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Παράπονα -παράπονα -παράπονα ! "Ολοι οί 

φίλοι μου άναγνώαται μοΰ έρρίχθηκαν μέ 
απειλητικός διαθέσεις' άλλοι διότι φαίνομαι 
πολύ αυστηρός καί δέν τούς εγκρίνω τά έργα 
'Γοον, §λλοι διότι δέν δημοσιεύω τά έγκρι- 
θέντα ήό$\|ργα των, καί ούτω καθεξής. Άλλά 
πρός- Θςοΰ ! Πώς θέλετε νά εγκρίνω τά εργα 
σας — μερικών άπό σάς εννοείται — διά τά 
όποΤα θα γελάσουν είς βάρος σας τόσαι χι
λιάδες αναγνωστών τής «Σφαίρας» καί σεΐ; 
οί «λλοι — οί περισσότεροι — πού γρά({ε'ϊ 
κάλά, πού θέλίτε να εξοικονομήσω τόν άπαι- 
τούμενον χώρον διά νά δημοσιεύσω τά εργα 
σας ;Έ ίς  τό περιθώριον ; Δέν βλέπετε τάχα 
οτι πνίγομαι κυριολεκιικώς άπό ύλην;

Ά  ! άκούτε νά σάς πώ, αγαπητοί κύριοί 
μου' μή μοΰ ρίχνεσθε έτσι, μή με παραοτενο- 
χωρβΐτε, γιατί θά σάς εκδικηθώ. Ναί, θά σάς 
έκδ»κηΟώ σκληρά καί ξέρετε πώς ; Δέν τό 
φανταζεαθε, άλλά θα σάς χό πώ πς/ός Εκ
φοβισμόν : Θά βγάλω κόθε άλλην ύλην άπό 
τήν «Σψαΐραν»- θά πετάξω μυθιστορήματα, 
Διπλωμάτες, Νόρες, Μητρούοηδες, Ά/καθαγ- 
γέλους κι' δλους τούς τακτικούς ουνεργάτας 
μου, καί θ” άρχίβω νά δημοσιεύω άπό τήν 
πρώτη έως τήν τελευταία σελίδα τή δική σας 
συνεργασία, καί τόι* θά δήτβ δη σείς πρώτα 
θά κλάψετε κάί θά πονέσετε γιά τό κατάν
τημά της,.,.Τό θέλετε αύτό ; Καί βέβαια δχι, 
δέν τό θέλετε, γιατί τήν αγαπάτε καί σείς, δ
σον κι' έγώ, τή «Σφαιροΐλα» μας, καί θέλετε 
νά βγαίνω όσο τό δυνατόν τελειότερα.

Γ ι' αύτό λοιπόν πρέπει νά τερμβτισθί] αύτή 
ή .... καταδυνάστευσές μου έκ μέλους σας. Ούτε 
Αρμένιος νά ήμο'δν δέν θά ύφιστάμην τόσα 
μαρτύρια καί τόσους διωγμούς. Πρέπει νά μοϋ 
αποδώσετε τήν ελευθερίαν μου, διότι θά κάμω 
«ναφοράν είς τήν Κοινωνίαν τών Εθνών κβί 
άλλοίμονόν σας τότε ! ’Επειδή δμως κι’ έγώ 
&φ’ έτέρου δέν θέλω νά κλαψουριάζετε καί 
νά χαλάτε τήν καρδιά σας, ελάτε, γενναίοι 
μου, νά λάβωμεν μίαν γενναίαν άπόφασιν- 
τήν έ|ής : Ν’ αρχίσω έγώ άπό τής προσεχοΰς 
εβοομάδος έγκρίνων 4 - ·  άπό τά καλλίτερα 
έργα, πβύ λαμβάνω, καί νά διαθέτω μίαν όλό ■ 
κλάραν στήλην διά τήν δημοσίβυσίν των. νΕτσι 
οδτ» μ»γάλη καθυστέρησις θά έπέρχεται είς 
τήν κατά σειράν δημοσίβυσίν τών έγκεκριμέ- 
νων, ούτε καί σ·ΐς θά Ιχετε άφορμσς παρα
πόνων, διότι πάντο»» θά έγκρίνωνται τά άπο- 
λύτως καλλίτερα 4 —ί  έργα τής έβδομαδιαίας 
συγκομιδής, τηρουμένης καί είς τήν ϊγκρισιν 
κΑ.ιοιας σειράς, είς τροπον Αστε νά μήν έγ- 
κρίνωνται έργα διαρκώς τών ίδιων, επειδή 
βυμβαίνει νά γράφουν ώμολογημένως καλά. 
Σύμφωνοι έτσι j Συμφωνότατοι, σάς άκούω 
νά α’ άπαντάτε χαρούμενοι· ναί, άλλά ύπό 
ένατορον : δλα τά μέχρι τοΰδε έγκριθένισ καί 
περιμένοντα τήν σειράν των εργα σας — καί 
είνε τόσον πολλά, ώστε, καί ένα χρόνον άν 
περιμένετε, πάλιν ζήτημα είνε άν θά πάρουν 
ο*ιρά,— δλ* αύςά λοιπόν νά τά θεωρήσωμεν 
κι’ έγώ κι’ σείς ώς μή σταλέντα, ώς μή έγ- 
κρ.θέντα, καί ν’ αρχίσετε σείς μέν νά μοΰ τά 
Ιναστέλλετ* σιγά-σιγά, δχι όλοι καί δλα 
μαζή, έ/ώ δέ νά τά ύτοβάλλω 5τάλιν ύπό τήν 
κρίσιν μου καί νά έγκρίνωνται καλλίτερα.

Σάς έρωτώ έκ νέου, συμφωνείτε ; Είνε ή 
μόνη λύοις, τήν δποίαν εύρήκα, διά νά ήσυχά- 
σωμεν κι' έσείς κ’ έγώ. Καί άν, μέ τήν άδειαν 
σας, βάλουμε αύτήν τήν τάξιν, άπό τοϋ προ- 
σεχοΰς φύλλου θά Ιδήτε δτι θά λείψουν αυ
τομάτως τά παράπονα καί θά περνούμε άγα- 
πημένα.

4ύτά γιά δλες καί δλους σας καί Ιδιαιτέ
ρως γιά τούς κ.κ; Ν. Τσακαλάκην, Μ Μπουρ- 
νιάν, Π. Μαρτίνην, Μ. Πα/αιολόγον, Ν. 
Σ  ίένδερην, και τούς άλλους ι πού μοΰ γράφουν 
Ιπί τοϋ προκειμένου.

Καί λοιπόν, άφοϋ πρόκειται νά είσέλθωμεν 
•U μίαν τέτοιαν σειράν, άφήνω τά έργα πού 
έλαβα τήν^έβδομάδα αύτήν, διά νά τά κρίνω, 
μαζι μέ -  αλλα που θά λάβω,είς τό προσεχές.

Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ
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Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν

Τώρα πού νέο πάλι τό κράτος
δάνειο κάνει έσωτερικό,
μέ όμολογίιις λαχειοφόρους
καί τόκο πέντε τοίς εκατό,
κανένα δάνειο καί σύ, μικρούλα,
δεν θά μοΰ κάνης έρωτικό,
νά^μοΰ έκδώσως όμολο/ίες
απ τής καρδιάς σου τό έσωτερικό ; *
Σοΰ δίνω τόκο δσονε θέλεις
κ“ι _θά πληρώνω '/ρεωλυτικά,
κάθ' έννηά μήνες ένα παιδάκι
00ΰ τό υπόσχομαι τακτικά.

Ο Μ ΠΟΛ ΣΕΒΙΚΟΣ
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Μέ ρόμπαν τοΰ σπιτιοΰ, μέ τά μαλλιά είς 
•ψηλόν κότσον, άπό τας οκτώ ή ώρα τό πρωΐ 
πηγαινοέρχεται άπό τήν κουζίναν είς τήν τρα
πεζαρίαν, άνοί\ει τά ερμάρια, καταμετρά τά 
περιεχόμενα καί σημειώνει μέ μολύβι τά έλ- 
λείποντα άντικείμενα.

Άπό τριών ημερών πού ή Μελανία, ή πα- 
λαιά υπηρέτρια, έφυγε, ή Μαντώ μεταπίπτει 
εις διαφόοους κατασεάοεις : Άπό τοΰ θυμοϋ 
είς τήν άνακούφισιν, από τής άνακουφίσεως 
εις τήν ά'ωνίαν κατά τό παρόν εύρίσκειαι 
είς τήν άκτινοβόλον περίοδον τής έλπίδος, 
διότι άεκάλυψεν είς ένα ύπηρετομεσητικόν 
γραφεΐον ένα άληθή θησαυρόν. "Ηθελε νά 
κλείσόυν άμέοως συμφωνίαν, άλλ’ αύτή ή υπη
ρέτρια τής έξήγηαεν δτι δέν ήμποροϋσε ν’ 
άφήαω έν αμηχανία τά μέχρι τοΰδε άφεντικά 
τής καί θά έμενε κοντά τους, μέχρις δτου έλθη 
ή άντικατασιόΐις της.

Τοϋτο ένεποίησε καλήν έντύπωσιν είς τήν 
Μαντώ :

— Άφοΰ είνε τόσον τακτική μ’ έκείνους πού 
άφίνει, θά είνε καί μέ μάς.

t "Ως τόσο, ό Κύριος εισέρχεται είς τήν κου
ζίναν καί εκπλήσσεται :

-- Τί κάνεις αύτοΰ ;
— Τό βλέπεις: βάζω μιά τάξι' ή Μελανία 

τά είχε άφήσει δλα σέ μιά άκαταστασία !...
Ό  κύριος δέν τολμά νά έπιμείνη. Έν τού- 

τοις, επειδή δέν επιθυμεί νά βλέπη τήν γυ
ναίκα του νά κουράζεται τόσον, επειδή είνε 
μεσημέρι, επειδή πεινά καί επειδή ή Μαντώ 
φαίνεται νά ένδιαφέρεται περισσόιερον διά τόν 
άριθμόν τών έπιζώντων πιάτων, παρά διά τό 
γεϋμα.τήν συμβουλεύει νά μήν καταπονήται 
τόσον εντατικώς.

— Άφοΰ ή άλλη θά έλθω άπόψε ; ©ά τά 
κάμω ολ’ αύτά πιό γρήγορα καί πιό καλά 
άπό σένα...

- Έν πρώτοις δέν θά τά σιγυρίσω ούτε πιό 
γρήγορα,ού τε πιό καλά' κι’ έπειτα δέν θέλω νά 
βρή τέτοια άκαταστασία καί προσπαθώ νά είν» 
δλα έν τα'ει. Έ τσι, άν μοϋ λείπω μιά πετσέτα, 
ϊνα ποτήρι, ένα πιάτο, θά μπορώ νά τής είπώ: 
«Είνε μιά ντουζίνα άπ' αύτά, μιά νιουζίνα 
άπό έ«εΐνα, άπαιτώ νά μή λείψω τίποτε».

— Μ' αύτόν τόν τρόπον δέν θά ξανά κολλή
σουν βέβαια τά γιαλικά πού θά σπάσω.

Πιθανόν' μά^θά σκεφθίί πριν νά κάμω 
μιά Απροσεξία. Κι' έπειτα τό σπίτι Ιχει άίάγ- 
κην νά σιγυρισθή άπ’ άκρου είς άκρον. Δέν 
θέλω νά κλαίγεται δτι τής λείπει αύιό κι' 
έκεΐνο.

Καθώς συμπληρώνει τήν τακτοπβίησιν, τό 
κουδοΰνι κτυπά καί ή δόκιμος εμφανίζεται. 
Ή  έπαφή έπέρχει:αι άμεσος :

— Πώς είνε τ’ δνομά σου ;
— Μαρία·.
— Έλοι^έν, Μαρία, σερβίρισε μας τό φαγί.
Έν μι^ στιγμή ή έαβλητική κυρία μ· τό

μεγαλόπρεπες καπελλο, οΐ χ ή Μαρία, μετα- 
σχηματίζειαι είς φιλόπονον υπηρέτριαν. Ή  
Μαντώ τής εξηγεί τά πλεονεκτήματα τής 
θέσεώς της καί τήν βέβαιοί δτι τίποτε δέν θά 
τής λείπη :

— Έχεις τρεις καινούργιες σκούπες- μία 
βούρτσα γιά τήν κουζίνα σου', έδώ ή πετσέτες 
γιά τά ποτήρια καί διάφορα κουρέλια πού θά 
σοϋ χρειαηθοΰν' νά τό φτερό'γιά τά έπιπλα. 
Τό νοικοκυριό τής κουζίνας καί τής τραπεζα
ρίας είνε πλήρες' νά ή σκόνη γιά τ’ άρζανιά, 
ή πάϋια.' γιά τά μπακιρικά. Τέλος, δλα θά 
ταυρής εις τό ερμάρι* θέλω τό σπίτι νά είνε 
πάντοτε καθαρό καί τακτοποιημένο, κι’ αν 
σοΰ λείψω τίποτε, δέν έχεις παρά νά μοΰ τό πής.

Ή  „ Μαντώ άνέμβνε μεθ’ δλα αύτά νά ΐό t| 
ττ|ν δψιν τής Μαρίας καταπλημμυριζομένην 
άπό χαράν· άπ’ εναντίας, ή οψις τή; Μαρίας 
σκυθρωπάζει. Αί )*ιρονομίαι της άποβαίνουν 
δλιγώτερον πρσσεκτικαί, διστάζει, σκέπτεται, 
σερβίρει^έπί τέλους τό φαγί, έπειτα, κατά τάς 
τρεις ή ώρα, δταν ή Μαντώ τήν καλή, διά νά 
τής δε·ξω πού είνε τά φορέματά της, ή Μαρία 
εμφανίζεται, δίχως ποδιά, μέ τό μεγαλόπρε
πες κοπελλο της και αναγγέλλει δτι άπεφάσισε 
νά φύγη.̂  Ή  Μαντώ, καταπληκτος, τήν πιέζει 
μέ ερωτήσεις.

— Μά γιατί, επιτέλους, γιατί;
Γιατί, απαντά ή Μαρία, μέ τό σίόμα

σφικτοκλεισμένο καί τά βλέμματα πρός τό τα
βάνι, γιατί καταλαβαίνω πώς δέν θά σάς 
κάνω; είνε πολλή ή δουλειά έδώ 

, Καί τώρα μόνον ή Μαντώ άντιλαμβάνεται 
τας ολέθριας συνεπείας τοϋ ύπερβολι οϋ ζή
λου της.

Ο Α ΤΤΙΚ .

[ η γ ο ν ν  όμιλίαι έ π ί χ α ρ ρ ο ι ]

Λεμβάνω τήν τιμήν 
είπέναι ύμΐν 
δτι είμί έμβλάξ 
καθότι πεπερασθείς 
8 ιάμπάξ
ύπό τής ψυχραιμίας 
ΰπεισήλθον έν τώ καφενεΐ 
πρός πόσιν φασκομηλίας. 
Τό όποιον
ταπτην πιων 
καί «αληεσπερισών 
έν άρχαΐον μοι γνωσθόν, 
ούτος μοί προύτείνε 
παΐξαι κοντσίν 
μέγαν ή μικρήν. 
Περιέπαιξον τωόντως 
μίαν δραχμάδα, 
δπερ έμοΰ χασόντος 

δσον έσειε έτερον τόσον κάγώ τήν ξανβδα. 
Οΰκουν δ συμπαίκτωρ μου όσφρανθείς γοΰν 
εμέ περί τούς χάρτας άμαθέν κ ί ανίδεοι βλήν 
τοΰτεστιν όψιμάριον [ούν,
καλόν πρός έγδαρέναι τό τομάριον 
*«ί τό δποΐον
μέ παρεπλάνησεν έ/ τιν χαρτοπαιξεΐον 
είπούς δτι θά έμποίξωμεν έμβακαρατζΐκον 
ψιλοϋν, ήγουν μετά πενταροδεκαρίκων.
Καί διά τηλικούτων καταχθόνων λβγα>ν 
με πα_ιέπεισεν ΐνα,μετισχω εις τόν Ιντζόγβν, 
δπου πανωλεθρος μέ άνέμενε ΊΤΟν φουκαρέαν 
καθότι ποσώς γινώσκων παιζέναι έμβακα®έαν. 
Κάτσας όθεν έν τφ έπιδεξίφ ταμβλώ 
θέζω τήν μίνζαν μου καί έλθών ή χείρ μβύ 
καί —ώ, τόν μακάριον ! — [τραβώ
τό πρώτον φύλλον έν παχυλόν έννβάριον, 
άλλά τό δέπτερον ήν ισχνός άσσεύς 
ήγουν τό άταν δμοϋ έμβακεύ*.
Καί επόμενος τό παίγνιον Ιληπτον άνβμίξ 
άτελεπτητεί φάνδας καί ρήξ 
μετά δαμών καί δεκαριών, 
σπανιάκις δέ καί όκθώ μετά δυαρίων, 
δπερ έν διαρροίςι έμβάξ έμβακίς 
καί Ι^άμνον τά ύψίΛ,ά μου 4 ,«ρκώς, 
καί άκροτβλεπτίως άπα^ίπαν τ* κομβόδεμα 
έκ τής έμαπτής τσεπδς 
έδραπέτ·υσ·ν είς τάς χειρ τής έμβανός 
τό ·π·ΐον
κέχακα τά ώά μετά τών καλβθίβον.

Ό  Ά γΗ α& Λ γγελος
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XV III
[ Σ η μ ε ί ω μ α ]

Χάρι στήν καλωσύνη τής Ματίνας-πού δέν 
ξέρω κ -έγώ τί τής χρωστάμε... —σοϋ γνωστο
ποιώ άμέσως τήν ομιλία μου μέ τήν θεία.

Σά νά τήν περίμενε τήν έπίσκεψί μου' μοΰ 
έτόνισε μάλιστα τήν «περίεργη» σύμπτωσι ότι 
έλειπες.έσύ...—καταλαβαίνεις .. Μοϋ είπε δτι 
άπό μικρή, πού έμεινες ορφανή, σέ πήςε αύτή 
καί σ’ άνέθρεψε καί σ’ άγάπησε σάν πάιδ της 
κι* δτι ή to άνίκανη νά σ;ϋ πή δχι, «άφοΰ τό 
ήθελες, μιά πού είχε άκούσει καί γιά μένα 
τόσα καλά...» Τίποτε άλλο σχεδόν. Ά , έλη· 
σμόν^σα. Τυπικώς λέγει θά γράψω σέ μιά ά- 
δελφη της στήν Πάτρα. Αέν παρέτεινα τήν έ
πίσκεψί μου, γιατί δέν είχα καί τί νά πώ... 
Φεύγοντας μοΰ εΐιτε αύτά τά λόγια : «Κάτι 
μέσα μου μοΰ λέγει, δτι ή Λώλα μου θά ζήση 
ευτυχισμένη κοντά σας Πιστέψτε, κύρ.ε, δτι 
αύτό ήτο καί τό μόνο Ονειρο τής ζωή; μου...» 
Τής άσπάσθηκα εύλαβικά τό χέρι κ' έφυγα 
βυγκινημένος.

