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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
—Π ρέίει νά χάς στήν Κηφιβσιά, ’ Ιουλία.
«Θά μχορέσος νά πής ώραΐα λόγια γιά τά 

νε<οά φΰλλ,α, ιδίως άν σκοπεύεις νά έγκαταλεί 
•ψβς ήρεμα καί γλυκά ιόν  καλοκαιρινόν έρω
μένο σου. "Ενα δάκρυ ποΰ σκουπίζεται βια
στικά κα; μέ διάκρ\σιν στήν κόχη τοΰ ματιοΡ... 
ένας στεναγμός μελαγχολίας... ένας στεναγμό; 
άνακουφίσεως,.. Ό  τάπης τών κίτρινων φύλ
λων κάνίΐ χιό μαλακές τής διακοπές τών σχέ- 
οβων.

cKai άν, ’Ιουλία, έξακολουθής παραδόξως 
νά λάτρευες τόν νεαρόν έραστήν σου, πρέπει 
καί πάλι νά τόν όδηγήαος σ ’ ένα παθητικό το- 
π?ΐο. Ά ν  είνε άρτίστας, θά σοϋ τό χρονστή 
χάρι' αν είνε αφελής, θά τοΰ προξένησα εντύ- 
π »σιν...

«Τό ζητεί ή σαιζόν πρέππ νά προσλάβος τό 
ΰφος μια; γλυκείας μελαγχολίας.

«Κ αθώς βλέπ3ΐς τό στρώμα τών μαραμένων 
φύλλων κάτω στό χώμα, δέν πρέπει νά λές : 
«Ουφ! δέ μπορεί νά περπατήση κανεί;».Δείξου 
εΰαίσθητη. Μή θυμώνης γιατί έλασποοθηκαν 
τά μποτίνια σου. Κ αίάν δέν εΐιοι άρκετά συγ- 
κινημένη, συλλογίσου τήν καμαριέρα σου πού 
■αέ άπ5ΐλεΐ διαρκώς ότι θά φύγη, χαί θά συγ 
κινηθής...

«Σέ συμβουλεύω νά κάμης έναν π-ρίπατο 
οτήν έξοχή. Μαζί του. Καί χαμογέλα του άτονα 
μέ μιά σκιά μελαγχολίας στά μάτια... Οί άν
δρες είνε τόσο Ανόητο·,, ώστε εξακολουθούν 
νά συγκινοϋνται άπ' όλα αύτά.

«Μήν Αργήσετε όμως νά έπιστρέψετε. Καί 
6 ;αν έπιστρέψετε, πέστου νά σέ πάη σ ’ ένα 
τσάι ή σ’ ένα χορό, χάριν τής άντιθέσεως. 
"Ετσι, καθώς χορεύεις στά μπράτσα του, θά 
μ *οοή ; να τοΰ πή; άκινδύνως : «"Ημαστε πιό 
όμορφα έκεϊ κάτω, δέν είν' έτβι, καλέ μου ;»

«Μή φανερ όνης τή νοσταλγία σου γιά τήν 
άνοιξι" ή έποχή αύτή, όχου όλα t l /e  εύκολα, 
είνε γιά τής γυναικούλες. Οί κοσμικές γυναΐ- 
Μες έχουν έφφέ τή χειμερινή σαιζόν.

«Μάθε λοιπόν, γιά καλό καί γιά κακό, ιιερι- 
κοΰς στίχους.Αέν είνε καί τόσο τρομερόν.Άλλά 
δέν πρέπη έιτ’ ούδενί λόγω νά τούς Απαγγέλλη; 
μεγαλοφώνως. Οί στίχοι χρειάζονται γιά νά 
ψιθυρίζωνται μέ μισόσβυστη φ »νή  στήν κα
τάλληλη στιγμή.

« Τ ί ; Δέν ταιριάζουν άκόμα αύτά στήν ήλι- 
κία σου ; Δέν εΤσαι ένα φθινοπωρινό τριαντά
φυλλο ! Έ λ α  δά, Ιουλία.,, σύ πού Αξίζεις 
τ ό σ ο !»  0 ΠΥΜ

Καθισμένη άπό ήαισείας ώρας ενώπιον τής 
τοναλέττας της ή Μαντώ, καταγίνεται άπ Ε
γνωσμένος νά χροσδώσΐ) είς τά μαλλιά της 
μίαν χτύχωσιν, τήν όποίαν τά μαλλιά της δέν 
βννοοΰν?νά δεχθοΰν. Καί τά επιφωνήματα τής 
Απελπισίας καί ιής Αγανακτήσβώς της διαδέ
χονται άλληλα:

— Τί συμβαίνει; έρωτα ό Κύριος.
—Τά μαλλιά μου.
—Τί έχουν τά μαλλιά σου; Πολύ καλοχτε- 

νισμένα τά βρίσκε.
- - ΚαλοχτενισμέιΌ; Μά ποΰ έχεις άφήσει 

τά μάτια σου; Δέν βλέπεις αύτή τή μποίκλα 
πού δέν εννοεί νά σταθή!

—Είνε ίσως γιατί τάλονσβς χθές, ψιθυρίζει 
ό Κύριο; προσπαθών νά εΰ,οη μίαν διέξοδον 
άπό τήν συζήτησιν είς τήν όποίαν ένεπλάκη 
άσυνέτοις.

—Δέν είνε αύτό, κραυγάζει εκνευρισμένη ή 
Μ αντώ. Φταίει τό χτένισμα πού μοΰκαναν 
σήμερα στό κομμωτήρ ο. Αύτή ή γυναίκα πού 
έχουν έκεί δέν ξέρει τί τή ; γίνεται. Έ πί τέσ- 
σιρες μήνες χού μέ χτενίζει οΰτε μιά φορά 
δέν έμεινα ευχαριστημένη.

— Τότε γιατί εξακολουθείς νά πηγαίνεις 
στήν ίδια;

— Γιά νά σοϋ κάνω οικονομία, κύριε!...Παίρ- 
νει φτηνότερα άπ’ τής άλλες.

—Προκειμένου νά μάς βγαίνει ξυνή αύτή ή 
οικονομία, ά ;  λείψο καλλίτερα. Πήγαινε α 
άλλο κομμωτήριο, ας είνε Ακριβοίτερο...

— Σέ ποιό;
- - ’Εμένα ρωτάς; Νά, σ ’ αύτό πίύ πηγαίνει 

ή φίλη σου ή Μόσχα. Σ ’ ακόυσα χθές νά τής 
λές πώς είνε θαυμάσια χτενισμένη. Θέλεις νά 
π ίρω τό τηλέφωνο, νά τήν έρωτήσω έκ μέ- 
ρου; σου ποϋ χτενίζεται;

Παραδόξως ή Μαντώ συμφωνεί. Ό  Κύριος 
διευθύνεται πρός τό τηλέφωνον. Καί μετ’ ολί 
γον, έπισιρέφων.

— Ξ-:ρειςτί μοΰ είχε; Ό τ ι  χτενίζεται στό 
κομμωτήριο πού τής έδωκες σύ τήν διεύθυν- 
σι πρό δύο μηνών. Δηλαδή στό ίδιο χού χτε
νίζεσαι καί σ ί. Καί μένει ενθουσιασμένη καί 
μοΰ είχε νά σ ’ εύχαριοτήσω γιά τή σύστασί 
σον...

"Η Μαντώ προσποιείται ότι δέν άκούει καί 
τό έπεισόδιον λήγει. 0 ΑΤΤΙΚ
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π ω ς  ψ  α ρ ε ύ ε τ α ι  ο  γ α μ β ρ ό ς
—Τίποτε δέν είνε εύκολώτερον άπό τό νά 

βρή ού5υγον ένα κορίτσι. Ά ρ χ ε ι  νά θέλει.
Δύτό βέβαιοί μία Άμερικανίς. Καί Ιδού 

πώς τόν εύρήκε αύτή, όχ ω ; άφηγήθη εις μίαν 
εφημερίδά τοΰ Λονδίνου;

- "Ο ίαν ήμουν πολύ μικρή έζοΰσα στό 
Κάνσας, δηί.αδή στό κένιρον τών Η νωμένων 
Πολιτειών, όπου, καθώς ξέρετε, δέν υπάρχουν 
μεγάλες πόλεις. Οί γονείς μου δέν ήσαν πλού
σιοι. Ε1(αν μόνο μερικά στρέμματα γή;, τά 
όποια έχαλλι^ργοϋσαν οί ίδιο·. "Οταν έγινα 
ίέ*α έ ιών, άρχισα νά τού; βοηθώ. Μ' έβαλαν 
να φροντίζω γιά τό κοτέτσι κι' άπό τότε δέν 
είχι» άλλον πςοορισμό παρά νά περιποιοΰμαι 
τή ; κότες, τής χήνες καί τού ; γάλου:. Δέν 
ήταν πολύ εύχάριστη ή δουλειά αύτή, όπως 
βλέπετε, οΰτε κατάλληλη γιά ν’ άναπιύξω τό 
πνεύμα μου. ’Επειδή όμως δέν είχα βγή ποτέ 
έξω όπ ’ τό χωριό μου, δέν έφανταζόμουν ότι 
μπορεί νά υπάρχουν στόν κόσμο άλλες καλλί- 
τερεε άιχολίες. Εί ;α τήν άπόλυτον π ’ ποίθησιν 
ότι όλα τά μικρά κορίτσια τής γης είχαν γεν- 
νηθή γιά νά επιβλέπουν τού; γάλους, τής χή
νες *al τής κότες.

» ’Οκτώ χρόνια πέρασαν έτσι. Μιά μέρα ό 
δύστυχος π ιτέοας μου έπέθανε. Ή  μητέρα, 
πού τόν άγαποϋσε πολύ, δέν άργησε νά τόν 
άκολουθήπη στ'ίν τάφο. Βρέθηκα μόνη, ολο
μόναχη. Ή ταν  μιά σκληρή δοκιμασία γιά 
μένα. Ευτυχώς εί[ά  κουράγιο. Άπεφάσισα 
ν' άντισταθώ στήν κακή μου μοίρα κι' έξακο- 
λούθησα μέ δυό παληάς μας δουλευτάδε; νά 
καλλιεργώ τό χωραφάκι μου. ’Εδούλευα σάν 
άνδρας. Έχουλοϋσα τή σοδειά μόνη μ 'υ  κι’ 
έιτελνα γιά πούλημα στής μεγάλες πόλεις τ' 
αύγά μου, πού πήγαινα μόνη μου νά τά φορ· 
τοιαω στόν πλησιέστεοο σιδηροδροιιικό σταθ
μό πού π3ρνοΰσε άπ’ τό χωριό. Έ τ σ ι  όλα 

πήγαιναν καλά.
»Σέ λίγο όμως έκεϊ στή μοναξιά ποΰ έξοΰ· 

σα, άρχισα, νά σι«έπτωμτι καί κατίλαβα ότι 
υπάρχουν κι’ άλλα πράγματα στόν κόσμο έκ
τός άπ' τή δουλειά στό κοτέτσι καί στό χω
ράφι. "Αρχισα νά διαβάζω . Μ ' άρεσαν ιδίως 
τ ϊ  μυθιστορήματα ποΰ μ’ έκαναν νά μαν
τεύω τόν έρωτα. Ό τα ν , τό βράδυ, κλεινό- 
μουν μόνη στό σπιτάκι μας, μιά μεγάλη λύχη 
μοΰσφιγγε τήν καρδιά, χωρίς νά ξέρω τό 
γιατί. Αισθανόμουν τήν Ανάγκη νά κλαίω, δί
χως λόγο.

»Νά χαντρευτδ; Είχα άρχίβεινά τό συλλο
γιέμαι σοβαρά. Μά ποΰ νά βρώ άντρα; Σέ 
περιφέρεια πενήντα χιλιομέτρων. οΰτΒ ένας 
νέος δέν ύχήρχε γιά μένα! Σ ’ αδτές τής περι
στάσεις, λένε, άρχίζει νά δουλεύη ή φαντασία 
τών κοριτσιών. Έ τσ ι άρχισε νά δουλεύα κι* 
ή ίδική μοα. Μιά μέρα χού έγέμιζι ένα κ ο 
φίνι αύγά, γιά νά στείλω στήν πόλι, μιά ξα 
φνική ιδέα μοΰ ήλθε. Λιγάκι τρελλή, Αλλά 
π ιντα οί τρελλές Ιδέες άρέσουν. Κι* έπιιτα 
οπό λίγο δισταγμό, τήν έβαλα είς ενέργειαν. 
Προτοΰ νά τοποθετήσω κάθε σειρά αύγά μές

στό κοφίνι, είχα τήν υπομονή νά κάθωμαι νά 
γράφω μέ μ ολ ύ β ι στό τσοϋφλι έκατό αύγών 
ούιές τής λέξεις.· « ϊίμ αι 20 χρόνων, δέν είμαι 
άσχημη, δέν είααι πλουσία καί ζητ ό σύζυγον.» 
Έ πειτα  υπέγραφα κι’έπρόσθετα τή διεύθυνσί 
μου. Τήν ά\λη μέρα τ ’ αύγά έστάλησαν πούς 
τό άγνωστο. Δέν ιίχα παρά νά πΓριμένω. Καί 
δέν έπερίμενα χολύ. Σέ λίγο έφθασε τό π ρ ώ 
το γράμμα. Ύ στερα  τό δεύτερο, τό τρίτο, τό 
δέκατο. "Ο λοι μέ ζητούσαν είς γάμον. Έν όλω 
έλαβα τριάντα τρεις τέτοιες προτάσεις. Τριάν
τα τρία το ΐ; έκατό δέν είνε πολύ ενθαρρυντι
κή αναλογία; Δέν έμενε πχρά νά κάμω τήν 
έχλογή μου. Καί βρισκόμουν οέ μεγάλη άμη- 
/ανία. "Ομως κάποιο πρωί ένας άγνωστος επι
σκέπτης παρουσιάσθηκε σπίτι μου. Ή ταν  
πιό τολμηρός άπό τούς άλλους πού ήοχέσθη- 
σαν νά μοϋ γράψουν κι’ έτσι εύθύς έξ αρχής 
τόν συνεπίθησσ. Σ τ ή ν ’ Αμερική έχουμε πρα
κτορεία πληροφοριών ειδικά γιά τού; γάμους. 
Ό  έπ.σκέπιης είχε λάβει (ΐέσφ αύτών κάθε 
πληροφορία γιά μένα. Σέ δέκα π='ντε μέρες 
έλαβα κι’ έγώ πληροφορίες γι’ αύτόν, γιά τήν 
οίκογένειά τον, γιά τή δουλειά του, γιά τήν 
χεριουσία του, πού άποτελεϊται άπό μερικά 
έκοτομμχ'ρια δολλάρια! "Εμενε νά γνωρίσουμε 
τόν χαρικτήςα ό ένας τοϋ άλλου. Άπεφασίσα- 
με πρός τοΰτο νά ταξιδέψουμε ένα διάστημα 
μαζί κι’ έτσι βρισκόμαστε σήμερα στό Λονδΐ- 
νον με τόν Τζίμ μ ο υ .»Ό  ν. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΣΤΑΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

— Μη λέτε σέ κανέναν πιά : «Τό μυαλό σου 
καί μιά λί§α».Σήμερα έκεϊ πού έφθασε ή στερ
λίνα, κανένα μυαλό δέν άξίζει τόσο.

— Έ π 'σης μή λέτε ο'όποιον κι’όποιον : « Έ 
χω ράμματα γιά τή γούνα σου.»Σπ ίνιον πράγ
μα π1 έην νά έχη κανείς γοϋναν, έστον καί άν 
είνε γουναρικός, τοϋθ' οπ^ρ, έν πάροδον είοή- 
σθω , έξ ίσου σπάνιον. Ο κ. ΚΡΟΝΟΛΗΡΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΥΣ
Σ τ ο  θ έα τρ ο

Ό τα ν  πηγαίνετε στό θέατρο δέν είνε Από
λυτος άνάγκη νά τό βγάνετε ντελάλη στή γει
τονιά σας. Γ»ά έναν άνθρωπο τοΰ κόσμου, τό 
νά π «Q σ ιό  θέατρο είνε ένα συνηθισμένο γε
γονός, γιά τό όποιον δέν άξίζει νά γίνεται 
κουβέντα.

Ά μ α  τέλος χάντων πατε στό θέατρο, φυ
σικά θά πόρ?τε θεωρίΐο. Σ ε ΐ ; βέβαια τό κά
νετε άχό ιεοπλουτικη έπίδειξι. Πολύ καλά όμως 
κάνετε, γιατί στό θεωρείο είσθε μόνοι Μαί 
κάνετε ό,τι θέλετε, ένώ, αν έκαθόσαστε στήν 
πλατεία, μέ τήν παρουσία σας θά ενοχλού
σατε τούς διπλανού; σας.

Μή νομίζετε όμ ω ; δτι, επειδή «πληρώσατε 
κοροϊδίστικα λεπτά περισσότερα άπ' τούς άλ
λους, έχετε τό δικαίωμα νά τινάζετε άπ’ τό 
θεωρείο σας στά κεφάλια τών θεατών τής 
πλατείας τή στάχτη χοϋ πούρου σας ή τά 
χρυσόχαρτα τών ζαχαρυτών πού τρώτε.

