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ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΗ ΖΩΗ *

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ

Σάν ’Αθηναίος είσορμώνείς τό διαρκώς υπερ
πλήρες τράρ, είσήλασεν ό Αύγουστος εφέτος. 
Πολύ φουριοζος ! Αίματα, διαδηλώσεις, σπασί
ματα, κακό—ό απολογισμός τών πρώτων ήμε
ρών του. Άχ ! Αύγουστε κακέ ! Αύτά έπεριμέ-» 
ναμεν άπό έσένα, ή κανένα μελτεμάκι δροσερό 
ποΰ νά μάς άνεκούφιζε άπό τήν ζέστην είς τήν 
όποίαν τσιτσιριζόμεθαϊ

*** Καί φυσικά μέ αύτόν τόν φλογερόν καύ
σωνα δέν μπορεί παρά όλα τά ζητήματα νά 
εΐνε φλέγοντα. Πρώτον δέ καί καλλίτερον τό 
ζήτημα τοΰ ένοικιοστασίου. Άπό τής δημοσι- 
εΰσεως τοΰ ,νέου διατάγματος, τό όποιον τόσον 
σαφές καί λεπτομερές εΐνε, ώστε κάθε ήμέραν 
δημοσιεύονται καί νέαι τροποποιήσεις έπεξηγη- 
ματικαί, αναρίθμητοι Ιδιοκτήται ύπέβαλον αι
τήσεις έξώσεως τών ενοικιαστών, μέ τήν δικαι
ολογίαν ότι θέ?.ουν νά κατεδαφίσουν τά σπίτια 
των. 'Υπάρχει βλέπετε ύπεράρκεια σπιτιών είς 
τσς Αθήνας, ώστε νά μήν εϊνε σπουδαΐον αν 
κατεδαφισθοϋν μερικά. Συνήντησα ενα γνωστόν 
μου τίλλοντα άπεγνωσμένως καί τάς τελευταίας 
τρίχας ποΰ έναπέμενον είς τήν φαλάκραν του.

— Απειλούμαι μέ ν.ατεδάφισιν, μοΰ είπε.
— Μπρέ μίλα καλά! Άπεδάφισιν θά θέλης 

νά πής πρός τάς αΙωνίους μονάς.
— Όχι χριστιανέ μου! Ό  σπιτονοικοκύρης 

μου θέλει νά κατεδαφίση τό σπίτι του, κατα
λαβαίνεις ; καί κινδυνεύω νά μείνω στούς πέντε 
δρόμους.

— Γιατί πέντε κι’ όχι έξη ;
—"Ωχ άδελφέ! παίζεις μέ τήν δυστυχίαν τοΰ 

δλλου; Μά είνε νά σκάση κανείς μ’ αΰτό τό 
ένοικιοστάσιον!

— Ένοικιοσκάσιον λοιπόν...
— Έ  μά σκάσε έπί τέλους, αδιόρθωτε!
"Εσκασα καί μοΰ ένεπιστεύθη ότι τό μόνον

ποΰ τόν παρηγορεϊ εΐνε πού έλπίζει νά κτίση 
προσεχώς δικό του σπίτι άν ό Θεός τοΰ τά φέ- 
ρη δεξιά. Δυστυχισμένε άνθρωπε! νομίζεις δτι 
«αί ό Πανάγαθος ύπόκειται είς τάς διατάξεις 
της αγγλικής αστυνομίας σάν αμαξάς υποχρεω
μένος νά βαδίζη πάντοτε δεξιά!

*** Άλλο συναφές ζήτημα έπίσης φλέγον, 
εΐνε ή απόλυτος έλλειψις στέγης δι' ανδρόγυνα. 
Ποΰ καί ποΰ ανακαλύπτει κανείς δωμάτια πρός 
ένοικίασιν, δλα ομως προορίζονται στερεοτύ- 
πως δι' έργέιηδες «σοβαρούς κυρίους». ’Εννο
είται ότι ούτε «κύριος» οϋιε «σοβαρός» χρειά
ζεται νά εΐνε κανείς· άρκεϊ νά εΐνε εργένης. 
Άλλά διά τά άτυχή ανδρόγυνα οΰδεμία έλπίς.

— Δέν μπάζουμε γυναίκες ! φωνάζουν βλοσυ
ροί αι σπιτονοικοκυραί.

Λές κι’ έχουν προηγούμενα έναντίον τοΰ 'Υ
μεναίου. Έγώ έάν ήμουν υπουργός τής Δικαι
οσύνης, θά ύπεχρέωνα πάντα διαθέτοντα δωμά 
τισν νά τό έν ι̂κιάζη αδιακρίτως είτε είς εργέ
νηδες είτε μή̂ . Άλλά είπαμε : δέν είμαι ποσώς 
υπουργός κι’ ετσι περνούμε έγώ καλά καί τ’άν- 
δρόγυνα χειρότερα. ’Έμαθα ότι πολλοί γάμοι 
αναβάλλονται άπό έτών τώρα συνεπείς αύτής 
τής έλλείψεως στέγης καί πολλοί νέοι είς τούς 
οποίους παρουσιάσθησαν καλαί εύκαιρίαι ν' 
άποκατασταθοΰν δέν έτόλμησαν ν' ανταλλάξουν 
μέ οΐανδήποτε προίκα τόν πολύτιμον τίτλον 
τοΰ «έργένη» ό όποιος τούς προσπορίζει τού- 
λάχισιον δωμάτιον, δταν έχουν άνάγκην.

Ποΰ κατηντήσαμεν, ώ Εφέστιοι Θεοί!
Ο ΠΥΜ.
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ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΜΜΑΤΙΟΝ

Είς τά Τέμπη άπεφάσισαν νά παραθερίσουν, 
είς τόν Πόρον εύρίσκονται, διότι τήν τελευταίαν 
στιγμήν ή Μαντώ ήλλαξε γνώμην. Άπό τό δω
μάτιον τοΰ ξενοδοχείου πού έγκατεστάθησαν 
ή Μαντώ θά ήτο πολύ περίεργον νά μείνη εύ· 
χαριστημένη. Έν τούτοις, επειδή δέν ύπήρχεν 
δλλο, τάς πρώτα; ήμέρας έκαμεν υπομονήν. 
Άλλά τήν νύκτα αύτήν δηλητηριασμένη κυ- 
ριολεκτικώς άπό τά τσιμπήματα τών κοιτνου- 
πιών άπεφάσισε ν’ άποκηρύξη οριστικώς τό 
δωμάτιον. Ό Κύριος έχων τήν επιδερμίδα 
σκληροτέραν τής συζύγου του έχει λησμονήσει 
τό πρωί τά δήγματα τών κουνουπιών καί δια
βάζει είρηνικώς τήν εφημερίδα, εξαπλωμένος 
είς τό κρεββάτι. Άλλ’ ή Μαντώ δέν τόν άφι- 
νει ήσυχον.

—Σήκω, δέκα ή ώρα !... Σήκω γιατί πρέπει 
οήμερα νά λύσης όριστικώς αύτό τό ζήτημα 
τού δωματίου. Νά πάς νά βρής τόν ξενοδόχο.

—Καί τί θά του είπώ ;
—θά τοΰ είπής οτι τό δωμάτιον μας είνε 

έντελώς μεσημβρινόν κι' έχουμε δλο τό πρωί 
τόν ήλιο μέσα· ότι μάς ύπεσχέθη δταν ήλθαμε,

νά μάς δώσο ενα άλλο μόλις άδειά ση καί δτι 
έχασες τήν υπομονήν σου νά περιμένης. Δόσε 
του νά έννοήση ότι απαιτείς· πές του δτι μας 
έφαγαν τά κουνούπια καί δτι κοντεύομε νά 
πνιγούμε άπό τή σκόνη· δτι έγώ δέν έχω μιά 
γωνία νά τοποθετήσω τά φορέματα μου καί 
σύ μιά ντουλάπα γιά τά δικά σου.

—Δέν μπορώ νά τοϋ πώ οΰτε γιά τά κου
νούπια ουτε γιά τή σκόνη, διότι είς δλα τά 
δωμάτια τό ίδιο εϊνε- καί μέ λίγην προφύλαξιν 
μπορούμε νά προφυλαχθοΰμε.

-  Μήπως έπιθυμεΐς νά στήσουμε συρματο
πλέγματα έναντίον τών κουνουπιών!

—Μήν είσαι υπερβολική!... υπάρχει τρόπος. 
"Οσο γιά τές ντουλάπες, όμολογώ δτι ή δική 
μου μού άρκεΐ.

—-Φυσικά, ή δική σου...
—Μά καί ή δική σου, υποθέτω, μπορεί νά 

σοΰ έπαρκέσο μέ λίγην καλήν θέλησιν! Ή 
μισή είνε αδειανή.

—Πιθανόν, μά δν έπαιρνα μαζί δλα τά φο- 
ρέματά μου, ποϋ θά τά έβαζα;

—Ά ν τά έπαιρνες καλά... άφοϋ δμως δέν 
τά έπήρες ;

— Καί μήπως αύτό άφορφ τόν ξενοδόχον;
Και ή συζήτησις εξακολουθεί είς τόν" ίδιον

τόνον. Ο ΑΤΤΙΚ.
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ΑΙ ΑΡΑΙΟΤΕΡΑ! ΕΑΛΗΗΙ&ΕΣ̂'τ
Οί δυσαρεστηθέντες διά τήν διακοπήν τής 

δημοσιεύσεως καλλονών ας ήρυχάσουν. Μεταξύ 
τών συμπληρωματικώς στάλεισών φωτογραφιών 
ύπήρχον μερικαί άρκετά καλαί, τάς όποιας ένέ- 
κρινεν ή έπιτροπή καί αί όποίαι συνεπώς θά 
δημοσιευθοΰν. Είς τό μεταξύ έξακολουθοΰν 
καταφθάνουσαι καί δλλαι φωτογραφίαι. Τώρα, 
βλέπετε, πού είδαν τήν έπιτυχίαν τοΰ δημο
ψηφίσματος αί ώραϊαι μας, άποφασίζουν νά 
έξέλθουν τής έπιφυλακτικότητός των. Έπίσης 
έξακολούθει ή ψηφοφορία δι’ δλας τάς δημο- 
σιευθείσας σειράς τών υποψηφίων.

Έλαβα τήν φωτογραφίαν σας δ-ίς ’Ακακία 
(Χανιά) καθώς καί τήν Ιδικήν σας δ-ίς Έλίζα 
Ρούφου (είς τό πόστ-ρεστάν υπάρχει δελτάριόν 
μου έπ’ όνόματί σας· ζητήσατε το καί έλάιε). 
Έάν ληφθοΰν καί δλλαι θά ύποβληθήτε μετ’ 
αύτών είς τήν κρίσιν τής ’Επιτροπής.

Ή  ίδική σας δ-ίς Νερ ιϊδα τοΰ Νείλου, ένε- 
κρίθη καί θά δημοσιευθή μετ’ δλλων είς τό 
προσεχές, καθώς καί ή ίδική σας δ-ίς Εύαγγ. 
Χαρ.—"Ολοι οί άναγνώσται είτε συνδρομή ταί 
ε’ίτε μή, έχουν τό δικαίωμα τής ψήφου, δ-ίς 
Μαρίκα Παραδείσου.— *0 ύπό τό ψευδώνυμον 
τέως «Διπλωμάτης» καί ήδη «“Ερασμος* έκλε- 
κτός̂  συνεργάτης τής « Σφαίρα;» μέ πληροφορεί 
ότι ετοιμάζει μίαν σειράν κομματιών πρός ά- 
νάπτυξιν τής καλαισθησίας καί τής συμπεριφο
ράς τών άναγνωστών κ. Α.Ευσταθίου. Τίέπάθατε 
χ. Ν. Άρβανιτ; μοϋ παραπονέθητε δτι μερικαί 
άπό τάς υποψηφίους κρύβουν τά χρόνια των 
καί σάς άπήντησε : «δέν τής ξεύρειε τής γυ
ναίκες;» Τί δλλο ή θέλατε νά σάί άπαντήσω ; 
— Καί αί δύο είνε έξαιρετικά συμπαθητικοί 
κ. Ε. Γνευιέ.—Ευχαριστώ δ-ίς’Αγγ.Διλιανίτου. 
—Μέ αύτήν τήν ελλειψιν τοΰ χαρτιού δέν είνε 
δυνατόν δ ίς «Μαραμ. Λουλουδάκι». — Λαμβά 
νετε άπάντησιν ταχ)κώς δ ίδες Εύαγγ. Κωτ., 
Ήγ. Πελοποννήσου καί Άθ. Βασιλακ.— Όχι, 
κ. Α. Κοντινόπ. —Όχι κ. Λαλάκη.—Όταν έλ
θετε εύχαρίστως, δ-ίς Μαίρη Σμύρνης.—Ό 
διαγωνισμός γίνεται μεταξύ τών άναγνωστών 
κ. Κ. Μανωλεσάκη. Ή  Δ-ίς ΝΟΡΑ

2)ιεάνης ή Όφδα^μο^ορικη
S k jiv iK h  τοϋ κ. £ .  SCapa/in

Διεθνής λόγφ τής φήμης της εγεινε πλέον ή 
καθ’ δλην τήν Ανατολήν, ώς γνωστόν, τελειό
τερα Όφθαλμολογική Κλινική τοϋ ’οφθαλμο
λόγου Ύφηγητού ν. Σπήλιου Χαραμή. "Ολων 
τών έν Ανατολή ’Εθνών καί Λαών προσείλ- 
κυσε καί προσελκύει διηνεκώς τήν έμπιστοσύ- 
νην πρός τό εγχειρητικόν δαιμόνιον τοΰ ίδρυ- 
τοϋ αύτής κ. Χαραμή, δστις μεταξύ δλλων κατ' 
αύτάς, έδέχθη καί τήν έπίσκεψιν τοΰ Προέδρου 
τής έν Άθήναις Άρμενικής Κοινότητος κ. Α. 
Κλιτζιάν τοΰ ένεργώς δρώντος παρ’ ήμΐν είς 
τήν στενωτέραν μεταξύ 'Ελλήνων καί 'Αρμενίων 
σύσφιγξιν. Ό  κ. Κλιτζιάν είχε τήν ευτυχή Ιμ- 
πνευσιν να οδηγηση πρό ημερών πρός θερα
πείαν είς τήν Κλινικήν τοίκκ. Χαραμή έκ τών 
150 μόλις διασωθέντων έκ 2,500 έκτοπισθέντων 
υπό τών Τούρκων Αρμενίων, δεκαπεντάδα ο
λόκληρον Άρμενοπαίδων, πασχόντων έκ δια
φόρων οφθαλμικών νοσημάτων. ’Οθωμανοί, 
Αρμένιοι, Εβραίοι, Σιρβοι καί άλλοι, προσδί
δουν οϋτο) μέ τήν πρός τήν Κλινικήν τοΰ κ. 
Χαραμή εμπιστοσύνην των ταύτην, παρά τόν 
Πανελλήνιον, δν κέκτηται, καί διεθνή όντως 
χαρακτήρα.

^  TO XTOHIS0N ΤΗΣ (Mil! ----

/  ΟΙ Σ Υ Ν Ε Ν Ο Χ Ο Ι  γ
Ή  Λοΰλα άνιοΰσε φοβερά είς τό βάθος τής 

λόζας της, δταν έξαφνα παρετήρησε κάποιαν 
κυρίαν πού τήν έκύτταζεν, αύτήν καί τόν σύζυ
γόν της κατά πολύ επίμονον τρόπον, όχι δμως 
καί «διάκριτον. Ή  κυρία αύτή έφαίνετο νά ύ- 
πήρξεν δλλοτε ώραία καί διετήρει άκόμη κά
ποιαν κομψότητα και γλυκύτητα, τήν όποίαν 
έκάλυπτεν ένα; πέπλος μελαγχολίας. ’Αδιάφο
ρος πρός τήν παράοτασιν, αδιάφορος πρός κάθε 
τι πού τήν περιετριγύριζε, είχε προσηλωμένα 
τά βλέμματά της πρός τό θεωρείον των καί ό 
τρόπος μέ τόν όποιον έκύτταζεν, έφανέρωνε 
μίαν δυσκόλως συγκρατουμένην μνησικακίαν 
καί περιφρόνησιν.

— Πρόσεξε πώς σέ κυττάζει αύτή ή κυρία, 
Σωκράτη, είπεν ή Λοϋλα. Φαίνεται ότι τής άρέ- 
σεις, φιλαράκο μου... Έπρόφερε τάς λέξεις αύ
τάς μέ ήρεμίαν δίδουσαν αμέσως τήν έντύπω- 
σιν ότι ή γυναίκα αύτή ήτο τελείως ξένη πρός 
τόν σύζυγόν της. *0 Σωκράτης έκύτταξε τήν 
άγνωστον, έκοκκίνισε καί άπήντ.ισε προσπαθών 
νά κρυψη τήν ταραχήν του Νομίζεις ;

— Ναί, ναί, είμαι βεβαία πώς τήν γνωρίζεις 
καί σέ γνωρίζει. Μή φαντάζεσαι πώς θέλω νά 
σοϋ κάμω σκηνήν ζηλοτυπίας, άπλώς σέ έρωτώ 
έπειδή τήν ευρίσκω πολύ συμπαθητικήν...

— Καί έπειδή άσχολείται μαζί μας, έ ;
— Μαζύ σου, φίλε μου.
— Έστω μαζί μου, είνε...
— Μήπως καμμία συγγενής σου μακρυνή ;

• — Μή μέ είρωνεύεσαι, είνε κάποια παληά φι
λενάδα... μία παλαιά ιστορία πρό τοΰ γάμου 
μας. . Σέ πειράζει;

— “Ω ! κάθε δλλο !..
Καί ή Λοΰλα έμεινε συλλογισμένη. Όλίγον 

τήν ένδιέφερεν ή διαγωγή τοΰ συζύγου της, είχε 
συνηθίσει πλέον τάς άπιστίας του, φθάνει ότι 
έκράτει κάπως τά προσχήματα· άλλά έκεΐνο 
πού τής έκαμνεν έντύπωσιν ήτο ή άντίθεσις τήν 
όποίαν παρετήρει μεταξύ τής άγνωστου καί τοΰ 
συζύγου της· αύτή είχε τόσον λεπτήν έκφρασιν 
καί έκύτταζε μέ τόσον θάρρος, ένώ αύτός έκρύ- 
πτετο ύπούλως καί μέ μίαν κυνικήν βαναυσό
τητα καί φαντασιοπληξίαν είχε πετάξει έτσι είς 
τόν άέρα τήν φράσιν: «Είνε μιά παλαιά φιλε
νάδα». Ή  τσυαλέττα καίτό ΰφος τής άγνώστου 
έπρόδιδαν κυρίαν υψηλής περιωπής καί βε
βαίως θά τής είχεν είπή ό Σωκράτης δλα δσα 
ελεγε καί είς τήν Λούλαν διά νά τά λησμονήση 
έντελώς κατόπιν... Άλλ’ έκείνη τόν ήγάπα άκό
μη, είς τό βλέμμα της τό μελαγχολικόν διέβλε- 
πεν ή Λοΰλα δτι ή γυναίκα αύτή είχεν ύποφέ- 
ρει έξ αίτιας του θά τήν είχεν έγ καταλείψει, 
θά τής είχε φερθή δσχημα, δμως αύτή τόν ή- 
ι'άπα άκόμη.

