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Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ.

’ Οπως ύ.τάρχουν έν το» κο'σμω τρομερά παιδία 
ύπάρχουσιν ενίοτε και φίλοι ούχήττον τρομεροί καί 
σχεδόν κατά ιόν αύτόν τρόπον, τουτέστι διά χής 
αδιακρισίας τών λόγων καί τώ ν πράξεων αυτών.

’Αξιωματικός τ ις  του ναυτικού Κάρολος δ έ  Β ελ- 
μόντος όνόματι άντ,κεν είς μίαν έκ τών μαλιστα 
διακεκριμένων οικογενειών του δικαστικού κλάδου· 
άνετράφη προσεκτικώτατα καί εντελέστατα, ώφε- 
λήθη έκ τής ανατροφής του, καί απολαύει δικαίας 
ύπολήψεως έν τή  κοινωνία ώς νέος λίαν ευάρεστος, 
άγχίνους, καί εύγενεστάττ,ς «υμπεριφοράς.'Ο Κάρο
λος είσήλθεν είς τό ναυτικόν στάδιον, άμα έτελ εί- 
ωσε τάς σπουδάς του, καί τήν σήμερον, εί καί μό
νον είκοσιπενταετής, εφθασε διά μόνης τή ς άξιας 
του είς τόν βαθμόν δευτέρου υποπλοιάρχου εν τινι 
πολεμικό» πλοίο».

'¿[μέραν τινά δ Κάρολος λαμβάνει άδειαν απου
σίας τριών μηνών, καί μεταβαίνει είς Παρισίους ΐνα 
ϊδη τήν οίκογένιαν του* ιίσερχεται λοιπόν ε ί; τήν 
άμαξαν, καί αναχωρεί έκ'Γουλώνος μετά καί άλλων 
όδοιπόρων, μεταξύ τών οποίων εύρίσκετο καί ό 
Κύριος Νικολής Π ατούλη;, είδος ' Α δ ια^ ορ Ιου ,  γ ι-  
γαντιαίου αναστήματος, μυωδεστάτων μελών, ο- 
ψεος ανθηρά; καί κλινούσ-ης προς τό έρυθρόν τών 
κατακαθισμάτων τού οίνου, μέ χείλη «εί μειδιόίντα 
καί μέ οφθαλμούς ζωηρούς, οξυδερκείς, φιλοσκώμ- 
μονας καί ευτράπελους. Ο Πατούλης ήτο ό άνθρω
πος τής Γαλλίας ό ήκιστα δειλός, καί ό μάλιστα 
κοινωνικός τόν χαρακτήρα, είς τρόπον ώ στε ούδέ-

έχρειάσθη πλέον τώ ν δε'κα λεπτώ ν ΐνα κάμη 
γνωριμίαν μετά τού τυχόντος, καί μετά  ήμίσειαν 
ώραν καθίστατο ό στενώτατος φίλος του. ’Αλλά 
τοσαύτη ήτο ή καλοκάγαθία καί προθυμία του είς 
τό νά ύποχρεών/ι, ώ στε ταχέως τώ  έσυγχώρουν τήν 
ελλειψιν ανατροφής καί τήν μεγάλην του οικειότη
τα , b  ό αυστηρός κρίνων ήδύνατο νά θεώρηση ώς 
ϊταμότητα, καί σχεδόν πάντοτε συνελάμβανον έπί 
τέλους άγάπην διά τό  προτώτυπον τούτο πρόσω- 
πον, καί τόν έζεφ ορτό ι·οη ο  μέ τρόπον εύγενή.

’Αφ’ ού ό Πατούλης έκαλοκάθισεν άπωθών τού ; 
αγκώνας τών παρακαθημένων α ϋιώ , είς τρόπον 
ώ στε νά τούς καρφώση είς τάς γωνίας, καί έξε- 
τεινε τά  μακρά σκέλη του είς τρόπον ώστε νά λα- 
σπώση τά  πανταλόνι* τών άντικρυνών του,ανύψω
σε διά τή ς μιάς χειρός τό κάλυμμα τής κεφαλή; 
του, καί διά τών δακτύλων τή ς έτέρας χειρός έ- 
κτέν.σε τήν μέλαιναν καί ούλήν χαίτην του, ρίπτων 
βλέμ,μα έταστικον έπί τώ ν συνοδοιπόρων του, έπί 
μόνο» τώ  σκοπώ τού νά έκλέξη τόν συνδιαλεξόμε- 
νόν του. Παρατηρεί κεντητήν άγκυραν επί τ Λ  λαι
μού τού φορέμ,ατος του άντικρυνού του.— Νά, τόν 
ηύραμε, λέγει καθ’ εαυτόν, καί ξηροβήςας ήρχισε 
νά λέγη.

« Νέε Κύριε, είσθε ναυτικός μέ φαίνεται.— Καί, 
κύριε. —  Αόκιμος υποθέτω . —  Κ ά τι καλλίτερον 
είμαι δεύτερος υποπλοίαρχος φρεγάτας.—  ’ ί ΐ  δια- 
ολε 1 μά μού φαίνεσθαι πολύ νέος ! Ποίας φρεγατα;; 
—  Τού Γλάρου. — Τού Γλάρου/ τού Γλάρου ! αδύ
νατον / Τό λοιπόν έστάθητε άξιωματικός μου, διό
τ ι υπηρέτησα έπί τού Γλάρο» δέκα έτη , πριν άρ-
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χίσω νά κάνω έμπόριον, και μόλις είναι δεκαπέντε 
έτη άφ’ ου άφήκχ τήν ναυτικήν, όπου έλαβα τήν 
τιμήν -.ού νά καθέςω δλου; τους βαθμούς, άπό 
/¿οΰτ& ςίω ς  ναύτη; πρώτης ταξεως, καί μάλιστα 
ύποναύκληρος τού πληρώματος. Μα τήν αλήθειαν, 
χαίρομαι που σάς απαντώ ! —  Δεν είμαι ναυτικός 
είμή ποό πέντε ετών. —  νΑ ! τούτο δέν πειράζει- 
δέν μ ’ έμποδίζει τού νά είμαι φίλο; σας εϊ; ζωήν 
καί εις θάνατον ! τό χεράκι σου, φίλε μου, είπεν 
έκτείνων τήν όγκώδη όπλήν του πρό; τόν Κάρολον, 
τού όποιου έσφιγξε τήν χεϊρα ε ί; τρόπον ώ στε νά 
τρίξωσι τά  07*  του.

Τήν στιγμήν ταυτην τό όχημα καταίβενε διά 
τή ς  κατωφερείας ένός όρους, όπου ή χιών, κατατυ- 
πεΐσα υπό τών ανέμων, καί σκληρυνθεϊσα ύπό δρι- 
μ έω ; παγετού, έσχημάτιζεν επί τή ; οδού φλοιόν 
πάγου όμαλωτάτου ώς ή ύαλος. 'Η  άμχξα ώλίσθη- 
σεν επί τών ίππων, οίτινες μή δυνάαενοι νά βαστά- 
σωσιν αϋτήν έξώρμησαν καλπάζο<τε;, καί τά πάν
τα  έπεσαν φύρδην μίγδην εντός φάραγγος" ό αμα
ξηλά τη; κττεσυντριβη, δύο ίπποι έφονεύθησαν, καί 
οί πλεϊστοι τών όδοιπόρων έπληγώθησαν μάλλον 
ή ήττον βχρέως- τόν δε ταλαίπωρον Κάρολον έξή- 
γαγεν εκ του κυκεώνο; τούτου ό Πατούλης, οστις 
μόνο; έκ πάντων έμεινεν άνευ τή ; ελάχιστης αμυχής.

’Αλλ’ούχ ούτως είχε καί ό νέος ναυτικός, μεμω - 
λ.ωπισμένος ών, καί μ έ τόν έτερον βραχίονα συν - 
τετριμ.μένον, καί βεβυθισμένος εί; λειποθυμίαν ήτις 
έκαμε νά νομίσωσιν ότι ήτο νεκρός.

’Λπείχον παντός είδους κατοικίας τουλάχιστον 
ήμίσειαν λεύγαν· καί κατά συνέπειαν τούτου ησαν 
μακράν πάση; βοήθειας, διότι ένεκα τού χειμώνος 
ούδε'ι; χωρικός ύπήρχεν εις τούς άγρούς· οί τραυμα
τίας, άφ’ ου συ/ετκέφθησαν μ.ετά τού οδηγού, άπε- 
φάσισαν νά έγκαταλίπωσι τήν άμαξαν, τού; φονευ- 
θέντας ίππους, τόν Αμαξηλάτην καί τόν αξιωματι
κόν, τόν οποίον ένόμιζον επίσης φονευμένον, καί 
σύροντε; 6 μέν τόν δέ, ήρχισαν νά όδεύωσιν, ίνα 
φθάσωσιν, όπως ήδύνατο έκαστος, ε ί; τό εγγύτα
τον ξενοδοχείου. Λεν έμενε πλέον έπί τού πεδίου 
τής καταστροφής είμή ό Πατούλης, όστις δέν ήθέ- 
λησε νά έγκαταλίπη τό καθημαγμένον σώμα τού 
νέου φίλου του.

’Αφ’ ού δέ πάντες άνεχώρησαν, ή πρώτη του 
φροντίς ύπήρξε νά έρευνήση τά θυλάκια τού Αξιω
ματικού, κα\ έναποθιση μετά προσοχή; εις τό βα- 
λάντιόν του τά χρήματά του, καί εις τόν κόλπον 
του τά χρηματικά γραμμάτιά του, τόώρολ.ογιόν του 
καί λοιπά πολύτιμα πράγματα τάόποία είχε μεθ’ 
εαυτού, ίνα άποδώση αύτά εις τήν οίκογένειάν του- 
εν <ρ δέ κατεγίνετο εις τούτο, ή χείρ του έφέρθη 
τυχαίω ; έπί τού στήθους τού νεανίου, καί έξεπλά- 
γηεύρών τήν καρδίαν του πάλλουσαν έ τ ι .-  <ι 'Ο Θεός 
νά μάςφυλάγη πάντοτε ! άνεβόησε,— τό παιδί μ.ας 
δέν άπέθανεν, άν καί δέν αξίζει περισσότερον άπό 
νεκρόν· άλλα νά τόν άφήση ό ναύτης του ό Νικολής 
Πατούλης νά παγώση έπάνω εις διόδεκα βαθμών 
πάγον; 'Ο χριστός καί ή καλή ώ ρ α !, . δέν τόν άφί-

νω καί άν πρόκηται ν’ άποθάνω άπό τόν κόπον, »
Καί ταύτα είπών ό γενναίος ούτος έξεβαλε τόν 

επενδυτήν του ίνα περιβάλη μέ αυτόν τόν αξιωμα
τικόν, τόν έσήκωσεν εις τού; £ωμαλέ·.υς ώμους; του 
καί μέ γυμνού; τούς βραχίονας έδραμε διά τής 
μ.εγάληςόδού έσπευσμένω βήματι, καί αψηφών τόν 
ψυχρότατου άνεμον τόν ρηγνύοντα τ ά ; πέτρας, 
προύχώρησεν ούτω τρία τε'ταρτα τής λεύγας χωρίς 
νά σταθή διά μίαν στιγμήν, καί εφθασεν εις τ ι  
ξενοδοχείου ί·ι τέταρτον της ώρας προ τών λοι
πών συνοδοιπόρων.

« ’’Ε  ! άπ’ τό ξενοδοχείου ! Πέτρε / Παύλε ! 
Γιάννη !  Κώστα ! ήρχισε νά φωνάζη.—- Τρέξατε, 
νά n ía  ό δ^άολος τό διαολο ! Λέν βλέπε ιε ο τι εί
μαι φορτωμένος καλαϊ; πραγμάτειαις; έλα ! γρήγο- 
ρα, μιά καλή κάμερα, κ ’ έ-α  καλό κρεββάτι- μωρή 
σύ Γιτννούλα, είπεν εις τήν ύπηρέτιδα τού ξενοδο
χείου, παρε καί γδύσε μ ’ αύτόν τόν κατεργάρη πού 
μ α ; κάνει τόν πεθαμένο, καί βάλτον μέσα ’σ’ ένα 
ζεστό στρώμα' Κάμε μού τον ’σάν ένα μικρόν Αγι- 
Γιάννη, γιά τ ί, άλοίμονο κιάν δέν τόν εύρω, όταν 
έπιστρεψω ’σέ μισή ώρα, όλ .ζωντανόν καί όμιλοΰν- 
τα ’σάν όλοι οί άνθρωποι- βαζω φωτιά στή ; τέσ- 
σαραις γωνίαϊς τής καλύβη; σας. ’Αμέ συ ακαμάτη, 
είπεν εϊ; τόν παίδχ τον ιπποστασίου, έχετε κανένα 
παλαιάλογο μέσ’ τ ’ άχούρί σας;

—  Παλαιάλογο ! !  1 άλογο περίφημο, Κύριε.
—  Πάγει καλά- νά τό σαμαρώσης εϋθύ;· έχετε 

καί κανένα άξιο ιατρό ’στό χωριό σας ;
— "Ε , μαλιστα, μά όχι τόσον άξιο όσον τό άλλο- 

γό μας πού είναι φοράδα.
.—  Πού κατοικεί ;  —  Ποιό; ;  ή φοράδα μας ; 

— ”θ χ ι , ό ιατρός. —  ’Εκατάλαβα λοιπόν, ό ιατρός 
κατοικεί έδώ κοντά· ’ σάν νά λέμε ένα δυο μίλια 
απ’ έδώ- »

’θ  Πατούλης τρέχει ε ί; τό ιπποστασίου, χαλινό- 
νει τήν ίππον, πηδά έπ’ αυτής, καί τρέχει τετρα- 
καλπάζων, καί κινδυνεύων νά διαρόήξη τό ζώόν- 
του, καί μετά  τρία τέταρτα τής ώρας εύοίσκεται 
μετά τού ιατρού πλησίον τής κλίνης τού πάσχοντος. 
’Από τούδε δέν άφήκε τόν Κάρολον οϋδεμίαν στιγ
μήν, πεοιθάλπων αύτόν φιλοτοργώτατα καί προσ
εκτικότα τα , καί ώς ή καλλίστη τών μητέρων ή
θελε περιθάλψει τό έαυτής φίλτατον τέκνον.

'Η  ασθένεια τού νέου αξιωματικού υπήρξε μακρά 
όδυνηοά καί περιπλεγμένη ένεκα τού ψύχους τό 
όποιον ύπέφεοε μετά τήν πτώσιν του, καίτοι π ε- 
ριβεβλημένος τόν επενδυτήν τού Πατούλη, τόν 
οποίον ούτος άπεξεδύθη ίνα καλύψη αύτόν άλλ 
έπί τέλους ή καλή κράσίς του έθριάμβευσεν έθε- 
ραπεύθη ένταύτώ άπό τεθραυσμένον βραχίονα καί 
περιπνευμονίαν, καί ότε έδέχθη τήν τελευταίαν 
έπίσκεψιν τού ιατρού, άφ’ ού τόν έπλήρωσεν, ήθέ- 
λησε νά τώ  έκφραση τήν ευγνωμοσύνην του διά τάς 
εκδουλεύσεις του. ο Κύριε, τώ  είπεν ό ιατρός, δέ
χομαι τάς ευχαριστήσεις σας, εί καί δέν έκαμα δι’ 
ύαας άλλο παρά νά εκπληρώσω τά  καθήκοντα απερ 
μοι επιβάλλει τό επάγγελμά μου. Mol χρεωστείτε
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μέν τήν ριζικήν θεραπείαν σας, αλλά χρεωστείτε 
τήν ζωήν σας εις τόν γενναίου καί φιλάνθρωπον 
τούτον άνδρα- διότι ίν μόνον τέταρτον τής ώρας 
ακόμη έαν έξετίθεσθε ε ί; ψύχος δώδεκα βαθμών, 
ούδέν έν τώ  κόσμω ήδύνατο νά σάς άνακαλέση εις 
τήν ζω ή ν  ε ί; τούτον λοιπόν μόνον χρεω στείτε ευ
γνωμοσύνην, καί τό τοιούτον χρέος δέν αποτίνεται 
διά χρημάτων.

—  Καλά μάς τάκοψε; έξοχόυτατε! έχεις όλο 
τό  σέβα; μου γι’ αύτά πού είπες. ’ Α; πάγει ’στό 

καλό ό μύλος μου, τό σιτάρι μου, τό άλεΰρί μου, 
καί τό έμπυριόν μου, είμαι αρκετά πλούσιος καί 
χωρίς αύτά, διότι μέ δέκα χιλιάδας φράγκων 
εισόδημα ζή κανείς παντού· Δέν άφίνω πλέον τόν 
Καρολάκι μου ούτε στην γή< ούτε στήν θάλασσαν· 
φωτιά νά μέ κάψη άν τόν άφήσω- #

Μετά όκτώ ημέρα; ό Κάρολος καί ό Πατούλης, 
έντός καλή; ταχυδρομική; άμάξη; είσήλθον ε ί; 
Παρισιού;, καί κατέβησαν ε ί; τήν όδόν Γρενέλλη; 
τού Αγιου Γερμανού, εις τήν οικίαν τού συμβούλου 
Βελμόντου· ό Πατούλης όρ α ά π εώ τος είς τήν αί
θουσαν, πλησιάζει τόν σοβχρόν δικαστήν και a λα - 
βόμενος αύτού ταΐν χερείν» άναβοά —  Καλημέρα 
μπάρπα ’θλίβανε, σάς έφέραμεν έπάνω ’στά τέσσα- 
ρα τό χαδίμέ ο παιδί σας τόν Καραλάκη ! ελπίζω 
ότι θά σφάξετε ατον μόσχον τόν σιτευτόν» γιά νά 
κάμω με xf'jii. Αμή συ χοντρομάνα, είπε στραφείς 
πρός τήν Κυρίαν Βελμόν το υ '—  δε μέ φιλεΐ; διά τό 
καλό ρεγάλο πού σούφερα ;

—  Διά τ ί όχι ; καίδυό φοραΐς αντί μιας, Κύριε, 
άπεκρίθη ή αξιόλογος κυρία μειδιώσα, διότι γνω
ρίζω έκ τών επιστολών τού υιού μου όπόσον σάς 
είμεθα υπόχρεοι.»

