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< Μνρσίνη* (Άθήναι). 
Χρώμα έπιδερμίδος λευκόν, μάτια 
καστανή, μαλλιά ξανθά, ανάστημα 

1 μ. 74. Έτών 24.

Λοιπόν, χυρίαι χαί κύριοι. Τό δη
μοψήφισμα τής Καλλονής επήρε τέ
λος. Μ'ε τήν σειράν τοϋ οημερινοϋ 
φύλλον ανμπληροϋται δ άριθμός 
των εγκριθειαών υποψηφίων καλ
λονών καί δεν θά δημοοιενθοϋν αλ· 
λαι. Διά τήν ψηφοφορίαν επί τον 
οημερινοϋ φύλλον καί δλων 
προηγουμένων παρέχεται προθεσμία  
10 ήμερών. Είς τό μεθεπόμενον θά  
δημοαιευθοΐν τ' αποτελέσματα τής 
ψηφοφορίας, καί εις τό αμέσως 
πρόσεχες α ί φωτογραφίαι τών λα 
βουαών τας περιοσοτέρας ψήφους 
πρός εκλογήν τής μεταξύ αυτών ώ- 
ραιοτέρας—τής Βασιλίσσης τής Καλ
λονής. Οί jf-’ηψοφοροΐντες ας επι
σπεύσουν τήν αποστολήν τών ψη
φοδελτίων, καί α ί δημοσιευθειοαι 
υποψήφιοι τήν άπάντησιν των, αν 
ουν τφ αριθμώ τών ψήφων πον 
ελαβον θέλουν νά δημοσιευθή καί 
τ’ δνομά των.

Ό ο α ι εοτειλαν φωτογραφίας καί 
δεν τάς είδαν δημοαιευομένας, ση
μαίνει δτι δεν ενεκρίθηοαν υπό τής 
επιτροπής.

Α ί φωτογραφίαι αας ελήφθησαν 
δίδε ς Γαζία καί Ευώδες Ρόδον, άλλ’ 
ώς βλέπετε πολύ άργά.

Η Δ ις  Ν Ο Ρ Α

«Γ α ρ ύ φ α λ ο · (ΙΙάτροι)
C Ολγα Φ ελονζάκη)

Χρώμα έπιδερμίδος σιιόχρουν, μά
τια μαύρα, μαλλιά έβένι ινα, άνα- 

στημα 1 μ. 70, έτών J9.

• Ν άρκισσος» (Άθήναι) 
Χρώμα έπιδερμίδο<: λευκόν, μάτια 
τουρκουάζ, μαλλιά μαΰρσ, ανά

στημα 1 μ. 6ό, έτών 19.

7) ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

’Ε κ τών δημοοιευθειοών είς τό νπ’ άριθ. 
86 φύλλον τής 'Σφαίρας* προτιμώ τήν
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>’Δ γ ράμ π ιλ η ·  (Άθήναι) 
Χρώμα έπιδερμίδος λευκόν, μάτια 
καστανά ά\οικτά, μαλλιά καστανά 
σκούρα, άνάστ. ίμ. 65, έτών 19.
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γ  Τ Α  Α Ν Τ
Όλαι αί γυναίκες λέγουν είς τούς συζύγους 

των ή τούς έραστάς των. «Πρόσεξε, άν μ’ άπα- 
τήσ^ς, θά σ’ άπατή σω κι’ έγώ!» Έν τούτοις 
πολύ όλίγαι κρατούν τόν λόγον των. Αί περισ
σότεροι κλαίουν, λιποθυμούν καί είς τό τέλος 
συγχωρούν, διότι προτού νά προσιρέξουν είς 
αντίποινα, αντιλαμβάνονται ότι είνε ανωφελή. 
Ποίαν σημασίαν ήμπορεϊ νά έχη ή ά.ιιστία 
μιάς γυναίκας είς τόν δνδρα ποΰ δέν τήν άγαπά 
πλέον; "Ισια ίσια *τά βρίσκει αφορμήν διά νά 
απομακρυνθώ περισσότερον καί, έάν συνέβαινε 
νάαίσθάνεται κάπαιαν τύψιν συνειδήσεως, απαλ
λάσσεται καί άπ’ αύιήν δέν τού απομένει δέ 
παρά ενα είδος πέριφρονήσεως πρός τήν άχά- 
ριστον, ή όποία δέν ή μπόρεσε νά κλαύσω ή νά 
αύτοκτονήσω πρός χάριν του, δπως έγωιστικώς 
άνέμενε. Διότι ό άνδρας είνε δίποδον άπό τό 
όποιον λείπει όχι μόνον τό πνεΰμα τής δικαιο
σύνης, άλλά καί ή λογική.

Ώς τόσο υπάρχουν περιπτώσεις — πολύ σπά
νιοι—καθ’ ας τά αντίποινα αποβαίνουν τελε
σφόρα. Γνωρίζω ένα άνάλογον έπεισόδιον, τοΰ 
όποιου ή μπορώ νά έγγυηθώ τήν αυθεντικότητα.

Πρό τινων μηνών μία κυρία, έγγαμος, 30 
έτών, ώραία καϊ άρκετά θερμή, περιήλθεν είς 
άπόγνωσιν έπειδή έμοθεν ότι ό έραστής της, 
έπειτα άπό έπτά έτών ερωτικούς δεσμούς, τήν 
ή πάτα καί έφαντάζετο τόν έαυτόν της τό άτυ- 
χέστερον τών πλασμάτων. Καί πράγματν δέν 
είχε καμμίαν αφορμήν νά μακαοίζω τήν τύχην 
της. Άφοΰ Ιως τά ε’κοσιδύο χρόνια της έπέ- 
ρασε ζωήν βασανισμένην μεταξύ ένός πατρό; 
αγροίκου καί μιάς μητέρας πολύ κοκέτας, καί 
έπομενως πολύ άστοργου, ένυμφεόθη όχι άιτό 
έρωτά, άλλά μόνον καί μόνον διά νά απαλλαγή 
τής οίκογενείας της. Άλλ’ έπεσεν άπό τήν 
Σκύλλαν είς τήν Χάρυβδιν. Έγκατέλειψε τήν 
οίκογένειάν της δι’ ένα σύζυγον, μέ τόν όποιον 
έπίστευεν δτι Οά εΰρισκε τήν ευτυχίαν καί προ 
παντός τήν γαλήνην της. Είχε συναίσθησιν ότι 
ήτο ώραία, μορφωμένη, έξυπνη καί έφαντά
ζετο δτι διά τόν σύζυγόν της—ένα άνθρω τάκον 
καχεκτικόν, άσχημον, διανοητικώς κατώτερόν 
τη«—θ’ άπετέλει τήν ευτυχίαν προσωποποιη- 
μένην. Έν τούτοις ό σύζυγός της τήν έζήλευε. 
Ύπέφερε νά τήν βλέπη άνωτέραν του. Καί πι
θανώς διά νά πείση τόν έαυτόν του δτι τά θέλ
γητρά της δέν τού έκαμναν έντύπωσιν, ήρχισε 
νά τήν άπατά χονδρικώς, διότι τό μόνον ποΰ— 
δέν τοΰ έλειπεν ήτο τά χρήμα...

Ή  Ελένη δέν ύπέφερεν άπ’ αύτό, διότι ου
δέποτε τόν είχεν άγαπήσει, μία άποκαρδίωσις 
δμως τήν έπλημμύρισεν... Καί είς τήν έποχήν 
αύτήν συνήντησε τόν δνδρα, δ όποιος θά έρρι- 
πτεν έπί τέλους είς τήν ζωήν της μίαν άκτίνα 
ήλίου, θά τής άπεκάλυπτετήν μέθην τού έρωτος.

Ήτο άκριβώ; είκοσι τριών έτών, δταν έ$όθη 
είς τόν Πέτρον—δέν περιμένετε βεβαίως έπί- 
θετα!—μέ τήν πεποίθησιν ότι αύτήν τήν φο
ράν θά έγνώριζε τήν άπερίσπαστον ευτυχίαν. 
Καί πράγματι έζησαν χρόνια ολόκληρα εύτυχι- 
σμένα... "Ενα νέφος κάποτε έπεσκίαζε τόν ορί
ζοντα τής ευτυχίας των... Υποχρεωτικοί φίλαι 
έζτηοΰσαν νά νυμφεύσουν τόν Πέτρον, καί τού 
έπρότειναν διάφορες νύμφες. Κάθε φοράν πού 
ένα συνοικέσιον συνεζητεϊτο, διήρχετο ημέρας 
σκληράς αγωνίας. Ό  Πέτρο;, υπερήφανος διά 
τήν άγάπην της, προσβπάθει νά τήν καθησυ
χάσω· Καί κάθε φοράν ποΰ τό συνοικέσιον 8ι=- 
ψεύδετο έπισήμως, έκείνη τόν άντήμειβε μέ δι 
πλασίαν τρυφερότητα. Έτσι ενθουσιασμένη άπό 
τό παρόν, άπέβλεπεν είς μέλλον άναλόγως εύ- 
τυχισμένον.

Άποτόμως τά πάν κατέρρευσε. Μετά ευτυ
χίαν έπτά έτών, ή Ελένη άνεκάλυψεν δτι ό 
έραστής τι;ς δέν είχε ποτε παύσει νά τήν άπατά. 
Τόν συνέλαβεν έπ’ αύτοφώρφ μέ μίαν κοινήν 
γυναίκα κ’ ένόμισεν δτι θά παρεφρόνει έξ άιτελ- 
πισίας. Έκεϊνο;, άντί νά τής ζητήση συγγνώ
μην, νά τής όρκισθή δτι ήτο ή πρώτη καί ή 
τελευταία του απιστία, έξεπλάγη άπό τήν συγ 
κίνησίν της, καί τήν είοωνεύθη μάλιστα Ισχυ- 
βιζόμενος δτι ένα; περαστικός πόθος τών αί- 
σθήσεων δέν έχει τίποτε τό κοινόν μέ τήν άπι- 
στίαν. Καί, δίχως νί τής κρύψη δτι κατ’ έπα- 
νάληψιν είχε παροσυρθή είς παρόμοια μικρά 
παραστρατήματα, έτελείωσε μέ τήν έρώτησιν : 
«Μήπως δμως αύτά μ’ εμπόδισαν νά σοΰ προσ
φέρω τήν ευτυχίαν;»

Φρενιασμένη άπό τόσον κυνισμόν, έφυγε. "Ο 
πόνος της τήν έπνιγεν1 πουθενά έμπιστος φίλη 
της νά τήν παρηγορήσω· Κι’ επειδή ήτον ά
νάγκη ν' άνακουφισθή έγραψε πρός ένα αίσθη- 
ματικόν χρονογράφον, τού οποίου ήτο τακτική 
άναγνο'στρια (αύτός μοΰ διηγήθη τήν Ιστορίαν). 
Ή  επιστολή της τού έκαμε ν έντύπωσιν, τής 
άπήντησεν, ή άλληλογραφία των έσυνεχίσθη 
έπ’ όλίγον καί κατέληξαν νά γνωρισθον προ 
σωπικώς. Τού έδόθη μέ τήν όρμήν γυναικός

Τ Η Λ Η  Λ \ Ο Υ

Μεταξύ τού άναγνωστικού κοινού κάθε έφη- 
μερίδος καί κάθε περιοδικού, υπάρχει πάντοτε 
ενας άριθμός θορυβοποιών άναγνωστών, οί 
όποιοι έννοοϋν διαρκώς νά ένοχλοϋν, νά γκρι- 
νιάζουν, νά γίνωνται τσιμπούρια. Τό ίδιο συμ
βαίνει καί μέ τήν «Σφαίραν».Μέσα είς τούς δε
καπέντε χιλιάδας άναγνώστας της, υπάρχουν 
30—10 ύπεράγαν νεαροί κύριοι, οί όποιοι νο
μίζουν ότι, έπειδή δίδουν 30 λεπτά τήν έβδο
μάδα καί άγοράζουν τό φύλλον, δέον άπαραι- 
τήτως νά μάς καθίσουν είς τόν ζβέρκον. Δέν 
ομιλώ διά τούς σοβαρούς άναγνώστας, οί όποιοι 
μού γράφουν οσάκις έχουν κάτι ένδιαφέρον νά 
μού είποΰν, ένα έργον των καλό, μίαν παρατή- 
ρησιν, μίαν συμβουλήν. "Ο,τι προέρχεται έκ μέ
ρους των ευχαρίστως τό δέχομαι καί τό έγκρί- 
νω. Εκείνοι διά τοΰ; όποιους τά γράφω αύτά, 
τό άντιλαμβ ίνονται μόνοι των πολύ καλά. Πρό
κειται περί δσων μέ κεραυνοβολούν στερεοτύ- 
πως είς κάθε ταχυδρομεΐον μέ άλλεπάλληλο 
γράμματά των γεμάτα γκρίνιες, άξιώσεις, έξορ- 
κισμούς, καί μέ άτειρίαν δήθεν ποιημάτων καί 
δήθεν πεζογραφημάτων, τών όποιων τό ένα 
είνε χειρότερον τού άλλου. Όλα δέ αύτά διί νά 
κάνουν θόρυβον καί νά βλέπουν τ’ δνοα,ά των 
είς τήν «ϋφαϊραν». Τού; νεαρού; αυτούς έχω νά 
ειδοποιήσω δτι πολύ άκατάλληλον δνθρίο,τον 
εύρηκαν διά νά παίξουν μαζί μου. Ότι καί νά 
μού γράψ)υν δέν μέ συγκινοΰν καί δέν θά έγ- 
κρίνω τίτοτε ί^ικίν των, παρά μόνον δταν, συμ- 
μορφούμενοι πρός τ ις έίάστοτε ύ τθ5εί|ει; μου, 
κατορθώσουν άφοΰ κοπιάσου/ π)λύ νά μοΰ 
στείλουν ένα έργον θ ε τ ι κ ώ ς  καλόν.  Διότι 
τά καλά έργα γράφονται με πολύν κόπον καί 
μακράν έργαιίαν. Ε ’; όσους *έ μέ πχοαοτενο- 
χωροΰν θά παύσω κιί ν’ άταντώ.

Αύτά τά όλίγα ήοαν άταραίτητα.

’Εγκρίνω τον δίδων Κ. Τ. «Δέν φ:αία>», Μ. 
Βεν τ̂σανοτούλου «Σέ μιά δύσι», Δομνί-ιη; Ζαδέ 
«Αλήθειες» (συντομευμένο), καί τών κ. κ. Ί .  
Σταύρου καί Μ. Πρίντεζη μ'ρικ'τ έπι/ρά niaca.

’Απ’ αύτά πού μοΰ έστειλα τε κ. Ν. Χατζη- 
γιάννη μόνον τό «Μοναχά κοντά σου» δείχνει 
πραγματικήν ποιητικήν διάθεσιν δέν είργά- 
σθητε όμω; πολύ είς τήν έκτέλεσίν του διά νά 
εδρετε τάς καταλλήλους έκφράσεις («μεριά χω
ριού» δέν λέγει τίποτε) καί νά δέσετε καλά 
τούς σι;ίχου; χωρίς περιττά παρ «γεμίσματα κοί 
χασμωδίες.—Σεϊς τί έκ ίνατε, κ. Δ. Καραπάνε ; 
Έ  πήρατε δύο στίχους άτόφιου; άπό ένα ποίημα 
τού Γρυπάρη, διεστρέψατε τούς δύο έτομένου;, 
έκολλήσατε τέσσαρας δικού: σα; άσυναρτήτου; 
καϊ μοϋ τού; έσερβίραιε. Λέγεται ποίημα αύτρ ; 
Τά δικά σας δέν είνε όπα>; καί όσον τά θελω 
έπιτυχημένα κ. κ. Ν. Crouazi, Σ. Καλλίνικε, 
Μαϋρο Ριγέ, Ροδ. Ή ό;, Κ. Κυοιακόπουλε, Ε. 
Μπάκε καί Ε. Τσιρικάκη. Είπα: μή γράφετε
άνοστε; κοινοτυπίες, μήν κλαι^μηρίζετε ά5ι- 
καιολογήτως, καί προοέχβτε είς τήν έκτέλεσίν.

Είς δσους δέν μιϋ γράφουν μέ τό πραγμαίι- 
κόν δνομά των καί τήν διεύθυνσιν των δέν ά 
παντώ.—Πολιτικά δέν δη ιοσιεύω κ. Π. Πεφά- 
νη, ουτε πραγμττεία; κ. Τ. Σωιηρόπουλε.— 
Βεβαίω; έπρεπε νά ντρέπεται, κ. Κ. Εμμα
νουήλ, άλλ’ είχατε μήπως τήν ά;ίωσιν νά θυ
μούμαι δλα δσα έγράφησαν άκό καταβολή; κό
σμου μέχρι σήμερον; "Οσα μπορώ τί προλαμ
βάνω. "Οσον διά τήν έκτίμησιν δέν μ’ ενδια
φέρει καί πολύ.—Όοα άτορρίπτω δέν τά κρα
τώ. Μπορείτε νά τά ξαναγράψετε, νά ύτολογί- 
σετε 10 λεπιά τήν λέξιν έάν είνε πεζά, 20 λ. 
έάν είνε πηήματα, κοινά τά ξαναστείλετε, κ. 
Π. Χατζηγρηγορ'ου.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ή οποία ενομιοε προς στιγμήν τήν ερωτικήν 
καρριέραν χερματισθειιαν. Τήν άντήμειψε με 
τήν γκαλαντερί καί δεξιοτεχνίαν τοϋ -άνειττυγ - 
μένου άνθρώτου. Κι’ έζησαν ώρε; ήδυταΟείας 
άφθάστου. Άλλ’ άμέσως κατόπιν δέν τήν έπα- 
νεϊδεν, οΰιε πρόκειται νά τήν έπανίδη ποτέ. 
Δέν ή μπόρεσε ν’ άντισταθή εις τήν εόχαρίσι;η- 
σιν νά πληροφορήσω εκείνον πού τήν είχε 
προδώϊβ δτι τόν έξεδικηθη διά τών Ιδίων μέ
σων. Τότεό Πέτρος, μαστιγούμενος άπό μίαν 
άπροσδόκητον ζηλοτυπίαν, ή θέλησε ν’ άνα- 
κτήση τήν γυναίκα τήν όποίαν είχεν αφήσει νά 
τοΰ διαφυγή, διά νά δοθή είς τήν άγκάλην άλ
λου, ύπερτέρου του. Τήν ίκέτευοε γονυκλινής. 
’Εκείνη είδεν δτι ήτο είς τό έλεός της πλέον, 
δτι ουδέποτε θά έτόλμα νά τής άπιστήση, καί 
ύτεχώρηοε...Καί όχι μόνον έγινεν έκ \έου έρα- 
σοή; της, άλλά π^οτίθεται νά τήν νυμρευθή 
έάν ό σύζυγός της, άπό πολλοΰ βαρέω; άσθε- 
νής, έκλειψω- 

Ώρισμένως ή ζωή κρύβει κάποτε πολλάς 
έκπλήξεις. ROMEO
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Ή  Μαντώ καί ό Κύριος άναπνέουν καθαρόν 
άέρα είς τό καφενεϊον τής παραλίας.