Τά βλέμματα τών δύο γυναικών διεσταυρώ- 
θησαν. «Ώ, σάς έννοώ!» είπε τό βλέμμα τής 
Λούλας, καί τής άγνώστου άπήντησε «κι’ έγώ 
σάς λυποΰμαι».

Μετά τό θέατρον, ένφ Σωκράτηί έπήγε είς 
τήν λέσχην, ή Λοΰλα μόνη είς τό δωμάτιον της 
άφήκε τήν έπαναστατη μένη ν ψυχήν της νά έκ- 
δηλώση δλα της τά συναισθήματα καί μία νευ
ρική κρίσις διεδέχδη τήν προσποιημένην ήρε
μίαν της. Καί μέσα είς τήν κρίσιν αύτήν δέν 
ηργησε νά έλθη είς τόν νουν της ό άλλος, ό 
υπομονητικός Κώστας πού τόσον τρελλά τήν 
άγαποΰσε καί τόν είχε τόσον περιφρονήσει. 
Διατί νά μή ζητήση είς τήν άγκάλην ένός δλ- 
λου τήν εύτυχίαν πού δέν είχεν εΰρει είς τόν 
Σωκράτην ;

Τήν έπομένην συνήντησε τόν Κώσταν καί 
συγκατετέθη νά τόν άκολουθήση είς τήν γκαρ- 
σονιέραν του. Καθώς δμως διηυθύνοντο πρός 
αύτήν ή Λοΰλα άντελήφθη μίαν κυρίαν πού 
τούς παρετήρει μέ άλλόκοτον ΰφος.

—Τήν γνωρίζεις αύτήν; τόν έρωτά.
Ό  Κώστας έκοκκίνησεν, άλλ’ άπήντησε μέ 

είλικρίνειαν: —Ναί, εΐνε μιά παληά φιλενάδα.
Τό αίμα έπάγωσεν είς τάς φλέβας της Λού

λας καί τόν ήρώτησε πάλιν μέ νευρικότητα:
—Τήν αγαπούσες ;
—“Ω, δέν βαρυέσαι!...Περαστικά πράγματα... 

δέν ήταν έρως έκεΐνος... καί βλέπων τήν ωχρό
τητα της έξηκολούθησε μέ τρυφερότητα: —Δέν 
πιστεύω νά σ’ έπείραξε αύτό ;

—Αστειεύεσαι, άγαπητέ μου, τόσο κουτή μέ 
νομίζεις ! Άλλά είνε άργά καί πρέπει νά φύγω... 
Όχι, όχι, φίλε μου, καλλίτερα νά μείνωμεν φί
λοι... Ναί, ναί θά ξαναϊδοθουμεν...

Καί έφυγε... Έζήτησε πάλιν καταφύγιον είς 
τό δωμάτιον της καί έκλαυσε τό δνειρον πού 
εϊχεν ά:τοθάνει προτού προφθάσει νά ζήση... Ό 
δνδρας αύτός ήτο δπω; καί δλοι οί δλλοι καί 
ό Σωκράτης είχεν εΰ^ι καλόν ύπερασπιστήν 
τής τιμής του.

Ή  σκέψις μόνον ότι θά ήμποροϋσε νά όνο- 
μασθή καί αύτή «παληά φιλενάδα» τήν έκαμ* 
νά μείνη πιστή ιί; τόν σύζυγόν τη;. ROM£o
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Τήν στιγμήν αύτήν ό ύπηρέτης τοΰ ξενοόο 
χείου έψερεν έντός δίσκου εν έπισκεπιήριον 
μέ τό όνομα «Φίλιπ Γκρίν» καί μετ' ολίγα δευ
τερόλεπτα πρός μεγάλην μου δυσαρέσκειαν είδα 
νά εΙσέρχεται ό “Αγγλος μέ τά γένεια.

Μόλις μέ άντίκρυσεν άνεσκίρτησε καί άτενί- 
ζων τόν φίλον μου: — Μ’ έζητήσατε κύριε 
Χόλμς, είπεν, καί έδέχθην νά έλθω, _άλλά τί 
σημαίνει ή παρουσία αύτοϋ τοϋ κυρίου;

—Ό  κύριος αύτός εΐνε φίλος μου καί συνερ
γάτης, έσπευσε νά συστήση ό Σέ^λοκ, ό Ιατρός 
Γουάτσον, έν γνώσει τής ύποθέσεως.

Ό  ξένος μοΰ έτεινε τήν χεΐρα ψιθυρίζων κά
ποιαν αΐτησιν συγγνώμης καί προσέθεσε γελών :

—Έλπίζω νά μή σάς έκτύπησα, άλλά τί τό 
θέλετε είμαι πολύ εύερέθιστος... Καί τώρα, κύ
ριε Χόλμς, μπορείτε νά μοΰ πήτε πώς άνεκα- 
λύψατε τήν Οπαρξιν μου ;

—Εύρίσκομαι είς συνεννόησιν μέ τήν γη- 
ραιάν παιδαγωγόν τής λαίδης τήν μίςΝτόμπνεί.

—Ά , ναί, τήν Σουζάνναν... τήν ένθυμοΰμαι.
—Και σάς ένθυμεΐται έπίσης. Άπό τής έπο- 

χής τής άναχωρήσεώς σας δι* Αφρικήν δέν 
σάς έλησμόνησε.

—Ά  ! βλέπω γνωρίζετε -καλά τήν ιστορίαν 
μου, είπεν ό Φίλιπ Γκρίν, ώστε περιττόν νά 
σας άποκρύψω τίποτε. Έκεΐνο μόνον διά τό 
όποιον θέλω νά σάς βεβαιο σω εΐνε ότι ούδέ
ποτε ήγαπήθη γυναίκα δλλη είς τόν κόσμον 
δσον ή λαίδη Φράνσις άπό έμένα. Κατ’ άρχάς 
μέ ήγάπα καί αύτή, άλλά τί τό θέλετε ήμην 
πάντοτε λιγάκι δξεοτος, Λαρόφορος καί σιγά- 
σιγά είχεν αρχίσει νά μέ άποστρέφεται. Τότε 
έφυγα διά τήν Αφρικήν καί δταν κατά τήν έ- 
πιστροφήν μου έπληροφορήθην δτι ήτο άκόμη 
άνύπανδρος μετέβην πρός συνάντησίν της είς 
Λωζάννην. Κατώρθωσα νά κερδίσω όλίγον τήν 
έμπιστοσύνην της άλλά καί πάλιν ή Ισχυρά της 
θέλησις ύπιρίσχυσε καί μίαν ώραίαν πρωίαν 
έγκατέλειψε τήν Λωζάννην. Γνωρίζετε τήν με- 
τάβασίν μου είς Μπάντεν καί τήν συνάντησίν 
μου μέ τόν κ. Γουάτσον, τά γνωρίζετε δλα... 
καί τώρα είπέτε μου, σάς έξορκίζω, πού εΐνε 
ή λαίδη Φράνσις ;

—Μή βιάζεοθε, είπεν ό Χόλμς μέ τόνον φω
νής απότομον, πληροφορήσατε με πρώτον ποία 
είνε ή διιύθυνοίς οας είς τό Λονδίνον.

—Εενοδοχείον «Λάγκαμ».
—Λοιπόν νά έπιστρέψετε ε!ς τό Λονδίνον 

καί είς πρώτην μου ζήτησιν νά έλίετε άμέ
σως πρός συνάντησίν μου. Δέν σάς δίδω πολ- 
λάς έλπίδας άφοΰ δέν έχω τίποτε τό θετικόν 
άκόμη, άλλά οάς υπόσχομαι νά πράξω δ,τι 
δύναμαι καί νά σάς τηρώ ένήμερον.

*• ·
Όταν έπεστρέψαμεν είς Λονδίνον ένα τηλε

γράφημα έπερίμενεν είς τήν οίκίαν τού φίλου 
μου, τό όποιον ήνοιξε καί έμεινεν εμβρόντη
τος. Τό τηλεγράφημα εμπεριείχε τάς άκατα- 
λήπτοις δι’έμέ λέξειι : «Σχισμένον ή κομμένον».

—Τί σημαίνει αύτό ; τόν ήρώιησα έκπληκτος.
— Σημαίνει δτι τό τηλεγράφημα, είς τό ό

ποιον σύ οΰδέ κάν έδωκες σημασίαν θά μας 
δώοη την κλείδα τοϋ μυστηρίου.

—Ποιον τηλεγράφημα;
—Αύτό ποϋ σοΰ έστειλα ζητών πληροφορίας 

διά τό αριστερόν αύιί τοΰ Σλέσιγγερ. Έτηλε- 
γράφησα πρός κάποιον πράκτορα καί Ιδού ή 
άπάντησίς του.

—Λοιπόν ;
—Λοιπόν, άγαπητέ μου, αύτό σημαίνει δτι 

έχομε νά κάμωμεν μ’ έναν δνθρωπο πολύ επι
κίνδυνον διότι ό Σλέσιγγερ δέν είνε δλλος άπό 
τόν διάοημον λωποδύτην Χόλυ Πέτερς, τοΰ ό
ποιου ή είδικότης είνε νά έρχεται είς επαφήν 
μέ πλούσιας γυναίκας έξ έκείνων πού τάξει 
δεύουν μόναι καί νά τάς έξαφανίζη διά νά 
σφετερίζεται τήν περιουσίαν των. Ώς έκ τού
του διόλου παράξενον τήν στιγμήν αύτήν πού 
ώμιλοϋμεν, ή ατυχής λαίδη Φράνσις νά εΰρί- 
οκεται θαμένη ζωντανή. "Οπως δήποτε θά τό 
άνακαλύψωμεν... Όλίγη ύπομονή. Μέχρι τοΰδε 
γνωριζομεν δ,τι μάς έπληροφόρησεν ό ξενοδό
χος τού Μπάντεν: ότι δηλαδή ό Πέτερς, ύπό 
τό όνομα τοΰ δόκτωρος Σλέσιγγερ, προσποιού
μενος τον άντιπρόσωπον μιάς χριστιανικής ά- 
δελφότητος τής Νοτίου Αμερικής, καιώρθωσε 
νά έλθη είς στενάς σχίσεις μέ τήν λαίδην καί 
βοηθούμενος ύπό κδποιας σύνεργού του παρέ 
πειοαν τήν λαίδην χαί τούς ήκολούθησε πρός 

-  δ γνωστόν διεύθυνσιν. Μάς μένει νά μάθωμεν 
πού έπήγαν ..

Άπό έκείνης τής ήμέρας ήρχισαν αί έρευναι. 
ΕΙδοποιήθησαν όλοι οί πράκτορες, όλοι οί ά- 
στυνομικοί σταθμοί, όλοι οί αγοραστοί κοσμη
μάτων, άλλ* ό καιρός παρήρχετο χωρίς νά κα-

τορΟώνωμεν νά μάθωμεν τίποτε καί ό Φίλιπ 
Γκρίν άπηλπιζετο. Τίλος μίαν πρωίαν είδα τόν 
Σέρλοχ Χόλμς χαρούμενον καί τοΰ έλεγε:

-  Ό  δνθρωπός μας ήρχισε νά βάζη ένέχυρον 
τά κοσμήματα τής λαίδης.̂  Γρήγορα θά πιαστή.

—θεέ μου! άνέκραξεν ό Φίλιπ, μήπως συ
νέβη τίποτε είς τήν Λαίδην ;

-^Άναμφιβόλως όχι, διότι δν τήν είχαν εξα
φανίσει δέν θά είχαν τό θάρρος νά μείνουν 
εΐε τό Λονδίνον.

—Τότε πώς θά ένεργήσωμεν διά νά τούς 
συλλάβωμεν;

—Χρειάζεται έπιτηδειότης καί πρό πάντων 
φρόνησις. Πιθανόν ό Χόλυ Πέτερς νά ύπάγη 
έκ νέου είς τόν ’ίδιον ένεχυροδανειστήν καί έν 
τοιαύτη περιπτώσει θά συνεννοηθώ μαζύ του 
καί θά τόν παρακαλέσω νά σάς έιτιτρέψη νά 
χρυφθήτε είς τό γραφεΐον του καί μόλις Ιδήτε 
τόν Πέτερς νά τόν παρακολουθήσετε μέ μεγά
λην προφύλαξιν, ώστε νά μάθωμεν ποΰ κατοι
κεί. Ιΐροσοχή δμως, άποφύγ=τε πάν βίαιον μέ
σον διότι τά χάνωμεν δλα. θά μοΰ δώσετε τόν I 
λόγον σας δτι δέν επιχειρήσετε τίποτε περισσό- ! 
τερον άπ’ δ,τι σάς λέγω.

Δέν παρήλθον τρεις ήμέραι καί εΐδομεν καί 
πάλιν τόν Φιλιπ Γκρίν, άλλά τήν φοράν αύτήν 
τό πρόσωπον του έλαμπε ν.αί μετά βίας έκρυπτε 
τόν ένθουσιασμόν του.

— Τούς έπιάσαμεν έπί τέλους I άνέκροξε καί 
έπειδή ήρχισε νά μάς λέγη περιττάς λεπτομε
ρείας ό Σέρλοκ τόν διέχοψε καί τόν παρεκά- 
λεσε νά διηγηθή συντόμως τά διατρέξαντα.

—Δέν ήλθεν ό Χόλυ Πέτερς, είπεν ό Φι?απ, 
άλλά ή σύζυγός του καί ήννοήσαμεν δτι ήτο 
αύτή διότι έφερε τό δλλο σκουλαρίκι άπό τό 
ίδιο ζεύγος.

—Πώς είνε αύτή ή γυναίκα; ήριότησεν ο 
Χόλμς πάντοτε άτάραχος.

— Υψηλή καί χλωμή.
—Αύτή είνε, λοιπόν ;...
— Λοιπόν τήν ήκολούθησα καί τήν είδα αί

φνης νά εΙσέρχεται εί<: ένα φερειροποιεΐον.
Μία ελαφρά σύσπασις τού προσώπου τοΰ 

ϊέρλοκ μοΰ έδωκε νά εννοήσω δτι άπέδιδε με
γάλην σπουδαιότητα είς τήν εΐδησιν ταύτην 
καί έγώ πού έγνώριζα καλώς τόν χαρακτήρα 
του δέν δργησα ν’ άντιληφθώ δτι άνησύχέι.

—ΕΙσήλθον καί έγώ, έξηκολούθησεν. ό Φίλιπ 
καί τήν ήκουσα νά λέγη πρός τον υπάλληλον: 
«Μά γιατί άργεΐτε τόσον !» Ό  δε ύπαλληλος 
τής άπήντηοε: «Νοί, ένομίζ·μεν ότι θα ετε- 
λείωνε γρηγορώτερα, άλλά ήργησεν όλίγον 
διότι έγβινε, βλέπετε, ξεχωριστή έργασία». _’Ε· 
κινήθη δμοις ή περιέργεια τής γυναικός όταν 
μέ είδε καί ήναγκάσθην νά ζητήσω κδτι καί 
νά φύγω.

—"Ωραία, έπεδοκίμασεν ό Χόλμς. “Επειτα ;
— ’Ολίγα λεπτά βραδύτερον έξήλθε καί έφο- 

βείτο, φαίνεται, διότι έκύτταξε τριγύρω της, 
άλλά ήμουν κρυμμένος όπισθεν ένόί δένδρου 
καί δέν μέ είδε. Τότε έφώναξεν ένα αμαξάκι, 
είχα τήν τύχην νά εΰρω κ’ έγώ δλλο ένα καί 
τήν ήκολούθησα. Τό άμάξι της έστάθη είς τήν 
όδόν Πούλτνεϊ 36, έστάθη ν καί έγώ όλίγον 
παρέχει καί έδιωξα τό άμάξι.

■—Είδατε τίποτε δλλο ;
—Σταθήτε, έπερίμενα έκεΐ μιοήν ώραν καί 

τήν στιγμήν πού έτοιμαζόμην νά φύγω είδα 
αίφνης νά σταθμεύη έξωθεν τής οΙκίας μία 
μεγάλη άμαξα άπό τήν όποίαν έχατέβησαν δύο 
δνθρωποι κρατώντας ένα μεγάλο κιβωτιον άνά 
χεΐρας. Έπλησίασα όλίγον καί τί νομίζετε δτι 
ήτο τό χιβώτων; ένα φέρετρον!

—Ά  ! ,
—Πρός στιγμήν έκαμα νά όρμήσω, άλλά έ- 

νεθυμήθην τήν ύπόσχεσιν πού σάς έδωσα καί 
έσπευσα νά έλθω είς σάς.

—Εύγε ! άνέκραξεν ό Χόλμς ένφ συγχρόνως 
έβγαλε τό σημειωματαριόν του καί εγραψε 
κδτι. Τώρα πρέπει νά ένεργήσωμεν τάχιστα. 
Πηγαίνετε αύτήν τήν σημείωσιν είς τόν διευ
θυντήν τής Αστυνομίας, θά φέρη μερικάς 
δυσκολίας, άλλά υποθέτω ότι τά σκουλαρίκια 
εΐνε άρκετή άπόδειξις έπί τοΰ παρόντος.

