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Τήν επαύριον τής ημέρας τοϋ χορού ό στρατηγός 
Βυζώδος έδιδε γεΖμ.χ είς τάς κυριωτέρας οικογένειας 
τής Αλγερίας, καί άπεχαιρέτα αύτάς συγχρόνως, 
μέλλων ν’ άναχωρήστι πρός τά ενδότερα, καί άφ’ ού 
άποδιώξγ τούς ένοχλοϋντας τά πέριξ τής πόλεως 
Αραβας, νά έπισκεφθή τάς άπωτέρας επαρχίας, καί 
νά όργανίση νε'ον σύστημα πολε'μου επιθετικού. Οί 
προσκεκλημένοι εΐχον ήόη συνελθεί, καί μεταξύ αύ
τών ήσαν καί οί γνώριμοί μας, ό Κ. Σαίν Μαρτί
νος, καί ή ανεψιά του, ήν έπολιόρκει ήδη ό κόμης 
Δε Ααφεριέρος. ‘Η κυρία Δυβαλλών έγραψε, συγ- 
γνώμην ζητούσα, ότΐοέν δύναται νά έλθη είς τό 
γεύμα, καί διότι εΐχεν άπαυδήσει τήν προτεραίαν, 
καί διότι ό υιός της έξελθόυν εΐς τό κυνήγιον δεν.εΐ
χεν έπιστρε'ψει άκόμη.

Πριν δέ καθήσωσιν είς τήν τράπεζαν, είσελθών ύ
πηρέτης, είπεν είς τήν Ιουλίαν ότι ζητείται έξω. 
‘Η Ιουλία έξήλθε. Μετ’ όλίγας στιγμάς έπέστρεψε, 
καί είχε τά πρόσωπον ερυθρόν ώς πύρινον, είς τήν 
χεΐρα δ’ έκράτει τό χρυσόν μαστίγιον.

— Τί σάς συνέβη, κυρία ; έσπευσε νά τήν ερώτη
ση ό Ααφεριέρος, δραμιον πρό; αύτήν άμα τήν ειδεν 
ούτως είσερχομένην.

— Ιδέτε, μοί τά έστειλεν ! Είπε μυστικώς ή Ιου
λία, πλήρης ταραχής, δεικνύουσα τό μαστίγιον, 
καί πιέζουσα μέ τήν χεϊρά της τήν καρδίαν της, ώς 
διά νά καταστείλν) τούς βίαιους παλμού; της.

—- ίϊ ! πώς τούτο ;
—- Είς Αραψ μοί τά ένεχείοισε, καί είς τάς ερω

τήσεις μου δέν ήθέλησε ν’ άποκριθή.
— ίϊ! δέν μοί λέγετε ότι ό Κ. Δυβαλλών είναι 

ιππότης άμεμπτος καί άνεπίληπτος, ώς έλεγον 
άλλοτε ·, εΐπεν ό κόμης γελών.

— Δεν έχετε δικαίωμα νά τόν χλευάσητε διά 
τούτο, κύριε κόμη, άπεκοίθη ή Ιουλία μέ τινα σο
βαρότητα. Εδειξε γενναιότητα θαυμασίαν έξετέθη 
εί; μέγαν κίνδυνον διά μίαν μου άφροσύνην. Σας βε- 
βαιώ ότι μεγάλως μετανοώ.

— Φανταστός κίνδυνος ! Οί Αραβες, είμαι βέ

βαιος, είναι μυθικά οντα, ήθέλησε νά ύποτραυλίση ό 
κόμης, τεθορυβημένος άπό τήν άπότομον τής νεανί- 
δος άπάντησιν. Αλλ’ αίφνης ή θύρα ήνοίχθη θορυβω- 
δώς, καί ό ύπηρέτης άνήγγειλε μεγαλοφώ'ως,

— ‘II Κυρία Δυβαλλών !
Εν τώ άμα είσώρμησεν ή μήτηρ τού Ριχάρδου 

σχεδόν ε’κτός έαυτής.
— Τόν συνέλαβον ! τόν σύρουσιν είς τά όρη, θά 

τόν φονεύσουν ! έφώναξεν, άμα ό στρατηγός Βυζώ- 
δος, εκπληττόμενος διά τήν άπροσδόκητον έμφάνι- 
σίν της, προύχώρησε πρός αύτήν μετά πολλής εύγε- 
νείας διά νά τήν δεχθή.

— Ποιον συνέλαβον ; ποιον θά φονεύσουν ; έξη- 
γήσατέ μοι, κυρία, τή εΐπε μέ γλυκύν τόνον.

— Τόν υιόν μου συνέλαβον, τόν υιόν μου ! θά 
τόν φονεύσουν ! Οί Αραβες τόν συνέλαβον ! έκραζεν 
ή δυστυχής μήτηρ. Στρατηγέ, βοηθήσατε, σώσατέ 
τον. Ηξεύρετε, ό υιός μου είναι τό πάν δι’ έμέ! Χω
ρίς τόν υιόν μου ήξεύρετε ότι θεν’ άποθάνω. Καί άν 
άποθάνω τί ώφελεΐ ; 0 θάνατός μου θενά τόν σώση; 
ίί ! φαντασθήτε ! οί Αραβες τόν έχουν, τόν σύρουν 
είς τά βουνά ! Βοηθήσατε, βοηθήσατε !

— Κυρία, εΐπεν ό στρατάρχης, καθησυχάσατε· 
διηγηθήτέ μας τί συνέβη.

‘II Κυρία Δυβαλλών διηγήθη ότι ό υιός της έξήλ- 
θεν άπό πρωίας είς τό κυνήγιον, ύποσχεθείς νά έπι- 
στρέψη, πρό τής εσπέρας, άλλ’ ότε πρό ολίγων ςιγ- 
μών Αοαψ τις έλθουν τή εδοσε τό δακτυλίδιον του, 
καί δύω λέξεις ιδιογράφους του, δι’ ών τή άναγ- 
γέλλει ότι συνελήφθη άπό τούς Αραβας.

Καί ταϋτα είπούσα, έρρίφθη ώς παράφορος είς 
τούς πόδας τού στρατηγού.

— Τόν υιόν μου, έφώναζε, στρατηγέ! τόν-υιόν 
μου! Καί έπεσεν ώς νεκρά κατά γής.

‘11 ίουλία, είς ής τό πρόσωπον έχύθη θανάτου ώ- 
χρότης, έσπευσεν εις βοήθειάν της. ό δέ στρατηγό; 
Βυζώδος, υποστήριξα; αύτήν, καί καταθέσας αύτήν 
είς τό άνακλιντήριον,

— Κυρία, τή είπε, μείνατε περί τού υιού σας ά- 
[ίέριμνος. Πριν παρέλθουν είκοσιτέσσαρες ώραι, θά 
σάς φέρω έγώ ό ίδιος τόν υιόν σας.

Καί στραφεί; πρός τούς^περίίσταμένου; αξιωμα
τικούς,

— Κύριοι, έπρόσθεσεν σάς προσεκάλεσα είς γεύ
μα, θά σάς δώσω εύωχίανκαλλητέραν τοϋ γεύματος.
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Ας πίωμεν έν ποτήριον, καί ό'Χοι εις τούς ίππους 
σας. Τά τάγματα είναι έτοιμα ! Εις ήμίσειαν ώραν 
έκστρατεύομεν. At κύριαι και οί κύριοι έδώ άς πίω- 
σιν εις υγείαν καί εις επιτυχίαν μας· αφήνω τόν κό
μητα Δε Λαφεριέρον νά μέ αντιπροσώπευση εις τό 
σεΐπνον. 0 Δυβαλλών είναι εί; των άξιωτέρων υιών 
τή; Γαλλίας. Πριν έλθη τό μεσονύκτιον πρέπει νά 
ήναι ελεύθερος !

Είπε, καί γενικός έ-Οουσιασμός κατέλαβε τούς 
παρόντα;. ‘Μ Κ. Δυβαλλών ήγέρθη, και αν ό σρα- 
τηγός δέν την ε’μπόδιζεν, ήθελε νά φιλήστ) την χεϊ- 
ρά του. Οί αξιωματικοί επιον εις την επιτυχίαν των, 
καί εσπευσαν πρός τά τάγματά των μετά ήμίσειαν 
δε (όραν ό στρατηγός Βυζώδος εζεστράτευσε, προπεμ- 
πόμενος ύπό τών ζητοζραυγιών των κατοίκων.

Η Κ.Δυβαλλών μετεκομισθη ημιθανής εις τόνοίκόν 
της, συνοδευομένη ύπό της Ιουλίας, ήτις ούδέ ςΐ'ρυ.Ύ,ν 

ήθελε νά την εγκατάλειψη. Τόν πρώτον ερεθισμόν 
της διεδέχθη παντελής ύφεσις όλων της των δυνά
μεων. Οί οφθαλμοί της εμενον τεταμένοι καί ακίνη
τοι, τά στόμα της άφωνον. Τήν νύκτα άνεπτύχθη 
σφοδρός πυρετός, καί εις τούς παροξυσμούς αύτοΰ έκραζε 
τόν υιόν της, τόν εκάλει μέ τά τρυφερώτατα ονόματα, 
έρωτα τήν Ιουλίαν άν ήξεύρη τις τόν εοόνευσε, δατί 
τόν ε’φόνευσαν ελεγεν ό'τι ό άνήρ της τη τόν ένεπι- 
στεύθη ότι ό άνήρ της άπό αύτήν Θενά τόν ζητήση,. 
Αλλοτε έγείρετο, ήθελε νά ε’ξε'λθη τής κλίνης, νά 
δράμη κατόπιν των στρατευμάτων, νά ήναι πρώτη 
νά κόψη τά δεσμά του, πρώτη νά τόν ε’γκλείση εις 
τάς άγκάλας της. Εις δέ τάς διαλήψεις τοΰ πυρε
τού, όταν τη έπανήρχετο ή χρήσις τού λογικού, έκλαιε, 
καί ώδύρετο, καί έρωτα άν δεν ήλθον ειδήσεις άπό τό
στράτευμα.

Τήν ε’παύριον άπό πρωίας χαρμόσυνοι ειδήσεις διε- 
δόθησαν εις ολην τήν πόλιν. Μόλις δέ εξημέρωσε, καί 
ό Κ. δέ Λαφεριέρος έλθών πρός τήν Κ. Δυβαλλών, 
τή έζοινοποίησεν επιστολήν τού στρατάρχου, λέγοντας 
δτι διά νυκτδς έπέπεσε κατά των Αράβων κατεχόν- 
των διαφόρους θέσει; περί τήν πόλιν, ότι τούς κατέ

Βαβ-ε.Ι-Σαρά^ πύ.Ιη τής ερήμου.

στρεψε κατά κράτος, ό'τι δε διώκει δραστηρίως τούς 
μείναντας ολίγους φυγάδας, καί έλπιζες εντός ολίγου 
νά τούς φθάση, καί ν’ άπισπάση άπό τάς χεΐράς των 
τόν υιόν της.

Αύτή λοιπόν ήτον ή τόσον άνυπομόνως, ή τόσον 
άνησύχως περιμενομένη εί'δησις ; αύτή εις ήν είχε ς-η- 
ρίξει δλας της τάς ελπίδας-, Καί ιδού ήλθε, καί τήν 
βυθίζει πάλιν εις τό πέλαγος τής αμφιβολία; ή μάλ
λον εις τής άπελπισίας τήν άβυσσον ; Καί όμως τί 
ήδύνατο ·, νά περιμένη· καί νά μετρά έκαστον λεπτόν 
παρερχόμενον, καί εκατόν λεπτόν νά τή φαίνηται αιών 
άγωνίας, πλήρης των άπαισιωτέρων φαντασιών καί 
τών δεινοτέρων βασάνων. Περιέμενε λοιπόν, κατά τά 
φαινόμενου μέν μεθ’ υπομονής καί μετά καρτερίας· 
άλλ’ ή ϊουλία, ήτις τήν παρετήρει περίφροντις, εβλε- 
πεν ότι τό βλέμμα της εϊχεν άτενές τι καί τά χείλη 
της πολλάκις έκινούντο σπασμωδικώς, καί τάς χ,ςΐ- 
ράς της ότι έκαιεν υπόκωφος πυρετός.

Τέλος περί τό τέλος τής πέμπτης ήμέρας, έν ώ ή 
Ιουλία ήτον πλησίον της, ήνοίχθη τού θαλάμου ή Θύρα.

— 0 Κόμης δέ Λαφεριέρος ! επιστολήν ! μοί φέρει 
επιστολήν ! έκραξεν ή Κ. Δυβαλλών, καί άπό τής κλί
νης της άνεσκίρτησεν, έρρίφθη πρός αύτόν μέ δύνα- 
μιν τεραστίαν, καί τόν ήρπασεν άπό τόν βραχίωνα. 
0 κόμης είχε τό πρόσωπον κατηφές, καί τή ένεχεί- 
ρισε τήν επιστολήν βραδέως. Ητον δέ αυτή άπό τόν 
Στρατάρχην.

«Κυρία, έγραφε. 6,τι δύνανται άνδρες γενναίοι, οί 
στρατιώταί μου τό έπραξαν πρός σωτηρίαν τού άγαθού 
ημών Δυβαλλώνος. Αλλ’ή τύχη τών άνθρώπων είναι 
εις τού Θεού τάς χεΐρας. Κατεδίωξα τούς Αραβας 
μέχρι τής έρημου, καί κατέκοψα πολλούς έξ αύτών, 
άν και έφευγον ώς σκιαί εμπρός μου. Τέλος έφθάσα- 
μεν εις τήν θέσιν τήν καλουμένην » Βαβ-έλ-Σαρά ίπύ- 
λιν τής έρημου), όριον ανυπέρβατοι, φυσικόν προμαχώ
να κλείοντα τήν έρημον εις τήν ανδρείαν επίσης καί εις 
τήν τέχνην. Οπίσω τού Φτενού τούτου κατέφυγον οί 
αίχμαλωτήσαντες τόν υιόν σας. II ελπίς τοΰ νά σάς 
τόν άποδώσωμεν καί νά τόνάποδώσωμεν εις ήμάς αύ-

τούς καί εις τήν Γαλλίαν μάς ύπέστήριζε, καί ένεψό- 
χωσε "όν στρατόν εις Θαυμασίας πράξεις άνδρεία;· 
τρις είσώρμησαν είς τό στόμιον τού θανάτου εκείνο, 
καί τρίς είδα μάτην θυσ.αζόμενον τό άνθος τών ταγ
μάτων μου. Ευτυχέστεροι οί εύρόντες τόν ένδοξον θά
νατον, άπό ήμάς τούς λαβόντας τήν θλιβεράν βεβαιό
τητα ότι πάσα ημών περαιτέρω προσπάθεια θέλει ά- 
ποβή ματαία πρός τό παρόν ! ό θεός,όστις μόνος γνω
ρίζει διατί πέμπει τάς μεγάλας συμφοράς, εί'θε νά 
σάς πέμψη τήν φρόνησιν καί τήν δύναμιν τού νά ύπο- 
μείνητε καρτερικώς ταύτην, τήν μεγίστην πασών,»

Η Κ. Αυβαλλών άνέγνω, άπαξ καί δίς, έπειτα έ- 
στρεψεν ερωτηματικόν βλέμμα πρός τόν υπασπιστήν, 
μετά ταΰτα εμεινεν ακίνητος ώς άπολιθωθεΐσα, καί 
αίφνης έπεσε κατά γής ώς νεκρά. Η Ιουλία καί ό Λα
φεριέρος τήν έθεσαν έπι τήν κλίνην της, ό ιατρός έ- 
κλήθη αμέσως, καί ενώ έπεμελεΐτο νά τήν άνακα- 
λέση, είς έαυτήν, ή Ιουλία λαβούσα τόν κόμητα κατά 
μέρος,

— Λοιπόν δέν είναι έλπ;ς, τώ είπε. Τώ δντι ·, 
είναι αδύνατον νά τόν σώσωσιν ;

— Εντελώς αδύνατον, καθ’ όλας τάς εκθέσεις, 
ή θέσις Βάβ-έλ-Σαρά προσεβλήθη έπανειλημμένως. 
Πολλοί τών ήμετέρων έπεσαν χωρίς αποτελέσματος. 
Ούτε πτηνόν δέν δύναται νά δΐέλθγ έν δσω οί Αρα
βες τήν κατέχουσι.

— Καί θά τοΐς έπιτραπή νά τήν κατέχωσι διά 
πάντοτε ;

— 0 στρατάρχης γράφει ότι άφ’ ού καθαριση, καί 
όργανίσφ τάς δυτικάς επαρχίας, θά προσπαθήσφ νά 
προσβάλφ αύτήν όπισθεν και νά τήν κυριεύσφ.

— Καί τούτο πότε δύναται νά γίνφ ·,
— Μετά πολλούς μήνας βεβαίως, ίσως μετά εν 

έτος.
— Γνωρίζετε, κύριε κόμη, τούς στρατιώτας σας· 

δέν είναι δυνατόν Μά χρημάτων, διά πολλών χρημά
των, καί άν ήθελεν είσθαι όλη ή περιουσία μου, νά 
πείσωμεν τινάς είς άποτολμόν τι κίνημα -,

— Τά χρήματα είναι δέλεαρ όταν ύπάρχφ άμυ- 
δρά κάνεπιτυχίας ελπίς· άλλ’οπου ό στρατάρχης άπέ- 
τυχε, ποιαύτη ελπίς δέν υπάρχει. Καί άν έπείθομεν 
διά χρημάτων τινάς, θά τούς ές-έλλομεν μόνον εις 
άφευκτον θάνατον.