Συυ γράφα> βιαστικά καί με συγχωρεΐς καί 
γιά τό παλιόχαρτο -δέν είχα άλλο, ούτε φά- 
κελλο._ Βγαίνοντας βρήκα κατά τύχη τήν Μα- 
τίνα, ή όποία καί προσεφέρθη νά σέ φιλήσα 
έκ μέρους μου; στό στόμα, λέγει, δχι στά 
χείλη. Όπουδήποιε νά σέ φιλήσω είνε ή μόνη 
πού δέν ζηλεύω καί κάντε καλά .. Είνε αδύ
νατον μού λέγει ν̂ά τό χωνέψω άκόμη δτι 
παντρεύεσαι κι' δτι ίσως μετά ένα χρόνο θα 
είσαι καί μητέρα. «Άδύνατον!» Τί λές κ’έσύ, 
άδύνατον ; Γιά φαντάσου δμως- έγώ νά μπορώ 
νά είμαι πατέρας κ' έσύ νά μήν μπορώς νά 
είσαι μητέρα... «Αύτό θά συμβώ !» λέγει ή 
Ματίνα. Τί τής λές ύστερα...Σέ' παίρνο ν γιά 
νιανιάρικο, κακομοίρα, καί ποϋ νά ξέρουν 
οτι θά μπορούσες νά τούς δόσης μερικά μα- 
θηματα... Άλλ* άσ' τους καλλίτερα νά κοι- 
μουνΐαι άπ’ αύτό τό πλευρό...

Περιμένω. Γ ι ώ ρ γ ο ς
Υ. Γ . Μήν τήν πιστέψης τήν Ματίνα δ,τι 

σοΰ πΐ)· είνε ζιζάνιο καί θελει νά μάς βάλω 
να πιασθσΟμε γιά νά κάνω γούστο.

■ - - ■   I t »
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Η Χ ΘΕΣΙΝΗ ΒΟΥΛΗ

g f P I  THX ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
*Β·κ τοΰ &8λτίου τοΡ Τύπου

[’Ιδού τί θά διαβάζωμεν εις τάς εφημε
ρίδας, δταν, μέ τό καλό, αί γυναίκες _.ίπο- 
κτήοουν τό δικαίωμα τοΰ έκλέγ iy καί έκ- 
λέγεσθαι καί συγκροτήσουν Ιδίαν Βουλήν— 
κοινώς παρλαμέντο :]
"Ωρα 2λ μ. μ. Τής Βουλής εύρισκομένης έν 

άπαρτίφ, έπαναλαμβάνεται ή διακοπεΐσα συ- 
νεδρίασις. Άνακοτνοΰνται άναφοραί καί αι
τήσεις διαφόρων. «Περί κί|ρύξβως άνικάνου 
τοϋ συμπολίτου Καψούρη», «περί άπονομής 
μεταλλίου εις τήν Μαργαρώ, χήραν Άνδρο- 
κλέους κτλ.», «περί...

Α' Βονλεντίνα — Παρακαλώ Δ)νίς, διατί 
ζΉτεΐ μετάλλιον ή έν λόγφ χήρα ;

Ή  «. Πρόεδρο* —Διότι έτεκε τρίδυμα εννέα 
μήνας μετά τόν θάνατον τοϋ συζύγου της.

Α' Βονλεντίνα—Καί δι’ αύτό ζητεί μετάλ- 
λιον; ·

Πολλαι φωναι -  Τ ’ είν’ αύτά ! Ν' άπορρι- 
_2)θώ «υρία Πρόεδρος !

Β' Βονλεντίνα — Δέν τό νομίζω. Τό ζή
τημα άξίζβι νά τύχω τής δεούσης προσοχή:. 
Να ξεχωρισθή τό πράγμα. Καί διά μβν τόν 
τοκετόν καθ’ όαυτόν, έννέα μήνας μετά τόν 
θάνατον τοϋ συζύγου, ούδεν βεβαίως δικαιού
ται ν’ άξιώση, διότι ή περίπτωσις είνε πολύ 
κοινή. ΏςπρΛςτό γεγονός όμως διι έτεκε 
τρίδυμα, δέον νά έξετασθή, κνρία Πρόεδρος, 
«ν είνε άρρενα ή θήλεα καί νά έφαρμοσθή δ 
νεαρός νόμος ,ΛΧΚΖ' έπί τοϋ οποίου έχω κα
ταθέσω καί σχετικήν τροπολογίαν, σκοπούσαν 
τήν ένίσχυσιν τής άρρενογονίας, δ.ότι—γνω- 
ρίζομεν δλαι —μόνος δ σύζυγος, είνε άδύνατον 
νά Ιπαρκέσω *ίς τά τοΰ οϊκου, υπάρχει δέ 
τόοη έλλειψις άνδρών...

Πολλαι φ ω ναι— Μάλιστα, μάλιβτα. Νά ψη- 
φισθή διά βοής.

Πρόεδρος—’Επαναλαμβάνω καί πάλιν : δέν 
επιτρέπεται διά βοή;. Ό  κανονισμός ρητώ; 
απαγορεύει τούτο, διότι μέ τήν διαρκή βοήν, 
ήτι< έπικρατεί έν τή αιθούση, θά παςείχομ^ν 
τό θέαμα 0 »υλής διαρκώς καί άσυζητητει ψη 
φιζούσης. (Πρός τήν Γραμματέα) : Εμπρός,
Δ»σποινις, άναγινώσκετε. (Εξακολουθεί ή ά- 
νάγνωσις τών άναφορών).

Π ρόεδροι—Ή  Βουλή δέχεται νά τάς εξε
τάσω και ν’ αποφασίσω είς προσεχή συνεδρία- 
σιν. άναίάλλουσα σήμερον...

Γραμματβυς — Ή  Βουλή παρεδέχθη.
Πρόεδροg— Κατόπιν τούτου ή Βουλή εισέρ

χεται άμέσως είς τήν ήμερησίαν νομοθετικήν 
διάταξιν. (,Κροι'ει τόν κώδωνα). Παρακαλώ ή- 
βυχί« (Άναγινώσκει). Έπί τοϋ σχεδίου νό 
μου «περί παραστάοβως τών άνδρών», είς β 
•νάγνωσιν.

ΠολλαΙ φωνβιΐ—· Τόν λόγον, κυρία Πρόε
δρος. Τόν λόγον...

Π ρόεδροι— Προηγούνται «λλαΓ έγγραφεΐτ» 
καί μέ τήν σειράν. Άλλως τε έλπίζω δτι έλα- 
χίστα* παρατηρήσεις θά έχητε νά έπιφέρηιε 
επί τής διανεμηθείσης εισηγητικής Ικθέσεως 
τής έπιτροπή;, έν | σοφώς πράγματι εκτί
θενται...

Μία φωνή (έκ τής άκρας άριστερά;)—Γνώ
μη σας. Θα τό ΐόοιμεν.

Πρόεδρος (συνεχίζει)— ..έν  fj, έλεγον, σο- 
φώς έκτιθενται πάσαι at γνώμαι καί εξονυ
χίζεται τελείως τό ζήτημα. Γραμματεΰ, άνά- 
γνωθι, παρακαλώ έν περιλήψει. (Κρούει τόν 
κώδωνα). Ήσυχήτε !

Γραμματεύς (άναγινώσκει :) «Ή  Έπιτροπή 
ευθύς έν άρχβ παρατηρεί on ή κατάστασις 
τών άνδρών, άπό άπόψευις παραστάσεως, πα
ρουσιάζει τόσα τά τρωτά, ώστε νά μήν έκ- 
πλήσαη διατί προπίνεται άρδην μεταβολή...

Φωναί Μάλιστα, μάλιστα. Είχαν καταν
τήσω αηδία!...

Γραμματεύς (εξακολουθεί:) Καί έν πρώ- 
τοις ώς πο^ς τό πρόσωπον...

Μία Βονλεντίνα—Τόν λόγον.
Πρόεδρφς— Έχετε άντιρρήσεις κ«τ’ αρχήν 

ώς πρός τό πρόσωπον; Κατά τής φύσεως 
δηλαδή;

Ή  ΙδΙ%—Μάλιστα, κυρία Πρόεδρος. Έ λει- 
ψαν οΐ μεγάλες μύτες πού υπήρχαν άλλοτε 
καί ξεύρετε...

Πρόεδρος (κρούουσα τόν κώδίονα)—Αέν σας 
έπιτρέπω νά εξακολουθήσετε- σάς άφαιρώ 
τόν λόγον- βωμολοχεΐτε...

Ώ,ολλαι φωναί —Έ ν τούτοις έχει δίκαιον- 
βρθοτάτη παρατήρησις αύτή. Έλειψαν, μά
λιστα!..·.

Πρόεδρος— Έ σ τω - έφ’ όσον δμως- οΰδέν 
δυνάμεθα κατά τής δημιουργίας, δέν άρμό- 
ζει... (Πρός τήν Γραμματέα) Έξακολούθει!

Γραμ μ ατεύς— Ή  Επιτροπή κηρύσσεται ύ- 
«έ^ τής καταργήσεως τής γενειάδος καί τοϋ 
ψαλιδισμένου (ή μισοκομμένου) μύστακος, 
διότι τό κόψιμο τραχύνει τις τρίχες καί γνω-

-  f ji  -----
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Λ  Ϊ Η  A I S X A Z E X E

Εϊμεθα δλοι στό σπήτι τοΰ Νϊυβάρ έκεΐνο 
τό βράδυ. Μιά καλή καί εύχάριστος παρέα, 
άπ' έκειρες τής άνοικτές παρέκς ποϋ μπορεί 
κανείς νά μιλήση ελεύθερα 1 Ήσαν ό κ. καί 
ή κ.Ντυβάρ, ό Φουργκέ, ό Άνδρέας Βερσέ, ένας 
τύπος εύχάριστος γιά τής οικοδέσποινες άλλά 
πολύ... ντροηαλός ! —Μά σείς ντροπαλός; έφώ- 
ναξε ή κυρία Ντυβάρ.—Καί δμως είπε ό Βερσέ 
είχα άλλοτε μιά τέτοια ντροπή μπρός στής 
γνναΐκες ποϋ καταντούσα γελοίος ! Είπατε 
«el/,α», ώ ί τε τώρα έ̂ν είσθε ντρβπαλόί, είπε 
ή ώραία κυρία Φερέτ.— Ακριβώς κυρίά μου 
ήμουν ! καί ιδού πώς έθεοαπεύθην. «Έταξεί- 
δευα άπό τήν Μασαλία διά τό Πρίντεζι, ώς 
συνταξει-διώτισα είχα τήν ώραίαν κυρίαν ντέ 
Ρίτσο πού έπήγαινε καί αύτή έκεΐ διά υποθέ
σεις τοϋ συζύγου τηςΛΓ έκύτταγε τήνκύτταγα 
πολλές φορές μείναμε μόνοι στό καπνιστήριον 
ή οχετό κο . τά μου άλλά έγώ δσον αισθανό
μουν τόν ώραΐον αύζυf0v της δέν μοϋ έ'κανε 
καςδιά νά τήν κυττάξω' πρός τί, έλεγα, ό σύ
ζυγός της τόσον ώραΐος, τέλειος ώς άντρας ! 
γιατί νά δοκιμάσω νά τής κάνω κόρτε ;

Μετά 7 ημέρας έφθάσαμε, κατέβηκα είς τό 
άναγνωστήριον... ήτο μόνη! τήν έπλησίασα 
μ’ έκύτταξε μ'ένα ύφος ιΐιυχρόν- τής είπα δτι 
λυπούμαι ποϋ θά χάσω τήν ώραίαν συντροφιάν.. 
ϊ· ί—Ό  ! κύριε 1. ύπή ξατε τελείως βλάξ ! δταν 
ευρίσκετε εις τό μέλλον μιάν ώοαίαν γυναίκα
μήν σκεφΒήπε ποτέ εις τά αδύνατα  καί μ’
ένα ηγεμονικό «χαίρετε» μ’ άφησε....

— Αέν τήν ξαναΐδατε ήοώτησε ή κ. Ντυβάρ ;
--"Ο χι, άπήντησε δ Βερσέ! άλλ’ έκτοτε 

άκολουθώ μετά μεγάλης έπιτυχίας τήν συμ
βουλήν της, ποτέ δέν μέ άπεθάρρυνε τό άδύ
νατον ! Ή ίη  ή5η άηγά! καθώς ανεχώρει. ... 
καί καθώς ό Βερσέ έ^αιοέτα τήν ώραίαν κυρία 

'Φερέτ τής ίί,ΙαΛε στό χέρι ένα χαρτάκι διπλω
μένο στά τέσσαρα. μέ τό όποιον τήν παρεκά- 
λει νά διέλθω τήν επαύριον έκ τής οικίας του, 
διά νά θα* μάσουν μαζύ τάς εικόνας τάς οποίας 
*1/ε φέρει έκ Κεϋλάνης.

Καί ή κυρία Φερέτ ήκολούθησε πιστά τό 
μάθημα! Μετάφρ. Κ . I . Τζηρ.

ρίζομεν πόσον ένοχλητικόν είνε είς ημάς...
Μία φωνή — ‘Ενοχλητικόν μέν,,άλλά σίκ.. 

φωνή Συμφωνώ.
Πολλαι μαζύ  -Έ χ ετ ε  τήν γνώμην σας. Δέν 

θά μάς τήν έπ;ιβ ίλλετε. . (Θόρυβος. Ό  Προε
δρικός κώδων κρούεται δαιμονιωδώς).

Πρόεδρος—Έ τ ι  τοΰ σηιιβίου τούτου δσαι 
έχουν άντιρρήσεις .· (Θόρυβος- δλαι ζητοΰν 
τόν λόγον, δλαι i/ouv άντιρρήσεις καί δλαι 
διαγκωνίζονται ποία πρώτη νά άνέλθη είς τό 
βήμα).

Mix Βουλευτίνα (ΰπερισχυ >υσα μετα κρα 
τεςόν ά/·ώνα καί καταλαμ3άνουσα αύτά δ̂ ιά 
τής βίας) — Νομίζω, κυρίαι συνάδελφοι, δτι 
ή Έπιτροπή, κηρυχθίΐσα ύπερ τής καταργή· 
σεως τής γενειάδος, δέν έλαβεν ύπ’ δψει ^ότι 
καταργεί μέν έν κακόν, άλλά δημιουργεί άλλο 
χειρότερον. Τό δέ χειρότερον είνε τούτο, δτι 
διά νά καταργηθή ή γενειάς πρέπει οί άν- 
δρες νά ξυρίζωνται αν σχι καθεμέρα...

Μία φωνή (έκ τή- άκρας δεξιάς)-Δέν εΐιε 
ζήτημα. Νά τούς υποχρεώσουμε...

Μία Βονλεντίνα — Γνωρίζετε, κυρία συνά
δελφος, δτι ένας λόγος είνε «νά τούς υπο
χρεώσουμε!» "Αλλο που δεν θέλουν αυτοί να 
τό σκάν ά τ’ τό σπίτι καί νά παρατούν τήν 
δουλειά στή μέση...

"Αλλη φωνή —Βέβαια έχει δίκιο ! Τώρα 
τώρα δλοι τους καμώνονται πώς δέν ξέρουν 
νά ξυρίζονται γιά νά βγαίνουν έξο>..;

Τρίτη φωνή -  Νά όργανώσονιεν ήμερησίαν 
υπηρεσίαν κουράς, ένσυνδυασμφ μέ τήν ύπη- 
ρεσίαν καθαριότητος . .Ή  κ. Πάτση θά έχω 
τήν καλωσύνη...

Πρόεδρος Φεύγετε άπό τό θέμα. (Πρός 
τήν έπί τής έδρας) : Εξακολουθείτε παρα
καλώ καί μήν άπαντάτε εις διακοπάς, γιατί 
δέν θά τελειώνουμε ποτέ έτσι.

Μία Βονλεντίνα (έξακολούθει) — Καταρ
γείτε, λέγετε, τήν γενειάδα. Αλλ ερωτώ : Δέν 
θά εΐι* χειρότερα, δταν δέν θά ϊ/,ουν μέν γε
νειάδα, άλλά καί δέν θά ξυρίζονται τακτικά;

Φωνή (έκ τοΰ βάθους) -  Ό  δικός μου είνε 
σπανός κ’ έτσι ..

‘Άλλη φωνή Νά τόν χαίρεσαι!
Ή  πρώτη φ *νή  Μπά ίέν ο’ άρέση εσένα 

κυρά μου; τόν θέ/«ις γενάτο;
(Φωνές :"«Σύ ιόν θέλεις...Έχ ι καί γένεια !» 

κτλ. *0  προεδρικός κιόδων κρού«ται' ut διό 
βουλευτίνες πιάνονται μαλλιά μέ μαλλιά...)

Τό διαβφΐάχι

^  Ρ γΒα Σλ 14α - 
ΠοϋΛΛ ηΤ ροΥ2Η·

Περδίκω μ' π’λί μ*
Τοΰ λιένι τά πουλά

κια μέσα στά ρέμματα, 
θά νάβγη κ' f, Περδίκω 
μ’, δέν είνι ψέμματα.

