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5.500 TO JVIHNA
Η ερωμένη τοΟ κ. ΆλεκάΜη άρχισε πολύ 

■/ΟΊΥΟΟ« ν ' άπογοητιίβται. Είχαν περάσει 
τρεις μήνες τάρα πού ό κ. Άλ8κάχη; περιω- 
ρίςετο μονον είς τρυφερολογίας, χωρίς νά 
κανυ «αμμιά γενναία χειρονομία πρός τήν 
ερωμένην του .'Εχτδς άπό μερικά ανάξια λό
γου μπιμπελό ό κ. Άλεκακης δέν είχε χαρίσει 
τίποτ αλλο στήν έρωμένη του. ‘Η  αλήθεια 
είναι οτι με μισθό 1.80C φράγχων δέν μπο
ρεί, βίβιια, κανείς νά σπλυβώο^ τήν ερωμέ
νη του, οταν μάλιστα ό εραστής είναι καί 
παντρεμενος.^ Η  ερωμένες ομωςέχουνπάντοτε 
απαιτήσεις, η οποίες, όταν δέν πραγματο
ποιούνται, γίνονται άφορμή ενός χωρισμού 
πολυ σκληρού.

Τόν χωρισμόν λοιπόν αύτόν άρχισε τώρα 
νασ ,επ τετα ι στά σοβαρά ή έςωμένη τού κ. 
Αλεκακη, απογοητευθβϊσα πλέον τελείως 

από τήν συμπεριφοράν τού έραοτοΰ τη : είς 
τό 'ΙβΜτό» ζήτημα·. Ό  κ. Άλεκάκης τά  εϊ/β 
μυρισβ ΐ| αυτά όλα. Κ ατ' οϋδένα όμως λόγον 
όεν εννοούσεν αυτός νά στέρξη είς ένα χωρι
σμόν που θά τόν άνάγχαζβ νά περνάς πάλι 
οΑες τ|]ς βραδυες του μαζή με τή γυναίκα 
του, πράγμα πού ίσοδυναμοΰσε γι’ αυτόν μέ 
καταδίκην εί; Ισόβια δεσμό. "Αρχισε λοιπόν 
να σκβπτεται πώς θά μπορούσε νά συγκρά
τηση *ην ερωμένην του κοντά του όσο τό δυ
νατόν περισσότερον καιρό. Ή  ερωμένη του, 
μβζη με ολα τ  αλλα ελαττώματα της, βίνε 
κ ενα πολύ ένοχλητικόν: Συνήθειζε νά ψάχν. 
Χ?ς τσβπες τού έρασιού της, νά έξετάζτ, και 
τ #’  πει°  απόκρυφες ακόμη θέσεις τού ποοτο 
φολιαυ του χαί ,ά  βιαβοζ„ όλες τν,ς μικρό 
σημειώσεις ακόμα που ΐ'πΓ,ρχανμεσα στό καρνέ 
του κ. Λλ&κακη.

'Ε να  πρωί ή ω 3αΙα Λίζα, ή ερωμένη τού 
Αλεκακη, «^χισε νά φαίνεται πο*ύ διαχυ 

τικη σιόν έραστή της. Προηγουμένως «Ιχε 
ψάξει παλι τής ^τσέπες τού βραστού της και 
μ«σα στο^καρνετου, έκεϊ στό προ, Ι0 φύλλο, 
είχε διάβασε, τό εξής εύχάριστον:

*Μιο·ί>ό: Μάρτιον όραχ. 5 Γ/>0».
•Ωρισμένως έοκέφθη, τώρα πού αίίϊηοεν ό 

μισθό; του, δεν μπορεί παρά νά φανή πειυ 
•  γαλΐντες σ έμενα. ;

Ή  ήμερες περνούσαν, ή Λ ί{α  ήλπιζε πάντα 
κ α ι γινόταν ο j o  μπορούσε πειο ευχάριστη 
*τόν εραστή της κ α ί ό κ. Άλεκάκης έτριβε 
τα χέρια του από χαρα, γιατί τό κόλπο ιοσ 
είχεν εηιτυχίι πληρέσιατα. Έ να ς  αριθμός 
/ριμμενος με το μολύβι Ματώρθωαε να συν 
κράτησή την ερωμένη του.

— Ετσι θά πελάσομε λιγάκι καιρό, σχε 
πτόταν ο κ. Αλεκάκης. Ή  Λίζα, ξέροντας 
πως περνώ τωρα ενα καλό μι^θό, θά έλπίζη,
”  I ι,“ ’ * “ « ° ‘ 0 Ικανοποιητικόν δώρο. "Υ σ τε
ρα παλι βλεπουμε.

Και νά συλλογιέτα ι κανείς ότι ό δυστυνης 
οεν εΙχΒ πβν ct^a παρά πάνω άηό τ-ης 1 803 
οραχ. το μήνα.

*
—Μάρκο, θέλω νά σού μιλήιω σοβαοώς,

κάκτου™ °  κ- 'ΑλΒχά" Ί  ή γ>ναί

. T Kdt‘ ? «> «θ 8  γιά τή Λ ίζα , έσκέφ&η,εν 
εκείνος και άρχισε νά τά χρειάζεται 

-Θ έ λ ω  νά μού πβς τήνάλή*εια , προσέίε- 
σβν η γυνα κα του.

—2  ακούω καί στό ύπόοχομαι, εκινεν έ- 
χεινο; περίτρομος.

— Έχεις λεπτά στήν Τράπεζα; τόν έρώχηεε 
ξιφνικα η γυναίκα του.

~ Τ ά |έρ?ι« π°λύ καλά πώς μόλις κατορθώ
νω να τά φέρνω βόλτα, ά.ιήντησβν εκείνο 
αναπνεων τωρα μέ με ,όλην ευκολίαν. ’ ’

• ψεμματα, εκανεν ή γυναίκα του 
—1 ιατί ;
—Βγάλε τό καρνέ σου...
—Έ  ;

Τό καρνέ σου. Τί γράφεις μέσα ;
—Ιραφω... γράφω...

Ο «  παίρνεις 5.500 τό μήνα. Λο,πόν 
οταν μουλιγες πώς πέρνεις μόνο 1 800 έλεγες 
ψέμματα. 1

— ίί,® 00”  Εξηγήσω, άγαπητή μου.. 
—Τίποτα. Γ ιά νά μέ σιέρας έμενα άπό

τοσα πράγματα θά nfi ότι ή κρύβϊΐς τά λ ί-  
πτο σου στή Τράπεζα ή τά ξοδεύεις μέ κά
ποια ερωμενη σου...

— Γυναϊϋα!,..
Αΰτό πού σού λέαο. Άπάντηβέ μου είλι- 

χρινως γιά δέν θά διστάσω νά συγίαλέσω 
οικογενειακόν συμβούλιο γιά νά δοΰμε έπί
l ' . Kov£  I 1 V·»ονται τόσες χιλιάδες... Λέγε λοι
πόν. Τι εχβις να nijc;

"Ο V *A )cκή-Jin- Χλ,, Λ ί.____Ο κ, ’Αλεκάκη; δέν... άπήντησε.
Μ. ΙΤΗΡΙΟΣ ,

ι ·<ΠΤ ZmTiJ ί W w Μ-Μ
Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  E N O S  UO/ Λ Φ ε τ ΐ

Κάτω άπό τόν καναπέ ενός ζαχαροπλαστβί- 
μι? οΰν κ ®iV°  ^να Ηομφβτι σ ιγανό ·

Τό xhgtvo κομφετί. -  Κάνε λοιπόν λιγάκι 
παραπέρα. Θά μέ σκάσης.

π ^ ’ Λ τ 13̂ " 1 άαό'<'8 τά νεύρα σου. 
Που διάβολο ε/υριζες όλη τή νύχτα ; ‘ Ετσι 
κακορίζικα ειμαστ- έμεϊς. Καλά λοιπόν μας 
«κάναν και μάς έκλεισαν μέσα στ’ αύγά.
- δ . ϊ ίΓβ '”“ · - Μ η μού τό θυμίζΉς, νά ζήσης. 
Αχ! αν έρχότανε πβιό γρήγορα εκείνος ό 

μπαμπά; τή ; μικρούλας...
Το ρύζ — Ποιας μικρούλας..
Τ°  * ίΓ ρ „ο .-Έ < ε ϊν ο  τό μπλέ σιέλ αύ/ό 

που μ είχαν «λείσει μέσα τό πήρε κάποιος ά- 
ΐίωματίΗΟς και τό πέταξε σ ί κάποια μικρού
λα. υλα τα αλλα κομφετί έπεσαν στά μαλ-

Α Ι ί ί Κ κ ! * 1 ° · ά " ί 8-10 ^της- έ»*ένα »*' έοριξβο διάβολος να χωθω μέσα στό στήθος της... 
Ιακτοποιηθηβα οσο μπορούσα πειό καλλίτερα
° ί η & Τ'- ' toC σουιιέν της κ’ έπερίμενα 
νά γδυθη η μικρούλα γιά νά έλευθερωθώ κ' 
ίγω . -Έξαφνα, τά μεσάνυχτα, βλέπω μιά χε
ρούκλα νά στριφογυρίζω κοντά μου. Ή  μι
κρούλα εφώναζε : « ‘Αφήτε με, δεν θέλω, δέν 
κάνει». Ε?ωναζβ κι* άρχισε νά... γδύνεται. 

•V που’ ββίοκομαι επάνω σ'έ*α τρα-
με τΛδ Γυρίζω καί βλέπω

τον αξιωματικό... Αφησε του;, είπα, καί άς 
βγάλουν τα ματια τους. Καλά είμ- 4γώ 
εδω πίρα. Σέ λίγο μέ πληυιάζει ό άξιαι- 
ματικός και, γιά νά κάνϋ,φαίνεται,κοπλιμέντο 
στην μικρούλα,μ* αρπάζει γιά νά μέ πετάξη. 
Εγω ομω; κατορθώνω καί χώνουμαι μέσα 

στό μανίκιτου.Σέκάμποσην ώρα άκούωκάποια 
άσχηαομουρα νά φωνύζΏ τού αξιωματικού: 

Δεν ντρέπεσαι εσύ, παντρεμένος άνθοω 
n0.cA\“ « e(,ai °?0 «η<τι σου τά ξημερώαατα:

Ο άξιωματικος δέν μιλούσε, παρά άρχισε 
νά γδύνεται για νά κοιμηθή. Εκείνη τήν 
στιγμή γλυστρησα κ* εγώ μέσα άπό τό μανί- 
κιτοη κ επεσα χάμω Ί Ι  ασχημομούρα άφρισε.
. ~ ° 0 ‘ OT8- εφωναξε πάλι στόν αξιωματικό 
εγλεντουσεν °  κύριος. Μέ τό χαρτοπόλεμο έ- 
παλευες ολη τη νύχτα. Κ ι1 ό θεός ξέρει μέ 
ποια... 2τασου καί νά δ^ς.

Ή  άσχημομοΰρα έντύ&ηκε μι' έβΥήκεν έξω. 
παωστη μαμάμου,βίπε στόνάντρατης.

w “’“· “  xi"  4«- 

«■S.”μήΐ” Γ M“  Ti|, *·” λ* " ό
Τό ράζ..—"Υστερα ;
ΤοΜίτρινο—"Υστβραεύρέθηκα στό δρόμο καί 

την αλλη ωρα παλι μέσα σ' ενα αύγό καί τώ 
ρα πάλι ναμαι...

Τό ρΊζ.-Φ αλάξον, ή σκούπα..
χίτριψο. — Καλλ(τ*ρα. ΔΟΝ^Ζ 5ΥΑΜ 
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Η Μ Υ 2 Τ ΙΚ Η  Φ Ω Λ ΙΑ
* Αγαπημένε μου,

nt~  5,7 Μ°Μ» γιά Χό χθεπνό γράμμα
υ. L, τωρα δεν θελω τίποτε άλλο. ΕΙιιαι 

τόσο δυνατή ωβ„  νά μπορέσω νά ευτυχήσω 
u0vo μέ την αγαπη σου, όλες τής ήμέοες τΐ£  
ζωης μου. Πιστεύεις ; έρχονται στιγμές ς„ού

δίπλα άπ τ  αστέρια. Πάλι έρχονται K c  
στιγμές πού ή αμφιβολία μού τρ8μουλιάζ„ι 
την καρδ,α. Νομίζω πώς αϋτή όλη ή άπ00σ 
δόκητος βυτυχία δέν είναι παρά ένα δνε"οο 

,υ!ΐτ80α ά"6 κάποιομβθύσι
σα n r l  ^  «ή »  έπέραοα μέ
σα στην καμαρα μον, μαζεύοντας όλα εκείνα 
τά μικροπράγματα πού θά μού χρειαστούν
Im l την καιν°ύργια μυστική μος

ί  Ο αντρας μου, ό Ντιντϊκοί, ή καμα 
ριέρα πολλές φορές ήλθαν νά μέ 'ζη τή 30υν 
Δέν έδέχτηκα κανένα. Ά π ό  χθές τούς άννοώ 
όλους, γιατί αυτοί όλοι to Ονε σέ ξένο κόσμο 
γιά μένα, δέν τους γνωρίζω πειά, «έν τους 
θυμαμαι, μου φαίνονται φαντάσματα κάποιας 
πβρασμβντς εποχή; πού άγωνιζόμουν γιά vu - 
ζησω, γιατί δέν έ^νβριία έσένα. Υ 

Λοιπόν τό βράδυ θά είναι όλα έτοιμα. Τό 
άπογ*υμα κ α τ^ κ α  στά ; 'Αθήνας κ έτπλε- 
φωνησα στό ξενοδοχείον τής Πεντέλη; νά μάς 
κρατη3ουν ένα δωμάτιο μ' ένα κρεββάτι Τά 
κανόνισα ολα με τέτοιο τρόπο σάν νά προπα- 
ρασκευαζόμουν γιά τού; γόμους μου Δέν ξέ
ρω πως μουρθε στό μυιιλό. Νομίζω τώρα ό 
τι γίνομαι νυφη. Ό νιιροπολΑ “μέ τήν καρδιά 
ενός μικρού κοριτσιού. Α γόρ ι μου ε'ναι ή 
πρώτη φορΑ σήμερα πού έμίσησα τόν ήλιο 
Δέν νυχτώνει απόψε, δέν νυχτώνει... Αύριο . 
αύριο μοζη στην καινούργια μας φωλιά, νω- 
9 ενοχλήσει, χωρίς φόβ3υ;... μέσα ο1 h a  
ερηιιικο μερο;, σ ΐν  δυό ερωτευμένοι πού κλέ-

Διά την άντιγραφήν: ΑΡΜΑΝΔΟΣ

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Κ Ο Ρ Ι Τ τ ι π μ

..τ ο  Π Α Ρ Α Β Α Ν
« Α γ α π η τ η  Δ ε σ π ο ι ν ί ς ,

Νά λαιπόν γιατί ήταν άδύνατο νά σβνβν- 
νοηθω μέ  ̂ τόν προστατευόμενό σας τόν κ. 
Ανδρεα. Διότι, δεσποινίς, ήταν ένας νέος 

που είχε έμφυτη μέσα του τήν προστνχιά 
Φαντασθητε, την πρώτην άιόμη φορά πού 
ε,τεσκέφθην την γκσρσονιέρατου άπλωνε άμε· 
ο®ς n i; χερούκλες του στό στήθος μου μέ τή 
λύσσα άρχαιολογου πι ·  ενεργεί άνασκαφάς 
Απαίτησιν που τήν είχε... Νά γδυθώ, άγα- 

«Τ|_ιη μου, μπροστά σ' ένα κρεμανταλά γιά νά 
βγη αυ :ός αύριο εξω καί νά δώσΒ στους φί
λους του τΏς πβιό κωμικές περιγραφές τού 
κορμιού μου... Τό βλάκα. Τύν έβρ,σα καί 

, εφυ^... Οσον άφορ.? τώρα τόν εξάβελφό μου 
τόν Μπέμπη,αλλάζει...Ναι μέν κι' αυτός, όηω- 
ο προοτατευομβνος σας, δέν χάνει τό καιρό 

I του, αλλά πιστευσατε πώς ό,τι κάνει τό κά
νει με τέτοιο σίκποΰ, καινά μή θέλ^ κανείς,
ναγκαζβται να του «αραδοθ^ μόνον xai μό-

νον γιά να αίσθανθί) τήν γλυκύιητα τώ/ τρό- 
π «ν  του; Απλχοσε, βέβαια, κι' αύτός τό νέρι 
του κι άρχισε νά μέ ξεκουμπώνη, άλλά μόλις 
εφ»ασεν η κρίσιμη στιγμή μουίειξεν ένα πα- 
ραβαν και μου ειπε :

—'Ορίστε, πίσω ά,τόκεϊ δένθάσάς δήκανείς.
VV?8lS/ <̂ °? Πώ; * να κοβ·τσι, όταν 

λΙ  V πίσω άπό ενα παρρβίν, δέν δίνε. στόν
fT f tL T ,  δικαί“ ».,ν άτ κ0υτ',ο*ίπολέΨί1 ίϊτερ α  s Ρ“ 0θς του. Αυτό είναι ολο> ΔΙΠΛΟ HATH 1

NEON ΑΝΕΚΑΟΤΟΝ ΜΥ61ΣΤ0ΡΗΜΛ (ΑΡ ΙΣΤΕ ΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ>

Ik 0 ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ Μ 0 Υ ,._
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Ξ Β Ν Ο Π Ο Υ Λ .Ο Υ -

ΑΘ Η Ν  Α ’ι'ΚΟΝ Μ Υ Θ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

Η ΧΡΥΣΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ
Ϊ Π Υ Ρ .  Π Ο Τ Α Μ ΙΑ Ν Ο Υ .

