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ια'Εμψυχα
— Al γυναίκες τών’Αθηνών, ti  μπιζουδάκια !
Ξένη κυρία, έλθοΰσα έσχάτως διά πρώτην

φοράν είς τάς ’Αθήνας άπό -ιάς μακρυνάς χώ
ρας τοϋ Βορρά, εμεινεν έκπληκτος πρό τής 
’Αθηναίας γυναικός. Δέν- έφαντάζετο ποτέ δτι 
θά εϋρισκεν είς τό νοτιότατον ακρον τής Ευ
ρώπης ενα τόσον τέλειον, τ^σον πρωτότυπον 
άλλά και τόοον ένδιαφέροντα τύπον «θήλεο;» 
μέ ίδικήν του Ικφραοιν, με ξεχωριστόν χαρα 
κτήρα καί μέ τόσην συγχρόνως πρωτοτυπίαν.

— Αί γυναίκες τής Άτιικής ομοιάζουν μέ 
τούς μενεξέδες της, έλεγεν ή ξένη κυρία πλή
ρης ένθουσιασμοϋ. “Εχουν τήν ίόίαν άβράν 
χάριν, τήν Ιδίαν λεπτότητα, τήν Ιδίαν ευγέ
νειαν τοϋ μοναδικού αύιοϋ άνθους. Σάς βε- 
βαιώ δτι οπως οί μενεξέδες είνε ένα λουλούδι 
μοναδικόν είς τό είδος του έτσι καί ή ’Αθη
ναία είνε μιά γυναίκα μοναδική είς τό είδος 
της. Δέν ομοιάζει μέ κανένα άλλον άπό τούς 
γνωστούς «τύπους», είνε ένας εμψυχωμένος

μενεξές! Αύτή είνβ τό 
γνησιώτερον ’Αττικόν 
ίον, τό ώραιότερον λου
λούδι τής ’Αττικής.

Ή  ξένη κυρία δέν *1- 
χεν άδικον. Ό  θηλυκός 
τύπος έχει τόσον πολύ 
τελειοποιηθή,τόσον πολύ 
έκλεπτυνθή τώρα τελευ
ταία. Κυττάξετε τυχαίως 
είς τόν δρόμον ένα άπό 
τά ντεμουαζελίδια τά ό
ποια περνούν, ένα άπό 
τά κομψά αύτά πλάσματα 
τά όποια αποπνέουν τό
σην δροσιάν κοί τόσην 
χάριν. Τό κορμί των εΐ'β 
μάλλον υψηλόν, λεπτόν, 
χωρίς περιττήν σάρκω- 
σιν, λυγηρόν, μέ ιήν εύ 
κινησίαν καί τήν έλα- 
στικότητα τήν οποίαν 

ήμποροΰν νά έχουν μόνον τά πλάσματα μιάς 
αρχοντικής ράτσας. “Ενα κορμάκι τόσον γλυκό 
καί τόσον χαριτωμένο, χωρίς θορυβώδη έμ- 
φάνισιν, χωρίς ανωφελή ζωηρότητα, χωρίς 
ματαίας επιδείξεις. Ένας αληθινός μίσχος 
αττικού ίου.

Ή  ξένη κυρία έπρόσεξεν δτι αί γυναίκες 
τών 'Αθηνών δεικνύουν μίαν εξαιρετικήν Εγ
κράτειαν είς τήν έμφάνισίν των. ’Αποφεύγουν 
τά πολύ χτυπητά χρώματα, τάς Γπολύ ζωηράς 
κινήσεις, τήν κομψότητα ή όποία κάμνει θό
ρυβον, τήν πολυτέλειαν ή όποία είνε άπλοΰν 
φόρτωμα. Ή  χάρις των είνε λιτή καί ή κομ- 
ψότης των είνε εγκρατής καί ή ώμορφιά των 
είνε ευγενική. Δέν έχουν ούτε τήν κουραστι
κήν ζωηρότητα τών βορείων γυναικών ούτε 
τήν χαλαρότητα τών γυναικών τής ‘Ανατολής.

Παρουσιάζουν κάποιαν έλαφράν νωχέλειαν, 
αύτό είνε αληθές. ’Αλλ* ή νωχέλεια αύτή φαί
νεται μάλλον σάν μιά περαστική κούρασις,καί 
δχι σάν φυσικόν ελάττωμα, μάλλον σάν ένας 
κόπος ύστερα άπό μίαν νύκτα έρωτος ! Σχεδόν 
υπάρχει έπ* αύτοϋ τόση διαφορά όσην παρου
σιάζουν τά ώραία μάτια πού είνε μαυρισμένα 
μέ κραγιόνι καί τά ώραία μάτια πού έχουν ο
λόγυρα τόν μελανόν κύκλον πού σχηματίζει 
μία νύκτα θερμών ερωτικών περιπτύξεων, μία 
νύκτα όρμής καί πάθους. “Ω, ή άβρά νωχέ
λεια τής Αθηναίας γυναικός είνε τό θελκτι- 
κώτερον άπό τά προτερήιιατά της.

— Ευτυχισμένοι οί άνθρωποι, έλεγε πρός 
κάποιον νεαρόν ’Αθηναίον ή ξένη κυρία, οί ό
ποιοι άπολαμβάνουν τό άρωμα τών έμψυχων 
αύτών μενεξέδων, τό ντελικάτον χρώμτ των, 
τήν εύγενή καμπύλην τοΰ μίσχου των. Δέν εΐ- 
σθε σύμφωνος ;

— Δέν μοΰ άρέσουν οί μενεξέδες, έσπευσε 
ν'_άπαντήση ό νεαρός, παρά μόνον ότανήμπο- 
ρώ νά τούς κόψω καί νά τούς έχω είς τήν 
μπουτονιέραν μου ή είς τό άνθοδοχείον τής 
γκαρσονιέρας μου.

Τί χαριτωμένη αναίδεια, άλλά καί πόσον 
φ υ σ ικ ή  ! Α ΓΓΕΛ Ο Σ  Α ΥΓΕΡΙΝ Ο Σ

cM i τρεις στίχους

Όλα τά ίδια πάντα έκεί καί πάντα ό ίδιος πόνος 
Καί νά τά ντύνχι όλα Ιερά μέτά χορτάριαόχρόνος 
Καί νά περνώ κάθε φορά καί νάμαιπάντα μόνος! 
(Άπό τούς «’Ασφοδέλους») ΔΙ. Δ Ια λα χά σ ης
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Νά έ^ωτευθή κανείς είνε τό 
συνηθέστερον τών πραγμάτων" 
άλλα νά έμπνευσή έρωτα είς μίαν 
γυναίκα, Ιδού κάτι πού δέν είνε 
έκτακτος εύκολον. Καί, διά νά 
τό επιτυχή, πρέπει νά χωρήση 
μέ περίσκεψιν κα· πρό παντός 
σεβασμόν μερικών κανόνων. .
Διότι—μάλιστα, αίοθημ,ατκώτατε 
κύριέ μου—υπάρχουν καί είς τόν Έρωτα με
ρικοί νόμοι, τούς ότοίους δέν ήαπορείτε νά 
παρίδετε, αν δέν έχετε σφοδράν κλίσιν κρός 
τές χυλόπηττες. Καί, πρώτος έξ δλων, είνε 
καί έδώ δπως καί παντοϋ, δ νόμο; τής Άντι- 
θέσεως. Καί δέν πιστεύω νά έχχ) διαφυγή τήν 
όξειαν άντίληψίν σας τό γεγονός ότι συν η Νε
ότατα οί νεαροί έρωτιδεΐ; ορέγονται ωρίμους 
κνρίας, άκριβώς δπως οί ύπερώριμοι κύριοι 
έπιθυμοϋν τά άωρα καί τρυφερά άκόμη κορι
τσάκια,δτιοί εύρωστοι κύριοι προτιμούν ιέ ; μι- 
κροκαμωμένες γυναί*ες καί ούτω καθ’ έξης...

Διά ταϋτα, αγαπημέ μου κύριε, άν σάς συ.ιβή 
ποτέ νά κάμετε κι ριε είς μίαν γυναίκα φιλή- 
δονον, άπαραίτητος άνάγκη νά δειχθήτε, έν 
άρχή τούλάχιστον, πολύ επιφυλακτικός. Αί 
πλέον φιλήδονοι γυναίκε,θέλουν περιποιήσεις.

Απέναντι τών αίσθηαατικών γυναικών, ά- 
κολονθήσατε διαφορετικήν τακτικήν. Δέν σάς 
συμβουλεύω νά φερίίήτε άπότομα Ό χι. Είς 
τόν Έρωτα τίποτε δέν πρέπει νά γίνεται άπό- 
τομα -  τούλάχιστον πρό τής κατακτήσεως.’Ημ- 
πορείιε δμως μέ αύτάς νά μιλήτε κάπως πιό 
σκανδαλιάρικα, χωρίς έν τούτοις νά μεταχει- 
ρισθήιε ποτέ μίαν λέξιν πού νά σοκάρη, ή νά 
κάμετε χειρονομίαν υπέρ τό δέοντολμηράν.Κατ' 
αυτόν τόν τςό.τον θά κάμετε νά έρ/ασθή ή 
φαντασία των, καί νά σά; περιβάλη σιγά-σιγά 
μέ ένα φωτοστέφανον Δόν Ζουάν, γνωρίζοντος 
νά συγκραιή τόν εαυτόν του.. Μετ’ όλίγον ό 
καρπός τών πόθων σας θά είνε ώριμος.

— Άλλά αί μέθοδοι αύ αί, θά μοΰ πή ε, 
άπαιτοΰν μεγάλην ύπομονήν. -

— Καί βέβαια, κύριέ μου, χρειάζεται υπο
μονή καί συγκράτησις, διά ν’ αποκτήσετε κά
ποιο γόητρον άπέναντι τών γυναικών. Διότι 
έραστής δίχως γόητρον, είνβ ταπεινωμένος ε
ραστής. Μή λησμονήτε άλλως τε δτι αί πε
ρισσότερον γλυκεΐαι στιγμαί είιε έκεΐ'αι τοΰ 
πόθου πού δέν ίκανοποιήΟη άκόμη. Ή  κατά- 
κτησις συνοδεύεται, άν δχι άπό απογοητεύ
σεις, πάντοτε δμω: από ένα αίσθημα μελαγ
χολίας, ή όποία είνε ό πρόδρομος τοΰ κόρου1 
διότι, άλλοίμονον! ή κατάκτησις άπομακρύ- 
νει τόν άνδρα, ένφ προσκολλά έπί μάλλον τήν 
γυναίκα. Διά νά κατέυνάσετε τά νεύρα σις 
θά βρήτε πάντοτε γυναίκες, ένφ διά νά σάς 
έρωιευθοΰν δέν θά βρήτε πολλές" Έπωφελη- 
θήτε, λοιπόν, τών πρώτων, διά νά κατακτή
σετε τάς δευτερας, καί έχετε πάντοτε τού;ο 
ύπ' δψει σας : αί γυναίκες είνε πολύ όλιγώ- 
τείον άπό τούς άνδρας ύποτεταγμέναι είς τήν 
τυραννίαν τών αισθήσεων, κι’ έκεΐνος πού 
μόνον τάς αίσθήσειςτων ξεύρει νά ίκανοποι Q, 
δέν είνε ό πλέον εκλεκτός των.

Διά νά έχετε τήν γυναίκα, οίανδήποτε γυ
ναίκα, κρούσαιε άταλά τήν θύραν τής καρδίας.

ROMiO

Ο
Είνε τό προφυλαχτικόν κάλυμμα τοΰ οργα

νισμού, τό καλλίτερον δργανον άπορροφή ίεως, 
άποβολή; καί άναπνοής, είνε τέλος κατά τήν 
κ. Currie «ή άσφαλιστική δεικλίς χής ζωικής 
μηχανής». Ή  καλή λειτουργία του, άναγκαιο- 
τέρα καί αύτής τής τροφής καί άέρος, διά 
τούς νέους συντελεί είς τήν δημιουργίαν ύγιών 
καί ρωμαλέων οργανισμόν. Ή  καθαριότης, 
τό πραγματικόν αύτό έλιξίριον μακροζωίας 
τών άλχημιστών, καθίσταται επομένως τό ά- 
παραίτητον στοιχεΐον τή; νεανικής υγείας. 
«Ό  ακάθαρτος είνε τό θΰμα μιάς διαρκοΰς 
αδιαθεσία;» κατά τόν Raspail, ένφ τού αν- 
τίον «ή καθαριότης είνε είς τό σώμα δ,τι ό έ
ρως είς τήν ψυχήν» γράφει κάπου ό Bacon.

Ή  άπόδειξις δτι μία καλή λειτουργία τοΰ 
δέρματος είνε χρησιμωτάτη διά τήν καλλονήν, 
είνε τό δτι κατά τάς θερμάς εποχής τοΰ έ
τους, ένεκα τής άφθονωτέρας χρήσεως τοΰ 
ϋδατος, τό δέρμα είνε πιό άσπρο, πιό μαλακό, 
ευχάριστο στήν άφή, διαφανές, τά νύχια ρόζ, 
τά χείλη σαρκώδη, τά μαλλιά μεταξένια, γυα
λιστερά. Απαραίτητον λοιπόν είνε νά έπιτυγ- 
χάνετε, πρό πάντων τόν χειμώνα, τήν καλήν 
λειτουργίαν τοϋ δέρματος καί νά διατηρήτε 
διά συχνών πλύσεων καί λουτρών μίαν τελείαν 
δερματικήν ύγείαν, διότι ή καλλονή είνε ένα 
χρέος, πού υπογράφει ή υγεία μόνον διά τούς 
πιστούς της... Milton

Από τήν ζωήν τοϋ σπιτιοΰ^^~\
Σ  Τ ί »  Ζ  H  Τ  Μ I  S

Ό  Κύριος φθάνει μέ δλην τήν ησυχία του 
στήν μία παρά πέντε, τό μεσημέρι. Κρεμά τό 
καπέλλο του καί είσέρχετιχι είς τό δωμάτιον 
τής τοναλέττας τής συζύγου του :

— Καλημέρα, Μαντώ.
Άλλά Μαντώ δέν υπάρχει έκεί. Περνά είς 

τό σαλονάκι, ούτ* έκεί. Τήν φωνάζει, πηγαί
νει στήν κουζίνα κ’ έρωτά τήν Μελανία :

— Ποΰ είνε ή Κυρία ;
— Ή  Κυρία, Κύριε, είνε στό τραπέζι.
— Στό τραπέζι!...  Κιόλας !
Σπεύδει πρός τήν τραπεζαρίαν καί βρίσκει 

τήν γυναίκα του νά τρώγχ). Κυμαίνεται με
ταξύ έκπλήξεως καί δικαιολογίας. Ή  Μαντώ 
δέν τοϋ άφήνει τήν εύχαρίστησιν τής έκλογής.

— Έγώ τρώω, καθώς βλέπεις. Πές στήν 
Μελανία νά βράση τ’ αύγά σοϋ. Άπεφάσισα 
νά μή σέ περιμένω πιά.

— Μά δέν άργησα, αγάπη μου... Ποτέ δεν 
τρώμε πρό τής μιάς.

— Δέν έχω σκοπό νά χαλάσω τό στομάχι 
i   μου, γιά τό χατήρι σου.

— 'Οσάκις έρχομαι στή 
μισή ούδέποτε εΐίαι έτοιμη.

Άλλ" δν καθένας τους έ· 
ξακολουθοΰσε ν’ άπαντά έ
τσι, ή συζήτησις δέν θά έ- 
τέλειωνε ποτέ. Ό  Κύριος 
κάθεται είς τό τραπέζι, κι" 
ένφ ξεδιπλώνει τήν πετσέτα 
του, προσπαθεί νά έπανα- 
φέρη τήν Κυρίαν είς τήν 
πραγματικότητα :

— Άλλως τε, δέν είμ’έγώ 
πού άργώ τήν ύπηρέτριά 
σου, άφοϋ έσύ ούδέποτε εί
σαι έτοιμη πρό τής μιάς!

— Αύτό δέν είνε δική σου 
ύ.τόθοσις.

— Δέν είμαι έν τούτοις ύ· 
ποχρεωμένος νά σέ περιμένω μισή ώρα, κάθε 
πού θέλεις νά διορθών^ς τά μαλλιά σου.

— Αύτό είνε δική μου-δου’ ειά.
— Αποφάσισε μιά φορά γιά πάντα νά 

τρώμε στή μισή, καί θά φθάνω άκριβώς.
<— Όταν έρχεσαι στή μισή, θά τρώμε σιή 

μία "Ana έχουμε αύγά, μπιφτέκια, δέν είνβ 
δυνατόν νά μποϋν στή φωτιά, προτού έλθης.

Ή  υπηρέτρια έρχειαι προσκομίζουσα τ’αύγά 
τοΰ Κυρίου, προ ιού ή Μαντώ νά έχ\) φάγη 
άκόμη τά δικά της.

— Δέν έχεις δίκηι.,.Νά, δέν βλέπεις τι γρή
γορα τά έιοιμάζει ή Μελανία!

Ή  Μαντώ τού ρίπτει ένα παγερόν βλέμμα, 
καί, άφοΰ ή Μελανία βγήκε, λέγει σοβαρώς :

— Θά μέ ύποχρεώση; νά μή μού κάν^ς 
άλλη φορά παρατηρήσεις μπροστά στήν ύπη- 
ρέτρια. Καί νά μή λές δτι τά ετοιμάζει γρή
γορα, γιατί παίριει θάςρος.

Άλλ’ ό βαρυκέφαλος Κύριος έξακολούθει 
νά μήν έννοή γιατί είνε άνάγκη νά έρχεται 
στή μιΐή, γιά νά τρώνε στή μία ο Α ΤΤΙΚ .

Ε Τ Α Ι Ρ Α .