Τί θά νάβγης; Βου- 
λιεφτίνα, ύπουργίνα, 
δημαρχίνα, δ ,τ’ σ' κα- 
λαρέσ' κι' δ,τ' προυτι- 
μάει ή άφιντιά σ’. Δέν 
ιού πήρις άκόμα χαμ- 
πέρ’ ;

Τί χάσκ’ς, ούρή κα- 
ρακαηδόνα, κί τί στα- 

βρουκουπιεσι ; Νά μήν τύχ’ κί παλάβουσα, 
μαθές; Νά βγάλου τού τσαροΰ^’, νά στού 
σφίξου στού κιφάλ’, γιά νά Ιδη; ϊσύ, παρ
τσακλό τ’ διαόλ’ άπ’ κ’τάς νά μί βγάλ'ς στά 
καλά καθούμινα παλαβόν. Ίέτσ’ καταπώς στού 
λιέου είνι τού πράμμα, κι’ άνασκουμτώσ’ γιά 
νά βάλ’ς κάλπ’ μιθαύργιου στ’ς ίκλονγές. Ί -  
σουπουλιτεία τόΰν φύλουν σ’ λιέει ού άλλους ! 
Δέν εΐν’ άσ είά. Κι’ άν τού πιρνφς γι’ αστεία, 
ρουβόλα καταδώ στ’ν ’ λνθήνα νά Ιδής τί γέ- 
ιεται : Φουμέρν’νι οί άντρες, φουμέρν’νι σάν 
άράπ’σις κ' οί γ’ναΐκις. Τσίπ'ρου ζάφτ’νι οΐ 
μέν, τσίπ’ρου κ’ οί δέν. Κυν’γάνι οί άντροι 
τ’ς γ’ναΐκις, κυν'γάνι κ’ οι γ’ναΐκις τ’ς «ντ οι. 
Άπού πάν’ αέ civ’ άπού πάν’ κί δαϋτις κί 
τράβα κουρδέλλα. Φιμινισμός πέρα γιά «έρα. 
Μκυνάχα ού ψήφους σάς έλ’πι, άπ’ κακόν ψό· 
φόυ νάχιτι, παληουθήλ’κα τ' σατανά. Σώοχιτι 
κι’ ού κύργιους Μπασιάς κί σ’ βάν’ νόμου στή 
Βουλή νάχ’νι κ’ οί γ’ναΐκις ψήφου κι νά 
βγαίν'νι κί βουλιεφτίνις, λιέει.

Μήιτητί μου Κύργιε ! "Αμ πώς θά γέν’ αύ 
τίνου τού μαραφέτ', ούρή παληουσουφρατζέτα, 
άπ' σήκουσις κί σύ μύτ’ κιόλας κί κ’τάς νά 
κάν'ς κόμμα μί τ'ς άγαπητικούς π' έπιασες 
τώρα κουντσ, καταπώς μ’ γράφ’ κι’ ού Ν’κό- 
λας ού Χαρτουδιπλουμένους ίέκ Ακαρνανίας ; 
Δύνεσαι νάν τά βγάλ’ς πέρα Ισύ αύτοϋ oft 
κάτ’ μίτού βλαχουδήμαρχου τού Σκυλλογιάνν' 
άπ’ γκιζιράει στον πάζάρ' μΐ τ’ν παληκουμ- 
πούρα στού σελλάχ’ κί τού γκρά Ιέπ Αμ', κι’ 
ΐμα κάν’ πώς δέ θέλ’ νάν τουν» ψηφίσ’ κανέ
νας, φουτιά στά τόπια κί τούν άφήν’ βτούν 
τόπου σάν τού σκ’λί στ’ άμπέλ'.

Μπουρεΐς νά κάν’ς δγιαδηλώεις κί νά 0γάν'ς 
δικάρ'κους λόγους καταμεσής στ’ν πλατέα τ' 
χουογιοΰ ; Κι’ δντες σ’ πβ κανένας άπ’ τ’ς 
ψηφουφόρ’ «Γειά σ' άηδόνα α’, ίσένα θέ- 
λουμι», Ιού θά πάς νά πέης στ’ν αγκαλιά τ' 
κί θάν τ’ πής «Σά μί ΰέλ’ς πάρι μι», κουκ’ 
βάγια τ' διαόλ’, άπ’ Ιχ’ μαυρίσ’ τού̂  μάτι σ' 
γιά παντργιά κι’ έφαϊς τά μανίκια σ’ γιά νά 
βρής γαμπρό. Ά μ ’ δέ ! Έ χ ’νι μάτια ού κό
σμους κί γλιέπ'νι κί δέν ψουνίζ'νι γρούνια 
στού σακκί, καληώρα σάν κί σένα. Μουνάχα 
ίγώ βρέθ’κα μπόσ’κους κί τ’ν επαθα τ’ν πα- 
ληουδ’λειά σάν άγράμματους χουργιάτ’ς. Μέ 
βρήκις μικρόν μαθές κί μί κουρόϊδιψις κί 
σώδωκα τούν άρριβώνα μ’, γιά νά _ μ' κάν'ς 
καλπουνόθεψες τώρα μίτούν έναν κί μί τούν 
άλλουν κι’ άμα μπλέξης κανέναν νά ̂  μ' πής 
ίμένα νά πάρου τ’ν βόλτα μ'. Μακάρ' νά μ| 
τ'νέλιεγες αύτίν’ τ ’ν χ'σή κ'βέντα, μ’ δέν μ' 
τ’ λιές, γιατί σούειπα : ρουτάν ού κόσμους. , 

Κι' άπέ μέ τέτοια μοΰτρα πώχ’ς, θελ’ς νά 
βάλ’ς καλπ'; Θά φά; μαϋρου, κακουμοΐρα μ’ 
ζιρβόδιξου, άπ’ θά β’λιάξω- άπατα σαν τού 
βουλϋμ' κί μάειδι μί τού βίντζ’ δέ θά σί ξι- 
πλακών’νι. Κ’ Ιγώ ο!) ιδιονς μί τά χιράκια μ 
μαύρου δαγκουτό Ιφτά βουλές θά σ' δοικου 
κί θά σ’ βάλου τ’ς ίκλουγές ένα τραγούδι π' 
νά λιέω :

Ούρή Περδίκου, στραβομύτου 
θά οιού κόψουμι τού μύτου.

Γιατί; Κί τού ρουτάς άκόμα! Γιατί δέν 
τώ/ου σκουπό νά βγης ίσύ βουλιεφτίνα κί 
νάρθ’ς Ιδώ στ’ν Άνθήνα νά πουλιτεύισι μί 
τ'ς ύπουργοί κί μένα νά μί στείλ’ς αύτοϋ στού 
χουργιό ιά πλένου τ’ς άντρουμίδις στούν ξε· 
ρουπόταμου. Γιά ταύτον, μή λάχ’ κί μάθου, 
ούρέ τσακλοκούδουνου, πώς καν’ς ψηφουθη- 
ρίΐς κί γαμπρουθηρίϊ;, γιατί θά στυύν παρ* 
κί θά στούν τσακίσ’ ού Όξαποδώ τούν παπ’ 
λάκι. Ου Θεούλ’ς ού Πανταδύναμους ήξιρι τί 
έφκιασι, δντες σάς Ιβανι να κάθιστι στού 
σπήτ’ κί νά κ’τάτι τού ν'κουκυριό σας κί τ'ν 
στραβουμάρα σας.

Ταΰτα κί πουλλή ζουή 
Μήτρους Κ ουρ’νόγαλον$
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Μάνας κανμος
Τοΰ Γ κν  ντε Μωπασσάν

—Πρό εξ μηνών, «In' ό δικηγόρο;, μ’ έκά- 
λεσαν στό σπίτι μιας έτοιμο θανάτου.

•—Κύριε, μοΰ είπε μόλις κάθησα, Ιδού ή 
διαθήκη μου. Σάς αναθέτω μίαν ύπόθεσι πολύ 
λεπτή άλλά καί δύσκολη. Θά έχετε πέντε χι
λιάδες φράγκα αν άποτύχετε, κ ’ εκατό χιλιά
δες εάν έπιτύχετε.

«Μέ παρεκάλεσε νά τήν βοηθήσω ν’ άναση- 
κωθή λιγάκι στό κρεβάτι γιά νά μπορή νά 
‘μιλή εϋκολώτερα.

»—Είστε ό πρώτος, είπε, πού διηγούμαι τήν 
φριχτή μου Ιστορία, θά προσπαθήσω νά βρώ 
δλΐ| τήν δύναμι ποΰ χρειάζεται γιά νά τά ξέ
ρετε δλα-δλα ώς τό τέλος, γιά νά μέ νοιώ- 
σετε άπ’ τήν καρδιά σας καί νά μπορέσετε νά 
μέ βοηθήσετε μ’ δλα σας τά δυνατά, έτσι πού 
φαίνεσθε τόσο καλός.

»Άκοϋστε : Πριν παντρευτώ, είχα αγαπή
σει εναν νέον, άλλ' ή οίκογένειά μου δέν τόν 
θέλησε γιατ’ ήταν φτωχός. Λίγον καιρό κα
τόπι, παντρεύθηκα έναν πολύ πλούσιον, χω
ρίς δμως νά τόν θέλω, άπό φόβο,άπό ύπακουή, 
όπως δά παντρεύουνται συνήθως.Έκανα μαζύ 
του έν’ άγοράκι. Μετά λίγα χρόνια ό σύζυγός 
μου πεθαίνει. Έκεϊνος π’ αγαπούσα, είχε παν- 
τρευθΐ) κι* αύτός. Σάν έμαθε δτι χήρεψα, λυ
πήθηκε φοβερά πού δέν ήταν έλ!εύθερος. . 
Ή ρθε, μέ είδε κ’ έκλαψε—ξεσκίστηκε κλαί- 
οντας μπροστά μου. *0  πόνος του μοΰ σπά- 
(?αξε τήν καρδιά. Έγινε φίλος μου. Έπρεπε, 
θά πήτε,  ̂νά μή τόν δεχθώ. Καλά" άλλά τί 
θέλατε νά κάνω, μόνη καί θλιμμένη δπως ή
μουν, τόσο μόνη καί τόσο θλιμμένη;. .Καί τόν 
άγαποΰσ’ άκόμη... Ά  ! τί υποφέρει κανείς!...

»Μόνον αύτόν είχα στόν κόσμο... 01 γονείς 
μου είχαν πεθάνει. Ήρχουνταν συχνά καί 
περνούσε βραδυές ολόκληρες σιμά μου. Δέν θά 
έπρεπε ίσως νά τόν άφήνω, άφού ήταν παν- 
τρεμμένος· μά δέν βίχα τήν δύναμι νά τόν 
εμποδίσω. "Ως που στό τέλος εγιν* έραστής 
μου. Πώς συνέβη αύτό ; Μήπως ξέρω ; Μήπως 
|έρη ποτέ κανείς ; _ Μά μπορεί, νομίζετε, νά 
γίνη διαφορετικά δταν δυό άδύνατα πλάσματα 
δπως είμαστε, τά σπρώχνει τό ένα πρός στ* 
άλλο ή άκατανίκητη όρμή τοΰ έρωτος ; Πι
στεύετε δτι μπορείτε πάντοτε ν' άγωνίζεσθε, 
ν” άρνήσθε δ,τι σάς ζητεί μέ παρακάλια, μ' 
έξορκισμούς, μέ δάκρυα, μέ γονυκλισίες, μέ 
λόγια φλογερά κ' ερωτικές παραφορές β άν
θρωπος πού λατρεύετε καί πού θά θέλατε νά 
εκπληρώσετε καί τήν παραμικρότερη έπιθυ- 
μία του, νά̂  τόν γεμίσετε μέ κάθε χαρά καί 
τόν όποιον άπελπίζετε γιά νά κρατήσετε τήν 
τιμή πού λέβι ό κόσμος; Πόση δύναμι 
χρειάζεται γιά ν’ άρνεΐται κανείς έτσι τήν ί 
δια του τήν εύτυχία ! Πόσος έγωισμός τιμιό- 
τητος, δέν είν’ έτσ ι; Αί, έγώ ύπέκνψα...-κ' ή 
μουν^εύτυχής. Δώδεκα ολόκληρα χρόνια εύτυ- 
χής. 'Εγινα μάλιστα καί φίλη τής γυναίκας 
του κι’ αύτό ήταν ίσως τό μεγαλύτερο σφάλμα 
μου. Τό παιδί μου τό ανατρέφαμε μαζύ καί 
τό κάναμε καλόν άνθρωπο, μ’ αίσθήματα καί 
χαρακτήρα. Δεκαεπτά έτών- Καί τόν άγαποΰσ* 
έκεϊνον δσο καί μένα, γιατί κ’ οί δυό τόν α
γαπούσαμε καί τόν φροντίζαμε τό ίδιο. Τόν 
είχε^σάν πατέρα του, προστάτη, κηδεμόνα του, 
κι* όλο καλά λόγια άκουγε άπ’ τό στόμα του. 
Κ’ ίσως δέν θά ρωτούσε ποτέ τί ήταν—τόσο 
άπό μικρό είχε συνειθίσει νά τόν βλέπη κοντά 
του, κοντά μου, νά φροντίξη διαρκώς γιά 
μας—αν ενα βράδυ... Θά τρώγαμε κ’ οί τρεις 
μαζύ (ήταν αύτό άπ' τις μεγαλύτερες χαρές 
μου) καί τ̂ούς  ̂περίμενα νάρθουν καί τούς δυό. 
Αίφνης άνοιξ* ή πόρτα- ήταν ό φίλος μου. 
Πήγα κοντά του, τοΰ άνοιξα τήν άγκαλιά μου 
καί μοΰδοσε στά χείλη ένα μακρό γλυκό φιλί. 
Τήν ίδια στιγμή ένας έλαφρός κρότος, ένα 
τίποτε, μιά Ιδέα δτι κάποιος ήταν έ*ϊΐ, μάς 
ξάφνισβ καί μάς έκανε νά στραφούμε ταραγ
μένοι...Ήταν ό γυιός μου, όρθός, ώχρός κι’ 
ακίνητος καί μάς τηροΰσε...Τί φοβερήσιιγμή 
έκείνη ! . . .  Έτρεξα κοντά του απλώνοντας τά 
χέρια μου Ικετευτικά...

«Δέν τόν ξαναεϊδα. Έφυγε. Μείναμε καρ
φωμένοι στή θέσι μας, κατάντικρυ ό ένας 
στόν άλλον, άποσβολωμένοι, άμίλητοι. Έπεσα 
σ ’ ένα κάθισμα καί μουρχουνταν νά βγώ στό 
δρόμο, νά φύγω μέσ ’ νύχτα στό σκοτάδι, 
νά χαθώ γιά πάντα...Κατόπι μέπνιξαν οΐλυγ
μοί καί ξέσπασα σέ κλάμμα, σ' ενα θρήνο μέ 
σπασμούς πού μοΰ σπάραζε τήν καρδιά... 'Α  ! 
κύριέ μου, πρέπει νά ξέρετε τί είνε τέτοιες 
στιγμές γιά μιά μητέρα... ’Εκείνος έστεκε ά- 
λαλιασμένος μπροστά μου, μή τολμώντας ούτε 
νά#μέ πλησιάσΒ, ·ϋτβ νά μ·ΰ μιλήση. Τέλβς

ΠΑΛΗΑ Τ  ΡΑΓΟΥΔΙ/

Τ ώ ρ α
Τού Μιλτ. Μαλαχάση

Τά μάτια μου ϋαμπώΰηχαν σ’ ένα μεγάλο φώς, 
καί μέΰυοε μιόν ευωδιά πλημμύρα it,v ψυχή μον, 
πουλάκι ταξειδιάρικο, κι ό πό&ος μου ό κρυφός 
νά βρώ κλαδάκι απόοκεπο οτά μάκρη τής ερήμου. 
Φαρμάκι τό πικρό νερό x a i πίκρα τό φαγί, 
κι άκόμα πιό πικρότερα τ' άναοτενάγματά μου, 
καμμιά δέν τυραννήϋηκε ψυχοδλα οαο νά βγί}, 
οάν τή δική μου τήν ψυχή οτά κελαϊδίοματά του. 
Και τώρα ποΰ μέ μάγεψεν era  μεγάλο φώ;, 
οιήν άγια ΰύρα π ’&νοιξες γιά μέ τοΰ Παραδείσου 
με τέτοια άγάπη σ'αγαπώ, ποΰ ό πά&ος μου ό κρυφός 
3Ϊνε ν’ άφήοω τό κορμί και νά γενώ ψυχή οου.

είπε : «Πάω νά τόν βρώ.-.νά τοΰπώ.,.νά τού 
εξηγήσω...» Καί βγήκε...

«Περίμενα μ’ άγωνία, έτρεμα στόν παραμι- 
κρότερο κρότο, μ’ έπιαν’ ένας φόβος, δέν ξέρω 
τί φόβος στό παραμικρόιερο τρίξιμο πού έ
κανε ή φωτιά στό τζάκι...Περίμενα μιά ώρα, 
δυό ώρες, νοιώθοντας μέσα μου μιά τέτοια 
αγωνία, τέτοια φρίκη πού οΰτε στό μεγαλύ
τερο έχθρό μου δέν θά εύχόαουν. Τό παιδί 
μου ! ποΰ νά ήτο ; τί νά έκαμνε ;

«Κατάτά μεσάνυχτα έκεϊνος μοΰστειλε ένα 
μπιλλιετάκι.

«Γύρισε ; Αέν τόν βρήκα. Π μ α ι κάτω. Δέν 
&έλω ν’ ά,νεβώ αύτήν τήν ώρα...»

«Τοΰ έγραψα μέ μολύβι στό ίδιο τό χαρτί :
«Ό χι- δεν γύρισε. Π ρέπει εξάπαντος νά 

τόν βρήτε /»
»Κ· έπεσα πάλι στό κάθισμα. Μουρχουνταν 

σάν τρέλλα. Ήθελα νά φωνάξω, νά ούρλιάξω, 
νά κυλισθώ καταγής...'Ω ! τί απελπισία, τί 
παραδαρμός! «ΚΓ άν συναντηθούν ;» "Αρχισα 
νά φοβοΰμαι κι’ αύτό... Τί φρίκη ! κύριέ μου, 
τί φρίκη ! Ή  καμαριέρα μου, πού δέν ήξερε 
τίποτε καί μπαινόβγαινε, θά μ’ έπαιρνε χωρίς 
άλλο γιά τρελλή. Τής έκαμνα νόημα νά φύγχ| 
χωρίς νά τής λέγω λόγο.

• Φώναξε μόνη τόν γιαχρό. Μέ βρήκε νά 
παραδέρνω σε μιά νευρική κρίσι. Μ’ έβαλαν 
στό κρεβάτι1 μ’ έπιασε ένας εγκεφαλικός πυ
ρετός...

