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"Οτε δ Θεδς θέλων νά δημιουργήση τήν 
μηδαμινότητα συμπεριέλαβεν εϊ; τήν κάλ
πην αυτής τήν φύσιν καί έγέννησε τό παν, 
οτε έδημιούργησε τό θαυμαστόν ώρολόγιον 
τών σφαιρών, οπως άσφαλίση τήν διάρκειαν 
τών οντων, οτε τέλος ένευσε νά ρεύση μια 
απόρροια του δντος αύτού είς εκατομμύρια 
κόσμων, τότε έκ τής κινήσεως τών σφαι 
ρών τούτων ό κόσμος έγεννήθη.

Πηδήσας έκ τοΰ κόλπου τής ακινήτου 
αίωνιότητος είς τό διάστημα, έφ’ ού ¿κι
νείτο τό παν, ήρχισε νά φεύγη καί νά μή 
σταματά πλέον, σύρων μεθ' έαυτοΰ τάς

ώρας καί ημέρας, τά έτη καί τούς αιώνας" 
άδάμαστος δέ ών, τρέχει μέ βίαν καί λάμ- 
ψιν πρός τήν αιωνιότητα καί θέλει τρέχει 
άκαταπαύστως, οποις φθάση αύτήν" δέν θέ
λει ομω; ησυχάσει εί μή είς τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν όλοι οί λάμποντες κόσμοι άναστρέ- 
ψαντες τάς έαυτών βάσει; πέσωσιν πάλιν 
είς τό χάος, έζ ού ή φωνή τοΰ πλάστου έ- 
κάλεσεν αυτούς. “Εως ού ό'μω; ή μοιραία 
εκείνη ήμέρα φθάση, ό Θεός διέταζε νά 
άκολουθώσι καί θέλουσιν άκολουθεί τήν έαυ
τών κινησιν τακτικώς, ό δέ άνθρωπος ά- 
ναγκαίως θέλει ’τρέχει μετ αυτού" θέλει 
έχει αύτόν ώς κτήμά του.

Τί δέ είναι ό χρόνος διά τόν άνθρωπον; 
Είναι τό μόνον κτήμα, οπερ έζ όλων τών 
φθαρτών άνήκει εί; αύτόν, είναι τό δώρον 
ούτινο; καρπούμενοι διά τή; εργασία; πλη- 
ροΰμεν τάς άνάγκας ήμών, είναι τέλος ή ά -
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φετηρία τής εργασίας, πηγής παντός πλού
του καί πάσης άρετνίς* διά τούτο ένε- 
γράφη χρυσοί; γράμμασι παντού τής αρ
χαιότατος «Χρόνου Φείδου»' τό δέ Ησιό- 
δειον ρητόν «εργον δ' ούδέν όνειδος, άεργίη 
δέ τ ’ όνειδος® ήχησαν πανταχού, έφερε τά 
λαμπρά καί τεράστια ταύτα έργα, άτινα 
έκπλήττουσιν έν δλω θεωρούμενα και αυ
τόν τόν δαιμόνιον νούν.

Δυστυχώς όμως τό λαμπρόν τούτο 
δώρον, τό πλέον θελκτικόν τού χρυσού, 
είναι διά πολλούς τών ανθρώπων βαρύ φορ- 
τίον, βαρύτερον καί τού μολύβδου* δέ
χονται αύτό μετ’ αδιαφορίας, καί χωρίς νά 
μετρώσι τάς ώρας, αΐτινε; ώρίσθησαν δι’ αυ
τούς, διέρχονται τά έτη χωρίς ποσώς νά 
έργασθώσι, χωρίς νά άποτίσωσι τό πρός 
την άρετήν χρέος.

Έν τούτοις, καθώς δέν δύναταί τις νά 
λουσθή δίς έπί τών αυτών ύδάτων ποτα
μού τινός, οΰτω δέν δύναται νά ύπαρξη δίς 
εις τόν αύτόν χρόνον, εις την αύτήν ζωήν" 6 
ποταμός καί ή ζωή παρέρχονται καί μετα
βάλλονται άκαταπαύστως, χωρίς νά φαί- 
νωνται ότι μεταβάλλονται' ό δέ άνθρωπος 
δέν σκέπτεται τόν άπειρον όγκον καί τών 
ύδάτων καί τών ήμερων, ό όποιο; διά 
παντός βυθίζεται εΐ; τόν ’Ωκεανόν τών θα
λασσών καί τού χρόνου, άλλ’ ένασχολού- 
μενο; είς κούφους διασκεδάσεις, ακολουθεί 
ευχαρίστως τά κύματα, άτινα δεσμεύουσιν 
αύτόν, καί καταβαίνει μέ κλειστούς τούς 
οφθαλμούς τόν όρμητικόν κατήφορον, όστις 
άγει αύτόν πρός τήν άπώλειαν. Αίφνης ό 
σκόπελος κεκρυμμένος εξέρχεται τών ύδάτων, 
φριάττει, ή φρίκη πίπτει πέριξ αύτού, ή 
εύθραυστος λέμβος έγγίζει, θραύεται καί 
διασκορπίζεται' ούτω πάσχουσιν εκείνοι 
οϊτινες άφίνουσι νά ρέη ό χρόνος άνευ έργα- 
σίας, άνευ αρετής.

Οι αιώνες έφάνησαν ότι γεννώσιν αρκετούς 
φιλοσόφους, οϊτινες έσκέφθησαν περί τής ά- 
ξίας τού χρόνου καί έσύστησαν τήν χρήσιν 
αύτού, άλλά πόσον είναι σπάνιον δν ό σώ- 
φρων, ό γνωρίζων νά εκτίμηση τάς ώρας καί 
νά μεταφέρη δλην τήν αξίαν αύτού είς έαυ- 
τόν. Ύπήρξεν όμως ήγεμών, δστις έκραζεν 
«άπώλεσα μίαν ημέραν»'αληθώς δ ενάρετος 
ούτος αύτοκράτωρ ήτο μεταξύ τών πρώτων

τών θνητών, καί πριν εϊσέτι προσφερθή 
αύτω τό στέμμα, ήτον άξιος νά βασιλεύση 
έπί τού παντός.

Eívat λοιπόν δ μόνος έξ όλων τών φθαρτών 
κτημάτων ό χρόνος, όστις ανήκει εις 
«μάς' τά επίλοιπα είναι ύποτεταγμένα είς 
τήν δύναμιν τών τυχαίων” καί όμως oi 
οφθαλμοί δέν βλέπουσι τούτο ύπό τού σκό
τους τών παθών, αί δέ χεϊρες δέν ήξευρουσι 
νά έγγίσωσι τόν μέγαν τούτον θησαυρόν' 
καί ένώ ή φύσι; χρησιμοποιεί όλας τάς 
στιγμάς καί γονιμοποιέ! τά πάντα, άναγκά- 
ζουσα έκάστην ώραν νά πληρώνη είς αύ
τήν φόρον, ό άνθρωπος δέν λαμβάνει αύτήν 
ώς παράδειγμα* άλλ’ έξεγείρεται σφοδρώς 
καί κατ’ αύτής καί κατά τού πλάστου, ελέγ
χων αύτήν διότι μετρά τήν ζωήν ήμών μέ 
φυλάργυρον χείρα' καί λυπούμεθα διατί ή 
ζωή νά μή ήναι πολύ μακρά, ό δέ θάνα
τος προσκαλείται πολλάκις ύφ’ ήμών ϊνα 
μάς δώση χείρα βοήθειας, καί όμως ερχό
μενος ώθείται παρ’ ήμών καί ονομάζεται 
σκληρός, ή δέ ζωή καί τά έτη δέν φαίνον
ται είμή μία στιγμή.

’Αλλά διατί τό παρόν καί τό μέλλον 
μάς θορυβούσιν έξ ίσου καί μήτε ή ζωή, μήτε 
ό θάνατος άρέσκει είς ήμάς ·, διατί αί άγο
νοι αύται ήμέραι είναι άνούσιοι, έν όσω 
διαρκούσι καί, άφού παρέλθωσιν, έπανέρχον- 
ται, ΐνα εύτυχίσωσι τήν ήμετέραν μνήμην 
μέ τά εαυτών φαντάσματα ; Διατί ή φρίκη 
τών φυλακών φαίνεται όλιγώτερον φρικα
λέα τής θλίψεως ·, διατί δ αιχμάλωτος εί
ναι όλιγώτερον έπιφορτισμένος ύπό τού βά
ρους τών άλύσεων, ή ότι είναι ύπό τού 
βάρους τού χρόνου ό κούφος καί νωθρός ; 
όλαι αύται αί άντιλογίαι δέν έλέγχουσιν ή 
ήμάς αύτούς, διότι διατρέχομεν τόν χρόνον 
άνευ έργασίας, άνευ αρετής.

’Αληθώς ή άργία μήτηρ έστί τής κακίας' 
καί τωόντι πόσαι κλοπαί καί καταχρήσεις, 
πόσοι φόνοι καί άναστατώσεις, πόσοι εμφύ
λιοι πόλεμοι καί έρημώσεις δέν έγένοντο 
ύπό τήν σημαίαν τής Έρινύος ταύτης ; άν
θρωποι συνειθισμένοι νά διημερεύωσιν ο- 
λην μέν τήν ήμέραν είς τά καπηλεία καί 
είς τό περί τά ξένα ένδιαφέρον (α),τήν δέ νύ-

(α) ’Άγγλος τις περιηγητής, κατ* τό ετος
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κταείς διαφόρων ειδών διασκεδάσεις,ού μόνον 
δέν προσαυξάνουσι τήν περιουσίαν των, άλλά 
καί τήν ύπάρχουσαν κατασπαταλώσι, καί 
άδημονούντες διότι θεόθεν δέν πέμπονται 
αύτοίς όλα τ ’ άγαθά, ωθούνται πρός τό 
ψεύδος καί τήν απάτην, τήν διαβολήν καί 
συκοφαντίαν, καί μυρίας άλλας κακίας 
τεχνάζονται, όπως πληρώσωσι τάς ύλικάς 
αύτών άνάγκας.

Ά φ ’ έτέρου άλλοι τραπέντες είς τά γράμ
ματα καί έπιτυχόντες όπωσδήποτε κοινω
νικής τίνος Οέσεως, ενός διδακτορικού 
διπλώματος, έπαναπαύονται έν τη ήμιμα- 
θεία ταύτη' μή έχοντες δέ ούδεμίαν αξίαν, 
συμπληροΰσι διά τών διάβολων καί τών 
τεχηνέντων σοφισμάτων τήν τοιαύτην αύτών 
έλλειψιν, καταστρέφοντες ουτω καί τάς έαυ 
τών καί τάς τών άλλων συνειδήσεις' ούτω 
ή κακία έξαπλούσα πανταχού τά έαυτής 
δίκτυα έμπερδεόει καί τούς άγαθούς τών 
ανθρώπων, τά δέ ονόματα τών αρετών με
ταβάλλονται είς τά τών κακιών, ό αγαθός 
θεωρείται βλάξ, δ εύσυνείδητος ανόητος, δ 
φαύλος εύφυής, ό διαβαλεύς επαινείται καί 
ό κλέπτης θαυμάζεται καί τιμάται παρ’ ό
λων, καί ολόκληρον τά κοινωνικόν σκάφος 
βαίνει κατά κρημνόν.

’Απ' έναννίας δ Θεό; προσήλωσε τήν ή- 
δονήν είς τήν χρήσιν τού χρόνου, τήν λύπην 
είς τήν άπώλειαν αύτού' έάν λοιπόν τήν 
θλίψιν θέλωμεν νά άποφύγωμεν, άς τρέχωμεν 
είς τό έργον' τό φάρμ.ακον είναι άλάνθα- 
στον*. διά τού έργου αί γεννηθείσαι έν τή 
φαντασία ήμών ανεκπλήρωτοι έπιθυμίαι 
πνίγονται καί δ δυστυχής θεωρούμενος 
εραστής, είτε παρθένου, ειτε δόξης, είτε

4848, διερχόμενος τήν Κορινθίαν, εΤόεν ήμίραν 
ιινά έργάσιμον καί κατά τήν τρίτην ώραν Μ. 
Μ. πλήθος Κορινθίων συνηθροιαμίνων έν τινι 
καφφενείψ' άμα δέ τό γεγονός τούτο προσέπεσεν 
είς τήν ορασί» του, ό Άγγλος έφώνησε πρός 
τον πλησίον του Ελληνα φίλον «είς Ικκλπσίαν 
βεβαίως δ Δήμος τών Κορινθίων συνήλθεν 
"να άποφασίση τι'» μαθύν ομως δτι οί άν
θρωποι έκεϊνοι συνήλθον δπως διέλθωσιν έν 
άργία έκεΐ τήν ήμέραν των, κλίνας τήν κεφα
λήν έλεεινολόγηαε τούς "Ελληνας' διότι ούδέ- 
ποτε, ελεγεν, ήδύνατό τις νά "δη |ν τή Ιαυ- 
τού πατρίδι έν έργασίμιρ ήμέρα τόσον πλήθος 
καθήμενον.

πλούτου, εϊτε οίουδήποτε άλλου, απαλλάσ
σεται καί άπαλλαττόμενος σώζεται. 'Ας μή 
ζητώμεν λοιπόν τήν άπραξίαν πρός ήσυχίαν 
ήμών' αί φροντίδες τής ζωής παρέχουσι τήν 
παρηγοριάν καί τήν ήδονήν* όστις δέν έχει 
ποσώς φροντίδας, είναι ήναγκασμένος νά δη- 
μιουργήση ^καί νά ύποβληθή έκουσίως είς 
αύτάς, έπί ποινή τού νά μένη δυστυχή;' 
ή ψυχή εύχαριστεΐται όταν έχη άσχολ,ίας 
καί ή χαρά είναι καρπός αυξανόμενος είς τό 
πεδίον τού έργου.

Ά λλ ’ ό άφρων όστις άπόλλυσι τάς ήμέ- 
ρας αύτού παλαίων καί άντιταττόμενος 
κατά τού Θεού του, βιάζει τόν εαυτόν του 
καί υποφέρει καταχθονίους προσπαθείας, 
έγείρει πόλεμον έσωτερικόν είς τό στήθός 
του' αί έπιθυμίαι του κτυπούσι τάς επιθυ
μίας του, καί τέλος ή καρδία του διασχί
ζεται ύπό μυρίων εναντίων παθών' άσωτος 
τών έτών, άγαπά πάντοτε νά ζή καί ώθεϊ 
τόν χρόνον. Τόν χρόνον τόν άπομακρύνει, 
καί όμως αύτός ολίγον θέλει νά άνακαλέση 
αύτόν' πάσχει τά αύτά μέ δύο συζύγους κα
κώς συνεζευγμένους καί πάντοτε δυσηρεστη- 
μένους πρός άλλήλους.

Τοιαύτη είναι ή έπιφυλαττομένη τύχη 
διά τόν φαύλον, διά τόν άεργον' φεύγει τήν 
θλίψιν, ένώ ή θλίψις τόν άκολουθεϊ. Βλέπετε 
τούς κομψούς καλλωπιστάς, τού; θηλυπρε
πείς νεανίας καί τάς νέας τή; εποχής μας ; 
όντα λεπτά καί εύφρόσυνα, πάντοτε έστολι- 
σμένα μέ άνθη, πάντοτε ένδεδυμένα μέ 
χρώματα πολύ θελκτικά* ό ελάχιστος κό
πος θέλει τά καταβάλλει' αί χεϊρες αύ
τών θέλουσι πληγωθή ύπό τού βάρους άδρα- 
κτίου τινός, ή δέ ΰπαρξις αύτη επιβαρύνει 
αύτά, χωρίς ποικίλων διασκεδάσεων, αϊ- 
τινες ύποστηρίζουσι καί άνανεώνουσι τήν ύ- 
παρξίν των' καταβάλλονται τόσον, ώστε εν
τός τής ήμέρας άποβαίνουσι σκελετοί ελαφροί 
καί διάπυροι, προσβάλλονται άπό τάς έα- 
ρινάς άκτίνας τού 'Ηλίου, ώστε ά "Ηλιος α
δίκως χύνει τό χρυσοΰν αύτού φώς δι’ αύ
τά' αί δέ ήμέραι τού θέρου; είναι πλέον 
θάνατος, ό χειρ.ών είναι ήναγκασμένος νά 
παράγη δι’ αύτά ρόδα, ό δέ Ζέφυρος νά 
γορηγ ή αύραν γλυκεϊαν καί θωπευτικήν* θέ
λουσι ματαίας μεταβολάς, ιδέας νέας, όλα 
ταύτα δπως δυνηθώσι νά σύρωσιν άνευ
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γογγυσμού τό βάρος τ ις  ύπάρξεως αύτών.
Καί ενώ πράττουσι ταύτα, αί ήμέραι τ ις  

ίίάλης διέρχονται άστρηπηδόν, καί καταν- 
τώσι μηδαμινοί, καθ’ ήν ώραν τά μέν αίματα 
αύτών παγωμένα διακόπτουσι τήν πορείαν 
των, τά δέ άντικείμενα της ζωής φεύγου 
σιν εκ των οφθαλμών των τόσον ταχέως, 
όσον φεύγουσιν αί παραλίαι καί αί όχθαι 
ενώπιον τού τρέχοντος άτμοπλοίου. Πώς 
θέλουσιν έξαρκέσει τότε εις τά; απείρους 
άνάγκας του σώματος καί τών πρός τούς 
συγγενείς των άναγκαίων καθηκόντων ; εί; 
ποίαν δ’ ηδονήν στηριζόμενοι θέλουσι χαί
ρει διά τό παρελθόν των. ’Εάν δέ καί τότε 
ήναι πλούσιοι πού θά ήναι τά μάταια 
μεγαλείά των ·, *Α ! άπατώμαι, θά εύρίσκων 
τα ι είσέτι κεκαλυμμένοι από ποικιλόχρους 
έπικηδίους σημαίας καί υπό ύπερμεγέθους 
μαρμαρίνου τάφου.

Έν Πάτραις την 26 ’Ιουλίου Ί 868.

Α. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ.

ΛΟΡΛΟΣ BÏPÛN.

Δι' Ιν έτος τών ταλαιπωριών του λόρ
δου Βύρωνος έδιδον πάσαν χαράν τής ίδι 
κή; μου μονάδος έγραψέ ποτε ό Λουδοκίνος 
Βοίρνιος, έκφραζει διά τούτου ότι ό περίφη
μος άοιδός τού πάθους καί τής μελ.αγχο- 
λία; καθ' όλον τόν βίον αυτού ύπέφερε 
«γλυκείς πόνους»* διότι γλυκύς είνε ό πό 
νος τής αγάπης, γίνεται δέ πικρός μόνον 
διά τής περιφρονήσεως, ταύτην δέ ούδέ 
ποτε έδοκίμασεν ό ωραίος καί υπερήφανος 
άνήρ. Αί έπιτυχίαι αυτού ήσαν άπειράριθ 
μοι, όπως αί τού Δον Ζουάν, τού όποιου 
τήν ρομαντικήν κακοήθειαν κατέστησε γνω
στοτέραν δι ένός τών θελκτικωτέρων ποιη
μάτων αυτού.

’Αλλ’ ό Βύρων δέν θά έγίνετο όν άνω· 
τέρου είδους, ούτε ποιητής, έάν δέν είχε 
γνωρίση τού; πόνους τής ψυχής, τού; ό 
ποιους καί οί ευτυχέστεροι δέν διαφεύγουσι.

Ό πόνος ό ένεκα τής άτελείας τών γηΐνων, 
οι περιορισμοί τής πτήσεως τών ιδεών, ή 
επιθυμία άγνώστου ευτυχίας έβασάνιζον τόν 
ποιητήν πλέον παντός άλλου θνητού καί 
δέν ήτο προσωπείον φιλαρέσκου τό ότι πα- 
ρίστα εαυτόν ώς άτυχή καί περιέβαλλε τήν 
μούσαν αυτού μέ μελανήν σκέπην.

Ό Βύρων έγεννήθη τήν 22  ’Ιανουάριου 
1788 έν Λονδίνω. 'Ο γάμος τών γονέων 
αύτού ήτο πολύ άτυχης' ό πλοίαρχος Βύρων 
δηλαδή είχε νυμφευθή τήν σύζυγον αύτού 
μόνον χάριν τής μεγάλης αυτής περιουσίας 
καί έφέρετο πρός αυτήν ουτω πως, ώστε 
αίίτη καί τοι άγαπώσα αύτόν, τόν έχωρί- 
σθ/). Ό πατήρ αύτού κατηνάλωσε ταχέως 
τά πάντα καί ό μικρός Βύρων ενωρίς έοι- 
δάχθη τάς δυσχερείας κακώς έχόντων οι
κονομικών, αΐτινε; τόν παρηκολούθησαν καί 
καθ’ όλον τόν βίον αύτού. "Αν καί άρχήθεν 
μικρά ελπίς ύπήρχεν ότι ήθελε γίνει λόρ
δος, όπερ ύστερον διά κληρονομιάς έγένετο, 
ή μήτηρ όμως αύτού εϊχεν ανέκαθεν τήν ι
δέαν ότι ήθελε γίνει λόρδος καί ένδοξος 
άνήρ. "Οτε δέ κατά πρώτον έχαιρετήθη ώς 
κάτοχος τού σπουδαίου αύτού έν ’Αγγλία 
τίτλου, ό Βύρων έδάκρυσεν έκ τής χαράς 
αύτού. Δέν έφερεν όμως καί τήν ευτυχίαν 
εις αύτόν,διότι ή αΰξησις τής κενοδοξίας καί 
υπεροψίας, ήτις έκ τούτου προέκυψεν, έσχε 
κακίστην επιρροήν έπ! τής μορφώσεως τού 
χαρακτήρος αύτού, καί ένταύτω εύρίσκετο 
εις δυσχερή θέσιν έκ τής άντιθέσεως τής θέ- 
σεως καί τών χρηματικών μέσων αύτού, 
διότι τά κτήματα τής λορδείας αύτού συ- 
νέκειντο τό πλειστον έξ έρειπιωμένων πύρ
γων καί κακώς διοικουμένων κτημάτων. 
Καί ή πρόωρος δέ διαφθορά τών ηθών αύ
τού ήτο βεβαίως καρπός τού τότε βίου τής 
αγγλικής άριστοκρατείας, εις ήν είχε κατα- 
ταχθή ώς νέος λόρδος.

Περί εαυτού δέ λέγει «διέτρεξα πάντα 
τά στάδια τής άμαρτίας μετ’ ακατανόητου 
ταχύτητος, άλλ’ άνευ άπολαύσεως' ήσθα- 
νόμην άποστροφήν εις τάς κοινά; διασκεδά
σεις τών συντρόφων μου, άλλ’ ή έρημία καί 
τό έγκαταλελειμμένον τής καρδίας μου μέ 
ήγον εις χειρότερα λάθη, τών εκείνων».

’Εν τώ μέσω όμως τών άτάκτων διασκε
δάσεων αύτού, μετά πυγμάχων, χορευτών
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καί υποκριτών, κατελαμβάνετο συχνάκιςΙ 
υπό μελαγχολίας καί άποστροφής τοσούτον| 
ισχυρώς, ώστε έζήτει τήν άπομόνωσιν καί 
έπί ώρας περιήρχετο μόνος έν ύπαίθρω. Τά 
πρώτον ταξείδιον αύτού, τό όποιον τοσού- 
τον έξαισίως έψαλεν έν τώ «Child Harold, 
έπεχείρησεν όπως άλλάξη είδος βίου, ότε 
δ' έπέστρεψεν έξ αύτού εύρίσκετο εις τό 
ζενίθ τής δόξης καί ώραιότητος αύτού καί 
έλατρεΰετο ύπό τών περί τά γράμματα 
άσχολουμένων καί τής κοινωνίας, λησμονη- 
θεισών σχεδόν τών άποπλανήσεων αύτού.

Έν τφ  Βύρωνι υπήρχε, όπως παρά τοϊς 
πλείστοις ποιηταΐς,. διπλή ψυχή, ή μέν εύ 
γενής, άβρά, ύπερήφανος καί μεγαλοπρεπής, 
ή δέ έκτεθηλυμένη, φιλήδονος, εγωιστική. 
Έάν μέν έκυρίευεν ή τελευταία, αύτός έαυ- 
τόν κατεφρόνει, έάν δέ ή πρώτη ό ποιητικός 
νούς αύτού ίπτατο καί ή καρδία αύτού ΰπε- 
ρεπληροΰτο εύγενεστάτων αίσθημ-άτων καί 
άποφάσεων. Ή άντίθεσις δέ αυτη έξεδη 
λούτο καί έν τή άντιθέσει τής μελανής κό
μη; αύ-ςού καί τών γλαυκών οφθαλμών, ώ; 
καί ή έκφρασις τών χαρακτηριστικών αύτού 
μετεβαλλετο όπως καί τό έσωτερικάν αύτού.

Κατά τήν λαμπράν όδόν αύτού κατετρύ- 
χετο άκαταπαύστωςύπό χρηματικών αναγ
κών, αίτινες μολας τάς άξιολόγους χρημα
τικά; άμοιβάς τών έργων αύτού δέν ήδύ- 
ναντο νά άποσοβηθώσι. Διά μόνα τά ποιή
ματα αύτού έλαβε παρά τού έκδότου αύτών 
υπέρ τάς 4 4 χιλ. λιρών, τό βαλάντιον αύ
τού όμως ήτον όποις ό πίθος τών Δαναΐ
δων.

Τά έξοδα, τά όποια ένόμιζεν ότι ώς έκ 
τής θέσεως αύτού έπρεπε νά κάμη, είτα δέ 
καί ό κορεσμός τών κακών αύτού παθών, 
τού παιγνίου, τής μέθης (ήγάπα δυνατά 
ποτά πρός άναρρίπισιν τών κεκμηκότων 
νεύρων αύτού), αί γυναίκες καί οί ίπποι 
έξηφάνιζον άνυπολόγιστα ποσά. Πλούσιος 
λοιπόν γάμος ητο τά εύαπόκτητον μέσον 
πρός βελτίωσιν τής θέσεως τού νέου, ωραίου, 
εύγενοϋς καί περιφήμου άνδρός. Αί 'Αγγλί- 
δες όμως ήσαν προνοητικώτεραι ή όσον τι; 
ήδύνατο νά νομίσϊΐ ένεκα τού ενθουσιασμού 
αύτών πρός τόν ποιητήν καίούτως όπερίδοξος 
άνήρ κατέφαγε πλέον ή μίαν χυλόπητταν. 
Δέν άπεθαρρύνθη όμως

δευτέρου τήν Κυρίαν ΛΠλβάνκ, μονογενή 
θυγατέρα τού λόρδου Νιέλ, δστις, Κύριος 
Μιλβάνκ πρότερον καλούμενος, είχε κληρο
νομήσει τόν τίτλον αύτόν μετά μεγάλης 
περιουσίας.

