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ΑΙ ΛΙΓΓ1ΙΤΙΛΚΛΙ Ν ί Κ Τ Ε Σ .

ΙΙΟΓΣΚΙΧ.

I.

• Τις ουτος ; Δ ! εχει μ έν *  προτέρημα* κά-  

μνει τήν φωνήν του &\tt θέλει. —  Προτιμό
τερος  κυρία, ν ΐ τ ή ν  εχαμνίν έσώ£ροςκον.»

0  Τσχάρσκης ητο εΐς τών πιετών κ α 
τοίκων της Ιίετρουπόλεως. Δέν είχε τρι
άκοντα !τη , ουτε γυναΐκχ, ουτε ^το δε
σμευμένος είς υπηρεσίαν. Ό  μακαρίτη; 
θεϊός του, υποδιοικητές έν τνί καλνί έπο- 
χ ϊ ), τφ  άφησε περιουσίαν αρκετά σημαν
τικήν. Διηγε λοιπόν βιον πολυ εύάρεστον, 
άλλ’ είχε τήν δυστυχίαν νά κάμνη στί
χους καί νά τους τυπώντι. έν ταις έφη- 
μερίσιν έκαλεΐτο ποιητές, καί έν τοΐς άν- 
τιθαλάμοις συγγραφεύς.

ώξαιρέσει τών μεγάλων προνομίων τών 
όποιων άπολαύουσιν οΐ ποιηταί, —  πα- 
ραδείγματος χάριν, του δικαιώματος τό 
4*οΤον ήμιΓς οΐ ^ώσσοι ποιηταί ίχομεν νά

μεταχεφ ’.ζο'μεθα την γενικήν άντί τ*7,; αι
τιατικής και άλλων τινών μικρών ποιητικών 
άδειων,— πρέπει νά όμολογησνι τις δτι είς 
τήν τάξιν ταύτην εΐναι προ σ κ ο λλη μ ένα  
δυσαρες·* πολυ σπουδαία. Τό πικρότερον 
καί μάλλον αφόρηταν δι’ £να ποιητήν είναι ή 
φημη του, και ό τ ίτλο ; ο5τος υπό τοΰ ό
ποίου είναι σημειωμένος καί δστις μένει 
πάντοτε προσκεκολλημένος είς αύτόν. Τά 
κοινόν τόν θεωρεί ώς κτήμά του* είναι 
γεννημένο; διά τήν χρήσίν του καί τήν 
εύχαρίστησίν του. Μόλις επανέρχεται έκ 
της έξοχΐς καί 6 πρώτος συντυχών τόν 
έρωτα: « Μας φέρετε νέον τ ι ;  » Σκέπτε
ται ύπόθεσιν ητις δέν βαίνει κατά τάς 
εύχάς του ?1 φίλον ασθενή, ακούει μέ 
τετριμμένο ν μειδίαμ,α νά έκφεύγη ή τε
τριμμένη αυτη φράσι;: « Συνθέτει τ ι ά - .
ναμφιβόλως ! ° ϋίναι ερωτευμένος, ή ώ - 
ραία του τρέχει είς τό γαλλικόν μαγα- 
ζεϊον διά νά άγοράσ/) λεύκωμα εντός του 
όποίου νχ τ*?ί γράψνϊ έλεγεϊον. Μεταβαίνει 
είς έπίσκεψιν ανθρώπου τόν όποιον σχεδόν 
δέν γνωρίζει καί είς τόν όποιον ηλθε δι* 
υποθέσεις* ουτος καλεΐ άμέσως τόν υίόν 
του διά ν* άπαγγείλν) στίχους του ποιη- 
του, καί ό μικρός παρέχει είς τόν ποιη
τήν τήν εύχαρίττησιν ν άκούνι έαυτόν πα·



ραμίμορφοίμένον. Αυτά rival τά  φώ- 
y&v τοΰ έπ α γγ& μ α το ;! άλλά fcoloi 9k 
[̂veet Ol καρποί \ Ό  Τσχϊράκης βέβαιοί δτι 

δλ*ι αύταί αί έπιδείξεις, τά  ζητήματα, 
Η  λευκώματα καί τά  σοφά παιδία τόν 
σίαρώργιζον είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε έ- 
θάύμ«£ε πάντοτε πώς κατώρθωνε νά μή 
αποκρίνεται είς δλα ταΰτα δ ι’ ύβρεων.

*0 Τσχάρσκης κατέβαλλε πάντα κόπον 
διά  νά άπαλλαχθ$ άπό τήν στενόχωρον 
ταύτην έπίκλησιν του ποιητοΰ. Απέφευγε 
τήν κοινωνίαν καί τους έταίρους του καί 
συνανεστρέφετο μάλλον τους ανθρώπους 
τοΰ κόσμου, ή  συνομιλία του ήτο δλως 
τετριμμένη καί ούδεμίαν εϊχεν άπόχρω- 
σιν φιλολογικήν. Οσον δ ’ άφορί την έν- 
δυμασίαν του, Ακολουθεί πάντοτε τόν τε - 
λευταϊον συρμόν μετά προσοχής κ«1 π ί-  
στεως νέου Μοσχοβίτου νεωστί άποβιβα- 
σθέντος εις Πετρούπολιν. ί ν  τω σπουδα- 
στηρίω του, κεκοσμημένω ώς καλλυντή- 
ριον κυρίας, όΰδέν έποόδιδε τόν συγγρα
φέα. Δέν έβλεπέ τις έρριμμένα βιβλία ουτε 
έπ! τνί; τραπέζης ουτε υποκάτω’ τό άνά- 
κλιντρον δέν είχε κηλίδας μελάν/ις· τέ
λος δέν εΰρισκέ τις εις τήν οικίαν του τήν 
άταξίαν έκείνην *?1τις έμφαίνει τήν παρου
σίαν τών Μουσών καί τήν άπουσίαν του 
σαρώθρου καί της ψήκτρας. 'Ο Τσχάρσκης 
ητο έν απελπισία όσάκις φίλος τις τόν έ
βλεπε μέ βιβλίον. Είναι δύσκολον νά φαν- 
τασθνί τις μέ/p t ποίων μικροτήτων τοι- 
οΰτος τρόμος δύναται νά ώθήση άνθρωπον 
πεπροικισμένον μέ πνεΰμα καί ευφυΐαν, 
^προσποιείτο δτι ήτο κυνηγός άνθους, 
λυσσώδ/,ς παίκτης, γαστρονόμος τέλειος, 
άν καί δέν ήξευρε νά διακρίνη ίππον άγω- 
νίου άπό ίππον αραβικόν, εις τό έκαρτέ 
οέν ένθυμείτο ποτέ νά στρέψη φύλλον, καί 
κατά βάθος προετίμα γαιώμηλα όπτά 
άπό δλα τά  έντελέστερα φαγητά τής γα λ
λικής μαγειρικής. Διήγεβίον πολύ τετα· 
ραγμένον, ένεφανίζετο είς δλους τούς χ ο 
ρούς, είσεχώρει είς δλα τά  δ ιπλω ματικέ 
γεύματά, καί ήτο έπίσης αδιάλειπτος είς 
τάς Ισπέρίδας δσον καί οΐ πάγοι είς τήν 
1»αζανόβην. Μολαταύτα, ήτο ποιητής, κα ί' 
τό πάθος τοΰτο ήτο άκάτανίκήτον παρ’ 
αυτψ. δτα ν  ήσθάνετο πλησιάζουσαν ■ τήν 
αίσίαν παραφροσύνην · —-ώ ς λέγει 6 Ζ α ιζτ 
πήρ,^-ό Τσχάρσκης έκλείετο »ίς τό σπου· 

Υ ν ή  κά\ ϊγραφεν **ό ττρωίας

|  μέ^ρΐ ^ιεσονυκτίοΐι, καί ώμολόγει είς τούς 
στενούς φίλους του δτι +ότέ ητο άληθώς 
ευτυχής.

Πρωίαν τινά, δ Τσχάρσκης ^σθάνθη έ- 
αυτόν έν τή θεία ταύτη πνευματική δια
θέσει καθ’ ήν αί εικόνες τής φαντασίας 
μας είκονίζονται κχθ*ρ*1 πρό ήμών καί 
λαμβάνουσιν είς λέζεις ζωηοάς καί έκφρα- 
στικάς τήν υλικήν μορφήν των* τότε οί 
στίχοι βέουσιν ευκόλως έκ τής γραφΐδος, 
καί στιχουργίαι εΰηχοι τρέχουσι πρό τοΰ 
άρμονικοΰ ήμών στοχασμού. *0 Τσχάρ
σκης εϊχεν ές όλοκλήρου λησμονήσει τόν 
κόσμον καί δλας άύτοΰ τάς μικρότητας* 
έστιχούργει.

Αίφνης ή θύρ* τοΰ σπουδαστηρίοο το<ι 
έτρυζε καί &γνΛ  δίοδο* εις άγνωστοί 4ν·* 
θρωπίνην κέφχλήν* 6 Τσχάρσκης ήγέρθη 
δυσανασχέτων. Ποιος ε'ιναι } ήρώτησε μέ 
φωνήν άνήσυχον, καταρώμενος ένδομύχω; 
τόν υπηρέτην του, οστις ουδέποτε εύρί
σκετο είς τόν άντιθάλαμον.

*0 ζένος είσήλθεν' ητό ύψηλοΰ άναστή- 
ματος, ισχνός, τριακονταετής περίπου, οΐ 
χαρακτήρές του ησαν πλήρεις έκφραστικό- 
τητος* οι έκ μαύρων τριχών βόστρυχοι 
σκιάζοντες τό ώχρόν καί υψηλόν μέτω - 
πόν του, ή άέτειος ^ίς του, καί ή μέλαινα 
γενειάς ή τις περιεκύκλου τάς ίσχνάς π α 
ρειάς του, ένέφαινον τήν ξενικήν καταγω 
γήν του. έφόρει ένδυμα μέλαν κλίνον είς 
τό φαιόν περί τάς ραφϊς, πανταλόνιον χε ι
μερινόν, —  άν καί ήτο θέρος* —  άνωθεν 
λαιμοδέτου μεταχειρισμένου, καί έπι ύ- 
ποκαμίσου κιτρινίσαντος, έλαμπε ψευδής 
άδάμας* ό άνεστραμμένας τάς τρίχας έχων 
πίλός του έφαίνετο πρό πολλοΰ αδιάφορος 
είς τήν βροχήν καί είς τόν ήλιον, έντός 

’δάσους θά τόν έξελάμβανέτις ώς ληστήν’ 
έντός αίθούσης, ώς συνωμότην’ έντός άν- 
τιθαλάμου, ώς άγύρτην πωλοϋντα καθάρ
σιο ν καί φάρμακον δ ιά  τούς ποντικούς.

Τί 6ρίζέτε$ ήρώτήσεν ό Τσχάρσκης 
γαλλιστί. . ι

1 —  Σινιόρ·, άπεκρίθη 6 ξένος ίτάλ ιστί,
λάβετε τήν καλωσύνην ν ά . »«

Ό  Τσχάρσκης δέν τώ  προσέφερε κάθι- 
βμ«, κ ^  έμεινε καί ό Ιο ιός δρθιος’ ή 9υν- 
διάλ εζις έζηκόλούθησεν Ιτ«(λιστ(. '

: ' —  ΕΪμαι κ α λ λ ι^ Χ ^ ί  ίταλός, είττεν ό 
. «γν^βτος^ «I π * ρ « τ ϊ« » ί  ( 4 .  ήνάγχασαν
νά έγκαν«λείψ«* τήν τΜτρίδα μου*, ήλθα
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ΐ(ς τήν-^(Οβσίαν «τηριζόμενος έπι τοΰ 
προτερήματός μου.

'Ο Τσχάρσκτι; έσκέ'ρθη οτι ό ΐταλός ου- 
τος έσκόπευε νά ό(ΰσ·(ΐ συμφωνίαν τινά 
βιολεντσέλου, καί έπορεύετο άπό οίκίας 
είς οικίαν διανίμων εισιτήρια- ήτοιμάζε- 
το νά τζ> δώσνι τά  εί/.οσιπέντε ρούολιά 
του νά άτϊαΧλα/Ο ·?) άπό αύτόν δ^ον 
τό δυνατόν ταχύτερον, ό'ταν ό άγνωστος 
έξηκολούθησεν: « Ελπίζω, σινιόρε, δτι Οά 
τείνετε χεΐρα αρωγόν εί; συνάδελφον, 
καί οτι θά εύχρεστηθήτε νά μέ είσάξετε 
είς τάς οικίας είς τάς όττοία; είσερ/εοΟε.«

Αέν ήδύνατό τις νά προσοάλτ, βιαιότε- 
ρον τήν υπερηφάνειαν τοϋ Τσχάρσκη. ίϊό- 
ι̂ψε βλέμμα περιφρονητικόν έπι τοΰ κα- 

λοΰντος αύτόν συνάδελφον: « Επιτρέψατε 
με νά σας έοωτήσω τις είσΟϊ καί διά 
τινα μέ εκλαμοανετε  ̂ το> ειπε συνε^οον 
δυσκόλως τήν οργήν του. 'Ο Ιταλό; πα- 
ρετήρησε τοΰτο.

—  Σινιόρε, άπεκρίΟη ψελλίζων, έτόλ- 
μησα νά ελπίσω οτι ή Τμετέαα ΐίκλαα-
* * Λ  1 1  1

προτη; θλ 'ϊυνεχώρει τν;ν τόλα/,ν μου . .  .
—  Τέλος τ ί θέλετε} έπχνέλχοε ζ'^ρώς 

ό Τσχάρσκης.
* “™ ΰκουσα νά όμιλώσι πολΰ περί τ·7; 
μεγάλης τέχνης σας, καί πε-εισαένο; 
δτι αί επισημότητες τής πόλεως ταύτης 
εύχαρίΦτω; υ^ο/ρεοΰτι tto'-v; τοσοΟτον 
αζιοστ^είωτον^ έλαβα ττ,ν ελευθερίαν νά 
απευθυνθώ πρό; υ μ α ;. . .

