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ΣΚΗΝΗ Δ'.

(Εισέρχεται ή Δυσδαιμόνα μετά τής Αιμιλίας καί 
ενός δπτ,ρετον.)

ΔΤΣ. Φίλε μου, ήξεύρετε πού κατοικεί δ Κάσ- 
σιος ;

ΤΙ1ΗΡ. Οχι κυρία μου, άλλά δύναμαι νά κάμω 
τόν κόσμον άνω κάτω καί νά τόν εΰρω.

ΔΤΣ. Εύρέ τον, καί είπε'τω νά ελθη έδώ· είπε 
τω  ότι έδυσώπησα άπέρ αυτού τόν σύζυγόν μου, 
καί ελπίζω ότι τά πάντα θε'λουν διορθωθή.

ΤΠ ΙΙΡ . Τούτο νομίζω ότι είναι πράγμα τό ό
ποιον ό άνθρωπος δύναται νά κάμη καί διά τούτο 
θέλω τό κάμει.

(Εξέρχεται)
ΔΤΣ. Αιμιλία, πού λες νά έχασα εκείνο τό μαν- 

δήλιον ;
AIM. Δεν ήξεύρω, Κυρία μου.
ΔΥΣ. Πιστευτόν μοι οτι έπροτίμων νά χάσω τό 

βαλάντιόν μου πλήρες χρυσών νομισμάτων. Αν 
ό εύγενής Μαύρος μου δέν τ,τον γενναιόφρων καί

άφωσιωμένος καί ανεπίδεκτος αγενούς ζηλοτυπίας 
ήρκει τούτο νά τώ  έμπνευση κακάς ύποψίας.

ΑΙΜΙΛ. Δέν είναι ζηλότυπος;

ΔΥΣ. Τ ίς ;  ό σύζυγός μου ;  Νομίζω ότι ό ήλιος 
ΰπό τόν όποιον έγεννήθη άπερρόφησε πάσαν τοιαύιην 
ρανίδα άπό τού αΐιχατός του.

ΕΙΜ. Ιδού αύτός έρχεται.

ΔΥΣ. Δεν θά τόν άφήσω, έως ού προσκαλε'ση τόν 
Κάσσιον.

( Εισέρχεται δ ΌΟέλλος.)
Αύθέντα μου πώς έχετε ;

ΟΘΕΛ. Καλά φίλη μου. ( Κ α τ’ ιδίαν )
f i , ποσον δύσκολος μοί είναι ή προσποίησις. —  Πώς 
έχετε Δυοδημόνα ;

ΔΥΣ. Καλά φίλε μου.
ΟΘΕΛ Λ. Δός μοι τήν χεϊρά σου. Ϊ Ι  χειρ σου 

αΰτη ιί-αι ϋγρά, κυρία μου.
ΔΥΣ. Το γήρας εΐσε'τι δέν τήν έμάρανεν, καί ούδ’ 

αί λύπαι.
ΟΘΕΛΛ. λλλά τούτο άποδεικνύει καί καρδίαν 

γόνιμον καί ελευθέριον ή χειρ σου αύττ, έχει ανάγ
κην περιορισμού, νηστείας καί προσευχής σκληραγω
γίας θρησκευτική; καί Ασκητικής· διότι ενυπάρχει 
εις αύτήν νεανικός καί κακοποιός τις Δαίμων οστις 
πολλάκις στασιαζη. Καί όμως είναι καλή χειρ καί 

| γενναία.

ΔΥΣ. όρθώς λε'γετε, διότι διά τούτης σας έδωκά 
τήν καρδιαν μου.

ΟΘΕΛΛ. Η χειρ σου εΤ·αι εις ακοον ελευθέριος 
άλλ’ αί χεΐρες τών παλαι έδιδον καρδισς, κατά ιήν
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σημερινήν S u » ; σύμβολο τυ*£αν (h era ld ry ) διδουσι 
χεϊρας πλην καρδίας δεν διδουσι.

ATS. Ai» εννοώ τήν ίιάκρισιν. ταύτην Την ΰποσ- 
χεσίν σας ;

ΟΘΕΛΛ. Ποιαν ΰπόσχεσιν, γλυκεία φίλη ;

A ÏS . Εμήνυσα κ ;  τον Κάσσιον và ίΧθρ và σάς
όμιλήοη.

ΟΘΕΛΛ. ’’Εχω τρομερόν χατάρρουν όστι; με ένοχ- 
λεΐ άδιαχόπω;* δανεισατέ^μοι το μανδήλιον σας.

A TS. ίδου αύθέντα μου.
ΟΘΕΛΛ. È k î î v o  τ ο  όποιον σο'ι εδωχα.
A ÏS . Αέν το έχω  έπάνωμου.

ΟΘΕΛΛ. Κακόν τοΰτο. Τό μανδήλιον εκείνο At 
γυπτία τις είχε δώσει εί; τήν μητέρα μου. Η γυνή 
αίίτη ήτο φαρμακεύτρια δυναμένη σχεδόν và άνα- 
γινώσκϊ) τάς διανοίας τών ανθρώπων τή εΓπε δί συγ
χρόνως ότι έν δσω ήθελεν έχει αύτο, ήθελε τήν 
καθιστά έρασμίαν, χαί ήθελε φυλάττει τον πανέρα 
μου σταθερόν et; τόν συζυγικόν ερωτά του- άλλ’ έά» 
■ήθελε τό άπολέσει ή δωρήσειν αύτό βΐς άλλον, ήθελε 
τήν άπαστραφή, καί ή  καρδια του ήθελε τρχπή πρό; 
ίλλας. Η μήτερ μου άποθ«ήσχουσα μοί έχάρισεν 
ούτό, καί με ¿πρόσταξεν, δταν κατά τήν φοράν τής 
τύχης ήθελον νυμφευθή, và τό δώσω εί τήν βυζυγόν- 
μου· δπερ καί έκραξα. Φύλαττε αύτό, κ<ά θεώρει 
αύτό ώ ; κο'ρην του οφθαλμού σου. Το ν’ άπολέση; 
ή φιλοδωρήσ/ις αύτό ήθελεν είναι ζημία άνεπανόρ- 
Οοίτος καί ακαταλόγιστος.

Δ VS. Είναι δυνατόν τό τοιοΰτον ;

ΟΘΕΛΛ. Είναι αληθές* ύπάρχει μαγεία εις τό 
δφασμά του. Πυθώνισσα δε τις διακοσίων ετών ηλι
κίας εις τόν πυθωνικόν οίστρον τ η ; τό ΐκε'ντησεν oi 
δ ί  σκώληκε; οΐ γεννήσαντε; τήν με'ταζαν τού μαν- 
δηλίου τούτου ήσαν ηγιασμένοι* τό έβαψαν δε εις τό 
αίμα καρδιών παρθένων.

A ÏS . ί ί  Θεέ ? είναι άληθέ; τοΰτο ;

ΟΘΕΛΛ. Αληθέστατου, καί διά τοΰτο έχετε τού; 
οφθαλμού; σας ανοιχτούς.

ΘΤΣ. Λοιπόν ιϊθε να μή τό ει/ον ίδεϊ ποτέ.
ΟΘΕΛ. Λ ! διά τ ί  ;

ATS. Διά τ ί όμιλεΐτε με τοιοΰτον τρόπον καί 
πφοδρότητα ;

ΟΘΕΛΛ. fe-χάθη; άπωλέσθη ; ει’πέ μοι, παρέπεσε;
A ÏS . ί ΐ  Θεέ μου !
Ο θΕΛ . Θα μου π ή ; τί εγεινε ;
A ÏS . Αέν ¿χάθη, άλλα καί άν ήθελε χ *θή  ;
ΟΘΕΛ. Φέρε μοι νά τό ίδω.
A VS. Δύναμαι, Κύριε, άλλ’ όχι τώρα. Αύτό ει<αι 

στρατήγημα διά νά με άποτρέψητε άπό τήν αϊτησίν 
μου Σάς παρακαλώ λοιπόν να δεχθήτε πάλιν τόν
ϋαασιον.

ΟΘΕΛ. Φέρε μοι τό μανδήλί μου* τοΰτο μοί δίδει 
•υποψίας.

ATS. νΕλα, έλα, ποτέ δεν θέλεις εΰρεϊν άξιώτε- 
φον ά θρωτον.

ΟΘΕΛΛ. Τό μανδήλί μου νά φέρτ; 1

ΛΤΣ· ^ας παρακαλώ νά μ ' α’ποκριθήτε περί τοϋ 
Κασσίου.

ΟΘΕΛ. Τό μανδήλί jitfj !

A ÏS . Είναι άνθρωπος όστις πάντοτε ίθεώρησεν 
ώ ; μόνην ευτυχίαν του τή» πρός ΰμά; αγάπην του* 
συνεμερίσθη τού; κινδύνους σας . . .

ΟΘΕΛ. Τό μανδήλί μου σοΰ λέγω.

A ÏS . Τή αλήθεια, τοΰτο είναι άξιόμεμπτον.

ΟΘΕΛ. Νά μ> σε βλέπω πλέον ! (εξέρχεται)
AIM. Μήπως ό ή.θρωπος ούτο; ζηλότυπε?.

AYS* Ποτέ δέν μου συνέβη τοΰτο πρότερον* Π εέ- 
πει όντως νά ύπάρχη τι φίλτρον θαυματουργόν εις τό 
μανδήλιον εκείνο* είμαι δυστυχεστάτη διότι τό έχα
σα.

ATM. Atà τοΰ πρώτου καί δευτέρου έτους δέν δύ- 
ναται νά έννοήση τις ένα άνθρωπον* είναι ώς στόμα
χοι γινόμεθα βορά του πάθου; των καί όταν κορεσ- 
θώσι μάς α’πορρίπτουσιν. Ιδού ό σύζυγός μου καί ό 
Κάσσιος.

(Εισέρχονται Ίάγος χαί Κάσσιος )
ΙΑ Γ . Λεν υπάρχει άλλο; τρόπος* ή Κυρία πρέπεε 

νά σάς τά  διόρθωσή* ώ , τί ευτυχή; σύμπτω σι; !  
υπάγετε χαί εκλιπαρήσατε αύτη'ν.

Δ ΪΣ . Πώς έχετε, φίλε Κάσσιε ; Τι νέα ;

ΚΑΣΣ. Κυρία μου σά; ένθυμίζω τήν δέησίν μου. 
Σά; παρακαλώ ϊνα διά τής φιλανθρώπου μεσιτείας 
σας άναζήσω πάλιν, καί γείνω μέτοχος τής αγάπης 
εκείνου, τόν όποιον έξ όλης ψυχής καί διανοία; σέ
βομαι καί άγαπώ. Λεν δύναμαι νά υποφέρω αναβο- 
λη'ν* έάν τό πταΐσμά μου είναι τοσοΰτον άσυγχώ- 
ρητον, ώ στε ούτε παρελθοΰσαι εκδουλεύσεις, ούτε 
μετάνοια έν τώ  παρόντα ούτε σκοποί γενναίοι δύ- 
νανται νά έξιλεώσωσι τόν στρατηγόν μου καταπνίγω 
τό άλγος τής καρδίας μου, καί άσπασθείς ά'λλο 
στάδιον έν τώ  β.ω παραδίδω έμαυτόν εις τό έλεος 
τής τύχης.

Δ ΪΣ . Φευ !  τρεσευγενής Κάσσιε, ή μεσιτεία μου 
δέν ισχύει τώρα* ό αύθέντη; μου δέν είναι πλέον δ,τι 
ήτο καί ούδέ ηθελον δυνηθή νά τόν γνωρίσω εάν οί 
χαρακτήρες τοΰ προσώπου του μεταβάλλοντο δσον 
ή διαθεσίς του. Επικαλούμαι εις μάρτυρας τούς άγι
ου; πάντα; δτι ώμίλησα ύπέρ υμών παντί σθένει, 
καί εσέσυρα τό μίαό; του διά τής ελευθερία; του 
λόγου μ.ου 1 λάβετε όλίγην ύπομονη'ν* itàv ότι δύνα
μαι θέλω κάμει, καί πλέον ή δτι ήθελον τολμη'σει 
ύπέρ έμαυτή;. λρκεσθήτε εί; τήν βεβαίωσίν μου 
ταύτην.

ΙΑ Γ. T í 1 μη'πω; είναι θυμωμένος όαύθέντης μου.

ΛΙΜΙΛ. Πρό ολίγου έξήλθεν εντεύθεν, σφόδρα 
τεταραγμένος.

ΙΑ Γ. Είναι δυνατόν να όργισθή; ίγώ είδον τό τη- 
λεβόλον νά ρίπτη τάς τάξεις του εί; τόν αέρα, 
καί ώ ; δαίμων νά άφαρπάζη τόν αδελφόν του άπό 
τόν βραχίονα του . . . καί δύναται νά θυμώσή ;  —

I Πρέπει νά συνέβη τίποτε πολύ σοβαρόν. Θά σπεύσω
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νά τόν εντάμώσοι* κάτι τρε'χει διά νά θυμώση τόσον.

Δ ΪΣ . Σέ παρακαλώ σπεΰσον. Καμμία πολιτική 
«ίτία  φαίνεται δτι τόν βασανίζει έκ Βενετίας,

(Ε;ίρχ.£τ°κ δ Ίάγος.)
& συνομοσία άνακαλνφθεϊσα ένταυθα 

ητις κατετάραξε τά πνεΰμά το υ , καί εις πα
ρόμοια; περιστάσεις οί άνθρωποι φύσει καθάπτονται 
μηδκμηνών πραγμάτων, καί τοι τά λυποΰντα αυτούς 
τιναι μεγάλα. Ναι, τοΰτο είναι αληθές, διότι ό 
δάκτυλός μας μόνον έάνπάσχη μεταδίδει τήν οδύ
νην του εις όλον τό σώμα, μή λησμονώμεν δε δτι οί 
άνδρωποι δεν είναι θεοί, και δτι δέν πρέπει πάντοτε 
νάπεριμενωμεν παρ’ αύτών τάς περιποιήσεις αΐτινες 
άρμόζουσιν εις τούς νεόνυμφους. —  Είμαι εις άκρον 
αξιόμεμπτο;, Αιμιλία, διότι χωρίς νά γνωρίζω τήν 
άληθή αιτίαν τόν έκατηγόρησα ώ ; δυσμενή, άλλ’ 
ηδη αισθάνομαι δτι αδίκως τόν ¿κατηγόρησα.

ΑίΜ. Νά δώση ό Θεό; νά ήναι τίποτε πολιτική 
αιτία, καί ό'χι ζηλότυπο; υποψία εναντίον σου.

Α ΪΣ  Θεέ μου !  καί τώ  εδωκα αφορμήν τοιαύτης 
•υποψίας,·

ΛΙΜ. Αλλ’ οί ζηλότυποι δέν συλλογίζονται ούτω* 
είναι ζηλόττυποι διότι είναι ζηλότυποι. 'Η  ζηλοτυπία 
είναι τέρα; γεννηθέν άφ’ έαυτοΰ, είναι αύθύπαρκτβν.

ΖΤΣ. Είθε νά φυλάττη ό β εός τόν νοϋν τοΰ 
όθέλλου άπό τό τέρα; τοΰτο.

AIM. Αμήν J κυρία μου.
Δ ΪΣ . Ϊπ ά γ ω  πρό; ζήτησίν του. —  Κάσσιε πε- 

ριπατεΐτε εδώ πλησίον, έάν εΰρω αύτόν εύδιάθετον 
ΰέλω  επιδιώξει τό ποθούμενόν σ α ; παντί σθένει.

K A SS. Δέσποινα μου, σ ί ;  είμαι ταπεινός καί 
ευγνώμων δούλος.

(  Εξέρχονται ή Αυσοαιρόνα καί ή Αιμιλία.)
(  Είσέρχεται ή Βιάγκα. )

ΒΙΑ Γ. Καλή ήμέρα σας φίλε Κάσσιε 1
K A SS. Πώς εΰβέθητε εδώ ; πώς εχετε ώραιοτάτη 

μιου φίλη ;  Σάς βεβαιώ φιλτάτη μου δτι ήρχόμην 
et ;  τήν οικίαν σας.

ΒΙΑ Γ. Καί έγό) εις τήν κατοικίαν σας. Νά λ ε ί -  
■πεται ολόκληρον εβδομάδα ! επτά ημέρας καί 
επτά νύκτας ! εκατόν έξήκοντα όκτίο ¿>ρα; !  Αέν 
ήξεύρετε δπι καί μία μόνη ιϋρα τών εραστών είναι 
μακροτέρα καί πλέον ανυπόφορος τών εκατόν έξην- 
ταοκτώ* ώ ! τί οχληρά άρίθμησις.

K A SS. Συγχωρήσατέ με, Βιάγκα, εν τώ  μεταξύ 
τούτο) μολυβδαΐ σκέψεις ¿βάρυναν τήν Καρό'ίαν μου. 
Αλλ’ έλπιζω δτι έν τώ  μέλλοντι θέλω οι’ρκούντω; 
οίναπληρώσει τήν απουσίαν μου ταύτην.

