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Ο ΑΛΗΘΗΣ ΠΝΕΤΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ύπο ί7ορικήν, κριτικήν καί λογικήν ερευνάν 

(συνέχεια)

Όντως εί; την φύσιν τοΰ άνθρώπου αρμόζει 
έκτος της β αθεΐας μελέτης εις τήν έξήγησιν τϋς 
υλικής φυσεως, καί ή ύψηλή ερευνά περί της 
πνευματικής αύτοϋ φύσεως, απαύγασμα της όποιας 
είναι ό λίγος, ος-ις διακρίνει αύτόν τών λοιπών ζώων 
’Εντεύθεν δέν έβράδυνε νά έμπνευσθη έν τφ  άνθρώπω 
το 3-ρησκευτικόν αίσθημα, τούτές-ιν ή ιδέα της ύπάρ- 
ζεως τοΰ θεοΰ· διά δέ τών ερευνών τούτων καί ανα
καλύψεων δύναταί τις εϊπεϊν δτι σχετίζεται πνευμα- 
τικώς πρός τό ύπέρτατον αίτιον τώ/ φυσικών όντων, 
τά  όποια έξηγέΓ πώς δέ σχετίζεται καί κατά πό- 
cov καί τίς ή φύσις τοϋ ύπερτάτου δντος, τοΰτο διέφυ
γε τ/·,ν ερευνάν πάσης φιλοσοφίας καί λογικής· ή «χέ- 
σις δμως τοΰ θεοΰ πρός τόν άνθρωπον ένισχύεται καί 
έκ τοΰ δτι έν τνϊ άποκαλύψει του ό θεός είς την 
φύσιν τοΰ άνθρώπου άπεκαλύφθη. ’Ενταΰθα χρώμεθα 
τ^ άποκαλύψει, διότι ή φιλοσοφία ώς έπιτήμη δέν κα- 
τώρθωσε νά δώσνι τόν λόγον περί τοΰ άληθινοΰ θεοΰ 
πριν τ  αύτός άποκαλυφθη τοΐς άνθρώποις.

Τωόντι ή φιλοσοφία δύναται νά έρευνήση μετά λό
γου περί της ιδέας τοϋ δντος, άλλ’ ολίγον οφείλει αύ- 
τϊί διά τοΰτο η άνθρωπότης, ή όποία δεν έβράδυνε ν’ α
ναγνώριση διά τοΰ κοινοΰ νοός την ύπαρξιν τοΰ θεοΰ, 
(έξαιροΰνται μόνονοί άφρονες τοϋ προφητάνακτος ψαλμ. 
ν·/.) άλλά ποιον λόγον ή φιλοσοφία δύναται νά ζητ/ί

ση είς την ένανθρώπησιν τοΰ θεοΰ, είς την άνάβλεψιν 
τοΰ τυφλοϋ, είς την 3-εραπείαν τοϋ χωλοΰ καί παρα- 
λυτικοϋ καί πρό πάντων είς την έκ νεκρών άνάτ«- 
σιν j ’ΐδού λοιπόν ένθεν μέν ό σκεπτισμός έν τϊϊ φι
λοσοφία, ένθεν δέ ό δογματισμός έν τ/5 θρησκεία. ’Επει
δή δέ ή φιλοσοφία ζητεί πανταχοϋ τόν λίγον τ7,ς ά- 
ληθείας καί αποκρούει, ένόσω λογικώς δέν δύναται ν' 
άποδείξη, τά  γεγονότα, έπί τών όποιων έρείδεται 6 δογ
ματισμός, ταΰτα δμως ε'ναι γεγονότα, προκύπτει άλλο 
είδο; φιλοσοφίας, μίσος τις δρος, ή φιλοσοφία τών έκλε- 
κτικών. ’Εντεΰθεν διάφοροι δοξασίαι καί συνεπώς άντ'- 
θετοι λύσεις, όρθώς λοιπόν ό Τερτουλλιανός καίτοι κάτο
χος της έλληνικης φιλοσοφίας δέν άνεγνώριζεν αΰτη 
δικαίωμα έρεύνης έν τη 3 ΐία  ’Αποκαλύψει· τωόντι ή 
ί7θρία, ή κρίσις, τό γεγονός, ιδού ή φιλοσοφία τ7,ς ές 
Ιιποκαλύψεως θρησκείας μ,ετά δέ την άναγνώρισιν αύ
τής συνεπάγεται άναντιρρητως καί η πίς·ις.

’Εσχάτως ό κ. ’ΐω. Σκαλτσούνης έξέδοτο πόνημα 
θρησκευτικής μελέτης ύπό τόν τίτλον « θρησκεία καί 
έπ ιτήμη»' διά τοΰ πονήματος τούτου ό συγγραφεύς 
άρχόμενος τό τοϋ Πορφυρίου άπό τοΰ άνθρώπου κτίς 
δ’ έζΐ, πόθεν έληλυθε, ποΐ τε σπεύδειν οφείλει» μετά 
τοΰτο πειοαται ν’ άποδείξη την περί θεοΰ έννοιαν 
διά της έπις·ημης· το' βιβλίον τοΰτο τοΰ κ. Σκαλτσου- 
νη καταδεικνύει την πολυμάθειαν καί ωφέλιμον φιλο- 
πβνίαν τοΰ εύσεβοΰς συγγραφέως, είναι δε πολύτιμον, 
διότι μετάγει είς την γλώσσαν μας πολλών σοφών 
τής δύσεως ιδέας καί μαρτυρίας, άς οί πολλοί άγνοοϋ- 
μεν, άλλ’ έκ τών ίδεών τούτων, άντιθέτων οχι μονον 
πρός άλλήλας άλλά καί πρός έαυτάς, εξάγεται δτι 
ή έπιτήμη δεν αναγνωρίζει καθαρώς καίτινα ώρισμέ- 
νην πεο'ι θεοΰ έννοιαν ω7ε οί σοφοί ενισχυουσι μάλλο'ν



τήν ιδέαν δτι ή θρησκείχ δέν δύναται νά καθαρισθ^ 
διά της έπιτήμη; τ?,; φιλοσοφία;, ένόσ^ αΰτη δ·.α- 
τελεΐ κεχωρισμένη τ",; θεία ; άποκαλύψεω; και φράτ- 
τει τά  ώτα καί κλείει τοϋ; οφθαλμού; εί; τά  όρια τής 
μέταφυσικϊς, Κατά τ  άλλα το βιβλίον τοϋ κ. Σκαλ
τσούνι δεν παρουσιάζει νέαν περί θρησκεία; έπι- 
τήμην, καθόσον καί εν τέλει των προλεγομένων του 
παρατηρεί ότι « πρός άνασκευ/,ν των παραλόγων δο- 
a ξασιών (κατά τ~; θρησκευτική; δηλ. αλήθεια;) ό- 
χφείλει τ ι; ν’ άποδυθη εί; την πάλην διά τοϋ πεδί- 
3 ου τών γεγονοτων, τοϋ κοινοϋ νοός, τ/ί; πείρα; καί 
3 τών θετικών επις-ημών» · τοϋτο είναι όρθότατον, άλ
λ  δλα ταΰτα δεν άποτελοϋσιν έπις·ήμην άποδεικνύου- 
σαν τ/,ν θρησκευτικήν αλήθειαν βεβαίω; καί α£ θε- 
τικαί έπιτημαι, α; δ άνθρωπο; προάγει, παράγουσι 
•πορίσματα εν.σχύοντχ τ/,ν εμπνευσιν τοϋ θρησκευτικοϋ 
«ϊσθήματο;, τή ; έννοία; δηλονότι τοϋ Θεοΰ άπολύτ 
τω ;, άλλά τοϋτο διαφ:ρει τ/ί; άποδείξεω; ε ί; τήν ό
ποιαν έρείδεται ή θρησκευτική άλήθεια.

Ποιον λοιπόν το αίτιον τοΰτο δ ι’ ο ή φιλοσοφία 
δεν ήδυν/,θη νά φθάση ε ί; σαφεΐ; λύσει; ; ί) σαφές·ε- 
ρον λέγω . τ ί ;  ούτο; ό Θεό; ;

Καθαρώτερον άπό τη ; φιλοσοφία; τοϋ Σωκράτου; 
και τών μ.αθ/,τών αύτοΰ δεν ήδυν/,θνι δ ανθρώπινο; νοΰ; 
νά προσέγγιση εί; τόν Θεόν· άλλά καί αύτοί έσκοτί- 
ζοντο ε ί; τ ά ;  αεταφυσικά; ερεύνα; τ ω ν  αύτό; δε ό 
μέγας έρευνητη; τη ; θεότητος ήναγκάσθη νά όμολο- 
γήση έν τη πρακτική αύτοΰ φιλοσοφώ δτι ούδέν οίδα, 
και δτι ό Θεό; είναι άγνως·ο;, έάν δέ ώ ; ό Πλούταα^ο; 
λέγει που, δτι ό Θεό; άγαπα: νά συνανχ7 ρέφηται τά 
έξοχα πνεύματα, ό υιό; τοΰ Σωφρονίσκου δύναται νά 
όνομασθ?ί ό εθνικό; προφήτη;, ό όποιο; εμπνευσθείς τον 
μεγάλην τοϋ μ.ονοθεΐσμοϋ ιδέαν, εδωκεν ε ί; τό ά- 
γνως-ον αύτοΰ όαιμόνιον τ/,ν επωνυμίαν Θεϊος Αόγο;, 
#ν καί προσεδόκησε άποκαλυφθησόμενον· αΰτη είναι 
φιλοσοφία, άλλά φιλοσοφία πνευματική. Και έάν ό 
δαιμόνιο; αύτό; άνθρωπο; έ τύγχανε ζών κατά  τόν 
χρόνον τ?ί; θείας άποκχλύψεως, δέν υπάρχει, ώ ; δυ- 
νάμεθα ε’αάσα ι έκ τών μ,ελετών αύτοΰ, ή άαφιβολία, 
δτι έν αΰτη τη ’Αποκαλύψει τθελεν άνεύρει τήν το
σοΰτον έπιδιωκομένην λύσιν τοϋ μυς~η3ΐώδου; πνευ- 
,ματικοΰ αύτοΰ προβλήματος, καί ήθελε σπεύσει πρό; 
τά  Ιεροσόλυμα· άνεπλήρωσαν δμω; αύτόν μεταγενέ- 
ς-εροι φιλόσοφοι,'Έλληνε; άπολογηταί τοϋ χρις·ιανισμοΰ, 
δν ταχέω ; άνεγνώρησαν ώ ; θρησκευτικήν άλήθειαν.

Αλλ’ όπω;όήποτε ειτε εί; έκτακτον διοοατικότητα 
και σοφίαν άνθρώπου, είτε ε ί; σοφίαν άνωτέραν άπο 
δοθϊ) τοΰτο, οί μαθηταί τοΰ μ.εγάλου Ναζωραίου εί; 
πολύ μεταγενες-έραν έποχήν, δταν είχε παρακμάσει ή 
άρχαία φιλοσοφία καί έπεπόλαζεν έξ εναντία; ή ήθι- 
χή τη ; ά.νθρωπότητο; έξαχρείωσις, δίδουσιν ε ί; αύτήν

προφητείας κϋρος, διότι τόν μ.εν άγνωτον Θεόν, τοϋτον 
αύτόν καταγγέλλει ό Πχΰλο; έν τ£5 μέσ»<> τοϋ ’Αρεί* 
ου Πάγου, διευκόλυνα; ούτω τ/,ν ύπό τών ’Αθηναίων 
παραδοχήν τοϋ κηρύγματα; του- τόν δέ Θειον Λόγον 
άνέλυσεν έν όλη τί) δογματική ακρίβεια καί τ/ί φι- 
λοσοφικ/, μεγαλειότητι ό πεφιλημένο; μαθητής έν 
τώ  πρώτά> κεφαλαίφ τοϋ Ευαγγελίου του μετά τη ; 
λαμπροτέρα; έξις-ορήσεω;.

Μανο; λοιπόν ό ’ ίησοϋ; Χρις·ό; αποκαλύπτει τήν 
θρησκευτικήν αλήθειαν. Πώ; δε αποκαλύπτεται ό 
Θεό; έπ ί τή ; γη ; · Ίόού μυς-ήριον σκοτίζον τού; φι
λοσόφου;· τό π ώ ; τοϋτο είναι μέ/α θαϋν.α τό ό
ποιον ά ; σκοτίζεται νά λύση ή έ.τιστήμη τών σο
φών, άρκεΐ δτι τό άνεγνώρισεν ή άνθοωπότη; καί 
τό παρεδέχθη, ή τοΰ λαοΰ δηλονότι αύθεντί», εί; 
ήν ένυπάρχει ή δεσ.τοτικοτάτη αλήθεια, ‘ θ  ’ Ιησοϋ; 
δμω; προέβη εί; τ/,ν τελείωσιν τοΰ έργου, 8 παρέ
λαβε, καί ιδού κατά πρώτον πώ ; διά τ :ιώ ν λέξεων 
αποκαλύπτει τόν θεόν. κ Πνεΰμα ό Θεό;» λένεν 
εί; την έν Σιχάρ Σαμαρίτιδα, έαυτόν δέ ω ; τόν 
άπεσταλμένον Μεσίαν. « ’Εγώ είμί ό λαλών σοι.» 
συνάγων δέ ε ί; ενωσιν τόν ούρανόν μετά  τ/,; γής 
άποκαλεΐ τόν Θεόν πατέρα έν ούρανοΐ; και πατέρα 
πάντων, υιού; δέ Θεοΰ πάντα ; άνθρώπου; καί υιούς 
ύψίστου, έαυτόν δέ κηρύττει αύταρχικώ; υιόν θεοϋ 
καί καλέϊ άδελφού; πάντα ; άνθρώπου;. Ιδού έν ό- 
λ ίγα ι; σαφέσι λέςεσιν ή ύψηλοτάτη περί θεοΰ φιλο- 
σορία, ές ή ; προκύπτει ή καθαρά περί τοϋ προορι- 
σμοϋ τοΰ θεωθέντο; άνθρώπου ιδέα, ή όδηγοΰσα είς 
φ&ιτειν/,ν έρευναν περί τ/,; μεταξύ τούτου καί τοΰ 
θεοΰ πνευματική; σχέσεω;, βασιζομένης είς δλας 
τά ; ήθικά; τελειότητα; τ ά ; όποία; έφήρμωσεν έν έ- 
αυτφ ό ’ΐησοΰ;, θεμελιωδεστέρα τών οποίων δογμα- 
τ ίζετα ι ή τ ά ; καρδία; της άνθρωπότητο; κατακτή- 
σασα άγάπη, αγάπη καθολική (Λουκ. ς·'. 29-38) 
καί τό έξ αύτη ; προϊόν, ή ειρήνη έπί της γής.

’ ΐδού ή πνευματική δύναμ,ι;, ή όποία κατέρριψε 
του; εύωχοΰντα; μέ νέκταρ καί άμ,βροσίαν ’Ολυμπί
ου; θεού; τοϋ ‘Ομήρου· είναι ή δύναμις έκείνη τήν 
όποιαν τόσον λαμ,τρώ; καί μεγαλοπρεπώ; ύμνολό- 
γησεν ή λογικωτέρα τών ποι/,σεων διά τη ; χριστι
ανικής έμπνεύσεω;, ό έν ϋψίστοι; θεό;, έπ ί γη ; ει
ρήνη, έν άνθρώποι; εύδοκία- είναι ό Θεό; καί πα 
τήρ τοΰ πνεύμα το;· είναι ό θεό; τοϋ Δαυίδ, τοΰ 
Σωκράτου;, τοϋ Πλάτωνο;, τοϋ Παύλου, καί ούχί 
τοϋ Σπινόζα ή τοϋ Βύ/νερ· είναι τέλο; ό Θεός καί 
πατήρ, τόν όποιον ό υίό; έφανέρωσεν έν τοΤ; έργοις 
αύτοΰ, διά τά  όποια είναι πρέπον νά τόν πιστεύω- 
μεν. ( ’ΐω . ιδ'. 10— i2 .)

Δέν έκαμε περιηγήσει; έκτεταμένας δπω; σποβ- 
δάση τά  ίθ η  τών λαών· άπό τοΰ πενιχροί σπη

λαίου τή ; μικρδ; Βηθλεέμ μέχρι τοϋ ’Ιορδάνη, 
κ«1 μέχρι τοΰ Γολγοθά τών ‘Ιεροσολύμων, έπ ί λαοΰ 
φανατικού καθημένου έν σκότει καί σκια θανάτου, ι
δού δλη ή περιφέρεια τοΰ τριετοΰς δλου ένεργοΰ 
βίου του, όπόθεν άνέτειλε τ<} μέγα φώς. Δέν έγρα
ψε φιλοσοφικά βιβλία ούτε έδίδαξε μέ σκοτεινά 
νοήματα, όμιλεϊ άδιστάκτως, ελέγχει άπροσωπολτ- 
πτως καί θαυματουργεί. "Εκαστο; λόγο; αύτοΰ ει
σδύει είς τοΰ λαοΰ τάς καρδίας καί κυριεύει αύ
τάς, έκάστη παραβολή, έρεύγουσα κεκρυμμένα άπο 
καταβολής κόσμου, διανοίγει τούς οφθαλμού; καί 
φωτίζει τήν διάνοιαν έκάστη ρήσις έρμηνευουσχ 
μετά θαυμασίας σαφηνεία; τόν νόμον καί τούς προ- 
φήτας, κα ταπλήττει τούς άναπολογήτους γραμμα
τείς καί Φαρισαίους άναγκαζομένους ν ’ άποκαλώσιν 
αυτόν διδάσκαλον άληθή λέγοντα καί τά  πάντα  
είδότα, τούς δέ μαθητά ; αύτοΰ ν ’ άναγνωρίσωσι 
τούς λόγους του ώς ρ/,ματα ζωης αιωνίου- ταΰτα  
είναι τά  άληθή πνευματικά φαινόμενα τοΰ θεοΰ.

’Ανάγνωτε τά  συστήματα τών φιλοσόφων, θά μά- 
θητε ζηροΰ; όρισμούς, θά σκοτισθ/,τε άπό σχινδαλα- 
μους νοημάτων κ α τ ’ ’Αριστοφάνην, θά εϋρεθήτε έν 
τ ώ  μέσ^ι άνακολουθιών καί άντιφάσεων ίσων τη 
πνευματική άναρχία, καί θά ρίψητε τό βιβλίον τοΰ 
φιλοσόφου έγειρόμενοι άποτεθαρρυμένοι ύπό σκεκτι- 
ςμοϋ, μή άφικνούμενοι ε ί; την έπιδιωκομένην σαφή
νειαν καί λύσιν, ένφ έν τη καρδία σα; δεν μενει 
ευφρόσυνο; άνακούφισι;, έν δέ τη  συνειδήσει τη ; 
ψυχής ύμών ούδεμία εύδοκία. Καί δύνασθε μεν 
έν το ϊ; σοφοί; νά ϊδητε τό προτέρημα τή ; ανθρώ
π ινη ; νο/,σεω;, άλλά καί συνοδευόμενον πολλάκις 
μετά τών πλανών καί τών μωριών τοϋ ανθρώ
που, δι’ 2 καί μικρά; εύμοιροΰν προσδοκία; και γε
νική; προσδοχη;. Παραβάλλετε (ό λόγο; περί τοϋ 
,θρησκευτικοΰ ζητ/,ματο;) τού; φιλοσόφους άπο τών 
Έλλήνων, έλθετε ε ί; τού; νεοπλατωνικού; καί έκεϊ- 
4εν μέ/ρι της φιλοσοφικής βαβυλωνία; τών Γερμανών 
καί άν δύνησθε στήσατε δριον εί; τ ά ; ιδέα; ύμών. 
Ποϋ λοιπόν ή θετικότη; καί άλήθεια της φιλοσοφί
ας έν τη  θεότητι* Ό θεν ή φιλοσοφία δύναται ν ’ 
άναγνωρισύη μόνον άληθης εί; την έρευναν τών 
κανόνων τή ; φύσεως καί τών θετικών επιστημών.

