
« Ο ίχ  «'.τ’ δ ρτφ  ji¿í(í> ζ ή α τ α ι  Úrfifb!ice ».

ΕΤΟΣ A.' ΣΜΤΓΝΠ, τ ή  2G ’Ιουλίου 1 8 5 8 . ’Λριθ. 14

Ο Ι Κ Ο Ρ Σ ΙΚ Α Ν Ο Ι Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι .
ΤΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΤΜΑ.

(Συνέχεια.)
—  Φρονείτε οΰτω ;  ρ.οί είπε μειδιών 6 νεανίας.
—  Mot φαίνεται, ότι όσα βλέπω πέριξ έμου είναι 

ύραίον καί εύγενές δείγμα τών αρχαίων Κορσι
κανών έθίμων.

—  Ναι, καί όμως μεταξύ έμ.υΟ καί τής μητρός 
μου, έναντίων αναμνήσεων τετρακοβίων έτών έν 
ττι οίκοία ταύτή τη  έχούσγ έπαλξης καί πολεμί- 
ς-ρας, τό Γαλλικόν πνεύμα ήλθε καί έκυρίευσε τόν 
αδελφόν μου,μάς τόν άφή,ρεσε,καί τόν μετεφερεν εις 
Παρισιού; δθεν θέλει έπιστρέψει δικηγόρος- θέλει 
δε κατοικίσει εις το Αίάκειον, άφίνων τήν οίκίαν 
τών προγόνων του- θέλει αγορεύει, καί εάν εχη 
καί πνεύμα ϊσως διορισθή είσαγγελεός, καί τότε 
θέλει καταδιώκει τούς δυστυχείς εκείνους, οΐτινες 
έξείικήθησαν διά φόνον- θέλει συγχέει τόν δολο
φόνον με τόν φονέα, ώς έκαμετε πρό όλίγου καί 
βμεΤς, καί θέλει ζητήσει, έν όνόματι τού νόμου τήν 
κεφαλήν ανθρώπων, οίτινες έπραξαν εκείνο όπερ οϊ 
πρόγονοι αυτών ήθελαν νομίσει ώς ατιμίαν νά μ.ή 
πραξωβι" θέλει δε αντικαταστήσει τήν κρίσιν τών 
Ανθρώπων είς τήν τού Θεοΰ, καί τό έσπέρας άφ’ ού 
πραρ.ηθεύοτι κεφαλήν τινα είς τόν δήμιον, θέλει 
νομ,ίσει δτι ΰπηρέτησε τήν πατρίδα, καί δτι κα- 
τώρθωσέ τ ι Οπέρ τής πρεόδου του πολιτισμού. . . 
ώ ; λέγει ό νομάρχης μας. . . Θεέ μου ! Θεέ μου ! .. 
Καί ό νεανίας μας άνεβλεψεν είς τόν ουρανόν, ώς 
πρέπει νά ίκαμεν δ ’Αννίβας μετά τήν μάχην τής 
Ζάμ,ας.

’Αλλα. τώ  είπον, βλέπετε δτι ό θεός ήθέλησε νά 
ισοστάθμιση τά  πράγματα, τόν μ.εν αδελφόν σας 
κα'μνων θιασώτην τών νέων άρχών, υμάς δέ τών 
αρχαίων.

—  Ναι, αλλά τίς θέλει μ.ε βεβαιώσει δτι λ 
αδελφός μου, δεν θέλει ακολουθήσει τό παράδειγ
μα τού θείου του, αντί νό  ̂ακολουθήσει τό  ϊδικόν 
μου, καί έγώ ό ίδιος, δεν επιτρέπω είς έμαυτόν 
πράγματα ανάξια ένός δέ Φράγκη ;

—  'Τμεϊς ; έκραξα μ ετ’ έκπλήξεως.
—  ’ £  I θεέ μου ! έγώ  ό ίδιος- θέλετε νά σ ίς  

ε'ιπώ τ ί ήλθετε νά ζητήσητε είς τήν επαρχίαν τής 
Σαρτήνης ;

—  Λ έγετε.
—  'Η λ θετε με τήν περιέργειαν ανθρώπου τοδ 

κόσμου, καλλιτέχνου, >/ ποιητου- δέν γνωρίζω τ ί  
είσθε, καί δέν σας έρωτώ - θέλετε δέ μάς τό είπιι 
είς τήν άναχιόρησίν σας έάν προαιρήσθε, εί δέ ρ.ή 
δύνασθε νά σιω πάτε- είσθε πάντη ελεύθερος . . . .  
Καλά λοιπόν, ήλθετε λέγω  έπί τή έλπίδει τού να 
ϊδητε χωρίοντι τής β ο ' ί ί τ τ α ς ,  καί να λάβετε σ χ ι-  
σιν μετά τίνος άλ.λοκότου λη,στου, όμοιου εκείνοι; 
τούς όποιους περιγράφει 6 Κ . Μεριμαίος είς την 
K o Jo p C a r  τον.

—  Λοιπόν / νομίζω ότι έπέτυχον του σκοποΌ 
μου ; τώ  άπεκρίθην, είδε μή ή κακώς παρετήρη- 
σα, ή ή οίκοία σας είναι ή μόνη τοΰ χωρίου ήτις 
δέν είναι ώχυρωμέ>η.

—  Τούτο δεικνύει δτι καί ίγώ  ήρχισα νά νο- 
θεύωμαι,ό πατήρ μου, ό πάππος μου ή εκ τών ποο
γόνων μου τις ήθελε λάβει μέρος είς έν εκ τών δύο
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κομμάτων, «σινα το')ρχ έπί δέκα ετη  διαίίοϋσι τό 
χωρίον. Λοιπόν γνωρίζετε τ ί  κάμνω έγώ μ.εταξύ 
τών πυροβολισμών τούτο»*, καί των μαχαιριών ,· 
Κ ατέστην δικαστή;· ήλθετε είς τήν επαρχίαν τνίς 
Σαρτήνη; ίνα ίδητε ληστάς, δέν ει/χι ο ύ τω ς; έλ 
θετε λοιπό* μ ε τ ’ έμού το έσπέσχς καί θέλω  σάς 
ν >» « 1οιιςβι (« ι .

—  Πώς / μοί έπιτρε'πεσε να σας ακολουθήσω ;
—- Καλέ τ ί  θ χ π ή ! βέβχιχ I εάν τούτο δύναται

να σχς ευχαριστήσ?, εις τήν προαίρεσίν σας κείτχι.
—  Τ ότε ευχαρίστως, τό δέχομαι.

—  '0  Κύριος είναι πολύ κεκμ.ηκώς, είπε·/ ή Κ· 
δέ Φράγκη, ¿ίπτουσα βλέμυ.α προ ;  τον υίύν της, 
ώ ; νά ήσχύνετο καί αύτή διότι έβλεπεν ούτω τήν 
Κορσικήν έξευτελιζομένην.

—  " ° λ Ι> Ρ>τε?. ®Χι «ρέπει έξ εναντίας νά Ιλθη 
κ ιίό τ α ν έν  τινι (Ικρισιανή αιθούση ελθη λόγο; έπ'ί 
παρουσία τού Κυρίου τούτου περί τω ν τρομερών 
έκείνων έκδικη'σεω/, καί ακχταδχμάστων ληστών, 
οίτινες άκόμη έμπκούσι φόβον εις τά μικρά παι
δί« του Αίακειου καί τής Β ισ τ ία ς ,  τότε δύναται 
νά ύψωση τού; ώ μου; του, καί νά τ ο ί ;  είπη πώς 
•χει το πράγμα.

—  Αλλά ποιον το αίτιον τής μεγάλη; ταύτη? 
έριδος ήτις καθ' όσον δύναμαι νά κρίνω εκ τών λε
γομένων σας, έγγίζει προς το  τέλος τ η ; ;

—  *Ω είπεν 6 Λουκιανός, εις μίαν έριδα δεν 
πρέπει τις  νά θεωρή τό αίτιον, αλλά τύ αποτέλεσ
μα. ’Εάν μυίά τ ις , ϊπταμένη πλαγίως έπήνεγκε 
τον θάνατον ανθρώπου τινύς, μήπ ω ; ώς εκ τής 
άσημάντου Ταύτης αιτίας ό άνθρωπος έκείνος δέν 
άπέθχνεν ;

Είδον ότι έδίστχζε νά μοί είπη τήν αιτίαν του 
τρομερού τούτου πολέμου, δστις άπο δέκα ετών 
ήδη έμ-άς-ιζε το Ζουλλακάρον. ’Αλλ’ ώς δυναταί τις 
νά έννοήση, όσον εκείνος καθίστατο μυστικώτερος, 
τόσον έγώ έγινόμην περιεργώτερος.

—  ‘ Εν τούτοις, το» είπον, ή έρις αΰτη πρέπει 
νά εχη τήν αιτίαν της' μ ή π ω ; ή αιτία αΰτη είναι 
μυστική;

—  "Ο χι. Η έρις αΰτη δπήρξ» μεταξύ τών 
‘Ορλάνδων καί τών Κολο-'ών.

—— Είς ποιαν περίστασιν.
—  "Οονις τις έφυγεν εκ τού ορνιθώνας τώ ν ’θ ρ - 

λάνδων καί ύπήγεν εις τήν τώνΚολονών ο ί ’Ορλάν- 
δοι λοιπόν έζήτησαν τήν όρνιθάτων, οι δέ Κολόναι 
ίσχυρίζοντο ότι ή το ίδική τω ν  οΐ πρώτοι λοιπόν 
ήπείλησαν ότι θέλουν τούς ένάξει είς τό δικαστή- 
ριον, ν* τού; άναγκάσωσι νά όρκισθώσι· τό τε  ή 
γραία ήτις έκράτει τήν όρνιθα τήν έπνιξε, καί τήν 
έρριψεν ε ί; τοπρόσωτον τής γείτονό; της,λέγουσα 
« Κ«λά λοιπόν.' έπειδή είναι ίδική σου, φάγε την.» 
Τ ότε είς τών ’Ορλάνδων έλαβε τήν όρνιθα, καί 
ήθέλησε νά κτυπήση εκείνην ήτις τήν έρριψεν είς το 
πρόσωπο ν τής αδελφής του, αλλά καθ’ ήν στιγμήν 
έσήκονε τήν χείρά του, ε ί ;  έκ τώ * Κολονών ό σ η ς 
κατά δυστυχίαν είχε τό πυρόβολόν του πλήρες,

έπυροβόλησί κατ αύ τού εκ τού σύ-εγγύς, καί τόν 
έφόνευσε.

—  Καί πόσοι έφονεόθησαν * ΐ ;  τήν έριδα ταύιήν.
—  Εφονεύθησαν έν.έα.
—  Κχί τούτο διά μίαν παλαΐόονιθ», ή π ς δέν ή - 

ξιζε δώδεκα σολδιά!

—  Βέναια" άλλα σας ελεγον πρό ολίγου, ότι δεν 
πρέπει τιςνά θεωρη τή< αιτίαν άλλά τό αποτέλεσμα.

—  Καί επιιδη έφονεύθησαν ίννία πρέπει νά φονευθή 
καί άλλος διά να γείνωσι δέκχ ;

— Βλεπετε ότι όχι,ετ.αν'λαβε. ό Λουκιανός διότι 
μέ ίξελέξαντο δικαστήν.

—  Τη παρακλήσει βέβαια μ ια ; τών δύο οικο
γενειών ;

—  Καλέ όχι, αλλά κατά παράκλησιν του α δελ
φού μου, πρός 8* ώμίλησαν ι·ς τήν οικίαν του σφρα- 
γιδοφύλακος.

Ηϊελον νά ήξεύρω τί τού; μέλει τού; Π»ρισιανου; 
διά τά συμβχινοντα είς έ/ άθλιον χωρίον τής Κορ
σικής- πρέπει όμως ό νομάρχης να μάς κχτέφερι 
τούτο λεγων ,  ότι δι’ ένό; μόνου λόγου μου 
τά πάντα ήθΑον τϊλε.ώτειν ώς έν κω χωδ.α , δ .' έ*ός 
γάμου, καί έ-ό ; τραγωδίου πρό; τό δημόσιον- ώστε 
προσέδραμεν είς τόν αδελφόν μ  υ, καί ούτος άνεδέχ- 
θη με τά σωστά τήν ύπόθεσιν- μα- έγραψε λέγων ότι 
εδωκε τόν λόγον του δι’ εμέ- τί θέλετε νά κάμω ; 
έπρόσθεσεν ό νεανίας ϋψώ-ων τήν κεφαλήν του, δέν 
ήθέλησ* νά εΐπη τις εκεί, ότι είς δέ Φράγκης εδωκ» 
τήν ύπόσχεσιν τού άϊιλφού του, καί ό αδελφό; του 
δέν τήν ίξετέλεσε.

—  Λοιπόν τά  πάντα δ.ωρθώθησαν.
—  Φοβούμαι.
—  Καί θέλομεν, βέβαια, ίδεϊ άπόψε τόν αρχη

γόν ένός τών κομμάτων ;
— Ναί,τήνπχρελθούσαν νύκτα έπεσκέφθην τόν έτερον.

—  Εκείνος δε τόν όπ,ΐον θέλομεν έπισκεφθή ιι-  
ναι εκ τών όρλάνδων ή έκ τών Κολονών;

—  Είναι όρλάνδης.
—  0  τόπο; τής συνεντεύξεως είναι μακρυνο'ς;
—  Είναι είς τά έρείπια τού φρουρείου τού Β ;γ - 

χεντέλλου τής ίστρίας.

—  νΛ! ναι, μοί ειπον ότι τά έρείπια τχύΓ* ήσα 
είς τά περιξ.

—  Μίαν λεόγαν περίπου μακράν.
—  Λοιπόν, είςτρία τέταρτα θέλομεν εισθχιέκεΐ ;
—  Τό πολύ.
—  Λουκιανέ, ειπεν ή Κ . δέ Φράγκη σημείωσαι 

ότι όμιλεϊς περί σεαυτού- διά σε τόν ορεινόν δεν 
χρειάζονταιειμή τρία τέταρτα, άλλ’ ό κύριος διν δύ· 
ναται νά διέλθη τά ; οδού; ά ; διέρχεσαι σύ.

—  Τούτο είναι αληθές· θά χρειασθώμεν, τ»ϋλά- 
χιστον μίαν ώραν καί ήμίσειαν.

—  Τότε δέν έχεται καιρό/ νά χά σητε, ειπεν ή 
Κ . δέ Φράγκη, ρίπτουσα τά βλέμματά τ η ; «πί του 
ωρολογίου.

—  Μήτερ, ειπεν ό Λουκιανός, μάς συγχμυρεΐτι 
νά σάς άφήσωμεν ;
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Λυτή δέ έτεινε πήν χείρά τη ; είς αυτόν, όστις τήν 
έφ.λησε μ.έ τό αύτό σέβας ώ ; οτε είσ/)λθθμεν.

—  £αν όμως, έπϊνέλαβεν ό Λουχίανός, προτι
μάτε νά τελειώτητε τόν δείπνόν σας ήσόχως, καί 
έπειτα ν’ άναβήτε είς τόν θάλαμον καί νά θερμάνητε 
τού; πόδας σας καπνίζοντες . . . .

—  Ο/ι ! όχι! ά/έκριξ», μ.οί ύπεσχέθητε ένα λη 
Γη», καί τόν ληστήν μου θέλο».

—  Καλά λοιπόν ! ά ; ύπάγωμεν νά λάβωμεν 
τα όπλα μας, καί ας όδεόσωμεν.

Εχαιρέτησα ταπεινότατα τήν Κ . δέ Φράγκην, 
καί εξήλθομεν προηγουμέ-ου τού Γοίφφου, όστις 
μάς έφωταγώγει.

Αί προπαρσσκευσί μας δέ/ έβράδυναν πολύ.
Εζώσθην μ,ίαν ζώνην οδοιπορικήν,ή / είχον κάμει 

εν ΓΙαρισίοις πρό τής άναχωρ/ίσεώς μου, καί επί 
τής οποίας έκρέματο μάχαιρα τού κυνηγίου, καί εξ 
ίνός μέν μέρους περιείχε τήν πυρίτιδά μου, εξ άλλου 
δέ τά σφαιρίδια.

Ο δέ Λουκιανός ένεφανίσθη μετά τού γωρυτοΰ 
τών φυσεγγύων, έ-ός διπλού πυροβόλου τού 
Μ ητόν, καί ενός κωνοειδούς καλύμματος, τό όποιον 
τ,το αριστούργημα κεντήματος, εξελθόν άπό τάς 
χείρας καμμιάς Πηνελόπης τού Σουλλακάρου.

—  Νά συνοδεύσω τήν έξοχότητάσα;· ήρώτησεν 
ύ Γρίφφος.

—  Οχι, δέν εϊναι άνάγκη, επανέλαβεν ό Λου
κιανός, μόνον άφησε τόν λδάμαντα· έσ ω ; μάς ξ ε -  
τευπώση κανένα φασιανόν, καί διά τής σελήνης 
ταύτη; δύναταί τις νά τραβήξη ώ ; ίν πλη'ρει μ ε 
σημβρία.

Μίαν στιγμήν μετά ταύτα, μέγας κύων Ισπανός 
«πήδα περιξ ήμών όλολύζων ϋπό χαράς- ότε, 
δέ προύχωρήσαμεν δέκα βήματα εξω τής οίκοίας.

—  Α / καλά πού μού ήλθε στον νούν ; ειπεν ό 
Λουκιανός στρεφόμενος, ειδοποίησε τό χωρίον ότι 
εάν άκούσωσι πυροβολισμόν τινα εί; τό όρος, θά 
ήμεθχ ημείς.

—  Μείνατε ήσυχος, έξοχώτατε.
—  λνευ ταύτη; τής προφυλάξεως, ειπεν ό Λου

κιανός, ίσως ήθελον νομίσει ότι αί έχθροπραξίαι 
έπανελήφθησαν καί τότε ήθίλαμεν ακούσει τήν ηχώ 
τών πυροβόλων μας αντηχούσαν είς τάς όδαύ; τού 
Σουλλακάρου- ίκάμαμεν δε ακόμη βήματά τινα, 
χαί έπειτα είσήλθομεν είς μιχράν τινα όδόν ήτις 
ήγε κατ’ ευθείαν ε ϊ; τό όρος.