'Ο  Πατούλης, χωρίς νά σεβασθή τήν άγλαότευ- 
κτον κόμην τής κυρίας, περιέβαλεν τήν κεφαλήν τη ; 
διά τών δύο μεγάλων χειρών του, καί έπετύπωσε 
δύο χονδρά φιλήματα έπί τών παρειών της « Νά ! 
μέ καταδικάση 6 θιός νά σύρω τριάντα χιλιάδας 
διαβόλους άπ’ τήν ούράν, αν αύτό τό φίλημα όμοι- 
άζη μέ τού ’Ιούδα, είπ εν  άφ’ού δέ έκρότησε μέ τήν 
γλώσσαν του δίς ή τρις εντός τού στόματός του, 
έπρόσθεσε- « Καλή μου μητέρα, βλε'πετε ότι εϊμεθα 
αξιόλογα τό)ρα, άλλα θά είμ εθα πολ.ύ καλλίτερα, 
όταν ξεφλουδίσωμεν ένα καλό ζυμαρικό, καί τό 
ραντίσωμε μέ παλαιό κρασί, επειδή διά νά μή σάς 
κάμωμε νά μάς προσμένετε δυό ώραις περισσότε
ρο, άπό τά χ θέ; δεν έβάλαυ,εν άλλο ç à  χείλη μας, 
παρά όλίγο σκυλόρρακο ( cliien d’eau de vie )·

Ποτέ οί γονείς τού Καρόλου δέν είχον ακούσει 
τοιαύνην όμιλίαν, καί ούδέ ύποπτεύθησάν ποτε τό 
δυνατόν τοιούτων ηθώ ν καί ομως έμειδιων, άλλα 
μετά  τινο; βίας τήν οποίαν ό Κάρολος άνεγίνωσκεν 
είς τά  έκπεπληγμένα βλέρ,ματά τω ν. Σας άφίνω 
λ.οιπόν νά φαντασθήτε ε ί; ποιαν σκληράν άμηχανί- ι 
αν εΰρίσκετο ό νεανίας· Δέν ήδύνατο νά έπικαλε- 
σθή συγγνώμην δι’ αύτόν έπί παρουσία αύτού φο
βούμενος μήπως πληγώση τήν φιλοτιμίαν του, καί

ούδέ παρατήρησεις ήδύνατο νά τού κάμη, δυναμέ- 
νας νά ταράξωσι τήν χολήν του, άν καί ο Πατούλης 
ήτο ό μάλιστα »στερημένο; χολής έκ τώνάνθρώπων.

'Η  Κυρία Βελμόντου έσήμανε και νέα τις θαλα
μηπόλος έπαρουσιάσθη· ό Πατούλης, όστις ήτο 
άφελώς έξηπλωμένος έπί τίνος άνακλιντήρος, τήν 
βλέπει καί α —  Αίβοΐ. αίβοί, σίβοί ! τι ώραία πού 
είναι αύτή ή Μαργαοώ, λέγει, — αύτή μοΰ κάνει 
καλλίτερα άπό χάρτινον προσωπεΐον καί ταύτα 
είπών εγείρεται, τρέχει πρός αυτήν, τήν λαμβάνει 
έκ τού βραχίονος, τή  δ.δει ράπισμα επί τών νώτων, 
καί προσπαθεί νά τήν φιλήση· καί φαίνεται ότι 
τό παίγνιον τούτο ήθελε διαρκέσει πολλήν ώραν, 
εάν ό Κάρολο; έουθριών καί τεταραγμένος, δέν 
έλάμβανεν αύτόν έκ τ ή ; χειρός, διά νά τόν έπανα- 
γάγη είς τήν Οέσιν του.

Επρογευμάτισαν, καί όμως ό άγαλλόμενος Π α- 
| τούλης δέν έμέθυαεν έν τή εύωχία, διότι ό ς-ομ*- 
! τ ό ;  του ήδύνατο νά σηκώση τριαήτέσσαρα βωκά- 

λια οίνου, χωρίς νά τόν κάμη νά σ χ ο /τ ά γ η .  Καί 
μέχρι μέν τού έπιδορπίου ούδέν μέγα δυστύχημα 
συνέβη, άλλ’ αίφνης τον  χατέβη  ιδέα νά τραγωδήση 
καί ήρχισε νά μυκάται παντί σθένει άδων βακχικόν 
τ ι  ά σ μ α ... ' η  Κυρία Βελμόντου καί δ συζυγός της 
έγειναν άφαντοι δι’ εύσχημου τρόπου, καί ό Κάρο
λο ; τού; ήκολούθησε μ ετ’ ού πολύ, ό δέ Πατούλης 
ευχαριστούμενο; νά μένη πλησίον τής τραπέζης, 
έξηκολούθει νά όγκάται έτι σφοδρότερον.

’Εν τώ  μεταξύ δέ τούτω ό Κάρολος συνεσκέπτε- 
το μετά τών γονέων του περί τού καλλίστου τρόπου 
τού φέρεσθαι πρός τόν φίλον του, διότι πιθανόν 
ύπ’ εύγνωμοσύνης νά ήγάπα αύτόν Νά τόν άφήση 
ήτο πράγμα αδύνατον καί τερατώδης αχαριστία- 
δέν έπρεπε λ.οιπόν νά συλλογισθή τό τοιούτον· 
άλλά καί νά τόν φυλάττωαιν είς τήν οικίαν ήτο 
έπίση; αδύνατον, διότι διά τού ύφους καί τών τρό
πων του εξέθετε τήν οίκογε'νειαν είς τρόπον λίαν 
έπονείδιστον.

’Εχοειάσθη λοιπόν, ίνα ευρωσι τόν μέσον όρον,, 
νά ύπα'γη ό Κάρολο; νά κατοικήση μ ετ’ αύτού είς 
ξενοδοχείον, όπου ήθελον τρώ γει, οσάκις ό σύμ
βουλο; έξένιζεν ανθρώπους εκλεκτή ; ανατροφή;.

’Εν ώ  δέ συνεβουλεύοντο ταύτα, αισθάνονται 
αίφνης φρικώδη όσμήν καπνοσύριγγος, καί συγχρό
νως τόν κρότον έκπωματιζωμένου βωκαλίου, καί 
τού; καγχασμού; πολλών γελώντων όμού" ό Κάρο
λος εύθύ; εννόησε τά  τρέχοντα, καί έδραμεν είς τό 
έστιατόριον, όπου εύρε τόν φίλον του Πατούληνόσις 

) είχεν αναγκάσει τόν υπηρέτην, τήν θαλαμηπόλον 
1 καί τήν μαγείρισσαν νά λάοωσι παρά τήν τράπε

ζαν τάς τρεις κενά; θέσεις τών κυρίων τω ν , καί 
| εξεπλήρου τάς τιμάς τής τραπέζης διανέμων αύτοίς 

Καμπάνιον οίνον, έν ώ έκάπνιζε τήν η ίη α χ  του. 
Στραφείς δέ πρό; τόν Κάρολον. « νΩ καλώς τόν 
Καρολάκην μου ! Έ 6 ί6 α  !  στήν ύγεία τού Καρολά- 
κη μου ! θά μ ά ; κάμη; δά τήν τιμή νά π  τής μ«ζύ 
μας, γιά τήν καλή σου άντάμωσιν.

’'Ε ! Μαργαρώ ί πούσι;  γρήγορα εν* ποτήρι γιά
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τό  φίλο μου τόν  Καρολάκι . . .  Πού V  αύτοί οΐ 
α ν όη τοι; έμεινα μόνος ’στίι τρα π έζι / . . Δεν πειρά
ζει" στάσου ¡χιά σ τ ιγ μ ή .

'Ο Πατούλης λαμβάνει Sv ποτήριον κ α τά  τό  ή μ ι- 
συ πλήρες οίνου, κα ί τ ό  χύνει επί του  τάπητος 
φυσών έντος αύτοΰ, θ έτει τούς ρυπαρούς δακτύλους 
του  περί τό  χείλ ο ς καί τό  παρουσιάζει εις τόν Κ ά
ρολον, όστις τό  αποποιείται λέγω ν·

—  « ’Α γα π ητέ μοι Κύριε Π ατούλη, αναγκάζο
μαι νά έξέλ θ ω  διά να  υπάγω  νά ζη τή σω  κατάλυμα. 
Κ ατάλυμα ? εΐπεν ό Π ατούλης άφίνων τό  ποτήριον 
νά πέση έπ ί τή ς  τρ α π έζη ς, καί διά τ£ ; Δεν θά κα-
ταλύσω μεν μ έ  τόν π αππά καί τη,ν μ α μ μ ά ; * 0 χ - '
καί τοϋτο διά δύο λόγους· πρώ τον μέν δ ιό τι δέν 
ύπάρχει αρκετός τόπος εις τη,ν οικίαν, έπ ειτα  δε 
ό ναυτικός α ξιω μ α τικός άγαπά νά ξαπλόνεται όπως 
θέλει.

—  « Έ μ β ή κ α  στό  νόημα / » εΐπεν ό Πατούλης 
μεσοκλείων τούς οφθαλμούς, προεκβάλλων τ ά  χ είλ η , 
συμ.πτήσσων την ρίνα,καί κτύπω ν διά τώ ν  δύο δακ
τύλων του έπί τή ς  έτέρας τών παεειώ ν, ή» έξώ γ κ ω σε 
διά τής γλώ σσης του· έπ ειτα  δ έ  ήγέρθη, έλαβεν, 
ούχί τόν πίλόν του ( διότι ό π ίλός του π ο τέ  δέν 
άπ εχω ρίζετο  τής κεφαλής του , είμ ή  όταν έφόρει 
την βαμβακίνην σκούφιαν του διά νά πλαγιάση), 
άλλά την βακτηρίαν το υ , καί ήκολούθησε τόν φίλον 
του  Καρολάκην, ώ ς ό κύων ακολουθεί τόν αύθέντην 
του. ’Α λλ’ ό κύων οϋτος, καίτοι πλήρης ύπακοής δ ι’ 
έκεΧνον τόν όποιον ήγά π α, ούχ’ ήττον ήν οχληρός 
καί διεστραμμένος προς τούς άλλους· διό καί ε ξ έ 
θετε  τόν ταλαίπωρον Κάρολον είς τρόπον λίαν δυ- 
οάρεστον, παντού όπου ύπήγαινε.

'Η μέραν τιν ά , ό δούξ του * *  * ό ναύρρχος του 
Καρόλου, μ ετεπ έμ ψ α το  αύτόν, διά νά τ ώ  έπιφορ- 
τήσνι εντολήν τινα λίαν σπουδαίαν. Ε ίςμ ά τη ν  ή γ ω - 
νίσθη ό Κάρλος έπ ί τινας ώραν νά ¿ictpopTCúóij τόν 
Ήατούλην, όστις ούχ’ ή,ττον τ ή ς  σκιάς του  γ εν ό - 
μενος ήδη αχώ ριστος άπ ’ αύτοϋ, τόν ήκολούθησεν 
είς τό  ϋπουργείον, καί κατώ ρθω σε νά εΐσδύσρ είς  
τ ό  γραφεΧον του ναυάρχου, όστις ήν άνήρ εύσαρκος 
καί ολίγον γάστρω ν· τό  πρώτον έργον του  Πατούλη 
ή το  άμα είσ ή λθε, νά πλησιάσρ τόν δούκα οίκείω 
τ ώ  τρόπ ω , καί νά τ ώ  εϊπ η  ραπίζων ελαφρά την 
γαστέρα του. « Ναύαρχέ μου, είσθε καλός άνθρω
πος, αξιόλογος άνθρωπος, τό  ξέρει όλος ό κόσμος- 
νά σάς δούμε, μπάρμπα ναύαρχε, κ ά μ ετε  καί μιά 
δικαία πράξι στη  ζω ή  σας· προβιβάσετε μας τόν 
Καρολάκη μ ας.»

Ο ναύαρχος έμ.βρόντητος ώσανει βόμ-βα είχε 
κα τα π έσ ει προ τόν ποδών του, ώ πισθοχώρησε τρία 
β ή μ α τα , καί έσήμ.ανε τόν κώδωνα· τρεΧς ύπηρε'ται 
ένεφανίσθησαν κα ί διέταξεν αύτοΧς νά έκβάλωσιν 
έξω  τόν Πατούλην· όπερ καί έγένετο. ' θ  Κάρολος, 
έπ ί τού όποιου ό ναύαρχος έστρεψε τά  πλήρη οργής 
β λ έμ μ α τά  του, δέν ευρεν άλλο μέσον δικαιολογήσε- 
ω ς , είμ ή  να τ ώ  διηγηθή τά  π ερ ιστα τικά , άτινα 
είχον συνδέσει αύτόν μ ε τ ά  τού ανθρώπου το ύτευ , 
καί άτινα καθίστω ν αδύνατον είς αύτόν τ ό  ν’άπαλ-

λα χθή  άπ ’ αύτού εύσυνειδήτως. 'Ο  δούξ έννόησε 
κ ά λλιστα  την άξιολύπητον θέσιν τού νεανίου, καί 
όμ ω ς ήναγκάσθη νά έπιτρεψ ρ την αποστολήν είς 
άλλον α ξιω μ α τικόν , καί ό ταλαίπωρος Κάρολος 
έμεινε περίλυπος" άλλά δέν έπρόφερεν ούδέ λέξιν 
δυσαρέσκειας είς τόν φίλον του, διότι εν τή  ειλ ι
κρίνεια τώ ν  αισθημάτω ν του, έφρόνει ό τι έχρεώςηι 
νά ύποφέρη ά γογγύστω ς τά πάντα , έκ μέρους έκεί- 
νου όςτις έσω σε τήν ζω ήν τ ο υ , καί τόν έθεώρει 
Ορησκευτικώς ώ ς δεύτερον πατέρα του.

’Εάν ό Κάρολος έπη,γαινεν είς έπίσκεψιν δικα - 
ς-ού τίνος, φίλου τού πατρός τ ο υ , άφεύκτως ό Πα 
τούλης έπείρα ζε τήν θαλαμ,ηπόλον είς τήν είσοδον, 
ή είς τόν άντιθάλαμον πριν είσέλθωσιν· έπ ειτα  δέ, 
0 έλουσαν καί μ ή , έφ ίλει έν τή  αίθούπρ τήν οικοδέ
σποιναν, καί έκτυπ α  μ ετά  οικειότητας τόν ώμον 
τού δικαστοΰ ζη τώ ν μίαν πρέζαν ταμβάκου" έπ τυ - 
εν έπ ί τού  λαμπροτάτου έδάφους, καί έπ ί τώ ν 
π ο λυ τελέστα τω ν  τα π ή τω ν , καί άπέρριπτε προ τής 
ές-ίας τόν άπομασσηθέντα καπνόν έκ  τού  στόμ ατός
του.

Κ α ί είς τ ά  κομψ οπρεπέστατα ξενοδοχεία έκ τύ - 
π α  τρα νώ τα τα  διά τ ή ς  βακτηρίας έπί τής τραπέ
ζης 'ίνα φωνάξγ, τόν ύπηρέτην, καί ώ μ ίλ ει τοσοΰ- 
τον τρανοφώνως, ώ σ τ ε  ήδυνατό τ ις  νά άκούση τη,ν 
όμιλίαν του  είς τόν δρ όμ ον έάν δ έ  οί ύπηρετούντες 
αύτόν ήργοπόρουν καί τόν έκαμ,νον νά περιμένγ, 
έθύμονε κ α τ ’ αύτών καί τούς ώνόμαζεν όκνηρούς, 
κοιμισμένους κ .τ .λ .  καί έάν οί ταλαίπωροι έλά μ β α - 
νον τό  πράγμα σοβαρά, ήτο  π άντοτε έτο ιμ ο ; νά 
γρονθοκοπηθή μ ε τ ’ αύτών.

Τέλος δ δυστυχής Κάρολος, διά ν’  άποφύγρτάς 
μυρίας δυσαρέσκειας, τά ς  οποίας τ ά  ήθη τού φίλου 
του έπροξένουν είς αύτόν κ α θ ’ έκάστην, έλαβε τήν 
τρομερόν άπόφασιν τού  νά μή  έξέλθρ ποσώ ς έκ  
τού δω μ α τίου , καθ’ όλον τό  διά στημ α τ ή ς  έν 
Παρισίοις διαμονής τ ο υ , καί ν’  άφιερώσρ τόν και
ρόν του όλοκλήρως είς μ ελ έτη ν , μέχρις ου έκπνεύσρ 
ή προθεσμία του" τ ό τε  καί δ Πατούλης προμηθευ- 
θείς καπνοσύριγγας, καπνόν, καί έφημεοίδας δέν 
έξήλθε πλέον.

'Η μέραν τιν ά ό  Κάρολ.ος δοαττο'μενος στιγμ ια ί
ας τινός απουσίας τού τρομερού φίλου του , εξήλθεν 
είς περίπατον, ίνα ανακούφιση εαυτόν άπό τά ς  κο
πιώ δης μ α θημ ατικός μ ελ έτα ς του· Είσήλθεν είς 
έν έκ  τώ ν καφενείων τώ ν  προμ.αχώνων, όπου εύ - 
ρίσκοντο τρεΧς ή  τέσσαρες κουφόνοες Νάρκισσοι, 
ο'ίτινες, έκ  τού  ή,πίου καί άβρού τρόπου του, έκ λ α - 
βόντες αύτόν ώ ς δειλόν καί άνίδεον τού  κόσμου, 
ήθέλησαν νά γελάσωσιν έκθαμβούντες αύτόν διά 
μυστηριώδους έμ.παιγμού (en le  m y stifia n t). ’Λ λλ’ 
είς τη,ν πρώτη,ν προσβολήν ό Κάρολος ήγέρθη καί 
δούς αύτοίς άξιοπρεπώ ς τήν δέουσαν άπάντησιν, 
ήθέλησε νά έξέλθρ· άλλ’  οί κύριοι ουτοι τού εκ ώ - 
λησον τήν εξοδον, καί τ ό τ ε  τό  πράγμα κ α τή ν τη - 
σεν είς  σοβαράν έριδα, έξ ής προΰκυψε πρόκλησις 
είς μονομαχίαν έκ  μέρους τώ ν  τια.Ι.Ιηχαξίω ν  έκ εί-
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νων, ήτις έμ ελλε νά συμβή τήν έπαύριον είς τήν 
Πύλην Μ αιλλότου, τήν μ.εσημβρίαν.