"Οταν παρακολουθείτε τήν παράβτασι τής 
«Κυρίας μέ τάς Καμελίας», μή θεωρήσετε ότι 
έχετε επιτακτικήν ΰποχρέωσιν νά «λάψετε. Δέν 
εΐί-ε τής μόδας σήμερα νά κλαΐνε στά θέατρα, 
όπως οΰτε καί άλλοϋ πουθενά.

Τό νά μήν κλαΐτε όμονς δέν σημαίνει ότι 
ποέπει νά γελάτε θορυβω δώ ;, έστω καί αν 
π ιίζεται έπί σκηνής τό «Γαΐδοΰρι τοΰ Μχου- 
ριντάν» Οί κακές γλώσσες θά σάς παρεξηγοΰ- 
σχν ότι διά λόγους συναδελφότητο; κλπ.

’Επίσης μή λέτε ποτέ νιά ένα έργο ότι είνε 
θαυμάσιο, έστω καί αν εί ιε τέτοιο, οΰτε νά τό 
χειροκροτείτε παταγωδώς. Θά δώσετε τήν έν- 
■τύπωσιν ότι ήλθατε μέ εισιτήριο τξαμ*ατζί- 
δικο.

Στό θεωρείο νά μήν κάθεστε μέ τή φαμί
λια σας κατά χαράταξιν μέ μέτωπο ποός τήν 
πλατεία, όπως κάθονται τά δουλικά όταν πρό
κειται νά φωτογραφηθοΰν. Σεΐς, οί άνδρες, 
νά κάθεστε πίσω σιό  θεωρείο μάλλον ποό; τό 
βάθος καί μέ τό μέτωπο πλάγια πρός τή 
σκηνή. Στής δέ κυρίες επιτρέπεται νά στρέ
φουν τήν πλάτη πρό; τή σκηνή ή χρός τήν 
πλατεία, έχ ' ού3ενί όμως λόγω νά κάθωνται 
μέ τό στήθος έξ ολοκλήρου έστραμμένο πρός 
τήν πλατεία.

Καί στά διαλείμματα νά μήν κυτάτε άμίλη- 
τοι διαρκώ; τούς άλλους μέ τά λορνιόν. Κά
που κάπου ν’ άλλάζετε καί κανένα λογάκι με
ταξύ σας. ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΕ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΕΡΙΠΑΘΟΥΣ ΕΡΟΤΟΣ

ΤΟ Α Γ Κ Α Θ Ι
ΠΡΡΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΡΟΜΑΝΤΖΟ
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— Ύ χοκύπτω παρά τήν θίλησίν μον, είπε ό γιατρός παραουρόμε- 
νος. 'Οπωσδήποτε σάς ικετεύω νά μήν τού τό πήτε απότομα, γιά νά 
μή δοκιμάσβ πολύ ζωηράν συγκίνησιν.

— Μπορείτε νάχετε εμπιστοσύνη σέ μέια, άπήντησε ή Μαγδαληνή. 
Δέν ξέρετε τάχα πώς οί γυναίκες ξέρουν νά λένε μέ τό μαλανώιερο 
τρόπο καί τά σκληρότερα λόγια άκόμα ; Μείνατε ήσυχος, γιατςέ, καί 
1ίά τά καταφέρω μιά χαρά... θά τό δήτε.

Ή  Jl/αγδάΛ,ηνή χαρεκάλεσε τό συμβολαιογράφο νά καθησυ μιά 
στιγμή έκεϊ στό σαλόνι καί άκολουθουμένη Αχό τό γιατρό μπήκε στό 
οωμάτιο τοΰ πληγωμένου.

Ά μ έσω ς ό Γιάγκος άνοιξε τά μάτια, είδε τή Μαγδαληνή καί τής 
άπλωσε τό χέρι.

— Λοιχόν, πας πολύ καλλίτερα τώρα, τοϋ είπε γλυκά.
Έκεΐνος έγνεψε ναί κι’ έχαμογέλασε άτονα.
— Ά ν  σοϋ Ανήγγελλα ένα μεγάλο νέο, καί πολύ ευχάριστο, υπάρχει 

μήπως φόβος νά ταραχθής ΰχερβολικά ; Νοιώθεις τάς δυνάμεις σου ν’ 
άνθέξης σέ μιά μεγάλη χαρά, μεγάλη εύτυχία ; Θέλεις νά σού πώ κάτι 
πού δέν τό περιμένει; ; "Αν ήξερες χόσο είμαι εύχαριστημένη ! Θέλεις 
>ά μάθης τό γιατί ; Ή  άρχή του είνε άσχημη, άλλά τό τέλος του θαυ
μάσιο γιά μάς, γιά τήν εύτυχία τοΰ μέλλοντος μας.

Άκου /όντας αύτή τή φωνή πού τόν έσαγήνευε, κυττάζοντας τήν 
ώραία του έρωμένη, νοιώθοντας ότι επανέρχεται σιγά σιγά στή ζωή 
άπό ένα σκοτεινό κοί βουβό βάραθρο, στό όποιο βρισκόταν βυθισμέ
νος έως τώρα, ό Γιάγκος δέν έπαυε νά χαμογελά σ ’ ο,τι τοΰ έλεγε ή 
.Μαγδαληνή.

Κι έκείνη έξηκολούθησ» νά τοϋ μουρμουρίζει κοντά σ ι’ αύτί :
— Θυμάσαι τό θείο σον, τόν κύριο ντέ Πέρς ; Θυμαοαι πού τόν 

έλεγες γεροπαράξενο ; Τοΰιυχε ένα μεγάλο δυστύχημα.
'Θ  Γιάγκο; γιά νά τής δώσυ νά καταλάβη ότι έμάντενε έκεΐνο πού 

ήθελε νά τού πή, έκλεισε τά μάτια του δυό φορές.
— Τό φαντάστηκες ; έκαμε ή Μαγδαληνή.

Έ καμε νεύμα ναί.
— Πάει | ό άμοιρος ντέ Πέρς.
Ό  Γιάγκος έχαμογέλασε.
— Πέθανε 1 Μά νομίζεις πώς τ ’ άφηκε όλα στή γρηά ϋπηρέτριά 

τομ, όπως έλεγε άμα θύμωνε ; Λάθος κάνεις. Μά γιά πές μου τώρα : 
μπορείς νά μαντέψης ποιόν άφησε γενικό κληρονόμο του :

— ’Κμένα 1 άποκρίθηκε άργά ό Γιάγκο. μέ φωνή τόσο άδύνατη 
ώστε μόλις άκουγόταν.

Ά λλ ’  αύτή ή άνάκτησις τή ; φωνή; ύχήρξε στιγμιαία μόνον. Σέ 
λίγο θέληοε νά ξαναμιλήση μά δέν τό κατωρθωσε.

Ό πωοδήχοτε ήταν βέβαιος ότι ό άποθανών θείος του είχε κληρο
δοτήσει σ ' αύτόν όλη του τήν περιουσία, γιατί ήξερε πώς τόν άγαποϋσε 
κατά βάθος π<ρ’ όλα τά έλαττώμαιά του καί θυμόταν τί τοΰ ιίχε είπή 
κάποτΓ, όταν ήτο μικρός.

Έ *ειόή  όμως δέν χατώρθωνε νά ξαναμιλήση, έζήτησε μέ χειρονο
μίες να τού δώσουν νά γράψο. Τοΰ έφεραν άμέσως χαρτί καί μολύβη.

Καί ό πληγωμένος μί ψυχραιμία και χωρίς να φανη ότι κοπιάζει 
ΰχερβολικά ή ότι είνε πολύ συγκινημένος, έχάραξε οτό χαρτί αύτές τής 
λέξεις ;

«Στείλτε νά καλέσετε ένα συμβολαιογράφον».
— Μά τί νά τόν κανος ; έρώτησε ή Μαγδαληνή.
«Τόν θέλω. Καί νά μήν ά«γήβη» ξανάγραψε ό Γιάγκος.
— Καλά, έιτειδή είνε εΰκολο αύτό πού ζητάς, θά σοϋ γίνϋ τό χα- 

τήρι. Ό  συμβολαιογράφος τοΰ θείου σον, πού ήρθε νά μοϋ άναγγείλη 
τήν κληρονομιά, βρίσκεται άκόμα έδώ. Περιμένει στό σαλόνι. Π άω νά 
τόν φωνάξω...

Κι' ή Μαγδαληνή πήγε τρεχάτη στό σαλόνι καί σέ λίγο έπέστρεψε 
συνοδευομένη άπό το συμβολαιογράφο.

Ό  κ. Μαρκίς, Αντιλαμβ-νόμενος τό έπίσημον τής περιατώσεως, έμ- 
πήκε μέ σοβαρόγ ΰφος.

Ό  Γιάγκος έξαναζήτησε νά γράψβ. Αύτή τή φορά όμως τό τρέμον 
χέρι του μέ πολλή δυσκολία κατωρθα/νε νά κρατή τό μολΰβ< καί έκο- 
πίασε πολύ γιά να γράψη τά εξής :

«Τήν περιουσία πού μοΰ έκληροδότησε έ  θείος μου τήν μεταβι
βάζω  ολόκληρον όπως έστί καί εύρίσκεται στήν τρισαγαχημένην μου 
Μαγδαληνήν. Πάν ό,τι κατέχω εις αύτήν άνήκει. Ό λ α  τά εκχωρώ εις 
τήν δεσποινίδα Μαγδαληνήν Π όν;.

«'Ιωάννης ντέ Βαλφλόρ». 
Μόλις έτελείωσε τήν ΐπογραφή του, τό μολύβι τοΰ έπεσε άπό τά 

χέρια, τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου του συνεσπάσ θησαν καί τό 
κεφάλι του έχεσε βαρύ στό προσκέφαλο.

Ό  συμβολαιογράφος άχεούρθη. Σέ λίγο έφυγε κι’ ό γιατρός, ό 
όποιος δέν έπαυε νά παραγγέλλη στή Μαγδαληνή Απόλυτον ήσυχίαν, 
γιά νά μήν χροξενηθοϋν στόν άρρωστο νέες συγκινήσεις.

XV
Τήν έπομένην ή βελτίωοις έξεδηλώθη σταθερώτερα στήν κατά- 

στασι τοϋ Γιάγκου.
Ό  γιατρός έπωφελήθη αύτής τή ; καλλιτερεύσβως, γιά νά κάμη μιά 

μικρή έγχείρησι πρός έξαγωγήν τής σφυίρβς πού έμενε ενσφηνωμένη στό 
κρανίο τοΰ αύτόχειρος. Ή  έγχείρησις έπέτνχβ θαυμάσια, καί μολονότι 
ήταν εξαντλημένος καί κουρασμένος ό Γιάγκος, ή κατάστασίς του δέν 
έχβιροτέριυσε.

Ή  Μαγδαληνή δέν έχανε οΰτε βήμα μακρυά άχό τό χροσκέφαλό 
του. Τοΰ έπβδαψίλευε κάθε χεριχοίηοι πού φανταζόταν ότι θά τοΰ κά
μη καλό, μέ μιά στοργή καθαυτό μητρική. Έχροσχαθοΰσε νά τόν 
διασκεδάζη καί νά τόν χαροποιή όσο ήταν δυνατόν. Γιά νά τόν εύχα- 
ρίστήβη, {μηχανευόταν διάφορα παιδιαρίσματα κοί παιχνιδάκια πού 
έκαναν τόν Γιάγκο νά γελάη σιγανά.

Τί εύτυχισμένη καί χαρούμενη ήταν πού έβλεπε τόν Αγαπημένο της 
ν* Ανακτά τήν ύγεία του !

Ή  εξαγωγή τής σφαίρας τήν Ανησυχούσε πολύ Απ' τήν πρώτην 
μέρα. "Οταν είδε όμως ότι ό Γιάγκος ύπέμενε μέ γενναιότητα τήν 
έγχείρησι, Ανέκτησε όλο τό κουράγιο της, τή χαρά της, τήν ευωχία της.

Τώρα πιά, μετά τήν έπιτυχία τής έγχβιρήσεω?, ήταν βββαία, χαρά 
τήν εξακολουθούσαν έχιφυλακτικότητα τοΰ γιατρού, ότι ό άγαπημέ, 
νος της είχε διαφύγει όριστικώς τόν κίνδυνον, είχεσωθη καί γρήγορα 
θά έγινόταν τελείως καλά, ( Ακολουθεί^
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— Νά σάς πώ; Ά ν  σάς άγαποϊσι έ /ώ , τότε καί σεΐς...

— Σταθήτε. θίλετε νά σάς έξηνήσω γιατί θά μοΰ είν’ Αδύνατο ν' 
Αγαπήσω έναν άντρα σάν έσάς; Είστε ό τύπ^ςπού μισώ. Ό  άνθρωπος 
πού καταγίνεται στής ψεύτικες 4γορο πωλησίες τοϋ αισθήματος. Σέ κάθε 
γυναίκα πού έγνωρίσατε, έφορέσατε μιά μασκα διαφορετική κ ι’  έπαί- 
ξατε σέ κάθε μιά άπό ένα ρόλο. Έπροσπαθούσατ’ ενα πράγμα' να τήν 
ίποτάξετε. Καί τά όπλα σας ήτον κάθε φορά άνάλογα. Είστε ένας ηθο
ποιός τοΰ έρωτος. Κι" έγώ συχαίνομαι φοβερά τούς ήθοποιούς.

»Τί εμπιστοσύνη νάχη κανείς σ ’ έσάς; Έ κετε μιά καρδιά μεταχειρι
σμένη, διάτρητη άπό περαστικά κεντήματα. Θά ήταν άστεΐο, ένα όνειρο 
οάν τό δικό μου νά σταθ^ σέ μιά καρδιά σάν τή δική σας.

Ό  Τώνης άφηκε ένα γέλοιο έλαφρό καί είπε- 
— Κι’ έπειτα νομίζετε χώς έχετε πείραν. Ποΰ θέλετε λοιπόν νά στα- 

θή τό όνειρό σας; Στόν πρωτόβγαλτο νέον πού κοκκινίζει στό άντίκρυ- 
σμά σας καί δέν ξέρει πώς νά οίκονομήση τά χέρια του; Στό νέο πού 
άγρυπνή κάτω άπ ’ τό παράθυρό σας, πού κυνηγά τά βήματά σας καί 
γράφει στίχους, έσιω  καί αλατισμένους; Στόν άνθραπο πού άγαπά 
πραγματικώς καί μέ τό πιστόλι στό χέρι χεριμένει τήν άρνησί σας, γιά 
νά τινάξο τά μυαλά του;

-Τ ί  δηλαδή;ε!πε ή Λώρα.Οΰτε ό θάνατος δέν πιστοποιεί τήιάγάπη;
— Οΰτε ό θάνατος, είπεν ό Τώνης μέ πεποίθησι. Μή συγχύζετε τήν 

ωρα τήν κακή καί τήν κακή όρώστεια μέ τόν έρωτα. Τή στιγμή πού 
σκοτώνεται ό εραστής βεβαίως άγοπά. Πέστε μου όμως, άν ή γυναίκα 
πού τόν έσπρωξε στόν τάφο, πιάση τό χέρι του πριν σκοτωθή καί τοϋ 
είπή: «Έ λ α », τί θά γίνη; Ξέρετε τί θά γίνη; Έ π ειτ ’ άπό λίγους μή
νες έξω άπό τή φωληά τών δυό έρωτευμέιων, θα κάθεται στό κατώ
φλι των ό έρως, μέ τό κεφάλι του σκυφτό, καί θά κλαίη γιά τόν τρόπο 
πού τόν έδιωξαν. Θά χήτε λοιχόν ότι αύτή είν’ ή άγάχη;

—Τ ό τε ;...
— Ξέρει ν’ άγαπφ μονάχα όποιος έγνώρισε τόν κόσμο. Αύτή ή πείρα, 

πού μισείτε, είν’ ή πηγή τοΰ έρωτος.
— Θά τό ήθέλατε αύτό καί σ ;ή  γυναίκα; Νά έχη κι’ ούτή τοΰ έρω

τος τήν πείραν;
— Τί έρώτησις! Βεβαίως θά τό ήθελα. Γιά νά έχιτύχη κανείς σττ,ν 

έκλογή πρέπει νά δοκιμάση. Στούς άπειρους έρωτευμένους μιλάει μόνο 
τό σώμα, ένφ ή ψυχή του σιω *«. Στόν άνθρωπο όμως ποΰ έγνώρισε 
τόν κόσ^ο, μαζή μέ τήν κραυγή ιής σάρκας θέ νά μιλήοη κι^ ή ψυ>ή. 
Τότε βλέπει κανείς στά βάθη καί βλέπει τήν άλήθεια. Ό  άνθρα:π ς 
αύτός σάν άγαπήση δέν φοβάται τό εφήμερο. Στερεώνει τήν καρδιά^του 
κοί προχωρεί μέ τήν πεποίθησι. ’Εσείς δέν τό καταλαβαίνετε. Αύτόν 
τόν άνθρωπο ζητάτε, τόν άνθρωπο πού έδοκίμασε τής άνοστιές tc«  
κόσμου καί βρήκε έπί τέλους τόν παςάδεισο.