ΣΤ.
Καίτοι ημεθα περί τάς άρχά; τούΜαρτίου,ό καιρός ήτο 
λαμπρός, καί ήθελεν υπάρχει καύσων άν δέν επνεεν 
ηδονική τις αύρα, ήτις δροσίζουσα, μάς έφερεν ένταυ- 
τώ  τή/ δριμεΐαν καί ζωογόνον οσμήν τής θαλάσσης.

11 σελήνη άνέτελλεν ώραία καί λαμπρά όπισθεν 
τού όρου; τής Κυνό; ( 0α2ηα ) καί ήθελέ τις είπείν 
ότι έρόιπτε καταρράκτας λάμψιω; έπί τής δυτική; 
πλευράς, ήτις διαιρεί τήν Κορσικήν είς δύο μέρη, ή 
κάλλιον είπείν, είς δύο διαφόρους χώρας άεί πολέ
μιας πρό; άλλήλας.

Καθ’οσον δέ ανεβαίνομε-/, αί κοίται είς τάς όποι
ας ρέει ό Τα'βαρο έκαλύπτοντο ύπό τοιούτου, σκότους, 
ι'όστε ματαίως ή'θελε ζητήσει ό οφθαλμός νά δια- 
περάση αύτό- έβλέπομεν δέ τήν Μεσόγειον γα - 
ληνιαίαν καί όμοίαν »ατόπτρω έκ μέλχνος χάλυδος 
άναπτυσσομένην- θόρυβοι τινές ίδιάζοντες είς τήν 
νύκτα, είτε διότι μηδενίζονται τήν ημέραν θπο 
άλλων θορύβων,είτε διότι πραγματικώς οΐνήκουσιν είς 
μόνην τήν νύκτα, ήκούο/το καί έπροξένουν έκπλη- 
ξ-.ν,όχιείς τόν Λουκιανόν ό ο ς  συ-ειθισμένοςείς αυτούς 
ήδύνατο νά τού; γνωρίση, οίλλ’ είς εμέ διότι μοί 
ήσαν ξένοι, καί διετήρουν τό π.εύμά μου εις τήν 
δ.η /εκή α’νησυχ ίαν, ή τις εμποιεί ενδιαφέρον είς 
πάν ότι βλέπει τις.

Ο τε έφθάσαμεν ε ί ;  μικράν τινα συμβολήν, όπου 
ή όδός δεηροΐτο είς δύο- δηλαδή ή μία ητο όδός, 
καί έφαίνετο περιζώννουσα τό όρος,ή δέ άλλη ατρα
πός μόλις ορατή, καί ήγε κατ' ευθείαν είς αυτο'. 
Ô Λουκιανό; έστάθη.

—  Λς ίδωμεν,μοί ειπεν, εχεις τόν πόδα ορεινόν ;
—  Τόν πόδα ναι, άλλ’ όχι καί τον οφθαλμόν.
—  Αηλαδή αισθάνεσαι ζάλην ;
Ναι, τό κενόν μέ προσέλκει είς τρόπον «ναπο- 

δρ αστόν.

—  Λοιπόν τό τε  δυνάμεθα νά πάρωμεν τό μο- 
νοπάτιον τούτο, είς τό όποιον δέν θέλομεν άπαν- 
τήσει κρημνούς αλλά μόνον δυσκολίας τού έδάφους.

— ■ ΤΩ ! όσον διά δυσκολίας τού έδάφους μοί 
είναι «διάφορον.

—  ’ Ας ακολουθήσω μ. εν λοιπόν τό μονοπάτιον 
τούτο, διότι κερδίζομεν τρία τέταρτα  τη ς ώρας.

—  *Ας τό άκολουθήσωμεν.
*0  Λουκιανός είσήλθε πρώτος, είς μικρόν τ ι 

δάσος δρυών, καί έγώ τον ή/.ολούθησα" ό ’λδάμας 
προύχώρει πεντήκοντα ήέξήκοντα βήματα έμπροσ
θεν ήμώ ν, διαθέων δεξιά καί αριστερά, καί άπό 
καιρού είς καιρόν έπιστρέφων διά τής ατραπού, 
σείων περιχαρής τήν ούράντου διά νά μάς άναγγεί- 
λ-/ι ότι ήδυνάμεθα νά προχωρήσωμ.εν άκινδύνως, 
πεποιθότες είς τήν εμ.φυταν νοημοσύνην του- οΰτω 
λοιπόν ό’Αδάμας ήτο γεγυμνασμένος νά θηρεύη τό 
τετράπουν καί τό  δίπουν τόν αγριόχοιρον καί τόν 
ληστήν.

Λιά νά μή φανώ πάντη ξένος είς τά  Κορσικανά 
ήθη, διεκοίνωσα τήν παρατήρησίν μου ε ί ;  τόν 
Λουκιανόν.

’Λπατασθε, μοί είπεν ούτος, διότι 6 ’Λδάμας 
θηρεύει έν ταυτώ  καί τόν άνθρωποι καί τό θηρίον, 
άλλ’ 6 άνθρωπος 8/ θηρεύει δεν είναι λης-ή;> άλλα 
τό τριπλούν γένος τού χωροφύλακος, τού περιπό
λου, καί τού έθελοντού.

—  Λοιπόν, τώ  λ έγ ω , ό ’Αδάμα; είναι ό σκύλος 
ένός λης-οό ;

—  ’Ορθώ; συμ.περχίνετε- ό ’Αδάμ.ας άνήκεν είς 
ένα ’Ορλάνδην, είς τόν όποιον ές-ελλον ένίοτε είς 
τήν εξοχήν, άρτον, πυρίτιδα, σφαίρας, καί έν ίνί 
λόγιο τά  χρειώδη ένός λοστού.
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—  ’Αλλά νομίζω, είπον, οτι έκ τοΰ δωματίου 
μου, ή κάλλιον είπεΧν, έκ τοΰ δωματίου του α δ ελ
φού σας, ειδον άλλον σκύλον παρά τόν ’λδαμαντα ;

—  Ναι, άπεκρίθη, τόν Βρούσκον και ουτος eyει 
τάς αϋτάς ιδιότητας μ ε τόν ’Αδάμαντα, αλλά 
τόν έχληρονόμησα παρά τίνος των Κολονών, φονευ- 
θέντος υπό τίνος εκ τών ’Ορλάνδων· διά τούτο δέ 
δταν μ.εν θέλω νά έπισκεφθώ ένα ’Ορλάνδην λύω 
τον ’Αδάμαντα, όταν δε θέλ.ω νά έπισκεφθώ ενα 
Κολόναν λύω τόν Βρούσκον ’ Αν κατά δυστυχίαν 
έλύοντο συγχρόνως, ήθελον κατσφάγει άλλήλους" 
ουτω λοιπόν, έξηκολυύθησεν δ Λουκιανός, ο'ι άν
θρωποι δύνανται νά συμβιβαζωνται, καί νά συμφι- 
λιώνται, καί νά μ.εταλαμβάνωσιν εκ του αύτού 
ποτηριού, οΐ κΰνες όμως δεν τρώγουσι π ο τ έ  ε'κ τής 
α ύτή ; γαβάθας.

—  Ευγε, άπεκρέθην μιιδιών, ιδού δύο Κορσι
κανοί σκύλοι· αλλά μο'ι φαίνεται δτι ό ’Αδα'μας, 
ώς πάσαι e l  μετριόφρο'ες καρδίαι, αποφεύγει τούς 
έπαίνους μας· έπειδή άφ’ δτου ήρχίσαμεν νά όμ.ιλώ- 
μενπερί αυτού τόν ίχάσαμ.εν άπ’ έμπροσθεν μας.

—  'Α  ! μή σας μέλει περί τούτου· ήξεύρω πού 
εύρίσκετβι.

—  Πού, λοιπόν, είναι, άνδενεΤμαι «δια'κριτος;

—  Είναι ε ις τό  M ovxxior.
—  'Εμελλον νά τολμά,σω ΐνα έρωτά,σω αύτόν 

καί άλλτ,ν έρώττ,σιν, δτε ήκούσθη όλολυγμός τό - , 
•ον λυπηρός, παρατεταμ,ένος καί θρηνώδης, ώ στε 
Ιβκίρτησα υπό τρόμου, καί ές-αμάτησβ, θέτων τήν 
χεϊρα επί τού βραχίονος τού νεανίου.

—  Τ ί είναι τούτο ,· τόν ήρώτησα.

—  Τ ίποτε, είναι 6 ’λδάμας κλαίων.
—  Καί διά τ ί  κλαίει ;
—  Κλαίει τόν αύθέντην του. Νομίζεται δτι οί 

σκύλοι είναι άνθρωποι, ώς-ε νά λτ,σμονήσωσι τούς 
«γαπά,σαντας αυτούς ;

—  *Α / σάς εννοώ, είπον ό δέ ’λδάμας έξεπεμ- 
ψε νίον δλολυγμόν λυπηρότερον καί θρτ,νωδέστερον 
τού πρό>του.

—  Ναι, είπον 6 αύθέντης του έφονεύθη, καί 
«λησιάζομ.εν εις τό μέρος όπου έφονεύθη.

—  Θΰτως εχει· μάς ά φ ΐκε δε διά να σπεύσνι 
■ές τό Μούκκιον.

—  Τό Μούκκιον, λοιπόν, είναι δ τάφος ;
-—  Ναι, δηλαδή τό μνηρ.εΧον δπερ ς-ήνει εκα7 θς 

διαβάττ,ς, ρίπτων λίθον καί κλάδον δένδρου, έπί 
τού σωρού παντός δολοφονηθέντος.

Έ κ  τούτου δέ προκύπτει δτι, αντί νά καταχω- 
*θ ή , ώσπερ οί λοιποί λάκοι, ύπό τά  πατήματα τού 
κανδαμάτορος χρόνου, ό τάφος τού θύματος μεγε
θύνεται καθ’ έκας·ην ώς σύμβολον τής εκδικά,σεως 
ίτ ις  άφεύκτω; ακολουθεί δι’ αύτόν, καί αυξάνει 
εις τάς καρδίας τών πλησιεστάτων συγγενών του. 
Τρίτος όλολυγμός ήκούσθη, άλλά ταύτην την φοράν 
τόσον πλησίον ήμων, ώ στε δεν ήδυνήθην νά μη 
φρίξω, χαί τοι ή αιτία μοί ήτο γνωστή.

Κ αί τ ώ  ovTt, στρέφοντες είς τ ι  μονοπάτιον ιΤ· 
δομεν, εις άπόστασιν είκοσι περίπου π ο ίώ ν , λευ
κόν τινα σωρόν λίθων, άποτελούντα πυραμίδα 
τεσσάρων η πέντε ποδων ύψους. Ίούτο δέ ί,το τό 
Μούκκιον.

Εις τήν βάσιν τού άλλοκότου μνημείου ίκάθη- 
το δ ’Αδαμας. μέ τόν λαιμόν έκτεταμένον,-*βί την 
χηλήν ήνεωγμένην.

'ϋ  Λουκιανός έπτ.ρε λίθον, καί έκβαλών τόν πΧ- 
λόν του, έπλησίασεν εις τό Μούκκιον κάγώ δέ 
εμ.ιμά,θην αύτόν κατά πάντα.

Φθάσας πλησίον τής πυραμίδος έσπασε κλάδον 
χλωράς δρυός, έρριψε πρώτον τόν λίθον, έπειτα  δέ 
τόν κλάδον, καί έπειτα έκαμε ιό  ταχύ έκεΐνο ση- 
μεΐον τού σταυρού, σύνηθες εΐς τούς Κορσικανούς, 
καί τό όποιον έκαμνεν αυτομάτως καί ό μέγας Να
πολέων είς δείνας περιστάσεις. Τον έρ,ιμήθην καί 
κατά τούτο, καί τό τε  άνελάβομεν ιήν πορείαν μας 
σιωπηλοί καί σκεπτικοί.

'Ο ’Αδα'μας έμεινεν όπίσω.

Μετά δέκα περίπου λεπτά ήκούσαμεν τελευτα ί- 
ον όλολυγμόν, καί σχεδόν πάραυτα ό ’λ ϊά ρ α ς μΑ 
κεφαλήν καί ουράν τεταπεινωμένην έπίρασε πλησίον 
ημών, καί προχωρά,σας εκατοντάδα βημάτων, ?,ρ- 
χισε πάλιν τό τού οδηγού έπάγγελαμά του.

Ζ.'

Έ ν  τούτους καθ’ δσον έπροχωρούμεν ή άτρσπός 
καθίς-ατο μάλλον κ»ί μάλλον ανωφερής, ώς μοί 
είχε προειπεΧν ό Λουκιανός.

’Εκρέμασα τό πυροβόλον εις τόν ωμον μου, 
επειδή ειδον δτι έντός ολίγου ήθελον χρειασθή τάς 
χεϊράς μου, ό όδηγός μ.ου όμ.ως έξηκολούθει νά 
περιπατή ρ.έ τ ίν  αύτήν ευκολίαν, καί δέν έφαίνε- 
το καν νά αίσθάνηται τήν τραχύτητα τού έδά- 
φους.

’Αναρριχοιμενοι διά βράχων βοήθεια σχοίνων 
καί ριζ ών, έφθάσαμεν μ.ετά τινα λεπτά  εΐς τ ι π τ*- 
ρύγιον ή δώ μα, ανωτέρω τοΰ όποιου ε’πέκειντο έρεί- 
πια τείχους. Ταύτα δέ ήσαν τά  τού Βιγκεντέλλου 
τ ή ς ’ΐστρίας, τουτέστι τό τέρμα τού ταξειδίου μου.

Μετά πέντε λεπτών ετι δυσκολωτέραν άνάβα- 
σιν, ό Λουκιανός φθάσας επί τού τελευταίου δώμα
τος, μοί έτεινε τήν χεΧρ« καί με εσυρε πρός έαυτόν.

—— Προ τεσσάρων αιώνων, μοί είπεν, οΐ πρό
γονοί μου ήθελον σάς είπεΧν « Καλώς ώρίσατε εΐς 
τό φρούριόν μας » έγώ δέ σάς λέγω  τήν σήμερον 
(  Καλώς ώρίσατε ιΐς  τά  έρείπια μας. »

 Λοιπόν τό φρούριον τούτο άνήκεν είς τήν
οικογένειαν σας, από τόν θάνατον του Βιγκεντέλ
λου τής Ίστρίας ;  ήρώτησα, άναλαμβάνων τήν 
όμιλίαν οθεν τήν είχομεν αφήσει.

νΟ χι, άλλά πριν ούτος γεννηθή· υπήρξε» ή κα
τοικία’ τής περίφημου προμήτορος ήμών Σαβιλίας 
δέ Φράγκη.

—  Δεν διηγείται ό Φιλιππίνης, τρομερα'ν τινα 
Ιστορίαν περί τής γυναικός ταύτης ;
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— Ναί. . . . ίάν ήτο ημέρα ήδύνασο \ά βλέπης 
Αντεύθεν τά  έρείπια τής Βαλλης. Αύτού κοοώκιι ό 
άρχων Γιουδικης, τοσ'ύτον μισούμενος οσον εκείνη 
ή γοπάτ ο , κοί τοσούτον άσχημος δσον εκείνη ήτο 
•ώροία. ’Ηράοθη αυτής, καί έπειδή αΰιη δέν έσπευ- 
σε ν’ άποκριθή είς τόν έρωτά του, τή  έμήνυσεν ότι 
άν δέν άπεφάσιζε νά τόν δεχθή δια σύζυγόν της ίν 
•ώρισρ.ένω χρόνω, ήδύνατο νά τήν άφορπάσγ καί 
όιά τής βίος. Ή Σαβιλία έπροσποιήθη ότι έιέδιδε, 
καί προσεκάλεσε τόν -Γιουδικην είς τό  γ'εύμο. 'θ  
Γιου δίκης περιχαρής, καί λησμονών δτι δεν κατώρ- 
θωσε τούτο είμή δι’ απειλής, έδέχθη τήν πρόοκλη- 
σιν, συνοδευόμενος ύπό τινων υπηρετών μόνον ε ι-  
σελθόντων δέ αύτάϋν, έκλεισαν τάς θύρας, καί μετά 
πέντε λεπτά  ό Γιουδικης δεσμευθείς έφ^ιφθη είς 
φυλακή . Ε-ταύθα ό Λουκιανός έκβαλών τό -ώρο- 
λόγιόν του.

—  Α ! είπεν, εχομεν -ακόμη είκοσι λεπτά , άς 
καθησωμεν 'διότι πρέπει νά ίοθε κευραε μένος.Εχοθή- 
σαμεν, λοιπον, ή μάλλον κατεκλίθημεν έπί τίνος 
χλοερού πρανείς, απέναντι ρήγματος του τοίχους.

—  Αλλά νομίζω δ τιή  ίς-ορία σας -δέν έτελείωσεν ς
- ό χ ι  «Ιπεν ·ό Λουκιανός, διότι *αθ’ έκαςην

πρωίαν καί εσπέραν, -ή Σαβιλία καταβαίνουσα είς 
τήν φυλακήν τήν προσκειμένην είς τήν του Γιουδί- 
* η , καί χωριζομένην α’π’ αύτής διά κιγλίδος μόνον, 
ίπεδείχνυεν είς τόν δέ-σμιον τά κάλλη τη ς , λεγουσα. 
■« Γιουδίκη, πώς σύ τό έκτρωμα ήλπιζες νά α’πο- 
λαύτις τοιαύτης Χολλονης ».

Τό βα-σανον τούτο διη'ρχ-εσε τρεις μήνας, άναλαμ- 
-βανόμενον δίς τής ήμε'ρας- είς δέ τό τέρμα τών τρι 
ων μηνωτ, Χατορθώσας ό Ιλουδίχης νά δωροδοκήση 
μίαν θεράπαιναν, έδραπέτευσε βοήθεια αύτής· χαί 
τότ», έπανελόών μεθ’ ο)ων του τών υποτελών, α’νω- 

τε'ρων όντων κατα τό πλήθος τών τής Σαβιλίας, 
«κυρίευσε τό φρούριον εξ ε’φόδου, καί αίχμαλωτίσας 
καί αύτές τήν Σαβιλίαν, τήν εξέθεσε γυμνήν εντός 
κλωβίου, είς τό 7 ®υροδρόμ.ιον τοΰ δάσους τού στο
μίου τής Κιλαχκίας, προσφέρων Ιδίαις χερσί τχν 
κλείδα είς τούς βουλομένους νά ιίσέλθωσι. Μετά 
τρεις ημέρας της δημοσίας ταύτης ο’τιμωοεως ή 
Σαβιλία άπε'θανε.

