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Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΤΡΑΓΙΚΉ  ΤΩΝ 

ΓΑΛΛΩΝ ΡΑΧΗΑ.

Προ τριάκοντα έπτά έτών 6 δήμαρχος τής Ελβε
τικής )πόλεως λιιόης, εν τή  ir.apyjci Αβργώη, èvé— 
■¡ραψε μ ετ’ αδιαφορίας εις τα ληξαρχεϊα του ότι 
γυνή τ ι ; μετεπράτρια (une fem m e qui Colportait) 
είχε γενήσει εις την πλησίον κώμην τής Μούμφης 
( Muni )λ'1 ό ό’νομα των γονέων ιδεοιρήθη τοσοϋτον 
άσήμαντον, ιόςε δεν έσημειώδη τότε’καί ό μεν πατήρ 
ήτο πτωχός -πς μεταπράτης, όνόματι Φήλιξ, ή δέ 
μήτηρ ώνομ.άζετο Εοδήρ ΛΪα, σύζυγος αυτού’ το δέ 
βρέφος το οποίον «ρώτην φοράν εΤίίε το φως έν τω  
ταπεινώ ξενοδοχείο) τής πενιχρά; τούτη; κώμη; 
τής Ελβετίας, ήτο ή Ελισάβετ ‘ Ραχ/,λ Ψήλικος, 
ή ν  πάντες γινώσκουσιν ύπό τό ό·ομα ο ‘Ραχήλ».

Επί πολλά ετη 6 πατήρ καί π μήτηρ της π*ρι- 
επλανώντο έν Ελβετία καί Γερμανία, μετερχόμενοι 
τό ευτελές έμπόριον του μεταπράτου· ανές-ιοι καί 
ανευ ιδία; κατοικίας, περιέφερον με6’ εαυτών τα ρα
κένδυτα καί πειναλέα τέκνα τω ν  λέγομεν δέ τά 
τέκνα των, διότι ή ’Ραχήλ δεν ήτο ή πρωτότοκος 
αϋτών.

Χρόνου δε προϊόντοις ή οικογένεια του Ψήλικος 
άφίκετο εις Λούγδουνον ( L y o n ) ,  ( i  ταλαίπωρος ÈoOv.o 
ΛΪα ήτο γενναιόκαρδος, καί έπάλοιεν άνδρείως κατά 
τής δυσμενούς τύχης’ έν Λουγδούνω κατώρθοισε νά 
συστήση μικρόν ίργαστήρισν ιματισμού1 έπώλει δέ 
•η άντήλασσε τά πε-.ιχρά έμπορεόματά της, έν ώ 
ö σύζυγός της Ιδιδε κατά καιρούς μαδήματα της 
Γερμανικής, όπόταν είίρισκε μαθητάς· ή δ'ε Σα’ρα, ή 
—ρωτότοκος αυτών περιήρχετο τά καφενεία αδουσα,

και συνωδεύετοϋ»») τής μικρά; αδελφής της ‘Ραχήλ, 
ήτις περιέφερε τόν δίσκον της διά νά σύναξή τά ολί
γα σολδία, άτινα οί οϊνοπαται καί δομινοπαίκται 
ηύδόκουν νά δώσωσιν αΰτοϊς, μάλλον ώς ελεημοσύ
νην ή ιός ανταμοιβήν τής τέρψεως ήν παρεϊχεν αύ- 
τοΐς τό άσμα του κορασιού.

Το 1 8 3 0  ή οικογένεια μετέβη έκ Αουγδούνου εις 
Παρισίους, οϋδολως φανταζομένη τήν λαμπράν τύχην 
ητις περιέμενεν ούτήν επί τινα δέ χρόνον έζησεν έν 
Ιίαρισίοις όπως έζων έν Αουγδού'«’ αλλ’ ήδη ή ‘ Ρα
χήλ ητο αρκετά μεγα'λη ώ τε  νά λαμ.βα'νγ| μέρος εις 
τήν ωδήν, άντί του περιφέρειν άπλώς τόν δίσκον.

Πρός τιμήν τής ‘Ραχήλ άς εϊπωμεν ότι ουδέποτε 
¿ζήτησε νά κάλυψη τήν ταπεινήν καταγωγήν της, 
καί τήν ταλαιπωρίαν τής νιπιακής της ηλικίας.

Ö Κύριος Ευγένιος Μιρεκούρτηι, ό γράψας όπω- 
σουν κακόβουλον β.ογραφίαν περί τής μεγάλης τρα
γικής ϋποχρ.τριας, άναφ'ρει ανέκδοτόν τ . τό όποιον 
μαρτυρεί την άπλ.ηστον φιλοχρηματίαν τής Ραχήλ.

Η ¡’-/χήλ, λέγει ό Κύριος Μιρεκούρτης, έπισκεπ- 
τομένη εσπέραν τιιά  τήν φίλην τις Σ , παρετηρησε 
σαΟραν καί κατακαπνισμένην τινά κιθάραν κειμ,ένην 
έν γωνία.

« Βέβαια δεν σας πολυχρειάζεται αυτή ή παλαιο- 
κιίάρα, φίλη μου, » είπεν ή ‘Ραχήλ, με όψιν ακτι
νοβολούσαν ύπό αίονιδί'.υ τινός στοχασμού, u Μου 
τήν χαρίζετε ;

« Βεβαιότατα ! Μετά μεγί<-ης εύχαριστησεως’ 
καί 6ά μέ ϋποχρεώσητε πολύ, έάν μέ βοηδήσητε εις 
τό ν’άπαλλαχδώ τοιούτου δυσειδούς επίπλου.»
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Ούτω λοιπόν ή σεσαθρωμένη κιθάρα,ήτις εφαίνετο 
δτι είχεν ίδέϊ καί αύτή τάς λαμπρά; ημέρας τ ις  
νεότητό; της, βς·άλη β'.ς την κατοικίαν της ‘Ραχήλ 
ίν όδώ ίουβέρδου, όπου ίνετύθη μεταξωτόν φόρεμα, 
καί ένεθρονίσθη επί τοϋ μαρμάρινου θρανίου τή ; 87>*ς, 
έν τώ  ίδιαιτέρω δωματίω τ ή ; νέας δεσποίνης της. 

Μετά τρϊΓς ημέρας (διότι δ Μιρεχούρτης Είναι 
σίολύ άκριβής εις τήν χρονολογίαν του ) ή ‘ Ραχήλ 
ύπεδέχθη έν τώ  ίδιαιτέρω θαλάμω τόν κόμνιτα I! 
λεύσχην, τόν γνωστόν τοίς πάσιν ιό; υιόν τοϋ μεγάλου 
Ναπολέοντος, κ *1· τα νυν προθυπουογόν τνς Γαλλίας.

< Παναγία μου σώσαι ! τί βλέπ ω  ε δ ώ ; » ήρώ- 
τησεν δ κόμ η ; εξετάζων διά  του διόπτοου του τήν 
π α .Ια ιο χ ιθ ά φ ^  ή τις έφαίνετο όλω ; έκτετοκισμένη 
έν τ ώ  θαλάμω τής κλυτοτεχνου.

« Τούτο, είπέν ή ‘ Ραχήλ μέ εκφρασιν βαθυτά-

Σημε-ωτέον ότι καί αύτός ό Συλώ* (*) τής φυλής της 
δεν είναι πλέον φιλοχρήματος ττ.ς ‘ Ραχήλ'οΙ ΓΙαρ ίσιοι 
γέμουσιν άνεκδότων περί τούτου α Λεν κ'ναι Ιουδαίς 
άλλ αυτόχρημα 'Ε β ρ α ίος ·  εΓττε τις, θίλων να δώση 
επιγραμματικήν σφσδρότητα « ς  τήν εκφρασιν τοϋ 
γενικού αισθήματος’ διά τούτο ότε ή ‘Ραχήλ έχή. 
ρυ;εν ότι ττεντήχοντα χιλιάδες φράγκων δεν ηθελον 
όυ ηθή ν' άγοράσω-Η τήν πνλαιαν χιθα'ραν· ό θαυ . 
μαστής αυτής εύλογο»; ηόύ,ατο να ύποθέση ότι 
ειχ-ν αιτίαν νάγα-ά τοαοοτον τήν χιθα'ραν της, άλλ’ 
ή έπ θυμία αυτού του ν’ άπυκτήση τό πολίτ-μον 
τούτο χειμήλ.ον ηΰξανεν ετι μάλλον, β " λ ;  τ ’ απο
κτήσω ειιτεν χαί χ ; χοστίσρ  ό,τι θέλει.»

—  α Καλέ έτρελλάθηχες ; »

—  Σ τάσου ‘ Ραχήλ θ ά  σοί δώσω. εις ίντα λ-

του αισθήματος, τούτο είναι ή χιθάρα με τήν όποιαν 
έγό», ότε ήμην ταλαίπωρον χοράσιον ίσυνείθιζα νά 
περκρέρωμαι ιίς τάς όδούς, ζητούσα έλεημοσύνην 
παρά τών διαβαινόντων ».

« Είναι δυνατόν/ Σάς παρακαλώ να μοιδώσητετό 
πολύτιμον τούτο χειμήλιον τής παιδικής σας ηλικίας 
δι’ έρ.έ είναι θησαυρός χαί διά τήν Ις-ορίαν κα'ι ώς 
τοιαύτην τήν φυλάττω, κ *ί δέν ήθελα άποχωρισθή 
άπ’αΰτής ούδ’ άν μ’ »πλήρονετε πεντήχοντ* χιλιάδας 
φράγκων. »

λαγήν δι’ αύτό τό αΐδαμάντιον βραχιόλιον, καί τό 
ί ξ  άνθρακο; περιδίραιον, τό οποίον μου εζήτησες 
προχθές· στείλε εις τού άδαμαντοπώλου να τα 
πάρη τις τήν στιγμήν ταύτην ειμεθα σύμφωνοι; . . .  
ο πανούργο; κόμης, είπερ καί άλλος τις, όγνώρι'εν 
ότι ή ‘Ραχήλ ύπερηγα'πα τά πολύτιμα κοσμη'ματα, 
καί ήτο βέβαιος οτι τό δέλεαρ ήθελεν είναι ισχυρό -

( 1)  Πρόσωπον τής κωμωδίας τον Σακεαττήραυ τής 
Ιπιγραφομένης δ έμ π  ορο ς τ ή ς  Β ι ν ε τ ί α ς .
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τερον καί της αφοσιώσεώ; της πρός τό κειμήλιον 
τη ; παιδική; της ηλικίας. Είχε δίκαιον.

—  Καλά λοιπόν, είπεν ή ‘ Ραχήλ μέ βαθύτατον 
στεναγμόν, λάοετε τήν χιθα'ραν.

Μεγάλη ήτο ή -χαρά τού κόμητος διά τήν άπό- 
κτησιν τού ιστορικού τούτου κειμηλίου, τό όποιον 
ύπερηφάνω; έπβδείκνυε» εί; τους φίλους του, αλλά 
διστυχώς δεν διαρκεί τόσον μεγάληβύδαιμονία. Συ
νέβη ή κυρία Σ*** νά εϋοεθή μεταξύ ίκείνω* εις τού; 
οποίους ό κόμη; έδείκνυε τόν θησαυρόν του,καί έδιη- 
γείτο τήν παθητικήν Ιστορίαν του. Δύναται ή αν
θρώπινη αιρετή νά φυλάς η μυστικόν τοσούτον ώραϊον 
ά· έκδοτον, Η καλοκάγαθος κυρία εξέφρασε τήν μεγά- 
λην έκπληξίν της, καί άπεκαλυψε τήν αληθή ϊφοριαν 
τής κιθάρας.

Èàv τό διήγημα είναι αληθές, δυνάμεθα νά π ι- 
στεύσιβιαεν τόν Κύριον Μιρεκοΰρτον λέγοντα ότι « 
υ’.ός τού Ναπολέοντος ποτέ δίν ϊσυγχώρησεν ενυτόν 
διά τήν απάτην του ταύτην· ώ ; διπλωμάτην συνιστώ 
αύτόν πολύ κακώς εις τήν εύνοιαν τού πανούργου 
έξαδέλφου του μεγάλου Ναπολέοντος.

ΐϊθέλομεν ύπερβή τά στενά όρια τού φυλλαδίου μας, 
εάν έπεχειρούμεν νά εκθεσωμεν λεπτομερώς τήν δρα
ματικήν πορείαν της- αρκεί μο'νον νά εϊπωμεν, ότι 
τοιαύτην τραγικήν ύποκρίτριαν ή Γαλλία καί ίσως ό 
κόσμος όλος δεν είχεν ίδεί πρό αύτής. Πρό πάντων 
δέ διεκρίνετο εις τάς κλασικά; τραγωδίας τοϋ Κορ- 
νηλίου καί τού ‘Ρακίνα- «πεβίωσε δέ εσχάτως άφή- 
σασα περιουσίαν δύο εκατομμυρίων φράγκων.

0 1  Κ Ο Ρ Σ ΙΚ Α Ν Ο Ι Α Α Ε Λ Φ Ο Ι.
ΤΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΟΥΜΑ.

Γ .'
(Συνέχεια).

Ητο δέ, ώ ; μοί τό είχεν είπεί ό οδηγός μου, νέ
ος από είκοσι έω ; είκοσ. ενός έτους ηλικίας,έχων τήν 
κόμην καί τούς οφθαλμούς μέλανας, καί τήν όψιν 
μελανθείσαν ύπό τού ήλιου, μάλλον δέ μικρός ή 
υψηλός τό ά'άς-ημα ά»λ’ εξαίσιου μορφής, σπεύδων 
δε νά μοί προσφέρη τάς προσαγορεύσείς του, επα- 
ρουσιάσθη όπως εύρίσκετο ενδεδυμένος· δηλαδή με 
τήν τής Ιππασίας ενδυμασίαν του, ή'τις εσόγκειτο 
έξ ένάς έπενδύτου,έξ έριούχου πρασίνου, 3ν περιεζωνε 
γωρυτός πυριτοδόχος^ε»ΓίθΐΐεΙΐ’ιύΓβ)καί τούτο έδιδεν 
εις αύτον ύφος στρατιωτικόν εκ περισκελίδιον λευκό
φαιων, αΐτινες μεταξύ τών σκελών έπροφυλάτοντο ύπό 
ισπανικού δέραατο;· έξ υποδημάτων μέ πτερνηστή- 
ρας, καί πίλου*όμοίου τών έν Αφρική κυνηγών μας’ 
παντα λ ιπ .ν ταύτα άπετέλουν τήν έ δυαασίαν του 
Κκ τής μιας πλευράς τής ζώνης του έκρέματο ξηρά 
κολοκύνθη· άπό δέ τ ή ; έτερας πιστόλιον πρός δέ 
τούτοι; έκράτει άνά χεΐρας αγγλικήν καραβίν*ν.

Καί τοι νέος 6 φιλοξενών με,καί μολι; ά<θούντος τού 
μύστακός τβυ, είχεν υφος τι α’γέρωχον καί δραστή- 
ριον, όπερ μέ ιξέπληξε.

’’Εβλεπε τις ότι ό οίνήο ήν άνατεθραμμένος πρός 
υλικήν πάλην, καί συνειθισμένος νά ζίί έν τώ  μέσω 
τών κινδύνων, χωρίς νά τούς φοβήται, ά λλ* καί 
χωρίς να τού; περιφρονή· ήτο σοβαρο; διότι Ιζη  βίον 
μονη'ρη, ήσυχος διότι ήτο δυνατός.

Λι ενός μόνου βλέμματος ειδε πάν ότι ειχον, 
τό κιβώτιον τά όπλα μου, τό φόρεμα όπερ είχον έν- 
δυθή καί εκείνο όπερ έφόρουν.

Τό βλέμμα του ήτο γοργόν καί θαρραλεον, ώς 
παντι.ς α θρώπου τού οποίου ή ζωή πολλάκις κρί- 
μαται έξ ένο; βλέμματος.

—  Μέ συγχωρείτε Κόριε εάν σ ίς  ένοχλώ, άλλ’ 
6 σκοπός μου δέν είναι κακός- ήλθον νά σάς ¿ρωτή
σω εάν σάς χρειάζεται τίποτε· πάντοτε ειμ.αι ανή
συχος, οσάκις περιηγητής εκ τής ηπείρου ελθη εις 
τήν οικίαν μας· διότι είμεθα άκόμη τόσον αγροίκοι 
ημείς οΐ Κορσικανοί, ¿»στε μετά φόβου προσφέρομεν 
και μάλις-α εις τούς Γάλλους, τήν άρχαίαν ταύτην 
φιλοξενίαν,ήτις μόνη θέλει μείνει έκ τών παραδόσεων 
τών προγόνων μας.

— νΕ χ*τε άδικον, Κύριε, νά φοβήσθαι, τ ώ ά π ε -  
κρίθην· διότι είναι δύσκολον τό νά ευχαρίστηση τις 
καθ’ όλα τόν όδοιπόρον, όπως ή Κ . δέ Φράγκη· 
ττρός δέ, έξηκολούθησα ρίπτων βλέμμα πέριξ τού 
θαλάμου μου, δέν δύναμαι νά παραπονηθώ εδώ διά 
τήν ύποτιθεμένην ταύτην αγροικίαν, ήν τόσον με
τριοφρονώ; μοί παρεστήσατε· άν δέν ειχον έμπροσ
θεν μου τήν ώραίαν ταύτην θέαν, ήθελον νομίσει ότι 
εύρίσκομαι έν τινι θαλάμω τού Σιωσέ δ’ Ιντίν .
( C h au ssée d ’Antin ) (1 )

—  Ναι, ιπανέλαβεν, ό νέος- ήτο ή μανία τού 
αγαπητού μου α’δελφοΰ Λουδοβίκου τό νά θέλη 
νά ζή κατά τόν Γαλλικόν τρόπον, άλλ’ α’μφιβάλλω 
εάν έπιστρέφοντος αύτού έκ Παρισσίων ή άσθενής 
αΰτη μίμησις τού πολιτισμού ϊκ τού όποιου θέλει 
έλθει, θά τώ  άρκέσιρ, όπως τώ  ήρκεν πρό τής α’να- 
χωρήσε ώς του.

—  Είναι πολύς καιρός άφ’ ού ό άδελφός σας 
ανεχώρησεν; ήρούτησα τόν νέον ¿ρόταποκριτήν μου.