— Η ϊουλία εμεινεν επί τινας στιγμάς σύννους· 
έπειτα δέ πλησιάσασα πρός τόν κόμητα,

— Αφ’ ού άπετυχεν ή άνδρεία, είπε, δέν δύναται 
νά δοκιμάσφ ή άφοσίωσις; Δέν δύναται τις νά δοκι
μάσφ νά είσχωρήσφ μεταξύ τών Αράβων καί μέχρις 
α&τού, καί νά τόν ύποκλέψφ άπό τάς άλύσεις του ·,

— Κυρία, ό ζήλος σας σάς παραφέρει εις τά αδύ
νατα, άπεκρίθη ό κόμης. Πού θέλετε ευρει τόν άν
θρωπον, τόν ού μόνον επιτήδειον, άλλα καί άφωσιω- 
μένον εις βαθμόν ώστε ν’ άνταλλάξφ έπισφαλεστά- 
την απόπειραν αντί βεβαίου θανάτου ·,

— Καί άν ό άνθρωπος ούτος έπρότεινον νά είσθε 
υμείς, Κύριε Κόμη ·, . . .

— Πώς, Κυρία ·,
— Φαντασθήτε ότι ένδύεσθε φέρ’ εΐπεϊν φορέμα

τα Αραβος· τήν αραβικήν γνωρίζετε, διότι ήσθε 
πολλάκις εις τήν Αλγερίαν. Αν οΰτω μετημφιεσμέ- 
νος κατορθώσητε νά φθάσητε μέχρι τού Δυβαλλώνος,

δέν θά σάς είναι ίσως αδύνατον νά τόν σώσητε. Τί 
λέγετε περί τούτου ;

— Λέγω, κυρία μου, ότι μέ κολακεύει τά μέγιςα 
ή εμπιστοσύνη σας, άλλ’ όχι καί ή προθυμία μεθ’ ής 
σπεύδετε νά μέ θυσιάσητε αντί τού Κ. Δυβαλλώ
νος. Καί χωρίς νά φοβώμαι τόν Θάνατον, ον φρονώ 
βέβαιον ότι ήθελον απαντήσει, σάς ομολογώ ότι φο
βούμαι τά γελοϊον, είς 8 είναι επίσης βέβαιον ότι ή
θελον έκτεθή.

— Αλλά, είπεν ή Ιουλία συστέλλουσα τάς όφρύς 
άδιοράτως, τί ήθέλατε εΐπρ άν σάς έπρότεινον νά 
έκτεθώμεν όμού είς τό γελοιον καί είς τόν θάνα
τον, καί νά μέ συνοδεύσητε είς τό επιχείρημα τούτο;

— Ηθελον είπεϊ ότι παράδοξόν τι αίσθημα, αί
σθημα άνεξήγητον, ή ίσως υπέρ τό δέον εξηγούμε - 
νον σάς εμπνέει άτοπους ιδέας. Βεβαίως εύδαιμονία 
μου ήθελεν είσθαι νά σάς συνοδεύσω μέχρι περάτων 
τής γής, άλλ’ είς τήν περίςασιν ταύτην χρέος μου νο
μίζω, κυρία μου, πρός τό ίδιον σας συμφέρον, ό'χι 
μόνον νά σάς άποτρέψω μέ όλας μου τάς δυ^μμεις, 
άλλα καί νά ειδοποιήσω ανυπερθέτως τήν θείαν σας, 
όπως φροντίση νά σάς προφυλάξη, άπό τάς'συμβου- 
λάς τής καρδίας σας, μόχρις ότου σάς έπανέλθη ή 
σκέψις.

‘Η Ιουλία τόν ήτένισε τότε κατά πρόσωπον, καί 
άπεκρίθη εις τάς λέξεις ταύτας μέ μέγαν καί απροσ
δόκητα·; καγχασμόν.

A ! τό κατώρθωσα ! είπεν. ’ΐδού σάς ήπάτησα ! 
Ενομίσατε ότι σάς ομιλώ έμβριθώς! Θά τόδιηγηθώ 
παντού ότι κατώρθωσα ν’ άπατήσω τόν Κόμητα Δε- 
Ααφεριέρον.

— Μέγα κατόρθωμα δέν ήτον, κυρία. Προ πολ- 
λοϋ άπεφάσισα ότι είναι προωρισμένον νά μ’άπατά- 
τε πάντοτε. ‘Ομολογώ όμως ότι μ’ έτρόμαξιν αυτός 
ό αστεϊσμός σας.

— Ναι, αστεϊσμός, είπεν ή ’Ιουλία· ομολογώ δέ 
καί εγώ ότι ήτον άκαιρος, καί δέν σάς άρνούμαι ότι 
λυπούμαι τόν δυστυχή Αυβαλλώνα. Υπάγετε, καί 
ό,τι μάθετε άλλο, ειδοποιήσατε με.

‘Ο Λαφεριέρος κλίνας βαθέως άνεχώρησεν. Εν ώ 
δ’ έξήρχετο, ή ’Ιουλία έστρεψε τήν κεφαλήν πρός αυ
τόν, καί τώ ερριψε βλέμμα άνεκφράστου περιφρονή- 
σεως. Τότεή ψυχή της, συλλε'ξασα πάσας της τά; δυ
νάμεις,καί ενταθεϊσα είς βαθμόν άνώτατον, συνελαβε 
μίαν τών ύπερτάτων εκείνων αποφάσεων, αίτινες ά- 
ποκαλύπτουσιν έν μια στιγμή τόν χαρακτήρα ολό
κληρον, καί μεταπλάττουσι τήν όλην ζωήν τού αν
θρώπου. Μετά ταύτα δ’ είσήλθε πρός τήν ασθενή, και 
τήν εόρεν άναλαβούσαν τάς αισθήσεις της. ‘Η Κυ
ρία Δυβαλλών τήν ήτένισε πολλά; στιγμάς ώς νά 
νάμή τήν έγνώριζεν. Επειτα δ’ έλαβε τήν κεφαλήν της 
μέ τάς δύω της χεΐρας καί τήν έπλησίασεν εϊς τό 
στόΙα της.

— Τόν έχάσαμεν ! έψιθύρισεν.
‘Η ϊουλία τήν έφίλησε περιπαθώς, έν ώ τά^ δα- 

κρυά της έτρεχον έπι τών παρειών της, καί έζήλθε 
-^ωρίς νά προφέρφ λέξιν.. , ,

Μέτ’ ολίγον είσελθών ό ύπηρέτης εδοσεν εις την 
Κ. Δυβαλλών εν γραμμάτων περιέχον τάς λέξεις 
ταύτας. 1

« Θαρρήτε ! ‘Υπάρχει τις όστις ή θά σώσφ τόν 
' υιόν σας ή θ’ άποΟάνφ μαζή του. »



Τήν επαύριον ό Κ. Σαιν-Μαρτΐνος μή 
βλέπων τήν ανεψιάν του νά ζαταβή εις 
το πρόγευμα, άνέβη είς τον κοιτώνα της, 
ζαί επί τής τραπε'ζης εύρε την ακόλουθον 
επιστολήν.

« Αγαπητέ θείε ! Αναχωρώ. Πρό δε- 
ζα ημερών άς μ ή τό μάθη κανείς. Με 
συνοδεύει ό γέρων ίουσούφ. Εχετε εμπι
στοσύνην εις έμε. »

0 Κ. Σαιν-Μαρτϊνος καί ή γυνή του 
εμεινον ώς εμβρόντητοι έζ τής είδήσεως 
ταύτης, άλλα μή ήξεύροντες ποΰ νά την 
ζητήσωσιν, έξεπλήρωσαν άζριβώς την εύ- 
χήν τής ανεψιάς των, άποζρινόμενοι εις 
τούς έρωτώντας περί αυτής, δτι ήσθέ- 
νεε, ζαί τούτο εύζόλως έπιστεύετο άπό 
όλους τούς ίδόντας την ταραχήν της καθ’ 
ολας τάς τελευταίας ημέρας.

Αφ’ ού οί Γάλλοι έγζατέλιπον τήν 
θέσιν Βαβ-έλ-Σαοά, ώς άπόρθητον ζατά 
μέτωπον, οί Αραβες ώχυρώθησαν είς αύ- 
τήν, ζαί ή Λείμα, ή νομαδική φυλή 
τοΰ Φαράτ Βέν Αζίζ, έστρατοπέδευσε 
μεταξύ των βράχων, είς θέσιν αψηφούσαν 
πάσαν εχθρικήν προσβολήν. Είς τό μέσον 
τής Αεΐρας περίπου, ύπό σκηνήν αύτοσχέ- 
διον, εκειτο δ αιχμάλωτος, καί, άν καί 
ήτον δεδεμένος χεΐρας καί πόδας, άλλ’ 
άνά εις Αραψ έπηγρύπνει άλληλοδιαδό- 
χως πάντοτε επ’ αμτόν.

Εν μια τών ημερών παρουσιάσθη εις 
τήν ζ/ένγ>α>· γυνή έπαίτις, ζητούσα όλί- 
γην τροφήν, ζαί τήν άδειαν νά διανυ- 
κτερεύση έζεϊ. Οί φρουροί δεν έδιστασαν 
παντάπασι νά τη έπιτρέψωσι νά είσέλθη· 
Η γυνή αυτή έφαίνετο άνήκουσα είς τήν 
τάξιν τών Βοημών εκείνων ή κατζιβέ- 
λων, αϊτινες ζώσιν έξ άγυρτίας, με- 
ταλλεύουσαι τήν εύπιστίαν τών αμα
θών. Εφόρει δε ενδύματα πενιχρότατα, 
ώς ήτον επόμενον, παλαιά άνδρός υπο
δήματα είς τούς πόδας, δώρον ελεημοσύ
νης άναμφιβόλως, πλατείας περισκελί- 
δας, καταπεποικιλμένας μέ παντός χρώ
ματος έμβαλλώματα, έπανωφόριον κατε- 
σχισμένον είς ράκη, ζαί επί πάσι βουρ- 
νούζιον αραβικόν άπό χονδροειδέστατον 
καί ρυπαρόν ύφασμα, ζαλύπτον όλον τό 
σώμά της, καί συγχρόνως τήν κεφαλήν 
αύτής ζαί τό πρόσωπον, πλήν μόνων 
τών οφθαλμών. Οί οφθαλμοί ούτοι εΐχον 
σπανίαν ζωηρότητα· άλλ’ όσον έφαίνετο 
τής ήλιοζαούς της μορφής, τού σώμα
τός της τό κύρτωμα, ή ράβδος ήν έ- 
κράτει είς τάς μελαίνας της χεΐρας, ά· 
πεδείκνυον γραίαν.
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Ελθούσα ή γυνή αΰτη εις τό μέρος τής Δεΐρας, οπού' 
ήσαν αί γυναίκες, έψαλε τινα αραβικά άσματα, προσ- 
κυμβαλίζουσα εις έν ει^ος εγχωρίου Λαϊρι ή τυμπά
νου, ζρεμαμένου εις τά πλευρόν της, καί τά άσμά 
της συνήψε πέριξ της γυναίκας, παιδία καί άνδρας. 
Αφ’ ού δ’ (τελείωσεν, έτεινε τόν μικρόν δίσκον της 
πρός όλους τούς παρευρισκομενους διά νά συλλέξη 
ελέη. Μετά ταύτα αί γυναίκες τήν ήρώτησαν άν ,7ε- 
ν?/ γ;)>- τύχην.

— Αύτή είναι ή τέχνη μου, άπεζρίθη ή Βοημή. 
Είναι τώρα σαράντα χρόνοι όπου είπα εις ένα παιδί 
πώς Οά γίνη των Αράβων Σουλτάνος. Τό παιδί αύτό 
ώνομάζετο Αβδέλ-Καδέρ.

■— Αλλάχ, άλλάχ ! άνεφώνησαν οί παρόντες, καί 
καθείς ετεινε τήν παλάμην του ανοικτήν εις τήν μά
γισσαν, ήτις εξέτασε τάς γραμμάς τής μιας μετά 
τήν άλλην, προφέρουσα πάντοτε λέξεις τινάς ακα
τανόητους.

— Μετ’ ολίγον Οά έχης υιόν, δστις Οά ζήση έτη 
πολλά, καί Οά γίνη Πασάς τριών ούρων, είπεν εις 
γ-υναΐκα, ή'τις προφανώς περιέμενε τήν προσεχή γέν- 
νησιν υιού.

— Θά ύπανδρευθής ένα νέον μαυρομάτην καί με- 
λαγχροινόν, άνδρεϊον καί πλούσιον, εΐπεν εις νέαν κό
ρην, ήτις εσπευσε νά ρίψη έν γρόσιον εις τόν δίσκον της.

— Αφ’ ού δουλεύσης πιστά καί καλά, οί κύριοί 
σου Οά σ’ ελευθερώσουν με τά παιδία σου, εΐπεν εις 
γυναίκα μαύρην, ή'τις μέ τεθλιμμένα βλέμματα έ
βλεπε δύω παιδία τού γένους της εργαζόμενα (πιπό. 
νως. Π δυστυχής γυνή χρήματα δέν εΐχεν, αλλά 
περιωρίσθη εις τό νά έπικαλεσθη τήν εύλογίαν τοΰ 
Θεού επί τήν αγαθήν μάγισσαν.

Επειτα στραφεϊσα πρός τούς άνδρας, προεϊπεν εις 
ένα γέροντα δτι θά γίνη Καόης, πριν ή σελήνη πλη- 
ρωθή δωδεκάκις· εις τον αρχηγόν τής Δειρα; δτι ό 
Α,βδέλ-Καδέρ θά δίωξη τούς Γάλλους άπό τήν Α
φρικήν, καί θά τόν διωρίση Καλλιφάν ή διοικητήν 
τής Αλγερίας. Εις ένα Ιουδαίον παρόντα, δστις (προ
μήθευε λαθραίως ε’μπορεύματα εις τούς Αραβας, δτι 
θά τόν κρεμάσουν συγχρόνως καί οί Γάλλοι τούς ο
ποίους προδίδει καί οί Αραβες τούς οποίους κλέπτει. 
Τούτο (προξένησε μέγαν γέλωτα μεταξύ των Αράβων, 
καί ε'ίλκυσε τήν εύνοιάν των πρός τήν Βοημήν. Τέλος, 
ελθούσα πρός ένα των Αράβων, δστις (φαίνετο (νδε- 
δυμένος μέ τινα (πιτήδευσιν, άποδεικνύουσαν τήν 
επιθυμίαν μάλλον παρά τήν ΰπαρξιν τής πολυτελείας, 
ή Βοημή τόν παρετήρησε πολλήν ώραν, (ξεταζουσα 
τάς γραμμάς τής χειρός του. Τέλος δέ εΐπεν

— Ω! Ιδού γραμμή αξιόλογος, ή γραμμή τού 
πλούτου.

— Τού πλούτου ! άνέκραξεν ό νέος Αραψ, καί οί 
οφθαλμοί ταυ έλαμψαν άπό χαράν.

— Τού πλούτου, (πανέλαβεν ή γυνή, καί πλούτου 
μεγάλου.

— Ιίαί πώς θά τόν ευρώ καί πότε ;
— *Ω 1 ώ ! εΐπεν ή μάγισσα, άφ’ ού πάλιν εξέ

τασε τήν χεΐρά του. Αύτή ή γραμμή κόπτεται αμέ
σως εδώ (πάνω· φαίνεται, φίλε μου, δτι ά πλούτος θά 
σ’ έλθη πολύ όγλήγορα. Αλλ’ ίδέ ! ώ, βέβαια ! 
συνδέεται μ’ αύτήν τήν γραμμήν τού δακτύλου. Τού
το δηλοϊ δτι (ξαοτάται άπό σέ νά τόν απόκτησης· 
δτι διά νά τόν εύρης πρέπει νάτόν ζητήσης.

— Καί δεν ήμπορεΐς νά με είπής πού πρέπει 
νά τόν ζητήσω ;

— Τούτο είναι δυσκολώτερον, άπεκρίθη μεγαλο
φώνως ή γυνή· καί μετά ταύτα κρυφίως, ούτως ώστε 
άπό μόνον αύτόν ήκούσθη, επρόσθεσε· Καί άν ήμπο- 
ρώ, θέλεις νά σοί τό είπώ εμπρός εις δλους αύτούς;

0 Αραψ-ένευσεν άκατανοήτως δτι οχι, καί τή έ- 
δοσε τινά κέρματα. Αφ’ ού δέ έψαλεν αύτή ακόμη 
τινά άσματα, άπεσύρθη κατά μέρος, καί εκάθησε νά 
δειπνήση (ξ δσων τή (πρόσφερε των ξενοδόχων της 
ή (λευθεριότης. Μετ’ ολίγον ό Αραψ, ίδών δτι εί
ναι εντελώς μόνη, ήλθε καί εκάθησε πλησίον της.

— Καί τώρα, τή είπε, δέν δύνασαι νά μέ είπής 
πού καί πώς θά ευρώ τόν πλούτον;

— Τούτο (μελέτων άπεκρίθη ή Βοημή· αλλά πρέ
πει νά μοί δείξης πάλιν καί τάς δύω σου χεΐρας.