—Θερμοκρασία θ·υμασία, δηλοϊ ό Κύριας 
κβπνίζων μακαρίως τό σιγορέττο του.

—Μέ έλαφρσν ψυχρίτσαν μάλιστα, διορθώ
νει ή Μαντώ.

—Δέν πιστεύω νά κρυών ς̂ ;
—Όχι άκόμη, ομολογώ δμως δτι δέν ζε

σταίνομαι.
—θέλεις νά πεταχθώ στό,ξενοδοχεϊο νά πάρο· 

τό μαντώ σου;
—Όχι. 'Αλλως τε δέν έχω καί κατάλληλον.
—Ούδέποτε κάνεις ένα πρακτικόν φόρεμα. 

Γι’ άπόψε τουλάχιστον φόρεσε τό σαλάκι σοβ...
—Γιά νά γίνω γελοία!.. δέν βλέπεις δτι δλος 

ό κόσμος έδώ είνε καλοντυμένος; Τό καλλίτε - 
ρον είνε νά έπιστρέψωμε είς τό ξενοδοχεΐον. 
νΑν θέλης έσύ, μείνε...

—Όχι, σέ ακολουθώ πιστώς.
’Επιστρέφουν. Καθώς άπαλλάσσεται τών φο

ρεμάτων της χωρίς βίαν, ή Μαντώ έρωτά ;
—Είδες τήν εσάρπα τή; κυρίας Μ. . . ;
-Ό χ ι . ,

—Μου άρεοε πυλυ κι’ είτα σ’ αυτο το μοοι- 
στρόνι νά τήν ξεσηκώΐ|] καί νά μου κάνω I11® 
όμοιο.

Μ;τά τέσιαρες ημέρες τό μοδιστρόνι πχρα- 
δίδει τήν εσάρπαν έτοίμην' ή Μ «ντώ είνε εύχα - 
ριστηιιένη διότι είνε άκριβΰ; ίδια μέτό μοντέλο.

Ή  έβδομά; συμπληροϋται. Κά,ινει τόσην ζέ
στην, ώστε κανείς δέν σκέπτεται νά στεπασθή . 
Ό  Κ'ιριο; δέν παραλείπει νά πχρατηρή·»ω ότι 
διαρκώ; τό Πιο συμβαίνει: μόλις ή σύζυγός το* 
κάμη κάτι πού τής χοειάζεται, περνά ή εύκαι
ρία πρός χρηΐιμοπ ιίησίν του. Άλλ’ ή Μαντδ 
τόν παρηγορεϊ:

—Σέ μιά έβδομάδα πού θά ψυχράνω ό και
ρός, θά μοΰ είνε χρησιμωτάτη.

Καί τό Ιδιο έκεϊνο βράδυ, ώσάν διά νά τήν 
δικαιολογήσω, ή ψύχρα επανέρχεται. Αύτήν τήν 
φοράν είνε ό Κύριος πού τό παρατηρεί, καθώς 
κάθονται είς τό καφενεϊον τή; παραλίας- ση
κώνεται.

—Πού πηγαίνεις ; έρωτά ή Μαντώ.
—Νά σοΰ φέρω τή σάρπα...
—"Οχι, άφησε την ..
—Γιατί, άφού είνε ψύχρα...
—’ Αφησέ την, σέ παρακαλ'3.
—Μά γιατί;
—Αέν βλέπεις δτι έδώ κο\τά δεξιά μα; κά - 

θεται ή κυρία Μ. . . .
—Έ , καί μ’ αύτό ;
—* 0 ,  θεέ μου !— δυσανασχετεί ή Μαντώ—Μά 

είνε άνά/κη νά ίδή αύτή κι’ όλες ή άλλες ότι 
έξεσήκωσα τά σχέδιο τής σάρπας της !...

Ό  Κύριος *θά έπεθύμει πολύ νά έρυτήσω : 
«Τότε γιατί τήν έξεσήκωσε; καί γιατί τήν 
έκα ιες ;»

Δέν έχει δμως όρεξιν γιά 
βράδυ καί σιωτά.

γρίνιβς έκήνο τό 
Ο ΑΤΤΙΚ.

Μ Γ Κ Ρ Ο Γ ^  Λ · Β 3 Γ Κ Ο Ν  
— Γάμ ος  και τά η α οά γ ω γ  α

Ό  γ άμο ς  είνε ή επαρχία τοΰ έρωτος. Υ 
πάρχουν τρία είδη γάμου: Ό  έκ συμφέροντος 
(ΐδε χρυσοΰν Κέρα;)- ό έξ ερωτος (ΐδε αυτο
κτονίαν) καί ό λογικός (ΐδε γκρίνια). Διά τό 
πλεϊστον τών δεσποινίδων ό γάμος άποτελεΐ 
σταθμόν μεταξύ φλέρτ καί έραστοΰ, διά τόν 
γαμβρόν τό τέρμα τών διασκεδάσεων καί διά 
τήν νύμφην τήν άφετηρίσν, διά δέ τήν μητέρα 
ό γάμος τής κόρης της άποτελεΐ μίαν αληθι
νήν θλΐψιν, τήν όποίαν έν τούτοις περιμένει 
έναγωνίως έπί πολλά έτη.

Ν υ μ φ ε ύ ε σ θ α ι  διά τόν δνδρα σημαίνει 
είσοδον είς τούς άπομάχους τοΰ έρωτος, διά 
τήν γυναίκα μετάβασιν πρός τόν έρωτα διά το* 
στενωπού τής ήθικής (προσοχή είς τάς έπι- 
κινδύνους συναντήσεις) καί δι’ άμφοτέρους ά
λω σιν ένός πορτοφολιού (κρίμα ότι πορτορό- 
λιον δνευ νύμφη; ήγαμβροΰ άδύνατον ν’ άλωθώ)· 

Σ ύ ζ υ γ ο ς  (ΐδε έλαφος) είνε τούλάχιστον ό 
νόμιμος πατήρ τών τέκνων του, άλλά τίποτε 
άλλο συνήθως.

'H Z 3 I S
« — Δόαε μτιεμπέχο πριν 
ενα ψιίάχι στή νταντά 
χι’ νατερα π ά ;  νά ήανχάση 
λέγει σιό γνιό της ή μαμά.
• “Οχι, γιατί θά  μέ μηαταίση' 
χαθώς μπατσίζει τόι· μ ιαι/πά, 
αάν :τοοοχαί)[] νά τή φιΧήοη·
6 γιόχας αιή μαμά τον ά.ταντά.

Ά θήναι Γ εράσ . Σ ιλιβέρδης

Κανείς δεν νοιώθει τής ζωής τήν γίνχα χαί άζίΛ 
πριν ioxiudag μιά φορά χαί Χίγ η δυστυχία.

Σ Φ Α Ι Ρ Α

Τ α  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Δ ιη γ η μ α τ α

Γ Ι Α  Ν Α  Ι Δ Ω  Α Ν  Μ ’ Α Γ Α Π Α Σ ........ j
Άν δέν μοΰ μένω παρά μία ενσταντανέ φω 

τογραφία της, όμως ή άνάμνησίς της μοίι έχει 
ποτίσει ολόκληρον τήν ψυχήν. Τήν έγνώρισα 
πρό έννέα έτών είς τά λουτρά, δπου έπήγα νά 
περάσω τό καλοκαίρι μου. Έκαθήμεθα είς το 
ίδιο ξενοδοχεΐον. Ήτο ίσπανίς, τήν έλεγαν 
Άλμα, νέα, μελαχςοιιή, ύψηλή, μάλλον άδύ 
νατη καί κόρη ένός άπό τούς εύγενείς τής Μα
δρίτης τοΰ κόμητος Τζιορντάνι.

Ό  κόμης ήτο ένας φιλήδονος έκλυτος πού 
έσπαταλονσε αφειδώς κολοσσιαία ποσά είςόργιώ- 
δεις διασκεδ<ίσεις καί άφότου άπέθανεν ή σύ
ζυγός του είχεν έγκλείοει τήν κόρην του είς 
μίάν ξένην σχολήν καλογραιών, διά ν’ απαλ
λαγώ έντελώς άπό τσς υποχρεώσεις τοΰ οίκο- 
γενειάρχου. Άλλά ή ζωή πού έπερνοΰσε τόν 
έσκόιωσε κι’ ένα πρωί τόν βρήκαν νεκρόν άπό 
αποπληξίαν. Έτσι ή Άλμα είχε μείνει ορφανή 
κι’ έταξείδευεν έλεύθερα μέ μίαν ήλικιωμένην 
θείαν της καί μέ τήν Λουλοΰ τό αγαπημένο 
σκυλλάκι της.

Ή  Άλμα μοΰ είχε κάμει έντύπωσιν άπό τήν 
πρώτην στιγμήν, ήτον όμως τόσΛ αδιάφορη 
πρός όλους, ώστε δέν έτολμοΰσα νά τήν πλη
σιάσω κοί μ’ έφθαιε μόνον ιά τήν θαυμάζω 
μυστικά. "Ως τόσο ή τύχη θέλησε >ά γ'ωρι- 
σθοΰμε. Ένα πρωί πού έδιάβαζσ εφημερίδα 
είς τό σαλόνι τοΰ ξενοδοχείου, μπαίνει 6ίχως 
νά προοέξχ) τήν παρουσίαν μου, κάθεται στό 
πιάνο κι’ αρχίζει νά παίζ-η. Σέ λίγο δμως μέ 
άντελήφθη.

—Συγγνώμην, κύριε, μού λέγει. Μήπως σάς 
ένοχλώ ;

— Πυροκαλώ, δεσποινίς...
Ανταλλάξαμε τά πρώτα τυπικά λόγια καί κα

τόπιν ήΆλμα μοΰ έπαιξε μία_ναπολιτάνικη καν- 
σονέττα. Τό παίξιμό της κοί πιό πολύ τά μά
τια της μέ γοητεύουν, έν τούτοις συγκροτού
μαι, καί φαίνεται δτι ή στάσις μου τής άρέσει 
διότι όρχίζίΐ νά μοΰ μιλώ μέ οίκειότητα. Σιγά- 
σιγά έγίναμε φίλοι. Κάθε πρωί τήν συ\αν- 
τούσα, τήν συνώδευα στόν περίπατο καί ή φι
λία μας έμεγάλωιε. Ή  μόνη ώρα πού άφηνε 
τήν συντροφιά μου ήτο ή ώρα τού χορού, γιατί 
εδρισκεν δτι ήμουν πολύ άδέξιος χορευτής καί 
εύκολα φαντάζεσθε μέ πόσην ζήλεια τήν έ
βλεπα νά γέρνη ε*5 τ“ μπράτσα άλλων. Άλλά 
δέν άργοΰοε νά ελΌ-Q ή ώρα τής άναπαύσεως 
καί τότε σέ μέ\α πάλι ζητοίσε καταφύγιον, 
έγώ τήν ώδηγοϊσα στόν κήπο, έγώ άνέπνεα 
μαζί της τόν μυρωμένο άγέρα τοΰ πάρκου. 
Παρ’ δλα αύτά δμως δέν είχα κατορθώσει ά
κόμη νά έννοήσω αν ή μικρή αύτή μ’ αγα
πούσε ή άπλώς έπερνούσε τήν ώρα της μαζί μου.

Ένα πρωί τήν στιγμήν άκριβώς πού κατέ
βαινα είς τό πάρκο μέ πλησιάζει ή Άλμα καί 
μοΰ λέγει μέ ΰφος μυστηριώδες:

—Συμβαίνουν πράγματα πολύ περίεργα έδώ. 
Έκλεψαν τήνκαρφίτααν τής λαίδης Μπλάκφορτ.

Ή  καρφίτσα τής λαίδης Μπλάκφορδ άπετε- 
λεΐτο άπό ένα πελώριον ρουμπίνι περιτριγυρι- 
ομένο μέ μπριλλάντια καί τήν έκλείδωνε κάθε 
βράδυ σέ μιά έπίχρυση μπιζουτιέρα, ή όποία 
είχεν έξαφανισϋχ) μαζύ μέ τό περιεχόμενόν της. 
'Οπως ήτο φυσικόν ή άστυνομία έπελήφΟη α
νακρίσεων αλλά καί όπως συνήθως συμβαίνει 
δέν κατώρθωσε ν’ ά\ακαλύψω τίποτε.

Έπειτα άπό όκτώ ή μέρες νέα κλοπή καί τήν 
φοράν οΰιήν έν πλήρει ήμέρα. Είχαν κλέψει 
τό χρυσόν χρονόμετρον τοΰ πλουσίου Βραζι- 
λια\οΰ Χώρικε- τοΰ τό είχαν κλέψει τήν στιγ 
μήν πού ήτο βυθισμένος είς το διάβασμα κά
ποιας έφημερίδος άφού προηγουμένως είχαν 
φροντίσει νά ριψουν στόν καφέ του ολίγες 
σταγόνες ναρκωτικού.

— Μά τί ανόητη πού είνε ή άστυνομία! έλε- 
γεν ή Άλμα ή όποία δέν μπορούσε νά κρύψω 
τήν νευρικήν ταραχήν της.

— Φοβούιιαι, μού είπε μιά ήμέρα.
— Τί φοβάσθε ; τήν έρώτησα έκπληκτος, αυ

τός ό λωποδύτης έχει καθώς βλέπετε Ιδιαιτέ
ραν προτίμησιν είς τά κοσμήματα καί ευτυχώς 
σείς τ’ άποστρέφεοθε αύτά, ώστε δέν έχετε νά 
φοβήσθε τίποτε...

—Μά δέν φοβούμαι μή μέ κλέψω, “ λ̂ά φο
βούμαι τό μυστήριον. Έ ! πώς τό θέλετε- έδώ 
μέσα είς το ξενοδοχεΐον υπάρχει κάποιος πού 
μάς είνε δγιωστος, μάς παραμονεύει, κυριαρ
χεί όλων μος... τόν κάποιον αύτόν τον πορο- 
μοιάζω μέ φάντασμα.

— Δέν βορύνεοθε, δεσποινίς, έγώ δέν δίδω 
καμμίαν σημασίαν είς τό ύποκείμειον αύτό 
καί άν σάς εϊπω κάτι άκόμη θά γελάσετε: 
λοιπόν δέν τόν άδικώ έντελώς αύτόν τόν άν
θρωπον διότι, τί νά σάς ‘πώ, είνε μεγάλος πει
ρασμός νά βλέπχι κανείς κοσμήματα μεγάλης 
αξίας. Τόν σκανδαλίζουν...

Ά π ο  το καρνέ

ποτέ ! άπήντησεν έ- 
κρύψω κάτι μέσα

Ή Άλμα έ βίασε τόν έαυτόν της νά χαμο
γελάσω κι’ έπειτα μ’ έρώτησε:

—‘Υποπτεύεσθε κανένα;
—Νά σάς ’πώ τήν άλήθεια δχι, γιατί δέν 

γνωρίζω δλους τούς συγχορευτάς σας.
—Τί κακός πού είσθε !
Μοΰ έπρότεινε νά κάμωμε μαζί ένα περί

πατον καί ήτο πολύ νευρική δλο έκεϊνο τό ά
πόγευμα. Στό τέλος μάλισια μέ παρεκάλεσε 
νά μή τής ομιλήσω πιά γιά τός μυστηριώδεις 
αύτάς κλοπάς.

Έκεϊ εύρίσκοντο τά πράγματα δταν άπεφά- 
σισα ένα άπόγευμα νά τής κάμω τήν ερωτικήν 
μου έξομολόγησιν. Ή  Άλμα τήν άκουσε  ̂ μέ 
ήρεμίαν καί πρός μεγάλην μου έκπληξιν όταν 
έτε/ είωσα μ’ έκύτταξε μελαγχολικά καί μοΰ 
είπε κουνώντας τό κεφάλι:

—νΑ, μπά ! νομίζετε δτι μ’ άγαπάτε, ά,ν όμως 
έξετάσετε κατά βάθος τόν έαυτό σας θά ίδήτε 
ότι μέσα στήν καρδιά σας δέν κρύπτεται τό 
παραμικρότερον άληΟινό αίσθημα γιά μένα...

"Ενας άναστεναγμός έσυνόδευσε τήν φράσιν 
της καί είς τάς διαμαρτυρίας, τάς ικεσίας τάς 
ίδικάς μου, έσήκωσεν άπότομα τά κεφάλι καί 
μ’ έρώτησε:

— Θέλετε νά μέ πάρετε γυναίκα σσς;
—Μά βέβαια, άπήντησα δίχως τόν παρα

μικρό δισταγμό. Τότε ή "Αλμα μοΰ προσέ- 
φερε τό φλογισμένο μέτωπό της, όπου τήν 
φίλησα ευλαβικά. Έπειτα έγλύστρησε άπό τήν 
άγκαλιά μου καί έφυγε τρέχοντας.̂

Τό βράδυ τής Ιδίας ή μέρας τήν ώρα̂  τοΰ 
χορού κατεβηκα στό πάρκο κ’ έκάθηκα σ’ ενα 
παγκάκι ν’ απολαύσω τήν νυκτερινή δροσιά. 
Άφησα τή φαντασία μου νά χτίζω όνειρα γιά 
τό μέλλον μας, κι’ έτσι πέραοαν ώρες πολλές 
χωρίς νά τό καταλάβω. Ξαφνικά είδα κοντά 
μου μιά σκιά \ά γλυστρά μέσ’ στό σκοτάδι καί 
δέν ξεύρω γιατί άμέσως μοΰ φάνηκε πώς ήταν 
ή Άλμσ. Πετάχθηκα άμέσως κι’ έπροχώρησα 
πρός τήν σκιάν. Ήταν πράγματι ή "Αλμα μέ τά 
>υκτικά της. Είχε σκύψει καί μοΰ φαιηκε πώς 
έσκάλιζε, έκαβε τό χώμα. Έπλησίασα πιό πολύ 
καί μόλις μέ άντελήφθη τινάχθηκε πάνω.

—Σείς ϊ.,.έφώναξε ένφ μιά άκτΐνα τοϋ φεγ
γαριού μοΰ έδειξε τό πρόσωπό της ώχρό κι’ 
άλλαγμένο άπό τόν τρόμο. Φύγετε άπ’ έδώ! 
ξαιαεΐπε θυμωμένα, είσθε τόσον άνανδρος,ώστε 
νά κατασκοπεύετε τής γυναίκες ;...

Αίσθάνθηκα δλο μιυ τό αίμα ν’ άνεβαίνω 
στό κεφάλι,γιατί ύποψιάοθηκα άμέσως κάποιαν 
άπιοτία, κάποιο ραντεβού καί έπέμεινα νά μάθω 
περί τήος έπρόκειτο.