Ή  διδασκαλία δμως τοΟ Ίησοϋ, μόνη καθαρά 
καί σαφή;, πηγάζουσα έκ διαυγοϋ; διανοία; άκτινο- 
βολούση; ώ ;  ό ήλιο;, ώς νά είχε τόν αιώνιον σκοπόν 
δ ι’ δλα τά  ίθ η  τών λαών καί τών καθ’ έκαστα 
«τόμων, διαμένει άναλλοιώ-ιως έφαρμοζομένη καί συμ- 
βιβαζομένη έπ ί δεκαεννέα περίπου αιώνας, καί δύ
ναταί τις ασφαλώς νά  πιστευσ^ οτι κα ι διαμένει 
καθεστώς μόνιμον καί άδιάσειστον είς αιώνας αιώνων· 
(ό κ. Ρενάν άς περιμένη καί αύτός έν τ φ  θρησκευ

τ ικ ή  μέλλοντι τήν άναγέννησιν τής μεγάλης ’Αρ
χής, άφοΰ κατά την κρίσιν του καί έν τη δημι
ουργία: δέν ύπάρχει διάνοια μείζων της άνθρωπίνης,} 

’Αλλά τών σοφών τινες παραδέχονται καί αύτοί 
έν μέρει, πολεμοΰσιν δμως έν αύτη τη ούσία τό 
Εύαγγέλιον. ’Αναγνωρίζοντες δηλαδή καί αύτοί την 
έν τώ  Εύαγγελίο» ήθικ/,ν τελειότητα, άρνοϋνται τά  
θαύματα ώ ; μύθου;, έπομένω; άμφισβητοΰσι καί τήν 
θείαν φύσιν τοϋ ’ ΐησοΰ· είναι κύριοι νά μή πιστεύ- 
ωσιν δτι ό θεό; δύναται νά θαυματουργή· καί δμως 
βλέπομεν δτι τό Εύαγγέλιον καί τδη πληροϋται πάν
τοτε διά τή ; πραγματοποι ήσεω; τών προφητειών αύ
τοΰ· δέν λέγω  περί τών προφητειών τών έν τοΐς 
Εύαγγελίοις, αί όποΐαι έπραγματοποιήθησαν μέχρι 
τέλου; τοϋ Α.ου αίώνο;, δπω; μή προκαλέσω τάς 
άντιρρ/,σει; τών άπιστων. Ά λλά  μόνον τά  θαύμα
τα  συνέτρεξαν ε ί; τήν θεοποίησιν τοϋ Ίησοϋ ; τα  
θαύματα θά έπιστεύοντο προσκαίρω; μόνον άπό τ/,ν 
σύγχρονον γενεάν ή καί μίαν έπομένην άκόμα, είς ήν 
τ,θελον έντυπωθϊϊ διά παραδόσεων έν τ φ  τόπ;ο, έ
άν δέν έπηκολού'ίουν καί σήμερον έτι τά  πλήρ'α 
μυστηρίων καί θαυμασίων αποδείξεων ευαγγέλια τών 
Αποστόλων, καταδει*νύντα τήν συνέχειαν τών 
θαυμάτων,

Οί δρθολογισταί καί έλευθερόφρονε; ουτοι τής Τυ- 
β ιγγιανή ; σχολής, τινες τών όποιων άπό πλάνης εις 
πλάνην όλισθήσαντες κατήντησαν είς τόν ύλισμόν, 
δέν θέλουσιν έκ προκαταληπτικης απ ιστία ; νά ΐδωσι 
τήν ύπείάνθρωπον τοΰ Εύαγγελίου φύσιν καί την 
άκαταμάχητον ένέρ^ειαν τη ; δυνάμεω; αύτοί, μη- 
δενιζούσης πασαν άλλην δύναμιν άςιοϋσαν ν άν- 
τ ιτ α χ θ ί καί πηγάζουσαν έξ οίασδήποτε σοφίας καί 
γνώσεω; ανθρώπων. ’Ανάγνωτε τόν άκαδημαικον 
Ρενάν, άνέλαοεν έν τω  βίω τοϋ Ίησοϋ νά πολεμήση 
τά  θαύαατα καί τήν θείαν αύτοϋ φύσιν, άλλ έ- 
πλήρωσε τό βιβλίον αύτοϋ άντιφάσεων, καί, κριτικώ- 
τεοο; καί ήττον φανατικό; τοΰ Βολταίρου, τό π εί
σμα του έκάμφθη καί κατανικηθεί; έπ ί τέλου; κλί
νει γόνυ, αναγνωρίζει τόν Ίησαϋν ίσον τώ  Οεώ, 
«ιούδε'Λίαν διαφοράν»» άπ ’ ’Εκείνου εχοντα καί έκπλη- 
ρώσαντα τήν θείαν άποστολήν τοϋ πατρό; αύτοΰ.

Συνέγραψαν μεγαλοφυεΐ; σοφοί, ποιηται. έπιστη- 
μονε;, ά λλ ’ έν το ϊ; βιβλίοις αύτών έν οΐς πολλα- 
χοϋ άπαντώνται καί γελοΐαι δό;αι, ό λαός χαιρετά 
τήν μεγαλοφυίαν, έν τώ  εύαγγελίω δμω; θαυμαζει τό 
μεγαλε.ον καί τ/,ν σοφίαν τοΰ Θεοΰ καί ένθυμεΐται 
τήν έκπληξιν τών Ιουδαίων δτι κούδεποτε έλαλη- 
σεν άνθρωπος ώ ; ούτος δ άνθρωπος- 2 ώς δε προερ- 
ρέθη, ό λαός άπεδείχθη οξυδερκέστερο; είς τό να 
διακρίν/ι διά τοΰ κοινοϋ νοος και ν άσπασθ/ί την 
άλήθειαν, άπά τήν όποιαν διά τής έπιστήμης 6 φ·.-



λόσοφος πολλάκις απομακρύνεται. ‘Ο λαός συνεΐδεν 
δτι είς τόν ύψιστον της ηθικής βαθμόν τ ά  ήθη του 
άπετυπώθησαν μόνον έν τφ  Ευαγγελία) χαί ένεκολ- 
πώθη αύτό, έξ ου ώς άπό πηγής άκενώτου άντλεΐ 
τά  αθάνατα γνωμικά του καί τούς ηθικούς κανόνας 
του· έκεΐ ό πτωχός εύρίσκει τήν ελπίδα καί πα- 
ρηγορίαν του, ό πλούσιος το'ν οδηγόν τής καλής 
χρήσεως τοϋ πλούτου, ό δυναστευόμενος καί υπήκο
ος τή ν υπομονήν καί υποταγήν, ό δυνάστης καί 
ήγεμών την εύσπλαγχνίαν καί την σύνεσιν ή τήρη- 
σις δέ τών ευαγγελικών όρων έκτελεΐται άνευ ποι
νών, διά μόνης της ηθικής αύτοΰ ισχύος. Τό εύαγ- 
γέλιον τέλος είναι <5 παγκόσμιος φάρος, ή λογική 
πνευματικότης, είναι ή έλπίς τοϋ μέλλοντος ή διώ- 
ξασα τό φοβερόν τοΰ θανάτου κράτος. Είναι λοιπόν 
δυνατόν ή πρός τό Εύαγγέλιον καθολική πίστις τοϋ 
λαοϋ νά σαλευθή άπό όλίγα σοφά ?ι εύφυή ψεύδη;

(έξακολουθει)
ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ.

   ■■■ OOOO^OOOS------------

Κ ΑΡΟ ΛΟ Σ Ο Υ Τ Τ Ε Ρ

( ’Εκ τών τοϋ Σουηδοϋ Αΰγούστου Μπλάνς) 

[Συνέχεια καί τέλος]

Γ\

Μετά μίαν ώραν, ό βαρώνος έξελθών ΐνα  έπιθεωρτ,- 
τούς κηπουρούς, έβάδιζε παρά την άριστεράν 

πτέρυγα τοΰ πύργου. "Ετν πρό ήνεωγμένου παραθύ- 
■ρου, έκπλαγεις υπο λέξεων ονtcov παντελώς άγνωμων 
αύτφ . Ό  Κάρλος Ούττερ τάς έλεγε μεγαλοφώνως 
πρός τόν μαθητήν του, ος-ις τά ς έπανελάμβανε δυς- 
κόλως καί διά λίαν λυπηροΰ τόνου.

’ ΐδού αΐ λέξεις αύται:
— Ά λ έ φ ,  Β έθ , Σΐ[/.έλ, Δάλ&0, Σ ύε , Β ά ρ , 

Δ σ α ζ ιν ,  Κ έ0 .
— Τί διάλεκτος είν’ αΰτη ; ήρώτησεν d βαρώνος 

κύπτων έπί τοΰ παραθύρου.
— Είνε τά εβραϊκόν άλφάβητον, άπεκρίνατο ό Κάρο

λος Ούττερ.
— Εβραϊκά είς τόν υιόν μου ! ’Ετρελλάθητε ;
— Ά λλά  τά  εβραϊκά, βαρώνε, είνε Λαμπρά γλώσ

σα, γλώσσα ώφελιμωτάτη, την δποίαν εκας-ος οφείλει 
νά ■ μανθάνη . . . Καί έ γ ώ . . .

—  Ας τελειωσωμεν μέ την άς·ειότητα ταύτην 
. . .  Δέν 3-έλω να κάμω τόν υιόν μ,ου ουτε ιερέα,

I ' ουτε ραββΐνον.
Ό Κάρολος Οΰττερ μεγάλως έπεισμώθη διότι 

δεν ήδύνατο νά διδάςη τό εύνοούμενον μάθημά 
του. Πλην 3-εωρήσας είς τόν έπί τοΰ τοίχου κρε- 
μαμενον καθρέπην, παρετήρησε τόν μαθητήν του 
ρίπτοντα μακράν αύτοΰ, θριαμβευτικώς, τήν εβραϊ
κήν γραμματικήν του καί δτι τόν περιέπαιζεν όπι
σθεν του.

—  Α ! μοσχομάγκα! τώ  είπε στρεφόμενος, π ε
ριπαίζεις τον διδάσκαλόν σου ! . .  θά σέ διορθώσω 
άπό αύτήν τήν κακήν συνήθειάν σου . . .

Καί ^δραςάμενος τοϋ νέου βαρώνου, τόν έθεσεν 
επί τοΰ γόνατός του καί τόν έπαίδευσε παρά πολύ.

Τό παιδίον, μ.ή ύποστάν ποτέ όμοίαν τιμωρίαν, έ- 
ςέπεμπε τρομεράς κραυγάς.

—  Φωνάζεις ! Πρόσεχε ! ε ίδ ε μή ξαναρχίζω.
Τά παιδίον έσιώπησεν.
—  ’Άς ίδωμεν, τοορα,έπανέλαβεν ό Κάρολος Ουτ

τερ, έπαναθέτων αύτόν όρθιον πρό αύτοΰ, έάν γνω- 
Ρ'-ζ̂ ς τήν ιστορίαν της πατρίδος σου. . Ποιος ητο 
ό πρώτος βασιλεύς της Σουηδίας;

—  ‘Ο ’θδέν, άπεκρίθη τό παιδίον όλολύζον.
—  Κ αλά ! .  . Τί έκαμαν οί δύο βασιλείς ΆλρΙκ 

καί ’Ερίκ;
—  Άπήγχθησαν άμοιβαίως μέ ενα χαλινόν 

ίππου.
—  Καλά ! ,  . Τί έκαμεν ό βασιλεύ; Φζολνέρ !
—  Έπνίγη εις κάδον ύδρομέλιτος. . .
—  Καλά ! .  . τ ί συνέβη εις τόν άγιον ’Ερίκ ;
—  Τόν άπηγχόνισαν..
—  Καλά ! .  . Πολύ καλά ! .  . Είσαι δυνατός ιίς  

τήν ιστορίαν. . ’Ά ς έλθωμεν είς άλλο άντικείμενον. 
Κατά ποίαν ωραν γευματίζουσιν είς αύτο,ν τήν οικίαν ;

—  Είς τά ς τέσσαρας ! άπεκρίνατο δ νέος βαρώ
νος, ένθαρρυνόμενος Οπό τοϋ άπροσδοκήτου ροΰ, δν 
έλάμβανεν ή έξέτασις.

—  Τότε, έχομεν καιρόν νά άλιεύσωμεν μερικάς 
άνθιας καί μίαν δωδεκάδα περκών. Ά ς άναχωρήσωμεν.

‘Ο Κάρολος Ούττερ συνήθροισε τά  αλιευτικά δίκτυα 
κα ί, λαμβάνων τόν μαθητήν του άπό τής χειρός ύ- 
πήγεν είς τά ς δχθας τής λίμ-νης. Ή  αλιεία ύπήρ- 
ξεν εύτυχής.· Μετά δύο ?ι τρεις ώρας, μέγας α
ριθμός άνθιών καί περκών εύρίσκετο έν τφ  κανί- 
στρφ. Αύτός ούτος 6 μικρός βαρώνος έδόλωνε τά  
άγκιστρα, τον έργασίαν δμω; ταύτην έποίει σκυ- 
θρωπάζων, διό ίπεπλήχθη  πολλάκις αύστηρώς.

Επανερχόμενος είς τόν πύργον, δ Κάρολος Ούτ
τερ έψιθύριζε ήρωϊκόν ήχον. Ό  μαθητής του τον ή- 
κολούθει, φέρων είς έκάστην χεΐρα κάνιστρον πλήρες 
περκών, ένφ έπ ί τών ώμων του έκυμάτιζον δύο λω- 
ρία πληρη άνθιών, ών α ί ούραί τφ  έπληττον τά

πλευρά. ‘Ο άριστοκρατικός κληρονόμος, έκπληκτος διά 
τήν έργασίαν, τ,ν τφ  έπέβαλον, έκάμπτετο ύπό τό 
βάρος.

θ ά  ύπάγης αάς πέρκας εί; τό μ,αγειρεΐον, τφ  ει- 
πεν ό Κάρολος Ούττερ. Σύστησε είς τήν μητέρα 
σου νά τάς έψήση μέ πολύ ολίγον ύδωρ, καί νά 
τάς καρυκεύσω μόνον μέ βούτυρον καί μέ μ.ακεδο- 
νήσιον. ‘Ω; πρός τάς άνθίας, θά τάς ύπάγης είς τήν 
παγοθήκην καί έκεΐ θά μείνουν νωπαί μέχρι τής αύρι- 
ον. . Καλήν έντάμωσιν, μικρέ μου. . Μετά τό γεϋ- 
μα θά μελετ/ίδωμεν τήν κατήχησιν.

‘Ηλίκη ύπήρξεν ή εκπληξις καί ή συγκίνησις 
τής βαρώνης, δταν ειδε τόν υιόν της ερχόμενον
ούτω βεβαρυμένον καί παρά τήν θριαμβευτικήν α
λιείαν, ήν έκόμιζε, δακρύοντα καί μέ συντετριμμέ- 
νον πρόσωπόν.

Ό  Κάρολος Ούττερ δέν ήδυνήθη νά ηνε μάρτυς 
"αύτοΰ, διότι είχεν ήδη έπανέλθει είς τό δωμάτιον του 
καί παρεδίδετο είς τόν μετά τό φαγητόν ύπνον, όν- 
τινα έσυνείθισεν άφ’ δτου έσύχναζεν είς τά Πα
ν επιστήμων.

Κατά τήν τετάρτην ώραν, ήγέρθη πάλιν καί
διηυθύνθη πρός τό έστιατόριον.

‘Η ύποδοχή, ής ετυχεν, δέν διέφερεν ούδαμώς της 
γενομένης αύτφ τήν πρωίαν. Ούδείς τφ  άπέδωκε τόν 
χαιρετισμόν του, προσεποιήθησαν μάλιστα δτι δέν 
παρετήρησαν τήν παρουσίαν του. Είναι άληθες ό
τ ι  αί πράξεις του καί αί χειρονομιαι του άφ’ δτου 
εύρίσκετο είς τόν πύργον δέν τόν εσύστησαν. Χωρίς 
νά πχρχτηρήση τήν ψυχοότητχ ταύτην, ό ήρως μας 
Ιβλεπε τά  έδέσματα, άτινα εύρίσκοντο έπί τής τρα
πέζης.. Ά ντ ί τών περκών ας περιέμενεν, άνεκάλυψε 
καρύκευμα φαιών οσπρίων, πεποικιλμένών μέ βόει- 
*ν κρέας, φαγητόν δπερ πολλάκις έχόρτασε έν τφ  
κοσμί&) οικοτροφεία του τής Ούψάλης.

—  Ξηράν φαγητόν, έψιθύρισε ταπεινοφώνως, λαμ
βάνων θέσιν έν τή τραπέζη καί παρατηρών σκυ- 
Φρωπώς τό καρύκευμα.

Ά παντες έτήρουν σιωπήν.
—  Λοιπόν ! είπεν ό Κάρολος Ούττερ διακόπτων 

αύτήν πρώτος, τ ί ένδιαφέρον υπάρχει έν αύτφ τφ  
τόπφ ; Γνωρίζεσθε μέ τούς γείτονάς σας ; Μοί ώμί- 
λησαν περί τίνος οΐκογενείας Μπαζέστα κατοικού- 
*ης ώραΐον πύργον. Τήν βλέπετε;

—  Μοί φαίνεται, άπεκρίνατο ξηρώς ό βαρώνος, δ
η  μεταξύ τής οΐκογενείας τοϋ κόμητος Μπαζέστα 
καί τοϋ κ. παιδαγωγοΟ δεν είνε δυνατόν νά ύ- 
πάρχη τ ι τά κοινόν.

—  ’Εννοώ. Είνε υπερήφανοι άνθρωποι. . Εχουσιν 
άδικον. . Είς τήν έξοχήν δέν χρειάζεται καί πολύ 
ίθ ’.μοταξία.

Σιωπή έγένετο πάλιν.
 ’ ΐδού συνδαιτυμόνες τρομερά δύστροποι, έσκέ*

φθη ό Κάρολος Ούττερ. Πώς νά τούς διασκεδάσω;
Έφαντάσθη μέσον τι, δπερ μέ τούς προσκεκλη

μένους τοΰ πατρός του καί μέ τούς φίλους του 
φοιτητάς ούδέποτε άπετύγχανεν ητο τό νά ρίπτη 
άνωθεν τής τραπέζης είς τούς γείτονάς του καί είς 
τού; άπέναντι αύτοΰ καθημένους μ,ικρά σφαιρίδια άρ
του. Ό  ήρως μας ητο καθηγητής είς τό βελοστα- 
τικόν αύτό είδος.