Ό Βύρων καί τοι έκτιμών τά μάλιστα 
τά; άγαθάς ιδιότητα; τής νεάνιδος, φαίνε
ται ότι κατά τήν εποχήν τής προτάσεως 
αύτού περί γάμου δέν ήσθάνετο πρός αύ* 
τήν ίδιάζουσαν άγάπην, διότι έγραψε τότε 
πρός τόν φίλον αύτού Μούρ, «έάν τό 
πράγμα αύτό δέν γίνη, άναχωρώ διά τήν 
Ιταλίαν.» 'Ο γάμος όμως έγένετο.

Ή σύζυγο; τού Βύρωνος ένομίζετο ψυ
χρά καί έθεωρεΐτο ώς esprit fort, ήτον ό
μως κάλλιστα άνατεθραμμένη, ήπιωτάτου 
χαρακτήρος, εύγενής, άγαθής καρδίας. Έν 
ταύτω δέ καί ώραία. Αύτός ό Βύρων έλε- 
γεν ότι ήτο παρά πολύ καλή δι’ αύτόν.

Κατά τόν γάμον αύτής ή Ααίδυ Βύρω
νος δέν ήτον είσέτι κυρία τής περιουσία; 
αύτής καί έντεύθεν έγεννήθησαν διχόνοιαι 
περί χρηματικών υποθέσεων, οί καταστρε- 
πτικώτεροι σκόπελοι τού συζυγικού βίου. 
Πρός τούτοις ή λεπτή νέα γυνή δέν ήδύ
νατο νά ύποφέρνι τόν άγριον χαρακτήρα τού 
συζύγου αύτής, όστις πολλάκις έν τώ μέσω 
τής νυκτός ήνοιγε' πάσας τάς αίθούσας, ή- 
ναπτε τούς πολυελαίους καί περιήρχετο έκ- 
φωνών ώ; δαιμονισμένος, έπυροβόλει μέ π ι- 
στόλιον έν τώ δωματίω, ένφ ή σύζυγος 
αύτού έκειτο λεχώ καί πολλάκις παρεπο- 
νείτο φανερώς διά τήν απώλειαν τής έλευ- 
θερίας αύτού. 'Αλλως φαίνεται όμως ότι 
δέν έσφαλλε πρός τήν σύζυγον αύτού, ήτο 
πιστός πρός αύτήν καί δέν ύπέπιπτεν εις 
τά πρό τού γάμου αύτού σφάλματά του.

Έν τούτοις αί πλέον κακόλογοι φήμαι 
ίφθανον εις τά ώτα τής νέας γυναικός καί 
πιθανώς έλεγόν τινες εις αύτήν ότι ό σύζυ
γό; τη; έξηκολούθει τόν άτακτον βίον αύ- 
τοΰ έκτός τής οικίας' εις τήν περί διαζυ
γίου δίκην τούλάχβτον γραίά τις υπηρέ
τρια παρίσταται ώς καταδότρια.

Όλίγας εβδομάδας λοιπόν μετά τήν γέντ 
νησιν τής μονογενούς θυγατοός αύτού Ά -  
δας, ό Βύρων έγκατελείφθη ύπό τής συζύ
γου αύτού, ήτις τό κατ άρχάς μέν έπρο- 

ήθελε μεταβή πρός έπίσκεψινάλλ’ έζήτησεν έκ Ιφασίαθη ότι
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των γονέων αυτής, είτα όμως έγραψεν εις 
αυτόν δτι δέν ήθελε ποτε έπιστρέψει πρός 
αύτόν. Πολλοί έζήτησαν νά τήν ύπερασπι- 
σθώσιν διά τό διάβημα αυτής αύτό, ιδίως 
δέ λέγεται δτι αυτή έφοβήθη μή γίννι μα
νιακός έν τοίς νυκτερινοίς έν τή οικία πε- 
ριπάτοις αύτοΰ ή ταϊς προσβολαΐς τής ά- 
μέτρου όξυθυμίας αύτοΰ. Όπως δμως καί 
άν ήνε, ήτο βαρύ έγκλημα ή έγκατάλειψις 
του συζύγου αυτής τοσοϋτον άποτόμως καί 
προσβλητικώς.

Ό Βύρων έκ τής άναχωρήσεως τής συ
ζύγου αύτοΰ περιήλθεν εις μεγίστην απελ
πισίαν καί τότε ήννόησε πόσον τήν ήγάπα 
καί πόσον τώ ήτον απαραίτητος ή θυγάτηρ 
καί ό οικος αύτοΰ. Τό κάλλιστον τών ποιη 
μάτων αύτοϋ βύγίαινε, άν καί διά πάν
τοτε» εινε τό έπί τοΰ τάφου τής οικιακής 
εύδαιμονίας αύτοΰ άνθος. Ίσως, μάλλον 
δέ βεβαίως, ήθελεν ίαθή διά τοΰ βίου αύτοΰ 
ή άμαρτωλή καί ασθενής ψυχή τοΰ ποιη 
τοΰ, εάν ή σύζυγος δέν έγκατέλειΛν αύτόν 
αμέσως κατά τάς πρώτας τρικυμίας.

'Ο χωρισμός τοΰ Βύρωνος από τής συ
ζύγου αύτοΰ έχρησίμευσεν ώς σημείου γενι
κής στάσεως κατ’ αύτοΰ καί όλος ό βίο;, 
πάσα άδυνσμία, πάν λάθος αύτοΰ έξετέθη 
ανηλεώς εις τήν δημοσιότητα. 'Ο φθόνος διά 
τήν δόξαν αύτοΰ ώς ποίητοΰ, καί οί θρίαμ
βοι ώς ωραίου καί εύγενοΰς ήσαν βεβαίως 
τό κύριον έλατήριον τής γενικής καταδιώ- 
ξεως, ήτις ήγέρθη κατ’ αύτοΰ.

Ώς άγριον θηρίου διωκόμενου, κατέλ«τε 
καί πάλιν τήν πατρίδα αύτοΰ ό Βύρων καί 
μετωκησεν εις ’Ιταλίαν, δπου ελεύθερος παν
τός ήθικοΰ εμποδίου περιέπεσε βαθύτερου 
εις τάς αποπλανήσεις κακών έπιθυμιών 
Πολλάκις είχε συγχρόνως δύο ή καί τρεις 
έρωτας. Ή ωραία σύζυγος χρεοκόπου έμπό 
ρου ’Ιταλοΰ συνετέλει ιδίως είς τό νά έπαυ 
ξάννι τάς χρηματικάς άνάγκας αύτοΰ.

Ή ζηλοτυπία μεταξύ τών διαφόρων αν
τικειμένων τής κλίσεως αύτοΰ έγένετο πολ - 
λακις αιτία θορυβωδών καί αστείων σκη
νών. Ούτως ή άνω ρηθείσα σύζυγος έμπο
ρου Μαριάννη διώκουσα αύτόν, εξέβαλε τήν 
προσωπίδα μιας τόν βραχίονα αύτοΰ έχού- 
σης εύγενοΰς καί ύβρισε τήν αμέμπτου ύπό- 
ληψιν καί ούδεμίαν μετ’ αύτοΰ σχέσιν έ-

χουσαν κυρίαν ταύτην. Ά λλοτε πάλιν συ- 
νηντήθησαν τρεις ένταύτω γυναίκες έν τή 
κατοικία αύτοΰ, αΐτινες καθησύχασαν κά
πως τήν έκ τής αμοιβαίας ζηλοτυπίας ορ
γήν αύτών δι άμοιβαίου ξυλοκοπήματος.

Τοιαΰτα αηδή καί γελοία συμβεβηκότα 
συνετέλουν εις τό νά έπαύξάνωσι τόν κόρον 
καί τήν νάρκην τήν ένυπάρχουσαν τώ Βύ- 
ρωνι. Πλήρης αηδίας καί αποστροφής ήθελε 
νά έγκαταλείψϊ] καί τοι ασθενών τήν Βενε
τίαν. ’Αλλ’ ή γνωριμία καί ό έρως τής ω 
ραίας κομήσσης Giuzzioli άπέτρεψε τόν Βύ
ρωνα τοΰ σκοποΰ αύτοΰ. 'Ο γέρων σύζυγος 
τής ωραίας ζηλοτυπών ήθέλησε κατ’ άρχάς 
νά διασκεδασ/ι τόν έρωτα τής συζύγου του 
διά ταξειδίων' άλλ’ ή άνάπτυξις στηθικής 
άσθενείας τής ρωμαντικής γυναικός ήνάγ- 
κασεν αύτόν δπως άφήση αύτήν νά συζή 
μετά τοΰ ποιητοΰ έλευθέρα.

Τό εξωτερικόν τοΰ λόρδου Βύρωνος κατά 
τήν έποχήν ταύτην, δπως περιγράφεται υπό 
τοΰ φίλου καί συγχρόνου αύτοΰ Χουντίου 
δέν άνταποκρίνεται εις τό περί αύτοΰ ιδα
νικόν. Ή τάσις πρός τό πάχος, ήν τοσούτφ 
κατεπολέμει, ήλλοίονε τήν ώραιότητα 
τών χαρακτήρων αύτοΰ* πάντοτε δ
μως άνεφαίνετο ή όμοιότης αύτοΰ μέ τόν 
Απόλλωνα τοΰ Belvedere, ή έγκειμένη 
είς τήν τομήν τής σιαγόνος καί του στό
ματος. Ή θλίψις, ήν ήσθάνετο έ'νεκα τοΰ 
βεβλαμένου ποδός αύτοΰ δέν τόν έγκα- 
τέλιπε ποτέ καί ή υποψία μήπως γίννι πα
χύς τόν ήνάγκαζε νά τρώγνι φαγητά μέ δ- 
ξος* ενίοτε δέ δέν έγεύετο ποσώς άλλά 
μόνον έλάμβανε τέϊον μετ’ ολίγου άρτου. 
Τήν εντεύθεν έπερχομένην αδυναμίαν έζήτει 
νά καταπολεμή ενίοτε διά τής χρήσεως δυ
νατού οίνου ή ρωμίου. ‘Ο άκανόνιστος δέ βίος 
αύτοΰ καί αί πολλαί άγρυπνίαι έπέφεραν 
ταχέως τήν έλλειψιν τριχών τής κεφαλής, 
δι' ής ήλαττοΰτο ή ώραιότης τοΰ μετώπου 
αύτοΰ.

‘Υπερισχύσαντος δμως τοΰ άγαθοΰ έν τή 
ψυχή αύτοΰ καί έκ τής ούδέποτε κορεννυ- 
μένης τάσεως τής θερμής καρδίας αύτοΰ 
πρός μεγάλα έργα, άπεσπάσθητω 1 8 2 3  έκ 
τής φαινομένης εύτυχοΰς ζωής ταύτης παρά 
τή έρωμένν) αύτοΰ έν Γενούη. Μετέβη λοι
πόν είς τήν ‘Ελλάδα, δπως συντελέσγ είς
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τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας ταύτης. Εινε 
άξιον θαυμασμού πόσον σταθερός καί φρόνι
μος άνεδείχθη ώς οπλαρχηγός ό τοσοϋτον 
όρμητικός, καί ιδιότροπος άνήρ* αί έπιτυ- 
χίαι δμως αύτοΰ, ήσαν κατώτεραι τών προσ
δοκιών αύτόΰ ένεκα διχονοιών. ‘Η θλίψις 
αύτοΰ καί αηδία διά ταύτας ένήργησαν επι
βλαβέστατα έπί τών άλλως εύερεθίστων 
νεύρων τοΰ Βύρωνος* έντεΰθεν ύπέκυψε καί 
είς προσβολάς επιληψίας. Ούχ ήττον δέν 
παρέλιπε πάσαν εύκαιρίαν δπως μή καθησυ- 
χάζνι* έκολύμβα λ. χ. καθημερινώς έν τή 
θαλάσσν) μέχρι καμάτου καί ίππευε μέχρις 
υπερβολικού κόπου. Κακοήθης πυρετός ήτον 
ή συνέπεια τούτου καί εντεύθεν ό θάνατος αύ
τοΰ τήν 19 ’Απριλίου 4 824.  ‘Η ‘Ελλάς έ- 
πένθησε βαθέως διά τόν άνδρα, διετάχθη 
γενική πενθηφορία τής χώρας καί πάσα ή 
Εύρώπη συνεκινήθη έκ τοΰ τραγικού θανά
του τοΰ ποιητοΰ καί ήρωος τής ελευθερίας. 
‘Η καρδία αύτοΰ κατετέθη είς Μαυσωλείου, 
έν Μεσολογγίω, τό δέ σώμα αύτοΰ μετη- 
νέχθη ΰπό τοΰ φίλου αύτοΰ κόμητος Γάμβα, 
άδελφοΰ τής ερωμένης του, είς τήν 'Αγ
γλίαν καί ένεταφιάσθη είς τούς τάφους τής 
οικογένειας αύτοΰ. Ό μέγιστος τών νεωτέ- 
ρων ποιητών τής ’Αγγλίας δέν ήδυνήθη νά 
λάβγι μνημεΐον έν Ούεστμινστέρω, τώ Παν- 
θέφ τής ’Αγγλίας, διότι αύτόθι δέν ήθέλη- 
σαν νά συγχωρήσωσι τάς βλασφημίας αύ
τοΰ καί τόν ανήθικου βίον.

( Έ χ  τ ο ν  Γ ιρ ι ια π χ ο ν ) .

Φ Ρ Ε Ι Λ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ
Κ Α Ι

Β Ε Ρ Ν Ε Ρ Ε Τ Τ Α .
Έκ τών τοΰ Alfred de Musset. 

(Συνέχ. άπό φυλλ. Β’. Γ . Δ', καί Ε\ τέλος).

IX
Μόλις μετά δέκαπέντε ήμέρας ή Βερνε- 

ρέττα ητο πλέον έκτός κινδύνου, έγειρο-

μένη μικρόν τής κλίνης καί λαμβάνουσα ό- 
λίγην τροφήν. Ά λλ ’ ή υγεία της κατε- 
στράφη, κατά τό λέγειν δέ τοΰ ιατρού έ 
μελλε νά πάσχνι έφ’ όρου ζωής.

’Ο Φρειδερίκος δέν τήν έγκατέλειψεν ού- 
δόλως. Άγνοών είσέτι τό αίτιον τό ώθη
σαν αύτήν πρός τήν αύτοκτονίαν, ήπόρει 
προσέτι πώς ούδείς έν τφ  κόσμω, οΰτε τήν 
έλαχίστην έπί τούτφ έδειξεν άνησυχίαν* 
καί τφόντι άπό δεκαπέντε ήδη ήμερών, 
οΰτε συγγενής, οΰτε ξένος έπεσκέφθη αύ
τήν. Άραγε ό νέος αύτής εραστής τήν έγ- 
κατέλειψεν είς τοιαύτην κατάστασιν, αιτία 
δέ τής άπελπισίας τής Βερνερέττας ήτο ή 
έγκατάλειψις αΰτη; Καί αί δύο αύται εί- 
κασίαι έφαίνοντο άπίθανοι τω Φρειδερίκφ* 
ό φίλος του όμως έδωκεν αύτφ καλώς νά έν- 
νοήσνι, δτι ή Βερνερέττα δέν ήθελεν έξηγηθή 
ποτε έπί τοΰ αντικειμένου αύτοΰ, ώστε έ- 
μενεν ό δυστυχής νέος έν τρομερά άμφιβο- 
λία, ταραττόμενος ύπό έσωτερικής ζηλοτυ
πίας, κατακρατούμενος δέ πάλιν ύπό έρω
τος καί οίκτου.

’Εν μέσφ τοιούτων ταραχών ή Βερνερέττα 
τώ έδείκνυε ζωηροτάτην τρυφερότητα* εύ- 
γνωμονοΰσα τά μάλα διά τάς παρεχο- 
μένας αύτή περιποιήσεις έφαίνετο μάλλον 
εύθυμος ήποτε, άλλ’ ή εύθυμία της ήτο με
λαγχολική καί, ούτως εϊπείν, κεκαλυμμένη 
ύπό τών πόνων. Πάσαν δυνατήν κατέβαλλε 
προσπάθειαν διά νά τόν διασκεδάζη καί νά 
τόν πείσφ νά μή τήν έγκαταλείψϊ) μόνην. Ά -  
ναχωοοΰντα ήρώτα αύτόν κατά ποίαν ώραν 
έμελλε νά έπιστρέψνι, έπεθύμει νά τόν βλέπφ 
γευματίζοντα παρά τό προσκεφάλαιόν της 
καί ν’ αποκοιμάται κρατούσα τήν χείρά του. 

< Μυρία διηγήματα χάριν διασκεδάσεως έλε- 
γεν αύτφ περί τοΰ βίου της έν· τώ παρελ- 
θόντι, προκειμένου όμως περί τοΰ παρόν
τος καί περί τής άπαισίου αύτής πράξεως, 
έμενε βωβή. Οΰτε είς τάς έρωτήσεις, οΰτε 
είς τάς παρακλήσεις τοΰ Φρειδερίκου άπάν- 
τησιν έδιδέ ποτε, άν δ ούτος έπέμενε 
πολύ, καθίστατο αμέσως σκυθρωπή καί τε
θλιμμένη.

’Εσπέραν τινά έκειτο έπί τής κλίνης της* 
πρό μικρού πάλιν τήν έκφλεβοτόμησαν καί 
έξήρχετο άκόμη ολίγον αίμα έκ τής ήμι- 
κλεισθείσης πληγής. Μειδιώσα έθεώρει κυ-
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λινδούμενον επί τού ώς μάρμαρον λευκού 
βραχίονός της £ν δάκρυ πορφυρούν.

—  Με αγαπάς «κόμη ·, είπεν εις τον 
Φρειδερίκον" δεν μέ αηδιάζεις διά τά τοι 
αύτα δεινά μου ·,

—  Σέ άγ«πώ, άπεκρίθη, καί ούδέν πλέον 
θά μάς άποχωρίση.

—  Είνε αληθές ; έπανέλαβε φιλούσα 
αυτόν" δέν μέ άπατας 5 ειπέ μοι, άν ηνε 
όνειρον.

—  Ό χι, δέν είνε όνειρον, όχι, ώραία μου 
καί προσφιλής ερωμένη" άς ζώμεν ήσυχοι 
καί ευτυχείς.

—  Φεύ ! δέν δυνάμεθα, δέν δυνάμεθα ! 
άγωνιώσα έφώνησε. Προσέθεσε δέ καί χα
μηλή τή φωνή ς “Αν δέν δυνάμεθα, έπα- 
ναρχίζω.

Μολονότι έψιθύρισε τάς τελευταίας αύ· 
τάς λέξεις, ό Φρειδερίκος τάς ήκουσε καί 
έφρικίασε. Την επαύριον τάς έπανέλαβεν εις 
τον Γεράρδον.

—  Τό άπεφάσισα, είπε" δέν είξεύρω τί 
ό πατήρ μου θά είπη, άλλά την άγαπώ 
καί δέν θά την άφήσω ν’ άποθάνη" άς γίνη 
ο,τι γίνη.

Καί τωόντι έλαβεν άπόφασιν έπικίνδυ- 
νον, άλλά καί την μόνην ήν ήδύνατο νά 
λάβη. Έγραψεν εις τόν πατέρα του έμπι 
στευόμενος αύτφ τούς έ'ρωτάς του. ’Ελησμό 
νησεν έν τή έπιστολή του την άπιστίαν τής 
Βερνερέττας" άνέφερε μόνον περί τής ώραιό 
τητο; αυτής, τής σταθερότητος, τής γλυκυ- 
θύμου επιμονής της όπως τόν έπανίδη, τέ
λος, περί τής τρομεράς απόπειρας αυτής 
Ο πατήρ τού Φρειδερίκου, γέρων εβδομη
κοντούτης ήγάπα καί τής ζωής του πλειό 
τερον τόν μονογενή αύτού υιόν" κατεσπευ· 
σμένως όθεν έτρεξεν εις Παρισίους, συνοδευό 
μένος υπό τής άδελφής του δεσποινίδος 
Χομβέρτου, γραίας παρθένου, μάλα θρήσκου 
Δυστυχώς ούτε δ τίμιος πατήρ, ούτε ή καλή 
θεία είχον την αρετήν τής έχεμυθείας, ώστε 
άμα τή άφίξει των πάντες οί γνώριμοι ε 
μαθον, ότι ό Φρειδερίκος ήτο ερωτευμένο 
μέχρι παραφροσύνης μέ μίαν έργάτιδα δη 
λητηριασθεϊσάν ποτε δι" αύτόν. Μετ’ ού 
πολύ προσέθεσαν, ότι ήθελε νά τήν νυμφευθή 
οί κακόβουλοι διεκωδώνιζον ότι τούτο θεω 
ρείται σκάνδαλον, άτιμία τής οικογένειας

ή δέ δεσποινίς Δαρσύ, έπί τή προφα’σει οτι 
υπερασπίζεται τόν νέον, διηγήθη πάν ο,τι 
έγνώριζε μετά ρωμαπιχοοτάτωτ λεπτομε
ρειών. Έν ένί, ό Φρειδερίκος θέλων ν' άπο- 
χρέψγι τήν θύελλαν, έπέσυρεν αυτήν παντα- 
χόθεν κατά τής κεφαλής του.

Καί κατ’ άρχάς παρουσιάοθη ένωπιον τών 
συναθροισθέντων γονέων του, συγγενών καί 
φίλων, όπως ύποστή είδος τι άνακρίσεω;" 
καί ναι μέν δέν έφέροντο ώς πρός ένοχον, 

ιότι άπ’ έναντίας έφαίνοντο επιεικέστατοι 
όσω τό δυνατόν, άλλ’ έχρεώστει νά κατά
δειξη γυμνήν καθόλου τήν καρδίαν αύτού, 
καί ν’ άκούση αυτούς διαφιλονεικούντας τά 
μυχιαίτατα μυστικά του" περιττόν είνε νά 
είπωμεν, οτι μεθ όλα αύτά ούδέν άπεφα- 
σίσθη. Ό Κ. Χομβέρτος ήθέλησε νά ϊδη 
τήν Βερνερέτταν" υπήγε πρός αύτήν, τή ώ·* 
μίλησε διά μακρών, καί μυρίας τή άπέτει- 
νεν ερωτήσεις, εις άς πάσας ή νεάνις άπήν- 
τησε μετά τοσαύτης χάριτος καί άφελείας, 
ώστε συνεκινήθη ό γέρων, διότι, ώς πάς τις, 
έσχε καί αύτός έν τή νεότητί του μικρούς 
τινας έρωτας. Έκ τής συνεντεύξεως ταύ- 
της έξήλθε τεταραγμένος καί άνησυχών. 
Προσεκάλεσε τόν υιόν του λέγων αύτφ, οτι 
έλαβε τήν άπόφασιν νά κάμη μικράν τινα 
θυσίαν χάριν τής Βερνερέττας, άν ύπέσχετο 
αύτη, άμα άναρρώση, νά μάθιρ τέχνην τινά. 
Ο Φρειδερίκος μετεβίβασε τήν πρότασιν 
ταύτην εις τήν φίλην του.

-  Καί σύ τί θά κάμης, είπεν αύτη" θά 
μείνης ή θά φύγτς ;

Απήντησεν οτι θά μείνη, άλλά δέν ήν 
τοιαύτη καί τής οικογένειας του ή γνώμη. 
Έπί τού ζητήματος τούτου δ Κ. Χομβέρ
τος ήτο δυστροπώτατος, άνοικονόμητος. 
Παρέστησεν εις τόν υιόν του τόν κίνδυνον, 
τήν εντροπήν, τό άδύνατον τοιαύτης συνε- 
νώσεως" μέ λόγους γλυκείς καί μεμετρημέ- 
νος άπέδειξεν αύτώ, ότι χάνει τήν φήμην 
του, καταστρέφει τό μέλλον του. Αφού δέ 
τόν ή>άγχασε νά σκεφθή ώρίμως, μετε- 
χειρίσθη έπί τέλους τό άκαταγώνιστον έ- 
κείνο έπιχείρημα, τό συνιστών τήν πατρικήν 
παντοδυναμίαν : ίκετευσε τόν υιόν του. Ού- 
τος δέ ύπεσχέθη ό,τι τφ  έζήτουν. Τοσούτοι 
κλονισμοί, τοσαύτα διάφορα συμφέροντα τόν 
έτάραξαν, ώστε ήγνόει όποιαν άπόφασιν νά
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λάβη καί πανταχόθεν βλέπων τήν δυστυ
χίαν έπιπίπτουσαν δέν έτόλμα ούτε νά πα
λαίση, ούτε νά έκλέξη. Καί ό Γεράρδος αύ
τός, δστις συνήθως ήτο γενναίος, έζήτει 
μάτην μέσον σωτηρίας καί εύρίσκετο εις 
τήν άναπόδραστον άνάγκην νά λέγη, ότι 
πρέπει ν' άφήσωσι τά πάντα εις τήν διάθε- 
σιν τής ειμαρμένης.

Δύο απροσδόκητα συμβεβηκότα ήλλαξαν 
αΐφνιδίως τά πράγματα. Ό Φρειδερίκος η
μέραν τινά ήτο μόνος έν τφ  δωματίω αύ
τού, ότε εϊόεν είσερχομένην τήν Βερνερέτ
ταν ώχράν καί μέ τήν κόμην άτακτον" οί 
οφθαλμοί της ένεκα τής σφοδράς αυτή; έ- 
ξάψεως έλαμπον τρομερά, ή δ' ομιλία αύ 
τής άσυνήθως πως ήτο βραχεία καί αγέρω
χος. ΤΙ1λθεν,ώς έλεγε, ν’ άναγκάση τόν Φρει
δερίκον νά έξηγηθή.

