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(συνέχει*· ΐδε προηγ. φυλλ.)

ΕΙς τό αύτό σχολεΐον είς ό και δ Μι
χαήλ ’Ά γ γ ε λ ο ς , έφοίτα και ετερος παϊς 
Γρανάκης τό όνομα, δστις λαθραίως τώ έ- 
δάνειζε προτυπώματα είς άπεικόνισμα* και 
ήμέραν τινά προέτρεψεν αύτόν νά έξέλθη 
μετ’ αύτοΰ και έπισκεφθή τόν διδάσκαλόν 
του Γκιρλανδάΐον (Chirlandaio) δστις λίαν 
φιλοφρόνως τόν ύπεδέχθη έρωτήσας αύτόν 
εάν είχε τι νά τω δείξη. ‘Ο μικρός Μιχα
ήλ εύλαβής και αγέρωχος τήν φύσιν, ή- 
ρυθρίασε και μή δίδων άπάντησιν έκλινε τήν 
κεφαλήν· άλλά μετά ταΰτα υπό τοΰ διδα
σκάλου ένθαρρυνθεΐς έξήγαγεν άνάγλυφον δ
περ λίαν έπιπόνως καί ύπομονητικώς εί
χε χρωματίσει. *Ητο έργον τοϋ Μαρθενί- 
ου Shoen ΌλλανδοΟ, καί παριστανε τόν 
τοΰ ‘Αγίου Αντωνίου πειρασμόν.

Τό άντικειμενον καλώς ήδύνατο νά κα- 
ταθέλζη τήν ένθερμον τοϋ παιδός φαντασίαν, 
’Απεικόνιζε πληθύν φριχτών διαβόλων διά 
ροπάλων έρεθιζόντων τόν άγιον άσκητήν. 
Ού μόνον ό Μιχαήλ κατέστησε πολυτιμοτέ- 
ραν τήν εΙκόνα διά τής τών σκιών άντι-

θέσεως καί τής τών χρωμάτων λάμψεως, 
άλλά άνέλαβε τήν τοϋ ιχνογραφήματος δια 
σκευήν κατά τό δοκουν, δίδων παράδοξον 
σχήμα εις τινα πρόσωπα, και άπεικάζων τούς 
στυγερούς έκείνους δαίμονας κεχηνότας και 
άνωρθωμένας τάς τρίχας έτι φρικωδεστέραν 
άνέδειξε τήν δψιν των και έκ βαναύσου έρ
γου αρχέτυπον εικόνα έξήγαγεν’

‘Ο διδάσκαλος έκθαμβος καί ύπό φόβου 
βασανιζόμενος περι τής προώρου τοΰ παιδός 
εύφυΐας, σιωπηλώς παρετήρει τό έργον δια— 
λογιζόμενος νά άποσβέση διά ψύχρας περι- 
φρονήσεως τήν άναφυομένην έκείνην δόξαν 
έπαπειλοΰσαν νά άμαυρώση τήν έαυτοϋ και 
τήν τών ά λ λ ω ν  άλλά τέλος ό θαυμασμός 
ύπερίσχυσε τοΰ φθόνου. ’Ανέκραξεν δτι ού- 
δέποτε εΤδεν έργον ώραιότερον, κα'ινεύων πρός 
τόν παΐδα προσμειδιών ειπεν ’Αστήρ έστι 
άνατέλλων δυνάμενος νά έπισκοτήση π ολ
λά άστρα τό νΰν φωτοβόλα έν τώ ούρα- 
νφ καί ύπό δορυφόρων έστεμμένα.

Τή υστεραία ό Δομίνικος Γκιρλανδάϊος έ- 
κρουσε τήν θύραν τοϋ Βωναρόττη. Έκ τής 
φιλόφρονος ύποδοχής πεποιθώς τώ είπε

—  Κύριε Βωναρόττη, έρχομαι ινα σας 
αιτήσω χάριν ήν έλπίζω δέν θά μοί άποποι- 
ηθήτε.

—  ‘Ομιλήσατε, κύριε Γκιρλανδάΐε, άπε- 
κρίθη ό γέρων συνάγων τάς όφρΰς, ώσπερ



σύνη&ές έστι παρά τοϊς έπαγγελλομένοίς 
δημόσια υπουργήματα καίτοι φύσει εύπρο- 
σηγόροις. «Χρήζετε συμβουλή;·, διαθέσατε 
τήν πείραν μου, Δεΐσθε χρημάτων  ̂ τό βα~ 
λάντιόν μου σας ανήκει.

—  Σας ευχαριστώ, μοί είναι γνωστή ή 
φιλοφροσύνη σας, ουδέ έν περιπτώσει ήθελον 
διστάσει νά ώφεληθώ της άγαθότητός σας' 
πλήν δέν έξαιτοΰμαι ουδέ χρήματα ούδέ 
συμβουλήν.

—  Και τί επιθυμείτε λοιπόν,, κύριε 
Γκιρλανδά'ίε ;

£0  τεχνίτης έταλαντεύετο πριν ή έκφρα
ση αΐτησιν τοσοΰτον δυσχερή, σκεπτόμενος 
καθ’ έαυτόν τό δύστροπον ήθος τοϋ γη - 
patcO εκείνου κυρίου. Ά λ λ ά  ύποκρύπτων 
τήν ταραχήν ύπό τήν κατά δύναμιν φυσι- 
κωτέραν δψιν, άπηντησε' —* Σας αιτώ τόν 
υιόν σας όπως τόν άναδείξω μέγαν τεχνίτην.

Είς τοιαύτην παράδοξον πρότασίν ό αρχών 
έξηγέρθη έκ τοϋ κλιντηρίου διαλογιζόμενος 
νά ρίψη τον τεχνίτην έκ τοΰ παραθύρου, 
άλλά κρατών της οργής του', ένεκεν αίφνη- 
δίου μεταβολής αισθημάτων, μετεπέμψατο 
τόν υιόν, καί βλέπων άστραπάς, χωρίς νά εί- 
πη λέξιν πρός τόν έντρομον ζωγράφον, έ- 
πιθυμούντα ίσως νά εύρεθή άλλαχοϋ, έ- 
πλησίασε πρός τήν τράπεζαν, έβαψε τόν κά
λαμον είς τό μελανοδοχεϊον καί έγραψεν έπί 
περγαμηνής είς έπήκοον αύτών.

—  Έν έτει 1482 τη πρώτη Απριλίου·. Έ 
γώ υποφαινόμενος τίθημι τόν υίό-ν μ ο υ  Μι- 
χαήλ Ά γ γ ε λ ο ν  παρά Δ ο μ η ν ίκ ω  καί Δαυί,δ 
G hirlandaio έπί τρία ίτη ύπό τούς έξης ό 
ρους· ό Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  ύποχρεοΰται νά 
οιαμείνη έπί τρία έτη παρά τοϊς δίδασκά- 
λοις αύτοΰ πρός έκμάθησιν τής ζωγραφι
κής καί νά πράξη παν ο,τι διατάξωσιν αύτώ· 
καί είς άμοιβήν τής υπηρεσίας του ό Δο
μή νικος καί Δαυίδ G hirlandaio θέλουσι τω 
μετρήσει είκοσι τέσσαρα φλωρίνια, εξ τό 
πρώτον έτος, οκτώ τό δεύτερον καί δεκα τό 
τελευτ&ϊον.

Νδν δέ, κύριε Δομήνικε, προσέθεσε σοβα- 
ρώς, οοτε μοι δώδεκα λίρας είς πρώτην δό- 
σιν. ‘Ο Βωναρόττης τάς λέξεις ταύτας προ- 
φερων έκνριεύετο ύπό λύπης άλλά πλήρης 
άςιοπρεπειας. ‘Ο Βροϋτος όπογράφων τήν 
τρομεράν άπόφασιν κατά τών υ:ών του δέν 
είχε άλλην φωνήν ούδ’ άλλην όψιν λέγων

. . Ite, ο littori $ e avointi
Sieno i rei tu tti all® collone 5 e cada 
La mannaia sour’essi.