Ή παιδαγωγός είχεν έπί τοϋ κοχλιαρίου της τε- 
μάχιον βοείου, δπερ ήτοιμάζετο νά φάγη· σφαιρί- 
διον άρτου τήν προσέβαλεν άκριβώς είς τό άκρον 
τής ρινός καί τόσο) δυνατά ώστε έξέπεμψε κραυ
γήν άφίνουσα νά πέση τό κοχλιάριον. Κατα την 
αύτήν στιγμήν, Ετερον σφαιρίδιον είσήλ03ν είς τό 
μικρόν στόμα τής νέας βαρώνης, έκβάλλον όσπριον 
άαολουθοΰν τήν αύττν όδόν. Είτα ό βομβαρδισμός 
πεοιεστράφη δεξιόθεν, άριστερόθεν, χωρίς νά δύναν- 
ται νά ίδωσι πόθεν έρρίπτοντο τά  σφαιρίδια.

—  Τί τρέχει; τ ί είν’ αύτά ; ανέκραξαν δ βα
ρώνος καί ή βαρώνη, συνδέοντες τάς χεΐράς των.

—  Είν’ ό παιδαγωγός, είπεν ό ύπηρέτης, δστις 
δέν άπώλετε τής θέας τόν έχθρόν του.

—  Πώς, άχρεΐε, τολμάς νά μέ κατηγορήσης. . 
άπεκρίθη άμέσως ό Κάρολος Ούττερ. Τουναντίον συ 
είσαι δστις πρό μιας στιγμής δολοφονείς έμέ και 
τούς κυοίους σου. ’ ΐδού άκόμη μέγα σφαιρίδιον δ
περ τώρα έρριψας είς τά πινάκιόν μου. Ά λλά  πε- 
ρίμενε θά σέ πληρώσω καί με τόν τόκον μάλιστα.

Καί έξηκόντισε τό σφαιρίδιον είς τόν λάρυγκα τοΰ 
ύπηρέτου τοιουτοτρόπως ώστε ό  δύστηνος, μέ τούς 
οφθαλμούς άγριους, μέ χαΐνον στόμα, σχεδόν πνι- 
γόμενο; έμόρφαζε διά τοΰ παραδοξοτέρου τρόπου.

Αληθώς αύτά είν’ άφόρητον ! είπεν ό βαρώνος 
εγειρόμενος έκ τής τραπέζης καί ώχράς ώς τ·» 
χειρόμακτρόν του.

—  Πρός θεοΰ! φίλε μου, συγκρατόσου μέχρι τέ
λους τοΰ γεύματος, έψιθύρισεν ή βαρώνη είς τό 
ούς τοΰ συζύγου της έπαναφέρουσα αύτόν είς την 
θέσιν του.

’Εγένετο νέα σιωπή.
—  Αύτοί οί άνθρωποι εινε παράξενοι, είπε καθ 

έαυτόν ό Κάρολο; Ούττερ, τίποτε δέν του; δια
σκεδάζει. . Ά ς  δοκιμάσω τήν έγγαστριμυθίαν !

‘Ο υπηρέτη; ήτοιμάζετο νά άλλάςη τα  πινάκιά, 
δτε αίφνης ήκούσθη άποτρόπαιος φωνή.

—  Πότε θά έλθουν αίπέρκαι, αίτινες ήλιεύθησαν 
σήμερον τήν πρωίαν ;

Πάντες οί συνδαιτυμόνες άνεσκίρττ,σαν έπί τοΰ 
καθίσματός των, παρατηοοδντες ύπό τήν τράπεζαν,



διότι έκέίθεν έφαίνετο δτι έξήρχετο ή φωνή· άλλά, 
ftr, βλέποντες ούδέν*, παρετήρησαν άλλήλου; μετά 
φρίχης· Ιθεώρησαν έπίσης καί τόν Κάρολον Ονττερ, 
δστις, μ έ άτάραχον πρόσωπόν, και μρ κεκλεισμένα 
χείλη , έφαίνετο ώ ; μη άκούσας τίποτε. Μετά τιν*  
δευτερόλεπτα, ή αύτή φωνή άντήχησε πάλιν, ά λλ ’ 
αύτήν τ/,ν φοράν ώ ; έρχομένη άπό τής οροφής.

—  A? πέρκαι δεν θά έλ .ω σ ι, διότι δέν ύπάρχξΐ 
διόλου εϊ; την οικίαν αρκετά *αλόν βού τυρόν δι* 
γά τ ά ;  έψήσωσι.

—  ΤΑ ! ά λλ ’ αύτό ύπερβαίνει τά  δριχ  ! άνεφώ- 
νησεν ό βαρώνος, δστις, γνωρίζων τούς έγγαστριμύ- 
Οους, έμάντευσε τό παιγνίδιον.

’Ηγέρθη άποτόμως της τραπέζης πάντες ήκολοή- 
θησαν τό παράδειγμα του, έκτός τοΰ Ούττεο,

— Διατί βιάζεσΰε τόσον; είπεν ήσύ^ως· δέν έφά* 
γομεν ακόμη τό έκ μ/,λων έξαίρετον αύτό γλύκισμα.

— Δέν γνωρίζω, κύριε, πώς νά χαρακτηρίσω τήν 
έν τ ί  οίκί$ μου διαγωγήν σας, τ φ  είπεν ό βαρώνος 
διά μανιώδους υφου;. Ουδέποτε 3ά  συγχωρήσω τόνΚορ- 
^άδον διότι άντ^κατέ^ησε παρά τ φ  υϊφ μου άνθρω
πον οΐον υμείς, έπ ι πάσι, πρό τοΰ γεύματος διέταζα 
ταχυδρομικήν αμα 'αν διά λογαριασμόν σας. Q' άνα- 
•χωρήσητε ά —όψε τ,,ν έβδόμην ώραν.

-—Θ’ αναχωρήσω. . έπανέλαβεν ήσύχως ό Κάρολος 
Ουττερ. . . Πώς, τ φ  οντι, δέν 3 ά  έσ^επτόμην ν’ άνα- 
χωρησω ; Νομίζετε δτι δέν ύπέρερα άρκετά ά.τό τούς 
βλάκας ύπηρέτας σας, άπό τάς άρις-οκρατικάς ιδιοτρο
πίας σας, ά.τό τά  βώεια κρέατα σας καί άπό τά  δ- 
*πριά σα; ; Μόνον δέν 3ά  αναχωρήσω διόλου με τήν 
ταχυδρομικήν άμαξαν.

— Κύριε!
— Κύριε!
— Δεν ή;εύρω τ ί  μ’ έμποδίζει διά νά σας ρίψω κά

τω  τής κλίμακο; ! έβρυχήθη ό βαρώνος έκτό; έαυτοΰ.
— Δέν ήξεύρετε ; .  . . έγώ δμως τό ήξεύρω, έπανέ

λαβεν ό Κάρλος Ουττερ, πάντοτε ήσυχος καί παρα
ταιρών τον βαρών ον μ,ετ’ ειρωνικού ύφους.

Καί, εγειρόμενο; τής τραπέζης, έτριψε τάς χεΐρας 
κα ί ήνωρθώθη οΰτω -ω ς  ί ς ι  νά έ-ιδείςη  το υψηλόν 
άνάς-ημά του καί τήν τερας-ίαν μυώδη δύναμίν του.

— *Ας μή άνησυχώσιν αί κυρίαι· έάν ή εΐο ,νη της 
οικίας ταύτης διεταράχθη, δέν εινε λάθος μου. .’Ηθέ- 
λησα yx εκπληρωσω το καθήκον μου ώς παιδαγωγός 
καί νά διασκεδάσω τήν οικογένειαν ώς φιλοξενούμενος. 
Άφοΰ δέν επέτυχα , ά ; μή όμιλώμεν πλέον περί αύ
τοΰ. Καθώς συνεφωνήσαμεν, 3·' άναχωρήσω. 'Ο κύριος 
βαρώνος εύαρες-ηθήτω νά 3έση είς τ/,ν διάθεσίν μου, 
διά τοΰτο, αμαξαν κατάλληλον.

Άφοΰ άπεχαιρέτισε τοιουτοτρόπως, 6  Κάρολος Ουτ
τερ έπανέκαμψεν εις τό δωμάτιον του.

Πολύ πρό τ ί ς  έβδόμης ώρας, ή ζητηθεΐσα ίμ.αξα 
εύρίσκετο πρό τής Βύρας του1 ό βαρώνος διέταξε νά 
ζεύξωσι τήν καλλιτέραν αμαξάν του, τήν καί τέθρΠ5 

πον, διά νά άπαλλαχθή τοΰ παραδόξου τούτου π α ι-  
δαγ^γοΰ,

Ό Κάρολος Ουττερ έκάθησεν έν άνέσει έπ ί τών 
ποοσκεφαλαίων, εδ&>κε τ ά ; δ ια ταγά ; του είς τόν άμα- 
ξηλάτην, καί διηυθύνθη τρέχων πρός τόν πρώτον <ταθ- 
μόν τοΰ ταχυδρομείου.

Άφιχθεΐς έκεΐ, 4 ήρω; μα ; έσκέφθη σπουδαίως διά 
τήν έν τ φ  κόσμφ θέσιν τον. Οϋδαμώς έπεθύμει νά με- 
ταβϊΐ ε ί; Ούψάλην, είς τοΰ φίλου του Κορράδου* έπί* 
σης δέν γθελεν νά έπιςφεψ/ι εί; Στοκχόλμην παρά τ φ  
πατρί του, ός·ις κατά τήν ς-ιγμήν τής άναχωρήσεώς 
του, έδείχίίη τόσον εύθυμος, καί τόσον ύπερήφανος 
βλέπων τον υιόν του παιδαγωγόν είς ύψηλην άριςΌ- 
κρατικην οικογένειαν.

Διό ήναγκάσθη νά μεταβή είς Νερικίαν. Ευρεν έκεΐ 
«ρχαΐον τοΰ Πανεπις-ημίου συμφοιτητήν, διά τής μυ· 
σιτείας τοΰ όποιου διωρίσθη επιθεωρητής έργο^ασίου 
παρά τινι βαθυπλούτω άρχισιδηρουργφ. Ή  εργασία 
του ήτο νά χαλιναγωγώ πλήθος ταραχωδες·άτων ερ
γα τώ ν. Ό  Κάρολος Ούττερ έπέτυχεν ώς πρός αύτό, 
κτύπων τού; σιδηρουργού; περισσότερον παρ’ δσον έκεΐ- 
γοι εκτύ.των τόν σίδηρον. Ό  πάτρων του τόν ήγά- 
πησε καί τ ΐν  ένύμφευσε μ.έ την θυγατέρα του. Μετ’ 
ολίγον μάλις-α τόν εκαμε κληρονόμον του. Ή  σύζυγος 
τοΰ Καρόλου Ούττερ, γλυκεία καί φρόνιμος, διώρ- 
θωσεν ολίγον κατ’ ολίγον δ,τι υπήρχε λίαν τραχύ είς 
τό φυσικόν του. ’Εν τούτοις απαξ, ή παράδοξος αυτη 
φύσις έζηγέρθη π άλ ιν , καί ή έβραϊκ/i γλώσσα πά
λιν ύπήρξεν ή αιτία,

Ό  ιερεύς τής ενορίας έχων ανάγκην έπι τ?ί εύ- 
καιρία πρεσβητικών εξετάσεων, δι’ ας προπαρασκευά- 
ζετο, νά άναμελετήση τά  έβραϊκά 7 0 7 εΐα, τόν παρ*- 
κάλεσε νά τ φ  επαναλάβ/ι τό ψαλτήριον. Ό  Κάρολος 
Ούττερ, καθυπερήφανος άτε ών ό μόνο; τών άρχισιδτν- 
ρουργών τοΰ κόσμου, δςχς έγίγνωσκε τήν γλώσσαν τοΰ 
Μωΰσίως, μετά προθυμίας άπεδέξατο την επιθυμίαν 
του. Λοιπόν, ένώ κατά τ ι μάθημα δπου ή άγνοια το3 
μαθητου εδεικνύετο λίαν μεγάλη καί ή υπομονή τοΰ 
καθηγητοΰ λίαν μικρά ό Κάρολο; Ούττερ, λησμονών 
τ/ιν ηλικίαν καί τον χαρακτήρα τοΰ ίερέως μετεχει- 
ρίσθη μετά τοσαύτης κτηνωδίας, ώ<τε έν πάση 
άλλη περνάσει 3ά  έν/ιγετο εις τό δικχ7 ήρων ένε
κα τών κτυπημάτων καί τών χληγών.

Άλ,λ' άπό τής ς·ιγμής εκείνης, έπανεγένετο ατά
ραχος καί φιλήσυχος. Τώρα, ό Κάρολος Ούττερ δει
κνύει τήν δύναμίν του έγείρων μόνος πρό τών ξένων 
τών έπισκεπτομένων τό σιδηρουργεΐόν του τό μέγα 
σφυρίον τοΰ σιδηρουργείου, και έάν τις ύποχωρών είς

τήν πρόσκλησίν του, ευαρεστείται νά καθήση έπί τοΰ 
βφυρίου καθ’ ήν ς-ιγμήν τό έγείρει, αισθάνεται δ ι’ αύτό 
άνεσιν, χαράν καί εύχαρίστησιν.

Γ . Α. ΒΑΛΑΒΑΝΙΙΣ.

LE SURNATUEEL 
D a n s  L e  M o n d e  A n im a l

(suite, v. N° 16)
I I

Dans la lutte sans tr6ve et sans merci 
(jue les chasseurs des societ6s primitives 
soutenaient contre l’innoinbrable multitu
de des fauves, ils finirent par trouver de 
pr̂ cieux allies. Le clieval qui des hau
teurs de l’Asie centrale s’est repandu dans 
le reste du monde, fut (da plus noble 
conquetes, dit Button, la «plus importan- 
te» selon Cuvier, que l’homme ait jamais 
faite. Un passage magnicique du livre de 
l’Arabe Job atteste l’enthousiasme merite 
qu’inspiraient la vigueur, l’agilite, la 
viiillance du cheval dont 1’ Arabie est 
toujours fi6re. Job le fait paraitre a nos 
yeux, tout plein de force, d’ardeur, de 
courage, frappant du pied la terre et 
g’6lan§ant avec fierte au-devant des hom
mes arm̂ s, r̂ pandant la terreur par le 
souffle de ses narines, inaccesible  ̂la 
crainte, marchant sans s’arrSter contre 
le tranehant des 6paes, et d0vorant le 
sol quand son cavalier le guide au com
bat. (1) Aussi de inSme que lo heros so- 
laire, soldat de la lumiere, de la justi
ce et du bien, est le type le plus ele- 
νό de notre espece, le coursier qu’il 
monte est d6s le 3  te m p 3  anciens (2), 
le plus noble des animaux mythiques.
L’lnde v̂ dique c6lebre les coursiers des 

Agvins (d’Agva cheval), les dieux cava
liers, prototypes des Dioscures des Helle
nes et des Latins, fratres Eellcnae, litcida 
sidcra· Ces chevaux, que M. De Guber-

(1) J o b ,  XXXIX v. 19, 23.—Μ. B. Consolo a p u - 
b lie  une trad, ita lien n e  de ce t ouvrage , qui r e c t i-  
i ie  bien des erreurs.

(2) V. Schlieben Die Pferde des AUerthums 
1867.

natis croit identiqnes aux ardents conr- 
siers d’Indra, de Savitar (1θ soleil\ ces 
chevaux au beau pelage, sont aimables, 
brillants, vraiment dignes de porter les 
h0ros. Ils s’attellent deux-mSmes snr nn 
mot, ils sont pleins de vie, ils ont des ye
ux pareils au soleil, il sont noirs avec 
des pieds blancs, ils sont allSs, infatiga* 
bles, destructeurs resolus (d9s ennemis', 
ils 6clairent le ciel avec leur crinidre 
couleur de paon, ils hennissent en r0- 
pandant l’ambroisie, ils trainent le char 
au joug d’or, ils conduisent chaque jo
ur le soleil, et c’est par eux que le char 
des Agvins vole aussi vite que la penŝ e. (1) 
Pegase, dont Pallas portait l’image sur 

son casque, est en Grdce le h6ros ippos, 
comme le nomnie Arasus. Persee, fils de Ze
us, vit naitre ce cheval aile du sang de 
Meduse qu’il venait de tuer, il s’en ser- 
vit pour d̂ livrer Andromede. H0siode, 
qui raconte sa naissance dans la ThA- 
ogonie, dit qu’il transporte pour Zeus 
la foudre et les filches foudroyantes. 
Bellerophon le monte et d̂ fait avec lui 
les Chimeres et les Amazones. On m ’a 
montre sur l’Helieon cette fontaine d’Hip- 
pocrene que le coursier de Bellerophon y  a 
fait jaillir sn frappant le roc d’un coup de 
pied. Ainsi le clieval que les Acvifts ac- 
cordent au heros qu’ils protegent, rem- 
plit avec son puissant sabot cent cru- 
ches de liqueur enivrante 2). Comme 
le3 chevaux celestes du Rig-Veda «r6- 
pandent l’ambroisie,» Pegase donne aux 
mortels la source divine qui inspire les 
po&tes. II est probable, comme le croit 
M. De Gubernatis, qu’on a emprunt̂  au 
cheval des heros mythiques quelques 
traits de la l̂ gende de ce Buc£phale que 
le fils de Philippe put seul dompter,qui 
lui sauva tant de fois la vie, pareil aux 
coursiers de Rams&s II, vantes dans une 
inscription c6l6bre (3) et qui meurent 
de chagrin apr&s la mort du conqu6- 
rant de l’Asie.

(1) V. le  R lg -V ed a .
(2) R ig -V ed a  I, 116, 7.
(3) Inscrip tion d ign e du R avanessienn  de The

bes «C’est eu x  qu’a  trouvds m a ma Q quand j ’ etaia 
seu l au  m ilieu  de m es ennem is» ect.



Alexandre a du trouver en Perse nig- 
me le souvenir de chevaux de ce genre. 