’Επιστρέψ ας είς τ ό  δω ματιόν του ευρε τόν Πα· 
τούλη,ν καπνίζοντα Ϋ,σύχω; τη,ν πίπαν του καί π ε -  
ριμένοντα αύτόν  τ ώ  διηγήθη τό συμβάν, καί τόν 
ήρώτησεν έάν ή θελε νά γείνη μ ά ρ τυ ; του. « νΟ χι, 
άπεκρίθη ούτο ; n aarçcx à .  — Κ αί όμ ω ς φιλε μου ; 
ή λπ ιζα  ό τι ή θ ελ ε; μοί κ ά μ ει τη,ν χάριν. —  ’Π π α - 
τδσ ο  ! Κ αί διά ποιον λόγον ;  —  Δ ιότι δέν θέλετε 
μονομαχήσει. —  ’Κπεθύμουν νά μαθω ποΧος θά μ. 
έμ πυδίσρ; —  ’Ε γώ  —  Σό ; — ’Ε γώ  δ ίδιος / έκεΧνο ; 
πού σου λ έγ ω , Καρολάκη μου. »

'Ο  νέο; ναυτικό; ήσθάνθη τήν χιλιοστήν  ήδη 
φοράν, ό τ ι  καί ή ευγνωμοσύνη ένίοτε είναι βαρύ 
© οοτίον άντί δέ πάσης ά π α ν τήτεω ; ύψωσε τού; 
ώ μ ου; του , καί έρέιψ ΐ τό χαρ-ώ νυμον τού αντι
πάλου του έπί τού θριγκού τή,ς έστία ς, καί ήρχισε 
νά έξετά ζη  τά  π ιστόλια  του, έν ώ ό  ΙΙα το ύ λ η ;, χ ω 
ρίς νά εΐπρ λεςιν , άνέπεμπεν έκ  τ ή ς  πίπαε του  1 
ύπ ερ μ εγέθει; όγκου; καπνού μ έχρ ι τ ή ;  όροφή;" 
δ Κάρολος έξήλθε νά ύπάγρ νά έπισκεφθη, τούς 
γονεΧς του, ίσω ς διά τελευταίαν φοράν, άλλ’ ό φίλος ! 
του έναντίον τή ς  συνήθειας του δέν ήγέρθη νά τόν | 
άκολουθήσρ· τό  εσπέρα; ο τε  έπέστρεψ ε τόν εϋρε 
καθήμενον έπί τ ή ;  α υ τή ; έδρας, είς τόν αύτόν τ ό 
πον, καί καπνίζοντα μ έ  τήν αύτήν απάθειαν, άλλά 
δέν παρετήρησεν ό τι τό  χαρτώνυμον τού αϋθάδους 
άντικάλου του δέν ή το  πλέον έπί τού  θριγκού τή ς  
έστίας.

Τήν έπαύριον δ Κάρολος ήγέρθη λίαν π ρω ί, έ -  
γραψεν έπ ισ το λά ; τινα ς, καί έπεοίμενε μ έχρι τ ή ;  
ένδεκάτης καί ή μ ισεία ; ώρας τόν φίλον του  Πα
τούλην οστις δέν άνεφανη.

α νΕ σ τω , εΐπεν ό Κάρολος κα τά  νοΰν, φαίνεται 
ό τ ι είναι ακόμη κακιω μένος, καί έπειδή δέν τού  | 
ε ίπ α  τήν ώραν τή ς  συναντήσεως, δέν δύναμαι νά ! 
περιμένω τ ίπ ο τ ε  παρ’ αύτού- ύπάγω μόνος, καί 
λαμβάνω  τόν τυχόντα διά μαρτυρά μου » Φοβού
μενος δέ μήπω ς άργοπορήσρ, είσήλθεν είς όχημα 
καί έφθασεν είς τήν Πύλην Μ αιλλότου εις τά ς δώ 
δεκα παρά δέκα.

Ε ισερχόμενο; είς τό δάσος τ ή ;  Βουλόγνης, παρε
τήρησεν άνθρωπον τρέχοντα  όλαις δυνάμεσι διά 
τού ύλοτομείου ( ta illis  ) καί τ ώ  έφάνη ότι ώμ-οίαζε 
τόν Πατούλην είς τρόπον παράδοξον, άλλ’ ή ώρα 
ή γ γ ιζε , καί δέν έδω κε προσοχήν. Διευθύνεται γ ι -  
γαντιαίοις βήμ-ασι πρός τό  μέρος τό  προσδιω ρισμέ- 
νον διά τή ν  μονομαχίαν, ά λ λ ’ ό τε  έφθασεν έκεΧ 
φοικτόν θέαμα πα ρέστη είς τ ά  βλεματάτου· δ 
ϋβρίσας αύτόν τήν προτεραίαν διχπεοασθείς ύπό 
ξίφους, παρέδιδε τή ν  τελευταίαν πνοήν είς τάς 
άγκάλας τριών έκ  τώ ν συντρόφων του !

’ΐδού τ ί συνέβη- δ Κύριος Θεόδωρο; *  ’  * ,  δ ξ ι 
φομάχος όστις είχεν υβρίσει καί προκαλέσει τόν 
Κάρολον, τ ώ  ε ίχ ε  δώ σει τό  χαρτώνυμόν σου, ό δέ 
Π ατούλης ίδών τό  χαρτώνυμον τούτο  έπί τού θριγ
κού τής έστίας τό έλα β ε, καί έμβαλών αύτό είς τόν

κόλπον του  είπ ε καθ’ ¿α υ τό ν  « Π άγει καλά ετζι· 
δ Κ αρολάκη; δέ θά χτυπ τ,θή , είδέ μή  νά μέ χ τ υ 
πήσουν χ ίλ ια  αστροπελέκια  ! Π ρέπει π ρώ το  νά 
γείνω έγ ώ  ’σάν τό  κόσκινο άπ’  τή ς  λαβωματιαΧς».

Τήν έπαύριον ήγέρθη λίαν π ρω ί καί υπ ήγε καί 
έτε'θη ώ ;  φρουρός παρά τήν Ούραν τού διαξιφιστού· 
είς  τάς έννέα ούρα; τόν ήκολούθ/,σεν είς  τό  καφ ε- 
νεϊον, όπου ό νεανίας ούτος ε ίχ ε  συμφωνήσει νά 
εύοεθή μ ετά  τώ ν φίλων του· είσήλθε κατόπιν αύ
τού, τόν έπτυσεν ε ί ;  τό  πρόσωπον καί τώ  έδω κε 
δύο καλά ¡Ιαπίσματα· κατά συνέπειαν δέ τούτου 
ΰπήγον καί έμονομάχησαν είς τό δάσος τ ή ;  Βουλ.ό- 
γ ν η ;, καί ό Π ατούλη; κατώ ρθω σε νά tfnacrrpsyij 
τόν j i α^-αinoGydLiritr πρό τής μεσ/,υβρίας.

’Ε π ειδή  δέ είς τή,ν έποχή,ν ταύτην αί μονομα- 
χ ία ι δεν έσυγχωρούντο, ό άλευροπώλη; μας έκρινε 
φρόνιμον να τό  narcoυταώιηι, χωρίς ν’ άφήση ύγεί- 
αν ούδ’ ε ί ;  αύτόν τόν y a th a t'ro r  καί προσφ ιλέ- 
στατον Καρολάκην του, καί δέ* έφάνη πλέον έν 
Παρισίοις.

'Η  ευγνωμοσύνη δέν έρριζούται συνήθως τόσων 
βαθέως, τούλάχιστον είς τά ς καρδίαε τώ ν  πολλών.

Πάς άνθρωπος, έκ τό ς  τού Καρόλου, ή,θελεν 
άγάλλεσθαι δ .ό τι άπτ,λλάγη τόσον εύθηνά άπό 
φίλου όστις άδιακόπως περιέπλεκεν αύτόν είς ερι - 
δας, ε ί ;  δυσκολίας καί ένίοτε κ ά τι χειρότερον άλλ’ 
ή εύγενής ψυχή τού νεανίου μ α ; δέν έσυγχώρει 
αύτώ αισθήματα τ ά  όποΧα ήθελε θεωρήσει ώς 
τερ α τώ δη  αχαριστίαν, καί διά τούτο  έλυπήθρ 
είλικρινώς διότι άπεχωρίσθη έκείνου όστις έσωσε 
τήν ζωήν του α π α ξ, ίσω ς δέ καί δίς /

Δεκαπέντε ήμ ερα ; μ ετά  τό  συμβάν το ύ το , λ η -  
ξά σ η ; τ ή ;  προθεσμίας τ ή ;  άδειας του , επέστρεψεν 
είς Τουλώνα, δθεν η φρεγάτα Γλάρος έμ ελ λ ε  νά 
έκπλεύσρ. Φθάσας είς ττ,ν πόλιν ταύττ,ν, π α ρ ετή - 
ρησε τ ό  πλοΧον του έλλιυ.ενισμ.ε'νον, καί είσήλθεν 
είς λέυ,βον 'ίνα έπιβιβασθή είς αύτό· άλλά καίτοι 
μ.ακράν εϊδεν άνθρωπόν τινα επί τού καταστρώρ.α- 
το ς,κ α ί ήρχισε νά τρίβρ τούς οφθαλμούς του, καί νά 
βλέπρ μ ε τ ά " προσοχής. ’Επ ιφ ώ νημα θαυμασμού 
έξήλθεν έκ  τού στόμ ατός του ! 'Ρωμαλε'ος τις ναύ
της μ έ  κυανήν ζχχ ίττa r  καί λ.ευ/.άς π ερ ισκελίδ α ;, 
εξέπ εμ π ε κραυγάς άγαλλιάσεω ς, άναρρίπτων υψηλά 
τήν έρυθράν καί κυμαινόμενων ζώνην το υ , καί π ε -  
ριτινάσσων τόν πίλον του ύπερανω τή ς  κεφαλής 
του. « Αύτός είναι, εΐπεν ό Κάρολος, δεν δύναμαι 
πλέον ν’  αμφ ιβάλλω  ! . . » Κ αί τ ώ  οντι ό ΓΙατου- 
λ η ; ή το , έλθών καί κα τα τα χθείς πάλιν ώ ;  απλού; 
ναύτης ‘ίνα μή άποχωρισθή τού  χκδεμένου του 
Καρολάκη. « ¥Ε ! Πάγει πχά, ά π ώ λετο  δι’ εμ έ τό 
ναυτικόν στάδιον, ε ίπ ε κ α τά  νούν ό Κάρολος, διότι 
έχω ν οίκεΐον φίλον τόν Γ» ικολϊ,ν ΙΙατούλην, θέλε; 
ρ.οί είναι αδύνατον νά διατηρώ  τήν άςιοπρέπειαν 
τού βαθμού μου, καί νά φ υλά ττω  τάςιν  έντός ^τού 
πλοίου· έσ τω  λοιπόν, ά ;  γείνρ καί ή Ουσία αύτη· 
δίδω  τή ν παραίττ,σίν μ.ου! »

ι
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Ο Κάρολο; ήπατάτο, διότι ό Πατούλη; δέν είχε 
-μεν την«λαχιατηνί'άεαν τ ή ; καλή; συμπεριφορχςκαί 
τή ; κοινωνική; χοσμιόιητος,άλλ'έν ω ήτο μ ούτσος, 
διά τη ; μάστιγος καί του στρόμπου  τοσοΰτον κα
λ ώ ; εκτύπωσαν εις τόν νοΟ/ του την ναυτικήν έθι- 
μοταςιαν καί το προς τού ; ανώτερου; του σέβας, 
ώ στε δέν παρεςετράπη ποτέ εξ αύτών έντός τοΰ 
■πλοίου, τουλάχιστον εις τοιοΰτον τρόπον ώ στε νά 
βλάψη τόν φίλον του.

Ο Γλάρος παρέπλεε τά  παράλια τής Σενεγάλης· 
ημέραν δέ τινα, καί) ή/ ό καυτών ήχο υπερβολι
κός, κχτεβη τοΰ Νικολή Πατοΰλη νά κολυμβήστ;·

•τόν είόοποίησαν λοιπόν οτι οΐ καρχαρίαι (σκυλόψα
ρα) ήταν πάγκοινοι εις εκείνην τήν θζλααβάν, άλλ’ό 
Νικολή; δεν ήθελησε ν’ χκούση τίπ *τε· μόλις δί 
είσήλθεν ε ί; τό ύδωρ καί ύψωσε τάς τρεμούσας 
χεϊράς του πρός τό πλ*ΐον, μορμυρίζων έχπνεούση 
τή φωνή « Τγίαινε Καρολχκη μου, ύχίχινε ψυχή 
μουΐΐΐ «Ειτα  δέ τό ύδωρ έιαράχθη έρυθόχρου/, καί 
πλέον δεν έφχνη τιποτ*.

Ευρον δέ έντός τοΰ κιβωτίου του τήν διαθήκην 
του δΓ ή ;  άφήκεν εις ιόν Κάρολον δλην του τήν 
περιουσίαν.

H Κ Α Λ Λ Ο Ν Η .

I.

E t r -  t t o t  θεά  (hà zi
T o r  roSr-t zip- ι/υχ/'ιy ¡¡ου χ ρ α τ ε ί  

Ju n n n .y  τό ü e îo r ro v  β ./έμ μ α ;
'J'à π ά ν τα  (Où σε Λησμονώ,

K en  o r  a  y  a è  όώ  ό έν  φθονώ
T c r  κόσμου το  μ έγ ισ τον  çsjijta .

2.

E tc  θά .Ι.Ιοντα χήπον Λαμπρόν  
E r  μ έσω  άνθέω ν  άβ ρώ ν  

Σ έ  ε ίδ α  χ  ή μ αύρους τά  άνθη· 
Μ ε ιό ία μ α  ε ίχ ες  γ .ΐυχύ ,

7/  δψ ις σου ήν θ εϊκή ,
Κ α ί  π α ς  ύ τ ό ύ ν  σε ηύφράνθη.
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3 .

Κ αί τότε μ ί χειρ' ΑπαΛήν 
Κ ιθάραν (πήρες χαΛήν,

1C ήχούαθη φωνή παραδείσου.
ΓΛυκύφωνα η.Ιθον πτηνά,

Κ' ευθύς χεΛαόοΰντα τερπνά 
Ε ις  άμιΛΛαν η.Ιθον μαζύ σου.

4 .

Ά Λ .ΐ αίφνης αύζά σιωπούν, 
'Ανοίγουν πτερά χα'ι πετοΰν,

Μ αισχύνην μακράν τής νιχώσης!
Ώ  μούσα, σειρήν, ναϊάς, 

θ ε ά  οϋρανόθεν φυγάς
ΚατήΛθες τήν γτ?>- νά θαμβύσης ;

5 .

Τό βΛέμιια σου εΊν Αρετή,
Η όόις ο.Ιη σεπτή,

’Α χ τ ίν α  έχΛ άμπει Αγίαν,
Κ αί πας ό ίθύν σε βροτός 

Βαθέως αίσθάνετ' έντός
Ά γγέ.Ιουχαράν καί θρησκείαν.

6.
Φευ ! τ ί  ώφε.ΙεΤ χα.Ι.Ιονή  

’Ε ά ν  Αρετής ν χ ενή ;
°Εν πρόσκαιρος παίγνιον μόνον. 
Ή  δ ί χα.Ι.Ιονή τής ¿υχής,

Ή  πάντας ποιο ίσ ’ ευτυχείς,
Ζή ιιόνη 'στύν άπαντα χρόνον.

ΚΑΠΟΓΕ ΚΑΙ ΑΛΙΙΘΕΤΟΤΣΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ.

Λ'.

Q ii ne fait c liâ te a u κ en E spagne? 
P icro ch o le , P y rrh u s, la la itè re , enfin tous, 

Autant les sages que les fous. 
C hacun songe en veillant; il n’e st r ie n  de si doux..

Που εύοίσ/.ει; άναγνώστα μου τήν τέρψιν σου 
όταν μήείςεύρων τ ί νά κάμης άνάπτεις τό σιγάρον 
σου ή τόν ναργελέν σου καί έςαπλοΰσχιέπι τοΰ σοφά; 

Ε ί ;  τάταξείδια  βέβαια τήςίσταμένης φαντασίας σου 
εις τά βασίλεια τή ; δημιουργίας αυτής. Φεΰ ! χο>- 
ρίς τ ή ; δαιμόνιας ταύτης δυνάμεως τής ψυχής, 81 
ή ; μετέωροι έγκαταλείπομεν πρός στιγμήν τήν κα
τοικίαν ταΰτην τοΰ κλαυθμώνος, ή ζωή ημών θά 
ήτο κόλασι; παρακολουθούσα ή μ α ; μέχρι του 
τάφου. ’ Αν ό όφΟχλμό; ούτος τ ή ; διανοίας τάς ύπό 
φοβερών νεφών κεκαλυμμένας όιρας τοΰ βίου ήμών 
δεν διεσκέδχζε διά τοΰ γλυκέος αύτοΰ σπινθΐρος, 
διά τοΰ παρτ,γόρου εκείνου αγγέλου δστις καλείται 
έ.έπ ίς, ευτελή πλάσματα τ ή ; μεγάλης δημιουργίας, 
δεν θά έτολμώμεν νά ΰψώνωμεν τό βλέμμα πέραν 
τοΰ όρίζογτος ήμών, καί νά φαντασθώμεν εύδαιμο-

νίαν επίγειον καί μακράν αύτής τήν ζωήν τής αι
ώνιό τητος.

'Εσπέραν τινά τοΰ Μχΐου, έν μια τών άνεφέλων 
έκείνων νυκτών του ούρανοΰτής Σμύρνης, δύω φίλοι 
άναπετάσαντες τάς πτέρυγας τής φιλοπλόου αύτών 
φαντασίας διέσ^ιζον τάς εκτάσεις τοΰ αίθέρος ώς 
περιστεραί παρ’ άλλήλαις ίστάμεναι.