 Μά άν έν τφ μεταξύ δολοφονήσουν τήν
λαίδην; τό φέρετρον άναμφιβόλως προορίζε
ται δι’ αύτήν. _  ,
. —Δέν θά χάσωμεν ούδέ στιγμήν, κύριε Γκριν, 
μείνατε ήσυχος! Σάς έγγυώμαι έγώ, πηγαίνετε. 
Κι’ έμεΐς, Γουάτσον, τρέχομεν άμέσιος είς τήν 
όδύν Πούλτνεϊ. < _

Έπήραμεν μίαν άμαξαν καί καθ’ οδον ο 
Σέρλοκ Χόλμς μοΰ έλεγε: — Είνε φανερόν οί 
δύο τυχοδιώκται κατώρθωσαν νά οδηγήσουν 
είς Λονδίνον τήν λαίδην, τής κατέσχον δλα τά 
γράμματα χαί τήν ένέκλεισαν είς ένα σπίτι ώς 
αΙχμάλωτον. (Ακολουθεί)
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μου πιστεύει πιθανώς 
δτι τοϋ είμαι πιοτή,διότι 
λέγει οτι βλέπω πάντοτε 
ολονς τούς ανδρας ώς 
τέρατα. Άπατάται.Τούς 
άγαπώ δλον£, απ’ έναν- 
τίας, χωρίς διάκριοιν 
χαί τους άγαπώ περιο- 
οότερον ϊοως απ' αύτόν.
■ <*Ημονν δεχατιονά- 
ρων χρόνων χαί χάτι 
μηνών οταν μέ ένυμ- 

φεύΰη. Ή ο ϋ Μ η ν  άπό τότε μίαν άποοτροφην 
απέναντι τ ον, την όποίαν ονδέποτε χατ<ορΰ(ύοα 
νά κατανικηοο). Ε ίχα ώς τόσο χαρδίαν^ τρνφεράν 
χαι ενχολα διδομενην* μόνον πον' δεν ημπορονσα
νά χαϋορίσω εις ποιον έπρεπε νά την δωσω. Α
γαπώ ολονς τονς άνδρας, μόνον όμως όσον χρειά
ζεται ν9 άρχίσ[) χαι νά άχϋη εις πέρας μία μιχρά 
ερωτιχη σχέσις. Ύ πο τοιοντονς όρονς ποτε δεν 
ήμπόρεσα νά δοκιμάσω ίχεινο το όποιον λέγονν 
«μεγάλα αίσ&ήματα» και &ά μον αρκέσγ} νά σάς 
Ιξομολογηΰώ τό πρώτον μον επειοόδιον τοϋ οποίον 
ολα τά άλλα εΐνε σχεδόν άντιγραφαί.

€ Μήνας σχεδόν ειχε περάσει αψοτον ημονν 
νπανδρενμένη' ενα άπόγενμα, χαΰώς ενρισκόμονν 
μόνη είς τό δωμάτιον μον, εσνΧλογιζόμονν μερικά 
παιχνιδάκια, αρκετά γελοΐα1 πον μον εκανε ο κν· 
ριος σνζνγός μον *Επειδή ή πείρα δεν με «Γχβ 
διδάξει άκόμη, τόν Iνόμιζα πολν γελοϊον, και 
ί^μονν εξαιρετικά περίεργος νά μά&ω άν δλοι οί 
άνδρες κάνονν είς τάς γνναϊκας τά ϊδια αστεία 
παιχνιδάκια. Ή  ενκαιρία ενρέϋηκε γρήγορα,διότι 
εινός όλίγον ήλ&ε κ ι* ε μείνε μερικάς ήμέρας εις 
τό σπίτι μας ενας νέος εξάδελφός μον απο την 
εξοχήν, γεμάτος αϊμα και δνναμιν. Δεν ήργησε νά 
εννοήσγ] τι ήϋελα νά μον διδάξω και μόϋ τό εδί- 
δαξε πολν καλλίτερα άπό τόν κνριον ονζνγόν μον.
* Ομολογώ δτι εμεινα έν\Μονοιασμένη και ετσι δι
καιολογούμαι διατ'ι είς τό μέλλον δεν παρελειπα 
ενκαιρίαν νά διδάοκομαι εκείνο πον ειχα μαΰει 
η δη, διά νά πλοντίζω τήν πείραν μον.

*Κ αΰ ’ δλον τό διάστημα τής διδαοκαλίας μον 
ώς τ όσο, παρετ ήρησα δλοι οί άνδρες δεν εχονν 
τάς ιδίας φνσικάς δννάμεις' εις άλλονς ή φνσις 
εχει (patfj πολν φιλάργνρος, ενώ εις άλλονς πολν 
γενναιόδωρος. Αν μ έρωτήσετε) da οάς εμπι- 
στεν&ώ δτι προτιμώ τονς δεντέρονς. ΙΙαρετηρησα 
έπίσης και κάτι άλλο πολν παράξενον οί άνδρες, 
ένώ γενικώς βιάζονται καί εινε μέχρι Φρασντητος 
ορμητικοί δταν πλησιάζονν μίαν γυναίκα, ολη η 
φούρια των^έξαφανΐζεται άμέσως μόλις έπιτνχονν 
έκεΐνο πον ϋέλονν. Μία φίλη μον, κνρια ηλικι
ωμένη, μον έλεγεν δτι ανιό εϊνε φνσικον, διότι η 
βιασύνη τών άνδρών οφείλεται άποχλειστικώς εις 
τόν πό&ον των, και μόλις ό τιόϋος των ιχανοποι- 
ηϋ\], παύει και ή όρμή των.—Και διατί σάς π α 
ρακαλώ, τήν ήρώτησα, οί πόθοι των νά εξατμί- 
ζωνται μαζί με τήν Ικανοποίησίν των ;— Διότι+ 
άγαπητή μον φίλη, μον είπεν ή ήλικιωμενη χν- 
ρία, εισϋε μία γνναΐκα καί εινε φνσικον νά μήν 

j έξαντλοννrat τόσον ενκολα α ί έπιϋνμίαι σας* οι 
πτωχοί δμως άνδρες μόλις ή φωτιά των ίξατμι- 
οϋγι, παραδίδονται κα τ ’ άνάγκην ή είς τόν νπνον  ̂
ή είς ενα είδος δικαιολογημένης άδιαφοριας.— 
λοιπόν, αντό τό έ·&εωρονσα ώς ενα φρικτόν ελάτ
τωμα, τό όποιον ονδέποτε εσνγχώρησα είς τονς 
άνδρας, και μάλιστα έΰνμωνα εναντίον των. Γ ι αν
τό ό κύριος σύζνγός μον ενόμιζεν δτι τονς 
ωρώ δλονς τέρατα. 9Α φ 9 δτον δμως ή καλή μον 
ήλικιωμένη κνρια μοϋ τό εξήγηοεν ώς φνοιν,όν, 
τονς επιτρέπω μεν νά κοιμώνται, νπό τόν δρον 
δμως νά μήν καταχρώνται τοϋ νπνον των καί τής 
νπομονής μον...»

Τό πνενμα τής έποχής, όμιλονν διά τον στόμα
τος τής εντιμοτάτης κνρίας Ανδή, απαιτεί δταν 
μία γνναϊκα άπατά τόν άνδρα της, και ό άνδρας 
της τήν άνακαλνψη και τήν παρακαλέογι νά τ ο ν  
άδειάσγι τή γωνιά, αν τή πρέπει νά φονενογι τόν 
ερωμένον της. Φαντασϋήτε τι μακελλειό &ά έγί- 
νετο, άν ή ανωτέρω έξομολογον μένη κοκκέχα κυ
ρία άπεφάσιζε νά θέση είς εφαρμογήν τήν καινό- 
φανη θεωρίαν εναντίον δλων τών διατελεοάντων 
ερωμένων της ! Οντε πολνβόλον δεν θά τής ίφΰανε.

ΕΡΑΣΜΟΣ

Ό  ά τόμος της «Σφαίρας* χαρτόδετος, πω
λείται είς τά Γραφεία μας άντί δραχμών 12.



(RJt Λ Ο Γ Ο Τ 6 Χ Ν Ι Κ Η  S € A I S  n i i
T O Y  Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  BA Α χ ο V

χ’χ’ Λ . ι ’ c:> Γ α  x o v  α ί ·ρ«.έ
Ta B p a b e v c e n t a  Α ι η γ η μ α τ α

Κατέβαινε κατά τό ηλιοβασίλεμα άπό τήν 
πλαγιάν τοΰ έρημου βουνού σχεδόν άφ'ηρημέ- 
νος. Τόν είχανε μεθύσει με τό τραγούδι τους 
Τά πουλιά τοΰ λόγγου καί ό ψίθυρος τοΰ γάρ
γαρου νεροΰ μέσ' στις άπόιομες χαράδρες τοΰ 
βουνού. Πόσες φορές δέν βρέθηκε έδώ καί 
δέκα χρόνια τήν ίδια ώρα στήν ϊδια θέσι τοΰ 
βουνού μαζί μ’ έκείνην, πού καθώς τώγραψεν 
ή μάννα του τοΰ τήν έπήρε ή τύχη, τήν έ*αμε 
τρελλή ! Πόσες φορές ή έρημες εκείνες ρεμα
τιές δεν ακούσανε τά μυστικά λογάκια τής αγά
πης ποΰ ψιθυρίζανε ό ενας στόν άλλον !

Έπλησίαζε στην ώμορφη βρυσούλα τοΰ βου
νού όταν άπό μακρυά ακούστηκε ό σκοπός κά
ποιου παθητικού τραγουδιοΰ. Τοΰ φάνηκε σάν 
κάπου νά είχε άκούση έ*εΐνο τό τραγούδι. ’Αφού 
προχώρησε ̂ λιγάκι, θυμήθηκε οη τό τραγου
δούσε τήν ώρα έκείνη πού τήν απεχαιρέτισε. 
Σέ λιγάκι έφθασε στή βρυσούλα -κι’ έκάθησε 
κάτω άπό τόν πελώριο πλάτανο γιά νά ξεκου- 
ραστή.^Τώρα τό τραγούδι .ακούστηκε πολύ κα
θαρά. 'Ηταν τό ϊδιο έκεΐνο τραγούδι πού είχε 
τραγουδήσει έδώ καί δέκα χρόνια. Δέν έκρατη- 
θη*ε· έσήκωσε κι’ εστρεψε τό βλέμμα του παν
τού γιά ν’ άνακαλύψρ τόν πονεμένο τραγουδι
στή τής ερημιάς. Δέν άργησε νά τόν εύρη I 
Επάνω στόν αντικρυνό βράχο μιά γυναίκα μέ 
ςεπλεκα μαλλιά, ποΰ τα χρύσωναν ή τελευταίες 
ακτίνες τού ήλιου, τραγουδούσε κυττάζοντας 
πολύ μακρυά, στό βάθος τοΰ δρόμου. Έπλη
σίασε καί τήν έκύτταξβ πολλή ώρα. Τά χαρα
κτηριστικά της ήταν όμοια. Έκείνη νά "ήταν 
τάχα ; Τί δυστυχισμένη πού θα ήταν ! Ή μορφή 
της άγριεμένη, τά ρούχα της καταξεσχισμένα 
κι η φωνή της φανέροινε εταν πόνο βαθύν.

— Κόρη μου, δέν κατεβαίνεις κάτω ; τής είπε.
Εκεινη εκοψε τό τραγούδι της καί τόνέκΰτ-

ταξε μέ μιά ματιά πολύ άγρια καί τοϋ είπε:
—Τι θέλεις, σύ ξένε διαβάτη ; "Αφισέ με νά 

τραγουδώ τή χαμένη μου άγάπη !
Τώρα τήν έγνώρισε. Ήταν έκείνη!
, Κατέβα κάτω, κόρη μου, κι’ έγώ σοΰ 

φέρνω χαιρετίσματα άπό τήν άγάπη σου.
~ e fvei Μ·ή μέ κοροϊδεύεις, τ’ άποκρίθηκε. 

Η αγαπη μου μ’ άρνήθηκε· μοϋ τό γράφει έδώ 
στο γραμμα.

Τού είπε καί τοϋ έβγαλε μέσα άπό τά στήθη 
της ενα γράμμα, πού έφερνε έπάνω του τά 
'Χ'Ί της πολυκαιρίας.

—Κοί τί σού γράφει, κόρη μου, στό γράμμα;
— Εγω γράμματα δέν ξέρω, τ’ άπονρίθηχε, 

μα οποίος μοΰ τό διάβασε μοϋ είπε πάντα τά 
ιδια; πώς μ’ άρνήθηκε ή άγάπη μου! Νά. διά
βασε το καί σύ.

Καί κατέβηκε άπό τό βράχο καί τοϋ έδωκε 
το γραμμα. Τό̂  έπήρε στά χέρια του καί είδε 
πράγματι οτι εγραςιεν έκεΐνο πού τοϋ είπεν.

ποιός σοΰ τώδωχε τό γράμμα ;
— Μοΰ τώστειλβ ή άγάπη μου μαζί μέ τό 

γραμμα τής μάννας του. Αύτό μοϋ άφησε γι’ 
αναμνησι τής χαμένης άγάπης μου.

ί11** °™ μυαλό καί παρ’ όλί-
Υ?* , τ<ϊ  *Χονε· Φανερώθηκε μπροστά του I 
ολοκληρο ενα σατανικό σχέδιο πού καταοτρώ- ' 
υηκε για νά τόν χωρίσω άπό τήν εύτυχία του.
, “ " “Ρ1) Μ®υ. τής είπε, ή άγάπη σου δέν σ' 
αρνηθηκε ! “Αλλος σοϋ έγραψε αύτό τό γράμ
μα! Ποτε ή άγάπη σου δέν σ’ έλησμόνησε ! 
ϋγω είμαι ή αγάπη σου !

—Μέ κοροϊδεύεις, ξένε ! Δέν σέ πιστεύω!
—Δεν γνωρίζεις τον παληό σου άγαπητικό;
Εκεινη έφάνηκε πολύ σκεπτική."Επειτα άπό 

πολλή ωρα τοΰ είπε : '
—Πάνε τόσα χρόνια !
Καί πάλι έγινε σχεπτική. Έξαφνα σήκωσε 

το κεφαλ. και τόν έκύτταξε καί παλι τό κατέ
βασε. Έφανηκε σαν νά άνακτοϋσε τό μνημο- 
νικο της μά καί πάλι έζαλίστηκε.

j Δέν θυμάσαι, κόρη μου, πού σ’ έφίλησα 
για πρώτη  ̂ φορά- τής εΤπε—έκεΐ κάτω στά 
πυκνά πλατανπ; —Ναί, μπορεί!

ήταν _ ή άπάντησίς της καί έξηκολούθησε 
βυθισμένη στας σκέψεις της. Είδε πώς μέ τάς 
ερωτήσεις του δέν μποροΰσε νά κάμβ τίποτα κ’ 
εσυνεχισε τό τραγούδι, πού έκείνη είχεν άφίσει 
στη μεση. Έξαφνα έφάνηκε πώς έρχόταν στά 
λογικά της. Ξεπετάχτηκε καί τόν άγκαλιασε μέ 
ολη τή δυναμι της

~  Α, αύτό τό τραγούδι μονά/α ή άγάπη μου 
το ζερει! τοΰ είπε. Σύ ήσουν ή άγάπη μου!

„Τό λογικό τής είχε έλθει κι’ αμέσως ήσθάνθη 
κάποια ντροπή γιά τήν κατάοτασι στήν όποία 
βρισκότανε. Μ αυτό δεν ηταν τίποτα μπροστά 
ατην ευτυχία τους. Καί γιά νά τήν έχουν πάντα 
συντροφιά τό ιδιο έκεΐνο βράόυ έφύγανε μα- 
*βυ« άπό τό χωριό, τό χωριό πού θέλησε νά 
σ*οτωσΐ) την αγάπη τους μέ πολύ κακούργο 
τρόπο. ΜΙΜΗΙ ιμαλεβος

ΤΟΥ Κ.  Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο ν  Βλ£ΙΛΙΚΟΥ)

X IO IM IZ H V L E IM M  Ν Τ Ρ Χ Χ Α
Πλατια τό χιόνι στρώθηκε οέ κάμπους και σε δάση 
γιάλινα κάστρα τα βοννά, λευκό όνειρον ή πλάση. 
Κι απάνω τους βαθειά, βονβή νυχτιά παταγωμένη 
δεν αναδεύεται κλαδί, πνοή δέν ανασαίνει,
Οΐτε προβάτου βέλασμα, ουτενα κλάμ-χ γκιώνη, 

ηαντον ενα οάβανον απλώνεται τό χιόνι. 
απ,° στήν άπειρη κ ι’ άλαλη αύτή κρυάδα

τ’ αχνό φεγγάρι δλότρεμο σα νεκρική λαμπάδα, 
(Ά π ό  τά «Τραγούδια τής *Ερημιάς»

°  Χ Ο Ρ Ο Ε  Τ Ω , ΐ ν  Ι Σ ί Κ Ι Ω Ι Ν Γ

Μήν άκοΰς έπάνω 
τήν αστροφεγγιά 
μήν άκοΰς τί νεύει- 
μά έλα δώ κονβά μας, 
έλα μήν άργής 
στή συντροφιά μας.
Μήν αχούς τριγύρω, 
ή λευκή νυχτιά 
μή σέ ξεπλανεύΐ)· 
μά έλα δώ κοντά μας 
έλα μήν άργϋς 
σιή βαθειά σπηλιά μας.
Εϊνε άπάνω τ’άστρα 
πνεύματα κακά 
λάμιες τής ψυχής, 
ίλη δώ κοντά μας 
έλα μήν άργβς 
στό ξεφάντωμά μας.
Κι' έχει τό φεγγάτι 
σπείρει στις όχτιές 
μάγισσες ξωθιές· 
έλα άνάμεσό μας 
έλα μήν άργής 
στόν παλιό χορό μας.
Σούστησαν στά κλίόνια 
γήτεμα γλυκό 
οί κακές τ’άηδόνια· 
μά γιά μας μιά γλαύλα 
άπ’ τά ερείπια έκεΐ, 
μήν ανατριχιάζεις 
παίζει μουσική 
πιό νοσταλγικί)· 
σέρνει τό χορό μας 
στόνάργό ρυθμό μας.
Μήν άνατριχιάζ^ς! 
έλα δώ μέ μάς, 
θά οέ νανουρίσομε 
πού νά μήν ξυπνάς· 
έλα, θά σέ πάρωμε 
πάντα σύ»τροφό μας 
στό μακρύ κι’άτέλειωτο 
στόν αργό χορό μας.

ν Από ιούς «Βραδινούς Θρύλους»)

Ε Ι Μ Α Ι  Δ Ι Κ Η :  S O V
Ά ς μέ θωπεύρ ή ματιά σου, γιατί τήν νοιώ · 

θω νά γλυστρά επάνω μου σάν πνοή λουλου
διού μαγευμένου άπ’ τήν ποίησι τής άγάπη c μαί.
„ Τά μάτια̂  σου, αγαπημένε, είνε γιά μένα ή 
οασις στήν όποίαν ύστερα άπ’ τόν κάματο τής 
αγωνίας βρίσκω τή γαλήνη τής ψυχής μου κι’ 
άν κάποτε σκιές άμφιβολίας σκιοζουν τόν ήλιο 
τής άγάπης μας χάνονται στ’ άντίκρυσμα τών 
όλογάλανων θωπευτικών ματιών σου.

Είμαι δική σου, τό ξέρεις. Στά χέρια σου 
είμαι ενα κομψό πραγματάκι κι’ όπω; 6 κα
πνός τοϋ σιγ -ρέττου σου μπορώ νά διαλυθώ 
στόν παροξυσμό τοϋ πάθους μου, άν σύ τό θέ
λησές, κι όμω?, ξέρω πώς δέν είμαι γιά σένα 
τίποτα περισσότερο από μια απόλαυσι, όπως τό 
σιγαρέττο σου, γ.&τι πού δέν μπορείς νά τό 
στερηθής, γιατί συνήθισες νά τό δοκίμαζες.