—  Λοιπόν, μοί φαίνεται ότι οί πρόγονοί σας δέν 
εννόουν κοχώ ; τήν έχδίχησιν, Χαί ότι φονευόμενοι 
ο! α’πόγονοι αϋτών άπλώς διά πυροβολη'ματος ή 
διά τού ξίφους, δεικνύουσι παραχμήν τινα.

—  Χιυρίς νά λογαριάσωμεν ότι θά καταντήσουν 
νά μή φονεύονται πλέον, λλλ’ εΐς τήν οικογένειαν 
μας δέν συνέβη τούτο- ον δύο υιοί τής Σαβιλίας, 
διατελοϋντες ύπό τήν κηδεμονίαν τού θείου των, 
άνετράφησαν ώς α’ληθεΐς Κόρσοι, καί ιξηκολούθησαν 
τόν πόλεμον κατά τών υιών τοΰ Γχουδίκη· ό πόλε
μος ούτος διάρκεσε τέσσαρας αιώνας, καί έτελείωσεν, 
ώ ς είδετε έπί τών καραβίνων τού πατο; ς καί τής 
μητρός μου, τήν 21 Σεπτεμβρίου, 1 8 1 9 , τήν ενδε- 
κάτην ώραν τής πρωίας.

—  Ναί, τώ  όντι, ενθυμούμαι τήν επιγραφήν

εκείνην, τής όποιας τήν έξήγησιν δέν ελαβον καιρόν 
νά οάς ζηνήεω, διότι «μα τήν α’νέγνωσα κατε'βημεν 
εΐς τόγενμα.

—  Ιδοόλ'ΐπόν αύτή· ΐ χ  τού οίκου Γιουδίκη δέν 
έμενον τό 1 8 1 9 , εΐμή δύο αδελφοί, εκ δέ του ιίκου δέ 
Ί  ραγχη δέν εμε εν εΐμή ό πατήρ μου, δστις ε’χε 
νυρφευθή τήν έξοδελφην του· τρεις μήνας μετά τόν 
■)αμον τούτον, οί Γυ.υδίκαι άπεφασισαν νά μάς <£/- 
παστρινο-ω σι διό ριάς πράξεως·ό είς έκ τώνοίδελ- 
φών παρεφύλαττεν εΐς τήν όδόν τού όλμέδοα πε- 
ριμένων τόν πατέρα φ.ου,έπιστρέφοντα έκ Σαρτήνης, 
ένώ ό έτερος, ωφελούμενος έκ τής α’πουαίας ταύιης 
έμελλε νά είσβάλη είς τήν οικίαν μας. Τό σχέδιο» 
τούτο έξετελεοθη μεν, α λλ’ οί προοβάλλοντες έπε
σαν εΐς τόν λάκκον τόν όποιον άνοιρυξαν δι’ ήμάς· 
ό πατήρ μου είδοποιηθής έλαβε μέτρα προφυλάξε- 
ω ς, ή δέ μήτηρ είδοποιηθείσα ωσαύτως, συνήθροισι 
τους ποιμένας μας εΐς τρόπον -ώστε εΐς τήν στιγμήν 
τής διπλής ταύτης προσβολής έκάτερος εΰρίσχετο 
είς «μ.υνον, ό μέν πατήρ μου έπί τοΰ όρους ήδ* μη'τηρ 
μου εΐς τόν κοιτώνα της· μετά πέντε λεπτών μά
χην οΐ δύο αδελφοί Ι’ιουδΧκαι έπεσαν, ό μεν κτυπη- 
θής ύπό τού πατρός μου ό δέ ύπό τής μητρός μου. 
Βλέπων τόν έχθρόν του πίπτοντα ό πατήρ μου έξβ— 
βάλλε τ ’ ώρολογιόν τον  ήτο ¡η^ιχάτη ω ρα ! καί ή 
μήτηρ μου βλέπουσα τόν έχθρόν της πίπτοντα έ- 
στράφη πρός τό κρεμαστόν ώρολόγιον, καί ήτο ή 
¿χ ό ιχ άτη  ω ρα  1

Τά πάντα είχον τελειώσει τήν αυτήν στιγμήν, 
καί δέν υπήρχε πλέον Γιουδικης. ή  οικογένεια δ« 
•Φράγκη νικηφόρος, τοΰ λοιπού ήσύχασε, καί έπειδή 
ιξετελισε τό εργόν της άξίως είς τό διάστημα τών 
τεσσάρων αιώνων, δέν άνεμίχθη πλέον εΐς τίποτε, 
άλλά μόνον ό πατήρ μου ένεχάραξε τήν χρονολογίαν 
καί τήν ώραν τού παραδόξου τούτου γεγονότος 
έπί τής α’κτηρίδος έκάςης κσραβίνας ήτις έξετε'λεοε 
τό χρέος τη ς , καί τάς έχρέμσσεν έχατέρωθεν τού ωρο
λογίου εΐς τήν θέσιν όπου τάς είδετε- μετά επτά μή
νας ή μήτηρ μου ετεκε δίδυμα, ό είς έκ τών όποι
ων είναι ό δούλος σας Λουκιανός ό Κόρσος καί ό 
έτερος ό αδελφός αύτοϋ Λουδοβίκος ό  φιλάνθρωπος.

Τήν στιγμ.ήν ταύτην,έπί μέρους τινός του έδάφους 
φωτιζόμενου ύπό τής σελήνης, ειδον προσεκτεινομέ- 
νην τήν σκιάν ένός ανθρώπου, Χαί ένός σκύλου- ή 
σκιά αυτή ήτο ή τού όρλάνδη καί ή τοΰ Αδα'μαν- 
τος.

Ταύτοχρόνως δέ ήκούσαμεν τό κρούσμα τού ώρο- 
λογίου του Σουλλακάρου, τ ’ όποΧον έαήμανεν έννέ* 
ώρας.

Ο Κύρ όρλάνδης ήτο ώς φαίνεται της γνώμης 
τού Λοδοβίκου ΙΕ , ό σ τις ,ώ ; γνωστόν, ειχε διά γνω- 
μιχόν του, δτι ή ακρίβεια έστίν ή ευγένεια τών βα
σιλέων.

ύ τ ο  οίδύνατον νά ήναί τις  ακριβέστερος του βα- 
σιλέως τού όρους τούτου, είς τόν όποιον ό Λουκιανός 
ύπεσχέθη συνέντευξιν οίχριβώς ιίς τάς έννέα ώρας· 
ΐδόντες αύτόν ήγερθησαν αμφότιροι.

2
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Θ'.

Δεν εισθεμόνο;, κύριε Λιυκιανέ ; ειιτεν ο ληττής.
—  Mil άνησύχει διά τούτο, όρλάνδη· ό Κύριο; 

ούto; είναι φίλο; μου, δστι; ήκουσενά όμιλώτι πιρί 
σου, καί ήθέλητε νά σε επισκεφθή· καί δεν vjiu//-¡θ/ιν 
νά τώ  άρνηθώ τήν χάριν τχύτην.

Καλώ; ώρίσχτε, Κύριε, εις την εξοχήν, ειπεν ό 
ληστής, ύποκλίνας, καί πλησιάζω/.

Τ ώ  άντχπεδωιχ τον χαιρετισμό/ του με την α
κριβέστατων ευγένειαν.

—— Πρέπει νχ έφθάσατε πρό τινο; ωρχς, έξηκο- 
λούθησεν ό όρλάνδης.

—  Ναι, προ είκοσι λεπτών.
—  Ούτως έχει· διότι ήκουτχ την φω-ήν τού· 

λδάμχντος, δστι; ώλόλυζεν ε ί; τό M ovxx ior, και 
07‘ίπρό έ/ό; τετάρτου ή ϊη  ήλθε καί μ ’ ηύρε- ει/at κα- 
λδνκαί πιστόν ζώον,δέν έχει οότω, Κύριε Λουκιανέ' ;

—  Ναί, βέβαια, όρλάνδη, ώρτίον και π ιςή ν , 
έπανε'λαβεν 6 Λουκιανός, θωπεύων τόν Αδάμαντα.

Αλλά, ήοώτησα, επειδή ¿γνωρίζετε ότι ό Κ. Λου
κιανός εύρίσκετο έδώ πλησίον, διατί δεν ήλθετε 
τάχιον ;

—  Διότι, άπεκοίθη ό ληστής, ή συ/έντευξι; ήτο, 
εις τ ά ; έννέχ, καί δεν ήθελεν είναι ακρίβεια, τδ νά 
ελ8/ι τις εν τέταρτον ένωρίτερον ή £ν τέταρτον βρχ- 
δύτερον.

—  Μ ήπω;με μέμφεσχι, όρλάνδη; ειπεν ¿Λ ου
κιανός γελών.

—  ό χ ι  Κύριε, πιθανόν νά έχητε αιτία; διά 
τούτο- πρό; δε τούτοι; εισθε καί ιχέ σύντροφον, καί 
πιθανόν ότι πχρεοια'σχτε την συ/ήίειάν σας ένεκα 
τού κυοίου τούτου- διότι καί ΰριεΐ; Κ . Λουκιανέ εισθε 
ακριβής, καί τούτο τό γνωρίζω καλήτερα άπό πάν
τα άλλον, διότι, πολλάκις ήνωχλήθητε δι εμέ.

—  Λέν άξίζει να μ’ ευχάριστή; διά τούτο όρ λχ ν 
δη, διότι πιθανόν αΰτη νά είναι ή τελευταία φορά.

—  Λέν έχετε νά μοίεΐπητε τ ίπ ιτε  περί τού αν
τικειμένου τούτου Κ· Λουκιανέ; ήρώτησεν 6 ληστής.

Ναί, εάν θέλετε νά μ.έ άκολουθήσετε . . .

—  Εις τα ; δικταγά; σας.
Ο Λουκιανός έστρχφη πρό; έμέ.
Μοί συγχωρεϊτε, Κύριε μοί ειπεν.
—  Και βέβαια ! τί θα πή !

Καί οί δύο άπεμακρύνθησαν, καί άνχβάντες έπί 
τού ρήγματος, έ ;  ού ό όρλάνδη; ένεφχνίσθη, ¿στά- 
θησαν όρθιοι ώ ; δύο φάσματα σκοτεινά, φωτιζόμε
να όπισθεν ύπό της σελήνης.

Τότε μόνον ήδυνήθην νά παρατηρήσω τδν ’θ ρ - 
λάνδην μετά  προσοχής. τΗτο άνήρ υψηλού άνκ- 
ς-ήματος, φέρων τδ γένειον έν πλήρει αυξήσει, καί 
ένδεδυμ.ένο; απαράλλακτα ιό; ό νέος δε Φράγκης, 
έκ τό ; μόνον ότι τά ένδύματά του ήσαν τετριμμένα 
ένεκα τής συνεχού; συνάφειας αύτού μ,ετά τών ελα
τώ ν έν μέσω τών οποίων διέτριβε, καί τών άκανθων 
δι’ ών πολλάκις ήναγκάζετο νάφύγσ,, καί μετά τού 
έδάφους έφ’ ού έκοιμάτο τήν νύκτα.

Λέν ήδυνάμην ν’ ακούσω ο,τι έλεγαν, πρώτον μεν

διότι άπιΐχον έ μ. ού είκοσι ππρίπ ιυ βήκχτα , δεύ
τερο/ δε διότι ώκίλ.ουν τήν κορσικανήν διάλεκτον. 
Πχρετήρουν όμως εΰκόλω; διά τών χειρονομιώ ν των 
ότι δ Α/ΐ7δ; άπίρριπτε υ.ετά μεγάλη; ζέσ εω ; τού; 
λόγου; τού νεχνίου, 07·; έξέθίτεν αύτού; με άταρχ- 
;ίχν , ή'τι; εδε.κνυε τήν άμεροληψ’,χν του έπί τ ή ;  ϋ- 
π/θέσεω; ταυ τη ;.

Τελο; δε τχ κι/ήυ.ατχ τού ’Ορλάνδου εγεινχν ή τ -  
τον συνεχή άλλά σφοδρότερα, καί ή φωνή αύτού 
εφχίνετο χχυνωθεϊσχ. Ε ί; μίαν δε τελευτχίχν πχρα- 
τηρητ-.ν έκυψε τήν κεφαλήν, καί επί τέλου; έτεινε 
τήν χείρχ του ε ί; τδν νεανίαν.

I I  συζητησι; καθ' ό/α τά φαινόμενα εϊχεν απο
περατωθώ, διότι και οί δύω επανήλθαν πρό; έμέ.

— Φ ίλτατε ξένε, μοί είπεν ό νεανία;, δ ’Ορλχν
δη ; επιθυμεί νά πιάσρ τήν χεΧρά σας διά νά σάς 
εύχαρ^ήσι^ι

— Καί δ ια τ ί; ήρώτητα.
—  Λ'.ότι εύηρε7 ήθητε νά γίνητε άνάδοχό; του, 

τδ ύπεσχέθην δι' ΰμχς.
—  ’Εάν τδ ϋπεσχέθητε δι’ εμέ, ήξεύρετε δτι δ έ

χομαι, και χω ρί; νά γνωρίζω περί τίνος πρόκειται.
Ετεινα τότε τήν χεΐρά μου εις τδν λν,7 θν, 071;  

μοί έκαυ,ε τήν τιμήν να έγγίσνι αυτήν διά τών άκρων 
τών δακτύλων του.

— Τοιουτοτρόπως, έπανέλαβεν δ Λουκιανό;, δύ- 
νασθε νά εΪ7ΐητε ε ί; τδν αδελφόν μου δ τι τά πάντα 
διωρθώθησαν, καί δ τι ύπεγράψατε ένταυτώ καί τδ 
συμβόλαιον.

—  Λοιπόν πρόκειται περί γά μου;
—  νΟχι ακόμη, άλλ ίσ ω ; μέ τόν καιρόν. . .
Περιφρονητικόν μειδίαμα έφάνη έπί τώ ν χειλέω/

τού λη7θύ.
— Είρή <η > μόνοί, εΤπεν, έπειδή τη* θέλετε, Κ ύ 

ριε Λουκιανέ, άλλ’ όχι έπ.γχμίαν· τούτο δεν δ ια 
λαμβάνεται ε ί; τδ συμβόλαιον.

—  ”θ χ ι ,  ειπεν δ Λουκιανός, άλλά τούτο ίσως ¡υ
πάρχει γραπτόν έν τώ  μέλλοντι. ’Αλλ’ ά ; άλλάξω- 
μεν δυ.ιλίχν· δεν ηχούσατε τίποτε ένώ ώμίλουν μέ 
τδν ‘Ορλάνδην ;

—  Περί ώ» έφιλονεικείτε;
—  ό χ ι  αλλά περί ών έλεγε φασιανό; τ ι ;  ε ί ;  τά 

πέριξ.
—  Ναί, τώ  όντι ήκουτα νά κακανίζρ, άλλ" ένό- 

μισα ότι ήπατόομην.
—  Λεν ήπατασθ·· υπάρχει φασιανό; ε ί; τήν μ.ε- 

γάλην κα7 ανεαν, τήν οποίαν γνωρίζετε Κ . Λουκι
ανέ, άπέχουσαν ήμών έκατδν βήματα. Τδν ήκουσα 
ένώ διέβαινον.

—  Καλά, άλλά πρέπει νά τδν φάγωμεν αϋριον, 
ε'πεν ό Λουκιανό; περιχαρή;.

— ■ "Ηθελεν άξίζει κάτι τ ι , ειπεν ό 'Ορλάνδη;, 
έαν δέν έφοβούμην ότι ήθελον έκλάβει ε ί ; τδ χ ω - 
ρίον δτι έπυροβόλησ-α ε ί; άλλο τι πχρά ε ί; φασιανόν.

—  Είδοπο ήτα τδ  χωρίον, ειπεν ό Λουκιανό;. 
’Ιδού, έπρόσθεσε 7 ?ϊφόμ·ενο; πρό; μ.ϊ, καί ρίπτων 
ε ί ;  τδν ωμόν του τδ πυροβόλον, δπερ ειχε γεμίσει'

| ε ί ;  úu-Sc; ανήκει ή τιμή.
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— Μέ συγχωρείτε, δέν είμαι τόσον επιτήδειος 
δσο> όμεΐς, καί επειδή επιθυμώ πολύ νά φαγιο φα
σιανόν, τραβήξατε ύμ.εΐς.

—  Βέβαια, ύμείς δέν θά ησθε τόσον συνειθισμέ- 
νο: ε ί ; τό κυνήγιον τ ή ; νυκτός, καί ήθέλετε πυρο

βολήσει πολύ χαμηλά "Αν δέν Ιχ η τε  τίπ οτε νάκά- 
μ ητε «όριον ε ί; τό διά7 ημα τ ή ; ήμ.έρας, ίκανοττοι- 
εΐσθε καί ϋμεΐ;.

(Έπεται συνίχειβ).

Η ΚΥΡΙΑ ΛΕ ΣΕΒΙΓΝ ΙΙ.

Νά σά; δ.ηγηθώ τδν βιον τή ; Κυρίας δέ Σεβιγ- 
νί,ς ; ό βίος της εί-αι αί έπΐ7 ·ολαί τη ;. Εάν δέν έφο- 
βούμην μ.ήπω; κατηγορηθώ ώ ; παίζων μέ τάς λ έ - 1 
ξεις, ήθϊλ,ον σά; είπεϊ ·τ ι  ή Κυρία δέ Σεβιγνή είναι 
χ ά .Ιαμ ο ;  καί ϋ / . γ υ η ) . . . Ηγείρετο καί έγραφεν, —  
¿προγευμάτιζε και έγραφε,— -έξήρχετο εί; περίπατον 
καί έγραφε.—  Νομίζω δέ ότι ( ό Θεό; νά μέ συγχω- 
ρήση διά τήν παράδοξον ταύτην ϋπόθεσιν ) καί κοι- 
μωμένη έγραφε. Αφ' ού δέ άπέθχνε δέν έγραψεν «ϋ· 
τή  ή ιδία τδ .πώς καί διά. τί άπέθανε; —  Περί τού
του όμω; δέν είμαι τόσον βέβαιο;.

