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£ ΐς  to aa jo v i της “ Σ φ α ίρ α ς,,

£vv£jevaig ΰνν spy αιών
Προκειμένου νά γίνη μετά πάσης τής, ώς 

εμπρέπειν επιση.ιότητος ή έγκατάστασις είς 
τά καί>ή»ο.ντά των τον τελευταίως προσλη- 
φθέντιον νέών συνεργατών τή; «Σφαίρας», 
οννεκροτηθ-ί) ι^ν παρελθοΰίϊαν Τετάρτην γε- 
νική συνέλενσίν τοΰ συνεργατικού μας προ
σωπικοί. ■ ~ί

Πρός τού£ συί'βλθόντας συνεργάτας μας, πα- 
λα^ονς,και νέο^, ό κ. 'Αρχισυντάκτης ώμί- 
ληοεν ω ; ίξή ·̂1:

ς .  *Ά  γ ά_’ϊη  τ ο ί σ υ ν ε ρ γ ά τ α ι ,  ·
"Η to ν Ανάγκη νά συναντηθώμεν όΧοι διά 

να είπόϋμε_μερικά πράγματα, πού δλοι πρέ
πει νά τά έχωμεν ύπ’ όψει. Καί είσέρχοιαι 
απ ευθ~ίας είς τό θέμα : Οί ποιηταί συνηθί
ζουν νά λέγουν δτι τά φΰλλα πίπτουν τό φθΡ- 
νόπωρον' ώς τόσο φαίνεται δη τά περιοδικά 
φΰλλα προτιμούν τήν άνοιξιν διά νά παραδί
δουν τήν υπάτην των πνοήν. Καί ούτω ποό 
έβδομ,αδος παρέστημεν είς τό πένθιμον θέαμα 
τοΰ έκ μαρπσμοΰ θανάτου δύο ή τςι'δν -ν ο 
μίζω— τοιούιων φύλλων. Ά ς είνε ελαφρά ή 
γαΐά των ! Οί νεκροί δεδικαιωμένοι, καί δεν 
θά Ικαμνα λόγον περί αυτών, αν δεν ήτο διά 
νά κατσ δείξω μίαν αντίθεσιν άφορώσαν~τήν 
ι Σφαίραν». Διότι, ενφ αλλα περιοδικά διακό
πτουν τήν έκδοσίν των καί άλλα ψυχορραγούν 
δι’ έλλειψιν κυκλοφορίας, τής «Σφαίρας» . ή 
κυκλοφορία, όχι μόνον άκμαία, παγία καί α
κλόνητος παραμένει, άλλα καί, παρ’ ολον τό 
τριακονιάλεπχον, ηύξησε τώρα μέ τό νέον 
μυθιστόρημα «ή Χειραφετημένη Δακτυλαγρά- 
φος» καί σημανχικωχέραν ελπίζω τήναύξησιν 
με τόν «Γιοϋνχεξ». Ή  εμπιστοσύνη καί ή α
γάπη αύτή τών άναγνωστών ε!ν«, βέβαια, 
πολύ ευχάριστος καί κολακευτική ί^- δλους 
μας, δημιουργεί δμως έκ παραλλήλου καί ύ- 
ποχρεωυεις, τάς οποίας δέν ήμπορώ νά παρί- 
δω" ύποχςεώσέίς τελειοποιήοεως τοΰ Περιο
δικού μας μέχρι τοΰ άνωτάτου έφικτοΰ ορίου 
καί ίκανοποιήβεως τών τάσεων τοΰ άναγνω- 
σιικού μας κόσμου. Καί, a propos, πρέπει νά 
ξεύρεχε δτι ό κόσμος άπεχθάνεται πλέον τής 
χονδροκοπιές. Θέλει νά διαβάζη κομψά, εύ- 
γενικά κομμάτια μέ αβρότητα γραμμένα, μέ 
λεπτόν  ̂ χιούμορ καί χάριν. Υπόδειγμα τοΰ 
σι-ύλ αύτοΰ ό κ. Διπλωμάτης, καί τά πάντα 
θά εβαινον κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρό
πον είς χόν καλλίτερον τών κόσμων,άν προσ- 
ηρμόζεοθε δλοι είς τήν κομψοέπειαν, πού 
ζητώ...

• Καί είμαι ήδη εύτυχής πού δύναμαι νά βάς 
άναγγείλω δτι, πρός άνχιμετώπισιν τών ύπο- 
χρεώσεών μας, θά προσφέρουν άπό τοΰδε τα
κτικά είς τήν «Σφαίραν» τήν συνεργασίαν των 
τρεις νέοι εκλεκτοί συνεργάται, τούς οποίους 
μβ χαράν σάς συνιστώ : ή Δίς ALEX ή όποία 
εχει άφήσει εποχήν είς τήν «Εστίαν» μέ τήν 
άριστουργηματικήν'σειράν τών άγγλικών ρω- 
μάντζων πού μέ πολλήν επιμέλειαν μετέφρασε. 
Ή  λεπτή πέννα της θά μάς δίδη τακτικά διά
φορα κομαάτια ποωτότυπα καί μεταφράσματα. 
Έπειτα ό κ. Α ΊΤΙΚ μετέφερεν ήδη είς τήν 
«Σφαίραν» τήν πολυθρύλλητον Μαντώ του, 
τήν οποίαν μέ τόσην επιτυχίαν έλανσάρισε είς 
τόν «Ελεύθερον Τύπον», κινήσας μέ αύτήν τό 
γενικόν ένδιαφέρον. Έ ξ  άλλου ό ύπό xc ψευ
δώνυμον ROMEO έκλεκτός λόγιο- δ :ιν ός μύ
στης τής ψυχολογίας τοΰ έρωτο'. θά μάς’ δίδη 
έπίσης τακτικά συνεργασίαν ύπό (ήν ρουμ
πρίκαν : « Τ ό  χ ρ ο ν ι κ ό ν  τής κ α ο δ ί α ς». 
Εκτός τούτου, παρεκάλεσα τήν Δίδα ΝΟΡΑΝ 
-—διατί συγκινεϊσθε, κ. Διπλώματα ; —μέ τάς 
ωραίας εμπνεύσεις της καί τό καλλιτεχνικόν 
της γούστο, ν έπαναλάβη τήν τακτικήν συ
νεργασίαν της είς τήν «Σφαίραν». Τό ίδιο καί 
τόν κ. ΠΥΜ μβ τό σπινθηροβολούν καί παι
γνιώδες χιοΰμορ του. Έπίσης ή σοφολογιω- 
τάτη ΠΥΘΙΑ καί οί κ. κ. Π. ΝΑΑΕΟΣ καί 
ΜΑΓΕΙΡΟΣ θά γράφουν τακτικώτερα. Έτσι, 
ή συνεργασία τοΰ περιοδικοΰ μας πλουτίζεται 
σημαντικώτατα. Θά γράφωμεν δλοι έκ περι
τροπή;, μέ διαρκή εναλλαγήν καί άνανέωσιν 
τή; ύλης, καλά, κομψά, ζουμερά κομμάτια 
«αί μικρά, διά νά μένχ) καί λίγος χώρος διά 
τήν συνεργασίαν τών άναγνωστριών καί άνα- 
Υν’ωστών μας. Σύμφωνοι;»

— Συμφωνότατοι, άπήντησαν δλοι έν χορφ 
καί έρρίφθησαν είς τάς άγκάλας άλλήλων.

Μεθ' δ ή συνεδρίασις έλύθη καί δλοι άπε 
χώρησαν πλήρεις νέας ορμής καί μένους,πλήν 
τοΰ κ. ’Αγκαθαγγέλου, δστιςέπέμενε νά «ισιμ- 
βή̂ ΤΙ έμβροστάντζαν, τό όποϊον άπαραίντη- 
τον» κατόπιν τής τελευταίας πανωλεθρίας, ήν 
ύπέσιη είς χόν «έιιβακαοάν».
__________ 0 ΓΡΑΜΜΑΤΕVS ΤΗΣ

Διαβάστε ολοι είς την 5ην σελίδα την 
“ Χ ΕΙΡ Α ΦΕΤΗΜΕΝΗΝ ΔΑΚΤΥΛ ΟΓΡΑΦΟΝ,, 
χ α ιε ίςτη ν  6tjvTiv  r i O V N T E E  1

/“ ■“ζ'Α πό την ζωήν τοΰ ^

^ Α , Ι ϋ Γ Ο Χ Ρ Γ Ι Ο  " ‘Ρ Ο 'Ρ Ε Μ ΓΑ , %
Πρόκειται νά κάμουν μαζί μίαν έπίσκεψιν 

καί ό Κύριος εισερχόμενος είς χό δωμάτιον τής 
Μαντώς, τήν ευρίσκει μειδιώσαν καί έτοίμην. 
Θαύμα θαυμάτων ! Νά είνε έτοιμη τήν ώρι- 
σμένην ώ >αν ! Πρώτην φοράν, καθόσον εν
θυμείται, τοΰ συμβαίνει·αύτό. Άλλ" ή Μαντώ 
αύ;ήν τήν ημέραν είνε έξαιρετικώς εύδιάθε- 
τος· τό καινούργιο φόρεμά της πού δέν τό κα
θυστέρησε—παράδοξον καί αύτό ! — καθόλου 
ή μοδίστρα, τή; πηγαίνει θαυμάσια *καί νο
μίζει κανείς ότι έξ αιτίας αύτοΰ δλο τό σπίτι 
κολυμβά είς ωκεανούς ευδαιμονίας.

Ό  Κύριος δέν θ’ άντελαμβάνετο διόλου 
περί τίνος πρόκειται, άν δέν είχε πληρώση 
πρό ολίγου χόν λογαριασμόν. Όπωσήδποτε 
ήδη διαλογίζεται : «Σήμερα θά περάσουμε δί
χως γκρίνιες» καί άναπέμπει σχεναγμόν άνα- 
κουφίσεως. *

Μόλις άντιλαμβάνεται τήν είσοδον τοΰ συ
ζύγου της, ή Μαντώ τόν έρωτά :

—Πώς μέ βρίσκεις μέ τό καινούργιο μου φό· 
ρεαα ; καί λαμβάνει τήν προσήκουσαν στάσιν.

Ο Κύριος ό όποιος, δπως οί περισσότεροι 
κύριοι, έλάχισχα καταλαβαίνουν άπ’ αύτά τά 
πράγματα, ρίπ-ίει ένα φευγαλέον βλέμμα έπί 
τής νέας τουαλέ cxaq καί άποφαίνεται μετά 
πολλής σοβαροφανείας :

— Η,υ,ιορφη, πολύ εύμορφη. Θαυμάσιο είνε!
—Αύιό τό σειρήιι βρίσκεις δτι πηγαίνει

καλά ;
Ό  Κύριος δέν βρίσκει τίποτε, διόη δέν έ 

λαβε τόν καιρόν νά έξεχάση χήν λεπτομέρειαν 
αύιήν. Τοΰτο, ώς τόσον δέν τόν εμποδίζει, 
προτοΰ μάλιστα άνακαλύψη χό περί ού πρό
κειται σειρήιι, νά βεβαιώση :

—’Έκτακτα πηγαίνει.
Επειδή οπωσδήποτε 'είνε ανάγκη νά μήνάν- 

τιληφθή ή σύζυγός του δτι δέν έξετάζη χό φό- 
ςεμά της μειά πάση; σοβαρότητος, προσοχής 
καί ευσυνειδησίας, κλίνει ολίγον πρός τ’ άρι- 
στερά, ολίγον πρός τά δεξιά, καμμύει τούς 
οφθαλμούς καί λέγει :

—Σχάσου, δέν σοΰ φαίνεσαι δτι έχει κά
ποιο σφάλμα είς τόν άριστερόν ώμον ;

Ή  Μαντώ στρέφεται έντρομος καί έρωτά :
■—Ποΰ άκριβώς ;
— Ν t έδώ, καί έκτείνει τό χέρι του διά νά 

τής δείξα.
Ή  Μανιώ υποχωρεί ώς εάν τό  δάκτυλον 

τοΰ συζύγου  ̂τη:, θϊγον τόν ώμόν τη;, θά κα- 
τέστρεφεν αύεοατιγμεί όλην τήν άρμονίαν τής 
τουαλέτιας της. Ή  Μαντώ άποφεύγεϊ μεχά 
φρίκης νά τήν θίγουν : Τίποτ^όέν είνε τόσον 
άδέξιον δσον τόχέρι ένό; άνδρός. Πλησιάζει 
μόνον τόν καθρέπιην καί έ;ειάζει τό ύποδει- 
χθέν σημεϊον :

—Έδώ ; Μά δέν έχει :ιανένα σφάλμα, καλά 
έφαρμόζει.

—Ά  ! Ένόμιζα...
— Πώς έ νόμιζες ; Δέν βλέπεις !
—Ναί,ναί...λάθος έκαμα.Τόσο τό καλλίτερο.
Έπί τέλους έξέρχονται, άλλ* ή Μαντώ έ 

χει λάβει υπο σοβαράν έποψιν τήν άθιοοιάτην 
παρατήρησή τού συζύγου χης, ή όποία λαμ
βάνει μέσα είς χήν φαντασίαν της διαστάσεις 
καταστροφής. Καθ’ δλον χόν δρόμον στρέψει 
διαρκώς άνήσυχα τό κεφάλι πρός τόν άρισιε- 
ρόν ωμόν της, εις τό σαλόνι τοΰ σπιτιού δπου 
άποδίδουν έπίσκεψιν, ή αύιή βασανιστική 
σκέψις τήν άπασχολεΐ έξ ολοκλήρου, χάνει τήν 
εύδιαθεσίαν της, όμιλεΐ έλάχισχα ώσάν άφη- 
ρημένη, ρίπτει πλάγια βλέμματα πρός τόν 
ώμόν της, καί τέλος βιάζεται νά φύγο προ- 
φασιζομένη έξαφνικήν άδιαθεσίαν. Μόλις 
φθάνουν είς τό σπίτι, τό καινούργιο φόρεμα 
έξαποστελλεται αυθωρεί είς τήν μοδίστραν, 
διά νά διορθώσω τό άνύπαρκτον σφάλμα.

Αποτέλεσμα : Ό  Κύριος δέν έπέρασε κα
θόλου καλήν ημέραν δπως ήλπιζεν.

Ο Α ΤΤΙΚ .

„ Ε Ρ Υ Θ Ρ Α  ΓΓΟΙΗΣΐΣ. n 

T 1 T 1 B F H I  K i k l  Ε Α Π 4 Ε . Ι

Ήθελα νάμουν τέεζερης, 
μέσα μου νά κοχλάζω * 
ό έρωτας γιά σένανε, 
σάν τό νερό πού βράζει.
Καί ού νάσαι τό σκέπασμα,
γλυκό μου κοριτσάκι, 
καί νά κυλάΐ] ό τέτζερης 
νά βρίσκε τό καπάκι.

 Ο Μ ΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ

[ B l f a T I X Q I  V O 'S
[ή  γονν όμιλίαι έπίχαρροι J

’Αμήν, άμήν 
λέγω ΰμϊν 
μίαν συμβολήν 
συμβολϊνται ή/απητοί 
τό όποιον 
περί φαγίον.
Ούκ μήν τρώξειε 
έλαιοπρεπές φαγητά 
ήγουν λσδερά, 
όσπρίβυς γεγιαχνισμένους 
καί φασολάς, 
γίγανδας ή λοπάς, 
καί ταραμοσαλάς ,
λελαδωμένους, 
καί γάρ τό έλαιον 
έν χάς πυράς 
φουνδώνει χέλεον 
άπθάς,

'Ω κενστηραμένοι, ούχ οΐδατε γοΰν 
όποιοτρόπως φησί τό άρχαϊον ρητοΰν ;
«Φάγον λάδιον
καί έλθητι βράδυον»,
ήγουν τό ■ έλαιον θέλω καί ο ύ κ  θυσίαν»
θάττο* ή βράδιον άγάγει κατά παραλυσίαν.
Τάπχα είχον λεξεϊν ύμΐν,
νεολεΰ άρρην καί θηλυπρεπήν,
καί τ«δε είπούς ννπθω τάς χε'ρ μου νΰν
καί άμαρθίαν ούχ έχω ποσήν,'
τό όποιον
έρρωσθε καί άντίον.

Ό  ’Α γκαϋ·Α γγελος

iiilC  σ τ ή λ η

Όρίστε ; Δέν πιστεύω νά έχετε πιά παρά
πονο !.. Είς τό προηγούμενον μιάμισυ περίπου 
στηλη συνεργασίας, είς τό σημερινόν δλα δσα 
άπό τήν συγκομιδήν τών δύο έβδομάδων ένέ- 
κρινα. Τώρα τίποτε δέν μένει είς χεϊρας μου
εκκρεμές καί τήν έρχομένην εβδομάδα περι-
μειιω πάλιν τά έργα σας, διά νά δημοίιεύσω 
αμέσως δσα εγκρίνω. *Έτσι μ$ τήν συμφο>νίαν 
πού έκαμαμε εις τό περααμένον φύλλον, τά 
πρά/ματα πηγαίνουν περίφημα. Φαίνεται όμως 
οτι τήν σύμβασίν μας δέν τήν έδιάβασε ό κ.
Θ. Δη ιητριάδης και άλλοι πού μ' έρωτοΰν 
περί τής χύχης διαφόρων έργων χων. Είπα, 
φίλοι ̂ μου : Ολα χά προηγούμενα παρεγράφη- 
σαν δ.χι θά μοΰ στείλετε άπ' έδώ κι' έμπρός, 
αύτό̂  μόνον θά λαμβάνετε καί θά λαμβάνω 
υπ’ όψιν.