“ ■ ’Απχτασθε, σινιόρε, ίιέχ,οψεν ό 
Τ<τχαρσκης* παρ’ ήμΐν τό νά τ,ναίτ'.ς ττοιη- 
τίις όεν σημαίνει ότι ε /ε ι θέσιν. 01 roivi 
τα{ μας ίέν  ώρελουνται πχντάτ:ασ!,ν έ/- 
τή; προστασίας τών ισχυρών. Οί ττοιητχί 

είναι αυτοί οί ιίι,οι αύΟένται. Λεν υ- 
πάρ^ουσιν έ ίώ  Ιερείς ρχχενίύται τούς 
όποιους συνάζουσιν είς τόν δρόμον 
•ιά νά  γράψωσιν Sv Jtjirrpezo. Παρ' */ιμίν,

ποιηταΐ.^έν πορεύονται άπό οί&ίχς είς 
0{χί«ν £ιά νά ζηττ,σωσι τό γεύμα τής έ- 
^ip*C. έ)ίτός τούτου, ήστειεύΟ/,σχν εί- 
^ τ ι ς  ομΐνδτι ϊίμτ,ν μέγο^ς ποινιτΛς· είναι 
•λχθές δτι άλλοτε ε*αμα ελεεινά Ttva 
έπιγρχμματα· άλλά, χάρις τφ  Θ^ω, ίέν  
•J?* οδτε.θέλω νά ίί^ω τ ι κοινόν μέ τούς 
*“^•1*5 ποΐ7ΐτά^.
^' ^Ο^υστυχίις Ιταλός τά  £χασε. Περιέ- 

βΜ μμα iv  τω  θαλάμφ. ίΐτο  
^•« Ι^^ ίμ Λ ος άπλ^τάς τά  μαρ*

μαρίνα άγαλμάτια , τούς ορειχάλκους, τάς 
πολυτίμους ματαιότητας έπισεσωρευμέ-
νας επί τών γοτθικών ό/ρ-,ζάντων. Kvor,- 
σεν οτι ό ύπεν/ίν/νος ^αν^ΰ:5 μέ τον με
ταξωτόν πιλίσκον, με τόν χρυσοανΟή κοι- 
τωνίττην, ειχε τωόντι ού^έν χ.οινόν 
μ ετ’ αύτου, πτω /ου  καλλιτέχνου πλάνη- 
το:, με ενόυμχ είρχκωμένον καί ν έ λα ι
μοδέτην πχμπχλαιον. ΊίψιΟύρισεν άκχτα· 
ληπτους τινά; λέξεις συγγνώμης, έκλινε 
καί ίιευΟύνΟη πρό; την θύραν. Το μελαγ- 
χολικόν ηΟός του συνεκίνησε τόνΤ σ/άο-

ef » y  / ,* 'σκην, οστις, ε^αιρεσει των μικροτητίον 
του χ α ρ α κ τ η ρ ό ;  του, εΐχε καρδίαν εύγε- 
νή καί εύαίσΟητον.

—  Φεύγετε *, ανέκραξε πρός τον Ι τ α 
λόν, περιμένετε* ήθελα νά αποκρούσίο τόν 
τίτλον τόν όποιον μοί έδίδετε καί νά σας 
όώσω νά εννοήσετε ό'τι δέν ημ,ην πυίητης. 
Ι14νι, άς όμιλησωμεν περί υμών* είμαι £- 
τοιμος νά σας γίνω ώς/έλιμος ό'σον ρ.οΰ 
είναι δυνατόν. ΙΙισθε μουσικό;*,

—  Ο /ι, Έχ-λαμπρότατε, είμαι πτωχός 
αύτοσχεδιαστης.

— Αυτοσχεδιαστώ;! άνεκραξεν ό Τσχ άρ- 
σκης, διατί δέν μου τό είπετε αμέσως.; 
καί λαοών την χειρά του την έσφιγξεν 
ίγκαρδίως.

Τό φιλικόν ΰφος του έπανέ^ωκ* 
Οχρρος είς τόν Ιταλόν, Αμέλησε περί -τών 
σχεδίων του, περί τών προθέσεων τον· 
Ιίίχεν ανάγκην χρημάτων καί ηλ&εν et; 
τήν Ρωσσίαν έλπίζων νά βελτιώτ/ι διά 
παντό; τρόπου την θέσιν του· 0  Τσ/άρ* 
σκης τόνηχ-ουσε προσεκτικώ; μέχρι τέλους.

—  Ελπίζω, είπεν εί; τόν πτωχόν Ι 
ταλόν, δτι ή επιχείρησές σας Οά έπιτύχν). 
Ουδέποτε ηκουσαν είς αύτην τήν πόλιν 
αύτοσχεδιαστην. Θά κεντήσετε τήν πε
ριέργειαν. II ιταλική γλώσσα δέν μας 
είναι οικεία κχί δεν Οά σάς έννοησωσιν* 
άλλά δέν βλάπτει, τό ουσιώδες είναι νά 
γίνετε του συρμοΰ.

—  ’Λλλ’ έάν κανείς έ5ώ δέν £wq9j 
τήν ιταλικήν, παρετ*/,ρησεν ό αύτοσχεδιχ- 
στής, τίς Οά έλΟνι νχ μέ άκοίση^

—  Μείνετε ήσυχος, θά έλθωσιν αρκε
τοί. Τινέ; άπό περιέργειαν, άλλοι διά 
νά διέλθωσι τήν έσπέραν των, άλλοι τέ
λος διά νά εϊπωσι περί αύτών ότι ίννοοΰτ 
σι τήν ίταλιχ^ν. S&; τό
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ipxiT νά γίνετε τοΰ συρμοΰ, —  καί θά 
γίνετε μετ’ όλίγον, —  τό άναδέχομαι.

ό  Τσχάρσκης άπεχωρίσθη φιλικώτατα 
άπό τόν αυτοσχεδιαστήν* τώ έζήτησε 
τήν διεύθυνσίν του καί έζήλθε τήν αύ- 
τίιν ήμέραν δι ά νά ένασχοληθ^Ι περί τής 
ίιποθέσεως.

II

ΕΓμι, βεοιλΛί—δούλο*—«χώλκξ—β.*{ ί

DERSHAW1N.

Τήν έπιοΰσαν, 6 Τσχάρσκης έζήτει έν 
τ φ  στενφ καί σκοτεινφ διαδρόμφ αθλίου 
πανδοχείου τ ^  αριθμόν 3 5 . έβτάθη πρό 
τής φερούσης τόν αριθμόν τοΰτον θύ- 
ρας, καί έκτύπησεν. Ο 'Ιταλός τίίς χθές 
ήλθε καί ήνοιζε. « Νίκη! Ικραξε πρός 
αύτόν ό Τσχάρσκης, a t υποθέσεις μας βαί- 
νουσι καλώς, ά  Πριγκηπέσα * * * σδς δ ί
δει τήν αϊθουσάν της. Χθές τό Ισπέρας, 
κατώρθωσα ν* άρπάσω τό ήμισυ τής Πε- 
τρουπόλεως. Τυπώσατε γραμμάτια καί 
προσκλητήρια. Σάς βεβαιώ Αν ί χ ι  μέγαν 
θρίαμβον, τουλάχιστον χαλόν κέρδος. I

—  Αυτό εΐναι τό ουσιώδες, εΐπεν &*) I
Ιτα λός, έκρηγνύων τήν χαράν του είς χ ε ι
ρονομίας, μετά ζωηρότητος δλως μεσημ
βρινής* ήςευρα καλώς ί τ ι  θά μέ βοηθή
σετε, corpo d i Bacco! Εϊσθε ποιητής ώς 
έγώ , xal ί , τ ι  χαΐ άν λέγωσιν, οί ποιηταί 
είναι χαλά παιδία! Περιμένετε, θέλετε 
νά σας αυτοσχεδιάσω κάτι τί·,

—  Νά μέ αυτοσχεδιάσετε χά τ ι τ ί!  
άλλά πώς, χωρίς κοινόν, χωρίς μουσικήν, 
χωρίς τήνπαρώτρυνσιν τών χειροκροτήσεων;

—  £! ποΰ δύναμαι νά εδρω έκλεκτό- 
τερον κοινόν·, μέ έννοεΐτε καλλίτερον 
σείς ή δλοι οί Αλλοι όμοΰ. 6  προσοχή 
σας xal ή σιωπή σας θά μέ ένθα^ύνωσι 
περισσότερον παρά τά ^αγοαϊα χειροκρο
τήματα. Αάβετε θέσιν, x a l δωσατέ μοι 
Ιν θέμα. ■

ό  Τσχάρσκης έκάθησεν έπί δισαχίου. 
’Εκ τώνϋύο καθισμάτων τά  tao tit ές·όλι- 
ζον τήν τρώγλην, ή μέν ήτο τεθραυσμέ- 
νη ή δέ άλλη χεχαλυαμένη μέ χαρτία 
χολ μέ λινοστολήν, ό  αΰτοσχεδιαττής 
έξεχρίμασε κιθάρανάπό τόν τΛ χον, lc *  
ηρλ <*» Τσχά^σχη, 0 m  *Λς

διά  τών όζέων δακτύλων του  ηεριμέναΐ
νά δοθ* τό θέμα.

—  Ίδού τό θέμα σας, είπε τέλος 6 
Τσχάρσκης: 6 ποιητής πρέπει μόνος νά έκ- 
λέγη τήν Οπόθεσιν* τό  πλήθος δέν Ιχει 
τό δικαίωμα νά διατάσση τήν Ιμπνευσίν 
του.

01 όφθαλμοί τοϋ Ίταλοΰ Άστραψαν* 
Ιχρουσε συμφωνίας τινάς, δψωσεν ΰπερη- 
φάνως τήν κεφαλήν, χαΐ στίχοι πυρώδεις 
έξήλθον έκ τών άρμονικών χειλέων του...

ό  Ιταλός έτελείωσεν. *0 Τσχάρσκης έ
μενε σιωπών.

—  έ  λοιπόν! τ ί λέγετε j τόν ήρώτη- 
σεν 6 αύτοσχεδιαστής.

*0 Τσχάρσκης Ιλ*βε τήν χείρά του xal 
τήν Ισφιγξε περιπαθώς.

—  Εϊσθε ευχαριστημένος·,
—  θαυμάσια! άνέκραξεν 6 ποιητής. 

Μόλις & στοχασμός τοΰ άλλου ίπληζε τά 
ώτά σας καί ίδοϋ τόν οίκειοποιήθητε, ώς 
έάν πρό πολλοΰ τόν κατείχετε, τόν έξη- 
τάζετε καί τόν άνεστρέφετε έν τ φ  πνεύ- 
ματί σας. θαυμάσια! θαυμάσια!

— ά  μεγαλοφυία δέν δύναται νάέζηγη- 
θ?ί, άπεκρίθη ό αΰτοσχεδιαςής. Πώς συμ
βαίνει νά βλέπτρ δ γλύπτης τόν Αία κρυ- 
πτόμενον όπισθεν μαρμαρίνου βγκου τοϋ 
Κ α^άρε, καί νά τόν σύρνι έχτός τοϋ κα
λύμματος έκείνου τό όποιον σχίζει διά 
τής σμίλης καί τής σφύρας του·, ΑιατΙ 6 
στοχασμός. έξέρχεται συχνάκις έκ τής 
κεφαλής τοϋ ποίητοΰ έσχηματισμένος είς 
τετράστιχον καλώς μεμετρημένον καί 
καλώς δμοιοκαταληχτοΰν; Τοΰτο δέν 
δύναται νά έκφρασθφ. έάν δέν ^ναί τις 
αύτοσχεδιαστής, δέν δύναται νά έννοήσ»! 
τήν άκαριαίαν ταύτην έντύπωσιν, τήν 

I στενήν ταύτην σχέσιν τής Ιδίας έμπνευ- 
I σεως μ ετά  τής τοϋ άλλου. Αλλ’ Ας ά- 
I σχοληθώμεν δ ιά  τάς Αποθέσεις μας. Ποίαν 
I τιμήν νομίζετε ί τ ι  πρέπει νά θέσω είς 

τά  είσιτήριά μου δ ιά  νά μή τ ά  εύρη  τό 
I κοινόν άχριβά, άλλά καί έγώ νά μή 
I μιωθώ; Αέγουσιν ί τ ι  ή σινιόρα Καταλά- 

νη Ιθετεν είκοσιπέντε ^ούβλια' ήτο χ*“
I λή τ ιμ ή .
I ,Ό  Τσχάρσκης ήσθάνθη έντύπωσιν 
I δυσάρεστον πίπτω ν άπό τήν ποίησιν 
I είς το έμπόριον* άΧλ’ ένόει τάς βιωτιχάς 

άνάγχας χα ΐ ήρχισε νά χάμνη '
I σμούς μέ τ4* Ιταλόν» Οδτος ίβειςε τομ» ’

n  I B  λ  ι υ β ι ι  κ  η .  r»y

την άπλτ,στίαν ώστε 6 Τσχάρσκης £σπευ- 
η  νά τελειώσνι τό ταχύτερον μετ’ αύτοΰ, 
διά νά μή χάστι έξ όλοκληρου τόν ενθου
σιασμόν xal τάς εΰαρέστους εντυπώσεις 
του. ό  αύτοσχεδιαστής, οστις δέν παρε- 
τήρησε τοϋτο, τόν προέπεμψε μέ πολλάς 
ύποκλίσεις μέχρι τής κλίμακος ήτις ευρί- 
σκετο είς τήν άκραν τοϋ διαδρόμου.

III

ίΟ^ούδλι* .  Δρχβτα: τήν7τιν  ώραν.

(Π ρόγραμμα της χαραστασεως.)

ή  αίθουσα τ ι ς  πριγκιηπέσ·/ις * * * ειχε 
ΐίαραχ^ωρηθή είς τόν αύτοσχεδιαστ-tfv. Το 
βίίρ,α εϊχεν ίδρυθή* τά  καθίσματα δ ιετέ- 
θησαν είς δώδεκα σειράς. Τήν προσδιωρισ- 
μέντιν ήμέραν ήναψαν τά  φώτα κατά τήν 
ΐβδόμην ώραν* είς τήν θύραν, καθνιμέννι 
πρό μικρας τραπέζτις, γτιραιά γυνή μέ μ α 
κράν ρίνα, κεκαλυμμένη μέ πίλον πτερω
τόν, μέ δακτυλίους είς δλα τά  δάκτυλα, 
έπώλει καί έλάμβανεν εισιτήρια. Στρα- 
τιώται έφύλαττον τήν θύραν. Τό κοινόν, 
ίρχισε νά συρρένι, ό δέ Τσχάρικτϊς ίτ ο  έκ 
τών πρώτων, ένδιεφέρετο πολυ διά  τήν 
έπιτυχίαν της παραστάσεως, και έπο- 
ρεύθϊΐ πλησίον του αύτοσχεδιαστοΰ διά 
νά μάθιρ έάν τά  πάντα £βαινον καλώς. 
Τόν εδρεν εντός μικρού δωματίου συνεχο
μένου μέ τήν αίθουσαν, παρατνϊρουντα ά- 
νυπομόνως τό ώρολόγιόν του. Η ενδυμα
σία του ήτο θεατρική. Έφόρει άπό κεφα- 
λής μέχρι ποδών μελανά, ή  τραχηλιά τοΰ 
ύποκαμίσου του ήτο καταβιβασμένη, καί 
ή μακρά μέλαινα γενειάς του ηυζανε τήν 
άςιοπαρατηρητονλευκότητα τοΰ τραχήλου 
του· ά  βοστρυχωτή κόμη του έσκίαζε τό 
μέτωπον xal τάς όφρΰς του. ό  Τσχάοσκης 
ευρε ταυτα πάντα αλλόκοτα καί δυσά
ρεστα* άηδΐαζε νά βλέπη τόν ποιητήν με- 
ταβαλλόμενον είς υποκριτήν. Μετά βρα- 
χείαν συνομιλίαν, είσνίλΟεν είς τήν αίθου
σαν, *ίίτις έπί μάλλον καί μάλλον έπλη- 
ρουτο. ό δ η  δλα τά  καθίσματα έστολίζον- 
το άπό κυρίας μέ λαμπρούς καλλω πισ
μούς* οΐ άνδρες ΐσταντο καθ’ όμίλους συμ
παγείς κατά  μ^κος τών τοίχων xal ει; 
τού; ΐϊόδας τοΰ βήματος* τράπεζα κ α τιϊ- 

τό μέσον x a l έβάcαζε δοχεΐον σινικόν. 
Τό κοινόν ΐρχισε νά άνυπομον?/ τέλος

περί τήν έβδόμην καί ήμίίτειαν ώραν, οί 
μουσικοί έτοποθετήθησαν και έπαιζαν 
τήν εισαγωγήν τοΰ Ταγκρέδου. Οί τελευ
ταίοι ή /ο ι άντ/./ουν ό'ταν έφάνη ό αύτο- 
σ/εδιαστής. Έπροχώρησεν εΰ7.αβώς επί 
τοΰ προσκηνίου, καί έκλινε πολλάκι; έν 
μέσω τών χειροκροτήσεων.