—Δέν θά σάς τό είπώ 
κείνη καί προσπαθούσε νά 
οτά χέρια της.

Τής άρπαξα τό χέρι φρενιασμένος γιά νά 
τ’ άιοίςω κι' έφώναξα μέ θυμό :

—Άλληλογράφήτε μέ κάποιον καί κρύβετε 
γράμμα είς τά χέρια σας...

—'Όχι, δχι σάς τ’ όρκίίομαι.
— Αύτό θά τό ίδούμε !
Έπάλαιψα αρκετήν ώρα γιά ιά τής ά\οι̂ ξω 

τήν παλάμη κι’ *ίδα νά πέφτω οτ° ®να
γυναικείο χρυσό πορτοφολάκι.

—Τί είνε αύτό ; είπα έκπληκτος.
— Είνε τό χρυσό τσαντάκι μου, άπήντησεν 

αύτή σάν ταραγμένη, άλλ’ άπό τό ΰφος της 
έν νόησα δτι μού έλεγε ψέμματα.

—Ό χι! είπα, δέν είνε δικό σας... Τό έκλέ- 
ψατε δπως σείς θά έχετε κλέψει καί τήν καρ
φίτσα καί τό χρονόμετρο...

Αύτά τά λόγια μοΰ ξέφυγαν χωρίς νά τό 
θέλω, άλλά πρός μεγάλην μου έκπληξιν ήΆλμα 
δέν έπεχείρησε νά τά διαψεύσω-

—Έστω, έψιθύρισε' τόσο τό χειρότερο γιά 
μένα. Δέν θ« ήμποροΰσα νά τό κρύψω...

—Ώστε, σείς ;...
—Ναί, έγώ...
Θεέ μον, τί έφιόλτης! Ήταν λοιπόν αλή

θεια ! Δέν είχα μπροστά μου τήν Άλμα Τζιορ- 
ντάνι, άλλά μιά τυχοδιώκτρια, μιά λωποδύτρια 
του χειροτέρου είδους ;

Έβγαλα τό περίστροφόν μου καί τό έπεθεο’)- 
ρησα γιά νά βεβαιωθώ άν ήτο γεμάτο.

— Θά μέ σκοτώσετε ; ρώτησε τρομαγμένη.
—Όχι, κυρία μου, δέν είμαι δολοφόνος!

άλλά καλόν είνε νά λαμβάνω μερικά; προφυ
λάξεις, διότι διόλου παράδοξον νά έχετε συν 
ενόχους, οί όποιοι νά μοΰ επιτεθούν δταν ίδούν 
ότι σάς έπιασα.

—Όχι, σάς τ' ορκίζομαι...
—Δέν πιστεύω τούς όρκους οας!
Ή  Άλμα έτρεμεν ένα ρίγος έτρεχε ο’ δλο 

τό σώμα της. (’Ακολουθεί)

ροι γι' 
νύχτα 
ματα

μ ια ς _______
Ν ε ο ν ύ μ φ ο υ

Παρασκευή, 21 Αύγούστου, άπόγευμα.
"Οσο οχίπτομαι τώρα τά 

ονμβάντα τής περασμένης 
ννχτός, με κόπο σνγχρατώ 
τά γέλοια. Τί ανόητοι φό- 

' αυτή τήν τρομερή μά χαί τόοο γλυχειά 
!...Καί δμως Ι.,.Π ώς εξογχώνουν τά πράγ- 
θ εέ  μου !

Κουραομένη άπό τάς σνγχινήσεις τής ή μέρας 
έχείνης, τής όποιας ή ανατολή μ’ ενρήχε δεσποι
νίδα άχόμη χαί ή δύσις χνρίαν, (ζήτησα τάς 10 
τό βράδν τήν αδειαν άπό τονς προσχεχλημένονς 
ν’ άποσνρθΛ. Ή  μητέρα μου με ουνώδενοεν είς 
τόν νυμφικόν θάλαμον, τον όποιον είχαν επιπλώ
σει με πολλήν καλαισθησίαν.

—-Λά τό δωμάτιό σου, παιδί μου, μον είπε,
Ε ίς τά λόγια αυτά εδακρύσαμε κι’ ή δνό καί ή 

μητέρα μον είπε :
— Τό φιλί αύιό που μου δίνεις, Κάκια μου, 

εϊνε τό τελευταίο παρθενικό φιλί πού δέχομαι 
άπό σένα... Ό  ανδρας σον... αύτόν τόν τίτλο εχει 
τώρα ό Λέων !...

Ε ίς τό δνομα αντό εδοκίμαοα μιά ελαφρά φρι- 
κίαοιν, ώς τόσο είπα μέοα μου : είνε άκόμα
ή ώρα τοΰ κινδύνου...» Εννοούσα δμως δτι υ
πήρχε κάποιος κίνδυνος, πού με παραμόνευε καί 
δεν θ ’ άργονσε »ά ελθη. Καί σε χάθε τρίξιμο τοϋ 
παρχέτου έσχεπτάμονν: ιΊ σ ω ς  είνε αύτός...»

Άπερροφημένη άπό τή σκέψι μον αύτή, δεν 
επρόσεχα τήν μητέρα μου, πού εξακολουθούσε νά 
μον μίλα, χαί νομίζουοα δτι ή ονγχίνηοίς μου 
προήρχετο άπό τήν έντύπωσιν τών λόγων της, 
τήν αχούσα νά μοΰ λέγη :

—Μή δάκρυζες, Κάκια μου, ίσως σοϋ παρέ- 
ατησα τά πράγματα σκοτεινότερα άπό δσο είνε' ή 
πείρα μον δμως καί ή στοργή μου γιά σένα, μοϋ 
επιβάλλουν αύτό τό καθήκον... ‘Ο ονζυγός σου, 
άγαπητό μου παιδί, είνε άνδρας πολύ εύγενικός. 
Έ χ ε  εμπιστοσύνην, δέξου δ,τι θά  προέρχεται άπ’ 
αύτόν δίχως παμμίαν άντίστααι... ‘Ο τίτλος τής 
πανδρευμένης, πού έπήρες σήμερα... σ’ εκθέτει 
είς... (ή μαμά εβηξε ελαφρά : ένόηαα δτι έζητοϋαε 
τήν εκφρασί) σ’ εκθέτει είς εκπλήξεις...δδυνηράς 
ίσως στήν άρχή, πού θ ’ άφήσουν δμως στή ζωή 
σου άναμνήσεις άξέχαστες. Πρέπει ν’ άγοράαης 
τήν εύτυχία, παιδί μου... θ ά  ίδής δχι λέγω άλή- 
θεια... ‘ Υπήρξα κ ’ εγώ νεόνυμφος χαί ξεύρω· 
θυμούμαι δτι τό πρώτο φιλί τοΰ συζύγου φέρνει 
ρίγος...άλλά...

‘Η  μαμά μου δεν ετελείωσε τή φράσι της παρά 
μ’ ενα φιλί, κ ι’ έπρόοθεσε : —Τώρα, μιχρή μου, 
πού εξεπλήρωσα αύτό τό ιερό καθήκον, ελα να 
σε χτενίσω.

— θ εέ  μου, έσχεπτάμονν καθώς εβγανα τις 
φουρκέτες απ’ τά μαλλιά μου, ποΰ πηγαίνω ;... 
ΤΙ σκοτεινά μυστήρια...'Π μαμά μοΰ είπε πράγ
ματα σοβαρά, καθώς φαίνεται άπό τά όποια δεν 
εννόησα μιά λέξιν, οΰτε μία ! Και σε χάθε φουρ
κέτα πού εβγανα, χάθε κοοδέλλα πού έλυνα, μοΰ 
ί,φαίνετο δτι επρσχωροΰσα πρός ενα χείμαρρον, ό 
όποιος θά μ’ επαιρνε σε λίγο. Είχα άνάγκην 
μιάς στιγμής μονώσεως, γιά νά συγκεντρώσω τή 
σκέψι μου, νά βιευκρινήσω κάπως τή ουγκίνηοί 
μου, καί νά κάμω τήν προσευχή μον πριν ριφθώ  
αχό χείμαρρο. "Οταν εσνμπλήρωσα τήν τονα- 
λέτχα μον κ ι’ «*«» ή μαμά έχοποθετονσε σχό 
κομμοδϊνο ενα μπουκαλάκι μ’ άνθόνερο, που δεν 
ήξενρα οέ χί θά  μοΰ χρειαζόχαν, έγώ ερρίχθηκα 
φοβισμένη αχό κρεββάτι μου... αχό κρεββάτι! 
Ά μέσω ς μοϋ εκανε ενχύπωσιν δχι δεν ήχαν πια 
χό γνωοτό°μον σχενό χρεββαχάκι. Τοΰτο ήταν με
γάλο, πλατύ, άτελείωτο χι’ έδίστασα μιά στιγμή 
μήν ξεϋροντας σε ποιο μέρος νά τοποθετηθώ.
1Οπωσδήποτε έδοχίμαζα μίαν αϊαθησιν γλυκειά. 
Αύτό τό κρεββάτι ήταν ζεστό, ενα άρωμα γιασε
μιού άπέπνεαν τά ελαφρά σκεπάσματα, κι έβυ- 
θιζόμουν ολόκληρη στό πουπουλένιο οχρώιια τον 
τά μεγάλα προσκέφαλα, γαρνιρισμένα με λεπτά 
κεντήματα, έβούλιαζαν κάτω άπ’ τό κεφάλι fiov, 
μ’ έπνιγαν με τό θερμό τους άρωμα. ‘Όλ’ αύχά 
δμως δεν ησύχαζαν τόν πνρετό τής σχέψεώς μου, 
ουτε τις άννπομονησίες τής καρδιάς μον, γιατί, 
πρέπει νά τ’ ομολογήσω, μέσα είς δλην αύτή τήν 
ταραχή μου διέκρινα έναν πόθον άνεξήγηχον.

Ή  μητέρα μον είπε : <δλα έτοιμα», έπλησίασε 
τό κρεββάτι κ’ έγειρε πάνω μου :

— Έ λ α , κόρη μου αγαπημένοι, καληνύχτα.
Μ' έφίλησε, έφερε χό μαντήλι στά μάτια της 

κ ι’ έβγήκε βιαστική.
’Επί τέλους μόνη...
ΓΙρέπει νά διαχόψω μιά οτιγμή τό γράψιμο, 

γιατί με φωνάζει ό Λέων μου. θέλει νά μέ φι- 
λήση, γιά νά βγή έξω. Μόλις φύγη, θά ουνεχίοω.

Κ  ά Η ι  α 
Α ιά τήν άνχιγραφήν 

ΕΡΑΣΜΟΣ



Π Π  Λ Ρ Γ ο τ ε χ Ν ί Κ Η  s s a i s  Π
g € N H  Φ ιλ ο λ ο γ ία

Στάλες τοΰ αίμάτου μου νάτ* ή Ιστορία, 
νά τό ̂  τραγούδι σου αίμα παλιό I 
Αίμ* άνυπόταχτο, βλαστήμιας αίμα, 
αιμα ζητιάνικο προγονικό.
Δέν πάει τοΰ κακού ή όρμή σου έντός μου 
λεβένακο αίμα, πάντα ξυπνό, 
πού μες στις φλέβες μου τρελλά αναβρύζεις 
στόν ήλιο νδβγ ς̂ πιό πορφυρό.
Σάν κι εσάς πρόγονοι κι' έγώ διψάω, 
στ δτι μου πάνω νά στηλωθώ, 
στή ζωή τήν έφοδο κι* έγώ νά κάνω. 
τό πέρασμά μου τό φονικό.
Στά χρόνια έτοΰτα πού δέν πνέει άγέρι 
γιά τρέλλες μέσα σ ιά  σωθικά, 
νίκες μελλούμενες δέ θά γυρέψω 
στό κΰμα πάνά) καί στά βουνά.
Met στην ανθρώπινη σκέψη πού έσπάρη 
μέ λόγια τόσα τρομαχτικά 
τ δτια τής σκέψης μου θά ξαπολύσω 
ξεφρενιασμένα χι’ ορμητικά.
Ά ς είν’ σκληρόριζες γιωμάο’ ή ρούγα, 
λάκκους πού χάνεσαι, άς είν’ λιμνιές 
πού χόρτο σεπονται φαρμακωμένα, 
κι εγώ στοΰ δάσους τις σκοτινιές
θά̂  ψάξω, πίσω σου θά πέσω άγρίμι 
σ έρμιές, σέ γκρέμνα, σπηλιές, παντού, 
βαθιά στά σπλάχνα σου νά χώσω μέσα 
τό γιαταγάνι τοϋ τραγουδιού.
Ω Πλάστη ώς <>ήμερα, τά περασμένα 

σαν μένα κι* δλλοι γενναίοι πολλοί, 
τά χέρια αιματωσαν γιά νά σέ πιάσουν, 
νά σέ ξεσκίσουν μά δέν άρκεϊ.
Εμέ τό μίσος μου, ή έκδίκησίς μου, 

τοΰ θρίαμβού μου ή βλαστήμιά, 
μονο το σώμα σου δέν θέλει έκεΐνο 
που ανθρώποι τιοπλασαν πού ήταν παιδιά.
Τό φώς τής σαρκας σου καί τής ψυχής σου, 
την ψυχή τέλος καί τήν πνοή, 
πιό δϋλη κι’ δπιαστη άπ’ αέρι, φλόγα, 
νά σοΰ τά σβύση κι' αύτά ποθεί.
Γι^τι στούς νόμους σου, σέ κάθε άγάπη, 
λατρεία φύσης, σιή λογική, 
βάζεις τ Άπολυτο Σύ οάν φαρμάκι 
μέ; στό φαγί μας πάντοτ’ Έσύ.
Οι θεοί πεθάνανε κι’ ό τελευταίος 
σβύνει, μά αιώνια μένεις Έσύ.
Τού ανθρώπου ή έπαρση ναούς σού σιήνει 
θεός κι’ άν γίνη Σέ θεοποιεί.
Μά έγώ δέν γνώρισα τις λιγοθύμιες, 
θά πάω ώς τήν άκρη τού δρόμου έκεΐ, 
θρησκείες κι“ έρωτες, τιμές καί πίστες, 
που στις καρδιές μας στέκουν ορθοί,
στερνά πολύφωτα, λάμψες θά σβύσω 
ναών ό,τού ‘χ̂ υ/ έρημωθή.
Είδωλα ! χαίρετε τά τελευταία ! 
χτύπα φαν φάρα προγονική !
Ω αιμα στις φλέβες μου, αίμα πού βράζεις, 

αδούλωτο αίμα, ζητιανικό, 
καθώς μεσάνυχτά σέ κάμπο μέσα 
χυμάει κανένας μ’ δτι τρελλό,
χόπ ! χόπ! κοπάδι νά ! νάτες οί ιδέες ! 
πού τρομαγμένες πετοΰν μαζί, 
χοπ-χόπ να τ’ δτι μας τό φρενιασμένο ! 
στά σκέλια μέσα τήν κεφαλή.
Α ! νά περάσουμε δεντρά καί ρούγες ! 

πήδα λιθάρια, λάκκους, γκρεμνιές.
Ά  γειά σου! δύναμη! μή βλέπεις πίσω! 
αλλοιά όσες πέφτουν ! δστες άφτές.
Χόπλα καί χό.τλα σου ! κι’ δταν τ’ άγρίμι, 
ξεκοιλιασμένο θά ξαπλωθή, 
τς^ε τής σκέψης μου ώ δτι μαύρο, 
τοτε σε βάζω πιά στή βοσκή.
Τότε τών στίχων μου τό γιαταγάνι 
"θά κάνη κούκλες γιά νά πουλή, 
καί τότ ω αίμα σύ, πού μούχεις βάνει 
ατά στήθια μέσα τή μπόρα αύτή,
■m αιμα πλιάτσικων ποογόνων αίμα!
κάπελα πλάι σου θέ νά με Ιδης,
και θά τσουγκρίσουμε μιάν ώς' τόν πάτο,
•γι’ αύτό σου τάσμα νά πλερωθης!

(Μετ. Γ. Σημηριώτη) Jean Richapin

3Τ ρέω ει νά ξεύρετε δ ζ ι :

—‘Εκείνο ποΰ κολακεύει πιό πολΰ τόν εγωι- 
ομό τής γυναίκας, εΐνε νά την αγαπούνε δίχως νά 
τολμούν νά τής το είποϋν, αρκ εί οπωσδήποτε ή 
ιωχη αυτη νά μήν εινε αίωνία.

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Η  Π Ο Ι Η Τ Ι Τ

Τ ρ α γ ο ύ δ ια  ζοϋ 33ε^ονζχισζάν  

1— Έλα, ώ γαρυφαλένια μικρούλα άγαπημένη 
μου, τόκα τά χέρια σου στά δικά μου καί πές 
μου ποιός είνε πιό ώμμορφος—ό μεγάλος ού
ρανός έκεΐ ψηλά πού τόν φωτίζει ό ήλιος, ή ό 
μικρός ούρανός τών ματιών σου πού τόν φωτί
ζει ό μαύρος ήλιος τής ματιάς σου;

— Έ ρ χ ο μ α ι  καί μέ χαρά σού δίνω τά χέρια 
μου γιά νά σοΰ είπώ ότι πιό ώμμορφος δέν είνε 
ουτε ό ούρανός έκεΐ ψηλά, ούτε ό ούρανός τών 
ματιών μου, μόν’ εΐνε αύτό τό άπό τοπάζια, 
κομπολόι πού θέλεις νά περάσης στό λαιμό μου.

II
—Έλα, ώ τριανταφυλλένια μικρούλα άγαπη

μένη, βάλε τά χέρια σου στ’αύτιά μου, καί πές 
μου ποιό λαμποκοπάει πιό καλά—ό ήλιος πού 
άκτινοβολεϊ έκεΐ ψηλά στόν γαλάζιον ούρανό, ή 
τ’ άγριοδαμάσκηνο τής μαύρης κόρης σου πού 
φεγγοβολεϊ στόν μικρό γαλάζιον ούρανό τών 
ματιών σου;

—Έρχομαι καί μέ χαρά φέρνω τά χέρια μου 
στ’αύτιά σου γιά νά σού πώ πώ; δέν λαμποκο
πάει πιό πολύ οΰτε ό ήλιος έκεΐ ψηλά κι’ ούτε 
ή ματιά μου έδώ κάτω,πάρα τό μεγάλο άπό χρυ
σάφι δαχτυλί5ι πού θέλεις νά περάσ^ς στήν δκρη 
τής μυτούλας μου.