'Αγαπητή μου Μαχαβαράχα, θέλω νά σ’ εύ·
1 χορισιησω μά πώς ; Όσα μοΰ έσιειλες, εκτός 
πού είνε^με/αλα, καί σύ μόνη σου χό άναγνω- 
ρίζεις πώς είνε βαρειά γιά χή «Σφαίρα»—καί 
έντελώς υποκειμενικά, προσθέτω έγώ. Στείλε 
μου τίποτε πιό μικρά, καί μέ γενικώτερον έν- 
διαφέρον καί νά δής μέ πόσην εύχαρίστησιν 
θα τα δημοσιεύσω. Η Πυθία θά σοΰ άπαν- 
τήσ^ Ό  κ. Ν. Γ^ιπονησιώτης ύποθέτοι νά 
«ήν έχχ) πλέον παράπονα. Ό  κ. Μ. Παλαιο- 
λόγας, άφού προχθές έδηιιοσιεύθη κάτι δικό 
του άς περιμένη λίγο κ’ ύστερα πάλι ά; μού 
ξαναιιε.λη. Ή  πρόζα κ. κ. Φάουστ καί Μ. 
Ιππότη εινεπολυ δύσκολη, χρειάζεται κόχος 

άκόαη. Τό «Σάν παστάδα» κ Μ. Άθηνέλ. καί 
τό «Τί μ’ άρέσει» ’Ανυπ. Κουν. δέν είνε δικά 
σας. Γιατί μέ πικραίνετε ; Αύτά πού μοΰ στεί
λατε κ. κ Γ . Κότσ., Σώτο Μάρς, Έ ρ . Μυ- 
κάλες, «13* Γ . Σταμη. δέν είνε καλά. Στείλ
τε μου αλλα πιό καλα — πολύ πιό καλά — γιά 
νά τά έγκρίνω. Τό ρωμάντζο σου κ. Μποέμ 
πολύ καλά ξετυλίγεται καί καλή ή «these» 
του, άλλά πού χώρος στή «Σφαίρα». Γιά τό 
ζήτημα πού μιλεΐτε κ. Ιππόκαμπε ίσως νά μι
λήσω άλλοτε. Σείς §έν γράφετε άσχημα, γρά
φετε μόνον πολλά. Γ ι’ αύιό άναγκάάθηκα νά 
βγάλω δύο μόνον στροφές άπό τό μεγάλο σας 
ποίημα. 'Αποτελούν έ'να πολύ καλό πορτραΐτο 
καί τάς δημοσιεύω. Καί ή «Λιλίκα» σας κ. Ν. 
Μαρίνη αρκετά καλή, πώς δμως νά έγκριθή 
άφοΰ υπερβαίνει τής δυό στήλες ; Ευχαριστώ 
γιά χές ευχές σας. Καί σ’ έσάς χό ίδιο θά πώ 
κ. κ. Δ. Δήμ., Δ. Δάρ. καί Ν. Μετάλ. Γρά
φετε συντομώτερα, μά πολύ πιό συντομώτερα, 
γιά νά έχετε ελπίδα νά έγκριθοΰν.

Τά έργα πού ένεκρίθησαν δέν είνε ανάγκη 
νά τ’ αναφέρω έδώ, άφοϋ δημοσιεύονται 
κι' δλας.

Σάς  ̂ παρακαλώ δλους όσοι μοΰ ΰτέλλετε 
έργα ΰπό ψευδώνυμον, νά προσυπογράφεσθε 
καί μέ τό πραγματικόν σας όνομα πάντοτε, 
γιά νά ξεύρω περί τίνων πρόκειται.

Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ

‘Ο α ’ τόμος της “ Σφαίρα*:,,
Χ αρτόδετος , με ώραίον χρωμαχ ισ ccv έξω- 

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

3)1 ε τρεις στίχους
Με χάρη και στραβά ex' αφτί χο κρμιζι παπάζι, 
CZV*V> Χόμ̂ ).αγΧί() αρη, πιρπαχησιά δΧο ϊάζι— 
ιό βί δι πέ<} χιι απ'ιή ρ<_διά καϋώς μάας και απάζει.

Μ. Μαλακάσης

Γ1Α Ν’ APESETE ΣΤΗΣ NTAMES

Φ  Λ .  Ε  F  X

/

" 1 ^  Τ λγΒα^ Κ . α - f
1 ·Τ ^ Τ ροΥ|Η·

Οί άνθρωποι τοϋ 20ού οίώνος όνομάζομεν 
τήν έποχήν τοϋ Περιχλέους «Χρυσοϋν Αιώνα» .

Οί άνθρωποι τοΰ 30ού αίώνος θά έχουν πολύ 
δίκηο ν’ άποκαλέιουν τήν έπο/ήν μας «Αίώ.α 
τοΰ Φλέρτ», διότι πράγματι τό φλερτ άποτε- 
λει τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ αμαρτω
λού οίώνος μας.

Τούτου ιεθέντος, τί έστί Φλέρτ ;
Σπεύδω νά είπω δτι είνε μία πολύ περίερ

γος άσχολία, ή όποία δύναται νά «υνοψισθή 
άκριβώς είς τά εξής : Ένας κύριος κατα την 
διάρ»επν μιάς έσπερίδος παρατηρεί έξαφνα, 
άπό μερικά σημεία τά όποια δύ*κολον είνε νά 
καθοςισθώίι, δτι θά τοΰ ήτο πολύ εύχαρι- 
acov νά συνδεθή αίσθηματικώς με uiav κυ
ρίαν, ώραίαν,άλλά κατά κακήν μοίραν έγγαμον.

(Σητείωσις: Ούδέποτε οί σύζυγοι φλεριά- 
ρουν μέ τάς συζύγους των)

Τότε, έν τή απελπισία του, τί κάμ-,ει ό κύ
ριος αύιό; ; Τινάζει χα μυαλά χου είς χόν 
άέρα ; Ποσώς Φϋνεύει χόν σύζυγον ; Ούδα- 
μώς. Έν τή άπελπισί<ϊ χου φλερτάρει μέ τήν 
ΰπανδρον κυρίαν.

Ήγουν,άφού διορθώσω τόν κόμβον τή; κ >α- 
βάταςτου, προχωρεί πρός τήν κυρίαν,ή ότοία 
τοΰ κάνει μίαν μικράν θέσιν Λαραπλεύρως τη; 
έτί Ξτοϋ καναπέ. Καί ή επομένη‘στιχομυθία 
αρχίζει:

Ό  Κύριος· — Ώραία βραδειά. (Μετάφρασις : 
Ουδέποτε ό καναΛές ήταν μαλακοίτερος .̂

Ή  Κυρία.—Πράγματι. ’Αλλά κάνει πολλή 
ζέστη! (Μετάφρασις: Μπουλούκο μου, ξεύρω 
τί θέλει;, άλλά...)

*0 Κύριος. Ναί, πολύ ! (Μετ : Καί γι’αύτό 
έφοςέσαιε ε«χ φόρεμα πού δέν αφήνει τίποτε 
μι σηκόν άπό τό σώμα μας... Σκάνδαλον ·!)

Ή  Κυρία.— Καλός κόίμος έδώ. Εύμορφες 
τουαλέτχες. (Μετ : Ώ ς  τόσο μόνον ή #ική μου 
τουαλέττα σέ άπασχολεΐ, σάτυρε ! Ά  τόν ά· 
ναιδή ! Άπό άπροσεξίαν τάχα περνά τό χέρι 
του μεταξύ τοΰ καναπέ καί τής πλάτης μου...)

Ό  Κύριος.—Εύμορφες τουαλέττες κι’ εύ- 
μορφότερες γυναίκες. (Μ&τ : Διάβολε 1 Τί ά- 
παλή έπιδερμίς )

Μηχανικώς ή όχι ή κυρία διασταυρώνει τής 
γάμπες της.

Ό  Κύριος καί πάλιν.— Δεν συμφωνείτε ; 
(Μετ : Ώ  τί ώραία γάμπα !)

Καθώς άερίζβται μέ τή βαντάγια της, ή κυ
ρία άφήνει νά φανΰ ό άριστερός ώμος της.

Ή  Κυρία.— Ναί, ναί. (Μετ : Ά , μπουλούκο 
μου, πολύ θάρρος έπήρες I Τό μουστάκι σου 
γαργαλίζει τόν ώμο μου !) ^

Ό  Κύριος.—Σάς άρέσει ό χορός; (Μετ:  
Ά ν ύψωνε λίγο τήν βαντάγια της, θά μιιο 
ρούσα νά τήν φιλήσω στόν ώμο).

Ή  Κυρία.— Μ’ άρέσει ύπερβολικά. (Μετ: 
Ό  άνδρας μου μέ κυττά μ’ ένα ύφος !)

Ή  βαντάγια υψώνεται. Τό φίλημα έναπο- 
τίθεται.

Καί πάλιν ή Κυρία.—Μά τελειώστε λοιπόν. 
Εΐσθε ένας μεγάλος τρελλός. (Μετ : Εξακο
λούθησε, κουτέ, εχω τό σκοπό μου έγώ).

Ό  Κύριος.—Τρελλός γιά σάς, μαντάμ. Καί 
άν έτολμοΰσα νά σάς προτείνω...

Ή  Κυρία. Μήν τολμήσετε. (Μετ : Ά ν έ- 
τολμοΰσες θά μοϋ έπρότεινες νά έλθω αύριο 
στήν γκαρσονιέρα σου όδός τάδε άριθ. 23).

Ό  Κύριος.—...νά έλθετε όδός τάδε,άριθ.23. 
Ή  Κυρία (μειδιώσα). — Οΰ ε νά τό λέτε, 

μόν σέρ.. Σιυπάτε ό άνδροτ; μου μέ προσέχει.
Σηκ.ώνειαι καί άπομακρύνεται. Ό_ Κύριος 

μονολογεί : Τί χαριτωμένη ! Δύσκολη δμα>ς!

Μάλιστα, κύριέ μου, ή κυρία είνε δύσκολη. 
Όμως μέ τό φλερτάκι σας τής  ̂προσεφέραιε 
μίαν μεγάλην ύπηςεσίαν. Διότι ό σύζυ/ός της 
ό όποιος τήν ύπωπτεύειο δτι τά είχε ψημ· 
μένα στά σοβαρά μέ κάποιον άλλον, δίαν τήν 
είδε νά φλερτάρη μαζί σας, ησύχασε γιά τόν 
«άλλον». Έψ’ φ καί ή κυρία θά περάσω μέ 
τήν ησυχίαν της, δλον τό άπό/ευμα αύριον 
μαζί του καί θά γελά είς βάρος δικό σας καί 
τοϋ άνδρός της. Σείς όμως δέν έχετε τίποτί 
νά χάσετε, άν περιμένετε. “Οταν θά τόν βα· 
ρεθή τόν «άλλον» θα θυμηθή τήν υπηρεσίαν 
πού τής προσεφέρατε. Καί τοιε από σάς έ- 
ξαρτάται νά συνεχίσετε είς άλλο επιπλον την 
συνομιλίαν πον αρχίσατε είς τόν καναπέν.

Ο ΠΪΜ.

Περδίκω μ* π’λί μ '^  
Σαμί'ώησσα μί τής 

Ιληές, εΤσι κοιμμάτι 
πρώτης, κι’ αν φόραγις 
κί ντουλαμά,θά ήίουνα 
Σαμιώτης. Γκέκε ; Κι’ 
έσύ, ούρή Περδικούλα 
μ’ λιγερή κί παρτσα
κλή, σάν ήσαν »μ- 
μουρφη, θά σ’ έσχελνα 
στού Παρίσ' νά γέν'ς 
βασίλ’σσα τ'ς ώμμουρ- 
φιάς, να γένου κ’ ίγώ 
κοντά σί σένα βασ’ληάς 

κί νά πιράσουμι ζουή χαρ’σάμινη. ^
Μ’ ίού,ότ ώμμουρφη, μ’μάειδι κούμαρα δεν 

είσι, μουρμουλύκειουν χ’ διαόλ’ κι εεσικάχσ 
αύτοΰ π' κάθισι κί μήν ξεμ’χάς νιίπ ούλοτιλα 
κατά τ. ύ παζάο’, γιαχί θά σ' 'κριμασ νι_ απου 
πίσουο’ κά αν ντι-, εκέ,σάν τάσ ’λιά τα λ σσαρ 
κα,άπ’ τ« παίρν’νι φαλάγγ’ μί τ ς κουτρώ ις κι 
δέ. ξέρ’νι ποΰθι να φύβγ’νι κί π^Οι^να κρυ- 
Φΐοϋιΐ. Μ" αύιίνα τά μοϋτρα. απουεινι_ σα 
σ’χουμαοα πα ’̂μ ή ’ , θά κάν'ς Λαμπρή, ουρη, 
κί α' αύιίνα χώχ’ς νάρθ’ς ίδω οτ ν ΑνΟη-α; 
Άμ’ ίδώ μέσ' στούν άφρο τ ς  καλλουνης, υ ί 
νάεισι, καψαρή, σάν τ' μνΐ/α μέσ' στου γάλα, 
γιαχί ούλις «Λ Άνθίδις, εΐνι ωμμουρφις, κι_ 
αν δέν εΐνι, γένουνη οί άφ λοτ μ ις! _ Λς είν 
καλά τού κουκ’νάδι κ’οί μπουγιές κ οι μποΰλ- 
χοις κί τού μανικύρ. Κί σνού μουτρου τ ς α- 
κόιια μανιχύρ κάν'νι, οί άίΚόφουβις, κι στ ς 
μύτις μυτικύρ, κί στά μαλλί ι μασοαζ, κι 
κάργα μυρουδ*κά κι λιεβανας, κι κίυροεόις 
στούν κόρφου τ’ς, κί ίντριβες ctovj στήθους, 
κί κάοβ’νου στά φρύδια, κι σιδιρου στ μέ)η 
τ'ς. Ώ ς  κί κρέμις άπού κειές π τρωμι^ σαν 
χού ρ'ζόγαλου βάν’νι στά μούτρα χ ς, οι πα·
λη ο υ κ α ρα κ α ξις , όπους ακοϋ να λιέν, κι δεν
xV βάν’νι μουναχά στου μουχρού x ς, μ φαι- 
νιτι, παρά κι κάπ* άλλου, γιατί τ c λιεν κολ- 
κρέαις μαθές. Ά ϊη  κ ί ' συ, ουρη καψουπερ- 
δίκώ μ’ , νά παραβνή·· μι δτύχις κι να. πιανις
μπάζα μπρουσχά τ’ς^ 

τ r  '· “ ΑίΜ.'Λν τάχν C

τ ς πειρα^μυι, uu ----  , «
οί σαχανάδις καχάμαχα κι σ χαμο^γιλαν σαν 
κί νά σ' λιέν ελα. Όπους κι' οί πρ.ιχινις απ 
χρίβουντι στ'ν άγκλίτσα τ' μπιστικού, οντες
τ'ς τρώει ή Ρ'ΟΠ Υιά Ι ύλου·„

Ποουψέ έσμιξα στου δρομου ενα «υνοδιρ- 
Φου,'τσουλιά κί δαύτουν, απ είχι βαλ του 
κιφάλ' κάτ' κί τά ποιδάργια στουν ωμου κι 
τράβαει ούλουταχώς κατά του Ζιμπε.ου

/ - Γ ιά  βάστα, ού^έ Γιουργουλα, x λιέου. 
Σί'κυν’γάει κανένας;» « -Ό Χ , u·’ λιεει, αλλα 
διάζουμι. Έχου ρινχιβου». « Ριντιβου. Κι 
μί π ο ιό ν , καλό ρώι'μα ναχμι ; »^ Μίνια 
τσούπρα, μ άποκρίνιτι». «—Τσούπρα; Που 
τ’ν κουνόμ'σις, ούρέ θειουμπαιχχ ; Απουθι 
κραχάει ή σκούφια τ'ς». «--Χουριανη μ η- 
χανι μ’ εχει πουλύν κιρό ίδω σι ν Ανθηνα».
« -  Άνθίδ^ άπ’ χού Ξερόμερον, σα να λιεμι».
« -Ν αί ..μί καρχιράει μί χ’ν ^αδιρφηχς».
« -Νάρθου κ’ίγώ γιά χ’ν άδιρφη τ ς ; * < -  .

Σφιγγόμαστι κί τ’ς άνταμώνουμι παρακα· 
τούλια. Μί συσταιν . r

— Χιρώμαστι, λιέου μι βιρβιρεντσις._
Παίρν’ ίκειός τή δ'κή τ[ άλαμπρατσεχου κι 

χραβάει μπρουστά. Ίγώ μί τ,ν άλλ , χ ν α- 
διρφή. ξουπίσου.

« -Έχετε καμμια συγνενεια μέ χό 1 ιωρ- 
γοϋλα;» μί ρουτόει. «—Ναϊσκι.χ’ς λιέου, για 
δαύχου όϊδίζουμι». « - Τί  τό ν ^ ,ει;;» « ^ μ ;
πέθιρου, τ’ς λιέον, γιατί η μαννα μ κ η 
μάννα τ’, γλιέ.’ς, στούν ιδιουν ηλιουν ααλου-
ναν τά σκ’τιά». , , ,

Σκάει κάτ’ γέλοια, σαν κι ναν τ ς καιλαρ ζαν
τ’ αύγά κι’ έπιφι’ άπάνΟϋ μ’.

«—Μή γιλά;, κοτοϋλα μ , τ ς λιεου, γιαχι 
φαίνουντι τά δουντάκια σ'». Κί τ ’ν ά^καλια- 
ζου « -Τί φρύδια είν' αυτινα, κερα μ , τ ς 
κάνου. Ού Γεραμπή; ού Ύψιστους μί τά χι 
οάκια τ’ τάχει γραμμένα ; » « - Ό χ ι ,  μ απου 
κρίνιτι, έγώ μονάχη μου, μέ τό κραγιον».Δέν 
κατάλαβα τί μούειπι.»— Ουραίου καλαμιτουρ » 
χ’ς λύου κί χ’ν άναοπάζ’μι σιά χείλια. Τι χου 
διάουλου, χού φ’λί λιέν πώς εΐνι γλυκό ! ΙΙως 
κι’ αύτ’νής εΐνι πικρό ; είπα μί νοϋ μ , για» 
έννοιουσα μιά πικραδα στου σχόμα μ σαν κι 
ν £ ε ι χ α  γευτή κ’νίνου. Κάνου έτσ’ να_ σφουγ
γίσου τά χείλια μ’, μιά ούκά κουκιναδ αποα νι

Μ Ϊ 4  Ε Ϊ Κ Ο Ρ Φ Ι Δ  Χ Χ Ε Ρ Ν .&

Μά πώς τήν πρό
σεξα ;... Ά !  ναί, 
αύτό είνε- χώρα χό 
θυμούμαι. Φορούσε 
ένα δακ .υλίδι, κι’ ή 
πέχρα χου ειας χόσος 
δ i πρασινόχρυοο; σκα 
ραβαΐος... Μά χί νό
στιμος ποΰηχαν ό χό
σος δά σκαραβαίος ! 
Αύτός χράβηξε σχήν 
άρχή τήν προσοχή 
μου- κι’ έπειτα, άπ’ 

τό δακτυλίδι, τά μάτια μου έτεσαν, φυσικά 
στό χέρι της -  ένα χεράκι άβρό, μακρουλό, 
δετό καί άσπρο, δίχως χλωμάδα, μ ’ ένα άδιό- 
ρατο σύμπλεγμα φλεβών, σάν ποταμάκια γα- 
λάζ*α, π ιύ μόλις διεκρίνοντο κάτω άπ’ χόν 
γαλαιένιον άλάβασχρο χής έχιδερμίδος χης. 
Καί χά νύχια χης !. . Μαργαριχάρια διάφανα, 
φίνα, γαρνιρισμένα μέ κοράλλι ρόζ.