(Alfieri, Bruto I Atto V) 
cO τεχνίτης έπλήρωσε πάραυτα τήν σύμ- 

πεφωνηθεΐσαν τιμήν μή θέλων νά παροργίση! 
περισσότερον τόν όργίλον πατέρα όστις 
δακτυλοώεικτών τόν υιόν αύστηρώς, προσέθε
σε,. λάβετε μ?θ’ ύμών τόν υιόν μου, άπό 
τοΰδε σας ανήκει. ‘Ο Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  έγ -  
κατάλειψε σκιρτών τήν πατρωαν εστίαν 
καί φθάσας είς τήν οδόν έδωκε σημεία 
χαράς καί άγαλλιάσεως.

(ά κ ο λ ο υ ;^

Φ . ΑΙ M E N T O S .
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ΗΘΠ, ΕΘΙΜΑ, ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ

Φίλε Πνευματικέ,·

Έπιθυμοϋσα άπό σέ μία χάρη. ^Εχω μί
αν ύπηρέτρια πολύ χρίς-ιανικήν. Μά πολύ1 
χρις-ιανικήν. Ά λ λ ά , έννοεΐται, χρις-ιανι- 
νικήν κατά τόν κοινώς έννοόύμενον τρό
πον. Δηλαδή,—· τώρα πούναι Μ εγάλη-Σα- 
ρακοστή, τό τετραδοπαράσκευο δέν τρώει 
τό λάδι. νΕχεΐ· όμως·, ’σάν άνθρωπος κ’ έ
κείνη, τό έλάττωμάτη'ς. Τής αρέσει παρά 
πολυ τό ξένο π^αμμα, καί μέ ψένει,. Πνεμ- 
ματικεμου, μέ ψένει ς-ή κλεψιά ! Δέ μ’ ά-· 
φησε μαντίλι.....δέ μ’ άφησε σκαρτσοϋνι... 
δέ μ ’ άφησε τίποτις άπό τά σύγύριαμου... 
κι’ άν έξακολούθήσωμ’ έτσι, δέν θ’ ά ρ γή— 
ση ποϋ τό σπήτιτης νά γιομίση, καί τό 
’δικόμού ν’ άδιάση.

Τώρ’ άκούω πώς σκοπεύει νάλθη νά ξε- 
μολοηθή ς-ήν Αίδεσϊμότητάσου·' επειδή ση- 
μώνει ή Μεγάλη ’Βδομάδα, καί θέλει, ταχ
τικά ξεμολοημένη. καί σΰχωρεμένη άπό 
τόν πνεμματικότη,ς, ν ’ άξιωθή νά λάβη καί 
τά Ά χρ α ντα  Μυστήρια.

Έπιθυμοϋσα όθεν, Πνεμματ(κέ φίλεμοϋ, 
νά δράξης τή* εύκαιρία τής έξομολογή- 
σεώςτης, διά νάν τής ένθυμίσης τήν ογ^ 
δόην, άν οέν σφάλω, εντολήν, τήν έπ ι-

ΚΎ'ΙΈΑΗ

βάλλουσαν τό Μή κ λέψ η ς. Ώ ς άκόμη 
-καί τήν άλλην, όποϋ φαίνεται νάήναιέπα- 
νάληψη της πρώτης, τοΰ, Μή έ π ιθ ύ μ η 
σης κ α ν έ ν  π ρ ά γ μ α , τό ό π ο ιο ν  ?Τναι 
τοϋ  π λ η σ ίο ν σ ο υ .

Σέ παρακαλώ, Αίδεσιμώτατε, νάν τήν 
κάμης νά έννοήση καί νά πι^έψη ότι, ώς 
και τό Μή κ λ έψ η ς , (έπειτ’ άπό τήν τή- 
ρησιν τοΰ τετραδοπαράσκευ.ου), έχει κ’ 
κεΐν,ο τήν άξίατου.

Πρέπει, φίλε πνεμματικέμου νά κάνωμε 
<5στε ή θρησκεία νά ενεργή άπάνου ςα, 
ήθη· άλλω ς, καταντά άσκοπη.

Πεποιθώς ότι θάχω τή σνγκατάθεσή 
^ρυ, είμαι ό φίλος

ΑΝΔ. ΑΑΣΚΑΡΑΤΟΣ.

  ----

Ε Μ Μ Ε Α ΙΝ Α

(ίκ  τών τοΰ Alfred de Musset

Μετάφ,ρασις 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΝΕΣΗ.

I

Η^ΝΘΥΜΕΙΣΘΕ άναμφιβόλω; κυ·ία τοΰ; γάμου; 
<γ7,ς δεσποινίδο; Δουβάλ. Κ αίτοι δέν ώμίλησαν περί 
Λυτών τ  μίαν ήμέραν έν Παρισίοις, ώ; δμιλεΐ τ ι;  έ/.εΐ 
περι παντό;, τοΰτο ήτο μία σΰμπτωσι; έν κυκλφ 
civl ανθρώπων. ’Εάν δέν μ ’ άπ ατ£  ή μνήμη τ,σαν 
χα τά  το έ'το; 4825. Ή  δεβποιν'ι; Δουβάλ έζτ,λΟε τοϋ 
μον*ςτ(ΐρίου δεκζοκταέτι; μέ είβόδγιμα όγδοτ,κοντχ 
χιλιάδων λίτρων. Ό  Δέ Μχρσάν οςι; ττ,ν ένυμφεΰθη 
-δέν είχεν f  τό έπάγγελμά του, καί ελπίδα; τινά; νά 
(ρθάση ποτέ εί; βαθμόν πατρικίου, μετά τον 3ά να - 
τον τοΰ 3-είου του, έλπίδα; οτι ή περίοδο; τοΰ ’Ιου
λίου παρ7,λθε· άλλω; τε δέν είχε περιουσίαν και ί-  
κανώ; μεγάλην παραλυσίαν νεανικήν. Παράτησε λέ-- 
γουσι τό τοίτον πάτω μα έπιπλωμένη; οίχία; δπω; ό- 
δηγηση την δεσποινίδα Δουβάλ εί; Saint Rocsh 
Α Χ \  είσέλΟη μ ετ’ έκείνη; εί; £ν τών ώραιοτέρων ξενο
δοχείων τοΰ Saint Honore. Ή  παράδοξο; αυτη συγ
γένεια γενομένη κατά τό φαινόμενον άπερισκέπτωί 
|δωκεν άφοομην εί; πολλά; έξηγησει;, ών οϋδεμία 
νπηρξεν άληθη;, διότι πάση δυνάμε; έζητρυν νά εΰρω-

σιν έκτακτον αιτίαν είς αχρης·ον γεγονό;. Αεπτο-- 
μέρειαί τινε; άναγκαΐαι δπω; έξηγησωσι τά  πράγμα
τα  ταύτοχρόνω; 3-ά δώσωσιν ιδέαν τινά περί της ή~ 
μετέρα; ήρωΐδος,