Στήν κήμαρα πον μια ωχρή γλνοτράει μίαα ήμ*ρα> 
σ' ε·α βελούδινο χαλί άπάνον ξαπί.ωιιένη, 
μί τά λεττά rά πτδια της όλόρ&α στόν ά:'έρα 
χαι τή ρ’μβή τη; κεφαλή στα χίρια ακουμπισμένη, 
ολόγυμνη ακίνητη καί σκεφτική ή Εταίρα 
στής πλήξεώς της τό κενό σκληρά στυλώνει μάτια, 
όμοια μί τή γρανιτική και τήν αρχαία Σφίγγα 
ποΰ οιής μεγάλης έρημου οργώνεται τά πλάτια. 
Ήπόρτα της είνι κλειστή στών&ανμαστών τόπλή&ος 
καί τίποτα τήν πλήξη της δ'εν τήν ενδιαφέρει’ 
μονάχα μ' ενα κάποτες άφηρημίνο χέρι 
χαϊδεύει αργά στόν πάλλιυκο καί τον ψυχρό λαιμό 
ενα πραοινοκίτρινο κ ' ημερωμένο φεϊδι, [της 
όπου ίχει έκιϊ κουλουριαοτεΓ σόν ζαντανό στολίδι.

Κ ώ στας Θΰράνης

Ό φ δ α ^ μ ο ^ ο ^ ικ η  £ χ ο ^ η
Είς άληθινήν Όφθαλμολογικήν Σχολήν έ- 

ξήρθη - ή έπί τής όδοΰ Μενάνδρου 27— Ό - 
φΟαλμολογική Κλι ική τοΰ όφθαλμολόγου μας 
—ύφηγητοϋ κ. Σπήλιον Χαραμή, καταστάσα, 
κατά τήν ομολογίαν ίδικών μας καί ξένων, ή 
τελειοτέρα τών έν 'Ανατολή καί πολλών έιι 
εύρωπαϊκών. Δέν άπέδωκε μόνον, κατά τήν 
ύπερδεκαπενταετή αύτής λειτουργίαν έν Άθή- 
ιαις, καρπούς μοναδικών καί θανμαστών έγ- 
χειρήσεων καί θεραπειών, άλλά άνεδείχθη 
αό:ό τοΰτο υπέροχος καί ενσννειδητοτάτη  
Σχολή ’Ο φθαλμιάτρων, πλειάδα όλόκληρον 
άιαδείξασα μαθητών έξασκούντων πάντων έν 
Έλλάδι καί ’Ανατολή τόν λεπτόν τοΰιον κλά- 
δον τή; Ιατρικής ύπό τήν χειραγώγησιν καί 
διδασκαλίαν τοΰ Διευθυντοϋ αύτής καί Ιδρυτοΰ 
καί διαπρεπούς μας όφθαλμολόγου κ. Σπηλιού  
Χαραμή.
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"Eva ώμορφο άνοιξιάτικο πρωΐ ή ωραία Ζακελίνα Μωρεά ήρραβω- 
νίσθη μέ τόν‘Ιάκωβον Ντωμόν, τόν όποιον είχε γνωρίσει είς τήν Αι- 

,  έππην δπου έπαιζαν μαζύ τέννις καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ περασμένου 
καλοκαιριοΰ. Ή το είκοσι ετών, αύιός είκοσι εξ καί οί δύο δέ πλού
σιοι, εόγενεΐς καί ώραΐοι.

Ό  Ιάκωβος άγαποΰσε τρελλά τήν ξανθή αύτή κουκλίτσα μέ τά με
γάλα κατάμαυρα μάτια, ποϋ έγελοΰσε τσαχπίνικα μέ τό κάθε τι, έλα- 
τρευε τό τρελλοκόριτσο μέ τά μακρυά φουστανάκια, πού δέν έσυλλο- 
γίζετο τίποτ’ άλλο παρά τάς διασκεδάσεις καί έτρεχε ακούραστη μέ τά 
πατίνια στά πόδια ή μέ τή ρακέττα στό χέρι. Τήν άγαποΰσε  ̂γιά τήν 
εύθυμία της, γιά τήν άφέλειά της, γιά τήν άφροντισιά της, άλλά τήν 
άγαποΰσε Ιδίως γιά τό γέλοιο της, τό θελκτικό μά καί λιγάκι κοροϊ
δευτικό έκεΐνο γέλοιο.ΕΙχε εναν ήχο τ ό σ ο ν  κρυσταλλένιο,τόσον παιδικόν, 
ώστε ήτο μιά άπόλαυσις ν’ άκούο κανείς τήν Ζακελίνα ν ι γελά.

Αγαπούσε πολύ τόν άρραβωνιαστικό της, άλλά δέν ήξευρε καθόλου 
τί εϊνε ό έρως. Ό  έρως ; Μήπως τής είχε μείνει ."οτέ καιρός νά τόν 
σκεφθϋ ! ‘Ως δεκαοκτώ έτών είχε τά μαθήματά της: οί καλλίτεροι 
καθηγηταί τών Παρισίων πού τήν «δίδασκαν έμεναν έκστατικοί μέ τήν 
εύφυΐαν τής νεαράς μαθήτριας των, ή όποία άλλως τε δέν έκοπίαζε 
καί πολύ γιά τήν έκπαίδευσί της. "Ocav δμως οί γονείς τη; τής ανήγ
γειλαν δτι ή άνατροφή της πλέον είχε τελειώσει, έπέιαξε καί βιβλία 
καί τετράδια καί μέ αφάνταστη όρμή παρεδόθη είς δλων τών είδών τάς 
διασκεδάσεις. Τό τέννυς, τά ποδήλατα, ή παγοδρομίες, ή Ιππασία, τά 
αύιοκίνητα, ό χορός, δλα τής ήρεσαν καί αί ήμερες τή; έφϊίνοντο πάν
τοτε σύντομες, ή δέ νύκτες, όταν έχόρευε, θά ήινελε νά μήν έτελείω- 
ναν ποτέ. Δέν τή; έμενε λοιπόν καθολου καιρός νά σκεφθη γάμον ή 
έρωτα, άλλά, δταν οί γονείς της τής έκαμαν γνωστήν τήν πρότασιν τού 
νεου, άπήντησε μ’ ένα μειδίαμα δτι έδέχ«ο μ’ εύχαρίστησιν, γιατί ό 
Ίικωβος έπαιζε θαυμάσια τέννυς, έχόρευε ώ;αϊα, ή to πολύ κομψός 
έπανω είς τό άλογο, καί έφαίνετο πολύ έξυπνος.

Ήρραβωνίσθησαν λοιπόν έπισήμως Λαί μετ’ όλίγας ημέρας ό Κος 
καί ή Κα Μωρεά άνοιγαν τά θαυμάσια σαλόνια τοΰ μεγάρου των τής 
Λεωφόρου τού Δάσους γιά νά δεχθούν τούς άμέτρηιους φίλους των.

‘Από πολύ ένωρί^ πλήθος προσκεκλημμένων είχε σπιχσει καί οί 
νεαροί άρραβωνιασμένοι περιτριγυρισμένοι έδέχοντο τά άτελείωτα συγ
χαρητήρια, μόλις προφθάνοντε; ν’ άπαντοΰν.

Ή  Ζϊκελίνα εύθυμη πάντα έπαρουσίαζ? δεξιά καί άριστερά τόν 
μέλλοντα σύζυγόν της κι’ έδιηγεΐτο είς δλους τήν εϋ ν /ία  της, γιατί 
τά γούστα του έμοιαζαν τόσο μέ τά ίδικά της, ένώ ό ’Ιάκωβος, ήσο- 
χώτερος άλλά δχι όλιγώτερον εύτυχής, έσφιγγε τά χέρια ποΰ τοΰ έτει
ναν δλοι έκείνοι οί άγνωστοι.

Κατά τάς έξ, δταν ό κόσμος είχεν άρχίσει λίγο ν’ άραιώνη ήλθε 
ένα νεαρό ζεϋγο; πού έκαμεν άμέσως μεγάλην έντύπωσιν : Μία ώραία 
ύψηλή νέα μέ αύστηρόν καί μεγαλοπρεπές ύφος ντυμένη κατάμαυρα, 
τήν δποίαν συνώδευεν ένας νέος άξιωματικός τοΰ ναυτικοΰ Ό  ’Ιάκω
βος, μόλις τούς είδεν, έτρεξε πρός αύτούς.

— Πώς άργήσατε ! άνέκραξε καί πλησιάζων τήν άρραβωνιαστικήν 
του — Νά σοΰ συστήσω τόν άδελφόν μου Γκαϊ, τής είπε, καί τήνάδελ- 
φήν μου Ραΰμόνδην, γιά τήν όποίαν σοϋ ώμίλησα πολλές φορές.

— Είμαι πολύ βύτυχής πού σάς γνωρίζω, είτεν ή Ζακελίνα τεί- 
νουσα μέ βύγένειαν κσί τά δυό της χέρια καί απευθυνόμενη πρός τήν 
Ραΰμόνδην : Σας είμαι εύ/νώμων,έξηκολού ηιε, πού ήλθατε μέ δλο τό 
πένθος σας καί σά; παρακαλώ νά πήτε <=ίς τον σύζυγό σας <π( άν καί 
δέν τόν γνωρίζω άκόμη, συμμερίζομαι δλη του τήν λύπη γιά τόν θά
νατο τής μητέρας του.

Άλλά μερικές φίλες τής Ζακελίνας έπλησίαζαν κι’ έτσι ό αδελφός 
καί ή άδβλφή άπεσύρθηιαν βίς μίαν γωνίαν τής αίθούσης.

«— Πώς τήν βρίσκεις λοιπόν ;» ήρώτησεν αύτή. - Πολύ ώμορφη ! 
άπήντησεν ό άξιωματικός. «— Σ’ άρέσει;» « — Ναί, πάρα πολύ».·—’Ω
στε σοϋ έκαμε καλή ένιύπωσι;» «—Μά βέβαια ! καί σένα;» «—Έμένα; 
Έγώ παραδέχομαι μόνον έκεΐνο πού λέει όλο; ό κόσμος δτι είνε μιά 
ώμορφη κούκλα χωρίς καρδιά καί χωρίς μυαλό- τίποτα περισσότερο. 
Μοϋ φαίνεται πώ; ό Ζάκ θα είνε δυστυχή; μαζύ της».« Δεν πιστεύω». 
*— fjai, ναί, λένε μάλιστα δτι είνε πολύ πεισματάρα καί κακοαναθρε- 
μένη. Δέν τής άρέσουν παρά ή διασκεδάσεις καί καυχάται δτι δέν έχει 
κλάψΐ ποτέ στή ζωή τη,». «— Μήν πιστεύης τά λόγια τού κόσμου !» 
«— Μια φίλη μου τήν είχε ακούσει νά λέχ): «Ή  λέξις μελαγχολία είνε 
τόσο σκοτεινή, τόσο κακή, ώστε ό άρραβωνιαστικός μου κι’ έγώ τήν 
έχομε διαγράψει άπό τό λεξικό μας. ’Εγώ άπό τόν καιρό πού έγεννή- 
θηκα δέν κάνω άλλο παρά νά γελώ»... « Παιδιακίστικα πράγιιατα.» 
«— Ά ς τό έλπίζωμε ! άλλως τε, άφοΰ είνε άρραβωνιαστική τοϋ Ζίκ, 
δέν πρέπη νά λέμε τίποτα». « — Καί τήν άγαπφ τόσο πολύ χθές μοΰ 
έ μιλούσε μέ τόση τρυφερότητα γι’ αύτήν !» *—Βλέπεις τώρα είνε δια
φορετικά τα πράγματα ! Στήν έποχή μου, έδώ καί όκτώ χρόνια, ή κο 
κεταρία έθεωρεΐτο ελάττωμα, ένώ τώρα την θεωρούν προτέρημα»...

Ό  Γκάΐ έκύτταξε προσεκτικά τήν αδελφήν του. « — Ραϋμόνδη, τής 
είπβ, δέν σέ άναγνωρίζω ! Σύ, τόσο καλή, τόσο έξυπνη, μιλεΐς έτσι 
γιά τήν άρραβωνιαστική τοϋ άδελφοΰ μας; Δέν μπορώ νά έξηγήσω αυ
τή τήν άντιπάθειά σου»... * — Δέν είνε καθόλου άνιιπάθεια», άπήν- 
τησβν ή Ραϋμόνδη λίγο ντροπιασμένη γιά όσα είχεν είπή. «— Τί είνε 
λοιπόν;» «— Τίποτα... νά... μ’ έπρόσβαλαν λίγο στή φιλοτιμία μου... 
«— Δηλαδή τί ; Εξηγήσου !» « — Νά ό Ζίκ μοϋ τό είχε τόσον καιρό 
μυστικό καί μόλις πρό δύο ημερών μοϋ άνήγγειλε τούς άρραβώνας του. 
Έγώ όνειρευομουνα άλλον γάμον γιά τόν Ζάκ, έναν γάμον πού δέν θά 
τόν έχώριζε καθολου άπό μένα, γιατί, δταν τρία άδέλφια μείνουν μόνα 
δπως έμειναμε έμεΐς στόν κόσμο, πρέπει νά ζοΰν έν'ομένα .. Αύτή ή 
μικρή, λοιπόν, μοϋ κατέστρεψβ όλα μου τά σχέδια, γι’ αύτό τά έχω 
μαζύ της».... «— Δέν έχεις δίκηο».«— Ίσω ς, μά άν ό Ζ.κ είν’ εύτύ- 
χισμένος μαζύ της, τότε θά τά ξεχάσω δλα».

Ό  Γκάΐ δέν έλαβε καιρόν ν’ άπαντήση, γιατί ή Ζικελίνα ήρχετο 
τρεχάτη πρός τό μέρος των. «—Τί κάνετε σείς οί δυό έδώ πέρα ; Βά
ζω στοίχηιία πώς λέτε κακά γιά μένα 1 Ό χ ι ; Τόσο τό καλλίτερο λοι
πόν. Πιστεύω πώς θά γίνωμε γρήγορα καλοί φίλοι».

Ό  Γκάΐ έσηκώθηκε μ’ ευγένειαν. «— Σάς συμπαθοϋμε άπό καιρό, 
δεσποινίς, πολύ πριν σάς γνωρίσωμεν», άπήντησεν, «ώστε δέν υπάρχει 
αμφιβολία πώς δέν θ ’ άργήσωμβ νά γίνωμε φίλοι, τώρα ποΰ σέ λίγο 
δά γίνωμε συγγενείς». (Ακολουθεί)
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Ή  Μάσιγκα εμεινεν έκπληκτος άπό τήν έπιμονήν τής μητέρας της. 

Όπωσδήποτε δέν έσκέφθη νά τήν λάβυ ύπ’ δψει, διότι ένόμισεν δτι 
ήτο δικαιολογημένη : Δέν θέλει, έσκέφθη, νά πάγω είς τήν Τράπεζαν 
τοϋ κ. Πλατή, άκριβώς διότι ήσαν πολύ στενοί οικογενειακοί φίλοι 
μας, καί τό θεωρεί τώρα έξευτελιστικόν νά έργάζεται ή κόρη της υ
πάλληλός των. Μπά ! Αύτό δέν έχει καμμίαν σημασίαν.

Καί ή κόρη τών Τώνη δέν μετέβαλε τήν άρχικήν άπόφασίν της. 
Ποΰ νά ήξειρεν ή δυστυχής ποιον τρομερόν μυστήριον ύπεκρύπτετο 
κάτω άπό τήν άρνησιν έκείνην τής μητέρας της !

*
*  *

Μετ’ όλίγην ώραν ό κ. Φάνης Πλατής, ό όποιος πρό ολίγου μόλις κςπ- 
ροΰ είχεν άναλάβει τήν διεύ&υνσιν τής μεγάλης Τραπέζης τοϋ κουρα- 
σθέντος πλέον πατρός του, έδέχετο είς τό γραφεΐον του τήν έπίσκεψιν 
τή; δεσποινίδος Μάσιγκα; Τώνη.

— Είς τί οφείλω τήν εύτυχίαν τής έπισκέψεώς σας;
— Μοϋ μιλειτε άπό μακράν συνήθειαν έτσι, κ.Φάνη;., δμολογήστκ το.
— Σάς μιλώ δπως σάς μιλοϋσα καί δπως θά σάς μιλώ πάντοτε.
— Ναί, μά άλλοτε μιλβύσατε έτσι στήν κόρην ένός συναδέλφου σας, 

ένώ τώρα ..
— Τώρα... τ ί ; Μία παροδική άτυχία είνε, θά κεράση κι’ δλα θά 

διορθωθούν πάλιν, είπεν ό υΐόξ τοΰ Πλατή προσπαθών νά καταστήση 
πειστικόν τόν τόνον τής φωνής του.

— Σάς εύχαριστώ ποΰ προσπαθείτε νά μέ παρηγορήσετε, δμως δέν 
τά πιστεύετε ούτε σείς βέβαια αύτά ποϋ λέτε- είσθε άρκετά σχετισμέ
νο; μέ τήν οίκογένειάν μας, ώιτε νά ξεύρετε δτι τό κακόν »=1νε άνεπα- 
νόρθωτον... Ό  πατέρας μου είνε πολύ ηλικιωμένος πλέον διά νά ξα- 
ναρχίση τόν άγονα τής ζωής, ό άδελφός μου σκοτώθηκε... δέν μένω 
παρά έ /ώ καί γι’ αύτό έγώ είμαι ποϋ ήλθα νά σάς ζητήσω μίαγ έκδού- 
λευσιν, μίαν ύποστήριξιν είς τήν κρίσιμον αύτήν περίστασίν μας...