Φιλτάτη Βιάγκα,
(  Α ίΣ ω ν  α ύ τ η  τ ό  μ α ν ο ή λ ι ο ν  τ ή ς  Δ υ σ ί α ι μ ό ν α ς )

ξεσηκώσατε' μου τά κεντήματα ταΰτα.

ΒΙΑ Γ. ί !  Κάσσιε, πόθεν σά; ηλθε τού το ; βέβαια 
πρέπει νά ηναι κάν'εν τεκμήριβν νέα; φιλίας* βλέπω 
τώρα τήν αιτίαν τή ; απουσία; σας. Τοιαΰτα λοιπόν; 

έάαλά, κύριε, καλά.

Κ λΣ Σ . Παραιτα μ ε, Κυρία μου ! Ριψον τάς 
χαμερπείς ταότας εικασία; σου ε ί; τό πρό- 
σωπον τοΰ διαβόλου δστις σοι τ ά ; έμπνέει. Ζηλο- 
τυπεϊς τάχα, νομίζουσα δτι έλαβον τό τεκμήριου 
τούτο παρά τίνος φίλου ή φίλη; ;  ό χ ι  σοι λέγω, εις 
τήν τιμήν μου, Βιάγκα.

ΒίΑ . Λοιπόν τίνος είναι ;
ΚΛΣΣ. Αγνοώ φίλη μου* τό εύρον ΐντό ; τοΰ δω 

ματίου μου* άλλα τόσον μοί άρέσκουν τά κεντήμα
τα  του ώ στε, πρίν με τό ζητήσωσιν ( δπερ πολύ πι
θανόν ) έπεθύμουν νά μοί κεντήσητε £ν όμοιον τούτου* 
λάβετε το λοιπόν, καί καμετέ μοι τήν χάριν ταύτην, 
χαί άφετέ με μόνον διά τινα καιρόν.

ΒΙΑ Γ. Νά σ’ άφήσω ;  καί διά τ ί  ;
ΚΑΣΣ. Περιμένω εδώ τόν στρατηγόν μου* κάί 

δέν το νομίζω ούτε συμφέρον ού'τι επιθυμητόν νά 
σ ά ; «ΰρη έδώ.

Β ΙΑ Γ. Διά τ ί τάχα ;
ΚΑΣΣ. ό χ ι  διότι δέν σάς άγαπώ.

Β ΙΑ Γ . Αλλλά ό ιό τ ι  ô é r  ¡ ie  ά γ α .ιά τ ε .  Σ ά ; πα
ρακαλώ λοιπόννάμε συνοδεόσητε όλίγα βήματα, καί 
νά μοΰ ’πήτε άν θά σάς ϊδω τό έσπέρας.

ΚΑΣΣ. Εις πολλά ολίγον διάστημα δύναμαι ν* 
σας συντροφεύσω, διότι τόν περιμένω έδώ* άλλα 
ταχέως θά σάς ένταμώσω πάλιν.

ΒΙΑ Γ. Πολυ καλά, τ ί  νά γίνη;

Π Ρ  Α Ξ Ι Σ  T E T  Α Ρ Τ Η .

ΣΚΗΝΗ Α'.

(  ·*Η σκηνή παριστα αύλήν ένο'πιον τοΰ παλατιού* εΐ- 
σέρχονται "ΟΟέλλος κα\ Ίά γο ς.)

ΙΑ Γ. Φρονείτε λοιπόν ο ΰ τω ;

ΟΘΕΛΛ. Αν φρονώ οδτω, Ιάγε ;
ΙΑ Γ. Π ώ; ;  φίλημα κατ’ ιδίαν;

ΟΘΕΛ. Φίλημα παράνομον Î
ΙΑ Γ. Καί νά μένη μετά τοΰ φίλου της μόνη επί 

μίαν ώραν ή καί περισσότερον χωρίς κακίαν;
ΟΘΕΛΛ. Μόνη έπ ί μίαν ώραν χωρίς κακίαν; 

Ζητεΐ νά α'πατήσγι καί αύτόν τόν διάβολον* όσοι 
άνευ κακία; εκτίθενται αϋτω, έκθέτουσι τήν αρετήν 
αυτών εις τούς πειρασμού; τοΰ Σατανά, καί ό θεός 
τούς εγκατελείπει εις αύτόν.

1Λ Γ. Εάν περιορίζωνται ε ί; τοΰτο μόνον έλαφρόν 
τό  κακόν έάν ο μ ω ; δώσω εν μανδήλιον είς τήν σύ

ζυγόν μου . . .
Ο θ ΕΛ. Εάν τή δώσητε αύτό τ ί επεται ;
ΙΑ Γ. Επεται ότι ανήκει είς αύτήν αύθέντα μου, 

καί διά τοΰτο δύναται νά τό δώσγ ε ί; δντιν’ άν 

θέλη.
ΟΘΕΛ. Καί ή τιμ ή τη ; είς αύτήν ανήκει* διά 

τοΰτο λοιπόν δύναται νά τήν δώση εί; δν τιν’ άν θ ίλή
ΙΑ Γ. Η τιμή της είναι ούσία άΰλους. Πολλάκις 

άπολαύουσι τιμής οί μή ε'χοντε; τιμήν* αλλ δσον 
διά τό μανδήλιον .
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τ ΟΘΕΛ. ό  θ *ε  ! ειθε νά τό «λησμονούν f Mot 
Ι ι π ε ς . . .φ ε ύ /  ίρχεταt s i; τήν μνήμην μου ώς 
6 κόρας s i; την μίμολυσμίνην οικίαν, προειπνιζων 
χακά. —  Mot είπες οτι είχε το μανδήλιόν μου ;

ΙΑΓ. Ναι, αλλά τι πρός τούτο ;

ΟΘΕΛ. Τούτο συντείνει προ; «νίσχνσιν των υποψι
ών μου.

iA r. Τ ί ήθελετε λοιπόν κάμει έάν οάς έλεγον 
οτιτόνείδον άδικοΰντα υμάς; η ότι τον ήκουσα νά 
λίγη , —  ώς τά  κεθάρματα εκείνα τ ή ; κοινωνίας, ά - 
τινα, είτε διά τ ις  ερωτική; επιμονής, η διά τής άδυ- 
ναμίας τής ίρωμενης των έπέτυχαν τού σκοπού των, 
° * ν ίυ'νανται νά κρατηθώσι τού νά καυχώνται.

ΟΘΕΛ. ίίκουσας νά λε'γη τίποτε;

ΙΑ Γ. Τόν ήκουσα, αύθέντα μου, άλλά βε'βαιώ- 
θητε οτι ούδέν «ιπε πλέον η δκτι δύνατα: ν’ άρνηθή 
χρείας τυχούσης.

ΟΘΕΛ. Τ ί είπε ;
ΙΑ Γ. Μαθές, ό,τι επραξεν,— αλλ αγνοώ τίέπραξε.
ΟΘΕΛ. Π ω ; ;  πώς ;
ΙΑ Γ. Ο τι τόν έδεχθη . .  .

ΟΘΕΛ. Τόν έδέχθη· λί'γομεν τόν έδεχθη νά δεχ- 
θή, μι αύτήν, άχρειότης ! τό μανδήλιόν . . . έξομο- 
λόγησιν . . .'μανδήλιόν . .  . νά έξομολυθή . . . και νά 
κρεμαοθτ; διά τόν κόπον του . . .  Πρώτον νά κρεμασ- 
θή κ’ έπειτα νά έξομολογηθή . .  . τρέμω. ‘ 15 πάα
χούσα φύσις δέν νίθβλε φανή τοσούτον ζοφερά ¿άν 
δεν συνγισθάνετο τό κακόν μου. Μάταιοι λόγοι δε'ν 
με ταράτουσιν ουτω. —  Εντροπή ! —  £ίνες, καί 
ώτα καί χείλη. —  είναι δυνατόν ;  έξομολόγησις ! . .  
Μανδήλιόν !  . . .  ώ διάβολε I

(  ΙΙίπτει άναίσΟητος.)
ΙΑ Γ . Δουλεύει τό ιατρικόν μου" δουλεύει. Ουτω 

συλλαμβάνονται διά τής εύπιστία; των οΐ μωροί· 
καί πολλαί άγναί και έντιμοι οικοδέσποινα·, αδίκως 
κατηγορούνται. —  Τ ί εχετε έ  ! αύθέντα !

( Εισέρχεται ί  Κάσσιος.) 
αυθεντα μου, λεγω 09έλλε ! —  Καλώς τόν Κάσσιον·

ΚΑΣΣ. Τί τρέχει ;
ΙΑ Γ . 6  αΰθέντης μ.ου επεσεν ύπό προσβολής επι

ληψία;· είναι ήδη ή δευτε'ρα φορά. ‘Η ποώτη τού 
ήλθε χθε';.

ΚΑΣΣ. Τρίψον ολίγον τούς κροτάφους του.
ΙΑ Γ. Ο/ιά'φες τόν λήθαργον νά πσρέλθη φυαικώ;. 

είδε μή αφρίζει τό στόμα του, καί μετ’ ολίγον 
τώ  επέρχεται μανιώδη; παραφροσύνη, λ  ! ιδού 
κινείται- άπέλθετε δ ι ’ ολίγον, δεν δ' α’ργήση ν’ α’να- 
λάοη τάς αισθήσεις του- α'φ’ ου δέ αναχώρηση έχω 
να σά; δμιλήσω περί σπουδαίας τινός ύποθέσεως.

(  Εξέρχεται 6 Κ άσσιο;)
Πώς έχετε, στρατηγέ μου ;  δέν ¿χτυπήσατε την κε
φαλήν σας ;

ΟΘΕΛ. Με περιπαίζεις, κύριε;
ΙΑ Γ. Νά σα; περιπαίξω ;  άπαγε τής βλασφημία;.' 

ελπίζω ότι θέλετε υποφέρει την δυστυχίαν σα; ώ ; 
ά.δρωπος.

ΟΘΕΛ. Ó κερασφόρος άνθρωπος δέν είναι άνθρω
π ο;, είναι τέρας, ει.αι κτήνος.

ΙΑ Γ . Λοιπόν ϋπάρχουσι πολλά κτήνη « ς  τάς πο
λυάνθρωπου; πόλεις, και πολλά εξευγενισμένα τέ
ρατα.

ΟΘΕΛΛ. Το ώμολόγησε '

ΙΑ Γ. Αύθέντα μου ά.δριζου, καί ε"χε κατά νουν 
ότι όμοιοπαθείς σου υπάρχουν πολλοί· τοιοΰτον είναι 
τό θέλημα τού «ο/ιεμπαίκτου Σατανά. ’Αλλ’ ά ; μά
θω αύτό μετά βεβαιότητος, καί όταν μ.άθω τό τε  
είμαι, ήξεύρω τότε το τ ί  θελει παθει κ  εκείνη. 

ΟΘΕΛ. όρθώς λέγεις.

ΙΑ Γ. Α ποχωρήσατε επ’ ολίγον, καί άκροάσθητσ 
μεθ υπομονής- έν ώ ήσθε έξηπλωμένος καί χαμένος 
Οπό τήν δύναμιν καταβιβρώσκοντος πάθους (οπερ 
είναι όλως ανάρμοστον είς άνδρα ώς υμείς, ηλθεν & 
Κάσσιος· τόν οίπέπεμψα, άποδιδων είς άλλας αιτίας 
τήν έκστασίν σας, καί τόν παρεκάλεσα νά έπανέλ- 
θη μετ ολίγον ΐνα είπω τι είς αυτόν, καί μοί ύπεσ- 
χέθη νά έπιστρίψη. Αποκρόφθητε λοιπόν, καί παρα
τηρήσατε τήν χλεύην καί τούς σαρκασμούς οΐτινες 
έπικάθηνται εις πάσαν γωνίαν τού προσώπου του· 
διότι θέλω τόν κάμει νά μάς διηγηθή τήν ιστορίαν 
ταότην εκ νέου. Πού, δηλαδή, καί πώς, καί πο- 
σάκις, καί άπό πόσου χρόνου θριαμβεύει είς τόν, μετά 
τής συζύγου σας ερωτά του. Ποοατηρήσατε μόνον 
τόν τρόπον καί τάς χειρονομίας του· υπομονή κόριέ 
μου, είδε μή θά μέ κάμετε νά είπω οτι εισθε όλος 
πάθος καί οργή καί ούδέν έχετε ανδρικόν.

ΟΘΕΛ. ίάγε, ίσο  βέβαιος ότι θέλω γίνει τύπος 
καί παράδειγμα υπομονής, άλλά τούτο διά νά γείνω 
αιματηρότερος μετά ταϋτα, μέ ακούεις ;

ΙΑ Γ. Εύγε- άλλά καιρός παντί πράγματι. Mol 
κάμνετε τήν χάριν ν’ άποσυρθήτε;

( ‘ Ο  Ό θ έ λ λ ο ς  αποχωρεί.·)

Ας «ρωτήσωμεν τώρα τόν Κάσσιον περί τής Βι- 
άγκας του1 τής κυρίας εκείνης ήτις α’νταλάσσει τήν 
τιμήν της με άρτον καί ενδυμασίαν, καί ήτις 
J a J a í r s r a i  διά τόν Κάσσιον. ( διότι ή αχρεία 
δελεάζουσα πολλούς ύπό έ·ός μόνου δελεάζεται)· 
όταν λοιπόν άκοόσγι περί αυτής δέν δύναται νά μή 

( ξεκαρδισθή άπό τόν γέλωτα. —  ίδού έρχεται.

( Εισέρχεται δ Κάσσιος. )

Εν ώ δε αύτός γελά ό όθέλλος θά τρελαθη· καί 
ή τυφλή ζηλοτυπία του θέλει παρεξηγήσει τού τα- 
λαιπώρου Κασσίου τά μειδιάματα, τόν τρόπον και 
τάς χειρονομίας του- Πώς έχει ύμϊν τά πράγματα, 
φιλε ύπασπιστά;

ΚΑΣΣ. Χειρότερα' διότι μοί δίδετε τίτλον τού 
οποίου ή στέρησις μέ θανατόνει.

ΙΑ Γ Τρανοφώνως περιτρυγίριζε τήν Λυσδαιμόναν 
καί μή άμφιβάλης περί τού σκοπού σου- (σιγαλέως) 
τώρα, άν ή ύπόθεσις αυτή έξηρτάτο άπό τήνΒιάγκαν, 
πόσον γρηγορώτερα ήθελε σοΰ τήν τελεκύσει.

ΚΑΣΣ. Ó, τήν κακομοίρα ! (  μειδιών )

ΣΜΤΡΝΑΙΟΣ.

ΟΘΕΛ. ϊδε πώς γελά ήδη ?

ΙΑ Γ . (τρανοφιόνως) Ποτέ δέν εΓδον γυναίκα ν’ 
αγαπφ κανένα τόσον σφοδρώς.

ΚΛΣΣ. Ναι ή ταλαίπωρος, νομίζω ότι τέϋ οντι 
μέ άγαπα.

ΟΘΕΛ. Ε ξ  ένός τό άρνεΐται άσθε>ώς καί έξ  άλλου 
τό ομολογεί διά τού γέλωτός του.

ΙΑ Γ.( Ο η ι.ΙήοαΓ .-τρώζο>- είς το  ονς τον Κ α σ σ ίου ) 
ύψό ει έπειτα τήν φωνήν του- Μέ ακούετε Κάσσιε ;

ΟΘΕΛ. Τώρα τόν παρακινεί νά τώ  διηγηθη όλην 
τήν ιστορίαν· έμπρό;, εμπρός- λέγε.

ΙΑΓ. ['Γρανοψώτως) Δ έδοικε. ότι σκοπεύεις νά 
τήν νυμφευθνίς· είναι άληθε;,·

ΚΛΣΣ. Χ α , χά , γά  !

ΟΘΕΑ. Θριαμβεύεις, κακούργε, Θριάμβευε·;.

ΚΑΣΣ. Να τήν νυμφευθώ ! Πώ; / νά νυμφευθώ 
τήν ίρωτέμπορον εκείνην; Σάς παρακαλώ να μή μέ 
θεωρήτε τόσον α’νόητον γα, γά. χα I

ΟΘΕΛ- Γέλα, γέλα, κακούργε, οί νηκηταί γελώσι.

ΙΑ Γ. (Γρα>·θ(ρώνως) Σάς βεβαιώ., ή κοινή φήμη 
είναι ότι θά τήν νυμφευθήτε.

ΚΑΣΣ. Σάς παρακαλώ νά μην α 'τ ε ί ’εσθε.
ΙΑ Γ. Νά μή ήμαι άνθρωπος άν σάς λέγω ψεύ- 

ματα.
ΟΘΕΛ. Λοιπόν μέ ύπεσκελισατε. Πάγ'ει καλά.
ΚΑΣΣ. Καλέ, μόνη της τά διαδίδει ή μ α ψ ο ΰ -  

Η σφοδρότης τού έρωτός της την κάμνει νά πιστειίγΐ 
ότι θά τήν νυμφευθώ' ούχί δέ ότι εγώ τή ύπεαγεθην 
τό τοιούτον.