III
—Έλα, ώ ζουμπουλένια μικρούλα άγαπημένη 

μου, φέρε τά χέρια οου στά μάγουλά μου καί 
πές μου ποιό εΐνε πιό λευκό—ό πέπλοί πού κρύ
βει τήν λατρεμμένη σου όψι άπό τά μάτια μου 
ή ή φεγγαρένια άχιΐδα, πού σάν αχτίδα τ’ άλ· 
λουνοΰ τού φεγγαριού έκεΐ ψηλά, χαμογελάει 
στό πρόσωπό σου ;

—’Ερχομαι καί μέ χαρά φέρνω στά μάγουλά 
σου τά χέρια μου γιά νά σοΰ είπώ πώ; δέν εΐνε 
jyo λευκός οΰτε ό πέπλος πού μέ κρύβει άπότά 
μάτια σου κι’ ούτε ή φεγγαρένια άχΰδα πού 
χαμογελάει στό πρόσωπό μου, μόν’ εΐνε τ’άση- 
μένιο στολίδι πού θέλεις νά περάσ^ς στά μαλ
λιά μου.

(Μετ. Δημ. Γ εν .) Δημοτικό Τραγούδι

    Μ  Ε  I  I t  Ο  IN J  α .  —

Πάοο συχνά τήν συλλογιέμαι ! Ί ο  αγαπημένο 
ξανθό κεφαλάκι της με τό άγνύ μέτωπο εΐνε δι
αρκώς μπροστά μου...

Τί λόγια νάβρω γιά τήν άγαπημένη εικόνα ποννε 
μ ακριά ; Τί εινε τό τριαντάφυλλο μπρός ατά χείλη 
της τα ολόδροσα ; Τί εΐνε ή τρίλλιες τ’ άηδονιον 
εμπρός ατήν ουράνια μελωδία τής φωνής της ; 
Τ' αστέρια λάμπουν ατό στερέωμα μά ου τ’ ενα 
απ' αυτά δέν εχει τή λάμψι των ματιών της...

Τήν τάοη χάρι, τήν τόση ώμορφιά ποιός ζωγρά
φος εΐνε ικανός ν' άπεικονίσΐ] ;

Ζωγράφος κανείς, μά έγώ μπορώ μέ θρίαμβο 
νά φ ω νάξω : *"Εχω πιό δύναμη, φτωχέ χαλλι- 
τέχνη, εχω τό νοΰ καί τ'χ φτερά τής φαντασίας 
γιά νά μοΰ φέρνουν μπροστά μου τήν εικόνα ποϋ 
άδυνατεΐς νά ζωγραφήσης έσύ /»

(Μετ. Αδος AlaxJ Fi’aneois Coppee

Μέσα είς άπεαταγμένον ροδέλαιον έζύμωσε κ ρ ί
να καί τριαντάφυλλα τοΰ Σχιράζ, μέ δλον τόν εν
θουσιασμόν ποΰ του εδιδεν ή ’Ιδέα. Μ'ε τήν σμί
λην—τήν όποιαν κατόπιν έχάρισεν είς τόν Σκό· 
παν—εαμίλευσί τήν άρωματισμένην σάρκα και έ- 
λάξευσεν είί γραμμωτά καμπυλώματα τό πανο- 
μοιοτυπον μιάς ’Αφροδίτης. Με δύο μπουμπού
κ ια —ποΰ έχάϊδευααν α ΐ δροσερές τοΰ ’Απριλιά
τικου Ηλιου ακτίνες—έσιόλισεν τά φρίσσοντα 
στήθη της καί ε ’ις τούς στρογγυλούς ωμούς της 
έκόλλησεν αριστοτεχνικά τό αγγελικό κεφάλι ένός 
Χερουβείμ. Έπλημμύριαε τήν καρδιά της μέ τήν 
αγαθότητα τής Παναγίας καί τήν πονηριάν τοΰ 
Σατανά καί επειτα δλο το αίθέριον αυτό ουρι, έβά- 
πτιαεν εις τήν αφέλειαν μιάς Άμηρυλλίδος καί 
έτόνωαε μ'ε τά θέλγητρα τής γοητείας μιάς Δρυάδος.

Τής έχάριαε τό κελάϊδιαμα τοϋ άηδονιοϋ καί, 
εις στιγμήν ένός έξαλλον ένθουαιασμοϋ,τής εδωχβ 
μ'ε τά χείλη τοΰ Ναρκίσσου τό φίλημα τής Ά π ει-  
ρότητος καί τήν ώνόμααε ιΓυναΐκα*. Α.Φ.Π.

N V X T E a  ■
Νύχτρα πλανεύτρα,Σέ μισώ,πού πλάνεψες καί μένα 
καί κεΐπ ου  βγήκα νά χαρώ βρήκα τή συφορά μου! 
βλέπω έκηό ποΰ μοϋταξαν -δυο μάτια ζηλεμένα 
νά πέφτη εμπρός μου θρύψαλλα, νά φεύγει άπ' τήν

[καρδιά μου...
Νύχτα πλανεύτρα, Σ  άγαπώ,ποϋ πλάνεψες καί μένα 
χαί κεΐ πού βγήκα νά χαρώ τά κάλλη αου, κυρά, 
βλέπω πώς ο,τι τάζουνε δυό μάτια ζηλεμένα 
εΐνε σάν νιότης τάξιμο σε γέρικη καρδιά...

Λευκάδα Γ ιώ ργος Έ λ ά τη ς

I Π α λ η α  Τ ρ ο γ ο υ δ ι ο

Α Π Ο  Χ Α  “ | Ν Τ Ε Ρ Μ Ε Δ 1Α , ,
Στούς οχ τους καί στά μακρυνάρια 
πον άνθομανοϋν οί στουρακιες 
προσμένουν τάςια παληκάρια 
τις νιες τις τρισπονετικές.
Δρομι δρομι τό μονοπάτι 
νάτες περνούν τή ρεμματιά 
που ανθίζουν λυγαριές και βάτοι 
στή σκλήθρα πλάϊ και στην έτιά.
Μά ώρες περνούν καϊ νά φανούνε 
κανείς δεν βλέπει ούδε γρικά...
Ιούς πλανταγμένους νειους γελούνε 
τάερικά, τ ανεμικά.

Στον ψηλό τόν πύργο στό γιαλό 
θλιβερά γλυκά τραγούδια ψάλλει ή κόρη 
—Σύρετε καράβια στό καλό 
πού γυρνάτε στό τραγούδι της τήν πλώρη
Μαύρη βάρκα ριχτούν στό γιαλό 
λάμνουν δέκα ναύτες τόν καραβοκύρη.
—Σύρετε μαρνέροι στό καλό
πριν ό ήλιος πού σάς φέγγει άκόμα γύρη.
— Στόν γηλό τόν πϋργο στο γιαλό
δεν τα ψάλλω τά τραγούδια μ ιυ  γιά σένα.
Σϋρε, καπετάνιε, ατό καλό,
ψάλλω γιά τά μαΰρα μου τά πεθαμένα.

I. ΓΡΥΠΑΡΗΙ

ϊ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ '][
“ Π Ο Ρ Φ ν Ρ Ο Γ Ε Ν Ι Ν Γ Η Τ Α , ,

Τα συννεφάκια τά στερνά ροδίζανε τής δύσης 
στόν ολοπόρφνρρ ουρανό κι απλωνόταν αγάλι 
η νύχτα η αοτροστέφανη χαί κοντοπερπατώντας 
εφθάσαμε στό μαγικό, παρθένα, τ ’ ακρογιάλι. 
Κι’έχεΐ στή χαλικόοτρωτη τήν αμμουδιά ενανκόσμο 
ονειρεμμένον εχρυβες γιά μένανε ατά βάθη.
Κί εχεΐ στο θαλασσόδαρτο βραχάχι ή ψνχή σου , 
μοΰ χάρισε μυριόχαλλη μιάν άπειρη Αγάπη. 
Κι'ηνρα κρυμμένη μιά ζωή πανώρηα ονειρεμένη 
ατό ηδονικό τό σφίξιμο τής μάγας αγκαλιάς οον 
καί στα φιλία πον πόθησε νοσταλγικά ή ψυχή μου 
ήπια τήν πιό μαγευτική κι' αθάνατη ομορφιά αου.

”Αγγελος Κ α φ ίτα ς

— τ ο  is.ε :  χ >ϋ ... -------; ■ -
Τό ξεύρω πώς σαν πάω μαχρυά 

αλλονε θ' άγαπήοης 
τό ξεύρω τότε άγάπη μου

πώς θά μ’ άληαμονήσης.
Τό ξεύρω σ' άλλον τότε πειά

ϋά δίνης τά φιλιά σον 
Κ ι’ άλλον θά σφίγγας μ'ε κανμό 

μέσα ατήν άγκαλιά οου.
"Ολα τά ξεύρ' 6 άμοιρος

κι' αχόμη πειό πολλά 
Γ ιατ ’ εχεις fUa' τά στήθη σου 

μιάν άστατη καρδιά..
Ντϊνος Μ ανιώτης

■ Λ - 1 " Λ  r x  μ  ------
Άπόψε ή Νύχια ποϋ έστρωσε 
Μ’ όνείρατα τή φύση,
Άπόψε καί ή Αγάπη μας 
Σάν όνειρο θ ’ άνθιση,
Φιλάχια, μέθες, πιότερο 
Γλυκές νά μας χαρίση...
Άνοιξα τό παράθυρο 
Στά μαργαρένια αιθέρια,
Κι’ ή κάμαρά μας Ζέφυρο *
Γέμισε... καί τ ’ άσιέρια 
Τήν έστολίσαν μελιχρά,
Μέ τά χρυσά τους χέρια !!

Γεώ ργιος Δ. Β αρελάς

—  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο  Π Ο Ν Ο Ε  1

Μελαχροινούλα μου γλυκειά 
Σέ είδα στόνειρό μου 
Μέσα σέ δάσος είμαστε 
καί σ’ είχα στό πλευρό μου.
Μελαχροινή σέ φίλησα,
Μέ φίλησες καί σύ 
Άπ’ τά φιλιά σου μέθυσα,
Μέ πότισες κρασί.
Μ’άπ’ τήν πολλή γλυκάδα τους 
έξύπνησα γλυκειά μου 
Κι’ είδα πώς ήταν ψέμματα 
καί δάκρυσ’ ή καρδιά μου.
Μέ συνεπάθησ’ ό ούρανό; 
καί δάκρυσε γιά μένα 
Τ ’άστέρια εΐνε τά δάκρυα του 
Άποκρυσταλωμένα!

«Ρ οδοδάκτνλος Ή ώ ςα

Σ Φ Α Ι Ρ Α 5

Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ  Τ Α  Π ΑΡ Α ΞΕΝ Α

ΤΟ Π Α ΙΧ Ν ΙΔ Ι ΤΗΣ Σ Τ ΕΛ Λ Α Σ

Ότι κάθε γυναίκα εΐνε πονηρή σάν γάτσ, 
αΰτό τό ξέρει κ’ ή γάτα, επομένως πολύ περισ
σότερον τό ξέρετε σείς, αγαπητοί μου. Γυναι
κεία όμως πονηρία μεγαλείτερη άπ* αύτήν πού 
δκουσα πρό ήμερών μοϋ φαίνεται πώς δέν μπο
ρεί νά γίνη. Άκοΰστε καί πέστε μου, σάς πα
ρακαλώ, κι’ έλόγου σας πού μπορεί νά ξέρετε 
καλλίτερα άπό μένα: ^

Τή Στέλλα τήν ήθοποιό θά τήν γνωρίζετε 
βέβαια. Άν δέν τήν γνωρίζετε, τόσο τό χειρό
τερο γιά σάς· έπρεπε νά έχετε φροντίσει νά 
τήν μάθετε μέ τήν βεβαιότητα ότι δέν θά βγοί- 
νατε ζημιωμένοι. Γιατί ή Στέλλα εΐνε καλή καί 
καλόβολη καί ποτέ δέν τής κάνει καρδιά νά 
χαλάση κανενός χατήρι. Γιά τά μικρά της έ
ξοδα ή Στέλλα έχει άνάμεσα στούς δλλους κι* 
έναν έπίσημον επίσημον έρωμένο τόν κ. ’Ισο
κράτη, τύπον γερω γλεντζέ μέ γεμάτο πάντοτε 
τό πορτοφόλι. Έπειδή δέ ό κ. ’Ισοκράτης τής 
πληρώνει τά μικρά έξοδα— κάποιες πέντ’-έξη 
παληοχ.λιάδες δραχμές τόν μήνα— ή Στέλλα 
καταλαβαίνει ότι αύτος τούλάχιστον θά έχη 
τήν άξίωσι νά μήν τόν άπατά μέ δλλους. Μά 
έλα ποϋ αύ:ό τής εΐνε άδύνατον! Έπρεπε νά 
συμβιβασθοϋν τά πράγματα κάπως. Κι’ έπειδή 
σ* αύτόν τόν κόσμο, έκτός άπό τά γένεια τοϋ 
σπανοΰ,όλα γίνονται,έγινε κι'αύϋή ή διευθέτησις.

Ή Στέλλα, άπό τήν πρώτη βραδυά πού έμοι- 
ράσθηκε τό κρεββάτι της μέ τόν κ. ’Ισοκράτη, 
έκαμε πώς παραμιλεϊ στόν ϋπνο της καί στό 
παραμίλημά τη; αύιό τού μαρτύρησε ολα όσα 
έκαμε καί δσα έρανε έκείνη τήν ήμέρα. Ό  κ. 
’Ισοκράτης δνοιξε τ’ αύτιά του καί τ’ δκουσε 
δλα. Δέν μπορώ δέ νάπώ δτι έμεινε δοσαρε- 
στημένος, γιατί εύτυχώς έκείνη τήν ήμέρα ή 
Στέλλα δέν είχε κάμει ή τούλάχιστον δέν τοϋ 
έμαρτύρησε δτι εΐ£ε κάμει τίποτε έπιλήψιμον. 

Τό πρωί ό κ. ’Ισοκράτης τήν ρωτάει:
—Δέν μοϋ λές,Στέλλα, παραμίλεΐς σιόν ϋπνο ; 
—Παραμιλώ, λέει! Μά δέν τώξερες, χρυσό 

μου, πώς τώχω αύτό τό ελάττωμα;
-*Ό χι!
—Έ , μάθε το λοιπόν : έχω άπό μικρή τό 

ελάττωμα κάθε βράδυ νά λέω στόν ΰπνο μου 
όλα, μά δλα, όσα έκαμα τήν ήμέρα, χωρίς νά 
παραλείπω τίποτε. "Ετσι θέλοντας καί μή θά 
σοΰ τά λέω κ’ έσένα... "Ωστε βλίπεις, μπου- 
λοΰκο μου, δτι καί νά θέλω νά σοϋ κάμω απι
στία δέν μπορώ, γιατί τό βράδυ θά τήν μαρ
τυρήσω μόνη μου.

*0 κ. ’Ισοκράτης τό έχαψε καί άπό τότε ήρ- 
χισε νά κοιμάται ήσυχος, ή μάλλον ν’ άκούη 
πρώτα τήν καθεβραδυνή έξομολόγησι τής μαι· 
τρέσσας του κι’ έπειτα νά κοιμάται ήσυχος. 
“Ησυχος γιατί ποτέ άπό τό στόμα τής Στέλλας 
δέν έβγήκε λέξις πού νά είχε σχέσιν μέ τά; 
διαστάσεις τοΰ μετώπου του. Καί φυσικά, γιά 
νά μή τοΰ μαρτυράη τίποτε τό έπιλήψιμον, θά 
πή πώς οΰιε καίέκανε τίποτε,όπως έσκέπιετο υ
περήφανος ό κ. Ίσοκράιης. Γι’ αύτι τής δφηνε 
πλήρη έλευθερίαν εί; τάς σχέσεις της.

Ένα μεσημέρι όμως πού έκουτσόπινε τό σο- 
δαρισμένο ούίσκυ του μέ τή συντροφιά ένός 
νέου πού ή Στέλλα τοΰ τόν είχε συστήσει ώς 
έξάδελφον, ό κ. ’Ισοκράτης παρεσύρθη είς εκ
μυστηρεύσεις καί ένεπιστεύθη στόν έξάδελφον 
τό έλάττωμα τής έξαδέλφης του.

—Μοΰ τά μαρτυράει κόθε βράδυ δλα δσα 
κάνει τήν ήμέρα.

—Όλα ! έρωτά κίτρινος ό έξάδελφος.
—Απολύτως δλα, δέν μοΰ κρύβει τίποτε. 
«Συμφορά μου—σκέπτεται ό έξάδελφος—θά 

τοΰ έχει μαρτυρήσει καί δλα τά κρυφά ραντε- 
βοΰ μας., άς τό σκάσω προτοϋ μ’ άρχίση στό 
ξύλο!...»

—Μά τίέπάθατε, άγαπητέ μου ; ρωτάει περι- 
ποιητικώτατος ό κ. ’Ισοκράτης δυσκολευόμενος 
νά έξηγήση τήν ταραχή καί τήν ώχρότητά του. 

—“Ολα; όλα; ρωτάει ξανά έκεΐνος.
—Μά ναί σάς λέω, δεν μοΰ κρύβει τίποτε... 
—Τότε!., θά μοΰ έπιτρέψετε... έπείγουσα ά

νάγκη, ξέρετε...
Καί ό νεαρός έξάδελφος, χωρίς νά περιμένη 

άπάντησιν, αρπάζει τό καπέλλο του καί τό 
χόβει λάσπη, κρατώντας τήν κοιλιά του.

«Ό καϋμένος ! θά τόν έβλαψε τό ούίσκυ!... 
Έχω δίκηο έγώ πού λέω ότι αύτό τό πιοτό 
δέν εΐνε γιά δλα τά στομάχια.ψιθυρίζει  ̂ό 
κ. ’Ισοκράτης ό όποιος κάτι τοΰ έφάνηκε ότι 
έμυρίσθη έκείνη τή στιγμή, πάντως δμως αύτό 
δέν ήταν τό παιχνίδι, μέ τό όποιον τόν άπε- 
κοίμιζε ή Στέλλα. Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

'SH αρμονία εις, ζο νζύαιμο
"Ολο τό μυστικόν τής κομψότητο; έγκειται 

είς τήν άρμονίαν τής τουαλέττας καί έξ αίτιας 
τοΰ θεμελιώδους αύτοΰ άξιώματο; έπανερχο- 
μεθα διαρκώς είς τό αιώνιον παράγγελμα: 
«Συνδυάζετε, κανονίζετε, άρμόνίζετε τά χρώ
ματα τϋς τουαλέττας σας. Όλαι αί αποχρώ
σεις πρέπει νά συντονίζονται είς τό ίδιο χρώμα». 
Πράγματι τό πάν πρέπει νά εΐνε άσσορτί, άρ- 
μονικόν είς μίαν του,ιλέτταν, όχι μόνον γυναι- 
κείαν, άλλά καί άνδρικήν. Έφέτο; είς τά γυ
ναικεία φορέματα θά κυριάρχηση τό όργκαντί, 
πού εΐνε πράγματι πολύ συμπαθητικός χρωμα
τισμός. Μία τουαλέττα συνδυάζουσα διαφόρους 
άποχρώσεις τοΰ όργκαντί τονωμένου άπό τό 
αίμάτινον χρώμα ένός κατακ5κχινου δνί>ους εί; 
τόανοιγμα τοΰ κορσάζ εΐνε ένα αληθινόν ονειρον.