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Γιά πολύν καιρό, στό σπίτι, κανείς δέν είχε μάθο, κανείς δέν εΤχ8 j 

ΰποπτευθή τήν κρβφή αυτή καί πρόωρη... ευτυχία μου.
Δέν ήταν δά και τόσο ψσχολόγοι οί δικοί μου, γιά νά τήν ουμπε- 5 

ράνουν άπό τήν άλλαγή τού ίίφους μου, τού τρόπου μου, στόν αρρα
βωνιαστικό μου, ή κι' άπ' τούς δικούς του τρόπους, σέ μένα. Δέν ή -  ' 
ταν ακόμα τόσο λεπτοί παρατηιητές, γιά νά μαντέψουν τις ήδονικίς 
στιγμές πού κερνούσα άπό τά ΐ*νη naquvav στό πρόσωπό μου, στα 
μάτια μου, στή μύτη μου, άπό τά ίχνη έκβΐνα τά άμυδρά, τά αδιόρα
τα, πού δείχνουν όμως, και όιιοιος ξέρει καί τά προσέχει, πώς ένα κο
ρίτσι έχβι γίνει πιά γυναίκα σωστή.

'Εγώ ή ίδια, άν καί τόσο απειρι;, έβλεπα πολές φορές στόν καθρέ
φτη τά περικομμένα ιιου μάτια, τά πρισμένα μου ρουθούνια, τις άλ- 
λοιώτικες χλωμάδες ή τά παράξενα κοκκινίσματα σέ μερικά μέρη τού 
προσοίιτου μου, Μαί καταλάβαινα πώς αϋτά όλα, πού πρωτύτερα δέν 
τά είχα, τά χρεωστοΰσα στις ερωτικές μου νυχτιές.

Τέλος, οί δικοί μου ήταν ταχτικοί σά ρολόγια στούς υπνους τους, 
στους ξύπνους τους, στις συνήθειές τους όλες. Κανένας ποτέ δέν ξύ
πνησε νόχτα, νά τριγυρίσο τό  σπίτι καί νά ίδίι πώς δέν ήμουν ούτε 
στήν κάμαρά μου ούτε στήν τραπεζαρία. Κατένας ποτέ δέν μπήκε στό 
κουσαφίρ-όντα άπό τις δέκα τό βράδυ ώςτά μεσάνυχτα. Καί ποτέ δέν 

έτυχε κανένα έκτακτο,— ξαφνική Αδιαθεσία, άρρώοτεια, σεισμός, φω 
τιά,—κάτι πού θά τούς ξεσήκωνε καί θά τούςέκανε ϊσως νά παρατη
ρήσουν τό άλλο εκείνο έ κ τ α κ τ ο  πού βυνέβαινε τόσο τακτικά...

Γ ια τί μέρα παρά μέρα, στήν άρχή, κατόπι δυό φορές τήν εβδο
μάδα, τό λιγότίρο, ό Δημητράκης έφευγε άπ' τό σπίτι μας τό βράδ» 
φανερά καί ξαναγύριζε τή νΰχτα κρυφά. Κ ι' αύτό βάσταξε δυό τρεις 
μήνες. Σ ' αΰιό τό διάστημα, ό αρραβωνιαστικός μου φαινόταν πολύ 
ευχαριστημένος, δέν ιι4 γρίνιαζε καθόλου, δέν μοΰκανε σκηνές, δέν 
έδειχνε ούτε ζήλεια. Καί συχνά, πολύ συχνά, μας μιλούοε γιά τό γάμο 
κι" έλεγε πώς «τά  κατάφερε»...

'Αλλά τ ί άκριβώςείχε καταφέρω, δεν ήθελε νά μάς εξηγήσω. Μό
νον μάς ήσύχαζε :

— "Εννοια σας καί σ' ένα—δυό μήνες, τό πολύ, δ γάμος θά γίνΒ-
— Μά σοΰδωσαν τά χρήματα ;
— Αΰτό είναι δική μου δουλειά. 'Εσείς νά ετοιμάζεστε καί μή 

σάς μέλ\).
Κ ι ’ έμεϊς ετοιμαζόμαστε.
Δηλαδή είχαμε άρχίσα ευθύς άπδ τήν άλλη μέρα των αρραβώνων. 

Ό  Μαϊμένος ό πατέρας μου οίκονομούσβ κάθε τόσο λίγα παραδάκια, 
•δινε κι* ό παππούς άπό τάπομινάρια του, κι’ άγοράζαμε υφάσματα 
καί γαρνιτούρες γιά τά προικιά, πού σ.γά-σιγά τά φτιάναμε στό σπίτι. 
Ό χ ι βέβαια μεγάλα πράγματα. 'Από μιά ντουζίνα έσώρρουχα, σεν
τόνια, μαξιλάρια, λινά τοΰ τραπεζιού, δυό-τρία φουστάνια, τό νυ
φικό καί πάει λέοντας. Κ ι' οΰτε πολύ πλούσια. Κομψά μόνο καί περι- 
πο;ημένα. Ή  μητέρα μου, ή Σμαράγδα μι' ίγώ  ράβαμε ολοένα η κεν- 
τούσαιιε, φέρναμε κι" ενα κορίτσι στό σπίτι καί μάς βοηθούσε. ‘ Ωστε 
όταν ό Δημητράκης μάς έλεγε νά ετοιμαστούμε γιατί ό γάμης θα γι
νόταν σύντομα, ή προικούλα αΰτή ήταν σχεδόν καμωμένη. Μόνο πού 
βιαστήκαμε νά τήν αποτελειώσουμε καί, φυσικά, πήραμε κι' άλλα λ6- 
πτά άπ' τόν παππού κι' άπ* τόν πατέρα.

Θσμούμαι ακόμα τό νυφικό πουκάμισο. Έ ν α  δηλαδή άπό τά δώ
δεκα, πού μού τό στόλισαν μέ τις καλύτερες δαντέλλες κι* <'ijia τ ε 
λείωσε, ή μητέρα μου μού τοδιεξε καί μού είπε κρυφά :

-  Νά, αΰτό θά φορέσας τήν πρώτη νύχτα πού θά πλαγιάσ^ς μέ 
τό Δημητράκη σου...

-  Ουφ, καλά ! τήν έκοψα σχεδόν μέ θυμό. Μή μού λέτε τέτοια 
λόγια !.. Δέ θέλω !...
I Καί τό θυμό μου αΰτό τόν πήρε ή δυστυχισμένη γιά παρθενική σε
μνότητα, καί χαμογέλασε... Πού νάξερε πώς *\ώ είχα πλαγιάσει μέ 
τό «Δημητράκη μου», κάτω οτό μουσαφίρ-όντα, στό ξέστρωτο κρεβ
βάτι, μ' ένα χοντρό,] πρόστυχα κι* αστόλιστο πουκαμισάκι, σάν κι* 
έκεΐνα πού φορούσα, μέ τις μανταρισμένες κάλτσες, όταν ήμουν 
κορίτσι...

Κι* όμως, μεγάλη τύψη, γι' αΰτό πού έκανα, δέν αισθανόμουν. 
“Ημουν ηουχη. Γ ια τί φανταζόμουν πώς ποτέ δέν θά τό  μάθαινε κα
νένας, πώς καμμιά συνέπεια δέν θάχβ μι' επομένως καμμιό σημασία. 
Μιά βία μόνο Μαί μιά παρατυπία : 'Εκείνο πού θά γινόταν στή νυφική 
κάμαρα μέ τό νυφικό πουκάμισο, είχε ^/ίνει λίγο πρωτύτερα^ατό 
μαυοαφίρ-ύντά μέ τό πουκάμισο τό καθημερινό. Αύτό ήταν όλο ! 
Μπορεί τώρα,—συλλογιζόμουν,—vutav μι’ αμαρτία, άφού δέχτηκα 
τόν άρραβωνιαστιχό μου πριν γίνο ΰνδρας μου μέ τό στεφάνι. ’Αλλά 
δέ βαριέσαι! Τά στερνά τιμούν τά πρώτα. Τό κάτω—κάτω θά τό ξε- 
μολογιόμουν άργότερα στόν πνεμματικό, θάπαιρνα μιά συχώρεση καί 
θά τελείωνε...

Κι* άξαφνα μάς βρήκε ένα κακό.
Ό  παππούς ό Σωτηράκη; μας άφησε χρόνους. Δέν ήταν καί τόσο 

γέρος ό καϊμένος. Φαίνεται όμως πώς άφού έδωσε, γιά τήν προίκα 
μον, καί τόν τελευταίο μου μετζητιέ, έκρινε τή ζωή του περιττή. 
Καί μιά μέρα, εκεί πού καθάριζε τό  κλουβί τής καρδερίνας, τούρθε 
συγκοπή κι* έμεινε στόν τόπο.*

Λυπήθηκα πολύ τόν καλόν άνθρωπο πού τόσο μ' αγαπούμε. Δέν 
κρύβω δμως πώς λυπήθηκα περισσότερο μέ τό δυστύχημα, α μα κα
τάλαβα πώς θά γινόταν αιτία νάναβληθή ό γάμος. Κ ι’ έφθασα νά πώ 
μέ σκληρότητα : «Τόν ευλογημένο ! Δέν ζοϋσε άκόμα ένα μήνα;...»

Γ ιατί οΰτε λόγος, εννοείται, γιά γάμο όσο βαστοϋσε τό πένθος. Ό  
Δημητράκης τουλάχιστο έλεγε πώς έπρεπε νά περάσουν τουλάχιστο 
έξη μήνες. Κ ι' ή μητέρα μου σαμφώνησε πώς έπρεπε νά περάσουν του
λάχιστο . . .  τρεις. Ά λλά  τ ί τςεΐς τί έξη ! Τό ζήτημα ήταν πώ; όσο ι 
τάχαμε όλα έτοιμα καί δέν θά φροντίζαμε πιά παρά γιά τό τυφ.κό 
φουστάνι, έπρεπε τώρα νά μαυροντηθοϋμε, νά σταυρώσουμε τά χέρια 
καί νά περιμένουμε . . .

Άκόμα χειρότερη, άκόμα πειό άνυπόφορη, μοΰ φάνηκε μιά άλλη 
συνέπεια : (Ακολουθεί)

(Συνέχεια έκ τού προη/ουμένου)
Αύϊό όμως έκανε τόν έρωτά του συμπαθητικώτερο.
Αγαπούσε όχι μόνο χωρίς ανταπόδοση, άλλά καί χωρίς ελπίδα.
Καί άγο.τούσε χωρίς κανένα υπολογισμό, χωρίς τέχνη, χωρίς σκοπό, 

ετσι αυθόρμητα, ανεπιτήδευτα καί συνεπώς αληθινά.
Καί άγαποΰοε ό δυστυχισμένος πολύ !

Πρέπει όμως νά τόν γνωρίσομε λίγο πλησιέσ ερα, γιατί οπωσδή
ποτε άναμίχθηκε στήν Ιστορία μας, καί—ποιός |έρει; — μπορεί ν' ά- 
ναμιχθΐ) άκόμη περισσότερο.

Ό  Μάριος Λούζης ήταν άπό ενα νησί του Ίονίου. Οί γονείς του 
δέν ζοΰσαν κάν στήν πρωτεύουοα τού νησιού άλλά σ' ένα απόμα
κρο χωριό.

Ά ν  καί μπορούσαν νά όνομασθοΰν χωρικοί, όμως στό χόριό τού; 
θεωρούσαν καί τούς έλεγαν νοικοκυρέους. Είχαν μερικά άμπίλια πού 
έβγαζαν σταφίδα καί μερικά στρέμματα μέ ληόδεντρα.

Μικρός ό Μάριος έδειχνε κάποια κλίση στά γράμματα καί με κά
ποια θυσία οί γονείς του επέμειναν νά τόν σπουδάσουν.

Τελείωσε τό σχολαρχείο καί τότε χρειάστηκε νά αάΰ στήν πόλη 
γιά τό γυμνάσιο. Τόν έμπιστεΰθηκαν σ' ένα χωριανό τους ξυλουργό 
πού είχε μαγαζί στήν πόλη, τήν πρωτεύουσα δηλαδή τού νησιού, καί 
είχε έκεϊ καί τήν οικογένεια του καί τόν πήρε οίκότροφο.

Ό  μαραγκός, όπως άλλως τε οί περισσότεροι συμπατριώτες τον, 
είχε συμπάθεια σιή μουσική μι* ά.τό νέος είχ* ένα βιολί, πού Μάποτε 
τό χρηοιμοπο.οΰσε.

*’θ  Μάριος, ένα Σαββατόβραδο πού Αέν είχε μελέτη, πήρε έτσι γιά 
παιγνίδι στά χέρια τό βιολί κι' άρχισε νά χαϊίεύχι τις χορ
δές μέ τό δοξάρι.

Ό  μαραγΜός, —μαστρο-Πάνος—τόν κύτταξε μέ έκπληξη καί μέ τό 
ΰφος ανθρώπου πού δέν γελιέται σέ τέτοια πράγματα, στράφηκε στή 
Μηλίτσα, τή γυναΪΜα του καί τής είπε μέ ΰ*ος σχεδόν έμπιστευτιχό:

— Ξέρεις τ ι καταλαβαίνω ; Τό παιδί αΰτό θά παίξη καλά.
*0 Μάριος τό  άκουσε καί, καθώς φαίνετα·, τό πίστεψε.
Ή  αλήθεια όμως είναι πώ; είχε Μέσα του μιά έλξη μεγάλη στά 

•ίργανα, καλή φωνή στό τραγούδι καί ιδιαίτερη συμπάθεια στό βιολί.
Τοΰ άρεσε όχι μονάχα νά τ ' άκούχ) άλλά καί νά τό βλέπΐ).
‘Εκείνες οί λοξές τρύπες πού έχει σάν περισπωμένες, τό μίΜρό του 

σχήμα, τό περιποιημένο φτιάξιμο, ό χαριτωμένος «καβαλλάρης» τοϋ 
προκαλοϋσαν μιά παράξενη εντύπωση καί τό κύτταζε πολλές φορές, 
κάμποση ώρα, έτσι μοναχα γιά νά τό βλέιτη.

'Ό ταν πειά άκουε τή «φωνή» του, άν μελετούσε πέταγε τό βιβλίο 
του κι’ έτρεχε Μοντά, γιατί είχε κι" αΰτό τό ιδίωμα. Τοϋ άρεσε'τήν 
ώρα πού τοιιταιζαν νά τό βλέπο χιόλα. Παρακολουθούσε τά  δάχτυλα 
τεύ βιολιστή και τ ί ;  κινήσεις τοΰ δοξαριού μέ μιά ίδια(τ?ρη προσοχή, 
σάν νά καταλάβαινε άπδ τέχνη.

»* *
*0 μαραγκός άπεχάλυψε, γιά πρώτη φορά, στό Μάριο τά μυστήρια 

τού βιολιού. Τού έδωσε τά πρώτα μαθήματα κι* ό δάσκαλος έμεινε 
ενθουσιασμένος άπό τό μαθητή του.

Έφρόντισε αμέσως νά τόν έγγράψη στή σχολή τής «Φιλαρμονικής» 
κι' έτσι-ό Μάριος άρχισε νά διδάσκεται τό βιολί. Έ γροψ * στόν πα
τέρα του ένα γράμμα θερμό γιά τό ζήτημα αΰτό, κι" 6 πατέρας του 
έστειλε χρήματα στό μαστρο-Πάνο γιά ν ’ ά (θράση ένα βιολί τοϋ 
γυιοϋ του.

Ό λ η  τή νύχτα έκείνη ό Μάριος δέν κοιμήθηκε άπό τή χαρά του 
καί άπό χότε άρχισε νά μελετιΐ. χόσο πολύ τό βιολί ώστε δέν τούμενε 
καιοί ς νά μελετήσιι τά μαθήματά του.

Τό καλοκαίρι, πού γύρισε στό χωριό, ένα βράδυ βγήκε στή μικρή 
αύλή τοΰ πατρικού σπιτιού καί άρχισε νά παίζη. .

Οί γείτονες έπήγαν κοντήτερα καί καθισμένοι στις αυλόπορτες καί 
στά πεζούλια παρακολουθούσαν σιωπηλοί τό παίξιμο τοΰ μικρού.

Ή  φήμη του τήν άλλη μέρα διαδόθηκε κι' άπό τότε άρχισαν πολ
λοί χωριανοί νά μαζεύωνται οτή γειτονιά ποΰ ήταν τό σπίτι τού 
Αούζη καινά παρακολουθούν τό βιολί τοΰΜάριου. Ό  παπάς, ό αστυ
νομικός σταθμάρχης καί οί δυό δημοδιδάσκαλοι πού άποτελοϋσαν τήν 
ανεπτυγμένη τάξη τοΰ χω}ΐοΰ μέ τόν ενθουσιασμό τους άρχισαν νά 
συμβουλεύουν τό γέρα» -  Αούζη νά μήν άφήσβ έτοι τό  παιδί.

Διίκριναν πώ; είχε «ταλέντο» καί τόν παρώτρυναν νά τόν σπου- 
δάση μουσική.