Καί λαβοΰσα αύτάς, τάς παρετήρησε, μεταφέρουσα 
άλληλοδιαδόχως άπό τής μιας εις τήν άλλην τήν 
προσοχήν της, καί ψιθυρίζουσα παράδοξα λόγια.

— Τώρα, είπεν, ήμπορώ νά έχω τινάς τρίχας 
τής κεφαλής σου ;

Ο Αραψ έκοψε τινάς μέ τό (γχειρίδιόν του καί 
τή τάς έδοσεν.

__ Αλλ’ (πεθύμουν καί άλλο τι δυσκολώτερον,
(πρόσθεσεν ή μάγισσα. Εις τάς τρίχας αύτάς πρέπει 
νά προστεθή μία όανίς τού αίματός σου.

— 0 Αραψ (κέντησε μέ τό (γχειρίδιόν τόν βρα- 
χίωνά του, καί έβρεξε τάς τρίχας του εις τό αΐμα. 
Εν τούτοις δ’ ή μάγισσα είχε διαθέσει διάφορα λι
θάρια, ύαλία, μικρά μέταλλα εις κύκλον.

— Τώρα, εΐπεν, έχω πλέον μόνον ανάγκην φώ- 
τίας.

0 Αραψ τή έδοσε τήν καπνοσύριγγά του, καί αύ
τή, ρίψασα εις τό κέντρον τού κύκλου τόν άνθρακα, 
έθεσεν (π’ αύτού τάς τρίχας, καί (πί τού καπνού 8ν 
εξέπεμπον καιόμεναι εκράτει τόν δίσκον της. Επειτα 
δέ (μβλέψασα εις αύτόν, καί χαράξασα επ’ αύτού 
διάφορα σχήματα μέ τόν δάκτυλον,

— Εχετε κανένα χριστιανόν εις τήν Δέϊραν ; ε- 
ρώτησεν.

0 Αραψ διστάζων άπεζρίθη — όχι !
— Λυπηρόν, εΐπεν ή γυνή. 0 πλούτος φαίνεται δτι 

είναι θησαυρός τεθαμμένος. Εγώ, καθώς βλέπω άπό 
τόν δίσκον μου, δύναμαι νά σέ οδηγήσω έως εις τό 
μέρος, άν μέ ύποσχεθής εκατόν γρόσια άφ’ ού εύρης 
τόν θησαυρόν. ’Αλλά διά νά εύρεθή, είναι άφευκτον 
χριστιανός νά σκάψ# τήν γήν.

— Χριστιανός ! Καί είναι πολλά τά χρήματα;
— ’Ακριβώς δέν ήξεύρω. ‘Ως τεσσαράκοντα χι

λιάδας γρόσια μ’ έδειξεν ό καπνός.
— 0 ! τω ό'ντι, έκραξεν ό Αραψχ (κτείνων τήν 

χεϊρα ώς νά εκράτει ήδη τά γρόσια. Ακούσε. Εχομεν 
ένα χριστιανόν εις τήν Δέϊραν, ενα αιχμάλωτον. Αλ
λά πώς ήμπορώ νά τόν λάβω μαζή μου ;

— Τούτο δέν τό ήξεύρω, άπεκρίθη ή Βοημή. έδι- 
κόν σου συμφέρον είναι, σύ φρόντισε περί τούτου.

— Νά σέ είπώ, εΐπεν ό Αραψ. ’Από τό μεσονύ
κτιον έως τό πρωί εγώ έχω τού αιχμαλώτου τήν 
φυλακήν. Νομίζεις δτι εις αύτό τό διάστημα προφθά- 
νομεν νά τελειώσωμεν ·,

Η μάγισσα (φάνη βυθιζόμενη εις είδος (κστάσεως 
καί εις υπολογισμούς.

— Βλέπω, εΐπε τέλος, έν μέγα δένδρον εις τό 
μέσον πεδιάδος· πλησίον βλέπω έν ρεύμα, καί εις 
τό χείλος τού ρεύματος (ρείπιον κρημνισμένου τεί
χους. Κάτω άπό τό τείχος (βγαίνει καί τρέχει βρύ- 
σις. Εκεί κάπου εΐναι κρυμμένος ό θησαυρός. Δύω 
ώρας ή δύω καί μισήν πρέπει νά ήναί μακράν άπ’έδώ.

— Γνωρίζω, γνωρίζω πολλά καλά τόν τόπον ό πού 
μέ λέγεις, άνέκραξεν ό Αραψ, Εχω μίαν καμήλαν 
τής Σαχάμβας, άπό αύτάς όπού ονομάζουν Μάχ-άμι, 
καί τρέχουν, ήξεύρεις, εις μίαν ημέραν δέκα ημερών 
δρόμον. Τό μεσονύκτιον άναβαίνομεν εις αύτήν μέ 
τόν αιχμάλωτόν μας, τόν φοβερίζω άν φωνάξη δτι 
θά τόν φονεύσω, καί τόν φέρω εις τόν τόπον τού θη
σαυρού. ’Αφ’ ού μέ τόν (κθάψη, τότε....

— Τί τότε ;
— Τότε τόν θάπτομεν αύτόν εις τόν τόπον του.
‘Μ Βοημή άνεσκίρτησεν άκουσίως.
— Ω ! καί διατί τούτο; εΐπε.
— Διότι οί νεκροί δέν ομιλούν.
— ίσως έχεις δίκαιον, άπεκρίθη αύτή ήσύχως. 

Αλλά καί δ φόβος κλείει τό στόμα. Ισως ήμπορεΐς 
μόνον νά τόν φοβερίσης.

— Νά ίδώμεν δπως φανή συμφερώτερον τότε·
Καί (χωρίσθησαν. Τό μεσονύκτιον, άμα ό πρώτος 

φύλαξ τού Ριχάρδου άπήλθε νά κοιμηθή, ό φίλος 
ήμών Αραψ, δστις ώνομάζετο Βοϋ-Μωχαμέτ, άπερ- 
χόμενος νά τόν διαδεχθή, διήλθε διά τού μέρους ο
πού εκοιματό ή Βοημή, ολίγον μακράν των γυναικών, 
καί τήν έσπρωξε μέ τόν πόδα. ‘II Βοημή ήγέρθη καί 
τόν ήκολούθησε κρυφίως.

Οταν εϊσήλθον εις τήν σκηνήν τού ‘Ριχάρδου, αύ- 
τός εκοιματό, άλλ’ ό Βού-Μωχαμετ τόν εξύπνησεν 
άποτόμως.

— Σκύλε χριστιανέ, τφ εΐπεν, (ξύπνα, θά πή
γα ίνωμεν

— Πού θά πηγαίνωμεν ; ερώτησεν ό Ριχάρδος 
τριβών τούς οφθαλμούς του.

Τότε (πλησίασεν ή Βοημή, μόλις φαινομένη εις 
τό άμυδρόν φώς τής σελήνης.

— Ο,τι ϊδής και δ,τι άκούσης, επρόσθεσε, λέξιν 
νά μή προφέρης άν θέλης τήν σωτηρίαν σου. Ακο
λούθησε αύτόν τόν άνθρωπον καί μήν εκπλήττεσαι 
διά τίποτε.

— Τί είναι τούτο ! άνέκραξεν ό‘Ριχάρδος.
— Σιωπή, σοί εΐπα· τόν διέκοψε βιαίως ή Βοημή. 

Εγώ σοί τό παραγγέλλω άν θέλης τήν ζωήν σου.
0 ‘Ριχάρδος άνεπήδησεν άμέσως ώς άστραπή.
— Διάταζον, είπεν εις τόν Αραβα. Σέ ακολουθώ 

οπού θέλεις.
Εν τφ άμα ό Βοΰ-Μωχαμέτ έλυσε τά δεσμά του, 

τόν έφερεν εις τό μέρος όπού ήτον ή ταχύπους του 
κάμηλος, τόν άνεβίβασεν εις αύτήν, καί όπίσω του 
τήν Βοημήν, καί άναβάς αύτός εμπρός του, ώδήγη- 
σε τό ζώον δι’ άγνωστων στενωπών, δπου δέν (φο
βείτο ν άπαντήση φρουρούς τής Δεΐρας. Εν φ δέ άνέ- 
βαινον εις τήν κάμηλον, ή Βοημή μίαν μόνην ςκγμήν 
εύρούσα, (πλησίασεν εις τόν ‘Ριχάρδον, καί τώ έΐπε 
γαλλιστί τάς δύω ταύτας λέξεις· « Σιωπή καί φρό
νησες ! »

II κάμηλος ετρεχε τφ ό'ντι ώς πτερωτή εις τούς 
βράχους, καί μετά μίαν ώραν περίπου κατέβη εις τήν 
πεδιάδα. Μετ’ ολίγον ακόμη έφθασεν εις τό ρεύμα
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δπου'ήτον τό (ρείπιον, ·ή πηγή καί τό δένδρόν.- ΐδώ 
κατέβησαν άπό τήν κάμηλον, καί έδεσαν αύτήν εις 
τούς θάμνους. Η Βοημή, λαβούσα εις τήν χεΐρά της 
ράβδον, διέγραψεν εις τόν αέρα καί (πί τή; γης δια
φόρους κύκλους, καί άλλα; φανταστάς γραμμάς, καί 
τέλος κτυπήσασα τό έδαφος εις έν σημεΐον πλησίον 
τής άπωτέρας γωνίας τού (ρειπίου,

— Εδώ ! εΐπεν.
Τότε ό Βού Μωχαμέτ, (γχειρίζων εις τόν ‘Ριχάρ

δον μίαν σκαπάνην, ήν είχε φέρει μεθ’ εαυτού,
— Πήγαινε νά σκάψης (κεΐ ! Τώ εΐπεν άπει- 

λητικώς.
— ‘Υπάκουσε εις τόν αύθέντην σου, άν θέλης τήν 

σωτηρίαν σου, (πρόσθεσεν άποτόμως ή Βοημή.
0 ‘Ριχάρδος έλαβε τά (ργαλεΐον μέ χεΐρας τρεμάύ- 

σας άπό συγκίνησιν, καί πορευθείς πρός τό καταδει- 
χθέν μέρος, άρχισε νά σκάπτη τήν γήν, ήτις ευκό
λως (νέδιδεν.

— Οταν εύρη; τίποτε περίεργον, ειδοποίησε' μας, 
τώ (φώναξεν ή Βοημή, ήτις έμενε πλησίον τής κα- 
μήλου μετά τού Βου-Μωχαμέτ, ού τά νεύρα (σκίρ- 
των σπασμωσδικώς, καί τό μέτωπον (βρέχετο άπό 
ίδρωτα, (ν ώ ή ψυχή του (τάλαντεύετο μεταξύ (λ- 
πίδος καί φόβου.

Μετά ένό; τετάρτου εργασίαν περίπου ό ‘Ριχάρ
δος έκραξεν. — Ευρίσκω εις τό χώμα χρυσά νομί
σματα.

— Παυσε νά σκάπτης ! (φώναξεν ή Βοημή. Καί 
στραφεϊσα πρός τόν Αραβα, οστις άνεπήδησεν ώς εκ
τός εαυτού, άμα ήκουσε τήν κραυγήν τού Ριχάρδου.

— ΐδού, τω εΐπεν, εύρέθη ό θησαυρός. Αλλά δέν 
συμφέρει νά γνωρίση ό χριστιανός τήν ποσότητα. Μά
κρυνε τού (κεΐθεν, καί σύναξέ την ό ίδιος.

— Δεν νομίζεις συμφερώτερον νά τόν φονεύσω ; 
ερώτησεν ό Αραψ, έτοιμάζων τά πυροβόλον του.

— θΖι ®Ζι ' ανέκραξε βιαίως ή Βοημή! Φυλάξου! 
άλλως καταστρέφεις τά πάντα.

0 Βου-Μωχαμέτ φοβηθείς τότε μή διακινδυνεύ- 
ση τό εύρημά του, έλαβε τόν Ριχάρδον άπό τήν χεΐ- 
ρα, καί τόν έφερε παρά τό δένδρον όπου ΐστατο καί 
ή Βοημ.ή.

— Αλλά τούλάχιστον πρέπει νά τό δέσω εΐπεν.
— Αναμφιβόλως πρέπει νά τόν δέσης, άπεκρίθη 

αύτή. Αλλως ήμπορεΐ νά σοί φύγη. Αναβίβασε τον 
εις τήν καμήλαν καί δέσε τον. ιόν φυλάττω κ’ (γώ.

0 Αραψ (νέκρινε τά σχέδιον τούτο, τόν άνεβίβα
σεν εις τήν κάμηλον, καί τόν έδεσεν τό σώμα καί 
τάς χεΐρας. Ελθών δέ ό ίδιος εις τόν άνοιχθέντα 
λάκκον, κατέθεσε τά όπλα του εις τά χείλος αύτού, 
καί επήδησεν (ντός. -

Τήν 4ύτήν στιγμήν ή Βοημή (χτύπησε δίς τάς 
χεΐράς της, καί (ν τω άμα άπό τούς θάμνους (πή
δησαν δύω άνθρωποι, ήρπασαν τά όπλα τού Βου-Μω- 
χαμέτ, καί στρέψαντες αύτά κατά τής κεφαλής του,

—Αν κινηθής, τώ εΐπον, είσαι νεκρός.
Συγχρόνως δέ καί ή Βοημή έλυσε τήν κάμηλον, 

άνέβη μέ έν πήδημα εις αύτήν, καί διερχομένη πλη
σίον τού λάκκου δπου ήτον ό Αρίεψ,

— Βου-Μωχαμέτ, τφ (φώναξεν. Σοί προεΐπα ότι 
θά εύρης Θησαυρόν τεσσαράκοντα χιλιάδων γροσίων.
‘II ποσότης είναι ολόκληρος εις τόν λάκκον (κείνον, 
καί εΐν’ (δική σου, άλλ’ ό αιχμάλωτος δεν εΐν’ (δι-
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κός σου πλέον. Σε συμβουλ,εύω ν' άφήσγς τήν Δέίραν 
τοϋ Φαράτ Βεν-Αζίζ.

Και ταϋτα λέγουσα, έκτύπησε την κάμηλον, ήτις 
ώ; ύπόπτερος ώρμησε διά τής πεδιάδος. ’Ενταυτω δε 
καί οί δύω άνδρες άναβάντε; εις δύω ίππους ούς έ- 
κράτουν έκ τού χαλεινού, άπηλθον κατόπιν της, καί 
απερχόμενοι έκραζαν προ; τον Αραβα ότι τά όπλα 
του θέλει ευρει εκατόν βήματα μακράν τοϋ μέρους ό
που έσκαπτε.

Τ’ αλλεπάλληλα ταϋτα συμβάντα έκινδύνευσαν 
ν’ άπομωράνωσι τόν δυστυχή Βου-Μωχαμέτ. Αλλ’ 
ά®’ ού συνήλθε, καί είδεν ότι είναι μόνο; καί ασφα
λής, έζηκολούθησε νά σκαπτή, εύρεν ολόκληρον την 
ποσότητα των 40 χιλιάδων γροσίων εί; χρυσά γαλ
λικά νομίσματα, μετά ταϋτα έπορεύθη εκατόν βή
ματα μακράν, καί εύρε τά όπλα του, καί μετά ταϋ
τα έπορεύθη πανταχοϋ αλλού παοά εις τήν Δέίραν, 
όπου ήτον βέβαιος νά εύρη τόν θάνατον μετά τήν 
δραπε'τευσιν τοϋ αιχμαλώτου.

‘II δε ώκύπους Μαχαρη. μ.ετά μια; ώρα; πτήσιν 
μάλλον ή όρόμ.ον εφΟασαν εί; τό πρώτον χωρίον τό 
κατεχόμενον υπό Γάλλων. ’Εκεί κατέβησαν οί έπι- 
βάται της, καί ό Ριχάρδο; έρρίφθη εί; τά γόνατα 
τής ίουλίας, καί τήν προσεκμυησεν ώς θεότητα ε’λευ- 
θερωτίν του, μή δυνάμενο; νά καθε'ζτι τά δάκρυά του, 
δάκρυα θαυμασμ.οϋ. Αύτή δε άποδυθεϊσα τά ράκη 
τής Βοημ.ής, καί άποπλύνασα τά χρώματα δι' ών 
ειχεν εντελώς μεταμορφωθή, άνέλαβε τό εύχαρι /J- 
μα,ζόηοΐ, ή ιππευτικόν των γυναικών ένδυμα. Μετ’ 
ολίγον άφίχθησαν καί οί δύω της έφιπποι βοηθοί, 
ών ό εί; ήν ό πιστό; γέρων ΐουσοΰφ, καί ό άλλο;
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όστις δεν είδε τήν βασιλεύουσαν τοϋ Κωνσταν
τίνου, δέν ε’γνώρισε τό μεγαλείου τή; φύσεω;. Κάμ- 
μία πόλις τού κόσμ.ου δεν συγκινεϊ τήν ψυχήν, δέν 
«ναπτεροΐ τήν φαντασίαν, όσον ή αιώνιο; έκείνηπόλις ! 
II χώρα, ό ούρα-'ό;, οί κάτοικοι, τά ήθη, τά οικήματα,

συγγενής αύτοϋ, καί ούτως όλη ή συνοδεία άνεχού
ρησε διά τό Αλγε'ριον.