P  lus tard, l’Homere de l'lran, Firdousi 
n ous montrait dans le Livre des rois tout 
ce que ses compatriotes attendaient du 
cheval d’un heros. Dans les sept aven- 
tures de Rustem, son cheval Rakch, 1’ 
Arach du conte russe de Rouslan Zala- 
zarevitch, Γόνβϊΐΐβ et combat avec lui son 
ennemi des dents et des sabots. Unepa- 
reille conception est restee populaire chez 
les Persans, il suffit de citer Kyrat, le 
cheval du plus fameux des Klephtes 
turcs de ce pays, Kour-Oglou (1). Le 
cheval est le meilleur ami du nomade 
et Kour-Oglou, qui regarde une femme 
comme un vain jouet, parle dans ses 
poesies de Kyrat «son ceil, son amea, a- 
vec un enthousiasme qui ne faiblit ja
mais. Kyrat aurait eu «des plumes et 
des ailes» si le bandit turbulent avait 
eu la patience d’exicuter jusqu’au bout 
lea instructions mysterieuses de son p£- 
re. II semble que son maitre n’est rien 
sans lui et il meurt une heure apres la 
mort de son brave coursier.
Dans une autre legende touranienne, 

le cheval des Magyars, Tatos, a une o- 
rigine encore plus extraordinaire. II sort 
le mercredi des cendres d’un ceuf pen
tagonal que le heros a porte sous son 
bras durant sept etes et sept hivers. II 
voyage dans les airs comme P6gase et 
I hippogriffe de V Orlando furioso-
Dans YJSdda, Skirner regoit d’une di

vinity un coursier qui portait son cavalier 
a travers la flamme, comme celui de Si
gurd. Les Slaves n'ont pas une idee moins 
elev6e que les Scandinaves du cheval Ιιό- 
roi’que.
Dans le cycle epique de saint Vla

dimir, le beau Soleil de la po6sie russe, 
le cheval d’Elia de Mourom est d’abord 
comme tant d’autres coursiers mythiques,
. tels que Pegase, qui est hemiteies, le 
Tatos magyar, Charatz, monture du serbe 
Marko Kralievitch, le Kyrat de Kour-Og
lou, que le sultan Mourad juge indigne 
de lui 6tre presents, un cheval defec-

(1) V. A. Chodzko, S p ec im en  o f  th e p o p u la r  p o 
e t r y  o f  P e r s ia  (Ixmdres, 1842).

tueux, comme le heros des .contes po
pulates est ĝ neralemeut un sot avant 
de devenir ua homme intelligent et sa
ge. Les partisans de Pexplication astrono- 
mique voient, avec M. De Gubernatis, 
dans ce fait remarquable une confirmati
on de leur mani&re de voir, le soleil, au 
commencement de la nuit, montant un 
cheval noir,qui devient gris a l'approche de 
laube,et enl'in d’un blanc edatant quand 
il resplendit de tous les feux du jour. 
Le bogatyr russe, paralyse avant d’ 
6tre transform̂  pas deux vieillards divins, 
recoit de ses bienfaiteurs l’ordre d'acheter 
un cheval qui comme lui subit une trans
formation. Ilia achete, en effet, d’un 
moujik une rossinante qui, baignee pen
dant trois nuits dans la ros6e, devient un 
cheval «de bogatyr.-a Lui aussi avertit du 
danger son maitre qui a dormi trois jours 
et trois nuits: «Debout, crie-t-il d’une 
voix humaine, Ilia de Mourom ! Pendant 
que tu sommeilles, tu ne sais pas le dan
ger qui to menace. Voila Sviatogor qui 
re vient dans sa tente.» A peine a-t-il par
le, que s’avance le Titan russe, touchant 
de sa tete les nuages qui traversent l’e- 
space. II a pour monture un coursier ti- 
tanique, qui lui reproche sa durete quand 
il le frappe injustement.
Le cheval de Dobryna, le hiros-prince, 

n’est pas moins devou6 que celui du 
heros-paysan. Dobryna est parti pour la 
Horde d'Or, que la poesie populaire sup
pose avoir soumis deja la Russie au 
joug mongol. Six ans se passent sans qu' 
on ait des nouvelles de Dobryna. Saint 
Vladimir conseille alors a sa femme, qu’ 
il regarde comme une veuve, d’epouser 
Alecha Popovitch. Alors le coursier de 
Dobryna lui r0vele ce qui se passe, et en 
rois bonds, selon quelques bylines, il let 
porte a Kief, ou il entre comme un ou- 
ragan dans le palais maternel: «Je ne 
m ’etonne pas, dit-il a Nastasia, prosternee 
a ses pieds, qu’une femme ait failli. Les 
femmes ont les cheveux longs et l’esprit 
court (1), elles vont ou on les ηιέηβ.»
Les deux chevaux d’llia et de Dobry

na sont fibres, le premier est l’aine ; le
(1) Proverbs Slave.

second, le cadet; le troisieme appartient 
a un autre bogatyr du grand prince, 
Diouk Stephanovitch. Digne de ses vail- 
lants fibres, il rassure Diouk, auquel Te- 
bourilo Plenkovitch, qui possede le qua- 
triem e frere, propose un pari effrayant; 
car il s’agit de faire franchir le Dnieper 
h son cheval d’un seul bond. «N’aie au- 
cune crainte, dit-il, Diouk Stephanovitch, 
je franchirai le Dnieper avec mes ailes; 
je ne le c6de en rien a mes aines ; ce n’ 
est pas pour le ceder & mon cadet!»
Les centaures n’ont pas ordinairement 

le caractere du cheval. Le centaure gr6- 
co-latin est g0n0ralement malveillant, 
lubrique’ et ivrogne. Polkane, qui dans 
quelques r6cits du cycle des heros pri- 
mitifs semble moitie homme moitie che
val, n’est pas degage de toute bestiali- 
te. II est naturel que les vieux poetes 
russes aient cru a l’existence de pareils 
gtres. L’antiquite pa'ienne, juive et 
chretienne n’en a jamais doute.
Plutarque, dans le Banquet des sept sa

ges, parle du centaure de Periandre; 
Pline a vu un hippocentaure «embaum.0 
dans du miel» ; Isa'ie fait mention des o- 
nocentaures ; saint Jerome raconte que 
saint Antoine rencontra un hippocentaure 
dans le desert, rencontre assez facheuse; 
car l’hippocentaure est une forme du 
demon (1).
Le cheval heroi'que de Γepopee russe 

se retrouve dans les contes. Tel est ce
lui qu’un pauvre homme laisse & Vania, 
son fils cadet. II s’enleve jusqu’au tr6ne 
d’or, sur lequel est assise Heiene-la-Bel- 
le, dont tant de h6ros et de fils de rois 
demandent la main. Vania peut ainsi de
poser un baiser sur ses levres et se si
gnaler par un exploit impose h tous les 
pretendants (2). Tel est le coursier que la 
fille du roi d'Arm6nie donne a son a- 
mant Bove Karoievitch. Tel est encore 
le cheval de ce cosaque (3) qui va dans 
une foret, oh son ennemi le fait couper 
en morceaux. On met les morceaux dans

(1) W ierus, De p r a e s t ig l i s  D aem onum , Bale, 
1583.

(2) Afanasief VI, 26.
(3) Erlenwein Ve.  conte.

un sac et on les attache a la queue du 
cheval du cosaque assassine. L’animal les 
porte dans la maison d’or et d’argent, 
ou le cosaque est ressuscite. Plus mer- 
veilleux encore est le cheval de Feodor. 
Celui-ci lui fait paitre la rosee pendant 
trois aurores. Le premier jour, le jeune 
cheval devient aussi haut que la moi
tie d’un arbre; le second jour, il de- 
passe l’arbre en grandeur \ le troisieme 
jour, il atteint les cieux.
Dans ces mythes, il faut tenir grand 

compte de la couleur du cheval. Dans 
un conte, (1) Ivan «le fils de la chien- 
nes, ailleurs (2) Dimitri Tsarevitch, «fils 
de la jument»— est jet6 lui-meme dans 
un puits, d’ou. il a deiivre trois princes
ses. Le cheval noir, qui represente les 
ten&bres, vient pour l’en faire sortir, puis 
le gris, personnification de la nuit qui 
devient moins sombre·, enfin le roux, 
colore par l’aurore, qui seul reussit. Dans 
le IX® conte de la collection d’Erlenwein 
le cheval noir est un symbole demort. 
Ailleurs se retrouve la meme idee. Deux 
vers grecs cites dans Inidas nous appre- 
nent qu’il est de mauvais augure de rSver 
de chevaux noirs ·, mais que les blancs sont 
favorables.Dans une legende normande un 
cheval noir se presente auprStre Walchelm 
qui, pris du desir de le monter,part aussitot 
pour l’enfer. Ce cheval est proche parent 
du sinistre coursier de Kharos (Χάρος, la 
Mort) dont parlent les chants populaires de 
la Grece moderne et de celui, qui, en 
Suisse, annonce a une personne malade 
que la Mort arrive.

(a suivre).
Dora D’ Istria .

 —  -

Ο Ι  Α Ι Σ Σ Α Ο Υ Α Ι

(’Επεισόδιον περηογησεως.)

ΙΙρό όλίγου ϊιήλΟον (λίαν ώραν μ*τά 
τών δαιμόνων. Ειδον και ήγγιαα, ό θεός ας 
u.k συγχωρήσν], άκόμη έιιικάΟηται ίπ ί τώ t 
δακτύλων μοϋ τό άγριον άρωμα, ήγγιβα,

(1) Afanasief, V, 54.
(·~) Vsοοnto de la Collection d Erlenwein.



λέγω, ίνα πεισθώ δτι δέν όνειρεύομαι, ά- 
ληθεΐς γόητας, αί γοητεϊαι τών οποίων ύ- 
περβα'νουσιν ό,τι δύναται νά φαντασθή τις 
«ρρικωδέστερον καί καταπληκτικώτερον. Οί 
άνθρωποι, ή κάλλιον οί δαίμονες ούτοι, κα
λούνται Ά  t ί  u α ο ΰ α ι, μέ όνομα δη7̂ ον 
οτι άρκετά διαβολικόν- συ Ίστώσι δέ πλά- 
νητα θρησκευτικήν αίρεσιν, άνευ ώρισμένης 
διαμονής, ήτις διερχομένη περίοδικώ; τό Μα- 

όκον, τήν Τύνιδα, τήν ’Αλγερίαν, τερματί- 
ει πρό τοΰ έν Μέκκα ίεροΰ τοϋ προφήτου 

ϊάς μακράς ταύτας μεταναστεύσεις της. ΕΙς 
Τύνιδα έσχον τήν καταπληκτικήν τύχην να 
παρευρεθώ είς τάς ίέροπραςίας των, παρα
καλώ δέ τούς άναγνώστας νά μέ άκολου- 
Θήσωσιν είς τό τζαμίον τοΰ ’Αβού-βεοέκ, 
δπου πρό τών οφθαλμών των οί Άισσαοΰαι 
6ά έκτελέσωσι φοβερά τερατουργήματα.

"Ημην είς Τυνιδα πρό δυω ήμερών μετά 
τοΰ κ. Cubissol προξένου τής Γαλλίας, έπι- 
σκεπτόμενρς τά τζαμία, τ ς άγοράς, καί τ* 
λοιπά αξιοθέατα τής πόλεως ταύτης, ής ή 
’Ανατολική όψις άρχεται άποσβεννυμένη ποό 
τοΰ πανταχοΰ καταβάλλοντος ταύτην Εύρω- 
•ταϊκίΰ πολιτισμού* ότε ό ξεναγός μου μοί 
λέγει ξηρώς.

— Γινώσκεις τούς Άΐσσαούας;
Είς τήν έρώτησιν ταύτην ήουνάμην ν’άπαν- 

τήσω μιμούμενος τόν Dumanet. «’Ολίγον 
τ ι- ήκου^α κάποτε νά όμιλώσι περί ταξειδιώ- 
του τίνος, όστις τούς ειδεν.» Α λλά  μετρι- 
οφρονέστερος ών, ήρκέσθην νά ομολογήσω ότι 
μόνον τό δνομά των ήκουσά ποτε, έάν δέ έ- 
πρόκειτο νά τούς χαρακτηρίσω θά έκηρυσ- 
σόμην βεβαιότατα άναρμόδιος.

— Ά λλο ς  τις, έπανέλαβεν ό υποχρεωτι
κός συμπατριώτης μου, Οά σοί έκαμνε μά
θημα εθνολογίας, θά σοί έξήγει δι’ άπο- 
Βεικτικών λόγων τούς λεγομένους Άΐσσα- 
ούας, θά σοί περιέγραφε λεπτομερώς τά κα- 
τορθώματά των, καί θά κατέληγε οδηγών 
σε είς τό τζαμίον τοΰ Άβού-βεβέκ. Έγώ 
•προτιμώ ν’ αρχίσω διά τούτου ίνα μή σοί 
άφαιρέσω την εύχαρίστησιν τής έκπλήξεως 
"Ας διέλθωμεν τήν πλατείαν τοΰ Bardo, άς 
λάβωμεν την όδόν ταύτην προς τ ’ άριστερ», 
καί έντός 10 λεπτών θ' άφι-/θώμεν.

’Ακολουθών τό παράδειγμα τοΰ φίλου μου, 
καί μη βραδύνων και έγώ τόν άναγνώστην 
διά περιγραφών τής χώρας, προτιμώ νά εί- 
σέλθω είς τό κύριον άντικείμενόν μου, είσά- 
γων αύτόν είς τό περίφημον τζαμίον, τοΰ ί -

ποίου αί θύραι άνοίγονται καθ’ δλον τό πλά
τος των πρό τοΰ προξένου τής Γαλλίας. ’Η
χηρά Σ ε λ ά μ Ά λ έ χ ,  μάς ύπεδέχθησαν 
είς χαιρετισμόν, ό ίερεύς μάς ποοσέφερε τάς 
υπηρεσίας του, καί ιδού ήμεις άνευ ύποδη- 
μάτων, διότι πας πιστός ή μή οφείλει ν’ ά- 
φήση τά υποδήματά του πρό τοΰ ούδοΰ 
τοΰ τζαμίου, ένώπιον τών Αϊσσαούα.

"Ισως δέν ειπον ετι, άλλά βεβαίως γνωρί
ζετε, ότι οί Άισσαοΰαι εΐνε άπλούστα- 
τοι άνθρωποι, Ισχνοί, μελάγγροες. τήν κε
φαλήν πασαν έξυρισμένοι πλήν θυσάνου τρι
χών κατά τήν κορυφήν τοΰ κρανίου, τό 
βλέμμα μελαγχολικόν καί γλυκύ, ένδεδυ- 
μένοι τόσω μόνον, ώστε νά μή ήνε γυμνοί, ε- 
χοντες τό σώμα πλήρες ουλών* συντόμως 
είπεΐν άρκετά άσχημοι μελαγχροινοί.

‘Ελκυσθεντες ύπό τής παρουσίας μας άρ- 
κετοΰ σοβαροΰ έξωτερικοΰ εγχώριοι, είσήλ- 
θιν έν τώ τζαμίω* εις δ’ Ά γγλο ς μετά 
τή ; άχωρίστου Ά γγλίδος του είσελθόντες 
άπετέλεσαν μεθ' ήμών καί τών εγχωρίων 
πλήρη δωδεκάδα θεατών τών ’Αϊσσαούα 
κατά τήν έπιτέλεσιν τών μυστηρίων, ήτις 
ύπέσχετο είς τούς ευσεβείς έκτελεστάς άρ- 
κετήν συγκομιδήν κερματίων.

Έξέτεΐνον έπί τοΰ πλακοστρώτου τ :ΰ  να- 
οΰ τόν τή ; προσευχή; μέγαν τάπητα* ό ίε
ρεύς καί οι ύποτακτικοί τςυ έκάθησαν πέ- 
ριξ σταυροποδητεί, έξ δέ Άισβαοΰαι κατέλα- 
βον τό κέντρον, όμοιοι πρός στίφος δαιμό
νων ώρυομένων μέχρις έκκωφάνσεως gA ά 
ί λ  λ  ά χ I λ  ά λ  λ  ά χ ,» τούτέστι δόξα τώ 
θεώ τώ α’.ωνίω θεώ.

‘Ότε εΐχον άρκούντως θερμανθή ύπό ταύ· 
της τής έπικλήσεως, ής ό ίερεύς έπανε- 
λάμβανεν έκάστοτε τήν έπωδήν, διά βαρυ- 
τάτης βαθυφώνου φωνής, οί Άισσαοΰαι κατέ- 
πεσον διά μιά; πρηνηδόν καί διέμεινον ού
τως μέχρις ου δύω Αίθίοπες έφερον τά έξής 
άντικείμενα : καϊον πύραυνον, γιαταγάνιον, 
φύλλα φραγκοσυκιάς, τεμάχια ύέλου, σιδη- 
ροΰν πτυον, φιάλην πλήρη καρφίδων, καί 
τέλος φιάλην, είς τήν θέαν τής οποίας έκ- 
πληκτικώς έπεφώνησεν ή Ά γ γλ ίς , πλήρη 
κίνουμένων σκορπιών, ίσων κατά το μέγεθος, 
άνευ ύπερβολής, πρός καρκίνους.

Προσκαλέσαντος τοΰ ίερέως εις τών Ά ϊσ-  
σαούα εγείρεται ώρυόμενος, καί έξακολου- 
θών τήν έπίκλησιν γονυπετεϊ πρό τοΰ γέ- 
ροντος, δστις λαμβάνει τόν κλάδον τής κά
κτου, άποσπά έν φυλλον καί τό προσφέρει είς

τόν φίλον μας δστις καταβροχθίζει άκανθας 
καί σάρκας μέ τήν άπ7νηστίαν παιδίου τρω- 
γοντος μερίδα σακχαρωτών.

‘Η φραγκοσυκιά φερει, ως γνωστόν, *αρ·*
-πόν σαρκώδη αίματόχρουν, άρκούντως αχυ- 
μον, δστις διαλύεται έν τώ στόματι, ώς μά
ζα έλαφρώς σακχαρώδης, άλλά περικαλυ- 
πτόμενον ύπό μικρών δεσμιοων βραχικών 
άκανθών, οξειών, βαθέως είσχωρουσών^ έπί 
τών σαρκωδών φύλλων της. Ε ! λοιπον^θα 
τόν έβλέπετε δάκνοντα άχόρταγα τάς δε
σμίδας τών βελονών, μασσώντα, καταπι- 
νοντα τέλος ταύτας λαιμάργως καί ζητοϋντα 
άκόχη καί άλλας,ευφραινόμενων δέ έκτάκτως 
έκ τής καυστικής ταύτης πήττας. "Ολος ό 
κλάδες μ.τεβιβάσθη έκεΐ, ήτοι περί τάς ούω 
λίτρα; πρασίνου πολτοΰ, καί 100,000 ίσως 
δηλητη(. ιώ ε ς έκανθαι!

Τοΰτο ςμως ήτο μόνον προοίμιον. Δεύ
τερ έ  ή η ά  ίερ-ύς έκστομίζει ίσχυράν πρό- 
οκλησίν, καί δεύτερος των Αϊσσαούα προ
χωρώ, λομβάνει άπό τών χειρών τοΰ αρχη
γού μέγα’ τεμάχιον ύέλου, καί τό τρώγει 
μετά [;ε,άλης εύχα:ΐστήσεως! ’Ακούονται 
οί τρ^γμ ι τών ύπό τών όδόντων τοΰ μαρ- 
τυρος Οραυομένων τεμαχίων, τό α-μα τρέχει 
έκ τών y ειλέων του, ειδεχθείς νευρικαί συ- 
στολαί έπιφέρουσι μορφασμούς, έπί τ3ΰ 
προσώπου τοΰ άσκηΌϋ, άλλ' ό φανατισμός 
τόν καθιστά άναίσθητον πρός τάς στρεβλώ
σεις τής σαρκός, καί τρώγει, τρώγει άκομη, 
μέχρι τοΰ τελευταίου θρίμματος τής ύέλου, 
άκολούθως θ’ άναλάβη τήν έπί τοΰ τάπη- 
τος θέσιν του.

