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Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
1 Μυθιστορία τής Κυρίας Henry GreviIle.

Μςτάφρασις Π. I. Φέρμπου].

Συνέχεια' ?8ε προηγουμένου φΰλλον.

Λ Σ Τ ’

  Ό χ ι, Τριανταφυλλιά, άνεφώνησεν ημέραν
τινά ό Μονφόρτ ρίπτοιν έ—ί τής τραπέζης τό χει- 
ρόμακτρον, αύτό δέν ύποφέρεται. Φθάνουν ή δι
δαχές σου, αί παρατηρήσεις σου καί ή μουρμού
ρες σου, πρέπει να χωρίσουμε, διότι εννοώ νά εί
μαι νοικοκύρις ’ς τό σπίτι μου, καί όσο είσαι σύ 
έδώ μέσα, ποτέ δέν θά είμαι.

—  Πολύ καλά, κύριέ μου, άπεκρίθη ή Τριαν
ταφυλλιά ούδόλως ταραχθεΐσα.

’Αείποτε δέ ή γηραιά μαγείρισσα είχε μεγα 
πλεονέκτημα κατά τάς αψιμαχίας ταύτας, διότι 
ό μέν Σίμων έξωργίζετο, εκείνη δέ ΐστατο ακλό
νητος ώς βράχος.

—  Έγώ πάντα τό έλεγα πώς έτσι θά τε
λείωση, δέν παραξενεύομ.αι πού λέτε νά χωρί- 
σωμε.

—  Μάζωξε τά πράγματά σου καί δρόμο ! 
άνεφώνησε μετά φωνής βροντώδους ό Σίμων.

—  'Ορισμός σας, κύριέ μου. Και τί θά το κά
νετε τό κορίτσι;

—  Τήν κόρη μου! θά την κρατήσω μαζί 
μου! Τί ήθελες νά την κάνω;

—  Δέν είξέρω, άλλά μά τό καλό πού της 
θέλω, γιά νά μην είνε μαζί μέ τόν μπαμπάκα 
της, νά την βάλετε οίκοτρόφισσα ’ς ένα σχολειό, 
οπου και αν είνε.

Ή  δέ Μαρκέλλα κάτωχρος έσιιόπα, θεωμένη 
τήν σκηνήν ταύτην εκατοστήν ήδη φοράν άπό 
εξαμηνίας. Άπό πολλοϋ προέβλεπε τήν £ήξιν 
μεταξύ τής Τριανταφυλλιάς καί τού πατρός της· 
καί προσεπάθησε μέν παντί σθένει νά τους συμ- 
βιβάση, άλλά τί ήδύνατο ενώπιον του ταραχώ- 
δους, οργίλου καί ιδιορρύθμου χαρακτήρος τού 
Σίμωνο;;

—  Τό τί θά την κάνω τήν κόρη μου είνε ’δι
κή μου δουλειά, άνεφώνησεν. ό Μονφόρτ. Έ λα, 
δρόμο, είπαμε !

Καί ή μέν Τριανταφυλλιά εξήλθεν, δέ Μαρ
κέλλα ενμεινε μετά τού πατρός της, όστι; έβάδιζεν 
άνω καί κάτω έξωργισμένος.
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—  Κλαΐς; είπε σταθείς πρό τής θυγατρόςτου.
—  Όχι, πατέρα, άπεκρίθη ή κορασίς.
Καί έλεγεν αλήθειαν, διότι όλη μέν ή καρδία 

της έπαλλεν έπωδύνως πιεζομένη, άλλ'οί οφθαλ
μοί της ήσαν ξηροί.

—  Έλυπήθηκες! ύπέλαβε μετά ψυχρότητος 
άποστρέφων τήν κεφαλήν.

—  Μάλιστα, πατέρα, δέν σας λέγω όχι, ά
πεκρίθη τό Οαρραλίον παιδίον. Άλλά ή Τριαν
ταφυλλιά σάς ε’νοχλεί κάθε στιγμήν άλλά δέν 
πταίει αύτή. Εις τής μακαρίτισσας τής κυρίας 
Έρμίνης αύτή'ειχεν επάνω της όλο τό σπίτι, καί 
δέν ’μπορεί νά ξεσυνηθίση νά «  κάνη του κεφα
λιού τη ς » όπως ήτον συνηθισμένη. Μείνετε ήσυ
χος, καί οί δύο μας θά τα  συμφωνήσωμεν καλά, 
θά ίδήτεπώς θά ε’χετε όλας σας τάς περιποιήσεις.

Και ¿ταπείνωσε τήν κεφαλήν, τά  δέ χείλη 
της έτρεμον. Ό  δέ Σίμων έπανέλαβε τόν περί
πατόν του ταυτοχρόνως ών έκπεπληγμένος, χαί- 

ν ρων καί δυσηρεστημένος· διότι ούδέποτε ήλπιζεν 
οτι έν τή κόρη του ενυπήρχε τοσαύτην λογική 
καί φιλοσοφία, άλλά δέν εύηρεστεΐτο Ομως βλέ- 
πων ότι ¿κείνη είχε πλείονα σύνεσιν καί υπομο
νήν ή αυτός.

—  Πάντα σού έλεγεν ότι είμαι τέρας, ΰπέ- 
λαβε μετά τινα σιγήν.

—  Μέ συγχωρείτε, πατέρα, ¿μπροστά μου 
πάντα έλεγε καλά διά σάς.

—  Ά λ λ ’ όμως είχε κακήν ιδέαν γιά μένα, 
άνεφώνησεν ό Μονφορτ έκραγείς.

Ή  Μαρκέλλα δέν άπεκρίθη τίποτε, διότι 
όντως θά ήτο πολύ ολίγον πιθανόν ότι ή Τριαν
ταφυλλιά ένδομύχως άπένεμεν εις τόν Σίμοινα 
εύχάς καί εύλογίας· δέν ήτο λοιπόν πολύ οτι 
άείποτε ενώπιον τού κορασιού έλεγε καλά περι 
αύτού ;

—  Πήγαινε νά την άποχαιρετίσης, είπε μετά 
πραότητος- καί 'πέ τη; οτι είμπορεΐ νά έρχεται 
νά σε βλέπη όποτε θέλη, ’πέ της καί ότι την 
εύχαριστώ γιά τά όσα σου έκαμε ...

Ή  Μαρκέλλα ε’ξήλθεν οΰδέν άποκριθεΐσα άλλ' 
ε’κλαιεν ήδη.

Ό  αποχαιρετισμός των ύπήρςε τρυφερώτατος 
άλλά βραχύς, διότι ή Τριανταφυλλιά εΐχεν ίδιαν 
τινά φιλοσοφίαν, ήν προσεκάλει εις επικουρίαν έν 
ταίς δειναϊς περιστάσεσι.

ΙΟΙ
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—  Μην άνησυχτ,ς για μένα, κόρη μου, είπε. | 
Έγώ πηγαίνω 'ς τούς Βρεώ. Άφ’ ότου ¿γύρισαν 
άπό τη Νίκαια άλλαξαν έξη φορές μαγείρισσα, 
λοιπόν σάνμε ίδοϋν θά καταευχαριστηθοϋν. "Οσο 
για σένα, σύ κόρη μου, εχεις νά πέρασης πολύ 
κακές μέρες, άλλα ό πατέρας σου δέ 0’ άργηση 
να βαρεθή νά φροντίζη για σένα. Ό πατέρας σου 
καθώς ξέρεις, είνε αξιόλογος άνθρωπός καί σ’ αγα
πά, αλλά είνε γεννημένος παιδάκι μου, όχι γιά 
να έχη κόρη

Καί σφίγξασα τήν Μαρκέλλαν έπί της καρ- 
δία; της, ηνοιξε τήν Οϋραν του εστιατορίου, έο- 
ριψε πρός τόν Σίμωνα, ίστάμενον μόνον καί δυ- | 
σχεραίνοντα, έν : — "Εχετε γειά, κύριε ! τοσού- 
τον άπλοϋν ώς έάν άπήρχετο εις την αγοράν, 
καί κατέβη τήν κλίμακα.

Ότε δέ ήτο ήδη καθ' οδόν, ήσθάνθη τι θερμόν 
πϊπτον έπί τών δακτύλων της. "Εκπληκτος βλέ
πει εις τόν ούρανόν καί παρατηρεί ότι δάκρυα 
κατέρρεον άπό τών οφθαλμών της.

  Κύτταξε ! είπεν άγανακτήσασα.
’Επέσυρε τό αντίστροφον τής χειρός της έπί 

τών οφθαλμών της, οίτινες είχον λησμονήση τά 
καθήκοντα των, καί έπορεύθη ήρέμα πρός τήν 
γνωστήν ήμίν όδόν.

Ό κύριος Βρεώ ήτο μόνος, καί ύπεδέξατο αυ
τήν μετά χαράς, διηγηθείς πλεΐστα οσα δυσά
ρεστα περί τής ύπηρετρίας των. Ή  Τριανταφυλ
λιά ήκροατο εύσεβάστως καί μετά τό τέλος τής 
όμιλίας έπορεύθη εις τό υ.αγειρεΐον, καί εύρε την 
κατηγορουμένην άναγινώσκουσαν μυθιστορίαν 
τινά,ήν παρευθύς έχωσε κατεσπευσμένως ύπο 
σωρόν άπομακτρών κατεσχισμένων, άμα ίδούσα 
τήν Τριανταφυλλιάν είσερχομένην.

— Εύγέ σου, κοπέλλα μου, είπεν ή Τριαντα
φυλλιά, βγάλε μ.ου τήν ποδιά σου καί άμε 'ς τό 
καλό, ά, έδώ είσ’ ακόμη ; Νά γυρίσης ’ς τής έξη 
νά σε πλήρωσή 6 κύριος 'Ροβέρτος.

Η θεοάπαινα έκπληκτος παρετήρει τήν γ·η- 
ραιάν μετά βλακώδους βλέμματος.

—  «"Ετσι νάχω καλό» άμε κόρη μου, άμ.ε. 
Πάρε καί τή φυλλάδα σου.

Καί ε"δωκε τό ένοχοποιούμ-ενον βιβλίον πρός τήν 
δύσυ.οιρον νεάνιδα, ήτις άνέτεινε τούς όφθαλ.μ.ου; 
ούδέν νοούσα καί έξηφανίσθη ώς σκιά.

—  "Αχ! άνέπνευσεν ή Τριανταφυλλιά, μειδιώ- 
σα καθ' έαυτην, τι καλά! είπε. Καί τώρα άς 
καθαρίσωμε ’λιγάκι· γιατ'έδώ μέσα, ματια μου, 
είνε νά βαστα κανείς τη μύτη του.

Καί παρευθύς ήρχισε νά τρίβη, νά πλύνη, νά 
στιλβώνη μ.ετά τοσαύτης προθυμίας, ώστεό ’Ρο
βέρτος έπανελθών ύπεδέχθη ύπό τής χαρμόσυνου 
μουσικής τών άντηχουσών χυτρών.

—  θεέ μου ! είπεν άνοίγων ολίγον τήν θύραν 
τοϋ μαγειρείου, τι καθαρισμός ! Πολύν καιρόν ει- 
χαμεν νά . . .

Άλλ’ αίφνης παρετήρησε τήν κεφαλήν τής 
Τριανταφυλλιάς άνζδυομένην έκ τοϋ πυθμένος 
μικρού τίνος λέβητος.

—  Σείς είσθε; είπεν ενκπληκτος, καί πώς ηταν 
τούτο C

—  Έγώ είμαι, κύριε 'Ροβέρτεγ καί θά ’πεθά- 
νω έδώ άν είνε μέ τήν εύχαρίστησί σας. Μοναχά 
νά λάβετε τήν καλοσύνη νά στείλετε κανένα 
άνθρωπο νά μοϋ φέρη τήν κασέλα μου ...

—  Ά μ ’ ή Μαρκέλλα ; ήρώτησεν ό νέος.
Ή επίπλαστος φαιδρό της τής Τριανταφυλλιάς 

έξέλιπε παρευθύς.
—  Ή  Μαρκέλλα έμειν’ εκεί πέρα· ό πατέ

ρας της δέν είνε άνθρωπος κακός, άλλά είνε μ.ιά 
αρκούδα. . . ’Γπομονή, κύριε ’Ροβέρτε, καί μέ 
τόν καιρό θά τήν ’πάρωμε!

Καί ε’κλεισε τόν οφθαλμόν μετά Οαυμασίας 
πεποιθήσεως, άλλ’ οί οφθαλμοί της ήσαν υγροί.

—  Τό καϊμένο τό κορίτσι! είπεν ό ’Ροβέρτος 
ά.ναβαίνων τήν κλίμακα, νά έχη τόσα βάσανα...

—  Καί έπειτα, κύριε ’Ροβέρτε, ήκούσθη όπι
σθεν αύτοϋ ή φωνή τής Τριανταφυλλιάς μεστή 
λυγμών, όσα καί άν είνε τά βάσανά της, έχει 
όμως τήν κυρά Ζαλίνη, καθώς ’ξέρετε.

Καί ή Ούρα τοϋ μαγειρείου έκλείσθη μ.ετά το- 
σκύτη ς βίας, ώστε πάσχι χϊ χύτραι έχόρευσαν 
επί τοϋ τοίχου.

—  Τήν καϊμένήν τήν γραίαν, διενοήθη ό Ρο
βέρτος, καί αύτη έχει τής πίκρες της,., αύτος ό 
κόσμος είνε πλήρης βασάνων. ..

Άλλ’ εύρε τόν πατέρα του τοσοϋτον φαιδρόν 
¿νεκα τής παρουσίας τής Τριανταφυλλιάς καί 
τής φυγής τής έντρομου Οεραπαινίδος, ώστε καί 
αύτός έφαιδρύνθη ινα μή τον τρομάςη.

Λ Ζ '

ΤΙ Μαρκέλλα ύπέμ.ενεν όσον ήδύνατο, ώς εί- 
χεν ύποσχεθή. Συχνάκις μόνη μετά τήν διευθέ- 
τησιν τών οικιακών πραγμάτων, έλάμβανεν ένδυ- 
μά τι χρήζον έπιδιορθώσεως, έκάθητο παρά τό 
παράθυρον καί μετεχειρϊζετο την βελόνην της 
κανονικώς ώς πολύπειρος όάπτρικ. Τότε δέ τό 
πνεύμα τη; άφίπτατο πρός τόν καλόν έκείνον 
κύριον Βρεώ, τόν αείποτε καθήμενον έπί τοϋ θρο
νιού του, τόν τοσοϋτον κατηφή άμα καί γλυκύν, 
πρός την Τριανταφυλλιάν έντεθρονισμένην έν τώ 
μέσω τοϋ μαγειρείου της ά.παστράπτοντος έκ 
τής καθαριότητας, πρός τόν Ιούλιον οστις διήνυε 
τό τελευταίον έτος τών σπουδών του έν τώ Λυ- 
κείω, πρός τόν μέλανα κύνα όστις θά ήτο ήδη 
γέρων καί από πολλοϋ χρόνου δέν ήνοιγε πλέον 
όπάς έπί τής χλόης, καί πρός τόν 'Ροβέρτον τόν 
τοσοϋτον αγαθόν, τόν τοσοϋτον ΰπόμονον, τόν το
σοϋτον έμβριθή, τόν ’Ροβέρτον, οστς αύτος μ.όνος 

| έφερε τό βάρος τής ευθύνης τής οικογένειας, ού-
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δενός βοηθούντος ή φαινομένου ότι παρατηρεί 
πόσον βαρύ ήτο τό φορτίον τούτο.

—  Έγώ θά τον έβοήθοϋσα, διενοεΐτο ή Μαρ
κέλλα, θά ήμουν περίφημος νοσοκόμος, καί θά 
του εδιάβαζα διάφορα βιβλία τοϋ καλού εκείνου 
ανθρώπου, τοϋ κυρίου Βρεώ. . .

Καί τότε ή φαντασία την παρέσυρε πρός την 
ερημικήν οικίαν μ.ετά τοσαύτης έπωδύνου έπιμο- 
νής, ώστε παρ αϊτού ά« τό έργόχιιρόν της έπεδίδε- 
το εις πρόβλημα άριθμ.ητικόν. Ό πατήρ της πα- 
ρέδιδεν είς αυτήν διάφορα μαθήματα τήνέσπέραν 
ήτο δέ άριστος καθηγητής σαφέστατα έρμή- 
νευων τά διάφορα ζητήματα, ά.λλ’ έστερεΐτο 
όμως υπομονής, καί αϊ σύντομοι αύτοϋ αποδείξεις 
χπήτουν παρά τής μαθήτριας τριπλήν έντχσιν 
προσοχής.

II άριθμ.ητική καί μ.άλιστα ή γεωγραφία είνε 
δραστήριον φάρμακον τών δεινών τών προερχό
μενων έκ φαντασίας άγαν ζωηράς καί ευαισθη
σίας ύπερβαλλούσης· τούτου δέ πείραν έλαβε 
πολλάκις ή Μαρκέλλα.

Απεδέξατο δέ άσμένως τόν βίον τούτον, άνευ 
τινός παραπόνου, άνευ τινός πικρίας. "Ελεγε δέ 
έν τή καρδίκ της ότι εύρούσα πατέρα, έχουσα 
όν τι όπερ νά αγαπά, νά περιποιήται, είς ό νά 
αφιεροϊ ¿αυτήν, προστάτην, ούτε ύπο τών περιπε
τειών τού βίου έξαοτώμενον, οΰτε ύπό τής στιγ
μιαίας ιδιοτροπίας αύτοϋ, - εύρούσα προστάτην 
αιώνιον, εύρούσα τέλος πατέρα, ήτο εύδαιμονε- 
στάτη καί ή εύδαιμονία της αϋτη ήτο ανεκτί
μητος, διότι την είχεν άγοράση άντί τής πάλαι 
μακαριά; άμ.εριμ.νησίας της· άλλ’όμως δέν έμέμ- 
ψιμοίρει.