Καθήμεναι παρά τήν θύραν οικίας απέναντι άλ- 
λήλων έθεώντο τό άργυροΰν φώς τής πρός δυσμάς 
βχινοόση; Σελήνης καί μ ετ ’ έπιμελείχς περιπαθών 
εραστώνδιήκριβον άπχσαν τήν έγχεομένηνγλυκύτη- 
τ α έκ  τής όψεως αύτής εις τάς καρδίαςτώνάγαπών- 
των.Καί δτεμ έν  ευρισκον δτιήέπιπροσθήσασα εκ εί
νο νεφέλη άφχιρέσασα μέρος τοΰ φωτός αύτής διε- 
μαρτύρετο κατά τής άστχσίας έραστοΰ μ’ε ψευδή 
επεα άπατώντος τήν εϋπιστον ερωμένην του" ότε 
δέ έδογμάτιζον δτι ή νύς λαμπούσης τ ή ; Σελήνης 
είναι ή καταλληλότερα ώρα διά τάς έρωτικάς ς-ιγ- 
μ.άς ώς νά μή ήτο γνωστόν τοΰτο άπό καταβολής 
κόσμου’ ότέ δε πάλιν ς·ασιάζοντες κατά τ ή ;  μαγεί
ας ταύτης τής φύσεως έμέμφοντο τόν Φοίβον δτι 
δανείζει τοιαύτην επαγωγόν δύναμ.ιν εις τήν άόελ- 
φήν του, ήτις άκούραστος πλαναται έν ώρα νυκτός 
ίπ ί τοΰ αύρανοΰ συμπαρασύρουσα μεθ έαυτής την 
ησυχίαν ιώ ν  νεαρών καρδιών.

’Αλλ’ ήδη αί σκέψεις περί τής έπιρόοή; τ ή ;  Φ οί- 
βης έπί τάς καρδίας τών θνητών έςηντλσΰντο, καί 
οι φίλοι ήίελον εύρεθή μ.έ κενήν διάνοιαν, άν ό 
έ'τερος εξ αύτών δέν ώνειοεύετο, καίτοι έςυπνος έν 
άπό τά  ευχάριστα έκεΐνα όνειρα άπερ πάντες άνε- 
ζαιρετως επιθυμούυ.εν ν’ άληθεύωσιν, μ. δλον δτι 
δέν θέλωμεν νά είπωμεν δτ πιστεύωμεν εις τά  θαύ
ματα τής τύχης.

— Έ τ σ ι  -οΰ  λες— ειπεν 6 Φαντασίας διακόψας 
τήν στιγμχίαν σιωπήν, ώ ; εί οϋδεμ.ία καν ομιλία 
ε ιχε γείνει περί τοΰ ουρανίου κατοίκου ·— ετσι που 
λές έπρεπε νά εχωμεν άπό έκατόν χιλιάδας φράγκα 
εισόδημα ό καθένας μας / / ! Τότε ναι σύμφωνον.

—  Τι συμφωνείς, άπήντησεν ό ’ Απαθείας.

—  Το'τε εί μπορώ νά παραδεχθώ δτι υπάρχει 
εύδαιμονία επί τής γής.

—  Καί τόρα που δέν τά  έχω μεν δέν υπάρχει.
—  Θαρρώ πώς δχι.
—  'Τπόθεσε διά μίην στιγυ.ήν δτι τά  ειχομεν, 

λοιπόν τ ί θά έκαμνε; διά νά ήσαι ευτυχής ;
—  Εϊςευρα, φίλε αγαπητέ, τ ί ήθελα νά κά

μ ω . ’Αλλά πρέπει τώρα νά ταράττω μεν τήν ησυ
χίαν μ.α; μέ τέτοια ; όνειρα άφοΰ κατά κακήν μας 
τύχην δέν εχομεν κανένα Ο.ΐον, έστω  καί νά 
μάς άπομακρύνουν άπ’ αύτοΰ γενεαί δεκατέσσαρες, 
ώ στε νά έλπίζωμεν καμμίαν έξαφνικήν κληρονομιάν. 
’ Αν καλά υπάρχουν καί τά  πρό ημερών άνακαλυφ- 
θέντα χρυσωρυχεία τής 'Αμερικής, άλλά δέν μοΰ 
έρχεται νά στερηθώ ευκόλως τ ή ; ώραίας ήμών πα- 
τρίδος καί νά ϋπάγω νά προσενεχθώ δόρπος εις τούς 
κύκλωπας του νέου κόσμου, εις τού ; άγριους 
αύτοΰ κατοίκους. Ε ις τήν φίλην μας Ε λλά δα  κατά
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τάς τελευταίας έκεΐθεν ειδήσεις άνεκαλύφθη νέα 
Καλλιφορνία, καί φυλλάττω δι’ έκεΐ τήν ορεζίν μου.

—  Παραίτα διά παντόςτό « άπο πατρίδος σοΐο 
πλάζεσθαι- »άφες πρδς στιγμήν, καί μέχρι δευτέρας 
βεβαιώσεως τήν χαροποιάν είδησιν τούτην, καί 
ϋπόθες οτι κληρονομείς μετά μίαν ώραν, αΰριον, 
μετά  μίαν έβδομάδα, μετά ένα μήνα. . .  .

—  Καθώς τρέχεις θά φθάσης εις τήν εκατοντα
ετηρίδα.

'Τπόθες λοιπόν οτι αναχωρείς άπ’ έδώ καίύπά- 
γεις νάκοιμηθης- καθ’όδόν σκοντάπτεις εις τ ι απα
λόν, κύπτεις καί τό βλέπεις, τδ  πιάνεις, καί ευ
ρίσκεις οτι είναι γραμματοφυλάκιον το ανοίγεις, 
καί μ του θαύματος J βλέπεις·., τί βλέπεις ; δέκα 
Γαλλικά χαρτονομίσματα, δέκα χιλιάδων φράγκων 
έκαστον.

—  Πρέπει να ηναι είκοσι, διά νά σάς δώσω τ *  
δέκα.

—  Καλά είναι κι’ αυτά.

Λοιπόν κληρονομείς ή ευρίσκεις διά σε καί δι’ έμέ 
τό ποσόν τούτο, τ ί  ήθελες τδ κάμει

—  Ουδόν άπλούστερον. '’Ηθελα δμως νά είξεύρω 
τ ί θά τδ έκαμνες έσυ άν τδ  εΰρισκες ;

—  ’Ε γώ  είξεύοεις, φίλε Φαντασία, πως αγαπώ 
μάλλον τά  θετικά πράγματα- τδ λοιπδν εϊθελα νά 
εμπορευθώ αύτά τα φράγκα διά να έμ.πορέσω νά 
κάμω έν εισόδημα άπδ έκατδν χιλιάδας φράγκα.

—  Βλέπεις τδ λάθος πού έκάμαμεν; έπρεπε νά 
ύποθέσωμεν ότι εΰρίσκαμεν ένα ποσδν τδ όποιον νά 
δίδϊ) καί εις τους δύω άπδ έκατδν χιλιάδας φράγ
κων εισόδημα/

Τούτου ύποτεθέντος φίλε Φαντασία, ήθελα νά 
έπιβώ άμ.έσως είς έν άτμ.όπλουν των M essageries 
Im périales καί έντδς δέκα ήμερων νά εύρεθώ είς 
ΙΙαρισίους, καί εκεί νά τδ  στρώσω αιωνίως, καί νά 
μη με μέλη τ ί  συμβαίνει έξω  τής Γαλλίας.

—  Δεν είμαι καθόλου τής ιδέας σου, Κύριε ’Απα- 
θεία, έγώ ήθελα κάμει τδ εναντίον· ήθελα είπεΐ-
Εχω  έκατδν χιλιάδας φράγκα εισόδημα- καί επειδή 

τά  έχω  έξοδεύω μ.όνον τδ ημισυ αυτών.
—  'Αμή τδ  άλλο ημισυ τ ' άφίνεις νά ήσυχά-

—  Νά ήσυχάζ·/] ! τδ κάμνω καί τρέχν) 
καλλίτερα άπδ τδν σιδηρόδρομον.

Ειξεύρεις πολύ καλά οτι ζώμεν ένκοινωνία έν ή, 
άν ημείς δεν πράξωμέν τι καλδν υπέρ αύτής, ουδέ
ποτε ϋπ άλλιον γίνεται.

Λοιπδν διατίθημι τάς πεντήκοντα χιλιάδας τών 
φράγκων ύπέρ τής διαδόσεως τών φώτων, υπέρ 
τής τών πτωχοπαίδων καί ορφανών περιθάλψεως, 
συνιστών ορφανοτροφεία καί τά τοιαύτα1 μ άλλας 
λέξεις πράττω δ ,τι δύναμαι νά φαντασθω καλδν 
ϋπέρ του έθνους- καί ού μόνος έγώ άλλα προσπαθώ 
νά πείσω καί άλλους νά συμμερισθώσι τδν ύπέρ 
τού κοινού αγαθού ζήλόν μου.

■—  Ας έλθωμεν τώρα εις τδ προκείμενον- τά$

άλλας πεντήκοντα χιλιάδας τών φράγκων πώς τάς 
διαθέτεις υπέρ σού ;

■—  Πρώτον ενοικιάζω, ή καλλίτεοον αγοράζω 
μίαν οίκίανχωρητικότητος ζευγών τινών άνθρώπων- 
τής οικίας άγορασθείσης, καί τού δεσπότου αύτής 
ύπάρχοντος πρέπει κατά συνέπειαν νά ύπαρξη καί 
ή δέσποινα.

—  Χαρά στήν μοίραν έκείνης πού θά σέ πάρη, 
μέ μίαν οικίαν καί πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων 
εισόδημα, p a r  dessus δέ le m arch é καί μ έ όνειρα 
τερπνότατα.

—  Καί τί άλλο είναι ή ζω ή μας ή όνειρον ;
Οΰτω λοιπδν στέλλομεν έν ούλτιμάτον είς τδ κο

ρίτσι- τή  άγγέλομεν ότι τά  ψεύματα έτελείωσαν, 
ότι ήγγικεν ή ημέρα τής κρίσεως, καί άς κάμη τδ 
ς-αυρό της καί άςπροσέλθντκαί ούτως ή ύπδ τήν πα
τρικήν αύτής στέγην άπολαύουσα τής φιλίας ήμ.ών 
Α* * ’  απολαύει αύτής καί ύπδ τήν ιδίαν ήμών 
όοοφήν- καί τού λοιπού στέλνω είς τδ καλδν όλους 
τούς ’λδώνιδας τής ήμέρας καί τής νυκτδς, καί κερ
δίζω ενα ζευγάρι παπούτσια κάθε δύο μήνας.

—  Δέν είν’ άσχημη ιδέα.
—  Πέυ.ου τήν καλλίτερη, άντέκρουσεν ό Φαν

τασίας.
Καί ταΰτα είπών εκβάλλει τδ ώρολόγιον αύτού, 

καί ίδών ότι ολίγα έτ ι  λεπτά καί οί αντίποδες 
ήμών ειχον μεσημβρίαν

—  ' θ  Δαυίδ, είπε, μάς λέγει οτι δ οίνος ευ
φραίνει καρδίαν άνθρώπου,άλλά τδν νυστάζοντα δέν 
ευφραίνει άλλο ή ό ύπνος —  καί τούτα λέγων 
ήγέρθη, εξέβαλε τδ φαναράκιόν του άπδ τά  βαθέα 
θυλάκια τού έπενδύτου αύτοϋ, τδ ήναψε καί λαβό- 
μενος άσθενώς τ ή ; δεξιάς τού ’Λπαθείου, προστ,γό- 
ρευσεν αύτώ τήν xa .h )r  γύν.τα.

—  Δέν μοί άρέσκει ή κοκκωνίστικη αΰτη χ ει
ραψία ειπεν ό ’Λπαθείας, οί "Ελληνες δέν έδεξι- 
ούντο κατ’ αύτδν τδν τρόπον.Καί τούτο είπών έ τ ί-  
ναξε τοσούτον σφοδρώς τήν χεϊρα του Φαντασίου 
ούχί πλέον κατά τδν 'Ελληνικόν, αλλά κατά τδν 
’Λγγλικώτατον τρόπον, ώ στε ολίγον έλειψε νά 
έξαρθρώστ, αύτήν.

’Αλλά πριν ό Φαντασίας άπομακρυνθή πέντε ή
βήματα άπδ τήςθύρας,ό  ’ Λπαθείας, προσεπη,υ- 

χηθη αύτώ.
  "Τπνον έλ.αφρδν καί πάσης σατανικής et

c e le r a .
— ’Αμήν, άπεκρίθη ό Φαντασίας, καί ούτως άπε- 

χωρίσθησαν καί τήν νύκτα έκείντ,ν, ώς καί πολλάς 
άλλας, καθ’ άς ώνειρεύοντο τά  τερπνότατα τών 
ονείρων, πλήν χωρίς κανείς καλοκάγαθος γείτων ώς 
ύ τού Μολαστραδίν Χ ότζα  ν’ άκούσϊ] καί δοκιμάση 
τήν έπιθυμ.ίαν αύτών.

Τ ί ; δμως είδε τ ί τέζεται ή αυριον ;

'Ο Κύριος ’Λπαθείας μ ετ’ ολίγα λεπτά ήτο έξη- 
πλ.ωμένος έπί τής κλίνης του. μετά τριπλάσιον 
χρονικόν διάστημα άφίχθη καί ό Φαντασίας είς 
τήν οικίαν του, αλλά πριν κατακλινθή ήσθάνθ-«
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ότι ή ώμ.οπλάτη του εΐχεν ανάγκην ένδς καταπλά
σματος- τοσούτον σφοδρός ΰπήρξεν ό à Γ  anglaise 
άποχαιρετιβμδς τού Απαθείου. Μετεχειρίσθη τδ κα- 
τάπλασμ-α; —  Μ' όλας τάς προσπάθειας ήμών δέν 
ή,δυνή,θημεν νά έξακριβώσωμεν τδ μέρος τούτο τής 
Ιστορίας ήμών, καί θά μένη ίσως σκοτεινόν είς 
αιώνα τδν άπαντα, ώς πολλά μέρη τής Ιστορίας 
τής φιλοσοφίας τής ιστορίας.

Β.

”Πδη ό "Ηλιος εΐχεν άναβή δργυιάς τινας όπερ
άν ω τού ορίζοντες, καί έτόξευε καί τινας ακτίνας 
αύτοϋ έντδς τών παραθύρων τού 'Απαθείου, δεν λέ- 
γομεν καί τού Φαντασίου, διότι τά  ίδικά του έβλε- 
πον πρδς δυσμάς.

Πτο λοιπδν ώρα καθ’ ήν ο ΐ  Ά νθρωποι τής 
ô o v .h /άς  έγειρόμενοι λαμβάνουσι τδν καφέν αύτών, 
καπνίζουσιν ένα τσιμπούκι ή δύω τρία σιγάρα, κά μ - 
vçuv τδν σταυρόν τους καί εξέρχονται, ότε καί ό 
Λπαθίας ώς παιδί τδ οποίον δίδει χρηστά; ελπίδας 
περί εμπορικής ίκανότητος είς τδν μισθοΰντα αύτόν 
έμπορον, έξύπνησεν, έτριψε τούς οφθαλμούς, καί 
άνοίξας αυτούς ερριψε τδ βλέμμα είς τδ πσραθυρον 
ίνα μαντεύση έκ του φωτός τού ήλιου τί ώρα η,το- 
δέν έψ εύσθη είς τήν μαντείαν του- άφοϋ είπε καθ’ 
εαυτόν ότι έπρεπε νά ήτο ή έβδομη ώρα, εκύταξε 
τδ ώρολόγιον του καί ιδού εύρέθη σύμφωνος μέ αυτό. 
Τότε κατέβη τής κλίνης του,ένίφθη,ένεδύθη καϊέξήλ- 
θεν είς τήν μ.αρμαρόστρωτον αυλήν του, ένθα ήσαν 
παρατεταγμενα έπί τής τραπέζης του κυμβία τού 
καφέ. Προσήλθεν είς αυτήν, καί έκάθισε μετά τών 
λοιπών οικείων, άναμενόντων αύτδν ίνα ροφη,σωσι 
τδν μέλανα ζωμόν τής Λραβίας.

Λλλ’ ενώ ό Λπαθείας ένησχολεΐτο είς τδ νά έμ - 
βάπτη τδν άρτον αύτοϋ έντδς τοϋ ευρέως κυμβίου 
του, ή θύρσε κρούεται, ή θεραπαινίς ανοίγει, καί εις 
διανομεύς έγχειρίζει αυτή επιστολήν- ή θύρα κλείε
ται, καί ή θεραπαινίς φέρει τήν επιστολήν είς τδν 
Λπαθείαν.

Τήν λαμβάνει, θεωρεί τήν έπιγραφήν, άλλα δέν 
δύναται νά μαντευσγι τίνος τδ γράψιμον· -ήθέλησε νά 
προίδη τούλάχιστον πόθεν έρχεται,;άλλ’ αϊ επ’ αύτής 
σφραγίδες, ήρεν διότι έπεσεν έπί τών γραμμάτων 
ή δέ διότι δέν έπίασε καλώς, ε'ματαίωσαν τήν περί 
γενεθλίου γής τής έπιστολής έρευναν άπελπισθείς δέ 
άπεσφράγισεν αυτήν, έξεδίπλωσεν, άνέγνωσεν ά - 
Τραπηδδν τήν ημερομηνίαν, έρριψε μετά ηλεκτρικής 
ταχύτητος τδ βλέμμα έπί τής υπογραφής, άλλ’ ούκ 
ήδύνατο ξυνιέναι τις ό γράφων, καίτοι έβλεπεν 
ύπογεγραμμένον τδ όνομα τής οικογένειας.

Λναλαβών δέ τήν έπί μίαν στιγμήν ταραχθεΐσαν 
απάθειαν αύτοϋ άνέγνωσεν έν τώ  νώ τάδε.

Εν Πετρουπόλει 2  Απριλίου 1 8 . .

Λγαπητέ μοι ανεψιέ !

Λς μή σέ φανή παράξενον ότι καθ’ τ,ν ώραν άνα- 
γινώσκεις τήν επιστολήν μου ταύττ,ν, ανευρίσκεις 
έν απολωλός πρόβατον τής οικογένειας σου.

Ιδού πώς άπωλέσθη τδ ταλαίπωρον τοΰτο ποό- 
βατον.