— Θά είμαι ό εύτυχέστερος τών ανθρώπων νά σάς προσφίρω τήν 
με/αλειτέραν έκδούλευσιν ποΰ μπορώ, άπήντησε προθυμότατος ό κ. Φά
νης, παρεξηγων προφανώς τό διάβημα τής Μασιγκας, καί σκεπτόμενος 
δτι τ·ΰ έπαρουσιάζετο μία καλή εύκαιρία νά έμφανισθή ώς προστάτης 
καί χρηματικός βοηθός τής έκπεσούσης οίκογενείας, διά ν’ άποκτήση 
δικαιώματα έραστοϋ έπί τής έπιθυμητής κόρης.

Καί είς ένα βλέμμα εύχαριστίας τής Μάσιγκας, προσέθεσεν :
— Ό  Ταμίας μου θά είνε πάντοτε εί; τήν διάθεσίν σας.
— Ά  I όχι... δχι αύτό, άπήντησεν ή Μάσιγκα άνατείνονσα τήν κε

φαλήν τη;. Δέν πρόκειται νά σά; ζητήσω έλεημοσύνην, κ. Πλατή, συ- 
νεπλήρωσε μει’ άξιοπρεπείας.

— Μά δέν πρόκειται περί αύτοϋ... Μεταξύ φίλων...
— Ό χι, ύπό οίονδήποτε τύπον καί άν θά τό έξελαμβάνατε, έγώ δέν 

ήλθα έδώ νά σά; ’ζητήσω χρηματικήν βοήθειαν. Τό μόνον πού είχα νά 
σάς παρακαλέσω, είνε, έφ’ δσον είνε δυνατόν, νά μέ διορίσετε έδώ είς 
τήν Τράπεζάν σας καί νά παίρνω ένα μισθόν άνά τής έργασίας ποΰ 
θα προσφέρω... Μόνον αύτό.

— Μόνον αύτό ! Τό εύκολώτερον τών πραγμάτων μού ζητείτε, δε
σποινίς Τώνη, καί δέν ήταν νά μέ παρακαλέσετε γιά τόσο δά μικρό 
πράγμα... Είνε ύποχρέωσίς μου... Όποτε θέλετε... αυριον... σήμερα, 
άμέσως αύτήν τή στιγμή, άν θέλετε, νά σάς έτοιμάσω τόν διορισμόν 
καί ν’ άναλάβετε... Θα σάς έγκαταστήιω έδώ είς τό γραφεΐον, διά νά 
μήν ένοχλεΐσθε άπό άλλους... Θά έρχεσθε καί θά φεύγετε όποτε θέλετε., 
θά σάς όρίσω μίαν έργασίαν έλαφράν,.. καί... ό μισ&ός θά δρισθή ό 
μεγαλείτε^ος πού μπορεί νά γίνη .. Έ ν τούτοις, σάς επαναλαμβάνω, 
δέν πρόκειται γι’ αύτό... μπορούσε καί χωρίς καθόλου νά έργάζεσθε..

— Σάς εύχαριστώ πολύ, κύριε Πλατή, δέν μπορώ δμως νά δεχθώ 
τέτοιο πράγμα,

— Δέν επιμένω, όπως έπιθυμεΐτε. Σάς τό είπα μόνον, διότι δέν είνε 
γιά νά έργάζεσθε σεΐ,... πώ; νά τό πώ... δέν πάει.

— Άλλοτε βέβαια δέν πήγαινε... Τώρα δμως ήλλαξεν έντελώς ήκα- 
ΐάστασίς μας καί θά ήτο άνοησία νά μην προσαρμοσθώ είς αυτήν. Ή  
οίκογένεισ Τώνη σή >.ερα είνε μία πτωχή οίκογενεια κι’ έγώ είμαι υπο
χρεωμένη νά έργασθώ διά τόν έπιούσιον μας... Ή  άλήθεια είνε αύτή 
καί ή άλήθεια δέν κρύβεται. Τό βλέμμα τού οίκτου, μέ τό όποιον τήν 
παρηκολούθει ομιλούσαν, δέν διέφυγε τήν άντίληψίν τή; Μάσιγκας, καί 
κατέβαλε μεγάλον κόπον διά νά μή χάση τήν ψυχραιμίαν της. Δένέίίε- 
ώρει έντροπήν νά είπή τήν άλήθειαν, δέν έθεώρει έντροπήν να έργι*· 
σθή, τήν έθιγεν δμως 03υνηρώς ή εύσπλαχνία καί ό οίκτος. Ό χι, δέν 
ήθελεν άπό κανένα εύσπλαχνίαν καί έλεημοσύνην, δέν ήνείχετο παρη- 
γορίας. Οί μικρόψυχοι μόνον τά ζητοΰν αύτά, ένώ ή Μασιγκα είς τήν 
δυνατήν ψυχήν της εϋρισκεν 0 U> τό θάρρος ν’ άντιπαλαίση κατά τής 
άτυχίας καί νά διατηρήαη τό μέτωπόν της υψηλά.

Λ
Έσυμφώνησαν μέ τόν Φάνην Πλάτην δτι άπό τή; έτομένης έβδομά- 

δος θά ήρχετο νά άναλάβχ) έργασίαν, καί ή Μάσιγκα τόν ηύχαρίστη- 
σεν έκ νέου καί έφυγεν.

Όταν ό νεαρός τραπεζίτης, ό κολυμβώνείς τόν χρυσόν καί τά τσέκ, 
έμεινε μόνος εί; τό γραφεΐον του, έτριψε τάς χεΐρας του άπό χαράν. 
’Αλήθεια ήτο μία μοναδική δκκαζιόν, ένα άπροσδόκητον κελεπούρι 
αύιό πού τοϋ παρουσίαζε το. ‘Η Μάσιγκα, τήν όποίιν έγνώριζεν άπό 
καιροϋ, τοϋ ήρεσε καί τήν έπόθει ύπερβολικά. Όσάκις τήν συνήνταείς 
ένα κοσμικόν κέντρον, έδοκίμαζε μίαν γλυκεΐαν ταραχήν νά τήν βλέπη, 
νά θαυμάζη τήν έπιβλητικήν καλλονήν της. Καί έπεζήτει πάντοτε εύ- 
καιρίαν νά τήν πλησιάζη, νά τής δμιλή, νά τήν χορεύη. Όμως, μολο
νότι δέν ήτο καθόλου άδαής είς τόν έρωτα καί εΐ/.εν άρκετόν θάρρος, 
ποτέ δέν έτόλμησε νά τής ψιθυρίση καί μίαν έστω λέξιν, τήν όποίαν 
θά ήιίποροϋσε να παρεξηγήση. Έπειτα άπό κάθε συνάντησίν των, όταν 
έμενε μόνος, έσχεδίαζε νά τή; έκδηλώση έρωτα μόλις θά τήν συνήντα 
έκ νέου, νά τή; είπή λόγια φλογερά, νά τήν συγκινήση. Άλλά μόλις 
εύρίσκετο πάλιν ένώπιόν της, όλα τά σχέδω του έξητμίζοντο, τό θάρ
ρος του τόν έγκατέλειπε, καί κάτω άπό τό βαθύ, διαπεραστικόν, ά- 
έτειον βλέμμα της, ήσί}άνετο τήν άνάγκη/ νά φαίνεται διακριτικός μα
ζή της, νά τήν σέβεται σχεδόν.

Καί τώρα!... Τώρα τού παρουσιάζετο ή εύκαιρία νά τής προσφέρω 
εκδουλεύσεις, νά τήν βοηΟήση χρήμαακώ;, νά τήν... άγοράση !

(Άκο1 ουθεί)
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Το δαϋμα ζών ωζηνών
Fred. Causse-Mael

Τόν καιρό έκεϊνον είχαν πάρει άπό τήν 
Ρώμη, δπου έκυβερνούσε ό Καϊσαρ Τιβέριος, 
ένα γράμμα πού ένδιέφερε |εχο)ριθτά τούς 
ανθρώπους τής Ναζαρέτ, γιατί ήταν γραμ
μένο άπό κάποιον πού τόν είχαν γνωρίση με
ρικοί. Κι’ δπως όλοι, ό Λούκιος Συμεών Πά- 
ουλους, συγκλητικός τής Ναζαρέτ, κι’ ό έμ
πορος Μενένιος, άφοΰ έδείπνηβαν, γι’ αύτό 
τό γράμμα μίλησαν.

— Γνωρίζω τόν γράψαντα, είπεν ό Μενέ
νιος. 'Αλιεύς ήτο, καί, πριν ή μετονομασθή 
είς Πέτρον, Σίμων εκαλείτο. Δϊς τής έβδομά- 
δος μοΰ έπρομήθευεν Ιχθεϊς άπό τήν λίμνην 
τής Ζενεζαρέτ.

— Λέγουν δτι αποκαλύπτει περίεργα πράγ
ματα περί τοΰ υίοΰ τοΰ ξυλουργού, διέκοψεν 
ό Λούκιος Συμεών, καί ή πολιτεία αύτοΰ τοΰ 
Ίησοΰ είνε λίαν παράδοξος.

— Μή πιστεύης δτι «ύπαρχει έν τί) Ιστορία 
αύτή τί τό άνεξήγητον. Ό  ΊησοΟς αύτός ήτο 
είς πληβείος, ισχυρός τφ λέγειν, έν είδος 
θαυματουργού, ώς εύρίσκονται πολλοί έν Ίου- 
δαίφ. Μικρός όμιλος Γαλιλαίων τόν ήκολού- 
θηοε, οί Ίεροαολυμΐται τόν ήκουσαν, καί, 
δταν τόν έβαρύνθησαν,τόν έσταύρωσαν. "Ολοι 
ήδύναντο νά προείπουν τό τέλος του : ήτο είς 
όνειροπόλος.

— Καί δμως δέν ήτο κοινός άνθρωπος. “Α
παξ τόν εΐδον, έν τούτοις ή έντύπωσίς του ά- 
νεξάλειπτος μοΰ άπομένει. Τόν εΐδον μει- 
διώντα Ίησούν τόν Ναζωραίον, τόν υίόν τοΰ 
ξυλουργοΰ...

Κι' ό Λούκιος Συμεών άρχισε ν’ άφηγεΐται 
πώς είδε τόν Υίόν τοΰ Άνθρώπου.Όταν ήταν 
μικρό παιδάκι, έπαιζε μέ τούς φίλους του οτά 
χωράφια. "Ενα πρωί, παίζοντας, έπλαθαν μέ 
πηλό στάμνες, άνθρωπάκους, κούκλες. Ή  έ- 
ξαδέλφη του Ρεβέκκα έκαμνε πουλάκια με τόν 
πηλό. Δέν ήταν πολύ άοχημα, άλλά τ' άγόρια 
τήν έκορόϊδευαν, κι’ αύτή έκλαιγε. ’Εκείνη 
τή στιγμή έφάνηκε άπό μακρυά ό ’Ιησούς. 
«Νά ό τρελλός, ό γυιόςτοΰ μαραγκού !...» φώ
ναξαν τά παιδιά φοβισμένα.

— Τόν έβλεπον διά πρώτην φοράν, έν τού- 
τοις άντελήφθην καλώς δτι Αύτός ήτο.

— Πώς ήτο ; ήρώτησεν ό Μενένιος.
— Ούδέν είχε τό Ιδιαίτερον" ή δψις του 

μελαψή έκ τοΰ ήλιακοΰ καύματος, ένδεδυμέ- 
νος ώς οί έργατικοί, άλλ’ εις τά χαρακτηρι
στικά του διεχύνετο μία ανέκφραστος γαλήνη. 
Έβάδιζεν ήρέμως, τά βλέμματά του προση- 
λοΰντο έπί τινα χρόνον είς δ,τι ώραΐον συ- 
νήντα είς τόν δρόμον του.

Κι’ ό Λούκιος Συμεών έξηκολούθησε τήν ά- 
φήγησίν του. 'Ενθυμείτο πώς κύτταξε μ' εύ· 
χαρίστησι μιά κερασιά ανθισμένη, πώς έσκυψε 
γιά νά παραμερίσω ένα σπασμένο κλαδί πού 
έφραζε τήν όπή μιανής μυρμηκοφωλιάς καί 
πώς, δταν έπλησίασε στά παιδιά, έζήτησε λίγο 
νερό νά πιή. Ό  Λούκιος έτρεξε νά Τοΰ φέρτ) 
άπό τό ποταμάκι, κι" δταν γύρισε Τόν είδε 
καθισμένον στό χώμα, νά κρατή τήν Ρεβέκκα 
στά γόνατά Του. Τ̂” άλλα παιδιά Τόν είχαν 
τριγυρίσω.

— Δέν έψοβεΐσΟε τόν τρελλόν αύτόν ; διέκο
ψεν ό Μενένιος.
ι — Όχι* δέν Τόν έφοβοΰντο πιά, Τόν έπαιρ
ναν γιά παιδί σάν άύτά κι’ έσκαρφάλωναν 
στούς ώμους Του, έπεφταν οτήν αγκαλιά Του· 
ή Ρεβέκκα μάλιστα, παρηγορημένη πιά άπό 
τές κοροϊδίες τών φίλων της γιά τά πουλά
κια της, πέρασε τά μπράτσα της γύρω στόν 
τράχηλόν Του καί Τόν ρώτησε αν τά βρίσκη 
εύμορφα.

— Ναί, άπεκρίθη ’Εκείνος. Ίδ ε  !
Καί άγγιξε μέ τά δάκτυλά Του τά ράμφη 

τών πηλίνων πουλιών. Καί στή στιγμή τά 
πουλιά ζωντάνεψαν, πήραν ένα χρώμα ολό
λευκο καί πέταξαν πρός τόν ούρανό μέ χα
ρούμενα κελαϊδίσματα. Τά παιδιά έμειναν ά- 
πολιθωμένα, ή Ρεβέκκα έκτυποΰσε τά χέρια, 
Εκείνος έχαμογέλασε βλέποντας τή χαρά της, 
έστρεψε τά βλέμματα πρός τόν ούρανό' έπειτα 
τό πρόσωπό Του έγινε πάλιν ήρεμο κ" έσηχώ- 
θηκε νά φύγη. Τά παιδιά δέν Τόν άφιναν, 
μά ήταν ή ήμέρα τών γενεθλίων Του, καθώς 
τούς_ είπε, κι* έπρεπε ν’ ανέβω στήν 'Ιερου
σαλήμ. £Ή  Ρεβέκκα Τόν ρώτησε αν ήθελε νά 
πάνε μαζί Του. Έκούνησε μελαγχολικά τό 
κεφάλι Του καί είπε :

— Τεκνία, έτι μικρόν μεθ’ υμών είμί, δτι 
δπου Έγώ ύπάγω, ύμεΐς ού δύνασθε έλθεΐν' 
έν τη οίκί^ τοΰ Πατρός Μου μοναί πολλαί 
εΐσίν' πορεύομαι έτοιμάσαι' τόπον ύμΐν, δπου 
μι<2 ήμέρα όψόμεθα.

Κι’ έφυγε, μέ τό ίδιο αργό βήμα Του, ένφ

τά παιδιά θλιμμένα, μέ σφιγμένη τήν καρδιά 
Τόν έπαρακολουθοΰσαν.

Κι’ ό Λούκιος έσυνέχισε :
— Άργότερον έπληροφορήθην δτι τόν έ- 

σταύρωσαν καί τήν τρίτην ήμέραν άνεστήθη 
είς τούς ουρανούς.

— Ήγνόουν δτι αύτός ό Ναζωραίος τόσον 
νέος έπεδόθη είς τήν τέχνην τής μαγείας.

Άλλ* ό συγκλητικός τής Ναζαρέτ, βυθισμέ
νος στήν άνάμνησίν του, δέν άκουγε πιά τόν 
Μενένιον. (Μετ·. Δίδος ALEX)

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α

^ Ια β χα ^ ιά
Τοΰ Α. Παράσχον

Όιαν ή γτ κι’ ό ούρανός 
«Χριστός ’Ανίατη» κάνη 
κι’ άντιλαλή τό φίλημα 
στά χείλη σάν τραγούδι, 
κι’ δταν ή άγάπη στήν καρδιά 
ριζώνεται καί πιάνη, 
τότε γεννά κ’ ή πασχαλιά 
τό πρώτο της λ.ουλοΰδι.

(Q Ό  ε ρ ω ς  α>ον  ω ε δ α ί ν ε ι

—  S K ό ρ ο ς  ---------
Στό κομψό σαλονάκι τό αμπαζούρ σκορπού

σε άνταύ/ειες ώχρορρόδινες. Ή  μελαγχολία 
ποΰ έπλανάτο σέ κάθε γωνίτσα καί ή ευωδιά 
ποΰ άνεδίδετο άπό τό κάθε τι ποΰ τ ’ άγγιξε 
μυρωμένο γυναικείο χέρι,δημιουργοΰσαν μιάν 
άτμόσφαιρα βαρειά.

Μόλις διεκρίνετο τό καιίτανό κεφάλι της καί 
ή λεπτή κάπως κουρασμένη φυσιογνωμία της. 
Τά μαλλιά της, σάν χείμαρρος, ριχμένα πίσω, 
αφιναν νά φαίνονται τά βαθυκάστανα μάτια, 
ποΰ δταν ή σκιά τοϋ πόνου τήν κυνηγά, γίνον
ται μαΰρα σάν τό σκοτάδι. Τό στόμα είνε λου- 
λοΰδι όλοπόρφυρο κι’ ολόδροσο. Στής πτυχές 
τής ολομέταξης ρόμπας της, άδελφώνονται τά 
λευκά της πόδια, σάν δυό μικρά φοβισμένα 
περιστεράκια.