Ό πατήρ ούτος ήρχετο είς τήν οικίαν άτάκτως 
παρασυρόμενος ώς έπί τό πλείστον είς μ,κκρούς 
περιπάτους, είς έκδρομ.άς άκάίρους ύπό τών έξεων 
βίου μονήρους καί άνευθύνου. Καί μετά τό φαγη- 
τον έςήρχετο στενοχωρούμενος έν τή πνιγηρά 
κατοικία του. Έβάδιζεν ώρας όλοκλήρους ασκό- 
πω; κρατών τόν πίλόν του, έχων ύψηλά τήν 
κεφαλήν, σκεπτόμενος περί τών υποθέσεων του, 
περί τών καθηκόντων του, περί τής κόρη; του, ής 
ή μέριμνα κατέτρυχεν αύτόν πολύ μάλλον ή όσον 
ήθελε νά όμολογήση.

Κατά τό διάστημα δε τούτο ή Μαρκέλλα 
άγωνιώσα, μόνη έν τή κατοικία ήτις άλλοτε τη 
έφαίνετο τοσοϋτον ευρύχωρο:, ήκουε καί τούς 
ελάχιστους κρότους. Άκροωμένη μετ’ έκστάσεως 
αλγεινής, άντελαμβάνετο καί τών έλαφροτάτων 
τριγμών· ή βήξ τίνος τών κατοικούντων έν τώ 
υποκάτω όρόφω, τά βήματα τών άναβαινόντων 
τήν κλίμακα.. ι τά πάντα έλάμβανον γιγαν- 
τιαίας διαστάσεις, καί τά πάντα έν τώ παι- 
ώικώ έκείνω πνεϋματι, τώ τεταραγμένω ύπό το- 
σούτων πικριών, κατεστάλαζον είς τήν μυστικήν 
τκύτην ευχήν:

—  "Αχ! καί νά μ.ήμ.ου πάθη τίποτα!
Η Μαρκέλλα έγίνωσκε πώς είνε δυνατόν νά 

πάθη τις, πώς ό κατά τά φαινόμενα υγιέστατος 
πλήττεται ύπο τοϋ θανάτου έν τή ακμή τού βίου 
του, πώς αίφνης εύρίσκεταί τις ε"ρημος καί μόνος 
καί άπολωλώ; έν μεγαλοπόλει όποιοι ήσαν οϊ 
Ιίαρίσιοι. Όρέγουσα λοιπόν πρός τόν Θεόν τάς 
χείρας,—  U, θεέ μου, έλεγε, μή μου πάθη 
τίποτε, σέ παρακαλώ! —  Καί πάλιν ήκροάτο 
έως ού κατελαμβάνετο ύπό ζάλης, εως ού τά 
έλαφρά πηδήματα ποντικού τίνος έν τή αποθήκη 
μεγεθυνόμενα ύπό τού πόνου τής κεφαλής, έφαί- 
νοντο είς αύτην κρότος μέγιστος, φοβερός, προη
γούμενος άνηκέστου καταστροφής ...

Τστατο τότε κρατούσα τήν αναπνοήν της, 
έλπίζουσα ότι μ.ετ’ ού πολύ θά ήκούετο ό θόρυ
βος γνωστών βημάτων έπί τού λιθοστρώτου τής 
αΰλής... Ή κάτω Ούρα έκλείετο βαρέως, ή 
Μαρκέλλα ήκουεν άνθρωπον βαδίζοντα, άλλά δέν 
ήτο ό άναμενόμενο; πατήρ. Άπελπι; έφερε τάς 
χείρας ε'πί τών καιόντων οφθαλμών της, άπε- 
μάκρυνεν άπό τού μετώπου τη; τά; άτάκτους 
σκολλύδας τής κόμης της, καί μ.ετά ταϋτα άνέ- 
παυε τήν κεφαλήν τη; έπί τού προσκεφαλαίου 
καί έπεδίδετο νοερώς είς την λύσιν προβλή
ματος τίνος ή άπήγγελλεν έκ διαδοχής καί ά- 
πταίστως πάντα; τούς βασιλείς τής Γαλλίας άπ! 
αρχής μέχρι τέλους. Άλλά μάτην, διότι ή αγω
νία κατελάμβανε πάλιν αύτην καί έπανελάμ.βανε 
τήν έπώδυνον προσδοκίαν, έως ού τό πεφιλημένον 
βήμα έπληττε τέλος τό λιθόστρωτον της αυλής 
διά τού ξηρού καί νευρώδους όυθμού του. Ανέ
βαινε την κλίμακα , —  τό κλειδίον ετριζεν έν τώ 
κλείθρω... ΊΙ Μαρκέλλα έφοβεΐτο I Άν δέν ήτο 
αύτός; άν ήτο κλέπτης; Τούτο διανοούμενη 
κατελαμβάνετο ύπό λιποψυχίας καί ήσθάνετο 
έαυτήν λιποθυμούσαν... άλλ’ ή έλαφρά καί ξηρά 
βής τού Σίμωνο; παραχρήμκ τήν άνεθάρρυνε. 
Είσήρχετο ό πατήρ είς τό δωμάτιον καί ανέ
πτυσσε τήν εφημερίδα ήτις τφ ¿χρησίμευε καθ’ 
εσπέραν ϊν’ αποκοιμάται... Ευδαίμων ή Μαρ
κέλλα καί ευγνωμονούσα άνέπεμπε πρός τόν 
"Γψιστον τό χαρμόσυνον αύτής ' í la a r r a  καί 
άπεκριμάτο καταλείπουσα έπί τού προσκεφα
λαίου ίχνη τών δακρύων της αγωνίας της.

Τήν επιούσαν τών τρομερών τούτων νυκτών 
έφαίνετο ή Μαρκέλλα ώχροτέρα, οί οφθαλμοί της 
ήσαν διεσταλμένοι ένεκα τών οδυνηρών ονείρων, 
άτινα ησαν αποτελέσματα τής έπωόύνου αγρυ
πνία: της. ΓΙολλάκις δέ αί ήττον ζωηραί κινή
σεις τής κόρης καί ή ήττον άργυρόηχος φωνή της, 
έφείλκυον την προσοχήν τού πατρός.

—  Τί έχεις πάλι σήμερα ;
—  Λέν έκοιμήθηκα καλά .
Ό  πατήρ την παρετήρει έπ’ ολίγον, έπειτα 

δέ επειδή όπως δήποτε δέν έφαίνετο άσθενής,
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χύτός μέν έπχνέστρεφε προς τούς διαλογισμούς 
του. Εκείνη δέ έπανβλάμβανε την χλυσιν των 
καθημερινών αυτής άσχολιών.

Μετά πολύν δέ τέλος χρόνον ό Σίμων παρε- 
τήρησε σύμπτωσίν τινα μεταξύ των νυκτερινών 
εκδρομών του καί των αϋπνιών τής κόρης του.

—  Όταν άργώ νά έλθω κοιμάσαι άσχημα; 
την ηρώτησεν ημέραν τινά άποτόμως. Όταν 
μπαίνω, σέ ξυπνώ, δέν είν’ αλήθεια;

—  "Οχι, πατέρα μου, παρά μόνον «δέν μου 
κολλά ύπνος» πριν έλθης, είπεν ή Μαρκέλλα 
μετ' άθωότητος Άλλ’ όμως ίδούσα τό νέφος οπερ 
διήλθε προ των όμμάτων του πατρός της, σπεύ- 
σασα προσέθηκεν: Ώ ! καλέ, δέν είνε τίποτα! 
Μην ανησυχείτε.

Έπί δεκαπέντε ήμ.έρας ό Μονφέρτ έμεινεν 
οίκοι τήν εσπέραν άλλά τό κατέχον αυτόν πάθος 
τής υπνοβασίας ητο ίσχυρότερον τής θελήσεώς 
του. Μετά μυρίας μάχας μεμ,φόμενος έαυτόν ώς 
κακόν πατέρα, έξήλθε κρύφα έσπέραν τινά ύπο- 
λαβών τήν Μαρκέλλαν ώς ύπνώττουσαν, καί άπό 
τής έσπέρας εκείνης ε’πκνέλαβε τάς νυκτε ρίνας 
έκδοομάς του. Ή Μαρκέλλα ύπεκρίθη τήν επι
ούσαν έπίπλαστον φαιδρότητχ, καί ό Σίμων έξα- 
πατηθείς ούδεμίαν απέδειξε τύψιν σ,ινειδότος.

Καί όμως ούχ ηττον όσημέραι έγίνετο ισχνότερα 
ή κορασίς εκείνη ή υψηλή καί λεπτή καί χαριε- 
στάτη ώς αί είκονιζόμεναι ύπό των ζωγράφων 
νύμφαι. Καθίστατο δέ διαφανής ώς λυχνία έξ 
αλαβάστρου, καί τά όσημέραι μεγεθυνόμενα όμ- 
ματά της έλάμ.βανον μάλλον έκφρασιν ιδεώδη, 
ήτις θά ένεποίει τρόμον εις μητέρα. Ή Τραν- 
ταφυλλιά ήρχετο καί τηνε’βλεπεν άπαξ τού μηνός, 
τήν συνώδευεν εις τόν περίπατον τη άδεια, εν
νοείται, τού Μονφέρτ καί έπέστρεφον μετά μ,ίαν 
ώραν. Μετά τάς επισκέψεις ταύτας τής Τριαντα
φυλλιάς ή Μαρκέλλα, αναζωογονούμενη επ’ όλί- 
γην ό>ραν, έγίνετο πάλιν ώχροτέρα καί μ.αλλον 
βραδυκίνητος· διότι αί βραχείζι αύται παρου- 
σίαι τής Τριανταφυλλιάς άναμιμνήσκουσαι αυτήν 
τό παρελθόν, ησαν εις αύτήν τό ασφαλέστατου 
καί δραστικώτατον των δηλητηρίων.

ΊΙμέρκν τινά ή Τριανταφυλλιά έρριψε λόγον 
τινά πρός τόν Μονφόρτ περί τής καταστάσεως 
τής Μαρκέλλας.

—  Λεν είξέρω εγώ τί ιδέα έχετε, εγώ ομως 
νά σας ’πώ τή μαύρην αλήθεια βλέπω πώς τό 
κορίτσι «θά το φάη ή λύπη». Τάχα πώς είνε 
κανείς πατέρας, θαρρείτε πώς έτελείωσε καί δέ 
μένει άλλο τίποτα; . . . Είστε νοικοκύρις, μ.ά 
έγώ, τί νά σας 'πώ, θά είν’ άπό θεού αν 'μπορέση 
τό καίμένο νά ζήση νά γίνη δεκάξη χρονώ. Έγώ 
άν μ’ άρωτήσετε δέν το πιστεύω νά βαστάξη ά- 
κόμ.α ένα χρόνο.

Καί ταύτα είπούσα άπήλθεν ουδόλως φροντί- 
ζουσα νά άκούση τάς σκέψεις τού Μονφόρτ.

—  Κ ο ύ φ τα .Ιο ! είπεν ό Σίμων έν ώ έκλειεν ή 
Τριανταφυλλιά τήν θύραν. Γρουσούζα  πού «νά 
φας τή γλωσσά σου». Άρρωστη ή Μαρκέλλα! 
άκούς έκεϊ λόγια !

Καί άνεκάγχασεν, άλλ’ ό άνευ ήχούς γέλως 
τουέφάνη εις αύτόν δύσηχος. Έγερθείς δέ έκ τού 
θρονιού του ανοίγει τήν θύραν τήν διαχωρίζουσαν 
τό δωμάτιόν του άπό τού δωματίου τής κόρης του.

—  Μαρκέλλα, τή είπεν άνευ προοιμίων, αλή
θεια, είσαι άρρωστη;

—  Έγώ; είπεν ή κορασίς στρέφουσα πρός 
αύτόν τό λευκόν πρόσωπόν της, οπερ ένεκα τού 
περιπάτου είχε στίγματα ροδόχροα ακανόνιστα. 
Έχω ’λίγη τε μ π ε λ ιά , μ.ά δέν είμαι άρρωστη.

—  Τεμπελιά; έπανέλαβεν ό πατήρ βλέπων 
αύτήν έργαζομένην ώς πάντοτε.

—  Ναι, όταν συγυρίσω ή έργασθώ, έτσι μου 
έρχεται έξαφνα ύπνος. Ώς φαίνεται επειδή δέν 
γυμνάζομαι πολύ. Καί έπειτα κάποτε πονώ εδώ 
προσέθηκε θέτουσα τήν χεϊρα έπί τής καρδίας 
της, άλλά λέω πώς θά είνε γιατί μ-εγαλώνω.

Καί έμειδίασεν άγγελικόν μειδίαμα, ό δέ 
Σίμ-ων ένόμισεν αίφνης οτι έβλεπεν ενώπιον του 
τήν γυναΐκά του.

—  Πονεϊς αυτού δά, είπε δακρύων τήν καρ
διάν.

_  Ναι, πότε πότε μού φαίνεται οτι δέν κτυ- 
πά καί τότε πονώ πολύ. Άλλά δέν είνε μεγάλο 
πράγμα, τό υποφέρω πολύ καλά. Τούτο, ώς φαί
νεται, μέ κάνει τεμ π ε .Ια ·

Ό  Σίμων ύπετονθόρυσε το τετριμμένον: Δεν 
έχεις τίποτα, καί έπανήλθεν εις τό δωμάτιόν του.

Ποσάκις, —  πολλά παρήλθον έκτοτε έτη · ή 
σύζυγός του είχεν εΐπη πρός αύτόν: Ιΐονώ έδώ, 
έπιθέτουσα τήν διαφανή χείρά της έπί τής ά- 
σθενούς καρδίας της! "Υψωνε δέ τότε τούς ώμους 
καί τη άπεκρίνετο οτι δλαι αί γυναίκες κάμνουν 
τήν Γ τε .Ιιχ ά τη . Οσάκις δέ τω παρεπονεϊτο οτι 
είνε καταπεπονημένη, τή άπεκρίνετο οτι είνε
τε μ π έ .Ια  Τήν δέ ημέραν . . . τήν ύστάτην
ημέραν δτε έζήτει παρ’ αύτού ώς χάριν μεάς νυ- 
κτός άνάπαυσιν, τήν άνάπαυσιν τού τάφου, τί τη 
άπεκρίθη; Έφρικίασεν άπό κορυφής μέχρι ποδών 
άναλογιζόμενος τόν τότε τρόπον του, δν νύν δι
καίως άπεκάλει κτηνώδη ωμότητα.

—  Νά λοιπόν πού ή Μαρκέλλα τής έμοιασε! 
διενοήθη ό Σίμ.ων, νά. λοιπόν πού κοντεύουμε νά- 
χωμε καί μέ τήν κόρη α τά αύτά τοϊς αύτοϊς » ! 
Κτήνος έγωϊστά! ό περί ούδενός άλλου σκεπτό- 
μενος ή περί σεαυτούκαί μόνου, δένε'πλάσθης ϊνα 
έχης οικογένειαν !

Καί κρύψας τήν κεφαλήν έντός των χειρών 
του έμεινεν ικανήν ώραν διαλογιζόμ.ενος. Καθ' 
ήν δέ στιγμήν κατετρύχετο ύπό τής πικρότατης 
τών μύχιων αύτού θλίψεων, ήσθάνθη άβράν χεΐ- 
ρα τιθεμένην έπί τού ώμ,ου του
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—  Πατέρα, είπεν ή Μαρκέλλα, ελπίζω πώς 
δέν είσαστε λυπημένος.

Άπέσυρεν ό Σίμων τάς χείράς του καί έβύθισε 
τούς σκυθρωπούς οφθαλμούς του εις τούς προς αυ
τόν έρχομένους διαυγείς οφθαλμούς μετ’ έκφρά- 
σεως φιλοστόργου άνησυχίας.

—  Νά μή λυπάσθε, πατέρα, ύπέλαβεν ή με
λωδική φωνή, καί μάλιστα έξ αιτίας μου. ’Ξεϋρω 
έγώ, ή Τριανταφυλλιά θά σας είπε καμμιάν ά- 
νοησία, άλλά σείς, πατέρα, μήν έχετε καμμιάν 
έννοια, μή την άκούτε, αύτή έξεκούτιανε καί δέν 
πρέπει νά την ξεσυνερίζεσθε. Έγώ είμαι μαζί 
σας μιά χαρά, πατέρα μου, μή σας μέλη.

—  Σου το είπε λοιπόν, είπεν ό Σίμων μετ’ α
γωνίας, οτι δέ θά είχες καλή ζωή μαζί μου;

—  "Οχι, πατέρα, ποτέ δέν μ.ου είπε τέτοιο 
λόγο, άπεκρίθη ή κορασίς μετ’ ειλικρίνειας ά- 
ναμ-φισβητήτου, ας άφήσωμεν αύτήν την όμιλία· 
άλλά βλέπω οτι ή Τριανταφυλλιά το πιστεύει. 
Έχει πολύ άδικο, έγώ είμαι μαζί σας μιά χαρά, 
πατέρα μου. Τί χαρά πού σας εύρήκα έπειτ’ 
άπό τόσα χρόνια.

Καί ή άργυρόηχος φωνή ύγράνθη διά δακρύων, 
άλλ’ οί οφθαλμοί γενόμενοι πρός στιγμήν λαμ
πρότεροι, έξηκολούθουν μειδιώντες.