Ή  Δώρα έγαργάλισε λίγο τό λαιμό της καί μέ τό χασμούρημα ποΰ 
έπροκάλεσε έχίτηδες, είπε μέ ίιακίπές :

—Τώρα... στ' Αληθινά... ένύσταξα,...*
* * ηΤό Απόγευμα τής επομένης άνέρηκαν όλοι στό βαπόρι τής γραμμής 

γιά νά κατεβάσουν τόν κ. Χάρην.
Ό λ ο ι ιίχον τήν διάθεοιν να είιαι μελαγχολικοί γιά τόν χρόωρο 

αύτό χωρισμό, χου έκομμάιιοζε κάπως άσπλανχνα τή συντροφιά τα,ν.
Έ ν  τούτοις, όλονν τα μάτια έλαμπαν καί εϋριοκαν τής πειό άσή- 

μανιες άφορμες γιά νά γελάσουν, κι* έδειχναν μιά άτοπη εύθυμία, χού 
δέν μπορούσαν νά τήν κρύψουν.

Ό  μόνος άληθινά λυχημέιος ήταν ό κ. Χάρης όχι γιατί έφευγε αλλά 
γιά τήν άφορμή τού ταξειδιού του.

Στήν καμπίνα πού τόν συνώδευοε ή Δώρα γιά ν’ άκούση μήπως είχε 
τίιοτε ιδιαίτερο νά τή ; παραγγείλη, ό κ. Χάρης έπρόσεξε ότι ήταν ή 
χρώτη φορά πού έχωρίζετο όπό τήν κόρη του.

Αύτό τού έφερε κάποια συγκίνησι καί ή συγκίνησι αύτή μετεδόθιι 
καί οτή Δώρα.

—Δέν θα σιενοχα ρηθής πού σ ’ άφήνω μόνη; τής είκε.
— ’Ό χι έννοια σον, μονάχα νά γυρίσβς γρήγορα.
—Εύτνχώς ή συντροφιά πού έχεις.,.
— Ναί μοΰ Αρέσει.
—Αύτό είν’ εύχάριστο, πολύ ιύχάριαιο γιά μένα.
— Σ ’ Αλέσει κι’  έσεν-a μπαμπά, ό κ. Φλωράς ;
— Ή  έςώτησις μοΰ φαίνεται π,ιροξενη.
—Τό ξέρω- λοιπόν;
— Μακάρι νά σοΰ άρεοε πραγματικά. Έ γ ώ  τόν βρίσκω...
— Ναί, ναί, καταλαβαίνω. Μη μοΰ πής τίποτε.
— Κακό κοριται.
— ’Ετελείωσες;
— Ναί” πάμε άπάνω.

* *
ι  *  > *Ηύραν στή γέφυρα τήν Καν Φλωρά μέ τήν Μις Κέλλυ.

Ό  Τώνης δέν έφαίνετο.
Ή  Δώρα έκύτταξε γύρω. Πλήθος επιβατών, θόρυβος, ταραχή. Π έ

ρα στήν πρύμνη, διέκρινε τή σιλουέτα του. Ή τα ν  γυρμένος σιό  *άγ- 
γελο κι’ έφαίνετο νά μιλάη κάτω πρός τή θάλασσα. Ή  Δώρα έπήγε 
στήν άκρη καί είδε μιά βορκα πού μόλις έσκιαζε στό τιμόνι τοΰ 
πλοίου. Δέν έπρόφθασε νά διακρίνη χαρά ένα εύμορφο γυναικείο κα- 
πέλλο. Ό  Τώνης μιλούσε σ ' αύτήν. Τής έγιννήθηκε ή πρρ έργεια νά 
τήν δή. Έπήγε λίγο βιαστικά στήν άλλη πλευρά, άλλά ή βάρκα δέν 
έφαίνετο. ’Εβίασε περισσότερο τό βήμα της καί τράβνίε πρός τήν 
πρύμνη. Έσπευσε γιά νά προφθάσο τή βάρκα', άλλά ή κίνησις τών 
επιβατών τήν έδυσκόλευε. "Ως ότου φθάση εύρέθηκε άπέναντι οτόν 
Τώνη π^ύ έγύριζε.

— Ποΰ τρέχατε; τήν έρώτησε.
Έμεινε γιά μιά οτιγμή μετέωρη.
— Τί σάς μέλλει; τοϋ είπε στήν Αμηχανία της.
—Μπα, μπά,,. κανένα μυστικό;
Γιά νά ιιή τοΰ φανερώση τήν άλμθεια, έφεύρηκε ένα μύθο πρό

χειρο καί είπε μέ προαποιημένη σοβαρότητα.
Είδα τόν... άγνωστό μου.

— Τί θά πή αύτό;
—Νά, ένας άγνωστος πού θά μοΰ άρεσΓ. Τόν είχα δή στάς Α θ ή 

νας,τώρα τόν πήρε καί έδώ τό μάτι μου.Άλλά έξ αιτίας σας τόν έχασα. 
Κι’ έγύρισαν καί οί δυό στή γέφυρα, κάχως σνλλογισμένοι.

( ’ Ακολουθεί)
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Τ » Κ αλλίτερα Α ιηγηματα

ΙΝΓ
Τοϋ Gaston Derys

Μικρή βλάβη τοΰ αύτοκινήτου μου μ’ Ανάγ
κασε να στυιθμεύαω γιά λίγες ώρες σ ' εκείνο 
τό χωριουδάκι.

Είχαμε μείνει σιήν είσοδο τοϋ χωριοΰ 
χαί, χ α θ ώ ; ·  σωφφέρ άλλαζε τό λάστιχο, έγώ 
τράβηξί γιά τό κοντ νό σπιτάκι νά ζητήσω 
λίγο νερό. Μιά μιχρή χωριατοπούλα έροκά- 
νιζε μπροστά στήν πόρτα Ινα ξεροκόμματο. 
Τής χαΐδεψα τά ξέθωρα ξανθά μαλλιά.

— βίνε ή θυγατέρα τής κόρης μου, πού βρί
σκεται σ ιό  Παρίσι, είπε ό γέρος χωριάτηςπιύ 
μουφίρε τό νερό. Τήν άναθρέφουμε δώ , γιατί, 
βλέπεις, έχει καίω ή κόρη μου δουλεύει σέ 
σπίτι καί δέν μπόραγβ νά τήν κρατάη μαζί 
της... Ή  αφεντιά σας είστε άπ’ τό Παρίσι;

— Έκεΐ μένΦ.
-"Ω οτε θά ξέρετε τό δρόμο...

Καί μοΰχε τήν ονομασία μιανής όδοϋ γνω
στής σ ’ όλους καί φημισμένης άπό ένα χης 
φιλόξενο σπίτι, δπου οί Παριζιάνοι τής κα
λή ; τάξεως, άντί μερικών λουδοβίκειων, βρ ί
σκουν πρόθυμη παρηγοριά στήν άγκαλιά ώ · 
ραίων γυναικών.

—Στό νούμερο δέκα δουλεύει, μοϋ εΐπβ ό 
πατέρας άννποπτος.

—Ά ΐ ;  .Στό δέκα είπες;
— Ναί. Τό ξέρετε τό σπίτι;
— Ναί... δηλαδή... λίγο...
— Ή  κυρά της εΐνβ μιά πλούσια άρχόντισ- 

σα. Τήν ξέρεχβ;
—Λιγάκι...
—Ά ΐ  χαίρουμαι γι’ αύτό, γιατί τότε δέ γί

νεται πιρά νάχετβ δει κάποτες στό σπίτι της 
καί τή δυχαιέρα μον... Εΐνε πρώτη καμαριέρη, 
όπως μοϋ γράφει, χαί πιίρνει καλό μιστό.,.Εΐ- 
νε ξανθιά, λίγο ψηλή, κι’ όχι νάν τό παινεφτώ 
πούνε δυχατέρα μου, μχορώ νάν τό πώ ομως 
πώς είνε όμορφη κοπέλλα... Νά, έχει καί μιά 
μαύρη έληά έδώ, στό σαγόνι. Αυγουστίνο Τρι- 
κάγι τήνε λένε...

— Ποΰ νά θυμάμαι... αύτό ιό  σπίτι εχει 
πολύ προσωπικό.

—Τό ξέρω... εΐνβ μεγάλοι άφβντάδβς έκεΐ 
μέσα. Ή  Αύγουστίνα έλβι πολλά τυχερά. Κάθβ 
μήνα μας στέλνει τριάντα φράγκα... Καί χώ 
ρια ό,τι άγοράζβι γιά τήν κόρη της... "Αχ, ή 
θελα νά σοϋ ζητήσω μια χάρη, άφέντη...

—Λέγε, καλέ μου άνθρωπε, κι’ άν μπορώ 
εύχαρίστως...

—Νά, άμα θά γυρίσετε στό Παρίσι καί θά 
χάτε νά χήτβ καλημέρα στήν κυρά της, ζητή
στε νά δήτε καί τήν κόρη μου... Καί τής λέτε 
πώς μεδατε, πώς ή μικρή της εΐνε καλά, καί 
μβγαλώνιι, μά ή σοδειά φέτος δέν πήγε καλά 
καί νά στείλη τίποτα παραπανιστό τοΰτο τό 
μήνα·.. Θάν τής τά πήτβ;

Τά βλέμματά του ήταν τόσο Ικετευτικά ώ 
στε δέ μπόρεσα ν’ άρνηθώ. Τοΰ ύχοσχέθηκα... 
Τί παράξενη περιπέτεια! Ό  δυστυχισμένος ά- 
γνοοΰσε τόχραγματικόέπάγγελμα τήςκόρηςτου.

Πήγε νά μ" άγχαλιάση άπ’ τή χαρά του. Μ* 
άνάγκασε νά πιώ Ινα ποτήρι κρασί. Ύ στερα  
άνοιξε ένα ξύλινο φορτσέρι καί μοΰ παρουσία
σε μιά φωτογραφία χονδροειδή.

—Τόν περασμένο μήνα είχαμε χάει στό πα
νηγύρι τοΰ παρακατινού χωριοΰ. Ή τα ν  έκεΐ 
Ινας φωτογράφος καί σκέφτηκα νά βγάλω μιά 
φωτογραφία τής μικρής, γιά νά τήνε στείλω 
τής Αύγουστίνας νά τήν έχη... Νάτην... θέλετε 
•νά τήν χάρβτε μαζί σας γιά νά τής τήνε δώκε- 
τ ε ;...θ ά  χαρή τόσο ή κακομοίρα...

Έδέχθηκα πάλι.
Ά μ α  γύρισα στό Παρίσι, εΜανα τή σκέψι 

νά στείλω ταχυδρομικώς τή φωτογραφία στήν 
Αύγουστίνα Τρικάγι καί νά τής έξηγήσω μ’ 
ένα γράμμα πώς βρέθηκε στά χέρια μου. Μ’ 
αύτόν τόν τρόπο όμως δέν θά υποπτευόταν 
ότι μέ καμμιά άσυλλόγιστη φρασι πιθανόν νά 
τήν έχρόδωσα στόν πατέρα της;Κι’ Ιπειτα ήταν 
στή μέση κι’ ή περιέργεια.

Ά πεφάσια» λοιπόν χαί πήγα ο ’ έκείνο τό 
εύώνυμο οπίη . 'Επειδή δέ μπορούσα ν" άνα- 
κρίνω μέ τή σειρά όλες τής άμοιρες γυναίκες 
πού έχουλοΰσαν έκεΐ μέσα τής ομορφιές τους, 
εξήγησα στήν χατρόννα τό σκοπό τή ; έπισχέ- 
ψεοο; μου. Μ’ έπίρασαν σ ’ ένα δωμάτιο μπλέ 
σιέλ καί χρυιαοί. Ή  Αύγουστίνα μέ τό πρό
σωπο χλωμό χι’ άνήσυχο άπ’ τήν είδησι, ετρε- 
ξε νάρθη, κλείνοντας ντροπαλά τό πενιουάρ 
ποΰ φορούσε. Έβιάστηκα νά τήν καθησυχάσω, 
καί άφοΰ τή ; άφηγήθηκα τή συνομιλία μέ τόν 
πατέρα της, έβγαλα καί τής έδωκα τή φω το
γραφία.

Τήν άρπαξε καί τή φίλησε μέ πάθος, μέ δά
κρυα χαράς καί συγκινήσεως :

— Ά χ  μικροϋλα μου ! μικρούλα μου ! Γιά

μιά στιγμή φαντάστηκα πώς θά μοϋ λέγαν ότι 
πέθανες... Σκεφβήτε, κύριε, έδώ κανέιας δέν 
ξέρει τό άληθινό μου όνομα... τώχω άλλάξει 
καί όλοι οί φ ίίοι μέ ξέρουνε Μυ-,κέια... Τήν 
είδατε; .. Τήν έχοΐδέψαιε... μιλήστε μου, γιά 
τ ’ όνομα τοΰ Θεον. . Δέν εί*' όμορφη ή μι
κρούλα μου!... Ά ,  θά τήν άναθρέψω χαλά, δέ 
θά τήν άφήσω νά ναταντήση σιν  τή μητέρα 
της! Πιστέψτε με, κύριε, χώς·>ιά τήν άγάχη 
της, νιά νά έξασφιιΛίσω τή Ιωή της, βρίσκο
μαι σ ’ αύτό τό πχληόσπιτο !... Τήν έκανα μ ’ 
Iv jv  κύριο πού υπηρετούσα σιό  σπίτι τον. Κι' 
εχω κάνει όρκο νά μήν άφήσω νάρθη ποτέ σ ' 
αύτό τό βρωμοπαρ, σι πού διαφθείρνι τά κορί
τσια... Είπα: «Ά φ οΰ  χι’ όταν δουλεύο ένα τίμιο 
κορίτσι εΐνε σ τ ϊ νύχια τών άνδρών,άς κυττάξα 
τούλάχιστον νά βάλω στή μχάντα κανένα λε
φτό γιά νά προφυλάξω τήν κόρη μου άχ ' τήν 
ατιμία»... Κι’ έμπήκα έδώ.,.Σέ δέκα χρόνια θά 
γυρίσω στό χωριό... Θ ’ άγοράσω χωράφια καί 
θ ’ άποχαταστήσω τίμια τήν κόρη μου... Έκεΐ 
ψηλά στή σοφίτα, χού εΐνε τό ιδιαίτερο δω 
μάτιό μου, φυλάω άχόμα τό σκουφάκι της, τή 
φασκιά της...Καί προτοΰ νά κοιμηθώ, τά φι
λάω... Ά χ , κύριε, πώς νά σάς εύχαριστήσω ; 
Δέν έχω τίποτα νά σάς προσφέρω... Δέν Ιχω... 
Δέν Ιχω παρά μόνον τό.-.Θά ήθελα νά σάς εύ· 
χαριστήσω όσο μπορώ... Ά ν  θέλετε...

Καί ή χροσφορά της ήταν τόσο συγκινητική, 
ώστε οΰ'τε αύτή τήφ ερά , είχα τό κουράγιο ν’ 
άρνηθώ. Ά λ λ ω ς  τε χράγματι ήταν πράγματι 
ώραία. ΝΟΒΕΑΑΙ

Π Α Λ Η Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Α

Ή θ ελ α  νάμαι 0 (ό γιαλό,
τό κύμα νά ρωτήσω 

σάν άγριεύει τί ζητά,
καί σ^ν βογκάει τί λέει. 

Γιατί άφρισμένο δίρνεται
σιό  ββάχο νά γ>ωρίσω, 

γ.ά ποιές μεγάλες συιιφορές
ξεβούρκωοε καίκλ»'ει. 

Ή θ ελ α  νάμαι στό βουνό
ιόν π 3 ύ κ ο  νά ρωιήσϋβ, 

σάν τά λιγύζει ό ά\εμος
τά σχοτιΐνά κλαριά τον, 

γιά ποιό πουλί ποΰ π4ιαξε
καί δέ γυρίζει «ία·» 

βαρυοτενάζει πού θαρρ;ΐς
λαβώθηκε ή κορδιά του. 

Καί μές στά φΰλλα τή ; ίτ άς
ήθελα νάμοι άκόμα 

νά δώ ποιός χύνει Ινα ψιλό
καί μυστικό φαρμάκι 

μές τοΰ καημένου τοϋ άηδονιοΰ
τ!) μαγεμένο στόμα, 

ποΰ άκοϋς καί λές (ΐ  ε άνθρωπος
κι’ όχι μικρό πουλάκι. 

Παράξενο νά μοιάζουνε
τά κύματα κι’ οί πόθοι, 

τ'άγέρι κι’ ό άναστεναγμός
τό κλάμα καί τ ’άη^όνι.

Κι' ό μέσα κόσμος τής ψυχή;
καλλίτερα νά νοιιόθη 

τόν εξω χόσμο, σά θαρρή
χι’αύτόν πώς δέρνουν χόνοι.

I M Y X L T A  Γ Τ Λ Α Κ ί Ι Ι Ν Γ Ε Ι
Νύχτα πλακώνει σκοτεινή

σάν τρομαγμένα έδώ χι’ έκ ΐ 
μαϋρα πουλιά πεςοϊνε.