ΟΘΕΛ. 0  Ιάγος μοί κάμνει νεύμα. Φαίνεται ότι 
ήρχισε νά διηγήται τήν ιστορίαν του.

ΚΛΣΣ. ΪΙτο εδώ πρό ολίγου, καί πανταχοΰ μι 
παρακολουθεί’ εσχάτως ίν ω συνωμίλ-υν επί τή ; 
παραλίας μετά τινων Ενετών νά σου κ' έρχεται ή 
φίλη, καί πίπτει ούτως είς τόν λαιμόν μου ( χ ά μ -  
η ι  χ ε ιρ ο ΐο μ ία χ  τον τ ίν ι  τράτω

ΟΘΕΛ. Φωναζουσα ώ φίλτατε Κάσσιε, οΰτως 
είπείν ώς δύναταί τις να ουμ.περά.η εκ τής χειρο
νομίας του  .........................................................
Τήν μύτην σου βλέπω, οιλλά τόν σκύλον εις τόν 
οποίον θά τήν ρίψω πότε θα τόν ίδω ;

ΚΑΣΣ. Πρέπει ν αποφύγω τήν παρουσίαν της.

ΙΑΓ. Διά τί τά χ α ; άπό έμενα συστέλλεσαι ; Νά 
την, ιδού έρχεται.

(Εισέρχεται ή 15 άγχα)

ΚΛΣΣ. Τί σκυλί αφωσιωμένον πού είναι ί Είναι 
δέ καί φωρτωμένη εύωδιας.— Διά τί ρέ κυνηγής έτσι 
όπου κι’ άν πάγω.

Β ΙΛ Γ. Νά σέ κυνηγή ό διάβολος μέ τήν μητέρα 
του ! Διά πυίον σκοπόν μου έδωκες τό μανδήλιον 
εκείνο; ήμουν πολύ α·όητο; πού το δέχθηκα. Πρέπει 
νά ξεσηκώσω όλην τήν δ ,υλειά του; Παρόμοιον έργον 
ηΰρετε είς τό δωμάτιό«σας και δέν ήξεύρετε πόθεν 
σάς ήλθε ; Πρέπει νά ήναι άπό καμμιάν άλλην

φιλενάδα σας, κύριε, καί μ.’ όλον τούτο μου ζητείς 
νά σού τό ξεσηκώσω- Νά, πάρ’ το καί δός το τού 
σκύλου σου’ ( τώ  ρ ίπ τε ι τό  μ ανόή .ίιον).

( ’Α ναχω ρεί).
ΚΑΣΣ. Πώ; π ώ ; ! φίλη μου Β άγκα τί ειν αϋτά ;
ΟΘΕΛ. £> Θεε! τό μανδήλί μου !
Κ Λ Σ Σ  Β ιά γ κ α .

ΙΛ Γ . Τρέξε κατόπιν της, τρέξε.

ΚΛΣΣ. Πρέπει να τρέξω κατόπιν τ η ;, διότι θά 
μέ κακολογή καθ’ οδόν.

ΙΑ Γ. &χ οειπνήσητε εκεί ;
ΚΑΣΣ Σκοπεύω.
ΙΑ Γ. Πολύ καλά ενδεχόμενον νά σάς ίνταμώσω, 

διότι έχω  νά σά; είπω.
ΚΛΣΣ. Σέ παρακαλώ» νά έλθης χωρίς άλλο' θά

έλθ/,ς ;
ΙΛ Γ. νΕ, φθάνει πλέον, πήγαινε ’στό καλό.

( Εξέρχεται δ Κάσσιος άπωθυύμενος προσέρχεται 
σέ ό Όθέλλος).

ΟΘΕΛΑ. Ποϊον τρόπον θανάτου νά εκλέξω δι’ 
αύτόν ώ ; τόν τρομεροιτατον ίάγε ;

ΙΛ Γ. Παρατηρήσατε πόσον ¿γκαρδίω; ¿γέλα διά 
τό ανοσιούργημά του ;

ΟΘΕΛ. ί ί  / ίάγε .
ΙΑ Γ. ΕΪδετε τό μ.ανδήλιον ;
ΟΘΕΑ. Η το τό ίδικόν μου;
ΙΑ Γ. Τό ίδικόν σας, νά ·χαρώ τά μάτια μου' πρός 

δε τούτοις βλέπετε πώς εκτίμα τά δώρα τής συ,υ- 
γου σας ;  τό έδωκεν είς αύτόν καί αύτος τό δίόει είς 
τήν έρωμένην του.

ΟΘΕΛ. Λ , είθε νά ήδυνάμην νά τόν φονεύω εν
νέα έτη άδιακόπω;. —  Αλλ' ή σύζυγός μου πόσον 
είναι ώοαία ! πόσον θελτική !

ΙΑ Γ . Á 1 τό συλλογιζεσθε οΐκόμη ;
ΟΘΕΛ. Ο χι, όχι, άς χαθί,, άς γείνη ^β-.ρά τών 

σκύλων, άς π άγη 'στό πύρ το εξώτιρον, άς φονευθή 
άπόψε ! Δέν υπάρχει πλέον ζωή δι' αύτήν όχι, όχι.' 
ΐ'ΐ καρδία μου μετεβλήθη είς λίθον, τήν κτυπώ και 
ή χειρ μου πονεί. —  ώ Θεέ μου, ’έπλασες ποτέ 
γλυκύτεροι αύτης πλάσμα είς τόν κόσμον τούτον; 
Η/αι άξια νά κάθηται πλησίον τού μεγίστου αύτο- 
κράτορος καί νά έπ.βαλλν/ αΰτφ καθήκοντα.

ΙΛ Γ . Αλλά τούτο δέν σά; ενδιαφέρει τώρα.

ΟΘΕΛ. Οχι, όχι- είναι- άξια αγχόνης· «λλ απ
λώς σάς λέγω τό τί είναι. —  Αμίμητος εις τήν 
βελό ην ! —  τό άτμά της ουράνιον ! ει<αι Ικανή νά 
μεταβάλη τήν άρκτον είς άρνίον ! ώ ! τι πνεύμα ! 
τ ί εύφυία ! τ ί αγχίνοια !

ΙΛ Γ. Τόσο» τό χειρότερον.
ΟΘΕΛ. Μυριάκις !—  Καί τόσον έντιμου κατα

γω γή; !
ΙΑ Γ . Ν α', ναι, έντιμοτάτης ! . . .
ΟΘΕΛ. "Ε χετε δίκαιον, |αγ·ε- άλλά, φεύ .’ πό

σον οίκτρόν, ίαγε, πόσον οίκτοον να τήν φονεύση τ ι;.1

ΙΑ Γ. Αφ’ οΰ αΐ άνόσιαι πράξεις της σά; είναι 
τόσον ευάρεστοι, δύσε είς αύτήν έγγραφον άδειας

2
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τ’να έξακολουθή· διο'τι όταν δμάς 5sv βλάπτει τούτο 
ποιον 8i  βλάψη ;

ΟΘΕΛ. Θά τήν κομματιάσω ! 9 *  τήν λιανίσω 7 
Νά τολμήση νά με άτιμάση ή αθλία / . .

ΙΛ Γ. Βδελυοόν !
ΟΘΕΛ. Καί μέ Τ*ν Αξιωματικόν μου!
ΙΑΓ. Ετι βδελυρώτερον.
ΟΘΕΑ. Φέρε μ οι ολίγον φάρμακον, ΐάγε· -αυτήν 

τήν νύκτα θέλω τήν καταστρέψει ά-ευ λόγων καί 
■φιλονεικίας. Φοβούμαι μήπως ή καλλονή της, τα 
θέλγητρά τη,- μέ άφοπλίσωσι· ταύτην τήν νύκτα 
ίάγε.

ΙΑΓ. Μη πράξης ούτό διά φαρμάκου· πνίξ» την 
-εις τήν κλίνην της· εις τήν κλίναν τήν οποίαν cao- 
λυνε.·

ΟΘΕΛ. Ναι, ναι, καλά λέγεις- το δίκαιον εύφραί- 
νεε· άριστα.

ΙΛ Γ. Ο ι ον διά τον Κάσσιον &; γείνω ε’γώ νεκρο- 
θχπτης του- έως τά μεσάνυκτα θ ’ άκούοωμεν κάτι 
περίοσο'τερον.

( ’Ακούεται σάλπιγξ έσωθεν )
ΟΛΕΛ. Αξιόλογα. —  Τ ί σαλπ.γξ ειν’ αύτή ;
■ΙΑΓ. λναμφιλόίως πρέπει νά ήναι καμμία άγγε- 

λ ίχ  έκ Βενετίας· ίδου ό Λουδοβίκος παρα του δου- | 
κός καί ή σύζυγός σας μετ’ ούτεύ.

( Εισέρχονται Λουϊοβίκος Δυσοαιμο'να καί Οερα'ποντες) 
ΛΟΥΔ. Χαίρετε, ώ γενναίε στρατηγέ' 7 
ΟΘΕΛ. Αντιχαίρετε.
ΛΟΥΔ. Ο δοϋξ καί ή γερουσία σάς ¿σπάζονται 

(  Έγχειρεΐ αυτοί επιστολήν )
ΟΘΕΛΛ. Ααπάξομαι κάγώ τό έγγραφον τούτο, 

το έρμηνευ.ν τήν θέλησιν αυτών.
( ’Ανοίγει τήν έπιστολήν καί άναγινώσχει )

ΔΥΣ. Καί τί νέα φίλτατε εξάδελφε Δουδιβίκε;
ΙΛ Γ . Αύθέντα καλώς οιρίσατε εις τήν Κύπρον. 
Λ Ο ΊΔ. Σάς εύχσριστώ· πώς εχ_ει ό υπασπιστής 

Κάσιος ;
ΙΑ Γ . Ζή, Κόριε.
ΔΥ 2. Εξάδελφε μου, συνέβη μεταξύ αύτοΰ καί 

τού κυρίου μου λυπηρά τις δυσαρέσκεια’ άλλ’ υμείς 
βέβαια θέλετε τούς συμβιβα'σει.
I ΟΘΕΑ. Είτθε βεβαία περί τούτου ;

ΔΥΣ. Πως, αύθε'ντ» μου 7 
ΟΘΕΛ. (άναγινώσκων) Γ ούτο  πράίξαΓ« έήά- 

-tarro c, ώς· θέ.ίετε . . .
ΛΟΥΔ. Λεν ¿»μίλησε προς ούδένα- είναι ένηαχο- 

λημένος μέ τήν επιστολήν του. ‘Υπάρχει λοιπόν 
διχόνοια μεταξύ αΰτού καί του Κασσίου ;

ΛΥΣ. Ναι, διχόνοια σφοδρά- καί είθε να ήδυνά- 
μην νά τούς συνδιαλλάξω, διά τήν προς τον Κ άσ- 
σιον φιλίαν μου.

ΟΘΕΛ. Κεραυνός νά σε . . . .
ΔΥΣ. Πως αϋθέντα μου 7 
ΟΘΕΛ. Είσαι εις τά ς φρένας σου ;
ΛΥΣ. Καλέ είναι θυμωμένος /
ΛΟΥ. Πιθανόν ή επιστολή νά τον έτάραξεν· επει

δή νομίζω ότι προσκαλείται ίΐς τήν πατρίδα, καί 
·ν·, διοίκησις τής νήσου ανατίθεται εις τον Κάσσιον.

Δ1 Σ. M« τα στέφανά μου χαίροααι.
ΟΘΕΛ. Αλήθεια ;
ΔΥΣ. Αϋθέντα μου τί εννοείτε ;
ΟΘΕΛ. Χαίρω ότι σάς βλέπω παραφρονούσαν.
ΔΥΣ. Πώς, φίλτατε όλελλε ;
ΟΘΕΛ. Διαβόλου γύναιον (τύπτει αύτήν).
ΔΥΣ. Δέν είμαι αξία τοιαύτη; κακώσεως 7
ΛΟΥΔ. Στρατηγέ, τούτο δέν ήθελον πιστιύσει έν 

Βενετία, καί άν ήθελον όμόσει ότι είδον αύτό ιδί- 
| οι; όμμασιν είναι πολό βαρύ. Τουλάχιστον παρη- 
| γορήσατε την διότι κλαίει.

ΟΘΕΛ. LI πνεύματα καταχθόνια ! εάν ή γή ήδύ- 
| νατό νά συλλάβϊ] ϊκ τών δακρύων τής γυναικός, 

έ'.άστη όανίς αϋτών ήθελε γεν-.ήσει κροκόδειλον. 
—  Φ ίγε άπ’ έμπροσθεν μου 1 

ΔΥΣ. Φ εύγω .,'.α  μή όργιζησθε.
ΛΟΥΔ Τ ί ευπειθής γυνή 7 Σζς παρακαλώ ανα

καλέσατε αύτήν.
ΟΘΕΑ. Κυρία 7 
ΔΥΣ. Λύθέντα μου/
ΟΘΕΛΛ. Τί τήν θέλετε, κύριε; ( π ρ ό ς  τον  Λ ο ν -  
ΑΟΥΛ Τ ις 7 έγώ κύριε ;  dofiixov .)
ΟΘΕΛ. Ναι, διότι ¿πεθυμήσατε νά έπανέλθη· Δ ί- 

ναται κύρ-.s νά έπανέλθρ καί νά άπελθρ, καί πάλιν 
να έπανέλθοι- καί δύναται νά κλαίη, κύριε, νά κλαίη· 
καί είναι ευπειθής, ώ ; λέγετε, πολύ ευπειθής ! —  
(ΙΤρός τήν Λ υ σ δ α ψ δν α ν )  Εξακολουθείτε νά χύνετε 

! δάκρυα. (  Π ρ ό ς  τόν  Λ ου δοβ ίκ ον  )  ώ ς πρός τήν 
ι επιστολήν ταύτην κύριε . . .  ( Π ρος  την Α υ σ δ α ψ ό -  
j r a v )  l’i ,  τί ωραία ύπόκρισις πάθους? (ίΤρ'ος ¿αυτόν)  

Μέ α’ νακαλούσιν είς Βενετίαν. (Π ρ ό ς  τήν Α υ σ δ α ι-  
j ι ιύ ν α ν )Εξέλθετε· σάς ανακαλώ μετ’ ολίγον. ( Π ρ ό ς  

τον  A ooäoG ixor)  Κύριε υπακούω είς τήν πρόσ- 
κλησιν καί επιστρέφω είς Βενετίαν. ( Π ρύς τήν Λ υ- 
σ δ α ψ ύ ν ο ν )  Φύγε άπ’ ίδώ/ ( Ή  /ίυ σ δ α ιι ιά ν α  ε ξ έρ 
χ ε τ α ι  )  ( Κ αθ' ¿ αυ τόν )  ό Κάσσιος λοιπόν θά λάβη 

j  τήν θέσιν μου ! —  ( Ιίρύ\ τον  Λ ο υ δ ο β ίκ ο ν )— Κύ
ριε τό εσπέρας σάς παρακαλώ νά συνδειπνήσωμεν· 
Χαίρω ότι σάς βλέπω είς τήν Κύπρον.— ( Ά ν α χ ο -  
ρ ώ ν ) -  k m a i ia  καί διαφθορά.

(Ε ξ έρ χ ε τ α ι μανιώ3ης. )

ΛΟΥΔ. Δΰτός είναι δ γενναίος Μαύρος 8 ; ή γε
ρουσία ημών όνόμ.αζε r<i π ά ν τα  δ υ ν ά ρ εν ον . Λυτή 
λοιπό» είναι ή εϋγενής εκείνη φύσις τήν όποιαν τά 
πάθη δέν ταράττουσι ;  τού όποιου τήν άκλόνητον 
άνδρίαν οό’τε τά βέλη τής τύχης ούτε αΐ σφαίραι τού 
π,λέμου δέν δύνανται νά διατοξεύσωσιν, ή νά κλο- 
νήσωσι ;

ΙΛ Γ. Μετεβλήθη πολύ.
ΔΟΥΛ. Αί φρένες του είναι σώα·.; μήπως δέν 

τά  έχει σ ω στά ;
ΙΛ Γ. Ο τι είναι- δεν δύναμαι νά είναι ότιτόν επι

κρίνω· άν δέν ήναι ότι ήδύνατο νά 'övat, παρακαλώ 
! τόν Θεόν νά γίνη.

