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Ο Γρηγόριος τέλος άποφασίσας μεταβαίνει να ρίψη τινα κα

ρύδια, προκρίνει τοϋτο ή να άκούη τά ; ιστορίας τοϋ Κυρ Μανώλη, 

δστις εξαπλωθείς έπί της χλόης πλησίον τοϋ Κυρίου Καλλοφυλη, 

άρχεται να έξετάζη, εκαστον τών διαβαινόντων, καί να τ ω λέγνί 

να ζωγραφίση. σκηνάς τινας κατ' αύτδν αλλόκοτους, καί πρω-* 

τοτύπους. 

Ενώ ό Κυρ Μανώλης έλάλει, ό Γρηγόριος ώς προερρέθη διευθύνε 

θε'ις πρδς τήν καρυδιάν έ'ρριπτεν έπ' αυτής πέτρας. Εις τοϋτβ 

δε τδ άθυρμα ευρισκεν ήδονήν καθότι τ ώ άνεκάλει τα έτη τής 

παιδικής ηλικίας* είχε ρίψει ήδη είκοστδν λίθον, καί συνάξει μόνον 

οκτώ καρύδια, δπερ δέν έμαρτύρει υπέρ τής έπιδεξιότητός του* 

άλλ' ενώ έ'κυψε να λάβη τδ ογδοον καρύδιον, αίφνης εις άνθρωπο; 

κεκασμημένος δια πλακός έκ λευκοσιδήρου, ώπλισμένος διά μεγά

λη; σπάθης, καί φορών πΐλον κερατοειδή, τοϋ όποιου ή αιχμή 

έφθανεν μέχρι τής ρινός του, εφορμά κατ' αύτοϋ, καί τόν άρπά-

ττάζει έκ τοϋ περιλαιμίου, φωνάζων.—À, τέτοιος είσαι ! . . αδιάν

τροπε ! . . τήν Κυριακή ! . . μπροστά σ' δλο τδν κόσμο ! . . Εμπρδς 

•στην φυλακή; Παρισιάνε. 



Χ 4 9 2 )( 

Ó Γρηγόριος προσπαθεί νά δικαιολογηθη* άλλ ó άγροφύλαξ, 
όστις συνήθως την Κυριακών εϊνε εντελώς μεθυσμένος, ουδέν» 
ακούει λόγον. Πολλοί χωρικοί προσέδραμον, καί ουδόλως φείδον
ται των κατά του Γρηγορίου ύβρεων, ή μόνη χαρά των ητο δπως 
τύχωσιν περιστάσεως νά έξυβρίσωσι τους πολίτας* έάν τις τους 
ηχουεν, ήθελεν πιστεύσει, δτι οί Παρισιανοί έρχονται εις τους 
αγρούς έπι σκοπώ νά τους καταστρέψωσι τά πάντα, fx.ii σκεπτό
μενοι αυτοί, τους οποίους, μας παριστάνουσιν ώς δεδομένους εις 
τάς οΐκιακάς άρετάς, ένω ώς έπ'ι τό πλείστον εΐνε φθονεροί, ζ η 
λότυποι, κακολόγοι, πανούργοι καί φιλοκερδείς, τί ηθελον κά
μνει τά εισοδήματα των, εάν οί πολΐται, οΰς χλευάζουσιν ακατα
παύστως, δέν τά ήγόραζον ·, αναμφιβόλως καί οί πολΐται ηθε-
λον εύρεθη εις τήν αυτήν άμηχανίαν, έάν οί κάτοικοι της έξοχης 
δεν έκαλλιέργουν δι' αύτοΰς τους καρποΰς τής γης. Αλλά τί απο
δεικνύει τοΰτο; δτι έχομεν ανάγκην ó είς τοϋ άλλου" δι' αυτά 
πρέπει νά κακολογώμεθα; _ , - , . r 

Είς τάς φωνάς τοϋ Γρηγορίου άκουσθείσας ύπο της έν τη χλόη 
ευρισκομένης συνοδίας άνίσταται ó Κυρ Μανώλη; καί τρέχει έν 
τ ω μέσω τοϋ ομίλου* ζητεί πληροφορίας* δεν άφίνει νά τ ω άπο-
κριθώσι, αλλά μ:<ντεύσας εύκολώτατα περί τίνος πρόκειται, 
βλέπων τον αγροφύλακα κρατούντα έκ τοϋ περιλαιμίου τον Γρη-
ριον.—Τί πάτε νά κάμετε, λέγε ι ; . · . θέλετε νά πάτε στην φνλα-
κή εναν άνθρωπο γιά ενα καρύδι.—Κύριε αυτό εϊνε Τδ βλέπω 
καλά ai εϊνε . . . Αξίζει τδν κόπο νά γίνεται τόσος θόρυβο; ; — 
Οταν ενας.. . — Θέλετε νά σας πληρώσωμεν την ζημίαν. . . Νά, 
πάρε πέντε δραχμαίς καί άφήστέ μας παρακαλώ ήσυχους... 

ό άγροφύλαξ πέτα τάς πέντε δραχμάς, διότι ύπάρχουσι καί 
άλλοι πέριξ αύτοϋ, οί δέ χωρικοί άνακράζουσιν.— Νά τον παμε 
στόν Δήμαρχο ! δλοι αυτοί οί αχρείοι Παρισιάνοι έρχονται έδώ 
γιά νά μας κλέπτουν... νά μας. . . 

Εϊσθε ευτυχείς γιατί οί Παρασιάνοι αυτοί ποϋ τους "βρίίητε 
σας αγοράζουν το γάλα σας καί τούς καρπούς σας.— Kai άν δεν 
τά αγόραζαν θά τά τρώγαμεν. — Kai τότε με τ ί θά άγοράζατδ 
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παπούτσια, φορέματα, κρασί, καί μέ τί θά πληρώνετε τους φό·* 
ρους σας ! 

Οί χωρικοί ουδέν ευρίσκουν νχ άποκριθώσι, άλλά φωνάζουσί 
έκ νέου.—Στδν Δήμαρχο ! Πρέπει νά τούς πάμε στον Δημαρχον; 
6 δέ άγροφύλαξ όστις ηρχ'ισί νά κάμπτηται βλέπων τον Γρηγό-
ριον ετοιμον νά κλαύση θέτει τον πΐλόν του λοξά καί ώθεΐ τδν, 
αίχμάλωτόν του. 

— Λοιπόν, καλά, άς πάμε στον Δήμαρχο, λέγει 6 Κυρ Μα-
νωλης—_Τί εϊνε έρωτα ή Κυρά Μανώλενα, ητις μετέβη έκεϊσε μετά; 
των λοιπών. 

Δεν εινε τ ίποτε . . . θά παμε εις ΒοαίβίνίΙΙβ, στδν Δήμαρχο 
γιά δυώ καρύδια ποϋ ερ'όιψε ό Κύρ Γρηγόρης . . . Κακό εϊνε, άλλά 
δεν πειράζει, θά παρ'.πατήσωμε, καί ημπορεί σάν πάμε στην πόλι 
νά ΐδοϋμε καί τδ πανηγύρι. 

συνοόια όεν ευχαριστείται έκ τοϋ περιπάτου τούτου, άλλά 
πρέπει νά άκολουθήσωσι τον Κύρ Μανώλη, προπορευόμενον μετά 
τοϋ κατηγορουμένου καί των μαρτύρων. Καθ' όδδν ό Κύρ Μανώλης 
προσπαθών νά άποδείξη είς τού; χορικούς, δτι έ'χουσι ά'δικον νά; 
κρατη'βωσιν άνθρωπον δι' έν καρύδι, τοις διηγεΐτο χίλια ανέκδοτα 
αληθέστατα* ό δέ Κύρ Γρηγόριος τω 1 λέγει ταπείνΐ τη φωννί.— Σύ 
είσαι ή αιτία, σύ . . . 

0 Κύρ Μανώλης διαγκωνίσας αύτον ψιθυρίζει.— Σιωπή καί 
χαλάς την ύπόθεσιν, 

• Φθάνουσι τέλος είς την πόλιν, ένθα κατά τά φαινόμενα δέν εϊνε 
καί έκεΐ εορτή, ώς καί είς τδ Βΰΐΐυ\ille. Καθ' όδδν τούς ήκολού-
θίΐσαν τά παιδία τοϋ πολυχνίου, καί ούτω άπετελέσδη μία αρκετά 
χαριεστάτη συνοδία είς $ ό Κύρ Μανώλης εϊχεν ηθος άρχηγοϋ, 
βαδίζων ΰπερυφάνως ώς έπί κεφαλής, πάντοτε δημηγορών* ό 
άγροφύλα; άρχεται νά δείλια, φοβούμενο; μη έλανθάσθη, καί μά
λιστα οί χωρικοί, οΐ-ιινες ορονοϋσιν δτι είς ό όποιος πάντοτε λα«ν 
λεΐ, έπί τέλους θά εχη υπέρ αύτοϋ τδ δίκαιον. 

Φθάσαντες είς την οίκίαν τοϋ Δημάρχου δέν τδν εΰρίσχουσι έκεϊ, 
άλλά μανίάνουσι δτι ητο είς την Δημαρχίαν. 

, <Γθν Δημαρχίαν άνακράζει ό Κύρ Μανώλης, Αλλ ' επειδή 
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ί Κυρά Μανώλενα καί τα τέκνα της ήσαν κατακεκουρασμένοι κά-* 
βηνται έφ' ένας λιθίνου Ορονίου μετά τού Κυρ. Καλοφύλη, State-» 
6έντθς να ζωγρκφνση την είιοδον γαλακτοπωλείου τΐνόίΡ' 

Μετ'ολίγον φθάνουσιν εις την Λημαρχίβν, ένθα «5έν υπάρχει 6 
Δήμαρχος, βεβαιούνται δ'μ«ς παρά τίνος των γειτόνων, δ'τι μετέ
βη ει; το έργαστήριον τον μπάρπα Αντωνίου, ένθα υπάρχει έρίς 
.τις μεταξύ οίνοποτών. 

Ó «γροφύλαξ καί οί χωρικοί θεωρούνται μέ ηθος άμϊίβολον. Ει-
χον τω οντι άπαυδήσει όδοιπορούντες* έβλεπε τις δτι λόγοι τινές 
δίαλλαυτικοί καί τινα ποτήρια οΐνου ήδύναντο τα πάντα νά δια-
λύσωσιν. Αλλ' ό Κύρ Μανώλης μ4*εΓ άκαμπτος* και δέν άκΟ'ύει τον 
Γρηγύριον δστις τον ελκύει έκ των ιματίων, άλ.λ' άνακράζίι. — 
Εμπρός στοϋ μπάρπα Αντώνη.. . Αφού τον συνέλαβαν" πρέπει καί 
νά τον δικάσουν. « io ί»χ jjswif» « t W .«Tj.jjr? 'χ · 

— Μά, λέγει ταπεινή τη φα>ν7ί ό Γρηγόοιος, αφού τώρα εινε 
ίϊλεον ήμεροι.— Αδιάφορο, πάμε στΟύ μπάρπα Αντώνη, ακούς εκεί 
να μας γυρίσουν σ' δλο το κόσμο για ψύ^λ^υ'πίίδηυια, δνι, βμπρός" 
δεν τ άφίνω έγώ ναπεράση έτσι. 

Φθάνουσι ει; τό έργαστήριον τού μπάρπα Αντωνίου, άλλ' ό Δή
μαρχος εΐχεν προ ολίγου εξέλθει Λίδατωθείσης rò; εοιδος, άλλα 
κατά την θεια Αντωνού ό δήμαρχος μετέβη εις τήν Δημαρχίαν, ò'tà 

νά κρίνη τήν μεταξύ τού ìftdtotw ' Μάριου καί Γασχάρο» διαφοραν 
περί θέσεως σημείων διακριτικών εις κτήμα τι ό'περ ί?χον κοινόν. 

—- Τότε άς πάμε στην Δημαρ^ίαν λέγει ό Κύρ Μανώλης. Αλλ 
δ άγροφύλαξ όστις ειχεν έζιν να άναπάόητα*-χαί να είς το 
έργαστήριον τού μπάρπα Αντώνη κάθητκι έμπροσθεν τραπέζης, 
«κάθησαν επίσης καί οί χωρικοί λέγοντες.—Λοιπόν, «ς τον άφή-
οωμεν τώρα να πάη στο καλό τον Κύριον, καλά σήμερον περπα
τήσαμε. Αί'! Κύριε a"fti$faàl)ÌKr- « • V , » " ' » » *.vh iwi/ο·· -.η -' 2 

Ò άγροφύλαξ αποκρίνεται χύνων ένταύτώ οΐνον εις το ποτήριόν 
?Γθυ. — Μάλιστα. 

ό Γρηγόριος γοητευθείς έκ τούτου, ετοιμάζεται να εύχαρις-Λση 
ζάντας, δτε δ Κυρ Μανώλης παρενέβη μεταξύ αυτού καί τού άγρο-
φύλακος, καί λέγει.—Δεν τά νοιώθω έγώ αυτά... δέν πιάνουν tvav 

άνβρωπο và τον γυρίζουν για ψύλλου πήδημα.. . πάμε οτήν'Δη» 

μαρχία. .ytìiQofxTl .CJUX ÙOT xrs.ij coWocÖ -vìOiA" jóvi 'yà ιχτ 
Ακουσας ταύτα ό Γρηγόριος άναν,ράζει μέ θυμόν. 

Α. διάβολε! μα αύτο δεν τρώγεται! Βλέπεις δα πώς αύτη ή 

ανάποδη ύπόθεσις πάγει νά τελείωση και αυτοί οί καλοί άνθρωποι 
δέν μας συνερίζονται για ταϊς άνοησίαις μου, δεν σωπαίνεις, παρ* 
έφύτρωσες καί τού λόγου σου τώρα στδ μέσον καί θέλεις να μέ πας 
στον Δήμ«-ρχο. 

—Μάλιστα, γιατί θέλω να γίνουν τα πράγματα δπως εΐνε της 
τάξης, δέν υποφέρω αύθαιρεσίαις. 

.—. Στο διάβολο μέ ταϊς τάξαις σου καί αύθαιρεσίαις σου. ίί> 
μού είπες καί έπήγχ νά κόψω καρύδια. 

— Καί τί με τούτο ; — Πώς βάζεις τους ανθρώπους να μπερ-
δεύωνται, κ' έπειτα τους άφίνεις καί δέν σέ νιάζει τίποτα. -— 
Βλέπεις καλά πώς δεν σέ άφησα, εΐνε δλο το έναντίς. 

— EÌoat ένας πεισματάρης. 
_ . Καί σύ ένας ανόητος ! 
Η έρις τοσούτον έξάπτεται, ώ^ε καθίς·αται ανάγκη να παρεμ-

βώίΐν δ άγροφύλας καί οί χωρικοί καί να διαχωρίσωσι τους δύω 
φίλους. Τέλος τα πνεύματα καθησυχάζουσι, δ Κυρ Μανώλης καθή-
<τας πλησίον τού άγροφύλ^κος διατάττει, καί φέρουσιν οίνον τδν 
όβοϊον. αύτδς πλτρώνε., ό δέ Γρηγόριο; προσφέρει πλακούντια μέ 
άφθονον βούτυρον. Τέλος τρώγουν, συγκρούουν τα ποτήρια, καί 
οντώς ^γίνονται φίλοι. 