—  Δέκα μήνες, Κύριε-
—  Τον περιμενετε δέ προσεχώς ;
—  ‘λ I όχι πρό τριών ή τεσσάρων ετών άκόμη.
—  Είναι δέ άπουσία α’ρκετά μεγάλη διά δύο 

άδελφούς οίτι'-ες, άναμφιβόλως, ποτέ δέν ειχον απο· 
χωρισθή.

—  Ναι, καί μάλιστα ώς ήγαπώμεθα ήμείς.
— ι Αναμφιβόλως, θέλει σάς επισκεφθή πρό τού 

τέλους τών σπουδών του ;
—  ίσως, διότι μάς τό δπεσχέθη.
—  Αλλ’ εις εναντίαν περίστασιν τίποτε δέν 

ήθελε σάς εμποδίσει τού νά τόν έπισκιφθήτε ;

— ό χ ι  εγώ , δέν »φίνω τήν Κορσικήν.

Υπήρχε δέ εις τόν τό»ον τής άπαντήσεως ταύτης 
ό πατριωτισμός εκείνος, οστις θεωρεί μέ ϊσην περι- 
φρόνησ.ν το ίπίλοιπον τού κόσμου· βθεν έμειδίασα·

( I )  Ό3ός Ιν Πσρισίοις.
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—  Αύτά σοί φαίνεται παράξενον, έπανέλαβε μει- 
διών καί αύτός, τό να μη θέλη τι? ν’ α'φήση πα
τρίδα δυστυχή ώς τήν ίδικήν μας. Αλλα τ ί νά σάς 
πώ ; είμαι καί εγώ ώς £ν τών προϊόντων της νήσου 
ταύτης, ώ ; ό πλάτανος και ή ροδοδάφνη , μοί χρει
άζεται α’τμοσφαϊρα πλήρης της οσμής τής θαλάσ- 
σης καί τών α’ναΟυμιάσεων τών όρεων μας· μοί χρειά
ζεται νά διαβαίνω τού; ποταμούς μου, ν’ αναρριχώ
μαι εις τού; βράχου; μου· ν ά διε'ρχωμαι τά δάση μου- 
μοί χρειάζεται τό απεριόριστον μοί χρειάζεται ελευ- 
§ερία" εάν μετεφερόμην εις τινα πόλιν, νομίζω ότι 
ήθελον αποθάνει.

—  Αλλά πώς υπάρχει τοσαύτη ηθική διαφορά 
μεταξύ σοΟ καί "του αδελφού σου;

—  Μετά τοσαύτης φυσιΧής όμοιότητος, ήθέλετε 
προσθέσει έάν τον έγνωρίζετε.

—  Ομοιάζετε π ο λ ύ ;

—  Τοσούτον όίστε, δτε είμεθα νη'πια, ό πατήρ 
μου καί ή μη'τηρ μου τ,σανή-αγκασμένοι νά βάλλωσι 
σημείον τι εις τά ενδύματα μας, ϊνα διακρίνιυσινήμάς.

—  Καί άφού »μεγαλώσατε;  ήρώτησα.

—  Αφ’ ού εμεγαλώσαμεν αί έξεις μάς έπήνεγκον 
μικράν τινα διαφοράν χριόματος καίοϋδεν άλλο. Πάν
τοτε δε κλειστός καί κύπτων επί τών βιβλίων του, 
καί ίχνογραφών, ό αδελφός μου κατές·η ωχρότερος, 
ένώ εγώ απεναντίας τρέχων άεί εις τό ύπαιθρον εις 
τά'όρη καί εις τάς πεδιάδας, έμελάνθην.

—  Ελπίζω  τ ώ  ειπον, οτι θέλετε μέ κάμει κρι
τήν τής διαφοράς ταύτης, έπιφορτίζων μοι εντολήν 
τινα διά τον Κ . Λουδοβίκον δέ Φράγκην.

—  Ναι, βεβαίως μετά μεγάλης εύχαριστήσεως, 
έάν θέλετε νά λάβητε την καλωσύνην ταύτην. Αλλά 
ζητώ  συγγνώμην, βλε'πω οτι είσθαι περισσότερον 
προχωρημένοι εις την ένδυμασίαν σας ή έγώ, καί 
μετά εν τέταρτον τής ώρας θέλομεν Χαθήσει εις τό 
δεϊπνον.

—  Μήπως δι’ έμέ θέλετε λαβει τόν κόπον ν’ άλ- 
λάξητε ένδυμασίαν.

—  Οσον διά αύτό ύμεϊς είαθε ό αίτιος, διότι μοί 
δίδετε τό παράδειγμα- άλλ’ όπως δήποτε είμαι μέ 
τήν τής Ιππασίας ένδυμασίαν μου, καί πρέπει νά 
ένδυθώ τήν ορεινήν έχω νά κάμω μετά τόν δεϊπνον 
περίπατόν τινα εις τόν οποίον τά υποδήματα καί 
οί πτερνιστήρες ήθελον μέ στενοχωρήσει πολύ.

—  έξέρχεσθε μετά τό δεϊπνον; τόν ήρώτησα.
—  Ναι, άπεκοίθη έχω συνέντευζίν τ ιν α . . . .  

Εμειδίασα.
—  ί ί  ! όχι όπως εννοείτε, είναι συνέντευξις περί 

άλλου είδους ύποθέσεως.

—  Μ ήπως μ ’ εκλαμβάνεται τόσον απαιτητικόν 
ώστε νά νομίζητε ότι άξιώ νά έμβατεύσω εις τά 
μυφικά σας.

—  Αιατί όχι; πρέπει νά ζή τις ού'τως ώστε νά 
δύ.αται νά λέγη δ ,τι κάμη.

Ποτέ δεν είχον ερωμένην, καί ουδέ θέλω έχει 
ποτέ.

έάν ό αδελφός μου νυμφευθή καί απόκτηση τέκ 
να, τότε είναι πιθανόν οτι ό'έν θά νυμφευθώ. Καν δέ 
ε’ξεναντίας, δεν πάρη γυνναΐκα, τότε πρέπει εγώ να 
πάρω μία ν  άλλα τότε θέλω τό κάμει μόνον ί .α  μή 
έξαλειφθή ή γενεά μας.

Σάς τό εΐπον, έπρόσθεσε γελών, είμαι όντω; αγρι
άνθρωπος, καί ήλθον εις τόν κόσμον εκατόν έτη υσ
τερώ τερον τού προορισμού μου.

Αλλ’ έξακολουθώ να φλυαρώ ώ ; κορώνη, καί εις 
τήν ώραν τού δείπνου δεν θέλoj είμαι έτοιμος.

—  Αλλά δυνάμεθα νά έξακολουθήσωμεν τόν δι
άλογόν μας, ιίπον, ό θαλάμό; σας δέν είναι ό κατά 
πρόσωπον τού ίδικού μου; αφήσατε τήν θύραν ανοικ
τήν, καί οΰτω συνδιαλεγόμεθα.

—  Ας κάμωμεν καλλίτερα- έλθετε εις τόν θά
λαμόν μου- έγώ θέλω ένδυθή εις τό δωμάτιόν μου, 
καί ταυτοχρόνως . . . .  εισθαι νομίζω εραστής τών 
δπλων, ώς μ.οί φαίνεται. *Ε , λοιπόν ! θέλετε Ιδεί τά 
δπλα μου, μεταξύ τών όποιων υπάρχουν τινά έχον- 
τα αξίαν· εννοείται ιστορικήν.

Επειδή ή πρότασις αΰτη ήτο μέ τήν έπιθυμίαν 
ήν είχον τού νά συγκρίνω τούς θαλάμου; τών δύο 
αδελφών, έδέχθην αϋτήν όθεν τόν ήκολούθησα· 
ούτος δέ άνοίξας τήν θύραν του θαλάμου του, προ- 
εισήλθεν ε’μού ϊνα μέ είσαγάγ·ρ. Ταύτην τήν φοράν 
ένόμισα ότι είσήλθον ε ί; αληθές όπλοστάσιον· δλα τά 
έπιπλα ήσαν τού δεκάτου πέμπτου καί δέκατου 
έκτου αίώνος· ή  κλίνη ήν άναγεγλυμμένη ιϊς τήν 
οροφήν, ύποστηριζομένην ύπό μεγάλων κοχλιοειδών 
στηλών, περικεκαλυμμέ-.ων ύπό πρασίνου μεταξωτού 
μ έ χρυσά άνθη1 τά  παραπετάσματα τών θυρίδων 
ήσαν έκ τού αυτού υφάσματος, οϊ τοίχοι ήταν κε- 
καλυμμένοι ύπό Ισπανικού δέρματος, καί εις πάντα 
τά διας-ήματα ύπήρχον έπιπλα ύποστιοίζοντα τρό
παια δπλων γοτθικών τε καί νεωτέρων.

Δέν ήδύνατό τις ν’ άπατηθή ώς πρός τάς έξεις 
του κατοικούντος έν αυτή· έφαίνοντο τόσον αρειμά
νιοι δσον αί τού αδελφού αυτού ήσαν ήπιοι.

Ιδού, μοί λέγει εισερχόμενος ε ϊ; τό τής ένδυμασί- 
ας δωμάτιόν του, ενταύθα εύοίσκεσαι μεταξύ τριών 
αίώ οι ν  παρατηρήσατε" έγό) θέλω ένδυθή τήν ορεινήν 
ένδυμασίαν μου, καθώς σάς ειπον, διότι εύθύς μετα 
τό  δεϊπνον τρεπει νά έξέλθω.

—  Καί ποια εϊσί μεταξύ τών ξιφών τών πυρο
βόλων καί τών εγχειριδίων τούτων, τά  Ιστορικά 
όπλα άτινα μοί ανεφέρατε ;

—  Υπάρχουν τρία- ας άρχίσεομεν κατά σειράν 
ζητήσατε εις τό προσκέφχλον τής κλίνης τό μεμονω- 
μένον εκείνο ξιφίδιον μέ πλατείαν κόγχην ή λαβή 
τού όποιου σχηματίζει σφραγίδα.

—  Τό ηύρα" λοιπόν ;
—  Είναι τό ξιφίδιον τού Σαμπιέρου.
—  Τού περιφήμου Σαμπιέρου τού δολοφόνου του 

Βανίνα;
—  Τού δολοφόνου ! όχι τού φονέως.
—  Είναι τό αύτό, μοί φαίνεται.
—  Ε ις τά  άλλα μέρη τού κόσμου ίσως, όχι όμως 

I εις τήν Κορσικήν.
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—  Κ «ί τό ξιφίδιον τούτο είναι γνήσιας κατα

γω γής ;
—  Π αρατηρήσατε; φέρει τά  σύμβολα τού Σαμ

πιέρου· μόνον δέ το κρίνον τ τς  Γαλλίας λείπ ει, διότι 
ώς γνωρίζετε ¿εν τ ώ  επετράπη νά τόν φέρη είμί 
μ ετά  τήν πολιορκίαν τή ς  Περπινιάνης.

—  Ηγνόουν τό περιστατικόν τούτο. Καί π ώ ς π ε -  

ριΐλθεν εις τό ς χεϊράς σας τό ξιφίδιον τούτο ;

—  Ó ! ανήκει εις τήν οικογένειαν μας τώρα πρό 
τριακοοιων ετών· εδοθη ε ϊ ;  τινα Ναπολέοντα δε 
Φραγχην ύπ’ ο ύ το ύ το ύ  Σαμπιέρου.

—  Καί εις ποίαν περίστασιν ;

—  Ö Σαμπιέρος καίτις τών πρόγονωνμου έρπεσόντες 
εις Γενουηνσιχήν τινα ένέδραν άντεστησαν χα τ’αύτές 
ώς λέοντες ή περικεφαλαία τού Σαμπιέρου ίλύθη, 
κα ί Γενούηνσιο'ς τ ις  έφιππος έμ ελλε νά τόν κτυπήση 
διά τού ροπάλου του, 1·λ  ό προπατωρ ρ ·υ  ένέπηξε 
τό ξίφος του εϊς τό άνοιγμα τού θώρακός του· ό 
Ιππεύς αισθανθείς εαυτόν πληγωμένον, έφυγε δρο- 
μ α ίω ς φέρων μεθ’ έαυτου καί τό ξιφίδιον τού Ναπο· 
λέοντος, τόσον βαθεως έμπεπηγμένον, ώς-ε δέ* ήδυ- 
νήθη νά τό  ικβαλη . Ù ; δέ φαίνεται, ό πρόγονός μου 
ή γάπα τό ξιφιδιόν του καί ίλυπείτο ότι τό απόιλεσεν. 
Ó  Σαμπιέρος λοιπόν τό τε τ ώ  έδωκε τό Ιδικόν του, 
καί d Ναπολέων δέν ϊχα σε τίπ ο τε, διότι ώς β λέπ ετε 
τούτο είναι Ισπανικής κατασκευής, καί διαπερά δύο 
πεντόφραγκα τεθειμένα τό £ν επί τού άλλου.

—  Μοί επ ιτρέπ ετε νά κ ά μ ω  τό  πείραμα;

—  Βεβαιότατα.

*Εθεσα λοιπόν δύο πεντάφραγκα χα μ α ί, καί έκτύ- 
πησα αύτά διά ¡τιβαροΟ κτυπήματος.

Ö Λουκιανός δέν είπε ψεύματα" ότε έσήκωσα τό 
ξιφίδιον, τά δύο νομίσματα ήσαν περασμένα εις τήν 
αιχμήν.

—  Λ ! βέβαια, τ ώ  είπον, αύτό είναι τό  ξιφίδιον 
του Σαμπιερρου ; Αλλ’ άποοώ ότι έχων τοιουτον 
οπλον, μετεχειρίσθη τό σχοινίον διάνα φονεύστ,τήν 
γυναικά του.

—  Δέν τό  ειχε πλέον, μοί άπεκρ θη d Λουκιανός, 
δ ιό τι τό ε!·χε δωρήσει εις τόν πρόγονόν μου.

—  ’’έ χ ε τ ε  δίκαιον.

—  Ö Σαμπιέρος ήτο  περισσότερον τώ ν έξήκοντα 
ϊτώ ν , ότε έπε^ρεψεν επίτηδες εκ Κευνς-αντινουπόλεο;ς 
εις Ακουας Σεξτίας (Λ ίχ), ϊνα δώση τό μέγα εκείνο 
παράδειγμα t i ;  τόν κόσμον, ό τ ι  δέν είναι έργον τώ ν  
γυναικών τό ν’ άναμιγνύωνται εϊς τά ς υποθέσεις τού 

κράιους.

ίπ έκ λ ιν α  εις σημείον συναινέσεως, Χαί έθεσα τό 
έγχειρίδιον ε ί;  τήν θέσιν του.

—  Νύν δ έ , ειπον τώ  Αουκιανω, ζςις  έξηκολούθει 
νά ένδύεται, ιδού τό  έγχειρίδιον τού Σαμπιερρου εις 
τήν θέσιν του- ας ίδωμεν άλλο τι.

—  Βλέπεις τάς δύω τα ύ τα ; εικόνας, τήν μίαν 
πλησίον τή ς  άλλης ;

—  Ναι, τόν Πάολην καί τόν Ναπολέοντα.
—  Καλά λοιπόν, πλησίον τή ; ειχονος τού Παολη 

υπάρχει ξίφος τι.
—  Ναί.
—  Είναι ιδικόν του.

— Τό ξίφος τού Γΐάολη ! Καί είναι τόσον γνήσιον 
όσον τό έγχειρίδιον τού Σαμπιερρου;

—  Ναί, διότι έδοθη όχι εις προπάτορα μου, 
άλλ’ εις μίαν προμήτορά μου.

—  Εις μίαν προμήτορά σας;
—  Ναί / Ισως ποτέ ήκούσατε περί τίνος γυναι- 

κός, ήτις εις τόν ΰπέρ ανεξαρτησίας πόλεμον τής 
νήσου ταύτης έπαρουσιαοθη εις τόν πύργον τούΣουλ- 
λακαρου συνοδευομενη ύπό νεανίου τινός;

—  Ο χι, διηγήθητέ μοι τήν Ις-ορίαν ταύτην.

—  1)/ είναι βραχεία.
—  Μέ κακοφαίνεται.
—— Δεν έχομεν καιρόν νά φλυαρώμεν.
—  Λέγετε λοιπό».
—  Λοιπόν ή γυνή αύτη καί δ νέος έπαρουσιάσθη· 

σαν εις τόν πύργον τού Σουλλακάρου, ζητΌ ντες νά 
όμιλήσοισι μετά τού Πάολη. Αλλ’ επειδή ούτος έ -  
τυχε γράφων, τοϊς ήρνήθησαν τήν είσοδον καί έ- 
πειδή ή γυνή έπέμενεν, οί φύλακες τήν άπέκρουσαν. 
έ ν  τούτοις ό Πάολης άκούων τόν θόρυβον ήνε'ωξε τήν 
θόραν, Χαί ή ρώτησε πόθεν προήρχετο.

—  έγ ώ  προύξένησα αύτόν, είπεν ή γυνή, διότι 
ήθελον νά σάς ομιλήσω.

—  Καί τ ί  ήλθες νά μοί ε’ίπης ;
—  Ηλθον νά σάς είπω ότι είχον δύο υιούς· έμα- 

θ·ν χθές ότι ό πρώτος αυτών ίφονευθη υπέρ πατρί- 
δος, καί διήνυσα είκοσι λεύγας διά νά σάς φέρω τόν 
δεύτερον.

—  Η σκηνή αϋτη είναι δλω; Σπαρτιατική.

—  Ναί, ομοιάζει πολύ.
—  Καί ποία ητο αΰτη ή γυνή;

—  Ιΐτο  ή προμήτωρ μου. 0  δέ Πάολης λαβών τό 
ξίφος του τό έπρόσφερεν εις ούτήν.

—  Μοί άρέσκει πολύ ό τρόπος ούτος τού ζητεΐν 
συγγνώμην παρά τής γυναικός.

—  ή το  άξιος τού μέν καί τής δέ.
•—  Νύν δ έή  σπάθη ούιη ;
—  Είναι έκείνη ήν ό Βοναπάρτης έφερεν εις τήν 

μάχην τών Πυραμίδων.
—  λναμφιβολως, πρέπει νά εΐσήλθεν εις τήν οι

κογένειαν καθ’ 0 , τρόπον το έγχειρίδιον καί τό ξίφος.

