ·κ>σιένη μπρατιέρα.

— Κό )ε λόγια, ρέ πλεούμενο ! τή; >ά ω.
. Τ ’ άκοίει ό λεγάμενος της καί ξυνίστηκε. 

Ή ρθε νά μοΰ λα β ι] τό λόγο καί μοΰ φάνηνε 
πώς σήκωσε τό χέρι του καί μαϋσκασε μιά 
σφαλιάρα—κάτι τέτοιο μπάνισα... Δι κ.Λ’βαν 
τά μάτια μου άπ  τό... θυμό κι’ άνιεπεξέρ- 
χουμαι. "Αρπάζω έναν καναπέ καί Όϋ τόν 
φέρνω κατακέφαλα, μ’ άς εχη χάρη ό μπαγά
σας πού έβαλε μπροστά του ένα καπέλλο κι" δ 
καναπές τόν πήρε ξώπετσα στό άρισεερό αΰίί .. 
Τά παςεπό-ιενα τοϋ ρήμα
τος τά ξέρεις. Φωνές, βρι· 
ξιές, κλάμματα καί τά, ρέ- 
ocα τής παταιας. Θάλασ
σα τά'.ανα οΰλα, οάν Άν- 
δριατικό ζήτημα, Έκανα 
τό κομμάτι μου κι’ έφυγα.
Κι' δλ’ αύ;ά γιά χάρη oou 
ρέ άδισιόπηνη, ποίίχεις 
κολλήοίΐ στήν καρδιά μου 
σά μελάνια εξίτηλο—ψέμ- 
μαια; Τό Βλτμάχι

Τό.-.ο νά μάς q έξ j  ό
•at» A .  ϊ% Γ Ο  S 3

ήμερηιία Ιφημερις έκδιδομένη ά :αξ τοϋ-ίκους 
ιίς υ2 σεαδας, ανεξάρτητον ό^γανον τοϋ... 

χοροϋ τών Συντακτών.
[Ά  π ο σ ,τ ά σμ α τ α)

'Ανατολική ποίησις. -  Τα μάτια σου τά 
τΟιμτλιάρικα εϊνε ή θάλασσα μέ τά ψαράκια 
τά τηγανίτα. Ή  μύιη σου ή μυξιάρικη εΐιε 
πηγή άσιιί.ευτη Καί τά μυαλά σου, κύματα, 
πυύ τ’ αναδεύει ό αγέρας. Τά δυό τά ποδαρά- 
κια σου ευωδιάζουν καλύτερα κι’ ά πόιί;έλιέ; 
τή; Μανσούρας Μ’ άορώσιησε ή άγάπΛ σου' 
παρ' ένα μήλο κ’ έλα. Άν τά φυλλοκάρδια 
μου είνε σ τ ε ν ά ,  Καλή μου, διεθνοποίηαέ 
χα. Άν ϊϊως δχι, νόιε, άγάπη αου, κάιε γαρ
γάρα μέ ξυλό.τροκε;. Ώ  καλή μου, ώ κα*ή 
ψυχρή μορ. Ά ς  Οΐνηΐρ

Εΐδήοει; . — Χί)ές ηύ:οκτόνησεν ολίγον δι’ 
άγνωστους λόγους ή Δ)νί; Εύα Δ ο σ ί ο υ  λα- 
βοϋοα ’υχιράν δ ό σ ι ν  σουμπλιμέ. Αίλοιπαί 
δ ό σ ε ι ς  πληνιοτέσι κατι μήνα.

Τράπεζα Μιχαλοΰς. Δίδονται ίάνε.α άνευ 
ένε/οΐρου.

Ζητείται ύπηρέτρία διά νά ύ.τηςετεΐται 
πα.ια καλλίστν) οίκογεν είςι. Πληοοφορίαι παρ’ 
ήμΙ>’.

Με 10 δραχμ&ς- ένα κουJfoO.u ρούχα (έΰν 
δόσείε 350 δι τ ι  κουμπιά καί τ ί;. η.όδρ?.ς) 
‘^μπορορραφεϊον «ό "Κντυσον».

Ύπιύι)υνος : Ό  αναγνώστης ■

( ΤΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΗΣ FBACMAdO V )

Απολογισμόν νά κάμω 
ήθελα τών Άποκρέω 
μά δέν βρίσκω άξιον 

[μνείας
τίποτε καλό κι’ ωραίο.
Όλα ήτανε εφέτος 
κρϋα. άνοστα, σαχλά 
κ' έισι εμπόδισαν ιόν 

[κόσμο
νά γλεντήση πιότρελλά
Γλυκανάλατα αστεία, 
γύμνια καί ξετσίΛωσιά 
είς τά θέατρα πού πή ;α 
νά γελά:ω μιά σταλιά.
Όλη ή αριστοκρατία 
άπέσχε φειος τώνχορών 
διά τόν φό5ον νεο- 

[«ιλούτων 
καί παξιμαδοκλεπτρών.