ΛΟΥΔ. ’ ΑκαΟς εκεί, νά κτυπά τήν γυναίκα του 1 
ΙΑ Γ. Λ  1 βέβαια, δεν είναι τόσον καλόν πράγμα· 

καί όμως είθε νά ή μη» βέβαιος ότι δέν θέλει προβή 
ι «ίϊ χειρότερα.
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ΛΟΥΔ. ΕΤναι ό συνήθης τρόπος του, ή έπενήργη- 
σαν αί έπιστολαί είς τόν ν,ύ» του καί ε’γέννησαν τό 
χέτοπον τούτο;

ΙΛ Γ. Ψεΰ ! φεύ 1 Λεν αρμόζει είς εμέ νά είπω 
τά τί ειδον καί ίμσθον θέλετε τόν Ιδείν έκ παοατη- 
ρήσεως, και αί πράξεις του θέλουν σάς φωτίσει περί 
αΰτοδ, οΰτως ώστε εγώ απαλλάττομαι τού νάγνω- 
μοδοτήαω περί αϋτού· τρέξατε δλίγον κατόπιν του 
καί παρατηρήσατε πώς έξακολουθεϊ.

ΛΟΥΔ. Λυπούμαι ότι ήπατιίιμην περί αύτοϋ.

ΣΚ ΙίΝΙΙ Β'. Π αρ ιστδ ισα  α ίθ ο υ σ α ν  έν  
τω rjipovpicp· ε ισ έρ χ ετα ι ύ Ο θί./.Ιος  χ α ίή  Aijtc.Ua.

ΟΘΕΛ. Λοιπόν .δέν είδες τίποτε ;
Λ ΙΜ Ιλ. Καί ούδέ ήκουσά ποτε καί ούδέ καν 

ύπώπτευσα.
ΟΘΕΛ. Ναι, ναι, τήν είδες μετά τού Κασσίου 

κατ’ ιδίαν.
AIM. ’Αλλ’ ούδέν παρετήρησα κακόν, άν καί 

ήκουσα πάσαν συλλαβήν προφερθασαν ύπ’ αύτων.
ΟΘΕΛ. Ποτέ λοιπόν δέν έψιθύρισαν ;
AIM. Ουδέποτε αϋθέντα.
ΟΘΕΛ. ΙΙαράξενον /
AIM. Τολμώ αύθέντα μου νά στοιχηματίσω ότι 

ε’ ναι τιμία, Οέτουσα ένέχυρον τήν ζωήν μου· έάν δε 
φρονήτε άλλως εκδιώξατε τήν υποψίαν έκ τής καρ
διάς σας· διότι βλάπτει τό στήθος σας.

Καν κανείς αχρείος σάς ένεφόσησε τούτο είς τόν νουν, 
ό θεός νά τόν ημωρήση μέ τήν κατάραν τού όφεως. 
Λιότι εάν δέν ύπάρχνι γυνή τιμία, άγνή καί πιστή 
εις τόν κόσμον οϋδείς υπάρχει ευτυχής· καί ή αγ
νότατη τών γυναικών είναι ρυπαρά ώς ή συκοφαντία.

ΟΘΕΛ. Είπε είς αύτήν νά ίλθγ, ταχέως. — ύπαγε 
πάραυτα.

( ’Εξέρχεται ή ΛΙμιλία. )

’Αρκετά καταπειστική είναι, άλλα ποία είναι ή 
ανόητος μεσάζουσα ήτις δέν δύναται νά εϊπη τούς 
αύτουςλόγους. Λύτή είναι πανούργος εταίρας ήτις 
κρατεί τάς κλεϊς καί τά κλείθρα τών μυστηρίων 
της άτιμίας, καί όμως τήν είδον πολλάκις γονυπε- 
τού σαν καί προσευχομένην.

( ’Επανέρχεται ή Λυτοαιμόνα)
ΔΥΣ. Λύθέντα μου τί επιθυμείτε ;
ΟΘΕΛ. Ελθέ φιλτάττ) μου.
ΔΥΣ. ϊ ί  αγαπάτε ;
Oq EA. Φέρε νά ΐδω τούς οφθαλμούς σου. Βλέπε 

με κατά πρόσωπον.
ΔΥΣ. τ ί  τρομερά φαντασιοπληξία ειν αύτή.
ΟΘΕΛ. (Πρός τήν Αιμιλίαν) τι·ές τών γυναικών 

τού έπαγγελματό; σου αφίνουσι τούς έρώντας μόνους 
καί κλείουσι κατόπιν εαυτών τήν θύραν, καί όταν τις 
έλθνι βήχουσιν ή ξηροβήχουσι χέμ , χέμ . —  Ε ίς τό 
έργον σου, είς τό εργον σου άπελθε εύθύς.

(Εξέρχεται ή Αιμιλία.)
ΛΥΣ. (Π ίπτει πρό τών ποδών του) Γονυπετής σάς 

ικετεύω J Πρός θεού τί δηλοϋσι οί λόγοι σα ς; Τά 
βλέμμα σας εκφράζει μανίαν, πλήν τούς λ.όγους 
σας δέν εννοώ.

Ό Θ Ε Α . Τί εΤσχι σύ ;

ΛΥΣ. ή  σύζυγός σας, αύθέντα μου, ή πιστή καί 
φιλόστοργος σύζυγός σας.

ΟΘΕΛ. όμοσον τούτο καί παράδος τήν ψυχήν σου 
είς τήν κόλασιν όμοσον, διότι φοβούμαι μήπως^ό 
Σατανάς βλέπων σε τόσον ώραίαν σέ νομίση άγγελον 
καί φοβηθή νά σέ συλλάβη. Διπλασίασον διά τού 
όρκου τό έγκλημά σου- όμοσον ότι είσαι τιμία.

ΔΥΣ. Επικαλούμαι είς μαρτυρίαν τόν ούρχνόν 
ότι είμαι όντως τιμία.

ΟΘΕΛ. 0  ούρανό; βλέπει ότι τό ψεύδος τού φδου 
έ'Οίκεΐ είς τήν καρδίαν σου ότι είσαι άπιστος ώς ό 
τάρταρο; τής κολάσεως.

ΔΥΣ. Πρός ποίον, καί πώς είμαι άπιστος, ώ 
αύθέντα μου ;

ΟΘΕΛ. ί ί  Δυσδαιμόνα φύγε / φύγε ! φύγε!
ΔΥΣ. Ούαί τής δυστυχίας ! Λύθέντα τί κλαίετε; 

έγώ είμ.αι ή αιτία τών δακρύων σας; έάν τυχόν ύποπ- 
τευετε τόν πατέρα μου ώ ; ένεργήσαντα τήν άνά- 
κλησίν σας μή μέμφεσθε έμέ διά τεϋτο ; όπως εστ- 
ερήθητε τής εύνοιας αύτοΰ έστερήθην αύτής καί εγώ·

ΟΘΕΛ. Εάν ό Θεός μέ ¿βασάνιζε διά θλίψεων, έάν 
έπεχυνε πληγάς παντοίας καί ονείδη επί τής γυμνής 
κεφαλής μου, καί ¿άν μέ καθίστχ πάμπτωχον, ή 
μέ παρέδιδεν είς αιχμαλωσίαν άνευ ¿λπίδος, ήθελον 
εύρείν ακτίνα παραμυθίας εν τινι γωνία τής καρδίας 
μου· άλλα φ εύ ! νά γείνω μόνιμον άντικείμενον 
περιφρονήσεως καί χ_λ8ύης δακτυλοδυκ.τούμενος ! . .  . 
ώ θεέ μου ! Καί όμως ήδυνάμην καί τούτο νά υπο
φέρω' ναι ήδυνάμην" άλλ’ εκεί όπου είχον συσσω · 
ρεύσει όλην μου τήν ευδαιμονίαν, όλην τήν ζωήν, 
καί οθεν άπέρρεε τό ρεύμα τής ύπάρξεώς μου ώ ςέκ  
πηγής, νά έζαλε φθή τό όνομά μου / ή νά φυλάττω 
αύτήν ώς βόρβορον δυσώδη έν ώ γονιμοποιούνται 
ακάθαρτα έρπετά ! —  Μετίβαλε τήν όψιν οου είς 
τούς λόγους τούτους ! ώ / υπομονή ! νεανικέ μου 
άγγελε, μέ ροδόχροα χείλη, μεταβαλε τήν όψιν σου 
είς τήν όψιν φρικώδους Ερόινύος !

ΔΥΣ. Ελπίζω  ότι δ εύγενής αύθέντ.ης μου μέ 
θεωρεί τιμίαν.

ΟΘΕΛ. Ναι, τιμίαν ¿>ς τάς θερινάς μυίας τάς 
εντός κρεωπωλείου, ών τά  ώά λαμβάνουσι ζωήν 
άμα γεννηθέντα. ά  ά'νθος φαρμακερόν, τοσούτον 
ώραίον καί εύώδε; 7 διά τ ί νά ¿μφωλεύη ακόμη ό 
έρως σου είς τήν καρδίαν μου / ί ί  εύωοία σου είναι 
τόσον γλυκεία ώστε ή αΐσθηαίς μου αλγεί- είθε νά 
μή είχες γεννηθή ποτέ 7

ΛΥΣ ά  Θεέ ! Πώς ήμαρτον είς τοιοϋτον βαθμόν 
χωρίς νά τό ήξεύοω ;

ΟΘΕΛ. Τό λευκόν ώς ό χάρτης πρόπωπόν σου 
έπλάσθη διά νά έπιγράψιοσιν έπ αύτοΰ ΑΤΙΜ ΙΑ.; 
Πώς ήμαρτες; ώ αναιδέστατη έταίρα ! Αί παρειαί 
μου ήθελον μεταβληθή είς κάμινον πυρό; δυναμ.ένην 
ν’ άποτεφρώση πάσαν αιδώ, εάν ήθελον ονομάσει 
τάς αθεμίτου; πράξεις σου / Πώς ήμαρτες, λέγεις;; 
άχρειεστάτη ! πώς ήμαρτες ;

ΔΥΣ. Μά τάς ουρανίους δυνάμεις μέ αδικείτε.
ΟΘΕΛ. Δέν είσαι άτιμος;
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ΛΤΣ. 0/1 σας λέγω , ώ ; τέκνον του Χρίστου 
εάν το νά διαφυλάττω έμαυτήν άμωμον και άγνήν 
από πάσης αθεμίτου έπαφΐς είναι το μή είναι άτιμον 
δεν είμαι άτιμος.

ΟΘΕΛ. Πώς ! δέν είσαι φαυλόβιος ;
ΛΤΣ. ό χ ι ,  ¡Λα τήν σωτηρίαν τ ις  ψυχής μου.

ΟΘΕΛ. Είναι δυνατόν ;

ΛΤΣ. Ο Θεέ, ελέησον ήμας !
ΟΘΕΛ Λοιπόν συγχωρήσατε με δια την απά

την μου· σας εξέλαβον διά την πανούργον εκείνην 
Ενετική μοιχαλίδα ήτις ϋπανδρέυθη τόν 0 9 ίλ -  
λον.

(Ε'σέρχεται ή Αιμιλία.)

Σύ δέ κυρία η τ ι; κατε'χεις θέσεν αντίθετον τής 
τοΰ Αγίου Ιΐέτρου, φυλάττουαα τάς πυλας του*Αδου, 
σύ, λεγω , συ, συ . . . ϊίού λάβε χρήματα διά τόν 
κόπον σου... (rfi ρ ίπ τε ι χρνοίο ι')  ή συνέντευξίς μας 
ελαβε πέρας. Σε παρακακαλώ λοιπόν νά κλείστις 
την θύραν καί νά φυλάττη; εχεμυθιαν.

(Εξέρχεται.)
AIM . ΟΪμοι, τί ιδέας α’λλοκότους σινε'λαβεν 6 

κόριος ουτος ! Πώς έχετε δε'σποινά μου ;

ΛΤΣ. Σχεδόν νομίζω ότι ονειρεύομαι.

AIM· Φιλτάτη δέσποινα τ ί επαθεν ό κύριός ριου ;

ΛΤΣ Ποιος είπες ;

AIM. Μαθές ό κύριός μου ;

ΛΤΣ. Ποιος εί·<αι ό κύριός σου ;
AIM. Εκείνος δστις είναι κα'ι ίδικός σ α ς ;
ΛΤΣ. Λέν έχω  κανένα. Μή μέ'έρωτάς, Αιμιλία’ 

δέν δύναμαι όμιλη'σω, καί δέν δύναμαι ν’ άποκριθώ 
είμή διά δακρύων. Σε παρακαλώ απόψε νά στρώ- 

στις επί της κλίνης μου τάς νυμφικός όθόνας μου· 
μή λησμονη'σής, καί προσκάλεσον καί τόν σύ ζυ
γόν σου.

AIM. ί ΐ  Θεέ, οποία ρ,εταβολή πραγμάτων !

(Έ π ετα ι συνέχεια.)

Ο ΧΕΙΜ ίίΝ  ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ TOT.

‘ Ο πολ,ιόθριξ, ό κεκυφώς καί τρόμων χειμών 
έχει καί αύτός τ  αγαθά του" περί τούτου νομί
ζομε·; ούδείς αμφιβάλλει· καί μάλιστα, όταν έχη 
τις άφθονα τά τρόφιμα, αναπαυτικήν οικίαν, Ικα
νήν ποσότητα ανθράκων πρός κατανάλωσιν, καί 
παχέα έφαπλώματα. ’Εν δέ ταϊς οίκίαις, έν αίς 
άντί των άθλιων η α γ /.a.Uuir ΰπάρχουσιν εστία·, 
καλός κατεσκευκσμ.έναι αί χειμερινοί νύκτες κα
θίστανται οικογενειακά σχολεία, ίάν ό πατήρ 
ήναι ολίγον γραμματισμένος καί φιλότεκνος. Διότι 
καθήμ.ενος ό Αβραάμ ούτος απέναντι τής λαμπρός 
φλογός των μ,ετ’ ενθουσιώδους τρυγμοϋ καιομένων 
ξύλων καί λαμπρυνόντων τά  πρόσωπα των 
περικαθημένων, καί βλέπων πέριζ αύτοΰ τάς 
μελλούσας ελ.πίδας τής οικογένειας καί τής κ»ι-

νωνίας, άγάλλεται καί άρχεται τού λόγου, καί άγο- 
ρεύει x e x r v jü r oc ώ ; καθηγητής έκ τής έδρας του. 
Ναι ένθυμοΰμ.αι πόσον ώφίλεμος καθίστατο τοι
ουτοτρόπως 6 μακαρίτης πατήρ μου εις την οι
κογένειαν του, τέρπων αύτήν διά γεωγραφικών κ,αί 
ιστορικών διηγήσεων τοιουτοτρόπως δέ εμαθον 
μέγα μέρος τής 'Ελληνικής Ιστορίας, αρχαίας 
τε  καί νεωτέρας. Εμπνεόμενος δέ πολλάκις’ ϋπό τής 
διηγήσεώς του καί κορυσαντιών εβλεπον ίν τή  
φλογί τ ή ; εστίας στόλους πυρπολούμε νους καί 
ζαταποντιζομένους, καί πόλεις έκπορθουμένας καί 
καταστρεφομένας διά πυρός καί μαχαίρας, καί 
άναπηδών έξω  φρενών ήρπαζον δαυλόν καιόμενον, 
έκ τής έστίας, καί έτρεχαν κατόπιν του ήττημένου 
έχθρού, προξενώ·; ούτω έκπληςιν, ένταύτώ δέ καί 
γέλω τα εις τούς περικαθημένους. Επειδάν δέ « θείος 
μοι έπηρχετο όνειρος άμβροσίην διά νύκτα » ε’φαν- 
ταζόμην έμαυτόν ότέ μέν Μιλτιάδη·; δτέ δέ ’Αλέ
ξανδρον, καί άλλοτε πάλιν Νέλσωνα ή Ναπολέοντα" 
τήν δ’ έπαύριον παραδιδων έμαυτόν εις τήν όπλο- 
ποιέαν κατεσκεύαζον ξυλίνας ρομφαίας καί τόξα 
καί βέλη, τά  όποια άν ειχον σήμερον ήδύναντο 
νά κοσμ.ήσωσιτά αρχαιολογικόν Μουσεϊον ένας φίλου 
μου (δνομα καί μή χωριό ).