—  Ναί, μετά τήν μάχη», ό Βονοπάρτης διέταξε 
τόν πάππον μου, αξιωματικόν τών οδηγών, νά έφορ- 
μήση μετά πεντήκοντα άνδρών εναντίον συμμορίας 
τίνος Μαμελούκων, οϊτινες ύπερασπίζοντ* αρχηγόν 
τινα αυτών τραυματίαν 4 πάππος μου λοιπον ϋπή- 
κουσε, διεσκόρπισεν αυτούς, καί έφερε τόν αρχηγόν 
εϊς τόν πρώτον ύπατον. Αλλ’ ότε ήθέλησε νά βάλη 
εις τήν θείκην τήν σπάθην ή άκωκήτου τοσούτον εΤχε
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λιανισθό ύπο Τ'όι δχμασκηνών ξιφών τών Μ ίμ ε- 
λούκων, ώ ιτ ε  δεν ή ίο δυ·ατον νχ είτέλθη  ε ί; την 
θη'κην τ η ;- τό τε ό π τ π π . ;  μου Εορ.ψϊ μακρχνέιυτού 
την te  στχθη/ m i  την θή·.ην ώ ;  χ/οοσσχ- τούτο δε 
βλεπων ό Β .'σ π α ρ τή ; τώ  έδω ιεν  τήν ίδικήν του.

—  Αλλα, τώ εί.τνν, ¿ /ώ ε ί; τήν θέσιν y « ; η Ιελον 
προτιμήσει τ ή < στα·)-/]- του πάππου.μου ε ί; ή / *.« . 
τά στχσιν  εύρισκετο αύτή καίτοι κατζλιχνθεϊσχν,ιταρά 
την τού άρχιστρχτήγ >υ, όσον ανέπαφο; καί *■< ήτο-

Ναι, βλε'πετε άτενχντι καί θέλετε  τ η ;  εϋρε·· ό 
π ρώ το ; ΰ π » τ . ;  τήν έ’Χ ιο ε ',  ένεκόλληι*ν ε ί ;  τήν λα
βήν τόν ά ίχ μ χ ν τ χ  8» θεωρείτε, κχί τήν επεαψ ενεί; 
τήν οικογένειαν α χ ; με τήν επ.γρχφήν ήν δύνασθε 
ν’ ά ν χγ .ώ τη τε. Κ αί τώ  όντ·. μ ετα ξύ  των δύο θυρίδων, 
έκρέμζτο ή τ τ χ ΐη  < t r x  τό ήμ.συ ε'ξω τ ή ; θήκη ;, 
δ π υ ο δ έ ' ε ίίν χ το  να είιε'λθρ λ α /θεΐσχ ύ ;  εΐποαεν 
καί στρ ιβ λή,μ ε τ ή ' ά.τλόν τχύτην έπ·.γρζφήν.

« Μάγν/ τώ*· Π υ ρ α μ ώ ω κ .  2 [  Ίο υ .Ι ίου  1 7 9 3
Τήν στιγαήν τχύτην , ό είσχγχγών μ ε  ύπηρέτη; 

καί ά 'χγ ε λ χ ; αοι τήν έλευσιν τού κυρίου του ένε- 
φανίσθη επί του οδού.

—— Λ ΰθίντχ, ειπεν αποτεινόμενο; ε ί ;  τόν Λου
κιανόν, ή Κ. ί ε  Φράγκη σά ; άναγγέλει οτι ό δείπνο; 
είναι έτο ιμ ο ;.

— -  Κ χ λ α , Γρίρρο, άπεκρίθη ά νεανία;, είπ ε εϊ; 
τήν μ η τερ t  μου οτι κατχβχίνομεν.

Τήν Γίγμήν ταυ την έςηλθεν έκ  του δωματίου του 
όνδεδυμε'νο;, ώ ; ec/tv είπ εί, ώ ; ορεινό; δηλαδή με 
ς-ρογγύλον επενδυτήν ίκ  βελούδου, περ-.σχελίδχ; κχί 
περικνημίδα ;, κχί δεν ειχε φυλάξει έκ τ ή ;  ά λ λ η ; εν
δυμ α σία ; του ιίμ ή  τόν γωρυτόν τω ν φ υιεγγίω ν του, 
ό τ ι ; έσφιγγε τήν μέσην του.

Μ έηύοε δεπχρχτηροϋντα δύω κχραβίνα; κ ρεμ χ- 
μένα; τήν μίαν απέναντι τ ή ;  ά λ λ η ;, καί έχούσχ; 
τήν ημερομηνίαν ταύτην ε ί ;  τόνάχτηρίδχ·

2 1  Σεπτεμβρίου 1 8 1 9 ,  ένδεκα ώρα; τ ή ; πρωία;.
—  Καί αί καραβίναι αύται είναι δπλα Ι -ο ρ ικ χ ; 

τ,ρώτησα αυτόν.

—  Ν χ: τούλάχις-ον δι’ ήμας. ή  μία είναι του 
πατρό;μου, είπε καί ές-άθη.

—  Η δε ά λ λ η ; τόν ήρώτησα.

—  Η άλλη, είπε γελών, είναι τ ή ;  μητρό; μου. 
Αλλ’ άς καταβώ μεν, διότι ώ ;  εί'εΰρετε μ ά ; περιμέ- 
νουσι. Καί προηγηθεί; εμού ίνα μοί δ ιίξρ  τόν δρό
μον, μοί ενευτε νά τόν ακολουθήσω.

Ομ,ολογώ ο τι κατέβην έ/_ων έν τ ώ  νώ τόν τ ε -  
λευταΐον τούτον λόγον τού Λουκιανού.

—  ι Λύτη είναι ή καραβίνχ τή ; μητρό; μου.
Τούτο μ.’ έκαμε νά παρατηρήτω μετά  περιστο-

τερας π ρ ο το χή ;, παρά ε ί ;  τήν πρ'ότην συ/άντησίν 
μ α ; τήν Κ . δ ε  Φράγκην.

'Ο  υιό; τ η ;  εισερχόμενο; ε ί ;  τό ί-ρατόριον έφ ί- 
λησεν εϋ σ εβ ά στω ; τήν χεΐρά τ η ; ,  αύτη δ ' εδέχθη  
τήν τιμήν ταύτην μ ετά  μ εγα λοπ ρεπ εία ; βχσιλίσ- 
cn ;.

—  Συγγνώμην, μήτερ, εΐπεν ό Λουκιανό; φο
βούμαι αήπνο; σά; εκααον νά πίρ·μ.είνετε.

—  Ε ί; πζ-ταν περίστασιν, εγώ πτα ίω , κυρία 
μ.ου. ειτον ύπ .κλίνχς.

Ο Κ. Λουκιανό; ·ι.οι ε ίπ ; καί μοί έδειςε τόσα 
περίΐργα πράγκατα, ώ ττε διά τών άτελευτήτων 
έρωτήτεόον ν.ου τόν Ικαμ.ον ν’ χργήσή.

—  ΙΙτυ/άτιτε περί τούτου, μοί άπεκρίθη, μό- 
λ ι; τόορα κατέβην, αλλά, εξκκολοόθησεν άποτεινο- 
μένη ε ί; τόν υιό ν τ η ;, ήμουν άνυπόμ.ονο; νά σέ ίδω 
ίνα μάθ ·> περί τού Λουδοβίκου.

—  Μ ή π ω ; ό υιό; αας π ά σχει; ήρώτησα τήν 
Κ. δε Φράγκην.

—  Ο Λουκιανό; τό  ύποπτευει, μοί εΐπεν.
—  Ελάβετε επιστολήν τού αδελφού σ α ς; ήρώ

τησα αύτόν.
—  Ο χι, μοί εΐπεν, τούτο με ανησυχεί.
—  ’Λλλά π ά ; γνωρίζετε οτι πάσχει.
—  Αιότι τ ά ; τελευταία; τα ότα ; ημέρας ε π χ σ - 

χον καί εγώ.

—  Συγγνώμην διά τά ; άκαταπαύστου; ταύνας 
ερωτήσεις μ.ου, άλλά τούτο δεν μ.οί εξηγεί . . .

—  λεν γνωρίζετε οτι είμεθα δίδυμ.οι;
—  ι\ χί, ό όδηγό; μ.ου μ.οί τό  εΐπεν.
—  Λ'εν γνωρίζετε δ τι έγεννήθημεν συγκεκολλη- 

μένοι έκ τ ή ; πλευρά; ;

—  νΟ χι, ήγνόουν τό περιστατικόν τού το .
■—  Καλά, λοιπόν έχρειάσθη νά μ ά ; χωρίσωτι 

διά τή ; κοπίδο;- καί διά τούτο καίτοι άλλήλων 
μεμακρυσμένοι τώρα, πάντοτε δ μ ω ; εχομεν τό 
αύτό σώμα, ώ ττε  είτε φυσική είτε ηθική είναι 
ή αϊσθησι; ήν αισθάνεται ό εις, τήν αίσθάνετα, καί 
ό έτερο;· λοιπόν . . . τ ά ; τελευταία; τα ύτα ; ήυ.έ- 
ρα; ά 'ευ  τινό; αιτίας ήμ.ην σκυθρωπό;, δύστροπο;, 
καί μελαγχολικό;· ήσθάνθην σφοδράν στενοχώριαν 
τή ; ψυχή; οθεν φαίνεται ότι καί ό αδελφό; μ,ου 
αισθάνεται ß αθεΐαν τινα λύπην.

’Εθεόορουν δε μετά  θαυμασμού τόν νεανίαν τού
τον, δστι; μοί έπεβεβαίου πράγμα τοσούτον παρά
δοξον ανευ δισταγμού τινο;, καί ή μ.ήτηρ αύτού, 
έφαίνετο εχουσα τήν αυτήν πεποίθησιν.

—  'H  Κ . δε Φράγκη έμ.ειδίασε μελαγχολικώ ; 
καί εΐπεν.

—  01 άπόντε; είναι ε ί; τ ά ; χεΐρα; τού Θεού· τό 
κύριό) τερον δε είναι αν ήταν βέβαιοι δ τι ζή .

'Εάν ήτο τεθ<εώ ;, εΐπεν ήσύχω ; ό Λουκιανό;, 
ήθελον τόν έπανίδει.

—  Καί ήθελε; βίβχια μοΓτό είπεϊν, υιέ μ.ου· ή 

δ/.1 ;
—  "Ω τήν αύτήν στιγμήν, σά; τό όρκίζομ.αι, 

μήτερ μου.

—  Κ α λ ά  Συγγνώμην Κύριε έξηκολούθη-
σε στρεφόμενη πρό; τό μ.έρο; μ,ου, διότι δεν ήδυ- 
νήθην νά σιωπήσω ένώπιόν σα; τήν μητρικήν μου 
ανησυχίαν τούτο δ ; δ .ότι ό Λουδοβίκο; καί 4 
Λουκιανό; είναι ού μόνον υιοί μου,άλλά καί οί τελ ιυ -
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τα ΐοιτούόνόμα-ό ; μας· εύαρεστήθητε νά καθήσητε 
προς δεξιάν μ.ου . . .  Σύ δε Λουκιανέ κάθησε αύτού

Καί έδειξε·/ εί; τόν νεανίαν τήν αριστερόθεν αυ
τή ; κενήν θέσιν.

’Εκαθήσχμ.εν δε ε ί; τό άκρον τραπέζη; τινός, 
εί; τό έτερον άκρον τή ; όποιας ήσαν &λλαι εξ πχ- 
ροψίδε; προσδιωοισμέναι εί; τούς όνομ-αζομένου; εν 
Κορσική ή οικογένεια- τουτέστιν ε ί; τά  πρόσωπα 
έκεΐνα τώ ν μεγάλων οικιών, άτινα κατέχουσι 
τόν μέσον δρον μεταξύ τών κυρ·ων καί υπηρετών. 
Τά έν τή  τραπέζη ήσαν έν αφθονία.

’Αλλ’ ομολογώ οτι καίτοι έχων μεγαλην 
πείναν, ηύχαριστήΟτ,ν νάφάγω μ.όνον ΰλικώ ;, χ ω 

ρίς νά ενασχοληθώ ε ί; τό  νά έντρυφήσω ώ ; γαστρί
μαργος. Τή άληθεία μ.οί έφάνη είσερχομένω εϊ; 
τήν οικίαν ταύτην οτι είσήλθον εις άλλον κόσμον, 
όπου έζων έόσπερ έν ό.είρω.

Ποία ήτο λοιπόν ή γυνή αυτη, ήτις είχε καρα- 
βίναν (ϋ; στρατιώτης ;

Τις ήτο ό αδελφό; ούτος, οστις ήσθάνετο τάς 
«ύτάς λύπχς, ά ; ήσθάνετο ό άλλο ; αύτού αδελφό; 
τριακόσια; λεύγα; μακράν αυτού ;

Ποία ήτο ή μ.ήτηρ εκείνη, ήτις έκαμ.νε τόν υιόν 
τ η ;  νά όρκισθή, οτι έάν έβλεπε τόν άλνον τη ; 
υιόν νεκρόν ήθελε τό είπεΐ ε ί; αύτήν; δμ.ολογητίον 
δτι ύπήρχεν, έν πάσι τούτοι; άφθονο; υλη πρόςόνει- 
ροπόλησιν.

’Εν τούτοι; αισθανθεί; δτι ή σιωπή ήν έτήρουν 
ήτο άνάρμ.οστο;, άνεσ·ή<ωσα τήν κεφαλήν μου, ώ ; 
θέλων ν’ άπομοκρόνω πάσα; τ ά ; ιδέα ; τα ύτα ;.

Ί ΐ  μ.ήτηρ καί δ υιό; ευθύ; ειδον δτι έπεθύμουν 
νά έπαναλάβω τόν διάλογόν μου.

Λοιπόν, μοί λέγει δ Λουκιανό;, ώ ; έπαναλαμβά- 
νων συνδιάλεξιν όιακοπεΐσαν, άπεφασίσατε νά έλ- 
θητε ε ί; Κορσικήν ;

—  Ναι, τό βλέπετε 1 πρό καιρού ειχον τόν σκο
πόν τούτον, καί επί τέλους τόν έξετέλεσα.

—  Σά; βεβαιώ δτι έκάμ.ετε καλά καί δέν ήρ- 
γήσατε περισσότερον, διότι ε ί; όλίγα ετη  ένεκα συ
νεχούς εισβολή; τών Γαλλικών ορέξεων καί ήθών 
έκεΐνος δσ τι; θέλει έλθει νά ζητήσή τήν Κορσικήν 
δέν θέλει τήν εϋρει.

—  Ε ί; πάσαν περίστασιν, δαως, έπανέλαβον, 
έάν τό άρχαΐον πνεύμ.α τού εθνισμού άποφεύγον τόν 
πολιτισμόν καταφύγη ε ϊ ;  τινα γωνίαν τ ή ;  νήσου 
θέλει καταφύγει βεβαίως εις τήν επαρχίαν τής 
Σαρτήνη; καί ε ί; τήν κοιλάδα τού Ταβάρου.

("Επιται συνέχμια.)

II  K A J1 I  ΣΥΜΠ ΕΡΙΦΟΡΑ.  
ΚΑ Ι II Τ Ο Υ  Τ Ρ Ο Π Ο Υ  ΕΥΓΕΝΕΙΑ.

Ο ΪΠ ΕΡΕΥΓΕΝ Η Σ .

Αλλοτε εϋρίσκετο έν τή  κοινωνία 6 « μή μου  
ίί.ΤΓον » ε ί ; τό περί τ ιμ ή ; κεφάλαιον (r a f l in c  d’ 
iio iu icu r) είδος ξιφομάχον τής καλή; συμπεριφοράς,

δς-ι; έφόνευε διά μίαν λεζιν, δι’ 8 ' βλέμμα, δι’ εν 
νεϋυ,α, κατά τού; κανόνας τής τέχνη;· τήν σήμερον 
δε έ/ομεν τον ¿¿τερινγεη'/, προσευπον πολυ όλι- 
γώτερον κινδυνώδες τού πρώτου, αλλ’ έπίση; πρω
τότυπον.

0  ύπερευγενής έγεννήθη πλησίον αιθούσης της 
καλής συμπεριφορά;' είσήλθεν ει; αυτήν ιό; εϊς σχο- 
λεΐον, καί εν αύτή έλαβε τό σύνολον τής ανατρο
φή; τ>,υ· τό δέ επίλοιπον τής Σφαίρα; έμεινεν εις αυ
τόν άγ ο)ΐτον, έω ; ού μεγάλαι οικογενειακοί συμ-· 
φοραί τον ή-άγκασαννά δ:χ_θή θέσιν άντιγραφέως 
εντινι ύπ υογε ω , την οποίαν δεν παρήτησε πρό 
τριάκοντα ετών, καί όπου δια τή ; άκοιβεία; του 
κατώ.θωσε νά λαμβάιη μισθόν δύω χιλιάδων φράγ
κων χατ' έτος.

Είναι άπο πεντη'κοντα εω ; εξήκοντα έτών ηλι
κίας, καί αν δέν τώ  ελειπον τινες όδόντες καί ειχ« τό 
αϊνάς-ημα όρθώτερον, ήθίλετε τόν έκλαβει χάρις είς· 
τήν ξανθήν φενάκην του διά νέον τεσσαράκοντα" πέν
τε έτώ ν  είναι ύψηλό; τό άνάςημα λιγνό; καί ισχνός 
ώ^ε νάίπεράοη δι όπής κοσκίνου καί υπέρ τήν ηλικίαν- 
του εύστροφο;- φορεί ακόμη τά πέδιλα τής έποχής 
Αοτδοβίκου τού ΙΣ'Γ μέ άργυρίς πόοπας, μ.έ περι
κνημίδα; ποικιλόχροας, οποίας έφόρουν ίπ ί τής 
δημοκρατίας, τήν βααχείαν περισκελίδα τής αυ
τοκρατορίας, τό με ούράν μουρούνας ένδυμα τής 
Καθόδου ( ΓθδΙαιίΓΟίίοη ), καί τον επενδυτήν τοδ- 
Λουδοβίκου Φίλιππου, άλλ’ άπέρριψε τόν χιτώνα 
τής προσωρινής κυβερνη'σεως. Δέν εισέρχεται ποτέ 
εις αίθουσαν χωρίς νά ε'χη εις πάσαν εποχήν ανθο
δέσμην από ΐα ε ί; τήν θηλειάν του, καί εις τήν χεΐ
ρα αριθμόν τινα άλλων ανθοδεσμών, άλλά πάντοτε 
αριθμόν περιττόν ώ ; τρία πέντε ή έπτά, προσδιω- 
ρισμένας διά τάς ω ρ α ία ς  χνρ ίας.