—  Δεκαοκτώ τώρα μήνες είμαστε μαζί, πατέ
ρα, ύπέλαβεν ή Μαρκέλλα. Έπειτ' άπό ’λίγο θά 
γίνω δεκαπέντε έτών, καί ποτέ μου δέν έχάρηκα 
όσο σήμερα, όπου σας ηύρα. Καί έπειτα σείς μέ 
καλόχετε τόσον ώραϊα άν καί έγώ σάς . . .

Ή  φωνή τη; κατέστη όλίγόν τι έξηντλημένη 
καί άδύνατος, τό μειδίαμα έξηφανίσθη καί ολον 
τό εύθραυστον καί θελκτικόν τής νεάνιδος κατε- 
πιέζετο ύπό άκαταβλήτου μελαγχολίας. Ο Σί
μων έγερθείς έλαβεν αύτήν διά μιάς έν ταί; άγ- 
καλαις του καί άτενίζων πρός αύτήν έξ όλης αύ- 
τού τής ψυχής, είπε :

—  ’Πέ μου πώς με άγαπκς·, ’πέ μου πώς είσ’ 
εύτυχισμένη, άς είνε καί ψέμα δεν είνε αμαρτία !

—  Άχ ! πατέρα μου! σάς άγαπώ ! άνεφώνη- j 
σεν ή Μαρκέλλα καταπόρφυρον έχουσα τό πρόσ- 
ωπον.

—  Ναι, είνε άλήθεια, μ’ άγαπψς, άλλά άν ι 
είσαι καί εύχαριστημένη, τό πράγμα διαφέρει! 
Ένας έκεϊ γεροπαράξενος, μουρμουριάρης σάν κ’ 
έμένα δέν είνε γιά νά κάθεται μαζί σου, δέ σου 
πρέπει μιά τέτοια συντροφιά. Έγώ όλα τα ήθε
λα ’δικά μου ... τό έκαμνα ομως γιά καλό, 
τώρα το βλέπω κ’ έγώ πως δέν είχα δίκαιο. 
"Εχε τό λοιπόν ’λίγην υπομονήν, άγάπη μου, καί 
θά 'περάσης, όπως σου άξίζει.

—  Μήπως καί σκοπεύετε νά μ’ άφήσετε καί 
νά φύγετε ; ήρώτησεν ή Μαρκέλλα κκταληφθεί- 
σα ύπό φρίκης.

—  Όχι... μείνε ήσυχη, «τόν κόσμο θά κάνω 
άνω κάτω» γιά να σ’ εύχαριστήσω. ’Αγάπα με

μόνον όπως μ’ άγαπούσες ώς τώρα, καί σου υπό
σχομαι νά φανώ άξιος τής άγάπης σου.

Ή Μαρκέλλα έκλαυσεν άκούσασα τούς λόγους 
τούτους τού πατρός της. Διανοουμένη δέ ότι πιθα
νόν νά έδωκεν άφορμήν ύπονοίκς είτε εις τήν Τριαν
ταφυλλιάν είτε εις τόν πατέρα της ότι έδυσφόρει 
καί έλυπείτο ένδομύχως, έταράσσετο αίσθανομένη 
τύψιν συνειδότος. Άλλ’ ό Σίμων κκτώρθωσε νά 
την καθησυχάσει διά λόγων παραμυθητικών, 
καί τήν έσπέραν ή Μαρκέλλα ήτο ήρεμος καί 
φαιδρότερα όσον άπό πολλού χρόνου δέν ητο 
τοιαύτη.

Λ Η '

—  Έξοχώτατε, είπεν ό Μονφόρτ διστάζων 
πως, έν ώ γηραιός ιατρός τον παρετήρει χωρίς 
νά τον ένθαρρύνη, ή γυναΐκά μου έπέθανε άπό 
τήν καρδιά της, καί ήθελα νά μάθω άν αύτές 
ή άρρώστιες είνε κληρονομικές.

—  Καμμιά φορά, άπεκρίθη ό ιατρός.
Ό Σίμων άπέμεινε σύννους, διότι εκείνο όπερ 

έμελλεν ήδη νά είπη έστοίχιζεν εις αύτόν πολύ 
μάλλον ή ή ύψΐστη τών θυσιών. Τέλος έλάλησε.

—  Ή Μαρκέλλα αισθάνεται παλμό, καί στενο
χώρια, λέγει πώς κάποτε ή καρδιά της σταμ.ατά 
καί την πονεΐ.

—  Δέν είνε παράξενον, είπεν ό ιατρός ούδέ 
τήν έλαχίστην συγκίνησιν άποδεικνύων.

Άλλ’ ό Μονφόρτ τον παρετήρησεν εξοργι
σμένος.

—  Καί δέ σας μέλει ; είπε, δέν είνε λοιπόν 
σπουδ αϊον;

—  Είμπορεΐ νά γίνη σπουδαΐον, καί όχι ότι 
δέν με μέλει, άλλά τό φάρμακον « δέν είνε ’ς 
τό χέρι μ.ου ».

  Τί χρειάζεται λοιπόν ; ήρώτησεν ό πατήρ
νεύων κάτω τούς όφθαλμ.ούς ως τις ένοχος.

—  Αέρα, περίπατον, περιποίησιν, ζωήν καλήν 
καί ήσυχην . . . όχι δάκρυα, ποτέ, διότι αύτά 
είνε τά άσφαλέστατα δηλητήρια...

Ό  Μονφόρτ παρετήρησε τό έδαφος καί ούδέν 
είπε. Μετά μίαν δέ στιγμήν παρετήρησε τόν ιατρόν 
όστις έν τω τεταραγμένω βλέμματι τού πατρός 
είδε δάκρυα.

—  Έγώ τήν έκαμα δυστυχή, ύπέλαβεν ό πα
τήρ άπελπις, τής έστέρησα τήν Τριανταφυλλιά, 
— μά σου είνε μιά γυναίκα ανυπόφορη— άλλά ή 
κόρη μ.ου τήν ήγάπα: τής έστέρησα τον άέρα, 
τόν περίπατον, τάς διασκεδάσεις . . . 'πέτε μου, 
έοοχώτατε, τί νά κάμω . . . δέν είμαι άνθρωπος 
νά έχω κόρη. Είνε άκόμη καιρός νά σώσω τό παι
δί μου άπό τό Χάρο;

Έλάλει δέ ταχέως καί δέν ήθελε νά σπογγίση 
τά δάκρυά του, φοβούμενος μ.ήπως τον ίο η ό 
ιατρός- άλλ' ό γηραιός ε’γίνωσκε νά βλέπη χωρίς 
νά κυττάζη. Άπεκρίθη λοιπόν ένθαρρύνων αύτόν 
καί σχεδόν μετά φαιδρότητος:
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—  Άπό τό Χάρο; Μ* δέν έφθάσχμεν ακόμα 
ώς αυτού, δόξα τ φ  θεφ! ΊΙ Μαρκέλλα Οά ζή
ση εκατόν έτη, ελπίζω! Βέβαια έ/.ληρονόμησε διά- 
Οεσιν εις τα καρδιακά νοσήματα, άλλα εί; τήν 
ηλικίαν της θεραπεύεται ευκόλως, καί δεν πι
στεύω νά είνε προσβεβλημένη σπουδαίως. Να 
μού την φέριτε νά την ίδώ.

—  Μάλιστα, έξοχώτατε, είπεν ό Σίμων ά- 
πελπις. "Ομως εγώ εϊξεύρω τί είνε ή ίατρειά 
της, να μή ζή κοντά μου, δέν είμ’ εγώ άξιο; νά 
εχω κόρη...

—  Τί λόγια είν’ αύτά! άνεφώνησεν ό ιατρός. 
Άρκεϊ ¡/.όνον νά πάρετε πάλιν την Τριαντα
φυλλιάν.

—  Ποτέ, έγρυξεν ό ευερέθιστος Μονφόρτ. Καμ- 
μιάν ή ¡αέραν Οά πιασθούμεν οί δύο μας καί Οά 
σκοτωθούμε.

Ίλαρότητα άκραν γ,σΟάνΟη ο γηραιό; ιατρός 
φαντασΟείς καί μόνον την Τριανταφυλλιάν φο- 
νεύουσαν άνθρωπον συνεφώνησεν εί; τοϋτο καί ο 
Μονφόρτ, άλλ’ όμως ταυτοχρόνως έβεβαίο/σεν οτι 
ητο των αδυνάτων νά συζήση μετά της γηραιάς 
Οεραπαϊνης χωρίς νά έκτροχιασθή δεκάκις της 
ημέρας.

—  Τό εϊξεύρω ότι είνε γυναίκα πού δέν έχει 
άλλη 'ς τόν κόσμο σάν αύτά,, μά εγώ, Ιατρέ 
μου, μ.έ τη δοκιμή πού έκαμα, βλέπω πώς δεν 
είμαι άξιος νά ζώ μαζί με τέτοιου; ανθρώπους- 
«κοντός ψαλμός αλληλούια ! ».

Ό  Ιατρός διενοεϊτο καί ό Μονφόρτ τον παρε- 
τηρει αγωνιών.

—  Είμ.αι άνθρωπος ηλικιωμένος, προσέΟηκεν ό 
αξιόλογο; άνήρ, έχω καί έγώ τή; παραξενιές μου 
καί ή ύπηρέτριά μου είνε πολύ περισσότερον μα
νιακή άπό τήν καίμένην τήν Τριανταφυλλιάν.
Αλλ.ά δέν μου λές πώς σου φαίνονται οί Βρεώ ;

—  Οί Βρεώ; Τί νά κάμουν οί Βρεώ ; είπεν ό 
Σίμων έξαγριούμ.ενος.

  Πριν σ’ άποκριΟώ, είπέ μου τί σχέδια έχεις
διά τήν Μαρκέλλαν.

—  Δέν έχω κανένα σχέδιο, άπεκρίθη ό Σίμων 
αγρίως, θά κάμω τό συμφερώτερο. Έσκόπευα 
νά την βάλω εσωτερική σέ κανένα σχολείο, καί 
ίσως. . .

—  Αξιόλογα, είπεν ό ιατρός έπιδοκιμ.άζων 
διά νεύματος τής κεφαλής. Καί άπό σχολεία 
άλλο τίποτε· ή μόνη δυσκολία είνε νά έκλέξω- 
μεν. Ιναι τότε σύ τί Οά κάμης:

—  Έτσι μου έρχεται νά φύγ’ άπό 'δώ, είπεν 
ό Σίμ.ων ένδοιάζων. "Αν τη βάλω τή Μαρκέλλα 
εσωτερική, δέν Οά μου περισσεύουν...καί ή προϊ- 
κά της δεν είνε μεγάλο πράγμα, έγώ ήθελα νά 
την αυξήσω... καί έπειτα δέν έχει καί τήν ανάγ
κη μου, ή Μαρκέλλα, καί αν λείψω δέν Οά της 
άποφανή, πολύ...

—  “Αν Οέλης νά την άρρωστήστ,ς, ξαναπέ το |

άλλη μιά φορά ! είπεν ό ιατρός μετ' αύστήρότη- 
τος. Καί στοχάζεσαι οτι ή κόρη σου δέν σε άγα· 
πα ; Πιστεύεις ότι θά είμπορούσε νά ζήση τόσον 
καιρόν μ,αζί σου, χωρισμένη εκείνων τούς οποίους 
είχεν άγαπήση, έάν δεν ευρισκε πλησίον σου 
άποζημίωσιν δι' όσα έχασε :

—  Έτσι έ! είπεν ο πατήρ συγκεκινημένος 
άμα καί μεστός χαράς. Καί άν μ.είνω ; προσέ- 
Οηκ,ε κλονισΟείσης τής άποφάσεοίς του.

—  Τότε, φίλε μου, πρέπει νά συναίνεση; νά 
μ.ήν είσαι ακοινώνητος, νά γίνη; κοινωνικός άν
θρωπος, νά πηγαίνης εί; τάς φιλικά; οικογένειας, 
νά δέχεσαι επισκέψεις, νά εόργ,ς καλάς φίλας τής 
κόρης σου...

—  Δέν θά το κατορθοίσο) ! είπεν δ Μονφόρτ 
στεναζων μετ άθυμίας. Έγώ είμ.αι ένας άγριάν- 
Ορωπος, δέν είμαι γιά τόν κόσμο... Καλλίτερα 
νά φύγω.,, καί δέ θέλω άλλο παρά νά με θυ
μάται καμμιά φορά καί νά λέγη : « καλή του 
ώρα τού πατέρα μου!»,,.

—  Δέν πρέπει νά φύγγις, είπεν ό ιατρός τεί
νω·/ μετ’ άγάπης την χεϊρα πρός τόν βραχίονα 
τού Σίμωνος, βάλε την άπλώς εσωτερικήν,..

—  Καί έγώ; τί Οά γίνω ; άνεφώνησεν ό τά- 
λα; πατήρ εγειρόμενος. Έγώ πού την έχω συνη- 
Οίση, τού; ευγενικούς τρόπους της, τήν καλή της 
γνώμη, νά άπομείνω μοναχός καί έρημος μέσα 
'ς τή φωληά μου, καί Οάρχεται νά με βλέπγ, 
κάθε Κυριακή, δέν είν' άλήθεια ; Οχι, έξοχώτα- 
τε, άν την άποχωρισθώ τήν κόρη μ.ου, Οά το 
αποφασίσω γιά νά ε"χω αφορμή νά «  δουλεύω 
σάν τό σκυλί », νά «δίνη δ νους » μ.ου καί νά 
παρηγοροΰμαι ότι γιά τχν κόρη μου δουλεύω.. . 
Αλλά Οά έρχωμαι νά την βλέπω κάποτε γιά νά 
μη με ξεχάση... γιά νά j/.’ άγαπα...

Καί έκλινε τήν κεφαλήν εις τό στήθος του καί 
έστοάφη. Ό δέ ιατρός σεβόμενο; την συγκίνησίν 
του, έσιώπησε καί άφ’ ού ό Σίμοιν συνήλθε, Ολί- 
βων ίσχυρώς τήν χεϊρά του είπε :

—  Είσαι, φίλε μου, άνθρωπος αξιόλογος καί 
πατήρ χριστός. “Ας περάση ολίγο; καιρός καί 
είμαι βέβαιος ότι θά συμβιβασθής μ.έ τήν Μαρ
κέλλαν καί τά πράγματα Οά διορθωθούν... έν 
ή δύο έτη άρκοϋν.

—  Ά χ ! έξοχώτατε, αόθεό; καί ό λ-όγος σου!» 
είπεν ό Σίμων στενάζων έκ των μύχιων τής καο- 
δίας του.

[Έπεται το τέλος].

Ή τόλμη τού έκφράζειν τήν ιδίαν γνώμην είνε 
εί; τών ζωτικών όρων τής αύτοτελείας του χα- 
ρακτήρος. Πρός τούτο απαιτείται νά έχη τις 
Ιδίας πεποιθήσεις καί νά μή είνε ή σκιά ή ηχώ 
άλλου.
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'Από Ζυρίχης ιί; Λονζίρνην — Περί Ποντίου Ιΐιλχτου 
και χπλώ; Πιλάτου — Ό  υψηλότερος τϊ,ς γης ίνο; -  Λί- 
μνχι χχι ποτχμο!, τοκιΓι κχ'ι 5ρη — Ή  Λουζίρνη — ΑΙ ί* 
τή προχυμχίχ «ηόχρει,ι — ΐ ό  χόχλοι πχνόραμχ —  Το μνη· 
μεΓον του λέοντος — ΙΙχριχχλήοιον χχ: κχτχστήμχτχ ιν τοΓς 
πέριξ — ΠροΓσ-.ορικο’ι πχγοι — ’Απόπειρα .’ . . . γεοιλογίας— 
Μίχ συμβουλή.— Ό  ένας μήνας τρίβει τούς διοίεχχ — Νίχ 
Οερχπείχ ν.χτχ τής πχχυσχρχιχς— Άναχώρημις ίιχ  τού 
χτμοπλοίου τής λίμνης — Λόγο: πχρχιτήσεως χπό β/είίων 
—  Ό  ασπονδότερο; ίχβρός του περιηγητοΰ έν 'Ελβετία — 
ΆριστοΧρατιχχι χχί όιζοσπχστιχχ'ι άρχχί — ‘ Η λίμνη τών 
τισσχρων Κχντονίοιν — Έπίίρχσις Σχίλλερ — ΙΙιριγραρή 
τών άχτών χχί άνχζήτησι; ίρχμίλλων —  Ά ρ ιξ ι ;  εις Φλϋλιν.

Τό άπό Ζυρίχης εις Λουζερνην ταξείδιον είνε 
μόλις διοιρον. Καί όμως άπόσας απολαύσεις πα
ρέχει τω ταξειδιώτη κατά τά; δύω ταύτας 
ώρας ή μαγευτική φύσις, ήν διασχίζει δ σιδηρό
δρομος, παρακάμπτων τόν ποταμόν Si hi καί α
κολουθών τόν δρόμον του άνωθεν τή; γραφικής 
κοιλάδο; τοϋ Λ'.μάτου ( Limatthal ), ε'νεύ δεξιά 
μεν παρουσιάζει βλάστησιν άφθονον καί λόφους 
μετά γραφικωτάτων έπαύλεων ή εκκλησιών ε'πί 
τών κορυφών τω·/, αριστερά δέ πλήρη τήν αλυσ- 
σον τών Άλπεων!