Βλέπω τόν κ. Cubissol* εΐν& ωχρός, έγώ 
δέ βεβαιότατα πρέπει νά είμαι πραιινος. ‘Η 
Ά γ γ λ ίς  ίσγυροτέρα ούδέ κλονίζεται* όλαι 
αύται αί γυναίκες εχουσι τό προσόν τοΰτο.

Τρίτος τών ’Αϊσσαούα εισέρχεται είς τήν 
σ κ η νή ν  ουτος εινε έραστής τών βελονών. 
Καταναλίσκει μ ία ν  ή δυω «γρόσσας» μ τά 
της αύτής ευκολίας, τής αύτής όρέξεως, μεθ’ 
ής θά ήδύνασθε νά ροφήτητε εύάρ στόν τι 
ποτόν. Εΐνε τοΰτο παραλλαγή τής εύω ήας  
τών κάκτων, ωστε ας τ άφησωμεν.  ̂ ^

Κατά τάς άσκήσεις ταύτας, τάς όποιας 
διαρκώς συνώδευε τό ά λ λ ά χ  ι λ  ά λ λ  άχ , 
εις τών αίθιόπων έθέρμανε τό πτύον μέχρις 
έρυθροπυρώσεως* τό έτοποθέτησεν έπί τ̂οΰ 
πλακόστρωτου τοϋ -νεμενευς, νεος 
κριτής τής σκληράς τελετής^ θετει τους δύο 
πόδας έπί τοΰ διαπύρου σιόηρου, και ίοου

αύτός χορεύων, πηδών, έν μέσω τοΰ νέφους 
τοΰ καπνοΰ, δν τό δέρμα του διαχεει περιξ 
αύτοΰ, μετ' άνυποφόρου οσμής ψητοΰ . . . 
Πέντε λεπτά παρήλθον, τό έλασμα όέν είναι 
πλέον έρυθρόν τότε δ Άϊσσαούας μας το έγ- 
καταλείπει καί άναλαμβάνει τόν τάπητα του.

Κατέβαλον βεβιασμένας προσπαθείοις ινα 
άτενίσω τό φοβερόν τοΰτο θέαμα* άλλ’ επί 
τή θέα τών αιμοσταγών ποδώντου, ή σαρ, 
τών όποιων κατέπιπτεν σπαρασσομένη, δέν 
ήδυνήθην πλέον νά κρατηθώ, ήσθάνθην οτι 
έλειποθύμουν. Ά ς  άναχωρήσωμεν, λέγω εις 
τόν φίλον μου, είδον άρκούντως. ^

 Τά άκόλουθα θά σέ τέρψωσι, περιμε-
νε τό τέλος! f ,

Ή θέλησα νά φανώ γενναίος μέχρι τέ
λους* ύπήκουσα. f

Καί ίνα δώσω είς τάς καταπεπονημενας αι
σθήσεις μου άνάπαυσίν τινα, προσεπάθησα 
νά λησμονήσω τάς φοβεράς τοΰ φανατισμό» 
σκηνάς, τών όποιων ή θέα διεγείρει είς τον 
στόαα/όν μου βδελυγμίαν . . . .  ̂ αταΐαι
προσπάθειαι! Αί φανταστικαί σκιαι των α
γρίων’Αϊσσαούα, έπαυξανόμεναι ύπό του υπο- 
ξάνθου τών λυχνιών φωτός, χορευουσιν ε
πί τών τοχων καταχθόνιον χορον* αικραυ- 
·γαί επαναλαμβάνονται, θερμός λοιμωόη, κα 
πνός άν έρχεται πρός τόν θόλον καιτοι 
θέλω νά διασκεδάσω τό πρό τών ποδων μου 
παριστανό’χενον δράμα, πάντοτε η π^αγμα 
τικότης μέ έπαναφέρει έκεΐ, σκληρά επιθυμία 
νά θεωρήσω τά φρικώδη ταΰτα θεαματα ελκει 
τούς οφθαλμούς μου προς τόν δαιμονιωντα

^‘Η Ά γ γ λ ίς  έγένετο έκστατική έκ τής
εύναριστήσεώς της. - ,

Έν μέσω τής έκκωφαινουσης συναυλίας 
τών δεήσεων, αίτινες τώρα^ έφικνοΰνται εις 
όξεΐαν διαπασών ό ίερεύς έςαγει έκ τη , ή 
κης τό γιαταγάνιον καί τό φέρει έπι τής λα- 
σίου χειρός του, αί τρίχες πίπτουσιν ως αν 
τό γιαταγάνιον ήτο ξυράφιον* και τείνει το 
όπλον είς δύω βοηθούς του. Ούτοι τό πε- 
ριβάλλουσι συνετώς διά ταινιών δέρματος χει
ροκτίου, είς τών’Αϊσσαοόα άνέρχεται επι, της 
κόψεως, οΰτω δέ περιέργεται δλον το τςαμι- 
ον. Τόν ένόμιζον σχισθέντα μέχρι των ω- 
των. Ιίοσώς* κατήλθ*ν άκέραιος εκ ταυτης 
τής έκ ξίφους γέφυρας καί έπανήλθεν εις τον 
^ π ττα . Τέλος ή έσχάτη δοκιμασία, η αη-
 .....·, _ < Χ ί 'πτεΐ έντος πι-δεστερα πασών δ 1ερ=.υ, j-·
νακίου τούς σκορπιους* εις τών Α ισ ^ ν .? ;



γονυπετεϊ πρό τών φοβερών έντόμων μέ 
τό θανατηφόρον κέντρον, αρπάζει Ινα τού
των διά τών όνύχων κα'ι ανοίγει τό στόμα...

’Αρκεί. Δέν επιθυμώ νά ϊδω άλλα. Σύρω έ- 
κόντα άκοντα τόν κ-Cubissol έκτός της κο- 
λάσεως ταύτης, και ευχαρίστως έλαφρυνόμε- 
νος, έπαναβλέπω τόν κυανοϋν ουρανόν, τάς 
καταφύτους προόψεις τών οικοδομών, τούς 
χάριν ύποθέσεώς των περιπατοϋντας, τούς 
πρασίνους φοίνικας, και δλην τήν λαμπράν 
φύσιν τοΰ άγαθοϋ Θεοΰ, δστις δέν έδημι-

ούργησε, κατ’ έμέ τουλάχιστον, τούς σκορ- 
πιούς διά τόν στόμαχόν μας, ούτε τά έρυΟρό- 
πυρα σιδηρά πτύα διά τό εύαίσθητον πέλμα 
τών ποδών μας.

Τώρα δέ άν έρωτηθήτε έπιδούλως. Γνω
ρίζετε τούς Άϊσσαούας} Γνωρίζετε τί νά 
εϊπητε. Τό τζαμίον τοϋ Άβού-Βεβέκ δέν 
είναι ίσως μακράν.

(’Εκ τοΰ Γαλλικοί?) 20ΤΗ Γ02'

0  ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΑΙΝΕ,

(Έκ τών Ά π ο μ νη μ ο ν$υμ .ά τω ν αύτοΰ)

ΑΠ Ο τριών καί πλέ
ον ετών πολύ; έγένετο
2-όρυβος έν Γερμανία 
καί Γ αλλ ία. περί του 
ζητήματος, άν ό ’Ερ
ρίκος Α ίνε άφήκεν ανέκ
δοτα απομνημονεύμα
τά  του. Οί τε φίλοι 
καί οί βιογράφοι του
ποιητοΰ έξέφερον περί 
τούτου γνώμας αντι
θέτους, κατέληξαν δ
μως είς το νά συμφω-
νήσωσι περί της κα
ταφατικής του ζητή
ματος φύσεως, άφοΰ 
άλλως τε προσεμαρτύ- 
ρει τούτοις αύτοΰ τοΰ 
Αίνε ή τρίτομος δη- 
μοσιευθεΐσα αλληλογρα
φία.

Τά ’Α π ο μ νη μ ο ι 
ν ε ύ μ α τα  ταΰτα έδη  ̂
μοσιεύθησαν πρό τινων 
μηνών έν Γερμανία, 
συγχρόνως δέ σχεδόν 
έςεδοθη Γαλλική αύτών μετάφρασις έν Παρισίοις πα
ρα τοΰ κ. J .  Boitard, ην εχομ.εν ύπ’ όψει. Τά 
’Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α  ταΰτα όλίγα άληθώς προς- 
θετου«ν εις οσα περί της νεότητος τοΰ ποιητοδ 
γνωριζομεν· άλλως τε ό ποιητής γράφων αύτά μα- 
κρυνεται ευχαρις·ως τοΰ κυρίου δέματος διαγράφων 
κυρίως παιδικάς σκηνά; 9) εικόνας, οίος όλλανδός 
καλλιτέχνης, πλανώμενος παντοΰ όπου ή αχαλί

νωτος φαντασία του 
τον σύρει, ώσεί άπό- 
φασιν είχε ν’ άπατή- 
σνι δι’ αύτών τόν ά- 
ναγνώς-ην. ’Εκ τών α
ναμνήσεων δμως της 
νεότητος τοΰ ποιητοΰ 
ιδιαίτερον κινεί τό δια- 
φέρον ή διήγησις τοΰ 
πρώτου του έρωτος, τοΰ 
μ,όνου δν αναφέρει, πρός 
τήν Ζοσέφαν, τήν α
νεψιάν της μαγίσσης 
καί έγγονήν τοΰ δη
μίου, μοΰσαν ρωμαντι- 
κήν, ήτις πρώτη το 
ποιητικόν του άνεπτέ- 
ρωσε τάλαντον. *0 έ- 
ρως αύτός, τό τρυφε
ρόν αύτό είδύλιον ήτο 
ό πρόλογος τραγωδίας, 
ήν δ Α ίνε δέν ήθέλη- 
σεν όλόκληρον νά έκ- 
τυλίξη πρό ήμών, κα- 
ταλείπων ήμας είς αύ
τό τό σημεΐον, άφ* ού 

το' δραματικόν ενδιαφέρον άρχεται. ’Οπωσδήποτε ή 
χάρις μεθ’ ής ή διήγησις αύτη είναι γεγραμμένη 
γοητεύει τόν άναγνώςτ,ν, δς-ις δέν 5ά  δυσαρεςτ>θ« 
βέβαια άν έκ τοΰ μέρους αύτοΰ ζητήσωμεν νά έ- 
πιδείξωμεν αύτφ τά  Απομνημονεύματα τοΰ Α ίνε, 
«τινχ μετά ς-οργτ.ς έδέχθη καί μετά λαιμαργίας 
άνέγνωσε ό φιλολογικός κόσμος σύμπας.

I

. .  . . Κ’ έγώ έπίσης έκαλλιέργουν την γνωριμίαν 
τής μαγίσσης, θά τμουν δέ δεκαεξαέτης δταν έσύ- 
χναζα  τακτικώς έν τή οικία της, ίλκυόμενος έκ μα
γείας ΐσχυροτέρας παρ’ δλα της τά  philtraria καί 
τά  λατινικά. Διότι ϊίχ εν αΰτη ανεψιάν, έπίσης δεκαε- 
ξαέτιδα· ά λλ ’ ή αιφνίδιος ταχύτης μεθ’ ής έμεγά- 
λωσε ανέπτυξε τόσα» τ ·  ανάστημά της ώστε έφαίνε
το πολύ μεγαλειτέρα. Ή  αιφνίδιος δέ αυτη άνάπτυ- 
ξις ήτο συγχρόνως τό αίτιον της μεγάλης ίσχνότητός 
της. Είχεν ανάστημα λεπτόν ώς τό παρά τοΐς μι- 
γασι τών Δυτικών ’Ινδιών άπαντώμενον, έπειδή 
δέ ουτε στηθόδεσμον έφερεν ουτε μεσοφουστάνων 
δωδεκάδα, τό ένδυμά της στενώς έπ ί τοΰ σώματος 
άρμοζόμενον ώμοίαζε πρός χυτήν αγάλματος χλαμύ
δα. Ούδέν μαρμάρινον άγαλμα ήδύνατο νά διαγωνι- 
σθή πρός αύτήν έπ ί ώραιότητι, διότι αΰτη ητο αύ
τη ή ζωή, έκάστη δέ κίνησίς της άπεκάλυπτε τόν 
ρυθμόν τοΰ σώματός της, θά ήδυνάμην νά  εϊπω αύ
τήν τήν μουσικήν τής ψυχής της. Ούδεμία κόρη τής 
Νιόβης είχε κατατομήν εύγενεστέραν τό χρώμα τοΰ 
προσώπου της καί τοΰ δέρματός της ειχε λευκότητα 
άπαράμιλλον. Οί μεγάλοι της κατάμαυροι οφθαλμοί 
έφαίνοντο προτείνοντες α ίνιγμα, ούτινος ήρέμα άνέ- 
μενον τήν λύσιν, ένφ τό στόμα της μέ τά  λεπτά  
μέ γωνίας σιμάς χείλη καί τού; όδόντας μακρούς 
κα ί λευκούς ώς κιμωλία έφαίνετο λέγον σοι : β Εί
σαι ζώον καί τοΰ κάκου ζή τα ς .»

Ή  κόμη της ήτο καθαυτό έρυθρά, έρυθρά ώς αίμα 
κα ί έπ ιπ τε μέχρι τών ώμων κάτω διά μακρών 
πλοκάμων· όσάκις δέ έφερε τήν ώραίαν αύτήν κό
μην ύπό τήν σιαγώνά της έλάμβανεν δψιν αποκεφα
λισμένης, ής τό αίμα ποταμηδόν έχύνετο.

‘Η φωνή τής Ζοσέφας, S e f c l i e i l  της Κόκκινης, έ
τέρου ονόματος διδομένου τή άνεψια της μαγίσσης, 
δέν ήχει εύφώνως, ένίοτε μάλιστα ήτο σκοτεινή, ώ
σεί έσβεσμένη, άλλ ’ αίφνης ύπό τοΰ πάθους άντήχει 
καθαρά χαί μεταλλική, τότε δέ πολύ έξεπλησσόμην, 
έπειδή ή φωνή αΰτη πολύ ώμοίαζε πρός τήν ιδι- 
χήν μου.

"Οταν ώμίλει, ίτρόμαζα ένίοτε νομίζων δτι τκουα 
έααυτόν όμιλοΰντα· τό άσμά της μοί άνεμίμνησκεν έ
πίσης όνειρα, έν οίς ήκουον έμαυτόν ψάλλοντα ό- 
μοιοτρόπως κα ί δμοιορούθμως.

Έγνώριζε πολλά παλα ιά  δημο-πκά άσματα καί 
ίσως αύτή έγέννησεν έν τ<ξ> πνεύματί μου τήν έν
νοιαν τοΰ γένους αύτοΰ της ποιήσεως. Ά νευ ούόεμιας 
αμφιβολίας, αΰτη τσκησε τήν μεγίστην έπιρροήν έ
π ί τοΰ έν έμοί γεννωμένου ποικιτοΰ. Αί πρώται μ.ου 
ποιήσεις, «Τ α  νυχ τ ιά τ ικα » , άς ολίγον χρόνον ύστερον

έγραψα έχουσι πένθιμον καί σκΧηράν χροιάν, οίος ό 
δεσμός ουτος ό ρίψας ποτέ τήν αιματώδη του 
σκιάν έπί τής νεαρας μου ζωής καί τής νεαρός 
μου σκέψεως.

Μεταξύ τών ασμάτων της ή Ζοσέφα έψαλλεν α .-  
σμα δημοτικόν, διδαχθέν αύτή παρά τής ύπηρε· 
τρίας μας Τσίπελ, ήτις πολλάκις μοί τό έψαλλε κα
τά  την νεότητά μου. Δύο στροφάς αύτοΰ διατηρη
θεί σας έν τή μνήμγ) μου, θέλω νά  μεταφέρω έν
ταΰθα , έπειδή δέν εύρίσκονται εν ούδεμια τοιαύτ^ι 
συλλογή. ’ ΐδού αύτα ί, έν αίς κατά  πρώτον έρωτα 
ό κακός Τραγίγκ :

<<’Αγάπη μου ’Ο ττιλή, άγά*η  μου ’Οττιλή —— 
δέν θά είσαι βέβαια ή τελευτα ία .— Είπέ, θέλεις 
νά σέ κρεμάσουν άπό τοΰ μεγάλου δένδρου ——*Η 
θέλεις νά κολύμβησης έν τή κυανή λίμνη ;— *Η θέ
λεις νά φιλήσης την λαμπηράν μάχαιραν— τοΰ κα- 
λοΰ θεοΰ τό δώρον ;>»

Είς ταΰτα  ή ’Οττιλή άπαντα :
«Δέν θέλω νά μέ κρεμάσουν άπό τοΰ μεγάλου 

δένδρου,— δέν θέλω νά κολυμβήσω έν τή  κυανή λ ί
μνη— θέλω νά φιλήσω τήν λαμπηράν μάχαιραν—  
τοΰ καλοΰ θεοΰ τό δώρον.»

‘Ημέραν τινά , καθ’ ήν Sefclien ή Κόκκινη έψαλ
λε  τήν τελευταίαν ταύτην στροφήν, έντύπωσιν μοΰ 
έκαμεν ή αγωνία της, τοιαύτη δέ ταραχή κ ι έμε 
κατέλαβεν, ώστε αίφνης έλύθην είς δάκρυα έπέσαμεν 
είς τά ς  άγκάλας άλλήλων, κ ι’  έμείναμεν οΰτω έπ ί 
ώραν χωρίς λέξιν νά εΐπω μεν· τά  δάκρυα Ιρρεον 
από τών οφθαλμών μας καί παρετηρούμεθ* ώς διά 
μέσου ύγροΰ πέπλου.

Παρεκάλεσα τήν Sefchen ν*  μοί γράψη τάς 
στροφάς ταύτας καί μοί τάς έγραψε ούχί μέ με
λάνην, άλλά μέ αίμά της· έχασα κατόπιν τό έρυθρόν 
αύτόγραφον, ά λλ ’ οί στίχοι αυτοί εϊσί χαραγμένοι 
δι* Ανεξάλειπτων χαρακτήρων έν τή  μντμη μου.

II
*0 σύζυγος της μαγίσσης τοΰ Γκόχ ήτο αδελφός 

τοϋ πατρός τής Sefclien, άσκοΰντος κα ί αύτοΰ τό 
έπάγγελμα τοΰ δημίου, ένωρίς δέ λίαν άποθανόντος. 
Τότε ή μάγισσα τοΰ Γκόχ ελαβε μεθ’ έαυτης το 
παιδίον, άλλά μόλις καί αύτης δ σύζυγος άπε- 
θανε, έγκατεστάθη αΰτη είς Δύσσελδορφ, άφησασα 
τό παιδίον παρά τω  πάππω  του, δστις έν Βεστφαλία 
κατοικών ήτο έπίσης δήμιος.