Είν’ ένα δνειρο. Ή  χλωμάδα ποΰ απλώνε
ται στό εύγενικό της πρόσωπο τήν εξαϋλώνει. 
Δέν κλαίει. Ό  πόνος της είνε βουβός. Πρό
σφατες είνε άκόμη ή αναμνήσεις. Θυμάται πώς 
τοΰ είχε δώσει τά χέρια της ποΰ έκεϊνος, δσες 
ώρες έμεινε κοντ ι. της, μέ λατρεία φιλούσε. 
Πέρασε καιρός. Τής ζήτησε τ’ όλοπόρφυρο 
στόμα. Τοϋ πρότεινε τό μέτωπο καί μέ χαρι
τωμένο γέλοιο, τούπε πώς τό στόμα της είνε 
τριαντάφυλλο μ’ άγκάθια. Ώ , τ’ άγκάθια! Τί 
τόν έννοιαζε ; Τό κέντημά τους θά^ήταν ήδο- 
νικό. Γονααστός, μέρες ολάκερες, Ιμπρός στό 
είδωλό του, τής φιλοΰοε τή ρόμπα καί τά δά
κρυα έλουζαν τ’ άγαπημένα χεράκια. Τοϋδωσε 
τό στόμα της. Φιλούσε τά^ριανταφυλλένια 
χείλη μέ πάθος, μ’ ανατριχίλα. Φιλούσε άκόμα 
τά καστανά μεγάλα μάτια, τά πλούσια μαλλιά, 
τό λευκό μέτωπο. Ό λ ’ αύτά ήσαν δικά του. 
Τοϋ τάχε δώσει. Κι’ ό καιρός κυλούσε...

Θυμάται άκόμα πώς τής ζήτησε τό λαχτα
ριστό σωματάκι. Τά μπράτσα της, τό στήθος. 
Τόν κύτταξε στά μάτια κι’ ένώ στής θελκτικές 
γωνίτσες τ' όλοπόρφυρου στόματος έσβυνε ένα 
χαμόγελο, τούπε πώς θά πεθάνω ή άγάπη τους 
δταν δέν θάχουν τίποτε πιά νά δώσουν ό ένας 
στόν άλλον.

Σάν ερπετό σερνόταν μπροστά της, φιλοΰσε 
τό πάτωμα [δπου έκείνη πατοΰσε, φιλοΰσε τή 
γόβα ποϋ έσφιγγε τό άπαλό πόδι της, τής άγ- 
κάλιαζε τρελλά τή μέση, φιλοΰσε τόν κύκνειο 
λαιμό. Άντιστάθηκε δσο μποροΰσε. Στό τέ
λος τοϋ τώδωΰε κι’ αύτό....

....Καί μιά νύχτα, ποϋ ό βορρηάς μέ μανία 
ούρλιαζε στής πόρτες τοΰ μοναχικοΰ σπιτιοϋ, 
τού άμπαζούρ ή ώχρες άποχρώσεις δείχνουν 
άκόμα πιό χλωμό τ’ ώραΐο πρόσωπο καί πιό 
σκοτεινά τά κυματιστά μαλλιά. Τά μάτια της 
υπέροχα στή θλΐψι τους, ξαναβλέπουν τής εύ- 
τυχισμένες στιγμές ποΰ πέρασε στήν άγκαλιά 
του καί σιγά σιγά παίρνουν τό μυστήριο καί 
τή μαυρίλα τής νύχτας, γιατί ή σκιά τοΰ πό
νου τήν κυνηγ^. Δέν κλαίει. Ή  μεγάλες λύ
πες είνε βουβές. Δεν έχει τίποτα πιά νά τοϋ 
δώσω κι'ήλθε ό κόρος... Δίς Φρον-Φροϋ

έ/ljeK ta  τραγούδια
Συχνά μοΰ λίει ή Υπομονή :

—Καρτέρει καί καρτέρει 
καί τοΰτος-ό κατήφορος 
ανήφορο θά φέρω·
Κι’ έγώ τής άποκρίνομαι:

— Κυρά μου, σέ πιστεύω, 
μά, σάν κοποΰν τά πόδια, 
πώς θά μπορώ ν’ άνέβω ;

Δίς Ψεύτικο Γέλοιο

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Τ  J k . Σ  Π
( 1 0 )  Τοΰ Κ . Χατξοπούλου

Καί ξανάκουσα τό πάτημά του πού έφευγε. 
«Τίνος είπε καληνύχτα ;» συλλογίστηκα'

« έμένα ή — ;» Ταράχτηκα, μά πάλι : «άς είπε 
όποιανοΰ θέλη», είπα μέσα μου κ’ έκλεισα τά 
μάτια. Μά σέ μιά στιγμή ξανατινάχτηκα' ένας 
χτύπος σιγαλινός μέ ξάφνισε. Μοΰ φάνηκε σά 
νάκλεισε ή όξώπορτα Τέντωσα τό αΰτί — δέν 
ακόυσα άλλο τίποτες. Ξανάγειρα νά κοιμηθώ t  
μά δέν μπορούσα. Δίχως νά τό θέλω, ό νοΰς 
μου δούλευε: -Τί διάολο ! Νά ήτανε κείνη 
πού έκλεισε τήν πόρτα ;» Ξανασηκώθηκα κρα
τώντας τήν άναπνοή μήπως άκούσω πάτημα. 
Μά τό άλλο χώρισμα ήταν άπάτωτο καί ποΟ 
ν’ ακουστούνε πατήματα στό χώμα; « -ιέν πάει 
στήν οργή » ξαναεϊπα καί ξανάπεϊα κ’ έκλει
σα τά μάτια. Μά έκεϊνο πού πρωτήτερα μοΰ 
φάνηκε πώς τόεΐ5α μόνο σέ όνειρο, ξαναζων
τάνεψε μπροστά μου' ή Τάσω στεκόταν ολόρ
θη έκεϊ, δέν έφευγε δσο καί νά σφαλοΰσα πιό 
σφιχτά ιά μάτια. Τήν έβλεπα γερμένη άπάνω 
μου, μέ τό κβφάλι άκουμπημένο στόν ώμο 
μου, τό γέλιο της μοϋ τάραζε τά φρένα, τά 
μάτια της μοΰ φλογίζανε ό'ο τό αίμα.

«Ποΰ θά κοίμηθήςέσύ ; — Στή δραγάτα.— 
Μά γιατί δέν πήγε κεΐ ; Γιατί ήρθε καί κλεί
στηκε στό πλαγινό χώρισμα ;» Αύτό τό ρώτημα 
μού γύριζε στό νοϋ ολοένα. «Μά νάναι τάχα 
έ*εΐ;» έλεγα πάλι. «Μή γελάστηκα ; μήν τό 
είδα όνειρο κι αύτό ;» Έκαμα νά σηκωθώ νά 
πάω ν' άνοίξω σιγαλά τήν πόρτα, νά κοιτάξω. 
Μάτό κρεβάτι μου έτριξε καί τρόμαξα. Ντρά
πηκα τόν εαυτό μου καί ξανάγειρα. Μά ή τα
ραχή, ή φλόγα μέσα μου δέν έσβηνε. Αδέια
σα όλο τό κανάτι μέ τό νερό πού μοϋ είχε 
βάλει ή Τάσω έκεϊ κοντά σέ μιά καρέκλα.

Ώρες θά περάσανε δίχως νά μπορώ νά 
βρώ τόν ΰ νο.

«Πρέπει νά δώ, πρέπει νά δώ», είπα τέλος 
μή βαστώντας άλλο. Καί σηκοιθηκα κοί τρά
βηξα στήν πόρτα καί τήν άνοιξα σιγά. Τό μα
κρινάρι, δπου άνοιγότανε ή πόρτα τής κάμα
ρας, ήτανε γεμάτο φτυάρια, τσάπες, άλέτρια, 
σβάρνες κ' ένα πλήθος άλλα σύνεργα, κι δλα 
αύτά μοΰ χτυπήσανε στά μάτια μέσα στό σκο
τάδι σάν άμορφοι σωροί, σάν ίσκιοι, σά φαν
τάσματα. Τό χώρισμα αύιό δέν είχε παράθυ
ρα' μονάχα τρύπες μακρου λές ψηλά, κάτω άπό 
τή σκεπή. Στάθηκα καί κοίταζα τριγύρω σά 
χαμένος. Μοϋ φαινόταν έκείνη τή στιγμή πώς 
ήαουνα υπνοβάτης. Πόσο στάθηκα δέν ξέρω. 
Τό φώς τοϋ φεγγαριοΰ άπάνω άπό τ’ άνοίγ- 
ματα δέν έφτανε ίσια μέ κάτω, ένα άπόφεγγο 
θαμπό έτρεμε μονάχα μέσα στή σκοτεινιά. 
Περπάτησα συρτά ώς τή μέση τοϋ μακρινα
ριού' ή δροσιά άπ' τό χώμα πού πατούσαν οί 
φτέρνες μου θυμούμαι μ'άνατρίχιαζε. Ξάφνω 
μέσα στό μισόφωτο είδα ένα σωρό πού ’μαύ
ριζε σέ μιάν άκρη. Ήταν ή Τάσω ξαπλωμένη 
οί άκρες τών ποδιών τη; θαμπίζανε ξεσκέπα- 
στες. Βρέθηκα μεμιάς σκυφτός μπροστά της.

Σκόνταψα στ" απλωμένα χέρια της. Είχε 
άνασηκωθεΐ στά γόνατα καί μ’έσπρωξε μέ ορμή:

«Τ’ ήρθες έδώ ; τί θέλεις ;» φώναξε πνιχτά.
«Γιατί μού ’πες θά κοιμηθής στή δραγά

τα;» ρώτησα σιγά κ’ έπιασα τά χέρια της. Τά 
ένιωσα πού τρέμανε.

Έμεινε άφωνη μιά στιγμή. Μά καθώς έκα
μα νά πάω κοντύτερά της, τινάχτηκε καί μ’ 
έσπρωξε πιό δυνατά.
Χύμησα καί τήν άγκάλιασα. Μά μοΰ ξέφυγβ 
πάλι καί σηκώθηκε όρθή.

«Φεύγα άποδώ ! φεύγα άποδώ I» φο'ιναξε ά
γρια κ’ έκαμε πίσω.

Μά δέν είχε πού νά πάη, ήταν άποπίσω της 
ό τοίχος. Στριμοιχτηκε στήν άγκωνή. Ήτανε 
μέ τό πουκάμισο—ήτανε πιά στό χέρι (χου.

Άφησε καί τήν αγκάλιασα. Μά καθώς Ικα- 
μα νά σκύψω στό κεφάλι της, ξανατινάχτηκε :

«Φεύγα, φεύγα!» ξαναεΐπε μέ βραχνή, τρε- 
μουλιαστή φωνή, τόσο τρεμουλιαστή πού μ’ 
έκαμε νά σταματήσω. Τήν άφησα άπό τήν αγ
καλιά κ’ έπεσα χάμω, μπροστά στά πόδια της.

«Τάσω, μέ διώχνεις τώρα ;» ψιθύρισα.
Έσκυψε τό κεφάλι στά χέρια της.
«Τάσω !» τής ξαναεϊπα καί τήν ξανάπιασα.
Μιά σβηστή φωνή, μιά άχνα μονάχα είπε 

τ’ δνομά μου.
«Νά ζήσως, φεύγα», ξαναμουρμούρισε καί 

μούσφιξε τό χέρι. Καί σηκώνοντας τό κεφάλι 
μέ κοίταξε. (Ακολουθεί)

5 E n j e i a

Ποτέ, ναζιάρα, νά σοΰ δέσω δέν μ’ αφήνεις 
τοΰ σκαρπινιοϋ σου τά λυμένα κορδονάκια. 
Κακιά !... κι’ δμως στόν λούστρο παραδίνει 
τ’ άφρατα καί κομψά σου ποδαράκια, Μιμή

W i*. I  i l A Η

Γ
/^SYNOMIAIES ME TON ΑΛΛΟΝ ΚΟΣΜΟΝ^

Λ^ Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ j

« — Λοιπόν θά κάνουμε τό τρα
πεζάκι;» «—Σύμφωνος, δεσποι
νίδες μου». « -  Στά σκοτεινά, έ ;»
« -  Φυσικά- μέ τούς ούρανούς 
μόνον στά σκοτεινά μπορεί κα
νείς νά επικοινωνήσω».

Τά χεράκια τών δεσποινίδων 
έτέθησαν σπασμωδικώς στό τρα
πεζάκι τέ όποιον ήρχισε νάχορεύη. 

— Καλησπέρα σας, είπα. Έδώ είνε Ά θή
ναι, αύτοΰ τί είνε, παρακαλώ ;

Έ ν τό ς ολίγου τό πόδι τοϋ τραπεζιοϋ άπαν· 
τοϋΟε μέ ρυθμικούς κτύπους :

«— Φυλακεΐον 'Αγίου Πέτρου». «—Πολύ 
καλά, καί ό Άγιος Πέερος είνε αύτοΰ, παρα
καλώ ;» «—Ό χι, αύτή τή στιγμή είνε στή 
γκαρσονιέρα του». «—Περίφηιια! Καί σείς 
ποιός, άν έπιτρέπεται;» «—Είμαι ή γραμμα- 
τεύς του, ή Μαίρη τοϋ Μιμίκου». «—Μέγας 
είσαι Κύριε!... Δηλαδή χαίρω πολύ, ήθελα νά 
πώ, δεσποινίς. Καί ό Μιμικός σας, τί γίνε
ται ;» «—Ά , τόν άπιστο ! Μόλις έπέσαμε άπό 
τήν Άκρόπολι καί ήρθαμε μαζί έδώ πάνω, 
αύτός ξελογιάστηκε μέ τήν Κόρη τών Κυμά
των». «—Τόν άχρεΐο ! Έγώ σάς συμβουλεύω, 
δεσποινίς Μαίρη, νά τόν περιφρονήβετε κι’ 
έσεΐς καί νά πέσετε πάλι έδώ σιή γή μας, θά 
γίνετε άμέσως μεγάλη ήθοποιός.» «--Καλέ τί 
λέτε I Ά ν πέσω άπό τόσο ψηλά θά σκοτωθώ, 
κι’ έγώ δέν έννοώ νά τήν ξαναπάθω, δπως 
τήν πρώτη φορά». « — Τότε λοιπόν φωνάξτε 
μας, είπα, τό πνεύμα τοϋ Ούγκώ». «—Ποια- 
νοΰ, τοΰ Βίκτωρος ! Χά χά! άπεκρίθη μ’ ένα 
άνατριχιαστικό γέλοιο τό τραπεζάκι, μά είνε 
στό τακτικό ραντεβοϋ του μέ τήν Τιτίκα».
« —Άμ’ αύτή πάλι, τί τόν έκανε τόν Μάριο ;»
« Μά δέν τό ξέρετε πώς παντρεύτηκε τήν 
κόρη τοϋ Θρεναδιέρου ;»

Γενική κατάπληξις. Έκάλεσα έκ νέου :
«—Μπορείτε τουλάχιστον νά μάς δώσετε 

τήν Κασσιανή;» «—Ά , δυστυχώς, δέν θά 
μπορέση νά έλθη. ’Έγινε, ξέρετε, μανυκυρίστ 
καί θά έχη πολλή δουλειά άπόψε, διότι εορ
τάζεται έδώ ή πεντακοσιετηρίς τοΰ κ. Άννί- 
νου». «—Καλά, κι* ό Κυριάκός δέν τήν βοηθά 
λιγάκι;» «—Μά αύτός είνε στή φυλακή· τόν 
κατεδίκασαν εις τριακοσίων έτών φυλάκισιν 
έπιεικώς, διότι έσυκοφάντησε στή γή μέ τά 
φυλλάδιά του, δλους τούς ληστάρχους, τόν 
Τσουλή, τόν Παπακυριτσόπουλον...» « - Ή  
δέ Διαμαντίνα τί γίνεται;» « — Πάει κι' αύιή ! 
Ηύτοκτόνησε μέ σουμπλιμέ γιατί δέν τήν ή
θελε ό Άγιος Φανούριος, ό όποιος είνε ερω
μένος δικός μου. Καί μάλιστα πρέπει νά σάς 
άφήσω, γιατί αύτή τή στιγμή ήρθε ό φίλος 
μου καί θά πάμε στήν αγορά νά βροΰμε λίγο 
κρέας, νά κάνουμε κι’ εμείς Πάσχα...»

Έν τούίοις μετ' όλίγον τό τραπεζάκι έση- 
κώθηκε πάλι στά δύο του πόδια :

«—Ποιός είνε ;» έρωτά έντρομος ή δίς Λιλή. 
«—Έγώ, ό Άγιος Φανούριος». 'Ά , καί τί
θέλετε;» « —Έκείνην μέ τά γκρί... τήν λα
τρεύω... τήν Χριστίνα, ναί.,.ά! τά γαμπάκια 
της...χρυσό μου !...»

Ό  πλαταγισμός ένός μπάτσου ήκούσθη καί 
μία σπαρακτική κραυγή :

— Μαμά μου!... Άνάψτε τό φώς!...
Και είς τό φώς τοΰ ηλεκτρικού είδαμε κα- 

τακόκκινο τό μάγουλο τοΰ κ. Δώρη, ένφ ή 
δίς Χριστίνα έτριβε τό πόδι της...Εξάπαντος 
ό Άγιος Φανούριος τήν είχε τσιμπήση...

