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ΣΚΗΝΗ Α'.

( Π ρ ο  του φρουρίου εισέρχεται δ Κ άσσιος χ « ί τινις 
μουσικοί. )

ΚΑΣΣ. Κύριοι, παίξατε έδώ· εγώ θέλω σάς αντα
μείψει διά τόν κόπον σας· τίποτε ζωηρόν, διά νά 
χαιρετήσωμεν τόν στρατηγόν είς τήν έγερσίν του.

(Εισέρχεται υπηρέτης.)
ΥΠΗΡ. Κύριοι μήπως τά όργανά σας έρχονται 

άπό τήν Νεάπολιν διά νά όμιλοΰν ετζι μέ τήν μύ
την ;  ίδου, λάβετε διά τόν κόπον σας* τόσον κατα
γοητευμένος είναι ό στρατηγό; άπό τήν μουσικήν σας, 
ώστε σάς παρακαλεΐ νά παυσετε.

1ος ΜΟΤΣ. Πολύ καλά κύριε, παύομεν.
ΤΠΗΡ. Αν έχετε καμμίαν μουσικήν άφωνον παί

ξατε πάλιν διότι ό στρατηγός δέν ορέγεται πολύ | 
τήν μουσικήν.

1ος. ΜΟΤΣ. Τοιαύττ,ν μουσικήν δέ·< εχομεν.
Τ Π Η Ρ . Λοιπόν τ ό τ ε  β ά λ ετ ε  τ ο ΰ ; αυλούς σας είς 

τ ά ς  θή κ α ς τ ω ν , δ ιό τι θ ’ ά π έλθω . Φ ύ γ ετε ’σ τ ό  καλό.
(Ε ξέρ χ ο ν τα ι οί μουσικοί.)

ΚΑΣΣ. Δέν οίκους, φίλε μου;

Τ Π Η Ρ . Ακούω.
ΚΑΣΣ. Σέ παρακαλώ λάβε τό χρυσουν τούτο 

νόμισμα· έαν ή εύγενή,ς κυρία ή'τι; υπηρετεί τήν 
σύζυγον τοΰ στρατηγού ήγέρθη, είπέ είς αυτήν 
ότι ό Κάσσιος έπιθυμεϊ νά τής πή, δύο λέξεις. Mol 
κάμνεις αύνήν τήν χάριν ·,

ΤΠΗΡ. έση,κώθ», κύριε, και περιφέρεται. Αν 
Οέλη νά Ιλθη πρός τό μέρος τοΰτο, τής το λέγω .

(  Εισέρχεται δ Ίάγος )
ΚΑΣΣ. ή ! καλώς τόν φίλον μου. Είς καλήν 

ώραν ήλθες.
ΙΑ Γ. Πώς ! δέν υπήγες νά κοιμηθη: ;
ΚΛΣΣ. ό χ ι ,  διότι οτε άπεχωρίσθημεν ή ήμερα 

ήδη εφεγγεν. νΚλοβον τή,ν τόλμην, Ιάγε, νά στείλω 
νά φωνάξω τή,ν σύζυγόν σας, ΐνα παρακαλέσω αϋτή,ν 
νά μέ παρουσίαση) είς τήν ένάρετον Δυσδαιμ,όναν.

ΙΑ Γ. Σάς τήν στέλλω άρ.έσως, καί θέλω μηχα- 
νευθήν ώστε νά παρασύρω τόν Μαΰρον ίκ πυδών, 
όπως ή όμιλία ύμών γείνη έλευθερωτέρα.

( Εξέρχεται. )
ΚΑΣΣ. Σας είμαι ταπεινός, καί ευγνώμων δοΰλος, 

διά ττ,ν χάριν ταύτην. Ποτέ δέν ειδον Φλωρεντινόν 
τόσον οίγαθόν καί τίμιον..

(Ε ισέρχετα ι ή Αιμιλία )
ΑΙΜΙΛ. Καλή τ,μέρα σας, φιλε ϋπασπιστά- λυ

πούμαι διά τό δυστύχημά σας· άλλά τά πάντα θέ
λουν θεραπευθή ταχέως- ό στρατηγός καί ή συζυγό; 
του συ·ομιλοΰσι περί τής ύποθεσεώς σας. ή  δέσποι
να μου σάς υπερασπίζεται θερμώς, ό δε Μαύρος δια
τείνεται ότι έκεΐνος τόν όποιον έβλαψατε, είναι έκ 
τών τα μέγιστα δυναμένων τής Κύπρου, διά τήν 
φήμην καί καταγωγήν του, ώστε δέν νομίζει φρό-
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νιμον τό νά μη σάς παύση, καί τοι βέβαιοί δτι σά; 
άγαπά, και ότι δέν έχει ανάγκην άλλου μεσίτου 
ύσέρ υμών ή τά ίδια εαυτού αισθήματα, ϊνα δρα- 
ξάμενος τής πρώτιστης ευκαιρίας νά αά; έπαναγά- 
γη είς τήν θέσιν σας.

ΚΛΣΣ. Αλλ’ όπως δήποτε, σας παρακαλώ, έάν 
σας φαίνεται πρέπον καί δυνατόν παραχωρήσατε μοι 
τό με'σον του νά είπω όλίγας λέξεις κατ’ ιδίαν εις 
τήν Αυσδαιμόναν

ΣΚΗΝΗ Β’.  θάλαμος έν τώ  φρουρίω.

(  Εισέρχεται ό Όθέλλοι δ Ίάγος καί τινες|άξιωματιχο{.}

ΟΘΕΛΛ. Τας ¿πιστολάς ταύτας Ιάγε δός εις τόν 
πλοίαρχον, και επιφόρτισε τον νά πρσσφερη τά σε- 
βασματά μου εις τήν γερουσίαν· μετά δέ ταΰτα 
ελα νά μέ ένταμώσης εί; τά  νε'α οχυρώματα, τά 
όποια υπάγω νά επισκεφθώ.

ΙΑ Γ. Παλύ καλά αύθε ντν, θέλω σας υπακούσει.

ΟΘΕΛΛ. Κύριοι, ύπάγομεν νά ίδωμεν τό όχύ- 
ρωμα ;

ΑΞΜ1Μ. Στρατηγέ, εϊμεθα εις τάς διαταγάς σας.
(Εξέρχονται.)

ΣΚΗΝΗ Γ* Πρό του φρουρίου.

ΛΐΣΛ. ΒεβαιώΟητε φίλε Κάσσιε ότι θέλω πρά- 
ξει παν ότι δύναμαι υπέρ σου.

ΑΙΜΙΛ· Φιλτάτη δέσποινα, προσπαθήσατε’ ο σύ
ζυγός μου είναι περίλυπος δι’ αυτό.

ΔΤΣΑ. Λ ! τ ί  καλής ψυχής άνθρωπος ? —  Μή 
άμφιβάλλης Κάσσιε, δτι θε'λω σε καταστήσει πάλιν 
φίλον του συζύγου μου, όσον ήσό ποτε.

ΚΑΣΣ. Ελεήμων κυρία ? δτι δήποτε καί άν συμ- 
βή εις τον Μιχαήλ Κάσσιον, θε'λει πάντοτε είναι 
ταπεινός και πιστός δούλος σας.

ΔΥΣΛ. Σάς ευχαριστώ, κύριε, εισθε όλω; άφωσι- 
ωμένος εις τόν αύθεντην μου· τόν ¿γνωρίσατε πο- 
λύν χρόνον, καί δύνασθε νά πιστεύσητε δ τ ι  δεν θέλει 

άποςενωθήν άφ’ υμών, είμή καθ’ δσον τώ  επιβάλ
λει αύτό ή πολιτική φρόνησις.

ΚΑΣΣ. Ναι. κυρία μου, άλλ’ ή πολιτική αΰτη 
δύναται νά διαρκέση τόσον πολύ, νά διατηρήται υπό 
σειράς τόσον ασθενών προφάσεων, νά άναφύηται Οπό 
τόσων και τόσων περιστατικών, έίστε άναπληρωθεί- 
σης τής θεσεώς μου, καί άπόντος εμού, ό στρατη
γός μου θέλει λησμονήσει τήν αγάπην καί άφοσί- 
ιυσίν μου.

Δ Υ Σ Δ . Μ ή σε μ έλ η  π ε  ρι τούτου* ενώπιον ττ,ς  
Α ιμ ιλ ία ς σάς εγ γ υ ώ μ α ι δ τ ι  θε'λετε άναλάβει τήν 
θέσιν σας. "Ε σ ο  β έβ α ιο ;’ δ τ ι  δταν ύ π ο σ χεθώ  τ ι ,  
έκ π λ η ρ ώ  τήν ύ π όσχεσίν  μ.ου μ έχ ρ ι κερ α ία ς. Αέν 
θ έλ ω  αφήσει ήσυχον τον αύθεντην μου- θέλω  τα ρ ά 
ξ ει  τόν ύπνον του, θ έλ ω  ¿ 'α ν τ λ ή σ ε ι  τή ν  υπομονήν 
το υ  διά  το ύ  λόγου μου. Περί σού θελει ακούει έν τ ή  
κ λ ίν η , περί σού παρά τήν τρά πεζα ν· καί εις πάσαν 

π ρ ά ξώ  του θέλω  ά να μ ίξει τήν ύπόθεσιν τού Κ α σ σ ίου 1 
ε χ ε  θάρρος Κ ά σ σ ιε, δ ιό τι ό συνήγορορός . σου θε'λει

προτιμήσει ν άποθάνη μάλλον παρά νά παραιτηθή 
τού ζητουμε'νου.

(  Εμφανίζονται 6 Οθελλος καί Ίάγβς μακρόβεν.)

ΑΙΜΙΛ. Κυρία, ιδού ό αύθέντης μου ε’οχεται.

ΚΑΣΣ. Κυρία μου πρέπει ν’ αναχωρήσω.
Δ Ί Σ . Ο χι μείνε, καί ακσυσόν με ομιλούσαν.

ΚΛΣΣ. Κυρία μου όχι τώοα, διότι αισθάνομαι 
πολλήν ανησυχίαν, και δέν θά δυννηθώ ποσώς νά 
υπηρετήσω εμαυτόν.

Δ ) Σ. Καλά λοιπόν, κάμετε δπως νομίζετε φοό- 
νιμον.

( Ε ξ έ ρ χ ε τ α ι  ί  Τ α γ ό ς . )

ΙΑ Γ. λ  / δέν μοι ά ρέσκει το ύ το .
ΟΘΕΛ. Τί λέγεις ;
ΙΑ Γ. Τίποτε, αύθεντα, ή έάν.. άλλ’ όχι τίποτε.

ΟΘΕΑ. Δέν ήτο ό Κάσσιος ό άναχωρήσας άπό τήν 
σύζυγόν μου ;

ΙΑ Γ. Ο χι βέβαια, δεν το πιστεύω νά φύγη τοι
ουτοτρόπως ώ ; κακούργος, ά μ α  σάς είδεν ερχόμενον.

ΟΘΕΛΛ. Καί όμως πιστεύω σταθερώς ότι αυτός 
ήτο.

ΔΤΣ. Καλώς τόν αύθεντην μου. Μόλις τώρα άνε- 
χώρησεν ενας οίκέτης, όστις ό τάλας βαρεως φέρει 
τήν δυσρένειάν σας.

ΟΘΕΑ. Ποιον εννοείτε.

ΔΤΣ. Τόν υπασπιστήν σας, τόν Κάσσιον. Φίλατέ 
μοι, έάν ή άγάπη μου ι’σχύη ε ί; τήν καρδίαν σου, 
συγχώρησε τον καί δέξαι «ον πάλιν ε ί; τήν εύνοιάν 
σου. Διότι έάν όντω; δέν σε αγαπά, καί δέν έσφαλεν 
•ξ άγνοια; μάλλον ή άπό κακίαν, τότε πρέπει νά 
ομολογήσω δτι δέν έχω πείραν βες τό νά κρίνω τήν 
τιμιότητα τού ανθρώπου έκ τού προσώπου του. Σάς 
ικετεύω, άνακαλέσατέ τον.

ΟΘΕΛ. Αύτός ά νεχώ ρησε τώρα ;
Δ Υ Σ . Ναι αύτός, ό ταλαίπωρος, τόσον τετα π ει- 

νωμένος, ώστβ άφήκε μ.έρος τής λόπης του μετ’ 
εμού, καί συμπάσχω μ ε τ ’ αύτοΰ. Φ ίλτατέ μοι σάς 
παρακαλώ ανακαλέσατε τον·

ΟΘΕΛ. Οχι τώρα γλυκεία Δυσδαιμόνα- άλλην 
ώραν.

Δ Υ Σ . Α λ λ ά  συντομω ς ,*

Ο Θ Ε Α . Δ ι’ αγάπην σου, φιλτάτη, δσον τάχιστα.
Δ Υ Σ ' Λοιπόν άπόψε ε ί ;  τό δεϊπνον;
Ο Θ Ε Λ . ’ Οχι άπόψε·
Δ Υ Σ . Αύριον ε ίς  τό γ εύ μ α  ;
Ο Θ Ε Α . Δέν θά γ ευ μ α τίσ ω  ε ί; τόν οίκον· είμ α ι 

προσκεκλημένος ύπό τω ν  α ξιω μ α τικ ώ ν  εί; τήν
άκρόπολιν.

Δ Υ Σ . Λοιπόν αύριον τό  εσ π έρ α ς, ή  τό  π ρ ω Ί ή 
τή ν  μ εση μ β ρ ία ν , ή τό  εσπέρα ς, ή  τήν τετά ρτη ν  τό 

π ρ ω ΐ.

Σάς π αρα κα λώ  προσδιορίσα τε τόν  χρόνον, ά λ λ ’
α ;  μ ή  ϋπερβαίνη τρεις ή μ έο α ς. Σ α ς βεβα ιώ  είναι
μ ετανενοημένος. Κ α ι ό μ ω ς τό  π τα ίσρ ,ά  του, έάν

ά φ ήσω μ εν  κα τά  μέρος ότι τό  στρ α τιω τικόν  στάδιον
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Απαιτεί παραδειγματισμόν καί των καλλίστων προ
σώπων, τό πταίσμα του, μόλις απαιτεί τήν κατ’ 
«δίαν επίπληξιν.

Πότε θά ελθη ; είπε μοι όθέλλε. Απορώ ποίαν 
■γάριν ήθελον σάς άρνηθή έγώ, ή κάν διστάσει καί 
χρονοτριβήσει εις τό νά σέ υπακούσω? Πώς ό Κάσσιος 
όστις ηρχετο μετά σού δτε ή ράσο εμού, καί δστις 
πολλάκις, έν ώ εγώ σέ κατηγορούν σέ ύπερασπίζετο, 
■νά είρη τόσην δυσκολίαν εις τό νά έπιστρέψη εις τήν 
Όεσιν του ;  Πίστευσόν με ότι έγώ ήθελον.

ΟΘΕΛ. Σέ παρακαλώ, άρκεϊ πλέον άς ελθη όταν 
Φέλη· δέν σοι άρνούμαι τίποτε.

ΔΥΣ. Καί τ ί μεγάλη χάρις είναι αυτή;  ώς εάν 
σας ελεγον νά φορέσητε τάς χειρίδας σας, ή νά τρώ· 
γ·ητε καλά φαγητά, ή νά μή κρυώσητε, ή νά προσ- 
■παθήσητε νά κάμητε καλόν είς τόν έαύτόν σας. Οταν 
θά σάς ικετεύσω διά τινα χάριν, θέλω πρώτον σκεφ- 
θή σοβαρώτατα, θέλω κάμει τήν αϊτησίν μ.ου μετά 
φόβου.

ΟΘΕΑ. Δέν θέλω σοί άρνηθή τίποτε, διό σέ 
παρακαλώ άφες με μ.ίαν στιγμήν μόνον.

ΔΥΣ. Δύναμαι νά σοί τό άρνηθώ ;  οχι βέβαια. 
Ϋγίαινε λοιπόν, αύθεντα μου.

ΟΘΕΑ. Ϋγίαινε φιλτάτη μου Δυσδαιμόνα* σέ 
βλέπω  πάλιν μ ετ’ ολίγον.

ΔΥΣ. Αιμιλία, ίλ θ έ .—  όδηγήσου ύπό τής φρο
νήσει»,-, καί ότι δήποτε οίποφασίσης θέλω πάντο
τε  σέ υπακούει.

( ‘ Εξέρχεται μετά τής Αιμιλίας.)

ΟΘΕΑ ’’Εξοχε καί άθλια κόρη ? ανάθεμά με άν 
δέν σ’ άγαπώΐ ή καρδία μου μένει καί όταν δέν σ α
γαπώ τό χάος επανέρχεται.

ΙΑ Γ. Γενναιότατε στρατηγέ μου, —
ΟΘΕΛ. Τ ί λέγεις, ίάγε ;
ΙΑ Γ . Ο Μιχαήλ Κάσσιος έγνώριζε τόν ερωτά 

σας δτε ήράσθε τής Δυσδαιμόνας ;

ΟΘΕΛΛ. Ν α ι, άπ’ αρχής μέχρι τέλους· άλλα διά 
τ ί έρωτας;

ΙΑ Γ. Απλώς διά νά ευχαριστήσω τήν περιέργει- 
άν μου· καί ούδέν άλλο.

