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ά λ λ ο ς
"Αχ, ναί/ τό ξέρω πώς αύτή τή σχιγμή ο" 

άλλου τήν Αγκαλιά βρίσκεται...
Τά φιλιά πού τοϋ δίνει give τά δικά μου 

μ ι '  όλο μου τό κορμί τό συνεπαίρνει μιά ανα
τριχίλα στή σκέψι χώς άλλος τήν άγγίζει μ ι * 
αύτή δέχεται τά χάδια του δίχως ντροπή.

"Αχ, ναί ■ τή βλέπω νά λιγοθυμάς άπό ήδονή 
στό κρεβάτι ένός άλλου κι’ αηδιάζω άπ' τήν 
καρδιά μου. Κι* όμως τότε πού δέχτηκε ν' άκο- 
λουθήση, στό άτομό μου, έναν άλλον, ήταν 
καλή καί καμιά περιφρονητική σκέψι όέν πέ· 
ρασβ γι* αύτήν ά*' τή μυαλό μου. Τώρα προ
σπαθώ νά μή τόν συλλογιέμαι κείνον, τόν άλ
λον, κι’ όμως φρενιάζω άμα θυμούμαι πώς 
αύτός κατώρθωσε μ’ όοα τής είπε νά τήν τρα- 
βήξη κοντά του.

Φτώχειά μου άγάπη /... δέ θέλω τίποτ* άλλο 
παρά να πεθάνω/ Τής είχα δώσει όλη μου τήν 
καρδιά καί τώρσ, πού μέ πρόδωκε, δέν υπάρ
χει γιά μένα πιά εύιυχία. Έκεϊ στήν άλλη 
ζωή μπορώ νά ελπίζω πιά μιά καινούργια 
άγάπη !

Ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς  τ ρ ε λ λ ό ς
"Οχι, δέν είνε τά στολίδια σου, οΰτε ή δαν

τέλες, ούτε τά «ιό ώραΐα σου φουστάνια μέ 
τής μεταξωτές του; φόδρες, οΰτε τά πλούσια 
έπιπλά σου, καί τά μαλακά ντιβάνια σου κι" 
oi πολυτέλειες σου πού μέ κάνουν κάθε μέρα 
πιό τρελλόν γιά σένα. Αύτά μπορεί ό άνεμος 
νά τά σκορπίσο στό γύρισμα τής ζωής !

Ό μως τά μεγάλα σου τά μάτια, τά μανρα 
οου μαλλιά καί τά σφιχτοδεμένα σου μπράτσα, 
αύτά είνε ό μοναδικός μου κι* άτίμητος θη
σαυρός L·.

Κι έχαβα τά λο^κά γιατί εχω δικά μου τά 
μικρά σου στήθεια καί τό κορμάκι σου κι' αύ
τό ολόγυμνο κι* όλότελα δικό μου. Κι' είααι 
τρελλός, μά τρελλός εύτυχισμένος, άφοΰ έσύ 
μ' άγαπ«;1

’Α γ ά π η  ψ υ χ ώ ν
Έλα, σέ περιμένω. Τα χβρια μοιι άκλώνον- 

ται πρός τά δικά σου Αγαπημένα χβρακια. Τό 
κεφάλι μου δέν ξέρει πιό γλυκόν παράδεισο 
άπό τόν τρυφερό σου ώμο, όπου γέρνει απαλά 
κι* Αναπαύεται. Κι* ύστερα τίποτ* άλλο πιό 
γλυκό άπό τά λόγια της άγάπης, ποϋ δέ βαριέ
μαι νά σοϋ λέω καί δέ βαριέσαι νά τ' άκου:. 
Έ λα, θα στά ξαναπώ μέ θεία έκστασι καί θά 
σοϋ πώ άκόμα τήν πιό τρανή μου επιθυμία.

Θέλω, μιά φορά, τήν ώρ* ποΰ τά κορμιά 
μας θά σμίγουν σφιχτά, θέλω νά κλάψουμε 
καί νά φωνάξουμε άπό πόνο στό σφξιμό τους, 
γιατί αύτή θάνε ή πιό καλή άπόδειξις πώς 
κι’ ή ψυχές μας θάγαπιώνται βαθειά έκείνη 
τή στιγμή.

*0 χρόνος διαβαίνει, τά νεράμαχα φτάνουν, 
καιρός ν’ Αγαπηθούνε καί οί ψυχές μας.

ΕΣΠΕΡΟΣ
Π. Ψ. Ό χ ι.—Ε.

Σ Β Υ Σ Μ Ε Ν Ε Σ  Α Γ Α Π Ε Σ

Ο ΤΑ Ν  ΤΟ ΑΡΜ ΟΝ ΙΟ Ε Π Α ΙΖΕ
Μέ τήν Τερέζα, όπως ήταν έτσι κοντά τά 

σπίτια μας, δέν Αργήσαμε νά πιάαωμε φιλία 
καί μάλιστα συμφωνήσαμε νά πηγαίνωμβ μαζί 
σχολείο' στό δρόμο κάθβ πρωΐ μέ τή δεΜάρα 
ποϋ μοΰδινε ή μητέρα μου Αγόραζα κάστανα 
καί τά τρώγαμε μαζί... Ά χ ! έκεΐνο τό gratia 
mio arnica* θά μού μήνη άξέχαστο ’στή 
ζωή μου.

Ό  πατέρας τής Τερέζας, Ναπολιτάνος σω
στός, ήταν μέτοχος "στή Γαλλική Εταιρεία 
τών μεταλλείων τοϋ Λαυρίου- καί, κάθε >έρα 
βλέποντάς μας έτσι άγαπημένους χαμογελούσε 
άπό κάτω άπ* τά ξυρισμένα μουστάκια του.

Τά χρόνια περνούσαν «μορφα χωρίς νά κα
ταλάβω πώς ρίζωσε ’«είν* ή Τερέζα μέσ’ στήν 
πρωτόπειρη καρδιά μου. Όταν πηγαίναμε 
’στό Ελληνικό Σχολείο κάθε ‘μέρα έφερνε 
ένα πάκετάκι άπ’ τό γλυκό ποΰφτια/.ναν σπίτι· 
πότε κουραμπιέδες, πότε παστίτσο γλυκό, καί 
τά τρώγαμε μαζί στό διάλειμμα. Οί συμμα-

θηταί μου πήγαιναν νά κάμουν σκάνδαλο άπ' 
τή ζήλεια τους.

. . .  Τόν άλλο χρόνο 'πήρα τ' άπολυτήριο 
άπ' το Σχολαρχείο, καί τό Σεπτέμβριο άφήκα
τό Λαύριο.

Ποτέ 'στή ζωή μου δέν είχα κλάψει τόσο 
παθητικά όοο μέσ' στό βαγόνι τότε ποΰ χω
ριζόμουνα Απ' τήν Τερέζα,

Ή ρθα στήν 'Αθήνα' μπήκα 'στό Γυμνάσιο. 
‘Στό δεύτερο χρόνο μοΰγριχψαν απ' τό Λαύ
ριο πώς ή Τερεζα "πήγε ‘στο Γυμνάσιο Κερ
κύρας. iltpaouv πέντε ολόκληρα χρόνια.

. . .  Είχα ξεχάσει πειά τήν Αγαπημένη, όταν 
πέρυσι τό χειμώνα, περιώντας τή λεωφόρο 
Πανεπιστήμιου, εΐοα ν’ Ανεβαίνη τά σκαλιά 
τής καθολικής εκκλησίας μιά νιεμουαζέλλα 
πολύ κοθώς πρέπει. Ήχανβ Κυριακή, μέρα 
παγωνιάς.

‘Ανέβαινε τά σκαλιά τής εκκλησίας μέ τόση 
χάρι 'πού τά μάτια μου την έτρωγα»- όβ θάχε 
φτάσει ’σιό έκτο σκαλί όταν άξαφνα τής πέ
φτει τό τοαντάκι. Πρόφτασα καί τό σηχοισα 
τό σκούπισα μέ ιό μαντήλι μου, μά όταν εΧία 
οέ ‘κείνο τό μικρό Ασημένιο τσαντάκι δυό  
Αρχικά ψηφία χρνσή Τ. G. λές καί καρφώ
θηκα 'στη γή. ΐΛπα δυνατά: «Τερέζα Τζο- 
βάννι». Τήν κύτταξα καλσ, μ’ έκύτταξε περισ
σό ιερο κι" el0u τήν Τερέζα, καί είδε τόν Τιτο.

— Μά άλήθεια I είσαι ου, Τερέζα ; άλλβξες 
πολύ ; Τώρα, είσαι πειό ώμμορφη 1

— Και σύ μεγάλωσε; τόσο, έλα λοιπόν 
πές μου...

‘Ανεβήκαμε μοζί τά σκαλιά τής έκκλησίας, 
καί σταθήκαμε κάτω Απ’ τίς κθΛ0ν3ς- Αρχί
σαμε Λα λέμε τά περασμένα, γιά νά φτάσωμε 
‘σια τωρινά, έ\φ τό άρμόιΐυ μίο’ ’ατήν έκ- 
κλησία έπαιζε- ήτανβ ή φωνή τοΰ © 80ϋ μέσα 
'στις νόχβς 'πού έστελνε τό αρμόνιο- ήτανβ 
τό Θειο άκομπανιαμέντο, "στό ξύπνημα τοϋ 
έρωτα μας.

Έπαψε τό αρμόνιο καί σέ λίγο ό κόσμος 
έβγαινε Απ' την εκκλησία. Τής είπα:

— Τβρέζα, πάμε ‘στό Φάληρο ;
— Ν α ι! πά„. (κι1 ένας άξαφνος ξερός βή- 

χας την έκαμε να διακόψη την ομιλία της” 
έβανε τό γαντωμένο της χεράκι ‘μπρός στό 
στόμα της χι' όταν τής έπαψε ό βήχας είπε) 
παμε, ό καιρό; μ' Αρέσει.

— Μά, νομίζω πώς είσαι κρυωμένη.
"Α /  μπά 1 Δέν έχω τίποτα. Πάμε !

Σάν φτασαμε κεΐ κατω (στό Παληό) τραβη
χτήκαμε έξω καί καθίσαμε κοντά στούς βρά
χους. Τό χιόνι έπεφτε σάν κάτασπρο κομφετί. 
Τά κύματα έιραγούδαγαν κοντά μας. Μούπε 
πώς ό πατέρας της επιθεωρώντας μια μπούκα 
πούβγαζε γαλένα, σκοτώθηκε άπό ένα τυχαίο 
φουρνέλο, πώ; ή μητέρα της ϋστερ" Από έξη 
μήνες πέθανβ Απ’ τόν καϋμό της, πώ; τώρα 
είνε σέ μιά θεία τη;, καί πώς όταν μέ θυμό
τανε έκλαιγε... 'Ενώθηκαν σφιχτά τα χέργια 
μας, κι’ ύστερα τά στόματά μας ήταν ή πρώτη 
φορά.

...Τήν άλλη 'μέρα, πήγα στό σπίτι της* μ’ 
έσύσχησβ στή θεία της, κι* άπό κείνη τήν 
ήμέρα, κάθε βράδυ είμαστε μαζί, πηγαίναμε 
ταχτικά στόν κινηματογράφο, καί πότε-πότι 
περίπατο.

Ό  καιρός περνούσε έτσι, γρήγορα, κι’ ή 
Αγάπη μας θέριωνε. Μά, νά ! κι* ή Τβρέζα 
μου πέφτει άρρωστη. Τί είχε ; Στήν άρχή δέν 
μπορούσα νά καταλάβω* μά σέ λίγο ή άρρώ- 
στεια της φάνηκε στό πρόσωπό της.

Αύτή ή κατάσταβι, βάσταξε τρεϊ; μήνες. 
Ποτέ δέν έ λειψά άπ' τό κρεββάτι της.

« Ξ έ ρ ε ις  Τίτο ;» μοϋ λέει ένα β ρ ά δ υ  «αΰριο 
θάμαι χαλά, θέλεις νά πάμε στό Φάληρο;»

Τήν άλλη μέρα τό άπόγευμα μόλις πήγα, 
ήτανε ατό πόδι. «Έλα λοιπόν καί σέ περιμένω 
τόβη ώρα ; Δέ σοϋ είπα χτές πώς θάμαι καλά ; 
Θείτσα πές στό σωφέρ νά "τοιμάση τ’ αυτο
κίνητο, θά πάμε μέ τόν Τίτο στό Φάληρο /»

Ώ  I άόρατες δυνάμες ! τ' ήτανε ‘κείνο ; 
ένας σκελετός ! μιά κερένια δψι I κι’ όμως 
ή  φωνή της πάντα ή  ΐ5ισ. Προσπάθησα, νά 
τής πώ, πώς δέν ήταν άκόμα καιρός νά βγούμε, 
όπως κι’ ή  θεία της, μ’ αύτή δέν άκουγε 
κανένα.

 Σέ λίγη ώρα τό αύτοκίνητο μάς είχε
κατασταλάξει σ’ ένα μπάρ τοΰ Παληοΰ Φαλή
ρου. «Γκαρσόν φέρε σαμπάνια, μορταντέλλα, 
ζαμπόν, φροϋτα».

—Σέ παρακαλώ, Τερέζα, έλα /  μήν είσαι 
κακία μέ τόν εαυτό σου, γιατί θέλεις νά γί- 
νης χειρότερα :

Αύτή, κυττάζοντάς με μ’ όλη τή δύναμι 
τών ματιών της, μούπε τοΰτα τά λόγια ποϋ 
νομίζω «ώς Ακόμα τ’ άκούω. «Τίτο ! κύτταξέ 
με καλά, μά πολύ καλά., βλέπεις ή ζωή χο
ρεύει μέσα μου' πάνε πειά τά μικρόβια* Από
ψε θά γλεντίσουμε, θά πιούμε σαμπάνιες, θά

τραγουδήσουμε, θά κάμωμε τρέ^λες !» κι’ άρ
χισε νά τραγουδά^' γιά μιά στιγμή νόμισα 
πώς άραγε:, ή:ανε χαλά κι" άρχισα νά μοι- 
ράζωμαι τήν άνέκφραστη εύτυχία της. Πάνω 
όμως ‘στό κατακόρυφο τής χαράς τών τρα- 
γουδιών καί τής τρέλλας ένα τρομερό βήξιμο 
ποϋ βάσταξε ώ ; τρία λεπτά τή; ώρας κι’ ύστε
ρα ένα ποτάιιι αίμα ποϋ πετάχτηκε Απ' τό 
στόμα τη; μ' έκαμε νά μείνω άνανδος. Σέ λί
γο νΐάλισαν τά μάτ}α της, κυττάζοντάς με.

Τήν έσφιία περισσότερο ’στήν άγκαλιά μου, 
τής φώναξα δυνατά, μά, δέ μ' Αποκρινότανε. 
Τής σκούπισα τά χείλη καί έιωσα τό ’σιόμα 
μου μέ τό δικό της.

Ή  Τερέζα ξεψύχησε μέσα στό στόμα μου ! 
Κι" άργά τή νύχτα, μέ τό ίδιο αύιοκίνητο 
έφερα τό πτώμα της 'στήν Αθήνα,

Θεσσαλονίκη. Χ ρίστος Χρνσαγης

Π Ρ Α Γ Μ Α . Α  ^ , Ι Α .23
Είχε γεννηϋη ποιητής. Καί άν Οέν έλύετο τό 

πρόβλημα, τοϋ άν γεννάται ή γίνεται ό ποιη
τής, θα τό έλυεν αύτός. 'Από παιδικής ηλι
κίας ήτο ποιητής : έχαμνε στίχους διά τά λευ
κώματα τών δεσποινίδων καί κατόπιν έπήδη- 
oav είς τήν τελευταία στήλη τής τελευταίας 
σβλίδος άπογευματινής έφημερίδος, δημοσιεύων 
τακτικά «τό τραγουδάκι μας».

Τά ημερολόγια έζήτουν στίχους του καί τό 
όνειρόν του ή to νά κατορθώση νά έκδώαη ένα 
τόμον ποιήμαιά του. ΕΧχβν έλθη είς τάς Α θή 
νας φοιτητής, άλλά τό Πανεπιστήμιον δέν τό 
έγνώριζβ καθόλου. Έρέμβαζε ύπό τήν Άκρό- 
πολιν καί παρά τήν Φαληρικήν Ακτήν. Τί (ονει
ροπολεί ; Ένα τόμον ποιήματα καί τήν καρ
διάν της. Μάλιστα, ττ,ν καρδιάν της, διότι 
ήγάπα τήν δεσποινίδα Άνθεμίαν, κόρην ορφα
νήν πατρός, ύψηλήν, ένάγνήνκαί όνειροπόλον. 
Ή  μητέρα της όμως κυρία Κουλουράκη δέν 
ένόβι μέ κανένα τρόπον νά δώση τήν κόρη της 
είς ένα ποιητήν. Ήθελβν ένα έφοπλιστήν ή 
τουλάχιστον κανένα άκόλουθον τοϋ 'Υπουργείου 
τών Έξοιτερικών, άφοϋ βΐχβ καί τήν προίκα 
της κατατιθεμένην είς τήν Τράπεζαν. Άλλά ό 
κύριός μας, οικογενειακός των φίλος, ήλπιζβ 
νά μαλαξη τή καρδιά τής μητρός, όταν θά έγί- 
νετο ένδοξος ποιητής μέ ένα τόμον ποιημάτων. 
Τί λέγω ένα τόμον' πολλού:, πολλούς τόμους.

*»*4c
Έπλησίαζεν ή έορτή τών γενεθλίων τής 

δεσποινίδος Άνθεμίας, καί ό ποιητής μάς είχε 
κατορθώσει νά δανεισθή άπό κάποιον συγγενή 
του μέ διαφόρους προφάσεις ένα ποσόν μέ τό 
όποιον έξεπλήρωσε τό όνειρόν του.

Ήτοίμαζε τόν τόμον του καί θά ήτο έτοι
μος δυό-τρεΐς ή μέρας πρό τών γενεθλίων τής 
δεσποινίδος Άνθεμίας. Τί εύτυχία νά προσ- 
φέρα τό πρώτον άντίτυπον είς τό ίνδαλμά 
του, τό όνειρόν του. Καί, ίσως ή σκληρά μή
τηρ θά ύκεχώρει καί θά τόν ήίελεν διά 
γαμβρόν.