»"Οταν ξανάνοιωσα τόν έαυτό μου, έπειτ* 
άπό μακρυά άρρώστεια, είδα πλάϊ μου μόνο 
τό φίλο μου. «Τό παιδί μου; φώναξα... Τό 
παιδί μου ;»Αέν μοϋ άπεκρίθη. «ΙΙίθανε ; σκο
τώθηκε ;· είπα. «Όχι· δχι' σοϋ τ’ ορκίζομαι, 
άπήντησε, άλλά δέν μπόρεσα νά τόν βρώ δσα 
κι' άν έκανα...» Μ' έξηγρίωσε αύιό. «Πηγαί
νετε άπό δώ ! τοΰ φώναξα. Ά ν δέν μοΰ τόν 
βρήτε, σάς απαγορεύω νά ξαναπατήσετε!» 
Σηκώθηκε άμίλητος κ’ έφυγε... Κι' άπό τότε 
δέν ξαναεϊδα ούτε τόν ένα, ούεε τόν άλλο ! 
Τό φαντάζεσθε αύτό, κύριε; Ξέρετε τί είνε, 
τί ξέσχισμα καρδ άς γιά μιά μητέρα καί μιά 
γυναίκα, ή άπαντοχή αύτή, άπαντοχή χωρίς 
τέλος ; Άλλ' δχι, νά- θά τελειώση πιά τώρα, 
γιατί πεθαίνω, άχ ! χωρίς νά τούς ξαναδώ...

«Είκοσι χρόνια είν* άπό τότε!...Δέν πέρασε 
μιά μέρα πού νά μή μοϋ γράψει εκείνος, άλλ' 
ούτε μιά στιγμή δέν σκέφθηκα νά τόν ξαναδώ, 
γιατί μοΰ φαινώταν τόσο φυσικό νά' μή τόν 
ξαναδώ παρ’ δταν θά ξανάβλεπα καί τό γυιό 
μου—ά ! τό παιδί μου ! τό παιδί μου !... Πέ- 
θανε ; ζή ; ποΰ τάχα νά είνε, πέρ' άπ' τήν 
θάλασσα, σέ χώρα μακρυνή πού δέν ξέρω τ’ 
όνομά της.,.'Ω ! αν ήξερε... Πόσοσκλ,ηρά είνε 
κάποτε τά παιδιά.. Νά υποπτεύεται τουλάχι
στον σέ τί μαύρη άπελπισία μ’ έρριξε ; σέ τί 
κόλασι ζωντανή, μένα τήν μητέρα του, πού 
τόν άγαποϋσα μ" δλο τό πάθος τής μητρική; 
στοργής μου... Ά-Ι κύριε, κύριε ! τί σκληρό 
πού είνε !...

«Νά τοΰ τά πήτε δλ’ αύτά. Νά τοΰ έπανα- 
λάβετεέπί λέξει τά τελευταία μου λόγια:

«Παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί ! Μήν 
είσαι, παιδί μου τόσο σκληρό στά φτωχά πλά
σματα. Φθάνει πόσο είνε ή ζωή... Πολυά- 
κριβο παιδί μου, σκέψου τί ζωή πού πέρασε 
ή πικραμένη ή μάνα σου άπ’ τήν ήαέρα ποΰ 
τήν άφησες. Συγχώρα την, άγαπημένο μου 
παιδί κι* άγάπα την τώρα πού πέθανε πιά, 
γιατί ύπέφερε φριχτά...

«Καί μέ τρεμουλιαστή φωνή προσέθεσε :
• —Μπορείτε άκόμα κύριε νά τοΰ πήτε, 

δτι δέν τόν ξαναεϊδα πιά άπό τότε τόν άλλον...
«Σταμάτησε γιά μιά στιγμή καί μέ φωνή 

μισοκομμένη είπε :
• ~Και τωρ αφήστε με σάς παρακαλώ νά 

πεθανω. Θελω μόνη μου νά πεθάνω άφοΰ κα
νείς τους δέν είνε γύρω μου...

«’Ακόμα ψάχνω, είπ' ό δικηγόρο?. Στάθηκε 
άδύνατο νά τόν βρώ. Σκεφθήτε δ,τι θέλετε 
σεϊς. Έγώ τόν ΰεωρώ έγκληματία».

(Μετάφρ. Η.Ν.Α.)

— ε μ η  Φ ι λ ο λ ο γ ι ο

c% ιν ιγ μα
Τοΰ Άρσάγκ Τσομπανιάν

Μιά κόρη στήν ψυχή μου μάταια αγωνίζεται 
νά ξαναφέρη πίσω κάποιες στιγμές πού ξεχα- 
σθήκαν. Ένα παιδάκι στήν καρδιά μου απελ
πισμένο κράζει κάποιον πού άργεΐ κι’ οΰτε 
φαίνεται οΰτε θά φανή. Ναί ενας γέροντας στό 
πνεΰμα μου καλεΐ οίώνια κάποιον πού είνε
μακρυά, πολύ μικρυά, κι* άπόκριοι δέν δίνει...

*  (Μετάφρ. Π. Ν. Α.)
«> ΑΠ' ΤΑ ΓΤΛ ΡΑ ΪΚν Α <» '

Β £ Ε  T E S  S A . F S I ' E S E S  T O

— ...Σ τ νά μή ιι’ έφθανε ή,μιά, έκεϊ πού 
δέν είχα καμμιά έπιασα καί δεύτερη, δχι μέν 
ώραιοτέρα, άλλά νεωτέρα καί πιό τρελλή — 
ήταν κ' ή άρχή. βλέπεις...έννοοΰσε κάθε μέ
ρα, κάθε μέρα!...Κι’ δποτε άδειαζε (δτι ώρα 
κι* άν ήταν) ένεφανίζετο στήν γκαρσονιέρα 
μου όυό φορές μάλιστα κόντεψε, νά ...—ή
ταν ή άλλη μέία, μήν τά ρωτάς...Γιά νά μή 
συμβοΰν λοιπόν τέτοια παρατράγουδα, ώρισα 
Τρίτη καί Παρασκευή γιά τήν μεγάλη, Δευ
τέρα, Πέμττη καί Κυριακή γιά τήν μικρή.

— 'Αά! προτίμηΐι βλέπω στή μικρή...Πώς 
κ’ έτσ ι;

— Έ  ! δσο καί νάνε...Λοιπόν ή νέα μου 
τακτική πήγαινε καλά, πολύ-καλά. Δέν είχα 
παοάπονα. Άλλά μιά μέρα περιμένω περιμέ
νω...πουθενά νά φαν ή—ήταν ή σειρά τή; μι
κρής. Όϊαν πιά έφθασε 7 ή ώρα, πήρα κ' 
έγώ τό καπέλλο μου καί πάω ίσια σπίτι της.

Διήβαζε ένα μυθιστόρημα.
— Έ  ! τί συμβαίνει, τής είπα. Έγώ νά σέ 

περιμένω κ' έσύ...
— Μέ συγχαίρεις, μοΰ άπήντησε άτάραχη, 

εμποδίσθηκα...
— Άπό τ ί ;
— Κάτι δουλειές, έπειτα μιά έπίσκεψι πο

λύ ενοχλητική...
Κατάλαβα δτι δέν μοΰ έλεγ* άλήθεια, άλλά 

καί δέν έπέμεινα. Τήν έτομένη θά είχτ τήν 
άλλη κ’ έτσι...μικρό τό κακό.

'Αλλά καί τήν επομένη περίμενα-περίμενα... 
οΰτε ή άλλη φάνηκε! Έγινα έξω φρενών... 
Πάω σιίτι της.,.τά ίδια κ' έκείνη.

— - Δουλειές καί μιά έπίσκεψι πολύ ένοχλη- 
τική. .

Σά νά μυρίστηκα δτι ή ένοχλητική έπί- 
σκεψι ήμουν έγώ... «Μά τί διάβολο ! συμφω- 
νημένο τώχουν τί θά ποΰν ;» σκέφθηκα. Προ
τίμησα δμοις νά τό άποδόσω μάλλον σέ σύμ- 
πτωσι...

— Γιατί σοΰ ξυνοφαίνουνταν νά τές χάσ^ς.
— Έ ,  φυσικά ! 'Αλλ'· δταν πιά καί τήν άλ

λη καί τήν παράλλη μέρα δέν ήρθαν οΰιε ή 
μιά οΰτε ή άλλ.η, καί περίμενα έγώ σάν τό 
κτήνος, δεν μον έμεινε πιφ καμμιά αμφιβο
λία, δτι δ διάβολος είχε βάλει τήν ούρίτσα 
του... Πραγματικώς δέ ό τρισκατάρατος είχε 
παίξει σπονδαϊο ρόλο κι’ άκου νά δής Λώς : 
Ξέρεις δτι οί γυναίκες έχουν πάνω τους ενα 
σωρό καρφίτσες, καρφιτσούλες, άλλες έτσι, 
άλλες άλλοιώς, χίλιων ειδών. Λοιπόν ή μι
κρή, καθώς γδύνουνταν εν* άπόγε'ίμα,κάρφωσε 
μιά στόν μπερνιέ καί τήν ξέχασε ύστερα άμα 
ντύθηνε. Ή  άλλη τήν παρατήρησε, ΰπωπτεύ- 
θηκε άμέσως, άλλά δέν είπε τίποτε, κι* δχι 
μόνο αύιό, παρά έβγαλε καί μιά δική της, 
διαφορετική, μέ μαύρο κεφαλάκι, καί τήν 
στερέωσε πλϊά'ί στήν πρώτη. Ή  μικρή τήν 
πήρε τό μάτι της καί κατάλαβε—μόνο έγώ ό 
βλάξ δέν κατάλαβα τίποτε * Νά μή στά πολυ
λογώ, κάρφωσε ή μιά, κάρφωσε ή άλλη—έ-^ 
μένα κάρφωναν, π* άνάθβμά τες ! ποιόν άλ- * 
λον !...—,σήμερα τοΰτο, αύριο έκεϊνο, συνεν- 
νοήθηκαν λίγο λίγο, ώς που ή μιά καρφί
τσωσε κ’ ένα μικρούλικο χαρτάκι δι^υ είχε 
τήν διεύθυνσί της.Ή  άλλη τής έγραψε, έκεί
νη άπήντησε, τά συμφώνησαν, χάθηκα !

— Καί τά χάλασες καί με τές δυό ;
— Ό χι δηλαδή έντελώς, άλλά τί νά τό 

κάνης ‘ τές βλέπω σπίτι τους. .Καί μιά φορά 
ποΰ βρεθήκαμε μόνοι, οί τρεις—γιατί άπό 
τότε, ξέρεις, έγιναν φιλενάδες—μού διηγήθη- 
καν καταλεπτώς πώς, κάρφωσε ή μιά, κάρ
φωσε ή άλλη, μέ κάρφωσαν τέλος τόν 'κακο
μοίρη καί μ’ άφησαν μονάχον κ’ έρημον άπό 
δυό πού τές είχα...

— "Ωστε έγιναν φιλενάδες S ;
— Καί πρλύ στενές μάλιστα.
— Έ ,  αύτό δέν σοϋ δίνει καμμιά ιδέα ;...
— Ό χι, τ ί ;
— Νά I βλάκα... Νά τές καρφώσ^ς έσύ πιά, 

καί τές δυο—πώς έκεϊνες σέ κάρφωναν ;.. .  
Άλλως τε, δπως λές, είνε φιλενάδες καί μβ- 
τβξύ φίλων... (Διασκευή Η.Ν.Α.)

(1) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α (1)

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ
Ε Π Ο Χ Β  π ρ α τ κ  _

Ή  Μάσιγκα έψιθύρισε χαμηλοφοννως, ώβάν 
νά ώμιλοΰσε μέ τόν εαυτόν της :

— Μάλιστα, κύριοί μου άνθρωποι ! Έ τσι 
είνε κι’ έτσι θά γίνη!...

Κ’ ή μητέρα της, νομίζουσα δτι δέν ή<ουσε 
καλά, έρώιηΐε :

— Τί είπες, παιδί μου ;
Άλλ’ είς τήν έρώτηαίν της καμμία άπ ίν- 

τησις. Ή  Μάσιγκα, όρθή είς τό ΐίαρά- 
θυρον, άκούμπησε τό μέτωπόν τη; είς τό 
τζάμι, ώσάν διά νά μετριάσα τήν φλόγα πού 
τό κατέκαιε, καί, ένώ άπό τά μάτια της ένα 
μακρυνόν σύννεφον μελαγχολία; έπερνοΰοε, 
έξηκολούθηίε τήν ομιλίαν μέ τόν εαυτόν της:

— Κ ί βέβαια, έτσι θά γίνη είς πείσμα ό
λων τών θεωριών σας, ποΰ έπειδή βρέθηκαν 
μερικοί νά τή; ποΰν jci* δλ’ οί άλλοι τή; πα- 
ρεδέχθησαν γιατί τού; συνέφεραν, ένομίσατε 
δ(ι τής έκάματε νόμους τής φύσειυς άκαταλύ- 
τους κα. άπαραβάτους !...  -

Τό βλέμμα της έπανέκτησε τήν' συνηθισμέ- 
νην του έκφρασιν, έκφρασιν ή,ιέμου άποφα- 
σιστικότητος, καί κατέληξε :

— Χά χά!... κύριοί μου άνθρωιοι, κύριοί 
μου άνδρες !... Χά-χά...

Τό νευρικό γέλοιο της έπεσε είς τήν άπέ- 
ραντον κοί ψυχράν αίθουσαν, είς τό ήαίφω; 
τώρα βυθισμενην, ώσάν πέτρα είς μίαν σπη
λιάν, όπου υπάρχει ένας νεκρός. Ό  κρότος 
της άντηχη γιά μιά στιγμή είς τάς πλευράς 
τής σπηλιάς καί κατόπιν ή νεκρική γαλήνη 
άποκαθίσταται βαρειά, άτέλειωτη. Κι* άπό 
τόν σαρκασμόν τοΰ γελοίου αύτοΰ έσταζε ή 
πίκρα, δπως στάζει ή παγωμένη νυκτερινή 
δροσιά πού περονιάζει ώς τά κόκκαλα καί 
φέρνει ανατριχίλα.

Ή  κ. Τώνη έφρικίασεν, άνηιύχησε κι* έρώ- 
τησε :

— Μά γιά ποιό πράγμα μιλάς ετσι, παιδί 
μου;

— Τίποτε, μαμά, αΰριο ϋά  σοΰ πώ. Τώρα 
πρέπει νά πεταχθώ μιά στιγμή είς τό γρα
φείο τής Λελας, πριν φύγη. Κοντεύει έξη ή 
ώρα καί θέλω νά τήν προφθάσω, νά τήν ρω
τήσω κάτι.

Έφίλησε τήν μαμά της μέ στοργήν είς τό 
μέτωπον καί διηυθύνθη πρός τήν πόρταν μέ 
άργά, βαρειά βήματα.

— Ώρβουάρ, μαμά.
— Ώρβουσρ, Μάαη μου. Μήν άργήσης νά 

έπιστρέψης, γιατί κάνει κρΰο έξω.

— Τί είνε αύτό πού θά μού πή αΰριο ; διη- 
ρωτήθη ή κ. Τώνη μβ άνησυχίαν.

Ή  άνησυχία τών μητέρων, πού γνωρίζουν 
καί άγαποΰν πολύ τάς θυγατέρας των. Καί 
άκριβώς, επειδή άγαποΰσε ύπερβολικά τήν 
κόρην ιης ή κ. Τώνη, άνησύχει φοβουμένη 
καμμίαν άπόφασίν της, άπό τσς άμειακλήτους 
έκείνας άποφάσεις τής ηρωικής αύτοΟυσίας, 
διά τάς οποίας τήν ήξευρεν Ικανήν.

Καί ύπό τό κράτος τών φόβων έκείνων, ή 
ύπερπεντηκοντούτις έκείνη γυναΐχα, τής ό
ποιας ή ευγενική κατατομή, προέδιδε τήν άρ- 
χοντιάν τοΰ παλαιοΰ καλού καιρού καί τής 
οποίας τά άσημένια, σάν άπό άργυρόλευκο 
μετάξι μαλλιά, έσχημάιιζαν γύρω είς τό μέ
τωπον καί τούς κροτάφους ένα φωτοστέφα
νον προσδίδοντα κάποιαν άσυνήθη α’ί/λην είς 
τήν βαθειά πονεμένην μορφήν της, ήσθάνθη 
ένα ρίγος νά σναπι], τά παγωμένα γεροντικά 
μέλη της, έτυλίχθηκε μέ επιμέλειαν είς τό 
σάλι της, άνεκάθησεν είς τήν πολυθρόναν της 
καί κατόπιν έμεινεν άκίνητος. Τά βλέμματά 
της διά μέσου τοΰ παραθύρου, κοντά είς τό 
όποιον είχε καθήσει άπό ένωρίς, περιεπλανή- 
θησαν άργά, άτονα εις τόν βουρκωμένον, γκρι- 
ζόμαυρον ούρανόν τού μελαγχολικοΰ χειμω
νιάτικου δειλινοΰ καί μετ’ ολίγον έστηλώθη- 
σαν άπλανή είς ενα άκαθόριστον σημεΐον. 
Καί ή δψις της κατά καιρούς συνεσπάτο, ώ
σάν ν’ άντίκρυζε κάποιαν φευγαλέαν εικόνα. 
Έσκέπτειο, άνεπόλει....

Ή  μνήμη της άνέτρεχε πρός τά όπίσω- 
Έ τσι συμβαίνει μέ δλους μας κατά τάς θλι
βερός ώρας τής ζωής μας, αύθορμήτως σχε
δόν, άπό τήν έσοιτερικήν άνάγκην νά εΰρωμεν 
είς τό παρελθόν ένα εύτυχβ; σημεΐον τοΰ βίου 
μας, είς τό όποϊον ν' άντλήσωμε/ άνακούφι- 
σιν διά τήν σημερινήν δυστυχίαν μας. Καί 
άλλοίμονον είς εκείνους, οί όποιοι εις δλον 
τό παρελθόν των δέν ευρίσκουν· ένα εύτυχές 
σημεΐον, μίαν εύτυ^ή ώραν, τήν οποίαν νά 
νοσταλγήσουν, καί διά τήν οποίαν νά είνε υ
π ερ ή φ α ν ο ι δτι τήν έζησαν !