Κ ρίος άγέρας τά ξερά 
φϋλλα σαρώνει, π ,ύ στοιχειά 

θαρρείς γυρνούνε.
Κάποτες σύγνεφο πυκνό

περνάει χαί φεύ/ει βιαστικό 
κι’ ό ούρανός άνοίγει.

Βλέπης φβγγάρι θολερό 
πού λές σάν σύγνεφο κι’ αύτό 

μαζί θά φύ/Η·
Λιγύζουν τά γυμνά κλωνιά,

στενάζει ό πεύκος θλιβερά, 
βογγάει τό κυπαρίσσι.

Μόνο στά μνήματα σιωπή. 
Ό π οιος  κοιμάται μέσα έχει 

δέ θά ξυπνήσυ.
Άογνρης ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ

"Ενα καλογραμμένο αισθηματικό γράμ
μα αξίζει δσο ενα καλό ποίημα ή άλλο 
λυρικό κομμάτι λογοτεχνικό.
*Η  «Σ φαίρα  » άπο χοΰ προσεχούς φύλλου 

θά σάς προσφέοη
15 ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ,

με σπαν ί αν δύναμιν γραμμένα άπό ενα 
άναγνώστην της άληλλογραφοΰντα μέ μί- 
αγ Σμυρνιάν πρόσφυγα ηδη ίν  Άθήναις.

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ
E S Y  Κ Ι ΕΓΏ,

Τοΰ Paul Geraldy
X

4έν είνβ δίκηο έχί τέλους! Έ γώ  είμαι πολύ 
είαίσθητος. Ά μ α  μέ φουρκίζεις, προσπαθώ 
χι* έγώ συχνά να σέ φουρκίσω τό ίδιο. Mdi δέν 
τό κατορθώνω; υποφέρω π »ντα πιότερο άπό 
σένα. Έ σύ, ξέρεις ν' άνέχεσαι τής πιρατετα- 
I itνες γκρίνιες, τα σκληρά βλέμματα καί τής 
έπίμονες σιωπές... Ά χ ! μήν είσαι κακιά μαζί 
μου, άκριβή! Λυπούμαι υπερβολικά οσάκις λυ
πούμαι...

...Μά είμαι τρελλός! Μήν άκοϋς αύιά πι>ύ 
λέω! Σοΰ εξομολογούμαι, σάν Αφελής, επικίν
δυνες άλήΟειες... Τώρα πού ξέρεις την άδυ- 
ναμία μου, πιθανόν να κυτάξης να έπωφελη- 
ϋή,....

X I
Τρελλοκόριτσό, άναταράζεις, γεμίζεις θόρυ

βο μέ τό λαγαρό κι' άέρινο γελοίο σον, τήν 
ατμόσφαιρα ποΰ άναπνέω- Δέν άγαπώ ν’ ά 
κούω τό γέλοιο σου. Γελάς πολύ δυνατά. Γε
λάς πολύ χαριτωμένα. Στό σπίτι, σάν σκορπάς 
τόσην υγεία, τόσην αίγλη, καταλαβαίνω ότι 
άρκεΐς μόνη στόν εαυτό οον, πώς δέν έχεις τή 
δική μου άνάγκη γιά νά εύθυμήσης. Έ νώ  ίμέ- 
νσ, γιά νάμαι άσφαλής, μοϋ χρειαζεται νά σέ 
βλέπω_ παραπονιαρα, άδύναμη, νάχη; άνάγκη 
άπό χάδια, νά δίνχι; τήν έντύπωσι ότι νοιώ
θεις τόν έιυτό σου μικρόν, μικρούλικον. Έ χ ω  
άνάγκη νά σέ ξέρω άσθενική χι' εύθραυστη. 
Τότε σ ' άγοπάω άμέσως πολύ λιγώτερο κι' ε ί 
μαι γι' αύτό πολύ πιό ήσυχος.

XII
Ό σ ο  κι’ άν άγαπιόμαστε κι* άν υποφέρου

με, κι* οί δυό μαζί, κατά βάθ ·ς  δέ μοιάζουμε 
πολύ, τά ένδόμυχα αίσθήματα μας δέν συνταυ
τίζονται παρά λίγο, πολύ λίγο. Ά ρκεΐ ενας 
καυγαδάκος, όσο άσήμαντος κι’ άν εΐνε, γιά 
ν’ άποκαλυφθοϋν άβυσσοι μεταξύ μας! Νομί
ζουμε πώς σάν τή δική μας τρυφερή άγάχη 
δέν ύπάρχει άλλη στόν κόσμο. Κι’ όμως, μ ό
λις παύ3θυμε τά φιλιά, πολύ δυσκολευόμαστε 
νά συνεννοηθοϋμε. νά νοιώσουμε κατάβαθα & 
ένας τόν άλλον... Ά ν  ήσουν άνδρας, Οά γινό
μαστε τάχα φίλοι; Πολύ άμφιβάλλω...

X III
Δέν θέλω νά τά ιδώ. Πέταιξε αύτά τά εν

σταντανέ, όπου, καθώς λές, είνε φωτογραφη- 
μένο τό ταξεϊδι μας κι’ ή Ιστορία του. Οί άνα- 
μνήσεις μου διατηρούνται πολύ πιό ζωηρές 
στή μνήμη. Καί θά  τής άπομαχρύνης, προσπα
θώντας νά τής ψέρης πιό κοντά. Πέταξε, σοΰ 
λέω, αύτές τής φωτογραφίες όπου όλα φαί
νονται ξεθωριασμένα, ασφυκτικά, όπου τό γλυ
κό πιρελθόν φαίνεται ξεγυμνωμένο άχ ’ τό 
χρώμα του, άπ ' τό άρωμά του καί τή μουσι- 
κότητά του... ένώ μιά άνόητη λεπτομέρεια 
ξαναπαίρνει μέσα ο ’ αύτά τά κλισέ ζωή, μέ 
άξιώσεις, μ’ έπιμονή ερεθιστική, σκληρή, Ή  
μνήμη μου, ποΰ ξέρει τόσο καλά νά ξεχνάη, 
είνε πιό πιστή. Δέν τό κρύβω, μπορεί νάχη 
ΰαμχώσει λίγο τής γραμμές, τδ περιβάλλον, 
τά περιθώρια, όμως διατηρεί πιστά πιστότατα 
τή γεΰσι τοϋ Ιρωτος πού είχε τό ταξεϊδι μας. 
Φυλάει καλά όλες τής χαρές πού δοκίμασα χαί 
μού τής προσφέρει ολοζώντανες, μόλις τό θε- 
λήσω, μέ τή γλυκάδα τους. μέ τό χυμό τους, 
μέ τή νοστιμάδα τους, Τής διβφύλαξε όλες, 
όλες : τή στυφή μυρωδιά τής θάλασσας πού 
μάς έμεθούσε’ τήν υγρότητα τών φιλιών μας 
στήν άμμουδιά’ τά τρεχάματά μας στά βατό- 
φραχτα δρομάκια' έκείνη τήν πηγή, όχου μιά 
μέρα μαλλώσαμε, κι’ Ιχλαψες χαί φιληθήκαμε 
κι’ ήπιαμε νερό ό Ινας άπό τ ’ άλλουνοϋ τή 
χούφτα. Καί τέλος, όλα τά τραγούδια μας, 
όλες τής χαρές μας, όλες τής λύπες μας, όλες 
τής φωτόλουστες ήμέρες, χαί τά σπάνια γΗρίζα 
δειλινά καί τής φεγκρισμένες νύχτες... Νομί
ζεις π ώ ; όλ ’ αύτά μχορώ νά τάβρω μές στής 
φωτογραφίες σου 1

Δέν βρίσκεις λοιχόν ότι είνε πενθιμότατα 
αύτά τά χοντρά, ξεθωριασμένα χαρτιά, όχου 
κοιτόμαστε οί δυό μας σόν μέσα σέ νεκρόκασ- 
σ«ς, τόσο σφιχτά καρφωμένες, ώοτε νά μή μπο
ρούμε νά βγούμε !... Θά δείξης στούς φίλους 
μας αύτάς τάς σαρκοφάγους, όπου άνείπ οτα 
νλυκές στιγμές μας εΐνε αιχμαλωτισμένες. 
Εκείνοι θά θαυμάσουν : «Τί ωραίο τοπεΐον ;» 
Έ π δίτα  θά γελάσουν μέ μιά άγαρμπη ίσως 
στάσι μου... Κι’ έσύ θά διασκεδάζ^ς. Σ ’ έμένα 
όμως έκεΐνες τής άληιμόνητες ήμέρες μή μοΰ 
τής δείχνυς : δέν θέλω νά τής ξαναΐδώ πιά. 
Έ χ ω  έγώ θαυμαστές φωτογραφίες βτό μυαλό 
μου, πιό άγαπημίνες άπ ’ τά χάρτινα ντοκου
μέντα σου. Ή  Άνάμνησις εΐνε ενας ποιητής. 
Μή θέλιος νά τόν μεταβάλης σέ ιστοριογράφον.

Μετάφρααις ΕΣΠΕΡΟΥ
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ΑΦ ΗΓΗΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΚ
[Συνέχεια 4η]

Λέγοντας όμως αύ(ά, χτύπησε τό κούτελό 
του μέ τό χέρι.

- Γ ι ά  τόσο κουτό δέ σέ χερναγα, καυμένε 
Μαναράχια! είπ3 μιλώντας οτόν εαυτό του. 
Π ώ ς διάολο θές νά πάτ] νά ζητήση θέσι,άφου 
έ /ει ξεχάσει τής διευθύνσεις έδώ 1 

‘ Πέταξε θυμωμένος τό σημειωματάριο _στί> 
τραπέζι κι’ άρχισε χάλι νά σκέπτεται. Κι έ
φερνε βόλτες στό δωμάτιο αννπόμονα.

—Τήν παρακράτησηΐ... Πρέπει νά ψαξω δω 
μ έ σ α  ίσως καί βρώ κανένα γράμμα, κανένα 
μπουλέτο, γιατί μπορεί ναχρ συγγενηδες έδω 
οτήν Α θήνα  καί πή/ε σ αύτούς. . . . .

'Αδειασε γρήγορα τό τσανταχι, άλλα δε 
βρήκε τίποτε όπ' ό,τι γύρευε.

-Γ κ ίν ια ΐ  Γ ιά νά ψάξουμε χαι πουθενά
άλλου... . ■ * & »

Τράβηξε νιά τή ντουλαχ», την άνοιξε εύκο
λα μ ' ενα άντικλεΐδι καί τό πρώτο που επεσε 
στά μάτια του ήταν ένα κουτί άχό χαρτόνι, 
πού είχε μέαα διάφορα γράμματα και αλλα 
Ιγγραφα. Άνάμεσα στ’ άλλα, άνεκαλυψβ βνα 
μεγάλο φάκελλο άπό χαρτί χοντρό, έκλβκτό, 
χολύ παληωμένον. Καί στη μιά γωνία διαβα- 
σε τυπωμένα χρυσά, καλλιγραφικό, τά άρ-

Ζ1- Β ί σ τ α  Γβάστα I κάτι μπορούμε νά βρού
με δώ μέσ.7... , .  α

Καί, μυρισθείς ότι κατι ένδισφέρον εκρυβε 
κιΐνος ό πολυτελής φάκελλος, τόν άνοιξε βια- 
σίΐχά, Ιβγαλε όλα τά έγγραφα που χεριειχβ 
μέσοι κ ι '  άρχισε νά τά διαβάζχι. Οσο δέ προ
χωρούσε στό διάβασμα, τόσο έμεγαλωνβ τό 
Ινδιαφέρον του κι’ ή Ικπληξίς του. Αύτά «ου 
διάβαζε, τάβρισκε, φαίνεται, πολυ πιραξίνα.

Σ^ μιά στιγμή, τινάχτηκε ορθός, χτύπησε τό 
λ  >δι του στό πάτωμα καί φώναξβ :

—Μήπως καί κάνω λάθον ; Καχου τό θυ
μάμαι αύτό τ '  όνομα... ____

Έ τρεξε ατό τραπίζι, αρχαξε τό σημείωμα-
λιο χαί διάβασε. . , .  _ .

-Δ ίκ η ο  είχα 1 Τό ίδιο δνομα, ή « ι α  διευ- 
θυνοι: Μ. Π<«γ.... Αχαρνων 13 ... Τί θέλει νά
jtfi αύιο , /

•ο Μαναράκιας έμεινε μιά στιγμή σκεπτικός, 
γιά νά ουνέλθο άπδ τήν Ικχληξι τής άποκα- 
λύψεω; χού διάβασε, κι* ύστερα είπε μονο-
λογών ί . „ _ ,

— Διάολβ 1 διάολε ! κι’ ομως τούτο τό χαρ- 
τί τό λέει καθαρά : ό κύριος Μ. Παγ... που 
κάθεται στήν όδός Ά χαρνώ  13* εΐνβ ό φυσι
κός πατέρας τή ; Κ ούλας!... Και θά χηγαινβ 
νάν τοΰ ζητήσω δουλειά δπως και στους άλ
λου:... Τί διάολο, δέν ξέρει τίχοτις όπ αυτη 
-τήν Ιστορία ; Ή  μάννα της άπό τοτβ που πηρβ 
διαζύγιο μέ τόν άντρα της δέν τής είπε τίποτε 
τής Κούλας γιά τόν πατέρα της ; Μυστήριο
χοά μ μ α ! , .  ,

»Μά δέν εχω νά χανω καιρό. Εκείνο που 
π-έπει νά κάνω εΐνε νά π ίω  ολοταχώς στοΰκβ- 
οίου Μ. Πάγ... καί νάν τοϋ τά πω ολα οσα 
«συνέβηκαν έδώ μέσ?. Καί στό τέλος θάν του 
.πώ · Ε ΐσιι χλούσιος, είμαι ζβέλτος, ας κυτ- 
ταξουμε μαζί νά βρούμε τήν κορη σου!; ..Φra- 
τε ι νά μήν Ιχεσε κάτω άπ ’ τό τρ ίμ  κι άνα- 
λαβαίνω νάν τήν εί’̂ ω  όπου κι αν εΐνε... 
ρέ τρικκέρη νοικοκύρη, θά σ^ κοντηνω δυό 
-π θαμές, αν τό χήρες στό λαιμό σου τό κορί
τσι !,.. Ά ς  είνε... μήν κάνΐΐς σα μιχρό π ιιδ', 
Μανποάκισ, μόνο δίνε του γενναία γιά την ο- 
δ^ς Άχαρνώ... Ά ς  π ίρω  μαζί μου και τούτο 
τό τσαντάκι, γιά νι ν τοίχο», γιά π ι ε σ τ ή ρ ι ο  

λ  ιΰ λένε καί στά δικαστήρια.
Ά ρχαξε τό τσαντάκι τής^ Κούλας, εχωσε 

μέσα τά μιχροποάμματα πού είχαν ξεχυθή 
στό τρσπ&ζι, έδίπλωσβ κι' εβίλβ μέσ* και τό 
φάκελλο μέτό πολύτιμο έγγραφο που είχε ά- 
νακαλύψει στη ντουλοπτ, χι ετοιμαζόταν νά 
βγή, όταν συλλογίστηκα ότι ή Κούλα μποροϋ 
σε, σ ιό  διάστημά πού θάλειπδ αύτοΓ, να κανπ 
τό κουράγιο νά ξ.Ίναγνρίση, γιά να πιρη οτι 
μπορούσε ίπ ’ τά ?π πλά της.

Έπήρε λοιχόν όπ* τό συρτάρι μι™ πλατεία 
κόλλα χ«οτί, εβγαλε Ινα μολύβι άπ την τοε- 
Λη του κι’ έγραψε:

<ίΛεαπαινίς Κούλα, μείνε δώ χάμον 
οοο νά γυοίοω. Είμαι ενας φίλος πον 
διαφέοεται γιά σένα χωοίς κακο σκοπο 
καί θέλει νά σέ νπεοιηρίξη. Μη φο
βάσαι τά νοικοκνοη, γιατί ξέοω πώ; δε 
ί)ά ξαναπατήοτ] έ·>ώ τά ^όδια τον. Καί 
μήν ανήσυχας γιά το νοίκι. ΠλερώΟηκε.

"Οοο πον νά γυοίαω, μπορεί νάργήοω 
κάμποσες μέρες, ξόδει/>ε απ' αντο το 
χιλιάρικο ποΰ εχω καρφωμένο οτ η
οημείωοι. Εΐνε δικό σον, δ εν  το χρωστάς 
οε κανένανε. "Αμα σε δώ Οά ατά πώ δλα, 

"Ετερον μηδέν καί μη φοβάσαι δράμι.

'Εγώ είμαι δώ. 
w ι δ έ ρ η ς Μ  α ν  τ έ ο ς η 

Μαναρίκια; (μετάλλιο αντρεία ).

Καί πολύ εύχαριστημένος άπ' τόν έαυτό του 
πού κατώρθωσε νά γράψη τόσα πολλά, δ ix-  
ποτικός Μαναράκιας, έστριβε υπερήφανα τό 
μουστάκι του, καθώςέξαναδιάβαζε τή σημείω- 
σι τήν όποίαν βτοχοθέτησε πάνω στό τραπέζι, 
σέ θέσι πού νά φαίνεται άμέσως.