Μέ αύτά τά όνειρα έπήγε τήν ήμέραν τής 
εορτής νά συγχαρώ καί εύχηθη τήν φίλην του, 
φέρων ύπό μάλης τυλιγμένον ένα φρεσχοτυ- 
πωμένον τόμον τών νεοεκδοθέντων ποιημά
των του.

— Χρόνια πολλά, δεσποινίς, θά μοϋ επιτρέ
ψετε νά οάς προσφέρω δώρον μεγάλης άξίας, 
κατά τήν γνώμην μου.

— Κύριε Θρασύβουλε, έπβνέβη ή μήτηρ, ή 
κόρη μου δέν δύναται νά δεχΟη παρά κυρίου 
δώραν άξίας !

— “Ω 1 κυρία μου, ένας τόμος τών ποιημά
των μου, είναι.

— *Α, τών ποιημάτων σας 1 ‘Εγώ ένόμισα 
ότι έπρόκειτο περί δώρου κάποιας Αξίας καί 
είπα ότι δέν κάμνει. Άφοϋ είνε τά ποιήματά 
σας, δέν πειράζει.

Ό  ποιητής έδωσε ιό δώρον του, άλλ1 ή 
έκτίμησις τοϋ δώρου του καί άνευ άξίας τόν 
έ πάγωσε.

Δέν έκλησίσσε πλέον είς τό σπήτι^τής δε
σποινίδος Άνθεμίας καί έζήτησεν άλλο tv-' 
δαλμα τών ονείρων του. Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

Αέσε κόμπο στό μαντήλι σον, γιά νά 
μήν ξεχνάς, άφηρεμένε, κά&ε Κυριακή  
τονς «Βατράχονς>.

Σ κ έψ ον :
Είνε τό μόνο κα&αρώς σατυρικό περιο

δικό στήν 'Ελλάδα.

ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ ΜΙΑΣ ΟΡΦΑΝΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Σ Π Τ Ρ Ο Τ  ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

Τ Ο  Α Γ Κ Α Θ Ι
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ί Συνέχεια 15)
— Ά ν  τύχτί... καμμιά φορά. Μά νά σοϋ πώ τήν άλή&εια δέν μέ 

νοιάζει καί πολΰ για τούς άνΟρες. Αύιοί τά καταφέρνουν και μονοί 
τους έ>ώ τά κοϋμένα τά κορίτσια σαν κι’ έσίνα, άγοπημένη μου... 
Σκέψου ιί θά γινόσουνα κείνη τήν ήμέρα άν δέ σ’ ί.ΰρισκα στόν 
μπ ιγκο πού καθόσουνα;... Μά έννοια σου κοκώνα μου πέρασαν 
αύτά, πάνε...

Καί ή κυρία Πηνελόπη ξανάρχισε πάλι νά κουβεντιάζη για την 
‘Αμερική, πόσο εύχάρισια ζεϊ κανείς έκεί πέρα, πώς διοσκκδάζει, 
πώς πλουμίζει κι’ ό α ούιά τάλεγε μέ πηλύ ενθουσιασμό. Τόσο πού 
ή Κούλα όνειρευΟταν όλη τή νύχτα Νέα Ύόρκη, ψηλά σπήηα, μαγα 
ζειά πελώρια, δολλορια, θέσεις, γαμους καί τής φάνηκε πώς μέσα 
σ' όλα αύ ια έβλεπε τή μορφή τής μητέρας της νά τή: χαμογελάη.

Τό πρωί πού ξύπνησε ήταν τι σο επηρεασμένη Από τό όνειρο, ώστε 
όταν βγήκε έξω καί συνάντησε τυχαίως ιόν Άνδρέα στήν πλατ«ϊαΌα.ο- 
νοίας, τό βρήκε φυσικώτατο, ιϊ^ε μάλιστα τήν έντύπωσι πώς αύτήν 
περίμενε.

Αύτός μόλις τήν είδε έβγαλε τό καπέλλο του καί τής έδωσε 
τό χέρι.

— Καλημέρα σας, δεσποινίς, τής είπ», πώς εΧσθβ ;
— Π'ΐλύ καλά, κύριε, άπήνιησεν * Κούλα κι’ έκοκκίνισβ.
— Έ ,ώ  είμαι φοβερά Ανήσυχος. Να σάς συνοδεύσω ώς τό Γρα

φείο σας ;
— Ναί εύχαρίστως, είπεν ή Κούλα έκπληκτη γιά τήν Ανησυχία 

τοΰ νέου. _ , . . .
— Σας εύχαριστώ, ιίπεν ό Άνδρέαε, γιαιί πρέπει τό δίχως αλλο 

νά σάς μιλήσω. Ζήτβ μέ τήν κυρία Πηνελόπη καί θά ξέρετε ίσως 
πβρΐ τίνο, πρόκειται. Έδώ κ ί λίγες μέρες μιΰχ» στείλη ή κυρία Πη
νελόπη τή διεύθυνσί μιας άμερικάνιχης Εταιρείας πο” έργάζετ··ι ή 
άδελφή μου στή Νέα Ύόρκη. Πήρα άμέσως λεπτά άπό τίς οίκονο- 
μίες μο« καί έτηλενοάφη >α στόν διευθυντή ιιύιής τής 'Κταιρείας νά 
μάθω νέα γιά τήν Τζούλια Hui χθές τό βράδυ είχα αύτή τήν άπάν- 
τησι. Διαβάστε...

Καί έβ /αλε ένα τηλεγράφημα άπό τήν τσέπη του, τό όποιον ϊδωσε 
σιήν Κουλά κι·ί έόιαβασε:

« Ή  Δίς Τζούλια Κ .. «Ινε καλά. Θά γράψη προσεχώς».
— Καταλαβαίνετε; έξηκολούθησε ό νέος. Γιατί νά μή μοΰ άπαν- 

τήσχι ή Τΐια ή άδελφή μου; Στοθήτε. Μόλις έ'αβα «.ύτό τό τηλεγρά
φημα, έπήρα άδεια Λπό τό γραφ«ϊο μου κοί πετάχτηκ" σιήν Άιιερι- 
κανικη Πρεσβεία. Τί νομίζετε λο πον ; ή Έταιοκία π ύ μ·’’'’ εΧπε ή 
κυρία Πηνελόπή δέν ύπάρχιι. Καταλαβαίν· τε ; Δίν υπάρχει / .. .

— Μη μοΰ τό λέτε! άνέκραξεν ή Κού*α. Έ ιιομ "ιη σ  ν κ«ί οί 
δύο κιιί έκυττάχθηκαν χωρίς νά ποΰν λέξι. Τέλος ό Άνδρέας έρώτηα· 
μέ εμπιστοσύνη τήν Κιιύλα :

— Σείς τί θά κάνατε στή θέσι μου ;
Καί ή Κούλα μέ τήν ίδια έμπ>στοσύνη καί συμπάθεια τοϋ ά

πήντησε :
— Δέν ξέρω. Θ 1 πήγαινα νά ζητήσω έξηνήσεις άπό τήν κυρία 

ΧΙηνελοπη 1...
— Κι* έμένα αύτή ήταν ή πρώτη μου σοέψις, εΧκεν ό Άνδρέας, 

άλλά ϋιτ>ρα είπα : καλλιτερ ■ να ριητήσω κι* έπάς πρώτα. Άλλως τε 
σάς ουλ^ο ,ιζό ·ουνα τόσο άκό προχθές.

— Κι’ έγώ τό ϊόιο, έκανε ν  πή ή Κοΰλα έν τή παιδική Λφ^λε^ 
της, άλλα τήν τελευταία στιγμή τα λό/ια αύτά δίν έβγήχαν άπό τό 
στόμα της.

Σ*ήν έποχή μας ενα κορίτσι, δσο κι* άν εΧνε Λνήξερο, καταλαβαί
νει τί περίπου π έπβι νά λέ^ και τί νά μή /έη σ’ έναν άνδρΊ.

Κι’ έισι ή Κοΰλα, μολονοτι, μέ <ή μυστική κι* άνεκδήλωτη άκόαα 
βυμπαθ ια που ένοιωθχ γι τόν Άνδρέα, άν ά^υγε τήν ένδόιΐυχη 
φο.νή ιή; άγνή; κορδ άς της, θάπρεπ* να κρ>μ σ^ή 1π" τό λοιμό του 
γιά νά ιόν εύχαρισιήσι] για τη χ·<θά π >ΰ ιή , έπρ ιξένησε μ* αύτά τά 
λόγια πού τής>Χπε, έν τούτοις συ»ε»ρ<ιιήθη.

Έχαμη'ωσε μονον το κιφαλι «ι*έιφ έ·α σ*μνό χαμόνελσ διεγρά- 
φετο στ > χβί*.η της, ιό έρ'ίΒηαα τή; « ρθενινή: αίδοΰς έροδόβαφι τά 
δροσερά κ. ί Λμόλυνα» Ακόμα άπό τό έριο τι ό φίλημα μάγουλά τηε.

Ήταν τοση ή τορ ·χή της ώσιε οέν ήξ-'ρε τί άλλο νά είπή, ποιά 
άπά τησι να δώσχι σιόν άπέναντί της σιε>όι·ενον έν Αμηχανία νέον 
ά ό«οϊο; έν άθιυόιηιι κι’ ιιύτός έπροφερε τή φράσι αύτή πού γιά τούς 
γνωρίζοντας Ιπό έρωτα ίσ ·δυναμ ιι>σε μέ μιά έρωτική έξομολόγησι.

Έιαράχθηκε κι'αύτός, ότ ιν ιό κατάλαβ», κι’ έιιειναν «ι* οί δυό 
τουο 5τσι όράοί, & ένας (πέν··ντι τοΰ άλλου καί Αμίλητη.

Κι' Απ' τήν ταριχό τού Άνδρέ ι κι* άπ' τήν ταραχή τήν δική τηο, 
ή Κοΰλα τότε μόνον έ«ατάλαββ όηστιχώ. καί θετι*ώς ότι τό Λκηθό 
ριστο ιλλά τοσο γλυκό έκεΪΌ αίσθημα ποΰ έννοιωθε στήν καρδιά της 
γιά πρώτη φ >ρά, δεν ήτ>ν άπ·.ώς συμπάθεια, ήταν ό Έρως, ό θείος 
Έρως. . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . . . . . .

Έπί τέλους ή Κοΰλα κατώρθωσε νά άνακτήσυ τήν ψυχραιμία της 
καί τοϋ άπήντησε.

— Σά εύχ··ριστώ πολΰ, κύριε Άνδρέα, γιά τήν έιιπιατοπύνη ΛΟΰ 
μοϋ έχετε καί σά; βεβα>ώ ότι είμαι πρόθυμόιατη νά σάς φανώ σ’ ό,τι 
δήποτε ιιποοέσω χρήι.μος

—Ήαουν βιβακκ, δεσποινίς, διέκοψε συγκεκινημένος ό Άνδρέας 
Κι’ ήταν έκείνη τή στιγμή σάν νο ώ ιιλοϋσαν άπ' εύΜας οί Αγνές 

ψυχές τών δύο νέων, τό σ ·τά είλικρ.νή βλέμματά τους έξέφραζαν όλα 
αίσθήαατα πού έτρεφαν ό έ ν  <ς για τόν άλλον.

Άλλά δέν ξέρω οέ τί άκριβώς μπορώ ν·< σάς φανώ χρήσιιιος.ΉΊέ 
λατε νά ρωτήσετε κι’ έμένα προτού πάτε νά δήτε τήν κυρία Πηνε
λόπη, είπατε...

- Ν α ί .
— Καί τί νά μ" έρωτήσετα ;
— Μά.,.τί νομίζβτε π υς πρέπει νά κάμω,..μήπως Ακούσατε τίποτε 

άπ’ τήν κι ρία Πηνελόπη γιά τή δύστυχη Αδελφή μου...μήπως ύπο- 
ψιασθήχατβ τίποτα..; ξέρω κι' έγώ...

— Μιλήστε μου έ/.εύΟερα, κύριε Άνδρέα, θά σάς Απαντήσω έξ ίσου 
ελεύθερα καί χωρίς κσνένα διστανμό, γιατί, καθώ, ξέρετε, έκτός τής 
Ολιγοημέρου γνωριμίας μας καί ιή; ύ* 0 Q ώσβως πού τή; χρωοτώ γιά 
τή φιλανθρωπική συμπεριφορά τη: άκέ^ντί μου τίποτε άλλο δέν μέ 
βυν6έει μέ τήν κυρία Πηνελόπη. Ρωτήστί με λοιπόν τί Ακριβώς θέ 
^ τε  νά σάς είπώ. (Ακολουθεί)

21 (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 21
Γρηοΰλες μέ τά σκούςα των φορέματα, γέροι μέ τήν καινούργια 

φορεσιά των, μέ τά σκιάδια ή μέ τά σκουφάχια των, ναύτες καί χω
ρικοί μέ τά πλατεία των πανταλόνια καί τ-ϊ καθαρισμένα των πα
πούτσια πού άντηχοΰν είς τά λιθόστρωτα κοί μέ τά «Εύρωπαΐκά» κα- 
πίλλα των καί τής άνοικτές τής κοκινόχρωμες γκροβάτες, κοπέλλες 
μέ τά χρωματιστά των φουλαράχια, μέ κοντά μαν(κ>α κοί γυμνά ^τα 
οτρογγυ/.ά των μπράτσα, μέ ιό άνοικτό καφέ καί τό ψηλό τακούνι, 
σπάνιες μ’ ένα καπέλλο άσχημο κι’ ί| περισσότερες μέ μια κορδελίτσα 
ή ένα λουλούδι στά μαλλια των, γεμίζουν όλοι μέ δροσιά τούς δρό
μους, τούς δρόιιους τούς ύνρούς άκόμη άπ’ τή νοτιά τή; νύκτας, μό
λις απολύσουν ί) έκχλησύς καί σκορπίσουνε στά σπήτια των.

‘ Ενας θορν {Ιο. χαρμόσυνος άκούεναι παντού, βήματα τακουνιών 
στής πλάκες, κουβέντες άργές Κι ί στρογγυλές ή γέλοια δροσερά.

Έπ.ιτα σιήν προκυμαία κίνησις, τά καφενεία γιομάτο, τά ποτήρια 
τής ρακής στα τραπε-άκια, προσωπ ίκια κοριτσιών είς τά παράθυρα, 
ματια ύγρά, ή γελαστά, συλλογισμένα, πεισμωμένα, ειρωνικά ή κατα
χαρούμενα. V

Άρωιία λουλουδιών άπ* τής αύλές, άρωμα όπ’ τή θάλασσα.
Σιγά, σιγά ίκούονται ij πρώτες νότες. Τραγουδάκια τής ταβέρνας η 

κοριτσίστικα τραγούδια τής αύλής. Έδώ ή κιθάρα, έκεί ή φυσαρμό
νικα, στό σπήτι τό ψηλό τό πιάνο, καί κάτω είς τά μαγαζβιά βιολιά. 

Τραγί ύδια τοΰ κρασιοΰ σάν κύμα άπ’ τήν άγορά.
Τριιγουόια τής άγαπης άπ’ τά σπήτια. ^
"Ενα πανηγύρι γενικό, ώς τό μεσημέρι καί τ' άπόγεμμα κοντά τό 

βρά^υ.
Τότε ίι καρδιές πυρώνουν πειό πολύ, καί τότε Αρχίζουνε τά ζευγα- 

ράκ.α.
Κάτω στήν προκυμαία, μπροστά στής βάρκες τής λικνιστικές, πβρα

στήν άκρογιαλιά, μέ τά κο'.ύχρωμα πετράδια καί μέ τά μαυρισμένα
φακια πι,ΰ κουβαλούν τά κύματα, μέσα στούς δρόμους τοϋ χωριού
σιοΰ. άσπριομένους τοίχους πού πρασινίζουν άπό περικοκλάδες, στά
παράθυρα μέ τής βιολέιες, τα γεράνια, τούς βασιλικούς, στής χρω-
ματισιέ, έξωπορτες τή; μισανοιγμένες, στά μπαλκονάκια τά μικρά
καί οτό π εζο ύ λ ι τής αύλή:, είναι τά ζευγαράκια τών ερωτευμένων.

Παντού ή γ·υκειά κοτβέντα, μέ μάτια πονηρά ή λιγωμένα, η άνα-
κρισις για τό πρωΐ, ό Απολογισμός τής έβδομάδας, ή δύσκολη ύπόσχε-
οις για τό βραόν, οί ιιισοστεναγμοί, τά τρυφερά μαλώματα, ή σιωπή
τού παρ πονεμένου, ί) εΰθυμες φλυαρίες, τά χίλια δύο « τ̂ίποτε» που
λέγονται γισ να βλέπμ ό άλλο: τά χείλη νά κινούνται, ή vi μανχευρ
τόν παλμό τοϋ στήθους π  ̂ τό κεντημένο καρεδάκι.

Π .ντ. ύ μιά αρμονία κι' ένας πόθος ποϋ ρα α κοντά τά ζευγαρακια
Κι.ί ιά τρικ' .̂ σε δρόμους μι·κρυνοΰς, πού έπρίπε νο εΧναι ^τελείωτοι.

Τό βραόυ σερενάτες, χοι ιοδίες, τραγουδάκια πεταχτά, ένα σφίξιμο
χεριά», ένι>ς λόγος πού πετιβιαι σαν λουλούδι, καί κατά τά μεσάνυχτα.
ή ήο«χία, γιατί ή έργασία ξαναρχίζει τήν αύγή.

*
Τ τοια κορνίζα είχανε οί Λρροβώνεε των, τήν Κυρισκή έκείνη.
Ή  συγκέντρωοις έ/ι-ε στό σπήτι τή; Δώρας, ή άκριβέατερα στόν 

κήπ > ιης κ ί σιήν αύλή της.
ΉΛ,θαν οί γνώριμοι, οί μακρινοί των συγνενεΐς πού έζοΰσαν παντα 

στό νησί Kui μεσα οτή γενική εύ&υμία καί εύωχία τοΰ χωρίοδ, άντηλ- 
λι.ξαν το όακτυλίΐια κι’ έδέχθηκαν συγχαρητήρια.