“Οτε ή Έμμελίνα ήτο παιδίσκη, ήτο ταραχώόης, 
επιμελή;, φιλάσθενο; καί ίσχυρογνώμων έν διας-τ,ματι 
δέ δέκαπέντε έτών, κατέςτι νεανι; έρυθρόλέυκο;, ύψη- 
λοΰ και ίσχνοΰ άνας·ήματο; καί χαρακτ/ίρο; άνεςαρ- 
τήτου. Είχεν κάλλο; όμοιότητο; άσυγκρίτου, και μεγά
λων άμεριμνίαν, μή δεικνυουσα θέλησιν τ  εί; δπερ έ~ 
κέντα τήν καρδίαν της. Δεν έγνωριζε ς·ενοχωρίας, άλ
λά πάντοτε μόνη έν τώ  δωματίω τη ;, οϋδεν αλλο 
είργάζετο r  δπερ τήν ηύχαρί^ει. Ή  μήτηρ της ητις 
έ γνώριζε τόν χαρακτήρα τη ; καί τήν ήγάπα, άπήτει 
δ ι’ έκείνην τήν έλευθερίαν ταντην προ; ήν έξισσΰτο, 
εχουσα έλλείψέι; έν τη διευθυνσει, διότι φυσική τις όρε- 
ξι; σπουδή; καί ζέσι; άγχινοίας είσίν οί μόνοι δ ιδά 
σκαλοι διά τά  κ α λ ο γ ε ν ν η μ έ ν α  πνεύματα . 
Τά πνεΰμ* της Έ μμελίνας ένέκλειε τοσαυτην σοβαρό
τη τα  δσην καί ευθυμίαν, άλλ’ ή ηλικία της καθίς·* 
τήν τελ-υταίαν ταύτην ιδιότητα έξοχ,ωτέραν. Πολύ 
ιτρος τήν σκέψιν κλίνο^σα εσπευδεν είς τάς σοβαρω-- 
τέρα; μελέτα; άτεϊζομένη, καί μή άτενίζουσα ή τό 
κωμικόν μέρο; τς>ΰ άντικειμένου. Τήν ηκουον 3-ορυ- 
βωδώς γελώσαν καί συνέβαινεν έν τώ  μοναςητ,ρίω ν ’ 
άφυπνίζη τήν γείτονα της έν τώ μεσω της νυκτο; 
διά τής θορυβώδους ευθυμίας της.

Ή  φαντασία της λίαν άς-ατρς έφαίνετο επιδεκτική 
ένθουσιασμοΰ. Διήρχετο τήν ήμέραν σχεδιάζουσα ’ή 
γράφουσα, καί έάν ήχός τις της όρέξεώς της τη έ - 
τ. γ,ζ/ε το  κατά νοΰν παρτιτει παραυτα όλα και τοπο- 
θετουμένη πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού έκατοντακι; έ
παιζε τον εϋνοούμενον ηχον, καθ άπαντα; του; το- 
νου;. ‘Ητο έ/έμυθο;, καί ονδόλω; ευπις-ος, δέν ητο 
ποσώς έκκεχυμένη εί; φιλίας, καί ειόος αίόοΰς τ(ί άν- 
Οίς-ατο, όμιλουσης περί τών αισθημάτων τη ;. Ηγα- 
π α  νά λΟγΐ τά  μικρά προβλήματα άτινα καθ’ έκα· 
ς-ον βήμα παρουσιάζονται έν τοντω τώ κόσμο) άπε- 
διδεν έαυτη ίκανώ; παραδόξου; ήδονά; ί ς  βεβαίως 
έκεΐνοι οίτινες τήν περιες-οίχιζεν δέν ύποπτευοντο· άλ- 
λ ’ ή περιέργείά της είχε πάντοτε δριον τον προς έ - 
αυτήν σεβασμόν, καί ιδού έν μεταςύ τών άλλων παρά
δειγμα.

’Εσπουδαζε καθ' έκάστην εί; αίθουσαν ένθα εΰρι- 
σκέτο μεγάλη ΰαλίνη βιβλιοθήκη περιέχουσα περι 
τάς τρεις χιλ ιάδα ; τόμους· ή κλεί; ήτο εί; τήν 
κλειθρίαν, άλλ’ ή ’Εμμελίνα ΰπεσχε^η νά μή έ γ γ ί-  
ση ποσώ; έκεΐ· αΰτ/ι έφύλαττε πάντοτε εύσυνειδήτω; 
τήν ύπόσχεσίν τη ;, άλλ’είχε τήν μανίαν απαντα να 
μαν^άνη- έκεΐνο δπερ δέν ητο άπηγορευμένον εί;



«Οτην ητο νά θεωρή τά  βιβλία διά τών οφθαλμών* | 
τοιουτοτρόπως έ γνώριζε δλα; τάς έπιγραφχς έκ στή
θους, διέτρεχεν άλληλοδιαδόχως δλα; τ ά ; σειράς καί 
δπω; φθάνγι τ ά ; ύψηλοτέρας ένέπηγε κάθησμα έπί 
τοΰ έδάφους. Διά κεκλεισμένων οφθαλμών εΟετε 
την χεΐρα έπί τοΰ τόμου δν τί) έζήτουν, καί ήγά
π α  τού; _ συγγραφώ; έκ τών επιγραφών τών συγγραμ
μάτων των.

’Εν ταύτη τη  αιθούση ήτο μικρά τράπεζα πλη
σίον μεγάλου παραθυοου δτερ ύπερέκειτο αύλής άρ- 
κουντως σκιερά;. Φίλο; τ ι;  τή ; μητρός τη ; πα^ετήρη- 
σεν εις τήν Εμμελίναν τήν μελαγχολίαν τοΰ δωμα
τίου τη ;, άλλ ούόέποτε ήσθάνθη τήν έπιρροήν τών 
έξωτερικών αντικειμένων έπί τη ; διαθέσεώ; τη ;. ΟΙ 
νέοι οιτινε; κεντώσι το ένδιαφέρον διά τοΰ ΰλικοΰ 
6 ϋ ε ί ν α ι  κατετάσσοντο ύπ ’ έκείνης είς τήν κα
τηγορίαν τών μανικών. Πάντοτε ασκεπής, τήν κόμην 
ατακτον, περιφρονόΰσα τόν άνεμον, τόν ήλιον, ηύχαρι- 
στεϊτο νά βρεχηται, παρεδίδετο εί; τήν εξοχήν, 
εί; δλα; τας έπιπόνου; έξασκήσει; ώς έκεΐ νά εί^ε 
διελθει ολον της τόν βίον* έπτά  ?ι όκτώ λεΰγαι ιπ
πασίας δι έχεινην ησαν πα ιδιά’ πεζώ ; πορευομένη 
περιεφρόνει δλον *τον κόσμον, έτρεχε, άνερριχάτο εί; 
τ ά  όενδρα και έαν δεν έβάδιζέ τις έπί τβΰ άμαξοδρο— 
μιου μάλλον ή έπί τοΰ κρηπιδώματος, έάν δέν κα- 
τεβαινε τα ; κλίμακα; ερπων, ένόμιζεν δτι τοΰτο έποατ- 
σε δια σ ο β α ρ ο τ η τ α . Παρ’ δλα ταΰτα  ήγάπα νά I 
δραπετευ/) μόνη δπω; πχρατηρη έν τ?ϊ έξοχη καί 
μη βλεπη ουδενα. ‘Η επιθυμία τη ; αύτη διά τήν μόνω- 
σιν και ή εύχαρίστησι; ήν ειχε έξερχομένη δτε 
ητο κακός καιρό; συνέτεινεν έλεγεν εί; τήν βεβαι
ότητα δτι δηλαδη το τ ί δέν θά ηρχοντο νά τήν 
ζητησωσι περιφερομενην. Πάντοτε ώδηγεΐτο άπό τη ; 
άλλοκοτου ταυτη; ιδέα; εί; κινδύνους καί φόβους· έ— 
τιθετο έν καιρώ βροχής έν πλοιχρίω καί έξήρχετο τοι- 
ουτοτροπως έκ τοΰ όάσους ένθα δ ρύαξ διήρχετο χω 
ρίς νά έρωτήσ?) έαυτήν ποϋ θ’ άποβιβασθη. Δεν θά 
εςηγήσω πώ ; [τήν κατέλιπον εί; τοσούτου; κινδύνου;. 
Πλήν τούτων τών μχνιών ή ’Εμμελίνα ήτο σκώπτη;· 
είχε θειον τινά δ λ ο σ τ ρ ό γ γ υ λ ο ν , Ργελώντα βλακω- 
δώς, ανδρα έξοχον. Τόν κατέπεισεν δτι τω όαοιάζει ! 
κατα τ^ν ρ.ορ<ρτίν, ν,χι τό  χαί τούτο (χετ? <χ-
ποδείξεων γέλω τα προξενουσών καί νεκρώ· έκ τούτου 
® χρηστός θείος έςεφρχσε διά τήν ανεψιάν του φίλ- 
τρον απεριόριστον· έπαιζε μ ετ’ έκείνου ώς μετά π α ι-  
δός, καί έπηδα δταν έφθανε είς τόν λαιμόν, καί 
άνερριχάτο έπί τών ώμων. Ή  μεγαλειτέρα τέρψις 
τής δ ι α β ο λ ε  μ μ έ ν η ;  ήτο ν’ άναγχάση τό πρόσωπον 
τοΰτο, άλλως τε λίαν σοβαρόν, ν ’ άναγινώσκη με
γαλοφώνως, άλλά τοΰτο ήτο δύσκολον, έπειδή δ ιϊ-