Κ . Τξηρήης

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑΣ

Πολλοί άναγνώσται μοΰ παραπονοΰνται διατί 
άπό καιροΰ τώρα δέν έχω προκηρύξει κανένα 
φιλολογικόν διαγωνισμόν, δπως πρώτα. Δέν 
διστάζω νά εξηγήσω τό διατί: διότι άπό όσους 
διαγωνισμούς προεκήρυξα έως τοίρα, δέν έ
μεινα άπολύτως Ικανοποιημένος. Έλαβαν μέ
ρος ολίγοι καί μοΰ έστειλαν έργα καλά πολύ 
όλιγώτεροι. Επειδή όμως τώρα είνε γενική ή 
παράκλησις καί έπειδή έχω ύπ* όψει μου δτι 
οί άναγνώσται έχουν μορφωθή ήδη άρκετά, 
ώστε νά έχουν μεγαλειτέρας ελπίδας έπιτυχίας, 
προσετέθησαν δέ καί προστίθενται διαρκώςνέοι 
άναγνώσται, θήλεις καί άρρενες, γράφοντες 
πολύ καλά, διά ταΰτα :

Προκηρύσσω ποιητικόν διαγωνισμόν μέ 
θέμα : «Τό τραγούδι τής Πρωτομαγιάς» .Κάθε 
ποίημα δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τούς δεκαέξ 
στίχους—είνε υπεραρκετά τέσσαρα τετράστιχα 
διά νά διατυπωθή μία άρτία είκών— καί νά 
περιορίζεται είδικώς είς τήν Πρωτομαγιάν καί 
όχι είς δλον τόν Μάΐον, όλην τήν άνοιξιν 
κλπ. Προθεσμία μέχρι τέλους ’Απριλίου. Θά 
βραβευθοΰν πέντε. Οί όροι καί τά βραβεία 
βΐς τό έρχόμενον φύλλον. Ό  'Αρχισυντάκτης

ΚΑ Ι Τ ΑΗΔΟΝΙ ΕΚΕΛΑΔΗΣΕ.

Έπερίμενα ανυπόμονα μιά λέξιν της, μά 
δέν άπαντούσε. Καθισμένη μέ νωχέλεια σ’*ένα 
παγκάκι στό Ζάππειο, πρός τό μέρος τοϋ Βα 
σιλικοϋ κήπου, έμενε σιωπηλή, άδιάφορη, 
ένφ τό χλωμό πρόσωπό της λουζόταν στήν 
άσημένια πάχνη τοΰ φεγγαριοΰ,

— Λοιπόν, τήν ξαναρώτησα νευρικά, μοϋ 
κρατάτε άκόμη χ ς ί κ ι α  γ 1(^  τ ή ν  πρότασί μου ;

— Κάθε άλλο ! Γιατί νά θυμώσω, φίλε μου; 
Δέν έκάματε τίποτε περισσότερο, άπ’ ό,τι θά 
καμ’.ε κάθε άνδρας στή θέσι σας. Βρεθήκατε 
μόνος μέ μιά χήρα νέα, όχι πολύ άσχημη, 
καί φαντασθήκατε ότι θά τής προσφέρετε έκ- 
δούλευσιν, αν προσποιηθήτε πώς τήν άγαπάτε. 
Δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω μιά χειρονομία 
θυμού : —Δέν μέ πισίεύετε, κι’ δμως είμαι 
ειλικρινής.

— Πιθανόν κι’ αύτό, όμως ένας έρως δέν 
άρκεϊ... Χρειάζονται δύο.

— Ωστε, σεϊς ;...
— Σάς άγαπώ, άλλά σάν έναν καλόν φίλο. 

Δεν σκέπτομαι νά ξαναπανδρευθώ. Έν πρώτοις 
δέν αισθάνομαι πώ: θά μπορέσω νά ξαναγα- 
πήαω κανέναν,κι'εκτός αύτοϋ —τί τά θέλετε ! — 
κι’ ό καλλίτερος άνδρας δέν μοϋ έμπνέει πιά 
τήν παραμικρότερη εμπιστοσύνη.

"Ένοιωθα πώς ή Νινέττα δέν είχε άδικο. 
Ύπανδρεύθηκε νεωτάτη, γιά νά περάση με
ρικά χρόνια ζωή βασανισμένη, μ’ έναν άνδρα 
βάναυσο, χαρτοπαίκτη, άλκοολικόν. Είχε τήν 
ύπερηφσ,νεια νά μή δείχνη τίποτε στόν κό
σμο, κι’ ελάχιστοι μαντεύαμε τό βουβό μαρ
τύριό της. Σέ λίγα χρόνια ό άνδρας της άπέ- 
θανε, κι’ οί μνηστήρες δέν ήργησαν νά πα- 
ρουσιασθούν, γιατί ή Νινέτταήτον ώραιοτάτη. 
Όλοι όμο>ς προσέκρουαν σέ μίαν έπίμονον 
άρνησι. Μόνος έγώ έπέμενα. Κι’ έμένα δμως 
πρό πέντε λεπτών μέ είχε άποκρούσει.

— Ώστε νά μήν έλπίζω διόλου ; είπα κά- 
μνοντας τήν τελευταίαν άπόπειραν.

— Δέν μπορώ νά σάς άγαπήσω, όπως έν- 
νοεΐτε σεϊς.

— Δέν υπάρχει άνθρώπίνη καρδιά πού νά 
μή μπορή νά αίσθανθή τόν έρωτα.

— Κι" όμως ή δική μου δέν αισθάνεται τί- 
ποτε...μοιάζει μέ τόν μαγεμμένο αύτόν κήπο· 
είν’ εύμορφος, μά σιωπηλός σάν τάφος. Κα
νένα άηδονολάλημα δέν άκούγεται άνάμεσα 
στά δένδρα του, γιατί είνε νεκρός άκόμη άπ’ 
τόν χειμώνα.

— Δέν είνε νεκρός, κοιμάται καί τά πουλά
κια θά ξανάυθουν. Έ τσι κ ’ ή καρδιά σας... 
άφήστε με νά ξυπνήσο) μέ τήν άγάπη μου τά 
φτερωτά σας όνειρα.

— Όσο μπορεί νά ξυπνήση αύτή τή στιγμή 
ό κήπος, άλλο τόσο μπορεί κ" ή καρδιά μου.

"Υψωσα απογοητευμένος τά βλέμματα πρός 
τά κλαδιά, πού έγερναν πάνω άπ' τό κεφάλι 
μου μελαγχολικά, σάν νά συμμερίζονταν κι’ 
αύτά τόν πόνο μου..."Εξαφνα μιά κρυστάλλινη 
νότα άνιήχησε. Κυτταχθήκαμε μ' άπορία. 
Μετά τήν πρώτη καί δεύτερη νότα, κι’ύστερα 
μιά γλυκειά σιγαλινή τρίλλια αηδονιού ξεχύ
θηκε άπό ένα δένδρο.

— *0  κοιμισμένος κήπος έξύπνησε,ψιθύρισα.
“Εκλεισε τά μάτια, έγειρε τό ξανθό της κε

φάλι στό στήθος μου καί τά χείλη μας ένώ- 
θηκαν αύθόρμητα.

Ή  κοιμισμένη καρδιά της είχε ξυπνήσει...
Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ

^Μ αρτιάτικες ωνοες
Μή σέ πλανεύει Γεναριοϋ βαρυθυμιά, 
φυσάει Μαρτιάτικο ζεφϋρι εύωδιασμένο, 
μέσ’ στά γαρύφαλα καί μέσ’ στά γιασεμιά, 
τών στοχασμών μου άγνή παρθένα,σέ προσμένω.
Μέ λεμονάνθια καί λουλούδια τής ροδιάς, 
σ’ άλαφροΐσκιωτες αύγοΰλες θά διαβοΰμε, 
καί μέ κατάνυξη τής έρμης λαγγαδιας, 
τούς άηδονόλαλους καϋμούς θ ’ άφογκραστοϋμε.
Καί θάρθβ ή Άνοιξι γλυκά νά σέ φιλήσ^·
κ’ ή όψι σου θά πάρ’ άπ’ τό φιλί,
κάτι σάν μάργαρο καί κάτι σάν κοράλλι.
Καί μέσ’ στόν ΰρθρο σάν δροσοϋλα θά κυλήσω, 
μέσ’ άπ' τούς κάλυκες τών κρίνων απαλή, 
ύμνους αγάπης καί ζωής γιά νά σοΰ ψάλλη.

Γρηγ. Τοοχας

Μήν παραλεί-ψετε νά παραχολον&ήσετε 
τήν *Ζαχελίναν». Ε ίνε Αριστούργημα.

Γ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΕΣ

^ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΟ^

Θ’ άμφέβαλλε πολύ κανείς αν ό __ 
χορός εΐνεπούτόν άδυνάτισε τόσο, *·' 
ώστε νά κολυμβα μέσα εις τά ρού- (.' 
χατου Γύρω άπό τά μάτια του 
ένας ύπόμαυρος κύκλος, τό ύφος ι 
του εκστατικό, άλλόκοτο.

— Ντΐνο, έχετε κάποιο ει
δύλλιο, ομολογήστε το.

Διαμαρτύρεται γελών :
«—"Ενα είδύλλιον ! Καί 

πώς τό συμπεραίνετε ;»^c—Άπό τό άφβρημέ- 
νον ύφος σας». «—Είνε γιατί χορεύω πολύ».
«—Σάς διασκεδάζει λοιπόν τόσο ό χορός;»
« —Ά , τρελλά !...»

Τήν στιγμήν έκείνην ή ορχήστρα άρχίζει 
ένα βάλς άντραινάντ καί ή δψις τού νεαρού 
φίλου μου φρικιά άπό εύχαρίστησιν' μία φλόγα 
έμψυχώνει τό βλέμμα του.

«—Άγαπώ τόν χορόν, γιατί μοΰ δίδω τήν 
εύκαιρίαν νά προσπελάζω κορίτσια καί νέες 
γυναίκες.» «—Καί πετάτε έδώ κ' έκεϊ σάν πε
ταλούδα;» «—Απεναντίας, άφιερώνομαι κάθε 
βράδυ εις μίαν μόνην' έτσι φθάνει κανείς είς 
ένα άποτέλεσμα. Μή χαμογελάτε καί δέν πρό
κειται γι’ αύτό πού σκέπτεσθε. Έάν κορτάρω 
ολόκληρο ένα βράδυ τήν ίδια ντάμα, είνε γιά 
νά μέ προσκαλέση αύιή κατόπιν είς άΧλον χο
ρόν καί τότε προσκολλώμαι είς άλλην».*—Καί 
τί λέγει ή έγκαταλειφθεΐσα ;» «—Μά έχει καί 
αύιή άλλα φλέρτ, ώστε μπορεί νά είνε έπιει- 
κής. Καί γιά τόν ένα όσον καί γιά τόν άλλον, 
μερικαί ώραι άρκούν, διά νά έξαντληθή τό έ- 
λαφρόν θέλ^ηιρον δύο νεαρών υπάρξεων, τάς 
οποίας ό χορός φέρει είς άμεσον επαφήν,δσον 
τό επιτρέπουν τά ένδύματα καί ή εύκοσμία». 
«—Καί προτιμάτε τές κυρίες ή τές δεσποινί
δες ;» «—Τές κυρίες, φυσικά! Μ’ αύτές άπο- 
λαμβάνει κανείς πραγματικός φρικιάσβις· πλά
σματα τής σαρκός, δέν φοβούνται νά βαρύ
νουν είς τά μπράτσα τοΰ καβαλλιέρου των. Ή  
δεσποινιδοΰλες είνε δειλές, άπό μίαν περίερ
γον έπιφυλακτικότητα, γίνονται τόσο έλαφρές, 
ώστε νομίζει κανείς δτι χορεύει μέ ξανθά σύν
νεφα». « Καί γιά τόν έρωτα;»

Μέ προσβλέπει κατάπληκτος : «—Γιά τόν
έρωτα 1 Μά δέν μοϋ μένει καιρός· τήν νύκτα 
χορός, τήν ήμέρα δουλειά, πού ώρα γιά ένα 
ραντεβού. Ό  χορός άποτελεΐ τό κορύφωμα 
καί τό άπαντον τών άπολαύσεών μου. Τό ίδιο 
καί μέ τές ντάμες : δέν σκέπτονται παρά τόν 
ρυθμόν τών κινήσεών των, τήν άρμονίαν τών 
στάσεων καί χειρονομιών των. Ό  συγχορευτής 
δέν μπορεί νά είνε γι' αύιέ; ένας έρωμένος· 
είνε άπλώς ένας συνεργάτης». «—Ό  χορός 
λοιπόν είνε έχθρός τοϋ έρα·τος;» «—Ίσως», 
έψιθύρισεν άδιάφορα. «—Άλλοίμονον!»

Ή  Δίς Νόρα

Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ

Μάρτυς μου ό Θεός καί οί άναγνώσται μου 
ότι άπό ένός μηνός τώρα μοχθώ νά προπα
ρασκευάσω τό έδαφος διά ν’ άναλάβη ή 
«Σφαίρα» νάναδείξη όριστικώς καί έπιτυχώς 
αύτήν τήν φοράν, δι’ ένός δημοψηφίσμαιός 
της τάς ώραιοτέρας μεταξύ τών 'Ελληνίδων. 
Εύχαριστώ^δέ τόν συνάδελφον τοΰ «Έθνους», 
διότι μέ τήν φωνήν του ή όποία άποτελεΐ ά- 
πήχησιν γενικωτέρας θελήσεως, άπέσπασα τήν 
συγκατάθεσιν τοΰ Διευθυντοΰ καί τού Αρχι
συντάκτου τής «Σφαίρας» - -δισταζόντων έως 
τώρα ένεκα τών προηγουμένων άκάρπων άπο- 
πειρών— νά προκηρύξω δημοψήφισμα πρός 
έκλογήν τών ώί,αιοτέρων Ελληνίδων καί τής 
Βασιλίσσης τής καλλονής μεταξύ αυτών. Ό  
τρόπος καί οί όροι τοΰ δημοψηφίσματος, τούς 
οποίους θά δημοσιεύσω είς τό προσεχές, απο
τελούν θετικήν έγγύησιν διά τήν επιτυχίαν 
του. Έλπίζω δέ καί δι* ένός μεγάλου συν
δυασμού, τόν όποιον θ* άναγγείλω έντός όλί- 
γου, τό δημοψήφισμα νά προσλάβω Πανελλή
νιον χαρακτήρα, ώστε νά κατορθώση ευρύ
τατος κύκλος 'Ελλήνων καί Ελληνίδων νά 
μετάσχουν είς αύτό διά τής ψήφου των. Έ χω  
δέ τήν πεποίθησιν ότι αί άναγνώστριαι καί οί 
άναγνώσται τής «Σφαίρας» θά μέ βοηθήσουν, 
διά νά φθάσωμεν εις ένα όριστικόν και σοβα
ρόν άποτέλεσμα. Ή 'λ ίς Νόρα

S l i y o ν ν  δ τ ι :
— (ί γυναίκες δέν ντύνονται γιά τούς άνδρες, 

άλλά γιά νά τής θαυμάζουν ή άλλες γυναίκες.
— όταν ενας άνδρας πεθαίνω, χωρίς ν’ ά- 

φήση τίποτε στή γυναίκα του, θά πή δτι τής 
είχε δώσει πολλά όσο ζοΰσε.

— ή ζωή γιά τήν γεροντοκόρη είνε Ινα 
γλυκό τραγοΰδι, μ$, βέβαια, δέν πρέπει νά 
κρατάβ πολύ. Δίς Alex
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— Έγώ, φυσικά δέν είμαι ό κλέπτης... Ό  
χ. ντέ Τρεμέζ είνε -υπέρτερος κάθε ύπονοίας... 
‘Επομένως δέν μένετε παρά σείς καί βεις είσθε 
6  κλέπτης !

— Κύριε Μίλτον !
Μέ θυμόν διαρκώς έπιτεινόμενον, ό Μίλτον 

έξηκολούθει:-
— Κι* έγώ μόλις πρό ολίγου οάς εξέφραζα 

τήν εΰχαρίστησίν μου καί τήν εύγνωμοσύνην

£ ου...έγώ πού οάς είχα τόσην έμπιστοσύνην !..
I* έπρόδωοες, Βίλμπουρ, μ’ έπρόδωσες κατά 

τόν αίσχρότερον τρόπον, δι* ολίγα αργύρια τό 
δίχωι άλλο. Άλλ’ αν ένόμιζες ότι όέν άμοί- 
βεσαι καλά έκ μέρους μου, γιατί δέν μοΰ τό 
έλβγβς; Σοΰ άρνήθηκα ποιέ τίποτε ; ’Ω, είν ε 
τρομερόν ! Έάν δέν ή ιουν ψύχραιμος, θά οοΰ 
έσπαζα τό κεφάλι. Ά θλιε! Ά θλ ιε!

Καί δράττων τόν Όβμπορν έκ τής χειρός τόν 
ήρώτησβ :

— Τί Ικαχβςτάσχέδιά μου ;...£Άποκρίσου.. 
Τί τά έκαμες;

Ό  ατυχής γραμματείς, καταπίπτων είς ένα 
κάθιαμα, ανέκραξε :

— Σάς δρκίζομαι, κύριε, σας ορκίζομαι ότι 
είμαι αθώος!

— Δέν σέ πιστεύω !
— Δέκα χρόνια πού Οάς β δούλεψα μβ τόσην 

άφοσίωσιν, δέν είνε άρκετά γιά νά σάς πείθουν;
— Άφησε τά παχειά λόγια, δέν μέ συγκινεΐς.
— Έ ν τούτοις αύτή ή "Ερεβώδης Συμμορία..
— Ά , αύτά είνε αστεία. Κανείς δέν μπορού

σε νά είσχιορήβο έδώ μέσα. Καί σοΰ λέγω δτι 
είσαι σύ ό ένοχος, διότι δέν μπορεί νά είνε 
κανείς άλλος.

— Κύριε Μίλτον, έπανέλαβεν είς μίαν έκρη- 
ξιν τής άξιοπρεπείας του ό γραμματεύς, ανα
γνωρίζω ότι τά φαινόμενα είνε έναντίον μου. 
Μέ καταδικάζατε χωρίς νά θέλετε νά μ’ άκού- 
σετε. Θά θυμηθήιε όμως αύτό πού σάς λέγω 
τώρα : κάποτε, άργά ή γρήγορα, ή'άλήθεια θά 
λάμψα, ό άληθής ένοχος θ’ σνακαλΰφθή, καί 
τότε, κύριε Μίλτον, θά κλάψετε μέ μαϋρα δά
κρυα, διότι θά εχετε θυσιάσει εναν άνθρω
πον, ό όποιος άφιέρωσεν είς τήν έργασίαν σας 
όλην του τήν ζωήν καί ό όποιος σάς άγαπά 
άκόμη, τόσον ώστε νά σάς συγχωρή δλην τήν 
προσβολή πού τοΰ κάνετε !