Κ" ή χειρονομίες πού έ«ανε χό άτίμηχο αύχό 
χεράκι!... Μιλούσε, καί, καθώς μιλούσε, συ- 
νώδευε χά λόγια χη; μέ χές κινήσεις χών χε
ριών της- καί πιότερο μιλούσαν τά χόρια της 
παρά χα χείλη της. Χάΐδειαν τά χερακια της 
τό κενόν χόσο μαλακά, χόσοάπαλά, πού μιά 
φριιίασιν ήδονκήν αισθανόμουν νά μβ συγ- 
κλονιζη σύγκορμο* !

Τ<> βελοϋ ί ο  χοΰ φωχέϊ;  πού καθόμουν μέ 
γαργαλοΰσε. Τό ύψος μου ήταν ar v άφ νοη
μένο, σάν κουχό. Δέν ήξευρα χί νά κάμαο. Μέ 
κυττοίοε' έννοιωθα πώς μέ κυττοΰσε, πώς 
κυττούσε τά μάτια μον. Άντίκρυσα κι’ Ιγώ τά 
δικά της. Ώ  !...μά δέν ήχαν μάτια αύτά- ήταν , 
σάν δυό λιιινοΰλες’ ώ ιμορφες... μά τόσον άμ- 
μορφες 1 Μια σκοχεινοχρασινη επιφάνεια, π’ 
άντανακλοΰσαν έπάνω της λειμώνες ολόκλη
ροι άπό σμάραγδο, καί βουνά άπό άμέθυσχο 
κι" ουρανοί άπό ζαφείρι. Σιό βάθος καθρε- 
φχίζουνχαν ή φλογόχρυσες άναλαμπές τής δύ- 
σεως. Καί κά·3ε τόσο, σάν τή φιερούγα ενός 
χελιδονιού πού σπαθίζει τό νερό, τά ματο- 
βλέφηρά της, μέ τά έβένινα τών βλεφαρίδων 
κρόσσια τους, σκέπαζαν γιά μιά c tr/μή νές 
λιμνοΰλες αύτές, γιά νά τές άφήσουν, σέ λίγο, 
πιο ώμαορφες ξανά καί πιό νοσταλγεμένες 
νά φανοϋν.

Μού είχε βίπή πώς τής άρέσω;... Είμαι 
τρελλός· ήταν τόσες καί τόσοι άλλοι γύρω 
μας ! Ώς.τόσο μού τό είπε’ είμαι έντελώς 
βέβαιος γι’ αύιό- δμως μοΰ τώειπε δίχως τά 
χείλη της νά κινηθούν. Τά χείλη της ! Ά . . .
τά χείλη της ! Ά ν ιό γεράνι εύώδιαζε, θά 
πίστευα πώς με γεράνι ήταν ζυμωμένα. Γιατί 
εύώδιαζαν δεν έδοκίμασα τό μυρο- 

I βόλημά των, όμως σίγουρο τώχω^ 
πώε πεντοβολούσαν τά χείλη χης.

Ύστερα, σέ μιά σχιγμή, τήν ί-  
χαί' άτ’ τά μάχια μου. “Έφυγε, 
καί, καθώς έφευγε, κάτι αίσθάν- 
θηκα νά μού παίρνη μαζί της.

Elve στιγμές, πού κάθε άνθρω
πος πρέπει νάχη μιά θρησκεία.
Νάχη, γιά νά τήν προσφέρη μαζί 
μ' δλη τήν καρδιά του καί μ’ όλη 
του τήν ΰπαρξι, σάν βρίσκεται 
μπροστά σε τέτοιες εύμορφιές.

Ο ΛΙΠΑΩΜΑΤΗΣ

στού μανίκι μ'. Ήταν άπ' τά χείλια ικεινής 
μαθές. Κάνου νάν τ’ν χαϊδέψου στού μάγ’λου. 
Άλιβρώθ’κι τού χέρι μ" σάν τού ψάρ' στου 
τ'γάν’ . «Άμ* δ8ν μ’ τώλιϊς, Χ ’στιανή μ’, πώς 
εχ’ς κάν’ άμμουκουνία σιού μούτρου σ’_ κι'εΐσι 
σάν τ'ς κίνουργουσουβαντ’σμέν'ς χοίχ’ς, άπ 
άμα άκουμπήσ' κανένας λιερώνιτι Δέ φου- 
βάσινάμή σ’βαλ’νι κανιά ταμπέλα,όχους κι σ 
χ’ς άσβισχουμέν’ς ϊοίχ’ς π’ νά λιέη : «απα- 
γουρέβιτι αύστηρουώς ύπό τ’ς άστυνουμίγιας... 
κί τά λ'πά ;» θύμουσι κι' έφ’γι κ ι’ουτι τ μα- 
τάειδά, οΰιι μί ματάειδι. _ (

Τ ’ άκοϋς αύτίνα ; Τ ’ άκοΰ, να λιές, κι να 
μήν ούρένισι τ’ν Άνθηνα γιατί δέ σφαξανι.

Ταϋια κί γειά σ’ 
Μήτρους Κονρ *ν6γαλονς



ί ^  ΪΛΟΓΟΤβΧΝΙΚΗ Σ€ Λ ΙΣΪ ^  ]
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Ό όωιομανης
Armand Charpentier

θέλετε νά μάδετίΛώς έγινα βπιομανής, πώ£ 
έγο), γεννημένος γιά τήν δράσιν καί ιήν ζωήν, 
κατήϊίησα ό^σκελετός πού βλέπετε μέ οίκτον 

— ένα φάντασμα ανθρώπου, 
δίχως θέλησιν, χωρίς «ο
ι) ον, άνικάνου πρός κάθε 
προ απάθειαν, 6 όποιος ζή 
μόνιίν καί μόνον γιά νά πε
ριμένω τές στιγμές', σύν- 
τομις μά γλυκές, τών τε
χνητών παραδείσων ©ά 
σας τό' Αφήγηθώ, όχι γιά 
ν’ άνακουφισθώ είμαι Α
νίκανος πιά καί νά υπο
φέρω άκόμη - Αλλά μέ τήν 
έλπίδα δτι ή έξομολόγησίς 
μου θά είνε- γιά σίς ένα 
σωτήριον μάθημα...

. . . Πάν* nsvu χρόνια, 
Αφότου έκάπνισα τήν πρώ
την πίπαν τον Λ  ίου. Ή 

ταν τόν Μάΐον τού 1908... Είχα έπιστρέψει 
Από τήν Άπω 'Ανατολήν, όπου είχα μβίνιι εί- 
κοβιδύο μήνες. Καί, μολονότι οί αύντροφοί 
μου σ:ό πλοίο, «κάπνιζαν Αβέρτα, δίχως καμ- 
μιά παραιήρηπν άπό τούς Ανωτέρους χα/ ,  
ποτέ έγώ δέν έκάπνισα ούτε μιά πίπα.

Δέν «κάπνισα γιατί δέν μέ τραβοΰσ* καθό
λου τό θειον αύτό δηλητήριον. 0 1  τεχνητοί 
παράδεισοι δέν μοΰ έκαναν καμμίαν έντν.τ··- 
σιν, γιατί όλες αί σκέψεις μου είχαν σκλα
βωθώ άπό τό πλέον ηδονικό όνειρον, ενα όνει- 
ρον ευτυχισμένο μέσα είς τό όποιον έζοϋσα 
ίιαρκώς καί τό όποιον ιΐχ* γίνει γιά μένα 
πραγματικότης...

Πρό δύο ετών είχα νυμφβυθζ μιά κοπέλλα, 
η Αγαποϋσ- άπό παιδί..u ’ αγαπούσε κι’ αύιή.

Τά δύο αύτά χρόνια ήταν τά πιό ευτυχι
σμένα τής ζωής μου. Πέρασαν όμώς γρήγορα 
καί ή ώρα τοϋ χωρισμού ήλθε : μ' έτοποθέτη- 
βαν είς ένα καράβι πού θ' άπέπλεβ γιά τόν 
ΕΙρηνικό Ωκεανό. Ή  απουσία μου θά διαρ- 
κούσε πάν' άπό χρόνο. 'Έστειλα τή γυναΐκά 
μου στήν οικογένεια της καί άνεχώρησα. Εί- 
κοσιδυό μήνες εμεινα μακρϋά της. ’Αγαπούσα 
τότε τό επάγγελμά μου καί ύπέφερα στήν ε
ξορίαν αύτήν μέ τήν υπομονήν πειθαρχικού 

-Αξιωματικού— υποπλοίαρχος ήμουν, αν καί μό
λις τριανταενός έτους. Άλλως τε δέν είχα γι' 
Ανακούφισι τήν άνάμνησιν τοΰ παρελθόντος 
καί τήν έλπίδα τοΰ μέλλοντος ;.. .  Κι* έπειτα, 
στήν άστατη ζωή μας, ή μέρες περνούν τόσο 
γρήγορα...

'Επί τέλους έπέστρεψί. "Ενα φωτεινό από
γευμα τοϋ Mu'iou ξεμπαρκαρίσθηκα στήν Του- 
λώνα, όπου μέ περίμενε ή γυναΐκά μου. Τήν 
συνάντησιν τήν φαντάζεσθε. Μιά χαρά τόσον 
σφοδρά μοΰ έσφιγγε τήν ψυχή, ώαϊε τά λόγια 
μπερδεύουνταν στή γλώσσά μου. Είνε μερικές 
ευτυχίες δνώτερες άπό κάθε λόγο. Τά βλέμ
ματα ή μονάχα τό εσωτερικό εκείνο φό« πού 
Αντιφεγγίζει είς τά πρόσωπά μας εκφράζουν 
καλλίτερα κι’ άπ' τά πιό συγκινητικά λόγια τή 
χαρά τής καρδιάς μας.

Ναί, ήμουν τόσο μεθυσμένος άπ' τή χαράν 
αύτή, πού δέν έπρόσεξα τή γυναΐκά μου. Μό- 
ον τό βράδυ στόν ίδιον κηπάκο πού πέρασα 

‘ ύχτες βαλσαμωμένες άπ' τόν έρωτα, παρε- 
ήρησα ότι ή γυναΐκά μου πού 'βάδιζε πλάι 

ιίου πού τήν κρατοϋσ' άπό τή μέση κί~έσφιγ- 
*α τα χέρια της, δέν ήταν ακριβώς ή ίδια μ' 
νκείνην πού είχ* αφήσει πρό δύο έτών. Κι' 
ώς τόσο ήταν πάντοτε ή μικρούλα μου Μάρθα 
εύμορφη καί γλυκειά κι * ελκυστική, όσον κοί 
άλλοτε' ή 'ίδια χαϊδευτική φωνή της, ή 'ίδιες 
Αρμονικές χειρονομίες, ή ϊδια άβρά κι’ ευγε
νική ΰπαρξις πού είχε σκλαβώσω τή δύναμί 
μουμέ τή χάρι της. Ναί, ήταν αύτή, κι’ όμ»ς 
δέν ήταν ή ϊδια.

Αύτή ύπήρξεν ή πρώτη^ννύπωσίς μου. Πέ
ρασε γρήγορα, όμως σέ λίγο ξαναγύρισε καί 
κόλλησε μ’ επιμονή στό μυαλό μου. Τά βλέμ
ματά μου δέν σταματούσαν πιά στή γοητεία 
τών ματιών της- επεφταν επάνω τ^ς, άπέφευ- 
γαν τά μάτια της καί εισχωρούσαν ώς τήν 
ψυχη της σάν δυό τρυπάνια. ‘Εννόησα ότι ή 
επιμονή μου τήν στενοχωρούσε' είχα τήν αΐ- 
«θησιν ότι ή ψυχές μας δέν άνταμώνουνταν 
όπως πρώτα, ότι ένα ελαφρό παραπέτασμα 
τες χωριζβ... Ά  ! σάς τ ' όρκίζουμαι, δεν είχα 
καμμιά υπόνοια. Δέν σάς είπα ότι παρθή- 
καμε άπό έρωτα; Κι' ετσι, μέ τόπιό Αθώον 
υφος τοΰ κόσμου, τήν έρώιησα :·

—Μάρθα, συγχώρησε με πού θά σοΰ πώ 
βυτο, ομως μοϋ φαίνεται πώς δεν είσαι πιά ή 
ιδια με τήν Αλλον·..,

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ δ ι α

Φλεβάρης
Γ. Βιζυηνοϋ

Ανάθεμά τον τόν χειμό, 
τόν γέρο τόν Φλεβάρη !
Δέν έχει γι’ άρρωστους καϋμό, 
γι' άγαπημένους χάρη. φ
Μόν' κάνει παγωνιά ποί.λή, 
κλεΐ μ,έσα τήν κυρά μου' 
κι' έγώ στεροϋμαι'τό φιλί, 
κι" αύιή τή συντυχία μου.

Θά ξαναβλέπω πάντοτε αύτή τή σκηνή. Ή 
μαστε καθισμένοι σ’ ενα παγκάκι. ‘Η Μάρθα 
σηκοοθηκε, έπεσε στά πόδιά μου, έξερράγη είς 
λυγμούς πού «φούσκωναν τόσον βίαια τό στή
θος της, ώστε παρακολουθούσα τούς κτύπους 
τής καρδιάς της. Τήν πήρα στά γόνατά μου, 
τήν έσφιξα στήν άγκαλιά μου, προσπαθώντας 
νά τήν καθησυχάσω.

"Επειτα μίλητε, καί—τό φαντασθήκατε — 
ήταν μία όμολογία, μία σκληρά; ώμή ομολο
γία, *ού κάθε λέξις της μπηγόταν στό σ<ίμά 
μου σάν στιλέτο.

Περιπέτεια συνηθισμένη, άλλοίμονον ! όμοια 
μέ τόσες άλ?.ες...

Άφοϋ μέ είχε περιμείνει μήνες καί μήνες, 
κι’ 4ταν ή επάνοδός μου έπλησίαζ*, άφέθη 
νά παρασυρθά άπό έναν συγγραφέα, πού τυ- 
χαίως έγνώρισβ σ’ έ>α σαλόνι. Ή  σχέσιςτων 
διήρκεσβ μερικές εβδομάδες μόνον γιατί τόν 
Αλλον κάποια ύ.τόθεσις τόν έκάλεσε μαχρυά.

Ποτέ δεν ίά Ιμάθαινα, βέβαια, τήν περιπέ
τειαν αύτή, άν ή γυναΐκά μου δέν έπροδίδετο 
μόνη της' μά, σας τό είπα, ή Μάρθα είχε μιά 
ειλικρίνεια, ποΰ τής ήταν αδύνατο νά τήν συγ
κάλυψή Περάσαμε μία νύχτα φρικτή : αύτή 
μοϋ ελεγε ότι ήτον άναξία μου καί ξέχυνε 
μπροστά μου όλη τήν όδύνη της, έγώ, μέ ψυχή 
πού τήν ξέσχιζαν ένάντια συναισθήματα, 
σερνόμουν πότε άπ’ τή λύσσα τοϋ φονηά καί 
πότε από τη συνχώρησι τοϋ έρωτευιιένου. Καί 
τήν «συγχώρησα... Ή  ζηλοτυπία οδηγεί είς 
άποτελεσματα αντίθετ’ άπό τά φυσικά1 άλ
λους τούς ρίχνει στό έγκλημα καί σ’ άλλους 
φουντώνει τόν̂  έρωτα. Ήμουν ένας άπό τού; 
τελευταίους αύτούς. Τήν αγάπησα καί τήν έ- 
πεθύμησα μέ περισσότερην όρμή κι* αύιό 
έγινε ή άφβρμή τής δυστυχίας μας. Γιατί ή 
Μάρθα συντετριμμένη* άπό τήν συγγνώμην 
μου καί μέ την συναίσθησιν ότι είνε άναξία 
μου, θέλησε νά παρεμβάλω μεταξύ τού πα
ρελθόντος καί τού μέλλοντος ένα χρονικόν 
διάστημα μετανοίας. Τή; έφάνηκε πρόστ-υχο 
νά ξαναδοθη σ’ έμενα, μέ τήν καρδιά της γε
μάτη Ακόμη άπό ιόν άλλον. Κι’ αύτό μ’ έθλι
ψε περισσότερο, γιατί εννόησα ότι τό σφάλμα 
της δέν ήταν σφάλμα ιής σαρκός  ̂ άλλά πολύ' 
βαρύτερο—σφάλμα τής καρδιάς πού δίδεται. 
Έγνώρισα τό μαρτύριο αύιό νά ποθώ τή γυ
ναίκα μου, νά^ζώ κονιά της, νά κοιμάμαι 
πλάι της, κι ομως νά είμαι γι’ αύτήν ένας 
ξένος. Καί τό χάσμα μεταξύ μας έπλατύνετο' 
«μεσολάβησε κι ο έγωίσμός. Είκοσι- φορές 
αίσθάνθηκα τή Μάρθα νά λιποψυχώ· κι' όμως 
η υπερηφάνεια μου δέν μ' άφηνε νά κάμω τήν 
Αποφασιστική χειρονομία, γιατί δέν είχα πιά 
εμπιστοσύνη σιήν καρδιά της. Έθαύμαζα κι’ 
έμισοϋοι; τήν εύθύιηιά της· επερίμενα τέλος 
τήν εκρηξιν τού έρωτός της, πού όμως δέν 
ήλθε, γιατί κι έκείνη φοβώταν μήπως προσ
κ ρ ού σ εις  τά αίσθήματά μου.