Έ ν α  χρόνο έμεινε άκόμη στό γυμνάσιο καί τό άλλο καλοκαίρι ί) 
έντύπωσις ήταν τόσο ζωηρή, ώοτε όλο τό χωριό προσπαθούσε νά 
πείση τό Αούζη νά στείλη τό γυ.ό του στήν Αθήνα.

Ό  Μάριος ήταν τότε 18 χρονών. Τά μέσα τού πατέρα του δεν 
ήταν άρκετά για νά έξακολουθήσΒ τή σπουδή τοΰ γυιοΰ. Έκαμε λοι
πόν τόν συνδυασμό νά τόν στείλη στήν Α θήνα  κι' έκεϊ, μέ χό μέσον 
«άποιων γνωριμιών, νά τόν τοποθετήση σέ μιάν εργασία καί μ* αυ
τόν τόν τρόπο νά μπορϋ 5 Μάριος νά παρακολουθη καί μαθήματα 
μουσικής.

Μέ τά όνειρα αύτά έφθασε ό Μάριος οτήν Αθήνα.
Πέρασαν έξ έπτά χρόνια άπό τότε καί τό άιτοτέλεσμα ήταν νά 

εργάζεται ο* ε<α γραφίΐοκαί νά λαβαίνη μέρος κάποτε στήν ορχήστρα 
κανενός θεάτρου ή κινηματογράφου, ώς οτου χόν άκουσε ό Σχάμος 
Σεαυρίδης, ενθουσιάστηκε μέ τό βιολί χου καί χόν πήρε υπό χήν προ 
σιασία του.

*
* * r

Στήν έιτοχή πού χόν συναντοΰμε, ό Μάριος είχε άκόμη τήν κατοι
κία του σέ μιά μικρή σοφίτα απάνω σέ μιά ψηλή ταράτσα έ /δς σπι
τιού μέ καλό εξωτερικό. < .

Τό  ϊπάνω πάτωμα τοϋ σπιτιού αύτοΰ, πού ήταν άριστερά καθώς 
άνεβαίνομε τήν οδόν Λυκαβηττού, τό «ρατούσε ή κυρά Β Ισω  κι* 
ένοίΜίαζε δωμάτια. Τό φθηνότερο άπ* τά δωμάτια αϋτά ήταν ή σο 
φίτα και τό κρατούσε ό Μάριος.

‘Η  κυρά Ηάυω είχε μιά κόρη μελαχροινή, παχουλή καί  ̂ ζωηρά, 
τή Στέλλα, πού έργαζότανβ άπό καιρό σέ μοδίστρα. Ό τα ν  ό Μάριος 
ήταν 25 χρόνων ή Στέλλα θά ήτοιν I t  ώς 18. (ΆΜολουθεΐ)
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(Συνέχεια έ* τοΰ προηγουμένου) 
Καίόλον τδ δάοος ένεψυχώθη,αί κορυφαί τών 
πεύκων κυμαίνονται, τά άγρια άνθη δ.αχέουν 
τά άρώματά τα ν  καί μακράν, έκεΐ κάτω, είς 
τδ Δκουνό μονοπάτι, τρέχει μέ γοογότητα τό 
νερό τή ; πηγής... Ό  ούρανίς χρωματίζεται 
ροδόχρους προαγγέλλων τήν ϊλιυσιν τής η
μέρας...

‘ Ο Στάνυ παρατηρεί πέριξ του... Ά λ λά  
πώς έξηφινίσθη τό έργαβτήριόν του ! τί έγι
ναν οι πινακές του, τά κομψοτεχνήματα του, 
τά  μικρά τραπεζάκια του;.. Παντοΰ περιφέρει 
τό βλέμματου,συνανταδένδρα,πάντοτε δένδρα! 
Εύρίσχεταιένμέσω δάσους!.Έν τούτοιςό αυλός 
έπαυσεν.Αί νύμφαι έσταμάτηπαν.Πλησιάζουν 
τώρα τόν Στάνυ, υποκλίνονται ενώπιον του 
μειδιώσαι, έπειτα ή Δεκεμβριανή ή σεβασ- 
μιωτέρα δλων, (φαντασθήτε ότι έπί τής βασι
λείας της έχομεν τά Χριστούγεννα), ήρχιοε 
νά όμιλή πρώτη :

—Ή  άγνωμοοΰνη μας πρός βέ είνε απε
ριόριστος, λέγει, διότι σοΰ οφείλομε* τή » 
ζωήν... Εΐμεθα οκλάβαι σου... Ά ρκεϊ νά τό 
διατάξ^ς ίχαί εΐμεθα έτοιμαι, όπως όοίζει 
ή Ιδιοτροπία σας, νά σέ ύπηρετήοωμεν ή νά 
οέ άγαπήσωμεν.

— Νά υπηρετηθώ άπό σάς ! άνέκραξεν ό 
Στάνυ. Νά σας μεταχειρισθώ σκλάβες μου ! 
Προσέθηκε δέ μέ τρυφεροτέραν φω*ήν: Ποία 
άπό σας ήθελε νά με άγαπήσο ;

— Έκείνη ποΰ θά εχλεξ^ς έσύ. . , άπειρί- 
θη ή Δεκεμβριανή.

— Νά εκλέξω . . είπε. Ά λλά  . . . .
—*Ώ! μή φοβάσαι.Δέν θά μοςχάμ^ς νά ζη 

λεύαωμεν ! εΤπεν ή Απριλιανή. Εΐμεθα όλαι 
άδελφαϊ καί ή εϋτυχ'α τής μιας θά κάμχ) ευ
τυχείς χαί τάς άλλας . . .

Περιέφερε τότε τό βλέμμα του μετά προ
σοχής, βλέμμα καλλιτέχνου κρίνοντος τήν χά- 
ριν τών μοντέλων, εις τάς διαφορετικός αύ- 
τάς καλλονάς, τών όποιων όμως έχάστη ήτο 
τελεία. . . . Πώς καί είς ποιαν νά δώσο την 
προτίμηοιν ; Ευματοειδώς όλαι διέβαινον ε
νώπιον του επανερχόμενοι έκάστοιε, μέσα 
εις τόν θροΰν τής μετάξης καί τήν άναθυμί- 
ασιν τώ ν αρωμάτων.

Ή  Ίουλιανή έ ν  τούτοις τόν χατεστηοε 
κατ' άρχά; διατακτικόν. Ήκτινοβ&λει μέ τ ό 
σην λαμπρότητα, οί οφθαλμοί της είχαν τό
σον καυστικήν λάμψιν, ή χόμμωσίς τη ; ήταν 
ζωηρώς ξανθή, ώστε τοΰ έγεννήθη ή επιθυ
μία νά άπολαύση μαζί της τάς υπό τοϋ θέρ- 
ρονς παρεχομένας ήδονά;' νά άπολαύσχι «άς 
ύπερόχους έκείνας στιγμάς τή ; άνατολής τοϋ 
ήλίου, τάς κουραστικάς άπό τήν διαύγειαν 
απογευματινός ώρας, τάς θύελλας έκείνας, αί 
όποϊαι διαταράσοωσι μέ τους μεγαλοπρεπείς 
αΰτών μουσικούς τόνους τήν λιγωιιένην σιγήν 
τώ ν άποπνικτικών ήμερών . . . Θά διήρχετο 
πλησίον τής 'Ιουλίαν ής ζωήν οκνηρίας, ζωήν 
γλυκείας νωθρότητος . . . Μέσα είς νήσους,μέ 
άνθη άφθόνως βλαστάνοντα,θά όνειροπώλουν 
μαζί καθ' όλας τά ; ή Μέρας, εξαπλωμένοι είς 
τά μαξιλάρια τής κρεμαστής άπό τών δέν
δρων α ΐ·ρας, ύπό τήν σκιάν τών πέριξ ευω
δών φυτών.

Πνιγμένοι σχεδόν άπό τήν θερμότητα καί 
τά άράματα, θά έμεναν, έπί πολλάς ώρας, 
σιωπηλοί καί μόνα τά βλέμματά των θά ώ, 
μίλουν άπό τόν ένα πρός τόν άλλον διά τήν 
περιπαθή τρυφερότητα, ή οποία θά έζωογόνει 
τάς καρδίας των . . . Καί τήν έιπέραν, όταν 
θά έδρόσιζεν ολίγον, θά έπεριπάτουν έπί 
πλοιαρίου είς τά  ήρεμοϊντα καί γαληνιαία ΰ 
δατα τής θαλάσσης . . .‘Εκείνος θά έκωπη- 
λάτει βραδέως χαί εκείνη, διά τά τόν ξεκου
ράσω,θά τόνάέρίζε μέ την εσάρπα της, ψάλ- 
λουσα ερωτικά άσματα . . .

Καί δμως τήν άφήκε νά περάσει τήν τερ
πνήν χαί εύχάριστον ι.αύτήν Ίουλιανή ν καί 
οί οφθαλμοί του αυτήν τήν φοράν έμειναν 
καρφωμένοι είς τήν Δεκεμβριανήν. Είχε τήν 
ειριόχρουν καί λεπτήν έκείνην καλλονήν πού

S E B & S O Y  Τ Α  Φ Ι Λ Ι Α  Μ Ο Υ  ...
Τρεις φορές έσήκοοσες τά ματια σου, να

ζιάρα Κολομπίνα, έπάνω στή λόζα καί τής 
τς ε ϊ; φορές χαμογέλασες στούς άλλους μέ εί- 
ρωνία γιά τόν περιφρονημένο τόν Πιερρό 
σου. Κ* έγώ σέ είδα άπό τή σκοτεινή μου τή 
γωνιά, άπό τό πληκτικό μου καταφύγιο καί 
σούοτειλα κάποιο άναοτ^ναγμό μου γιά νάσοΰ 
μιλήοχ] γιά τό θάνατο τής χαράς μου. Μά ό 
άναστεναγμός μου σέ λυπήθηκε κι' άντί νά 
σοΰ κάψΒ τ ' αϋιάκια, έγινε πνοή^δροσούλας 
καί σοΰ δρόσισε τά ξαναμμένα μάγουλα, που 
είχαν φλογίσει τά φιλιά τόσων άλλων. Οΰτ' 
Ενας άπό τούς άλλου; λοιπόν δέν είμ* εγώ, 
πεισματάρα μου ; Καί θά μ' άφήοης καί ά 
πόψε μόνο στή σκοτεινή μου τή γωνιά νά 
λυόνω άπό τήν άγωνία τή ; προσδοκίας σου. 
Γιατί λοιπόν;

Ζαλισμένος γυρίζω τά μάτια μου στό μικρό 
καθρεπτάκι τής λόζας. Ώ ,  δέν είμαι πειά 
παρά ένας γέρος. Τρεις βραδυές πού αγρυ
πνούσα γιά σένα έφθασαν νά μοΰ μαράνουν 
όλα τά φ ιόρι τή ; νειότης πού τά σεβάσθη- 
καν χρόνια. Έχεις δίκ^ο... Τ ί θάλεγαν οί 
ώραΐοι νέοι όταν σ' έβλέπανε μαζή μου, μαζή 
μ* έ να σακατεμένο Πιερρό ; Γέλα, Κολομπίνα. 
Σ ' έμένα δέν μένει άί,λο παρά νά πεθάνω. 
θ ά  πεθάνχι άπόψε ό Παληάτσος σου. Μά 
θέλω νά πεθάνω μέ τά τραγούδια σου, μέ 
τά γέλοια σου, θέλω νά πεθάνω μέσα στόν 
κόσμο τοϋ ξένου έρωτά σου. Κολομπίνα, έλα 
νά δής πού θά πεθάνω έχει στήν άχρούλα 
τής λόζας Πώς χρυόνω τώρα ! Κολομπίνα, 
Ινα φιλί, ένα Φιλί. Έπάνω στόν καναπεδάκι 
τής λόζας θά βοής λίγες σερπαντίνες. Είχαν 
πέσει χθές άπό τά μαλλιά σου καί τής έμά- 
ζεψα. Μή τή ; πετάξ^ς, Κολομπίνα. . Τά μι
κρά αύτά χαρτάκια έχουν πάρει τά  θερμότνρα 
φιλιά μου πού δέν μπόρεσα νά δέσω  σ' εσέ
να. Μήν πετάξης τά φιλάκια μου, Κολομπί
να. Σ ' άγαπώ, ο* άγαπώ... Μά «όσον κρυό- 
νω... Χορεύεις ; ο  ΑΤΤΙΚ

| έχουν αί πριγκήπιοσα τά ν  παραδόσεων τοΰ 
ί Βορρά . . . Ή τ ο  τόσον λεπτή, τόσον ώχρά 

καί τόσον ξανθή, ώστε έφαίνετο ότι ήτο άν
θος μάλλον παρά νεαρά κόρη . . . Οί οφθαλ
μοί της άβεβαίου άποχρώσεως μεταξύ τοΰ κυ- 
ανοϋ καί τοΰ φαιοϋ, άπεχάλυπτον κάτι τό άό- 
ριστον, τό μυστηριώδες καί θειον ταΰτοχρό- 
νως . . . 'Ολόκληρο; άλλως τε ή φυσιογνω
μία της εΐχ3 τήν αυτήν άχαθόριστον έκρφα- 
σιν, έχφρασιν ψυχρότητος καί τρυφερότητος 
ήτις ένεσπειρε β ιθεΐαν ταραχήν. . . Ρόδα 
μέ λευχ3ι πέταλλα ήσαν έαπαρμένα έπί τής 
κεφαλής της . . .  ή δε χόμη της ήτο τόσον 
ώχρόξανθος,ώστεέσύγχιζεκανείς τήν ώχρότητα 
αύιή; μέ τήν ώχρότητα τών ρόδων . . .

M i μίαν ταχεΐαν έπισχόπησιν ό Στάνυ ιΐ-  
δε τήν ζωήν του πλησίον της· διείδε τό με- 
γαλοποεπές θέαμα τοϋ δάσους έκείνου-.έν ήιιέ- 
ρα χειμώνος... Χ ιών, παντοΰ χιών.. Έξησθε- 
νημένος ήλιος προσέδιδεν άδιόρατον λάμψιν 
είς όλην αυτήν τήν χιόνα... Καί ή Δεκεμβρι
ανή, έν μέσω τής παγωμένη; αύτής λευκότη- 
το;, έφαίνετο περισσότερον ώραία... περιετυ- 
λίσσετο ριγηλή μέσα αέ πέπλα άπό γουναρικά 
καί έπιβϊίνουσα ε ί; μαργαρώδη έλκηθρα έπε- 
χείρει μαζύ του περιπάτους μέσα ε ί; τά δά
ση... Λεπτά νημάτια πάννης άπήστραπτον έ 
πί τής κεφαΧή; της... Ή τ ο  δέ ώχρά, τόσον 
ώχρά ώστε έφαίνετο ότι ΐφερε ψιμμύθιον ά
πό χιόνα... Ή  παγωμένη διαύγεια τή ; άτμο- 
σφαίρας έκαμε τά χείλη των νά τςέμουν καί 
αί ψυχαί των χατείχοντο ύπό ριγηλής έκστά- 
σιως. Τήν έ ιπέραν δέ τό ώραϊον αύτό έλχυ- 
θρον τούς ώδήγει είς παγωμένος λίμνας χαί 
αί λίμναι αϋται, ύπό τήν λαμπρότητα τής σε
λήνης, εφαίνοντο ώς λίμναι άπό ’ άδάμαντας.. 
Ά λ λ ά  πσρά τήν διορατικότητα τής τόσον ω 
ραίας αύιήςζωής, ό Στάνυ άφήκε νά άντι- 
παρέλθχ) καί ή Δεκεμβριανή. Παρεχήρησε 
τότε τήν Ίανουαρινήν. Τόσον ξανθή χαί τό 
σον λευκή όσ ιν χαί ή Δεκεμβριανή, έν τού- 
τοις δέν ώμοίαζε πρός έκείνην.

(Ακολουθεί)
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‘Απ ' τήι ψυχής τα τρίσβαΰα ή άγάπη μον 
Ξβχβίίιat ατής νύχτας τi  οχοτάΛια,
X  >γίμια* τό στόμ» μον γίνχόίογα,
Κ ' ΐ]έμίααν το όυό μον χίρια χάδια.

Τά ατόμα μοΰ φΐογίζον» τά γλνχόΐογα,
Τα χάδια μοϋ βαραίνονν τά δνά χίρια. 
Καί τάρρ,ξα τά χάδια μον στόν ateuo' 
Και ιά γλυκόλογά μον »ϊπα  οι* Αατίρια.
Έ γώ  σκορπά τά π/.ον τη τή ι άγάπης μον 
Κ ι άλίη ψυχή άναγάπητη sxs&alvei... 
Πόοα νβρά τής γής χύνονται άνώφιλα 
Και niaai κάμποι μίνονν διψααμίναι !