Τήν δεκάτην ήμε'ραν μετά τήν άναχώρησίν της ή 
ίουλίαεφθασε πάλιν εις τήν πόλινταύτην. Καί πρώ
τον μεν εσπευσεν αμέσως προ; τήν θείαν της, ήν, ώς 
καί τόν Κ. Σαιν-Μαρτΐνον,εύρε σπαραττομένους υπό 
μεγίστης ανησυχίας, καί ετοιμαζόμενους ν’ άρχίσωσι 
τήν επαύριον δραστήριας έρεύνας προς άναζήτησίν 
της Φιλήσασα άμφοτε'ρου; περιπαθώς, έλαβε τόν 
θεΐόν της, καί μετ’ αύτοϋ καί τού Ριχάρδου εδραμε 
προς τήν Κ. Δυβαλλώνα, ήν ή απελπισία είχε κα
ταστήσει αγνώριστου. όταν είδε τόν υιόν της, κα- 
τελήφθη ύπό τοιούτου νευρικού τρόμου καθ’ όλον τό 
σώμα, ώστε πάντε; ε’φοβήθησαν μή μείντ) κατ’εκεί
νην τήν στιγμήν άπόπληκτος. Πολλήν ώραν ήθελε 
νά προφέρω «υιέ μου» καί δέν έδύνατο. Τέλος ή λέ- 
ξι; αϋτη έξήλθε με μεγάλην κραυγήν, καί μέ χείμα- 
ρον δακρύων. Οταν δέ έμαθε, τής ίουλίας τήν άφο- 
σίωσιν, άφήκε τόν υιόν της διά νά ριφθή εις αύ
τή ς τάς άγκάλας.

— 0 Θεός μόνος δύναται ν’ άνταμείψϊ) τοιαύτην 
πραξιν, είπε. Εγώ, καί όλην μου τήν ζωήν ay σοί 
δώσω, πώς ποτέ νά σε ανταμείψω·,

— Καλοϋσά με Ου'/ατε'ρα σας, άπεκρίθη ερυθριώ - 
σα ή Ιουλία.

Μετά δύω ήμερα; ε’προκηρύχθη εις Αλγε'ριον ό 
γάμο; τοϋ Κ. ‘Ριχάρδου Δυβαλλώνος μετά τής Κυ
ρίας ίουλίας Βωσσάν. Τά συμ.βόλαιον τοϋ γάμβυ ύπέ- 
γραψεν ό στρατηγός Βυζώδοε. II ιστορία δέν λέγει 
άν ό ύπασπιστής του, κόμη; δέ Λαφεριερος, ήν παρών 
εις τήν τελετή,ν.

----------- A. Ρ. Ρ.

ώ; καί αύτά τά ζώα, εχουσιν ιδιαιτέραν τινά φυσιο
γνωμίαν, ανακαλούσαν εί; τήν μνήμην μα; τά; ω
ραία; εκείνα; σελίδα; τή; ιστορίας, όπου, καίτοι με
τά παρέλευσιν απειραρίθμων αιώνων, άντλοϋμεν 
είσέτι άπαραμ.ίλλου ποιήσεω; αντικείμενα- Αί άκρι-

βεις τοϋ Σατωβριάν περιγραφαί, αί "ποιητικαί τοϋ 
Λαμαρτίν έξεικονίσεις, διεγείρουσι μεν τάς επιθυ
μίας, έξάπτουσιν ίσως τήν φαντασίαν, άλλ’ύ αναγνώ
στης μόλις συλλαμβάνει ιδέαν άμυδράν, άσθενεςά- 
την, τής εξαίσιου καθέδρας τών απογόνων τοϋ ’0- 
σμάν. ‘Ο νους μου ε'ντρυφά άδιαλείπτως έν τώ μέσω 
τών θαυμασίων της· άλλ’ ή χείρ μου αδυνατεί καί νά 
τά σκιαγραφήση.

’Αναχωρήσαντες περί μεσημβρίαν έκ Πειραιώς διά 
τοϋ γαλλικού άτμοπλοίου, καί παραλλάξαντες μετά 
τινας ώρας τό Σούνιον, διέβημεν πρός τό εσπέρας 
μεταξύ τής έρημονήσου Ελένης καί τή; Κέας, όπου 
παρουσιάσθη εις τάς όψεις μας θέαμα τερπνότατου. 
Πρός δεξιά έπί ΰψηλού τίνος λόφου, άνυψοΰτο έν εϊ- 
δει αμφιθεάτρου ή κατάλευκο; πόλις τής πατρίδος 
τοϋ Σιμωνίδου, καί πρός αριστερά έβλέπομεν φεύγον- 
τα τά ξηρά, αλλά σοβαρά καί ποιητικά ορη τής 
Αττικής, τών όποιων έχρύσιζε τάς κορυφάς ό δύων 
ή'λιος.

Τήν έπιοϋσαν, μετά εΐκοσιδύω ωρών πλούν, κατε- 
πλεύσαμεν είς τόν λιμένα τής καλλιγύναικος μητρο- 
πόλεως τής ίωνίας. Εκεί, έν τφ μέσφ τών καταφύ- 
των καί τερπνών πεδιάδων, ψιθυρίζει ό Μέλης ! Τοϋ 
Ομήρου ή σκιά μ’ έφαίνετο πετώσα περί τάς όχθας 
του, καί μέ άπληστα βλέμματα άνεζήτουν τήν Οέσιν 
όπου ή δυστυχής δούλη άπέθεσεν, έν τώ μέσφ καλά
μων, τό μελησιγενές τέκνον της !

Τήν πρωίαν τήςέπιούσης παρεπλεύσαμεν τήν Τρωά
δα, καί εϊδομεν τά δύω χώματα, τά όποια, μνήμα
τα τοϋ Πατρόκλου καί τοϋ Εκτωρος λέγονται κατά 
παράδοσιν. Μετ’ όλίγον διέβημεν τόν Ελλήσποντον, 
καί ένταΰθα ήρχισε νά αναπτύσσεται ένώπιόν μας ή 
μεγαλοπρεπής εϊκών τής Τουρκίας. Χωρία, πολίχνια, 
καί πόλεις διεσπαρμέναι έπί λοφίσκων ώς έπί τό πο
λύ, σκιάζονται πανταχόθεν άπό σωρούς δένδρων, καί 
τά παράθυρα τών ξύλινων οικιών, άλλων μέν έρυ- 
Οροβαφών, άλλων δέ λευκών, καί άλλων διαφόρων 
χρωμάτων, φράσσονται σχεδόν άπό κλίματα. Η γή 
όλη ήτο κατάφυτος. Πολλάκις κομψοί μιναρέδες ύ
ψωναν τάς ύπερνεφεΐς κορυφάς των έν τώ μέσο) τών 
πόλεων, καί κιόσκια θελκτικά έστόλιζον τήν παρα
λίαν, ήτις δέν είναι άμοιρος κλασικών αναμνήσεων. 
Γέρων ήδη, δέν έζήτησα ώς ό έρωτόληπτος τής Αλ- 
βιώνος ποιητής, νά χαιρετήσω κολυμβών τήν έρωμέ- 
νην τοΰ Λέανδρου· άλλ’ οί Αϊγδς ποταμοί κατεσπά- 
ραξαν τήν καρδίαν μου. Εκεί οί Σπαρτιάται κατετρό- 
πωσαν άλλοτε, ώς άλλους Πέρσας, τούς συμπολίτας 
των Αθηναίους, καθώς σήμερον οί συμπολΐταί μου 
έξωστράκισαν, ώς άλλους Σκύθας, τούς μή γεννηθέν- 
τας Ελληνας έντός έλαχίστου τίνος τεμαχίου τής 
Ελλάδος !

Αλλ έν τοσούτφ ή θέα τή; έξαισίας αύτής φύ- 
σεως, επηύζησε τήν έπιθυμίαν μου τού νά φθάσωμεν 
τό ταχύτερου εις Κωνσταντινούπολιν. Επλέομεν ήδη 
τήν Προποντίδα. Κυβ ερνώντες πάντοτε πρός άριςη- 
ρα οπού τό ρεύμα συνεβοήθη τήν μηχανήν καί τά 
ιστία μας, προσηγγίσαμεν τήν φερώνυμον Καλλίπο- 
λιν, τής όποιας αί προξενικά! σημαΐαι έχαιρέτησαν 
τήν τρίχρωον τού τελευταίου Βασιλέως τών Γάλλων. 
Η θαλασσα κατέστη άργότερον γαληναία, ό ούρανός 
όλος κυανούς, καί σειρά λευκών νεφελών έξετείνοντο

περί τό* όρίζοντα. Τήν αύγήν έρρίψαμεν τήν άγκυραν 
εις τόν Κεράτειον κόλπον.

Οτ’ έφθάσαμεν είς Κωνσταντινούπολιν, ομίχλη 
λευκότατη καί διαφανής κατεκάλυπτε τήν έπτάλο- 
φον. Τό θέαμα ήτο βεβαίως απαράμιλλου ! Ως τήν 
σελήνην συνεσκιασμένην άπό λευκόν καί λεπτόν νέ
φος, είδον διά τής ομίχλης τήν απέραντου έκεί- 
νην πόλιν μέ τά τσαμία, τούς μιναρέδας, τάς 
στοιβάδας τών οικιών, τά σεράγια, τάς κυπαρίσ- 
σους, τά δένδρα της, καί μ’ έφάνη ότι είναι συγχρό
νως καί πόλις, καί έξοχή, καί θάλασσα, καί λιμήν, 
καί ποταμός, καί κήπος, καί δάσος, καί κοιλάς, 
καί αχανή; κατοικιών ωκεανός, καί μυρμηκιά πλοίων, 
καί νεκρόπολις, καί μαγευτική έρημία !

’Επί τοϋ ακρωτηρίου τοϋ Βυζαντίου τοϋ διαχω- 
ρίζοντος τήν θάλασσαν τής Προποντίδος άπό τόν 
Βόσπορον καί τόν Κεράτειον κόλπον, κεϊνται τά με
γάλα παλάτια, τά άνεγερθέντα ύπό Μωάμεθ τού 
κατακτητού. Τό ακρωτήριου τούτο ό Θεό; καί ό άν
θρωπος, ή φύσις καί ή τέχνη έφιλοτιμήθησαν νά ά- 
ναδείξωσι τό θαυμασιοίτερον τής οικουμένης, ϊβρίζει 
τήν φύσιν, είπεν ό Λαμαρτίν, δςτις τολμά, νά συγ- 
κρίνγ τι πρός τήν μεγαλοπρεπή καί χαοίεσσαν έκείνην 
φύσιν !

Καί έγώ έπεσκέφθην τά ύψίδομα έκεΐνα βασί
λεια! έκεΐ κατασπασθείς μετά δακρύων τήν στήλην 
Θεοδοσίου τού Μεγάλου, καί σταθείς όλίγον έν τώ 
μέσω τών περί αύτήν ύψικόμων κυπαρίσσων, ήκουον, 
βεβυθισμένος είς σκέψεις μελαγχολικάς, τό θλιβερόν 
ψιθύρισμα παρακειμένης τίνος κρήνης ! Καί τό ψι- 
θύρισμα μ’ έφαίνετο ότι έπανελάμβανε τόν Περ
σικόν στίχον τού κατακτητού· « Αί άράχναι έζύφανον 
τά ύφάσματά των έντός τών Παλατίων τών Καισα- 
ρων, καί μέ τάς νυκτερινά; οίμωγάς τών γλαύκων 
αντήχησαν οί πύργοι τού Εφρασιγιάπ! »

Παραλλάξαντες τό ακρωτήριου τών Βασιλείων, ά- 
φήσαμεν όπισθεν ήμών τήν μειδιώσαν παραλίαν τής 
Χρυσοπόλεως. Πλήθος λόφων τών όποιων αί πλευραί 
ήσαν κατάφυτοι, στρατώνες εκτεταμένοι, τήν όψιν 
έχοντες ανακτόρων, τσαμία μολυβδοσκέπαστα περι
κυκλωμένα άπό περιλαμπείς μιναρέδας, απέραντου 
δάσος κυπαρίσσων σκιαζουσών τά αναρίθμητα καί 
προαιώνια μαυσωλεία τών Οθωμανών, άπειρια οι
κιών, αγορών, ανθρώπων, ιδού τό Σκούταρι τώ* 
όσμανλίδων.

’Επιβάς εις umadiy ε’ντός τοϋ οποίου έβιάσθην νά 
εξαπλωθώ ώς αληθής μουσουλμάνος, ήλθον είς Τοπ- 
χανέ, πλησίον ώραίου τίνος στρατώνος τοΰ πυροβο
λικού, καί έμεινα δέκα ίχεδόν λεπτά έντός τού κε- 
λητός μου, έωσοϋ κατορθώσω ν άποβώ, τόσον ήτο 
τό πλήθος τών πλοιαρίων τά όποια έπήγαινον καί 
ήρ^οντο άδιακόπως. Κρήνη έξαισίας κατασκευής, 
κατά τόν αραβικόν τρόπον, προσέβαλεν αμέσως τά; 
όψεις μου. Τά μάρμαρά της γεγλυμμένα έπιτηδείως 
καί πεποικιλμένα μέ λαμπρά χρώματα, μ’ έφάνησαν 

^ώς διαφανές τι γυναικείου κόσμημα έπί έοθήτος συ- 
‘ρικής. ‘Η πλατεία ήτο μεστή ανθρώπων παντοίων 
έθνών καί παντοίας ένδυμασίας, έμπορευμάτων, 
ίππων καί έδωδίμων, μεταξύ τών οποίων διεκρίνον- 
το βαθεΐαι πλάθανοι μέ έρεβίνθους καί πιλάφιον.

Τό έσπέρας ή σελήνη, ή περίχρυσος τής Ασίας σε
λήνη, τήν όποιαν περιέγραψε μέ ζωηρότατα χρώμα-
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σκιον τούτο εύνόει άλλοτε ό τελευταίος Μαχμούτης· 
τό έγκατέλειψεν όμως διά πάντοτε όταν άπέθανεν 
ή έν αύτώ προσφιλής όδαλίσκητου.

Διέπλευσα πολλάκις τόν Βόσπορον άπό τού Τοπχανέ 
μέχρι τού Εύξείνου Πόντου. Απερίγραπτος ώραιότης, 
καί ποικιλία άλλεπάλληλος έτι πλέον άνέκφραστος! 
Διέβην χιλιάκις ύπό τά παράθυρα τού Τσεραγάν — 
Βασίλεια — και χιλιάκις ή φαντασία μου πλανηθεΐ- 
σα μέ άνενθύμιζε τούς μύθους τής Χαλιμάς ! Τό λαμ- 
προβόλον του περιστύλων καταβρέχεται άπό τά κύ
ματα, ό άφρός τής θαλάσσης ραντίζει τούς περιχρύ- 
σους σοφάδας τών όδαλίσκων, καί οί πόδες τού σιω
πηλού καί βραδυπατοϋντος σκοπού πατώσι τήν θάλασ
σαν. ‘Η θάλασσα εισέρχεται είς τάς αύλάς καί τούς 
κήπους διά μεγάλων δικτυωτών πυλών, καί λευκό
τατοι ώς περιστεραί λάροε κρώζωσιν έκεΐ πέριξ καί 
σύρονται άπό τήν όρμήν τού ρεύματος.

’Επεσκέφθην πολλάκις τό .Νεοχώριον, τά θεραπεία, 
τόν Βουγιούκτερε, τό Μέγα ρεύμα. Περιηγήθην τήν 
άσιατικήν παραλίαν άσυγκρίτως ώραιοτέραν τής Εύ- 
ρωπαϊκής, καί παντού έθαύμασα τό μεγαλεΐον τής 
φύσεως. ‘Η πεδιάς τού Χουνκιάρ Σκελεσί μέ κατε- 
μάγευσε, καί ή άνεγερθεΐσα έκεΐ πρό δεκαπέντε έτών 
στήλη, μέ άνενθύμισε τήν μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρ
κίας πολύκροτου μυστικήν συνθήκην.

Ειδον άλλοτε τά θαυμάσια έργα τού Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού· έθαύμασα άλλοτε τήν φύσιν τής Ιτα
λίας· άλλ’ ή Κωνσταντινούπολή! .... τήν βλέπω 
πάντοτε μέ άπειρον πόθον καί μέ μελαγχο
λίαν ! Τής φύσεώς της τά άγαθά είναι κοινά καί είς 
πλουσίους καί είς πτωχούς, καί διά νά ζήση τις εν
ταύθα δένέχειάνάγκηνβρεταννικού θησαυροφυλακείου.

Εισέρχομαι πολλάκις είς τουρκικά καφφενεΐα. Μ’ ε
σταυρωμένους πόδας καθήμενοι οί Μουσουλμάνοι πέ- 
ριξ λεκάνης είς ήν καταπίπτουσι μετά ψόφου κρουνοί 
ύδατος, ροφώσιν ήδονικώς καφέν τούΓεμέν καί προσ- 
εγγίζουσιν είς τά χείλη των τόν όφιοδή σωλήνα τού 
ναργιλέ των. ’Ακίνητοι, σιγηλοί, μέ κεφαλήν κεκυ- 
φυΐαν καί μέ πώγωνα μακρόν καί λευκόν, μέ φαί
νονται ώς οί γερουσιασταί έκεϊνοι τής άρχαίας ‘Ρώμης, 
τούς οποίους έξέλαβον ώς άνδριάντας οί είσβαλόντες 
είς τόν φόρον Γαλάται.