Η Χυρία δέ Σεβιγνή ίγεννήθη έν έτει 1 6 2 6 , ¿V 
Βουργουνδία, ε ί; τδ φρούρ-.ον τού Βουρβιλλή.

Υπανδρεύθη ¿ν έτει 1 6 4 4  τδν Μαρκέσιον δέ Σε- 
βιγνήν.. . κακοκέφαλον άνθρωπον, 07ΐς, ώ ; λ.έγει ό 
Κορράρτο; ε ί; τα  απομνημονεύματά του, « εσέβετο 
τήν γυναΐκά του άλλά δέν τήν ήγάπα, ενώ αΰτη 
ήγάπα μεν αύτδν άλλά δέν τδν «σέβετο ποτώ;. »

Μ ετ’ ού πολύ χηρεύσασα, (  διότι τδ έβδομ.ον έτος 
τού γάμου των, κατέΰη  τού μαρνεσίου νά πάγη νά 
περασθή στήν σούβλαν ϋπό τινο; α’ντεραστού, διά 
τά ¡ια ϋ ρ α  ¡ /ά τ ια  μ ια; φίλη; των ) ή μαρκεσία <κ- 
φωτιώθη ε ί; τήν ανατροφήν τών δύο τέκνων της, 
γεννήθέντων αυτή έ κ τ η ;  ένώσεω; ταύτης, ήτις δέν 
ήτο εκ τών κάλλιτα συιηρμοσμένων.

Ó Μαρκέσιο; δέ Σεβιγνή;, υίο; τή ; μαρκεσία;, 
ύπέρ τοΰ όποιου ή μήτηρ του ήγόρασε τόν βαθμόν 
ανθυπολοχαγοΰ εί; τού; σωματοφύλακας τού βασι- 
λόπαιδο;, άφ’ ού έκαμε πολύν κρότον διά τών πα
ρεκτροπών του, μετεμεληθη αίφνης, καί τ ίλο ; υπή
γε να ζήση ήσύχω; έν Βρεταννίά τής Γαλλίας, δπου 
εγημε τήν θυγατέρα ενός μέλους τού συμβουλίου.

"Οσον δέ διά τήν Κυρίαν δέ Γρινάνην, τήν θυγατέ
ρα τής Μαρκεσία;, καί σύζυγον τού διοικητού τ ή ; 
Προβιγκίας, άπαντε; γινώσκουσιν αύτήν διά τών 
πρό; αύτήν χαοιεστάτων ¿πιστολών τής μητρός της.



1 7 8 Ο ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

'H  μαρκεσία άπεβίωσε τήν 10  ’Απριλίου 1 6 9 6 .
'Αξιόλογος δέ τις συγγραφεύς λέγει περί αύτής ότι 

ήτο λογία πλήρης χαλοκάγαθίας, ζωηρότητας καί 
«φελείας, αϋτοσχεδιάζουσα κατά τάς εισηγήσεις 
τής ψυχής καί τής χαρδίας της, καί ζητούσα νά ά· 
ρέσκη τοϊς άλλοις ωφελούσα αυτούς.

Τ Ι  τξώτγομ ε τ  ;
( Συνέχεια )

Δέν αρκεί νά ίχγ  τις τροφήν Ικανήν προς κατα- 
παυσιν τής πείνης, πρέπει νά έζετάζγι καί τήν ποιό
τητα,^την θρεπτικότητα, καί τήν έπί πόσον χρήσιν, 
καί τούς συνδυασμούς αύττς μετ άλλων τροφών. 
Τό άρρωροΰτον (ΔΓΓΟν-ΓΟΟί) εϊ καί καλόν τήν γεΟ- 
σιν καί θρεπτικώτατον, καθ’ ¿αυτό θωρούμενον, δεν 
διατηρεί τήν οίνθρωπίνην ζωήν, έάν δέν άναμιχθή 
μετ’ άλλων υλώ ν καί καταδικάζων τις κακουργόν 
τινα εις τό νάτρώγη μόνον οίρ^αρουτων, καταδικάζει 
αυτόν εις άναπόφευκτον Χαί βασανιστικήν λιμο
κτονίαν. Αν θρωπει τρεφόμενοι μόνον με γεώμηλα μετά 
δό· ή τρείς μήνας ήθελον άποβάνει δι' έλλειψιν τρο
φής, κάκτοι εχοντες τον ςόμαχον πλήρη· τό άπαχον 
κρέας, άνευ λίπους καί καρυκεύματος ήθελιν επιφέρει 
τ ·  «ύτό αποτέλεσμα. Αλλ’ εάν πί.ωμεν καφέν τρώ- 
γοντες γεώμηλα, η προσθέτωμεν καί άλλα βοηθη
τικές εις το κρέας, δυνάμεθα ούτω νά παράγωμεν 
τό απαιτούμενον άζωτον καί νά τρεφώμεθα- διότι 
καί αύτά τά  άρώματα καί καρυκεύματα τά όποια 
μεταχειριζόμεθα, δέν είναι απλώς τρυφή, αϊλλά τής 
ανάγκης πράγματα. Παραδείγματος χάριν, υπήρχε 
ποτέ νόμος έν Σουηδία ό εις θάνατον καταδικαζό
μενος στρατιώτης νά κρατήται δέσμιος, ε'χων έν άφ- 
θ·νία άρτον καί ύδωρ, ούχι όμως καί άλας· τά π α 
θήματα του ησαν φρικώδη, καί μετά ΐξ  ίσως έβ- 
δαμάδας, έδε'χετο τόν θάνατον μέ άγκαλας ανοικτάς 
ώς απαλλαγήν έκ των αφορητών δεινών.

Λ επιστήμη μόνη δεν μάς οδηγεί ασφαλώς εις τήν 
εκλογήν τής τροφής· δεν τρώγομεν ίνα τρεφώμεθα 
μόνον άλλά καί ιν’ άπολαύωμεν ηδονής έν τή  τροφή.

0  κατοίκων έν ούρανοίς, ό τρέψας 6[ς εύλογίαν 
τή» κατάραν ήτις μας έστέρησε τής έ δ έμ , ήθέλησε 
νά δώση μείζονα αξίαν καί φύσιν εύγενεστε'ραν εις 
τά χρέος όπερ όφείλομεν είς τό χοϊκόν ημών σώμα- 
έστησε φύλακας έν αύτή τή  είσόδφ, οίτινες δοκιμά- 
ζουσι καί βασανίζουσι παν τό προερχόμενον, πριν 
εϊσαγάγωσιν αύτό. ό Οφθαλμός βλέπει τήν τροφήν, 
και εκλέγει κατά τήν μορφήν καί τό σχήμα, ή ί̂ς 
αποφασίζει κατά τήν όσμήν καί ευωδίαν," καί τέλος 
ή γλώσσα, ό δικαιότατος πάντεον κριτής, γεύεται 
διά μυρίων ορατών νεύρων, καί κατά τήν άδέκα7 θν 
«ύτής, κρίσιν εισάγει ή αποκλείει τήν τροφήν, ό  οφ
θαλμός δύναται διά τής συνήθειας νά συγκαταβαί- 
νη εί; τας παρά φύσιν έξεις τού ανθρώπου, καί ή 
ρίς δύναται ν' α'πατηθή διά σφοδρών εύωδιών, α'λλ’ 
ή γλώσσα δέν υποφέρει τόν ζυγόν τήςάνθρωπίνης δι- 
Χαιοσύ-.ης, καί είναι τόσον αλάνθαστος ίσον καί π ι

στή.

Ουτω λοιπόν, ή έπ σττμη είναι οδηγός ανεπαρ
κής, και πρεπει νά συμβουλευώμεθα καί τήν Εμφυ
τον καί καλώς γεγυμνασμένην γεύσιν ιδού παρά
δειγμα τό όποιον αρκεί νά μάς πείοη περί τούτου.

Εν ετει 1 6 / 9 , ό Παπϊν.ς βραζωνόςά έντός χ ύ 
τρας ιδιαιτέρας κατασκευής, μετέβαλλεν αύτά είς 
χυλόν (πηκτήν), και έκαυ/άτο έπί τή  εφευρέσει 
νέου καί εύθηνοτάτου είδους τροφή;· ό βασιλεύς αύ- 
τοδ Κάρολος ό β'. εκλινεν εις τό να δεχθή τό όλέ- 
θριον τούτο δώρον, καί να τό έπιβάλη διά νόμου είς 
τόν λαόν του· άλλά κατ’ ευτυχίαν τό κακόν έμπο- 
δίσθη διά τού έμπαιγμού' Μακρά χαί σεμνοπρεπής 
συνοδία σκύλων, φερόντων αναφοράς κρεμαμένας 
είς τόν τράχηλον, διά τών οποίων ίκ.έτευον τόν βα
σιλέα ν’ άφήση τά ός-« είς τό δυστυχές αύτών γέ
νος, έπαρουσιαθθη είς τήν αυλήν.

Τό αύτό δέ πείραμα έπανελήφθη μετά π λεί- 
ονος, άν όχι καί μετά κρείττονος έπιτυχίας, έπί 
τών ημερών τής Γαλλικής δημοκρατίας/κξοχός τις 
χημικός, δ ’ Ά ρκέττς τούνομα, έκήρυξεν ότι τά 07« 
βραζόμενα έπί πολλάς ώρας, δίδουσι τοΰλάχίΓον 
τό ήμιου τής τροφής, ήν δίδει τ» καλόν καί πολυ- 
δάπανον κρέας.

Í1 θεωρία του ήτο βάσιμος, καί ή έφεύρεσις ίχει- 
ροκροτήθη· ό ζωμός τών όστέων κατέςη ή τροφή τού 
συρμού, και κατεπλημμύρησε τά νοσοκομεία, τά 
άσυλα τών πτωχών καί τάς φυλακάς· άλλ’ είς ούδέν®, 
πλήν τού δ’ Αρκετού, ή'ρεσκε. ñ to  πρόληψις τούτο, 
ή οίνόητος φαντασία ;  ούδέν ταιοϋτον· fi «νακάλυψις 
του ότι καί λιμοκτονούντες κύνες άπέρριψαν τόν 
πολυθρύλλητον ζωμόν, καί ποντικοί φαγόντις πάν 
ότι εύρον καί αύτό τό δέρμα τών πέδιλων, οίφήκαν 
τόν ζωμόν τών ός-έων οΐνέπαφον τό γεγονόςδή τούτο 
έξέπληξε τούς ά·θρώπους ! Διωρίσθη, λοιπόν, έπι- 
τροπή ίνα έξετάση τ ·  πράγμα, καί άνδρες όποιος 
δ Δουπουητρένος καί ό Μαγε.δίας οίνέλαβον τό ίργον, 
καί μετά πολυετή καί ενδελεχή Ερευναν άπεφήναντο 
γνώμην κατά τής νέας έφευρέσεως· ευρον ότι ό άρτος 
καί τό κρέας διδόμενα μετά τού ζωμού τούτου, δέν 
καθίσταντο θρεπτικώτεροι ή άνευ αυτού- ότι κύνες 
λιμοκτονοΰντες δέν ήθελησαν να μετάσχωσι τής 
τροφής ταύτης, καί δτίχημικώ ς άποδεικνύεται δτι 
ή μεγάλη θερμότη; ή άπαιτουμένη πρός έξαγωγήν 
τού γλοιού τών ός-έων, κατας-ρέφει τήν θρεπτικήν 
δύναμίν των.

Ούτω λοιπόν, ή γεύσις έκέρδισε τελείαν νίκην 
χατά τής επιστήμης, καί έδειξε πόσον ουσιώδης 
είναι ή έμφυτος κλίσις δι’ ής επροίκισεν ήμα; ή 
αγαθοεργός σοφία τής φύσεως.

Η αίσθησις αΰτη δύναται βέβαια νά καλλιεργηθή 
ώ ςκαί πάσα άλλη- καίώς ¿οφθαλμόςδστις παιδιόθεν 
δέν είδεν άλλο ή γελοιογραφίας καί άθλιας εικόνας, 
καί τό ους τό όποιον δέν ήχουσεν άλλο ή χακοφω- 
νίας, ταχέως κ«θ·Γανται άνεπίδεκτα τών ηδονών 
τής μουσικής καί ζωγραφικής, ούτω καί ή γευσις 
δύναται νά διαφθαρή διά τής διηνεκούς χρήσεως 
ώμής καί τραχείας ύλης, ή άβροτάτων καί τρυφή·
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λών φαγητών ¿ντε θεν ή διάφορά τω· έρεξεων με
ταξύ βαρβάιων καί μάλλον πεπολιτισμε. ο>·> εθνών 
τά άθλια έθνη άγνπο,σιν άθλιον τροφή-, καί ή μα
γειρική δύναται νά ή αι τι.σον καλτ ή κοχή όσον 
ή μουσική· Οσον ύψτ,/οτέρα ή ανατροφή έ ος εθ ου-:, 
τόσον ή τροφή του είναι καλλίτερα. Δέ- είναι εξ 
α’νάγκης τεχνικοηερ® και εκλεκτότερα, διότι καί 
ενταύθα ή άπλοτης είναι ή υψηλότατη τών τεχνών, 
καί κάλλ ιστα τγ.οοηρμοσρε-τ, είς τα ; α -άγκας τας 

όποιας αφοί®., καί πσρεχει πολ/ώ μειζινα /δο.ήν, 
ένώ εκπληρ'.ΐ εντελις-ατα τόν αρχικόν σκοπον τού 
διαττρείν τό σώμ.α. Γπο τήν Εποψιν ταύττ.ν θεωρού
μενη ή τροφή ϊθνουςς τινός, δεικνύει τήν ΰψηλην 
ή ταπεινήν κατάοτασίν του είς τήν κ/ίμοκα τιύ 
πολιτισμού, καί χρησιμεύει είς τό \ά προσδιορίζει 
τόν βαθμόν 8ν κατεχει μεταξύ τών εθ'ών ττς γής.

Ϊ·1 φαυλοβιοςασωτεία καί σπατάλη τών Ρωμαίων 
ούδεν άλλο ίς\ι ή άπόό'ειξις ττς πσρακμής των, καί 
αί φυλαί ττς  έρημου, ο'ίτινες καταβρ·χθι’ζουσι το 
χώμα καί τρείγουαιν α’νθρωπίντ,ν σσρκσ, δυναντοι 
έκ τούτου μόνου νά καταταχθώοιν είς την έσχάτην 
βαθμίδα τής άνθρωπότητος.

Ούτω λοιπόν, ή εκλογή ττς  τροφής καταδεικνύει 
τήν μάλλον ή ήττον εύγεντ,φύσιν τού άνθρώπου,έν τώ  
άτόμω ώσπερ κοί έν τώ  έθνει. Αί κτη-ώδεις φυλαί 
τρέφονται ώ ς κτήνη, καί ό αγενής άνθρωπος έοθιει 
τροφήν α’γενή. ώς αί άράχναικαί ο! σχάληκες διότι, 
ώσπερ ό νους Εχει ίδιους καί μεγάλλους νόμους περί 
καλλονής, οίτω  καί ό ουρανίσκος· οί Σϊναι δεικνύ- 
• υσι τήν έλλειψιν της τού κολοΰ αίσθήσεώς των ού 
μόνον έν τή λ ο τρ ε  α ^δελορωτάτων θε'τήτων, καί 
διά ττς σκλτρας άνατ.τ,(ώσεως τών γυναικών αυτών, 
άλλά καί τρώγοντες ώ ; άβρωτάιην τροφήν τάς φω
λ εό ; τών χιλ.δό ων, καί τάςδυσιίδεις καί μυσα- 
ράς σάρκας τών όλοθουρι'ων ( Ιτορ α ί^  ). ί) Μογγό- 
λος όστις παχύνει τούς ποντικούς και τά ποντίκια 

ώ ; χοιρίσκους, καί σφάζει μετά πολλής προσοχής, 
καί φέρει αύτά είς τήν αγοράν κρεμάμενα έπί μακ- 
κρών καί λευκών ράβδων, είναι τόσον τρανή άπόδει- 
ξις τής βαρβαρόιητος τού γένους του, όσον ή τάς 
σελίδας ττς ιστορίας του ατιμαζουσα ώμότης, καί ή 

ζοφερά αμάθεια ήτις έπικαθηται είς τό πνεύμά του. 
0  ότομάκης ό πληρών τήν γο7ε'ρα του μέ άχρελον 
πηλόν, διά μόνης τής συνήθειας του ς-ιγματιζεται 
ώς τό άπότριμμα τού ανθρωπίνου γένους4 καί ό μα
κρόθυμος Ι-.δός θέλει διατελ-εΐ άεί δούλος τού καλώς 
τρεφόμενου Ευρωπαίου, έν όοω ζη μόνον μέ λαχα- 
νικα'καί αύτά τά έθνη τά τρεφόμενα ύπό κρέατος 
μόνον, δίδουσι μονομερή έκφρασιν είς τόν χαρακτή
ρα τ ω ν  γίνονται σκληροί, οργίλοι, ανυπόμονοι καί 
αιμοχαρείς· παρ’ αύτοϊς ούτε τό σωμα ούτε ή ψυχή 
έκπλτροϊ εντελώς τούς μεγάλους νεμιυς τής φύσεως· 

θπό ταύτην λοιπόν τήν έπιψιν έςεταζομενον τό 
« Τ ί τρώγομε?'η  δεν είναι α’ναξιον σπουδής καί 
ά-ιν ενδιαφέροντος.

("Ιπειαι ευν/χεια).

I I  Κ Α Λ Η  Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α .  

Κ Α Ι  I I  Τ Ο Ύ  Τ Ρ Ο Π Ο Ι'  Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΑ .

Ο Ε ΙΙΙΔ Ε ΙΚ Γ ίλ  ΜΙΙΝΟΣ.