Καί ϋπέφερα σκληρά : ή ζηλοτυπία μέ φαρ
μάκωνε άργά-άργά μά κι’ επίμονα κι' ή άγω- 
νία μου εμεγάλωνε μέρα μέ τήν ήμέρι. Καί 
τότε βρέθηκε^ στά δρόμο του ό κάκός σύμ
βουλος̂ . «Τό όπιον —μοϋ είπε— σκοτώνει κάθε 
λύπη. Η μαγική δύίαμίς του μάς άνοί,ει τές 
πόρτες τοϋ όνειρου, κόβει τούς δεσμούς τοϋ 
σώματος μέ τήν ψυχή, γιά νά τήν ά φ ή ν ά  
πετάξω πρός τό φό^, πρός τόν αιθέρα!..»

Ηπρωιη πίπα τό ναρκωτικό πού κά
πνισα μοϋ φάνηκε άπαισία, ή δεύτερα όμως 
ήταν καλλίτερη καί τήν τρίτη_τήν εύρηκα 
έκτακτη. Τό μοιραΐον έπήλθε' όταν ή Μάρθά 
πού τήν παραξένευε ή ήρεμίά μου, θέλησε νά 
μοΰ ξαναδοθή, ήταν πλέον άργά πολύ άργά' 
εγώ είχα πιά δοθ[| ολόκληρος στό ναρκωτικό. 
Δοκίμασα καί τό φοβερό μαρτύριο' νά τήν 
κάμω σύντροφον τών ονείρων μου, βυνένοχον 
τού πάθους μου.

Πέντε χρόνια πέρασαν άπό τότε καί δέν 
παύουμε νά καπνίζουμε τ’ όπιον.

Είνε είκοσιοκτώ ετών, είμαι τριανταεξη. 
Ομως είμεθα δύβ γέροι, χωρίς ήλικίαν, χω- 

ρις ι,ωήν, δυό κουρέλια πού τά κυλά ό άν»· 
μος τής καταστροφής πρός τόν θάνατον. Καί 
δεν έχου^ συναίσθησι πώς είμεθα ζωντανοί 
παρά μόνον στή νάρκη τοΰ όπίον...

— ΕΜΗ Φ ^ Ο Λ Ο Γ ία

Gabriel Mourey.
Μιά ήμέρα, δυό, τρεΐ: ήμέοες.-.δέν έχει ξα- 

νάρθει! Μάταια, κάθε βράδ», άπλωσα ^ρός 
εσένα τά μπράτσα μου. έμόλυνα τήν ίερή 
νύκτα μέ τές φωνές μου, 
στραμταύλιξα μ' ά.τονιά 
τά χέρια μου κι' άπελπι- 
σμένη έσχισα μέ τά νύ
χια μου τή σάρκα μόυ 
πού τόσο αγαπούσες... 
δέν ξαναήίδες !

Κι' όμως εξακολουθώ 
νά ε!μαι_ δική σού, όλο- 
δική σου ! Δέν υπάρχει 
μέσα' μου, πολυαγαπη- 
μένε μου, ούίε μιά γω 
νιά πού νά μή βρίσκεσαι 
πάντοτ’ έκεΐ ! 2 έ σφίγγο* 
απάνω μου ί Μέ τή σάρ- 
κα μου, μέ τό αίμα μου, μέ τήν πνοή μου; 
σ’ άγαπώ, σ' άγαπώ τρελλά !

Είσ ή χαρά μου «ον καί ;ιό μαρτύριό ιιου 
ά ντύμα...

Q λυπήσου με καί γύρισε ξανά κοντά μου.

^  "&pwq vcdo μά(ίκαν  ρ 

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η
(  Νέα σειρά )

Ο κ.Κ.Γεώργιον προς xrtv χ, Μαγίαληνην Χούοη
3 Μαρτίου 1S...

Κ υρ ί,α,
Αρχίζω νά είμαι *πολύ άνήσυ- ί 

χος περί του ίιυτοϋ μου. Είχα 
σήμερα τό άτρ/ευμα τήν εύχαρί- 
στησιν νά σάς γνωρίσω. Έφλυβ- 
ρήσαμβν έπί είκοσι ?*επτά 'χής 
ώρας. Καί αύιό < ήρκεσε νά μέ 
συγκινήσω τόσον, ώστε νά κλεΐ: 
σθώ ένωρίτατα είς τό δώμάτιόν 
μου, γΐά νά σκέπ τωμαι μόνον έοάς... Τήν κα 
τάστασίν μου ούιήν τήν βρίσκω άξιοδάκρντον- 
Τό·μόνον πού μέ ικανοποιεί είνε, ότι αύτήν. 
τήν σιιγμήν σάς γοάφοι, έγώ ό τόσον άνα- 
βλητικός κ ι· γεμίζω καιεβατά ολόκληρα, χω
ρίς νά στενοχωροΰμαι καθόλου, άπε· αντ'ίας 
μάλ Οχα. ν£χω τήν έντύπωσιν ότι έτσι συνε- 
χίζω τήν̂  συνομιλίαν μας καί αιχμαλωτίζομαι 
?κ νέόυ άπό' τήν χάρι·? σας...

Α ! Αν εννοιωθα ότι μπορεί νά σάς έρω- 
τευθώ θά έσχιζα άμέσως τό γράμμα μου... 
Διόίΐ— δέν είν’ έτσι ; —μετά τήν λίγο παράξε- 
νην εκμυστήρευσίν σας πρός εμένα, θά έπρεπε 
νά ήμουν τρελλός, διά νά δοκιμάσω άπέναν- 
τί σας αίσθημα τρυφεροηερ’ον άπό μίαν συμ
παθή περιέργειαν ! Ήμπορεΐτε νά καυχάσθε 
ότι μέ κατίπλήξατε εμένα, πού είχα τόν Εγωι
σμόν νά λέγω ότι τίποτε δέν μ' εκπλήττει. 
Σάς ακούω άκομη νά μοΰ λ'έτε, μ" ενα χαμό
γελο άξιοθαυμάστου προπετείας: «Πρός τί 
ταχα νά ξανο.ίδωθ οΰμε ; Τί· ρόλον μποςεΐτε 
νά παίξετε είς τήν ζωήν μου ; "Έχω ένα σύ- 
ζυγον... καί δύο εραστάς... έναν πού άγαπώ 
κι' έναν πού ανέχομαι... Βλέπετε ότι είμαι ύ- 

νπερβολικά άπησχολημένη...».
Χ Ή  όμολογία σας μ’ έ τάραξε. Τώρα σκέ

πτομαι ότι, διά ν’ άποκαλ ύπτεσθε έτσι είς 
ένα άγνωστόν σας, σημαίνε ι ή ότι δέν άποδί- 
δετε καμμιαν σημασίαν είς τό γεγονός ότι 
έχετε πολλούς ερωμένους, ή ότι δέν σάς ενδιϊ- 
φερε καθόλου ή γνώμη μου. Μοΰ φαίνεται 
οτι περί τοΰ δευίέ^ου πρόκειται κι’ αύτό δέν 
είνε πολύ κολακευ:ικόν γιά μένα, Έν τούτοις '  
πρέπει νά λογίζωμαι εΰcu/ή; π)ύ μοΰ έπ»τ ιέ- 
ψατε νά σά; γράψω καί μ" ένα «ϊσω,» δίν ά- 
πεκλείσατε τήν πιθανόεηία ένός ραντεβού γιά 
νάσυιιομιλήσιομεν κίπως διεξοδικώτερα. "Ω !. 
δέν άναίαίβατε καμμίαν ύποχρέωΛιν. Άλλά 
σάς φαντάζομαι πολύ καλήν, ύπό έκφίνσεις 
κάπως..,κυνικάς.Καίσπεύδω νά σάς είδοποιήα ω 
οτι θά λυπηθώ λίγοάν δέν μ’ άπαντήίετε. '

Αναπολώ τήν θελκτικήν έκκεντρικότητά 
σας καί περιμένω...

Τήν στιγμήν πού πρόκειται νά κλείσω τό 
γράμμα,  ̂μία Ιδέα μοΰ έρχεεαι, μία Ιδέα ή 
οποία μ* ένθουσιάζει. Μοϋ έδηλώσατε ότι 
έχετε δύο εραστάς. Είν* άλήθεια αύτό ; Ή  
μήπως το είπατε διά ν’ άπογοητεύσετε εναν 
ενοχλητικόν πού σάς έλεγε άνόησίες;Ά , άν 
ηταν αύτό τί χαρά !... Γράψτε μου τήν αλή
θεια, μαντάμ, καί Ιδίως λάβετε τήν καλωσύ- 
νην νά μοΰ χαρίσετε όσον σάς είνε δυνατόν 
γρηγορώτερα, λίγη άρα άπό τόν πολύαμον 
χρόνον σας...

Καταθέτω είς τήν άκραν. τών λεπνών δα
κτύλων σας τά πλέον εύλαβητικά φιλιά.

Κώστας Γεωργίου .

Κατόπιν οί χυτοί βραχίο-ές τη; καί οί άπα- 
?„όγραμμοι στρογ-,ύλοι ώμοι τη; άπεκαλύφθη- 
οάν μέ τήν σειράν των καταυγάζοντε; μέ τήν 
αφρώδη, λειόστιλπνον επιδερμίδα των τό ή- 
μιφωτισμένον δωμάτιον, κοίί, όταν, είς μίαν 
κίνησίν της, ί) φοίστα καί τό έσν)φόρι έσω 
ριάσθησαν γύρω άπό τά πόδια της, ιό χυτόν 
καί υψιτενές, ώς υπερήφανος λεύκη, άνάστηαά 
της Λνεδύθη επιβλητικόν, με/α?.ειό δες, υπέ
ροχοι. έν όλω του τη κολλιγραμία, ' έν όλω 
ίου’ τή έκλάμψει.

ΤΙ Ι rov όνειρωδώς εύμορφη εκείνην τήν σίΐγ- 
μΐ,ν ή Μάσιγκα' άλλ* ή εύμορφιά της δέν ήτο 
άπό τάς συνηθισμένος είς τόν θερμόν, ηλιό
χαρη τόπον μας.

Ή το μία ιέα παρθένος έν πλή.ει σφριγη- 
λόιητι, τελεία ήίη γυναίκα μέ τήν καλυδε- 
μίνην φόρμαν ένός χυμώδους σιόματος, όπως 
τό διηαθάνετο κιο είς κάτω άπό τό μακρόν 
νυκτικό της. Τό πρόσωπον της, μέ χαρακτη
ριστικά κανονικά, ίσως περισσότερον τοΰ δέ
οντος κανονικά, ώσάν σμιλει μένα άπό τήν 
σμίλην μεγάλου ακριβολόγου τεχνίτου, ίδ'ως ή 
εύθεΐά μύιή της καί τό έντόνως διαγραφόμε- 
νον πηγούνι τη;, δέν άφή ρει τίποτε άπό τό 
κορμί της, τούναντίον τό συιεπλήρωνεν είς έν 
αρμονικόν σύνολον μοναδικού θέλγητρου. 
Στόμα κανονικόν μέ χείλη σαρκοιδη, μέτωπον 
χαμηλόν, περιστεφόμενον άπό μαλλιά καστα- 
νόχρωμα, μεταξωτά ναί εκτάκτως άφθονα, 
μάτια με- ρ ίου μεγέθους, γαλανά μέ μίαν 
μενεξεδένιαν άπόχρωσιν, πολύ φωτεινά, πολύ 
βαθειά, ουναπήρτιζον ενα γυναικεΐον^ τύπον, 
σπάνιον μεταξύ τών Άτθίδιον, π«ρά ταΐς ό- 
ποίαις ή κομψότης καί ή έ λαφρά. χάρις είνε 
τό κυριώτερον γνώρισμα, ό κανών, ενώ ή τε- 
?εία ώραιότης άποτε?.εΐ έξαίρεσιν.

Ή  Μάσιγκα δέν είχε προικισΟΓ) μέ μεγάλην 
κομψότητα, δέν είχε τίποτε άπό τήν παιγνιώδη 
εκείνην χάριν έπάνο) της, ήτο ακριβώς έκεί-η 
τήν οποίαν είς τάς βορειοτέρας χώρας θεαπ 
ροΰν υποδειγματικήν καλλονήν. Τήν καλλονήν 
ήτις δέν συναρπάζει άλλ* έτιβάλλεται' δ̂ ν 
'διεγείρει πόθους σαρκικούς, άλ’ ά προκαλεΐ 
τόν θαυμασμόν.

Κατά παρόμοιον τρόπον όλοι-μας όταν διά 
πρώτην φοράν άντικρύσαμδν τήν Άφροδίτην 
τής Μήλου, τό ύπεοτέλειον αύιό άριστούργημα 
τών αίώνων, δέν τήν έποθήσαμεν τήν έ- 
Οαυμάσαμεν' μάς έπροξένησεν μίαν βαΟεΐαν 
αϊσΟησιν, μίαν έκστασιν, ένα αληθινά θρη
σκευτικόν οεβαΰμόν... σεβασμόν, διότι πρό τοΰ 
τελείου όλοι μας άποκαλνπτόμεθα.

** *
Λυσιπλόκαμος ήδη ή Μάσιγκα, έστρεψε τό 

κουμπί τοΰ ηλεκτρικού φωτός. Τό δωμάτιον 
έβυθίσθη είς τό σκόϊος, τό onorov μαιαίο)ς 
ήγωνίζετο νά διασχίσω ή άσθειής αναλαμπή 
μιας θαμπόφωτης κανδήλας άπό μπλέ βαθύ 
κρύσταλλον.

Καί έρρίφθη είς τό κρεββάτι της, μετεκι- 
νήθη έδώ κι’ έκεΐ επί μίαν στιγμήν. Τέλος έ- 
τακτοποιήθη καί έμεινεν ακίνητος. Δέν ή- 
κούετο παρά ή άναπιοή της, κανονική μέν, 
άλλά κάπως βαρειά. - '

Έν τούτοις δέν έκοιμάτο. Ήγρύπνει καί 
ή σκέψις της εΐργάζετο, είργάζετο άδιακόπως 
πρός έξεύρείΐν μιά; λύσεως, ένός modus 
vivendi.

Δίδει, έν άντιθέσβι πρός ό,τι γίνεται είς α
νάλογους περιστάσεις μέ τίϊ καλομαθημένα 
παιδιά τών μεγάλων οικογενειών, ή Μάσιγκα 
είχεν άκριβή καί σαφή συναίσθησιν τής κατα- 
σ;άσεως τής οίκογενείας τής. Έγνώριζεν oti 
όλ,η τ, περιουσία των είχε καταστροφή' έγνώ 
ριζεν ότι καί αύτό τό πατρογονικόν των σπίτι 
θά ήναγκάζοντο έντός ολίγου νά έγκαταλείψουν 
διότι ήco βεβαρυμένον μέ διάφορα δάνεια καί 
οί άπαιτηταί έδήλωσαν ότι θά προβοΰν είς 
καιάσχεσιν.

Καί έβλεπεν ότι δέν εμενεν είς αύεούς πλέον 
άλλος πόρος ζωής εκτός τής προσωπικής των 
έογασίας. Άλλά ποιος νά έργασθή ; Ό  πατήρ 
τη ς ; Γέρων ΰπερήλιξ πλέον αύτός, συντε 
τριμμένος εκ τής οικονομικής συμφοράς του 
ή co σχεδόν ανίκανος πρός έργασίαν. Άλλως 
τε καί τί έργασίαν θά έκαμνεν ; Είς αύτήν  ̂
τήν ήλικίαν, άφοΰ διήνυσεν ολόκληρον τόν 
μέχρι τούδε βίον του μέια είς τά έκατομμύ- 
ρια, θά ήτο τώρα δυνατόν νά εκλιπαρήσω 
μίαν θέσιν άντί' ολίγων εκατονταδράχμων 
κατά μήνα, τά όποια χάριν εύ^πλαχνίας θά 
τοΰ έδιδαν οί τέως συναδέλφοι του, οί τρα· 
πεζΐται, οί χρηματισταί, οί όποιοι, άν δέν 
συνέτεινον, τούλάχιστον ηύχοντο τήν έπελ- 
θούααν καταστροφήν, διά νά έπικρατήσουν 
καί νά θησαυρίσουν αύτοί ; Ά  ! όχι... Τοιοϋ·

τον έξευτελισμόν τοΰ πατρός της έέν θά τόν 
έπέτρεπεν ούδ’ αύιή.

Καί άν ούτως έσκέπτειο περί τοΰ πατρός· 
τη:, κατά μείζονα λόγον δέν "θά ήτο δυνα .όν 
να σκεφθή περί εργασίας τή; μητρός τη;,πρός 
ήν άλλως τε καί αύ:ή τελείω; άνίκ ινος ήιο.

Καί ή μικροτέρα της άδελφή ; Νεάνις δεκα
οκτώ μόλις έιών ή Σόνια, μή προφθάσασαι 
νά συμπλί-.ροίσω τάς σποιδάς της, άνίδεο; καί 
άπειρος τοΰ κόσιιου, άναθρεμμένη μέσα είς 
τήν άμέριμνον άνεσιν κο ί τάς άθι^ας άπο- 
λαύσεις, μή έχονσα κάν είσέϊΐ σοφή συιείδη
σήν τού μεγέθοΐς καί τής έκτάσεως τοΰ ολέ
θρου είς όν περιέπεσαν, άσήμαντα πράγματα 
θά ήδύνατο νά εισφέρω εί; τήν οίκογένειάν- 
τηΓ, έλαχίστην συνδρομήν νά^τής παράσχω·

Καί δέν άπέμενε πλέον παρά μία φω .εινή 
ελπίς είς όλην αύτήν τήν μαύρην άπόγνα,σιν, 
ώς φάρος έν μέσο.) φουρτουνιασμένου ώκεανΟΰ, 
τό σκαρδαμνσσον καί γλυκύ φώς τοΰ οποίου, 
έξαστράπτει ώς μία ύπόσχεσις σωτηρίας, ώς 
μία έ θαρρυντική προτροπή είς τούς άγωνιζο- 
μένους έν τώ-πελάγει ναυαγού.·. Δέν άτέμειε 
παρά ό Σώσο:,ό άδελφός της,καί πρός αύτόν, 
ώ ; πρός φωτεινόν καί έλπιδοφόρον φάρον, 
προσηλοϋντο μέχρι τούδε τά βλέμματα αύτής 
καί τών γονέων της. Νέος, είκοσι έξ έτών, μέ 
έπιστημονικήν μόρφωσιν άρτίαν, μέ ψυχήν 
θαρραλέαν καί έσωτερικήν ορμήν καί δρα
στηριότητα, θά ήτο Ικανός ν' άποδυΟή μ’ έπι- 
τυχίαν είς τόν άγώνα τής ζωής καί νά έξα- 
σφαλίϊν) είς τήν οίκογένειάν Toy βίον, όχι πι
θανώς όσον ποότερον πλουσιοπάροχον, όπωσ
δήποτε όμως ά ειον καί άξιοπρεπή.