—  Θέλεις λοιπόν νά μέ φονεύσης; ήρώ- 
τησεν αύτόν. Μέ άγαπάς ή όχι; ή μήπως 
είσαι παιδίον καί έχεις άνάγκην τών άλλων 
διά νά ένεργήσης ; Διατί, ώς ανόητος, συμ 
βουλεύεσαι τόν πατέρα σου, άν πρέπη νά 
κρατήσης τήν έρωμένην σου ; Τί ποθούν οί 
ξένοι αυτοί ς Ηά μάς αποχωρίσουν. “Αν 
λοιπόν καί σύ όπως αύτοί τό θέλης, δέν έ
χεις χρείαν τής γνώμης αύτών καί έτι ό 
λιγωτερον, άν δέν τό θέλης. Θέλεις ν’ άνα- 
χωρήσης; Αάβε με δμού. ’Εργασίαν ούδέ- 
ποτε θά μάθω" εις τό θέατρον δέν δύναμαι 
έκ νέου νά εΐσαχθώ, διότι είμαι τοιαύτη, 
όποία είμαι" ώστε άποφάσισον. 'Αναμένουσα, 
πάσχω πολύ.

Μίαν σχεδόν ώραν ώμίλει μετά τοΰ τοι- 
ούτου ύφους διακόπτουσα τόν Φρειδερίκον, 
άμα ζητούντα ν' άπαντήση. Μάτην ούτος 
προσεπάθησε νά τήν καταπραύνη* εις οΰν 
δένα ήδύνατο νά ένδώση λόγον έξαψις το- 
σούτον σφοδρά. Έπί τέλους, άπηυδηκυία 
έκ τού κόπου ή Βερνερέττα ήρχισε νά κλαίη, 
ό δέ νεανίας άδυνατών νά άντιστή εις έ
ρωτα τοσούτον, έλαβεν αύτήν εις τήν άγκά 
λην του, τήν έθλιψεν έπί τού στήθους του 
καί τήν άπέθεσεν έπί τής κλίνης.

— Μένε έκεϊ, τή είπε, καί κεραυνός άς 
μέ καύση, άν άφήσω νά σ’ έκβάλλουν έκεϊ- 
θεν. Δέν θέλω πλέον ούδένα έκτός σού ν’ 
ακούσω, ούδέν έκτός σού νά ίδω. Δικαίως 
προσάπτεις προδοσίαν, άλλά θά ένεργ

τώρα καί θά ίδής, άφού έτυχον πτωχός, 
πτωχοί θά ζήσωμεν. 'Αδιαφορώ περί τού 
ονόματος μου, τής οικογένειας μου καί τού 
μέλλοντος.

Αί λέξεις αύται προφερθείσαι μεθ’ όλης 
τής ζέσεως τής πειθούς, παρήγοροι τή Βερ
νερέττα υπήρξαν. ΓΙαρεκάλεσε τόν φίλον αυ
τής νά τήν όδηγήση εις τήν οικίαν της, 
διότι ήθελε ν’ άναπνεύση καθαρόν άέρα καί 
τοι καταβεβλημένη. Καθ’ όδόν συνεφώνη- 
σαν περί τού σχεδίου, όπερ έμελλον ν’ ά- 
κολουθήσωσιν" ιδού δ αύτό. Ό Φρειδερίκος 
κατά τά φαινόμενον υπάκουων είς τάς έπι- 
θυμίας τού πατρός του, έμελλε νά παρα- 
στήση αύτφ, οτι άδύνατον είνε νά δοκιμάση 
τις τό διπλωματικόν στάδιον μέ όλίγα 
χρήματα" όθεν ανάγκη πάσα νά μέν η είς 
Παρισίους πρός άποπεράτωσιν τής πρακτι
κής αύτού δοκιμασίας. Ό Κ. Χομβέρτος 
κατά πάσαν πιθανότητα θά ένδώση ύπό τόν 
όρον τού νά λησμονήση ό υιός του τούς πα
ραλόγους αύτού έρωτας. Ή Βερνερέττα άφ 
ετέρου, έμελλε ν’ άλλάξη συνοικίαν, είς τρό
πον ώστε νά νομίσωσιν ότι άνεχώρησεν" έ - 
νοικιάσασα δέ μικρόν τι δωμάτιον κατά 
τήν όδόν Λαχάρπ ή είς τά πέοιξ, έμελλεν 
έκεϊ νά ζή μετά τοιαύτης οικονομίας, ώστε 
νά έπαρκή ό μισθός τού Φρειδερίκου καί 
διά τούς δύο. Έκεϊ ό Φρειδερίκος έμελλε 
νά συγκατοικήση μετ’ αύτής, άμα ό πα
τήρ του έπιστρέψη είς Βεζανσώνην. Διά τά  
επίλοιπα, ό Θεός βοηθός. Τό σχέδιον λοι
πόν αύτά παρεδέχθησαν οί δύο έρασταί, 
τήν δ’ έπιτυχίαν αύτού ένόμισαν ασφαλή, 
ό'πως πάντοτε συμβαίνει είς π«ρομοίαν πε- 
ρίστασιν.

Δύο ημέρας μετά ταΰτα, ό Φρειδερίκος 
διευθύνθη είς τής φίλης του άπό τής έκτης 
ώρας τής πρωίας, μετά ολόκληρον νύκτα 
διελθούσαν έν αϋπνία. Συνδιάλεξίς τις, ήν 
έσχε μετά τού πατρός του, τόν έτάρατ- 
τε, διότι άπήτουν έντόνως ν’ άναχωρήση 
διά τήν Βέρνην" ήρχετο λοιπόν ν άσπασθή 
¡τήν Βερνερέτταν, καί ν άνεύρη πλησίον 
ταύτης τό καταβληθέν αύτού θάρρος. Εύρε 
τό δωμάτιον έρημον, τήν κλίνην κενήν" έ- 
ρωτήσας δέ τήν θυρωρόν, έμαθε μετά θετι- 
κότητος, ότι είχεν αντεραστήν καί ότι τόν 
ήπάτων.

2 2
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Ήδη πλέον ήσθάνθη άγανάκτησιν μάλ
λον ή λύπην* ήπατήθη τοσούτον, ώστε ό 
έν τη καρδία του έρως άνηκατέστη ΰπό 
τής περιφρονήσεως’ έπιστρέψας εις τά ίδια, 
έγραψε μακράν επιστολήν πρός τήν Βερνε- 
ρέτταν, ϊνα βαρύνη ταύτην διά πικρότα
των επιπλήξεων* άλλα καθ’ ήν στιγμήν 
έμελλε να πέμψη τήν επιστολήν ταύττ,ν, 
τήν έσεισε σκεφθείς δτι ανάξιον τής οργής 
του ήτο τοιούτον άθλιον πλάσμα. Απε- 
φάσισε ν’ άναχωρήση οσω τό δυνατόν τα
χύτερου* έκράτησε κενήν τινα θέσιν έν τώ 
άναχωρούντι τήν επαύριον διά τό Στρασβούρ
γον λεωφορείω καί έτρεξε νά είδοποιήση 
τόν πατέρα του, δστις τόν συνέχαρη μεθ’ 
όλης τής οικογένειας* έννοεϊται δτι δεν ή- 
ρώτησαν αυτόν, πώς έτυχε νά ΰπακούση 
τόσω ταχέως* μόνος ό Γεράρδος έγνώρισε 
τήν άλήθειαν. Ή Δεσποινίς Δαρσύ μεγα
λοφώνως άνεκοίνωσεν, δτι διά τήν τοιαύτην 
του μεταμέλειαν ό Φρειδερίκος ητον άξιος 
οίκτου, καί όκ οΓάνδρες αείποτε θά πάσχω- 
σιν ε.Ι.Ιειγιν χαρδιαζ. *Η Δεσποινίς Χομ- 
βέρτου ηύξησε διά τού έξ οικονομιών άπο- 
θεματικού αυτής κεφαλαίου τήν μικράν πο
σότητα, ήν ό ανεψιός της έλάμβανε μεθ 
εαυτού. Γεύμα αποχαιρετισμού συνήνωσε 
τήν οικογένειαν ολόκληρον καί ό Φρειδερί
κος άνεχώρησε διά τήν 'Ελβετίαν.

X
Αί διασκεδάσεις καί οί κόποι τού ταξει- 

δίου, τό έλκυστικόν τού νεοφανούς, αί ά- 
παιτούμεναι ενασχολήσεις διά νέον στάδιον, 
άπέδωκαν εντός μικρού εις τό πνεύμα αυ
τού τήν γαλήνην* μετά φρίκης δ έσκέπτετο 
πλέον τό όλέθριον εκείνο πάθος, δπερ μικρού 
δεϊν ήθελε τόν άπολέσει. ’Εν τή πρεσβεία 
περιποιητικωτάτην εύρεν υποδοχήν, διότι 
καί καλώς ήτο συστημένος, αλλά καί ί  ε
ξωτερική του μορφή συνηγόρει* έτι δέ μάλ
λον τά προτερήματα αΰτού έξύψου, χωρίς 
ούτε τήν λαμπρότητά των ν' άφαιρή, ή έμ
φυτος αύτώ μετριοφροσύνη· Εντός ολίγου 
καθείξεν έν τη κοινωνία άξιότιμον θέσιν, τό 
δέ μέλλον μειδιών παρίστατο πρό αυτού.

Ή Βερνερέττα πολλάκις τώ έγραψεν εύ- 
θύμως έρωτώσα, άν τωόντι διά παντός άνε- 
χώρησεν, ή άν έσκόπευε νά έπιστρέψη μετ 
ολίγον. Κατ’ άρχάς άπείχε ν’ άπαντήση,

άλλ’ επειδή αί έπιστολαΐ τής ερωμένης 
ξηκολούθουν καθιστάμεναι συνεχείς καί 
κατεπείγουσαι, έχασε τήν υπομονήν του καί 
άπήντησεν έκκενών τήν πλημμυρούσαν αυ
τού καρδίαν. Ήρώτησε τήν Βερνερέτταν, άν 
έλησμόνησε τήν διπλήν αυτής προδοσίαν* 
τήν παρεκάλεσε δέ νά μή τόν ένοχλή τού 
λοιπού διά προσπεποιημένων διαβεβαιώ
σεων, παίγνιον τών όποίων δεν έγίνετο 
πλέον. Περαιών ηύχαρίστει τήν θείαν πρό
νοιαν, δτι εγκαίρως αυτόν έφώτησε, καί έ- 
βεβαίου τό άμετάκλητον τής άποφάσεώς 
του, λέγων δτς μετά μακράν μόνον έν ξένη 
γη διαμονήν ήθελεν έπανίδει τήν Γαλλίαν. 
Μετά τήν αποστολήν τής επιστολής ταύ- 
της ήσθάνθη εαυτόν μάλλον έν άνέσει καί 
όλοτελώς λυτρωθέντα τού παρελθόντος. 'II 
Βερνερέττα έκτοτε έπαυσε τάς έπιστολάς 
της καί πλέον ̂  ούδέν ήκουσε περί αυτής ό 
Φρειδερίκος.

’Αγγλική τις οικογένεια αρκούντως πλου- 
σία κατώκει κομψήν τινα οικίαν εις τά 
πέριξ τής Βέρνης. Ό Φρειδερίκος έσυστήθη 
εις ταύττ,ν* φιλοφρόσυνοι ΰποδοχαί έγίνοντο 
εκεί ΰπό τριών νεανίδων, ών ή πρεσβυτέρα 
ήτον είκοσιν ετών* αύτη παρετήρησεν α
μέσως τήν ζωηράν έντύπωσιν, ήν παρήγα- 
γεν επί τού νέου άχοΛυνθου διό καί δέν έ- 
φάνη αναίσθητος. Ό Φρειδερίκος δμως εί- 
σέτι εντελώς μή ίαθείς, δυσκόλως μέν ή- 
δύνατο εις νέον έρωτα νά παραδοθη, άλλά 
μετά τοσαύτας ταραχάς καί θλίψεις ήσθά- 
νετο τήν ανάγκην τού νά περιλάβη έν τη 
καρδία αύτού αίσθημα ήρεμον καί αγνόν. 
Ή ώραία Φανή μυστικοσύμβουλος μέν αυ
τού δέν κατέστη ώς ή δεσποινίς Δαρσύ, 
άλλ’ έμάντευσεν ο,τι δ Φρειδερίκος έπαθεν, 
χωρίς μολαταύτα ούτος νά τη διηγηθή τούς 
πόνους του’ έπειδή δέ τά γλυκύ τών γα
λανών αύτής οφθαλμών βλέμμα έφαίνετο 
παρηγορούν τόν Φρειδερίκον, συχνά πρός τό 
μέρος αύτού τό έρριπτεν ή νεάνις.

Ή εύμένεια έπιφέρει τήν συμπάθειαν, ή 
δέ συμπάθεια τόν έοωτα. ’Εντός τριών μη
νών ό έρως δέν ήλθε μέν, άλλ’ έπλησίαζε, 
διότι άνθρωπος χαρακτήρος τοσούτον τρυ
φερού καί έπιδεκτικού διαχύσεως, μόνον έπί 
τώ δρω τού νά έχη έμπιστοσύνην ήδύνατο 
νά έχη καί σταθερότητα. Ό Γεράρδος δί-
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καιον είχε λέγων αύτώ άλλοτε, δτι θά ή- 
γάπα τήν Βερνερέτταν πλειότερον τού ό- 
ρισθέντος παρ' αύτού χρόνου, άλλά πρός 
τούτο έπρεπε καί ή Βερνερέττα έπίσης νά 
τόν άγαπα, τούλάχιστον κατά τό φαινό- 
μενον. Καρδίας ασθενούς καί αναξιοπαθού 
σης ή υπαρξις καθίσταται έκκκρεμής* ή νά 
συντριβή πρέπει, ή νά λησμονήση* διότι δέν 
έχει τήν άπαιτουμένην δύναμιν, δπως μέ- 
νφ πιστή εις άνάμνησιν, ένεκα τής οποίας 
πάσχει. 'Ο Φρειδερίκος δθεν έλαβε τήν έξιν 
ήμέρα τη ημέρα νά ζή άπολύτως διά τήν 
Φανήν, έντός μικρού δέ έγένοντο καί σκέ 
ψεις περί γάμου. Ό νεανίας δέν είχε με 
γάλην περιουσίαν, άλλ’ έστερρεώθη έν τη 
θέσει του καί ειχεν ΐσχυράς προστασίας* ό δ' 
έρως ό αίρων παν πρόσκομμα συνηγόρει υπέρ 
αύτού* άπεφασίσθη δθεν νά ζητηθή χάρις 
τις άπό τήν αύλήν τής Γαλλίας, καί άφού 
ό Φρειδερίκος διορισθή δεύτερος γραμμα- 
τεύς, νά γίνη σύζυγος τής Φανής-

Ή εύτυχής αυτη ήμέρα άνέτειλε τέλος 
πάντων* οί νεόνυμφοι πρό μικρού ήγέρθη- 
σαν τής κλίνης καί ό Φρειδερίκος έν τή μέθη 
τής εύτυχίαςτου περιεπτύσσετο τήν σύ
ζυγον αύτού* έκάθητο παρά τη εστία" σπιν- 
θηροβόλησις τής πυράς καί αιφνίδιος άνά- 
λαμψις φλογός φρίκ,ην αύτώ ένεποίησαν. 
Διά παραδόξου έπενεργείας τής μνήμης του 
άνελογίσθη αίφνης τήν ημέραν, καθ’ ήν διά 
πρώτην φοράν εύρέθη ουτω μετά τής Βεο 
νερέττα; παρά τή έστία μικρού τίνός δωμα
τίου. Τήν παράδοξον ταύτην σύμπτωσιν 
άφίνω νά σχολιάσωσιν οί διά τής φαντα
σίας αυτών άρεσκόμενοι νά παραδέχωνται, 
δτι δ άνθρωπος προαισθάνεται τό πεπρωμέ- 
νον. ’Ακριβώς τήν στιγμήν αύτήν έφερόν 
εις τόν Φρειδερίκον έπιστολήν έκ Παρισίων, 
άναγγέλλουσαν τόν θάνατον τής Βερνερέτ 
τας. Περιττόν κρίνω νά ζωγραφήσω τήν εκ- 
πληξιν αΰτού καί τήν λύπην* άρκούμαι μό
νον νά θέσω ΰπό τούς οφθαλμούς τού άνα· 
γνώστου τόν πρός τόν φίλον αύτής άποχαι- 
ρετισμόν τής δυστυχούς κόρης* θέλει λάβει 
6 άναγνώστης έξήγησιν τής διαγωγής αύ
τής έν όλίγοις γεγραμμένοις διά τού ιδιά
ζοντας αύτη ήμιευθύμου πλήν καί μελαγ- 
χολικού ύφους.

α Φεύ ! Φρειδερίκε, καλώς έγώριζες δτι

δνειρον ήτο. ’Αδύνατον ήτο νά ζήσωμεν ή
συχα καί νά ήμεθα ευτυχείς. Ήθέλησα νά 
φύγω άπό έδώ' άλλ’ έδέχθην αίφνης τήν έ- 
πίσκεψιν νέου τινός, τόν όποιον έγνώρισα εις 
τάς έπαρχίας έν τή έποχή τής δόξης μου* 
έτρελλαίνετο δι’ έμέ εις τό Βορδώ. Δέν ή- 
ξεύρω πού έμαθε τήν διεύθυνσίν μου καί 
έλθών έπεσε εις τούς πόδας μου, ώς έάν ή- 
μην άκόμη βασίλισσα τού θεάτρου. Moi 
προσέφερε τήν περιουσίαν του, ήτις είναι 
μικρά πράγματα καί τήν καρδίαν του, ήτις 
είναι τίποτε. ’'Ητο τήν έπαύριον, φίλε, τής 
ημέρας καθ’ ήν μέ έγκατέλειψες, έπαναλαμ- 
βάνων δτι θά φύγης. Δέν ήμην πολύ εύθυμος, 
αγαπητέ μοι, καί δέν ήξευρα πού νά γευμα
τίσω* άφέθην ΰπό τήν οδηγίαν του, πλήν 
δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά ΰπομείνω* είχα 
φέρει εις τήν οικίαν του τά σανδάλιά μου* 
έστειλα άμέσως τά έζήτησα όπίσω καί ά- 
πεφάσισα νά άποθάνω.

«Μάλιστα, καλέ μου δυστυχή, ήθέλησα 
νά σέ άφήσω μόνον. Δέν ήδυνάμην νά ζήσω 
ώς ράπτρια* έν τούτοις τήν δευτέραν φοράν 
τό είχα άποφασίσει, άλλ’ ό πατήρ σου καί 
πάλιν ήλθεν εις τήν οικίαν μου* —  αύτό 
δέν τό έμαθες. Τί ήθελες νά τώ είπώ ·, ΰπε- 
σχέθην νά σέ λησμονήσω καί έπέστρεψα εις 
τού λατρευτού μου. Ή! πόσον έστενοχω- 
ρήθην ! Πταίω μήπως, άν δλοι οί άνθρωποι 
μέ φαίνονται άσχημοι καί ανόητοι άφ’ δτου 
σέ άγαπώ ; Έν τούτοις δέν ήμπορώ νά 
ζήσω εις τήν εποχήν αύτήν* τ ί νά κάμω ;

«Δέν φονεύομαι, φίλε μου, αποτελειώνο
μαι* δέν είναι μέγας ό φόνος τόν όποιον 
κάμνω, διότι ή ΰγεία μου είναι ελεεινή καί 
άπωλέσθη διά παντός, άλλά μηδέν θά ήσαν 
δλα άνευ τής άνίας. Λέγουν δτι νευμφεύε- 
σαι" είναι ώραία·, Χαίρε, χαίρε ! Ένθυμού, ό
ταν ό καιρός είναι καλός, τήν ημέραν καθ 
ήν έπότιζες τά άνθη σου. Ή πόσον ταχέ
ως σέ ήγάπησα ! *Αμα σ’ έβλεπον έσκίρτων, 
ώχρίων. Υπήρξα πολύ εύτυχής μετά σού- 
χαίρε !

«“Αν ό πατήρ σου ήθελε, δέν θ’ άπεχω- 
ριζόμεθα* άλλά χρήματα δέν είχες σύ, δέν 
είχον καί έγώ* ίδού ή δυστυχία μας. Καί 
μαθήτρια ραπτρίας άν έγινόμην, δέν θά 
έμενον* τ ί νά γίνη ; Δύο ΐδη  φοράς δοκι
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μάζω ν’ αρχίσω έκ νέου, άλλ’ ούδέν επι
τυγχάνει.

«Σέ βεβαιόνω, δη δέν θέλω ν’ άποθάνω 
άπό τρέλλαν. μου" εχω όλας μου τάς φρέ 
νας* Οί γονείς μου (ό Θεός νά τούς συγχώ
ρηση) έπανηλθον πάλιν. "Αν έγνώριζες τι 
θέλουν νά μέ κάμουν ! Είναι άηδία νά γί 
νεταί τις παίγνιον τές πενίας καί νά δια
σύρεται ουτω παρ’ άλλων. "Οταν άλλοτε 
ήγαπή,θημεν, αν ήμεθα περισσότερον οικονό
μοι, θά ητον καλλίτερα' άλλά σύ ήθελες 
νά πηγαίνης εις τό θέατρον και νά διασκε 
δάζωμεν. Διήλθομεν καλάς νύκτας εις τέν 
ΚαΑύβην.

«Χαίρε, φίλτατέ μοι, διά τελευταίαν 
φοράν, χαίρε. "Αν ήμην καλλίτερα θά είσ 
ερχόμεν πάλιν εις τό θέατρον, άλλά μόνε 
ή άναπνοε μοί μένει. Με έπιπλή,ττης ποτέ 
τόν εαυτόν σου διά τόν θάνατόν μου, διότι 
καλώς αισθάνομαι οτι,άν ήδύνασο,ούδέν τού 
των ήθελε συμβέ' τό έννόουν έγώ καί δέ 
έτόλμων νά τό εϊπώ’ τό παν έν τη προε
τοιμασία του εβλεπον, άλλά δέν ήθελον νά 
σέ ταραξω.

«Μελαγχολική είναι ή νύξ καθ’ ·?,ν σέ 
γράφω, θλιβερωτέρα, έσο βέβαιος, καί εκεί 
νες καθ' ή,ν ήλθες παρ’ έμοί, έκρουσες τεν 
θύραν καί μέ εύρες έξελθούσαν. Ποτέ δέν σ’ 
ένόμιζα ζηλότυπον' άμα έμαθον ότι ώργί- 
σθες, έλυπτ,θην συγχρόνως καί εύχαριστεθεν. 
Διατί ώς κύριος δέν μ έπερίμενες ', θά έβλε
πες τί πρόσωπον εί/α έπιστρέφουσα διά τέν 
καλεν μου επιτυχίαν' δέν βλάπτει, μέ ή- 
γάπας πλειότερον παρ’" όσον έλεγες.

«Θέλω νά τελειώσω καί δέν δύναμαι' 
προσκολλώμαι εις τόν χάρτεν τούτον, ώ; 
εις λείψανον ζωές, πυκνόνω τάς γραμμάς, 
θέλω διά τές βίας νά συναθροίσω πάν o.Tt 
σκέπτομαι καί νά σοί τό στείλω. νΟχι, δέι 
έγνώρισας τεν καρδίαν μου. Μέ εγάπεσας 
διότι είσαι καλός, ένεκα οίκτου ερχεσο και 
μ’ έβλεπες, πρός τούτοις δ’ ολίγον καί διά 
νά διασκεδάζε,ς. "Αν ήμην πλουσία, δέν θά 
μ’ Ιγκατέλειπες* τυύτο λέγω κατ’ έμαυ 
τεν καί τούτο είναι τό μόνον οπερ μ’ εν
θαρρύνει. Χαίρε !

«Είθε ό πατήρ μου νά με μετανοήση 
διά τό κακόν τού οποίου αιτία έγένετο j 
Τώρα τό αισθάνομαι, τ ί δέν έδιδον διά νά

κερδίζω μέ τάς χεϊράς μου τόν έπιούσιον 
άρτον' άλλ’ είναι πολύ αργά. *Αν, δτε εί- 
μεθα παιδία, ετο δυνατόν νά ίδωμεν τεν 
ζωήν μας εντός καθρέπτου, δέν θά έτελείω- 
νον ούτω' θά μέ έγάπας είςέτι' άλλ’ ίσως 
όχι, διότι μέλλεις νά νυμφευθης.

«Πώς έδυνεθες νά μέ γράψης έπιστολεν 
τόσω σκλεράν ; ’Αφού ό πατερ σου τό άπη- 
τει καί άφού έμελλες ν’ άναχωρεσες, δέν 
έπίστευα οτι κάμνω άσχημα δοκιμαζουσα 
νά λάβω άλλον έραστεν. Ποτέ δέν ήσθάν- 
θεν παρόμοιόν τι καί ποτέ δέν είδον γε- 
λοιωδέστερόν τ ι άπό τέν μορφήν του, οτε 
τφ άνέγγειλα οτι επιστρέφω .εις τόν οί- 
κόν μου.

«Ή έπιστολή σου μέ απέλπισε' δύο έ- 
μέρας έμεινα πλεσίον τές πυράς μου χωρίς 
νά δύναμαι νά είπω λέξιν, μήτε νά κινή- 
σω. Εγεννέθεν πολύ δυστυχές, φίλε μου. 
Λέν έρμπορεϊς νά φαντασθης πώς μέ μετε- 
χειρίσθε ό αγαθός Θεός είκοσιν έδε έτη 
δυστυχέ ’πού ζώ' ώς νά είχε στοίχημα. 
Παιδίον, μέ έκτύπων καί οτε έκλαιον, μέ 
έστελλον έξω' «πήγαινε νά ίδης άν βρέχει» 
έλεγεν ό πατερ μου. "Οτε έμεν δώδεκα 
ετών, μέ έβαλλον νά ροκανίζω σανίδας* καί 
οτε έγινα πλέον γυνέ, πόσον μέ κατέτρε- 
ξαν ! 'Επέρασα τόν βίον μου προσπαθούσα 
νά ζέσω καί έπί τέλους εΰρον ότι πρέ
πει ν' άποθάνω. 'θ Θεός νά ευλογήσει 
σέ, όστις μ’ έδωκες τάς μόνας, μόνας ευτυ
χείς ημέρας ! Ανέπνευσα τότε καλέν πνοέν 
άνέμου' ό Θεός είθε νά σοί τέν άποδώση ! 
Είθε νά έσαι ευτυχές, ελεύθερος, ώ φίλε ! 
Είθε νά άγαπάσαι,όπως σέ άγαπα έ θνεσκου- 
σα, έ δυστυχές σου Βερνεοέττα.