Άλλ' αίτό δέν συνέβαινε μέ τήν κυρίαν

Τώνη. Βλαστός εύγενής οίκογενείας άρχοντι- 
κή:, έπέααοε τήν παιδικήν καί νεανικήν της 
ζωήν μέσα είς τόν δλβον, τήν αγνήν χαράν, 
τήν μητρικήν στοργήν καί τάς πατρικός φρον
τίδας. Κατόπιν ή είσο5ός της είς τόν κόσμον, 
ή πλουσκοιέρα είς άναμνήσεις ζ'οή κάθε κο
ριτσιού. Έπειτα ό γάμος της μέ ένα πλού 
σιον άριστοκράτην καί ή άφοϊίωσίς τη; είς 
τήνήρεμ· ν, εύτυχισμένην καί ρλήοη τρυφερό- 
τητος ζωήν τής οίκογενείας...

Αί βλεφαρίδες τή; κ. Τώ>η κλείουν άπο- 
τόμονς μίαν στιγμήν, ώσάν νά θέλουν ν’ άπο- 
διώξουν κάϊιοιαν μαύρην κα<ήν σκιάν. Άλλ’ 
ή σκιά παρέρχεται καί τά βΛέμ ιατά τη; προ- 
σηλοΰνται πάλιν είς τό άκαθόριστον σηιΐίΐ ιν 
τοΰ ουρανού, άπό τό όποιον βλέπει νοερώ; 
νά διαβαίνη άργό-άργά δλη ή ταινία τής προ- 
τητερινής ζωή; της ..Οί πρώτοι έπειτα παλμοί 
τής γυναικός, ή όποία άνακαλύπτει όιι έντός 
ολίγου θά είνε μητέρα' ό τοκετός, ή τρυφερά 
περίπτυξις τού βρέφους είς τάς μητρικάς άγ- 
κάλας ό Οεύίερος καί τρίτος κατόπιν τοκε
τός, αί φροντίδες διά τήν άνατροφήν τών 
τέκνων' αί πρώται ρυτίδες καί αί πρώτοι 
λευκαί τρίχες καί κατόπιν τό γήρας, ή γαλή
νιας ζωή τής σεβαστής δεσποίνης, ή όποία 
έπισπά τήν γενικήν ύπόληψιν καί τόν σε
βασμόν, ή όποία ζή μέσα είς περιβάλλον εύ- 
τυχισμένον μέ τήν άγάπην πιστού συζύγου 
καί εύγνωμόνων τέκνων κοΓί δέν εΰχεται άλλο 
παρά νά εξαντλήσω τό δριον τών ήμερων της 
μέσα είς τό ίδιον πε'ριβάλλον.

’Αλλά δέν πραγματοποιείται πάντοτε, ή μάλ
λον σπανιιότατα πραγματοποιείται δ,τι εύχό- 
μεθα καί έλπίζομεν οί θνητοί. Μία άντίξοος 
πεοίστασις καί άπό τήν πλέον έλπιδοφόρον 
εύδαιμονίαν καταρςιπτόμεθα άποτόμως είς 
τήν μαύρην άπόγνωσιν.

Καί ήλθεν ό τελευταίος πόλεμος καί ό χρη
ματιστής κ. Τώνης κατεστράφη οίκονομικώ:, 
δλη ή περιουσία του, παρ’ δλην τήν καλήν του 
διαχείρισιν, ήρχισε μέ ταχύτητα αστραπής νά 
έξατμίζεται, καί ήρχισαν αί πρώται στενοχω- 
ρίαι, καί έπήλθε μετ’ δλίγον ή ολοκληρωτική 
πτώχευσις καί ή σκληρά βιοπάλη.. Έν δια- 
στήματι ένός μόλις έτους τό φάσγανον τής 
πείνης καί τής δυστυχίας είχεν άπλωθή είς 
τήν πρό μικροΰ εύτυχισμένην οικογένειαν.

'Ιδού ή μοίρα τών άνθρωπίνων! Έργαζό- 
μεθσ, μοχθοΰμεν, καταστρώνομ:ν σχέδια, τά 
θέτομε» εις εφαρμογήν καί ένφ έν άρχή τά 
πάντα βαίνουν καλώς καί εΐμεθα ένθουσια- 
σμένοι καί {'περήφανοι διά τούς υπολογισμούς 
μας, είς μίαν μόνην στιγμήν επέρχεται τό ά- 
πρόοπτον, τό έκτός καί ύπεράνω παντός υπο
λογισμού άναπότρεπτον μοιραΐον κμί ήμεΐς 
τρίβομεν τά μάτια μας διά τήν έπελθοΰσαν 
άνατροπήν καί διερωτώμεθα: Πώ; συνέβηαύτό;

Πτωχή ανθρώπινη διάνοια ! Ουδέποτε θά 
κατορθώσης νά έξιχνιάσης τάς βουλάς τής ά- 
δυσωπήτου Θεάς, τής μόνης Θεότητας, ή ό
ποία  κυβερνά καί θά κυβερνά τό σύμπαν άπό 
τής δημιουργίας του μέχρι τής συντελείας του 
— αν ύπήρξε ποτέ άρχή-δημιουργία καί άν θά 
ύπάρξη συντέλεια, διότι είνε τόσον κολακευ
τική καί ευτυχής ή Ιδέα τής συντελείας τών 
αιώνων, τής πλήρουο άνυπαρξίας, τοΰ απο
λύτου μηδενός, ο>3 Γε νά μήν τολμά κανείς νά 

_ τήν πιστεύση !
Θεοί ήλθον καί παρήλθον, Ορησκεΐαι άνυ- 

ψώθησαν καί κατελύθησαν, βωμοί καί ναοί 
καί έκκλησίαι άνηγέρθησαν καί κατεκρηιινί- 
σθησαν καί μόνη Σύ μένεις αίωνία, άνεξευ- 
μένιστος καί ακατάλυτος ώ άγνωστος Θ εά -ώ  
Θεά Μοίρα ! Σέ ώνόμασαν οί άνθρωποι τυ
φλήν, διότι δέν κατώρθωσαν νά σέ εξιχνιά
σουν. Άλλοίμονον ! Ή το διά νά συγκαλύψουν 
τήν ίδικήν των τυφλότητα !

Ή  Μάσιγκα δέν ήργησε νά έπανελθη είς 
τό σπίτι μαζύ μέ τήν Σόνια, τήν μικροτέραν 
της άδελφήν. Σέ λίγο έφθασε καί ό μπαμπάς 
καί έκάθησαν είς τό τραπέζι. Τό δεΐπνον σύν
τομον, γεμάτο στενοχώριαν καί άμηχανίαν, 
θλιμμένον, ώσάν δεΐπνον έπειτα άπό μίαν 
κηδείαν. Όλίγαι λέξεις άντηλλάγησαν. Κα
νείς δέν είχε δρεξιν οΰτε νά φάγη, οΰτε νά 
όμιλήσ^. Πατέρας, μητέρα καί θυγατέρες, 
δλοι ήσαν άπησχολημένοι άπό μίαν σκέψιν, 
τήν ιδίαν σκέψιν, ή όποία δμως άπησχόλει 
τόν καθένα κατά τόν ίδικόν του τρόπον τοΰ 
σκέπτεσθαι.

Μόνον ή Σόνια άπεπειράθη δύο-τρεΐς φο
ρές νά άνοίξυ ομιλίαν, διά νά μετριάση τήν 
γενικήν θλϊψιν, άλλά τά λόγια της έπεσαν 
βαρειά, σάν ογκόλιθος είς τήν επιφάνειαν 
μιάς στερεώς παγωμένης λίμνης, τϋς όποιας 
δέν κατορθώνει νά διαρρήξ-Q τόν πάγον.

Σέ λίγο ή Μάσιγκα έσηκώθη :
— Πάω νά πέσω, είπε, γιατί πρέπει νά ση

κωθώ πρωί.
Έφίλησε καί τού; τρεΐ; άλληλοδιαδόχιος 

είς τό μέτωπον.
- -  Καληνύχτα.
— Καληνύκτα, άπεκρίθηίαν τρεις φωναί.

Κ' έμεΐ; δέν tt' αργήσουμε νά πέσουμε.
συνεπλήρωσεν ή κ. Τώνη παρακολουθούσα μέ
τό βλέμμα τήν κόρην της.

** *
Μόλις έκλείίθη είς τόν κοιτώνα της ή Μά- 

σιγκα, ήρχισε νά έκδύεται βιαστικά. Είχεν ά
νάγκην νά σκεφθή, νά σκεφθη πολύ καί νά 
λάβη σοβαράς άιοφάσεις, καί έσπευδε νά εύ- 
ρεθή ταχύιερα είς τό κρεββάτι τής, δπου συ
νήθως ή διάνοια λειτουργεί διαυγέστερα καί 
καλλίτερα.

Έξεκούμβωσε τό κορσάζ της κοί άπό τό 
άνοιγμά του άνεχύθη ό αλάβαστρος δύο ώρι
μων, πλήρων χυμού καρπών, τά ερυθρωπά 
ρίμφη τών όποιων ύπέτρεμον, ώ 3θν νά έζη- 
τονσαν τό στόμα ε’ς τό όποιον θά έκέρνων τό 
νέκταρ τής άνεξαντλήτου, .ιεί>αστικής ηδονής.

(Ακολουθεί)

Σ υ ζ υ γ ι κ ή  σ τ ι χ ο μ υ θ ί α

ΤΙΝΟΣ ΔΕΝ  Α Ρ Ε Σ Ε Ι  Η  Π Ο ΙΚΙΛΙΑ ...

Χωρίς κ’ οί ίδιοι νά χό καταλάβουν, ή ά
γάπη τουΓ άρχισε νά ξεθυμαίνη καί μάταια 
προσπαθούοαν νά ξανανάψουν νήν φλόγα τών 
πρώτων ημερών τοΰ γάμου, μέ κάτι νέο, κάτι 
άσυνήθιστο. Σπάνια τό κατώρθωναν, γιατί 
δλα τάχαν πή, δλα τάχαν δοκιμάσει... Μιά 
μέρα έκείνη τοΰ είπε : «Πάαε σ’ένα καμπαρέ;» 
«Ναί, άγάπη μου' αν σ’ άρέση...» «Μά, εν
νοείς τί θέλω νά πώ...» «Ναί, εννοώ. Πώ; 
δμως σ3ΰ κατέβηκε αύτή ή ίδια;» «Νά- θά 
ήθελα καί τό γκαρσόνι πού θά μάς σερβίρη 
κ* έσΐ) ό ίδιος νά μέ πάρ^ς γιά έρωμένη σου, 
γιά φιλενάδα σου' έτσι πού κ’ έγώ, γιά μιά 
στιγμή, νά φαντασθώ δτι είσαι ερωμένος 
μου κι’ δτι άπατώ τόν άνδρα μου, άδιάφορον 
αν μ’ έσέ τόν ίδιο ! Δέν φαντάζεσαι τί αί- 
σθησι θά μού κάνη νά βρεθώ έκεϊ μέσα δπου 
κάθε βράδυ...-μά μή μέ βλέπ^ς I μέ κάνεις 
καί κοκκινίζω...» Έπήγαν πράγματι.

Τούς έφεραν φαγητά καί σαμπάνια. Κάθι
σαν κοντά-κοντά στόν κα απέ. ’Εκείνη έπινε 
λίγο-λίγο —γιά νά κάνη δρεξι άν καί ήτο πε
ριττό γιατί τό μέρος αύτό καθ’ έαυτό τήν διέ
θετε τό σ ο ...- , ό δέ Παύλος, θυμούμενος τά 
παλιά, τή; φιλούσε διαρκώς τό χέρι... Στή 
μέση τού φαγητού ή Έριέττη ήτο κιόλας με
θυσμένη... Κ * έφλυαρούσε τώρα, κ* είχε ξε· 
θαρρέψη... «Έλα, Παϋλο, πέ μου, τοΰ έλεγε' 
γνώρισες πολλές γυναίκες πριν μέ πάρη; ;» 
«Κάμποσες...» «Πόσες;» «Μήπως ξέρω;» 
«Δέν ξέρεις ; Δέν λογάριασες καμμιά φορά πό
σες περίπου; "Ως εκατό;» «Ίσως». «Τί σι
χαμερό!...» «Γιατί σιχαμερό,» «Διότι... γιά 
φαντάσουδλες αύτές τις γυναίκες...γυμνές ;...» 
«Ά ς λές- δέν εχεις δίκιο' άν είνε σιχαμερό 
δταν είνε έκατό, γιατί τάχα δέν είνε τό ίδιο 
κι' δταν είνε μία;» «Γιατί, δταν είνε μία, 
είνε ένας δεσμό;, μιά άγάπη· ενώ δταν είνε 
έκατό είνε... αισχρό ! άηδέστατο ! Σέ βεβαιώ 
δέν καταλαβαίνω πώς ένος άνδρας δπο'ς πρέ
πει μπορεί να έχη σχέσεις μέ γυναίκες τοΰ 
δρόμου, άκάθαρτες...» «Όχι δά' τούναντίον, 
είνε πολύ καθαρέ;». «Καλά- καθαρές! Άφού 
τώχουν επάγγελμα !...» «Άκριβώς έπειδή τώ
χουν επάγγελμα !» «Μ τί λές τώρα; Πώς 
είνε δυνατόν ;... Μόνο νά σκέπτεσαι δτι, πριν 
άπό σένα ήταν μέ κάποιον» άλλον... Φρίκη !» 
«Πάντως δχι μεγαλύ:ερη φρίκη άπ’ τό νά 
πίνης άπ* τό ίδιο ποτήρι, άπ* τό όποιο πριν , 
ήπιε κάποιος άλλος...»«Οΰψ ! Σώπα ! άηδία !» 
Καί σταμάτησε-μιά στιγμή. «Σ’ ευχαριστούσε 
λοιπόν, είτε σέ λίγο, ν* άφήνης τήν μιά καί 
νάπιάνης τήν άλλη ;»«Ναί !»«Πολύ ;»«Πολύ». 
«Μά τί σ’ εύχαριστοΰσε ; δένείν’όλε; δμοιες;» 
«Όχι». «Ά , δλες οί γυναίκες δέν μοιάζουν ;» 
«Διόλου». «Στό τίποτε ;» «Στό τίποτε». «Πρώ
τη φορά τ’ άκούω κι* αύτό !... Μά σέ τί δια
φέρουν;» «Σέ όλα». «Στό σώμα;» «Ναί, καί 
στό σώμα». «Σ’ δλο τό σώμα;» «S’ δλο». 
«Μά... σιό τί ;» «Νί’ στόν τρόπο μέ τόν ό
ποιον άγκαλιάζουν, μιλούν, λέγουν, κάμνουν 
καί τά έλαχιστότερα πράγματα...»«Ά ! Κ’ είν’ 
ευχάριστη αύτή ή άλλαγή;» « Έ , βέβαια !> 
«Καί οί άνδρε; διαφέρουν κι’ αυτοί;» «Ά  ! 
αύτό δέν τό ξέρω». «Μά πώ; ; Δεν μπορεί... 
κι’ αύ:οί θά διαφέρουν...» Κι’ άφοΰ έμεινε 
λίγο σκεπτική προσέθεσε : «Βέβαια! Κι’ αύτοί 
θά διαφέρουν... Καί θά είνε εύχάριστο...»

Τό ζιζάνιον



ζνο Τ Α  ΔΙΔΥ/ΛΑ Τ Η Σ  A M A P TIA S  cwj
— Άπατάσθε, κύριέ, χοΰ είπε. Ή  νέα τήν 

οποίαν συνώδευα χθές δέν εχει τι κοινόν μέ 
τήν δεσποινίδα Λάρμη.

Τοΰ Στέλιου ή ταραχή έκορυφώθη εις τήν 
έπέμβασιν αύτήν τοΰ τενόρου.

— Δέν ωμίλησα πρός σας, τφ εκαμεν άπο
τόμως, ύβριστικώς σχεδόν.

— Εΐσθε αύθάδηςί άπήντησεν δ ‘Ιταλός, 
προτιμών διά μιάς φιλονικείάς ν’ άποτρέψο 
έπικινδύνους άποκαλύψεις.

Ό  νέος έξεμάνη καί ύψωσε τήν χεΐρα το j 
διά νά τήν καταφέρη κατά τής παρειάς τού 
Άνσέλμη, κραυγάζων :

— ’Αχρείε !
Ο Άνβέλμης έπρόλαβι* καί έκράτησε τήν 

χεΐρα τοΰ νέου. Θέλων δμως ν’ αΊοφύγτ) με- 
γαλυτέραν σκηνήν, είπε :

— Είνε άνάρμοστον έπί παρουσία τών δε
σποινίδων νά διαπλη'.τιζώμεθα. Φαίνεται νά 
μέ ννωρίζετε καλά. Κατοικώ εις τό ξενοδο- 
χεϊον «Μέγας ’Αλέξανδρος» καί όπόταν θελή- 
οετε είμαι είς τήν διάθεσιν βις.

— Αΰριον τό πρωί, θά δεχθής τούς μάρτυ
ρας μου.

— Θά τούς περιμένω.
Καί κρίνων ό Άνσέλμης δτι έπρετε νά θέίβ 

τέρμα εις τήν σκηνήν, παρέσυρε τάς δύο νέα; 
πρός τά κάιω ! ’Εκμεταλλευόμενος δέ τό έπει- 
σόδιον καί έμφ ινίζων έαυτον είς τά όμματα 
τής ’Ανθής, ώς άνθρωπον όσας έμελλε τήν 
έπ^μένην καί τήν ζωήν του άκόμη ν ϊ διακιν
δυνέψου είς τήν μονομαχίαν πρός χάριν της, 
κατώρθωοε ν' άποαπάσο παρ’ αύιή; τήν συγ- 
κατάθεσιν νά συναντηθούν τό άπόγευμα τή; 
επομένης, διά νά τήν όδηγήσβ είς τήν οικίαν 
μιάς γνωστής του μοδίστα; δήθεν καί τή; έκ- 
δηλωση έκεΐ έν ασφαλείς: όλον τόν έρωτά του.