Ενώ δέ ώμίλουν πίνοντες συνάμ», ό Κύρ Μανώλης λέγει εις τούς 
χωρικούς Δέν μού λέτε πού εΐνε τδ πανηγύρι;— Πανηγύρι.. . 
Μά έδ& δεν εΐνε σήμερον πανηγύρι. ·— Τί μού λέτε, δέν εΐνε 
•πανηγύρι οήμερον έδώ, . . . Διάβολε, ήμεϊς ήλθαμε επί τ ' αυτού. . . 
Στην Βανολέτη εΐνε πανηγύρι.— Στην Βανολέτη λοιπόν τότε πάλι 
καλά! θα πάμε νά ΐδο»με τδ πανηγύρι. . . στοχάζομαι πώς δ|ν 
εινε πολύ μακρυά . . . (ακολουθεί). 

• pfö?(-jjq»^uj ί , j s T s ^ i o r i tuóT«o?'x3 }ίβ('ί;;:?ίί·ογ ;. ,^χ-' '· 
-ocfth.uorl*x <?«?«» i-;x7>te ' JA-ASVÄM «¿'31 ò 3τδ ,js 

'XVÌ v«-ovìb)t? iii>"-'.£ijòìi aVJ «dèuev irr 'jii.-.js'vàX i*x ί ώ ί ϊ » 
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α ί τησα 

*Ω ! δεν ήγάπησα ποτέ ! ήσαν γ.Ιυχεΐα πΜνη 

Τά πάθη μου χ οί πόνοι μου, γ.Ιυχν τον νουμου π.ίάσμα... 

Ο "Ερως εις τά στήθη μου χατώχησε μ έψάνη, 

ΠΑήν,.μοί έφάνην. π.Ιήν ze^ror ήσαν τά πάντα φάσμα, 

Ποτέ μου Oer ήγάπησα 1 τους στεναγμούς μου μάτην 

Έζέχυσα, τον έρωτα ματαίως χατηράσθην 

Πάσας ώνόμασα σκ.Ιηράς χαί ήμην εις άπάτην, 

Είς πάσας είπον <ξ σ αγα π ώ s χαι όμως δέν ήράσθηνΐ 

Ποτίσου δεν ?}γάπησας, τα.Ιαίπωρε καρδία [ 

Πυρ δέν ησθάνθης έρωτος ποτέ νά, σέ θερμάνει, 

Και έρωτα, ένόμισας ν,τι στιγμής γ.Ιυχεΐα 

Και μάγος ητο έ'χστασις, δ,τι στιγμής ην π.Ιάνη ϊ 

Αναίσθητος χαί άβαθης άιη-Ιθες ΐν ΐ& μέσω 

Σφοδράς χαι κομπορρήμονος παθών άνεμοζάΛης, 

Π,Ιήν είς τόν στρόβι^ον αυτών άέ* μ άφησες ra πέσω-, 

dir έπαυσες ατάραχος ώς πράτερον νά πάΛΙης* 

Ω.! οΐχτου ίν μειδία(ΐα xal χ.Ιεύης θά εγείρε 

Βεβαίως ή αθώα σου αυτί) ύμο.ίογία! , ,,,.,Λ- νχίνοοΟι 
Αν gj 1ος π.Ιήν χαρά ία μβν· χψ&ςμΜάιών σ οίχζιίρι^^ι"} 

Kai συ έχίΐνον o'ixtugt χαι άΑαζών μειδία. ".. <j&t}Y)' 

Βεβαίως δεν ήγάπησμ. , . θίρμόν,ι . χοχ.ίάζον αίμα 

Α εν έρρευσ είς τά στήθη μου τ' αναίσθητα εισέτι, 

Οϋτί σειρήνος μαγιχόν χαίχόνον ψΛόγας β.Ιέμμα, 

Κατόρθωσε τά νέα μου νά σαγήνευση ετη. 

Α άτρην της «V μ' Ιπρόσμενεν ή μήτηρ των Ερώτων, 

*Ας όργισθή προσβ.Ιέπουσα του στήθους μου τον πάγον, 

*Ας έχπΛαγή πώς έμεινα αναίσθητος χ ύπνώττων 

Εμπρός τών χαΛΛονών αύτής,τών φί.Ιτρων της των μάγων* 

Π.Ιήν , . . αν μειδίαμα ποτέ ροδοβαφών χειΛεων 

Φριχίασιν δέν ίχυσε xaff ö.lov μου τό σώμα, 

*ΑΥ ιίς τό στήθος μου ποτέ δέν συνησθάνθην καΐον 

Νά στί.Μη· βέΛος φ.Ιογερόν χα.Ιής παρθένου όμμα' 

Αν της πραγματιχότητος υ κόσμος οεν παθαίνη 

Της απαθούς καρδίας μου τάς ταχτιχάς κινήσεις, 

ΠΛήν ίΙΜος κόσμος φανταστός τήν θά.Ιπει, την θερμαίνει, 

Kai τους παλμούς της απαντάς ανάστατοι επίσης ! 

Ποσάκις, οτ είς ρεμβασμούς ϊπτατ ό Λογισμός μου, 

Της χύχΛω μου πιζότητος τον χαΛινόν έκπτύων^ 

ΑιέβΛεπον χ έθαύμαζον είς σφαίραν aJJov κόσμου 

Φάσμα ώραΐον, μειδιών, και τω προσεμειδίων ! 

. ι 
Ποσάκις τής άύ.Ιου του μορφής τά θεία χάΛΧη 

θανμάζων, (πεθύμησα νά ήμην δμοιός του, 

Κ' ησθάνθην τήν χαρδίαν μου ταχύτερον νά πάΛΛη, 

Κ' ?)ff<?ar#?/r Mor μου παΧμονς αισθήματος αγνώστου ! 

Τήν θιίαν του αυτήν μορφήν, ήν μόνος ειχον χ.Ιάσει, 

Ποσάκις Ιθεώρησα χ έθαύμασα συγχρόνως, 

. Υ ' ενώπιον της έκθαμβος έν μυστική" ΐκστάσε* 

'Ηοθάνθην οτιμ' ίδαχη ΐον ϊρωτος ό πόνος \ . · 3 
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Ήγάχησα τ àrv.tapxtor πλάσμα τών ρεμβασμών μου. 

Της φαντασίας μου τύ or ώς ηθελον λατρεύων,... 

Ευπρύαδεχτον την προσφοράν νομίζων των παλμών μον 

Kai αμοιβαίως είς αύτοΰ τον έρωτα πιστεύων. 

^Εγεύθην χ εγώ έρωτος, Χ·1ψτ ητο θείος ερως 

Εκείνος, όστις είμαρτο τά στήθη μου να σειση, 

Οστις τον πάγον εμελλεν,—ίσως χαί παραχαίρως —' 

Του στήθους μου ύπο παλμών αγνών το πυρ γα Λύση ! 

Πόσας τών συγχ'νήσεων αυτών μου θα ίγθόνει 

Των εύφλογίστων χαρδ'ών του χάσμυυ τούτου μία J 

βόσας τοιούτου έρωτος α'ι τέρψεις χαί οι πΖνοι 

θά ίθελγον, ώς άγνωστος τοΰ Π.Ιάστου αμβροσία ! 

Κ al ΰμως. . . δίν ήγάχησα, οντ αϋτη αγάπη 

Σποοον θ'αψήση αν σβεσθη ς τοΰ στήθους μου τά βάθ^ 

Τοΰ βίου μου ό πρώην ρους ποσώς δεν μετετράπη, 

Κ' έμεινα, πάλιν άγνοών τοΰ έρωτος τα πάθη. 

Εΐς Τινας ίσως αίνιγμα μυστηριώδες μείνη 

Η στάσις της χορδίας μον, . . . 6 πάγος χαί το πύρ της* 

Πλην μήπως ήν αδύνατος χαί χλύδων χαί γαλήνη ; 

Μήπως είς τους ώχεανονς δεν απαντάται συρτές ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤ. ΒΛΑΧΟΣ. 

Η Μ 1 Υ Η 2 Τ Ι 1 Ί Ή 2 Α Β Υ Δ Ο Υ , 
("Opa φύλλαδιον 13 J. 

λιυιβάνει δοχειον πληρε; αρωμάτων περσικού αταργγιοΚΙ (α) χαί 

ραντίζει οι* τού ευώδους υγρού το μαρμάρινον έδαφος και την 

ποικιλόχρουν όροφήν- σταγόνες τίνες, άς παίζουσα ή νεανις ερρι-

ψεν έπί τών λαμπρών τού Σελίμ φορεμάτων, ματαία υπήρξαν 

•πρόσκλησις. Ούτος ά'φτ,σεν αϋτάς νά ρεύ:ωσι δια τού αναίσθητου, 

ώσεί μαρμάρου, στήθους του. α Και τί ; ακόμη σοβαρός χαί κατη

φής ; — Λεν αρμόζει. Συ είσαι, αγαπητέ μου Σελίμ; Λέγουσα 

ταύτα διακρίνει χ.άνεον περιέχοντα ώριιότερα της Ανατολής άνθη. 

« t a ήγάπα άλλοτε, ϊσως και τόρα προσφερόμενα δια της χει

ρός της Ζου^κας, Οά -ιόν άρέτόυν. » Μόλι; τήν παιδικήν ταύ-

την εκφράζει ιδέαν, και δρέπει τά ρόδ* και είς άνθοδέσμην αυτά 

συμπλέκει1 ή ακόλουθες στιγμή βλέπει τήν Ζουλέϊκαν κλίνουσαν 

τήν Οελκτικήν αυτής κεφαλήν είς τους πό^ας τού Σελίμ. 

« Τό άνθος τούτο φέρει άγγελίαν τού βουλ'ούλ (β) ίνα κατα1-

πραΰνη τήν θλίψιν τού αδελφού μου. Αναγγέλλει οτι διά τον Σελίμ 

θέλει τήν νύκτα ταύτην παρατείνει τό γλυκύτερον αυτού ασμα' 

ναι μεν τά αίματα του είσί μελαγχολικά, άλλα τήν φοράν ταύ

την θέλει ψάλλει αυτά φαιδρότερον έλπίζων ό'τι ο'ι νέοι του τόνοι 

διασκεδάσουσι τους λυπηρούς τού αδελφού μου διαλογισμούς. 

Αλλά τ ί ; καταφρονείς τά πτωχά μου άνθη ; Αχ ! πόσον εΤμαι 

δυστυ/ής ! Διατί μένεις τοσούτον σκυθρωπός ενώπιον μου ; Α 

γνοείς λοιπόν οτι ουδείς είς τόν κόσμον σέ άγαπα δσον έγώ ; Ω 

(α) Αταργγιονλ,τυ ροδόνερον. Τό Περσιχόν είνε τό πο.Ιυ-

τιμώτερον. 

(β) 'II αηδών. Πολλή έγίνετο σνζήτησις ar τό άσμα τοΰ 

ίραστοΰ τούτου του ρόδου ιίνε λυπηζον τ) ψαιδρόν. Αί παρα

τηρήσεις τοΰ Κυρ. Φόξ προεχάλεσαν σοφάς τινας φιλονειχΐας 

περί της γνώμης, ην οι αρχαίοι εϊ.χον περί τούτου. Λεν τολ

μώ >0 iztpipu είχασίαν, χαίτοί λίαν δ'ατεθειμίνος ra συμ-

ρεθέζω σφάλματος, λαΰόπος νποσζήριξιν παρά του Κυρ. 

Φσξ. 
2 
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ποθητέ, ύπερπόθ«τε Σελίμ, ε?πέ με (/.ισεϊς η μέ φοβέρα-. ; Ελθέ,· 

άνάπαυσον τήν κεφαλήν σου έπί του κόλπου μου ! Θέλω τήν κατα

πραΰνει μέ τά φιλήματα μου, αφού ούτε οί λόγοι μου ούτε τά 

αίματα μου ούτε αυτά Της άηδόνος τα κελαδήματα δύνανται vi 

την πραύνωσιν. Γνωρίζω ό'τι ό πατήρ είνε πολλάκις αΰιτ/ρος, 

άλλα συ... ουδέποτε σε έγνώρισ* τοιούτον. Ναι είξεύρω, ότι ό πα

τήρ δεν σε αγαπά.· άλ'λά λησμονεί; πόσον σί αγαπά ή Ζουλέϊκα ; 

Λ I εννοώ. . . ή πρότασι; του Πασά . . . ό συγγενής μας εκείνος 

. . . ό Μπέης Καρασμάνος μήπως εϊνε εχθρό; σου; Αν ε/η ούτω, 

σοί ομνύω εις τον Ναον της Μεκα;, (ό ναός εκείνος, εις δν δέν πλη-

«ιιάζουσι γυναΐ/.ες, δέν άποβάλλη δεήσεις γυναικών) σοι ομνύω 

δτι άνευ ρητής σου διαταγής ού'τε ό Σουλτάνος αυτός θέλει λά 

βει τήν χείρα μου ! Κομίζεις δτι δύναμαι ν' απομακρυνθώ άπδ 

οοϋ, και νά διαιρέσω είς δύο τήν καρδίαν μου ; Αν έγώ δέν μείνω 

μετα σου, τις ό φίλο; σου και τίς ό οδηγό; μου ; Τδ θαν*τηφόρον 

του Αζραήλ (α) βέλο;, ό.-τερ χωρίζει τά πάντα έν τω κόσμω, θέ-

λει ενώσει τότε τά ; δύο καρδίας μας είς ένα τάφον » . 
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Λκούων τάς τερπνάς ταύτα; λέξει; δ Σελίμ άναγεννάται, ανα

πνέει, κινείται, εγείρει τήν παρ' αϋτώ γονυκλινή άδελφήν του, και 

αισθάνεται διαλελυμένας τάς θλίψει; του. Ó άκτινοβολών οφθαλμός 

του εκφράζει μυρίους διαλογισμούς κοιμιομένους είς τά σκότη τής 

καρδίας του. ί ί ; ποταμδς έ-ί πολύ κεκρυμμένο; ύπδ τή; σκιάς των 

παροχθείων του ϊτεών ανακαλύπτεται αίφνης, και ε?ς τά κύματα 

του αντανακλάται τδ φώ;, 4 ; ρίπτεται αίφνης Ούρανόθεν έκ του 

σκοτεινού νέφους, δπερ τδν περιέκλειεν, ό κεραυνός, οΰτως ή ψυχή. 

λάμπει είς τούς οφθαλμούς του, καΐ διαφαίνεται δια μέσου τών 

μακρών του οφρύων. 

Πολεμικός ίππος είς τδν ηχον της σάλπιγγος, λέων εγειρόμενος 

υπό ίχνευτοΰ κονδς, τύραννος προκαλούμενος είς «ίφνιδίαν πάλην 

(Λ) Οίχος ùrai άγγιΛο^ θανάτου. 