«Μέ λυπέσαι' ο λα εντός ολίγου θά τε
λειώσουν. ’Ενθυμείσαι γερμανικήν τινα τρα
γωδίαν ’πού μέ άνεγίνωσκες μίαν εσπέραν 
έν τη οικία μας ; 'θ  έρως τού δράματος 
έρωτα: «Τί θά φωνησωμεν άποθνπσκοντες \ 
— 'Ελευθερία ! * άπαντα 6 μικρός Γεώρ
γιος. Έκλαυσες άναγινώσκων τέ,ν λέξιν 
αύτέν. Κλαύσε λοιπόν ! Είνε έ τελευταία 
φωνέ τές φίλης σου.

«Οί πτωχοί αποθνήσκουν άνευ διαθήκης* 
έντούτοις σοί στέλλω πλόκαμον έκ τές κό
μης μου. Μίαν ημέραν, ότε ό κομμωτές μοί 
την έκαυσε διά τού σιδήρου του, ένθυμού-
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μαι δτι ήθελες νά τόν κτυπήσης. ’Αφού δέν 
ήθελες νά μου καύσουν τάς τρίχας, δέν θά 

¿̂ψης βέβαια εις τό πυρ τόν πλόκαμον 
τούτον.

«Χαίρε, καί πάλιν χαίρε... διά πάντοτε.
Ή πιστέ σου φίλη 
ΒΕΡΝΕΡΕΤΙΆ.»

Μέ είπον ότι μετά τέν άνάγνωσιν τές 
επιστολές ταύτης ό Φρειδερίκος εκαμεν έφ’ 
εαυτού ολέθρια ν άπόπειραν. Περί τούτου 
δέν θά ομιλήσω ένταύθα. Οί αδιάφοροι θε 
ωρούν πολλάκις γελοίας παρομοίας πράξεις, 
όταν έπιζήση τις. Αί κρίσεις τών ανθρώπων 
είναι λυπηραί έπί τού άντικειμένου τούτου. 
’Εγγελάται ό αποπειραθείς νά φονευθή, ό δ 
άποθανών λησμονεϊται.

(Μετάφρασις I. Κ..)

- Η ' * '

ΠΕΡΙ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ.
(Συνεχεία άπδ φυλ. Δ\ καί Ε'. τέλος).

ο

*0 κώδηξ δέ της ’Αβυσσινίας είναι σκλη 
ρότατος' βαίνει κατά τό Μωσαϊκόν ρητόν 
«οφθαλμόν αντί οφθαλμού καί όδόντα άντί 
όδόντος.» Εις τούς ύποπεσόντας εις πολι
τικήν συνωμοσίαν άποκόπτεται ό δεξιός 
ποΰς καί έ αριστερά χείρ. Συνήθως 6 θά
νατος ένός άτόμου έκδικεΐται υπό τών συγ
γενών, οιτινες πρός τούτο μεταχειρίζονται 
τό αύτό όπλον δι’ ού έφονεύθη τόθΰμα.— 
"Απασαι αί δίκαι άναφέρονται ε’ίς τινα δ ι
καστήν, καλούμενον σούμ καί ένώ τό έν μέρος 
όμιλεί, τό άλλο δέν δύναται κατ ούδένα 
τρόπον νά διακόψη τόν άγορεύοντα. —  Οί 
μάρτυρες δέ ορκίζονται πρότερον τόν έξές 
όρκον. «Νά άποθάνη ό Θεόδωρος, έάν δέν 
λέγω άληθέ·»

ΒασιΛευς Θεόδωρος. Υπολείπεται ήδη 
ήμίν νά είπωμέν τινα καί περί τού βασι- 
λέως Θεοδώρου. Η μητηρ του ήτο πτω- 
χοτάτη τις γυνή, ήτι; έπορίζετο τά πρός 
τό ζην πωλοΰσα τό άνθελμιντικόν φάρμα- 
κον χόσσο, όπερ ανωτέρω που άνεφέραμεν' 
ό δέ πατήρ του Χ αϊΜ ς  καλούμενος ήν ά-

δελφός τού διοικητοϋ τές δυτικές ’Αβυσσι
νίας Αεδΐ,άζ Κομφού. Τό καθαυτό δέ ό
νομα τούβεοδώρου fyAióCí Κάοοα. ’Εκ μι- 
κράς έλικίας 6 παίς έγυμνάσθη εις τέν πο
λεμικήν τέχνην καί κατέστη ρωμαλεώτατος, 
καθότι διέμενεν ώς υπασπιστής παρά τώ 
θείφ του Δεδζάζ Κομφοΰ. Συνενών έν έαυτφ 
τήν ανδρείαν καί τό θάρρος στρατιώτου καί 
τέν τόλμην κατακτητοΰ, μέ άνεχόμενος δέ 
τέν τυραννίαν τού βασιλέως 'Ράς-ΆΛή, ό 
Κάσσα συνήθροισε περί αύτόν άρκετούς 
στρατιώτας καί άνακηρυχθείς διοικητές τές 
έπαρχίας Δεμβαίας, έπανέστη κατά τού βα- 
σιλέως. Ό Ράς-’Αλέ έπεμψε κατ’ αϋτοΰ 
άρκετόν στράτευμα, πλήν ό Κάσσα ού μό
νον κατετρόπωσεν αύτό, άλλά καί βαδίσας 
κατ’ αύτές τής 'Αμχάρας, τές έδρας τού 
βασιλέως, αύτέν μέν κατέστρεψε, τόν 
δέ 'Ράς-’Αλέ ήνάγκασε νά ζητήση έν τη 
φυγη σωτηρίαν. Γενόμενος ουτω κύριος τές 
'Αμχάρας, ό Κάσσα έστρεψε τά νικηφόρα 
όπλα του κατά τών ηγεμονίσκων τών έπαρ- 
χιών Γοδζάμ, Σχυόας καί Τιγραίας. Τό ό
νομά του καί μόνον ήρκεσε νά έπενέγκη τόν 
τρόμον τοίς έχθροϊς, καί μία μετά τέν άλ
λην αί έπαρχίαι αύται έπεσον εις τέν έξου- 
σίαν του. Μείνας ούτως άνευ άντιζήλων ό 
Κάσσα τ ό Ί 8 5 4  έστέφθη έ ν ’Αξουμίτη (α) . 
βασιλεύς τών βασιΛέων τής Αιθιοπίας 
υπό τό όνομα Θεόδωρος.

Ό Θεόδωρος κατά τάς ειδήσεις τών πε
ριηγητών ήν άνθρωπος αμαθές, τυραννικός 
καί βιαιότατος. "Οτε έστέφθη βασιλεύς έν 
’Αξουμίτη έξέδωκε τέν έξές προκήρυξιν.
« Εγώ έκαμα συμφωνίαν μέ τόν Θεόν' αύτός 
ύπεσχέθη, νά μέ καταβη έπί γές, ίνα μέ 
πλέξ'ί)ι έγώ ύπεσχέθην νά μή άναβώ εις 
τόν ούρανόν ίνα τόν πολεμήσω.» 'θ  Γάλ
λος Lejean διηγείται τά έξές ανέκδοτον 
περί αύτού. «Τό 1856 Δαυίδ δ πατριάρ
χης τές ’Αλεξάνδρειάς, έπιφορτισθείς υπό 
τού άντιβασιλέως τές Αίγύπτου Σαΐδ-Πασσά 
μέ έκτακτόν τινα άποστολήν, έφθασεν εις

(α) Κατά παραδρομή7 έν τφ ά. μέριι τής 
διατριβής ταύτης, τφ δομοσιευθέντι Ιν τφ Γ'. 
Φυλλαδίιρ, την πόλιν ταύτην, ην οδτω καλεΐ 
Στέφανος ό Βυζάντιος (σ. 46, 3), Ιγράψαμεν 
μέ τό Ιγχώριον όνομα Ά  ξ ο ύ μ.
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Άβυσσινίαν. Ό Θεόδωρος τόν υπεδέχθη 
είς ιδιαίτερον μυστικόν δωμάτιον* ό πατρι 
άρχης ήρχισεν αφηγούμενος αύτώ τήν αιτίαν 
τής έλεύσεώ; του, πλήν μέ τρόπον αυθεν
τικόν καί τρόπον τινά ώς κύριος. Ό Θεόδω
ρος άπεκρίθνι προς αύτόν μέ τοσοϋτον σαρ
κασμόν καί μέ τοιαύτην περιφρόνησιν, ώστε 
ό πατριάρχης όργισθείς έξέφερε κατ’ αύτοϋ 
την κατάραν της εκκλησίας. Πλήν ό Θεό
δωρος μέ την μεγαλη,τέραν απάθειαν έξη 
γαγεν έκ τής όσφύος αύτοϋ πιστόλιον, τό 
έπεθεώρησεν άν έχη, καλώς και έφαρμόζων 
αύτό επί τού μετώπου του πατριάρχου 
είπε πρός αύτόν μέ γλυκύτητα «Πάτερ, 
δός μοι, σε παρακαλώ τήν ευλογίαν σου.» 
'θ  πατριάρχη; έπεσε γονυπετής καί μέ 
τρεμούσας χείρας έδωκεν έκών άέκων την 
ευλογίαν του.»

*0 Θεόδωρος έν γένει ήτο χαρακτηρος 
παραδοξωτάτου. Σήμερον ήπιος καί ευνοϊ
κός πρός τινα, αυριον τάν έφόνευεν άνευ ού- 
δεμιας αφορμής. Έσυνείθιζε δέ νά δικάζηι

αύτός του; υπηκόους*του καί τούτο έπρατ- 
τεν, έχων ένθεν καί ένθεν αύτοϋ λέοντας 
ψυχωμένους. 'θ Αόκτωρ Blanc περιγράφει 
ήμΐν αύτόν ώς έξης έν τώ ήμερολογίω του. 
α'Ο Θεόδωρος είναι τεσσαράκοντα όκτώ έ- 
τών. Είναι ό μελαγχροώτερος τών υπηκόων 
του' έχει δέ οφθαλμούς μέλανας καί κοί
λους, ρίνα εύθείαν, στόμα πλατύ, χείλη 
λεπτά. Είναι καλώς μεμορφωμένο; καί έν 
γένει τα χαρακτηριστικά αύτοϋ ένέχουσί 
τι τό μεγαλοπρεπές καί ύπερήφανον, έμφαί- 
νοντα θαυμάσιον ιππότην, άπαράμιλλον το
ξευτήν καί ώραιότατον πεζόν οπλίτην. 'Οταν 
ηναι εύθυμος,αί γραμμαί καί ή έκφρασις τοϋ 
προσώπου του είναι συμπαθητικωτάτη, τό 
μειδίαμα αύτοϋ προσηνέστατον καί οί τρό
ποι του πλήρεις εύγενείας όντως βασιλικής" 
άλλ’ όταν -/¡ναι ώργισμένος,ή δψις αύτοϋ κα
θίσταται τρομακτική, ή μελανή βαφή τοϋ 
προσώπου λαμβάνει πελιδνότητα πτώμα
τος, οί οφθαλμοί του πληροϋνται αίματος 
καί φαίνονται έκσφενδονίζοντες πϋρ, τά

Ό αύνοκράτωρ Θεόδωρος έν τώ στρατοπέδιρ του.
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λεπτά αύτοϋ χείλη συσφίγγονται καί πιέ
ζονται και οδτω τό στόμα ένδείκνυται υπό 
λευκιζούσης γραμμής" αί τρίχες τής κόμης 
του φαίνονται άνορθούμεναι, τό παν τέλος 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έν αύτώ ένέχει τι 
μανίας θηρίου, βπερ ούδέν δύναται νά κα- 
ταδαμάσν).»

*0 Κύριος Dnfton, έτερος Άγγλος περιη*

Ϊητής, περιγράφει ώς εξής τον βασιλέα Θεό- 
ωρον. «’Αφού άφήκα τά υποδήματά μου 

πρά τού ούδού τής θύρας, εΐσήλθον εις τήν 
καλύβην ένθα πρός μεγάλην μου έκπληξιν, 
αντί νά εύρω τό μέγεθος καί τόν όγκον τών 
’Ανατολικών Μεγαλειοτήτων, είδον τόν πε- 
ρίφημον Θεόδωρον ένδεδυμένον ύποκάμισον 
καί περςσκελίδας έκ βάμβακος, καθήμενον 
ούχί έπί θρόνου άλλ’ έπί χαμηλού διβανίου. 
Έφαίνετο ύπερτεσσαρακοντούτης. Τό χρώμα 
του είναι σχεδόν μέλαν, άλλ’ ούδέν κοινόν 
έχει μετά τών Μαύρων. *Η κεφαλή του εί
ναι ώραία, ή δέ κόμη του είναι περιπεπλεγ
μένη εις πλατείς βοστρύχους πίπτοντας 
έπί τών ώμων αύτοϋ. "Εχει τό μέτωπον 
υψηλόν, τό δμμα μέλαν καί ζωηρόν, τήν 
ρίνα 'Ρωμαϊκήν, τό στόμα μικρόν. Τό μει
δίαμα, όπερ έπλανατο έπί τών χειλέων του, 
ήτο προσηνέστατον ίνα μή είπω προσελκυ- 
στικόν. Ό βασιλεύς Θεόδωρος ιππεύει κάλ- 
λιστα, πάντοτε δέ ένώπιον ξένων καί πρό 
πάντων Εύρωπαίων θέλει νά έπιδεικνύη τήν 
ιππικήν του έπιδεξιότητα καί διά τούτο 
έπιβαίνει ίππων άτιθάσσων άνευ άναβολέων 
καί καταβαίνει ένφ ό ίππος καλπάζει άπό 
ρυτήρος.»

Ό βασιλεύς Θεόδωρο; είχε στρατόν άπο- 
τελούμενον ύπό έξηκοντακισχιλίων άνδρών, 
τό πλείστον ιππέων. Ή στολή τών στρά- 
τιωτών ολίγον διέφερε τής τών πολιτών. 
Είς τό ύποκάμισον καί τήν χλαμύδα προ- 
σετίθετο άσπίς έκ δέρματος ρινόκερω ώς έπί 
τό πολύ" ή άσπίς κοσμείται κατά τό μέσον 
διά μακράς δοράς προβάτου, έπ’ αύτής δ’ 
έπιθέτουσιν ήλους μετάλλινους καί παντοϊα 
μετάλλινα κοσμήματα. Οί δέ αξιωματικοί 
διακρίνονται τών στρατιωτών καί έκ τοϋ 
μεγαλοπρεπεστέρου καί πολυτελεστέρου τής 
στολής καί έκ ταινίας τινός έρυθρας, v¡v δέ- 
νουσι περί τό μέτωπον. Τά συνήθη αύτών 
όπλα ήσαν βέλη καί λόγχαι όξύταται" εί-

χον όμως καί πυροβόλα μακρά, άναπτόμενα 
διά θρυαλίδος ή διά χάλικος. 'Π σωματο
φυλακή όμως τοϋ βασιλέως Θεοδώρου έ’φε- 
ρεν όπλα δίκανα καλής κατασκευής, άτινα 
έν τώ τόπιρ έθεωροΰντο ώς έκτακτόν τι καί 
θαυμαστόν. —  Ή πυρίτις δ’ αύτών κατα- 
σκευαζομένη έν τώ τόπω είναι χονδροειδέ
στατη και άθλιεστάτη" τήν σχηματίζουσιν 
είς μεγάλους βώλους, έξ ών ό στρατιώτης 
πρίν ή πυροβολήση άποκόπτει τεμάχιον καί 
τρίβει αύτήν διά λίθων, όπως τήν μεταβάλη 
είς κόνιν και οΰτω δυνηθή νά τήν εισαγάγτι 
είς τόν σωλήνα τοϋ όπλου. Τά βλήματα δ’ 
έν γένει ήσαν σιδηρά. —  Ό Θεόδωρος συνέ- 
στησεν είς τήν πόλιν Γόφφατ όπλοστάσιον, 
έν τώ όποίω ού μόνον έχυνεν όλμους καί 
κανόνια όρεινά τε καί πεδινά, άλλα καί με- 
τεσχημάτιζεν όπλα διά θρυαλλίδων άνα
πτόμενα είς όπλα διά καψυλλίων. — Κυ
ρία όμως έλλειψις τοϋ στρατού τού Θεοδώ
ρου δέν ήτο ή τών όπλων, άλλ’ ή έλλειψις 
τάξεως καί πειθαρχίας,ήτις τά μάλιστα αύ- 
ξάνει κατά τάς πορείας, καθότι τού; στρα- 
τκυτας παρηκολούθουν καί αί σύζυγοί των 
μετά τών τέκνων των, τών υποζυγίων των 
καί τών λοιπών έφοδίων τής οικίας, ώστε 
είς πρώτην στρατοπέδευσιν νά εϋρίσκωνται 
οί στρατιώται έν ολγι τ-ρ άναπαύσει των. 
Σημειωτέου δ’ ότι ένταϋθα οί μέν στρατιώ- 
ται άνεπαύοντο, αί δέ σύζυγοί των εξετέ- 
λουν πάσας τάς άπαιτουμένας έργασίας καί 
ήτοίμαζον αύτοϊς τό φαγητόν.

Τό παράδοξον δέ καί πεισμον τοϋ χαρα- 
κτήρος τοϋ Θεοδώρου υπήρξε καί ή αίτια τής 
καταστροφή; του, ήν έπήνεγκεν ή Α γ
γλική εκστρατεία. Τής έκστρατείας δέ ταύ- 
της ή άφορμή ήν τοιαύτη τις. —  Γ0 βασι
λεύς ©εόδιυρος άμα έμαθε τόν θάνατον τοϋ 
πρίγκιπος Αλβέρτου, έπεμψε διά τοϋ παρ’ 
αύτώ προξένου τής Α γγλία; Καμερδνος 
κολακευτικωτάτην έπιστολήν πρός τήν βα
σίλισσαν Βικτωρίαν, έν η έγραφεν ότι έκτι- 
μών τά έξοχα αύτής προτερήματα ζητεί 
αύτήν είς γάμον. 'Ως είκός ή Βικτωρία ού
δέν πρός τή,ν έπιστολήν ταύτην άπήντη- 
σεν, ό δέ Θεόδωρος όργισθεϊς έπί τούτω καί 
αίτιον της σιωπής ύπολαβών τόν Άγγλον 
πρόξενον Καμερώνα, συνέλαβεν αύτόν τε 
καί πάντα; τοϋ; έν Αβυσσινία εύρισκομέ*
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νους Άγγλους άποίκους. Μάτην έκ Λονδίνου 
διά παρακλήσεων, δι άπειλών προσεκάλουν 
αύτόν νά άπολύση τους αιχμαλώτους. Αυ
τό; άπεκρίνετο, «διά νά τους άπολύσω πρέ
πει ή Βικτωρία νά νυμφευθή τόν βασιλέα 
των βασιλέων τής Αιθιοπίας, τόν άήττητον 
Νεγονς Θεόδωρον, τόν τρόμον των Γαλ- 
λάς, ού προπορεύεται μέν ή δόξα, έπεται 
δ ή νίκη.» '11 ’Αγγλική κυβέρνησις ίδοΰσα 
οτι ή ύπόθεσις αυτη ήδύνατο νά λάβη κα
κόν έκβασιν, άπεφάσισε τώ 186 4 παρορώσα 
την αξιοπρέπειαν αυτής ν’ άποστείλη έκτα
κτον πρό; τόν Θεόδωρον πρεσβείαν μέ έπι 
στολήν αϋτόγραφον τής βασιλίσσης, δι’ ή; 
¿ζητείτο ή άπελευθέρωσις των αιχμαλώ
των. —  Ή πρεσβεία αυτη άπετελεϊτο έκ 
του Κυρίου 'Ράσσαμ "Αγγλου ευπατρίδου, 
του ύπολοχαγού Prideaux καί τού Αόκτο 
ρος Blanc, 8ν πολλάκις έλάβομεν αφορμήν 
ν’ άναφέρωμεν έν τή διατριβή ταύτη, πα- 
ρακολουθουμένων Οπό των αναγκαίων α
κολούθων καί υπηρετών. '11 πρεσβεία αυτη 
άφίκετο τή 23 ’Ιουλίου 1 8 6  4 είς τά σύ 
νορα τής ’Αβυσσινίας καί πάραυτα έπεμψεν 
άγγελιαφόρον πρό; τόν Θεόδωρον, ίνα ζη - 
τήση παρ’ αύτοϋ τήν άδειαν νά εϊσέλθη εις 
τό κράτος του’ μόλις περί τα τέλη του 
Σεπτεμβρίου τού επομένου έτους 1865  
έφθασεν ή καταφατική άπάντησις τοϋ Θεο
δώρου. 'Η έπιτροπή λοιπόν άμέσως είσήλθεν 
εις ’Αβυσσινίαν, ένθα ό Θεόδωρος ύπεδέχθη 
αυτήν μεγαλοπρεπώς καί μετά συμπάθειας’ 
άνέγνω τήν επιστολήν τής βασιλίσσης Βι
κτωρίας καί ΰπεσχέθη οτι θά έλευθερώση 
τους 'Αγγλους αιχμαλώτους καί θά πράξη' 
παν τό εφικτόν, δπως Ικανοποίηση τήν προσ- 
βληθεΐιαν βασίλισσαν. Έν τούτοι; πανηγΰ- 
ρεις διεδέχοντο τάς πανηγύρεις καί επιθεω
ρήσεις τάς έπιθεωρήσεις,γεύματα δέ καί συμ
πόσια έδίδοντο συχνά πυκνά πρός τιμήν τής 
πρεσβείας. Πλήναίφνης τή 1 3 ’Απριλίου 1866  
τά μέλη τής πρεσβείας συλλαμβάνονται καί 
ρίπτονται εις τάς φυλακάς μεθ ό'λων τών α
κολούθων των κατά διαταγήν τοϋ Θεοδώ
ρου, έπί τώ λόγω δτι έπεμψαν έπιστολά; 
εις Αγγλίαν, χωρίς προηγουμένως νά τόν 
είδοποιήσωσι.

Μάτην πλέον παρεκάλει ή ’Αγγλική κυ- 
βέρνησις τόν Θεόδωρον. Ούτος έπ’ οϋδενί

λόγω ήθελε νά άπολύση τους αίχμαλώ· 
τους.—  «Μάθετε, έλεγε πρός τόν ’Ράσ
σαμ, ότι ό βασιλεύς τών βασιλέων τής Αι
θιοπίας, ό απόγονος Μενιλέκ τοϋ υίοϋ τοϋ 
Σολομώντος καί τής βασιλίσσης Σαβά, ό 
αήττητος Νεγους δέν περιφρονείται τόσον 
ευκόλως άπό μίαν γυναίκα. 'Η βασίλισσα 
Βικτωρία νά περιφρόνηση έμέ ! ’Εμέ τόν ό
ποιον τρέμ.ουσιν οί Γαλλάς, οίτινες είναι χι- 
λιάκι; ισχυρότεροι καί άνδρειότεροι όλων τών 
'Αγγλων! » ,

Ορός άπελευθέρωσιν λοιπόν τών αιχμα
λώτων τούτων ή Αγγλική κυβέρνησις ήναγ- 
κάσθη νά διοργανίση εκστρατείαν εις 'Αβυσ
σινίαν υπό τόν Σίρ 'Ροβέρτον Νάπιερ, ης τά 
άποτελέσμ,ατα είναι άλλοθεν γνωστά τοϊς 
άναγνώσταις τοϋ ΊΜσσοϋ.

Πείσμων καί παράδοξος ό Θεόδωρος καθ’ 
δλον τόν βίον του, πείσμων καί παράδοξος 
ίιπήρξε καί κατά τό τέλος αύτού. Μόλις δε
κάδες τινές στρατιωτών άπέμειναν πέριξ 
αΰτοϋ' οί 'Αγγλοι έφ’ δροις έντίμοις προέ- 
τεινον αύτώ τήν παράδοσίν του. Αύτός 
έπέμεινε, καί δταν πλέον είδε πάσαν άλ
λην έκβασιν αδύνατον, ηΰτοχειριάσθη διά 
πιστολιού·

Πείσμον καί παράδοξον τέλος, ένέχον δ - 
μως καί αρκετήν γενναιότητα καί άνδρείαν.

MIX. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

Τ Α  Β Α Θ Η .

ΤΗτο πτωχός.
Πτωχός τό βαλάντιον' έλεγεν δτι ό ή

λιος είναι άπό χρυσόν, διότι δίδει ώς εκεί
νος τήν ζωήν καί ώς εκείνος είναι ασύλλη
πτος. Πτωχός τήν ηλικίαν’ μόλις είκοσι 
καί τριών ετών. Πτωχός τήν ψυχήν’ έλιπο- 
θύμει εις τήν σφαγήν περιστεράς. Πτωχός 
τάς φιλίας’ έλάτρευεν είσέη τήν αρετήν ώς 
ό Βρούτος. Αειλός, έλεήμων, δύσελπις.

Είχε καί ένα πλούτον, μέγαν* νοϋν. Ά -  
δωρον δώρον, δυστυχίαν. *Ας έλειπεν εις 
τόν φθισιώντα ή χρυσή κλίνη . . .
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Οιμοι’ δταν ή ζωή ήναι λιπόθυμος Οπό 
τής πενίας καί μέγας ό νούς, γίνεται έπί 
τού σώματος βαρύς κολοσσός ή κεφαλή, γ ί
νεται τής ψυχής πιεστήριον φοβερόν ή διά
νοια, θραύεται υπό τοιοΰτον μέτωπον τό 
στήθος, δπως ΰπά άφθονον καρπόν τρυφερός 
μηλέας κλάδος. Είχε μέγα ίστίον’ έάν εί- 
χεν άμα ολίγον έρμα είς τό βαλάντιον, συ
νοχήν πλειοτέραν είς τό σκάφος, ένα πο
λικόν αστέρα ύπεράνω, τό μικρόν άκάτιον 
δέν θά διεκινδύνευεν έλαφρόν έπί τών κυ
μάτων τής ζωής, δέν θά έπαπειλείτο νά 
άνατραπή υπό τοϋ μεγάλου τοϋ πνεύματος 
ιστίου.

