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Τ.,ν είδα ν ι κάθετοι 
"■ κοντά στή λίμνη μ’ έια 

&^αχνένιο φόρεμα πού α 
ν'φφε νά φαίνωνται όλες ή 
\γράμμές τοΰ κορμιοΰ της 
κι'είχε κρυμμένο δλο τό 
κεφάλι μέσα σέ μιά πυκνή 
αδιαπέραστη γάζα. Την 
ξαναεΐδα άλλη μιά μέρα 
νά περνά καί ή κιν. σ ις 

. της ήσαν τ030 ρυθμ κέ; 
πού λέ: κι’ ά<ολ.ου3ουοαν 

τόν ρυθμό κάποιας μακρυνής ορχήστρας.
Κατωρθωσα νά μαίίω δτι εμε>ε σέ μιά μο

ναχική βίλλα καί δέν έδεχόιαν ποιέ κανένα.
Πολλοί ̂  προσπαθήσαμε νά πλησιάαωμε τό 

λαμπρό αύτό θήραμα, μά κανείς μας δέν στά
θηκε τυχερός κκί δλοι έφευγα με απογοητευ
μένοι. ’Εν τούτοις έγώ έπέμεινα, γιατί καμ- 
μία γυναίκα δέν είχε σηκώοει τέτοια «στά- 
τωοι μέ·3α μου’ ολόκληρο τό εϊνε μου επανα
στατούσε στή θέα μονάχα τής μισόγυανης σάρ
κας, κι’ ένα βράδυ πού τήν συνάντησα σ’ ενα 
λιγάκι απομακρυσμένο μονοπάτι, τήν αρπαξα 
καίχωρίς νάβρω τήν παραμικρό τερη ά-τίστα- 
σι έκ μέρους της τήν πήγα είς τό σπίτι μου. 
Δέ θά ξεχάσω ποιέ τή μέθη μου δταν είδα πιά 
τό κορμί έκεΐνο στή διάθεσί μου. Τόση ήιαν 
ή όρμή μου ποϋ ούιε κόν πώς φορούσε άκό 
μα τό πυκνό βέλο της πρόσεξα κι" δταν θ έ 
λησα νά τής τό βγάλω, άντιστάθηκε μ’ δλη 
της τή δύναμι.

— Ό χι, δχι, μέ ίκέτευσε, δέ θά τό κάμης 
αυτό ... Μή μοϋ χαλάς τήν ευτυχία μου !... 
“Ηθελα τόσο πολύ νά έμπνεύσω τόν ζωώδη, 
τόν τυφλό πόθο τή; ήΐονή;, σ’ έναν άιδρα.., 
καί λοιπόν τώρα πού διά τή; βίας μ" έκαμες 
δική σου, μή μοΰ παίρνης τή χαρά μου... Σου 
έδωσα μοϋ φαίνεται άρκετά ..

Έννοιωσα πώς είχε δίκηο καί δέν έπέμεινα 
περισσότερο. Κάθε βράδυ μοϋ χάριζε τήν ίδια 
ευτυχία, βρήκα κοντά της τή άσβεστη κι' α
χόρταγη ήδονή καί τήν αγαπούσα σάν τρελ
λός, μά ένα βράδυ ή περιέργεια μου δέν έ κρα
τιόνταν πιά καί έπέμενα πολύ νά βγάλη τό 
βέλο της.

(— Αγάπα τό κορμί μου, μοΰ άπαντονσε αύ
τή, σ’ άγαπώ τόσο πολύ για.ί ποθείς μόνο τό 
κορμί μου! Τι οέ μέλλει γιά τ’ αλλα ;...

— Καλά, μά δέ θές νά σ’ άγαπώ γιά τόν 
έαυτό σου ; τήν έρώτησα μέ άπορία.

— Ό χι τέτοιον έρωτα μπορούν νά μοΰ τόν 
προσφέρουν δλοι...

Ή  υπομονή μου πιά είχε έξαντληθή καί I- 
τράβηξα απότομα τό βέλο.

Τί ώμορφιά ήταν έκεί-η ! Έμεινα έκθαμ 
βος κι’ έπεσα γονατιστός....

— Τί ώραία πού εΙ»αι !
Αύτή χαμογέλασε θλιβερά καί μοΰ είπε λυ

πημένη :
— Τώρα μ’ αγαπάς !. ..  άγαπάς τό πρόσωπό 

μου δηλαδή δπως τ’ άγάπησαν καί τόσοι άλ
λοι, μα δέν ύπερηφανεύομαι γι' αυτό. Δέν μοΰ 
δίνεις τίποτα καινούργιο... Τό ξέρω πώς τό 
πρόσωπό μου είνε ωραίο, τόσο ώραΐιΐ ώίτε νά 
κάνη δλους νά μήν προσέχουν τό κορμί μου 
πού δέν μπορεί νά τούς φαίνεται βέβαια έξ 
ίσου τέλειο. Γ ι’ αύιό τό μισώ τό πρόσωπό μου, 
γι’ αύτό δέ θέλω νά τό δείχνω...

Τήν κύτταξα σαστισμένος.
— Κι’ δμως στά μάτια κανείς βρίσκει τήν 

ψυχή χής έψιθύρισα.
- -  Ό χι, όχι ! μού έφώναξε, ή ψυχή είνε στό 

σώμα. Καί άσχημη άν ήμουνα, πάλι μέσα στό 
κορμί μου θά βρισκόταν ή ψυχή .. Σώπα, σώ- 

,πα γιατί μοΰ φαίνεται πώς κι’ έσύ άκόμα τώ· 
ρα πού βλέπεις τό πρόσωπό μου δέ θ ’ άργή- 
σης ν’ άρνηθής τό κορμί πού. τόσο αγάπησες !.

Τήν κύτταζα άχόρταγος ! Ήταν μιά θεία ό ■ 
πτασία μά σιγά-σιγά οί ώμοι της ήρχισαν νά μοϋ 
φαίνωνται πολύ§χονδρόί, , 
τά ποδιά πολύ δυσα.ά- 
λογα καί χωρίς νά χό / ,  
θέλω έσυρα χά σκετά- 
σμαχα κι’ έκάλυψα τό 
μισόγυμνο σώμα γιά νά 
μή βλέπω παρά μόνο τό 
πρόσω ιο πού είχε νική
σει έξ ολοκλήρου τό σ ί .  
μα της, τό σώμα έκεΐνο 
πού ώς τή στιγμή αύτή 
ένόμιζα πώς δέν θάβρω 
τελειότερο, κι’ δμ<»ς ή
ταν άδύνατον νά συγκρι- 
θή μέ τήν υπερτέλεια 
μορφή της. Τό περιφρο- 
νημένο σώμα!....

Maurice Leblanc

Το χροηχόν τής καρδίας
0  ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ

'Ομολογώ διι ύποδει- 
,κνύων είς τό προηγού- 
μενόν μου χρονικόν χά 
συμπτώματα έκ τών ό
ποιων μία σύζυγος ή 
μία ερωμένη δύναται 
νά συμπεοάνη δχι ό σύ
ζυγος ή ό ερωμένος της 

τήν άποτά, διέπραξα έγκλημα έαχά.ης προδο
σίας απέναντι χών ομοφύλων μου καί διατρέ 
χω τόν κίνδυνον νά καταστώ, καί δικαίως, 
μιση'ός έκ μέρους- χών συγχρόνων μου καί 
επαίσχυντος.

Καί λοιπόν, διά νά εξευμενίσω τούς άνα- 
γνώστας μου καί λάβω παρ’ αύτών συγχώρη- 
σιν, θά τούς υποδείξω κάτι, ενα χεκμήοιον, 
τό όποιον καλόν θά ήτο νά λαμβάνουν σοβα 
ρώς ύπ’ δψιν, δταν τό παρατηρούν ύπέρ τό 
δέον σ υχνά είς τάς γυναίκας πού άγαπούν.

Δ όϊΐ, άγαπητοί μου- άναγνώαται, άντί ν’ 
άγαιακιεΐτε έναντίον μου, προτιμώτερον θά 
ή το νά επιβλέπετε τάς συζύγους καί τάς έρω- 
μένας σας καί νά προσέχετε σοβαρώς τάς η
μικρανίας, τούς φοβεοούς αυτούς πονοκεφά
λους, οί όποΐαι αιφνίδιο ς καταλαμβάνουν 
τήν κεφαλήν χής σιζύγου, ή χής μαιιρέσσας 
σας, τήν στιγμήν άκριβώς πού σκοπεύετε νά 
χή; παράσχετε δείγματα τή: τρυφερότητός σας. 
Ναί ! Ναί! Πιστέψτε με ! Ό  πονοκέφαλος 
εΐιε συχνά διά τήν Κυρίαν ή άσπίς ήτις τήν 
προστατεύει εναντίον τών επιχειρήσεων τοϋ 
Κυρίου, είνε τό παραβάν, πίσω άπό τό όποιον 
ήμπορεΐ ν’ άπομονωθή, διά ν’ άναπολήση ά 
νετώτερα τάς θωπείας πού συνεκόμισε τήν 
προηγουμένην, ή καί τήν ΙΜαν πιθανώς ημέ
ραν. άπό τόν εραστήν της.

Πιστέψτβ με, συμπαθέστατοι μου κύριοι, ό 
πονοκέφαλος τής Κνρίας άποτελεΐ συχνά τό 
άνιίροοπον τής κακοστομαχιάς τοϋ Κυρίου. 

Καί, ένφ'τής Κνρία τό μέτωπον εΐ'β 
ποΰ ποιεί εις χό μέχωπον τοϋ Κυρίου 
άναφοίιονχαι τ’ αποτελέσματα τοΰ πο
νοκεφάλου αύτοΰ. καί τοΰ Κυρίου τό 
μέχωπον είνε πού εξογκώνεται ή στο
λίζεται—δπως προτιμάτε -  μέ κάποιες 

αποφύσεις τών οποίων δλοι ξεΰ- 
ρειε τ’ διομα.

ROMEO

Αραβικές ννχζες
Μιά καλοκαιριάτικη νυχτιά διαβαίνοντας 

ένα στενό ολάνθιστο, δρομάκι συνήντησα τήν 
άγαπημένη ‘μου μακριά ά.τό τού; δικούς τη*.

Βρεθήκαμε μόνοι οί δυό μακριά άπό τά 
φθο- ερά βλέμματα τοϋ κόσμου κι’ έγώ έσκυψα 
ταπεινά..., έγονάτισά στό πέρασμά της...

— Σηκω, άγαπημένε μου, μοΰ είπε ’κείνη, 
είμαστε μονάχοι, κανείς δ'ν μάς βλέπει, έλα 
κοντά μου, δός μου τά χείλη σου, έλα νά 
νοιώσης ώ = τά κατάβαθα τή; ψυχής σου τή 
γλύκα τοΰ φιλιού μου.

Μά δέν τήν ακόυσα.. ,ήταν ή γυναίκα πού 
αγαπούσα κι’ ήταν χιά μένα κάτι τι Ιερό... 
'Εμεινα έκεΐ γονατιστός κοντά της όλη τή 
νύχτα, δσο πού ξηαέρωσε... ,

** *
Δέν κοιμάμαι πιά άπό τότε κι’ άπόψε μ ο" 

ν 'ι/η, βαριά έκλείσανε τά βλέφαρά μου...
Ή  άγαπημένη μου είνε μακριά...Ήλθε σχ’ 

όνειρό μου, μέ χάϊδεψε άπαλά, μά στό άγ
γιγμά της ξύπνησα κι’ δλα χ«θήκαν...

Βρέθηκα μόνος, ολομόναχος μέθα σ’ ένα 
απέραντο σκοτάδι...

*
*  *

Περνάνε ή μέρες, τά δένδρα ανθίζουν κ ι’ ή 
άγαπημένη μου πάντα είνε μακριά,

Μονάχο σύντροφο έχω τώρα τή βροχή, χή 
βροχή πού πέφχει επίμονη, θλιβερή καί βρί
σκει άνχίλαλο σχήν πονεμένη μου ψυχή...

Τ’ άοτρα τρεμοσβύ νουν, τά πουλιά η ε τοΰν 
μέ μικρά ξεφωνητά κ’ ή φύση δλη άγριεμένη 
παίρνει τήν πένθιμη της δψη... Δίς Alex.
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Σταυρώνουνε καί τό Χριστό 
μά μιά φορά τό χρόνο 
κι’ άμέσως άνασιαίνεται 
στόν έπουράνιο θρόνο.
’Ενώ καΟημερνώς, έσύ 
μικρούλα, μέ σταυρώνεις 
σ ΐό Γολγοθά τοϋ στήθους σου 
κι’ έκεΐ μέ θανατώνεις.

Ο Μ ΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ

Ιβ Γ ε τ ι ^ ο ι : τ ο »
[ ήγονν ομιλία ι έττίχαρροι J

’Αμάν, αμάν 
καί άφικόμεθα οίσίως 
έν τή Μέγαν Έβδομάν, 
περάσασα γρηγορίως 
ή Τετταρακοστή 
ή μακραία καί πολλοστή, 
τό όποιον
θρεπτομένου σπανακισιί 
καί νηστέπτοντος 
ά επ κρέαν έν τή γλο>σσί 
έξηροσταλίασον 
έν τοϊς έμαπτοΐς ποσί. 
Νυν προοή/γικεν 
ή Πσσχαλέα 
καί έμβαψούμεθα 
ερυθρωπά τά ώέα 
καί τρώξομεν άρνίον 
τό όποιον

έν τή σούβλη ή τζουβέκιον μετά μακαρονίων, 
ή άντζεμπελάφιον μετά πεπέρεως καί άλάτου. 
Εί ναί μή ύφίσταται άμνάς τοϋ γαλάτου 
καλόν καί χό καταπεψυγμένον 
έν κατρώ Πασχάτου
καί μεθ’ δ μέλλω κοπανΐβαι ίω ς  θανάτου 
άπθων κράσον ρερητινωμένον
τό όποιον
άχρι ού γίγιω σκνΐψ, κοινώς στοπίον.

Ό  Ά γ κα& Λ γ γ ελ ος
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Τάκα-τάκα-τάκα !... Καλέ, χειροκροτώ, δέν 
μ’ άκοϋτε ; Χειροκροτώ βέβαια, γιατί αύτήν 
τήν εβδομάδα έλαβα πολλά καί καλά έργα 
καί ήμπορώ νά έγκρινω άρκετά, χωρίς στε
νοχώριαν Καί πρώτα-πρώτα μ,’ ευχαρίστησε 
τό γεγονός δ τι αί φίλαι τής «Σραίρας» είσή- 
κουσαν τήν προτροπήν μου καί ήρχισαν νά 
μοΰ στέλλουν έργα των. "Ο,τι δέ προεΐπα, 
δικαιολογείται έκ τών πραγμάτων καί τών... 
χειρογράφων τελείως, διότι νά άμέσως-άμέοως 
ποΰ μέ χαράν μου εγκρίνω ενα θαι μάσιοκομ
ματάκι χή; δίδος Φροΰ-Φ;οΰ, τό όποιον θά 
δημοίιεύσω είς τό έπόμενον κιόλας. ’Επίσης 
εγκρίνω τό δεύτερον άπό τά «Πλεκτά Τρα
γούδια» τής δίδος Όλυμπ. Γεωργιάδ., θά ένέ- 
κρινα δέ καί τό κομμάτι χής δίδος Κούλας 
Τσούγγ., διότι γράφει μέ πολύ τρυφερόν αΐ- 
οθημα, άν έγραφε πάνω σ’ έ'να πιό συγκε- 
κριμμένο θέμα Κατόπιν τούτων, προχωρώ 
εί; το ύ ς  άρρενας.’Ενθουσιασμένο; μέ χό ποίημά 
Οας κ Γ. Τσο»ά. ’Ετίσης ένεκρίθηβνν καί 
τά δικά αα ς κ. κ. Γ. Βαρελά. Πύξ-Δαξ, Ν. 
Σκέντερη, Μιμή (Ζήλεια) καί Σακουλέ (Σέ 
μία). Τό δικό σας κ. Β. Παυλόπουλε παρα- 
πέμπεται είς χόν Πρωχαπριλιάτ. διαγωνισμόν.