Κ 501 )( 

$τΑ τής άκμη; χακώς διευθυνομένου ξίφου; δέν αναλαμβάνουν 

τήν ζωήν μετά τοσούτον σπασμωδικής ενεργείας, μεθ δσης β 

Σελίμ άκούων τδν ορκον εκείνον, Οστις προδίδει αίσθημα μέχρι 

τούδε καταστελλόμενον. » ίίδη ανήκεις είς έμέ, είς έμέ διά πάν

τοτε" είς έμέ ενόσω ζ ώ , καί πέραν ϊσω; τής ζωής* val είς έμέ, 

καί καίτοι παρά σοϋ μόνον προφερθεί;, ό όρκος ούτος μας συνέ-

δεσεν αμφότερους. Υπήρξες φρόνιμος όσον τρυφερά· καί ό δρκος 

σου ϊσω3ε πολλάς κεφάλας. Αλλά διατί ωχριά; ; Η ελαχίστη 

τής αισθητό; σου βελόνη προσκαλεί ύπέρτερόν τι τής τρυφερότη

τα; μου, Δι' όλους εγώ του θησαυρούς τοϋ Ισταχχρ, ουδέποτε θέ

λω θυσιάσει μίαν τών τριχών τής κεφαλής σου. Την αύγήν ταυτην 

σκοτεινά μέ περιεκάλυπτον νέφη- βροχή όνειδισμών έπεσε κατ* 

τής κεφαλής μου, καί δ Γιαφφίρ μέ απεκάλεσε δειλοκάρδιον* 

ό'θεν έχω. «ίτίαν νά δειχθώ ήδη ανδρείο; ! ό υίδς τής κατα

φρονημένης δούλης του, ως εκείνος μέ άπεκάλεσεν, καίτοι μΆ 

φροντίζων νά καυχάται, έχει καρδίαν, τήν οποίαν ούτε ή όργια 

του, ούτε ό βραχίων του αύτδς δέν θέλει δυνηθή νά δαμάση. Εγώ 

υιός του ; . . ϊσω; είμαι τοιούτος έξ αιτία; σου, Ζουλέϊκα η καν 

ελπίζω δτι θ* γίνω. Εν τούτοις άς διατηρηθίί μυστικός δ όρκος 

h έπροφέραμεν. Γνωρίζω τδν δυστυχή δστις τολμά νά ζητίί παρ* 

τοϋ Γιαφφίρ τήν χείρα σου παρά την θέλησίν σου. Ουδείς έκ τών 

Μουσελίμ (α) τής χώρας ταύτης κατέχει πλούτη χειρότερον άπο-

κεκτημένα, ούτε χαμερπεστέραν ψυχήν. Δέν ανήκει εις την γε-

νεάν τής Εβ.οοίας τήν περίφρονητικ,ωτέραν τών Ισραηλιτών; 

Αλλ' ό χρόνος θέλει τδ πάν ανακαλύψει. Κατά τήν ήμέραν τοϋ 

κινδύνου θέλουσιν εύρεθή δι'έμέ πολλοί συμμέτοχοι. Μη μέ 

νομίζτ,ς τοιούτον, όποιος έφάνην μέχρι τούδε" έχω όπλα και φί

λους καί ή έκδίκησίς μου είνε έτοιμο;. 
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Νά μή σε νομίζω τοιούτον, δποΐο; έφάνης ! Αληθώς Σελίμ, 

(α) Ό ΜονσιΑΙμ είτε διοικητής των. Ούτος αχοΛουθεΐ χ*ΐά 

xor βαθμοτ Ψ* Hamr'. τ£Ιχος ó Bo\64iw, ιίταρο ό Αγάς. 
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« α ρ ά μεταβολή διαφαίνεται έπί σού. Κατά τήν αύγήν «έ εΐδον 
τρυφερόν, άγαπητόν* άλ \ ' ήδη φαίνεσαι διάφορος του εαυτού σου. 
Σί> έγνώριζες τόν έρωτα μου* ουδέποτε θέλει ελαττωβή, άλλ' ούτε 
και έπεκτανθη. Τό νά σέ .βλέπω, »ά σέ ακούω, νά είμαι πάντοτε 
πλησίον σου, ιδού ή ευτυχία μου. Αέν εϊξεύρω, διατί μισώ τήν 
νύκτα. Ισως διότι μόνον την ήμέραν δυνάμεθα νά εΐμεθα όμού' 
•το νά ζήσω μετά σού και ν' αποθάνω μετά σού, ιδού ίποϊαι αί 
ελπίδες μου. 

Νά φιλώ τάς παρειάς σου, τούς οφθαλμούς σου, τ ά χείλη σου. 
; . μέ τό φίλημα τούτο, μ' §ν άλλο. . . άλλ' άρκεϊ. Αλλάχ ! Τα 
χείλη σου. είνε φλογερά. Οποία θέρμη ήναψεν εϊς τάς φλέβας 
«ου ; Εκ. τών χειλέων σου ή φλόξ διέτρεξεν εις τήν καρδίαν μου, 
τό πρόσωπον μ.ου σπινθηροβολεί. Νά πραύνω τά πάθη σου, νά 
έπιμελώμαι της υγείας σου, ν' απολαμβάνω τού πλούτου σου 
χωρίς νά τόν σπαταλώ, νά μένω πλησίον σου άνευ ουδεμίας ποτε 
αεμψιμοιρίας, η νά εξωραΐζω σχεδόν τήν ένδειάν σου διά τών μει
διαμάτων μου, ένι λόγω, τό πάν νά κάμνω, έκτος τού νά κλείσω 
τά αποθνήσκοντα δμματά σου, επειδή δέν ήδυνάμην νά ζήσω 
προς τούτο, ιδού ό σκοπός τ ώ ν διαλογισμών μου. Τί πλέον δύ-
ναμαι ; ή τί πλέον δύνασαι σύ ν' απαίτησης ; — Αλλά πρός τί 
Σελίμ τοσαΰτη μυστικότης; Ματαίως προσπαθώ νά μαντεύτω 
•την αίτίαν. Αλλ ' έστω κα'ι τούτο άφού σύ τό θέλεις. Δέν σέ εννοώ 
8ταν μοί λαλής περί ό'πλων κα'ι φατριαστών. Εγώ έπεθύμουν νά 
ή'κουεν ό Γιαφίρ 8ν έπρόφερα δρκον. Ολη ή όργή του δέν ήθελε 
κατορθώσει νά μέ άναγκάση νά τόν αναιρέσω" άλλ' αναμφιβόλως 
ί πατήρ μου θέλει μέ αφήσει έλευθέραν. Τις θέλει νομίσει παρά-
ξενον ότι έγώ επιθυμώ νά διαμείνω τοιαύτη, όπο·'α ήμην ; Τίς 
άλλος εκτός τού Σελίμ είδε τήν Ζουλέικαν άφ' ής ημέρας έγεν-
•νήθ,η ; Τίνα άλλον έκτό; οοϋ, ή Ζουλέϊκα έζήτησε σύντροφον 
τών παιδιών της νηπιότητός της , έκτος σού, τού συντρόφου της 
έρημίας της ; Οί ηδονικοί ούτοι στοχασμα ήρξαντο μετά της 
υπάρξεως μου· δ ιατ ί λοιπόν σήμερον νά μήν ομολογήσω αυτούς; 
Οποία μεταβολή έπήλθεν, ίκανή νά μέ άναγκάση νά κρύψω τήν 
«λήθειαν, ην πάντοτε έίεβάσθ'ίμεν;; 01 νόμοι μας, ή θρησκεί* 

Χ 5 0 3 Κ 
μ « ί , αυτός ό θεός μας μας έμποδίζουσι νά βλέπωμεν τθυί 
ξένους" όχι, ούδήποτε ή καρδία μου θέλει παραπονεθή κατά 
τού τοιούτου νόυ,ου τού Προφήτου* αυτός μάλιστα σχηματίζει 
τ ή ν εύτυχίαν μου, οΰδεμίαν μοί έπιτάττει στέρησιν, άφού συγ-· 
χωρεί νά σί βλέπω πάντοτε π>ησίον μου. Ηθελον βαθέως λυ,-
πηθή διδομ.ένη εις άνθρωπον, τόν όποιον ουδέποτε είδον' δ ια
τ ί νά μ ή τό εΐπω εις τόν πατέρα μου ·, διατί μέ βιάζεις νά τ ό 
κρύψω; Γνωρίζω δτι ό ύπερήοανος τού Πασά χαρακτήρ ουδέποτε 
eoi έδειξε σημείον αγάπης. Συχνά οργίζεται δι' έλαχίστας αιτίας. 
Είθε μ.ή δώσης αύτώ ουδέποτε τινα νόμιμον ! Αγνοώ διατί τόσον 
άποστρέφομ.αι τήν προσποίησιν. Ει,ε αρά γε άμ.άρτημ.α νά δ ι α -
τηρηθή ούτως εν μυστικόν; Πόθεν προέρχεται ή στενοχώρια, 
τήν οποίαν αισθάνομαι, συλλογιζομένη δτι πρέπει νά τό θάψω 
εις τήν -καρδίαν μου; Π Σελίμ ! ενόσω εί-.ε ακόμη καιρός φανέρω
σαν μοι τό μυστικόν τούτο, και μή μ' έγκαταλείπης εϊς τούς στο
χασμούς τού φόβου, ίί Ουρανέ ! Βλέπω προχωρούντα τόν Τσο-! 
χαδάρ (α). Ó πατήρ μου επανέρχεται. Τρέμω ήδη ν'απαντήσω 
τά βλέμματα του. Ω Σελίμ, δεν δύνασαι νά μοί είπης τήν αίτίαν; 
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« Ζουλέϊκα έπίστρεψον εις τήν κατοικίαν σου. Δύναμ.' έγύ ν* 
απαντήσω τά βλέμματα τού Γιαφίρ άνευ φόβου, και πρέπει να 
περιμένω δπως λαλήσω, μ.ετ' αυτού περί φιρμ,ανίων, φόρων, π:ρ,ί 
ς-ρατευμάτων, κα'ι άλλων τού κράτους υποθέσεων. Κλάβομεν τρο-
μεράς ειδήσεις άπό τών όχθων τού Δουνάβεως. Ó Βυζήρης ημών 
απώλεσε τούς ανδρειότερους τών στρατιωτών του, εξακολουθών 
κινήματα, ών ή ωφέλεια θέλει έλθει εις τόν Γκιαβούρ. Ò Σουλ
τάνος εχει έξαίρετον μέσβν δπως άν:αμείψη τους θριάμβους του 
υπουργού του. 

Αλλ' άκουσαν με* κατά τήν έσπέραν ταύτην, δταν τό τύμπανον 
της νυκτός κράξει τούς στρατιώτας εις τό δεΐπνον και τήν άνάπαυ-
Οίν θά έλθω εις τόν τόπον της διαμονής σου* θέλομεν έξέλθϊΐ afte-, 

* • ζα) Λον.ίος rtpr>x(ipfvdjiirc<; τον <%v0é)rcv τον» 
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ρύβως έκ τοϋ Χβρεμίου και θελομεν λάβει τήν έλευΟερίαν νά περί* 

πλανώμεθα καθ'δλην τήν νύκτα. 01 τοίχοι τών κήπων μα; είνε 

υψηλοί καί απότομοι- ουδείς δύναται ν' άναβν) έπ'αυτών ϊν' άκούση 

ή διακόψη τήν σειράν τής συνομιλίας μας. Αλλω; έάν τ ι ; έτόλμα 

να κινδυνεύση έχω ξίφος τοϋ όποιου τήν κόψιν πολλοί αυθάδεις 

έδο/.ίμασαν. Θέλεις μάθει μυς-ικά, τα όποια εισέτι ουδέ χάν έφαν-

τάσθη;. Πίστευσόν με, Ζουλέϊκα, όχι δέν πρέπει να ημαι δια σέ 

άντικείμενον φόβου1 γνωρίζει; ότι έχω τήν κλείδα τοϋ Χαρεμίου... 

« — Εγώ, να σέ φοβοψαι ! il Σελίμ ! ουδέποτε μέχρι τοϋδε 
έπρόφερε; τοιοϋτον λόγον. 

• Μή χάνα,μεν καιρόν. ΑναχώρησΟν, Ζουλέϊχα· έ /ω μίαν 

κλείδα εί; τήν έξουσίαν μου. Οί φύλακες- τοϋ Αρούμ. έλαβόν τίνα 
άμοιβήν, xei ακόμη περιμένουν να λάβουν. Ταύτην τήν νύκτα, 

ναί, την νύχτα ταύτην, Ζουλέϊκα, θα μάθης τήν ίστορίαν μου. Οχι, 

αγαπητή μου, δέν είμαι ο,τι φαίνομαι a. 

Α Σ Μ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν 

ι 

Οί άνεμοι δρμητικώς πνέουσιν επί τών κυμάτων τοϋ Ελλήσπον

το· , ώς κατά τήν τρικυμιώδη έκείνην νύκτα, καθ' ήν δ Ερως, δς-ις 

ώφειλ.ε να τδν προστατεύση έλν.σμόνησε τδν ώραΐον, τδν νέον, τδν 

θαρραλέον Αέανδρον, τήν μόνην ελπίδα τής έν Σηστω οικογενείας. 

Ù! δταν είς τδν μεμακρυσμένον ορίζοντα έβλεπεν δ Λέανδρος φεγ-

γοβολοΰντα τον λύχνον, ό'ν έπί τοϋ πύργου ήναπτεν ή ερωμένη του, 

ματαίως ό έγειρόμενος άνεμος, ματαίως ό άφρδς τών διαθραυομένων 

κυμάτων, καί αϊ κραυγαί τών θαλασσίων πτηνών τδν παρήγγελ-

λον να μένη. Ματαίως τα σύννεφα είς τδν Ούρανδν καί τα κύματα 

$ίς τήν θάλασσαν δια τών σημείων καί τοϋ θορύβου των τδν έμπό-

διζον ν'άναχωρήσ/. Οί οφθαλμοί του μόνον τδν φανδν τοϋ Ερωτος 

Ιβλεπον, τδν μόνον αστέρα, δν ήγάπα να χαιρετά έπί τοϋ Ούρανοϋ' 

τα ώτα του μόνα τα άσματα τής ερωμένης του ήκουον. « Ω χύ-

X Χ 
ματα μή χωρίζετε έπί μακρόν δύο έραστά; » . Η inopia αύτη είνε 

αρχαία, άλλ' ό Ερως δύναται να έμπνευση είς τάς νεαράς καρδίας 

τδ αύτο θάρρο; καί τήν αυτήν άφοϊίωσιν. 

2 . 

01 άνεμοι πνέουν βιαίως, καί ή θάλασσα τής Ελλης εγείρεται 

καί κυλίει τα ζοφερά ρεύματα της. Αί πίπτουσαι τή ; νυκτός σκια'ι 

xa/νύπτουσι το πεδίον τή; μάχης, όπου ματαίως ένύθη τοσούτον 

αίμα. 11 έρημος, εις ήν ποτ» άνεγείρετο ή υπερήφανο; τοϋ Πριάμου 

πόλι;, οί τάφοι, τα μόνα τοϋ βασιλείου του ίχνη, τα πάντα έξη-

λείφθησαν... τα πάντα, εκτός τών αθανάτων ονειροπολήσεων, 

αϊτινες κατέΟελγον τδν τυφλόν γέροντα τής αποτόμου Χίου. 

:Ùt!>''~. ' ·"*. * j j . ; , X \ t C u ^ 1 n i j T i i , - » r | r t 

Κ ' έν τούτοις. . . (επειδή εΐδον τούς τόπους τούτου;, οί πόδε; 

μου έπάτησαν τά ιερά ταύτα παράλια, οί βραχίονες μου διέσχι

σαν τά θορυβώδη ταύτα κ ύ μ α τ α . . . ) « εν τούτοις, ώ γηραιέ 

ποιήτά^ δς ήδυνάμην νά όνειοοπολώ καί νά κλ,αίω ώ; σύ, νά δια

τρέχω τάς àpyata; πεδιάδας καί νά πιστεύω ότι έκαστος χλωρός 

βώλος γή; εγκλείει τήν κόνιν ένδς ήρωος, ού/l μυθικού, καί δτι 

πέριξ τών τόπων τούτων καταρρέει ακόμη ό Απειρο; Ελλήσπον

τος » (α) . . . Τις παγωμένη καρδία ήδύνατο ένταϋθα νά άντείπη 

είς. τήν Μοϋσαν σου ; 

(α) Ήθέλησεν ό "Ομηρος νά όνομάσγ τω· Έλλήσποντον 

εύρνν χαί άνευ πέρατος; τις ή αληθής σημασία τής Λέξεως, 

ην μετεγειρίσθη; Αί όνο αύται ερωτήσεις έγέννησαν πολλάς 

συζητήσεις μεταξύ τών σοφών. 'Τπήρζα έγώ αυτός μάρτυς τοί' 

οΰτων διαφορών ιπΐ ΐώτ αυτών τόπων" χαί μή βλέπων χαλή-

τιρον άποπερατώσεως μέσον, διεσχε'δασα χολυμβών το στενόν 

τής "Ελλης. Καί βεβαίως ί\θελον πολλάκις επαναλάβει τήν 

τοιαύτηΥ άπόπειραν πριν η τελειώσουν όλαι αί διαμφισβγτήσεις. 