' Σ’ δποιο κέντρο κι’ αν έμπήκα, 
μετά ή κι’ άνευ ασμάτων 
είδιι να γλεντά πενθίμως 
δλον τό πολετ(σ)ριάτον.
Μόνη έξαίρεαι; ύαήρξεν 
ό «Χορός τών Συντακτών» 
πού έμάζευσε δπως πάντα 
πολύν κοσμον κ’ έκλεκτόν.
Ή  παρέλασις άΰλία 
καί αύιή αποτυχία 
κ’ ή επιτροπή δικρίχ>ς 
έφαγε πρόγκα άγρια.
Γ ι ’ δλ’ αύεά δεινώς ώργίσβη 
ό γλαυκός μας ουρανός 
κιιί τήν Καθαρά Δευιέρα 
έκατσούφιασε κι'αύιτός. *
Κι’ δ Φλεβάρης δ γκρινιάρης 
εβα'/ε τά δυνατά του- 
μέ βροχές, κρΰο κι" άγέρα 
νά μάς καν») άνω κάτου.

'Ο  Μ α ρ ΐιο ς  

Ν Ε ΰ Π Λ Ο Ύ Ί Ί κ α  Δ ! ί Λ ΰ Ι Ό Ι

-  Έ πή γατε χ&ές είς τόν ιΚ ονρέα τής
Σεβίλλης» ;

— "Οχι εγώ, κυρία μου, ξυρίξοιιαι μόνος.

<3{ φοβέρες ζον <Τιαρερε
Τόν τοιχο-τοϊχο στά γκαβά 
παραντουράει ό Γιαρερές, 
πιωμένος είκοσι φορές· 
παραντουραει κουτσά-στραβά 
καί λόγια κρένει παλαβά.
Μά, τύφλα! ό σταυρω:ής έκεΐ, 
βαρειά όχ τούς ώμους τόν άρπά 
σάν τ’ άχταπόδι τόνχτιπά 
(λίγο, καί θάσκί ε σάν τ ’ άσκί) 
καί στόν σβαρνάει στή φυλακή.
Σιό φρέσκο μιά νυχτιά περιφ 
μέ τά ποντίκια συντροφιά, 
καί κόβει μπόλικα καρφιά" 
μά, ώς τόν άμόλυσαν ξανά, 
φριχτές φοβέρες μ,τονμπουνά.

Αυγερινός

Ά π ό  τοϋ προσεχούς φύλλου

ΗΧΜΕ1ΙΜ]Ϊ€Ρ,Μ

 ̂ Τρέλλες και τρέλλες εϊνε στον πόσμο...
Q J  r i i i ,  Π Λ ,  M V T O S  !

,— σάς διηγηθώ λοιπόν κ’ έγώ ένα έπει 
σόδιον άπ’ τά πολλά τοΰ σταδίου μου, είπε ι 
γέρω-γιατρος. Είνε _ χρόνια τώρα. Ήμου , 
σιήν Τρίπολι. Μ’ έκάλεσαν νά έπισκεφθί 
έναν ασθενή. Πήγα. Βλέπω έναν άιδρα, ώ 
σαράντα έιών, εϋρωστον, μέ μιάν φυσιογνω 
μίαν ένδιαφέρουσαν, άλλά. . πολύ άφορηυ,έ 
■νο̂ , τίποτε αλλο ομως. Μ* έχαιρέτισε εύγε 
νέστατα καί μοΰ προσέφερε κάθισμα.

— Έ ,  τί έχετε ; τόν έρώτησα.
■— Δέν βλέπειε, μοΰ t l -τε θυμωμένος, τήν

μύιη μου πού πήρε μάκρος ώς τρία αγγούρια 
Δυό χρόνια τώρα γύρισα δλον τόν κόσμο, πήγο 
στήν Ευρώπη, μέ είδαν τόσοι γιατροί, τίποτε 
κ έ/ιειδή δέν μπορούν νά μέ γιατρέψουν, δλί 
τό ϊ5ιο μοΰ λέγουν: «είνε Ιδέα σας, κύριε
καί προσπαθήσετε νά τήν αποβάλλετε». Θεέ 
μου, Ιδεα μου ! Μά Ιδέα είνε πού βλέπω τήν 
μύιη μου νά μακραίνχ) μέρα μέ τή μέρα 
Κυττάξτε γιατρέ, κυττάξτε μάκρος !...