’Αφέντη μου, δεσπότη τής ψυ/ής μου. Μίλα 
μου. Ή  φωνή σου μοιάζει δοξαριά βιολιοΰ 
στά χέρια εμπνευσμένου βιολινίστα, κ’ ή μελω
δία της μέ ρίχνει σ έκ.ττασι ύστερα άπό στιγ
μές ερωτικής παραφοράς.

’Αφέντη μου, σέ σένα πού μ’ έμαθες νά ζώ 
καί ν’ άγαπώ, σέ σένα άνήκω καί θάθελα νά 
μπορούσα ν απιστήσω γιά νά νοιώσω τά νύχια 
τήζ ζήλειας σου στήν σκλάβα *ψυχή μου καί νά 
πεθάνω άπ’ τά κτυπήματά σου ένώ στά χείλη 
μου νά λιποθυμά τ’ δνομα πού σύ μ’ έμαθες 
νά προφέρω.

Τρελλέ  ̂ερωτευμένε, δταν τά χείλη σου συσ.ιφ 
ό πόθος ένός φιλιού ποθώ κ’ έγώ νά ξεψυχήσω 
σιμά σιά χείλη έκεΐνα πού μ'έψαυσαν καί τά- 
νοιωσα νά τρέμοτ<ν άπ' τήν ήδονή τοϋ ερωτι
κού φιλιού μα-.

Δεν είμαι για̂ σενα τίποτα περισσότερο άπό 
μιά άπόλαυρι, όπως τό σιγαρέττο οου, κι’ ομοος 
σύ ειοαι γιά μένα τό παν καί κδτι περισσό
τερο ακόμα. Δ-ίς Φρον-Φρον

Δέ μ’ άγαπάς, δέ μ’ άγαπας ! 
θαρεΐς κακό μοΰ κάνει;
Σέ β/̂ πω... είμαι βασιληάς !

Μέ φτάνει!
Λέ μ’ άγαπάς. Τό σιό μα σου
τό λέει κ ι’ όρκο πιάνει·
άς τό φιλούσα μιά φορά !

Μέ φτάνει!
** *

Τό κόκκινο σου μάγουλο 
φλογίζει, καλοκαίρι· 
μά τή μικρή σου τήν καρδιά 
παγώνει τοΰ βορρηά πνοή.
ΑΪ! πώς θ’ αλλάξουν οί καιροί,
χρυσό μου περιστέρι!
Θά χειμωνιάστ) ή δψι σου

" καί ή καρδιά σου θά καή !
** *

Μοΰ πάγωσες μέ τό φιλί τάχεϊλι, 
φίλοι το παλι.·. φίλα νά τό γιάν ς̂ 
κι’άν δέντελειιόσχ), μάτια μ >υ,ως τό δείλι 
έχεις καιρό, μή βιάζεσαι, προφτάνεις.
Έχεις καιρό. Ή νύχτα είνε δι*ή σου, 
δικη σου όλη—γιάτρι ίσα χρυσή !
ΤΙ δέν μπορεί νά γιάν-y ενα φιλί σου 
σέ μιά νυχτιά.. Τό ξέρω γώ καί.σύ!

(Μετάφρασις)

I ί  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ j
  Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ  Μ ΟΥ

Το λιγερο κορμάκι της χιλιους κανμούς μ'άνάβει 
τα φλογερά ματάκια της πολΰ μέ μαγνητίζουν, 
τά ώχρα τά μάγουλά της
ποΰ πόίε-πότε τής φωτιάς το χρώμα τά φλογίζει 
ζητούν τά χείλη μου γλυκά γλυκά νά τά φιλήσουν .
Το λιγερό κορμάκι της ανοιξι συμβολίζει 
μέ τά ώμοοφα λυγίσματα σάν στάχυ πού χαϊδεύει 
ζέφυρος π' άπχλά περνά. Αύτή ειν' ή άνοιξΐ μου 
που^τή ζωη μον μόνο αύτή στόν κόσμο τήν μαγεύει. 
Τ'ίομορφο τοτριαντάφυλλοάλλοίμονο άνφ&ονησοννΐ 

2 8 —6—920. Μήνας Κ ορνάρος

Μ  Θ  Ε  Λ  Α  -----
ΙΙΟελα ναχες μια καρδια που μέσα νά χωροΰσε 

τήςφλόγες τήςάγάπηςμου π ’άνάβουνστήνκαρδιάμου 
κι ήθελα ναχες μια ψυχή που νά μέ συριπονονσ ε 
και νάταν ή συμπάθεια της γλυκειά παρηγοριάμον.
"Ηθελα νααουν χαραυγή και τό χαμόγελό σου 
αυγερινός οτά κάλλη σον, σιό χείλη σου κοράλλι, 
κι’ή&ελα τά ματάκια σου, τό βλέμμα τό γλυκά οον 
πάντα κρυμμένα νάητανε νά μήν τά βλέπουν άλλοι.

Κ . Π απ αη αναγ ιώ του
■ ~  Μ Λ . —

Μπρός στό σκοτάδι τής νύχτα; πού άποτρα- 
βιέται πάν’ άπ’ τή θάλασσα σάν λικνίζει στήν 

| αύρα τ’ άνάλαφρα κυματάκια της, κυρία μέ 
| χρυσά μάτια, είσαι ή Αύγή.

Μπρός στόν πελώριο σκόπελο τής άγωνίας 
πού απλώνει βαρυ; στόν ούοανό δταν βασιλεύς 
ό ήλιος κυρία μέ τις άργές κινήσεις, εϊσ’ ή Χάρι 

Μπρός στούς σκοτεινούς ορίζοντας καί στις 
φαιές ομίχλες δπου ή μέρα φαίνεται μόλις, σάν 
κλαΐν οι άγγελοι ψηλά, κυρία μέ φωτεινό γε
λοίο, είσαι η Χαρά. Γιώ ργο ς Τ ονφ εζής

—  Ε Β Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Β Ι ε  -----
θέλω να αον πώ κάτι... ξέρεις ; οταν σέ βλέπω 

κάτι αισθάνομαι, κάτι τι μέ σέρνει κοντά σου μα  
δέν καταλαβαίνω γιατί· τϊ ζητώ δέν ξέρω.

θέλω  νά φύγω καί δέν μ άφίνεις. Πολλές φ ο
ρές μέ διώχνεις .Φεύγα» μου λές, μά πάλι μέ τό... 
δεν ξερω πώς νά τό πώ, μέ σέρνεις κοντά σου, 
σάν τό μαγνήτη ποΰ τραβάει τό σίδερο, μέ μιά τ έ 
τοια δρμή μέ τραβάς.

Αισθανομαι οτι πονώ, μα δεν ξ^ρω τι νά σον 
ζητήσω. Να σοϋ πώ ; κάτι εννοιώσα. μά δέν ε ί
μαι βέβαιος γι' αυτό πού θ ά  σοΰ πώ, φοβούμαι 
μή μέ πάρ-ij; γιά τρελλό.

Μα παλι δεν μπορώ θ ά  σού τό είπώ, "Οταν 
σ αντικρυζο)ι νοιώθω τό στήθος μου νά και)y, 
ή καρδιά μου νά χτυπά πιό γρήγορα, σάν νά πρό - 
κειται ν ΐ ο.-ιάσβ . Τά χείλη μου οτεγνά, τρεμουλια- 
οτα, νέλοννε να κολληοονν οτά δικά οον, για νά 
ρουφήξοννε τήν νγρή ήδονή ποΰ θ ά  οβύογι τή 
φλόγα τονς. Και τό κορμί μον νά σμίξη μέ τό 
δικό σου, τόσο πολΰ πού νά μή ξεχωρίζω τό iva 
από τό αλλο. Κι ετσι κ * οί δύο γερμένοι σέ που- 
πονλένιο στώμα, θαρρώ πώς θά ξονανρω τήν 
πρώτη μου ησνχια. Ή  καρδιά νά πάψη το γρή- 
γορο χτύπο της, τά στηθη.μον να δροσισθονν m<W 
τά πόδια νά παύαονν >a τοέμουνε

Μασσαλία ' . Π. Μπεναρδής.
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ο  E S O P I S T O

Μέ τά τρυγόνια άνεφάνη καί ό Σακκουλές, 
κατόπιν μακράς έχλείψεως. Τόν είδα είς τήν 
πλατείαν τού Συντάγματος μέ τόν παρδαλόν άπό 
ποικίλα καί αλλεπάλληλα έμβαλλώματα ιματι
σμόν του, μέ τήν άπαραίτητον ράβδον, τήν ό
ποιαν κρατεί ύπό μάλης διά ν’ αμύνεται κατά 
τών σκύλων καί τών άν&ρώτων. Μόνον ή πήρα 
τού λείπει διά νά παρουσιάζω πλήρη τόν τύπον 
τοΰ άρχαίου κυνικοϋ.

Τόν είδα καθ' ήν στιγμήν τόν έλοιδώιουν έξ 
άποσιάσεως τρία τέσσερα παιδία, είς τά όποια 
προσετέθη αύθορμήτως καί ένας σκύλος. Q1 
άνθρωποι τέρπονται νά τον ενοχλούν καί τόν 
βασανίζουν, οί σχύλοι δέν τόν χωνεύουν. 01 
σκύλοι, όπως οί άνθρωποι, κρίνουν τούς ανθρώ
πους κατά τό ένδυμά των άρκεΐ δέ νά φορή 
κανείς πενιχρά ή κάπως 15ιόρρυθμα ένδύματα 
διά νά κινήσχι τήν δυσπιστίαν καί τήν εχθρό
τητα τών σκύλων. Έκεΐνος ιδίως ό παράσιτος 
τού καφενείου Ζαχαρατου Τριζώνης γίνεται έξω 
φρενών άμα ϊδχι πτωχόν άνθρωπον. Μίαν ημέ
ραν εσχισε τήν βράκαν ένος νησιώτου, άποτολ- 
μήσαντος νά πλησιάσω είς τήν είσοδον τοϋ κα
φενείου. Όταν δέ κατά τήν εσπέραν τών Χρι
στουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς έπιτρέπεται I 
είς μίαν όμαδα βρακοφόρων Ναξιων νά ψάλ
λουν τά κάλλανδα καί νά χορεύουν είς τό κα- 
φενεΐον, ό Τριζο’ίνης δέν ευρίσκει ήσυχίαν. >· αί 
περιφερόμενος μέ νευρικότητα, παρατηρεί βλο- 
συρώς ιούς βρακοφόρους καί φαίνεται δτι τόν 
πνίγει ή άπορία: «Το τέλος τοϋ κόσμου έφθα- 
σε ; Τί θέλουν αύτοί οί χωριάτες έδώ; Καί πώς 
τούς άνέχονται οί εύγενεϊς μου φίλοι καί αύ· 
θένται;»

Έννοών δμος (καί διά νά τό έννοήσ  ̂ θά 
έχρειοσθησαν πιθανώς καί ολίγα λακτίσματα) 
δτι οί εύγενεϊς του φίλοι ευρίσκουν άγνωστον 
τέρψιν εις τά καμώματα τών άγροίκων εκείνων 
αναγκάζεται καί αύτός νά τούς άνέχεται, άλλ’ . 
όχι χωρίς νά φανερίόνη τήν δυσφορίαν του καί 
νά διαμαρτύρεται μέ ύποκώφους γρυλισμούς.

Όμοιως οί φρακοφόροι ύπηρέται τών πλου
σίων οικιών περιφρονοΰν τόν πτώχόν κόσμον έξ 
ού προήλθον· καί οί όψίπλουτοι είνε συνήθως 
τόσον άγέρωχοι καί σκληροί πρός τούς πριόην 
όμοιους των.

Ό  Σακουλές γνωρίζων τό έναντίον του μίσος 
τοϋ Τριζώνη, τοΰ άποδίδει τά ίσο, καί είς τάς 
ύλακσς άπαντά δι’ ύβρεων καί επιθέσεων διά 
τής ράβδου. Καί μίαν ημέραν ήκούσθη νά τοϋ 
λέγο: . , , ,

Λιμοκοντόρος μάς γ'νηκες καί σύ καί δεν χω- 
νεύιις τούς φτωχού, ανθρώπους; Νά, γιά νά 
πάρτις γάντια! Νά,γιά ν’ άγοράσ ς̂ λουστρίνια!. 
Παλιοσκυλο, δέν βλέπεις τά χάλια σου, ποΰ δεν 
έχεις βρακί νά φορέσ^ς, μόνο μας κάνεις τόν 
τρανό καί ού! Έγώ, μωρέ, είμαι φιιοχός, μά 
δέν κουνώ τήν ούρά μου κανενός γιά νά μού 
δώσο νά φάω- τή δεκάρα τήν παίρνω μέ τό 
σπαθί μου, μέ τό άστε ντούα... Ού! νά χοθής 
■παλιοζάγαρο, πρόστυχε, ξιππασμένε!

— Μού ήσουνα, βρέ Σακ ουλέ ; τόν ήρώτησε 
κάποιος έκ τών περιφερόμενων είς τήν πλατείαν.

— "Ημουν εξορία, άπήντησεν ό έπαίτης μέ 
σοβαρότητα πολιτικού έξορίστου. Φέρε τώρα. 
μιά δεκάρα!

— Καί ποιός σ’ έξώρισε;
— Ξέρω ’γώ; Ή  άστυνομία. Έλα κουνήσου 

φέρε τή δεκορα!
— Μά γιατί σ’ έξώρισαν ;
— Πολλά λέν,. Κύλα τή δεκάρα, σοΰ λέω.
— Θέλω πρώτα νά μοΰ πής γιατί σ’ έξώρισαν.
— Γιατί θέλουν νά διώξουν δλους τού τίμιους 

ανθρώπους άπο τήν’Αθήνα καί νά μείνουν μό
νον οί κλέφτες κ’ οί μπαγαπόντιδες. θά δώσ^ς 
τώρα τή δεκορα ή νά...

- Τί ; . . .— Έλα, μή μοΰ βγαλχις τη ψυχη για μια
πσλιο δεκάρα.

— Δέν έχω δεκάρα. ’Άιντε τράβα !
— "Ωστε μ’ έκορόϊδευες τόση ώρα; είπεν ό 

Σακκουλές.
Καί άποσυρθείς έξω βολής, ήνοιξε τήν πα

λάμην έν σχήματι ριπιδίου.
— Νά!.. νά σοΰ πάρ’ ό διάολος τόν πατέρα, 

π α λ ι ό  μπαγάσα, Τριζώνη!
Άλλ’ ό ούτως ύβριζόμενος έδέχθη τάς ύβρεις 

ώς άνθόνερον. Ό  σκοπός του άλλως τε αύτός 
ήτο· νά έρεθίσχι τόν θρασύστομον επαίτην, διά 
νά τόν ύβρίση. Ό  Σακκουλές πληροί μίαν ά
νάγκην μιάς δχι όλιγαρίθμου τάξεως άνδρών, 
τούς όποιους διασκεδάζουν τά χονδρά λόγια, ή 
ύβρις καί ή βωμολοχία. Άλλοι έξ αύτών, τυ- 
χαίως φθάσαντες είς κοινωνικόν επίπεδον άνώ· 
τερον τοϋ Σακκουλέ, στενοχωρούνται είς τήν 
νέαν κατάατασιν, ώς είς ξένον ένδυμα· ή ουνά 
φειά των δέ μέ τόν Σακκουλέν τούς επαναφέ
ρει είς τήν φυσικήν το:ν κατάσιασιν. “Άλλοι κο
λακεύονται ύπό τής ιδέας δτι ό άλήτης τούς 
«βρίζει ώςσημαντικά "ύποκείμενα. Διά τούς πε
ρισσοτέρους ό Σακκουλές είνε ό εΐλως τής Σπάρ-

Ε ΙΣ  Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Ε Ρ Ω Τ Ο Σ

ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ^

—Ζέστη ! ζέστη ! μά τί 
νά γίνη ; Πρέπει νά προ- 
χωρήσουμε λιγάκι καί 
είς τα μαθήματά μας, 
διότι, παιδιά μου, Ιχετε 
μείνει πολύ πίσω εις τό 
ζήτημσ τοΰ Έρωτος. 
Καί δέν πρέπει, θελκτι

κές δεσποινίδες μου, ούτε σείς νεαροί* μου κύ
ριοι νά μείνετε πίσω είς τό μάθημα αυτο διότι 
σάς τό λέγω : άν ΰπάρχη μί« θετική ανακου- 
φιαις είς τήν πολυβασανισμένων ζωην, αυτη 
είνε- μόνον ό Έρως καί τίποτε άλλο. Οταν 
κανείς φθάση είς τήν ηλικίαν πού γινβται ο 
άπολογισμός τής ζωής, τότε βλέπει οτι δεν 
εχ«ι νά οταματήσ|] τάς αναμνήσεις _του παρα 
είς μερικές ερωτικές στιγμές που εζησε- και 
δσο πιό πολλές είνε ή στιγμές αύτές, τοσον πιό 
Ικανοποιημένος πεθαίνει. Α, παιδια μου απο 
τής άπό-ψεως αύτής ευλογημένες νάεινε αι γυ
ναίκες που χαρίζουν τί.ν έρωτα είς τον ανορα. 
Ή  Γυναίκα μαλακώνει, έξηιιερώνει τόν νΑνδρα 
και άσυναισθήτως άκόμη διότι  ̂τό ̂  γυναικεΐον 
πνενμα είνε σάν τόν κήπον τής Έδέμ, πού πα
ράγει χίλιους γλυκοχυμους κορπους, δίχως να 
εχη άνάγκην νά καλλιεργηθη. / w β

—Μάς έχετε είπή, κύριε καθηγητα, οτι αι̂ . 
γυναίκες οφείλουν είς τούς &νδρας τά περισσό
τερα έλαττιόματά των, ένφ οι άνδρες χρεωστούν 
είς τές γυναίκες τής με^αλείτερες άξιεζ των.