ή  έπανάστασις τοϋ 18 2 1  ένέπνευσε τοσοϋτον 
τρόμον είς την οικογένειαν ήμών, ώστε ό πατήρ μου 
συναγαγών τήν μητέρα μου, τδν αδελφόν μου (π α 
τέρα σου ) καί εμέ, άπιδρα λάθρα άπδ Κωνσταντι
νουπόλεως είς όδησσόν.’Ολίγους μήνας μετά τήν έκεϊ- 
σε άφιξιν ήμών ό πατήρ ήμών αποθνήσκει, καί μέ- 
νομεν ορφανοί πατρδς, άλλ’ ημεθα ήδη ενήλικες.

Ο αδελφός μου, όστις ήγε τδ εικοστόν δεύτερον 
έτος τής ήλικίας του, μίαν τών ήμερών έγένετο ά
φαντος άφήσας τήν εξής επιστολήν εν τή, οικία.

Προσφιλεστάτη, μου Μήτερ !

« Μή λυπεϊσαι ότι άνιχώρησα χωρίς νά σοί τδ 
«ειπω, απέρχομαι διά τδν ύπέρ πατρίδος αγώνα. Δέν 
«ήθέλησα δένά σοί εϊπω πριν τήν άπόφασίν μου, φο- 
«βούμενος μήπως τά δάκρυά σου μέ άποτρέψωσιν.

ο Εν τούτοις ύγίαινε καί παρακάλει τδν θεόν ύπέρ 
ο τής σωτηρίας τοϋ υϊοΰ σου, καί συγχρόνως ύπέρ τής 
«άφέσεως τών αμαρτιών αύτού.

Λεωνίδας.

ο Ϊ . Γ .  Τήν ύπέρ έμού άγάπην σου ίπρόσθες είς 
α τήν τοϋ έ,παμεινώνδσυ.

Λ.

« 0  Επαμεινώνδας ουτος ήμτ,ν έγώ.
« Λλλ’ ώς, φαίνεται, δ θάνατος τοϋ πατρός μου, 

ή καί ή είς τδν άγώνα άναχώρησις τοϋ Λεωνίδου 
τοσούτον έλύπησαν τήν μητέρα ήμών,ώστε μετ’ ολί
γον ήσθένησε καί παρέδωκε τδ πνεύμα είς την αί- 
ωνιώτητα. Τότε εύρεθείς μόνος, εικοσαετής περίπου 
τήν ήλικικίαν, ύπδ τοσαύτης δυσθυμίας κατέλή- 
φθην διά τήν έν βραχεί χρόνω απώλειαν άπάσηςτής 
οικογένειας μου, ώστε άπεφάσίσανά μη μείνω πλέον 
έν τή  όλεθρία ταύτρ πόλει άλλα ν’ αποκατασταθώ 
εϊς άλλην τινά. 'Ως τοιαύτην λοιπόν προύτίμησα τήν 
‘Ρωσσικήν πρωτεύουσαν, καί πωλήσας πάντα τά 
υπάρχοντά μου άπή,λθον είς ΓΙετσούπολιν, χωρίς νά 
γνωρίζω ούτε τ ί  γίνεται ό αδελφός μου έν τή έπα- 
ναστάσει, ουτε τί ήδυνάμτ,ν νά κάμω εϊς τήν κατε- 
ψυγμε'νην γήν τοϋ Βορρά· τά  ολίγα όμως χρήματα 
άτινα έφερον μετ’ έμοϋ μέ ένεθάρόυναν, καί έτόλμη- 
σα να έπιχειρισθώ μικρόν τ ι έμπόριον. Ευτυχώς είς 
τήν πρώτην έπιχείρησίν μου έπέτυχον, καί οΰτω 
προϊόντος τβΰ χρόνου, έκ μικρών άρξάμενος, κατώρ- 
θωσα ν’ αποκτήσω τοσοϋτον πλούτον, ώστε σήμερον 
νά έχω είκοσι ώραϊα μέγαρα^έν ΙΙετρουπόλει καί 
Μόσχα.

Μ όλην μου όμως τήν ευδαιμονίαν, ή τις όση,μέ- 
ραι ηύξάνετο, δέν έπαυον νά έρωτώ καί περί τοϋ 
άγωνιζομένου α’δελφοϋ μου- αλλά πάσα έρευνα άπέ- 
βαινεν είς μάτην πάντοτε έλάμβανον τήν Ολιβεράν 
πληροφορίαν ότι ίφονεύθη είς τήν μάχην τοϋ Πέτα. 
Απελπισθείς τέλος περί της ύπάρξεως αύτοϋ, η?Χι~ 
σα νά σκέπτωμαι περί τής τελείας άποκαταστάσεώς 
μου είς τήν ύπερβόρειον ταύτην χώραν.
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Από πολλοΰ ήδη χρόνου μοί ίγίνοντο προτάσεις 
γάμου μετά θυγατέρων πλουτίων οικογενειών, Εξ«;, 
λεξάμην έξ αύτών μίαν καταγομένην έξ Ελλήνων, 
καί έχουσαν προίκα ένας εκατομμυρίου ρουβλίων; 
άλλ’ ενώ πανταχόθεν ή ευδαιμονία είοε'ρόεεν εις τήν 
Οικίαν μου, επί πολύν χρόνον ίστερούμην τέκνου, της 
μόνη; ευδαιμονία; ην έπόθουν. ’Επί τέλους καί τούτο 
μοί έδωκεν ό θεός, αλλά μόλις γενόμενον πενταετές 
τό  άνέλαβε πάλιν, καί οΰτως Εκτότε έμενον α’παρη- 
γόρητο; διά την στε'ρησιν υίοϋ καί κληρονο'μου, ότε 
εσχάτως παρά προσδοκίαν έν τινι συναναστροφή 
Ελληνικής οικογένειας μοί συνιστώσι νεανίαν τινά, 
οστις ελεγεν ότι ¿γνώριζε κάποιαν οίκογε'νειαν εν 
Σμύρνη του αύτου ονόματος μέ τό τής ίδικής μου- 
¿ρωτώ καί μέχαράν μου μανθάνω ότι ό α'δελφός μου 
έπιζήσας εν τώ  μέσω τοσοΰτων κινδύνων τής έπα- 
ναστάσεως, μετέβη μετά τδ τέλος αυτής εις Σμύρ
νην, καί ίκεϊ ένυμφεύθη, καί έσχε θυγατέρα καί 
υιόν πρός 8ν γράφω, διότι δυστυχώ; εμαθον παρά 
τοϋ νε'ου τούτου ότι αί πληγαί ά ; εφερεν ό αδελφός 
μου έκ του α’γώνος ήσαν τοσοϋτον πολλαί, καί τό
σον συνεχώς έξέθετον αύτόν εις κίνδυνον α’νοιγόμεναι 
ώστε κάθ’ήν ημέραν άνεχώρησεν εκ Σμύρνη; οί ιατροί 
είχον άπελπισθή πλέον περί τής ζωής του.

Τοιαύτη λοιπόν είναι έν συντόμω ή Ιστορία τοϋ 
θείου σου, οστις είναι ανυπόμονος νά ϊδγι καί εναγκα- 
λισθή τον υιόν τοϋ αδελφού του ένταϋθα, κ ί  έπειτα 
τον αδελφόν του εις Σμύρνην, ον παρακαλεϊ τόν θεόν 
νά μή αίναλάβη εις τούς κόλπους του πριν ϊδη καί 
α’σπασθή αύτόν. Λοιπόν αγαπητέ μοι άναψιέ άγ
γειλαν εις τόν πατέρα σου ότι ό Επαμεινώνδας ζή, 
οτι’προσκαλεΐ τόν υιόν του νά έλθη όσον τέχιστα εις 
Πετρούπολιν, ϊνα όμοϋ μεταβώσιν εις Παρισίους, καί 
εκείθεν διελθόντες άπασαν τήν Γεομ ανίαν καί Ιταλί
αν, έπιστρέψωσιν έίς Σμύρνην πρός έντάρωσιν απάν
των των μελών τής αδελφικής οικογένειας.

Ο ανυπομονώ; περιμέ-.ων νά σε άσπασθή
θεϊός σου
έπαμεινώνδας ‘Ρ,

ΐίθελα άναγνώστα σοί είπείν διά πολυστίχων πε
ριγραφών τί ήσθάνθη ό Απαθίας ότε ¿τελείωσε την 
επιστολήν του ε’κ νεκρών ¿»αστάντο; θείου του, άλλ’ 
άναστάντο; συν χρυτίω τε καί ά(γ/ρίφ, ήθε)α τό 
κάμει, έπειδή έν ταίς ήμεραις ημών, ή πολυλογία εί
ναι τού συρμοΰ άλλα δεν μοί άρε'σκει ό συρμός ουτο; 
καί ούδ’ εις σε βέβαια, ώστε θά σοί είπω ότι ό Απά
θεια; έμεινεν εμβρόντητος, κεραυνόπληκτος, ή ό,τι 
άλλο θέλει; ϋπό τής ευεργετικής ταύτης βροντής, καί 
τού χρυσοφόρβυ τούτου κεραυνού- δεν έμεινεν όμως 
άναυδο; ΰπό τής άπροσδοκη'του ταύτης χαράς, άλλ’ 
έγερθιί; ώ ; παράφρων ίρρίφθη εις τό δωμάτιον τοϋ 
πατοός του,ένθα ούτος, σωθείς παρά προσδοκίαν των 
ιατρών έκ τής ασθενείας εκείνης ήν έμνημόνευσεν 
ή επιστολή, έκειτο τήν φοράν ταύτην άπηλπισμε'νος, 
καί μετά φωνής ϋπό -χαρά; τρεμούσης.

—  Πατέρα, είπε, τί θά μου δο'ισης άν σου πω 
ενα νέον τό όποιον ού'τε εμπορείς νά φαντασθής, ού
τε  δύνασαι νά μαντεύσης.

—  Μήπως δεν σε έννοώ, παιδίμου; για πέτο άκό- 
μη μιά φορά ;
Ö Απαθείας ίπανέλαβε καί πάλην τήν πρότασίν του, 
καί ό πατήρ του ϋπεσχε'θη νά τω  τρατάρη τήν πρω- 
τομαϊάν οσα κατημέρια ήθελε χωρέσει τό στομάχι 
του, άν τό νέον ήτο τόσον σημαντικόν.

0  Απαθείας δεν ¿δίστασε νά δεχθή τήν ουσιώδη 
ταύτην αμοιβήν, καί άνέγνωσε μεγαλοφόνως την 
επιστολήν ε ϊ ;  έπη'κοον τοϋ πατρό; καί τής λοιπής 
οικογένειας του, ήν προσεκάλεσεν εις άό δωμάτιον.

Ποία ύπήρξεν ή Ικπληξις απάντων είς τό 
άκουσμα τοϋτο ;  Εεύοω κ’ έγώ καλέ μου α’ναγνώστα, 
δεν ήμην παρών- άλλ’ ΰπόθες ότι ήτο μεγίστη.

Τήν αυτήν ημέραν, ή άκριβέστερον τήν αύτήν ώ 
ραν, ό Απαθείας φορέσας τόν πίλόν του διευθύνθη 
κατεσπευσμένοι; είς τοϋ φίλου του Φαντασίου, 8ν 
εύρε ροφώντα ούχί πλέον άραβικόν ζωμόν, άλλά κα- 
θήμενον ένώπιον τραπεζης έφ ή ;  έκειντο εντός πσρο- 
ψίδων περίφημα σταφύλια καί τυρός όλλανδικός- 
Σταφύλια καί τυρί τό ποωΐ πρωΐ ! / ! άλλα τίς δέν 
γνωρίζει ότι περί όρέξεω; ούδείς λόγο; ;

Δεξιωσάμενος δέ αύτόν χωρίς νά προσαγορεύση 
τόν συνήθη χαιρετισμόν ήρώτησεν ώς έξής.

—  Είδες κανένα καλόν όνειρον άπόψε ;
—  Δυστυχώς αύτή ή βραδιά άπερασεν έτσι- 

άλλ’ αύτό ήταν τό καλημέρα σου ;
—— Διότι θέλω νά σ’ ¿ρωτήσω αν πίστευες ότι 

κάπ οτε χα ί τ ά  ό'γειρα ύ.Λι\θεί>ουγ.
—  Θέλει κ’ ερώτησιν ;  πολλάκις σοί εξεφράσθην 

δτι έχω τήν άδυναμίαν νά πιστεύω ότι χαποτε χ α ΐ 
ζά  ö r a p η  ά.Ιηθίύουν.

—  Λοιπόν το όνειρον ποΰ είδαμεν χθες τό εσπέρας 
πριν περάσουν είκοσιτέσσσρες ώραι άλήθευσεν.

—  Δεν σ' εννοώ- μήπως ηύρες κανένα χαρτοφυ- 
λάκιον ερχόμενος.

—  Κ άτι καλλίτεοον άπ’ αύτό.
—  Kau μία κϋηρονομία ;
  Καί.τί κληρονομιά !
—  'Ε χ ε;ς  όρεξιν βλέπω ν’ άστειεύεσαι τό πρωί 

! πρωί.
—  Καθόλου, όμίλω σπουδαίως.
—  Καί εγώ σοί λέγω σπουδαίως ότι δεν έχω δι- 

άθεσιν νά πιστεύσω τα.ίά^ιια σ ο ν  ή πρώτη Απριλίου
I παρήλθεν.
I ’Λλλ’ό ’Απαθείας δέν είχε καιρόν νά χάση- ίκβάλ- 
! λει τήν επιστολήν έκ τοϋ κόλπου του καί έγχειρίζων 
| αύτήν είς τόν Φαντασίαν, λέγει,—  Λαβών άνάγνωθι.

Ενταύθα πρέπει νά όμολογήσωμεν μετ’ α’ληθείας 
ί  φιλοδίκαιου συγγραφέω; ότι ο Φαντασίας έχρειάσθη 

£ν τρίτον τοϋ χρόνου όλιγώτερονή ό ’Λπαθεία; όπως 
; άναγνώση τήν έπιστολήντοσοϋτον όρμητικώς κατε- 
ί κρημνίζετο άπό στίχου είς στίχον.

—  Τό λοιπόν ;  είπεν όλω; θάμβος, ότε εύρέθη 
είς τό βάθος τής άβυσου καί έσταυ.άτησεν- ότε δηλα-

! δή κάτωθεν τής υπογραφής δέν υπήρχε πλέον ούδέ 
| ή μι συ; στίχος.

—  Τό λοιπόν άπεκρίθη ό ’Απαθείας, έχεις ορεξιν 
νά με άκολουθησης εις τό τάξείδιόν μου ;
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— ■ Καί είς τόν "Λδην άν ταζειδεύσης μέ τόσα 
πλοότη είμαι έτοιμος νά σέ ακολουθήσω.

Γ '.

Μίαν ¿βδομάδα μετά τήν ημέραν ταύτην ό πατήρ 
τοϋ  Φαντασίου δέν υπήρχε πλέον μετά των ζώντων- 
ώστε ό ,τι δέν ήδυνήθησαν νά κάμωσιν αί πληγαί του 
¿V τώ  πεδίω τής μάχης τό έκαμαν μετάέν τέταρτον 
μιάς έκατονταετηοίδος, καί οΰτως ό δυστυχής ’Απα
θείας άπώλεσε τόν καλόν πατέρα του, καί τά κατη- 
μ.έρια τής πρωτομαϊάς του . . .

Τρεις δέ μήνας μετά τήν προρρηθείσαν ήμεραν 
έλάβομεν τήν έξής επιστολήν.

Èv Παρισίοις τη  2  Αύγουστου . . .

Γνωρίζει; φίλε καλώς ότι δέν είμαι τόσον φιλό
δοξος- ώστε ό,τι έρχομαι νά ζητήσω παρά σου διά 
της παρούσης μου, μή έκλάβης ώς ματαίαν έπί- 
δειξιν πρόκειται νά σοί είπω άν θέλης νά γράψης 
τήν ιστορίαν τοϋ ονείρου ημώ ν, όπερ σοί έγνως-ο- 
ποιήσαμεν ότι ήμεθα αύτόθι, πρός παρηγοριάν τού- 
λάχιστον των συχνότερον ημών όνερευομένων έν τή  
εγρηγόρσει αύτών.

’Αμοιβήν δ ετή ς συγγραφής έξεις τήν φιλίαν ημών, 
καί μίαν λίραν δι’ έκαστον στίχον τοϋ διηγήματος- 
άλλ’ ή ύπόσχ εσις αΰτη άς μή σέ δελεάση είς τρόπον 
ώστε νά νομιζης ότι όσον έκτενεστέραν έξυφάνης 
τόσον περισσότερα; λίρας θα λάβγ,ς· επιθυμούμαι νά 
-7,ναι σύντομος, νά μή πληροί καί περισσότερα; των 
τεσσάρων σελίδων τοϋ Φ ύοχά.Ιου . Αμα δέ τό πε
ριοδικόν σου φθάση ένταϋθα, καί άναγνώσωμεν τήν 
ιστορίαν τοϋ άληθεύσαντος ημών όνε ρου, θελομεν 
σοί έμβάσει συνάλλαγμα εις τήν αύτόθι όθωμανικήν 
Τράπεζαν πληρωτεών à vue.

ίγιαινε.
Απαθείας καί Φαντασίας 

φίλοι αχώριστοι.
Εκτός τοϋ ότι θά κερδίσω έκατοντάδας τινάς 

λιρών, τ ί άλλο εξάγεις άναγνώστα εκ τής επιστολής 
τα ύτης;

Ô Φαντασίας υπογράφεται φίλος αχώριστος τοϋ 
Απαθείου- άλλ’ό Απαθείας μένει διά παντός είς Πα
ρισιού;- ό Ψανταάια; αδιάσπαστος εταίρο;, μ.ένει καί 
αύτό; εκεί- άλλά τό κακόμοιρο τό κορίτσι του ποϋ 
μένει ;

νΩ τής άστασίας τής άνθοωπίνη; καρδίας!/.'
Κ . Κ .