Καί καθόσον πλησιάζομεν πρός τό τέρμα τού 
δρόμου προβάλλει μάλλον ευδιάκριτος δ Πιλάτος, 
τό έπί μακρού; αιώνας τοσούτους μύθους καί το- 
σαύτην φρίκην έμπνεϋσαν όρος, ούτινο; πάσα 
κλιτός έγέννησε μίαν παράδοσιν. χαρίζουσαν έ
καστον βράχον αύτού, ώ; κατοικίαν, εί; δράκον
τα; καί νηρτ.ίδχ;! Άλλα τό μάλλον παράδοξον 
μυθολόγημα τών περί τού όρους τούτου λεχθέν- 
των είνε. οτι δ Πόντιος Πιλάτος, μεταμελόμενος 
έπί τή τού ’Ιησού καταδίκη, κατέφυγεν έκεϊ 
άλλ’ ύπό τύψεων τού συνειδότος, μεθ’ αλον τό νί- 
ψιμον τών χειρών αυτού, κατατρυχόμενος, έκρη- 
μνίσθη άπό μιάς τών δέκα τού όρους κορυφυ>ν, 
τίις καλου(/,ένης Widderfeld, εις τήν ύποκειμέ- 
νην λίμνην, όπου έπνίγη καί εύρεν ησυχίαν άπό 
τών κατχδιωκουσών αυτόν έριννύων, γαρίσας εν 
ταύτψ καί τόνομά του τω όρει καί τή λίμνη. 
Άλλ’ ή παραγωγή τού ονόματος φαίνεται, οτι 
δέν πρέπει νά ζητηθή άπό τόν άτυχή αντιπρό
σωπον τών Ί*ωμαίων αύτοκρατόρων έν Ίουδαίκ, t 
άλλά μάλλον άπό τήν γλώσσαν αυτών. Διότι 
mons pile alus σημαίνει opoc . t i ./ω xexaJvp.- 
p e r  o r , καί ε"χει πιθανοί τερον τήν αρχήν έκ τής 1 
διαρκώς σχεδόν σκεπαζούσης τό όρος δμίχλης, 
ήτις καί ημάς εμποδίζει κατά τό ταξείδιον νά 
διακρίνωμεν καλώ; τό γραφικόν καί άλλόκοτον 
σύμπλεγμα τών δέκα χύτου υπερήφανων κορυ
φών, ών ή ύψίστη ε'χουσχ 2123 μέτρων ύψος

Έν τούτοι; ύπερβαίνομεν τόν σταθμόν τής 
πόλεως Zug, ήτις είνε πρωτεύουσα τού ομωνύμου 
καί μικροτέρου τής Ελβετίας Καντονιού καί έφ’ 
όσον προχωρούμεν φαίνεται άπωτερω έπί μάλλον 
καί μάλλον πρός ήμα; πλησιάζουσα ή έκ τού 
ονόματος τούτου Zugersee Λαλουμένη λίμνη, 
διά πλαισίου μεγαλοπρεπών κχρυών καί κχστα- 
νεών περιβαλλόμενη, έξόχω; ^ομαντική τήν άπο- 
ψιν καί έμπνέουσα εν τή άντιθέσει τής άργυράς 
έπιφχνεία; της καί μυστηριώδους καλλονής τού 
πέριξ φυλλώματος τάς ειδυλλιακά; φαντασιο
πληξίας, έπιρρωννυμένχς έκ τής γειτνιάσεως τού 
ύπερκειμένου όρους Rigi, όπερ λούει τάς υπώ
ρειας του έν τοϊς ύδχσιν χύτης.

Οΰτω διά τοπείων άπαρχμίλλου καλλονή; 
ακολουθεί δ μέχρι Αουζερνης δρόμος, καί έδώ μέν 
ή πλήρης θέλγητρων άποψι; τού Rigi σ-υγκεν- 
τροϊ τά βλέμματα έπί μχκρόν, έκεΤ δε ή σειρά 
τών Άλπεων άποκαλύπτουσχ μίαν μετά τήν 
άλλην τάς μεγαλοπρεπείς κορυφχς της, μέχρι 
τής έκπληττούσης εκείνη; τού όρους rf?c Tlup- 
fff'ror, καί είτα πάλιν δ Πιλάτος, όντως ώς 
ύπό πίλου κεκαλυμμένο; έκ τής δλονεν πυκνο·/- 
μένης δμίχλης. Ποιητικώταται καλύοαι διαδέ
χονται χαριτωμένα; επαύλεις χαί ρομαντικών 
δασών τό πράσινον φύλλωμα περιβάλλει, ώς έπί 
τό πολύ, τάς σαπφειροχρόους επιφάνειας τών 
πυκνώ; εγκατεσπαρμένων λιμνών. Ενταύθα παρά 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τού' Ερνθρον σταυροί· 
(Rollikreuz) τό σμαράγδινον ρεϊθρον τού ποτα
μού Reuss άποσπα τό βλέμμα, καί αμέσως μετ’ 
ολίγον, μόλις άφίνομεν τόν ακόλουθον σταθμόν 
"Ηβικόν (Ehikon), ώραία εκκλησία μετά παρα
κειμένου χχριεστάτου παρεκκλησίου, τήν προσο
χήν ημών. Ειτζ πυκνόν δάσος καί έν άπόπτω 
παλιν δ Πιλάτος, στολίζουσι τήν μεγαλοπρεπή 
ταύτην σκηνογραφίαν, ήτις, άφοϋ διαβώμεν ύπό 
μικράν σύριγγα χαί ύπέρ τήν γέφυραν τού ποτα
μού Reuss, τελευτά εις Λουζερνην.

Ή πόλις τής Αουζερνης, καίπερ πρωτεύουσα 
δμωνύμου Καντονιού, οντε διά τόν πληθυσμόν 
χύτης διακρίνεται, μόλις δισμυρίους άριθαοϋσχ 
κατοίκους, ούτε διά τήν έξοχον αυτής διαχό- 
σ;/.ησιν. Είνε άπλώς θαυμασία τοποθεσία χαί 
μόνον τά παρά τήν προκυμαίαν τής λίμνη; πολυ
τελέστατα καί πλήρη εύμαρείας ξενοδοχεία προ- 
δίδουσι τήν εκεί άφθονον συρροήν τών ξένων, 
λίαν δικαίαν άλλως, διότι ή πέριξ φύσις βυθίζει 
όντως εις έκστασιν τόν ταξειδιώτην

Τό πλήθος τών έπισκεπτομένων αυτήν είνε 
τόσον μίγα, όσον καί άλλόκοτον τά φύραμα έξ 
ού άποτελεϊται. Ο τό πρώτον πατών τόν ποδα 
του εις τήν προκυμαίαν εκπλήσσεται ευρισκόμενος

υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης, φέρει τό έν μέσω σμήνους περιηγητών πάσης φυλής, 
ήκιστα ποιητικόν ονομα Ôroç ( Esel ). Ü  όνου ; γλώσση; καί αναβολής. ’Αμφιβάλλω άν ύπάρνη 
δυσθεώρητο·/ υψος ! ι γλώσσα μή δμιλουμένη ύπό τάς πρό τών δύο
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μεγαλοπρεπών ξενοδοχείων, του τη ς  Λ ου ζέργη ς  
•Λαί τού τη ς  Έ Λ β ε τ ία ς , δενδροστοιχίας, ή αν 
ύπάρχη φαντασιοπληξία περί οδοιπορικήν ενδυ
μασίαν, ήτις δεν απαντάται εκεί έν πραγμα- 
τικότητι. Όριστικώς πιστεύει τις, ο τι εύρίσκεται 
εν πόλει, άγούση έορτάς άπόκρεων. Εδώ άνδρες, 
προ πολλού άποχαιρετίσαντες την νεότητα, φέ- 
ρουσι περισκελίδας μέχρι γόνατο; καί περικνη
μίδας ερίου, άνωθεν οδοιπορικών σανδαλίων, πρός 
παίδας τοΰ σχολείου η άναβάτας ποδηλάτου 
όμοιάζοντες την αναβολήν, και παρεκεί Άγγλίδες 
μέ κλειστόν μέχρι; άποπνιγμού τό υψηλόν της 
έσθήτος αυτών περιλαίμιον καί ώσεί δι’ άγκι
στρων μέχρι σημείου, οΰχί πολύ τών γονάτων 
άφισταμένου, ύψωμένον έχουσαι τό ένδυμα αύτών, 
κρατοϋσιν άνά χεϊρα; μακράς ράβδους, οίονεί ποι- 
μενικάς, μετά σιδηράς αιχμής εις τό άκρον. 
Πλούσιος μεσημβρινός, άν μη ανατολίτης, άφίνει 
κύμα καπνού άπό τού σιγάρου, ήδυπαθώ; επί 
τίνος τών ύπό τά δένδρα καθισμάτων άνακεκλι- 
μενος καί χαύνως Οεώμενος τούς παρερχομένους, 
ένω λάλος Γαλλίς, πλήρης χάριτος, μέ την 
μορφήν ύπό χαρίεντα πέπλον, όπως προφυλάξη 
τό τρυφερόν δέρμα της άπό τού πνέοντος άνεμου, 
διέρχεται στηριζομένη έπί τού βραχίονας κομψού 
κυρίου καί διαχέει πέριξ αύτής φαιδρότητα δια 
τού δροσερού γέλωτός της.

Καί όταν τις άπό τού πηγαινοερχομένου τούτου 
συρφετού μεταφίρη τό βλέμμα εις την πέριξ 
σκηνογραφίαν, εκπλήσσεται έπί τή μαγευτική 
αύτής καλλονή. Ή  φύσις άληθώς είργάσθη εν
ταύθα μέ όλην αύτής τήν όρεξιν, όπως πλάση 
την άμύθητον ταύτην γοητείαν. Είνε άδύνατον 
διά περιγραφής νά συλλαβή τις ιδέαν όλου εκεί
νου τού φυσικού κάλλους. Πρέπει νά είνε εκεί, νά 
ϊδη έκτεινομένην ύπό τά ομματά του τήν κλα
σικήν εκείνην λίμνην τών τεσσά ρω ν  Κ α ν το ν ίω ν  
(Vierwaldstättersee), νάτενίση τάς απέναντι 
του εί; τά νέφη έμπηγνυομένα; κορυφάς τού Rigi 
καί τού Πιλάτου, νά £ίψη μακρότερον τό βλέμ
μα έπί τών εις τό βάθος τού τοπείου διαγραφο- 
μένων χιονοσκεπών, έν πλήρει θέρει, όρέων καί ν’ 
άναπαύση είτα αύτό έπί τών έγγυτέρω καί άπω- 
τέρω καταπρασίνων λόφων καί τής λοιπής άφθο
νου βλαστήσεως* πρέπει νά περιπατήση ύπό τάς 
καστανέας τής προκυμαίας ύπό τήν ανταύγειαν 
τού ήλεκτρικού φωτός, ή ν’ άποπειραθή νυκτερι
νήν λεμβοδρομίαν έν τή λίμνη ύπό τό φώς τής 
σελήνης, ΐνα αίσθανθή καί κατανοήση τό άπερί- 
γραπτον κάλλος τού άπαραμίλλου πανοράματος.

’Εκεί, έπί τής προκυμαίας ταύτης, καί έγώ, 
ένεός καί ώσεί διά μαγικών ήλων καρφωμένος, 
διήγαγον τόν πλεϊστον χρόνον τής έν Λουζέρνη 
διαμονής μου. Καί μόλις ή άκατάσχετος έπιθυ- 
μία νά έπισκεφθώ την πόλιν μέ άπέσπασεν έκεί- 
θεν έπί τινας ώρας, ΐνα έπανέλθω μετ’ ολίγον καί

άπολαύσω άνετώτερον την άνεκτίμητον θέαν.
Τό μάλλον άξιοθέατον έν Λουζέρνη είνε βε

βαίως τό μνημείον τού λέοντος. ’Αγνοώ αν ύπάρ- 
χη δημοτικώτερον έργον τού Thoi'waldseil τού 
λέοντος τούτου, ον εις μικροσκοπικά αντίτυπα 
καί παντοειδείς έκδόσεις δύναταί τις ν’ άπαν- 
τήση απανταχού τής Ευρώπης, εις τό πρώτον 
τυχόν κατάστημα ειδών πολυτελείας. Καί είνε 
όντως άμίμητον τό έργον τού Λανού καλλιτέχνου. 
Έπί βράχου τεφροχρόου ύπό τού 'Ελβετού γλύ
πτου L. Ahorn εις κολοσσιαϊον μέγεθος λαξευ- 
ΘΙν, παριστά λέοντα έντό; σπηλαίου έκπνέοντα 
έπί τών έθνικών τής Ελβετίας συμβόλο»ν. ’Ακόν
τιο ν τεθραυσμένον διαπερή όλον τό στήθος τού 
βασιλέως τών θηρίων, οστις έξηπλωμένος κατά 
γης προασπίζει καί θνήσκων έτι τά κατακείμενα 
σήματα. Τό έσβεσμένον του όμμα άναδίδει τε- 
λευταίαν τινά λάμψιν, ύπό δε τό έκτάδην σεσω- 
ρευμένον σώμά του διαφαίνεται έσχατόν τι φρϊ- 
γος. 'Αλλά μεθ’ όλην τήν πιστήν έκτέλεσιν τού 
κολοσσιαίου τούτου άντιτύπου, πόσον ύπέρτερον 
είνε τό έντός τού άπέναντι καταστήματος έλβε- 
τικών κομψοτεχνημάτων έπιδεικνύμενον πρότυπον!

Τό μνημείον τού λέοντος κείται έν ωραία ύψη- 
λή τοποθεσία. Προ τού βράχου, έφ’ ου έλαξεύθη, 
μικρά λίμνη απλώνει τήν γαληνιώσαν* αύτής 
έπιφάνειαν, διασχιζομένην ύπό ύπερηφάνων κύ
κνων, πίδακες δέ άπό τών διαυγών αύτής ύδά- 
των προβάλλουσαι, έκτοξεύουσι τό ύδωρ εις 
υψος ύπερβαίνον τάς κορυφάς τών περικυκλούν- 
των τήν λίμνην μεγαλοπρεπών σφενδάμνων. Τό 
μνημείον έλαςεύθη έκεί εις άνάμνησιν τών 800 
'Ελβετών σωματοφυλάκων, οϊτινες πάντε; έπεσαν 
κατά τάς ταραχάς τού Αύγούστου καί Σεπτεμ
βρίου 1792 ύπερασπιζόμενοι τά άνάκτορα τού 
Κεραμεικού. Δύω λατινικαί έπιγραφαί καί τά 
ονόματα τών 26 συμπεσόντων άξιωματικών δη- 
λούσι τήν εύλάβειαν τών έπιγιγνομένων πρός τήν 
μνήμην τών πιστών μισθοφόρων, οϊτινες πιστοί 
πρός τόν κύριόν των, έπεχείοησαν ν’ άναστείλω- 
σι τήν ορμήν τού γεύματος τής μεγάλης έπανα- 
στάσεως. Καί έπεσαν πάντες μέχρι τού τελευταί
ου ύπό τήν άκάθεκτον μανίαν τού άφηνιάσαντος 
όχλου, ζητούντο; νά έκβιάση τάς ύπ' έκείνων 
φρουρουμένα; πύλας τών βουρβωνικών άνακτόρων. 
Τήν πίστιν λοιπόν ταύτην καί τήν άνδρείαν τι- 
μώντες οί συμπατριώταί των καί τόν πρός τάς 
άρετάς τούτων θαυμασμόν των έπιθυμούντες νά 
διαιωνίσωσιν, άνωθεν μέν τού λέοντος έπέγρα- 
ψαν : Helvetiorum fidei ae virtuti (τή πίστει 
καί ανδρεία τών Ελβετών), κάτωθεν δέ: For- 
tissime pugnantes ceciderunt (κρατερώτα- 
τα μαχόμενοι έπεσαν). 'Ολίγον άπωτέρω τού 
μνημείου μικρόν παρεκκλήσιον εί; μνήμην τών 
ιδίων πάλιν περιέχει τά όπλα καί τάς σημαίας 
τού σώματος αύτών. Τό κάλυμμα τού βωμού
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έφιλοτεχνήθη ύπό τής δουκίσσης ά’ Ατ^ΟΐΐΙβΠΐβ, I 
μεταξύ δέ τών λ.οιπών έκεί έπιδεικνυμένων άνα- | 
θημάτων ευρηται έν πρωτοτύπω καί ή διαταγή ! 
τού Λουδοβίκου ΙΣΤ ', δι’ ής ούτος παρήγγειλεν 
όπως άποσυρθώσιν οί Ελβετοί εις τούς στρατώ
νας των, ώσεί προέβλεπεν ό άτυχης βασιλεύς τό 
όλέθριον τέλος τής μισθοφόρου σωματοφυλα
κής του.

Ούχί εύάριθμα μικρά καταστήματα, προσφέ- 
ροντα εις πώλησιν τά γνωστά έκεϊνα έκ ξύλου 
έλβετικά λεπτουργήματα καί πλήθος άλλο παν- I 
τοειδών χειροτεχνημάτων ή φωτογραφιών, περι- 
κυκλούσι τό μνημείον. Ύπέρκειται δ’ αύτού ό 
κήπος τώ ν  π ρο ϊσ τορ ικ ώ ν  π ά γ ω ν , τη ς  περιγρα
φής τών όποιων θά μοί έπιτρέψωσιν οί άναγνώ- 
σται τής 'Ε σ τ ία ς  νά παραιτηθώ ές όλοκλ.ήρου. 
Διότι βεβαίως ούδείς θά ήδύνατο ν’ άπαιτήση 
παρ’ έμού νά τώ περιγράψω ή έρμηνεύσω τά λεί
ψανα εποχής προγενεστέρας ούχί μόνον πάσης ι
στορικής πηγής άλλά καί αύτής τής μυθολογίας.
Διά τόν αναγνώστην αρκεί, νομίζω, νά μάθη ότι 
κατά τά έτη 1872-1875 εύρέθησαν έκεί λεκά- 
ναι ή παράδοξοι κοιλότητες άνήκουσαι εις την 
προϊστορικήν έκείνην περίοδον τής ιστορίας τής 
γης, ήν οί γεωλόγοι επ οχή ν  τώ ν  πάγω ν  
( ΠΙεΙβοΙίΘΓΖβϊΙ) άπεκάλεσαν καί καθ’ ήν πι
στεύεται, ότι όχι μόνον ή Ελβετία, άλλ’ άπαν 
τό βόρειον ήμισφαίριον τής γής ή το τεθαμμένον 
ύπό τούς πάγους, θηρία δέ, ών τά γένη έςέλιπον 
πλέον ή μόνον έν ταίς βορείαις χώραις άπαντών- 
ται έ'τι, ένέμοντο τάς μεταξύ τών πάγων οάσεις.