Ή  ετοιμασίες τοϋ γάμου είχαν γίν·Ί άπό πριν. Γι’ αύτό άποφασί- 
οτη β νά γΐιη ό γάμος χό βρ^δυ χή; Τετάρτης.

Ή  Δώρα ήιανβ καλά μέ όλους τή βραδειά έκείνη. Ό  Τώνης τήν 
έβοη ίαι σε σ' όλα.

Εΰρια.αν ήδονή νά συνεργάζωνται μαίή καί είς τής λεπτομέρειες. 
Μό·ο πού ήαανε κοντό ό ένας είς x t v  ( Ικ λ ο ν  ένοιωθαν κάποιο̂  κύκλο 

νο τους οένο κοί τι ύ; δύο κι’ αΙσθ··νονταν δυσκολία νά τό σπάσουν.
Οί ά*.λοι τού; καμάρωναν.
Καί ήθι*ν τό ’ον καλοί στήν εύτυχία των ώστε θά ήταν δύσκολο νά 

τούς ζηλούουν ή νά τούς φθονούν.
*»*

Ή  άδεια τοΰ γάμου ήταν έτοιμη. Μονάχα γιά τόν τνπο ίπρβπε νά 
τήν ύπογρί'ψιι ό πάτερ "Ανθιμος, γιατί ό δεσπότης άπουσίι·ζβ. _

Το βράδυ της π..ρομονής τήν πήρε ένας μικρός ύπη «ετάκος καί χήν 
πήνβ ιί, τό σπήτι του.

Ή ταν 8 ή ώρα, άλλά τό φεγγάρι έ φώτιζε τονς δρόμους.
Ό  μιχρό, παρ δωκε τό χ^ρχ σχήν κυρο Φρόσω χι* έπ ρίμενβ.
Ό  πατ^ρ 'Ανθιμος δέν έδιαβι ζε πιιριι σχό φώς τού ή^ιου.
Ό .α ν  έβράδυαζε, τά μάτια του δέν τοΰ έπέτρεπαν πβιά τήν άνά- 

γνωαι.
Ti|V ωρα έκείνη είχε π >ρει τό λιτό του δείπνο, γιατί τό βράδυ άπέ- 

φευ ι» να ·ρω|) και ξαπλωμένος στήν π ιληά του πολυθ όνα, έπερίμενε 
μ" ένα μ ·κρυ κομπολόι είς τό )έρι νά περά^Ό λίγη ώρα γιά νά πά^ 
στό κρεβάτι του.

Την .ώρα έκείνη—τή μόνη ποΰ ήτανε μονάχες, γιατί τήν ήμέρα έδέ· 
χειο κανένα ή έδιαβαζβ—τήν ώρα έκείνη τοΰ ίκανβ συνήθως συντρο
φιά ή κυρά Φρόσω.

Τυϋ έλεγε χα νέα τοΰ νησίοϋ καί ό,τι άκουε στήν άγορά, πού πη- 
γοίνε— κάβε πρι»ΐ, τί έγραφαν ή έφημερίδος, τί έλεγαν οί νεοφερμέ- 
νοι επιβάτες κιιί ό,τι, τέλος παντο,ν, τής έκανε έντύπωσι.

Γιά χόν πίχερ 'Ανθ μι αύτή ή αυνανασχοοφή ήτιν μιά άναψυχή.
Ή  κυρά Φρόσω τόν έχρατοϋσε είς έπαφήν μέ τή ζωή καί μέ τόν 

κόσμο.
Χωρίς χά νέα της θά τοϋ έφαίνετο πώς ήτανε νεκρός.
Συνήθως δέ» τό» έ>διέφεραν ούτ ι ποϋ άκουγε, άλλ’ οπωσδήποτε: 

τοϋ έξυπνοι σαν τήν άνάμνησί, τοΰ έχεντοΰσαν χάποχε χήν περιέργεια 
κι' έτσι χόν διεσ»έδαζαν.

Καμμιη φορά ή κυρά Φρόσω είχε καί τή γνώμη της.
Ά ν  έτύχαινε ό πάτερ Άνθιμο; νά έχη διαφορετική, έδημιουργεΐτο 

ή διαφωνία, άναβε κάποια συζήτησις, καί ή ποικιλία αύτή τόν έκανε 
νά κοιμάται ήσυχώτερα.

Βέβαια ή κυρά Φρόσω ύπεχώρει πάντοτε οτή γνώμη του. Άλλ’ όταν 
ύπεχώρει άπό σεβασμό, ό π ιτ ρ Άνθιμος τό καταλαβαινε κι' έ χαμο
γελούσε γιά τό πείσμα της καί τή στενοκέφαλη έκιμονή της. Αύ ό μά
λιστα, ή ύπ ιχώρησίς τη:, όσο κι’ άν έχαμογε/ιούσ» τόν έπαιραζε λίγο. 
Γιαιί αύτός ήθβλε νά κερδίσο τή γνώμη της δχι μόνο τό σ· β Όιΐό της.

(Ακολουθεί)



{§ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
Τ α Κ α λλίτερα  Δ ιηγημ ατα

Τ Ο  Ν Ο Η Μ Α
Τον Guy dc Maupassant

Ή  μικρή μαρκησία ντέ Ρβνεντάν κοιμώ- j 
τανε άκόμα μέ στή μισοσκότεινη καί μυρω
μένη καμαρούλα της, όταν αίφνης ξύπνησε ; 
άπό δυνατές φωνές, πού μιλούσαν γρήγορα στό ι 
διπλανό σαλόνι. Άνεγνωρισε τήν αγαπημένη ί 
φίλη της τήν μικρή βυρωνέαα ντέ Κρονξερί, : 
ποϋ έλογομαχοϋοε μέ τήν καμαριέρα, ή όχοία 
δέν τήν άφηνβ νά περασο γιά να μή άνησυ- 
χήσω τή κυρία της.

Σηκώθηκε, τράβηξε τής πορτιέρες κι’ επρό- 
βαλε τό ξανθό της κεφάλι, κρυμμένο .κάτω 
άπό σύννεφα μαλλιών.

— Τί έπαθες, τής λέει, κι' ήρθες τόσο νω
ρίς ; Ή  ώρα δέν εΐνε οϋτ' έννέα.

— Πρέπει νά σοϋ μιλήσω. Μοϋ συμβαίνει 
ένα τρομερό πράγμα, φώναξε ή βαρωνέσα ώ· 
Χθή καί πνιγμένη στήν άννπομονηοία*

— Έλα μέσα άγαπημένη μου.
Μπήκε, φιλήθηκαν κι" άφου ξαναχώθηκε 

οτής κουβέρτες ή μαρκησία είπε :
— Μπρός, λέγε...

κ. Κρουζερί άρχησε κλαίγοντις :
— ‘Αγαπητή μου εΐνε ανυπόφορο, ανυπό

φορο αύτό ποϋ μοϋ συμβαίνει. Αέν κοιμήθηκα 
όλη νύχτα, μά οΰτε ενα λεπτό άκοϋς; οΰιε 
Ινα! Αύτά ποϋ θά σοΰ διηγηθώ μοϋ συνέβη- 
οαν χθές τό άπό νεύμα κατά τίς τέσσερες. 
Ξέρεις κολά, πώς τό μικρό μου σαλόνι βλέ
πει στήν όδόν Ά γ . Λαζάρου. 'Επίσης ξέρεις 
καί τή μανία μου νά κάθωυιαι στό παράθυρο 
γιά νά βλέπω τόν κόσμο ποϋ πβρναει. Χθές 
λοιπόν ήμουνα κεϊ κι1 άνέπνεα τόν καθαρΟ 
άέρα, όταν έξαφνα βλέπω στό άντικρυνό πα
ράθυρο  ̂μιά γυναίκα στά κόκκινα ντυμένη. 
‘ Ητανε ή πρώτη φορά ποΰ την έβλεπα, άλλα 
άπ' τήν πρώτη ματια κατάλαβα δτι δέν ήταν 
καλή γυναίκα. Κι* αύτό τό μάνεψα άπ' τούς 
άντρες  ̂ποϋ γύριζαν δλοι κοί τήν κνττοϋσαν, 
λές κι* δταν έφταναν σ' αύτό τό μέρος κάτι 
τσύς προειδοποιούσε καί σήκωναν όλυι τά χ«- 
φάλια, κι" άλλαζαν μ’ αύίήν ματιίς. Δέν φαν
τάζεσαι τί άατβιο ήτανε νά βλέπ^ς αύτή τήν 
παντομίμα. Μερικες φ< ρές άφινε άποτομα τό 
παράθυρο κι' έβλεπα έναν κύριο νά μπαίνει 
οτή πόρτα της. Αύτό μέ διασπείαζε κι' άρ 
χισα νά κυττάω τό ρωλόϊ γιά νά δώ πόσο μέ
νουν. Εμεναν άπό δώδεκα έως είκοσι λεπτά. 
'Αληθινά μέ παραξένευε αύτή ή γυναίκα. Κι’ 
έπειτα δέν ήταν άσχημη. ‘Απορούσα δμως πώς 
τήν καταλαβαίνουν τόσο γρήγορα οί άνδρες. 
Κι’ επήρα τά λορνιόν μου. Ήτανε άπλού- 
στατο : ένα κλείσιμο τοΰ ματιού, ένα μειδίαμα 
καί τέλος ένα έλαφρό κίνημα τού κεφαλιοϋ 
ποΰ έλεγε «Άνεβήτε». Άλλά τόσο άνεπαί- 
σθητο, ποΰ χρειαζόταν μεγάλη τέχνη γιά νά 
τό καταφέρυς σάν κι" αύτή. Καί ρωτοϋσα τόν 
«αυτό μου, «μπορώ άραγε κι’ έγώ νά κάνω 
αύτό τό τολμηρό καί χαριτωμένο νόημα;» 
Πήγα νά δοκιμάσω μπρός στόν καθρέφτη. 
Αγαπημένη μον, τό έκανα καλύτερα άπ’ αύ
τήν, πολύ καλύτερα !.„  Ξανακάθησα στό πα
ράθυρο καταχαρούμενη κι* έβλεπα άπό κάτω 
νά_ περνάνε γέροι, νέοι, ξανθοί, μελαγχροινοί, 
κι  ̂δλοι χαριτωμένοι, πολύ ποιό χαριτωμένοι 
άπ' τόν άντρα μου. Κι* έλεγα μέσα μου .· «’ Αν 
έκανα αραγε νόημα, θά μέ κατάλάβαιναν έ
μένα ποΰ είμαι τίμια γυναίκα ;» Καί νά ποΰ 
μ| έπιαοε ή τρελλή επιθυμία νά μιμηθώ έκείνη 
τήν παληογυναΐκα. Άρχισα λοιπόν νά δοκι
μάζω. Ή θελα έναν ποΰ νά μ' άρέσω, *αί 
άκριβώς έκείνη τή στιγμήν περνούσε ένα ξανθό 
κι* άμορφο ^άγόρι. Τόν κύτταξα, μ* έκότταξε, 
«μειΟίασα, εμειδίαοε, κάνα) τό νόημα, μοΰ 
άπαντάει «ναί» καί νά ποϋ μπαίνει, άγαπη· 
μένη μου, οτήν μεγάλη πόρτα τοΰ σπιτιού.

Δέν έχεις ιδέα πώς μοϋ ήρθε κείνη τή 
στιγμή, νόμισα ότι θά τρελλαθώ άπ' τό φόβο 
μου. Τί νά έκανα ; Σκέφθηχα δτι τό καλύτερο 
ήταν νά τρέξω μόνη μου καί νά τόν παρακα- 
λέσω νά φύγω πρίν τόν δοϋν οί υπηρέτες, νά 
τοΰ π ώ δτι γελάστηκε. Θά λυπόταν μιά δυ
στυχισμένη γυναίκα! Έτρεξε, τόν πρόλαβα 
τη στιγμή _πθΰταν έτοιμος νά χτυπήσω, καί 
τοΰ είπα σάν τρελλή: «Κύριε, γελιέστε, πη
γαίνετε... είμαι τίμια γυναίκα καί παντρεμ- 
μένη. Ηταν μιά σύμπτωσις, σάς πέρασα γιά 
κάποιον γνωστό μου».

Αλλ* αύτός μοϋ άπήντησε γελώντας: «Κα- 
λημέρα γατοΰλα μου. Ξέρω γώ άπό τέτοια, 
είσαι παντρεμμένη, δηλαδή θέλεις δυό λουδο- 
βίκία πάρα πάνω... καλά θά τάχεις, γιατί μοΰ 
γουστάρεις... δεϊξέ μου τό δρόμο». Καί μέ 
σπρώχν»ι, κλείνει τήν πόρτα, μέ πέρνει άπό | 
τή  ̂μέση καί μέ φέρνει ίσα στό σαλόνι.

Άρχισα νά τόν ξαναπαρακαλώ, άλλ* είς μά- I

την. Καί νά ποθητό οωλόει χτυπΰ πέντε καί 
μισή Στής έξη έρχετπι πάντα ό Τάσος. Ά ν  
ερθη π(ύν φύγω ό άλλος; σκέψου λοιπόν ! 
λοιπόν...^λοιπόν.. έχασα τό μυαλό μου,., σκέ- 
φτ·ηκσ...δτι.,.ότι... τό καλύτερο ήτανε...ήτανε... 
νά ξεφορτωθώ αύ ιόν τόν άνθρωπο... κι* έπειδή 
άλλοιώς δέν θάφβυγε έπρεπε... έπρεπε... Λοι
πόν εβανα τό σύρτη στή πόρτα τοΰ σαλο 
νιοΰ... Νά...

Η μικρή μαρκησία ντέ Ρενεντάν άρχισε 
νά γελάω τρελλά μέ τό κεφάλι μέσ* τά μα
ξιλάρια.

— Καί... καί... ήταν ώμορφος ; τή ρωτάει.
— Μά ναί.
— Καί λυπάσαι γι’ αύτό πού έγινε ;
— Μά εΐπε δτι θά ξανάρθω, κι’ αύτό εΐνε 

κυρίως πού μέ τρομάζει γιά αΰριο. Τί νά 
κάνω ; λέγε...

— Κατάγγειλε τον.
— Πώς ; τί λές ; καί μέ ποιά δικαιολογία,;
— Ό τ ι ο’ άκολουθάει κάμποσο καιρό καί 

χθές είχε τό θράσος νά μπή σπήτι σου.
— Μά άν τά φανερώσω δλα ;
— Δέν θά τόν πιστέψουν. Θά πιστέψουν 

σένα ποΰσε γυναίκα όνωτέρας ταξεως.
— Είναι δμως κι’ ένα άλλο πού μ’ ενοχλεί, 

όταν έφυγε μάφησε δύο λουδοβίκια σιό τζάκι 
όπάνω.

— Δυό μονάχα ; Νά ένα πράγμα πού θά μέ 
δυααρεστοϋσε έμένα.
— Έ,καλά καί τί πρέπει νάκάνω αύτότόχρήμα;

— ’Αγαπημένη μου πρέπει νά κάνης... νά 
κάνω?·-· ένα μικρό δώρο στόν άντρα σου...

Μ ετά φ ο ο σ ιε   Κ Ι ε μ ά ν ς

Π  Α  Α  Η Α  Τ Ρ Α Γ Ο Ύ Δ Ι Α
Λ Ο Γ Ι Α  f t  / V I  Μ Α Τ Ι Α

Δέν μέ πλανούν τά λόγια σθυ 
καί πλειό πικρά άκόμα 
άν λέω τ' ώραΐό σου στόμα 
γΐά μένα έδώ κι' έκεΐ.
Τώχετε σεΐς ή ώμορφες 
εκείνους π'άγαπά τε 
νά τούς κατηγοράτε 
μέ γλώσσα πλειό εχθρική.
Δέν μέ πλανούν τά λόγια σον, 
γιατί ή γλυκεία ματιά σου 
μοϋ λέει πώς ή καρδιά σου 
μόνο γιά μέ πονεΐ.
Γιατί τά λόγια είν’ ψέμματα 
κ" είν* ή ματιά άλήθεια, 
εΐνε τ* άθώα σου στήθεισ, 
είν' ή καρδιά σου ή άγνή.

Τ Ρ  Α Γ© Υ Δ Ι Τ Ο Υ  Α Ρ Γ Α  ΛΕΙΟ Υ
Ή  Χέρβοπουλα ή ώμορφη 
κι"ή άρχοντοθυγατερα 
στόν άργαλειό της ΐίφαινε 
κι* άνάρια έ τραγουδούσε :
-  Διασίδι, καλοδιάσιδο, 
γνεμμένο στό νυχτέρι, 
διασίδι μ'όταν σ’ έγνεθα 
τόν συχνονβιρευόμουν, 
διασίδι δταν σ' εδιαζόμουν 
ήρθεν άπό τά ξένα, 
διασίδι δταν σ’ έτύλιγα 
στήν έκκλησιά τόν είδα, 
διασίδι δταν σ" έκόλναγα 
μώστειλεν άρραβώνα,
Παίξε, άργαλειέ μον, βρόντησε... 
πέτα χρυσή σαΐτα, 
τρίξτε, καϋμένα χτένια μου, 
βαστάτε τόν άχό μου, 
νά βγοΰν τά υφάδια γλήγορα, 
νά ράψω τά προικιά μου, 
γιατ" ό καλός μου βιάζεται, 
βιάζεται νά μέ πάρτ.

