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ΣΦ Α ΙΡ Α »
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟ Τ  ΧΩΡΙΟΥ

Η ΣΚΑΛΑ ΤΟΤ ΛΙΑΒΟΛΟΤ
—  Γιωργη, ό Γιάννο; βίαε να μήνπφ ; σή

μερα χαί τοΰ κόμης «ό χωράφι γιατί Οα σοϋ 
πιή τό αΐ^α.

—  Αΰτό θά τό ξετάσουμε, μα/ρή Λένω, νά 
£οΰμβ «ιός άπό τούς δυό θά πιη τό αίμα τ' 
άλλουνοΟ. Θάρρεψε πώ; γιατ* είμαι μιαρότε
ρος πώς τόν σκιάζουμε. Μά έννοια που χαί 
χαί χεΐ κούβαλε πόδι ό Γιωργής δέν τόν κου 
νάνε εύπολα κι* άλοί τους όποιος τοΰ κατεβή 
νά ρβΐ) νά μέ xourioQ, όχι ό Γιάντος, μά ό 
Xριστος ό ίδιος.

—  Ξέρω κι* εγώ ; έγώ σον λέω, γιατί, άν 
θές να ficnc, έχω κι* fra παράπονο, γιατί έ- 
Μ&ιό τό χα>ρ »φι μοΰ δίχαε για προικιό' μά σύ 
δέ θέλησες νά μοΰ τό δώσ^ ό πατέρας μας, 
χαί ό Θεός θά σέ 1Λχί μ'.ά μέρα.

—  Μωρ' τί Θ«)ύς καί πατεράδες μοΰ τσαμ
πουνάς ; Τό  χωράφι είνε μοναχά _ δικό μου. 
Έσεΐς έπήρατε τά πειό καλά- Καί τώρα θέ
λετε νά μού πάρτε καί κεια, τή σποριά πού 
κάτι φελάει ; νΑ Ϊ .ιε στό διάβολο, άλήθεια κι* 
άπ* άλήθεια. Εσείς έκάνατε κονάκι καί βιό, 
καί γώ  δερνόμουν οτά ξένα σαν τήν άδικη 
καταρα. Μοΰ’ μείνε τό χωράφι κα; θέλετε νά 
τό παγετβ καί κειό. 'Ελάτε ά» σάς βαστα.

Έπήρε τό δίκανό του κυί μουρμουρίζοντας 
μ ΐΊ βλαστήμιά έτρεξβ νά φθάοχ) τό ζευγάρι 
ττυύ πήγαινε μπροστά.

—  Γιωργή. τού έσκουξε ή Λένω, τήρα κα- 
λα, γιατί ό Γιάννος δέν χωρατεύει.

Λία ό Γιωργή; είχε φύγει καί δέν ακούσε.

—  Μωρ* Λ4νω, Λένω, άκούστηχε μιά φωνή 
διάβηκε άπό δώ ό Γιω ργή; ;

—  Νά τώρσ γιά πάει μέ τό ζευγάρι νά*ά- 
νει τό χωράφι.

— Καλά,
Κι* ό Γιάννος ρίχνοντας στή πλάτη τό δί- 

μ χνό του τράβηξε κι' «ειός γιά τό Διάσελο, 
πούταν τό χοιράφι.

Καί βγαίνονιας στή οάχι, έκεϊ κοντά στό 
γκρεμνό βλέπει τό Γιωργή νά σπαίρνη.

Δε μίλησε' μόνο καρτερεσε π(οω άπό ενα 
κοτρώνι όϊο σώθη ή μέρα ποΟ ό Γιωργή,ξέ
ζεψε, τά βώδια, φίρτωσε ιό μπουρϊκο ξύλα 
κι' έφευγε.

Μά στό φευγιό νά καί πε ιίται ένα περδίκι 
ά.τό τά χαμόκλαδο. ‘Ο Γιωργή; δέ βάσταξε 
χ ί ί  τοϋ άπόλυσε κοντά καί τις δυο κάννες 
τοΰ όικάνου του.

—  'Α ϊ  ! π’ ανάθεμά το I ήταν πολύ μα 
κρυά.

Είπε, κι* έτράβηξβ γιά τδ χωριό χωρίς νά 
ξαναγιωμίσχΐ-

Ό  ήλιος έπεφτε τή στιγμή ποΰ ό Γιω  γης 
έπεφτε στό στενό.

Μά δέ πρόφτασε νά μπή γιατί δ Γιάννος 
τοΐ’ΐτειλλε και τίς δυό β,ιλιες o j δικάνο του.

*Η μΐ'ΐ τόν πήρε στο χέρι κ’ άλλη κατά
στηθα. Κ ι’ άντίς νά φύγο τρέχοντας, έζύγωσε 
τό λαβωμένο κ ιί  μέ αωνή ποϋ φαίνονταν 
πως έβγαινε άπδ τί» στόμα λιονταριού άγριε- 
μίνου, τ&ν αποτελείωσε μέ μιά πλάκα λέ
γοντας :

—  Χωράφι θές, α’ί ' Νά χωράφι I ’
Στερνά άλλάζσ τας δρόμυ πήγε καί πλύδη

σέ μια βρυσούλα.
Μά τότες θυμήθηκε πώς δέν ή τιεάπότό 

αίμα τ ’ Δδερφοϋ του γιά νά μή τοϋ ξεραθούν 
τά χέρια καί τά πόδ α. Είχε ακούσει πώς ό
ποιος σκοτώίΗ τόν αδερφό του καί δέν πιή  
άπό τό αιμά του πιάνεται χειροπόδαρα.

Γύρισε πίσω στό σκοτωμένο. Μά τόν εί
χαν σηκωμένο πιά οί ζευ/αδες ποίχαν περά
σει λίγο πρωτήτερσ,

Στήν απελπισία του πή}ε άπόφισι νά πά{| 
στό χωριό γιά νά ρουφήσο λίγο αιμα.

* ** * 
'Α μα  έφτασε στό σπίτι, έπεσε απάνω ττόν 

πεθαμένο χλαίοντας καί βογγώντας καί τόν 
φιλούσε δυνατά στό στόμα ποί'ΐαν μπουκω
μένο άπό αίμα,

Μά δ Δημογέροντας τοΰ χωριοϋ π  ούταν 
έκεϊ άμα τόν είδε νά ρουςριι τό π ικ ι, φώναξε: 

—  Πιάβτε τον I Τούτος γιά είν* ό φονιάς.

Είκοσι χρόνια πέρασαν.
Ό  Γιάννος πλήρωϋε μ' αύτά γιά τδ φόνο 

τ* αδελφού του τή δικαιοσύνη.
Μά τόν αδερφό τού δέν τόν πλήρωσε.
Γιατί μιά μέρα ποΰ ό ήλιος έπεφτε μ’ 

έκειό5 έγύριζε άπό τό φιλονικούμενο χωράφι, 
φτάνοντας στό στενό τοϋρθε μιά Οαμποΰρα 
καί μιά σκοτοϊρα ποϋ τοΰ φάνηκε πώς μπρο-

ΦΙΛΙΚΕΣ ΦΑΡΡΕΣ

Μ ί Α  Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Η  Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ε Ι Α

Ό  κ. Μόσχος ειχε κάβε λόγον ν*  είνε ευ
χαριστημένος άπδ τών εαυτόν του. Γραμμα
τε ίς  σε κάπο.ο υπουργείο ήταν, μισθό αρκετό 
έπαιρνε γιά νά ζ ΐ  άξιοπρεπώς γυναίκα καί παι
διά δέν ε ίχε— τ ί άλλο ήθελε γιά νά είνε ευ- 
τυχής ;

Έ δ ώ  καί λίγες μέρες κάποιο σύννεφο ήλθε 
νά σκοτεινιαση τον ορίζοντα τής ευτυχίας του 
αύτής. Τετράπαχος βέβαια ήταν ο κ. Μόσχος, 
το πρόσωπό έου Εσταζε αίμα. ποϋ λένε, κ ι’ 
ομως κάτι συνέβαινε μέσα του. καποια αρρω- 
στεια ύπουλη καί περίεργη του προετοίμαζε 
τόν θάνατον. Ή  ΰγεια του ήρχιοε νά τόν ά- 
νησυχΐ σοβαρώς. Καί τό σπουδαιότερον είνε 
πώς κ ι’ άλλοι τό πρόσεξαν αύ τό .Έ τσ ι πρό ή 
μερων καθώς έμπαινε τό πρωί στό γραφείο 
του. ό κ. Τάκης, δ γραφεύς. τινάχθηκε άπ’ 
τό κάθισμά του μόλις τόν είδε καί τοΰ φώ
ναξε Τ ί κόκκινος ποϋ είσθε, κ. Μόσχο, καί 
τά  μάτίΛ σας πώς είνε £τσι κομμένα 1 ΙΙρε- 
πει νά προσεξετε, κύριε Μόσχο, ή αποπληςια 
σας παραμονεύε· ! » . —  Καί είχε δίκαιο ό καϋ· 
μένος ό Τάκης. 'Ο  κ. Μόσχος άπό ήμέρας 
τώρα αισθάνεται τό κεφάλι του βαρύ, τό κα
πέλλο του τόν στενοχωρεϊ. πνίγεται. ‘ Ωρισμε- 
vcos ή αποπληξία τον παραμονεύει κι’ ό κ. 
Μόσχος, δν καί δέν είνε νεος πιά, ώς τόσο οι 
συνάδελφοι του τόν κυττοΰν μέ βλέμματα α
νησυχητικά, τόσο καταλαβαίνει τήν ΰγεια του 
να χειροτεβεύη. Είνε ολοφάνερο. Καί τέλος, 
προχθές, ό κ. Τάκης τόν πλησιάζει καί τοΰ 
ψιθυριζη σ τ’ αύτ:* «Δ έν  θέλω νά σας ανησυ
χήσω κ. Μόσχο, μά μοΰ φαίνεται πώς κάθε 
μερα τό κεφαλ1 σας μεγαλώνει, φουσκώνει, 
πρέπει νά προσεξετε ·■. Ό  κ. Μόσχος μενει 
σαν κεραυνόπληκτος. Είνε άλήθεια αΰτό που 
τοΰ λένε, τό βλέπει κι’ ό ίδιος, για τί κάθε 
μέρα καί τόν σκενοχωρεΐ τό καπέλλο του* 
πρώτα τό έχωνε ώς τ ’ αύτιά, τώρα μόλις κα· 
τορθώτει ν «  τό  στερειόση στήν κορφή τοΰ κε
φαλιού του. Κα ί το ίδιο βράδυ ό κ. Μόσχος 
βλέπει μ’ απελπισία του οτι τό  καπέλο του 
είνε άδύ«ατον πιά νά μπ^ στό κεφάλι του. 
Τρέχει κατ’ εύθείαν στό γιατρό, ό όποιος 
τόν βεβαιώνει οτι είνε πολύ καλα στήν ΰγεια 
του. Μπορεί ομως νά τόν πιστέψη ; Δέν είνε 
πιθανώτερον να τοΰ κρύβγι τήν άλήθεια, οπως 
τήν κρυβουν στους έτοιμοθανάτους ; Έ δ ώ  είνε 
<οώς φανάρι πώς τό κεφάλι του φουσκώνει κά
θε μέρα περισσότερο, άφοΰ τό καπέλλο του 
τόν στενεύει κάθε μέρα καί περισσότερο. Π η
γαίνει σ’ ένα καπελλάδικο καί ζη τα  £να καπε- 
λλο τό μεγαλείτερο νούμερο ποΰ έχουν. Αΰ
τό, δυό μήνες είνε ποΰ τ ’ αγόρασα καί δέν 
χωράει πιά στό κεφάλι μουι>. «Π ερ ίερ γο !» 
λέγει ό ΰπάλληλος— κι* έν τούτοις δέν ϊχετε 

άλο κεφάλι, ·;ιά δόστε μου τό καπέλλο

Ο ί§ \
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ Μ -, ΘΥΜΗΘΗΣ

Έχάθηχες λοιπόν οπο δλα τ ’ αγαπημένα 
σου μέρη, όρφανίύλα μου χαρδερίνα ; 
Δέν έπέρασες κάποτε άπό χεΐ νά μέ θυμη 
θής.-.. "ίί, δέν θέλω νά μέ θυμτιθίις γ ιά  νά 
μέ ξαναγαηήαης... οίίτε γιά  νά ^ητΛσρς 
τά γλυκόλογα τά γράμματά σου ποΰ τόσο 
ρέ ξεπλάνίψαν .Θέλω νά μέ θυμηθής μόνο 
γιά  νά ζήο ι^ς  λ ίγε , ώρες καλές μέ τόν νέο 
σου αγαπημένο, θ ά  θυμηθή; κα) θά ηι'ις 
στόν άναπημένο σου δλα τά ώραϊο| λόγια 
που σ* έμαθα, θά τοΰ προσφέρρς δλες τίς 
ηδονικές συγκινήσεις πού σ' έκαμα νά αί 
σθάνεσαι τότε, τότε ποΰ u* άγαποϋσες, ποΰ 
δέν αγαπούσες χανένα άλλο, τότε ποϋ ϊ 
δλεπες τόν κόσμο πολύ μικρό, τόσο μικρό 
ώστε δέν μπορούσε να χωρέση την άγάηη 
σου Θά μέ θυμηθής καί τότε θά προσέ- 
ξη ;. Δέν θά ύποσ^εθής καί στόν καινούρ 
γιο  αγαπημένο σου πράγματα που δέν 
μπορούν νά βγούνε μέσα άπό την καρ
δούλα σου, πεισματάρα μόυ γατούλα θά 
μέ θυμηθΓις... Μά δέν τό πιστεύω... Γ ια τί 
γιά νά θυμηθη κανείς κάτι πρέπει πρώτα 
νά ξεχάσπ Κ* έσύ δέν μ* έξέχασες, 
καρδούλα μου. Ρ ΙΠ ΕΡ Ο Σ

ΑΠΟ ΤΑ ΒΔΧΑΝί ΜΙΑΣ ΜΟΔ’ ΣΤ Ρ Ο Υ Α Α Ι

Φ Θ Ι Ν Ο Π Α Ρ Ο Ν

Ά χ ,  μαμάκα μον, πόσον πολν  
1 Τό φ&'.νόπιoqov

μεγο
σας». Κα ί πέρνει τό καπέλλο* καί τό γυρίζει 
καί τό ξαναγυρίζει καί ανασκαλεύει τό μουσα- 
μα άπό μέσα καί στό τέλος τοΰ λέγει* «Τό 
καπέλλο σας θά σας έπήγαινε πολΰ καλά. κύ
ριε. άν δέν τά είχατε παραφουσκώσει μέ τόσες 
εφημερίδες". Καί ό υπάλληλος τοαβα μεσα 
άπό τά μουσαμόί δέκα τοΰλάχιστον λουρίδες 
εφημερίδων.

Τότε δε μόνον ό κ- Μόσχος καταλαβαίνει τή  
φάρσα ποΰ τοΰ Ιπαιζε τόσον καιρό αύτός ό 
διαβολεμένος κ. Τάκης.

ΟΦΑΡΣΕΡ

οτά του ήταν ό Γιωργή; καϊ τοΰλεγε : «Χω - 
εάφι θές, α ϊ  ; Νά χωράφι !» Κάνει νά γυρίσω 
πίσω. Μα h i* ας’ έκεϊ μπροστά του ό ίσκιος 
τοϋ Γιωργή.

Δέν τοΰμεινε άίλο παρά ό γκρεμνός!
Στή σκοτούρα του κύλησε κατά τ6 νκρε 

μνό. Στό κατρακύλισμα τοΰ φαίνονταν πώ. ό 
ΐοκιος έμεγάλωνβ καί τόν έσκέποζε άπ' ού 
λοϋθϊ, χ' έγινε οτό τέλος ενα δυνατό «τνση 
μα τ ’ αγέρα ποδ έμοιαζε με μεγάλο Χαχα- 
ητο.

r *  *  r
Κανείς δέν περνάει άιτό τδ μο οπάτι τοϋ 

γκρεμνοϋ ποϋ άπό τότε τόβγαλαν Σ κ ά λ α  ισ ν  
Δ ια β ό λ ο υ .