Δέν πταίω έγώ, άγαπητό μου Άνυπ. Κουν., 
δεν είσαι γιά αισθηματισμούς" έχεις σατυρι ή 
φλέβα- ό «"Αρης» σου π. χ. τρώγεται όπωσ- 
δήποιε' ασχολήσου σ’ αύτό τό είδος καί γι,ή 
γορα ελπίζω νά σοΰ έγκρίνω. Σείς, κ. Β. 
Κώστογλ. δέν γράφετε άσχημα, άλλ’ αύιό .πού 
μού στείλατε είιε κάπως ασυνάρτητο, δπως 
καί τό δικό σας κ. Εύάγγ Φάντ. Καί σείς κ. 
Ν. Ναρκίσ. άν άσχοληθή-ε σ’ αύίό τό είδος 
ιοϋ «Ήθελα νάμουνα» θά φιλοξενηθούν τά 
στιχάκια σας σχή «Σφαίρα», άρκεΐ μόνον νά 
θέλετε νά είσθε δχι δ,τι χςειάζεσθε άπϊώς 
διά τί)ν ομοιοκαταληξίαν, άλλ’ δ τι άποτελεΐ 
μίαν έννοιαν, μίαν εικόνα καλήν. Ή  «Λουκία» 
όας, κ. ‘Ερρίκε, έχει πολύ καλόν θέμα, ά/λά 
είνε πολύ άτεχνα έκτελεσμένη- μεταχειρίζεσθε 
δηλ. κάτι λέξεις ανήκουστες' έσημείωσα είς 
τό χειρόγραφο σας τά κτυπηιό:ερα λάθη σας 
καί σάς τό ξαναστέλλω, διά νά ίδήτε καί νά 
διορθωθήτε. Αύτό χό σύσιημα θά τό έφαρ- 
μόζω, οσάκις λαμβάνω έργα τά όποια δέν ή α
πορώ νά έγκρίνω, διότι, ένφ κατ’ άρχήν give 

•καλά, έχουν ώρισμένα λάθη είς τήν έκτέλε- 
οιν. Θά σάς υποδεικνύω δι’ ιδιαιτέρας μου 
επιστολής τά λάθη σας, διότι άτυχώς είς τήν 
περιωρισμένην είς έκιασιν «Στήλην μο> » δέν 
είνε δυνατόν νά τά περιλαμβάνω δλα. "Ετβι, 
σύμφωνα μέ τάς υποδείξεις μου, θά διορθώ
νετε σιγά - βιγά τά λάθη σας. Πρέπει όμως 
γι’ αύτό, οσάκις μοϋ σιέλλειε κάτι, νά ση
μειώνετε τ' όνομά σας καί τήν διεύθυνσίν σας, 
διά τήν περίπτωβιν καθ’ ήν θ ’ άναγκάζομαι 
νά σάς γράφω Ιδιαιτέρως. 'Υποθέτω νά μή 
μείνετε δυσαρεστημένοι κι’ απ’ αύτό, έ ; Τά 
δικά σας, κ. κ. Κ. Δεστουν., Φ. Άστερ., Γ . 
Μάνθ._ (ένιελώς αοριστολογικόν), Δ. Δουλ. 
(τό ποίημα- δσο γιά τ’ άλλο είνε τεχριμμένον 
ζήχηαα), «Κατακτητά Καρδι ώΚ. Μανωλε σ.  
ΙΙαλαιογ., «Άναγνώστα , I. Βασιλ. (μεγάλο), 
I. Παπαδ., Αίμ.Φλωρ. (ευχαριστώ), Γ.Κασολ. 
καί Β.Καμπυλ. (μεγάλο) δέν είνε δημο /ιεύσιμα, 

Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ
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Ο α τομος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 

πωλείται είς τά Γοαφεΐα μας άντί δραχ. 12.
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Άλλ’ άν έδοκίμαζε τό ύπέργειον αύτό συ

ναίσθημα ό Πλάτων ουδέποτε άπετόλμησεν, 
έστω καί διά τής παραμικροτέρας έκδηλώ- 
σειος νά τό εξωτερίκευση.

Έγνοιριζεν ότι ή Μάσιγκα Τώνη. ό γόνος 
τής πλούσιας αυτής οίκογείας, τής έκ παραλ
λήλου μέ τήν περιουσίαν της δια<εκριμμένην 
κατεχούσης θέίιν έν τή κοινωνία τής πρωτευ- 
ούσης, δέν προωρίζετο, ούδ’ ήχο δυνατόν νά 
προορίζεται δι’ αύτόν. Είς τήν Μίσιγκαν θά 
έδιδε τό δνομά του πάντως ένας άπό τούς νέ
ους τή; τάξεώς της, κληρονόμος καί αύτός 
μεγάλη; περιουσία; καί μεγάλου ονόματος, έ
νας διπλωματικός υπάλληλος ίσως, ή ένας ραν 
τιέρης. Ένώ αύτό; ήταν ένας απλούς υπάλλη
λος, δίχως δνομα μεγάλο, δίχως προγονικούς 
τίτλους καί δίχως κληυο ο.αίαν 'ϊπατρικήν. Έ - 
λάμβανεν ΐίω ς διά τής εργασίας του μισθόν 
έπαρκή νά ζή εύπρεπώ;, άλλά μέ τοϋτο δέν 
έπαυε νάεΐνε ύφιστάμενος, πληβείος. Καί είνε 
φεύ ! σπάνια τά παραδείγματα δεβποινίδων τής 
άριστοκρατίας πού έδόϋησαν ώς σύζυγοι είς 
νέους τής μικροαστικής τάξεως, έιώ τό άντί- 
θειον σι χνίτερα συμβαίνει.

Έ  ! σείς δεσποινίδες χωρίς περιουσίαν, πού 
κινδυνεύτε νά μείνετ« γεροντοκόρες καί παρα- 
πονεΐσθε δτι τό αίσθημα έξέλιπε σήμερον καί 
δτι οί νέοι διά νά ύπανδρευθοϋν δέν άποβλέ- 
πουν πλέον είς τόν χβρακτήρα καί τά ήθικά 
καί πνευματικά προτερήματα, άλλά ζητούν 
προίκα, άδίκως παραπονεΐσθε. Πείσατε πρώ
τον τάς όμοφύλους σας τής άριστοκρατίας νά 
καταρρίψουν τό διάφραγμα τό όποιον τάς κρα
τεί άπροσπελάστους άπό τού; νέους τών κατω
τέρων τάξεων, πείσατέ τας, δταν πρόκειται 
νά έκλέξουν γαμβρόν, νά μή άποβλέπουν είς 
τίτλους καί περιουσίαν, άλλ’ είς χαρακτήρας 
καί ήθικά χαρίσματα, πείσαιέ τας νά ύπακού- 
ουν είς τήν φωνήν τής καρδίας των, καί όχι 
•Ις τάς υποχρεώσεις τής τάξεώς των, διά νά 
8χ*τε καί σείς κατόπιν τήν άξίωσιν νά εύρί- 
σκουν' γαμβρούς αί χωρίς προίκα νεάνιδες. Δι
ότι έφ’ δσον αί νέαι τής άριστοκρατίας επιμέ
νουν νά κρατούνται είς άπόηασιν άπό τήν ά- 
στικήν τάξιν, καί συνάιττ υ ι συνοικέσια υπο
λογισμού καί δχι αίσθήματος, είνε καί οί νέοι 
τής μεσαίας τάξειος έν τφ συνόλω των υπο
χρεωμένοι ν’ άμυνθοΰν καί νά μήν άποβλέ- 
ψουν είς αϊσθηαα, άλλ’ είς υπολογισμόν καί 
συμφέρον καί βεβαίως συμφέρον των είνε νά 
πάρουν τήν κόρην ένός μανάβη τήν όποίαν 
ξεύρουν δτι ήμποροΰν νά κλειδώσουν είς τό 
σπίτι των, διά νά γλεντήσουν αύ;οί μέ τήν 
προΐκά της, παρά τήν κόρην ένός υπαλλήλου, 
ή όποία, ένώ δέν θά είσφ ρα ού5εμίαν υλικήν 
ένίσχυσιν είς τήν κοινήν ζωήν, δεν θά λειψ>) 
έν τούτοις νάέχ^ τάς άξιώσεις της. θυμώνετε 
άβραί μου υπάρξεις, εναντίον τοΰ γράφοντος 
τάς γραμμάς αύτάς ; Άντί νά θυμώνετε, καλ
λίτερον θά ήτο νά λογικεύεσθε, καί νά έξετά- 
ζετε τά πράγματα δπως ;έχουν καί δχι δπως 
θέλετε νά τά παριστάνετε.

*• ·
Ό  Πλάτων Δραλλινός συνησθάνεχο τήν ά- 

πόστασιν, ήτις τόν έχώριζεν άπό τήν Μάσιγ- 
καν. Καί ήτο πολύ υπερήφανος διά νά προβή 
είς τήν έκοήλωσιν ένός έρωτος, ό όποιος, τό 
ήξευρε πολύ καλά, ήτο θέσει άδύνατον νά 
εδρυ άπήχησιν είς'τήν καρδίαν τής γαλαζο- 
αίμου κόρης ένός τραπεζίτου, άδιάφορον α> 
αύιή ήτο ή εΰγ8νής τά αισθήματα Μάσιγκα ή 
άλλη οίαδήποτε. Κ’ έπροτιμοΰσε νά κατα
πνίγω είς τ’ άδυτα τής καρδίας του τό αί
σθημά του, νά πονή μόνος τόν γλυκύν πόνον 
τού άνεκδηλώτου έρωτος, χωρίς νά άφήνη 
ούδέ είς σπασμός τοϋ προσώπου του νά προ- 

1 δώση τό μυστικόν του. Καί αν ή Μάσιγκα τό 
έμαντευσε τό μυστικόν αύτό, ήτο άπό μερικός 
ό δεξιούς κινήσεις του, άπό τήν ωχρότητα ήτις 
διεχύνετο είς τήν δψιν του, καί άπό τήν μετά 
δυσκολίας συγκρατουμένην ταραχήν του, οσά
κις άντίκρυζε τό βλέμμα της, οσάκις τοϋ άπέ- 
τεινε τόν λόγον.

Καί ή αίσθαντική κόρη άντί νά γελάση είς 
βάρος του, άντί νά τόν μυκτήρ ίση, τουναν
τίον τόν συνεπάθησεν επ  μάλλον, καί τόν έδι- 
καιολόγει καθ’ έαυτήν πληρέστατα. Διότι'έγνώ- 
ριζεν ότι ήτο ή πρώτη γυναίκα μέ τήν όποίαν 
ό πτωχός νέος ήρχετο είς συνάφειαν, καί ή to 
φυσικώτατον νά αίσθανθή δι’ αύτήν τούς παλ- 
ιιούς τοϋ έρωτος νά δονίζαυν τήν καρδίαν του. 
Αλλά συνησθάνετο καί αύιή τήν άπόστασιν, 

ή δποία τούς έχώριζε, κατενόει δτι οί τΰποι 
τής τάξεώς της καθίστων άδύνατον τήν ενω- 
σίν των καί έπεζήτει διά παντός τρόπου νά 
μετατρέψΐ) τό αίσθημα τοϋΠλάτωνος είςφιλίαν, 
•ίς μίαν τρυφεράν οίκειότητα πρός αύτήν.

OS ίως εξειλίσσοντο αί μεταξύ των σχέσειί1 
δταν έ.τήλθεν ή οικονομική κατάρρευσις τής 
οί<ο;ενεία; Τώνη, ή όποία ήλθε νά μεταβάλη 
έντ3λώς, τήν ζωήν καί τάς συνήθειας τή; 
Μάηγκας.

Καί δταν εκείνην χήν νύκτα κατά τήν ό
ποίαν, έξηπλαιμένη είς τό κρεβάτι της κατέ
στρωνε τά σχέδια νά έργασθή διά νά ζήση τήν 
οίκογένειάν της, έλεγεν «ας τακτοποιήσουμε 
έτσι τήν περίστασιν πρός τό παρόν καί άργό
τερα βλέπουμε», τόν Πλάτωνα είχεν ύπ’ δψει 
της ή Μάσιγκα. Καί έσ/.έπτετο :

— Τωρα πού ή καταστροφή μας έπλήρωσε 
τό χάσμα πού μά; έχώριζε καί μ’ έφερε είς τό 
έπίπεδον του, γ'ιατί χάχα νά μήν πανδρευθώ 
χόν Πλάτωνα. Καί βέβαια, άν πρόκειται νά 
πανδρευθώ, αύίός είνε προτιμώτερος άπό κά
θε άλλον, άφοϋ μοΰ έδόθη καιρός νά έκτιμή- 
σω τόν χαρακτήρα χου.

Ούδέ πρός στιγμήν δ’ έκαμε τήν σκέψιν μή
πως τώρα ποΰ έξέπευε δέν τήν ήθελε πλέον ό 
Δραλλ'νός, ,*ήπως δέν άγαποΰσε πλέον αύτήν, 
άλλά τά έκατομμύριά της. Ό χι, δέν προσήψε 
τοιαύτην μομφήν είς τόν άκέραιόν- καί έντι
μον νέον, διότι πράγματι δέν τοΰ ήξιζε. Καί 
είχε πολύ δίκαιον, διότι καί ό Πλάτων, μό
λις έμαθε τήν καταστροφήν τού κ. Τώνη, ή 
πρώτη του σκέψις ή τον αύτή :

— Τώρα μπορώ νά πραγματοποιήσω τ’ 6 - 
νειρόν μου ! Μπορώ νά ζητήσο) είς γά ιον τήν 
Μάσιγκα |καί νά τήν ζήσω μέ τήν έργασίαν 
μου καί μέ τήν άγάπην μου.

Καί είς τήν σκέψιν αύτήν, δσον καί αν έ- 
θλίβη διά τήν πιώχευσιν τοΰ προϊσταμένου 
του, μία άστραπή χαράς έλααψεν είς τό βλέμ
μα του... Θ ά  έλεγε κανείς δτι ή καταστροφή 
έκείνη τόν ηύχαρίσιησεν ένδομύχως, διότι ύπε- 
βοήθει τήν ίκανοποίησιν τοΰ έρωτός του.

Πόσον διαφορετικά, πόσον άντίθετα άπο- 
βλέπομεν οί άνθρωτοι πρός έν καί τό αύτό 
γεγονός ! Ό  μέν ευρίσκει είς μίαν τραγωδίαν 
τήν ευτυχίαν του, καί ό δέ μέσα είς μίαν γε
νικήν χαράν αίσθάνεται τήν ψυχήν του νά πέν
θη. «Πάντων μέτρον άνθρωπος» είπεν ό σοφό; 
τής άρχαιό ητος καί τοΰτο άποτελεΐ ,τήν σο- 
φοηέ.αν άλήθειαν πού έξηνέχθη ποιέ.

I I I  -  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΟΠΑΛΗΝ
— Μή μοϋ φέρετε άντιρρήσεις σ’ ΰτι θά 

σάς πώ, έλεγεν έκεΐνο τό πρωΐ ή Μάσιγκα 
πρός τόν μπαμπά καί τήν μαμά της. Ό ,τ ι έ
γινε, έγινε.. Τώρα πρέπει τά ίΊούμε καί τί 
θά γίνη. Τό παρελθόν μας ήιαν εύτυχισμένο, 
άλλα δέν θά τό κάνουμε νά ξαναγυρίση μέ τά 
δάκρυα καί τήν άπελπισία. Κι’ άν ήλθαν καί 
γιά μάς οί δίσεκτοι χρόνοι, δέν θά πή ότι 
πρέπει ν* άφεθοΰμ? νά πεΟάν ιυμε άπό τήν 
πείνα. Πρέπει νά ζήσουμε, καί γιά νά ζήσου- 
μβ είνε άνάγ<η νά έργασθοΰμε.

—Ναί, ναί,άπεκρίθησαν δυό πνιγμένοι φωναί.
— Ναί, άλλά έοά: ή ήλ.ικία σας δέν είνε πιά 

γιά έργασίαν. Σείς άρ<ετά έργασθήκατε κι’ έ- 
χοπιασατε γιά νά μάς άναθρέψυε έμάς, τή 
Σόνια κι’ έμένα, νά μάς φέμειε στήν ήλικία 
πού εΐμεθα, νά μάς άναπτύξετε νά μάς μορ
φώσετε. Τώρα ήλθε καί ή σειρά μας... δπως 
μάς ζήσατε, θά σάς ζήσουαε. Σείς μάς ζήσατε 
μέσα στην εύτυχία, εμείς θά σας ζήσουμε μέσα 
σεή στερησι. στή φτώχεια, άλλά τούλάχιστον 
δχι μέσα σ’ έξευτελιομούς....

Δύο λυγμοί τήν διέκοψαν. Ό  πατέρας έκρυ
ψε μέ τό μανδήλι τό πρόσωπόν του καί ή μη
τέρα έγειρε έπάνω ττις καί τής έπιασε τά χέρια.

— Θά γίνω σ’ ενά γοαφεΐο δακτυλογράφος, 
γραφεύς, γραμματεύ;, δ,τι εΐν^δυνατόν. Θ’ ά- 
ναλαβω μερικές παραδόσεις καί θά κάνω καί 
μεταφράσεις. Θά μέ βοηθάει’ ή Σόνια. Καί 
γιά ν’ άρχίζω, έσκέφθηκα νά πάω σήμερα στόν 
κ. Πλατή, πού διευθύνει τώρα αύτός τήν τρά
πεζα τοϋ πατέρα του, νά τόν παρακαλέσω νά 
μέ διορίσΐ) έκεΐ....

—Στί>ν Φάνη ; διέκοψε μέ άγωνίαν ήκ.Τώνη.
— Ναί.
— Ά , δχι.. δχι ! Ά ν πρόκειται νά έργα- 

σθής, τούλάχιστον δχι έκεΐ. .. δχι σ ’ αύιήν 
τήν τράπεζα.

— Γιατί ; "Ισια, ΐίια πού ό πατέρας Πλα- 
τής είνε οικογενειακός μας φίλος, τόν κ. Φάνη 
τόν γνωρίζω καί θδααι έκεΐ καλλίτερα, παρά. 
δπου άλλον. Δέν είν’ έτσι μπαμπά ;

Ναί, έκαμε μέ κάποιαν στενοχωοίαν ό κ. 
Τώνης προσβλέπων τήν μητέρα τής Μάσιγκας

— Ό χι, κόρη μου, κάμε μου αύτήν τήν χά· 
ριν. Ό  μπαμπάς σου έχει τόσους άλλους γνω
στούς νά σέ συστήση νά'σέ πάρουν είς τάγρα 
φεΐα των. Μήν πηγαίνεις έκεΐ... δέν θέλω.