Κ ώ σ τ α ς  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Η Σ

ΞΕΝΗ Π ΟΙΗΣΙΣ
Θ  Α Π Ο  Τ Α  «Ρ Ο Υ Μ Π Α Γ ΙΑ Τ »  □

Ψ β ύ τ ι κ η  α γ ά π η  π ά ν  τ ό τ ε ς  ά γ ά π η  ε ΐ ν β  χ α μ έ ν η ,  
μ ι α ό α β ν α τ η  μ ο ι ά ζ ε ι  φ ω τ ι ά  π ο ! ·  Α ιό λ ο υ  ό ’ε  θ ε ρ μ α ί ν ε ι '  
ο π ο ν  ά γ α π ά  ο τ '  ά λ η & ι ν ά ,  γ ι ά  χ ρ ό ν ι α  ν ύ κ τ α  μ έ ο α  
ν π ν ο ,  φ α γ ί  κ ι '\ ά ν ά π α ψ η  γ ι ά  ν ά / η  α ς  μ η ν  π ρ ο σ μ έ ν η .  
Ώ σ α ν  ν ε ρ ά  τ ο ν  π ο τ α μ ο ύ  κ ι ' α γ έ ρ α ς  τ ή ς  έ ρ η μ ο ν  
κ ά ΰ ε  ν έ α  ή μ έ ρ α  χ ά ν ε τ α ι  ά π ο  τ ή ν  ν π α ρ ξ ή  μ ο ν . . .  
Μ α  γ ι ά  δ ν ά  μ έ ρ ε ς  μ ο ν α χ ά  δ ε  ν ο ι ά σ τ η κ α  π ο τ έ  μ ο ν ,  
γ ι α  κ ε ι ν η ν ε  π ο υ  π έ ρ α σ ε  κ α ι  γ ι ά  τ ή ν  α υ ρ ι α ν ή  μ ο υ .  
Χ ύ σ ε  μ ο υ  τ ά λ ι κ ο  κ ρ α σ ί ,  τ ά λ ι κ ο  τ ό  π α π α ρ ο υ ν ι  
κ ι '  α ί μ α  κ α θ ά ρ ι ο  κ έ ρ ν α  μ ο ν  ά π ό  τ ά & ά ν ο τ ο  σ τ α μ ν ί ,  
γ ι α τ ί  ό ξ ω  ά π ό  τ ή ν  κ ο ύ π α  μ ο ν  π ο ν χ ω  α τ ά  χ έ ρ ι α  τ ώ ο α  
δ ε ν  ε χ ω  ο ν χ ' ε ν α  φ ί λ ο  π ο ΰ  ν ά ν  ή  κ α ρ δ ι ά  τ ο υ  ά ) ·ν ή .  
Χ τ ' ε ς  σ τ ό  π α ζ ά ρ ι  ε ν α  σ τ α μ ν ά  κ ο ί τ α ζ α  π ’  ο λ ο έ ν α  
π η λ ο  μ ε  λ ύ σ σ α  ζ ύ μ ω ν ε  ά γ ρ ι α  κ α ί  θ υ μ ω μ έ ν α '  
χ ί  δ  π η λ ό ς  τ ο ν λ ε γ ε  κ ρ υ φ ά  ο τ ή  μ υ σ τ ι κ ή  τ ο ν  γ λ ώ σ σ α :  
Μ η ν  ε ι σ α ι π ρ ο σ τ ν χ ο ς , κ ι ' έ γ ω ζ ω ή ν ε ί χ α  σ ά ν κ ι ' έ σ έ ν α .  
Κ ά & ε  ε π ι σ τ ή μ η  κ α ι  σ π ο ν δ ή  π α ρ ά τ α  τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ α ,  

Τ , 7 »  ε ρ ω μ έ ν η ς  τ α  σ γ ο υ ρ ά  μ α λ λ ιά  π λ έ κ ε  κ α λ ΰ τ ε ο α ,  
π ρ ί ν  νά χν&ι'/ τ ό  α Τ μ α  σ ο υ  μ ι ά  μ έ ρ α  ά π ό  τ ή  Μ ο ί ρ α  
χ ν ν ε  τ ό  α ι μ α  τ ο ΰ  κ ο α σ ι ο ν  σ τ ή ν  κ ο ΰ π α σ ο ν  κ α λ ν τ ε ο α .

Ό  μ  ά  ρ  Κ  α  γ  ι ά μ

Π Ε Ζ  Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

ΤΟ Φ Ι Λ Η Μ Α  Σ Τ Ο  Ρ Ο Δ Ο
Ή  μικρή είναι δεκάξη χρονών κι' ονομάζε

ται Φωτεινή, δνομα καμωμένο επίτηδες γι* αύ- 
την, τόσο τό άσπρο της δέρμα είναι διαφα
νές, φωτεινό, τόσο τά μαλλιά της είναι ξανθά 
λαμπερά. Φορεϊ αύτό τό πρωΐ. ένα καμελί φό
ρεμα, παρθενικό μαζύ καί πονηρό, ποΰ σκορ
πάει κατι σάν γλυκές άχτϊνες, καί προχωρεί 
στό πάρκο μ* αύτή τή νόστιμην άδιατροπιά 
ποΰ δίνει ή μοναξιά, ίύτυχισμένη ποΰ μπορεί 
νά κάμΉ δτι χειρονομίες θέλει νά κινήσΒ τό 
κεφάλι της όπως θέλει, νά πάρη δτι ΰφος 
θέΛει, ποϋ μπορεί νά ποζάρω λίγο, κομψά, 
γιά τά δέντρα, γιά τά λουλούδια, για τό πονλί 
ποϋ περνάει κάνωντας κ ο υ ΐ κ καί χάνεται. 
Τήν κυττάζω' εΐνε ευχάριστο θέαμα νά βλέ- 
πης αύτό τό λιγερό καί χαριτωμένο πλάσμα, 
ποϋ κρατάει λίγο άπ* τό παιδί, κι* άπ* τήν 
ελαφίνα κι* άπ* τήν γυναίκα. Νά την δυό μέ
τρα μονάχα μακρυά μον. Σταματάει καί κοι
τάζει, μέ άργή καί βαθειά προσήλωση, μιά 
τριανταφυλλιά γεμάτη λουλούδια, τά τελευ
ταία της λονλούδια. Τά γαλανά καθάρια της 
μάτια, ποΰ δέν παύο» νά τ' άντικρύζω, πηγαί
νουν γρήγορα άπ' τώνα ρόδο στό άλλο, άφή- 
νονται να αίχμαλωτισθοϋνε άπό ένα, τό 
πιό ώμορφο, τό πειό άνοιγμένο, τό γεμάτο 
άπό δροσερή αίγλη.. Σέ λιγάκι πλησιάζει, δει
λή καί κα τα μαγε ν μένη, προχωρεί τό πόδι μέ 
φόβο, σάν γιά νά μή φοβίσα τά λουλούδια 
μέ τόν παραμικρό θόρυβο. "Επειτα, απλώνει 
τό μπρίτσο καί τό ευλαβητικό της χεράκι, στήν 
άρχή μετέωρο, μ* άνοιχτά τά δάκτυλα πάνω 
άπ' τό λουλοΰδι, κατεβαίνει οτό κλαδί, καί τό 
τραβάει χωρίζοντάς το άπ1 τάλλα, ένφ τό 
άβρό της πρόσωπο χαμηλώνει μέ καταννξι 
γεμάτη επιθυμία. Καί μέ τά μάτια κλειστά, 
δίνει στό ρόδο ένα έμπιστευτικό κι* άργό 
φιλί. Κι' έπειτα φεύγει, Ικανοποιημένη κι' 
άνάλαφρη κι* εγώ δέν ξεύρω πώς ν’ άντιστιθώ 
στήν έπιθνμία νά πάω ν' άνασάνω πάνω στό 
ρόδο τό φιλί τής ώμορφης παιδοΰλας. 

Μετάφραπιο Κ . Τρσυκίδη

Υ Μ Ν Ο Σ Σ ’ Ε Ν Α ΒΩΜ Ο

. . . ήταν μοιρόγραφτο νά πάρω τά λου
λούδια σου μιά νύχτα άναστρη καί μέσα στό 
πυκνό σκοτάδι, να τά μυρίσω ολόχαρη καί νά 
μαγευτώ ! . . .  Άπό τότε, ή ζωή ντύθηκε γα
λάζια καϊ συγγενεύτηκε μέ τάστρα σάν πήρε 
τούρανοϋ τους τό χρώμα. . .

’ Ω !  άπό τότε ζώ μέ μιά μόνο έννοια καί μ* 
ένα στοχασμό πανέμμορφο τρέχω καί τρυγώ 
τά φωτεινότερα όνειρα καί τίς ποιό ώραιό- 
χρωμες έλπίδες . . . .

Όταν γελώ, νοιώθω μέσ’ στό γέλοιο μον 
μιά γλυκειά ξανάσα τής ψυχής μον, κι* ό νοΰς 
μου ληθαργώνεται ο* ένα ουράνιο όνειρο. . . 
—Κι' δταν πάλι κλαίω, μέσ' τό κλάμμα μον 
βρίσκω μιά χαρά καινούργιο, «οΰ θέλω νά πνί
γομαι στό δάκρυ καί πνιγμένη έτσι νά ζώ. . . 
νά ζώ. . . Κάποτε δμως γελώ καί κλαίω μαζί 
καί μέσα ατό γελόκλαμμά μον έκείνο ώ I . . . 
πόσα όνειρα ξελακίζουν άπ’ τό νοΰ μου καί 
νά. . . τά βλέπω . . τά βλέπω νά πετάνε γύρω 
σου. . πάνω άπ' τό κεφάλι σου.. σάν ένα χρυ- 
σοστέφανο. . .

Ώραία ψυχή. . .
Κάτι άπ’ τή ζωή μον είναι φενγάτο. . κάτι 

απ την ψνχη μου ζή μέσα σου. . . κάτι άπό 
τήν έννοια μον τρέχει πίσω σου. . . καί πάν
τοτε μέ τραβάει κάτι κοντά σον. . . καί σάν 
σέ όνειρο. . άκώ τή φωνή σον.. . τής ψνχής 
σον τήν ώραία φωνή. . νά μοΰ χύνΉ δλο τό 
μυστήριο τών «Γ I Α Τ I» Σον, ποΰ σέκαναν 
νά μαζέψΉς λονλούδια μέσ' στό σκοτάδι. . . 
νά τά φιλήσχις μέ τά χείλη σον. . . νά τά μα- 
γέψυς μέ τά δάκρνά σον καί νά τ’ άφήσης 
στά χέργια μον μέ ’περιφάνεια 1 . . , Ώ  άπό 
τότε σέ θνμάμαι μέ τή δύναμι ποϋ μοΰ δίνεις 
άπ’ τή δύναμι τοΰ «Έγώ» Σου. . .

I . AndrissSP r-,
Η Ρ Ο ΣΦ Υ Γ1Κ Α  Μ Ο ΙΡΟ ΛΟ ΓΙΑ

Σ Τ Ε Φ Α  Ν Α Γ Α Μ Ο Υ
Μέρες έϊούλενεν ό χρνσικός, γιά τή δια- 

μαντένια oac θήκη. Κι’ ή καλή μον γυναίκα, 
ταχτικά σάς έξεσκόνιζε καί πρόσεχε μή τσαλα- 
κωθητε, άτυχά μου στεφάνια... Μόλις χρό
νος κλίνει —σάν καί σήμερα τό βράδυ, ποΰ γιά 
πάντα μάς ενώνατε. Καί μόλις χτές, χωρίς 
κάν νά νοιώθη τή δύναμή σας τήν άκατάλντη, 
ό καρπός τής άγάπης ποΰ σεις έστερεώσατε, 
σάς άντίκρνσε γελαστό... Κι’ δμως, φεύγοντας 
σάς έγκαταλείψαμε, κρατώντας τήν άνάμνησή 
σας, άνάμνηση γλυκειά, κάποιας βραδυάς εύ- 
τυχισμένης.....

Α β Η Ν λ Τ Κ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΘΥΣΙΑ
ό ^Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένον  ̂ δ

Αύτά δλα έξηρέθιζαν cr)v Ελένην καί ή 
άλήθεια είνεπώςδέν είχε πολύ άδικο, διότι 
ό Μαυρίκιος πολλακις τής έκονε σκηνάς καί 
παρατηρήσεις ένώπιον ξένων κοί τήν έφερνε 
είς πολυ δνσκολον θέσιν, άλλα «αί αύτή δέν 
έννοονοε ποτέ να κάμμ^ καμμίαν παραχώρη- 
σιν οΰτε νά ολιγοστεύσω τά έξοδά της. Μπά 1 
τί σημασίαν είχε αν έξωδευαν όλίγας περισσό
τερης χιλιάδας εμπρός είς την εύχαρίστησίν 
της ; "Επειτα τί σπουδαΐον ρόλον  ̂ πι»ίζει τό 
χρήμα έμπρός είς τάς άπολαυσεις ένός ταξει- 
διοΰ ;

Καί οι δύο εύρίσκβντο έν δικαίω μέ μόνην 
τήν διαφοράν δτι, άν ui οχέσεις τών δύο· συ
ζύγων εΰρίσκοντο ύπό όμαλωτέρας συνθηκας, 
ό Μανρίκιος θά νπέκυπτε ( ί; μίαν θερμήν καί 
εύγενή παράκλησιν τής συζύγου τον. Αί καθη- 
μεριναί δμως προστριβαί μεταξύ δύο άνθρώ- 
πων πού δέν μπορούν πλέον να σννεννοηθοϋν, 
άφήνουν φοβερά ίχνη καί τοιουτοτρόπως ενα 
βράδυ έφθασαν είς τό άπροχωρητον και 
άντήλ/.αξαν βαρυτάτας φράσεις. _

Αύτή παρεπονέ^η δια τήν ζωήν ποϋ εκομνε, 
είπεν ότι εΐχε γελοιοποιηθή εις τά μάτια τών 
φίλων της καί έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά 
έπιοτρέψχ) είς τήν μητέρα τη ,. Μέ τήν τελευ- 
ταίαν αύτην φράσιν έξέσποσεν είς λυγμούς και 
τά δάκρυα αύτά ώς δια μαγείας κατεπράϋναν 
τόν Μαυρίκιον. Έλησμόνηοε διά μιάς δλα τά 
παράπονα του έναντίον τή; συζύγου τον καί 
δ(ν έβλεπε παρα τήν άδικον συμπεριφοράν 
του πρός αύτήν, διά τήν όποίαν έντρέκετο και 
ούτός ό ίδιος. Όπως σνμβαίνει συνήθως είς 
ούτάς τός περιστάσεις μετανοιωμένος καί συγ- 
κεκινημένος έκάθηοε κοντά της, άρχισε νά τήν 
χαΐδεύχ) καί νά τήν φιλή καί νά τής λέγΰ οτι 
εννοούσε πόσον φορτικός τής είχε γίνει μέ τήν 
ζωήν πού τήν ήνάγκαζε νά κάμνί) μαζύ τον. 
Κατέληξαν πάλιν είς τό νά γίνουν φίλοι και ό 
Μανρίκιος γιά ιά τήν Ικανοποιήσω έλαβε μέ
ρος σέ μιά εκδρομή πού έκαμαν στήν «Μέρ- 
ντέ-Γκλάς» καί προσεποιεΐτο μσλίστα τόν 
εΰθυμόν γιά νά τήν εύχαριστήσΉ.

Άλλά γιατί άραγε, ένφ περνοΰοαν κάποια 
στενωπό καί ό ντέ Ρόλ προσέφερε οτήν κυρία 
Λενουάρ τόν βραχίονά του γιά νά τήν βοη- 
θήση νά περάση, γιατί ό Μανρίκιος ένόμισβ 
πώς οννέλαβε κάποιο χαμόγελο, κάποιο βλέμ
μα συνεννοήσιως ποϋ άντηλλάχθη μεταξύ 
των ; . . .  Νά ήιαν δννατόν ;... Ή  μήπωί είχε 
κάμη λάθος ;... Ταραγμένος πολυ τούς πα- 
ρηκολούΟησε καθ’ δλο τό διάστημα τής έκ- 
δρομής καθώς καί δλας τάς ήμέρας πον έπη- 
κολούθηοαν, δέν άνεκάλνψί δμως άπολυτως 
τίποτα.

«Ά\αμφιβόλως τό χαμόγελο πού νόμισε 
πώς διέκρινε δέν εσήμαινε άλλο παρά έν« εύ- 
χαριστώ γιά τήν εύγενική βοήθεια πού τής 
είχε προσφβρθή.» , ,

Ή  εύτυχία τους δμως δέν διήρκεσε έπι πο
λύ. Ή ζωή πού περνούσαν έκεΐ έδιδε καθη
μερινώς άφορμάς νά γίνεται διαρκώς πλέον 
καταφανής ή διαφορά τών χαρακτήρων των, 
m i παρά τήν συμφωνίαν πού είχαν κάμη να 
διασκεδάσουν μέ τήν καρδιά τους τάς τελευ
ταίας αύτάς ήμέρας τοΰ ταξβιδίου των, έπήλθε 
καί πάλι μετ' όλίγας ήμέρας διαφωνία γιά 
έναν δλως άσήμαντο λόγο. Ή  Ελένη τοΰ ώμί- 
λησε σάν νά άπετείνετο σέ υποδεέστερό της, 
τοϋ έκαμε παρατηρήσεις έπί παρατηρήσεων 
γιά τήν διαγωγήν του καί έφθασε νά τοΰ προ- 
σάψα άκόμη τήν μομφήν ότι έδέχθη τήν προΧ- 
κα της, ήτις έφερε εισόδημα τριών χιλιάδων, 
ένώ ή μητέρα της έζοϋσε πολύ στενοχωρά μέ 
έξ μόνον χιλιάδας τάς οποίας έλάμβανε άπό 
τό δημόσιον χάριν τών ύπηρεβιών πού είχε 
προσφέρει ό πατέρας της στόν τόπο.

—Άλλ’ δμως μόνον μετά τόν γάμο μας, τής 
άπήντησε, περιήλθε είς γνώοίν μου ή οίκονο- 
μική κατάστασις τής μητρός σου, τήν όποίαν 
έξαιρετικά θαυμάζω, καθώς ξέρεις διά τόν 
άλτρονίσμόν της καί τήν ύπερηφάνειάν της. 
"Οσο γτά τήν προΧκα σου, γνωρίζεις πολύ κα
λά δτι έγώ τίποτα δέν έζήτησα, τίποτα δέν 
άπήτησα. Ό  δικηγόρος σου άπλώς μοΰ άνέ- 
φερε τό ποσόν, είς τό όποιον άνήρχετο χωρίς 
νά άνταλλάξωμε ούδεμίαν άλλην λέξιν έπί τοΰ 
ζητήματος αύτοΰ. Άλλως εύθύς μόλις επι
στρέφουμε άπό τό ταξεϊδι μας θά _ σπεύσω νά 
άποδώσω είς τήν μητέρα σου ολόκληρον τό 
ποσόν.