Ό  κήπο; έν τούτοις, έν ώ ύπάρχουσι τά προϊ
στορικά ταύτα εύρήματα, φέρων άποτετυπωμένον 
έν τή διευθετήσει του τόν ειδυλλιακόν χαρακτή
ρα τών μαγευτικών έξοχών τής χώρας, είνέ τι 
όλως ιδιαιτέρας άπολαύσεως άξιον. Εδώ καταρ- 
ράκται παρά αγροτικήν έπαυλιν, έν ή καί έστια- 
τόριον, έκεί παρεκκλησίου παρά πίδακας εν μέ
σω άλσιδίου. Γεφυραι έξοχικού ρυθμού έκ κορ
μών δένδρων καί βράχοι ποιητικώτατοι, δρομί- 
σκοι άνωφερεΐς καί λοφίσκοι καλλιθέας με άνα- 
παυτικώτατα καθίσματα, τό παν φέρει τόν τύ
πον τών ρομαντικών έξοχών τής Ελβετίας καί 
παρουσιάζει τά θέλγητρα αύτών έν σμικρογραφία, 
ώς πίναξ αριστοτέχνου. Μεταξύ τού κήπου τού
του λοιπόν καί τής προκυμαίας διένειυ.α τόν 
ύπόλοιπον χρόνον μέχρι τού απόπλου τού διασχί- 
ζοντο; τήν λίμνην άτμοπλοίου. Συμβουλεύω δέ 
πάντα έπισκεπτόμενον τήν Λουζέρνην νά έντρυ- 
φήση κατά τάς μεσημβρινά; ώρας τής έν τη 
πόλει διαμονής του εις τάς καλλονάς τών δύω 
τοποθεσιών, άλλά τόν έξορκίζω νά μή προγευμα- 
τίση έν τώ εστιατόριό» τού κήπου! Διότι ισχύει ι 
έν αύτώ τό άξίωμα «  ό ένας μήνα; τρέφει τούς | 
δώδεκα »  ! Καί επειδή μόνον κατά τό θέρος οί | 
ξένοι συρρέουσι, θεωρούνται ύπόχρεοι νά πληρώ- |
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σωσι τό κέρδος, όπερ κατά τούς λοιπούς μήνας 
δέν εισπράττει ό ξενοδόχος, διότι δέν τόν έπισκέ- 
πτονται. Έκάστη έπίσκεψις πρός αύτόν, ένεκα 
τούτου, πληρώνεται όσον 365 τοιαύται, έκεϊνος 
δέ κερδίζων 400 έπί τοΐς '|0, αναμένει μεθ’ ύπο- 
μονής τό έπιόν έτος οπιυς έν ταίς θερμαϊς τού 
'Ιουλίου ήμέραις δυνηθή όχι μόνον τό λίπος τού 
βαλαντίου τών ξένων του ν' άφαιρέση, άλλά καί 
ισχνότατου ταχέως νά καταστήση τό μάλλον 
στρογγύλον βαλάντιον χωρίς πρός τούτο νά προσ- 
τρέξη εις τήν κατά τή; παχυσαρκίας θεραπείαν 
τού Banting ή τού Schweninger, άλλ’ άπλού- 
στατα ν’ άρκεσθή εις τούς μοναδικούς λογαρια
σμούς του. Τά μέσον, σάς βεβαιώ έκ πείρας, είνε 
άποτελεσματικώτατον, ό δέ φιλάνθρωπος ξενοδό
χο; βαθύ; έπιστήμων εις τό είδός του.

Έπλησίαζεν ή δεύτερα μετά μεσημβρίαν ώ
ρα, ότε έπιβιβασθέντες τού άτμοπλοίου άπό τής 
γραφικής προκυμαίας, έγκατελείπομεν τή ν  άκτήν 
πλέοντες πρός τό Flüelen, όπου έμέλλ.ομεν νά 
συναντήσωμεν τή ν  έν καιρψ ημέρας έτι διαβαί- 
νουσαν ύπό τόν άγιον Γοττθάρδον αμαξοστοιχίαν. 
Είχον ήδη όριστικώς παραιτηθή τής Ιδέας νά 
επιχειρήσω τήν έπί τού Rigi άνάβασιν, διότι ή 
όμίχλη διαρκώς πυκνουμένη, έσκέπαζε τήν κορυ
φήν αύτού ώς διά σκοτεινού πέπλου. Άλοίμονον 
εις τόν διατρέχοντα τήν Ελβετίαν καί μή έχον- 
τα καιρόν, ή μή δυνάμενον, ένεκα άλλων τρυφε- 
ρωτέρων λόγων, ν’ άναμείνη έπί ημέρας καί 
έβδομάδας τήν εύκαιρίαν πρός τοιαύτας έκδρο- 
μάς ! “Αν δέν έπιτύχη αιθρίαν ατμόσφαιραν, 
πρέπει νά καταράται τό πεπρωμένου του! Διότι 
ούδένα ασπονδότερου εχθρόν έχειό τοιούτου είδους 
περιηγητής ή τήν όμίχλην, τήν κατάρατου αύ- 
τήν σκέπην, ήτις περιβάλλει διά πένθους τάς 
μάλλον ύπερηφάνους κορυφάς καί πολλάκις άπο- 
κρύπτει καί τά πρό τών οφθαλμών ήμών θέλ-

^ Tp* · , . - * - Εύτυχώ; στερησασα με τής πρώτης ησονης,
δέν έφάνη τόσον σκληρά, ώστε νά μέ ποτίση καί 
τήν άλλην πικρίαν τής έξαφανίσεως τών έπί χθα - 
μαλωτέρου έδάφους φυσικών καλλονών.

Ή  λίμνη τώ ν  τεσσά ρω ν Κ α ν το ν ίω ν  ε"χει λίαν 
παράδοξον σχήμα άνωμάλου σταυρού. Τό όνομά 
της οφείλει εί; τήν τοποθεσίαν της, καθόσον κείται 

I εις τό μέσον τών Καντονίων Luzern, Unter- 
wählen, Schwyz καί Uri. "Εκαστον τών περι- 

I βαλλόντων αύτήν τεσσάρων τούτων καντονίων 
διεκδικεΐ τμήμα καί τών άκτών της. Το πρωτο
φανές σχήμά της άποτελεί ίσως τήν κυριωτέραν 
τών καλλονών αύτής. Διότι έκάστη κίνησις τού 
πλοίου πρός τά έμποός αποκαλύπτει νέας γω
νίας άμυθήτου καλλονής,’ κοιτίδας παραδόσεως 
ρομαντικής ή ιστορικού συμβάντος συγκινούντος.

' Καίτοι, άλλοτε μέν έν μέρει, άλλοτε δέ καθ’ 
ολοκληρίαν, ήμφισβητήθη ύπό τών νεωτέρων κρι-
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τικών r, ίπχοξι; του ΓουλιίλίΑΟυ 'Γέλλου ( *), έν 
τούτο·.; ö ι̂απλέων την λί[/Λΐην αδύνατον να μ. ή 
ίχη διαρκώ; ¿V τω νώ τόν πρωτεργάτην τή; 
ελβετικής ελευθερίας. Καί οταν τό άταόπλοιο» 
“αρακά|/.πτ7ΐ τά; Κρήνας ( Brunnen ), όλη ή 
περί 'Γέλλου -χράόοσι; όρθοϋται ζώτα. Λ'.ότι εκεί 
οβελίσκος ε’-ί τοϋ  βράχου  τ ώ τ  ¡ινθ ω τ (Mylhen- 
stein ) ρεγάλο·.; γρχμ.μ.ασιν αφιερωμένο; τ<7> 
ijrà./ti) του  Τέ,Ι.Ιου  «Ι»ρεοΠερ£κω SjçiX- 
λερ όεσμεύει τόν νουν τοϋ ταξειδιώτου καί αν 
ούτος τύχη εχων νωπά; τάς εντυπώσει; έκ τοϋ 
όράιΛατος τοϋ αθανάτου ποιητοΰ, άνακυκα Ϊιχρ- 
κώς έν Tí) κεφαλή τάς έν τω έργω τοϋ Σχίλλερ 
περιπετείχς. Οϋτω τουλάχιστον συνέβη εί; έμ,έ ! 
Και βλέπων αχκρόθεν διά των διόπτρων, έστω 
καί χμυδρώε, τού; βράχου; όπισθεν των όποιων 
συνήλθον έν μέσφ  υψηλών όρέων έν νυκτί ζοφερά 
οι τή ελευθερία αφωσιοψ.ένοι εκείνοι ανδρε; έφαν- 
ταζόμ.ην ζωηρώς όλην την έξόχως συγκινητικήν 
σκηνήν καί ένόμ.ιζον ότι ήκουον τόν Στάουφφά- 
χερ διά φωνής ανερχομενης i l  εγκάτων καρδίας 
λέγον.τχ προς τούς εταίρους :

Ούχί! Τα δριά της ΐχ ιι ή ισχύς (’ ) 
χαί των τυράννων en. "Οταν ουόιμοϋ 
το δίκαιου Εδρίϊχη ο Ολιβόμ,ενος, 
τό σ’  ίχδος πΐριέστη εις ¿φορητόν — 
πλήρης ϋψίβτου θάρρους άπό τούρχνοϋ 
δράττει τά δίκαιά του τα αιώνια, 
χρεμάμενα i/.siUev, άδιάρρηκτα 
χαί, ύς αύτά τά άστρα, αναλλοίωτα.—
Τής φύσεως χαί πάλιν επανέρχεται 
ή πρώτη χαί αρχέτυπος χατάστασις, 
χαβ’ ήν προς τοϋς άνβριίιπους έξιαονται πας—
ICa: δταν άλλο μέσον δέν τελεσφορή 
τό ΕΓφος μας ίδόΟη, ώ; τό έσχατον—
ΌφεΟ.ομεν τό ΰψιστον των άγαΟ»ν 
κατά τής βίας να ύπερκσπίσωμεν—
ΊστάμεΟα έδώ προασπισταί ήρ.εΓς
τής χώρας-, των συζύγων καί των τέκνων μα; !

Καί άπωτέρω, ενώ διακρίνεται διαγρχφομένη 
εν υ.έσω τής όμ.ίχλη; ή π . ίη ζ  του Τ ί.Ι.'ίου  (Tells 
Platte), ό τόπο; δηλαδή εκείνος, έφ’ ού έπήδη- 
σεν έκ τοϋ πλοίου τοϋ Γέσσλερ έν ύίρα τρικυμίας 
ο Ίέλλο;, φεύγων τα δεσμά τού τυράννου, πρό 
των οφθαλμών μου παρίσταται ό ή ρω; πχραμο- 
νεύων εί; τόν πρό; τό Κούσσναχτ άγοντα από
κεντρου δρομίσκον καί μονολογών τούς θαυμά
σιους στίχους τοϋ Σχίλλερ:

Δια τής στενωπού αυτής Οά διαβή!
Ουδείς άλλο.Οεν δρόμος άγει εις Κούσσναχτ —
’ Εδώ Οά δώσω πέρας — Εϊ.ν’ ευνοϊκή 
πΐρίστασις .... .. .

Καί βυθίζομαι εις τάς άρρητου; τρυφερότητα;
[ ' )  " °  περίεργος αναγνώστης δύναται να προστρέξκ, εί; τά 

έξης συγράμματα: Iliscly » Recherches critiques sur 
Guillaume T e l l ·— Liebenau « ilic Tcllsnge·— HiiulTcr 
• die Sage von T e ll· —  Idcler .die Sage vom Schüsse 
des Tell..

r )  'I I  κατά λέξιν εις ιάμβους μετάφρασις των στίχων 
τούτων, ώς χα: των κατωτέρω ¿παντωμίνων, έγένετο Οπό 
του γράφοντας αυτοσχεδίω; καί άνευ άςιοισεων. Πλήρη με- 
τάφρασιν του «Γουλιέλμου Τέλλου. τοϋ Σχίλλερ εφιλοπόνησε 
χαί έξέδωκε τώ 1879 δ χ. A. Ρ. Ραγχαβής.

' καί τό μεγαλείου τοϋ μονολόγου τούτου τόσον, 
(άστε νομίζω, ότι βλέπω τόν Τέλλον άναφωνοϋντα 

| άποφασιστικώς, ένώ μχκρόθεν ακούεται ή γαμή
λιο; μουσική:

Λ·.’ όλου μου τοϋ βίου τούς βραχίονας 
να βάλλωσι τό τόξου Ιξεγύμνασα — 
πολλάκι; ή βολή μου χέντρον ετυχε 
χ ' ειρηνικών αγώνων γέρας έδρεψα —
Άλλ' ώς τις καλλιτέχνης θέλω σήμερον 
των άθλων να κερδήσω τό λαμπρότατο·/ 
άυά τά σρη ταϋτα, τά κυκήοϋυτά με.

Καί ένώ μετ’ ολίγον ό Γέσσλερ βληθείς εις τήν 
καρδίαν πίπτει άπό τού ίππου εις τάς άγκάλα; 
τοϋ Ρουδόλφου Χαρά;, δέν κρύπτεται ό επιτυχών 
τόν σκοπόν του ύπερήφανο; ήρω;, άλλ’ έπί τής 
κορυφής τών βράχων επιφαινόμενος κράζει τολ
μηρό»;;

Γνωρίζεις τήν βολήν μου. “άλλον μή ζητείς.
ΈλεύΟεραι Οά ει'νε αί καλύδαι μας 
■/.' ή άΟωότης πλέον ασφαλής πρό σοϋ !
Τήν χώραν νϋν να βλάπτής δέν 9α δυνηίής !

Άλλ’ ή ορμή τής φαντασία; με παρέφερε καί 
άντί περιγραφής τή; λίμνη; ένέπεσα εί; τά θέλ
γητρα τή; τϊοιήσεω; Τόϋ Σχίλλερ, άπό τή; έπι- 
ό'ράσεω; τής όποια; μέ άποσπα ή ηρεμία τή; 
πέριξ φύσεω;. Αί κατάρυτοι έκεΐναι δχθαι έςημε- 
ρόϋσι παν έπαναστατόϋν αίσθημα. Αέ νίια μέσου 
τών<ϊένιϊρων πρ'οβχλλούσάι στέγαι τ<3ν αγροτικών 
καλυβών άποπνέουσιν άρωμα ευδαιμονία;, τά δ’ 
αιχμηρά κωδωνοστάσια τών έδώ κ1 εκεί άνά 
μέσον τού άλσου; εγκατεσπαρμένων έκκλησιών 
φέρουσι μακρόθεν πρό; ημάς πνοήν ειρήνης.

Μίαν μετά τήν άλλην παράκάμπτομεν τάς 
αποβάθρας τής προσεγγίσεως καί άφίνομεν όπι
σθεν μας τοπεϊα πλήρη γοητείας, ·άλλά πρό τών 
οφθαλμών ημών εκτείνεται πάντοτε τό μεγαλείου 
τών Αλπεων καί τής κύκλω φύσεω; ή μαγεία. 
Καί σκεπάζει μεν τάς κορυφάς εκείνων ή όμίχλη, 
ή τι; ένώ παραπλέομεν τό Ιϋμί μας άφίνει γυ
μνόν .μόλις τό ήμισυ τοϋ μέχρι τής κορυφής 
άγοντος οδοντωτού σιδηροδρόμου, άλλα δέν δύ- 
ναται να μάς άποκρύψη τάς άμυθήτου καλλονής 
άκτάς τής λίμνης, έφ’ ών τό φύλλωμα τών δέν
δρων έςικνεΐται μέχρις έκεϊ, οπού εκπνέει τό 
τελευταΐον κϋμα καί οΐ κλάδοι κύπτουσιν ύπέρ τό 
ύδωρ έτοιμοι νά δεχθώσι διά τών πρασίνων 
φύλλων των τό τελευταΐον φίλημα τοϋ σβυνο- 
μένου άφρού. "Οπου άν εκτείνω τό βλέμμα 
άπλούται βλάσ,τησι; απαράμιλλο;, .έδαφος καλυ- 
πτόμενον ύπό χλόης καί θάμνων μέχρι τής σμι- 
κροτάτης έκτάσεω; τής έπιφανεία; α-ύτοϋ, γή 
τρέφουσα ύψικάρηνχ δένδρα, ών οί εϋρο>στοι κορ
μοί κρύπτονται ύπό πρασίνιζαν περίβλημα έκ κρυ
πτόγαμων, φύσις, ής έφάμιλλον, μόνον τά θεσ- 
σαλικά Τέμπη καί τάς άκτάς τοϋ Βοσπόρου 
έγνώρισα. Έκάστοτε, οσάκις τό άτμ.όπλοιον προσ
εγγίζει ή εγκαταλείπει άποβάθοχν, πλέομεν τόσον 
πλησίον τής άκτής, ώστε διακρίνω καλώ; τά;
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τοϋ έν τοίς ϋδασιν τής λίμνης λουομένου φυλ- 
λώματος φανταστικά; περίπλοκά;, αποτελούσα; 
άμίμητον χλοερόν τρίχαπτον κυκλοϋν μετά χάρι- 
το; τήν επιφάνειαν. ΙΙού καί πού διακόπτεται 
τούτο άποτόμω; ύπό θελκτικού βράχου αλλα 
μετ’ ολίγον διαδέχεται πάλιν τούτον το αυτό 
θεσπέσιον θέαμα τή; άφθονου εκείνης καί άγριας 
βλαστήσεως.