Εισέρχεται μ ετά  εν λεπτόν άφού τον άναγγείλω-- 
σι, διότι τού χρειάζεται απολύτως ό καιρός ούτος 
διά νά διευθετήση τήν φενάκην του, καινά ετοιμάσρ- 
τήν μικραν προσφώνησίν του. Κάμνει 8ν βήμ.α καί 
χαιρετά πρό; τά έμπρό; κχί έπειτα άλλα τρία βή
ματα καί χαιρετά πρό; δεξιάν καί άριστεράν, φθάνει 
ενώπιον τής οίκοδεσποίνης καί τότε κάμνει ύπόκλισιν 
έτι βτθυτέρχν, λαμβάνει τήν χεΐρά τη ; λίαν εΰσε- 
βά^ω; καί τήν φιλεΐ λέγων « ώ ρ α ία  κ υ ρ ία  επι
τρέψατε ». ΑνορΟουται τότε διά πρώτην φοράν άφ- 
ότου είσήλθεν,εκλέγει τήν ώραιτάτην ανθοδέσμην τήν 
όποιαν έχει εί; τήν χεΐρά του καί τήν προσφέρει 
αύτή λέγων μ επιτρέψατε μοι ώ ρ α ία  κ υ ρ ία , κάμνων 
πέμπτην ύπόκλισιν άλλά μ.έ τρόπον πλέον έλίύθε- 
ρυν, καί τελο; κάμνει τήν διανομήν τών άνθέων του, 
άλλ’ επειδή ό πανούργο; δέν θέλει νά τόν ύποπτεύ- 
σωτιν ώ ; προσωπολήπ ην,τά ; προσφέρει.ί; τάς άμέ- 
σωςπλησίον τής οίκοδεσποίνης, δεξιόθεν καί αρι
στερόθεν καί ποτέ δέν διαμένει περισσότερον εί; τό 
8ν μέρο; παρά εί; τό άλλο, καί διά τούτο ό αριθμός 
τών ανθοδεσμών του δέν είναι ποτέ άρτιος· ή προσ- 
φώνησις εί-αιπάντοτε ή αύτή δι’ δλας, μέ μόνην 
τήν διαφοράν δτι εί; τά ; νεάνιδας λέγει, « επιτρέ
ψατε μοι χ α ρ ιε σ τ ά τ η  τ ε ά η ς .



Ο ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

O ύπερευγενής είναι ή άγαθόττ,ς τού προβάτου 
προσωποπυΐημ.ενη. Λ- τυχόν κατασυντρίψετε τόν 
δάκτυλον tw  ποδός του διά τής πτέρνας τού ύπο 
δηματός σας,καί έτυιμαζεαθαι νά τού ζητησητε συγ
γνώμην,προλαμβάνει και σάς λέγει, «ζητώ  μυριάκις 
συγγνώμήν, κύριε' εχω -rrjv κακήν συνήθειαν του νά 
προβάλλω ουτω τον ποδα μου ! ελπίζω ότι δέν έ- 
πληγώθητε. Αλλ’ αν αύτός κατά δυστυχίαν του πα- 
τη'ση τον πόδα τίνος, τότε μεταβάλλετε είς χείμαρ
ρον ικεσιών, ζητών συγγνώμήν περίλυπο; και απα
ρηγόρητος, καί δέν παύει τους στεναγμούς του, εΐ μή 
διά νά πάρϊ] μίαν πρεζαν ταμ.βάκου έκ τής άργυρας 
ταμβακοθήχης τίυ.

Καί τοι τό πεντηκος-ον άγων έτος, ό ύπερευγενής 
λαμβάνει μέρος εες τόν χορόν· αλλά τούτο πρός χσριν 
τών πρεσβυτέρων δεσποινών καί των μικοων κοράσι* 
ων, όπερ οί κακώς άνατεθραμμενοι όνομάζουσιν χ ο -  
ρ ιό ε ιν  ¡ιέ  ra te  τοιχοχο.ί.Ιημ έναις  r) ¡ιέ  τ α ΐς  χο- 
ραχαηΰόνες. Ούτω λοιπόν, όταν παρουσιασθή εϊς 
την έφεσπερίδα βλέπετε πώ ς φαιδρύνονται ύπό χα
ράς καί ελπίδος δωδεκαετή πρόσωπα τεσσαρακον- 
ταετή καί πεντηκονταετή. 0  ύπερευγενής ούδεποτε 
άνοίγει τό ςόμα νά εϊπη λόγον δυσάρεστο»· ΐς ω  πρός 
τον πλέον κακότροπον άνθρωπον, καί ούδέ κατη
γορεί ποτε ούδ’ αυτούς τούς βλάψαντας αύτόν.

ί ’πήρξα οικειότατος φίλος περίφημου τινός ζω
γράφου Δεστούχη, όστις ϋπερέβη κατά πολλά τόν 
Γρεύζην, καί τον παρεκάλεσα νά μοί εϊπνι τίνι τρόπω 
κατώρθονε νά είκονίζιρ κεφαλάς νεανιών τόσον 
ωραίας, καί κεφαλάς γυναικών τοσούτον αγγελικά;.

« Απεικονίζω, ειπεν, εικοσαετείς νεάνιδας διά 
νβ πλάσω τούς νεανίας μου, καί ώραία δωδεκαετή 
κοράσια από δώδεκα ?ως δεκατριών έτών διά νά 
έξεικονίσω τάς νέας κυρίας μου, βέτων τάς ώραί
ας κεφαλάς αύτών επί τών σωμάτων τών γυναικών 
μου ». 0  ύπερευγενής πράττει παραπλήσια ΐνα ά- 
ρέβκη τοΐς πάσι- όμιλεϊ πρός τ  ύς άνδρας μέ τήν 
κολακευτικήν γλώσσαν ήν μεταχειρίζονται πρός τά; 
γυναίκας, καί όμιλεϊ πρός τάς κυρίας ώς νά ώμίλει 
πρός αγγέλους /

Εξαλλός τις λίαν πνευματώδης όνόματι Γριμώ* 
δος δέ λά Ρευνιέρης, Συγγραφιύς του Ή ¡ttp oJoy iov  
τώ ν Γ α σ τρ ίμ α ρ γ ω ν ,  τό όποιον ευδοκιμεί πολύ εν 
όβω αύτός ήν ό συντάκτης, διήγε βίον αληθούς δειπ- 
νοοοφιστου, προσθέτων κατ' οίκον το παράδειγμα 
εις τήν διδασκαλίαν του- καί διά τούτο, α’φ’ ιϋ, 
όχι ¿σκόρπισε», οΐλλ’ εφαγε τό ήμισυ τής περιουσίας 
του, ήναγκάοθη να ύπάγη εις Μοντμρενσή νά yo- 
νεΰαη καί τό έπίλοιπον. Ο κύριος Λατούχης, ό ευφυ
ής συντάκτης τού Χ ω ρ ιχ ον  τής χ ο ιΜ ύ ος  τών 
Λ ύ κ ω ν ,  καί τής αλληλογραφίας τού Γαγγανέ.Ι.έη  
κ.λ. υπήγε» ημέραν τινάνατάν έπισκεφθή καί έδέχθη 
τήν είς τό γεύμα προσκλησίν του, πρόσκλησιν τήν 
όποιαν σπανίως κάμνει, καί τούτο πρός ανθρώπου; 
όμολογ υμέ·.ης εκξι'ας. Αφ' ου δε εφαγον δέκα διά 
φορα είδη ίξαιρέτων φαγητών, συνέπεσε λόγος καί 
περί του Καρόλου Νοδιέρου.

—  Νά χαρήτε τον Νοδιέρον σας άνεβόησεν! ό

δειπνοσοφισ’ ή ;· τόν α'νάλατον έπικριτκν, τόν άπει- 
ροκαλον φιλολόγον· στοιχηματίζω, ότι δε·« είναι ικα
νό. νά διοκρίνν) τήν πτέρυγα τού φασιανού από 
τήν τής ερυθρά; πέρδικος.

—  Λ ! ιίναι εκ τών διακε· ριμένων σοφών μας.
—  Ο Νοδιερος διακεκριμένος σ.φος ! . .  Λύνασθε, 

παρακαλώ, να μοί ε'ίπητε όποιο· καρύκευμα εφεύρε;
—  I ούλσχις-ον είναι άνθρωπος αξιαγάπητος, συν- 

δαιτυμών θ·-λκιικώτατος.
—  Αϋτό δά μέ διαβολίζει! Σάς λέγω κύριέ μου 

οτι ιιναι άνθρωπος παντη άμοιρος συμπεριφοράς καί 
εύγενείας τρόπου. Βεβαιωθ«τε ότι έφαγε τρε ς είς 
τήν οικίαν μιυ, καί δεν τού τλθεν ή έλαχίςη δυσπε
ψία ! κα ονομάζετε τούτο ευγένειαν;

Ó Ύ π ερ ευ γ εν ή ς  όμως συγκαταβαίνει πολύ π ε
ρισσότερον τού Καρόλου Νοδιέρου, καί δεν ήθελε 
δις-ασει ν’ άποθάνη ϋπό δυσπεψίας, μάλλον παρά 
νά μη θέληση, παρακαλούμε-.ος ϋπό ωριαίας χ ν ρ ίας , 
νά ψάγη το ήμισυ παρσγεμ.ις·οΟ ό ιάν ο ν , διότι μετά 
τήν ευγένειαν, ούδέν ύπαρχε·, εν τώ  κοσμώ τό όποιον 
άγαπα τοσεν ίσον τόν παραγεμιστόν κούρκον και 
διά τούτο είναι ολίγον παράσιτος καί λαίμαργος* 
αλλά κατά τούτο, ώς καί κατά τά λοιπά είναι ό 
συγκαταβατικότατος (ό πλέον χα.1ό6ο·1ος) άνθρω
πος τού κόσμου, καί έάν φορουντες τόν τού θαλάμου 
χιτώνα σας ( r o b e  de ch am b re  ) τώ  προσφε'ρητε 
γεοίμηλα, ευρίσκει παλιν τρόπον τού νά σάς έπαινέ- 
ση δια τήν ηδονικήν γεύσιν των, καί τήν άβοότητα 
της όσμής τω ν  πιθα.όν όμως είς τήν προσεχή πρόσ- 
κλησίν σας νά προσποιηθή ότι έχει κατεπείγ-υσαν 
εργασίαν, βεβαιών ήμάς ειλικρινέστατα ό :ι  εωαι 
περίλυπο; δι αύτό.

Ε ΐ καί ολίγον γελοίος, ό ύπερευγενής κατέχει τό 
προτέρημα τού νά γίνηται εύπρόσδεκτος πανταχού, 
καί ν’ άγαπάται ύπό πάντων. Ανά παν έτος, άπό 
τής δέκατης τέταρτης δεκεμβρίνυ, μέχρι ττς δ έ
κατης έ<της ϊανουαρίου, προσβάλλεται ύπό σφοδρά; 
κατταρ^οής, ή τ ι; τόν περιορίζει εις τήν οικίαν του 
καί τόν άναγκαζει νά κάμ-ρ ανακωχήν επισκέψεων 
άλλ’ επειδή πάντες γινώσκουσι τό αίτιον τούτου, 
πάντε; τόν ουγχοιρουσι δι’ αύτό, καί έκαστος ευ
χαριστείται είς τήν έμφάνισίν του πάλιν είς τήν έπο- 
χήν τών ίων.

ΣΤΓΚΕΨΑΛΑΙΩΣΙΣ.
1. Év παντί πράγματι ή υπερβολή εςίν ελάττω 

μα, οΐλλ’ όμιυ; ή υπερβολή τής εύγενείας τού τρόπου, 
όσο» δήποτε γελοία καί άν η, ούδεν άλλο η φίλους 
θέλει περιποιήιειν είς ύμάς.

2 . Η μόνη τού είδους τούτου υπερβολή ήν πρέπει 
νά φοβήσθε, είναι ή χαμερπής κολακεία, έστω καί 
προς κυρίάς.

3 . Καί όμως άπόφευγε τήν μέχρι γελοιώδοις ίπ ι- 
τηδεύσεως ευγένειαν τού τρόπου σου.

4 · Η πολλή λεπτότης, ¿ν πάσιν, άφαιρεϊ τού
βάρους.

5  Μή γίνου δειλός έν τή κοινωνία, εάν δύνασαι· 
αλλά μηδέ λάμβανε τοσούτον θάρρος, καί άσύσ-ολον 
ευστροφίαν, ώφε νά θεωρηθής ύπό τινων ό»; αυθάδης.

(Έπεται συνέ/ει»)

ΣΜΤΡΝΛΙΟΣ. ÍG 3

ACNAÜCY ΑΠΟΚΡΥΦΑ.

(Συνέχεια).

1Γ. Η ΠΙΠΑ ΚΛΙ Π ΚΟΥΠΑ.

Τό βασιλικόν Οέατρον τού Κόβεντ Εάρδεν (C o - 
'VCnt-Gnrden; κείται έν Β(ό Σ τρητ, καί έκ τήε βό
ρειας πλευράς κοινοί.εΐ μετά  τ ή ; όδού "Αρτης (Hart· 
S tree t). Είναι δε οικοδομή μεγάλη καί άρκετα y α- 
ριεσσα ( I ) .  Τό δε μέγιστον ευτύχημα ύπήρξε τό 
ότι δέν έκτίσθη ύπό τού τρομερού άρχιτέκτονος 
Νάσχη. (Nash).

Οί έκλεκτοί άνθρωποι ig en lce l people) ύπάγουν 
μάλλον είς τήν εκκλησίαν, καί έχουν δίκαιον διότι 
ό Αγιος Παύλος είναι ωραιότερος τού θεάτρου τής 
Δρούρη Λαίνης.

*Οταν οί άνθρωποι τού συρμού δέν εχωσι καλ- 
λιτέραν έναοχόλησιν, τά  θεωρεία τής ’Ιταλινή; ό
περας είναι πλήρη. Τούτο είναι τό παραδεδεγμένον 
καταφύγιο», ή μόνη περιοχή ήτις επιτρέπεται είς 
τούς εύγενιΐς ύπό τού συρμού έκδρομή είς τήν Δρού
ρη Λαίνην είναι έξαίρεσις καί παρεκτροπή,καί τοξεί- 
διον είςτό  Θία-ρον τού ίίγεμονος ύπερβαίνει τά όρια 
τ ή ; άναιδεστάτης άλλοτροπ·.ας."θσον δέ διά τό Κό- 
βεντ-Γάρδην παριστώσιν έν αύτώ τά δράματα τού 

’Σακεσπήρου. Καί ποιο; θέλετε νά ύπάγη ν’ άκούση 
τού Γ’ερολληΐου τάς ραψωδίας/ είς τό Λονδΐνοντώρα 
ήμεϊςέχομεν καλλίτερα τούτων πάντων· ό Σακεσττή- 
ρο; τό πολύ πολύ είναι καλός διά τό σκυλολόγιον.

Τήν εσπέραν τούτην παρίστων έν Κοβεντ Γαρδη 
γερμανικόν τι μελόδραμα τού Καρόλου Ούέβερ έ - 
πιγραφόμ.ενον Φρείσουτς, καί τούς συνήθεις τεχνί- 
τας αντικατέστησε γερμ.ανική συνοδεία μουσικών.

Τό έργον ήτο ξένον παριστόιμενον ύπό ξένων καί 
διά τούτο οι εύγενείς ήδυναντο νά έλθωσι νά τό 
θαυμάσωσι, χωρίς νά βλσψωσι πολύ τήν ϋπόλ.ηψίν 
τω ν. Από τής πέμπτης καί r  μισεί ας ώρας πλήθος 
λαού περιεκύκλ'.υ τό θέατρον, τά  δέ γίίτνιάζοντα 
καπηλεία φωταγωγούμενα έδείκνυον τά έντός αύ
τών πλήρη πελατών, καί οί .-το.Ιισμ άπόες  (κλητή
ρες) μέ τούς ήμ·.δ:ρμους πίλους καί τάς μολ.υβδίνας 
ράβδους των ήργιζον νά φαίνωντοι.

'Εν Λονδίνω όταν έμφανισθώσιν οι κλητήρες, οι 
κλέπται δέν άπέχουσι μ.ακράν· καί ήθελε νομίσει 
τις ότι οι τελευταίοι ούτοι καταδιοικουσι τούς 
πρώτους. Τούλόγιστόν είμεθα βέβαιοι ότι οί κλη
τήρες δέν καταδιώκουσι τούς κλέπτας.

Εν έκ τών είρηυ.ένων καπηλειών, κείμενον έν 
τή σκολιά όδώ καλούμ ε- η Έμ.προσθινή Λιόδω (B e
fo re  Lane ) Ϊνϊσηαποσ άσει μεταξύ Βώ -Στρήτ καί 
Δρούρή-Λαίνη, έ/.ειτο Sv έκ τών είρημένων καπη
λειών, διετήρε·. έπ ίδεί'ίν  τινα, καί έφαίνετο λυ- 
παύμ-ενον διά τήν παρωχημένη» λαμπρότητά του· 
έξωθεν λείψανόν τ ι παρασήμου ίκρέμ.ατο έπί έσ- 
κωριασμίνης ράβδου σιδηρά;· είς δέ τά έντός, έκει-

το έπί τού λογις-ηρίου δωδεκάς ποτηρ-ων, έξ 
ών τούλάχιστον τα έ ξ  ήσαν ραγισμ.ένα, καί τό συν- 
διαλ.εκτήριον εί καί δέν είχε πλέον παραπετάσματα, 
τούλάχιστον έκοσμ.είτο εντελέστατα ύπό ϊτών βρα
χνής- τό δέ άντλη-.ήριον ( the lap ) ήτο σωρός έρει- 
πίο>» προελθόντων έκ τ ή ; καταπτώσεως τής ορο
φής· ούδείς είσήρχετό ποτε ε ί ;  το άντλητήριον.