0  Τσ/άρσκης περιέμενε μετ’ανησυχίας 
τήν έντύπο)σιν τής πρώτης ταύτης σ τιγ 
μής· άλλά παρετήρησεν οτι ό Ιματισμός 
τοΰ προστατευομένου του παρήγαγεν έπί 
τοΰ κοινοΰ αποτέλεσμα δλως διάφορον ε
κείνου τό όποιον έφοβεΐτο. Καί αυτό; 6 
ίδιος δέν ευρε πλέον ούδέν γελοΐον έν τώ 
ίτα λ φ , δταν τόν ειδεν ορθιον έπί τοΰ βή
ματος, φωτιζόμενον υπό τοΰ φωτός τών 
λυχνιών καί έκατόν κηρίων. ΑΙ χειροκρο
τήσεις έπαυσαν. 6  ψιθυρισμός ό'στις ΰπε- 
δέχθη τήν είσοδόν του κατευνάσθη. ό  
Ιταλός, παρεκάλεσε, διά  κακή; γαλλικής, 
τους κυρίους θεατάς νά τώ ΰποδείςωσι 
θέματά τινα γράφοντες αυτά έπί τεμα
χίων χάρτου χωριστών. Είς τήν άπροσδο- 
κητον ταύττ*ν αιτησιν παρετηρηθησαν εν 
σιωπγ, καί ούδείς άπεκρίθη. Μετά τίνας 
στιγμάς, ό Ιταλός έπανέλαβε τήν πρόσ- 
κλησίν του. 6  Τσχάρσκης κατείχε θέσιν 
πρό τοΰ βήματος* ένόησεν δτι άνευ αύτοΰ 
θά διελύετο ή έσπερίς καϊ δτι αύτός 
επρεπε νά λάβγ τήν προιτοβουλίαν. Τ(*>όν- 
τ ι * πολλαί κεφαλαΐ γυναικεΐαι έστρέ- 
φοντο πρός αύτόν καί άπήγγελλον τό 5- 
νομά του έπί μάλλον καί μάλλον ευδια- 
κρίτως. Ό  αύτοσχεδιαστή;, τόν έζήτει 
καί αύτό; δια  τών οφθαλμών τόν εϊδεν 
είς του; πόδα; τοΰ βήματος καί τφ  Ετεινε 
μετά μειδιάματος φιλικού τεμαχιον χάρ
του καί μολυβδίδα. *0 Τσχάρσκης ευρι- 
σκε πολίι δυσάρεστον νά παίζ·/ι πρόσωπον 
έν αύτνΐ τ^ΐ κωμωδία* αλλά δέν ήδυνατο 
νά πράζτρ άλλως, βλαβε τό χαρτίον καί 
τήν μολυβδίδα άπό τάς χεΐρας του Ιταλού 
καί έγραψε λέζει; τινάς. f0  Ιταλός ίδραξ* 
τό δοχεΐον τό όποιον εΰρίσκετο έπί τ?ίς 
τραπέζης καί κατέβη άπό τό βήμα διά  
νά τό παρουσιάσει είς τόν Τσχαρσκην 
έρριψε τό θέμα του έντός αύτοΰ. Τό π α 
ράδειγμά του παρήγαγε τό περιμενόμενον 
άποτέλεσμα* είς δημοσιογράφος έθεώρησε 
καθήκόν του ώς φιλολόγος νά δώσιρ ϊν β£- 
μα. ‘Ο γραμματείς τής πρεσβείας τ ί ς  
Νεαπόλεως Spii^sv είς τό δοχεΐον ΐό  δ ι-
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τίλωμένον χαρτίον του. Τέλος θελκτική 
X0JV1, -rij διαταγή τής-μητρός τη ;, έχά?*-· 
ξε λέξεις ηνάς ίταλιστί καί έτεινεν, έρυ-· 
θριώσα, τό y άρτιον της εΐς τόν αύτοσχεδια- 
στήν, ένω πολλαΐ κυρίαι τήν παρετήρουν 
μέ ίίφος ειρωνικόν χρατοΰσαι τόν γέλωτά 
των. Αναβάς πάλιν έπί τοΰ βήματος, ό 
αύτοσχεδιαστής έθεσε τό δοχεΐον έπί τίίς 
τραπέζ,η», έξεδίπλωσε τά  χαρτιά καί ά* 
νέγνωσεν ύψηλοφώνως τα  ακόλουθα θέ
μ α τα :

Ή  τε.Ιευταία ήμίρα της Πομπηίας.
Ή  Κ  Λεοπάτ pa χα\ d  έρασταί αύτης.
Το ίαρ β.Ιεπόμεκor ix  (ρν,Ιαχής.
Ό  θρίαμβος τοΰ Τάσσον.

—  ή  £ντιμο; όμήγαοις θέλει vat έκλέ- 
ζτ(ΐ μόνη της ΐν  έκ των θεμάτων τούτων 
·?1 προτιμά νά σύρωσιν εΐς τήν τύχην \ ή- 
ρώτησεν ό Ιταλός.

—  Είς τήν τύχη ν! ανέκραξε φωνή έκ 
τοΰ πλγ,θους. —  Εΐς τήν τύχην! εΐς τήν- 
τύχην! έπανέλαοον πανταχόθεν.

ό  αύτοσχεδιαστής κατέβη έκ νέου έν 
τ$  αιθούσνι μέ τό δοχεΐον εΐς τήν χεΐρα, 
κ«\ ε ίπ ε : <■ Τίς έχει τήν καλωσύνην νά 
άνασύρη 8ν θέμα*, · ό  αύτοσχεδιαστής πε- 
ριέφερε τό βλέμμα του έιτί τής πρώτης 
σειράς. Ούδεμία τών λαμπρών κυριών αΐ- 
τινες έκάθηντο έσάλευσεν.

0  αύτοσχεδιαστής υιή ων συνειθισμέ- 
νο; είς τήν βορεινήν ά&ιαφορίαν ήσθάνθη' 
ρίγος διατρέχον τό σώμα του. Αίφνης εί
δε πλαγίως νά ύψοΰται μικρά χεΙρ δε
σμευμένη έντός χειροκτίου λευκοΰ. Εστρά- 
φη άμέσω; πρός τήν νεαράν καί τολμν,ράν 
καλλονήν, η τις εύρίσκετο είς τήν άκραν 
τής δευτέρας σειράς. Ηγέρθη αΰτη άδι- 
στάκτως, έβύθισε χαριέντως τήν μικράν 
αριστοκρατικήν χιΐρα της είς τΑ’ δοχεΐον 
καί άνέσυρε χαρτίον κυλινδροειδές. *  ·Εύ· 
αρεστηθήτε νά τό έκτυλίξετε καί νά τό 
άναγνώσετε, » είπεν ό αύτοσχεδιαστής.
' Η ωραία κυρία έξε τύλιξε τό γραμμά- 

τιον καί άνέγνωσεν: ή ΚΛβοηάτρα «tal ol 
ίρασταί αύτής. ΑΙ λέξεις αδται « πη γ· 
γέλθησαν μετά  φωνής * γλυκείας, καί 4ν 
τούτοις δλοι «I έν τ$  αιθούση τάς δέουσαν.
• ά  αύτοσχεδιαστής έκλινε βαθέως πρό 

κυρίας, προσβλέπων αύτήν μετ" ϊύ ·  
γνωμέβύνκτί) x a l *άλιν tig %  flfl* 
pd  Τ·υ.* .-· w. ν /  ;·'

—  Κύριοι, είπε *τρε®όμενός πρός τό 
κοινόν, ή τύχη μοι υποδεικνύει ώς θέμα 
τής αύτοσχεδιάσεώς μου τήν Κλεοπάτραν 
καί τού; έραστάς αύτής. Παρακαλώ πολύ 
τήν κυρίαν τής όποίας ή χειρ έγραψε τό 
θέμα νά έξηγ^.σ? κα^αρώτερον τόν στο
χασμόν της* περί ποίων έραστών πρόκει
τα ι’ ηξεύρετε δτι ή μεγάλο αύτή βασίλισ
σα είχε πολλούς.

i Εΐς τούς λόγους τούτους, πολλοί κύ
ριοι ήρχισαν νά γελώσιν. Ό  αύτοσχεδια- 
στής έμεινε πρό; στιγμήν έκπληκτος.

—  Επεθΰμουν νά μάθω, έπανέλαβε, 
ποίαν Ιστορικήν περίστασιν ή κυρία ανα
πολεί. θ ά  τ$  είμαι λίαν ύπόχρϊω; έάν 
εύαρεσττθίΙ νά μοί τήν κάμνι γνωστήν.

ΟύδεΙς έσπευδε ν* άποκριθΤί. Κυρίαι 
τινές έστρεφον τά  βλέμματά των πρός τήν 
νέχν ήτις, τ$  δια-.αγίί τής μητρός της, εί
χε δώσει τό θέμα. ή  δυστυχής δεσποινίς 
παρετήρησε τήν προσοχήν τής όποίας ίτ ο  
τό κέντρον καί τοσοΰτον έστενοχωρήθη ώ
στε δάκρυα ηλθον είς τούς όφθαλμούς της.

ά  κατάστασις αδτη δέν έφάνη ανεκτή 
εΐς τόν Τσχάρσκην. έστράφη πρός τόν αύ- 
τοσχεδιαστήν καί τω  είπε : ■ Τό θέμα 
τοΰτο είναι ίδικονμου. Εϊχον ύπ* δψιν τήν 
διήγησιν τοΰ Αύρηλίου Βίχτορος, ένθα 
διηγείται' δτι ή βασίλισσα,' πρός άντάλ* 
λαγμα τοΰ έρωτός της, έζήτει τήν ζωήν 
τών έραστών της, καί εΰρέθησαν άπαιτη* 
ταΐ οιτινες δέν ώπισθοδρόμησαν ένώπιον 
τοιαύτης συμφωνίας. Θέλετε νά έκλέξητε 
άλλο θέμα *, » Αλλ’ Άδη ό αύτο'ίχεδια- 
στής ιρσθάνετο 'προσεγγίζοντα τόν θεόν. 
βνευσεν εΐς τούς μουσικούς νά παίξωσιν. 
Λ/ρότης τρομακτική έκάλυψε τό πρόσω- 
πόν τόυ* έτρεμεν ώς πυρέσσων' ot όφ^*λ- 
μοί έξέπεμπον πυρ άλλόχοτον* έφ#ρε τήν 
χέΐρά .ταύ1 έί*1 τής συχνής χόμιίς'τύυ,' i -  
σφόγγκίί τόν" ίδρώτα δστις άνιδίδιτο ώς 
μαργαρίτης έπΐ- τοδ^μετώττοο τοΟ, έπειτα 
αίφνης έπροχώρήσε μέ τούς βραχίονας έ* 
σταυρωμένους έιτί τοΰ στήθους. Λ  μουσική 
έσιώπτι®*ν. Ό  αύτοσχεδιαστής ίίρχισε:

“ ~Τ̂  ον. λΆμιΛ,ι; Εΐ^ ίχρν τβν
mv(«»v· uiflfwii.^1 6 ίχ** Υ«»ν «X^wuXmv ^

’ τ^ν 4^*των· ΰ βασίλισσα* ϊιά τις Φωνίίς xcl 
; t ^ v της, 1μψυχίν·ι τϊ itAouewv ·ομ>-
, nhwiVK CA &φ̂ «λμοϊ jmI plUi ^
! ·?5φ. ^  Ρ Λ μτ
. |fc*vifty 6π> βλιψιως. Πβρν χϊίνοϋσβν τήν^βαιλι· 

κήν η%ι*\^ψΛηϊ· tfiv
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μ&νων, σΐωτ:^ η ίλελω^ία τών χορών. Τότε αιΐτν) 
6ψβΤ τήν χ ιφ α λ ή ν  και λέγει μ.1 β λ έ α μ α  άστραπη-  
ί ό λ ο ν : E i v  ij ιπιΟυαία τοΟ έρωτός μου άνάΐϊτβι 
τινα έξ ύμών,  άς μέ  άκούστρ : είς α ντά λ λ α γ μ α  το·] 
έρωτός μου θέλω νά μοι  δώστΐ τι .  Κ’ιπέτε : τις έ; 
ύμών ευρίσκει άρκετα καλώς Ίϊληρωμίντ,ν ιήν  
ζω^ν του διά μ ιας  νυκτος του ερωτό; μου!  Κίπε,  
καί ίλο ι  ένεπλησΟγισαν τρόμου. Πάσα καρδία 
σπαίρβι μ& 5λον τον πόθον τ^ν όποιον εχει.  Λκοΰει 
xbv συγκεχυμένον ψίθυρον τών φωνών* το πρόσω-  
ιεόν της εκφράζει ψυχράν είρωνίαν. Το β λ έ μ μ α  
της περιφέρεται περιφρονητικώς έπ* του l i o u t / o -  
χρώμου ΐϊληήους τών έραστών τηί .  Λιφνης άνηρ 
τις άποσπαται  του πλήθους· JSjo άλλοι τόν άκο-  
λουΟοΰσι· Το β λ έ μ μ α  των είναι καθαρόν, τ^ β ά 
δισμά των σταθερόν. ΙΪ βασίλισσα έγίίρεται δ:α 
νά τους δε/β(ί^. Ε ίναι  συμπεφωνημένον* τρεις 
βραχεΐαι νύκτες ήγοράσΟησαν με τάς υπάρξεις των.

ΕΰλογηΟεΓσα υπ^ τ η ;  χειρος τοΰ Ιερέω?, π ερ ι -  
κυκλω μένη  υπ^  τοΰ άκ ινητευ  πλήθους τώ ν  συν- 
δα ιτη μ ο ν ω ν ,  4j κ ά λ π η ,  η ά π α ισ ία  κ ά λ π η  σημειοΐ* 
τή ν  τ ά ς ι ν  τ ω ν .  Π ρ ώ τ ις  ητο ό Φ λ ά ^ ιο ς ,  ηρως, 
λευκανθεις εις τα ς  ^ ω μ α ικ ά ;  λεγεώνας .  Δέν ίγ,δυ
νατό νά  ΰποφέρ·»! *ήν  περιφρόνησιν έξεοχομένην 
άπο στομα^ γυναικος .  IJ ερωτική πρόκλησις τήν  
λποιαν  τ ω  ερόιψε, τήν  έδέχ^η, όπως κ α τά  τάς  ή-
1^*Ρ*ς έδέχετο τήν  πρόκλησιν  έ^Οροΰ
οιηματίου.