Γ. ΔΡ011ΝΗΧ

<Π’ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝ»Ϊ ΕΡΡΤΕΪΜΕΝΟΥ

α μ φ ι β ο λ ί ε ς ;

«Είμαστε μέ τήν άγαπημένη μου στής πιό 
τρυφερές σχέσεις. Ή  καρδιά μου λυώνει κάθε 
φορά ποΰ τήν βλέπω χαί κάθε μέρα νοιώθω 
μέσα μου τήν αγάπη μου γι’ αύιήν νά γιγαν
τώνεται. Μέ κυττάζει μέ μάτια ποϋ μέσα τους 
λάμπει μιά άπειρη γλυκύτητα χαί τρυφεράδα, 
μοϋ λέει λόγια τόσο μεθυσ »χά, τόσο γλυκά, 
ποϋ πιστεύω πώς κανένας άνδρας δέν άγα- 
πήθηκε άπό γυναίκα τόσο πολύ. Μέ γεμίζει 
μικρά δώρα καί ή καμαρά μου είναι γιομάτη 
άπό στολίδια διχά της. Κάθε στιγμή νομίζω 
πώς είμαι κοντά της, πώς τώρα δά θ* άχούσω 
τή φωνή της, πώς Οά τήν δώ σέ λίγο νά 
μπαίνη μέσα μέ τό γλυκό της χαμόγελο.. Ώ  ! 
ναί, ε'μαι βέβαιος γιά τήν άγαπη τη ;, τουλά
χιστον έπρεπε νά είμαι. Μά πολύ σωστά κά
ποιο; άρχαΐος είπε πώς«ή άμφιβολία είναι θά
νατος θανάτου*. Μοΰ φαίνεται πώς βρίσκο
μαι σέ μιά πλάνη. Θαρρώ πώς κάτι μου κρύ
βει καί ποΰ δέν πρέπει νά μάθω. Μά γ ια τ ί ; 
Ά π ό  ποιά άνάγκη; Ούιε αύτό μπορώ νά κα
ταλάβω. Ό τα ν  πρόκειται νά τήν δώ πηγαίνω 
πρώτος εγώ πέντε λεπτά νωρίτερα γιά νά δώ 
άπό πού θάρθΉ, πώς θάρθχ), μόνη της ή μέ 
κανέναν άλλον; Πάντα μέσα μου μέ τρώει τό 
σαράκι τής άμφιβολίας. Κι* δταν έρχεται καί 
μέ πλησιάζει, χαρούμενη, γελαστή, τήν κυτ- 
τά ζω  βαθειά μέσα στά μάτια της, προσπαθών
τας νά μαντέψω τής πιό άπόκρυφές της σκέ
ψεις.

Τό ξέρω. Είμαι πολύ Απαιτητικός, ό εγω ι
σμό; μου φθάνει μέχρι τρέλλας. Μά δέ φταίω 
έγώ γι' αύτό. Δέν είναι ποτέ κανείς υπεύθυ
νος γιά τίποτα όταν άγαπάιι. Ή θ ελα  ή γυ
ναίκα αύιή νά μήν είχε γεννηθή, παρά μόνο 
γιά μένα, νά είναι δική μου, άποκλειατιχώς 
δική μου, τόσο ποΰ νά μήν αισθάνεται τήν 
άνάγκη νά κυττάζχ] κανέναν άλλον εκτός άπό 
μένα.

Μά μερικές φορές, πού θυμάμαι τά περα
σμένα, τή βρίσκω στόν έαυτό μου τόσο ένοχη 
ποΰ πέρνω πιά όριστιχά τήν άπόφααι νά κό
ψω κάθε δεσμό μεταξύ μας. Σκέπτομαι πώς 
ή γυναίκα αΰτή είναι άνάξια ν' άγαπιέται ά 
πό μένα καί μάλιστα σέ τέτοιο βαθμό. Σχέ- 
πομαι πώς μπορεί κιόλας κάποτε νά μ' έχη 
προδώσει καί τώρα όλα αΰτά τά λεπτά δείγ
ματα μιάς άπειρης άγάπης πού μοϋ φανερώ
νει νά μήν είναι παρά συνέπειες τύψεων, 
προσπάθειες άποζημιώσεως έλαχίστης μπρο
στά στό κακό πού μοΰ έχανε, βουβή αίτησι 
συγγνώμης. Καί τότε γίνομαι μανιακός καί 
ορκίζομαι νά μή τήν £αναδώ ποτέ, νά μήν 
ένδιαφερθώ πιά γιά τίποτε δικό της καί νά 
γίνω οχληρός, πολύ σκληρός. Κλαίω πολύ μο
νάχος μου μέ τή δυστυχία πού προκαλώ στόν 
έαυτό μου ό ίδιας καί ή άπαίσιες αύτές αμφι
βολίες μοϋ φέρνουν στόν ύπνο μου έφιάλτες. 
E lyai προτιμώτερο νά ζή  κανείς καί νά πι
στεύω σέ μιά πλάνη τέλεια καί όλοκληρωτικά, 
παρά νά κρατάς στά χέρια του ένα κομμάτι 
άπό τήν άλήθεια κοί νά μή μπορή νά τήν δή 
ολόκληρη. Κ ι' ή νύχτες μου περνάνε, άγω- 
νίες γιομάτες καί είμαι τόοο πολύ άνθρωπος, 
ώ ιτε  τήν ήμέρα μετράω άνυπόμονα τή ; ώρες, 
περιμένοντας πότε θάρθϋ ή ευλογημένη στιγ
μή πού θά τήν οφίξω στήν άγκαλιά μου καί 
θά κυλίσουν στά μάγουλά της τά δάκρυα τής 
άμφιβολίας μου». ΝΟΧΤΑΛΓΟΧ

ι > · ·1 iJo Utvov
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Αγαπ.

τ^Τ ττ. Η13Π ^ χ Χ Α . Ν ’Χ 'Χ Ι  —    _
ΚάΟι άηάντιja if μέχρι 40 Μξ*α>' xai xa&t 

ναραΗτηβ μ ίχβ* 60  d<x δημοοι*ν**ται
μετά την άχοοτολήν ίνός μονοδράχμον. Πέραν 
τών λΙξ*<»ν ανιών χά&* irti ηλεον 
αον ί ίς  τά ι άπαντήοιίί δσον χαί · ί «  »ο?Ι 
ροχτήρας, &ά κ ΐηρώ ντα ι ηρός 30_ ή
μία.Διά τά ί δημοοιη>σ*ΐί μά χ*ψαλαιαοτοιχ*ια
SO Urn τά ή λ ί ξ *  i * i  k U ov.

—Μνηστή τοΰ πόνου, θεωρώ τό χαρακτήρα 
σας ώς τόν μόνον ν ' άνταποκριβή στόν δικό 
μου καί γι' αύτό οάς χαρίζω την ψηφο μου 
μέ όλη μου τήν καρδιά. Θέλετε να 
θοΰμε καλλίτερα ; Γνωρίοατε μου διευθυνοίν 
οας μέοω «Σφαίρας». Μαξιμος.

—Μεγάλε Δούκα, έπειδή οτό χαρακτήρα 
σας βρίσκουμε έκεϊνοίπού τόσο καιρό ζητού
σαμε, δηλαδή ένα φίλο πιστό, γι αυτό οέ 
ψηφίΓουμε. Άλέχος, Γ . Ε ., X . Β ., Ταπης.

—Ψηφίζουμε μέ τήν καρδιά μας την Μνη 
στή τοΰ πόνου, γιατί στό χαρακτήρα τη ; φαί 
νονται τά σπάνια ψυχικά προτερήματα της 
Κων. Άνααχααιάδης, Μιχ, Βούλγαρη!, Ευάγ- 
ν<Λθ| Πι&αρονΙ-ηί, Ά σ ιυν . σχολή, Κιρχνρα.

—Μόνον ένας χαρακτήρας είναι πραγμα 
τικά καλός, τοϋ Μεγάλου Δουκός. Μ ολη 
μου τήν χαρδιά τδν ψηφίζω χαι τόν συγχαί
ρω γιά τάς κλίσεις του προς τδ  ωραιον
" 1 Φ ριζοί.

— Μνηστή τοΰ πόνου, είμαι χατενθουσιασ 
μένος άπό τόν χαρακτήρα καί τής ίδέες σας. 
Σάς δίνω χρυοή τήν ψήφο μου, διότι εχ·τε 
ψυχήγ αγγέλου, ΈπιΦυμώ άλ^λογοαφίαν 
σας. Έ άν δέχβσθβ, γοάψατβ : 1&*ώδη, Μα- 
ζί - Χάν 19, Θβο)νίκη. .

—Στό  χαρακτήρα σου, Μέγα Δουκα, βρίσ
κω άκριβώς τό δικό μου, γι' αύτόσέ ψηφίζω 

Λάτρης τον ΙδανιχοΒ 
—Τήν ολόχρυση μου ψήφο δίνω στή δίδα 

Λάουρα, γιατί τής άξίζει. Δέχεται άλληλο- 
γραφία μου; X. Λ., p. r. Ένταΰθα.

— Μ^ιησιή τοΰ πόνου, οταν βίδα το^χαοο· 
τήοα σας μοΰ δφάνη «ώ ς  βύρήπα κείνο που 
ζητούσα έπί 22 συνεχή έτη. "Ο ,τι ζητείς μό
νον οέ μέ θά βρής. Δέχεσαι αλληλογρα
φίαν; Γράψε : Μαραμένο χαμόγελο, p. r
Πύργον. , ,

—Κάστωρ, ό χαρακτηρ σας μέ υπεραρίσει,
γι' αύτό οάς ψηφίζω. , ,

— Ζοσ'λέν, σέ ψηφίζω γιατί μοιάζουν οί 
χαρακτήρες μας. Κ ' έγώ, σάν  ̂έσέ, άρέσκομαι 
οτή μοναξιά, μέ μόνο μου σύντροφο το ρφ- 
λίο μου. Θέλετε διά τής άλληλογραφίας νά 
γίνωμε δυό καλοί φίλοι ; Απαντήσατε μέσφ 
«Σφαίρας». Είμαι 18 έτών .κατάγομαι ε ι Θεο- 
νίκης, Rirette. _

—Ά π ό  όλους τού; χαρακτήρας προτιμώ 
τής Μοντέρνας Κλεοπάτρας καί ζητω  τήν άλ- 
ληλογραφία της. Georges, p. r. Aleaiandpe.

—Ζοσ’λέν', σέ πςοτιμώ. Ό π ω ς εσυ ά εγω, 
μονάχη, σ' έ/α έρημο ^έρος, ζητώ μία ψυχή 
πού θά με νοιώσο- Θέλεις νά μοϋ γράψ^ς ; 
Ή  δ,εύθονσίς μου είναι : Δίδα Μ. Π ., Poste 
Restante, Κύμη Εΰβοίας. . . .  . .

— Δίς Μνηστή τοϋ πόνου, μ άρέσει πολυ 
ό χαρακτήρας οας, γιατί έ ίσι οάν κ εσάς 
φαντάσθηχα τό κουκλάχ* μου. Θελετε να 
γνωρισθοΰμε δι' άλληλογραφίας ; Γράψατε 
μου : Στρατ. Βέρ&*ρον, όρχον αυτοκίνητων 
Στρατ. Περιοχής, Μ. Έπιτελεϊον, θεο)νΙκη.

— Ψηφίζω τόν χαρακτήρα τοΰ Άρμάνδου. 
θ ά  ήμουν δέ ευτυχής άν εδίχετο τήν άγνήν 
φιλίαν μου. 'Εροοιιχόν Βέλος, p. r ., ^Χανια.

 *Ένα ψήφο δίνω στό φίλο μου Μ. Ν.,
όχι γιά τίποτ’ άλλο παρά μόνο γιατί ^μοιάζει 
κάποιου πού έκιιμώ πολύ. Α. Καρβιλάς, χα>- 
ροφύλαξ.

— Χρυσόθεμις, σάς δ ιϊω  τον ψη?ο μου 
καί σάς έρωτώ : Άφοΰ  είσθε _εύαΙσθηχος 
καί ρωμαντιχή πώς συμβαίνει νά έχετε πολλά 
θύματα ; Δέν μπορείτε νά συμπαθήσετε σέ 
κανένα άπ’ αύτα; Γνωρίζετε ότι ό ρομαν
τισμός καί ή εύαισθησία, χωρίς τον έρωτα, 
δέν ζοΰν και γι' αύτό μήν άγαπησετε ειλικρι- 
νώς. γιατί, άν έγκατοληφθήτε, θά ζή^ετε πο
λύ ολίγον. Έ χ ω  πλήρη πεπο'.θησιν, δτι, παρ 
όλα αύ(ά πού γράεφτε, έχετ' εΰρειτόν Ιδανικό 
οας. Ά ν  όμως τόν έχάσατε, χρειάζεται ένας 
γιγάντιος έρω; γιά »ά ξανανειώσΉ ή ευαίσθη
τος καί ρωμαντική ΰπαρξίς οας. Ναυαγός Α- 
Χιξάνδρου, συνοικισμός Ναυστάθμού.

  Στήν Μνηστή τοϋ Πόνου άκρι-
βώς τό δικό μου χαρακτήρα. Γ ι ' αύιό θά

προτιμούσα νά τήν γιωρίσω, έστω καί δι 
αλληλογραφίας. Ά ς  μοΰ γράψο, αν θβλη οτά 
'γραφεία τής «Σφαίρας»· 'Ay. Μηάρ. _

— Ο Γ  Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Μ Ε *  ΔΙΑ  
ΤΩ Ν  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΩ Ν  Τ Η Σ  ''Σ Φ Α ΙΡ Α Σ ,,.

Καθίσταται γνωστόν είς όλους όσους 
άλληλογραφοΰν, ή προτίθενται ν άλλη- 
λογραφήοουν, διά τών γραφείων της ‘ Σφαί 
ρας», χωρίς προηγουμένως νά έχουν προβη 
ε ί; ένβικίαοιν θυρίδος, ότι κάθε επιστολή 
τω? δέον νά συνοδβύεχϊΐ άπο ενα οιοραχ- 
μον, έσωιιλδΐόμβνον ιίς Ιδιαίτερον φακελ- 
λον. Τό δίδραχμον τοΰτο έάν δέν σταλη 
άπό τόν αποστολέα θά ζητηθχι άπό τόν 
παραλήπτην. 5Έ ν  έναντίςτ περιπτωσει τά 
γράμματα τών άλληλογραφουντων διά 
τών γραφείων τής «Σφαίρας» θά επιοτρε 
φωνται πρός τούς διανομείς

Μπαγιαντέρα, συμφονώ με τδν χαρα
κτήρα οας πληρέστατα και σας ψηφ.ζω μ ολη 
τήν καρδιά μου. Έ τιθομ ώ  αλληλογραφίαν 
σαο. Ά ν  εΰαρεοτήσθε, γράψατε : Μ ιμηνΠ α- 
παδέχην, Ά γ Ια  ΔιονοσΙα 40 (Κουρ.), Πει-
οανευς. ,.  , ,

— Ή  Eg ilia άποτελεϊ έναν ιδανικό τύπον 
καί γιά μένα θά «Ιναι μιά εΰ τυχία άν μοΰ χα- 
οίση τήν άλληλογραφία της. ΔιευΛυνσις
P a n o s  G e r o n k a s ,  Mornms Bonbac, 
Cairo.

— Ά π ό  όλους τούς χαρακτήρας προτιμώ 
τδν χαρακτήρα τοΰ "Ιωνος Δρόσου και τον 
παρακαλώ, άν θέλη, ν' άλληλογραφησωμε.
" Α*να

— Σέ ψηφίζω, Ρ.χάρδε. Μοΰ άρέσει ό χα- 
ραχτήο οας. Ή  Ίω αννΙδγ .

— Σέ ψηφίζω, Α ε τέ .  Β. Ίωαννιδης.
— Προτιμώ τόν χιρακτηρα της δίοος Κλεο

πάτρας. Έ  Ίωαννίδης. . . .  £„ „
—Τήν φίλη μου τήν προτιμώ νά ε ίνα ι. ξαν 

θή μέ κυματώδη κοντά μαλλιά, ελκυστική, 
μέ μάτια ρεμβώόη «α ί γλυκά, πνευματώδης, 
ομιλητική, είλικρινης, άφελης, ν άγαπςι τήν 
φιλολογίαν καί την μουσικήν, καλόκαρδος, 
ευαίσθητος, μέ υψηλά αισθήματα, Ιδανική, υ_ 
νειροπόλος, μελαγχολική, ευγεν^, αγνη, νά
κλίνη πρός έλευθέρας ιίέας, δύσκολος στην 
άγάπη, άλλά σταθερή, μετριόφρων, άμέμπτου 
ηθικής καί είς άκρον μορφωμένη, τέλειος τύ
πος Ιδεώδους φίλης. Maria Zacobmx.

Μνηστή τοΰ πόνου, ό χαρακτήρ σας μου 
άρέσει καί τ ίν  ψηφίζω. Θ ιλετε,νά 
τό δικό μου χαραχιήρα ; Ηρακλής Γριπονη- 
αιώτης, Σταδίου 45, Άθήνα ι. _

—Συμφωνώ μέ τδν χαρακτήρα οας, Δμ κ - 
λίνα γι' αΰτό σάς δίδω τήν ψήφο μου. Δέχε- 
σθε άλληλογοαφίαν μου ; Γραψατε μέοιο

W  μ· 4 .* ” »  ■ » ·
λύ Έ ν α  τέτοιον έπεδίω>·α νά βρω ει_, τόν 
δρόμον τής ζω ή ; μου. Αύτά urnι «οθε ις  ελ
πίζω νά τα βρϋ; μόνοσ εμένα. Επιθυμω αλ 
λνιλονοααι'αν βου. Γνωρ,οέ μου διεύθυνσίν 
οου *2τβοι. Ίονίον, Πηγαδάκι^ Ζτκυνθον.