Ο Θ Ε Α . Α λλ’ ή περιέργειά σου αυτη πόθεν, ώ

**Υε ; τ
ΙΑ Γ. ένόμιζον δτι δέν τήν ειχε γνωρίσει πρό-

τερον.
ΟΘΕΛ. Γΐ, ναί, καί πολλάκις μας ύπηρέτησεν ώς

μεσάζων.
Ι Α Γ . Τ ή  α λ ή θ ε ια ;
ΟΘΕΑ. Τ ή  ά ληθεία  ? β έβ α ια  τή  α λή θεια . Τί 

ευρίσκεις είς τούτο παράξενον ; Μήπως δέν είναι 

τίμιος ;
Ι Α Γ .  Τίμιος, αύθεντα ;
Ο Θ Ε Α . Ναί, τίμιος.
Ι Α Γ .  Καθ’ όσον γ ν ω ρ ίζω , αύθεντα.
Ο Θ Ε Λ . Α λλά τί φρονείς ;
ΙΑ Γ . Τ ί φρονώ αύθέντα  ;
Ο Θ Ε Λ . Τ ί φρονώ, αύθσέντα ? Μ ά τάς οΰρα-

νίους δυνάμεις ό άνθρωπο; ούτος επαναλαμβάνει ώς 
ηχώ του; λόγου; μου, ώ ; νά ένεκρυπτε κάνέν μορ- 
μοοωπόν τέρας είς τά έντός του, καί τοσοιϊτον ώστε 
φοβείται νά μοί τό δείξη. Ναί βέβαια πρέπει νά 
έμφολεύη τ ι είς τόν νούν σου. Σέ ήκουσα λέγοντ* 
πρό όλιγου δτι δέν σοι ήρεσκε τούτο· Τ ί λοιπόν δέν 
σοι ήρεσκε; Καί ότε σοι είπον ότι ήσο κοινωνός των 
μυστικών μου καθ’ δλον τό διάστημα της έρωτολη- 
ψίας μου, άνεβόησες.— Τή άληθεία ! καί συνέστειλας 
τάς όφρΰς, ώς νά συνελάμβανες τήν στιγμήν ¿κείνην 
είς τόν εγκέφαλόν σου φρικώδη τινα υποψίαν* εάν 
όντος μέ αγαπάς άποκάλυψόν μοι τόν στοχασμόν 
σου.

ΙΑ Γ. Αύθέντα καλώς γινώσκετε δτι σάς άγαπώ.
ΟΘΕΛ. Φρονώ δτι μέ αγαπάς, καί έπειδή γνωρί

ζω  τήν πλήρη «φοσίωσιν καί τιμιότητά σου καί 
γνωρίζω πρός τούτοις ότι τους λόγους σου τούς 
ζυγίζεις πριν τούς έκβάλης άπό τό στόμα σου, διά 
τούτο οι δισταγμοί σα; ούτοι μοί έμπνέουσι τρόμον. 
Τά τοιαΰτα είς δόλιον καί χαμερπή ά·θρωπον είναι 
συνήθη παίγνια, άλλ’ δταν βλε'πη τις αύτά είς άν
θρωπον δικαιόφρονα κάί ειλικρινή δύναται νά τά  
¿κλάβη ώς ακούσιον απόρροιαν τής συνταρασσομε- 
νης καρδίας του, τής οποίας τό σφοδρόν αίσθημα 
δέν δύναται νά κρατηθή.

ΙΑ Γ. Διά τόν Μιχαήλ Κάσσιον τολμώ νά όμόσω 
δτι τόν νομίζω τίμιον.

ΟΘΕΑ. Καί έγώ τόν νομίζω τοιοϋτον.

ΙΑ Γ . ’’Επρεπεν οί άνθρωποι νά ήναι δτι φαίνονται 
ή τουλάχιστον οΐ μή άγαθοί νά μή φαίνονεαι ότι 
είναι τoιoδτou

ΟΘΕΛ. Βέβαια οί άνθρωποι επρεπε νά ήναι ότι 
φαίνονται.

ΙΑ Γ. Ουτω λοιπόν δύναμαι νά νομίζω οτι ό 
Κάσσιος είναι τίμιος.

ΟΘΔΑ. λ  ? δέν μοι λέγεις παν δτι φρονείς’ 
είπε μοι, είπέ μοι σέ παρακαλώ έκείνο τό όποιον σέ 
κάμνει νά διστάζης οϋ«ω· εκφρασον τόν πλέαν α’παί- 
σιον στοχασμόν σου διά τής άπαισιωτάτης λεξεως.

ΙΑ Γ. Φίλτατε στρατηγέ, ζητώ  συγνώμην ναί 
μέν σάς χρεωστώ κατά πάντα ύπακοήν είς τήν 
έκπλήρωσιν τού χρέους μου, οΰχί όμως καί είς εκεί
νο τό όποιον καί αύτοί οι δούλοι εϊσίν έλεύθεροι. 
Νά σάς εϊπω τούς στοχασμού; μου ί  υποθέσατε 
δτι είναι υβριστικοί καί άπατηλοί. Ποιον είναι τό 
άνάκτορον έκεινο είς τό όποιον δέν είσδύουσιν ένίοτε 
ρυπαρά όντα ; καί τίς έχε·, καρδίαν^τοσούτον καθα
ρόν ιόστε ανόσιοι ύποψίαι δέν είσέδυσάν ποτε εις 
αύιήν αντί τών έναρέτων αισθημάτων του ;

ΟΘΕΑ. ί,πιβουλεύεις τόν φίλον σου, ώ ίάγε, έάν 
γινώσκων αύτόν ήδικημένον δέν τώ  άποκαλύπτε ι; 

τήν άλήθειαν.
ΟΘΕΑ. Συνομοτεΐς κατά τού φίλου σου, ίάγε εάν 

έχων τήν έλαχίστην υποψίαν περί τής τιμής σου 
τόν άφίνεις εί; άγνοιαν περί τούτου.
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ΙΑ Γ . Σάς παρακαλώ,—  πιθανόν να άπατώμαι 
* ίί  τάς εικασίας μου, διότι είμαι φύσει περίεργος είς 
τό νά μανθάνω τ α ; κακάς πράξεις τών άλλων, και 
διά τούτο πολλάκι; ό ζήλος μου γ εννά έγ κλήματα 
ανύπαρκτα. —  Σας παρακαλώ λοιπόν άπό έχεϊνον 
δστις κάμνει τοσουτον άσθενεΐς εικασίας, νά μή θέλε- 
τ ί  νά λάβετε πληροφορίας- μηδέ νά οίκοδομήσητε 
δυστυχήματα ¿πί τών ασταθών καί σφαλερών πα- 
Ρ*ττ,ρήσεων του. Δεν ηθελεν είναι χαλόν διά την 
ήσυχίαν σας ούδέ διά τό χαλόν σας, καί τήν γεν
ναιότατα καί σοφίαν σας, νά σάς άποκαλύψω τους 
στοχασμούς μου.

ΟΘΕΛ. Τ ί «ννοεΐ; ;
ΙΑ Γ . Τό καλόν όνομα είναι τό τιμαλφέστατον 

μέρος τής υπάρξεως του ανθρώπου· ό κλεπτών τό 
άργύριόν μου ούδεν κλέπτει- ούτιδανόν πράγμα 
κλε'πτει, διότι νΰν ρ,έν ανήκει εΓς ¿με, άλλοτε δε 
α<ήκει είς άλλον, και ύπτ,ρξε δούλος εις μυρίους αν
θρώπους· άλλ’ ό α’πεστερών με τού καλού μου ονό
ματος άφαιρεί πράγμα τό όποιον δεν πλουτίζει μέν 
αυτόν, έμε δέ καθιστά όντως πένητα.

ΟΘΕΛ. Μά τάς ουρανίας δυνάμεις, θά μου πης 
ιύθύς τί εχεις είς τόν νούν σου.

ΙΑ Γ. Αδύνατον, έν δσω είμαι κύριος τού νοός 
Χαί τής χαρδίας μου.

ΟΘΕΛ. ’ Λ  /

ΙΑ Γ . ΔΰΟίντα, αποφεύγετε τήν ζηλοτυπίαν 
είναι τέρας μέ βλέμμα φαρμακερόν, τό όποιον φαρ
μακεύει κα'ι α’ποστρε'φεται τήν τροφήν ήτις τρέφει 
αύτόν· δ α’νήρ δστις δέν άγαπα τήν[άπατήσασαν αύ- 
τόν ζή αύτυχή.',καί τοι εν γνώσει τής δυστυχίας του· 
α’λλ’ ούαί είς τόν άγαπώντα καί ϋποπτεύοντα / τί 
βάσανον κολάσεως δι’ εκείνον όστις,καί τοι μοίνόμενις 
ύπό ερωτος πρός τήν σύζυγόν του αμφιβάλλει περί 
τή ς τιμιότητάς της I 

ΟΘΕΛ. ώ δυστυχία I

ΙΑ Γ . Ο αυτάρκης πένης είναι αρκούντως πλούσι
ος, α’λλλ ’ ό πλούτος εστω κα'ι απέραντος, είναι άγο
νος δι’ έκίινον δ σ τ ς  φοβείται άνά πάσαν στιγ
μήν μήπως άπολέση αύτόν. ή  Θεέ πανάγαθε, φύ- 
λαττε άπό ζηλοτυπίας τάς ψυχάς πάντων όσοι μοί 
είναι προσφιλείς.

ΟΘΕΛ. Πώς ! τί σημαίνει τούτο ;  Νομίζεις ότι 
έγ ύ  δύναμαι νά ζήσω βίον ζηλότυπον, ακολουθών 
απαθώς τάς φάσεις τή ς Σελήνης μ'ε νέας υποψία; ;  
(3/ι, όχι άρκεϊ μόνον νά ύποπτευθώ* τά πάντα άπε- 
φασίσθ/,σαν θεώρησόν με καί τού ζώου άλογώτε- 
ρον όταν πεισθείς ύπό των ματαίων κα'ι φαντασιω 
δών εικασιών σου ηθελον παραδώσει είς αϋτάς τόν 
νούν μου. Δεν θελω ζηλοτυπεί διότι μοι λέγουν ότι 
ή σύζυγός μου είναι ώοαία, τρέφεται καλώς, άγα- 
πα τάς συναναστροφάς, είναι εύγλωττος, ψάλλει, 
παίζει, καί χορεύει καλά- έκεϊ όπου υπάρχει αλη
θής αρετή τά τοιαύτα γίνονται προσθήκαι αρετής. 
Πρός δε τούτοι; δέν δύναμαι νά συλλάβω υποψίας 
μήπως στασιάσγ, δι’ ελλε.ψιν ατομική; άξία; εμού· 
διότι εζελέξιαό με ίδίοις όμμασιν όχι, ίάγε, πριν

ύποπτεύσω πρέπει νά μέ πείσου; οΐ οφθαλμοί μου' 
είς τήν υποψίαν μου θέλω άπόδειξιν, μετά τήν όποιαν 
δέν ίγ ω  άλλο ή νά εεπω αιώνιον χαϊρε είς τόν έρωτα 
καί τήν ζηλοτυπίαν.

ΙΑ Γ. Χαίρω δι’ αύτό, διότι τώρα θέλω εχεε 
αιτίαν νά δείξω πλέον έλευθέρως τήν πρός ύμάς 
αγάπην καί άφωσίωσίν μου. Δεχθητε λοιπόν τήν 
συμβουλήν τήν όποιαν χρεωστώ νά σας δώσω. Δεν 
όμιλώ είσέτι περ': αποδείξεων έπαγρυπ··είτε είς τά  
κινήματα τής συζύγου σας. παρατηρείτε αυτήν εις 
τήν μετά τού Κ,ασσίου σχέσιν της, α’νοιξατε Χαλά 
τούς οφθαλμούς σ α ς ,—  ούτε ώς ζηλότυπος ούτε 
ώς αμέριμνος· δέν θελω νά γείνη ή γενναία καί ελευ
θέριος καρδία σας θύμα τής εαυτής άγαθότητος- 
προσέχετε καλώς· γνωρίζω καλώς τά ήθη καί τόν 
χαρακτήρα τής πατρίδος μου’ είς τήν Βενετίαν αί 
γυναίκες δέν κρύπτουσιν άπό τόν Θεόν τά παίγνια 
τα όποια κρύπτουσιν άπό τούς συζύγου; τ ω ν  ή συ- 
νείδησίς τω ν  συνίσταται οχ_ι είς τό  νά άπέχωσι τού 
κακού άλλ’ εις τό νά καλύπτωσιν αϋτό.

ΟΘΕΛ. Αλήθειαν λέγεις;
ΙΑ Γ. ίΐπάτησε τον πατέρα της διά νά ύπανδρευ- 

θή μ ε ύμάς, καί ότε ακόμη εφαίνετο τρέμουσα καε 
φοβουμένη τά  βλέμματά σας, ήγάπα αύτά περιβ- 
σότερον.

ΟΘΕΛ. Ναι, βέβαια.

ΙΑ Γ. Καλά λοιπόν, ¿κείνη ήτις ούσα τόσον νέα 
ήδύνατο νά προσποιήται τοσούτον ώ στε νά κλείση- 
έρμητικώς τούς] οφθαλμούς τού πατρός τη ς , ( ό τα ) 
λαίπωρος γέρων ίξέλαβε τό πράγμα διά μαγείαν I 
αλλά τ ί  χάθημαι χαί λέγω, θ εέ  μου συγχώρησόν με 
Αύθεντα, σάς ζητώ  συγγνώμην, διότι τούτο προέρ
χεται έκ τής πολλής αγάπης μου.

Ο θΕΛ . Σσι είμαι ύπόχρεως διά βίου.
|ΑΓ. Αλλά σά; βλέπω ολίγον τεταραγμίνον. 
ΟΘΕΛ. ό χ ι ,  διόλου, διόλου.
ΙΛ Γ . Καί όμως φοβούμαι οτι σάς έτάραζα σφο- 

δρώς· ¿λπίζω ότι θέλετε συλλογισθήν ότι οί λόγοι μου 
προέρχονται άπό άγάπην. —  Αλλά βλέπω, βλέπω 
ότι συνεταράχΟητε- πρέπει νά σάς παρακαλέσω νά 
μή ¿ρμηνέυσητε του; λόγους μου άλλως ή ώ ; κενήν 
υποψίαν.

ΟΘΕΛ. Μή οε μέλη.

ΙΛ Γ. Είδέ μή οί λόγοι μου θέλουν εχει τοιούτον 
όλέθριον αποτέλεσμα όποιον δέν έπεθύμουν. ό  Κάσ- 
σιος είναι φίλος τόν οποίον αγαπώ καί σέβομαι. . . 
Αύθέντα σάς βλέπω τεταραγμένον.

ΟΘΕΛ. Οχι τόσον) ή Δυσδαιμόνα μου είναι τιμία. 
ΙΛ Γ. Είθε τοιαύτη νά γτ,ράσνι, καί υμείς νά γη- 

ράσητε ¿ν τή  πεποιθήσει ταύτη.

ΟΘΕΑ. Κ αί όμως πόσον σφαλερά είναι ή ά ;-  
θρωπίνη φύσις.

ΙΑ Γ. Ναι, όρθώς λέγετε αύτό είναι τό κακόν 
καί 4ν θέλετε νά σά; είπω θαρόαλέως τήν γνώμην 
μου, τό ότι άπερριψε τάς προτάσεις περί γάμου 
άνδρών τής αυτής πατρίδος, τού αύτού χρώματος

ΣΜΤΡΝΑΙΟΣ 3 0 3

καί βαθμού, προσόντα διά τά όποια κατά φυσικόν 
λόγον οΐ άνθρωποι συνελκύονται, τό ότι λέγω άπέρ- 
Ρ'-ψε τοιαύτα; έπιφθόνους προτάσεις δεικνύει ψυχήν 
ο,ουσαν έσχατης διαφθράς, άποτρόπαιον αταξίαν αισ
θημάτων, καί διαστροφήν τής δ.ανοίας αυτής.

Αλλά πάλιν σάς ζητώ συγνώμην οϊ λόγοι μου 
δέν άφορώσι κατευθείαν ούτήν καί τοι δύναμαι νά 
υποπττεύσω ότι μεταμελήθη περί τής εκλογής της 
παραβάλλουσα ύμάς κατά τήν μορφήν πρός τούς 
συμπιτριώτας της.

ΟΘΕΛ. (άποτόμως) ‘ Υγίαινε. αν μάθης καί άλλα 
¿λθέ παλιν νά μοί τά εϊπης- βάλε τήν σύζυγόν σου 
νά ιποπτεύη τήν διαγωγήν της. Λφες με μόνον, 
ίάγε.

ΙΑ Γ. (άποχωρών ολίγα βήματα) Αύθέντα, άνα- 
χωρώ.

ΟΘΕΛ. Λ. ! διά τ ί νά νυμφευθώ ; λναμφιβόλοτς 
ό καλοκάγαθος ούτος άνθρωπος, πρε'πει νά ήςεύρνι 
καί άλλα τά όποια δέν θέλει νά μοί α’ποκαλύψη.