Ή  ’Ανθή, μηδέν ύποπτευθείσα, μετέβη 
πράγματι τήν έπομένην είς τό ραντεβού καί ό 
Άνσέλμη; τήν ώδήγηοεν έν άγνοίςι της εί; 
τόν οίκον τής άνομης,τρόφιμος τοΰ όποιου ήτον 
ή Χρνσούλα. Ήλπιζεν δτι ή καταπληκτική ό- 
μοιότης τών δυο τούτων γυναικών θά έξη- 
πάτα τάς άλλας τρορίμους τοϋ οϊ<ου έκείνου 
καί θά ήδΰνατο οΰιω; εύχερώς χωρίς καμμίαν 
παρατήρησιν νά όδηγήο□ τήν Άνθήν είς τό 
δωμάτιον τής Χρυσούλας, βέβαιος ότι ή τε· 
τευταία αΰιη δέν θά ήτο έκεΐ, διότι τής είχε 
δόσβ ραντεβού διά τήν αυτήν ώραν ·*ίς τού 
Θών. Άλλ’ ώ ; πρός τό τελευταΐον τούτο I- 
πεσεν έξω εις τούς υπολογισμούς του, διότι 
ή Χρυσούλα, βραδύ/ασα έκ τυχαίας τίνος ά- 
φορμής νά έξέλθχ) είδεν είσερχόμβνον τόν Άν- 
σέλμην μετά τής Ανθής, είς τό σπίτι εκείνο 
καί, παρακαλέσασα τάς άλλας Ιεροδούλους νά 
δείξωσιν δτι δέν άντελήρθησαν τίποτε, έκρύβη 
αυτή είς ένα παράπλευρον τοΰ ίδικού της δω- 
μάτιον, διά νά παρακολούθησή τά διατρέ- 
ξοντα, διαφλ,εγομένη ΰτό τή; επιθυμία; άφ’ 
ενός νά συλλάβ;) έπ’ αϋτοφώρφ ά’Ίΐτούντα 
τόν Άνσέλμην καί άφ’ έεέρου νά λύση τό μυ
στήριον τή ; όμοιότητό; της μέ τήν άλλην έ- 
κείνην γυναίκα.

CNnco πράγματι καί έγινε. Άλλ’ ή Άνθή, 
μόλις ό Άνσέλμης την είσήγαγε είς τό δοϊμά- 
τιον τής Χρυσούλας καί έκλεισε τήν πόρτ ιν, 
ήρχιβε νά αντιλαμβάνεται δτι έσύρθη είς κά
ποιαν βδελυράν παγΐ5α.

Καί πράγματι περί παγΐδος έπρόκειτο. Ό  
Άνσέλμης ήθελε νά βιaOg τήν τιμήν της, διά 
νά έκβιάσο οΰτω κατόπιν τούς γονείς της νά 
τοΰ τήν δόσουν ώς σύζυγον, διά νά ένθυλα- 
κώσα τήν προίκα τη;. Καί όταν εΤ5εν δτι ή 
Άνθή άντελήφθη όλην αυτήν τήν μυσαράν 
πλεκτάνην καί έζήτει νά φύγβ έκ τή; άιίμου 
έκείνης οικίας, άπέβαλε π νέον τό προσωπεΐον 
καί έπεχε ί̂ρησε διά τής βίας νά λάβ q έκεΐνο 
πού δέν ήθελεν έκουσίως νά δώση ήΆνθή Καί 
θά τό έ*εςύγχανεν, άν, κατά τήν κρίσιμον 
ακριβώς στιγμήν, καθ'ήν ή Άνθή, λιπόθυ
μος έκ τής προηγηθείσης άγριας Λ«λη-, έγκα· 
τελείπετο είς τήν διάκριοίν του, δέν εί ΐώρμα 
είς τό δωμάτιον ή Χρυσούλα, μέ τήν λέξιν 
«άτιμε !» εις τά χείλη.

Ό  Άνσέλμης έπί τφ θέ<? της έμεινεν άκί- 
ντ,τος ώ ; στήλη άλατος. Αί άλλαι Ιερό5ρυλοι 
προστρέξασαι συνέφεραν τήν Άνθήν έκ τής 
λιποθυμίας κςιί σί δύο άγνοούμεναι άδελφαί, 
όταν άντίκρυσαν ή μία τήν άλλην «δοκίμασαν 
ένα αίσθημα συμπαθείας παράδοξον, άνεξή- 
γη τον ! ’Εκείνην άκριβώς τήν στιγμήν εις τήν 
έξω θύραν ή<σύσθη στριγγή φωνή γυναικό;:

— Ή  κόρη μου !... Ποΰ τήν έχετ* τήν κόρη 
μου ; Θέλω νά τήν ίδώ.

Τί εΙ(ε συμβή ;
Ό  Στέλιος, προαισθανόμενος ότι ό Άνσέλ-

ης έσκόπευε νά παρασύρω τήν Άνθήν εις τήν 
μτίμωσιν, άπεφάσισε μετά τό έπειβόδιον τής

ροηγουμίνης >« γρ·.ψΙ| ίκτενΛς πρός τούς

Q
γονείς της καί ν’ άποκαλΰψτ] είς αύιούς τού 
φόβους του. Ταύτοχρόνως, άφοΰ εΐχεν ήδη ά- 
ποσιείλυ τούς μάρτυράς του πρός τόν τενόρον, 
ήθέλησε νά διευκρινήσ-Q τό μυστήριον τή; κα- 
ταπλησσούσης όμοιότητος τή; Ανθής μέ τήν 
ΧρυσούVav. Οί λόγοι τής τρελλή; αύθυπνω- 
τισθείσης, έτανήρχονιο είς τόν νοΰν του. Είχε 
δύο κόρας έκείνη τάς οποίας νήπια τή ήρπα- 
σαν. Κόρας διδύμους. Αί ό.τοΐαι θά ώμοίαζον 
φυσικά ή μία τήν άλλην διον καί δύο σταγό
νες υδατος. "Οπως οΥ.ιοίαζεν ή Άνθή μέ τήν 
κόρην τοΰ υπόπτου οίκου.

Άν ήσαν αύιαί ;
Καί διά νά μή βασανίζεται μέ τήν άγωνιώδη 

αύιήν αμφιβολίαν έσκέφθη νά δδηγήβQ τήν 
τρελλήν είς τόν οίκον δπου έμενεν ή Χρυ
σούλα. Πράγματι παρέλαβεν έκ τή; οικίας του 
τήν τρελλήν καί τή; είπε :

— Πάμε νά σοΰ δείξω τήν κόρην σου !
Έκείνη τόν ήκολούθηοβ πειθηνίως καί ήτο

αύτή πού τώρα έκραύγαζεν εις τήν έξώθυραν 
τοΰ οίκου : «Θέλω νά ίδώ τήν κόρην ιιου !»

Πριν ή παρεΑ,θουν όλίγαι στιγμαί αί ίερό- 
δουλοι την εΐδον είσορμώσαν έξαλλον είς τό 
δωμάτιον τήςΧρυσούλας δπου μόλις άντίκρυσε 
αυτήν καί τήν Άνθήν ήρχισε νά κραυγάζη :

— Παιδιά μου ! κόρες μου ! αγαπημένες μου 
σάς βρίσκω τέλος πάντων ή φτωχή! σα; 
βρίσκω ΰσιερ’ άπό δεκαεπτά όλό<ληρα χρόνια.

Ή  κόρη τοΰ Λάρμη μέ αίσθημα άποσερο- 
φή; ότισθοδρόμησε κατά έν βή.ια.

— Τί σ η ιαίνουν αύτά; ποιά είνε ή κόρη 
αύεή ; Ποιά είνε ή γυναΐ ;α αύτή πού τολμά 
νά μέ̂  λέγu κόρην τη ; ; Ά  ! θά μοΰ πληρώ
σετε άκριβά 5λας αύεάς τάς άηδία; πού ύφί ■ 
σταμαι έξ αιτίας σας. είτεν άποτεινομένη 
πρός τόν Άνίέλμην καί ώ )μ ηί3 πρό; τήν 
θύραν χωρίς κανείς νά προφθάσβ νά τήν συγ- 
κρατήσ^.

Ή  τρελλή έούρετο τώρα εί; τούς πόδας 
τής Χρυσούλας.

— Παιδί μου, κόρη ιιου ! μή μ’ άποφκύγιι; 
τουλάχιστον σύ- είμαι ή μάνα σου, ή δυστυ
χισμένη σου μάνα!... Δέν σοϋ λέει τίπο:α ή 
καρδιά σου ;

"Ολαι αί ίερόδουλοι έ'κλαιον.
— Παιδί μου, κόρη μου I άν δέν πι^τεύ^ς 

άνοιξε καί δές τό μπράτσο σου ! Έγεννήθη<ες 
μ’ Ινα σημαδάκι δπω; κ’ ή άδελφή σου ! sva 
σημαδάκι πού μοιάζει σάν πέταλο λουλουδιού.

Μία κραυγή ήκούσθη. ’Hco τής Χρυσούλας 
ήίΐς άναλυθείσα είς δάκρυα έρρίπτετο είς τάς 
ά/κάλας τής τρελλή; μητρός της.

Ε π ί λ ο γ ο ς
Τήν επαύριον τής ήμέρας εκείνη:, ό Άν

σέλμης, μή άναμένων τούς μάρτυρας τοΰ Σιέ- 
λιου έφευγεν είς ’Ιταλίαν προφασισθείς άσθέ- 
νειαν. Αΐ εφημερίδες έκαμαν νύξιν κάποιου 
σκανδάλου άναγράψαοαι καί τ’ άρχικά τής ot· 
κογενείας Λάρμη. ήτις, διάνά ληο ιον .̂θή τό 
σχολιαϊθέν εΰρύεατα δημοσίευμα έκεΐνο, ά- 
πήρχετο διά ταξείδιον άναψυχή; είς τήν Ευ
ρώπην. 'Ο Σιέλιος έφυγεν είς τήν Αίγυπτον. 
Καί ή Ιερόδουλος, έπανευροΰσα τήν μητέρα 
τη; καί αίσθανθείσα είς τούς κόλπους της δ- 
ί,ην τήν άληθινήν στοργήν ήν άχρι τότε δέν 
έγνώρισεν, έγκατέλειψε τόν αμαρτωλόν βίον 
καί ζή έξαγνιζομένη τώρα μαζύ μέ τήν μη
τέρα τη; είς μίαΥ άποαεμακρυσμένην συνοι
κίαν τών Αθηνών. Ζιΰν μέ τό προϊόν επι
πόνου ραπτικής εργασίας. Άλλ’ είνε άμφό- 
τεραι εύευχεΐ; διά τήν στοργήν ήν αίσθά- 
νονται ή μία διά τήν άλλην. Τό μονον νέφο; 
δπερ οκιάζει τήν εΰτυχι'αν των είνε ή σκέψις 
των διά τήν άλλην. Τήν Άνθήν.

Τήν Άνθήν, ήϊΐς ύπανδρευθεϊσα πλούηον 
γέροντα, άποστρέφει τό βλέμμα όίάκις συμ
πίπτει νά συναντηθή καθ’ όδόν μέ τήν μη
τέρα τη; ή τήν άοελφήν της τάς οποίας δέν 
θέλει νά άναγνωρίση ώς τοι^ύτας.

Τ Ε Λ Ο Σ

Ή  «Σφαίρα» κλαίει τήν άπώλειαν ένός τών 
έκλεκτοτέρων καί πολυτιμωτέρων συνεργα
τών της. Έν τή άκμή άκόμη τήςήλικίαςτου, 
ό Τίμος Παπαμιχαήλ, ύ.τέκυψεν είς μαρτυρι
κήν ασθένειαν καί έκηδεύθη τήν παρελθούσαν 
Κυριακήν. Χρονογράφος μέ πραγματικόν τα
λέντο, μέ σπινθηροβολούν πνεύμα, μέ λεπτήν 
σάτυραν, εΐχεν έπισπάσει άπό πολλοΰ τήν προ
σοχήν καί τήν έκτίμησιν τοΰ κοινοΰ. Είς τήν 
«Σφαίραν» ώς Τ. Π-ήλ, ώς «Περαστικός», 
καί ΰπό άλλα ψευδώνυμα είχε προκαλέσει τόν 
ένθουσιασμόν τών άναγνωσιών μας.

Τά δάκρυά μας ποτίζουν τόν νεοσκαφή τά- 
φ·ν τβί άλησμβνήιου φίλου καί συναδέλφου.

Μαοσελ ΓΓρεβω

ζ  ΕΜΓΗΙΙΙ.ΕΡΚΐ j
Ά  ! στά λόγια έκεΐνα πώς λαχτάρισε ή καρ

διά μου... Άπό χαρά ή άπό λύπη, δέν ξέρω’ 
άλλά χτυπούσε, χτυπούσε δυνατά .

— Καλά- έρχομαι, άπήντησα. Πές τη; δτι 
έρχοααι.

"Εφυγε τρε/οντα .̂ Έγώ έμειν’ άκίνητος γιά 
μιά στιγμή... "Ήξερα τί ρομαντική ήταν ποτέ 
δμως δέν τήν φανταζόμουν ίκανή γιά μιά τέ
τοια τρέλλα, νά σηκωθη νά πάη μόνη της, 
βράδυ, μέσ’ σ’ έκείνη τήν έρηιιιά, στό σπίτι 
ένός νέου...

Σιγά-σιγά έ'φθασα. Μπρός στά κάγκελα 
είδα έν’ άμάξι πού περίμενε. "Ωστε είχ’ έρθει 
μέ άμάξι· καλά τούλάχιστον, γιατ’ είχα φο- 
βηθή δτι θά είχ* έρθει μέτά πόδια...

O cav μπήκα στό σαλόνι, έστβκε όρθή κον
τά στό τζάκι καί δέν κινήθηκε...

Έτρεξα κοντά της...
— Άγαπητή μου... μά τί τρέλλα .. πώς σάς 

ήρθε...
Άπεφυγε τά χέρια μου μέ τρόπο.
— Ά !  φίλε μου, φίλε μου!... Πώς δέν ξέ

ρετε ν’άγαπάτβ.,.Δέν φαντάζεσθε λοιπόν γιατί 
ήρθα ; τί μ’ έφερ’ βδώ ;

Ένοιωθα πόσο κατώτερός της φάνηκα καί 
πόσο άστήηκτοι ήιανε οί δισιαγμοί μου...

— Συγχωρήσιε με, ψιθύρισα πιάνοντας καί 
φιλώντας τδ χέρι τη; πού δέν μοΰ τό τρά
βηξε τώρα... Συγχωρήστε μ’, έφταιξα, τ ’ α
ναγνωρίζω, έ/ετε δίκαιο..., άλλ' ό κόσμος... 
t Ινε τόσο κακό;, .καί περισσότερο άπ’ τήν εύ· 
τυ/.ία μου ένδιαφέςουμαι μήν ποΰν γιά α&ς...

Άργοκίνησε τήν κεφαλή...
— Ώ  μή φοβά-ίθε, είπε. Έ χω έμτιστοσύνη 

στόν άνθρωπο πού μ’ έφερε. Τίποτε, σας βε- 
βαιώ, δέν ΰποπτεύουνται στό Σιγιάρ. 'Αλ
λως τε δέν είν' ή πρώτη φορά πού μούρθε 
νά βγ'ώ νύχτα μόνη .. Ή  μήπως σείς δέν έ
χε ιε έμπιστοσύνη στούς ΰπηρέτας σας ;

— Πώ; δχι ;
— Έ ,  λοιπόν ; άφοΰ είν’ έτσι, άρα τό διά

βημά μου, ή τρέλλα μου αύιή άν θέλετε, δέν 
πρόκειται νά συνέπειες δυσάρεστες... Ε 
λάτε λοιπόν, έλδ:β φίλε μου, καθήστ’ έδώ 
κοντά μου,σιόν καναπέ καί πέστε μου,άλήθεια 
ύποφέρειε ;.. .

Πήγα. Καί ξαναβλέπω ϋάν τώρα έκείνη τήν 
σκηνή καθιιμένοι σ’ Sva φαρδών καναπέ, 
χωρίς ν’ άκουμπονμε ό 2νας στόν άλλον- γυ
ρισμένη κατ’ έμένα μ’ Sva μαύρο σάλι άπό 
πλούς ριγμένο στού; Λ.ιους, μβσ' σ’ Ακβΐνο τό 
άπεραντο δωμάτιο τό μισοφωτιζόμβνο άπό 
μιά λάμπα... Είχε σηκώσει τό βέλο της καί 
μοΰ φαίνουνταν τό πρόιωπό της κατά ρωτβ 
άπ’ τήν λάμψι τών ματιών της.

Ντρεπόμουν άληθινά γιά τήν άνανδρεία 
ποίχα δείξει καί τήν ψευτιά...

— "Ω ναί, *1μ’ ένας κακός φίλος, δπως εί
πατε. Αεν άξίζω τίποτε.. Δέν ήμουν άρρωστος 
κι’ άρνήθηκα νάρθω... Γ ιατί; Οδτε ήξερα... 
Ήξερα μόνο δτι θά σάς πίκραινα, κ’ ή σκέψι 
αύτή μ' εκανενά σάς πώ ψέμματα... Βλέπετε 
πόσο κακός, πόσο άτιστος είμαι... Ό χ ι- δέν 
άξίζω νά μ’ άγαπάτε...

Σιώπησε γιά μιά στιγμή κ’ έπειτα είπε χα
μηλά, πολύ χαμηλά.

— Δέν μπορώ νά μή σάς άγαπώ...
Καί καθώ; έπιασα πάλι τό χέρι της καί 

τώβαλα σιό μέτωπό μου πού έκαιγε, άρχισε 
νά μοΰ λέγη μέ μικρές κομμένες φράσεις :

— Φίλε μου...μήν τό ξανα-ίάν^ς Γιατί σ' ά- 
ρέσει νά μέ βασανίζης ; Δέν μπορούμε τάχα 
νά ζούμ’εΰιυχισμένοι ό έ ιας κοντά στόν άλλον, 
χωρίς νάχουν νά μάς ποΰν τό παραμικρό; 
Νομίζω ναί. Έρχεσθε λοιπόν νά μέ βλέπειε, 
δπως τό φθινόπωρο. Βέβαια, καταλαβαίνω- 
δέν είμ’ ή γυναίκα πού θά μποροΰια ν' άνα- 
πληρώσω εκείνες ποϋ γνωρίσατε... Δέν έχω έ
κεΐνο πού-έχουν οι Παριζιάνες, παρά μόνο 
τήν καρδιά μου... Ό μ ω ; σάς άγαπώ πολύ...

Γιατί κάποιες συλλαβές καί κάποιες λέξεις, 
μάς συγκινοΰν περσότερο άπ' άλλες; Γιατί 
τήν φράσι έκείνη : «δέν εχω παρά μόνο τήν 
καρδιά μου», τήν ένοιωσα σάν κοφτερό μα
χαίρι ; . . .  Όμως νά' δ κλονισμός τών νεύρων, 
πού άπό δυό μέρες μέ τυραννοΰσε, ξέσπασε 
σέ δυνατή κρίσι έκείνην τήν στιγμή. Έπεσα 
στά πόδια της κ ' έλουσα μέ φιλιά καί δάκρυα 
τά χέρια της, πού κρατούσα. Καί ρουφούσα 
τήν άσύγκριιη εύωδία τών ρούχων της, καί 
τ' άναμμένο μέτωπό μου άκουμποΰσε στά 
τρεμάμενα γόνατά τη ς...,Κ ι’ αυτά τά δάκρυα, 
αύτά τ* άρώματα,..αύτά τάγγίγματα κατέλη
ξαν στή βιαιότερη αισθηματική εκρηξι άπ' 
δσες δοκίμασα ποτέ...