'Ο ποτέ νεανίας. Κ . 1ί!ελ ίφωνος, είνοι 6 έπι- 
δεκτικώ τοτος τ.ά τοιν οσιυν γνε.ριζω, καί ό μά
λιστα. προσκολλώμενος είς *ιή\ άρχαιαν γαλλικήν 
φιλοφροσύνην καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν ιίς 
τό  νά συνδέση τήν ευγένειαν τού ϊ ΐ ί”. οίώνις μέ 
τήν τή ς εποχής ήμών, όθεν προκύπτουσιν ενίοτε 
μικραί σκηναί λίαν γελ.οίαι. "Οταν τις  διηγήται 
συμβάν όποιον δήποτε, φαίνεται λ.ίαν προσεκτικός 
καί άπερροφημένος ύπό τής διτγ-ήσεως· και άν 
θελήση τις νά παρεμβολή λ έξιν « Σιωπή, / σιωπή/» 
λέγει αύτός, νεόων καί διά τή ; χειρός. Έ ά ν  ή δ ι- 
ηγουρενη ήναι Κυρία, εις τά συγκινητικά μέρη τής 
διηγήσεως ύψόνει τούς οφθαλμούς είς τόν ουρανόν, 
καί έκπέμ.πει βαθεΤς στετογμούς, καί διά τής ευ
μετάβλητου έκφράσεως τού προσόπου του, ζητεί 
νά είκονίση τήν έντύπωσιν ήν πρέπει \ά προξενή 
ή διή,γησις· μοί παρέστησέ ποτε δακρύων τήν λύ
πην ήν ήσθάνθη άκούων κυρίαν τινά διηγουμένην 
λεπτομερώς τόν θάνατον τού γ'άτσυ της ! όταν 
τελειώση ή διή,γησις, έάν ή διηγούμενη είναι κυρί
α άσπαζεται τήν χεΐρά τις  είς τάς αρθρώσεις τών 
δακτύλων, άφ’ ιύ  τήςζητή,ση χσριέντως τήν άδειαν 
έάν δέ ήναι άνήρ. είς ττν  παραφοράν τού ένθουσι- 
ασμού του , άρπαζει τήν χείρα του, σφίγγει αύτήν 
ε ί; τροπον ώ στε νά τρίξωσι τά ότά της- προτιμά 
νά γείνη κομμάτια παρά νά δ ιέ κ.Ο-φ τήν θύραν πρό 
άλλου τίνος, καί ποτέ δέν ικάθιοεν έν τινι αίθούση 
έν οσω ϋπήρχέ τις ίς·άμ.ενος· τό  μέλι καί ή ζάχα- 
ρις έκρέουσιν άπό τού ςόματός του μετά τών λ,ό- 
γ·ων του , καί ή φωνή του είναι πάντοτε γλ.υκεΐα ώς 
οί γλ.υκύτατοι φθόγγοι τού αύλού· ’, Α7}ο>ς τ ε  είναι 
άνθρωπος είδήμων τών ήθών καί έθίμων καί τής 
καλής συμπεριφοράς παντός έθνους καί πάσης 
έπ οχής.Ίόν  απαντώ ημέραν τινά έν τώ  Λουξεμ
βούργο), καί μόλις μέ βλέπει μακρόΟεν τρέχει 
πρός με, μ έ  οφίγγ-ει τάς αγκαλ.ος του, είς παρ’ ολί
γον νά με πνίξγ, καί μ.έ χονδροφίλεΐ έκατερωθεν.

« Τ ί διάβολο ! τώ  λέγω  αρκετά θυμωμένες, 
δέν ήτο ανάγκη νά μέ Ρ,εχαπεΑΑώογ,ς, νά μού χ α - 
λ,άσης τόν λαιμ.οδέτην, καί πρό πάντων νά μέ 
πν ίξγς.

—  Αγαπητέ μοι φίλε, λυπούμαι ότι δέν έννβεΤ- 
τ ε  τήν σημασίαν ί·.ός φιλήματος’ ή φύσις εκομεν 
αύτό όργ'ανον τής άλλάλου εκείνης γλώβσης, ήν 
δικαίως όνομάζουσιν γ-λώσσαν τής καρδίας κα τ’ 
εξοχήν- παν αίσθημα ςοργής, όποιουδήποτε χρω
ματισμού καί άν ή, ευρίσκει εν τώ  φιλήματ. τήν 
φυσικωτάτην καί εύγλωττοτάτην Εκφρασίν του* 
ώς ενδειξις ερωτος, σεβασμού, φιλίας, εύγνωμο- 
σύνης, ειρήνης, έλέους, τό αυθόρμητον τούτο κίνη
μα μετέχει τρόπον τινά της φύσεως τού όρκου-
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καί είναι σχεδόν Επίσης Ιερόν και άπαοχβι·^·,». 
ΤΑ ί θβσπέσιτ ϋ λε, >έ i/.; ρ '?"* *·’  παράδειγ/.α 
τ ά  Φ ι.Ιήματα h d ' f r j o  o í  â n r é o i o ,  τό ·ημκ 
έξαίρετον μεν, αλ\ ίσω ; η ) ιλ ι σας φα»ή λια» ερω
τικόν, ά λλ’ ία» κνιγι-νώσκετε τό  βιβλίο» τοϋ Ί ω -  
άννου δέ λα Κάσα, κοχιεπισνότου τοϋ Β ΐ'εβίντου, 
( Εκείνου τοϋ χγ/θ ■ ν χοχιεπισκότου / ) ήθίλετε μ,άθει 
δ τι δέν ύτάρ/.ι τ ο ίξ ι :  φιλ ιφιοσύνη; εύχρεστ ιτίρχ. 
Δια τοΟτο λοιτον ύ άγιο; ούτος ν·»ήρ οίκτείρει τού; 
έχοντας μακρά ν μ ύ α /r,  καί συμβουλεύει τάς κυρί
ας α’ίτινες έχουσι το ελά ττω να  τούτο νά λάβωσιν 
έραστά; σιμού;.

« Ά λ λ ο τε  ά τ λ ώ ; |ν φίλημα ΰπιχρέου περισσό
τερον τους ip«7 x ;,  ή όσον ΰ.τοχρεοΐ αυτούς τή/σή- 
μςρον τό συμβόλαιο» τοϋ γάμου. Πιριεποίει δικαί
ω μα  ε!ς τήν μ.ελλόνυμ.φον, 5·.’ ού εάν 6 νυμφίος ά- 
πέθνησκε πρό τοϋ γάμου, έκληρονόμει τό ήμισυ 
των ΰποσχεθέντων α ν τί διά τοϋ ουμβολαίου. Τό 
φίλημα έπί τής παρειά; είναι συνθήκη άναυδο; πρό; 
βεβαίοοσιν τ η ;  φιλίας, συμφιλιώσεω; κτλ . *11 το έν 
χρήσει εις τά  πχνεπιτΐμ··* διά τήν χειροτονίαν των 
διδακτόρων καί καθηγητών καί δι’ άλλας τίλετά ς. 
’Αλλά τό φίλημα τό όποιον ό Κύριο; ήχων εδωκε 
τοϊς ’ Αποτόλοις αν τοϋ, τό φίλημα ¿κείνο τ ή ; είρή- 
νης δπερ Εσωσε τόν κόσμον ! i

Δεν μοί αναφέρετε καί έκεϊνο τό ότοϊον τώ  
Ιδωκεν ό ’Ιούδας, καί τό όποιον κατέ^'Ο ό τύπος 
πάση; βδελυρά; προδοσίας.

—  Φίλε μου, X ; άφήσωμεν τόν μώυ.ον όοτις 
προσήφθη άπό τότε μέχρι τής σήμερον εις τό <ρί- 
.h\μ α  τοΰ  Ι ο ύ δ α ,  καί ά ; έκβάλωμεν ά τό τόν νοϋν 
μας παν δ ,τι κχτχκρινόμενον ΰπό τής ηθικής, δύ- 
ναται νά ελάττωση την αγνότητα τοϋ φιλήματος. 
Ά  ! άν έβλέπετε τόν Ενθουσιασμόν τής ’Ακαδημίας 
καί τοϋ λαοϋ, δτε 6 Βολτχϊρος έφίλησε τόν Φ ρχγ- 
κλίνον, έν πλήρει συνεδριάσει- κ Ιδ ο ύ  ή μ.ιγαλο- 
φυΐχ ασπχζομένη τήν ελευθερίαν ! » έφώναζον 
πανταχόθεν, καί ό πατήρ μου έδάκρυεν όσάκις 
μοί διηγείτο τό συγκινητικόν τούτο ανέκδοτον. 
’Αλλά καί αυτός έγώ δεν είδον μ ι τ ’ Ενθουσιασμού 
τό ν ’Ιούλιον τοϋ 1 8 3 0 , τόν γάμον τής μ.οναρχίας 
μιτά  δημοκρατίας, συ/απτόμενον διά τοϋ φιλήμα
τος τοϋ ΑουδοβικουΦιλίππου καί τοϋ Λαφαγέττου !

—  Χ α ρ ά  acó  γ ά μ ο  καί τούς καρπού; δπου π χ - 
ρήγαγε I

—  0 “ “ ς δήποτε καί αν ε/η τό πραγυ.α, ό άσπασ- 
μός ές-ί δείγματός μεγί^ης ΰπολήψεως* ενίοτε δ'ε εί
ναι δείγμα σεβασμού τό οποίον απονέμει τό μεγα- 
λείον εις τήν άςιαν του πίνητος- οΰτω παραδείγ- 
μ.ατος χάριν δ '.Χλαίνης Χαρτιέρος ητο 6 πολυμ.α- 
Οίστατος, άλλ' έν ταύτώ  καί τό άσχημο τατον γ ε- 
ρόντιον τής εποχής του- καί δμως έν ω έκοιμάτο 
Μαρία ή βασίλισσα τής Σ κω τίας, καί σύζυγος Λου
δοβίκου τοϋ Ιλ '.  έρίλησεν αυτόν έπί τοϋ μετώπου.

« Οί 'Α γγλοι εννοοϋτι κάλλιον ημών τήν σπου- 
ία ιότητα  τοϋ φιλήματος, διότι οί νόμοι των κα - 
ταδικάζουσιν εις ϋπέρογκον πρόστιυ.ον καί φυλά-

κισιν. τόν ό σ τι; ήίελε φιλήίει νεάνιδα άνευ τή ς  
συγκατ.αθέσειός της.

« Κ ίς ά -α σ ι : τα; ε ί ρ ν τ t î/.άς αύΧά; είτήχθη ή 
συ/ήθειχ τοϋ φ.λείν τήν χ  ίρα τοϋ μονάρχου εις έ -  
πισήυ. υ ; πιρι^άτί'·;. και μάλι^α ίν Γαλλία ή χαρί- 
εσσααοτη τελετή  επα/ελαμβάνετο σχεδόν καθ’ έ 
καστη» έπί της παλα.άς μοναρχίας.

η ’ ΑΛλά pi » ! T )i .- J ' ; i<  ό Χ ιριο; Μιλίρο/ο; 
με τόνον όχ'.ρορρ ιοϋντος, κ ιί ύψόνων τούς όρθχλ- 
Αοϋ; π .ός τόν ουρανόν, —  ρ;ϋ !  τα πάντα μ ε τ α 
βάλλονται είς τόν φθερτό/ τούτον κόσμ.ον, καί αί 
κάλλιστχι συνήθεια·, κχταστρέρονται εέ τόν καιρόν. 
Νά σάς πώ τήν αμαρτίαν μου, αγαπητέ μ.οι φίλε .Γ 
τό  μόνον π ρ ά γ *«  τό όπιΐον μ ε καν.νει νά λ υ τ ώ - 
μαι διχ τήν άπνόΧεια ν τής παλχιάς μ.οναρχίας μας, 
είναι ότι δεν έπικρατεί πλέον ή συνήθεια τοϋ φιλεϊν 
τήν χμίρα τοϋ βασιλέως. »

Χ χί ταϋτα είτω ν ερρίφθη εις τόν λαιμόν αου 
καί δευτέρχ» φοράν, μοί εδωκεν, εί καί άκοντος 
έμοϋ, τό ν αδελφικόν εναγκαλισμόν, έλάοετο των 
δνω χειρών μου, τά ; όποιας έσφιγξε φ ιλικώ τχτα, 
καί τέλος μ έ  άφήκεν, άλλ’ όχι χωρίς νά 7 ραφή τοί; 
ή τετράκις, όπως με άποχαιρετήση χαοιέστατα διά 
τής χειρός

Σ Τ ΓΚ Ε Φ Α Α  ΧΙΩΣΙΣ.

Ι . 'Ο  υπερβολή χρόομ.ενος ψεύτης ¿ 7 "

2 . ’Εάν έπιθυμή; νά νομιζησαι ειλικρινής, μ.ε- 
τρίασε τάς έκφράσεις σου.

3 . Τό έλάχιστον έλά ττω μ χ τών φίλων τοϋ φι
λήματος έττ ί τό νά ηναι οχληροί καί δυσάρεστοι.

4 .  Είς έπίσκεψιν σοβαράν, τά  φιλήμχτα καί 
μεταςύ κυριών δεικνύουσινν ελλειψιν καλής συμ- 
περιρορίς.

5 . 'Γό αύτό δε καί είς απλήν έπίσκεψιν αιθούσης, 
έκ ιό ; έχν 6 έπισ/.επτό ν.ενος είναι συγγενής έκ τοϋ 
πλησίον, τοϋ οίκοδεστότου ή τής οϊκοδισποίνης.

G. Ά λ λ ’ δ π ο ; δήποτε, έάν άπαντήσητε εν τινι 
αιθούση τόν κ α λ λ ώ ν  φίλον σας, ή ά/θρωπον ο ί- 
κειότατον, δεν πρέπει νά τόν φ ιλή ιη τε, S710 καί 
δτι δεν τόο εΐδετε πρό ίνός έτους.

7 .  'Α λλω ς τ ε  τά  φιλήματα καί τού ; εναγκα
λισμού; δεν βλέπει τ ι ; ώ ; έπί τό πλεϊστον είμή 
αεταξύ τών μικροπολιτών ( petite b o u rg eo is ie  ) 
καί τών χωρικών.

8 . Ο ελάχιστο; κίνδυνο; τοϋ φιλήματα καί ένα- 
γκαλ·.7 νϋ είναι τό νά φαίνηται γελοίος.

ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΠΟΧΡΥΦΛ

(Συνέχεια).
f i  Σωσχννα εκάθ.σε, καί πχραυτα δεκαπέντε

ή είκοσι δίοπτρα ( ή âi.-c Ιοσ κ όχ ια  ) διευθίνθητχ ν 
κατ’ αύσής, καί ήκοόσθηταν παντός είδους Θχυμχ7 - 
ικά επιφωνήματα, συνωίευμένα ύπό 7«’·χημάτων ότι
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δεν ήτο εικοσαετής, όνι ή το ί τνλΐς, δτι είχε πλου- 
σιοοτέραν κόμην τής γυβυτοιας Βρ όττας, καί ότι 
ή πόρπη της ήζιζε 2 ,0 0 0  λιρών κ .τ .λ . κ .τ.λ .

0  Ααντοίρης V) νκης έπ εϊιμει και αύτ-.ς νά 7 ηι~ 
χ_ην.χτίση, καί μάλιστα νά όν.ιλη'ση, α’λλ’ *  τρισ
κατάρατο; Σαλιαγκάκης τοϋ είχε κλέψει τό  ψαλι
δοειδές δίοπτρόν τ-.υ.

Καί τ ί η το ό Λαντοόρης Αο νκης άνευ τοϋ διόπ- 
σρου του ;

—  Εγώ γνωρίζω τά μαλλιά τής Βριόττας ! είπεν 
ιιλλά μετά τινο; συστολής, σα; ομιλώ σπουδαίως. . . 
είναι ώραΤα μαλλιά ! . .  . Δεν βλέπω τήν κυρίαν 
ταύτην, εί δέ μή ήθελα 7 0ι'/.γΐμ·ατ^ !1 ό τι, θέλετε. 
Αλλ’εχω πεποίθησι· αγαπητόν μου τ·ν  Βρίαντα. 
Ζ ήτω  ό Βρίαν I φιλτατε Βρίαν είπε μοι τήν γνώμην 
σου περί τής κόμης τής όοραίας ταυτης ςέ·ης.

Ο δέ Βρίαν εκάθητο ίν τώ  σεότει, είς τό ενδό
τατον τκϋ θεωρείου, χασμώμενος ίνθουσιωδώς.

—  Ειδε κανείς ίς  υμών τον αδελφόν μου τόν 
μιλόρδον ; είπεν, άντί ν’ «ποκριθή είς τήν έρώτη- 
σιν τοϋ Λαντοόρη Δοόκη.

—  Δεν εχω τό διοπτρόν μου αγαπητέ, άπεκρίθη 
ό  τελευεαΐο; ούτος.

Οί λοιποί άπεκρίθησαν αε.ητικώς, α’λλ’ εί; έζ 
«ϋτών έπρόσθεσεν.

—  Μήπως ήλθετε ν* τον πληρώσητε διά τήν 
σύνταξίν του, Λάνσεστερ ;

—  Ναί, δι’ αύτό ήλθον, κόειοι.
Κ,αί ταϋτα είπών ήγε’ρθη, καί προύκυψεν έκ τοϋ 

θεωρείου.
—  Τ ί θειον κάλλος 1 είπεν ιδών τήν Σωσάνναν.

—  Δόξα σοι ό Θεός ! είπεν δ υποκόμης, τώρα 
δύναμαι νά όμόσω δτι είναι θελκτικω τάτη! . . 
έχω τυφλήν πεποίθησιν είς τόν αγαπητόν μου 
Βρίαντα.

—  Καλήν αντάμ,ωσιν, κόριοι, είπεν ούτος- υπά
γω  νά εΰρω τόν κύριον αδελφόν μου.

—  0  ταλαίπωρος ό κόμης I είπε τις άδωνις αφ 
•ύ ίξί,λθεν ό Βρίαν, ήξεόρετε, κύριοι, δτι άν ήμην 
είς τόν τόπον τοϋ λόρδου Ασπροπυργίτου, ·  διάβο
λος ούτος ήθελε νά με ξελωλάνη !

—  Τω όντι ! είπεν άλλος.