Άλλοτε ό πλοΰτος άπέθνησκεν έπικα- 
λούμενος τήν σοφίαν ώς ό Κροίσος τόν Σά
λωνα’ πόσοι τών σοφών άποθνήσκουσι σή
μερον άναφωνοϋντες: ΤΩ πλούτε, πλούτε, 
πλούτε !

Νά ήσαι είκοσι καί τριών έτών, νά ήσαι 
πλήρη; έν τή καρδία αίματος, πλήρης έν τή 
διανοία φωτός, νά αισθάνεσαι έπί τοϋ στή
θους σου τήν αθανασίαν είς τούς παλμούς 
καί ό οφθαλμός σου νά βυθίζεται είς τόν 
δρίζοντα έπί τοϋ άπειρου, νά κρατής τήν 
νεότητα, τής ζωής τό στέμμα, καί νά ή 
σαι πτωχός, είσαι αύτοκράτωρ δεσμώτης, 
αετός άπτερος, θαπτόμενος ζών.

Καί ήτο. Ποσάκις άνατείνας τά όμματα 
είς τόν ουρανόν έπευχήθη νά είχεν άντιθέ- 
τω; ήδη κενόν τό κρανίον καί πλήρες τό 
θυλάκιον. 'Αλλως τε νά γεννηθή τ ι; πένης, 
νά διαβίωση πάντοτε οϋτω, είναι τακτική 
τις ανωμαλία, συνήθειά τις δηλητηριώδης, 
έλεεινότης αθόρυβος’ άλλά νά ζήσης έν 
πλούτω πάντοτε καί αίφνης νά μεταπέσης 
είς πενίαν, άπό τά θαλάσσια υδατα νά έκ- 
τιναχθή ό ιχθύ; είς τήν ξηράν άμμον, είναι 
βαρύ, άγωνιώδες, θανάσιμον. Ή κοινωνική 
αυτη κατάπτωσις όμοιάζει τήν έν τφ  τάφο) 
καταβίβασιν τοϋ νεκρού’ σέ καλύπτει τότε 
ή λήθη ώς έκεϊ τά χώματα, σέ κατατή 
κουσιν αί όδύναι ώς τόν νεκρόν οί σκώλη- 
κες. Καί & νέος αυτός είχεν ούτως' έρείπιον 
ήδη περικαλλούς άλλοτε οικοδομήματος.

"Ότε ποτέ άνέγνωσε τόν Αάντην παρά 
τούς τρεις μόνον τούτους στίχου; έσυρε μίαν

γραμμήν ώς βασιλεύς τό αληθές έπικυρών : 
uessum maggior dolore,

Che ricordarsi del. tempo felice 
Nella miseria.

• · · · · · ·
Έλέγετο . . .  Tí θέλεις τό όνομά του ; Αϋ- 

ριον δ θάνατος θέλει τό σβύση άπό τών 
χειλέων, ή λήθη'άπό τής καρδίας. 'Αλλως 
τε ποίαν σήμερον έχει σχέσεν καί τό ό'νομα 
τοϋ 'Ομήρου πρός τά κόκκαλά του ; Πόσον 
καί ό τυφλός γέρων θά έπεπόθησε νά έτρί- 
βετο, νά έξηνεμοϋτο τό δνομά του, άλλά νά 
έμενεν άκμαϊον τά σώμα, άκύμαντος ή ψυχή 
του, τό δμμα του φωτεινόν !

Έσκέφθη πολλάκις τό δνομά του καί 
είδεν δτι οϋδαμώς έφηρμόζετο είς αύτόν, 
ούδαμώς έννόει αύτό, ούδαμώς έξήγει τήν 
ψυχήν του, ούδαμώς περιεκάλυπτεν αύτόν 
δλον τό πτωχόν εκείνο βνομα. Έάν δ Θεός 
έδιδε τά ονόματα δ νέος αύτός θά ώνο- 
μάζετο Σκιαύγεια. ΤΗτο μία άπό τάς αν
θρωπίνους έκείνας υπάρξεις αϊτινες άνατέλ- 
λουσιν έπί τού κόσμου τούτου οίονεί κατά 
λάθος, οίονεί άσκόπως, διότι ύπάρχουσιν 
άνθρωποι παροράματα τής ζωής. ΤΗτο τοι- 
οϋτος. “Εν νέφος τού ουρανού, ή μορφή ενός 
άνθους, μία κατάπτωσις στήλης, τό σή
μαντρο ν έρημοκκλησίου, τού ήλιου ή δύσις, 
έν βέλασμα άρνίου, ήγειρον είς. τήν ψυχήν 
του άνεκλάλητον πένθος. Πολλάκις ήτο 
φαιδρός άγνοών διατί" ίσως ώφειλε τάς 
στιγμάς έκείνας άπό άλλων άληθών αιτιών 
νά λυπήται. Σκιαύγεια. Ναί’ είχεν έν εαυτού 
έν φώς, στοργήν’ είχεν εν έαυτώ έν σκό
τος, μελέτην.

Ηγάπα. Τ ί; Τόν κόσμον δλον. ’Εμε- 
λέτα. Τ ί; Τό άγνωστον.

ΤΗτο μωρός ·, Ναί’ δσον ή γαλή τού μύ
θου ή λείχουσα τήν ρίνην, δσον ό Κάτων 
πειθόμενος ή άπιστών είς τόν Πλάτωνα . . . 
’Αλλά δέν έπταιεν αύτός’ ή φιλοσοφία είναι 
τής πενίας ή θυγάτηρ. Ή ζωή γονυκλιτοϋ- 
σα φιλοσοφεί δπως δ ήλιος φαίνεται κατα
δύουν δτι περιβάλλεται σκότη. Ό Σωκρά
της περιεπάτει άνυπόδητος, ό "Ομηρος ήτο 
επαίτης, ό ’ΐησοΰς, θεός δέν είχεν.έν τω 
κόψω δύο σπιθαμάς γής ιδίας, καί άνθρω
πος, λέγεται, δτι ήτο υιός ξυλουργού. 

· · · · · · · ·
23
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‘Εσπέρας. ‘θ  τριακοστή πρώτη Δεκεμ
βρίου.

Όρθιος αυτός έπερείδετο είς τινα θύραν 
καί ένώπιόν του διήρχετο έπί τής μεγάλης 
όδοΰ πλήθος εύφρόσυνον,· όμιλοι γελώντων 
νέων, σειραί ωραίων γυναικών, ώς στίχοι, 
ώς στροφαί περικαλλείς χαρμοσύνου ά
σματος.

Διήρχοντο και ήσαν όλοι φαιδροί. Τά 
παιδία έκράτουν μυρία αθύρματα εις τάς 
άγκάλας των, αί γυναίκες τό μειδίαμα είς 
τά χείλη, τά δωρήματα εις τάς χείρας, 
οί νέοι είς τό πρόσωπόν των την αυγήν, 
οΐ γέροντες αϋτοι, λησμονούντες τό γήρας 
των καί ότι έν προσετίθετο είς τά έτη των 
έτι, άφίνοντο ώσεί λιπόθυμοι υπό άγαλ- 
λιάσεως είς τής χαρας καί των γελώτων 
τόν χείμαρρον. Είς πλούσια καί φωταυγή 
έμπόρων καταστήματα διεχύνετο τό πλή
θος των ανθρώπων, ώς έσμός μελισσών έπί 
άνθη, καί ήγόραζον οί γονείς διά τά τέκνα 
των, οί νέοι διά τάς ερωμένας των, ό κό
σμος όλος δ ι’ όλον τόν κόσμον. Είς μόνον 
ίστατο μέ τήν σιγήν είς τά χείλη, μέ την 
νύκτα είς τήν ψυχήν, μέ τάς χείρας κενάς. 
"Ολοι συνωθοΰντο καί ήγόραζον τιμαλφή 
ευώδη δώρα, αύτός διά τήν μητέρα του εί 
χεν έν δάκρυ νά δώσνι αϋρ«>ν, διά τήν ε
ρωμένην του έν φίλημα’ ή γραία μήτηρ θά 
τό έδέχετο προσχαρής, θά άνταπέδιδεν είς 
τό δάκρυ φίλημα, ή νέα κόρη θά έδέχετο 
τό φίλημα μέ παραπόνου ήρεμον μορφασμόν, 
ίσως μέ τινα εΰγλωττον άδιαφορίαν . . .

Έσκέπτετο, έσκέπτετο αΰτά, καί εμε 
νεν έκεί, όρθιος, άκίνητος, πρό τής μαγευ
τικής σκηνογραφίας του πλήθους γελώντος, 
βοώντος, συρίζοντος, έκεί ώσεί άπολελιθω- 
μένος πρό έμφανίσεως φρικαλέας οπτασίας. 
'Αλλοτε εβλεπεν, εβλεπεν ότι ή άνθρωπό- 
της ώρχείτο ώς μαινάς έπί τού τάφου τού 
λήγοντος έτους, αύτοκτονείτο περιχαρής.

Εμελέτα. Χθές" παρελθόν, άπνουν, θά 
νατος. Αυριον’ κενόν, άπνουν, θάνατος. Πότε 
ζώμεν;

Ουδέποτε.
Έν τω κόσμω τούτω ζωήν δέν εχομεν. 

Ο βίος, ή ζωή τού ανθρώπου είναι άναπό 
λησις καί έλπίς' ύφεστώσά τις δύναμις, υ- 
παρξις δέν υπάρχει. Ό άνθρωπος περά"

σταθμός είναι ό τάφος. Τό σΐιμίξογ είναί 
ή φωνή τού υλισμού, περιφιλαυτία τής σαρ- 
κός. —  Μόλις έσκέφθης ότι ζής έν τνί 1 0 
εσπερινή ύπόθες ώρα καί παρήλθεν έν ήδη 
λεπτόν’ ή 10 ήδη είναι χθές, παρελθόν, θά
νατος, ή 10 καί δύο λεπτά είναι ετι ά
γνωστον, σκιά, αυριον. Μεταξύ τού χθές 
καί τού αυριον ή ζωή είναι παρένθεσις λίαν 
σύντομος, λίαν ταχεία, άλγεινοτάτη. Κόκ
κος σίτου συντριβόμενος είς κόνιν μεταξύ 
δύο μυλολίθων. Είτα ή ζωή φεύγει μετά το- 
σαύτης ταχύτητος, ή πτωχή θνητού ζωή 
είς τό άπειρον καί άθάνατον τού χρόνου, 
ώστε είναι άδύνατον νά έπιγνώσνι καί άν- 
τιληφθη άσφαλώς τών περικυκλούντων αυτήν 
ώδε κόσμων, φασμάτων, πραγμάτων. ’Εν 
τη, ταχύτητι τής γής τό έπταχρουν φώς 
φαίνεται λευκόν' έν τή ταχύτητι τής ζωής 
τό χιλιόμορφον σύμπαν φαίνεται σκοτεινόν, 
μυστήριον.Ό Φαύστος έπανελάμβανεν:Ό βίος 
βραχύς, ή δέ τέχνη μακρά. Ό Σωκράτης, ή 
βαθυνουστέρα τής ύφηλίου διάνοια, έρωτηθείς 
είπεν: Έν οίδα, ότι ούδέν οίδα.

Είναι αληθές.
· · · · · ·  ·

Θόρυβος άπό μυρίας φωνάς παιδιών περί τινα 
άμαξαν άπέσπασεν αύτόν άπό τήν όλισθη- 
ράν κλιτύν τών ρεμβασμών τούτων. ’Ενώ
πιον του διή,ρχετο βαρεία πολυτελής άμαξα 
έντός τής οποίας άνεπαύοντο έπαφραδίτως 
δύο ώραίαι κυρίαι, καί τις κύριος νεαρός, 
σύζυγος ίσως μιας τών κυριών. Φίλοπαίγ- 
μονα παιδία περιεκύκλωσαν τήν άγέρωχον 
άμαξαν, ήτις ήρχετο νά διασπάσηι αύτών 
τούς κύκλους καί τό έλεύθερον στάδιον, καί 
έσύριζον καί έβόμβουν καί ήπείλουν τήν ά 
μαξαν κατακροτούντα. Αί κυρίαι τής άμά- 
ξης έστρέφοντο χαρίεσσαι, φιλομειδεϊς, φι- 
λέορτοι καί εθεώρουν καί ήκροώντο και άπε- 
λάμβανον τής πέριξ αίτών πανδαιμόνιου 
χαράς, ένώ ό κύριος ήπλούτο νωχελής καί 
ήρεμος, οίονεί στέργων είς όσην ευτυχίαν 
είχεν έν τ·ρ άμάξ-ρ καί άμεριμνών δι’ όλον 
τόν έκβεβακχευμένον κύκλιο του κόσμον. 
Τούτο ήτο ; Έβυθίζετο ό νεαρός σύζυγος 
αύτός είς τήν άρρητον έκείν/ιν άπό έρωτος 
μελαγχολίαν, λιποθυμον ήδυπάθειαν, ή μή 
κατέπιπτεν άτονος ύπό θυμοδακή λύπην;

Έβλεπε τήν άμαξαν αυτήν ό έπί τής
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θύρας νέος, έβλεπε τούς ερατεινούς καί 
πλουσίους συζύγους καί έπλαττε παραδεί
σους έάν ήτο είς τήν θέσιν των, έάν ήδύ- 
νατο νά όδηγή τήν κόρην ήν ήγάπα έπί 
ένός άμαξίου, έάν ήδύνατο νά διέρχεται 
οϋχί είς τά άκρα, άλλ’ έν τώ μέσω ούτω 
τής οδού πλούσιος, απτόητος, αίθριος, τολ
μηρός. Εβλεπεν έτι τήν άμαξαν καί έτι 
διεφλέγετο ύπό πόθων καί ένεπνέετο χρυ 
σοϋφή όνειρα . . .  Τί άλλο ή ζωή ένός αν
θρώπου είμή πόθοι καί όνειρα, καί όνειρα 
καί πόθοι!

Φεύγει τέλος. Προέβη όλίγα βήματα καί 
έστάθη πάλιν. Περί αυτόν όλοι έγέλων, η,ύ- 
φραίνοντο, έσκίρτων. Τρέπεται πρός τινα σκο 
λιάν όδόν, όδόν σκοτεινήν, καί ήκουεν όπι- 
σθέν του τήν έκ τής λεωφόρου καγχάζου- 
σαν τύρβην, ώς|ψυχή αμαρτωλού φεύγουσα 
καί όπισθέν της αίσθανομένη άγγελον ξι
φήρη καί τιμωρόν.

Έβυθίσθη είς τινα έκεί όδόν, σκοτεινήν, 
σκολιάν, άποτρόπαιον. Έκεί δέν ήσαν άν 
θρωποι, δέν έχαίροντο’ άνέπνευσεν. Είς τόν 
δρόμον τούτον είδεν ότι δέν ήσαν φανοί 
αεριόφωτος. Γίνεται καί τό αεριόφως είς 
τάς μεγάλας οδούς, ώς οί υελοι τού συρ
μού εί; οφθαλμούς υγιείς. Τοιούτος ό κόσμος" 
είς τάς ώραίας οδούς όπου τό έδαφος δια- 
πεπλασμένον, λεϊον, λιθόστρωτου, όπου κό
σμος πολύς, όπου παράθυρα πολύφωτα, έκεί 
άπλετον φώς φανών καταυγάζει άπό πέντε 
εί; πέντε βήματα" είς τάς στενάς οδούς 
όπου σκότη άγρια, όπου λάκκοι φοβεροί, ό
που έρημο; λαβυρινθώδης, όπου κακούργων 
έστίαι, έκεί οί φανοί δέν φαίνονται. Είς 
ταύτα συμφωνεί ό ουρανός έτι. Τόν χειμώνα 
είς τά φοβερά σκότη καί ρίγη τής γής, ή 
σελήνη κοιμάται άφαντος, ότε μάλιστα ώ- 

• φειλε παννύχιος νά άγρυπνή· Τά έαρ, ότε 
παντα φωτεινή χαρμοσύνη, έπιτέλλει καί 
έκείνη μέχρις αηδίας λαμπρά. Τότε δικαίως 
σέ ύβρισαν, σελήνη, προαγωγόν!

Ό πτωχός νέος έχώρησεν άσκόπως έπί 
τής όδοΰ αυτής. Έκεί είς τινα γωνίαν ή* 
γείρετο μέγαρον, κρίνος έν μέσω τού χα- 
μαιζήλου βρύου. Ήνοίχθη έν παράθυρον. 
Είς τό έσωθεν φώς έφάνη ή κεφαλή ζωηρού 
νεανίου όμιλούντος έτι, όστις έρριψεν έξω 
τό σιγάρον του καίον, καί έκλεισε πάλιν τό

παράθυρον. Είς τήν αίθουσαν έκείνην θά 
διασκέδαζον βεβαίως' πλησίον του θά ϊ-  
στατο μία κόρη, μεθ’ ής συνωμίλει. . . .

Κάτωθεν, ό πτωχός νέος, είς τό μικρόν 
τούτο θέαμα, δέν άντέσχεν. 'Ανεμνήσθη ή- 
μερών άρχαίων . . . Έκλελυμένος, μέ τό 
δάκρυ ύπό τό βλέφαρον, μέ τόν γογγυσμόν 
ύπό τά χείλη, ήγειρε .τά ώραίον όμμα του 
είς τό βάθος τού ουρανού, έμεινεν έν έκστά- 
σει καί άπογνώτει μίαν στιγμήν, καί ό άν
θρωπος άπό τό βάθος τής πτώσεώ; του, ό 
θνητό; άπό τής ειρκτής του τά σκότη, έπε- 
καλέσθη έν παραπάνω άρρήτω τόν Θεόν, ώ; 
άπό τού σταυρού του ό Ιησούς άνεφώνησε : 
Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τί μέ έγκατέλιπες !

Ανεμνήσθη ήμεοών άρχαίων καί έκλαιε 
πικρώς.

• · · · · ·
— Ακολούθει με. Είπεν ήρέμα μία φωνή.
Ό νέο; άνήγειρε στρέφων τή,ν κεφαλήν. 

Είς ολίγων βημάτων άπόστασιν είδε γέ
ροντα αύστηρας καί αμαυρά; περιβολής, 
σκιάν μάλλον.— Ό φασματώδης άνθρωπος 
βλέπωνότι ό πτωχός νέος ήπόρειή έδίσταζεν, 
έπανέλαβεν είς τόνον φωνής ήπιώτατον:

—  Έλθέ.
Καί έχώρησεν έμπρός.
Ό νέος ήκολούθησε.
Διέβησαν άπό μίαν πλατείαν, διήλθον 

ύπό μίαν δενδροστοιχίαν, ύπό ένα θόλον καί 
ερείπια συντετριμ,μένης έκκλησίας. Ό νέος 
έσπευσε πολλάκις νά προφθάσνι τόν γέρον
τα, νά γνωρίσηι άπό τού πλησίον αύτόν’ 
άλλ’ ό γέρων διωλίσθαινε πρό αύτού ώ; 
πνοή είς ίσην πάντοτε άπόστασιν. Έφθα- 
σαν είς έν τείχος. Θά ήτο κήπου. "Οπι
σθεν είς τήν άλλην πλευράν ήγείρετο περι
φανές άνάκτορον, άλλ ή ώρα θά είχε πα- 
ρέλθ-ρ, διότι ούδέν ύπέλαμπεν έκεί φώς.

Ό γέρων ήνοιξε μικράν πύλην έπί τού 
τοίχου καί είσήλθεν. Ο νέος ήκολούθησε 
καί είδεν είσελθών προτεινομένην μακράν 
χείρα μέ κλειδίον χρυσούν' ήτο τού γέρον- 
τος, όστις έκρύβη έκεί όπισθεν τών κλάδων 
ροιάς.

—  Λάβε, χώρησον έμπρός καί άνοιξον. 
Είναι ή κλείς θησαυρού.

Είπεν ή φωνή τούγέροντος.
Καί ό πτωχός νέος έλαβε καί έχώρησε
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δΓ ευθείας γραμμής άνθέων και δένδρων. 
Ά λλ έστη εν τώ μεταξύ, έστη γοητευθεί; 
από μυρίας άποπνοάς μύρων, ύπό μυρίων 
κύκλω αδύτων καλλονές και μαγείας. 'Ο 
λο; ό ωραίος εκείνος κήπος, ή επίγειος 
αύτη μικρά Εδέμ, έσιώπα μυρόεσσα, ή- 
πλούτο ύπό τήν νύκτα κατά γής ώς ώραίον 
δνειρον, καί ένόμιζες ότι έν τν) σιγή του, τή 
μυστικότητι, ττ, αγαλλιάσει του εύλαβεϊτο, 
αρωμάτιζε,ηύλόγει τόν εύδαίμονα ύπνον των 
ένοικούντων τό άνεγειρόμενον εκεί εμπρός ά- 
νάκτορον.

—  Ώ, είπεν ό πτωχός νέος, πόσον γα
λήνιοι, πόσον ευτυχείς θά ήναι οί κάτοικοι 
του οίκου τούτου!

Καί άνέλαβε τό βήμα του. Άνέβη πλα
τείαν μαρμαρίνι,ν κλίμακα καί μικρά δρύινη 
θύρα ένεφανίσθη. Ό νέος ένέθετο τό κλει
δών, ή θύρα ήνοίχθη καί 6 πτωχός εύρέθη 
ενώπιον μακρού διαδρόμου μόλις πρός τό 
βάθος ύποφεγγομένου. Διήλθε σιγή τόν διά
δρομον καί έστη ενώπιον ύελίνης θύρας. Έ 
κεϊθεν είδεν.

Εις κοιτώνα πλούσιον, έπί τραπέζης φω- 
τιζομέννις ύπό δύο κυρίων ¿στήριζε τήν κε
φαλήν του είς άμφοτέρας τάς χείρας νεαρός 
άνήρ. Τά δάκτυλα τής χειρός του έβυθί- 
ζοντο είς τήν κόμην αγρίως καί θρόμβοι 
δακρύων βραδέως κατέπιπτον έπίπροκειμέ- 
νων εφημερίδων. ’Ανεγίνωσκεν; Όχι.

'Ο πτωχός νέος άνεσκίρτησεν. Άμφίβα- 
λεν έπί στιγμήν, έκλινε τήν κεφαλήν όλί- 
γον, καί τέλος έπείσθη. Ό νεαρός ούτος άνήρ 
ήτο εκείνος 8ν είδε εντός τής άμάξης, έπι 
τής μεγάλης όδοΰ, έν μέσω τόν δύο κυριών 
φερόμενον τήν ιδίαν εσπέραν.

Ό πτωχός νέος έμεινε σύννους, μελε
τών, ρεμβός. Τίνες νά έσπάρασσον άλγηδό- 
νες τόν νεαρόν σύζυγον είς τό άνάκτορον 
τούτο του χρυσοϋ καί τών αρωμάτων ;

Τήν αύτήν στιγμήν όπισθεν του νεαρού 
άνδρός, έπί όρ.οίας ύελίνης θύρας έλαφρόν 
παραπέτασμα άπεσύρθη, καί έφα'νη μορφή 
γυναικός ένατενισάσης τόν είς τόν κοιτώνα 
άγρυπνούντα. 'Ο πτωχός νέος άνεγνώρισε 
τήν μίαν τών δύο κυριών τής άμάξης, καί 
τό όξύ του βλέμμα βυθισθέν έκείθεν, αντί
περαν, είς ήμίφως άλλου κοιτώνος, είδεν.

Επί σκίμποδος πρασίνου βελούδου ή-

πλούντο είς τάς άγκάλας άλλήλων είς 
άνήρ καί μία γυνή. Ή γυνή ήτο ή έτέρα 
τών κυριών τής άμάξης, 6 άνήρ άγνωστος, 
άλλ άκμαίος καί ροδινός. ’Αργυρά λυ
χνία έρριπτεν άπό μικρού τραπεζίου φωτός 
θωπείας μάλλον ή άκτϊνας. Πλαγίως διε- 
φαίνοντο τά λευκά παραπετάσματα άβρο- 
τάτης κλίνης.— Ό έπίτού πρώτου κοιτώνος 
άνήρ, ό κλαίων, ήτο ό σύζυγος είς ζυλοτυ- 
πίας σπαραγμόν* ή έπί τής ύελίνης θύρας 
μορφή ήτο ή παιδαγωγός τής νεαράς οίκο- 
δεσποίνης* ή είς τόν άπώτατον κοιτώνα ήτο 
ή σύζυγος, μοιχαλίς, ρήγμα είς τό μέγα 
άνάκτορον φοβερόν δθεν κατέρρεεν ή χαρά, 
ό πλούτος, ή τιμή, ώς βαθύ τραύμα είς γί- 
γαντος στήθη.

Μυστηριώδης φωνή εΐπεν είς τήν ψυχήν 
τού νέου : Παρηγοροΰ. Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΟΧΓ 
ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΑΛΙ1ΝΙΩΣΑ 
ΚΑΡΔΙΑ.

• · · · · ·
Άφυπνίσθη. ΤΗτο δλα δνειρος. Είς τό 

παράθυρόν του έμειδία ή ήμέρα, κάτω
θεν ύπό κιτρέας φύλλα έκελάδει μικρά ά- 
κανθυλλίς . . .

Έκτοτε 6 πτωχός νέος έπανείδε τήν 
μοιχαλίδα είς τάς άμάξας, τής αγωνίας τό 
απατηλόν άνάκτορον, τόν πλούτον μάταιον 
άτιμων χρήμα, τήν γαλήνην τής ψυχής ού- 
δαμού εύρεν, ειδεν ούδαμού.

ΩΡΙΩΝ.

ΑΡΟΑΑΟΣ Ο ΑΑΑΙΑΣΤΟΣ
( 8 0 0 — 9 0 0 )

Έχ zur τοΰ ΒάΛζερ Σχόττ. 

(Μετάφρασις Θ. Άντωνιάδου). 