Μ ετ  αυτ^ν ,  ηλΟεν 6 Κ ρ ιτών ,  ν:ος φιλόσοφος 
γεννηθείς εις τους κτ,πους τοΰ επικουρισμοΰ, και 
δ ιά  τον όποιον ζωή ητο ή έπ ι  γ η ς  ν,δυπάΟεια. Ω 
ραίος τήν  καρδίαν κ α ι  το πρόσωπον,  ομο'.ος μ |  
ίαρινον άνθος, μόλ ις  άνοιχΟέν. όσον  ά^ορ^ τόν 
τελευτα ΐον ,  ή Ιστορία δεν τόν όνομάζΐ ΐ .  Λΐ π α -  
ρειαι^του έσχϊάζοντο υπό τοΰ πρώτου /νοός* είς 
τους οφθαλμού;  του αστράπτε ι  ή έπιΟυμίχ· η φλοξ 
ήδονών α γ ν ώ σ τ ω ν  κ α ίε ι  τήν καρδίαν και τήν ψυ
χ ή ν  του· ύ λ έ μ μ α  τρυςερας  ε ΰ ο π λ α γ χ ν ία ς  επεσ:ν 
έ π  αΰτοϋ εκ τώ ν  ό70αλμώ ν  τή ς  βασιλ ίσση; .

Σο\ τ^ όρκ ίζομα ι ,  ώ Μητερ τοΰ Ερωτος!  ε γ κ α -  
τα λ ε ίπ ο μ α ι  άλόκληρος εις σέ. Πορεύομαι είς τήν 
κ λ ίνη ν  της  ηδυπαΟείας ώς ά γεν^ ς  μ ισθωτή·  Θεά 
ισχυρά,  ακουσον τή ς  προσευχής μου ί Και σ :ΐς ,  
θεοι ύποχθόν ιο ι!  ευδοκήσατε οπως μ έχρ ι  τής  ε π ι 
στροφής τή ς  ήμέρας  κα τ :υνά σ ω  τήν φλογέράν μου 
επ ιθυμ ίαν  μέ  π α ν  ό’, τ ι  ό ερως δύναται νά έ^εύοη 
εν τα ις  ήδυπαΟέσι περ ιπ τύξεσ ι  τρυψερότητος μ υ 
στηρ ιώ δους1 Μ ε γ ά λ η  θεά τοΰ ερωτο;,  ακουσόν με] 
Α μ α  φανώσιν  α 1. π ρ ώ τ α ι  έρυΟρότητες τής  Ποΰ;, 
οοι τ& όρκίζομαι,   ̂ μο ιρα ίο ;  π έλ ε κ υ ς  Οά πέσιρ έπ ι 
της  κεφ α λή ς  τοΰ ευτυχοΰ; τόν όποιον εστεψα.

Κ α ι  Ι ίου  ή ή μ ε ρ χ  φδύγει· ύπεράνω τοΰ συμπο
σίου άστράπτουσ ι  τ ά  κέρατα  κ α τ '  άρχάς χρυσά 
της  αβλήνης.  Πέριξ τώ ν  ανακτόρων τής  ’Αλβξαν- 
δρειας εκτε ίν ετα ι  σ κ ιά  ερωτική .  Δί λ υ χν ία ι  λ ά μ -  
ΐ ϊουσιν, α ί  βρύσεις άναΟρώσκουσιν* 0 καπνός 
ιε ιρ ιδ ιν ι ι χα ι  άνωθεν τώ ν  τρ ιπόδων.  Ε ις  τόν ήδυ- 

κ α ί  φω το ίόλον  Οάλαμεν ,  διεσκευασμένον 
|U T a  π ο λ υ τε λ ε ία ς  θα υμ α σ ία ς ,  έστολισμένον μέ  
ύ^ρασματ^ πορφυρά, Αστράπτε ι  ή χρυσή κλ ίνη .  . .
| * · ' * · · · » · · » · · *
^ §^*ύ«τ° είς τάς άγκάλας του νέου, καί ηδη ή 

- ]^ « φ ε υ γ ι upb τής μειδιώσης αυγής· Κλεοπάτρα!
4 οικτός σου έρχεται πολυ ΐρ γ α . Πολί* άργά τ  ̂
·λ·δς βου J . . .

β*σ ίλ ισ σ «! εί; μάτην έγεύθης τήν

ευδαιμονίαν ως ήΟέλησαί, έκεΤνος πλησίον του 4-  
ποίου ήσΟάνΟη; ολην τήν άπόλαυσιν τής ζωής,  
είναι ήδη μ ε τ α ς ΰ  τών νεκρών. Λί άπελπιστικαί  
φωναί σου και οι κλαυθμοί σου δεν Οά σοί τόν απο-  
δώσωσιν. Ηγάπησας διά πρώτην φο^άν, και μετά  
τοΰ ερψτός σου συναπίΟανε και ή εΰτυ /ία  σου.

(Μ ετάφρσις)

Α. Γ. ΣΚ.ΑΛΪΛ11Σ.

Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Φ Α Β Ε Ρ .
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Τά Σχιτράτζιμον etvat μικρόν χωριον 
ττ,ς Αλ(τάκ*/ις κείμενον μεταζΰ Σχβέρνου 
καί Στρασβούργου, εί; άπόστασιν πέντε 
λευγών τνί; τελευταία; πόλεω; ταύτης. 
μ.ο7^ονότι ό τόπο; είναι έπιτ/Λε*.ο; είς π α 
ραγωγήν οϊνων λευκών, άγρ',Ο'Λράμβνι;, έ- 
ρυθροίάνου, καί καπνού, μολονότι προσ
φέρει πα^εία; βοσκά;, έξαιρέτου; ί*/ιμη· 
τριακου; καρπού;, έν τούτοι; δέν κατοι- 
κεΐται άπό πλουσίου; ανθρώπου;* ή π τω 
χεία υπάρχει ασθένεια, νίτι; άπό τών ίε- 
ρογραφικών χρόνων μέχρι τών καθ' ήμδ; 
^έν έπαύσατο λυμαινομέν/ι δ'λα τά  ση
μεία τ*7(; υδρογείου σφαίρα;.

Οικογένεια λοιπόν πτωχ·?ι κατώκει έν 
τώ S chn indra tzhein r είναι άλτ,θέ;, δτι 
δέν έστερεΐτο τών άναγκαίων* αλλ’ έπί- 
σ·/); προφανέ;, δτι πρό τινων έτών τά  οι
κονομικά τνί; έβαινον έπί τά  χείρω* μα- 
κρά δίκν;, ύποστηριχθείσα έκατέρωθεν 
πεισματωδώ; και τελευταΐον περατωθεί- 
σα κατ'αύτ*?,;, εΐχεν άρχίσει τ*?ϊν κατα
στροφήν  κατόπιν ό ίωάνντις Φάβερ,
ό πατ·>,ρ τνϊς οίκογενεία; ταύτνι;, έπανει- 
λημμένω; υποχρεώθ/j νά πωλιΛσιρ μέρος 
τών γαιών του, νά έλαττώστι τάς άπο* 
σκευάς του καί νά έκποιίί τους καρπούς 
του μόλις άποτιθεμένου;, έπί τέλους νά 
άκολουθ/ίσν] τνιν όλεθρίαν τών δανκίων δ · 
δον, τήν σκολιάν ταύτην όδόν του άνθρώ- 
που, δστι; προεξοφλεί τό μέλλον, ϊνα έ- 
ξοικονομιίσνι τό πχρόν.

ΑΙ μεταναστεύσεις ήσαν πολυάριθμοι
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«ρό τίνος χρόνου βίς τό χωρίον, πολλαΐ 
οίκογένειαι γεωργικαί ειχον πωλήσει δ ,τι 
κατεΐχον καί άνεχώρνισαν,δπως καταστα- 
θώσιν έν τω  Μεξικω μέ τήν έλπίδα, ένι- 
σχυομένηνκαί ύπό τής φήμης δτι θά πλου- 
τήσωσιν έκεΐ. ΑΙ ειδήσεις τάς όποίας έ* 
κείθεν διεσκόρπιζεν ή φήμ-/) άπησχόλουν 
σπουδαίω; τήν οίκογένειαν τοϋ Φάβερ* 
τέλος πάντων, έσπέραν τινλ ό πατήρ, δ- 
στις έπί πολύ είχε συσκευθή μετά τής 
συζύγου του καί εϊχεν ένεργήσει κρυφίως 
τάς οεούσας προπαρασκευάς, ίδωκεν είς 
τά  τέκνα του λεπτομερείς πληροφο
ρίας περί τής κοινής καταστάσεώς των, 
καί τοΐς άνήγγειλεν, δτι προύτίθετο ν’ α 
ναχώρηση, ϊνα ζητήσνι τήν θεραπείαν αύ
τών. Ή  οικογένεια, περί της όποιας πρό
κειται, συνέκειτο έκ πέντε προσώπων, τοϋ 
πατρός, τής μητρός καί τριών τέκνων* τό 
μεγαλείτερον, ό έρ^ΐκος Φάβερ, ώραΐος 
καί στιβαρός ίγ ε  τό δέκατον έννατον 
τής ήλικίας του έτος, τό δεύτερον ήτο ω 
ραία δεκαοκταετής κόρη, καλουαένη Μαρ
γαρίτα* ήτο αδύνατον νά τήν ϊονι τις πο · 
ρευομένην είς τήν έκκλησίαν τήν κυρια- 
κήν καί νά μή τήν άτενίση μετά θαυ*· 
μασμοϋ* ή ωραία ένδυμααία της, τό ώ· 
ραΐον στηθόδεσμόν ττης, ό ευρύς λαιμοδέ- 
της της, δστις Ιπιπτεν έπΙ τοϋ λευκότά- 
του υποκαμίσου αυτής, καί έπί τοΰ ό- 
ποίου έφ*ίνβτο κεντήμένον τό δνομάτης, 
κατά τήν συνήθειαν τών παρθένων τοΰ 
τόπου, έπηύζανον τά  θέλγητρά της* τό 
τελευταΐον τέκνον, δ νέος Κάρολος, ητο 
δωδεκαετής, εύθυμος, φαιδρός, χαρίεις, α 
νυπότακτος, ένΐ λόγφ παιδίον, τό όποιον 
Ιφαίνετο μάλλον μεσημβρινής καταγωγής.

0  αγγελία τής προσεχούς άναχω- 
ρήσεως δλως άπροσδόκνιτος προΰςένησε 
ζαΐιράν ίκπληζιν είς τά  τέκνα τοΰ Φά
βερ, όίτινα άμιλοΰντα συχνά περί τών 
μακρυνών ταζειδίων τών γειτόνων των, 
δέν έπίστευον, δτι μετ’ όλίγον έγκατα- 
λιπόντα τό χωρίον των, θά μεταβώσι 
καί αύτά’πρός έναάμ.ωσιν αύτών. ό  ’Ε ν ι 
κός καί ό μικρός Κάρολος ανέκραζαν πά- 
ραυτα^ δτι μετά χαράς θά ήκολούθουν 
τόν πατέρα των είς τό £κρον τοΰ κόσμου. 
0  Μαργαρίτα έψιθύρισε λέξεις τινάς τής 
αύτής έννοίας* άλλ ήτο εδκολον νά πα*

$κτηριιθ$, δτι i  Ιδέα τοΰ >’ ^ομακρυνθ^Ι 
\ ϊ  πάντοτε τοΰ τόπου τ^ΐς γεννήσέώ;

της τ?  εϊχεν έμποιήσει λυπνφάν έντό- 
πωσιν.

ή  σκηνή αυτη Ιλαβε χώραν τήν κυρια- 
κήν, καί τήν τετάρτην έπρόκειτο ν’ άνα- 
χωρήσωσιν. ό  πατήρ Φάβερ εϊχεν έκ- 
ποιήσει κρύφα τήν περιουσίαν του καί 
μόνος ό άγοραστής ταύττης, ό δήμαρχος 
το» χωρίου, είχε γνώβιν τής προκειμένη 
μεταναστεύσεώς του. ό  Φαβερ ήδυνατο 
ν* άπέλΟϊΐ μέ μέτωπον ύπερήφανον, έπΙ 
τή παρουσία πάντων, διότι δέν είχε χρεη* 
άλλ’ έφοβεΐτο τάς παραστάσεις τών συγ
γενών καί τών φίλων του, οιτινες ήδυ- 
ναντο, άν βχι νά μετατρέψωσι τήν άπό- 
φασίν του, τουλάχιστον νά τώ  έμπνεύσω- 
σιν αμφιβολίας* εϊχεν άπόφασιν νά άνα- 
γωρήσνι καί ήθελε ν’ άπομακρυνθή άνευ 
δακρύων, άνευ παρεμποδίων. Ισως τ,σθά- 
νετο έντροπήν ν’ άποκαλύψνι τήν κακήν 
κατάστασιν τών οικονομικών του, καί δ- 
τ ι ,  είς τήν ήλικίαν ταύτην, θα ζήστί βιον 
τυχοδιώκτου, τόν όποιον ύποχρέου τά  
τέκνα του νά συμμερισΟώσιν.

’Εσυστήθη λοιπόν είς τόν Ερρίκον και 
τόν Κάρολον νά τηρήσωσιν έχεμυθίαν έπί 
τής έξομολογήσεως τοϋ πατρός των καί 
ν’ άσχολώνται μέχρις έκείνης τής ήμέρας 
είς τάς συνήθεις έργασίας των.

Μετά τοΰτο άπεσύρθησαν, ϊνα άναπαυ- 
θώσιν* ή Μαργαρίτα μόλις εΐσελθοΰσα είς 
τό δωμάτιόν της έ^ίφθη έπί τίνος κα

θίσματος καί ήρξατο νά θρηνή* τήν έ- 
πιοϋσαν εύρέθη έπί τής αυτής θέσεως, ό
που ουδέ στιγμήν εϊχε κοιμηθή. ’Εδέησε 
νά τήν φωνάξιρ ό πατήρ της, δστις εϊχε 
τήν συνήθειαν νά τήν έξυπνδ πρίν ή έ- 
ξέλθνι είς τά  κτήματά του, ϊνα μετακι
νηθεί’όλίγον τής θέβεώς τνις* μετ’ όλίγον 
ήγέρθη καί προσκόπτουσα, δ ιότι ή κεφα
λή τις ήτο αρκετά βεβαρημένοι τό δέ σώ
μα καταβεβλημένον, ήνοιζε τό παράΟυρον* 
μετεχειρίζετο τόν τρόπον τούτον, ϊνα ά- 
ποδεί^νι είς τόν πατέρα της, δτι τόν ή- 
κουσεν* Ιπειτα  βρέξασα πανίον έσπόγγιο* 
τούς όφθαλμούς τ»ις καί έπανώρθωσε τήν 
άταζίαν .τής κόμγις της περί τής όποίας έ- 
μερίμνα, ώς καλής άνατροφής κόρη, 
έζαλείψασα πάντα τά  ίχνη τής άϋπνίαςκα- 
τέβή είς rfr* κοινήν αίθουσαν, ϊβρεξεν άρ
τον είς ποτήριον'γάλακτος, έπρογ»υ(λά· 
τισε τ^χέο*ς κα\ tk w ϊ  ίτά ΰ -
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λον, όπως όδηγήση τάς δύο αγελάδας 
της είς τήν πεδιάδα.