Τό καπηλέΐον τούτο .ήτο τό καλούμ.ενον Ή  π ί
π α  χάί ή χοΰπα.

Τήν στιγμήν ταύτην, τουτέστιν ήμίσειαν περί- 
π- υ·ώραν πρό τής άνοίξεως τού θέατρου, δέν ύπήρ- 
χον έν αύτώ είμή τοεΐς ή τέσσαρες πελαται άθλι- 
εστά τη; όψεως, πίνοντες καί καπνιζοντε; είς τβ 
διαλεκτή, ¡«ον.

’Από καιρόν ε: ς καιρόν ταλαίπωρος τις κόρη είσ - 
ήρχετο καί εξήρ/ετο, δεικνύουσα ύπό τήν άμυδράν 
λαμψ-.ν έ;.ός καπνισμένου λύχνου τό  παιδαριώδες 
πρόσωπόν της, έφθαομένον, μεμαραμμένον καί γ ε -  
γηρακός, καί πάλιν εξήρχετο ίνα φεουρή έπί τού 
λιθος-ρώτου. Καθ’ όσον δέ έπλησίαζεν ή ώρα τής 
παραςιάσεως, άλλ.οι πελάται έφθανον καί έλάμβα- 
νον ποτήριον ζι·έβρας έν τώ  λυγις-ηρίω.

—  Κόπιασε, Μ ιχαλιώ, κόπιασε γαμβρέ μου, ε ί- 
πεν έξωθεν μικρά τις καί ισχνή φωνή· έμ βα πρώ
τος. Τ ί διάβολο, εΐμ.αι άνθρωπος καί ξέρω νάφέρω- 
μαι.

Σγεδόν συγχρόνως δύο ζεύγη διήλθον τό λ.ογι- 
ς-ήριον καί είσήλθον είς τό διαλεκτήρ-.ον.

Τά δύο ταυτα ζεύγη ήσαν λίαν αξιοθέατα. Τό 
πρώτον συνίς-ατο έξ  έ-.ός κορασιού μόλις δεκα- 
τριετούς, κρατούντο; τόν βραχίονα ρωμαλέου νεα
νίσκου τεσσαράκοντα έτών. Ίόκοράσιον τούτβ πε
ριείχε ουγκεφαλσιούμενον έν αύτήπάν ό ,τι οίκτρόν 
δύναται νά ίδη είς τά εύθεί'-ς όδού άποπλανηθέντα 
κοράσια τού Λονδίνου. Ή το  ισχνή καί κάτωχρος, 
μ έ έπίγρισμ.α έρυθήματος άί-εξ-’ως επιτεθειμένου. 
Τό άνάςτμά της περιορισΟέν πρό τού τίρματος τής 
αύξησειυς ύπό καταχρήσεων παντός είδους, έφερεν 
έν σμ.ικρώ τούς .χαρακτήρας άναςήματος γυναικός 
ώριμου. Τό κεκμηκος πρόσωπόν της ύπέφαινί καλ
λονήν μσρανθείοαν πρωϊμιότατα, καί τοσούτον ως-* 
μ.όλις έφαίνοντο ίχνη αύτής. 01 οφθαλμοί της περι
κλειόμενοι ύπό βλεφάρων ύποκεκαυμένων, έρριπτον 
έξ εκείνων τών βλεμμάτων, άτινα δέν ήσθανθησαν
ποτέ τήν αιδώ. Ι ό  ςόμα της ήνοίγετο σπασμωδώς 
διά νά έκβαλλη τούς βραγχώδεις καγχασμούς έ ξ -  
ηντλημ.ένης καί άσθμ.αινούσης φωνής.

’Πνουάζετο <δέ Αού ή φθ-.σική.
’Ο σύντροφός τ/ς 2 ; ώνομάζετο Μ'.χαλιώς (Mich) 

οϋδέν είχεν ίδιαίτϊρον είς τήν οψιν κοί το έςω τερι- 
κόν του έν γένει. Λεγομ.ε» δέ άπλ ώς οτι ητο εις έκ 
τών ¡ινιογαρρτών  τού Λονδίνου, μ.έ σώμ.α έζω γκω - 
μ.ένον ύπό τού βωδινού καί τού ζύθου, μέ_κομ.ην 
πυρράν καί πρόσοιπον πεφλογισμένον, άτινα πάντα 
παρεΐχον άντιθεσιν ζωηράν μεταςύ αύτού καί τής 
συντρόφου του.

Τό δεύτερον ζεύγος ήτο τό άντίθετον τουτου’



1 6 4 Ο ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

Χ ι^ α -το  έ-, γ ύ ν α ιό ; ς·ιβ«ρχ: τό σώμα, τραχείας, 
σκυθρωπή; Αΐι χύθά 1ου; την ο} . * ,  καί μ  κρού τινο; 
παίδό;.

*Η ττιβνρά χύτη γυ/ή ή ττ  έ·/δεδυ/.ένη ώ ; αί 
ϋδροφόσοι· π Λιτέ?·./ έφόσε·. κάλυμμα τ ή ; κεφαλή; 
γυνχιχειον, επ;/>ύτην ανδρικό/, καί μ χ ,ρ χ  υποδή
ματά !>πό τον χιτώ/α. ” ν.τ«/τχ δε τα μέρη τή ; 
ώραία; -»χύτη; «τόλή; ί»«»  δ εί/ τω ; τετρίΑμέ/χ, 
καί μαλ ^κ πό χ»λυμμά τη ; ( κχπελϊνον ) έφερεν 
έφ’ ¿ίοτοΰ Ικανά ϊ/ η τ ή ; προσβ ,λής τοΰ ανέμου, 
άτινχ δ α « ; π.θχ/ώτερον νά προήλθα/ έ/. γοονθο- 

κοπηίιάτιυ/. Ω<»μάζετο Μαργαρώ, είχε π ιτήσει 
τήν σ η ρ α χ α ίρ  ιν  τ η ;, /.τι έκάπ/ιζε μέκ<π/οσίριγ- 
γα κοντό/, εχο/τχ μεγάλη/ κάμινον (ΑουΛάχ).

' θ  χ η β α .Ιιίρος  τη; ο/δε·-; άλλο; ητο ή 6 Σχλιαγ- 
χάχη;; αδελφό; τ η ; Α./0; τ ή ; φθισική;.

Ε Ι *χ ι δε/ πϊρόγαλχχπσό·/ θέαμα ή τετρ ά ; χυτή, 
ή Ιμφχνισί; τη ; ό ιω ;  ίβχΧε/ ε ί; κίνησιν τό προσωπι
κόν τής Π ίπ π α ς  χ α ιτή ς  Κοί'πας.'Μ  χζπηλος Π;γη, 
ή ίπόνυμχζομί·/»} 1/ ίγ ισ σ α ,  φριχώδη; γραια, δποί- 
αιείσίν αί ά/αφυόμε/χι ε ί; τδν βόρβορον του Λον
δίνου, εχάλεσε τήν βοηθόν αυτή; 'λσση·/, χχί έσ- 
πευσε προ; το μέρος δ που έχάθισχν οι είσελθόντες.

—  Κχλημερκ Μάγισσα, ειπεν δ Σχλιχγκχχη; 
μά τόνον αρχοντικόν, —  χχλημέρχ χοχχινομαλοΰ 
'ΑσσηίΛέν χαιρετάτε τήν χυρίχν μου τήν Μχργχρώ, 
τήν «δελφή μου τήν Λοΰ, καί τδ γαμβρό μου 
τδν Μ ιχχλιώ ; τί διάβολο ! . . .  έλα, «ρέρτεμα; ζ ι-  
νεβρχ χαΐ μπίρόχ I και δτι άλλο έχετε στο π χ - 
λαιοχάπηλό σχς, αναθεματισμένα·.; . . . .  ίγ ώ  Οχ 
πληρώσω !

—-  II ίγει χαλά, μικρό μου αφεντικό Σχλιχγχά- 
χη, άπεχρίΟη ή Πεγη χ χιρετώ τχ  κυκλοτερώ;.

Λέν είμαι μιχρό; ! άνεβόησεν ό Σάλιαγκα; θυ- 
μ ω δώ ;, χχΐ χτύπων διά τ η ;  πυγμή; τήν χωλήν 
τράπεζαν· είμαι πιο μεγάλο; απ’ τήν αδελφή μου 
τήό Λδϋ, που ει/χι γυ/χΐκα του Μιχαλχώ . .  . χαί 
4 Μιχαλιώ; είναι πε'ντε ποδάρια κ’ έξ δάχτυλα . . . 
Ζινέβρα νά μ α ; ιρέρη;, άρρεβωνχχ^ιχίχ τοΰ δήμιου !

'ΐ ΐ  Μάγισσα ϋπεχλινε πάλιν μειδιώσα, χχί άπήλ- 
θεν ΐνχ  φέρν) ποτόν.

—  Διψχ;, Αοΰ; ήρώτησεν δ Σάλιαγκα;.
—  Πάντα διψώ, άπεχρίΟη ή Λοϋ. δό; μου καπ

νό Μ ιχχλιώ . . . δεν έχως-χλία στη σχχοΰλά μου ! . .
—  'Αχούσε Μ ιχχλιώ, έπχνέλχβεν δ Σάλιαγκα;, 

θέλιο νά κά μ γ ; τήν τ'/χην σου, επειδή καί είσαι 
δ έρχστή; τή ; άδελφή; μου, καί εγώ είμαι σάν 
πατέρας τη ;, γ·.ά τ ί δ δικό; μ α ; δ πχτέρας είναι 
ένα; φ τω χό; καί τ ίμ ιο ; άνθρωπο; δ κακομοίρη;.

—  Μή λ ε ; γιά τον π χτεο χ, Σχλιγκάκι ! είπεν ή 
Λοΰ γενομένη κατηφή;· είναι χαλό; άνθρωπο; . . .  
Λό; μου λίγο καπνό Μ ιχχλιώ.

—  Π άγει χαλά, Λοΰ, πάγει κχλά ! . . δ π α τέ
ρα; μος δ ,τι θ·λει ά ; είναι . . . Μά δσο γιά  τό 
Μιχαλίώ, τοΰ έχω  μιά Οεσι στήν τζέπη μου- Χαρι
τωμένη μου Μαργαρώ, νά τήν ζινέβραν πιε στήν 
ΰγειά τ ’ άντρου σου.

’ Η Μ ιργαρώ εχβ/.λο·/σχ τήν πίπαν έ χ  τοΰ στό
ματος.

—  Καί ποιό; είν’ δ ά/τρα; μου; . . . είπε μέ 
υφο; απορία;.

—  Τι γλυκεία φωνή π ώ χει αύτή ή Μαργαρώ ! 
ανεβόησε- ό λ ά λ ιτγ κ /;, Ο-,ρρεϊ κανείς π ώ ; ακούει 
τήν τρομπέττα τ ή ; καβχλαρίας . . .  ’Εγώ ειμ’ δ 
ά/τρα; σου, θεά μου ! . . Γιδιάβολο δεν είναι έτζ·.;.

—  'Ε χ ε ι ;  δίκαιο ! είπε·/ή Μαργαρώ, χώνουσα 
πάλιν τή - π .π ιν  ε ί; τό στόμα της.

—  Καί τί Οέσι Οά μου βρή; μικρέ μου Χαλιαγ- 
κά«η ; ήρώτησεν δ .Μ χαλιώς.

 Γ χ  /.βρ£ μου, σοΰ.σπώ .τή μούρη ά/ μοΰ π ή ;
ακόμη μιά φορά μιχρό . . . έκατάλαβες;

Θέλω νά σοΰ δώσω μιά- Οεσι . . . Ξέρει; νά γαύ
γιζα,;, Μιχχλιώ ;

—  Νά γαυγίζω ! ! !'
—  Ναί ! . . έγώ ξεύρω νά μιχουρ.ζω . . . ακού

σε με.
'Ο Σάλιαγχας έχωσε τήν κεφαλήν του ϋπό τήν 

τράπεζαν, καί πάραυτα ήκούσΟη ιη αούρισ ιια  όξυ, 
παρατεταμένον, καί βαίνον φρικωόώ; δι’ δλη; τή ; 
ημιτόνου κλίμακδς (é ch e lle  ch rom atiqu e).

'Η  υ.εγάλη Μαργαρώ τοσοΰτον ήπατήΟη ώστε 
ήγέρΟη έκ τή ; θέσεώ ; της, καί αύτό; ό Μιχαλιώς, 
πλήρη; εμπιστοσύνης, έκυψεν ΰπό τήν τράπεζαν,, 
άλλ’ ή Λοΰ έδραζε τ ή ; ευκαιρίας καί κατέπιε διά 
μ ια ; τήν ζινέβραν του.

’Αλλά πρό; τούτοι; ή Μάγισσα καί ή  'Α σση ή 
χοκκίνομαλλοΰ, ώρμηταν ε ί; τό λογιςοίριον, ώ π - 
λισυ-έναι υ.έ λαβά; σαρώθρων, διά ν’ άποδιώζωσι 
τον υπο τιθέμενον αίλουρον, ό'στι; εςέπεμπεν όλολυγ- 
μοό; τοσοΰτον οίκτρού;.

'Ο θρίαμβο; τοΰ Σάλιαγκα έκορυφώθη.
—  Ζινέβρα φέρε 1 Μάγισσα ΙΙεγη!

Λεν β λέπ ει; τήν άδελφή μου τήν Λοΰ ποΰ κον
τεύει να λιγοθυμήση άπ’ τή  δίψα, καί τήν ζαχα
ρένια μου τήν Μαργαρώ ποΰ ϊχ ιι  τό λάρυγγα ς-εγ- 
νώ σά . . . 7 ϊγ ν(’» βάν δ ,τ ι Οέλγς.

—  Μ ιχχλιώ  I δ ό ; μ ’ δλίγο καπνό I είπεν ή 
Αοΰ, βαρεϊαν έχουσχ ήδη  τήν κεφχλήν ϋπό τής μ έ
θης.

—  Β λέπει; γαμβρέ μου, π ώ ; ξευρω νά γαυγί
ζω  ! ά/εβόησεν δ Σάλιαγκα;· ζεύρει; καί σύ νά 
γαυγίζη; ;

—  Τ ί τέχνη είν’ αύτή ; είπεν ό Μιχαλιώς ύψό- 
νων τ ε υ ; ώμ.ους.

—  Λεν είναι τέχνη ! . .  Καί πόσα κερδεύει; συ, 
ςεφορτόνοντα; τ ή ; itaycvreç.

—  Τρία σιλλίνια ! δέν τό ξέρεις, μαθέ; ;
—  Πάγει καλά . . .  Καί τ ί άλλο κερδίζει; άπ* 

τ ή ;  χλεψ .αΐ; σου ;

—  Μίλα σιγανά ! πχλαιόπαιδο . . .

—  Λεν είμαι π α ιά ΐ ,  χοντροβούβαλε / . . τ  
λοιπόν πόσα χερδεύεις.

•—  Κ α τά  τήνπερίςασι . . .  μά μικρά π ρά γματο

ΣΜΥΡΝ ΜΟΣ. 1C5

—  Βάλε μου νά πκώ, Μιχάλη ! ιίπεν ή Λοΰ καί

δό; μου καπνό.
—  Μικρά πράγυοτ/, ίπα έλαβεν ό Σ ά 'ινγκ»; 

βιλλων την χίίρσ ε ί; τό  θυλα»ιον τ  υ κ  ·ί ! κ ”-αΑ>ω< 
τ ά ; λίρα; τ>Ι·ν Κ . Κ . Εδ υχρδνυ κχί Σ. λ·.ιπο· ιδού 
τί κερδίζω ιγώ, γαμβρέ μ·,υ. έ'Ον άπο τά τυχηρά.

—  Μίιουριζοντα; ; .  . ειπεν ό Μ ιχαλιώ;, του ο
ποίου, οί οφθαλμοί ήνεώχθησαν έκθαμβοι.

—  Μιαουείζοντα; γαμβρέ μου, σαν τοΰ Μαρτίου 
τό  γάτο . . .  Να. ώρα ία μου Μαργαρώ, παρε καί 

σίι μιά λίρα ! να!
ίΐ Μαργαρώ έπτρε δύο, χωρί; νά τω  ιί-τη ευ

χαριστώ.
—  λ μ ’ εμένα ;  είπε» ή Λοϋ.
—  Εσένα θα σοΰ βάλω να π ιή ; . . . τό λοιπόν

Μιχάλη ;
—  Τό λοιπόν, ήθελα νά ξέρω νά γαυγ.ζω, Σάλι

αγκα.
—  Πρέπει νά μαθης . .  .  καί δταν μάθης νά γαυ

γ ίζη ;, γαμβρέ μου, μέ την προς-ασία μου σέ βάλλω 
•τή θέσι τοΰ Σώ η τοΰ Σ-.ω ιέζου' γνώριζα.; δά τόν 
Σώνη, τόν πρώτον ερσς-ή τή; Λούς, ποΰ σκοτώθη
κε ση'μερο . .  . άπό κχκιά ώρα.

—  Σκοτώθηκε ! είπεν ή Λοΰ μέ φο/.ή/ βραγχώ- 
δη· καλέ/ σώθηκε πάλι ή ζινέβρα μου.

—  Ζινέβρα φέρ' εδώ ! Μάγισσά Πεγη ή άδιλφη' 
μου κάϋκε άπ’ τή δ  ψα,καί πρέπει νά β .έξη  κομμα
τάκι τό  λάρυγγάτη; . . . Είμαστε σύμφωνοι, Μ ι

χαλιώ.
—  Είμαστ» . .  . μπαίνω στον τόπο τεϋ Σώνη.

Η ζινέβρα έφέρθη,καί ή ώραία τετρά; έπιε/,ίκάπ·-ισε 
καί πάλιν έπιεν σχεδόν 2» τέταρτον άκόμη ότε ήκού- 

σθη κίνησι; έν τ ή  όδώ.
—  ΰ .ο ιξε  τό θέατρο ! ειπεν δ Σα'λιαγ/.α; εγει

ρόμενος, Μιχαλιώ, π ά μ ε;
—  Λοΰ, ση'/.ω νά πάμε, έφιόναξεν δ Μ ιχαλιώ; ! 