σχυρίζετο f δτι τά  βιβλία δέν παρέϊχον ούδεμίαν έν
νοιαν, καί τοΰτο άπεδεικνύετο έκ τής έπιθυμίας νά 
στίζη- άνέπνεε έν μέσψ τών φράσεων, μή έ'/ων δι’ ό- 
δηγον η το μετρον τής π^ο/ίς του- όποία έννοεϊται 
σχολχστικότης ! καί τό παιδίον έ ξ ε κ α ρ δ ίζ ε τ ο  γ ε -  
λών, προσθετέον δτι έν τ ίϊ  θεάτρω έγέλα δτε έδ ιδά - 
σκοντο τραγωδίαι, άλλά εύρισκε ένίοτε μέσον νά συγ- 
κινήται είς τας εύθύμους κωμωδίας. Συγχωρήσατε κυ
ρία τάς παιδχριώδεις ταύτας λεπτομερεία; α ίτ ιε ς  
ζωγραφίζουσι κ α κ ο μ α θ η μ έ ν ο  π α ι δ ί ” πρέπει 
νά νοήσητε δτι δμοιο; χαρακτήρ έμελλε βραδύτε- 
ρον νά ένεργήση κατά τήν θέλησίν του, καί ούχί 
κ ατ έκείνην τή ; κοινωνίας. ’Εν ήλικία δέκα καί 
ες έτών ό περί ού,ό λόγο; θείο; πορευθεί; εί; Σουη
δίαν συνεπεριέλαβε μεθ’ έαυτοΰ τήν Ε μμ ελ ίναν  /Είς 
τήν θεαν τών όρεων ένόμισέ τις δτι έχασε τόν νοΰν 
τ η ;, τοσοϋτον αί παραφοραί τ η ; έκ χαρας έφαί- 
νοντο ζωηραί. ’Εφώναζεν, έπετα έκ τής άμάξη;· έτρε
χ ε  νά βυθίζη τό μικρόν αύτής πρόσωπον έν τϊί 
πηγή  ήτις άνέβλυζεν έχ τοΰ βράχου. ’Ανερριχατο 
έπί τών όρέων ή κατέβαινε μέχρι τών χειμάρρων εν
τός τών βαράθρων* συνήγε λίθους καί ίσοδόμει τά  
άπημβλυμένα. ΕίσΤίλθεν ήμέραν τινα εις τινα καλύ- 
βην και δεν τθελε πλέον νά έξέλθη έκεϊ3·εν έπρεπε 
σχεδόν νά τήν άρπάσωσι, καί δταν άνήρχετο έπί 
τοΰ οχήματος προσεφώνει τοΐ; χωρικοί; κλαίουβά 
* ΑΧ· ?  ^  μ ου μ ’ αφήνετε καί φεύγω.»

Ούόεν ίχνο; φιλαρεσκεέα; δέν έφάνη είσέτι έν ε
κείνη έως δτου είσήλθεν είς τόν κόσμον. Είνε αρά 
γε κακόν τό νά εύρίσκηταί τις ριπτόμενος έν τη  ζωη 
ανευ μεγάλων άποφθεγμάτων έν τφ  χαρτοφυλακείω; 
Αγνοώ. Έ ς  άλλου δέν συμβαίνει συχνάκις νά περιπί- 
πτωΐλεν είς κινόυνον θέλοντε^ νά τον άττοφύγωριεν j 
Μάρτυρες τχ  δυστυχή έκέϊνα πλάσματα εις ά έζω- 
γράφησαν φοβερά; περί έρωτος περιγραφάς, άτινα εί- 
σέρχονται είς αίθουσαν έχοντα τάς χορδάς τής καρ— 
δία; τετανυμένας ύπό τοΰ φόβου, καί άτινα εις τόν 
άσθενεστερον στεναγμόν άντηχοΰσιν ώς αί χορδχΐ τή ; 
αρπη;. Περί ερώτων ή ’Εμμελίνα ήτο άμαθή;, ά -  
νέγνωσε μυθιστορήματά τινα όπόθεν εΐχεν εκλέξει 
συλλογήν έξ έκείνων α; ώνόμαΓε α ι σ θ η μ α τ ι 
κ ά ; ,  κεφχλχιον δπερ διηγείτο διά τρόπου διχσκεδχ- 
στικοΰ. Ύ πεσχέθη νά ζη μοναδικώ; μόνον θεωμένη. 
Αμέριμνο; περί τής φιλαρεσκεία;, περί της μορφή; 
τ η ;, π3ρί τή ; ζωηρότητά; τη ;, πορευομένη εί; yo- 
ρον έθετεν έπί τή ; κεφαλή; της άνθο; μή ταρασσο· 
μένη περί τοΰ άποτελέσμχχο; τή ; κόμη; τη ;, ένεδύε- 
το έσθοτα έκ λεπτοΰ άραιοΰ ύφχσμχτο;, καί /ω ρί; 
να κατοπτρίζηται τά  τρία τέταρτα τοΰ χρόνου 
άνεχώρει φαιδρά.

’Εννοείτε δτι διά τήν περιουσίαν της (διότι ζώσης 
τής μητρός της ή προίξ της ήτο σημαντική) τη  I- 
^ένοντο καθ’ έκάστην προτάσεις· ούδεμίαν άνευ έζε- 
τάσεως άπεποιέΐτο· άλλ’ αί διαδοχικαί αύται έξετχ- 
σεις δέν ήσαν δι* έκείνην ή εύκαιρίαι πρός γέλω τα’ 
έμέτρα τούς νέους έ* της κεφαλής μέχρι τών π ο - 
δών, μετά σταθερότητος ήν δέν ειχον συνήθως είς 
τήν ηλικίαν της· ακολούθως τήν έσπέραν περικεκλει- 
σμένη μετά τών καλών φίλων της, παρίστανεν αύ- 
τα ΐς τήν πρωινήν συνέντευξιν ή φυσική ικανότης 
πρό; τήν μίμησιν άπέδιδεν είς τήν σκηνήν ταύτην 
τέλειον κωμικόν τρόπον εκείνος είχε τό ήθος οχλη
ρόν, ούτος ήτο προπετής, ό εϊς ώμίλει διά τής ρινος, 
ό έτερο; έχαιρέτα α ν ά π ο δ α .  Κρατοΰσα είς τήν 
y  εΐρα τόν πίλον τοΰ θείου της είσήρχετο, έκαθητο, 
έπολυλόγει, περί βροχής, περί καλοκαιρίας, ώς είς 
πρώτην έπίσκεψιν, καί ολίγον κ ατ’ ολίγον ίέψαυεν ά -  
κοοθιγώς τό ζήτημα τοΰ γάμου καί έγκαταλείπουσα 
άποτόμως τό μέρος της άνεκάγχαζεν. Αποφασιστική 
άπάντησις ήν δύνανται νά φέρωσιν είς τούς μνηστή- 
ράς των.