—  Καλά τοϋ της φθιάνει ό Βρίαν, καί έχει δ ί
κιων ! είπε τρίτος τις- καί ήρχισαν πάλιν νά όμι- 
λώσι περί κυ.ηγίου, χορευτριών, κυριών, γιλεκίων, 
σαμπάνιας, μαστίγων, αλόγων, κ .τ.λ .

'ΗΣωσάννακαί ή κόμησσα έμειναν μόναι καί αν
τίκρυ άλλήλων. 'ΐ ΐ  Λαίδη Ωφέλεια είχε βέβαια, 
πολλούς λόγου; νά προκαταληφθή έναντίον τής 
γυναικός ταύτης, τής έπιβληθείσης αύτή το - 
σοϋτον άποτόμως, τήν όποιαν ό 'Ριο-Σάντος είχε 
γνωρίσει, καί τής όποία; τήν θεραπείαν περί πολλοϋ 
έποιεϊτο- άλλ’ ανόητος ό Οέλων νά ύπβοάλη εις 
λογικά; ή καί πραγματικά; α ίτια ; τά αυθόρμητα, 
τα χέα , καί αλλόκοτα αισθήματα, τουτέστι τήν

γυναίκα ή σ. ν θέλετε τήν συνείδησιν τής γυναικός- 
δηλαδή τόν έγκέφαλον καί τήν καρδίαν της.

'ΐ ΐ  κόμησσα προσειλκύσθη άναποδράστως πρό; 
τήν Σωσάνναν, καί άμφότερχι ήσθάνθησαν συμ
πάθειαν πρός άλλήλχ; πρίν άνταλλάξωσιν άλλους 
λόγους ή τάς τετριμμένα; φράσεις τής παρουσιά- 
σ εω ;- α αχ δε ήιχισαν νά συνομιλώσιν, έννόησαν 
δτι ήθιλον άγαπαν άλλήλας.
Συνωμίλουν λοιπόν χωρίς νά δοόσωσι τήν έλαχί7 ην 
πρισοχάν είς τούς θορύβους τοϋ θ ε ω ρ ιίο υ  τον ύ ια -  
βό.Ιου, ώ ; εκάλει αύτό ό Ααντούρη; -Λούκης, οτε ό 
Βριαν δ ε Λάνσεςτρ προϋβαλεν έκ τού θεωρείου τού
του , ΐνα θεώρηση τήν Σοισάνναν. 'Η ωραία κόρη τόν 
παρετήρησε καί έ7 «0η είς τό  μέσον φράσεοός τινο; 
μόλις άρχισάσης, καί δλη ή υπαρξίς της κατέτη α ί
φνης ακίνητος. Τό βλέμ.μα τοϋ Βρίαντος τήν έπ λη - 
ξεν ε ί ;  τήν καρδίαν καί εις τήν  κεφαλήν, καί είς 
δλον τό σώμ.α, ώς τό ηλεκτρικόν τίναγμ.α τή ς έπ - 
αφής τής νάρκης ( I )  έπί τοϋ σώματος ενός κολυμ- 
βητοΰ.

Τόσον δέ σφοδρόν καίαίφνήδιον ητο τό τίναγμα, 
¿78  τό ήσθάνθη καί ή  κόμησσα. Παρετήρησε τήν 
ωχρότητα τής Σωσάννης, καί ακολουθούσα περιέρ
γω ς τό βλέμμα της είδε τόν Βρίαντα έξερχόμενον 
έκ τοϋ θεαιρεΙου·τοΰ δ ιαΰό .Ιου .

—  Τόν άγαπά λοιπόν, είπε κατά νοϋν, καί τού
το ηδξησε τήν πρός τήν Σωσάνναν συμπάθειαν τής 
κομ.ήσσης, διότι άφήοει έκ τοϋ μέσου τόν Ρίο-Σάν- 
τον, καί πάσαν αφορμήν ζηλοτυπίας μεταξύ των.

’Η Σωσάννα ένόμισεν οτι ήρχετο νά τήν έπισκε- 
φθή ό Βρίαν, άλλα μετά  μεγί7'ϋς λύπης είδεν αυ
τόν είσερχόμενον είς τό θεωρεΐον τής λαίδης Καρ - 
βέλλης καί κλίνασα τήν κεφαλήν Εμεινε κατηφής.

—  Δέν θ ' άργήση νά ελθη, τώ  είπε φω νή τις 
είς τό ούς.

*11 Σωσάννα έ7?4φη, άλλ’ ούδενα είδεν όπισθεν 
αυτής.

’Εν τούτοι; ό καλοκάγαθος καπιτάν Πάδδης Ό -  
χράνης, άντί νά ϋπάγη νά φέρη πορτογάλια είς τήν 
εϋπΐ7 θν κάπηλον τών Π αρασή μ ω ν  τοΰ  7 έρ μ ατος , 
κατέβη βραδέως τήν κλίμακα τοϋ θεάτρου καί ε -  
φθασεν ε ί ;  τό  περιτύλιον. Καταβαίνων δέ εκνηθε 
συνεχώς τό ούς του είς σημεΐον απορίας καί δΐ7αγ- 
μ.οϋ, καί ϋπετονθόριζε μεταξύ σών όδόντων του Εν 
είδος 'ΐερεμιάδος, όπου τά  άντιφατικώτατα έπίθε- 
τα ώλόλυζον υπό έκπλήξεως συγκρουόμενα έπί τοϋ 
αύτοϋ όνόμ.ατος. ’Εν παρεμπτο’νσει δέ καί άντί σ η 
μείων δια7 Ϊξεως, παρεκάλει κατά τήν συνήθειάν του 
τόν Σαταναν νά τόν πάργ.

'θ  διάβολος δμως εκαμ.νε τόν κωφόν, δΐ7 *ζω ν 
νά φορτωθή ενα ’Ιρλανδόν Εξ ποδών άνατ^όμ*"0? 
καί ήμίσεος ποδός πλάτους, 071« «ργά ή σάχιον Ε
μελλε νά τοϋ 7 ®λθή άναυλα είς τήν κόλασιν.

'Ο Καπετάνιος δι ήλθε τό Β ώ -Σ τρήτ εμ.προσθεν 
τοϋ θεάτρου, καί i^iOvi εί; τήν γωνίαν τής Εμπρο 
σθινής Διόδου.

( 1}  Ε ί ί ο ς  ι χ θ ύ ο ς .
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-— *Εν« ζνπ)  ΐ/τον &··0ίΐ±π'. ! είπε μεταξύ τών 
όδόντων, νά πορ ό διαολος αν δέν ·7;να·. ίύσκ·.λο 
νά βρεθ^ ‘σ’ β ύ ·<·. τήν ώρα δ/όγυρα \ ί  Κόβεν- 
Γάρδεν. Κ ’ ενώ. ρσ το Θεό, εν αν χα·.ρό άυουν τόσ· 
¿πιτε,δειος, ίσον κανένας άλλος. . . Αλλα άνθρω
π ο ; σίγονρος  είναι 4 » ο πράγμα. Είναι έκείνι ;  έ 
συχαμερό; κακούργος, ό παλαιός μου ό φ ί/ 'ς  Βώ- 
βης, ος-ις είναι καλός νά σού χλέψε, ττ> γλώσσαν 
μιανης πολυλογούς, πριν να λάβν) χαιρόν να πί, θ εέ  
ρ.ου I ρ.ά γ-ιάπεςτου νά της φέρε, ¿πίσω την γλώσ
σαν. . . 9) £ 'ΐ  άλλο κλέψε) . . . είναι σάν νά του ί -  
ζητούσα ’πίσω τό μβνδηλι πού μουκλεψε*

'θ  καπετάνιος εσεισε λυπερά ττ,ν χεφα/έ,ν του 
ένθυμε,θεις το  μανδί,λί του.

— 'Οσο γιά το ελεεινό βάτραχο τό Σάλιαγχα, 
τό  άγαπε.μένο ρ.ου, είναι αδύνατο ναύρε, κανείς πιό 
διαβολεμένο χαί βλοβερό σκυλί. Δίνω έγγύε,σι του 
διαβόλου, οτι αυτό τό  παιδί θά πάγε] εμπρός ! Μά 
«κόμη είναι πολύ νέο γιά νά ρ πόρισε, νά δούλεψη 
‘ς-ό φανερό, άπό κά τ’ άπό πολυέλαιο . . . Γραφτό 
ρού είναι νά τά  φέρ’ 6 διάολος ετ ζ ι , χάθε φορά 
*ο ΰ  ερχεμαι ρ έ  την χυρά Βουρνέττα . . νά πάρ’ ή 
βροντά,.

'θ  καπετάνιος άποφασίσας τέλος, έδραρ.ε διά 
τ ί ς  ’Εμπροσθινί,: Διόδου ππυλίζων τον πηλόν, χαί 
φθάσας εις ττ,ν Π  ίπ α χ  χα ί τήχ Κ ο ύ χ α χ ,  έλάκτισε 
ττ,ν ετοιρορροπον Ούραν, καί είστ.λθε.

Τό καπτ,λεΐον τΫ.ς Μ ά γ ισσας·, παρίστα θε'αν 
πολύ ζοιηροτέραν 9, προτερον, καί ή ΚοχκιΌρ.α/λου 
'Ασσε, ετεεχεν άδεξίως άπό τροπέζ/,ς είς τράπεζαν, 
άπορούσα εις ποΤον νάδωσε) ακρόασιν.

'11 Μαργαρώ άποθί.ς έχουσα τόν καπνοσύριγγα 
είς τό ς·ορ.α, καί φορούσα τό έπίκρανόν της (χα- 
χιΛΜ χοχ) έκάπνιζεν, έπινε καί δεν έλάλει.

ί)  Μιχαλιώς είχε τού; δύο άγκάνος έΓεριγμέ- 
ν·υς επί ττ,ς τροτέζα,;, χαί την χεφολτ,ν γυμνήν, 
«Ιραττ,ρόν δέ πρί,σμα έφαίνετο ύπερά ω τού κρο
τάφου του, καί άπο καιρού εις καιρόν, ς-α·)ών αόρα
τος ώχρού καί ύπολεύκου έρρεεν ¿χ τ ί ς  ίδρωρεντ,ς 
κόρη; του, >αί έπιττεν έπί του ώρουτου.

6  Σάλιαγκα; έπινεν, έριαούριζεν, έτρογώδει, ύβ
ριζε τί,ν Μάγισσαν, >αί ερριπτε τά καταχαθιορα- 

τα του ποττ,ρίου του επί τ ίς  κεφάλι,ς τ ί , ;  Κοχκινο- 
μαλούς Ασσης.

'Ε ν  τινι γ ωνία, ε  Λου κατοζαλισμένη Οπό τ ίς  
μέθες, ίχόρεοε τραγωδιύσα οκοπόν ρονότονον καί 

όπόκωφον- ούδείς ορω ; προσεΐχεν αυτί. ί ΐ  ταλαί
πωρος κόρη, ε’κτετρυχωρένπ ύπό τού α’γώνος τούτου 
τί,ς  παραφροσύνη;, έζέπερπεν οίρωγάς, χαί ρεγά- 
λαι ς-αγονες ’.δρώτο; χατερρεον έκ του προσώπου 
της, τό νοίλ,ον στε,θός της ί,σθραινε, καί δύο ίρυθ- 
ρ«ί κηλίδες ές-ιλβον επί των ρν,λων των πελιδνών 
παρειών τςς .

Ενίοτε επλϊ,σίαζε τί,ν τράπεζαν καί εζητει ποτόν, 
• δέ Σάλιαγκας τί, ε'γέριζε τό ποτνίριον άπό ¡ίο'ρι- 
καί ίφοΰ έπινεν, άρχιζε πάλιν νά χορεύϊ) ς-ρεφορένν,

περι εαυτίν, :ν τοτ.(·> ;ε  ι·. τα ω κ'-ιπλπιει ίρειπίων.

Εν άλλο τινί -¡ώνια { Η«·.; Λ νχρ  α ; τό ιίχ« 
ςρα ι/ιίνο  ρ έκ ν υ ρ α τ ο  υ/λ’ ν υ ε .'υ  τυρίου, τό 
οποίον εβοπτ.ζε ρε βρυτον ( ρ π ρ ί :· ; .

ίΐ έρφαν.σις προσά,τ·υ τ -·.>τον σ-λμα\τ·.κοΰ, ό
σον ί,το δ χαπιτάν Ιίαιΐ'δτ,ς (Ίχοαντ;, ίπρεπεν ίξ ά- 
νάγχτ,ς νά κοργ έ··τ- τ.ωπ %. ίχ Μαγ-σσα άνεσπκώθνι 
κατα τό άμισυ ύπο σεβαορ.,.ο, ν Κοκκινοραλλοδ έ
σπασε» 8ν ποτςριο». <ι Σαλ'.α·, κα; οκ*ουθρίρισεν ώς 
ερωτιυρένος αίλ ουρος, ί, -51 >α·, -ιρο, έχαμεν είδος ς-ρα- 
τιωτικοο χαιρετισμού, ί, Λου ιζχιτ.σε ζινέβραν, χαί 
ό Βωβ-Ααντέρνας εκουιΐε ρ ;τα  ραγιχίς ταγύτ^τος 
ρα»δγ,λιόν τ ι, ρ ί τό όποιον έτυγχανεν άπορυττόρι- 
νος. Μόνος δε ο Μ χαλ ώ : δίν εκινγ,0π.

.—  Καλί ’σπερα Μσγισοα, άσχτρε βρωκόλοκα, 
εΤπεν ό καπετάνιος· καλ,Υι’όπερα παλανά ρ,ου φ ιλε
νάδα . . . Αοου, φέρε ρ ’ ένα ποτνρι ρόρι· είσαι κ « - 
ταλερωρένη σά ρια πεσέτα δεκαπέντε τρερών, χ ιυ -  
οί, μου χο'ρε!

Προχοιρεσας δέ β ίρα τά  τινα εύρέθΎ, μεταξύ τού 
Βώβε χαί τού Σαλιαγκα, κ«ί οΐ δις-ογροί του άρχι
σαν πάλιν.

— Καλά ’σπέρα σας, -είδεμά νά ρά ρέ πάρ’ » ί ι -  
άολος —  καπετάνιε, ειπεν ό ΣαλιαγχάχΥ,ς.

— Τά ταπεινά σεβάσρατά ρου, σινιόρ χαπετάνι, 
είπεν ό Βώβγ,ς.

—  Μα ττ,ν άλάδεισ, όσο γι’ αύτό τό φαρμακερό 
τό φίδι τό Σαλιογκάχε, τό χρυοόμου τό πα δι, πά- 
γει καλά, ρά όσο γι’ αύτόν τ·ν  παλανοκίεφταρο τό 
Βώβε, είναι τιρερένο παλλτ.χορι ράτονέ φοβούμαι !

—  θά χω μ ε τεν τιμά νά πιούμε μαζί σας καπ*- 
τά νε; άρώτεσεν 6 Σαλιαγκας.

— >'*ί σκυλόπαιδο γιά ττ,ν χρεράλα, άγαπερενβ 
ρου παιδί, θά πιώ  ρέ σένα καί ρέτόν Χονδροριχα- 
λνώ, τάν αρκούδα, τόν αζιολογο νέο! Χαί ρέ τί,ν ω
ραία σου τί, Μαργοριο καίιο; ττ,ν όνορβζεις· άγκα- 
λά χαί . . . ρά τί ρέ ρελει γι' αύτό; . .  . άχόμε καί 
ρ έ  τ ε  Λού, τό  κεύρένο τό κοριτσάκι . . . Νά πάρ’ 
ό διάλος άν μπορτ, να π ιε  κανείς ρέ πιό βυχαμερέ 
συντροφιά . . . . ’ς  τεν  ϋγειά σας !

—  ’ Στάν έδικέ σας, Κύριε όχράνε, είπεν όπισ
θεν ό Βωβ-Λαντερνας, άπορ^οφί.σας όλίγτ,ν έχ τ ί ς  
ρπίρρας του.

—  Καλυ! άναθερατισρένε χαχοοργε, χαλό άδελ- 
φοπτ,τέ ρου Β ώ βε’ δέν είναι άνάγχτ, νά σοΰ πώ τί 
σου εύχομαι . . .

Τώρα Σάλιο·)κ.σ, χαριτερένε μου νέε, γιά τόόνορα 
τ ί ;  χολάσιω;, άςόρΓλΥ,σωρεσοβαρά, άν ί,ναι δυνατό.

0  Σάλιαγκας έχάγχασε.

—  Αχούς εκεί, γ'λυκιιά ρου Μαργσοώ ! «φώναξε 
— Λού, άκιΰς τι λέγει ; . .  . Νά όμιλεσουμε σοβαρά 
τί,ν τρέρα τ ί ς  πλερω μές,τά  βραδιά ποοθάχομε δια- 
σκ^δασι., . . Μέ τα σωστά σου τό λές καπετάνε ;

—  Δέ θά τό ρετανοιώσες, Σαλιαγκα.

—  Σού λέ^ω ιγιύ, ά·εβόγ,σε τό παιδίον τό όποί-
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•ον καί αύτό είχε περισσότερόν ζινέβραν εντός του 
παρ' ότι ό μικρός έγκιφαλός του ά,δύνατο νά σεκώ - 
σ ε· σού λέγω κοπετα ε ότι 6ε)ω  νά διασκεδάσω.

—  ΚλιφτοκιΙρρατο, θά διαακεδάογς ! . .  . διασ
κεδάζεις ύς·ερα, παιδί ρου !

—  Μά δέν ξέρει; ότι ίη α ιζ α χ  ζύJ o  στό κα π ε- 
ίε ,ό  του Βώ Στρετ . . .

—  Τ ί ρέ ρελει γι’ αύτό, ά.το π α ΐό ι  τού Σατανά ;

—  Τί σέ μέλει 1 χά ! κύτταξε τ ’ αύτί τού γομ - 
•βρού ρου τού Μιχαλιώ . . .  Η Λού είναι ρεθυσμέν-ε, 
το καλόρου τό κορίτσι, εΐ δέ ρά ά,θελε νά ξικορδι- 
οθί, / . . . ο Μιχο)ιώς καί ό Τιυρνοβουλτ,ς ραλιόσα- 
νε καί χτυπεθείκανε σά λεβένταις, βλέπετ* . . . Μά 
ά,λθαν οί πολισρανιδες . . . ό Μ ιχα λιώ ; καίό Θωρά; 
εδωκαν τό λόγο τους νά χτυπεθούν εδώ άπόψ* . . ·. 
θάχω με διασκέδασι, καέ δέν φεύγω, ουδέ γιά τά 
γένίΐα τ ίς  Μαργαρώ; ρου ? . . .