Τρόμαξε σά μ' είδε.
— Φρειδερίκε !.... φίλε μ·υ, μουρμούρισε, 

τί έχεις ; . . .  (’Λ κ·λ·υ·εί).
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Ανταλλάσσω έπιστολάς μέ κορίτσια μορ
φωμένα Κρήτη;, Αθηνών. Κώστας Μυρσίνης, 
p. γ . ΆθήναΙ.

— Ή  δεσποινίς ή δ κύριος ό όποιος θά μοΰ 
γράψη τήν έρωιικωτέραν καί εΰσυντακτικω- 
τέ,ιαν έπιστολήν θά έχη ώ; άμοιβήν μίαν έτη 
σίαν έγγραφήν ώς συνδρομητής εί; τήν 
«Σφαίραν».—Προσέξατε, ή «Τρωμένη Καρδία» 
κάμνει πάλιν τήςέμφάνισίν τη ; καί ζητεί άν- 
ταλλακτρία; καί άνταλλάντας. Σπεύσαιε διά 
ν’ άποκτήσετβ τά ώραιότεραε. p .  —«Ν. Πρίγ- 
κηιια», θέλετε ν’ άλληλογραφοΰμεν; «Γρω- 
μένη Καρδία», p. γ . Λαΰκον Βόλου.

— «Πεντάμορφην Ήπειρωτοπούλαν»· έπι- 
θυμώ άλληλογραφίαν είμοι ελευθέρα. Γνω- 
ρίσατέ μοι δ εύθυνσίν σας. Κ.

— Προσοχή ! Άνάπαυσις Ι.,.Έ δώ  σά;θέλω· 
ποιός καί ποιά θά τολμήση ν’ άνταλλάξη c p. 
καί ερωτικός έπιστολάς μέ τήν «Άκαπνον 
Πυρίτιδα». 2ον Πεζ. Σύνταγμα Τ.Τ. 922

— Προσέξαιε δσοι άλληλογραφήτε μετ’ έμού 
τήν νέαν μου διεύθυνσιν «Χαμόγελο τοΰ Πό
νου» τοΰ περιοδικού «Σφαίρα» p .  Γ .  Άθήναι. 
Μετά τιμή; «Χαμόγελο τού Πόνου».

— Έφεδρο; άστυνομικός ζητεί άλληλογρα
φίαν μετά δεσποινίδων καί νεαρών χηρών. 
ΙΙροιιχώνται Ίωαννίνων, Καλαβρύτων καί 
Καλαμπάκας. Σκοπός βραδύ εερον ό γάμος. 
Γράψατε' Άνθος Άμάραντον».ρ.Γ. Αλμυρόν.

— Άπήνιησα άμεσω; είς δσας μοΰ 2/ρα- 
ψαν. Αναμένω. «Σεβάχ Θαλασσινό,». Γρα
φεία «Σφαίρας», ένταΰθα.

— Άνιαλλάσσιο έΛ.στολ'ΐς μ« μορφωμένα 
κορίτσια Αθηνών, Πειραιώς καί Σ ιύρνη". 
Ψευδώνυμα άποκλείονται. Άνακούφισις, ειλι
κρίνεια. Γράψατε- Ίωάννην Δακ^υόγλον, Α' 
Στρατιωιικόν Ννσοκομεΐον Στύρνης,Τ.Τ 9 j 2 .

— Ανταλλάσσω c. p. καί έπιστολάς πανια- 
χόθεν. Προη ιώνται Κύμη;, ’Αθηνών, Πει
ραιώς καί Βόλου. Διεύθυνσις· «Κυμαίκήν 
Αύραν», p. r. Κύμην.

— Άνταλλάσυω C. ρ. καί έπιστολάς παν- 
ταχόθεν. Ποοιιμώνται Κόμης. Διεύθυνσι;· 
«Κυμαίκόν Πρόσπερον» p. r. Κύμην.

—•Πρός τάς Ά ρ σ α κ β ιϋ α ς . Έ.ια 8 >χόμενοι 
«κ μακροΰ ταξειδίου κα< άναπολοϋντε, άν- 
ταλλαγήν επιστολών καί c. p. μετ’ άρσα^ε.ά- 
δαιν ΰποσχόμεθα αΰιαΐ; γνωριμίαν δύο ίππο- 
τικών χαρακτήρων. Poste restante, Παράρ
τημα Ταχυδρομείου. «Άρ .-ακειομανής», «-Αρ- 
σακειολάτρης».

— Θέκλη Π., όποια πηϋά πολλές... πολλά 
παλούκια κάποια θά.·. «Ροδοδάκιυλο; Ήώς».

— Ανταλλάσσω C.p. ώ ; καί έπυτολάς μειά 
μιαρών μυστικών μέ δεσποινίδας έτώ νΐδ—20 . 
Σκοπός μου ό γάμος. Διεύθυ/Οίς- «Στρατιω- 
τικ ν Ιππότην», Ιον Πεζ. Σύνταγμα, I Πο- 
λυβολαοχία Τ. Τ. 907.

— «Ψεύτην Καλαβρίας». Χρεωστάτε είς έμέ 
2 1)2 λεπτά. «Ποριωτοπούλα».

— Ανταλλάσσω έπιστολάς μέ δεσποινίδα;. 
Προτιμώνται Αρσακειάδες. «Παραπονιάρην», 
p. r. Αθήνας.

— Δ. Σ., ένταΰθα. .Περιμένω άπάντησιν δι- 
καιολογηιικήν, καί έρωτώ- από πείραν ή άπό 
εντροπήν; I. Ν. Σ.
C

Άλέξ Κουκούλην. Άντίτιμον είς συμπλή- 
ςωσιν συνδρομής έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν — 
I. Κοροβέσην. Πολύ καλά. — «Νύμφην Ή - 
χοΰς». Ή  επιστολή πού γράφετε δέν έλήφθη. 
«Ψεύακσ γελοίο». Συμπλή’ρωσις συνδροιή; 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— «Ανυπόφορο Κου
νούπι». Άνιίτιμον έλήφθη. Δέν πιστεύω νά 
θυμώσατε στ’ αληθινά γιά τήν άιλήν αύτήν 
ΰπόμνησιν. -  «Χαμόγελο τοΰ Πόνου». Κατόπιν 
τής δηλώσεως εις τά «’Ιδιαίτερα», νά εΐσθε 
πλέον ή βέβαιος δτι είς μάτην θά περιμένετε 
άλληλογραφίαν άτότήν μικραν όμίδα τών ά- 
ναγνωσιών τοΰ ώ^αίου αύιοΰ κατασκευάσμα
τος.—Άνναν Παπαποσιόλου. Ή  ψήφος σας 
διά τήν 9ην άπάντησιν έλήφ8η Γράψατε ποΤα 
φύλλα σάς καθυσ ε >οΰν νά τά στείλωμεν.— 
«Ροδοδάκτυλον Ήώ».Έχρεώθητε μέδρ. 1,10. 
«Μαχαβαράτα». Έιτάληααν. Έχρεώθητε μέ 
δραχ. 4 20. — Μάρκον Σ<λάβον. Ένεκρίθη. 
Δραχ. 10,60.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. Δημ. 
Καλογερά, P. Α. Ρήγα, Α. Παπαποστόλου, 
Α. Κουκούλη, Γεωρ. Πασαμήτρου, Ό3υ1. Νι-
κολαί 5ου.___________________________

•̂ <·ί ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920
(Έκάσττι δγχρισις ή άνανέωσις διά τό 1920 δραχμή 

μία. ΟΙ έγκρίνοντες ψευδώνυμα πρέπει νά μάς γρά
φουν τό δνομα καί τήν διεύ^νσιν τω ν.)

«νΑ κα π νος Π υ ρ ΐτ ις » , « 'Ιω ά ν ν η ; Δ α κρύο- 
γ λ ο υ » , «Κ\>μαΐκή Α ΰρ α », « Κ υ μ α ΐκ ό ς  Π ρ ό σ π ε- 
ρ ο ς » , « Ά ρ σ α κ ε ιο μ α ν ή ς » , « Ά ρ σ α κ ε ιο λ ά τ ρ η ς * .

> ( Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ  Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΏ Ν  j -*

Α Δ Ε Λ Φ Ε Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Ε Ο Υ Σ
Σ’ ένα άτό τά γνο στίι νοσοκομεία, 
έπήγα—ξένος κι’ άρρωσ ος—νά γιητρευθώ, 
άπ' τήν κακή μου νά γλυτώσω πνευμονία 
κι’ άπ’ τήν ψυχ >ή Άποκρηά ν’ άναπαυθώ.
Εΰρήκα έκεΐ, άφράτες σάν φραντζόλες, 
δόκιμες νοσοκόμες κι’ αδελφές :
Δέν ήταν άαχη ιη καμμιά, ώμορφες δλες, 
μελαχροινές γλνκέ; καί νόστιμες ξανθές...
Κι’ είπα σέ μιά ολόδροση ξανθοΰλα, 
ποΰ μοΰ έτοίμαζε μία «<ομπρές»ι ψυχρή :
-  ’An’ τήν κομπρέσα ώμορφή μου ά^ελφοΰλα, 
χίλιες φσρές έίύ είσαι πειό δροσερή !...
Τοΰ πυρετού τά ρίγη γιά νά παύσουν 
μοΰ έκαμαν ενέσεις καί λοιπά...
Μ’ έσκέπαζαν, πήγαιναν νά μέ σκάσουν, 
μά έγώ έκρύωνα, έκρύωνα φρικτά.
Κ’ είπα στό τέλος : « —Άδελφή Λιλίκα, 
γιατί δέν κάνετε κάτι πειό πρακτικό ;
Νά : σύ μονάχη μέ τή δόκιμη Μαρίκα 
είστε άλάνθαστο στά ρίγη γιατρικό !»
Μιά άλλη ήθελε νά μέ ιτοτίβχι 
Ινα πικρότατο, φαομάκι, γιατρικό 
καί ρώίαγε άν θέλω νά μοΰ χύση 
λίγο σιρόπι, γιά νά γίνη πειό γλυκό I...
Κύτταξα τό μικρό της στοματάκι
καί τή; άπήντηια: « --’Αχ, άδελφή Κική,
καί άν άκόμα ήιανε φαριιάκι,
γιά νά γλυκάνη, τό φιλάκι σου άρκεΐ !...»
Μά αύ^ές φ  ό,τι τού; έλεγα γελούσαν 
καί μοιίί.εγαν «δέν εΐιε αύτά αωΟ'ά !;..»  
ήτανε δμω; ί5ο’ ικες ; καί δέν μιλούσαν 
σ’ δ,τι τούς έκανα κ- έγώ στά... πεταχτά 1 

Άθήναι. Μιμής

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Τ Α Σ Ω
(6) Τοΰ Κ. Χατζοτιονλον

cΤνναικα
...Καί τοΰλεγε' «Όρκίζουμαι μέ σέ νά ζήΐω 
σέ μιά καλύβα μακρυά στήν έρημιά 
δλη μου τήν καρδιά νά σοΰ χαρίσω 
τήν ώμορφιά μου ποΰ δέν εχει άλλη καμμιά. 
Περιφρονώ τούς Οηίαυοοΰ; τού κόσμου 
τοΰλεγε'στήν άγκάλη του γυρτή 

__σύ ’οαι γιά μένα ή ζωή, τό φώ; μου 
γλυκειέ κι'άγαπημένε μου τραγουδιστή». 
Κι’ αύϊός άπό τήν ή5ονή μεθούσε 
καί πίσιβυε ’στά λόγια τη; τά φλογερά1 
άπό τά πλάνά της φιλιά έζοϋσε 
ή μάγισσα τού χάριζε φτερά.
Μά μιάν αύγή -καιαραμένη ώρα — 
σ’ άλλου άγκαλιά νά γέρνβ τή θωρεΐ 
βαθειά του νοιώθει άγρια ’μπόρα...

Τρελλός ό άμοιρος γυρίζει τώρα 
καί ψίχνει τή γαλήνη του νά βρή.

Σέρραι Γεωργία ϋαπ ααταύρον

’SiPiypa/^ta εις βοΰν
Μέ συγ/.ωρεΐς, άγαπητέ,
—Τό λέγω πρός τιμή σου — 
ή φύσις αστεΐζεται 
πολύ κακά μαζύ σου...
Καί πώ; τής ήρθε, άγαμος 
άφοΰ είσαι, νά σοΰ βάλη 
δύο μεγάλα έμβλήαατα 
έγγάμου σιό κεφάλι!

Ροόοδάκτυλος Ή ώ ς
Q  Φ  I J )  ί  ά  ζ )

Έ χω φιλιά χιλιλιόγλυκα, 
φιλιά γεμάτα λαύρα, 
νά κάψω τήν καρδούλα σου 
γιά νά φορέρης μαΰρα.
Γιατί καί σύ μέ πίκρανες 
μβ μιά γλυκειά ματιά σου 
καί τήν καρδιά μου σκόρπισες 
χαλάσματα μπροστά σου.

Ν. I . Γριποντοιώτης

£71ϋ}ηβις t e d  τόκον τών

’ Ενιόκων τΤραμμαιίων
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  0 Λ Α Σ  Τ Α Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ

Μοΰ είχε γίνει στ' αλήθεια πειρασμός. Μά 
έγώ δέν είχα έρθει σ.ό χωριό γιά πειρα
σμούς' είχα έρθει γιά γιατρός. Οί παλιότεροι 
γιατροί είχανε τά μάιια τόσα γιά νά μού βροΰ- 
νε κάιι. “Αρχισα νά κάνω γλήγορα καλή πε- 
λα-εία καί φοβόμουν άνίσως μαθευότανε πώς 
μέ εϊδαιε μέ τήν Τάσω, χάφτανε αύιό^νά μή 
μέ ξαναμπάση κανένας σπίτι του. Κ ’ έτσι ά- 
ποφάσισα νά λείψω άπό κάθε ηειρασμό μαζί 
τη; Άπόφευγα καί νά βγώ στό παράθυρο 
σάν καθότανε στήν πόρτα της, κι' διαν _ τήν 
άκουγα στό μαγερειό μας ή σιή λόιζα, έφευ
γα δίχως νά μέ δή. Ή  γριά Άγγελίνά κιό
λας εΐ/.ε άπελπιστεϊ άπό τή γιατρική μου. Ή  
άλοιφή πού τή; είχα δώσει δέν τής εκαμε 
καλό. Τή; έγραψι κατιτίς άλλο, δέν ώφέλεσε 
κι’ αύιό, καί δέ μέ ξαναφωνάξανε.

Μιά μέρα—ήτανε χινόπωρο;, είχε τελειώσει 
ό τρύγος κι ό μοΰατος έβραζε σ .ήν κάδη κάτω 
άπό τή λότζα τοΰ σπιτιού μας, μά αΰλή, μτα- 
σιά, κατώγια .βρωμούσαν δλα γλισιερά άπ τις 
λάσπε; κι' άπ’ τό μούστο, πού είχε λυθεί άπό 
τό κουβάλητα. Ή  ψυχοπαίδα μα̂  δεν έβγαζε 
πέρα μονάχη της τό . πλύσιμο κ ήρθε κ’ ή 
Τάτω γιά να τή βοηθήίη Τό μεσίμέρι, σά 
γύριζα νά φάω στό σπίτι, τ ί; βρήκα καί τις 
δυό έξω στήν αΰλή με τά μεσοφορια άναση- 
κ ω μ έ  ο Ισια μέ τά γόνατα. Ή  Τάσω τό είχε 
σηκωμένο λίγο πιό ψηλά, είχε άκόμα σιό κε
φάλι της ένα λευκό μανιίλι μέ τις άτρες του 
δεμένες σ.ό λαιμό, καί μ’ έναν τενεκέ νερό 
στό χέρι κυνηγούοε τό Νικολούλα γύρω άπό 
τό πεζούλι τή- πορτοκαλιάς, πού ήτανε στή 
μέση τής αΰλή:.* Ό  Νκολούλας πάλι, είχε 
στά χέρια ένα σταφύλι άπ’ τ' ύητονύχιά τής 
κληματαριά; καί τή; π ίcouJ8 ράγες, πολεμών
τας νά τήν πιτύχη στό πρόσωπο. Δ έ μέ κα
ταλάβανε πού ερχόμουνα, καί στάθηκα οξω, 
άπ' τήν αυλόπορτα καί τούς κοίταζα

«Μπράβοΐ Μπράβο!» δέν μπόρεσι* νά κρα
τηθώ νά μή φωνάξω τοΰ Νικολούλα, σάνείδα 
πώς, μιά ράγα πού πέταξε βρήκβ u  ν Τάσω 
στό μά-,ουλο. Μά τήν ίδια ώρα, έ»·«ίνη τοΰ 
άίειασε κατακέφαλα τόν τενεκέ μέ τό νερό.

«\έ μ’ άφήν’ ού διάιανου-, μέ π'ράζ’», γύ
ρισε καί μοΰ είπε ό Νικολούλας ντροπιασμέ
νο;, ίνώ τίναζε ιόιε^όάπό σκούφια καί μαλ
λιά. «Ίγώ ήρθα ού δόλιους νάν τς βουηθή- 
σου, νάν τς κ'βαλήσου νβςό», ξακολούθησ* 
κατακόκκίνος.

Ή  Τάσω τόν κοίταζε ξεκαρδισμένη άπό τά 
γέλια.

«Τόν μούσκεψες τόν άνθρωπο», τής είπα 
περνώντας σπό κοντά της.

Μέ κοίταξβ καί τά δόντια της άστράψανε.
«Νά σοΰ δώσω £καί σένα μιά ;» είπε γυρί

ζοντας τόν τενεκέ Ισια άπάνω μου.
Είδα πώ; δέν ήιαν όλότελα άδειο; καί βιά

στηκα νά μπώ σιό σπίτι.
«Ζουρλάθηκε όλότελα ό φτωχός», μοΰ είπε 

σάν άνέβηκα άπάνω ή άδελφή μου, πού είχε 
δεί καί κήνη άπό τό παράθυρο τή σκηνή.