Εννοείται δτι τό τοιοΰτο δέν συνέβη διότι 
ή Κυρία ντέ Μάν δέν έδέχθη.

Μέ τήν δυσάρεστον δμως τροπήν πού_ πήραν 
τά πράγματα δέν ήτο δυνατόν τό ταξεϊδι των 
νά παραταθή περισσότερο. Γι αυτό εχέοπευ - 
οαν τάς προετοιμασίας τών άποσκενών καί 
Λνεχώρησαν μέ τήν πρόφασι δτι έπείγουσα

ύπόθεσις άπαιτοΰοε νά έπανέλθω ό Μανρ.κιος 
είς τάς Αθήνας.

IV
Είχε περάσει άρκετός καιρός χωρίς νά έπέλ· 

θη κβμμία μεταβολή Ο'όν μελαγχολιχό βίο 
τών Λενουάρ. Ή  ζωή τους έξιχκολουθοδσε μο
νότονη δπως τήν έγνωρίσαμε καί ήσαν παντα 
άναγκυ σμένοι, διά νά ικανοποιούν τούς κοι
νωνικούς τύπι υς, νά προσποιούνται ένώπιον 
τού κόσμου δτι ήσαν εύιυχεϊς. ’Εν τούτοις 
κάποια μικρή διαφορά ύπήρχε οί διαφωνίαι 
ήσαν όλιγώτεςον συχναί καί τοΰτο δ'ότι άντι- 
ληφθέντες καί οί δύο δτι καί τό μηδαμινο- 
τερον ζήτημα έπροκαλοΰσε τάς συζητήσεις, 
είχαν παρη τήν άπόφαοι νά άποσιωποΟν τό 
κάθε τι καί τοιουτοτρόπως σπανιώτατα άν- 
τήλλασαν έστω καί δύο λέξεις.

"Ενα βράδυ ή κυρία Λενουάρ διεβιβασε εις 
τόν σύζυγόν της τούς χαιρετισμούς τού ντέ 
Ρόλ, όστις έπρόκειτο νά μεταβή τήν έπαύριον 
είς Β... διά τούς άρραβώνάς του. Ή  ιίδησις 
δέν ήτο άκόμη έπισήμως γνωστή άλλά εις 
αύτούς τούς τόσον οικείους του φίλους δέν 
έιιθυμοϋσε νά τήν κρατή μυστική.

Ό  Μαυρίκιος άκούοντας αύτή την εϊδησι 
έσήκωσε τό κεφάλι καί έκύτταξε τήν γυναΐκά 
του, ή όποία προσεπάθει νά δώοχι είς τήν φω
νήν’ της τόνον άπροσποίητον, ένφ τουναντίον 
αί συγν.εκομμέναι φράσεις της έπρόδιδαν τήν 
σνγκίνησίν της.

Συνήθως τό βράδυ, όταν δεν την άπασχο- 
λοϋσαν αί επισκέψεις της, έπερνπϋσε τήν ώραν 
της ιίς τήν άνάγνωσιν. ’Απόψε δμως δέν κρα
τούσε κανένα βιβλίο οτά χέρια της και η βρα
δινή εφημερίδα έμενε έκεΐ στό τραπεζάκι δι
πλωμένη άκόμη. , ,

Τούτο τοϋ έπροξένησε κάποια εντυπωσι και 
μηχανικώς έξεδίπλωσε τήν εφημερίδα. Προτοΰ 
δμως άρχίσιι τήν άνάγνωσιν έρριψε ένα βλέμ- 
μα στήν γυναΐκά του. . Ή  έκφρασις τοΰ προ
σώπου της ήτο δπως πάντοτε καί με τόνον 
φωνής φυαικώτατον τόν παρεκάλεσε, υψώνον
τας τό διαυγές της βλέμμα πρός αυ ιον, νά τής 
δώση δι* ολίγον τήν έφημερίδα, επειδή δέν 
είχε προφθάσει νά τήν διατρέξιΐ ένωρίτερα έ , 
αιτίας μιάς παραταθείσης έπισκέψεως. Μέ 
προθυμίαν τής την ίδωκε καί έοπευσε είς ου- 
νάντησιν τής Μαρίας διά νά τήν ίδή ολίγον 
πρίν κοιμηθώ·

Ά  ! πόσον τόν ένεκαρδίωνε η θέα της μι- 
κράς του κόρης, ή όποία ήτο ικανή νά διώξη 
εύθύς μακριά του κάθε τον λύπη !

Ήταν τόσο νόστιμη, τόσο χαδιάρα I Μόλις 
έβλεπε τόν μπαμπά της άφηνε τά παιχνίδια 
της στή μέση καί έτρεχε νά πέορ στήν αγκα
λιά τον. Τόν άγαποΟσε περισσότερο άπό τη 
μητέρα της άν καί σάν καθώς πρέπει κορι
τσάκι άποσιωποΰοε αύτή της τήν προτίμησι. 
Ήταν τόσο καλός ό μπαμπάς 1 Ποτε δέν τήν 
έμάλωνε δταν γύριζε άπό τόν περίπατο μέ τό 
φουστανάκι της λερωμένο, άλλά τήν έρωτοϋσε 
μόνον, σηκώνοντάς την στά χέρια, αν ειχβ 
άρκετά διασκεδάσει, αύτό ήτο τό μόνο που 
τόν ένδιέφβρε. Άντιθέτως δταν έπιστρέφον- 
τας άπ'έξω έτρεχε νά φιλήσω τήν μαμά, τ!» 
πρώτο πράγμα πού τής συνιστοϋσέ ή μητέρα 
της προτού άκόμη τήν πλησιάσει ήταν νά προ
σέξω μήπως τής τααλακωβω τό φόρεμά της. 
Κι' έπειτα ό μπαμπάς ήξερε τόσο καλά νά 
παίζω μαζύ της ! Δέν έδίσταζε νά πέρνω την 
μικρούλα του στήν πλάτη καί μέ τΑ τέσσαρα 
νά κάμνω τόν γύρο τοϋ δωματίον. Οταν ήταν 
άκόμη μι*«ρή τόν κρατούσε άπό τ* αύτιά γιά 
νά μή πέσω, άλλά τώρα πού ήξευρε πλέον να ιππεύω, έκάθητο εύθυτενής οτήν πλάτη του καί 
γιά γκέμια Μοοιυοδοε τά δύο cixQtt ϊής γοββατ· 
τας του. Καί μέ τίς κούκλες της άκόμη ήξευρε 
νά παίζω χίλιες φορές καλύτερα άπό τήν 
θεία Ούρσούλη, άπό τήν μπόνα της κι άπό 
δλας τάς μικράς της -ρίλσς. Έπαιζαν «τόν 
μπαμπά καί τήν μαμά» καί οταν «τό παιδακι* 
ήταν άρρωστο τοΰ διηγείτο παραμύθια γιά 
νά τό διασκεδάσω·

— Ό ,τι δήποτε καί αν συμβη, ελεγε συχνά 
είς τήν γυναΐκά τον, άκόμη hi" &V έπρόκειτο 
■αί τό ψωμί μας νά ζητιανεψωμε, ή Μαρία θά 
έχω γιά προίκα της είκοσις χιλιάδες δραχμά 
εισόδημα. .

Είς τό γεύμα πού επακολούθησε εκείνο τό 
βράδυ δέν συνέβη τίποτε τό άπρόοπτον. Ή  

I Ελένη έφαγε μέ τήν συνηθεισμένη της ό̂ ρεξι 
I καί μέ τήν μεγαλύτερα φυσικότητα τόν έρώ- 

τησε άν κατά τύχην έγνώριζε τόν μέλλοντα 
πενθερό τοΰ ντε Ρόζ, δστις καθώς είχε, άκου- 
σει ήτο ένας πολύ πλούσιος έμπορευόμενος. 
Μετά τό γεύμα έπήγαν μέ τούς Σαμπλέζ νά 
περάσονν μιά ώρα είς τόν μητέρα της που 
ήταν άδιάθετη έκείνη τήν ήμέρα.

•Η κάθε της κίνησις, ό κάθε της λογος 
έφανερωνε τελείαν ψυχικήν ήρεμίαν. Είχε γε-

λασβώ λοιπόν είς τός άντιλήψ6ΐς του.  ̂ Η τρο
μερή αύτή ύποψία ποϋ γιά μιά στιγμή γεννή
θηκε μέσα του, ήταν κάτι τί *ό ταπεινό, τό 
συχαμερό- Νά ύποψιασθή τήν Ελένη καί μέ 
άβασιμα δεδομένα νά καταλήξα σ' ένσ, τόσο 
άτιμωτικό συμπέρασμα 1

Έν τούτοις, παρά τήν θέλησίν του, ή άνά- 
μνησις τής στενωπού τής «Μέρ ντέ Γκλάς» 
βοηθουμένη κβί άπό τήν πρόσφατον άνακοί- 
νωσιν τών άρροβώνων, τοΰ έπανήρχετο διαρ
κώς είς τήν σκέψιν. Γιατί άραγε είς αύτούς 
πρώτους νά άναγγείλω τούς άρραβώνάς του, 
άφοΰ άπό τούς άλλονς τό κρατούσε άκόμη μυ
στικό ; Ή  γυναίκα τον τόν είχε δικαιολογήσει 
λέγοντας δτι ήσαν πολύ σννδβδεμένοι. Σννβε- 
μένοι; Άλλά μέ ποιόν; Μαζύ τον ; Μά οΰτε 
δυό λόγια κάθε μήνα δέν άντήλλασαν. Τότε 
μέ τήν Ελένη ;... Άλλά γιατί νά ύπάρχω πε- 
ριοσοτέρα οίκειότης μέ αύτήν παρά μέ δλας 
τάς αλλας γυναίκας, τών οποίων οί σύζυγοι 
ήσαν φίλοι του ;..· Αύτή ή προτίμησις, αύτή 
ή βία νά τής γνωστοποιήσω τούς άρραβώνας 
του προτοΰ έπισημοποιηθοϋν, biv ήτο μάλλον 
μιά ήθική ύποχρέωσις ένός άνθρώπον τοϋ 
κόσμον άπέναντί της ; Άλλά τότε ή 'Ελένη !...

Ό  Μαυρίκιος ένόμιαε πώς είδε ένα βάρα- 
θρον νΐνοίγεται μπροστά του, κι* άκόμη μιά 
φορά αί ύποψίαι τον εζωντάνεψαν... Τήν άλή- 
Οεια 1 ναί, νά γνώριζε τήν άλήθεια 1 άλλά 
πώς νά τήν μάθω ; Νά άπετείνετο στήν Ε 
λένη ; . . .  θά ήτο τρέλλα I Ηώς ήτο δννατόν νά 
ύποθέσω δτι θά ώμολογούσε ττιν ένοχήν της ; 
Πώς άφ’ έτέρον νά τήν κατηγορήσω χωρίς 
Αποδείξεις ;... Δέν εϊχε άλλο νά κάμω παρά νά 
υπομένω Mai νά εΐνε προσεκτικός.

Τήν νύκτα δταν επέστρεψαν, ήταν τόσο 
χλωμός, ώστε ή γνναΐκά τον άνησύχησε. Έ - 
προφασίσθη τάς πολλάς Ασχολίας, έναν δυ
νατό πονοκέφαλο καί έοπενσε νά πέσω ατό 
κρεββάτι χωρίς νά πχί τίποτα. Ή  Ελένη χω
ρίς καθόλον νά προσποιείται τόν περιποιήθη 
μέ δλην της τήν καρδιά. Άλλ’ όμως δέν ήμ- 
πόρεσε νά κλείση μάτι, α. σκέψεις άλληλο- 
συγκρούοντο στό μυαλό του.

’Άν ήτο ένοχος, έσκέπτετο, ήτο φυσικό νά 
τοϋ ομιλήσω γι* αύτούΰ τούς άρραβώνας ; Ά -  
ναμφισβητήτως όχι. Ή  μήπως πάλι ή άπερι- 
σχεψία τήν είχε ώβήσει νά πράξω δπως οί' 
κακοϋργοι, οί έποίοι παρακινούμενοι «πό κά
ποιαν άκατανόητον άνάγκην τριγυρίζουν γύρω 
άπό τό θΰμά τους ; Ή  μήπως άκόμη, μή δυ- 
ναμέιη νά άπασχολήσω τήν σκέψιν της εις 
άλλο τι, εΐχε προδοθώ ή ιδία ;

Έπειδή έπρόκειτο άκριβώς κατά τάς ήυέ- 
ραςίϊέκείνας νά μεταβώ είς τό έργοστάοιον, έπ- 
«υφελήβη τής περιστάσεως διά νά παρατείνω 
έκεΐ τήν διαμονήν του κι* έτσι νά κατορ
θώσω μέ άπόλυτον ήρεμίαν νά συγκεντρώβω 
τάς σκέψεις του.

Αί όλίγαι αύταί ήμέραι πολύ τόν ωφέλησαν 
καί έν άπολύτφ ψνχική ήρεμί<ί έξήταζε τώρα 
τήν κατάστασιν. ’Ολίγον κατ* ολίγον έφθασε 
νά διερωτάται αν ή φαντασία τον δέν τόν είχε 
γελάσει. Διότι, τέλος πάντων, πού έοτηρίζετο 
ή ύπόνοιά του ; "Ακόμη καί &ν ύπέθετε δτι δ 
νιέ Ρόλ είχεν έκμνστηρευθή εις τήν γυναίκα 
του μερικά περιστατικά τής ζωής του, τό α
μάρτημα ήταν πράγματι τόσον μεγάλο ;... 
Πόσες φορές δέν σνμβαίνει, ύπό τήν επήρειαν 
ώρισμένης ψυχικής καταστάσεως, νά̂  άνοίγ\\ 
κανείς τήν καρδιά του ο’ έναν φίλο, ό όποιος 
είναι ίσως όλιγώτερον έμπιστος άπό έναν άλ
λον. Κατόπιν μεταννοεΐ Τσως, άλλ* έ««ιδή 
είναι πλέον άργά σπεύδει νά ικετεύσω νά κρα
τήσουν άπόλυτη εχεμύθεια. Δέν μποροΰσε 
τάχα νά είχε συμβω μέ τόν ντέ Ρόλ κάτι πα
ρόμοιον ; Κι’ έχει κανείς τό δικαίωμα γιά 
έναν τόσο μηδαμινό λόγο νά κατηγορήσω μιά 
γυναίκα καί μάλιστα τήν γυναΐκά του ;

■Επέστρεψε ήσυχώτερος, έν τούτοις δμως 
παρά τήν θέληαί του καί παρ* δλας τάς δι
καιολογίας πού έπιχειρσϋσε ό ίδιος νά δώσ« 
εις τάς ύκοψίας του, κάτι άπέμενε στό βάθος 
τής καρδιάς του καί ή σκέψις του άθελα ξα- 
ναγύριζε στήν φρικτή ύποψία πού σάν δηλη
τήριο έμπαινε ολοένα βαθύτερα.

«’Άν δμως πράγματι κάτι είχε υπάρξω
Δυστυχώς ήταν πολύ άργά γιά νά έμβαθύνΐ) 

στό μυστικό καί τό μυστήριο. Ά ν  πράγματι 
ύφίστατο καμμιά ένοχος οχέσις ^μεταξύ τής 
γυναίκας του καί τοΰ ντέ Ρόλ θάμενε πάντα 
μυβτήριον, γι* αύτόν.

ν  I
Μετ* όλίγας εβδομάδας άνοίγοντας τό βρα- 

δυνό ταχυδρομεΐον του εύρήκε τό προσκλη- 
τήριον είς τούς γάμους τοΰ ντέ Ρόλ. Μέ δυ
σαρέσκειαν τό πέταξε στό τραπέζι.

(Ακολουθεί)
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ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ All ΤΛ ΑϋΡΑ

Αηιιοαιεύομεν xtxiaxip'o τας φωτογραφίας 
χώνδύο νικιτριών τνϋ λήξ αντος δημ· ‘ψήφισμα 
τος, τάς όχοίας έ«ριικοδότησεν ή «Σφαίρα».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗ ΣΤΟ Μ ΑΝ Ο ϊ
Μετασχοΰσα είς τά ίημοψής ίαμα: ύχό τό 

ψευδώνυμον Ό ν ε ι ρ β μ ε ν η  Λ ε υ τ ε ρ ι ά .  
Κατάγεται έξ Άδριανουχ ιλεω:, είνε *^οοψυ; 
έχ Κωνσταντινουβολεως, ορφανή μητρό, mui 
χατρός, ιωρί: Αδελφού.. ή άλλον αιεόν συγ
γενή. Έτών 18. Εΰρ σχεται ιίς τάς Άθήνιας, 
ύχό τήν χροστασίαν φιλάνθρωπου κυρίας ιή; 
Αριστοκρατία;, συζύ/ου ιέως ύχουργοϋ.ΈΛ.α|3β 
τήν χρώχην χροΐκα τ ον χέντε “ χιλιάδων 
Ιραχμών.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μβτέσχε τοΰ δημοψηφίσμ^ος ύ»ό τό ψευ

δώνυμον Σ β ν έ λ η . Πρόπφυξ έ» Σμύρνης. 
Έτών 22. Διαμένει έν At (ivfl μεια ιώ ά\λ «ν, 
τοχοθετηθέντων έκεϊ, χροσφύγων. Έλαβε τήν 
δευτέραν χροΐ<α τών δραχμώ' δύο χιηάΐων 
τριακοοίων έννεννήκοντά είς ύ/*έ, όμισμα 
καί δραχμών όγ3οή«οντιι χέντβ eΙς στέμματα.

Εις τό έχόμβνον Ο ι δημοσιβνιθυΰ ι τα συμ
βόλαια τή; χαραδόσεω;.