— Μά γιατί! (Ακολουθεί)
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Περδίκω μ’ π'λί μ’ 
Ούρή, τό π’λί λιέν 

π’λί κι' ού άνθρουπους 
εΐνι π’λί, δπους λιέν κ’ 
οί Άρτ’νοί φόντις άνι- 
βαίν'νι στ’ν άψ’λότερ’ 
καμάρα τ’ γιουφυριοϋ 
τ’ς Άρτας, άπ’ τού 
στέρειουσαν σαράνια 
μαστουρόπ’λα κί ξήνχα 
δυό μαστόρ’, κατά πώς 
τού λιέει κί τού τρα- 
γοϋδ’. Π’λί είνι, ούρή 
καρακαηδόνα, ού άν- 

θροιπους κί πιτάει τοΰ ψήλου, σάν κί νάχ’ 
φτιρά Π’λί ού κάθβν ένας, π’λί κί γώ, π’λί 
κί σύ, μπούφους μαθές. Κι’ αν δέ σ' άρέσ’ 
ού μπούφους, ας εΐνι κι’ δρνιου, άς είνι κί 
κουκ’βάγια,ένα κί τού αύτό μ’ κάν’.Κι’ άπέ δέν 
εΐνι μανάχα τ’ άρεόπλανου άπ' τούν κάν’ π’λί 
τούν άνθρωπου. Εΐνι κί κάτ’ άλλου πράμμα, 
σάν πάσα πράμμα, άπ’ μπαίν’ς μέσα κί σ’ ά- 
νεβάζ’ κατακουρφή δσου νά πής κίμινου. Ά - 
τσινσέρ...άσενσέρ, κάτους έτσ’ τού λιέν, κί 
τώχ’νι στά ξινουδουχεΐα, στά υπουργεία κί στά 
μιγάλα σπήαα.'

Τ ’ν πιρασμέν’ Πέφτ’ μούίίθι χαμπέρ’ πώς 
έφτασι ίδώ στ’ν Άνθήνα ού βουλιεφτής τ’ς 
Κατούνας, άιτ’ τούν ψηφίζ’μι ίγώ κι’ ούλα τ’ 
άδιρφουξάδιρφά μ’ κί τού σ’μπεθερειό μ’ μο- 
νοκοϋκ’ άπ' τά παληά τά χρόνια. Κι’ είπα 
μαθές νά πάου κι’ γώ σάν κουμματάρχ’ς νάν 
τούν σμίξου κί νάν τοϋ είποΰ τού καλώς δρσις. 
Μαθαίνου πώς κάθιτι σ' ένα μιγάλου ξινού· 
δουχίου κί ρουβουλάου κατά τ'ν Ούμόνοια. 
Μπαίνου μέσα, βρουντουλουγάου, έρχιτι ένα 
πιδί νά ίδή τί χαλιεύου.

— Ού βουλιεφτής τ’ς Κατούνας ίδώ κάθιτι ;
— Ίδώ, μ'λιέει.
— Ιΐοΰεινι τους ; 4
— Θ' άνεβήτι άπάνου στού τιλιεφταΐον πά- 

τουμα, νούμιρο ίκατό.
— Στού καταμπίτ τιλιεφταΐον, στ’ σουφίτα 

μαθές πήγι νά κάτσ ’ αύτίνους ού χ’στιανός, 
γιά καθαρόν άέρα ; Μ' πώς θάν τ’ άνιβσΰ οί 
κακότ’χους τόσα σκαλιά, άπ’ θά μ’ κουποΰν 
οί άντζις;

— Πήγαινε μέ τόν άσσανσέρ, μ’ λιέει.
— Νά πάς ίσύ κί νά μή γυρίης, τ’ λιέου. 

Γιατί μί βρίηζ, ούρέ σαπρακιασμένου ;
— Δέν σάς βρίζω, κύριε...
— Κιρί κί λ’βάν’...
— Σάς λέω, γιά νά μήν κουραίθήτε, ν’ ά- 

νεβήτε μέ τόν άσσανσέρ.
— Πώς τούειπις, ούρέ ; Δέν έχου τέτοιου 

πράμμα άπανουθιό μ’, ποϋ τού π'λάνι;
— Νά, έλάτε νά σάς δείξω.
Κί μί παίρν’, π ’ λιές ούρέ μάτια μ’ άπ' τού 

χέρ' κί μί πααίνι καταμπρουστά σ’ ένα μιγά
λου κλουβί άπού σίδιρα. Άνοίγ’ νιά πορτοϋλα 
κί γλιέπου κάτ’ σάν κ’τί κί κάτ’ σάν καμαροΰλα, 
μ’ έναν καναπέ, μί φ»ς, μί τά ούλα τ’. Μπαί
νου μέσα, μπαίν'κι’ ίκειό, κλείν’ τ’ν πουρ· 
τοΰλα, πατάει ένα κ’μπί κί φφρρρστ !...  τού 
κλουβί άρχίν’σι νά πιτάει.

«—Οΰι, οϋι, τί κάν' έτσ’ ;» λιέου. «—’Ανε
βαίνουμε», μ" λιέει. «— Παναΐα βόηθα ! Μ’ 
πώς άνϋϊαίν’μι, ούρέ καλέ μ’ ; Μάς τραβάει 
κανένας άπού πάν’ ; Ούρέ, μπά κι’ έβαλις ούν 
κυρ-βουλιεψτή νά μάς τραβάει κί τ ’ πέσουν 
τά πάκια, τ’ καψαροϋ ;* «— Ό χι, μέ λιεχτρι- 
σμό», μ’ λιέει. «— Μέγας εΐσι Κύργιε κί θαγ- 
μαστά τά έργατά σ’».

Όσου νά σιαυρουκουπ’θοΰ τρεις βουλές, 
τσούπ ! κί τομ κλουβί σταματάει. Άνοίγ’ τ’ν 
πουρτοϋλα, κάνου έτσ’ κί τί νά ίδοϋ; Στ" 
σουφίτα βρέθ’καμαν κι’ δλας.

« -  Κί όέ μ’ λιές, · ύρέ κούτσ’κου, άρου- 
τάου τού πιδί, μαναχά άνιβαίν’, για κατιβαίν’ 
κί μαναχό τ’ ;» «— Βέβαια», μ’ λιέει. « — Δέν 
μπουρεϊς νάν τού καταφέρ’ς νά πιρπατάη κι’ 
δλας ; Νά μποϋ μέσα νά πάου στού χουργιό μ’ 
νά γλυτιόσου κί τού σιντήοιου;» «— Ό χι, 
μόνο πρός τ’ άπάνω πηγαίνει», μ’ λιέει.

Σάν τά φ’στάν,α κί τά μ"αλά τ’ γυναικώνβ 
κί δαύτου μαθές. Κι’ άπ’ έχ’ κί τού κακό νά 
στριτζών’ κανια βουλά, κί κολών’ καταμισής 
τοΰ δρόμου κί μάειδι άπάν’, μάειδι κάτ’ λιέει 
νά κάν’. Κί τότι πιά μούντζουτα κί φασκι- 
λουκουκούλουστα.

Ταϋτα κί πάου νά πιτάξου 
γειά σ’ κι’ άντίου 

Μήτρους Κονρ'νόγαλους



Τλ ΟΓΟΤ£ΧΝΙΚΗ
ZM eydjn 31α ρ α σ κ εν η

“£ζαύρωσον ανζον,,
Τοϋ Γιενς Πέτερ Γιάκομπσεν

. . .Ό  καλόγερος μίλησε κ’ είπε :
— ...Ή ταν Παρασκευή, καθώς ξεύρετε, δ

ταν τόν έπήγαν έξω άπό τήν πόλι καί τοΰ 
έφόρτωσαν τήν βαρύτερη άκρη τοΰ σταυροΰ 
στήν πλάτη καί τόν Ανάγκασαν νά τόν_ φέρη 
έξω άπό τήν πόλι, σ' εναν \υμνό κ* έρημον 
Αργιλλώδη λόφον, καί τόν Ακολουθούσαν 
πλήθη, κι’ έσήκωναν μέ τά πολλά πόδια τους 
τή σκόνη, ώατε νά φαίνεται σάν ένα κόκκινο 
σύννεφο άπό πάνω τους. Καί τοϋ άρπαξαν τά 
ένδύματά του, κι’ έγύμνωσαν τό σώμα του, 
δπως γυμνώνουν οί δικασταί έναν κακούργο 
μπροστά στά μάτια δλων, γιά νά Ιδοΰν δλοι 
τό σώμα ποΰ θά σταυρωθώ. Καί τόν άπλω
σαν έπάνω στόν σταυρό, κι’ έπέρασαν ένα 
καρφί άπό μέσα άπό κάθε ένα άπό τ' απλω
μένα χέρια του κι’ ένα μέσ’ άπό τά καρφω
μένα πόδια του. Μέ ρόπαλα έκτύπησαν τά 
καρφιά γιά νά μπηχθοΰν δλόκληρα. Κι’ έβα
λαν τό σταυρό μέσα σ’ ένα άνοιγμα στή γη, 
άλλά δέν ήθελε νά σταθη ίσια καί στερεά, 
καί τόν έγύριζαν άπ’ έδώ καί άπ’ έκεϊ, κι’ έ
χωσαν ξύλα καί πασσάλους γύρω του κι’αύτοί 
πού τό έκαναν αύτό, έβαζαν τά καλύμματά τους 
μπροστά στά μάτια, γιά νά μή ϋτάζ^ μέσα τό 
αίμα άπό τά χέρια του. Κι" Έκεϊνος, άπό κεΐ 
έπάνω έβλεπε τούς στρατιώτας πού έπαιζαν 
τούς κύβους γιά τό μανδύα του, κι’ έπασχε 
γιά νά σώση τό πλήθος αύτό πού ώρύειο' 
καί δέν είδε οΰι’ ένα μάτι γεμάτο οίκτο μέσα 
στόν σωρό, καί αύτοί άπό κάτω τόν έκύιτα- 
ζαν πάλιν, αύτόν πού έκρέμετο πονεμένος κι’ 
Αδύνατος, έκύτταζαν τή σανίδα άπό πάνω 
άπό τό κεφάλι του, δπου ήταν γραμμένο «Ό  
βασιλεύς τών ’Ιουδαίων» καί τόν έκορόίδευαν 
καί τοΰ Ιφώναζαν : «Ό  καταλύων τόν ναόν 
καί έν τρισίν ήμέραις οικοδομών ! σώσον σεαυ 
τόν' εί υιός εί τοϋ Θεοΰ, κατάβηθι άπό τοϋ 
σταυροΰ I» Τότε ώργίσθηκεν ό υιός τοϋ Θεοΰ 
καί είδεν δτι αύτά τά.πλήθη πού έγέμιζαν τήν 
γή δέν ή σαν άξια σωτηρίας. Καί έβγαλε τά 
πόδια του άπό τό καρφί, κι* έσφιξε τά χέρια 
του άπάνω στό κεφάλι τών καρφιών καί τά 
έτράβηξε μέ τόσην όρμή, ώστε οί βραχίονες 
τοϋ σταυροΰ έλύγισαν, κι’ έπήδησε κάτω σιήν 
γή, τράβηξε τόν μανδύα του τόσο άπότομα, 
ώστε οι κϋβοι κατρακύλησαν τόν λόφον τοϋ 
Γολγοθά, τόν έφόρεσε μέ βασιλική όργή κι' 
επέταξε στόν ούρανό. Καί ο σταυρός έμεινεν 
άδειος καί τό μεγάλο έργον τής συμφιλιώσεως 
δέν έπραγματοποιήθηκ* ποτέ. Δέν υπάρχει 
διερμηνεύς μεταξύ τοΰ Θεοΰ καί ήμών, δέν 
υπάρχει Ίησοΰς πού πέθανε γιά μάς στόν 
σταυρό, δέν πέθανε κανένας γιά μάς στόν 
σταυρό, δέν π έθ αν ε κανένας Ίησονς γιft μάς 
σταυρωμένος /»

Έσιώπησε.
Τά τελευταία λόγια τά είπε σκυφτός πάνω 

άπό τό πλήθος καί μέ τά χείλη, καί μέ τά 
χέρια έρριξε έπάνω τους τήν κατάρα του’ ένας 
άναστεναγμός τρόμου έπέρασε τήν έκκλησιά 
καί όλοι ήρχισαν νά κλαΐνε μέ λυγμούς.

Τότε έπλησίασεν ένας καί φώναξε μέ σηκω 
μένα χέρια, χέρια πού εφοβέριζαν, ήταν κα- 
τακίτρινος: «Καλόγερε, καλόγερε, θά τόν 
ξανασταυρώσβς, θά τό κάνης !» Καί πίσω του 
ήκούειο : «Ναί, ναί, σταύρωσέ τον, σταύρωσε 
τον I» Καί άπό κάθε στόμα έβγαινε, φοβερί
ζοντας δυνατά σάν μιά θύελλα κραυγών πού 
άνέβαινε στόν θόλον : «Σταύρωσέ τον, σταύ 
ρωσέ τον
(’Από τδ διήγημα t Ή  ΙΙανώΧης ιΐς ιό Πέργαμον >j

ίΚ αρόιες άαόάρησ κες
Τής άτυχης αγάπης μας ιϊν 6 βαθύς βωμός, 
Τόν έχτισαν οι πόνοι μας, χδφθονα δάχρνά μας, 
τόν στέριωσαν άλόγιστες θυσίες ολόγυρά μας 
Γιά μιά στιγμή μας φώτισε..Μά τώρα είνε οβυοτός!
‘Εκάηχε οτή λάβρα τον μιά ω μορφή ζωή 
κι' ίγίννηο' ί’να θάνατο ή θέρμη τον μονάχα... 
Καί ποιός μπορεί, στή δίψα της νά ξέρ-β πόοα τάχα, 
θά χρειαοτοΰνε μνήματα... ποιός άλλος θά xafj,.
ΜήνκλαιςΙ..“Έτα'ήτανεγραφτό,γλυχειάμου καοχανή 
μέσ' άπό μιας αγράμπελης χανθη νά ξεφυχρήοη 
χαί νά θεριέτρη όλόγνοα αχούς πόνους, μναιιχή 
μι' άγάπη, σάν δ'εν μπόρεοε 6 ινας μας νά νοιώση!
Έπίπρωχο... ‘Ερείπια οννχρίμματα νά γίνουν 
ιόοες άγν'ες ίλπίδε) μας καί χόαα όνειρά μας !., 
Στοΰ χάψου των τήν χρυερή τήν πλάχα ή χαρδιάμας 
νά δαχρυβρέχη Λλημερίς 8σα λείψανα μείνουν !

Βίλλυ “Αστρογλου

Π α λ η ο  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α

Ό ΖΝνμφίος
Τοϋ Ί .  Ν. Γρυ πάρη

—’Ιδού ό Νυμφίος έρχεται... r ,
Στή σκοτεινιά ποΰ ολόγυρά μου Απλώνει 
τρέμει θαμπό τάσηιιοκάντηλό μου- 
καί ’δώ, όπου άσυντρόφιαστη καί μονη 
άποτραβιοϋμαι, νοιώθω νά ζυγώνη 
τό σύγκρυο τ' άναφτέριασμα τοϋ τρόμου.

—Ιδού δ Νυμφίος έρχεται...
~ *0  χνουδωτός κανιηλοσβύστης πάει 

στό φώς, πού τόν τραβάει, πάει καί πεφτει" 
φάντασμα καλοθύμηιο περνάει _ 
μ’ άνάλαφρον άνάσυρμα καί πάει 
καί πνίγεται στά βάθη ένίς καθρέφτη.

—Ιδού δ Νυμφίος έρχεται...
Μέ νήμ’ άνεμοκλώστινο ή αράχνη 
τής έγνοιας πλέκει σιήν καρδιά μου δίχτυ· 
σάν κάποιο χέρι κρούσταλλο μοΰ ψάχνει 
τών σπλάχνων μου τά σπλάχνη — μα οϋτ’ άχνη 
μ’ ούδ’ άνεπνιά γρικάω τό μεσανύχτι.

—'Ιδού ό Νυμφίος έρχεται...
Καί σφαλιχτά τά μάτια μου σκεπάζω 
μέ τά χέρια μου καί κρύβω τό κεφάλι 
βαθιά στό προσκεφάλι... καί κοιτάζω 
τάνάερο φάντασμα, πού δέν τρομάζω, 
στά βάθια τής ψυχής μου νά προβάλλβ.

—Ιδού ό Νυμφίος έρχεται...
Πάσα στιγμή, ποΰ ζη τήν πάσα ημέρα, 
τήν έγνοια τήν άνείκαστή μου, ώ Πόθε, 
πληθαίνοντας, μοΰ κρυφολές : -  Καρτέρα, , 
νά ίδής, λιχνίζοντας στόν ίσιο αγέρα, 
πέρα τις πίκρες, τή χαρά σου έδώθε !

—'Ιδού ό Νυμφίος έρχεται...
’Έλα, έκλεχτέ, σφιχιοπερίπλοκε μου, 
ή έλπίδα μου καί γλυκαπαντοχή μου- 
έλα έκλεχτέ, ποΰ άκαρτεράω, καί πιέ μου, 
ροδέμνοστε καί παγκαλέμορφέ μου, 
στή φούχτα μου έδώ μέσα τήν ψυχή μου !

5Εένη λογοτεχνία

Ό ερως νικά tov άάναζο
{'Από τό 1Ημερολόγιο τής Eugenie de Guerin)

Ό χι, άγαπημένε μου, ό 
θάνατος δέ θά μάς χωρίση 
δλότελα 1 δέ μπορεί ποτέ 
νά σέ διώξη άπό τή σκέψι 
μου ! Ό  θάνατος χωρίζει 

μονάχα τό σώμα,μά ή ψυχή μένει δλάκαιρη ή 
ίδια κι’ άγαπάει ίσως περισσότερο άπό κεΐ 
ψηλά... Μαυρίκιε, Αγαπημένε μου φίλε ! Ποϋ 
νά είσαι αύιή τή σιιγμη ; Άραγε μ’ άκοΰς ; 
Σύ γνωρίζεις τώρα/ιό θβό, τόν παντοδύναμο, 
τόν τόσο καλό πού σοϋ άποκάλυψε επί τέλους 
τήν αιωνιότητα!... τά τρομερά αύτά μυστή
ρια τής άλλης ζωής πού μοΰ δίνουν κάποτε 
καί τήν έλπίδα πώς μέσα σ' αύτά θάβρω τήν 
ευτυχία. Φιωχέ μο>), άγαπημένε φίλε, δέ γνώ
ρισες διόλου τήν ευτυχία ενόσω ζοΰσες, ή 
ζωή γιά σένα ήταν τόσο σύντομη πού δέν πρό- 
φθασες διόλου ν' άναπαυθής !...