—  λνοθε-ρατισρένον άπ 'βολρα, άνεβόεσεν άγα- 
νακτ ών ό καπετάνι*ς, παιδί ττ,ς ψυχτς ρου . . .

—  λκούστε ! διέκοψεν ό Σάλιγκας, τού οποίου 
κ α τέβ ε  αιφνΥ,ς μία ιδέα, —  ό Μιχαλιώς είναι καλό 
π α ιδ ί, άν καί δέρνγι πολύ συχνά τάν κοϋμέιε τά 
Αού . . . .  αν ίλ θ ε  ροζύ σας τού δίνετε νά (Ιέσι του 
Χεΰνε τού γαυγιφί ;

—  ’Ο τι θέλεις του δίνω, τρισκατάρατο.

—  λλτ,θειο;

—  Α ρά. ψέματα ;
—  Αχούς Μ.χαλιώ ; πρόσεξε νά ρά σκοτωθίς 

άποψε, γορβρέ ρου . . . Πάρε, Χαπετάνε !
Η Λού χατακεκρεκυια καί άσθμαίνουσα, εξεκολού- 

θει νά χορεύη τρα^ιρδούσα, ό δέ ΙΙάδδες εσπευσε νά 
εξέλθ·/) μετά τού Σάλιαγκα, καί άρφότερ·ι ίφθασαν 
είς ττ,ν δίοδον. ΪΙγερθε δέ καί ό Βωβές ελαφρά καί 
τούς άχολούθεοε . . . .

ΙΖ ' . Έ υ<ο τραγω ύοΰσ ιχ  i r  τω θ ιάτρω .

0  Καπετάνιος λαβών κατ’ ίδιαν τόν Σάλιαγκαν 
είς ?να σκοτεινόν μυχόν τ ε ς  βορβορώδους εκείνες 
διόδου, ά,ν οί κλεπται καί αί ε’κδιδιεττ,μέναι κόραι 
ώνόμασαν *ρ.προσθινγ,ν δίοδον,

—  Θέλεις νά κερδίσης δέκα λίραις ;  τ ώ  λέγει.

— Αδιάφορο ρού είναι καπετάνε -?
—  Τί λές, σκωλεκάκι ! τί λές ποιδί μου ! . . .  

βού λέγω δέκα λίραις . . . ξέρεις πόσαις κούπαι; ζι- 
νιβρα μπορείς νά πιτ,ς ρέ δέκα λιραις, κατεργάρτ,;  
ξέρεις συχορερό σκωλίκι, πόσα δράμια καπνό ρπο- 
ριϊς ν’ α’γοράσγις γιά τά Μαργαρώ σου ; —  όπου εί
ναι τό ατ,δέστατον πλάσμα τού Χοσμου ! . . .  αλλά 
τιρί τούτου δέν μας ρέίει.

Ι!ρό ριάς στιγμές ό Σαλιαγκας είχε τί,ν κεφα- 
λάν άριεστραρρε'-εν, καί δέν Υ,κροάτο πλέον εί δέ 
ρά άθελε διαραρτηρεθέ δεόντι»; κατά τ ί ς  αύθάδου; 
παρατεράσεως τού καπετάνου περί τ ίς  Μαργαρώς 
τί,ς ώοαιας υδροφόρου- δέν έχροάτο πλέον, διότι 
έπχ,σχολουν αύτόν τά κινςματα ρέλανος τίνος όγ

κου, μόλις διακρινορένου, καί προοερπορένου κατά 
ρίκος τού τοίχου, ε’κ τεύ μέρους ττ,ς Πίπας καί 
γ ίς Κούπας.

—  'Ε  ! διαβιλοσαλιογκο, πώς σού φαίνεται; έπα- 
νέλαβεν ό  ΙΙάδδες.

—  Ε?ναι ό Βωβές ! εψιθύρισεν ό Σάλιαγκας· τ·5  
διαβολ'υ τό Βώβε,, τ ί περίεργος πού είναι /

—  11 μεθυσμένο είναι το παιδί μας ε  τρελάθεκ«, 
είπεν ό Πάδδες κατά νουν.—  Σάλιαγκα, παιδί ρου 
τ ί εχεις καί ρού μ.ιλάς γιά τόν ψωροζε'τουλα τό 
Β ώ βε, τόν καλό μας τό σύντροφο ; . . .

—  Νά τον, άπεκριθε ό Σάλιαγκας.
—  Πού ;  είπεν ό Ποδδτ,ς τινοχθεί; ό Σάλιαγκας 

τ ώ  έδειξε διά τού δακτύλου τόν ρελανα όγκον, όςΊς 
έξτ,κολουθει πλτ,σιαζεον βραδέως,

—  0  Βώβε,ς είναι έψ θύρισεν ό καπετάνιος· μπο
ρεί νά πί, χάνει; ότι αύτο τό χροοό τό παλλεκάρι 
τόσο τάν νύχτα ό-σο χαί τεν  άρερ*, μοιάζει ρ ’ ένα 
σωρό λάσπε / . . . Σιγά . . .  ά ; άφεσωρε τόν φίλον 
ρα ; νά πλτ,σιάογ)· τού χρωστώ κάτι τι· κάμε πώς 
δέν προσέχεις . .  . Λοιπόν Σαλιαγχάχε ρου, έλέγαρε 
ότι όέλεις νά Χερδιστ,ς δέκα λίραις.

—  Μ’ αρέσει καλλίτερα νά κερδίσω δεκαπέντε, 
χαπετάνε. .

 Αεκοπέντε λίραις, άς ηναι άβδελάχι ρου ! δέν
αγαπώ νά χάνω ,π α ζα ρ .Ι ίχ ια · ή δουλειά σου είναι 
άπλί, καί εύκολε. Θα πας σ’ έν’ άργας-έρι πού που
λούνε φορέματα, ν' α’γοράσγ,ς ριά φορεσιά άρχοντι- 
Χιά' νά χώογς τά λιγνά σβυ τά  κόχαλα μία' σ’ αύ- 
τάν τά φορεσιά, νά γείνγ,ς καθ’ αύτό τζεντελραν, 
Χαί νά μπί,ς ρέσ ’ τό θέατρο καί νά καθίστις στάν 
ές·ία . . .  ¿κατάλαβες ;

—  έχατάλαβ* . . .  ρά ό Βώβες μόλις απέχει 
τριάντα βάρατα.

Ο καπετάνιος έχώ θε ετι μάλλον είς τάν γωνίαν 
έν ε  έχρύπτετο.

—  Αφες τον νά ζυγώστ·,, παιδί ρου. . . Είς τάν 
ϊς-ίαν θά προσρείνης, Ιω ς ότου νάρθη ενας τζέντίλ- 
ραν νά σ’ άγγίξϊ! τό γερι ε-ζ·ι(δεικνύων τίνι τρόπω).

—  Καί πώς θα ρέ γνώρισε, αϋτός ό Κύριος;
—  Να βχλτις ’τά θάλεια σου ριά κορδέλλα κ ί

τρινη.
—  Π άγει καλά. . . Ο Βώβες δέν απέχει είκοσι 

πάσσα.
—  Λφεςτον νά ζύγωσε,. . .  Να πέντε λίρες γιά 

ν1 α’γοράσες τήν άρχοντικιά τά φορεσιά σου, καί 
άλλαις πέντε γιά νά κάρε,ς καρδιά, κάλτζα τοΰ δι
αβόλου 7 Τ ’ αποδέλοιπα 'ςα  δί»ω ύτερα·

— Πάγει καλά καπετάνε . . .  ρ *  νά ό Βώβες δέν 
οϊπέχει παρά δέκα βείρατα. .

—  λ 7 δέν οϊπέχει παρά δέκα βείρατα ; είπεν ό 
Πάδδες διά τών όδόντων, τό αγαπημένο ρου τό 

παλληκάρι 7
Καί ρεταβαλόνν αίφνης τόνον φωνίς, ¿πρόσθεσεν 

είς τρόπον ώτε ν’ ακουσθη από τό ακρον τ ε ί  Ε ρ-  
προσθινες Διόδου είς τώ ετερον.
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—  Τήν αλήθεια σού λέγω, τους itñ  ¡píroo; τού; · 
γελούν {χε πιότερη εύχαρίς-ησι· . · Λάβε για παρά
δειγμα τό συχχμερό, τον κρεμάλα τό Βώση, τόν πι- 
ς-ό μας τό σύντροφο, που τόν τιμούμε όλοι καθώς του 
πρέπει, μ.i  τό Σχτχνά/ Λοιπόν, παιδί μου Σκλιχγ- 
κχ, κολλητικιχ κασίδχ, ό Βώοης την έπχθε άπό την 
Εγκράτεια, ό\χ την οποίαν λωλαίνεται- επρόδωσε 
την τι μη του, ή ασυνείδητη /

Ó Βώβης έ'μεινεν αίφνης ακίνητος, ό '5ε Σχλιχγ- 
κ.ας επνίγετο προσπαθώ» νά Χρχτήσ^ τόν γέλωτά 
του. Ó καπετάνιο; έτφιγξε δυνατά τόν τύλον τ η ; βα
κτηρία; του.

Ανάθεμα με κι*» Se με κακοφαίνεται! 6  Βώοη; 
εινχι άτιμίχ του κόσμη», είναι σωρό; ακαθαρσίας ι/.ε 
ποδάρια, άλλά μ ’ ολχ ταύτα είναι αξιόλογος σύν
τροφος. . . και οτχν συλλογούμαι δτι εκείνη ή Ε γ 
κράτεια προτιμά τόν χάχα τόν Τιυρνοβούλλη / . . .

—  Τόν Τουρνοβούλλην / ε?πεν οιμώζω» ό Βώβη; 
λυτσωδώ ;.

—  Ποιό; ώμίλησεν ! ίφώναζεν ό Πάδδης έξορ- 
μών έκ τη ; οπής του. Ποιό; ώμίλητε ! Οχ τόν σκο 
τώσω / τό  αίμα τνυ Οχ πιω ! νά πχ'ρ’ ό Σατανά; !. .  
κάποιος είναι και μά; χφι κράζεται ! . . .

Ó καπετάνιος άρχς την βακτηρίαν το-ν μέ τάς 
δύο χείρα;, έκτύπησε τόν Βώοην δεξιά καί αριστερά 
ουτος δε εφυγιν όλολύζων, ó Se Σάλιαγκας έκράτει 
τάς πλευράς του άπό τόν γέλωτα.

—  Ας μάΟη νά κλέπτη άλλη φορά τά μχνδη'λι- 
ά μου, είπεν ό Πάδδης θριαμβευτικό»;.

Αλλ' ή εκδίκησιςήτο δεινοτέρα η οτι έφαντάζετο 
ουτος, διότι τάς πληγάς 6 Βώοης δεν ήσθάνετο τό
σον, άλλ’ έτρώθη την καρδίαν.

Πριν είσέλθη εις την Πίπαν καί την Κούπαν, ές-η· 
ρίχθη κλονούμενο; κχτά  τού τοίχου, κα'ι συνεπίεζε 
σπασμωδώς τό τοθός του μέ τάς δύω του χείρα?·

—  Ü Εγκράτεια / είπεν- ί χ  i ή Εγκράτεια καί ό 
Τυυρνοβούλλης !

'Εκλεισε τού; γρόνΟους καί μέ χειρονομίαν απει
λητικήν,.

—  Αχ ! Τουρνοβούλλη ! . . . . έπανέλαβεν. Εισ- 
ελθώ» δε εις τό κχπηλείον, ϋπηγε καί έκάΟησε π λη
σίον τού Μιχαλιοϋ, ό δέ κ.απιτάν Πάδδης περι/χρής 
όιά τήν επιτυχίαν τής κωμωδίας του, έπές-ρεψεν εις 
τό Οέατρον. Αλλά (νά πάρ’ ό διάολος ) ¿λησμόνησε 
ν' άγοράση πορτογάλια διά τήν Κυρ* Βνυρνετταν, 
ήτις δέν τόν έσυγχώρησε ποτέ διά τήν πχραβχσιν 
ταύτη-ν του πρός τό ώραίον φνλον χρέους.

Οσον δέ διά τόν Σάλιαγκαν,ύπήγεν εις τόν Ιμα - 
τοπώλην ί»χ αγοράσει τήν άρχο>·α*//>· ενδυμασί
αν του.

Εν δέ τώ  θεχτρω έπεριμε'νετο ήδη ή όργησις 
( le b a lle t  )· διότι τό μεν μελόδραμα τού Ούέβεο 
ήτο ή πρόφασις, ό δέ κύριος σκοπός ήτο ή ό’ρχησις 
τή ς Βριόττας. Εν τούτοις αί επισκέψεις ¿ξήκολούθουν 
νά γίνωντχι- εκαφον θεωρεί ον κατεχόμενον υπό κυ·

ρίχς, ήνοίγετο ανχ πα- λεπτόν καί ύπεδεγετο κανέ
να τζένσελμχν, προσφέροντα τά σεβάσματά του. 
Η κόμησσα Δέρβη έδέχθη τοιουτοτρόπως άλληλο- 
διαδόχως τόν Ααντούρην Λούκην, οστις ένόμισε 
χρέος του νά βεβαίωση τήν Σ-υσάνναν οτι ειχε 
θί.ΙκτΜ &ζη,τον ριΛίι1ιο>', κχί τούτο σ.τουύαίοχ:' 
τον Ιππότην Αγγελον Βεμβον, τόν Σίρ Πχύλον Ο ό- 
τερφιλδην, τόν Αόκτορχ Μύλλερ, τόν ταγμχτάρ - 
γην Βόρου Χ χ μ  καί πολλοό; άλλους- ή Σωσάννα 
προσεφέρθη πασι τούτοις ώ ; νχ είχεν α'.χτοαφή εν- 
τινι αρις-οκρχτικώ παρθεναγωγείο», όπου αί θυγασε- 
ρ8ς των Λόρδων μανθχνουσι τήν καλήν συμπεριφο
ράν- ώμίλησεν ολίγον διότι ήτο λυπημένη, άλλ’ 
ώμίλησε καλώς, καί ή ί ΐ  ρέλεια πχρετήρησε » ε ί; πά< 
ό, τι ε'λεγε ποιητικήν τινα δύναμιν, παράδοξον έν- 
ταυώ καί θελκτικήν.

Περί τό μέσον τής πράξεως, ό Βρίαν δέ Αάνσεσ- 
τερ ¿ξήλθε τού θεωρείου τής Λαίδης Κ χμοέλλης, ή 
δέ καδρία τήςΣωτάννης πάλλουσα σφοδρω;, εμέτοει 
τάζοήμχτχ τά όποια έπρεπε νά κάμη είς τόν δ ιά 
δρομον, καί ήσθάνετο αύτόν ερχόμενον- Μετά εν 
λεπτόν κρότος ελαφρός ήκούσθη είς τήν θύραν τού 
θεωρείου.

Ιδ,υ αύτός ! τη είπεν είς τό ού; ή μυστήριό»δες 
φωνη'· έσο ευδαίμων, άλλά καί συνετή ! . . .

11 θύρα ήνίώχθη καί ό Βρίαν δε Λάνσεστερ είστ,λ- 
Οεν, έχχιρέτησε λίαν εύσεβά7 ω ; τήν Λαίδην ωφέλει
αν, καί έλαβε τήν τιμήν νά παρουσιασθή είς τήν Κυ
ρίαν πριγκηπέσσαν τής Αογγεβίλλης.

Εν όι συνωμίλει μετά τής Λαίδης ιόφελείας, ή 
Σωσάννα τόν εθεώρει μετ’ απληστίας, καί ούχί κρύ- 
βδην καί ύπό μάλης, ώ ; συνειθίξουσιν αί νεάνιδες, 
άλλά μέ κεφαλήν υψηλήν, καί χωρίς νά θέλη νά κ α - 
λύψη τήν δύναμιν ήτις είλκεν αύτήν πρός αύτόν. 
0  Βρίαν πχρετήρησ5 τούτο, άλλ’ επροσποιη'θη ότι δέν 
τό παρετήρησε.

—  Λέν ήσθε -χθές είς τόν χωρόν του οίκου Τρέ- 
βωρ, ήρώτησεν ή κόμησσά.

—  ό χ ι  Κυρία μου, άπεκρίθη ό Βρίαν. εϊ χ,αί 
σφοδρόν τό θέλγητρσν χορού, δίδομε/ου εκτός τ ή ς  
εποχής των χορών, ήναγκάσθην νά λείψω άπό τά, 
άσχολίας μου καί νά ϋπάγο» νά πωλήσω, όλην τής 
εσπέραν, φωσφορικά πυρεκβόλα (σπίρτα) παρχ τήν 
θύραν τού μιλόρδου τού αδελφού μου.

Καί τχύσα είπε μέ ύφος αφελέστατο·» καί τόνον 
φωνής σπουδαιότατον ή δε κόμησσα δεν ήδυ »η'θη 
να μή γελάση.

—  0  ταλαίπωρος ό κόμη; ! είπε, δεν τον λ υ - 
πεισθε ; —  ΑΥλ’ ύπιθίτω  ότ·. δ έ ' επωλείπε φωσ
φορικά όλην την νύκτα ;

—  Οχι κυρία μου, εω ; τχς ένδεκχ μό<ον . . .  ότι 
συνέβη μικρόν τι δυστύχημα τό όπ»ίον θέλω λάβει 
τήν τιμήν τού νά διηγηθ.ο είς πήν εύγενείαν σα; . . . 
Εκαθη'μην ήσνχω; επί τή ; πρώτης βεθμίδος τής 
εξωτερικής κλίμακος τού οίκου, προσκαλών τρανο- 
φώ/ω; του; διαβαίνοντας ν’ άγωράσωσι τά φωσ
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φορικά μου, δπε ό έπ-.στάπη; τού αδελφού μου,—  
άθλιός τις ονομαζόμενος Πατερσων, —  μέ διατάττει 
εξ’ ύψους τής κλιμακο; νά φύγω . . . έγω δε φυσικω 
τω  λόγω τόν ήρώτησα άν ήθελε ν' άγιράση δέκα 
λεπτών φωσφορικά . . . Αλλ’ είς άπάντησιν, μού 
μέλλει ένα ιπποκόμον όστις μ ’ έφίλευσε ρ.ε καμμιά 
δεκαριά ξυλιαϊς.