πάμε νά δουλέψωμε ! σήκω άχαμάτρα !
—  'Ε χ ω  φωτιά έδώ μέσα ! ε'πεν αύτη, δεικνύ- 

ουσα τό Ισχν.ν καί άσθμοϊνον <—?ΐθός τη ;.
ή  κακομοίρα ή Λοϋ ! είπεν ό Σάλιαγκα; θυ· 

μαλγώς, σοΰ πληρόνω δυο σιλ.λίνια τή βραδυα ποΰ 
δά χάση, Μιχαλιώμου . .  . Αφησε την ήσυχη ! .  .  . 
Πέγη Μάγισσα, δ >; ζινέβρα τ ή ; ώραία; μου Μαρ- 
γαρώς, καί τ ί ;  Λοΰ; όσο ζητήσουν... καί νά σέ πνιξη 

ό διάολος. Μάγισσα !
0  Σάλιαγκα; έξηλθε δρομαίω; μετά τοϋ Μιχα- 

λιοΰ, διήλθε τρέχων τήν εμπροσθινήν δίοδον, καί 
μετ’ ού πολύ γ α μ β ρ ός  τ ε  χ α ΐ γνχ αιχ άόε.Ιφ ος  
εόρε'θησαν άπε'/αντι τοΰ θεάτρου τοΰ Κόβεν-Γάρδίν, 
τοΰ οποίου αί Ο/ραι >}>·οίγυ)·ζο τήν στιγμ ή ν  ταϋτην.

Ιλ '.  ΚΛΤΛΓΡΛΦΑΙ ΤΩ Ν  Θ ΥΛ ΑΚΙΩΝ .

'Ο τε Σάλια/.α; καί δ Μιχαλ.ιώ; ό γ αμ βρός  του  
Ιφθισαν έμπροσθεν τοΰ θεάτρου, ή σκτ,νη μετέβιλεν 
»λοτελώ; οψι /* ολον τό  πλ/,θο; τών καπηλειών, αί 
διάφοροι συμμοοίχι, αί πρώην διεσπαρμένοιτήδε κα-

κείσε ε ί ;  τά ; διαφόρου; όδ.ύ ; ώρμησαν ταύτοχρό- 
νο/; προ; τήν εισ ,δον, και προήλθεν έχ τούτου όχλος 
ψευδή;" πλήθο; τοϋ όποιου μόλις τό ή Αΐ<·υ α’πεβλε- 
πεν εί; τ ;  να ίδη τή . -αρά^ασιν τό δε έτερον ήμισυ 
εσύγκειτο έ/. κλεπτών, και χλη-ήρων, ών οΐ μεν 
πρώτοι ε ίργάζυντο , οί δε τελευταίοι έθεώρουν μετ’ 
άπαθοϋ; αταραξία;. Μεταξύ τοΰ πλήθου; τουτου 
ύπήρχον καί πολλοί εκ τών γνωρίμων μας.

ϊδού / εί; τό πυκνότατον μερο; τοΰ πλήθου; 
εισδύω/εί; το κέντρο·/ φραγμού ζώντος. Αί χεϊρε; 
του ίργΑζο>~ται μέ ταχύτητα θαυματουργόν καί 
που εξεφανιζονται, ώ θεε, πάντα τά ϋπ’ αύτοϋ 
οίκειοποιούμε α ;  ούδέ/ περιφρονεϊ· ρι.όμακτρα με- 
τα ;ω τά , βχμβακερα, ωρολόγια, κράσπεδα φορεμά- 
τω μ  τα δποΐα άποχοπτει χωρί; νά λαβή τήν έλα- 
χιστην εϊδησιν ό ϊδιακτη'τη; τω/· όλα τιΰ  φαί
νονται καλα, καί παντοΰ εισδύει· αί χείρες του π λη - 
ροΰ/ται »’διακοπώ;, καί αδ.α/.όπω; κινούνται.

Ακολουθείτε μετά προσοχή;· ιδού κλητήρ τις 
αγριωπός, όστις συλλαμβάνει αυτόν ¿.τ' αύτορώ ρω  
δ φίλο; μα ; στρέφει καί τώ  απευθύνει με.δίαμ» 
γοητευτικόν.

Χαίρομαι ποϋ σα; βλέπω κυρ Γρονθοχοπα, τώ  
λε'γει λιαν -χ αριέντω;, ίλπ .ζω  ότι καί ή κυρία Γρον- 
θοκοπά είναι καλά, όπως το επιθυμώ . . . Σά; ίζη - 
τοϋσαα’ πσ οκτώ ήμε'ραις, γχχ νά σά; κάμω ένα μ ι
κρό ρεγά,Ιο.

Ο άργο; τή ; α7υνομία; υπομειδιά καί αύτό;,. 
άπλόνει τήν χεϊρά του καί δεχεται μίαν λίραν, τήν 
όποιαν άποκουπτει μετ’ επιτήδειότητο; δεικνυούσης 
τον πρώην πλε'πτην εί; απόςτιμα. μιά; λεύγας.

—  Καλή νύχτασα; ! επαναλαμβάνει ό φίλο; Β ώ - 
β η ;, προσκυνήμτα τή ; κυρία; Γρονθοκοπά.

Καί ταΟτα είπών, εξακολουθεί α’ταράχω; τό δια- 
κοπέν ε"ργον του. Παίρνει καί πάλιν παίρνει / Ας 
στρέψωαεν τό βλέμμα αλλού,

Ε ι; τό πυκνότατον μέρο; τοΰ οχλου ίδοό ίσχ_νή 
τ ι ; κεφαλή καί μαχρά, ή τ ι; ύπερβσί.ει πάσας τ ά ; 
άλλα; κεφαλά;, τούλιχιστον κατά τέσσαρα; μεγά
λου; δάχτυλου;. Είναι σοβαρά, ύπος-ηριζομένη ΰπό 
λαιμοδέτου τρίχινου, καί πεφυτευμένη μεταξύ δύο 
ώμων καλυπτόμενων ύπό κυανοΰ επενδύτου.ί  *

ΐί κεφαλή αΰτη α’νήκεν εί; τόν αεχαΐσν καία’ξι· 
όλογον φίλον μα ; καπιτάν Παδδην Οχράνην, όστι; 
συ ώδευετήν κυρίαν Λωροθέαν Β.υρνίτταν κσί ούχί 
άλλην. ,

Εντσσούτω τό πλήθος εϊσήρχετο, α’λλ’ εισήρχετο 
βραδε'ω;, καίοϊ κλέπται είχον καιρόν νά φορολογώσιν 
έν ανίσι.

ίπομονή φίλη κυρά Βουρνέττα, υπομονή Δωροθέα!
- '  · < » !__lftvuvni γ·η·· — — s , t

έλεγε·/  ό κ α λ ο κ ά γ α θ ο ;  κ α π ε τ ά ν ιο ; ,  ακόμη έ ν α  τεταρ- 
τ ά κ ι  τή ; ώρα; κ α ί  θ ά  ή σ υ χ ά σ ω μ ε  σ τ α ΐ ;  θ ε 'σ α ι ;  μ α ; ,  

π ο ϋ  ε/ι·) π ι α σ μ έ ν ο ι ;  σ τ α ΐ ;  γ α .ία ρ ία ις .  N i  μ έ  κ ά ψ » ι 
δ Θεό; Λ ω ρ ο θ ε 'ι ά ν  σ ο ΰ  λ έ γ ω  ψ έ μ α τ α ,  τ α ΐ ς  έ π λ ή ρ ω -  

σ α  ά π ό  δ έ κ α  σ ι λ λ ί ν ι α  τήν κ ά θ ε  μ ιά .

—  Û I Πάδδη, ώ  ! Κύριε όχράνη ! έψιθύρισεν
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ή Χυρά Βουρνέττα, έπνίγηχα . . . πλτ,ρ'λω ε ;  πέν.αις 
άν μου [ ίο ς  ολίγον άέρα.

0  καπε ιανιος, του οποίου ή ύψηλή κεφαλή ήτο 
¿ντελώς ίκτιθειαένη εί; ιν,ν εσπερινήν άδραν, η τις 
δμω ; δέ< είσέόυ: μέχρι της ταλαίπωρου συντρόφου 
του, τ ι ;  τεθαμμέ.ης εν τώ  πλήθει, α.έπνεοσεν όσον 
μαχρότατον, καί γλυκυθύμως.

—  Πώς διάβολο σου φαίνεται οτι δεν έχει έδώ 
άέρα, Δωροθεα; ήρώτησεν.Ο αερα; σφυρίζει ¡¿¿σ’ σ τ’ 
αύτιάμου . . . Α/ ! κακορίζικε, σ’ έπιασα !

Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι άπηϋθυνθησαν εΐ; κύ 
ριο'ν τινα τού όποιου έπίασε τήν χεΐρα εις τό θυλάχο- 
ο'ν του" τήν έκρατει δυνατά, αλλά δέν ήδύνατο νά 
ς·ρ»φή ε·εκα τή ; πιε'σεως του πλήθους

—  Κύριοι, είπεν εί; τούς όπισθεν γείτονα; του, 
φερθήτε σάν αληθινοί Αγγλοι, δι’ άγαπην τού θεού!... 
συλλαβετε οΰτόν τον άθλιον Χακούργον, πο.ΰ δέ 
γνωρίζει καλά τή* τέχνη του, νά πσο’ ό διάολος ! 

.Αλλ’ οϋδείς άπεκρ.θη εις τήν πρόσκλησιν ταύτην· εν 
Αγγλία τό γνωμικόν ¡¡χαστοΓ ό ι  ¿ α υ το ί  εφαρμό
ζεται μετ’ αύστηρότητος άκαμπτου.

—  Δωροθεα ! «νεβόησεν ό καπετάνιος, του όποιου 
■ή χειρ ήρχισς νά έξασθενιζηται, βγάλε τόν βραχί
ονα σου, «ίδε μή νά σέπάρ’ ή όργή, ,καί πάσκισε να 
μού κράτηση; αυτόν τό φονιά.

Ή  Κυρά Βουρνέττα έπειράθη νά <Γρ*φή, καί κα- 
τώ ρΙωσε νά πνεύσηώς ατμομηχανή, καί ουδέ- άλλο.

Εν τοσούτω ό κλέπτη ;, διά διη-εκοΰς πιεσεω; 
του καρπού τή ; χειρό; τού Παδδη ϊξαντλήσας τήν 
δύν αμίν του, τόν ήνάγκασεν έπί τελου; νά τόν 
*φήση.

0  καπετάνιο; εψαυσεν άμέσως τό θυλάκιον του, 
κα ι,ό  κακούργο; δέν άπε'τυχεν ! είπε γογγύζων. —  
Δέν γνοιρίζω άλλον από τόν κατεργάρη τό Βώβη 
νά εχη τόση γΐ'χχα . . .  καί όμως έγώ είχα να τού 
πώ . . . .Κυρία μου, μ ’ έκλεψαν τό μανδήλι μου.

—  Κύριε όχράνη, άπεκρίθη ή κάπηλος, κοντεύω 
νά σκάσω.

—  Ο διάολο; νά . . . δηλαδή ψυχή μου, σάς 
λυπούμαι με όλη μ.ου τήν καρδίαν, τό μανδήλι ε
κείνο τό  ειχ’ άγοοάσει μισό τάλαρο στοΰ Χ< ραφιού 
τό δρόμο (Γ ίο Κ Ι-Ε θ η β ) ζεύρετε Κυρία μου.

—  Καλά να παθης, κύριε όχράνη· ό θεό; σ’ ε· 
παίδευσε... όλα τά μαντήλια πού πουλοϋ·ε στοΰ χ ω 
ραφιού το δρόμο είναι κλαψιμιά . . . Ουφ/ θά λιγο
θυμήσω, κύριε / . . καί άν αγόραζες τα μανδήλια 
σους-ή«|αδελφης μου της κυρά Κρούβης,ή άν θέλη,;...

—  Η αν θελης στοΰ διαβόλου, κυρίαμου !
—  Ουφ ! θά πνιγώ, κύριε I

Τήν στιγμήν ταύτην ό Καπετάνιος καί ή σύν
τροφός του επατουν έπί τών εξωτερικών βαθμιδών- 
ενταύθα ό καπετάνιος άνωρθώθη καθ’ όλον τό μήκο; 
του, ( καί τούτο δέν ήτο μικρόν πράγμα ) καί πε- 
ριε'στρεψε το βλε'μμα του έπί τού πλήθους τού ύπο- 
χάτωθεν αυτού.

Παράξενο πράγμα, στήν τιμή μου ! εγγόγγυσε, 
Λίαταπίπτων βαρέως έπί τών πτερνών του. Νά με

παο ό δ αολος ά ■ δέν ει.αι π·>ρα'ε·ο ! . . .  Δέν βρίσ
κε τ->ι κανένα απο κείνα τα διεφθαροε'να σχυλι* μέ
σα στο π ’Λ/,θ κ  . . . Καί σέ πιο δίαυλο νά προστρέ- 
;ω , π>ρα σ’ αύτα τ ’ άγαπηαε'ναμ-.υ τά παιδιά;

—  Αισθάνομαι όλιγον αέρα Κύριε 0/ράνη.

—  ΙΙαγει καλα, Δωροθεα, πάγει καλά, μά ιγώ 
αισθάνομαι άλλο ε-α χερι στήν τζέπη μου· άλλα 
μα όλους τού; διάβολου; τής κολάσεως αύτό; δέν 
θ> μού φύγ,η.

Καί τώ  οντι, ό καπετάνιος έπίασε τήν χεϊρα δευ
τέρου κλέπτον, καί τήν εσφυγεν ι ί ;  τρόπον νά τήν 
συν.τρίψη· πάρνυτα ήκούσθη μιαούρισμα, όπισθεν 
αϋτού ικφράζον ένταυτώ οδύνην καί είρωνίαν, καί 
σχεδόν ταυ-οχρόνω: δύο όδόντε; οξείς καί κοπτεροί 
ώ ; οί τού ανθιου ένεπάγησαν εί’ς τήν σάρκα του.

—  Σαλιαγκα, συχαμερέ γάτε ! άνεβόησεν ό Π ά ί- 
δης, προσπαθών διασ-πασμωδών κινήσεων νά ς-ραφη· 
μ ά τήν  κολασ·. ! θα συύ Γρίψω τό οβέρκω άν δέ μ” 
άφήση; το χέρι I

—  Ντροπή σου καπετάνιε, ντροπή σου, είπεν 
ό Σάλιαγκα;, μετά τήν τελευταίαν όδοντιάν, δεν ¿ν
τρέπεσαι ν’ άρθη; ςό  θέατρο χωρίς μαντήλι; Σκύψε 
νά οοΰ πώ κάτι τι.

—-  Να μή ζήσω, αν αυτό τό κατηραμένο το φίδι 
δέ μ ’ έδάγκοσεν ώ ; τό α ίμ · , είπε γογγύζων καί κύ- 
πτων ό καπετάνιος· τι εξχεις νά μού πής Σάλιαγκα.

—  ’'Ε χω  νά σου π ώ  καπετάνιε . . . Αλοΐ / ή κυ
ρά Β'.υρνέττα ε?ν’ αυτή . .  . Δεν τή συχα·νεσαι, κυρ« 
όχράνη ! cyio νά σού π<Τ> κύριε ’0/ρά\η . . .  οϊβοί 
γιά τό θεό, τί κόκκινη πουν ή κυρα Βουρνέττα, κα
πετάνιε !

—  Πνίγομαι ! είπε μηχανικώς ή κάπηλος, τήν 
όποιαν τό ρ.-ύμα τού όχλλου έρριψε πάλιν εις κατάσ- 
τασιν ήμ.·.λειποθυμούσης.

—  Πνίγεται, καπετάνιε,έπα-έλαβεν ό Σάλιαγκας, 
πρέπει νά δώ σομε γρο\θιοϊς στή ράχι έκεινών πού 
πνίγονται . . . αύτό τό ξέρετε !

Καί ταύτα είπών ό Σαλιογκας κατέβασε j / tà xa l 
κα.Ιή , έπί τών νώτων τής χονδρής ξενοδόχου.

—  Οΰφ ! κύριε όχράνη, ουφ ! . . εΓπε βραγχω- 
δ ώ ;, πνιγο,με'νη εν ταΰτώ δι’ έλλειψιν άέρος καί 
ύπο τής όργή;. Οί δέ περιϊστάμενοι έξεκαρδίζοντο 
άπό τόν γέλωτα.

—  Γΐώ ; τό ξέρεις τούτο, κατεργάρη ;

—  Τό ξέρω καλά . . .  ε ξεροί καί άλλα πολλά 
πράγματα . . . Καί όσο γιά τήν αποψινή διασκεδασι 
μή σέ με'λει ! . . όλη ή συντροφιά τρών Χαί πίνουν 
στά καπηλιά τού Βώ-Στρητ καί τού τής Δροόρη 
Λαίνης.

Ô Τουρνοβούλλης μ'.υγγρίζει σά βώδι μέσ’ στό 
ο ίκ οχ η ν ¡ια το χ ύ ΐ.Ιε ΐο  ( Sp iril-sh o p  ), πού είναι 
κοντά στο φρουρό, καί πίνει σά σφογγάρι στήν ύγειά 
τού Σευνη πού σκοτώθηκε- έκάμανε μεγάλο συμβού
λιο, καί βάζω ς-οίχημα τή Μαργαρώ μου γιά τήν 
κυρά Βουρνέττα, ότι Οίχωμε καθ’αύτό χορό .τα.έ- 
.¡ηχαρίστίχο !
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0  Πάδδης καί τό άντικείμενον τών φροντίδων του 
σχεδόν άφίχθησαν έπί τού οϋδοΰ τού θεάτρου.

—  Πάγει καλά, λασποβώλι μου, πάγει καλά 
χρυσό μου καί αγαπημένο μου παιδί, είπεν ¿ κ α 
πετάνιο; διά τών όδόντων του- ’ίοω; έχεις δίκαιο, 
καί νά τυφλαθώ άν ή κυρά Βουρνέττα δέν ήθελε 
κάμει καλλίτερα νά καθεται κοντά στήν κάσσα της, 
παρά νά ρέ σκοτίζει ε’δώ πέρα . . . τέλος πάντων 
είναι αδιάφορο- άν έχη,χορό θά χορέψωρε.
— Καλήν άντάμωσι, καπενάνε, επανέλαβεν ό Σάλι
αγκας· δέν σου κρατώ εχθρα, τούλα'χιατο γιά τό 
μανδήλι πού έχάσετε δέ μέ κόφτει- Κυρ« Βουρνέττα, 
πολλά τά έτη σας !