ή  Μαργαρίτα κατείχε βεβαίως μυστι
κόν τι* διότι μόλις συνελθοΰσα περιέφερε 
τά βλέμματά της μετ’ έζεταστικής επι
μονής είς τήν πεδιάδα, ήτις τήν περιε- 
κύκλΟκ* έκεΐνος τόν όποιον άναμφιβόλως 
έπεθύμει νά ϊδνι δέν έφάνη που καί τε- 
θ>ηαμένη, δπως εϊχεν Ιλθει, έττέστρεψεν 
αρκετά προχωρησάσης τής νυκτός. Τό ε
σπέρας έγένετο πάλιν λόγος περί τοϋ με
γάλου ταζειδίου, τό όποιον έμελέτων νά 
έπιχειρήσωσι καί περί τών ωφελειών, ας 
τινας ήθελε φέρει. Μόνη ή Μαργαρίτα έ- 
τόλμησε νά παρατηρήση δτι είς ό'λα ταΰ- 
τα  ύπήρχε πολύ τό τυχαΐον καί ό'τι θά 
ήτο φρονιμώτερον άν άνέμενον τήν ευτυ
χίαν έν τφ Schnindratzheim" άλλ’ ό πα 
τήρ της τν; ήκόντισε βλέμμα όργίλον καί 
τήν ύπε/ρέωσε νά σιωπήσν).

ΑΙ δύω ήμ,έραι, αϊτινες έπηκολού- 
θησχν οΰδεμίαν εφερον εΐδησιν εί; τήν 
νέαν κόρην* έφαίνετο δτι εκείνο;, τόν ό
ποιον έκάλει δι* όλων τών εύ/ών της, έ- 
φρόντιζε ν’ άποφεύγη τήν παρουσίαν της* 
έφαντάζετο, δτι θά εϊχε μάθει πάντα, τήν 
καταστροφήν καί τήν avxy ώρησ’.ν καί εν
τεύθεν μεταρρυθμίζων τά  αισθήματα του, 
εϊχεν έζαφανισθή, ϊνα αποφυγή νά δώσ·/) 
δυσχερείς εξηγήσεις καί ύποστ·?ί δυσαρέ- 
ΟΊους αποχωρισμούς . . . .  έκεΐνος ό'στις 
ί 'Ο  έν τούτοις τό ίφ  πλούσιος! ή άναχώ- 
ρΥ.σίς τής οίκογενείας Φάβερ έπρόκειτο 
νά γίνη τήν έπομένην νύκτα" ή Μαργαρί- 
το άλγοΰσα τήν καρδίαν, ερριψε τελευ
ταΐον έπί τής πεδιάδος βλέμμα, έπί τών 
όχθ,όν τοΰ μικροϋ ποταμού, τοϋ διασχί- 
ζοντος αυτήν, έπί τής δρυός τών όρέων, 
ήτις ίζωγραφεΐτο έπί τοΰ τοπειου, τέλο; 
έπί παντός, 8,τ ι ύπνίρζεν, άπό τίίς π α ιί ι-  
Χίς ήλικίας τη ;, ό'λο; ό κόσμο; δι* αυτήν, 
xai έπανήλθεν είς τήν οικίαν των άμετά- 
πιστος, κατεχοαένη ύπό ατονίας κατα
δίκου πορευομένου πρός τόν θάνατον* έ- 
θεώρει έαυτήν ώς τεθνηκυϊαν καί ή^ύνατο 
ν4 τήν μεταφέρω<τιν είς τό άλλο άκρον 
τοΰ κόσμου* τόσον ή πρός πάντα ά£ια · 
ψορία ττπς εΙχζ κορυφωθνί.

Τά έπιπλα τής οίκογενείχς Φάβερ ει* 
χον συσχευασθή άφ’ έσπέρας καί άμα τί| 
®ύγ̂ 1 άνθρωπος, ό μέλλων νά τοί>ς ίια -  

ιίς δλα τ* άγοΛά των, ίλΟ« νά τά

μεταφέρω μετ’ αύτών εις τόν σταθμόν 
τοΰ Hochfeldem , άπέ/o v ra  ήμίσειαν 
λεύγαν' ή τελευταία αυτ*/ι υπηρεσία ζί/ζ 
συμφων/ιθή έν τω συμβολαίω τής άγορα- 
ποί’λ'Λσίας.

6  όδ'Λγός των, ψιθυρίσας εύ/άς τινας 
ύζέρ τοΰ αισίου ταζεκϊίοο των, έπαννίγα- 

* γε τήν άμαξαν, ήτις τω άνήκεν ώς 
και τόν ίππον.

Έ κ τοΰ σημείου τούτου ή οικογένεια 
Φάβερ δέν ζΐ/ζ πλέον άσυλο ν καί τρχε- 
το βίου, καθ' δν ε£ει έπί προπληρωμνΐ νά 
παρασκευάζω τήν τε κλίνην και τήν κα
θημερινήν τροφήν.

0  άγοράσας τά κτήματα τών μετοί- 
κων έπέστρεψεν εμπλεω; εύχαριστήσεως 
καί θαυμάζων τό βάδισμα τοΰ νέου του 
ίππου* ή ώρα ητο πρωϊνή και διά τούς 
/ωρικού; άκόμη* ή δέ θυγάτηρ του Λουι- 
ζα δέν έκωλύθη έκ τούτου νά άναμείννι 
μ ετ’ ανησυχίας τήν επιστροφήν του.

—  Λοιπόν 1 άνεχώρησαν, ήρώτισεν αυτη* 
—  Ανα/ωροΰσι τήν στιγμήν ταύτην ά- 
πήντησεν ό δήμαρχος, άκούων συρίζοντα 
τόν σιδηρόδρομον τοΰ Στρασβούργου, τοΰ 
κατευθυνομένου πρός τούς Παρισίους.

ή  Λουιζα άφηκε βαθύν στεναγμόν καί 
διαρκής χαρά έ;ωογόνησετό πρόσωπόντης.

—  *11 βεβαιότης αυτη σέ καθιστα ευ
τυχή, προσφιλή μου Λουίζα υπέλαβεν 
ό δήμαρχος περιπτυσσόμενος τήν θυγα
τέρα του.

'Η  Λουίζα δέν άπήντησεν* άλλά έρύ- 
θημα αιφνίδον άνέβη έπι τοΰ μετώπου της 
καί εθεσε τήν κεφαλήν της είς τόν κόλπον
τοΰ πατρός τη;.

— Αγωμεν, μή άνησύχει, τνί λέγει, κατ* 
όλίγον τά πάντα θά οίκονομηθώσιν* ίπρα- 
ξα μέχρι τοΰδε τό έπ* έμοι, μόνον ό Θεός 
δύναται ήδη νά έπιτελέση τό λειπόμενον.

όλ ίγας ήμέρας μετά ταΰτα, νέος μό
λις είκοσι καί πέντε έτών διέτρεχε rfcv 
οδόν τήν άπό Στρασβούργου είς Schnin- 
dratzhcin  άγουσαν διελΟών διά τοΰ Βπ*- 
m alli. Είς τήν ένδυμασίαν του καί iv  γ ί 
νει είς τό ήθό; του άνεύρισκέ τις riiv xoji- 
ψήν άπλότητα τών Γερμανών απουδ*- 
στών* τό έπανωφόριόν του, τό όποιον ϊν  
μόνον κομβίον έκράτει κεκλεισμένον έπί 
τ®ΰ στήθους του. ϊπέτρεπ ι νά παρατηρ^- 
ται λευκός ίιπενούτης, τόν όποιον {Α»τ«- 
ξίνη ταινία προωρισμέν* νά κρατεί ώ-



ρολόγιόν του έδιχοτόμει, ή περισκελίς 
του προσκεκολλημένη καλώς έπί τών κνη
μών του έξηφανίζετο έντός έστιλβώμένων 
υποδημάτων, κεκοσμημένων διά πτερ· 
νηστήρων* πίλος πλατύχειλο'ς άποκλίνων 
πρός τό αριστερόν ους «νευ τής έλαχίστης 
φιλαρεσκείας ένέπρεπε θαύμασίως είς ΰπε- 
ρήφανον καί γλυκΰ πρόσωπον κομμού- . 
μενον ύπό βοστρυχώδους κόμης. Διελθων 
τό πολίχνιον τοΰ B rum ath , τοϋ όποίου 
δλοι οί κάτοικοι, οϊτινες βεβαίως τόν έ- 

νώριζον, τόν ειχον χαιρετήσει είς τήν 
ίοδόν του, ένέπηξε τους πτερνιστήρας 

είς τήν κοιλίαν τοϋ 'ίππου του ώς άνησυ- 
χών έκ τής βραδύτητος τής παρεμβαλο- 
μένης ύπό τής όδοϋ* μ ετ’ού πολύ αί πρώ- 
ται οίκίαι τοϋ Scknindralzheim  έπεφά- 
νησαν . . . .  ή θέα αυτη προύξένησεν είς 
τήν νέον Ιππότην μεγάλην χαράν καί ά- 
φαιρέσχς τόν πΐλόν του διά κινήσεως αυ
τομάτου καί στιγμιαίας τόν έφερεν ΰπε- 
ράνω τής κεφαλής του ώςσημεΐον ευθυ
μίας.

Μετά τινας στιγμάς ίιέτρεχε μίαν τών 
όδών τοϋ Schnindratzheim  κρατών τους 
Οφθαλμούς σταθερώς προσκεκο^λημένους 
έπί οικίας ωραίας* άλλά τήν στιγμήν έ
κείνην κεκλεισμένης καί έρημου. Τοΰτο 
έφαίνετο είς αύτόν δλως παράδοξον,^ καί 
περιελθών πολλάκις τήν οικίαν άπεμα- 
κρύνθη, δταν έντελώς έπείσθη δτι οΰοείς 
ΰπήρχεν έν αύτίί.

·—  Καί δμως έπρεπε νά ^ναι έντός, ■—  
έψιΟύρισεν απομακρυνόμενος δλως σκε* 
πτικός.

Βήματά τινα μακράν άπ’έκεΐ, νέα κόρη, 
κεκρυμμένη δπισθεν παραθύρου, προσεΐ- 
χεν είς δλας αύτάς τάς,κινήσεις* έφαίνετο 
o i ,  δ^ι άπό τινων ήμερών .ή ασχολία της 
περιεστρέφετο είς τήν ίΐατασ^όπευσιν τής 
^ « ν ό ίρ υ  του.Α δ τ ο  ή Λρυίζά, ή foydjrip 
,το|ΰ δημάρχου*. ό ίπ3ϊότϊς μας ψιμιαβείς 
'φ ν  ηρ^σοακιών .Toy} Ιστρεψε τ^ός ■ τό μέ" 
ρβςέκεϊνοτόν ίππαν το ιγχλ Ι είσήλθεν είς 
Λ ^ν$ λή ν  τής οίκίας.
-1 ^  ίΐά τ ιρ , έκραζιν ή Αουΐζα, τρέχουσα 
*5ρδ $ογ νέουίππότομμετά σπονίίί^  ίδοΰ 
Λ ^ . .^ $ ε ρ ΐκ ρ ; .  , \
jTTi-f? .^ολημέρα, .κυρία Α9ΥΪν*> «τκήν- 

^ ρ |κ ο ς μ ε τ  ίΐθ.ο^ς ψυχρού. 
-»r'H t o t f k  ί*®»%0η 'ώ ν -^ ιτ κ τ μ .ό χ  
W X « fW < iT W  - ' > - w .‘

Α<ρ* οδ δέ έν τφ  μεταξίι ίφθασε καί 6 
πατήρ της 6 Φρεδερΐκ^ς άφίππ$γσε.

— Λοιπόν έπανήλ&ετε, *ύριε Φρεδερΐκε, 
τφ  είπεν 6 πατήρ τής Λουίζας σφίγγων 
τήν χεϊρά του* καί αί υποθέσεις σας έπε<· 
ραιώθησαν κατ’ εύχτίν; ή περιβόητος έκεί* 
νη δίκη έξεδικάσθη τέλος πάντων υπέρ 
υμών j

—  Μάλιστα, φ ίλτατέ μοι Κ. Οΰλμάνε, 
τά  πάντα έγένοντο υπέρ έμοΰ. Τό πρω- 
τοδικεϊον τοΰ Στρασβούργου έξέδωκεν ά· 
πόφασιν, δ ι 'ίς  κηρύσσομαι μοναδικός κλη
ρονόμος τής περιουσίας τόϋ θείου μου.

—  ή  περιουσία δ* αυτη ένουμένη πρός 
τήν κατεχομένην ύ<ρ' υμών σήμερον άπο- 
τελεΐ αρκετά καλόν πλούτον, προσέθηκεν 
ό δήμαρχος. (Ακολουθεί).

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α***

ΠΟΙΗΣΕΙΣ.
«

^ Λ Α Α Λ Λ Λ Λ λ

Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  Ν ΕΟ ΤΗ ΤΑ ·

Φ εύγεις, φεύγεις, v i&thc χα’ύμένη, 
όσάν φόδου περνάς μυρωδιά,

Σαν φιλί που π ε τ $  και διαβαίνει,
Σάν έλ*ίδ’ ά π  Ανθρώπου καρδιά.

—οο—
i *

ΕΰμορφιΑ In} Ιχ«ΐ€ xst Sp&oo 
Εύαπλ^γχν ίας  Sv ι [ χ ι ς  σταλιά»

ΔΙν θά?φ ιυγ«ς γρήγορα τέσο,
K.cl\  ?έν θ' «σκριζβν μ.*ϋρ« μ α λ λ ιά ! · · .

Xxtpeu, ίνθρωίΜ, χ«(ρου φρίν γίντχ 
xps4yt* .lU O ifi ψυ^ρΑ 

Μ ίοα, νύχτ«» μήν άφίνιρ;'
'  Α ιγβ Bity·, γ ι έ  ν ί χ ^ ς  κ*ιρό . . · .

Μή tpeftjettt, βτήν vt4nj ffiv tfo e t, 
* ν Κρύο, Ln tiy « v 4  «χλνιρ^

Ti 8^4
Ev« μίνον <ρβββ« —  t iy  »utpi· —

. ~ . jO w #
■-.v, ?..··>

Χαίρου, ίνθρω πί, χοίρου χ·%\ r.ivz 
Τ ί ς  άγάπτ,ς δροοίά καί φωτ*ά, 

Γ ιατί λ ίγη  κ’νιότησιυ elvil
Ki*dnb πάνω ή κρύα ν υ χ τ ιά . . .

•οο

Αχ, θά ΐλθφ καιρ&4) ουμφ^ρί o su !
Που θά Ιο^ς αϊ καθρίπτην έμπρ&;, 

ΑσΛρη τρίχα στά μζΰρχ ΐλχλλίά 
ΙΙρώτο δώρο ποϋ στέλν' & καιρός . ·

■οο·

Κ ίίν ’ $ τρίχα 4) μ,ία, η
Πβΰ κυττ^ς θλιμμένη ψυχή, 

Δύστυχη! σά βουνό αί πλαχόνε:, 
Του σαβάνου οου ειν*ι άρχ*ί.

—  οο·

Φ ιύ γ ιις ,  φεύγεις, νεότης καΐίίλένη, 
Ολο φεύγεις, δέν αένει; στιγμή , 

Σάν νερο %oj στήν άβυσσο μπαίνει 
i^av άγέρι ποΰ φεύγει μ '  έρμτ*.

Λ. ΠΛΙ’ΛΣΧΟΞ.

Ο  Ε Ρ Ω Σ  M O V .