—Τόν μόνον χαρακτήρα που βρίσκω του 
γούστου μου είναι ό τής Σμυρνιοπουλας. Ε 
να τέτοιον έπεδίωκα νάβρισκα, νά συνταυτί- 
ίετα ι μέ τό δικό μου. Δέχεσθε αλληλογραφίαν, 
Γνωρίσατε μου διεύθυνσίν σας. A n αγοητιν- 
μένος, Πηγαδάκια, Ζάκυνθον.

ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α  Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  
(Λ οαχμάς  2 χάϋε δημοσίευσα , μη υ- 

περβα&Ρονοα τ ϊ ς  15 λέξεις. Δ ια  τάς Ιπί
πλέον λεπτά 30 ή κάϋε μ ία ).

- Κ .  Κ., Κόμητα Μοντεχςιστον, Τακην Α- 
θαναοιάδην, εΰχαριστώ. Γραψατε : Δίδα Γορ- 
γόναν, γοαφεια «Σφαίρας», θυρις «0

’’^Τηλεγοάφημα. Δίδας ψηφοφόρους Φ.λι- 
κοΰ Διαγωνισμού «Σφ ιίρας», 
ξάπασαι ψηφίσατε τον Εαρινόν Μπάνην. Κε 
κτηται χαρακτήρος υτοσχομένου διέλθειν ζω  
ήν άνεφυλον κι* εύτυχή η ω ; προωρισται συν 
?οοωος βίον τον. Δίνοντας χρυσήν ψήφον 
μου, έξαιτοΰμαι γνωριμίαν δι' άλληλογραφί- 
ας. Κ ιχή 'AdavaaUv.

Μ Β ΙΟ Χ  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ
Χαρακτήρες κατ’ ουδενα λογον δεν δη

μοσιεύονται, ά · προηγουμένως, δεν εχει γ ί
νει χανονιχώς f, ε ^ ο ισ ις  t ον αχετιχου
ψευδώνυμον.

Γ*ωβ. Στάμ. Έ τώ ν  22, αιαστημα κανόνι

χό, ψυχή άγαθή, καρδιά πονετική, ποθεϊ^την 
ήουχον οικογενειακήν ζωήν, εχθρός 
τείας, μέθης, σπατάλη; καί ά»άτης. Θέλει 
τήν γυναίκα 30—35 έτών, διχιμασμενην στ^ς 
πίκρες τή ; ζωή ;, νά τόν άγαπ^ στοργικά ώς 
γυναΐκϊ, άδελφή καί μάννα.^ "Αδιαφορεί για 
καλλονή*. Προίκα ίση μέ αύτόν. Θεωρεί τήν 
γυναίκα ίεςάν.

— ΜενέλαOS Μοοχονληι : Νέος 17 ετων, ά
ναστήματος ύψηλοϋ, λευκός, μέ ξανθά μαλλιά 
καί μάτια γαλανά, πολύ γλυκά, φυοεως με- 
λαγχολιχής. Θεωρεί τόν έρωτα χαί τήν αγά
πην ώς χάτι τι ΰψηλόν, ίοανικόν, ίβρον, που 
δεν δύναται καθένας νά φέρκ είς τό στόμα 
του. ΕΙς άκρον ίδανιστής. Ερωτεύεται _ και 
άγαπ<ί εΰχόλως καί πιοτώς, ανεξαρτήτως 
τάξεως καί ώμορφιάς, άρχει ή  ̂έρωμένη του 
νά έμπνέεται άπό Ιδανικά αίσθήματα.

— Τ. Ά δ*ύ ι. Έ τώ ν  23, μελαχροινός ματια 
μαΰρα, τσαχπίνικα, καρδιά πονετική, φιλόκα
λος, καταδεκτικές, δραστήριος, πολύ ζηλιά
ρης. Τήν γυναίκα τήν θέλει πιστή κ ιι αφω- 
οιωμένη στόν άντρα της.

— Δόν Ζουάν. Έ τώ ν  20, ύ^αιος, αναστή
ματος κανονικού, γεμάτος σφρίγος καί ΰγείαν, 
όχι καί τόσον μορφωμένος, οίκονομικώς ανε
ξάρτητος, αισθηματικός, καλή καρδιά, διασκε- 
δαστικός, ονειροπολεί μιά φίλη ίδεωδη. Ε 
χει κηρυχθή ύιτέρ τοϋ γάμου. Κατάγεται εκ 
τοϋ νομοϋ Λακωνίας.

— Παπα&ανασιά9ης : Έ τώ ν  19, μελαχροινος, 
μάτια γλυκά, λίγο κοντό;, τσαχπίνης, ειλικρι
νής, λίγο πτωχός. Είναι φοιτητής. Δέν μπο
ρεί νάβρα μιάν συντροφιάν, μά όχι οάν τής 
κοινές, σάν κείνες πού ζοΰν κατά συνήθεια, 
άλλά μιά πού θά ποθήσπ τά  κάλλη μόνο τής 
ψυχής καί ποΰ θά τάν έννοήΐΉ (ίιθειά Η 
άνάσα του θά είναι άνάσα της, οί άναστενα- 
γμοί της άναστεναγμβί του καί ή χαρά του 
χαρά της. Μένει στήν πλατεία Α ττικής... Η 
διεύθυνοίς του : p. r . Ενταύθα.

"Ιδιότροπος Ποίγχηψ : Έ τώ ν  19, υψηλόοω- 
μος, καστανός, γλεντζές άνοιχτόχαρδος, άγα- 
πφ τά σπόρτ, δέν τόν άταβχολεΐ ό γάμος και 
είναι είς τό  άκρον φ»μινιατης.

Γ. Ν . X: Έ τώ ν  26, ά/ευ ελάχιστης υτοχρεω- 
οεως καί οίκονομικώς άνεξ<ίρτητος, ίανθός, 
μέ μάτια γαλανά, άνάστημα κανονικόν. Ρ ο 
μαντικός, καί πάντοτε γελαστός, είλικρινής 
χαί λάτρης το5 ώραίου. θεωρεί τόν έρωτα 
ώ ; τό ίερότερον αίσθημα.

Φρούτα : Έ τώ ν  όχι άνω τών 2 ·, άναστημα 
κανονικό, μαλλιά καστανά χαί σγουρά, μάτια 
μεγάλα καστανά, πολύ πεπαιδευμένη, κατοι
κεί είς Βόλον.

Είνε ζηλιάρα πειαματαρα, χαδιαρα, προσε
χή οτάς σχέσεις τη ;, ώ ; εκ τούτου δέν εχει 
οκόμη άγαπηιει. “Αγο^τφ νά βασανίζω γιά νά 
β^έπη τό θύμα της νά πονή καί νά υποφερρ 
μαζήτου. Είναι είς ί«ρ ο ν  οίοθηματική και 
γλυιειά. (Ά ηοα τολη ς Ν ΐχος Α..., Κάιρον) 

Oocteur M abui: Έ τώ ν  23. Ά γαπ£ πολυ 
τόν χορόν. Μελαχροινός, μέ δυό μεγάλα μαύρα 
μάτια, ζωηρός, τρελλαίνεται γιά τή μουσική, 
παίξει 2 -3  όργανα καί τραγουδάει «ρα ία . 
Κατάγεται άπό τήν Σμύρνη. Γιά  τά κορίτσια 
έχει Ιδιόρρυθμες ιδέες.

Ονρανίτοα Μ ... Σαμίοτοπουλα, 18 χρόνων, 
μέ μαλλιά καστανά καί μέ χαριτωμένο προ- 
οωπάκι πού τό στολ'ζουν δυό ό\όγλυχα, ονει- 
ροιτόλα χαί τσιγγάνικα μάτια, πού στ' άντί- 
χρυσμα τονς λένε πολλά. Στόμα γλυχό, παντα 
μέ χαμόγελο. Σέ συντροφιά ευχάριστη γιά τό 
γλυκό της τραγούδι. Άνοιχτόκαρδη, γλυκομί
λητη, συμπαθηιική, εύθυμος, διά3ολο; στην 
έξυπνάδα, εΰγεν κή, μέ καρδιά που πονει τους 
διατυχεΐ:, λίγο όμως παραπονιάρα. ( Αποαιο- 
λινς Μάριος). . . . .

Κορυίαλόζ : Έ τώ ν  20, υψηλου άναστημα- 
τος. Μηχτνικός τοϋ Β Ναυτικού, εγγράμμα
τος. Μελαχροινός, ρωμαλέος, έχει πάρει _βρα- 
βδϊα είς διαφόρουςάγώνας, σαβιρός εις^ακρον 
άγαπ^ τδν έρωτα καί τόν θεωρεϊ ως χατι ιε
ρόν. Βοηθεϊ τούς πάσχοντας, άποφεύγει κάθε 
συναναστροφήν μέ φίλους, άγαπά τό θέατρον.

"Αγχά·&·ι: Έ τώ ν  24, ξανθός μέ μάτια με
γάλα, έ «φραστικά. Ά κρος φίλος τών γραμ
μάτων. Άντ.φεμινιστής. θεο>ρεϊ τόν γάμον 
απαραίτητον, άλλ* έχει κηρτχθή εναντίον τοΰ 
ελευθέρου καί τής παραλυμένης ζωής.

Μαραμένο γαρύφαλο ' Ετών 34 άνάστημα 
κανονικό, Ξανθός, συμπαθητικός, μάτ α έλκυ_- 
στινά, Πτωνόε, μορφωοένοε χαί τίμιος. Tow

( Σ υ ν ί χ ι  ια  τ ο ί ι  δ ι α γ ω ν ι α ι ι ο ϋ  ε ί ς  τ ή ν  7 ο ε λ Ι δ « )
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Σχβηκώς μέ τ ' άιτοκρηάτικα γλέντια ιών 
δεσποινίδων, περί τών όποιων Ικανα λόγο 
στή στήλη* αύτή τοΰ προηγουμένου φύλλου, 
ή δίς Πόπη Δημητρακοπουλου μοϋ γράφει : 
(Τ ί μανία. άλήθεια,ούτ^ τά χρώμα; ιστό παρ- 
φουμαρισμένα χορτιά.. )

τ ’Οπωοόήηοτε γίνεται κάποια κίνησις ίφέ- 
ιος, ιδίως ο ι ά σαλόνια. ‘Εκείνο δμως πού πα
ρατηρεί χάνεις είνα., δει τά κορίτσια εφέτος 
έχουν πολν περισσότερο κίφι απο ι ον; νέους, 
ή μάλλον ' οί νέοι δεν έχουν διόλου κέφι.

Δέν καθορίζει δμως ή δίς Δημητρακοπού- 
λου αν οί νέοι δέν έχουν κεφι δίαν γλεντοϋν 
μαζή μέ κορίτσια ή δίαν γλεντούν άναμετοξύ 
τους. Διότι όταν ένας νέος γλβντίει μέ συν
τροφιά δεσποινίδων πώς θέλετε, σάς παρακα
λώ, νάχυ κέφι,δταν τό φίηνότερο λικέρ στοι
χίζει 12 δραχ. τό ποτηράκι καί μιά μερίδα 
ζαμπόν στοιχίζει δσο κ* ένα κοτόπουλο ; Ά ς  
φροντίσουν λοιπόν τά κορίτσια πού γλεντούν 
μέ νέους νά είναι πειό λίγο απαιτητικά καί 
τότβ άσφαλώς τό κέφι τών νέων θά είναι Αρ
κετό.

—Πολύ αψυχολόγητο, κ. Χρ. θεοδωρακ..., 
'Ιδίως έκεΐνοι οί στίχοι : *...δέν ξεύρεις πώς 
στόν έρωτα δεν τόν νοιάζει τόν άλλον δ ft όνο; 
σον άν πρόκειται π ίσω  άπ' αυτόν να βρχ) την 
αγάπη το»;..» παρά πολύ έξαντρίκ άντίληψις 
περί έρωτος. *0 πόνος ουδέποτε προάγει τόν 
έρωτα. Τόν σκοτώνει. Τώρα πλέον πού έπέ- 
ρασεν ό χειμώνας, η. Γ. Βααιλατ., τά παρα
μύθια δέν έχουν κανένα γούστο. ‘Οπωσδήπο
τε επαινώ τήν προσπάθειά σας. — Έγκρίνω 
καί τό  καινούργιο σας, δίς Σίβυλλα. Στούς 
στίχους έχετε μιά Ανώτερη σουξέ, —Παρά πο 
λύ μεγάλα τά δικά σας, κ. Π. Ά ν .  Είχα όλην 
τήν καλή διάθεσιν νά σας δημοσιεύσω κά
ποιο, άλλά ό χώρος δέν μοΰ τό έπι τρέπει.— 
Χιόνια δέν υπάρχουν πειά,κ. Κώστα Θανόπ , 
καί συνεπώς θά ήτο παρί καιρόν πολύ αν τό 
έδημοσίευα.— Δέν κάνουν γιά τή «Σφαίρα» 
τά δικά σας, κ. Μανώλη Ά γοπ η τ., Ό σ ο ν  ά 
φορ$ τό κλισέ δέν υπάρχει. Γιά νά δημοσιευ- 
θΰ ένα καινούργιο θά στοιχίσω 3ροχ. 100.— 
Ατυχές στήν έμπνευσι τό «Αγκάλιασμα» κ. 
Γ . Κυπρ .—Πώς τό πάθατε ;—Σχοινοτενές κ. 
Διαλ., καί συνεπώς άπαράδεκτον. — Τά 
κομμάτια τοΰ είδους αΰτοϋ, κ. Χάρρη Μ. Τ , 
θέλουν παρά πολύ χρώμα γιά νά κάνουν έφέ. 
Τόάπαραίτητον ομως αύτό χρώμα δέν τό 
βρήκα στό δικό σος.—Δέν βρίσκω τίποτε τό 
σατυρικόν στό δικό σας, κ. Κ . Κ . Φράσεις, 
φράσεις καί τίποτε άλλο.— Μά αιωνίως ή ί 
δια κλαψα γιά τήν Αναχώρησιν εκείνης, κ. 
Μελαγχολιχέ ; Βαρ*θηκα νά τά διαβάζω 
πειά αύτά τά πράγματα. ‘ Υποθέτω δέ πώς κ* 
οί άναγνώσται θά τά βαρέθηκαν. “Εφυγε ; 
Πήτε της καλό «ταξεΐδι* καϊ πάει λέοντας.— 
Έγκρίτεται τό ποίημά σας». «Σέ δυό γαλανά 
ματάκια», κ. Νάρκισσε. Γ ιάτή ; άκροστοιχΐδες 
2 δραχμές 6 στίχος.—Μόνον τό «Αγάπης λό
για», κ. Στέλιο Τουλή.— Θά είναι ίσως τό 
πρώτο ποίημα πού γράφετε, Βραχνιασμένα 
φλάουτο. Ά λλά  τά πρώτα ποιήματα σπανίως 
είναι δημοσιεύσημα.—Πο^ύ μπερδεμένο στή 
διατύπωσι, κ. Δώρη Ρίνα. -  Δέν έγρίνεται, 
κ. Νιχόλ. Μηέο. Εκείνη ή απέραντος φρασε
ολογία του,ήλίαν,.Ανηφορική τό καθιστ^, α 
νιαρόν. Ο Μ Ρ Χ Ι Χ Υ ] Ϊ Τ * Ι * Τ Ρ Χ

0 ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
,Τό γραφεϊον τής «Σφαίρας» Αναλαμβάνει 

τήν διαβίβασιν έπιστο/ ών έκ μέρους τών 
ενδιαφερομένων πρός διόσημον έκ Κων
σταντινουπόλεως νοομάντην,καί πνευματιστήν 
διαμένοντα έν Άθήναις. Πλήρες φώς είς δλα 
τά οικογενειακά μυστήρια. ‘Επανάληψή των 
σχέσεων τώνέν διασιάοει ενρισχομίνωι συζύγων. 
Πολύτιμοι σνμβουλαί διά τάς ερωτευμένος χαι 
πρός επιτυχίαν οίονδήποτε συνοικεσίου.

Πνιυματιαμός, υπνωτισμόr, τραπεζάκι.
Ψυχολογία πανιος ατόμου έπ ί τη βάσει τοΰ 

γραφικοί/ χαραχτήρος.
Συνβννόησις δι" άλληλ-ινοαφίας. Α π αντή 

σεις ταχεΐαι καί ακριβείς.Πλήρης μυστικότης 
Γραψατε : Νοομάντην, γραφεία «Σφαίρας, 
εσωκλείοντες δραχ. 10 ι ί 3 έκοστην έπιστι λήν.

Ε ίς  τή ν  σ ελ ίδα  α ύ τή ν  δημοσιεύονταν κατά σει-\  
ρ ά ν  δλα  τά  έγκρ ινόμ ενα  έργα  τ ώ ν  α ν α γνω σ τώ ν  \| 
τή ς  «Σ φ α ίρ α ς* . 'Ε κ  τώ ν  κρ ινοαένω ν 'τά  πλ^- ι) 
ρω νόμ ενο ερό ς  20λβπτά τή ν  λ έ ξ ιν  π ρο τιμ ώ ντα ΐ. J

Κ Ε Ι Ν Α  Χ Α  Μ Α Τ Ι Α

Γιά ιά μάτια re ώςαίο, 
τά ματάκια ποΰ άγχχώ 
4ε νά σιήσω εκκλησία 
μ ί τόν έρωτα θεό.