ΙΑ Γ. ( επανερχόμενος ) Αύθέντα, τολμ,ώ νά σάς 
παρακαλέσω νά μή δώσητε περαιτέρω προσοχήν 
ε!ς τήν ύποθεσιν τα ύιη ν  άφετε εις τόν χρόνον νά 
σαφηνίση αύτήν καί μολονότι είναι δίκαιον ό Κάσσι- 
ος νά ¿πανέλθη είς τήν θέσιν του, ( διότι χατείχεν 
αύτήν λίαν αξίως) καλόν όμοις ήθιλεν είναι νά μέν^ 
μακράν ΰμών ετι ολίγον, ΐνα διά του μέσου τούτου 
κρίνητε κάλλιον περί τού πράγματος. ΙΙαρατηρήσατε 
έάν ή κυρία σας εκλιπαρεί διά τήν έπιστροφήν του1 
καί έκ τούτου δυνάμεθκ νά έννοήσωμεν πολλά πράγ
ματα- εν τώ  μεταξύ δέ τούτω παρακαλώ νά μέ 
θεωρήτε ώ ; άνθρωπον καθ’ υπερβολήν φιλύποπτον. 
IIρό πάντων όμως παρακαλώ νά δώσητε πλήρη ελευ
θερίαν είς τήν σύζυγύν σας, εάν αγαπάτε τήν τιμήν 
σας.

ΟΘΕΛ. Μή σ’ε μέλει περί τούτου.
ΙΑ Γ . Λοιπόν αόθίντα, καί πάλιν σάς προσκυνώ.

(Α π έρ χ ετ α ι.)

ΟΘΕΛ. Τ ί γνήσιος φ ίλος! τ ί πιστός δούλος, καί 
πόσον καλώς γινώσκει τήν άνθοωπίνην χαρδίαν, 
τάς ανθρωπίνους πράξεις. Λ / έάν ή συζυγός μου 
α’ποδειχθή άπιστος ούαί είς αύτήν / καί ττς χαρδίας 
μου τάς φλέβας άν άπετέλει ή κόμη της ήθελα τήν 
α’ποχόψειν άπ’ έμού καί άπολαχτίσειν αύτήν μακ
ράν ίμ-οΰ, άφίνων αύτήν είς τό ελεος τής τύχης. Καί 
είναι πολύ πιθανόν, διότι είμαι αίθίοψ, καί άμοιρος 
τών θελγήτρων εκείνων τής συναναστροφής, άτινα 
κεκτηνται οί αβροδίαιτοι αύλιχοί' ίσως δέ χαί διότι 
ήδη εύρίσχομαι είς τήν παρακμήν τού βίου. —  άλλ 
¿τι δέν είμαι γέρων.

(ιεετά δλίγην σχέψιν.)

Τετελεσται, μέ ήπάτησε- καί ή θεραπεία μου 
θέλει είναι τό νά τήν βδελύττωμαι. ί ΐ  κατάρατε 
γάμε ! διά τί νά όνομάζωμεν τά άβροφυή ταύτα 
όντα ήμέτερα καί όχι τάς αθεμίτους όρμάς των ! 
Προτιμώ νά ήμαι φρύννος, τρεφόμενος διά τόν 
αναθυμιάσεων σκοτεινού βόθρου, παρά νά επιτρέ
ψω άλλον νά χατέχη τήν ίλαχμστην γωνίαν ¿ν ττ,

καοδ;α ¿κείνης ήν αγαπώ- καί όμως τοιαύτη είναι 
ή κατάρα τών μεγάλων άνδρών οί χυδαίοι άπολαύ- 
ουσι μειζόνων προνομίων τοίς είναι τοσοϊτον άνα- 
πόφευκτον όσον ό θάνατος. Ναι, τό δικελλοειδές 
κακόν μά ; είναι, πεπρωμίνον έκ γενετής ήμών. Ιδού 
ή  Δυσδαιμόνα έρχεται.

(Εισέρχεται ή Λυσοιιαόνα μετα τής Αιμιλίες.
έάν ήναι άπιστος, τότε καί αύτός ό ούοανός 

είναι απατηλός. Δέν τό πιστεύω.

ΔΤΣ. Πώς εχεις φίλτατε όθέλλε; τό γεύμα σας 
καί όί γε -αίοι νησιώται τούς όποιους προσεκαλέσατ* 
σά; περιμένουτι.

ΟΘΕΛ. (κατ’ ίδιον) ’’Εχω  άδικον.

ΔΤΣ. Διά τί ή φωνήσας είναι τόσον ασθενής ;  δέν 
είσθε καλά ;

ΟΘΕΛ. 'Ε χ ω  πόνον εδώ είς τό μετωπόν μου.
ΔΤΣ. Είναι βέβαια άπό τήν αγρυπνίαν θά πέρα

ση ταχε'ω; άφετε με νά τό δέσω καλά, καί έντος 
αύτής τής ώρας θά ήοθε πάλιν καλά.

ΟΘΕΛ. Τό δέμα σας είναι πολύ μικρόν.
(  Ά π ού εϊ τό μανδήλιον, το όποιον π ίπ τει χα μαί.)

άφες τό μετωπόν μ ο υ .. . έλα, πάμε.
ΔΤΣ. λυπούμαι πολύ διότι δέν είσθε καλά.

(  Ε ξέρχονται Όδε’λλος καί Λυοδτιμόνα. )

Λ ΙΜ Ιλ. Χοίρω διότι ηύρα αύτό τό μαδήλι είναι 
τό πρώτον δώρον τό οποίον ελαβεν άπό τόν Μαύρον· 
ό αλλόκοτος σύζυγός μου έκατοντάκις μέ παρεκίνη- 
σε να τό κλιψω άλλ’  αύτη τόσον ήγάπα τό τεκμή- 
ριον τούτο, (διότι τώ  ύποσχέθη μεθ’ όρκου νά τό 
φυλϊττη πάντοτε) ώστε τό φυλάττει πάντοτε επανω
τής καί τ ό  καταφιλεί και όμιλεί πρός αύτό. Τό 
παίρνω λοιπόν καί τό δίδω είς τόν ϊάγον. Τό τί 
δέ θά τό κάμη ό Θεός τό ήξεύρει, εγώ όμως όχι. 
Τ ί άλλο παρά νά εύχαριστήση τήν φαντασίαν του ;

(Εισέρχεται ό Ίάγος.)
ΙΑ Γ. Πώς !  κάτι έδώ μόνη ;
ΛΙΜΙΛ. Μή μέ μαλόνετε, σάς εχω ένα πράγμα-
ΙΑ Γ . Πράγμα δι’ »μέ; είναι πολύ κοινόν πράγμα.

Α ΙΜΙΑ. Δηλαδή;
ΙΑ Γ. Τό νά ίχη τις άνόητον γυναίκα.
ΛΙΜΙΛ. ή  αύτό μόνον ήθελες νά π ή ς;  Τ ί μου 

’δίνετε τώρα νά σας δώσω εκείνο τό περίφημον 
μανδήλι;

ΙΑ Γ. Ποιον μανδήλι;
Α1ΜΙΛ. Ποιον μανδήλι ί  εκείνο πού έδωκε πρώ

τον ό Μαύρος είς τήν Δυσδαεμόναν, καί τό όποιον μέ 
παρεκίνησες τόσαις φοραϊς νά κλέψω.

ΙΑ Γ. Καί τής τώκλεψ ες;
ΑίΜΙΛ. Οχι μά τήν αλήθειαν τής επεσεν ίξ  απρο

σεξίας, καί ωφελούμενη άπό τήν περίστασι τό έπήρα.

ΙΑ Γ. Τ ί καλό κορίτσι! δός μού το.
ΑΙΜΙΛ. Τί θά τό κάμης, πού μέ παρακινούσες 

τόσον πολύ νά τό κλέψω;

ΙΑ Γ. 'Ε  1 τ ί σε μέλει ;
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('Αρπάζει αδτό ix  τώνχειρών του.)
ΑΐΜΙΛ. λν  δέν <tou είναι πολύ α'ναγκαίον δός 

μου το. ΙΪ  καΟμένή ή κυρία μου Οχ τρελλαθή όταν 
to  ζητήση καί δεν το βΰρη.

ΙΑ Γ. Κάμε πώς δεν ξεύρεις τίποτε· το χρειάζο
μαι· φύγ' οΐπ’ ΐδώ άφες με.

(Εξέρχεται ή Αιμιλία.)
Αφίνω να πέσή αύτο εις το δωμάτιον του Κασ- 

σίου καί άς το eüpvj. Πράγματα ουτιδανά ώ ; δ αήρ, 
είναι ίσχυραί αποδείξεις προς τού; ζηλότυπους, ώ ; 
αι αληδειαι του ευαγγελίου' τούτο δύναται νά κάμή 
αρκετήν ενέργειαν, iv ω μάλιστα ό Μαύρος ήρχισεν 
ηδη νά ταράσσεται ύπύ τού φαρμάκου μου. At 
κινδυνώδεις ίδέαι είναι καί αύταί φάρμακα, ατινα 
κατ οΐρχάς μόλις εχουσι γεύσιν. Αρκεί μόνον νά ένερ- 
γήσωσιν ολίγον έπί τού αίματος καί εύθύ: άνάπτου- 
βιν ώς θειούχα μεταλλεία. —  Ναι, το ειπον καί θά 
γείνη.

(Εισέρχεται δ ’ΟΟελλος.)
Ιδού, έρχεται- καί οϋ'τε μήκων, οϋ'τε μανίραγβ- 

ρος καί ούδέ πάντα τά υπνωτικά ποτά τού κο'σμου 
θέλουν δυνηθή νά σοί έπαναγάγωσι τον γλυκύν εκεί
νον ύπνον, τού οποίου άπήλαυσας χθες διά τελευ- 
ταίαν φοράν·

ΟΘΕΑ ! λ. γυνή δλεθρία ! άπιστος προς «μέ 1

ΙΑ Γ . Καλέ τ ί έπάθετε στρατηγέ μου; αφήσατε 
τώ ρ’ αυτά.

ΟΘΕΛ. Ιπ ελ θ ε , αχρείε ? Μοι άναψες πύρ εις 
τήν κεφαλήν μου· ομνύω οτι είναι κάλλιον νά δια- 
τελή τις εν άγνοία, παρά νά γνωρίζη άτελώς τήν 
ατιμίαν του έξ υποψίαν.

ΙΑ Γ . Αύθέντα οποία μεταβολή !

ΟΘΕΑ. Αιά τ ί  δέν μ ’ άφινες εις τήν λαθραίαν 
άγνοιαν τής άσελγείας της ;

Αέν ειδον, δέν έσυλλογέσθην τίπ οτε, δέν μ’ έβλα
ψε· τήν ακόλουθον νύκτα εκοιμήθην καλώς, άμέ- 
ριμνος καί εύθυμος· δέν εύρον τά  φιλήματα τού 
Κασσίου έπί των χειλέων της· ό ληστευθεις καί μή 
αποστερηθείς τού κλαπε'ντος πράγματος, δταν δέν 
το ήξεύρει ούδέν κακόν επαθε.

ΙΑ Γ. ί ϊ  λυπούμαι αύθέντα μου ν’ άκούω τά τοι- 
*ΰτα.

ΟΘΕΑΑ. Φευ? ωχετο πλέον δια παντός ή ειρήνη 
τού νοός μου, καί ή άναπαυσίς μου- ω χετε ή πομπή 
τού εν παρατάξει λαμπρού καί πτεροφόοου στρατού 
μου,καί ¿υπερήφανος πόλεμος, άτινα πάντα ποιούσι 
τήν φιλοδοξίαν αρετήν ! Φεΰ ω χετο ό χρεμετίζων 
ίππος, ή τρανή σάλπιξ τό έγερσίθυμον τύμπανον, 
δ  οξύφωνος συριγκτής, ή βασιλική σημαία. Αέν θά 
ιάω πλέον τήν ανδροπεπή παράταξιν τού ένδο
ξου πολέμου! Καί ϋμείς 4  θανατηφόρα όργανα 
τού θανατου, των οποίων οί βροντώδεις λάρυγγες 
μιμούνται τήν τρομεραν φωνήν τού ύφίστου χαίρετε, 
χαίρετε- το έ'ογον τού Óίέλλου τετέλεσται.

Ιλ Γ . Αύθέντα μου τ ί άκούω ! —  είναι δυνατόν !
ΟΘΕΑ. Αχρείε, άνοιξε τά  μάτια σου ? θέλω νά

μ’ απόδειξης σαφώς ότι ή φιλτάτη μου είναι άτιμος.
(Τον αρπάζει άπό τόν λαιμόν.)

Εϊ δέ μή σοί όμνύω εις τήν σωτηρίαν τή ; ψυχής 
μου ότι κάλλιον νά είχες γεν.ηθή σκύλος, παρά ’νά 
ύποσττ,ς τήν κεκορυφωμένην οργήν μου !

ΙΛ Γ. Εις τούτο κατηντήσαμεν ;

Ο θΕΛ . Κάμε με αύτόπτην του πράγματος, ή 
τούλάχιστον δός μοι τοιαύτην άπόδειξιν ώστε νά 
μή μένη πλέον ό έλάχιστος τόπος ή ελάχιστη λαβή 
υποψίας, εί δέ μή δέν έχεις πλέον ζω ήν/

Ι λ Γ . Εύγενέστατε αύθε'ντα μου I

ΟΘΕΑ. ¿άν τήν συκοφαντ·?,; καί μέ βασανίζης 
ματαίω ;, παραίτα τήν δε'ησιν παράβλεψον πάσαν 
τύψιν συνειδότος, συσσώρευσον φρίκην έπί φρίκης, 
κάμνε πράξεις δυναμένας νά κινήσωτι τόν ουρανόν 
εις δάκρυα καί τήν γην εις τρόμον, διότι ούδέν δύ- 
νασαι νά πρόσθεσης εις τάς αιωνίους βασάνους σου, 
ούδέν μείζον έγκλημα δύνασαι νά πράξης !

ΙΑ Γ. Πολυέλαιε θ ε έ  έλέησόν με ? είσθε άνθρωπος, 
ίχ ετε σώον τό λογικόν σας ;  ό θεός νά σάς πολυ · 
χρονίση· αφαιρέσατέ μου το υπούργημά μου. —  ή ,  
ανόητε καί άθλιε ίάγε βστις ζής διά νά βλέπης 
τήν ευθύτητα τής καρδίας σου α’τιμάζουσάν σε. ί ϊ  
τεράστιε κόσμε ! ά  ανόητε καί οίκατανόηητε κόσμε, 
μάθε πόσον έπικίνδυνος είναι ή καλοκάγαθία! Σάς 
ευχαριστώ διά τό μάθημα τούτο· τού λοιπού μή 
γένβιτο νά αγαπήσω κανένα, άφ’ ού έμαθον ότι ή 
αγάπη είναι ΰβρις.

(Προσποιείται ίτι φεύγει.)
ΟΘΕΛ. Μή φύγης, στάσου.

(Έμβλέπων αυτόν. )

Πρε'πει όμως νά ήσαι τίμιος.
ΙΑ Γ. ’'Επρεπε νά ήμαι φρόνιμος· διότι ή τιμιό* 

της είναι ήλιθιότης, καί κοπιάζει εις μάτην.
Ο Θ Ε Λ .  Μά τήν υπαρξιν του παντός νομίζω ότι 

ή σύζυγός μου είναι τιμία καί πάλιν νομίζω ότι δέν 
είναι· νομίζω ότι είσαι αγαθός, καί νομίζω ότι δέν 
είσαι. Απόδειξιν, άπόδειξιν θέλω. Τό ο/αμά της, 
τό όποιον η το καθαρόν καί άσπιλον ώ ; τό πρόσωπον 
τής Αρτέμιδος, νΰν μοί φαίνεται ρυπαρόν καί με'λαν 
ώ ς. τό πρόσωπόν μου. Εάν ϋπάρχωσιν σχοινιά, μ ά - 
χαιραι φάρμακα, πύο, ή ρεύματα πνιγηρά δέν οΐνέ- 
χομαι τούτο ;  καί είθε να εόχαριστούμην μέ ταύτα!

ΙΑΓ. Βλέπω, κύριε, οτι κατατρύχεσαι ΰπό τού 
πάθους σου- λυπούμαι δέ πολύ ότι εγώ σάς ένεφύ- 
σησα αϋτό. —  Επεθυμεϊτε λοιπόν νά πεισθήτε;

Ο Θ Ε Α .  Ούχί επεθύμουν αλλά τό θέλω τό απαιτώ.

ΙΑ Γ . Καί πώς νά πεισθήτε, 6έλ.ετε νά γίνητε 
αύτόπτης τού έγκλήματός της ; τής αισχύνης σας;

ΟΘΕΛ. Π ! πύο ? θάνατο; ! κόλασις !

ΙΑ Γ. Νομίζω ότι ήθελεν είναι λίαν δόσκολον νά 
σάς παράσχωμεν τοιούτον θέαμ.α. —  Νά πάρ’ ύ 
διάβολο; τού; οφθαλμούς οϊτινες ήθελον αποφασίσει 
νά τούς ϊδωσιν έπ ’ αύιοφώρω. Λοιπόν τί μέλλει
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■γενέσθαι ; τ ί  νά είπη η ς ;  πόθεν δύνασαι νά σας 
άλθη ή πεποίθησις τούτου; Αιότι είνια αδύνατον 
νά πεισθήτε διά των οφθαλμών σας· εάν όμως τά 
τάδόμενα καί τραναί οίποδαξεις, α'ίτινες σάς φέρουσι 
μέχρι τής θύρας τής ¿ληθείας δύναντα; νά σάς πεί- 
σωσι, τοιαύτας 'λέγω αποδείξεις δύναμαι νά σάς 
φέρω.