—  Καί που πηγαίνεις έτζι βιαςικά ; ήρώτησεν 
ό Παδδης.

—  Στήν Π / χ α  χα ί στΐ/Κ Κ ο ν χ α , κοπετάνε· άν 
μέ χρειασθήτε ελάτε έκεϊ· θά βρήτε τήν Μαργαρώ τή 
γυναίκα μ·υ, τήν Λού τήνά δελφ τ,τό  Μιχαλιό) κοί 
άλλους.

—  Πάγει καλά Σάλιαγκα, νά σέ πάρ’ ή όργή 
παιδί μου" έλα φίλη μου Δωροθέα, πάμε μέσα άν 
άγαπδ;.

Αύτό έπεθυμει καί ή Δωροθέα, καί άφίνουσα διά 
μίαν στιγμήν τόν βραχίονα τού καπετάνου ύπερέβη 
τόν οϋδόν ΐνώ δ’ έμελλε νά τήν άκολουθήση ό Πά- 
δης, δόο χεϊρες έπεκάθισαν βαρέως έπί τών όύμων 
του, καί φωνή άγνωστο; εψιθυρισεν εις τό ού; του.

—  Σέ προστάζω νά μή γυρίσης νά μέ δής, Κ ύ ·  
’ρ ιε  τι]ο κνχτο’ς.

0  Ιΐάδδη; ές-αμάτησε καί δέν έκινήθη- άλλ’ ό ό
χλος έξηκολούθησεν εισερχόμενος, καί τόν ϊχώρισεν 
από τήν Κυρά Βουρνέτταν, ή όποία εγένετο άφαντο; 
εν τώ  πλήθει.

—  Γνωρίζεις τήν λαίδην Β. τήν έρωμίνηυ τού 
δουκός τού Τίόρκου ; ήρώτησεν ή φωνή.

—  Ναι μιλόρδε.
—  Εάν έλθη εις τήν προ;την πράξιν εις τό 6εω- 

ρεΐον τής Α. Ϋψηλότητος, θά καταβής εϊ; τήν ¿ς-ιαν, 
εύθός άμα πέση τό καταπέτασμα τού θεάτρου. Πλη
σίον τής έςάας άνθρωπός τις θά σέ πλησιάοη, καί 
θά σοί είπη τό σύνθηρ.α· κάμε λοιπόν 5 ,τ ι σου ’πή.

—  Μαλι^α, μιλόρδε.
—  ϊ'.άν δέν έλθη εις τήν πριύτην πράξιν, περίμε- 

νέ την εις τήν δευτέραν" καί άν δέν ελθη καί εις τήν 
δευτε'ραν, περίμενε άκόμη.

—  Καλά μιλόρδε. . . Καί τί θά ήναι ή δουλειά 
παρακαλώ;

ΛΪ -χεϊρες άπεσύρθησαν άπό τοός υψηλού; ώμους 
τού Γΐάδδη.

—  Δέν μ ’ άπεκρίθη ! ¿μουρμούρισε. Να μέ πάρ’ ό 
δίαυλος, άν δέν έδινα ενα δυό σιλλίνια γιά νά δώ  τό 
πρόοωπον αΰτού τού κρυφού διαβόλου, τόν όποιον 
σέβομαι, γιατί είναι χρέος μου. . . Πάντα μυςτκά! 
Δεν είμαι περίεργος, άλλ’ άν δέν ήξευρα ότι οί /η -  
.ίύρύοι τής κυχτύς  είναι δυνατώτεροι άφ’ ότι χρει
άζεται για νά μέ κρεμάσουν, ήθελα εΰρει μέσον να 
βλέπω καθαρά εις όλα τά τρέχοντα.

—  Πάδδη, Κύριε όχράνη / ¿φώναξε φωνή τις 
γοερά Οπό τό ενδότερον περιστύλιον τού θεάτρου.

—  Καλό, Δωροθέα, χρυσή μου κοπέλλα. χονδρή 
βαρέλλα τής ζινε'βρα; ! άπεκρίθη ό καπετάνιος. —  
Τ ί νά κάμω, νά πάρ’ ό διάολος, έχω καί ταΐς δου- 
λειαϊς μου.

Καί ό καλοκάγαθος Πάδδης είσήλθε, χωρίς νά 
τολμήση νά στραφή δπω; ϊδη τόν ιδιοκτήτην τής 
μυστυοιώδόυς εκείνη; φωνής, ήτις τόν ώμίλησεν εις 
τό ούς.

ΙΕ . ΕΝ ΤΩ  ΘΕΑΤΡΩ.

0  Βρίαν δέ Λανσεστερ ήτο τριάκοντα πέντε ετών 
περίπου· ισχνός ρέν άλλα ρωμαλέος καί αναθήμα
τος ϋπερβαίνοντο; τό μεσαϊον, λιγνό; περί τήν όσ- 
φυν καί πλατυνόμενος προς του; ώμους. 01 κανονι- 
κώτατοι καί θαυμάσιου πΰπου χαρακτήρες του, ών 
τά άκρα έφαίνοντο ώσεί "¡εγλυμμένα διά τ ή ; γλυφί
δες, ειχ ον τήν σιδηράν καί αύςηράν εκείνην εκφρασιν 
τών γνησίων Αγγλων, άλλ’εις τό κυανοπράσινον χρώ
μα τού όμματός του, τού ύπό μελάνων γραμμών 
φλεβογραφουμένου, ενυπήρχε θρασύιης απεριόριστος, 
καταντώσα σχεδόν εις προπέτειαν, καί ψυχρά της 
χλεύη, όλως αντίθετος εις τήν συνήθηεκφρασιν του 
Βρεταννικού βλέμματος. 'Γό υψηλόν, τό ευρύ καί 
άσπιλον καί εύγενώς έσχηματισμένον μέτωπόν του 
ενίσχυε τήν εκφρασιν του προσώπου του, τήν όποιαν 
έμετρίαζεν ή ξανθή καί ώραία κόμη του, απαλή, βοσ
τρυχωτή, καί τής όποιας βέβαια ουδέποτε ήψατο 
ό αγενής σίδηρο; τού κουρέως.

Αλλ’ ό Βρίαν ήτο άνθρωπος χαρακτήρος πρω
τοτύπου- ήτο έ’ζα.Ι.Ιος. (e cce n tr ic  man).

Ο Θεό; γίνώσκει ότι ήθελονμάς χρειασθή σελίδες 
όλόκληροι, ίδιαίτεραι, Ιρβριθεϊ; καί εύγλωττοι, 
ίνα εξηγήσω μεν, έςω  καί ουντόρως, τό πλήθος τών 
ιδεών οϊτινε; κρύπτονται ύπό τήν ούχί λίαν εύφωνον 
λέξιν έξαλλο; (Αγγλ. έξέντρικμαν)· τόν χαρακτήρα 
του εύγενεστάτου Βρίαντο; Λάνσεστερ, εις τού; βου- 
λομένο; τών άναγ\ως·ών ήμών ν’ άκολουθήσωσιν 
αύτόν, θέλει εξηγήσει κάλλιον ή λέξις καί τό πράγ
μα, ή πραγματεία όποιουδήποτε εϊδονς.

‘Ο Λαντούρη; Λούκη; ό Βρίαν καί οί άδώνιδες 
είσήλθον ταύτοχρόνως. Τήν ς-ιγμήν δέ ταύτην ή ά
μαξα τής λαίδη Ωφελείας ες-άθη προτού περις-νλίου. 
0  άνθρωπος ός-1;  είχεν ομιλήσει όπισθεν ειςτονΠ άό- 
δην, καί όστις έφαίνετο παραφυλάττων τήν άφιξιν 
τινός, κεκρυμμένος όπισθεν τή ; προεχούσης γωνίας 
οικίας τινός, έγραψεν μετά σπουδής λέξεις τινά; με 
μολυβδοκόνδυλον, έπί τίνος τών σελίδων τής δελτου 
αϋτού, έδωκε τό γραμμάτιον εις ένα τών τυχοδιω
κτών, οΐτινες περιεφέροντο έπί τής πλατεία; ουνοδεύων 
αύτό μέ εν σελλίνιον, «αί τώ  έδειξε τόν Ρίο-Σάντον 
καταβαίνοντα έκ τού οχήματος.

ft πριγκηπέσσα τής Λογγεβιλλη; καί ή θεία αύτή; 
ή χήρα Λουκέσσα τής Γέβρης ειχ ον φθάσει πρότι- 
νων λεπτών.
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Η πρώτη πράξι; ήτο έγγό; του να τελείω
ση, καί ή αίθουσα r/i; Κοβέν Γάρσήν π»ρίς·χ την 
εσπέραν ÈiceCvvjv λαμπρότατου θέαμα- άπαντα τά 
θειορεια, τά συνήθως έρημα η χθλιω; πληρούμε/α, 
Ιλαμπον ύπό πολυτελών ίνδυμασιον, καί ύπήοχεν 
εκλεκτόν πλήθος κ α ί εις αυτούς τού; διαδρόμου;
( g a le r ie s  )

Ναμίζομεν άπχραιτήτω; άναγκχϊον νά δώσωυ,εν 
ενταύθα λεπτομέρειας τινάς περί τ ή ; θέσεως τ ώ ' 
έν τη αιθούση του θέατρου προσώπων μ α ;. Εις τό 
πρώτον θεωρείον, το επί τής σκηνή- αριστερόθεν, 
ούδείς ύπηρχε- τό θεωρείον τούτο περιέμενε την A .B. 
ίψηλότητα τον μιλόρδον Λουκά τού ίόμκου, ού 
ήτο κτήμα- το προσκείμενον θεωρείον κχτείχετο ύπό 
τής Λαίδης Κχμβέλλης καί τής ανεψιά; της, ή μ ε
τά ταύτην ύπό τής πριγκηπέσας τ ή ; Λογκεβιλλης 
καί τής θείας τη ς- εις τήν απέναντι πλευράντου θέα
τρου έφαίνετο, εις τό πρώτον θεωρείον, ή Λαίδη Û - 
φελεια καί 0‘Ρ.ο-Σάντος- εί; τό δεύτερον ύπερμέγεθες 
παραπε'τασμα εκριπτε του; έν αύτώ καθημένους, 
καί τό τρίτσν κατείχετο ύπό κυριών.

Ε ις τά κατέναντι τής σκηνής θ.ωρε'α ήδυνχμεθσ|ν’ 
άναγνωρίσωμεν όλίγιστα πρόσωπα- δυνάμεθα δμω ; 
νά εϊπωμεν ευθύς εις τόν άναγνώς-ην ότι ό ωχρός,'σκυ
θρωπός καί βεβαρυμμένος κύριος, ός-ις φαίνεται θε
ωρών λίαν προσεκτικώ; τήν οροφήν τού θεωρείου του 
καί μη προσεχών ποσώς είς ούδέν άλλο είναι ό λόρ
δος κόμης Λσπροπυργίτης, πρωτότοκος αδελφός του 
Βρίωντος Λάνσεστεο καί προστάτης τού καλοκάγα
θου Κυρίου Ματερσώνος του επιστάτου, του έχον- 
τβς δυσοληψϊας μετά τού Βωβ-Λαντέρνα.

Επί τής σειράς τού ίσοπέδου, ύπό τό θεωρείον 
τού Λουκός τού Υόρκου υπήρχε μεγάλη τις λάρνβξ 
σχηματιζομένη ύπό δύο θεωρείων των όποιων είχον 
άφαιρε'σει τό διάφραγμα- έν τώ  θεωρείω τούτω πε- 
ριεστρέφετο ό υποκόμης Λαντούρης Λούκης, έν τώ 
μέσω τών άδωνίδων τού Λονδίνου.

Τέλος είς τού; ύψηλοτε'ρου; διαδρόμους ο αγαθός 
τήν ψυχήν καπετσν Πάδδης Οχράνης, όρθ.ος χαί 
δύσκαμπτος, α’ νυψών τήν κεφαλήν τουλάχιστον δύο 
πόδας καί ήμισυν ύπεράνω τής μυροβόλου κόμης 
τ ή ; ερυθρά; Κυ ρά Β.υρνέττας, τής οποίας ή λυθεϊσα 
ίσθής, χάρις ε ί; τόν Σαλιαγκάκην, δστις είχε κλέψει 
τήν πόρπην (a g ra fe  ) της, παρεϊχεν έλευθίραν ά- 
ναπτυςιν είς τήν έκπληκτικήν πολυσαρκίαν της.

0  Πάδδης, εί καί άποκρινόμενος αεί όπως αρμόζει 
είς Ιρλανδόν φιλάρεσκον καί χαρίεντα, είς τας ερω
τήσεις τής κυρα Βουρνέττας, δέν άπεθ^ρεφεν ουδέ ςτγ- 
μήν τό βλε'μμα του άπό τού θεωρείου τού Λουκός 
τού ΥΪόρκου.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν τό καταπέτασμα κατέπι- 
πτεν, ή θύρα τού θεωρείου ή'εώχθη μετά Χρότου, 
καί ή λαίδη Β**- είσήλθεν έν αύτώ, κεκαλυμμένη 
ύπό α’δαμάντων, ύπό τό διασαυρούμενον πυρ εκατόν 
ευγενικών διόπτρων ( biucole ), διευθυνομένιβν κατά 
τής Α. ΰψηλότητος.

Ö Πάδδης έξέπεμψε βαθύτατου Γεναγμόν.
—  Φίλη μου, φιλτάτη μου κυρία Βούονεττ, είπε,

τι διάολο ! δεν έτρωγε; έ 'Χ  πορτογάλι με εύχαρί- 
στησιν;-

—  Μήπως έχει; κανένα, Κύριε όχράνη ;

—  Να μέ χάψη ό Σατανάς, κυρά μου, αν δέν 
πά νά σάς φέρω. Καί ταύτα είπύ·*, 6 Πάδδης άνε- 
χώρησε ταχέως, άφί-ων τήν συ»τροφόν του εκθαμ- 
βον διχ τήν σπχνίχν ταύτην προθυμίαν του.

—  Γί καλή; ψυχής άνθρωπος π  .ύ είναι αύτός ά 
Κύριος Πάδδης Ο χοάνη; ! είπε καθ’ έαυτήν ή κυρά 
Βουνε'ττα- αλλά κάλλια νά μ ’ έφερνε ένα ποτήρι ρό· 
μη. Ó Πάδδης άντί νά ύπάγηνά ζητήση πορτογάλια 
καιέβη είς τήν αίθουσαν τή ; ές-ίας,.καί πριν ή κάμη 
δύο τρία βήματα, χ θρωτός τις, τόν όποιον δίν 
έγνώρι,εν, ές·άθη ενώπιον του· καί τόν κατεμέτρησ» 
Six τού βλέμματος.

—  Ó καπιτάν Π ά δ δ η ς .... έψιθύρισεν ό ξένος 
άφ’ ού τόν έξέτασε· ειτα δέ άπτόαενος ελαφρά διά 
τού δακτύλου του ς-ήθους τού Πάδδη.

—  K ú pioc  r/7c ννκτός  ! είπε·- ό δε Πάδδης 
ύπέκλινεν εύσεβάστως. Τότε άγων αΰιόν κατ’ ιδ ί
αν είς τι φάτνωμα, ώμ λησε μ .τ  αύτού σερίκου· 
δέκα λεππά.

—  Εύρίσκονται ά νθ ρω π ο ι zfjr o /x oy ére iar  
σ’ ολα τά καπηλειά έδώ γύρω, είπεν ό καπετάνιος, 
μετ’ ολίγον σάς βρίσκω ενα.

—  Μά νά ηναι ξυπνητό; ! . .  .

— Σαν τό χέλι, μή σάς μέλει, Μιλόρδε, ό  άγνω
στος έθεσε τόν δάκτυλον επί τού ς-όματός του καί 
άνεχώρησε.

Ó Πάδδης έστέναξε πάλιν βαρέως. N i πάρ’ ό· 
διάολος άν ή κυρά Βουνε'ττα δέν ήθελε νάναι καλ
λίτερα στό καπηλειό της παρά έδώ, ειπε γογγύζυιν, 
μ.ά ποιόν νά προτιμήσω,τόν λχσποβούτιχτο τό Βώβη, 
τόν αγαπητό μου φίλο, ή τόν κανακάρη μου τό· 
Σαλιαγκάκι, τό συχαμερό το σκωλήκι ! . . .  Ποιόν 
άπ’ τούς δυό νά πάοω;

ΙΣΤ'. ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΛΥΟ ΠΡΛΞΕΩΝ.

Καταπεσόντος τού καταπετάσματος, έπήλθε κ ί- 
νησις γενική είς τήν αίθουσαν, καί πχνταχόθεν ή -  
κούετο ψιθυρισμός· οΐ δέ διάδρομοι ήρχισαν ποικίλην 
καί θορυβώδη συνομιλίαν, καί τα θεωρεία συνεπεσκέ- 
πτοντο.

Το θορυβωδέστατον θεωρείον ήτο άσυγκρίτω τώ  
λόγο» ή μεγάλη λάρναξ, ή π ρ έχουσα τόν Λαντούρην 
Λούκην καί τού; άϊώνιδας.

έ κ  τού θεωρείου τούτουέξήρχοντο άνά πάσαν ? ιγ · 
γμήν έπιφωνήματα, επιτηδευόμενα τό πρωτότυπον 
καί τήν αγχίνοιαν, επιγράμματα παχυλά, καί α λ 
λόκοτα στοιχήματα.

Ó ‘Ρίο-Σάντος, δστις είχε μεταβή είς τό θεωρεί
ον τής Λαίδη Καμοελλης, δπου τόν έπερίμενεν ή 
θέσις του επανήλθε κάμνων τάς επισκέψεις του, είς 
το θεωρείον τής κομήσσης έφηρίχθη εί τό έπινυθτιον 
τής έδρας του καί περιέστρεψε τό δίοπτρόν του διά 
τής αιθούσης μετ’ αδιαφορίας.
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—  Νομίζω ότι δέν άπατώμαι ! είπεν αίφνης, με 
ύφος περιχαρούς θαυμασμού" ιδού ή πριγκηπ έσσα 
Λογκεβιλλης.