(Συνέχεια* ίδε φυλ. Ε’.)

IV

'Ο ουρανός έχάρισεν είς τό φοβερόν εκείνο 
ζεύγος κόρην πλήρη χαρίτων' ουδέποτε είς

πάσαν τήν μεγάλην Βρετανίαν ώραιότης μα 
γικωτέρα έστόλισε τήν κλίνην Βαρώνου ή 
πρίγγιπος’ ουδέποτε ίσως ή ωραία Α γ 
γλία |έπέκτησε άξιαγαπητοτέραν κόρην. Ή 
άπατη, ή έκδίκησις, ή κακία ήσαν άγνωστα 
είς τήν Μετελίλλ* άπλούν καί άφελές παι 
δίον ! πάσα ή μαγεία αύτού καί πάντα τά 
δπλα ήσαν μειδίαμα, τό όποιον έπαιζεν 
έπί τών λακίσκων τών παρειών αύτού, τών 
πάντοτε κεχρωματισμένων ύπό τής άθωό- 
τητος καί τής αίδούς καί τά μακρά καί 
πλάγια αυτής βλέμματα, τά όποια έξετό- 
ξευον δύο ωραίοι μαύροι οφθαλμοί. Έν τή 
άθωότητι τής πρώτης ηλικίας μετά θλίψεως 
έγκατέλειψε τάς βρεφικός διασκεδάσεις. Έν 
τώ μέσω έρήμου μοναξίας, ύπό τά δενδρύλ
λια τού δάσους έτέρπετο είσέτι νά πλέκη 
στεφάνους άπό βύρλα καί νά στολίζφ μέ 
άνθη άγρια τήν έκ γαγάτου κόμην αυτής. 
Καί όμως ή τόσον άφελής έκείνη καρδία 
ήσθάνετο ήδη τάς πρώτας εντυπώσεις τού 
έρωτος. Ταλαίπωρον παιδίον, πρόσεχε! Ό 
ειρηνικός ξένος, δστις ήδη προσθέτει άμύθη- 
τον άλλ’ άπατηλήν χάριν είς τάς άγνάς 
απολαύσεις σου, ό ξένος ούτος θά μετα- 
βληθή είς ζηλότυπον τύραννον, άπόλυτον 
κύριον τής ύπάρξεώς σου.

Y
Πρωίαν τννά ή νέα κόρη, ¿στολισμένη με 

άπλούν ήμιφάοιον πράσινον, είσεδυσεν είς 
τό δάσος καί έκάθησε πλησίον κρήνης, διά 
νά κατασκευάσει περιδέραιον έκ τών ερυθρών 
καρπώντής κυνοσβάτου, καί έκεί, ενώ συ
νάθροιζε τούς αγροτικούς τούτους μαργα
ρίτας, ήρχισε νά ψάλλ-ρ φαιδρώς, ώς 6 ευ 
θυμός κορυδαλλός, δστις χαιρετά τήν 
πρωίαν.

VI
σ Τού οίκου τοΰ Ούίλτωνος ο τελευταίος γόνος, 
Ό Γουλιέλμος είς χρυσά; αίθουσας ΙγεννήΘη* 
Καί δμως σήμερον πεζός περιπλανάται, μόνος, 
Τά βάθη τ’ άγριώτερα έκλέγων τοΰ δρυμώνος, 
’Ή βράχον, δστις άλλοτε ποιε δεν έπατήθη.»

«“Αν είδεν άλλοτ’ εύγενείς γυναίκας καί πλου-
(σίας,

Είς ών τήν κόμην εστιλβον χρυσός καί μαρ-
(γαρίται,

Ά λλ’ ήδη προτιμά αύτός τήν δρόσον τής
(πρωίας,

I A I

Τήν ώς αδάμας στίλβουσαν, τήν πλήρη άφί-
 ̂ (λείας,

Δι’ ής ή κόμ’ ή άφθονος τής Μετελίλλ κοσμεί.
(τα ι.»

«Με εΤπον ότι άσκητοΰ άνέλαβε τό ήθος 
Καί τοΰ Κουθβέρτου τόν σταυρόν βαδίζει να φι*

(λήση*
“Αν τόν σταυρόν μου εβλεπεν είς τό λευκόν μου

(στήθος,
θά  Ιπεθύμει / άσπασθή αυτόν.—Δεν είναι λί-

(θος.—
Αϊ 1 τόν σταυρόν τής Μετελίλλ κανείς δέν θά

(έγγίση.

Μ’ ειπεν ή νπραιά τροφός ποικίλας Ιστορίας, 
Καθ’ ας ό ερως λέγεται πατήρ πίκρας οδύνης, 
Κι’ οί δρκοι του ώς πρόλογος ψύχρας Ιπιορ-

(κίας.
Δεν πρέπει νά άκούωμεν πλουσίους νεανίας 
’Ημείς αί κόραι αί πτωχαί μετά έμπιστοσύνης.

Οΰτω λαλίϊ ή μήτηρ μου πλησίον τής έστίας, 
‘Οπόταν τά παράθυρα βροχή καί νότος πλήσση. 
Τί Ιννοοΰσιν αγνοώ μ’ αΰτάς τάς ιστορίας.
Ή Γουλιέλμος εδγενής, ώραίος νεανίας, 
Αδύνατον τήν Μετελ.ίλλ ποτέ νά άπατήση.

XII
Αίφνης έσιώπησεν έντρομος, ήσθάνθη βα· 

ρείαν χεϊρα, ήσθάνθη χαλύβδινου χειρόκτιον, 
τεθέν έπί τού τρέμοντος αυτής ώμου* στρέ
φεται καί βλέπει ιππότην κεκαλυμμένον 
μέ σιδηράς πλάκας καί μέ θώρακα έξ άλύ- 
σεων* ό λόφος τής περικεφαλαίας αύτού εί
ναι τεθραυσμένος, ή εικών τής άσπίδος έ- 
ξηλειμμένη καί ό μανδύας αύτού έρρυπω- 
μένος καί μεταβεβλημένος είς ράκη* τό 
ανάστημα αύτού όμοιαζει γίγαντος αρχαίων 
ημερών, γίγαντος έξαντλήσαντος τήν ύπο - 
μονήν τού ουρανού διά μακρά; σειράς εγ
κλημάτων’ έπί τέλους λέγει τ ί ζητεί, καί 
τό ύφος αύτού είναι φοβερόν, μολονότι ζη
τεί νά καταστήση τήν φωνήν αύτού γλυ· 
κυτέραν* ο Κόρη, είπε, έξακολούθει τό άσμά 
σου* μή τρέμης* ψάλλε* ή φωνή σου μέ 
τέρπει.»

XIII
’Αδυνατούσα ν’ άντισταθή είς τήν ΐσχυ- 

ράν εκείνην περιβολήν, ή νέα κόρη κλίνει τό 
γόνυ καί ένούσα τάς χείρας β'Ω ! συγχώ- 
ρει, λέγει μετά φωνής τρεμούσης έκ τού 
τρόμου, συγχώρει τούς φόβους δυστυχούς 
χωρικής* συγχώρει, κύριε, έάν άνήκης είς
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τ-ίιν γενεάν τών ανθρώπων ί .. άλλα, (διότι 
διηγούνται παραδόξους ιστορίας), έάν ήσαι 
τό φάντασμα πολεμιστοϋ του δάσους, όστις 
έρχεται νά μέ τιμωρήση, διότι έτόλμησα 
νά ταράξω την σιωπήν τής έρημίας, μάθε 
δτι ή Ζούτα ή μήτηρ μου γνωρίζει τό μα
γικόν άσμα, τό όποιον έν τω μέσω τής η
μέρας, ώς καί κατά την ώραν τού Με
σονυκτίου τέρπει τά άσώματα ώτα. "Ώ! 
Συγχώρει τήν τόλμην μου έν όνόμ,ατι τών 
ισχυρών αύτής θέλγητρων καί απάλλαξαν με 
άπό τής φοβέρας ταύτης περιβολής.» Ό 
ιππότης έγέλασεν, άλλ ό γέλως αύτοΰ κα 
τεπνίγη έν μέρει υπό του κράνους' τότε 
ύψωσε τό προσωπειον καί έθεώρησεν ατενώς 
τήν κόρην. Έπράϋνεν όσον ήδυνήθη τήν 
έκφρασιν τών χαρακτήρων αύτοϋ, οϊτινες 
παρουσίασαν τήν φοβέραν γαλήνην φθινο
πωρινής νυκτός, δτε οί μυκηθμοί τή; τρι
κυμίας ακούονται μακρόθεν, καί καθ ήν ό 
φρόνιμος ναύτης δεν παύει θεωρών μετά 
τρόμΟυ τόν έτιοννεφώδη ουρανόν, σύρων τήν 
λέμβον αύτοϋ έπί τής άμμου.

IX
Κόρη! είπεν' άποδίωξον φόβον μωρόν καί 

δέχθη« τήν παρακαταθήκην μου σπουδαίων 
εκμυστηρεύσεων. "Έρχομαι έκ χωρών άπο- 
μεμακρυσμένων' πλανηθείς έπί πολύ, άπε- 
φάσισα έπί τέλους νά εγκατασταθώ εις τήν 
χώραν ταύτην τοϋ βορρά, έν ή έγεννήθην. 
Πρός τοΰτοις ζητώ σύντροφον, ήτις πρέπει 
νά ήναι αξιαγάπητος καί γλυκεία, άλλ’ 
οχι καί έξ υψηλής καταγωγής. Εγώ αυ
τός είμαι χαρακτήρος ύπερηφάνου’ αϊσθάνο 
μαι εις τάς φλέβας μου τήν θερμότητα 
βασιλικού αίματος καί δεν νομίζω πρέπον 
νά έκλέζω σύζυγον τής αύτής τάξεως. Έπί 
τέλους, άφοϋ αί δειλαί γυναίκες λέγουσιν, 
οτι οί χαρακτήρές μου είναι άπότομοι καί 
τό ανάστημά μου άχαρι, πρέπει, διά ν’ ά 
ποκτήσω καλούς απογόνους, ή μνηστή μου 
νά εχη έξοχον καλλονήν' μέ άρέσκεις' ου
δέποτε είδον άνευ ανυπομονησίας φυσιο
γνωμίαν έν ή ζωγραφείται δ τρόμος, καί 
δμως ή ταραχή σου καί τά δάκρυά σου αύ- 
ξάνουσιν έτι μάλλον τήν ωραιότητά σου. 
*Εν φίλημα, κόρη, έμπρός, άφες τήν ψευ- 
δ οτ υφ ί αν ! . . .  ήδη έπίστρεψον εις τούς 
γονείς σου* άνάγγειλον εις αυτούς τήν ά-

φιξίν μου ώ; μνηστήρος, δστις θά έλθη 
μετ ολίγον νά προσφέρη τούς όρκους αυ
τού, καί νά σέ άπαγάγη εις τόν συζυγικόν 
οίκον.

X
Ή νέα κόρη, ώς λαγιδεύς σωθείς άπό 

τούς όνυχας τοϋ κυνός, ει̂ ρτευσεν άκράτητος 
μέχρι τή; πατρικής καλύβης. Μολονότι ή 
σιωπή ήτον οδυνηρά, έτήρησεν όμως μυστι
κόν δ,τι συνέβη’ έφοβεϊτο τήν οργήν τοϋ 
πατρός, δστις πολλάκις τήν έμπόδισε νά 
προχωρή πολύ εις τά άδενδρα μέρη τοϋ δά
σους, Ή νύξ έπήλθεν' ή γραία Ζούτα έκά- 
θησεν εις τήν συνήθη θέσιν μέ τήν ηλακά
την αύτής καί ό Βούλφ-Στάνε ύπό τό άμυ- 
δρόν φώς τής λυχνίας προετοίμαζε τόξα 
καί βέλη. Αίφνης οί κύνες, οϊτινες έκοι- 
μώντο κατά γής, ώρμησαν ήλακτοϋντες' 
κρούουσιν ϊσχυρώς τήν θύραν τής οικίας καί 
ό Βούλφ Στανε λαμβάνει τά δπλα αύτοϋ. 
Ή θύρα έπί τέλους άνοίγει όλόκλν,ρος καί ό 
πολεμιστής τοϋ δάσους εισέρχεται εις τήν 
αίθουσαν.

XI
«Ειρήνη ΰμίν! Πώς! Ούδείς άπαντα; 

Διατί έκπληξις καί φόβος ; είμαι έγώ. Αύτή 
ή νέα κόρη θά σάς διηγήθη τήν ιστορίαν.... 
ή μή, μικρά μου δειλή, έφοβήθης ; δεν βλά
πτει' ζητώ τήν ώραίαν Μετελίλλ εις γά
μον, καί είμαι ό άδάμαστος έκείνος 'Αρόλ- 
δος, δι' ού τό όνομα ύπερηφανεύονται οί 
γενναίοι καί τρέμουσιν οί δειλοί Πατήρ 
καί μήτηρ άντήλλαξαν βλέμματα φόβου, 
όργής καί έκπλήξεως. 'Ο Βούλφ-Στάνε έ
τοιμος πρός αγώνα, καταμετρά διά τοϋ 
βλέμματος τό άνάστημα καί τά μέλη τοϋ 
ξένου' άλλά μετά τήν έρευναν τό θάρρος 
αύτοϋ εκλείπει καί άποφεύγει πάλην ά- 
νισον. Τής δε Ζοότας αί φοβεραί άραί, αί 
συνεπιφέρουσαι τόν θάνατον καί τήν κα
ταστροφήν, έκφράζονται ήδη διά τών λαμ- 
πόντων βλεμμάτων αύτής* άλλ’ όσον ισχυ
ρόν καί άν ήτο τό γόητρον δεν προσβάλ
λει τόν 'Αρόλδον. Ή άγανάκτησις καί ή 
έκπληξις ζωγραφίζονται εις τά βλέμματα 
τάς μαγίσσης.

XII
’Αλλά ταχέως τό πονηρόν πνεύμα τής 

γυναικός άνεγείρεται έν τή Ζούτα, καί μέ
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δφος πλήρες γλυκύτητος άπευθύνει πρός 
τόν ιππότην άορίστους προφάσεις’ « Τό 
τέκνον αύτής είναι μικρόν ακόμη.—Σύνηθες 
καταφύγων τής παρθενική; δειλίας ! —  Ό 
κληρονόμος ισχυρού βαρώνου έχει ίσως 
άξιώσεις έπί τής καρδίας τήςξνέας. —  
Μηδαμινά πράγματα ! είπατε εις τό ώτίον 
τοϋ κομψευομένου, δτι ό 'Αρόλδος έχει ά 
ξιώσεις έπί τής αύτής καρδίας.» ’Αμηχα- 
νοϋσα έπί τέλους, προσπαθεί νά χρονοτρι- 
βήση. ο 'Ο ιππότης δέν θέλει νά περιμείνη 
μέχρι τής αΰριον; ’Ήτον έζ ώρας, ήδύ- 
νατο ν’ άναπαυθή ύπό τήν στέγην αύτών τήν 
νύκτα ταύτην' ή πενιχρά αύτών οικία ήθελε 
τιμηθή έκ τής διαμονής τοιούτου ξένου.» 
Τοιαϋτα έλεγεν. Ά λ λ ’ έσκέπτετο δτι χά
ρις εις τήν καταχθόνιον αύτής τέχνην, ή- 
δύνατο βεβαίως νά κοιμηθή τόν αιώνιον 
ύπνον. «Ό χι, άπήντησεν ό ιππότης* οχι 
ταύτην τήν νύκτα, άλλά μετ' ολίγον.» Καί 
ώρκίσθη δτι θά έπιστρέψη καί δέν θ' ανα
χώρηση πλέον. Τότε δι’ ένός βηματισμού 
διέβη τό κατώφλιον, έπειτα έχάθη εις τό 
σκότος.

XIII
Οί δύο σύζυγοι έμειναν εμβρόντητοι, άλλά 

ταχέως 6 φόβος αύτών μετεβλήθη εις μα
νίαν, καί ή όργή αύτών έπεσε βαρεία κατά 
πρώτον έπί τής άθώας Μετελίλλ* δέν συνε- 
βούλευσαν, δέν ήπείλησαν, δέν παρεκά- 
λεσαν, δέν έπέπληξαν αύτήν διά νά παύση 
τούς περιπάτους εις τό δάσος ; Καί δμως, 
καί πάλιν- διηυθύνθη έκεί, διά νά ζητήση 
τήν συμφοράν τής οίκογενείας της. « ‘Ύ
παγε, παρήκοος κόρη, ύπαγε εις τό δωμά- 
τιόν σου, διά νά σωφρονισθής καί νά μετα- 
νοήσης.» Ύπεχώρησε, καί ή μονήρης αύτής 
κλίνη έβράχη ύπό δακρύων, όμοιων μ’ ε
κείνα, τά όποια χύνουσιν οί χωριζόμενοι έρα- 
σταί'ή έάν έκοιμάτο ένίοτε τεταραγμένον ύ
πνον, ό άγριος 'Αρόλδος ήτο πάντοτε τό 
φοβερόν άντικείμενον τών ονείρων αύτής. 

XIV
Μόλις έξήλθεν έκείνη, πατήρ καί μήτηρ 

έστρεψαν κατ' άλλήλων τήν οργήν αύτών. 
«Νομίζεις δτι είσαι επιτήδειος κυνηγός, 
άνέκραξεν ή Ζούτα, κρατείς λόγχην εις τάς 
χειρας καί υποφέρεις τοιαύτην προσβο
λήν ;— Ό άνθρωπος, άπήντησεν ό Βούλφ-

Στάνε μέ ύφος σκυθρωπόν, παλαίει μόνον 
κατ’ ανθρώπου' μόνον μάγισσα δύναται νά 
παλαίση κατά δαίμονος' καί τό φοβερόν 
εκείνο μέτωπον, τά γιγαντιαία εκείνα μέλη 
δέν είναι δυνατόν ν’ άνήκωσηι εις θνητόν’ 
άλλά σύ ; Αύταί είναι λοιπόν αί υποσχέ
σεις σου, δέν μέ είπες δτι ό λόρδος σου 
Γουλιέλμος, ό πλούσιος κληρονόμος τοϋ 
Ούλρίκου, βαρώνου τοϋ Ούίλτωνος. θά όδη- 
γήση τήν Μετελίλλ εις τό θυσιαστήριον ; 
"Ολαι αί μαγεϊαι δι’ άς καυχάσαι είναι μό
νον ίκαναί νά φονεύωσι τάς αγελάδας χω
ρικού τίνος, ή νά καταστρέφωσι τά σπαρτά 
διά τών βροχών τού φθινοπώρου, ή διά νά 
σέπαρασύρωσινδιά μέσου τήςόμίχλης καί τών 
ελών, δπως ταράξης τόν ύπνον δυστυχούς 
τίνος ποιμένος ; διά τοιαϋτα παιγνίδια σ’ 
έδόθη ό τίτλος τής μαγίσσης καί τής φαρ- 
μακευτρίας, ό τίτλος δστις, καθώς άξίζεις 
καί καθώς έλπίζω μεθ’ δλων εκείνων οί ό
ποιοι σέ γνωρίζουν, θά σέ φέρη μίαν ημέραν 
εις τάς φλόγας τής πυράς ; Μακράν άπ’ ε
μού, μάγισσα ! Μακράν άπ’ έμοϋ. Διά 
τίνος μέσου τόρα θά δεθώσι τά θραυσθέντα 
σχέδιά σου ; Μόνον τό πιστόν τούτο μέ
λος δύναται, διότι συρίζων έξέρχεται τοϋ 
σκυθρωπού δάσους καί δστις απαντήσει 
αύτό στενάζει θανάτου στεναγμόν. »

XV
'Η Ζούτα άπήντησε ψυχρώς* «Δέν θά 

προσπαθήσω νά καταπολεμήσω τήν μανίαν 
ή τήν λύσσαν σου. 'Αλλ αΰριον πριν ή ό ή
λιος κλίνη πρός τόν Οβίζοντα, θά μάθης, άν 
δύναμαι νά έκδικοΰμαι' άλλως τε καί άν 
εις στιγμήν όργής έπρόφερα τό δνομα τής 
λόγχης καί τό τοϋ βέλους, μάθε δτι ή ει
μαρμένη τού 'Αρόλδου δέν είναι ν άποθάνη 
τόν θάνατον δορκάδος, ήτις πίπτει ύπό τό 
κτύπημα τοϋ λαθροθήρα. Αλλά αύτός συ 
καί ή Σελήνη αύτή, ήτις θά ώχριάση έτι 
μάλλον πριν ή κλίνη δπισθεν τού λόφου, καί 
οί τρεις θά μάθετε τήν ΐσχύν τών μαγιών 
τής Ζούτας.» Ενώ έλάλει διευθύνθη πρός 
τήν θύραν' εξέρχεται καί άφίνει εις τόν σύ-' 
ζυγόν αύτή; τήν φροντίδα ή νά καταπραόνη 
τήν όργήν, ή νά ύποθάλψη τήν μανίαν 
αύτοϋ.

XVI
Ή Ζούτα έβάδιζε μάλλον δρομαίως ή



Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΖΟΓΤΑ

6 φό-

Τά γένη κλίνουσι πρό σου των Φίννων, ιών
(Λετόνων,

Τηροΰντα την προγονικήν των Γερμανών θρη
σκείαν.

Πρό των ποδών σου έρχονται καί ξίφη άκονίζουν, 
Μαχαίρας εκδικήσεως κι’ αίματηρας θυσία«. 
Μέ αΓμα χρισηανικόν τόν θρόνον σου ραντίζουν... 
Είσάκουσον, ώ Ζερνεβώκ, το φσμα τής μαγείας.

όσον έφαίνετο έπιτρέπουσα ή ηλικία αυτής. 
Μερεύς άπήντησεν αύτήν καθ’ οδόν" έσταυ- 
ρώθη και έμεινεν Ακίνητος έκ του τρόμου. 
’Εκείνη παρήλθε ^αλύβην καί ούδέ εις κύων 
έτόλμησε νά ήλάκτ·/,ση, ή νά έξέλθη έκ του 
περιβόλου' ή έρπουσα θέσις αυτών, 
βος, αΐ ώρυγάί άπεδείκνυον την παρουσίαν 
τής μυσαρας μαγίσσης, άλλ' δτε έξηκολού-
θησε την πορείαν 
αυτής ό'ια μέσου 
των μαύρων έρεί- 
κων, ήχοι μάλλον 
παράδοξοι ήκού 
σθησαν* αντήχη
σαν μακρόθεν οι 
κνυζηθμοί τής ά 
λώπεκος' ό αλέ
κτωρ ήγέρθη και έρ 
ρηξεν ασθενή φω 
νήν’ ό φαλακρό - 
τάνταλος ταρα
χθείς άνεπέταξε 
συρίζων μακράν 
τής βρυώδους αύ 
τού κλίνης. Έ τι 
μακρύτερον, έκεΐ 
δπου ή δρυς κλίνει 
άνωθεν τοϋ καταρ 
ράκτου, ό κόραξ 
ήρχισε νά κρώζη 
καί ήστραψαν ο: 
όφθαλμ,οί τής ά
γριας γαλής, τής 
ζητούσης θύματα 
και έρρηξε φωνήν 
πένθιμον καί ε- 
φυγε. Τοςούτοι ή 
σαν οί τόνοι, οί- 
τινε; συνώδευον 
την όδόν αυτής

μέχρι βαθείας τινός φάραγγος, έπί τής όχθης 
τής οποίας ΰψούτο μεμονωμένος βράχος, 

•καί έκεί ψάλλουσα όμνον άσεβή. έπεκαλέ- 
οθ η θεότητα τών ειδωλολάτρων.

XVII
Μονάρχα βράχων κρημ/ωδών ! εις άπορρώγα

(θρόνον,
>Επί δρίων ¿ψηλών, ε!ς την Πομερανίαν

Μονάρχα κράτιστε ! Αύεή ή χώρα πάλαι ήτο 
Μητρόπολις τής δόξης σου, λατρείας Ικκλησία- 
Καί πλήθος άπειρον λαοΰ ίντσΰθα συνωθεΐτο 
Προς ασμα εν, äv καί γλωσσών υπήρχε ποικιλία. 
Κοσμείται άπό βουνικους ε’.σέτι χαρακτήρας 
Ό  λίθος ουτος ό βραχύς με αΥματα θυμάτων' 
’Αλλ’ ήδη μόνη έρχομαι, τέκνον άγριας μοίρας, 
Νά σε καλέσω, Ζερνεβώκ, διά φρο*τών ασμάτων*

Σιγατε 1 έρχεται’ ψυχρός ό άνεμος συρίζει, 
Σαρώνων μελαγχολικώς τάς βάχεις τών όρέων, 
Καί ή σελήν’ εις ουρανόν άνέφελον αρχίζει, 
’Αρχίζει νά σκοτίζεται καί νά θαμβοΰται πλέον. 
‘Ο κύριός μου έρχεται' σιγατε ! πλησιάζει'
Καί τρέμω ώς ό κάλαμος’ αί τρίχες μου οοθοΰν—

(ται...
Τις έν τφ μέσφ τής νυκτός θεόν τοιοΰτον κρα-

ζ“ ;"Οσοι θνητοί τον ιδωσιν Ιχάθησαν, νεκρουνται.

"Ελεος! ελεος ! ιδού, την κεφαλήν καλύπτω.
Συ δ την καταστρεπτική* Ιππεύων τρικυμίαν,
”ö  1 φείσθητί μου, Ζερνεβώκ, τό μέτωπόν μου

(κύπτω.
Δέν έχεις άλλην δπαδόν, έκτος έμοΰ, καμμίαν.