Τ Ι  Τ Ρ Ω Γ Ο Μ Ε Ν ;

(  Συνέχεια )
Εάν ό ουρανίσκο;, ώς ό οφθαλμό;, έχη τού; περί 

καλλονής νόμου; του, οίτινε; κάμνουσιν αύτόν νά 
προτιμά τήν εύγενεστέραν μορφήν, τά ζωύφια δέν 
πρέπει νά τρώγωνται μάλλον ή τά μαλάκια- σπανί- 
ω ; είναι προικισμένα μέ καλλονήν τερπουσαν άλλην 
αϊσθησιν παρά τήν όρασιν· Τά μακρά καί ξηρά σώ
ματά των, καί αί άλλοκότως έσχηματισμέναι κεφα- 
λαί των, είναι αξιοπερίεργοι μόνον διά τήν άσχημί-

αν των, άλλά πολύ άπεχουσι τοϋ νά έλκύωσι τού; 
πεινώντας. Ποία φυσική δρεξις μα ; λέγει νά βάλωμεν 
εί; τό στόμα μας τόν μεταξωσκώλ.ηκα οστις μετα
βάλλει μορφήν άπό ήμέρας είς ημέραν, νυν μέν 
φαινόμενο; μελας καί ξηρός, αΰριον δέ εκρηγνύμενος 
καί περιβεβλημένος ρευστόν κίτρινον καί άηδές ;

ίίς άλλος Πρωτεύς μεταβάλλει άδιακόπως μορ
φήν, καί είς πάσαν φάσίν του εμπνέει άηδίαν μάλ
λον ή επιθυμίαν. Κάί όμως τά ζωύφια τρώγονται, 
άλλά τά αηδέστατα αύτών υπό τών μάλιστα έξη- 
χρειωμένων καί σχεδόν άποκτηνωμένων φυλών τής 
ανθρωπότητος.

Ο ϊσούδης (Τ βοΐΐϋ ιϋ) είδε τούς αύτόχθονας τής 
Περοΰ θηρεύοντας έπιμελώς είς τά δάση τών κε
φαλών τών τέκνων των τήν λεπτήν καί μαργαριτο- 
ειδή έκϊίνην άγραν (’ ) καί καταβροχθίζοντας αύτήν 
μετ’ απληστίας. Τής όρίξεως ταύτης μετέχουσι καί 
οι Οττεντόται καί άλλαι Αφρικαναί φυλαί.

Οί κάτοικοι τής νέας Εαληδωνίας προτιμώσι 
τάς άράχνάς πάσης άλλης τροφής, καί οί εράσμιοι 
κάτοικοι τήςΝέας ΝοτίουΟύαλλίας πιάνουσι καί τούς 
τριχοβρώτας καί τού; ψήνουσι σωρηδόν- εν δέ τη 
νήσω Ταπροβάνη αί Μέλισσαι τρώγονται ώς αρώ
ματα, ςένε/.α τής ευωδίας τ.ν προςενοϋσιν εις τήν 
αναπνοήν. Τό εύάρεστον οξύ πής γεύσεως τών μυρ- 
μη'κων θέλγει πολλάς φυλάς τής Βραζιλίας καί τών 
Ανατολικών Ινδιών, καί οί γέροντες καί αδύνατοι 
καταβιβρώσκουσιν αύτούς επί τΐ, πεποιθήσει ότι 
ενδυναμόνουσι τόν ραχιαίον μυελόν. Τό έν αύτοϊς πε- 
ριεχόμενον όξύ ομοιάζει πολύ τό τοϋ λεμονιού, καί 
πολλοί «κ τών Ευρωπαίων, εν Ιάβα καί άλλαχοϋ, 
έμαθον νά χο'νωσι τήν χ_είρα είς λοφίσκον λευκών 
μυρμήκων, καί νά τρώγωσι τήν άλλόκοτον ταύτην 
τροφήν άνευ προπαρασκευής καί μαγειρεύματος- άλλ 
ό υπερμεγέθης μύρμηξ, ό τερμης επονομαζόμενος, 
ό μεγας ουτος τεχνίτης τής Αφρικής, απαιτεί καί 
εκ μέρους αύτών τών εγχωρίων, όλίγην προετοιμασί
α ν  ψήνονται ώς ό καφές έντος μεγάλων σιδηρών 
αγγείων, καί ρίπτονται δράξ ώς στραγάΜ α  εί; τό 
στόμα. Οϊ όττεντόται ϋπεραγαπώοιν αύτούς, καί 
θαυμάζουσι τήν παχυντικήν δύναμίν των. Είς τάς 
Ανατολικά; Ινδίας άγρεύονται άνά χιλιάδας καί εμ
βάλλονται ώς αί σταφίδες είς πλακούντια, άτινα φέ
ρονται είς δημοσίας αγοράς.Αΰτηήουνήθεια επικρατεί 
καί είς τήν Νότιον Αμερικήν, οπου πωλοϋνται ψητοί.

Αί ακρίδες παρεχουσι προσφιλή τροφήν εις πολυ
πληθείς φυλάς τής Αφρική;· έθνη δέ τινα τρέφονται 
μόνον δι’ αύτών, άλλά λέγεται ότι δέν ύπερβαίνουσι 
τό τεσσαρακοστόν έτος τή ς ηλικίας των, καί οί 
πλεϊστοι εξ αύτών άποθνήσκουσιν άθλίω; ϋπό τρο - 
μερών νοσημάτων. Ο Αλφρέδο; Κόλης διηγείται 
γραφικώτατα ότι ολόκληρα χωρία Κάφρων άπέ- 
θανόν ποτε, διότι κατηνάλωσχν ϋπέρ τό σύνηθες 
μεγάλην ποσότητα άκρίδων.

Αναγινώσκομεν, ούχί άνευ θαυμασμού, ότι και εν 
αύτή τή άρχαίια Ελλάδι ή τροφή αΰτη δέν άπερόί-

Άρβανίιιχα μαργαριτάρια^ δηλονότι.
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πτετο· άλλ’ ας  μή λησμονήσωμεν δτι'καί οί αρχαίοι 
δέν εμενον πάντοτε πιστοί είς τού; νόμους τ ι ς  καλλο
νής καί τής φιλανθρωπίας· οΐ πολυτιμότατοι ιχθύες 
τών Ρωμαίων δεν έλιπαίνοντο εκ τών| πτωμάτων των 
δούλων των, ριπτομενων εις τάς δεξαμενάς καί τάς 
λίμνας των διά τδν φρικώδη τούτον σκοπόν;

Αϊ ακρίδες μονίμως ϋπάρχουσι μόνον εν τη Ανα
τολή, όπου οί "Αραβες καταφεύγουσιν εις αύτάς έν 
καιρώ λιμού. άποξηραίνουσι καί άλέδουσιν αύτάς, 
καί άναμιγνύοντες αύτάς μέ άλευρον, κάμνουσι πλα
κούντια ή τάς τηγανίζουσι μέ βούτυρον τά σκέλη 
καί αϊ πτε'ρυγες αύτών απορρίπτονται, τά δε σώ 
μ α τ α  αύτών φυλαττόμενα εντός ¿4ους θεωρούνται 
ώς σπάνιον εντρύφημα.’Εν Γερμανία, όπου τό 1 7 4 8  
έκαμον ανήκουστον θραύσιν, τουλάχιστον τά ώά των 
έτρεβγοντο, καί έθεωρουντο ώς λίαν, ορεκτικά.

Αναβαίνοντες ολίγον είς την ζωολογικήν κλίμα
κα, βλε'πομεν μετά θαυμασμού έλαττουμένου δτι 
καί τά ερπετά τρώγονται σχεδόν πανταχοΰ τ ι ς  γης, 
καί ούτε ή ελλειψις καλλονής, ούτε ή πλησμονή τού 
εν αύτοΐς δηλητηρίου δύνανται νά προφυλάττωσιν 
αύτά κατά τού παμφάγου ανθρώπου. Είς μάτην λαμ- 
βάνουσι παν ε'δος παραδόξου μορφής· εις μάτην κι
νούνται έρπόμενα, άσκωλιάζοντα, κοί όλισθαίνοντα· 
καί μάς ένθυμίζουσι διά τής κινήσεώς των παν 
ό,τι άσχημον καί φρικώδες, ούδ αύτή ή κατάρα του 
βεοΰ δέν οώζει τον οφιν από τό στόμα το» ανθρώπου, 
ός-ις από τού ελάχιστου βατράχου τού έλους μέ
χρι τού ύπερμεγέθους κροκοδείλου τήςΑίγύπτου παρ
άγει τροφήν καί τρυφήν.

Οί αρχαίοι Μεξικανοί ήγάπων την κηλιδωτήν 
σαλαμάνδραν, καί τήν ετρωγον α’ρτύοντες αύτήν 
μετά ισπανικού πεπέρεως· οϊ δέ Ισπανοί τους ίμ ι-  
μήθησαν καί μέχρι τής δεκάτης έκτης έκατοντα- 
ετηρίδος. Χδ α’ηδές τούτο ζώον έφέρετο είς τήν αγο
ράν καί ίψήνετο διά τήν τράπεζαν.

Αί έχιδναι είναι προσφιλής τροφή των ’ΐταλών, 
καί ό Κέλσος συνιστα αύτάς ώς ΰγιεινάς καί ηδονι
κά;· έν Κίνα ταριχεύονται καί δι’ άλατος καί δι’ 
όζους. Αί σαύραι τής Αμερικής θεωριύνται άβρότα- 
τον φαγητόν, καί οί οφεις αγοράζονται προθυμότατα 
είς τάς Ανατολικός χώρας. 0  γίγας τής Ιαύας, σχε
δόν δέκαποδών τό μήκος, καί εχων τήν περιφε'ρειαν 
τού ανθρωπίνου βραχίονος, ενοχλεί τάς φυτείας τού 
πεπε'ρεως ;  καί τό φάρμακον αύτοΰ είναι όλέθριον, 
καί όμως συλλαμβάνεται καί τρώγεται μεθ ηδονής.

0  πελώριος βόας σφιγκτήρ λέγεται δτι παρέχει 
κρέας λιπαρώτατον, καί ο! μαύροι συμ.πατριώται 
αυτού τόν πρωτιμώσί πάσης τροφής τού λευκού α’ν- 
θρώπου- ό άνακόνδας τής Βραζιλάας χορηγεί τροφήν 
διά τήν τράπεζαν τού πένητος, καί έν γένει οί αύ- 
τόχθονες της Νοτίου Αμερικής τρώγουσι πάν είδος 
όφεως, Χαί οί κάτοικοι τού δυτικού τής Βορείου 
Αμερικής, ¿δίδαξαν εί; πολλούς άβροστομάχους Ευ
ρωπαίους νά τρώγωσιν εϋς οί Ινδοί τδν τρομερόν 
κροταλίαν οφιν.

Οί βάτραχοι κετέστησαν τόσον κοινή τροφή ώσ
τε  ουδέ μιας μεγαλοπόλεως ή αγορά φερείται αύτών

οίλλ’ οί φρύννοι θεωρούνται ώς τροφή ίσως μόνον εν 
Σουρινάμ. Αίδέ χελώναι δεν περιορίζονται είς τήν τρά
πεζαν τού πολύσαρκου δημογέροντος τού Λονδίνου’ 
σχεδόν δέν υπάρχει μέρος τού κόσμου όπου δέν 
τρώγονται· οί κροκόδειλοι όμως δ'εν ευνοούνται τόσον 
είς τά  λοιπά μέρη όσον είς τήν Αμερικήν, ενεκα τής 
ηδονικής σαρκός των καί των άξιολόγων ώών των.

Πιστεύομεν, λοιπόν, ότι δέν ύπάρχουσιν όρια διά 
τήν αδηφαγίαν τού ανθρώπου, ούτε είς τό βασίλειον 
τού αίθερος, ουτε εις τό των ύδάτων δέν ύπαρχε» 
πλέον διάκρισις μεταξύ καθαρών καί ακαθάρτων 
ζώων· λυπηρόν δέ διά τήν τιμήν τής άνθρωπότητος 
ότι καί αύτός ό άνθρωπος περιλαμβάνεται είς τόν 
κατάλογον των εδωδίμω ν αλλά παρηγορούμεθα 
έλπίζοντες δτι καθ’ δσον διαδίδεται ό χριστιανισμός 
καί τά  φώτα τής παιδείας, αί φρικώδεις αύται ορέ
ξεις έκλείψουσιν ώς καί πάσα άλλη βδελυρότης.

Ό  π ιρ ί  τ ο .Ιη ιν ρ ο ϋ  Λόχος· τής 

Κ · Σα.-τ<ρονς Λ ιον τ ιά ύ ος .

0  είς τήν καθιέρωσιν τού'Ελληνικού Παρδεναγω- 
γείου εκφωνηθείς λόγος περί πολιτισμού όπό τής 
μουσόφιλους Κ . Σαπφοϋς Λεοντιάδος, έζεδόθη έσχά- 
τως καί έν ίδιαιτέρω φυλλαδίω διά τών πιεστηρίων 
τής φίλης Αμαλθείας. Τήν άνάγνωσιν τού φυλλα
δίου τούτου συνιστώμεν πάσι καί πάσαις, ού μόνον 
διά τήν γλαφυοότητα καί καλλιέπειαν αύτοΰ, αλλά 
καί διά τάς ε’ν αύτω περί πολιτισμού καί ανα
τροφής όρθάς καί άξισλόγους ιδέας.

Εκ τού λόγου τούτου γίνεται εόδηλος ή παιδεία, 
καί τά ένάρετα καί ευσεβή αισθήματα καί φρονή
ματα τής άξιοτίμου διδασκαλίσσης, καί εντεύθεν οί 
γονείς βλέπουσιν είς όποιας χείρας έμπιστευθήσονται 
τά έαυτών φιλτατα τέκνα. Τη, άληθεία έάν τό  ύπό 
τοιούτους καλούς οιωνούς άρξάμενον εκπαιδευτήριον 
δέν ευδοκίμηση, θέλομεν εισθαι άξιοι λύπης.

ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΑ.

Τ Ο  Π Ο ΤΡΓΑ ΤΟ ΡΙΟ Ν .

(  Συνέχεια. )

Λάβε ολίγον θάρρος '. έπανέλαβε τό γραΐδιον. 
'I I  Λαίδη Ιωάννα ήνέωξε τους οφθαλμούς της μετά 
κόπου· άλλ’ δ ,τι είδεν, δ ,τι ήσθάνθη δέν δύναται νά 
περιγράψη τις α’κριβώς· τό βιβλίον ήθελε φύγει εκ 
τών χειρών τού αναγνώστου εάν ίσυγχωρούμεν εις 
εαυτούς περιγραφήν όπωσούν πιστήν ! (*) ϊπάρχουσι 
χρωματισμοί τούς όποιους αναγκαζεται τις νά κο— 
λάζη.

Ο τόπος είς τόν όποιον είσήλθεν ή λαίδη ’Ιωάννα 
ήτο μεγάλη αίθουσα τετράγωνος, άνευ επίπλων

( ι )  Χρεωστούμεν νά ένΟυμήσωμεν εις τόν αναγνώστην 
¿τι ούδεμια υπερβολή χρώμεθα ένταύθα.
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οποίου δήποτε είδους· καθ’ ολον τό μήκος αυτής ύπό 
τους τοίχους ύπήρχεν είδος κλίνης έξ άχυρου μεμο- 
λυσμένου, καί κατασυντετριμμένου μέχρι κόνεως ύπό 
μακροχρονίου χρήαεως, καί τού οποίου τά μόρια άνε- 
μιγνύοντο τήδε κακεϊσε μετά τού πυκνού κονιορτοΰ 
όστις εκάλυπτε τό  έδαφος· —  επί του ο’χύρου τούτου 
έβλεπε τις έξηπλωμένον φρικώδες πλήθος ανθρώπων 
ρυπαρών, ύπό ατροφίας φθειρομένων, άθλιεστάτων, 
πάσης ηλικίας καί α’μφοτέρων τών φύλων ΰπήρχον 
έκεϊ νεάνιδες, τών οποίων οϊ χαροκτήρες καίτοι άρι
στα διαπλασθέντες ύπό τού δημιουργού, ειχον λάβει 
μορφήν άποτρόπαιον ύτό τήν επιρροήν τών κατα
χρήσεων- ύπτρχον εκεί κοράσια ώς ή Λοΰ, άδοντα 
ημίγυμνο, καί κείμενα έπι ακαθαρσιών, πλησίον 
λαγήνου πλήρους βέβαια ποτού μεθυστικού’ τέλος 
ύπήρχον καί γραίδια, τών όποιων ούδεμια γνωστή 
λέξις δύναται νά ίκφράστ, τήν άποτρόπαιον οψεν.

Οί άνδρες ήσαν όλιγώτεροι τόν άριθμόν, καί ίσως 
ήττον φρικώδεις, διότι ή εξαχρείιοσις τού ανθρώπου 
έχει δρια στενώτερατής έξαχρειώσεως τής γυναικός, 
καί τούτο ίσως διότι ή πτώσις τής γυναικός μας 
φαίνεται βαρύτερα ένεκα τού μέχρι λατρείας σεβασ
μού, 8ν ενεπνευσεν ΰμιν ή πρώτη ερωμένη, ό άγγε
λος έκεΐνος ό άκτινοβολών τήν αγιότητα, τδν έρωτα, 
καί τάς γλυκείας παρηγοριάς είς τήν προσφιλεοτά- 
την γωνίαν τής μνήμης ήμών.

Αλλά καίτοι ήττον φρικώδεις τών γ*υναικών οί 
άρρενες αύτών δέν ήδύναντο νά συγκριθώσιπρός δ,τι 
δήποτε δύναται νά Ιδη τις  ρυπαρόν καί άηδές είς 
τάς οδούς, ύπό τό φώς τής ημέρας. Λπαντες ειχον 
πρόσωπα φέροντα τήν κατάραν τού *Αδου ε’γκεχα- 
ραγμένην μέ χαρακτήρας εύαναγνώστους, τά βλέμ
ματά των έξιφραζον απάτην, ενοχήν καί άπλης-ίαν, 
τά κινήματα των πανουργίαν, καί αί θέσεις των 
α’ναίδέστατον κυνισμόν. Βόρβορος, βόρβορος βδελυρός, 
δυσώδης, αθεράπευτος 1

Πάντες ουτοι, άνδρες, γυναίκες παιδία έκυλιν- 
δούντο φύρδην μίγδην, κραυγάζοντες βλασφημοΰντες, 
όδυρόμενοι, άδοντες, ή καί καγχαζοντες, βραγχω- 
δώς καί μετ εύθυμίας νέκρας καί σατανικής. νΕν 
τινι γων.α τής αιθούσης δωδεκάς καμίνων ή<απτον, 
έκπέμπουσαι έκ τών φλογερών στομίων των τό δη- 
λητήριον τών γαιανθράκων, τό όποιον διερχόμενον 
τήν οίθουσαν κατά πάσαν διεύθυνσιν, εξτρχετο δι’ 
άνοίγματο; τετραγώνου έν τή όοοφή· εί; δέ τήν οσμήν 
τών γαιανθράκων άνεμιγνύετο ή αηδής είωδία πλή
θους τεμ οχ;ων βοδειου κρέατος θερμαινόμενων, βρα- 
ζόντων ή ψηνομένων. Το δέ σ·>νολον ητο μίγμα 
α’ποφορών παντος είδους' οίον ζυθου, ζινέβρας ρο- 
μίου, καπνού

Καί δμως ούδεμ'α ύπτρχε θυρίς προς διεξαγωγή,ν 
τών πνιγηρών τούτων ανο θυμιάσεων, γινομέ ων έτι 
πνιγηρυτέρων δια τής διεφθαρμένης αναπνοής πλέον 
τών έκατόν ψυχών, συνεπισωρευμένων είς τόν βόρ
βορον τούτον ττς άκαθαραιας, ούδέν άλλο άνοιγμα 
υπήρχε τής εν τή  όοοφη όπής, διότι τό μόνον φώς τό 
φωτίζον τήν γέεναν ταύτην προήρχετο έκ τών γε-

«νθράκων των καιομένον έντός τών καμίνων, καί εκ 
τινων καπνοβόλων λύχνων.