Άλλ* ό Μίλτον δέν ήκουεν. Ένώ όγραμμα- 
τβύς τοΰ ώμίλει, έκάλεσε διά τοΰ τηλεφώνου 
τήν άστυνομίαν, έζήτησβ νά σταλούν αστυφύ
λακες είς τήν οΐκίαν του.

Εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν είς τό γρα- 
φβίον ή θετή κόρη, έρωτώσα :

— "Ω ! μπαμπά, τί τούς θέλετε τούς αστυ
φύλακας ;

— Διά νά συλλάβουν αύτόν τόν λωποδύτην, 
άπήντησεν ό Μίλτον δεικνύων τόν γραμματέα.

— Τόν κύριον Βίλμπουρ! ανέκραξε κατά
πληκτος ή Ρόζα. Μά τί έκαμε λοιπόν ;

— "Εκλεψε τά σχέδια τής έφευρέσεοις μου, 
άπεκρίθη ξηρώς ό πατήρ της.

— Ώ  1 μά δέν είνε δυνατόν !
— Αύτό ήθελα νά πιστεύσω κι* έγώ, άλλά 

δέν μπορώ.
Ό  Βίλμπουρ, άφοΰ έκαμε μίαν αόριστον 

χειρονομίαν διαμαρτυρίας, έκρυψε τό πρόσω- 
πόν του μεταξύ τών χειρών του, ένώ ή Ρόζα 
κλησιάζουσα αύτόν, είπε μέ τήν γλυκεΐαν 
φωνήν τη ς:

— Βίλμπουρ, φίλε μου, είνε δυνατόν νά τό 
έκάματε αύτό ;

Ό  γραμματεύς άφήκε νά καταπέσουν αδρα
νείς αί χείρες έπί τών γονάτων του, καί ωσάν 
κάποια έλπίς νά έφώτιζε τήν άπόγνωσιν του 
άπό τήν άνέλπιστον αύτήν βοήθειαν τής Ρό
ζος, ώοάν μία άόρατος δύναμις νά τόν ώθοΰσε 
πρός τήν άλήθειαν, ή όποία ήρνεΧτο νά πι- 
στεύαυ τήν πλάνην, άνεφώνησεν :

— Ώ  ! ναί, δεσποινίς Ρόζα, δέν είνε άλή- 
θεια δτι είμαι αθώος ;

II.-Ε Ν Ο Χ Ο Σ ...
Ό  θαλαμηπόλος άνήγγειλεν είς τόν κ. 

Μίλτον τήν άφιξιν τοΰ κ. Ροζέ ντέ Τρεμέζ 
καί τοΰ κ. Κοκαντέν, οί όποιοι είχον νά τοΰ 
ομιλήσουν δι’ ύπόθεσιν πολύ έπείγουσαν. 0 1  
δύο έπισκέπται είσήχθησαν άμέσως, καί δ 
Μίλτον, όλίγον έκπεπληγμένος έκ τής πρωι
νής αύτής έπισκέψεως, είπε :

— “Αγαπητοί μου κύριοι, δέν ήθέληαα νά 
σας κάμω νά περιμένετε... 'Ομολογώ όμως 
ότι αύτήν τήν στιγμήν είμαι ε’ις μίαν πολύ 
δύσκολον κατάστασιν. Δέν εχω κανένα λόγον 
νά σάς κρύψω τήν άλήθειαν...‘Ιδού... Άνεκά- 
λυψα δτι ό γραμματεύς μου μοΰ έκλεψε τά 
σχέδια τής έφευρέσεώς μου·

Οί δύο έπισκέπται κατάπληκτοι ανέκραξαν :
— Πώς ! Πώς είπατε ;
— Είπα ότι ό Βίλμπουρ Όσμπορν είνε ένας 

άθλιος λωποδύτης καί ότι περιμένω τούς ά- 
στυνομικούς νά τόν συλλάβουν.

Είς τάς λέξεις αύτάς ό Ροζέ, συγκεντρών 
όλην τήν ψυχραιμίαν του, έπλησίασε τόν έ- 
φευρέτην καί τοϋ είπε :

'— Σάς παρακαλώ, κύριε Μίλτον, μή προ- 
3ήτε είς κατηγορίαν έναντίον αύτοΰ τοΰ αν
θρώπου, προτού μοΰ δώίετε τήν ά5ειαν νά 
ομιλήσω Ιδιαιτέρως μέ τήν δίδα Ρόζαν.

— Μέ τήν Ρόζαν ; Διατί ; ήρώτησεν ό Μίλ
τον, έκπληκτος άπό τήν ταραχήν τοΰ Ροζέ, 
τήν όποίαν έφαίνετο συμμεριζόμειος καί ό 
Κοκαντέν. Καί επειδή ό νέος έσιιόπα διστά- 
ζων, ό τελευταίος έλαβε τόν λόγον :

— Όλίγην ύπομονήν, κύριε Μίλτον, είπε, 
καί όλα θά διαλευκανθοΰν.

Βλέμμα εύγνωμοαύνης καί έλπίδος έκ μέ-

Τά δώρα ζοϋ 3 ΐανάρον
Ό  Πανάγος είχε γείνει πλέον νοικοκύρης. 

Αύτάτά τελευταίαχρόνια έδούλεψε καλά.Πρώ
τα άρχισε με ένα μικρό καπνοπωλείο, έκέρ- 
διζε κάμποσα, άλλ’ επειδή άπέβλεπε σέ μεγα- 
λείτερα, στήν πρώτη του δουλειά τού ζωεμ- 
πόρου ποϋ άναγκάστηκε νάτήν άφήσι] άπό ενα 
άτύχημα, πούλησε τόν «άέρα» τοΰ καπνο.τω- 
λείου καί τραβήχτηκε. "Εμαθε πώς πουλούσαν 
άγγλικά άλογα τοϋ στρατού, άγόρασε τέσσαρα, 
τα μετεπώλησε, έβγαλε άπό αύτό τόέμπόριο, 
άγόρασε άλλα καί μέ τήνπροθυμία του άρχι τε 
ν’ άποκτ .̂ πελατεία καί νά κερδίζχ) πολλά. Κα- 
τώρθωσε νά δώση στή δουλειά του μιά μορφή 
τεμπελιάς, δηλαδή τόσο ήίυχα είργάζετο ποϋ 
δέν ήξερες καί αν είργάζετο. Άπό τό καφε
νείο δέν έλειπε, καί μέ τήν καλλίτερη παρέα 
είχε τάς σχέσεις. Ή  κουβέντα του ήταν δια- 
σκεδαστική, έλεγε άθφα ψέμαίΐα, παροιμίαις, 
γι’ αύτό καί οί φίλοι του μόλις τελείωναν τή 
δουλειά τους έτρεχαν στό καφενείο καί τόν εΰ - 
ρισκαν. "Ενα βράδυ ό Πανάγος έφαίνετο συλ
λογισμένος, άλλά άπό κείνη τή συλλογή πού 
φέρνει εύχάριοταις σκέψεις.

— Ρέ παιδιά, τούς είπε, θέλω νά κάνω ένα 
δώρο στ’ άνηψάκια μου καί σκέπτομαι νά πά
ρω τρεις όμολογίαις τοϋ νέου Δανείου τή; Με
γάλης ‘Ελλάδος. Είνε λαχειοφόραις, θ ’ άκού- 
σατε γι’ αύτό τα δάνειο...

— Γράφουν όλαις ή έφημερίδες...
— Είνε λαχείο, έξηκολοΰθησε ό Πανίγος, 

τρία εκατομμύρια κέρδος θά μοιράζονται κά
θε χρόνο. Με 195 δροχμάς παίρνεις μιά ομο
λογία τών 200 δρ. Ό  τόκος 5 ο)ο' έχουμε δη
λαδή τό χρόνο άπό κάθε ομολογία 10 δραχμάς.

— Μά αύτό είνε καλή δουλειά, διέκοψβν ό 
χασάπης τή; παρέας του καί σκέπτομαι κι’ έ 
γώ ν’ άγοράσω τέτοια ομόλογα.

Ό  Πανάγος έξηκολούθηοε :
—Κληρώνονται τέσσεραις φορές τό χρόνο...
— Δηλαδή λαχείο...
— Ναί λαχεΧο... τέσσεραις φορές είπαμε τό 

χρόνο. Οί τρείς κληρώσεις είνε ή πρώτη τήν 
25η τοΰ Φλεβάρη, ή δευτέρα τήν 25η τοϋ Μάη 
ή τρίτη τήν 25η τοϋ Αύγουστου καί „ή τελευ
ταία ή μεγάλη τήν 25η τοΰ Νοέμβρη. Στής 
τρεΧς πρώται; κερδίζουν ό πρώτος λαχνός άπό 
2 U),000 δρ. άλλος ένας άπό 100,000  δρ. τέσ
σερις σπό 25,000 δρ. καί 10 άπό 10,000 δρ. 
Ή  τετάρτη κλήρωσις είνε ή μεγάλη, ή σπου- 
δαία'ό πρώτος λαχνός παίρνει ένα εκατομμύριο.

— Ένα έκατομμύριο !. ..  Νά τύχη !...
— Δέν τό ξέρεις καμμιά φορά ;.. ΜπορεΧ νά 

πλαγιάσης ξέσκεπος καί νά ξυπνήσ^ς αφέντης...
— Δύο άλλοι λαχνοί κερδίζουν άπό 100,000 

δρ. ό κάθε ένας...
— Μικρό τόχεις κι’ αντό ;.. .
— Καί άλλοι τέσσερες, έξηκολούθησε ό Πα

νάγος, άπό 25,000 καί οί τελευταίοι 20  άπό 
10,000 δρ.

— Κ ιί τά πληρώνεις όλα;...
••-Όχι μέ εύκολίαις... 100 δρ. είνε ή πρώ

τη δόσις μόλις έγγραφή;, 50 δρ. ώς τήν 31 
Μαΐου καί ή τρίτη δόσις 45 δρ. ώς τις 30 ‘Ιου
νίου... Καί ότανκληρωθΰ ή όμολογία σου καί 
δέν κέρδισες τό λαχείο,παίρνεις άντί 200 δρ.300.

— Εκτός ή 10 δρ. ό τόκος κάθε χρόνο...
— Εκτός...
— "Ωστε τί καθόμαστε ;...
- -  Γειά σου, Πανάγο, μάς άνοιξες τά μάτια..
— Καί ποϋ θά έγγραφοϋμε καί πότε ; ...
— Ή  έγγραφή άρχίζει τήν 8 τοϋ Απρίλη 

καί τελειώνει τό βράδυ στις 25 τοΰ Ιδίου... 
Εβίβα, παιδιά, είπε ό Πανάγος μέ ενθουσια
σμό, καί καλή τύχη. Άν&έμιος

ρους τοΰ Βίλμπουρν Όσμπορν συνώδευσε τις 
λέξεις αύτάς τοϋ Κοκαντέν, ένφ ή Ρόζα προ
αισθανόμενη κάποιον δράμα, έπλησίασε τόν 
Ροζέ καί οί οφθαλμοί της προσηλώθησαν ε 
πάνω του είς μίαν άφωνον ικεσίαν. Ώ  1 πό
σον διηιθάνετο ό Ροζέ τό βλέμμα έκεΧνο, τό 
όποΧον είσέδνεν έως τ' άδυτα τής ψυχής του 
καί τόν ήόώτα : «Τί έχεις ;...Τ ί έπιθυμεΧς ;.. .  
Τό ξεύρεις ότι είμαι όλη δική σου καί ότι σέ 
άγαπώ...» Δέν έτόλμα νά τή; εΐπβ λέξιν, άλλ’ 
έκείνη τόν έσυρεν έκ τής χειρός καί όταν άπε- 
μακρύνθησαν όλίγον τών άλλων, τοΰ είπε :

— Ροζέ, ζητώ τήν βοήθειάν σου...Μοϋ φαί- 
νε:αι ότι τό κακόν πνεΰμα, διά τό όποΧον 
σοϋ έχω ομιλήσει, πλανάται τριγύρω μου... 
Αύτή ή κλοπή...ή κατηγορία τοϋ Βίλμπουρ 
μέ έτάραξαν πολύ...καί μόνον ή θέα σου μέ 
καθησύχασε, άλλά νά πού μόλις έμίλησες καί 
μού φαίνεται διαφοίίετικός ό τόνος τής φωνής 
σου...νομίζω πώς βλέπω δάκρυα στά μάτια 
σου... Ροζέ, Ροζέ! καί όμως άγαπώμεθα. 
Χθές τό βράδυ άκόχη έμιλούοαμε με τόσην 
τρυφερότητα ! Είνε δυνατόν νά σβύσβ ό έρως 
μας είς μιαν ήμέραν ; Πές μου, μίλησέ μου, 
διαβεβαίωσέ με ότι μέ άγαπάς πάντοτε !

— Ρ ό ζ Ί , . . .  είπβν ό νέος, ένώ ήσθάνετο τήν 
καρδίαν του νά κτυπά δυνατά, ποτέ ιίως δέν 
σέ άγάπησα όσον τώρα.

Καί καθώς τά μάτια τή; νεαράς κόρης έλαμ- 
ψαν άπό χαράν, ό Ροζέ τής έπιασε καί τά δυό 
χέρια καί προσπαθών νά έμβαΟύνη καί είς τήν 
πλέον άπόκρυφον σκέψιν της,ί ώς νά έννοοΰ- 
σεν ότι άτό τήν άπάντησιν της έξηρτάτο ή 
ζωή του, τής είπε μέ τόνον φωνής Ικετευ
τικόν : — Ρόζα, σ' έξορκίζω είς τήν άγάπην
μας, μήν άφήνχ]ς νά ένοχοποιοΰν περισσότερον 
ενα άθώον.

— Τί θέλεις νά είπής ; άνέκραξεν ή θετή θυ- 
γάτηο τοϋ νί ίλτον μέ τόνον φωνής πού θά 
άφώπλιζε καί τόν αύστηρότερον δικαστήν.

— Άπόψε τήν νύκτα, έπανέλαβεν δ Ροζέ μέ 
άνυπομονησίαν, συνέβη έδώ μέσα κλοπή...

— Τό ξεύρω.
— Καί κατηγορούν τόν Βίλμπουρ "Οσμπορν.
— Δυστυχώς τό βλέπω.
— Άλλά... δέν είνβ αύτός ό κλέπτης...
— Τόσο τό καλλίτερον !
— Δέν είνε αϊτός, διότι ό κλέπτης εΤσαι σύ, 

Ρόζα !
— Έγώ !!....
— Ναί... ού !
Ή  Ρόζα έμεινε σάν άπολιθωμέντ. Δέν έφώ· 

ναξεν, ούτε έκαμε κίνημα θυμοΰ, άλλ’ έξηκο- 
λούθησε νά κυττάζη τόν άρραβωνιαστικόν της 
μέ βλέμμα άπλανές, πού έκαμβν είς τόν Ροζέ 
τόαην έντύπωαιν, ώστε τής έπιαο* καί τά δυό 
χέρια τρομαγμένος καί είδβν ότι ήσαν παγω
μένα ώς νεκρού.

— Έχεις ένώπιόν σου εναν άνθρωπο ποΰ 
υποφέρει, Ρόζα... τής είπε,... Άκουσέ με κα
λά .. Αύτήν τήν νύχτα σέ είδα... όπως σέ βλέ
πω καί τώρα, νά άνοιγες τό παράθυρον τοϋ 
δωματίου σου... καί νά πετάς είς έναν άγνω
στον ένα βαρύ φάκελλον...

— Έγώ 1 διέκοψεν ή Ρόζα ένώ τά μάτια χης 
έξηκολούθουν νά τόν κυττάζουν άπλανή.

— Σύ !
— Σού ορκίζομαι ότι δέν άφησα ούδέ στιγ

μήν τό κρεββάτι μου.
— Καί ίγώ σού ορκίζομαι ότι σέ είδα. Ά χ! 

άν ήμουν τουλάχιστον μόνος, θά ήχποροΰσα 
νά^έλπίζω ότι ήπατήθην... ότι ήτο ή φαντα
σία μου, άλλά σέ είδε καίό Κοκαντέν πού ήτο 
μαζύ μου.