"Υστερα βγήκε ήσυχα στό διάδρομο, έμεινε 
όμως μπερδεμένος έκεΐ μήν ξέροντας τί νάκάνη. 
Είχβ στά χέρια του τό κλειδί τοΰ διαμερίσμα
τος τής Κούλας. Τί νάν τώκανβ ; Νάν τό χά
ρη μαζί του ; Π ώς θάμχαινβ ή Κούλα ; Νάν τ ' 
άφήση στήν πόρτα ; Μποροΰσε νά μπή δχοιος 
ήθελβ μέσα καί νά τσιμχήση τό χιλιάρικο κι’ 
δ,·τι άλλο τοϋ καν* γούστο.

Έ πβιτα άπ!) σκέψι μιάς στιγμής είπε μέ
σα του :

— Θά κλειδώσω τήν χόρτα καί θά παραδώ
σω  τό κλειδί στήν κυρά πού μένβι κάτω στήν 
αύλή. Αύτή θά Ιδή τήν Κούλα όντας θά μπιί 
νη καί θάν τής το δώση·

Έκανε ό π »ς  είπε καί σέ λίγο τράβαγβ τρε
χάτος γιά τήν όδόν Άχαρνών.

Ά μ α  έφτασε στό νούμερο 13* ό Μαναρά
κιας β#έθηκε μπροστά σέ μιά μεγάλη^σιδερέ
νια πόρτοτ. Μέ; άπ’ τά κάγκελα είίε Ιναν π$- 
ριχοιημένον χηπάκο καί σ ιό  βάθος ενα κομψό 
δίπατο σχίτι, πολύ κόμμοδο χαί ήσυχο.

Μηχανικώς ό Μαναράκιας κύτταξε νά βύτρβ- 
πίσΐ τόν έαυτό τον.

— Πρέπει νά κάνω τήν τουαλέττα μου γιά 
νά μχώ σ ’ αύτό τ ’ άρχοντίσπιτο, μήμχως καί 
μέ πϊτάξουνε δξω οί περέτες.

Καί όπος συνήθιζε σ ' αύτές τή ; π?ριστασβις 
Ιβαλε ίσα τόν χοΰκο του, άνασήκωσε τό λαιμό 
τής φανέλλας, έκούμχωσβ τό σακάχι, σκούπισε 
τά χέρια του χαί σήμανε τό κουδούνι, συλλο· 
γιζόμενος : _

— Φλεβάρη μήνα καί δίχω; παλτο...·ορισμέ- 
νως δέ θά μέ περάσουνε γι* κατομμυριοΰχο !.. 
Τί νά γίνη όμως ; Ά ς  φανταστή ό κύριος Μ. 
Πάγ.. πώς δέν κρυώνω κι’όλα γίνουνται έντάξβι.

Σέ μιά στιγμή ή πόρτα άνοιξε μονάχη της. 
Ό  Μαναράκιας μπήκε, τήν ξανάκλεισε, χέρασβ 
μέ γρήγορα βήματα τόν κήχο, άνέβηχβ δυό 
τρία μαρμαρένια σκαλάκια καί βρέθηκε μπρο
στά στήν πόρτα τοΰ μεγάρου.

Ή  π5ρτα ήιαν μισανοιχτή κι’ άπ1) μέσα 
χρόβαλε Ινας γβροντάκος, ό χοοιιέρη ; βέβαια, 
ό όποιος έκύτταξε τόν άπάχη μέ βλέμματα 
αύστηρά καί δύσχιστα.

Ό  Μαναράκιας, Ιβγαλε όσο μπορούσε εύ- 
γενικώτερα τό κασκέτο του καί εΐπε σιγανά :

— Ό  κύριος Μ. Πάγ... πΐρικαλώ ;
— Ποιός είσαι καί τί θέλεις ; ρώτησβ ξβρά 

ό χορτιέρης.
Μέ μιά μηχανική χειρονομία ο Μαναρακιας 

έξεκούμπωσε τό σακκάκι του γιά νά φανή τό 
μετάλλιο τή ; άνδρείας.

—Είμαι ό Σιδέρης Μαντέος, χρόνια στρα
τιώτης κι* Ιρχουμαι νά πώ δυό κουβέντες % 
άφεντικοΰ σου γιά μιά οικογενειακή του υπό
θεση πολύ σπουδαία. _ . . ,

Ό  υπηρέτης έκύταζε τόν άγνωστο ^άπ ιό 
κεφάλι ώ ;  τά πόδια καί τά μάτια του έξέφρα- 
ζαν μεγάλη πϊριφρόνηοι. Τοΰ Ικανέ όμως έν- 
τύπ»σι τό θάρρος κι’ ή ειλικρίνεια μέ_ τήν δ 
ποίαν μιλούσε ό Μαναράκιας, καί δέν βτόλμη- 
σε νά τόν άχοπάρη. [Ακολουθεί]

#jfS§S
Δέν πρόκειται περί χαλογήρου άχό έχείνους 

ποΰ μένουν στά μοναστήρια διά νά χαλοτρέ- 
φωνται χαί νά παχαίνουν. Έχτός αύτών, υπάρ
χουν καί μερικοί άλλοι καλόγεροι, ένοχλητι- 
κώτατοι, οί όποιοι έμφανίζονται άπρόσκλητοι 
οτούς ζβέρχους τών συμπολιτών καί στρογγυ
λοκάθονται έχει όσο τούς καπνίση. Οί γιατροί 
τούς ονομάζουν δοθιήνας, αύτό δμως δέν τούς 
έμποδίζει νά καταντούν μεγάλος μπιλάς.

Τό χειρότερον όμως είνε ότι καμμιά φορά 
δέν άρκοΰνται στό ζβέρκο, άλλά χαταβαίνουν 
καί είς μίαν άλλην σαρκώδη περιφέρειαν τού 
άνθρωχίνου σώματος, τήν όχοίαν δέν θά ήταν 
ευπρεπές νά κατονομάσω.

Καί λοιχόν, κάτι τέτοιο κάζο Ιχαθε τελευ
ταίως ή καθ’ όλα εύυπόληπτος κυρία Ντροχα- 
λούδη, σύζυγο; τοΰ γνωστού χρηματομεσίτου 
τής πόλεώς μας. Τής ένεφανίσθη όλως άπροό- 
πτως Ινας καλόγερος (άχόστημα, καθώς τόν 
άχεκάλει έχί τό έλληνοπρεπέστβρον) καί εί; 
τόσον κακήν θέσιν, ώστε δέ μπορούσε νά κα- 
θήση ή άτυχής. Έ χί πλέον δέ αύτός ό καλό
γερος τοϋ διαβόλου τήν έπονοΰσε φριχτά.

*Η εύϋπόληχτος κυρία Ντροπαλούδη, νέα 
άκόμη, άνθηροτάτη καί νόστιμη, είχβ τό χα
ράδοξο γιά τήν έποχή μας έλάττωμα νά είνε 
χολύ ντροπαλή. Ί σ » ς  γιά νά εΐνε συνεπής 
π ρ ό ;τ ό  έπίθετόν της. Καί ή ντροπιλότης αύ
τή τήν ήμπίδιζβ νά καλέση γιατρό, έλπίζουσα 
ότι ό καλόγερος θά ύπεχώρβι. Ά λλ ’ άντί νά 
ύποχωρήση, έκεΐνος έθύμωνε κάθβ μέρα κ*ί 
περισσότερο, τόσο πού στό τέλος κατήντησε 
άνυπίφορος.

'Ως έκ τούτου, μή άντέχουσα πλέον τούς 
πόνου;, άπεφάσισε νά προσφύγη σ ’ Ινα γιατρό. 
Μόνον, έπειδή έντρεπόταν ν’ άποκαλύψη τήν 
θελκτικήν περιφέρειαν τοΰ κορμιού της δπου 
ένδιητάτο ό καλόγερος, στόν τακτικό του; 
γιατρό, άπ ’.φάσισε νά π ίη σ’ δποιονδήποτβ 
άλλον άγνωστον, δ έποίος θά  τήν έβλεπε γιά 
πρώτη καί τελευταία φορά, κι’  Ιτσι ή αίδη- 
μοσύνη της δέν θά έπληγώνβτο πολύ.

Έντύθηκβ λοιχόν Ινα άχόγβμα μετά τό φαΐ 
κι'έβγήκβ είς άναζήτησιν γιατροί. Καθώς Ανέ
βαινε τήν όδόν Ζήνωνος, β ίδ ε  στήν πόρτα ένός 
ψηλού σπιτιού τήν έπιγραφή:

Β ασίλειος Σ τρεπ τόκ οκ ος
Ιατρός δερματικών νοσημάτων 

’Επισκέψεις 3—6 μ. μ. (Π ρώτον πάτωμά) 
Δίχως νά χάνη καιρό, μπήκε,' άνέβηκε τή 

σκάλα κι’ έσήμανε, συγκεκινημένη, στήν πρώτη 
χόρτα πού βρήκε μπροστά της.

"Ενας άνδρας, νέος άκόμη, τής άνοιξε.
— Γιατρέ, άρχισε, υποφέρω φρικτά...
—Ά π ό  πόσον καιρό, κυρία;
—Μιά βδομάδα τώρα... Δέ μχορώ νά ησυ

χάσω, νά κοιμηθώ...
—Κανένα άπόστημα θά είνε.
— Ακριβώς. Καί τό χειρότερο εΐ<β πού δέ 

μπορώ οϋτβ νά καθήσωΐ
— Μπά! μπΐ! Ικαμβ ό γιατρός ξύνων τή μύ

τη έξ άμηχανίας. Δέ μπορείτε νά καθήσετε;
—Καθόλου!
—Έ ν τ ο ια ύ τ η  π 3 ρ ιπ τ ώ σ ε ι χ ρ έ π ε ι  νά σ ά ς  

σ χ ίσ »  ά μ έ σ ω ς  α ύ τ ό  τό  ά χ ό σ τ η μ α .
—Δέ θά πονέσω πολύ, γιατρέ;
— Μή φοβάσθε, κυρία, θά  κάμω μιά τοπ ,· 

κή άναισθησία... Ά λλά γιά νά τό Ιδώ.
Ά μ έσω ς ή κυρί ι Ντροπ ιλούδη, καταχόκινη 

άπό ντροπή, άνεσήκωσβ τή φούστα της καί ά- 
π ?χάλυψε στά θαυμαστικά βλέμματα τοΰ για
τρού δύο υπέροχα ήμισφαίρια, χιονώδους λευ- 
κό^ητος, όχου π ιρά τήν γραμμήν τοΰ ισημε
ρινού Ινας μικροσκοπικός Βεζούβιος έν έκ- 
κρήξει διεχρίνετο.

—Λοιπόν, γιατρέ, τί λέτβ;
—Λέγω, κυρία, άπήντησε ψύχραιμα ό για

τρός, δτι πρέπ-ι ν* άποταθήτε σ* Ιναν δερμα
τολόγο... Κάθεται άχριβώ ; βνας στό κάτω π ί- 
τωμσ, στό ισόγειο... γιατί έγώ είμαι οδοντοΐα- 
τρόί. . . .

Ή  κυρία Ντροπ ιλούδη ακόμα τό φυσα και 
δέν «ουώνει. ________________ Μ· ΣΤΗΡΙΟΙ

Αί ίδέαι σας, οί πόθοι σας, τά συναι
σθήματα σας θά κερδίσουν πολύ άπό τήν 
παοακολοΰθησιν

THI1ΙΙΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΗΙ ,
ποί) αρχίζει άπό τής προσεχούς εβδομά- 
δος f) <'ScfaIga>.
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Δύο τρεις άναγνώσται μοΰ έστειλαν ποιή
ματα δια τήν καταστραφείσαν Σμύρνην. Καί 
τά μέν οταλέντα δέν ήσαν λογοτεχνικώς άξια 
λόγου. 'Οπωσδήποτε, άτεχνος μέν, ειλικρινής 
όμως εκφρασις τοΰ πόνου των μοϋ έκαμεν έν- 
τύπωσιν διά τό αίσθημα τής έπικαιρότητος 
ποΰ τήν έν έπνευσε. Προκειμένου δέ π3ρί έφη- 
μερίδων καί περιοδικών ή έπικαιρότης είνε τό 
πολυτιμώτερον στοιχβϊον.

Τοϋτο δ ’ άκριβώς μοϋ Ιδωκε τήν άφορμήν 
νά σκεφθώ «ερί προκηρύξεως ένός έπικαίρου 
φιλολογικού διαγωνισμού.

Ή  «Σφαίρα» άπό τής άρχής τής έκδόσεώς 
της είχεν εγκαινιάσω, έπιτυχώς δέ, τήν διεξα
γωγήν τέτοιων διαγωνισμών, διά ιών οποίων 
πολλοί νέοι εΰρον ένθάρρυνσιν είς τήν φιλο
λογικήν των έπίδοσιν.

"Αλλά νά: ήλθαν τά άλλα πβριοδικά, τά ό 
ποια ά «ό  συστήματος Αντιγράφουν τήν «Σφαί
ραν» καί έμιμήθησαν τούς διαγωνισμούς της 
αυτούς. ’Αποτέλεσμα: γελοιοποίησις τών φιλο
λογικών διαγωνισμάτων, ένεκα τοϋ τρόπου 
καθ ' όν διεξήγοντο, καί τών Ανοήιων έργων 
ποΰ έβραβεύοντο.

Κι’ ετσι εΰρέθην είς τήν Ανάγκην νά κάμω 
μίαν «ροσωρινήν διακοπήν.

Τώρα, τά εξυπνότατα αύτά περιοδικά έπαυ
σαν νά μαςμιμοϋνται τήν σ ’ αύτό διότι άσχο 
λοϋνται μετά ζήλου είς τήν αντιγραφήν τών 
δημοψηφισμάτων της. Και τό γεγονός, άντί 
νά μέ στενόχωρη, μοϋ παρέχει τήν εύχάριστον 
ευκαιρίαν να έπανέλθω είς τούς άγαπητού; 
μου φιλολογικούς διαγωνισμούς.

Σήμερα δέ προκηρύσσω ένα ποιητικόν τέ
τοιον με θέμα τήν σύνθεσιν έ ν ό ς  ε λ ε 
γ ε ί ο υ  «  ρ ό ς τ ή ν  Σ μ ύ ρ ν η ν .

'Υποθέτω ότι όλοι θ ’ άντιλαμβάνωνται τήν 
σημασίαν τής λέξεως έ/.εγεΐον. Είνβ μία θλι
βερά ώδή, ενα είδος έπααφίου, ένα ποίημα 
κλαΐον svu χαμόν. Κανείτ δέ χαμός δέν αξίζει 
νά θρηνηθή άπό τούς Έλληνας, όσον ό άφα- 
νισμός τής γραφικής, τής ποιητικής, τής φη
μισμένης διά τήν τοποθεσίαν της, δια τήν 
καλλονήν τών γυναικών της, διά τόν πλούτον 
της πολιτείας, είς τάς αρτηρίας τής όποιας 
έσφυζε μέχρι τής χθές τό έλληνικόν αίμα καί 
επαλλεν ή ελληνική καρδιά.

Λοιπόν άπό τάς άναγνωστρίας καί τούς άνα
γνώστας ζητώ ενα ποίημα διά τήν άπολβσθεΐ- 
σαν Σμύρνην.

Δέν θέτω  κανένα περιορισμόν. Μόνον τό 
ποίημα νά μήν ΐπερβαίνη τούς 20 στίχους.

Προθεσμία Αποστολής μέχρι τής ΙΟης’Οκτω- 
βρίον.

Τά τρία καλλίτερα Οά βραβευθοϋν διά β ι
βλίων 50, 25 καί 15 δραχμών.

Δικαίωμα συμμετοχής . . . ούδέν.

Θά δημοσιευθοϋν, κ. Κ. Τρουκίδη. Τά φϋλλα 
έστάλησαν.
Θά δημοσιευθούν τά δύο κ. Μ. Γιαννάτε, δι
ότι τό τρίτον εί»ε κάπως παρακαιρον.

Θά δημοσιευθη κ. Ν. Μαύρα.
Δείχνουν μεγάλη αίσθαντικότητα τά «οιή- 

ματά σας, δεσποινίς Δομνίκη Ζαδέ. Παρετή- 
ρησα όμως ότι θυσιάζετε τή φόρμα στήν έν- 
voiu. Συνδυάζετε «ολύ λεπτές φράσεις, άλλά 
παραμελείτε τήν προσωδίαν. Πολλοί στίχοι 
είνβ κακόηχοι άπό χασμωδίας κλπ. Ά ν  έπροσέ 
χατε καί τήν εξωτερικήν έμφάνισίν των, τά 
ποιήματα σας θά ήσαν πολύ καλά; Σιεΐλτε 
τό άλλο πού μοϋ λέτε καί άν δέν εΐνε προσω
πικόν θά δημοσιευθή.

Καλή παρατηρητικό της καί λιτή ή φράσις 
στό πεζογράφημά σας, κ. Ξενιτευμένε, άλλά τό 
θέμα πολύ άχλό καί κοινό.