«Πάει ό δόλιος, δέν εχει πιά μυαλό», είπε 
κι ό πατέρας, σάν ήρθε πάλι αύτή ήκουβένια 
σιό τραπέζι- πού τρώγανε. «Δέν μπορούμε 
πιά νά φάμε καλαμπόκι τρυφερό, θά τονέ 
δώσω τοΰ διαόλου γιά κολά».

«Καί τά ραζακιά πού είπες πώς ε βαλές τις 
προάλλες άπάνω άπάνω στό καλάθι, έκεΐ θά 
πήγανε», είπε ή μάνα μου.

«Γελάει μέ δαύτονε, νά τήν πάρη ή όργή», 
ξαναεΐ ιε ό πατέρας γελώντας.

Καί γελ,άσαμε όλοι. Ό  Νικολούλας έρωτε· 
μένος μέ τήν Τάσω! Ήτανε λίγο παράξενο 
τό πράμα.

Ό  Νικολούλας θάταν άπάνω κάτω σα
ραντάρης. “Ητανε χρόνια χωροφύλακας  ̂ κ' 
είχε πάρει τό<ε κοντά τήν άφεσή ιου, όταν 
κάποιος νόμος έκοψε ένα μέρος άπό τό λουφέ 
τής χωροφυλακής. Γιά ,εΐκοοι τόσες δραχμές 
τό μήνα νά γυρίζη νά σφάζη κότες καί νά 
βασανίζη τόν κοσμάκη, δέν τόν βαστοΰσε ή 
ψυχή, μάς έλεγε, όιαν μάς διηγότανε πολλά 
άγρια άθλα του σέ Μωριά καί Ρούμελη, σ’ 
'Εφτάνησα καί Δωδεκάνησα. "Επειτα, καθώς 
έλεγε, δέ βαστοίσε νά γυρτά ολοένα στήν ξε
νιτιά. Πεθύμησε νάναι κοντά στόν'τόπο του, 
νά πε^ιέται στό χωριό του όποτε τοΰ πονεί 
νά βλέπη τή μάνα κ(?ί τ’ άδέρφια του πού 
ζονσαν έκεΐ, άπάνω στά βουνά. «Είμαι πο
νεσιάρης μή μέ βλέπης ετσι», μοΰ tine μιά 
μέρα πού μού διηγήθηκε πώς ένας υπομοί
ραρχος τόν είχα βάλει νά δείρη μιά γερόντισ- 
σα, γιατί δέ μαρτυρούσε ποΰ κρυβόταν ό γιός 
της, πού τόν κυνηγούσε τό άπόσπασμα. Τήν 
έδειρε δίχως όρεξη Κι’ αλήθεια, ό Νικολού- 
λας δέν ήταν άγριος.

(’4κολουθεΐ)
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f Q  Τ ο ΰ  <J%jd{in ζά καμώ ματα
Δ  I  Α .  Μ  Α .  ]=» Τ  - ϊ ?  Γ »  I  Α
Έ  ρέ, Ασυλλόγιστη κοινωνία δπως τώλεγβ 

κι' ή βάβω μου —μέ χό καντάρι τώχεις φάει, 
ρέ καψούρα οικουμένη, κι’ έχαβες τό φρένο 
χοϋ μυαλού καί παραδέρνεσαι, σ<ΐν καράβι 
δίχως μπού,ίουλα αιή φουρχοϋνα 1 Δέ θέλω 
νά κο?.ασιώ, ρέ άκριμάτι ιιη, μά μ’ έπνιξε χό 
δίκηο καί δέ βαστάω πιά... Θ ιν χήν πώ χήν 
παληοκόυβένχα' γέρασε ό θεός, ρέ Μαι ιώ, γέ- 
ρασε πολύ καί δέν ξέρει πιά κι’αύίός χί κά ει !

Άκοϋς, Q*, μυστήρια πράιματα, ουλή χήν 
Αθήνα νά πάρ-ρς σβάρνα, πουθενά δέ βρί
σκεις λίγο κρασί χής προκοπής, νάν χό πιή; 
καί νά κάνουν Πασκαλιάχά σωχικά σου ! ΟuC ε 
σώίμα, ού ;έ γιοματάρι, ούδέ κόμπο ρετσίνα' 
χΐ’αν πη; καί γιά μπρούσκο ούτε γιά μεταλαβι ί.

Οδλες ή χαβέρνες το>ρα γινήκαν ρείτωράν 
καί χό πουλάνε μποχίλιαρισμένο. Έ  ρέ, Αφι
λότιμη αίσχροκρρδεία, χί κάιέις!

— Κουβάλα ένα καχοίχάρι σιά χρία,χάτελλα.
Σέ κυχχάει μέ χά μάτια άσχριδαμυχτά,

σάμπως νάν χοϋ παράγγειλες πράσινο χαβιάρι 
νά σοΰ φέρη.

— Τί μέ κνττά, ρέ ; Ένα καχοσχάοι οετσίνα 
είπα. Μή ιπως δέν χό άπαγγέλνω καλά καί χοϋ 
λείπει καμμιά δααεΐ ι - όξεϊα ;

"Οχι, μοϋ κάνει, άλλά δέν έχει ρετσίνα 
χύμα. Μόνο σέ μπουκάλια κι’ άρε :σίνοκο.

Μαρκό καί μαυροδάφνη πού πίνουν οί άρ- 
ρώσ:οι. Όρσε νά κάν^ς προκοπή καί σύ ιιέ 
δαϋχα, πού σοΰ κάνουνε χό λαρύγγι σάν χσα 
ροΰχι καί σοϋ τριβελίζουνε χά τζιερικά σά 
βίχριόλί.

'Ύστερις έρχουνχαι οί γιατροί καί σοϋ λένε 
άργολισμός. Καί πώς νά μή_ γέντ) ό άνθρωπος 
άργολικός, όνχες χόν ποτίζουνε μέ άχουα — 
φόρτε άντί γιά κρασί! Τό πίνεις καί σέ πίνει !

’Απέθαντη ρεχσίνα, ποϋ σ’ έβανα σχό στόμα 
μου καί κύλαγες σά γάργαρο νερό 1 θά  σέ 
ξαναρουφήξω καμμιά βολά, γιά μέ χόν καϋμό 
σου θά πάω σιόν τάφο ;

Δέν είνε πιά ζωή αύτή, ρέ βάσανο, δτως κα
τάντησε χή σήμερις ήιιέρα. θέλεις καί δέ θέ 
λεις γίνεσαι μου^μοΐ'ρης καί νεβρικός^ Τό 
χάλλαρο οΰτε δεκάρα δέν αξίζει, κι’ δπως καί 
νάν χά κάνης, δέν μπορεί; νόν χά φέρβς βόλχα.

Κι’ άνδέν είχα καί σένανά μέ οικονομάς κά
ποιες καί ποϋ, ρέ υπουργείο χής Εθνικής 
Οικονομίας, χί θ>) γειόμουνα ;

‘Άκου ’δώ όμως : νά μή σοϋ περάση άπ χήν 
ιδέα πώς σέ σε>.8μίζω. ’'Α... όλα κι’ όλα καί 
μ̂  τόμπαρ^όν! Γετοια κουβέντα νά μήν χήν 
πής ποιές, γιατί μέ μροσ,3αίλνεις. "Αν τύχη καί 
φοβάσαι μή σέ καταχραστώ,πές μου το, νά πιω 
νά πουλήσω καί την ψυχή 
μου στο χάρο, χάρε μου, 
καί νά σιά γυρίσο) πίσα> 
aOj ίτά καί πρόσβσρτ καί 
μέ χόκο α θέλης, ρέ έντοκο 
γραμμάτιο. Έγώ γιά δα
νεικά σχά παίρνω πρός τό 
παρός ένεκα ή περίσταση.
Γράφχα καί σύ στό τεφχέοι 
σου καί α δέ στά δώσω 
σβύστα. Πώς ;

Τό Βλαμάχι

Νέαν εΰχάριστον εκπληξιν προετοιμά^· 
* ζει ήίΣφιϊρα» είς τούς άναγνώ ίΐας χης. * 

Άπό χοϋ προσεχούς φύλλου θ’άρχίση 
χήν δη ιοσίευσιν χοϋ αριστουργήματος 
τών αστυνομικών μυθιστορημάτων, χοϋ 
μεγαλβιτέρου χών κινηιιατογραφικών 
θριίμβων, τοΰ συναρπασιικωτέοου καί 
συγκλονυτικωτέρου είς χό εί 5ος χοι> 
μυθισιορήμαχος. Πρόκειχαι περί

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
Τ Ο Υ  Γ Ι  Ο  I V  Τ Ε Ξ
χοϋ τρομερού αύτοΰ καί ΰπερφυονς αν
θρώπου, όσης κατορθώνει πάντοτε άπό 
τάς χρομ ικτικωτέρας χών περιπετειών, 
νά εξέρχεται νικητής.
Τ ό  έγκλημα  ζης νανοβάζιόος  

Δ β 4 Ε Κ 4  E E C .B 1 S O A IA ,
πλήρη περιπετειώ ν

ι

(

Τά επεισόδια χής πρώτης άποίτολής 
χοϋ Γιοϋνχεξ δηιιοσιεύει ήδη ό'ΈλεύΟε 
ρος Τύχοςϊ. Τήν oti >άν χής δευχέρας 
άποστολής έξησφάλισεν υπέρ τών άνα- 
γνιοστώντης ή «Σφαίρα· καί θ ’ άρχίση 
την δημο^ίευσίν τοιν άπό τού προσεχούς 
φύλλου.

1

Ρ Α Μ Α ΡΤΩ Λ Η  Σ ΤΗ Λ Η  „ 

Ι Δ Ο Ύ ·  Ο  I V V M « * » I O S . , .

Ιδού ό νυμφίος έρχεται έν χφ μέσφ τής νυκτός, 
καί μακάριος ό δοϋλος όν ευρίσκει μέ χή δούλα, 
άναξία δ’ άφ* ετέρου όποια μένει μοναχοϋλα 
στό κρεβάτι της πεσμένη κρύα καίξεπαγιασμενη. 
Γιατί μέσ’ σ’ αύτότό κρύο 
— πού όπως λέν : κοιοόςγιάδύο 
άξιον καί δίκαιον είνε 
τής ψυχρές χής νύχτες νάχη 
εναν άνδρα, ή καϋμένη ! 
σχό πλε· ρό νά χήν ζεσταίν^.
Κι’ άν μαζύ χου άααρχήιη, 
θάχη γιά παρηγοριά 
πώς θά βρή έπί χέλους ζέστη 
στής κολάσεως χή φωτιά

Ό  Πάτερ Παχώμιός

SiacBopi σζό SK apaevnai
Μιά φορ* οι Καρπένηνιώτες έκαμαν επι

τροπή γιά νά πάη, λέει, σιόν 'Υπουργό χών 
Ναυτικών καί νά τόν παρακαλέσο νά πηγαίνη 
έ'να βαπό( ι καί στό Καρπενήσι —τί κατάαχα- 
σις ήχο ούτή, σέ μιά πολιτεία σάν χό Καρ
πενήσι νά μήν πηγαίνρ βαπόρι ! Ό  'Υπουρ
γός τούς άπήντησε ότι δέν είνε δυνατόν νά 
κυκλοφορή πλοίο στήν ξηρά καί γι’ αύτό :

— Σά ιπως δέ μάς χά λέ; καλά κυρ’ ̂ ‘Υ
πουργέ, χοϋ είπε ό έπί κεφαλής. Άν είν’ £coi 
χότε πώς μάς ερχονιαι χά ψάρια ;

— Μά χά ψάρια έοχονται σιό/ πάγο, άπε- 
κρίβη ό Υπουργός. —

- ”Ε ! στόν πάγο καί χό βαποτι ! είπαν μ’ 
ενα σχόμα τά μέλη χής Επιτροπής.

Μ. Παλαιολόγος

Τ  ό ό ρ γ α ν ο
— Λοιπόν νά σχό πώ, άφοϋ θέλεις. Τό παιδί 

δέν είνε άπό σένα, διότι σ’ εχω ά^ατήοιι !
— Μά,.,κ’ έγώ σ’ έχω άπατήσει !
— Τότε λοιπόν ; Δέν είνε δηλαδή οΰτε δικό 

μου οΰιε δικό σου ;
— Έ εσι φαίνεται !

ra............     ^ ---------
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΝ ΒΡΗΚΕ!

Ό  ω ειάηνιώζερος ζών φί^ων.

"Ενεχα πληθώ ρας ϋλης ή συνέχεια τοΰ 
t Φαντομά* αναβάλλεται διά τό προσεχές.

Ά π »  την ζωήν τών νεόπλουτων 

Π Ε Ρ Ι  Θ Ρ Μ Ζ Κ Ι 3 Χ Α

Μϋτερ μοι αιδεσιμότατον,
Κονήσρυ έκ χόν χόπο σου κέ κάμε έκατων- 

χάκης βολαί χό σχαβρό σοι καί πολάς μβιά- 
νυαι αΐκασχον βράδηον, δηόχυ όλω χό ντουνιά 
κωλασμαίνο έστή κέ πύρ θά ρίξει ό Μαιγαλο- 
δήναμως νά μάς κάψοι— όξόν άπό έμας. Ή - 
κουσόν με κι σύ μηγάρης κέ δαίν σό' λέγο χύν 
άλίθηα. Τοίν έπαύρηον Παρασκεβύν έμετέβειν 
ΰς τήν έκκλεσιά νά ήκούσο χούς χεραιτιζμοί 
καί χί γλέπο ; Άνχής γιά κερηά ήχαν λιεκιρικά 
καί πο.-ώς έψελναν πέριξ έτραγοδοϋσαν έγρο- 

αηκά άζμαχα, ό.τος χά λέγοσην κοί είς τά 
θαίαχρα. Κέ όντες ό πα
πάς έκαλωναρχούσαι τό 
«χαΐρον νύφη άννμπε- 
πται» γηναίκοι κέ άντςβ 
έκαθώντουσαν είς τάς 
καρέκλαι, ώ ιπαιρ νά Ιταν 
τό άσαιβές εις τό όσπύ- 
τηον χής οίκήας τους. 
Πός χώ αΐπαθαν κέ δαίν 
έκοβάλισαν καί τά κρε- 
βάχηα τους όμοΰ ! Καί 
περιπλιέον ώταν έχού- 
γιαξα μήαν δεσποινίς, 
διόχη έγέλει, ήλθε ό καν- 
χηλανάπχυς κέ μαί εβνα- 
λαι όξο, κακώ νάν τούρ- 
θη τό μπεζββέγκυ.

’βναντίον σας 
ιιεδαμ Γαρεμφονλ

Ο ίΝ ηβιώ ζικες ew iazojeg  ^

δά οι }ιάοω
[  Τό πανόγραμμαν νά 6o&tj είς τά 

χέρια τής Π έπινας τοΰ ΓιάνΛ) Κιελιοΰ]
Αγαπημένη μου Πέ,τινα,

Άποϋσχαν έφυα άπό κοντά σου κί ήρτα στις 
Άθήνις ή νοΰς μου κοντέβγει νά φύη άπό χοϋ 
κεφάλιν μου όποτε σέ θυμούμαι. Ελπίζω ή 
χωρισμός μας νά μήν βαστάξη πουλύν καιρόν. 
Καί γιά τούτο έν πρέπει νά στεναχουριέσαι. 
Ίβώάάπη μου έν θέλω νά κ^αίης καί ιά μα- 
ρσίνησοι γιαδί Ιβώ έν θά σί ξιάσω καθόλου. 
Όνχαν θά πηαίνης εις χό νιρόν νά μήν ση- 
κώνης χήν μιάλην χήν βυτίναν μέ χά χέσσερα 
φχιά άλλά χόν μικρόν χόν βυτίνιν μέ τά χρία 
φχιά γιά νά μήν κουρένησι. Τοΰ σπήτιν νά 
τοϋ πλύνης καί νά τού σφουγκαριάνης καί νά 
χ’ άσπρύνης κάΑε φχουμόδι γιά νά μήν σί 
φάουν τά σκο’ λούκια κί έτσι θά ταιριάνη τό 
χραβο<~διν ποΰ λέει : «Ή  μισά ή πάστρα είνιν 
μισά άρχουντιά>. Ίδώ  ή ‘λθηναΐις είνιν βού
λες τρειλλές. Τώρα xic Άπουκουριές πάσχει 
νά φύη ή νοΰς των άπό τοΰ κεφάλιν τουν' κι 
χίν έν έκαμαν ; Ό ,χι φχάνει χοϋ ξερό σου 
τοΰ κεφάλιν κί μόνουν ποϋ &ν έβγαλαν τά 
φουρτιά των.

Ά ν ρουχάς γιά τις δουλειές είνιν βούλουν 
βιρβιλές. Τανχα καί μένω καί σοί άσπάζουμαι 
ό^όκαρχα κί όλοψύχως.

Ή  αρραβωνιαστικός σου Σβιδόνιν 
(Ύπό Άγγ. Ζακχαίου)

3Κεφά^)ΐ ά ω ό . . .  } o j o
Νεαρός κύριος διά νά κομπλιμεντάρω μιά 

έξυπνη δεσποινιδούλα χής λέγει :
— Δεσποινίς πόσο έχετε ώμορφήνει! ιά 

κτυπήσω ξύλο ! (παρατηοών γύρω του) Άλλά 
δυστυχώς δέν βλίπω πουθενά...

Καί ή Δ)νίς μειδιώσα :
— Μπά;... καί δέν βλέπετε τό κεφάλι σας ;
Άθήναι Μαρία Παναγιωτοπονλον

‘Ο ερως χ ρημαζιβζης
\Έγινε χρηματιστής 

καί ό "Ερως στά σωστά,
Σοΰ πουλάει τοϊς μετρητοϊς 
κι’ άγοράζει 'ς τ’ άνοικτά,
Βγαίνει πάντα στό κυνήγι, 
όλο καί καρδιές πληγώνει 
κ’ υστερνά όπου φύγη φύγη... 
πάει καί χή; ξαργυρώνει.
Κι' όταν νοιώση τά στενά 
γίνεται καί τοκογλύφος 
καί σουφρώνει τά λεπτά 
μέ τό πλιό εράσμιο ΰφος.

'Εφοπλιστής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός υπηρέτης μέ μισθόν Ικα

νοποιητικόν. ΙΙληροφορίαι' Γραφεία Σφαίρας.