—Αύτό εΧνε μία μεγάλη αλήθεια, παιδί μου,'   ™ . Λ _ /*·» 5!ν· ηΛ«ι «ΤΛ ι\

Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ  Τ Α  Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Α

ΣΥΓΧΡΟΝΑ 22ΓΝΟΙΚΕΣΙΑ

καί μπορώ νά πώ δτι εάν ήτο δυνατόν 
πάρξ-fl κόσμος δίχως τήν Γυναίκα, ο κόσμος 
αύτός θά εμενε διαρκώς εις μίαν άγρίαν κατα- 
στασιν. "Εννοια σας καί οί ζωγράφοι οι οποίοι, 
γιά ν’ άναπαραστήσουν τήν εύμορφιά τών άγ- 
γέλων, τούς ζωγραφίζουν με γυναικείαν̂  μορ
φήν, δέν έχουν άδικον. ‘Η Γυναίκα είνε έκ φύ
σεως άγγελος· διαστρέφεται συχνά καί εις δαί
μονα, άλλ’ αύτό τό οφείλει είς τόν 'Ανδρα' 
δ ι ό τ ι ,  ένώ πάντοτε σχεδόν ή Γυναίκα, όταν α- 
γαπα, άγαπά μέ δλην τήν κ ιρδιά της,ό Ανδρας 
συνήθως προσπαθεί νά παίξΐ) μαζί της και την 
ξεγελάση αύτό δέ είνε πού τήνέξαγριώνει· 'Ω, 
άν ήταν’δυνατόν νά γίνχι έτσι ώστε ένας άν
δρας πού ξεπλανεύει μίαν γυναίκα καί τήν άτι- 
μάζει ν’ άτιμοζεται ό ίδιος πιό πολύ α π ’ αυ
τήν. θά τι απορούσα νά σάς άποδείξω αύτό πού 
λέγω. '  CUPIDON

m o

της, ό όποιος άπαξ τοΰ έτους είχε τήν ελευθε
ρίαν νά μεθύσκεται καί νά λαλή πρός τούς̂  κυ
ρίους του μέ γλώσσαν άχαλίνωτον. '11 αύτή α
νάγκη τής ώμής άληθείας έδημιούργησε τήν 
βωμολόχον έλευθεροστομίαν τών Άπόκρεω.

ΕΙς τό 'Ηράκλειον τής Κρήτης ήτο πρό έτών 
ένας τρελλός Τοϊρχος, ό όποιος έξηρ=θίζετο 
καί ύβριζε καί έλιθοβόλει οσάκις τοΰ άπηύθυ - 
νον τό έπιφτόνημα «Ζίτ! ζίτ!». Άμα ένεφανί- 
ζετο είς τήν Πλατειάν Στράταν, τά ερεθιστικά 
έπιφωνήματα άπετέλουν δαιμονιώδη βόμβον 
εκατέρωθεν. Ό δέ παράφρων, ώς κεντριζόμενος 
ύπό οίστρου, έγίνετο έξαλλος καί έτρεχεν υβρί- 
ζων ή καί λιθοβολών δε-ιάκαί αριστερά. Άλλά 
μίαν ή μέραν οί τεχνίται καί οί έμποροι τής 
Πλατείας Στράτας συνεφώνησαν νά μή τόν πει
ράξουν, διά νά ΐδουν τί θά συνέβαινε. Τήν επι
ούσαν ένεφανίσθη ό τρελλός είς τήν Πλατειάν 
Στράταν, διήλθεν δλην τήν οδόν, άλλ’ ούδείς 
τόν έπείραξεν, ούδείς έφάνη προσέξας εις τήν 
διάβασίν του. Άντί δέ ν’ άπέλθη εύχαριστημέ- 
νος, έστραφη πρός τά όπίσω καί έκ νέου διέ— 
τρεξε τήν όδόν. Καί πάλιν όμως δέν τόν έπεί- 
ροξαν. Τότε έστράφη πρός τά όπίσω καί διερ- 
χόμενος έφώναζε πρός τούς τεχνίτας καί εμπό
ρους: Ζίτ! ζίτ! _

Δέν σάς φαίνεται οτι την θέσιν του τρελΑου 
εκείνου έχει εις τάς Αθήνας δχι _ ό Σακκουλές, 
άλλ’ εκείνοι οϊτινες προκαλούν τάς ύβρεις του ; 
Άλλ’ ό Σακκουλές ικανοποιεί .καί τήν παιδικήν 
σκληρότητα, τήν όποίαν πολλοί διατηρούν εις 
τήν μεγάλην ήλικίαν. Βασανίζουν τόν επαίτην 
όπως τά παιδία βασανίζουν τόν ποντικόν, τόν 
όποιον συλλαμβάνουν.

Ή  άστυνομία εξορίζει συνήθως τόν Σακκου
λέν είς Σΰρον, διότι νομίζω κατάγεται άπό τάς 
Κυκλάδας. Έκεΐ τόν είδε πρό καιροΰ κάποιος 
Αθηναίος, περαστικός άπό τήν Έρμούπολιν. 
Καί έπειδή δέν έγνώριζε κανένα καί έπληττε, 
έκάλεσε τόν Σακκουλέ καί τόν έκέρασε.

— Τί θέλεις έδώ, Σακκουλέ;
— Είμαι έξόριστος. Τί κάνουν οί δικοί μας 

στήν Αθήνα; Νά σοΰ πώ τήν έπεθύμησα τήν 
Αθήνα μας.

Έπειτα, έκτείναςτήν παλάμην πρός τον συμ
πατριώτην τοϋ είπε: Δός μου τώρα μιά δεκάρα!

— Δέν έχω ψιλά, καϋμένε. Έπειτα.
— "Α! στό διάολο λοιπόν, μπαγάσα!

ΔΙ ΑΒΑΤΗΣ

Ό  φίλος μας ό ΝΐκοςΆγης 
νέος τοϋ κόσμου, κομψός κα» 
δεινός χορευτής, είχε γνωρι- 
σθή σ* έναν χορό μέ τήν χα
ριτωμένη δεοποινίδα Έλενί- 
τσα. Άπό τήν πρώτη στιγμή 
τοΰ ήρεοε, τόν είχε κατακτή
σει κυριολεκτιν.ώς καί ένα ά
πόγευμα τής έμίλησε γιά γά
μο. Φυσικά ή Έλενίτσα δέ
χθηκε χωρίς πολλάς άντιρρή- 
σεις. ’Ελα δμως ποΰ είχαν 
άντιρρήσεις οί γονείς τοΰ Νί
κου, οί όποιοι ώνειρεύοντο 
μεγάλα πραγματα γιά τόν μο- 
νάκριβό τους;...

— Καί ποιά είν’ αύτή πού 
θές νά πάρνις; Εξέτασες πρώ
τα νά Ιδής τί μέρος λόγουείνε;

— Δέν ήξεύρω τίποτ’ δλλο παρά τ’ δνομά της 
άπήντησεν ό αίσθηματικός Νίκος, λέγεται Έλε
νίτσα Μακρή, μ’ άρεσε τής άρεσα, τά άλλα δλα 
μοϋ είνε άδιάφορα.

Οί σύζυγοι Άγη δμως δέν έσυμφαηοΰσαν δι
όλου. Καλή είνε ή αίσθηματικότης άλλά μόνον 
μ’ αύτήν δέν γίνεται τίποτε. Καί ή Κα Άγη 
έσκέφθη νά βάλτ) διάφορες φίλες της νά πλη- 
ροφορηθοϋν δεξιά καί άριστερά περί τοΰ οΐκο- 
γενειακοΰ Λοιού τής Έλβνίτσας. Σέ τρεις ημέ
ρες είχε μάθει πώς ή ‘Ελενίτσα ήτο κόρη ένός 
πρώην τραπεζίτου ποϋ έζούσε μέ̂  τά μεγάλα 
είσοδήματά του καί οί γονείς της ήσαν άνθρω
ποι πολύ τοϋ κόσμου. Τήν ίδια ήμέρα έδόθη 
ή άδεια είς τόν νεαρόν αίσθηματίαν νά ζητήιηι 
τήν χεΐρα τής πολυφέρνου Έλενιτσας.

Μεταξύ μας νά τά λέμε—ή Έλενίτσα ήτο ά- 
πένταρη καί κατώρθωναν μόνον οί γονείς της 
νά κρατούν τά προσχήματα. Ένφ δέ μέ τσαμπα- 
τζίδικα είσιτήρια έπήγαιναν παντού, είς τό_σπίτι 
τους έτρωγαν πτωχότατα, ή Έλενιτσα έκανε 
όλες τις δουλειές, ή Μητέρα έπλυνε τά πιάτα, 
μέ μόνον σκοπόν νά τυλίξουν κανένα πλούσιον 
γαμβρόν, έξώδευαν τά ολίγα χρήματα ποΰ εί
χαν γιά τουαλέττες ποϋ τούς ήσαν άπαραίτητοι 
είς τάς συνανοστροφάς, τά θέατρα, τΟύς χορούς 
κλπ. Kr νείς δμως δέν είχε πατήσει είς τό σπίτι 
των νά ίδή μέ πόσην δρεξιν έτρωγαν τό ψω
μοτύρι. Ήταν ένα άρκετά έξυπνο παιχνίδι αύτό 
καί νά πού τούς είχε βγζ σέ καλό, διότι δλοι 
τούς έφαντάζοντσ πλούσιους είσοδηματίας.

"Οταν άντελήφθη κιν τό αίσθημα τοΰ Νίκου 
ό όποιος ήταν άρκετά επίζηλος γαμβρός, γιατί 
καί πλούσιος ήτο καί καλής οίκογενείας, ό κ. 
Μαχρής είπεν δτι έπρεπε νά προσκαλέσουν είς 
γεΰμα τούς "Αγη...

—Μπά, χριστιανέ μου, πώς θά τούς φέρωμε 
εις τό σπίτι; έκραύγασεν ή κυρία Μακρή. Γιά 
νά ίδοΰν δηλαδή πώς δέν έχομε ούιε υπηρέτρια!

—Τί σέ μέλλει έσένα! Έχω έγώ τό σχέδιό 
μου. Καί ό κ. Μακρής έστειλε τάς προσκλήσεις.

Τήν ή μέραν τοΰ γεύματος έφερε δύο σερβι
τόρους καί μίαν μαγείρισαν καί πού νά φαν- 
τασθοΰν οί άνύποπτοι μέλλοντες συμπέθεροι 
δτι δλο σύτό τό προσωπικόν ήτο έ νοι κι α-  
σ μ έν ο ν γιά μία ήμέρα !...

—Πώς θά τούς άνταπσδώσωμε τό γεΰμα έ- 
μεΐς! έσκέπτετο ή κ. Άγη.

—Μή στενοχωρεΐσαι, λέγει ό κ. Άγης έκα
στος έν τώ μέτρα· τών δυνάμεών του. Έμεΐς 
δέν έχομε τά δικά τους είσοδήματα,άλλά τέλος 
πάντων θά προσπαθήσουμε νά τούς περιποιη- 
θούμε τούς ανθρώπους. Τό μόνο κακό είνε πού 
έτνχε πάνω στήν αλλαγή τού προσωπικού μας.

—"Οσο γι’ αύτό είμαι ήσυχη γιατί αύριο θά 
μοϋ έλθ·η μία καλή μαγείρισα.

Πράγματι τήν έπομένην ή μαγείρισσα ήλθε, 
άλλ* ή κ. Άγη ήπόρησε δταν τήν εί?>ε διότι 
άνεγνώρισε τήν μαγείρισαν τής κ. Μακρή.

—Μά πώς, έφυγ„ς,άπό τό σπίτι τού κ.Μακρη ; 
—Ποιό σπίτι τοΰ κ. Μακρή !
—Καλέ έκεΐ πού έφάγαμε προχθές, πού εί

χες μαγειρέψει τές ώμμορφες κοτολέττες ;
—Ά : ναί.. ναί...Τώρα θυμούμαι. Μά ξέρετε, 

κυρία, δέν έργαζόμην σ’ αύτο τό σπίτι... μέ εί
χαν πάρει γιά μιά ήμέρα μόνον μέ ενοίκιο, κι’ 
άκόμη μού τό χρωστοΰν.

—Πώς; πώς!... Κι’ οί δύο άλλοι σερβιτόροι; 
—Κι’ αύτοί μέ ενοίκιο γιά μιά ήμέρα ήταν. 

Ά χ ! τί τράβηξα, κυρία μου, ώσπου νάν̂  τά 
καταφέρω νά μαγειρέψω Έσπααα τά πόδια 
μου δεξιά κι’ άριστερά γιά νά τούς οικονομήσω 
κατσαρόλες καί σερβίτσια, /ιατί δέν έχουν τί
ποτε αύτοί οί χριστιανοί Τί ψωρόσπιτο, θεέ 
μου! Κι’ εύτυχώς πού δέν είχατε δρεξι, γιατί 
άλλοιώς ήταν άδύνατον νά φθάση τό φαΐ... 

Τήν Ιδίαν ή μέραν διελύετο τό ♦υνοικέσιον.
Μ. ΣΤ Η Ρ ΙΟ Σ

Ό α τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος 
ις ανι'λεΐται είς τά Γραφεία μας

πω-
,ντί δραχμών 12.



6 Σ  eta A  I Ρ  A

I R - T · T R I L B Y I
Z A K € A I

ΜΕΤΑΦΡ. Δ-Δ0Σ A L E X ,

Λ Ι Ν Α  =oOJ
Μόνη μέσα βίς τό αΰτοίνητον ποΰ χήν ώδηγοΰοε είς χό Παρίσι 

Α δυστυχής ή Λίλέχτα, προσεπαθει νά δώσχ) θάρρος είς χόν ίδιον τόν 
{αυτόν χης. Πρώτην φοράν θ' αντιμετώπιζε μίαν έτοιμοθάιατον καί ή 
οκέψις αύτή χην ε̂χρομαζε. Υσ:ερα εουλλογίζεχο : άραγε θά χήν έπρό- 
φθανε, θά ξαναέβλεπε χο γαλήνιον έχεϊνο βλέμμα ;
«, Τό “ύχοκίνηχον έχρεχε μέ ίλιγγιώδη χαχύχητα καί δμως χής έφσίνεχο 
οχι μόλις έκινείχο χόση ήτο ή άνυπομονησία της νά φθάση. 'Αδιάφορος 
είς δ,χι χήν περιεσχοίχιζε, παρεχήρησεν έν τούχοις κάποιαν ίδιαιχέραν 
κίνησιν λεωφορείων καί αμαξών καί δέν ήργησε ν' άναγνωρίσχ) μίαν κεν- 
χρικήν οδον χών Παρισίων. Ό  οωφέρ ήλαχχωσε τήν ταχύτητα σύμφωνα 
£έ τόν κανονισμόν, άλλά δέν ήργησε %ά διευθυνθή πρός ,έ̂ α μικρόν καί 
ήσυχον δρόμον όπου καί έστάθμευσεν έμπροςείς μίαν καγγελένιαν θύραν.

Η Λινέττα εκαχέβηκε τρέμουσα καί έκτύπησε δειλά δειλοί τόν ηλεκ
τρικόν κώδωνα, συλλογιζομένη μέ τρόμον ποία θά ήχο ή φοβερά εϊδη- 
σις ποΰ θά έμάνθανε μει' όλίγον.

Ή  θύρα ήιοιξεν έπί τέλους καί παρά τάς προσδοκίας της Λινέττας 
μία αδελφή τοΰ ελέους τήν ύπεδέχθη γελασιή, καί εις αγωνιώδη έρώ- 
τησίν της τής άπήντησε μ’ ένα χαμόγελο :

Είνε καλλίτερα, πολυ καλλίτερα καί μέ τήν βοήθειαν χοΰ Θεοΰ ελ
πίζω νά χήν έχωμε πολυν καιρό άκόμη μαζύ μας.

Μία κραυγή χαράς έκ μέρους χής Λινέχχας ύπεδέχθη αύτά τά λόγια 
και με προσωπον ποΰ άκχινοβολοΰοε άπό τήν ευτυχίαν, έσπευοε νά τήν 
ερώτησή λεπχομερείας: Λοιπόν ό γιατρός ελπίζει;

Οχ* μόιον ελπίζει, άλλά είνε καί έντελώς ήσυχος.
— “U 1 είμαι τόσον ευτυχής!
— Θά είσθε βέβαια ή Κυρία Ντωμόν;
— Μάλιστα

Μά περάσετε λοιπόν, σας περιμένει μέ άνυπομονησίαν. Φοβούμαι 
μονον μήπως αυτήν τήν στιγμήν θά κοιμάται καί θ ’ άναγκασθήτε νά 
περιμενεΧε λιγο. »

Η άδελφη Σουζάννα τήν ώδήγησεν είς τό σαλόνι καί τήν άφήκε μό
νην, αΰτη δε άιέβηκε εις τό δωμάτιόν τής ασθενούς. Ή  Λινέττα κου
ρασμένη, συγκεκινημένη, έξηπλωθη τότε εις μίαν πολυθρόναν και τά 
ιοχρα της χείλι] επροφεραν σχεδόν μηχανικώς : «Είνε καλλίτερα, ό για
τρός είνε ήσυχος, Οά γίνχ) καλά*.

Ι ί  εύτυχία ΰοχερα άπό μίαν τέτοιαν άγωνίαν πού είχε περάσει! Σέ 
λιγο θα ητο είς το πλευρόνχής εξαδέλφης της, θά ξαναήκουε τήν φω
νήν της, ϋα ξανανιικρυζε χά ματια έκείια πού αγαπούσε τόσον ! Τώρα 
ηου είχε κινδυνεύσει νά τήν χάσβ, ήσθανετο άκόμη περισσότερον πόσον 
α^οπηχη τής ήτο καί θά τής τό έλεγε, θά τής τό έςεμυστηρεύετο μέ

Έοηχώθηκεν εύχοριστημένη καί έκαμε δύο τρία βήματα άνά τήν 
αίθουσαν. 1

Ητο ένα μικρό δωμάτιόν έπιπλωμέιο μέ απλότητα άλλά καί μέ 
ηολυ γούστο. Δύο μεγάλες πολυθρόνες, οικογενειακά κειμήλια, ήσαν το- 
ποθετημεναι κοντά εις τό τζάκι, εις τό μέσον ένα ιραπεζάκι καί έπ’ 
αυιου ενα βιβλίον τό οποίον πιθανόν να έδ.άβαζεν ή άγαϋή οίκοδέ- 
οποινα λιγο πριν άοθενήσει... Ή  Λινέχχα έπλησίασε καί ήρχισε νά φυλ- 
λομετρά ένα λεύκωμα. Κατ’ άρχάς εύρε χά φωχογραφίας χών γονέων 
της, υσιερα χας ίδικας χης άπο χήν έποχήν χής γεννήσεώς χης μέχρι χών 
αρραβωνων χης και τέλος χήν φωχογραφίαν χοϋ Ζάκ... Τήν έκύτχαξε 
γι ατελείωτες στιγμές, έκύτταζε τά έκφραστικά έκεϊνα μάτια πού δέν 
έμελλε ποιε πλέον νά τά έπανιδχι καί ενας βαθύς αναστεναγμός έξέφυνε 
απο το βαρύ οχήθος χης.. Πόσον μακρυσμένη ήχο ή εύιυχής έκείνη 
εποχή!.. Μονοί τώρα οί δύο κλεισμένοι μέσα είς ένα θεόρατον πΰργον 
επεκνουσαν μελαγχολικάς ημέρας χωρίς τήν παραμικροτέραν ποικιλίαν. 
Και με πονον ψυχής τοτε ή Λινέττα ήρχισε νά συλλογίζεται πόσην ζωήν 
Iία  προσεδιδε εις τον μονοτονον βίον των ένα παιδάκι... Πόσον εΰθυμοι 
θα εφαίνοντο οι σκοτεινοί διάδρομοι δταν θ’ άντηχοΰσαν άπό τ’ άργυ- 
ροηχα γελοία του καί πώς όλα Οά ήλλαζαν άμέσως δψιν.