"Οταν έπήλθεν ή συμφορά ήνο μακράν αύ
τός, έ.τολεμοΰσεν έκεΐ κάτω, είς τό μέτωπον. 
Τρία χρόνια είχαν νά τόνίδοΰν. Τούς έγραφε, 
τό καϋαένο καί ευγενικό παιδί, νά μή λυ
πούνται πολύ, νά μήν άπελπίζωνται, διότι 
αύτός θ' άνελάμβανε διά τή; προσωπικής του 
έργασίας νά συντηρήσω τήν οίκογένειάν του καί 
ν’ άνασυγκροτήσω τήν πατρικήν περιουσίαν.

«... Έδώ έ;οιμαζόμεθα νά μειαφερθοϋιιε 
είς τήν ζώνην τοΰ εσωτερικού, διότι ή ηλικία 
μας πρόκειται σύντομα ν’ άπολυθή. Μή στε- 
νοχωρεΐσθε λοιπόν καθόλου. Σέ λίγο θοΓ είμαι 
κοντά σας...>

Καί όταν πράγματι μετ’ όλίγον άπελύΟη ή 
ηλικία του όλοι τόν άνέμενον μέ, παλμούς 
χαράς- άνέμενον όχι πλέον τό παιδί των καί 
τόν άδελφόν των,άνέμενον τόν προστάτην των.

Άλλ’ ό προστάτης, τήν σ:ιγμήν πού ιόν έ- 
περίμενον νά σπευβη νά έπανευρεθή πλησίον 
τής οίκογενείας του, άργοΰσε παραδόξως νά 
έμφανισθή, καί τήν στιγμήν καθ’ ήν έπρόκειτο 
νά δείξη ότι ζή κάί εργάζεται χάριν τής οίκο- 
γενείαςτου, έπαυσε νά δίδω σημεία ζωής.

Άλλοίμονον !
Έχει διαπιστωθώ αύ:ό άπό πολλοΰ καί φαί

νεται ώς μία λεπτή αδιόρατος, άλλ’ (Αδιάσπα
στος αλυσσις νά συνδέω τά διάφορα γεγονότα 
μεταξύ των, φαίνεται ότι πολλαι μυστηριώ
δεις δυνάμεις συνεργοΰν ώστε τό πρώτον ευ
τυχές γεγονός σειρά άλλων παρομοίων ν’ ακο
λουθώ, καί παραλλήλως επάνω είς μίαν δυστυ
χίαν όγκος άλλ,ων δυστυχιών, ή μία βαρύτερα 
τής άλλης νά συσσωρεύωνται. Βλέπετε ενα 
πλούσιον νά τόν βοηθή ή τύχη συνεχώς καί 
χωρίς νά κινήται, χωρίς νά ένεργή, χωρ ς 
κάν νά έπιθυμή τι πλέον τών όσων έχει, οί 
θησαυροί, ά ; έξ ούρανοΰ, νά συσσωρεύωνται 
καί νά στοιβάζονται είς τά χρηματοκιβώτιά 
του. Καί άντιθέτως βλέπετε ένα πτωχόν νά 
τον πλήττω μέ άκαμπτον ή άτυχία επιμονήν 
συμφοραί έπί συμφορών νά βαρύνουν τούς ώ- 
μονς του, νά κυρτιόνούν ύπό τό δυσβάσια· 
κτον βάρος των τό άνάσιημά του, μέχρι συν 
τριβής πλήρους καίττελείου έκμηδενισμοΰ.

"Εν άπό τά πολλά ανεξιχνίαστα μισιήρια 
καί αυιό. Όπωσδήποτε δέν συνέβη τίπο:ε δια 
φορετικόν καί μέ τήν οίκογένειάν Τώνη. 'Ω 
άν νά μή έφθανεν ή οίκονομική των κατα
στροφή, ή μοίρα ήθέληϊε νά προσθέεη είς 
αύτήν καί τήν απώλειαν τοΰ Σώσου. Καί, ενώ 
ίνοιγον τάς άγκάλας των καί ή[τοίμαζον τού;

' -ττ-ϊβην ΛβηιίΛΗ" νηϊ. rfnimpnm'i- ΪΛνηnr RiA vet

Ιναί δέν είνε άνάγκη νά έκτεθή είς ποιο 
τέναγος δακρύων καί οδύνης καί άπελπισία 
έβύθισε τήν οικογένειαν Τιόνη τό άγγελμα τοΰ 
θανάτου τοϋ Σώ3ου, τού προστάτου των.

"A !... Αύιοκράτορες καί Βχσιλεΐ;, Κυβερ- 
νή'αι καί Καγκβλλάριοι, στρατηγοί καί πολι
τικοί. έάν ή απορούσατε, όχι νά καταμετρή
σετε ενα ένα, άλλά νά φοιντασθή^ε άϋλώς τό 
μέ-ρβ-θος τών συμφορών αί όποϊαι επέρχονται, 
τά ψυχικά καί σωματικά έςείπια είς τά ό 
ποια κατακρη’τνίζονται τόσαι άνθρώπιναι, 
ώίάν καί σάς υπάρξεις, τό βαρύ πένθος, τό 
ό.τοϊον απλώνεται εις τόσας καί τόσας οίκο
γενείας, είς τόσας καί τόσας ψυχός, άν τά έ- 
φαντάζεσΟε όλα ούιά, ασφαλώς θά έπρεπε 
νιι σκεφθήτβ πολύ, πάρα πολύ, κοί τό δίχως 
άλλο θά παρίστατο άνάγκη νά άποβπάσετε τήν 
καρδίαν ά.τότά σπλάχνα σας καί νά έκριζώ- 
σετε κάθε εύσπλαγχνίας συναίσθημα,πριν άπο- 
φασίσετε νά έξάπολύσετε τόν όλεθρον τοϋ πο
λέμου είς .τόν κόσμον. Ναί! (Άκο?Λ»υΘεΐ)

πλέον θερμούς καί τρυφερούς λόγους διά νά 
τόν υποδεχθούν έπαν ερχόμενον, έδέχθησαν τοΰ 
θανάτου του τό άγγελμα. Είχε φονευθή κατά 
τήν διάρκειαν_μιάς άψιμαχίας τήν προτεραίαν 
ά<ριβως τής ημέρας καθ’ ήν έπρόκειτο ν’ ά1 
πολυθ§- 'Ο συνταγματάρχης-διόικητής του 
ϋυνώδευε τό θλιβερόν αύιό άγγελμα μέ τήν 
έκφρασιντών συγχαρητηρίων πρός τούς γονείς 
του διά τήν ηρωικήν αύιοθυσίαν τοΰ υίού των 

Τιμητικά, εύγενή, άλλ’ ανώφελα συγχαρη
τήρια, μέ τά όποια ούτε ό γονεύς, ουτε ό ά
δελφός δύναται ν’ αναπληρώσω τό κενόν, τό 
όποιον δημιουργεί έν τη καρδία του ή απώ
λεια τοΰ τέκνου ή τοΰ άδελφοΰ του.

'Υπέροχοι σελίίες τόλμης χαΐ γοητείας (1 1 )

‘Ο ^δηναϊος Φανζομάς
- -  Μόλις άνοιξης τήν πόρτα θά ’δή; φάτσα 

τό παράθυρο πούχει φώς.
—'Καλά Άκουσε, Μήτσο, καί κύτταξε νά 

κανως ό,τι θά σοϋ ’πώ. Θά κάτσως έκεΐ ποϋ 
ήσουνα πριν έρθω. Ά ν ‘{'ής τίποτα «κοκκινο- 
μούρη'.ες>, θ' άρχίσως να τραγουδάς μ’ όλη 
σου τή δύναμι τό. τραγοΰδι ποΰλεγες καί προ)' 
τήτερα καί θά τρέχής μ’ όλη σου τή δύναμι 
κατά τό Θηιεΐο.

— Κατάλαβα. Γιά νά τογς πλανέψοι.
— Μπράβο ! Κι’ άν ’δή; μπρός άπ’ αύιούς 

τόν Πιτσουνάκη,—τί λές ; θά τόν γνωρίσης 
στά σκοτεινά ;

— Ού ! δυό μίλια άλάρ,α μπορώ νά τόν 
πάρο) κάβο απ’ τό περπάτηαα.

'·— Τότες τό βάζεις στά πόδια χωρίς νά σέ 
πάρουν μυρωδιά κι* έρχεσαι έκεΐ νά μέ είδο- 
ποιήσης. Μπήκες ;

— Ναΐσ>ε! άπεκρίθη ό ποΐς καί έστράφη 
έπί τών βητάιων του, ό δέ Αμερικανός πρού- 
χώρησε πρός τόν ύποδειχθέντα μανδρότοιχον. . 
Ψηλαφών σχεδόν άνέκάλυψε πρός τήν έναντι 
τοΰ έλαιώνος πλευράν μίαν ϋύραν.

Πριν πατή'ΐι τό μάνδαλον έατη καί ήκροά- 
σθη όλίγας στιγμάς. Δέν ήκονετο τίποτε. Πε- 
ριήλί'εν είια όλον τόν μανδρότοιχον. Όπως 
τοϋ είπεν ό μικρός, εύρέθη άμέσως έναντι πα
ραθύρου είς τό όποιον διεκρίνετο φώς.

Ό  Τζών άψοφητεί έπλησίασε καί έκροισε 
τήν θύραν.

— Εμπρός! άνοιξε ήκούσθη έσωθεν φωνή 
βραχνή. ^

Ό  Τζών ήνοιξε καί δι’ ένός ταχέος βλιμ- 
μστος περιέλαβε πάντα τά έν τφ δωματίφ έ- 
κείνω. Ή το άπλούστατα έπιπλωμένον, σχε
δόν όπως έκεΐνο τής Γοργώς, καί ή ·αν συνηγ- 
μένα έν αύτώ τά ϊδια εκείνα πρόσωπα, μέ μό
νην τήν διαφοράν ότι τώρα έλειρεν ό Πιισου- 
νάκης καί εύρίσκετο ό Σπανός. Ό  πατέρας 
τοϋ Μήτσου.

Ό  Τζών είσελθών, ένώ οί άλλοι όλοι τόν 
εβλεπον ήρεμοι, τού; είπ ε:

— Μά έτσι, χαρίς 'καμμιά προφύλαξι, χωρίς 
νά βεβαιωθήτε ποιός είνε, φωνάζετε έμπρός ;

— Σέ περιμέναμε, άπεκρίθη ή Γοργώ, έγεί'· 
ρομένη καί παραχωρούσα τήν θέσιν της είς 
τόν Άμερικάνον.

— Μ’ έπεριμένατε, καλά. Μά άν πριν άπό 
μένα ερχότανε άλλος ;

— Ό  Μοΰλός μάς είδοποίησεν.
— Ά  '· έκεΐνο τό τραγοΰ*ι του...
— Ναί, άκούεται καθαρά ώς έδώ.
— Σπανέ, σέ συγχαίρω για τό παιδί σου, 

είπεν ό Τζών. Διαβολάκος πρώτης τάξεως αύ
τός ό Μήτσος σου.

— ”Ε, τί νά κίνης, άπεκρίθη ό Σπανός μέ 
αυταρέσκειαν, εμοιασε τοΰ πατέρα του.

— Ναί, άλλά ό πατέρας του, έκαμε συνω- 
φ(Τυούμενος ό Τζών, πολύ λίγο θαρρώ φρον
τίζει γιά τό παιδί του πού τώχει χειρότερα 
κι’ άπό σκυλλί!

— Τί, σοΰπε καί σένα τό μπαγάσικο, παρά
πονα ; έκαμεν ό Σπανός έκτείνων πρός άόρι- 
στον διεύθυνσιν άπειλητικώς τήν χεΐρα. Έτσι 
κάνει σ’ όλον τόν κόσμο καί...

- - ’Εκθέτει αϊικα τόν καϋμένο τόν πατε
ρούλη του ! διέκοψε γελών ό Αλεξανδρινός.

— Έσύ νά κάνης τή δουλειά σου !
— νΕλα, ΟκασμόςΊ άνέκραξεν όργίλως ό 

Τζών, δέν έχουμε καιρό γιά χάσιμο. Έτουρ- 
τούριασα ώσπου νάρθω έδώ γιά νά κυττά- 
ξουμε τις δουλειές μας. (Ακολουθεί)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γιοϋντεξ
Πρόσφατος είνε άκόμη είς τούς Αθηναίους 

η πρωτοφανής διά τά κινηματογραφικά χρο
νικά επιτυχία τοΰ πολυκρότου άστυνομικοΰ 
έργου, ή 9 ως .<αί ψυχή τοΰ ότοίου εΐ ε ό θρυ
λικός, ό αθέατος, ό αήττητος Γιοΰντεξ, ό μβ- 
γαλόκαρδος προστάτης τών άδικουμένων καί ό 
άδυισωπητος τών άδικούντων τιμωρός.

Γιοΰντεξ ό κόμης Ζίκ ντε Τςεμέζ είς τό 
πραγμα < ικόν όνομά του—, βοηθού μένος υπό 
τβΰ μικι,οιέρου άδελφοΰ του Ροζέ, άνελοβε, 
6ι Ιερού καί άλυτου όρκου απένανη τής μη- 
τρός του, νά έκδικήσω τόν θάνατοί τού πα- 
τρός του,̂  τι μωρών άμειλίκτως τόν τραπεζίτην 
Φαβρώ, ένα σκληοοτράχηλον καί έγωπαθή άν
θρωπον, όστις, επειδή ή κόμησσα ντέ Τρεμέζ 
ήρνήθη νά ικανοποιήσω τάς βαναύσους ορέ
ξεις του, έφερε διά τών χατσχθονίων ενερ
γειών του τόν σύζυγόν της είς τήν οικονομι
κήν καταστροφήν καί μετ’όλίγον εί; τόν τάφον.

Πράγματι ό Γιοϊντεξ κατορθώνει νά περι- 
αγάγη δι’ ένός ναρκωτικού τόν Φαβρώ t Ις νε
κροφάνειαν καί κάμνων νά πιοτεύσω ό κόσμος 
διι είνε νεκρός,  ̂ τόν όπάγει έπειτα άπό τόν 
τάφον του, τδν έπαναφέρει είς τήν ζωήν καί 
τόν καταδικάζει νά παραμείνω διά ζαής έγ
κλειστος είς ένα ά'όκρυφον κελλίον. ‘Υπήρχεν 
δμως καί εις αντίπαλος. 'Η Διάνα Μόνη, μία 
τρομερά γυναίκα, πρός τήν όπόίαν ό Γιούν- 
τεξ, τιμωρών τόν Φαβρώ, έρχεται είς σύγ· 
κρουσιν καί καταστρέφει τά σχέδιά της, διότι 
αυτή άπό πολλοΰ ύπεδύειοτόν ρόλον τή; έρω- 
μένης τού πλουσίου τραπεζίτο", διά νά σφε·ε- 
ρισ&ω μίαν ημέραν τά εκατομμύριά του. Καί 
ο άγών μεταξύ τού Γιοΰντεξ καί τής Μόντι 
αρχίζει άγριος, λυσσώδης, άμείλικτος. 'Η 
Διάνα προσπαθεί ν’ άποο τάσω τόν Φαβρώ άπό 
τάς χεϊρας τοΰ Γιοΰντεξ καί διά νά τό έπι- 
τύχω στρέφω *ήν προσοχήν της πρός τήν θυ
γατέρα τού τραπεζίτου Ζακελίναν χήραν'Ώμ- 
πρΰ, μίαν θαυμαστήν τήν ψυχήν νέαν γυναίκα, 
ευγενη άριστοκράτιδα καί εκτάκτως ώραίαν, 
η όποία, μετά τόν υποτιθέμενον θάνατον τοΰ 
πατρός της, δωρεΐ όλην τήν μεγάλην κλήρο 
νομίαν της είς τούς πτωχούς καί αυτή άφιε- 
ρωνεται με την προσωπικήν της εργασίαν είς 
τήν  ̂ ανατροφήν τοΰ μοναδικού τέκνου της 
Ιωαννου. Ο Γιοΰνιεξ άφ" ετέρου ερωτεύεται 

σφοδρώς τήν Ζακελίναν καί περιέρχεται είς 
τό δεινόν δίλημμα : ή ν’ αποδώσω εις αύτήν 
τον πατέρα της ελεύθερον, καταπατών οΰτω 
τόν ιερόν όρκον του, καί νά ζητήσω τ ήν χεΐρα 
της, ή νά καταπνίξω τήν φωνήν τής καρδίας 
του καί ν άφήση τόν Φαβρώ ν’ (ίποτίσΐ) μέχρι 
τέλους τήν τιμωρίαν του. Μία σπαρακτική 
τραγωδία πλέκεται ούτω περί τήν άτυχή Ζα
κελίναν. Επί τέλους ό Γιοΰντεξ κατατροπώνει 
πλήρως τήν τρομεράν Μόντι, καί σώζει άπό 
τους ονυχάς της τήν Ζακελίναν, ή καλοσύνη 
τής οποίας μαλάσόει τήν καρδίαν τής κομήσ- 
σης ντέ Τρεμέζ καί λύει τόν υιόν της τοΰ με
γάλου όρκου του έπιτρέπουσα είς αύτόν ν’ απο
δώσω τή̂  ελευθερίαν είς τόν Φαβρώ. Τούτου 
έπιτευχθεντος, ο Γιοΰντεξ νυμφεύεται τήν Ζα
κελίναν καί υπό τό όνομα τοΰ κόμητος Ζάκ 
νχ® Τρεμέζ —τό πραγματικόν όνομά του— ζή 
μαζι της άποσυρόμενος είς τό κτήμα του ντέ 
λά Φονταί, ήσυχος καί ευτυχής, δίχως νά υ
ποπτεύεται ότι γνωρίζει κανείς τό περιπε
τειώδες παρελθόν του καί νά φαντάζεται ότι 
πέπρωται ν αναλάβω έκ νέου τόν ρόλον τοΰ 
εχδιχητοΟ και τό όνομα τοΰ Γιοΰντεξ.