—  Αλλη'θεια, κύριε ! α’νεβόησεν ή κόμησσα,
ίΐ  Σωσάννα ερυθρίασε.
—  Αληθέστατα, κυρία μου, έπανέλαβεν ό Λάν

σεστερ· —  Σαςβεβαιώ δτι ήσχν άςιόλογαις ξυλιαϊς.'
—  Καί τί ¿κάμετε ;
—  Λυσσυχώς, κυρία μου, δ έ ' είμαι πλούσιος.. . 

ήνέωξα τό γαρτοφυλάκιόν μου, καί δεν ήδυνήθην να 
δώσω είς τόν ταλαίπωρον Ιπποκόμον είμή εν χαρ
τονόμισμα πέντε λιρών.

—  Πέντε λίραις διά τής ξυλιαϊς του, κύριε .'
—  Του έδιδα εύχαρίς-ως δέκα λίραις, κυρία μου, 

άν τά μέσα μου τό έπέτρεπον . . . Αλλά ήξεύρετε τί 
αθλίαν νύκτα έπέρασβν 4 άδελφός μου κατά συνέπει
αν τούτου.' ΕΪχον έκβϊ καλούς τινας φίλους, οίτινες 
μοί έγένοντο μάρτυρες τούτου, καί τόν ένήγαγον ιις 
τό δικαςήοιον. . . Θά έγωμεν λοιπόν δίκας καί σκάν
δαλα, κυρία μ ο υ . άδβλφός δαρθεις ύπό τού ύπη- 
ρετου τού άδελφοϋ του.’ Θέλω νά κάμη ό δικηγόρος 
μου τό ακροατήριου νά χύση θερμά δάκρυα. Αλλά 
παρακαλώ νά μοί ίί’πητε Χυρίαι, άν είδετε πουθενά 
εντός τού θεάτρου τόν Κόμητα Λσπροπυργίτην.

—  Σάς βεβαιώ καί άν τόν εβλεπον δέν ήθελον 
σας τόν δείξει, είπεν ή κόμησσα- τή  άληθεία λυ- 
πούααι τόν ταλαίπωρον μιλόρδον.

—  Σάς εύχαρις-ώ, κ·υρία μο-», άπεκρίθη 6 Βρίαν 
μ ετ’ έμφάσεως" καί αύτό δεν είναι ολίγον, δταν τις 
ή ναι άσθενές-ερος, νά δυνηθή νά διεγείρη τόν οίκτον 
των άνθριόπων ύπέρ τού αντιπάλου του καί νά θρι- 
αμβεύη ούσω κατ’ αύτοϋ.

Γ0  Βοίαν δέ Λάνσε^ερ προφέρων τούς λόγους τού
τους ήγέρθη, 6 οφθαλμός του έλαμπε, καί είς τό 
σύνολον αύτού ύπήρχεν έκφρασις ψυχικής δυνάμειυς, 
ήτις ήτο είς άντίφασιν πρός τό ευτράπελου τοϋ λό
γου του.

Η θύρα τού θεωρείου ήνεώχθη, ό δέ Βρίαν όςις 
είχεν άποχαιρστήσει τήν κόμησσαν καί είχε κάμ.ει 
έν βήμα πρός τήν θύραν, μετεμελήθή αίφνης καί 
ήλθε καί έκάθησεν άφελώς πλησίον τ ή ; Σωσάννης. 
Η κόμησσα συνωμίλει μετά του νεήλυδος, καί ίσως 

ή συνομιλία αύτών ήτο ιδιαιτέρα.
Ο Βρίαν προσήλωσεν έπί τής Σωσάννης βλέμμα 

άλλόκοτον, ς-*θερόν καί διαρκές, ή δε ταλαίπωρος 
κόρη έτρεμεν ύπό τό δαμάζον καί ύποδουλοϋν αύ- 
~γ · βλέμ,μα.

Μετά τινων ^ιγυ-ών σιωπήν,

— Κυρία μου είσθε πολύ ώραία, τή είπεν ό Βρίαν 
με φωνήν σοβαράν κσί περίλυπου. Κάλλιον νά μή 
σάς εβλεπον.

Καί σιωπήσχς έλαβετο τής χιιρός τής Σωσάννης, 
■ήτις δέν άπέσυρεν αύτήν.

—  Λεν φοβούμαι καί άν φανώ γελοίος, Κυρία 
μου, ¿ξηκολούθησεν- ¿άν μέ ήπάτησαν διά νά μέ 
χλευάσωσιν, ¿διάφορον μοί είναι. ’Λρκσί μόνον νά 
τύχω τής συγγνώμη; σας, ή» προλαμβάνω νά εστι- 
καλεσθώ. Μανθάνω ό'τι μέ αγαπάτε, κυρία μου.

—  Είναι αληθές, άπεκρίθη ή Σωσάννα.
Ο Βρίαν δέ Λάνσες-ερ έμεινεν έ'κθαμβος είς τήν 

απροσδόκητο·» ταύτη» άπάντησιν. Τά βλέμματά 
του κατέπεσαν αυτομάτως, καί δτε άνύψωσεν αύ- 
τά , δ ίο δάκρυα κατέρρεον βραδέως επί τ ή ; ώχράς 
πχρειά; τή ; ωραίας νεάνιδος.

'θ  Βρίαν δέ Λάνσε^ερ ήτο 'Α γγλος καθ’ όλην τήν 
σημασίαν τής λέξεω ς. Δεν ήξευρε τί πράγμα ήτο ή 
συγκίνησις, κχί δι’ αύτό τούτο όταν ώς έκ θαύμα
τος ή συγκίνησις εύρισκε τρόπον τού νά είσελθη είς 
σή» καρδίαν του, έκυρίευεν αύτήν έξ εφόδου. Συνε- 
κινήθη καί συνεκινήθη σφοδρότατα, καί ή ψυχρό- 
της ήν περιεβάλλετο συνήθως, διεσκεδάσθη ώ ; διά 
μαγείας.

—  Μέ α γα π ά τε! είπε μέ φωνήν μεταβεβλημέ- 
νην, φεύ.' με γνωρίζετε κυρία μου ;  γνωρίζετε τον 
πχράφρονα βίον μου ; . . .  ’Εγό» δεν σάς α γ απ ώ  κ υ 
ρία μου, καί ούδέ θέλω νά σάς α γ α π ώ ,  διότι ήθε- 
λεν είναι σκληρότης, άπανθρωπία, κρίμα .'

’Η Σωσάννα τόν εθεώρει, καί μειδίαμα έφχνη έ -  
πί των βλεφάρων της, οπού τά  δάκρυα μόλις ά π ε- 
ξηράνθησ αν.

—  Θά μ.’ αγαπήσετε, είπεν. ·Λ I θά μέ αγαπή
σετε .' . . .  τό αισθάνομαι, νό γνωρίζω . . .  ή φ ω 
νή σας μοί τό λέγει, εϊ καί οι λόγοι σας τό ά ·-  
νούνται.

’Ο Βρίαν δέν άπεκρίθη πάραυτα, άλλ’ ¿ρεώρει έν 
έκς-άσει χχράς τό έξαίσιον ¿κείνο πλάσμα, τό όποιον 
ήδύνατο διά μ ιά ; μόνη; λέξεως νά κάμη ίδικόν του- 
’Εάλωκεν ό άνήρ !

—  Ναι, Οά σάς άγαπώ είπε τέλος μέ φωνήν 
χαμηλήν καί έκ βάθους προερχομένην- θέλω όμως 
νά μάθητε πάντα τάπερί έμού. Πολλοί μ.έ Οεωροΰ- 
σιν ό»; πχράφρονα, καί εγώ ό ίδιος ένίοτε δέν ήξεύ- 
ρω τί νά φρονώ περί τούτου. Σταθήτε .'.' είπεν α ί
φνης καί μέ βλέμμα σπινθηροβόλον , ίδόον εν τινι 
θεωρείο» τήν ύπνώττουσχν καί βεβαρυμμένην ίψιν 
τού αδελφού του κόμητος ’Ασπροπυργίτου.

—  Κυρία μου, έπανέλαβεν επιτηδευόμενος απά
θειαν, έάν επί δέκα λεπτά  ακόμη δύνάσθε νά μ ’ α
γαπάτε, ενώ θέλω σάς άγαπαν δι’ όλης μου τής 
ζω ής.

Ηγέρθη καί έξήλθε δρομαίως, άφίνων τήν Σω~ 
σάνναν ίκθχμβον, καί κασέβη τάς κλίμ.ακας δια- 
σκελίζων αύτάς άνάτέσσαρας βαθμ,ίδας, καί δέν έ -  
^άθη είμή είς τήν όδόν.

—  Π ά γκο.' έφόιναξε.
Τό μισθωτόν άμάξιον τό όποιον τόν ειχε φέρει, 

έ^άθμευεν είς μικράν άπόνασιν άνθρωπός τις κα τ- 
έβη έξ αύτού.

—  Π άγκο, νά μού δώσγς τό κουτί μου καί τή
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ζακέττα  μου, έπανέλαβεν ό Βρίαν άπεκδυόμενος έν 
τάχει ιόν  ώραίον μ.έλανα έπενδύτην του, καί πλη- 
σιάζων ε ίςτό  άμάξιον.

Ο Γχάγκος εξέβαλεν έκ  του άμαξιου £ν φόρεμα 
ύπηοέτου του καπηλειού καί ¡χία-' λευκήν ποδιάν.
Ο δέ Βρίαν ένεδύθη τό φόρεμα, έζώσθη τήν ττοΛι- 
άν, καί ελαβεν ύπό μάλην πλακωτόν και τετράγω
νον κιβώτιον, κ«ι πάλιν άνέβη τρέχων τάς κλίμα
κας του θεάτρου.

///'. Ό  ίξαΑ Λ ος  (Ήη? θθοεηΐΓΪ«ηβη).

'Ο Βρίαν δε Αάνσες-εο, δευτερότοκος υιός του μα
καρίτου Οΰγου δέ Λάνσες-ερ, Κόμητος ‘Ασπροπυρ- 
γίτου, εϋρέθτ πρωί'μως εις τήν δυσάρεπον και άνυ- 
πόφορον θέσιν τώ ν δευτερότοκων εύγενών τής Αγ
γλίας των μη κληρικών. ’Ανατραφείς έν τώ  μέσω 
ηγεμονικού πλούτου, μετά  τόν θάνατον του πατρός 
του εύρίθη αίφνης περιωρισμένος είς τήν προσδιο- 
ρισθείσαν αύτώ μικράν κληρονομιάν.

Ο άδελφός του, χάρις εις τούς περί ευγενικής 
κληρονομιάς αύς-ηρούς νόμους, εκληρονόμησεν έν- 
ταυτώ  τύ αξίωμα του πατρικίου, καί τά έννέα δέ
κατα της πατρικής περιουβίας. Οδτω λοιπόν ό μέν 
χατές-η βαθύπλουτος άρχων, ό δέ μετριοκττ,μων.

Ό  Βρίαν διηγε μέχρι τοΰδε βίον άπρονόητον καί 
εότράπελον, ούδαμώς φροντίζων περί τού μέλλον
τος. ’Αντές-η δέ εϊς τάς ποοτροπάς των συγγενών 
του, οίτινες ήθέλησαν νά τόν κατατάξωσιν είς τον 
κλήρον, όπου καταφεύγουσι πάντες οί δευτερότοκοι 
τών μεγάλων οικογενειών. ’Αντές-η δέ εϊς τούτο, δι
ότι καλώς έγίνωσκε τά μεμπτά  του ’Αγγλικανού Ι
ερατείου. Ό  Βρίαν εϊχεν έν έαυτω εϋγενεΐς όρμάς 
και παράδοξον ς-αθερότητα θελήσεως, καί μετά τόν 
θάνατόν του έξηκολούθησε νά ζή άεργος άλλ" ούχί 
καί αμέριμνος. ’ Αγανάκτησις άναυδος έγόγγυζεν είς 
τα  Ιντό; αύτοϋ κατά της μεγάλης ταύτης αδικίας 
τού νόμου, οστις χωρίζει τά  τέκνα τού αύτοΰ πα
τρός, ίνα πλουτίσνι τόν ένα έξ αύτών πρός ζημίαν 
τών άλλων, καί καταστρέφει τήν ισότητα έν η ό 
θεό ; κατέςηβεν αύτά.

Και τοι έκ τών ήγεμόνων τού συρμού τού Λον
δίνου, καί μέλος τά ρ.αλιστα ϊσχύον έν ταΐς λέσχαις 
(ΟΙιΛβ) τής αριστοκρατικής νεολαίας, ό Βρίων δέ* 
κατεκρβύγαζε κατά νόμού τών πρωτοτόκων, διότι 
ή όογή του ώς ή όργή γνησίου Σάξωνο; δέν έξεφρά- 
ζετο  διά κενών Λέξεων, ώς ή τών κατοίκων τής 
Γαλ.λίας καί Ιρλανδίας, άλλά συνεπεσωρεύετο έν 
αύτώ, καί έμελέτα τίνι τρόπω νά κηρύξη πόλεμον 
κατα τού άντιχριστιανικού εκείνου νόμου, οστις 
άπεσιέρει αύτόν τής περιουσίας του, πόλεμον υπο
μονητικόν, ’Αγγλικόν, καί αδιάλλακτη.

Εν τοσούτω όμως έτρωγε τόν άρτον του μετά 
πολλής ευθυμίας καί κομψοβιότητος, καί όσημέραι 
ηυςανεν ή φήμη του ώς ανθρώπου τού συρμού, καί 
μάλιστα πρωτοτύπου ή ιζά .Μ ον  είς τόν όψιστον 
βαθμόν.

'Ο -χαρακτήρ τού é£c'tJJoi\ ώς καί παν άλλο τό 
όποιον είναι εθνικόν έν 'Α γ γ λ ία ,  απολαύει ύπολή- 
ψεως απεριορίστου.

Τό παραπέτασμα τής σκηνής είχε πέσει καί 
δευτέραν φοράν, δτε ό Βρίαν δέ Λάνσεστερ είσήλθεν 
εϊς τήν αίθουσαν ένδεδυμένος ώς υπηρέτης καπηλει
ού, άνοιξας δέ τέ κιβωτιόν του, έκράτει αύτό κρε- 
μάμενον διά λωριου.

Π εριήλθε πρώ τον τό  ίοόπεδ&ν ( le  p a r  Ie r re )  
λέγων,

—  Κύριοι, αγοράσετε παρακαλώ τής π α στίλ- 
λαιςμου, καί προσφέρετε γλυκύσματα ’στής κυρίαις 
σας... είναι μ ό δ α  Ψραντζέζικη... Στο Παρίσι δέν 
ήμπορούν νά περάσουν όλη τήν παράστασι χωρίς νά 
γλυκάνουν κομμάτι τά χείλη τους.

Ο Βρίαν έπανελάμβανε σοβαρώς τήν προτροπήν 
ταύτην, καί πάντες ήγόραζον παστέλλια- ήθελον δέ 
πώληθή όλα εάν ό Βρίαν δέν έφώναζε·

Φθάνει, κύριοι, φθάνει· χρειάζομ.αι όλίγα καί διά 
έκεϊ πάνω.

Αέγων δέ τούς λόγους τούτους, είχε τούς οφθαλ
μούς υψωμένους πρός τό θεωρεΐον, όπου ό κόμης 
'Ασπροπυργίτης έκάθητο ακίνητος, καί β3βαρυμί- 
νος άπ’ άρχής τής παραστάσεως. ’Ανέβη λοιπόν 4 
Βρίαν, καί έστάθη εις τήν θύραν τού θεωρείου τού 
Λόρδου ’Ασπροπυργίτου, έλπίζων διά μόνης τής 
παρουσίας του νά έλκύση τήν προσοχήν του· άλλ 
ήπατατο, διότι ό Λόρδος βεβυθισμένβς είς λυπηοάν 
όνειροπόλησιν, ήτο έστραμμένος πρός τό θέατρον, 
καί έθεώρει άσκαρδαμυκτεί τό απέναντι θεωρείονν 

'Ο Βρίαν άνυπομ,ονών νά περιμένγ ρ.αταίως, έ -  
σήκωσε τό κιβώτιόν του, καί έκτύπησεν ελαφρά τό. 
στήριγμα τού θεωρείου.

'Ο Κόμης ’Ασπροπυργίτης εστράφη μετά  θυμού, 
καί ίδών τόνΒρίαντα συνετάράχθηάπό κεφαλής μ έ
χρι ποδών, ώς ύπό ηλεκτρικού τινάγματος. Τό πρό- 
σωπόν του ϋπεπρασίνισε, οί έσβεσμένοι οφθαλμοί 
του ήναψαν, καί τά χείλη τού ήρχισαν νά τρέ
μουν,

"Απασα δέ ή αίθουσα έσιώπα.
—  ’Αδελφέ καί άφθέντα μου, εΤπεν ό Βρίαν μέ 

φωνήν καθαράν καί σοβαράν, καί εΐσδύουσαν καί είς 
τά απώτατα θεωρεία, αγοράσατε ένα κουτί πας-ίλ- 
λαις άπό τόν υιόν τού πατρός σας διά νά βγάζει 
ό καϋμένος τό ψωμί του !

Τό θεωρείον του Λιαβολιυ ¿χειροκρότησε, το δέ ί-  
οόπεδον ήκολούθησε τό παράδειγμά του, καί χωρίς 
νάήξεύρη περί τίνος πρόκειται· οί διάδρομοι μιμού
μενοι το ίσόπεδον α’-έκραξαν α μπράβο, » καί αυτός 
ό Πάδδης έ’  τή  άθωόιητι της αγαθής καρδίας του 
ά.εβόησε· << μέ πάρ’ ό δίαυλος » οίντί ιπ.φεε.ή· 
ματος επευφημίας.

(.‘ Ε π ε ια ι  « υ ν έ χ ε · * ) .