T U  ΔΕΣΠΟΣΊΓΝΙΙ * * *

(-^σμάτιον χ α τ ά τ ^  « ύ  παρθένα τ ι  μ'άφησες μόνον.)

V W W W A

Το γλυκύ σου μειδίαμα πόσον 
Τήν πικράν μου καρδίαν γδύνει! 

Ουρανίαν γλυκύτητα χύνει 
Ε ίς τά  στήθη μου τα φλογρρ4·

—οο·

0 τα ν  μόλις άνοιγες τά χ « λ η
Και δειλώς « σ αγαπώ » ψιθυρί^ις, 

Παραδείσους τερπνούς μου χαρίζεις 
Κ.* έκ τοΰ κόσμου αΰτοΰ μ 1 αποσπάς.

—οο—

Α χί) φώΰ μου, ποσώς $έν πλανώμαι 
 ̂Αληθώς μ* άγαπας το πιστεύια'

£  άγαπώ, μ* άγαπφς, δέν γυρεύω 
Τ ίποτε άλλο ίπ ι  τής γης.

— οο —
ϋοΓον κρύφιον φιλτρον καί χάρις 

Τάς καρδίας τοσοΰτον μαγεύει, 
Τ ίς  σέ £λεπει και δέν σέ λατρεύει 

Τ ίς  σέ βλέπ ιι  και δέν σ  ̂ ποθεί;

-οο·
Κ* ίγ ώ  σ’ιιδον, γλυκεία παρθένος,

Δέν ά>θιΐ£α ευθϋς έμαγεύΟην,
Μέ άλύτους δεσμούς έδεσμεύθην,

ΜΙ του τρωτός σου τους δεσμούς.
;*ν  ̂ Ν. μ α τ δ ρ δ γ κ δ ς .

Τ Ο  Φ Ρ 0 Υ Ρ 1 0 Ν

τ ο γ

Κ Α Ρ Ρ Ο Ο Υ
Μ Ϊ Θ Ι Γ Γ Ο Ρ Ι Ι Μ Α

(Συνέχεια ιδε φυλ. ΐί2).

—  Δυστυχή παιδία! έψιθύρισεν ό ε
φημέριος δρμ , ώς έμεινε μόνος* δυστυχή 
-παιδία! τώρα έςηγοΰνται τά ζάντα. Είναι 
άςια συμπαΟείας. 0  σιρ Ούΐλλιαμ καί 
εγώ εϊμεΟα μόνον άξιοκατηγόρητοι* ώ - 
φείλαμεν νά προΐδωμεν τόν έρωτα αύτόν!

Μετ’ όλίγον ό αξιότιμος γέρων έλαβε 
τόν ττίλόν και τήν ράβδον του καί έ- 
ξηλθε τή; οικίας, χωρίς’νά παραγγείλη 
τά τοϋ δείπνου του, δ-ερ ητο τόσω έκτα
κτον ώστε έβεβαίωσε τάς ΰπονοίας τής 
μίστρες Πάζης.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  IB '.

II Ελλεν Δεβέρ περιέμενεν άνυπομό- 
νως τήν έπίσκεψιν τοΰ σωτήρός της. Χω
ρίς νά γνωρίζη καλώς δ ια τί, έφοβεΐτο 
μήπως ή επιστολή εκείνη, ή έλθοϋσα άπό 
τά  ξένα, ητο άγγελος κακών διά τόν 
νεαρόν φίλον της.

Αί γυναίκες ΐχουσι συνήθως τήν αι- 
σθησιν τοϋ προβλέπειν τό κακόν, δτε ά - 
πειλεΐ εκείνους διά τους όποίους ένδια- 
φέρονται.

Η Ζάρα παρετήρει προσεκτικώς τήν 
Ελλεν. ΐίγνώριζε τήν άφιξιν τοϋ Ζόε καί 
τά  συμπεράσματα τών υπηρετών έπί τής 
αγγελίας του. ί ΐ  Ελλεν δέν ήδυνήθη νά 
κρύψη άπό τούς οφθαλμούς τής τροφού 
της, συνειθισμένη; έκ τής παιδικής ήλι- 
κίας της, τάς άμφιβολίας αϊτινες τήν i -  
τάραττον* καί ουτω έπείιθη περισσότε
ρον ή άλλοτε περί τοΰ έρωτος τοΰ νεαρού 
ζεύγους.

δ τ ε  λοιπόν ή νέα κυρία της, σχεδόν 
αμέσως άφοΰ έπρογευμάτισε μετά  τοΰ 
θείου της έν τη βιβλιοθήκη, άπεσύρθη 
είς τήν αίθουσαν, ή τροφός τήν Ακολού
θησε φρανίμως καί έκρύβη δπισθεν ^ δ ς  
αυλαίας έκ βελούδου, έτοίμη ν’ άχοώφη 
δ,τι ήθελε λεχθή.



7G Κ Θ Ν

Εν τφ  δωματίω τούτφ έπεβκέπτετο 
συνήθως δ Ερρίκος Ασθων έκάστην πρωίαν 
τίιν όρφανήν.

Δέν έπερίμενον δέ πολύ. ’Αλλά παρά 
τήν οξύτητα τής άχοής τίίς κατασκόπου, 
ή Αλλεν έμψυχουμένη υπό τοΰ ένστίκτου 
τοϋ έρωτος, άνεγνώρισε πρό αύτής τό βή
μα τοΰ σωτήρός της έί.Ι των κάτω £τι 
βαθμίδων τής κλίμακος.

—  Τόν ά γα π α ! είπε κατ’ ιδίαν ή τρο
φός* ή καρδία τνις τόν εννοεί άπό μακράν!

Μετ’ ολίγον ό νέος άγρονόμος είσήλθεν 
είς τό δωμάτιον.

—  Καλημέρα, μις Δεβέρ, εΐπεν* ηλθον 
είς τό φρούριον λυπ/,ράν χομίζων άγγελίαν.

—  Αυπηράν άγγελίαν! έτραύλισεν ή 
£λλεν.

—  Αυπηράν δ ι’ έμέ τουλάχιστον, ύ- 
πέλαβεν ό νέος· προσβλέπων αύτήν μετά 
θαυμασμού μεστού πάθους, δ ι’ έμέ, δστις 
έγεύθην τήν εύχαρίστησιν τόσψ ήδέων 
σχέσεων ώστε σχεδόν έλησμόνησα Αν υ 
πάρχει κόσμος έκτός τοΰ Καρρ^ου. Φο 
βοΰμαι μήπως ή έπίσκεψις αυ :η είναι ή 
τελευταία.

ά  όρφανή ώχρίασε xal έ ταπείνωσε τους 
όφθαλμούς* δέν έτόλμα νά όμιλήσιρ.

—  έλαβον έπιστολήν τοΰ πατρός μου, 
δστις μένει είς τάς Ινδίας.

—  Καί έπιθυμεΐ νά 0-ά γετε  έχ ίϊ, · 
£ ι . . . .  συγγνώμην, ήθελον νά είπω, χΰ * 
f i t  'Ασθων j έχετε δίκαιον, ίσως' εϊσθε 
ενεργητικός καί έχετε νοΰν δυνάμενον νά 
ιύδοκιμήση είς τόν κόσμον. Είμαι βεβαία, 
πιστεύω άδιστάκτως δτι δύνασθε νά ευ
τυχήσετε έκ ε ΐ. . . .  νά γίνατε πολυ ευ
τυχής.

—  Εύτυχής! έπανέλαβεν οδτος θλιβε
ρές* έάν άνεγινώσκετε είς τήνκαοδίανμου, 
δέν ήθ; λιτε μέ γ«λδ οΟτω πικρώς, Ευτυ
χές  έν κόσμφ ! Ισως θέλω εδρείι είς 
τάς σκληράς δοκιμασίας του καί είς τοί*ς 
κοπιώδεις άγώνάς του, τήν λήθην, t i v  γα* 
λήνην {(τις ακολουθεί τήν τρικυμίαν δτε 
ή μανία της κατέπαυσε, τόν θάνατον, ναι! 
άλλ’ ούδέποτε τήν εύτυνίαν.

Ελλεν δψωσε τους όφθαλμούς.
• - Διατί  δχι ·, είπε. ι·
*' —* Διότι τήν ευτυχίαν μον άνήρτησα 
ΙπΙ Ρψους, δπερ μόνον παραφρων έπρεπε 
νάιηοββλέψη, άγαπώ'. ΚΛταφρονήσ* τέ μ*, 
διώξετέ μ » ! καί ό έγ»ν«ιιέτ»»ην,

I Κ. Η

άλλά πρώτον άχούσετέ με. Πρώτον <!δ* 
xal τελευταίον θά σάς προσβάλλω. Παρά 
τήν διαφοράν τοϋ γένους ΐ τ ι ς  μδς χωρί
ζει, παρά τήν άφάνειάν μου xal τήν α
ξίαν σας, έτόλμησα νά σάς άγαπήσω! ’Εκ 
πρώτης τής στιγμής καθ’ 9ιν σδς εΐδον, ή 
είχών σας δέν έςήλθε πλέον τής μνήμης 
μου. Είναι ή πρώτη ψαύσασα τήνκαρ- 
δίαν μου, xal θέλει εΐσθαι ή τελευταία έ- 
πίσης!

—  £ $ ι ! .  . .
—  ήξεύρω τ ΐ θέλετε είπεΓ άλλά πρίν 

μέ δ ιατάξιτε νά άπέλθω, πρίν μέ ώθήσε- 
τε είς τήν άπελπισίαν, είπέτε μου, άπό 
εΰσπλαγχνίαν, δ τ ι μέ συγχω ρεϊτε! ϊνα 
τουλάχιστον φέρω τήν παρηγορίαν ταύ
την είς τά ξένα! Ή  περιφρόνησίςσας θέλει
μέ φονεύσει!

—  Ή  περιφρόνησές μου ! έπανέλαβεν ή 
£λλεν, τής δποίας ό λαιμός καί τό πρό- 
«ωπον έκαλύφθησαν Οπό ζωηροΰ έρυθή- 
ματος. Λ ! £ $ ι ,  πόσον όλίγον γνωρίζετε 
τόν χαρακτήρά μου! πόσον παρεςηγήσατε 
τήν πρός υμάς ευγνωμοσύνην μου! τήν ύ- 
πόληψίν μου.. . .  . τόν £ρωτά μου ! προσέ- 
θηκεν όπλισθεΐσα αίφνιδίως μ ετ’ άποφά- 
σεως, xal τείνουσα τήν χεΐρά της είς τόν 
γονυπετή εραστήν της. Διατί νά ύποχρί- 
νωμαι πρός τήν χαρδίαν μου \ Είμαι πα ι- 
δίον, β $ ι,  ώς πρός τάς συνήθειας τοϋ κόσ
μου, χαί ϊσω; θέλομεν πολλάς δοκιμασίας 
χαί δυσχερείας ΰπομείνει, άλλ’ό έρωςμου θέ
λει ένισχυθή xal άν ή είμαρμένη σοί άρ- 
νήται τήν χεΐρά μου, ποτέ δμως δέν θέ
λει τήν λάβει καί άλλος!

ή  τροφός έμειδίασεν δπισθεν τής αύ- 
λαίας άκούσασα τήν όμολογίαν ταύτην 
τής νεαράς δεσποίνης της.

—  θ ά  ίδωμεν, είπε κατ* (δίαν, θά ί
δωμεν !

Άλλ* όποιοι λόγοι, δύνανται νά είκονί- 
σωσι τήν χαράν, τήν παραφοράν τοΰ έ£- 
fixou θεωροΰντος τήν έρυθριώσαν νέαν κό
ρην, ίΐτις έζομολογήθη τόσον άφελώς τόν 
πρός αύτόν Ιρωτά της ·, Εύρίσχετο είς τήν 
μέθην τοΰ πρώτου έρωτιχοΰ όνείρου, καί 
ή μαγεία ίτ ο  πλήρης. .

— ■ β λ λ εν ! καλή μου έ λ λ ε ν ! άνέχραξ» 
προσβλέπων αυτήν μ ετά  τής άπείρου έ- 
χείνης τρυφερότητος ν αίσθανόμεθα 
προερχομένην έκ τ%  ψυχίΐς* —  πώς νά 
eol έκφράσ» τή^ύγν«(Αοσύνην καί τήν ,

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

χαράν μου *, ’Ολόκληρος ή ζωή μου ά ν /κ ίΐ I 
είς σέ, δλοι ot παλμοί τής καρδιάς μου 
δέν θά έχωσιν άλλον σκοπόν ή τήν ευτυ
χίαν σου I τήν ζωήν θεωρώ ώς δώρον γενό- 
μενον άπό σέ, διότι σΰ τή εδωκες αξίαν!

έ π ί  τινας στιγμάς οΐ νέοι έρασταί, οι- 
τινες προσέβλεπον τό μέλλον μετά τής 
πεποιθήσεως τής συνήθους εΐς τήν ηλι
κίαν των παρεδόθησαν εΐς τάς θείας έκεί- 
νας συγκινήσεις, αϊτινες κάμνουσι τάς καρ- 
δίας μας νά πάλλωσιν δτε τό πρώτον 
αίσθανονται αύτάς άγαπωμένας, είς τάς 
συγχιννίσεις έκείνας τάς όποίας ά -α ξ  μό
νον αίσθανόμεθα είς τήν ζωήν, καί αϊτινες 
είναι τόσον ίσχυραί ώστε ή έπαναληψις 
αύτών ήθελε μάς φονεύσει.

—  Δέν θά ίδήτε τόν θεΐόν μου·, ήρώτησε 
τέλος ή όρφανή μετά φωνής ασθενούς. Εί
ναι τόσω καλός καί τόσω γενναίος 1. . . . 
δέν πρέπει νά μείννι κεκρυμμένον τίποτε 
είς αύτόν, £ρρι. Είμαι βεβαία δτι δέν θε- 
λει έναντιωθή εΐς τόν έρωτά μας I

ή  Ζάρα όπισθεν πάντοτε τής αυλαίας 
έσκέπτετο διαφορετικώς. Δέν ήδύνχτο εν I 
τούτοις νά άρνηθίί οτι οι νέοι έρασταί ά- 
πετέλουν ώραΐον ζεύγος, ή  φύσις έφαίνε- 
το δτι εΤχε προορίσει αύτους τον ένα διά
τόν άλλον.

*0 Ερρίκος άπεκρίθη δτι ίτ ο  άναγκαϊον
νά ύπάγνι πρώτον είς Λονδΐνον.

—  Είς Λονδΐνον! έπανέλαβεν ή £λλεν
έκπεπληγμένη.

—  Ναι, φίλη μου ! Κατά τήν επιστο
λήν τοΰ πατρός μου φαίνεται οτι ή έν Ιν- 
δία θέσις του δέν είναι αφανής. 'Ο έπι- 
τετραμμένος του θέλει ϊσως μοί δώσνι 
πληροφορίας &ς δικαιούμαι νά λαβω. ϊσως 
λάβω εϊδησίν τινα , ελπίδα τινά δια τό 
μέλλον ή'τις θέλει μαλάξει τόν σίρ Ούιλ- 
λιαμ πρός τόν έρωτά μας.

ένταύθα άπεχαιρετ-^θησαν. 'Ο Ερρίκος 
ϊνα έπιστρέψιρ εΐς τήν έπαυλιν καί να χ α 
ροποιήσω τάς καρδίας τών αγαθών κατοί
κων της, ειδοποιών αύτούς οτι ήθελε μείνει 
είς τήν Αγγλίαν, ή δ’ Ελλεν ϊνα ϋπάγ·(ΐ
νά περιποιηθή τά  άνθη της.