ΑΙ ΚΛΗΡΑΣΕ1Σ ΑΙΑ ΤΑ ΑΒΡΑ
Ύχενθυμίζοαεν ότι αΰριον Κυριακήν, 4ην 

Δεκεμβριον, ώραν 4ην Αχογβυμαιι,ην, θά 
γίνΐ) ένώχιον ιχιτροχή; Λναγναιοτριών καί 
άναγνωσιών ή κλήρωσ,ς διά τήν άχανομήν 
τών δώρ*>ν ιίς 20 *ξ όλων τών μετ ισ^οντων 
τής ψηφοφορίας. *Ω; λαχνοί θά θβ··>ρ ,θοΰν 
όλα τα ψηφοδέλτ α χοϋ έστάλησαν άχ" ιρχής 
μέχρι χίλου; τοΰ δημοψηφίσματος. Τα όνο- 
ματα εκείνων χού θά κβ.ιδίσουν, θα δημοσι=υ-

θοΰν είς τό Φϋλλον τή, 1 0 Δεκεμβρίου. Πα- 
ραχαλοΰνται ot βουλόμενοι νά χροαέ^θουν.

Ό  κατάλογος τών δώρων είν» ό έξής :
Ιον. Ένα μ3γάλο καλαμάρι χο-

λυτελείας κρυστάλλινο. Αξία? δρ. 150
2 ον. Ένα κασκόλ μετ ξωχό. » » 45
οον. Ένα άρωμα · La Rose» (Hera 

Paris) καί ε»α κουιί καρ- 
_τολίνες καί φάκελλα » δρ. 40

4ον. Ένα άρωμα *La Rose» (Hera,
Paris) 35

δον. Πενήντα κάρτ χοστάλ ελαιο
γραφίες, Αντίγραφα έργων με
γάλων ζωγράφων καί ένα κουτί 
χαρχολίνες κ ά φάκελλα » ■

6ον. Πενήντα κάρτ χοσταλ ελαιο
γραφίες, Αντίγραφα έργων 
μεγαλ»ν ζωγράφων »

7ον. Ένα μικρότερο καλαμάρι » ι
8ον. Τρία καδράκια τοΰ τοίχου » >
9ον. Ένα κουτί χαρτοφακελλα

χολυτελείας χρωματιστά » >
ΙΟν. Δύο κουτιά καρχολίνβς καί

φάκελλα » >
Αύτά είς είδη. Καί τά κατωτέρω είς βιβλία. 

Ιΐον. *0 2ος «αί ό 3ος τόμος 
τής «Σφ"ίρας» καί το δυο 
μυθιστορήματα «Ίουδήθ» 
καί «Ή ρώ « "ί Λέανδρος» 
τοΰ κ. Σ «. Ποταμιάνου άξίας δρ.

12ον. Ό  2ος ή ό 3ος τόμος τής 
«Σφαίρας» καί τά δυο μυ- 
θιστοαήματα «Ίουδήθ» 
καί Ήρώ καί Λέανδρος·, 
κατ’ έκλογήν τοϋ κερδ.- 
ζοντος » »

13ον. Ό  2ος ή ό 3ος τόμος τής 
■Σ ραίρας» καί έν τών ώ; 
άνω μυθιστοριμάτων κατ' 
έ«λογήν τοϋ κερδίζοντος » »

14ον. Ό  2 ις ή ό 3ος_ τόμος τής 
«Σφαίρας» κατ' έκλογήν 
τοϋ κνρδίζονχος » ■

16ον. Τά δύο μυθιστορήματα « Ί -  
ουδήθ» χαί « Ήρώ ·αί 
Λέανδρος» »  ι

17ον, 18ον, 19·>ν καί 20.iv, Έ ν  
τών ώς άνω δυο μυθιστο
ρημάτων, κατ' έκλογήν τοϋ 
κερδίζοντος »  ι

Έν συνόλφ βραβεία 557 δραχμών.
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Έχροκήρυξο δύο διαγωνισμούς. "Ενα χρός 
συνάεσιν διηγήματος μέ θέμα χριστουγεννιά
τικο. Καί δεύτερον χρός σύνθεσιν χρωτοχρο- 
νιάτικου ευθυμογραφήματος.

Όλοι δύνανται νά λάβουν μέρος δι' ένός ή 
χερισσοτέρων έργων των είς τούς διαγωνι
σμούς ούτούς, ύχό τούς έ;ής όρους : ·

Ιον) Τό διήγημα ή τό ευθυμογράφημά των 
νά μήν ΰχερβαίνο τήν μί<·ν στήλην τής «Σφαί 
ρας». 2αν) Νά εΐ*ε ύχογεγραμμόνον με τό 
χραγματικόν όνοματεχα>νυ.*ον τοϋ στέλλοντο; 
καί όχι μέ τό ψευδώνυμον. Έχίσης νά ύχάρ<χι 
χαί διεύΰυνσις. 3αν) Να είχε έντελώς χρωτό 
τυχόν Kui ν’ άνήκ(] άχοχλειστικώς είς τόν 
σιέλλοντα. Μεταφράσεις, μιμήσεις, Ανιιγρα- 
φαί ή δημοσιευμένα ήδη έργα δέν γίνονται 
δβκτα. 4ονί Να σταλούν έ/καίριος ώστε νά 
έχουν ληφθΰ είς τό γραφείο ν μου μέχρι τής 
18ης Δεκεμ, ρίου, διότι είς τό Χριστουγεννιά
τικο φΰλλο θά δημοσιευτούν τ' Αχοτβλέσματα.

Οί όροι αύτοί θά τ·ιρηθ·>ϋν Αχαρεγκλιτως. 
Οόδείς άλλος χεριορισμός τίθεται. Οΰτε δραχ
μή εϊνε Ανάγκη νά έαωκλβίβται είς τ' Αχοστελ- 
λόμενα έργα.

θά βριβίυθοΡν έξ έκατέρου τών διαγωνι
σμών Ανά τρία έργα, είς τα όχοϊα θά δοθούν 
Ανά τρία, τά έξής, βραβεία : 

α'.) Δραχμαί 100. 
β.') » 25.
γ'.) Ένας τόμος β' έτους «Σφαίρας». 
Διηγήματα κι* >ύθνμογραφηματ·· διά τού; 

διαγωνισμούς, έλαβα αύτην τήν έβδομάδα έκ 
ιιέρους τών δ^σχοινίδων καί κνρί»ιν Σ. Νέγκ , 
X . Χρυσάγη, Κ Διαληομα, Τ. X  ιλιού^ιο, Γ. 
Κ>υρεμχή, Ν. Ν Ν., Σ Δ σιούνη, Μιράντας, 
Β. Λάλωση, Π. Ροιικη, Κ. Έρν. καί Σ  τσας.

θά δημοσιευθΰ τό »εζον σας, κ. Ν. Ταβερ- 
ναράκη. "Αλλα γιατί τό ί τιτλοφορήσατε «Σον- 
νέτο»; Η λέξις αύίή ?χ·ι μίαν ώρισμενην έν
νοιαν, συνεχές είς αύτην χρέχει νά τήν χιριο 
ρίζιομεν. ,

Έγκρίνεται, κ. Γ. θέμελη.

Ή  χρόζα σας μ. Μ. Σαλή δείχνει λεχται- 
σθησί^ν χαί ευχέρειαν είς τήν άχόδοσιν άχρι· 
βολογημένων εννοιών. Ά ν  έχρόχειτο όμως νά 
τήν έγκρινω, θο έοιοταζα διότι την βρίσχ» 
κυχως κενήν· Ένα χεζό λυρικό, όσο μικρό 
χι* άν εΐνε, χρίχβι νά είναι χυχνότερον είς 
έννοιας xui ίοέας, νά έχη χβριοοότεοον άντι- 
»ειμβνισμην γιά νά διαβάζεται μ* ένδιαφέρον. 
Ή  sounenir σας είν» έντιλώς ΰχοκιιμβνική. 
Δέν ou είχα τίχοτη χερισοόι. ρον νά σάς γρά
ψω ίδιαιιέρως. Ύχαρχει άλ«.ο έγκεχριμμένο 
διχο σας χαύχεριμένει τήν σειράν του νά δη- 
μοσιευθ^.

Τολμηρόν τό στιχουργινόν γύμνοσμά σας, 
κ. Μ. Ίαχωβίδη, με ώρισμβνα σημεία καλά  ̂
άλΑ.* έν ιώ σννοΛφ του Αχοτυχημενον. Αί χε- 
ριοσότεραι όμοιοκαταληξίαι έχταχιως βεβια
σμένοι, όχως: «τής ζα>ής σου τής τ^βλλής, ή 
το γγά— να ou βογγά, ιήν ^ιυ/ή —μου τή φτο»- 
χη» κλχ. Γίνονται τέτοια ον.χουργικά χαιχνι- 
δισματυ, Αλλά μόνον ώς χ ιχνιδίσματα 
και όχι λο',Φ όμοιοκαταληχτικής — Αν έπι- 
τρέχβται ή έκφραοις — Αδυναμίας. Είς τό 
χυιημα σας δέ xtgl τοϋ τελευταίου αύτοΰ χρό- 
κειται. Νομίζω όιι δέν τοϋ Λείχει χ«ρα λίγος 
κόχας Α·ομιι γιά νά β yij καλό καί άβίαστο.

Άρχιζω καί διαβ ζω στό κομμάτι σας, χ. 
κ. Τ. X  ιλιούλια: «Σιό φαιτέγι τή; έλ,χιδας μέ 
ρέμβης ξυπλιι.μένοι μχρις στή θαλυσσα τοϋ 
ήλιου του Ίϋανιχοϋ σέ διυχρίιω χού σιμώνεις»^, 
κλχ. Kui καθώς συνεχίζειαι ολόκληρο στόν 
ΐοιυν τονο, δεν σάς φαίνεται ότι κατανια όλί
γον νεφε/.ώ >ες κ ί κοχως χ. ρισσότερον Αχα- 
τανόητον; Έκείνο χού ένδιαφέρει σ* ένα όχοιο- 
δηχοτε γριχτό ιΐνε να χεριέχη μεγάλες έν
νοιες γράφονται συνήθως μέ της χ ό συνηθι
σμένες /έξοίς.

Διακρίνω κάχοιαν χοιητιχήν διάθεσιν οτό 
χοίημα σας, χ. Α. ‘Αχοσιολίόη, άλλα μόνον 
ιιύιο, διότι λείχει ή τεχ>η τής έκφρασεως εκεί
νου χού αίσθάνεοθε. Οί σαχοι σα9 όλως διό
λου άκιΐυ.ιοιοι.

Μ* αυτό τό θέμα θά μχοραϋσε νά βγΰ ένα 
καλό χοίΐιμα, κ. Α. Ρημα»η, Αλλά σάς λείχει 
xui σάς ή τέχνη. Δέν θα τήν άχοχτήσ·τε χαρά 
άν διαρυζ^τε muAu ΧϋιήμαΤα Κυλών χοιητΰν.-. 
μβχρις ότου μχήτε σιό νόημα τή, δυσ«ολου 
υύτης τέχνης kui συνηθίσει τό αύτι σας είς 
την ά^μοιίαν xui ήχητιχήν τοϋ μέτρου καί 
τής ριμας.

Ό χ ι Αρκετά ά«λώς, Αλλά χίλια τέτοια αν 
μοϋ στείλετε, κ. Β. Πλατ., δέν είνε σοβαρόν 
vu ίλχιζειε ότι θ έ/«ριθή καιένα. Διότι τό 
γεγονός ότι καίωρθωσαίε >α τοχοθειήσβτε ένα 
• οΰλα» κάτω άχ ίο «δρκοού α» κι* evu «χύθη» 
κάτω Αχ' τό «καρόιοχιυχι» δέν σημαίνει ότι 
ουνκγραψατε χοίημ». Σημαίνει άχλώς ότι Α- 
σχολεϊσθε Ανευ λι·γι·υ με χράγματα χερί τοϋ 
όχοιου δέν έχετε ίδεαν.

Τι νά σάς χώ, κ. I. Π. ; "Υχάρχει, βέβαια^ 
ο* υύτα χου μού οτβίλυτε μια μελαγχολική, 
ΰχβι.ρομαντική μάλιστα, δωθεσ>ς, άλλ' υύτ^ 
Οέν είνε άρ*ετή, γιο vu άχ <ριίοΐ| ένα χοίημα.

Το χοιηαϋ εί.ε χολύ 0ύσ<θΛ0 ν xui χολύ 
σύνθετον χρά/μα' είνε ί^έα, είνε και τέχνη,, 
και Λΐύλ, και εμχ>ευσις, xui μουσική, καί ά^- 
χιτεκτονική, xui άρμονιυ, καί διάκοσμοι, xui 
υίσθητίιΐή* · ΐνε χολλι·, xupu χολλο χράγματα 
το άφιλοιιμυ>! 1-ίνε έχιοτήμη ό\.οκλ'·ιρος. 
Έαν δέν καιέχυ κ μ είς την τέχνην τ ΰ ξυλουρ
γού χ. χ.'μχορεϊ, βίβα·α, να χ ιρφώαυ ή νά 
χριον>συ κουτσά στρ βα ένα σ<νΐ|ι, άλλα δέν 
u*· ρκι να κιτυσκιυιοο ένα ϋχοη.ερ(ό έχιχλον. 
Γιατί θά συνέβιιινε τάχα τιχατε Οιυφορβτιχόν 
με τήν χ>ιητι·ήν τέχ ην; Λνβ μηχ ας εύκο- 
λωτέρα ιή; ξνλουργι«ή,; Έ ν ·ς χού δέν γγ·- 
ρίζει τήν χο>ητικην τέχνην, xil)uv0 v να σκα- 
,̂ώου» «οχ £»>ς, ένα «uv» κιόν βτϊχον, όχι όμβ»ς 

kui ένα όλόκληρ· χοίημα.
Αύτα δέν τα γραφιά για σάς μόνον, τά γρά

φω γιά όλου;. Κοί όλοι, γιά να μάθουν τήν 
χοιητ κή* τέχνην, χρέχει να τήν οχ 'υδάσονν,. 
ήτοι, όχι άχΛ,ακ να διοβάσουν, άλλά νά μελε
τήσουν το·ς χαλούς χοιητάς μας καί άκομτ} 
τεχνολογίαν, μετρικήν, Ιστορίαν τής χοιήσεως 
καί χριτιχας.

Χιι>ρις αύτά, θά μοΰ έφ ίνετο χολύ χαρά- 
ξενο άν χατώρθωναν νά γράψουν καλά χοιή- 
ματα.

Γ ά εγκρισιν δέν είνε κ. Ί .  Φίλιο. Ά ν  θέ
λετε έχί X ηρυιμή, δέν εΙ>ε Ανάγκη νο μ* #£«· 
τάτε* ύ«άρχει διυτίιιηαις καταχωρίσεων 50 λε- 
xc" ή λέξ>ς. Μβτρήοιε, λογαρ άστε κυί στείλτε^

Σιιντομ·<>ς θά χ^οκηρυχθή νέον δημοψήφι- 
σαα, δίς Νεράιδα, διαφορετικόν όμω τοΰ λή- 
ξαντ ·ς, διότι δέν χρέχει νά έχαναλαμβ «νωμβν 
τα Ϊ Ηα.

0  ΑΡΧΙΣΥΝ ΤΑΚ ΤΗ Σ

30ΛΕΠΤΑ Η Λ Ε Ξ ί Σ
ΔΐίΣΠΟίΜΐΔ υΣ STU P  

—Νέος ευρισκόμενος έχί έ|αετίαν μα
κράν τής άγάχη τή; χατρίδος καί εχειδή 
άχώλεσ^ν έκ θανιατου ολόκληρον τήν οίκο- 
γένειάν του στερούμενος οΰτω χάσης *ρ°” 
σφιλοΰς άλληλο γραφίας διά νά διασχεδάσΉ 
τήν μονοτονίαν τής ζοοής του καί τήν λυχην 
ζητεί Αλληλογραφίαν μέ Δεσχοινίδας *οο- 
«ιφυγοχούλας καί δή έκ Πειραιώς ήλιχίας 
άχό 17 εω; 23 έτών. Σχοχός Ιερός: φευ 
δώνυμα άχοκλείονται. Θ ’ Αχάντησω γενι
κώς είς όλας ποΰ θά Ιχουν τήν καλωσύνην 
νά μοΰ νρΊψουν. Διεύθυνσις Mr Nik. JJ. 
Caris, General Delevery Zamaika L.S, 
if. S. A. -_________

—Ή  άδελφή «Κική» ζητεί τήν διεύθυνσίν 
τοϋ άνθυχολοχαγοϋ *. Κώνστ. Ψαθοκούλου 33 I 
Συν)τος χεζ. 5ις λόχος, τ.τ. 927. Ά ς  γραψΉ 
«Κική»» θυρίς 56 Γροφέΐα «Σφαίρας». I

— Ζητοϋμβν γνωριμία μέ μορφωμένα κορί- I 
τσια τών Χανίων. Γράψατε *Bamboula» χαι I 
Γυιόν τής χήρας 33αν χεζ. 1ος λόχος, Χανία I 
Κρήτης. , , 1

— Προσφυγοχοΰλες «'Αρετή Σαΐτου χαι I 
Ανεμώνη ζητοΰν χαρηγοριά Αχό τούς ^χαλη- I 
ούς των φίλους. Δ(σις χαί ιών δύο « Αρετή I 
Σαΐτου» p. r.

— Νέος εικοσαετής Ανταλλάσσει έχιστολάς I 
ωέ δίδας μορφωμένος. Γράψατε * Ιωάννην I 
Χριστοδούλου» p. r. Χαλκίδα.

— Παρακαλώ τήν δίδα «Δβινομάχη Μαθο- I 
χούλου» όχως μοΰ γράψΒ, χοϋ βΰρίσκεται. 
«Χάρρυ Πραΐ;» p. r. Άθήναι.

—Δύο νέοι καλών οικογενειών ζητοΰν,Ανταλ- I 
λαΥήν c. ρ . καί έχιστολών μβτά δίδων ήλιχίας I 
18 22 έτών, ήδιχών οίκογενειών. Σκοχό; Ιε
ρός. Δ]οις «Κ. Ν. χαί Μ. Γ.» p. r . "Ενταύθα.