ρ$αιοϊΛ è'ti ή φιλονικία nifi, ζοΰ χνροι/ς της (σχοςίας 
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Η νΰς έκάλυύε δια τής σκιάς της την θάλασσαν τ η ; Ελλης κα'ι 

ί Σελήνη δεν ήγγισεν εισέτι τήν κορυφήν τοϋ οίους της Ιδης, ή σε

λήνη ήτις έφώτ ι ζε τάς ήρωϊκάς σκηνάς τοϋ Ομήρου* οΰϊείς τ ώ ν 

πολεμιστών μεμοεται τήν λάμψιν τ ω ν ειρηνικών της άκτίνων^ 

και οί ευτυχείς ποιμένες πάντοτε τήν εύλογοϋν. Τά ποίμνια τ ω ν 

βόσκουν έπΙ τοϋ τάφου εκείνου, όστις ήσθάνθη τό θανατηφόρον τοϋ 

Πάριδος βέλσς. 0 μεγαλοπρεπής ούτος σωρός γ ή ; , πέριξ τοϋ όποιου 

ό υιός τοϋ Αμμωνίου Διός ( α ) δ ιέτρε;εν υπερηφάνως, τ ό μνημεΐον 

εκείνο όπερ άνήγειρον τ ά έθνη και ές-εφάνωσαν βασιλείς σήμερον είνε 

τόπος έρημο; και άνευ ονόματος. Τίέ τοϋ Πηλέως! πόσον μέν έ'σω-

θεν στενόχωρος πρέπει να ήνε 6 τόπος όπου κείσαι, έξωθεν δε μ ό 

νοι οί περιηγηταί δύνανται ν' αρθρώσουν τ ' ονομά σου. Η κόνις 

διαρκεί περισσότερον τοϋ επιταφίου λίθου. Αλλά σ ο ϋ . . . φεϋ! καΐ 

αυτή ή κόνίς άπώλετο» 

5 

Αργά, πολύ άργά, κατά τήν νύκτα ταύτην ή Αρτεμις θέλει φω

τίσει τόν βοσκόν, και διασκεδάσει τούς φόβου; τοΰ ναύτου. Ουδείς 

της θείας Τροίας διαρχεΐ εισέτι, επειδή ίίπασα ή δνσχο.ίι'α 

υπάρχει εις τήν .Ιέζιν άπειρο ς. Πιθανώς ό "Ομηρος έμέ-

τρει τάς αποστάσεις ως ή φιλάρεσκος γυνή μετρεΐ τήν διάρχειαν 

τοΰ χρόνον. Και ώνύμασεν άπειρον, διάστημα μό.Ιις έχον 

ήμισυ μιλίου εχτασιν,ώς ή φιλάρεσκος αίώνιον ονομάζει έρωτα, 

τόν διαρχέσοντα τρεις εβδομάδας. 

(α) Προ της εις τήν Περσίαν επιδρομής του ό Αλέξαν

δρος ίπεσχέφθη τόν τάφον τοΰ ΑχιΛΛέως, χαϊ διιφντ) ϊστεόε 

τον βωμόν. Τούτον έμιμήθη μετέπειτα ό Κορακάλλας, χα\ 

Μγιται ότι έδηλητηρίασεν ίνα των φίλωχ του, Φεστον όνομα* 

ζόμίνον όπως δυνηθί/ γ άποχαχαστήστ) νέα Πστρόκλια. ΕΙδον 

τά πρόβατα βόσχοντα έπι τοΰ τάφου τοΰ Αίβυά,,^υ χαϊ Αχτι,* 

'ρχου' 4 τοϋ πρώτου χεϊτα<, ιίς τό μέσον, τής πεδ^δος. 

Χ Μ Χ 
μέχρι τούδε φανός ήνάφθη επί τών βράχων δπως διιυθύνει τόν 

δρόμον τοϋ πρός τά κύματα παλαίοντος πλοιαρίου, όλα τά φώτα, 

άτινα έδώ και έκεϊ έλαμπον περί τόν λόφον, ήφανίσθησαν τό tv 

μετά τό άλλο. Εν μό/θν μένει κατά τήν έρημον ταύτην ώραν, 

μένει ή φωτιζουσα τόν πύργον τή; Ζουλέϊκας λαμπάς. 

(ακολουθεί) 

ÏÏM R E A L I P O S S E S S I O N I . 

Signore estensore dell" Atinjo la prego compiacersi d'in

serire nel di lei periodico il presente articolo, che, non so 

per qual causa, fu moncato dal foglio la Minerva. 

L' agricoltura è il sostegno dello stato: darsi di professio

ne e a lutto uomo all' agricoltura è cooperare a tutta pos

sa all' incremento e benessere dello stato. Rari però lon 

coloro che a si nobile professione si addicano-, ma fra ques

ti rari bellamente rifulge nella riviera di Genova la fami

glia Boftaro, le di cui possessioni sono le maraviglie e l 'am-

miraiione degl' inledenti dell' agricoltura. 

Mosso da filantropico spirito il Bottaro piantava anche in 

questa illustre città di Atene un simile Stabilimento ino l 

trando con la pratlica, che l'agricoltura ben conosciuta può 

essere es/esa in ogni terra ed in ogni clima e nello sviluppo 

della natura e nella moltiplicazione delle piante e nel r en 

dere indigene 1' esotiche. 

Fummo per altro da stupore colpiti allorché udimmo 

Gaetano Bottarro addetto alle possessioni reali, ma ci lusin

gammo che la sua filantropia Io movesse a lasciare i p ro-

prii stabilimenti per drreggere possessioni altrui onde pros

perassero, e non mai si avvilisse qual semplice manuale 
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•otto la dipendenza di chi neppur dalungi salutò mai 1 ag r i 

coltura. 

Sortimmo però d' inganno quando nel prossimo pas

sato gennaio il Bottaro dava la sua dimcssione perchè la stia 

coscienza non li permetteva in quel posto adempire i pro

pri doveri, poiché li davano ordini contro il prosperamento 

delle sudettc possessioni, e contrarli all ' intuito ai principi! 

dell 'agricoltura. Lode a l S i g . Boltaro. S a r à mai degno di 

lode chi dirigge una partila non propria? Chi esercitato 

nel mestiere delle armi non maneggiò per ombra i ferri agri-

ricoli? il problema è semplice. Il frullo corrisponde air esi

to? La soluzione è nelle georgiche greche e latine. 

La virtù non si apprezza dall ' ignorante, la quale non es

sendo valutata da chi sta a capo dello possessioni reali , 

constrinse il Dollaro a dimettersi, e ciò vuol dire il deperi

mento di esse possessioni, o almeno che non progredissero 

a tenore dell 'arte. Le piante tutte ne sono irrefragrabili 

testimonii 1 sull'oggetto, e a suo tempo ne daremo i partico

lari , ma che importa che le piante piangono basta solo che 

i direttori se la ridono Ahi ! quel demone che desio il pun

se a far divenire le pietre pani, ora opra che le piante si 

petrificano ( l \ 

Cosi é, e sia di passaggio, ben sapeva 1' amministratore 

in capo, che il Bottaro era in urlo col Direttore del P i r 

go, ben sapeva i tanti villani trattamenti ricevuti, ben sape

va le ingiurie le conlumelie dirette contro del Bottaro da co

stui perchè eseguir non volle mai ordini contrarli a l l ' a g r i 

cola professione, ciò non ostente il Signor Amministratore 

dopo aver/o impiegato di qua e di là qual manuale, lo destina 

di nuovo al Pirgo. Botlaro dimostra a chiare note l ' impossi-

(1) Vedi l 'accreditato giornale il Nord numero 7 5 . che 

descrive minutanunle il male andamento del Pirgo a causa 

dell' imperizia di chi lo dirigge. 

51 ^09 x 

bilità di eseguire tale destinazione, ma perchè egli troppo 

rispetta, anzi diremo, adora le MM. LL. pur condiscese » 

condizione Però che li si accordasse un titolo, e lisi prescri

vessero i lavori per dinotare coi fatti il come si travaglia con 

conscienza pura, e con Dio innanzi agli occhi. No, un duro 

nò: allora il Bottaro, a non tradire l 'arte agricola, la propria 

coscienza, o il sacro dovere verso le MM. LL. ne chiede 

perdono c si dimette. 

Un tale evento non ammette apologia L'ignoranza con

trasta con la virtù. L'ottavo congresso degli scienziati itali

ani premiando il Bottaio con medaglia di argento diceva 

= All' agricoltura ed alle arti nutrici del Commercio—Geno-

va = G. Botlaro e figli premialo al cospetto de dotti d'Italia 

= ecco la v i r tù ; ma l'ignoranza par dicesse in sua favel

la x= levati d'innanzi agli occhi miei, poiché la tua virtù 

agricola mi abbaglia. = La Commissione agricola nel regno 

Sardo lo premiava in numerario nel 184G e tempo fa ne rad

doppiava il detto premio, l'ignoranza lo condannava a se

guir comandi contro l 'arte e la virtù agricola. 

Entriamo nell'animo del Boltaro egli non per altro ser

v iva nelle possessioni reali che per onore e filantropia, poi

ché queste prosperando, ad imitazione, sarebbero prospe

rate le altre Elleniche terre, locchè essendogli stato impedi

to , depose appiè del trono la sua dimessione: lode per ciò 

all' arte alla virtù agricola del Bottaro, che da tutti i dotti 

e inledenti agricoli sarà sempre lodato e benedetto. 
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Κύριε Συντάκτα τοϋ Αθηναίου, σας παρακαλώ να καταχωρί-
βητε εί; το Τμέτερον φύλλον τήν εφεξής διατριβήν, $ν ούκ οι-ία 
δια τι .α λόγον ή δημοσιεύσασα αύ;ήν Αθηνά έν πολλοίς άπε-
κοψεν. 

II Γεωργία εϊνε το έρεισμα τοϋ κράτους" ή εις αυτήν απάντων 
ένασχόλησι; δηλοΐ τήν πάσαι; δυνάμεσι προς εύ/,μερίαν και αύ-
ξησιν του κράτους πρυσπ/9:ιαν. Κ,'έ; τούτοις σπάνιοι είσιν οί εις 
τοσούτον ευγενές επάγγελμα παράδιδαμενοι" και μεταξύ τών ολί
γων τού-ων διακρίνεται εξόχως εις τήν παραλίαν τής Γένοβας ή 
οικογένεια τών Βοττάρων, ών τα κτήματα κινοϋσι τήν έκπληξιν 
καΐ τόν θαυμασμόν τών ειδημόνων της γεωργία;. 

Υπό αγαθού παρακινούμενο; π.εύμα:ος καΐ ίι αύτη τή περιδό-
ξω τών Αθηνών πόλει ό Κ.. Βοττάρος τοιούτον τι κατάς-ημα άπεκα-
ς-ησεν, πράγματι δειινύιον οτι ή γεωργία δύναται νά έπεκτα,Οή έ-.ί 
παιης γής και παντός κλίματος, και έν τή άναπ.ύξει τής φύσεως. 
καί έν τή πολλαπλασιάσει τών φυτών, και εν τή- αποκατασταθεί 
εντοπίων τών αλλοεθνών φυτών. 

£ν τούτοις μεγάλω; έξεπλάγημεν δτε ή*ούσαμεν ότι ό Γαϊτάνος 
Βοττάρο; πρδσεκλήθη εί; τα βασιλικά κτήματα" και έσυμπεράνα-
μεν ότι ή άγαθότης του τόν πιρεκίνησε νά εγκατάλειψη τά ιδιά 
του κτήματα, δ πως διευθύνε προς εύημερίαν των ξένα, καΐ 
δχι δ τι έςευτελίζεται ώ; απλούς εργάτη; ύ-ό τά; διαταγά; εκείνου 
όστις ουδέ μακρόθεν έχαιρέτησε ποτε τήν γεωργίαν. Εξήλθομεν 
δμως τής άπατης όταν πρό τίνο; καιρού ό Βοττάρος έδωσε τήν 
αφεσίν του, επειδή ή συνείδησί; του δεν τ ω έπέτρεπεν έν τή θέσει 
του εκείνη νά εκπλήρωση τά καθήκοντα του, λαμβάνων διαταγάς 
αντικείμενα; εις τήν προαγωγήν τών ρηθέντων κτημάτων, καί καθ* 
ολοκληρίαν εναντίου; εις τάς αρχάς τής γεωργίας. Οφείλεται έπαινος 
ft; τόν Κύριον Βοττάοον καί δέν εινε άξιος αΰτοϋ δστις διευθύνε^ 

£;γχσίαν ούχ'ι ιδίαν; όστις έξησ/.Γ.μένος εί; τήν τέχνην τών 
όπλων δέν μετεχε>-ρίσθη ποτέ τά γεωργικά εργαλεία ; Τό πρό
βλημα άπλούστατον. ό καρπός ανταποκρίνεται πρός τήν δαπάνην; 
II λύη; εστίν εί; τά Ελληνικά καί Λατινικά γεωργικά. 

ίΐ άί,ετή δέν εκτιμάται υπό τοϋ άμαθους όθεν ό διευθυντή; τών 
βασιλικών κτημάτων παρεκίνησε τόν Βοττάρον νά παραιτηθή δηλ. 
ηθέλησε τή απώλεσαν τ ώ ν ρηθέντων κτημάτων ή τούλάχις-ον νά μή 
προοδεύσωσιν αναλόγως τής τέχνη;. Τά φυτά πάντα είσί πρόδηλοι 
μάρτυρες. Α λ λ ά τ ί σημαίνε· άν τά φυτά κλαίωση" αρκεί δτι γελώσιν 
οί διευθυνταί. Φευ! ό δαίμων εκείνος όστι; πραΟυμ.εΐται νά κατα-
στήση τάς πέτρας άρτου;, ή} / , προσπαθεί νά πετρωθώσι τά 
φυτά (1 ) . 