‘3 C  ωρόσζνχη ομιλία
Όφείλομεν καί αύτό τό κακό είς τήν τάξιν 

τών νεο ευγενών, τών περιφήμων νεοπλουτων. 
"Ακόυσαν πώς μία γυναίκα πρέπει νά όμιλή 
πάντοτε άβίαστα, έλεύθερα, χωρίς προσποιήσεις 
καί τό π'ίρεξήγησαν και όμιλοΰν με μίαν γλώσ
σαν πού μόνον εις τές δούλες ταιριάζει νά με
ταχειρίζονται. "Ετσι συμβαίνει νά βλέπει κα
νείς κομψές γυναίκες, εΰμορφ" ντυμένες καί 
δταν άνοίξουν τό στόμα των νά κοκκινίζης διά 
λογαριασμόν τωΟ. Θέλουν νά κάμουν τάς αφε
λείς- δλλο δμως άφέλεια καί δλλο προστυχιά. 
Μία πραγματικώς εύγενής φροντίζει πάντοτε 
τά λόγια της νά εΐνε ωραία, περιποιημενα, 
κομψά, δπως τό στόμα που τα προφέρει.

3 1 ώ ζ  νά διαζηρείζε ζά νύχια σας
Τό χέρι δέν μπορεί ποτέ νά φανή ώμορφο 

αν δέν έχη καλά νύχια, ένφ τούναντίον γυαλι
σμένα καί ρόδινα νύχια στολίζουν πολυ το χέρι 
καί τοΰ κρύβουν άν έχη κανένα ελάττωμα. Γι 
αύτό μήν παραμελείτε οΰτε μιά ήμέρα νά περι- 
ποιήσθε τά νύχια σα;.

’Ιδού μερικές συμβουλές: Βουτήξετέ τα 3-1 
λεπτά τής ώρας είς άρκετά χλιαρή σαπουνάδα, 
δστερα σκουπίσατέ τα χωρίς καί νά τά στεγνώ
σετε έντελώί καί σ τρώξετε μέ ένα ξυλάκι ή ει
δικό κόκκαλο τά πετσάκια πού \εΐνε τριγύρω 
μεταξύ νυχιού καί δακτύλου. Τά πετσάκια αύτά 
όπως θά έχετε παρατηρήσει πολλές φορές μεγα
λώνουν καί σιγά-σιγά σκεπάζουν τά νύχια, 
πράγμα πού εΐνε πολύ δσχημο. Τα σπρώχνετε 
λοιπ .ν καί τά κόβετε μέ τό ψ«λλιδάκι."Υστερα 
ξαναβουτήξετε τά νύχια σέ χλιαρή σαπουνάδα 
καί άιια τά σκουπίσετε άλείψδτέ τα μέ λίγη 
βαζβλίνη. Κατόπιν τά λιμάρετε είς σχήμα ova' 
καί τά γυαλίζετε μέ μίαν όποιανδήτοτε σκόνην 
γυαλίσματος. Τό καλλίτερον πολισουάρ εΐνε ή 
παλάμη μέσα εί; τήν όποίαν ρίπτετε τήν σκό
νην καί τρίβετε τά νύχια. 'Οπωσδήποτε  ̂ απο
φεύγετε τά βερνίκια· εΐνε ή καταστροφή τών 
όνύχων. Η ΜΟΝΤΑΙΝ

Τ Η Σ  Τ Υ Χ Η Σ  Τ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Α

ΤΟ ΨΕΜΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

Ξ Ε Ν Η  Ε̂ Π Β Γ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

VI Η Π Ρ Ο Ι Κ Α  V
t f w  I HAW
'Η σκηνή είς ένα νυμφικόν κοιτώνα, ώρα δε- 

κάτη πρωινή Οί δύο νεόνυμφοι Άνδρέας καί 
’Ιωάννα, κατάκοποι άπό τήν όλονύκτιον μάχην 
των, κοιμοΰνται άγκαλιασμένοι. Κάποιος κτυπά 
είς τήν πόρτα καί τούς ξυπνά.

Άνδρέας.—Έσύ είσαι, Γουστανε;
| ,Ή  φωνή τού Γουσταύου.—Ναί, έμεΐς είμεθα. 

Άνδρέας.—Σείς;
*Η φωνή τού Γουσταύου.— Ναί έγώ και ή 

προίκα σας, ή προικοϋλα σα;...
Άνδρέας.—Φαρσέρ! (πηγαίνει καί τοΰ άνοίγει). 
Γουσταΰος (είσερχόμενος).— Καλημέρα, παι

διά μου, καλημέρα σας...
’Ιωάννα.—Καλημέρα, θείε...
Γουσιαΰος.—Σάς φέρνω έδώ δέκα ώραία χι

λιάρικα.
Ιωάννα καί Άνδρέας (έκπληκτοι).—Σοβαρά 

μιλεΐτε;
Γουσταΰος.—Νότα... τά βλέπετε...
Άνδρέα;.—Μά πώς. , ποϋ τά οίκονομήσατε; 
Γουσταίο:.—“Εχετε δίκηο, παιδιά μου, σάς 

οφείλω μίαν μικράν έξήγησιν: δταν είδα δτι ό 
γάμος σα; έκινδύνευε να μήγίνη έλλείψει προι- 
κος, τό έβαλα πείσμα νά σάς προμηθεύσω με
ρικές χιλιάδες, άν καί καθώ; ξεύρετε, έγώ είμαι 
άπό πολύν καιρό ταπί... Θυμάσαι, Άνδρέα, τήν 
ύπόσχεσιν πού έδωκα στόν πατέρα σου νά προι
κοδοτήσω τήν ’Ιωάνναν τήν έπομένην τού γά
μου σας κι’ έτσι έδέχθη... Λοιπόν έκράτησα τήν 
ύπόσχεσίν μου... Έπήγα στή Λέσχη καί βρήκα 
δέκα άπό τούς πιό έμπιστους καί πιό πλούσιους 
φίλους μου καί τούς είπα...

’Ιωάννα καΓ,Άνδρέας (μέ δάκρυα εύγνωμο- 
σύνης).—Ποίε δέν θά ξεχάσουμε τή μεγάλη σου 
καρδιά!

Γουσταΰος.—Παρακαλώ, μή διακόπτετε τόν 
ρήτορα... Καί είπα στούς δέκα φίλους μου: «Θέ
λετε νά παρακολουθήσετε τήν πρώτη νύχτα δύο 
νεονύμφων ;... Ή  νύφη εΐνε λουκουμάκι, ό γαμ
πρός σωστός πετεινός . οί ίδιοι δέν ξέρουν τί
ποτε... έχω άνοίξει στις δυό πόρτες τοΰ δωμα
τίου των δέκα τρυπούλες άπό τάς όποιος θά 
μπορέσετε νά παρακολουθήσετε άνέτως τής α
γάπες των... Εμπρός, θέλετε; Χίλια φράγκα 
ή θέσις!»

Άνδρέας (άναπηδών).— Τέρας !
’Ιωάννα (κρύπτουσα τό πρόσωπον της).— “Ω 

Άνδρέα μου κι’ δσο σκέπτομαι πώς δέν μ’ δ- 
φησες νά σβύσω τό φώς !...

Γουσταΰος.—"Εννοια σας καί δέν θδσβυνε, 
είχα λάβει τά μέτρα μου... Έ , λοιπόν;... δέν 
είσθε ενθουσιασμένοι;

Μικρά σιγή. Οί δύο νεαροί σύζυγοι κυττά- 
ζουν άλληλοδιαδόχως τόν θειον καί τά δέκα 
κολλαριστά χιλιόφραγκα.

Γουσιαΰος (μέ προσποιητόν θυμόν) —’Α, μά 
είσθε πολύ αχάριστοι, μικροί μου! .. μήπως 
νομζετε ότι τά χιλιάρικα βρίσκονται στόν 
δρόμο ;...έγώ γιά τό καλό σας έφρόντισα, γιά 
νά μή ναυαγήση ό γάμος σας... τί δλλο ήθέ- 
λατε νά χάμω ;... άν είσθε σείς στή θέσι μου 
τί θά έ κάνατε ;

Οί δύο νεόνυμφοι (μέ μίαν φωνήν).—θ ’ άνοί- 
γαμε είκοσι τρΰπες στήν πόρτα...

GEORGES FABRI

^ jiyovv  δ ιά  ζην Γ υ ν α ί κ α :
—Ή  άξΙα τής γυναίκας δ'εν φανερώνεται ποτ'ε 

παρά μετά τόν μήνα τοϋ μέλιτος' πρέπει να τήν 
„αντρευθή κανείς γιά νά μάθη τί αξίζει.

'Ο πατέρας τοϋ μικροΰ Λουκά ήταν πετα
λωτής έπομένως ήθελε νά κάμη καί_τύ γυιόκα 
του πεταλωτήν. Ό μικρές Λουκάς όμιο; δέν 
είχε κλίιιν πρός αύτό τό έπάγγελμα, έπροτι- 
μοϋσε νά γίνη ναύαρχος. Περί όρέξεως ούδείς 
λόγος, δέν είν’ έτσι; Έπειδή όμως ό^πατέρας 
του δέν έννοούσε ν’ άλλάξη γνώμην, ό μικρός 
Λουκάς έσκέφθη νά τοϋ πή ένα ψέμμα γιά νά 
τόν φοβίσυ· “Ενα μεσημέρι λοιπόν έπέστρεψε 
άπό τό σχολεΐον κλαίων καί όδυρόμενος.

—Γιατί κλαΐς; τόν έρωτά ό πατέρας του.
—Ώ , πατεράκη μου, κλαίω γιατί θά γίνω 

σακάτης δνθρωπος και δέ θα μπορέσω νά 
δουλεύω. <

—Μπρε, μίλα καλά...ποιός σοΰ τις είπε αυτές 
τις κουιαμάρες ; ,

— Μ’ ευρήκε μιά γύφτισσα στο ορομο̂  και 
τής έδωκα μιά πεντάρα γιά νά μοΰ πή τή 
μοίρα μου. Τότε αύτή πήρε τό χέρι μου, τό 
κύτταξε καλά, κούνησε τό κεφάλι της καί μοΰ 
είπε : «Έσένα, παιδάκι μου, μεγάλο κακό σοϋ 
μέλλεται.,.θά γίνης πεταλωτής καί μιά μέρα 
καθώς θά πεταλών ς̂ ένα δλογο, τό δλογο θα 
σέ κλωτσήσω καί θά σοϋ σπαση το χέρι, οι 
γιατροί θά σοΰ τό κόψουν κι’ έπειτα δέ θά 
μπορής νά δουλέψης, μόνε θά ζητιανεύης τό 
ψωμάκι!»

01 γονείς τοϋ Λουκά μολι; τ ακόυσαν αυτα, 
τούς ήλθαν δάκρυα στά μάτια καί ώρκίσθησαν 
νά μήν κάμουν ποτέ τό παιδί των πεταλωτήν.

Κι’ έτσι ό μικρός Λουκά; έμεινε έλεύθερος 
νά διάλεξη δλλο έπάγγελμα. Όσο γιά ναύαρ
χος άν έγινε, δέν έξηκριβώθη άκόμη.

ΚΑΙ Ο Λ ΙΓ Η  Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Μ  ί :  Ε  Λ  H  Ι̂ Γ H

Άλλοτε κάποιος γηραιός καλαμπουριστής εΐ- 
πεν ότι «όποιος κάθεται στόν ήλιο ήλιάζβται, 
κι’ δποιος στό φεγγάρι σεληνιάζεται». Τό κα
λαμπούρι δμω; έκρίθη πολύ μοχθηρόν καί έ- 
τέθη είς αχρηστίαν. ΕΙς τήν έποχήν μας όποιος 
έπιμένει νά κάθεται υπό τό φέγγος τής σελή
νης σημαίνει δτι τοΰ έχει κάμει έξωσιν ό ιδιο
κτήτης του. ‘Οπωσδήποτε ή σελήνη εΐνε ό δη
μοτικός φανός τοΰ δήμου Ούρανοϋ. Δεν λάμ
πει βέβαια δσον ό ήλιος, εΐνε δμως πολύ ώςρε- 
λιμωτέρα αυτού, διότι, ένώ έκεΐνος φωτίζει 
τήν ήμέραν πού δέν έχομεν καί τόσην άνάγκην 
τών άκτίνων του, αύτή φωτίζει τήν νύκτα, όπότε 
χάρις εις τόν δημοτικόν φωτισμόν τό σκότος 
εΐνε άδιαπέραστον. Οί πτωχοί συνήθισαν νά 
τήν παρομοιάζουν μέ άργυροϋν τάλληρον, ό - 
πωσδήποτε ήμπορώ θετικώς νά βεβαιώσω δτι 
εΐνε αισχροκερδής, διότι ένώ δέχεται παρά τοϋ 
ήλιου ώραίας χρυσάς ακτίνας, αύτή μάς τάς 
μεταβιβάζει άργυράς, διά νά ώφελεΐται άπό 
τήν διαφοράν. Εΐνε χλωμή άπό τά συνεχή ξε- 
νύχτια της είς περιπάτους άνά τό στερέωμα. 
Μίαν ώραίαν εσπέραν ό φανοκόρος ξεχνά νά 
τήν άνάψη, όπότε έχομεν έκλειψιν σελήνης, Ι
διαιτέρως εύχάριστον είς τβ ερωτικά ζευγαρά
κια. Ή  σελήνη δύο μεγάλους εχθρούς έχει: 
τά σύννεφα ποΰ τήν κρύβουν έν καιρφ βρο
χής καί τούς νεαρού; ποιητάς πού την μαλλιο- 
τοαβοΰν διαρκώς. Γι’ αΰτό εΐνε καί φαλακρή.

Π. ΝΑΛΕΟΣ
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— ,"0χ'> *οιδί μου, πρέπει νά <{ύγης. Έ-,ώ άλλως τε δέν Ιχω πειά 

την άνάγκη σου... είμαι χαλά *Γ έχω χαί τήν άδελφή Σουζάνα πού μέ 
περιποιείται πολΰ. Πήγαινε, Αινέττα μου, πήγαινε γρήγοροι 'ά  ξανα- 
εύρης αυτόν ποΰ ο5 αγαπά καϊ σέ παριμένει ποικ ς ήξεύρει μέ πόσην αγω
νίαν, χι* έ', ώ μόλις δυναμώσω λίγο, θά οοΰ γράψω νά έλθ^ς νά μέ 
παρης... Είμαι ευτυχής πού ή Λινέττα μου είνε πάντα τό καλό παιδί 
πού αγάπησα σάν δικό μου. Έμπρός, μικρούλα μου, σήκω ! τά ματάκια 
σου δέν είνε πειά ανήσυχα όπως όταν πρωτοήλθες- πήγαινε, παιδί μου, 
χαί^φεύγοντας δείξε μου τό ώραΐο σου χαμόγελο καί στείλε μου ένα φιλί...

Ή  Λινέττα ήναγκάοθη νά ύπακούση. Έσηκώθηκε μετά μακρόν δι
σταγμόν, έφίλησεν έπανειλημένως τήν έξαδέλφην της καί άπεμακρύνθη. 
"Οταν έφθασεν είς τό κατώφλι της θνρας, τής έστειλεν αμέτρητα φιλιά 
καί έξήλθε τοΰ δωματίου ευτυχής μέ τήν καρδίαν έλαφρωμένην.

’Ολίγα λεπτά μετά τήν άναχώρησίν της ή αδελφή Σουζάννα άνέβη- 
χεν είς το δωμάτιον τής άσθενονς, άλλά περίεργον I ή έξαδέλφι> Μαρία 
δέν έφάνη νά ήκουσε τό δνοιγμα τής θνρας, καί έκπληκτος ή φίλη της 
έπλησίασε πρός τό κρεββάτι... Είδε τότε τά μάτια της κλεισμένα, ένφ 
ενα γαλήνιον μειδίαμα έπλανάτο έπί τών ώχρών της χειλέων, καί άνή- 
°yx°5 ή άδελφή Σουζάννα έσκυψεν έπάνω είς τό χωρίς πνοήν πρόσωπον 
δέν ήργησε δέ νά έννοήση ότι ή έξαδέλφη Μαρία δέν εύρίσκετο πλέον 
έν τή ζωή.

Η έξήγηοις τοϋ Ιατροΰ θά ήτο «θάνατος έκ συγκοπής» ίλλά ή 
αδελφή Σουζάννα ήξευρε καλά ότι ό Θεός είχε στείλει κάποιον δγγελον 
νά φωνάέΤ1 πλησίον του τήν άγνήν αύτήν ψυχήν, τό αγγελικόν αύτό 
πλάσμα πού τοΰ ώμοίαζε, τήν στιγμήν άκριβώς πού εύτυχής έχαμογε- 
λονσε δια τελευταίαν φοράν εις τήν Λινέττα της...

XI
Ητο η πέμπτη απογευματινή ώρα δταν έπέστρεψεν ή Λινέττα είς 

τόν Πύργον. Κανείς δέν άντελήφθη τήν &<ριξ£ν της καί τοιουτοτρόπως 
έσπευδεν είς συνάντησιν τοΰ Ζάκ χωρίς νά είδοποιήσ|| κανένα, μέ τήν 
πρόθεοιν να τοΰ κάμη έκπληξιν.

Ποΰ νά ήτο δραγε αύτήν τήν στιγμήν; είς τό πάρκο μέ · τόν Γκάϊ, 
ή τήνβιβλιοθήκην; Διέτρεξε τόν διάδρομον χωρίς νά συναντήοτ) 
κανένα, άλλά μόλις εφθασεν είς τόν διάδρομον, έκπληκτος είδε μίαν 
βόλιζαν.

ΕΙς ποΐον̂  ανήκεν δραγε ; Παρ’ όλην τήν περιέρ/ειάν της, δέν έχασεν 
εν τούτοις ουτε στιγμήν καί έτρεξεν είς τήν ταράτσαν όπου συνήθως 
έχάθητο αύτην την ώραν ό Ζάκ, άλλά δέν εύρε κανένα καί διά μιας 
ανήσυχος έψώναξεν ένα υπηρέτην καί τόν ήρώτησε ποΰ ήτο ό Κύριος.

—Δέν ήξεύρω, κυρία, άπήντησεν αύτός. Δέν τόν είδα καθόλου μετά 
τό πρόγευμα.