Είς τήν είσοδον τής Λαίδης ’Ιωάννας καί τής συν
τρόφου αύτής τρομερός ήγέρθη θο'ρυβος έν δλη τη αί- 
6ούση· δωδεκάς γυναικών ημίγυμνων έδραμον καί 
¿σχημάτισαν πέρ ξ αυτής κύκλον δντος σατανικόν 
οί άνδρες ώλόλυζον βλασφημοΰντες καί βωμολοχούν- 
τες , τά παιδία έσυρον ανηλεώς διάτων μεμολυσμέ- 
νων χειρών των τήν λαμπράν μέταξαν τής έσθήτός 
της ή το επί τών ώμων της πολυτελές κασμήριον.

—  Παιδιά μου ! παιδιά μου ! έλεγεν ή γραύς, 
—  ησυχάσατε, ησυχάσατε / . . .  θά μετανοιώσετε 
γιά τήν άποκοτχά σας αύτήν.

Πολυπληθέστατος χορός έμπαιζόντων αύτήν άπε- 
κρίνετο είς τάς ενστάσεις της.

Η Λαίδη Ιωάννα άπολιθωμένη (κρατείτο ορθή, δέν 
ήξεύρομεν τίνι τρύπιο* οί οφθαλμοί της ήσαν προση- 
λοιμένοι χωρίς νά βλέπωσι. Φωνή ώρυομένη ήκούσθη 
αίφνης εξ ενός τών τοίχων τής αιθούσης.

—— Σιωπή συγχάματα ! σωπάτε α’γαπημένα μου 
παιδιά, ε’πεν ή φωνή αυτή, πληρούσα τήν αίθουσαν 
ώς ό μέγσς σωλήν ίνος όργ'άνον. Νά πάρ’ό διάολος! 
άν δέν ησυχάσετε σας. κόβγω^ τήν ζινέγρα γιά 
’πόψ ι!

Τό κέλευσμα τούτο ενήργησε μαγικώτατα.
Οί άνδρες εβιώπησαν, αί γυναίκες έπέστρεψαν έν 

τάχει είς τήν κοίτην των, καί πριν ή φωνή παύσ/) 
ώρυομένη ή σιωπή άποκατέστη εντελώς έν τή  αί-
θούσγι.

Εναντίον τής εύτυχοϋς καταστάσεως τής αναισ
θησίας της, ή Λαίδη ’Ιωάννα συνετάράχθη σφοδρώς 
εκ τής φωνής ταύτης, ήτις τη  άληθεία ούδέν είχεν 
ανθρώπινον έστρεψεν αυτομάτως τά βλέμματα προς 
τό μέρος τού τοίχου ίθεν εφαίνετ^έξερχομένη, ή 
φωνή καί ειδε τό κεχηνός ς-όμα ύπερμεγέθους ακου
στικού σωλήνος.

Τό γύναιον άνωρθώθη μέ ύφος θριαμβευτικόν.

•—  ΰξευρα ότι ήθελα τους κάμει νά σιωπήσωσιν, 
«Γπνε,—  έαν ή ΰψηλοτης σας λάβη ακόμη όλίγην 
•υπομονήν Ιφθασεν εί; τό τέλος τών δυστιχιών της... 
Σούζα, figliuola del άϊ,ινοΐο,έλά ε'δώ .'Είς τήν πρόσ- 
κλησιν ταυτην γυνή τις ισχνή καί ύψηλή ήγέρθη εκ 
τής κοίτης καί ήλθε προς αύτη'ν ή Ί τ α λ ί ; τή  είπε 
λεξεις τινά?, καί ή Σούζα προσφέρουσα είς αύτήν 
τήν υπηρεσίαν ήν πρό ολίγου ό αμαξηλάτης, τήν 
ύψωσε μέχρι τού μετσλ'/ίνου στόματος τού ακου7 ΐ- 
χι.Ο οωληνο;- τό γυνσιον εισέβαλε τήν ύπό ταινιών 
•καί τριχσπτου κουκουλωμένην κεφαλήν της.

-—  Ilark en  ! ακούσατε, έφώ·αζε.
—  W e  h earken  (άκούομεν),άπεκρίθησαν.

—  IIάγει καλα είπε τό γύναιον, —  είμαι ή κον- 
τε'σσα Καντακουζηνή καί θέλω νά ομιλήσω μέ κανένα 
α π ’ αύτοΰ.

—  Μέ ποιον ;
—  Μέ έ.α άπλούν Κ ύ ρ ιον ,  διότι έχω μίαν λαί

δην μαζύ μου καί δέν θελω νά εύρίσκωνται αύτοΰ 
αί Υψηλότητες μας.
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—  Παγίΐ χαλά, ειτον πάλιν.
Μετά εν ««ρίπου λ« π τον, τό οποίον ε ί; τήν τα - 

λιίπωρον λαίδην έφάνη ολόκληρος αιών, μικρά τι? 
θύρα άνωθεν του ακουστικού σωλήνος ήνεφχθη χαί 
ύπποκόμος μετά στολής έφάνη έπί του ουδού. Η χον- 
τέσσα Κανταχουζηνή έλαβε τήν λαίδην ’Ιωάνναν 
υπό τον βραχίονα καί τήν εέσήγαγεν εις τινα διάδρο- 
μ.ον, τόν όποιον τρ«ίς θύραι απεχουσαι μόνον ολίγου; 
πόδας οίλλήλω*,χαί διάσιδη'ρου περιεζωσμέναι έχ ώ - 
ριζο* άπο τόν βόρβορον τής χολάσ«ως· ή δε τρίτη 
άνειχθεΐσα έπανήγαγεν αύτάς «ΐς τό φώς τής ημέρας. 
Ϊ1 λαίδη ’Ιωάννα ¿»έπνευσε δια μαχρών μ«τά ς-εναγ- 
μού οίναχουφίσεω;, val συγχρχτούσα τά ; γμίράς της.

—  Mol έφάνη οτι άκέθνησχον έκ ε ί! έψιθύρισε.
λνέπνευσε λοιπόν τόν καθαρόν άίρχοστις «κυκλο

φορεί έλευθέρω; εις μεγαλην χαί λαμπράν τινα Γοάν, 
όπου εϋρίσκετο τώρα- οίνέπνευσε διά μαχρών χαί με 
δλην τήν χαρδίαν της.

—  Κυρία, —  ήρώτησεν έπειτα μ« «χφρασιν 
ανεκδιήγητου τρόμου— Οά ά/αγκασθώ πάλιν νά πε- 
ράσω διά τής χολασεω; έ κείνης.

—  ήσυχάσετε ύψηλοτάτη, ατεχρίθη τό γόναιον 
λησμονούσα δτιήτο κωφή'.— δια τήν επιστροφή* μα; 
θά λαβωμ«ν δρόμον πλέον eóápíTtov.. .  ’Αλλ’ δμω ; 
τούτο δεν «Γναι χόλασις υψηλότατη, είναι - ονργα-

~  τ ó p i o r , . .

Η λαίδη Ιωάννα έθεσε τήν χεϊρχ έπί του μετώ 
που, χαί ¡ίιγώσα άπό κεφαλή; με/οι ποδών ε ΐ ;  τήν 
ένθύμησιν των πρό ολίγου, ίψιθ*ριθεν— "ίΐ είναι φρι- 
χώδες, φριχώδες / ...

—  Η αλήθεια είναι, είτε τό γυναικάριον, οτι δέν 
είναι τόπος μαχαριότητος· άλλ’ εϊσάγομεν εντεύθεν 
τους ξένου; οΐτινε; μά; χαμουν τήν τιμήν νά μάς 
«πισχεφθώσιν . . .  Είναι μία συνήθεια και προφύλχ- 
ξις έντουτώ. ,

— Φριχτόν! έπανέλχβεν ά'.ουσίω; ή λαίδη ’Ιωάν
να, τής όποιας τά νεύρα έδυσχολε νοντο ν’άναλαβωιιν 
οϊπό τήν τρομεράν διακλόνησιν τήν οποίαν ήσθανθη.

Ε ί; τό άκρον τ ή ;  ς-οάς εϋρίσκετο μεγάλη τ ι ; 
κλίμαξ· τό γυ/αιχάριον ά έβη ρε χούφον βν,μα τ ι ς  
βαθμίδα; άχολουθ.υμε-η ϋπο τή ; λαίδης Ιωάννα;, 
χαί άμφότεοαι εϋρεθησαν μετ’ οί πολύ εϊς τινα αντι- 
θχλαμον, δπου εσταντο δΰω ιπποκόμοι ενδεδυμένοι 
στολήν

—  Αναγγείλατε τήν έλευσιν τ ή ; α υτή ; ύψηλό- 
τη το ; τής δεσποίνη; ’ Ιωάννα; Β . είπε τό γυναικά- 
ριον, καί τής ταπεινότατης δ  »ύλη; Α ύτή; χοντέσσα; 
Κανταχουζηνή;, βαρονέσσα; τ ή ; Φαμαγόστας τ ή ; έν 
Κύπρια, δεσποίνη; του αρχιπελάγους χαί άλλων 
μερών. ‘Αναγγείλατε ί  'ο  υπηρέτη; ήνέωξε τήν 
Θήραν χαί ήρχισε νά λέγη τό κύριε έλέησον τούτων 
τω ν ονομάτων δσον ήδύνατο χάλλιστα.

—  Σιώπα Τ ρίμ ! σαμαρωμένε γάδαρε, σιώπα 
αγαπητό μου παιδί! τ ί διάβολο! διέχοψε φωνή τ ι ;  
—  δεν μπορεί; νά φέρη,ς μέσα αυτήν τήν κατερ
γάρα τήν M a p o a . l i r i ¡ }χωρίς τόσαις τσιριμόνια'.;,νά 
πάρ’ ύ διάβολ.ο; !

( I J  Σεωπνικώ; αγτί Μ*γδ*Ληνή,

—  Αύτό; ό άνθρωπο; είναι ένας χαμάλη; ανυ
πόφορο; !  έψιθύρισε τό  γυναικάριον. —  ά ; λά β η  
τόν κόπον ΰ Τψηλύτης σας νά είσέλθη

'Η λαίδη Ιωάννα είσήλθεν εις αρκετά εύρύχωρον 
αίθουσαν, αρκετά πολυτελώς έφοδιασμένην μέ έπι
πλα όπωσοϋν πολυτελή- έν τώ  μέσω αυτής υπήρχε 
τράπεζα κυκλοειδής κεχαλυμμένη Οπό ινδικού σά
λιου έν είδη τάπητος, έπ’ αύτή; έχειντο τά  έγγρα
φα καί κατάστιχα· πέριξ τής τραπέζη; ταύτης 
έφαίνοντο πλούσιαι καί άναπαυτικαί εδραι. Δέν 
υπήρχε δε ειμή ε ί ;  μόνο; άνθρωπος έν τώ  θαλαμω 
τούτω- οΰτο; δέ ένδεδυμένος κυανούν έπενδύτην, 
μέ μέλανα χομβια, χαί περισχελίδας έξ αιγάγρου, 
οϋδεί; άλλος ήτο ή ό καλοκάγαθο; χαπετάν Π άδ- 
δη; Ό χράνη;, ό ’Ιρλανδός έραστή; τής ώραία; κα- 
πήλου των Π α ρ α σ ή μ ω ΐ τού Σ ζέμ μ α το ο ,  τούτέστι 
τής Κυρα Βουρνέττας.

—  Καλή ’μέρα Μαρδαληνή, είπεν, αποτεινόμε
νος εις τό γυναικάριον —  καλή μέρα τσα ρ .1 α ιά κα , 
αγαπημένη μου φιλενάδα . .  . Μιλαίδη μά τό θεριό 
σάς προσφέρω τά  συβάσμ.ατά μου ! . . Δηλαδή νά 
μ ά ; συχωρνάτε, μαντάμα.... είδε ρ.ή νά μέ πάρ’ 6 
διάολο; !

'Ο καλοκάγαθο; καπετάνιος δέν είχε μεγάλα; 
αξιώσει; περί γυναικαρεσκεία; καί καλή; συμπερι
φορά;, άλλά π οιο ; θνητό; δέν φιλοτιμείται νά δεί- 
ξνΐ αβρότητα τρόπου ;  Ο Πάδδη; λοιπόν ήθέλησε 
νά προσττο.ηθή εί; τήν περίστασιν ταύτην τήν αφέ
λειαν έ.ός ϊ ζ ίπ ε .Ι ι ι α ? ,  καί ήρχισε διά τούτο νά 
περιστρέφω τή * χονδρή·* βακτηρίαν του είς τρόπον 
δ σ τι; άναμφιβόλω; ¿δείκνυε μεγάλην πείραν τού 
κόσμ,ου.

—  ’Εντροπή σου ! Κ >;ιε ! άνεβόησε τό  γύναιον, 
δέν ήμπορεί; νά φυλατ;/;· όλίγην κοσμιότητα ενώ
πιον κυριών ! . .  .

—  “Ε, καλά δά ' - δίαυλο ! Μαρδχλινή, πονη- 
οόγατα καλήμου ο  ίλη, *>',εκ·-ψεν ό καπετάνιος, - — 
δεν ·,έρω μ.αθέ; να φίρωμαι χαθώ; πρέπει μέ ταϊς 
κυρ ία ι; ; τσιχλομάγισσχ ! . . .  Μιλαίδη νά μέ συγ· 
χωρνάτε, νά πάρ' ό διάολο; !

Καί τούτο λέγω * προσήνεγκεν έδραν ε ϊ; τήν 
λαίδην ’Ιωάνναν, κλινών άχριβώ; έχ του μέσου τό  
υψηλόν χαί λιγνόξηρον άναστημά του.

—  Καθίσατε, καλή μ,ου λαίδη, έπανέλαβε. Νά 
με χάψη ό θεός, καθίσατε . . έγώ συναναστοάφηχ* 
μ.έ πιότεροι; άρχόντισσαις καί δούκισσαι; άφ δτι 
μ.πορεί νά χωρέσ/) αύτή ή σάλα, χαί ξέρω π ώ ; νά 
φέρωμαι μέ τ α ΐ; χυρίαι; κατά π ώ ; πρέπει . . . 
Κάτσε χαί συΜχρδκλινή, πονηρεμένη παλιάτσο, μέ 
συμπάθειο ! . . τώρα λοιπόν,— νά μέ πάρ’ ή όργή, 
ά ; όμιλήσωμε γ ’ά τ ή ; δουλιαί; μας- τ ί αγαπάτε ;

Κ Β '. Η ΑΚΡΟΑΣΙΣ.

'Η  λαίδη ’Ιωάννα Β  —  έχάθισε, χαί είχε μεγά
λην ανάγκην τού νά καθίση, μετά τοιαύτην σειράν 
σφοδρών συγκινήσεων ήρξχτο δέ τού λόγου ή χο»·- 
Γίν^-α Κ.«γτ«κουζηνή.
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Τό γυναικάριον προσβληθέν κατάκαρδα διά τήν 
περιφρονητικήν οΐχειότητα μεθ’ ή ; 6 άγαθό; καπε
τάνιο; έφέρετο πρό; αύτήν, έδράξατο τής ευκαιρία; 
ταύτηςΐνα σωφρωνίση αύτόν.

—  Κύριε Ό χρνάη, τώ  είπε διά τού άκρου τών 
χειύέων τ η ;, τό πράγμα είναι άπλούστατον καί 
συνεβιβάσθη προηγουμένο; μεταξύ τώ ν Αϋτών 
Τψηλοτήτων καί έμοδ* τό ίδικόνσας έργον, Κύριε 
Οχράνη πρέπει νά περιορισθή ε ί; τό νά μετρήσητε 

τά  χαρτονομίσματα . .  . Καί ΐσ ω ; έπρεπε νά ίνθυ- 
μήσθε καλλίτερα τό  τ ί  είσθε, δταν έχετε νά χάμη- 
τ ε  μετά τινων προσώπων.

Ο καπετάνιο; έθεώρησεν αύτήν έκθαμβος.
—  ’ Οταν εχω  νά κάμω μέ ’σένα ! άνεβόησε —  

διά τόν έαυτό σου λές, κυρά άλωπ/ύ ;  νά πάρ’ ή 
βροντή του θεού ! .  .

—  Διά τό όνομα τού Χριστού, κύριε Ό χράνη, 
φύλαττε τό προσήκον σέβας . . .

—  Σέβα; ί  νά με ψήσ’ 6 διάολο; ’σάν μπιφ στέ- 
κ ι ! . . Σέβας, ε Μαρδαληνή, ψευτοπήγαδο ! . . π α- 
λαιά μου φιλενάδα . . .  Σέβα; ! . .  . Μά τήν αλή
θεια, μά τό Σατανά! κατεργάρα φίλη μου, διά τ ί 
νά μή σέ στιμ άρω  ; . .  θ έλ ε ι ; άς σέ λένε κοντεσ- 
σα Κάντζα-Κουντζανή, ή δουκέσσα τού . . .