Ούτως Είνε" τοιαύτα τα πράγματα" έγνώριζε καλώ; ό γενικός 
διευθυντής, δτι ό Βοττάρος ήτο ερεθισμένο; μετά τού Αιευθυντοϋ 
τοϋ Πύργου,έ^νώριζεν πώς μετεχειρίοθη αυτόν, έγ-·ώριζε τάς ύβρεις, 
καί ό.ειδισμού; οΰ; παρ'εκείνου υπέστη δ Βοττάρο; μή θίλήσας 
νά εκτέλεση διαταγά; άντιβαινςύσα; εις τήν γεωργίαν κ έν 
τούτοι; δ γενικός διευθυντής άφοϋ ένησχόλησεν αυτόν έδ^ καί 
εκεί ώ ; έ3γάτην, τόν διορίζει έκ νέου εί; τόν Πύργον. 0 Βοττάρο; 
ίναεγώς δεικνύει ·τό αδύνατον τή; παραδοχή; τού τοιούτου δ ι ο 
ρισμού, καί δμως επειδή τά μέγιστχ σέβεται, η κάλλιον ειπείν, 
λατρεύει τάς ΛΑ. Μ Μ. ένέδωκεν επί τή συμφωνία τοϋ νά δοθή 
αύ-ώ είς τίτλος καί νά διαγραφώσι τά έργα του όπως εμπράκτως 
δε.ξη δτ ι εργάζεται μετά καθαράς συνειδήσεως. Αλλά άκουσας 
£ν σκληρόν όχι, ίνα μή προδώση τήν τέχνην του, τήν συνείδησίν 
του, καί τ ό ιερόν πρός τά; ΑΑ. ΜΜ. χρέος ζητεί συγχώρησιν, 
καί δίδει τήν παραίτησίν του. 

Τοιούτον συμβάν δέν χρήζει απολογίας. Η άγνοια ανταγωνίζε
ται πρός τήν άρετήν. Η ογδόη ού/θδος τών επιστημόνων Ιταλών 
βραβεύουσα τόν βοττάρον μέ τδ άργυροϋν νομισματόσημον έλε-
• • I • II • I I .1 I I I — >^ 

(1) ίδέ τήν έπίσημον εφημερίδα ή Αρκτος (άριθ. 75.) ήτι{ 

περιγράφει καταλεπτώς τήν κακήν τοϋ Πύργου διατήρησιν ίνεκο$, 

τής απειρίας τοϋ διευθυντού^ 
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γεν — Eie tìftt γεωργίαν καί τάς τρέμουσας το ία.ιόριον τιγιας 
' Γίιοβα = Γ. Βοττάρος χαί υιοί αίτον, βραΰενόμινος ενώ
πιον ϊ β » Ιτιστημόνων της Ιταλίας == ίδού ή ί/.ανότης· άλλ'ή 
άγνοια φαίνεται λέγουσα έν t f γλώσσα της — Αποσύ:θητι άπα 
τ ώ ν οφθαλμών μου, διότι ή γεωργική σου ικανότης μέ Οαμβόνει. 
*— II έν Σαρδηνία γεωργική επιτροπή τον έβράβευε χρηματικώς 
κατά το 1 8 Í 6 , και πρό τίνος χρόνου έδιπλασιάσθ/ι το ρηθέν βρα-
βείον, ένώ ή άγνοια τον κατεδίκαζε να έκτελή δ ιαταγάς άντικει· 
μέ/ας εί; τ ή ν γεωργ ίαν . 

Λλλ' ας εμβαθύνωμεν ti; τήν διάνοιαν τοϋ Βοττάρου. Ούτος προ; 

οΰδένα άλλον σκοπόν υπηρετεί εις τα βασιλικά κτήματα, ειμή έκ 

ρόνης τής τιμής καί άγαΟότητος· επειδή τούτων ευημερούντων, 

κατά μίμησιν, ήθ,λον ευημερήσει και >ί λοιπαΐ Ελληνικαί γαΐαι ' 

άλλ'έμποδισθεις απέθεσε παρά τούς πόδας τή; Α. Μ. τήν παραί-

τησίν του. ίπαινος λοιπόν εις τήν τέχνην καί γεωργικήν ικανότητα 

του Βοττάρου, δ-τ ις παρ' όλων τών επιστημόνων καί ειδημόνων 

τής γεωργίας άε ί -οτε θέλει έπαινεϊσθαι καί εύλογείσθαί. > 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 

— Κατά τον έφειε-.νόν Ποίητικόν Α γ ώ ν α έλαβε το άθλον καί 
τ ο γέρας τα καί πέρυσι κριθέν ποίημα τού καθηγητού Κ. Ορφανί-τ 
δου Χίος Λ ούλη, μετά μακράν διχονόησιν τών άγωνοδικών, καί 
διαμαρτύρησιν έπί τέλους κατά της στέψεως τού Κ. όρφανίδου δύο 
ές αυτών, τών Κ. Κ. Κο,υμανούδου καί ί'ουσοπούλου. Ποιήματα 
είχον δοθο πέντε κατά τήν έξης τ ά ξ ι ν , δηλ . ÌJ Χίος Δούλη καί Tipi 
Λίρι, είς ένα φάκελλαν. 2) Τίτος καί Οθων, 3.) Θάνος καί Θίσβη, 4) 
Σάλπίγξ της Ελευθερία;, Γνωμικά και Παιδαγωγική, είς ένα ^άκελ-s 
λον, καί 5) Θρίαμβος τού ποιητικού αγώνος, Κωμωδία. Εΐση-· 
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γητής ήτον ο Κ . Πα-αρρηγόπουλος, άναγνούς έ'κθεσιν, μετά πλεί

στης γλαφυρότητος γίγραμμένην. 

— Ü αληθώς φιλέλλην Σαίν Μάρκ Γιραρδΐνος δ έν τή κρισι-

μωτέρα τού Ανατολ ικού πολέμου εποχή γενναίως καί καρτερο-

ψύχως ύπεοασπίσας τ ό ήμέτερον έθνος απέναντι της τυφλής φοράς 

τού ισλαμικού ενθουσιασμού, τού κατά κράτος τότε κυριεύσαντος 

τ ά πνεύματα τής πεπολιτισμένης Δύσεως, έδημοσίευσεν έσχάτω; 

έν τω επιθεώρησα τών άύω Κόσμων (Revue des deux — 
Mondes 1 5 Mai καί 1 5 Avri l 1S58 . Les Voyageurs en 
Orient.) σπουδαιΟτάτην μελέτην, έν ή καταδεικ\ύ;ι έναργώς, 

μετά τής ακριβεστέρας μαρτυρίας τΙ>ν γεγονότων καί τής ακατα

μάχητου όρθότητος τού συλλογισμού, τήν άθλ.ίαν ύλικήν τε καί 

ήθικήν κατάστασιν τών ύπδ τούς Μωαμεθανούς Χριστιανών, καί 

τό τού Τουρκικού πνεύματος άνεπίδε/,τον πάσης κοινωνικής μεταρ

ρυθμίσεως ή βελτιώσεως. (Φοίνιξ) 

•— Σ. 2. Τό άρθρον τούτο μεταφρασθέν είς τήν Ιΐμετέραν γλώσ-

σαν ύπδ τού Κ· Πανν,γιώτου Γιουρδή, εκδίδεται όσον οΰπω ε ί ; 

βιβλίον, δπω; πάντες ο'ι Ελληνες δυ,ηθώσι νά έννοήσωσιν όποιον έν 

τ ή δύσει ύπέρμ.αχον έχουσιν. 

Μετά πλαΊ-ης χαράς ήκούσαμεν δ ι έν Κεφαλληνία, είς τήν 

παλαίστραν της ελευθερίας κατά τής τυραννίας, της φιλοπατρίας 

κατά τού Α γ γ λ ι κ ο ύ έγωισμ.ού αναφαίνεται ή ' Λναγίννησις, έφη-

μερίς ής τήν έκδοσιν πρό χρόνων ή αυθαιρεσία διίκοψεν, τόν σ,ν-

τάκτην αύτη ; άντίπρόσωπον τής Βουλής I. Μομφεράτον καταδιώ-

ξασα, έξορίσασα καί εί; έρημόνησον δέσμιον ρίψασα. 

Πεποίθαμεν δτι πρυΟ^μως Οέλουΐιν συνδράμ:ι οί δυνάμενοι έν 

τή ελευθέρα καί δούλη Ελλάδι έρημ:ρίδα, ής ή έξακολουθησις υπό

σχεται μεγίστην εις τά εθνικά συμφέροντα τήν ώφέλειαν. 

—Είς τήν τελευταίως παρασταθεΐσαν Λουκρετίαν Βοργίαν έπρώ-

τευσε πάντων ή νεάνις Ά ρ γ υ ρ ώ Σιψο>μου. Πάντες έςεπλάγημεν είς 

τήν άπροσδόκητον αυτής έπιτυχίαν. 'Αλλά δυστυχώς ένεκα τ^ς 

αναισθησίας τού ΘεατρώνΟυ καί τής αναλγησίας τής επιτροπής, έν 

τη τελευταία αυτής επιτυχία έπαθε, καί έκτοτε έπαυσε καί ή 

πχράστασις τής Λουκρετίας. l ipo; άνταμοιβήν δ : ζύτής δ; δ σ » } 
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•προσπαΟείας καί μόχθους κατέβαλεν υπέρ της αναδείξεως της Ελ

ληνικής σκηνής, άπεστερήθη καί δικαιώματος δια τοϋ συμβολαίου 

τ η ς κεκτημένου, τάς μικρά; ωφελείας τής ευεργετική; της εσπέρα-. 

ΙΙκούσχμ.εν ότ ι ή νεϊνι; έζήτησε τήν παραίτησίν τη ; , κα'ι έπραξε 

κχλώς, διότι ύπό τοιιύτην έπιτροπήν καί τοιούτον Θεατώνην μό

νον αναίσθητα Οντα δύ/αντχι νά διατελώσιν. Καί άλλοτε έξεορά-

σαμεν καί ήδη έκφράζομεν τήν ΐδεαν ότ ι άν έπιθ,ιμώμεν νά προα-

χθή ή ελληνική σκηνή πρέπει να επέλθη άμεσος τοϋ νυν Εο·. ολά-

βου αντικατάσταση, ώ; καί τής επιτροπής αυτής. Αποτελέσματα 

θλιβερά τής κακή; τοϋ Θεάτρου διευθύνσεως εί·.ε τα έπί τρε^ς 
ήδη εσπέρας συμβαίνοντα παρατράγωδα, καί ατοπήματα. Γιιε 

λύπην μα; βλέπομεν ότι πασαι αί γοητευτικαΙ υπέρ τοϋ Θεά-ρου 

προσδοκίαι μας διαλύονται κα'ι ευρισκόμεθα ήδη εί; θέσιν ημείς, 

οίτινες άλ,λοτε θερμώς έχαι:ετίσαμεν τήν σύνΟεσίν του νά άγγεί-

λωμεν τήν άποσύ/θεσιν καί καταστροφήν του. Α λ λ ' όμιλβύντε; 

περί θεάτρου κρίνομεν εύλογον νά ε'ιπ<υμεν κα'ι ολίγα; λέξει; περί 

τής Αστυνομίας. Βεβαίως τ ό ρόπαλον εις τόν κλητήρα,καί εί; τόν 

Τπαστυ/όμον κα'ι Άστονόμον ή ισχύς δεν εδόθη όπως αυθαιρέτως 

κα'ι βαναύτως χρώνται αυτών. Τά πάντα έντό; νόμων καί όταν οί 

νόμοι ούτοι παραβαίνονται, έκαστος όρείλει ούτε ύπακοήν, ου _ 

σίοας νά προσφέρη εις τά όργανα ταϋτα τ ή ; διατηρήσεως τών νό

μων. Διά τοϋτο ή Κυβέρνησις μεγάλως πρέπει νά προσεχή εις τήν 

έκλ.ογήν τών προσώπων, εις ά αναθέτει τοιαύτα ύπουργήματα. 

— Τήν παρελθούσαν Κυρίακήν έγένετο ή απονομή τών βρα

βείων τοϋ Κοντοσταυ)είου διαγωνισμού. Οί βραβευθέντες ήσαν έν 

τ ή άγαλματοποι'ί'α 5 Κ. Γεώργιος Φυτάλί.ς έκ Τήνου, έν τή βιο

γραφική ό Ν. Λύτρα; έπίση; έκ Τήνου. Τό έργον τοϋ Κ. ψυτάλη 

παριστάνει τόν Δαβίδ κρατοϋντα σφενδόνην, καί έτοιμον νά τήν 

ρίψη κατά τοϋ Γολιάθ. Τό έργον τοϋ Κ. Λύτρα παρουσιάζει μα-

θί-,τήν νέον προσφέροντα έλεημοσύνην πρός γραΐαν άόμματον έχου-

« α ν παρ' αύτη παιδίον. 

Α μ φ ό τ ε ρ α τά έργα ταύτα είναι λόγου άξια" ιδίως δμως τό 

τού Κ. Λύτρα ίκίν/·,οί τόν γενκόν θαυμασμόν. 

«. • · · · · « ¥ · » « * • ' · · • 
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(Συνίνεια, ΰρα προηγούμενον <ρυ2.1άδιον): 

8. 

Πολλοί οφθαλμοί ύπάρχουσ·. διά τοϋ; έραστάς" ούτω ύπήρξαύ 

Χαί δι ήμας' — εις τάς περιστάσεις ταύτας ό διάβολος έπρεπε 

τουλάχιστον νά ηνε ευγενής* -— ό διάβολος ! πιθανόν νά τόν 

κατηγορώ αδίκως" ί'σως ήτο έ'ργον άπαισίου τινός αγίου, όστις 

άηδιάσας τήν όκνηρίαν του, έξέχυσεν έφ' ημών τήν ίεράν του χο-

λήν. — Οπως καί άν έχη, ώραίαν τινά νύκτα, κατάσκοποι ένε-

δρεύοντε;, μας άνεϋρον καί μας συνέλαβον αμφότερους. 0 Κόμης 

ήτο πλέον ή ώργισμένος' — ήμην άοπλος· άλλα καί άπό κορυφής 

μέχρις όνυχων εάν ήμην χαλυβοσκεπής, τί ήθελον δυνηθή εναντίον 

τού αριθμού των ; — ΐ'ίμην πλησίον τοϋ πύργου τοιν, μακεάν τής 

πόλεως κα'ι πάση; βοήθεια;, καί σχεδόν ήσαν χαράγματα" ένόμισα 

δτι ευάριθμοι ήσαν αί μέλλουσαι στιγμαί μου, κα'ι δτι δέν ήθελε 

πλέον άλλο; ήλιος ανατείλει δι' έμέ" άφοΰ άπέτεινα δεησίν τινα 

πρό; τήν άειπάρθενον, καί πρός ένα η δύο αγίου; ωσαύτως, παρε-

δόθί,ν εις τήν είμαρμένην μου, καί μέ ώδήγησαν εις τήν θύραν τοϋ 

πύργου- ουδέποτε έμαθον τί άπεγεινεν ή Θηρεσία" έ'κτοτε αί τύχαι 

μας έχωρίσθησαν. Μεγάλη ήτο, καθώς βεβαίως εννοείτε, ή όργή 

τοϋ αλαζόνος κόμητος Παλατινού, καί δικαία άναμ.φιβόλως' άλλ' 

ό,τι πρό πάντων τόν καθίστα μανιώδη, ήν ό φόβος μ.ή τό συμ.βάν 

εκείνο έπηρ'ρεάση τήν μέλλουσαν αυτού γενεαλογίαν έξίστατο 

βλέπων έντετυπωμένην τοιαύτην κηλίδα επί τών παρασήμων του, 

αυτού, τοϋ ευγενέστερου τ ή ; γενεάς του. Επειδή δέ ήτο εις τού; 

ιδίους του οφθαλμού; ό πρώτο; τών ανθρώπων, ένίμιζεν δτι ήτον 

έπίση; τοιούτος και εί; τών άλλων τοϋ; οφθαλμού;, καί μάλιστα 

εις τούς ιδικούς μου. Διάβολε ! τοιαύτην ύβρίν έκ μέρου; ακο

λούθου! Ε ! άν ήμην κανείς βασιλεύ;, ήδόνατο νά συμβιβασθή τό 

πράγμα" άλλ εί; άθλιος ακόλουθος ! — εννόησα, άλλα δέν δύ . 