Θεέ μου πώς νά ξεχάσω τις τελευταίες στιγ
μές ! Νεκρός ! παγωμΐνος ! μέ τό κεφάλι γερ
μένο στό προσκέφαλο... κι’ έγώ κοντά σου ! 
άπάνω σου μέ μάτια πού δέν μποροΰσαν πιά 
οΰτε νά κλάψουν !...

.... Τώρα... είσαι μακριά... κρεββάτι σου 
έχεις τό παγωμένο χώμα .. κι’ έγώ σοΰ γρά
φω... σάν άλλοτε... πού έλειπες σέ ταξεΐδι...

Αληθινά λοιπόν δέν θά σέ ξαναϊδώ ;.. .  Τά 
γλυκά σου μάιια έκλεισαν γιά πάντα;.,· Κι' 
όμως δέν κλαίω, άλλοίμονον! δέν κλαίω!.... 
Ή  γλυκειά σου μορφή βρίσκεται πάντα μπρο
στά μου κι’ εί\ε σάν /
ενας φραγμό; στά δάκρυα 
πού θέλουν να τρίξουν...

(Έ κ τοΰ Γαλλικού) Λίς ALEX

’5 1  CD Ι β ζ ί α
’Ήσουν ολάκερη στά μάτια μου 
‘μπροστά στό βλέμμα μου γυρμένη, 
μά σάν νά μήν σέ άνεγνώριζα... 

σ&ν νάσουν ξένη !
Ό  λογισμός μου έτρεχε γοργόφτερος 
οέ μιά ανθισμένη κι’ άγνωστη μου στράτα 
Καί πήγαινε κι' αντάμωνε μονάχος του 

δυό ξένα μάτια!
Καί μέ τά ξένα μάτια σμίγοντας,
Αλλάζανε όν3ίρατα καί πόθους 
καί λησμονούσα Σένα, μέ τούς πρόσφατους 

άκόμα όρκους!
Άθήναι Νίκος ‘I . Γριπονησιώτης

Ξ ε ν α  Ρ ο / λ α μ τ ζ α  ( 3 4 )

'&}ομο;]όρησις ερασζοϋ
Τοϋ Μαραίλ Πρεβω

Δέν είνε άνάγκη νά πώ πόσο μέ τάραξε τό 
γράμμα αύιό. Ή  Μαρία-Τερέζα άρρωστη, 
ψυχορραγούσα.... καί θέλει νά μέ Ιδχ)· "Η 
πρώτη μου σκέψις ήταν ν’ άρνηθώ. Αργότερα 
ή μακρυνή φωνή τής συνειδήσεώς ;ιου μον 
μίλησε. Κι’ άκου/α νά μοΰ λέγη δτι ήταν ένα 
καθήκον άνθρωπισμοΰ ν’ Ακούσω _ τήν πρόσ- 
κλησι τοΰ Έκτορος. Είδα πώς δέν θά μπο
ρούσα ν’ άποφασίσω, δίχως νά συμβουλευθώ 
τήν Βαλεντίνα, κι" ετρεξα στό Σαγιάρ. Ή  Βα
λεντίνα, δταν τής είπα ότι δέν θά βγαίναμε 
σιήν έξοχή έκείνη τήν ήμέρα, ώχρίασε.

— Μήπως θά φύγη;; έκαμε.
Ιή ς  έτεινα τό γράμμα.
Έδίστασε νά τό πάρη.
— Τουλάχιστον δέν είνε άπό κείνη τή γυ

ναίκα ; ρώτησε.
— Ό χι. Διάβασέ. το.
Καθώς τό διάβαζε, έσφιγγε έλαφρά τά χείλη 

της. Έπειτα μοΰ τώδωκε πίσω- είδα τά μάτια 
της υγρά.

— Λοιπόν, τι πρέπει να καμοο ;
Έρριξε πάνω μου τά ολοκάθαρα, γεμάτα ει

λικρίνεια βλέμματά της κ’ είπε :
— Μά πρέπει νά πάς, φίλε μου. Υπάρχει 

άμφιβολία; ,
Έπιασα τό χέρι της καί σφάλισα μ αυτό 

τά μάτια μου, όπως τό έκαμνα όσάκις ήθελα 
νά καθησυχάσω τόν πυρετό τής σκέψεώς μου. 
Τώρα καταλάβαινα ότι μοΰ έλεγε σωστά : τό 
καθήκον μου ήτον έκεϊ κάτω.

— Νά φύγω ; . έμουρμούρισα... Καί πότε;
— Τό γρηγορώτερο. Σήμερα ή τούλάχιστον 

αύριο. Σκέψου ότι δυό υπάρξεις στηρίζουν τήν 
τελευταίαν των ελπίδα σέ σένα.

Ανοίξαμε εναν οδηγό κ’ εί3α ότι δέν ήταν 
δυνατόν νά φύγω τήν ϊδια μέρα, άλλά μόλις 
τήν άλλη μέρα τό μεσημέρι μέ τό τραίνο.

— Τότε, είπα στήν Βαλεντίνα, πρέπει νά 
έπιστρέψω άμέσως στό Πλουί νά έτοιμασθώ. 
Δέν θά περάσουμε τ’ άπόγευμα μαζί.

Έμεινε άφωνη μιά στιγμή καί καθώς μέ 
συνώδευε ώς τήν έξώθυρσ. έμουρμούρισε :

— Ά ν δέν μοΰ τό άπαγορεύσης, θάλθω ά
πόψε στό Πλουί νά σ’ άποχαιρετίσω, δπως 
καί τήν άλλη φορά.

Δέν είχα τήν δύ/αμι ν' Απαντήσω : οχι. Κ 
είπα : «'Εστω θάσέ περιμένω».

Κι’ έφυγα μέ μιά ταραχή, μιά Αγωνία, πού 
δέν ήξευρα τί άκριβώς ήταν" ή δοκιμασία πού 
μ’ έπερίμενε τήν έπομένην κοντά στή Μαρία- 
Τερέζα ή ή έρωτική τρέλλα πού μοΰ προξε- 
νοΰσεν ή ιδέα : «Άπόψε ή Βαλεντίνα θά είνε 
σπίτι μου... θά εΐμεθα μόνοι».

Έπέρασα μιάν ήμέρα πυρειώδη μέ τάς 
προπαρασκευάς τού ταξειδιοΰ καί μέ τήν Α
ναμονή τής έπισκέψεως αύιής, τήν οποίαν δέν 
έφοβούμην πλέον. Καί τό βράδυ, δταν εΐχβν 
έντελώς πιά σκοτεινιάσει,ή Βαλεντίνα έφθασε. 
Έσφίξαμε τά χέρια χωρίς μιλιά. Ό  υπηρέτης 
ρώτησε : «Ν’ άνάψω τή λάμπα ;»

Ή  Βαλεντίνα μοΰ σφύριξε «όχι» βτ’ «ύτί.
— Ό χι, είπα κι” έγώ. ΘΑ τήν άνάψω μόνος. 
Ό  υπηρέτης έβγήκε- βρισκόμουν μόνος μέ

τή φίλη μου σιήν μεγάλη αίθουσα' έσφιξα 
τή νέα γυναίκα στό στήθος μου.

— Σ’ άγαπώ- είσαι σύ όλ’ ή ζωή μου...
— Κι’ έγώ τό ίδιο, σ’ άγαπώ, φίλε μου. 

Είμαι δική σου, μ’ άπήντησε.
Αύτά ήταν όλα τά λόγια μας. Τό κεφάλι 

της έστηρίζετο στόν ώμο μου. Τράβηξα τήν 
καρφίτσα πού κρατοϋσε τό βέλο της,  ̂ έπειτα 
τό στήριγμα τοΰ καπέλλου της. Κι’ δταν τήν 
άπελευθέρωσα κι’ άπ’ τό μικρό έπανοοφοράκι 
της, μοΰ έφάνη πιό δική μου, σχεδόν σάν 
γυναίκα μου. Καί τήν τράβηξα άπό τό χέρι 
πρός τό μπαλκόνι. Ή  ματιές μας συνηντή- 
θησαν μέσ’ στό σκοτάδι. Τά μαλλιά της μοΰ 
έφάνηκαν φωτεινά, καί στόν καθρέφτη τών 
ματιών της έβλεπα έναν βαθύ ούρανό.Έψαυσα 
μέ τά χείλη μου τά ώραΐα αύτά μάτια, πού 
σφάλισαν κάτω άπ’ τό φίλημά μου.

— Σ’ άγαπώ, έψέλλισα.
Σφίχθηκε πιό κοντά μου γιά πολλήν^ώρα.

Μιά μυστική συγκίνησις μάς περόνιαζε. "Ενας 
διάττων άπεσπάσθη άπό τό μπλέ κρύίταλλο 
τ’ ούρανοΰ, Ανέβηκε στό ζενίθ κι' έκεϊ σκορ
πίστηκε σέ σπίθες. Ταύτόχρονα_είχαμε τήν 
έντύπιοσιν ότι ή γή ήτο νεκρά, δτι μόνο/ τ ’ 
άστρα έζοΰσαν καί μόνον έμεΐς υπήρχαμε γιά 
νά θαυμάζουμε τή ζωή τους. > Ή  Βαλεντίνα 
μίλησε μέ φωνήν πού μόλις ήκούετο :

— ΕΙμ’ εύτυχισμένη, είπε. Ά ν στιγμές σάν 
αύτήν μτιοροίσαν νά διαρκέσουν, ή ψυχή μας 
θά έξηντλεΐτο δλη στήν διάρκεια των.

(’Ακολουθεί)
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Νεοελληνική Λογοτεχνία

Τ Α Σ Ω
( 9 ) Τοΰ Κ. Χατζοπούλον

Τό φεγγάρι, πού είχε σηκωθεί τώραάπό τή 
θάν η. έρριχνε τό φώς του σέ όλο ιό απλωμα 
μπροστά στό σπίτι, Μά η Τασω σ<εκοιαναπα- 
νω στή γραμμή που χώριζε τό φωτισμένο το- 
πο άπό τόν ΐ >κιο πού εριχνε τό σπίτι. Το πρό
σωπό της τό φωτοΰσε ή αντιφεγγια, τα μαλ.- 
Γ ά  της μένανε σιόν ίσκιο, φορούσε σακο κα- 
ταοπρο κ’ ήτανε μ’ ένα μεσοφορι κοντο και 
μέ γυμνά τά πόδια. Με κοιιαζε και την κοι- 
ταζα. Αμίλητοι κ' οί δυό. Είχα καιρό να τη 
δώ άποκοντά καί μοϋ φάνηκε >ιλλιωτικη τη 
σιιγμή αύιή. Κάτι αά μουδιασμένο και σιε\ο- 
•/ωοηαένο είδα στήν όψη της, και κατι σ^στε
νοχώρια μ* έπιασε καί μέ, και μια φωνη ακόυ
σα μέσα μου νά λέη : «Φεύγα.γιατρέ .»

Μά ένιωθα πώ; δέν ήμουνα πια ο γιατρός 
αύιή τήν ώρα. Ένα μισόφωιο ειρεμε σιό νου 
μου, σάν έκεϊνο πού έπαιζε γυρω από τό κορ-
h i  χτίζ Τασως. , , ,

«Φεύγα, φεύγα!» ξαναφωναξε απομεσα μου 
ή  φωνή. Μά άντίς νά φύγω πήγα πιο κοντά 
της καί τήν έκλεισα σιήν άγκαλια.

Tfic Tiotte τόσο ξαφνικό και δέν κουνηθην.ε 
μιά στιγμή ; Δέν ξέρω· μά καθώς έκαμα να 
σκύψω άπάνω της, τινάχτηκε μέ οομη : _

«Φεύγα !» μοΰ είνε μουγκά κι αγρίεψε η μα-

Δεν^έφυγα, μά άπλωσα τό χέρι νά τήν ξα-
ναπιασω. , . < »

«Νταλίπη, όξω νά χαθή;! » φώναξε την ί
δια στιγμή δ Νικολούλας πισο, από το φρά
χτη. «Τί τόν άφησες, μωρη, και μουρθε δω 
νά μοΰ πατήση τό μποαιάνι!»__

Ό  Νικολούλας γύρισε μ ενα τρανό καρ
πούζι, ή Τάσω έστρωσε χάμω δίπλα oc  ̂ πη
γάδι καί καθίσαμε νά φάμε. Τό παγούρι του 
Νικολούλα μέ τό ρακί κι ο δροσερος αέρας 
μοΰ άνοίξανε τήν όρεξη για τό φαγί. Κι ο Νι- 
κολούλας έιρωγε κι αύιός_ κι άρχισε να μου 
λέτι τό ένα καί τόάλλο, πως είχε περάσει τήν 
ήμέρα του, μέ ποιόν καβγάδισε, ποιονε φοβε- 
οι£ε Ή  φωνή μέσα μου,δεν ελεγε πια : «Φευ- 
να γιατρέ», μά ό πειρασμός σκουντούσε τό 
πόδι μου νά γγίξη τό δικό της καναδυό φο- 
0ές Δέ μέ κοίταξ3, έσκυψε μονο τό κεφάλι.

«Ξέρεις, λέω καλύτερα νά φυγω απόψε' δε 
αοΰ σελώνεις τόν ψαρή ;» είπα τοΰ Νικολούλα 
ιιιά στιγμή πού έπαψε να μιλ', . ^

«Τί σοΰ κάπνισε μεμιάς ! Τωρα τα μεσά
νυχτά νά πας ;» μοϋ είπε κείνος ξαφνισμενος.

Άναόηκώθηκα καί κάθιόα : «Θα παω», εί* 
πα· «ποΰ νά ξυπνώ πρωί πρωί !»

«Δέν ντρέπεσαι! Δέν καθεσαι να κοιμηθης 
καί μιά νυχτιά έδώ όξω στή δροσιά, άφού ήρ
θες πούρθες», ξαναεΐπε ό Νικολούλας.

Ή  Τάσω δέ μίλησε, δέ με κοίταξε.
«Ήρθα καί χάλασα τή διάθεση τής Τασως»

cT?tou
«Δέν ντρέπεσαι καί νά τό λ ές ; Αύτό δά έ 

λειπε I Στό σπίτι σου 1» μ’ έκοψε γληγορα ο 
Νικολούλας καί ρίχνοντας ματια τής γνναι- 
κός του, σά νάθελε να τη μχιλωση : « Ετσι
εί7 ε τούτη- δέν έχει πολλά λόγια· δεν την ξε- 
οεις», γύρισε καί μοΰ ξαναεΐπε μένα.

«Αφήνει; έσύ νά πάρη άλλος αραδα», μουρ
μούρισε ή Τάσω καί πήρε ενα κόκκαλο και 
τόρριξε στό σκύ?ο,πού σιεκοτανε και κοίταζε.

«Δέν είνε νά πάς άπόψε πουθενά, εγω μο- 
ναϊά τί κάθουμαι! Πάω νά φέρω μιά γυρο
βολιά», είπε ό Νικολούλας καί σηκώθηκε. 
«Ποΰ θέλεις νά σοϋ στρώση ; Μεσα η ο,ω στό 
χαγιάτι ;» μέ ρώτηυε. , , ,

«Ποΰ νά στρωίω ;» μουρμουρισε κ η Ιασω. 
«Όπου θέλης», άπάντησα κοιτάζοντας την. 
Μέ κοίταξε καί κείνη άμίλητη.
«Ποϋ κοιμάσαι σύ ;» τή ρώτησα.
«Στή δραγάτα», άπάντησε. , , ,
Χαμο· έ ’.ασα.Μοΰ φάνηκε πώς αστράψανε τα 

δόντια της δίχως νά γελάση κι αύιή. Και δι- 
χ(ο; νά μοΰ ξαναμιλήση, γύρισε τήν πλάτη κ 
έφυγε καί μπήκε στό σπίτι.

Μοΰ έστρωσε στό κρεβάτι που ητανε στηιιε- 
νο σιήν κάμαρα γιά τόν πατέρα μου. ,

Έπεσα νά κοιμηθώ εύχαριστημένος πως η 
Τάσω θά κοιμότανε στή δραγάτα. Έκλεισα 
τά μάτια καί περίμενα τόν ύπνο. Μα το μουρ- 
μουρητό τοΰ Νικολούλα άπόξω δεν τον άφηνε 
ναρθή. Τό παράθυρο κατά τό μπροστινό με- 
οος τοΰ σπιτιοΰ ήταν άνοιχτό, μά ή κουβέντα 
Φαινόταν πώς γινότανε στό άποπισω μέρος. 
Βαριόμουνα νά σηκωθώ νά τους φωνάξω ν<* 
σωπάσουνε, νά πάνε νά κοιμηθοΰν κι αυτοί. 
Καί τούς βλαστημοΰσα μέσα μου και γυρευα 
μέ τή βία νά κοιμηθώ. Τέλος σωπασε το μουρ- 
μουρητό κι άκουσα τό πάτημα του Νικολούλα 
πού ζύγωσε στό παραθύρι.

«Κι ό γιατρός κοιμήθηκε>, είπε βαζοντας τό 
κεφάλι μέσα· «άι, καληνύχτα». ( Ακολουθεί)

Γ Γ Ν Α Ϊ Κ Ε 2 : - Κ Α , Ρ Ι Ι Ο Ϊ
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Μέ πόσους καρπούς δέν παρέβαλαν αυτας 
τάς θείας σαρκώσεις τοϋ γυναικείου στήθους, 
άπό τάς οποίας ή ζωή άναβλύζει είς άργυρός 
σταγόνας, ότου τό στόμα τοΰ βρέφους αντλεί 
τήν θ ρ ε π  ιι«ήν-αμβροσίαν καί όκου ο ανδρας 
ρουφά τό νέ«ταρ τής ή^ονή;; Ό  Μωάμεθ, ο 
ότοϊο; είχεν επινοήσει ένα παράδεισον ευδαι
μονίας πολύ άνθρωπίνης, άπέδωκε τήν τιμήν 
πού τοΰ ήξιζε εις τό στήθος τή; γυναικός, τό 
όποιον «δύο προορισμούς έχει» καθω; γράφει 
είς τό Κοράνι του : «Νά τρέφη τό νεογνόν και 
νά εύφοαίνβ τόν πατέρα».