Καί έκ' είνων τό χέρι του είς τήν προέκτα- 
σιν τής μύτης του έδειχνε ένα μήκος πράγ· 
ματι τς ιών άγγουριών ! Άντελήφθην δτι ό 
δυστυχή; ήτο νευροπαθής καί:

— Μείνατε ή ιυχος, κύριε, τοΰ είπα. Τό ε
λάττωμα τής μύτης σας είνε βέβαια καταφα
νέστατα, άλλ’ έσ-έ βέβαιος δτι θά οάς τό 
εξαλείψω.  ̂ Χρειάζεται μόνον λίγο θάρρος, 
διότι ·θά ΰποστήτε μίαν έγχείρησιν όπωσίή 
ποτέ ό5υνηράν

Πετάχιηκε επάνω γεμάτος χαρά καί μέ 
φωνή τρέμουσαν ά.ιό εύγνιυμ· σύνη είπε :

— Ά χ, γιατρέ μου, δέν μπορνϊ ε νά φαν- 
τασθήτε ποσο εχω υποφέρει. Ά ν πράγματ* 
μέ απαλλάξετε άπ’ αύτόν τόν όγκον, θά οάς 
είμαι ευγνώμων έφ’ δρο’; ζωή'. Καί πότε θά 
γίνη ή έγ,,είρησις ;

Οπόταν θέλετε, κύριε’ καί αΰριοπρωί...
Μείναμε σύμφωνοι" έχαιρέιισα, μοΰσφιξβ 

τό χέρι γεμάτος χαρά^κ’ έφυγα. Πήγα ο’ ένα 
κρεοπωλείο, αγόρασα ένα έντερον άπό σπλήνα 
και παςεκαλεσα νά μού τό γεμίσουν αΪΛα. 
Τό πραί τής επομένης, τόν ώρισμένη ώρα, 
ηλθεν ό άσ^βνής μου. Τόν άπλωσα σιό κρεβ- 
βάιι τής έγχειρήσεως, έβαλα τήν μπλούζα 
μου, πϋρα μερικά εργαλεία καί ιίπα.

Κα/ό θά είνε νά μή βλέπετε τήν έγχεί 
ρησι, γιατί δσο κι’ άν φα/ήτε γενιαίος, θά 
πονέσετε λίγο' άλλως τε δέν είνε άνάγκη χλω
ροφορμίου. Έδέχθη καί τοϋ έόε^α τά μάτπ. 
'Επή̂ να κατόπι τό έντερο κοί μιά λεκάνη καί 
τήν έιΟΛοθέιησα ακριβώς κάτω άπ’ τή μύτη 
του κ έλυσα τό εντεοο. Μέ δλη μου τήν δύ- 
ναμι τοτε τοϋ καταφέρω μιά γροθιά στή 
μύτη!... Έχασε λίγο τά; οίσθήιεις του καί 
τό πρόσωπο του γέμισε αίματα. Τοϋ άνοιξα 
τότε άμέσως τά μάτια καί τόν συνέφερα. Μό
λις εί ε πήδησε άπ’ τό κρεββάτι τρελλός άπό 
χαρά. Ήαθάνετν γερά τόν πόνο τής έγχειρή
σεως, ε ί '8  τά οΐματα στό πρόσωπό του, στήν 
λεκάνη έναν δ.κον κρέατος καί, γιά νά πεισθή 
καλλίτερα, πήγε σ τον καθρέπτη... Ώ  ! ιού 
θαύματος ! Δέν έβλεπε πιά τόν τρομακτικόν 
ο/κο τή; μύιη^του ! Μ. ΙΙαναγιω τοπινλου

^  Ά π ό  τ ή ν  ζω ήν τω ν νεοπ λούτω ν ^

Γ Ι ^ Ρ Ι  N H S T E I A .

Μϋτερ μοι μακάρηον,
Λήαν πολλύ ςποδέα έχο νά σύ γράπτο δηά 

τΰς παοών γραμμάτου μου, τό όπήον θά σι 
κοθοϊ ή τρίξ τις έγκε^ράλλου σου, λέγοσά σε 
τό τίγήγνεται ενθάδε είς τώ Άθήναι, δπου 
οί άνθρόποι δέν κρατώση νεστήα τήν μεγαν 
Σαρακοσιύ, ιό όπείων καί άπτός είσέτη τό 
κολασμένα) άνερ μου άρτήθηκε τύν πεπλυ 
μένην Δεπτέραν φάγαν 
σαρδέλαι τού κοτίου, δ- 
περ όψάρηον είνε, άααρ- 
τήα είνε, κέ τίν προσε
χές Τρίτυν ήπιε τσικο- 
λάτον, κέ άπτώ είνε μο· 
νονουχή γιά δπου ήθέλυ 
μαί τό άστε νιοΰε νού- 
κου ντούε νά μέ πράξει 
νά άρτυθό κ’ έγώ, δπερ 
τή ψεχήν θά περιδόσω 
είς τόν Θεώ, δτε άπο- 
θνήξο ;

Σύ καί τόν περησπού- 
δαστο πάτε^ μου πέμπο 
άσπαζμούς θελμούς,

τό μαδόμ κόρυ σο 
Γα ρ εμ φ ο ΰλα

·«<« -■ : : : Ζήνωνος - ........   Η.».