Καί ταύτα μέν έν όλίγοις τά άγαδά του γ έ- 
ροντος χειμώνος. Αλλ επειδή τό ρόδον έχει καί 
τάς άκάνθας του, έχει καί 6 χειμών τά  δυσάρεστά 
του. Δέν έννοούμεν όμως τά  ναυάγια του Εύξείνου 
πόντου καί του Ατλαντικού, καί των λοιπών θαλασ
σών καί ωκεανών τής σφαίρας μας· μικρά ταύτα' 
άλλ’ίννοούμεν τήν μετά  λευκών σφαιρών γενομένην 
εσχάτως τρομεράν έφοδον κατά τού ΙΙύργου Μ α- 
λακόφφ ! Μανθάνομεν μετά λύπης έγκαρδίου ότι 
γεννάδαι τινές τής Πελισσιερίου δόξης έφιέμ,ενοι, 
έσφαιροβύλησαν, κρυπτόμενοι ό’πισθων γωνιών, τό 
ασθενές τούτο περιτείχισμα τού ωραίου ήμίσεως 
τού ανθρωπίνου γένους, καί ούκ όλίγην έπήνεγκον 
αύτώ βλάβην.' Αί σφαίραι διεσταυρούντο ραγδαιαι 
καί αί θηριώδεις κραυγαί των πολιορκητών έπλή- 
ρουν τόν αιθέρα. Πλείστας ύάλους θυρίδων συνέ- 
τριψαν, καί πίλους συνέθλασαν, καί ρίνας έξώ γ - 
κωσαν, καί άλλα πολλά τοιαύτα έπραςαν αϊ δέ 
παθούσαι τάς ύβρεις κσί κακώσεις ταύτας κυρίαι 
έδραμον εις τόν συντάκτην τού Φιλοκάλου ώς εις 
εις άδέκστον κριτήν, καί παρεκάλεσαν αύτόν νά 
στηλιτεύστ) τήν βάρβαρον ταύτην πραξιν, ύπισ- 
χνούμεναι αύτώ εις αμοιβήν νά σμικρίνωσιν ολίγον 
τήν περιφέρειαν αύτων, ΐνα μή έμποδίζηται ή 
νεολαία εις τούς προσεγγίζοντας χειμερινούς χ ω - 
ρούς της.

’λπείλούσι δέ, αϊ άξιώτιμοι αύται κυρίαι, ότι 
έάν έναντίον τής διά τού Φιλοκάλου στηλιτεύσεως 
αύτών οί ήρωες τής χιόνος τολμήσωσι πάλιν νά 
έπαναλάβωσι τάς βανδαλικάς πράξεις των κατά 
τών βαμβακίνων δχυρωμάτων, θέλουσιν άναφερθή 
εις τόν ’Αθηναιον ’Λριστοφάνην ΐνα περάση αύτούς 
όνομαστί εις τού Jia.G 6.lov τό  χατάστιχ ον .
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*// προσαγόριυσις χαζά τόχ Γα.Μιχό>■ τρό.τοχ..

Λεν θέλιμεν πριγμχτευθή τύ κεφάλαίον τούτο 
ώ ; χοροδιδάσκαλος, δεότε τού άξιοτίμου τούτου 
διδασκάλου τά μαθήματα χρεωστούσιν οίτε άναγ- 
νώσται καί άναγνώστριαι ημών νά λησμονήσωαιν, 
άμα άρχίσωσι νά συχνάζωσι τά ; συναν αστροφάς· 
καί ό μ ω ; σημειώσατε χαλώ; ότι έχ τ ή ; προσα- 
γορεύσεως διακρίνουσιν ώ ; έχ πρώτη; όψεω; τον 
χαλώ; ή κχκώ ; άνατεθραμμ.ένον άνθρωπον.

Η προσχγορευσις, ό ασπασμός, τύ χαιρέτισμα 
είναι λίαν ούσιώδε;, δταν ζη τή  νά προαχθή τις 
έν τή κοινωνία, χαί 6 Θεδς γινώσκει πάτοι χαί 
πάτοι άπέτυχον τού νά γείνωτι νοαάρχαι χοΐ υπουρ
γοί, διότι δεν είχον τήν σπονδυλικήν στήλην άρκε- 
τά εύκαμπτον, καί διότι έσφαλαν εις τόν τρόπον 
τής προσαγορεύσεως.

ΣΤΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣ1Σ.

1. "Οταν χαιρετά; μέγαν προστάτην σου, ή 
σπονδίλική στήλη σου πρέσει ν’ απυτίλή μ*·τά τών 
σκελών σου όρθήν γωνίαν.

2 . ’Εάν δ προστάτη; σου τοί άνταποδώση δύο 
‘Λ τρεΐ^ χαιρετισμού; άνθ’ ένο; δύναται νά έγγρά- 
ψή; εί; τύ  ̂σημειωματάριόν σου δτι δεν έχ ει; νά 
έλπ ιζγ ; παρ’ αύτού τίπ οτε, καί ότι δέν πρέπει νά 
τον ένοχλής πλέον.

3 . ’Εάν δέ άποκριθή ε ί; τήν ύπόκλισίν σου 
προτφέρων σοι τήν χεΐρα έλπιζε μεν άλλ" όχι παλιν 
μετά  βεβαιότητος.

’Εάν άπαντήση; γνώριμόν σου καθ’ όδον 
μόνον, χαιρεττ,σαί τον πρώτο;.

ΰ . ’Εάν συ >οδεύηται ΰπ’ άλλου, πεοίυ,ενε νά σέ , '  » » 
χ*ιρεττ,*η  πρώτ«ς

7 . ’Εάν ήναι κυρία καί δεν σε χ ιιρ ετγ , προσ- 
ποιήθητι δτι δέν την βλέπεις.

7 .  ’Εάν ήναι άνήρ συνοδεύων κυρίαν, διάβα ώ ; 
να μή τού; »γνώριζες.

8 . Ε ί ;  τ ά ; τελευταία; τρεϊ; περιστάσεις χαιρέτα 
δΓ έλαφρα; κινήσεω; τής κεφαλής χω ρί; να στα- 
θ ΐς .

9 . ’Εάν σέ σταματήσωσιν, είπε υποχρεωτικού; 
•πνας λόγου; καί εξακολουθεί πάλιν τον δρόμον 
σου

1 0 . Τού; στενού; φίλου; χαιρετώσι διά κινή
ματος τ ά ; χειοός.

11. Η Κυρία χαιρετά έπινεύουσα διά τ η ; κε
φαλή;.

1 2 . ’Εάν σύναψής όμιλίαν μετά τού έντυχόν- 
τ ο ; ,  κράτει τον πίλόν σου Ι ω ;  ού σέ παρακαλετή 
νά τον φορέση;.

1 3 . "Οταν άπκνττίσή; κυρίαν μόνην περίμ,ενε 
νά δείξη δτι σ’ »γνώρισε πριν χαιρετήσγ; αύτήν.

1 4 . Τό νά μή άνταποδώση τ ις  τύν άσπχσμύν 
είναι ή μεγίστη αγροικία $ν δύναταί τ ι ;  νά πράξη.

15. Τ ο ν  άνταποδώση τ ι ;  αΰτύν ελαφρά, καί 
μ ί ύφος προστατευτικόν είναι ίδιον άνοήτου καί 
άλαζόνο;.

δ 6 . ’Εννοείται δτι προ; τού; ανώτερου; καί 
πρύς τά ; κυρία; πρέπει νά έκβάλλη τις τύν πΐλόν 
του.

( Έ χ  της Κ αλή; Συμπεριφορ*;.)

‘Ο  π αρά^ ρω χ  τον ψ ρ ο ΐίρ ου  ψ ροη ιιώ ζερος.

Το άχόλουθον παράδειγμα πανουργίας ένύ; φρε
νοβλαβούς εόρίσκεται έν τινι ’Αγγλική έπαργιακή 
«φημερίδι.

Επαρχιακό; τ ι ;  κλητήρ φίρων το άπαιτούμενον 
ένταλμα, ή γεν «ύτον ε ί; τύ φρενοκομεΐον τ-ή; Λαγ- 
κεστε'ρη;, άλλά καθ’όδύν διενυκτέρευταν έν τινι ζε- 
νοδοχείω. Τήν έπιοϋταν λίαν πρωί ό φρενοβλαβή; 
εγείρεται, καί ζητών εί; τα θυλάκια τού κλητήρο; 
ευρίσκει τύ προ; άπαγωγήν καί περιορισμόν αΰτοϋ 
ένταλμα τ ή ; άστυνομίας, δι' ού βιβαια έννάησεν 
έντελώ ; τά τρέχοντα.

Μέ τήν πανουργίαν έκείντ,ν, ήν πολλάκι; οί πα - 
ράφρονε; δεικνύουτιν, έσπευτεν δτον τάχιστα  εί; 
τύ  φρενοκομεΐον, καί εύρών ένα έκ τώ ν φυλάκων 
τώ  λέγει ότι είχε φέρει ένα παράφρονα μέχρι Λαγ- 
καστέρης, τύν όποιον ήθελε φέρει ε ί ; τύ διάστημα 
τ ή ; ήμερα;, προσθέτων δτι ήτο τρελλύ; έξαλλο; 
καί παραδεξάτατο; τού ; τρόπους. *  Παραδείγματος 
χάριν, λέγει, δέν πρέπ»ι νά θαυμάσητε εάν σά; 
εϊπη δτι έγώ είμαι ό τρελλύ;, καί δτι αϋτύ; μέ 
ήγαγεν ε ί; τύ φρενοκομεΐον I ’Ανοίξατε λοιπόν 
τού; ύφθχλμού; σ α ;, καί μή πιστεύσητε μηδέν εκ 
τών δσα θέλει σάς είπεΐν».

'Ο φύλαζ τώ  ύπεσχέθη ύπακοήν καί 6 φρενοβ
λαβή; έπέστρεψεν ε ί; τό ξενοδοχεΐον του, δπου 
ευοε τόν καλόν σου κλητήρα Βεβυθισμένον ε ί; 
βαθύν ύπνον τύν αφυπνίζει, λοιπόν και συμπρο- 
γευματιζουσι.

« Τ ί δκνηρύ; πού είσαι νά ρογχαλίζη; έως τύ 
μεσημέρι » λέγει δ παράφρων « νά ήξευρε; απύ 
τί λαμπρόν περίπατον έπέστρεψα πρύ όλίγου.»

*  Τή άληθεία !  λέγει 5  κλητήο, καί έγώ  έπ ε- 
θύμουν νά κάμω ένα περίπατον μετά  τύ  πρόγευμα 
έρχεσθε μαζύ μου ;

‘Ο φρενοβλαβή; συγκατενευσε ,  καί μετά  τύ  
πρόγευμα άνεχώρησαν, ηγουμένου τού κλητήρας, 
καί διευθυνομένου πρύ; τύ  φρενοκομεΐον, Τνα πα -  
ραδώση τύν έμπιστευθέντα α ΰτώ , άλλά δέν ήλθεν 
εί; τύν νούν του νά ίδη εάν τύ ένταλμα έμενεν 
άσφαλώ; ε ί ;  τύ θυλάκιόν του. Ο τε δέ »πλησίασαν 
ε ί; τύ φρενοκομεΐον, ό παράφρων εξεφώνησε « Τ ί 
ώοαία οικία ! »

» Ναί, είπεν ό κλητορ, έπεθέμουν νά ίδω τύ 
έντύς αύτής. »

« Καί έγώ  τύ έπεθΰμουν ί  » άπεκρίθη ό τρελ- 
λό^

ΏΙΪΡΝΑΙΟΙ 325

“Ο τε λοιπόν εφθασαν ε ί ;  τήν θόραν ό  κλητήρ 
έσήμανε τύν κώδωνα, καί δ φυλαξ τύν όποιον 
είχε προδιαθέσει ό φρενοβλαβή; ένεφανίσθη μετά
δυο ή  τριών βοηθών.

'Η ρχισε τότε 6 κλητήρ νά ψαύή το ύ ; κόλπου; 
του ζητών τύ έγγραφόν του, ό δέ φρενοβλαβή; 
έκβαλών αύτύ πάραυτα τύ ένεχείρησεν ε ί ;  τύν φύ
λακα λέγων.

« ‘ Ο άνθρωπο; ουτο; είναι δ περί ού σά; ώ μ ί- 
λησα. Φυλάξατέτον καλά, ξυρίσατε τήν κεφαλήν 
του , καί ένδύσατέ τον τύν στενόν υπενδύτην, ι  

Παρευθύ; οί φύλακες συλλαμβάνουσι τύν ταλαί- 
πωρον κλητήρα άρον άρον, κοαυγάζοντα καί βε- 
βαιούντα ϋτιά έτερο; ήτο ύ παράφρο*ν, καί δτε αύτύ; 
η το  ό κλητήρ· άλλ’ επειδή ταύτα συνέτεινον εί; 
το  νά επιβεβαιιόσωσιν Ι τ ι  μάλλον τήν προτέραν διή- 
γησιν τού τρελλού, δέν ίσχυσαν ποσώς πρύ; άπε- 
λευθέρωσιν του- οθεν άπιίγαγον αυτόν, τοσούτον 
μανιώδη ύπ’ άγανακτήσεω; γενόμενον ώ σ τε τα 
χ έω ς  τονένέδυσαν τύν στενόν υπενδύτην, ξυρίσαντε; 
τήν κεφαλήν του λίαν έντέχνως.

'Ο  δ έ φρόνιμο; τρελλύ; έπέστρεψε μέ τήν ήσυχί 
«ν  του εε’ς τύ ξενοδοχεΐον, έπλήρωσε τύν λογαριασ
μόν, καί εκίνησεν οϊκαδε. 0 1  αγαθοί συμπολΐται 
αύτού ήπόρησαν ίδόντε; τύν τρελλύν επιστρέψαντα 
«ν τί τού φρονίμου, καί ήρχισαν νά φσβώνται μήπως 
έν άκμη παραφροσύνη; είχε φονεύσει τόν κλητήρα, 
καί ήρώτησαν αύτύν μετά  τρόμου τ ί έκαμε τύν
Κύριον Σιήβενσων.

« Τ ί τύν έκαμα ? » είπεν δ φρενοβλαβή; «Μαθέ; 
τον άφήκα ε ί; τύ φρενοκομεΐον θεότρελλον, καί 
ώ ;  νά είχεν έπτά δαιμόνια ? » 'Ο λόγο; ούτο; δέν 
άπεΐχε πολύ τ ή ; άληθεία ;, διότι ολίγον έλειψεν 6 
ταλαίπωρο; κλητήρ νά χάστι τ ά ; φρένα; του , διά 
τ η ;  άπροσδοκήτου κρατήσεω ; χαί τών συνεπειών 

αύτής.
Γενομένη; περαιτέρω ίρεύνη; ύπύ τώ ν  γειτόνων, 

δ  άνθρωπο; εύρέθη έν τώ  φρενοκομείο*, χαί δι’ 
αστυνομικού έντάλματος άπελύθη πάλιν, χαί 
έπέστρεψεν οϊκαδε έχων την κεφαλήν δεδεμένην 
μ έ  μ,ανδήλιον, αντί νά φορή το  κάλυμμα τύ  οποίον 
•ή φύσι; έδώρησεν αϋτώ. 0  ταλαίπωρο; κλητήρ 
ίκτο τε κατέστη ό μόνιμο; περιγελώ; τού χωρίου του.

ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΑ
(  Συνέχεια τών ίύο ’Αγγέλων επί τού χείλους τή; 

αβύσσου.)
’ Η 'Αννα έκλεισε τού ; οφθαλμού; μειδιώσα, 

άλλ’ ή  Κλάρη ώχριώσα αϊφνη; έπροσπάθει νά φυ- 
λά ττή  τήν ίσσορροπίαν τη ;· αόριστό; τ ι ;  υποψία 
περί τ ή ; άληθεία; κατέλαβε τύν νούν τη ;.

Τήν στιγμήν ταύτην ή  κατάστασι; τώ ν  δύο 
νεανίδων παρίστα συμπτώ ματα δλω ; αντίθετα· 
•κτύ; τ ή ; διαφορά; τού χαρακτήρος, ύπήρχεν του 
λοιπού μεταξύ των χάσμα μέγα. ‘Η  'Α ννα, τύ 
ταλαίπωρον κοράσιον, εκοιμάτο έν μακαριότητι

ή δέ Κλάρη δι’ ίδούσ* άμυδρώς πω ς τύ φρικώδεί 
τ ή ; Οεσεώ; τ η ; ,  εύοίσκετο έν αγωνία. Διέτεινεν 
έαυτήν προσπαθούσα νά νικήση τύν λήθαργον, διότι 
ή καρδία τ η ; ήτο ισχυρά· έπί μίαν στιγμήν ήσθάν- 
θη έαυτήν τοσούτον γενναίαν ώ σ τε ηρχισε νά 
ύπερορί ώ ;  ήττηθέντα τύν ΰπνον. όρ θιο ; καί μέ 
στήθος άσθμαΐνον, καί όφθαλμύν διάπυρον, ώ ; 
άμαζών ώ πλισμένη έναντίον έχθροΰ άνικήτου, 
έφαίνετο ώραία ώ ς ή αρειμάνιο; εκείνη καλλονή 
τήν δποίαν τοσούτον καλώ ; είκονίζει ή ποίησις 
τού βορρά. Π ά ; άνθρωπο; βλέπων αυτήν τόσον 
ώραίαν ε ί; τύ χείλος τ ή ; αβύσσου ήθελεν αίσθαν- 
θή τήν καρδίαν συσφιγγωμένην ύπύ έκείνη; τ ή ;

I μετά σεβασμού μεμ.ιγμένη; οδύνη; ήτις έστίν ό 
συνδυασμό; τού οίκτου μ ετά  τού θαυμασμού. ‘Η 
θέα τ η ; ηθελεν έμπνεύσει άφοσίωσιν ε ί; τήν χ_υ- 
δαιοτάτην καρδίαν, καί ό πλέον άνανδρος ήθελεν 
αϊσθανθή άνδρίαν πρύ; ΰπεράσπισίν της.