Ή  Λινέττα ήρχισε νά χάνη τήν ύπομονήν της.
—Και ό κ. Γκαϊ ποΰ είνε ; ήρώτησε.
—·Ό κ. Γκάϊ ετοιμάζει τάς άποσκευάς του, κυρία.

, Ο Γκάϊ ετοίμαζε τάς άποσκευάς του; Τί είχε συμβή λοιπόν κατά 
τήν απουσίαν της;
 ̂ Κατώρθιοσε νά κρΐψη τήν έκπληξίν της χάριν τοΰ υπηρέτου καί 

εοπευοε νά ανέβη είς τό δωμάτιον τοΰ Γκάί. Έκτύπησε τήν θύραν καί 
μετά τό τυπικόν «έμπρός», είσήλθε χωρίς τήν παραμικρόν υποψίαν.

, Ο Γκάί ήτο σκυμμένος εμπρός είς μίαν βαλίζαν, τήν όποίαν προσε- 
πάθει νά κλείση,καί οΰτε κάν έγύρισε τό κεφάλι του, νομίζων ότι είνε 
ό υπηρέτης καί εφώναξε μόνον: —Έλα νά μέ βοηθήσης, Φρανσουά.

Μία πονηρά έμπνευσις έσπρωξε τότε τήν Λινέτταν νά άστειευθή καί 
πλησιάσαοαακροποδητί, έγονάτισε είς τό πλευρόν τοΰ άνδραδέλφου της.

—ΕΙς τός διαταγάς σας, Κύριε, είπε μέ ύφος τσαχπίνικο. 
t 2ύ, Λινέττα! άνέκραξεν ό Γκάϊ έντρομος καί μή δυνάμενος νά έξη - 

γήοη τήν παρουσίαν της.
Ή  νεαρά γυνή έσηκώθη καί σοβαρά τώρα τοΰ άπήντησε. 

r Ναι εγω. Ηλθα νά σέ μαλοόσω γιατί σοΰ έμπιστεύθηκα γιά λίγες 
ώρες τόν Ζάκ, καί σάς βλέπω χωριστά τόν έναν άπό τόν δλλον καί σένα 
νά έτοιμοζης τής βαλίζες σου. Τι σημαίνουν όλα αύτά;

—’Έλαβα κάποιο τηλεγράφημα, έψιθύρισεν ό Γκάϊ έν αμηχανία— 
καί ό Ζο κ είνε είς τό δωμάτιόν του.

—Ά ! έκαμεν ή Λινέττα, ώστε φεύγεις ;
— Ναί εΐνε άνάγκη νφ συναντήσω κάποιον φίλον μου είς τό Παρίσι.

Μπά; καί αύτός ό φίλος είνε τόσο άγαπητός ώστε δέν έπβρίμενες
καν τήν επιστροφήν μου γιά νά φύγης; Γκάί, αύτό είνε απίστευτο...

Ό  νεαρόΓ άξιωματικός έφαίνετο πολύ στενοχωρημένος.
—Μά δέν είνε μονον φίλος μου, έδιώρθωσεν, άλλά καί γραμματεύς 

τοΰ Γπονργοΰ, είς τον οποίον πρέπει νά δώσω λόγον τοΰ τελευταίου μου 
ταξειδίου. ’Υπηρεσιακά πράγματα πού δέν μπορείς νά τά έννοήσης έσύ, 
Διννέττα.

— Φυσικά! πώς νά τά έννοήσω άφοϋ είνε όλα ψέμματα!
—Τί Ιδέα! γιατί θά σοΰ πώ ψεύματα;
— Δέν ήξεύρω, άλλ’ απαιτώ νά μάθω τήν πραγματική αφορμή τής 

αιφνίδιας αύτής άναχωρήσεάς σου. Ήξευρες τώς θά έλειπα ίσως γιά 
μέςες καί όμως δέν έδίσταοεί νά εγκαταλείψης τόν άδελφόν οου άφοΰ 
ξεύςεις πώς χρειάζεται πάντοτε κάποιον κοντά του.

—Μα σοΰ είπα, Λινέττσ, πώς είνε λόγοι υπηρεσιακοί...
Υπηρεσιακοί! Δείξε μου λοιπόν τό τηλεγράφημα γιά νά πεισθώ.

— Τό τηλεγράφημα ! έπανέλοβεν ό Γκοϊ κοκκινίζων.
— Ναίτό τηλεγράφημα πού έλαβες, έπέμεινεν ή Λινέττα.
—Δέν τό έχω έγώ,"είπεν ό νεαρός άξιωματικός ψευδόμενος, τό έκρά- 

τηοε νομίζω ό Ζάκ.
—Καλά, πηγαίνω νά τοΰ τό ζητήσω λοιπόν.
Και ή Αινέττα έκαμε δύο·τρία βήματα πρός τήν θύραν, άλλά πριν 

τήν ανοίΐυ ό Γκάϊ τήν άνεχαίτισε.
Στ <οου! ανέκραξε—μήν πάς πουθενά! ό Ζάκ δέν έχει τίποτε. 
α ! ομολογείς λοιπόν οτι μοΰ είπες ψέμματα καί έπλασες μία ανύ

παρκτη Ιστορία...
, , Ναί, άπηντησεν αυτός μέ φανεράν άνυπομονησίαν—μά κατάλαβε 
επι τέλους πώς υπάρχουν πράγματα πού δέν μπορεί νά τά λέη κανείς 
σέ μιά γυναίκα...

Η Αιν έττα ωχριασε διά μιάς, έπιασε τό πώμολο τής θύρας καί έκύτ- 
ταξε τόν ανδράδελφόν της μέ βλέμμα άγέρωχον.

-—ΙΙολυ καλά, Γκάϊ, είπε, δέν σ’ έρωτώ τίποτε περισσότερον. Σοΰ 
ζητώ συγγνώμην γιά τήν άδιακρισία μου. (Ακολουθεί)

—Τήν γνωρίζεις όσον καί έγώ χαλά.
—Έσκέφθηκα λοιπόν ότι έκεΐ στό περιβόλι της μπορείτε να συ- αν- 

τηθήτβ χωρίς νά σάς πάρη κάνεις χαμπάρι.
—Καί πώς ή  Μαίρη θά φθάση μόνη της μέχρις έκεΐ;
—Καί αύτό τό έσκέφθην : θά όδηγήσωμεν καταλλήλως τον 

μπα-Λουκάν νά προσφερθή νά τής δειξη ένα άπό τα καλλίτερα περιβό
λια τών ’Αθηνών, άφοϋ τής αρέσουν τόσον τά άνθη. Έκείνη ειδοποιη
μένη άπό τό γράμμα τό όποιον θά τής έχης στείλει προηγούμενα ,̂ ja  
δεχθή, κι* έτοι είς τό Παλάτι κανείς δέν θά π α ρ ε ξ η γ ή σ η  τήν έξοδόν της 
μέ μόνην τήν συνοδείαν τοΰ άνθοκόμου. Είς τήν πόρταν τής έπαυλεως 
θά βάλω ώς κηπουρόν δήθεν τόν μαστρο-Λυμπέρην, ό όποιος θά οωσχι 
τήν άδειαν εις τόν Λ οι κάν νά δείξη είς τήν Παλατια νήν τό̂  περιβόλι. 
Έσύ θά είιαι έκ τών προτέρων μέσα, κι’ ετσι θά συναντηθήτε, και ή 
συνάντησίς σας θά φανή έντελώς τυχαία.

—Κσ ί ή θεία;
—Σέ αγαπά άρκετά ώστε νά μή σοΰ άρνηθή. “Αλλως τεάναλαμβανω 

νά τήν πείσω έγώ. _ _
—Καλά αύτό είνε δευτερείον ζήτημα, παρετήρησεν ό Μιμήκος. Τό

κύριον είνε πώί θά τής τά γράψω όλα αύτά!...
— Δέν πιστεύω νά θέλ^ς νά σοΰ υπαγορεύσω έγώ καί τήν επιστολήν ! 

Σοΰ έδωκα τός γενικάς γραμμάς τοϋ σχεδίου, δουλειά σου τώρα είνε να 
συμπλήρωσές τάς λεπτομερείας. Γράφεις πολύ άξιοπρεπώς και με αί
σθημα σοβαρόν. Τόνισε είς τήν δεσποινίδα Μαίρην ότι ή ανάγκη τής 
συναντήσεώς σας είνε μεγάλη, όχι μόνον διά σέ άλλά καί δι’ αυτήν, οχι 
μόνον διά τό αίσθημά οας άλλά καί διά τό μέλλον σας...

—Νά της κάμω νύξιν περί τοΰ μέλλοντος;
—Βεβαίως... ή αύθόρμητος προσφορά σου νά ένώσης τόν βίον σου

μέ τόν Ιδικόν της, θά έξιδανικεύση τόν έρωτά σου, θά καταστήοη το
αίσθημά σου ίερώτερον καί εύγενέστερον ε!ς τήν άντίληψίν της. Μη 
παραλείψης νά πρόσθεσης ότι δέν άναμένεις έκ μέρους της δρνησιν, ή 
όποία θ ’ άϊιεδείκνυε τήν άγάπην της έπιπόλαιον, καί κατάληξε με τήν 
βεβαίωσιν ότι έχουν έτσι -/.ανονισθή τά πράγματα ώστε νά μήν ύπάρχη 
ούδ’ ό παραμικρότερος|κίνδυνος νά έκτεθή καί έπ’ έλάχιστον. Σύμφωνοι;

—Ναί, έψιίΚρισε μόλις άκουόμενος καί διατακτικός άκόμη ο Μιμήκος.
'θ  Κλέαρχος τόν έκτύπησε φιλιχώς είς τόν ώμον διά νά τόν ένθαρ- 

ρύνη καί προσέθεσε :
—Έλα, κατεργαράχο, κι’ άμα συναντηθήτε καί τά πήτε θά ίδής οτι 

δέν είνε τόσον τρομερά δύσκολα τά πράγματα όσο τά φαντάζεσαι. Και 
τότε θά ίδής ότι ξέρει κάτι περισσότερα άπο σένα ό μυστικοσύμβουλός σου!

Ό  Μιμήκος προσεπάθησε νά μειδιάση διά τόν τίτλον τόν οποίον 
άπένεμεν είς έαυτόν ό καλλίτερος τών φίλων του, άλλ'ι το μειδίαμα 
έξηφανίσθη εύθύς άμέσως έκ τών χειλέων του, διότι πυρετός κατέτρυχε 
τήν σκέψιν του καί άγωνία τήν ψυχήν του. Νά ήταν τάχα τόσον ρόδινα 
τά πράγματα όσον τοΰ τά παρίστα ό Κλέαρχος; Τό ερώτημα αύτό τόν 
έβασάνιζεν άδιαπαύστως, διότι οί άνθρωποι όσον πλησιέστερον εύρισκό- 
μεθα πρός τήν ευτυχίαν, τόσον περισσότερον φοβούμεθα ότι δέν θα τήν 
φθάσωμεν ποτέ, καί τρέμομεν μή αίφνιδίως έξαφανισθη άπό τών βλεμ
μάτων μας.

‘Οπωσδήποτε τό γεγονός είνε ότι τήν έπομένην, διαπεραιουμένη απο 
τών χειρών τοϋ Κλεάρχου είς τόν μαστρο-Λυμπέρην καί δι’ αύτοΰ είς 
τόν άνθοκόμον τών άνακτόρων Λουκάν, διεβιβάζετο πρός τήν ^Μαίρην 
Βέμπερ ή δευτέρα έπιστολή τοΰ Μιμήκιυ. Τήν παραθέτομεν έν μετα
φράσει, διότι έγράφη γαλλιστί:

«Δεσποινίς
«Τά ολίγα λόγια τά όποια είχατε τήν καλωσύνην νά χαράξητε είς 

τήν δικαιολογημένως βιαστικήν σημείωσίν σας, υπήρξαν άρκετά διά νά 
μετορσιώσουν τόν ταπεινόν λάτρην σας ίίς τήν Έδέμ, όπου ή όνειρωδώς 
αίθερία μορφή σας άνόσσει.

«Σάς έγραψα μέ τήν άπόγνωσιν έν τή καρδκ?, άλλ’ ή άπάντησίς σας 
ένεσιάλαξεν είς τήν ψυχήν μου τήν γλυκεί· ν τής συμπαθείας άνακού- 
φισιν. Ήσπαιρον είς τό θολόν τένογος τών δι κρύων, καί μέ άνεσυρατε 
έκεΐθεν, διά νά μέ άναζωογονήσετε μέ τήν έλπίδα τής μεγαλοψυχίας σας.

«Καί δν έγνώριζα όλος τάς γλώσσας τοΰ κόσμου, άντιλαμβάνομαι οτι 
δέν θά ίϋρισκα έκφρασιν Ικανήν διά νά σάς εύχαρπτήσω.

«Τά βλέμματά μου είς εύλαβικόν αίνον εύχαριστίας άνατείνονται 
πρός τόν γλαυκόν τών υπέροχων οφθαλμών σας ούρανόν, καί ή καρδία 
μου, είς τόν βωμόν τού έρωτος πυρπολουμένη, θυμίαμα εύγνωμοσύνης 
άναπέμπει πρός τόν ούρανόν αύτόν.

«'Ω ! δεσποινίς, δέν θέλω πλέον ν' άποθάνω... δέν εύχομαι τόν θά
νατον... Θά ήθελα αίωνόβιος νά είμαι, καί είς τό φρικωδέστερον τών 
κάτεργων εύχαρίστως ίσοβίως θά έζων, έάν έκεΐνο τό όποιον πρός πα- 
ρηγορίαν άναμφισβητήτως μοΰ γράφετε, ήτο άληΰές... έάν πράγματι 
ήξευρα ότι ή ζωή σος έξαρτάται άπ,ό τήν ίδικήν μου.

• Είμαι εύτυχής, ναί! Άλλά τρέμω μήπως έκεΐνο τό όποιον πρόκειται 
νά σάς γράψω κατωτέρω σάς ψυχράνη έστω καί κατ’ έλάχιστον, σάς θίξρ 
οπωσδήποτε. Ώς Ικεσίαν τό διατυπώνω, τήν όποίαν είσθε έλευθέρα νά 
μή τήν λάβετε ύπ’ όψει έάν δέν θέλετε. Καί πά>ιν θά σάς είμαι ευγνώ
μων, καί πάλιν θά οάς εύχαριστώ.

«Λάβειε μόνον ύπ’ όψει οας ότι ή δύναμις τοΰ αίσθήματός μου καί 
τό θάρρος τής άπαντήσεώς σας μοΰ υπαγορεύουν τήν Ικεσίαν αύτήν. 
Έάν αίοθάνεσθε κάτι δι’ έμέ, δέν θά τήν άπορρίψετε...

«Δεσποινίς, τό αίσθημά μου δέν είνε έξ έκείνων τά όποια ζητοΰντήν 
ικανοποίησήν των εις τάς θωπείας καί τήν ήδονήν. "Οχι, μυριάκις όχι!.. 
Τό πνεύμα μου είς άγιώτερον σκοπόν άποβλέπει καί ό αληθινός παρά
δεισος τής εύτυχίας θ ’ άνοιγή δι’ έμέ όταν ό ίερεύς εύλογήση τ ή ν  «νωσιν 
τών ψυχών μας.

«*Ω ! άς ήμποροΰσα νά γνωρίζω ότι τό μέλλον θά μέ άξιώση τοιαύ- 
της εύτυχίας, κοί θά ήμην ικανός νά κάμω τό πάν διά νά καταστώ 
άντάξιός σας.

«‘Η άγωνία μου νά μάθω τό δυνατόν τής πραγματοποιήσεως τοιαύτης 
εύτυχίας άφ' ένός, καί έξ ετέρου ό φόβος μήπως ή διά μέσου τρίτων 
χειςών διοβίβασις αύτή τών έπιστολών μας, γίνη αφορμή καί τών άμυ 
δροτέςων υποψιών είς βάρος σας, μέ ώθησαν είς τήν σκέψιν ν 'άποβλέψω 
είς τό δυνατόν μιάς ουνοντήσεώς μας.

«Έάν καί σείς τό θέλετε, ήμπορεϊτε νά είσθε βεβαία ότι υπάρχει 
τρόπος να συναντηθώμεν, δίχως κανείς απολύτως νά σάς (ιποψιασθή; 
δίχως κανέν άνθρώπινο μάτι νά μάς ίδή.

«Καί σπεύδω νά οάς έκθέσω τον τρόπον: (ΆκολουΕεϊ)
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—’Ανταλλάσσω c. p. καί έπιστολάς μέ δε- 
οποινίδας μορφωμένος ήλικίας 18—22 έτών. 
Σκοπός· γνωριμία, άνάπτυξις σχέσεων. ΕΙς ε
κείνην ή όποία θά γράψο πρώτη θά πέμψω 
φωτογραφίαν μου. Γράψ.«Τιγράν»ρ.Γ. Πύργον.

—'Ανταλλάσσω C . p. καί έπιστολάς πανταχό
θεν. «Γλυκεία ’Ελπίς» p. r, ‘Ανδραβίδα.

—’Ανταλλάσσω έπιστολάς καί c. p. μέ αι
σθηματικά δεσποινάρια πρός πραγματικήν άνά- 
πτυξιν σχέσεων καί φιλίας. Προτιμώ μαθήτριας 
«Άπογοητευμένον Παΐδα» Ζευγολατειό Αίγιου.

—"Ενεκα διαφόρων λόγων παύω τοϋ λοιποΰ 
τήν άλληλογραφίαν. "Ωστε μή μοϋ γράφετε 
πλέον γιατί θά είνε κρίμα τό χαρτί καί τό 
20λεπτον πού θά δίδετε στό ταχυδρομεΐον γιά 
τάγράμματα καΐλο/άκιασας.Μ.Λειβαδιοτοποϋλα.

Ξανθ. Καρδιά, νοΰς, σκέψις μου κοντά σου. 
Γλυκό φίλημα στό λυπημένο προσωπάκι σου. 
Περιμένω- έστειλα. Κ.___________________

—’Ανταλλάσσω c. p. καί έπιστολάς έρωτικάς 
μέ νέους μορφωμένους. Διεύθυνσις «ί  ουφρα- 
ζέττα» p. r. Βόλον.

—Άνταλλάσοω C . ρ. καί έπιστολάς μόνον μέ 
δεσποινίδας. Φαίδων Σταμίδη; ρ. γ .  ’Αθήνας.

—Νέοι, δλτ. Άνταλλάσσω καί έγώ έπιστο
λάς καί c. ρ. μέ όλους. «’Ορφανό Μοδι τ̂ράκι» 
p .  Γ .  Πετρομαγούλαν Λεβαδείας.

—Άνταλλάσσω κάρτας καί έρωτικάς έπιστο · 
λάς.« Μελαγχολική ’ Ονειροπόλος» p.r. Λεβ άδειαν.