Δύτη,  ̂ μέ γενικωτάτας γράμμάς ή πρώτη 
σειρά τών  ̂επεισοδίων τοΰ υπερφυούς ήρωος. 
Εχοντες ύπ’ ό̂ψει τήν προγενεστέραν ταύτην 

δβάσιν του οι άναγνώσται τής «Σφαίρας», θά 
παρακολουθήσουν εύχερέστερον τήν άρχομένην 
κατωτέρω σειράν τών δώδεκα vfcov έπεισο- 
δΐων· 0 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

I .  - Ρ Ο Ζ Α .
Δέν είνε πολλά έτη άφ’ δτου ένας πλούσιος 

Αμερικανός, ό Τζίμ Μίλτον ήλθε νά κατοι
κήσω είς τήν γνωστήν  ̂ύπό τό όνομα "Αρμπουά 
επαυλιν, γειτονεύουσαν πολύ μέ τό κτήμα ντέ

Φροντέ. Εΐτ§ ένεκα τοΰ χαρακτήρος του, 
ειτε δι άλλους λόγους άφορώντας μόνον αύ- 
tov, ό Τζίμ Μίλτον εις ούδένα άνεκοίνωσε τήν 
παραμικροτέραν λεπτομέρειαν τοΰ παρελθόν
τος βίου του, ούδε τά αίτια άτινα τόν έξη- 
νάγκασαν ιά έγκαταλείψω τήν μακρυνήν καί 
εύτυχή πατρίδα του καί νά έλθη είς Γαλλίαν,
δ| -,| νΑ F'fvn -r· -fT~ f1 ΰ ri

τών Παρισίων. Μη έπιθυμών, προφανώς, νά 
συνάψη σχέςεις, έχρη ι ιοποίει τόν καιρόν του 
είς μακρυνΓ ς έκδρομάς έπ’ αύ:οκινήτου, εΐιε 
είς έπιστημονικάς εργασίας, είς τάς οποίας έ- 
πεδίδετο ύπό συνθήκας εντελώς μυστηριώδεις 
καί άποκςύρους, συμμετέχοντος είς αύτάς καί 
τού πισ'.οΰ καί άρωσιωμένου γραμματέως του 
Βίλμπουρ .Όσμπορν, έπί τήν έχεμύθειαν τοΰ 
οποίου έφαίνετο έχων τυφλήν έμπιστοαΰ·“ην.

Ό  παράξενος αύεός βίος του διήγειρε τήν 
περιέργειαν καί τάς ύτονοίας τών χωρικών. 
Άλλοι έλεγον : «Είνε ένας μανιακός!» Ά λ 
λοι έβεβαίουν κινοΰντες χαρακτηριστικώς τήν 
κεφαλήν : «ΕΓνε ε ας τυχοδιώκτη;!...»  Ό-αν, 
μίαν ημέραν, πρός γενικήν κατάπληξιν, έ,θα- 
σεν είς τήν έπαυλιν μία νεαρά κόρη, έξαιρε- 
τικώς εύμορφη, χαριτωμένη, με μαλλιά μα> ρα, 
μέ βλέμματα βελούδινα καί μειδίαμα αγγελι
κόν. Τήν επαύριον έγ ώσθη δτι ή νεοελθοϋσα 
ώ.ομάζετο Ρόζα, ο τι ήτο θυγάτηρ τοΰ Τζίμ 
Μίλτον καί on άφοΰ συνεπλήρωοε τάς σπου- 
δάς της είς μίαν άνωτέραν σχολήν, έπανήρ- 
χετο νά ζήαη πλησίον τοΰ πατρός τη:. Έπι- 
στεύθη τότε ότι έπί τέλους ό ’Αμερικανός Όά 
μετέβαλλε τήν ζωήν τής μονώσεοκ,βν τη όποία 
έζη έως τότε. Άλλ’ ούδεμία μεταβολή έπήλθε. 
Ή  είσοδο, τής έπαύλεως παρέμενεν έπιμόνως 
κλειστή καί, πλήν μερικών καθηγητών, μεια- 
κληθέντων έκ Παρισίων διά νά τελειοποιή
σουν τήν μόρφωσιν τή; Ρόζας, ούδεί; άλ'ΐ ος 
δ εσκέλισε τό κατώφλιον τής κατοικίας τοΰ 
Άμεςικανοΰ. Κοί ό βίος αύτός ούδόλως έφαί
νετο νά έστενοχώρει τήν Ρόζαν, ή εις, πάντοτε 
εύθυμος καί γελαστή, ήγάπα τόν πατέρα της 
όσον καί αύτός εκείνην.

Μία όμως έπίσκεψις τοΰ Ζικντέ Τρεμέζ, 
διά κάποιαν ύπόθεσιν άφορώσαν χόν με
σότοιχον όστις διεχώριζε τούς κήπους τών δύο 
έπαύλεων, συνετέλεσεν ώστε να μεταβληθή 
άρδην ή ζωή τών έ· οίκων τής βίλλ·>ς ’Αρ- 
μποια. Ό  κύριος Τρεμέζ, παρά πάσαν ελ
πίδα του, εύρεν είς τό πρόσωπον τού Τζίμ 
Μιλτον ένα τέλειον τζέντλεμαν, ενα έξαιρετι- 
κώς πολιτισμένον καί εύγενή άνθρωπον. Καί 
οί δύο άνδρες συνεπάοηίαν άμέσως καί άμοι- 
βαίως άλλήλους.

Προικισμένοι άμφότεροι διά μεγάλης άντι- 
λήψε'ος καί διαισθητικής ίκανότητος, ήννόη- 
σαν ό είς τόν άλλον καί κατέστησαν φίλοι 
εγκάρδιοι καί έμπιστοι- καί μετ’ ολίγον, ό 
Τζίμ Μίλτον, κρίνων ότι εύρεν έτί τέλονς 
ένα θετικόν καί έμπιστον φί?ον είς τόν κ. 
ντέ Τρεμέζ, άφηγήθη είς αύτόν τήν ζωήν του.

Κληρονομήσας κολοσσιαίαν περιουσίαν καί 
έπιθυμών νά καταστή επωφελή; είς τήν άν- 
θρωπότητα, χάρις είς τήν εφευρετικήν Ιδιο
φυίαν του, κατέκτηΊε τήν γενικήν ύπόληψιν 
καί έκτίμη Jiv καί είχε δημιουργήσει μεγάλην 
φήμην, άπό τοΰ τριακοστοΰ ήδη έτους τής η
λικίας του. Τό μέλλον διηνοίγετο εύρύ καί 
φωτεινόν ένώπιόν του. Άλλ’ έν τραγικόν δυ
στύχημα ήλθε ν’ άνακόψω τόν δρόμον του. 
Ή  σύζυγός του τήν οποίαν έλάτρευε καί ή 
μικρά κόρη των εύρον οίκτρόν θάνατον είς 
μίαν σιδηροδρομικήν σύγκρουσιν. Ή το  πολύ 
σκληρόν τό πλήγμα καί διά νά μή χάση τό 
λογικόν του κατέφυγεν είς τήν Γαλλίαν.Άλλά 
καί παρ’ αύτό θά ύπέκυπτβν ίσως είς τήν ο
δύνην ή όποία τόν κατέτρω^εν, εάν ένα πρωί 
ένφ περιεπάτει μόνος του είς τό δάσος Φον- 
τσινεμπλώ δέν έκινεΐτο ή προσοχή του άπό 
ένα άσθενικόν κλαυθμήρισμα. Προστρέξας είς 
τό σημεΐον όπόθεν προήρχετο τό κλαυθμή
ρισμα αύτό, άνεκάλυψεν έγκαταλελειμένον έν 
μέσφ τών θάμνων ένα μικρό κοριτσάκι, τό 
όποιον έκλαιγβ πειναομένον, .φοβισμένων, ά
γων ιοΰν. Μόλις τό άνήνειρεν είς τούς βρα- 
χίονάς του, έπαυσε νά κλαίω. Ένστικτωδώς έ- 
νεθυμήθη τήν μικράν κόρην του. ή καρδία 
του συνεχινήθη διά τό άτυχες αύτό χερουβείμ, 
τό όποιον, θερμανθέν είς τάς άγκάλας του, 
ήρχισε νά μειδιά άγγελικώς, καί άπεφάσισε νά 
τό κρατήση, νά τό άναθρέψη, νά τό κάμη 
θετήν κόρην του, ϊν! άντικαταστήίη δι’αύτής 
τήν άπωλεσθεϊσαν πραγματικήν τοιαύιην.

Καί άφωσιώθη άμέσως είς τήν ανατροφήν 
της, ήτις τοΰ λοιπού θ ' άπετέλει τόν μόνον 
σκοπόν τοΰ βίου του. Τήν ώνόμααε Ρόζαν, 
καί ή Ρόζα, όταν έμεγάλωσε καί ήλθεν είς 
θέσιν νά εννοήσω ό,-n έπραξεν υπέρ αυτής ό 
θετός πατήρ της, άνεαπεκρίθη είς τήν στορ
γήν του μέ μίαν άπέραντον, τρυφεράν ευγνω
μοσύνην, μεθ’ ής καί τό υίϊκόν φίλτρον συν- 
ανεμ'γνύεto.

..."Ιδού τί ό Τζίμ Μίλτον άφηγήθη είς τόν 
κ. vce Τρεμέζ, όστις μετά συγκινήσεως τοΰ 
έσφιξε θερμώς τήν χεΐρα. Άπό τής στιγμής 
5νΓ'·η- -Τ— . κίΐλΐί'ε Ο' ί Τ»·· φ{.

λ ον. Τήν έπομένην ό Τζίμ Μίλτον καί ή 
Ροζα άνταπέδιδον τήν έπίσνεψιν είς τούς ένοι
κους τοΰ κτήματος ντέ λά Φονταί.

Ή  κόμηΜα Ζανελίνα, εΰθύ;ιάπό τής πρώ
της συναντήίεώς της έμ ι̂νεν ένθουσιασμένη 
από τήν «αλωσύνην τής Ρόζας, τήν όποιαν 
πάλιν κατέθελξεν ό χαριτωμένος Γιαννάκης, 
ό μικρός υιό; τών ντέ Τρεμέζ. ·

Καί έκεϊνο τό όποιον ή ο μοιραΐον έπήλθεν... 
Ό  θελκτικός πρίγκηψ, τόν όποιον ΰλαι αί 
νεαραί παρθένοι ονειρεύονται, ένεφανίσθη είς 
τά όμματα τής Ρόζας ύπό τήν μορφήν τού 
Ροζέ ντέ Τρεμέζ, όστις συγκατο'νκει μετά τοΰ 
ά*ελφοΰ του Ζ ικ. Ό  Ροζέ ευρεν επίσης τήν 
Ρόζαν θαυμαοίαν, καί ό έρως είσέ5υ εν είς 
τήν κιρδίαν άμ·ροτέρων. Τό τρυφερό> είδύΑ.- 
λιον ηοχισε, χωρίς Ιπί τινα καιρόν νά έπέ*θϊ| 
καί ή έ ζωτική έχμ 'στήοευσις. Τέλος, ένα δει- 
λινόν, ένφ ή Ρόζα, ρεμβώδη;, περιέφερεν ά 
σκοπα τά βλέμματά τηα είς το άνθισμένον καί 
μυροβολοΰν πάρκο, ό Ροζέ ένεφανίσθη ένώ
πιόν τη;.

— Καλημέρα Ρόζα! —Καλημέρα Ροζέ!
Έπηκολούθησε μικρά σιγή κατά τήν διάρ

κειαν τής όποιας τά βλέμματά των συνηντή- 
θησαν, αί ψυχαί των ήνώθηίαν καί ό Ροζέ 
συνώψΐίεν είς μίαν φρασιν τό έρωτικόν ποίη
μα, τό όποιον συνέθετεν ή καρδία των :

— Δέν είνε αλήθεια ότι άγαπώμεθα ;
— Ώ  ! ναί, Ροζέ, άγαπώμεθα !
Καί ένφ ό άδελφός τοΰ Ζίκ τήν έσυρε 

διακριτικά πρός εαυτόν καί άπέθετε τό πρώ
τον φίλημα είς τό κρινώδες μέτωπόν της, τό 
όποιον μέ παρθενικήν αθωότητα τοΰ προσ- 
εφέρετο, ή Ρόζα, φρικιώσα, έξηκολούθηβε :

— Τώρα έννοώ!... Έκείνη ή χαρά πούέδο- 
κίμιζα όταν είσθε κοντά μου., έκείνη ή λύπη 
πού μ’ έπιανε, όταν έφεύγατε—τώρα έννοώ ! — 
ή τον ό έρως !

— Ναί, Ρόζα...καί σήμερα άμέσως, αν μού 
τό επιτρέπω ·> θά παρακαλέσο) τόν άδελφόν 
μου νά ζητήσω τόν πατέρα σου νά γίνη; 
δική μου.

— Είμαι βεδαία, ότι ό μπαμπάς μου μ* εύ- 
χαρίστησιν θά τό δεχθώ·

Kui, ένφ μία σκιά διήρχετο άπό τό βλέμμα 
της, προσέθεσε :

— Φέρετε ένα μεγάλο όνομα, κύριε Ροζέ... 
κόμη;!. ..  Έγώ είμαι ενα πτωχό παιδί πού 
τό βρήκαν στό δρόμο.

— Τί σημασίαν έχει αύτό άφοΰ σ’ άγαπώ 
καί θά σοΰ δώσω τ’ όνομά μου.

— Ένα μυστήριον πλ .νάται γύρω άπό τήν 
γέννησίν μου. Ούδέποτε ό κ. Μίλτον κατώρ- 
θωσε ν’ άνακαλύψη τό έλάχιστον ίχνος τής 
άληθινής καταγωγής μου.

— Ρόζα, διέκοψεν ό Ροζέ, ή καταγωγή σου 
δέν μ' ενδιαφέρει καθόλου. Σ ’ άγαπώ, θά σέ 
κάμω σύντροφον τή; ζωής μου, φύλακα άγ
γελόν μου...

— Ναί, αύτό θέλω κι’ έγώ μέ όλη μου τήν 
καρδνά. "Ως τόσο, τή στιγμή αύτή πού μοΰ 
μιλάτε, ένας φόβος μοΰ έρχεται.

— Ποιός ;
— Δέν θέλω νά σάς λυπήσω' όμως πρέπει 

νά σάς άποκαλύψω κάτι πού έ κράτησα μυ
στικόν κι’ άπό τόν πατέρα μου άκόμη...Ροζέ... 
Άπό κάμποσον καιρόν έχει άρχίσει νά μέ 
πιάνω μιά παράξενη ταραχή, κάποιος φόβος 
άνεξήγητος... Σέ ώρισμένες στιγμές καί τό 
βράδυ Ιδίως, όταν είμαι μόνη, μοΰ φαίνεται 
ότι ή ψυχή μου φεύγει άπό τό σώμα μου καί 
πλανάται μακράν άπ’ αύτό... καί τότε μένω 
σάν ένα κουρελάκι πού τό φέρνει έδώ κι’ έκεί 
ό άνεμος, χωρίς ψυχήν, χωρίς θέλησιν, χωρίς 
δύναμιν. Έπειτα μέ καταλαμβάνει έ;ας άλ
λος έφιάλτης άκόμη τρομερώτερος...νομίζω 
ότι κοντά μου, πολύ κοντά μου, περιφέρεται 
ένας κακός ίσκιος, ένα φάντασμα άπαίσιον, 
τό όποιον προσπαθεί νά μέ άπομακρύνη άπ' 
τά κάθε τί πού άγαπώ, άπό τόν πατέρα μου, 
άπό σάς καί μέ σπρώχνει μέ δύναμιν πρός 
μίαν άβυσσον ερεβώδη, άπροσμέτρητον... Κοί 
αύτήν τήν στιγμήν παγώνω ολόκληρη...Αίσθά- 
νομαι νά μέ όδηγή μία δύναμις άκατανίκητος. 
Έ χω  τήν έντύπωσιν ότι είμαι μία ζώσα νε
κρά...Πηγαίνω...πηγαίνω... δέν ξέρω ποΰ... 
είνε φρικαλέον.

— Ροζα I
— Τότε συλλογίζομαι μήπως αύτό τό κα

κόν πνεύμα πού προσπαθεί νά μέ κατακυ
ριεύσω δέν είνε μία άναθυμίασις, μία έκδή- 
λωσις τοΰ παρελθόντος μου πού δέν γνωρί
ζω...καί μήπως αύτό τό κακό πνεϋμα δέν θέ
λει νά μοΰ επιβάλω κάποιαν έκδίκησιν μα
κρυνήν, μυστηριώδη, τής όποιας θά είμαι ταύ- 
τοχρόνως τό όργανον καί τό θύμα !

(’ \ ''-λοθεΐ).
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Άβρά μου δεσποινίδια, ποΰ έπιμένείε νά 
θέλετε τήν άλληλογραφίανμου,μεγάλη τιμή μου 
κι’ εύχαρίστησις αύτό, θά μέ συγχωρήσετε ό
μως πού δέν έχω καιρόν, άτυχώς, ν’ άπαντώ 
οΰτε είς όλ«ς, ούτε έγκαίρως καί έν έκτάσει. 
Μή ιιβύ παραπονεΐσθε λοιπόν, διότι, σάς τό 
βεβαιώ, ή άμέλειά μου δέν προέρχεται άπό 
άδιαφορίαν. Καί κάτι άλλο : Τά γράμματά σας 

w μή μοΰ τ’ άπευθύνετε πλέον διά τοΰ πόστ ρε- 
οιάντ, διότι ή διανομείς μ’ εχει πάρει άπό 
πολύ κακό μάτι, δέν ξεύρω γιατί -  μήπως ξεύ- 
ρειε σείς; Γράφετέ μου «Διπλωμάτην». Γρα
φεία «Σφαίρας».

— Συριανές καί Αθηναίες. Παρηγορήσατε 
ϊνα θλιμένον νέον. Γράψατε «Όνειροπόλο/» 
p. r. Άθήναι.