’Αλλ’ ή εκ προμελέτης αύτη δύναμίς τη ; άπή- 
τει έντασιν λίαν σφοδράν, καί διά τούτο ή  διάρ- 
κειά τ η ;  υπήρξε βραχεία. Τά βλέμματά τ η ;  έπεσαν 
τυχα ίω ; επί τής 'Αννης, τ ή ; όποία; ή μειδιώσα 
κεφαλή έστηρίζετο ήδη ανεστραμμένη έπί τού 
έπινωτίου τή ; έδρα; της.

‘ Η  Κλάρη ώ ; ύπύ ηλεκτρικού τινάγματο; κα τέ
πεσε νεναρκωμένη έπ ί τ ή ;  έδρας τ η ;  καε δύο δάκ
ρυα κατέρρευσαν έπί τών παρειών της.

—  ’Αδελφή' μου! ταλαίπωρε *Αννα ! ιπρόφερε 
μέ φωνήν σπαραξικάρδιον. 'Η  νΛννα ήκουσε καί τά  
χείλη τ η ; έκινήθησαν.

—  Τύν άγαπώ πρύ πολλοϋ, είπε μ έ  τήν όλβιό- 
ψυχον έκείνην καί ευσεβή φωνήν τών δεινά παθόν- 
τω ν καί ήδη άπολαυόντων ευδαιμονίας·— πρύ πολ- 
λού, φ ιλτάτη Κλάρη !  Χ θ έ ; μοί έφάνη δτι τύν 
ήγάπα; . . .  ’ ί !  αδελφή μου, νά ήξευρε; πόσον έ -
κλαυσα έν ώ  εκοιμάσο !  .  .

'Η  Κλάρη συνέσφιγξε τύ  μέτωπόν τ η ;  διά τών
συνεσταλμένων χειρών της.

—  ΤΩ πάτερ μου ! πάτερ μου !  άνεβόησε μ ετά  
βίας, διά τ ί νά μ.ήν ήσαι εδώ νά φοηθήσγι; τύ τέκ- 
νον σου;  . . .  Υ ΐ  θ ε έ  μου, « ;  άπολεσθώ έγ ώ , άλλά 
σώσον τήν αδελφήν μου 1

Αδτη δε ή το  ή αύτή έκείνη στιγμή καθ’ ?,ν ή 
Κυρά Γρούφφη έίελθού σ * τής κάτω αιθούση;, 
ήλθε πρύ; κατασκόπευσιν όπισθεν τ ή ; θύρα;· Ιδού- 
σα δέ τ ά ; δύο νεάνιδας ακινήτου; ένόμισεν οτι τά  
πάντα ήσαν τελειωμένα, καί ήτο ε ί ;  τήν  ακ
μήν τού νά στρέψη τύν μοχλόν- άλλ’ £ν κίνημα 
τ ή ;  'Α ννη; τήν έσταμάτησε.

’Κ  νεωτέρα τών δύο αδελφών έστράφη επί τής 
έδρα; τη ; καί έτεινε τήν χεΐρα ε ί; τύ  κενόν πρός 
τ ι πρόσωπον τ ή ;  φαντασία; τ η ;.  —  Ευχαριστώ, 
ευχαριστώ, άγαπητέμοι πά τερ , είπεν· —  ή εύτυχί? 
μου θέλει είναι άμοιοή σου . . .  ό Στέφανο; μι 
άγαπγ τόσον πολύ, έπρόσθεσεν ε ί; τρόπον α ί- 
δήμονα· —  καί έγώ ! ά  ! καί έγώ !  .  . Αύριον θέ 
γίνή δ γάμος . . . λο-.Τΐδν α ;  σιωρήοω βως αύριον.
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‘Π Κλάρη δεν η,δύνατο πλέον νά κλαίγι καί ή άδτ,μο- 
ν (* της εφθανεν είς παραφροσύνην έκαστοςδέ λόγος 
σής αδελφής της διετίτρωσκε τήν καρδίαν της.

Επροσπάθει ενίοτε να έλπιζη ακόμη, λέγουσα 
χαθ έαυτήν ότι οί φόβοι της δέν ειχον βάσιν, καί οτι 
έπνίγαζον έκ της νεανικής δειλίας τη ς , άλλα τδ α
ποτέλεσμα τού ναρκωτικόν ή  το τοσοΰτον ψηλαφητόν 
επί τη ς Ανντ,ί, ώ στε ή αμφιβολία καθίστατο αδύ
νατος.

Αλλα καί ίπ ’ α ύ τ ίς  τδ  αποτέλεσμα ε : καί ά τε- 
λέστερον, δέν τ,το τρόπον τινά τρομερώτερον ;  Α 'θί- 
στατο, άλλ’ η,το χαμένη, κα ΐτό συν/ισθάνετο' ή πά
λη τη ς τ,το πραγματική, καί ό ε’χθρός δυνατώτερος 
ών,επέθετε» έπ’ αυτής την μολυβδιντ,ν χεϊρά του καί 
την  κατεδάμαζε’ καί όμως είσέτι δέν ένέδιδε, δ.ό
τ ι  όσον ισχυρόν καί άν τ,το τδ  ναρκωτικόν, ή δόσις 
τ,ν έκατέρα των αδελφών είχε λάβει δέν τ,το τόση 
ώ στε νά επιφέρη άμεσον καί οριστικόν Αποτέλεσμα.& 
ΚυράΓρούφφη είτο ανυπόμονος καί καττ,ράτο όπισθεν 
τής θύρας, φοοουμέντ άκαταπαύστως μήπως κατα- 
βτ, είς τόν νοΰν του Λαίρδου ν’ άναβή την κλίμακα.

—  Τά ευλογημένα νά μην πιουν »κόμη λιγά
κι ! ελεγε καθ’ ¿αυτήν.

Τή,ν στιγμήν ταύττ,ν ή Αννα έξυπνή,σασα πάλιν, 
η, οΐρχίζουσα ίσως νά όνειρεύηται, ήρχισε νά ψάλλη, 
τό Σκωτικδν ασμά ττ,ς μέ φωνήν ασθενή καί συγκε· 
κομμένην. 0  πρώτος ήχος τής προσφιλούς φωνής 
της έκαμε ττ,ν Κλάραν νά σκιρτήσφ, καί έμετρίασεν 
ολίγον την απελπισίαν της. Ηγέρθη, ποές μεγάλην 
εκπληξιν ττ,ς Κυρά Γρούφφτ,ς, ήτις μόλις έπρόφθα- 
σε να στρέψη τδ κλεϊθρον, καί διευθύνθη πρός τήν 
Αύραν.

—  Είμαι κεκλεισμένη J ίψιθνρισε μετά ψυχρό- 
τητος ώσανεί ϊπερίμενετδ τοιούτον.

Τά γόνατά της έκάμπτοντο ύτδ τδ βάρος ττ,ς , 
καί 4 ωραίος τράχηλός ττ,ς μόλις ήδύνατο νά ύπο- 
ατηρίζτ, ττ,ν βεβαρημένην κεφαλήν ττ,ς. Διη,λθε πά
λιν τδ δωμάτιον κλονουμένη, καί ίπλησίασεν είς ττ,ν 
θυρίδα ττ,ς οποίας έπειράθη ν’ άνυψώση, τδ κατώ τε
ρον πλαίσιο», έπί σκοπώ βέβαια του νά φωνάξη βο
ήθειαν, οϊλλά τδ ξύλον του ή το πολυ βαρυ, καί ά· 
νευ αντισηκωμάτων, άτινα συνήθως βοςθούσιν είς τδ 
νά κινώνται ευκόλως τά δυσμεταχείριστα ταΟτα ά- 
ποφράγματα.

Μετά δευτέραν καί τρίτην ανωφελή οΐπόπειραν ή 
Κλάρη α’φήκε νά καταπέσωσι πάλιν οί βραχίονές 
ττ,ς παράλληλοι προς τδ σ ώ ρ ά τη ς, καί εκλινε τήν 
κεφαλήν της.

•— Κοπίαζε, τρυγονάκι μου, κουράσου, περιστεράκι 
μου, ίψιθύριζεκατ’ ίδίαν ή καλοκάγαθος ΚυράΓρούφ- 
φτ,. Οσον περισσότερον κοπιάζεις τόσον γρηγορώνερα 
θ ’ α’ποκοιμτ,θής. . ,  . Χάρις τώ  Θεώ το γνωρίζω 
τούτο.

—  Πόσον χαίρει ή  Κλάρη διά ττ,ν ευτυχίαν μου? 
είπεν τ, Αννα τήν στιγμή,ν ταύτην, χωρίς όμως ν’ α'- 
νοιξη τούς οφθαλμούς. — · ή  φιλτάτη μου αδελφή, ! 
επεθιμου« ν’ άγα-πα καί αυτή κανένα καθώς αγαπώ

ίγώ τόν Στέφα-φανόν διότι ήθελε τήν αγαπά καί 
αύτός. . .  Είναι τόσον ώραία ή Κλάρη μου /

Ακούσασα ταΰτα ή πρεσβυτέρα εμεινεν όρθιος και 
ϊστηλωμένη ώ ; νά ειχε παγώσει τδ οίμα είς τάς 
φλέβας της.

Νέος τις στοχασμός ε’πήλθεν εις τδννοΰν της, καί 
ό στοχασμός οϋτος κατεπίεζε τή,ν καρδίαν της.

—  θεέ μου! Θεέ μου.' ειπε καταπιπτουσα είς τά γό
νατά  τ η ;' δέν θα τδν ϊδω πλέον. . . . πόσον μέ ή -  
γάπα !

I I  ιδέα του θανάτου ( διότι τδν θάνατον έπερί- 
μ εΊν  ή Κλάρη ) δέν τή,ν έλύπει έως τώρα είμή ένε
κα τής α’δελφής της- ή καρδια τη,ς έσπαράττετο 
καθ’ δσον έβλεπε τή,ν αδελφή» τη,ς παραδεδομέ- 
νη,ν είς τά δίκτυα τών οπαδών τής Αναστάσεως, τη,» 
θεοστυγοΰς εκείνης έταιρείας τών πτωματοθηρών, 
καί έλησμόνει i  αυτήν.

’Αλλ’ ήδη ή λύπη της τ.όξανεν ε'κ τής αγάπης 
έαυτή,ς. Ó νεανικός καί διακαής έρως, τδ σφοδρον καί 
αίφνήδιον, καί απόλυτον ,  καί α’περιόριστον 
πάθος τ η ;, τδ δποίον έπειράθημεν νά περιγράψωμε* 
είς τδ πρώτον μέρος τής διηγήοεως ταύτη.ς, ήλθεν 
οϊφνη,ς ν’ α’ντικαταστήση τήν _ αδελφικήν στοργήν. 
'Ω/ετοή γαλήνη τής ψυ/ήί της,καί ή, υποταγή της είς 
τό θέλημα του Θεού.—  Λύπα·, δάκρυα, καί κραυγαί 
άπεράντου οδύνη,; διεδέχΟη,σανπάντα ταΰτα.

Συνεστρέφετο ίν τη, αδυναμία αυτής ή ταλαίπω
ρος κόρη ί^ ’· τής ΰγιά ; κόνεως του εδάφους, καί οΐ- 
μωγαί καί κραυγαί εξέφευγον εκ τού κατατεθλιμμένου 
στήθους τη ς . Επασχεν ούτως όπως τις δεν δύνατα( 
νά πάσχη δίς είς τήν φθαρτήν ταύττ,ν ζωήν.

II Αννα ίςηκολούθει μειδιώσα κατ’ ό»αρ, καί έ- 
ψ.θύριζεν έκ διαλειμμάτων λόγους ίκστ«τικής ευ
δαιμονίας.

fcv τούτοις ή  Κυρά Γρούφφη, έντρομος διά τάς 
κραυγάς ταύτας τή ί Κλάρτ,ς, αίτινε; ήδύν*ντο νά 
φθάσωσι μέχρι τών ¿5των του λαίρδου,κατέβη ελαφ
ρά καί ταχέως τήν κλίμακα, καί έκ του κατωφλιού 
έ-ευοε πρός τδν σύζυγόν τη ς οστις «πλησίασε πά- 
ραυτα.

—  Πάρε εύθύ; τδ βιολί σου, τώ  ειπε.

—  Τδ βιολίμου, φιλτάτη ! έπανελαβεν έκθαμ
βος ό Μαστωρ Γρούφφης.

—  Σιώπα, σοΟ λέγω, καί πάρε τδ βιολί σου.

Κραυγή, παραταμένη η,κούσθη τήν στιγμήν τού
την άνωθεν τής κλίμακος καί τότε 6 Μάστωρ 
Γσούφφης έννότ,σεν ήρπασε λοιπον τό κεκονιαμένον 
καί έστερημένον μιας τώ» χορδών βιολίον του, τδ 
όποιον έκρέματο έπί του τοίχου, καί ήλειψε ρητί
νην είς το τοξυν του.

—  Mol ε’φάνη ότι ηκουσ* κραυγήν ειπεν 6 
"Αγχος Μάκ- Φαρλά>ηΐ, «ξυπνήσας «κ του ρεμβασ
μού του.

—  Λάβετε όλιγτ,ν υπομονήν, ιϋγενέστατε, απε-
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κρίθη ñ ξενοδόχος μετά πέντε λεπτά τδ δωμάτι- 
όν σας θέλει είναι έτοιμον.

Τήν αΰτή,ν δε στιγμήν τδ τόξο» τού βιολιού έτρυ- 
ξεν έπί τών χορδών έκβαλλον φω·«τ,ν σατανικήν δ 
Μακ-Φαρλάνης εσυρεν άπδ τδ θυλάκιόν του κάλυμμα 
ü ß a x o ty a r r o r  (ta r la a ) χαί τδ χατεβιβασε μέχρι 
τών ώτων αυτού, έν ώ ο Μαστωρ Γρούφφης έρό-,- 
κάνιζε τδνπαια·α ( p ibroch  ) τών Μάκ-Γρηγοριων 
ώστε είς τάς τελευταίας 0ίμωγάς τής δυστυχούς 
Κλάρη; η.λθον χαί άνεμίχθησαν οί ήχοι τή,ς έμ - 
παικτικτ,ς ταύτης μουτικτ,ς· αλλ’ ή φω»ή τής νεά- 
νοδος μετ’ οϋ πολυ έδαμάοθη ύπο τήν οϋξουσαν 
δύναμιν τού άχαταμαχήτου ύπνου. —  F-δουάρδε 7 
έψιθύρισε·/ έπί τέλους μέ τόν τελευταίον λυγμόν τη,;. 
— ■ ϋδουάρδε ! . . Σε ή,γάπων . . . σέ αγαπώ ! . . . ' 
ώ  ! δεν θα μάθρς κάν ότι άποθ·ήσκω φέρουσα σέ 
είς την καρδίαν μου !

ίίπειράθη νά πλησιάσν) ερπουσα είς τήν άδίλφήν 
τη ; ή,τι; χαριέντως εξη,πλωμένη έπί τής έδρας ττ,ς, 
έκοιμάτο μέ μειδίαμα αγγέλου έπί τών χειλεοίν τη,ς.

—  Τ ώρα θά έλθωσιν, έλεγε κατά νουν ή Κλάρη, 
μή, δυναμένη πλέον νά προφέρη, —  τώρα θά έλθω 
σι ! . . Απδ τόν ύπνον θά μεταβώμεν είς τδν θά
νατον . . . Ταλαινα αδελφή μου ! . . Αέν θέλεις εχει 
μνή,μα διά νά έρχεται νά χ.ύντ, δάκρυα επ’ αύτ'.Ο ό 
Στέφανο.;/ .  . .  Εγώ S i . . .  · ποίος θά φέρη τόν 
τελευταίον στεναγμόν μου είς τόν Εδουάρδον ! . .

Κατέπεσε παραλελυμέ-η πλησίον τής άδελφής 
τη ς , καί έθεσε τή» κεφαλή'· τη,ς είς τάς άγκάλας της
έκπέμπουσα τή,ν οίμωγήν τών λοίσθιων.

—  Τ ί κακόν έπραξαμεν, ώ Θεέ μου/ διά ν’ 
άποθάνωμεν ούτω ;

Καί τούτο είπούσα δέν έκινήθη πλέον.

—  Στέφανε / Στέφανέ μου ! ειπεν ή Αννα ^ίπ- 
τουτ* τάς δύο λεύκάς καί ωραίας ώλένας της 
περί τόν λαιμό« τής κοιμωμέντ,ς άδελφής της.—  
«« ! πόσον είναι α’γαθδς ό Θεός, καί ήμεΐς πόσον 
ευτυχείς ! . . .