Καί ένα στήθος μέ δύο σάρκινα μήλα, στρογ
γυλά, χωρισμένα, άπαλή; σιερεότητος, αποτε
λεί τόν κλασσικόν τύπον τοΰ γυναι ειου κορ- 
μιοΰ. Άλλά γιατί οι ποιηταί λησμονούν συχνά 
μίαν λεπτομέρειαν τόσον ήδυπαθή ; Μιλω δια 
τό αίμάτινον, κι’ άλλοτε ύπόμαυρον, η καποιε 
μώβ, έκεϊνο στεφάνι πού περιζώνει_ τές δυό 
μυτούλες, όπως τό θαμπό φωτοστέφανο που 
περιζώνει τό φεγγάρι, όταν πρόκειται να βρεξη.

Μυτούλες είπα ; Μά όχι ! Είνε καρποί κι 
αύτά. Είνε δυό φράουλες γλυκόχυμες, γεμά
τες δροσιά, στές καστανέ;. Ε ϊ ν ε  δυό μούρα 
μούρα, σφικτά, στές μελαχρο.νές. Κι είνε ουο 
τσιτσιφάκια, άγουρα άκόμη, υποκίτρινα στες 
μικρές κοπέλλες, ή στές νιελικάτες ελεγειακές 

ξανθές...
Ώ , καρπέ τών καρπών !... 

ώ Γυναίκα!... Τό τελειότε- 
' _>ον τής Φύσεως δημιούργη
μα είσαι, κι’ εύιυχισμένος ο 
άνδρας πού σέ γεύεται!... 

0 ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ

C i  ajoinzaiznc.3~ νναίκας  
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Γύρε άπάνω  αχόν άφ ρό  χών μ ,χαξέν ιω ν  _ ρούχων  
σον ενα ρόδο  ναυαγό οχή Φαλαοοα χου οτη ΰονς, 
κα ί κ ε ΐ  π ε ρ ίμ ,ν , βουβή χ α ί μ ε χλειοχα τα μάχια  
ν άκούσπς άπ  τά χ έρ ια  μ ου  τήςήδονης τονςμ υθονς/

Ξ ευρονν x i χ έρ ια  νά μιλούν κ α ι νά μ εθούν  σαν χείλη 
με χ α ίν ιγ μ ά  ιου? ιό ζεοχό, χο ε ν α ίσ ϋ ψ ό  οου δ ίρ μ α ,  
κι' όχαν συρθούν  χά δάκτυλα  επάνω  χου σαν φ ειδία , 
ρυθμ ίζουνε αάν όργανα χρελλό χορο οχο α ιμ α .

Γ ύ ρε άπάνω  αχόν άφ ρό  τών μ ιχαξέριω ν ρούχω ν, 
ρόδο  Α ειαχ ό  οχά δργια  τών θερ ινώ ν  βραδυω ν  μου, 
κα ι χ ε ϊ περίμενε βουβή κ ι εχσ ,αχ ιχη  
τή μυστική  τή μ ο υ σ ικ ή ν  ^ υ σ ^ ω ν  χ εριώ ν  μ^ .

' ίω ίγ ρ α μ μ α
Ό  άν ίοα ς  τό κοντό σου χ&'ες αοΰ σήχω σε φουαχάνι 
κα ί χά χ' άπλνχά οου φ ανήκαν όλα οιο μεϊντάνι. 
Μ ι δίν  φ οβάσαι τον κα ιρό , μ · υγρασία
νά βγαίνης σχόν περίπαχο δίχω ς.

‘M liapzw jh

Μήν πάς είς τόν πνευματικό 
νά σ’ έξομολογήση, 
είσαι πολύ αμαρτωλή ! 
δέν θά σέ συγχωρήση.
Έ λα  σέ μένα, λυγερή, 
νά πής τά κρίματά σου- 
καί στή δική μου τήν καρδια 
ν’ άνοιξης τήν καρδιά σου.
Ξέρω έγώ άπο έρωτα,
καί θά  σέ συγχωρήσω·
μέ τής άγάπης τό φιλί
θ ε νά σέ κοινωνήσω ! Ν. Σκέ>τε(,ης

π  Οί ό ιαγα ν ισ βο ί μ α ς  0)
ΤΟ Π ΡΩ ΤΑ Π ΡΙΛ ΙΑ ΤΙΚ Ο  ΨΕΜΜΑ

Έλαβα .τά ...ψέμματα τών κ. κ. Μ. Δθη- 
νέλη, Γ . Καπουρνιώτη, Μ.Για;Απανα, Π Μπερ- 
νιδάκι, Ε Μιμούση, Πανός και, μπουμ !I και 
μια; δεσποινί5ος, τής Μαρθας Π ...-μ α  λενε 
ή γυναίκες ποτέ τους ψεμματα !!!...

Ό π ω 3δήποτ*, κουράγιο και συντομα, γιατι 
πλησιάζει νά κλείση η προθεσμία. Αλήθεια 
σά ; τό λέω αύτό. Ο Δρχιουνταχ,της

Η ___

r  ν8 ρ ω ς  ν α ό  μάσκαν  
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η

~~ν
Ή  κ . Μαγδα ληνη Χρίση προς τόν κ . Κ. Γεωργίου

7 Μαρτίου 19...
Φίλε Κύριε,

Πρέπει νά οάς μαλλώσω, γιατί δέν > 
είμαι διόλου εύχαριστημένη άπό σάς, 
μά καθόλου. k

Τό νά εϋ,ειΟε νά παςαιύ >η ενα 
αύιοχίνητο τόν άνδρα μου καί τούς 
δύJ συνεργΑτας του (όπως πολύ ώ- 
μορ ί α τούς λέιε) έστω,δέν θά ju ν>ή- 

ση ή άνθρωπότης καί θά ήμουν πολύ κουτή 
νά σά' κρατώ κάκια γι’αύιό. Άλλά έκεϊνο που 
αέ κάνει έξω φρενών είνε νά βλέπω πώς δεν 
έ/ειε διόλου σκοπό νά είσθε ό π ε ι θ α ρ χ ι 
κ ό ς  φίλος, τόν όποιον ωνειρευομουν νά βρω 
σέ σάς! Έ τσι λοιπόν ; Τήν έπομένην τής η 
ιιέοας πού σάς άπένειμα αύιόν τόν ρολον του 
έαπίσιου φίλου, σεϊς εγείρετε νέας άξιωσεις ;

Σημειώστε έν τούιοις ό ιι  είμαι πολυ ευχα- 
οιστημένη άπό τήν είλικρίνειάν σας._ Ενα 
μόνον μέ στενοχω ρεϊ: ότι πλαττετε όνειρα
πού δέν θά πραγματοποιηθούν π ο ιε και με λυ
πεί ό ιι θά ε ί μ α ι  Αναγκασμένη να κραιώ  α- 
πένανιί σας άμυντικήν στάσιν. Εςαφνα, άν 
ιιέ προσκαλέσετε νά πάμε σέ κανένα μακρυνό 
μέρος (σ’ ένα μήνα ό περίπατος στην έξοχη 
θά είνε θαυμάσιος) θά διστάσω να ε λ θ ω ...
Δέν θά σάς είνε δυσάρεσιον αυιο; Και αν 
ιιάλιστα άντιληφθώ ότι ένδεχόμενον νά φερ- 
θήτε άπόιομα σ’ έμένα, διόιι ενας έρωτευμε- 
νος είνε ικανός γιά όλες τις τρέλλες,θα διακοψω 
έvτελώc τάε σχέσεις μας, πραγμα που δεν πι
στεύω νά έπιθυμεϊιε. Γ ι’ αυιό σ.ιευσαιε αμέ
σως *ά μοΰ δώσειε τόν λογο σας οτι θά κρα
τείτε πάντα τήν στάσιν πού σάς έκανονισα, 
άλλοιώς δέ θά μέξαναδήτε.,.Ά I πιστέψτε με, 
άτερίσκεπιε φίλε, καί μή ζητεϊιε να γίνετε 
έρωμένος μου. Μόνος σας θα μειανοησειε...
Είνε τόσο κοινόν αύιό τό αίσθηαα, ωστε δέν 
θά θελήσω ποιέ νά τό άνταλλάξω μέ την 
πολύιιμον φιλίαν μας!... Λένε μερικοί οτι 
είνε άδύνατον νά διαιηρηθη φιλία μεταξύ άν- 
■δοό- καί γυναικός, όμως έμένα δεν μέ τρομά
ζουν ή δυσκολίες καί ύποθέτω πως άν μέ βοη· 
θήσειε καί σεϊς, θά κάιορθώσωμε νά εΐμεθα 
καί νά μείνωμε πάντα καλοί φίλοι! Ακουστέ 
ιιε · τή στιγμή πού θά γίνω έρωμένη σας, θα 
ϊαθή ή ωραίο ειλικρίνεια ή όποία ύφίσταται 
μεταξύ μας, θ ’ άρχίσω νά σάς κρύβω διάφορά 
πράγματα, γιατί φυσικά θά ζηλεύετε.

Νά, τώρα π. χ. μπορώ να σας έμπιστευθω 
διι ένας έξάδελφος τοϋ άνδρος μου μοΰ κάνει 
κόρτε χωρίς να μοϋ λέγ0 ποτέ τίποτε... Και 
δέν ξεύρετε τί κωμικός που είνε ! Μέ τριγυ
ρίζει σάν σκυλάκι καί, φαντασθήτε, παει α
κόμα στό λύκειο, είνε μαθητη; !... Μόλις 17 
έτών . Πρέπει νά τόν λυπηθώ ; Δέν ξευρω...
Θά ήτο άληθινή εύσπλαχνία έκ μέρους μου, 
διότι τίποτε άλλο δέν μ ελκύει εκτός τής 
νεότητός του καί τή;...άγνοιας του! _ Ομως 
αισθάνομαι ότι ή κατάκτησις μου θ  απετέλει 
νι· αύιόν τόσον μεγάλην ευτυχίαν, ωστβ διε
ρωτώμαι άν έχω τό δικαίωμα ν αρνηθω εις 
ττιν βουβήν καί τόσον διακριτικήν παρακλη- 
σίν του. . Σείς τί λέτε ; . . .Βλέπετε ;. άν είσθε 
έοωιιένος μου θά μπορούσα να σας ζητώ την 
γνώμην οας ;..· Ό χι, βέβαια γιατί θά είχαμε 
σκηνές. Έπειτα, πρέπει να ξευρετε έκ πείρας 
ότι μιά έρωμένη δέ φανερώνει ποτέ εις τόν 
έρώμένον της όλες τις σκέψεις της, όχι διότι 
φοβείται μήπως μειωθή _ είς τα ματια του, 
άλλά διότι Απλώς ύπακουει_ είς _ τό αδιαγνω- 
ατον άλλ’ έπιταχτικόν έκεινο αίσθημα της α- 
μύνη;, τό όποιον μάς εμποδίζει να παραδο- 
θώμεν έξ ολοκλήρου εις τόν ανδρα που μας 
κατέχει. Σεΐ; έχετε διά την ικανοποιησιν τών 
αίσθήσεών σας ιήν δεσποινίδα Αλίκην σας. 
Μή θέλετε λοιπόν νά γινω... συνεργατις της, 
άφοϋ, έγώ σάς προσ- 
φέρω τήν άνεκτίμητον 
εύκαιρίαν νά γνωρίοειε 
μέ τήν φιλίαν καί τις 
παραμικρότερες γωνί- · 
τσες τού μνσιικοϋ πε
ριβολιού πού λέγεται 
γυναικεία καρδία. Θα 
ήτο συνετόν ν’ άρκε- 
σθήτε εις αύτό καί ελ
πίζω, κύ^ιε φίλε μον, 
γρήγορα νά μου γρά
ψετε ότι σ ϊς  έπεισα.
Έν τοιαύιη περιπτωσει 
είς άνταμοιβήν, θά δε
χθώ νά μέ προσκαλε- 
σετε πάλι είς έκεϊνο τό 
ζαχαροπλαστεΐον.

Σάς δίδω νά μοΰ φι λήστε καί δυό μου χέρια
Μ α ν τ ί λ α  ί  ν α



ARTHUR BERNEDE 8t LOUIS FEUILLADE

m AIlQST©iLa Γ Ι Ο Υ Ν Τ Ε Ξ
T O  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  Τ Η Σ  Υ Π Ν Ο Β Α Τ Ι Δ Ο Σ  w

— Εξακολούθησε, Ροζέ, τόν ένεθάρρυνεν 
ό πρωτότοκος τών ντέ Τρεμέζ, μέ τόνον φω
νής πλήρη πατρικής καλωσύνης.

— Ό^Κοκαντέν καί έγώ, έξηκολού^ησε μει' 
όλίγον ό Ροζέ, έσκεπτόμεθα τί πρέπει νά κά- 
μωμεν, δίαν ενα σφύριγμα, προερχόμενον αυ
τήν τήν φοράν άπό τό εσωτερικόν τοϋ πάρκου 
πού περιβάλλει τήν κατοικίαν τοϋ πατρός τής 
Ρόζας, ήκούίθη... Δέν είχα πλέον αμφιβολίαν 
ότι έπρόκειτο περί λωποδυτών, καί δέν έδι- 
στάσαμεν. Έ  βγήκαμε/ είς τόν δρόμον καί έ- 
πλησιάσαμεν είς τό οπίτι τοΰ Μίλτον, διά νά 
έμποδίσωμεν τούς λωποδύτας νά είσέλθουν 
μέθα είς τό σπίτι. Χωρίς θόρυβον έφθάσαμεν 
εις τήν αύλήν τής έπαύλεως. Κανένα φώς δέν 
έφώτιζε τά παράθυρα τής οικίας, τό παν ήτο 
βυΟισμένον είς τήν σιγήν καί αίφνης βλέπομεν 
ν’ ανοίγεται τό παράθυρον τοΰ γραφείου τοϋ 
κυρίου Μίλτον καί νά εμφανίζεται είς τό ά
νοιγμα ή χαριτωμένη σ'ιλουέττα τής Ρόζας. 
Έταράχθην, μοϋ ήλθε j/ά φωνάξω, άλλά συ- 
νεκρατήθην. Ή  Ρόζα έφαίν&ιο νά περιμένη 
κάποιον καί με: 1 όλίγον πηδά είς τό μπαλ
κόνι καί μέ μίαν κίνησιν απότομον ρίχνει 
κάτω μίαν επιστολήν. Τότε ένα άτομον αρ
πάζει τό γράμμα αύ τό καί σπεύδει νά έξαφα- 
νισθή προτοϋ νά συνέλθωμεν άπό τήν έκπλη- 
ξίν μας. Έκεΐ^ψηλά ή Ρόζα έγκατέλειψε τό 
μπαλκόνι καί έκλεισε πάλιν τό παράθυρον. Έ - 
τέθημεν έπί τά ίχνη τοΰ αγνώστου, άλλ’έστάθη 
άδύνατον ν’ άνακαλύψωμεν πρός ποιον ση· 
μεϊον διηυθύνθη, καί, δταν έβγήκαμε πάλιν 
είς τόν δρόμον, τό αύτοκίνητον είχεν έξαφα- 
νισθη καί αύτό. ’Αδελφέ μου, ίδού...σο'~' εξέ
θεσα δλην τήν σκληράν αλήθειαν. Ή  Ροζα 
είνε μία άθλία... Μοϋ έπαιξε μίαν άτιμον κω- 
μ.ωδίαν.. .Δέν μ' άγαπά, δέν μ" αγάπησε ποτέ 1 
Καί μ’ έξηπάτα δταν μοϋ έλεγεν δτι τήν νύ
κτα καταλαμβάνεται άπό έφιάλτας καί δαι- 
μονικάς όπτασίας...

— Πώς;  π ώ ; ; τί σοΰ έλεγεν; ήρώτησεν 
ό Ζάκ μέ ταραχήν.

— Μοϋ έλεγεν δτι ένα φάντασμα δήθεν, ένα 
κακό̂  πνεύμα τήν καταλαμβάνει έξ ολοκλήρου, 
τήν άποστερεΐ τής θελήσεώς της καί τής" ά- 
φαιρεΐ τήν ατομικότητα της, τό θάρρος της. 
Ά  ! πώς μ’ έξηπάτα μ’ δλας αύτάς τάς φλυα
ρίας 1 Καί τώρα πού τά ξεύρεις δλα, πού έμα
θες γιατί υποφέρω, πές μου αν δέν είμΟΜ, ό 
δυστυχέσιερος τών ανθρώπων, καί αν πρέπει 
νά εξακολουθώ νά ζώ, άφοΰ ίπεβα  άπό μίαν 
τόσον υψηλήν εύτυχίαν εις μίαν τόσον μαύ
ρη ν άπόγνωσιν...

Ό  Ζίκ, δστις, άκούων μετά προσοχής τόν 
αδελφόν του, διετήρησεν δλην τήν ψυχραιμίαν 
τβυ, είπε :

Δέν είνε τόσον άπελπιστικά τά πράγματα 
δσον τά παρισιάνεις.

— ’Αδελφέ...τί θέλεις νά πής ;
— Άφησέ μβ νά σοϋ κάμω μερικάςέρωτήσεις.
— Μίλησε, σέ παρακαλώ.
— Πές μου, τί είδους άτομον ήτο αΰτό είς 

τό όποιον ή Ρόζα έρριψε τό γράμμα ;
f Δεν ελαβα τόν καιρόν νά τόν παρατη

ρήσω, άλλά περισσότερον έμοιαζε μέ ενα κα
κοποιόν, με άπαχη ν, παρά μέ κύριον.