Τα τραγούδια οί φαλιιοί της 
καί τά λούλουδα λαμπάδες 
καί ιά αμέτρητα φιλ ά μας 
πλήθος προσκυνητάδες

Λεβάδεια Νίκος Μπαίίλας

- i. l0 E P A S
*0 πυρετός ό δυνατός τά μάτια μον ιά <·βεΐ 
καϊ τ ’ άρρωστο κορμί τ^αβά μέχρι τό» τάφο 
*Ο πυρετός ό δυνατός τά μάτια μου τα σβεϊ 
κ ι' είν' τό κορμί μου τ ’ άρρωστα μονάχο.

Κ ι ' είν' τό κορμί μου r ‘ άρρωστο μονάχο 
στής ατονίας τις στιγμές πού ό αιθέρας φέρνει. 
Κ ι' είν ' ιό χορμϊ uw τ ' άρρωστο μονάχο 
πα στό κρεββάτι τής ζέσής μον όπου γέρνει.

Πά' στο χρεββάει τής ζωής μου δ του γέρνει 
άπ τήν απόγνωση τής κάθε μέρα( τσακισμένη. 
Πα στο κρεββάτι τής ζωής μον όπου γέρνει, 
χσσρίς στιγμές αγάπης, όνειρα, θλιμμένη.

Χάρις στιγμές άγάπης, ννε.ρα, θλιμμένη 
τραβάει πρός τβ τάφο ή ζωή μαυ 
Χάρις στιγτις αγάπης, 5>ειρσ, θλιμμένη, 
γιατί \*κρή πιά είναι ή ψυχή μου.
Γιατί νεκρή πιά είναι ή ψυχή μου
κι' ό αιθέρας δέ μοΰ φέρνει τή μιρφή σου,
γιατί νεκρή πιά είναι ή ψυχή μιυ
κι' έχω τόν πόθο ιάρθω ίκεΐ μαζί αον ! . . ,

Δάρης Ρίνας

TO POSTE RESTANTE_THI “ Σ Φ Α ΙΡ Α Σ , ,  
ΈνοικΙαοις xd^e θνρίδο; '50 δραχ. χό χρόνο Μ6-

Ενοικίασαν ; Γοργόνα άριθ. 52.

Ν Ε ΙΤ Α  -  Γ € Ρ Α /Λ Τ Α  
"Αν έφυγαν καί σβνααντ, 
τά παιδικά αον χρόνια, 
άπ’ τβ ο> ειρα τά παιδικά 
μονάχα σπί&α μιά, 
αύτή ποτέ, δίν σβΐνίιαι, 
έστω κεί ιάο&ονν χιόνια, 
καίει κρυφά τό οϊ,φηαα, 
κρυμμένο στήν χαρδιά !

Ό  ηΐιος απ’ τή νειόζη σου, 
αν ρ’σβυο* καί πάΐίι, 
της ώμορφιίς δεν έχασε, 
ή δψι σου ή γλνκειά . . .
Ποιός δεν πο&εΤ μεσάνυχτα, 
γυρμένος αί αγκάλη, 
ναποκο\μιίται απαλά . 
με χάδια καϊ φιλιά ;

Δ 'ς Γεωργία Τσιριγώτη

22 ’f  _ι καί ΙΜ  Ο Υ »
Σάν πουλάκι στό κλσνβ! τιν  
σκλάβος τής ζωής μον ό νοΰς 
θέλει νάβγη νά πετάξη 
α άλλους κόσμους μακρυνούς.

Χαράλ. Κρητικός

ΘΛΙΒΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
Μέ τή γλυκειά φωτογραφία σου μπροστά μου 
καϊ τά μαλλιά σου πού μοΰ έχεις χαοισμένα, 
σκέψείί- παράξενες ξβσχίζουν τή κπρδιά μου 
κι* όνειρα μαΰρα με τρομάζουνε γιά σένα.
Καϊ συλλογιέμαι..στής ζωή ; μου τό χειμώνα, 
δταν ή μοίρα σε χωρίσ^ άπό μένα, 
πώς θά λατρεύω τήν άμίλλητη εικόνα 
καί θά χαϊδεύω τά μαλλιά σου τά κομμένα 

Θεσσαλονίκη Ρ . Αυγερινός

Ή  ΒΓΚΡΙΣΙΣ ΨΕΥΑΟΗΥΜΟΝ

(Κά&ε ϊγκρισις γιά ένα έτος δρ.2) 
^Εγχρίνονται : Δετός Βυζαντίου, Ά ν τ α ,  

Αίολος, Έρωιενιμένο άρχοντόπουλο. Κάσιος, 
Κόρη τής άγαπης, Μινιόν. Noir, Πλοίαρχος 
Νέμος, Περιπατητής Ακαδημίας, Συριανή 
ορφανού λα, Τζάκ, Τινόρτ,

Ο 5ος TOMCS ΤΗΣ “ΣΦΑΙΡΑΣ.,
Ό  πέμπτος τόμος τής «Σφαίρας» ήτο»μάβθη 

καί πωλείται ιίς  τα γραφεία μας πρός 50 δρ. 
έκαστος. Διά τό εξωτερικόν 10 δρ. έπϊ πλέον 
διά τά ταχυδρομικα.

Ε Υ 0 Τ Μ  Α Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Α

ΤΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
Ο Σπϋρο^ είνε ένα πα δι κακοΓχηματίτ 

j σμέννο, μόλις δεκάξη χρονών. Πρώτα άπ* 
j όλα έχει τόν έ»α του ώμο ψηλότερο άπ* τόν 
| άλλο.,.Έπειτα τό κεφάλι του εΙ<ε πολύ με- 
! Υάλο. Κεφάλι ποιητοΰ, σοΰ λέει ό άλλος. Δέν 
j βιρυέσθε ! Λόγια τοϋ κόσμου, γιατί ό φίλος 

μας, μολονότι έχει κεφάλι ποιητοΰ, δχι μόνον 
| νά κανό στίχους κατάλληλους τουλάχιστον 
1 γιάέμποροπανηγύρεις δέν ξέρει, άλλά ούτ'ένα 

ποίημα δέν νοιώθει ν ’ άπαγ νείλχι ! Είς έπίμε- 
τρον δέ, η ευρεΐα καϊ κενή περιφέρεια τοΰ με
γαλοπρεπούς... πίθου του έκώφευσε είς τά 
συνεχή κτυπήμ τα  καί θερμά παρακά- 
λια γονέων καί διδασκαλων, δπως επιτρέψε 
την ε ^καχάστασ ν μερικών... προσφύγων είς 
αύιήν. Καί πρό-φυγες στήν περίστασι αυτήν 
είνε τά γράμματα καί διάφορα ώφέλιμα πράγ
ματα πού δέν μποροΰσε νά νοιώσα- ^Άφοΰ οί 
διδάσκαλοι στό σχολειό ματαίως έκοπίαζον 
σηκώ»οντες γράμματα γιά νά τά φορτώσουν 
άν όχι στόν άκατάδβκτον πίθον του-τούλάχι- 
στον στόν ψηλότερο ωμο του γιά νά κατακα- 
θήσχι καϊ νάρθ-Q είς Ισορροπίαν μέ τόν άλλον, 
άπ·λ^τισθέντες συνεβούλευσαν τούς δυστυχείς 
γονείς νά τόν κρατήσουν καλλίτερα γιά τής 
δουλειές τοΰ σπιτιοΰ,δπερ καϊ έγινε. Μέ άλ
λους λόγους ό φίλος μας ήταν'σωβτή.,.χήνα !- 
Ά·ν καθώς είπαμε, δέν ήταν εύμορφο 

παιδί,εντούτοις ό κύριος έκαμε συχνές επισκέ
ψεις στόν καθρέφτη άιτοθαυμάζων τόν χαρι- 
τωμβνον πίθον του καί... στρίβοντας πότε 
πότε—-αλλα μέ πόση κούρασι—τά δασυά καί 
άρειμανια μουστάκια του πού ό θεός έκαμε 
μαζί μέ τής άλλες κι' αύτή τήν άδιχία καί 
τοΰ τάβαλε... πάνω άιτ’ τά μάτια του 1

Ακοΰτε κβϊ Ό  μπαμπάς του, 6 θείος 
του νά τάχουν κάτω άιτ* τή μύτη τους, νά τά 
βλέπουν, νά τά στρίβουν λεβέντικα κι' αύτός 
νά μή μπορή μέ τήν *ΐδια άνεσι νά τούς μι- 
μηθή ! Ά π ό  μερικά ειρωνικά μειδιάματα τών 
παιδιών τής γειτονιάς καϊ άλλων, καταλάβαινε 
πώς τόν κοροϊδεύανε γιαυτή τήν παραφωνία 
τοΰ προοοιιτου του καϊ, έπειδή τοϋ κακοφαι- 
νότανε πολύ, σκέφθηκε νά τούς δείξη επιτέ
λους μιά μέρα ότι δέν είνε κουτός.—“Ετσι 
λοιπόν κλειδώθηκε ένα βράδυ στήν κάμαρά 
του,πήγε μπροστά στόν καθρέφτη καϊ μέ ένα 
ψαλιδάΜ.. κρίτς... κρίτς... έκοψε σύριζα τά... 
αυθάδη αύτά, δααυά καί άγρια μουστάκια 
του..—τά δυό του... φρύδια! Ευχαριστημένος 
ΰστερα καί ικανοποιημένος γιά τόν έξοοραΐ- 
σμόν πού έκανε στό πρόσωπόν του καϊ βέ
βαιος δτι τώρα πλέον κανείς δέν θά γελοΒαε 
μέ τήν άνορθογραφία τοΰ θεοΰ, πήγε καϊ κοι
μήθηκε.—Τό πρωΐ, δταν τόν είδαν οί γονείς 
του κόντεψαν νά σκάσουν άπ* τό κακό τους . 
Ποιός ξευρει έσκεφθησαν, άν καμμιά φορά 
δέν κόψη καί τήν μύτη του πέρνοντάς την κι* 
αύτήν γιά άνορθογραφία τοϋ θεοΰ ( Γέλασαν 
όμως κρυφά γιά τήν καλικατοΰρα ποΰ είδαν 
ξαφνικά μπροστά τους καί τόν (κότησαν : «Βρέ 
Σπΰρο, γιατί έκοψες τά φρύδια σου ; Δές στόν 
καθρέφτη χάλια πούχουν τά μοΰτρα σου !» 
Έκεΐνος δμως, νομίζοντας πώς οί γονείς του 
τόν κοροϊδεύουν, γιατί ήταν βέβαιος πώς 
τώρα ήταν ποιό εύμορφος καϊ γιά νά μή τούς 
φανερώσω τήν Αλήθεια, τούς άπήντησε Απα
θέστατα : «Δέν τάκοψα έγώ... "Ετσι έξημε- 
ροθηκα I» Ανρα Δειλινά

ΞΕΝ ΕΣ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε ΙΣ  

Στη  Δ<δα θ. Π.

Ώ ιά ν  βίρκουλά ιϊιααρφη καμαρωμένη 
πού αρμενίζει σε ήσυχα νερά,
?»ο* ή ζωή α υ νά περ>$ εύιυχ.αμένη, 
με δαειρα, μ ελπίδα, με χα$ά.

Νά ΐχτίς πάντα Οτήν καρδιά σου καλοκαίρι, 
νά μήν Ιδης χειμώνα μέ όιμή, 
νά γλυ ιοψάίης σάν πουλί πού έχει ταίρι 
καί λησμονεί καί πίκρες κχί καϋμοί.

Μ ί γίλοια, μέ χαρές, μέ τραγουδάκια 
τά όλόγλυκά αον νειάτα νά περνοΰν 
καί στόν ωραίο αον ουρανό τά αννσφάκια 
ποτέ νά μή αοΒ δώση ή μοίρα νά φανοβν.

Νά είναι ο ί δρόμοι τής ζα ή ΐ σου στολισμένοι 
κι* όλοι γεμάτοι ρόδων μυρωδιά, 
νά είσαι πάντα ζηλευτή κ ευτυχισμένη, 
χωρίς νά νοιώσης πόνο στήν καρδιά.

’Π . Ίω α ννϋης  
(Δεκ. Πεζικού)
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άρέσει ή μοναξιά. Όνειροπόλος, εύκενής, με
λαγχολικός, ειλικρινής ριψοκίνδυνος. Δέν 
αγάπησε ποτέ πραγματικά, γιατί δέν βρήκε 
εκείνην πού ποθοΰσε.

Νυχτοδιαβάτης: Ε τώ ν  20, μετρίου Αναστή
ματος, μελαχροινός, καστανά σγουρά μαλλιά, 
μαΰρα μάτια. Ό χ ι καϊ πλούσιος, εργατικός, 
ειλικρινής. Ποτέ του δέν άγάπησε. Θέλει νά 
δοκιμάσρ τήν γ ύκα τής άγάπης. Άνοικτό- 
καρδοε ε ί; τό έπακρον.

Labouz : Ε τώ ν  22, Ανάστημα μέτριον, 
λεπτοφυής, μέτωπον μεγάλο, μάτια ωραία. 
Εόγενής τούς τρόπους και τόν χαρακτήρα.

' Ά ν ευ  στρατιωτικής ύποχρεοιβεως. Έ ννοεϊ 
τόν έρωτα άγνόν καί θά χαρίσω δλη του τήν 
καρδιά καϊ τή νειάτη σ' εκείνην πού θά συμ- 
παθήσχ).

— Δ αν* Στέλιος δ ί Βιλλαρίς : Έ τώ »  19, με- 
λαχροινός, άνάστημα μέτριον. Εργατικός, δ- 
χι καί πλούσιος, τίμιος καί ειλικρινή; στ^ς 
φίλες του. Τήν φίλη του τήν θέλει ειλικρινή 
καί άφοασιωμένην. Δίχεται άλληλογραφίαν καϊ 
Ανταλλαγήν c. p. Ό π ο ια  θέλει Ας τοϋ γράψο 
στά γραφεία «Σφαίρας».

— Κοσμικός ίρ η μ ίτη ς : Ε τώ ν  18, Αρκετά
υψηλός, μέ κανονικά χαρακτηριστικό, μάτια 
γαλανό, μαλλιά ογουρόξανθα. Γεννήθηκε 
στήν Πάτρα καϊ κατάγεται άπό τό πειό Αρι
στοκρατικό σπίτι τή ; Αρκαδίας. Λίγο ποιη- 
τής, ζή  μακρυά Από τό θόρυβο τής ζωής, βρί
σκοντας παρηγοριά στά βιβλία. Είναι σοσια
λιστής. Θέλει τή γυναίκα νά αισθάνεται 
πραγματικά τή ζωή. Τ ' αρέσει νά πατινάρΐ). 
"Οποια τόν νοιώθει'άς γράψη : p. r. Ενταύθα.

— Έ ρωτολάτρης: Έ τά ν  17, πολύ ώραΐος. 
Ειλικρινής, εύγενής, καλή; οίκογενε(ας. Σέβε
ται τόν έρωτα ώς τό ίερότερον τών αισθημά
των, άν καϊ δέν τόν έγνώρισεν Ακόμα. Τήν 
άγαπημένην του θά τήν κάνυ εύτυχή. Άγαπ$ 
τά θαλάσσια ταξείδια, τήν εύθυμη ζωή καϊ 
κάθε ώραϊον. Άρέσκεται ; είς τήν ϊπ τασίαν, 
στό κολύμβημα καϊ έν νένει στά σπόρτ.

—Όοχάρ Έτβ>ν 25, άνάστημα μέτριον, 
πρόσωπόν συμπαθητικό, μαΰρα μάτια καϊ 
μαλλιά. ΕΙλικρινής, παρατηρητικός, εργατι
κός, άγαπα πολύ τά βιβλία καϊ '.ήν ήσυχη 
ζωή. Πγωχός καϊ ντροπαλό;. Τήν γυναίκα 
τήν θέλει μορφωμένη καϊ νοικοκυρά, τρυφερή 
γλυκειά καϊ νά γνωρίζω άπό πόνο.

— ‘ Αρηί : Ε τώ ν  22, μετρίο» Αναστήματος, 
μαλλιά πυκνά, μαΰρα, μάτια κιστανά, μάλ
λον μελαχροινός. Λίγο μελαγχολικός^, ρωμαν- 
τικός, εύαίαθηϊος καϊ είς άκρον ειλικρινής 
καϊ τυπικός. Α γνός, σταθερό;, τολμηρός 
καί πιστές στόν έρωτα, διότι τόν θεωρεί ιε
ρόν.

Μασκάτ : Νεαρά χήρα, μόλις 22 έτών, υψη
λή, μέ μεγάλα μάτια μελαγχολικά, σταρά- 
τη. Χαρακτήρ μελαγχολικός. Άγαπφ τά τα 
ξείδια. Ανεξάρτητη οίκονομικώς. Αρκετά 
ωραία. Ά ν  Αποφασίσω ν ’ Αγαπήσ^, τ ίν  άνδρα 
τόν θέλει ύπερήφανον, σταθερόν, θετικόν 
καί εϋθυμον γιά ν* άλ?.άξα ό μελαγχολικίς 
τϊ15 χαρακτήρ. Δέν τάν θέλη πλούσιο, άλλά 
Από καλήν οικογένεια. Πλούτη έχει Αρκετά 
καί νιά τούς δύο.