— ’Ανταλλάσσω c. ρ. μέ νέους άπαξάπαντας 
«Καϊνάρα» p. r. Άθήναι.

— Άνταλλάσσω c. ρ. μέ νέας άπαξαπάσ -ΐς 
«Ραμανταμά» p.  r .  Άθήναι.

— Ούρανία.... Μά πρό; θεοΰ άκόμα ; Περι
μένω μά βιάζομαι πολύ βιάζομαι! «Rose 
Printemps».

— Άνταλλάσσω έπιστολάς κι' c. p. παντα
χόθεν. Γράψατε Ε. A p. r, Μιτυλήνην.

Ποία είνε ή καλλίτερα εύχή ; — Ή  
έπιτυχεστέρα ώς τοιαΰιη βραβευθήσε- 
ται μέ ένα πολύ ώραΐον έργον «οί Κρη 
τικοί Γάτοι». Αποτελέσματα δημοσιευ- 
θοΰν είς φύλλον 27 Μαρτίου. «Rose 
Printemps» p. r. Παλαιόχωρα Κρήτης

— Άνταλλάσσω έπιστολάς καί κάρτας μέ ά
παξάπαντας. «Φρικτον λάθος», ’Ιωάννινα.

— Άνταλλάσσω c. p. πανταχόθεν. «Μαγευ- 
μένη Θεά». Σκούρα, Σπάρτης.

— Άνταλλάσσω c. p. μέ νέους Σπάρτης. 
Διεύθυνσις· «Θυγάτηρ Ταΰγετου», Σκούρα, 
Σπάρτης.

— Ζητώ δι’ άλληλογραφίας νά γνωρίσω νέβν 
ζωηράν μέ σοσιαλισιικάς ίδέας. Γράψατε ύπό 
τά στοιχεία Σ. X. p. r. Βόλον.

— Ώ ραΐον φύλον ! Παραπονοΰμαι ! Ναί, 
παραπονοΰμαι, γιατί δέν βρέθη<ε μιά Σας νά 
μοΰ γράψω καί μένα ποϋ μέ τόση όρεξι μπήκα 
στό σαλόνι τής άγαπητνς «Σφαίρας», «γιά 
ένα ώμορφο, όπως έγραψα, σκοπό». Γιά άνα- 
θεωρήστε τήν πέμίιτη δήλωσι στό φύλλο τή; 
8 ης τοΰ μηνός Φεβρουάριου καί θά δή:ε πώς 
είνε πολύ δίκαιο τό παράπονό μου ! Καί δέν 
πιστεύω νά μ’ άφήσως μ' αύτό Σύ, ποϋ σκορ
πάς τόσες χαρές, Γυναίκα ! «Φ,λήδονος», p.r. 
Δράμα. /

—-Δέχομιι άνταλλαγήν c. p. καί έπιστολών 
μετά Κυριών καί ΔεσποινίΟων, προτιμωμέ- 
νων τών έκ Κεφαλί^νίας τοιούτων, Ινα διά 
τού μέσου τούτου διέρχομαι ώρας εύχαρίστους 
είς τόν έρημικόν τούτον σταθμόν. «Γαλαρίας», 
Σιδ)κόν Σταθμόν Λιανοκλαδίου Λαμίας.

— Στρατιωτικοί! Προτείνω άλληλογραφίαν. 
Σκοπός· άνακούφισις. «Ή  Μανούλα σας», 
p. r. Σμύρνην.

— Νέος, διατελών άπό διετίας καί πλέον 
είς τό Μέτωπον, ζητεί άλληλογραφίαν c.*p. 
καί έπιστολών μετά δεσποινίδων άποκλειστι- 
κώς έκ Λαρισσης καί καλών οικογενειών πρός 
άνακούφισίν του έκ τής μονοτονίας τού Με
τώπου. «Περιπλανώμενος Ερημίτης», 2 ο; 
Λόχος Πολυβολων, 4ον Σύνταγμα Πεζικού. 
Τ . Τ. 908, Μέτωπον.

Ποιά καρδιά παρθενική 
καρδιά γλυκείας παρθένας 
θά μοϋ γιατρέψω χή καρδιά 
μ’ ενα γλυκό της νεύμα.
Μ" ένα της γράμμα ολόθερμο 
παρηγοριά γεμάτο 
θά χύσω σέ μέ τό βάλσαμο 
ποΰ παρηγοριά δέν έχω.

Απαντήσατε' «ΧΑ.ΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» 
Poste restante, Αθήνας.

— Απελπισμένος έφεδρος ζητεί άλληλογρα
φίαν πρός άνακούφισίν τής άπελπισίας του μ« 
δεσποινίδας 18 -2 ό  έτών. Προτιμώνται Α θη
νών, Πειραιώς, Σμύρνης, Λεβαδείας καί Α τα
λάντης. Σκοπός ό γάμος. «Φύλαξ τής τιμής», 
p. γ. Κυπαρισσίαν.

— Έ λ α .ά π '  τί>ν πόλεμο — Άσε τόν “Αρη 
κι' έλα κοντά μου—όπως σ' έκάλεσε αύτός σέ 
καλώ—. Καιρός έπέρασε μή μένω? μακρυά 
μου—καί μόνο μ'άνάμνησι ή δύστυχη ζώ .— 
'Ασε τούς βράχους κι' ελα μονάχος τά χαρα
κώματα άφησε πειά— θά μάς προσμένω καί 
πάλι ό βράχος — κ* οί δυό πνοές μας θά γί
νουν μιά. Γεωργία Τσιριγώτη

— Είς έρώιησίν μου «τί εΐιε ιύιυχία κλπ.» 
άπήν τησαν 19. Καλλίτερα άπάντηοις έστάλη 
ύπύ τοΰ κ. Βασιλείου Μακρυγένη, όστις καί

έβραββύθη. 'Επίσης πολύ ώραΐαι αί άπαντή 
σεις κ. Βαρβαγιάννη, Δ)δων Μ. X  καί «Α
πογοητευμένης Ίδείτιδος». Eduard Altmann.

— Ναυτάκι ζητεΐ άνταλλαγήν C. p .  πρό; 
διασκέδασιν τής μελαγχολικής του ζωής. Προ- 
τιιιώνται δεσποινίδες ’Αθηνών, Πειραιώς. 
«Rose de Mai» p; r .Αθήνας.

Α Φ ΙΕ Ρ Ω Σ Ι^

3 1 ά ρ ιη ν ε  όέν ζην δέ^ω
"Οταν τή νύχτα σιωπηλά ή φύσις ήιυχάζει 
καίτό φεγγάρι τις χλωμές ά (τΐδες του σκορπάει, 
τότε κι’ έγώ σηκώνομαι στό μνήμα της νά πάγω 
καί τό κανδήλι τό σβυσιό ν’ άνάψω γιά ένθύμιο.
Ό.ιόνος ποΰμεσ’τήν καρδιά εΐνεέμφωλιασμένος 
άφίνει μι» διέξοδο στή θλίψι τή μεγάλη, 
καί στεναγμοί καί δάκρυαπληροΰν τόνάγιοτόπο, 
καί δάκρυα μουσκεύουνε τόν πέτρινο σταυρό.
Είναι τό μόνο στόλιίμα ποΰ φέρω 
ώ άγάπη! γιά συντροφιά στόν ύπνο σου 
άλλ'άπόιύτά τάδάκρυα δενέχω νάσοΰπροσφέρω, 
παρά αύτήν μου τή ζωή. Πάρτηνε δέν τήν θέλω 
βαρέθηκα δίχως έσέ στόν κόσμο πιά νά ζώ.

Μάρχος Σκλάβος

Γ . Βιιϊανον. Έστάλησαν. Μόνον τό είδύλ- 
λιον υπάρχει είς β βλίον.—Παππαδέλην. Συν
εργασία δεκτή. - Νίκον Ζάν. Θά στοιχίσω δρ 
7,80 καί νά τό στείλετε καθαρογεγραμμένον. 
Άγησ. Παυλόπουλον. Στέλλονται τακτικά καί 
μάλιστα μάς έπεστράφησαν καί μερικά. Τά 
ξαναστέλλομε καί πάλιν. Συνδρομή λή ·ει τή 
28q Μαριίου. Σ Παπακώσταν. Τόμος έστά
λη. Εύχαριστουμεν θερμώς.—Στυλ. Μπού:ην. 
Άπό τό γραφεί jv μας στέλλονται τακτικώς.— 
Δ. Κόττην. Έστάλη καί ό τόμος.—Μαρ. Σκλά- 
βον. Διόci περιμένουν τήν σειράν των.—Σά-κη; 
Είς φύλλα δραχαάς δέκα. — Ν. Μαυροφόνον. 
Άντίτιμον είς τήν παλαιάν τιμήν.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ κ. «Στρα- 
τιο>τικού 'Ιππότου», Pappadelis Ver. Angelo 
Γ.Τζεδάκη, Ν. Δεληνασίου, Έμ;χ. Μπιρμπίλη, 
Δηα. Α. Κόττη, Ζτχ. Παπαδάκη.

Κωνστ. Συρΐ/ον, άντιπρόσωπον «Σφαίρας» 
έν Πόρτ-Σάϊδ. ΈνεΥράφησαν συνδρομηταί οί 
κ. κ. Δ. Φωτόπουλος, Α. Παράδεισος, Εύάγ. 
Γερασίμου, Στελ. Τσεβρίνης, Γ. ’Αρβανιτό- 
πουλος, Χριστόδ. Ίερωνυμίδη; καίΝικ.Δαμ- 
πρινουδάκης.

$ * [Ύ λ  ψ ευ δ ω ν τ μ α  τ ο υ  192η ^
( Έ κ ά σ τ η  Ιγ κ ρ ισ ις  ή ά ν α ν έω σ ις  διΛ τ ό  1920 δρ α χμ ή  

μ ία . Ο Ι έγ κ ρ ίν ο ν τ^ ς ψ ε υ δ ώ ν υ μ η  π ρ έπ ει νά μ α ς γ ρ ά 
φ ο υ ν  τ ό  δν ομ α  κ α ί τ ή ν  δ ιεύ ίπ Λ σ ίν  τ ω ν . )

«Φιλήδονος», «Γαλαρίας», «ΓΗ Μανούλα 
σας», «Περιπλανώμενος ’Ερημίτης», «Φύλαξ 
τής Τιμής». «Καϊνάρα» «Ραμανταμά» καί 
«Rose de Mai».

Ή  συνέχεια τής «Έξομολογήσεως ενός Έ - 
ρασίοΰ» ένεκα τής ένάρξεως τής δημοσιεύσεως 
τοΰ «Γιοΰντεξ» άναβάλλεται διά τό προσεχές.

Ι Α Τ Ρ Ε Σ Ο Ι Ϊ  Κ Α Λ Α ©  ]ΝΓ Η  £

Ό  Ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοΰ προσώπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, πηλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων εύλογίας ή 
έγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, εξανθήματα 
ιήν ύπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικως άνευ 
κατασίροφής τοΰ δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλάκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώμαλα σχήματα τοΰ σώματος, 
άτροφίας ή υπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν ή 
τοπικήν. Αΰξησις τοΰ αναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. 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 .
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Τρίμηνα....................................5ο)ο
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Τ  Α Σ Π
( 7 J  Τοΰ Κ. Χατζοποΰλου
Άν δέν είχε τά στριμένα μουστάκια καί τήν 

παλιά τριμένη χωροφυλακίσί'κη στολή, πού 
τή φοροΰσε πάντα μέ τό κοντό του παντα
λόνι, δέ θά πίστευε ένας πού τόν γνώριζε πώς 
αύιός ό άνθρωπος είχε βασανίσει κόσμο μέ " 
τό βουρδουλα, μέ καυτά αύγά στις άμασκάλες 
καί μέ άγκάθια στά νυχοπ διρα. Ώίτόσο άπό 
συνήθεια τού άρε3ε νά περνά στόν κόσμο 
άκόμα γιά χωροφύλακας. Καί γιαυτό τόν είχε 
φέρει κιόλας ό πατέρας μου, γιά σκιάχτρο 
τών τσοπάνηδων πού τοΰ βοσκοΰσαν καί τοΰ 
κλέβανε τά σπαρτά σιόν κάμπο. Καί καβα- 
λώντας ό Νικολούλας τόν τεκνεφέζικο, τό μι- 
σόστςαβο ψαρή γύριζε τά χώράφια μας οξω 
στήν ποταμιά μέ τόν κοντόκανο τόν γκρά 
κρεμασμένο πάντα στόν ώμο του. Κ’ ερχότανε 
καί μάς έλεγε πώς έπιασε τόν έναν, πώς φο- 
βέριξε τόν άλλον, όμως παράπονα πώ; έδειρε 
κονέναν δέν εΐχαν έρθει. Μόνάχα κάνα παιδί 
πού τό τσάκωνε νά κόβί] ψάνες ή κανένα ά- 
ραποσίτι. «Τά ξεθέωσα στό ξύλο», έλεγε γιά 
τά παιδιά' «αν τό ξανατσακώσω, θά τοΰ σπάσω 
τά πλευρά», έλε;ε σαν ήτανε γιά κανένα χω- 
ριάτη, πού tYv είχε π «/Oil νά βόσκη τό άλογό 
του στό δικό μας τό κριθάρι. Ό  πατέρας μου 
ήξερε πώς ό Νικολούλας έδερνε μόνο όσο είχε 
τό σταυοό στό κασκέτο, μά τό περσότερο τόν 
ήθελε γιά σκιάχτρο έτσι μέ τ’ άγρια μουστά
κια του καί τά μολυβένια κουμπιά τή; χωρο. 
φυλακίστικης στολής.

Μά τώρα ό Νικο?ούλας τήν πέταξε άπο- 
πάνω του τή χωροφυλακίστικη στολή καί φό
ρεσε μιά κεντισμένη φέρμελη έβγαλε καί τό 
κοντό τό παντελόνι κ’ έζωσε τή φουστανέλα 
σιή μέση του. ’Έστριβε τά μουστάκια πάντα, 
μά όλο καί χασομερούσε νά βγη μέ τόν ψαρή 
όξω στά σπαρτά Πάντα έβρισκε άφορμή νάρ- 
χβται μέσα στό χωριό κι άν ό πατέρας μου 
δέν τόν γκρίνι,αζε, -ήταν άξιος νά μένη ολη
μέρα στήν αύλόπορτα νά ξυστρίζη τόν ψαρή, 
ή νά γυρίζη μέ τό φτιάρι τό άραποσίτι στό 
κατώγι άγνάντια άπό τήν αύλή τής Τάσως.

«βά τά χαλάσουμε μέ τό Νικολούλα», είτε 
πάλι ενα μεσηιιέρι ό πατέρας θυμωμένος' 
«πάει, δέ γνοιάζεται γιά τίποτα. ”Η τόν έχω 
ή δέν τόν έχω, τό ίδιο κάνει».

«Δεν τοΰ τή δίνουμε νά δι χάσουμε;» είπε ή 
μάνα μου.

«Ρωτάτε αν τονέ παίρνη αύτή;» εϊπε ή ά- 
δερ }ή μου.

«Ποΰ θά βρή τόν καλύτερο ; Δέ λές νά φχα- 
ριστά τό θεό πού τή; βρέθηκε ; Νά μαζευτή 
κιόλας».

Ή  μάνα μου δέν είπε πιότερα. Μά είναι, 
άλήθεια πώς ξαφνίστηκα καί γώ με τήν ιδέα 
πώς ή Τάσω θά πάρη τό Νικολούλα.

'Ωστόσο σέ λίγες μέρες τήν κατάφερε ή 
μάνα μου καί τήν άρρεβώνιασε μαζί του. Καί 
γλήγορα έγινε κι ό γάμος.

** *
Ό  Νικολούλας ησύχασε. Τό καλοκαίρι ξα- 

ναπέταξε τή φουστανέλα καί φόρεσε τή χωρο
φυλακίστικη στολή. Κι ό πατέρας μου ήταν 
εύ,;αριστημένος. Ή  Τάσω ησύχασε κι αύτή. 
Μόνο μέ τή γιαγιά τη; τήν άκούγαμε νάγκρι- 
νιάζη καμιά φορά; Ή  γ.,ιά Άγγελίνα, κατά
κοιτη πιά, δέν μτοροΰσε νά βγή σιήν αύλό
πορτα. Μέ φωνάξανε μιά μέρα καί τήν είδα 4 
καί τής έκαμα κουράγιο πώς όλα θά περά
σουν. Τότε είδα καί τήν Τάσω άποκοντά πρώτη 
φορά ύστερα άπό τό γάμο της. Κοκκίνισε σάν 
είδε πώς έκεί πού κοίταζα ένα γύρο τό και
νούριο της νοικοκυριό, τό μάτι μου σταμά
τησε στό διπλό κρεβάτι πού έστεκε λευκό- 
στρωμένο σέ μιάν άγκηινή.

«Καλά’σαι βολεμένη», τή; είπα καί τής 
χτύπησα τήν πλάτη καθώς έβγαινα νά φύγω.

Μ’ έβαλε άκόμα ό διάβολος καί δέν τής έ
σφιξα μόνο τό χέρι έκεί πού τή χαιρέτησα, 
,Λ,ά καί τή; χάδεψα κιόλα αλαφρά τό μάγουλο.

(Άκολ(.υθεϊ)

S Y leza μ εγ ά λης e a r i z v j i a q  
e } a K o j j o v d e l  νά c s a i j e z a i  εις ζσ

 ------—  Π Α Ν Θ Ε Ο Ι Ν Γ - ----------

ή μ εγ ά λη  κινημαζορραφ ικη ζαινία  

“ Η Ο ΡΕΙΧΑ Λ ΚΙΝ Η  Σ Φ Α ΙΡΑ ,,
Π ρόπειται πεοί ένός αληθούς κινηματο

γραφικού θριάμβου, πλήρους έπεινοδίων  
συγκλονιστικών, αυναρπαστικω τάτω ν.