ναααι νά πεειγοάύω τήΥ λύσσαν του; 

% 
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9 . 

.— α Φίρετι τόν ιππον ! » — Προσήχθη ό Γπ.τος' ήτον ώραϊον 
τή άληθεία ζώον ταρταρικό; κέλης, τ ή ; Ούκραινικής φυλή;, δστις 
έφαίνετο έχων έπί τών μελών του τήν ταχύτητα ΤοΟ νοός* άλλ ' 
άγριο;, άγριο; ώς άγρια δορκάς, αδάμαστο; έ'ω; τότε, ούτε χα-
λινόν ούτε πτερνιττήρα ποτέ ύπομε·*νας· ε'χ: συλληφθή μόλι; 
τήν πίοτεραίαν. Χρεμετί,,ον, άνωρθωμένην έχον τήν χαί-.ην του, 
υπερηφάνως, άλλα μάτην άνθιστάμενον, άφρίζον έξ οργής καί τρό
μου, τδ τέκνον εκείνο τής ερήμου φέρεται ένώττιόν μου* μ.έ προ;-
δέουσιν έπί τών νώτων του οί άνανδροι εκείνοι δούλοι* μ.έ δεσμεύ-
ουσιν έπ' αυτών δι' αλλεπαλλήλων δεσμών, καί άφίνοντές το έ
πειτα ελεύθερον, τ ω καταφέρουσιν αιφνιδίως πληγήν μάστιγος ; 
— Εμπρός! — έμπρό; ! — χαί ίδού ήμεΐς πετώμ.εν | — Ολι-
γώτερον ταχείς καί ολιγώτερον ορμητικοί εινε οί χείμαρροι. 

1 0 . 

— έμπρό; ! — εμπρός ! Αέν άνέπνεον πλέον' — 5έν εΓδον 
πόθ;ν εϊχον κατρακυλισθή" μόλις ύπεφωσκεν ή ήμερα, καί αυτός 
άφροσκεπής έπέτα. Εμπρός ! — εμπρός ! — ΟΊ τελευταίοι αν
θρώπινοι φθόγγοι, τούς οποίου; ηχούσα, καθ' %ι στιγμήν έξετο-
ξεύθ/,ν τόσον μ.α*ράν τών έχθρων μου, ήσαν οί άγριοι καγχασμοί, 
τούς όποιους εξέπεμπε τδ σκυλολόγιο^ εκείνο, καί δ ά<εμο; -τροσή· 
γαγεν εις τά ώτα μου. Μανιώδη; έξίσπασα τήν κεφαλήν μου 
καί έθραυσα το σχοινίον τδ συνδέον τόν τράχηλόν μου μετά τής 
χαίτης τού ίππου έν είδει χαλινού, καί ήμιεγειρόυ ενος μετά σπα
σμωδικών προσπαθειών τοις άπέστειλο; ώρυόμενος τήν κατάραν 
μου* άλλ' ό δούπος τών βημάτων τού ίππου μου, ή κεραυνο
βόλο; ταχύτης τού κ«λπάσματάς του, τού; εμπόδισαν ίσως ν » 
μ' άκοϊαωσι* μέ λ.υπεί νά τό συλλογίζωμ.»ι' Οά έθλιβόμην μαν-
&ΐί·.ων ότι δεν ήδυνήθην ν* ανταποδώσω είς αυτούς τήν ίίβριν* 
άλλά τήν άπέοωκα κάλλιστα βραί/ύτερον' έκ τού πύργου έκεί-τ 
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νου, τ ή ; κινητής γέφυρας του, τών όχυρωμάτων του, ουδέ λίθος 
σώζεται πλέον σήμερον, ούτε τάφρο;, ούτε φραγμό;, ούτε είς 
τούς αγρούς του μία σπιθχμή χόρτου, έκτος τού αυξάνοντος 
έπί μέρου; τινός τοίχου, έφ' ής θέσεως ύπήρχεν ό λίθος τής εστίας· 
ίσως πολλάκις διέλθετε εκείθεν χωρίς νά ύπωπτεύσητε δτι ύπϋρ-
χεν εκεί ποτέ φρούριον* εϊδον τά πυργία του καιόμενα, τάς επάλ
ξεις των σχίζομένας καί δικρρηγνυμένας, καί τόν άναλελυμένον 
μόλυβδον καταρρέοντα ώ; βροχήν από καιομένου χαί μελανού στε-
γάσματο;, ούτινος τό πάχος δέν ή^υνήθη ν' άνΟέξϊ) είς τήν έχδί-
κησίν αου. Κατά τήν όδυνηράν έκείνην ή·;.έραν καθ'ήν παραδο
θείς παρ' αυτών είς τόν θχνατον, εϊχον άποπτή ώς άκτί; αστρα
πής, δέν ήδύναντο βεβαίως νά προ'ίίωτιν δτι ή·')ελον έλθει ποτέ 
μετά δέκα χιλιάδων ανδρών ιππικού νά ευχαριστήσω τόν κόμητα 
διά τήν άνάγωγον αυτού ίπποδρομείαν. λχπΐον παιγνίδι μ' έπαι
ξαν τότε, δτε μ' έδωκαν άγριον ιππον όδηγόν και μέ προσέ-
δεσαν έπί τή ; άφροσκεπού; πλευράς του* τοις έπαιξα κ έγώ εν 
άντάξιον τού ιδικού των, •— διότι ό χρόνος έπί τέλους έξισοΐ 
τά πάντα' αρκεί νά γνωρίζωμεν να δράξωμεν τήν εύ^αιρίαν, 
καί ουδεμία ανθρωπινή δύναμις, έκτος άν έπήλθεν ή συγγνώμη, 
δύναται νά διαφυγή τάς έπιμ.όνου; έρευνας, καί τάς μακράς προς-
δοκίας τού επωάζοντας ώ; 6/,σαυρόν τήν άνάμνησιν ύβρεως. 

1 1 . 

εμπρός ! εμπρός ! 0 κέλης μου κ' έγώ ίπτάμεΟα έπί πτε 
ρύγων άνεμων, άφίνοντες Οπισθεν ημών πάσαν άνθρωπίν/,ν κατοι-
κίαν έσχίζομεν τόν αιθέρα ώ; τά μετέωρα εκείνα, τά διατρέ-
χοντα τόν οΰρανόν, δτε μετ' αίφνηδίου κρότου επέρχεται τό βόρειον 
σέλας διαλύον τήν νύκτα" ούτε πόλεις, ούτε χωρία εύρίτ/.οντο έπί 
τής οδού ημών, άλλ' άπειρος καί έρημο; πεδιάς, λήγουσα έπί 
τού ορίζοντος είς μέλαν τι δάσος" καί έκτος τών επάλξεων φρου
ρίων τινών, ανεγερθέντων άλλοτε κχτά τών Ταρτάρων, άτινα δ'.έ-
κρινον μακράν έπί τών όψωμάτω«, ουδέν άνθρώπινον ίχ\θ; έβλε. 
πον" τό παρελθόν έτος τουρκικός στρατός είχε διέλθει διά τών 
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τόπων εκείνων, κα'ι όπου ά σπαχής ένετύπωτε την ότλήν τοϋ Γπ«· 

που του, ή χλόη φεύγει τ 0 "-ί'^οβαοες έδαφος. Ο ουρανό; ήτο βα

ρύ;, σκοτεινός, λευκοφαιος, και υπόκωφος τ ι ; ά'ρ ΰπέπνεε μ.ετά 

στεναγμών, πρό; ο'ύς πολύ έπεθύμ.ουν ν' αναμίξω τους ιδικούς: 

μου* — άλλα μακράν, μακράν, πα^αφερόμενος ύπό τίς ταχύτητος 

τού δρόμου μου, ούτε νά στενάξω ούτε νά παρακαλέσω ήδυνάμην. 

Θρόμβοι ίδρώτος ψυχρού έ'ρρεον έκ τοϋ μετώπου μου έπί τ ή ; 

άνωρθωμένης χαίτης τού ίππου, όστις έφρίμασσεν άδιακόπως έκ 

μανίας κα'ι φρίκης, έξακολουΟών τήν ταχείαν αύτοϋ πτήσιν. Εφαν-

ταζόμην ενίοτε ότι ήθελε μετριάσει όσον ούπω τήν ταχύτητα τ ή ; 

πορείας του* άλλ όχι" τό έλαφρόν βάρος τοϋ σώμ.ατό; μου ην 

μηδέν εις τήν ώογισμένην ρώτ,ην του* οέν ήτο δι αυτόν, ή κέν-

τρον τι μάλλον, κα'ι έκαστον κίνημα μου, δι ου προσεπάθουν ν' 

απαλλάξω τά έ;ωγκωμένα μου μέλη άπά τήν όδυνηράν των περί-

σφιγξιν, ηυξανε τήν μανίαν του καί τόν τρόμον του" άπε-ειράθην 

νά φωνάξω* —- ητο ασθενής κα'ι ταπεινή ή φωνή μου, οΰχ_ ή τ 

τον όμω; τόν έκαμνε ν' άνα-χ,ιρτα, ώ ; άν έπλήσσετο διά μά

στιγος, καί εί; Εκαστον φθόγγον μου 'άνεπήδα ώ; άν αίφνήδιος 

σάλπιγγος ήχος άντήχει εις τό ου; του' τά δεσμά μου έν τού

τοις είχον βαφή μ.έ τό αίμα μου, όπερ έρίεεν έκ τών μελών μου, 

και ό φάρυγξ μ.ου διεκαιετο ύπό δίψης καυστίκωτ.ρας τοϋ πυρό;. 

1 2 . 

έφθάσαμεν εις τό άγριον δάσος" — Τοσούτον ήτο εύρϋ, ώστε 

πρός ουδέν μέρος ήδυνήθην ν' ανακαλύψω τά όριά του. Ενθεν 

κακείθεν ύψοϋντο αρχαία και ρωμ,αλέα δένδρα, άτινα δέν ήΟελον 

δυνηθή νά λυγίσωσιν ούτε οί όρμ-ητικώτεροι άπό τών ερημιών 

τής Σιβηρίας πνέοντες άνεμοι, κα'ι κατά τήν διάβασιν αυτών άπο-

γυμνοϋντες τά δάση τοϋ φυλλώματος των* άλλ' ολιγάριθμα ήσαν 

τά δένδρα όκ^ϊνα κκΐ τό διαχωριζον αυτά διάστημα έπληροϋτο 

έπ ίπειρον ύπό ν;3ρών ::α'ι πρασίνων δενδρυλλίων, βϋρισκομένων 

τότε εις άπασαν τήν τ;ολυτέλειαν τής ετησίας αυτών στολής. Η 

σαν δέ μακράν εισέτι αϊ φθινοπωριναί έκείναι νύκτες, αϊτινες έπι-
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φέρουσι θάνατον εις τά φύλλα τών δασών, καί διασκορπίζουσιν 

αυτά χρωμ,ατισμένα μ.' ά'ψυχόν τι έρυθρόν χρώμα, όμοιον πρός 

τό πεπηγός αίμα τών έπί τοϋ πεδίου τής μαχη; μεινάντων σω

μάτων, όταν μ,ακρά χειμερινή νύξ έπάγωσεν όλα; τ ά ; άταφους 

έκείνας κεφάλα;, καί τάς έσκλήρυνε τοσούτον, ώστε τό ράμφος τοϋ 

κόρακος μάτην αγωνίζεται να διαπεράση τά; παγωμένας το>ν 

παρειάς* ήτον άπέραντον καί άγριον δάσο;, διεσπαρμένας έχον 

τήδε κακεΐσε πού μέν καστανεαν τινά, πού δέ ρωμαλέαν δρύν, 

πού δε εϋρωστον πεύ,κην, άλλ' εί; μεγάλην άπόστασιν άπ' αλλή

λων, — ευτυχώ; δι' έμέ, καθότι άλλω; ήθελον εύρεθή εις πολλά 

κακήν κατάστασιν. — Οί κλάδοι έκάμπτοντο ενώπιον ημών χ ω 

ρίς νά μέ σχίζωσι* καί εί/Ον άλλως τε τήν δύναμιν νά υποφέρω 

τ ά ; πληγάς μ.ου, αϊτινες είχον ήδη οίιλωθή ύπό τοϋ ψύχους. Τα 

δεσμά μου μ' έπροφύλασσον άπό τοϋ κινδύνου τ ή ; πτώσεως* διω-

λνΐσθ/·σαμ.εν ώς ό άνεμο; διά τοϋ φυλλώματος, άφίνοντες όπισθεν 

ημών καί θάμνους κα'ι δένδ;α καί λύκους* τήν νύκτα τοϋ; ή/.ουσα 

άκολουΟοϋντα; ημάς κατά πόδα* ή/.ουσα αντηχούν οπίσω τών 

πτερνών ημών τό κάλπασμ.ά των, όπερ έςα/τλεΐ τήν λύσσαν τοϋ 

ίχνευτοϋ κυνός καί τό πϋρ τού κυνηγού" όπου καί άν έπορεύθημεν 

μα; ήκολούθησαν, κα'ι ουδέ κατ' αυτήν τοϋ ήλιου τήν άνατολήν 

μ,άς άφή/.αν. Τά χαράγματα τούς είδον ότισθεν ημών μόλι; ένα 

σχοίνον απέχοντα;, άκολουθοϋντας μας κατά μακράν σειράν όιά μέ

σου τών δασών, όπω; τήν νύ/.τα είχε προσβάλλει τό οΰς μ.ου ό 

κρότος τών λαθραίων βημάτων των, άτινα συνετάραττον τά φύλλα* 

ώ ! τ ί δεν ήθελον δώσει τότε, όπως δυνηθώ, ώπλισμένος μέ ξί

φος ή λόγχην, ν' αποθάνω μαχόμενος έν μέσω τή; σπείρα; εκεί

νης, καί τουλάχιστον ν' απολεσθώ, — άροΰ ούτως έπέπρωτο — 

π λείο υ ς τοϋ ενός εχθρού; θυσιάσας ! Οταν εΐχεν αρχίσει ό ίππος 

μου τόν δρόμον του, ηύχόμην νά τόν ϊδω όσον ούτω περατού-

μενον* ήδη όμως άμφέβαλλον περί τής ρώμης καί τής ταχύτητός 

του ! Απατηλή αμφιβολία ! Η ευκίνητος καί αγρία φύσις του τ ω 

είχε δώσει ρώμην ορεινής δορκάδο;. ΓΙ χιών ίτις διά τών κατα

πληκτικών της νιφάδων τυφλώττει καί ενταφιάζει τόν χωρικόν 

$ύο βήματα μακράν τής καλύβας του, ής δέν θέλει πλέον, ό 
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ταλαίπωρος ! διαβή τήν φλοιάν, μόλις φθχνει κατά τήν πτώσιν 
της τήν ταχύτητα, μεθ' ής διέβη τον περίβολον τοϋ δάσους, ακά
ματος, αδάμαστος, πλέον ή άγριος* μανιώδης ώς κακοανατεθραμ-
μένον παιδίον, εις το όποιον αρνούνται πράγμα τι" ή\ ετι μανιω-
δέστερος, — ώς γυνή ώργισμένη και θέλουσα να πράξη κατά τήν 
θέλησίν της. — 

1 3 . 