Δεν ήλθεν ετι ! Διατί τοσοΰτον νά βραδύνη ; 
Ίδου λοιπόν ή αμοιβή τόσης πιστής λατρείας ! 
Θεέ ή δαΐμον ! ό δειλός ζητεί νά σέ πραύνη 
Μέ θυμιάματα μωρά, μέ δούλας ικεσίας’
‘II Ζούια εχει δύναμιν καί μάγισσα καλείται' 
Γνωρίζω τήν έπίκλησιν' καί άμα άντηχήση,
‘Η φύσις αΰτη σύμπασα θ’ άρχίαη νά κλονή-

(τ«ι,
Καί θά γογγύσουν τα βουνά, τό δάσος θά ρι-

(ϊή®ΐΐι

Έν μέσφ τών βασάνων του ό κύριός σου, δαΐ-
(μ°ν,

Τήν Ιξ άσφάλτου καί πυρός θά σείση κατοικίαν, 
θά  θραύση τάς άλύσσεις του καί θά προβάλη

(τρέμων
Ωχρόν κρανίον νά ίδή τήν έξω τρικυμίαν. 
νΑ ! ’Ήδη συνα'ΛεΙς λοιπόν καί έρχεσαι πριν έτι 
Τήν λέξιν τήν πανίαχυρον τών μάγων εκφω

νήσω,
"Ητις καί γήν καί ουρανόν πρό τών ποδών των

(θέτει’
Χαΐρε, ώ χαίρε, Ζερνεβώκ' Ιλθέ' θά ομιλήσω.

XVIII
«Τέκνον τής σποδού ! » ανέκραξε φοβερά 

φωνή καί ή πεδιάς φρικιά έκ τού τρόμου 
καί ό βράχος τρέμει έπί τής βάσεως αύτού. 
ο Τέκνον τής σποδού, ή δύναμις τήν όποιαν 
ζητείς έπί τής ειμαρμένης τού Άρόλδου 
ούδ’ εις εμέ αυτόν άνήκει. 'Ο ουρανός καί 
ό αδης διαφιλονεικοΰσι τήν ζωήν καί τήν 
ψυχήν αύτού, καί βεβαίως έπιθυμούμεν νά 
παύση ή πάλη αυτη, καταλαμβάνοντες αυ
τόν εί; στιγμήν άμαρτήματος. Κατά τήν 
στιγμήν ταύτην εγείρεται εις τον ορίζοντα 
υπέρυθρος άστήρ, δστις άπείλεί αύτόν δι 
άπαισίας επιρροής’ γύναι, άκόνισον τά άπι-

I Λ I Σ

στα δπλασου, καί όφελήσου ενόσω τό άστρον 
τούτο είναι- εις τόν ορίζοντα. Περίπλεξε αυ
τόν εις αγώνας κατά τής εκκλησίας' ένο- 
χοποίησον τήν ζωήν αύτού διά τολμηρών 
επιχειρήσεων' ήμεϊς τήν ώραν αύτήν τής κρί- 
σεω; θά προσπαθήσωμεν νά σοί παρέξωμεν 
άρρωγήν.» Ή φωνή έσίγησε* καί λεύγας 
μακράν ή ηχώ τού κεραυνού τούτου έσά- 
λευσε τάς καλύβας' έπειτα βαθμηδόν, καθ' 
όσον ή βοή έξέπνεεν έπί τών πλευρών τών 
βράχων, τά πάντα έπανήλθον εις τήν συνήθη 
έρημίαν των.

XIX
«Τούτο λοιπόν μόνον δύνασαι νά μέ μά- 

θης, άνέκραξεν ή Ζούτα μετά φωνής πα- 
ρωργισμένης' φύγε ! ύπαγε πάλιν εις τά 
κλίματα, οπου έπικρατούσιν αί όμίχλαι καί 
ή ηρεμία ; Αύτή είναι ή άξια σου κατοικία, 
θεότης δειλή καί ανίσχυρος! Οϋδείς πλέον 
βρετανός θά θελήση νά κλίνη τό γόνυ ενώ
πιον Θεού, όποιος ού.» Ταύτα είπούσα 
έπληξε διά τής μαγικής αυτής ράβδου τόν 
βωμόν. Τό κτύπημα ήτο έλαφρόν, δμοκιν 
μέ έκείνο, δι’ ού ή νεάνις διεγείρει τήν ζωη
ρότητα τού ίππου αύτής' καί ομως ό βρά
χος κλονίζεται υπό τήν ώθησιν ταύτην( 
άμφιρρέπει έπί τής βάσεως αύτού, αναπηδά 
καί κυλιέται μέ τόν κρότον κεραυνού έπί 
τών μακρών πλευρών τού όρους. Έπί τέ
λους κατεπόθη υπό τής λίμνης, ής τά άφρί- 
ζοντα κύματα περιστρέφονται καί άναπη- 
δώσι μετά μανίας. Ό τε ή Ζούτα έπέστρε- 
ψεν εις τήν καλύβην αυτής, ή βαθεΐα καί 
μονήρης λίμνη άντενάκλα είρηνικώς τήν 
γλυκείαν λάμψιν τής σελήνης.

Σ Ο Σ. 18 5

ΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

I
Πένθιμοι πύργοι τού Δούραμ ! υπήρξε 

καιρός, καθ' θν έθεώρουν τάς επάλξεις σας 
μέ τήν άβέβαιον ελπίδα, ή'τις χρυσοί τήν 
πρωίαν τής ζωή;' καί ομως ουδέποτε ή φι
λόδοξος φαντασία μου μέ παρέστησεν υπό 
προκλητικήν όψιν επισκοπικόν θρόνον ή μί
τραν άρχιεοέως' άλλά, βλέπων τά σεβαστόν 
έκείνο οικοδόμημα, έφανταζόμην μόνον ήρε-

24



186 I A I 2  2 Ο 2

μον μοναξίαν, μετριόφρον πρεσβυτέριον, 
προσφερόμενον εις έμέ εις μεμακρυσμένον 
μέλλον . . .  καί ουτω μέ ήπάτα ή έλπίς, 
ώς άπατα πάντας τούς ανθρώπους.

’Αγαπώ ακόμη την ογκώδη αρχιτεκτο
νικήν σου, θρησκευτικήν άμα καί στρατιω
τικήν, ώ ιερέ ναέ τής θεότητος, ώ έπίφο- 
βον προπύργιον τής ’Αγγλίας ! αγαπώ νά 
διατρέχω τάς μακράς στοάς τάς πλήρεις 
αναμνήσεων ανδραγαθημάτων, τα όποια οί 
άνθρωποι ¿λησμόνησαν' έδώ έπεθύμουν νά 
μιμηθώ τούς μεγαλόφρονας εκείνους άνδρας, 
ο'ίτινες θυσιάζουσι τά κτήματα τών προγό 
νων αύτών, διά νά άνασκάψωσι τούς τύμ
βους καί τού; καθιερωθέντας τόπους Οπό 
τής εύλαβείας τών πιστών. Επεθύμουν νά 
άποσπάσω άπό τής λήθης τά λείψανα τού 
παρελθόντος και ν’ άντηχήσωσιν έκ νέου υπό 
τάς στοάς ταότας τά. θρησκευτικά άσματα 
καί ή κλαγγή τών όπλων.

Μάταιοι πόθοι ! 'Αλλαι φροντίδες, ά λ 
λοι τόποι μέ καλούσι. Καί όμως ή άρπα τού 
βορρά φαίνεται ότι προσκαλεϊ τήν χεϊρά μου 
νά πλανηθή επί τών χορδών αύτής καί νά 
διαφήμισή τήν θαυμασίαν καταγωγήν σου, 
ώ ένδοξος πόλις' δι’ αύτό ευχαρίστως διη
γούμαι πόσον αί χώραι, αίτινες σέ περιστοι- 
χίζουσιν ήσαν ήδη ώραΐαι, ότε ό 'Αρόλδος 
άνωθεν τών μεγαλοπρεπών σου λόφων πε
ριέστρεψε τά βλέμματά του επί τών ράχεων 
τού Βωρεπαίρ καί επί τών πύργων τού >.ά- 
ξωνος ’Εδμέρ, οΰς περιστοιχίζει ό έλικοει- 
δής ροϋς τού Βήρ.

II
Αί άκτϊνες τού ήλίου άντενακλώντο έδώ 

καί έκεΐ επί τών κυμάτων τού ποταμού καί 
έπρόδιδον τάς περιστροφάς τής κοίτης αυ
τού μεταξύ τών .δένδρων τού δάσους. Χεί
μαρροι φωτός έχύνοντο μεταξύ τών γοτθι 
κών πύργων' άλλά σκιά έπεκράτει εϊσέτι 
επί τού μετώπου καί τών πλευρών τού 
φρουρίου, εις τάς θέσεις όπου οί πύργοι καί 
τά μεταπύργια αυτών άνέπτυσον άρειμά- 
μάνιον περίφραγμα καί έσχημάτιζον τήν 
περιβολήν τού ογκώδους πύργου. Εκ τή; 
περιοχής ταύτης άντήχει ή βραδεία καί η
χηρά φωνή τών έωθινών κωδώνων, ήτις έξε- 
γείρουσα τάς παραλίας καί τό δάσος άπε- 
μακρύνετο άπό ήχοΰς εις ηχώ.

HI
Ή έωθινή δμίχλη άνεγείρετο έκ τής γής* 

τά  πτηνά εύθυμα έξεγείροντο ώσεί πρός 
πανήγυριν' τό σάλπισμα τών κεράτων έκά- 
λει πρός Θήραν τούς άκηδεΐς κύνας' ή γλυ · 
κεϊα πνοή τή; αύρας έφαίνετο σταματούσα, 
καθ’ όδόν, διά νά συνάξη τά άρώματα τών 
άνθέων, τά  όποια έφερεν έπειτα εις τήν 
πλάνητα αύτής πτήσιν καί μετά τών ό
ποιων έφαίνετο παίζουσα. Ο 'Αρόλδος βλέ— 
πων τήν ώραίαν αύτήν πεδιάδα, ήν έφώτι- 
ζον αί ακτίνες τού ήλίου, καί άκούων τόν 
θόρυβον όστις ήρχετο μέχρις αύτού, καί 
όσφραινόμενος τά  άρώματα, τά όποια ή 
αύρα διέχυνε περί αύτόν, ήσθάνθη τήν 
χαλύβδινον καρδίαν αύτού συγκινουμένην' 
άπέσπασεν όρμεμφύτως τό κράνος αύτού 
καί τό έκρέμασεν εις έκεϊ πλησίον αύτού 
δένδρον’ κατέθεσε τό ξίφος καί τήν πανο
πλίαν καί έκάθησεν έπί τής χλόης' τό σύν- 
ηθες σύνοφρυ ύφος καί αί ρυτίδες, αΐτινες 
έσκίαζον τό μέτωπον αύτού, έξηλείφθησαν 
πρός στιγμήν' όστις ήθελε νά έπιτύχή πα
ρά τού όπερηφάνου τούτου Δανού δείγμα 
άγαθότητος (πράγμα δυσχερές), τήν σ τ ιγ 
μήν εκείνην έπρεπε νά έκλέξη.

IV
Ό νέος Γουνάρ, καθήμενος πλησίον τού 

κυρίου του παρετήρησε τήν γλυκότητα 
τών βλεμμάτων αύτού' είδεν ότι ή θύελ
λα τών ιδεών αύτού έξέλιπε καί άνέμενε 
στιγμήν εΰνουν, διά νά έκφέρη συμβουλήν. 
Ούτως, όταν τά κύματα τού χειμάρρου 
έλαττούνται, ό δειλός οδοιπόρος άναμένει 
μεθ’ ύπομονής έπί τής παραλίας καί έπί 
μακράν βλέπει αύτά καταρρέοντα ήσυχώ- 
τερα, πριν τολμήση νά διαβή' καί ενίοτε 
μετά μακράς ώρας προχωρεί £ν βήμα, άλλ’ 
υποχωρεί καί πάλιν. Ούτως, ό νέος ιπποκό
μος ίσταται ακίνητος, φοβούμενος μή έξε- 
γείρνι τό άγριον ύφος τού φοβερού δεσπότου 
αύτού. “Ηδη ό Αρόλδος εγείρει τήν κεφα
λήν καί τό βλέμμα αύτού λάμπει ώς άκτίς 
ήλίου διερχομένη πλαγίως νεφέλην.

V
«Έγέρθητι, είπεν, υιέ τής Έρμενγάρδης, 

τέκνον βάρδου καί προφήτεδος! Λάβε τήν 
άρπαν καί διά νά χαιρετήσης τήν αύτήν 
πρωίαν, ψάλλε £ν τών ωραίων ασμάτων
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τού Βορρά, τών τοσούτον νευρωδών καί 
αρμονικών ! “Εστωσαν οί τόνοι σου μελω
δικοί, ώς ό ήχος τού άπομεμακρυσμένου 
αύτού κώδωνος, άλλ’ ενίοτε, γενόμενοι ζωη 
ρότεροι, άς μιμούνται τό πτερύγισμα τών 
πτηνών, τά όποια προσκαλεϊ τό κέρας τών 
θηρευτών. ’Ερρίκος ό πάππος μου ούτω; 
έτέρπετο ν’ άκούη τούς βάρδους αύτού τήν 
ώραν, καθ’ ήν λάμπουσιν αί πρώται ακτίνες 
τής ήμέρας. Ό σκάλδος Έϋμάρ έξόπνα διά 
τών κραταιών τόνων τής άρπας τούς πολε- 
μιστάς, οΐτινες έκοιμώντο περί τόν άρχη 
γόν αύτών, έξηπλωμένοι έπί τών δερμά
των τής άρκτου καί τής λυκαίνης. Έκ τή; 
αρμονίας ταύτης ήγείροντο οί πολεμισταί, 
ένθέρμως έπιθυμούντες νά προσθέσωσι νέα 
τρόπαια πρός δόξαν τών τέκνων τού Βορρά 
Γενναίε Ερρίκε, ώ κραταιότατε τής φυλή; 
σου, ποιον μέρος άρά γε κατοικεί ή σκιά 
σου ; Ό υπερήφανος Βαλαλά σέ βλέπη νά 
πίννις τό ύδρόμελι εις τά κρανία τών έ- 
χθρών σου ; "Η φαίνεσαι πλανώμενος περί 
τό μνημείον, τό όποιον σέ ύψώσαμεν έπί 
τής όχθης, καί άνωθεν τού όποίου τό σκυ
θρωπόν σου φάντασμα πλανάται έπί τών 
ερήμων τού ωκεανού ;  "Η μάλλον μή οί 
ειρηνικοί χριστιανοί σέ παρεχώρησαν κατα- 
φύγιον εις τούς ούρανού; αύτών τούς πάν
τοτε γαληνιαίους ; "Οπου καί αν ήσαι, 
γνωρίζεις τούς μόχθους, τάς νίκας, τάς ο
δοιπορίας καί τάς καταστροφάς ήμών.ε 
Έσίγησε’ καί ό Γουνάρ ήρχισε νά ψάλλφ τό 
ακόλουθον πένθιμον άσμα.

VI
Έ πί όρέων ύψηλών καί βράχων τραχυτάτων 
Φωνσί γυπός νι' Ιέρακος άντήχουν μ’ ευθυμίαν, 
Καί αί έρεϊκ’ έφαίνοντο βαφεϊσαι δι’ αιμάτων, 
Τό κύμα αλλεπάλληλον έπήρχετο σπαράττον, 
Καί έβαφε μέ έρυθρούς άφρούς τήν παραλίαν' 
"Οτε Δανοί καί Νορμανδο Ισώρευον συγχρόνως 
Μέ τάς νευρώδεις χεϊράς των τούς λίθους έν τή

(κλίνη,
Έν ή κοιμάται τού Ίγγαρ ο τελευταίος γόνος, 
Καί εψαλλον μετά φωνής πένθιμου μονοτόνως, 
— »Κοιμήσου εις τό μνήμά σου, Ερρίκε, έν

(ειρήνη».—

Έδώ τά οχυρώματα τής Βέρσας* έκεΐ πέραν 
Ή νήσος Γρέμσην' μεταξύ ή θάλασσα άπλοΰται. 
Έκεΐ όπου τά βεύματα μ’ όρμήν βιαιοτέραν 
Συγκρούονται άφρίζοντα, καί βλέπεις μελαντέραν 
Τήν θάλασσαν, ήτις βοα, συστρέφεται, όγκοΰται'

Έκεΐ μορφήν άγωνιστού, μεγέθους ήρακλείου, 
Εντός ομίχλης καί νεφών ό ναύτης διακρίνει. 
Καί τότε στρέφει έντρομος τούς οϊ'ακας τού

(πλοίου
Καί λέγει μακρυνόμενος τού μέρους τοΰ άγριου, 
—»Κοιμήσου είς τό μνήμά σου, Έββΐκε, έν

(ειρήνη».—

Τήν κόνινσουτήν φοβερήν τ! άρά γε ταράττει; 
Αί λειτουργί’ έψάλησαν" ούδείς τήν προσωπίδα 
Τήν έκ σιδήρου ήγειρε’ τό ξίφος πού έκράτει 
Αύτή ή ρωμαλέα χειρ είσέτι σέ φυλάττει,
Καί έ'χεις έ'τι σύντροφον τό δόρυ, τήν άσπίδα. 
Τόν τάφον σου δεν έ’βρεξαν διά δειλών δακρύων, 
“Οχι, έδώ δεν ήρμοζαν οί γυναικώδεις θρίνοι, 
Έκτος, μέ αίμα έχθρικόν Ιβάφη τό μνημείον, 
Εντός, ή πτέρις φύεται, ή πτέρις καί τό βρύον' 
— «Κοιμήσου εις τό μνήμά σου, Έββίκε, έν

(ειρήνη '·—

Δεν ήμπορεΐ νά κοιμηθή έκείνος έν ειρήνη' 
Μακρόθεν άντηχεϊ κλαγγή ξιιρών συγκρουομένων, 
Καί έκ τού τάφου του τό ους πρός τό» άγώνα

(τείνει,
Καί είς τό σκότος προσπαθεί καλώς νά διακρίνη 
Τήν λόγχην καί τό ξίφος του τό Ισκωριασμένον... 
Γνωρίζει ότι κραταιοί ίππόται πολεμοΰσι 
Τήν γενεάν τοΰ Θερμαγύν λαμπρώς έν Πα

λαιστίνη,
Καί ήδη τά σαρίκια αύτών καταπατοΰσι . . .  
Τού Ίορδάνου τά νερά τά πτώματα κοιλοΰσι 
Καί τού Όδίν άπόγονος τήν μάχην διευθύνει...

VII
«Σιωπή! άνέκραξεν ό ιππότης* ή εύγε- 

νής φωνή τού Σκάλδου πρέπει ν’ άναπολή 
ανδραγαθήματα προγόνων, άλλ’ ούδέποτε 
νά κολακεύη τόν υιόν αύτών διά τής διηγή- 
σεως τών ιδίων ανδραγαθημάτων. ‘Ο βάρ
δος, ούτινος ή άρπα ούδέποτε ήτεμάσθη διά 
τής κολακείας, κατέχει θέσιν υψηλήν είς τά 
συμπόσια τού Οδίνου, άλλ’ έτι ύψηλοτέρα 
είναι ή θέσις έκείνου, όστις διά στίχων τολ
μηρών συμβουλεύει σπουδαίας άληθείας.» 
Ό Γουνάρ παρετήρησε τόν δεσπότην αύτού 
μέ μειδίαμα δειλόν, άλλά δέν άπήντησεν' 
άλλ’ ό ’Αρόλδος ένόησεν εύκόλως ο,τι δ νέος 
ιπποκόμο; δέν έτόλμα νά έκφράση. «Είναι 
αληθές λοιπόν, δειλόν παιδίον, ότι δέν τολ
μά; νά όμιλήσης μετά ειλικρίνειας' ή ψυχή 
μου δέν θά συγκινηθή περισσότερον έκ τών 
έπιπλήξεών σου, ή όσον τά φύλλα τής δά
φνης προσβάλλονται έκ τού ψύχους. Αάλει 
λοιπόν ! καί όμως πρόσεχε, σέ ¿ξορκίζω!
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μ-!ι παροργίσεις αίμα λίαν εύερέθιστον" αί 
σχο; εις εμέ, εάν κακομεταχειρισθώ εί; 
στιγμήν οργή; τόν νέον ακόλουθον, δστις 
έπί μακράν χρόνον έφερε την άσπίδαμου 
καί όστις ασθενής τά σώμα ήντλησε πάν
τοτε δυνάμεις άπό του ζήλου αύτού. —  
*Ω ! άπήντησεν ό ακόλουθος, περί του εύε- 
ρεθίστου τούτου έπεθύμουν νά λαλήσω καί 
κατ' αύτού έπεθύμουν νά σας όπλίσω. Ε
νίοτε, φαίνεται ότι δαίμων τις κυριεύει την 
καρδίαν του κυρίου μου, καί τότε διά πα- 
ρεννοηθεισαν τινά λέξιν φέρει την χεϊρα εις 
τά ξίφος καί εις την πανοπλίαν αύτοΰ. Δεν 
έχει πλέον την συνείδησιν εαυτού καί έκ- 
τίθεται άπερισκέπτως εις τούς φοβερωτέρους 
κινδύνους. ’Ω! είθε 6 Γουνάρ νά ήναι τά έ
σχατον θύμα τού κακού αϋτού δαίμονος καί 
κορεσθείς τού αίματός μου νά παύσνι πλέον 
έμπνέων μανίαν εις τάν υίάν τού Βιτικίνδ.» 

VIII
Ο ευερέθιστος δανός έκίνησε βιαίως τήν 

χείρα καί άνύψωσεν ΰπερηφάνως την κεφα 
λήν κραυγάζων" «μή βλασφήμει ποσώς, νεα 
νία, δέν ανήκει εις σέ νά κρίνος τά πνεύμα 
τής φυλή; ημών, την θείαν εκείνην μανίαν, 
ήτις κυριεύει τάν τολμηρόν Βερσερκάρ καί 
τον έμπνέει νά έκτελέσνι πράξεις ϋπερβαι- 
νούσας την δύναμιν καί αυτήν την διάνοιαν 
τού ανθρώπου. "Οταν ό μαχητής τού βορρά 
αίσθανθή οτι ή ακατάσχετος δύναμις έκυ- 
ρίευσε τήν ψυχήν αύτού, διαβαίνει λίμνας 
κολυμβών, άναρριχάται είς τείχη άνευ άσπί- 
δος, άνευ θώρακος,έκτίθεται έναντίον στρα
τού πολεμίων, θραύει τάς λόγχας αύτών, 
ώ; καλάμους έξηραμένους, καί τούς θώρακας 
αύτών ώς μετάςινα υφάσματα. Τέλος, πο- 
λεμεί μόνος έναντίον έκατοντάδων πολεμίων, 
λαμβάνει έξ έκάστου αύτών άναριθμήτους 
πληγάς, καί έπιζεΐ ολων. Οί άετοί συνάζον
ται είς την φωνήν αύτού τού θανάτου καί 
τής νίκης" ό μαχητής πίνει αίμα, ώς έάν 
έπινεν είς τά ποτήριον τού ’Οδίνου" τά ξίφος 
αύτού ροφά ποταμηδάν αίμα, καί ή ψυχή 
αύτού μεθύει πάσα. Παν 6',τι ή μανία αύ 
τού άπαντα, τά παραδίδει εις τήν κατα
στροφήν καί τήν πυρκαϊάν. Τέλος, ώ; γοο- 
τασμένος λέων ζητεί άντρον σκυθρωπόν, 
κατακλίνεται έν αύτώ καί έξεγείρεται άν
θρωπος. Μέ γνωρίζεις, Γουνάρ" γνωρίζεις

ν’ άναγινώσκιρς είς τά βλέμματά μου, είς 
τά; κινήσεις μου τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή 
μανία αΰτη μέ καταλαμβάνει. Δύνασαι νά 
ίδϊΐς πότε ά δαίμων μέ ταράττει καί διατί. 
"Οτε λοιπόν βλέπεις τούς οφθαλμούς μου 
συστρεφομένους έν τη τροχιά αύτών, καί 
τούς όδόντας μου συσφιγγομένους ουτω 
καί τάν πόδα μου πλήττοντα τά έδαφος, 
τότε σκέψου περί τής σωτηρίας σου καί 
τήρει σιωπήν. Είς πάσαν άλλην στιγμήν, 
λέγε τολμηρώς πάν δ,τι δύναται νά μάθή 
τά ούς ιππότου. Διότι σ’ αγαπώ, νεανία' τά 
άσματά σου έχουσι τήν δύναμιν νά πραυνωσι 
τάς ώρα; τού σκότους καί τής άνίας, ώς 
άλλοτε, όπως λέγουσιν οί μοναχοί, ψαλμοί 
άγιοι ήδύναντο ν’ άποδιώξωσι τούς δαίμο
νας. Μή φοβήσαι λοιπόν νά μέ παροργίσης 
διά τών λόγων σου, άποιονδήποτε καί αν 
ήναι τά θέμα αύτών.

IX
Καθώς πριν διέλθη έπικίνδυνον δίοδον 

καί πλήρη υφάλων ά προνοητικός πρωρεύς 
ρίπτει συχνά τήν βολίδα καί διευθύνει τά 
πηδάλιον είς τρόπον ώστε νά μένη πάντοτε 
έν τώ μέσω τής διώρυγος, οΰτω ό ακόλου
θος φοβούμενος μή πλανηθή έπικινδύνως, 
παρετήρες άδιακόπως τά μέτωπον τού κυ
ρίου αύτού" ίσταται έκ διαλειμμάτων περι
φέρουν τούς δακτύλου; έπί τών 'ηχηρών χορ
δών καί έκφέρει αρμονίαν, δυναμένην νά 
πραόνη τάς τρικυμίας τής καρδίας αύτοϋ 
καί έκ διαλειμμάτων ψάλλει ασμα άποκα- 
λύπτων τά φρονήματά του.

\
Άλλοίμονον Ιάν θραυσθή του πλοίου το ίσιίον, 
Ένώ ή μία του πλευρά προ; τά; άούσσου; κλίνει, 
Ένφ βοα ά άνεμο; μετά φωνώ; αγρίων,
Καί άποοπα ή νηρηί; τήν κόμην έν οδύνη" 
’Αλλά καί τρί; άλλοίμονον εί; το παλαίον πλοίον, 
’Εάν τού; οι'ακα; αύτού προδότη; διευθύνη.

2
Άλλοίμονον Εν πλανηθή μακράν ό οδοιπόρο; 
Εί; τά; ερήμου; τού ‘Ραμα,εί; τού Εδρών το όρο;. 
’Κνφ άπλούται πύρινο;, λευκό; ό ουρανό; του, 
Ούδί σταγώνα άπαντών το χείλο; νά δροσίση, 
Άλλά καί τρί; άλλοίμονον, έάν ό όδηγό; του 
Ό Κόπτη;,τήν καταστροφήν αύτοΰ προμελετήση.