’Εκεΐ έν τή ιιέλευΟέρα ο ικ ία», ώς καλοΰσι το οίκη
μα τοΰ δημίου, ή Sefclien διέμεινε μέχρι τοΰ 
δεκάτου τετάρτου τής ηλικίας της έτους· μετα δε 
τόν θάνατο* τοΰ πάππου της, ή μάγισσα τοΰ Γκοχ 
έλαβε μεθ’ έαυτής τήν όρφανήν μή έχουσαν άλ
λους συγγεν3ΐς.



Ένεκα της ατιμία; τη? άποδιδομένης τή οίκο- 
γενείχ της ή Sefchen διήγαγε άπό της παιδικής 
της ηλικίας μέχρι τ7,ς έφηβότητο; βίον μαναχι- 
κόν, μεμακρυσμένη δ’ εντελώς έζη έν το έλευΟέρα 
έξοχή τοΰ πάππου της. Εντεύθεν ή δειλία της, ό 
τρόμος, δν τή έπροξένει πασα μετά ξένου συνάφεια, 
ή όνειροπώλος καί μυ^ηριώδης κατά7ασίς της, ηνω
μένη πρός χαρακτήρα τον μάλλον ανεξάρτητον καί 
άδάμας·ον, προς αγριότητα ύπεράγαν πείσμονα καί 
ύπερήφανον.

Παράδοξον ! καί είς αύτά της τά  δνειρα, ώς ή- 
μέραν τινα μοί έξεμυς-ηρεΰθη, δεν έζη μετά τώ* 
ανθρώπων- ώνειρεύετο μόνον ζώα.

Έν τή απομονώσει τοΰ οικήματος τοΰ δη u.ίου 
μόνην ασχολίαν ειχε τά  παλαιά βιβλία τοΰ παπ
πού της, δς-ις τή έμαθεν μεν γραφήν καί άνάγνω- 
σιν, άλλά δέν ήτο διόλου ομιλητικός. Ένίοτε μά- 
λις·α μετά τών υπηρετών του άπουσίαζεν έπί ή- 
μ,έρας ολοκλήρους, καθ’ ας τό παιδίον έμενε μό
νον του έν τή οικία, κειμένη παρά τόν τόπον 
τών 3-ανατικών εκτελέσεων, έν τώ μέσφ χώρας μ.ο- 
ναχικής κζί δασώδους. Τρεις δέ μ.όνον γραΐαι έμε- 
νον έν τή οικία, άσπρομαλλοΰσαι, με κεφαλήν ά- 
ς-αθή, αίτινες άδιακόπως έγύριζον τό ροδάνι των, 
εβηχον, ήριζον καί έπι ν ον πολλήν ρακήν.

Κυρίως κατά τάς νύκτας τοΰ χειμώνος, δταν ό 
άνεμος έκίνει έςω τάς γηραιάς δρΰς καί ή φω
τιά  της μεγάλης έ ς ίκ ;  έφώναζε παραδόξως, ή δυς- 
τυχης S e fch en  πολύ έ7ενοχωρεΐτο έν τή μ,ονα- 
χική οικία, διότι έφοβοΰντο τότε τάς έπισκέψείς τών 
κλεπτών, καί κλεπτών ούχί ζωντανών άλλά νεκρών, 
τών άπό τοΰ ' ικριώματος κρεμασθέντων, οιτινες 
εκρουον τάς ύέλους τοΰ κάτω παραθύρου, αίτοΰντες 
νά εΐσέλθωσιν διά νά ζε^αθοΰν ’λιγάκι. Μεμψιμοι- 
ροΰν δε καί 3-ρηνοΰν ούτο: ώς άνθρωποι πανώσαν- 
τες έκ του ψύχους. Δεν είναι δε δυνατόν νά έκ-
διωχθοΰν έκεΐθεν παρά άπειλούμενοι διά μαχαίοας· 
τότε άφανίζονται ώς άνεμ.ος...........

Ώς μοί διηγήθη, ήτο όκταέτις, δτε ώραίαν τ ι-  
νά φθινοπωρινήν ημέραν άριθμός ξένων ασυνήθης
ήλθεν έν αή οικία τοΰ πάππου της καί τοι ούδε· 
μία προσεχής έκτέλεσις έπέκειτο, ούδ’ έτερον θλ ι
βερόν καθήκον τοΰ επαγγέλματος των. ΤΗσαν δέ 
πλείονες τών δώδεκα, γερόντια πάντες μέ κεφα- 
λας καταλεύκους ή φαλακράς, φέρ«ντες τάς μα- 
χαίρας των ύπό τόν μακρόν ερυθρόν μανδύαν των, 
καί ένδεδυμένοι ώς έν ημέρα ίορτασίμω, άλλά
κατά συρμόν παλαιόν. ’Ηλθον, ώ? έλεγαν, «ίδιά 
νά κάμουν συνέλευσιν»· παν δ,τι δέ πολύτιμον εί
χε τό μαγηρεΐον καί ή τράπεζα προσηνέχθη αύ- 
τοΐς τήν μεσημβρίαν.

Ήσαν ούτοι οί δ/ιμίόν τών πλέον άπομεμακρυ* 
σμένων χωρίων- άπό καιροΰ δέ μή ίδόντες άλ- 
ληλους, δεν έπαυον 3·λίβοντες τάς χεΐράς των/ ο
λίγον όμιλοΰντες καί συχνά μυς·ηριωδών σχηαάτων 
γλώσσαν μεταχειριζόμενοι· διεσκέδαζον δέ κατά 
τήν συνήθειάν των, ήτοι πολύ λ υπ η τερ ά , ώς 
ελεγεν ό Fressant περί τών Άγγλων συμποσια- 
ζόντων μετά τήν μάχην τοΰ Ποατιέ,

Ελθουσης της νυκτός ό πάππος άπέπεμψε τούς 
ύπηρέτας τής οικίας καί έδωκεν διαταγήν τή  
γραία οικονομώ νά λάβη έκ τοΰ υπογείου τρεις 
όωδεκάόας φιαλών τοΰ καλλίτερου οίνου τοΰ 'Ρή
νου, ας νά κομίση έξω έπί τής λίθινης τραπέζης 
τής έν ήμικυκλίω είργασμένης περί τήν μεγάλην 
δρΰν· διέταξεν έπίσης τήν έκεΐ τοποθέτησιν τών 
σιδηρών λαμπτήρων διά τάς έκ ριτίνης λαμπάδας 
καί τέλος ύπό τινα τυχαίαν πρόφασιν άπέπεμψε 
μακράν τής οικίας τήν οΐκονόμον καί τάς δύο 
ίλλας  γραίας, μή παραλείψας τήν φροντίδα νά 
φράξη διά ίπποσκεπάσματος αύτάς τάς χαραμά
δας τοΰ ξυλίνου οικήματος τοΰ σκύλου, έπιμελώς 
οΰτω καί αύτοΰ άποκλεισθέντος.

Ό πάππος άφήκε Sefchen τήν Κόκκινην έν 
τή οικία, έπιφορτίσας αύτήν νά καθαρίση έπι
μελώς τό μέγα άργυροϋν κύπελλον, έφ’ ού ήσαν
είκονισμένοι οί 3-χλάσσιοι 09οί μετά τών δελφί
νων αύτών, αύλοΰντες διά 3-αλασσίων κογχών, τή  
είπε δέ, ΰ^ερον νά τό τοποθέτηση έπί τής αύ
τής λιθίνης τραπέζης, άλλά, προσέθηκε περίφοον* 
τις, έπειτα νά πάη άμέσως νά κοιμηθή ’στήν 
καμεροΰλα της· Sefchen ή Κόκκινη έκαθάρισεν 
έπιμελέτατα τό Ποσειδώνιον Κύπελλον καί τό έ- 
θηκεν έπί τής λιθίνης τραπέζης παρά τάς φιά-
λας τοΰ 'Ρηνείου οίνου, κατόπιν δμως δεν έπήγε 
’στό κρεββάτι της, άλλ’ έκ περιεργείας ώθουμένη 
έκρύβη παρά τήν δρΰν, δπισθεν τών S-άμνων, όπό- 
θεν μόλις μέν ήδύνατο νάκούη, άλλ’ έβλεπε παν 
τό συμβαΐνον.

Οί ξένοι, τόν πάππον έχοντες έπί κεφαλής, έ- 
προχώρησαν σοβαροί άνά δύο κι' έκάθησαν έν ή
μικυκλίω περί τήν λιθίνην τράπεζαν, δπου αί ρη
τινώδεις λαμπάδες ήσαν άνημμέναι καί έρριπτον 
έπί τών έσκληρημένων καί σοβαρών προσώπων των 
αντανακλάσεις τρομακτικάς.

Έμεινον έπί πολύ έν σιωπή, $ μϊλλον ώς καθ’ 
έαυτούς όμιλοΰντες· ίσως άπ/ιγγελλον προσευχήν τι- 
να. 'Τς-ερον ό πάππος έπλήρωσε τό κύπελλον οί
νου μέχρι χειλέων, έκας-ος δέ τών παοακαθημέ- 
νων τό έκένου, έπλήρου έκ νέου καί τά έδιδεν 
υ7ερον εις τόν γείτονα του· μετά παν έκκενούμε- 
νον ποτόριαν έθλιβον άλλήλων τάς χειρ ας δακρυρ-

ροοΰντες.
Τέλος ό πάππΟς άπήγγειλε λόγον, τόν όποιον 

5μ.ως ή Sefchen μόλις ήδυνήθη νάκούση, χωρίς 
τίποτε έξ αύτοΰ νά έννοήση, δτις δμως, έφαίνετο 
πραγματευόμενος περί πραγμάτων πυλύ λυπηρών, ε
πειδή παχέα δάκρυα έρρεον έπί τών παρειών τοΰ 
γέροντος καί τών άλλων, οιτινεί γρχίσαν πικρώς 
νά κλαίωσιν. Φοβερόν 3-έαμα! οί άνθρωποι ούτοι έ
φαίνοντο τόσον έσκληρημένοι καί καταβεβλημένοι 
ύπό τοΰ χρόνου, ώς φαιαί μαρμάριναι όψεις έ
πί τών θυρωμάτων μητροπόλεως, καί δμως ιδού δ- 
τι δάκουα έκύλουν έκ τών λίθινων αύτών όφθαλ 
μ.ών μέ τά  άτενή των βλέμματα, καί έτέναζον 
αυτοί ώς παιδία.

Ή «ελήνη καλυπτομένη ύπό έλαφροΰ νέφους έν 
τώ άνας-έρω ούρανώ έχυνεν έπί τής σκηνή; ταύτης 
τοσαύτην μελαγχολίαν ως·ε ή νεαρά κατάσκοπος 
κατεπικράνθη. Τήν έκίνει δέ πρό πάντων είς συμ
πάθειαν γερόντων τ ι κλαΐον πλειότερον τών άλλων 
καί 3·οηνοΰν τόσω μεγαλοφώνως ώς-ε αύτή τκου- 
σεν εύκρινώς τινάς τών λόγων του: αΌ . Θεέ! ώ 
Θεέ! ή δυς·υχία διαρκεΐ άπό τόσου καιροΰ ώς·ε 
καμμία άνθρώπινος ψυχή δέν δύναται νά τήν ύ- 
ποφέρη.~Ω Θεέ, είσαι άδικος, ναί, είσαι άδικος. . .5) 
Οί σύντροφοί του μόλις μετά κόπου έφαίνοντο δυ 
νάμενοι νά τόν καθηου ·ί <7 ;σιν.

"Τς-ερον οί άπετελοΰντες τήν συνάθροισιν ήγέρ- 
θησαν καταλιπόντες τούς έρυθρούς των μανδύας-
έκας-ος δέ κρατών ύπό τον βραχίονα τήν μάχαι- 
ράν του μετέβησαν άνά δύο παρά τήν ρίζαν δέν
δρου δπου σκαπάνη ήτο έτοιμ.ος· διά ταύτης είς
αύτών άνέσκαψεν έν ολίγαις ς-ιγμαΐς τάφον βαθύν, 
τόν όποιον ό πάππος τής Sefchen έπλησίασε. 
Δέν είχεν ώς οί άλλοι άφαιρέσει τόν έρυθρόν μ.αν- 
δύαν του, κάτωθεν τοΰ όποιου έξήγαγε λευκόν
δέυ.α ς·ενόν καί μ,ακρύ, κεκαλυμμ-ένον διά σινδό- 
νος· -έσας δ’ αύτό έημ.ελώς έν τή άνοιχθείση
οπή τό έκάλυψεν έν σπουδή διά χώματος.

Ή πτωχή Sefchen δέν ήδυνήθη νά κρατηθή 
έν τή κρύπτη -της έπί τή 3 ia  τής μυς-ηριώδους 
ταύτης ένταφιάσεως αί τρίχ_ες τής κεφαλής της 
ώρθώθησαν, ύπό τοιαύτης δέ άγωνίας κατελήφθη τό 
πτωχόν παιδίον ώ<τε μετά πάσης σπουδής έτρεξε 
νά κλεισΟή έν τφ  μ.ικρώ της δωματίω· έκρύβη ύ
πό τά  σκεπάσμ-ατα καί άπεκοιμήθη.
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Τήν έπομένην πρωίαν ή Sefchen ένόμισεν δτι 
ιξήρχετο άπ’ ονείρου, άλλ’ άμα είδεν δπισθεν 
τοΰ γνω^οΰ της δένδρου προσφατως άνεσκαμμε-

νον τό έδαφος, ήναγκάσθη νά πεισθή δτι τά  πάν
τα  ησαν πραγματικά. Έπί πολύ, μεγάλην ειχεν 
άδημονίαν νά μάθη, τ ί  ήτο δυνατόν νά έν-.α- 
φιασθή έκεΐ, κανέν παιδίον; κανεν ζώον; 3·ησα>»- 
ρός τ ις ; δέν είπεν δμως εις ούδένα λόγον τινά πε
ρί τοΰ νυκτερινοΰ συμβάντος· τά  έτη παρήρχοντο 
ή δ’ άνάμνησις αύτοΰ δέν τή έμενε πλέον έπίσης 
ζωηρά.

Πέντε έτη βραδύτερον, δταν τοΰ πάππου της 
άποθανόντος ή μάγισσα τοΰ Γκόχ ήλθε ζητοδσα 
τήν νέαν κόρην ινα τήν όδηγήση είς Δυσσελδόρφ, 
έτόλμησε νάνοίξη τήν καρδίαν της πρός τήν 3·εί- 
αν. Αΰτη δμως δέν έφάνη ουτε τρομάξασα ουτε 
έκπλαγεΐσα έκ τής παραδόξου ταύτης ίς·ορίας· ά
π’ εναντίας μεγάλην έδειξε χαράν, εΐποΰσα δτί 
ουτε παιδίον ουτε γάτος ουτε θησαυρός έκρύβη 
έν τή γή, άλλ’ ή μάχαιρα, ήν ό δήμιος πάπ
πος της μετεχειρίσθη προς αποκοπήν τής κεφα
λής έκατόν πτωχών έγκληματιών. Διότι, προς- 
έθηκε, είναι έθος καί συνήθεια τών δημίων, νά 
μ.ή μεταχειρίζωνται πλέον μάχαιραν μέ τήν ό
ποιαν ήσκησαν έκατοντάκις το' έργον των, ούδε 
νά τήν φυλάιτουν πλέον τοιαύτη μάχαιρα δέν ό- 
μοιάζει πρός τάς λοιπάς, σύν τφ  χρόνω έλαβε 
μυθικήν τινα συνείδησιν, έχει δ’ άνάγκην τής έν 
τφ  τάφα> άναπαύσεως, ώς ό άνθρωπος.

Κατά τινα έπίσης λίαν διαδεδομένην γνώμην, αί 
τοιαΰται μάχαιραι ένεκα τών φόνων, οΰς έςετέλε- 
σαν, καταντούν νά γίνουν σκληρώταται καί διψοΰν 
αίμ.α· ενίοτε τά  μεσάνυκτα άκούονται εύκρινώς ά
πό τής σκευοθήκης δπου κρέμανται ταρασσόμενα». 
καί κροταλίζουσαι μ.ε μανίαν καί 3-όρυβον άλλαι 
πάλιν γίνονται πονηραί καί κακαί, άπαράλλακτα 
δπως ήμεΐς οί άνθρωποι, μαγεύουσι δε τόν δυς-υχή 
τόν κοατοΰντα αύτάς καί πληγώνει τούς καλλ,ι- 
τέρους φίλους του. Έτσι, κατά τούς λόγους τής 
Γκόχ, ένας άδελφός έσκότωσε τόν άδελφό του.

Ά λ ν  ή μάγισσα ώμολόγησε συγχρόνως, δτι ενα 
τέτοιο έκατος-άρικο μ-αχαΐρι μπορεί νά κάμη τά  
καλλίτερα μάγια· μ-όλις λοιπόν ένύκτωσε έσπευσε 
μετά σπουδής νά έκθάψη παρά τήν ρίζαν τοϋ 
δένδρου, τοΰ παρά τής S efch en  δειχθέντος αύ
τή τήν έκεΐ κεκρυμμένην μάχαιραν, τήν οποίαν 
διετήρησε μετ’ άλλων μαγικών έργαλείων έν ώρι- 
σμένφ δωματίφ.

Ημέραν τινά άπουσιαζούσης τής μαγίσσης έζή- 
τησα παρά τής Sefchen νά μοί δειςη τό ά- 
ξιοπερίεργον αύτό πρόΕγμα. Χωρίς πολλάς παρα
κλήσεις μετέβη αΰτη έν τώ άνω ρηθεντι δωμα- 
τίω καί παρευθύς σχεδόν έξήλθεν άπ’ αύτοΰ μ.έγα· 
κρατοΰσα ξίφος, δ π so ΐσχυρώ; επαλλε δια τής λε-



πτης της χειρός ένφ μετά γοητευτικού μειδιάματος 
καί απειλητικού μορφασμοί» έψαλλε:

ίΓ Θέλεις νά φιλήσης την λαμπηράν μάχαιραν 
— τοϋ καλοΰ Θεοΰ το δώρον ;.η

’Απήντησα δέ μετά τοΰ αύτοΰ τόνου: «4Δέν
θελω νά φιλήσω τήν λαμπηράν μάχαιραν, θέλω 
νά φΛησω Sefchen την Κόκκινη ν! η  μη δυνα- 
μένη δ’ έκ φόβου μη με πληγώσιρ έκ τοΰ μοι
ραίου χαλκοΰ νά λάβη θέσιν αμυντικήν, ήναγ- 
κάσθη νά μ' άφηκη νά σφίγξω μετά τόλμης 
τούς λεπτούς της πόδας καί νά φιλήσω τά  υ
περήφανα χείλη της. Ναι, καρά την μάχαιραν
την χρησιμεύουσαν προς καρατόμησιν έκατόν πτω
χών διαβόλων, παρά την ατιμίαν την παρακο-
λουΟοΰσαν πασαν συνάφειαν μετά της φυλίς ταυ- 
της, της ύπ' ονείδους πεφορτωμένης, έφίλησα την 
ώραίαν κόρην τοΰ δημίου.