Ο Θ ΕΛ . Δός μοι ζώσαν άπόδειξιν περί τής ά πιστί- i 
« ς  της.

ΙΑ Γ . Αέν είναι ποσώς τν.ς όρέξεώς μου τό τοιούτον ι 
ΐργον,άλλ’έπειδή περιεπλέχθηνείς τοσούτον,— διότι 
μέ αοθησεν εις άύτο ή ανόητος ειλικρίνεια καί *φ ο- ι 
σίωσίς μου, ας προβώ περαιτέρω. —  Τήν παφελ- 
θούσαν νύκτα επλαγιασα μ.ετά τού Κασσιου, και 
καταληφθείς αίφνης υπό σφοδρά; οδονταλγίας, δεν 
ήδυνάμην νά κλείσω τότίμμα. Τ π ά ρχε’. είδος ανθρώ
πων, τών οποίων ή ψυχή είναι τόσον προδοτική, 
ώ σ τε  έν καιρώ τού ΰπνου αυτών αποκαλύπτει «λα 
τά  μυστικά Τ(ον· τού είδους τούτου είναι καί ώ 
Κάσσιος. Τόν ή'κουσα λοιπόν λέγοντα ΰπνον. 
— 'Ώ γΛυχΰα ¿1 υβδαψ ότα, ας x^ooi^ujter, 
γ£ΐιαζόαεθα μεγά-Ιιχ jtpo/pi.la&ir « ‘c ro  λά y.a- 
■Μχτωμεν τούς ¿ρωτάς μας· καί ταύτα λέγων 
συνέσφιγγε τήν χσΐρά μου καί έστέναζεν έκφωνών 
m s  τρισκατάρατος ή ροΐρα  {¡ttς αέ n ap eJu x er  < 
εις to r  Ma&por i

Ο Θ ΕΛ . ί ϊ  τέρας, τέρας απιστίας 1

ΙΑ Γ . Ναι, α’λλά τούτο ήτο ώπλοΰν όνειρον.

ΟΘΕΛ. Ονειρον τό όποιον δεικνύει προηγουμέ- 
ντ,ν πράξιν καί τοι άπλούν όνειρον παρέχει ίσχυράν 
πιθανότητα.

ΙΑ Γ . Λοιπόν δύναται νά χμηαιμευσγι είς τό νά 
ενίσχυση καί άλλα; αποδείξεις ¿σφαλεί; ούσας καθ 
¿αυτά;

ΟΘΕΛ. Κομμάτια θά τήν κάμω 1 
ΙΑ Γ . vGyi δά χρειάζεται ολίγη φρόνησις· εϊδαμεν 

τίπ οτε όφθαλμοφανώς; πιθανόν άκόμη νά ηναι αθώ 
α. Αλλά παρακαλώ νά μοί εϊπητε τούτο. —  Δεν 
■εΐδετε ποτέ είς τάς χειρας τής συζύγου σας μανδή-
7.ιον κατάστικτον με χαμοκέρασα ;

ΟΘΕΑ. ΐίγώ  τή ίχάρισα αύτό· είναι τό πρώτον 
πρός αυτήν δώρόν μου.

ΙΑ Γ. Ηγνόουν τούτο· άλλ’ είδον σήμερον τόν 
Κάσσιον σπογγίζοντα τό γένειόν του μέ έν τοιούτον. 

ΟΘΕΑ. Λν εί/’ εκείνο . . .
ΙΑ Γ. Ε ίτε εκείνο είτε άλλο τό οποίον ανήκει είς 

αυτήν, συνάδει κατ’ αυτής μετά τών λοιπών άπο-
δείξεον/.

ΟΘΕΛ. ί ϊ  ί είθε ό αχρείος νά είχε μυρίσς κεφα- 
λ.άς νά χάση ! μία μόνη δέν άρχει πρός εκδίκησίν 
μου. Τώρα πλέον κατεπείσθην δέν θέλω άλλας απο
δείξεις .—  Ιδέ με, Ιαγε, νά έτσι δά, όλην τήν προ- 
τέραν αγάπην μου α’ποφυσώ είς τόν αιθέρα. — Πά- 
γει πλέον. Εγέρθητι ζοφερά έκδίκησις έκ τών βαρά
θρων σου, καί παράδος, ώ "Ερως, τόν στέφανόν σου

καί τόν επί τής καρδίας θρόνον σου εις άσπονδον καί 
τυραννικόν μίσος· έξογκώθητι, «  καρδία μου, διότι 
είσαι πληφης φσρμάκου έχιδ·ών !

ΙΑ Γ . Σάς παρακαλώ, πραϋ·θήτε.
ΟΘΕΑ. Αίμα, αίμα θέλω, ίάγε, αίμα?
Ι Λ Γ - ‘ ϊπομονή σας λέγω' πιθανόν ν’ άλλάξητί 

γνώμην.
ΟΘΕΛ. Αδύνατον, Ιάγε, αδύνατον? ώς είίξεινος 

Πόντος, τού όποιου το ψυχρόν ρεύμα αεί φέρεται 
δρομαϊον πρός τήν Προποντίδα καί τόν Ελλήσποντον, 
χωρίς ποτε νά παλινδρόμηση, ούτω καί ή αίματηρά 
απόφασίς μου δέν θά μ ' άφήση ν’α’ποκλίνω πάλιν 
ανάνδρως εί; τόν έρωτα, έως ου καταποθώσιν είς 
το μέγακεχηνός χάσμα τ ή ; έκδικήσεώς μου.

(Γονυπετής.)
Ναό, μά το  μαρμαροειδές εκείνο στερέωμα του 

Ούρα-ου, έμ  ύω έντκύθα όρκον ιερόν έκδικήσεως-
1ΛΓ· Μή έγερθήτε ακόμη.

(Γονατίζει καί αυτός. )
Έ σ τ ε  μάρτυρες, ώ αιώνιοι λαμπάδες του ουρα

νού, κ «  τά περιβάλλοντα ήμάς πάνταχόθεν στοι- 
χεϊα ,  ότι ίνταύθα άΙάγος· άφιεροί διάνοιαν, καρδίαν 
καί βραχίονος είς υπηρεσίαν του άδικηθέντος όδέλλου? 
Ας μέ προστάξη είς οποίαν δήποτε αίματηράν 
πράξιν, καί ή προσταγή θέλε» είναι συνείδησίς μου.

ΟΘΕΑ. Αέχομαιτό δείγμα τούτο τής αγάπης του, 
ούχί διά ματαίων λόγων άλλά μετά ψυχής π λή
ρους ευγνωμοσύνης, καί θέλω πάραυτα νά τεθή 
ό ζήλός σου είς ενέργειαν. Εντός τριών ήμερων θέλω 
ν’ οίκούσω παρά σαύ ότι ό Κάσσιος δέν υπάρχει 
πλέον.

ΙΑ Γ . θεώρησον ήδη τον φίλον μου ώ ς νεκρόν γ έ
νη ί  ή τω τό θέλημά σου, άλλ’ ή ταλαίπωρος Δυσδαι- 
μόνα άς μην οίποθάνη.

ΟΘΕΛ. Στ’ ¿-άθεμα ή αχρεία ί  ’ Στό πύρ τό εξώ
τερον !

έ λ θ έ  μετ’  έμού κατ’  ίδιαν ύπάγωμεν νά έφεύ- 
ρωμεν δραστήρια μέσα καταστροφής. Τού λοιπού 
έσο σύ ό υπασπιστής μου.

ΙΑ Γ . Είς ύμας ανήκω διά βίου.
( “ΕπΕται συνέχεια.)

Τ  Ο Ο Ρ Ο Σ  Σ I Ν Λ.

Κατά τό βορεινόν άκρον τής Ερυθρά; Θαλάσσης 
κείται μ,ικρά χερσόνησος, συνιστώσα μ.έρος τνς 
ερήμου καί άγριας χώρας, ήτις δικαίως ώνομάσθη 
Αραβία Πετραία. Είς" τό κέντρον τής χερσονήσου 
τούτης άνυψούται σειρά ή σύμπλεγμα όρεων, φη- 
μιζόμενον είς τάς Γραφά; ύπό τό γενικόν όνομα Σινά. 
Είναι δέ δύσκολον, καί ϊο ω ; αδύνατον, νά εξακρί
βωση τ ι ; ποϊον άπό τά διάφορα υψώματα της σει
ρά; ταύτης σχηματίζει τό Χ.ορήβ, ¿που δ Μωϋσής 
προσεκλήθη εί; τό μέγα εργον του^ καί ποιον τό Σινά, 
όπου αί πλάκες τού νόμου παρεδόθησαν είς χεΐράς 
του. Καί πολλή μέν συζήτησις έγινε περί τούτον
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άλλ’ ήμεϊς, αυτήν παραλείποντες, άρκούμεθα είς 
τήν κοινώς παραδεδεγμένων γνώμην.

Το ιερόν μέρος τοΰ Σιναί'υ συμπλέγματος σύγ· 
κειται άπό δύο γειτονικά ύψώματσ, ή , να εϊπωμεν 
καλήτερο, από εν όρος μέ δύο κσρυφάς, τήν μέν 
καλουμένην "Ορος τής Αγίας Αικατερίνης" έ ξ  ώ ντό 
πρώτον, κατά τήν κοινήν δοξασίαν, είναι ιό  Σ^β, 
καί ιό  δεύτερον το Χωρτ,β Πώς δε τό Χωρήβ ώνο- 
μάσθη νΟρος τής Ανίας Αικατερίνης, «ρέπει εν
ταύθα μ’ ολίγα λόγια νά διασσφηνίσωμεν. Εις τούς 
πρόποδας τοΰ (Ιουνοίϊ κειται μονή διαβόητος, ήτις 
απαρχής άφιερώθη- καί τήν σήμερον είναι ακόμη αφι
ερωμένη εις τήν Μεταμόρφωσιν. Αλλά μετ’ όλιγα 
ε ιη  α’φ·ΰ δ Αύτοκρατωρ ίυυστιανός ώκοδόμησε 
τό μοναατήριον τούτο, ειδοποιηθώ χατ’ όναρ είς τών 
Ιερομονάχω/ ότι δ νεκρός τής Λγ. Αικατερίνης, ήτις 
είχε μαρτορήοειν έν Αλεξανδρεία, μετεφέρθη ϋπό 
αγγέλων εις τήν κορυφήν τοΰ ύψίστου τών περι- 
κύκλων βουνίιν. Τούτου κοινοποιηθέντος εις τοός

μοναχούς, άνέβησαν είς τό όρος ίν λιτανεία, και 
εΰοόντες τά οστά, κατεβίβασαν καί α’πέθηκαν αυτά 
εις τήν εκκλησίαν. Πρός άνάμνησιν δ έ  τοιούτου αξι- 
ολόγου συμβεβηκότος, ΐκάλεσαν μέ τό-ομα τής Λγ. 
Αικατερίνης.

Οί περιηγηταί καταλύουν είς τήν μονήν ταύτςν, 
και μετ’ όλίγην άνάπαυσιν κρίνουν έν γίνει ώ ;  πρώ
τον αϋτών χρέος τό  νά άναβώσεν εις τήν κορυφήν 
του Σιναίου· δ άγων είς αυτήν ανηωφερής δρόμος 
αρχίζει α’μέσω; όπιοΟεν τών τειχών του μοναστηριού 
έσκαλίαΟησαν δέ τακτικαί βαθμίδες καθ’ δλον τό 
διάστημα μέχρι τής κορυφής, α λλα τόσον έβλάβη- 
σαν ϋπό τών χείμαρρων, ώστε τιάρα ολίγον χρη- 
σιμεύον, Μετ’ α’πότομον ανάβασή ώ ; τεσσαράκον
τα πέντε λεπτών, φθάνει τις είς μικράν πεδιάδα, 
όπου εισέρχεται δια πέτρινου πυλώνας, δστις αρ
χύτερα πιθανόν ότι ήτο κεκλεισμένος. Ολίγον κα τω 
τέρω αύτοΰ, μεταξύ τών βράχοιν, είναι μικρά 
εκκλησία τιμώμενη έν όνόματι τής Θεοτόκου. Επί

ΣΜΤΡΧΑΓΟΣ

Si τής πεδ.άδο; αΰττ.ς υπάρχει μεγαλτιτέοα οικο
δομή, οΐγροίκως κατεσκευασμένη, καί φέρουσα τό-ομα 
του Αγ. Ηλια. Ενταύθα, ϋπό ύψηλήν κυπάρισσον 
πλησίον δεξαμενής όπου ρέουσιν αϊ χειμεριναί βρο- 
χαί, αναπαύονται όλίγαν οί προσκυνηταί. Πρό όλί- 
ολίγων έτών ήσαν δύο χυπάρισσοι καί τρεις έλαιαι, 
κατα τόν Γάλλον L aboi'd c, ά λλ' άπασαι, πλήν τής 
μιας κυπαρίσσου, ήφανίσθησαν. Κ ι; τό  μέρος τοΰτο 
του βουνοΰ, κατά τήν πίστιν τών Αράβων, έστάθη 
ό Μ ωυσϊς ενώπιον τοΰ ©εοϋ. ΐόντεύθεν δρόμος ίτ ι  
μάλλον ανωφερής άγει πρόςτήν κορυφήν, τό επίπεδον 
μέρος τής όποιας έχει ώ ; έξήκοντα βημάτων περι
φέρειαν. ϊσταται Sk κατά τήν κορυφήν αυτήν έκ- 
κλησία ,  έκτισμένη από κοκκωτήν πέτραν, αλλά 
πολίι βεολαμμένη από τοός Αραβας οίτινες τά μέ
γιστα έπροσπάΟησαν νά καταστρέψωσιν αύτήν. 
Πιστεύουν άτι αί Πλάκες του Νόμου είναι κεχρυμ- 
μέναι κάπου ΰπό τό χτίριον του to, καί ϋπέσκαψαν 
πχνταχοϋ με τήν ελπίδα νά εδρωσιν αύτάς. Καί 
αυτοί δε οί Μουσουλμάνοι εχουσι πενιχρόν άκαλλώ- 
πιστον ναΐσκον, περί τά  τριάκοντα βήματα έκ τής 
εκκλησίας, ε’πί χαμηλότερος κορυφής. Σέβονται δ' 
αυτόν τά μέγιστα, καί αύτοΰ οί Μωαμεθανοί προσ
κυνηταί συχνάζουσιν. 01 Βεδουϊνοι συνεχώς τόν έπι- 
σκέπτονται, καί σφάζουν α’ρνία πρός τιμήν τοΰ Ιου
δαίου νομοθέτου, εις τόν όποιον κάμνουσι ταξίματα, 
καί δέονται νά πρεσβεύ^ υπέρ αυτών. 'Εχουσι δ’ οί 
ταλαίπωροι καί ίδιά τίνα λείψανα ίπ ί τοΰ όρους τού
του" καθότι είς τόν ανήφορον, τόν άπό τής έκκλησί- 
ας τοΰ Αγ. ίΐλίου εις τήν κορυφή·/ ταύτην άγοντα, 
δεικνύεται τι έν τώ  βράχω, όπωσοΰν δμοιάζον μέ 
τόν τύπον τοΰ έμπροσΟίου μέρους του ά>0:ωπίνου 
ποδός, σταθερώς δέ πιστευόμενον ϋπό τών Μωαμε
θανών ότι εγινεν ϋπό τοΰ ποδός του Μωάμεθ, ότε 
άνεβη εις τό  όρος. Πότε μεν άνέβη, ή ότι ποτέ άνέ- 
βη, ή ιστορία δεν μάς λέγει" άλλά μ’ δλον τοΰτο, ή 
τοιαύτη άνάβασις σταθερώς πιστεύεται ούχί μόνον 
ϋπό τών Μουσουλμάνων, άλλά καί ϋπό τών Σινσΐ- 
τών καλογήρω', οΐτινες ίχουσι παρομοίως τύπον 
τής χειρός αύτοΰ, ώ στε νά άνταποκρίνεται με τόν 
τύπον του ποδός του.

Τό όρος τής Αγ. Αικατερίνης ή τό Χωρήβ είναι 
ύψηλότερον καί είκονικώτερον τοΰ Σιναίου. Πρώτισ
τον αύτοΰ λείψχνον φυσικά ήθελεν εισθαι ή τοπο
θεσία τής καιομένης βάτου" άλλά τό μέρος τοΰτο 
λέγουν ότι περικλείεται είς τήνέκκλησίαν του μονασ
τηριού, τήν οποίαν, ώς καί τό μοναστήριον, θέλο- 
μεν περιγράψειν είς τόν προσεχή Αριθμόν. Η άνάβα- 
σις είναι μέν δυσκολωτάτη, αλλ’ άνταιιειβεται δ ι’ 
έκτεταμένης θεωρίας τών κόλτων Ακαβά καί Σουές, 
όις καλούνται οί δύο κλάδοι της Ερυθρά; θαλάσσης 
οί τήν χερσόνησον ίμπεριλαμβάνοντες. Ü νήσο; 
Τεραάν, ή κώμη Τόρ καί τά πλησίον ττς  Σουες 
ϋψηλά μέρη, ε?ναι άπό τά πλέον μακρυνά τής θεω
ρία; αντικείμενα· ό δέ L ab o rd e  προσθέτει [καί τά 
όρη τής Αφρικής. Ü κορυφή του Σινά βλέπεται μα
κράν υποκάτω. ‘Η έπίλοιπος χώρα δεν είναι είμή ώ ;

άοατον πέλαγος έρημίας, —  σωρός τις καταξήρων 
βουνών καί κοιλάδων. Το όρος τοΰτο, καθώς τό άλ.λο, 
λήγει είς άξεϊαν κορυφήν, συνισταμένην άπό βράχον 
παμμεγέθη, ή όμαλή τοΰ οποίου επιφάνεια εί'αι 
τωόντι δυσανάβατος. Ε π ί της κορυφής αϋτή; στέκει 
μικρά τις έκκλησία κατεσκευασμένη, καί μόλις 
άρκετά ’λψηλή, ώστε νά έμπορή τις νά στέκη όρθιος. 
Καλύπτει δέ τό μέρος, όθεν λέγεται ότι ίπάρθη 
τό σώμα τής λγ . Αικατερίνης, μολονότι τό έδαφος 
ι ’ναι σκληρός καί στερεός βράχος.