—Ανταλλάσσω έχιστολάς μέ δίδας Α θ η 
νών, Κων]χόλεως. Ψευδώνυμα άχοκλείονται. | 
Γράψατε «Σ. Β.» Ρβδιοτηλεγραφητήν Άνι- 
χνβυτικόν Πάνθηρ. Ναύσταθμος.

— «Ίάς άδελφή στρατιώτου», «ΜεγΑλη καρ
διά» σάς άνεζήτησα χαντοϋ. Γνωρίοατέ μου 
νέαν διεύθυνσίν σας. «Κοκκώνης Γεώργιος» 
50ον Σ/γμα χ·ζ· 11ος Λόχος, τ. τ. 928.

— Θερμώς εύχαριστώ «άντας τούς ΰχοστη- 
ρίξαντάς με "'Ονειρεμένη Λευτεριά».^’

— Παραχαλβϊται ό γνωρίζων κερί τής τύχης 
τοΰ λοχίου «Λυσάνδρου Άγγελοχούλου» 45ου 
συν/ τος II χο>/χίας νά μέ είδοχοιήση εί; ·*ά 
γραφεία τής «Σφαίρας» «Σάσα».

— *0 <Κ. Μ..» τής Σηροτροφικής Σχολής 
Προύσσης, σωθείς, ζητεΐ νά συνεχίσο τήν άλ
ληλογραφίαν του μέ τόν «Άξύρ ιστόν» τοΰ 47 
συν/ τος 5ου Λόχου, τ. τ. 919 - p. r. Αθήναι.

— «Νίτοαν Πουλάκη» Δέχεσθβ αλληλογραφί
αν μου «Ερρίκος Πραντζίνης» Άνιχνευτικόν 
Πάνθηρ. Ναύσταθμον.

— Προσοχή II!.. Κάχοιος ναυτικός χαρηκο- 
λούθησε, τό Αχόγβυμα χή; χροχερασμένης 
Πέμχτης, μιά Δίδα μέ μαίρα άχό τοΰ Ζ'νχχεί · 
ου έως τήν όδόν Τζαβέλα.... Ά χό  τότε ή μο
νή του σκέψις είν* αύτή.... Δέν ζϋ χαρά μέ τή 
θύμησί της.... θά θελήσΉ άραγε νά τοΰ γρα- 
ΨΟ δυό λέξεις της, γιά νά γνωρισθοϋν.·.. εστω I 
καί διά τής άλληλολραφίας, μιά καί δεν θβ· 
ληβε νά γνωριβθοΰν τότβ ; ; ;  Ά ς  γράψχι «θα
λασσινόν» p. r. Ένταϋθα.

-Αλληλογραφώ μέ δίδας. Προτιμώνται 
Θβσ)νίκης, Καλαμών, Βόλου Πειραιώς. «Δ Ζ.» 

τβλεΐ-ιν Άεροχορικοΰ θισ]νίκη.
— ΕΓΩ. Αυτό τό c .  ρ . χοΰ μ* έκανε νά νοιω· 

σω τή θέσι σου τώλαβα. Χωρίς όμως διβυθυν- 
σίν σ3υ. Γιατί ; Μέσα σ* αύτη την Ανεμοζάλη 
δέν θά μχορέσω νά κάμω τίχοτε; Γράΐ;* γρή
γορα μέ ίδιον ψβυδώνυμον.Γραφεία «Σφαίρας»
Δικός σου « Μ...,»

—Παρασκευή ζήτησον P. R· επιστολήν μου.
Γιώργος.

—Μορφωμένος νέος 25ης ζητεί Αλληλογρα
φίαν μετά δίδων μορφωμένων. Σχοχός φιλία 
-καί ότι έχακλου.θήσα· Γράψατε Αγγλιστί η 
Ελληνιστί. Ψινδώνυμα Αχοκλείονται. « /a mes
Murphy 2220 Belvedere Ave . — Detroit.
Mich U. S . A.

—Νεαρός Έφεδρος τοΰ ΠυρΜου Αξιωματι
κό-, μή δυνάμενος νά έξαγάγχΐ μόνος του, τό 
χάρισμα τή;1.λύσεως τοΰ ζητήματος της Ανα
τολικής Θοάχη?, καλει είς «βοήθειαν αχάσσς 
τάς δίδας θρ<ίκης «αι Μακεδονίας ινα τοΰ υ· 
χοβάλλωσι, έκάστη έξ αύτων, Αχό μίαν εκθε- 
σιν ιδέας * ?ρί τής λύαεης τον  ανω ζητηματος, 
όχότε ό ΰχοφάινόμενος έντο; τριών μηνών θά 
δυνηθή νά έξαγάγυ τό χορισμα και υχοβαλΰ 
τοϋτο είς τό ύχουργεΐον, Εχείνη χοΰ θα γρα· 
ψη τήν καλλιτέραν έκθίσιν θά λάβη δωρον_ 
άξίας 250 δραχμώ ΕοκΤ1

Σεχήρ (Δορυλαίου)....Γράψατε ύχό τό ψευδω- j 
νυμον « "Κβελτηλιαζήμ—Έφένδη» Χ Π  α.
Μ. Ο. Π . 1η Πυρ)χΐο XII μ^ρας-χία τ, τ. 925

— Άν τολλάσσω έχιστολί ςμέ δίδας καί χή
ρας. Προτιμώνται αί έκ Μ. Ασίας̂ . Σκοχός 
Ιερός. Γράψατε «Περιχλανώμενος ό Β » VII 
Β. Μοιρ. Όρειβ. Πυρ]*οΰ τ. τ. 904

— «ΜιΧρασιάτιδα». Έχασα τά ίχνη σου 
«Ραφτόχουλος Κων)τΐνος» 14ον Σύν)γμα I 
Πολ) χία τ. τ. 925.

— Ποιά είναι έκείνη «οΰ θά ξεμαράνη τήν 
καρδιά μου, όχοια μοϋ γράψΉ Όα τής χαρίσω 
ότι θέλει. Γράψατε «Ροδόχαιν» III Διλοχία 
Μηχ]νικοΰ 1ος Λόχος, τ. τ. 915

— Άγναί Έλληνοχοϋλϊς, Φούλα Μασσσ/ά, 
Κόρη τών κυμάτων, καί Φυοτω Άναχητοΰ, έκ 
Σάμου, γιατί Αφήσατε νά χνιγή είς τά βάθη 
τοϋ ώκεανοΰ μιά χαρηγοριά ξενητεμένης καρ
διά;; χοΐον τό αίτιον; φανερώσατ* τήν Αδυ
ναμίας oac...,« G- Angelatos* 7Ι ί  S-. Halsted 
St. CHicago, III U. S. A.

— Είμαι Σμυρνιά, ζητώ Αλληλογραφίαν μέ 
νέους, χρός Ανακούφισιν χροσφυγίας μου. Γρά
φατε’ «Άθανάσ. Μητρόχουλον» διά «'Ιωσηφί
ναν Βολνάου» Χαλκίδα.

— Παρακαλεΐται θερμώς, χας τις γνωρίζων 
χερί της τύχης τή; άγνοουμενης νεάνιδος « Α- 
ταλάντης’Δντωνιάδου» [Papillon] έξ Αϊδινίου 
Μικρασίας,διαγωνιζομένης εί; τόδημοψήφισμα 
«Σφαίρας» νά μέ χληροφορήση καί άμειφθήσβ- 
ται.Ό δυνάμενος δώοαι συγκεκριμένος χληρο- 
φορίας χερί αύτή:, είτε ώ ; ζώσης ή νεκρά:,θά 
λ<ίβΒ δραχμάς 150, γράφων ώ ; εξής: «Nieh. 
Elcutli9riades>i5 Poplar Street Brookli[n N.
Y. America.

— «'Ονειρεμένη ‘ Λευτεριά». Θερμά συγχα- 
I ρη·ήρια. Πίκ-Νίκ.

— Δίδα, Σβνέλη, συγχαίρω υμάς έχί τβ έχι- I τυχία,ό γνωστός σας. «Γεώρ.Φιλιχχακόχουλος»
I Εφεδρ. Άνθ)γό; Τραυματίας 6ον Στρ.Ν(μεΐον.
I -  Σμυρνιωποϋλα ποϋ τ'Αρχικά σου γράμμα- I τα είναι Ε.Σ,γνώρισέ μου διεύθυνσίν σου. Γρά·
I Εΰαγγελιδάκην Γεώργιον p. r. Κομοτίνη.

— «Θεοδώρα Νικολάου» Νά χαύσΉς νά έκμε- 
I ταλεύεσαι τό όνομά μου καί ψευδώνυμόν μου 
I Νίκη Νεφελιώτου.
I —“Ένα χωριατόχουλο έχιθυμεΐ νάνταλλάξ^
I c, ρ ’ μέ δίδας χαλταχόθεν. Γράψατε. «Κέκρωψ 

Κορωχί- Αττικής.
— Ή  δεσχοινίς «Μαρίτσα Ψαροπαύλου» όδός 

Πραξιτέλους 65 Πειραιά, ζητεί τήν διεύίσιν 
τής έν Σ.κάγφ τής Αμερικής διαμενούοης 
«Άννης Κοκκίνου».

— Αί ύχό τό ψευδα')νυμον Φ. Σ. καί Κ. Π. 
τούς αρραβώνας τοΰ κ. Γ . Κανδαράκη ραί
νουν μέ τάς χαλλιτέρας των εύχάς.

— Ζητώ χληροφορίας χερί τής τύχης τής 
χρόσφυγος Ελένης Σάββα Κυριακοΰ έκ Σω- 
κίων Αλίκη Σταματίου Γιανιτσάρου Συνοικία 
Αγίου Ίωάννου Χανιά Κρήτης.

—Νίχοβιτς,Αθήνας, δηλώσατέ μοι νέαν σου 
διεύθυνσίν μέοω «Σφαίρας» Βασίλισσα τών 
Άνθέων.

— Μηχανικός 27βτής ξένος καί βύγενέστατος 
ζητεί άλληλογρα^ίαν μέ νεαρές εύχαταβτάτους 
χήρας. Σκοχός Αχοκατ'ΐστασις.Ψίυδώνυμα Αχο- 
χλείονται. Γράψατε Ήλίαν Δημητρίου Μηχα- 

[ νικόν. Κοχνοχωλεΐον Νικολάου Αλεξίου, 'Ο 
μόνοια, Άθήναι.

(ξ Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  ^

Κ. Ν ι κ., Άγκαθάγγελος εστάλη. Γ β ρ. 
Λ ο υ δ ο β ί κ ο ν ,  δραχ. δέκα. Α. Β ά λ β η ν ,  
έστάληβαν. Ί .  Ο ί κ ο ν ό μ ο υ ,  Τόμος 3ου ε- 

I τους ίστάλη. t
"Ενεγράφησαν συνδρομητοϊ οί κ. κ. Γεοιρν 

Κουκίδου, Π. Σοφράς, Κ. Τσιρογιάννης, Κ. 
I Νικηφόρος, X . Φαντάξιας, Εύρ. Νικολάου, Δ. 
I Άργυράτος, Γ. Βιούτοης, Ε. Psinakis.
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Έτελέσθησαν έν Μεγαλοχωρίφ τής νήσου 
Θήρας οΐ γάμοι τοΰ κυρίου Πέχρου Πρέκα μετ» 
τής δεσχοινίδος Παρθενίας Συρίγου. Εις τους 
νεονύμφους εύχόμεθα χάσαν ϊύτ<χίαν Keft 
χαράν. Η “ Σ Φ Α Ι Ρ Α . ,

Δ ΐ ΐ Λ Ω ε χ £
'Ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τα ι  ή Λ ή Ιω οις  6τ« V « Σ φ * ΐ -  

ρα» ο ν δ έ ν α  ε χ ε ι  δ ιο ρ ίσ ε ι  α ν τ ιπ ρ ό σ ω π ό ν  τη ς  
ο ν δ α μ ο ν , ε ί τ ε  ί ν  τ φ  έ σ ω τ ε ρ ιχ φ  ε ί τ ε  έ ν  τ φ  
έ ξ ω τ ε ρ ι χ φ .  Σ υ ν ε π ώ ς  π ά ς  α π ο π ε ιρ ώ μ ε ν ο ς  vk  
ε ίσ π ρ ά ξ ν  ε ξ  ό ν ό μ α τ ό ς  τ η ς  σ ν ν δ ρ ο μ ά ς  η  ά λ 
λ ω ς  π ω ς  νά  ν π ο χ α τα σ τή σ γ ι  τη ν  δ ια χ ε ίρ ισ ίν  
τ η ς  ε ΐν ε  ά π α τ ε ώ ν  κ α }  δ έ ο ν  να  π α ρα δ ίδ ε τα ι  
ε ί ς  τά ς  ά σ τ ν ν ο μ ικ ά ς  ά ρ χ ά ς . Δεν' α να λ α μ β α νε ι  
μ ε ν  εύΌ ’ν ν η ν  π α ρ ά  μ ό ν ο ν  ό ιά τ  α π  εν& ειΛ ς  
ε ίς  τά γρ α φ ε ία  μ α ς  λ α μ β α νό μ ενα  Ιμ β α α μ α τα .

Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Α Φ Υ Λ Λ Α  
Φύλλα χεριέχοντα χροηγουμένας συνεχείας 

τών δημοσιευομένων μυθιστορημάτων χαρέ- 
χονται ή Αχστελλοντοι ταχυδρομικώς έκ τδν 
γραφείων μας »ίς τόν έμβαζοντσ τό άντίτιμον.

, Ρ Α Ζ ΗX A P T c n i i A E I O N  Κ .Γ .
Ιδρ θέν τφ 1889

Σταδίου 461 Άροάκεtov "Adrjral | 
Τά έχισκεχτήριά σας καί χάσαν καλ

λιτεχνικήν τυχωτικήν έργασίαν, έκτε- I 
λείχε είς τιμάς Ασυναγώνιστους ίντοίξ 
Ήλεκτροκινήτοις Τυχογραφείοις και 
Βιβλιοδετείοις μας.

Εΰρηται χλουσία συλλογή σχολικών 
7 ^· είδών ώς καί κάρτ-χοστάλ καί *λαι- 
’i f  σίο>ν.   ^

Π αλμοί, άναιμίαι τώ ν  νεανίδων
Θεραπεύονται ταχέως ύπό τοΰ  Ιατρόν Α. Ο ρψα ν « ν  

ΓΑ γ. Κ ωνσταντίνου 7. 11—12

ΧΑΡΤΟΠΟΑΕΙΟΝ ‘ ‘ Κ .Ο Σ Μ Ο Σ ,,
Γ .&  Α. Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Ο Υ  

Όδός I. Πεσματζόγλου 19
[Κέα κ)τα ·Αροα*βΙο«]

Έ γ ο α ε ν  τήν μ ε ν α λ β ^ τ β ρ α ν  και λ  α ον- 
σ ι ω  τ έ ρ  ν συλλογήν Α^άνχα,ν τ β ν  γο«ΗΡ*- 
κών χαι σχολικών είδών. Χ άρτη ς «ολντβλβ^χς 
διαφόρων χρω αάτω ν, είς κντία. Κάςτ.ποστήλ.,

α λ β ι τ έ ρ α ν  καί nX o»-

πάντότε τ^ς τελτυταΐας μόδας. Μελανοδοχεία 
μαΰρο καί άαπ « πολυτελείας, τα μόνα κατάλ
ληλα διά δώρα Όλα τ ι*δη μας είνβ νίβ 
και 6π* είιθεΐας η τά U υρωπαϊκά BoyoOT*- 
οια. Γιά τό αν έρον οας έπνο«β<(Κ>ητ· τό 
κατάστημά μας.

I ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ» ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΙς τά ιδιόκτητα Τνττογραφεϊα 
τής «Σ φαίρας»  ελεϊται παοα 
τυπογραφική Ιργααία άχρίβειαν 
ήγγνημένην, προχειμενον τιερί τιο~

I λνχρώμων ίκτνπώσεων.
< £  ___________Θ Ε 5Β 5ΞΕ 5Β 5Η 5Η 5Η 5Β 5Η 5Ξ5Β Ξ Η 5Β 5

| ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ S
«ΣΦΑΙΡΑΣ» Κ

β, Πωλοΰνται είς τά γροφεία μας : Γ“
m «’//ρ ά  και Λέανδρος» μυθιστό- 3
“ j ρημα Σχ. Ποταμιάνου δρ. 0 η 
[η «Ίουδη#» μυθιστόρημα Σχ. m

Ποταμιάνου _ * °  S
“ j « Ό  Νέος Άγκαθάγγελος» ήγουν Ε
[ΐ όμιλίαι έχίκαροι κλχ. » 1 W
fu ι Τόμος» 2ου έτους «Σφαίρας» » Sj

» 3ου » * * Η
Κ -  Άχοστέλλονται έλεύθερα ταχυ-
[}! δρομικών τελών είς τόν έμβάζοντα JJ|
ΐη τό Αντίτιμον. ί

Στους «Βατράχους» συνεργάζονται εκ 
περιτροπής ό Βλάμης, ό Μητρονοης, ό 
Άγκα&άγγελος. ή Γαρεφονλα καί ολοι οι 
ενΟυμογράφοι σννεργάται τής <Σφαίρας».

Στό φΰλλο αύτής τής Κυριακής &αχη ο 
Βλάμης υπό τό ψευδώνυμον  « Ό * .  Α μ
φίστομος*  e r a  Εξυπνότατο βλαμικο.
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ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ 
= ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ12

ΕΝ ΕΚΑ  Η ΛΙΡΑ
Περδίκω μ' «λί μ 

Τι τραβάμε μ'αύτίν τ' 
λίρα, ούρη καψαυκ«ρδίκω 
μ* άοτα νά κάν κατ’ ά- 
νέμ*. . . Πας ν" άγουράυς 

ι ένα μάτσου ρεχανακια γιά 
τν όρεξ, σαράντα λιεφτά 
σ" χαλιέβ' οΰ μανάβς.