—Α. Χατζηδ. Εύχαριστώ πολύ διά τήν τιμήν 
άλλά έζήτησα μόνον άπό τάς Αθήνας. «Γερον- 
τοπαλλήκαρο» Γραφ. «Σφαίρας».

—"Ολαι καί όλοι άλτ· άνταλλάσσοομεν C. p .  
καί έπιστολάς. Στείλατε καί είς τούς τρεις Θ. 
Α. Κυδωνάκην, «’Ιδανικόν Σερβιτόρον» καί 
«Μοντέρνα Καμαριέρα» p .  Γ .  Χανιά Κρήτης.

—Αναλαμβάνω άντιπροσωπείαν γραμματο
σήμων έν ΡεΟύμνφ. Γράψατε Ίωάννην Χαλ- 
κ<αδ ίκην p. r. Ρέθυμνον.

—Κλαίρην Βίρλεϋ, έγραψα άμεσ ος. Διατί 
δέν άπαντάς ; «Μεφίστό».

Κώστα μου, σέ Ικετεύω, άπάντησέ μου.Άν- 
ταλλάσσω κάρτες μόνον μέ όμτιογενεΐς."Ορο; 
άπαραίτητος: νά γράφουν καλά. ’Αναμένω. 
«Άγωνιώσα Πορφυρά Καμέλια», p. r. Χαλκίς.

—Άνταλλάσσω ο. ρ. καί ερωτικά; έπιστολάς 
μετά δεσποινίδων.’μορφωμένων. Σκοπός φιλία 
γνωριμίί». Γράψατε- Φοιτητήν Νομικής p. r. 
Καλλιάνι Κορινθίας.

—Άνταλλάσσω κάρτες στήν 'Ελληνική Γαλ
λική ’Ιταλική καί Αγγλική. Πριτιιιώ καλλιτε
χνικά τοπεΐα. Γράψατε· «Μή μοϋ άπτου» p. r. 
Βαθύ Σάμου.

—Στήν άγνωστη φίλη τής Κερκύρας. Γραμ- 
ματάκια έλαβα. Μπενίτσαι πολύ μακράν. Περι
μένω διεύί)υνσιν μέ άγωνίαν διά περαιτέρω συ- 
νεννόησιν θ . Ε.

—Ε. II. Κόρινθον. Αδύνατον σέ λησμονήσω 
πάντοτε σέ σκέπτομαι καί πονώ- έάν μέ λυπεί- 
σαι γράψε. «Αηδών τής Ερήμου».

—ΕΙς τόν έο^τά^ϊντα τήν προσφιλή του ε
ορτήν αδελφικόν μου φίλον Παναγιώτην Άδα- 
μόπουλον πέμπω μυρίας έγκαρδίους εύχάς καί 
έκπληρωσιν παντός ποθη τ0ΰ.Τάσ30;Λια «ουνάκο;

—Άνταλλάσσω c. p. καί έπιστολάς μέ νέους 
καί δε >πθ'νίδα; άτά ιης τής 'ϋλλάδας. Γράψατε 
«Άτογοητευμένην ΰπαρξιν» p. Γ. Πολύγυρον.

—Άνταλλάσσω c. ρ, καί έπιστολάς μέ δε
σποινίδας. 16—20 έτών, καλών οίκογενειών. 
«Βέρθέρος» p. Γ. Βέρροιαν.

—Άνταλλάσσω C. p. καί έπιστολάς μόνον μέ 
δεσποινίδας. Προτιμώ Βόλου, Χαλκίδος, ’Αθη
νών καί Πειραιώς. Γράψατε «Νεαρό Ναυτό
πουλο* Γραφεία «Σφαίρας».

—"Ανώνυμον Συμμορίαν. Είσθε... μικρά ον
τάρια ! Προστατεύετε καρτοσυλλεκτρίας. Σάς 
μισοΰμεν άμειλίκτω;. Άποκαλύψατέ μας. «Λι
μοκοντόρος Χαλκιδεύς»,«Άγγελος τήςΆγάπης».

— Νεαρός σιδηροδρομικός ζητεί συνδρομήν 
σας δι’ αισθηματικών έπιστολών πρός άναζωο- 
γόνησιν τής μοναξιάς του άπό καμμιά ΰπαρξι 
εύαιοθητη νά τόν παρηγορήαο μέ λίγα γλυκά 
λόγια της καί θά τύχη άνταλλάγματος παντο- 
τεινής ζωής. Διεύθυνσις «Παίαν Μόρς» σταθμόν 
Δαύλειας.

—Νέος 22 έτών άνταλλάσσει έπιστολάς μέ 
δεσποινίδας μορφωμένος καί σταθερού χαρα
κτήρος. Σκοπός ίερός' δκρα εχεμύθεια. Ψευ
δώνυμα αποκλείονται. Π. Κ. τηλεγραφητήν, 
σταθμόν Δουλείας, _ _

— «Μελαγχροινήν ΰπαρξιν», Πάτρας. Ζητή
σατε poste restante Κω.·. Βαρδ.

—Άπό καιρού έλαβα μέρος είς τό σαλονάκι 
τής «Σφαίρας» ζητήσας άνταλλαγήν έπιστολών' 
δέν ήδυνήθη όμως καμμία δεσποινίς νά έπι- 
θέσιΐ βάλσαμον πορηγορίας έπί τής βαρ*αλ-

γούσης καρδίας μου. Έμπρός, άνταλλάσσω και 
διάφορα φιλολογικά έρωτήματα οίασδήποτε φύ
σεως. Πρός δέ, καί έρωτικά' έπιστολάς μέ αΐ - 
σθηματικάς δεσποινίδας Άθηνών-Πειραιώς. 
Γράψατε «’Ονειρώδη εύτυχίαν», p. Γ. ’Αθήνας.

—Ζητώ αλληλογραφίαν, μέ τάς ώραιοτέρας 
τοΰ δημοψηφίσματος «Βιολετταν τού αγρού», 
«Έδελβάϊς», «Γκαρτένιαν», «Ανεμώνην»,«Υά
κινθον», «Μιμόζαν» τάς όποίας έψήφισα. θεόδ. 
Παπαδόπουλος 7 p .  Γ .  Άθήναι.

—Δόσατε όλοι τήν ψήφο σας στή «Μιμόζα». 
Έτσι μόνο θά ψηφίσετε δίκαια. «ΜαϋροΡιγέ».

Δ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ε Μ Ι Σ Τ Α Σ

—Κορίτσια. Μή λησμονείτε τόν «ΠλΗΓΩ- 
ΜΕΝΟ ΚΥΝΗΓΟ». Γράψατε του Άνθοιτολο- 
χαγόν 2ον Τάγμα Μετ. Στρατιάς, 4ον λόχον 
Άδραμμύτιον Μ. Άσίας.

—Έλληνίδες πού πονείτε γιά τούς πολεμι- 
στάς· ό «Πληγωμένος Κυνηγός», υπηρετών ώς 
’Αξιωματικός έν Μ. Άσίςι καί θέλων νά λησμο· 
νήση πόνους παληούς καί τωρινά βάσανα, ζητεί 
άπό σάς παρηγοριά δι’ αλληλογραφίας.

—Δεσποινίδες γρηγορείτε. Άπ’ τά φρεσκο- 
αιματοβαμμένα βουνά τής Μ. Άσίας, ανταλ
λάσσω έρωτικάς έπιστολάς. Είμαι ̂ λοχίας 23 
έτών, έγγράμματος, καί άπηλλαγμενος οίκογε- 
νειακών υποχρεώσεων. Σκοπός ο γάμος. Γρα- 
ψατε «ΚεμαλοΘήραν» Ιη Μοίρα Όβιδοβολων 
2α Πολυβολαρχία Τ. Τ. 907.

—Κορίτσια, δλτ. Δύο νεαροί ύπαξιωματικοί 
άπηλπισμένοι άπό τήν έρημιά τους, ζητοΰν πα- 
ρηγοριά στήν αλλαγή C. p .  καί επιστολών. 
Προτιμώνται Αθηνών, Πειραιώς, Σμύρνης, 
Ξάνθης καί Δεμίρ Ίσσάρ. Γράψατε « Απο· 
παιδα τής τύχης», ρΓτ. Δεμίρ Ίσσάρ.

—Νεαρός δεκανεύς καλής οίκογενειας θελων 
νά διασκεδάιη τήν μοναξιάν τοι> είς τό Μέτω
πον, ζητεί άλλολογραφίαν μέ άτά τας τας δε
σποινίδας. Γράψατε· Μίμην I. Δ. 5η υγειονο
μική Μοίρα Αύτοκινήτων Τ. Τ. 924.

—"Οταν κατάκοποι καί άπηυδημένοι άπό τάς 
καταθλιπτικάς πορεία; καί τους κ̂οτου; τών 
μαχών μπαίνουμε σέ καμμιά πολι, ένα γραμμα- 
τάκι άπό τό σπήτι μας ή άιϊό κανένα φιλικό 
πρόσωπο, μάς φαίνεται άνακουφιστικ βτερον 
καί άτό τήν χαράν ποΰ αίσθ ίνεται ατθενής 
δεχόμενο; τήν έπίσκεψιν φίλοι) του. Καί ερωτώ 
δέν θά θελήσουν ϋρ χγί ή χαριτωι?.νες δεσποι
νίδες τής Ιδιαιτέρα; μου πατρίδος Στάρτης 
ΓυΘείου vi μέ άνακουρίσοον κάπως δι’ ανταλ
λαγής έπιστολών οίασδήποτε φύσεως καί κάρτ- 
ποστάλ; Άταντώ άμέσως- πρ^ύμω; δέ διη- 
γοΰμαι έντοπώσεις έκ τή; προελάσεως τοϋ 
στρατοΰ μας είς Μ. ’Ασίαν καί Άν. Θράκην. 
Γράψατε Στρατάκον Εύστράτιον, 30ον Σύνταγ
μα Μ. Έπιτελεϊον Τ. Τ. 911.

—Άνταλλάσσω έπιστολάς κοί c. p. μετά̂  δε
σποινίδων καλών οικογενειών έξ όλης τή; "Ελ
λάδος καί Κων)πόλεως, πρός διασχέδαιιν _ τής 
μονοτόνου στρατιωτικής ζωής τοδ μετώπου 
πρός γνωριμίαν. Διεύθυνσις- Έρεδρον Αξιω
ματικόν άνιχνευτήν όδιΰ Κων)πόλεω; Ιίον Σύν
ταγμα Πεζικοΰ Ιον Τάγμα Τ.Τ . 925.

—Δύο νέοι τοΰ Μετώπου οίτοΰν αλληλογρα
φίαν μέ άπαντα; καί δή μέ δεσποινίδι; ΙΙει- 
ραιώς, "Αθηνών, Καρδίτσης, Γυθείου καί Σμύρ
νης. Ν. Μαυροδήμος, Γιαν. Άγγελάκης Α' Σώ
μα Στρατοΰ Τ. Τ* 924.

—Νεαρός δεκανεύς ευρισκόμενος  ̂έν Με- 
τώπφ Μ? Άσίας γιά νά περνά τάς ώρας _ τής 
μονοτ ίνου ζωής του άιταλλάιηει c. p. καί έρω
τικάς έπιστολάς μέ δεσποινίδα; μορφωμένος 
πανταχόθεν. Γράψατε «Ρωμαντικόν Περιπα
τητήν», 7ον Σ)μα, 10ος λόχος Τ. Τ. 907.

—Αεροπόρος άνταλλάαει c. p. μέ δεσποινί
δας ’Αθηνών, Πειραιώ;, Σμύρνης, Αλεξάν
δρειας, Καίρου. Σκοπός γνωριμία, φιλία _ Γρά
ψατε Νικόλαον Μαρενον, αεροπόρον. Άερο- 
δρόμιον Φιλαδελφείας Τ .Τ . i)07

—̂ Νεαρός οπλίτης έτών 22 ζητεί άλληλογρα- 
,_φίαν μέ δεσποινίδας Αθηνών, Πειραιώς̂  καί 

Μενιδίου. Σκοπός* φιλία. Αποκλείονται αι αρι- 
στοκρατίζουσαι. Γράψατε «Άφαντον Περι
στέρι». Ιον Πεζ. Σύν)μα 10ος λόχος Τ. Τ. 9J7.

—Νεαοός οπλίτης έπιθυμών νά διασκέδαση 
τήν μονότονον ζωήν του είς τά "χαρακώματα 
τής Μ. Άσ.ας άνταλλάσσει έπιστολάς αέ δε
σποινίδας Αθηνών, Πειραιώς καί Πατρών. 
Σκοπός' φιλία. Αποκλείονται αί άριστοκρατί- 
ζουσαι. Γράψατε «Στοιχειομένον Μαχητήν», 
Ιον Πεζ. Σ)μα, Ιον λόχον Τ. Τ. 907.

δεσποινίδων 20—28 έτόν πρός άνακούφισιν τής 
μονοτόνου ζωής του. Ψευδώνυμα άποκλείονται. 
Προτιμώνται Άθηνόν, Πειραιώς, Ηρακλείου, 
Βόλου, Πατρών, καί θεσ)νί*ης. «Παραπονεμέ
νος» Στρατονομία Τ. Τ. 930.

—Άλτ, δεσποινίδες πεταχτές. Δέχομαι άν
ταλλαγήν έοωτικών έπιστολών πανταχόθεν. 
Γράψατε «’Ηρωικόν Φαντομάν» Σ. Ε. Α. Σ. Σ.
Τ· Τ. 924. _______

Σ Τ Η Λ Η  Σ Υ Ν Ο ΙΚ Ε Σ ΙΩ Ν

*Ε κά α εη  α ΐτη σ ις  Γ ά μ ο υ  έκ  50 λέξεω ν^ τιμ & τα ι &Q. 5 . Α Ι 
feal π λέο ν  λέξβις υ π ο λ ο γ ίζο ν τα ι πρέ,ς * 0  λ επ τ ά  έκ ά σ τ^ . 
Λ επτομ-έρειαι έδ η μ ο ο ιεΰ θ η σ α ν  ε ίς  τ ό  71ον φ ύλ λο ν  Τής 
« Σ φ α ίρ α ς, σ ελ ίς  8 η .

—Προσοχή. Άνταλλάσσω αίσθηματικάς έπι
στολάς μέ δΐσποινίδας σ>βαράς απάντων τών 
μερών. Σκοπός ό γάμος. Γράψατε «Σοβαρόν 
"Ιππότην» Σ. Ε. Α. Σ. Σ. Τ. Τ. 921.

—Ανταλλάσσω έπιστολάς καί φίοιογραφίας. 
Σκοπός ό γάμος. Έμπρός νέοι μιυ άναμένο». 
«Αηδών τής ’Ερήμου» Στυμφαλία Κορινθίας.
= ΕΝ ΑΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Τ  ά ρ ιβ ρ ΰ  στη  χαρ ιτοι ιένη  A sartoiv iia .
Κ  α. ί τ  η ν Ά λ μ ι ρ ά ν τ η

Μάτια άγνοκάσεανα λαχταριστά, μ’ ώραία 
φρύδια στολισμένα. Μάτια άγνοπίρθενα καί 
ζηλευτά, γιά πόνους κι’ δρταστες χαρές πλα
σμένα. Μάτια άγ/ελόπρεπα ευ/ενικά πού μέ 
στοργή κυττάτε τόν καθένα, μάτια θεότρελλα 
καί μαγικά, δέστε τόν πόνον μου, δέστε χαί 
μένα. ΕΙς άνάμνησιν.

5)8)920 Καλλιθέας Σβρένα

|f Τ Η Λ Ε Φ Ώ Ν Η Μ Α Τ  Α
Θ. Προεστόν. Τό σταλέν θά στοιχίσή δρ.

5 .—Fiorgotten star. Ή Πυθία δέν κρίνει 
οΰτε άπό ποιους οΰτε άπό ποΰ προέρχονται τά 
γράμιιατα’ κρίνει άπό τόν γραφικόν χαρακτήρα 
ποϋ έχει έμπρός της· είς τό πρώτον πού τής 
έγράψατε μέ τόν πραγματικόν σας χαρακτήρα, 
σά; έψυχολόγησε καλά, είς τά δλλα πού διε- 
.στρέψατε τόν χαρακτήρα σας έκρινεν άπ’ ό,τι 
είδε- έμβήκατε ;— Μικράν Κόμησσαν. Έ  λησμο
νήσατε τό δικαίωμα δρ. 1.— 0 . Γούλαν. Έλή
φθη έγκαιροι:.— Ά̂ν. Κανάκην. Δέν έλήφθη ή 
έπιστολή ποΰ γράφετε. Αξία δημοσιεύσεως δρ. 
3,20.—Γ. Πετροπούλου. Συμπλήρωσις συνδρα- 
μής έλήφθη· φύλλα έστάλησαν πλήν τοϋ 3ον 
έξαντληθέντο;.—«Μηδέν». Έχ?ι καλώ;._—«Μβ- 
φίστο». "Υπάρχει άκόμη αρκετόν ύπόλοιπ3ν 
είς πίστωσίν σας.—«Άτογοητευμένην ΰπαρξιν». 
Στείλατε τό όν9ματεπώνυμόνσας.—«Δεινόν Κα- 
βαλλάρην. Λογαριασμός έν τάξει· τό τελε«- 
ταίον ψευδώνυμον μετετράπη διότι τό δλλο 
ήτο έγκεκριμμένον. — Άλ. Χριστοφίλην. Τό 
ποίημα διά τόν διαγωνισμόν δέν έλήφθη.—Ν. 
Νικολαΐδην. Θά στοινίση δρ. 3,80.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. θ. Ά -  
κριΒοϋ, Ξενίας Τσικοπούλου, Γ. Ζ Παπαζα- 
χαρίου, Τάκη Πελασγού, Μίμ. Αντωνίου, Π. 
Καγιάφα, Άθ. Παπαδημητρίου, Άνδ. Λημουλδ 
Σόλωνος Παπαδημητρίου, Χοπτοφ. Ζούμπον, 
S. Grima καί Π. Νικολοπούλου.

—Δεσποινίδες τών προαστείων Σ̂μύρνης· ο
ποία κατορθώση άπό σάς νά μέ απαλλαγή απο 
τήν μελαγχολικήν ζωήν .τοϋ Μετώτου θά τής 
χαρίσω διά πάντα τήν καρδιά μου. Γράψατε* 
Μάριον Μελισσινόν, ΆνΘυπασπιστήν, 9ου λό
χου 5ου, Πεζ. Σ)ματος, Τ. Τ. 908. _

—’Ανταλλάσσω μέ * δεσποινίδας έπιστολάς 
π α ν τ α χ ό θ ε ν  πρός άνακούφισιν τής μονοτόνου 
ζωής μου έν Μετώπφ «Δεινός Καβαλλάρης», 
Σ Ε. Α. Σ. Σ. Τ. Τ. 924.