Lyda : Ε τώ ν  17, ύψηλή, Fausse maigre, 
άσπρη, ροδοκόκκινη, μάτια μεγάλα, παιχνι
διάρικο, στόμα μικρό, νοράλλιιο. Αθηναία, 
ιιόλις έπιστρέψασ 4 έκ Πορισίων. Χαρακτήρ 
ύ ιερήφανος, έ^ωΐπτριο, φιλάρεσκος, κοκεττα, 
ζηλιάρα, Αγαης. τάς διασκεδάσεις. Φοβάται 
ιό ν  έρωτα, γιά αύτό Αποφεύγει ν ’ Αγαπήσω 
μήπως γΙ*χ) δυστυχής μέ τόν εγωιστικό χα
ρακτήρα της.

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΙ 
168 Ά ν τ ac, 160 Πιπιτσαύλας, 170 Έ λ π ι-  
δοφόρου, 171 Κ.' Κουισονρά, 172 ΆετσΟ Β υ 
ζαντίου, 173 Συριανής Όρφινούλας, 174 Γ. 
Άνδρεάδη, \75 Κααίου, 176 Τινόρτ, 177 
Ναπολέ ο’ τοι, 17 8  Κόρης τής άγάπη ι, 179 
N o ir, 181 Ντορέττας, 180 182 Μινιόν.
Θά δημοπευθούν με τήν σειρά.

Σ ημ  Μόνον ή λήψ,ς χαρακτήρων μ ί ίγχε 
χοιμένον ψευδώνυμον αναγγέλλεται.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
ΘΛασσόλυκον, #ά διαρκέσω έπ' άρχετόν 

άκόμα. Έφ* δσον δ διαγωνισμός εξακολουθεί 
θό δημοοιεύωντοι καί χαρακτήρες καϊ θά γί- 
>ωντπι δεκτοί καϊ άλλοι. Μ. Νοταραν, δυστυ
χώ; ή επιστολή σας δέν ίπρόλοβε κοί έδημο- 
σιεύθη. Κικήν ’Αθανασίου, δροχ. 7 έπί πλέον 
διά τήν άπάντησίν σος Πιπιτσούλαν, μέ τήν 
σειρά σας, δεσποινίς. Είνε άδύνατον ν «  γί%η

διαφορετικά. Χρήοτον Φαναριώτη', δραχ. 3 
διά χαρακτήρα καί ψευδώνυμον. Άνόρέαν Μ. 
έκ τών 4 δραχ. δύο διετέ&ησαν διά τήν σημε
ρινήν δημοσίευσίν σας, υπόλοιπον κατελογί- 
σθη είς ψήφους. Συριανήν Όρφανοΰλαν, υπό
λοιπον έγκρίσεως ψενδηνύμου δραχ. 1 Ά ρ χ ι- 
μαν., Μντιχα, μέ τό ψευίώνυμον αΰτό Αδύ
νατον νά σάς δημοσιεύσωμε τίποτα. Θαλασσό- 
λυχον, χωρίς μονόδραχμον. Ίωαν. Χερουβείμ, 
χαρακτήρ χωρίς μονόδραχμον. Μέ ποιό δνομα 
θέλετε νά δημοσιευθχί ; Τάχην Διαμαντήν καί 
Πίπην, δέν λέτε ποιό χαρακτήρα ψηφίζετε. 
Αίολον, κάθε ϊγκρισις 2 δρα/ιιάς καί δχι 1. 
“Ανταν, Αντίτιμον χαρακτήρις δέν έλήφθη. 
Τιγράν, Αντίτιμον έγκρίσεως ψευδωνύμοσ δέν 
έλήφθη. Έχρεώθητε. "Αγράμπελην, έγκρίνατε 
τό ψευδώνυμο σας. Μαρίαν Ζαχωμπίνι, έπϊ 
πλέον λέζβις 14, δραχ. 4,20. Μέδουσαν, έγκρί
νατε τό ψευδώνυμον. Βεραννόν, πού τόν ε ί
δατε τόν χαρακτήρα τοΰ Κ. Βασιλείου;

0 ΑΡΧΙΙΥΝΤί ΚΤΗΧ

Τ Α  ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α
30 Λβατά ή λέ$ις

— Dora Maudon Διατι διν γράφεις; G. Ώ 
διενύυνσις γνωστή. Ζήτησε ίπιοτολάς σον,

— Ζηνώ άλληλογραφίαν μέ κορίτσια τής θιο- 
σαλονίχης. Σκοπός ειλικρινής φιλία. Γράψατε 
νπολοχαγόν Σωκράχην. Έλεγχον Δωδεκάτης Me 
ραρχίας Ξάνϋην.

— 2  ευγενικές Ηοπέλλες προσφέρω τή φιΧία 
μιυ. ’Ανάργυρος Πλάστήρας ( ψεχιΑώννμον Τρι- 
οιανος) φοιτητής θ,βαι.

—Άνταλάσοω μουσικά κομμάτια. Πλαοτήρσς,
— Claire uepte votre demande. Envo- 

yez des cartes artistiques Modeste.
— " Οποια 9α κατορι>ώθβ τά ξεπλακώση τήν 

ύπό πέτραν χαρδίαν, “ #ά τής χαριαΊ>ή. Καρδιά 
ΰπό πέτραν.

— Δίπλωματοΰχος Χημείας ηλικίας 22 «ιών 
αλληλογραφεί μέ κορίτσια χαλων οίκογβ' βι&ν. 
Σκοπός άποχαλνφϋήοεται. Γράγατε. Ί'ακην 
Χανσ ιαντόπονλον p. r . Γραβιάν,

^-Κυρίις κοί δίόες άλ\ηλογραφοΰμεν 'Ελληνι- 
στι ή Γαλλιστί. ΠροτιμΑνται Άόηνύν, Πχ- 
τρών καί κορίισια τελειοφοίταν σχολών. Γράφα
τε Νικόλαον ' ^λεξανδρήν.Λυκούργου 10 δια Μ ι
χαήλ ‘Ανόρεάδην ’Αθήνας.

— ΤΙονεμίνο φανταράκι ποος διαοκέδαοιν τής 
μονοτόνου ζωή:, αίτει αλληλογραφίαν. Σκοπός 
γνωριμία. Γράψατ# Συνάθην Α , Λέσχην ’Αξιω
ματικών Φρουράς Κομοτκής.

— Νεαρός Γερμανός φοιτητής δοτις όμιλεϊ 
’Ελληνικά καί ό όποιοι σκοπεύει νά επανίλθη 
το προσεχές θέρος είς rΕλλάδα, επιθυμεί μέ ώ 
ραίας καί μορφωμένος δίδας 17 -  2·ί έ ιών γνω
ριμίαν καί άλληλογραφίαν Α]σις Maximilian 
Mungenast Stud. Med. Karlsylaty 19 Cra 
tswald a) Ostsee.

—Κορίιοια τής 'Ελλάόος, ενα παιδάκι 
ποΰ βρίσκεται δυό χρόνια σχεδόν ατό μικρυνό 
τερο μ ίρο ; τοϋ πλανήτου μας καί απογοητευ
μένο άπό τή ζωή τής ξενητειά:, ζητεί νά συν- 
itdjj δι’ αλληλογραφίας μόνον μέ ΈΙληνίδας 
πρός πειοηγορίαν τής άπογοητευμέ ης τον 
καρδιάς. Ό π ο ιι  γράψη τήν πειό* παρηγορη
τική επιστοΧή χ ιι μοΰ στείλη χαι τήν φωτο
γραφίαν της, θά λάβη ώς πρώτο δΛρο χαί 
(ή δική μου. Ψευδώνυμα αποκλείονται Γρά
ψατε : M r John Cassimati Ζ  Η Cassim P i 
ne Avenve lee ton  N. S. Wates, Austra
lia.

— Φ.λη μου, ελαβον πληφορίας διά τό πρόοω- 
πον πού μάς ήνώχλησε τήν τελευταίαν φιράν ηού 
τηνηντήθημεν. Ονομάζεται Βαλσαμάκης, πρό- 
αφνξ έκ Κων]πόλεως, εργαζόμενος ιΐς  τό συ
νάλλαγμα. Τόν βλίπω τακτικά είς τό χρηματι- 
στήριον. ' Υποθέτω ότι ϋά ήτο τυχαίος. Καίτοι, 
φίλη μον, δτ*ν ησο ίδω, ήτο σχεδόν γιά με σάν 
νά μήν ήσο, ή έλπίς όμεες ό ιι θά μποροΰαα νά 
aot μιλήσω ήτο πολν παρήγορος «αι ή λίγες φο
ρές πού σννηντήθην μαζή σου πολν ευχάριστες, 
ίσως πάλιν καμμιάν φορ* νά αίσΰανθω τιηγ ιΰ -  
χάριστον ουγκίνηοιν νά σί δώ ξαφνικά. Δνοτνχώς 
δ χώρος όέν επαρκεΐ νά σδς γράψω λεκτομερας 
καί οφείλω ν' άροεοθω είς αύτά τά ολίγα. Μέ 
πολΧήν αγάπην δ Φ ί λ ο ς  αον.

— ‘Αλληλογραφώ μόνο μί Σμνρνιονς. ΙΤέτις, 
Μπιζονδάχι, p. r. Μιτυλήνη.

— Τήν αδελφή τής Μαργαρίτας Δ. Βάσω, τοΰ 
τέρματος Άσχληπιοϋ συγχαίρω γιά τήν έπιτυχία 
τοβ νέον θαυμαστόν της, ευχόμενος νά της ζήση 
πολλές doe;. Π ε ρ ι π α τ η τ ή ς  Ά κ  α δ η μ ί ας.

— Νεαρός δεκανβύς ί  κ Κ»ν]πόλεας α ίτεϊ αλ
ληλογραφίαν μ ί δίδας. Σκοπις ειλικρινής φιλία.

Γράψατε Jak Damsag, έλεγχος X I I  Μεραρχίας, 
ΞινΟην.

—Νεαρός αξιωματικός ζητεί αλληλογραφίαν 
μετά μορφωμένων δίδων. Προτιμώ Αθηνών, 
Μιτυλήνης, Θεσσαλονίκης καί Ξάνθης. Γράψατε 
Τριλλιανόν, άνθ]γόν, έλεγχον X I I  Μεραρχίας.

— Προσοχή ! Άνταλλάκται και άνταλλάκτριαι, 
δ Νάκης ‘Αναστασίου Μαρκονιοτής είναι δ Ι ω 
άννης Διαμαντόπουλος. Νάκης 'Αναστασίου.

—Στό Γιάννη Διαμαντόπουλσ. Σά Γιάννης τά 
κατάφερες, δέν οχίφθηκες λιγάκι χ ι’ άν έπεφτε 
ή λεοντή θάμενες γη... ράκι ι ’Αναστασίου.

— ‘Αλληλογραφώ μέ δίδας καλών οίχογσνειών 
καί προσφνγοπούλες. Γράψατε: ' Ιωάννη ν Ά ν - 
δριώτην, Ά ο τ. σχολήν, Κέρκυραν. Ψευδώνυμα 
αποκλείονται.

— "Ενας νεαρός δικηγόρος, καλώί εγκατε
στημένος εν ‘Αθήναις, ζη τεί νά γνωρισθή μέ δε
σποινίδας καλών οικογενειών πρός άπσκατάστα- 
σιν. Γράψατε: Γ . Π. Δικηγόρον Γραφεία
• Σφαίρας*.

— Ζητώ πληροφορίας 3ιά Κωνσταντίνον 
Περάκην, νπηοετοΒντα είς τήν X I  Μοίραν τραυ
ματιοφορέων Τ. Τ. 90S. Ό  γνωρίζων άί γρά
ψη είi  τή* διεύθυνσίν : Μ, Καρδαοάκος, Εύ- 
πλοίας 24, Πειραιά.

— Μικρός άνΰνπολοχαγΐοκος, μόλις 22 , ί τ ον, 
ζητεί άλληλογραφίαν μέ δίδας αίσθηματ -x it και 
ζωηράε, υχι ηλικίας ά*ω τής Ιδιχή; τον, Προο- 
φνγοπούλας, Ά ϋη 'ώ ν, Πεεραιώς, θ  αααλονίκης, 
Βόλον, Πατρόό', Δράμαι xai Καβάλλας. Σκο
πός ό,τι επακολουΰ ήση. Γράψατε Άνθ)γόν 
Δ. Ε. V Τάγμα προκαλνψεως, Ιος λόχος, Ό -  
στίτοα Λράμας.

— Χρνσονλαν Λ θ., δέματα έλήφθησαν, ύ- 
περε'χαριαιονμεν. Έ π  θυμοΰμεν άττοοτείλωμεν 
δέμα, άΑλά πώς ; Ύγιαίνομεν, ενθυμούμεθα 
πάντοτε. Λήψις είίήσεών αον κατενχαρίοτησεν. 
Ή το  ή πρώτη επιστολή, γνωρίζουσι /ιίσφ 
€ Σφαίρας* αλληλογραφίαν, θά γράψωμεν εί ς όι- 
ενθννσιν Τσίτσαν χαί θά ύ ιογράνωμεν μέ ΓΛ. 
Γιά τή: γιοριίς σας χίλιες εΰχίς. Α.

— Μιά μικρή τσαχπίνα ζητεί αλληλογραφίαν 
μέ νέους πανναχόθεν, γιά νά καταπνίξη μιά 
παληά άνάμνησιν. Γράψατ» : Βεατρίκην 'Α*α- 
νασιαοίον, Α . Γαχνδρ. παράρτημα Άθήναι.

— Ποιε θά 9*χθη νά μ ί ουντροφέψη ; θέλω 
v iv - 1 έξυπνη καί μορφωμένη πολν. Φτώχειά 
η πλούσια δίν uί  νοιηζη. *Ας γράψη ·. Νίκον 
Οϋράνην, P . I i  Ά θήνα ι.

— ’Αλληλογραφώ μ ί χήρες μόνι. Έρνέσιος 
Poste restante 'Ενταΰθα

— Ποία άπό δαας γνωρίζω δίδας και δίν μέ 
γνωρίζεται θά -θελήσγ) νά άλληλογραφήοωμεν ; 
Και νά μέ γνωρίοα. Ώ ;  αντάλλαγμα χαρίζω τό 
μυστικόν τής καρδιά; μου. Γράψετε Έ μ μ . 
Άγαπηιόν poste rentante ‘Αθήνας.
—Ζ ιτω  πληροφορίας διά τόν Παπαηλισΰ Κων

σταντίνον νπηρετήσαντα είς τό 4 ! <ν Πεζ. Σ ί.')μα  
I I  Πολυβολαρχίαν τ. τ. 1927 ό γνωρίζων άς 
γράψα Μ. Καρδαοάκην Ενπλοίας 24 Πειραιά.

— Νίος σοβαρός οίκονομικώς ανεξάρτητος άρτι 
άφ.χ&εΐς ένταΰιία καί σ τ ε ρ ο ύ μ ε ν ο ς  γνα- 
ρ·μιώ· επιθυμεί νά άλληλονοαφήση μπά δίδων 
καί κυριών Γράψατε C Ρ . Γραφεία Σφαίρας.

Ε Π 1 5 Τ Ο Λ  %Ι
ΈΧήρθησαν έπιστολαϊ μή ά ή ιουσαι είς ε 

νοικιαστές θυρίδων επ ' όνόματι Ό  φ η X ί α ς 
Β ε α τ η ί  κ η ς, (ίι* a I έλή ρθο και τό κανανι- 
σμένον δίδραχμο·), Ν  ί ν a s Π  ά ν ο υ, Ν  ί- 
ν α ι Μ ε λ α χ ρ ο ι ν  οβ , I. Α ., αξιωματι
κόν, Λ ε υ κ ή ς  Ν  φ τ  ε ρ, Α λ ί κ η ς ,  
Π  α ι δ ι  ο Β τ ο Ο Β ο ν ν ο ΰ ,  " Ά ν θ  ο υ ς
‘Ε ρ ή μ ο υ ,  Ά  ρ μ ά ν δ ο υ, Γ.  Ν  ε ο-
φ α λ η ρ έ ω ς ,  Ά  ν δ ρ ί  α Μ. ,  Ρ  ω
μ ά  ν t ι χ ή τ, Ά  ρ ι α τ ί α ,  Ρ  ί  α ς,
Δ α κ ρ υ σ μ ε ν ω ν  Μ  α ι ι ώ ν, Ά  δ ι- 
α Α.Ζ ά χ τ  ο υ, Α. Γ.  Μ.  καί Β ι ρ γ ι  ν ί 
α ς Ζ  ώ χ ο

0Δ0ΝΤ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν  Ι Ι Τ Ι Ν Τ 0 Υ 1
Q ΘΕλΤΡΟΤ Ια (ΟΠΙΣΘΕΝ ΒλΡΒΑΚΕΙΟΥ) ©
Γ Οί ατρεβλοφνεΐς όδόντες ίπαναφέρονται,Λ
I δι εντελώς άνωδύνων ορθοδοντικών έπινο- J 
Κημάτων, εις τήν φυσιολογικήν των θέσιν. J  
® Ή  διάσειοις τών όδόντων, ουλίτιδες καί^ 
/ δλαι αί παθήσεις τοβ στόματος και τών δ- \ 
ι Ιόντων θεραπεύονται δ ι' όλίγων μόνον έπ ι-  ί 
\ σκέψεων. J
Ο Τεχνητοί όδόντες άπαραμίλλου φνοιτότη-Q 
Γ το» έκ πλατίνης, χρυσοΰ καί πορσελάνης,\ 
Ι τοποθετούνται ονμφώνως μ ί τήν τελευ- I 
ν^τοίαν λέξιν τής ίπιατήμης. J
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Πιρδίχου μ' π'λίμ μ',
Αρ&μι σ τ ’ γύφτου κι πέστ’ νά σ’ φ τιόξ’ σα- 

ραντα.τέντι κλειδιά 
νά κλβιδώο'ς τ ’ ν κά- 
μαοάσ' τί θά πάθ ς 
κανιά βρουμοδ’λειά 
άποκρηάτ’ χου κί θέ 
νά μοϋοΌ" γλύφ’ντας 
μι ξιρυυγλύφ’ντας 
γιά >ά οί χουπο- 
θειήσου δουρεάν σχ' 
μαιευιήργιου. Κλει 
δώο', μπαράσ’ , δέσ' 
χε ρουπόδαρα, ράψ' 

μέσα σέ κανένα σάκκου, έμπας στ’ νχ’λάπ’ 
σχού μκαοΰλου, σχ’ν άχεργιώνα κι κλείδουσι, 
κλείδουσι καλά- Ί γ ώ  τ ’ν έφαα χ’ ν καπιλλιά, 
πρόσεξι έτώρα νά μήν χ’ν φφς κΐ τ ’ λόγ’σου 
χί άπέ τ ’ άλάτ’ μοναχά θά μάς λείπ’ γιά ν ’ 
άλατισχούμι.