—  Νά μαλάξϊ] τόν θειον πρός τήν ί 
δέαν τοΰ γάμου τούτου.! εΐπεν η τροφός 
δτ> Ιμεινε μόνη. Αί! xal τ ί  ένδιαφέρει 
τόν ύπνηλόν αύτόν βαρώνον, εαν ό θερμός 
άντι^αστής, ό Μίραν-Αφαξ έναντιούται 
είς τά μάταια ταΰτα δνειρ*
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Αφι/θεΙς εΐς τήν έπαυλιν 6 έρ^ϊκος ευ
ρε τόν Ματθαίον καί τήν άξιότιμον συμ
βίαν του βυθισμένου: είς τήν βαθυτέραν 
απόγνωτιν. hiyov ΰ τ : ο Ο α ν ε -  
^ώρησε y ωρίς νά περιμείντ ττ,ν έγερσιν 
των} δτι εΐ/εν αποφασίσει νά φύγτ, και ή 
πρός αύτούς αγάπη του τόν εμπόδιζε νά 
τούς άναγγείλνι ττ,ν λυπηράν ταύτην εϊ- 
ίησιν.

—  A ! £ρρι \ άνέκοαςεν η Οε(α t o u ,  
ήλθες τέλος πάντων!

0  θεΐός του τώ έτεινεν ησύχως τήν 
χεΐρα.

—  Ουτω λοιπόν, Oi ρ.άς έγκαταλεί- 
ψγς, παιδί μου*, εΐπεν.

—  6 / ι ,  καθόλου* έσκέφΟην, καί άπε- 
φάσισα. Δέν δέχομαι τήν παράκαφον 
πρόσκλησιν του πατρός μου.

γραΐχ ηγέρθη άττοτόμως.
—  Τί μου >έγεις*. £ρρι* μ^πως 5έν $- 

κουσα καλά·, άνεκραςεν ό άγρονόμος.
0  ανεψιός του έμειδίασεν.
—  6  Θεός νά σ’ εύλογ/,στ, I βρρι, 6 

Θεός νά σ’ εύλογίσ*/ι! πα ιδί μου’ ειπεν ή 
θεία του. Πάντοτε έγώ ή δυστυχής ύπε^ 
στήριζα δτι εχει; άγαθήν καοδίαν, καί

I δέν ήθελες μας εγκαταλείψει τούς γέρον
τας νά άποθάνωμεν μόνοι!

Δέν είν 'έτσ ι, Ματθαίε!
I ψ  ̂ ^

—  Δεν θέλεις μεταμεληθή, Ερρι, εΐ
πεν ό θεΐός του* ή έπαυλις είναι ίδική

I σου* καί όταν ό Ματθαίος Ασθων άπο- 
θάνει, ισως ό κληρονόμος θά ήναι είς κα

ί τάστασιν νά κρατνι υψηλότερα τό μέτω- 
πον μεταξύ τών ευρισκομένων ύπεράνω

I υμών!
—  *0 Θΐός νά δώση ή ήμέρ* έκείνη 

I νά ηναι μακράν άχόμη 1 άπεκρίθη ό νέος 
I σφιγγών τήν χεΐρά του. Αλλ έγω πρέπει 
I νά σας άφήσω διά  τινας ήμέρας.
I —  Διά τινας ήμέρας! εΐπεν ή θεία
I του άνησύχως.

—  Ναί.
—  Πού θά υπάγτ,ς, παιδί μου ·, ήρώτη-

σεν ό άγρονόμος.
I —  Είς τό Αονδΐνον, νά ϊδω τόν έπ ί-
I τροπον τοΰ πατρός μου. ϊσως λάβω πλη- I ροφορίας τινάς περί τής θέσεώς του, τής 

περιουσίας καί τών ελπίδων του. Είναι 
παράδοξον, προσέθηκεν, δτι ποτέ δέν 

I εϊπε τό δνομα τής μητρός μου, οδτε ·ίς 
I υμάς!



—* Πο*έί *ϊπ*ν 4 γέρων.’ ’ 
έμειναν τέλος πάντων σύμφωνοι νά 

άπέλβη 6 έ^ ΐκος τήν έπαύριον εΐς τήν 
πρωτεύουσαν συνοδευόμ.ενος Οπό τοΰ Z6t 
Βέαν.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ 1Γ \

Ή  τράπεζα των «Δελφών Κράντ καί 
Σ* ίκειτο έν τή μάλλον πληθούση" όδώ 
τής συνοικίας τών Λομβαρδών* ήτο δέ 
εΐς τών σΐυγιώ ν ναών έν οίς 6 Μαμωνά; 
άγαπά νά έγκλείεται. Τό έξωτερικόν δέν 
εϊχεν έπιχρισΟή πρό πολλών έτών καί 
τά  διάφορα σιδηρώματα εϊχον άποκτήσει 
έπιχαθησμα σεβάσμιον έξ ΐοΰ. 'Γόβον δέ 
ήτο μέλαινα καί θλιβερά ή οίκία τήν ί -  
ψιν, ώστε μακρόθεν διεκρίνετο ώ; τόπος 
όπου κερδίζονται χρήματα, έάν, τήν 
πρωίαν, άκτνς ήλίου βιωλίσθαινε τυχαίως 
διά  τών στενών διφράκτων x i l  τών Α
σβεστωμένων παραθύρων, έσπευδε νά έκ* 
φύγη, ώς ξένο; αδιάκριτος τρομάξα; εκ 
τής ψυχρά; ής g-τυχεν υποδοχής.

'Η περιγραφή α5τη διδάσκει τους ά* 
ναγνώστας μας «τι ή έταιρίχ δέν £χ«- 
μνεν έπιδείςεις π ο λ υτελε ίς . ΑΙ θύραι έ- 
στρέφοντο άκηδώ; 4rrl τών στροφίγγων 
των ϊνα άφήσωσι νά διέλθωσιν οί άνθρω
ποι όσοι ήρχοντο, όλίγοι σχετιχώς πρός 
άλλα; τρχπέζας, κατά τό διάστημα τής 
ήμέρας. Καί έντούτοις εϊχεν &-&62<ϊΛς i k t -  
τομμυβίων κατ’ £τος, διότι ά σίρ Ζάρι ήτο 
ό ανταποκριτής καί όέπίτροπο; τώνπλέί- 
<Γων μεγάλων έμποριχών οΓκων τής Ινδίας. 
Γό όνομα του ήτο σεβαστόν εΐς τό χρη* 
τατηστήριον, καί ή υπογραφή τον έτΐμά- 
το άντί χρυσοΰ καί ώς χαρτονόμισμα τή$ 
Α γγλικές Τραπέζης.

Ή πρώτη έπίσκεψις ήν £καμεν ό έρ^Τ- 
χος Ασθίον τήν έίϊαύριον τ ίς  άφίξεώί “του 
είς Λονδΐνον ήτο εΐς τήν τράπεζαν τβΰσίρ 
Ζαμ Κράντ. Μόλις εϊχεν άμυδράν ΙΓϊποί* 
θησιν είς τάς έλπίδας του, 0Λω;δή?Γ0τε 
δμως έφρόνει δτι ήθελε μάθει θετικήν τ ι 
fc«pl τού πατρός του. Α ά β ιβ α ιό τή ςκ α ί 
τό άπίθχνον έβασάνιζον αύτόν. Είσελθών 
«Ις τήν στυγνήν οικίαν ήν έπροσεπαθήσατ 
Ι**1» νά πϊριγράψωμίν, άκολουθούμενος 

τοΰ πιβτοϋ Ζόε Βέαν, δστις $kv ιϊχ ε  
τάςήδηνίας τής χαλής γραία*, 

ν« έπαγρυπνή δηλαδή έπί τοΰ θετό»

I της, παρβτήρησεν ήμίσειαν δωδεχά^α ύ»
I παλλήλων, οϊτινες ήσαν ψαροί τήν χ*φα·* 
I λήν χαΐ τό ήθος σεβάσμιοι, πρσσίκτικώςδέ 
I ένασχολημένοι π ιρ ί τήν άναδίφησιν τών 
I καταστίχων των. Είς τών όλιγώτερον ή~ 
I λικιωμένων κατηξίωσε νά έγερθή £κ τίνος 
I στρογγυλού καθίσματος, x«i νά διευθυν*
I θή πρός τό ταμεΐον άφοΟ έμειν* περί τ ά  
I πέντε λεπτά  παρατηρών κύκλω του.
I —  θεέ μου ί κύριε £ρρ<,! έψνθύρκτεν ά 
I Z4e, έδώ εϊναι ή  τράπεζα j 
I Ό  ’Ερρίκος χατένευσε.
I ‘— θεέ μου, ΰπέλαβεν ό σύντροφός του,
I εϊναι πολό θλιβερός τόπος ί Έ γώ  έπερί- 
I μένα νά (δω χρυσόν πού νά μήν ήμπορώ 
I νά τόν σηκώσω, καί έδώ δέν βλέπω παρά 
I σκόνιν καί άράχνες.
I ’Εν τούτοις ό υπάλληλος βϊχ* φθάσει 
I εΐς τήν ίύρεΐαν έξ άνακάρδου τράπεζαν,
I έφ’ ής διήρχοντο κατ’ £τος τόσα μέγιστα 

ποσά, xal ήρώτησεν εύπροσηγόρως τ ΐ  εί
χε νά πράξη πρός εύχαρίσττ,σιν τών χυρίων.

■*— Πρό; βύχαρίστησιν; έπανέλαβεν 6 
Ζόε μετά χονδρού γέλωτος, εϊδες τόπος 
διά εύχαρίστησιν!

‘Ο φαιδρός γέλως τοΰ άγαθοΰ χωρι- 
Μΰ άφι4πνι« τήν ήχώ τής γηραιός οικίας, 
xal οί άλλοι υπάλληλοι ύψωσαν τήν χ*« 
φαλήν ματ' ήθοίυς γαλ,τβνιαίας έχπλήξεως.

£πρεπε νά xix/rtiteci η ς  tv έχατομμύ- 
ριον τουλάχιστον ϊνα λάβη τσιαύτην ε
λευθερίαν παρά τφ  σίρ Ζάμ.

ΣίωΛήί έψιθύρισεν ό Κρίκος, βστις 
ίίαρϊτήρ-ήσεν Αμέσως ^ τ ι ή  Ιλαρότης τοδ 
συντρόφου του εϊχε δυσαρεστήσει* δ ιότι 
ή μορφή τοΰ υπαλλήλους δστις τ ^  εϊχεν 
άποτε4ν«ι τόν λόγον, ήτο λίαν σοβαρά.

Καλώς, κύριε £ ^ ι ,  εΐπεν 6 Ζόε, κα
λώς !

—  Δύναμαι νά (δω τόν σίρ Ζάμ, ήρώ- 
τήσεν ό°Ασθων. ·

“ “  Νά ίδί|τε τόν β\ρ Ζάμ ̂  έπανέλαβεν 
6 Οπάλλτιλοί μετ’ έχπλήξεως.

Βεβαίως. £δώ  εϊναι νομίζω ή τρα·< 
«εζιτίχή  του ο ίχία)

—  Κ αί. . . .  δη λ α δ ή .. . .  ’Αλλ’ 6 λ εν *  
0»ντής τής τρα«έζνις δέν Ηναιόρατόςπάν- 
W * ίίςτίδύς ^ρό'ηρχβμένβυς' πύρκ 2vot«- 
Χουλ, ιτρόσέθνΒ«ν & 6πάλλτ}λος άποτη-^ 
νίμενος είς τόν Λνώτιρόν <tx>w μ ·τ ά  περισ« 
^όττέρόυ οΐβαέμοΰ Vieov ^ Η λ «  δ«ίξ«( 
ηρός πάντα Ινθ|»οΐιΚΗ H bttw tifev ί έ » ν

χατέχοντα τοΰ διευθυντοΰ τής Ανατολι
κές Εταιρίας τών ίνδιών, ΐδοϋ νέος τις 
κύριος ζητών νά ϊδη τόν σίρ Ζάμ Κράντ.

Ό  προσκληθείς ΰψωσϊν αίφνιδίω; τους 
όφθβΐλμοίς ϋπεράνω της έφημερίδος του, 
SitorJ άνδγίνωσκε προσεκτικώς τήν τοϋ 
Χρηματιστηρίου στήλην, καί κατηξίωσε 
νά προσβλέψΐ τόν έπισκέπτην. Τόν παρε- 
τήρησε μετ’ ήθους δυστρόπου ώ; άν ετ:ρό- 
χειτο νά έξετάσ·/ι χαρτονόμισμά τ ι αμφί
βολον πάρουσιαζόμενον 6-6 αγνώστου.

—  Πώ; ονομάζεται^ ήρώτν,σεν ό Κ. 
Σνάπκουλ.

—  Πώς όνομάζεσΟε, κύριε, έπανέλαβεν 
ό 6**λλ?)λος ρββτ’ εύ-ρτσηγόρου τρόπου.

^ “ ί^ρΐχ<*ί Ασθών.
*■ Τρ έ7λσχεπτ·/ριόν τό υ !
^0 τό εδωκέν.
*0 Κ. Σνάπκουλ εκρουσεν, έ'δωκε τό έ- 

'j.IKilinilpioV If j εί^ελ^όνΐα υπηρέτην 
ε ί# ^  #υτω νά τό έπιδώσή εΐς ιόν διευ- 
Oiiffliv. Ειτοί^^ρΐς να ρίψνι δεύτερον βλέμ.- 
μΚ ά¥% 0ύ τόσω μιχρας σπουδαιότα
τος εί; τόν έμπορικόν κόσμ,ον έττανέλαοεν 
ήσύχως τήν άνάγνωσιν τήςέφημερίδο; του.

Μετά τινας στιγμάς, ό υπηρέτης έ -α - 
νήλθε xal εΐσήγαγε τόν ’Ερρίκον είς τόν 
έπίσημον άνδρα. 'Ο Ζόε Βέαν τόν ή/.ο- 
λούθηιε καταφρονών τό περιφρονητικόν 
βλέμμα δπερ τω  ερριψεν ό υπηρέτης.

Τό δωμάτιον όπου καί οί δύο νέοι εΐ- 
σήλθον ήτο ετι σκοτεινώτερον τοΰ "ρώτου 
γραφείου. Τά πάντα, άπό τοϋ τάπητος μέ
χρι τών αύλαιών ησαν πεπαλαιωμένα άλ
λά καθαρά. Ό  σίρ Ζάμ έκάΟητο έντός μ ι- 
χροΰ ανακλίντρου. Τό ισχνόν σώμά του καί 
ή ώς γαλής μορφή του εϊχε τήν οψιν τήν 
έπακολουθοΰσαν συνήθως άκάματον ενέρ
γειαν ή άκραν απληστίαν. Τήν μορφήν 
ταύτην συναντώμεν συνήθως εί; τά άρ 
πακτικά ζώα τής κατωτέρας τάζεως.