’Επεσκέφθην έφιππος καί τά τείχη τής πόλεως. 
0 ήλιος ήτο καυστικός καί ό ουρανός πάντη άνέφε- 
λος· άλλά πότε είς τήν Κωνς-αντινούπολιν σκέπτομαι 
περί κόπου καί καύσωνοςς Τά τείχη ταύτα είναι βε
βαίως άξιοθαύμαστα. Είς πολλά μέρη ύψούνται μέ
χρι τεσσαράκοντα ποδών, καί κρατύνονται διά πύρ
γων κισσοσκεπάστων. Είς μάτην άνεζήτησα τήν 
θέσιν όθεν, διαρρηχθέντος τού τείχους, είσέβαλον 
είς τήν πόλιν οί νικηταί. Εν μίλλιον σχεδόν μακράν 
πρός τήν πεδιάδα φαίνεται υψηλός τις προμαχών, 
όθεν ό καταχτητής έβύθισε τό πρώτον τό βλέμμα 
του εις τήν μέλλουσαν μητρόπολίν του. ‘Η θέα της 
τόν κατέπληξε· καί σκιρτών άπό άνυπομονησίαν καί 
χαράν ώρκίσθη ή νά κυριεύση τήν πόλιν, ή ν άπο- 
θάνη μέ τό ξίφος είς τάς χεΐρας. Απέναντι τής θέ- 
σεως έκείνης υπάρχει ή πύλη, όθεν ώρμησε κατά τών 
έχθρών ό τελευταίος τών Κωνσταντίνων. Πληγωθείς 
θανατηφόρως μετεφέρθη πλησίον τίνος δένδρου, όπου 
σήμερον υπάρχει καφφενεΐον.

’Αναπαυθείς ολίγον έκεΐ μετέβην εϊς Βαλουκλίον

τα ό άόμματος ποιητής, παρίστα είς τους οφθαλ
μούς μου ώς λαμπρόν τι πανόραμα τήν πόλιν. Αί 
ακτίνες της, ώς φώς τι μαγικόν, διεπέρων τάς πε- 
πυκνωμένας κυπαρισσους τοΰ μικρού πολύανδρε ίου— 
μντματάκια—καί έξηπάτουν τήν φαντασίαν μου πα- 
ρουσιάζουσαι ώς νηρηίδας τάς ύπ’ αύτάς λευκοπέ
πλους τού Σταυροδρομιού παρθένους.

Επειδή σκοπεύω νά διαμείνω ένα μόνον μήνα εν
ταύθα, διατρέχω έπι όκτώ καί δέκα πολλάκις ώρας 
καθ’ ημέραν τάς οδούς τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τήν θάλασσαν τού Βοσπόρου. Χθες διέπύευσα 
κατά μ.ήκος τόν Κεράτειον κόλπον. Ω τί τεράστειον !
0 μπιαδές μου έπέτα ώς Αλκύων έπι τής ράχεως 
τών κυμάτων, καί διέβαινε μεταξύ αναρίθμητου 
σμήνους άλλων πλοιαρίων χωρίς ούτε καν νά τά εγ- 
γίσγ.' Καθήμενος είς τό βάθος αύτού ακίνητος, άνε- 
κάλυπτον άνά πάσαν στιγμήν, άνά πάσαν νέαν βολήν 
τής κώπης, καί νέα κάλλη. Εντεύθεν πλοία πολεμι
κά. τών όποιων πολλάκις αί κεραΐαι ήσπάζοντο τούς 
κλάδους τών δένδρων, καί ναύσταθμοι, καί νεώρια, 
καί παλάτια, καί σχολεία, έκεΐθεν αδιάκοπος σειρά 
οικημάτων συσσωρευμ-ένων, καί στίφη άνθρώπων, καί 
κίνησις απερίγραπτος· καί πέραν, πλοιάρια περιέ- 
χοντα αύλητάς καί κιθαριστάς τής Δακίας, μεγαλύ- 
νοντας τήν αρμονίαν τής φύσεως διά τής μουσικής 
άρμονίας ! Πρός αριστερά ειδον τό χωρίον ’Εγιούπ 
μετά τού τσαμιού του, όπου οί άπόγονοι τού ’Οσμάν 
περιζώνονται τήν ρομφαίαν τού Μωάμεθ όταν άνα- 
βαίνωσιν είς τόν θρόνον. Πορ’ρωτέρω, έπι τής όχθης, 
ώραϊον παλάτιον τής Σοολτάνης αντανακλάται είς τά 
ΰδατα τού Βαρβύζη καί τού Κυδάρου- τά παράθυρά 
του βρέχονται άπό τά μικρόφλοισβα καί σιγηλά κύμα
τά των· αΐ πυκναί κορυφαί τών δένδρων κυρτούμε- 
ναι όπισθεν καλύπτουσι τήν ς-έγην, καί οί κλάδοι των 
πίπτοντες έμπροσθεν τού παλατιού ζωγραφίζονται 
είς τής θαλάσσης τήν έπιφάνειαν. ‘Η γή πρός τό 
μέρος έκεΐνο λοφώδης, καί τά βλέμμα μου έπιπτεν 
επάνω έκτεταμένου τίνος περιστυλίου δένδρων, τών 
όποιων αί ρίζαι περιβρέχονται πανταχόθεν. Πρός 
δεξιά έκτεταμένη τις καί χλοαυγής πεδιάς, σκιάζεται 
άπό ύπερμεγέθεις πλατάνους καί άλλα δένδρα αειθα
λή. Εκεϊ σωροί γυναικών μετά γιασμακίων καί φε
ρετζέδων έκάθηντο τρώγουσαι, ή άκροαζόμεναι μονό- 
τονόν τι βοεμικόν άσμα, ή τερπόμεναι άπό τόν άρ- 
ρυθμον καί άκομψον χορόν Βουλγάρου τίνος παίζον- 
τος τήν κάϊδαν. Πλήθος τουρκικών αμαξών καί ίπ
πων έπηύξανον τήν ποικιλίαν καί έτερπαν τάς όψεις. 
Οσωέπροχώρειό κέλης μου, τόσωσυνεστέλλετο ό ποτα
μός, καί αί κώπαι προσέκρουον είς τάς όχθας καί τών 
δένδρων τάς ρίζας. 0 ποταμός μεταβάλλεται είς ρύακα! 
ΐδού πώς άποπερατούται ό ώραΐος τής βασιλευούσης 
τών πόλεων λιμήν! Ιδού ποιον τό τέλος τής εΰρείας, 
τής ώραίας, τής τρικυμιώδους θαλάσσης τής Με
σογείου! ’Ανεπαισθήτως εύρέθην είς τήν άκραν κόλ
που σκιώδους καί χλοερού, έν τώ μέσω ευωδιών καί 
άνθέων, μακράν τής τύρβης καί τών πόλεων καί τού 
πελάγους! Ω πόσον μακαρία ή ζωή ή τελευτώσα 
ώς τόν Κεράτειον κόλπον !

’Αποβάς είς τήν ξηράν έπεσκέφθην κιόσκιον βασι
λικόν, περικυκλωμένον άπό αύλακας ύδάτων όπου 
ένήχοντο κύκνοι λευκότατοι. Εκεί φέρουσι τόν Μάϊον 
τούς άναριθμήτους ίππους τών Σουλτάνων. Τό κιό-

καταστραφέν τό 1821 έτος, καί άνεγερθέν μεγαλο- 
πρεπώς πρό τινων έτών. ’Επισκεφθείς δέ μετά ταύ
τα τά γραικικά νοσοκομεία, όπου διατηρείται καί 
τάξις καί καθαριότης, άνεπαύθην ύπό τήν σκιάν τών 
πλατυφύλλων πλατάνων τού χωρίου Λιτρών, καί 
συνεγεύθην μετά τοΰ φίλου μου Α. γλυκύτατον 
γκιουβέτσων.

Ποτέ ή περιέργεια μου δέν υπήρξε τοσούτον άκό- 
ρεστος. ’Επεσκέφθην δίς τήν Αγίαν Σοφίαν, τήν ο
ποίαν έπισκευάσας χριστιανός άρχιτέκτων, έξυσε, 
κατ’ αύτοκρατορικήν διαταγήν, τήν άσβεστον τήν 
κρύπτουσαν τό βυζαντινόν μωσαϊκόν, καί άνεφάνη- 
σαν καθαρώταται αί άρχαΐαι εικόνες. Τό μεγαλοπρε
πές ύψος τού θόλου μέ κατέπληξεν άνέβην είς τά ά- 
πέρα^τα κατηχούμενα, καί ς-αθείς απέναντι τού πά
λαι ιερού βήματος, ήσθάνθην φρίκην έσωτερικήν κινή- 
σασαν τά ρυά μου! Γυμνός, ζοφερός, άκαλλώπιςος 
ό περικλεής ούτος ναός μ’ έφάνη ώς κολοσσαιον μνη- 
μεΐον έντός τού οποίου έκείμην ζών.! Καί μέ ήλθε 
τότε κατά νούν ή άστασία τών άνθρωπίνων πραγμά
των καί είπον· φεύ ! τής ματαιότητος τών Θνητών, 
οϊτινες οίκοδομούσι διά ιδέας τάς οποίας νουιίζουσιν 
αίωνίας, άλλά τών οποίων τάς οικοδομάς άλλαι 
ίδέαι έρχονται άλληλοδιαδόχως νά κατοικήσωσιν ή 

νά καταστρέψωσι διά βιβλίου ή διά μαχαίρας!
’Επεσκέφθην καί τά επισημότερα τών άλλων τσα- 

μίων, καί μάλιστα τάς βυζαντινάς έκκλησίας τάς 
μεταβληθείσας είς τεμένη οθωμανικά. ‘Η Αγία Ει
ρήνη, ναός έκτεταμένος καί μεγαλοπρεπής, χρησι
μεύει σήμερον ώς οπλοθήκη. Τά άρχαια όπλα δέν 
δεικνύονται είς όλους· κατώρθωσα μ’ όλον τούτο νά 
ίδώ τινα έξ αύτών φέροντα γράμματα έλληνικά, καί 
μάλιστα ύπερμεγέθη τουφέκια. Εκεί ειδον πρός τού- 
τοις έντός ύαλίνων κιβωτίων πολλάς διαφόρου με
γέθους κλείδας άργυράς άνηκούσας είς πόλεις τάς ό
ποιας κατέκτησαν άλλοτε οί Οθωμανοί, καθώς καί 
σάκκους τινάς μέ χώμα, προσφερθέν ίσως πρός ση- 
μεϊον υποταγής, κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν.

Δέν έγνώρισα άλλοτε τούς Οθωμανούς· σήμερον 
όμως είναι καί προσηνείς, καί γλυκείς καί εύπροσή- 
γοροι. Μέ προθυμίαν μ’έδιδον τάς πληροφορίας ό- 
σας έζήτουν, καί εύγενώς μ’ έκαμον τάς παρατηρή
σεις τών παρεκτροπών είς άς ένίοτε ύπέπιπτον ώς έκ 
τής άγνοιας τών τουρκικών έθίυ.ων.

Εάν δέν άναχωρήσω ταχέως εντεύθεν, θέλω σέ 
γράψει τάς ιδέας μου περί τοΰ Τουρκικού πολιτισμού. 
Σήμερον δέ περιορίζομαι είς τό νά σέ είπώ ότι ή κα- 
τάργησις τής δημεύσεως καί αύτής σχεδόν τής θα
νατική; ποινής, ή σύστασις λοιμοκαθαρτηρίων, ή τα- 
κτοποίησις τού νομισματικού συστήματος, ή πολλα- 
'πλασίασις τών σχολείων, ή μισθοδότησες τών ύπαλ- 
ληλων, ή μάθησις ξένων γλωσσών,είναι κατορθώματα 
πολλού καί μεγάλου λόγου άξια.

Τό σχολεΐον τού Γαλατά σεραγίου, όπου διδάσκον
ται γλώσσαι, φυσικαί έπις-ήμαι καί ιατρική, περιέχει 
ύπερ τούς πεντακοσιους μαθητάς οίκοτρόφους, Τούρ
κους, Γραικούς τε , Σίρβους καί’Αρμενίους, διατηρού
μενους ολους δι έζόδων τής Κυβερνήσεως, Ολοι όμι- 
λούσι την Γαλλικήν καί μέ άρκετήν εύκολίαν. Πανε- 
πιστημιον έκτεταμένον άνεγείρεται πλησίον τής Α
γίας Σοφίας, καί τά άνακαλυπτόμενα λείψανα τής

άρχαίας γλυπτικής τιμώνται καί φυλάττονται ώ; 
ιερά παρά τής έξουσίας.

Ειδον λάρνακας έκ πορφυρίτου ε’ξαισίας καλλονής 
καί ύπερμεγέθεις, εύρεθείσας έσχάτως. Πρέπει βε
βαίως νά ύπήρξαν τάφοι Αύτοκρατόρων, ή Πατρικίων, 
ή άλλων έπισήμων άνδρών τής βυζαντείου αύτοκρα- 
τορείας. Ολοι φέρουσιν άνάγλυφον σταυρόν έπι τού 
μετώπου έντός κύκλου, έπι τοΰ οποίου έπικάθηται 
κεφαλαιώδες Ρ.

Βεβαίως τό οθωμανικόν έθνος δέν αισθάνεται ολό
κληρον είσέτιόσον δείτά πλεονεκτήματα τού Ευρωπαϊ
κού πολιτισμού· άλλ’ ό θαυμασμός τού παρατηρητού 
αύξάνει όσάκις συλλογισθή ότι όλαι αύταί αί βελτιώ
σεις, όλη ή πρόοδος, οφείλονται είς μίαν μόνην Θέλη- 
σιν, τήν τού Σουλτάνου, δραςηρίως ένισχυομ.ένην καί 
σοφώς όδηγουμένην άπό τόν άληθώς μέγαν Βεζύρην 
Ρεσίτ Πασσάν, τήν εικόνα τοΰ όποιου θέλω σκιανοα- 
φήσει άλλοτε.

Ξ. Μ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ.
ΓΚΕΤ. (Goethe.)

Τήν διανοητικήν ιστορίαν τής Γερμανίας κατά τόν 
ιή. καί ιθ'. αιώνα κατέχει έν μ.όνον ό'νομα, καί τό 
ά'νομα τούτο είναι τό τού Γκέτ. Εγεννήθη τό 1749 
ε'τος άπό πλούσιον καί τά μέγιστα τιμώμενον αύτο- 
κρατορικόν τινα σύμβουλον. Μόλις ήνοιξε τούς οφ
θαλμούς του, καί ή αρχαία καί νεωτέρα τέχνη, καί 
ή πομπή τών αύτοκρατορικών τελετών εί'λκυσαν τά 
βλέμματά, του. Αί ώραϊαι τής Ρώμης χωρογραφίαι 
στολίζουσι τούς θαλάμους τής πατρικής του οικίας* 
οί εύρυθμ.οι τόνοι τής Ιταλίδος φωνής, προσβάλλου- 
σιν ήδέως τήν άκοήν του, καί οί γονείς του έκθειά- 
ζουσι τά τής Ιταλίας, τούς ποιητάς της, καί πρό 
πάντων τόν θειον Τορκουάτον τόν Τάσσον τού πα- 
τρός του ή βιβλιοθήκη πλήθει Λατινικών συγγραμ
μάτων καί άλλων πραγματευόμενων περί τών Ρω
μαϊκών άρχαιοτήτων, καί ό αύτοκρατορικός σύμβου
λος έχει συλλογήν άντικειμένων φυσικής ιστορίας καί 
κήπον βοτανικόν καταγίνεται είς τήν κηπουρίαν, 
τήν μουσικήν, τήν ζωγραφικήν καί βοηθειται πολλά
κις άπό τόν νέον υιόν του. ΐδού αί πρώται έντυπώ- 
σεις τής απλοϊκής ζωής τού Γκέτ· τό βρέφος αύξά- 
νει, νούς έξαισίως διωργανωμένος πρός τελείαν κα- 
τάληψιν, άνατέλλει καί λάμπει ύπό τάς έπιρροάς ταύ
τας. Αί ώραϊαι τής μάμμης του πλαγγόνες δίδουσιν 
είς αύτόν τάς πρώτας γνώσεις τής δραματικής τέχ
νης.^ Εμεινεν έκθαμβος καί έσκίρτησεν ή ποιητική 
καί τεραστία κλίσις του, οτ’ έμαθεν ότι ό λευκογέ- 
νειος πάππος του προλέγει τά μέλλοντα. Εν τώ 
μέσω τών εντυπώσεων τούτων ή παιδική του ηλικία 
διατρέχει άτάραχος καί γαληναία. Παρατηρεί άρ- 
γότερον τήν πόλιν όπου έγεννήθη, καί διδάσκεται τά 
πρώτα τής πείρας μαθήματα. Πόσαι μικραί φατρίαι 
άλλήλας έμπαίζουσαι ! Πόφαι μικραί πόλεις έντός 
τής μεγάλης πόλεως. Ενταύθα μοναί ύψιτενεΐς ό- 
μοιαι φρουρίοις, έκεΐ τό άρχαΐον τής πόλεως παλά
τιον, καί ίςορικά μνημεία, καί άνδριάντες, καί χ_ρυ- 
σόβουλλα! ό έρως τού παρελθόντος κατεκυρίευσε την
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ΓΚΕΤ.
καρδίαν του, καϊ ή άκράτητος πρός τά άρχαΐα δρμή 
του αύξάνειόσημέραι διά της άναγνώσεως* οΏμ σπου- 
δάζων τά παλαιά, δέν ήμέλησε την σύγχρονον κοι- 
κωνίαν* καϊ παρασκευάζων τό μέγα μέλλον του, έ- 
πορίσθη απείρους γνώσεις, διασρέχων άμερίμνως 
την οδόν της νεότητός του. Εμελέτησε την ιστορίαν, 
καϊ έγνώρισε τά ονόματα, τά έθιμα, καϊ τάς δόξας 
των πάλαι γεννεών. Η μεγαλοπρεπής στέψις τοΰ 
αύτοκράτορος έπεσφράγισε τάς ίστορικάς του μελε
τάς, καϊ μόνος διηγείται τόν άπειρόν του ενθουσια
σμόν όταν υπήρξε θεατής τοΰ σεβασμίου τούτου λει
ψάνου τοΰ μεσαιώνος !