Μά όποιος χ·ύχχ| καί περάσ^ άκούει τό χ ΐ -  
χαχα ! I ! τ* αγέρα, σταυροκοπιέται, μά δέ 
σχωρνϊ..

ΔΑΙΜΟΝΑΣ

οεγχινοΟμαι
α ΐ'τη  την έποχή ' Ι ο  φν'.νοπωρον >ψί)αθΕ, τα 
φν'/./.α πέφτοι·)', τά πο/.άχια φενγονν και ή καρ
διά μον είνε νπο πέτρας ~πως τό λέγει ή Τ ε - 
τίκα στό Μάριο. Α χ, π ώ ; χλίβομαι και π ώ ;  
έΐμαι μελάνγσλο; καί κλαίω. “Ολοένα χρηγονδώ 
τό σαν ψνλλα κίτρινα καί μαραμμένα καί δα
κρύζω. Γ ιά  χ ίηοτις δέν μον κάνει όρεξι πιά. 
’Α ντίο  ρεμαντικ: ί νπερ ίπα το ι στήν *Αγία Βαλ- 
βάρα, το όποιον τώρα μέ τήν έγρασία γίνονται 
ρεγματικοί, αντίο ρανχεβοίϋ είς τάς Ά γελά ; τον 
Ζαππείου, αντίο έρω τα ;, αντίο δλα, ”Ενα ; νεος 
ποή μέ πήρε άπό π ίσω  προ/τέ, άν και ητανε 
κομψός, π ο οώ ; μοϋ ήβάρεοε ατό μάει καί τοΰ 
είπα Γ/φιοόν με ήανχη οέ περικαλώ

Ε ίμα ι ατενάζων καί άπε/.πι;. Π ολν ϋά 'ήθελα, 
νά ειχα εναν έρωταν πλατωνικόν μέ έναν νεον 
λαμπρόν καί όλέθριον, τό  όποιον  ι ά μέ ηγαπεϊ 
π ε ρ ιπ α τώ ;  καί έγώ νά γίνω ψισική, να λνωνω 
και ι ά μαραίνομαε αάν φνλλο. Κ α ί άμα άπε&ανω, 
νά έρχεται έκεϊνο; καί νά κλαίy π έρ ιξ  το μνήμα 
μον καί νά τραγωδή οτό στιχάκι πον Ιεγει :

Ά χ ,  Χάρον τ ί  μοί επραξα;, 
μον π ή ρε ; τόν άνθόν μον...

"Αχ, π ώ ; ψοφά<·ι, ή δνοτνχές, περί πγνοϋ αι- 
σϋημάχον Η ΚΙΚΗ

ΕΞΥΠΝΑ K7V1 ΚΟΥΤΑ
— Ό  σύζυγός μου μέ θαυμάζει γιά όλα : 

Γιά τή φωνή, γιά τά μάτια μου, γιά τή 
μορφή μου.

—  Καί ού τί τοϋ τοϋ θαυμάζεις ;
— Τά καλά του γοΰστα.
— Τό κτήνος ! Μούπε πώς θά τίναζε τά 

μυαλά του οτόν άέρα, άν δέν τόν άγαποΰσα-
— Πράγματι... πολΰ κτήνος ήτανε.
— Μέ μάγεψαν οί χαλοί της τρόποι.
— Γιά πόσον καιρό ;
— Έμενα ό αρραβωνιαστικός μου διαφέ

ρει πολύ άπό τοΰς άλλους άνδρες.
— Φυοικά ! .. άφοϋ διάλεξε έσένα.

— Νά επιτρέψω σ* έναν άσχημο νά μέ 
φι>ήση ; Ποτέ ΐ

— Ουτε έγώ...’Αλλά, ευτυχώς, μεταξύ τών 
γνωρίμων μου δέν υπάρχει κ«\είς άσχημος.

—  Τόσα πολλά δώρα έλαβες στούς γόμους 
σου ; Τυχερός είσαι 1

— Τυχερός ; "Ολοι όσοι μοϋ βστειλαν 
παντρεύονται κι' ο υιοί σέ λίγο καί εννοείς 
περιμένουν τήν άνταπόδοσιν.

Ευσυνείδητος διαρρήκτης 
— Μά γιατί δέν θέλεις νά μαρττρησ|]ς τούς 

συνενόχους σου;
— Τό  επαγγελματικό μυστικό, κύριε Πρόε-

Παιδική ειλικρίνεια 
— Ποιά είνε ή καλλίτερα ώρα γιά 

βουμε τά σταφύλια ;
—  "Ana λείπει ό περιβολάρης.

νά κό-

H ΩΡΑΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Ag. 3ο CEx tov προηγουμένου)

Είς έμέ έλαχεν ή φρονιΐς αύτή ! Εις 
έμέ, ή όποία...

Έσταμάτησεν άποτόμως, έπειτα μέ χά 
μδγάλα της μάτια προσβλέπουσα τήν 
Κασσιανήν.

— Ή  όποία *6ν αγαπώ, έπανέλαβε. 
Ναί, Κασσιανή, ναί ! Άφοΰ ήλθα εδώ 
καί «κουσίως μου ανέλαβα τό μΙγα κα! 
ύψη όν έργον νά σέ επαναφέρω είς τήν 
όδβν τής αρετής, δέν πρέπει νά σοΰ κρύ
ψω τίποτε, ότι εγώ έζήτησα νά σέ απο- 
μ ικρύνω άπό τόν κόσμον, νά σέ χωρίσω 
διά παντός άπό τόν Άχίλλαν, διά νά έπω- 
φεληθώ έ/ώ τοΰ χωρισμοΰ αΰτοΰ. “Οχι' 
τοΰτο θά σέ λυπήσβ, δυστυχισμένη, *αί 
θά σέ κάμτ) ϊσως νά μετανοήιης δι, δ, τι 
ύπίρ τής σωτηρίας τής ψυχής σου ενδε
χόμενον νά πράξης.

"Ελαβεν άπό τής χειρός τήν Κασσια- 
νήν' εκάθησεν πλησίον της χα'ι άφίνουσα 
*αΐ αύτή διέξοδον είς τό μυστικόν, τ» 
οποίον τόσον καιρόν τώρα έκρυπτεν είς 
τά βάθη τής ψυχής τη;*

—  Ναί, Κασσιανή, έψιθύρισεν. Ήγά- 
πησα τόν Άκίλλαν, και τόν αγάπησα 
τόσον, ώστε νά μή δύναμαι νά άποχωρι- 
σθώ αύτοΰ. . .

'Η  Κασσιανή εβλεπε τώρα τήν Ειρή
νην έκπληκτος. Τοιαύτην τινά έξοαολύ- 
γησιν, τοιαΰτην τινά ειλικρίνειαν δέν 
άνέμενεν παρά τής παραδόξου αύτης γυ- 
ναικός, ή όποία μέ τόν έρωτα είςτήν ψυ ί 
χήν άνέλαβε τό αέγα έργον ν' αποσπαοτ) ί 
άπό τοΰ αμαρτήματος πλάσμα έξ έρωτος 
άμαρτήσαν. Καί τή ν έκπληξίν της έξωτε- 
ρικεΰουσα'

—  ’Αγαπάς λοιπήν τόν Άκίλλαν; ή 
ρώτησε.

—  Ναί, Κασσιανή. Άλλ’ ό έρ,τος ό ϊ- 
δικος μο ■> είνε άδι ίφορο; τοΰ έρωτος, 
τόν όποιον σΰ ήσθ ινι̂ ης πρός τόν Θεό
φιλον. Δέν ήμάρτησα έγώ. Ήγάπησα μό
νον. Καί ό έρως αύτός, Κασσιανή, ένέ- 
πνενσεν είς τήν ψιχήν μου τά εύγενέστε- 
ρα τών αίσί^ημάτων. Ποιος τοΰ έρωτος, 
»οΰ άγνοΰ έρωιος ό σκοπός ; Νά καια- 
στήσης ειτυχές καί όύδηιμον τό άγαπώ- 
μενον δν. Καί τις θά χαθίστβ τόν άγα- 
πώμενον Άκίλλαν εύιυχή ; Ή  Κασσια
νή ! Και τότε έγώ ώ δφρον κόρη, άνέ- 
λαβα νά ομιλώ διά σέ είς τόν Άκίλλαν. 
Μή λαμβάνουσα είδήσεις σου τόν παρη
γορούν. Τοΰ ώμίλουν περ'ι τής πίστεώς 
σου, περιττή; πρό; αύτόν άφοσιώσεώς 
σου και αν ήτο δυνατόν νά σέ άγαπήση 
περισσότερον άπό δ,τι σέ ήγάπα, ώ ! βε
βαιώσου, Κασσιανή, διι οί λόγοι μου θά 
τοϋ είχον έπαυξήση τόν έρωτά τον. Α 
πορείς ; Αλλά τοιοΰτον έννοώ εγώ τόν 
έρωτα. Μίαν διαρκεΐ άφοσίωσιν, μίαν 
άτέραονα καί αϊωνίαν θυσίαν. “Οταν μέ
χρι τών ερήμων τής Δίας βράχων έφθα- 
σεν ή̂  εΐδησις τής απιστίας σου, ώ Κασ
σιανή, έγώ αύτή συνηγόρησα υπέρ σοΰ' 
Ιγώ επεισα τόν Άκίλλαν νά μή πιστεύη- 
έγώ τόν Ιβίασα νά έλθη πρός σέ. Καί 
το επραξα, διότι δέν Ιπίστευα δτι ή αιθέ
ρια Κασσιανή θκ εϊχε παυσει νά άγαπα 
τόν μνηστήρά της. Φεΰ! τά πράγματα 
διέψευσαν τάς ελπίδας μου καί ό Άκίλ- 
λας, δαα άποβ βασθείς είς τό Βυζάντιον, 
άμα είσχωρήσας είς τόν κήπον τούτου τοϋ 
οϊ*ου, εδρέθη ενώπιον ένός άντεραστοΰ 
τουι Τοΰ αύ[οκράτορο; Θεοφίλου.

( ‘Ακολουθεί)

[ΜΙ4-11, 13 17 5 10 
ιοΜΪΠΙΚΟΗιογΧΡΗΜΙ1ΤηΚΙΕΡΤΙΡΥ j

(Σννέχ ιι%  έχ τον προηγουμένου)

'Άφηοβ με, Ισαβέλλα, δέν εχω πλέον 
τίποτε.

Τής ίτεινα την χΰρα xai τήν νπεβά- 
οτααα rd σηχωΰή. "Οταν χατηοχόμεθα 
τήν κλίμακα μον είπε ·

Έτιμωρή&ην διά τον ίγωϊαμόν 
μον ! ’Ή&ελα νά χάμω χάτι μόνη μου, 
χωρίς τήν βοήΰεΐ'ίν σας xai τήν Επαδα.

— ΪΜΓά τί σε ήνόγχασε νά σηκωτής χαϊ 
νά /νρίσγ/ς μόνη σον είς τό μέγαρον ; τήν 
ήρώόηοεν ή ίξάδέλφη της.

— Είδα ενα ασχσμον, πολυ ασχημον 
πρόσωπόν πίσω άπό τά παραπετάσματα 
τής βιβλιοθήκης.

— " Ενα πρόσωπόν ; Ιπανέλαβεν ή αλ 
λη, καϊ ήΰέλησες μόνη σου να τό κννη- 
γήαης ; _

— Αεν τό είδατε σείς, κύριε Σονίφτ, 
με ήρώσησεν ή Έρριέτα

'Ό χι άπάντησε διά κινήοεως τής κεφα
λής. Έλησμόνησε βεβαίως δτι Ικα&ήμην 
οντω πως, ώστε Εστρεφα τά νώτα πρός 
τήν υπισΟίαν θύραν τής βιβλιοθήκης, βκέ· 
πων πρός τήν είσοδον.

— Εϊςευρα οα δεν σας ητο δανατόν, 
j οπωσδήποτε νά φύγετε άπό τήν ίξέτασιν 
■ τών μαρίύρων καϊ νά Ελϋηττε νά Ιδήτε

πού ίπήγα να. 4 ντή δέ ή σκέψις μοΰ Ε
δωσε θάρρος καί ήθέλησα μόνη μου νά 
τρέξω όπισθέν τον. ’Ήχονα χαί Ιγώ τήν 
κατ ,θεσιν τον κ. Μαγιω, δταν Εξαφνα τά 
παοαπετάσμαηι Άνοιξαν ολίγον xnl στρέ 

1 φάση τό  γλέμμα μον πρός ιά ίκ,εΊ είδα ε- 
j vu τερατ νδε; πρόσωπόν, πιθήκου μαλ- 
ι λον παρά άνθρώπ .ν νίι παρακολουθή τά 
I συμβαίνοντα είς τήν βιβλιοθήκην. Έ ση - 
j χώθην χαί ίπροχώρησα πρός τήν —έρραν, 

δπου δμως Λ(ν τό είδα πλέον άλλα μίαν 
θύραν νά κλεινή ήσυχα. ”Εγινε τόσον πε
ρίεργος, ώοτε δεν ίσκέφθην καν νά χαλέ- 
σω βοήθειαν. Ηνοιξα καί έγώ τ ή ν  θύραν 
καί ι ύρέθην είς ενο μικρόν διάδρομον, 
εις τό τέλος τον όποιου ύπήρχον δύο θύ- 
ραι καϊ μία σκάλα, όδηγονσα πρός τό 
πρώτο πάτωμα. ° Οταν ί  πλησίασα άκοο- 
ποδητεί, ήκονσα Ιλαφρόν θόρυβον πρός 
τά ίπΊ,νω. ‘Ανέβην καϊ ιγώ  τάς βαθμίδας 
χοϊ ε /.θασα είς άλλον μικρόν διοδρομον.
Μία θύρα Εκλινε τήν στιγμήν έκείνην.
’E i  ίνατίχτου Ιδίοτασα νά τήν άνοίξω, 
άλλά σχεφθεΐσα δτι τόσον είχα προχωρή
σω κα2 δτι θά ήτο μεγάλη δειάα Ικ μέ
ρους μου νά μή φθάσω είς τό τέρμα, χήν 
ήνοιξα μετά τινας στιγμάς. Εύρέθην είς 
τό δωμάτιόν τοΰ λουτρού άλλά μόλις I 
προχώρησα ολίγα βήματα καϊ προτοΰ 
προφθάσω νά στραφώ, δύο χεϊρες με 
ήρπασαν άπό τόν λαιμόν. ’Ενόμισα δτι 
με Εσφιγγε Ενα σιδηρονν Ιργαλεΐον τά γό
νατά μου Ιλύθησαν καϊ μόλις τότε ήδννή- 
θην να φωνάξω. Ά π ό  τήν στιγμήν αυτήν 
δεν ένθυμοΰμαι πλέον τίποτε, μέχρις δ- 
ττον ενρέθην είς τήν άγν,άλην τής ίξα- 
δέλφης μου.

‘Αφήσατε τά ς  δύο δεσποινίδας έγώ καϊ 
ό Στότζερ περιήλθαμεν τά  νποδεχθέντα 
νπο χής Γενεβιέβης διαμερίσματα τή ; οί- 
χίας, χωρίς δμως τίποτε ν ' άναχαλύι/ιω- 
μεν. "Οταν ίπεστρέφαμεν παρεκάλεσα τήν 
Γενεβιέβην νά αο5 περιγράψη τά χαρα
κτηριστικά τοϋ άγνωστον χαϊ τοΰ τρομερού 

< προσώθου.
(Ά κ ο λ ο υ & ε ΐ . )

ΟΙ ΠΕΙ ΡΑΤΑΙ
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Τό τρομερόν φίλτρον, μέ τό όποιον 

έφρόντιζον νά τόν ποτίζη ή Μηλίτσα, 
τόν έκ^άτει έν διαρκεΐ αναισθησία.