— Ή  επιστολή δέν ήτο κλεισμένη μέσα είς 
μεγάλον φάκελλον;

Δεν είδα... Είμαι δμως βέβαιος δτι ήταν 
άρκετά ογκώδης, διότι έπεσεν άμέσως κάτω.

Πολύ καλα, εννοώ, έβεβαίωβεν ό Ζίκ 
μέ πεποίθησιν... Ή  Ρόζα, έσο βέβαιος, δέν 
σοΰ έκαμε καμμίαν ερωτικήν άπιστίαν.'Εκείνο 
μόνον πού μπορώ νά σοΰ πώ, διότι είμαι βέ
βαιος γι’ αύτό, είνε δτι τά σχέδια τοΰ Τζίμ 
Μίλτον έκλάπησαν άπό τήν ‘Ερεβώδη Συμμο
ρίαν. Αύτό είν’ δλο !

— Τά σχέδια τοΰ Τζίμ Μίλτον ! έπανελάμ- 
βανεν ό Ροζέ κεχηνός... Τότε ή Ρόζα είνε 
συνένοχος αύτών τών κακούργων...Όχι, αύτό 
είνε άδύνατον, Ζάκ !...

— Αΰτό είνε, έπέμενεν ό Ζάκ μετά πεποι- 
θήσεως.

— Ξεύρω τήν έξαιρετικήν διορατικότητά σου 
εξηκολούθησεν ό Ροζέ, άλλά είνε δυνατόν ή 
Ρόζα νά είνε καί αύτή κλέπτρια, τυχοδιώκτις ;

— Καί άν είνε άθώα ;
— Άθώα^;...

Γιατί οχι;.. .  Πρό ολίγου, Ροζέ, δέν μοΰ 
είπες κάτι πού μ’ έκαμε έντύπωσιν ; Ό τι δηλ. 
ή Ροζα σοΰ έξεμυστηρεΰθη δτι συχνά τήν κα
ταλαμβάνουν διάφοροι όπτασιασμοί καί δτι 
ένίοτε τή? φαίνεται δτι εύρίσκεται ύπό τήν 
κυριαρχίαν μιάς θελήσεως, ή οποία εκμηδε
νίζει τελείως τήν ίδικήν της ;

— Αύτό είνε ακριβές.
— Λοιπόν, ποιός μας βέβαιοί δτι τό παιδί

αύτό δέν ύπήκονσεν άκριβώς εί; μίαν εγκλη
ματικήν υποβολήν, ποιό; μάς λέγει δτι είνε 
ύπεύθυνος τής πράξεως τήν οποίαν τήν είδες 
νά διαπράττη ;

Ναί, 2άκ, έχεις δίκηο, πρέτει νά είνε 
άθώα ! . . .Ένας άγγελος σάν αύτήν δέν ήμπο- 
ρει νά είνε ένα; δαίμων.

_— Τό ελπίζω, έψιθύριίεν ό Ζάκ ντέ Τρε 
μ«ζ, προφανώς συγχε/ινημένος. *Αλλ* είνε ά
νάγκη νά β*βαιώθώ.

— Πώς νά έξιχνιάσωμεν ένα τέτοιο αίνιγμα ; 
r— ’Αναλαμβάνω έγώ, είπε μετ’ άποφαίιστι-

κότητος δ Ζ ίκ καί μέ φωνήν βαρεΐαν, παλ- 
λομένην εξακολούθησε : Έλαβα μίαν ανώνυ
μον επιστολήν, ή οποία μ’ έρωτά γιατί τήν 
στιγμήν πού τόσοι άνθρωποι είνε βυθισμένοι 
είς τήν^συμφοράν, ό Γιοΰντεξ δέν αναλαμβά
νει τό εργον του. Έ  λοιπόν, αδελφέ μου, γιά 
σένα πρώτα-πρώτα, γιά τήν ευτυχία σου, ή 
όποία είνε καί δική μου ευτυχία, αναλαμβάνω 
τόν αγώνα... Θέλω νά μάθω καί θά τό μάθω 
ποιον είνε τό μυστήριον πού περιέπεσε στήν 
άντίληψίν σου αύτήν τήν νύκτα. Καί άν πρό
κειται να ευρεθώ ενώπιον εχθρών τρομερωτέ- 
ρων άπό εκείνους πού ένίκησα, θά φέρω είς 
πέρας την νέαν μου άποστολήν τήν όποιαν τό 
άδελφικόν καθήκον^μοΰ έπιβάλλει. Ροζέ, θά 
σοΰ άποδώσω τόν έρωτά σου καί τήν ευτυ
χίαν σου. Θέλω νά είσαι ευτυχής, δπως κι’έ 
γώ. Θά είσαι, σοϋ τό ορκίζομαι.

— ’Αδελφέ, θά σοϋ οφείλω τήν ζωήν μου ! 
άπήντη ιεν ό Ροζέ.

— Ναί, άλλ' ύπό ένα δρον, είπεν ό πρωτό
τοκος τών Τρεμέζ.

— Ποιον ;
Αυριον το πρωί θά σοΰ είπώ τί θά ποέ- 

πει νά κάμης... ‘Αλλά, ούτε λέξι στήν Ζακε- 
λίνα... σέ κανένα.

— Σοΰ τό ύπόσχομαι, είπεν ό Ροζέ, θλίβων 
τας χεΐρας τοΰ άδελφοΰ του.
. ~  Καί έν τώ μεταξύ έλπιζε, συνεπλήρωσεν 
ο Ζάκ είς τόνον πού έξεδήλωνεν δλην τήν ύ- 
πέροχον ένεργητικότητα καί δύναμίν του.

Β Π Ε ΙΣ Ο Δ ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν  

Χ Α Ι Ρ Ε  E V T V X IA .
1 . -  ΑΘΩΑ...

Κατά τήν συνήθειάν του ό Τζίμ Μίλτον κα
τήλθε την 9ην πρωινήν εις τό πολυτελές του 
γραφεΐον. Καί ήοχισε νά άναγινώσκη τάς έπι
στολάς του ταχυδρομείου του,δταν τό τηλέφω- 
νον ήχησε. Ό  ’Αμερικανός ή/ειοε τό άκουστι- 
κον και ηκροάσθη. Άμέσως ή δψις του έφαι 
δρύνθη ε ; ίκανοποιήσεως ζωηράς καί άπήντηίε

— Σύμφωνοι, κύ ji8 πρωθυπουργέ .. Τό άπο- 
γευμα θά είμαι εί; τό c Υπουργέ toy με τά σχέ ■ 
δια τής εφευρέοεως μου. Εύχαριστώ, ευχα
ριστώ πολύ !

Καί, έπαναθέτων τό άκουστικόν εί; τήν θέ
σιν του, ο Μιλτον έπίεσε τόν ηλεκτρικόν κώ
δωνα. Με τα τινας στιγμάς είσήλθεν ένας άν- 
δρας 35 -40 ετών μέ φυσιογνωμίαν σοβαράν, 
σκεπτικήν, μέ βλέμμα φωτεινόν κάί έμφάνισιν 
ανθρώπου μέ τάκτ, εύγενοΰς.

C Τ Β Α Ι Φ Β Η Η Κ Α Τ Α
I. Αρδάμην. Οχι.^— Ί .  Βασιλούνην. Διά 

νά έγγραφήτε *-έν άπαιτεϊται τίποτε άλλο π/.ήν 
τής καταβολής τού άντιτίμου εγγραφής καί έν- 
κρίσεως δι' έν έτος δραχ. 16. — Ε. Ζαχαριου- 
δάκην. Τά φύλλα έστάλησαν έως τόν άριθ 63. 
—Σ. Μπεκατώρον έξόφλησις έλήφθη — Έρ! 
Καρδιαν, Melancol. Θχ σάς πληροφορήσωμεν 
εις τό επόμενον.— Τακτ. Αναγνώστην. Εϋ/α- 
ριστοϋμεν δσον διά τό κομμάτι έκεΐνο εις τήν 
«Σφαίραν» δέν έχει δημοσιευθή’ ΐοως άλλου’ 
έφ' δσον δμως πρόκειται περί μεταφράσεως, 
μία σύμπτωσις δέν είνε άσυγχώρητος, άν καί 
βεβαίως, καλόν είνε νά λείπη. — Ίω . Γιαγιάν- 
νην. Πολύ εγωιστής είσθε, άλαπητέ κύριε, νά 
νομίζετε δτι σείς μόνον είσθε ύπό τό όνομα 
αύτό είς τήν Ελλάδα· πρόκειται περί άλλου 
άπό τάς Καλάμας. Κατακτητήν. Εύχαρίστως 
νά περάσετε- τό τρίτον ποϋ είνε ; — Κική Ά - 
βαράκη. 'Υπάρχουν τά φύλλα ποϋ θέλετε. Πε- 
ριμένομεν τό διήγημα.--Γ.Βαΐάνον.Έδόθησαν 

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. γ. Σπ. 
Ψυχογιοϋ, Β . Ζωάκου, Κ. Μαράσκη.

■ ^  ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920  j-jaej·
( Έ κ ά σ τ ι ι  έγ χ ρ ια ις  ή  ά ν α ν ίω σ ις  διά  τ ό  1920 δρ α χμ ή  

μ ία . O t έ γ κ ρ ίν ο ν τες  ψ ευδ ώ ν υ μ α  π ρ έ π ε ι  νά  μ δ ς  γ ρ ά 
φ ο υ ν  τ ό  ό νο μ α  κ α ί τ ή ν  δ ιε ύ ϋ ν ν σ ίν  τ ω ν . )

«Πύξ-λάξ» «Φραλλιανός» «Ζικελίνα»,«Γιοΰ· 
τεξ» «Κ. Μαράσκης» «'ΙδανικόςΈρως>. «Ohi- 
°ne» «Ξηρό Χαρούπι» «Αίγλη Κορραλένιος».

— Αγαπητέ μουΒίλμπουρ, είπεν ό Μίλτων, 
θά σάς αναγγείλω μίαν εύχάριστον είδησιν... 
Μάς περιμένουν τό άπόγευμα είς τό Ύπουρ- 
γεΐον τών Ναυτικών.

— Τά συγχαρητήριά μου, είπεν ό γραμμα
τεύς. Καί προσέθεσεν είς τόνον ειλικρίνειας 
καταφανούς : Πιάτεύσατε, άγαπητέ κύριέ μου, 
δτι χαίρω υπερβολικά διά τήν επιτυχίαν σας.

— ’Επιτυχίαν, ή όποία κατά πολύ οφείλε
ται καί σέ σάς.

— Ά , κύριε Μίλτον !
— Βεβαίως, φίλε μου... Υπήρξατε δι’ εμέ 

συνεργάτης πολύτιμος, πού δέν ήρκέσθητε νά 
μοϋ δίδετε καθ’ έκάστην δείγματα τής άφο- 
σιώσεώς σας, άλλ' άφιερώθητε έξ ολοκλήρου, 
μέ δλην τήν έξαιρετικήν νοημοσύνην σας, εις 
τό εργον πού άνέλαβα... Πιστεύσατε δτι δέν 
θά σάς λησμονήσω,άγαπητέμου Βίλμ-ιουρ'έκο- 
πιάσατε καί θ ' άνταμειφθήτε, θά τιμηθήτε.

— Καμμία ανταμοιβή δέν μ’ εύχαριατεΐ πε
ρισσότερον άπό τήν φιλίαν σας.

— Τήν έχετε ολόκληρον.
— Το ξεύρω καί αύτά μέ τιμά...
Έσφιξαν τάς χεΐρας άλλήλων καί κατόπιν

ό Μίλτον είπε :
— Προτοϋ νά διεξέλθωμεν τό ταχυδρομεΐον, 

νομίζω δτι καλά θά έκάμναμεν νά έπιθεωρή- 
σωμεν διά τελευταίαν φοράν τά σχέδια πού 
θά κοταθέσωμβν σήμερον εί; τό *Υπουργβΐ·ν.

— Βεβαίως.
— Έ χειε τήν καλοσύνην νά μοΰ τά δώσετε ;
— Εύχαρίστως.
Καί ό Βίλμπουρ Όσμπορν διηυθύνθη πρός 

τήν τεχνητήν κρύπτην τής όποιας έκίνησε τόν 
μηχανισμό ν.^Άλλ'δ τα ν τό σανίδινον κάλυμμα 
έπεσε, καί άφοϋ έρριψεν έντός τής κοιλοτη- 
τος έρευνητικόν βλέμμα, έψιθύρισε :

— Αύτό είνε περίεργον ’
— Τί είνε τό περίεργον; ήρώτη ιεν ό Μίλτον.
'Ωσάν νάώμίλει πρός τόν έαυτόν του δΒιλ-

μπούρ έξηκολούθησε :
■— Τά σχέδια ήσαν κλεισμένα είς κίτρινον 

φάκελλον ;
— Άλλά βεβαίως, άπήντησβν ό θετός πα- 

τήρ τής Ρόζας. Σείς ό ίδιος τό έτοποθετήσατβ 
μπροστά μου, χθές τό πρωί είς τήν έπάνω 
θυρίδα....

— Θ υμοΰμαι... πράγματι.
— Λοιπόν ;
Ό  Βίλμπουρ Όσμπορν, ώχριάσας, έδήλωσε :
— Δέν είνε πλέον έδώ 1
— Τί μοϋ λέτε ·αύ τοΰ ; άνεφοινηβεν ό έφευ- 

ρέτης τρέχων πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ γραμ- 
ματέως του.

Μέ άποτόμους, νευρικός κινήσεις οί δύο 
ανδρες άνέτρεψαν δλας τάς θυρίδας, έξήταααν 
δλους τούς φακέλλους, έλπίζοντες δτι πιθανόν 
ό πολύ Είμος φάκελλος νά παρέπεσβ κάπου.

Άλλά δέν εύρον τίποτε., άπβλύτως τίποτε. 
Τά σχέδια τής αύτομάτου έλικος ρίχον έξα- 
φανισθή !

Καί ενθυμούμενος τάς συμβουλάς, τάς οποί
ας τοϋ έδιδε τήν προτεραίαν ό δόκτωρ Χόβεΰ, 
τρέμων έξ όργής καί έξ άγωνίας, ό Τζίμ Μ ιλ- 
το ν ανέκραξε :

— Τ Αι μήπω; έβαλε τό χέρι της κι" έδώ ή 
’Ερεβώδη; Συμμορία ;

Άλλά σχεδόν άμέσως, έπανέλαβε :
—Άλλ’ είνε αδύνατον!... Έν πρώτοις θά 

ύπήρχον ίχνη διαρρήξεως καί δέν βλέπω τί- 
π_°τε... Κι* έπειια δέν μπορεί νά μπή κανείς 
σ ένα σπίτι τοσον καλά φρουρούμενον, διτως 
τό δικό μου, χωρίς νά κινήση τήν προσοχήν 
τών κυρίων καί τών υπηρετών... Κι* έπί τέ
λους... έπί τέλους.

Ό  κ. Μίλτον εσταμάτησε... Οί οφθαλμοί 
διεστάλησαν έκ τοΰ τρόμου, καί τά βλέμματά 
του, τα βλέμματα έκεΐνα εις τά όποια άντενα- 
κλάτο ή μεγαλειτέρα όδύνη, ήιις δύναται νά 
πληγώσ^ τήν καρδιαν ένός άνθρώπου, έρρί- 
φθησαν έπί τοΰ Βίλμπουρ Όσμπορν, δστις, 
καταφανώς ταραγμένος, έκλινε τό μέτωπον, 
έτοιμος νά^κρημνισθή ύπό τό βάρος τής κα
τηγορίας, ήν προησθάνετο ώς έπικειμένην.

Τότε μέ φωνήν αργήν, τής όποιας έκάστη 
συλλαβή ήχει ώς μήνυμα θανάτου, ό Μίλτον, 
μέ τόν λάρυγγα ξηρόν, μέ τάς φλέβας ώγκω- 
μένας, ήρθρωσε τάς φρικιαστικάς αύτάς λέξεις:

— Βίλμπουρ...τρεις μόνον είμεθα πού γνω- 
ρίζομεν τήν κρύιτην αύτήν : ό κ.ντέ Τρεμέζ... 
σείς κι’ έ/ώ !...

Είς τάς λέξεις ταύτας ό Βίλμπουρ μέ μίαν 
κίνησιν φρίκες άνέτεινε τήν κεφαλήν καί μία 
έπιφώνησις έξήλθε τών ωχρών χειλέων του :

— Κύ Ji8 ...
Άκαμπτος ό Μίλτον, τείνων πρός τόν γραμ

ματέα του Απειλητικόν τόν δείκτην του, έξη- 
κολούθησεν: (Ακολουθεί)

• ..-Λ

Τ Α  X 4 I 4 I T E F A  S A 2
10 ΛΕΠΤΑ ΕΚΑΣΤΗ  Λ ΕΞΙΣ

Ανταλλάσσω C. p. καί έπιστολάς πανταχό
θεν. Ποοτιμώνται Σμύρνης, Χίου. Σ «οπός α
γνός. Ψευδώνυμα άποκλείον αι. Διεύθυνσις· 
Μ. ΤΣ. Ίον Σύνταγμα Αρχιπελάγους 3η Πο
λυβολαρχία Τ. Τ. 901.

— «Άνθος Άμίραντον». Δέχεσθε συνεργα
σίαν μεθ'ομοιοπαθούς σας; Γράψατε^·Φύλαξ 
τής Τιμή;» Κυπαρισίαν.

— Alia, Ναύπλιον. Υγιαίνω. ’Επιστολήν 
καί βραχεΐαν έλαβον καί τελευταίαν έπισ;ο- 
λήν. Δέν έγραψα υπόθετων δτι άνεχώρησε. 
θέλω νά μοΰ γράφης τακϊΐκά. Είς τάς 15 έλευ-

'σομένου πιθανόν νά συναντηθώμεν. Δεξου τά 
αμέτρητα φιλιά μου.- «Ιδανικός Έρως».