Την έφίλησα δχι μόνον έκ τρυφερότητος, άλλά 
καί έκ περιφρονησεως προς την γηραιάν κοινωνίαν 
καί τάς σκοτεινάς της προλήψεις, κατά την ς·ιγ- 
μήν δ' έκείνην τναψαν έν έμοί αί πρώται φλόγες 
τών δυο παθών είς τά  όποια τοΰ λοιποΰ αφιέ
ρωσα την ζωήν μου: τοΰ έρωτος προς τάς ωραί
ας γυναίκας καί τοΰ έρωτος πρός την Γαλλικήν
έπανάς-ασιν, την νεωτέραν furia francese, ύπό 
της όποίας κ’ έγώ τχθην είς την μάχην μετά 
τών μισθοφόρων του μέσου αίώνος.

Δέν έπιθυμώ νά δώσω λεπτομερείας <-ενωτέρας 
περί τοΰ πρός την Ζοσέφαν έ'ρωτός μου. ’Επιθυμώ 
ομως νά ομολογήσω, οτι τό πάθος μου αύτό ητο 
μόνον ό πρόλογος της μεγάλης τραγωδίας, ην έ- 
μελλον νά παίξω κατά περίοδρν μάλλον προκεχω- 
ρημένην τοΰ βίου μου. ’Απαραλλάκτως ό 'Ρωμαί
ος γοητεύεται παρά της ΊΡοζαλίνδας πριν ί  ίδ(ΐ 
την ’ίουλιέτταν.

’Εν τώ έ'ρωτι ύπάρχει προσωρινόν καθαρτήριον, 
ενώ τις έκ τών προτέρων δέον νά συνηθείστι νά 
ψήνηται πριν η πέσει έν τη  άληθεϊ αίωνίφ κολάσει.

Κόλασις; μοί έπιτρέπεται περί τοΰ έρωτος τόσον 
κακώς νά δμιλώ; Α’ί, ές-ω! δύναμαι, άν θέλητε, 
καί πρός τον ουρανόν τόν έρωτα νά παραβάλλω. 
Δυς^υχώς δμως δέν είναι δυνατόν άχριβώς νά δια- 
κρίνωμεν, που ό έρως άρχεται όμοιάζων πρός τόν 
ουρανόν μάλλον η πρός την κόλασιν, ώς δέν γνω- 
ρίζομεν, άν οί άγγελοι, οΰς αύτοΰ άπαντώμεν, δέν 
«ίναι δαίμονες προσωπιδοφοροΰντες, η άν οί δαίμο
νες δέν είναι δυνατόν νά ?ινε κάποτε μεταμφι
εσμένοι άγγελοι.

’Εν Πάτραις Σεπτέμβριος 4884.

ΠΕΡ. Γ. ΡΑΤΤ0Π0ΤΑ02.

P aolo  G iacometti

Β  ΓΤΝ Η  Ε Ι Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν  Γ Α Μ Ο Χ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

[Συνέχεια· δρα φυλ. προηγ.]

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

Ή Κ.α ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ καί οί άνω.

ΒΑΑ. (** το“ μέσου, ερχόμενη άτΛ τ'ο περιβδ- 
λιον) "ω ! καλώς ώρίσατε, κύριε πλοίαρχε Ματθία,

ΜΑΤΘ. (άποτόμως) Δοΰλός σας! κάτι πολύ εύ- 
διάθετον σας βλέπω !

ΒΑΑ. Ναι, και τό χρεωστώ εις τον αγαπητόν 
μου Βαλεντίνον . . .  εύχαριστώ, ώραία νύμφη μου, ευ
χαριστώ όποΰ μοΰ έχάρισες εκείνον τόν μικρόν θη
σαυρόν.

ΜΑΤΘ. "Εκαμε καριμίαν εύφυΐα }
ΒΑΑ. Κ άτι περισσότερο ! απέδειξε θάρρος τό ό

ποιον θά έφαίνετο άδύνατον διά την ηλικίαν του... 
άλλά τό είδα [/.έ τά  ’ριμάτια μου* πρόκειται δι 
εν ράπισμα τό όποιον έδωκεν εις τον Ερρίκον.

ΜΑΤΘ. Τ ί; ράπισμα είς τόν ’Ερρίκον; . . . 
ι'ις τόν δεύτερον Κάρολόν μου;

ΣΟΦ. Πώς; . . .
ΒΑΑ. Ναί, άλλά ράπισμα τόσω καλά δομένον.

. . . φαντάσθητε ! . . .  ‘Ο ’Ερρίκος ειχε τ/ιν άπαι-
τηβι νά μη πλησιάστι ό Βαλεντίνος εϊς ενα σωρόν
πηλοΰ τόν όποιον είχεν ετοιμάσει δια να καμτι, 
ώς έλεγεν, άγαλματάκια, και μέ βάρβαρον τροπο 
τόν άπεμάκρυνεν άπ' έκεΐ μιά και δυο φοραις, ό
ταν ό Βαλεντίνος άναψε πειά καί φράπ τοΰ κατα
φέρει τό ράπισμα . . . άλλά μέ [λίαν έπιτηίειοτητα, 
μέ τόσην χάρι ! .  . .

ΜΑΤ. Και δέν τόν έ τιμωρήσατε ;
ΣΟΦ. ’Εγώ θά τόν τιμωρήσω.
ΒΑΛ. Καλέ τ ί  λέγετε; . . /Αν τονέβλέπετε, θά 

έγελατε καί σείς, καθώς έγέλασα έγώ. tfBoite* -tbv 
κύριον Ματθίαν διευθυνόμενον iifb; “Λ περιβέλιον) 
Ποΰ β γα ίνετε , πλοίαρ/ε;

ΜΑΤΘ. Πηγαίνω εις το περιβόλι μιά στιγμή.
ΒΑΛ. Νά σας ’πώ, μη λάβετε, παρακαλώ, τό 

θάρ,όο; νά . . .
ΜΑΤΘ. "Ω! μη τό πιτευσετε. . .πηγαίνω έτσι 

νά γελάσω κ’ έγώ ’λ ιγάκ ι. . . εχω όιαθεσι. . . 
(καθ’ ία uxbv έναχωρών)' ('Αγαπητέ μου Βαλεντινά- 
κη, θά  σοΰ δώσω ’ς τό σβέρκο δσαις σοΰ λεί-

πουν) (εξέρχεται τρίχων.) . , .
ΒΑΛ. Δεν τθελα . . . άλλα τωρα *ιναι 4 α -

μεδαΐος 'ς τό περιβόλι. . .
ΣΟΦ. Μη νομίσητε δτι θ ’ άφήκω Ατιμωρητον

την πραξιν ταύτην τοΰ Βαλαντίνου.
ΒΑΛ. Σας λέγω δτι δέν θ ά  τόν τιμωρήσετε

διόλου. ,,
ΣΟΦ. Κυρία, είμαι μήτηρ, καί εις έμέ ανή

κει ή άνατροφη του, διότι έγώ οφείλω μίαν ημέ
ραν νά δώσω λόγον.

ΒΑΛ. ’Ανατροφήν; .  . . θυμόνετε διότι σας έγγι- 
ξε τόν Έρρΐκόν σας, τόν άγαπητόν σας ’Ερρίκον, 
ό όποιος δέν άγαπα τόν αδελφόν του.

ΣΟΦ. Ό ταν είς μίαν οικογένειαν ύπάρχωσι προ
τιμήσεις, γεννάται φυσικώς τό μίσος μεταξύ αδελ-

ί κ3ν· . ιΒΑΛ. Πρέπει λοιπόν να τους χωρισωμεν, και 
έπειδή παρουσιάζεται ή εύκαιρία μιας δέσεως είς 
ττ,ν ς·ρ*τιωτικήν Σχολήν, άς σπεύσωμεν ^ά έτοι- 
μάσωμεν τά  χρειώδη τοΰ ’Ερρίκου, και ας ύπάγη.

ΣΟΦ. 'Οχι, απολύτως δχι- ό πατήρ του είχεν 
εναντίαν γνώμην έπεθύμει και παρεκαλεσεν^ ΐνα ό 
Ερρίκος γείνη καλλιτέχνης· διά της διαθήκης του
τ φ  άφηκε τήν γλυφίδα του1 οφείλω νά τό ενθυ
JJLOSfJLOCt.

ΒΑΛ. Αύταί ησαν τρέλλαι γλύπτου.

ΣΚΗΝΗ Η'.
Ό  κ. ΑΜΕΔΑ10Σ καί οί άνω’

ΑΜΕΔ. (έχ τοϋ περιβολιού) Σοφία, έρχομαι νά
οοί παραπονεθώ· · δέν θέλω ούδείς νά λαδή το δι
καίωμα νά ύπαγορεύη νόμους είς τό σπίτι μου.

ΣΟΦ. "ίσως είδες τόν κύριον Ματθίαν ;
ΑΜΕΔ. Ναί· κατέβη είς τό περιβόλι άλλά μέ 

τόσην αυθάδειαν ωςε  άμέσως μέ κατέλαβε^ θυ
μός· είχε τήν άπαίτησιν δτι έγώ ώφειλον να τ ι
μωρήσω το'ν Βαλεντΐνόν μου διά μιαν μηδαμινό- 
τητα, δι’ ενα άς-είσμόν, καί έπειδή άπεποιήθην 
άνεχώρησε ψυθυρίζων δέν ήξεύρω *’ έγώ τί.

ΣΟΦ. (Οίμοι)
ΣΟΦ. "Αφετέτον νά λέγη, είναι τό ίδίο>μα του, 

*λλά πρέπει νά τόν συγχωρά κάνεις ίσον είναι
δυνατόν.

ΑΜΕΔ. *Ας συμβουλεύω και τιμωρώ τα  έγγό- 
νια του δπως θέλει, αν ή σύζυγός μου τό έπιτρέ- 

: πει Αλλά διά τόν Βαλεντίνον άς μή φροντίζη
καθόλου. Σοφία, ήξεύρεις άν σέ άγαπώ, άγαπώ 
τά  τέκνα σου, άλλ’ ούδείς δύναται ν’ άπαιτηση 
νά τ ’ άγαπώ περισσότερον τοΰ ίδικοΰ μου, οϋόεις 
δύναται νά κατατρέψη τήν ίσχύν τής Λ φύσεως

άς μ* άφήσουν λοιπόν ησυχον* απέκαμΟν πλέον έκ 
της διηνεκούς ταύτης διαπάλης, καί έχω^ ανάγ
κην ησυχίας διά τάς υποθέσεις μου· άνά πασαν 
ς-ιγμήν άνανεοΰνται αυταί αί δυσαρέσκειαι.

ΒΑΛ. Καί διά τοΰτο επαναλαμβάνω νά γείνη 
μια φορα ή άπόφασις νά ς-είλωμεν τόν Ερρίκον 
εις τήν Σχολήν.

ΣΟΦ. Δέν δύναμαι νά τό επιτρέψω.
ΑΜΕΔ. Διότι καί σύ δέν βλέπεις είμη έκεΐνον, 

δέν άγαπας η έκεΐνον.
ΣΟΦ. ’Ε γώ ;. . .
ΑΜΕΔ. ’Αλλά δέν είναί τ ι άξιοθαύματον. Ο Ερ

ρίκος είναι ή ζώσα είκών τοΰ Καρόλου δς-ις 
ητο ώραιότερος, άγαθώτερος έμοΰ, καί έπομένως 
πλέον αγαπητός. Ναί· ζηλοτυπώ τήν μνήμην του, 
ζηλοτυπώ διά την ς-οργήν τήν όποίαν φέρεις πρός 
τόν ’Ερρίκον, καί έχω δίκαιον, άφοΰ τόσον άμε- 
λώς φέρεσαι πρός τόν Βαλεντίνον. . .

ΣΟΦ. ’Αλλά δέν είναι άληθές.
ΒΑΑ. Είναι άληθές-ατον είπατε δτι 3-έλετε 

νά τάν τιμωρήσετε, καί τοΰτο είναι άπόδειξις £-
τ ι δέν τόν άγαπάτε.

ΣΟΦ. Τοΰτο μάλις-α άποδεικνύει δτι τόν α
γαπώ καλλίτερον άπό σας.

ΑΜΕΔ. (itpbi τήν Σοφίαν) Πρόσεξον μη έγγιστις 
ουτε τρίχα τοΰ Βαλεντίνου. ^

ΒΑΛ. Ώ , αύτή δέν προσέχει είς τάς^ διατα- 
γάς σου, έχει άνεζήγητον άπος-ροφήν δι* εκείνο 
τό καϋμένο τό παιδί. ,

ΑΜΕΔ. ’Απος-ροφήν; · ·
ΣΟΦ. (άπολέσασα πλέον τήν ύπομονην) Ά λλα  θεέ

μου ! έως δτου είσθε είς αύτό τά ’σπίτι, δέν θά
έχωμεν ησυχίαν !

ΒΑΛ. (όργισΟεΐσα) Πώς; σάς ένοχλώ ; είς αύ
τό έφθάσαμε ; (προς tbv Άμεδούον) *·Χ’· συ *? ινειζ 
νά προσβάλλωσι την μητέρα σου ; .  . .

ΑΜΕΔ. Σοφία, άν άλλος τις έλεγε προς τήν 
μητέρα μου λόγον αύθάόη, άλλοιμονον .

ΒΑΛ. Δηλαδή ή κυρία θ ά  μ’ εβγαζε έξω α
πό τό ’σπίτι, δπου τήν έδεχθηκαμε ; οπου μό
νη έγώ δ ια τά ττω ;

ΣΟΦ. Δέν ένόησα. . . συγχωρήσατέ μ ε . . .
ΑΜΕΔ. Πηγαίνετε μέσα, μητέρα μου, σας παρα

καλώ! _ ,
ΒΑΛ. Ναί, ναί, εί'·αι καλήτερον. . .  είμαι φ;»- 

νιμη έγώ. (-προδϊσα όπως έξίλθ»), επανερχεται) ®Υω·’
Μ  -Λ · « * . ;  ■ ■ · ίγ Δ ; ■■ · · <*f* ί μ "  

ι . , „  ~  « Η - .  7 ’
πηγαίνω, άλλά. . . (άπερχομένη λέγει μετά «υμουί 
λά , θ ά  ξεθυμάνω μέ την Α μαλίαν καί τον Ερ
ρίκον [ϊξερχ*ται], · ‘ -



ΑΜΕΔ. Σοφία, πρώτην φοράν σέ βλέπω νά προ- 
χωρ?,ς τόσον καί σε βεβαίω δτι εκ.—λτα J»v συνάμα 
καί οργήν, άλλά πολλήν οργήν, μοί προξενείς.

ΣΟΦ. Συγχώρησόν με, Άμεδαΐε, άλλ* οφεί
λεις νά όμολογήσ/ις δτι ή μητηρ σου δέ/ είναι πάν
τοτε δίκαια.

ΑΜΕΛ. Ούδείς δύναται νά λάβη το δικαίωμα
τοΰ νά κρίνη την μητέρα μου. . . ούδείς. ’Εάν 
έχ·̂  ελαττώματα, πρέπει νά τΫί τά  συγχωρώσι
καί οί άλλοι ώς τά  συγχωρώ έγώ.

ΣΟΦ. ’Αλλ’ ένίοτε ή υπομονή μας εγκαταλεί
πει, καί τοϋτο καλώς πρέπει νά γνωρίζης σύ, 07'.ς 
ίίσα ι δρμητικοΰ χαρακτήοος. . .

ΑΜΕΑ. Τότε λοιπόν άς λάβωμεν μίαν άπόφα- 
σιν, λαβε μαζΰ σου τήν Αμαλίαν καί τόν ’Ei- 
(Κκον καί πήγαινε νά κατοίκησης άλλου· έγώ δέν 
δύναμαι νά χωρισθώ άπό την μητέρα μου.

ΣΟΦ. Νά σέ εγκαταλείπω. . . (μετλ μεγάχη; γορ
γής] νά έγκαταλείψω τόν Βαλεντίνον ! . . . άλλά 
λεν σάς άγαπώ καί τούς δύο περισσότερον της
ζωής μου! .  . . λέγεις δτι προτιμώ την Αμαλίαν 
καί τόν ’Ερρίκον ; .  . . δχι, πλην καί αύτοί είναι 
α?μά μου. . . δ  αύτός κόλπος τούς έθρεψε, καί ό πα 
τηρ των μέ βλέπει έκεΐθεν έπάνω ! Καί δμως, πο
λύ συχνά μη θελουσα νά ταράξω την ειρήνην 
σου καί φοβουμένη μη άπολέσω την άγάπην 
σου, ήτις είναι ή ζωή μου, ύπήρξα άδικο; πρός 
αυτους, [εξακολουθεί χ*μηλγ5 τη φωνή χαί μετά βαθέ- 
σς άλγους] δέν έφύλαξα πάντοτε ζηλοτύπως την πε 
ριουσίαν των , . . .κα ί μέγαν διά τοϋτο αισθάνομαι 
ίλεγχον!

ΑΜΕΔ. Ά ν  μοί έδωκας χρήματα ληφθέντα έκ 
της επικαρπίας, καί τών οποίων είσαι κυρία, πάν
τοτε ένόησα δτι συνήψα ίεράν οφειλήν την δποί- 
atv θ ά  πληρώσω· άλλως τε ή φιλοτιμία μου μοί 
τό επιβάλλει. Μήπως δέν σοί έπαφήκα άπόδειξιν 
χα  ̂ ^λ°υί  τους τύπους ; [μετά βραχεί αν σιωπήν καί 
μετά πολλής στοργής] Μάλις-α, άς λησμον/σωμεν την 
προ μικροΰ λαβοϋσαν χώραν δυσαρέσκειαν, καί ά- 
κου*όν με, καλη μου καί άγαπητή Σοφία. Σήμερον 
έχω ανάγκην χιλίων λιρών...λήγει μία Συναλλαγματι
κή μου καί...

ΣΟΦ. Θεέ μου !
ΑΜΕΔ. Θ άπετεινόμην πρός τόν ’Ιγνάτιον. , . άλ

λ ήςευρεις καλώς οτι μοί έδάνεισε σπουδαΐον πο- 
«όν, δια τοϋ όποιου ήδυνήθην νά λάβω μετο- 
χάς έπί τής νέας εμπορικής έταιρίας της ιδρυ- 
θεισης έν Μασσαλι^ε, καί είναι έπιχείρησις ασφα
λής . . . καί επειτα διά ποσόν . τόσω μικρόν. . .

ΣΟΦ. "Ό, Άμεδαΐε! άν είχον προίκα, ούδέ 
προς τιγμην θ ά  έδίς-αζον, άλλ’ δ,-π κατέχω είναι

κτήμα τών τέκνων μου.
ΑΜΕΔ. Το κεφάλαιον, ναί, άλλ’ οί τόκοι μέ

χρι T o jb i  εινε ί6ικοί σου, καί έννοώ νά άπο- 
δωσω οσον ταχιον . . . θ α  J προσθέσωμεν είς την ά-
ποδειςιν και τάς χιλίας ταύτας λίρας. "Ελα λοιπόν, 
άγαπητη μου, άς άγαπησωμεν πειά. . .νά, έγώ 
δ;.ν είμαι ^θυμωμένος, [έναγκαλιζόμενος αύτήν]

ΣΟΦ. ΤίΙ Άμεδαΐε [|ν δια·/υσει]. πόσον σέ ά
γαπώ !