¥  ! ° άγαποΰσα μικρό μου, εψιϋύρισαν τά ώχρά τής
χείλη, θα ήμουνα για.σε μιά μητέρα τόσο φιλόστοργη, τόσο προσεκτική 
ωστε δεν θα σ̂ άφηνα ποτε ν’ άρρωστήσης, θά σέ φύλαγα άπό κάθε 
κακο... «α μ έκυτιαζες μέ τά γλυκά σου τά ματάκια πού θά έμοιαζαν 
με του Ζάκ κι εγω ΐ)ά ήμουνα εύιυχισμένη... Μικρό μου, αγαπημένο 
μου I μα γιατί δεν ερχεσαι λοιπόν;

Εσκουπισε τά μαχια χης πού ήσαν θολωμένα άπό τά δάκρυα καί 
προσεπαϋηοε να διω§υ αύτάς τάς σκέψεις πού τήν έβασάνιζαν, άλλά 
της ήλθε και επικουρία, διότι τήν στιγμήν αύτήν ήνοιξεν ή Αύρα καί ή 
αδελφή Σουζάννα με τό γελαστόν της πρόσωπον, τής άνήγγειλεν δτι ή 
εξαδελφη της είχεν έξυπνήσει καί τήν έπερίμενε.

Λίγο συγκε κινημένη τοτε ή Λινέττα τήν ήχολουθησε καί μει’ όλίγας 
σχιγμάς ευρίσκοντο εις το δωμάτιόν τής προσφιλούς άσθενοϋς, άλλά ή 
νεαρά γυνη μόλις άντίκρυσε τό πρόσωπον τής εξαδέλφης της, έμεινε 
καρφωμένη είς το κατώφλιον τής θύρας· τόση ήτο ή μεταβολή ή όποία 
ειχεν έπελθει εις διάστημά ολίγων ήμερών. Τά μάτια είχαν χάσει τήν 
συνηθη των εκφρασιν καί είχαν μαύρους μεγάλους κύκλους, τήν έκύτ- 
ταζαν δε σαν να μή άνήκαν πλέον είς αύτόν τόν κόσμον. Τέλος τά ώχρά 
χείλη εκινήθησαν άμυδρώς καί ή Λινέττα ήκουσε μίαν φωνήν πού ώμοί- 
αζε με ελαφρον ψίθυρον νά τήν προσκαλή μέ άγάπην:

, - “Πληαίαοε, αγαπημένη μου, έφοβόμουνα τόσο μήν πεθάνω χωρίς 
να σε ξαναϊδώ..

Καί μέ μάτια δακρυσμένα τότε ή Λινέτια έπλησίασε και έγονάιισε ι 
κοντά της, αδυνατούσα νά προφέρχ) λέξιν. '—
* κ,̂ α*ς> παιδί μου, τής είπεν ή'άσθενής, τώρα πειά είμαι καλά
ω στε δεν εσημανε φαίνεται άχόμη ή ώρα μου...
α  , Τ" γιατί νά μή μέ ειδοποιήσετε άμέσως μόλις άρρωστήσατε ;

εΡ3£)1Μΐυν/ ν“ Η̂ ίνω μαζύ σαςνά σάς περιποιούμαι νύκτα καί ήμέρα..
, ' ° ξευρω, Λινέττα μου, άλλά yi“ αύτό άκριβώς δέν σέ ειδοποίησα.

Μην ξεχνάς ποσο Χρήσιμη είσαι εις τόν Ζάκ...
, Ηκούσθη ένας έλαφρός θόρυβος καί ή Λινέττα έστράφη καί είδε 

τήν αδελφήν Σουζάνναν ν’ άνοίγ)] σιγά σιγά τήν θύραν καί νά φεύγη 
διακριτικά' ενηγκυλίσθη τότε μέ περισσοτέραν άκόμη στοργήν τήν έςα- 
δέλφην της καί τής είπε μέ τρυφερότητα: Μόλις γίνετε καλά, θά έλθετε 
να κατοικηοετε μαζύ μας είς τό Πριερύ... ό καθαρός άέρα*; τής έξοχης 
θα σάς ωφελησ  ̂ καί θά σά$ προσέχω τόσον, ώστε δέν θ’άρρωστήσετε πειά.

Τά λόγια αύτά συνεκίνησαν τήν έξαδέλφην Μαρίαν καί ενα δάκρυ ευ
γνωμοσύνης έβρεξε χάς ώχράς παρειάς της.- '  ( Ακολουθεί)

Κ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥ ΓΕΝ Ο Υ Σ Ε Ρ 9 Τ Ο Σ

/ΛΙΛΜΗΚΟΣ και Λ\ΑΙΡΗ
— ‘Ο γκιώνης σού άπανχά άντ’ έμοΰ! έψιθύρισε θλιβερώς ό Μιμήκος.

Μιχαλάχη, φίλε μου, φανού ψύχραιμος... σκέψου λογικά... Είνε 
στιγμή δια νά χαίρ-βς αυτή και δχι διά νά λυπήσαι. Άποτίναξε μιά γιά 
παντα αυτά τά παιδαριώδη προαισθήματα καί έλα εις τήν πραγματι
κότητα, άφοΰ ή πραγματικότης τόσον εύμενώς σοϋ προσμειδιά, έπέμεινεν 
ο Κλέαρχος-.

Σήμερον πιθανόν, άλλ’ ή αΰριον μέ τρομάζει... μέ παγώνει!
Καί ό Μιμήκος, προφέρων τήν φράσιν αύτήν μέ κάποιαν φρικίασιν 

τρομου, δ̂ :ν έλεγεν είμη την αλήθειαν. Είς τόν ορίζοντα τής ζωής του 
διεκρινε πράγματι τό μαΰρον φάσμα μιας συμφοράς, άπωτέρας μέν εΐ- 
σέτι, διαρκώς ομως, μέ βήματα βραδέα άλλ’ άσφαλή προσεγγι^ούσης.

Ό  αάραξ  τής^συμφοράς αύτής τόν κατέτρωγε.
Μικρός οταν̂  ήτο άκόμη, μιά γρηά τσιγγάνα, άπό τάς άποστεωμένας 

έκείνας άθλιας υπάρξεις, τάς οποίας συχνά τότε έβλεπον οί δρόμοι τών 
Αθηνών, προσφερομένας νά προείπουν τό μέλλον τοΰ διαβάτου άντί 

ενος σιγαρέττου, είχεν εκφερει καί διά τόν Μιμήκον ένα άπαίσιον χρη
σμόν. «Έσύ, παιδί μου—χοΰ είπεν—έχεις μεγάλη καρδιά, πολλά μάχια 
θά κλάψουνε γιά σένα, φυλάξου δμως νά μήν άνοιξές δλη χήν καρδιά 
σου σέ καμμιά γυναίκα, νά μήν χήν άγαπήσ^ς μέ χά σωστά σου, γιαχί 
χό μαράζι χης θά οέ φάβ. Παίζε, γέλασε, μήν άγαπήσ^ς δμως ποτέ 
σ δλο τό βίο σου, παιδί μου, έτσι καλό νάχης, κι’ ό Θεός νά μέ βγάλη 
ψεύτρα».

Ο Μιμήκος προσεπαθησε νά μήν άποδώσμ σημασίαν εις τόν χρη- 
σιιον αυτόν, προσεπάθησε νά γελάον], νά χόν ξεχάση ά̂λλ’ είς μάχην. 
Είνε μερικά πράγματα, χά όποια άΟελήχως προσκόλλώνται είς χήν σκέ
ψιν μας καί χην βασανίζουν, τήν απασχολούν διαρκώς, άπομυζοΰν κάθε 
μας ικμάδα και καOtorovv τήν ζωήν μας μαρτυρικήν.Καί 7.αρ’ολας τάς 
προσπαθείας μας δέν κατορθώνομεν ν’ άπαλλαγώμεν αύτών. Κατ’ άνά- 
λογον τρόπον είνε καί μερικά προαισθήματα, τά όποια άφοΰ απαξ έ\- 
σφηνωθοϋν είς τόν εγκέφαλόν μας, μάς τριβελίζουν διαρκώς τό μυαλό 
μας, καθιστούν τήν ζωήν μας μαρτυρικήν, άνυπόφορον. Ζώμεν διαρκώς 
μέ την προσδοκίαν ενός κακοϋ, καί έξασκεί ή προσδοκία αύτη τόσον 
βασανιστικήν έπίδρασιν έπάνω μα', ώστε είς τό τέλος καταντά νά έπι-" 
καλουμεθα νά ελΟΐ] μίαν ώραν γρηγορώτερα τό κακόν αύτό, διά ν’άπαλ- 
λαγώμεν έπί τέλους άπό χόν έφιαλτην χου.

Ετσι και τον Μιμήκον άπό τής αποφράδος έκείνης ήμέρας τής 
συναντήσεώς του με τήν γύφτισσαν ό σάραξ είσέδυσεν είς τήν ψυχήν του 
καί ήρχισε νά τήν κατατρώγχι.

’Ητο ό σάραξ τοΰ θανάτου !
Και μέχρι τοΰδε μεν ο θάνατος δέν τόν έτρόμαζεν Εσώτερος χα

ρακτήρ, γενναίος, έκ φύσεως σκεπτικιστής ό Μιμήκος, ήδύνατο νά κρίνΐ) 
ψυχραίμως τήν αθλιότητα τών άνθρωπίνων καί ν’ άποβλέπη πρός τόν 
θάνατον ώς πρός λυτρωτήν. Πρό έτών μάλιστα δταν ό μικρότερος αδελ
φός του ηΰτοκτόνησε διά λόγους φιλοτιμίας καί είδε τόν θάνατον έκ 
τού σύνεγγυς, ή έξοικείωσίς του μέ αύτόν κατέστη μεγαλειτέρα. Καί δταν 
άκόμη διά πρώτην φοράν συνήντησε τήν- Μαίρην καί έδοκίμασε τούς 
πρώχους νυγμοΰς χοΰ έρωχος είς χήν καρδίαν χου, ένεθυμήθη χόν χρη
σμόν χής χσιγγόνας, είδε χά φάσμα τοϋ θανάτου διαγραφόμενον εΰκρι- 
νέστερον εις τούς οφθαλμούς τής ψυχής του, τόσω περισσότερον, δσον 
διότι _ ένόμισεν δτι είχεν άγαπήσει μίαν Ιίαλατιανήν, ίσταμένην πολύ 
υψηλότερα άπ’ αυτόν και ή μετά τής όποιας ενωσίς του κατά συνέπειαν 
ητο ανέφικτος. Αλλά καί πάλιν δέν έτρόμαξεν. ’Απ’ έναντίας μάλιστα ή 
Ιδεα τού άνικανοποιητου ερωτος τόν έτρόμαζε περισσότερον άπό τήν 
Ιδίαν τού θανάνου.

Τιόρα δμως δτε εμαθεν δτι άγαπάται, δτι έκείνη έξήρτα χήν ζωήν 
χης άπό χήν ζωήν εκείνου, ή έπίγνωσις δχι ή ζωή χου ήτο καχαδικασμένη 
χόν έφόβιζε, χόν έπάγωνε πράγματι, τόν έτρέλλαινε.

Οχι! χιλίας φοράς δχι! Ό  θ̂άνατος δέν τόν έφόβιζεν, άλλά τώρα 
δέν ηθβλε ν απΟθαιη. Τώρα δτε είχεν εδρει τόν παράδεισόν του εις 
τούς φωτεινούς οφθαλμούς τής ξανβής Τευτονίδος,- 6 κόσμος τοϋ έφαί
νετο ωραιότερος, τόν εϋρισκεν έξαγνισθέντα, τόν ήγάπα καί ήθελε νά 
μείνη είς αύτόν, διότι δσον καί αν ήτο χριστιανός, προετίμα άπείρως 
τόν παράδεισον τών γαλανών εκείνων οφθαλμών άπό τήν Έδέμ τής 
μελλούσης ζωής.

Τώρα δέ άκριβώς ποϋ ήθελε νά ζήση χάριν έκείνης, τώρα ατε\ώ- 
τερον ήρχισε νά χόν περισφίγγη τοϋ θανάτου τό φάσμα.

Αλλα δέν ήτο αυτός μόνον ό άσπαίρων είς τήν μαύρην αύτήν άπό- 
γνωσιν!

Καί η Μαίρη υπο τών ίδίων θλιβερών προαισθημάτων κατείχετο. 
Βλαστός στρατιωτικής γερμανικής οίκογενείας, άνατραφείσα μέσα είς τό 
αύστηρόν τής πειθαρχίας περιβάλλον, ήσθάνθη παιδίσκη άκόμη, τά πτερά 
τής ατομικής της ελευθερίας ν’ άποκόπτωνται, συ%ήθισε νά υποτάσσεται 
εις τήν θέλησιν τών γονέων της, ώς είς κάτι μοιραιον καί άναπότρεπτον 
καί περιορισμένη είς τούς τέσσαρας τοίχους τοϋ παρθενικοΰ της κοι- 
τώνος, συνήθιζε νά όνειροπολβ. Ή  δέ όνειροπόλησις δσον καί αν διά 
τής φαντασίας δημιουργό κόσμους ευτυχείς καί ΰπερτέρους, πάντοτε κα- 
χαλήγει είς χήν μελαγχολίαν, άκριβώς διόχι ό άνθρωπος κατανοεί τό 
άπροσπέλαστον τών ΙδαΜκών αύτών κόσμων. Κατόπιν ήλθε τό γεγονός 
τής αυτοκτονίας τοϋ άδελφοΰ της διά λόγους έρωτικούς καί τό γεγονός 
αύτό, εμποιήσαν ζωηρόν έντύπωσιν είς τήν φαντασίαν της, συνετέλεσεν 
ώστε είς Χήν σκέψιν χης ν’άδελφωθούν ό έρως μέ χόν θάνατον,νά γίνουν 
αι δυο αυται ίδέαι αχώριστοι! Άργότερον, δταν ό πατήρ της τήν προέ- 
πεμπε κατερχομένην εις την Έλλίίδα, αί αύστηραί συμβουλαί του νά 
προσέξω μήπως̂  «έκεί κάτω» άγαπήσχ), διότι ή καρδία της προωρίζετο 
διά Γερμανόν, η καρδία της συνεσφίχθη ώς ύπό τό κράτος κάποιου άο- 
ράτου κινδύνου, πτερυγίζοντος ύπέρ τήν ξανθοπλόκαμον ώραίοιν κεφα
λήν της. Καί δταν πλέον ήλθεν εις τάς ’Αθήνας, άντίκρυσε τόν Μιμή
κον, ήσθάνθη δτι τόν ήγάπα καί Ιμαθεν δτι τήν άγαπά, ή Ιδέα δτι ό 
πατήρ της δέν θά έπέτρεπε ποτέ τήν ενο σίν των, ένέτεινε τάς θλιβερός 
σκέψεις της. Καί εδέχθη τόν έρωτα άδελφωμένον μέ τόν θάνατον ώς 
έπιταγήν τής σχληράς ειμαρμένης.

Ο σάραξ τού θανατου κατέτρωγε τάς δύο έρώσας ψυχάς. Καί πριν άκόμη 
αυται δυνηθοϋν νά επικοινωνήσουν προς άλλήλας, είς τό άρτιγέννητον 
έρωτικόν tcov αίσθημα παρέστεκεν άπό τοΰδε ώς μαΰρος άνάδοχος ό 
Χάρος. (’Ακολουθεί)
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Η  S T H A H  Λ \ Ο Υ ^ \
Επειδή έβαρέθηκα νά γράφω διαρκώς τά 

ίδια καί χά ίδια καί έπειδή μερικοί άπό χούς 
άναγνώσχας είχε πολύ βαρήκοοι, θέχω μιά γιά 
πάνχα χούς έξης δρους, διά χούς όπωσδήποτε 
άλληλογραφονντας μετά τής «Σφαίρας».

Κ άΰι αναγνώστης eis κάΰε γράμμα του οφείλει 
νά οημειώνχι χα&αρογραμμένον τό δνομά τον, τήν 
διεΰΰυνοίν τον χαΐ τό ψευδώνυμόν του ίάν εχΐ). 
’Απαραίτητα κοί τά τρία, άδιάφορον αν τά τνχόν 
δημοσιευόμενα εργα τον ϋέλβ νά νπογράφωνται 
με ψευδώννμον.

Μόνον οι άτομιχώς πρός εμε χαΐ δι' άτομιχάς 
μον υποδέσεις, ανεξαρτήτως πρός τήν έν τη <Σφαί- 
ρ<1 * οννεργααίαν των, έπιΰνμονντες νά γράψωοι, 
πρέπει ν’ άπενόννονν ειδιχώς πρός εμέ η πρός 
τους νπό ψευδώνυμα ταχτικούς οννεργάτας μον 
τά γράμματά των. 0 1  λοιποί νά δ ιεν&ύνονν τ ίς  
έπιστολάς πρός τήν Λιεΰ&υνοιν.

Κάΰε αναγνώστης άναφερόμενο- εις προγενε- 
οτέραν επιστολήν τον, πρέπει νά γράφη εχ νέου 
τό ζήτημά του ή to εργον τον, διότι τά γράμματα 
τών άναγνωοτών, χαΐ τά μή έγχρινόμενα έργα 
δέν κρατούνται· π ε τ ώ ν τ α ι  δλα ανεξαιρέτως 
μόλις διαβασί)ονν χαΐ δοϋή άπάντησις. Κ άϋε ον- 
νεργαοία γίνεται δεχτή καί δημοσιεύεται μέ τήν 
οειράν της έφ' δοον έγκρίνεται. ’Απαράδεκτα μό
νον είνε πιριγραφαί, ανταποκρίσεις, ανέκδοτα, φι
λοσοφήματα, χρονογραφήματα, εργα άντιγεγραμ- 
μένα, χαΐ έν γένει κομμάτια νπερβαίνοντα κατ' 
εχταοιν τό έν τρίτον τής οτήλης τής «Σφαίρας·.

Είς τούς μή σνμμορφονμένονς πρός τούς άνω 
ορονς, ούδεμία δίδεται άπάντησις.