’Εν τούτοις ήμέραν τινά εύρίσκετο πρό τοΰ κα
τόπτρου της διευθετοΰσα τά  άνθη της, μ ετ’ ολίγον 
περισσοτέρας τέχνης της συνήθους· ήτο ή ιδία ημέρα 
μεγάλου γεύματος, καί ή θαλαμηπόλος της τη  επέ
θετε νέον τινά έπενδύτην, οσπς δέν ήτο τής όρέςεώς 
της. Παλαιόν άσμα μελοδράματος δ ι’ ού τήν έβαυ- 
κάλιζον τη ηρχετο κατά νοΰν Οταν ζητή τις ν 
άρέσκη είς τούς έραστάς πλησιάζει νά φλογισθϊί.»

‘Η προσοχή ήν διήγειραν αί λέξεις αύται αίφνης 
τήν έβύθισαν είς μοναδικήν ανησυχίαν. Διέμεινε ρεμ- 
βώδης δλην την έσπέραν, καί πρώτην φοράν τήν 
είδον κατηφή.

‘Ο κ. Δέ Μαρσάν εφθασε τότε έκ Στρασβούργου 
ένθα ήτο το σύνταγμά του· ήτο εί; τών ώραιοτέρων 
άνδρών, έξ δσων ήδύνατό τις νά ίδη , άγέρωχος καί 
ολίγον τό ύφος βίαιον ωςπερ γνωρίζετε. Δέν γνωρίζω 
και άν εκείνος προσεκλήθη είς τό γεΰμα ένθα ένεφα- 
νίσθη ό ν έ ο ς  έ π ε ν δ ύ τ η  ;,  άλλα παρεκληθη ύ
πό τής κ. Δουβάλ είς κυνήγιον, ήτις είχε εξοχήν 
παρά τό Fontaine bleau. ‘Η ’Εμμελίνα ήτο μία 
έκ τής cuvc&x;· έν τη στιγμή τής εισόδου έν τω 
δάσει, ό ή /ο ;  τοΰ βουκίνου άφηνίασε τον ίππον ού 
έπέβαινε’ είθισμένη εί; τήν ιδιοτροπίαν τοΰ ζωου, ή -  
θέλησε νά τό τιμωρήσνι άφοΰ κατεπραυνθη’ κτ^- 
πημα διά τ7,ς μάστιγος δίδουσα ζωηροτατον, ο
λίγον έλειψε νά τής κοστίσνι άχριβα ή ζωη· ό πτυρ- 
τικός ϊππος έλόξευσεν είς την πεδιάδα καί παρέ- 
<rjp8v είς ζι,Ο^ίχν χαράδραν την αφοονα ιππέα, ο . ε 
δ κ. Δε-ίίαρσάν άφιππεύσας ίσπευσε ν« ^τον στα·

ματηση, άλλ’ ή σύγκρουσις τον άνέτρεψε, καί τζ> συ- 
νέτριψε τόν βραχίονα* ‘Ο χαρακτήρ τής ’Εμμελί- 
νας ά π ’ έκ3ΐνης τής ημέρας έφάνη έξ όλοκληρου με
ταβληθείς. Τήν εύθυμίαν της διεδέξατο φυσιογνωμία 
ξένου ρεμβασμοΰ. Μετά τόν θάνατον τής κ. Δουβαλ 
έπωλήθη ή γή, καί διΐσχυρίζοντο δτι είς τον οικον 
τοΰ προαστείου τοΰ Saint-Honore, ή μ'.κρα Δου
βάλ άνύψου τακτικώς τήν κιγκλίδα τοΰ παραθυρου 
της καθ’ ήν ώραν ώραϊος νέος διήρχετο έφιππο; 
πορευόμενο; εί; τά  ‘Ηλύσια πεδία . ‘Ό πως και αν εχη 
μετά έν έτος ή ’Εμμελίνα διεκοίνου είς τήν οίκογέ- 
νειάν της τού; σκοπού; τη ;, δτι ούδέν δύναται νά 
τήν κλονίση· δέν εινε άνάγκη νά όμιλήση τ ι ;  περί 
τοΰ θορύβου δστι; έγένετο δπω; την καταπείσωσι. 
Μ ετά έξ μηνών πεισματώδη άντίστασιν παρά παν 
δτι δύναται νά λεχθή καί πραχθή, έπρεπε νά ένδώσγ) 
είς τήν δεσποινίδα καί νά τήν καταστήσνι κόμησσαν 
Δε Μαρσάν.

(επεται συνέχεια).

   — ■' —

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ. 

Ι1οίη[χ.α Ουγγου Φωσκόλου.

(έκ τοϋ ίτοςλιχοΰ)

Ο tu, cui dole» imperio 
Su i cor natura diede, etc....

’Ώ  ! Ώ ρ α ιό τ η  εσύ ξανθή όποΰ γλυ κ ειά  εξουσία 
‘Η  φύσις σου έχά ρ ισ ε  γ ιά  τ ή ν  κάθε κα ρ δ ία .
Π ου "Ε ρ ω τ α ς  ευγεν ικός, λ ά μ π α ς ,  χ α ρ ιτω μ ένο ς  
Π ισ τά  εσένα  υ π η ρ ε τε ί π ά ν τα  μ ’ εσε ενωμενος.
Τ ’ άδολο δέξου χ ά ρ ισ μ α  'π ο ΰ  σου χ α ρ ίζο υ ν  φ ίλη  
Κ α θ ώ ς  γεννιούντα ι οί σ τ ίχ ο ιμ ο υ  κα ί βγα ίνουν ά π ’τ ά  χ ε ίλ η  
Κ α ί αν α ύ τα ΐς  ή στρόφαις μου σ’ αρέσουνε κυρά μου 
Θ ά  ’π ώ  π ω ς  ε ίμ α ι π ο ιη τή ς  τώρα- μ ε τ ά  σω στά  μου,
Μ’ ενα σου θειο χα μ 6 γ ελ ο  τραντάφ υλλόπλασμένο 
Π οΰ εύ τυ χ ίζ ε ι  το ύ ς  Θ εούς τ ’ Ό λ υ μ π ο υ  φ ω τισμ ένο  
Φ ώ τ ισ ε  τ ά  τρ α γο ύ δ ια  μ ου, εσύ ’π οΰ  λά μ ψ ι α πλ ώ νεις
Σ τά  γλ υ κ ά ’μ μ ά τ ια  ώ μ ορφ ονιας,κα ί σφ άζεις  κ α ί π λ η γ ώ ν ε ις .