"Εζη, έκινεΐτο, έπ3ριπάτει, ώμ'λει...
Άλλά τοΰτο μόνον.
Ποιος ήτο ;
Δέν ένεθυμεΐτο.
ΤΙ ήθελεν εις Αίγυπτού ; Ποίαν ηλθεν 

άναζητών έκεΐ! Ποιον ήτο τό παρελθόν 
του ;

Πάντα ταΰτα είχον λησμονηθή,
'Ο  Πέρος δέν είχεν πλέον παρελθόν.
Τό παρελθόν του έτάφη μέσα εί; ενα 

βαθύν τάφ ν, καί έσκεπάσθη μέ τήν πλά
κα τής λήθη.

Γώρα ό Πέρος Ιβλεπεν τήν Μηλίτσαν, 
μίαν γυναΐχα, ή όποια τόν έσυρε διαρκώς 
είς τάς απολαύσεις τοΰ σαρκικοϋ έρωτο;.

Τήν ένηγκαΐίζίτο, τήν ήσπάζετο, έμε- 
θύσκετο ά^ό ττν γοητείαν τών θελγή 
τρων της κσ'ι έπελάμβανε.

Πέραν τ ύτου ούδέν.
Ούτε παρελθόν είχεν, άλλ’ ούτε καί 

μέλλον Ισ*έπτετο.
Δι’ αύτάν τό πά» ήτο τό παρόν !
Παρόν δέ ήχον ή Μηλίτσα...
Από τό θνμη ούτό τ··ί· αγρίου έρωτός 

τη; ή Μηλίτσα έζήτησε κάποιαν γνώμην 
δι t τήν κατ στασίν της.

— Δέ·' ιΐμαι κολά άπόψ , τοΰ είπε. 
Τό κεφάλι αου βσ.ροί'ει πολύ.

Τά μάτια μου κλείνουν μόνα των. Μέ 
αγωνία σιέ«ω στά πόδια μου.

Τί έχω λοιπόν ;
'Ο  Π Ό °ς  χήν έπήρεν είς τήν αγκαλιάν 

του τήν έφίλησεν κιί τής είπεν.
—  Νά τί είνε τό γιατρικό ποΰ θά σέ 

κάνη καλά.
'Η  Μηλίτσα έμεινεν έπ’ άρκετόν είς 

τάς άγχάλας τοΰ Πέρου Τάς θωπείας του 
καί τά φιλήυατά του τά έδέχθη μέ εύχα- 
ρίστησιν.

Πρός τί τό δφε^ος δμως;
'Ο  ί’πνος έπήρχ-.το γοργόίεςος τώςα, 

ισχυρότερος, άκαταβληττότερος.
Καί ή Μηλήτσα δέν ήθελε νά χοιμηθή.
Τόν ύπνον εκείνον τόν έφοβεΐτο.
Τόν έφοβεΐτο, διότι έγνώριζεν δτι ήτο 

αποτέλεσμα τή, .;ρωϊνής εκείνης ζάλης, 
τής προελθούση; άηό τόν καπνόν καί 
τήν οσμήν τών μαγικών βοτάνων, τά 
όποια πορεσκει/>αζεν ή Πετρονικολοϋ.

Μία τρομερά ύπόνί ΐα τότε τήν έκαμε 
νά άνασκίρτήση, νά άποσπασθή άπό τάς. 
άγχάλας τοΰ Πέρου νά σηκωθή όοθία...

—  ’Όχι I είπε μετά πείσματος. Ξάγρυ
πνη θά μιήνω- δλην τή νύχτα άπόψε δέν 
θά κοιμηθώ...

Ή  ατμόσφαιρα τοΰ δωματίου ί|το πα
γερά.

Ή  Μηλίτσα, πίστεύουσα δτι ό δροσε
ρός άήο θά ήτο καλός σύμμαχό; της κα
τά τής ίιπνηλίας, είπεν είς τόν Πέρον.

—  Αγαπημένε μου.
— Τί θέλεις ;
— Πρέπει νά βγώ έξω... θέλω άέρα.
—  Μηλίτσα...
—  Μεΐνε σύ.. Μείνε έδώ... “Επειτα 

θάλω νά ομιλήσω καί μέ τή μάννα μου.
’Ήνοιξε δέ τότε τήν θύραν καί έξήλθεν.
Ή  Πετρονικολοϋ εύρέθη μπροστά της.
Έ ν α  βλέμμα πονηρόν καί 2να σαρκα

στικόν μειδίαμα τής γραίας, έκαμαν τήν 
Μηλίτσαν νά συνέ .θπ είο έαυτήν.

(  Α *  ο λουθεί)
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Η ΚΛΕΦΤΡΑ

ΙΙήγα τυχαίως σ έκεΐνο τό βωνιεβίλ j 
μή έχοντας ποϋ νά περάσω τήν βραδυά | 
μου. Ή  μΟυσιχή ήταν ελεεινή, τά νού
μερα άνοστα χαί τό κοινόν· άνάμικτον, 
σχεδόν ύ.τοπτον, ώστε νά μοϋ αποβαίνει 
οχληρόν

Μία γυναίκα έκάθηοε αριστερά μου. 
Τό κομψό, άλλά σεμνό ντύσιμό της, τήν 
ξεχώριζε άπό τις άλλε.;. Μελαχροινή, ψυ- 
λή καί πολύ ωραία, εΐχ« τρόπους έπιφα- 
λακτικούς καί έδειχνε δτι έχει δλη 
τήν προσοχή της προσηλωμένη στό θέα
μα. Καθώς μέ κυιτοΰσε λαθραία, μοΰ 
φανέρωσε τά μάτ.α της. Άλλά δέν μπό
ρεσα νά αίχμαλωτίοω τήν ματιά της ποΰ 
κ ιτόπιν με άτιέφυγε. Μά ια υπέροχα, σάν 
άπό μαΰνο βίλιΰδο, αλλόκοτα, γεμάτα 
κάποια κρ^ψή άγωνία.

Στο πρώτο διάλειμμα δέν παράιησε 
τήν θέσι της και, ορθή, μέ τήν πλάτη γν- 
ρίσμ-.νη-οτή σ*ηνή, μοΰ έδωκε τήν εύχια- 
ρία νά τήν διακρίνω. Είχε χέρια ντελι- 
κάτα, εύκίνηια καί νευρώδη. Είδε τάχα 
δτι τήν παρατηρώ; ’Έβγαλε μιά έφηιΐκ- 
ρίδα άπό ένα μεταξωτό τσαντά'ΐ, κι’ έ
κρυψε τό πρόσωπό τη; πίσω άτ’ τό ξε
διπλωμένο φύλλυ.

“Επαυσα νά τήν προσέχω καί πήγα νά 
κάνω έ>α γΰ^ο τοΰ; διαδρόμους. ’Αλλ ι 
βλέποντας τις άίλες γυναίκες, κατώρθωσα 
νά τήν λησμονήσω. Έαέαιρεψα στήν θε
οί ιιου. Εκε.νη έμεν? πάντα στήν ϊδια 
στάσι, μέ την εφημερίδα άνοι/τή μπρο 
στά σιό πρόσωπό της. Την δίπλωσε μόνο 
δταν ΰψώθη ή αυλαία. Τήν ϊδια στιγμή 
έσβυσαν τά ηλεκτρικά. Ή  σκηνή έφωιί- 
σθη κόκκινη καί χορεύτριες μέ άσπρους 
πέπλους έοτροβιλίζοντο μέσα στή θαμβω- 
τή λάμψι.

Ένφ  έγερνα εμπρός v j  ίδώ καλύτρρα 
στή σκ·|νή, ή γειτόνισσά μου, μέ κίνησι 
πολύ άνεπιτηδε α, μοΰ βο. ΤΓ|ξϋ τό πορτο
φόλι. ’’Εμεινα άκίνηίο:, τ ίχα πώς δέν εν
νόησα. Ήκουσα τό τσαντά<ι της ποΰ 
ξανάκλε. ε υστέρα έμεινε άκίνητη, απα
θής. Στό διάλειμμα δπως προέβλεπα, ή 
κλέφτρα οηκώθηχε καί διηυθύνετο προ; 
τήν έξοδον. Τήν παρικολουθώ άπβ κον
τά, γιά νά τήν εμποδίσω νά δώση τυχόν 
το πορτοφόλι μου είς κανένα συνένοχόν 
της. Μόν · δταν έφθάσαμεν στό καφφε- 
νεΐο τοΰ θεάτρου τήν έπιασα άπό τβ χέρι. 
Μοΰ λέγει μέ θνμό :

—  Θα μ’ άφήσετε ! Ποιο; σάς επέτρεψε ;
—  Αφήστε τα αυτά, τής απαντώ ευ

γενικά. Δόστε μου τ» πορτοφόλι μου, 
καί είσθε ελεύθερη.

Χλώμιασε καί ζητούσε νά διαμαρτυ- 
ρηθή.

—  Συχαίνοααι τής φασαρίες. Τό πο
ρτοφόλι μου εί δέ μή.

"Οταν είδε δτι δέν μπορεί νά *άμη 
διαφορετικά, κατακίτρινη, μοΰ έδωκε τό 
τσαντάκι της, καί μουρμούρισε.

—  Πάρτε... είμαι στό ελεός σας.
—  Τ Ι ντροπή κυρά μου ! τής είπα ά

φοΰ πήρα τό πορτοφόλι μου.
— “Ο/ι νουθεσίες, παρακαλώ, μοΰ εί

πε υπερήφανα. Βρίσκετε καλύτερα νά πω 
λοΰσα τβ κορμί ιιου δπως άλλες ;

—  Συγνώμην, απαντώ ειρωνικά στα 
προκλητικά της λόγια. Σάς παρεγνώρισα 
“Ωστε παύω νά σάς ενοχλώ καί φεύγα.

Πράγματι, τήν έχαιρέτησα καί άπεμα-

κρύνθην πρός τό κιλιχει^ν. Τήν είδα ; 
μέσα άα’ τούς καθρέφτες πού δέ άκο- ■ 
λουθοΰσε μέ τά μάτια. Δέν ήταν κλέφ- i 
τρα άπ’ τής κοινές. Ά ν  ήταν“θά έ  ̂ευγε. j 
“ Οταν έπέστρεψα είς τήνπλατεΐα τοΰ θε
άτρου μέ απορίαν μου τήν ξαναβρίσκω 
μπροστά μου. Μοΰ χαμογελούσε. Άπε- > 
φάσισα να ίδώ πού θά τελειώση αύτή ή ί 
νόστιμη περιπέτεια. Στή οκηνή γινόταν j 
μιά παρέλασίς άπό άρτ στες μισόγυμνες. |

Ή  κλέφτρα μου στρέφει τολμηρά καί 
μοΰ λέγει.

—  Τί εύχαρίστησι βρίσκετε, σείς οί 
άνδ^ε;, νά βλέπετε αυτές τις γυναίκες, ί 
πού δλη τους ή τέχνη είνε νά δείχνουν ! 
πλάιες κακοφτιασμένες καί γάαπες ή πο- j 
λύ αδύνατες ή πολύ χονδρές. Τί έκθεσις 
ασχήμιας !  ̂ |

Άποροΰσα γιά τό θράσος της, ώς τό
σο τής άπανιώ.

—  Έχετε δίκηο. Οί ώμορφες γυναίκες 
είνε μάλλον στή σάλλα τοΰ θεάτρου πα
ρά σιή σκηνή.

—  Γιά μένα τό λέτε αύτό ; είπε ζη
τώντας νά μέ προκαλέσΐ|.

—  Γιά οάς ένα τέτοιοκομπλιμέντο|θά 
ήταν άνεπαρκές.

Άκούμπησε έξαφνα τό δεξί τη; πόδι 
σιό δικό μου τ’ άριστερό. Τής έπισα 
μέ τρόπο τβ χέρι. Εκείνη  δέν ιό ά·τ έ
συρε.

Φύγαμε μαζί άπό τό ’θέατρο. Πηγαί
ναμε σιωπηλοί. Σκυμμένος οτό σοβαρό 
πρόσωπό της *υττοΰσα τά αλλόκοτα ρεμ- 
βώδη μάτια της, όπόταν εκε νη μού προ- 
σέφερε τ ο  χείλη της. Μοΰ έδωκε ένα φλο
γερό φι·ί, ύστερα μοΰ είπε.

—  Φανήκατε τόσος καλός γιά μένα. Ό  
μόνο; τρόπος νά σά; αποδείξω τήν ευ
γνωμοσύνη μου, εΐναι νά γίνω δική σας 
τούτη τή βραδειά. Θά μείνω δμως ή ά- 
γνωσιος. Δέν θά ζητήσετε νά μάθετε πο
τέ νά μάθείε ποιά είμαι, τΐ μέ παρεκί- 
νησε >ά κάνω κάτι ποΰ ντρέπομαι τώρα 
γι’ αύτό. Θά μέ συγχωρήσετε βέβαια ;

Τήν ^συγχώρησα, γιατί εμάντευσα κά- 
ποω θλιβερά μυστήριο πού ήθελε νάκρύ- 
ψη... Έ να  μεγάλο ξενοδοχείο βρέθηκε 
εμπρός μας τήν ώδήγησα έκ*ΐ- Τ ό  μόνο 
πού μ’ επληροφόρησε ή κλέφτρα μου ά
πό τά ιδιαίτερα της δταν έμεινα μόνος 
μαζί τη; είναι δτι τήν λέγουν Λουκία. 
Άλλως τε, δ έρωτας της μόνο μ’ ένδιέ- 
ρε, καί τόν έρωτά της μοΰ τόν προσέφε- 
ρε θερμά.

Άπεκοιμήθη. "Ωρα πολλή τήν κυττοΰ 
σα εκείνη τήν κοιμισμένη σφίγγα. " Υ 
στερα σφάλισα κι’ εγώ τά μάτια.

'Όταν ξύπνησα, τό πρωί', ή άγνωστος 
είχε εξαφανισθή. Ή μουν άνύ ιοπτος. ’Ο 
λίγο ύστερώτερα, εξακρίβωσα δτι τό 
πορτοφόλι μον είχε κάνη φτερά. Τό μό
νο πού μέ πείραξε ήταν δτι έγεινα παί- 
γνιο έκείςης τής γυναίκας. Έπάνω στό 
λαβομάνο, ήταν απλωμένο ενα εκατοντά
δραχμο. Ή  κλέφτρα μου θέλησε νά μοΰ 
άφήση χρήματα νά πληρώσω τά έ'ξοδα 
τοΰ ξενοδοχείου. "Εφυγα μέ τ’ αύτιά κα- 
τεβασμένα γιά τό καταγέλαστο πάθημά 
μου. Μόλις έφθασα σιή γκαρσονιέρα μου. 
μοΰ άναγγέλουν τήν επίσκεψι μιάς κυ
ρίας. Ή ταν ή φιλενάδα μου τής περα
σμένης νύχτας, χλωμή, μέ τά μάτια κόκ- 
κιν» άπό τό κλάψιμο.