Είχομεν διαβή το δάσος* ή μεσημβοία εϊχεν ήδη παρέλθει, κ' 
έν τούτοις ό άήρ ήτό ψυ/ρός, καίτοι ήτα Ιούνιος μ.ήν" το αίμα 
μου ειχεν άποψυχρανθή εις τάς φλεβχς μου* ή παρατεινομένη οδύνη 
καταδαμάζει και αΰ:οΰς τους γενναιότερους* δέν ήμην τότε ό',τι 
σήμερον οαίνομαι' άλλ,' ορμητικός ώς χρίμαρέος χειμερινός, άφινα 
διαρρηγνύμενα τα αισθήματα μου, πριν ή εγώ αυτά; κατανοήσω 
τα αίτια των. fìl ποία μανία, ποία οργή, πόσοι φόβοι μέ κατε-
λάμβανον, πώς μ'εβασάνιζε το ψΰχο;, ή πείνα, αί όίύναι, ή 
απελπισία xal ή άγανάκτησις, να βλέποι έμαυτόν γυμνόν και δε-
σμεύμένον, και να αΐσθά.ωμ,αι δ-:ι κατάγομαι έξ άνθρώπω», τών 
οποίων το αίμα, οταν τίς σους δογιζη, δταν αυθάδης πους τους 
πατή, ομοιάζει πεός τδ τοΰ κίοταλιτού δφεως, έγείροντος τήν 
κεφαλήν του κ' ετοίμου να διατρυπήση τον έ/Ορόν του ! λοι-
•πόν παράδοξο; αν το έξηντλ./μένον εκείνο σώμα μου έξησθένησεν 
έπΙ στιγμήν ύπό τα β χ-.ο, τών δεινών του ; Η γή έφευγεν ΰπο-
κάτω μου, οί ουρανοί περίεοινουντο πέριξ μου* μοί έφάνη δτι έπι
πταν* ήπατώμην* ήμην κάλλιστα προτδεδεμένος' έσταμάτησε 
σχεδόν ή καρδία μου, έφλσγίσθη δ εγκέφαλος μου, έκλονίσθη 
μικρόν, κ' έ'-αυσεν έπειτα εντελώς να πάλλη" ol ουρανοί περιε-
οτράφησαν ώς υπερμεγέθης τις τοίχος" εΐδον τ), δένδρα κλ',νιζό-
μενα ώς μεθύσΟυς ανθρώπους, κα! αμυδρά αστραπή διήλθε διά τών 
οφθαλμών μ.ου, οίτινες cùìàv πλέον ε'δον* ό αποθνήσκων δέν δύ
ναται ν' άποθάν·/] περισσότερου, ή όσον εγώ τότε άπέθανον. Κ,ατα-
πεπονημένός έκ τών βασάνων τοϋ καταχθονίου εκείνου δρόμου 
γσθίίνόμην τα περ-καλΰπτοντά με σ/.ότη άπομακρυνόμενα, είτα 
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επανερχόμενα πάλιν* ήγωνίσθην όπως εξέλθω της ληθαργίας εκεί
νης, άλλ.ά δέν ήδυνήθην ν' ανακαλέσω τάς αισθήσεις μου" έδοκί-
μαζον δ,τι ήθελε τις δοκιμάσει πλ.έων επί τίνος σανίδος έν τ ω 
μέσω τοϋ Πκεανοϋ, ταλαντευόμενος έπ'ι τοΰ ύδατος, ποτέ μέν ύπο-
βι,θιζόμενος, ποτέ δέ ανυψούμενος υπό των κυμάτων, ποτέ δέ 
έκτοξευό:/ενος παρ' αυτών πρός ερημον τινά άκτήν* ή κυματιζο-
μένη ζώτι μου ώμοίαζε τάς φανταστικάς έκείνας λάμψεις, αίτινε; 
έν τω μέσω της νυκτό; λάμ,πουσιν εΐ; τους οφθαλμού; μας κατά 
τάς πρώτα; είσβολάς τοϋ πυρετού" άλλ' ή συναίσθησις αυτή έξη-
λείφθη ταχέως καΐ άνευ πολλής οδύνης, κ' επήλθε συγκεχυμένη 
τις καΐ πολύ οδυνηρότερα τ*ρ*χή· ομολογώ δτι ήθελα φοβηθ ή 
νά δοκιμάσω τήν αυτήν όδύνην κατά τήν στιγμήν τοϋ θανάτου 
μου* και δμως υποθέτω δτι πρέπει νά δοκιαάζωμ.εν τοιαύτην 
τινά πολϋ πρΊν καταστώμεν κονιορτό;" άλλ' άδιάφορον" πολλάκις 
απεκάλυψα εϋτόλμως τό μέτωπόν μου πρό τοϋ θανάτου. 

14 . 

Μοί έπανήλθεν ή αΐσΟησις' άλλά ποϋ ήμ.ην ; Κατάψυχρο;, νεναο-
κωμένος, σκοτοδεινιών, ή;0άνθην εις έ'καστόν μ.ου παλμόν επα
νερχομένων εις έμαυτόν τήν ζωή·/ ή-,Ο/ίνθζν μετά ταΰτα έπί τ ί 
να ς στιγμάς σπασμωδι.'.ήν τι.να όδϋνη», -/; τις έπανέφερεν εις ταρα
χώδη τινά κυκλοφο.ίαν τό ήμιπ-:π,·.γό; αίμα μου' ασυνάρτητοι 
κρότοι ιτροσεβαλλον τό όΰς μ.ου* ή;.χ'·σε πάλιν σκιρτώσα ή καρ
δία μου* έπανήλ.θεν ή δρασίς μου, άλλά <;ολή, φεύ ! και έπισκοτι-
σμέν.',, ώ ; άν πυκνόν τι κρύίταλλ.ον εκείτο πρό τών οφθαλμών 
μου. Ενόμισα δτι ήκουΟν πλησίον μου τήν βοήν τών κυμάτων, 
και διέβλεπον κατάστικτον μ' αστέρας τόν ουρανό;" — δ ε ν εΐνε 
δνειρον" ό άγριος ίππο; κολυμβα εντός άγριωτέρου ποταμού! Ó ιύ-
ρϋ; και στιλβων ποταμός εκτείνει τά κύματα του μακράν, τόν 
ρουν £(ΰτοϋ ακολουθών, ήμεΐ; δ ευρισκόμεθα εις τό μέσον, σ»α-
λαίβντες κατά τών κυμάτων, και πρός άγνωστον άκτήν διβυθυ-
νόμενοι. Τό υδωρ διέλυσε τήν νάρκην μου ΧαΙ τά άπεσκληρ-4 

μένα μου μέλη άνεβαπτίσΟησαν έν-ός προσιορινής τινο; ρώμης· 
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(Συνέχεια χαί τέ.Ιιχ). 

1 6 . 

ΐϊπροβαίνομεν, — άλλά μέ άργόν και βραδύ τό βήμα* ή αγρία 
ρώμη τού κέλητος είχε τν> ος έξαντληθή" κεκμηκώ; καΐ κατα-
πεπονημένος, μόλις έπιπόνως έσύρετο, μικρόν τινα άφρόν έκβάλλων 
του στόμ.ατό; του" ασθενές παιδίον ήδύνατο νά τόν χαλιναγώ
γηση κατά τήν στιγμήν έχείνην* άλλ' ήτο μάταιον τούτο δι ' 
έμέ" δέν ήδυνάμην διόλου νά ώφελ/,θώ τής αδυναμίας του εκεί
νης* — ήμην δεδεμένοζ1, άλλα κα'ι ελεύθερος έάν ήμην, ήθελον 
ϊσως στερηθή δυνάμεων* Κατέβαλον έτι ασθενή αγώνα όπως 
θραύσω τά τοσούτον στενώς συσφίγγοντά με δεσμά* μ.άτην δμως* 
Ούδεν άλλο κατώρθωσα ή νά τά σφίγξω έτι μάλλον, καΐ άφήκα 
πάραυτα απόπειρας, έπαυςανουσα; μόνον τά δεινά μου. 0 παρά
φορο; εκείνο; δρόμος μας έφαίνετο πλησιάζων τό τέρμα του, και'τ·ι 
ουδέν πλησίον μου έ'ίλεπόν τέρμα" φωτειναί τίνες ακτίνες ανήγ
γειλαν τήν έπάνοδον τού ηλίου. — Πόσον βραδέως, φεύ ! άνέ-
τειλεν ! ένόμισα Οτι ό πέπλο; τών λευκοφαίων πρωινών ατμών 
ουδέποτε ήθελε δίαλυθή ύπό τή ; ήμέοας' πόσον βραδέως διεσκε-
δάσθη ! — Πόσος χρόνο; παρήλθε, πριν ή τό ά'στρον τής ημέρας 
διά τής πορφύρας αυτού φλογός φωτίση τήν Ανατολήν, έζθρο-
νίζίον τούς αστέρας, άνακαλών τάς ακτίνας τών δίφρων των, καΐ 
πληρών τήν γήν άπό τού υψηλού του θρόνου μοναδικού και μόνον 
ιδικού του φωτός ! 

1 7 . 

Ανέτειλε τέλος δ ήλιος" διεσκεδάοθη ή νεφελώδης ομίχλη, ήτις 
πανταχόθεν ήτο διακεχυμένη έπΙ τού έρημου εκείνου κόσμου" άλλ.ά 
πρός τ ί όφελος διήλθον πεδιάδα, δάσο;, ποταμόν ; ούδεν ανθρώ
πων ή ζώων ίχνος «νετυποϋτο έπ'ι τού δαψιλού; κα'ι αγρίου εκεί
νου τόπου* ουδέν ίχνο; περιηγητοϋ, ουδέν ίχνος εργασίας* καΐ 
αυτός δ άήρ ήτο άφωνος* ούτε εντόμου βόμβο;, οΰ-ε πτηνού 
στρουθισμό; έξήοχετο άπό τών χόστω/ ή τών θάί/.νων. Πνευστιών 

2 

τά στέρνα του ίππου μου βχίζουσι τα κύματα, άτινα ατρόμητος 

εκείνο; καΓαφρονεϊ,'κχΐ προβαίνομεν άδιακόπω; ! Φθάνομεν τέ)θς 

-*ήν ολισθηρά ν οχθην* ήτο λιμήν σωτηρία;, όλίγης όμως άξιας 

δι' έμέ, καθότι Οπισθεν ημών τό παν ήτο πένθιμ.ον κα'ι σκοτει-

νόν, καΐ ενώπιον ημών τό παν ζοφερόν και φρικτόν. Δεν δυναμαι 

να εΐπω πόσας ώ:,α; νυκτός ή ήμερα; έμεινα είς τήν άναστολήν 

έκείνην τών δεινών μου* μόλις γνωρίζω άν αναπνέω έτι ανθρω

πίνων πνοήν. 

1 5 . 

Μέ τδ τρίχωμα κάθυγρον, μέ την χαίτην άποστάζουσαν ύδα
τος, μέ τάς κνήμα; του κλονιζομ-ένας, και τα; πλευρά; του κα
πνίζουσας έσχατον αγώνα καταβάλ,λει ό άγριβς ίππος, δια ν' 
άναρριχηθή είς την άπότομον έκείνην άκτήν. Λναβαΐ'νομεν τέλος 
εις τήν κορυφήν* απέραντος τ.εδιάς εκτυλίσσεται δια του σκότους 
της νυκτό;, καΐ φαίνεται παρατεινομένη μακράν, πολύ μακράν, 
μακράν, ώ; τα βάραθρα έκείν/, άτινα καθ' ύπνους όνειρευόμεθα* 
ό όφθαλμ.ός δέν δύναται να διακρίνη τα δριά τ ω ν τήδε κακεϊσε 
λευκωποί τίνες κηλιδες,συστάδες τινές μαυρωπής χλόης, αποσπών
ται συγκενυμένω; ύπό τό φέγγος της δεξιόθεν μου ά'·ίατ;λλούσης 
σελήνης* ουδέν όμως ανήγγειλε κατά τήν ζοφεράν έκείνην μονα-
ξίαν τήν παρουσίαν ανθρωπινής οίκήσεως" ούό' ύποτρέμον τι φώς 
έλαμπε μακρόθεν ώς φιλόξενο; αστήρ" ουδέ καν φωσφόρος άτμίς 
παρίστατο, ΐνα έμπαίξη τά δεινά μου* ό εμπαιγμός ούτος πόσον 
ήθελε μ' ευχαριστήσει τότε ! καίτοι μή δυνάμενος ν ' απατηθώ, 
ούχ' ήττον μετ' εΰχαριστήσεως ήθελον δεχΟή τόν έμπαιγμ.όν εκεί
νον ! καθότι έν μ.έσω τών δεινών μου ήθελε μ ενθυμίσει τ ι έκ τής 

κατοικίας τών ανθρώπων. 
( ι ό τέλος είς τό έπόμενςν φυλλάδιον). 
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ώ ; £*Μ έμελλε νά έ*πνεύ;η, ό έξηντλημένος ΐπτίος Αδευσεν ε τ : 
βέρστιά τίνα" καί πάντοτε ήμεθχ, ή τουλάχιστον έφαίνετο ότι 
ήμεθχ μόνθ·. Τέλος πάντων έν'ώ ώ'ϊεύ>ν.;ν μ' έξησθενημ,ένον βήμα, 
ένόμ.ισα δτι ήιουσα έξερχόμενον άπό συστάδα τινα μαύρων ελα
τών χρεμετισμόν ίππου* Μ ή δ άνεμο; στενάζη εντός τών κλάδων 
εκείνων ; Οχι, όχι ! ϊδοϋ προβαίνουσα έκ τοϋ δάσους ιππική συνο
δεία ! τήν βλέπω καλπάζουσαν" πολν'άριΟμ-ον σώμα προχοι-ρεί! 
Θέλω νά έ/.βάλω φωνήν* — τά χείλη μου είνε βωβά" οΐ κέλη-
τες δρμώσιν υπερηφάνως άναπηδώντε;, άλλά πού είνε οί χαλινα-
γωγοϋντε; αυτού; ; ίπποι άπειροι κα'. ίππεϋ; ουδέ εις. Μύριοι 
ί'πποι, με τάς χαίτα; των κυματιζού;α;, μέ τάς ουράς αυτών 
ιπτάμενα;, με τούς ευρείς αυτών ρώθωνα;, οδς ουδέποτε ή οδύνη 
συνέστειλε, τδ σ-.όμα των, όπερ ουδέποτε α'ιμάτωσεν δ χαλινός, 
τους κούφου; των πόδας, ούς ουδέποτε ό σίδηρος έτΑησίασε και τάς 
πλευρά; των, αϊτινες οϋτε μ.άστιγχ ούτε πτερνιστήρα ήσθάν-
θησαν έτι" μύριοι Ίπποι άγριοι καί αδούλωτοι, ώς τά κυλιόμενοι 
τοϋ ωκεανού κύμ.ατα, δρυ-ώσιν άγελ<·,δόν μέ κρότον κεραυνού, ώς 
ϊνα χαιρετίσωσι την ασθενή ημών άφιξιν" ή θέα αύτη αναζωο
γονεί τόν κέλητά μου" ταχύνει έπί στιγμήν τό κλονούμενον βήμα 
του" τοις αποκρίνεται δι ασθενούς και υπόκωφου χοεμετισμοΰ, είτα 
πίπτει. Εξηπλωμένος χαμ.αί, εκπνέει όϊυνηρώ; την ύστάτην του 
πνοήν' οί ότ/θαλμοί του θαμβοϋνται, τά μέλη του καθίστανται 
ακίνητα" τετέλεσταΐ, ή πρώτη κϊί έσχατη αυτού όδοιπορία έτε-
λείωσεν ! οί συνεταίροι του προβαίνουσι, — βλ.έπουοιν αυτόν πί-
πτοντα καί έμέ παραδόξως πω; προσυεδεμένον έπί τών νώτων 
του δι' απείρων δεσμών, ερυθρών έκ του αίματος μου. Ιστανται, 
άνασκιρτώσιν, —όιφραίνονται τόν αέρα, καλπάζουσιν έπί στ ιγ
μήν τή,δε κακείσε, πλησιάζουσ:, μακρ ύνονται, περιστρέφονται πέ
ριξ, έπειτα αίφνης όπισΟ-οίρομούσιν άναπηδώντε;, άρχηγούμενοι 
ύπό μεγάλου τινός μελανού ίππου, πατριάρχου, ώ ; έφαίνετο, της 
φυλής του, ούτινος αϊ λάσιαι πλευραί ούδεμίαν έχουσι λευκήν 
τρίχα* φριμάσσονται, — άορίζουσι, — χρεμετίζουσι, — μακρύ-
νονται έπειτα, έξ εμφύτου ροπής, εις τήν θεαν άνθρωπου, καί φεύ·-
γουσι καλπάζο»τες πρός τδ δάσος. — Μ' άφίνουν έν τνί άπελ.-
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ίΛσία μου, προσδεδεμένον μετά τοϋ πτώματος τοϋ δυστυχούς 
μου Ιππου, έξηπλωμένου νεκρού ύποκάτω μου, καί μή αίσθανο-
μένου πλ.έον τό άλλόκοτον φορτίον, ούτινος οΰδ' αυτόν οϋτ' έμέ 
ιίδυνάμην ν απαλλάξω - — κ' έκείμεθα ούτω;, δ θ.ήσκων έπί τοϋ 
θανόντος ! Δεν ήλπιζον πλέον άλλη ήμερα ν' άνατείλη έπί της 
άσκεπου; καί απροστάτευτου μου κεφαλή;. 