’Ολίγον πρό τής 4 μ. μ. προσεγγίζομεν εις 
Ψλύλεν, απου μάς αναμένει ή αμαξοστοιχία τού 
άγιου Γοττθάρδου. ¿γιο δέ σπεύδω νά καταλάβω 
Οέσιν. ΤΙ σπουδή μου αύ’τη άπασα τείνει εις το 
νά έπιτύχω . έν,τών διαχωρισμάτων εκείνων, τα 
όποια έκαστη σιδηροδρομική άμαξα έν Ελβετία 
φέρει εις τά δύο άκρα, κατεσκευασμένα με μίαν 
μόνην σειράν καθισμάτων καί έχοντα, ούχί μονον 
εις τά πλάγια, άλλά καί απέναντι τοϋ καθί
σματος παράθυρα, άφ’ ών. ό επιβάτης δύναται 
καλώς καί άνέτως ν’ απόλαυση την πέριξ θέαν, 
Τό επέτυχα, έγκαθιδρύθην καί μετ’ ό̂ ,ϊγον ά-να- 
χωρώ. I’.

Άντ,γγίίλαμεν άλλοτε έν τή .» Ε σ τ ία  « τήν ύπό τοϋ κ. 
Άριστομένού; Προοίλεγίαυ έχπονηβείσαν ρετάφρασιυ τοϋ 
Φ ά ο ο ^ τ .  Ή ' έμμετρος μετάφρασις ξένων φ·.·λολογιχών προΤ- 
όντων είνε εργον βαρύτατου, πόσο/ όμως ^.ίεινόν εγχ,ε.ρημα 
ί ’ / ι  ή ίξελλήνισι; τουόρΐστοΟργήμ^τος τοϋ ΓχαΓτε δυνάνται 
νά χρίνωσίν οί γινώσχοντες αυτό τό πρωτότυπον, τό ΰψήλόν 
αύτοϋ ύφος, τό πυχνόν χ*\. βαθύ τών νονίμάτων, τήν ποικιλίαν 
τών μέτρων αΰτοϋ. Τ ή ς έχ τούτων δυσχολίας χατίσχυσεν ή 
έπιμονή, ή τέχνη και ό ενθουσιασμός, μεΟ’ ου ει’ργάσϋη ό χ. 
Προβελέγιοε, όστις περάτώσας νϋν τό εργον παραδίίε; προ
σεχώς διά τοϋ τύπου εις τό ελληνικόν Κοινόν.^ Ώ ς  άπόδειγ- 
μα τής εργασίας τοϋ κ. ΙΓροίελεγίου δημοσιεύομε·/ ένταϋβα, 
εύμένώς παραχωρηΟέν ήμΓν, τό επόμενον μικρόν απόσπασμα, 
σχηνήν μεταξύ' Φάούστ χαί Μαργαρίτας, έν (  ό ποιητής πα
ρουσιάζει . τήν άφελή κόρην έξετάζουσαν τας θρησκευτικά: 
πεποιθήσεις τοϋ Ψάουστ.

Ε Ι  Τ Ο Υ  « Φ ΑΟ ΥΣΤ  »  Τ Ο Ϊ  ΓΚΑΓΓΕ-

ΛΠΟ£ΠΛΣ*1Λ

Ο ΚΗΓΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ 
Μ α ρ γ λ ρ ιτ α . Φ αο ϊς ;τ .

Μ λργαργγα .
ΈρρΤκΑ ύποσ/έσου.ιιου —

Φ α ο τ ϊτ .
“Ο,τ’ είμπορώ!

Μ αργαρίτα .
"Οποίαν

Περί 8ρησκε-ίαά γνώμην έχεις:
"Εχεις έίαΙρετον καρδίάν,
άλλ’ είς αύτά, μου φαίνεται, ολίγον τι προσέχεις. 

Φ αο τετ .
Τέκνον, μή ταϋτα έίετάζής ! 

ότι αί άγαπώ, διστάίεις 
Θά ήουνάμην υπέρ σοϋ καί τήν ψυχήν νά θύσω, 
πλήν τήν Θρησκείαν του τινά δέν θέλω νά στερήσω.

Μ αργαρίτα .
Πλήν πρέπει τιο νά Εχη πίοτιν !

Φ λουιγγ.
Πρέπει;

1 Ό  ΓχαΓτε εκλέγει τό εύγινέστερον τοντο ονομα άντί 
τοϋ ’ Ιωάννης, όπερ κατά τήν παράδοσιν έφεριν ό Φάουατ.

Μ α ρ γ α ι ί ϊλ .
’Επιρροήν είς σέ i c  είχα έλαχίστην!

I Τά άγια μυστήρια δέν σέβεσαι.
Φ λ ο ϊε τ .

Πλανάσαι.
Μ α ρ γ α ρ ί τ α .

Άλλ' έ£ άνάγκης τής ψυχής πρόςτούτό δέν όρμάσαι- 
Πρό χρόνου δέν έλειτουργήθης, 
άλλ' οΰτς έέωμολογήθης.'
Πιστεύεις είς ,Θεόν;

Φ αο υε τ .
’Αγάπη μου! τις Θά τολμήση 
νά πή: Πιστεύω είο Θεάν!

Ά ν ιερείς, έάν σοφούς ήθελες ¿'ρωτήσει; 
ήΘελεν ή άπόκρισις αύτών έν είοει χλεύης 
ηχήσει είς τά ώτά σου.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α .
Λοιπόν σϋ δέν πιστεύεις;

Φ λ ο ϊς τ .
Χαριτωμένον πρόσωπον, μή με παρείηγήε ! 

ποΤος δέν θά διστάση 
νά τόν έέονομάσί], 
καί νά όιιολογήση:
« Πιστεύω είς αύτόν ! »
Καί τις έν συναισθήοει, 
τις ήθελε τολμήσει 
νά εϊπη: « Δέν πιστεύω.!»
Εκείνος ό όποιος 
τό παν συμπεριοάλλει, 
ό πάντα συγκρατών, 
δέν συγκρατεΤ σμοίως 
έν τή αύτή άγκάλη 
ήμάς καί εαυτόν;

Έπάν" ό ούρανός δέν άψιδοϋται 
κάτω ή γή στερρά δέν έδραιόϋται : 
άστρα αΐώυια δέν άνατέλ/ιουν 
καί φώς εύφρόσυνον μάς άποεπέλλουν :
Τό όμμα μου δέν προσηλοϋται 
είς τ’ όμμα σου;,δέν συγκεντροϋται 
’ς τήν κεφαλήν σου, ’ς τήν καρδίαν 
τό ΟεΤον πνεύμα τοϋ παντόε, 
καί άοράτοις, όρατώς 
πλησίον σου έν μυστηρίω 
διακυιιαίνετ' αΙωνί-ω;
'Ολόκληρός σου ή καροΐα 
άφες έκ τούτου νά πλησθή· 
καί δταν έν εύδαιμονία 
πλέης αίσθήιιατος άπλέτω, 
ώς θέλεις τότ’ όνόμασέ το, 
όνόμασέ το ευτυχίαν 
καρδίαν, έρωτα, θεόν ! 
έγώ δέν έχ' ονομασίαν !
Τό παν εΤν’ αίσθημα καί .μόνον 
τό όνομα ήχος κενός, 
τό όνομα είνε καπνόε 
τέ;ν αίγλην τούρανοϋ θολόνων.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α .
"Ολα αύτά είνε καλά, είνε πολύ ώραΤα- 
ήκουσα ομοια σχεδόν άπό τόν Ιερέα, 
άλλά ή γλωσσά του θαρρώ πώς ήτο κάπως άλλη. 

φΛοτέτ.
Παντοϋ. όπου καρδία πάλλει,
ύπό τήν τούρανοϋ ήμέραν,
αύτά μέ γλώσσαν όμιλεΤ̂ κάστ’ ιδιαιτέραν·
Δ ια τ ί  όχι καί ε γ ώ  έ ν  τή  ιδία γλώ σση :

Μ α ρ γ α ρ ί τ α .
Οί λόγοι ούτοι πιθανοί ’μποροϋσι νά φαί/ώοι, 
καί 'όμως είνε άτοποι· δέν είσαι χριστιανός.
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Φ λ ο υ ς τ .
Φίλτβτον τέκνου!

Μ αργαρίτα .
Πρό καιρού λυπούμαι Ικανώσ, 

δταν σέ βλέπω πάντοτε μ' αύτήν τήν συνοδίαν. 
Φ αο υς τ .

Άλλ’ έέηγήθητι· μέ ποίαν ;
Μ αργα ρίτα .

Ιδού· δ άνθρωποε αύτόε, ( ')  
δ σύντροφό; σου έκ ψυχής μου είνε μισητός.
Ποτέ της ή καρδία μου οέν έχει ταράχθη 
δσον 'ς τήν παρουσίαν του τήν τόσον απεχθή. 

Φ λ ο υ ς τ .
Θάρρει I

Μ α ρ γ α ρ ίτ α .

Ή  θέα αύτού μόνη 
τό αίιιά μου άναστατόνει. 

πλήν άλλως τε έπΙ τής γης οΰδέν' αντιπαθώ.
Όσον νά βλέπω σέ ποθώ, 

τοσούτον φρίκην πρό αυτού αίσθάνομαι κρυφίαν, 
κχ ώς άνθρωπον τόν θεωρώ μέ πονηρόν καρδίαν. 
Συγχώρησέ με, πλάστα μου, άν πράττω αδικίαν. 

Φ αο υς τ .
Τοιαύτα μορμολύκεια ύπάρχουν άναγκαίως. 

Μ α ρ γα ρ ίτ α .

Μέ τούς όμοίους του νά ζώ οέν ήθελα βεόαίως. 
"Αμα φανή, τόσον πολϋν έκφράζουν χλευασμόν 
τά βλέαματά του καί θυμόν!
Τό βλόπει τις, πώς τίποτε δέν τόν ένδιαφέρει- 
επάνω είς τό μέτωπον αυτού γραμμένου φέρει, 
πώς είν’ άδύνατον ποτέ ψυχήν νά συμπαυήση. 
Τόσην είς τάς άγκάλας σου αίσθάνομ' ευτυχίαν 
καί άφοσίωσιν θερμήν, τόσην έλευθερίαν, 
ένώ ή παρουσία του μοΰ σφίγγει τήν καρδίαν.

ΦαοΥΣΓ (χ α τ ' itUarJ- 
Αγγέλου προαισθήματα!

Μ αργα ρίτα .
Καί μέ καθυποτάσσει 

τόσον αύτό τό αίσθημα, ώστ’ άμα πλησιάση, 
θαροώ πώς κ’ ή άγάπη μου πρός σέ άκόμη σούνει· 
άλλ ούτε νά προσευχηθώ ή θέα του μ’ άφΙνει. 
καί τούτο τήν καρδίαν μου 'ς τά βάθη της μαραίνει. 
’Ερρίκε, τούτο καί είς σέ βεόαίως θά συμόαΙνη.

Φ λΟ ΥΣΤ.
Άπλή τις αντιπάθεια!

Μ α ρ γ α ρ ίτ α .
Καιρός νά σέ άφήσω. 

Φ αο υς τ .

"Αχ! ποτ' είς τάς άγκάλας σου θά ήσυχάσω μίαν, 
μίαν στιγμήν μέ ήσυχίαν, 
στήθος ε|ς στήθος νά κρατήσω, 
καί είς ψυχήν ψυχήν νά χύσω 1 

Μ α ργα ρίτα .
”Αχ, άν κοιμώμουν χωριστά,

Γήν νύκτ' αύτήν πρός χάριν σου θά άφιν’ άνοικτά. 
’Αλλ’ όμως ή μητέρα μου κοιμάται έλαφρά, 
καί άν μάς εϋρισκεν, εόθΰς θά έμενα νεκρά !

Φ λ ο υ ς τ .
Άγγελε, μή στενοχωρήσαι.

Λάοε τό φιαλίδιον καί τρεΤς σταγόνας χύσε 
είς τό ποτόν τπς· πασευθύς δαμάζεται ή φύσις, 
ύπνος βαθύς, άλλά γλυκύς καλύπτει τάς αίσθήσεις. 

Μ αργα ρίτα .
Καί τΙ δέν πράττω χάριν σου; πλήν δέν θά προέενήση 
κακόν ε|ς ταύτην!

(*) ΈννοεΓ τον ΜιςιιστοφιΧήν.

Φ λο υςτ .
Κ' ήθελα ποτέ σοΰ τό συστήσει;

Μ α ρ γα ρ ίτ α .
ΦΙλτατε, μόλις σέ Ιδώ, καί είς τό θέλημά σου 
άμέσως ή ψυχή μου κλίνει· 
ώς τώρα τόσα έπραέα διά τόν έρωτά σου, 
ώστε νά πράέω τίποτε δέν έχει άπομείνει.

¡ ’ΔναχωριΓ).

Α ριστομ ένης Π ροβελεγιος.

Ο ΠΙΌΕΔΙ'ΟΣ  ΒΡΕΓΕΛ

—  Όχι! ποτέ δέν θά του δώσω τήν θυγατέρα 
μου, είπεν άποφασιστικώς δ πρόεδρος Βρέγελ πρός 
τόν δικηγόρον Λός. Άρνούμχι όχι διότι είσαι 
πτωχός —  επειδή καί εγώ δέν είμαι πλούσιος,—  
άλλά διότι είσαι είκοσιν έτη μεγαλείτερος άπό 
αύτ-ήν, καί θά ήδύνασο νά ήσαι πατήρ της. Δεύ
τερον, είσαι άσχημος, πολύ άσχημος, φίλε μου· 
παρατήρησε τόν εαυτόν σου μέσα είς τόν καθρέ- 
πτην καί σκέψου άν είνε δυνατόν νάγεννηθή συμ
πάθεια μεταξύ σου καί τής ξανθής καί γαλανομ- 
μάτας Κλάρας μου. Κυρίως όμως άρνοϋμαι διά 
τόν έξης λόγον. Μεταξύ των χαρακτήρων σας 
ύπάρχει ή αυτή σχίσις ή όποια ύπάρχει μεταξύ 
τής οικίας μου καί τού μητροπολιτικού ναού Κο
λωνίας: Είσαι σκυθρωπός καί μελαγχολικός ώς 
γέρων εξηκοντούτης, καί όμως, άν δέν άπατώ- 
μαι, είσαι μόνον σαράντα έξ ετών. ΤΙ Κλάρα 
μου άπ’ εναντίας είνε ζωηρά, εύθυμος, καί πνεύ
ματος μάλιστα ολίγον ελαφρού· ώς πρός τούτο 
όμοικζειτήν μακαρίτισσα την μητέρα της. Λοιπόν, 
φίλτατε Λός, ποτέ! Ώς φίλον σέ αγαπώ έξ όλης 
ψυχής άλλά διά γαμβρόν δέν σέ θέλω. —  Μέ 
γνωρίζεις, επομένως περιττόν νά έπανέλθωμεν είς 
τό ζήτημα τούτο.

—  Άλλά, πρόεδρε, είπεν ό Λός περίλυπος, 
είμαι βέβαιος ότι ή Κλάρα μέ άγαπκ, ή δέ πρός 
αύτήν άγάπη μου είνε απερίγραπτος...

—  Φλυχρίαις ! Πώς την αγαπάς ; ’Αγαπά τις 
άκόμη είς τήν ηλικίαν σου; Πρέπει νά έρυθριάς 
δι’ αύτό- όσον δ’ άφορκ τήν Κλάραν, είνε καθα
ρά ιδιοτροπία, τήν όποιαν ό πρώτος άνεμος τού 
συρμού θά δίωξη άπό τήν κεφαλήν της. “Ελα, 
άς κάμωμεν τό ζατρίκιόν μας. Τπόθεσε ότι δέν 
μού είπες τίποτε, καί άς ίδούμεν ποιος άπό τούς 
δύο θά κερδίση.

Καί προσεκάλεσε τήν ύπηρέτριαν.
—  Τερέζχ! είπε, μίαν φιάλην βορδώ άπό τό 

πλέον παλαιόν.
Έτχκτοποίει τό ζατρίκιόν, άλλ’ έν τούτω τώ 

μεταξύ ό Λός είχε λάβει τόν πιλόν του, χωρίς 
ουδέ λέξιν νά είπη, έπλησίασεν είς τήν θύραν, 
τήν ήνοιξε καί περιέμεινεν άχρις ού ό πρόεδρος 
βάλη είς τάς θέσεις των τόν βασιλέα, τήν βασί
λισσαν καί τούς δύο ίππους.
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—  Πρόεδρε, είπε τότε ό Λός μετά τής γαλή
νης ήν τώ έπέτρεπεν ή συγκίνησίς του, ποτέ δέν 
θά πατήσω πλέον είς τήν οικίαν σου. Όχι μόνον 
μ.έ προσέβαλες άλλά καί με έςηυτέλισες καί 
έφέρθης πρός έμέ ώς πρός άγυιόπαιδα. Πολύ 
καλά ήδύνασο νά μ.ού άρνηθής τήν Κλάραν χω
ρίς νά φανής χυδαίος.

Έκλεισε τήν θύραν όπισθεν του καί άνεχώ- 
ρησεν.