Σύ ώ ! Θ εά , ποΰ βρίσκεσαι κ α ί σ τέκεις  χ α ρ α γ μ ένη  
Σ έ κάθε χ ε ΐλ ο  άρμονικί) π ά ν τα  χ α ρ ιτω μ έ νη  
Κ α ί δένεις τή ν  κάθε φωνή μ έ μ ιά  γ λ υ κ ε ιά  αρμονία  
Γ λυκούς κ α λώ ντα ς  σ τενα γμ ούς εις  τη ν  κάθε κα ρ δ ία , 
'Η δ ο ύ λ α ις  σου ή  χ ά ρ ιτ ε ς  όλόχαραις κρατούνε 
Το γ α λ α τέ ν ίο  χ έ ρ ι  σου καθώς σέ προβοδοΰνε.
Το χ έρ ι σου, όποΰ μ ’ α υτό  συ π λέκ ε ις  π -ο δο σ ια ,
Κ α ί  ’σ τή  ψ υ χ ή  νέου έραστοΰ μ έ  α κα τα σ τα σ ία
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Πλέον γλυκεία κι’ άπλδτερη τήν ήδονή χαρίζεις.
*Αχ ! ώ ! θεά ξανθόμαλλη, άνίσως χρωμάτιζε ις 
Τους στίχους μ,ου καί αντηχούν άπό τά χρώματά σου, 
νΑν 8λοι μου οΐ στοχασμοί γυρίζουνε κ?ντά σου. 
Κάιιεέσπλαγχνία’στό ποιητή ‘ποΰ μΐ,ά χρυσή παρθένα 
Το·7 εχει μέ τόν *Ερωτα τά στήθη πληγωμένη 
Σΰ κάμε τη περσσάτερη v i εχη σταθερότη 
Σ’ εμένα, ή λιγώτερη της έρωτιχς άπλάτη.
Είς ταΤς ήμέραις τα"ς χρυσϊΐς της Φλώρας το παιδάκι 
Πετάει, κ’ έκείνη τοΰ λαλεΓ, έλα γλυκό άεοάκι 
Εις ·τήγ αγκάλη τοΰ έραστοΰ 'ποΰ τόσο σ’ αγαπάει 
‘Έλα... άλ’ αντό φεύγει κουφό κ^ άλλ«ύθενε πετάει, 
Γιατί οταν ελεύθερο νά ήναι αύτό θέληση 
Τήν αλυσσο ‘πρΰ τό κρατεί αύτός θε νά τή λύση. 
νΑ χ ! 8μως αυτη έλύθηκε ή άσπλαγχνη θεά μου 
-Απ’ τά δεσμά μου, καί έφυγε, έχάθη άπό κοντά μου, 
Αότή άγαπα, άλλ’ αδάμαστη πηγαίνει καί ζητάει 
Νά εΰρη οποίον έρωτα εκείνη άπεθυμάει.
’Α χ ! δυστυχής, άπεθυμω νά φύγω άπ’ τά δεσμά της 
Μά δέν μ’ακοΰς γλυκειά ώμορφιά καί μέ κρατείς σιμά της

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΨΟΚΕΦΑΑΟΣ.

  — ·

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ

δ ιή γ η μ α

(συνέχ. ΐδε ποοηγούμεν. φυλλ.)

-r—Ό  ουρανός διαψεύδει τόν δρκον σου είπε τε - 
ταραγμένη .ή  Άνας-ασία. ’Αλλά δέν έπρόφθασε νά 
τελείωση την φράσιν ταύτην δτε ς·*γόνες νδατος έ
πεσαν έπί της καιούστις παρειάς της καί μ ετ’ όλίγον 
ραγδαία βροχή έπήλθεν ινα διακόψη τήν γλυκεΐαν έ
κείνην συνέντευξιν,

— Ό  οιωνός είνε κακός. Μοΰ φαίνεται δτι ό έρως ουτος 
θά μέ καταστήση δυστυχή, είπε σπεύδουσα νά είσέλ- 
Οη είς τό οίκον ή νεανις.

—  Καί έμέ ’Αναστασία, μέ έγκαταλείπεις άνευ 
έλπίδος } Πότε θά σέ έπανίδω ;

—  Αΰριον τό εσπέρας ένταΰθα ειπεν αύτη μετά 
■ηνα δισταγμόν καί είσήλθεν είς τήν οικίαν άφ' ής 
λαθραίως είχεν έξέλθει.

’Εσκέπτετο έξηπλωμένη έπί της κλίνης της· ό ύ- 
πνος δέν έκλειε τους ώραίους οφθαλμούς της, άλλ’ 
ούδ’ αύτή τόν έπεκαλεΐτο. ‘Ολόκληρον τό σώμα 
αύτής άνετινάσσετο έπί τη άναμνήσει τοΰ φιλήματος,

δπερ άντήλλαξε μ ε τ ’ έκείνου. Μετά τίνος; Καί έ-’ 
φρικιά έπι τη σκέψ§ι ταυτη· μεθ’ ένός άγνωστου άν
θρωπον» δν χθ$ς μόλις έγνώρισεν, ούτινος δέν ενίνα- 
σκεν ουτε το' ονομα, ούτε τήν καταγωγήν, ούτε τήν 
θεσιν, ουτε το παρελθόν. Να}, τή είχεν εΐπει τό όνο— 
μα io y  άλλ ήτο άρα τό άληθές · Πόσα άοπακτικά 
βλέμματα είχον ύπ ’ δψιν των τήν μεγάλην περιουσίαν 

ποσοι έπεθύμουν ν’ άπολαύσω'Τΐ τών θέλγητρων 
της. Καί έγνώριζεν ή ’Αναστασία δτι ήτο ώραία· τ  
κατοπτρον αύτής συχνάκις έλάμβανε τήν ευτυχίαν ν 
άναπαριστα τα  κάλλη έκεΐνα τά  έξαίσια. ’Άν ΐι 
άνθρωπος οΰτος ήτο άπατεώ ν; άν ήτο μόνον προ- 
μεμελετημένον σχέδιον τής ταπεινώσεως αύτής ύπό 
πολλών άπορριφθέντων εραστών j Καί τότε ό μονότο
νος τής βροχής κρότος έπί τών παραθύρων τοΰ κοι
τών ός της τη έφαίνετο δτι έπαγ?λάμβανε τήν φρά- 
σιν « ’Αναστασία καί ή καταγω γή σου ;»

’Ανήσυχος συνεταράσσετο έντός τών σινδόνων κ ατα- 
ρωμένη τήν άκαταμάχητον ίσχύν τοΰ πάθους έκεί
νου δπερ τήν έκαμε νά λησμονήση πασαν άλλην σκέ- 
ψιν. ’Α λλ’ δχι· ό έραστής αύτής δέν ήτο τοιοΰτος· ή 
εύγενής καί έπιολητική φυσιογνωμία του, ή τραχεία 
έκείνη, άλλά καί κατακτώσα τάς καρδίας φωνή 
7 ου τφ  έδείκνυον άνθρωπον ούχί ταπεινού χαρακτηρος. 
Ταπεινοΰ χαρακτήοος; Πλήν τ ί πρός τοΰτο ; Καί 
άκόμη ήτο ό μεγαλοφρονέστατος άνθρωπος τοΰ κ ό 
σμου τί τό δφελος ; Αύτή, αύτή ή έξ ήγεμονικοΰ οι~ 
*ου καταγομένη ν’ άγαπήση άνθρωπον άνευ ονόμα
τος, άνευ τίτλου ; Κ αί ή βροχή έπανελάμβανεν αί: 
ωνίως- « Αναστασία καί ή καταγωγή σου ·,» ’Εν τη 
π α λ η  έκείνη συνέκρινε τόν άγνωστον τοΰτον πρός τόν 
’Αλέξανδρον τόν τοσοΰτον άγαπώντα αυτήν καί 
δέν ήδύνατο νά έννοήση διατί νά μή προτιμήση 
τόν εύγενή έκεΐνον νέον, τόν πλήρη αισθήματος 
καί έκ τών πρώτων οικογενειών καταγόμενον. ’Ανερεΰ- 
ya κατά βάθο; τάς σκέψεις της καί δέν άνευρισκ? 
τ(ς ό λόγος ό παρωθήσας αύτήν είς τήν άπόρριψιν 
τής προτάσεως τοΰ ’Αλεξάνδρου. Τοσούτω δ ’ ισχυρά 
έπηλθε τότε ή άνάμνησις της προτέρας αύτής ύπεοη- 
φανίας ώστε άπεφάσισε νά μή έπανίδη είς τό έξης ε
κείνον τοΰ όποίου ό ’Έρως τοσοΰτον τήν έξηυτέλισε 
ώστε καί νυκτερινήν συνέντευξιν νά παραδεχθή καί 
τά  παρθενικά αύτης χείλη νά ένώση μέ τά  βέβηλα 
χείλη του.— Καί άπεκοιμήθη βαυκαλιζομένη άπό 
τόν ψίθυρον τής βροχής καί άπό τάς αιωρήσεις 
των αισθημάτων της.