3
Άλλοίμονον δν ή άσπί; τού εύγενού; ιππότου 
Θραυσθή καί γίνη άφαντο; ή περικεφαλαία,
Κ,αί πέση κατά γή; νεκρός ά ίππο; μετά κρότου,
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Καί πίση καί το ξίφο; του έκ τή ; αδυναμία;, 
Άλλά καί τρί; άλλοίμονον, καταστροφή βεβαία, 
’ Εάν πεισθήεί; γυναικο; μωρά; συνομιλία; (α).

("Επεται συνέχεια).
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I

'Ο Κύριος Παραδόπιστης ήτο έμπορος έν 
Γαλατά τής Κωνσταντινουπόλεως, μόνον 
τά κύριόν του δνομα Παντελής γνωρίζων νά 
γράφη, άπαιτών δέ πάντοτε έπί μεγάλου 
χάρτου, νά γίνωνται τά συμφωνητικά, διά 
νά ύπάργη άρκούσα ή θέσις διά την υπο
γραφήν του. Άπό πρωίας καθ’ έκάστην κα- 
τήρχετο έκ Σταυροδρομιού είς Γαλατάν φέ- 
ρων μεθ’ εαυτού έντός εύρυτάτου θυλακίου 
τάς κλείδας τού καταστήμ.ατό; του, τάς ό
ποιας ποτέ είς υπαλλήλου χεϊρας δέν ένε- 
πιστεύθη" μετ’ ολίγον έφθανον οί ύπάλλη- 
λοί του έπιπληττόμενοι αείποτε οτι άργο- 
πορούσι. Παράδοξο; εινε ό τροπος, δι ού 
έδοκίμαζε τήν αξίαν έκάστου υπαλλήλου. 
’Επωλούντο τότε εί; Κωνσταντινούπολή 
αντί πέντε παράδων μελανοί τινες άρτοι’ 
οί αύτοί άρτοι μετά μεσημβρίαν επωλούντο 
άντί τριών μόνον παραόων, διότι καθίσταντο 
ξηρότεροι. “Αν λοιπόν ό Κύριος Παραδόπι
στη; κρυφίως έπιτηρών παρετήρει οτι ό ύ- 
πάλληλό; του ήγόραζεν άρτον τάν τριών 
παράδων έγαιρεν έσωτερικώς καί ¿καμάρο- 
re r  τόν άξιόν του αύτόν βοηθόν, ουτω δέ 
ή πρόοδος τού ύπαλλήλου ήτο βεβαία’ ό δέ 
πέντε παράδων άρτον άγοράζων άπεβάλ- 
λετο τήν έπαύριον. Διότι καί αύτός δ ίδιος 
τόν αύτόν ήγόραζεν άρτον, ϊνα δ έξοικονο

(α) Πάντα τά έν τφ παρόντι διηγήμαιι ά
σματα μετεφράσθησαν έμμέτρω; ύπο τού Κ. 
Δημ. Παπορβηγοπούλου, ούτινο; ή νευρώδη; 
ποιητική αξία κατεδείχθη πολλάκι; εί; πολλά 
ποιητικά αύτού έργα.

μήση τά διά τυρόν χρήματα προσήρχετο 
είς τούς γείτονας παντοπώλας, τόν Κώ
σταν, τόν Άναστάσην, τόν Γεωργούλην καί 
λοιπούς, καί θέλων δήθεν νά δοκιμάσ·(ΐ τόν 
τυρόν, έλάμβανε μικρόν τι τεμάχιον, τό ό
ποιον έκρυπτεν ύπό τόν έπενδύτην αύτού, 
δι’ αργότερα" τά τρία ή τέσσαρα δείγματα 
ήσαν αρκετά δι' έν του πρόγευμα.

Τά ένδύματα τού Κ. Παραδοπίστη ήδύ
ναντο νά χρησιμεύσωσιν ώς παραδείγματα 
μαχροβιότητος διά τόν Ίλσισόν, ή άλλο 
περιοδικόν πρός άναπλήρωσιν τού απολειπό
μενου κενού έν τφ  τυπογραφικω φυλλω 
μετά τήν στοιχειοθέτησα τών προσδιορι- 
σθέντων άρθρων.

Τά υποδήματά του ετριζοΥ, όχι όπως 
τά τών νέων μας έκεϊνα, λεπτά καί ώραϊα 
τά κατασκευασθέντα επίτηδες τοιαύτα, 
διά νά διασκεδάζωσι τά φέροντα μέν ταύτα, 
έχοντα δ’ έλλειψιν σκέψεων" έτριζον τά υ
ποδήματα τού Κ. Παραδοπίστη, άλλ’ ήτο 
τούτο καθ’ έκάστην τό χύχνεεογ αύτών 
άσμα" ήσαν περί τό τελειούσθαι" ευτυχώς αί 
μεπΐ,οσίύΛαι ήρχοντο είς βοήθειαν, δπως 
οί ιατροί μας είς βοήθειαν τών ασθενών.

Τόν ύψηλόν αύτού πίλον άπλοΰς τις 
αρχαιολόγος ήδύνατο ν αναγνώριση ώς 
προερχόμενον έκ κληρονομιάς τών υπαρχόν
των τού πατρός τού Κ. Παραδοπίστη, τόσφ 
πεπαλαιωμένον έφερεν αύτόν ό Κ. Παντελα - 
κης. Ά λ λ ’ εΐδημονέστερος αρχαιολόγος ή- 
θελεν αντείπει" Α .) οτι ό πατήρ τού Κ. 
Παραδοπίστη δέν ήτο δυνατόν νά φέρη υ
ψηλόν πίλον, καθότι οί άνθρωποι τότε έ- 
χοντες ΐσχυροτέρας κεφαλάς έφερον καί τά 
βαρύτατα καλπάκϊα" Β'.) οτι άνεκάλυψεν 
είς τό βάθος τού πίλου καί ήδυνήθη ν' ά- 
ναγνώση τήν έπωνυμίαν τού κατασκευάσαν- 
τος τόν άνω ρηθέντα πίλον εργοστασίου, 
κάτωθεν δέ, (οπερ καί τό σπουδαιότερον) 
τό έτος τής κατασκευής, δηλούν οτι πρά 
δεκαπέντε μόνον ετών κατεσκευάσθη" Γ’.) 
καί τελευταίον δτι άνεκάλυψεν επίσης είς 
γωνίαν τινα κεχαραγμένον ιδία χειρί τό πι- 
θαμιαίον κύριον δνομα Παντελής ύπό τού 
κυρίου Παραδοπίστη, συμπεραίνων δ’ έξάγει 
έξ είδιχ&Υ παρατηρήσεων δτι τό δνομα 
τούτο φαίνεται χαραχθέν πρό 13 η \ 4 έ- 
τών, εποχήν καθ' ήν, φαίνεται πάλιν, ήγο-
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ράσθη δ σπουδαίος πίλο; καί Ενα μή άπο· 
λεσθίί έχαράχθη έπ’ αύτοΰ τδ όνομα του 
ιδιοκτήτου. Μή άπορήτε, άναγνώσται, διά 
τδ τεράστιον μαντευτικόν πνεύμα τού αρ
χαιολόγου, διότι πράγματι ΰπάρχουσι τοι- 
ούτοι άρχαιολόγοι και δύναμαι νά τούς ό- 
νομάσω.

Τοιοϋτος ήτο δ Κ. Παραδόπιστης μετά 
μόνης της προσθήκης οτι τδ εσπέρας κλει- 
δώνων τδ κατάστημα αύτοϋ, άπήρχετο 
(αφού έστρεφε πρδς τα άνω μέχρι τού γό
νατο; τδ παντελόνιον αύτοΰ, προφυλαττόμε- 
νος οΰτω άπδ τδ επιβλαβές της Κωνσταν
τινουπόλεως προϊδν, τήν λάσπην) πρώτον 
εις τά ιχθυοπωλεία, όπου τον καλλίτερον 
ήγόραζεν ίχθύν πληρόνων τδ άντίτιμον μέ 
τρέμουσαν χεϊρα, κατόπιν εις τά οπωροπω
λεία, δπου ήγόραζεν τάς καλλιτέρας οπώ
ρας καί τέλος εις βιβλιοπώλην τινά, οπου 
έπρομηθεύετο έν μυθιστόρημα. Διατί τά 
τοιαύτα παράδοξα έξοδα·,

II
Ό Κ. Παραδόπιστης είχε σύζυγον καί 

θυγατέρα. 'Η σύζυγός του ώνομάζετο ‘Αν 
νίκα, ή θυγάτηρ του Ελένη. Βαρέως έφερεν 
δ τάλας τά τής συζύγου του φρονήματα καί 
τής θυγατρός του τήν ζωηρότητα. Πολλά- 
κις έν τή όργνί του διά τά έκτακτα καί υ
πέρογκα τής συζύγου του έξοδα ήπόρει 
πώς ό διάβολος δεν αρπάζει τοιαύτην ψυ
χήν* άλλ’ έλησμόνει οτι δ έξυπνος διάβολος 
άφίνει πολλάκις τοιαύτας γυναίκας, διά νά 
χρησιμεύωσίν ώς άγγυστρον καί δόλωμα 
εις άλλα; ψυχάς, τάς όποιας έβαλε κατά 
νούν νά συλλαβή. Καί ίσως δ πρώτιστος 
τών συλληφθέντοιν διά τού άγγίστρου τού
του ήτο ό δυστυχής Παραδόπιστης.

’Εν τί) νεότητι αύτής ή Αννίκα ει- 
χεν οφθαλμούς μέλανας, όφρϋς καμ- 
πύλας, έκφρασιν μαγευτικήν, πρδ πάντων 
επί τού εξώστου αύτής* (διότι ή ώραιότης 
πολλάκις αυξάνει άναλόγω; τού τετραγώ
νου τής άποστάσεως*) ήγάπα πολύ νά τήν 
παρατηρώσι, οπερ έπέφερε στεναγμούς, οί 
στεναγμοί έπέφερον τήν έπιθυμίαν, ή επι
θυμία τούς λόγους, οί λόγοι τήν επιστολήν 
(ήτις εναντίον τού ρητού οτι δ προφορικός 
λόγος υπερέχει τδν γραπτόν, άξίζει, προ- 
κειμένου περί έρωτος, πολύ πλειότερον ή ή

συνομιλία, καθότι ΰπάρχουσι καταπειστι* 
κώτατα έπιστολάρια ερωτικά)’ καί μετά 
ταύτα Κύριος οίδε όποιον τι διεδέχετο 
παντα τά προπαρασκευαστικά ταύτα μέσα. 
Τήν άνοιξιν διαδέχεται τδ θέρος, τάς άηδό- 
νας διαδέχονται οί τέττιγες, τάς σταφυλάς 
τά λάχανα, ώστε καί τάς έπιστολάς τής 
Κ. Άννίκας διεδέχοντο συνεντεύξεις. Ευτυ
χώς τάς συνεντεύξεις πάντοτε σχεδόν διε- 
δέχοντο διαρρήξεις ερωτικών δεσμών, καρ
διών καί κεφαλών. Λέγεται οτι δύο μήνας 
άφού ένυμφεύθη τδν Παραδοπίστην ή ’Αν
νίκα έλαβε τούς άκολούθους ιαμβικούς στί
χους παρά τίνος, φαίνεται, άποτυχόντος εις 
τδ ερωτικόν αύτής λαχείον :

Χορούς, τραπίζας, γέλωτας ή εύθυμος 
Αννίκα φύσει άγαπα καί Si’ αύτό 

τούς ποιητάς περί φρονεί, που στεναγμούς 
έκβάλλουν, οδι’ Ιπιθυμεΐ πέριζ αότής, 
ώς μυΐαι περιξ τού φωτύς παράπονα 
νά έκτυλίσσωσιν ώχροί καί τρεμοντες 
οί I ρ α σ τ α ί λεγόμενοι, πλήν πράγματι 
τδ φ ε υ !  τών στίχων τΰν χωλών γενόμενοι 
Ιν τή ζωή έκάστης γυναικδς καλής.
(Διότι σήμερον ό β’ος γυναικδς
δεν είνε πλήρης άν Ιλλείπωσιν αυτοί.)
Ά λλ’ ή ’Αννίκα θέλει άδολον χαράν 
να βλέπη εις τδ πρόσωπον παντδς θνητόΰ 
με σκήπτρον γέλωτος νά ζωγραφίζηται.
Ααβοΰσα Ιέ ύπ’ ο’ψιν ότι σπάνιοι 
τήν σήμερον οί ευτυχείς κατέστησαν,
Εκδίδει τήν άπόφασιν.

πώς καθιστά 
κρυφίως καθ’ ημέραν έναν ε ύ τ υ χ ή · . . '
'Αλλοι πάλιν διϊσχυρίζονται οτι τούς 

στίχους αύτού; έλαβεν ούχί ή μήτηρ, άλλ 
ή θυγάτηρ ‘Ελένη μετά Α 5 έτη ! ’Επειδή 
όμως ημερομηνίαν δυστυχώ; δεν φέρουν, ά 
δηλος είνε ό προορισμός αύτών, πρέπει δέ 
νά ύποβληθώσι εις άρχαιολογοφιλολογικάς 
παρατηρήσεις, όπως ό πίλος τού Παραδόπι
στη* καί πρδς τούτο κατάλληλος είνε ό 
ποιητικός διαγωνισμός.

Ώς άρκτον έκ τής ρινδς έσυρε τδν Π'αρα- 
δοπίστην ή Άννίκα καί ό γλισχρος εκείνος 
έν τώ Γαλατά έμπορος είσήρχετο τδ έσπέ- 
ρας έντδς οικίας πολυτελεστάτης τοσούτον, 
ώστε άν τςς ήθελε νά πτύσνι καί τά παρά
θυρα ήσαν κλειστά, καταλληλότερου τόπον 
άπό τδ πρόσωπον τού Κυρίου Παντελάκη
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δέν θά εΰρισχε. Τοσαύτη ήτο ή πανταχού 
τής οικίας διαλάμπουσα καθαριότης καί 
πολυτέλεια ! Έν γένει ή ’Αννίκα ήτο θη
ρίου άδάμαστον καί δικαίως κύριοί τινες 
βλέποντες αύτήν έντδς φορείου (sedia) έλε- 
γον: Πόσον ασθενές κλωβίον διά θηρίου 
τοιοΰτον!

'Ο Παραδόπιστης ήτο 55 έτών* ή σύζυ
γός του ήτο τεσσαράκοντα, άλλά διετήρει 
εϊσέτι ζωηρότητά τινα, διότι καλώ; φκο- 
νόμησε τδν χρόνον. Ό δέ χρόνος έπίσης εύ- 
γενώς έφέρθη πρδς αύτήν, διότι μετ έπιμε 
λείας άρκούσης τήν διετήρει, ώστε ένδεδυ- 
μένη ή ’Αννίκα καί κεκαλωπισμένη τήν νύ 
κτα πρδ πάντων καί εις τδ θέατρου είχεν 
αρκετά ευάρεστου μορφήν. Έφρόντιζεν όμως 
πάντοτε κατ άνάγκην ν' άποσύρηται τών 
διασκεδάσεων καί τών χορών πριν τής άνα 
τολής τού ή) ίου, διότι άμα έλλειπον τά 
φώτα, ήτο βέβαιον οτι δέν ήδύνατο νά ύ 
ποστή τδ φως τής ημέρας, ένεκα τού δι’ ό
λης τής νυκτδς χορού, τού περιρρέοντος τδ 
πρόσωπον ίδρώτος κτλ. κτλ. Καί ομως, 
μολονότι τά χείλη της έμειδίων άπαύστως 
καί τδ κολακεΰον βλέμμα της άντήμειβεν 
τά έπ’ αύτής στηριζόμενα βλέμματα, καί 
όμως . . .  άπεφάσισε πλέον ν’ άποσυρθή έν- 
τελώς τού πεδίου τής μάχης, διά ν’ άφήσγι 
έλεύθερον τδ στάδιον εις τήν ώραίαν αύτής 
θυγατέρα.

Ή θυγάτηρ αύτής Ελένη, αληθής τηc 
¡¡ητρός της θυγάτηρ, διεκρίνετο μεταξύ 
τών άλλων νεανίδων διά τά θέλγητρά της, 
οπως μεταξύ τών κολοκυνθών διακρίνεται ό 
πέπων. 'Η τύχη θειον τωόντι! μάς βοηθεΐ 
εις τδ λαχείου, εις τδν έρωτα καί εις τδν 
γάμον. Έβοήθησε δέ καί τήν Ελένην, διότί 
άνθος τοιούτον έδει κηπουρού, οία ή μήτηρ 
της Άννίκα. Εκ νεαρά; ηλικίας έμαθε τήν 
Γαλλικήν* ή μήτηρ της έγνώριζεν έπίσης 
τήν γλώσσαν ταύτην τήν μεγάλα; παρέχου 
σαν σήμερον τάς βοήθειας εις τήν φιλολο 
γίαν, τδν έρωτα καί τά ξενοδοχεία. Γελοία 
τωόντι ήτο ή μορφή τού Κ. Παντελάκη 
ότε καθήμενος έπί τής τραπέζης ήκουε, χω
ρίς μηδέ λέξιν νά έννοή, τήν σύζυγον καί 
τήν θυγατέρα νά συνομιλώσι γαλλιστί άνα- 
καγχάζουσαι εις πάσαν λέξιν. ’H όργή του 
συνεκεντρούτο κατά τής κεφαλής τώνδυ-

στυχών υπηρετών’ τδ φαγητδν δέν έπέτυχε, 
τδ άλας λείπει, τά περούνια δέν είνε καθα
ρισμένα,· οί λύχνοι κακώς φέγγουν, τδ 
κρέας είνε σκληρόν κτλ. κτλ. ήκουον οί ύ- 
πηρέται, οίτινες εις τδν έρωτώντα άν ύβρί- 
σθησαν παρά τού Κυρίου των ήθελον απαν
τήσει : Δέν έπροσέχαμεν.

Ή Ελένη άνέγνωσε τήν προσδιορισμ,ένην 
ποσότητα μυθιστορημάτων διά νεάνιδα τής 
σημερινής έποχής. Ή ποσότης τών μυθιστο
ρημάτων προσδιορίζεται τήν σήμερον κατά 
τδν άνθρωπον, οπως εις τά ζώα ή ποσότης 
τού άχυρου’ προσδιορίζεται έπίσης ή ώρα 
τής άναγνώσεως, ή ώρα καθ’ ήν πρέπει τδ 
μυθιστόρημα κεκλεισμένον νά κρατήται άνά 
χεϊρας διά νά βλέπωσιν αύτδ οί άντιπαοερ- 
χόμενοι, ή ώρα καθ’ ήν πρέπει νά μένη έπί 
τής τραπέζης έν τή αίθούστι, ή ώρα καθ’ ήν 
πρέπει νά μέντι έπί τού προσκεφάλου, διά 
νά ίδϊ) ή ύπηρέτρια τάς έν αύτή εικονογρα
φίας καί νά θαυμ.άσνι, νομίζουσα οτι τά 
βιβλίου πραγματεύεται περί . . . .  φαντα- 
σθήτε π λέο ν ... Ό βιβλιοπώλης πολλά
κις εις τδ περιθώριον τών ρωμαντικωτάτων 
χωρίων έγραφε προσθήκας τινας κατά τάς 
περιστάσεις, διότι ήτο γνωστός εί; τήν Δε
σποινίδα ‘Ελένην. “Αν ό πατήρ ήρώτα: τ ί 
σημειώνεις έκεϊ, αδελφέ ·, ‘θ  βιβλιοπώλης 
άπήντα : Δέν εΐπετε οτι είνε διά τήν θυ
γατέρα σας ; —  Μάλιστα. —  Λοιπόν μη 
σάς μέλεΓ έκείνη γνωρίζει, ‘θ  Παραδόπι
στης άνεχώρει νομίζων ότι ό βιβλιοπώλης 
δίδει καί άλλην σημείωσιν μυθιστορημάτων 
πρδς άγοράν.

‘Η Ελένη ώς πρδς τδν αριθμόν τών λα
τρευτών αύτής διεκρίνετο έπίσης. ‘Εκάστη 
ημέρα τής έβδομάδος ήτο άφτερωμενη εις 
διάφορον τής προτεραίας ή τής έπιούσης 
λατρευτήν. —  ‘Η Κυριακή ήτο ημέρα έπι- 
θεωρήσεως τού συνόλου τών βραχύβιων τού
των έντόμων, τόσω βραχυβίων, οσω τα έν 
Άθήναις υπουργεία ή οί μεταξοσκώληκες 
‘Η δευτέρα άφιερούτο εις νεανίαν φίλον τών 
διασκεδάσεων, όστις διασκεδάζων τήν Κυ
ριακήν άφ’ εσπέρας μέχρι πρωίας ήναγκά- 
ζετο τήν δευτέραν νά σχολάζγι* ούτος διήρ- 
χετο λοιπόν πρδ τής οικίας τής ‘Ελένης 
πλειοτέρας φοράς, παρ' όσα φύλλα τού μυ
θιστορήματος ή έν τώ έξώστνι καθημένη
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Δεσποινίς ‘ Ελένη έκοπτε, η έκέντα διά τής 
βελόνης τό έπί τρεις ή τέσσαρας όλοκλή 
ρους ώρας κρατούμενον έργόχειρον. —  Τήν 
τρίτην τά αύτά σχεδόν συνέβαινον μετά 
νεανίου ευλαβούς καί καλού νοικοκύρη διερ- 
γομένου έκείθεν κα'ι πορευομένου εις τό αν
τίκρυ παντοπωλείον, ϊνα προμηθευθφ τά 
τής νηστείας διά τήν τετάρτην. Νύν μέν ό 
νεανίας έλησμόνει τάς ελαίας και ήναγκά- 
ζετο να έπανέλθρ εις τό παντοπωλείου, 
νύν δ ’ έλησμόνει τό έλαιον, τόν χαλβάν 
κτλ. ‘Ο δε παντοπώλης έλεγε : Βλέπεις,
Κύριε Μιμήκο, τ ί ώραϊον χαβίάριπωλώ; 
‘Ο λΐιμήκος έπλησίαζε να έξετάσφ τήν ποι
ότητα τού έπαινουμένου χαβίαρίου καί «ολ- 
λάκις έπιπτεν εντός βαρελλίου σαρδελλών, 
διότι οί οφθαλμοί του άλλού ήταν ¿στραμ
μένοι. — Τήν τετάρτην άλλος διεδέχετο 
τόν Μιμήκον1 ήτο ούτος άεργος καθημερινώς, 
κληρονόμος αρκετής τού πατρός του περιου
σίας καί έφορος μικράς τίνος σχολής όλίγον 
κατωτέρω τής οικίας τού Παραδόπιστη· 
κατά χρέος λοιπόν έπεσκέπτετο πάσαν 
τετάρτην τήν σχολήν, έπέβλεπε πρό πάν
των τά παράθυρα, τάς θύρας καί τήν εξω
τερικήν κατάστασιν τής σ/ολής, διότι οϋτω 
έπέβλεπε καί τά έν τώ έξώστνι συμβαί- 
νοντα. —  ‘Η πέμπτη ήτο ήμέρα μαθητού 
τίνος τής Γαλλικής τών ’Αδελφών σχολής 
(École des frères) ήτις εορτάζει τήν ημέ
ραν εκείνην. 'θ μαθητής ούτος έκάθητο άνω 
τού παντοπωλείου, απέναντι τής οικίας τής 
‘Ελένης, ώστε διήρχετο καλώς τήν ώραν, 
μέ μόνην τήν διαφοράν ότι συχνά έπεσκέ
πτετο αύτόν καί διδάσκαλός τού τις νέο; 
ίερεύς δυτικός, επί τή προφάσει μέν ότι. .. 
έπετήρει τόν πεφιλημένον επιμελή αυτού

μαθητήν, κυρίως όμως διά να ρίψγ) τό βλέμ
μα εις τόν εξώστην καί νά εύχηθή υπέρ αϋ- 
ξήσεως καί πληθύνσεως τών πρός αύτόν αι
σθημάτων τής ‘Ελένης ή τού αριθμού τών 
λατρευτών. —  Τήν παρασκευήν ή Κυρία 
‘ Ελένη άπό πρωίας έπερίμενε νέον εις Τουρ
κικήν διατελούντα υπηρεσίαν καί σχολά- 
ζοντα επίσης τήν ημέραν εκείνην. — Τέλος, 
τό σάββατον άφιέρονεν άπό πρωία; μέχρις 
έσπέρας εις τήν προετοιμασίαν τών όιά τήν 
έπαύριον πολυτελών αυτής ενδυμάτων. "Ω
στε επειδή, ώς δήλον έγινεν ήδη, αί ήμέ- 
ραι τής έβδομάδος δεν έξήρκουν καλώ; νά 
όιανεμνθώσι μεταξύ τού αριθμού τών φί
λων, ήναγκάζετο ή ευειδής νεάνις νά προσ- 
διορίσφ δι’ άλλους πάλιν καί . . . τάς νύ
κτας, (πάντοτε όμως κιγκλίδες κατηραμέ- 
ναι ύπήργον εις τά έν τφ  ίσογείφ πατώματι 
παράθυρον). Εκτός τούτου, επειδή πάλιν ό 
καιρός δέν έξήρκει καί κατά τά ρητόν τού 
φιλοσόφου : Χρόνου μάλλον ενδεείς έσμέν : 
διά τούτο προσδιωρίσθη εις άλλους τό 
θέατρον ώ; -τόπος συναντήσεως, εις άλλους 
ή εκκλησία, εις άλλους ό περίπατος, εις άλ
λους . . . ’ΐϊβαρύνθην πλέον- προτιμώ νά 
μετρήσω τούς έν τω κοιτώνί μου κώνωπας, 
ή μάλλον τού; μή πληρώνοντας τήν συν
δρομήν των είς τόν Ιλισσόν.

III
Τοιούτος ήτο δ Κύριος Ιίαραδοπίστης, τοι- 

αύτη ή σύζυγό; του Κυρία ’Αννίκα, τοιαύτη 
ή θυγάτηρ του ‘ Ελένη. ’Αμήν.

ΙΩ. KAM.
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