( Έ κ  τής ’Αποθήκης των ωφελίμων γνώσεων.)

*11 ίχ  ζήζ ί τ ά υ ιω ς  η ρ ο χ ίχ τ ο ν σ α  δύν αμ ις .

Έθνος τ ι  Ασιανόν (όνομα καί μή χωριό)  το- 

σούτους φέρει ψύλλους έντός τοΰ χιτώνός του, έύστε 

μαθηματικό; τις άπέδειξεν έσχά τω ; ότι εάν ήθελον 

πηδήσει όλοι όμου ήδύναντο νά διαπορθμεύσωαι 

δωρεάν τόν ιδιοκτήτην αϋτών διά τοΰ Βοσπόρου !.\'

Θ Ε Ο Φ  Ρ Α Σ  Τ Ι  Α.

Ό  Φ θ οη ρός.

Ε ί ’Αθήναις 18 Νοεμβρίου 1 8 5 8 . 

’Αξιότιμε Συντάκτα τοΰ Φιλόκαλου Σμυρναίου !

ΙΙαρακαλεΐσθε νά καταχωρήσητε είς τά θεο- 
φράστιά σας τό έξης άρθρσν περί δυστυχους τινός 
φίλου υ.ιυ, τόν όποιον θελομεν ονομάσει Αγάπιον 
Κύβουλιδην. Τόν φίλον τούτον έγνοίρισα πρό τινων 
έτών, καί διά τά φυσικά καί διανοητικά προτερή
ματα αύτοΰ ήγάπησα αύτόν. Μαθηματικός καί φιλο· 
λόγος άριστος καί είς τά  νομικά βιθύνων ούκ ολί
γον, καί δ ά τούτο τό μέλλον αύτοϋ μοί εφάνη λαμ
πρό." άλλ' οί χοηματικοί αύτοΰ πόροι δέν είναι α
νάλογοι πρός τήν παιδείαν του, καί τοΰτο αναγκά,ει 
αύτόν νά ζή με πολλήν λιτότητα.

(λ φίλος μευ ’Αγάπιος φέρει έν τή  καοδία αίσ
θημά τι καταβιβρώσκον αύτό όστμέραι" έν τή  ιδι
οτέλεια αύτ-ϋ διατελεί μεμονωμένος, π ιλλάκις, επ', 
μήνας ολοκλήρους χωρίς νά έξελθη τοΰ δωματίου 
του· αποφεύγει τήν κοινωνίαν καί δεν βλεπει σχεδόν 
άλλον πλήν έμοΰ, καί τιΰτο σπανίω;" το φθείρον 
αύτόν πάθος αυξάνει πρ'φανώς, καί ή εκπληκτική 

\ ώχρόεης του προσώπου του μέ κάμνει νά τρέμω. 

Ιίραίαν τινά ’λθηνιϊκήν ημέραν του φθινσπώρ υ 
(ήξεύειις δά φίλε συντάκτα έκ πείρας οτε εδώ έχο
με·/ αφθονίαν τοιούτω» ήμε.ω ») ύπήγα νά Τδω τόν 

| φίλον Εύβουλίϊην, ίνα πε.σω αύτόν νά ίξελθωμεν 
[ είς περίπατον" εισερχόμενος δέ είς το δωμάτιόν του 
| τόν ευρον μανιώδη.
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—  Τ ί  ίπαθες φ τ φ  λέγω .

—  Ι δ ο ύ  λάβε αυτήν τήν εφημερίδα, μοί λέγει, 
άνχγνωθι νά ’i f , *  ό τι 6 ανόητος, 6 αναλφάβητος 
κύριος Ζ -  διορίζεται καθηγητής του πανεπ ιστημ ί
ο υ . Δίν είναι αίσχος τούτο διά την Ε λλά δα  ;

—  Και όμω ς νομίζω ό τι ίξεφοάσατε καλήν γνώ
μην περί τοδ βιβλίου τό  οποίον εξεδωκεν εσχά τω ς, 
καί μοί εχπετι ό τ ι το άνεγνώ σατε με πολλήν εύ - 
χαρίστησιν.

——Σάς εΤπον το τοιοδτον; λοιπόν ήπχτώ μην, 
διότι τό βιβλίον του ι?ναι λήρο? απ’ οΐρχής μ»,/οι 
τέλους.

—  ’Α λλ άφ’  ού δέν ΰπήρχον Οποψ/ίφιοι ίκανώ - 
τεροι αύτοδ διά τήν χηρεύουσαν έδραν τί έπρεπε νά
•γείνη,·

—  « 0  Ζητών ευρίσκει ·  κα'ι ό κύριος ίιπουσγός 
τής παιδείας έπρεπε νά έρευνήση καλώς πριν ή άι*ο- 
φασίση τοσοΰτον έσπευσμένω;· διότι ίν τη πόλη 
ήμώνϋπάρ/ουτιν άνθρωποι μετριόφρονε; καί πολλώ 
άξιώτεροι τοδ Γναθωνιδου τούτου / έστω καί ό τα
πεινός δούλος σας.

—  Ε δώ κα τε ποτέ εις φως κάνέν πο'νημα;

— *Ε , Λαλά δα! θέλετε νά βαδίζω  εις τά ’ίχνη τού 
μεν και τοδ δέ αθλίου κα .Ιαμ αρ ιϊ,  όστις κα'μνει τήν 

έ λ λ ά δ α  μας νά /άσκρ με τά ς επιδείξεις τή ς  πολυ- 
μαθείας του ; Ε κ τό ς δέ τούτου που νά εόρης τυπο

γράφον ή εκδότην γινώσκοντα τήν άληθή άξίαν ενός 
συγγράμματος, καί τό  έχυτοδ συμφέρον ς Μ ήπως 
£έν  έπειράθην;

Φοβούμενος μήπω ς ή  ΰπόθεσις αϋτη του  λόγου 
τον παρο'ύνη μέχρι μ.ανίας διέκοψα αυτήν, καί ετρ ά 
πην εις άλλην.

—  Φ ίλε μ.ου, τ ώ  λ έγ ω , ή ώχρότης σα ς, από 
τινων ήμερων μέ καθιστά άνήσυχον χρεώ στε!τε 
νά φροντίσητε ολίγον περί τής υγείας σας.

— Κάλλιον νά ήμην ήδη οΐποθαμμίνος, δ ιό τι τούτο 
ε -.vat τ ό  μόνον μ.έσον τοδ ν’ άπαλλαχθή τις από τόν 
μέγαν τούτον έμπαιγμόν όστις ονομάζεται κόσμος.

—  "Ε χ ετε  ά.άγκην δια σκεδά σει» ;, έπρεπε νά 
έξέρχεσθε συχνά, νά β λ έπ ετε  τήν κοινωνίαν.

—  Τήν κοινωνίαν / ή κοινωνία μ’ άπε'ρόιψεν εκ 
τω ν  κόλπων της.

—  Αδύνατον !

—  Ναι, μέ άπεδίιο'ε, διότι εξέφρασα δημοσίως 
ύλην τήν προς αυτήνπεριφρονησίν μου. Μέ έξωστρά- 
κισε διότι τη είπον ότι ή xa.fi) συμ-τιριρρΊρά α'ι- 
τής ούδέν άλλο έστίν εϊμή ύπόκρισις, ή ιν γ ίν ε ια  
αύτή; λήρο;, και οί κομψοί τρόποι αυτής γελοίοι 
μορφασμοί- καί μέ αφώρισε διότι ή συ>αίοθησις 
τή ς  αςιοπρεπεία; δεν μοι έπέτρεπε νά κύπτω χ α - 
μερπώς τόν αυχένα ύπά τον τυραννικόν ζυγόν τής 
έθιματαξίας.

—  Καί όμω ς ή έθιμοταςία  είναι αναγκαία διά 
νά έμπνε'η σεβασμόν εις του; κατω τέρου; πρός τους 
ανώτερους των.

—  Αέν α'αγνωρίζω δι’ α’νώτερόν μου κάνένει, 
καί ποτέ δέν θα υπάγω νά επιδοκιμάσω διά δουλο- 
πρεπών υποκλίσεων τήν αδικίαν τής τύχη ; η τις 
άνέόειζε τόν μ*ν υπουργό' τόν δέ στρατηγόν 
τόν δέ αυλάρχην διά νά p i  Qeiupjj «μέ περιφρονη- 
τικώς ώ ; άπλυΰν πολίτην.

 Ας αφνίσωμεν αύτά, φίλε Αγάπιε, τώ  ειπον,
διότι σέ έρεθιζουν καί άς έξέλθωμεν ν’α’ναπ/εύσωαε V 
όλιγον καθαρόν άιρα.

Ε;η'Χθομ·ν, λοιπόν, και διηυθύνθημεν πρός Παυ- 
σιλυπον. Καθ οδόν άπχντώμεν τόν Κύριον Κ - μετά 
τής ωραίας μελλονύμφου αύτου Κυρίας II φαιδρού; 
ώς αγγέλους.

—  Ιϊώ ς σοι φαίνεται τό ώραίον τοδτο ζεύγος; 
τώ  λέγω.

—  Δεν άμπορώ νά τούς βλέπω, ειπεν δ Αγάπι
ος, διότι π·αι λυπηρόν ή θεοειδής αϋ τη χάρη νά 
θυσιασθίί εις τοιοδτον τέρας- καί τοδτο απλώς δ ι* 
τά πλούτη του- καί μολονότι δέν 'έχω  τήν τιμήν 
νά τόν γνωρίζω έκ τοδ πλησίον συμπεραίνω έκ τοδ 
προσώπου του ότι είναι καί βλαξ.

Προχωροΰ.τες περαιτε'ρω απαντώμεν δύο κυοί- 
ου; πλουσίως καί φιλοκάλως ένδ.δυ χένους.

—  Πιθανόν λέγω, οί κομψοβίωτοι ούτοι κύριοί 
(fash io n ab le  g e n lle m en ) νά ήναι Ελληνες έμπο
ροι τοδ Μάντζεστερ η τοδ Αίβερπουλ, ϊπιστρέψαν- 
τες χάριν περιδιαβάσεω; εις τήν φίλην πατρίδα.

—  Πιθανόν όμως λέγει ό ’Αγάπιος, νά η ναι καί 
εντόπιοι άδώνιδες, οΐιινε; χρεωστοδν τά φο
ρέματα των εις τού; ράπτας των.

—  ’Αλλά δέν τού; εϊδετε έξερχομενου; έκ τοδ 
ξενοδοχείου τής ’Αγγλίας;

—  Α ; είναι ότι είναι, εγώ θεωρώ έμαυτόν καλ- 
λίτερον αύτών εί; τό πενιχρόν δωμάτιον τό όποιον 
κρατώ εις τήν Πλάκα.

Επιστρέφοντες άπό τα  Πατήσια έπη'ραμεν τέν 
έπάνω δρόμον, καί διά τής Λεωφόρου’Αμαλίας έφ - 
θάσαμεν εις τά οΐνάκτωρα, όθεν πάλιν διά τής 
Πλατείας του Συντάγματος κατεβαίνομεν εις τήν 
οδόν του Ερμου' ι’δών δέ αριστερόθεν τήν οικίαν τοδ 
μακαρίτου Κορομηλά,— Βλέπει?, λέγει ό ’Αγάπι- 
ος, βλέπεις τάπαίγνια τής τύχης ! έχουν δίκαιοι οί 
ποιηταί καί οί ζωγράφοι νά παριστώσιν αυτήν τυφ
λή ν  Κοθ’ όσον άφορδ τήν παιδείαν ό άνθρωπος

7 >γ * * , .ουτος στοιχηματι,ω  ο τι πέρα' των τεσσάρων ττοα-
ξιων τή ; αριθμητική; δέν ήξευρε τίποτε, καί ότε

| ήλθενάπό τήν πατρίδα του φορών μίαν παλαιόκα-
παν δέν είχε λεπτόν εις τήν σακούλαν του- καί όμω ;
άφήκεν έκατομμύρια σραχαών, μή δυνηθεί; νά τά
φέρη μεθ’ έαυτοΰ εις τόν άλλον κόσμον.

Βλίτω ν τήν ελεεινήν κατάστασιν του φίλου μου, 
τον ¿οδήγησα ε ί; την οικίαν μου, ί·α  τ.ερ ίσιο τό 
ίπίλο.πον τ ή ; ήμερα; παρηγορών αυτόν και δ .α σ- 
κεδάζων τά ς λύπας του· αλλ’ άμα ίι’σήλθομεν εί; 
τό δωματιόν μου ό υπηρέτης μου μοι ένεχείρισεν
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έπιστολήν του υπουργείου των έξωτερικών δηλοΰσάν 
μοι τόν προβιβασμόν μου <ίς τήν θέσιν υπαλλήλου 
τής Ελληνικής πρεσβεία; εις . . . .  ΐΕν τη αγαλλιάσει 
τή ς Καρδιας μου προσφέρω τήν επιστολήν «ίς tov 
Αγάπιον ϊνα συμμεθέξη τής χαρά; μου- άλλ’ οϊπε 
ναντίας ένώ ά-εγίνωσκε τήν επιστολήν μου ήρχισαν 
οί χαρακτήρες του προσώπου του νά συστέλλωνται, 
οί οφθαλμοί του νά σπινθηροβολώσι καί ή όψις του 
νά πρασινίζη· τελειώσας δέ τήν έπ,στολήν μου τήν 
έρρ ψε θυμωδώ; επί τής τραπεζης μου, καί αναπή
δησα; έκ  τής θεσεώς του. A / κύριε, κύριε ? όνομ.ά- 
ζεσθε φίλο; μου καί όμω ; ραδιουργείτε κα τ’ έχοδ 
κρυφίως· ή μυστικό τη ; αϋτη είναι προδοσία ! Ναι, 
κύριε εισθε προδότης .  . . Ποιος σά; εΤπεν ότι ζη - 
τοδντε; αύτήν τήν θέσιν δε'ν με ύπεσκελίζετε ;  ■ .  . 
3Lai ποιος σά; κατέπεισεν ότι εγώ δέν είμαι καταλ
ληλότερος υμών εις τό νά τήν κατέχω  ;

—  Αλλ έκατοντάκις μοί εϊχετε είπεΐ ότι δεν 
είχετε τοιαύτας αξιώσεις.

L, ,  -  ,  -*Τ ,  I /—  Και a '  σας το  ειπον υπο μετριοφροσύνης, 
επρεπε νά μέ πιστευάητε ; Ιδού λοιπόν τώρα- σύ 
μέν εισέρχεσαι εις λαμπρόν στάδιον, καί καθίστα
σαι ανώτερο; ίμοϋ, εγώ δέ 6 τάλας . . . Σάς έγνώ- 
ρισα, αρκεί, ΰγίαινε· δέν μέ βλέπεις πλέον ύπό τήν 
στέγην σου.

Καί ταϋτα είπών έξήλθε.

Τοιοϋτος φίλε συντάκτα, είναι ό ταλαίπωρος φ ί
λος μου Αγάπιος· τ ί λοιπόν μάς συμβουλεύετε νά 
κα'μωμεν πρός θεραπείαν του ;  Ε . Δ*’ *

’Λ .τάκπισ«: τοΰ  Φ ι.Ιοχ ίΙο υ .  Νά νυμφευθτϊ καί 

-νά _γ:ίν/ι συνδρομητής εις τόν φιλόκαλον.

Ό  Λ ίρΙ αρ ετή ς  Λόγος τή ς "Κυρίας 

Σ απτρονς Λ εο ν τ ιά δ ος .

Τήν παρελθοδσαν παρσκευήν μετά τήν θείαν λει
τουργίαν, εν η παρευρέθηταν καί αί κυανείμονες κό- 
ραι τού έλληνικοΰ Παρθεναγωγείου, πλήθος φιλο- 
μούσων πολιτών συνερρευσεν εις τό εθνωφελές τοΰτο 
καθίδρυμα τοΰ άξιοτίμου συμπολίτου ήμών Κυρίου 
Αντωνίου Πιττακοΰ, ίνα άκούση τήν έκφώνησιν λό
γου «Περί Αρετήςβτής μελιγλώττου Κυρίας Σαπφοΰ; 
Αεοντίάΰος. ό  περί πολιτισμού λόγοι τή ; μουσο- 
φιλονς ταύτη; K jp ia ; κατέστη ήδη γνωστό; εί; το 
Πανελλήνιον· λεγομεν δέ ότι καί ό περί α’ρετή; κατ’ 
ούδέν έλαττοΰται αύτοΰ, καί εκαι καλόν καί πρε- 
πον νά δημοσιευθή ε’π’ άγαθδ τή ; κοινωνίας ήαών.