—  Λοιπόν ; τής είπα ψύχραιμα.
Ή  συγκίνησις τής παρέλυε τήν γλώσ

σα. Άπ ό χλωμή, έγεινε ολοκόκκινη. Τήν 
έβαλα νά καθήήση. Εκείνη, μέ λυγμούς,

ΠΟΙΗΣΙΣ

=  Τ Α  Ρ Ο Δ Α  Τ Ο Υ  Σ Α Α Δ Η  =
θέλησα σήμερα πρω ϊ ρόδα νά σον μ ι -

[ζώ ξω  !
Μακοψα τόσα κεβαλα μες στη δετή μον

[ζώνη,
πον μο νσφιξε καϊ πιότερα δεν μπόρεσα

/νά σπρώξω.
Κ ’ έσπασε χαί τά ρόδα έκεΐ μον ταρπα-

[ ξ ε τ ’ ά'/έρ<,
καί μαχρνά σιή ΰάλασοα πή/ε δλα νά τα

, [ φέθ1Γ
Γιά πάντα παν ! καϊ στόν άφρ > κνλάν 

[πον τά σηκώνει. 
Κόκκινη Ιφάνη ή ΰάλασοα σά νάταν φλο·

[γισμένη...
κ ι’ άπόψε πονν’ ή αγκάλη μον ακόμα

[ενωδ ιασμένη, 
γύρε καϊ μύρισε άπ’ αντή τή θύμησή

Iτον : μόνη ! 
(Μ ε τ. Γ . Ση μ η ρ ιώ τη ) Marcelfne Valmore

ΠΑΑΗΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ν Υ Χ Τ Ε Ρ Ι Ν Η  Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Α

Θϊμάσαι, άγάπη μου, κειό χ' ακρογιάλι 
όπου έκαθούμασχε μιά 
καί οτή θερμή σου Ιγβιρ" άγκάλη 
καϊ άπειρα σοΰδινα γλυκά φιλιά ;
Θυμάσαι έκεΐνο τό ακρωτήριο 
ποϋ όνειρα πλέκρμε γλυκά-γλυκά 
χι” ήταν τοΰ έρωτος θυσιαοτήριο, 
βωμός άγαμης κάθε νυχτιά ;
Μέ τόν χρωστήρα μας, μέ τήν γραφίδα 
Οό δώσουμε, άρά γε, τήν ώμορφιά 
τής ζωής ποϋ στόλιζε ή άγάπη, ή ελπίδα 
» ·  ή πίσιη έθέρμαινε χή νηά μας καρδιά ;

ΛΑΖ. ΑΑΖΑΡ1ΔΗΣ

μοΰ ένεπιστεύθη τό μυστικό της:
Οί γονείς της τήν στεφάνωσαν— διά 

λόγους συμφέροντος— μ’ έναν πού αύτή 
δέν τόν άγαποΰσε. Έπιασε άγαπητικό, 
πού άπό τά λόγια της εννόησα δτι ήταν 
ενας άθλιος τυχοδιώκτης; Τής είπε πώς 
είχε νά έξοφλήση ένα συνάλλαγμα, καί 
και άν δέν ευρισκε εγκαίρως τά χρήματα 
θ ’ αύτοκτονοΰσε. Στήν άπελπισία της 
άπεφάσισε νά κλέψη τβ πρώτον τυχόντα. 
Ή  τόχη τήν έρριξε σέ μένα. Ή ταν δλη 
υπνωτισμένη άπ’ τόν εραστή της. ’Ή θε
λε μέ κάθε τρόπον νά τόν ουνδράμη, 
γιά τίποτε άλλο δέν τήν ένοιαζε. Άλλ, 
άφοΰ έκλεψε, δέν άπεφάσιζε νά ύπάγη νά 
δώση τά χρήματα στόν εραστή της. Τά 
κρατοΰσε μαζί της, μέ ικέτευε νά τής τά 
δανείσω έτρεμε μήπως είναι πιά άργά, 
μήπως ό εραστής της αύτοκτόνησε.

— Σέ συμπονώ, τής είπα. Αύτός ό 
άθλιος είναι άνάξιος τής άγάπης σου. 
Ποτέ δέν θ ’ αύτοκτονήση. Τά χρήματα 
κράτησέ τα. Θά μείνω έδώ δλο το πρωϊ 
Ά ν  αύτ ς ό άνθρωπος εΐναι άξιος τής. 
άγάπης σου, έλαΐνά μοΰ τό βεβαιώσης. 

Ξαναήρθε ύστερα άπό μίαν ώραν. Εί- 
j χε εύρη τόν εραστήν τη; ήσυχον, εύ’θυ- 

μον... Κουρδισμένη άπό τά λόγια πού 
: τής είπα, τόν είδε στήν πραγματική του 

μορφή, εναν άθλιο σωματίμπορον. Καί 
είχε κλέψει κι' είχε άτιμασθή γιά τό χα- 
τήρί του. Τό τρομερό κτύπημα τής άπο- 
καλύψεως δτι είχε μπλέξει μ’ εναν πα- 
ληάνθρωπο, τήν είχε συντρίψει. τ β  όνει
ρό της έσβυσε πιά.

"Οταν εφυγε, μοΰ ύπεσχέθη δτι θά 
ι τόν άποφύγη γιά πάντα ΙκεΐΌν τβν άν- 
| θρωπο πού τόση εμπιστοσύνη είχε άλλοτε 
i σ’ αύτόν.

Άλλά δέν τήν ξαναεϊδα πιά.
ΠΙΕΡ ΝΤΕΚΛΩ

Ε Υ Θ Υ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι  ΚΗ Σ Ε Λ 1 Σ

4ΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ

>-< Γ Ε Φ  Μ Α >-<
Βαρνζημον μαμάχα μου,

Ώ ιζ'«ρ χ ο υ ΐ ζί σον ί όλήγον άσιενες, γαληξ’ι 
μαλάχ, εννεκπ όποϋ έχθέ έφαγα τρόπ, διλ-α- 
δή; Ι*αν περήδρομο κέ μεοό, ΰς εν'α γεφμα, 
^αιλοΰαι Ισί (όχή εσύ 
άλλά εδω) τώ βραδινό 
φαεχάν κή δχυ χ5 γιό
μα, χό όποιον καί νχι- 
■*έρί λιέγαιχε φραχζβ- 
ζισχί σάμιχος νά πε- 
ζουνε τρ'γιόμ(ρο κέ νά 
έχουνε χό δέκα (κυνός, 
νχϊ|) ννινέρι. Τώ  λε ί 
πόν οί θεοκωλαζμε- 
νρί, ήχανε οΰλο πα- 
οκαληνά φαεχά, ρο- 
οπήφ, πεφχεκη μέ μο- 
οχάλΟα, χό δηοϊον χό 
χρώς χέ δακρήζονε τά 
μάχηα οου σάν κ* νά 
καθαρύζις κρεμ(δυα.
Κέ έμπιδής μοά νού- 
κου άρχέκομε, ρίχχη- 
κα στά ρεηανάκηα γιά 
χϋν ορεκσι (μπόν άιιε- 
χΐχ) χό δηήον χά κρε- 
νουνε έδό ούρνέβ κέ 
σχίν μαρολοααλάχχα 
κέ χά έπελέχυοα οΰλα, δπος 
καλή έβγένια κέ δηά χαυχο μέ έπηακε πε 
ριχός κέ λυοανχεοήα, τό όπήον περασχηκά 
μου κέ οϋν φοά άγγίρ δέν ξαναπαχάο οέ 
τοιάηχον νχινέρη.

Βελλιέζ άνκρεέζ τ. κ. λ .  (ήγουν μεχά έ- 
πβλείψεως) ένανδήον σας. μα νδα μα  β εττα

εκαιχει ή

Τ Ο Τ  ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

ΓΛΕΝΤΙ ΤΡΕΛΛΟ
Άβοχή μοϋ ίίχανε κηρύξει οί παλιόφιλοι 

ρέ Ιίανιώ ώς τώρα, καί γ ι’ αύιό κάθησα φρό 
νιμος τόσο καιρό. "Ηπρειχβ δμως νά καχα- 

ακευάσω πάλε κα
νένα σχραηαχοάκι, 
γιά νά μή χάνουμε 
χ" όνομα νομίζω ; 
Καί χδχανα έορχά- 
σιμο, έχσι άκουσ(- 
ως μου καί δίχωςνά 
χό περιμένω.

Άκου ν” άκουσ^ς 
χήν περιγραφή για- 
χΐ δέν μέ μέλλει τί- 
ποχ'άλλο, μόνο πού 
πήγε χαμένο τόσο 

. ξύλο,
Τήν περασμένη 

Κυριακή είχα πά3ι 
μέ τοΰ; παληομα- 
καντάσηδες στό γκα 
ζοχώρ» σέ μιά τα
βέρνα ποΰχουμε χά 
μέσα κι* ό κάπελας 
μάς τό πιάνει μέ τό 
κατ' ευθείας άπ" τό 
βαγένι άνευ μεσο>ά 
βηοι χής μισάρας μέ

χό βιδάνιο. Τό  ρουφάγαμε μερακλανχάν και 
φιλησύχως. Δίπλα μας καθόνχανε μιά παρέα 
χσαγγαράκια, οΰλα χραγουδισχάδες, και μιά 
μπασαδοΰρα ποΰβνανε χό ντό όχτάβα κάχου 
σά μπασαβιόλα. Τραγουδήσανε χεχραφα>ν(α 
καΐ^χάχι περιπλέον χό «τρυγόνι» μέ χέμπο, 
μ' άρεσε καί χοΰς κέρασα μιά όχά. Όντας 
τοϋς τήν πήγε όμως ό κάπελας τοΰ λέει ή 
μπασαδοΰρα. «Πάρ’ τηνα πίσω δέ τή δεχό
μαστε.» Τήν πέρνειτ* αυτί μου αύτή τή κου
βέντα καί πετιέμαι άπάνοο τσιμπημένος.

Άκοΰς, ρέ μυστήρια, νά τόνε κερνάω γώ 
καί νά μήν τό πίν^ ! 'Β , ρέ μπαμπέτσα θά
λασσα, στείλε μιά θάλασσα νά τόνε καταπιχί 
γιά νά γλυτώσρ άπό τά χέρια μου, ό ούτι- 
δανός 1

—  Γιατί μάς προσβαίλνεις ετσι, ρέ άντά- 
μη ; τοΰ κάνω.

—  Δέν ξέρω τί μου κουβεντιάζιις καί μάα- 
σα λόγια, κύριος μ’ απαντάει.

—  Ποιός νά μασσήσ|] λόγια, ρέ κανν(βαλβ 
πού θά σέ διαλύσω σά λοολάκι !

Ένας άπ* χήν παρέα του πολεμάει νά μοΰ

ϊνΛ Ι Κ Ρ Τ Ώ Σ ;  Φ Α .3 Ν Γ Τ Α .ΙΖ Ι

>̂ < Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Ι Σ  >̂ <
—  Κώστα είπε μιά ήμερα ό Νϊκο? στόο;- 

λο του, είιιαι πραγματικές φίλος μου ;
Ό Κώστας τόν εχύτταξε λιγάκι περίεργα 

γιά νά καταλάβει περί τίνος έπρόκειτο καί 
ιουσικά τοΰ άπήντησε «να ί», άλλά με το ί>®ος 
ανθρώπου ποϋ ςεύρει καλά οτι κάτι Οά τοΞ 
ζητήσουν καί στενό/ωρεϊται γ ι ’ αύτά.

—  Τό έφανταζόμουνα πώς αύτή Οά ήταν ή 
απάντ-ησίς σου, έξηκολούθησεν δ Νίκος" λοι
πόν άκουοε . Τ ί θέλω άπο έσένα : Ή  γυναί
κα μου μέ άπατα, μοΰ το ώμολόγησε σ/εδόν 
μόνη της* χθες τό βράδυ, το μόνο πού μοΰ 
εκρυψε είνε μέ ποιον. Λοιπόν, σοΰ Επαναλαμ
βάνω, ή χάρι ποΰ ζη τω  άπό έσένα είνε νά 
μάθης ποιος είνε 6 ερωμένος της καί νά μοΰ 
πάρης έκοίκησι, άφοΰ έγώ  φεύγω αύριο γιά 
εμπορικές εργασίες. Πρέπει νά τόν τιμωρή- 
σ>λς σκληρά.

Ό Κώστας έχαμογέλασε πονηρά καί, ά
φοΰ έκούνησε λιγάκι αμφίβολα τό κεφάλι 
του :

—  Καί αν άρνηΟώ ;
—  Ε, διάβολε θά σοΰ θύμωνα, νά λέγε

τα ι...
Ό  Κώστας εύρέθηκε σέ στενόχωρη θέσι... 

Πώς νά τιμωρήση τόν έρωμένο τής γυναίκας 
τοΰ φίλου του,, άφοΰ δ Ερωμένος ήταν ό ί
διος. Καί νά άξιζε τουλάχιστον τόν κόπο αύ- 
τή  ή γυναίκα... Ά λ λ ά  πού; ήταν μία ά- 

ελεεινή καί, χωρίς νά τήν καλοϊδη 
μιά νύχτα, τής είχε ριχθή. Σάν ξημέρωσε 
μοναχα τήν είοε κι’ άηδίασε.

Πώς να τιμωρήση τώρα τόν ίδιο τδν έαυτό 
ίου ; Δέν ήταν αρκετή τιμωρία του οτι είχε 
κάμει ερωμένην του §να τέτοιο άνθρωπόμορ- 
φον τέρας ; Ά λ λ ’ οχι δ πολύτιμος φίλος του 
δ ΝΓκος έζητοΰσε κι’ αλλη έκοίκησι, σκλήρά. 
Και αφοΰ έσκέφθη πολύ, εύρήκε τό μέσ·ν 
τής αύτοτιμωρίας του. "Οταν δέ έπέστρεψε δ 
ΝΓκος καί τόν έρώτησε αν τοΰ είχε πάρει τήν 
έκδίκησι, δ Κώστας έχαμογέλασε θλιβερά 3

—  Ναί, φίλε μου, σέ Εκδικήθηκα καί μέ 
τόν σκληρώτερο τρόπο ! τοΰ είπε.

—  Τδν έσκότωσες τον άθλιο ;
—  Ό χ ι ,  τδν άνάγκασα νά κράτηση τή γυ- 

ναϊκά σού έρωκενη του.
Γ ια τί αύτήν πράγματι τήν τιμωρία είχεν 

επιβάλει στόν έαυτό του. Καί δ Νίκος, γνω- 
ριζων έξ ιδίας πείρας τ ί άποκρουστική, άλλά 
καί τ ί  μέγαιρα ήταν ή γυναίκα του, έμεινε 
ενθουσιασμένος.

Π . ΝΑΛΕΟΧ

Ό  άσφαλέστερος όρκος
—  Έπί τίνος θέλεις νά σοΰ όρκισθώ 

Νίκο, πώς’ σ άγαπώ ;
—  Έ π ί τοΰ καναπέ.

Καλή ανατροφή
—  Τί κάνει Ινα *αλβ παιδί σάν επι

σκέπτεται ένας κύριος τή μαμά του ;
—  Πηγαίνει βξω.

λάβιι τό λόγο.
—  Άπωσον έσύ, ρέ ασύρματε, γιά νά μή 

σοϋ γεμίσω τή μούρη δάχτυλα, τοϋ κάνω καί 
τοΰ ρίγνουμαι κι' άρποζόμαστε σύλοι μαζίσά 
χριπλή συμμαχία. Έ ,  ςέ Χριστέ μου γλένιιΐ 
Δούλεψε πάνω χέρι κάτω χέρι μέχρι καρεκλο 
πόδαρο. Έδώ  ήπρεπε νάρθουνε οί Αμερικα
νοί νά ίδοΰνε μπόξ κι' όχι Ντέμσεϋ καί Καρ- 
μπαντιέ καί μαυρολόξυλα. Ύστερις στό τέ
λος άμα έπεβήκανε οί άλλοι θαμώνοι μας 
Χωρίσανε, τότες πήραμαι κάβο πώς είχε γί
νει παρε|ήγη3ΐ.

Εκείνος ποΰπε τοϋ κάπελα νά πάρΉ πίσω 
τό κρασί δέν άντιλήφθηκε πώς τό κ3ρνάσ> γώ 
παρά νόμισε γιά κάποιον άλλονα πουχανε 
προηγούμενα. Σόν ήρθε έτσι ρό πράμμα καί 
ξηγηθήκαμί:, οβύσαμε χά βερεσέδια πονχαμε 
μείνει ό ενας σχόν άλλον άπό καρεκλιές' κι’ 
ήπιαμε 'χήν όκα μαζί. Παραξήγησι ήχανε, 
βλέπεις, μεδεν εί; τό πελϊκον.