Κ Ε Φ . I ' ’ .—  ‘Ο ΚΙτριτος y a ró c ·.
Αυα είδεν ή Κυρα Γρούφφη διά τής όπή,ς τού 

κλείθρου τάς δύο νεάνιδας α>ινή«ου; καί ου-ενηγ- 
καλισμένας, έστρεψεν ελαφρά τήν κλείδα καί ή,.έ- 
ω ;ε  τή,ν θύραν.

Κ ατάτδδικοΰν αυτή είχον αργήσει παρά πολδ, 
τά εΰλογημέ-σ, καί ή ακινησία αύτη ενδεχόμενον 
πάλιν νά μή, ήτο ύπνος. Αιά τούτο λοιπον, ή Κυ
ρά Γρούφφη, ή « ς  η ΤΟ γυνή, λίαν έμφρω», προφυλά 
ξεως χάριν επέρασενεπανειλημμένοι; τή,ν αναμμένην 
λαμπαδα απ’ έμπροσθεν τών οφθαλμών αυτών, ϊνα 
βεοαιωθή, καλόνς ότι έκοιμώντο.

Ü π ρ ά ;ι;ο ΰ :η  συνοδευομένη, υπό τού φριχιόδου; 
ήχου τού διερρωγότος βιολιού τού Μαστωρ Γρούφφη 
τ,το ικανή, ν’ άναστήση, νεκρόν, καί όριο; αί νεάνιδες 
δέν ίκινήθτ,ταν. Ó λήθαργο; είχε· αρχίσει όριστι- 
κώς. Ú Κυρά Γριύφφτ, ίστατο απέναντι δύο θελ

κτικών αγαλμάτων, μή δυναμένων ού μόνον νά 
τή  ά»τισταθώσιν, α’λλ’ ούδέ νά αίσθανθώσι τόν επι
κείμενον κίνδυνον. Διά τούτο ή ευπροσήγορος ξε- 
νοό'όχος α’πέβαλε τδ πλαστόν μειδίαμά τη,ς, τδ ό
ποιον ειχεν έπι τών χε.λέων διά παν ενδεχόμενον, 
ΐ ό  -ρόσωπόν ττ,ς, τδ  οποίον συν/,θω; έκαλόπτετο 
ΰπο προσωπείου εύμενεία;, άνελαβεν αϊφντ,ς τή,ν 
αποτρόπαιου έκφοασιν ·?,ν ή φύσις εΤ/εν έντυπώ- 
σε·.ν επ’ αύττ,ς. Η ϋπόκρισις έξτ,λείφθη, καί ύπ’ αυ
τήν ε’φάνη, ψυχρά κτηνώδης καί προμελετημένη 
ιόμόττ,ς άνευ όκιάς οίκτου.

—  Είκοσι λ.ιραις / έψιθύρισεν έξεταζουσα τάς 
δύο ταλαίπωρους νεά-ιδας μέ βλέμμα γεγυμνασμένον 
—  Θ Μαστωρ Λαντέρνας θα κάμη, λαμπρά δουλειά, 
είτε ζοινταναί; ττ,ς πουλήση, ε ίιε  πεθαμμέναις . . . 
διότι οί χειρουργοί μας έχουν αλλόκοτα καπρίτσια, 
καί πλη,ρονουν άκριβα δια να δύνατται νά χόνουν 
τήν σμίλην των υπό τδ δέρμα ωραίου σώματος . .. 
Είκοσι λίοαις / . . . δέν μπορούσε τάχα νά μα; 
δώτρ κάτι περισσότ«ρον; . . Αλτα τά κομμάτια πού 
τού παραδιδομεν δεν έχουν κανένα ε λ ά τ τ ω μ α ...

‘II  Κυρά Γρούφφη έστάθη καί ήρχισε νά σκέ- 
πττ,ται· ιτως δια μίαν στιγμήν ε’ουλλ.ογίσθη νά  
β ά.Ιιι χαρπ οΰζι ύπδ του; πόδας τού Γ, οβη καί νά 
τού κλεψη τέ,ν .-τριψ άτεία  του, άλλ’ ή ένθίμτ,σις 
τού Λγκου Μάκ-Ί·αρλά η, τού οποίου ή, παρουτία 
τ,το τρομερά απειλή, μετέβαλε τδν £ούν τών σκέ- 
ψεοίν τη,ς. Απεμακρύνθη λοιπόν άπο τάς δ·ύο άδελ- 
φά; καί έφθασεν είς τή,ν κλίμακα,καί έοηζε κατά τόν 
δξύν καί προσποιητόν έκε’.νον τρόπου, οστις άπαυ- 
ταχού τής γ ή ; χρησιμεύει ώς σημείο« ποοσκλήσεως.

Τούτο λ.οιπδυ υπήρξε τδ σύνθημά των ! τδ βι· 
ολιον τού ΒΙάστωρ Γρούφφη έσιώπησε πάραυτα, καί 
μετ’ όλιγον ό αξιότιμος ξενοδόχος εϋρέθη επά
νω. —  Ετελείεοσεν ή, δουλειά; ή,ρώτη« σιγά.

—  Σιώπα 7 ειπεν ή Κυρά Γρούφφη κατά τή'« 
συνήθειάν της. — τί κάνει όλαϊρδος ;

Δε« έχομεν φόβον, γλυκεία μου φίλη» ό λαίρδο; 
κατεχεται τή,ν στιγμήν ταύτην υπό τών αλλοτρο
πιών ττς  πατρίδας του. Ομιλεί μόνος περί δευτέρας 
τινός όρασεω; καί άλλων ά-οτ,σιών.ή 7 άνεβόησεν ό 
Μαστωρ Γρούφφης σταθείς ενώπιον τών δύο νεανί- 
δων μέ ικοοασιν αληθούς οίκτου —  Τί ωραία πού 
είναι τά κακομοίρα

‘Η δέ Κυρά Γρούφφη ύψωσε τους ώμους τη,ς.
■—  Τί κρίμα ! έπανέλαβεν 6 ξενοδόχος τού 

όπαί·υ ή, οίκτείρμων φωνή, δέν τ,το ποσώς έν αρ
μονία υέ τό απαισιον πρόσωπόν του" —  τί κρίμα 
νά κάμ γ τις κακόν είς τοιούτους αγγελ.ους /

-—  Σ ώπα ! ιώ  είπε θυμωμένη, ή Κυρά Γρούφφη, 
καί ά<αψε το φαναρι.

Ο ξενοδόχος απεμακρύνθη στενάζω».-— Ε·.«»ι 
δυνατόν, έμ-,ρμΰρισεν ή, ξε-οδ-χος, 'οάν έμενα γυ
ναίκα »ά έχη τέτοιον ά·δρα / . . Ακούς έκεϊ 7 νά 
κάθη,ται νά μοιρολογα αύταΐ; τ ί,; κυράτσαις . Είκοσι
λίρα;; αξίζουν είκοσι λίραις, τό ξέρεις, μηχανή, χ ω -
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ρίς νουν; Kai διότι ό Μάστωρ Βωβής κάμνει τήν 
τέχνην του καθώς πρέπει είναι τούτο αίτιοι νά στενά- 
ζ η ; 'σαν βώδι που σφάζουν; όχι / . .  Μή μ’ άποκρι- 
θή;· *ού κάκου- είμαι αμαρτωλή και 6 Θεός μέ 
βασανίζει 'σ αυτόν τί>ν κόσμον / ιδού τ ί είναι Μ ίσ- 
τωο Γρούφφη. Αλλ’ ούτο; δέν άπεκρίθη· είχεν ει
κοσαετή πείραν ίπάνω του,κα’ψήξευρε πόσον επικίνδυνο 
είναι αί φιλονεικίαι. Ανύψωσε δια του ρωμαλέου 
βραχίονός του τό πλαίσιον τή ; θυρίδο;, καί ή«έω;ε 
φανόν τινα κρεμάμενον έξωθεν. fi Κυρά Γρούφφη | 
προσήνεγκεν αϋτώ άναμμέ-.ην λαμπάδα, την όποί- I 
αν ούτο; ένέπηξεν επί τίνος αιχμής έν τώ  φανώ, | 
χρησιμευούσης άντί κηροδόχου, και πάραυτα λά μ - 1 
ψ·; ζωηρότατου κίτρινου διεχύθη ίπί του εξωτερι
κού τοίχου, έ κ  δέ του Ιτέρου μέρος τ ή ; θυρίδας 
έκρε'ματο άλλος τις φανός· ό Μάστωρ Γρούφφη; 
δέν ήναψεν αύτόν, άλλ’ ή  έπιχεομενη λάμψις ύπό 
του γείτονας αυτού ίδείκνυεν ότι ή ύαλος αυτού 
ητο χρώματος πρασίνου. Τον φανόν τούτον εϊδομεν 
ήδη φέγγοντα έσπε'ραν τινά κυριακη; έπί τού Τα - 
μέσεως διά της ομίχλης, καί γνωριζομεν ότι 
έχρησίμευεν ώς σημεϊον εις τόν στολίσκον του αγα
θού ναυάρχου Πάδδη, δστις ήοχετο νά φορτώση τά 
λάφυρα των δυστυχών θυμά*ον του μικρού εμπορίου 
των συζύγων Γρούφφ.

"Οσον δέ διά τον κίτρινον φανόν, εϊπομεν ηδη 
λε'ξεις τινάς περ'ι τής άξια; αύτού. Καί τούτο ση- 
μεϊον ητο' άλλ’ άπηυθύνετο ιδίως εις του; νεκρο- 
θήρα;. Δεν άνη'γγελλε λάφυρα αλλά πτώματα. 
Διά τούτο λοιπόν ό καλοκάγαθος καπιτάν Πάδδης 
είχε δίκαιον νά φρίττη οσάκις εσυλλογίζετο τόν 
νεκρόσιμον τούτον φανόν, κρεμάμενον ώς παράση- 
μον τού θανάτου ύπεράνω τού άντρου τούτου ί» ω τό 
βιομη'χανον έγκλημα εξέτεινε τό ίμπόοιόν του μέχρι 
τήςσαρκός τών θυμάτων του.

0  Μάστωρ Γρούφφης άφήκε τό  κατώτερον π λ ιί-  | 
σιον τό όποιον κατέπεσε στιβαρόν καί τρύζον θο- j 
ρυβωδώς.

—  Μοΐ έφάνη δτι ειδον τήν βάρκα τού Μάστωρ . 
Βουβή πλησίον τών ‘Ασπροκαλογήρουν, είπεν ό ξε - 1 
νοδόχος μέ τό περίλυπον καί γογγυστικϋν ύφος 
του.— 0  σκύλος έμυρίοθη τήν λεΐάν το υ .. .  εις τρία 
λεπτά Οά ειν’ Ιδώ.

—  Είναι ά.θωπος με τετραπερασμένο κεφάλι , 
άντίκρουσεν ή ξενοδόχος, ρίπτουσα βλέμμα περιφρο- ' 
νήσεω; επί τού συζύγου της. —  Αν είχες αρκετόν 
νούν διά νά έννοήση; ότι ούδέν άλλο είσαι ή βλάξ, ! 
Μάστωρ Γρούφφη, ήθελες προσπαθήσει νά παρη; 
άπ’ αύτόν κάμποσα μαθήματα . . . ’Αλλ’ ό Θεός σέ 
έκαμε τοιούτον διά νά με πιιδεύη διά τ ι ς  αμαρτίας 
μου . .  .

0  Μάστωρ Γορύφφης δέν ήοουσε τήν ενάρετον 
ταύτην προτροπήν, διότι προσελκυσθείς άκουσίω; 
πρός τάς νεάνιδας τά ; έθεώρει μέ ύφος οίκτου.

— · Πολλά έχω καμωμένα είς τήν ζωήν μου, 
είπεν, άλλ’ άνάθεμα κχάν δέ< είναι κρίμα νά παρα- 
δώση τις δύο τοιούτοις αγγέλου; ε ί ;  τόν κρεωπώ- 
λην εκείνον τόν Βωβήν . . .

— · Τ ί λέ; ; ά-εβόησεν ή ξενοδόχο; τή ; όποία; 
ί  τό κίτρινον πρόσωπον έγεινε ποοφυρούν ύπ’ οργής· 

άποπότε ήρχισεςνά συλλογίζεσαι;.. . EÍvxi άγγελοι, 
τώ  όντι, άλλα τί μάς μέλει τούτο ;  εϊμεθχ άρκετα 
πλούσιοι διά νά περνούμεν τόν καιρόν μας είς τό νά 

! κλαίωμεν ϋπέρ τής δυστυχίας τών άλλων; .  . .  
ί Κατε'βα νά δη ; αν ό λαΐρδος ανυπόμονη, καί φέρε μ ’
I έ«α ποτήρι ούϊσκη.. .  ’'Ελα! κουνήσου /. . .

6  Μάστωρ Γρούφφη; ύπήκουσε συλλογιζόμενος 
άν δεν ήθελεν είναι καλόν νά σταλάξη καμμια 
με'ρα δυό τρεις σταλαγματιαίς άπά τό σεριιτιέτι 

τού Βωξ-Λαντέρνα μεσ' ’στό ονίσχη  τής γυναικός 
του διά νάτήν αποκοιμίσει καλα καλά.

Ε ι; τήν ι’ρώτησιν ταύτην ό όρθις λόγος τού Μά- 
στωρΓρούφφη τώ  άπεκρίθη ότι ήθελεν ει-αι έτι καλλί- 
τερον νά διπλασιάση τήν δόσιν, καί νά ίνσταλάξη 

I ε ;  ή οκτώ σταγόνας, ί'να αποφυγή πάντα κίνδυνον 
τού να ίδη πάλιν τήν ζαχχοόστομον ξενοδόχον έξυ- 
πνούσαν.

’Λπεφάσισε λοιπόν να τό σκεφθ^ ώριμώτερον έν 
α’νέσει.

Καθ’ ήν στιγμήν επέστρεφεν ν’ άναγγείλη δτι ό 
λαΐρδος έξηκολούθει παρακαθήμενος ήσύχω; πλη
σίον τού πυρός, βεβυθισμένος είς τήν όμιχλην τού 
πνεύματός του, κρούσμα κώδωνος ήκοόσθη ΰπε- 
ράνω τής κεφλή; του.

—  Ιδού ήλθεν ό Μάστωρ Βώβη; είπεν ή ξενο
δόχο;· — ■ ’στή δουλειά μας ιύθύ; ! Επελάβοντο 
λοιπον άμφότεροι τ ή ; τραπέζης, τήν μετεκόμισαν ε ί ;  
τινα γωνίαν τού θαλάμου, καί ό Μάστωρ Γρούφφης 
άρπάσας διά τού κόρακος σχοινίον τι περιτυλιγμένον 
εις τινα τροχαλίαν προσηλωμένην είς μίαν δοκόν 
τής οροφή; τήν κατεβίβασε μ.έχρι τού έδάφους.

’Εν τούτοι; ή ξενοδόχος άπεχώριζεν άνευ πολ
λ ή ; προσοχής τάς δύο άδελφάς, αίτινες διετέλουν 
έτι ένηγκαλισμ.έναι. ’ ΐΐτο  βεβαία δτι τού λοιπού 
οϋδείς υπήρχε κίνδυνος τού νά έξυπνήσωσι.

Δύο όθόναι έζηπλώθησαν χαμαί· ό Γρούφφη; 
καί ή σύζυγό; του περιετύλιξαν έντό; μ ια ; έξ αυ
τών τήν Κλάοην, καί τήν έναπέθεσαν έντό; είδους 
αιώρας (Iiamac) ήν προηγουμένως είχον προσθέσει 
ε ί; τό σχοινίον. Συνήθως ή κλίνη αυτή δέν έχρη- 
σίυ.ευεν ε ί; του ; ζώντας.

'Ο Μάστωρ Γρούφφη; ήρπασε κρίκον τινα σιδη- 
ρούν καταπεπτωκότα καί προσηραοσμενον ε ί; τό 
έδαφος ακριβώς εί; τό μ.έρο; όπου έκειτο πρό ολί
γου ή τράπεζα, καί άνεσήκωσε καταράκτην τινά, 
όστι; έτρυζεν επί τώ ν έσκωριασμένων στροφίγγων 
του.άποκαλύπτων ζοφεράν τινα καί κεχηναίαν όπήν.

—  Ποιο; είσαι; ήρώτησε σιγανά.
—  Fellow  (Σύντροφο;) άπεκρίθη έκ βαθέων ή 

φωνή τού Βώβ -  Λαντέρνα.
Ί ΐ  τροχαλία ήρχησε νά στρέφηται, καί ή λευκή 

δεσμί; ή περιέουσα τήν Κλάρην έγενετο άφαντο; 
έντό; τ ή ;  όπή;.