—Νεαρός ΰπαξιωματικός τής χωροφυλακής, 
μετατεθείς έσχάτω;, σίκεί αλληλογραφίαν μετά

^  Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  Τ Ο Υ  1920
( 'Ε κ α σ τ η  έγ κ ρ ισ ις  ή ά νσνέω σις διά  τ ό  1920 

μ ία . OL έγ 4 ρ ίν ο ν τες  ψ 2υδώ νυμ α  π ρ έπ ει νά  μάς γράςρβντ 
τό  δνομα κα ί τή ν  6levih»vatv τω ν ).

«Πληγωμένος Κυνηγός»,«ΚεμαλοΘήρας», «Α
πογοητευμένος παις», «Τιγράν», «Άπόπαιδα 
τή; τύχης», «’Ορφανό μοδιστράκι», «Άφαντο 
περιστέρι», «Στοιχειωμένος μαχητής», «’Απο
γοητευμένη ΰταρξις», «Νεαρό Ναυτόπουλο», 
«Σοβαρός Ιππότης», «Δεινός Καβαλλάρης», 
«ΉρΌΐκός Φαντομάς» «Πορφυρά καμέλιμ», 
«Μαΰρο Ριγέ», «Παίαν Μόρ;» καί «Π. Κ.»

0 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ &ΙΑΓΑΝΙΣΜ0Σ

Έχει προκηουχθή είς τό ύπ’ άριθ. 83 φύλλον 
διαγωνισμός μέ θέμα «"Υμνο; πρός τήν γυναι- 
κείαν Καλλονήν», είς τόν όποιον γίνονται δε- 
κτ ι  ποιήματα μέχρι 16 στίχων καί μέχρι τής 
31 Αΰγούστου, θά βραβευθοΰν πέντε καί θά έ- 
παινεθοΰν δλλα είκοσι, όλα δέ μαζί θά δημο- 
σιευθοΰν είς τό έκδοθησόμενον λεύκωμα χατο 
άπό τάς εΙκόνας τών καλλονών. "Ω; δικαίωμα 
συμμετοχή; δέον νά εσωκλείεται δραχμή μία. 
Αύτήν τήν έβδομάδα έλήφθησαν τά ποιήματ* 
τής δίδος Μικράς Κομήσσης καί τών κ. κ. Δ. 
Παπαναστασίου καί Ί . Παπαθανασίου (δν έπρο· 
σέχαιε θά έβλέπατε ότι άπό πάνω υπάρχει ή 
ρουμπρίκα «Παληά Τραγούδια».

Η Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Ω Ν  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Π Ω Λ Ω Ν

ΕΙς τούς έορτάσαντας τό παρελθόν Σάββα- 
τον τήν έπέτειον τών Σωματείων των έφημερι- 
δοπώλα; ’Αθηνών καί Πειραιώ;, ή «Σφαί#·» 
απευθύνει τάς θβρμοτέρα; τών εύχών της.
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TO ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΜΟΝ OVIN TOY

Τ ο ν  3$^ άμη  ζά καμώ ματα  
Κ ΠΕΡΙ ΣΟΚΙΝ
ρ Ρέ σΰ, ρέ Μανιώ διχτατόρισσα τής καρδιάς 
||ι μου, γιατί, ρέ, νά μέ στεναχωράς μέ τά σαλια- 
’ ρίσματά σου περί θέατρο καί δέ συμμαζεύεται; 

Ναι μέν δέ σ’ άνν,ιλέω τό όχι, ήπρεπε κι’ έσύ 
οά γκόμενά μου νά οέ πάω λά Ιδής καμμιά 
παράστασις— σοϋ κουβεντιάζω ώμμορφα; Σέ 
ποιό θέατρο όμώ£ νά σέ πάω ποϋ δλα τή σή- 
μερις ήμέρα κατάντησαν σόκεν — ξηγιέμαι; 
Σάχλα, μπούχλα καί κόμπανυ μ' άλλα λόγια 
γιά νά στό κάνω λιανά. Πάς στό ένα, έπιθεώ- 
ρησι, πάς στό δλλο τό ίδιο, σάμπως ούλα ακά
θαρτέ λουκουματζίδικα είνε καί τούς κάνουνε 
κάθε μέρα έπιΰεώρησις. Κι' ίί γελαστής καί 
μπής παραμέσα άπό τήν πόρτα καλά ξυπνη
τούρια καί καλημέρα γι’ αΰριο. Άν βαστάξης 
καί δέν κοιμηθ£ς άμέσως, βλέπεις άπάνω στό 
πάλκο κδτι ξυλόκοττες καταψυγμένες όλο κιάσσο 
καί σοβάτισμα, ποΰ δέν ξέρουν δλλη δουλειά 
πέρι πώς νά βγάλουν στή φόρα όλα τ’ από
κρυφα μέλη τους. Σά νά λέμε φάτε μάτια ψά
ρια κι’ ή κοιλιά..:, έπίδε- 
σμο. Κι’ δν ρωτήξης 
καί γιά τά κεραμίδια όλο 
γάλα καί μέλι στάζουν, 
ρέ μελιστάλαχτη—γιά νά 
ξέρτ)ς. Οΰδε ή γίς τοΰ 
Χαναάν δέν ήταν ετσι.
Μά σκηνή είν' αυτή γιά 
σκοινί καί παλούκι τούς 
χρειάζεται όπως ιήν κα
τάντησαν! Φταίω γώ ΰ- 
στερις νά πάω νά γένω 
Ιμπρεσσόριος ;Ό Β λάμ η:

111 Ι ί ί  Μ ΙΙΙΡ ΓΙΙΣ  Τ Η  Ι Ι Ι Ι Μ Μ Ι
Τήν εποχή πού ό Χαχαμϊκος έκανε εμπόριο 

τοΰ ποδιοϋ, έπουλοϋσε μεταξύ τών δλλων καί 
ημεροδείκτες. Μιά ήμέρα πού είχε κεσσάτια, 
μπαίνει στό σπίτι τοϋ πλουσίου κ. Λεβή, βρί
σκει τήν κυρία του καί τής λέγει·—Καλημέρα, 
κυρία Λεβή... πάρτε έναν ήμεροδείκτη.

—Δέν έχω άνάγκην άπό ήμεροδεϊκτες.
#—”Ω, ένας ημεροδείκτης ποτέ δέν είνε περιτ- 

σός. Κι’ αύτοί πουλώ έγώ είνε οί μόνοι ακρι
βείς καί φθηνοί.

Ή κ. Λεβή, γιά νά τόν ξεφορτωβή, παίρνει 
έναν ήμεροδείκτη, τόν πληρώνει καί ό Χαχαμϊ- 
κος φεύγει. Στήν πόρτα συναντά τον κ. Λεβή 
είσερχόμενον.

—Καλημέρα, κ. Λεβή, πάρτε έναν ήμερο 
δείκτη.

Ό  διάλογος επαναλαμβάνεται ό ίδιος, ό κ. 
Λεβής παίρνει έναν ημεροδείκτη, ό Χαχαμϊκος 
πληρώνεται καί φεύγει. Ό κ. Λεβ^ς μπαίνει 
καί λέγει στή γυναίκα του·—Αγόρασα έναν ή
μεροδείκτη άπό τόν Χαχαμϊκο.

Μά αγόρασα κι’ έγώ δλλον I δέν σοϋ τιοπε;
—Τί λές ; σιάσο,υνά Ιδής τί θά τοΰ κάνω..
Καί ό κ. Λεβής σπεύδει στήν κουζίνα καί λέ

γει στόν υπηρέτη νά τρέςχ) νά φωνάξω τόν £α- 
χαμϊκο καί νά τοΰ πή νά ξαναέλθη. Ό  υπηρέ
της τρέχει, προφθαίνει τόν Χαχαμϊκον καί τοΰ 
λέγει πώς τόν ζητεί ό άφεντικός του.

—Ά ! ξέρω... ξέρω τί μέ θέλει, άπαντά ό Χα- 
χαμϊκος έτοίμως. Θέλει ν’ αγοράση αύτόν τόν 
ώραϊον ημεροδείκτην πού τοϋ έδειξα Γιά νά 
μήν κάνω τόν κοπο νά ξαναγυρίζω, πάρτον έσύ 
καί τό ίδιο κάνει.

Ό  υπηρέτης πείθεται, τόν αγοράζει, ό Χα- 
χαμίκος πληρώνεται διά τρίτην φοράν καί τότε 
πλέον τό βάζει στά πόδια.

Αλλοτε πάλιν ό Χαχαμϊκος είχε τήν ατυχίαν 
νά τά ψήσ-Q ή γυναίκα του μ’ ένα φαντάρον, 
τόν όποιον συχνά έκρυφόμπαζε τή νύχτα στο 
σπίτι των. Μιά νύχτα ό Χαχαμϊκος, χωρίς νά τό 
θέλχι, τούς έπιασε έπ’ αύτοφώρφ. Φυσικά, είχε 
κάθε διάθεσιν νά φονεύσβ καί τούς δύο, επειδή 
όμωξ ό φαντάρος τόν άγριοκύιταζε, έτι ιμος νά 
τοΰ έπιτεθή, ό Χαχαμϊκος έδωκε τόπο στήν 
οργή, κι’ έρώτησε μόνο τόν φαντάρον, εισι 
για νά πή κατι.— £ν πρώτοις, έχεις άδειαν 
διανυκτερεύσεως;

Οχι, γιατ.; άπαντά άγριεμμένος όφανιάρος.
— Γιατί άλλη φορά νά μήν τό ξανακάμης 

αύτό, παιδί μου.,.άν σέ πιάσΐ) καμμιά περίπολος;
*0 Ά β ρ αμ ΐκος

I W ■/ΑηΤ ροΥΣΗ·
Περδίκω μ’ π’λί [ί’ 

Άει π’ νά γέν’ς στάχτ’ 
κί μπούρμπερ’ νά γέν’ς, 
ούρή χλιμπουνιασμέν’ τ’ 
διαόλ’, δφ’κις, ούρή, νά 
παρ’ τέλους κί τ’ Θιοΰ 
δόξα τού δημουψήφ’σμα 
τ’ς καλλουνής δίχους νά 
στείλ’ς κί σΰ τ’ φουτου- 
γραφία σ’ νά τ’πουθή στ' 
«Σφαίρα» κί νά θιαμάξ’ 
οΰ ντουνγιάς τού κάλλι 
σ’ κί τ’ν άϊμουρφιά σ’ ; 
Γιατί, ούρή γκιόσσα, νά 

μ’ τηνι παίηξ αύτίν’ τ'ν κασκαρίκα κί νά μί 
βγάλ’ς ψεύτ’ Ινώπιον τ’ Θιοΰ κί τ ς̂  δισπ νις 
Νόρας; Ήρθι τού καψαρό τού κ’ρίτς' κί μοΰ- 
ειπι νιά μέρα :—’Εσείς,κύριε Μητρούση, δέ θά 
μάς στείλετε τή φωτογραφία τής Περδίκως σας ;

—Μιτά χαρά σας, τ’ς άπουκρίνουμι.
—Είνε ώραία;
— Ουραία λιέει! Ουραία σάν καλλ’κάντζαρους 

κι’ ώμμουρφη σάν κουρέους.
—Αύτό θά πή ότι είνε πολύ κ-ωραία, μα 

γιά πέστε μου τά χαρακτηριστικά της.
—'Αμέσους... είνι ψ’λή, κουντόχοντρ', |ου- 

ρ’σμέν' μί μ’στάκια κι' έχ’ κί νιά ψύχα μοΰο’... 
Τ'ν άγνατέβ’ς κί φέβγ’ς χίλιϊς ούργιές μακρυα.

—Καί λέτε νά έπιτύχβ ;
—Μωρέ θά τ’ς φάχ) ούλες !
—Πώς τό ξέρετε ; . , .
—Άμ’ αύτίν’ τρώει έναν πιρίδρουμου κί μ σο 

κί θά δέν τ’ν ξέρου ;
—"Ωστε θά μοΰ τή στείλετε ; παρόλ;
—Παρόλ κί πάρουλ’.
Κί καρτιράει ή κακότ’χη κι’ άκόμα καρτι- 

ράει, ούρή τσίχλα. Ίγώ πασκίζου Ιδώ γιά τού 
καλό σ’ νά γέν’ς κί σΰ νιά βουλά στ’ ζηση σ 
βασίλ’σσα, νά είπής πώς κάτ* έγ’νις, κί σύ υγρόν 
άγουράειζ κί μί κάν’ς κί μένα κί χουλιάζου κι 
μαραζώνου.

"Ας είνι, Ιχου νιά ούλπίδα άκόμα. Μοΰειπαν 
πώς θά βάλ’νι κί δημουψήφ'σμα τ’ς άσκημιάς 
κί τότινις θά βάλου τά μέσα νά βγής πρώτ’ κί 
χερότερ’ κί νά πάρ’ς κί τού βραβειγιου. Τι 
πρώτ’ στ’ν ούμμουρφιά, τί πρώτ’ στ’ν άσκήμνια, 
τού ίδιου κάν'. Νιά βουλά οΰ καυγάς γιά τού 
βραβειγιου είνι, αύτίνου νά πάρ’μι Ιμείς κι’άπέ 
άς πή ότ’ θέλ’ ού κόσμους. Είνι νά δίν’ς σημα- 
σίγια στού μ’κρό λαό!

Ταΰτα κί μένου, γειά σ’ κι’ άντίου μ’ 
Μήτρους Κ ουρ'νόγαλονς

ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΑΛΑΝΙΟΥ

—A ir ϋ·ά βρε·&··η κανένας Χ ριστιανός νά  
μοϋ Scoaji h i ' εμένα  τά  π α π ού τσ ια  στό χέρι !

Σ Τ ΙΧ Ο Ι Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  W
(Η Γ Ο Υ Ν  Ο Μ ΙΛ ΙΑ ! Ε Π ΙΚ Α Ρ ί*Ο Ι) '  ϊ  W to

Άνέμπιμπουο 
καράμπιμπους, 
άφρόρουμ 
κυματόρουμ, 
τρικυμιόρουμ 
μάγκνορουμ, 
σιγχούρουν 
λιμενόρουμ, 
τό όποίουμ
προσήραχσεν τό πλοϊουμ. 
Τήν έβδομάν απτήν 
γράπτων λατινιξίν 
καί γάρ εΰρας 
έν καθηγετήν 
ήγουν παλαιόφιλον 
καί αρχαϊκόν συνμαθητήν 
άνεμιμνησάμεθα όμοϋ 

τοΰ τέως έπτυχές ήμϊν παλαιοϋ καιροϋ 
καί έκλαύσομεν διαρρήδην τά πεπερασμένα. 
Ά χ πώς διέρχονδαι καί χάμνονδαι τά νεάτα

[τά διακεκαυμένα! 
Μικρονς μαθητάκος ύπήρχσον κάγώ μίαν φοράν 
ούκ άφήνων άρσακεάν δι’ άρσακεάν. 
Έκηνύγων πάσαν ποδέαν—κοινώς ποδιάν—μα-

[θητικήν
καί μοί έπαρατσούκλιζον γυμνασιόπαιν μηδε-

[νισθήν
καί γάρ ήπάτων άπαξ τόν μήν έν τοϊς λατινικοϊς 
έφω καί μοί ήλλαζον τόν αδόξοσθουμ τοϊς 
Τό όποιον {μεδενικοΐς.
ω νεολοϊοι μαθηταί χαίρετε καί άνδίον.

Ό  Άγκα&άγγελος

Η  ΠΎ»©ΙΑ. S A S >
μό'
δές

( ’Ε κ  τ ή ς  γ ρ α φ ής έ π εξη γ εΐτ α ι ό  χ α ρα κ τή ρ . ’Α π α ν τή σ εις  
»νον ε ίς  ψ ευδώ νυμ α . Διά κ ά θ ε  ά νάλυσιν χα ρα κτήρος 

ιέον νά  έσ ω κ λείω ν τα ι δρ. 2).

Νε ρόν ’Αν α ρ χ ι κ ό ν  Κό ρ ι ν θ ο  ν.—ΕΤ- 
σθε νέος άκόμη κι’ έτσι δικαιολογείται τό γε
γονός ότι είς τά μυαλά σας ύπάρχει άκόμη Αρ
κετός άέρας, τόν όποιον έφροντίσατε ν’ αύξή- 
σετε μέ τήν ήμιμάθειαν διαφόρων κοινωνιστι- 
κών Ιδεών. Όπωσδήποτε αύτό είνε γιά νά κά
νετε θόρυβον περί τό δτομόν σας καί όχι διά 
κανέναν δλλον θετικώτερον σχοπόν. Κατά τά 
δλλα εΐοθε λαμπρός καί ρηξικέλευθος νέος, γνω
στικός κατά βάθος καί πολύ καλά γιωρίζων τό 
συμφέρον του. Θά γίνετε ένας καλός άστός, 
νοικοκύρης. Ή  Γραφ ολόγος

Τ Α  Σ Χ ΙΧ Α Κ ΙΑ  Τ Η Σ  Ε Θ Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

άγάω η τοϋ cajnaiov
Μιά ζωντοχήρα πήγε μιά φορά 
στόν 'ξομολόγο τόν παπά της 
γιά νά τοΰ πή τά κρίματά της 
ολη γεμάτη νάζι καί χαρά.
«Συγχώρησέ με τήν άμαρτωλή 
μόλις άνάψω λιανοκέρι 
καί τ’ άγιο σοΰ φιλήσω χέρι 
μέ σεβασμό κι’ εύλάβεια πολλή,

• μοΰ τρεμοσβύνετ’ ή λαλιά μου, 
μέ πιάνει κόμπος μέσα στό λαιμό, 
άπό τόν πόθο ποΰχω νά σοΰ πώ, 
πώς σέ λατρεύω!..δχ! ναί παπά μου»
Ψάλλει ό παπάς, διαβάζει τήν εύχή 
κι’ όταν έτέλειωσε τής λέει:
«Τέκνον τό κρίμα σου απορρέει 
μέσ’ ά π ’ άγνή καί καθαρά ψυχή.
»’Αφέονται τά κρίματά σου, 
άφοΰ τά λόγια τοΰ Χριστοΰ κρατάς... 
πώς τόν πλησίον πρέπει ν’ άγαπάς 
ώς σεαυτόν μέ τήν καρδιά σου.
»Πές μου καί τοΰτο δώ κυρά μου... 
έμίσησες ποτέ σου έμένα σύ;»
«Ποτέ!» «Λοιπόν, άγάπη μου χρυσή,
Σέ συγχωρώ στήν άγκαλιά μου!!»

Μ. Γιαννάτος Ά& ηνέλλης

£ e  εναν coapajn
'Αδίκως έξοδενεις τόΑ ταρά  
γι’ αυτή την κορδελιάστρα 
ταπί θά μείνης φουκαρά 
και ϋ ά  κυττάζης τ' αοτρα.

’Αθήνα 'Α νυπόφ ορο Κ ουνούπ ι.
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