—  Σιώπα, κύριε!
-—  'Η  μαντάμ Βελζεβιύλ, μαρκέζα τών έπ τά 

θανάσιμων Αμαρτημάτων, νά πάρ’ ή βροντή, γιά 
τ ί  νά μή σέ στιμάρω Μχρδχλινή, άυ.αρτωλή γρηά, 
τιμημένη μου φιλενάδα . . .  ’Αλλ’ σ.ς άφήσ ομε αυ
τά  τώρα . . . Με κάνει; καί βλαττημ.ώ σάν Ενα; 
μεθυσμένος χ α ϊχ γ(Γ»7;, διαόλου κόρη, φίλη μου, καί 
βλέπω δτι πρέπει νά ζητήσω πάλι συμπάθειο ά.τό 
τήν  μιλαίδη —  Νά μέ φάγ’ ή κόλχσι;, ακόμη μιά 
φορά σάς ερωτώ τ ί αγαπάτε;

—  'Η  ΰμετέρα Τψηλότης άς έκφράση τήν θ ε- 
λτ,σίν τ η ; ,  είπε μ ετ’ άγανακτήσεω; τό γυναΐκά- 
ριον.— δέν θέλω πλέον νά όμ.ιλόσω μέ τόν χωριά- 
την τούτον !

Χωριάτη ! νά παρ’ ή βροντή τού ούρανού!... 
Χωριάτη ! Μαρδαληνή, σχοΰ.τα, θ εατρ ίν χ  ,τα.ώά- 
σ τα ικ α  !  . . .  Χ ω ριά τη;, έ ; να σέ πάρ’ ή εύχή, αγα
πημένη μου Μαρδαληνή· ‘μπορεί; νά τό λ έ ; καί 
νά τό ξαναλέ; όσο θέλεις- είμαι χωριάτη; μέ σένα, 
ριά ξέρω π ώ ; νά φέρωμαι μέ τ ή ; κυρία·.; . . . Γγά 
νά δούμε, μιλαίδη, νά μ ά ; πάρ’ ή κόλασι; ! ά ; 
όμιλήσωμεν οί δύο μ α ; σάν αγαπημένοι φίλοι. . .

ΤΗρθε; νά ζητήση; ένα παιχνιδάκι, ενα στολίδι, 
ένα δακτυλίδι, μαθές.

—  "Ενα πχιγνιδάκι ήμίσεω ; έχατομμυρίου λ ι
ρών ! έμορμύρισε τό γυναικάκι !

—  Δέσου ’μιλώ εσένα, Μαρδαληνή αδιάντροπη, 
γλωτσού ! . . 'Η λθετε μιλαίδη (νά πάρ’ ή βροντή) 
νά ζητήσετε ένα δαχτυλίδιπού σάς τό  πήραν δανει
κό 'στο θέατρο τού Κόβεν-Γκάρδη . . .  Ο κατερ- 
γαρούτσο; πού έκαμ’ αϋτό τό κίνημα είναι ένα κα
κορίζικο παιδί, μά τού πρέπει δλη μ α ; ή ϋπόληψι" 
*τήν τιμ ή  μου σά; λέγω ! δ σο γιά τό  δαχτυλίδι

σα; τό έχω  ’ς-ήν τζεπ η  μου· άν δέν σά; λέγω τήν 
αλήθεια δ διάολο; νά γυρίζΐ) τήν ψυχήν μου σάν 
δέκα παραδών άσβούρα ε ί ;  του ; αιώνας τών αιώνων.

Η λαίδη ’Ιωάννα Β' προσφέρουσα τό ίοξύλινον 
κιβώτιον εις τόν καπετάνιον.

—  Ίδου είπε τά πρό; έξαγόρασίν του.
•—  Βλέπει; Μαρδαληνή, άνεβόησεν δ καπετά

νιος, —  Νά μιά κατά π ώ ; πρέπει κυρία, πού μέ 
χαιρετά ’μιλώντας με- βλέπει; διαόλου τζαρλατάνα;

| .  .  .Ευχαριστώ μιλαίδη ευχαριστώ, τ ί  διάολο / κα
ί λή μου κυρία . . .  αύτό τό κουτάκι είναι πολύ ώοαίο 
| . . .  καί γνωρίζω κάποιον πού θά χαρή πολυ δταν 
j τό δή. Πόσα έχει μέσα άν όρίζετε;

—  Είκοσι χιλιάδα; λιρών, κύριε.
—  Βλε'πει; Μαρδαληνή, π ώ ; αύτή ή αρχόντισσα 

μέ λέγει κύριε δσο συχνά χρειάζεται ;  —  νά σέ 
πάρ’ ή κόλασι; εσένα . .  . Νά μ.έ κάψ’ ό διάολος άν 
δέν ηναι καλό πράγμ.α νά όμιλή κάνεις μέ καλοα
ναθρεμμένοι άνθοώποι.

—  Ό  καπετάνιο; ήνέωξε τό κιβώτιον, εθεσεν 
έπί τής ισχνή; καί οξεία; 4ινό; του ζεύγο; διόπτρων 
τά  όποια έξείλετο έκ παλαιά; τίνος δερμάτινη; 
θήκη;,καί ήρχισε νά μ.ετρή μ.ετά προσοχή; τά  χαρ-

I τονομίσματα.
Εν ω δέ ένησχολεϊτο ε ί ;  τήν έργασίαν ταύτην 

ήκούετο θόρυβο; υπόκωφος, δτ-’.ς αύξάνων βαθμηδόν 
κατέστη βραγχώδης εις τρόπον νά άπωκωφάνη 
τούς ακούοντας.

Ό  θο'ρυβος, δστις ήτο τόσον παραδόξου φύσεως, 
ώ στε ή λαίδη’ΐωάννα δέν ένεθυμ.εΐτο νά ήκουσε ποτέ 
δμοιόν του, έφθανεν εις τά  ω τα συγκεχυμένο; καί 
ώ ; έκ μυρίων στοιχείων συγκείμενος, διά στομίου 
μ,εταλλίνου ιό; έκεϊνο τό  οποίον εΐδομεν έν τώ  
Πουργατορίω.

—  Σαράντα, σαραταπέντε, πενήντα, έλεγε διά 
τών οδόντων δ καπετάνιος, —  π ί ;  αύτηνή; τή ; 
βρομερή; κυψέλη; νά ήσυχάση, σέ παρακαλώ Μαρ
δαληνή . .  . πενηνταπέντε, εξήντα . . . .

Τό γυναικάκι ήθελ^σε νά ύπακούση, άλλα τό 
μικρόν ανάστημά τ η ; τήν ήδίκησε1 δεν ήδυνήθη νά 
φθάση ε ί; τόν ακουστικόν σωλήνα.

—  ’Εξηνταπέντε, έπανέλαβεν δ καπετάνιο; —  
άνάβα πάνω σέ μιά καρέγλα, Μαρδαληνή γιά τό 
θεριό ! εβδομήντα . . . Μιλαίδη, ίδου ενα χαρτί 
πού δέ μ.ου φαίνεται τόσον καλόν.

Εν τούτοι; ό θόρυβο; εδιπλασιάζετο, καί διεκρί- 
νοντο ήδη άπειλητικαί κραυγαί καίφρικώδει; όδυρ- 
μ.οί' ό καπετάνιο; δέν έταράχθη, άλλ’ έξηκολούθει 
έξετάζων μετά προσοχή; το ύποπτον γραμμάτιον. 
Τό έψαυσε, τό ύψωσε προς τό φ ώ ;, καί σείων τήν 
κεφαλήν του μέ ύφος δυσηρεστημένον

—  Νά πάρ’ 6 διάολο; κχάν αύτό τό  χαρτί είναι 
καλό ! είπε.

—  Διά τό  όνομα τού 'νψίστου κύριε, είπεν ή 
λαίδη ’Ιωάννα, έντρομος διά τάς τρομερά; κραυ- 
γάς τ ά ; όποιας δ σωλήν έξέπεμ,πεν ώ ; χείμαρρον 
εις τήν αίθουσαν, —  τ ί τ ρ έ χ ε ι ;
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•—  Δεν είναι π ίπ ο τ ε , μ ιλαίδη, τ ίπ ο τ ε ,  τ ίπ ο τε  
νά τούς παρ' ό διάολος ! . .  . δυό π α στρ ιχ ο ΐ  σκο- 
τύνονται αναμεταξύ τους, φαίνεται.. . Μή σας ρ.έ'λεε 
γ ΐ’ α ύ τ ό !

—  Καί δέν έμ π ο ρ εΐτε νά τούς έμ π οδίση τε, κ ύ - 

Ρι* >"
—  Β έ β α ι α  μ ι λ α ί δ η ,  ά ν  α ύ τ ή  ή  τ α ρ α χ ή  σ ά ς  π ε ι 

ρ ά ζ ε ι  .  . .  μ ά  γ ι ά  δ ή τ ε  (Α π α ς κ ’  έ χ ε τ ε  κα(Α[Αΐάν 

ά λ λ η  ¡ ικ α γ χ α ν ό τα  ’σ τ ό  πορτοφ ό.ΐιο  oac·
Ο Π άδδης ήγέρθη, έθεσε τ ά  δίοπτρά του έπί 

τ ή ς  τρ α π έζη ς, άπεμάκρυνε χω ρίς πολαΐς τ ζ ιρ ι-  
μόνιαις τήν x orz ia n n r  Καντακουζηνήν ή τις  έτυχεν 
εμπρός του, καί έβαλε το  στό|Αα του εις τον σω 
λήνα.

—  Δε θά σ ιω π ή σ ετε , ά π οτρίμ μ α τα  τής Νίου- 
γα ίτης (INcwgate^1 ¡1 έφ ώ να ξί, -  θά σας άφήσω μέ 
μισο ταγίνι γιά ο χ τ ώ  ’μίραις.

Δέν ήκούσθη πλέον τ ίπ ο τε  !
—  Ε σκοτω θηκε κανένας; ιφιόναξε πάλιν ό κα

πετάνιος.
’θ  Π άγκος καί ό Β ίλλης, άπεκρίθη ή φωνή του 

Π ονργατοριου .
—  Δύο ! ΰπετονθόρυσεν ό Π άδδης, —  άς πάν’ 

στο διάολο.

Έ π α νήλθεν  είς τήν τράπεζαν όπου ή λαίδη ’ Ιω 
άννα τρέμουσα, διότι έπές-ρεψαν oi φόβοι τη ς  έκ 
τού λυπηρού τούτου συμβάντος, προσήνεγκεν α ύτώ  
έτερον γραμμάτιου δε'κα λιρών έκβαλοΰσα αύτό έκ 
του χαρτοφυλακίου τη ς , ό δέ Πάδδης έξηκολούθησε 
τή ν  πρόσθεσίν του όρθιος, στηλω μ ένος καί σοβαρός, 
κα ί φέρων τ ά  δίοπτρα έπί τή ς  ρινός.

*Λφ’ ου δ’ε  έβασάνισε, ς-ρέφων καί ξαναστρέφων 
τό  τελευταΐον χαρτονόμισμα, εξέβα λε τά  δ ίο π ιοά - 

το υ , καί έναπέθεσε πάλιν τά  γρα μ μ ά τια  εις τό κ ι- 
βώτιον.

—  Ε ’ίκοσι χιλιά δες ! ύπετονθόρυσε· —  μ ά  τήν 
π ίστι μου δ ε  λ έγ ω  ψ έματα ! . . έκεϊνος ό π ιθ ικ α ; 
ό Σαλιαγκάκης εΤν’ άξιο π αιδί / . .  του  πρέπουν ή 
δέκα λίραις . .  . Μ ιλαίδη νά τ ό  δα χτυλιδι σας.

—  Σ υγχω ρ είτε / είπ ε τό  γυναικα'ριον, ήτις 
έρρίφθη καί ήρπασε τό  δακτυλίδιον καθ’ ήν ς-ιγμήν 
ή  λαίδη ’ Ιωάννα ή π λω σε τήν χείρά της ΐνα λάβη 
αύτό . .  · ’Λναδέχομαι νά τό  παραδώσω είς τήν 
’Τψ ηλότητά σας.

—  Τ ί έννοεΐτε ;  ή ρώ τησινή  λαίδη ’Ιωάννα μ ετ ’ 
ανησυχίας.

—■ " λ ς  μή  φοβήται τ ίπ ο τ ε  ή 'ϊψ η λ ο τη ς σας . .  . 
Θ έλω τό  φυλοξει ώς ένέχυρον έως οϋ «π ό χα ιρ ςτή - 
σω  Αυτήν.

—  Αύτό δέ μέ μ έλει πλέον, είπεν ό Πάδδης 
μ ετά  στω ΐκής άπαθείας· τα ιρ ιά ξετέ  τα  οπιος ’μπ ο
ρείτε, καί ά ; μ έ  κάψη ό Θεός . . .  Μιλαίδη πολλά 
τά  έτη  καί καλήν άντάμω σι τή ς  αφ εντιά ; σας ! .  . .  
Κ α λ ή  ν ύ χτα , Μ αρδαληνή, τυχοδιώ χτρα  τού δια
βόλου, χρυσή μου φιλενάδά . . .

Τ ό  γρα'ί'διον χω ρίς ν’ αποκριθή είς τον ϋβριστι-

( ι )  ψυλακοί τον Αονίίνου.

κόν τούτον αποχαιρετισμόν, έξήλθε διά τή ς  θύρας 
μ ετά  τή ς  λαίδης ’ Ιωάννας.

Ε ίς  τον άντιθάλαμ.ον έστάθη.

— ’'Ε χ ω  μίαν χάριν νά ζη τή σ ω  άπό τήν 'ϊψ η λ ό -  
τ η τ ά  σας, είπ ε.

—  Ποίαν χάριν, Κυρία ;

—  'Η  Τψηλότης σας λαμβάνει τήν καλσσύνην 
νά μοί έπιτρέψη νά δέσω τή ν  σκέπην ταύτην έπί 
τού μετ/όπου τ η ς ;

—  'Η  λ α ίδ η ’Ιωάννα δέν άπεκρίθη.
—  Αύτή είναι μ ία  έθιμοτυπία ολ.ως απαραίτη

το ς , έπανέλαβεν ή κοντέσσα,—  καί έά νή  Τψ ηλότη 
σας θελήση νά τήν άποποιηθή θά άναγκασθώμεν τήν 
νά περιμείνωμεν νύκτα διά νά έξέλθωμ,εν έντεϋθεν.

—  Τήν νύκα ! έπανέλαβεν ή  λαίδη 'Ιωάννα έν
τρομ ος- τήν νύκτα έ δ ώ ! . .  ώ Θεέ μ ο υ ! . . Κ ά μ ετε  
δ ,τ ι  α γ α π ά τε, καί άς έξέλθω μ σν γρήγορα !

Τό γύναιον ανέπτυξε τ ό τε  κάλυμμα έκ τρ ιχ ά π - 
του , τού οποίου τά  πολυπληθή κεντήματα καθίστων 
αύτό άδιόρατον- πρός δέ τούτοις ε’ χεν  ύπερ^αμμέ- 
νον μέλαν μ ετα ξω τόν ύφασμα- τό έδεσε λίαν έπ ι· 
δεξίω ς έπ ί τώ ν ύφθαλμών ττ.ς λαίδης ’Ιωάννας.

—  Τιάρα, εϊπεν επ ειτα , είμ α ι είς τά ς διαταγάς 
τή ς  ύμετέρας 'Τψ ηλότητός σας . . .  ~Ας άπέλθωμεν! 
καί πάραυτα κατέβησαν τά ς βαθμίδας μιας κ λ ί-  
μακος. ’Η  λαίδη ’ Ιωάννα έβ λεπ ε συγκ.εχυμένως τβ 
φώς άλλά δέν ήδύνατο νά διακρίνη τά  π εριστοι- 
χοΟντα αύτήν αντικείμενα, είς δέ τό  τέλ ο ς τ ή ς  κ λ ί-  
μακος ό κτυπήσας αύτήν ψυχρός άνεμ.ος μόνον τή  
άνήγγειλεν δτι έξήλθε τής οικίας.

Μ ετά  τινα λ επ τά  εΰρέθησαν πάλιν έντός του  
οχήμ ατος, τού  όποίου τ ά  ερυθρά π αραπετά σμα τα 
•/¡σαν πάλιν κλεισ τά · τ ό  γυναικάκι τήν έβοήθησε 
λίαν εύμενώς είς τό νά λύση τή ν  σκέπην της.

—  'Η 'Τψ ηλότης σας είπ ε θέλει βέβαια συγχω 
ρήσει πάντα τα ϋτα  τ ά  προφυλακτικά μ έτρ α - όχι 
ο τι δίν εχομεν είς αύτήν’τήν πλέον άπεριόρεστον 
εμπιστοσύνην, άλλ’ ενδεχόμενον νά. . . . £ ν  ώ τοι
ουτοτρόπως, έπειδή  ή’Τ μ ετέρ α  Τψ ηλότης δένείδεν 
είυ.ή τά  κράσπεδα του μικρού κατα στήμ α τός μ α ς, 
δέν θέλει εχει ικανά διδόμενα διά νά πράξη ακού
σιον τινα προδοσίαν.

Τό όχημα έστάθη  έπί τέλους, τά  παραπετάσμα
τα  ήνεώχθησαν, καί εΰρέθησαν ενώπιον τού μ εγά 
ρου τής Λαίδης Ιω ά ννα ς.

—  ’Εάν ή  ’Τ μ ετέρ α  ’τψ ηλότης έπιθυμη νά κ α - 
τ ο β ή . ε ίπ ε  τό  γύναιον ύποκλίνουοα λίαν εύσεβά- 
σ τω ς, —  ιδού ό οίκος Αϋτής.

Ί ΐ  λαίδη Ιωάννα δέν έκινήθη, άλλ’ ή χ ονζ ΐσσα  
Καντακουζτ,νή έλα β ε τό θάρρος νά πιάση ελαφρά 
την χείρά της.

—  ’ιδού ό άδάμ.ας τή ς  Υ μετέρας Τψ ηλοτητος, 
έξηκολούίησεν.

("Κπεται συνέχεια.)

Παρόραμα έν σελιδι 2 4 3 .  ’Αν-.ί Κ ά π ο τε  καί 
άληθεύουσι τά όνειρα, άναγνωθι —  Κ ά π ο τε καί τά  
ό.ειρα άληθεύουσι.