«Τής νύχτας τά  καμώματα τά  βλέπει ή μέρ* 
καί γελαη  λέγει ε&στόχως παροιμία τις τοΰ έλλη-

νικοΰ λαοΰ. Καί είναι άληθές καί ύπό πολλών είρη- 
(/.ένον δτι άλλοίας σκέψεις έμπνέει είς |  τόν άνθρωπον ή 
λάμψις τοΰ ήλίου καί άλλοίας τό σκότος τής νυκτος 
ή τής σελήνης τό ήμίφως. Κ ατά τήν άνατολήν τοΰ 
ήλίου εΐναί τις πάντοτε εύθυμος καί τά  πάντα 
βλέπει άπό τό καλόν αύτών μέρος ένφ κατά τήν δΰ- 
σιν άόριστόν τ ι αίσθημα δυσθυμίας καταλαμβάνει τόν 
άνθρωπον. Φαίνεται κατά τήν έν κοινή χοήσει εικόνα 
δτι τό φώς τής ήμέρας μετά τών νυκτερινών άτμών δια 
λύει καί τάς ζοφεράς σκέψεις. Πολλάκις δέ τήν πρωίαν 
άίσχύνεταί τις καί μέμφεται έαυτόν δ ι’ οσα έσκε- 
φθη κατά τό διάστημα τής νυκτός.

Τοΰτ’ αύτό συνέβη καί έίς τήν ’Αναστασίαν έ- 
ξύπνησε καί ό ήλιος είχεν είσέλθει έντός τοΰ κοιτώνός 
της. ’Ανεμνήσθη τοΰ χθεσινού τών σκέψεων της ειρ
μού καί σχεδόν περιεφρόνησεν έαυτήν διότι είς τοιοΰτο 
συμπέρασμα κατέληξε· τό πάθος αύτής ίσχυροποι- 
οΰτο. Ούχί, ειπε καθ’ έαυτήν, αύτόν καί μόνον θ’ ά
γαπώ  καί άν άκόμη πέπρωται νά γείν&> δυστυχής.

Καί έγερθέΐσα τής κλίνης ένεδύετο. ‘Ο Ούγκω κα
τά  τήν στιγμήν τής έξεγέρσεως τής Τιτίκας λαμβά
νει άφορμήν νά έξυμνήδη ΐ ά  κάλλη τής ήρώίδος 
•ίου καί τά  μΰρα τοΰ παρθενικ,οΰ 3-αλάμου. Καί δέν 
εχει άδικον ώ ! έπρεπε νά είναι τις έκεΤ ινα ιδη 
καί &αυμάση τό έντελές τής δημιουργίας είμαι βέ
βαιος δτι καί άν ήτό ό ς - ε ρ ε ω τ έ ρ α ς  π ε -  
π ο ι θ ή σ ε ω ς  ά θ ε ο ς ,  ήθελεν άναγνωρίσει οτι 
βεβαίως άνώτερόν τ ι δν έχον τήν ύψίς-ην τοΰ 
καλοΰ ιδέαν τήν ψυχήν τοΰ ποιητοΰ, τοΰ ζωγρά
φου, τοΰ γλύπτου, τοΰ μουσικοΰ, έπλασε τό ζών έ- 
κεΐνό καλλιτέχνημα. Δεν είχον άδικον οί Κως·αντινου- 
πολΐται άποκαλοΰντες αύτην τήν ώραιοτέραν νέαν 
τής πόλεώς των.

Δέν είχε έτι τελειώσει τήν προσευχήν της δτε πα- 
ρόυσιάσθη είς τήν 3-ύραν ή Κουζηνή.

— Άνα^ασία, μήπως είσαι κακοδιάθετη ; Πώς αρ- 
γησες τόσον νά έξυπνήσης ;

— Τί ώρα ε ίνα ι; 3-ίτσχ ‘
— Μά 3ά  είναι τώρα όκτώμιση ώράις.
— Δέν ήξεύρω πώς συνέβη καί μέ έπήρεν ό ύπνο; 

τώοα τό πρωί. . .· .
— Λοιπόν είπές μου, κόρη μου, άκόμη επιμένεις j  

Τί άπάντ/ισιν νά δώσωμεν είς τήν Δόμναν ;
-— 3οΰ τό είπα μιά φορά 3εία μου ·, δτι δεν εί

ναι τής όρέξεώς μου.
 σήμερον 3-ά ύπάγω νά δώσω άπάντησιν.
— Πραξε δπως νομίσης καλόν.
Σκυθρωπή έξήλΟεν ή πρεσβΰτις καί κινοΰσα τήν 

κεφαλήν δ.ά τήν μωρίαν τής άνεψιας της. Nai μη 
&έλη τόν 'Αλέξανδρον : Ά λλά τοΰτο ήτο αύτόχοη-

μα παραφροσύνη.
— Πόσον έλαφραί είναι αί νεανικαί κεφαλαί ! έ- 

σκέπτετο. Κύριος οίδε ποία ιδιοτροπία τήν κάμνη νά 
έχη αύτάς τάς ίδέας !

Έπορεύθη έίς τήν οικίαν τής Δόμνας ένθα ποος- 
έπά,ίησε νά καΐας-ήση δσον τό δυνατόν γλυκυτέ- 
ραν τήν άρνησιν τής αίτήσεως. Ό  ’Αλέςανδρος είχεν 
άκούσει τά  π ί'ν τα . Είσήλθε τεθλιμμένος έντός τής 
αιθούσης καί άπευθυνόμενός πρός τήν Κουζηνήν.

— Γνωρίζω, ειπεν, έγώ κυράτσα Κουζηνή, διατι ή 
'Ανας-ασία άπορρίπτει τήν πρότασίν μου. Πολύ αδι- 
κΟν έχει νά (λή παραδέχη ΐα ι τόν έρωτά μου. Ά λ 
λά δέν γνωρίζει πόσον τήν άγαπώ. Πις·εύω δτι Sfx 
έλθη ημέρα καθ’ ήν 3-ά τής άποδείξω τοΰτο. Είπέ 
της δμως δτι άν καί μέ άπο^ρέφηται, έγώ ποτέ 
δέν 3 α  παυσω νά ττν  άγαπώ, ούτε 3 ά  νυμφευθώ 
άλλην γυναίκα...............

— Καλέ παιδί μόυ άνέκραξεν έκθαμβος ή Δό
μνα, τ ί λόγιά είν’ α ύ τ ά ;

— Αύτά νά τής είττής έξηκολούθησεν ό Α λέξαν
δρος, έάν ποτέ της έπέλθη καμμία δυτυχία άς έν- 
θυμήται έκεΐνον δς·ις πάντοτε μακρόθεν 3 ά  την δια- 
φυλάττη καί δς-ις 3 ά  είναι έτοιμος νά πράξη τά
π άντα  ύπέο αύτής.

Τούς λόγους τούτους τοΰ Αλεξάνδρου αυτολεξεί 
έπανέλαβε μετά καί πολλών προσθηκών πρός τήν Α- 
νας·ασίαν ή Κουζηνή έλπίζουσα δτι 3ελει συγκινη- 
σει τήν καρδιάν τής νεάνιδβς.

— Πράγματι τόν λυποΰμαι άπήντήσεν αύτη. Με 
άγαπ2  παρά πολύ καί άν μέ ένυμφεύετο 3 ά  έζων 
ευτυχής άλλά δέν δύναμαι.

— Μά διατί λοιπόν ;
Ά λ λ ’ ή Άνας·ασία Siv άπηντησέ.
-—Ά λήθέια κόρη μου, είπε μετά τινας ς·ιγ(ΐάςή 

Κουζηνή, έρχεσαι νά ύπάγω·λεν τό άπόγευμα είς τοΰ 
3είου σου τοΰ Δούλα ;

— "Οπως 3-έλέις.
— Ξεύρεις, 3 ά  ήναι έκεΐ καί ό Λιμπεράκης.
—Μπα ! Καί πώς αύτό.