0  β α α ά η χ

ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Ε Ν Α Σ  Γ Α Μ Ο Σ
—  “Ω στε ε ΐν ’ αλήθεια δτι παντρεύεστε  ; έοω - 

τ$  ή κ. ;ίαντιπ'εν τον εραστήν της κ. Ροβέρτον 
Ντνμόν.

—  Πράγματι, σκοπεύω ...
—  Γ ια τ ϊ μον το κρύβατε ; “Ε π ρεπε νά το μά - 

#ω άπο ξένους !  \εν%εκαμα καλά ! κα&όλου καλά !
—  Δεν σάς έκρυψα τ ίπ ο τε ’ δεν μ ’ έρωτήσατε 

και δεν σάς εϊπα, άπλούστατα.
—  Μά πώ ς τό άπεφασίσατε ; Γ ια τ ί πάντρευε-  

σΰε ;
—  Γ ια τ ί βαρέ&ηκα τήν άκατάστατη ζω ή  ποϋ 

περνώ. Τέλος, είμαι ενας υπάλληλος καί &έλω 
ν ’ άνοίξω κ ι* έγώ σ π ίτ ι δικό μου.

—  Δεν ξέρετε τ ί  λέτε. Θέλετε ν ’ άναλάβετε ολας 
τάς ευϋύνας και τά βάρη τοϋ οικογενειάρχου καί 
καί κοντά στ * άλλα καί τους κινδύνους του, άν 
ή γυναίκα σας εΐνε τέτοια ώστε νά μπορΓ/ νά σάς 
άπατη. Α  ! ναί, γνο>ρίζω αύτο δεν οάς συμβχ\, 
γιατί σείς εχετε πείραν τών γυναικών* άλλα δεν 
γνωρίζει καγε'ις πάτε τήν γυνωικα <· του*, γιατί 
πρώ τη  ή γυναίκα σας &ά σα? γνωρίση καί σάς 
πα ίζη σάν νευρόσπατο. Ν ά  μή τά πολνλογοϋμε, 
γίνεστε «σ ύ ζυ γ ο ί.»

—  Φυσικά, δεν μπορούσατε σεις νά μον μ ιλή 
σετε διαφορετικά.

—  Ν ομ ίζετε  οτι ΐ}έλω νά σάς εμποδίσω ;
ώ ! οχι... ’Αλλά δεν τό φανταζόμουν οτι ϋά πα- 
ντρευ&Ας τόσο γρήγορα, καί μάλιστα δτι $ά το 
μά&ω άπό μιά ξένΐ). Λεν σοϋ κάνω σκηνές, τό  ή ξε
ρα δτι ή άγάπη μας δεν ϋά διαρκέσYj αιώνια, δτι 
είμαι μεγαλήτερή σου οτά χρόνια... Γ ι ’ αύτό άς 
εχω τουλάχιστον τό προνόμιον νά σε συμβουλεύω 
σάν μητέρα. ”Αφησέ με νά σοΰ διαλέξω εγώ νύφη, 
κ ι ’ ετσ ι νά φανώ τουλάχιστον δτι εγώ τόν θέλησα 
τόε γάμο σου, γιά τά μάτια τοϋ κόσμου, άφοΰ 
δλος ό κόσμος ξέρει πώς είχαμε σχέσεις.

Βλέπω ποϋ &ά καταλήξ^ς* θέλεις νά μοϋ 
προξενέψ ω  τήν Γ ιλβέρτη .

—  Τήν κόρη μου ! Ω  ! δχιβ ήταν πρόστνχο αύτό 
πού σκεφύήκατε.

—  Τό είπα στ ’ άστεϊα.
—  ”Αν είνε κ Γ  ετσι. Ά λλά  μήν εισ&ε ετσ ι στε

νοχωρημένος μ α ζί μου. Φανητε ό ίδιος δπως άλ
λοτε καί άς ομιλήσουμε σοβαρά γιά τό μέλλον σας, 
γιά τήν εύτυχία σας.

—  3Έ χ ε τε  δίκηο. Ά λλ ά  μή μοϋ μ ιλήτβ γιά νέες 
σάν αυτές πού χορεύουν έδώ. Λιν με έν&ονσιάζονν.·

—  Κ ι ’ εχετε ποκύ δίκηο. Λεν &ά σάς μιλήσω  
γι ’ αυτές.

—  *Ωοτε βρήκατε τ ίπ ο τε  ;
—  Ν ο μ ίζω ... Άλ/.ά άς μάΰω  πρώ τα  τ ί  π ρ ο τι- 

μαιε. Θέλετε προίκα ή γυναίκα ; Τά εχω και τά  
δύο, άλλά χωριστά, Ε ίνε πο?„ν δύσκολο στήν έπο - 
y-ή μας νά βρε&οϋν καί τά δύο μαζί.

—  Ή  προίκα οχι,.. δεν μ ’ ενδιαφέρει. Θέλω 
γυναίκα.

—  Τότε λοιπόν σάς βρήκα.
—  Τήν γνωρίζω ;
—  *Ο χι... Ά λλά  είνε ενα κορίτσ ι τέλειο, ώ μο- 

ρφο, γνωστικό... Θ έλίτε νά σάς τό συστήσω !
’Ό χ ι , άκοϋοτε, εΐσ&ε πολύ υποχρεωτικής 

άλλά περ ιττόν  νά ένοχληΰ'ήτε, ή εκλογή μου εχει 
γείνει.

—  Μ οϋ είπαν δτι πρόκειται νά στεφανω&ητ9 
τήν δεσποινίδα Ν τεμ π ρ ύ ζ. Έγέλασα...

—  Λεν επρεπε νά γελάσετε, εΐν ’ άλή&εια.
—  Μ ά δέν μπορείς νά τήν  πάργις' αύτήν. *Α 

κούσε, Ροβέρτε, ή Ν τεμ π ρ ύ ζ  εΐνε μιά τοϋ δρό
μου. Παντρεύτηκε καί έχώριόε, υστέρα εΐχε ενα 
πλήθος άπό έραστάς. ”Αν τψ> πάρί]ς γυναίκα &ά 
είσαι ό τελευταίος τών....

— ; Α ύτό  ακριβώς, ελπ ίζω , νά είμαι ό τελευ
τα ίος. Ν ά  είσαι ό πρώ τσς εραστής μιάς γυναικός, 
αύτό δεν εχει καμμίαν σημασίΛν— τό πάν εΐναι νά 
είσαι ό τελευταίος. Λοιπόν , είμαι πολύ τυχερός 
ποϋ &ά εύτυχήοω με μιά γυναίκα σαν κι ’ αύτήν, 
ώμορφη, επ ιδεικτική , έξυπνη, ποϋ δέν εχει πιά 
περιέργειες καί κατέχει τήν φιλοσοφίαν τής ζωής, 
και & ’ αποκτήσω τήν ιδεώδη σύζυγον... *Ά ν  έπα ι
ρνα μιά νέα τής τάξεώς μας πού δέν γνωρίζει άπό 
άνδρας, &ά ,διέτρεχα κινδύνους, επρεπε πάντοτε 
νά τήν προσέχω, &ά ζητούσε πάντα νά εύρη τό 
Ιδανικόν της. Μ ε λίγα λόγια, δεν $ά είχα ησυ
χίαν άφοϋ τό όνειρο τής γυναίκας μου θά εΐχα 
ήταν νά φέρεται σάν τής άλλες*.. eΕνω αυτή πού 
παίρνω, εχει γιά όνειρό της ά π ’» εναντίας νά ζήσβ 
με τιμ ή  καί μέ ύπόληψιν. Γ ι ’ αύτό τήν παίρνω.

W Q PII ΝΤΟΝΝΑΙ

Κάτι, τέλος πάντων
—  “ Εχει ψεύτικα δόντια, ψεύτικα μαλ

λιά...
—  "Οχι, έχει κι’ ένα παιδάχι φυσικό.



6 «ΣφαίΡΑ»

ΤΟ « ΙΪΣΤ ΙΜ Μ  ΤϋΥ ΑΡΜΕΝΗ
■ rn o  L I D

(Συ νέχει ε<« τοϋ προηγουμένου)
—  Δόοε καί άλλο εΐπεν ή Έλμάζ.
Ή  Γκιουζέλ έδωκε καί δβύιεοον κύπελ- 

λον, κατόπιν δέ έν6S ποτηριού ΰδατο; αί ώ- 
χραί παρειαί τοϋ ‘Αρμενίου έλαβον έκ νέου 
τό ζωηρόν νων χρώμα καί οί όφθαλμοί άνέ- 
λαμψαν.

—  Γνωρίζεις λοιπόν ού τό μυστικόν τής έ- 
παύλεως ; ήρώτησεν ή Γκιουζέλ.

—  Ναί, χανούμ.
—  Τ ί  είνε λοιπόν ; τί εΐνε τί τρύπα 

εΐνε αύεή; λέγε λέγε !... άνέκραξεν άνυπο- 
μόνως ή ξανθή όδαλίσκη. Πώς εύ^έθης έκεϊ 
μέοα  ;..

Ό  Τιγράν παρετήρησε περι εαυτόν μετά 
φόβου.

—  Εΐμεθα εις ασφάλειαν ; ήρώτησε.
—  Ναί, ανέκραξαν καί αί τρεϊ; όμοφόνως.
—  Κήιιοος ό Άβδουλάχ.^.
—  Πώς, γνωρίζεις σύ καί τόν Άβόουλάχ ; 

ήρώττ.σεν ή .Εμινέ.
^ Ό χ ι · ήιΐην έκεϊ καί ηκουσα τά ηάντα. 

Καί διαν ηκουσα' να γελαιε, έσκέφθηκα νά 
παρουσιασθώ, διότι μοΰ φανήκατε άπό τά 
γέλοια σας πολύ άγαθαί γυναίκες.

—  Ναί, εΐμεθα άγαθαί, εΐ.-TBV ή ‘Εμινέ. Ε ι- 
μεβα δυστυχείς καί δμως γελούμεν.

—  Αύτό μ" έκαμε νά παρουσιασθώ.
—  θέλεις νά σέ ξε> Ουμβώσω ; ήρώιησεν 

ή Γκιουζέλ
— Ό χ ι ,  δχι ! έκαμεν ό Τιγράν. Δέν έχο- 

μεν καιρόν πρέπει νά είμιη πάν οτε έτοιμη 
νά περάσω είς τήν κρύπτην, έάν παρουαια- 
σθή κανείς.

—  Αλλά ποία είσαι λοιμόν ; άπΛ πού έρ
χεσαι ; ποϋ όΰηγεί αύιή ή τρύπα ; ήρώτησεν 
ή Γχιουι,έλ.

—  Είς τόν θάνατον χανούμ, εΐπεν ό  Τ ι -  
γράν μετά at αθέρας φωνής.

Α ί τ ρ ε ις  ό δ α λ ίσ κ α ι  ιίς τ ή ν  ά π ά ν τ η σ ιν  τ ο ύ 
την, m u -έ σ τ η σ α ν  ώχραί έ κ  τ ο ΰ  τ ρ ό μ ο υ .

’Εν τούτοις ή Γκιουζέλ, ψυχραιμότερα τών 
άλλων έ\υβε τήν χβϊρα τοΐ Τιγράν και τήν 
έσφιξε συμπαθώς μεταξύ τών ίδικών της.

-  Μήπως κίνδυνε υομεν έδώ ; ήρώτησε,
—  "Οχι, έφ’ όσον φυλάττετε μυστικόν δτι 

υπάρχει έόώ αύτή ή κρύπτη.
—  ‘Αμάν Γιαραμπήμ ! έκαμεν ή Έλμάζ. 

Καί τέλος πάντων είπέ μας, ποϋ όδηγεϊ αύ
τή κρύπτη ;

Ό  Τιγράν παρετήρησεν έκ νέου γύρωθεν 
καί διά φωνής χαμηλής καί μόλις άκουομένης 
έψιθύρισε*

—  Είς τό χαρέμι τοϋ Σεραγιοδ.
—  "ϋ| έκαμαν καί αί τρεϊς όδαλίσκαι άνα- 

πηδήσ >βαι i *  τοϋ διβανίου.
—  Ναί, ναί, εϊς τό χαρέμι τοΰ Σουλτά

νου. TUv είχεν ανοίξει κρυφά ό Μπεσίμπεης 
καί ή Σουλτάνα Τζεμιλέ είς τόν καιρόν τοΰ 
•Αζίζ.

—  Καί διατί; ήρώτησεν ή Έλμά ζ.
—  Διότι ή ΐζεμίλέ άγαποϋσε τδν Μπεσιμ 

κοί έπερνοΰσαν καί οΐ δυο, έκείνη άπό τό 
χορέμι καί αύτός άπό τήν θύραν αυτήν, καί 
ουνηνιώντο τάς νύκτας.

—  Τ ί  εύτυχισμένη γυναίκα! είπε μετά στε
ναγμού ή Έμινέ.

Καί ού ποία είσαι καί πώς έπερασες 
άπό τό Σεράγι έδώ ; ήρώιησεν ή Γκιουζέλ

Ό  Τιγράν εθεώρησε πλέον άπόφευκτον νά 
πλάση μίον ιστορίαν διά νά κερδίση τήν 
συμπάθειαν τών τριών γυναικών,

Έστέναξε βαθέως. συνέπλεξε ιάς χεϊράς 
καί άπήντησε περιλύπως·

—  Έκώ  είμαι ή Ζεϊνέπ, ή θαλαμηπόλος 
τής Σουλτάνας Χαίδίν.

—  Καί διατί έφυγες λοιπόν ;
—  "Αχ! άδβλφέ μου!.. μέγα δυστύχημα!... 

Ή  Σουλτάνα μου αύτήν τήν νύκτα έχάθη.
—  Έχάθη ή Σουλτάνα '. άνέκραξαν καί αί 

τρεϊς.
—  Ναί, τήν ίφόνευσε ό Αύθέντης.
—  Ό  Αύθέντης έφόνευρε τήν γυναϊκά του.
— Ν«Ί, χανούμ...
—  Καί δ ια τί;
—  Διότι τόν ήπάτησε μέ ένα Άρμένην.

_ Α ί τρεϊς όδαλίσκαι παρετήρησαν άλλήλας 
«ό; μηδέν έννοοϋσαι.