Αφοΰ έθεσε τήν σφραγίδά του, διότι 
ίγραφεν δτε ό ’Ερρίκος είσήλθεν, εΐπεν:

—  Εϊσθε ό Κ. Ασθων, νομίζω.
—  Αύτός ό ϊδιος, σίρ Ζάμ.
■— ^Υπάρχει δ ι’ υμάς, νομίζω, πίστω -

σίς πάρα τών αδελφών Κράντ τώνίνδιών, 
ί * · . .  πέντε χιλιάδων λιρών,

Πίντάκόσίων, σίρ Ζάμ, εΐπεν ό 
«ρρΐχός διορθώνων αύτόν.

—  ύΐόανόν, υπέλαβεν ό άνθρωπος τοΰ 
XpweoO μετ’ αδιαφορίας πραγματικής ή

προσπεποιημένης’ δέν ήμπορώ νά ενθυμού
μαι τόσω μικρά ττο-τά. 6  Κ. Σνάπκουλ 
θέλει εξετάσει τήν συναλλαγματικήν. Πότε 
σ/.έτττεσΟ ε ν' ά ν α / ίο ρ / , Ί ε τ ε ·

—  Δεν ττ ισ τεύο ί ν’ ά ν κ /ω ρ τ / ιο ) .

—  Δέν ττι^τεύετε ν’ άνα/ωο*/(/7ετε! έ 
πανέλαβεν ό σίρ Ζάν. μετ’ έ/,πλτ,ξεως. Δέν 
Οελετε να ιδ/,τε τν,ν ίν^ί^ν, ~ον τόπον 
του χρυσού κ,αί τών πολυτίμων λίθων, τόν 
αληθή γήϊνον παράδεισον: ΕισΟε τρελλός, 
νέε μου, ή όνειρεύεσθε ετι ·, ήξεύρετε τ ί  
άποποιήσθε·, Τήν τύχην, τήν - ΐρ ίσ τα σ ^  
τάς συγκινήσεις, δ ,τ ι ή νεόττ.ς έπιθυμεΐ, 
δ ,τ ι τό γήρας λυπεΐται δτι δέν δύναται 
ν’ άπολαύσ/,. ΐίκτός δέ τούτου, προσέθη- 
κεν, ΰπάρχουσιν, έάν δέν μέ άπατά ή 
μνήμη, όδηγίαι ίδιαίτεραι δ ι’ υμάς, στα- 
λεΐσαι παρ’ ένός σεβαστού άνταποκριτοϋ 
τοϋ Αλεξάνδρου καί Σ Ζ .

Δ ι  » rι εμ ε ;
0  σίρ Ζάμ £κρουσε 8ις τόν κώδωνα, 

καί ό Κ. Σνάπκουλ τ,λΟε μετά τινας στιγ- 
ρ-άς· Πάσα έκφρασι; υπεροψείας τ,φανίσθη 
έκ τοΰ χάλκινου προσώπου του.

—  Σνάπ, εΐπεν ό κύριός του. Τόν έκά- 
λει ουτω δι* 8ν λόγον συνέτεμνε καί τάς 
λέζ εις γράφων, ΐνα οικονομ*?ί τόν καιρόν. 
Σνάπ, ττ;ν τελευταίαν τού 'Αλεςάνδρου 
και επιστολήν.

Ό  γέρων υπάλληλος, μαντεύσας ?σως 
τί ό κύριός του νίθελε τω ζτ(τ*/,7ει τήν έφε
ρε ρ.εΰ' έαυτοΰ.

—  νΛ ! ναΐ, ώ: ελεγον, νέε μου, υπέ- 
λαβεν ό τραπεζίτης άφου τήν διέτρεζεν, 
ιδού όδηγίαι τινές περί υμών. Αί πεντα- 
κόσιαι λίραι εΐναι διά τά όδο·πορ·.κά έξο
δά σ α ς . . . .  Ας ιδιομεν, τό πλοΐον « Λαί- 
δυ Αστιγξ » άναχο>ρεΐ μετά τινας ήμέρας.

—  Σας επαναλαμβάνω, κύριε, εΐπεν ό 
Ερρίκος, διακόπτων αύτόν, δτι δέν π ι
στεύω ν’ αναχωρήσω είς τάς Ινδίας.

—  Τότε δέν δύναμαι νά σας δώσω τά 
χρήματα ! άνέκραξεν ό σίρ Ζάμ, προφα
νώς μάλλον τού πρέποντος έρεθισ9είς έκ 
τής σταΟερας ταύτης άρνήσεως.

—  Δέν τά ζητώ, σίρ Ζάμ, δπέλαβεν δ 
Ερρίκος βαΟέως προσβληθείς έκ τίίς προ
φανούς ταύτης έλλείψεως έμπις·οσύνης καί 
αγάπης έκ μέρους του πατρός του.

(Ακολουθεί).



to  ΕΘΝ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΕΡΒΗΒΤΗΡΙΟΝ.
ένταϋθα άποκατέστην' τό μοναχικόν 

τοΰτο καταφύγιον άρμόζει εΐς τάς θλίψεις 
χα ί πόνου; μου* ένταϋθα θέλω νά ζήτω 
καί άποθάνω έν μέσψ τής φυσικής άθωό- 
τητος, ήτις ουδέποτε έμολύνθη άπό βέ- 
βηλον κάτοικον. Μακράν τοϋ μεμολυτμέ- 
νου άέρος τών πόλεων νά άν*πνέω τήν 
&γνήν αβραν τής έρημίας. έάν τις παρου- 
σιασθ$ ποτε ι(ς τούς όφθαλμού; μου θέ
λει μάθκι δτι μισώ καί άποστρέφομαι 
όλόκληρον τήν γενεάν τών όμοίων του. 
6  ^οσάλδης καταφρονών τήν άκομπτον 
δριμύτητα τή; σκληρά; ειμαρμένης ίου , 
δ :ά  μόνης τής είς τήν ίρνίμον φυγής κα· 
τώρθωσ» ν’ άποφύγιρ τά  σκληρά κ ι uπώ
ματα της τύχης. Είς τό έζής θέλω \ά  ζώ 
μόνον μετά τής πασχούσης καρδίας μου. 
Εένος πρός τό παρελθόν, θά φροντίζω μό
νον δ ι’ ήρεμον μέλλον. Χαίρετε προσφι
λείς γονείς καί πεφιλημένοι φίλοι, χα ί
ρετε, μεταβαίνω είς τήν ίρημον* γίνομαι 
έρημίτης. %

Διέτριψα έπί πολύ μεταξύ υμών, καί 
ήδη σας άποχωρίζομαι άνίυ θλίψεως καί 
αδυναμίας* οί άνθρωποι είναι πάντες ίσοι 
χα ί ίμοιοι. ίπ ό  τήν άγροτικήν καλύβην 
καί τά  μεγαλοπρεπή ανάκτορα, εϊδον τόν 
δόλον καί τήν χαμέρπειαν' εϊδον είς τάς 
πόλεις σας μεταξύ τών ήμιθέων σας τήν 
κακίαν θριαμβεύουσαν καί τήν αρετήν 
δειλήν, προγεγραμμϊνην* εϊδον δντα τα 
πεινά, μοχθηρά, μανιώδη, κακοϋργα, ά 
φρονα, τούς άνθρώπους* καί πάραυτα έγε- 
νόμην έρημίτης.

Μακράν τής πολυτελείας τών «υλών, 
μακράν τών πολιτικών ταραχών, καί τής 
άφρονος έξωτερικής έπιδείζεως, δύναμαι 
νά ζώ ένταϋθα ήσυχος μή κινών τόν φθό
νον καί τήν χολήν τών κακοβούλων καί 
διαβολέων. Δύναμαι νά ζώ στενάζων διά 
τ ά  κακουργήματα σας καί κλαίων διά 
τήν πλάνην σας. Κ.αΙ ϊνα άφιερώ τψ  f -  
περτάτω ό ντ ι τούς στεναγμούς καί τήν 
ζωήν μου ευρον τήν όδόν είς τήν φοβεράν 
ταύτην Ιρημον. ένταϋθα όλίγον φοβού
μαι τών μωρών καί κακούργων τάς κα
ταδιώξεις. Ανθρωποι I επιθυμείτε νά γ ί- 
νητε καλλίτεροι καί ευτυχέστεροι, μιμη- 
θήτέ με, γενήτε πάντες έρημίται.

. Ν · M atafiyxaQ·

I Κ Η

Αύσις τής 'A idd. Πρόβλημα. 8 ” .

Α δ  α δ
δ  α δ  α
at δ  α δ
δ  α δ  α

Αύσις τοϋ έν τφ  5 2  φυλλαδίφ λογο
γρίφου, διά  τοϋ έξής λογογρίφου.

2  κ α Ι + 1 — ν + γ  xpizeiar.

ΣΧΗΜΑ Β'.

Δι* αύτών νά σχηματισθίί τετράγωνον.

Αύσις τοΰ έν τώ  5 2  φυλλαδίω 
αΙνίγματος.— Σ φ α ίρα  (γεωγραφική).

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Τών έκτδς έντδς 6π4ρχω κ*\ τών χ&τ» ϊ ν «  κιΐμβι» 
Αν έδώ δίν μ Ι  ιδρίσχ·ις, ·χ«ι (4 τ ·ι , έκ ιΐ ιϊμ*ι· 
Λίν μ ί  ΐχουν οί μ ιγά λο ι, Αλλά μ'ιχουν οί μικροί, 
Κ’*ξ «ύτών, οΐ ζώντις ί χ ι ,  άλλά μδνον οί νικροί. 
Τήν Παρασκβυήν ύιε&ρχω* μ ί  ι μ |  & Τούρκος μόνον 
Είς xfcv μΐν*ρ!ν κρ*υγέζιι βάρίιρβν φωνήν ύψδνων. 
01 κ»κ4ίβξοι μέ ιχουν, των χριστιανών ούδιίς^ 
Πλην 8λν μ'»χ«ι δ Διρβίσης, άλλά μ ’ϊχ*ι δ Κ&8ής·

A. I. Κ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

01 κύριοι έν ταΐς έπαρχίαις συνδρομή* 
ταΐ παρακαλοϋνται νά πέμψωσι τήν συν* 
δρομήν των, δ ιότι δέν δυνάμεθα ίνευ 
τής προπληρωμής νά ^υθμίσωμεν τάς δα* 
πάνας ήμών. Παρβκαλοϋνται οέ καίοΐ κύ
ριοι foot δέν έπλήρωσαν Ιτ ι  τήν περοσινήν 
συνδρομήν των νά πέμψωσι τάύτην κ «  
πιστεύ^μεν ί τ ι  όβτ» Jνωρίς είναι, ,οΰτε 4- 
δικον.

ΙΚ. ρ η ς
Ρ · · .

η . . .
C · . · ·



To πρώτον ετος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης πωλείται άντι 
δραχ. 6 . Μετά τοΰ παραρτήματος δε (7 τόμοι τοΟ μυθιστο
ρήματος ο κόμης μοντεχριςτος) άντί δραχ. 4 0  έν Ά θή-
ναις, έν δε ταΐς Έπαρχίαις 42.

Αί αιτήσεις πρέπει νά συνόδεύωνται ύπο τοΰ τιμήματος, 
άλλως ούδεμιαν Λαμβάνουσιν άπάντήσιν.

ή  έθνική Βιβλιοθήκη αναγγέλλει πάντα τά  βιβλία, ών άντίτυπον ίίθ ιλ ι σταλή 
αύτή παρά των έκδοτών. '  ,

Τά Μυστήρια τί)ς αύλ̂ ς τοΟ Λονδίνου μυ9πτο'ρημα Γ. Μ. Β. Φεϋνόλοου.
Τό ώραΐον τοΰτο καί μάλλον τής έποχής μυθιστόρημα δημοσιεύεται ήδη έν Γαλ

λία. Μετάφρασις αύτοΰ θέλει έκδοθή κατά τόμον; μικρούς δ ν  Ικαστος έκ 4 — 5 
τυπογ^αφ. φύλ. σ υγκ είι^^ς  θέλει τ ιμάτα ι άντί 1 δραχμής. 01 θέλοντες νά γίνωσι 
συνδρομηται άς Ας εϊπωσιν ήμίν περί τούτου.

01 έν ταΐς έπαρχίαις προπληρώνουν δραχ. 5 ήτοι τό τίμημα πέντε μερών $1 τύμων.
Α . Βαμηάς.

Ιστορία τής Φραγκμασωνί«ς, έχ τής άρχίίς αυτής μέχρι τών ήμερών μας, συγγρα- 
φεΐσχ ρ.έν ΓερμανιστΙ Οπό J . G. Findel, μεταφρασθεΐσα δέ είς τήν Γαλλικήν &πό Ε. 
ϊά ν ίε λ ,  καί έκ τής Γαλλικής είς τήν έλληνικήν ίιπό Αριστείδου Βαμπά. ·

ή  Ιστορία αυτη έκδοθήσεται κατά τεύχη, ίκαστον τεΰχος θά σύγκηται έκ 5 τυ 
πογραφικών φύλλων καί θά τιματα ι δραχμής. Τά ό'λον βιβλίον σύγκειται έκ 12  τευ
χών δημοΊίευθτ,σομένων ά%ά Ιν κατά μήνα. ΣυνδρομηταΙ γίνονται έν ’Αθήναις παρά τοΐς 
κυρίάς Pi. Β. Νάκγ,, Σ. Σοφή καί Τεφαρίκη* ώς καί παρά τφ  Γραφείφ τοΰ περιοδικού 
τούτώ» όδός Κέδρου άριθ. 5 . έν  ταΐς έπαρχίαις καί τφ  έξωτερικφ παρά τοΐς έκεΐ 
βιβλιοπωλείοις και τοΐς άν*βκοκρΐφ(ΐς ήμών.

όνοι Ιλαβον αγγελίας <9% Ιστορίας ταύτης παρακαλοϋνται νά τ ά ; έπιστρέψωσιν.

ι - m m m m m s L  &  L '
t f i l  ■ 6  f t -------------------

01 προμηθεύοντες 5 συνδρομητάς είς τήν έθνικήν Βιβλιοθήκην προπληρώνοντας τήν 
έτησίαν συνδρομήν των λαμβάνουσιν έπί Ιν Ιτος αυτήν δωρεάν,

01 άλλάσσοντες διαμονήν συνδρομηταί 6φ«ίλουσι νά είδοποι&σιν ίγγράφΟζ  τήν 
δΐίύθυν'ίΐν περί τούτου, ϊνα γνωρίζτ) που πρέπει νά στέλλη τά  φυλλάδια* si οέ μή τά  
ά-ωλεσθέντα άναπληροΰνται αντί λεπτών 5 0  Im M W ·

ΟΤΔΕΙΣ τών έν ταΐς έπαρχίαις γίνεται συνδρομητής, δ» ||· »  ·έμψ $ «υγχρίνως τ |  
αιτήσει καί τό ποσόν τής έτησίας συνδρομής.

ΠΑΣΑ έπιστολή μή άπηλλαγμένη ταχυδρομικήν τ§Μ>ν είννι άπαράδεκτος.
ΑΙ έπιστολαΐ έπιγράφονται οδτω ι 

Π ρ6ς  τhr Αρ. Bajut&r σ υ ττά χ ζψ  τοΰ xtptod. σνγγράμ.  «  'E 0n x ii ΒώΜο6ήκη· »
E l c  Ά θ ήτα ς.

▲lityUjptmn xftytoM 4iurto\nl πρέπει νά h%% ini omfat·