Εμεινα ούτως δεσμευμ <" ος άπό της αυγής μέχρι τοϋ λυκόφωτο;, 
αριθμών έπωδυνως τάς βραδυτάτας ώ:ας μου μετά τοσαύτης ακρι
βώς ζωή; , δση μόλις ήρκει νά ϊδω καταβαίνοντα έπ'έμοϋ τόν υστα-
τόν μου ήλιον, κατά τήν άπελπιστικήν έκείνην βεβαιότητα, 
ήτις μας υποτάσσει έπί τέλους αγογγύστως εις ό,τι άλλοτε μας 
έφαίνετο τδ χείριστον καί έπιφοβώτερον τών δεηών, εις τό άφυ-
κτον εκείνο πεπρωμένον' — άληθέ; ευεργέτημα, όπερ καίτοι 
προώροίς έρχόμενον, ούχ' ήττον είνε πσλύτιμον Sèat ό'μω; τό φο
βούμεθα καί τό φεΰγομεν μετά τοσαύτη; σπουδή;, ώ ; αν ήτο 
παγίς τις "λ,ν δύναται ή φρόνη-t; νά διαφυγή" ενίοτε τό εύχόμεθα 
καί τό έπικχλούμεθα' άλλοτε τό ζητοϋμεν παρά τοϋ ξίφου;, ού
τινος τήν αίχμήν ή ιδία ημών χειρ στρέφει καθ' ημών αυτών" κ' 
έν τούτοις είνε φάρυ.ακον πένθιμον καί άπαίσιον καί έπ' αυτών 
τών αφόρητων δεινών, καί ύπ' ουδέν πρόσχημα τό δεχόμεθα μετ' 
εύχαριστήσεω;. Καί όμως, παράδοξον πράγμα! τά τέκνα της ηδο
νής, εκείνοι οϊτινες εις τά οργιά των κατεχράιΟησαν της καλλο
νής, τή ; τραπέζης, τοϋ οίνου καί της εύπορίας, άποθνήσκουσιν α τ ά 
ραχοι, άταραχότεροι πολλάκις ή οί έν άθλιότητι καταλύσαντες τον 
βίον' vai ! διότι 4 διελθών αλληλοδιαδοχές έ,τί πάν δ,τΐ ώραϊον 
καί νέον ουδέν έχει πλέον νά έλπιση, ούόέν νά ποθ',ση· καί έκτος 
τοϋ μέλλοντος (πρός δ άτενίζουσιν οί άνθρωποι, ουχί άναλογιζό·} 
μενοι τό καλόν ή κακόν όπερ έπραξαν έδώ κάτω, άλλά καθόσον 
τά νεϋεά των δύνανται v i τό ύποφέρωσιν) ούίέν άλλο ίσως τόν 
ανησυχεί" ό δυστυχής ομω; ελπίζει πάντοτε νά ίδη περατοΰμενα 
τ ά δεινά του, καί δ θάνατος, δντινα ώς φίλον ώφ;ιλε νά χ*ιρε-
τίση, έπιφαίνεται εις τούς νοσοϋντας αύτοϋ όοθαλμοϋς ώς επί
τηδες έπελθών, 'iva τοϋ άρπάση τήν άνταμ.οιβήν του, τό δένδρον 
τρϋ νέου του Παραδείσου. Πιστεύει ότι ή αϋριον ήΟ^λ; τ ω σώσει 
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τά πάντα, κ'έπιφέρούσα τήν "λτ'θ/ιν τών ταλαιπωριών του, γ|θχ7.εν 
ανασύρει «ύτόν από τοϋ ολέθρου του - ή αύριον ήθελεν είσθαι ή 
πρώτη χρυσών ήμερων, άς δέν ήϊύνατο πλέον να μέμφηται καί 
νά καταράται, ή άρχή μακράς αλληλουχίας ετών άκτινοβόλων καΐ 
φαιδρών, ϋπομειδιώντων αύτω δια τοϋ πέπλου τών δακούων του, 
αμειβόντων αυτόν αντί τοσούτων οδυνηρών ώρών' ή αΰριον ήθελε 
τ ω δώσει τήν ίσχϋν, αΰριον ήθελε δύναοθ/ι νχ διατάσση, νά δια-
λάμπη, νά τιμωρή, νά σώζη* και πρέπει λοιπόν ή ωραία αυτή ήώς 
V' άν^ίείλ/ι έπϊ τοΰ τάφου του ; 

1 8 . 

5 0 ήλιος έπλησίαζε τον ορίζοντα, — και ήμ.ην εισέτι ποοσδε-
δεμένος μ.ετά τοϋ ξηρού και παγωμένου εκείνου πτώματος" ένό-
μισα Οτι έκεΐ ήθέλομεν αναμίξει τήν σποδόν ημών. Οί έπισκοτι-
σμένοι οφθαλμοί μου είχον ανάγκην τοϋ θανάτου" οΰδεμίαν έβλε
παν ελπίδα σωτηρίας" ήγειρον τά τελευταία μου βλέμματα πρός 
τον ούρανόν" και έκεΐ, μεταξύ έμοϋ και τοΰ ηλίου, ειδον ίπτάμενον 
τον άνυπόμ.ονον κόρακα, μ.ετ' αδημονίας άναμένοντα τον θάνατον 
τών δύο θυμάτων, ϊν' άρχίση το δεϊπνον του" άφίπτατο, κατήρ-
χετο εις τήν γήν, είτα «φίπτατο πάλιν, και εκάστοτε μά; έπλη-
σίαζεν έτι μάλλον" εις τό ασθενές φέγγος τοϋ λυκαυγούς έβλεπον 
τάς διεσταλμ,ένας πτέρυγας του, κα'ι στιγμ-ήν τινα έκάθησε τοσού
τον πλησίον μοο, ώστε θχ ήδυνάιιην νά τον κτυπήσω έάν είχον 
αρκούσαν δύναμ.ιν' άλλ' ή μικ;ά της χειρός μου κίνησις, ή ελαφρά 
προστριβή της άμμου, καΐ ό μετ' αγωνίας από τοϋ ξηρού μου φά-
ρυγγος έξελΟών ήχος, πάντα ταύτα κατώρθωσαν τέλος νά τόν 
μ.ακρύνωσιν. — Αγνοώ τά λοιπά. — ΓΠν δ',τι ενθυμούμαι έκ τοϋ 
τελευταίου ονείρου, είνε, άννοώ τίς, ωραιότατος αστήρ, δστι<, ελί
κων μακράν τά τεθαμβωμένα μου βλέμματα, ύπέτρεμεν εις τό 
άκρον δονούμενης άκτΐνος' έπειτα, ενθυμούμαι τήν ψυχράν, βα-
ρεΐαν, αόριστον και όδυνηράν συναίσθ/σιν της επανόδου τών αισθή
σεων μου, ην παρηκολούθησε πάλιν ή έπιθάνατος ησυχία· μετά 
ταύτα άναπ»οή τις μ'έπα'ήλθε' φρικίασις ελαφρά, μικρά παϋσις* 
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κρυσταλλώδης λειποθυμία έπάγωσε τό αίμα μου" σπινθήρες άνέθρω— 
σκον έκ τοϋ εγκεφάλου μου" ρ.ία χάσμη, είς παλμός, είς νυγμός 
οδύνης, εϊς στεναγμός, καΐ ουδέν πλέον. 

1 9 . 

Έξηγέρθην. — Πού ήμην ·, — Μορφή ανθρωπινή μ.' ατενίζει ; ο 
ροφή κλείεται υπεράνω μου ; εις κλ.ίνην τά μέλη μου αναπαύονται; 
έντό; δωμ.ατίου εΰρίσκου.αι ; οί άκτινοβόλοι ούτοι οφθαλμοί, ών τό 
ευμενές βλέμμα πρασηλούται έπ' έυ.οϋ, θνητού οφθαλμοί είνε ; Έ -
•κανέκλεισα τους ιδικούς μου όφθαλ.μ.ούς, αμφιβάλλων άν ήμ.ην 
έτι βυθισμένος εις τήν πρώτην μου κάρωσιν. Κεανις τις μ.' εύλύγι-
στον καί ύψηλόν τό ανάστημα, έκάθητο πλησίον τοϋ τοίχου της 
καλύβης, επιφορτισμένη νά μ' έπαγρυπνή. Κατά τήν πρώτην τοϋ 
νοός μου έξέγερσιν τά βλέμματα μου απήντησαν τά ιδικά της" οί 
άγριοι και μέλανες αυτής όφθκλμοί μ' έθεώρουν έκ διαλειμμάτων 
μετ' ανήσυχου μερίμνης" παρετήρησα, και πάλ'.ν παρετήρησα, καί 
κατεπείσθην τέλος ό'τι δέν ήτο οπτασία, άλλ' ότι πραγματικώς 
έζων, καί δέν είχα νά φοβώμαι πλέον μή καταστώ δεϊπνον τοϋ γυ-
πός' καί όταν ή νεαρά της Οδκραίνης κόοη είίεν άνεωνμ-ένους τούς 
βεβαρυμένους οφθαλμούς μου ύπεμειδίασε" — ηθέλησα κ' έγώ νά 
λαλήσω, άλλά δέν τό κατώρθωσα* — έπλησίασε αύτη, καί θέ« 
τουσα τόν δάκτυλον επί τών χειλέων της, μοί έδωκεν νά εννοήσω 
δτι δέν επ:επε ν αποπειραθώ νά λύσο) τήν σιωπήν, μ-έ/ρις ου ή ε
πάνοδο: τών δυνάμεων μου μοί επιτρέψω τήν έλευθέραν τοϋ λόγου 
χρήσιν* έθεσεν έπειτα τήν χείρα της επί της ίδικης μου, κα'ι διευ-
Οέτισε τό ΰποστ/,ρίζον τήν κεφαλήν μου προσκεφάλζιον* είτα βα
δίζουσα άκροποδητί ήνοιξεν ήσύχως τήν θύραν καί ώμίληοε χα-
μιλή τή φαη7,. — Ουδέποτε ήκουσα τοσούτον γλυκεΐαν φωνήν ! 
Καί είς τόν κρότον αυτόν τών βημάτων της ενυπήρχε μουσική, άλλ' 
εκείνοι, τους οποίους έκάλει δεν εϊχον έγερθή, καί εξήλθε* πρότε-
ρον όμως έόριψεν έτι £ν βλέμμα έπ' έμοϋ, μοί εξέφρασε διά νέου 
σημείου δτι δέν έπρεπεν ουδόλως νά φοίώμ,αι, δτι ΰπήρχον 
άνθρωποι είς τό προσεχές δωμάτιον, 3;·. εί; τόν τόπον έκίίνον τό 
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vt5v ήτο ύπό τά; διαταγάς μου, καί ότι δσον ούπω ήθελεν επα
νέλθει* ένόμισα, κατά την άπουσίαν τη;, δτΐ επασχον μένων μόνος. 
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Επανήλθε μετά τοϋ πατρό; της καί τη; μητρό; τ η ; . — Άλλά 
τΐ ίτ ι v i προσθέσω ; Λεν Οά σας βαρύνω διηγούμενο; όσα μοί 
συνέβησαν άφ' ή; ημέρας κατέστην ζένος τοϋ Κοζάκου· μ' εΐ/ον 
ϊϋρει άκίνητον έπί τ·?ί; π:διάδο;, με μετέφεραν είς τήν πλη-
σιεστέραν καλύβην, κ* έκεϊ μέ άνεζα'λ:σαν εί; τήν ζωήν — έμέ— 
προωρισμένον νά [ίασιλεύτω ποτέ έπ' αυτών ! Ού'ως, ό άφρων όστις 
ηθέλησε νά κοοέσ/· τήν λύσσαν του έπ' έμοϋ, ακριβολόγων έπί της 
τιμωρία; μου, μ' εβτειλεν εις τήν έρημον, δέσμιον, γυμνόν, αίμ.ό-
ουρ-.ον καί μόνον, ίιχ μεταβώ άπό της έρημου εις τόν θρόνον. — 
Ti; Ο,ητό; δύναται νά προίδη τήν ειμαρμένη·.; — Ουδείς μή άπο-
βάλη τό θάρρος του, ουδείς μή άπελ,πίζηται ! αϋριον ί'σω; δ Βο-
ρυσθένη; ΐδη τους κέλ,ητάς μας κοιμωμένους έν ησυχία έπί της Ό -
Οωμανικής παραλίας,— καί ουδέποτε τοσούτον έχάρην βλ.έπων πο-
ταμόν, όσον 6* χ^ρώ νά χαιρετίσω αϋριον εκείνον, Οπου Οά ήμεθχ 
ασφαλείς έπί τών όχθων του. Καλήν νύ/.τα, εταίροι μου! 5 Έξη-
•ρλώΟη ό Έτμαννο; υπό τήν σκιάδα τ ή ; δρυό;, έπί φυλλίνης στρω-
μνή;, ήν είχε μόνος παρασκευάσει* ή κλίνη του αύτη οϋτε όχληρά, 
οϋ·.ε νέα ήτο δι' άνθρωπον είθισμένον ν' άναπαύηται πανταχού 
κ,αί πάντοτε* δ ύπνο; δεν ήργησε νά κλείση τά βλέφαρα του. Αν 
έκτλήττεσθε ότι ό Κάρολος έλησμόνησε νά τόν ευχαρίστηση διά 
τήν διήγησίν του αυτός δμως δέν έςεπλάγη* :— άπό μιας ήδη ώ 
ρας ό βασιλεύς έκοιμάτο. 

(Εκ τον Αγγ.ΐίχοϋ) 

ΑΓΓΕ.ΊΟΣ Σ. ΤΙΛΑΧΟΣ. 