(ΆκολίυθεΧ)

I A T F E I O  Κ Λ Α Δ Ο Ν Η ε

*0 ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοϋ προσώπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων εύλογίας ή 
έγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, έξανθήματα 
τήν ΰπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικδς άνευ 
καταστροφής τοϋ δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλάκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώμαλα σχήματα τοΰ σώματος, 
άτροφίας ή υπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν η 
τοπικήν. Αΰξησις τοΰ άναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. Θεραπεία^λευκάν- 
σεως τοϋ δέρματος καί συμβουλαί καλλο
νής προσώπου, κόαης καί σώματος. Ε π ι
σκέψεις 10 12 καί 5-6.
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m e  Κ  Σ Τ Ή Λ Η  ]V r Q ~ *»  ) fgal
Όλος ό κόσμος κάνει τάς μετοικεσίας του 

τήν Ιην Σεπτεμβρίου, έγώ τήν έκαμα Πασχα
λιάτικα. Ά ! μέ είχαν πνίξει, βρέ άδελφέ, 
αύτοί οί προκομμένοι συνεργάται! Καθ’ έβδο- 
μάδα μία άγωνία μοΰ έπίεζε τό στήθος : πού 
θά τοποθετήσω τήκΣτήλην μου». Είς τήν Ιην 
στήλην τής β' σελίδος ό κ. Πύμ ή όκ. «Χρο
νικός τής Καρδίας», εί- τήν 2αν ό κ. Μαντώς 
ή δέν ξεύρω ποιός άλλος- άναγκαζόμουν διαρ
κώς νά συμμαζεύωμαι κάτω άπό τόν άναιδε- 
σιμώτατον Άγκαθάγγελον. Καί έν όσο.) μέν 
ήτο χειμώνας αύτό οπωσδήποτε ύπεφέρετο- 
τώρα όμως πού θ ’ άρχίσουν ή ζέστες, θά έ- 
κινδύνευα νά πάθω έξάσφυξίας. Γι’ αύτό κ’ 
έ /ώ έμάζευσα τά μπαγάκια μου, καί μετε- 
φέρθην έδώ. Τί νά γίνο ! Έβδομο τό πάτωμα, 
άλλά θά έχουμε τούλάχιστον τήν άνεσιν νά 
μιλήσουμε λιγάκι περισσότερον. Ταύτοχρόνως 
όμως παρέστη άνάγκη νά περάσουν καί οί κ.κ. 
Μητρούσης καί Άγκαθάγγελος ε ί; τήν 8 ην 
σελίδα, διά λόγους τεχνικής οίκονομίας τοΰ 
φύλλου. Έ τσ ι είς μέν τήν β' σελίδα μένει έ- 
λεύθερος ό χώρος διά τήν «Αθηναϊκήν Ζωήν», 
τήν όποίαν θά γράφουν έκ περιτροπής συνερ- 
γάτοι τακτικοί καί έκτακτοι, (όπως σή ιερόν 
ό ύπό τό ψευδώνυμον "Αγγελος Αύγερινός έ- 
κλεκτός χρονογράφος τών εφημερίδων «Καθη
μερινή», «Ελεύθερο:: Τύπος» κλπ.), ώ ; επί
σης διά τούς κ. κ. Romeo καί Άττίκ. Είς δέ 
τήν γ' σελίδα άδελφώνονται ή «Χειραφετη
μένη Δακτυλογράφος» μέ τήν «Ζακελίναν»— 
σάς συνιστώ Ιδιαιτέρως νά παρακολουθήσετε 
τό νέον μας αύτό μυθιστόρημα. Έ ξ  άλλου 
όλοι οί εύθυμογραφικοί π ό ν τ ο ι  τής «Σφαί
ρας», συμπυκνοΰνται είς τήν τελευταίαν σε
λίδα, ή όποία μεταβάλλεται οΰτω είς θηριο- 
τροφεϊον ας έλπίσωμεν ότι δέν μάς επιφυλάσ
σει ή μοΧρα νά παραστώμεν καί είς καμμίαν 
θηριομαχίαν! Κι’ έπί τέλους κατατάσοεται 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή ύλη συμφώνως μβ 
τάς Ιδιαιτέρας προτιμήσεις τών άναγνωστών' 
όσοι δηλ. θέλουν εύθυμα επιλαμβάνονται άπ' 
εύθείας τής τελευταίας σελίδος, όσοι θέλουν 
σοβαρώτερα προστρέχουν είς τήν β' σελίδα 
καί οΰτω καθεξής. ’Επειδή δέ ό λόγος περί 
προτιμήσεων, έπαναλαμβάνω μίαν σύστασίν 
μου : ό κάθε αναγνώστης είς κάθε γράμμα 
του, άς μοΰ σημειώντ) παρεμπιπτόντως, ποιό 
κομμάτι τοΰ άρεσε περισσότερον άπό κάθε 
φύλλον, ή ποιόν συνεργάτην μου προτιμά, ή 
ποιό μυθιστόρημα τόν ευχαριστεί καλλίτερα, 
διά νά κανονίζω έτη  συμφώνως πρός τήν 
πλειονοψηφίαν τήν δημοσιευομένην ΰλην.

Πάντων τούτων οΰιως διευθετηθέντων, ας 
έπανέλθωμεν είς τά συνήθη καθήκοντά μας. 
Ένέκρινα τών κ. κ. Ε. Φάντη, Γ . Έ^άτη 
(τό έπίγραμμα), Σ. Σΐερεοϋ, Π. Μαρτίνη 
(Όταν...) καί Γ . Φούρλη (διά τό άλλο πού 
μοΰ γράφετε, δέν έχω τίποτε ύπ' όψει μου- 
ύπενθυμίσετέ μου το, παρακαλώ). Τό δικό 
σας δίς Βέρα Σώτ., δέν τό ένέκρινα διότι μία 
περικοπή του είνε παρμένη άτόφια άπό ένα 
τραγούδι άγνώοτου Άραβος ποιηεοϋ. ’Ιδού 
έπί λέξει ή μετάφρασίς του :

«Μιάν αύγή είδα τήν άνοιξι στή θά
λασσα."Ως πέρα τά κύματα ήσαν ένα χαλί 
άπό πασχαλιές καί πάνω τους αναπαύον
ταν οί γλάροι όμοιοι μέ άνθη άμυγδαλιάς*. 

“Αλλως τε νά έξηγούμεθα : διά τά άκυρωθέντα 
έργα δέν έγραψα νά μοϋ σταλούν έκ νέου διά 
νά τά ξτναεγκρίνω, άλλά διά νατά ξανακρίνω. 
Τό «Μυστικό» σας «Ψεύτικο Γέλοιο» έχει 
λάθη στήν έκτέλεσιν, τ̂ά όποία σας υποδει
κνύω Ιδιαιτέρως. Μεγαλα τά δικά σας, μολο
νότι καλά οπωσδήποτε, κ κ. Α. Χατζόπουλε 
καί Κ. Μαράσκη. Άνοΐξτε τά ματάκια σας, 
«Ροδ. Ήώς», καί διαβάστε τά 60, 62, 63 
φύλλα τής «Σφαίρας» διά νά ίδήτε τί γίνονται 
τά έργα σας· ούτε χρειάζεται θεοσοφία διά 
νά εννοήσετε ότι όσα έγκρίνω μόνον άναφέρω 
έδώ. Ό  Μπώντλαίρ είνε μεταφρασμένος άπό 
πολλούς καί καλούς λογοτέχνας μας, κ. Ανώ
νυμε· προτιμώ πρωτότυπα. Δέν είνε έπαρκώς 
καλά τά δικά σας κ. κ. Γ . Γιανικο,τ., Β.Παυ- 
λόπ., Κ. Ιίονισπολ., Λέλη καί «Διοπτροφόρε». 
Τά Πασχαλινά σας έλήφθησαν κ. κ. Α. Κα- 
φέτα,^Ν. Σκέντερη, Άνθη καί Δάκρυα, όταν 
ήτον άργά. Τό φύλλον κάθε έβδομάδος συμ- 
πληροϋται άπό τής προηγουμένης. Αί φιλικαί 
έκδηλώοεις σας, δίς Άντιγ. Παπ., μέ χαρο
ποιούν ύπερβολικά, μή συγκινεΧσθε ό,ιως τό
σον πολύ, γιατί θά μέ κάνετε νά διστάζω 
άλλη φορά πριν σάς έγκρίνω κανένα έργον 
σα;, φοβούμενος μήν πάθετε τίποτε άπό τήν 
συγκίνησιν ! Ά ς  είλε’ στείλτε μου. Σάς εύχα- 
ριστώ πο/ύ διά τά καλά σας λόγια, δίς Τούλα 
Βαρ. Ήμπορεϊτε νά μοϋ στέλλειε έργα σας 
ΰπό ψευδώνυμον.

____________ Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ

Ό  α  τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 
πωλείται είς τά ΓοαφεΧα μας άντί δραχ. 12.
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Στήν «Ψυχή τής Γυναίκας», Αθήνας. Έ 
λαβα μέ άφθαστη χαρά. ..Εύχαριστώ. Συγχαίρω. 
Αναμένω έναγωνίως γράμμα σου καί διεύ- 
θυνσιν. «Φιλήδονος».

— Ανταλλάσσω C. p. μετά δεσποινίδων. 
Πέτρος Πλαδέλη.-, p. r. Πειραιά.

— Α. Λ. Ω , Αάρισσαν. Έγραψα δίς άπάν* 
τησιν όχι. Ανησυχώ. «Καρδιομάντης».

— Νεαρό φοιτητάκι, φανταράκι στό Πέ
ταλο Άνδρου, αίτεΐ αλληλογραφίαν μέ Δίδας 
ανεπτυγμένος πανταχόθεν. Προτιμιόνται Ά ν
δρου, Αθηνών, Πύργου. Σκοπός" γνωριμία. 
«Ροδοδάκτυλον Αύγήν», p. r. Άνδρον

— Παύων τήν περαιτέρω άνταλλαγήν, ευχα
ριστώ άπαξάιταντας. «Rose-Printemps >, «Γυιός 
τοϋ Ψηλορείτη». Παλαιόχωρα.

— Νεαρός αξιωματικός τοΰ Μηχανικοΰ, ευ
ρισκόμενος έν Μ. Άσίρ; καί έπιθυμών νά συ- 
νάψβ σχέσεις μέ δεσποινίδας καλών οί<ογε- 
ιειών τών πόλεων Αθηνών, Πατρών, Θεσσα
λονίκης, Σερρών καί Σμύρνης άνταλλάσσει 
έπιστολάς. Γράψατε' Πέτρον Δημητρόπουλον 
άνθυπολοχαγόν Μηχανικού, p. r. Σμύρνην.

--Δεσποινίδες Αθηνών. Ποία δύναται ν' 
άντικαταστήσο τήν Λαυρεντίαν; Αναμένω. 
’Εχεμύθεια, φιλία. Γράψατε' «Comte de Μο- 
rai» p. r. Αθήνας.

— ΕΙΛΟΙΙΟΙΟΥΜΕΝ τούς άναγνώστας τή; 
άγαπητής «Σφαίρας» ότι συνεστήθη Πανελλή
νιος Φιλολογικός Σύλλογος ύπό τήν έπωνυμίαν 
«ΒΩΜΟΣ» καί μέ τόν σταθερόν σκοπόν τής 
Φιλολογική; καί Καλλιτεχνικής μορφώσεις 
τών μελών του διά διαγωνισμών, λογοτεχνιών, 
εκδόσεων, διαλέξεων, άλληλογραφίας κλπ. 
Πρός τοΰτο ζητοϋμεν δραστήριους άντιπροσώ- 
πους είς τάς επαρχίας ινα λάβουν τήν εντολήν 
τοΰ σχηματισμού τμημάτων τού Συλλόγου. 
Οί άντιπρόσωποι θά λογίζωνται μέλη τοΰ 
διοιχηακοϋ συμβουλίου τοΰ «ΒΩΜΟΥ». Πρός 
άποφυγήν χρονοτριβής, άντιπρόσωπος θά λο
γίζεται ό πρώτον τήν θέσιν ζητήσας. Έγγρα
φα! καί γράμματα (1 δραχμή διά μηνιαίαν 
συνδρομήν καί εγγραφήν) θ ’ άποστέ\,λωνται: 
Ματθαίον Παπαθεοδούλου, Γεωργίου Α' 89, 
Πειραιά. Χρηστός Αεβαντας, Διευθυντήο,Ά ν  
σέλμος Πολυλας, ΰποδιευθυντής, Ματϋ-αΐος 
Παπα&εοδούλου, Γ.Γραμματεύς, ΆχιΚ Λεον- 
ταχιαταχος, προϊστάμενος τμήματος Πειραιώς.

— Εύχομαι ϊίς όλας τάς άναγνωστρίας της 
άγαπητής«Σφαίρας»καλόνΙΙάσχα.« Εφοπλιστής»

— «Μυστική Άγάπη. Νομίζω πώς είτε και
ρός πλέον νά σκεφθή; καί γιά κείνον πού τό
σον πολύ σέ λατρεύει. Άφες κατά μέρος τήν 
παιδική σου άφέλεια. Σκβφθήτε πώς τόν κατα
κτήσατε επομένως εΐσθε γυναίκα. Μή άδια- 
φορήτε τόσον, γιατί πλησιάζει ό καιρός ποΰ 
θ’ άπομακρυνθή. Έ  ιψυχώσατέ τον. Κάμε έ 
τον νά έλπίζΐ). Μά νά προσέχης, πολύ νά προ- 
βέχης. «Amour Ideal».

— 21. Β . Φ. Καλό Πάσχα σοΰ εύχεται τό 
«Ψεύτικο Γέλοιο».

— Μετά χαράς άγγέλλομεν είς τούς άγαπη- 
τούς συντρόφους καί συντρόφισσας τήν εί:Λά- 
ρισσαν έπάνοδον τοΰ άγαπητοϋ ήμών άρχηγοϋ 
«Νεαρού Κομμουηστού». Ή  Γραμματεύς.

— Αλληλογραφώ μέ νέους καί δεσποινίδας 
έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Απαντώ άμέσως. Γράψατε' 
Σ τέί. Ρεπανάν, Κοζάνην Μακεδονίας, Grece.

— Είς τήν πολυαγαπημένην μου φίλην Πο-

Ύ

λυξένην Κοσμέτου, εύχομαι καλόν Πάσχα
«Μαρία»

— Ανταλλάσσω c. p. μέ άπαξάπαντας.«Άη- 
δών τοϋ Ζαππείου», p. r. Άθήναι.

— Ανταλλάσσω C. ρ. μέ άπαξάπαντας.
«Γκόλφω», ρ. γ. Άθήναι.

Πρός τόν αγαπητόν φίλον μου κ. Εύάγ 
γελον Γερασίμου, έπί τή ονομαστική του 
έορτή, εύχομαι έτη πολλά καί τρισόλβια. 
Πόρτ-ΣάΧδ, Κωνσταντίνος ΣυρΧ/or.

Τή άγαπητή Δίδι Εύαγγελίςι I . Παρα
δείσου, εύχομαι έτη πολλά καί εύτυχή in i  

.τ ή  ονομαστική της έορτή. Πόρτ-Σάϊδ, 
ΙΚωνσταντΧνος ΣυρΧγος.

►Γ Η  Π Υ Θ Ι Α  S A S .  >
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Κλ υ δ .  Σ κ ά φ ο ς ,  Αάρισσαν. — Γιατί νά 
παραξενευθώ, άγαπητέ μου κύριε ; Όσον σο
φός, όσον ύπέρτερος καί άν είνε κανείς πάν
τοτε έχει άνάγκην τοΰ πλησίον του, διά νά 
τοΰ έκμυστηρεύεται τόν πόνον του. Ό  χρόνος, 
τά βιβλία καί ή πείρα σάς έ δίδαξαν πολλά, 
άλλ* εί ε τόσον τεραστίως πολλά όσα πρέπει 
νά μαθαίνω ό άνθρωπος, ώστε καί αιωνόβιος 
άν ήτο πάλιν δέν θά έπρόφθανε νά τό κατορ
θώσω. Δι’ αύτό παραπονούμεθα όλοι μέ τό 
«σύ.ερνή μου γνώσινά σέ είχα πρώτα»καί δι’ 
αύτό όλοι ύποκείμεθα είς σφάλματα καί άπο- 
γοητεύοεις. Καί σείς διανύετε τώρα μίαν πε
ρίοδον άπογοητεύσεως, μιάς άπογοητεύσεως 
αίσθημα .ικής. Όλοι φανταζόμεθα τόν έρωτα 
αΙώνιον, άλλ’ ό έρως είνε σάν ένα μπουκα- 
λάκι μέ άρωμα έκλβκτόν' τό μυρίζομεν, μάς 
μεθά, άλλ' έν τφ μεταξύ εξατμίζεται καί μιά 
ήμέρα βρίσκομε τό μπουκαλάκι αδειανό, καί 
λυπούμεθα. Αύτό συμβαίνει καί μέ σάς καί 
δι’ αύτό έχετε αύτάς τάς μελαγχολικάς σκέ
ψεις. Τό επάγγελμα δέν παίζει κανένα ρόλον.

L o v e s  P i l y r i m ,  Λεβαδειαν.—Όφίλος 
σας έχει όλα τά προτερήματα τοϋ έλαττωμα- 
τικοϋ άνθρώπου. Καί άκριβώς διότι ένεκρωθη 
ή μία αίσθησίς του, έξιδιάσθησαν καί ώξύν- 
θησαν όλαι αί άλλαι. Είνε άνθρωπος πού υ
ποφέρει ι|)υχικώς καί δι’ αύτό δέν ήμπορεί 
παρά νά εχο εύγενικήν ψυχήν καί χαρακτήρα 
άδαμάντινον, διότι ό ήθικός πόνος έξευγβνί- 
ζει καί έξιδανικεύει τόν άνθρωπον, όπ«; θά 
έγραφε καί ό φίλος μου κ. Διπλωμάτης. Τό 
μεγαλείτερον δυστύχημα δι' ένα θνητόν εΐνβ 
νά νοιώθη ότι έγκαταλείπεται άπό τόν κόσμον, 
ότι είνε αδιάφορος είς αύτόν. Γ ι' αύιό σείς 
πού είσθε φίλος του μή τοΰ δίδετε τό ποτή- 
ριον αύτό τής. πικρίας νά πιή. Γράφετε του 
συχνά, διότι είς τά γράμματά σας βρίσκει 
μίαν άμέτρητον παρηγορίαν.