—  Χυδαίος ! . . ναι, τοιουτοτρόπως συμβαί
νει πάντοτε, είπεν ό πρόεδρος. Όταν κολακεύης 
τούς ανθρώπους καί λέγης πρός αυτούς ψεύματα, 
τά όποια ούτε κεφαλήν έχουν ούτε ουράν, είσα ι 
ενγενής. Άλλ1 όταν όμιλής πρός αυτούς ώς 
προς όντα λογικά, ε ίσα ι χ υ δ α ίο ς . 'Οπωσδήποτε 
τό ζατρίκιόν μας έπήγε κατά διαβόλου. Άς 
ύπάγω είς τόν περίπατον* βέβαια, θά έπιστρέψη 
αύριον.

Ό  πρόεδρος τού δικαστηρίου Βρέγελ ήτο κάλ- 
λιστος άνθρωπος καί πνευματώδης, άλλ’ έπιμο- 
νος. Νυμφευθείς οΰχί έξ έρωτος, τόν όποιον ουδέ
ποτε έγνώρισεν, άλλά διότι εϊχεν εννοήσει πολύ 
νέο; τό η̂τόν τής γραφής- K a .lt » ·  ί ο τ ι  τσ>· ά τ- 
θ ρω π οτ μ ή  ει»·αι μ ό ro r , έφρόνει ότι ό έρως εί
νε άποκύημα τής φαντασίας, ούδαμώς έδρεύων 
έν τή καρδία, καί τόν όποιον ευκόλως δύναταί 
τις νά έξορίση άπό τής κεφαλής· κατ' αύτόν, ό 
μόνος ορος δι’ ευτυχή γάμ.ον ήτο ή ταύτότης τού 
χαρακτήρος καί τής ηλικίας.

Ό  Λός, τίμιος καί ικανός δικηγόρος, καίτοι 
ψυχρός κατά τό φαινόμενου, είχεν ευαίσθητου καί 
ζωηράν ψυχήν. Ή  Κλάρα ότε ήτο μικρά έπαι- 
ζεν έπί τών γονάτων του, ό δέ δικηγόρος ούδα
μώς έσκέπτετο περί γάμου καθά γηροκομών τήν 
μητέρα του καί νοσηλεύων τήν φιλάσθενου αδελ
φήν του. Άλλ’ αύται εϊχον άποθάνει πρό τριών 
έτών, μείνας δέ μόνος έν τώ κόσμο», ήρξατο 
σπουδαίως σκεπτόμενος περί γάμου. Ή Κλάρα 
άπό πολλού είχε γίνει ώρχία νέα, <5 δέ Λός, εύ- 
ρισκόμενος μετ' αύτής καθ’ έκάστην, καί έκτιμή- 
σας τά ψυχικά αύτής προτερήματα τήν ήγά- 
πησε τέλος.

Ή  δέ Κλάρα ήράσθη τού δικηγόρου καίδιά τά 
προτερήματα αυτού καί διότι καθ’ έκάστην τόν 
έβλεπεν. Άλλοτε τόν εϋρισκεν άσχημου άλλ’ 
ήδη μετέβαλε γνώμην. Οί χαρακτήρες αυτών 
μεγάλως διέφερον, άλλά τούτο, κατ’ αύτήν, ήτο μέ
σον πρός άποφυγήν τής μονοτονίας. Δέν ήτο πλού
σιος άλλά τί σημαίνει δ πλούτο; άπέναντι τού 
έρωτος;

Τέλος ή Κλάρα καί ό Λός ήγαπώντο* έπί 
τινα καιρόν έκρυπτον πρός άλλήλους τόν ε'ρωτα 
τούτον, άλλ’ όταν έξηγήθησαν, ή νέα, ολίγον 
έπίμονος ώς καί δ πατήρ αύτής, ήθέλησεν όπως 
δ Λός άποταθή πάραυτα πρός τόν πρόεδρον.

καίτοι περιμένουσα άρνησινέκ μέρους αυτού καθά 
γινώσκουσα τάς περί γάμου θεωρίας του.

Ό  πρόεδρος ήπατήθη- ό Λός δέν έπανήλθε 
τήν έπιούσχν. Ήδη δ’ έπανέλθωμεν είς τά τής 
προτεραίας. Όταν ή Τερέζα κχτέβη είς τό ύπό- 
γειον νά φέρη τήν φιάλην τού βορδώ, ή Κλάρα 
άνυπομονούσα περιέμενεν αύτήν είς τόν διάδρομον 
καί τήν ήρώτησε·

—  Λοιπόν, Τερέζα, τί έτρεξεν;
—  Άσχημα, κυρία, άσχημα! Ό  Λός φαίνεται 

συγχυσμένος.
Ή  Κλάρα συνώδευσε τήν Τερέζαν είς τό ύπό- 

γειον διά νά τήν έξετάση καλλίτερου, άλλά πριν 
ή ή ύπηρέτρια λάβη τήν φιάλην ήκουσαν τήν 
θύραν τής αύλής άνοιγομένην καί κλειομένην, έξ 
ού εννόησαν ότι δ δικηγόρος έφυγε.

Μετ’ ολίγον αντήχησαν τά βαρέα βήματα τού 
προέδρου, ή Ούρα ήνεώχθη καί έκλείσθη καίπαλιν 
καί έννόησαν ότι καί δ πρόεδρος έξήλθε δυσηρε- 
στημένος.

Μετά ήμίσειαν ώραν έπιστόλιον τού Λός έπλη- 
ροφόρει περί τών διατρεξάντων τήν Κλάραν, ήτις 
άπεσύρθη είς τό δωμάτιόν της είδοποιήσασα 
διά τής Τερέζας ότι δέν θά κατέβαινεν είς τό 
δεϊπνον.

Τό έσπέρας δ πρόεδρος έπανελθών έκ τού περι
πάτου καί μή βλέπων είς τήν τράπεζαν τήν θυ
γατέρα του, έσεισε τήν κεφαλήν μειδιών άλλ’ ούδέν 
είπεν όπως ζητήση έξηγήσεις παρά τής Τερέζας. 
Τήν πρωίαν τής έπιούσης κατά τήν ώραν τού 
καφέ, ή Τερέζα είπεν οτι ή Κλάρα ήτο ολίγον 
άδιάθετος.

—  Τό έπεριμενα, είπεν δ γέρων, άλλ’ αύριον 
θά τελειώση, καί μετά δύο ημέρας θά μ’ εύχα- 
ριστήση διά τήν άρνησίν μου.

Τό δικαστήριον είχε τότε διακοπάς, έξήλθε 
καί πάλιν είς τόν περίπατον, τήν δέ μεσημβρίαν 
έπανερχόμενος είς τήν οικίαν παρετήρησε μα- 
κρόθεν τήν θυγατέρα του άναχωρούσαν.

—  Χούμ! χούμ ! ξψιθύρισεν· είνε πάντοτε θυ
μωμένη. Άλλ’ έστω ! καί αύτήν τήν φοράν θά 
γευματίσω μόνος. Άλλως, ό άήρ θά τήν ώφε- 
λήση. Ό περίπατος μάς άπαλλάσσει άπό τά 
δυσάρεστα αισθήματα.

* *
Ή άδελφή τού κ. Βρέγελ Μαρία, έγγαμος, 

ούδέποτε συνεφώνει μετ’ αύτού, καί μάλιστα είς 
τό ζήτημα τού γάμου. Πτωχή ύπανδρεύθη πλού
σιον κατά πολύ πρεσβύτερον αύτής, καί όμως ε“ζη- 
σε μετ’ αύτού ευτυχής, ό δέ σύζυγός της άπο- 
θανών τή άφήκε καλήν περιουσίαν. Άλλως, 
έφρόνει ότι δ έρως κατοικεί έν τή καρδία καί ού- 
χί έν τη κεφαλή.

Πρός ταύτην διηυθύνθη ή Κλάρα καί τή



H θεία ¿'-surte τήνδ ιη γή θη  τ ά  δ ιχ τρ έ ξα ν τχ . 
κεφαλήν.

—  Ό  αδελφό; ¡/.ου, εϊ—εν, είνε πάντοτε ό j 

ίδιος, καί δέν Οχ άλλάξ-ρ σήμερον τον χα
ρακτήρα του. Άφησε να ενεργήσω έγώ. Ύπο- 
σχεθηκα προ; τον μακαοίτισσχν μητέρα σου vi 
επαγρυπνώ μήπως 6 πατήρ σου ένεκα τής επι
μονής και τών άλλοκότων ιδεών του, (  μολονότι 
είνε κατά βάθος κάλλιστος άνθρωπος) σε κα- j 
ταστήσ-/) δυστυχή. Αρκετά ύπέφεοα καί έγώ

γΙ̂ ·λ.. ..ε. ^υστυχή. Αρκετά ύπέφιρχ καί έγώ 
έως δτου νά ύπανδρευΟώ τόν μακαρίτην, υπάρ
χει δέ έν μόνον μέσον νά κχτοοθώσωμεν τόν σκο
πόν μ.χς. Τό μέσον αύτό είνε αρκετά βίαιον... 
άλλ’άν δέν ϋπχρχ·/) άλλ.ος τρόπος... Πρώτον ό- , 
μως, Κλάρα, είπε μου είλικρινώς, αγαπάς τόν Λός: !

—  Εξ όλης ψυχής! Είνε τόσον καλός, τόσον 
εΰγενής... ■

—  Είνε εξαίρετος άνθρωπος* καί ό μακαρίτης ι 

τόν ήγάπα πολύ. Άλλ' εκείνο; σέ αγαπά:
—  Δέν αμφιβάλλω- μου τό είπε καθαρά .. . |
—  ’Απαράλλακτα κχΟώς ό μακαρίτης! . . . I 

Άκουσε, Κλάρα, πρέπει ν’ άναγκάσωμεν τόν πα- I 
τέρα σου νά συγκατατεΟή. Ό Θεός νά μου συγ
χώρηση την αμαρτίαν την όποιαν Οά κάμω, 
παρακινούσα μίαν κόρην νά επαναστάτη σν; κατά ι 
του πατρός της, αλλά δεν βλέπω άλλο μέσον, ' 
καί ύπεσχέΟην πρός την μητέρα σου . ... Τάς ι 
πρώτας ημέρας Οά δυσαρεστηθή πιθανώς- τό ΐ- | 
διον έκαμε καί μέ εμέ- άλλ’ αύτό, παιδί μου, 
περνά περνά γρήγωρα όταν Οά ίδή ότι τόν άγα- 1 
πας καί τόν σέβεσαι , . . . διότι πρέπει πάντο- ( 
τε νά τόν αγαπάς καί νά τόν σέβεσαι, εννοεί;; I

—  Ώ , θεία μου, ώς πρός τούτο μη φοβείσαι, | 
πολύ αγαπώ τόν πατέρα μου, καί θά τόν αγα
πούσα ακόμη περισσότερον άν «ϊέν ή το τόσον ενάν
τιος εις τόν κύριον Λός.

—  Εμπρός λοιπόν I “Αν δέν άπατώμαι, είσαι 
είκοσι πέντε ετών, όκτώ μηνών καί ολίγων ημε
ρών. Μή απορείς, κόρη μ&υ, πώς γνωρίζω αύτό. 
τόσον καλά. Ό  μακαρίτης ε"γραφεν είς μίαν Σύνο- 
ψιν ολας τάς άξιομνημονεύτους ημερομηνίας, 
καί είδα πρό ολίγου αύτό τό βιβλίον. Λέγομεν ( 
λοιπόν ότι πρό πολλού είσαι ένήλ,ιξ καί είνε ανάγ- I 
κη νά προσκληθή κατά τόν νόμον εύσεβάστως 
διά νά έπιτρέψη, τόν γάμον σου. Μένεις λοιπόν 1 
εδώ, έγώ δέ Οά ειδοποιήσω τον δικηγόρον μου ότι |
εχομεν ανάγκην νά τόν συμβουλευθώμεν διά μίαν I 
σπουδαίαν ύπόΟεσιν.

Συνεπεία τής μεταξύ των δύο γυναικών καί 
τού δικηγόρου συνεντεύξεως ό πρόεδρο; Βρέγελ 
έλαβε την αύτήν εκείνην ημέραν δικαστικήν ποόσ- 
κλησιν προξενήσασαν κύτίρ μεγίστη·/ έκπληξιν.
II Κλάρα μετά κόπου έπείσθη νά προβή είς τό ι ρ 

διάβημα τούτο, ώς άγκπώσα καί σεβόμενη τόν, δ 
πατέρα της, άλλ’ ό Λός 'καί ή θεία αυτής τήν τ

κατέπεισαν ότι δέν ύπήρχεν άλλο μέσον. Ο πρό
εδρος άπήντησεν οτι δ εν  ήδύνα το  νά  σ υ γ χ α τα - 
νεύση ε ίς  τ ή ν  δ υ σ τυ χ ία ν  το υ  τέκνου  του , καί 
έμήνυσεν είς τήν αδελφήν του οτι ήδύνατο νά. 
κρατήση τήν άποστάτιδα, διότι αυτός δέν ήθε
λε νά τήν ίδ·/).

Μετά δύο μήνα; ή Κλάρα συνεζεύχθη μετά 
τού Λός, ό δε γέρων μεΟ' όλα; τάς παραστάσεις 
τής αδελφής του καί τάς τρυφερά; έπιστολάς 
τής Κλάρας έπέμεινε μή θέλων νά παρευρεΟή είς 
τούς γάμον;· Τήν προτεοραίαν τού. γάμου ό ίδιο; 
ό Λός μ-ετέβη παρά τω προέδριρ καί ίκέτευσεν 
αύτόν νά δώση τήν συγκατάΟεσίν του, άλλ’ είς 
μάτην. Ό  γέρων τώ είπεν έν είδει αποχαιρετι
σμού. Τό μ ό ν ο ν  π ρά γμ α  το  όπ ο ιον  επ ιθυμώ  
σήμερον ε ίν ε  νά  μ ι )  παζήσι/ π ο τ έ  χά νεις  α π ό  
σας του ς  δύο τ ο  χ α τώ χ -Ιιό ν  τή ς  ο ίχ ία ς  μ ο υ .

ΙΙαρήλΟον δέκα έτη- ταύτα παρήλΟον ταχύ
τατα διά τούς συζύγους -ρός, δέ τόν γέροντα ,έφά- 
νησαν αιώνες. Τού προέδρου αί ίδέαι διεψεύσΟη- 
σΟησαν. Ουδέποτε γάμ.ο; ύπήρξεν; ευτυχέστερος, 
τούτου δέ καρπό; υπήρξαν έξ τέκνα, τρία άρρενα 
καί τρία Οήλεα. Καί οίκονομ.ικώ; τά τής οικο
γένειας έβχινον κάλλιστα- ό Λός απέκτησε σπου
δαίαν πελατείαν, ή δέ Κλάρα ¿κληρονόμησε 
τήν πρό; έντάμωσιν τού μακαρίτου μεταβχσχν 
Οείαν της. ΊΙ μ.όνη λύπη τού ανδρογύνου ήτο ή 
αμετάβλητος έπιμονή τού προέδρου είς τό νά μή 

j συνδιαλλαγή μ.ετ' αύτών. Καί τούς ήγάπα μέν 
κατά βάθος, ήκουε μετά μεγίστη; εύχαοιστή- 
σεως τάς προόδους τού Λός, άλλ’ έκ πείσματος 
δεν ήθελε νά τούς ίδ-/]. Τήν χαράν αϋτόύ δέν 
ήδυνήΟη νά συγκρατήσγι όταν έπληροφορήθη οτι 
ή Κλάρα έγεν/ησεν υιόν μεγάλοι; όμοιάζοντα 
αύτω, άλλ’ άμα παρήλθεν ή πρώτη χαρά έφάνη 
είπερ ποτέ δύστροπος πρό; τούς τολμώντας νά 
τω όμιλήσώσι περί τού έγγονού του.

Άφ’ ετέρου κατά τήν εγκυμοσύνην τής Ουγα- 
τρός τόυ κρυφίως ¿πληροφορείτο καθ’ έκάστην τά 
κατ' αύτήν, καθ’ ήν δ’ ημέραν ί γέννησε·/, είδον 
αύτόν περιφερόμενου περί την οικίαν τής Κλά
ρας, άνήσυχον καί τεταοαγμ.ένον. Λύτό τούτο 
συνέβη καί κατά τήν γέννησιν τών άλλων παι
διών,

Ουδέποτε άπήντησεν είς τάς πολυαρίΟμ.ους έ- 
πιστολάς τού Λός καί τής Κλάρας, πρό; δε τούς 
φίλους τούς ¿ρωτώντας αύτόν άν ήδύνατο νά δε- 
χθή τά τέκνα του άπήντα πάντοτε- Ι Ιο τβ  νά  
μ ή  π α τή σου ν  τά  χατόνρ.ίιον το ν  ο ϊχου  μ ο ιτ. Άν  
τούς άπήντα είς. τόυ περίπατου ή αλλαχού μετά 
τών τέκνων αυτών, τούς ¿χαιρέτα ώς ανθρώπους 
τους όποιους ολίγον είχε γνωρίσει, άλλ’ όταν ήτο 
βέβαιος ότι δέν ή δ ύν αν το νά τόν ίδωσι τού; πα- 
ρηκολούΟει διά των όφΟαλμ.ών μετά τοσούτου εν
διαφέροντος, ώστε πολλάκις δάκρυα διηυλάκιζον 
τάς παρειάς τοα^--
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Λεν ήτο φιλάργυρος, καί όμ.ως ¿φ' όσον ηύξα- I 
νεν ή οικογένεια τής Κλάρας καθίστατο τοιού- 1 
τος. « —  Αυτά τά διαβολόπαιδα, έλεγε, Οά με- , 
γκλώσουν, είνε δέ δίκαιον μετά τόν θάνατόν 
μ.ου νά έχουν αρκετήν περιουσίαν διά νά μή κά- ι 
μ.ουν καί αύτά τήν ανοησίαν τής μητρό; των.» 
Έχαιρε δέ πρός τήν ιδέαν οτι τά πχιδίχ Οά ε”- 
βλεπον έκ τής διαθήκη; του πόσον τά ήγάπα.