— Ό  «Σεβάχ Θαλασσινός» έρωτά τήν Άφρι- 
σμένην Θάλασσαν γιατί δέν άπήνιησε στό 
γράμμα ποΰ τής έστειλε ταχυδρομικώς ;

— Άνταλλάσσω πανταχόθεν κάυτας, έπιστο
λάς καί δη μέ παιδιά Μετώπου. Γράψατε. Δε
σποινίδα Καίτην Άλμιράντη p' r. ’Ενταύθα.

— Άνταλλάσσω C. ρ. καί έπιστολάς παντα
χόθεν. Προτιμώνται Ήπειρωτόπουλα. Γρά
ψατε. «Κορόϊδοτών Γιαννίνων» ρ.Γ.Ίωάννινα.

— Άνταλλάσσω c. ρ. καλλονάς πανταχόθεν 
μέ νέους καί νέας. Γράψατε. «Φραλλιανόν» 
Άϊδίνιον Μ. Άσίας.

— «Άγνωστη Μελαγχολούσα». Έάν δέν εί
σθε ή «Άφρισμένη θάλασσα», τότε πολύ θά 
ευχαριστηθώ νά μοϋ γράψετε καί πάλιν. «Ζη
λιάρης».

— Καί γώ θά δοκιμάσο) τήν μετά Δεσποινί
δων, κυριών, καί χηρών ρομαντικήν άλληλο- 
γραφίαν μπορεί μέ τά γλυκά των λογάκ α νά 
μοϋ φέρουν λίγη χαρά... κ·Η τότε ή εύγνωμο- 
σύνη μου θάταν πολύ μεγάλη Σ. X . Poste re-

^ stante Βολον.
—Κοριτσόπουλα ! προσέξατε καλά τόν «Γιοΰ

ντεξ» διά πρώτην φοράν είαερχόμενον είς τά 
μυστήρια σας.

— Ανταλλάσσω c. p. πανταχόθεν. Ή  πρώτη 
ποΰ θά μοΰ γράψο, θά λάβο ώς δώρον εργον 
ζωγραφικής. Γράψατε. «Κατμκτητήν» p. r. 
Χαλκίδα.

— Άνταλλάσσω έπιστολάς μέ κυρίας καί δε
σποινίδας Αθηνών, Λαμίας, καί Καρπενησιού. 
«Λυκούργος Λιμιεύ;» Δεκανεύ; Απόσπασμα 
Τηλ)τών Μικιής Ταξιαρχίας Γ. Τ. 9 ’5.

— «Άνυπ. Κουνοΰπι», Παραμέρισε λιγάκι 
τή μύτη σου νά περάσω. — Τί - τί κα - λέ μοϋ 
έπαθες, τί-τί καλέ μοϋ κάνεις, τί-τί κοπέλλα 
μου ζητάς, καί τόν καιρό σου χάνεις ; — Χή 
ρε, ν’ άλλά!η; τ' όνομα, χοίρο νά μή σέ λέ ε, 
καί νίπτε καί καμμιά φορά τάο χεΐρας σου, 
καϋμένε 1 « Τ6 Χαμίνι*

— «Άγκαθάκι» είσαι φλύαρον καί ένοχλη- 
τικόν. Συμμορφώσου, άλλως θά μετανοήσης· 
εσο προσεκτικώτερον. «Κική» ή «Ανθηρά Η 
λικία».

— Ζητοΰνται πανταχόθεν σύντροφοι καί συν- 
τρόφιοσαι ώς ά τυιρίσωποι τών «Σοβιέτ»'Λα- 
ρίσσης. Κανονισμοί ίδρύσεως Σοβιέτ άποοτ ;λ- 
λονται Πιαιτέρυις. Γράψατε’ «Νίαρόν Κομ
μουνιστήν» Κοζάνην.

— Άλληλογρι φ ό μέ κορίτσια καί ιεαράς 
χήρας. «Αιμίλιο; Φλωριε», p .  γ . Άθήναι.

— Καλού t-u άνιχι ευταί β· υλόμενοι άναλά- 
βωσιν άνίχνευσιν οδηγιών δοθί]οομένων κατό
πιν έκλογήί καταλλήλου άνιχνευτοϋ άμοιφθη- 
σομένου. «Qhione» p. r. Άθήνσι.

— Διά νά διασκεδάσω τήν μελαγχολίαν μου 
ανταλλάσσω c. ρ. μέ νέας 18 20 έτών. Προ
τιμώ τήν «Ξενιτευμένη αγάπη». «Ξηρό Χα
ρούπι» p. r. Πειραιά.

— Έφίδρος δίοπος άναμένων άπόΐυσίν του, 
ζητεί ά’·ταλλαγήν έπισ«λών πρός διασκέδισιν 
τή; στενοχώριας του. Σκοπός ανταλλαγή ιδεών 
καί γνωριμία. Προτιμώνται Αθηνών, Πειραι
ώς, Βόλου, Σκιάθου, Σκοπέλου, καί Γλώσοης. 
Άπάντησις τα-/''στη. Γράψατε" «Δίγλην Κορ- 
ραλένιον» P. R. ’Αθήνας.

Είς τήν έορτάζουσαν αγαπητήν μου Εύαγγε- 
λίαν Γ .. .  εύχομαι έτη πολλά. Δ ος Β  ου

— «Ροδοδάκτυλον Ήώ». Μεγαλείτερον κα- 
τσικάδικον είνε τό Άρσάκειον. «Ασύλληπτος» 
Άθήναι.

3 Υ ίε ιά  μ εγ ά λ η ς  έ α ι ζ ν χ ί α ς  
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"Η  Ο ΡΕΙΧ Α Λ ΚΙΝ Η  ΣΦ Α ΙΡΑ ,,
Π ρόκειται περί ένός άλη&οΰς κινηματο

γραφικού θριάμβου, πλήρους επεισοδίων συγ
κλονιστικών, ουναρπαστι κωτάτων.

Σήμερον και αυριον &ά παιχ&οϋν τά τρία 
τελευταία επεισόδια τής Όρειχαλκίνης Σ φ αί
ρας. Τήν Δευτέραν κατά γενικήν άναζήτησιν 
Μανόν Λεσχό.

Ό ’Μμερικάνος
Δέν διαλαλούσε ποτέ τό εμπόρευμά του. Έ - 

στέκετο καταμεσής τοΰ δρόμου μέ ύφος διε
ρευνητικόν, άγςεύων πελάτας διά τοΰ βλέμ- 
μχιο; καί διά τών πολλών γνωριμιών, τάς ο
ποίας είχε άποκτήαει. Ή το εντελώς ιδιόρ
ρυθμος. Έφοροΰσε κασκέτο, μιά φορεσιά άπό 
χακί έπί τό στρατιωτικώτερον, μπότες μαύρε; 
γυαλιστεοές. Πότε άπό τό δεξί του χέρι, πότε 
άπό τό αριστερόν ήσαν κρεμασμένα τά έ,ιπο- 
ρεύμαιά του, μία βαρεία δέσμη άπό παλτά, 
άπό σακκάκια, γελέκα καί πανταλόνια. Ά λ 
λοτε πάλιν έκρατονσε κούκους, υποδήματα, 
μπαστούνια καί βούρτσαις. Πολλάκις ϊστατο 
καί έπί έν τέταρτον τής ώρας είς τήν αύτήν 
θέσιν. Ά ν τόν έρωτοϋσε κανείς «πόσο* άπαν- 
τοΐσε μέ αίαν λέξιν, άν έπέμενε νά τοϋ κάνη 
παζάρι δέν έλάμβανε τήνάπάντησι, διότι είχε 
τήν συνείδησιν, δτι έμπορεύετο τιμίως καί 
δτι δέν έκλεπτε-κανένα. Ή το γνωστός υπό 
τό δνομα ό «Άμερικάνος».

Όταν έβλεπε δτι δέν έπαρουσιάζετο πελα
τεία είς τούς δρόμους κατέφευγε είς τά παρά
πλευρα μαγαζειά τών άποκέντροιν έκείνων 
συνοικιών. Έγνώριζε δλους τούς ίδιοκτήτας 
των μπακάληδες, γαλακτοπώλας, διευθυντάς 
εστιατορίων, μικρεμπόρους, ζαχαρόπλάστας. 
Άπό τό θησεΐον τόν έβλεπε: τήν αύτήν ήμέ- 
ραν ψηλά είς τά ’Βξάρχεια καί άπό έκεΐ πάλιν 
είς τάς στενοιπούς τή. Πλάκας. "Οπου έπή- 
γαινε ήτο εύποόοδεκτο;. Είοήοχετο μάλλον 
ώς πελάτης καί ούδέποτε ώς πυίλητή;. Είς τά 
εστιατόρια ετριογε πλουσιοπαράχως. Ποτέ δέν 
τοϋ έλειτε τό ψητό, ή σαλάτα, ή σαρδέλλαις 
τοϋ κουτιού καί ιδιαιτέρα φιάλη οίνου. Ε ί; τά 
μπακάλικα διέτασσε τήν ποικιλωτέραν συλλο
γήν μεζέδων πολυτελείας. Είς τά γαλακτοπω
λεία ήρχιζε μέ γιαούρτι, διέτασσε κττόπιν αύ- 
γά μάτια, καί έτελείωνε μέ ^καϊμάκι. Είς τά 
ζαχαροπλαστεία έφωδιάζετο ιδιαιτέρως μέ μπο- 
μπό-ια, καοαμέλλαις καί μπισκουΐ. Έξώδευε 
άλλά καί είσέπραττε. Διότι μέ αύτήν τήν άνε- 
σιν πού είχε, μέ τό μικρόν κεφάλαιον, τό ό
ποιον διέθετε χωρίς ν'άνησυχή διά τάς εί J -  
πράξεις τή; ήμέρας, δέν ήτο φορτικός, άλλά 
μάλλον συιεζήτει περί εμπορίου καί ύπεδεί- 
κνιιί τό εμπόρευμά του. [Κατώρθωνε δέ πάν
τοτε νά έτιτυγχάνη έπικερδεΐ; πωλήσεις.

Έπειτα ήτο άιρηγη απκός, έγοήτευσε μέ 
τάς διηγήσεις τών ταξειδίων του. Πρώτα πε
ριέγραφε τάς παλαιοτέρας Αθήνας ώς τάς έ- 
γνώριοε μικρό παιδάκΓ^αί κατόπιν διηγείτο 
τ <ς μα ρυνάς του περιηγήσεις, μέ ύφος. τό 
όποιον θά ήτο αντάξιον τού "Οδυσσέως. Είχε 
μεταβή εις τήν /'.ΐγυπτον, είς τάς Ινδίας, είς 
τήν ’Ιαπωνίαν, Κίναν καί κατέληξεν είς τήν 
Αμερικήν, βόρειον καί νότιον. Ή το γνώστης 
δλου τοΰ κόσμου καί δλων τών αγορών. Κά
ποτε έκύτταζε τό χρυσοΰν καί βαρύτιμον ώρο- 
λόγιόν του, τοϊθ’ δπερ έσήμαινε δτι δένέλη- 
σμόνει καίτήνίξίαν τοΰ χρόνου καί δτι ώφειλε 
νάσνσιήση καί τό εμπόρευμά του.Καί μέ κατα
πληκτικήν ταχύ;ητα έπώλει μίαν φορεσιάν, ή 
ένα κοϋκον, ή ενα ζεύγος υποδημάτων δλα prlx 
fixe χωρίς νά χάση ουτε ένα λεπτόν τής ώρας 
είς μάταια καί ένοχλητικά παζάρια. Καί ενώ 
είχεν είσέλθει είς τό κατάστημα ώ ; πελάτης, 
ώς αγοραστής, έφευγε ώ ; πωλητής μέ Ικανόν 
κέρδος.

Άλλ' ήτο καί ενήμερος έ * ' δλων τών ζητη
μάτων τής ήμέρας πολιιικών καί κοινωνικών, 
διότι τό πρωΐ έδιάβαζε δλα; τάς έθημερίδας 
είς ενα καφενεΐον παρά τήν Νέαν ’Αγοράν καί 
έφερε τάς ίδικάς του κρίσεις.

Έκείνην τήν ήμέραν άπό δλα τά ζητή ιατα 
τοΰ έκαμε έντύπωσιν τό νέον μέ/α λαχειοφό-

Ύ

ρον Δάνειον τής Μεγάλης 'Ελλάδος. Έδιάβασβ 
καί έξαναδιάβασε τούς όρους καί έκράτησε μά
λιστα καί σημειώσεις είς τό σημειωματάριόν 
του. Ήξευρε, διι οί πελάται του θά τοΰ έπρο- 
κάλουν άναμφιβόλως συζητήσεις έπί τοΰ άντι- 
κειμένου αύτοϋ καί ήθελε νά είνε ενήμερος. 
Άπεμνημόνευοε λοιπόν δλους τούς δρους : δτι 
τό ονομαστικήν κεφάλαιον τοϋδανείου ανέρχε
ται είς 300, 000, 000 καί δτι είν3 διηοημένον 
είς 1 , 500, 00 J  ομολογίας τών 200 δραχμών, 
δτι τιμή τή; έκδόσεως είνε μόιον δρχ. 195, 
διότι ή διαφορά τών 5 δρ. άφίνεται εις τόν 
αγοραστήν, ώς τό πρώτον τοκομερίδιον τής 
1ης Ίανουαρίου 1921, δτι παοαι αί όμολογίαι 
κατά τήν κλήοωσίν των εξοφλούνται άντί 300 
δρχ. ήίοι κερδίζουν γενικόν λαχνόν δρ. 100 , 
δτι 3, 000, 000 δρ. διατίθενται έτηοίως δι" ει
δικού; μεγάλους λαχνούς διανεμόμενοι είς τέβ- 
σαρας κληρώνεις τήν 2δην Φεβρουάριου, τήν 
25 Μαίου, τήν 25 Αύγουστου καί τήν 25 Νο
εμβρίου, δτι έκ τών τεσσάρων τούτων κληρώ
σεων είς τάς τρεις πρώτας κερδίζουν 1 λαχ
νός 200, 0J0 δρ . έτερος 100,000 δρ. 4 λαχνοί 
άνά 25,000 δρ. έκαστο; καί 10 άνά 10,000 δρ, 
δτι ή τετάρτη κλήρωιις τής 25 Νοεμβρίου είνε 
ή σπονδαιοτέρα διότι κατ’ αύτήν ό πρώτος 
λαχνός κερδίζει 1 ,000 ,<Χ)0 δρ. 2 έιεροι άνά 
100 000 δρ. έκαστος, 4 άνά 25,000 καί 20 άνά 
100,000 δρ., δα τό μέγσ. τούτο καί άληθώς 
πρωτοφανές δάνειον, έχε» τάς άσφαλεστέρας 
τών έγγυήιεων, τά πλεονάσματα τών υπεγγύων 
προσόδων καί τάς εισπράξεις τοΰ φόρου οινο
πνεύματος, δτι παρέχονται εύκολίαι κατά τήν 
έγνραφήν, ή όποία άρχίζει τήν 8ην Απριλίου 
1920 κοί θά περαιωθή τήν έαπέραν τής 25ης 
Απριλίου, δηλαδή δύ'αται κανείς νά πληοώ- 
OQ εις τρεΐ; δόοεις, τήν πρώτην έκ δρχ. 100 
κατά τήν έγγριφήν, τήν δευτέραν ε< δρ. 50 
τό βριδύτερον μέχρι τή; 31ηςΜαΐ»υ 1920 καί 
τήν τρίτην έκ δρ. 45 μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου- 
δτι τό άνιίτιμον καταβάλλεται τοΐς μετρητοΐς, 
έν τούτοις μέχρι δρ. 50 καθ’ ομολογίαν είνε 
δεκταί πρός συμψηφισμόν Ιον) όμολογίαι τοΰ 
δανείου 100 έκατομμυρίων τοΰ 1917 έτιτά- 
ξεως, 2ον) όμολογίαι τοΰ δανείου 75 έκατομ
μυρίων τοΰ 1918 καί 3ον) Γραμμάτια τή; 'Ε 
θνικής Άμύ/η; καί τέλος, δτι ό τόκος τοΰ 

I δάνειου ώ; καί ή άπόδοσις τοϋ κεφαλαίου τών 
200  δρ. μετά τοΰ γενικοΰ λαχνοϋ τών 100 δρ.

| άπαλλάσσονται παντός έν τφ παρόντι καί τφ 
μέλλοντι φόρου καί τέλους χαρτοσήμου.

"Ολα αύτά τά άπίμνημόνευσε καί δίαν τό 
μεσημέρι έπή /ε νά φάη είς τό μπακάλικο τοΰ 
Περικλή άρχισε μόνος τήν συζήϊηιιν :

— Σήμερα, είπε, έδιάβασα κάτι έκτακτο, 
μοναδικό γιά τό νέο λαχειοφόρο δάνειο καί 
νά σοϋ πώ θά έγγραφώ, δ,τι χρήματα έχω θά 
τά περάσω έκεΐ...

— Τό διάβασα κι* έγώ, είπε ό Περικλής, καί 
μέ τή γυναίκα μου έδώ τά λέγαμε καί νά σοϋ 
πώ δέν ξέρω τί κεφάλαια διαθέτεις έσύ,άλλά 
εγώ άφ’δ,τι μοϋπερισσεύει θάπάρω ομολογίαις.

Ό πλανόδιος έμπορος εδωκε δλας τάς ά- 
παιτουμένας εξηγήσεις είς τόν φίλον του. Δέν 
έγνιόριζε κανείς τήν δύναμιν τών κεφαλαίων 
του, άλλ’ άναμφιβόλοις καί άν τό έλεγε άπλώς 
διά νά διαφημιστή, έπ*ιδή ούδέποτε έψεύδετο 
ήτο βέβαιον, δτι μίαν τούλάχιστον ομολογίαν 
θά ήγόραζε. Τόσφ είχεν ένθουσιασθή μέ τό 
πρωτοφανές αύτό δάνειον.