'Ο  Τιγράν έμειδίασε.
—  Σάς φαίνεται παράξενον αύτό ; ήρώ

τησεν.
—  ’Αλλά ναί... ένας Άρμέν^ς είς τό Γ ιλ - 

σιζ Κιόσκ
(Ακολουθεί)

Ε Υ Θ Υ ΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Τ Ο  Π Α ΡΑ Μ Υ Θ Ι Τ Ο Υ  Μ Π Α Ί Α Ν Τ Ι

Ό  ποιητής Ίμ ά μ  είπε' είς στό Σουλτάνο 
Μ πα'ι'λντί : « — ’Ω, γυιε τοϋ Μωάμεθ, πού 
ή ομορφιά σου είν» σ* όλο ιόν κόσμο ξακου
σμένη, πού τό στόμα σου εΐνε σάν τοϋ κρο
κόδειλου, καί ή μύτη σου σά μπανάνα, άκου- 
σε τή θαυμαστή ιστορία τοϋ ντερβίση Ντο
λμά Μπαξέ, πού τά νεϋρα του ήταν άπό άτσά- 
λι, ή θέλησίς του άπό σίδερο, ή γροθιά του 
άπό μολύβι καί τό γιαταγάνι του άπό άσήμι. 
Ό  πατέρας του τόν είχε συνηθίσει στή σκλη
ραγωγία. ΜόλΙς έπρόφθασε νά δρέψ^ στόν 
κήπο τής ζωής μερικά άνθη ρητορικής κατά 
τήν άνοιξι τής νεότητό; του. Έ π ε ιτα  τόν 
έπιασαν ή ζέστες τοϋ καλοκαιριού, τής όποιες 
δμω; ύπέφερε μέ τή βοήθεια τοΰ ψυχρού 
ύφους πού τόν έχαρακτήριζε Πέρασε άπό τό 
φθινόπωρο μιας γυναίκας στά κρϋα τοΰ χει
μώνα, στά όποϊα άντεϊχβ ένεκα τοϋ θερμού 
χαρακιήρος του. Ό  Ντολμά Μπαξές πέρασε 
μέρες δύσκολος, πολλές φορές δίν είχε οΰιε 
έναν παρά, δέν τόν έμελλε δμως, ήιαν πάντα 
χαρούμενος σάν πλούσιος γιατί είχε καρδιά 
δλο άπό χρυσάφι. Ά π ό  τά μικρά του χρόνια 
έγυμναζόιαν στό ντουφέκι καί μέ θαυμαστή 
εύθυβο/ila έσκότωνε τής μυϊγες σ' άπόσιασι 
δεκαπέντε βημάτων Μιά μέρα τούρθε ή ίδέα 
νά ταξιδέψΒ* Πήρε λοιαόν τό δρόμο κι’ έφτα
σε σέ μιά πολιτεία πού τήνέλεγαν Γιαλαντζί- 
Ντολμά κι* έβασίλευε σ’ αύτήν ό σουλτάνος 
Νιασκεμπάπ. ‘Ο  σουλτάνος είχε δόυ θυγατέ
ρες τήν Έκμέκ καί τήν ΚανΤί-ΐφ, οί όποιες 
θέλησαν νά δοκιμάσουν άν ό ^τολμά Μπα
ξές ήξερε πράγματι νά σκοπεύρ καλά. Αΰιός 
έβαλε τά δυνατά τόυ καί τούς άπέδειξε πώς 
ή;ερε νά βρίσκχ) διάνα σ' όλες τής στάσεις 
καί γι’ αύτό οί δυό σουλτανοποΰλες τόν άγά- 
πησαν καί γινήκαν γυναίκες του.»

Τότε ό σουλτάνος Μπαϊλντί εϊπε στόν 
ποιητή Ίμ ά μ  :

—  ’ Ω ποιητή τοΰ 'Αλλάχ, τό διήγημά σου 
μ* άνοιξε τήν δρεςι, πάμε νά φάμε.

Καί μόλις έφαγαν, α> τοΰ θαύματος ! ήπιαν 
τόν καφέ τους. ο  ν α ς τ ρ α δ ιν .

Τ Α  ΡΟ Δ Α Κ ΙΝ Α  Τ Ο Υ  Π Α Π Α
Ό  Πίπης κι’ ό Τοιός όυό μικρά διαβολά

κια βουληθήκανε νά φάνε τά ροδάκινα τοϋ 
παπά τοϋ χωριοΰ των. Μα έλα πού ό παπάς 
δέν κούναγε πύδι άπ* τή ροδακινιά μέρα κοί 
νύχτα. Τ ί νά κάνουμε λέει ό Τοτός τοϋ Π ί- 
πη, πρέπει νά φάμε τά ροδάκινα, γιατί ό πα 
πας τώχο πάρει έπάνω του. Κι* έπειτα άπό 
πολλή σκέφη τά δυό διαβολάκια έστρωσαντό 
σχέδιό των. Μόλις έκτύπηοεν ένδεκα τή νύχ
τα, καί ό παπάς είχε πάρει τόν πρώτον ύπ
νο κάτω άπό τή ροδακινιά, νά σου δ Τοτός 
μ’ ένα σενδόνι διπλωμένος καί μ’ ένα σκαν- 
δαλέιο στό χέρι γεμάτο φωτιά κι* ανεβαίνει 
σιγά, θάν γάτος στή ροδακινιά ό όέ Πίπης 
διπλωμένος κι* αύιός μ’ eva σενόόνι πλησιά
ζει τόν κοιμισμένο παπά. Ό  θόρυβος έξυπνη 
σε τόν παπά. Χωρίς νά χάση καιρό αρπάζει 
τόν ΙΙίπη άπό τό πόδι. Μά ό Πίπης άτάρα- 
ραχος φωνάζει στόν Το(ό .

—  Γαβριήλ I ώ Γαβριήλ !
—  Τ ϊ  προστάζειτ ώ, Μιχαήλ ;
—  Ό  παπάς τών ροδακίνων άπ’ τοΰς πό 

Οας μέ κρατεί, ρίξον πΰρ έξ ούρανοϋ καί κα- 
τάκαυσον αύτόν !

Καί, ώ τοϋ θαύματος ! τό σκανδολέτον έ- 
κενώθη έπί τοϋ δυστυχούς ίερέως.

Έντρομος δ παπάς λ έ γ ε ι 'Α γ ι ο ι  άγγε
λοι τοΰ Θεοΰ, συγχωρήσατε με φεύγω έγώ 
καί σείς φάτετα δλα τά ροδάκινα. Κι 'αύιός 
μέν τώρα γονατιστός πρό τών εΙκόνων προ
σεύχεται, ό δέ Τοτός καί ό Πίπης μέ γέλοια 
και ησυχία τρώνε τά ροδάκινα.

ΑΟΓΙΑ ΤΗ Σ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑΣ

Β a  Γ Α Τ Α Κ Ι  Β ξΘ

Ν α ί, μικρούλα, float διμορφη, καλοφτιαγμένη, 
έχεις ί ι ιό μάτια πού λάμπονre oar άοτρα, μια  
χρνοή καρδιά, era χαριτωμένο προοοιπάκι κ ι' era 
στοματάκι oar μικροΰ παιόιοΰ. Μά xafte ρόδο 
έχει αγκάθια, δίν υπάρχει τ ίπ ο τε  τέλειο σ ’ αντοτ 
τόν κόσμο κ ι ' εχεις εον era ελάττω μα, τό ελάτ
τωμα.., νά παίζης με ιό  γατάκι αον. Ναί, ναί, 
μέ -ό γατάκι !... Χ θ ες  βράδν σ’ έταάκωαα... οε 
ειγα ποΰ τό έσφιγγε;  ατά χείλι) αον και τό φ ι
λούσες. Μάλιστα, κυρία μον, τό  φιλ.ονοες!  Ε ίσα ι 
κονκλίταα, θησαυρός, μά κάθε ρόδο εχει αγκά
θια... Τανλάχιατο, άγάπη μον, άφοΰ καλά κ ι*  
σώνει πρέπει κάποιον νά φίλης, φίλα μ ’ εμένα 
άλλοιώς φυλάξου γ α τί ταντοτειιά  θ ’ άκοϋς τή  
φωνή μου να σοϋ λέη *κά/)ε ρόδο έχει αγκάθια*, 
ένα τουλάχιστο. Ο ΑΤΤΙΚ

0 !  ΑΘΛΙΟΙ Τ Ω Ν  ΑΘΗΝΩΝ j
Υ Π Ο  in. ΚΟΝΔΥΔΑΚΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Καί τώρα ή Δέσπω ήιθάνετο δλον της τό 

σώιια ώς δ.αμελισμένον.ΕΙχε πέσυ,είχελακτι 
σθή, είχε ποδοπαιηθηθϋ, έν τβ ζάλχι έκείν|), 
είς τόν στρόβιλον τής όποίας είχε παρασυρ- 
θΰ ώ; άλλοφρονοϋσα. Τό φόρεμά της ήιο 
σχισμένον ένεβυμεϊτο δέ δτι προπαθήσασα 
νά σταματήσω τόν κουμπάρον, δστις ετρεχεν 
καταδιώκων μέ τήν ξιφολόγχην γυμνήν τόν 
Παϋλον, έλαβε παρ’ αύτοΰ ράπισμα τό δποϊ 
ον τήν έζάλισε. Ά λ λ ά  παρηγορήθη μετά μ( 
αν στιγαήν καί έγέλασε μάλιστα μέ δακρυσ- 
μένους οφθαλμούς δίαν είδε τόν κλητήρα κι 
έγκρεμοτσακίσθηκε άπό ενα τοίχο πού χάλα 
σε μόλις άν(βηκε πάνω καί σηκώθηκαν στόν 
αέρα τά πόδια του.

Τ ί  κακό ήταν εκείνο. Σοΰ ήρχετο νά κλαϊς 
νά κλαϊς καί νά γελάς. Ό λ η  ή Κολοκυθοΰ 
έμαζεύθη ε*εΐ καί ένόμιζες δ ιι δλοι έκεΐνοι. 
οί άνθρωποι έτρελλάθηκαν διά μιάς.

Ό  κήπος ώμοίαζε με πεδίον μάχης, άπό 
τό όποιον εΤχαν άρθή οί νεκροί δηλαδή αί 
φιάλαι, τά ποτήρια, καί τά λοιπά συντρίμ
ματα. Ή  Μαριώρα παρέλαβεν τόν πίλον τοΰ 
'Αριστοτέλη δαιις είχε μείνει έχεϊ τσαλακω
μένος, άλλ' ή Δέσπω δέν ίύρε τό πηλήκιών 
«ού δικοΰ της καί ήτο πλήρης ανησυχίας, ό
τε ό κάπηλος τής είπεν δτι τό είχε πάρει έ
νας στρατιώτης ό όποιος ή 'ο φαίνεται άπό 
τόν λόχον του. Έξήγει όέ ου :ος άπλούστατα 
τόν άδικαιολόγητον τοϋτον καυγάς είχαν μα
λώσει γιά νά βαρέσουν κανόνι. Καί έμουρ- 
μούριζε, τούς άτίμους τού; κουτσαβάκηδες 
θάπερνάν κι’ άλλη φορά τα μοΰτρα των άπό 
κεΐ. "Αν ήοαν αύτοί κούτσαβοι, ήτον κι’ αν- 
τός παιδί ιή ; μπάτσικας καί θά ταΰβρισκαν 
Δέν έ(ρ<ηγε φασόλια αύτός.

Είχον ύ,τάγει μέ δύο άμάξας, άλλά τώρα 
αί γυναίκα άνεχώρησαν μεταβαίνουσαι εις 
τήν πόλιν πεζή.

Ό  ήλιος δνων έρρίΓτε μεταξύ τών όένδρων 
δέσμας ξανθοϋ φωτός καί έπί τή; χθααυλής 
έκείνης καί συνόένδρου έξοχής έξετείνειο ή 
μελαγχολική τής εσπέρας γαλήνη. ‘Από τούς 
«[ράκτας δέ προέκυπτον πρόσωπα φαιδράγυ- 
ναικών αϊιι ες είχον διημερεύσει είς τούςχή- 
πους τ ·ν .  Πόσον εύτυχεϊς έφαίνοντο αί γυ 
ναίκες έκεΐναι καί πόσον γαλήνιον βίον έ
φαίνοντο ότι έζων. Σιγά σιγά ή μελαγχολία 
ήρχιζε νά περισφίγγχι τός καρδίας τών δύο 
νεαρών γυναικών οΐτινες έσύροντο έπιπόνως 
καί σιωπηλαί είς ιήν κονιορτώδη λεωφόρον 
παραμερίζουσαι έκ διαλειμμάτων, διά νά ά- 
φίνωοι δίοδον είς τά κόρρα τά όποϊα διήρ- 
χοντο φορτωμένα μέ κοφίνια λ«χά\ων καί δ- 
πωρικών κοί όδηγούμενα ύπό ήλιχαών παλ- 
ληκαράδω-, δτε μέν άδόντων δτβ δέ βλασφη- 
μούντα τόν όυστροποΰντα ίππον.

—  Δόοε μου το μένα νά τό βαστώ' έσύ δέν  
μπορείς κουμπάρα, είπεν ή Δέσπω προτείνον 
σα τούς βραχίονας δ ιά  νΟ λάββ τό παιδίον 
άπό τήν άγκάλην τής μητρός του.

Πράγμανι ή ψαριώρα έφαίνετο έξηντλημέ- 
τη έχ τών σνγχινήσεων τής ήμέρας. ‘Από 
τοϋ τοκετοΰ της άλλως τε δέν ιίχε συνέλθει 
έντελώς άκόμη. Ά λ λ ’ δμως δέν έδωχε τόπαιι 
δίον τό όποϊον περιέστρεφε τού, μεγάλους 
άθώους οφθαλμούς του ώ; εκπληττόμενο* 
έν μέπρ τοΰ άγνώστου εκείνου μέρους.

—  Άφησε άκό^η λιγάκι κ ι’ έπειτα άπήν 
τησεν. Δέν «κουράστηκα. ‘Αλλά μήπως καί ow 
δέν είσαι κουρασμένη ;

—  Ά  μπά τό μαΰρο πεταί δέν έχει φόβο. 
εΐπεν ή Δέσπω προσπαθούσα νά μειδιάση.

*Η Τασοΰλα επτερνίσθη επανειλημμένα»;.
—  Χριστός 1 έπ:φώνησεν ή Μαριώρα κί- 

πτουβα πρός αύτό μέ άνήουχον στοργήν. Θ4 
μοΰ κρύωιε τό καμάρι μου.

Ά λ λ ό  μετ’ όλίγον ήσθάνθη δτι δέν ήδύ 
νατο πλέον νά προχωρήοο καί έσταμάτησε λν· 
ποψυχοϋσα. Ή  Δέσπω έλαβε τό νήπιον χα. 
άφοϋ τοϋ έδωκε δύο τρία φιλήματα έξηκο-- 
λούθησαν τήν έπίμονον πορείαν των, άπαύ- 
στως άναλογιζόμεναι τ ίν  Τέλην καί τόν Π «5  
λον. Μήπως τούς είχαν πάει φυλακή ; Ή  
μήπως τούς είχον μεταφέρει είς τό νοσοκο- 
μεϊον ; Φόνος βεβαίως δεν είχε γίνει διότι 
άν συνέβαινε τοιοϋτον δυατήχημα, θά τό 3- 
μάνθανον. Ά λ λ ' οί πρώτοι φόβοι ήρχοονδιά 
νά ποραλύοοιι τά γόνατά των. Τ ί  άτυχία ποο 
τήν είχαν. Καί τώρα άφοϋ οί άνδρες έμά λ«- 
σαν θα ή ογκάζοντο κ λι αύτές νά μή μι- 
μιλοϋν.

(Ακολουθεί)
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(50 λεπτά ή λέξις)
Οποια πον ΐϊ οάν έμενα μην άρνηΰή 

Λυ / λόγια. Γράψατε Μ ίμην Λα/ον, Μαρ- 
αότιουλον ’Αττικής.

—  Δνο Αγαπημένες φ’.λ ’ς ζητονν άλ 
ίηλογραφίαν με νέους πανταχό&εν. Ίβ ό ν - 
νη Παπαδάχη καί " Ελλη Παπαδοπον- 
ίο ν  p. r. Έ νταϋΰα.

—  ’Ανταλλάσσω ί  πιστολάς με κορίτσια 
' Λ&ηνών * ’Ορφεύς* p. r. Έ νταΰΰα

—  Μαργκώ. Ευχαριστώ  γιά τά καλά 
αον λόγια. Γ ια τί γλυκειά μον φίλη Τίαες 
διαβεβαιώσεις; "Οταν ή καρδιές ραγί
ζουν νπάρχει άραγε τόπος γιά αμφιβο
λία ; Ε ίμ α ι πιά καλά' σοϋ χαρίζω τονς 
λογισμούς καϊ τη  δύναμη μον. 'Ημερο - 
λόγιον συμφωνώ. Γράψε όοάκις ενκολν- 
νεσαι' γραφείο γράψε’ υπό&εσις Υ . Σ .  
ίτελείωσε ίξετάσεις προσπαθήσω Δεκέμ- 
βρι.ν άηόλνσις Αγνωστον πότε. Τ.ικιτος.

—  ’Αλληλογραφώ με πολν ευγενικές 
Ίπάρξεις. Σώ της Χριστοφόρον ρ. τ.
' Ενχαϋθα.