ΠαρήλΟον οϋτω, κχΟά εϊπομεν, δέκα έτη. Εύρι- 
οχόμεθα είς τό 1849. Ή χολέρα παντχχού έκα- 
μνε Οραύσιν, καί ιδίως είς τήν πάλιν έν ή έξη ό 
πρόεδρος. Οδοί ολόκληροι ήρημώΟησαν καΟ Ο
λοκληρίαν, δέν έτόλμων νά φέρωσι τούς νεκρούς 
είς τήν εκκλησίαν, οί δέ κάτοικοι εφευγον έντρο
μοι. Όταν ή νόσος εύρίσκετο είς τό κατχκόρυ- 
φον αύτής σημείον ό πρόεδρος ήδιαθέτει άπό τι- 
νων ημερών. Τήν αδιαθεσίαν τχύτην πληροφο- 
οηΟεϊσα ή Κλάρα έσπευσε μετά τού Λός είς τήν 
οικίαν του, καί είσήλθεν είς αύτήν διά τής βίας, 
παρά τάς διαβεβαιώσεις τής Τερέζας οτι ό κύ
ριο; δέν είχε τίποτε· άλλ' ό γέρων επίμονος, γι- 
νώσκων, ώ; ε"λεγε, τ ί  ή σαν Ικανά νά πρά ζω σ ι 
τά  τέχνα  του, έλαβε τά κατάλληλα μέτρα, καί 
ούτως ήδυνήΟη ν’ άποκοούσν) πάσαν άπροσδόκη- 
τον έπίθεσιν. Είχε κλείσει τήν Ούραν τού δωμα
τίου του διά διπλής περιστροφής τής κλειδός, οι 
δέ σύζυγοί, μετά ανωφελείς διαπραγματεύσεις 
ήνχγκάσθησαν ν’ αποχωρήσωσι τής οικίας κλαί- 
οντες.

Μετά δύο ημέρας άνκρρώσχς έςήλθεν, έπειδή 
δέ πολλά κρούσματα χολέρα; έγένοντο είς τήν 
οδόν, είς ήν κατοικεί ή Ουγάτηρ του, μετέβη 
πρός ησυχίαν του είς τά πέριξ. Είς τήν γωνιάν 
τής όδου δύο έργάται συνδιελέγοντο.

—  Ν ’άποΟάνουν μέσα σέ μια νύκτα! έλεγεν 
ό είς.

—  Καί οί έπτά ! άπήντησεν ό άλλος.
—  Ποιοι έπτά; άνέκραξεν ό Βρέγελ ώσεί προσ

βληθείς ύπό κεραυνού, ποιοι;
—  Ό  πατέρας, ή μητέρα καί πέντε παιδιά! | 

προσέθηκεν ό πρώτος εργάτης δεικνύων μακρόΟεν 
μίαν οικίαν.

Ό  πατέρας, ή μητέρα καί πέντε παιδιά!... 
αύταί αϊ λέξεις έπάγωσχν τόν γέροντα μέχρι τού 
μυελού τών όστών. Χωρίς ούδέν νά εΐπη, χωρίς 
νά σκεφΟή, χωρίς νά είξεύρη τί πράττει, ώρμησεν 
είς τήν όδόν. Ή Ούρα τού οίκου τής Ουγατρός 
του ήτο ανοικτή · ώρμησεν είς τήν οικίαν, άνέβη 
τήν κλίμακα ώς εικοσαετής, ήνοιξεν άποτόμως 
τήν πρώτην Ούραν ήν εύρεν ενώπιον του, καί ¿στη 
πρό τής εισόδου, ώσεί καθηλώθη έπί τού εδάφους. 
’Ιδού τί είδεν.

Απατα ή οικογένεια εύρίσκετο εντός δοιμχ- 
τίου απλού άλλα φιλοκάλως ηύτρεπισμένου. Έν 
τω μέσω τού δωματίου ήτο έξηπλωμένο; μέγας 
κατάλευκος κύων, μετά τού όποιου έπαιξαν τέσ-

σαρες μικροί Λός. Αί ροδόχροο·. παρειαί τών μι
κρών, αί μικραί παχείαι αύτών χεϊοε:, τά κομ
ψά αύτών ενδύματα, τό παχύ τού κυνός τρίχωμα, 
ταύτα πάντα άπετέλαυνώράιότατον θέαμα. Πλη
σίον τού παραθύρου έφ' ενός σοφά έκάΟητο ό Λός 
καί ή σύζυγός του. Ο πρώτος άνεγίνωσκεν, ή δε 
Κλάρα έρραπτε. Πλησίον αύτών έπαιζε τό νεώ- 
τερον αύτών τέκνον, μόλις μονοετές.

Ο πρόεδρος ούδέ λέξιν ήδυνήΟη ν’ χρΟρώσντ 
στεναγμός άνακουφίσεως έξήλΟε τού στήθους αυ
τού καί κατέπεσεν έφ’ ενός καθίσματος· είχε λι
ποθυμήσει.

Μετά τινας στιγμάς, όταν ήνοιξε τούς όφθαλ- 
μούς, οί σύζυγοι έγονυπέτησαν ενώπιον του, τό 
νεώτερον τών παιδιών έτίΟη έπί τών γονάτων 
του, τά δέ άλλα μετά τού κυνός συνεΟλιβοντο περί 
αύτόν, καί οϋτω τά πάντα συνεχωρήθησαν καί 
έλησμονήθησαν. ’Από τής έπιούσης ό πρόεδρος 
Βρέγελ συγκατοίκησε μετά των τέκνων αύτού.

( Κατά τό γαλλικόν.)
Β.

    —----

ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΤΣ

Ζ ' .

Π ΐ(ιΙ π ίτθπνς ί τ  τα ΐς  όευχιιΤη γν.Ία ΐς·

Λί πλείσται τών έν τοίς πένΟεσι συνήθειών, 
ιόν άνιοτερω έγένετο μνεία, ύπήρχον ή ύπάρχουσιν 
ακόμη καί παρά ταΐ; ινδοευρωπαϊκαΐς φυλαίς.

Ή συ’/ήθεια τού καταλείπειν έρμαια ή παρα
βάλλει-/ βοράν εις τά θηρία τά πτώματα, ήτοι 
ή εκούσια έγκάτάλείψίς, ήν έν χρήσει παρά 
πολλοί; λαοΐς τής άρχαιότητος. Έν Ύρκανίκ, 
κατά τήν μαρτ/ρίαν τού Κικέρωνος, ε’τρεφον 
κύνας έπίτ/ιδες, όπως τρώγωσί τού; νεκρούς. Οί 

I Βακτριανοί είχον κύνας έν τα ιρ ια στά ς, οίτινεςκατε- 
βίβρωσκον οϋ μόνον πτώματα, άλλ.α καί ζώντας 
τού; άπειρηκότας διά γήρας ή νόσον Οί παρά 
τάς όχθας τού Γάγγου οίκούντες ’Ινδοί δίπτουσιν 
είς τόν ιερόν ποταμόν τούς νεκρούς τών οικείων, 
εύρίσκοντας οϋτω τάφον έν τή γαστρί τών ιχθύων. 
Τών δέ παλαιών ’Ινδών οί καλούμενοι Καλατίχι 
κατήσΟιον τού; γονείς αύτών, καί τινες έρωτη- 
Οέντες ύπό τού Δαρείου άντί πόσοιν χρημάτων Οά 
έδέχοντο τελευτήσαντα; τούς πατέρας νά κατα
καίω« πυρί, μέγα έπιβοήσαντες είπον α·ύτώ εύ- 
φημεϊν. Σήμερον ακόμη οί Παρσίς τής Βομβάης 
παραβάλλουσι βοράν είς τούς γύπας τούς νεκρούς 
τών οικείων, προσέ/οντες έπιμελώς πότερον τών 
οφθαλμών Οά φάγωσι τά όρνεα πρώτον Διότι έκ 
τούτου κρίνουσιν άν ή σκιά ή ή ψυχή τού Οανόντο; 
Οά είνε ευτυχής ή δυστυχής έν τω άλλω κόσμω.

Σχεδόν πάντες οί σύγχρονοι Σημίται Οάπτουσι 
τούς νεκρούς. Τούτο συνείΟιζον καί οί αρχαίοι 
ΙΙέρσαι, ών οί σημερινοί απόγονοι μέχρι; υπερ
βολής σέβονται τούς τάφους, προθύμως ενίοτε
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άποτίνοντες υπέρογκα λύτρα εις Τουρκορ.χνους 
λνιστάς προς εξαγοράν όλου ή μέρους του σώματος 
τών συγγενών, δπως δυνηθώσι νά θάψωσι τά 
πολύτιμα λείψανα ε’ν χώρω, μη βεβηλουμένω 
ύπό του ποδός απίστων.

Ώς ανωτέρω εϊδομεν οί "Αρισι τών Βεδών 
ε'Οαπτον τούς νεκρούς αύτών ευχόμενοι τη γη να 
τηρή αυτούς φιλοστόργως έν τοϊς κόλποις αύτής. 
Νυν δέ Ιν τη Ινδική, μέχρι καί αυτής της 
Νεπώλης, τούς επισήμους τών νεκρών κατα- 
καίουσι πυρί. "Ομως ού πρό πολλοϋ θρησκομανείς 
τινές μετέβαινον επίτηδες εις Βεναράς καί ηύ · 
τοκτονοΰντο πνιγόμενοι έκεΐ, δπως έςασφαλίσωσι 
τήν ψυχικήν σωτηρίαν.

Γινώσκομεν προσέτι, δτι οί παλαιοί Γερμανοί 
έκαιον συχνάκις τούς νεκρούς αύτών, ή δέ προϊ
στορική αρχαιολογία διδάσκει ημάς δτι οί ήμέ- 
τεροι πρόγονοι του λίθινου αίώνος, άλλοι μέν 
εθαπτον ή έναπέθετον εις σπήλαια καί κολωνούς, 
άλλοι δέ κατέκαιον πυρί τούς νεκρούς.

Αί φονικαί θυσιαι ήσαν συνηθέσταται καί ταΐς 
λευκαϊς φυλαϊς ώς καί ταΐς άλλαις. Καίτοι ούδε- 
μία γίνεται μνεία περί ανθρωπίνων θυσιών έν τοΐς 
νόμοις του Μανού, δμως ή συνήθεια τής καύσεως 
τών χηρών έπί τής πυράς του συζύγου κατέστη 
γενικωτάτη έν τη βραχμανική τάξει καί διετη- 
ρήθη μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων. Πάντες δέ 
σχεδόν οί λαοί τής κλασσικής άρχκιότητος, 
ΓΙέρσαι, "Ελληνες, 'Ρωμαίοι κλπ. συνείθιζον κατά 
τό μάλλον ή ήττον νά θύωσιν ανθρώπους έν ταΐς 
κηδείαις. Οί δέ Γερμανοί συγκατέκαιον μετά 
τού νεκρού τούς ίππους καί τά όπλα των, εις δέ 
τούς επιφανείς άνδρας αυτών θνήσκοντας ¿φρόν
τιζαν νά παρέχωσι τήν προσήκουσαν ακολουθίαν 
έπισφάζοντες εις τούς τάφους των αίχμ.αλώτους.

Τά τοιαϋτα αιμοχαρή ε’θιμα είσί πάγκοινα 
καθ’ άπασαν τήν γήν. Οί αύτοί παρκλογισμ.οί 
καί αί αΰταί ωμότητες άπαντώσι σχεδόν έν 
πάσαις ταΐς φυλαϊς, άπό τών αρχαίων Γερμανών 
μέχρι τών κατοίκων τής Δαχομέης οΐτινες μή 
άρκούμενοι εις τάς έκατοστύας τών σφαζομένων 
γυναικών, ευνούχων, άοιδών, στρατιωτών κλπ. 
κατά τόν θάνατον τού βασιλέως των, έξαπο- 
στέλλουσι περιοδικώς εις τήν αόρατον Λαχομέην 
νέους Οεράποντας, δπως κομίσωσι μηνύματα εις 
τόν νεκρόν βασιλέα. Καί τούτο πράττουσιν εΰσυ- 
νειδήτως πρός ένδειξιν της υίικής στοργής τού 
διαδόχου πρός τόν θανόντα πατέρα.

'Ομοίως καί οί αρχαίοι "Ελληνες καί Ρωμαί
οι έπίστευον είλικρινώς, άπαραλλάκτως ώς πολ
λοί τών σημερινών άγριων, δτι αί σκιχί τών νε
κρών ¿ποιούντο πράγματι χρήσιν τών ύπό τών 
έπιζώντων προσφερομένων αύτοΐς δώρων καί τρο
φών. Παρά τώ Λουκιανω εις διηγείται δτι ή 
θανούσα σύζυγος αύτού έπανελθούσα ήτησεν έπί- 
χρυσον σανδάλιον, όπερ έκεΐνος είχε λησμονήση

νά συγκατακαύση έπί τής πυράς μετά τού σώ
ματος καί τών κοσμημάτων αυτής. ΙΙολλάκις δ' 
οί τε 'Ρωμαίοι καί οί Έλληνες, ώς τόσοι άλλοι 
λαοί, ύπελάμ,βανον τά πνεύματα τών θανόντων 
κακοποιά καί έπίφοβα. ’Ιδίως τοιαύτα ¿θεωρούντο 
τά τών μή τυχόντων ταφής ή τών βιαίως θανα- 
τωθέντων. Τά δόγμ.ατα τού 'Επικούρου άπήλλα- 
ξαν εύτυχώς τούς συνετωτέρους τών αρχαίων τοι- 
ούτων χιμαιρικών βασάνων. 'Ρωμαϊκαί τινες έπι- 
τύμβιοι έπιγραφαί παρρησία κηρύττουσιν, δτι δ 
θάνατός ε’στι τό πέρας τών πάντων, ή αΐωνία 
άνάπαυσις. ’Αλλά τά δόγματα ταύτα, Οντα 
ύπέρ τό δέον λογικά, έπρέσβευον οί όλίγιστοι, το 
δέ πολύ πλήθος έξηκολούθει μερίμνων περί Χάρω- 
νος καί τού έν "Λδου, προλειαϊνον οϋτω τήν οδόν 
τού χριστιανισμού, δστις έκορύφωσε τούς φόβους 
τών μ.ετά θάνατον κολάσεων.

**Π.

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ
Περί τών πυρκαΐών τοΰ έτους 1884 δ έν Χαγε- 

νάου Γιλαρδών έδημοσίευσε τάς έςή; πληροφορίας' 
Τη 20 Ιανουάριου κατεκάη έν Λονδίνω το μικρόν 
θέατρου Λούσδη· τή 16 ’Απριλίου το μέγα θέατρον 
έν Ταρασκδν τής νοτίου Γαλλίας ένεκα έκχύσεως 
φωταερίου' τή 21 'Απριλίου έπυρπολήθη καί κατέ- 
πεσεν 6 ιππόδρομος έν Βουκουρεστίφ· τή αύτή ημέρα 
κατεστράφη τελείως τό έν Κλεβελάνδη τής βορείου 
'Αμερικής θέατρον ένεκα σφοδρότατης φωταερίου έκ
χύσεως, παρά πάσαν τήν πρόχειρον έπικουρίαν έπι- 
στήμης καί τέχνης· τη 16 Μαΐου έκάη το αστικόν 
θέατρον Βιέννης· τή 10 ’Ιουνίου άπετεφρώθη ή ιμα
τιοθήκη τού μεγάλου θεάτρου έν Βαρσοβία' τή 20 
Ιουνίου εν τινι προαστείω τοΰ Λονδίνου κατέπεσε το 
μέγα νηκτοτροφεϊον (ηςη.-ιπιιηι )· τή 29 ’Ιουνίου έκάη 
τό βασιλικόν θέατρον Εδιμβούργου' τή 6 Αύγουστου 
τό θερινόν θέατρον έν Τόμσκη τή; Σιβιρίας' τή 16 
Σεπτεμβρίου κατέχετε τό μετασκήνιον τοΰ θεάτρου 
έν Καχόρ τής νοτίου Γαλλίας' τή 19 'Οκτωβρίου 
έκάη τό γερμανικόν θέατρον έν Μόσχα' τή 16 Νοεμ
βρίου άπετεφρώθη έν Σμύρνη ή « Ευτέρπη»' τή 20 
Νοεμβρίου έν Σουθαμπτώνη άπό πρωίας έ'ως εσπέρας 
κατεκάη τό μικρόν καί τό έχόμενον μέγα θέατρον, 
κτισθέν άπό τοΰ 1766. Τή 23 Νοεμβρίου έν ένί 
τετάρτω τής ώρας μετεποιήθη εις θάλασσαν φλογών 
τό έν Στεττίνω θέατρον «θάλεια».

Μεταξύ δύο γερόντων:
—  Δέν 'ξέρω, κυρ Γιάννη, τί κατχλαβαίνομαι μέ 

τό ταμπάκο. Εινε έ'να μάταιο έξοδο.
—  Μά νά σου' πώ... Δίνει κανείς τόσους παράδες !
—  Τόν κόβομε ;
—  Τον κόβομε.
—  Ναί, άλλα οποίος 'δή τόν άλλον νά χίνη, ν’α 

πληρώνη μιά δραχμή.
—  Καί τί θά τήν κάνωμε τή δραχμή ·,
—  Τήν παίρνομε 'λίγο ταμπάκο.

Έν Άβήναις ί ι  τον τυπογραφείου Άνδρέου Κορομηλα 1884 — Β ', 942.