Ούτως αί περιστάσεις συνέτρεχον την φύσιν του. 
Ο όξύτατος νους του, ή απαραδειγμάτιστος φιλο- 
πονία του, τό μνημονικόν του, ό'λα συνετέλουν εις 
την τελειοποίησιν τής αγωγής του. Ακούων συνεχώς 
τάς αδιάκοπους περί των δύω ομολογιών τής πί- 
στεως συζητήσεις καϊ έριδας των φίλων του, έμόρ

φωσε σκέψεις περϊ θρησκείας, αίτινες έφερον τόν χα
ρακτήρα τής άνεξιθρησκείας καϊ τής άμεροληψίας.

Ο πατήρ του, μέγας των τεχνών έραςής, έκάλει 
περϊ έαυτόν, όχι μόνον τοΰ Φραγκφόρτ τούς ζωγρά
φους αλλά καϊ άλλων πόλεων, καϊ ή οικία του μετε- 
βάλλετο εις έργαστήριον καλλιτεχνημάτων* τό παι- 
δίον παρευρίσκετο εις όλα τά συμβούλιά των, καϊ έ
διδε γνώμην έπϊ των σχεδίων των. ΙΙτο δωδεκαετές 
ότ’ έγραψεν έκθεσιν λεπτομερή περϊ κατασκευής δώ
δεκα εικόνων, ιστορικόν έχουσών άντεκείμενον* έξ αύ- 
τών τινες έζωγραφίσθησαν. Μετ’ ολίγον έσυστήθη 
θέατρον γαλλικόν, οπού παρευρισκόμενος συνεχώς, έ- 
γυμνάσθη εις την γλώσσαν, συνέλαβε νέον σύστημα 
δραματικόν καϊ άπέβαλε τάς προλήψεις τοΰ τόπου 
κα'ι τοΰ αιώνος. Ενησχολήθη εις τήν ζωγραφικήν, τήν 
μουσικήν, τήν νομολογίαν καί τήν σπουδήν τών νεω- 
τέρων γλωσσών, πρός έκμάθησιν τών όποιων έφαν- 
τάσθη περίεργόν τινα μέθοδον. Συνέταξε μυθιστο- ι

ρέαν εις τήν οποίαν έξ ή επτά αδελφοί καϊ άδελφαί ά- 
νεκοίνουν πρός άλλήλους τά συμβάντα καϊ τάς ιδέας 
των, όμιλοΰντες έκαστος τήν πάτρων γλώσσαν. Ε
μαθε τήν έβραϊκήν καί ένησμενίζετο περιγράφων χα- j 
ρακτήράς τινας τής ίεράς βίβλου. ‘Η ιστορία τοΰ Ιω
σήφ ύπήρξε τό πρώτον δοκίμιόν του. Αί μετά δια- 
κεκριμμένων άνδρών σχέσεις του, καϊ ή διεξαγωγή 
βιωτικών τινων υποθέσεων, διευκόλυναν εις αύτόν τόν 
τρόπον τοΰ νά έμβατεύση εις τά άδυτα τών καρδιών 
καϊ νά σπουδάση τά πράγματα.

Τοιαΰται ύπήρξαν συγχρόνως καϊ ή ποίησις καϊ ή 
φιλοσοφία αϊτινες κατεύθυνον τά διαβήματα τοΰ νέου 
ποιητοΰ. Ο έρως τόν κατέστησε μετ’ ολίγον τελειό
τερου* « τά πρώτα, είπεν, ερωτικά αισθήματα τών 
τιμίων νέων, έχουσι πάντοτε πνευματικόν τινα χα
ρακτήρα* ή φύσις, φαίνεται, απαιτεί νά άνακαλύπτη 
τό έν φύλλον εις τό άλλο κατά τρόπον αισθητόν, ό
χι μόνον τών ηδονών τό μυστήριον, αλλά τό βαθύ
τερου μυστήριον τοΰ ωραίου καϊ τοΰ καλοϋ. Ούτω 
πως έπενήργησεν έπ’ εμέ νέα τις αξιολάτρευτος* 
ε’νόμισα δτε ειδον αύτήν ότι άνεκάλυψα νέον κόσμον 
αγνείας καϊ ώραιότητος. » 0 έρως δέν διήρκεσεν έπϊ 
πολύ, τό τέλος του όπήρξεν οδυνηρόν, άλλά τό αί
σθημα έπέζησεν εις τήν καρδίαν τοΰ ποιητοΰ, καϊ αί 
γυναικεία ι εικόνες τας οποίας εζωγραφισεν, υπηρζαν 
πολλάκις απαύγασμα τής ερωμένης του.
® Κατά τήν επιθυμίαν τοΰ πατρός του μετέβη εις 
Λειψίαν διά νά τελειοποιήσει τάς σπουδάς του, οπού 
διεφημίζετο ό σχολαστικός Γοττσχίλδ, άλλ’ δ'που ό 
έρνέςκαϊ ό Γκέλλερ εΐλκυσαν ιδίως τήν προσοχήν του. 
Τό πανεπιστήμιου δέν τόν ήρεσεν* ή διδασκαλία ήτο 
εσφαλμένη, καϊ ή ιστορία τής φιλοσοφίας άπεδείκνυεν 
εις αύτόν τό κενόν καϊ αόριστον τών συστημάτων. 
Κατά τήν σπουδήν τών νόμων συνέλαβε καϊ άλλας 
αμφιβολίας. Εμόρφωσεν έκτοτε τήν περϊ αγωγής καϊ 
μεθόδου γνώμην, τήν οποίαν ανέπτυξε θαυμασίως. 
Αί περί φιλοκαλίας διαφουνίαι ήθελον ϊσως άποσπά- 
σει αύτόν καϊ άπό τήν ποίησιν, έάν αυτή δέν άπετέ- 
λει μέρος αναπόσπαστου τής εσωτερικής του ύπάρ- 
ξεως, καϊ έάν έδύνατο νά τήν άπαρνηθή, χωρίς συγ
χρόνως ν’ άπαρνηθή καϊ τόν έαυτόν του.

‘Η φιλολογική έποχή καθήν έζη, άνεπτύσσετο καί 
έκυοφορεϊτο άπό τήν τελευτήσασαν έποχήν διά τής 
άντιφάσεως, όπως συμβαίνει πάντοτε. Τό θεωρητι
κόν μέρος τής ποιήσεως ήτο είσέτι σκοτεινόν, καϊ τά 
δευτερεύοντα ζητήματα έπησχόλουν τά πνεύματα* 
άλλ’ έν τοσούτω τό πνεύμα τής έλευθερίας καϊ τής 
τόλμης συνετάρασσε τήν Γερμανίαν, καϊ άνεφαίνον- 
το φιλοτεχνήματα πλήρη άξίας καί άνομοιότη- 
τος. Είχον μιμηθή τήν Ισπανίαν, τήν Γαλλίαν, 
καϊ ήρχιζον νά λαμβάνωσι τήν ’Αγγλίαν ώς υ
πογραμμόν. Τό αίσθημα, ή σκέψις τοΰ Γκέτ τόν 
άνεμίγνυον είς ταύτην τήν κίνησιν μετέβαλλε πάν
τα εις ποίησιν, καί έδοκίμαζεν, ώς λέγει, μεγι— 
στην λύπην, διότι δέν έδύνατο νά πολλαπλα
σιάσει τάς πηγάς τής έμπνεύσεώς του διά περιηγή4 
σεων, καϊ νά έκβή άπό τόν περικρατοΰντα αύτόν κύ
κλον. Τότε τό πρώτον ήρχμσε, καϊ τήν έξιν ταύτην 
διετήρησεν έφ’ όλης τής ζωής του, νά δίδη είς όλα 
του τά αισθήματα, φιλολογικόν τινα καϊ τεχνικόν 
χαρακτήρα. Αμα τι έπροξένει θλίψιν ή ηδονήν εις 
αύτόν, μετέβαλλε τό αίσθημα είς ποίημα, καί ή

εσωτερική αύτή θεωρία τον καθησύχαζεν* ό,τι έγρα· 
ψεν, ώς ποιήματα λυρικά, δράματα, έλεγεΐα, μυθι
στορήματα, όλα πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς έξομολό- 
γησις συμπληροϋσα τήν βιογραφίαν του. ’Ανυψοΰτο 
άκαταπαύστως άπό τά μερικά είς τά γενικά. 0 
έρως του πρός τήν Μαργαρίταν έδίδαξεν είς αύτόν 
ότι ή πηγή τοΰ δράματος ενυπάρχει είς τήν άνθρω- 
πίνην καρδίαν, καί ότι ή θρησκεία, ή ηθική, οί νό
μοι, αί κλίσεις, αί θέσεις, αί συνήθειαι έπενεργοΰ- 
σιν έπϊ μόνας τάς έπιφανείας.

Η βραδεία, άλλά σπουδαία, καί έμβριθής αύτή 
πείρα έμόρφωσε τόν Γκέτ, καί άνέπτυξε τήν τόλ
μην καϊ τήν υπεροχήν νοός αίσθανομένου τήν δύνα- 
μίν του, μή πτοουμένου άπό τούς κινδύνους, άλλά 
μάλιστα περιφρονοΰντος, προκαλοΰντος αύτούς. ΐϊγά- 
πα τήν μελέτην τών τεχνών, καϊ δι’ ένδελεχοΰς άνα- 
γνώσεως έγύμνασε τήν κρίσιν καϊ έμόρφωσε τήν φι
λοκαλίαν του. Συνοικειώθη μέ όλων τών σχολών τά 
συστήματα, καί ή είς Ρώμην μετάβασίς του τόν 
έτελειοποίησεν. ’Εγυμνάσθη έπίσης καί εις τήν γλυ
φήν, καϊ έπέδωκε θαυμασίως* άλλ’ ό υδράργυρος καϊ 
ή άτέλεια τής μεθόδου έβλαψαν ούσιωδώς τήν ύγείαν 
του. Τήν έποχήν έκείνην άνεχώρησεν άπό Λειψίαν, 
όπου έμαθεν όλίγιστα νομικά, άλλ’ όπου έρριψε τάς 
βαθυτάτας καϊ εύρεΐας βάσεις τής δόξης του. Πά- 
σχων πάντοτε καϊ ήναγκασμένος νά φροντίςη περί 
τής βραδείας άναρρώσεώς του, ε'ίλκυσε τά βλέμματα 
νεάνιδός τίνος, τής οποίας ή μυστική εύαισθησία 
έτροποποίησεν έπαισθητώς τήν έσωτερικήν ΰπαρξιν 
του. Αί μετ’ αύτής πλατωνικαί σχέσεις του, τόν 
ένέπνευσαν τήν ιδέαν τοΰ νά μυσταγωγηθώ είς τά 
μυστήρια τών κατά καιρόν άλχημικών, καϊ έπϊ τού- 
τω προσήλθεν είς τόν I. Βέχμεν, καϊ έπροχώρησε 
καί μέχρι δοκιμών.

Είσπηδήσας έντός τής διαπύρου καϊ άοράτου ταύ- 
της σφαίρας, δέν έσταμάτησεν* ήθέλησε νά πλάση 
είς έαυτόν θρησκείαν διά μόνης τοΰ συλλογισμού τής 
δυνάμεως* βάσις της ήτο ό πλατωνισμός, μέρος της 
ή μυστική, καϊ άλληγορική, καί άεροβάμων φιλοσο
φία, τό δε όλον, οικοδόμημα χίμαιρας καϊ παρα
δοξολογίας.

Δέν πρέπει άρα νά θαυμάζωμεν έάν, μεταβάς είς 
Στρασβούργ διά νά τελειοποίηση τά νομικά του, 
καϊ ν’ άποκτήση τόν πίλον τοΰ διδάκτορος, έλησμό- 
νησε καϊ πίλον καϊ νομικά χάριν τής άνατομίας καϊ 
τής χημείας. ’Επεσκέφθη τά νοσοκομεία διά νά 
σπουδάση τήν κλινικήν, καϊ έν τοσούτω έμακρύνθη 
όσον ήτο δυνατόν άπό τόν κύριον σκοπόν του. Η είς 
τήν πόλιν έκείνην διαμονή του εύηρέστει είς τάς. 
περϊ Γοτθικής γλυφής καϊ ζωγραφικής ορέξεις του* 
ε^λλ’ αί μετά τοΰ Ερδερ σχέσεις του ύπήρξαν τό 
πλέον άξιοσ/μείωτον συμβάν τής ζωής του, έξ ού 
έμελλε νά προκύψωσι πολλοΰ λόγου άξιαι συνέπειαι. 
0 Ερδερ είχε φανή έφάμιλλος τών πρώτων συγγρα 
φέων* τά σπάνια προτερήματα του, ό πλούτος τών 
γνώσεών του, ό διαβατικώτατος νοΰς του, κατε- 
γοήτευσαν τόν Γκέτ. « όλη μου, λέγει ό ίδιος, ή 
φιλαυτία, ή ματαιότης, ( ή υπερηφάνεια, ή άλαζω- 
νεία κατεσπαράχθησαν άπό τόν Ερδερ. Διωρθώθην, 
μετεβλήθην, καί έννόησα πόσον ήμην άμοιρος καϊ 
πείρας καί έπιστήμης. Χάρις είς αύτόν ήρχισα νά 
έμφιλοχωρώ είς τό πνεύμα τών έθνών, είς τήν
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εβραϊκήν ύψίνοιαν, εις τήν καλλονήν τής ιταλικής 
ζωγραφικής. Η ποίησις ελαβεν άλλοίαν οψιν ενώπιον 
μου, έν άρμ.ονία μέ τόν χαρακτήρα μου. » 6 Γκέτ 
εμαθε πρός τούτοις από τόν Ερδερ νά κρίνγ όρθώτε- 
ρον τά νέα δοκίμια τής ποιήσεως καί τάς' νέας τά
σεις της. ’Ενίοτε έγεννάτο διαφωνία μεταξύ διδα
σκάλου καί μαθητου. 0 πρώτος έχλεύαζε τούς νεω
τερισμούς εις οδς επλανατο τού δευτέρου ή φαντασία- 
διό καί άπέκρυψεν ούτος άπό εκείνον τάς δοξασίας 
του περί ύπάρξεως νέας τέχνης δραματικής καί νέας 
ποιήεεως· άπέκρυψε δε επιμελέστερου τήν πρός τήν 
αλχημείαν καί τά μ.υστήρια κλίσιν του, καί ένησχο- 
■λεΐτο εις αύτά πάντοτε μόνος.

0 πολιτισμός Λουδοβίκου τοϋ ΙΛ'. καί τοϋ Βολ- 
ταίρ είχε κατεξουσιάσει τήν Γερμανίαν· άλλ’ ό Γκέτ 
καί.ολίγοι τινές φίλοι του έθεώρουν βαρύν τόν ζυγόν 
του. ’Εφαντάσθησαν λοιπόν Γερμανίαν αληθώς γερ
μανικήν, ποίησιν τευτόνικωτέραν, φιλοσοφίαν μάλλον 
ποιητικήν καί πολιτισμόν ασφαλέστερου. Λαβοϋσα 
δέ ώς υπογραμμόν τόν Σεκσπήρ ή μικρά εκείνη συμ
μορία, ε’θεοποίησεν αυτόν, καί έπενήργησε σπου
δαίους έφ’ δλην τήν πατρίδα. Θά ήτο βεβαίως 
περίεργον εάν έγνωρίζομεν ακριβώς τί έγίνετο τότε 
εντός των κόλπων τής όργαζούσης εκείνης συμμορίας, 
ποια ήσαν τά αντικείμενα των συνομιλιών τοϋ Γκέτ 
καί των φίλων του, καί ποϊαι αί πλάναι καί αί μω- 
ρίαι των· διότι αί πλάναι καί αί μωρίαι των ήλλα- 
ξαν τήν οψιν τής νεωτέρας Γερμανίας !