Κ. Μ α ρ ά σ κ η ν, Ηράκλειον.—Πολύ συμ
παθητικός ό τρόπος μέ τόν όποΧον γράφετε, 
άναμφισβητήτωι: ϊέ  τέτοιος είνε καί ό χαρα- 
κτήρ σας, μολονότι έχενε κάποιαν ξηρότητα, 
ψυχρότητα είς τήν έμφάνισίν σας, τήν ψυ
χρότητα τοΰ έγωιαμοΰ. Άλλά μήν εΐσθε άνυ- 
πομονος. Κανείς είς τόν κόσμον δέν έγεννήθη 
αύτοδίδακιος. "Ολοι έκοπιάσαμεν καί έξακο- 
λουθοϋμεν νά μοχθοΰμεν μέ ύπομονήν καί έγ- 
καρτέρησιν. Επομένως καί σείς τό ίδιο πρέ
πει νά κάιε ε, άν θέλειε —καί τό θέλετε -  ν* 
άναδειχθήτβ. Ή  Γραφολόγος

E I S  T P E I S  Δ Ο Σ Ε ΙΣ , Δ Η Λ Α Δ Η  ;

Μ έ  Δραχμ,άς 1 Ο Ο  κ*τά τήν έγγραφήν 
» » £50 μ έ χ ρ ι  3 1  Μ α ΐο υ
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Περδίκω μ’ π'λί μ’ 
Μήν κλιαϊς κί μήν 

ούδύρισι, ουραία μου 
παρθένα, κατά πώς τού 
λιέει κι’ ού σαρδγιου- 
νύσιους στούν καραγ- 
κιόζ’. Γιατί κι’ &ν κλι- 
αΐς κι’ άν Εύρισι, κι’ 
αν κουντςάς τού κι- 
φάλι σ ' οτ’ άγκουνάρ’ 
τί θά καταλάβ’ς ; Τί· 
πουτις κί τού καύκαλό 
σ’ μαναχά θά σπάσ’ ό
σου κι’ αν είν’ ξιρό. 

Ετσ' τάίφιρι ή κατάρα ζιρβουδύμ’τα τά 
πράμματα, κι σάν ού Γιραμπής ού Ύψιστους 
κι* οΰ κνρ-λουχαός μ’ δέ θέλ’σαν ούδι κί φέ· 
τους νά κάν’μι αντάμα Λαμπρή, τί δύνιΟι νάν 
τ’ς κάν’ς ;  Νά θ ’μώης ; Πγιέγλυκάδ\ σ’ λιέν, 
νά ξιθ'μάνης. Νάν τ’ς λουγουφέρ'ς ; Σί βαίν'νι 
μέσα κί κ’τάς όξου. Ά'ίαουμονή τού λ’πόν κί 
μί ν* άίπουμονή έζιψι οΰ γάιδαρους τούν μέρ
μηγκα στ’ άλέτρ" κι’ ώργονσι τού χουράφ’.

— Κυρ-λουχαϊέ, τ’ λιέου έχτέ, θέλου νά μ’ 
δώκ’ς άδγια, νά πάου νά Ιδού τ’ν καψονπερ- 
δίκω μ ’ άπ’ μαΰρισι τού μάτι τ’ς κί μπαΐλ’σι 
νά μί καρτερά)]. Τ ’ν άνειθ’μώμι κί τ’ χλίβιτι 
ή καρδούλα μ".

Τίπουτας ίκειός, σκιπάρν’ Καρπεν'σιώτ’κου, 
ντίπ κατά ντίπ τζόρας είνι κί δέν παίρν’ 
έίπό κ'βέντα.

Κυρ-λ**υχαϊέ, τ* ματαλιέου, νά ζήσουν 
ούλα τ' άπουθαμμένα σ’ κί νά σ’χουρεθοΰν 
ούλα τά ζουντανά σ', ή γ’ναΐκα σ', ή πιθιράσ’ 
ή σκούπα σ', τού φαράσ', νάμ’ τ’ν άδγια. Δέ 
ίαστάου άλλου. .Κόρπου-νταριού κί νταμπλάς 
θά μώρθ’ τ’ άραχλου.

— "Αμα άπολύκ’νι τ’ν έλικία σ’ εχ’ς καιρό 
νά τ'ν χαρ0ς.

— Φέξι μ" κί γλΰστρ'σα, τ' άπουκρίν'μι, γιά 
τούν κόκκινου Μάη μ' κραίν'ς, ή γιά τού 
μή α π* σέρν* εντικα ; Μπά κί σ ’ πέρασι άπ' 
τ’ν Ινδέα πώς είνι τουροί μαθές ή άρρεβου- 
νιασι'κιά μ ' ; Ίγώ τώρα τ’ν ούρέγονμι κι τ’ 
λιμπίζ’μι, κ ι’ άπέ σάν πιράσ’νι τά νειάτα τ'ς 
*ί μαραθ-Q toύ κάλλι τ’ς, τί νάν τ’ν κάνου ; 
Γιά νά μ" τρώει τού ψουμί άμάκα,δίχους δρ- 

ο̂υμα κί δίχους τρύπημα, σάν τού χουράφ" 
ιού χέρσου μαθές !

Καλά δέν τ ’ τάειπα, οΰρέ παρτσακλό, άιτ’ 
Λέ τ’ρας κί χάσκ'ς σάν τή μ'λάρα π' ί  έλ* νά 
γκαρίξ’ κί δέν μπουρεί; ΕΙσι πούεισι γιά τού 
5ιάσυλου πισκέσ’ απ’ τά μ’κρά σ’ χρόνια, νά 
,'βράχις κι' όλας, μάειδι κί νάν τούν πλερών’ς 
)έ θά σέ πιάν’ οΰ μπόγιας. 0 1  γ’ναΐκις φόν- 
ίες είνε άπάν’ στ’ φουσκουδεντριά τ'ς ΰέλ’νι 
«αλλιέργεια, κι' άπ’ άμα τ ’ς πάρ’ν τά χρόνια 
ΰ  γέν’νι μ'σότριβις βάλτ'ς ρίγαν' κί μαϊντανό 
«ί βράστ' τ'ς νά πιϊ); τό ζ'μί τ’ς.

Έτσ* π" λιές' καλά ήταν νά τσουγκράγαμαν 
(έχονς μαζή τ' αύγό κί νά κάν’μι τού Χ ’στός 
Ανέστ' στόμα μί σώμα κί μί τά χείλια πρι- 
ιμένα άπ' τού κουκκινουπίπερου τ’ς μαγερί- 
:σας, μ' σαν τάφιρι οΰ διάτανους κουκαναμπή 
:ά  πράμματα κί δέ σφάξανι γι' άδγεια, τί σ’ 
ρταίου ίγώ ;

"Αστα νά πάν κατ' άνέμ' κί ζάψε κάνα κα- 
ιουστάρ’ νά παρηγορ’θής, γιατί ίγώ δέν τώ- 
;ου σκονπό νά ξιστραβουθώ γράφουντας, χρου- 
ιάρα μέρα σήμιρα.

Γειά σ’ κι’ άντίου 
ίαλή Πασκαλιά κί καλή ψ’χή, άπ' αύτοΰ πάλε', 
?χαριστιόμαστι, παρουμίους σας κί τ’ χρόν’ 
ά ίδια Μήχρους Κουρ'νόγαλους

„ Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Η  Σ Τ Η Λ Η  ,

ίριστός άνέστη έκ νεκρών 
ι’ εφέτος, μά τήν γήν πατήσας r i  
ιι* όλα τά χάλια μας ίδών, 
γένετο εξω φρενών . \
ι’ άπέπιη πρός τόν ουρανόν 
:ατά προσονπων μας έμ,πτύσας, j 
ι’ «έπιχατάρατοι» είπών 
«Σατανάς είνε μαζή σας».

Ό  Πάτερ - Παχώμιος
”Ενεκα πλη&ώυας ϋΐης ή συνεχεία τής 

Έξομολογήσεως έραστοΰ * και τής κ'Ερωτι- 
ίήί 'Αλληλογραφίας*, αναβάλλεται διά το 

" πόμενον.

(  ΤΑ Σ ΤΙΧΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΚ )
Πολύ περίεργα πράγματα 
συμβαίνουν έδώ σιήν ’Αθήνα 
κι’ όπως προβλέπω πολύ ^ντομα 

1 θά φάμε ό ένας τόν άλλον ατ’τήνπεΐνα. 
Προχθές μιά μάννα έσφαξε 
σκληρώς τά δυό παιδιά της, 
γιατί τής ήτανε αδύνατο 
νά τ’άναθρέψΉ,Τ,έει,μέ τή δουλειά της.

Πιάσαν έπίσης εναν νεαρόν 
καί ραβοφορεμένον 
γιατί έκλεβε άπ’ τούς ναούς 
ιερά σκεύη—τόν καϋμένον!— 
και μετά τέχνης τάκρυβε 
στή φάρδ*1 μάνικά του.
Τί φταίει ό^ως αν έκλεβε, 
άφοΰ γο\'ρ ,ούριζε ή κοιλιά του ;

Θ’ απαγορεύσουν τήν εισαγωγήν 
εί?ών πο?.υτελείας 
καί τοΰτο πρός καταπολέμηβιν 

'ιή ; άφορήτου άκριβείας.
J  Μά τί θά γίνουν οί νεόπλουτες 

κι’ όλες τοΰ ήμικόσμου οί γυναΐχες 
όπού δίχως κάλτσες μεταξωτές 
είνε τά πόδια τους σάν στέκες ; 

"Ολα πηγαίνουν μιά χαρά 
κι’ όλα πηγαίνουν φίνα 
καί νά μάς άλευρώνη άρχισε 
άπό τώρα ή σκόνη σάν φαρίνα.
Καί κολυμβάς μέσα στά σύννεφα 
αία  κι’ όρτσ-ά λα πάντα 
κι'όταν είσπλεύσρς μέσ’ στόν καφενέ 
πληρώνεις τόν καφέ σαράντα.

; Π. Ναλέος
Ε Ρ Υ Θ Ρ Α ΙΧΟΙΗΣΙΣ «ι 

IWCΛ . Ι > Γ Α 2 3 Τ , Α . Ζ : ΐ
"Ηθελα νάμουνα Χριστός 
όποτε θές νά μέ σταυρώνης 
καί νά μέ άναοχαίνχις έπειτα 
μέ τά φιλιά σσν ξεθυμώνχις.
Κ ι’ ήθελα νάσουνα Βουλή 
τής τριακοστής πρώιης Μοΐου 
γιά νά σοΰ δίνω κατά τρίμηνον 
νέαν παράτασιν τοΰ βίου.

Ο ΜΠ Ο Λ ΣΕΒΙΚΟ Σ

ΤΟ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΜΑ
‘Ελήφθησαν τά Πρωταπριλιάτικα Ψέμματα 

τών κ. κ. Α. Καφέτα, Δ. Γρήγορά (καλά είνε 
διατυπωμένο), Μ. Κυπριωτάκη, Άγκαθακίου 
καί Βραβ. Κυνηγοΰ. "Ηδη ή προθεσμία έ- 
ληίεν. Είς τό έρχόμενον φύλλον πού θά εκδό- 
σωμεν τήν Πρωταπριλιάτικων έφημερίδα μας, 
θά ,δημοσιευθοΰν τά καλλίτερα, καί πάλιν τό 
καλλίτερον μεταξύ αύτών θά βραβευθή.

Ό  'Α ρ χ ισ υ ν τ ά κτ η ς

ί ι ς  ζδν ^Κινηματογράφον
Π Α Ν Θ Ε Ο Ν

Κ α τ' άπαίχησιν πολλών &εατών, μή δυνη- 
&έντων νά παρακολονϋ'ήοωαιν ολόκληρον την 
σειράν τά 18 επ εισόδια  τής ϋ-αυμασίας
Ο  Ρ  Ε . J  2£  Α  Λ  1C ϊ ; Ν  ]Εϊ S  S S A I P A S
&ά παιχ& άσι συνολικώς καί συνεχώς άπό  
τής Κ νριαχής τον Πάσχα μέχρι τής Κ υρια
κής τοΰ Θωμά. Καϋ·' έκάστην  # ’ άλλάζ·η τά 
πρόγραμμα. Οϋτω παρέχεται ιιοναδική ευ
καιρία είς οσους δεν παρηκολον&ησαν τήν 
μοναδικήν αυχήν κινηματογραφικήν επ ιτυ
χίαν, τά τήν ίδοϋν ολόκληρον.

Γ Ε Λ Ο Ι Α

— Είδες, εφέτος δέν έβάφησαν πολλά αυγά.
— Μά άφήκατε σείς ή γυναίκες νά περισ- 

σέψη κα&όλου κοκκινάδι I

[8Β~Γg y s a s o i  T o y  W k - B w & i s ^IS l
£ήγουν ομιλία ι έπ ίκaρρo ιJ

Καλώς μας ώρίσατο 
ή Λαμβρά,
ή-ντιν διεκτραγωδήσομεν 
έν χαρά. 
τό όποιον
έμψησόντες έν τι] σούφλχι 
τό Πασχάλιον άλνίον, 
καί φάγαντες μαγειρίν 
καί πίαντες κρασοίν 
καί μεθ’ ο δώκωμεν 
άλληλουχίως 
ασπασμούς *
Χριστοσανεστίως 
καί τσουνγρίσωμεν 
τά έρυθρόδερμα ώά 
καί ποιήσωμεν καί άλλα 
παςεμφεριχώς πολλά.
Τό οποίον

έγγαρσόνιον μονήρες έμοΰ όντος έν τφ βίον, 
μετά τίνος εγωγε γοΰν 
τσουνγρίσομαι γλαφυρώς τό αύγοΰν 
καί ανταποδώσω ασπασμόν θηλυπρεπήν καί

[γλυκοδν ;
Κέχρημαι μίαν χι'ιρ νεοσσήν καί ποσώς γηραλέαν 
ϊνα πασχίσω πασχάσαι μεθ' άπτης τήν Πασχα- 
τό όποιον [λέαν,
καίΆνάστασιν κάμαι μετά τών έαπτήςφιλακίων.

*0 'Αγκα&ΛγγζΧος
Q  %ον ZBja/in τά καμώ ματα

Α  ΙΝΓ A  Ζ  Τ  A  S
"Ανέστη, ρέάνέσπερο φώς τής καρδιάς μου, 

άνέστη, καί σύ άκόμα νά φανής νά κάνουμε 
"Ανάσταση. Κ ι’ αύτό, μά τό ναί, πολύ μοΰ 
κακοφαίνεσται, νά μήν ξηγιέσαι όπως πρέπει. 
Μετά φανώ καί λαμπάδες, ρέ πανάγιε τάφε 
τής αγάπης μου, σέ περίμενα τ’ άλλο βράδυ, 
μά δέ βαρυέσαι ; ”Ας περιμένη τό κορόιδο ! 
Τ' αφεντικά νά·. ε καλά πού θέλουνε νά πά
ρουνε τή σοΰπα τους, λέει, καί νά βγάλουνε 
τόν περίδρομο. ‘Εμεΐς τά φτωχαδάκια ας πε- 
θάνουμε, σάμπως νά μήν έχουμε ψυχή κ'έμεϊς. 
Κ' ΰσιερις σοΰ μιλάνε περί έλευθερία τών 
λαών καί ξύλα κούτσουρα ! Νά, κάτι τέτοια 
επεισόδια, ρέ μακαντάσαινα, είνε πού σέ κά
νουνε νά κλείν^ς τό σπήτι σου καί νά γένεσαι 
φονηάς καί Μπολσεβίκος—νομίζω; "Επειτα 
έρχεται καί ή άστυνομία καί χράπ! σέ συλλή- 
πτουνε καί κάνεις τά είσόδιά σου στής Κεν
τρικές κάθε τριμηνία, ϊτα ι γιά νά μή χάν^ς 
τό συνήθειο. Έ ,  ςέ κόσμε δολοφόνε, δράμι 
φιλότιμο δέν έχεις άπάνω σου.

Τοΰστησα ένα συλλείτονργο, πού λές, τ’ ά- 
φεντικοΰ σου πού πήγε καπινός! Κ’ είπα νάρ- 
θω εύτοΰ, νάν τονε περ·.αρπάξω άπό τό ζβέρκο 
καί νάν τοΰ πώ :

— Γιατί; ρέ, κουνουπιδόσπορε, τί σούκανε, 
ρέ τρικκέρη, ή Μανιώ μου καί τήν καταδυνα
στεύεις σάν Τσεχοσλοβακία ; Θέλεις νά φάς ; 
"Ανοιξε τά στραβά σου καί τράβα μονάχος 
στήν κουζίνα νά πάρχις τό φαΐ. Θέλεις νά πιής ; 
“Απλωσε τά ξερά σου καί 
πιές. "Όχι νάν τά θέλ^ς · 
όλα στό πιάτο καί νά 
μοΰ κάνεις παρακράτημα 
άπό τό αΐστημα, γιά νά 
πονιόσχις, έλόγουσου, ρέ 
καιάδα...

Ά ς  είνε' σκέφτηκα έ
σεια καί δέ θέλησα νά 
σοΰ κόψω τό μέλλο σου, 
ρέ φιλοπρόοδη. Άλλοιώς 
θάσταινε ψιλή κουβέντα 
μέ τή σκοτώστρα—αμάν,
’Ανάσταση !
r~

J

Τό Βλαμ:άκι 
T H A I < & a y g i l A . t A ·

Μ. Γρηγορίου. Θέλετε νά μάς φονεύση ά- 
ποξάπαντας ό Μητρούσης; — Σβιδόνιν. Πολύ 
μεγάλο. - Π,Βσρδ. Έχρεώθητε μέ δραχ. 7,60. 
Κ. Μακρήν. ’Απόδειξις μετά προηγουμένων 
φύλλων έστάλησαν.— Milton. Στέλλονται τα
κτικά. Καθυσι ερηθέντα έβτάληααν.—Κ. Άβα- 
ράκην. Ό ,τ ι  έστείλατε έδημοσιεύδη.—Μ. Ξυ- 
νόν. Έστάλησαν έχ δευτέρου.—Β. Δήμον. Έ - 
γράψαμεν ταχυδρομικώς.—«’Αγκαθάκι>. Έπι- 
στώθητε μέ τό ύπόλοιπον δραχ. 2,50.

Ελήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. Γ . Κα- 
λιμάνη, Κ. Μακρή, Μ. Michalaki, Σπ. Νίτσα, 
Γ . Θωμάκου, Λούλ. Κ. Βέλιου, Λ. Δ. Βέλιου.

ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1 9 2 θ \ ρ*
«AmourIdeal», «Comte de Morai», «Γκόλ- 

φω», «’Αηδών τοΰ Ζαππείου».