Σήμερον καί αϋριον τό 7ον, 8ον καί 9ον  
έπεισύδιον εκτάκτου ενδιαφέροντος- και πλο
κής. Ά π ό  τής Δευτέρας τά ΙΟον, llov  *xal 
12ον επεισόδια, τό ί'ν θανμασιώ τερον τοΰ 
άλλον.
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Τ ο ν  3$jdpin τα καμώ ματα  
Χ Α Ρ Τ Ο Μ Π Α Ι Γ Ν Ι Ο

Κι* ή κοσκινοϋ τόν αντρα της μέ τούς πρα
ματευτάδες _! όποις τό λέει κι’ ή σύναψι. Δέ 
γελάς, ρέ οίκουμένη άιταιη, μά είνε γιά νά 
μ,\ γελά; ; Νά μιλάνε κι* άλλοι, νά σοΰ μΰ.ίΰ 
κι’ ό Πάτερ ‘Αγκαθάγγελος περί παιγνίδι, - 
λέει, επειδή: καί τοΰ στήσανε τή μηχανή στό 
μπακαρά καί τοΰ ξη/ήίανε τό κομπόδεμα 
Τό τύπωσε καί στή «Σραϊρα» κι’ δλα; γιά Χά 
μαζέψο τά συχαρίκια! "Ow8 κι* άπό μένα 
πέν;ε νάχως δέ<α, ρέ βρακιβελάδα, καί πέρασ’ 
αΰριο νά σοΰ δώκω καί τά ρέστα. Κάτι τέ 
τοια κοροΐδάκια σάν κι* έίέ\ cj ά δεν ήτανε, 
τί θά γενόμαστε κι* έ,ιεΐς οί κουεοί, λέω 
Σοΰ κακοφαίνεσται, ρέ κύριος,· ποϋ στά λέω ; 
Καί μένα. μά τό ναί, πολύ μο5 κακοφ ιίνεσεαι 
νά σέ μα/κώνουνε οί τζο/αδώροι καί νά σοϋ 
τσιμπάνε τά -ψιλά, γέρον ά&ρωπο, πού ξέρεις 
καί πέντε γράμααεα κι* είσαι καί τελειόφοι
το: τοΰ Καραμάνου. ίϊτροπής, καύμένε ! *Ε ώ 
σέ συιιπα^αω γιατί φοικαιάς είσαι κι" έσύ,, 
καί θά σοϋ πώ ιιιά κοιιβέ τ ι, άνευ μηδέν πα- 
ρεξήγησι, κι" ϊί’ Οέλί,ς άκου με : Τό χαρτί, ά- 
δρεφός, είνε μυσιήοιο, επιστήμη, σολωμονική 
Πρέπει νά κάνος τή θητεία σου στή; Κεν
τρικές, νάν τό σπουδάξος μέ τό νΐ καί μέ τό 
σϊμα. νά βάλω: πόστα τό σακκάκι σου κι ’ ϋ 
στερις νάρκης νά μοΰ πής πώς τό ξέρεις — 
μπήκες ; Κι" δντας πιάνβς τήν τράπουλα στά 
χέρια σου νά κουβενπάζως μέ,τά χαρτιά—ψέμ- 
ματα, ρέ Μανιώ μαβόρα ; Σέ ζηλέψανε, ρέ 
επίζηλη, καί δέ μ’ ά ρήνουνε ν’ αποτελειώσω 
τό προικιό σου μέ τή; σκαλέττες. Όλα τά 
χαρτομπαίγνια σφαλίξανε, γιατί τά κυνηγάει 
ή άστ<.νομία.Έγνοια σου δμως,ρέ έ ερον ή ιισυ 
—τέτοια κοντομπασμένη 
ποΰεισαι, έτερο τέταρτο 
έπρεπε νά σέ λέω -  νά 
μή σέ μίλλωδράμι.Γιατί 
καί δίχως τό χαρτομπαί- 
γνιο, ρέ μπαίγνιο, ή τύ
χη σου δουλεύει.Άς είν' 
καλά τό τσικάκι καί τό 
μπιρμποϋα ρίγνω τά 
ζάρια κι" δλο ‘ έξάρες 
σκάνε,μπαρμπουνάραμου.
Κι" άν μάς τ' άπαγορέ- 
ψουνε κι’ αύτά, έχουμε 
καί ίή μπάτσικα,νομίζω;

e.
X  Α .

Α Μ Α ΡΤΩ Λ Ή ΣΤΗ Λ Η
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Τό Β).αμάκι

3ΐαριοιντι 'Ζωη  
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Μία χαριτω;ιένη τελετή βασιλικής στέψεως 
έγινε πρό εβδομάδας είς τήν Γαλλικήν πρω
τεύουσαν, άνασυνδέσασ» τήν ώραίαν παρισι
νήν παράδοσιν, ποϋ ό πόλεμος τήν είχε δια- 
κόψει έπί τέσσαρα χρόνια.

Έξελέγη ή βασίλισσα τών βασ.λισσών τής 
καλλονής, διά τό mi-careme, τήν Πέμπτην 
τοϋ μεαοο'αράκοατου, καθ’ ή ιός—τήν οποίαν 
οί καθολικοί εορτάζουν σάν ’Δποκρηά.

Ή  τελετή, κατά τας παριβινάς εφημερίδας, 
διεξήχθη ώς ακολούθως : Είς τήν μεγάλην αί
θουσαν τών, εορτών τοϋ δημαρχείου τών Πα
ρισίων συνεκεντρώϋησαν τά μέλη τής επιτρο
πή; τών εορτών τού mi-careme, γερουσιασταί, 
βουλευταί, στρατηγοί, δημοτικοί· σύμβουλοι, 
δημοσιογράφοι κλπ. Ό  κλητήρ έν έπισήμφ 
περιβόλι] καί είς επίσημον τόνον απήγγειλε ρ6 
στερεότυπον :—Κύριοι,αί βασίλιδσαι έρχονται.

Καί ταύιοχρόνως δέκα θελκτικά πλάσματα 
είσέβολον μέ , αρωπά γέλοια είς τήν αϊ&ονσαν. 
Ήσαν αί έκλεγεΐσαι κατά τάς· Άπόκρεω βα- 
σίλισσαι τών διαφόρων τάξβων τών εργαζομέ
νων γυναικών: ή βασίλισσα τής ραπτική: 
π. χ., ή βασίλισσα τών δακτυλογράφων, ή βα 
σίλισσα τών φοιτητριών καί οΰτω καθ’ εξής 
Μετσξύ αύτών έπρόκειτο νά γίνη ή εκλογή 
διά ν' άναδειχθή ή βασίλισσα τών βασιλισ
σών. ΙΙαρετάχΟη-ιαν δλαι είς τήν σειράν πρός . 
κοινήν θέαν, έλαβον ύφος σοβαρσπρεπές, ό όή 
μαρχος τών Παρισίων τάς προσεφώνησεν ώ; 
έμπρέπει καί ένεχείρισεν είς έκάστην έξ αύ 
τών άπό ενα σκήπτρον -μέ τόν άριθμόν του. 
Καί ή ψηφοφορία ήρχισε. Τό άποτέλεσμά της 
άνηγγέλθη έν πάαβ  έπισημότητι Βασίλισ.ια 
τών βασιλισσών έξελεγη διά ψήφων 56 έπί 91 
έν δλο) ή δεσποινίς Λουκία Μπατάΐ/, βασί
λισσα τοϋ 'Εμπορίου.

Μία καστανή μινιόν, μέ κοντά μαΜίιά, μέ 
έξυπνο προσωπάκι μέ μάτια λάμποντα άπό 
χαράν, έτών 18, άποσπάται άπό τόν δμιλον 
τών 'Εστεμμένων καί προχωρεί -μερικά βή
ματα ύπό τά χειροκροτήματα τών παρισταμέ-

I  F* Ε  ΐ Ί έ

Άγγελος πρωτοστάτης 
♦Σφαιριόθε\» έπέμφΛη 
είπεϊν τοΐς άναγνώσταις 
τό Χαΐρε-
Χαί 3ε 0ψος δυσανάβατον 
τών τιμών τών φαγητών, 
χαΐρε βάθος δυσθεοιρητον 
τής τιμής τών θηλυκών.

(Παραλλαγή)
Χαΐρε ύψος δυσανάβατον 
τών φουστών τών γυναικών 
χαΐρε βάθος δυσθεώρητη 
ντεκολτέ μέχρι ό,αφαλών.
Χαΐρε νεοπλούτων 
πολυθρύλητον θαύμα, 
χαΐρ.ε νεοπτώχων 
πολυθρήνητον τραύμα.
Χαΐοε άρουρα βαστάζουσα 
τό άχθος τών εφοπλιστών 
χαΐρε τράπεζα χορταίνουσα 
λεγεώνας κοκοτών.
Χαΐρε τού ϊΤολέμου 
τό θρέμμα οίσχροκέρδεια, 
χαΐρε τών αίίχροκερδών 
περισσή ή άναίδεια 

Χαΐρε τοϋ Βουρλούμη 
τό κλεινόν 'Υπουργεϊον 
χαΐρε ταμπουρά 
τών κενών στομαχίων.
Χαΐρε τών αμνών, 
ιοΰ γάλακτος έ/.λειψις, 
χαΐρε τοϋ γάλακτος 
τών αμνών νόβειισις.
Χαΐρε ή κρεάτων 
νωπών έξαφάνισις, 
χαΐρε τών κατεψυγμένων 
κρεάτων έμφάιισις. ■

Χαΐρε ή έκλειψις 
ένοικιαστηοίων, 
χαΐρΒ ή αύξησις 
τών ενοικίων.
Χαΐρε τών ξύλινων 
σπητιών ό μΰθος, 
χαΐρε τών άστεγων 
άπροσμέτρητον πλήθος.
Χαΐρε τών υπαλληλικών 
μισθών ή γλισχρό^ης, - 
χαΐρε ή τών'αυξήσεων, 
διαρκής άναβλητικόιης.

Χαΐρε τοΰ Μ.τολσεβικισμού 
ό ερυθρός πα^56ισος, 
χαΐρε ή τών εργατικών 
αξιώσεων άβυσσος.
Χαΐρε ταχύτη; 
τώναύτοχινή^α» ίλιγγιώδης 
χαίρετε διαμελισμοί 
ιών  διαβατών φρικώδεις.
Χαΐρε τής γρίππη; 
έτιδημία, 
χαίρετε καί σείς 
καί είς άλλα μέ υγεία.
Χαΐρε βίε αβίωτε. Ό  Πάτερ Παχώμιος

Τ ο  φερραοάκι

Άθήναι

Θλιμμένο ξεπροβάλλει 
κι’ άργοκυλάει σιόν ούρανό 
τό φεγγαράκι τό χλωμό.
Καί νοιώθω τότε αγάλι. 
utσ’ στήν ψυχή του νά γλυστρα 
μιάν άχτιδοϋλα του γλυκεία !

Αϊς Π ιη . Π απ.
νων. Είνε ή βασίλισσα. Ό  Δήμαρχος λαμβάνει 
τήν Αύτής Μεγαλειότητα καί τήν ό5ηγεϊ πρός 
τόν θρόνον, τόν όποιον κατέχει ή μέχρι τούδε 
Βασίλισσα τών βασιλισσών'. Είνε. ή δεσποινίς 
Μαρσέλλα Γκυγιώ, ή όποία είχεν έκλβγή κατά 
τό 1914 καί έπωφελουμένη τοϋ Πολέμου έκρά 
τησε τό στέμμα έπί τέσσαρα ολόκληρα έτη ή 
αθεόφοβη, χωρίς δμως ποτέ νά τήν κατηγο
ρήσω κανείς δτι κατεπάτησε τάς συνταγματι
κός διατάξεις. Ή  έκπεσμένη Μεγαλειότης κα
τέρχεσαι τοϋ θρόνου, καί μέ μίαν θερμήν πε- 
ρίπτυξιν, περιβάλλει τούς ώμους τής νεοενλε 
γείσης μέ τήν εσάρπαν, φέρουσαν τά χρώματα 
τής πόλεως τών Παρισίων, ή όποία έπέχει 
θέσιν οίωνεί στέμματος. 'Ορίζονται δύο δε 
σποινίδες τής τιμής, άνοίγονεαι σαμπάνιες 
καί ή τελετή λήγει ενώ ή εστεμμένη αποχω
ρεί μεγαλοπρεπώς καί υπερήφανος διά τήν 
έφ ήμερον βασιλείαν της....

Έ τσι διασκεδάζουν τά κορίτσια είς τό Πα· 
ρίσι. Τά δικά μας κορίτσια δέν νομίζουν δτι 
είνε καιρός νά καθιεοώσουν καί έδώ τήν ώραίαν 
αύ ;ήν παράδοσιν ; Ή  Δίς Νόοα

Ά π ό  την ξωην των νεοπλούτων Μ 

Μ  Ο  Ύ »  Z  I  Κ  Μ

Μϋτερ μη̂  έξωχότατον,
Έπροκθέ μετά μεσηαβρήας έβγίκαμαιν υς 

τόν ύπερίπατον ώμοΰ κέ μαζί μαί τών ά_νύρ 
μου’καί μέ ύπεΐγε ϊίς τύν πλαταία δπου έπε- 
ζαι μουζικύ. Ά χ ! τί δρέων πού ειτο, μύιερ 
μοι τό μοζηκί I Έκτατο. Έμηαζε όλήγον τό, 
τέμάχιον δπου έπαιζοιν μέ τό Κιτσου ή μάν«4Τ ·  

Ηχανε από ούλα τάργα, νταούλια, κλαρήνα 
καί κατινιίς εταίρα, τό όπήον τά όμηλοΰν 
γκλαταδώρες. Μώνο λαγούτα κέ γκάίδες δέν 
ήχαν,. έπεδής οπού δαίν ϊ;αιραν, ώς φέναιιε, 
νά τά βαρούν.

Είσαντε πολοί φαντάρι δποϋ τά έπεζον, 
άλά τό καλήταιρον άργανωντώ έβαροϋσε ίνας 
Τσικωλάτένιος Στρατηώτις, δη’ άπιό αϊπεζε 
τόσον γληκά ώσπερ τό ταικωλάεοιν.

Τό ή tj% ήκούίυ πός 
δτη ύπέριβυ έπεζαι είς 
τό θαίατρι τόόππερέτα, 
τώ έιήποναν καί αί έφη- 
μερής. Κέ δντες έρόιυσα 
τών σύζηξ μου τή τοΰ 
ήλθειί νάφύβ/ει άπό τί) 
όπεραίταν κέ νά γήνυ 
φαντάοοοςΐ έκήνο εσκί(- 
σαι είς τούς γέλοτας δ- 
σάν χάχας. Δηατί, περη- 
καλό ; Μεστίρηον !

Τόν σεβασμηότατον πά
τερ μόι φηλό καί τό 
άείμνιστον άδελφύ μου 
προσκηνό.

Μετ’ ύπωλύψεος 
'Η κερήα κόρυ *σου 
μα,δάμ Γαρεμφοϋλα

' ο  Οί ό'ια^ωνισμοί μ α ς  β) 4

* ΤΟ Π Ρ Ω Τ Α Π Ρ ΙΛ ΙΑ Τ ΙΚΟ ΨΕΜΜΑ

Ώ χ, άδελφέ 1 Φ&άιει πιά αύ.ή ή σοβάς 
ρότης. Ά ς τό ρίξουμε καί λιγάκι έξω, νά ξε
σκάσουμε κομμάτι, μιά καί μάς δίδειαι άλ
λως τε μία καλή πρός τούτο ευκαιρία....

'II Πρωταπριλιά, ή ήμέρα αύτή τής φάρσας 
καί τής έξυπνης ψευτιάς, πλησιάζει. Καί ή 
«Σφαίρα» θά έκδώστ] έντός τών σελίδων τη- 
τήν εξωφρενικήν εφημερίδα της. Γιατί είς τής 
εύ&υμον αύτήν εκδοσιν νά μή λάβουν μέρον 
καί οί άναγνώσ t a i ; Άξιον καί δίκαιον είνε 
νά λάβουν. Λοιπόν «ς καθήσουν κάτω, ας ακο
νίσουν τό μυαλό των, άς βάλρυν είς ένέργειαν 
δλογ τό έφευρετικό των δαΐμόνιον, καί άς 
σκαρώσουν ένα Πρωταπριλιάτικο ψέμμα. Νά 
είνε έξυπνο, ή διατύπο3(^  τρυ σύντομος, μή 
ύπερβαίνουσα τούς ε'ίκρσι στίχρυς, καί πρό 
'παντός νά είνε ^ικό των, φρέσκρ, δροσερό, 
όχι άπό τά παληά έϊεΐνα πού έχουν γραφή 
καί είπωΟή ένα εκατομμύριο φορές.

Πρόκειται περί πραγματικού διαγωνισμού 
εξυπνάδας. Όσαι καί όσοι έξυπνοι, λοιπόν; 
ας άνασκουμπωθοϋν.

<Βά περιμένω νά μοΰ στείλουν τά σπινθηρο- 
βολή ιατα τής εύ ρυΐας των μέχρι τής 25 
Μαρτίου. Τά καλλίτερα ά^ό τά πρωταπριλιά
τικα αύτά ψέμματα θά δημοσιευθοϋν, τό δέ 
καλλίτερο άπό τά δημοσιευθησόμενα θά βρα- 
βευθή Ό  δράστης του θά λάβη άπό  ̂τήν 
«Σφαίραν» ένα φιλολογικόν βιβλίον, οποίο 
ζητήσα αύτός, καί ταύτοχρόνως θ’ άνακηρυχθή 
έν πάσβ έπισημότητι Πρίγκηψ ή ΙΙριγκήπισσα 
— άναλόγως τοΰ φύλου — τής Εύφυΐας. Π ε
ριμένω. * ‘Ο Α ρχισυντάκτης

3 1  ο ρ  τ ρ  α ι  τ ο
Γλ·υκά σιό πρόσωπό της 
φεγγοβολεΐ ή άγνότης 
σάν φώς στόν ούρανό, 
κι; άντιφεγγίζει θαιιπερό 
χνούδι στά μάγουλά της,
-/αί τά ξανθά μαλλιά τ*ΐ|;—

• σιεφάνι φωτεινό.
Δυό μάτια καστανά, 
όλόγλυκα, γεμάτα 
μέ πρωινή δροσιά, 
καί μάγουλα χιονάτα 
μέ πορφυρένια χείλη— *
ταιριάζανε σάν φίλοι 
τό χιόνι κι’ ή φωτιά.

Ιπ π ό κ α μ π ο ς

Hiar με oiva ιρίΐ; χάρες στήν πι'χρα φνιρωμζναι;, 
όμως γιά μένα στη χαοα χριΐς πίκρες ριζα>μίναις.

Δ, Σολωμός