’Επανελθών διδάκτωρ εις τήν πατρικήν του οι
κίαν τό 1771, δεν έβράδυνε νά ελκόσγ πρός έαυ- 
τόν τούς έχοντας τά ίδια φρονήματα. Μεταξύ των 
συντρόφων του πρέπει νά συγκαταλέξωμεν καί τόν 
ίίρδερ. Συναλάσσοντες τάς ιδέας των, όλως έκδοτοι 
εις οίστρον ακατάσχετου, ρίπτοντες έν τώ μέσω 
δόγματα, περί τής όρθότητος των οποίων δέν έγ- 
γυάτο καμμία θεωρία, έσχεδογράφησαν τήν περίφη
μου φιλολογικήν εποχήν, ήτις διεκρίθη διά τοϋ ονό
ματος τοϋ Γκέτ.

Εις Ούεσλάρ έμαθε τάς περιστάσεις αίτινες έγέν- 
νησαν τήν πρώτην ιδέαν τοϋ Βέρτερ. 0 νέος Ιερου
σαλήμ, δ τύπος τοϋ πονήματος τούτου, είχε γίνει 
αύτόχειρ έξ αιτίας τοϋ έρωτος. Λημοσιευθείς ανω
νύμους ό Βερτερ, έκίνησε θαυμασμ,όν άνά πάσαν 
τήν Γερμανίαν. ’Ελθόντος τότε εις Φραγκφώρτ τοϋ 
δουκός Σάξ-βέϊμαρ, ό Ιίνέβελ παρουσίασεν εις αυτόν 
τόν νέου ποιητήν, ούτινος ή τύχη άπεφασίσθη έκ- 
τοτε όριστιζώς. Ο διάδοχος τοϋ δουκός, άγαπήσας 
τόν συγγραφέα, τόν έκάλεσεν εις τήν αύλήν του άμα 
ελαβεν εις χεΐρας τάς ήνίας τής κυβερνήσεως· καί δ 
Γκέτ έδέχδη τήν πρόσκλησιν. Ωνομάσθη τό πρώτον 
σύμβουλος πρεσβείας, μετ’ Ολίγον σύμβουλος ιδιαί
τερος, πρόεδρος τής οικονομίας, καί έλαβε δίπλωμα 
εύγενείας. Μετέβη εις τήν Ελβετίαν, διέτρεξεν ο
λόκληρον τήν Ιταλίαν, καί διέμεινεν εις αύτήν δέκα 
ετη, καί μάλιστα εις τήν Ρώμην. Καί δ αύτοκρά- 
τωο τής Ρωσσίας καί δ Ναπολέων τόν άπένειμον 
μεγαλοσταύρους. Αί βιογραφικαί του εξομολογήσεις 
«ποδεικνύουσιν ότι ήγάπα πολύ τόν δημόσιον βίου, 
καί ότι ώς ύπουργός ήγεμονίσκου τίνος τής Γερμα
νίας, δεν έθεώρει εαυτόν κατώτερον τού συγνραφέως 
τού Βέρτερ καί Φάους-.

Εις .τρεις έποχάς διαιρείται τό ςάδιόν του· την πρώ

την, έποχήν μορφώσεως σκιεγραφήσαμεν ήδη· ή δεύτε
ρα ύπάρχει έποχή φαντασίας καί ποιήσεως. Επ’αυτής 
αναφύονται οί πρώτοι καρποί τής μακράς προπαρα- 
σκευής του, ό Βέρτερ, γέννημα τής μελαγχολικής τής 
νεότητός του ορμής, καί δ Γοέτς, δράμα κατά Σεκ
σπήρ. Καί εις τά έν καί εις τό άλλο τών δύω 
τούτων πονημάτων, άνέπτυξεν αφειδώς τάς άσπα- 
στοτέρας του κλίσεις, τήν ένθερμόν του ροπήν πρός 
τάς γερμανικά; αρχαιότητας, καί τήν έξεικόνισιν τού 
έρωτος, τοϋ μεγάλου τούτου ελατηρίου τοϋ ήθικοϋ 
βίου, « Είναι άδύνατον, είπε, νά περιγράψη τις ό,τι 
ούτε ήγάπησεν, οΰτ’ έθαύμασεν. » Η ερωμένη του, 
καί ό μεσαίων χαρακτηρίζουσιν άμφότερα τά συγ- 
γράμματά του, καί εντεύθεν ή αλήθεια, ή δύναμις, 
ή ζωή, τά αφελές, τό νευρώδες, καί τό βαθύ αίσθη
μα, άτινα έπικρατοϋσιν εις αύτά. ό νέος ποιητής 
τά προητοίμασεν έν τώ σκότει. Ητο τότε είκοσιπεν- 
ταετής. Γράφων τόν Βέρτερ, είχεν ύπ οψιν τάς 
τελευταίας έπιστολάς καί τήν φρικώδη καταστροφήν 
τού νέου Ιερουσαλήμ. Συνθέτων τόν Γοετς, ήκολού- 
θησε κατ’ ίχνος τήν βιογραφίαν τοϋ ανδρείου καί 
τρομερού αύτοϋ ήρωος.

όλα τά πρόσωπα τών ποιημάτων τοϋ Γκέτ εχου- 
σι τελείαν δμοιότητα μέ τήν φύσιν, είναι αληθέστα
τα μέχρι κεραίας, καί αί λεπτομέρειαι αναπτύσσον
ται καί συναρμολογούνται μετά τοσαύτη; ακρίβειας, 
ώστε νομίζει τις ότι έγεννήθησαν διά μιάς. Εντεύ
θεν προέρχεται ή έλλειψις πάσης υπερβολής, πάσης 
έπιτηδεύσεως, παντός ψεύδους· ή ένέργειά του είναι 
ενέργεια ά'κοπος, καί όχι έκρηξις κρατήρος άζατα- 
μαχήτου.

Εις τά άσματά του αναφαίνεται όλη του ή καρ- 
δία. Εξήλθον αγνά, ανέπαφα άπό αύτήν, άνευ κόπου, 
άνευ εργασίας, ό λαός τά διετήρησεν ώς ιδιοκτη
σίαν του, καί τά έπαναλέγει μέ υπερηφάνειαν, διότι 
άνυψούσι καί έξευγενίζουσι τήν ζωήν του. ‘Η σπά
νιά έθνικότης τοϋ Γκέτ, ηνωμένη μετά εξαίσιου 
πνεύματος εννοούντο; τά ξένα αριστουργήματα, είναι 
βεβαίως έν τών θαυμάτων τής διανοητικής του ύ
πάρξεως.

’Επί δώδεκα ετη δ συγγραφεύς τού Βέρτερ δεν 
έξέδωκε κανέν σύγγραμμα· άλλ' όταν παρουσιάσθη 
έκ νέου εις τήν σκηνήν, απέραντος ύπήρξεν ή έκπλη- 
ξις. Πώς, μετά τοσαύτην μακράν σιωπήν, άνεφαί- 
νετο τόσον πλούσιος, τόσον ποικίλος, τόσον βαθύς, 
τόσον τέλειος ! ‘Η Ιφιγένεια του είναι αριστούργημα 
εύαισθησίας καί αρχαϊκού μεγαλείου ! δεν είναι μί- 
μησις τοϋ Εύριπίδου, άλλ’ άνάμνησις ζωηροτάτη τής 
Ελληνικής ποιήσεως. Ως ώραία τις τοϋ ‘Ραφαήλ 
είκών, όπου ανακαλύπτει νέα άδιακόπως θέλγητρα 
ή παρατήρησις, παρομοίως μαγεύεται ό αναγνώστης, 
οσάκις ρίπτει τή βλέμματά του επί τής τραγωδίας 
αύτής. ό Τάσσος του δέν είναι κατώτερος τής Ιφι
γένειας.

‘Η μακρά έν Ιταλία διατριβή του, έτροποποίησε 
τάς κλίσεις τής πρώτης του εποχής· αλλά ποτέ δεν 
έπαυσε τοϋ νά λατρεύη ώς ποιητής τόν μεσαιώνα. *ΓΙ 
Ιταλία άπεκάλυπτεν εις τούς οφθαλμούς του νέον τινα 
κόσμον, τόν τής Ελληνικής αρχαιότητας, τής όποιας 
χαρακτήρ ήτο τό ύψος τών ιδεών καί ή άπλότης. 0 
ένθερμος πρός τήν φύσιν καί τήν τέχνην έρως του, 
κατέστη υψηλότερος, καί τά μεγάλα του συγγράμ

ματα τά όποια έγραψε κατά τήν εποχήν ταύτήν, 
ώς ό Φάουστ, ή Δωροθέα κλπ. φέρουσι τόν τύπον 
τούτον.

Αδίκως κατηγορήθη ό Γκέτ, ώς συντελέσας εις τήν 
ΰπαοξιν νέας τινός σχολής φιλοσοφικού καθολικισμού. 
Αύτός ήτο ποιητής προ πάντων, χριστιανός εις τόν 
Φάουστ, εθνικός εις τά ρωμαϊκά έλεγεΐα, Μωαμεθα
νός εις τά Διβάνιόν του. Νέος έτι, έπροτίμα τήν 
παλαιάν άπό τήν νέαν γραφήν, καί μετά ταϋτα κα
τέστη αδιάφορος. Καί ενώ οί πολλοί τόν κατέκρι- 
νον ώς ύπερασπιζόμενον τήν καθολικήν θρησκείαν, 
οί θρήσκοι τόν έμέμφοντο ώς άθρηοκον.

’Επί τής τρίτης καί τελευταίας του εποχής, δέν 
άπέφυγ.ε καί αύτός καθό ποιητής, τήν φρικτήν τού 
χρόνου έπιρροήν ή γεννητική του ένέργειά έξησθέ- 
νησε, καί ε’κτός τινων μικρών ασμάτων, τά ποιή
ματα του δέν μετέχουσι τής παλαιάς τοϋ νοός του 
δυνάμεως.

Αλλ’ αί φιλολογικαί του έργασίαι δέν ώφέλησαν 
μόναι τήν Γερμανίαν. Εις Βέύμαρ έπροςάτευσε γεν- 
ναίως καί διά παντός τρόπου τάς τέχνας, τά θέα
τρα, τάς φυσικά; άπομιμ,ήσεις· καί τήν ένέργειάν 
του μαρτυρούσι πολλοί κήποι, πολλά κτίρια τής 
πόλε ως έκείνης.

Απέθανε τήν 22 Μαρτίου τοϋ 1832 έτους περί 
τό 83 έτος τής ηλικίας του, ‘Η Γερμανία ολόκλη
ρος κατεταράχθη. 0 συγγραφεύς της, ό οδηγός τοϋ 
αίώνός της, δέν υπήρχε πλέον μεταξύ τών ζώντων. 
Αοκνος καί φιλόπατρις δ Γκέτ, είργάζετο μέχρι καί 
αύτής τής τελευταίας του αναπνοής, καί επιδιόρθω
νε τά ουγγράμμ&τά του. Τά έργα ταϋτα τοϋ νοός 
του έθαυμάσθησαν άνά πάσαν τήν Εύρώπην, μετε- 
φράσθησαν εις πολλάς γλώσσας καί μάλιστα εις τήν 
Αγγλικήν, τήν Γαλλικήν καί τήν Ιταλικήν. ‘Η προ
τομή του κατεσκευασθεϊσα άπό τόν γνωςάν τής Γαλ
λίας λιθοξόον Δαυίβ, έτέθη πλησίον τής τοϋ Σίλλερ 
εις τήν έν Βεϋμάρ βιβλιοθήκην. 0 Γκέτ ύπήρξεν ό 
μεγαλήτερος ποιητής τής πατρίδος του, καί κομψό
τατος λογογράφος τοϋ αίώνός μ.ας, πολιτευτής τής 
άρκτώας Εύρώπης καί πατήρ τής φιλολογίας της.

Ξ. Μ.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣΪΚΗ (Musa Paradisiosa),

έν τών ώραιοτάτων, χρησιμωτάτων, καί διά τάς 
προσηρτημένας αύτώ θρησκευτικά; ιδέας περιεργοτά- 
των φυτών τής Νοτίου ’Αμερικής, ϊψούμενον μέχρι 
δέκα καί δεκαπέντε ποδών, έχει φύλλα στερεά καί 
εύλύγιστα, μακρά δέ ποδών 12, καί πλατέα, ποδών 
2, καί έχοντα καυλόν χονδρόν πολλάκις ώς τόν βρα
χίονα. Ανθη δέ έχει μεγάλα, εύωδέστατα, ΐοβαφή 
συγχρόνως καί κίτρινα, καί φυόμενα βοτρυδάν, καί 
καρπούς τριγωνικούς, σικυοειδεΐς, εύχύμους, έ.ός δα
κτύλου μέχρι τριών.

Τό φυτόν τούτο, καλλιεργούμενου έν Αμερική καί 
προ τής άνακαλύψνώς της ακόμη, πολλάς παρέχει 
ώφελείας εις τούς κατοίκους. Καί τού μεν κορμού 
«ί ίνες χρησιμεύουσιν ώς κλωστή, τά δέ φύλλα εις 
στέγασιν οικιών, εις περιζώματα τών αγρίων, καί

Παραδεισοσνχή.

εν γένει άντί ύφάσματος. Διάφορα τών μερών του εΐ- 
σίν ιαματικά· οί άκρέμωνές του παρέχουσιν εύάρες-ον 
ό'ψον, καί προ πάντων οί ά'φθονοι καρποί του θαυμα- 
σίως παρασκευαζόμενοι εϊσί τών μερών έκείνων ή πρώ
τιστη τροφή· ύπάρχουσι δε τοϋ εύεργετικοΰ τούτου 
δένδρου δάσηόλόκληρα, καίτοσοϋτονκαρποφόρου είναι, 
ώστε ή αυτή γή τ, παρέχουσα 100 γεωμήλων λίτρας, 
παράγει υπέρ τάς 4000 λίτρας παραδεισοσύκων.

Διά τά παντοϊα του προτερήματα ταϋτα έλαβε τό 
πομπώδες του όνομα, καί θεωρείται ύπό πολλών ώς 
ιερόν δένδρου· οί χριστιανοί μάλιστα τής Μαδέρας 
έχουσιν εύλάβειαν πρός αύτό, ούδόλως άμφιβάλλον- 
τες ότι δ καρπός του είναι αύτά έκεΐνο τό μήλον τό 
δελεάσαν τήν κοινήν όλων ημών μητέρα, καί οί Ισπα
νοί καί οί Πορτογάλλοι δέν κόπτουσι ποτέ αύτόν 
έγκαρσίως, διότι λέγουσιν ότι εντός αύτοϋ εύρίσκου- 
σι σταυρού σχήμα. Τινές δέ διϊσχυρίζονται ότι τούτου 
βότρεις ήσαν οί ύπιρμεγέθεις έκεϊνοι, οί κομισθέντες 
εις τόν Μωσήν εις δείγμα τής εύφορίας τή; γής Χα
ναάν, καί ύπήρξαν συγγραφείς γράψαντες ότι ταύτης 
τής συκής τά φύλλα έκάλυψαν τήν γυμνότητα τοϋ 
Α,δάμ μετά τήν πρώτην παρακοήν του.

Η* ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.

'Εκ τον Γα.Ι,Ιιχοΰ . ... .
(Συνέχεια. Ιδέ φύλ. ΙΕ.)

Καί τωόντι έπανήλθε δρομαία διά νά έπικαλεσθή 
τήν θείαν άντίληψιν, ένψ καλογραία τις ήτοιμάζετο 
νά κλείσ-ρ τήν θύραν όλη έκθαμβο; διά τήν βιαίαν 
επιστροφήν τής νέας ξένη; καί πλήρης θαυμασμού 
διά τήν ζέσιν μεθ’ ής προσηύχετο, ή μοναχή τήν έ-
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πλησίασε διά νά τήν είδοποιήση Srt ήτο καιρός νά 
κλεισθή ή εκκλησία' άλλ’ή Παρασκευή, ταραχθεϊσα ο
λίγον, διηγήθη έν άπλότητι τήν αιτίαν τής ταχείας 
επιστροφής της είς τήν εκκλησίαν, τήν είπε πόσον 
τής ήτο δυσάρεστου νά «αταλύση εις ξενοδοχείου, 
καί τήν παρεκάλεσεν επί τέλους νά τήν δώση τήν 
άδειαν νά μείνη είς τό μοναστήριον. ή θυρωρός άπε
κρίθη ότι δέν είχον τοιαύτην συνήθειαν, άλλ’ ότι ή 
ήγουμένη έδύνατο νά τήν συντρέζη· « ή μόνη συνδρο
μή τήν οποίαν ζητώ, έπανέλαβεν ή Παρασκευή, δει- 
κνύουσα τό βαλάντιόν της, είναι τό νά μέ δοθή ά- 
συλον διά ταύτην μόνην τήν νύκτα. Φιλελεήμ.ονε'ς 
τινες κύριαι μ’ έδωκαν μικράν τινα χρηματικήν πο
σότητα, ώστε δέν έχω πρός τό παρόν άνάγκην ελεη
μοσύνης· έξαιτοΰμαι μόνον νά μοί συγχωρηθή νά δια- 
νυκτερεύσω είς τό μοναστήριον αΰριον θά εξακολου
θήσω τόν δρόμον μου.»