Χωρίς ούσίαν, κ. Μ. Άνθέμη.
Πολλά λάθη στό στίχο κοί όχι καθαρά στήν 

έννοιαν, κ. Γ . Κατσούλη.
Δέν βρίσκω τίποτε εξαιρετικόν ο ’ αύτέ; τής 

πρόζες σας κ. Γ . Άρμένη. Πολλές κοινοτοπίες. 
Βασανΐοτε λιγάκι τή φανταβία σας νά βρή 
κάτι χιό ζουμερό. Καί οί προηγούμενες δίν 
έδημοσιεύθησαν. Τής δυόμισι δραχμές τής δι
αθέτω στό δημοψήφισμα.

Ά φ οϋ  ήσαν Αντιγραφή, μή μοϋ ξαναστέλ- 
λετε άλλα, κ. Γ . Βόμβα.

Δέν εΐνε καθόλου καλά τά εργα σας, κ. κ. Β. 
Φαινέκο, Δ . Κωνσταντινίδη, Β. Βάσβο, ’Αν. 
Κ. Κ.,’Α. Ζώντος καί Έ . Μαυρομμάτη. Πρέπει 
νά έχετε ύ « ' όψει σας ότι δέν είνε «ολύ εύκο
λο νά γραφώ ένα «οίημα ή ένα «εζογράφημο, 
«ροαχαιτοϋνται δέ καί κά«οια στοιχεία λογο
τεχνικής μορφώσβως.

Μεγάλο, κ. Γιάντε. Μχορούσατε νά γράφετε

σέ μιά γωνίτσα ολόκληρο τ' όνομά σας, κ. θ . 
Δρο-ος.

Μή στέλλετε γράμματα χωρίς πραγματικόν 
όνομα ή εργα μεγαλείτεja  τοΰ ένός τρίτου τή ; 
στήλης, διότι οΰτε κάν τά διαβάζω.

‘ Ελήφθησαν, δίς Βίνα Γεωργιάδου, κύριοι 
Ά .  Μπαΐρακτάρη, Β. Σακελλίων, Γ. Σ κόρδα - 
λέ, Λ. Σταθόπουλε.

Καλή, άλλ” άνεψίρμοσιος πρακτικώς ή πρό 
τασίς σας ν. Φ. Καλογερόπουλε. Εΐνε τόσοι 
πολλοί, δυιιτυχώς, ώστε δέν βρίσκεται άκρη, 
θά έδημιουργοϋνιο δέ παράχονα.

Διεβιβάσθη είς τόν κ. Romeo, δίς Χαμένη 
Ά γά«η .

’Ενθουσιώδη τά πρώτα γράμματα τών άνα- 
γνωσιών «ού ζητοΰν τό βιβλίον τοΰ όσιωτά· 
του ημών Πατρός Άγκαθαγγέλου. "Ετσι υπάρ
χει ελπίς νά ρουχισθή ό φουκορεύς!

TO AEVTEPCN ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΗΜ ΟΨ ΗφΙΣ Μ Α Τ ρχ

ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΘΕΛΕΤΕ —
 ΝΑ ΔΟΟΗ Η ΠΡΟΙΚΑ ;

'Η  ψηφοφορία αρχίζει ζωηρεύβ σημαντικά· 
Αύιην ιήν έ^δομυιύα ψήφους καί ψηφοδέλ

τια έσ τ ε ιλ α ν 'Υ π έ ρ  τής δίδος Μιστεγκέτ, αί 
κυρίαι, δίδες καί κύριοι Νίνα Ζερβουδακη, 
Ζωή Νικολνΐδου, Δ<δώ Σαβαΐδου. Νιχολάου 
Ζοχάρωφ, Τώνης Νεγςεπό>της ψηφοδέλτια 
103 έν συιόλφ, ή δίς Ε. Σαββοπούλου 6, ό κ. 
Φ. Ζάγκος 1.

'Υπέρ τής δίδος Όνε'ρεμένη Λευτεριά, I. 
Καχετανάκης 10, Γωγώ Χριοτογεώργον, Δ. 
Μ«αγλανέας, Γ . Πετρακόπουλος, Ί .  Ά νυ φ αν-' 
τάκης, Γ. Σ  μωσις, Ν. Οικονόμου άνά 1.

Ύ πέρ τής δίδος Κόρης τών Κυμάτων, Ί .  
Κουβέλης 5, Π. Κ ωισιαντίιου, Γ . βωνσταντι- 
νίδης καί Ν. Παπαληθε ο «άνά 2, Γ. Γιαννό- 
πουλος, Β. Άγοδάκος, Ποπη Άντωνάρου, Κ. 
Ποπαγεωργιάδης, Ν. Ρουμελιώτης, Δ. Βαλσά- 
μου, Ά  Ξυνόρης, Θ. Πετρόπουλος, Κ. Βέ- 
κιος, Δ. Ρουισχέλης, I. Κανιάτζης, Μ. Στρίγ- 
κος, Ά .  Μοκρής, Φ. Ζάγκας, X . Κουρκουλέας 
άνά 1.

Ύ π?ρ τής δίδος Γλυκοματοίσσ, Ν. Στεφά- 
νοβιτς 50, ΙΙαλμυρα Δηαητριάδου 5, Μπέμπη 
Νικολάου 4.

Ύ πέρ τής δίδ ς Βασίλισσα τών ’Ανθέων, 
Ά νναΔαμ αλά 3, Δ. Καλήί, Ά ννα  Ψορουδάκη 
άνά 2, Γ. Βασιλείου, Β. Ψαρουδάκης, Ναυτο- 
χωροφόλαξ, Μ. Χητσινάς, Φ. Ζάγκας, Γ. Ρο- 
ρά*ης, Θ. Κριθάρης, Ε. Μπαΐλας, Κ. Κοντσε- 
ρίλος, Ά .  Μπηθαμήτρος, Ά .  Ροΰσσος, Ά .  
Ά νκαθέρη; άνά 1. (Καθαρά, παρακαλώ, νά 
γράφωνται τά όϊόμ·ιτα στά ψηφοδέλτια).

Ύ πέρ τή ; διδος Νανσιχάο, Τίνα Ποταμιά- 
νου 1.

Ύ πέρ τής δίδος Μβνεξεδένιο Μπαυχετάκι, 
Κ. Μουστρούλης 1.

Ο ΰ :ω , αί υποψήφιοι, μεταξύ τών οποίοι» 
διεξάγεται ή ψηφοφορία, έχουν λόβει μέχρι 
τοϋδε τάς εξής ψήφους :

Ψευδώνυμα υποψηφίων ψηφοδ. Ψήφοι

1 Γλυκοματοΰσα, . . . . . .
Θεσσαλονίκη

39

2 Σενέλχ)................................
Σμύρνη

4 18

3 Κόρη τών Κυμάτων . . . 
Αίγιον

45 37

4 Βασίλισσα τών ‘ Αν&ίων. . 79 16
ΓΙόροϋ

5 Μ ιστεγκέτ.........................
Σμύρνη

112 3

6 Papillon ..............................
Άΐδίνιον

7 Brunette............................
Ή οάκλειον (Κρήτης)

8 ‘ Ονειρεμένη Λευτεριά . . . 
Κωι σταντινοΰχολις

12

9 Μενεξεδένιο Μπουχβτάκι . 
Άθήναι

3

10 Σαμιώτικο ’ Αστέρι . . . .  
Σάμος

3 3

11 Ναυσικάα...........................
Κέρκυρα

’Επαναλαμβάνω, ότι, πρός άποτροχήν κατα- 
στρατηγήσεων, έκ τοΰ όλου άριθμοϋ τών ψή
φων ποΰ θά συγκεντρώσω τελικώς έκάστη τών 
υποψηφίων, δέον τό ήμισυ τούλάχιστον νάείνε 
είς ψηφβδέλτια. ’Εν περιπτώσει δέ ίσοψηφίας, 
οί δύο προίκες θά δοθούν είς έκείνας πού θα 
έχουν συγκεντρώσει μεγαλείτερον άριβμόν ψη
φοδελτίων.

Παρακαλεΐται αί εκ Μικρασίας υποψή
φιος δεσχοινίς Papillon  ( ’Αταλάντη Ά ν τω - 
νιάδου) ή οί γνωρίζοντες τί περί τής τύχης

Σ α μ ι ώ τ ι κ ο  " Α σ τ έ ρ ι  (Ικ  Σ άμ ον )
αύτής, vu μέ ιίδιποιι,οουν δια ία  fcaiouca»- 
τά τής έξακολουθήοεας τής ctp μετοχής της 
είς τό δημοψή φισμα.

‘ Επίσης πορακολοΐνιαι οί δ ε ίπ ο ιίίε ς  Νου- 
σιχάα και Papillon  id μοϋ οτείλίυν νέος κα
θαρής φωτογςοφίας των.

ΑΙ Ϊ1Ρ01ΚΕΣ
Μέχρι τής παρελθούοης ί βδ< μί £cς είχε- 

συναχΟή ποσον 5499 δραχμών.
Τό έκ τών 50λέπκον iu  ίπ οία  συνοδεύουν 

τάς ψήφους και τά ψηφοδέλτι.» τής παρούσης 
έβδομαΟος ποσόν άιέρ;αται ιίς δρ. 103.50.

Είς ταύιας δέον νά π^οσιεθοϋν καί δρ. 2.50· 
τάς όποιας εισφέρει ό λ. Γ ιά η η ς Άρμέ>ης διά 
τήν προίχο.

Συνεπώς τί> σύνολον συ(ΐποσοϋται μέχρι 
τούδε είς δραχμάς 5.605.

’Εκ τοϋ ποσοϋ τό όχοΐον θά συγκεντρωθώ 
μέχρι τέλους, θά δοθούν, ώς έγροψα ήδη, δύο 
προίκες. "Ητοι μιά έκ πέντε χιλιάδων δραχ
μών είς τήν πρώτην νικήτριαν, καί ό,τι πε- 
ρισσέψη είς τήν δευτέραν.

Δέον νά σημειωθή ότι έντός πέντε εβδομάδων- 
άπό σήμερον τό δημοψήφισμα θά λήξχι όρι- 
στικώς. 'Επομένως οί θέλοντες νά ψηφίσουν 
δέν πρέπει ν’ άογοχοροΰν.

0 Α ΡΧ ΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ

□  Τ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Μ Ο Υ  □
Θέλω νά ο ’ άγαπώ, να σ ’ άγαπώ σάν πρώτα., 

Μα, όπως σιγοοβύνει μιά δυνατή φωτιά καί 
τρεμουλιαζει μόνη στή στάχτη μια σπίθα χλω
μή, έτίΐ κι’ ή Ουνατη άγαπη ποΰχα στήν καρ- 
δια μια φορά για οένα σβύοτηκε κι’ άχνοφω- 
τάει τώρα μοναχα μιά τόοη δα σπιθοϋλα τής 
περασμένης άγαπης μας.
_ Δός μου τά γράμματα πού σουατελνα τότε, 
άν θέλης νά ο ’ άγαπώ οάν πρώτα .

Θά τα ξαναδιαβάσω, κι’ ώς τό μαραμένο Αν · 
θάκι «ού λίγο φώς ζητεΐ καί λίγο νερό γιά 
νά ξαναζήσυ, όμοια κι’ ή οπίθα τής άγάπης, 
μου θά φουντώσω ξανά κοντά σιήν πυρή φλό
γα η  ού κλειοϋσαν τότε τά γράμματά μον. Κι* 
ισως έτσι ξαναζωντανέψω ή πρωτινή μου άγά
πη γιά σένα, γιατί θέίιΐυ πάντα νά ο ’ άγαπώ, 
σάν πρώτα, ά^οπημένε μον.

28) 8) 22 Α ϋ ρ α .  Δ ε ι λ ι ν ό  Ρ
Α Ν Ο Ι Β Ι Α , Τ Ι Κ Ο

Μέσα οτό δάσο πού ϋφαναν
ίσκιους τα νέα κλωνάρια 

κι απλωσεν άχαλά χαλί
Χώμα ή πρασινάδα, 

θά κάτσω νά σέ καρτερώ
ταχειά τό βράδυ βράδυ, 

σαν θά περνάς, κι ρδούλα μου
/-it, , .  Υΐά τή βρύση,

φιλί ανοιξιάτικο
άπ' τά χείλια σου νά πάρω,, 

μες στά φιλιά τής άνοιξις,
στήν άνθισμένη πλόσι, 

μες οτάηδονολαλήματα
καί στών άνθών τό μΰρο, 

μες οταγεριοϋ τ' άνάσασμα
πού σμίγουν μέ λαχτάρα 

ϊά  φύλλα τής βελανιδιάς
μέ τοΰ έλατου τά φϋλλα 

και σιγοκοβεντιάζβυνε
και λεν γιά τής αγάπες 

Αμαλιάς Γ.  Γ  ε ρ ο ν τ ό τ ι ο ν λ ο ς : -

— 3 0  λεπτά ή λέξις δι ’  ολονς.
— Διά τάς νπο ΰνρΐδα δημοσιεύοεις διεν&ννατΒ 
τάς απαντήσεις οας είς τά γραφεία μας.

«Θαλααοο •.άτριδα», Βολον. Δέχεσθε άλληλο
γραφίαν μέ ενα νέον, "Ελληνα, έν Αύσιραλία 
διομένοντα. Γράψατε « 'irrm Zatos^Box o i  P. 
Ό. Gayndah Queensland Australia.

—Δβκαοχταετίς μορφιοαένη δεσποινίς, άντ- 
αλλάσσει c.p. καί έχ στολάς, μέ εύμορφους, 
μορφωμένους νέους, ολοκλήρου τής Ελλάδος 
καί δή Μεσσηνίας καί Κορινθίας. Γράψατε 
♦ Γαρδένια» Ά ρ γος .

—Αγαπημένε μου Νίκο,διατί δέν γράφετε j  
'Εξέλειπεν κάθβ αίσθημα ; ’Αναμένω μέσω 
«Σφαίρας» «Ξανθή Χωργιαιτοποΰλα»

— Παρακαλώ εύγβνώς. άναγνώστας καί άνα- 
γνωστρίας, έάν γνωρίζουν διεύθυνσίν « Μάνου 
Γκολντήνη» νά μέ πληροφορήσουν. 'Επιφυ
λάσσομαι άνταπόδοσιν εύ·/νωμοσύνης, «Χ λω 
μή Σελήνη»

—Δίδες "Αλτ ! Έπ^νελθών έκ μετώπου, κα
τόπιν απουσίας 4 έτών, Αλληλογραφώ μέ δίδας 
καλών οικογενειών άνεξορτήτως φυλής καί 
θρησκεύματος, έτών 18 -22. Σκοπός ά/νής φ ι
λίας, Προτιμώνται Α θηνώ ν, ΙΙειραιώς, Βόλου, 
Χαλκίδος, Πατρών, Καλαμών καί Κυπαρισσίας 
Ψευδώνυμα άποκλείονται. Γράψατε « 0 .  Μ.» 
Θυρίς 103 Γραφεία «Σφαίρας·.

— Δίδες Ά λ τ  ! Εισερχόμενος διά πρώτην φο
ράν ατό κομψό σαλονάκι τής «Σφαίρας» Αντ
αλλάσσω c. p. καί έπιστολάς ‘ Ελληνιστί καί 
Γαλλιβιί μέ δίδας μορφωμένας εως 19 έτών. 
Προτιμώνται ’Αθηνών, Κερκύρας, Θεσ)νίκης, 
Κων)πόλεως, 40 ’Εκκλησιών καί Λαρίσοης. 
Γράψατε « ‘Αμόριο» p.r. Ραζάνην.

— Κάκιαν Κωνσταντινίδου Σ. "Εμαθα άψί· 
χθητε ένταϋθα. ‘Αφίχθην καί γώ. Σάς παρα
καλώ γνωρίσατε σύσιασίν σας. Γράψατε «Γ.Κ .» 
Φυρίς 29 γραφεία «Σφαίρας».

— « ‘Ερικέτην Π.» ’Αφίχθην Αθήνας, θέλετε 
έξακολουθήσωμεν άλληλογραφίαν ; Γράψατε 
«Γιάννην Παρίσην» ρ. »*. ’Αθήνας.
—Παρακαλεΐται πας ό γνωρίζων ποϋ εύρίσκε- 
ται ό στρατιώτης «Ρομπουλάκης Γρηγόριος» 
νά είδο^οιήσο τόν «Νικόλαον Κλάψη» Λεαιφ. 
Σωκράτους 62. Πειραιά.

— Αίτώ Αλληλογραφίαν μέ όλα τά κορίτσια 
τής ‘ Ελλάδος, ίδίως ’Αθηνών, Πειραιώς. Γρά
ψατε «Γ ρη /. Μηνογιάννην» p.r. Ά θήναι.

—Στήν Ά δελφή μου «Ίουλιέττα». Ύ στερ ’ 
άπό τή λαιλαπώδη αύτή κατασιροφή μας κα
θισμένος στή ρίζ« μιάς μαδημένης μυγδαλιάς, 
γράφ a μαζύ μέ τκς έκθέσεις τών πε«ραγμένων 
μας καί λίγες λέξεις στούς προσφιλείς μου. 
Γράψε μιυ στή διευθυνσί σου. Ανησυχώ. «I. 
Α. Σκουλούδης» άνθίβτής 62 Χ αρ. Τρικούπη 
Α θ ή νας.