Ινα έπχινεσωμνν αύτόν αρκούντως έτρεπε καί ημείς 
νά έχωμεν τήν ευγλωττίαν τής Κυρίας ΣαπφοΟς. 
Ο περί αρετής ούτο; λόγο; μάς έφα'νη οίιραιφνή; 
απόρροια έναρέτ-.υ καρδία;' καί τοσοΰτον ή όοαή 
τοΰ λόγου αύτή; παρέσυρεν όλον τό άκροατη'ριον 
ώστε πάντων τά πρόσωπα έύη'Χουν ότι αί καρδίαι 
Αυτών συνεμερίζοντο τά ώοοΐα καί υψηλά α ίιθή-

ματα τής ρήτορος ήμών. 1‘πό τοιαύτης λοιπόν αξί
ας διευθυντρίας διευθυνόμενον τό  εθνικόν τοΰτο 
ϊκπαιδευτήριον ούδεμία υπάρχει αμφιβολία ότι 
τοίις καρπού; εςει καλούς καί άφθονους οϋκ έκ μα- 
κρόν, καί άπαντας τούς συυ.πολίτας ήμών εύφρανίΤ.

Λ3ΜΔ1Η0Υ ΑΠΟΚΡΥΦΑ.
Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Η ΚΟΡΗ Τ Ο Γ  ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ.

■Κι<ρ. ά. Τό ζ ε ς ο δ ο χ ε ΐο ν  το ϋ β α σ ιΜ ω ς  Γεωργίου

'Α πεχ-ιρετήσαμεν τού ; άναγνώστας ήμών καθ’ 
ήν στιγμήν ή Μίςς Μαρία Τρέβωρ, άπατηθεΤσα, 
ώ ; καί ό πατήρ αύτής έκ τής π α ν το μ ίμ α ς  τήν ό
ποιαν άκουσίω; όπαιξεν ή Σωσάννα πλησίον τοΰ 
προσκέφαλου τοΰ Φράγκη Πέρσηβαλ, συγκατένευε 
νά δωσνι τήν χεΐρά τη ς είς τόν ‘Ρίο-Σάντον.

Μετά τήν σκηνήν τούτην άνεχωρήσαμ.εν άπο- 
τό μ ω ; άπό τούς θαλάμου; του οίκου Τρέβωρ, καί 
μιτέβημβν είς τό  λιτόν δωμάτιον τω ν δύο θυγα
τέρων ΒΙακ- Φαρλάνη, τάς όποιας όΒώβ-Λαντέρνας, 
-—  τό αγαπημένο παιδί, ώς ώνόμαζεν αύτόν ό 
καπιτάν Πάδδη; ’Οχράνης, —  ώδήγησεν εις 
τό ξενοδοχεΐον τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, τό όποιον 
ή το (¡»κοδομ.ημένον έττί των όχθών τοΰ Ταμέσεως.

'θ  ξενοδόχο; Βίάστωρ Τρούφ,φη; κατείχεν έν τω  
οίκω αύτοΰ τήν θέσιν συζύγου τής βασιλίσσης, ώς είς 
τά  κράτη όπου ό νόμος δέν Απαγορεύει τήν γυναί
κα του ν’ άναβή έπ·. τοδ θρόνου· άπηλσυε του α π 
ροσδιορίστου δικαιώματος του νά έκτελή άπό πρω
ία ; μέχρι; εσπέρα; τάς διαταγά; τής συζύγου του, 
καί ό θεός ήξεύρει ότι τό  έργον τουήτο λίαν εργώ
δες. ‘ II  Κυρά Γρούφφη επί θρόνου βασιλικού καθη- 
μένη ήθελεν αποτελεί βασίλισσαν ισχνήν, άσχημον 
καί μελαγχροινήν παρά τό λογιστήριόν της όμως 
άπετέλει ξενοδόχο·/ αρκετά καλήν, ή δύγλωσον 
πρός τού ; πελάτας, μειδιώ σαν πρό; π άντα ;, τρο
μερά πρό; τον σύζυγόν της, όστις άνά παν μει
δίαμα έλάμβανεν ε ί ;  Ανταμοιβήν ύβρεις, καί ανά 
πάσαν ύπόκλισιν κατά;αν.

Τοιαύτη φαίνεται ότι ήτο ή συμφωνία τοιν.

’ ΐΐτο  ήδη περί που μία ίόρα άφ’ ου εΤχον έλθει 
έ ϊ; τό ξενοδοχεΐον ή νΛ·/να καί ή Ινλάρη ΒΙακ- 
Φαρλάνη έκαθηντο δε πλησίον τρ α π ε,η ; παρεσκευ- 
ασυ.ένης διά γεύμα, περιμένουσαι τόν πατέρα των. 
’Από καιρόν ε ί ;  καιρόν βήμα λαθραϊον ήκούετο »1; 
τόν διάδρομον κα ίτρυγμ ό ; έσίήτος προστριβου.ενης 
είς τήν θ/ραν, ό νυκτερινό; άνεμος έβόα έξω θεν, 
καί έοαίνοντο άνυψιόμενοι ώς φαντασυ.ατα έλ ι-  
κοειδώς όπισθεν τώ ν κεκονιαμένω·/ ϋάλων τών Ου- 
ρ δων. οί πυκνοί καπνοί τών άτμοπλόων, τών άνχ· 
βιινόντων καί καταβαινόντων τόν παταμόν, α! 
θλίβει αί καί έμμετροι κραυγαί ναυτών στρεφόντων



σ  ΦΙΛΌΚΑΛΟΙ'

τον έργάτην του πλοίου τω ν, ό μεμακρυσμένος 
τουγμός τής μηχανής των εκφορτωτών, καί δ με
μακρυσμένος πάλιν θόρυβος των άυ.αξών αΤτινε; 
άκαταπαύστως διαχαράττουσι τάς οδού; τού Λον
δίνου*

'Η  "Λ'ννα και 'η Κλάρη ήρχισαν κατά πρώτον 
νά όμιλώσιν εύθύμ,ως περί' του πατοός τω ν, καί 
όλίγον περί τού- Στεφάνου, καί περί- τω ν τερπνών 
φα ν τασιού ργημά των, άτινα' τόσον έντέχνως ήξεύ- 
ρουν νά κατασκευάζωσιν αί νεάνιδες £πί τής κινη
τ ή ;  άμμου τού· μέλλοντος- ¿ τ α  δέ κα ί τ ι , ;  μονχ- 
ξίας συμβχλλούση; ε ί; τήν μονότονον άρμ,ονίαν ή; 
έπειράθημεν νά περιγράψωμεν τά διάφορα συστα
τικά μέρη, κατελήφθησαν βαθμηδόν ύπό' άθυυ.ίας, 
καί ήσθάνθησαν βάρος επικαθήμενον εις ττ,ν καρ
διάν «ΰτών»

Τό δωμάτιον έν ώ εύρίσκυντο ή το λίαν εύρύ- 
χωρον. Μεγάλη τ ι ;  κλίντ, υπόστεγο; καί μέ παρα
πετάσματα άπετέλει μετά  των καθεκλών, τ ή ; 
τραπέζ»!« καί μ ετ ’ άρχαιοειδοΰ; τίνος γραφείου 
τό σύνολον των επίπλων τού θαλάμου, οστις έ'·ε- 
κά της γυμνοττ,τός του ταύτης έφαίνετο έτι μ ά λ- 
λον ευρύχωρος, 1ί  νόξ η το ζοφερά, καί μία ρ,όνη 
λαμπάς έλαμπεν άμυδρώς καί ώσανεί πνιγομένη 
εντός του σκότους του θαλάμου, του όποιου οί 
σκοτεινοί τοίχοι βύδεμίαν έποίουν άντανάκλασιν 
φωτός,

'Η  Κλάρη σκυθρωπή καί σύννοος έθεοόρει ρεμ- 
βάζουσα τήν θυρίδα έξωθεν τής όποία; διεβαινεν 
άπό καιρόν εις καιρόν ώς αστραπή ή λάμψις άτμο- 
πλόου διαβαίνοντος έν πλήοει δρμή. ‘I I  δέ 'Αννα 
καί τοι άλαθώς κατείχετο ΰπό τρόμου, μή τολι/.ώ- 
σα νά παραπονεθή έναπέθεσε τήν κεφαλήν της εις 
τάς δύο χεΐράς, τη ; καί έπροσπάθει νά φαντάζεται 
δτι εΰρίσκετο ε ί; τήν οικίαν τη ς θείας της, ΰπό 
τήν υψηλήν προστασίαν τού έξαδελφουτη; λΙάκ-Νά- 
β'Λ.

—  Κλάρη ί  είπε τέλος χαμηλή τή. φωνή καί 
χωρίς ν’ άποκαλύψη τό πρόσωπόν της.

‘ Η  Κλάρη έστρεψε πρός αυτήν τό λυπηρόν μεν 
άλλα γαλήνιον βλέμμα τ η ; .

—  Λέν φοβείσαι ;  έπανέλαβεν ή 'Αννα, —  αδελ
φή μου, τ ί κρύον καί σκοτεινόν που είναι τό δωμ.ά- 
τιον τούτο ! . . .  Πρέπει νά η  ναι άργά . . .  Καί 
ό άνθρωπο; εκείνος, τώρα πού τον συλλογίζομαι... 
ώ .' είχες δίκαιον Κλάρη νά μού πής ότι δέν » μ ο ι
άζε τού καλού μας ανθρώπου Λούγκαν τής Λήδης !

—  ’Αλλά σου έφάνη οτι τον άνεγνώρισες πολό 
καλά, είπεν ή Κλάρη μειδιώσα.

—  Δεν ήςεύρω . .  . ό Λούγκαν δεν έχει τό άλ- 
λόκοτον βλέμμμα του, τό όποιον κρυφογελά όπισ
θεν των πυκνών καί επικρεμαμένων όφρύων το υ . . .  
έπεθύμουν νά φύγωμεν άπ’ αύτήν τήν οί/.ίαν, 
Κλάρη ! —  Αμή όταν έλθη 6 πατήρ μας ;  τοελ- 
λή / . .  . έλα, ησύχασε . . .  Τί ήμπορεί νά φο- 
βήται κάνεις μέσα εις τό Λονδίνον ε ί ;  αύτήν τήν 
ώραν, οπου όλος ά Κ όσμο; είναι ξυπνητός.

—  Δεν ήςεύρω είπε ή 'Αννα με τρέμούσαν 
φωνήν, —  φοβούμαι . . .  ποτέ δεν έφοβήό'ην τόσον 
πολύι

’Εν ω έτελείονε του; λόγους τούτους, ηκούσθη; 
κρότος όπισθεν τής θύρας, καί τό ταλαίπωοον κο- 
ράσιον προσεκολλήθη ¿ιγών πρός τήν αδελφήν τη;,, 
τής όποία; τό εύγενές μέπωπον δέν άπώλεσε πο
σώς τήν γαλήνην του.

ΓΙΓ θύρα ήνεωχθη, καί είσήλθεν ή Κυρά Γρούφφη, 
φορούσα τό κάλλιστον μειδίαμά της, συνοδιυομένη 
ύπό τού Μάστωο Γρούφφη, τού οποίου τό συνωφ- 
ρυωμε'νον προ'σωπον έφαίνετο έπικεχρισμένον με 
νέον έπίπλασμα κακοθυμία; (m au vaise  Iium eur!..

Ή  Κυρά Γρούφφη έκράτει ζωμόν, ό δέ Μά^ωρ 
Γρούφχης λάγηνον πλήρη ζύθου τής Σ κω τία ;, τού 
οποίου ό άφοός ήτο Ικανός νά άναστήση νεκρόν· 
λωλανδέρον τή ; Σκωτίας (Lowlander) άποθανοντ* 
πρό τριών ήμερων..

—  Λοιπόν ώρνίαι κυρίαι μου εΤπεν ή Κυρά 
Γρούφφη, μέ εύμενεστάτην ύπόκλισιν, —  ό λαιο- 
δός αργεί νά έλθη απόψε. Μά; εΤχεν ϋποσχεθή νά 
ελθη ε ί; τάς εξ  τό  άργότερον . . .  Παραξενον ΐ  
ΙΓαράξενον .' έμορμύριξε καί ό Μάστωρ Γρούφφη;, 
προσηλών τόν μεγαν καί ερυθρόν οφθαλμόν του· 
επί τ ή ; 'Λννης,

—  Φίλε μου, είπε μετά στοργής ή Κυρά Γροόφ- 
φη, —  σιώπα . .  . βάλε κάτω τήν λαγήναν σου . . ,  
καί πήγαινε 'στο καλό !

Ο καλοκάγαθο; άνήρ έξίτέλεσε τήν διαταγήν 
ταύτην κατά τρίμετρον ( en tro is  tem ps ) —  'Ελά
τε  ώραίά μ,ου κοράσια έπανέλαβεν εύθύμως ή ξε 
νοδόχος άμα έξήλθεν ό σύζυγός τ η ;, —  ό λαίοδσς 
δεν ήμπορεί ν’ άργήσγ) πλέον . - . φάγετε καί πίε- 
τε καί μή σάς μέλη.

I I  Κλάρη εκαμε κίνημα αρνητικόν.

—  Μπίρρα τή ; Σκωτίας παιδί μου, άνεβόησεν 
ή Κυρά Γρούφφη πληρούσα τά  ποτήρια τώ ν δύο· 
νεανίδων' —  καθ’ αϋτό ρ.πίρρα τού Αγίου Δούνσ- 
ταν, ’ στήν τιμ ή  μου σάςλέγω  ! . . .  ΓΙρέπει νά τήν 
γευθήτε κοριτσάκιά μου- έχει τήν μυρωδιάν τής 
καλής πατρίδος σας· νά μήν είμαι χριστιανή άν 
άν δέ λέγω  τήν αλήθειαν ? . . .  ’Λλλά τώρα τί> 
στοχάσθηκα' ϊσ ω ; άγαπατε καλλίτερα κανένα 
δάκτυλο όδσκη.

—  Θέλομεν νά παοσμενωμεν τόν πατέρα μας, 
είπεν ή Κλάρη, ε ί; τρόπον δυνάμενον νά φέρη εις 
πέρας τάς πατριωτικά; ταύτας ποοτροπάς της.

I I  Κυρά Γρούφφη έδέχθη τοό ; ψυχρούς τούτου; 
λόγου; μετά  αγγελικού μειδιάματος, τό όποιον 
ύπέδειξεν έρκο; όδόντων τού ώραιοτάτου μελανού 
χρώματος.

—  ‘Ωραία κέρη, άπεκρίθη μή γένοιτο νά έναν- 
τιω θώ  εις τό καλόν σας θέλημα . . .  άλλ' ή μπίσ- 
ρα μας είναι καλή, μά τήν ψυχήν τού royov  ιιβν' 
. . .  ή καλλίτερη όπου π ο τέ ; έκαμαν από τό  πέρα 
μέρος τού Σόλουαι.
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Καί ταυ τα είπούσα έγαιρέτησε καί κατέβη τήν 
κλίμακα-

—  Κύριε Γρούφφ, άνεβόησεν είσερχομένη εις 
τήν αίθουσαν τού ίσοπέδου, —  εύχομαι νά σέ δια- 
φυλάττη ό θεό; διά τάς αμαρτίας μου εις τούτον 
τον κόσμον . . . δεν ’μπορούσες νά μέ βοη- 
θήσης όλίγον δια νά καταπείσω αύταίς τής κ ·ύκ- 
λαις ;  . . .

—  Μουπες νά σιωτιήσω . .  . ηρξατο λέγειν δ 
σκαιός ςενοδόχος.

—  Σού λέγω πάλιν, τώ  άπεκρίθη ξηρά ξηρά 
ή γλυκεία σύζυγός του- —  ότι κάτι έδιδα εις 
εκείνον οστις ήθελε μού είπείν εις τ ί χρησιμεύετε 
εις τούτον τόν κόσμον ! Μά τήν αλήθειαν σού λέ
γω  / . . . Ξεύρεις τ ι Οά συμβή ;  . .  . Λϋτά τά  πα· 
λαιοκόριτσα δέν θά π«ιύν . . .  θά μένουν ξυπνητά 
σάν γάταις τόν άπρίλιον  Μ’ εννοείς κύριε; . . .

—  ’Αλλά φ ιλτάτη μου . . .

—  Νά σιωπάς, κύριε, όταν δέν ξεύρης νά λέν 
άλλο παρά άνοησίαις. 'Α χ  Θεέ μου τ ί νά γείνω ! 
λυπη'σου με ! . . .  Καί τί θά πή δ Μάστωρ Ι$ώ- 
β η ;, οστις μάς έχει προπληρωμένου; ;  . . . Νά τού 
δώσωμενόπίσω τής είκοσι λίραις του; άποκρίσου με.

—  Νά τού τά  δώσωμεν όπίσω είπες ψυχή μου!

—  Σέ έρωτώ Κύριε Γρούφφη.

—  Μαθές, ψυχίτσα μου, ύποθέτω . . .