—  Πού/ πού είναι; ήρώτησεν ή κόμησσα.

—  fex«I πέραν, πλησίον τής Μίςς . .  . πλησίον 
τής Λαίδης Κχμβέλλης . . .

Mol δίδετε τήν άδειαν νά πάγω νά τή  προσφε'ρω τά 
σεβάσμ-ατά μου; Τήν έγνώρισα πολύ καλά είς Πα
ρισιού;.

— Πόσον είναι ώρχίχ ! είπεν άκουσίως ή Ωφέλεια.

—  Εφημ.ίζετο ώς ή ωραιότατη τού προαστείου 
τού Αγιου Γερμανού, τό όποιον είναι το μέρος τού 
κόσμου όπου εύρίσκονται αΐ ώραιόταται γυναίκες.

ή  κόμησσα τον ήκολούθησε μίαν στιγμήν διά του 
βλέμματός της, τό όποιον πάλιν ές-ράφη ίπί τής Σω- 
σάννη; ή τις ήτο όντως εκπληκτικής καλλονής. Τό 
ώρχΐον άγαλμα ήδη εζη καί μάλλον ή οποιοσδήποτε 
άλλος. Επ·. τού βασιλικού μετώπου της έκίθητο ώ- 
σ  ν;ί στέφανος άκτί ων χάρ το ; προερχόμενη έξ εν
δομύχου άγαλλιάσεω,·, καί τό βλέμμα της εσπιν- 
θηροβόλε. ύπό τό ¿Γραμμένο-'  τόξον τών όφρύων της.

Ó Σωσάννα έπερίμενε- δέν είχεν ακόμη ίδεί τόν 
Βρίαντα, όστις ήκροάτο ^εμβός καί ψυχρός ύπεράνω 
αύτής τούς αθλίους αθεϊσμούς τού Λαντούρη Λούκη, 
καί τά παράδοξα στοιχήματα τών συνεταίρων του- 
άλλ’ ήξευρεν δτι έμελλε νά τόν ίδη καί νά τώ  άμι- 
λήσιρ.

Καί πώς ;. Η Σωσάννα δεν ήρνότα ποσώς έχυτήν 
περί τούτου- ήδύνατο κατά καιρού; νά πιστεύη ώς 
νήπιον- τούτο προήρχετο μέρος "μέν εκ φύσεως, 
μέρος δε έκ ττς παραδόξου σχολής, είς ήν ή τύχη 
είχε ριψει αύτήν εί; τήν νήπιότητά της.

Τήν ϊς·ορίαν τής Σωσάννης Οέλομεν μάθει μετά 
ταύτα- ή κόμησσα δεν ήδύνατο ν’ άποσπάσ-ρ α’π αύ
τής τό βλέμμα.

—  Θεέ μου !  τίώραία είναι ! . .  εψιθύρισε πάλιν.
ή  τάλαινα ίϊφέλε'.α τήν ένόμισεν αντίπαλόν της,

ώς πάσαν ώραίαν γυ ναίκα.

—  Τήν έγνώρισε, λοιπόν, είπε κατά νούν.—  Καί 
πρός τ ί τόση βία διά νά τήν ίδη ! . . .

Τό θεωρείον τής πριγκιπέσσης Λογκεβιλλης ήνε- 
ώ χθη, καί ο ‘Ριο-Σάντος είσήλθε.

fl Σωτάννα έρρ.ψεν επ' αύτού βλέμμα »διάφορον 
διότι αυτόν δεν έπερίμενε είς δε το βλέμμα τούτο 
ό ‘Ρίος άπήντησε διά βλέμματος όξέως, ψυχρού καί 
έταστικού.

f t  ώρχία κόρη καίτοι συαιθισμένη ε ί; τό νά μή 
έκπλήττηται διά τίποτε, έμεινεν απαθής πρός 
τό βλέμμα τούτο τό ισχυρόν'καί άλλόκοταν, τό ό- 
χοΐον κατεμέτρει τήν δοιάνοιάν της, καί έκαμνεν, 
ούτως είπεϊν, τήν άνάλυσιν τ ή ; ψυχής της’ ήσθάνθη 
βάρος είς τάς βλεφαρίδας τη ς , καί κατέπεσαν τά 
βλέφαρά της ύπό ταραχής άνικήτου- ήσθάνθη

είδος φόβου καί σεβασμού πρός τον ά νθρωπον τούτον, 
τόν όποιον δεν ειχεν ίδεί ποτέ, καί τού όποιου δέν 
¿γνώριζε τό όνομα.

F.v τοσούτω ή γραία Γαλλίς περιεκινείτο δεξι- 
ουμένη αυτόν διά πολλών εκφράσεων - ό Ριο-Σάντος 
τήν έχαιρέτησεν είς τρόπον άαφίβολον, καί όλω; 
αντίθετον πρός τήν συνήθη άξιοαίμητον έ'κφρασιν 
τού σεβασμού τού τρόπου του- είτα δέ πλησιάζων 
πρός τήν Σωσάνναν, ή τις άνόψωσε μετά δειλίας τό 
βλέμμα της, ¿φίλησε τήν χείρά της.

—  Πριγκηπέσσα, τή είπε, μοί δίδει τήν άδειαν ή 
‘Τμετέρα ‘ Υψηλότης νά τή προσφέρω τά  ταπεινά σε- 
βάσματά μου ;

— Ö Μαρκέσιος Ρίο-Σάντος, φιλτάτη μου, έπρό- 
σθεσεν ή δουκέσσα τής Γέβρης, ώς παρουσιάζουσα 
αΰ τόν.

Η Σωσάννα ύπεκλινε καί ειπε χαμηλή τη φωνή.
—  Μοί είπον πολλά, κύριε. . . ένθυμούμαι τινά, 

θέλω μάθει τά λοιπά.
— Λέν σάς έννοώ Κυρία, ειπεν ό ‘Ρίο-Σάντος μ.ει- 

διών. Ηλθον νά όμιλήσωμεν περί τών Παοισίων. Τ ί 
ειδήσεις μάς φέρετε έκ τής Γαλλίας παρακαλώ ;

—  'θ  μαρκέσιος δεν εΐξεύρει τίπ οτε, άγγελέ μου/ 
έφθη είποΟσ* είς τό ούς τής Σωσάννης ή δουκέσσα.

 -Ενόμιζον δτι είναι ό αύθέντης, ύπό τού οποίου
τάς δ'.αταγάς θέλω διατελεί.

Ö δουκέσσα άπενευσε σφοδρώς, καί ή Σωσάννα 
κατεβίβασε πάλιν τό βλέμμα, άλλ’ όχι τόσον τα χέ
ως ώς-ε νά μή δυνηθή νά ϊδη τις  έκφοασιν αμφιβο
λίας.

—  Ö ‘Ριο-Σάντος τήν ¿θεώρησε πάλιν ς-ιγμάς 
τινάς, καί τέλος λαβών τήν γραίαν κατ’ Ιδίαν τή
είπε Νά ευρητε καμμίαν πρόφασιντοΰ ν’ άναχωρή-
οητε εύθύς- θέλω, οταν έπανελθω, ή κυρία αδεη νά 
ί,ναι μόνη. Καί ταύτα είπών ¿χαιρέτησε τήν Σωσάν
ναν χαί έξήλθε.

Ú χήρα δουκέσσα τής Γεβρης πιθανόν ότι ή 
σθάνθη" έαυτήν προσβεβλημενην διά τήν απότομον 
ταύτην αποπομπήν, άλλά τούλάχιστεν δέν τό έδειξε.

  Φιλτατον τέκνον, είπεν, έπεθύμουν νά μένω
πλησίον σου, διά νά σέ όδηγώ καί νά σέ ενθαρρύνω, 
άλλ’ αισθάνομαι σφοδράν αδιαθεσίαν, καί είς τήν 
παρούσαν ηλικίαν μου χρειάζεται ποοφύλαξις- θά σ» 
άφη'σω μόνην, Σωσάννα, άλλ' ένθυμού τ ά ; συμβου- 
λά ; μου . .  . ύπάκουε τυφλώς είς πάντα άνθρωπον, 
£ν ω καί τόν έσχατον άνθρωπον τού όχλου, άρκεί 
μόνον νά σοί εϊπη τάς λέξεις τά ; όποίς σοί είπον|.. .  
Μή λησμονη'σης ό·ι έρχεσαι »πο την Γαλλίαν, καί 
ότι είσαι ή χήρα του ΓΙρίγκηπος Φιλίππου τής Λογ- 
γεβίλλης, τού δυ^υχου; άνεψ.ού μου . . .

 Κυρία, είπεν Σωσάννα, δεν θά ’¿δω τόν Βρίαντα
Λάνσεστεο ;

VI γραία έμειδίασε.
—  X-πομονή, ώραιοτάτη μου, ύπομονή ! άπεκρι- 

θη, θά τόν ϊδης μετ’ όλίγον, καί θά τόν βλέπης πα -
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λύν χρόνον . . . .  ύγίαινε κόρη μου . . έχε θάρέος , . .  
σοί'εύχομαι ευδαιμονίαν μετα του Βρίαντος Λάνσετερ/ 

ή  κυρία Δουκέσσα χήρα περετυλίχθη εις τον απα
λόν μανδύαντης, και άφηκε τήν Σωσανναν μόνην.

ί)  ‘Ριο Σάντος ¿πιστέψας έκάθισε πλησίον τής 
Λαίδη ώφελείβς· ήνέωξε τα στόμα διά νά όμιλήση, 
άλλα πράγμα λίαν παράδοξον, διότι ό ‘Ρίο-Σάντος 
δεν ¿δειλία τόσον είκόλως, ¿δίστασε, καί ¿φαίνετο 
ζτιτών νά εϋοη λόγους" έμελλε νά πράξη τόλμημα, 
ίσως άνευ προηγουμένου παραδείγματος μεταξύ τής 
αριστοκρατίας, ήτις είναι δούλη της συνήθειας, και 
άεί δεσμευμένη ύπό τής έθνιχ,ής έθιμοταξίας· όσον 
δη'ποτε σφοδρός καί άν ήτο ό Ιρως τής κομη'σσης 
πρός τόν ‘Ρίο-Σάντων, οί πρώτοι λόγοι του έμελλαν 
νάδιεγείρωσιν έν αύτή άπασαν την υπερηφάνειαν τής 
λγγλίδος καί τής Λαίδης.

Καί τούτο ήθελεν είναι κινδυνωδές-ατον, διότι πολ- 
λάκις είς τάς κυρίας μας τά αισθήματα ταυτα είναι 
σφοδρότερα καί του έρωτος.

Οΰτω λοιπόν ό Μαρκέσιος βλέπων τό έδαφος τρέ- 
μον υπό τους πόδας του, ¿δίσταζε καί έσιώπα.

Λί κυρίαι όμως, όταν ¿ρώσι μαντεύουσιν ή κόμη- 
σ *  εδραμεν είς βοήθειαν του.

Μήπως έχετε νά μου ζητήσητε καμίαν χάριν 
μιλόρδε; ήρώτησεν αυτή.

—  Ναι, μιλαίδη, άπεκρίθη ό ‘Ρίο-Σάντος, του 
όποιου ή συστολή ήλαττώθη ολίγον διά τής έρωτή- 
σεως ταύτης, — έχω νά σάς ζητήσω μίαν χ_άριν . . .  
μιαν ευεργεσίαν, άσήμαντον μεν καθ’ ¿αυτήν Οεω- 
ρουμε'νην, άλλ’ ϊνεκα των Αγγλικών ¿θίμων σας . . .

—  Δεν ήξεύρετε, μιλόρδε, ότι δεν ηθελον σάς τό 
άρνηθή ;

—  Ο ‘Ρίο-Σάντος ήλπιζε νάλάβη τοιαύτην άπάν- 
τηοιν, καί ομως τώ  έκαμε λυπηράν έντύπωσιν.

— · Βέβαια κυρία, είπε, πιστεύω είς τήν απεριό
ριστον καλοσύνην σας, καί ήθελα σάς ζητήσει οίφό- 
βως ουσιώδη τινά χάριν, άλλ’ ουτιδανά τινα πράγ
ματα τα όποια . . .  βλέπετε νομίζω, ότι ήργησα ήδη 
παρά το πρε'πον,ν* οάς εί’πω τό περί τίνος πρόκειται. 
Η κυρία πριγκηπεσσα Λογγεβίλλης, τ ι ς  θελκτικής 
φιλοξενίας τής οποίας πολλάκις άπήλαυσα ευρισκό
μενος εν Παρισίοις, εϋρίσκεται ενταύθα μόνη μετά 
τής θείας της, τής δουκέσσης τής Γέβρης, τής οποί
ας ή πάσχουσα υγεία, μηδενίζει τήν αγαθήν προαί- 
ρεσίν της . . .  ιδού ! τήν βλέπετε ήδη μόνην είς τό 
θεωρείον της, καί ήδυνάμην νά στοιχηματίσω ότι ή 
δουκε'σσα άνεχώρησεν ήδη . . .  θά ήμην λοιπόν ευ
τυχής κυρία μου, έάν κατεδε'χεσθε νά μέ βοηθήοητε 
είς τό νά εκπληρώσω τό προς αυτήν χρέος τής εύ- 
γινείας . . . .  ήθελα νά λάβω τήν τιμήν τού νά σάς 
παρουσιάσω αυτήν.

—  έ δ ώ  ;  μιλόρδε, διέκοψεν ή Ωφέλεια.

—  ϊ,άν μοί δώοητε τήν άδειαν, μιλαίδη.

—~ ύ χ ι ,  μιλόρδε . . . τούτο δεν γίνεται κατ 
αυτόν τόν τρόπον.

—  Λοιπόν μοί τό άρνεισθε ! εϊπεν ό ‘Ριο Σάντος, 
μετά μομφής.

Ù κόμησσα ήγέρθη.

—  Μιλόρδε, είπεν, ιύαρεστήθητε νά μέ συνοδεύ- 
σητε" ίνα εκπληρώσητε δεόντως τό χρέος σας πρός 
τήν ξένην, πρέπει αί πρώται παραχωρήσεις νά γεί- 
νωσιν έκ μέρους ήμ ώ ν  μέ παρουσιάζετε λοιπόν είς 
τήν πριγκηπέσσαν Λογγεβίλλης, καί έγώ λαμβάνω 
τήν τιμήν τοΰ νά τή προσφέρω τό θεωρείον μου.

Ô ‘Ριο-Σαντος ¿φίλησε τήν χείρα τής κομήσσης 
μετ’ ειλικρινούς ευγνωμοσύνης, καί ή κόμησσα εύρεν 
ικανήν ανταμοιβήν είς τό ερωτικόν καί θωπευτικόν 
βλέμα του.

Μετά τινας στιγμάς ή κόμησσα καί ό ‘Ριο Σάντο? 
ήσαν είς τό θεωρεύον τής Σωσάννη;· αϋτη Sè ήγέρθη, 
καί πρός μεγάλην έκπληξιν του μαρκεσίου, οστις 
άρτι ευρέν αύτήν δειλήν καί άμηχανούσαν, ¿ξεπλή
ρωσε τά τής τιμής ( e lle  fit  les honneurs ) μετά 
χάριτος απλοϊκής μεν άλλ’ εντελούς· άπεκρίθη είς 
τάς φιλοφρονήσεις τής κομήσσης όπως δει, καί είς 
τρόπον δυνάμενον νά υποστήριξή τήν άρχαίαν φήμην 
τής Γαλλικής άριστακρατίας, ήτις, δικαίως ή αδί
κως, νομίζεται ή εύγενεστάτη τού κόσμου.

Εάν ό ‘Ρίο-Σάντος ειχεν ίδιον συμφέρον του ν 
άνοιξή τάς κλειστάς θύρας τ ή ; «ψηλής Βρετανικής, 
κοινωνίας είς τήν Σωσάνναν, πρέπει νά ίπεκρότησεν 
είς τό εαυτού κατόρθωμα· διότι επέτυχε παρά προσ
δοκίαν . . .  Δύο κυρίαι κόμησσσα καί πρηγκηπέσσα, 
νά παρουσίασθώσιν ή μία είς τήν άλλην υπό ενός 
»νθρώποι, έν Λονδίνου! τό έργον τούτο ήτο Ηρά
κλειον άθλον, ήτο θαύμα ! τοΰ λοιπού ή Σωσάννα, 
ή θυγάτερ τοΰ άπαγχονισθέντος Ιουδαίου, συνοδευο- 
μένη ύπό τής Λαίδης Πφελείας, ήδυνατο νά είσε'ρ- 
χηται είς τά μέγαρα τής υψηλότατης αριστοκρατί
ας, όθεν έκοτομμυριοΰχοι ίδιώται άποδιώκονται e¿c 
το  π ϋ ρ  το  ΐξώ τ ιρογ .

όδηγήσας αύτάς είς τό θεωρείον τής κομήσ- 
οης ό ‘ Ριο-Σάντος ιξήλθε.

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια.)

Τ ό  ~ρός τούς γο)~ι Τς χ ρ έο ς .

ΐ ό  εξής ανέκδοτον εϋρέθη μεταξό των εγγράφουν 
τοΰ προπάππου ενός των φίλων μας, καί καταχω- 
ροΰμεν αύτό άνευ ούδεμιάς άλλοιώσεως.
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ό σαμουήλ δ πατριάρχης τότε εγεύετο είς τήν τρά
πεζαν όμού μέ τόν άγιον δε’ρκων καί μέ τήν αύτα- 
δέλφην του. καί επάνω είς τήν τράπεζαν ήλθεν ομι
λία, ώς τ ί χρέος έχουν τά τέκνα πρός τούς γονείς, 
καί ήρώτησεν ό δερκων τήν αύταδέλφην τού σαμου· 
ήλ , έπειδή ήτον σπουδ> ία, πότε άρά γε ήμποροΰν τά 
τέκνα νά πληρώσουν τό χρέος των είς τούς γονείς 
τω ν ; καί αύτή αφού εσυλλογίσθη ολίγον, τον άπε
κρίθη· τότε πληρόνουν τό χρέος των τά  τέκνα είς 

| τούς γονείς των, όταν ή μπορέσουν νά γεννήσουν τά 
τέκνα τούς γονείς.