Φόνχας προυψβς έπήα νά πόρου χ’ μισχόμ’ 
άφ’ τ ’ υπουργείου, γλέπου τ ’ ν χαμία ν ’ άγρι- 
έβγο, χ’ μάχια τ ' μι νάδαγ»ιί>ν’χ* μ'στάκιαχ·.

—Τί θές ; μ' κάνει.
—Τ* μιατό μ', τ ’ άπαντώ.
— Ποιόν μιστό σ' ;
—Τό μιστό τ* Μήχρου τ ' Κουρνόγαλου.
Μ ’ ΐτήραξβ άπάνουθις, u' ϊχήραξ9 Μάχου- 

θις, μ' Ιχήραξε ΐιί τό ζιρβί μάχ’ , μ' ίχήραξε 
μϊ τό διξΐ μ ι μου,Ίΐ :

— Θασι τριλλός. Οΰ Μήτρους τ ’ ν πήρε 
άποϋ τ ’χτές τ ’ μιστό τ ’ .

Ίπ ή δ ’σα.
— Τ Ι λές, κύρ ταμία, τ ’ κάνου. Δύου μα

θές Μήτροι Κουρνόγαλοι βίνι ; Αέν τ ’ πιστέ- 
βγω. ΌρΙοτβ κι’ τ* χαρτί μ’ .

— "Η τ ’ν ίδιους, μ’κάνει, καταΐδιους.
— Ποιους ;
— Ού Μήτρους.
— Σ ί καλόσ’ ,κύρ ταμία. Σ εϊσ ’ άπ’ χ'ν τό 

που σ’ . Οΰ Μήτρους βΤμ' ίγώ, σουσχός, ού- 
λάΜίρους, άτόφιους. γνήοιους κι' άποδιδειγμέ- 
νους, άγύριφτους νάμι.

— Τ Ι νάσ' κάνου; Τοϋ γλέιχου, εΐσ' ΐβύ, 
μά ο ' λέου πώς δέν μποράου νά σ’ δύνου 
πινταράΜΐ 'τ (  πήρι δλλου χ* μιστό σ’ , θ ά  
«φόρισι, ώς φαίνισχι, τά ροί/3 σ', θά σάχτηχι 
Μαχά πώς *Γο’ ϊσΰ μ ι ’  μοϋρθι. θά  μασκιιρβύ- 
χηκι οί Κουρνόγαλοπν.

— Αΰτό Οάναι μαθές. Κ ί χώρα ;
— Ίτώ ρ α  τ 'ν  άλλουν μήνα μί τ ’ καλό. 

Καχρακυλόνχ'ς κατέβ'κα τ ' σκαλλιά κ' έχρεξα 
νά πάου σέ Μάποια παληά μ’ φιλινάδα, όπ’ 
ή χ’ν βολίΝίά νά μ’ κονομήσ* μαθές Μανέ λε
φτό γιά νά κάνου άπόχρηα. Κάνου νά περά
σω τ ’ ν πόρτα, μέ άμποδάβι ή υπηρέτρια...

— Ά σ β  με, χ’ς Μάνου, θέλου τ ’ν κυράσ', 
ε ίν ’ άνάγκη ίπείγ’σα.
S Κ—  Δ Ιν  μπορείς νά πφ; άπάνου, μ* κάνει τί 
ΐχ ' Ιπίοκεψιν έπίσ μουν κι' μυστ'Μίαν.

— Ποίουν ;
— Τ ’ν κ. Μήτρου τ 'ν  Κουρνόγαλουν...
Φαγούρα μουρθι. Τρέχου γιά τ ’ν Ασχυνου-

μία. Στ* δρόμ' μέ σταμαιάει ένας φίλος μ’ ..
— Μπά, μ’ κάνει, δέν έφ’ γες ;
— Γιά ποΰ ;
— Γιά  τ ’ν Πιρδίκου. Τ ’ προυί, μ’ς είπις 

οχ' Μαφφινίου οχ' χ' άπόγιομα θάφυβ/»ς.
— Ί γ ώ  σάς είπα ; σχ’ καφφινίου ; πώ; θά- 

φυβγα ;
—  Ίο ύ  Μάνε μ'...
Καχάλαβα. ,Οΰ μασκαριμένους Μήτρους 

φόντας ίπήρε οΰλα μ* τ ' καλά, σουσχό ήτ’ν 
νά παρ' μι* χ' κακά μ' μι' άρχίνσι άποΰ σένα.

Προσουχή λ'πόν, ούρή άλουγόμ'γα, μπάς 
κι' πέσ'ς κ' ιού στά χέρια χ' Μήχρου No 2 
τί χάθ’κις. Σφάλισχα οΰλα ο’ μι’ χώο’ καχ1 
άφ' χ' πάπλουμα μι' διπλοοο' σάν χ’ σκ'λήκι 
διπλώβ'. Καλά μ' έχάο'μι τ ' αύγά δίν είνι 
λόγ'ς νά χάσ'μι κ" τ ’ καλάθια, γιατ’ τ ' Μα- 
λάθι βίο' Ιού, ούρέ, ζοΰδιουν.

Ταΰια κι' μένου, γβιί σ' κι’ άντίου μ’ , 
ΡΒΤΡΟ ΥΧ  ΚΟΥΡΓίΟΓΛΛΟνΧ

1 1 ·

εΞ Υ Π Ν Α  KO I Κ Ο Υ Τ Ο

— Κυρία μου, βεβαιοαθήτε πώς είσθε ωραιό
τερα μέ τή μάοκα.

— Μερσί.
— Χορεύετε;
— 'Αδύνατον, άπό τήν ήμερα πού πανχρέ- 

φθηκΊ μου τό άπηγόρευσεν ό γιατρός.
— 'Υπάρχει φόβος;
— Φόβος νά ξαναπαντρευτώ.

Τ Ο Υ  Β Λ Α Μ Η  Τ Α  Κ Α Μ Β Μ Α Τ Α

ΚΡΕΑΤΙΝΗ
Γειά σου, Μανιώ κρεαχινή, 
βάρα λοιπός τ5 νχέφι 
μπαρούτι ό κόσμος νά 

[γενή
νά Μάνΐ] ό Βλάμης 

[κέφι.
Άπόψα σχάχτη θά γε- 

Ινοΰν
χού κόσμου χά ήμισ- 

[φαίρια, 
όνχας χά οχήθεια σου 

(φανούν 
γυμνά μπροπτά σχ’ ά- 

Ιοτέρια.
Ά σ ε  νά δώ χά πλού·

[χη σου, 
προτού ό καιρός πε- 

[ράοΒ.
"Αν δείξχις λίγο μποΰ 

[ ι ι  οου 
δέν χάλασε ήπλάσι.
Πλύσου μ* αθάνατο 

[νερό 
καί γίνου Αφροδίτη 
μ'  έλα στόν μ λ ι ν ι κ ό χορό 
πού δίνουμε στό σπίτι.
Μέσ’ στό μεθύσι τοϋ νερού, 
μέ πόνο καί μέ πάθ J 
νέες φυγούρες τοϋ χορού 
απόψε θά σοϋ μάθω.
Στό λύγνο έβαλα γιά σέ 
τό πειό χοντρό φυχίλι 
νά γλέπης, ήλιε μου χρυοέ,
'ά  μέ φιλφς σχά χείλη.
Έ τσ ι  κονχά θά ςήοουμε 
χ’ αποψινό μας βράδυ 
καί δέ θά ξεκολλήσουμε, 
προχοϋ σωθ'ό χό λάδι.
Κάθε Μάρδια πού άγαπ? 
ψέχαι σάν κοκορέτσι.
Τί νά σέ πάροα μέ παπά,
Τί νά σέ πάροα 2χσι.
"Αν ντρεπεοαι, χρέχα ευθύς 
κ' έβγα μασ«έ σχή πιάτσα.
Οΰλα τά κάνει ό καθίΐς 
όντας άλλάζΐ] φάτσα.
Μή φέρνεσαι ανήμερα 
καί κοίγουμαι καί λυόνο.
Ό , τ ι  κι' άν Μάν^ς σήμερα 
θάν μιά φορά τό χρόνο.
Έ λ α  λοιπός άπό βραδύς 
νά τακχοποιηθοϋμε 
καί πάρε καί ψιλά, έπειδής 
μπορεί νά χρειαστοϋμβ.
Κ ι' άν θές νά γίνω χαΐρι σου 
κι* Απόψε, μωρέ βώδι, 
κατέβασε τό χέρι σου 
κι' ανέβασε τό πόδι.

0 ΒΛ»ΜΗΧ

R E V U E S  Τ Η Σ  Ε Π Ο Χ Η :

Τσικνοπέμπτη

Γιά νά μή λειψό, φυσικά, χό έθιμο 
χήν ώρα ποΰρθες μέσ' σχήν καμαρά μου,

άφού δέν είχες νά χσι- 
[hv(o;k χίποχα, 

έτσίκνησεε κ* εσύ χόν 
I Ιρωχά μου ! 

Καρδιά μασκε

‘Αφού έγλέντησες κοί 
[ήπιες στά γερά, 

μοΰκανες ΰατερα καί 
[τήν έρα>τε«μενη 

κ* έβγήκες μπρός μου 
[καί μ* έπείραξες 

μέ τήν Μαρδιά μαοΜαρεμένη.
Ξεννχτι

Έ χσι σέ θέλα), άπόψε έκανες καλά 
όπου δέν έιιλεισες όλη τή νύχτα μάτι.
Έ τσ ι  καί τό κρεββάτι ησύχασε άπό σέ 
μ* εσύ ήσύχαβίς άπ’ τό κρεββάτι.

Στη γυναίκα μου
Πώς τρίβουν τό πιπέρι μοϋ τραγούδαγες 
κι* άρχισες σ ι ·  Μορμί μου άγριο στύψιμο. 
Ά χ  ! όπως τώρα καταντήσαμε έμεΐς, 
δέν έχουμε πιπέρι πειά γιά τρίψιμο.

ο B v iX T o + a m ix
— Δεσποινίς, θά μού χαρίσετε ένα χορό ;
— 'Αδύνατον, κύριε. 4έν βλέπετε ; Τά λου

στρίνια μου μόλις χά φόρεσα.

1Π0 ΤΗΝ ΖΟΗΜ ΤΟΝ ΜΕΟΠΛΟΤΤΟΜ jg

ΪΟΥΠΑ
Η λεκτροκίνητο* μήτβρ μου,

Τό όποιον είμαι καλά καί σας εΰχομεν πε
ραστικά, ενεΜα όπου ήμουν ολίγον διάθετην 
καί δέν μπόραγα νά φάω 
πολύ καί νά σας γράφσω, 
ένεκα όπου έχαράχ&ηκα 
πάλι φοδρώτατα μ' αύχό χό 
συμβίομου χόν'Αρζίρ. Μοΰ- 
τερεχά προχχέςόμαγκούφης, 
ιϊνθυμοΰμαι καλώ;,δύο με
γάλα ώά καί μοϋ τ ' άφήκε 
έπάνω σχό βαλομάνο μου.

— Τ ’ βίν’ αύτά,τοϋ κάνω ;
— Αύγά, μοϋ λέβι. Δέν 

τά γλέπεις;
Τάγλεπα καί τά θάμαζα, 

άγαπητή μου μήχερ, έ| α’ι- 
χίας όπου ήχουν λίαν με
γάλα και στρογγυλά, πβιό 
μεγάλα κι* άπό τά δικά σας. Θΰταν, ώς φαί- 
νεσθαι, δίκροκα καί τά ρβγότανε ή καρδούλα 
μου, όπου σάν άπεχώρησβ ό Ά ρ ζέρ  τάβανα 
μέσα στό κατσαρόλι γιά νά τά βράσω γιά νά 
ψυχοπατιαστώ, ένεκα όπου ήμουν άδύναμη. 
Κάνω νάν χά βγάλω γιά νάν τά φάη, τ ι  νά 
δώ ! Τ ' α ·γά  είχανε λυώσβι καί τό  κατσαρόλι 
ήτουν γεμάτο’ Βοαμφετί! Γλέπετβ τί μοϋ ‘ σκά
ρωσε ό αύζυξ μου διά νά τόν βαρεθώ καί νά 
τόν άπαρατήξω;

Έ ννο ια  σου, βρέ στραβέ, καί θά σοϋ δείξω 
4γώ, όπου μέ περνάς διά καμμίαν μβγαλόνουν 
καί μοϋ σκαρώνης αύιές τής έλγασίβς. Έ ν 
νοια σου κ'έδώ πλερώνουτ' οΰλα.

Σάς φιλώ μέ\δακρυβρέχτου; όφταλμούς, ή 
κόρη σσς £ΒΕΤΤΑ

Υ . Γ. Μή λησμονήιιεχε νά καχεβήχβ εί; 
χήν οΙκίαν μας χήν άλλην Κβριακην όπου 
θα σάς έχω ναυπηγήσει μακαρόνια Φ ιραώ.

Ή  ϊ 9μ

□  Σ Τ ΙΧ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  □
(νΗγσυν όμίλίαι έπίχαρροι)_______ >

Μασχαράς γίγνας, 
συμβολΐχαι ήγαπηχοί, 
χήν παρελθόν έβδομάν 
μεχά μιαν ιολομβί, 
άνδεπεξήλθον μεχ' άπτή 
έν το ϊ όδοΐ 
πρός γλένδιον 
χών καρνσβαλίαν, 
χό όποιον
κοινώς έπί ιώ ν  πεζοδρο 

[μ(α>ν.
‘ Ιδοϋσαι δέ έμέ συνγνω· 
σθαί μοι χιναί δεσφοιναί 
καί σπευσών παραπτίκα 
πρός άπχαί,
Τνα τού; ρίφσω 

χαρθοπόλεμον έπαερίως, 
οϋκ μΓ.ν άλλά
κΐϊί πειραξάμενος άπτάς έπιχαρίχως, 
όποτοϋν οΰχαι ήρξανδο γελοϋσαι μεχ* έμέν 
καί άνδεληπχην 
ότι μέ έλπβον εις τόν μεζέν, 
κράζουααι σθενδορείως :
€’Αήρ, άήρ, ώ Άγκαθαγελεϋ>.
Όσφρανθεϊς γοΰν
ότι ήρξατο νά οζχΐ παλαμίς
καί συνάθροισην τά έμβαζά»ια μου παρευθύς,
τό έκοφσον λάσφην ά τριστυχής,
τό όποιον,εί βούλεσθε,σπεΰσαχε
νά μέ ουνανδήσβχβ έν τό δωματίον.

Ο Α Γ Κ Α Θ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ

Μ Π Ο Ν Η Ρ ΙΕ Σ Τ Ο Τ  Χ Α Χ ^Μ ΙΚ Ο Ύ

Τώρα πού άκρίβη»ε πάλι χό ψωμί ό Χαχα- 
μϊκος βρήκβ μιά μέθοδο νά προμηβευβται ψω 
μί, χωρίς νά τ ' άγοράζχ). Γυρίζει όλη μέρα 
ατούς φούρνους εκείνους πού ποολοϋν’ τό ψω
μί παντοτβ ζυγιασμένο καί μόλις ό Χαμαμϊ- 
κος διακρίνει τόν φούρναρη πώς προσθέτει 
κάποιο κομμάτι πρός συμπλήρωσιν τής ΟΜας, 
πλησιάζει τόν άγοραστή καί τού λέγει:

— Μού τό δίδετι, σάς παρακαλώ αύτό τό 
κομμάτι γιά τό ακύλλο μου; Καί σχεδόν πάν
τοτε επιτυγχάνει τό κόλπο του, διότι λιγοσ
τοί είν ’ εκείνοι πβύ δέχονται νά πάρουν μαζή 
μέ τό καρβέλι τους κ’ ένα κομμάτι ψωμί στήν 
τσέπη τους.

0 ΠΕΝΤΕΦΡΗΣ