ΑΜΕΔ. Καί μήπως έγώ δέν σέ λατρεύω ; .  .
ω ! τήν πτωχή μου τη Σοφίτσα ! υποφέρεις, τό κα
ταλαμβάνω- πλην τ ί νά γείνγι ; εχε ύπομονήν 1

ΣΟΦ. Έχω, καί πολλήν ! . . .

ΣΚΗΝΗ Θ’.
ΒΑΡΒΑΡΑ καί οί άνω.

ΒΑΡΒ. [ερχόμενη δεξιέθεν καί ίδοΰσα αυτούς ίν- 
αγκαλιζομίνους] Είρηνην έχουν αύτοί, πόλεμο τά παι
διά ! Κύριε, σας περιμένει είς τό γραφεΐίν σας δ 
κύριος Τωβίας.

ΑΜΕΔ. [ΐιγά προς τήν Σοφίαν] Είναι εκείνος μέ
τήν συναλλαγματικήν θέλεις νά χάσω τήν ύπό. 
ληψίν μου δι’ έλάχις-ον ποσόν ; . . .  [0ωπεύων αύτήν]

ΣΟΦ. [στενάζουσαί Πηγαίνωμεν ! .  . . [ ε ί«ρχεια ι 
δεξι£]

ΒΑΡΒ. Στεναγμοί άπό τώνα μέρος, τρυφερότη
τες καί ν ά ζ ια  άπό τ ’ άλλο, ένας άγριομούτσου- 
νος τοκογλύρος είς τΑ γραφείο. . .Ά οι, άοι ! θά  
ές-οιχημάτιζα δτι. . .

ΣΚΗΝΗ Γ.
ΡΑΦΑΗΛ καί -ή άνω.

ΡΑΦ.(εκ τοϋ μέσου μετά προφνλάξεως) Βαρβαρούλα!.,
ΒΑΡΒ. (έκπληκτος) 2εΐς έδώ, κύριε Ραφαήλ ! ά ! 

αύτή δέν είναι ώρα καλη.
ΡΑΦ. Μέ συγχωρεΐς, Βαρβαρούλα μου, δέν ήδυ

νήθην νά κρατήσω περισσότερον τήν επιθυμίαν τοϋ 
νά ϊδω την Αμαλίαν μου.

ΒΑΡΒ. Όσω διά σήμερον σας βεβαιώνω δτι δέν 
θά τήν ίδήτε- είναι δλοι ’ς τό ’σπίτι- ’μπορεί νά μας 
γεννηΟή καμμιά συμφορά— κοπιάστε ’ς τό καλό 
καί ’πέτε πώς τήν είδατε.

ΡΑΦ. Μίαν λέξιν, μίαν μόνην λέξιν.
ΒΑΡΒ. Ό χι, κύριε- άρκετά έκαμα δι’ αγάπην τής 

καλής μου άλλά δυστυχισμένης *υρατ*ούλας —  τέ
λος πάντων κοπιάστε ’ς τό καλό, ειδεμή φεύγετε 
μέ τό στανεχό.

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.
ΑΜΑΛΙΑ καί οί άνω,

AM. (ϊχ τοϋ δωματίου της) Ραφαήλ !

ΡΑΦ. Α μαλία ! .  . .
ΒΑΡΒ. νΩ, συφορά'ποϋ μ ’ έπλάκωσε ! .  .
AM. "ΐΐκουσα τήν φωνήν σας καί έ'τρεξα νά 

σάς είπω. , .
ΒΑΡΒ. (εύρίσκεται έν μέσω αύτών) Αλλα δεν μοϋ 

λέτε μιά στιγμή, τί μέρος μοϋ ’όώσατε να παιςω 
τώρα ;.  . ’γλίγωρα, σταθήτε μακρηά’ ώ, θεέ μου ! 
άμή άν έλθη κάνεις;. . (παρατηρεί έδώ κ’ έκεΐ)·

AM. Ραφαήλ. . άν άληθώς μέ άγαπάτε, παρρη- 
σιασθήτε λοιπόν πρός τήν μητέρα μου.

ΒΑΡΒ. Ναί, βγάλτε κ’ έμέ άπό τήν μ π ε  ρ λ ί ν α .  
AM. Δεν άντέχω πλέον, λυποϋμαι να τήν άπα- 

τώ περισσότερον.
ΡΑΦ. Μοί λείπει τό θάρρος- είμαι πτωχός ορφα

νός τόν όποιον έξ εύσπλαγχνίας ελαβεν ό ζωγράφος 
Δανιήλ, σείς έχετε πλουσίαν προίκα· θά πιστευσω- 
σιν δτι έκ συμφέροντος όρμώμενος θά έζήτουν την 
/εΐρά σας.

AM. Καί διατί ; .  . ή ευφυΐα σας λαμπρόν δύ- 
ναται νά σάς άνοιξη στάδιον.

ΡΑΦ. Το' όποιον θά ώφειλον πρός τόν Δανιήλ, 
καί πριν η ομιλήσω πρός τήν μητέρα σας οφείλω 
νά έμπιστευθώ πρός τόν διδάσκαλόν μσυ· τοιοϋτος 
είναι ό . σεβασμός τόν όποιον μοί έμπνέει δ γέρων 
εκείνος, άγγελος τόν νοϋν καί την καρδίαν, τοσαύτη 
είναι ή στοργή, ή ευγνωμοσύνη την δποίαν προς αυ
τόν τρέφω, ώστε ουτε βήμα άνευ τής συμβουλής 
του δύναμαι νά προχωρήσω.

ΒΑΡΒ. Λοιπόν συμβουλευθήτέ τον.
AM. Διατί δέν τό πράττετε;. . Αί ! .  . τό ήξευ- 

ρω ! ό Δανιήλ έχει ώραίαν θυγατέρα μετά της δποί- 
ας συνανετράφητε, την ζωγράφον Μαρίαν. . και ί
σως έλπίζετε, ίσως την άγαπάτε. .

ΡΑΦ. Τί λέγετε ;
ΒΑΡΒ.Έτσι δά ! καί ’λίγη ζήλεια τώ ρα!
ΡΑΦ. ’Αλλά πιστεύετε δτι θά έτόλμων νά ύ- 

ψώσω τά  βλέμματά μου μέχρι τής θυγατρός τοϋ 
ευεργέτου μου · . . μή μέ πιστεύσητε ποτέ τοσον ά- 
γνώμονα πρός αύτόν, ούτε τόσω ψεύτην πρός ΰμάς.

ΒΑΡΒ. Τότε λοιπόν νά τελειώνωμε μιά φορά,. . . 
ώ ! ώ ! κάποιος έρχεται, άκούω κτύπους, ’γλίγωρα, 
φύγετε ! .  .

ΡΑΦ. Χαίρετε, Αμαλία· δσον τά γρηγορώτερον. .
(βέλων νά λάβη αύτήν έκ της χειράς)·

ΒΑΡΒ. Αί ώρα καλή, έτσι, ’ς τήν παρουσία μου. . 
(τον ώΟεΐ) Πηγαίνετε ’ς τήν εύχή τοΰ Κυρίου !
(ό Ραφαήλ άπέρχεται) Καί άν τόν ίδ* κανείς τώρα !
ϊλέπετε τ ί παθαίνω έξ αιτίας σ α ς ; .  .

ΣΚΗΝΗ IB'.
ΕΡΡΙΚΟΣ καί αί άνω.

ΚΡ. ( ix  τοτί μέσου, ίτΛ  τί» περι66λι·ν,

ήθειαν, υπερασπίσου με, άδελφή μου.
AM Τί σοΰ συνέβη, Ερρίκε ;
ΒΑΡΒ. Τί συνέβη ; ’πέτε μας.
ΕΡ. Άφοΰ μέ ύπομονήν έδεχθην ί') ράπισμά ά- 

πά τόν Βαλεντίνον, ύπήγα υποκάτω άπο την κλη
ματαριά καί έσχημάτιζα h  άγαλματάκι άπο πη
λόν ολίγον μακρύτερα άπό 'τιεΐ έπαιζεν δ άόελφος 
μου· έξαφνα, δέν ήξεύρω πώς, έσκόνταψεν, έπεσε 
κ’ έκτύπησε τό κεφάλι του. ‘Ο Κυριακής, ό όποιος 
δταν άκουσε τάς φωνάς τοϋ Βαλεντίνου ετρε'εν έ
κεΐ, ύπήγεν εύθύς νά κράξη τήν μάμμην. . . και 
λέγουν δτι έγώ πρός έκδίκησιν τον έρριψα κατά. 
γής ! .  . . Καί τώρα η κακή γρηά είναι θυμωμέ
νη έναντίον μου- τής έξέφυγα άλλά θα  μέ φθάση. 

ΑΜΑΛ. Πτωχέ μου Ερρίκε !
ΒΑΡΒ. Πάντα μ* αύτόν τάχουν.
ΕΡ. Καί πιτεύουν δτι άφοΰ συνεπλήρωσα τδ  

δέκατον τρίτον έτος τής ήλικίας μου, είμαι πάντο
τε παιδί νά μέ δέρνη ό διδάσκαλος; δεν είμαι π α ι
δί, δέν θέλω ναμαι παιδί !

ΑΜΕΔ. Έχεις δίκαιον.
ΒΑΡΒ. ΕίσΘε δλος δ μακαρίτης δ πατέρας σας. 
ΕΡ. [ενθους) Έ γ ώ ; . . .  δ πατέρας μου ητο μέ- 

γας καλλιτέχνης καί θ ά  μ’ εμποδίσουν νά τόν 
μιμηθώ; Τό ’ξεύρω, άπεφάσισαν νά μέ κλείσουν 
είς μίαν ς-ρατιωτικήν σχολήν! τοϋτο θ ά  ήτα ευ
τύχημα διά πολλούς άλλους νέους ! . . . Βέβαια! 
είναι τιμή τό νά δύναταί τις να ύπηρετή την 
πατρίδα του* μοί τά είπον οί διδάσκαλοι μου, 
τό έννοώ μόνος μου, άλλ’ έγώ . . . ακούσε; άδελφη 
μου, δταν πηγαίνω είς τό σχολεΐον, περνώ άπο την 
μεγάλην πλατείαν δποο είναι ύψωμένον έκεΐνο τά 
άγαλμα, έργον τοϋ πατέρα. . . κ»ί το κυτταζω, 
τό κυττάζω, καί δέν δύναμαι νά εξηγήσω δ,τι 
αισθάνομαι!

ΑΜΑΛ. Είναι, άδελφέ μου, ή μεγαλοφυΐα ητις 
σοί δμιλεΐ. . .

ΕΡ. Καί έχω μεγαλοφυΐαν έγώ ; . . .
[ακούεται έσωθεν κραυγάζουσα ή Βαλίντίνη] ω ! ακο> 
την γρηά ! .  . .

ΒΑΡΒ. Μή φοβήσθε.
ΕΡ. Νά φοβηθώ δέν φοβοΰμαι πλέον τέ

λος πάντων έγώ γελώ μ* αύτά· ’ξεύρετε τ ί κερ
δίζει μ’ αύτά 'ποΰ κάμνει ή γρηά ; .  . . Δέν άγα
πώ τόν Βαλεντίνον ουτε τό έκατος-όν άφ’ δ,τι ά
γαπώ τήν ’Αμαλίτσα μου! [τήν Ιναγχαλιζεται]

ΒΑΡΒ. Κ’ ετσι πρέπει ναναι.
ΣΚΗΝΗ ΙΓ1,

Ή  κυρία ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ καί οί άνω.
ΒΑΛ. [ Ισωθεν ] Ποΰ έτρύπωσεν έκεΐνος ·  μάγ

κας ;



ΕΡ. ’Εγώ μ ά γ κ α ς .
ΒΑΛ. [έξελθοϋσα λίαν ώργισμένη) 'Ά , έδώ βι- 

τ* ί ; .  .  .

ΕΡ. Ναί, Κυρία, άλλ* ό Κυριάκος είναι ψεύ 
y v i ,  έγώ είμαι άθώο;. (εύσταθώς

ΑΜΑΛ. Καί δ άδελφό; μου δέν εμκθε νά ψεύδεται, 
ΒΑΛ. Σ ιω πή. 'Ώ , τον πτωχόν μου Βαλεντίνον, 

το άγγελάκι μ.ου! 3 ά  έκτύπησε ’ς το άπαλό τον
. . . ’γλήγωρα ενα, δυο, τρεις, τοΰ; καλητέρου; χει-
ρούργου;. . . έπήγεν ό Κυριάκης, άλλά. . . (πρός τήν 
Β α ρ β ά ρ α ν )  πήγαινε, πήγαινε καί σύ !

ΒΑΡΒ. Αί, πηγαίνω κ’ έγώ ! (Καί γ το υς-ερο 
δέν $αναΐ τίποτε !). (εξέρχεται διά. της μέσης θύρας.)

ΒΑΛ. ( πρ!,ς τόν ’Γρρΐχον) Καί μένει; αδιάφορο; ; 
δέν κλα ίει;; .  . . άλλά τώρα εχει; μ' έμέ νά κά* 
μη;· ς τη σχολή, άμεσω; ς τη  σχολή. . ,

ΣΚΗΝΗ ΙΛ.*
ΣΟΦΙΑ καί οί άνω.

ΣΟΦ. ( έντρομος’ αριστερόθεν) Τί συνέβη J πράς τί 
«ύταί αί κραυγαί;

ΒΑΛ. ’Σ την ωρα φθάνει ή κυρία όπου τθε-
λε νά μέ διώςη άπό τά 'σπίτι· μάθετε τώρα, 
κυρά μου, τοΰ; ήρωϊσμοΰ; τοΰ ’Ερρίκου σα;. 

ΣΟΦ. Τί έκαμε ·
ΕΡ. Τίποτε.
ΒΑΛ. "Ερριψε .κατά γ?,; τάν Βαλεντίνον.
ΣΟΦ. Τ ί!
ΕΡ. Δέν είναι αλήθεια, μητέρα μου,
ΒΑΛ. Λοιπόν λέγω ψεύματα ;
ΣΟΦ. Καί επαθε ;
ΒΑΛ. Οΰ ! πολύ ! .  . . έπληγώθη τ ’ άγγελάκ» 

μου. . . κομμάτια έγεινε,. . νά, τώρα, προσμένομε
τού; ιατρού;, καί ποιος ’ξεύοει ! .  . .

ΣΟΦ. Γρήγορα λριπόν 1 Θεέ μου ! άς τρέξωμεν!

ΣΚΗΝΗ ΙΕ’.
ΑΜΕΔΑΪΟΣ καί οί άνω.

ΑΜΕΛ. (εισέρχεται διά της μέσης θύρας)Δεν είναι 
τίποτε, μη φοβησθε.

ΒΑΛ. Καί είναι δυνατόν ; .  . ,
ΑΜΕΔ. ’Επές-ρεψεν εί; τό περιβόλι καί πετα 

’σάν κατσικάκι.
ΒΑΛ. Α ί ! μά τότε πρέπει νά ςχίλωμεν £ν ά- 

φιέρωμ.α ’ς τήν εκκλησία j
ΣΟΦ, Μ2ςέτρομάξατε τόσω^'ος τήν Βαλεντίνην) 
ΒΑΛ. Όπω;δήποτε έκινδύνευσε ! καί πρέπει νά- 

·τψΛ>ρηθη ό ’Ερρίκο;.
ΣΟΦ: ’Εάν πταίη.

----------- - ..       η .. ■ —

ΕΡ. Δέν πταίω. δχι, μητέρα μου, δέν πταίω ϊ

ΣΚΗΝΗ ΙΣΤ.
Ό κύριο; ΜΑΤΘΙΑΣ καί οί ίνω .

ΜΑΤΘ. 'Ερχομαι νά σας χαιρετίσω, διότι μετ’ 
ολίγον αναχωρώ.

ΕΡ. ’Αγαπητέ μου π άπ π ε! ύπερασπισθίτέ με, 
θέλουν νά μέ τιμωρήσουν. . . μοΰ λέγουν δτι έ
σπρωξα τάν Βαλεντίνον καί έπεσε κατά γης, άλ
λά δέν είναι άλήθεια. . .τό ορκίζομαι ’ς τάν πα
τέρα μου!

ΜΑΤΘ. Τάν πατέρα σου; καί ποΤος δέν S i -  
λει νά σέ πις·εύση ; . . . 'Ομω; καί άλήθεια άν 
ηταν, (πρίς τήν Βαλεντίνην) "λίγο το κακό" προ ολί
γου έγελατε διά τά ράπισμα, τώρα γελώ ί- 
γώ διά τήν σπρωξιά. Σεΐ;, μάμμη, έφιλήσα 
τε τά ’γγόνι σα;, έγώ πάππο; φιλώ τό ’δικό μου* 
(φιλεϊ τΐϊν ’Ερρίκον) κ’ ?τσι τού; δίδομεν άνατροφή* 
άξιοθαύμα7ον!

ΒΑΛ. ’Αλλ" ώς τόσον μάθετε δτι ό ’Ερρίκο; 
2·χ ’πάγη ’ς τή ς-ρατιωτική σχολή.

ΜΑΤΘ. Ό ’Ερρίκος ! .  . .
ΕΡ. Πάππε μον! δχι! έγώ 3-έλω νά γείνω γλύπτης.
ΜΑΤΘ. Ναί, ναί, παιδί μου· 3ά  γείνης δ,τι 

θέλει;. Αυποΰμαι δτι πρέπει νά αναχωρήσω, καί 
δέν ’μπορώ νά κάμω διαφορετικά· ό άνεμο; εΐνε 
ούριος. . . άλλ’ δμιλώ πρό; σα;, Σοφία- φυλαχθτ,- 
τε καλά μή άποφασίσετε τίποτε ώ; πρά; τό μέλ
λον τοΰ Ερρίκου καί τη ; Αμαλίας, άν δέν επι
τρέψω, άλλα*,. . .

ΒΑΛ. Ή Σοφία Βά συμμορφωθή μέ τάς συμ-
βουλάς μας . . .

ΜΑΤΘ. Τί ; μέ τά ; συμβουλά; σ α ;; . , . ά! 
άν δέν Υμην αναγκασμένο; ν’ άναχωρήσω.

ΣΟΦ. Θά εκπληρώσω τά καθήκον μου.
ΒΑΛ. ’Εγώ 5ά  σα; δείξω ποιον είναι τό awe

θηκόν σας.
ΜΑΤΘ. Σεΐ; . .( ‘Η ’Αμαλία καί ό ’Ερρίκος «ε- 

ρικυκλοΰσι τον Ματθίαν, οστις ετι μάλλον · έξάπτεται.)
ΒΑΛ. Καί εί; τόν κύριον πλοίαρχον εύχόμεθα

κατευόδιον.
ΜΑΤΘ. Κατευόδιον ! .  . . κατευόδιον, αί! (|ν πλή-

ρειοργ^, λαβών άπδφα.ίν „ν*> Κ *λά > δέν ά™Χω?* 
πλέον.

ΒΑΛ. Πώς;
ΣΟΦ. [χαίρουσα) Αλη^ώ; !
ΑΜΑΛ. Ά ,  πάππε !
$Β. Ευγε, πάππε |

(ακολουθεί) Γ. Κ. ΣΦΗΚΑΣ