Καί τόν ένΟουσισσμόν του διελάλει παντοΰ 
καί άπό συναίσθησιν πατριωτικού καθήκοντος 
καί άπό πνεύμα μιάς θεμιτής έπιδείξεως, δτι 
ήτο καί αύτός κάτι, στερεαιμενος καλα έμπο
ρος καί τρόπον τινα καί μικρός κεφαλαιούχος.

'Ανθέμιος
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Τ ο ΰ  Ζβ^άμη τά καμώ μαζα
K A N O N I S M O S

Ό χι γιά νά ΰτό παινεφτώ, ρέ Μανιώ — τό 
ξέρεις, ρέ τετραβάγγελη. μουρμούρης δέν εί
μαι — μά έτσι επειδή; καί τό φέρνει ή κου
βέντα δηλαδής, θά σοΰ τό διαλάβω είς τό πα- 
ρός τό ξΰλο πού εΐσπραξε έκεΧνος ό κολοκυθο- 
κορφά; ό άμούστακος, ίιού οέ τσίμπησε τήν 
κροάλλη μέσα στήν έκκλησά, ποΰ πήγες καί 
σύ σά Χριστιανή ν' άκούσ^ς τούς χαιρετισμοί 
τή: Θεοτόκος, ςέ άπάρθβνη.

Τον έμάγκωσα έχτέ άφ’ έβπέρας στόν κα- 
φενέ πού πάει καί παίζει μπάτσικα. Τόνε 
στριμώγνω οέ μιά γωνιά, κάνει νάν τό σκά^η, 
ά π ό  « β ϋ  νά φϋγ0 ; Στημένη ήτανε ή μάκαινα 
βη’ όλες τής μεριές.

* -  *Έλα δώ, ρέ χαρτογιακά, τοϋ κάνω, μέ 
ποιό δικαίωμα άπλωσε; κι’ έβαλε; χέρι άπάνω 
στή γυναΐκα ; Δέν τώχεις πάρει εΐδησι πώ; ή 
Μανιώ είνε τό κοράσιό μου, τό σπλάχνο μου, 
κι’ όποιος τσιμπάει αΰιήνα, έμένανε τσιμπάει;

— Μπαρντό, μοΰ λέει, 
δέν τώξερα.

— Νά γιά νάν τό μά- 
θβς, τοϋ κάνω, καί τοΰ 
σκάω μιά καταμούτσουνα 
πού άνοιξαν οί καταρ
ράχτες ττς μύτης του κι' 
έτρεχαν σά ρομπινέδες.
Καί πάρε κο ί τούτη, κι’ 
α>παχτην κι’ έκείνη, τόν 
«κανόνισα τρεις μήνες 
γιά τό σοκομεϊο — μικρό
τερη διορία. Σ' άρεσε ;

Ό  Βλάμης
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Έ> *Ε. Β.χβ. κ. Κοζάνην.— Μά τί νά σα; 
tvS») καλή μου, όπου μοΰ τά λέτε όλα μονάχη 
βας; Κι’ έν πρώτοις μέ τήν «αμφιβολία σας» 
μ,οΰ λέτε πώς εΐσθε ξυπνή. Ό μυς, προσέξιε 
νά δήτε πώς ή έλαφρότη; δέν μπορεί νά μάς 
λϊίψα ποτέ έμάς τών γυναικών άφοΰ χρησι
μοποιείτε τόν όρον «έπιατήμη» — πολύ όρθώς 
διότι, όπως έξήγηια είς τό προηγούμενον ψύλ
λον τής «Σφαίρας» περί έπιστήμης πρόκειται 
—πώς σάς έπιτρέπεται νά έχετε αμφιβολίας ; 
Ά ς είνε' άμα συμπληρώσατε τό 24 >ν καλο
καίρι οας, t)‘ άποκτήιετε μεγαλέραγ κρίσιν— 
ή μήτως κάνω λάθος ; Καί γιά τόν χαρακτή
ρα σας ; "Ε, τ ί ! Τό ξεύρω πώς είνε άρκετά 
δυνατός καί πρό παντός πείσμων. Θεέ μου, τί 
ηείσμα πού τό έχετε ! Διαβόητε τήν «Άντάρ- 
τιδα» τή; Μαρσέλ Τιναίρ καί θά βρήτε έχει 
μέσα όλον τόν έαυτόν σας.Κι’έν τούιοις δέν είνε 
θετικός ό χαρακτήρ σας. Ζήτε μέ τήν φαντα
σία σας, έχετε ευγενικές όρμέ; κι' ενθουσια
σμούς, εΐσθε ευχαριστημένη άπό τόν έ αϊτόν 
οας, δέν μπορείτε όμως νά εΐοθε κι’ εύχαρι- 
στημένηάπό τόν κόσμον, διότι αύτόν δέν τόν 
έμάθατε άκόμη καί ά; νομίζειε τό αντίθετον. 
Εύχομαι νά μή σά; δοΟή περίστασις νά τόν 
μάθετε, διότι δέν είνε oaov τόν φαντάζεσθε 
άγγελικός.

«Αίνιγμα ’Ιδανικόν Έλπιδοφόρον». Πει
ραιά.— 'Ελάτε δά καί σεΐ; πού στά ιικοαί σας 
χρόνια άπεγοητεύθητε άπό τήν ζωήν! Κ ιί φί
λους κι* έρωμένες θά βρήτε όχι όμως όπως 
τούς φαντάζεσθε. διότι δέν υπάρχουν τέτοιοι. 
Ή  άπογοήιευσίς σας προέρχεται άπό τό ψαλ- 
λίδισμα τών ονείρων, μέ τά όποια όπως όλοι 
οΐ έφηβοι, έβαυκαλίζεσθε έως τώρα, καί τώ
ρα τά βλέπετε νά διαψεύδω.νται, διότι ζήτε καί 
οεΤς είς τήν γήν καί όχι είς τ’ άστρα. Άπο· 
τινάξατε γρήγορα, πριν σάς πάρουν τά χρό
νια, όλα αύτά νά φαντασιοκοπήματα, προ
σέξτε τί γίνεται γύρω σας καί προσαρμοσθή·ε 
σ' αύτό. ‘Η όνειροπόλησις εΐιε τεμπελιά. Νά 
κάνετε έ<εϊνο πού μπορείτε, χωρίς νάοκέπτε- 
σθε ότι θά ήθέλατε νά κάμετε κάτι άνώτερον. 
Μέ τόν καιρό θά γίν q κι’ αύτό διότι έχετε 
σφρίγος μεσα σας.

Είς τού; ά'.λους θ’ άπ*ντήσ ο εί; τό προσεχές.
Ή  Γραφολόγος

*Από τον ερχόμενόν φύλλου της «Σ φ α ί- 
ροί» αρχίζει τό νέον άριστουργηματιχόν ρω- 
μάντζο τοΰ Τ. TRILBU

Ζ  Α .  Κ  Ε! Λ. I Ι\Γ Α
μ ε τ α φ ρ α αμένον άπό την δίδα ALEX. Θά χά- 
οονν άσφαλώς οοοι δεν τό παρανολον&ή- 
οουν. Ε ϊνε ενα εργον μεγάλης φιλολογ. άξίας,
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(  ΤΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟ r. )

V n E t » T I M H a B E I S

ΟΙκονομίες στά τρόφιμα 
τό Ύπουργεϊον συνιστά 
τίι'ι τοΰ κοινοΰ τήν προσοχήν 
διά τό μέλλον έφιστά 
συγχρόνως όμως καταργεί 
καί τάς διάτιμήσεις 
διά λόγους πολύ πρακτικούς 
πού άμέσως θά ένιοήσης.

Διότι τώςίά έ?ευθεροι 
πού οί ξενοδόχοι μένουν 
•.αί τών "ερίδων αί τιμαί 

όλο καί θ ’ άκριβαίνουν, 
σ· ν μποίν^ς ο’ ένα ρεστωράν, 
άπ’ τήν ακρίβεια θά τά χάνης, 
άμέσως θά σοΰ κόβεται ή όρεξις 
κ’οίκονομία στό φαί έτσι θά κάνχις 

"Ως τόσο μέτρα αΰ·ίτηοά 
έκ μέρους τής άστυνομ α; 
λαμβάνονται μετά σπουδής 
κατά τή; άκριβείας' 
είς δίκην όλοι οί κουρεΐ; 
θά είσαχθοϋν όμαδικώ; 
διότι υπερτίμησαν 
τό ξύρισμα έξαφνικώς.

Γ  ι’ αύτό κι ’ έγώ άιτε φάσισα, 
α^οΰ τά πράγματα μπερδεύονται, 
μονος μου νο ξυρίζομαι καί τούς 

[κουρεΐς
νά τους άφήσω νά κουρεύωνται.

Π. Ναλέος
‘ffiw p ez ia  !,,
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\%)eazpma κόμμαια

Λ - ωοέιζα / "Ονομα γλνκό,οτο νοΒ μον ξαναφέρνω1 
Ώ  - ρης γλύκες πον ηεοαπα σ’ ολόθερμη άγκαλιά’ 
Ρ  όδινα χείλη πωδιναν τά τιειό γλνχά φιλιά...,

”Ε  να χιονάτο πρόσωπο, κατάμαυρα μαλλιά,
Τ— ί στόμα τ ά  φιλάκια τον ποι:ς τάχα τώρα πέρνει. 
Τ—ότε ίΐλ’αντά Λωοέπα μ< ν, τάχες μόνο γιά αένα 

“Α -ρηγε τώρα, πβ μον, τ ί; είν’ όλα πονλημένα 
Άθήναι. Μιμής

Ο Α Δ 'Κ O Y M F.K C T  Z M T 1 J\ C T .

— Νά πάρ' ή όργη μ ’ αυτά τά ξεροκόμ
μ α τα ! ...  Πώς νά τά φά·η κανείς ! Κι' υστέρα 
σοΰ λένε μην κάνης άπεργία...

l i L T P E I Q  Ε Τ

’Ο ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοΰ προσώπου, ανώμαλα 
σχήματα ρινός, ό ρρύοιν, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων εύλογίας ή 
έγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, έξανθήματι 
τήν ΰπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικως άνευ 
καταστροφής τοΰ δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλάκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώο,αλα σχήματα τοϋ σώματος, 
άτροφίας ή υπερτροφίας ώμου, όαφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν ή 
τοπικήν. Αύξησις τοϋ αναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. Θεραπεία-'λευκάν- 
σεως τού δέρματος καί συμβουλαί καλλο
νής προσώπου, κόμης καί σώματος. ’Επι
σκέψεις 10 12 καί 5-6.

Όδός Έρμοΰ Φωκίωνος 6 .

— Σουζικός έΐβΘέ ή ίίτωβίιίόςί . .
Αύτήν τήν στερεό τύπον έρώτησίν θ αΛοι** 

σετε άπό τούς τυχόν γνωστούς σας τακτικού^, ι 
πελάτας (καί τζαμπατζήδες, φυσικά) τών πα
ραστάσεων τοΰ Γαλλικού θιάσου είς τό θεα- 
τρον ΚοτοΑούλή. Κατά παρόμοιον τρόπον καί 
μέ τό ίδιον ένδιάφέρον θά σά; έρωτοΰΰάν α λ·1 
λοτΡ, κατά τήν έπόχήν τής σανίδας, αν είσθί 
Τρικουπικός ή Δηληγιαννίκός. Προσπαθεΐτβ 
ν’ άκούσετε καλλίτερα, διαπορεΐ ·έ πώς δέν 
έπήρατε εΐ )ηηιν περί τή; έμφάνίσεως τών δυο 
τούιων νεοπαγών κομμάτων έπί τής πολιτικής 
σκηνής, μεθ’ ό διαπυνθάνεσθε παρά τών προ
θύμων είς έξηγήϊεις, διά νά κερδίσουν τήν 
ψήφόν σας, φίλων, ότι δέν πρόκειται απλώς 
περί κομμάτων, αλλά περί... θεοκομμάτων τής 
θεττρικής σχηνής.
^Πράγματι· είς τόν θίασον τοΰ καμπαρέ — 
διότι περί t ΐδους καμπαρέ πρόκειται, ιιιοΰζικ 
χώλλ όπως λέγουν καί εις Παρισίου; κατά 
σφετερισμόν τοΰ Άγγλικοΰ όρου — είς τόν ό
ποιον άντιπροσωπεύονται όλαι αί φυλαί τοΰ 
’Ισραήλ, παίζουν μεταξύ τών άλλων ή Άγγλίς 
δ<ς Φυλλίς Ντώβις, καί ή Άμερικανίς δίς 
Σούζυ. Ή  πρώτη έκτελεΐ τόν «χορόν τοϋ β- 
πίου», «τόν χορόν τοϋ τραπεζιού», ή δίυτέρα 
τό «φόξ-τρότ τής Μονμάρ ρης», τό ί^άλς^τοΰ 
θανάτου  ̂ κλπ. Ή  πρώτη εϊνε άριστοτέχνίς 
χορεύτρια, κατέχει τήν επιστήμην —αν επιτρέ
πεται ή λέξις — τοΰ χοροϋ κατά τρόπον άπα- 
ράμιλλον, έκτελεΐ δυβκολώτατα πράνματα μέ 
μαεστς.ίαν μοναδικήν. Ή  δεύτερα είνε χαρι
τωμένη, καθ’ ό\ην τήν εντασιν τής σημασίας 
τής λέξεω;, έχει ενα μπεχπεδίστικο ΰφος, ένα 
σκέρτσο — διά τό έλληΌίτρεπέστερον τή ; έκ- 
φ^άσεως - πού σάς συναρτάζει.

Καί, όπως ήτο φυσικόν, οί λεοντε; τών Α 
θηνών έδιχάσθησαν είς δύο κόμματα, τό Σου- 
ζικόν καί τό Ντωβικόν. Χε.ροκροτεΐται άγρί- 
ως ή μέν, χειροκροτείται άγριώτερον ή άλλη. 
Π;οσφέρεται είς τήν μίαν ε·α πανέρι μβ ά θη, 
άμέσως προσκομίζεται ένας όλόκληρ^ς κρεμα
στός κήιτος διά τήν ί ·  τέραν. Καί ή κομμα
τική διαιτάλη άνα ιέσον είςαύ.ούς τους λέον
τας πόει... λέοντας. 'Λέγ«'tn μάλυτα ότι ή 
ρήξις έχει έπεκταθή καί είς τά παρασκήνια, 
διότι, άνεξαρτήτως τοϋ άντά/ωνισμοϋ τών δύο 
χορευτριών, ίιπάρ/ει μεταξύ αύτών καί τό μή- 
λον τή; έιηδος, έμφανιζόμενον έτί τοΰ προ- 
κειμένου ύπό τήν συμπαθή μορφήν τοΰ καλ- 
λιτέρου χορευτοΰ τοϋ θι ίσου Εύτυχής θνητός 
ποΰ διαμφισβητεΐται ίίΐτό δύο τόβΛν θελκτι
κών υπάρξεων!

Καί εύτυχέστεροι, θά μοΰ ιΐτήτε, θνητοί 
έκεΐνοι πού δέν έχουν πώς άλλοιώ; νά περά
σουν τήν ώραν των παρά ασχολούμενοι μέ τά 
κόμματα αύτά τής σκηνή:»Ναί, άλλά δέν εΐ^ε 
μόνον αύτό Δέν σκέπιειθε λοιπόν o f ,  ώς 
κομματάρχαι, αποκτούν τό δικαίωμα νά εγεί
ρουν καί άξιώσεις αί όποΐαι δέν είνε έντελώς 
βέβαιον άν απορρίπτονται όλαι !

Ο ΠΥΜ.

ΤΟ
I . Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Η  Σ Τ Η Λ Η  ,

ΕΚΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ*
("Οπως &ά εγράφετο σήμερον)

Κύριε, ή έν πολλαΐς άμαρτίαις περιπεσοϋσα 
γυνή, τήν έμήν αίσθομένη αιδώ άπολεσθεΐ- 
σαν, περιέρχομαι τάς νύκτας έπί τών πεζοδρο· 
μίων, ινα τήν άνεΰρω. Καί τήν κόμην μύροις 
άλείψασα, καί τήν όψιν σοβατίσασα, καί τό 
ντεκολτέ άνοίξασα, καί τάς ώμοπλάτας άπο- 
καλύψασα, καί τά μανίκια καταργήσασα. καί 
τούς πόδας διά καλτσών διαιρανεστάτων περι- 
τυλίξασα, έξέρχομαι εί; τάς όδούς πρός άγραν 
βλεμμάτων, καί είς τά τράμ πρός δγραν τσι
μπημάτων καί είς τά καμπαρέ πρός άγραν θυ
μάτων καί άλλων διαφόρων πραγμάτων. Καί 
παξιμάδια ροκανίζω, καί τά βαλάντια τών έ- 
ξωλεστάτων άνδρών ξεροκοκκαλίζω καί τό δι
καίωμα ζητώ νά ψηφίζω. Καί έλεημοσύνας 
κάμνω πολλάς καί πολλούς οί- 
κονομώ έραστάς καί δι’ όλους 
ά οικτήέστί ή νυμφική μου πα- 
βτάς. Μ ή μέ τήν σήν δούλην 
παρίδΐ]ς> Σώτερ μου, ότι τόσον 
άθώα καί ειλικρινής είμί, ώστε 
όλα τή; ψυχής μου καί τοΰ σώ
ματός μου τά μυστικά άποκαλύ- 
πτω τοΐς πάσι. Αμήν

Ό  Πάτερ - Παχώμιος

Ψάλλεται tig ήχον πάντοιβ πλάγιον. 
 » » » 'ί .1̂ · mm Z m a