— Γιατί τόσου άχριβά, 
οΰρέ θεουσκουτουμμβνε ;

—Δέν είδες κού έχ φτάσ’ 
'ή λίρα ;

—Μ καλά, κί τί σκέσιν έχ’ ή λίρα μί τά ρα- 
χανάκια

— Πώς δέν έχει; Νά, γιά ν' άκριβαίν’ ή 
λίρα, Ακριβαίνουν κί τά τρουφίματα, κί γιά ν' 
Ακριβαίνουν τά τρο'ψίματα δέ θέλ' οΰ κόσμους 
νάν τ ’ άνοίγ* ή δριξ' γιατί δέν ξέρ* κώς ναν τν 
κλείσ* ϋατερα κί γιά δαύτου δέν άγουράζ' ρε- 
χανάκια κι* έχμε κεσσάτια.

—Κι' ή άφεντιά σ’ μαθές «ώς νά βγάλς τή 
ζημιά ο' άκώνα μάτσου μουνουμιάς, άϊ ; Έλι» 
τώρα χάρι τρεις δεκαρούλιες κί νάμ ένα 
μάτσου.

— Άδΰνατουν, δέν κιάνου τά λιεφτά μ", κυ
ρίου; !

—Κερί κί λβάν* τοΰ λ«όν κί «ουτές μή αώ^ς 
κί τά κιά^ς.

Κί χσμώνς. * ’ λιές ούρή Περδικούλα μ*, κί 
«άς. νά φάς τοΰ ψουμί σ' άνιεφ ρακανάκια 
τθόχιρ κακιστουν γιατί δέν έχς άλλου χρου- 
«φάΐ. Κι' χι έληές άκόμα, oi κατακοϋμένες οΐ 
θροΰμχες άκρίβναν κι1 αΰτίνες ένεκα ή λίρα 
«άντοντβς.

Πά; ΰστιρα στούν καφβνέ νά «ιή; έναν κα- 
φούλ’ γιά να χάν ιά φαρμάκια πορακατούλια, 
κί τούν κλιερώνς ίννινηνία τς μί τού ομχά- 
θειου, κί χώρια τού μχουμχουάρ άχ' χρέχ' 
V* άφήκς’ γιατί μαθές αν δέν τ' άφήκς σέ δέρ
νει οΰ γκαρσόνς.

Σά νά λιέμβ μίνια άλάκαιρ* δραχμοΰλα γιά 
ενα μαυροζοϋμ' βαρύ γλυκό κί στ' μέο' 
κρΰγιου.

— Γιατί τούν αύ ̂ άτ’σαταν τόσου χουλύ, 
οΰρέ τζαναμχετδες ; τς λιέου.

— Ένεκα τού ίξουτερκό συνάλλαγμα.
--Κ ί δέ μ* λιές, στού Θεό χ' δέν χιστέβς, 

άχ* τού ξουτερλό τά φέρνετε τά ρεβίθια κί τ' 
βρώμ' χ* μά; χουτίζιτι;

—Ό χι άλλά χλιερώνμε μιγάλου νοίκι, μι- 
γάλς φόρς, χουλύ φουτισμό κί τά τοιοΰτα, 
Δέντό διάβασες χού τώ/ραφταν κι' οί «Βά
τραχοι».

Όρσε νά βρης άκρ'κι’ ή άφεντιά σ' όχους 
έ/νε μχερδευιχ) τά «ράμματα. Αύγαταίν' τού 
ψουμί, αύγαταίν’ οΰ άργάτς τού μερουκάματό 
τ', αύγαταίν* ού έμχουρας τού χ^άμμα τ*, 
αύγαταίν’ τοΰ τιστό τ’, αύγατβίν' τού κράτουν 
τς φόρους τ*, αύγαταίν* ή λίρα, ματαυγαταίν* 
τού ψουμί, ματαυγαταίν" ot άργάτς τού μερου- 
κάματό τ* κί ράβεξήλουνε δλειά νά μή σ* λείχ*.

Παύλους κύκλους, όχους λιέν κι* oi γραμ- 
ματιζούμεν*. Μ* άλλα λόγια οΰλ* φταίμε κι' 
αδλ* μέλι γάλα βγαίνμε, ό κάσα ένας κατηγου- 
ράει τούν άλλουνε κί βγάν" άχόξου τήν ούρί- 
τσα τ'. Κι'οΰλ’ μαζί χόλε στ' δόλια τ' λίρα 
τά ρίχτνε. Αύτίν' είνε «* οκών’ τς αμαρτίες 
τ'Μάθε χαληουλουμκουδΰτ.

— Ναί, άλλά έτσι δέν χάνι καλά τά «ράμ
ματα κι' ή κατάσταο* γίνεται ζερβουδίμυτ". 
'Αγάλια αγάλια θά καταντήσμε σάν τν Αΰ- 
βτρίγια, άχ' γιά νά χφς στού χαζάρ* νά ψου- 
νίος χρέχ' νάχς μαζί σ' ένα κάρρυυ κουρώνες.

Λέ θμώμαι χού τοΰ διάβασα τώρα κουντά 
«ώς ένας βιεννέζους χλούσιος μ «ήχε κάχοιου 
βράδ' σ' ένα ξινουδουχεΐο τς Βιέννς γιά νά 
φάχ). Καθώ; έμχαινε όμους βάσταε ατού δεξί 
τ* τού χέρ' ιιίνια μεγάλ' βαλίτζα άχ* φόντες 
έκατσε τ* έβαλε άχάν’ στού τραχέζ*.

2 iv είδ* έτσ' «άει οί γκαρσόνς κί τ' λιέει 
αύστριακά ;

—Μί τού μχαρντόν, Κύριγιους, δέν Ιχιτρέ- 
χουνται έ«ι«λα σί τούτου τού μαγαζί.

Γιατί μαθές ήταν άριοτουχρατικό Ικειό τού 
άρεστουράν·

Ού πελάτς όμως τ' άχουκρίθκβ :
—Δέν είν' έ«ι«λο αύτίνου «* γλιεχΓ.
—Άμ* τί εΐνι, κάνε ;
— Εΐνι τού χουρτουφόλιι μ'.
—Πώς χουριουφόλι, άφοΰ έγώ τ' γλιέπου

«οΰεινε βαλίτζα.
— Δέν έχς άδικου, βαλίτζα εΐνι, Ιγώ όμους 

τ' μεταχειρίζουμι γιά ηουρτουφόλ', γιατί μα
θές οί τόσες χιλιάδες « ' θά μ’ χρειγιαστοΰν 
γιά νά «λιβρώσου τοϋ φαΐ μ* δέ χώραγαν μές 
τοΰ «ορτουφόλι μ' κΐ τς έβαλα μέ; τ* βαλίτζα.. 
Νά, γιά τήρα γιουμάτ' κουρώνες είνε’

Τ ’ ά'ίκοΰς, ούρή μαντζουράνα μ'; Τ ' άϊ*ώ νά 
λιές κί νά χρουσεύκεσαι στοϋ θεό, νά μήν κα- 
ταντήσμε σ' αύτίνου τού χάλ’ γιατί τότενες 
νίψ' κι' άχουφάγαμαν δίχους νά φάμι. Ως 
τόσου όμους ένεκα αύιίν ή άνί.θεματιαμέν' ή 
λίρα, καλό blVi ν' αύνατίσ' κι' ή «ροΐκα σ' 
κανιά στάλα γιατί μαθές τί βά τρώμ' σ* αύτίν' 
τν άκρίββια σά μέ «άρςκί σέ «άρου κί «αρ- 
θοΰμε χερον«όδαρα ;

Ταΰτα κί μένουγβιάσ* κι' άντίο μου 
i f i j i o o o c  Κ α ν ρ ψ ό γ α Ιο ς

ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ  
(ΜΓΟΥΝ ΟΜ1ΛΙ1 ΗΠΙΚΑΡΡΟΙ)

Μίας δουλέας 
μή έχορκών 
■λέον καί «οσώς 
οΰτε διά ψωμόν, 
τό όχοΐον 
κολιών δέ μάλλον 
χβρί φαγίον, 
έτήραξον ένδελεχώς 
ιεύρέναι
δεχτέραν τοιάχιην 
κοί έχτυχώς 
έχέτυχον 
δουλίτσαν τινάν 
βατραχινώ; 
έχιτυχόν τοΰ σχετικοΰ 
διαβημάτου μου 

χρόςάρμοδίανχροσαύξησιντοΰεΐσοδημάτουμου, 
τό όχοΐον
καί έμβάλωβιν τής κατασθάσεως

τών θαλασσοδανείων, 
βΐς α χροβαίνω διηνεκώς

καί μετά μυρίων τελτιχίων. 
Οΰκαν τήν χροσεχές έβδομόν 
θέλω κοάξει έν τάς «Β ιτράχοις» τρέ-ζολιμάν. 
Περικαλώνται όθεν οΐ έμοκτοί φίλοι 

καί θαγμασθαί 
όχως κατασθώσι τών Βαθράκων άγορασθαί, 
τό όχοΐον ινα σχάσωσιν έκ τών γελίων.

*0 'Λν"α&άγγεΙος
Τά βάοανα τής μοδίστοονλας

Ο ΚΟΜΗΤΗ2
Ά χ  μαμακοϋλα μυυ, oxojov ιΐμαι περίλυψ 

ένεκα ό νέος κομήτης, τό ό«οΐον ΰκάρχει καί 
«άλιν φόβος πβρΐ συντελεί» τοΰ κόσμου I

Ενθυμούμαι οσάκις ήαην μικρούλα καί 
διιλάμβαιναν τότες oi έφημε(ίς χερί τόν κο
μήτη τοΰ Χάλιϋ, τό όχοΐον θο μάς καιέστρί- 
βε μετά τή; ούράς του καί μάς είχε συλλά - 
βει όλους τεταρταίος χεριττός, καθότι ό«ως 
τό όμιλεΐ καί τό δημώδες $ζμα έντός άνθο- 
λογίας τοϋ έρωτεγμένου σεβδαλή :

Καί μετά τόσα βάσανα 
«άλι ή ζωή γλυκειά’ ναι.

Καί εΐχσμεν μεταλοβει όλοι τά άχραντα 
μυστήρια καί έξενυκτούσαμε καθ. «χαντα τήν 
νύκτα έ«ί τό μνημεϊον τοϋ Φιλο·α««ους, ό«ου 
έδίναμεν τούς τελεχταίους άσχαζμούς, καθότι 
ό έκαστος έχερίμενε τό τέλος του.

Άλλά τότες ό Χάλεϋ; μάς έλυχήθηκε καί 
«οσώς μάς έκατάστρεψε.

Τώρα όμως τρόμος καί φόβος καθότι νά 
σκεχτΰς μονάχα μαμακοΰλα μου, ότι ό νέος 
κομήτης είνε όκτάκις φΟρΛς μεγαλβΙτερος άχό 
τήν γήν καί έχει όχι μόνον ά«αξ άλλά μάλλον 
δύο ούρές, τό όχοΐον διά νά μά; κάψα κατ' 
έχανάληψιν.

Kui στεν«χωρβΰμοι χολύ ώς έκ τοΰτο, έφό- 
σον κρίμα είνε νά άχεθάνη τινάς νέα, είς τό 
«ίνθον τής ήλικία; του καί δή άνευ νά έχη ά«ο- 
λάψΌ άκόμα τή γλύκα xul τά μεγαλεία τοϋ 
κόσμου, τοίθ’ όχβρ δεσχοινίς.

Μέχρι τά τοΰδε 
μή έροβτευθείς μη- ί
δέν άνήρ, όχως "
«οθεΐή καρδία μου 
ήγουν «ερι«αθώς 
καί μέχρι τελευ
ταίας έκ«νοής, ό- 
«ως έξάγεται ά«ό τήν ώραία Ιστορία τοΰ έρώ- 
του τής Μαίρης μετά τοϋ Μιμήκου.

’ "Αχ μον ντίοϋ ντί Κ αηανδοιτ  
αωαον μας i x  τον χομήτ.

Η ΚΙΚΗ

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ ^
ΤΑ ΚΑΜΏΜΑΤΑ »Ι

* 1

B A S A N A

Έ  ρέ Χριστέ μουρμούρη, τί τραβάμε καί 
δέν τό μαρτυράμε, λέω, 
στόν εικοστόν αιών!..

Οΰλος ό κόσμος, ρί Μα- * 
νιώ χασικλοϋ καί μελομα-, 
κάρουνη, μέ τούς γαλατο 
«οιούς τά βάνει, έπειδής 
κοί ρίγνουνε χολύ γάλα ατό 
νερό.

Αύτοί όμως oi φουκα- 
ριάρηοες όσο καί νά «ής 
έχουνε ένα δράμι δίκη ·, 
γιατί, νά φαντ στής, οΰλα 
τά υλικά «ού οαγνονβ τό 
γαλαιάκι τοΰ Θ^οϋ άκρι- 
βήνανε. θέλεις τήν κόλλα 
τού «ουκαμίσου, λατινιστί 
άμιλον, «ού ρίγνουνε 
τοσθεν γιά νά γίνεται 
«ηχτό κοί_ νά φχσριστιέ- 
ται ό «ελάτης «ώς τό ι _  
νει δήθεμ μέ τό κυΐ^άκι του ό«ως αχ’ τό βυ
ζί τής κατσίκας, θέλεις τή σόδα, χού τοΰ 
βαίνουνε γιο νά μήν κό3χ). καί ή μέν καί f\ 
δέν υχερτιμήθηκε. Καί για τό νεράκι άκόμα 
νά χή; κι' άχ’ αύτό μεγάλη έ^λειψις ύχάρχει, 
ένεκα την χολυανθρωχία χού έχίχεσε στήν 
Αθήνα, έξ άπαξαχάσης χροοφυγίας. Καλά τό 
λέω ή μήχως καί τοΰ λείχει κανένα έχίδομα;

Για τού, καχέλου; ιμως χού βαφτίζανε τή 
ρετσίνα ο’ οΰλο τόν Ί  >ρδανη χοταμό, κανένας 
δέ διαμαρτι ρεΐται I

Γιατί ^δηλαδής ; Μονάχα μέ τό γάλα θά 
ζήσυ ό άνθραιχος ; Τό οίνος είνε γιά χέταμα; 
Δέν χισιεύω 1

Ναί μέν, δέ ο* άντιλέω τό όχι, έξοδα έχουνε 
κι* αΰτοί, ό γΰψος κι’ οΰ\α τά Λλχημικά χροιά 
τής τέγνης τους άκριβηνανε. Τοίχανε χαραξβ- 
κοντακιασει όμως οι άλειιούργητοι, γιατί έμη 
τήν ΰχερτιμάνε, έμη τή νερώνουνε, καί χώρια 
χοϋ σέ χοτίζουνε βιδάνιο Ανηλεώς. Νομίζω ; 
Πίνεις, χίνεις, φουσκώνει ή κοιλιά σου κι’ 
άκόμα άκατάρτιστος, (Ισ ι I

Την χροάλλχ) τόν έ ύλληψα έχ' αΰιοφώρως 
έναν κάχελλα, τήν ώριι «  >ύ «άγαινε νά χύσβ 
τό ΰ«όλοι«ο ένι·ς ξένου «οτηριοϋ στό δικό μου.

Είχα κάτσει σέ μια καρέκλα καί χολέμαγα 
νά μαζέψω καχοια χαρτοδεκάρα πού μοΰχε 
πέσει γάμω.

—Τί έχασες καί ψάγνεις, βλάμη ; μοΰ κάνει 
ό ταβερνιάρης.

— Δέν είνε τίχοτις. Κάχοιο κατομμύριο μοΰ- 
χεσε καί κυτάω νάν τώβρια. Πιάσε μου ένα 
χοτήοι με,άλο, γιατί ορυωνω.

— Τώχεις μέ τήν χρώτη, μοΰ άχαντεΐ.
Κι’ ιχάνω στήν κουβέντα ό στριψόδικοο, μέ 

τήν 1%α χώς δέ θάν τονε χάρω γκάβο έχει- 
δής ήιίανε σκ ομένος— μ’ έ νόησες ; — τόνε βλέ
χω να στραγγίζω ένα βιδανιονχο χοτήρι σ* 
ένα άλλο καί νά μοϋ τό κουβαλάς δήθεμ χώς 
τώχιασε άχ’ τή μ*σή.

Ώχού εξάψεις 1... Γενεές δεκατέσσερες τονε 
χέρασα στής βριξές κ ί ξεβαφτίατηκα, μά τί» 
ναί, στής βλαστήμιες, τί βγή«ε όμως ; Αύτός 
τή δουλειά του κάνει, κι’ άμα δέν τό δώκει 
σέ μένανε τό βιδάνιο, θιν τό δώκει σ' άλλον 
ίσον ένα καί τό ούίό, αν δέν άχατεϊυιαι.

Έγώ, νά σοΰ «ώ τήν άλήθεια μώρ’ άφέν- 
τρα μου, τό χιό χολύ θυμώνω μ' έ«εϊνους χοϋ 
δέν τό κατεβάζουνε τό χοτήρι τους μέχρι 
«υθμην, «αρά άφήνουνε μέσα τό μισό, χάριν 
εύγενείας cl μά«ηδες ! Καί σέ λίγο τό^ξανα- 
«λερώνουνε γιά καινούργιο. Μά είνε ν’ άφή- 
νης σταλαματιά αύιή τήν ί*οχή «ού τήν *λε- 
ρώνης τέσσερες δραμάς τήν «ολύκλαυοτη !

Νά αύτά είνε τά μεγάλα βάσανα τοΰ κο
σμάκη. Oi φηαερίδες όμως ύγρόν άγοράζουνβ 
«ερί τοιαΰτα καί μονάχα «όσο θά «άχι τό μαυ- 
ροχάβιαρο διαφέρονται.

Έχεις καί τήν κερά Διάσιιεψι, «ού όλο καί 
«ερί γιά ζήτημα Στενών συζητάει, άλλά «ερί 
τήν οικουμενική κατ «στάσις τή; φτωχολογιάς» 
«ού ολοένα καί «ιό ατβνά τά βρίσκεις, μηδέν 
κουβέντα.

■Άστσ, μή μοΰ τά θυμά; «οσώς, ρέ μελι
στάλαχτη, καί μέ «ιάνει μερμηρία όντες τ<* 
συλλογιέμαι. Ξηγήθηκο άρετσίνωτος ;

Ο Β Λ Α Μ Η Σ