’Εγκρίνω: Μ. Γιαννάτου ’Αθηνέλλη «Ή ά
γάπη τοΰ πλησίον» (δέν υπήρχε καιρός νά σάς 
άπανιήσω εις τό προηγούμενον· εύχαριστώ),
Γ. Β. Βερώνη «Πορτραίτο», I. Φίλιου «Ό τρα
γουδιστής», L ’Inconnu «Μπιάνκα», Γ. Του- 
φεξή «Παληά Γράμματα», Κ.Τρουκίδη, Χ.Χ.,
Μ. Καρελλά «Ό θάνατος τής ορφανής».
Τό δικό σα; δ·ίς Αίμ. Πετρ. είνε άρκετά καλο
γραμμένο, Ιδίως ή πρώτη παράγραφος τήν ο
ποίαν άντιγράφω έδώ;

«Ό ήλιος ρίχνει τις στερνές άχτίδες του 
»σάν τον έρωτευμένο πού αποχαιρετώντας 
»τήν καλή του γιά τά ξένα τής ρίχνει τί; 
τελΐυχαίες μαχιές».

Ή  είκών είνε θαυμασία. Τό έργον δμως είς χό 
σύνολόν χου είνε άφ’ ένός μεγάλο, άφ’ ετέρου 
πολύ μελαγχολικόν. Σχείλχε μου άλλα πιό λυ
ρικά καί εύχαρίσχως θά χά έγκρίνω. —Τό ίδιο 
καί σείς, κ. κ. Π. Χαχζηγρηγ., I. Μορένο, Α. 
Άστερ. μελαγχολίες άχέλειωχες, νύχχα, φεγ
γάρι, πόνος, άπιστη, δάκρυα... γιατί; Διά νά 
γραφή ένα πεζό κομμάτι δέν άρχει νά θρηνή 
κανείς· πρέπει νά έχη νά πή κάτι πρωτότυπο 
καί τούλάχισιον, άν έπιμένχ], νά θρηνή δικαιο
λογημένα, καλά, καί χωρίς ιίς αιώνιες κοινο
τυπίες.—Σείς κ. Ν. Crouazi έχετε κάποιαν δύ- 
ναμιν είς τό γράψιμό σας άλλά δέν έκτελείτε 
καλά.—Είς τήν έποχήν τοϋ Αισώπου τά σπίχια 
δέν είχαν χαράχσες κ. I. Βασιλειάδ., ούχε δη
μοσιεύω έργα ηθικοπλαστικά.— Είνε πού είνε

 δύσκολον νά γραψη κανείς ένα ποίημα χής
προκοπής, δχαν τεθή καί ύπό χόν περιορισμόν 
χής άκροσχιχίδος, χόχε είνε πού χό ποίημα γί- 
νεχαι άσυνάρχηχον καί άχατανόητον,άν δέν εί'ε 
τεχνίτης.—Δέν είνε καλά τά δικά σας κ. κ. Γ. 
Ζαχαρίου, I. Κατσουλ., Γ. Σβορ., Μ. Καραβιδ., 
Κ. Μανωλεσ. καί Γ. Χρηστίδ. Είπα δτι γιά 
γράψχι κανείς ένα έργον πρέπει νά έχκ νά είπή 
κάτι πρωτότυπον κ° ενδιαφέρον άλλοιώς δέν 
είνε άνάγκη νά γράψχ) καθόλου.—Αύτή ή ύπερ- 
καθαρεύουσα έχει καταντήσει άνοστος κ. Λ.Λ. 
Πάπ.—Άφοΰ χό έδήλωσα έγώ, περιττεύει ή 
δική σας δήλωσις κ. Π. Μπεφάν.— Είνε έγκε- 
κριμένον τό «Όνειρον-Πόνος* κ. Γ. Πασσά 
καί ύποθέτω νά μήν σάς πταίω έγώ, αν έσείς 
δέν έδιαβάσατε τό ύπ’ άριθ. 82 φύλλον. —Τά 
ψιλά στοιχεία είνε γιά νά παίρνη περισσοτέραν 
ΰλην τό φύλλον καί σείς παραπονείσθε κ. Α. 
Μπαςώνε ; Έχω είδικόν συνεργάτην κ. I. Μπε- 
σμπέα.—Διαβάστε τούς παραπάνω δρους καί 
συμμορφωθήχε κ. κ. Θεμ. Δ. Χαχζηγιάννη, Β. 
Καμπιλαυκά καί Δ. Άρβανίχη.

Διά ιόν Φιλολογικόν Διαγω.νισμόν χοϋ «"Υ
μνου πρός τήν Καλλονήν», έλαβα τά ποιήματα 
τής δ-ίδος Άρτ. Κωστοπούλου καί τών κ. κ. 
Ν. Γερακίτη, ‘Ωραιοπαθούς καί Μ. Κ. Κς.
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Άνχαλλάσσω c. p. καί έπισχολάί μεχά δε
σποινίδων 1G—22 έχών άνεπχυγμένων. Προχιμώ 
’Αθηνών, Πειροιώς, Τριπόλεως, Σπάρτης, Γυ- 
θείου καί Θεσ)νίκης. Σκοπός φιλία καί άποκα- 
χάσχασις.Γράψαχε· «Χαμένο Τραίνο» p.r-Δαδί.

— Δεσποινίδες θεσ)νίκης—Δράμα̂ · άνχαλλάσ
σω c. p. «Βασιλικός» ρ. Γ .  Δράμαν.

— Μαϋρον Σαχανάν, ’Ονειρώδη εύτυχίσνδέ- 
χεσθε συμμαχίην; απαντήσατε «Δύο κυνηγούς» 
p. Γ. Πειραιά.

— Νέος τις ζητεί άνταλλαγήν ερωτικών έπι
στολών καί c. p. Γράψατε «’Ερωτευμένος κρί
νος» p. Γ . Μέγα Κεσερλί.

Ψηφίσατε πάντες τήν ’Ανεμώνην Θεσ)νί- 
κης καί ή ψήφος σας δέν θά πάη χαμένη- « Αν
θος Μαΐου» Σκάλα Ώρωποΰ Άχχικής.

—Δέχομαι όνχαλλαγήν έρωχικών έπιστολών 
με δεσποινίδας 1δ—18 έτών καλών οίκογενειών. 
Προτιμώνχαι Αθηνών, Πειραιώς, Βόλου, Λα
ρίσσης. Γρηψαχε διεύθυνσιν Εΰάγγ. Εύαγγε- 
λόπουλον, p. Γ. ’Αθήνας.

—Άνταπλάσσω έρωτικάς έπιστολάς καί C. p. 
μετά δεσποινίδων 18—20 έτών Αθηνών, Πει
ραιώς καί Σύρου. Γράψατε* «Ναυτόπουλο Αί- 
γαίου», "Άμυνα Σαρωνικοϋ, Πειραιά.

— Άνταλλάσσω έπιοτολάς καί c. p. μέ δε
σποινίδας καί νέους άνεπτυγμένους. Σκοπός φ ι
λία καί γνωριμία. ‘Υπόσχομαι άκραν εχεμύ
θειαν. «Πεταχτό Μοδιστράκι», p. Γ. Λεβάδειαν.

— Ανταλλάσσω C. ρ. καί έπιστολάς μέ δε
σποινίδας καί νέους άπάσης τής 'Ελλάδος. Γ ρ ά 
ψατε· «’Ερωτικήν Δρόσον» p . r .  Πολύγυρον 
Χαλκιδικής.

— "Οσαι θά θελήσουν ν’ ανακουφίσουν ολί
γον ένα δυστυχισμένον νέον, άτυχήσαντα^ στόν 
έρωτά του, άς γράψουν «Δίρκην» p. Γ. Α θ ή 
νας' άπαντώ άμέσως.

— Άνταλλάσσω 0 . ρ. καί έπιστολάς με δε
σποινίδας καί νέους άπάσης τής 'Ελλάδος. Γρά
ψατε «Μαγεμένον Βοσκόν» p. Γ. Πολύγυρον 
Χαλκιδικής. _

—Ζητώ νά γνωριβθώ μέ μίαν αξιοπρεπή κυ
ρίαν 25 έως 35 έτών, άνεξάρτητον> καί άνευ υ
ποχρεώσεων. "Ας γράψΗ καί θά απαντήσω α
μέσως. Κύριον Γεώργιον Κλ. Γραφ. «Σφαίρας».

—Άνχαλλάσσω C. p. καί έπισχολός Έλλη- 
νισχί καί Γαλλισχί μέ δεσποινίδας 14—16 έχών. 
Προχιμώ Παχρινοπούλας. Είς ψευδωνυμουχους 
δέν άπαντώ. Άκρα έχεμύθεια. M ariu s P a r . 
p . r . Πάτρας. ,

—  Άνταλλάσσω έπιστολάς και C. p.  μέ όλους 
καί πάσας δεσποινίδας. Σκοπός συνάψεως έρω- 
τικής φιλίας καί γνωριμίας. «’Ερωτευμένη Καρ
δία» p. r .  Λεβάδειαν.

— Αρσακειάδες, Α θηνών Πειραιώς, γραψατε 
καί είς τόν «Θύρσιν» Γραφεία «Σφαίρας». ^

— Άνταλλάσσω έπισχολάς με δεσποινίδας 
Αθηνών Πειραιώς μόνον ψευδώνυμα άποκλεί- 
ονχαι. ’Εμμανουήλ Ίακωβίδην p. Γ̂. Πειραιά.

— Π . I .  Βόλον. ’Επιστολήν σου έλαβον. ’Εν
διαφέρον σου μέ συγκιι εί. Ευχαριστώ απείρως 
υγιαίνω. Διαμονή μου ή αύτή. Γράφε τακτικά 
πρός άνακούφισίν μου. Γ . Κ.

— Έριμανίδα· δένεσθε άνταλλαγήν έπιστο
λών ; Άεροπλάνον p. Γ. Ά θήναι.

— Κύριε Σ. Σ. δεκανέα νοσοκόμ,ε, παυσατε 
σχέσεις μέ «Μόρτικη Έμπορινα» διοχι ο Γ. Κ, 
έπαγρυπνεί εις χήν Κρήχην έάν δέν συμμορφω
θήχε θά σάς άποκαλύψω «Μελαχροινή Κρηχι- 
κοπούλα».

— “Α λτ! Δεσποινίδες λάβετε οίκχον για μια 
άμοιρη καρδιά καί παρηγορητή ταΰτην διά χής 
άλληλογραφίας σας- έχεμύθεια απόλυτος «Θαμ
μένα όνειρα» Λεβάδεια.

—  Ποιά δεσποινίς ή Κυρία άπό τάς εν Πει- 
ραιεί φίλας άναγνωστρίας τής «Σφαίρας» θά 
είχε χήν εύγενή καλωσύνην νά μοΰ συσχήση κα
νένα δωμάτιόν δι* ένοίχιον ; Εύχαριστώ προ- 
καταβολικώς. Τηλ. Παντελίδης p. r . Πειραιά.

— Σύστασις. Ό σ ο ι καί δσαι έπιθυμουν αγνόν 
I βούτυρον, τυρόν, ελαιον καί άλλα, θα  προμη-

θευθοϋν μόνον άπό τήν αποθήκην Άνδρέου 
Τσονάκου Στοά Άρεταίου.

— Δεσποινίδες Άλιβρούβα, Πανταζοπουλου, 
Κύριοι Στυλιανίδη, Παναγιωτόπουλε, έλήφ θη
σαν· ίσως «Άεροπτηνοσυλλήπτης».

νίων καί Μολάων Λακωνίας. Ψευδώνυμα άπο- 
κλείονται. Τρεις Λέραις τοϋ Μετώπου Α . Μοί
ρα Συζυγαρχιών Πεδ. Πυρ)κοΰ Τ, Τ. 924.

— ^εαρός δεκανεύς βαρυνθείς πλέον τήν μο- 
νότονον ζωήν τών όρέων, έπιθυμεί αλληλογρα
φίαν μέ δεσποινίδας έχούσας χήν δύναμιν έξου- 
δεχερώσεως χών δεινών χου. Γράψαχε «Σελη- 
νοφώτιοχον Νύκχα» Έπιχελείον IX Μεραρχίας 
έννάτης Τ. Τ. 930 Μέτωπον Θράκης.

— Νεαρός δεκανεύς έτών 25 έπιθυμεί άλλη
λογραφίαν μετά δεσποινίδων Αίγυπτου, Α θη
νών, Σμύρνης, Καβάλλας, πρός άνακούφισίν. 
«Θρυλικόν Άρκάδα» 7ον Πεζικ. Σύνταγμα 2ος 
Λόχος Τ. Τ. 907·

— Κορίτσια, δεσποινίδες, προσέξτε καλά.Σας 
τό άπαγορεύω νά μήν ψάξχε νά βρήχε χό ψευ
δώνυμόν μου, δέν μπορώ δμως καί νά σάς χο 
έπιβάλλω. Όποια χό πρωτώβρει υπόσχομαι νά 
χης έποποιήσω χό βίο χης. Α ίχώ  αλληλογρα
φίαν, σκοπός φιλία γνωριμία. Γράψατε Γ. Κ. 
34ον Σύνταγμα Πεζ 9ος λόχος Τ. Τ. 907.

— Έπιστολήν έλαβον, τρελλαθώ έξ υπερβο
λικής άγάπης μου, γνωστός γνωρίζει, χέλος Αύ
γουστου είς «Σφαίραν», αναμένω φωτογρα
φίαν Τάκης Φλωρίνα. Μετετέθην. Γράψε γρα
φεία ’Επιμελητείας XIV Μεραρχίας Τ. Τ. 918 
Σέρρας.

—Άνταλλάσσω άλληλογραφίαν μετα δεσποι
νίδων 16—22 έτών. Προχιμώνχαι Αθηνών,Πει
ραιώς, Πύργου, Χανιών, Σμύρνης, Άμαλιάδος 
Ναούσης, Δράμας, Ξάνθης καί Άδριανουπό- 
λεως. Γράψαχε Γεώργιον Καλλίμορφον IX  α 
Μοίρα όρειβ. Πυρ)κσϋ, Τ.Τ. 930 Μέτωπον.

—Νεαρός Πολυβοληχής ύπηρεχών έν Μεχώπψ 
Μ. Άσίας ζηχεί άλληλογραφίαν μετά δεσποινί
δων Αθηνών, Κων)πόλεως, Τήνου. Σκοπός fj 
φύσις. Γράψαχε' «Μικρό Τριανχάφυλλο» III 
Πολ)χία 7ου Συντάγματος Τ. Τ. 707._

— Κουρασμένος άπό τής τύχης τό διωγμό 
αίτώ άνταλλαγήν έρωτικών έπιστολών μετά δε
σποινίδων άξιοπρεπών παλαιάς "Ελλάδος. Προ- 
τιμώνται ’Αθηνών σκοπός ό έρως. Γράψατε 
Στέργιον Ροΰισον γραφεία 7ου Πεζικοΰ Συν
τάγματος Τ. Τ .907.

Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ ΜΑ Τ Ο Υ  1920 J
«Δύο κυνηγοί», «Κρανοφορος Ιππότης», 

«Θρυλικός Αρκάς», «Σεληνοφώτιστος Νύξ», 
«Μηδέν», «’Ερωτευμένος Κρίνος», «Μικρά 
κόμησσα», «’Ερωτική Δροσος», «Δίρκης», «Μα- 
γευμένος β ο σ κ ό ς» ,«Ερωτευμένη καρδιά», «Μά
γος», «Ναυτόπουλο Αίγαίου», «Πεταχτό μοδι- 

..στράκι», «Γεώργιος Καλλίμορφος», «Θυρσις», 
«θαμμένα δνειρα», «Σταυρωτής».

ΔΙΑ Χ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ε Μ Ι Σ Τ Α Σ

 Νεαρώτατος άξιωματικός τοϋ Μετώπου
Μικράς Άσίας, έτών 22, ζητεί άλληλογραφίαν 
μετά δεσποινίδων Τριπόλεως, Σπάρτης, Αθη
νών, Σμύρνης, Ναυπλίου. Σκοπός γνωριμία 
«Κρανοφόρον Ιππότην» 7ον Σύνταγμα Πεζικ. 
2ος Λόχος Τ. Τ. 907. #

— Τρεις νεαροί πολεμισταί τοϋ μετώπου προς 
άνακούφισίν τής μονοτόνου ζωής των, ανταλ
λάσσουν C. p. καί έρωτικάς έπιστολάς μετα δ ε
σποινίδων 16—25 έτών, Αθηνών, Σμύρνης,Θεσ
σαλονίκης, Ξάνθης, Πατριόν, Καλαμών, Χα-

[Ϊ ΤΗΛΕΦΩ Ν ΗΜΑΤΑ j}

Θεολ. Δημητριάδην. Τό δελτάριον έστάλη 
κατά λάθος, δημοσιεύεται.—I. Μορένο. Ό  κ. 
Διευθυντής σάς εύχαριστεϊ, άλλά τοΰ είνε αδύ
νατον ν' άπομακρυνθή έντεϋθεν. —Γ. Άδαμό- 
πουλον. Υπάρχουν καλή.—Σωτ. Άνδρέου. Εύ- 
χαριστοΰμεν διά τάς ένεργείας σας.—Λ. Κατσι- 
μάνην. Διεύθυνσις έδιορθώθη.— Α· A. Α. Πλήν 
τοΰ άριθ. 3 δλα τδλλα υπάρχουν πρός 30 λε
πτά έκαστον.— Κωνστ. ΙΙεκ. Στείλατε την τό 
ταχύτερον,—Α.Α.Π. Δεχόμεθα.— I. Γιαννοπου- 
λον καί Δ. Κατσαμπ. Στείλατε τό άντίτιμον διά 
νά έγκριθοΰν.—‘Ερωτικήν Δρόσον. Διά τό Ι
διαίτερον έχρεώθητε δρ. 1,90.— Μαγεμμένον 
Βοσκόν. "Εχρεώθητε διά Ιδιαίτερον δρ. 1,90.— 
Θ3μιστ. Τσακαρελλίδην. Ένεγράφητε μέχριτού 
άριθ. Ill*—Lastik. Άντίτιμον έλήφθη.— Θ. 
Καλαμάταν. Δέν γνωρΐζομεν.—Σταυρωτήν. Το 
υπόλοιπον τών 50 λεπτών διετέθη ώς έγράψατε. 
Άρ. Καγιαμπή, Μόλις έλήφθη τό άντίτιμον 
έστάλη άμέσα>ς. —Beethoven. "Έχει έγχριθή- 
. Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. Σωτηρ. 