—Νέος 19 έιών ζητεί άλληλογραφίαν μέ δί
δας καλών οικογενειών. Προτιμώνται Βόλου, 
Α θηνώ ν, Λαρίσσης καί Θβσ]νίκης. Σκοπός Ιε
ρός. Γράψατ* « ’Ανθισμένην Γαρδβνιαν» ρ.ΐ’. 
Βόλον.

—Διά πρώτην φοράν εισερχόμενη είς τό 
κομψόν σαλονάκι τής «Σφαίρας, αίτώ άλληλο
γραφίαν μέ Γυμνασιόχαιδας, «ροτιμώνται ’Α 
θηνών. —Μικρά Παιχνιδιάρα.

—Σ. Κ. (Καίτην) Α θήνας. Φροντίσατε «α - 
ραλάβητε έπιστολήν. Σιωπή σου άχαρακτήρι- 
στος (έκείνος «ου  I. " r 3

— ’Αλληλογραφώ μέ μορφωμένας δεσποινί
δας. Σκοπός ιερός, «Μοοχομάγκα» P.R. Χανιά.

— Ποιά δέν Αγαπά καί δέ» Ανταγαπάται; 
Ά ς  γράψη «Τάκην» P . R. Χανιά. Είς τήν 
πρώτην πιϋ θά τοΰ γράψη, θά χαρίση τήν 
φωτογραφίαν του.

— 'Επιθυμώ γνωριμίαν, μέ όμορφα κορί
τσια ’ Αθηνών, Πειραιώς, Βόλου. Σκοπός έντι
μος. Γράψατε : Γ . Χαντζηδημητρίου ,Ρ . R. 
'Εσωτερικού Άθήναι. h «®j

— Έρυθράν. ’Εξακολουθώ νά περιμένω έπι- 
στ)λήν. A. Α. Θυ^ίς 2 Γραφ. «Σφαίρας».

— Δ. Ζ.-Οδτε έπιστολήν μέ διεύθυνσίν σας 
έλαβα, οΰτβ σάς διεβίβασα ίδικήν μου διά τρί
του.-«"Εσπερος».

— Κερκυραΐοι, εΐνε ίποχρέωσις τιμής νά 
ψηφίσωμεν όλοι τήν συμπολίτιδά μας δεσποι
νίδα Ναυ3ΐκάαν ή όποία συμμετέχει είς τό 
δημοψήφισμα τής «Σφ αίρας». Μ ονρε«ός.

— Ανώνυμον επιστολογράφον μου. Γιατί, μι
κρούλα, νά έξεγερθής τόσον έναντίον μ ο υ ; 
Πολύ πρόωρα εχεις σοβαρευθή καί θέλεις νά 
κάμη; τήν πρακτικήν, νομίζουσα ότι αύτό έ
π βάλλουν αί οημεριναί άντιλήψεις. "Ο tav ό
μως μεγαλώσω; αρκετά θ ’ άντιληφθή; πόσον 
κίνή θά σοΰ φανή ή ζωή άν δέν «χας άγα«ή- 
ση. Σοϋ εύχομαι νά μή δοκιμάσκς αύτήν τήν 
πίκραν, διότι θά μέ θυμηθεί- Μή άπ ιτάσα', 
•ή π=ζή ζωή δέν είνε είς θέοιν νά μάς προσ-

φέρη καμμίαν εύτυχίαν. Μόνον ή Αγάπη, ή ό- > 
ποία μάς μεταρσιώνει Απάνω άπό τήν π3ζήν 
ι,ωήν είς τούς κόσμους τοΰ όνείρον, δύναται 
ν ι.μάς χαρίση τόν άνώτατον βαθμόν τής χα
ράς πού έχει δοθή ά*ό τής μοίρας είς τόν άν
θρωπον νά γευθη. Δυστυχής έκείνος πού δέν 
ή/άπησε. — Νόραν, Χρυσόξανθον Ά τθ ίδα , 
Βαλκυρίαν. Ά «ή ντησα .— Δ. P.. ’Από μέρους 
μου καμμία Αντίρρησις. Κλανσίγελως Γραφεία 
«Σφαίρας».

—Ψηφίστε όλοι τήν ώριίαν Κωνταντινουπο- 
λίτισσα « ΟΝΕΙΡΕΥΜ ϋΝΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ » — 
Τάσος.

— Θέλω νά γνωρισθώ μόνον μέ μοδιστροΰ- 
λες γιά νά μοΰ κεντήσουν τήν καρδούλα μέ τό 
βελονάκι τής άγάπης. Παραπονιάρικο Θυρίς 
128 γραφεία «Σφαίρας».

—Σοβαρός νέος, μέ καλήν έργασίαν, ζητεΐ 
νά γνωρισθή μέ κυρίαν άπηλλαγμένην οικογε
νειακών υποχρεώσεων ή χήραν, νόοτιμην, όχι 
παχεΐαν καί ό«ωσδήποτε μορ^ωμένην πρός 
συμβίωσιν. ’Απαραίτητος όρος νά είνβ νοικο
κυρά καί φρόνιμη. Είμαι εις θέσιν νά τής έ- 
ξασφαλίσω βίον ανετον καί ήσυχο·»·. Άπευθυν- 
τέον 'Ορφανός, θυρίς 151 γραφεία «Σφαίρας»

— Βορδάτε πεζοδρόμια γιά νά περάσουμε.
Ή  μαύρη καί καταχθόνιο: συμμορία, ίδρυθεΐ- 
σα ύπό άναγνωστών τής «Σφαίρας» ύπό τήν 
επωνυμίαν ή «Μαύρη Μάσκα», κηρύσσει Αμεί- 
λικτον πόλεμον κατά πάσης άλλης συμμορίας 
ναί προκαλεΐ είς άποκάλυψιν. Έ ξ  ονόματος 
τής συμμορίας, ό γρ ιμματεύς «Μ αΰρο; Κα- 
βαλλάρης».

—Ν εορό; μαθητής αίτεΐ άλληλογραφίαν μέ 
δ ’σποινίδας πανταχόθεν κάτω τών 17 έτών, 
είς δευτέραν αποκαλύπτεται, γράψατε : « Ά ν 
θος τοΰ λειμώνος» P . R. Ναύπλιον.

—Μία ψυχή ζητεί νά μοιράζομαι μαζύ της 
/ύπη καί χαρά. Θά τήν βρώ τάχα ; «Έ λπί- 
'Com. Άεροπλοία Θεσσαλονίκης».

Νέαι και νέοι ποϋ αλληλογραφείτε, 
παρακολουθήσατε άπό τοϋ προσεχοϋς 

φΰλλου τής «Σφαίρας»
, ΜΙΑΝ ΑΙ ΣΘΗΜΑΤΙΚΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ
ή όποία πολύ θά σάς άρέστ) καί θά σάς 
συγκινήση και θά σάς έμπνευση.

Άντηλλάγη μεταξύ μιάς Σμυρνιάς, ευ
ρισκόμενης ήδη έν Άθήναις, μετά ένός 
’Αθηναίου, αναγνωστών άμφοτέρων τής 
«Σφαίρας».

Σ Τ Η Λ Η  ΔΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Α Σ
Ό  κ. Έ . Μωρέλας, έ < Καρατασίου Σμύρνης 

ζητεΐ πληροφορίας περί τής οίκογενβίας του 
καί τών οίκογενειών Σπύρου Βλάχου κοί Λάμ
πρου Σωκράτους. Πληροφορίαι είς τά γρα 
φεία μας.

— Ό  κ. Μ. Τσορβαδέλης έκ Σμύρνης ζητεί 
τήν οίκογένειάν του καί τάς οίκογενείας Λου
κά Τσορβαδέλη καί Παλτά Γεωργίου. Ξενοδο- 
χείον «Σέρραι» Σοφοκλέους 20 Άθήναι.

— Ή  δεσποινίς Χαρίκλεια Άναγνωστοπού- 
λου ζητεΐ πληροφορίας περί τής τύχης τοϋ 
έ< Κρήτης χωροφύίακος Διοικητηρίου Σμύρ
νης Ευαγγέλου Κατσουλάκη. Παρακαλεΐται 
όστις γνωρίζει περί αύτοΰ νά γράψη στή διεύ- 
θυνσιν τής «Σφαίρας>.

— Ζητείται πρόσφυξ ή προσφυγοπούλα κά
τοχος ξένων γλωσσών διά μεταφραστικός ερ
γασίας. Πληροφορίαι είς τά γραφεία τής 
«Σφαίρας».

—Ζητούνται δύο μικρά κοριτσάκια, προσ
φυγόπουλα όχι άνω τών 12 έτών, διά ν’ άνα- 
λάβουν άμέσως υπηρεσίαν είς οίκογέιειαν.Πλη- 
ροφορίαι είς τά γραφεία μας.

— Ζητείται μικοός διά τήν υπηρεσίαν τών 
γραφείων μας. Π^οτιμάται προσφυγόπουλο.

Ε Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α : β
«Γσρδένια», «Ανθισμένη Γαρδένια», «Τά- 

κης», «Μαύρος Καβαλλάρης», « ’Ορφανός», 
«Παραπονιάρικο».

Κ Γ Ρ Α . Μ Μ Α . Τ Ο Θ Υ Ρ > Ι Δ Ε Σ 3 a
’Ενοίκιασαν γρα μματοθυρίδας. Γ . Κ. Θυ

ρίς 29.

% Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η  Μ~ Α Τ Α  if]
Ν.  Κ α σ κ α ν τ ά μ η ν .  Γιά κάθε λέξι 

30 λε«τά. Σάς έγράψαμεν καί ταχυδροιιικώς.
Ένεγράφησαν σννδρομηταί Έλεν. Γούσιου, 

Α. Μπεζαντάκος, Έ λευθ. Οικονόμου, Ζ. Ζα
χαρίας, Σ. Γεωργακόπουλος. Ν. Μανιώτης, Ί .  
Καρσβσσίλης. Ά νδρ. Λαμπρόπουλος.

Ξ ε ν ι τ ε υ μ έ ν ο ν .  Γ ε ρ μ α ν ί α  ν.— 
Χαρακτήρ άπλός, άφελής, άδολος. Μυαλό άρ- 
•χετα θετικό, γοϋστο όχι πολύ άνεπτυγμένο 
άλλ'υγιές, χωρίς Αρρωστιάρικες τάσεις τής έ· 
ποχή; καί χωρίς άκριτες φαντασιοπληξίες·.

Η ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ
----------------  -=ο-ο ------
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ Α ΓΚ Α0ΑΓΓΕΛ Ο Υ
Ένεγράφησαν σριδρομηταί διά τήν Ικδο- 

δοσιν τοϋ «Άγκαθαγγέλου» οί δίδες Φ.όφη, 
Μαίρη Άντωνάκτ . Ταοία Λίτσου, Λευκή, και 
οί κ. κ. Κ. Σαράβας, Γ . Σκορδαλος, Δ. Καρμα- 
ζόπονλοε, Ν. Άποστολίδης, Σ . Τρίκος, Β. Ρε- 
τάλης, X . Ροπανάς, Δ. Μάνος, Κ. Ζιμχέλης, 
Φ. Λαρδης, Κ. Καρακατσάνης, Ρ. Τρωγιάνος, 
Ν. Λαμπαδάριος, Σ. Ζ ιβέρδας, Σ . Έ π.σχό- 
χου καί Ν. Λάμπρος.

Περιθάλψατε 
τον δτρηρόν καί αγαπητόν σας

ΑΓΚΑΘΑΓΓΕΛΟΝ 
στέλλοντες είς τά γραφεία μας  

Μ ΙΑΝ  ΔΡΑΧΜ ΗΝ  
διά νά λάβετε τάς 

ε π ι κ ά ρ ρ ο ν ς  ο μ ι λ ί α ς  τ ο υ .  
π ον  εχδίόονται εντός όλίγον είς βιβλίον.

ΗΕΝΑΙ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε ΙΣ

Γιατί τό γέλχο κι* ή χαρά 
νά φύγουν Από μένα;
Γιατί πάντα τά μάτια μου 
νά εΐνε δακρυσμένα;
Γιατί όλο κελάδημα 
νάκώ μόνο τοΰ Γκιώνη;
Γιατί γιά μ* δέν κελαδεί 
ποτέ, «οτέ, τάηδόνι;
Γιατί σάν νιός κι’ έγώ, Γιατί 
νά μή νοιώσω εύτυχία;
Γιατί ναμαι.. Απόκληρος... 
ποιά είναι ή αιτία;;

Ί  έμενη — Αύγουστος—1922.
Ντΐνος Μανιώτης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝ ΑΙ
Προμηθεύεσθβ τά Καλλιτεχνικά σας είδη, 

είς τό Πρώτον Είδικόν Καλλιτεχνικόν Κατά
στημα Μάνεση καί Αύγούστη Χαλκοκον- 
δύλη 26 Α.

Τιμαί Καλλιτεχνικοί. Ά «οστολαί ταχυδρο- 
μικώς χαντοϋ. Ζητήσατε τιμοκατάλογον.

ΧΑΡΤΟΠΠΛΕΙΟΝ Κ . Γ. Ρ Α Ζ Η
ίδρι,θίν τφ 1889 

Σταδίου 46β ‘ Αρσάκειον 'Αϋήναι 
Τά έπ'σκεπτήριά σας καί πάσαν καλλιτεχνι

κήν τυπωτικήν έργασίαν, έκτελεΐτε είς τιμάς ά- 
ουναγωνίστους έν τοΐς Ήλβκτροκινήτοις Τυ- 
πογραφείοις καί Βιβλιοδετείοις μας.

σ,ΞΗΗΗΗΗΗΗΗΗΞΗΗΗΞΗΗΗΗΪΗΗΗΗΞΗσ.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
« S ic p A IP A S :»

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας :
•■Ήρώ και Λέανδρος» μυθιστό

ρημα Σπ. Ποταμιάνου δρ. 5
ι ’ Ιουδηϋ·* μυθιστόρημα Σπ.

Ποταμιάνου » 5
*Τόμος» 2ου έτου; «Σφαίρας» » 20

» 3ου » » » 20
Άποστέλλονται ελεύθερα ταχυ

δρομικών τελών είς τόν έμβάζοντα 
τό άντίτιμον.

0Έ ί5Η 5Ε 5Η 5ϊ!3Ξ 5Η 5Β Ξ Η 5Β ίΞ Η 5Η 5Η 5!Α

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι

Είς τά Ιδιόκτητα Τυπογραφεία 
της «Σφα ίρας» ε>(τελεΐται πασα  
τυπογραφ ική Ιργασία μέ ακρίβειαν 
ηγγνημένην, προ κειμένου περί πο- 

  λνχρώμων εκτυπώσεων.
V φ



Γ
Ε Υ © Υ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Λ

. j

Τ Α Ρ ΑΙΒΑΣΑΚ IΑ 
ΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ1 )

Περδίκω μ' «λί μ’ 
Έ λιεγα, ούρή νερατζοΰ- 

λα μ ', νά μή φκιάκου^ίφέ- 
του κινώργια ροΰχα, ένικα 
ποΰεινε τ ’ άφλότμα φου· 

\χιά. κί λαϋρα οάν τά μά
τια α' τά μαΰρα.

Ίτοΰτους ου κϊψουν- 
τουλαμας λ ’ φοράου τρία 
χρουνάκια μΐ τοΰ συμ»ά- 

I-θειου Α«ανουθιό μ" πάρα
  πάληουσβ οΰ δόλιους ά * ’

τς μπάρες πώχει φάει κί φουβώμαι μήν άρ- 
χίσνε νά πέφτνε άχπάνε μ’ τά κουμμάτια τ π 
τά βαστάου μί χίλια μπαλώματα κΐ μβίνου 
κανιά μέρα ζάρκους στού δρόμου. ΕΤπ* δμους 
νά κάνου άϊπουμουνή δβου νά καλλιτερέψ' ή 
κατάοταο* γιά νά μήν πλιερώσου τούν κούκου 
άηδόν’. Ή  κατάοταο" δμους πάει «ατά  διαολ’ 
κΐ τά πράμματα δσούν πάνε Ακριβαίνουν.

Γιά δαύτου έκανα οΰ μαύρους τού αταυρό μ' 
έζουσα κί τού ζουνάρ* μίνια θλειά παροπα- 
νούλια στήν κλιά μ’ κΐ μπήκα σ ' ένα ραφτά- 
δκου νά Ιδοϋ πώς θά μέ σφάξνε.

— "Εχς κάνα «ράμμα γιρό γιά νά μέ ντΰης, 
ούρέ ; λιέου τ 1 μαστούρα.

— ΈχμΕ, κύργβ, μ" Αποκρίνεται αύτίνους. 
Περάστε παραμέσα. Τί είδους ύφασμα θέλετε; 
Προτιμεΐτε κανένα ντεμισαιζόουν ;

—Ζώουν είσι κί φαίνισι, ούρέ παλιουμπιζι- 
βέν!... Τί σώφταιξα μ«θές κί μί βρίειζ ;

—Μί τού παρδόν, δέν σάς έβριζα, κύργιε. 
Σάς ρώτησα αν θέλετε κανένα ά * ' τά υφάσμα
τα π" τά λιέν νταιμισαιζόν.

—Δέ μας τοϋ κάνς λιανά αύτίνου ;
—Νά δλαδής Απ’ αύτίνα π' φουργιώντι 

χμώνα καλουκαϊρ’ .
—Ά μ ' αύτίνου ν" Ακούγιται, ούρέ καλότχε. 