— Μοΰ φαίνεται δτι έχουν κάτι νά συσκεφθουν. 
Δέν ήξεύρω κ α λ ά . . . άλλά μοΰ φαίνεται πώς εχει να 
τούς ύποσχεθή δτι 3 ά  είναι πις·ός είς τόν Σουλτά- 
νον. θ ά  είναι έκεΐ ό Κοπάνης καί πολλοί άλλοι. 
Τί λέγεις πηγαίνομεν ;

— Πηγαίνομεν άπάντησέν ή Άνας·αίία.
Ό  Αιμπεράκης ήτο κ α τ ’ έκείνην τήν έποχην είς 

τό Φανάριον ή όμΛία τής ήμέρας. Αρχαίος πειρα
τής καί προδότες τών τε  Τούρκων και Χρι^ιανών 
είχε ριφΟΤί του Σουλτάνου εί; τα  χχτεργα έν 
οί; έ^ένχζεν έτή έννέχ dXojcXvipa εττ^. Αλλχ



*όν πόλεμον τοϋτον ή Πύλη βλέπουσα δτι μόνη δ ι-  
έ ζ ί ί ι ς  είναι ή προσοικείωσι; καί φιλία τών Χρις·ια~ 
νών καί κολακεύουσα παντοιοτρόπως αυτού;, άφ’ ε
τέρου δέ συνειδυΐα τ^,ν τόλμην καί την δρας-ηριό- 
τη τα  τοϋ πρώην πειρατοΰ έξήγαγεν αύτόν τών κα- 
τέρ^ων καϊ άνηγόρευσεν ηγεμόνα τη ; πατρίδο; του 
Μάνης. Ά π ήτει δμω; δπω; άπος-είλη αύτόν μετά 
ς-ρατοΰ κατά τ?,; Πελοποννήσου καί έγγυηθη περί 
της πίς*εως αύτοΰ είς τών έκεΐ όμογενών. Τοΰτο δέ 
άνέλαβεν ό έπί πλούτ^ τότε διακρινόμενος Κοπάνη;.

‘Επομένως δεδικαιολογημένη ήτο ή περιέργεια τ7,ς 
Κουζηνής νά ιδη τον άνθρωπον αύτον τοΰ οποίου ή 
Ιστορία έ'γεμε τοσοΰτων παραδόξων συμβάντων.

"Οταν είσήλθον είς την οικίαν τοΰ Δούκα ή αίθου
σα ήτο πεπληρωμένη εκ τών τά  πρώτα φεοόντων 
τότε έν Βυζάντιοι κληρικών καί λαϊκών. ’Έ κ τίνος 
παρακειμένου δωματίου είς δ εύρίσκοντο αί γυνάϊκε; 
ώδόγησαν τήν ’Αναστασίαν καί τήν θϊίαν τη ; μία 
έκ τών τ ί ;  οικία; προς τήν θύραν ήτις ήμιανοικτή 
ούσα έπέτρεπε νά βλέπη τις έντός το ; αιθούσης.

—  Ιδού ό Λιμπεράκη;, είπεν εί; αύτάς· έκεΐνο; ό
που κάθηται είς τον σοφαν έκεΐ κάτω.

Αί δύο γυναίκες έστρεψαν τά  βλέμματά των προς 
το ύποδειχθέν μέρο;.

Περιβεβλημένο; τά  πολύτιμα αύτοΰ ένδύματα έ - 
κάθητο μαλθακώ; έξηπλωμένο; έπί τοϋ σοφά διχ- 
κρινόμενος μεταξύ τών περιστοιχούντων αύτον διά 
τής άρρενωπή; φυσιογνωμία; του ό βέη; τής Μά
νης. Ά λ λ ’ όποιον ύπηρξε τό θάμβο; καί ή ταραχή 
της ’Αναστασίας δταν έν τφ  προσώπω αύτοΰ άνε- 
γνώρισεν έκεΐναν πρός 8ν έρω; άκαταλόγιστο; ώθει αύ
τήν καί δστι; ύπό ψευδέ; όνομα είχεν άποπλανήσει 
τήν καρδίαν τη ;. Ά λ λ ’ όποία μεταβολή ! Ά ντί τής 
καταλεύκου φουστανέλλας βαρύτιμο; Ασιανή στολή 
έκόσμει τόν βέην· άντί τοΰ άνδρωπρεποΰ; βαδίσμα- 
το ; νωχελης κατάκλισι; έπί τοΰ σοφα ύπεδείκνυεν 
αύτόν* άντί τ ? ;  ηρωικής αίγλης έγκλημάτων καί 
προδοσιών στίγματα ήκολού9ουν τόν βίαν του. Δέν 
ήτο πλέον ό Πέτρα; Νικολάου, ό πολεμιστή;, ό τρέ- 
φων άδιάλλακτον κατά τών ‘Ενετών [λΐσο; καί 
πολεμών ύπέρ τών Τούρκων, άλλ’ δ Λυμπεράκη; ό 
πειρατή;, ό κατά τά  συμφέροντά του αύτομολών 
πρό; άμφοτέρου; καί προδίδων τ/ιν πατρίδα του .—  
Ήτον ή άπογοήτευσι; σφοδρά, άλλ’ έπέδρασεν αρα 
έπί τής καρδιάς τής Α ναστασίας;

(επεται συνέχεια)

Α. Σ. ΜΑΤΕΣΙΣ

Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον ποίημα τοϋ 
πολυτίμου ήμών καί αγαπητού συνεργάτου, 
εινε άπήχησίς έτέρου προδτμοσιευΟέντος τοϋ 
κ. Μ. Μαρτζώκη, δν καί έννοεϊ διά τή; 
προσφωνήσεως, ο Yale, ό ποιητής.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ.

ITALIA Ε GRECIA

No, non temer ne’ di nefasti, o Yate ; 
Colui che regge dell’ltalia il fato 
Ricorda quanto sangue ebbe versato 
Grecia per Fede θ patria Libertate.

Le regie bende ha in esso imporporate, 
E l ’alto suo destin non fia mutato 
Se il mondo nel periglio ognora ingrato 
A ll’avito eroismo oppone armate.

Dal Campidoglio partirk l’accento 
Che rammenti all’Europa il sacro dritto, 
Onde il crudel sarvaggio non sia inulto.

Gik su ll’Acropoli eeheggiar io sento 
L’Inno che infiamma Ellenia al gran con- 
Di cui nuovotrofeo n elC iel fu sculto[fIitto*

Corfu, 1 Aprile, 1886.

F. Di M e n t o .

*. A lludesi a l ia  fe rv id a  P oesia  ·  L ’Inno N azio -  
nale de’G reen  d e ll’i llu s tre  Comm. P ie tro  B ern ab o
S ilo rafe·
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Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  
Μ ιχ α ή λ  "Α γγελος (Φ . Δ Η Μ έντο ς).—  Ή θ η ,  Σθιμα, 

κ α ί 8ο;ασ ίες τώ ν  ή μερω ν μ ας (Δ . Δ ασ καράτος). —  Έ μ -  
μ ελ ϊνα , μετά:ρρασις (Γ . Μ ίνεσ η ζ)— Έ κ  τώ ν  τοϋ Φωσκό
λου (Δ . Κ α ψ ό κ έφ α λ ο ς)—  ’Α να στα σ ία , διήγημα* σ υ νέ χ . 
(Α . Μ ά τεσ ις) .— Ita lia  β Grecia  [Φ . Δ ί Μ έντες.

ΤΤΠ Ο ΙΣ Σ . Κ α ψ ο κ ε φ α α ο τ