—  Νέος ίκ τον ίςωτερικού ζη τε ί αχέ 
οε-ις με δεσποινίδας ή καί νεαράς χήρας 
20 —25 έτών. Σκοπός φιλία. Γράψατε : 
Προμηθευς Λ ■ οκαρης. p. r. Πειραιά.

—  Ανο ευγενικές φίλες ζητονν άλλη
λογραφίαν μέ νέους πανταχό&εν. Μίνα 
Βασιλείου Αιλίκα Βάση p. r. ’Αθήναι.

—  ’Ανθονλα Σάγ. ’Αλεξάνδρεια. 'Η  
μεγάλη σιωπή μέ εβαλε σέ ανησυχία γρ <- 
ψε μον μέαιρ «Σ φ α  ρας» . Σάς χαιρετώ 
Βάαος ’Αϋφαντής.

— Ν έο ί αρχιλογιστής ζητεί τήν φιλίαν 
Κυρίας ij δεσποινίδος υποσχόμενος νά 
τής Ικμάθη τελείως τήν λογιστικήν διπλο
γραφίαν καϊ τα λοιπά συναφή. Κ . Α. Λ. 
p. r. ’Ενταύθα

—  01 κινηματογράφοι αρχίζουν προ
σεχώς. " Οποια ώμορφη άγαπα τον κι- 
νημοτο/ράφον και είναι άπολνχως ίλευ- 
θέρα γιά νά πηγαίνωμεν συντροφιά μαζυ 
άς γράψ}] Ε. ΤΙ. Λονκάτον p. r. 'Ε ν 
ταύθα.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗ Σ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Αρ. Βονλγαράκην. Δέν {ι.-ιά̂ χει τό 
#ιβαον ποΰ θέί.ετε. Γ. Φουακαριώτην-
Τβ ψευδώνυμόν σος ΙλήφΟη ύπ’ δψιν 
μ,ας. Έά ν δέν οας άπήντησε ώς τώρα ό 
κ. Νοομάντη; σημαίνει oti δέν έλήφθη 
ή έπισιολή σας. Σ· Χριστοφόρον. Τό 
Ιργον σας «’Αγοίπη Παραδεισένια» είναι 
πολύ μεγάλο γιά τή «Σφαίρα»- Μ αρ- 
Φρέρη. Θά στείλτε τό άντίτιμον και 
θά οας άπαντήίτχ) είς δτι τόν ερωτήσετε. 
Σουδανέζα. Δέν έλήφθη ή επιοτολή 
.τοΰ γράφετρ.

0 ΒΠΛΕΜ ΝΟ «11 Μ «ΤΘΙΑΕΣ ΠΑΣ
ΕΠ ΙΙΤΟ ΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ « Σ »> ’.ΡΑΝ»

Ά ξιό ιιμ ε  Κύριε Διευθύντα 
ΕΙς το προχθεσινόν φύλλον τής «Σφαί

ρας» ή επιστολογράφο; σας Mine Ni- 
touse μάς άπέδειξεν oti καί εις τήν 
Ελλάδα εχομεν ωραίους ανδρας.

Δέν μάς είπεν δμως κ. Διευθυντά 
διατί αι γυναίκες δ λ - ς σχεδόν ήγάπησαν 
τόν Βαλεντίνο χωρίς πολλές μάλιστα νά 
βν γνωρίζουν καλώς. Δέν θέλομεν βε

βαίως νά μάς τό ειπή, τό γνωριζομεν.
Θέλομεν δμως κάτι άλλο νά μά; 

είπή, ή μάλλον ό'χι νά μάς είπή, αλλά 
νά μάς υπόδειξη.

Νά μάς υπόδειξη τβν ώραϊον Νέον 
Α. Σ . πού καθώς μάς λέγει είναι χιλίας 
φοράς (!) ώραιόιερι ς τοΰ Βαλεντίνο.

ΙΙοίος »ίναι λοιπόν αύτός 6 Α. Σ. 
τόν όποιον τόσον πολύ άγαποΰν(;) αί 
Άτθίδεςμας; Διατί δέν μάς τβν φα
νερώνει ;

'Υπάρχει άλήθαα ένας τέτοιος νέος 
είς τάς ’Αθήνας; Κρίμα νά μην τόν 
ξέρουμε.

Θά ήτον δμως πολύ άστείον νά ύπής»χε 
ενας τέτοιος νέος στήν ’Αθήνα καί νά 
μήν τόν ξεύοουμε.

Δέν φαντάζεται ή Mine Nitouse δτι 
άν υπήρχε είς τος Αθήνα*: ενας τοιαΰ 
της φύσεως νέος, καθώς μάς τόν παρου
σιάζει χιλίας φορ:ς ώραιότερον τοΰ Βα 
λεντίνο, θά είχαμε καθημερινός αυτοκτο
νίας πρός χάριν του ;

’Αλλά δχι μόνον βύιό, διότι αί ’Αθή· 
ναι εΐναι πόλις ποΰ τό παρά μικρότερον 
γεγονός πέρνει διαστάσεις μεσαιωνικού 
χρονικοί?, πώς εΐναι δυνατόν λοιπόν, διά 
τόν Νεον αύτόν νά μήν άχουσθή τίποτε ;

Καί περαίνουσα ή Mine Nitouse 
μάς λέγει διι άπατά τόν σύζυγόν της 
πρός χάριν του. Θαυμάσια, χαί εϊς 
άνώτερα.

Κρίμα δμ̂ ος ποΰ δέν τόν γνωρίζουν 
τβν νέον αύτον δλες αί Άτθίδες μας δια 
νά κάμουν τό ίδιον. ΙΙοίος ήξεύρει δ 
μως, ίσως ή καλή κυρία μάς τβν φα- 
νερώση. Μετ’ εξαίρετου τιμής

Π. Ε Μ.

Ά ξ  Κύριε Δνευθ·υντά,
Τί άχοΰιε, άλήθεια ! Φαντάζομαι πώς 

πιό μεγάλη ξετσιπωσιά άπό τής Madame 
Nitous δέν θά συναντήσατε ! Λατρεύει 
λέγει ενα 19 ετών Νάρκισσο χαί άπατά 
γι’ αύτόν τόν άνδρα της ! Εΐνε τρομερά 
ειλικρινής. Ό  κύριος Α. Σ. μπορεί νά 
εναβρίνεται γιά τόν Δόν Ζουανισμό του. 
Δικαίωμά του ! κι * έγώ στή θέσι του to 
ίδιο θάκανα.

’Αλλά αύτή ; τί ήθελε νά μάς απόδειξη 
δηλαδή ; θέλει νά μάς κάνη τήν εχκεν

ιρική. Τήν λυπάμαι ! Λεν εΐνε άπίθανον 
νά δώ τυχ άως καμμιά μέρα τόν Α. Σ . 
κι’ έγώ καί νάτόν θαυμάσω, άλλά δταν 
κανείς β \έπει μιά τελειότητα πρέπει άμί- 
σως νά πιιράζεται ; Είμαι πολύ πιβ μι
κρή άπό τήν Madame Nitous καί ούτε 
πανδρεμμένη, επομένως μοΰ επιτρέπεται 
χαί κάτι παραπάνω νο σχεφθώ. Άλλά 
ποτέ δέν παντρεύομαι. "Οχι γιατί είμαι 
Παναγία. Είμαι ζωηρό χορίισι, χωρίςνά 
είμαι Madame Nitous Μπορεί κάλλιστα 
να θαυμάση κανείς μιά φύσι καλλιτεχνι
κή δπως δ Βαλεντίνο, μπορεί μιά τβλεια 
δμ,ορφιάνά ταν άπορροφήση, χωρίς νά ό- 
νειρευθή καθόλου τήν κρεββατοκάμαρά 
των. Τί ά-υχής άλήθεια δ σύζυγος τής 
Madame Nitons:

Κι’ επειτα πώς ξετρελλαίνονται δ- 
λες γιά τόν Βαλεντίνο ; μάλιστα, παίζει 
(επαιζε) ώραία, ήταν καλλιτέχνης στή 
δουλειά του άλλά καί γιά νά τόν λατρεύη 
κανείς σάν είδωλο είνε πολύ ! Εΐναι 
κατι γυναικείο τρομερά πονηρό. Κ ι’ ύ
στερα σοϋ λέγουν (δηλ. στούς νέους) μά 
πού νά πανδρευθοΓ ν οί χακόμοιροι ; τί 
νά γίνουν έντό; ολίγου κερασφόρα : Είνε 
κρίμα οί άνθρωποι. Μήν πανδρεύεσθε 
κύριοι! προς Θεοΰ ! ζήστε ελεύθεροι 
γλεντήστε δσο μπορείτε μ ’ αύτές τή;παν-
δρεμμένες καί στο τέλος.........................
Ποδοπατήστε ιη ς !

Τέτοιες γυ»αΐκες τέτοια θέλουν !
Άκοΰς έχεί ! «άπατώ τόν άνδρα μου 

γιατί δέν εΐνε οάν τόν Α. Σ.
Συγχαρητήρια άλλά πώς κανείς

νά πιάση ιό χέρι οας ; θά λερωθή I
Πιθανόν νά μέ σχολιάσουν οί πανδρεμ 

μένες καί νά μέ πιάσουν εχθρά ίων. Λυ
πούμαι γι’ αύτό, γιατί ήθελα νά φυλάξω 
τόν εαυτό μου γιά καλύτερο έχθρο, Ά ς  
εΐναι ! "Εγινε ! Μετά πάσης τιμής

Rennette
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Σινδονόηανα, Τραηεζομάνδήλα, 
Νανσούκ, Περκάλια, Βατίστες, 
Κουβέρτες, κ. λ. η. κ. Α. η. 

■Χααέδες Δραχ. 9 .S S O  —  Ι Ο  
ϊ ι ν δ ό ν ι *  μόνον μέ β »  δραχμ-

Ν Τ Ο Λ Ο Ρ Ε Σ . Ό  νέος διά τόν όποιον 
μέ ερωιάτε σάς εγένετο πρόξενος απο
γοητεύσεων. Άποσνρατε άπ’ αύτβν τό 
βλέμμα σας, ρίψατέ το κάπου άλλοΰ. 
Προτιμήσατε νά φύγετε. Χρήματα θά 
λάβητε εντός ολίγου. Δέν διαβλέπω πολύ 
σύντομον τήν ελευσιν τής άδελφής σας.

Σ Ω Τ Η Σ  Μ. X . Χαρακτήρ άχέραιος, 
ίύ ί)ύ ;, άγαθός, καί καλός άπό πάσης ά- 
πόψεως. Μίαν νέαν τήν οποίαν έγνωρί- 
•ατε τώρα τελβυταία ίσως γίνη σύζυγός 
•ας. Τέκνα θ ’ άποκτήσετε τρία· Ταξεί- 
ίιον προβλέπω δτι θά χάμετε πολύ σύν
τομα, διότι θά επιτύχετε είς τάς εξετά- 
βεις βας. ’Επάγγελμα φύσεως μηχανικής.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

Ε Β Ε Β Α ΙΩ Θ Η  Π Λ Ε0Γ1 Β ρ ί Σ Η ίβ Ω Χ
Υ Π Ο  Τ Ο Ν  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ω Ν  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Α Υ Τ Ι Κ Ω Ν

"Οτι οί τελειότεροι Κ Η Λ Ε Π ΙΔ ΕΣ Μ Ο Ι
Νεφ{επίίεομοι, όρθοπεόιχοί έπΙόιομοι. Ζώναι πανιός cidouc κοιλεπίδεσμοι, άνα- 

ζωστίιρες, είνε τοΰ έπί τϊις όδοΰ ΑΙόλου 30 (πλτισίον πλατείας Δημοπραττιρίοο) 
έργοστασίοο

ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΣΙΓΑ Λ Α
Προμτ.θευτοΰ άμφοτέρων ιών υπουργείων, Σιδηροδρόμων τοο Κράτους, νοσοκομείων καί 
κλινικών. Τιμηθένιτς διό μεγάλης ηλοκός τιμής καί χρυσού βραβείου μετά σχετικού δι
πλώματος ιίς τήν Διεθνή τοΰ Μιλάνου έΐιθεσιν τόν Μάρτιον τοϋ 1926 καί χρυσής δάφνης 
μετά χρυοοΰ βροβείοο >οί οχετικοΰ διτλάματος είς τήν Διεθνή έκθεσιν τών Παρισίβν 
τόν Απρίλιον τοΰ 1926.

Έγκριθέντεε μ»το!ύ δλων τών έν Έλλάδι έργοοτασΓων χατά τονς διαγωνιομονς μψ&ν 
Φεβρβιαρίου 11)16, Μ άρτιον 1921, Νοεμβρίου 1923 καί ’Οκτώβριον 1925 ώς εκπληροϋντες 
δλους τοΰς επιστημονικούς καί τεχνικούς όρους. Σ χετικ ο ί οδηγοί μετρήσεων ανωτέρω ίΙδΛν ώς και 
καλτσών ελαστικών όποστέλλονται δωρεάν το ΐς χ. κ. Φαρμαχοχοιοις, Ία ιρ Ο Ϊζ , Μαίαις.

Ζητήσατε τοιούτους, άποραιτήτοος διά πάντα έπιστήμονα, τό πρώτον 
έκτυπωθέντας ΰπό ‘Ελληνικοβ έργοσταβίου.



ΟΙ ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΟ Υ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 'ΤΡΕΙΣ

(Χυνέχβια έ» τοΰ προηγουμένου)
Χατζηαβάτης.— Βρε όχι βήματα τρομάρα 

νά σονρθρ προ-τε-ρή-μ-τα.
Καραγκιόζης. — Γιά πές μον βρέ παιδί μου 

ποιά εΐνε αύτά τά προτερήματα.
Χατζτηαβάτπί Έν πρώτοις, Καραγκιόζη, 

πρέπει ναηαι καθαρός οτά χέρια.
Καραγκιόζης. —  

Ό β ο  γι' αύτό Χα- 
.τζατζάρη, κάθε μέ 
«α  θά τά πλένω μέ 
μοσκοσάπουνο.

Χατζηαβάτης.—  
Βρέ t Δέν μέ κατά
λαβες. Ό χ ι νάναι 
καθαρά άπό βρώ
μια νά μή κλέβης
8VV0W .

Καραγκιόζης. — 
"Α  ! Χατζατζάρη 
Έγώ είμαι τίμιος 
λωποδύτης. Αίγα 
πάντοτε κλέβω.Πολ 
λά δέν τ* Αφίνα 
είμαι τέλειος δακτυ 
λογράφος.

Χατζηαβάτης. — 
Δεύτερο πρέπει νά 
ξεΰρχις άηόγλώοες.

Καραγκιόζης. —  
Γλώσσες ; Είμαιτέ-

λειος γλωσσομαθής
Χατζηαβάτης.— Καί τί γλώσσες ξεόρεις ;
Καραγκιόζης.— Γουρουνίσιες, μουλαρίσιες 

γαϊδσυρίσιες, παπαγαλί·ιες, οήρακοταγκίσιες 
σκυλίσιες. "Απ’ όλβς τής γλώσσες τών δυπό- 
βων και τετραπόδων.

Χατζηαβάτης.—Ρέ παιδί μου δέν ·σϋ εΐ- 
πα τέτοιες γλώσσες. Έ γώ  σοϋ λέω άν ξεύ- 
ρης Γαλλικά, ’Αγγλικά, Τονρκιχά, Ρονμα- 
νικά, Γερμανικά. Αυτά εννοώ γλώσσες.

Καραγκιόζης.— Χμ ! "Έχει γονατο .Αμ’ δέ 
ρ* έχεις ακούσει χαϋμένε ; Αντά τά ςίρ·» 
Χατζατζάρη η. η. η. Ά μ ’ τί σπούδαζα τόσον 
καιρό ;

Χατζηαβάτης.—Σέ συγχαίρω, Καραγκιό
ζη μου.

Καραγκιόζης..— Κι’ έγώ σέ συχαίνουμαι, 
Χατζατζάρη.