Θέλ’ κί ρώτμα μαθές; Τί,γιά λιχουδιές ήμαστι 
τώρα, σάν τοΰ καραγκιουζόπλου, νά θέλμι 
άλλα τοΰ χμώνα κι" άλλα τοΰ καλουκαϊρ' ; Τν 
πάσα μίνια άλλαξά Ιγώ τώχει τού χούι μ* νάν 
τ ' φουράον τρία χρουνάκια καταπανουτά κί 
μουνουφόρ'όσου π' νά γέν' λυώμα. Κί πάλε, 
άν τύχ' «ί παίρν’Απού μπάλουμα ή άπού μιτά- 
φρασ'|δέν τν παραπιτάου. Καλά δέν κάνου;

— Ά ν  έκαναν οΰλ* οάν τ ' ίσάς, θά νάβγαι- 
ναμαν κλιέφτες Ιμεΐς οΐ ραφτάδες.

—Ναί, γιατί τώρα δέν εΐίτι κλιέφτες! Τέ
λους, άς τ ’ Αφήκμε αύτίνσ. Ίκειό π' θέλου 
τώρα Απού αέναν εΐνι νά μ 'διαλέιιξ ένα πράμ- 
μα καλό, γιρό, χουντρό, νά βαστάς κρύγιου, 
νά μήν τοΰ περνάν οΐ βρουχάδες, νά σκών' 
σχόν’ κί νάνι κί φτνό. Γκέγκε ; τοΰειπσ.

Ίκβιός ού θεοτούμπς Αρχίνσε νά μ ' κατι 
βάζ’ Α«* τά ράφια κάτ’ τόπια μαΰρα, «ράανα, 
κίτιρνα κί τούν κακό τ ' τού φλάρου.

—Μπά «* νά σ* πάρ' ού διάουλους τού 
μπαμτριαλαρέμ 1 χουγιάζου. Αύτίνα εΐνι 
γιά πουλιτικά, οΰρέ μπουμπνοκέφαλε! Γένειαι 
πουτές ντουλαμάς μί τέτοια παρδαλά μασκα
ραλίκια ;

— Ά ,  ντουλαμά θέλτβ;
—1Ά μ  τί θέλου κάνε ; Γκαβός είσαι κί δέ

γλιέπς τί φουράου !
— Γλιέπου, άλλά νόμζα «ώ ς  εΐσι έζβουν κί 

τώρα π’Αμουλύθκες θέλς νά φουρέος φραγκικό.
— Σπάραξ* ά * ’ τούν τόπου σ ’ κί δάγχου τ ’ 

γλώσσα ο ’ ούρέ χαχόλε 1 Μί φράγκικα τοΰχις 
σκοπό νά μέ ντύβς ! ΦτοΡ σαϊτάν’ κουλουβε- 
λόν", ξουρκισμένουν σ’ έχου μί τοιν Απήγα
νου!... Ναί μέν είμι έζβουν κί μπριχοϋ δμους 
νά γέν ου τέτοιους, ντουλαμάδες φόραγα. Ίμ εΐς 
οΐ βλάχοι, γλίεπς, δέ μάς «αραγνοιάζ1 γιά τ ’ 
μόδα.

— Τότε... Ιγώ ιίμι φραγκουρράφτς, κύργιε.
— Κί δέν καταδέχεσαι νά φκιάνς ντουλα

μάδες, ά  ; Ώ στε  άς πιράσου παραόξου.
— Λνποΰμαι πολύ.
— Κί γώ άλλου τόσου. Μήν τού παίρνς δ- 

μονς κατάκαρδα κί πές μ* μαναχά πού δλιεύνε 
αύτίν' π’  βάβνε τς ντουλαμάδες ;

— Στ' Άμπατζίδκσ.
— Γειά σ '.
Κί στ 'ί ’Αμπατζίδκα δμους,ούρή καλιακοΰδα 

μ ', μπαστούνια τά βρήκα γιατί ού ένας μ" χά- 
λίευε 350 δραχμοΰλες, άλλου; 380, άλλους 400 
κί πθένα κατ’ ά«ού 300. Ό σ ου  «* μ" άναψι κί 
μένα τοϋ γινάτ' κί τς διαολόστλα ούλουνούς 
κι' είπα μί νοΰ μ ’ :

— Οΰρέ Μήτρον, τί κάθισαι κί πουνουκι-

φαλάς μ ' αύτν^ύς τς άγιουγδΰτις κί δέν πάς 
•τού Δμοπρατήργιου ν ’ άγουράχις έναν μιτα- 
χειρισμένουν ντουλαμά μσοιμή; κί νάχςκί τν 
ησυχία ο ' δγιάφουρου ; Κι* αν δέ βρή ; στού 
Δμουαρατήργιου, ού διάουλος νά σκασ" καπ 
άλλοΰ θά βρής. Ά ς  είν’ καλά τά παληατζίδκα 
ού Ίκατόγχειρας, ού Γιουσουρούμ...

Κί νά σ ' «οΰ τ' μαύρ’ Αλήθεια, αύτίνου θά 
κάνου. Άρχιουλβυγία κί Αμάν Αμάν. Ίγ ώ  (5πό 
Ανέκαθεν ήμαν Αρχαιοφίλους. Κι’̂ άν πής γιά 
τ ' ντοουπή, ή μσή δική μ’ κι’ ή άλλ μοή τ 
κυρ Γούναρ' π’ αάς κατάνισε τώρα «ίσου 
πίσου νά φουράμ’ Απουφόρια !

Ταΰτα κί μένου γειά σ ' κι’  Αντίου μ' 
M ij* 0ouc Κ ο υ ρ ν ό γ α λ ο ζ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ  
ΗΓΟΥΝ βΜ ΙΛΙΑΙ ΒΠΙΚΑΡΡΟΙ)

ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ
ΒΛΑΜΗ

Ή ρξανδο άπαισίως 
αί «ρ ώ . αι κρυάδαι 
μεθ ολίγου δ ' έλχουσιν 
και αί φθινοπώριαι 
βρνχάδαι,
Σεμιέβριοςδή φθασών 
πρός χαρίν καί Αγάλλου 
τών ποιητών, 
τό όποιον
ή έποχή ιών δακρύων.
Καί γόρ τόν μήν 6 π ιόν 
τά φϋλλα πΐπθον 
μεμαραμμένα 
κοί ώχριών, 
συννέφη δέ πολλά, 

κυλινδώμενα έπί τόν τεφροΰν ούρανόν, 
Αγάγουσιν εις σκέφσεις υελανχόλους, 
οίκ μήν Αλλά κοί τά μάλα πιχροχόλους. 
Έπειδή τι κοί οί εχων τόν παρέαν-παράν 
τά διέλχονδαι οΐ έρίφαι μίαν χαράν, 
έγωγε δ ’ ό πένης καί φουκαρεύς 
μήν έμβορών προσπελάσαι εν ραφεύς, 
έγείρει γόρτοΰτος Αξιώσεις Απηνές 
σκέπθομαι δτι ούχ έχω χιτώνιον χειμερινοΰν 
ούδ' επενδυτήν, όλχαϊσίί παραδεσοϋν, 
καί δθεν έπελχόμενος ό χειμών 
θέλω τεμαχίσει ήλους (κοινώς καλφία) 

έκ τόν παγετών,
τό όποιον
έφώ συνέθεβα ένδακρυς τό παρών καί.,.κρΰον.

'Ο  Ά γ κ α Φ ά γ γ ε λ ο ς

HO K V A IT K .M O N  τ ο ν  S A B B A T O V
£Ω>εθΝ, ΚΥΡΙΕ...

Τ φ καιρώ έχείιφ Ανήρ Γουνάριος άρχων 
τής Έ λλοδος μετα τών Αξίων αύτφ μαθητών 
Σ  ρατίου, Μπ j λτατζίον, &ε- 
οτοκίον, Πρωτοπαπ,^δακίον, 
τοΰ καί Πρωτοψολλιδακίου 
προσ^πικαλουμένου, τ ϊ  οι
κονομικά τοΰ Κράτους ή- 
γαγε κατά κριιμνών. Α 
πόντες γόρ οί γοαμμα 
τεΐς xai ύπογραμματεΐς 
καί υπουργοί καί ιδιαίτεροι 
καί ήμέτβροι καί Φαρισαίοι 
έπί τόν δημόσιον κορβανάν 
έμπεσόντες καί τοΰ κοσμά
κη τά Αργύρια διχοτομήσαν- 
τες κατήρξαντο συμποσιάζοντες καί κραιπα 
λοΰντες, καί τόν στρατόν πσραμβλοΰντες, καί 
περί τάς έβνικάς υποθέσεις όλιγωροϋντες.

Ό ψ ία ; δέ τινός διαγενομένης καί έπιβέβεως 
τοϋ Κβμαλίου έπισυμβάση; ή κατα «τροφή 
έπήλθε. Τότε ουν θρήνος καί κοπετός καί 
τριγμός τών όδόντων ήκολούθησε καί πάντες 
οΐ συμπαρανενόμενοι δχλοι τύπτοντες τά εαυ
τών ·τήβη  ιίστήκεισαν καί οΰ λίθους ούδέ κον
τόξυλα Ανήιειρ νίνα τάς κεφαλάς τών κατα- 
στροφέων κοτοξωσι.

Οί δέ καταστροφεϊς ταΰτα Ιδόντες καί έπί 
ουμβούλιον ίπουργικόν έλθόντες, άλλους Αφιέ- 
ναι έκκαθαρϊσιι τήν κατάστασιν Απβφάσισαν 
καί Απβλθόντεΰ ούκ άπήγξαντο.

“Ετεροι δέ Καπαδόκαι έν τή έξουσίς. έπιγε 
νόμενοι καί περί μικρά τυρβάζοντβς, ούδέν 
πρός σωτηρίαν τοΰ "Εθνους έποίησαν.

Οί δέ Σύμμαχοι έx τοΰ Κεμαλίου σφόδρα 
ταραχθέντες, κατέπεσαν είς τά γόνατα ινα 
προσκυνήβωσιν αύτώ, χρυσόν καί Σμύρναν καί 
Θράκην «ροσφέροντες αύτώ.

Οΰτω δέ τό κττοπβτασμα τοΰ ναοΰ της με 
γάλης 'Ελλάδος έσχίβθη Από άνωθεν έως κά
τω εις δύο καί ή μικρά Αλλ’ έντιμος Ελλάς 
έπί τέλους Λποκατεστάθη.Καί δλοι οί Ιδόντες 
τό θαΰμα έφώνησαν σώσον Κύριε τόν «εριού 
σιον λαόν σου. Άμήν. Ό  πάτερ ΠΑΧΒΜΙ0Σ

2Ω Μ Α Τ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ι
"Ε ρέ Χριστέ τά πάθη σου καί πρόσφυγξ 

τά δικά σου!...
Γλυτώσανε Απ' τό γιαταγάνι τοΰ Άγαρηνοΰ, 

ρέ Μανιώ μοβόρα καί προ· 
φητάνασσσ, σωθήκανε Απ’ 
τή φωτιά κι’ Απ’ τή θά
λασσα κι* ή}θανε δώ γιά 
νά πέσουνε στά νύχια τών 
σωματοεμπόρωνε, οί Αξιο
θρήνητοι!

Σάν κοράκια πέσανε Α
πάνω τους οΐ καιάδες καί 
πολεμάνε πώς ν’άρπάξουνε 
μέσ' άπό τά χέρια τους 
τής γυναίκες καί τά κορί
τσια τους, π }ός γιά νά χά 
σωματοεμπορεύουνταιΰστι- 
ρις μετά τοΰ μέν καί μετά 
τοΰ δέν καί νάν τούς τσιμ
πάνε τήν εΐσχραξις. Ά κ ου  
μυστήρια πράμματα....

’Εγώ δέ θάν τά πίστευα,
αν δέν τ' άντιληβόμουνα___
μέ τά μάτια μου. Κατέβηκα δαω ς ξεπιτούτου 
τήν πριάλλη στόν Περαία κι’ είδα κεΐ στής 
μπαράκες πού έχουνε μαζεφτή οΐ πρόσφυγοι, 
οδλη τήν Αφρόκρεμα τής σώματοεμπορίας 
•Αθηνών, Πειραιώς καί εύωνύμων οίχων. 

Λάσπη, λέρα καί κόμπανυ νά φανταστής.
"Ε ρέ, πολλή μαυρίλα πλάκωσε άπό τό γκα- 

ζοχώρι! σκέπτηχα.
Κάτι μαύροι γκαγκαρϊΐοι χρόνια θρόφιμοι 

τοΰ καφέν άμάγ, κάτι γρηές κονρβες «ού τής 
μυρίζεσαι ένα μίλλι μακρυά, ούλοι κεΐ χάμου 
είχαν* δώσει ραντεβούς καί τηράγανε νά ξη- 
γήσουν Αδυσωπήτως τά γυναικόπαιδα.

’Εννοείς, ρέ χρυσορρήμονη, όοους πήρε τό 
μάτι μου τούς «ρόγχηξα γενναία.

—Τί θέλεις έδώ, ρέ καρμίρη; λέω ένοϋ 
«αλληκαράκια Αγαπητιχού πού δέν έχει φάει 
ποτέ; -ψωμί άπό τά χέρ α του ό ούτιδανός.

Δέν π^όφταξα δμως νάν τοΰ βάλω χέρι, 
γιατί καπινός ήτανεκαί χάθηκεΑπό ένώπιόμου.

— ρέ μαλασμένη κλαπαδόρα,χού σέ 
ξέρει οΰλ* ή ’Αθήνα, σά δβκάρα κάρπικισ, τί 
δουλειά έχεις έδώ  χάμου; λέω μιανής.

— ΤΗρθα νά ρωτήξω γιά τό παιδί μου πού 
ήτανε στό Μέτωπο, μοΰ κάνει μισοκακόμοιρα.

— Ποιό παιδί σου, μωρή μΊκ φάρλαν, ποΰ 
τρία τ «χβις καί τά τρία στή στενή βρίβκονται 
έπί Αποβλανήσεις, Αλιποταξι'α καί ούλα τά 
καλά προτρρήματα; Γιά μήπως καί νομίζεις 
πώς δέ σέ ξέρουμε, ρέ κανκάγια; '’lor'... διαλύ
σου, είπα, γιά ν'* μή φωνάξω 'τόν τσίλια...

Μαζί ιιέ τούς άλλους tl5a κι* ένα λιμοκον
τόρο πούχε διχλαρώσει μιά νόστιμη προαφυ- 
γθ»ούλα καί τή ; ξέφραζε τό αϊοτημά του.

—Τί σαλιαρίζει μέ τό κοοίτσι, ρέ παπα
φίγκο; τοΰ κάνα\ Τό ξέρεις; Σέ ξέρει;

— Ό χ ι.
— Ά μ ή  τότες τί νταραβέρια έχεις μαζί του;
—Μά... δηλαδής... εννοείται, κύριε...

Ρέ, άστο κύριε χάμου καί πάψε νά μάς 
κουβεντιάζεις σά φόρεϊν δφις, γιατί δέν περ
νάνε σέ μένανε τά διπλωμάτικα.

Αύτός ό κό«ανος άρχίνιξε νά τρέμη καί νά 
μασάη τά λόγια του σαχλοειδώ.-. Γιά περί- 
θαλψι, λέει, ήθελε καί πράσινα άλογα.

— Ά ς  τήν «αληοκουβέντσ, ρέ μάπι τοϋ 
κάνω, καί βούρ Απϊ) έντεϋτεν, γιά νά μή σέ 
διχοτομήσω σ£ν τάλλαρο 1

Ό χ ι, θάν τούς Αφήκουμε νάνιροπιάζουνε τό 
Ανθρώπινο γένον ! Ά λλά τί νά σοϋ κάνω ρέ 
καλλικέλαδη, ήπρεπε νάχω γώ άξουσία στά 
χέρια μου νάν θάβλεπε; πώς τούς Αλώνιζα ό
λους. Γιατί αύτά δέν είνε Αντρίκεια πράμματα, 
ρέ εύάνδρη. Θέλεις,κύριος,νά π?ριθάλψβς τούς 
«ρόαφυγους ; Τράβα νά καταΟέσης τόν οβελό 
σου στόν "Ερυθρό Σταυρό καί μή σέ γνοιά- 
ζΉ γιά τά Α«εραιτέρων. Θέλεις νά σώσ^ς ένα 
κορίτσι; Παντρέψου το. Θέλεις γιαβουκλοΰ t 
Περίμενε ν ’ Αποχαταστηθοΰνε πρώτα κι’ ύϊτε- 
ρις άν είσαι άξιος τήν πιάνεις. Ό χ ι  δμως πο
τές νά ξεμεταλλεύεσαι τήν πείνα καί τή δυ 
στυχία τους. Νομίζω, ρέ σπλάχνος; 0  Β 'Α Μ Η Σ

Στείλατε δλσι καί δλοι 
μ ί α ν  δ ρ α χ  μ ά δ α  διά νά λάβετε 

τ ά ς  ε π ι κ ά ρ ο ν ς  δ ιι ι λ ί α ς 
τοϋ γεραοοϋ ΑΓΚΑΘΑΓΓΕΛΟΥ