—  Δέν σοι είπα νά σιω π ά ς;  άνεβόησεν ή ρυ- 
μενής Ξενοδόχος, —  Διά τό  όνομα τού θεού λυ
πήσου με δλίγον . . . ώ ! είθε νά είχον άλλον άν- 
δρα !  άλλά τ ί  νά κάμω ή κακόμοιρη ;  ί  γέγονε 
γέγονε /

Καί τούτο πρό είκοσι περίπου ετών Ό  Μάσ
τωρ Γρούφφη; κατεβίβασε μετά  δειλία; τό  τρομε
ρόν βλέμμα του, κάί δέν έτόλμησε πλέον νά ιίπη 
τήν έλαχίστην λιξιν. 'Η σύζυγός του τόν έθεώρη- 
σε μετ’ άγερώχου περιφρονήσε«;- είτα δε βαρυν- 
θείσα, ώς φαίνεται, διά τό μή έχ « ν  πρός τίνα έρί- 
ζειν, άνέβη πάλιν ιλαφρά ελαφρά τήν κλίμακα τήν 
άγουσαν εις τό δωμάτιον τών δύο νεανίδων καί 
επέθεσε προσεκτικώς τόν οφθαλμόν είν τήν οπήν 
τή ς θύρας.

Διά τής δπή; ήδύνατο νά βλέπη κάλλιστα, άλλά 
δέν ήδύνατο ν’ άκούη. λυπηρόν τούτο διότι περί 
αύτής έπρόκειτο.

‘Ο καταλαβουν τήν 'Ανναν τρόμος έμετριάοθη 
κατ’ δλίγον, καί ε’.ς τούτο ούκ όλίγον συνέτεινε τό 
εράσμιον μειδίαμα τής ξενοδόχου· ένθαρρυνθεΐσα 
έκ τής όψεως προσώπου τό όποιον ώφειλε νά θεώ
ρηση ώ ; φιλικόν τό κοράσιον άνέλαβιν αίφνης μ έ- 
γα μέρος τής ευθυμίας της.

—  Διά τ ί  ν’ άποπέμψωμεν τήν καλήν έκείνην 
γυναίκα, είπεν επί τέλους ή 'Αννα, —  φαίνεται 
πολύ άγαθή καί περιποιητική ! . . Δεν φοβούμαι 
πλέον . .  . τώρα δύναμαι νά περιμείνω έω ς τά  μ ε
σάνυχτα χ_ωρίς να τρέμω:

■—  "Εως τά  μεσάνυχτα ! επανέλαβεν ή Κλάρη 
τής οποίας αί όφρϋ; συνεστάλησαν έλαφρά· —  Κά 
δώση δ ©εός νά έλθη ό πατήρ μας . Παρετή- 
ρησε; καλά αύτήν τήν γυναίκα, αδελφή μου.

—  Βέβαια, Κλάρη, καί ήθελα τήν έναγχαλισ- 
θήν έξ όλης ψυχής . .  ̂ διότι ό φόβος ήρχιζε νά 
μέ πνίγη-

—  Δέν ευρίσκεις τίπ οτε παράξενον εις τό β λ έμ 
μα της; επανέλαβεν ή Κλάρη

Παραξενον ! . . .  όχι βέβαια . . .  μάλιστα μοί 
έφάνη πολύ συμπαθητική.

—  Τό μειδίαμά της κατετάραξε τήν καρδίαν. 
μου, ειπεν ή Κλάρη χαμηλή τή φωνή.

—  ’Εμένα μέ τήν καθησύχασεν,άδελφή μου . . .  
’Αλλά πόσον είσαι ώχρά . . .  καί συλλογισμένη . . . 
καί περίλυπος? . . . Μήπως έχ ε ι; κανένα φόβον 
Κλάρη ;

Τό δειλόν κοράσιον εις το υ ; λόγου; τούτους έχα- 
σεν άπασαν τήν ευθυμίαν του, καί ήλθε πάλιν καί 
προσεκολλήθη ε ϊ; τήν αδελφήν της.

‘Η Κλάρη δέν τη άηΑκρίθη.
Τι κακή πού είσαι ! είπεν ή 'Α ννα' —  εγώ ειχα 

λάβει θάρος, καί σό πάλιν μέ κάμνειςκαί φοβούμαι.
‘I I  Κλράη έθεώρησεν αύτήν μ έ βλέμμα δι

σταγμού.
—  Δέν θ’ άργήση νά έλθη δ πατήρ μα ς, είπε.

—  'Ω  ! ναι, δ καλός πατήρ μας 1 άνεβόησεν 
ή 'Αννα ,  τώρα θά έλθη καί θά τόν ίδωμεν ίσως 
μάς πάρη μαζύ του εις τήν Σκωτίαν μέ . . .

—  Μέ τόν Στέφανον, έπέρανε τόν λόγον της 
με τόνον όλίγον σκωπτικόν, ή δέ. "Αννα κατεκοκ- 
κίνισε. ( _

—  Μέ τήν θείαν μου, έψιθύρισε, καί τόν εξά - 
δελφόν μου . .  . άν θέλη να ελθη.

  0 ά θέληση βέβαια φιλτάτη άδελφή μου . .  .
’Λλλ’ ύ πατήρ μας άργησε πάρα πολύ ! . .

‘ II Κλάρη έπρό.φερε τούς τελευταίους τούτους 
λόγους μέ τόσην ανησυχίαν ώ στε ή  'Αννα ήσθάνθη 
ακούσιον τίναγμα καί φρικιασμόν.

Περί τόν χρόνον έκεΐνον πολύς έγίνετο λόγος 
περί λαθραίων αρπαγών νεανίδων, περί ιεροσυλιών 
καί άλλων άσεβημάτων, καί ή τρομερά φήμη τών 
Β ον ρ χ ισ τύ ν , x v r  n a t J u r  r i jc  à x i e z à a u c  ήτοι 
τυμβωρύχων, καί άλλων κερδοσκόπων τού θανά
του, έτάοαττε συχνά τόν ύπνον τών νεανίδων.

‘II Κλάρη λοιπόν είχεν αίτιας φόβου, άπορεμο- 
νωμένη ούσα έντός αγνώστου καί φ·βερ'ύ τήν οψιν 
ξενοδοχείου, είς τό όποιον είχεν δδηγνθή ύπό αν
θρώπου τόν όποιον ηδη έθεώρουν ώ ; ύποπτον άλλ’ 
δ φόβο; δέν ήδύνατο νά καταβολή ίπί πολύ την 
εύγενή φύσιν τ η ς , καί παλιν άνίλαβεν αίφνης τό 
θάρρος της· καί πρός τούτο δέν έχρειάσθη άλλο 
ή νά ρίψη έν ββίμμα έπϊ τ ή ; άδελφή; τ η ;. Η 
ταλαίπωρος 'Αννα κατοβιβλν,μένη ύπό τού ανε
ξήγητου ¡κείνου τρο'μου είχε κλίνει τήν ώραιαν κε
φαλήν της καί έφαίνετο εγγύς τού λειποθυμήσ*ι.
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'Η  Κλάρη έλάβετο τ ή ; ψύχρας χε'.ρός αύτής, καί 
τήν έσφ-.ςεν ελαφρά μ-εταζύ τών ί δικών της.

—  Λεν ήθελε νομίσει τις-οτι εύρισκόμ.εθα είς το 
βάθος σπηλαίου λ.ηστών, έψιθύρισεν. —  ήθέλησα 
•να ϊδω Sv ήσο γενναιότερα παρ’ άλλοτε, "Αννα. . .  
λάβε θάρρος. . . είμεθα τόσον ασφαλείς όσον είς 
ττ,ν οικίαν μας . . .  Α ! πόσον ήθελε γελάσει ό 
Στέφανος, ¡ρωΰητσιάρα, ¡¡ου, α.ν σ’ έβλεπε τρέαου- 
σαν ουτω.

'Η  νΛννα ανύψωσε τήν κεφαλήν, καί τή  έφάνη 
•δτι ή Κλάρη δεν έφοβεϊσο πλέον, και άνίλαβε πά
λιν αίφνης δλον τό θάρρος της.

— ■ Τί κρύα που είσαι ? θέλεις νά φα'γωμεν ·ώ; 
:που νάλθη 6 πατήρ μας.;

, ’Τ—  Καί έχ ε ι ; ορεξιν νά φας εδώ μέσα, Κλάρη·; 
ήρώτησεν ή Αννα μετά  θαυμασμού. —  εγώ αισ
θάνομαι ακόμη βάρος ε ί ;  τό  στήθος μου . . . Δεν 
εύρίσκεται άρά γε ολίγον νερόν εδώ ; Λι ώχρα-, π α - 
ρειαί της άνέλαοον τήν ζωηρότητά των καί τό 
στοματάκι της ελαβεν ε/.φρασιν εύτοάπελον.

—  Τ ί Οε'λω καί γηρεύω νερόν ; άνεβόησεν &ο- 
πάζουσα τό  ρακρόν καί κχλυκώ δε; ποτήριον, έν ώ 
βαθμηδόν ήλαττοϋτο ό παχύς άφρός τού Σκωτικού 
ζύθου*— ιδού, ρε αύτό δύναμαι ν’ άναλάβω τό 
θάρρος ρου, Κλάρη* ά ; πίωρεν ε ϊ; υγείαν τού πα- 
πρός ρας 7

—  Καί ταυ τα είπούσα άπερρόφησε ρόγα ρ έ -  
ρος τού ποτού.

’Ασθενής κρότος ήκούσθη εις τήν θύραν.

—  Καλή είναι, έπακέλαβεν ή "Αννα* ή "Εφφη 
ποτέ δέν ρας έκαμε καλλίτερον . .  . Δεν είσαι 
πλέον Σ κω τίς, Κλάρη . . .  απαιτώ ν’ άποκριθής 
είς τήν πρόποσίν ρου.

Ί ί  Κλάρη πρόθυμος νά διατηρή τήν αδελφήν 
τ η ;  είς τήν εύθυρίαν της, ελαβε καί αυτή τό  π οτή- 
-ριόν της καί επιε.

—  Ταύτην τήν φοράν ήκούσθη καθαρώτατα ό 
κρότος βήματος άπορακρυνορένου είς τόν διάδρο- 
ρον έως ούέφθχσεν είς τάς βαθμίδα; τή ς  κλίμακος 

•οπού κατ’ ολίγον έπαυσε.

Τό βήμα τούτο ανήκεν εις τήν γλυκυτάτην Κ υ
ρίαν Γρούφφη, τής όποιας ό έταστικός όφθχλμός 
οεν έγκατέλιπε τήν όπήν δ.αρκούσης τή ς σκηνή; 
τήν οποίαν περιεγράψαμεν.

—  "Επιον, έπιο·', αί δύο φίλταται περιστερά! / 
άνεοόητεν όρμώσα είς τήν χαμηλήν αίθουσαν, όπου

Μάστωρ Γρούφφη; έρρέγχετο πλησίον τού πυρός 
περιμένω/ αυτήν. —  έπιον καί αί δύο, ώ ; δύο γεν
ναία τέκνα τής Σ '.ω τία ; I

Ό  Μάστωρ Γρούφφη; ίιξύπνησεν έντρομος. Ε ίς 
-πασαν άλλην περίστασιν ό ξενοδόχο; ούτος ήθελε 
πληοώσει ακριβά τόν άκαιοον τούτον ύπνον, διότι 
ή  Κυρά Γρούφφη r  το γυνή αυστηρά* άλλά τήν 
οττιγαήν ταότην παοαδεδομ.ένη ούσα ε ί; τήν χαράν

τη ς, έφάνη επιεικής, καί ήρκεσθη ρόνον είς τό νά 
διατινάξφ δυνατά τόν σύζυγόν της.

 Τ ί τρέχει φιλτάτη ρου; τ ί τρέχει; ήρώτησεν
6 συνταγματικό; ούτος σύζυγος.

—  Τί τρέχει, έ Μάστωρ Γρούφφη; κρέας ρε 
ράτια δπου είσαι, καί όγκο; άχρηστος καί ηλίθιος* 
τρέχει δτι αί θυγατέρες τού λαίρδου έπιον από τό 
ιατρικόν τού Μάστωρ Βώβη ?

—  "Επιον φιλτάτη ρου ;

—— "Επιον, καί νά ρε πάρ’ ή οργή αν δέν θά 
περιρένουν τώρα p i  ϋπορονήν τόν έρχορόν τού 
«ατρός τω ν , δστις τήν στιγρήν ταύτην άναμ- 
φιβόλω; εύρίσκεται ε ί; τό κυνήγιον τής άγριόρνιθος 
μεταξύ τών κλάδω/ τή ς έρείκης τής κοιλάδος 
Τεβιώτης.

—  Σ’ αύτήν τήν ώραν κυνήγι? ίμορμύριξεν ό 
Μάς-ωρ Γρούφφη;, είναι πολύ άργά.

—  Αργά ή  ¿νωρίς «διάφορον 7 άνεβόησε θυ- 
μ ω δ ώ ; ή ξενοδόχος* —  έγώ ξεύρω ρ,όνον δτι ό 
λαίρδος άπέχει διακόσια μίλι« άπό τό ξε/οδοχεΐον 
τού Β α σ ι.Ι ίω ς  Γ εω ρ γ ίου ,  καί ό τι . . .

Πριν ή τελειόιση τόν λόγον της ή Κυρά Γρούφ
φη, ή Ούρα τής όδού ήνεώχθη αίφνης, καί άνθρω
πός τις καλά καλά περιτυλιγρ.ένος ρε Σκωτικήν 
χλαρύδα ( plaid ) εισήλθεν ε ί; τήν κάτω αίθου
σαν τού ξενοδοχείου.

Είσερχόρενος δέ έρ^ιψε όπίσω τά  παρακρεραρενα 
τής ποικίλη; χλαμύδος του.

'Η κυρά Γρύφφη έχουσα έτι τόν λόγον της εις 
τό στόρα, έπεσεν ώσέί κεραυνόπληκτος επί τού 
σκίρποδο; τού άντικρίζοντος τόν τού συζύγου της.

—  ’θ  λαίρδος ? . . .  έτραύλισεν έντρομος* —  ό 
διάβολος ρας τόν φέρει /

ΚΕΨ. Ε . ζ/ύο 'Ά ./γε.1οι έπ ί τοΰ γεί.ΙοοΓ. 
τοΰ  β α ρ β ά ρ ο υ .

Ο είσελθών ε ί; τήν κάτω αίθουσαν του ξενοδο
χείου τού Βασιλέως Γεωργίου ή το άνήρ πεντηκον
τούτης περίπου, καί δ ρ ω ; έφαίνετο γεροντότερος. 
’Απεκδυόρενο; τήν χλαρύδα τήν πεοιβάλλουσαν 
τούς ώμ.ους του, καί καλύπτουσαν εν ρέρει τό πρό- 
σωπόν του, άπεκάλυψε πρόσωπον αίρατηρας κρά- 
σεως, καί έξ εκείνων άτινα δεν φορούσι τήν 
ωχρότητα είρή ρετά πολυετείς βασάνου;.

Ο είσελθών ούτος άνήρ ήτο όντως ό λαϊρδος 
Αγκο; Μχκ Φχρλχνης, τού φρουρίου Κρέβης* έφαί- 

νετο περίλυπο; καί ε ί; άκρον τεταραγρε'νος* άλλ’ 
ή λύπη αύτη δεν έφαίνετο νά ή /αι έξ εκείνων α '-  
τινες προέρχονται έκ τυχαίου τινός συρβάντος, καί 
τήν όποιαν ή πρώτη εύρενής αυρα τής εύθυμία; 
διασκεδάζει* ήτο οιατά τό  φαινόρενον χρονική, 
καί προϊόν πολυχρονίου καί διηνεκούς ανησυχίας. 
Οί ρεγάλοι καί εύσχημοι άφθαλμ.οί του ήσαν βαθεΐ; 
καί ερυθροί, ώ ; νάήσαν τά αρρενωπά βλέφαρά τοί1

•ΣλΜΓΝΛΊΟΣ.

•συνειθισρένα εις δάκρυα. Τό διεπτυγρένον ρέτωπόν 
του δέν περιεκλείετο πλέον ύπό διαδήρατος κόρης 
■βστερόχροος* τό δε στόρα του τοΰ όποιου αί δια- 
γραφαι ήσαν ανεπίληπτου -κανονικότητος, εφύλαττεν 
είς τα άκρα του βαθεϊάν τινα πτυχήν, ώ ; Ιερόγλυφον 

•οδύνης, δΓ ού έξεφράζετο πολλή' τ ι ;  πικρία καί 
πολλή οδύνη.

II άφιξις τού λαίρδου είς παροροίαν στιγρήν 
ήτο αύτόχρηρα κεραυνός διά τό άξιότιρον ζεύγος.
11 Κυρά Γρούφφη ώ ς είπομέν ήδη, ίπεσεν έπ ί τίνος 
σκίρποδος, έν ώ ό σύζυγός της διέτεινε τούς ρεγά
λου; καί ηλιθίου; οφθαλμού; του,^δράξ συστρε'φων 
τάς σκληράς τρίχας τού πυρροΰ ήριγενείου του 
(fa v o ris ).

ό  Αγκος δέν παρετη'ρησε ποσώς τήν σύγχυσίν 
-των, 4λλ έπλησίασεν είς τό πυρ τά  ύπό της βροχ ής 
•κάθυγρα ύποδη'ματά του, καί _ϊρριψεν επί τής τρα- 
-πεζη; τόν πίλόν του, όστις ήτο κεκοσρηρένο; κλω - 
νάριον σρίλακος.

—  Είμαι κουρασρ.ένος, ετπεν, —  έτοιράσατε τό 
οωράτιόν ρου.