—  Μή τόσο δυνατά, αή τόσο δυνατά J άνεβόη- 
σεν ό Βωβλαντέρνο; μετ’ ανησυχίας. Χ θ έ ; νά μο»
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βλάψη; τό πράμά μου, άρχικακοΰργε; Ποιά άπ’ τή ; 
δυώ ειν’ αύτή ; ,

—  Νά μέ πάρ’ ό διάολος άν έβαλα έπανιόγραμμα 
’ς-ή ράχη τη ς , είπεν ό Μάστωρ Γραύφφη; μέ τόνον 
όργίλον. —  είναι κείνη πού μοΰτυχε πρώτη· τήν 
βαστά ; ;

—  Στάσο λιγάκι/ . .  . μήν κάνή; άνοησιαΐς/ . . ·
Δέν είναι άπό σίδηρο, τό ξέρεις ά ρχισφ ά χτη ;... Νά! 
τό  βαστώ , τό καλό μου τό κοριτσάκι. Να δού με 

καί τάλλο.
Τό σχοινίον άνεσύρθη πάλιν,6 δέ Μάστωρ Γρούφ

φης έν τούτοι; περιτύλιξα; τήν Ά νναν, τήν είχεν 
έτοίμην καί αύτήν διά τό ταξείδιόν τη ς , άλλα καθ’ 
ήν στιγμήν τό άνδρόγυνον τήν έναπέθετεν είς τήν 
αιώραν, βημάτων κρότος; ήκούσθη εί; τήν θύραν 
καί τό  σκυθρωπόν πρόσωπον τού Λαίρδου έφάνη 
έπί τού κατωφλιού.

'Η Κυρά Γρούφφη έντρομος άφήκε τό κρατούμε
νον, καί ή κεφαλή τή ; ’ Λννη; μή ύποστηριζομένη 
πλέον, επεσεν έξω  τ ή ;  αιώρα; καί πίπτουσα άνύ- 
ψωσε μίαν γωνίαν τ ή ;  οθόνη; ή τ ι; τήν περιεκάλυ- 
π τε . 01 δέ μ.ακροί καί λελυμ.ένοι πλόκαμοί τη ; έ -  
ξεχύθησαν πάραυτα έπί τού εδάφους.

'Ο Λαΐρδος άνέοη τήν κλίμακα ούχί ύποψία ή 
περιεογεία φερόμενος, άλλ’ύπό τής φυσική; τάσεω ; 
τού νοός του, ή τ ι ; πολυ συχνά τόν παρέφερε πέραν 
τώ ν πραγμάτων τού κόσμου τούτου, δπω; συμ
βαίνει ε ί; του; οπαδού; τ ή ;  ύεντέφας  λεγομένη; 
όράσεως, δεισιδαιμονία; ή τ ι ;  κατέστη ένδημική 
έν Σκωτία. Αί συμφοραί καί τά  σφάλματα τρικυ
μιώδους παρελθόντος τόν εκαμνον νά προορα άλλα 
σφάλματα καί άλλα; δυστυχίας, καί κατά μέγα 
μέρος τό μίγμα τούτο τών παλαιών παθημάτων καί 
τ ή ; μελλούση; λύπη; διετά ραττε τήν ψυχήν του 
ε ί ;  τοσούτον ώ στε νά φαίνεται είς τά  ό'μματα τών 
ξένων σχεδόν ώ ; παράφρων.

' ΐ ΐ λ θ :  λοιπόν έκεΐ αυτομάτως καί χω ρ ί; νά σκε- 
πτηται, καί διότι συνήθως είς τό δωμάτιον τούτο 
κατέλυε.

—  Φύγετ’ άπ’ έδώ, είπεν έξερχόμεοος, θέλω νά 
ημαι μόνο;.

' I I  Κυρά Γρούφφη μ’ όλην τήν σύγχυσίν τ η ; είχε 
τήν παρουσίαν τού νοός τού νά τ*θή μεταξύ τ ή ; 
Ά ννη; καί τού Λαίρδου.

— ’’Εχομ' άκόμη μιάν ¿ποά.Ι.Ια νά καταιβάσω- 
μεν, αύθέντη, είπε προσκαλέσασα εί; βοήθειαν τό 
έρασμιώτατον μειδίαμά της, —  τώρα σας δίδομεν 
τέ^δωμάτιόν σας.

0  Λαΐρδος προύχώρησε βραδέως είς τό ένδότερον 
του θαλάμου, τό δε περίλυπον καί ακίνητον βλέμμα 
του έδείκνυεν ότι ούδέν εβλεπεν ίκ  τών συμβαινόντων 
περιξ αυτού.

—  Αφε; τό  σχοινί/ κακορίζικε, άφε; τό  σχοινί !
έμορμούρισεν ή Κυρά Γρούφφη ήμιες-ραμμένη πρό;
τόν σύζυγόν της, οστις ί'7 ατο ώς άπολιθωμένος.

—  Νά φωνάξετε μίαν ά'μαξαν, ειπεν ό Λαΐρδος» |

θέλω νά υπάγω είς Κορνιχίλλην Γ«α ΐδω τάς θυγατέ
ρας μου.

—  ?1, πόσον Οά χαρουν, αί ταλαίπωροι κόραι/ έ-  
τόλμησε νά ποοφέρη ή Κυρά Γρούφφη, ήτις ς-ραφεΐσα 
πρός τόν σύζυγόν της— Αθλιε, τώ  λέγει, δέν άφίνεις 
τό σχοινί/

’Αλλ’ ό ξενοδόχος εμενεν έμβρόντητος. Ναι μεν 
ητο κακούργος ατρόμητος, αλλά πολύ άπεΐχε τού 
νά έξισούται κατά τήν εντέλειαν μέ τήν γυναΐκά του, 
καί ή παρουσία τού πατρός ένώπιον τών δύο θυ- 
σιασθεισών θυγατέρων του τόν έκαμνε νά παγόνη 
άπό φρίκην καί φόβον ένταύτώ.

’Εν τούτοι; ό λαΐρδος είχε φθάσει είς τό μέσον 
τού θαλάμου, καί ή κυρά Γρούφφη μόνη τόν άπε
χώριζεν άπό τής κοεμαμένη; έπί τού κεχτ,νότος 
καταράκτου θυγατρός του.

Τό δωμάτιον έφω τίζετο ύπό μιάς μόνη; λαμπά- 
δος, κειμένης έπί τή ; τραπέζης τού δείπνου, τ ή ; 
όποία; όμως τό φώ; έπ ιπτε κατ’ εύθεΐαν έπί τού 
ωραίου προσώπου τ ή ; νΑννης.

’Ακόμη ί< βήμα καί ό Λαΐρδος εΰρίσχιτ· κατά 
πρόσωπον μέ τήν Οκγατέρα του.

’Ο Γρούφφη; ητο ώ χρό; ώ ;  σινδόνη, άλλ’ ή  ξ ε 
νοδόχο; ε ί ;  τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ήρπασεν 
αίφνης τό  σχοινίον τού κώδωιο; καί έσυρεν αυτό 
δλαι; δυνάμεσιν- 6 κώδων έκρουσε,καί ένώ ό Λαΐρ
δος διά φυσικού κινήμ.ατος δψωνε τήν κεφαλήν ένα 
ϊδη πόθεν ήρχετο 6 κρότος, ή Κυρά Γρούφφη δι’ έ -  
νός πηδήματος έφθασεν είς τήν τράπεζαν καί έσβεσε 
τήν λαμπάδα.

Σκότο; πυκνότατον κατέλαβε τόν θάλαμυν, άλ
λα συγχρόνως κραυγή τρομερά τούΛαίρδου ίδήλωσεν 
ότι είχε λάμψειν άρκούντως.

Καθ’ ήν στιγμήν άπεπτη ή τελευταία λάμψις 
τής λαμπάδος, ό 'Λ γκο ; είδε τό πρόσωπον τ ή ; θυ
γατρός του, ίσω; μόνον έπί ένό; εικοστού τού δευ
τερολέπτου, άλλ’ δ π ω ; δήποτε τό είδεν, ώχρόν καί 
περιβεβλημένον κόμην λελυμένην, καί κριμαμένην 
ύπεράνω τού κεχηνότο; καταράκτου.

’Ιίσθάνθη έν τή  καρδί« οδύνην τοσούτου όξεΐαν 
ώστε τά  γόνατά του έκάμφθησαν,καί παρ’ ολίγον νά 
πέση ύπτιο;· αί κόραι τών οφθαλμών του διετάθη- 
σαν ώ ; ν* ήθελε νά ϊδη άκόμη, ειτα όέ συρόμενος 

! ύπό τή ; συνήθους £οπή; τών ιδεών του πρός τά ύπερ 
φύσιν, ήοοιτησεν έαυτόν μήπως τό όραθέν ήτο οπτα

σία.
‘I I  δέ οπτασία αύτη τ ί άνήγγελλε; Τρομερόν κίν- 

I δυνον. . . .
Προύχώρησεν Sv βήμα, ούχί πρό; τήν τελαίπω - 

ρον Ανναν, άλλά πρό; τήν θύραν, ϊνα δράμη είς Κορ- 
| νιχίλλην, νά τεθή μεταξύ τών δύο θυγατέρων του και 

τού κινδύνου τής φαντασίας του.
‘ϋ  Κυρά Γρούφφη έντρομος γενομενη κατά πρώ

τον ύπό τής κραυγής τού Λαίρδου, ή τ ι ; έδήλωσεν 
αύτή τήν ματαίωσιν τού στρατηγήματος της, άνί- 
λαβε πάραυτα τό θάρρος της, καί βλέπουσα οτι εμενεν
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ακίνητο;, επανήλθε πλησίον του καταράκτου, ήρπασε 
το σχοινίον έκ των χειρών του συζύγου τ η ;, 7] τρο- 
χαλί* έστράφη, και ή Αννα κατέπεσεν ώ ; όγκο; 
άψυχο; εί; τόν πυθμένα τη ; λέμβου.

— ί’ί, που να πάρ’ή όργη'/ έγο'γγυσεν ό Βώβης,—  
ό κακούργο; ό Γρούφφης μού τά πετδ  σαν κουρέλια.

■—■ Τράβα τα κωπιά σου ! διέκοψε ζωηρώς ή ξε
νοδόχο;· καί ό στιβορό; καταράκτη; κατέπεσε με 
πάταγον.

Ο Κρότο; οΰτο; εκαμε τον Αγκδν Μακ-Φηρλάνην 
νά σκιρτήση ύπό τρόμου, καί μετέδωκεν αΰτώ τήν 
αΐσθηαιν της αλήθειας.

—  Η θυγάτηρ μου? άνέκραξεν όρμων προ; τό μέ
ρος δπου είχεν ίδεΐ τήν λνναν— ώ , ειδον την θυγα
τέρα μου !

—  ‘Η θυγάτηρ σα;.' έπανέλαβεν ή’ ξενοδο'χο; προσ
παθούσα νά ξεκαρδισθή από τόν γέλωνα,— άκούτε 
Κύριε Γρούφφη, ό λαΐρδος ειδε την θυγατε'οα του.

Ο Λαΐρδος είίε  την θυγατέρα του, είπενζαύτομα- 
τως ό Γρούφφης.

‘ Ο Μσκ Φαρλάνης έψαυεν ίν τώ  σκότει πανταχοδ, 
άλλ’ ούδέν άλλο εΰρισκεν η τό έδαφος.

—  Να μού φέρετε φώς, άμέσω;! έφοίναξε με τό
νον προσταγής,— φώς νά μού φέρετε ευθύ; !

— Να, νάτώρα, ευθύς,εύγενέστατε, δεν ε7ναι Ανά
γκη νά θυμώσητε διά τοσοΰτον άσήμαντον πράγμα.

Καί’πάραυτα ή Κυρά Γρούφφη ήναψε πάλιν τήν 
λαμπάδα ε ί; τόν σωλήνα τού φωταερίου του φωτί- 
ζοντος τήν κλίμακα.

‘Ο Λαΐρδο; συσφίγγων ό τό μέτωπόν του διά των 
δύο χειρών του περιέστρεψε τά  βλέμματά του μ ετ’ 
α’πληστία ;, ή δέ Κυρά Γρούφφη άναλαβούσα τό μει
δίαμά της τω  ειπε μειλιχϊω ;.

—  II αύθεντίασας έκοιμάτο πλησίον τού πυρός, 
μήπως είδε κάνέν δυσάρεστον ονειρον;

—  Ειδον ε’ πεν ό Αγκος Ουμαλγως,— ό  ! ειδον 
κάλλιστα! ..έκειτο έκεϊ;...εϊτε νεκρά είτε κοιμωμενη !

’’Εκλινεν ΐνα δείξη τό μέρος, καί λευκόν τι πράγμα 
εΐλκυσε τήν προσοχήν του, τά οποίον ήρπασε ζωηρώς.

IIτο μανδήλιον λεπτοϋφε; φέρον τά αρκτικά γράμ
ματα Κ . Μ. Φ . κεντημένα ϋπεράνωθεν κλωναριού 
σμίλακος.

0  Λαΐρδο; άνωρθώθη δι’ ολου τού αναστήματος 
του- οί όφθαμοί του έρριψαν φλόγας, καί έξέπεμψεν 
ώρυγμόν ϋπόκωφον.

— - Κα'ι ή Κλάρη ! άνεβο'ησε μέ φωνήν ώς εκ βα
ράθρου έξερχομένην, καί αί δύο!... καί αί δύο συγ
χρόνως !

Τοσούτο; ϋπήοχεν αναδιπλασιασμός απειλή; επί 
τού προσώπου του Λαίρδου, ώς·* ή ξενοδόχος έφυγε 
τρέμουσα,καί έκλεισε τήν θύραν όπισθέν τ η ; ,  άφίνου· 
σα τόν σύζυγόν τη ; είς τό έλεος τού Τψίστου.

0  Αγχος προΰχώρησε βραδέως πρός αυτόν, επε- 
λάβετο δράξ τού στήθους αύτού, καί τον έρρ.ψεν υπο
κάτω εαυτού ώ ; νά ή το παιδίον.— 'Ελεος ! έλεος I ει- 
π»ν οίμώζων 6 ξενοδόχος ημιθανή; ύπο τρόμου.

(ί  Αγκος τού οποίου οί όδόντες ήταν συ εσφιγι/,έ- 
νοι καί σ·χεδόν συντριβόμενοι ύπό τής όργής,έπειράθη 
τρις ΐνα προφέρη τα ; λέξεις ταύτας.

—  Τάς έφονεύσατε;

—  Ο χι αΰθέντα μου, στην ψυχή μου σάς λέγω 
οχι, άνεβόησεν ό Γρούφφη;.— .ολίγον οπιον κατέπιον 
καί τίποτε άλλο.

Παρατεταμένος ς-εναγμι.ς έςήλθεν έκ τού στη'- 
θους τού Λαίρδου.

—  Δκουσον, ειπεν, άν μ·.ύ π ή ; ψεύματα έχάθης,

— Μα τό όνομα τού Πα αγί'υ θεού δεν ήξεύρω 
τίποτε είπεν ό Γρούφφη;.— Ο Αγκος τόν έσυρε πρός 
τήν θυρίδα, τής όποιας οΐ ύψο» ε τό πλαίσιον.

—  Βλέπεις τήν λέμβον !<ε·νη·.; ήρώτησε.

6  Βώβης θέλων νά ¿ξετάση έτν ή .-τραριάζειαις 
του ήσαν είς καλήν κατάττασιν είχε-α ’ργοπορήσει 
ολίγον, καί διά τούτο ή λέμβος του μόλις άπεΐχεν 
τεσσαράκοντα όργυιά; ε·. τη . θοριδος. () Γρούφφη; 
τόν έδειξε διά τού δακτύλου εί. τον Λαΐρδον, οστις 
πάραυτα άναβάς επί τή ; θυοιδος έρρίφθη είς τόν 
Τάμεσιν.

('Ίότεται συνέχεια.)

Ο ΓΓ.ΛΩΣ.

Είσθε πολύ φιλόγελ ω ; αντπητ* μοι φίλε Μ- 

εΓπον «σχάτω; είς τινα φίλον μ υ λιαν εύ'θυμον.— Λεν 
ένθυμείοθε τήν λατινικήν παρ .ιμίαν risu s abundat 

in  o re  stu lto ru m ?— Ψ λε μου, μοί λέγει, τόν γέ
λωτα θεωρώ ώς μουσικήν ί ;  καρδίας, καί ώ ;
προτέρημα τού λογικού ό διότι τά ζώα μόνον
δεν γελώσι.

01  ΓΕ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Ι ΠΙΝΑΚΕΣ.

Πατήρ τις είσελθών μ.ετα τού υίού του εις Tt 

βιβλιοπωλεΐον διά ν’ ά·. οράση δι αΰτόν γεωγραφι

κούς πίνακας τώ  προσεφερε μ.εταξύ άλλων καί 

τόν χάρτην τής Ε ύρ ώ π η;, λέγω ν

—  Πώς σου φαίνεται αυτός Γεώ ρ γ ιε ;

—  Ατελής, πάτερ μου.

—  Αιά τ ί ;

—  Λιότι δέν έχει σημειωμένην τήν Μόσχα.

—  Καί δέν Ινθυμεΐσαι ανόητε ότι τήν έκαυσαν !