Χατζηαβάτης.— Γιά μίλησε μον Κπραγκι- 
οζάκη μου ναμμιά γλώσσα θέλω νά σ ’  Ακού
σω πώς μιλφς.

Καραγκιόζης.— Τί θέλεις νά σοδ μιλήσα, 
άφοΰ δέν ξίρεις τί σοϋ γ(νετι>ι.

Χατζηαβάτης.—"Ε, όσο γιά ιιεριχά Γαλλι
κά Καραγκιοίάκη μου ξεύρω. Γιά μίλησέμαν 
Γιά μίλησέ μου.

Καραγκιόζης— Άκου λοιπόν Χατζατζάρη. 
Μ κο« ζοΛρ μοΰ σιχέν. Μπιέν Μονά σαβάν 
μπιέν. Ντέ λέ λά τρι μπιέν Χατζατζάρη.

Χατζηαβάττης —Ό #αΐα ιιαχι'ϊχια μον. Ώ -  
ραϊα Καραγκιοζάκι μου. Καί νά δζς Καρα
γκιόζη μον π · ΰ  έχεις Γαλλική προφορά.

Καραγκιόζης.— Ή  άποφορά μον Χατζα 
τζάρη είναι ’Ελληνική καί όχι Γαλλική. Τήν 
έχω χρόνια.

Χατζηαβάτρς.—Χά ! χά : χά ! Γιά πέςμον 
κι* άλλα.

Καραγκιόζης·— Παρλεβοϋ λε λ« ψρανσέ, 
Βουτιξιεν «πό *ουρνιέν ξεροκομματιέν βαλέν 
ΰπό κατιέν σακχκιέν πηγαινέν χηραφιέν γρα- 
σιδιέν ξαπλωσιέν, μασιέν κοιμησιέν γνρισιέν 
σονδινιέν γροθιέν (κτνπα τόν Χατζηαβάτη) 
φωμοσακονλιέν ντέ λέ λα τ^έ μπιέν Χατζα- 
τζαριέν.

Χατζηαβάτης.— Καραγκιόζη μ ·υ δέν έννό 
ησα τίποτε άπ’ όλα αύτά πον μουπες.

Καραγκιόζης.— Σάμπως κκτάλαβα κι’ εγώ 
ποΰ τά λέω ; Π όσ ·ι κύριοι "καί χνρίες τά 
μιλονν σάν καί μένα. Έχω Ακονση, Χατζα
τζάρη, από νχράν κνρίες νά λένε, Αλεβσνάρ 
γιατί δέν πρόκαναν νά ; ’ Α «·ύ«ονν καλά χαί 
νά τό λένε σάν καί μένα κι’ αΰτές.

Χατζηαβάτης.—Τέλος πάντ·ν. Γιά πβς 
μον καί καμμιά άλλη γλώσσα.

Καραγκιόζης.— Μπόνα σέρα σινιόρο. Κο- 
μιστάτο μπένέ ; Καπίτο ταλιάν· ; Ματζάτο 
γκρέκ πατάτα ; Γιέστη Ρονμανέστη ; Σπίτι 
•ον κλίσ’ ; Ό λ ’ (ά ϊτ  γιές γιβς. Τονρτσα μπι 
λίριμ ; Φάρας φάρας. Τζίμπι μιρ κουμπάρεμ. 
Τσίκο μιρ. Πάντα μίρε. Βέμι γιά τ’ ώριό ;

Χατζηαβάτης.— Ώραϊα Καραγκιόζη μον, 
«ραία . Θαυμάσια, τώρα χρειάζεται κι’ άλλο 
■ροτέρημα.

Καραγκιόζης. — Τί άλλο χρειάζεται Χ α 
τζατζάρη ;

Χατζηαβάνης.— Ξεύρεις γράμματα Καραγ
κιόζη ;

Καραγκιόζης. —■ Γράμματα ; ΤσονβάλΙα 
παιόί μου, τσουβάλια.

Χατζηαβάτης. — Μέχρι ποιά τάξι έχεις 
πάει ;

Καραγκιόζης.—Μέχρι τήν αυλόπορτα.
Χατζηαβάτης. —Ποιά τάξις είνε αύτή, Κ α

ραγκιόζη : Δ ν τήν έχω άκούση ποτέ μου.
Καραγκιόζης· — Είναι αύιή ή τάξη ποΰ 

π ρνάει άπ" ουλές όπ* έξω.
Χατζηαβάτης.— Δηλαδή έχεις πάει στό 

Δημοτικό;
Καραγκιόζης.— Ποιό Δημοτικό παιδί μου. 

Β >λε καί βάλε.
Χοτζηαβάτης. — Δηλαδή έχεις πάει στό 

Σχολαρχείο ;
Καααγκιόζης.— Παραπάνω άκόμη άπό τό 

Σχολαρχείο.
Χατζηαβάτης.— Τό Γυμνάσιο ;
Καραγκιόζης — Παραπάνω καί βάλε.
Χατζηαβάτης.— Σιγά σιγά θό μοΰ πβς 

πώς έχβις πάει καί στό Πανεπιστήμιο.
Καραγκιόζης. — Έγώ μωρέ γρουσούζη; 

Δίν περνούσα τήν ήμέρα πον τό σοβανχίζανε 
καί τοΰφυγε τοΰ μάστορι τό πυλοφόρι μέ τή 
λάσπη καί μοΰ έκαμε τό σμόκιν μου χάλια. 
Γυρίζω τότε ποΰ λέί Χατζατζάρη καί τοΰ 
λέω : Στραβομάρα έχεις μωρέ γρουσούζη 
καί μ’ έκαμες σ’ ούτά τά χάλια : Θυμώνει
Χατζατζάρη μον ό μάστορης κι’ αρπάζει ένα 
τούβλο τίννν καί μοΰ τό σημαδεύει έδώ στό 
κούτελα. ‘Αλλά ιύτυχως έσκυψα καί μέ πήρε 
στήν καμποΰοα μου. Κι’ άπό τότε Χατζα 
τζάρη μον εχει μεγαλώσει πιό πολύ. Ά ν  κ’ 
έπερνε στό κούτελο τό τοίβλο θά έπερνα τό 
δίπλωμα γιά καθηγητής.Άλλά μέ πήρε στήν 
καμπούρα μον κι* έμεινα σ’ αύτή τήν τάξι.

Χατζηαβάτης.—  Λοιπόν Καραγκιόζη μοο, 
άς βουμε αν ξούρΌς καί τ- άλλα. Ά π ό  μάγε- 
ρας ξεύρεις ;

Καραγκιόζης.— Βρέ κλίφταρε γιά δοΰλο 
μέ σύμφωνός ή γιά μάγερα.

Χατζηαβάτης.— Ό χ ι ί Καραγκιοζάκι μου, 
άλλά ρωτάω. Μπορείς νά μαγερέψος ;

Καραγκιόζης.— "Ε ; Χατζατζάρη μου, όσο 
γιά κανένα δύο φαγητά τά καταφέρνω.

Χατζηαβάτης.— Νά βάλης μκόυγάδα ξεύ- 
ρεις ;

Καραγκιόζης.— Βρέ λωπαιδύιαςε γιά ϋπε- 
ριτομάγερα μέ σνμφωνθς ή γιά τή» Άδ^ιάνα  
τήν πλύστρα.

Χατζηαβάτης. -  Βρέ παιδί μου Καραγ
κιόζη, ένα τέτοιο άνθρωπο θέλω έγώ. Ά ν  
μπορή; έλα, είδέ μή βρίσκω άλλον.

Καραγκιόζης ίμονολονων).— Τί μέ νοιά
ζει εμένα- Δέν λέω πώς τά ξέρω όλα κι’ άς 
μή ξέρω τίποτα ; (πρός τόν Χατζηαβάτη). 
3έοα>, Χ&τζαιζάρη.

Χατζηαβάτης.— Νά σιδερώνης ξεύρεις·;
Καραγκιόζης..— Ξέρω.
Χατζηαβάτης.— Νά ζυμώνης ξεύρεις ;
Καραγκιόζης.— Ξέρω.
Χατζηαβάτης,— Ά π ό  καμαριέρης ξεύ- 

0*Κ ;
Καραγκιόζης.—  Ξέρω.
Χατζηαβάτης-— Άπόοοο...
Καραγκιόζης.— Ξέρω, ξέρω.
Χατζηαβάτης— Μά όέν είπα άκόμη τί

ποτα.
Καρααγκιόζης. — Αδιάφορο έγώ ξέρω-
Χατζηαβάτης.— Ά π ό  κηπουρός ξέρεις;
Καραγκιόζης·— Ξέρω ξέρω ποϋ νά σοΰ 

πάρχ) ό διάολος τόν πατέρα. Μέ ζάλισε^.
Χατζηαβάτης·— Νά ψονήζης στήν άγορά 

ξ»α*ις .·
Καραγκιόζης.—  Αύτό Χατζατζαράκι μου 

τό ξέρω άπ’ όλα χαλλντεοα.
Χατζηαβάτης.— Ώραϊα λοιπόν. Νά πάμε 

Καραγκιόζη μου ηοΰ μάς Κ3ριμένη ό Μπέης 
■ίς τό ζαχαροπλαστείο. Κύτταξε. Καραγκιό
ζη μου, μή κάμ^ς χρμμιά χειρονομία στό 
Μπέη, Ιτσι καμμιά σφαλιάρα.

Καραγκιόζης.—  Ά ν  τό φέρει ή κουβέντα 
θό τοΰ τήν δώσω.

Χατζηαβάτης.— Μά νά μή τό φέρει ή 
κονβέντα.

Καραγκιόζης.— “Ε ! τότε βαρώ έσένα. 
Δέν θέλεις καί σύ, βαράω τόν ζαχαροπλάστη.

Χατζηαβάτης.—  Ό τι θέλεις κάμε. ’Εμ
πρός πάμε. (βαδίζοντας ό Καραγκιόζης τρα- 
γουδεϊ).

Πάντα πεινώ, μά σϋ γελάς 
όέν είναι άμαρτία 
νά τνρρανιέται μιά κοιλιά 
άπό τήν άμαρία';

Μή τοϋς πιστεύεις τούς χονδρούς 
πόσο μπορούν νά φάνε 
μον’ ρώτα ’μάς τούς ντστικοΰς 
σχήν πέίνα πώς βαστάμε.

Μή τοϋς πιστεύεις τούς χονδρούς 
μιλοΰν έπιπολαίως.
Τά άντερά μον κώλλησαν 
καί μένω πειναλαΐος,

Ά π ό  τήν πείνα δέν μπορώ 
νά κάνω άπιστία.
Όλους τούς ’λ*ιώ»’ ό έρωτας 
κι* εμένα ή νηστεία.

Π  Ρ  Α  Ξ I Σ  Β '
Σκηνή Α '

Κ Α Ρ Α Γ Κ ΙΟ Ζ Η Σ  Μ ΠΕΗΣ Χ Α Τ Η ΖΑ Β Α Τ Η Σ  
Ζ Α Χ  A  ΡΟ  Π Λ Α Σ Τ Η Σ  Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι

Χατζηαβάτης καί Καραγκιόζης (εισερχό
μενοι στο Ζαχαροπλαστεϊον).

Χατζηαβάτης.— Βρέ πώς νά σέ παρουσιά
σω μ’ αύτά τά χάλια ; Είσαι ξυπόλυτος, α 
ξύριστος.

Μπέης.— (Βλέπων τόν Καραγκιόζην καί 
Χατζηαβάτην).— Ά π ό  δώ κύριοι. Πβσάστε. 
Καθήστε (Μπέης στό Χατζηαβάτη χαμηλό - 
φώνως.) Βρέ παιδί μον Χατζηαβάτη, τί 
μούτρα ποΰ τάχει αύτός; μοιάζει ίδιος σάν 
ούρακοτάγκος

Χατζηαβάτης.— Έφέντη μου, οωπάστε μή 
σάς άκούσΐ]. Είναι αστείος κι’ είναι έπόμε- 
νον νά κάμη καμμιά χειρονομία έπάνω σας.

Μπέης.— Γκαρσόν I
Γκαρσόνι.— Παρών. Διατάξατε κύριε.
Μπέης.— Κέρασε άκό δώ τούς κυρίους.
Γκαρσόνι (στόν Χατζηαβάτη καί Κοραγ- 

κιόζη).— Τί θά πάρουν οί κύριοι ;
Χατζηαβάτης.— ’Βμένα νά μοΰ δώσος ένα 

καταΐφι.
Καραγκιόζης.— Έγώ «παψα νά ηέρνβι άηό 

μιά φορά ποϋ είχα άρπάξη ένα πορτοφόλι. 
Μέ κΰγαν στήν φυλακή κι’ άπό τότε δέν μα- 
ταπέρνω.

Χατζηαβάτης κα) Μπέης (γελούν).
Γκαρσόνι.— Δέν μ’ εννοήσατε κύριε. Τί θά 

πάρετε σάς έρωτώ. Κανένα ποτόν ; ή θά 
φάτέ τίποτε ;

Καραγκιόζης.— Ά  ! άφοΰ είναι έτσι φιά- 
ξε μου μιά άγκουροντόματοαντρακλωσαλλά- 
τα, δώσε μου καί μιά ρέγκα κι’ ένα ψωμί

Γκαρσόνι.— Μά, κύριε δέν είναι ξενοδο
χείο έδώ. Έδώ είναι Ζαχαροπλαστείο.

Καραγκιόζης — Τότε τί γλυκά έχεις :
Γκαρσόνι.— Έχονμε καταίφι,γαλατομπού- ,  

ρεκο καί μπακκαβάδες.
Καραγκιόζης.— Δώσε μου οχτώ μπακλα

βάδες.
Γκαρσόνι.— Άμέσως..
Μπέης.— Λοιπόν, Χατζηαβάτη, δέν αμφι

βάλω, άπ* έκεΐ ό κύριος θά είναι ·  ύπη 
ρέτης.

Χατζηαβάτης. —  Μάλιστα εφέντη μον, 
αύτός είναι.

Μπέης.— Ά  1 χαίρω πολύ παιδί μου.
Καραγκιόζης·.— Κι" εγώ Αφεντικό.
Μπέης.— Δέν μοΰ λές παιδί μου. Παντρε

μένος είσαι ;
Καραγκιόζης. — Ό χ ι Ανύπαντρος, άλλά 

έχω δυό παιδιά.
Μπέης.— Μά χαλά πώς είναι όννατόν νά 

είσαι Ανύπανδρος, Αφοΰ έχει; δυό παιδιά ·
Καραγκιόζης.—Έ , μά Αφεντικό είναι τής 

μόδας τώρα νά δχ|)ς παιδιά χωρίς νά είσαι 
παντρεμένος. Σάμπως είμαι έγώ μονάχα. 
Είναι τόσοι καί τόσοι.

Μπ4ης.— Χά ί χά t χά ! χά ! Τί ώμορφα 
ποΰτά λέει.

Καραγκιόζης.— Γελάει ό χάχας. Νά τοΰ 
όώσω καμμιά γροθιά.

Χατζηαβάτης (Ιδί<ϊ).— Τί διάβολο κάνεις 
βρέ τρομάρα νά σοΰρθη ; Τόν άφέντη πάς 
νά βαρέα^ς ;

Καραγκιόζης.— Μά δέν τόν govsva Χ α 
τζατζάρη τό γέρο τρικυμία, ποΰ γελάει.

Μπέης.— Γελώ παιδί μου γιατί τά λές νό
στιμα.

Καραγκιόζης.— Ά μ ’ Αφεντικό «ίμαι καί 
νόστιμος. Γιά τήν ομορφιά μου τδ λέει όλος 
δ κόσμος.

Γκαρσόνι (προσερχόμενον). —  Τά γλυκά 
σας κύριοι έτοιμα.

Καραγκιόζης (αρπάζει ένα μπακλαβά 
και τδν χώνει μέσα στό στόμα τον).

(Ά κ ο  λονθβϊ)