—  Τό δωράτιόν σας ! έπανέλαβεν ό Γροόφφης 
-γογγύζω·/· —  τό δωράτιόν σας, Μ τκ Φαρλάνη ? . . .
Νά πάρ’ ό διάολος κι’ αν σας έπρόσρεν* άπόψε . . . 
Ναι, Μακ-Ψαρλάνη ή εύγενέστατε καθώς σέ λέγευν 
τώρα, μαθές ? — · Νά παρ’ ό διάολςς κι’ άν σας 
ίπρόσρενα 1 —  Τό δωράτιόν ρου σας λέγω, μη'πως 
χατε'χετάι άπό άλλον ;  ήρώτησεν ό λαίρδος.

—  Αν κατίχεται ;  . . χάρις τώ  Θ ίώ, Μακ-Φαρ- 
λάνη, δέν εχει εν ρόνον δωράτιόν τό ξενοδοχείο·/ 
τοΰ BaaïUioiQ Γεω ργίου  . . .  καί όσον διά τό άδι
κόν σας ; . .  .

—  Φιλε ρου σιώπα ! διέκοψε σιγανά ή ξενοδό
χος, άναλαμβάνουσα ήδη, τής οποίας τό μειδίαμα 
έλαμπε με νέαν λάρψιν. —  A ? ή εύγενεία σας ήθέ- 
λησε νά ρας έκπλη'ξη . . .  Καί πώς έχετε . . . καί 
τί νέα άπό τήν πατρίδα παρακαλώ ;

Τ α ύ τα δ έ πάντα ίρρέθησαν ρετά μεγίστη; ευ 
τραπελίας, καί ρέ ΰφος προσπαθούν νά εκφράση εύ 
θυρίαν καί εγκάρδιον αγάπην.

—  Δέν εΤραι καλά, άπεκρίθη ξηρά ξηρά ό λαΐο- 
- «5ος, —  καί δέν εχω είδη'σεις νά σας δώσω . .  . Αέν
θά μ ’ ετοιμάσετε τό δωράτιόν ρου.;

0  Μάστωρ Γρούφφη; ήθε'λησε ν’ άποκριθή, άλλ 
ή σύζυγός του έκλεισε τό στόρα τουδι’ ένός σφοδρού 
νεύματος.

—  "Ε , τί νά γείνη εύγενέστατε, πρέπει νά βγάλ- 
λη κάνεις τό ψωμί του οπω ; μπορεί, ειπε ρέ τόνον 
θωπευτικόν, καί ένταυτώ σκωπτικόν* —  όλος ό 
Ô κόσμος δέν έκληρονόρησε καθώς ύρεΐς·ή ωραία 
επαυλιν ήτις σάς φέρει περισσότερα; λίρας παρ’ οτι 
ήρεϊς κερδίζορεν σιλλίνια ρέ τό μικρόν ρας ίμπό- 
ριον επί τού Ταμέσεως* μάλιστα τήν στιγμήν ταύ
την έχορεν ίν ή δύο δέρατα -.. .

—  Εκβάλετε' τα ! είπεν ό Μάκ Φαρλένης.

—  11 διάολί ? ρ *  έχομε κι’ άλλαις κάμερας 
σάς είπαρεν, —  είπε θυμωδώ; ό Μάστο>ρ Γρούφφης.

—  Φίλε ρου, ειπεν ή Κυρα Γρούφφη, —  πρέπει 
νά σιωπά; . . .  στοχάζομαι ότι ή εύγενεία του εχει 
τό δικαίωμα νά ίκλεξν) ότι δωράτιόν θέλει . . . 
λάβετε όλίγην υπομονήν Κύριε Μάκ-Φαρλάνη . . . 
Σέ μι τήν ώραν τά  πάντα θέλουν είναι έτοιμα . . . .
«ν τώ  μεταξύ τούτω νά σάς βάλω ι'χ φάγετε.

—  Τρώγω μέσα είς τό δωράτιόν ρου, είπεν 6 
λαίρδος. —  ας κάμουν γρήγορα οί άνθρωποί σας, 
κυρία.

—  Ολη ή οικία ρου είναι είς τ ά ; διαταγάς σας 
ειπεν ή Κυρα Γρούφφη, τής όποιας τήν εύρένειαν 
τού τρόπου ούδεν ήδύνατο νά ταράξη —  τώρα πη
γαίνω καί επιστρέφω πάλιν αμέσως* είναι ύπόθεσις 
έ/ός τετάρτου τής ώρας. ΐϊγέρθη καί διαοαίνουαα 
ίτσίμπησε δυνατά τόν βραχίονα τού συζύγου της, 
ό σ τι; έξέπερψεν οίμωγήν οδύνης.

—  Προσπαθεί νά τόν διασκεδάζ/ις, είπε λάθρα 
είς τό ους του. —  καί όταν ¡λ’ άκούσης νά βήξω 
έλα επάνω.

0  Μάστοιρ Γρούφφης επένευσεν εύπειθώς, ό δέ 
Αγκος Μακ-Φαρλάνης έκάθισεν έπί τού σκίρποδος 
έξ ού ήγερθη ή ξενοδόχος καί επλησίασεν είς τό πυρ*

—  Τ ί σκυλόκρυο πού κάνει σήμερον ! Μ ακ-Φαρ- 
λά>η, ή'ρξατο λεγε-.ν ό ΛΙάστωρ Γρούφφης, πρόθυμος 
νά εκτελέσ-ρ τας διαταγάς τής ύπερτάτης δεσποί- 
νη; του καινά όιασ'λεάάσε) τόν Λαίρδον.— Κρύο^δι- 
αβολερένο. Χ έ ρ  ! .  . Μά θά μου ’πήτε ότι είναι τής 
εποχής. . .  Μά κάνει κρύο, καί κρύο. . . Χ έρ  ? . . . 
Χ έρ  ? . . καί έγό) είδα ήμερα; τοΰ χειρώνος όπου ο 
ά.ερος ή,το γαλήνιος ώ ς. . .  πολύ γαλήνιος, μαθές ? 
ό καθείς τό γνωρίζει τούτο. Παίρνετε μίαν πρέζαν 
Ιρλαυτέζικου ταρβάκου (’ ) Μάκ- Φαλάνη ?

0  Μάστωρ Γρούφφης προσήνεγκεν αύτω -τήν 
ταρβακέραν του άλλ’ ένόησεν καί τότε ρόνον 
δτι δέν ήκουεν αυτόν διό έξεπερψε βαθύν στεναγμόν 
ά/ακουφίσεως.

—  Νά τον, πέταξεν ! έρορρύρ’ξε χονδρορειδιβν 
τώρα δύναται νά κλέψρ τις τήν δεξιάν του χεϊρα, 
χωρίς νά τό έννοήαη ή αριστερά του . . . .  Λ,διάφορον 
τούτο* φθάνει ρόνον ή δουλειά νά τελειώση εκεί 
επάνω.

ό  λαίρδος ίκράτει τάς δύο του χεΐρας εσταυρω
μένα; έπί τών γονάτων του* ή δε κεφαλή του ήτο 
κεκλιμένη πρός τά εμπρός. Τό περίλυπον καί α’κι
νητόν βλέμμα του έφαίνετο ακολουθούν τόν πυκνόν 
καί ύποπράσινον καπνόν όστις έξήρχετο έκ τής 
¿σχάρας, επί τής οποίας τ, κυρά Γρούφφη είχε £ίψει 
κόνιν γαιανθράκων, πριν έξέλθη τής αιθούσης, άλλά 
πράγμα τι οί οφθαλμοί τού λαίρδου δεν εολεπον 
ουτε τόν καπνόν οϋτε τήν έσχάραν, ούτε αλλο ούδέν* 
εύρίσκετο βεβυθισρένος είς τάς σκέψεις του, καί ή

( ι )  Ό  Ιρλανδικός ταμόάκχ φημίζεται διά τήνίδύ" 
νκιχιν καί Σατανικήν.οσμήν του.



Ο ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

Ιχφρασι; τοΰ προσώπου· του  ε7χε προβλάβκ χροιάν 
πολλώ σκυθρωποτε'ραν τής προ ολίγου ; ηί όφρΰ; 
ίου τ,σαν συ,εσταλμέναι, ή αναπνοή του όυσκόλω; 
δψον* τό σττ,θό; του.

—  Πάχ- Νάβη ! Μάκ- Νάβη! ¡ψιθύρισε τέλος 
πεπνηγμενη φωντΓ —  ταλαίπωρε άδίλφέ μου / . . 
τα όνειρα το προειπον τό αΐμά μου θέλει σε ικανο
ποιήσει . τό α ΐμ ά  μου θέλει τόν τιμωρήσει ! . . .

Και σιωπήσας ί~ ’ ολίγον άνεπνιπνευσε μετά 
κόπου.

~  Περιμένω να μοι ίπελθη τό άπαιτουμενον 
θάρρος ό'ιά νά,τόν χτυπήσω; είπε πάλιν,—  περιμένω 
. . . . Λιά τ ί ανέχεται 6 Θεό; νά άγαπώμεν εκείνου; 
του ; όποιου; έπρεπε νά μισώμεν ; . . .

—  ϊ ά  τά  τά  τά ! έγο'γγυσεν ό Μάστωρ Γρούφ-
<£ης χασμο'μενος, —  ό Θεό; ανέχεται πολύ καλά 
ν' άποστρεφώμίέΐ 1\ω καί ή Κυρά
Γρούφφη έκ βάθους ψυχής.. . .

Ϊ1 ξενοδόχο; έν τούτοι; ειχεν άναβή μέ βίίμ.α
ληστρικόν καί ανέλαβε τήν χατασχόπευσίν της όπισ
θεν τ?,; θύρα; τοΰ δωματίου του κατεχομένου ϋπό 
ιώ ν  δύο νεανίδων.

όπισθεν τ ί ;  θύρα; τούτη ; συνέβαινε σχηνή παρά
δοξος, ίχανή νά κίνηση εί; οίκτον τόν άπαθέστατον 
θεατήν. Αλλ’ ή Κυρά Γρούφφη τ,το προ πολλοΰ τε 
θωρακισμένη κατά παντός αισθήματος έλέου;· επέ
θεσε πάλιν τόν οφθαλμόν της ε ί; τήν όπήν τοΰ 
κλείθρου, κάί έλυπιΐτο πολύ διότι δεν ήδύνατο ν’ 
α’κούη τού; προσφερομένου; λόγους, καί διότι ήναγ- 
κάζετο άπλώ ; να βλέπη κ α ν τ ο γ ίμ α γ ,  καί τη  αλή
θεια τοιουτοτρόπως έχανε τό ημισυ τη ; ηδονή;.

Ιδοΰ τί ειχε συμβήν ι’χ τοΰ άλλου μέρους τής 
θύρα;. 0  ζύθο; τόν όποϊςν ειχεν έγχύσειν ε ί; τά πο
τήρια ή Κυρά Γρούφφη ό καλός εκείνο; ζυθο; τοΟ 
Αγίου Λούνσταν, —  περιείχε δυνατήν δόσιν εκ τοΟ 
υδατο; τό οποίον ό Βωβ-Λαντέρνας είχε λάβει παρά 
του Δεσπότου τού Βουρχιστοΰ εί; τ)μ· Π ίχ α ν  χ α ί  
την Κ ού.ταγ·  τό  δε υγρόν τοΰτο ούδέν άλλο ήτο 
ί  τό ισχυρόν ναρκωτικόν τοΰ όποιου τό  μυστιχόν 
•γνώριζαν μόνον τά  τέκνα τή ; αναστάσεω; καί τό 
οποίον μετεχειριζοντο διά ν’ αποχιμίζωσι τά θύματα 
τ τ ;  καταχθονίου βιομηχανίας των.

Αμα λοιπόν αί δύο άδελφαί ίπιον εκ τοΰ Σκωτι- 
κοΰ ζύθου ηρχισαν νά αίσθάνωνται τά αποτελέσμα- 
μα τοΰ ναρκωτικού- ήσθάνθησαν γλυκυθυμίαν τινά 
δ ι’ ολου τοΰ σώματος, καί διπλάσιάν οΰτω; είπείν 
ξωήν καί ΰπορζιν ή Αννα ήοχισε νά άδη έν άσμα 
τής πατρίδες ή δέ Κλάρη παρέδωχε τήν ψυχήν τη ; 
δλην εις τό σύνηθε; άντιχείμενον των διπλασιασμών 1 
της καί λάμψις έλπίδος έφώτισε τήν διάνοιαν της. 
, £πειτα  δέ α’μφότεραι ήσθάνθησαν τό έδαφο; τοΰ 
θαλάμου κυμα;νόμ.ενον ύπό τού; πόόχ; των, παρασυ- ι 
ρόμεναι οίμφότεραι διά βραδέων καί ηδυπαθών κλο
νισμών όμοιων πρό; τον σάλον μεγάλου πλοίου έν 
γαλήνη.

("Επεται συνέχεια.)

Η  ΦΡΟΝΙΜ ΟΣ T P U X JP 1 A ..

Γέρων τις των όνηλατών ίνα καιρόν χαΓγρόνον·

Μ έ τόν υίόν τβυ ήλαονε τόν γέροντα του όνον 

Στην Σμύρνην διευθύνετο *π ό  τόν Κουχλουτζ3ν>
Ώ ς  δέ τινες Ιστορικοί λέγουν ¿-σ’ τόν Β ουτζ3 ν  

! Ε ις  της Μαντάμας τό χλεινόν προσήλαυνε τό χάνι 

ϊίλή ν  τοίϊτο ¿διάφορον ζημίαν δέν μας χάνει 

Έ ν  ιΤ) λοιπόν έβάδιζον όνος και ονηλάτης 

« Καλέ χαρά στήν γνώσιν σου »  τω  λέγει διαβάτης 

• Πεζός συ νά δδοιπορή; μετά τοσούτου πόνου 

t  Πρός ευκολίαν των ποδών τοΰ προσφιλοΰ σου ονθς„. 
Κα\ πρός διόρδωσιν ιύββς τοΰ λάθους τοΰ μεγάλου 
Ό  γέρων άνεβίβασεν επί τοΰ Βοχεφάλου 

Τον συμβαδίζοντπ υιόν καί χύπτων χαί βραδέως 

Έγγύθεν παρακολουθεί έ  τ 'η υ ω ν  γηραλέος 

« Χαρά ’στο προκομμένο μου » άλλος τις  διαδαίνων 

« Τόν γέροντα πατέρα του » λέγει » τόν καϋμένον 

Δέν έλυπήδη καί πεζόν τόν βλέπει νά βαδίζν|.

Κ ' επί τοΰ όνου του αύτός φαρδύς πλατύ; καθίζει. 

Ακούσαςτήν έπίπληξιν 6 γέρων τόν λαμβάνει 

’Από τ ·ΰ  ονου καί αύτός ιππεύει μάνι μάνι.

« Ώ  τόν χαλο'ν μου γέροντα ! » χαί τρίνος άλλος φίλος. 

Έ φ ώ νησε a τέτοια ψυχή δέν εχει ούδ’ δ σκύλος.
’Από τόν χόπον τό παιδί τά γόνατα λυγίζει

Κ ι’ αύτός επί τοΰ όνου του τήν π ί π α ν  του καπνίζει. *

Μόλις τόν ψόγον ήχουσεν δ εύπιστος μας γέρων

Κ αί τόν υιόν όπίσω του ένομισε συμφέρον

Ν ’ άναβιβάαη παρευδϋς- χαί χατοοδώσας τοΰτο

’Σ τό  εΐρημένσν χάνιον βραδέως εύωδοΰτο.

«  Καλέ διχός σας εΤν' αύτός δ όνος ;  τ ί  σχηρο'της !
Τ ω  λέγει κ’  ενας τέταρτος έχέφρων γνωμοδότης.

« Μέ φαίνεται όρδότερον οί δυώτας είς τόν ιόμον 
Νά πάρετε τό ζώόν σας, ’στον ϊσον τούτον δρόμον 

ΙΙαρά νά τό σκετόνετε μ έ τό διπλού» σας βάρος-

Συγγνώμην γιά τό δάρβος. · 

« Μάλιστα είμαι πρόθυμος ν’ άρέσκω ’στόν πλητίον 

ΕΤπιν δ γέρων καί εύδυς τοΰ όνου μ έ σχοινίον 

Τούς πόδας δένουν κ ’ είς αυτούς παχύ ραβδίον χώννουν 
Κ αί δ πατήρ μ έ τόν υιόν ’στους ώμους τόν σηχόνουν, 

ϊίλήν μόλις είς τήν Γέφυραν επάνω είχον φδάσει 

Καί δ ευεργετούμενος οιά νά ήσυχασ-ρ 
Κόπτει τής χαλτζοδέταις του καί πλους με'σα είς τό^εΰμο 

ΙΙίπ τει μέ πάταγον σφοδρόν (αύτό δέν είναι ψεΰμα)

Ό  γέρων δ’  δ ταλαίπωρος λυπούμενος βαρέως 
Ε ί ;  τόν Βουτζδν ή  Κουχλουτζαν έπε'στρεψε ταχέως 

1 Ιλήν ίμαδον είς τό Ιξής τοΰ Γιάννη καί τοΰ Κώστα 

Νά μή άχούη συμβουλάς, φίλτατε άναγνώστα,
Ώ ς  μή δέ σύ νά χέρεσαι χαί ν’ άγεσαι υ π ’ άλλων 

Mr, δέλε, τόν αυχένα σου άχρίτως υποβάλλει.