Άνδρέου, Κ. Κολοκύθα, Γ. Γιώτη, P. Vouna- 
tsou, P. Angelidis, Γερ. Δεστούνη, Ε. Βα- 
κάλη, Άργ. Μπανάβα, Χριστοδ. Καζάνη, Θ. 
Μπουλούκου, Χρ. Κολωνία, Cornel Voudourl·

Ξ ΕΝ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

m  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΣΙΣ
εν είνε πλέον δνειρον αλλα πραγματικότης' 

ΐδε τι μάς έχάριοεν ό ελλην στρατιώτης. 
ιΈλεύ&ερον χαιρετισμόν νά πέμπης έκ Λαμίας· 
πρόςθράχαςτούςδμαίμονας καΐτήςΜ ικράς'Ασίας·. 
Δεν ήτο ξένη μας αύτή, άλλ’ αδελφή μας χωρα, 
οί χρόνοι ήλϋαν κι’ έγεινε ’δική μας πάλιν τώρα. 
Καί μέ θεοΰ τήν δύναμιν, Συμμάχων και τήςπάλας 
θερμαίνεται είς τής μητρός Ελλάδος τας αγκαλας. 
‘ Υπέρ αύτής έγείροντες τό χνπελλον κενοΰμεν 
χαΐ τήν Κωνσταντινονπολιν ποτέ μή λησμονοΰμιν 

Ν ικόλαος Τ ράκας

To m y sw eet-heart
Βαθειά πρασινογάλαν’ ή ματιά Σου 
μετάξινα, χρυσά καί τά μαλλιά Σου 
τά δυό Σου χέρια, άνέγκιχτα, σάν κρίνοι 
καί στή θωριά Σου, θεΐκιά γαλήνη !

Ώ  Χερουβίμ! πώς βρέθηκες δώ κάτου 
στήν πικραμένη χώρα τοΰ Θανάτου! <·
Ποιά μοίρα τάχα σ’ έστειλε μαζί μας, 
ποιοι ούρανοί σ’ ώδήγησαν στή γή μας; 
Θνητός κ’ έγώ στή στράτα τής ζωής μου 
σ’ άπάντησα, ώ κόρη τής ψυχής μου, 
σέ νέους κόσμους μ" έρριξ’ ή ματιά Σον 
σέ πειό μεγάλες πίκρες ή θωριά σου. 

Σάμος. Θεολ. Δηιιητοιά&*ς
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Περδίκω μ’ π’λί μ’
Τϊ νάν τη πουλυλουγάμι 
κί νάν τά ψ’λουκουσκι- 
νίζ’μι, ούρή καλλιακού- 
?β μ', τά μ’σάτ’ς χιλιά
δας δέκα είνι—δέκα νάν’ 
ή μέρες ο’ έτσ' νά βάλ' 
τού χιράκι τ’ ού Άη- 
Σκάθαρους. Μπήκις γιά 
δέν μπήκις άκόμα; Είνι 
νάντώχ’ ίέκγιννιτής ού 
δνθρουπους γιά νάν τούν 
αγαπάν οί γ’ναΐκις κι1 
άπ’άμα δέν είνι γλυκου- 

αίματονς, άντίου γλαρένχζα! Γιά πάρι παρά· 
δ'γμα άπ’ Ιλόου μ’ «Γ άπ’ τ’ν άφιντιά μ’. Τί 
εΛμι Ιγώ; Ιγώ είμ’ Ιγώ, ού ύπουφινόμινους, ένας 
-ταληουταουλιάς σά πέρα, π* άμα τούν κόψ’ 
κάνα ίφτακίνητου, ούδι νιά δικάρα απουζημί 
οοο" δέ θάν μ’ δώκ’νι. Κί μου λα νταντά άμα τού 
στρίψου τ’ άφ’λότ’μου κί κάνου κανιά ψύχα μα· 
νικούρ στού φέσι μ’, ντέ ρέ ντέ, ποιός μί βα- 
βτάει τότινις ! Ούδι μ’ ούλου τοϋ άρσάκειου δέ 
βονβιβάζ’μι— I ρέ κί μ’ έβαιναν ντιρβέναγα {κεΐ 
μέσα 1 Τι τού διάουλου! Ιγώ μαντέκα βαίνου 
στού μ’στάκι μ’ γιά οΰ|ό τ'ν πιρνάν τά κορι- 
τσόπ’/Ui κι’ έρχουντι κί κουλλάν σάν τσιρουπού- 
λ*α στ’ς ξώβιργις ; Κι’ Ιμπ’δής τουίφιρι ή κ’βέν- 
τβ, 4κ’ νά πάρ’ς σκέδγιου πιρί πώς τού τριβ’νι 
τού πιπέρ’ κΐ τ’ άπουδέλ’πα.

Πήγα προψέ στά Πιφκάκια νά πάρ’ άέρα 
φρέσκο «ν άπού κειόν η' κουπανάς Ισύ, ούρή 
σουσουράδα νύχτα μέρα. Διαβαίνουντας τού λ’- 
πόν άπώνα σπίτ', στέκουνταν στ’ν πόρτα ένα 
δουλ’κό κουντόχουντρου κί καρδαμουμένου, 
σώσουν κύργι τούν λαόν σ’ κί κάτ’ παραπόνου. 
Άλλου νά στού λιέου κι’ άλλου νά στού μου· 
λουγάου, μαναράκι π ράμμα τ’ γσλάτου. Μι χα- 
μουτήραξι, χαζουγιλίιει κι’ άναοτινάζ’.

— Τί Ιχ'ς ούρέ καλό μ’ τ’ς λιέου—Τού γλυ
κά σ’ σ’ έπιασι μαθές κι' άγκουμαχάς;

— Όΐ, πέρι έχου ένα σφάχτ’ στ’ν καρδιά μ’ 
μ’ λιέει.

— Σφάχτ’ στ’ν καρδιά, ούρή τσοΡπρα μ’ ; 
Βάί ού έρμους κι’ Ιγώ θά στούν γειάννου.

— Μπουμ εις ; μπουρεΐς ;
— Μπορώ λιέει! Όσου νά είπής κίμινου είσι 

καλά κιόλιε, μόνε πάμι παραπανούλια Ιδώ κατό 
τού Λ’καβητό, γιατί αΰτίνους ού σφάχτ’ς θέλ’ 
ξιμουνάχιασμα γιά νά πιράσ'.

Κί τ’ν ξιμουναχιάζου π’ λιές σ’ έναν άνηφου- 
ράκου κι’ άπέ ποΰ σέ πουνεΐ κί ποΰ σί σφάζ’. 
Μί κατ’ (ντριβές άπέδου, κάτ’ στηθουσκουπήεις 
κί χαϊδουγαργαλίσματα κί ζαχαρουλ’γώματα κί 
τά ρέστα τ’ς πατατός, άρχίν’σα νάν τού συνε- 
φέρνου στά συγκαλά τ* τού τσ’πί. Άπάν’ στ’ν 
καλλίτιρη στιγμή... φρστι... κατσακοΰμπας I Κά
νου έτσ’ κί γλιέπου έναν χουρουφυλακα άπ' 
είχι φανερουθή μπρουσιά μας σάν Ιφνιδιασηκή 
ίμφουδους τ’ πιζικοϋ κί μάς έκουψ» στ’ μέσ' ού 
θίιουιούμπ'ς.

— Καλώς τά κάνετε, μ' λιέει γιλώντας.
— Κουπιάστι νά φάμι, τ’ άπουκρίνουμι.
— Τί κάνβτε αύτοΰ ;

t— Τ’ν προυσιφκή μας.
— Μπορούμε νά πάμε στό τμήμα ;
— Ό ΐ μήν π'ράζισι... καλά ήμαστι κί δώ.
Μ ’ πού νά πάρ’ άπού κ’βέντα. Καλά κί σών’ 

μέσα ήθιλι νά πάμι.
— Ούρέ, στ' άστεΐα κραίν'ς γιά στά ψέμματα 

κ’βεντιάζεις ; τ’ λιέου. Καλά ίγώ δέ | έ γνοιάζ’ 
πάου δϊ στού τμήμα, πέρι κί στούν Αργείου 
Πάγου ν&χου κί δρουσιά τώρα μί τ'ν κάψα. 
Μ’ Ιτούτου τού κακότ’χου τού κ’ρίτσ* τί σ’ 
χρονστάει νάν τού κάν’ς μπουμπή κί μαντάρα 
σ’ οΰλ’ τ’ γειτουνιά; Δέν τού λ’πάσι τ αφαλού ;

Τέλους μώδουκι κί κατάλαβα πώς ήθιλι κο- 
λόκουρου, τώφιξα ένα δίφραγκου κί κόμπουσα 
τσ"γάρα κι’ έτο' γλύτρουσαμαν άπ’ τά χέρια τ’. 
ΤΙ τού θέλ’ς δμους άπ' δσου νάν τά συνβιβάσ’- 
μι, τού δο’ΐλ’κό τούχι πιάκι τιταρταΐους πνρι- 
τός. Γ ιά... αύτίνα τά κακά έχ’ ή Άνθήνα. Πας 
νά κάν’ς τού καλό κι’ έρχιτι ού άλλ .υς κί σί 
κόβ’ άπάν’ ατ’ν 1*τέ<εσ’ τοΰ καΰήκουντους. 
Μπουρεΐς νά κάν’ς έτσ' προυκουπή ;

Ταϋτα κί μένου 
Μ ήτρονς Κονρ'νόγαΧονς

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ
(Η Γ Ο Υ Ν  ΟΜΙΛΙΑ! ΕΠΙΚΑΡΡΟΙ)

Πρό κατ’ άπτάς 
ήγουν τελεπταίως 
εις βαλβάτος κορέος 
τσιμβήσας με 
έν τη ριν ένγαρσίως 
πρός πόσιν αίμάτου 
τζαμβηδόν καί σελεμίως 
μοί ήλάλαξε 
τόν άδόξαοθον αΙσίως 
καί πριχοαμένης τής μυτός 
χονδροειδώς ) 
έγέγονεν ώσεΐ μελινζάν 
Ιμαμβαϊλνδί 
καί πσρμεζάν 
τό όποιον
μετά ένθυμώδεν σπερίον 
δίκην κάλος 
βλ· συρονς καί μεγάλος. 

Ούχ 6’ έμβορών εξαγάγαι τήν έμαπτοΰ μίξ 
καί γόρ έχβαίνων μ«ι’ αΤματον άναμίξ 
κιν^υνέπτει νά μοί καταπέσ  ̂ή προί’ξ 
καί ποσώς έφευρέναι νυμφίαν, 
οΐογά(. βοληθήσεται παρεϊν τηλικούτηνάοχεμίαν; 
Ούχ γινώσκετε, ήγαπηχοί, τήν παροιμίαν 
ήπερ φασιν τυφλή ούσα ή κληματαρέα 
τήν άπεσθράβωσεν ιοΰ γαϊδάρεος ή ούρια ; 
τό όποιον
άπτά τραβώμεν έξ τών νύκτωρ ζωϋμφίων.

Ό Ά  γχα&άγγελος

α η ο  Τ Α  “ Π « Ν » Θ Η Ν Α | « „

Τ Α  Δ ΙΣ Τ ΙΧ Α  ΤΟΥ- ΤΖΑΝΕΤΤΟΥ

τόν
τό

Άρην
κυά?α

[Ό Τζανέττος άνερχόμβνος είς 
βλέπει άπ’ έκεΐ έπάνω τήν Γήν μέ 
καί λέγει πρός τήν Μαντίναν:]

Μωρέ Μαντίνα, βλέπω έκεΐ κάιω 
καί τοϋ Κλωναρίδη τά ψυγεία 
πού άποθέσανε τά κατεψυ/μένα κρέατα 
έτσι χάρις τήν ύγεία 
καί τ<όρανες τά ξανασηκώσανε 
μέ πομπές καί μέ μεγάλη συνοδεία 

κ’ έτσι τά καϋμένα τά βόϊδια είχαν τήν τιμή 
νά τσού κάν̂  ό Μπουρλούμης καί τήν κηδεία.
Βλέπω καί τά τράμ τσή όδός Σταδίου 

πού σταματούν αΐώνκι 
καί τσού επιβάτες πού κατεβαίνουν καί τά σπρώ 

γιά νάτάφθάσουν στήν'Ομόνοια [χνουν 
καί βλέπω καί τήν Εταιρεία

πού κοθε μέρα αυξάνει ιοή τιμές 
κι’ δλο καί γυρεύει δεκάρες

σάν νάνε ό νέος Σακουλ ές

Τ ο ϋ  3β^άμη καμώμο^ά 
^ X T j p A l j ^ "ΠΑ] "Ϊ»ΔΑ

Παρατράγουδα είχαμε πίσω τήν προσε
χές Τετράδη, ρέ Μανιώ φιλήσυχη, γιατί, γλέ- 
πεις, δέ σ’ άφήνουνε νά κάτσης φρόνιμα οΐ 
άλογόμυιγες—νομίζω ; Καθόμουνα στήν ταβέρνα 
μέ κάτι πσληόφιλους κι’ έκαναμε αγώνες δρό
μου στό κατεβάζω τις μισές—άντιλείβίσαι; Σέ 
λιγάκι έρχεται μιά ρομπία κι' άρχίνηξε νά παίζ-ρ 
κάποιο σονέττο—τό λέω κσλά γιά μήμπως καί 
θέλει μέ τρια τοΰ;

—Άοτα αύτά τά έξ ‘Εσπερίας, ρέ βλάμη — 
λέω τοϋ λαιερνατζή—καί βάρα μας τό χασά
πικο'νά φέρω καμμιά βόρτα.

Ήμουνα στά πράμματα κ’ είχα ϋυμηίϊή καί 
σένα, ρέ φρένο τής καρδιάς μου, καί γιά δαϋτο 
— μ’ εννόησες ;—ήθελα νά κουνηθούν τά αί
ματα λιγάκι. Τοϋ δίνω μιά δραμμή γιά τόν 
κόπο του κι’ άγάντα τό χασάπικο. Είπα δμως : 
δέ σ’ άφήνουνε οί άλογόμυιγες ! Πετιέται κά
ποιος άπό δλλο τραπέζι -καί λέει τον λατέρνα 
τζή νά παίξο τήν Κορδελλιώτισα. Έ  ρέ Χρι
στέ μου, τά πάθη σου σάν τ’ άκουσα !

— Ρέ σύ, ποιός οοΰπε, ρέ άμπελοφάσουλε, 
πώς δέχουμαι διακοπές—τοΰ κάνω—*’ έρχεσω 
καί μέ διακοβεις καί μοΰ πριτσαλίζβις τό γού
στο ; Ρέ σείς, τί κάθεστε ναι δέ μέ βαστάτε 
γιά νά μήν τονε γεμ σω γιακάδες, τό γεννάδα. 
Καί τοΰ ρίγνονμαι, τόνε μαγκώνω άπό τό ψαρο- 
κόκκαλο καί πάνω χέρι · 
κάτω χέρι σέ τρία μινούτα 
ήτανε γιά νά πά|) νά 
δώκτ) τήν παραίιησί του 
άπό άνθρωπος. "Ολα τά 
σκέδια τού μποξ άπάνου 
του τά δοκίμασα—ναί γιά!
Τό καλό είνε πού δέν 
ήρθε κανένας ψύλος τής 
άστυνομίας νά μέ τοιμπή- 
σχ),γιατί θάν τού ρούφαγα 
κι’ αύτουνοΰ τό αίμα καί 
τότες θ&χαμε πλειότερα 
ντράβαλα—άμή ;

ADO ΤΕΣ ΠΑΠΟΥΡΠΕΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ

Ό  Κ ύ ρ ι ο  ς.— Τ ί ; Μ?·0·νομένον πάλι τόν 
βρήκες ;

Ό  Υ π η ρ έ τ η ς . —Δί ν φ τ α ίω ‘γώ , αφ εν
τικό. “Ε μα& α π η ς  &α νπβρτιμιγ&ϋ ή ρετσίνα  
κ α ί γι' αυτό β ιάστη κα  νά π ιω  δσο μ πορούσα  
περισσότερη , πρίν  άκριβην-η !...

Μιά φορά πού ό Χαχαμΐκος βρισκόταν σέ
τρομερές άψιλίες, έπήρε ψιλόν νισεστέ, τόν έ- 
μοίραόε σ έ  μικρές δόσεις, τόν συνεοκεύασε μέ 
επιμέλεια σέ χαρτάκια, δπως δίνουν σιά φαρ- 
μαχεΐα τό κινίνο, κι' έ βγήκε στής συνοικίες φω- 
νάζοντας: ‘Εδώ ή θαυματουργός σκόνη γιά 
τούς χορέονς. Πάρτε κυράδε..ε..ες..

Οί κυράδε.,ε.,ες άλαλιασμένες άπό τές έπιθέ- 
σεις τών κορέων, ί βγήκαν πράγματι νά πάρουν 
τήν θαυματουργόν καί «νθρωποα'·;τήριον σκόνην.

- Μα είνε καλή ;
•— Καλή λέει! Ούιε γιά δείγμα δέν θά μείνη 

κορέος σπίτι σας.
Καί ό Χοχαμϊκος έμοσχοπούλησε έτσι τόν νι

σεστέ του. Τήν άλλη μέρα δμως μιά άπό τές 
κνράδες πού έγελάστηκαν καί αγόρασαν τή 
σκόνη του,συνήντησε τόν Χαχαμΐκον καί άρχισε 
νά τοϋ ψάλλη τόν εξάψαλμον δτι μέ τή σκόνη 
του, άντί γιά καλλίτερα, χειρότερα έτράβηξε 
δλη ι ή νύχτα. Καί ήταν φυσικό, γιατί οί κο
ρέοι μόλις έμυρίσΟηκαν ότι πρόκειται περί νι
σεστέ, έπέπεοαν μέ τά μούτρα. Έν τούτοις ό 
Χαχαμΐκος δέν χάνει τήν ψυχραιμίαν του καί 
άπαντά στήν κυρία : Μά δέν μοΰ λές, κυρά μου 
πώς τήν έχρησιμοποίησες τή σκόνη μου καί 
δέν σοΰκανε καλό; Έπιασες έναν-έναν κορέο 
νάν τ* άνοιξης τό στόμα του καί νάν τοΰ βάλβς 
μέσα λίγη σκόνη καί τόν είδες νά μήν ψοφήσχ}!

Άλλη φορά καθώς έκαθόμαστε μαζί στό κα
φενείο, ένας καινούργιος φίλος τοΰ Χαχαμίκου 
τού είπε περνώντας : Άκου, κάποιος μοδστειλε 
πεσκέσι ένα μποΰτι καί τώβαλα σιό φοϋρνο μέ 
σκόρδο. Άν θέλης έλα τό βράδυ νάν τό φάμε 
κι’ επειδή τό μπούτι είνε μεγάλο, πάρε καί κα\ 
νέναν φίλο σου.

— Ιίολύ εύχαρίστως, τοϋ άπαντά ό Χαχαμΐ
κος πρόθυμος γιά τέτοιες δουλειές.

Καί μόλις ό φίλος του άπεμακρύνθη, στρέ
φεται πρός έμένα καί μοΰ λέγει: Άκου, Άβρα· 
μΐκο, είσαι ό καλλίτερος μου φίλος καί δέ μοΰ 
κάνει καρδιά νά πάρω άλλον γιά τό μπούτι. 
Μοϋ δίνεις ένα τάλληρο νά σέ πάρω έσένα στό 
τραπέζι; Ό  Ά βραμ ϊχος

£ Τ Υ Π Ο Ρ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν  Ε .  KPANIQTAKH, Α Ρ Σ Α Κ Η  2