‘Η θυρωρός τήν ώδήγησεν είς τό οίκημα τής ή- 
γουμένης. ‘Η σεβασμία αύτή μοναχή προσηύχετο ό
ταν εΐσήλθον εις τόν κοιτώνα της, ή δέ θυρωρός 
έσταμάτησε πλησίον τής θύρας, καί έςαύρωσε τάς χεΐ
ρας της. ‘Η Παρασκευή έμιμήθη τό παράδειγμά της, 
καί παρεκάλεσε τόν Θεόν νά νεύση υπέρ αύτής είς τήν 
καρδίαν τής ηγούμενης. Μετά τό τε'λος τής προσευ
χής πλησιάεασα είς τήν ξένην, τήν ήρώτησε μέ πολ- 
λήν αγαθότητα πόθεν ήρχετο. ‘Η Παρασκευή έφανέ- 
ρωσε καί τό όνομα καί τόν σκοπόν τής όδοιπορείας 
της, έδειξε τό διαβατήριόν της καί παρεκάλεσε νά 
τήν φιλοξενήσωσι διά μίαν μόνην νύκτα· ή αίτησίς 
της δέν άπερρίφθη. Ολίγον μετά ταΰτα πολλαί μο- 
να/αί, περιεργεία φερόμεναι, τήν έπερικύκλωσαν, καί 
τήν άπεύθυνον άπειρους ερωτήσεις, εις τάς οποίας 
άπεκρίθη, διηγηθεΐσα τά οδυνηρά συμβεβηκότα τής 
όδοιπορείας της μέ τόσην άφελειαν καί φυσικήν εύ- 
γλωττίαν, ώστε όχι μόνον ειλκυσε τήν συμπάθειάν 
των, άλλά καί τάς είδε νά χύνωσι δάκρυα. Τήν έ- 
περιποιήθησαν μέ όσην ενδέχεται φιλοφροσύνην ή δέ 
ήγουμένη τήν έκράτησεν είς τό οίκημά της, καί συ
νέλαβεν αμέσως τήν ιδέαν τοΰ νά τήν συγκαταλέξη 
μεταξύ τοΰ ποιμνίου της.

Πρό πολλοΰ ή Παρασκευή εϊχεν αποφασίσει, ώς εϊ- 
πομεν, νά έκλέξη τόν μοναστικόν βίον, εάν εύδοκί- 
μουν οί άγώνές της. Είδομεν ήδη ότι μέχρι τής είς 
Αίκατερινόπολιν άφίξεώς της έπίστευεν ότι τό Κίο 
βον έκειτο παρά τήν όδόν τήν φέρουσαν είς Πετρού- 
πολιν. Είς έν τών έκεΐ μοναστηοίων εϊχεν ύποσχεθή 
νά θέση τήν μετάνοιάν της· ήλπιζε νά ίδή διαβαί- 
νουσα τά περίφημα νεκροφάσεα, νά προσκυνήση τά έν 
αύτοις ιερά λείψανα, καί νά έκλέξη τό μοναστήριον 
οπού έμελλε νά έγκαταβιώση.

Αφοΰ όμως έπληροφορήθη ότι ή ιδέα της ήτο έ- 
σφαλμένη, έσπευσε νά προσδιορίση τό Μοναστήριον 
τής Νιγενής ώς τό τελευταιόν της άσυλον τό όπε- 
σχέθη όμως είς μόνην τήν ‘Ηγουμένην, καί όταν τήν 
έβίασαν νά λάβη άμέσως τό μοναχικόν σχήμα, τό 
άπεποιήθη. «Μήπως ήξεύρω, άπεκρίθη, ποια είναε ή 
θέλησις τοΰ Θεού μου; Θέλω, έπιθυμώ τά μέγιτα 
νά τελειώσω ένταΰθα τάς ήμέρας τής ζωής μου, καί 
έάν ή θεία πρόνοια τό έγκρίνη, τίς δύναται ν’άντι- 
σταθή;»

“Συγκατένευσεν έν τοσούτφ νά μείνη όλίγας ήμέρας 
είς Νιγενήν χάριν άναπαύσεως, καί διά νά προδιά

θεση τά τή; όδοιπορείας της μέχρι Μόσχα;· άλλ’ 
ήσθάνθη τόσον δριμεϊς πόνους καθ’ όλον της τό σώμα, 
ώστε έπεσεν έπικινδύνως άρρωστος. Από τής έποχής 
τοΰ συμβεβηκότο; της είς τήν Βόλγαν, είχεν άποκτή- 
σει βήχα ξηρόν καί έξερχόμενον άπό τό βάθος τοΰ 
στήθους της. Θέρμη φλογερά κατέκαιεν όλα της τά 
μέλη, καί οί ιατροί έδήλωσαν ότι δέν είχον πλέον 
έλπίδα· αύτή μόνη έμενεν άτάραχος! «Φρονώ, έλε- 
γεν, ότι δέν έσήμανεν είσέτι ή ώρα μου· έλπίζω έξ 
έναντίας ότι δ Θεός θά συγκατανεύση νά φέρω πρώ
τον είς-πέρας τό επιχείρημά μου. » Καί τώ δντι ά- 
νέλαβεν ολίγον κατ’ ολίγον, καί διέμεινεν ικανόν 
χρόνον είς τό μοναστήριον. Αδύνατος όπως ήτο, δέν 
έδύνατο νά έξακολουθήση τήν πορείαν τη; ούτε πεζή, 
ούτε έπι ταχυδρομικής άμάξης· μή έχουσα δέ τόν 
τρόπον νά μίσθωση ιδιαίτερον όχημα, ήναγκάσθη 
νά περιμείνη τήν βελτίωσιν τοΰ καιρού, διά νά κα- 
τορθώση νά μεταβή είς Πετρούπολιν χωρίς νά κοπιά- 
ση πολύ. ’Εν τώ μεταξύ τούτω ήκολούθησε τάς προ- 
σευχάς καί τούς κανόνας τοΰ μοναστηριού μέ τόσην 
ακρίβειαν, ώστε έβράδυνε μέν ή άνάρρωσίς της, έτε- 
λειοποιήθησαν όμως at σπουδαίτης. Διά τής διαγω
γής ταύτης εϊλκυσεν είς έαυτήν όλην τήν άγάπην τής 
‘Ηγουμένη; καί τών μοναχών, αί όποΐαι δεν είχον 
πλέον τήν έλαχίστην άμφιβολίαν ότι θά έσπευδε νά 
έκπληρώση τάς υποσχέσεις της.

Αμα οί δρόμοι έβελτιώθησαν άνεχώρησε διά τήν 
Μόσχαν έπι οχήματος σκεπαστού μετά καί άλλων 
άπεοχομένων είς τήν ιδίαν πόλιν. Πολλάκις έπροσ- 
πάθησεν ή ήγουμένη νά τήν καταπείση νά έγκατα- 
λείψη τήν έπιχείρησίν της· άλλ’ όΐαν είδεν ότι ήτο 
άμετάπειςος, τήν έδωκε συστατήριον έπιστολήν είς 
τήν έν Μόσχα φίλην της Κυρίαν Σ.... , καί τήν έβε- 
βαίωσεν ότι όποιανδήποτε έκβασιν καί άν λάβωσιν 
αί προσπάθειαί της, αύτή έδύνατο, άν ήθελε, νά έ
πανέλθη είς τά μοναστήριον, καί θά έγίνετο προθύ- 
μω; δεκτή ώς τέκνον άγαπητόν.

Κατά ποώτην φοράν άφοΰ άνεχώρησεν ή Παρα
σκευή άπό τό ίσχίμ, ή όδοιπορεία της ύπήρξεν εύτυ- 
χή; καί άνευούδενός άπαισίου συναντήματος. Φθάσα- 
σα είς Μόσχαν άπευθύνθη πρός τήν Κυρίαν Σ.... ήτις 
τήν ύπεδέχθη λίαν φιλοφρονητικώς, καί δέν τήν άφη
σε νά άναχωρήση έωσοΰ τύχη καλόν τινα σύντροφον 
μέχρι Πετρουπόλεως.

Καί τωόντι άνεχώρησε μετά τίνος έμπόρου έχον- 
τος ιδίαν άμαξαν, καί έφθασε μετά είκοσιν ήμέ
ρας είς τήν Πρωτεύουσαν τής ‘Ρωσσίας. Εκτός τών 
συστατηρίων τάς όποιας είχεν άπό τήν Αίκατερινό- 
πολιν, έλαβε καί άλλην άπό τήν Κυρίαν Σ.... διά 
τήν Πριγγιπέσσαν Τ.... σεβασμίαν καί έσχατόγηρων.
Ιδού ποια ήσαν τά μέσα της όταν έφθασεν είς Πε- 
τρούπολιν Φεβρουάριου μεσοΰντος, δεκαοκτώ περίπου 
μήνας μετά τήν έκ Σιβηρίας άναχώρησίν της, έχουσα 
πάντοτε τήν αύτήν γενναιότητα καί τάς αύτάς έλπί- 
δας τά; όποιας είχε καί τήν πρώτην ημέραν της ό · 
δοιπορείας της.

Κατελυσεν είς τήν οικίαν τοΰ συνοδοιπόρου της 1
παρά τήν διώρυγα Αϊκατερίνσκυ, καί διά τινα καιρόν 
έπλανήθη ώς πρόβατον άπολωλός έντός τής άπεράν- 
του έκείνης πόλεως, άγνοοΰσα τί νά έπιχειρισθή, καί 
πώς νά έγχειρίση τά συστατήρια γράμματά της!

0 συνοδοιπόρος της έμπορος, ένασχολούμενος είς

τάς υποθέσεις του δέν έφρόντιζε διόλου περί αύτής· 
είχεν έν τοσούτφ άναλάβει τό νά έξετάση περί τής 

κατοικίας τής Πριγγιπέσης Τ . . . άλλά πριν τούτου 
ήναγκάσθη νά μεταβή είς Ρήγαν, ή δέ Παρασκευή έ- 
μεινεν όμοΰ μέ τήν σύζυγόν του, ήτις, τήν μετεχει- 
ρίζετο μέν φιλοφρόνως, δέν έδύνατο όμως νά συντέ
λεση εϊς τήν έκπλήρωσιν τής έπιθυμίας της.

0 έπιστολή τής Κυρίας Γ. έπεγράφετο είς κυρίαν 
κατοικούσαν πέραν τής Νέβας. Επειδή δέ ή έπι- 
γραφή ήτο λεπτομερής, ή Παρασκευή, ήμέρας τινάς 
μετά τήν άναχώρησίν τοΰ έμπόρου, ήθέλησε νά ύ- 
πάγη όμοΰ μέ τήν γυναΐκά του είς Βασιλι-οστρώβ, 

•·. νήσον κειμένην πρός τήν δεξιάν όχθην τής Νέβας. 
Αλλ’ οί πάγοι τοΰ ποταμού είχον ήδη άρχισει νά 
ταράσσωνται, ή διάλυσίς των έπλησίαζε, καί ή α
στυνομία δέν έσυγχώρει τήν διάβασιν. Επέστρεψε 
λοιπόν είς τήν οικίαν σχεδόν άπηλπισμένη. Είς τών 
φίλων τοΰ έμπόρου τήν έσυμβούλευσεν άνοήτως, νά 
ΰποβάλη εί; τήν γερουσίαν άναφοράν, ζητούσα τήν 
άναθεώρησιν τής δίκης τοΰ πατρός της, καί ύπεσχέ- 
θη νά εύρη γραφέα διά νά τήν συντάξη. ’Ενθυμου- 
μένη τήν έπιτυχίαν τής πρός τόν διοικητήν τοΰ 
Τοβώλσκ άναφοράς της, έδέχθη τήν πρότασιν. Συνε- 
τάχθη λοιπόν ή αναφορά, άλλά κακώς καί παρά 
τούς άπαιτουμένους τύπους, καί χωρίς νά όδηγηθή ή 
ύπογράψασα αύτήν τίνι τρόπω έπρεπε νά τήν πα- 
ρουσιάση. Ως έκ τούτου παρημέλησε νά έγχειρίση 
εγκαίρως τά συστατήριά της, τά όποια θά έγίνο/το
βεβαίως είς αύτήν ώφελιμώτερα.

Κρατούσα τήν άναφοράν της ή Παρασκευή διευ- 
θύνθη πρωίαν τινά^ερός τήν Γερουσίαν, άνέβη τήν 
μεγάλην κλίμακα, καί έφθασε μέχρις ένός τών γρα
φείων· άλλ’ είς τίνα μεταξύ τών τόσων υπαλλήλων 
νά πλησιάση ; Οί γραμματείς πρός οδς άπευθύνετο 
έρριπτον έπ’ αύτής τό βλέμμα, καί έπανελάμβανον 
αδιάφοροι τήν έργασίαν των. όσοι άλλοι τήν άπήν- 
των έντός τής αιθούσης, άντί νά τήν άκούσωσιν ή νά 
λάβωσι τήν άναφοράν της, έστρεφον άπό τό άλλο 
μέρος, ώς πράττει. τις όσάκις κλείει τόν δρόμον του 
σκεΰός τι, ή στήλη, ή άλλο τι τοιοΰτον έμπόδιον. 
Επί τέλους είς τών φυλαττόντων τό γραφεϊον άπο- 
μάχων, όστις διέσχιζε δρομαίος τήν αίθουσαν, άπαν- 
τήσας αύτήν, έστρεψε πρός τά δεξιά διά νά περάση, 
ενώ ή Παρασκευή έφερε πρός τό αύτό μέρος τά βή
ματά της, ώστε συνεκρούσθησαν. 0 γέρων κλητήρ 
τήν ήρώτησεν άποτόμως τί ήθελεν, ή δέ νέα τόν 
παρουσίασε τήν άναφοράν της παρακαλοΰσα νά τήν 
ύποβάλη είς τήν γερουσίαν· άλλ’ έκλαβών αύτήν ώς 
έπαίτιδα, τήν έπίασεν άπό τήν χεΐρα καί τήν έδίω 
ξεν. Η άθλια δέν έτόλμησε πλέον νά έμβή είς τήν 
γερουσίαν, άλλά διαμείνασα όλην τήν ήμέραν έπι τής 
κλίμακος, έζήτει νά έγχειρίση τήν άναφοράν της 
εις τινα γερουσιαστήν. Είδε πολλούς έλθόντας έπι 
οχημάτων καί άναβάντας τήν κλίμακα, έχοντας 
παρασημα έπι τοΰ στήθους, ξίφος είς τήν άριστεράν 
καί στολήν έξ αύτών τινες μάλιστα έφερον καί 
επωμίδας. Η Παρασκευή ύπέθεσεν ότι ήσαν αξιωμα
τικοί καί στρατηγοί, καί άνέμενε πάντοτε τούς 
γερουσιαστής οϊτινες, κατά τήν φαντασίαν της, έ
πρεπε νά έχωσί τι ιδιαίτερον γνώρισμα· διό καί δέν 
άπευθύνθη είς κάνένα. Περί τάς τρεις μετά μεσημ
βρίαν άνεχώρησαν όλοι, καί ή Παρασκευή, μείνασα

μόνη, άπεσύρθη ή τελευταία, όλη έκθαμβος διότι 
είδε τόσον κόσμον χωρίς ν’ άπαντήση καί γερουσια
στήν τενα. Επις-ρέψασα είς τήν οικίαν έκοινοποίησεν 
είς τήν σύζυγον τοΰ έμπόρου τά διατρέξαντα, καί 
μόλις αυτή κατώρθωσε νά τήν πείση ότι οί γερουσια- 
σταί ήσαν ώς καί οί λοιποί τών άνθρώπων, καί ότι 
έκεϊνοι τούς δποίους είδεν ήσαν βεβαίως γερουσιαφαί 
εις ους επρεπε να όωση τήν αναφοραν.

Τήν έπιοΰσαν μετέβη άπό πρωίας είς τήν γερου
σίαν, έστάθη επί τής κλίμακος, καί παρουσίασε τήν 
άναφοράν της είς όλους τούς άναβάντας, φοβουμένη μή 
τήν διαφύγωσιν οί γερουσιασταί, περί τής φύσεως 
τών όποιων εϊχεν είσέτι δισταγμούς· κάνεις όμως 
δέν ήθέλησε νά τήν λάβη. ’Επί τέλους είδεν έρχόμε- 
νόν τινα πολύσαρκου κύριον φέροντα στολήν έρυθράν, 
ταινίαν μεγαλόσταυρου έπίσης ^έρυθράν, παράσημα 
καί είς τά δύω μέρη τοΰ στήθους, καί ξίφος είς τά 
άριστερά· « τήν φοράν ταύτην, είπε καθ’ έαυτήν, ή ε
πέτυχαν τόν γερουσιαστήν, ή δέν ύπάρχουσι τοιοΰ- 
τοι είς τόν κόσμον ! » τόν έπλησίασε λοιπόν, πα
ρουσίασε τήν άναφοράν, καί τόν παρεκάλεσε νά ένερ- 
γήση περί αύτής τά δέοντα. ’Επειδή δέ έστέκετο 
έμπροσθέν του, ό ύπηρέτης τοΰ γερουσιαστοΰ τήν 
άπεμάκρυνε χωρίς βίαν, καί ό κύριός του, νομίζων 
ότι ζητεί έλεημοσύνην, « ό Θεός νά σ’ έλεήση, » τήν 
είπε, καί άνέβη.

Δεκαπέντε ημέρας καί έπέκεινα ή Παρασκευή έπα
νήρχετο είς τήν γερουσίαν, καί έπέστρεφε πάντοτε 
άπρακτος. Πολλάκις, άποκαμωμένη καί ριγώσα, έκά- 
θητο συνεσταλμένη εϊς βαθμίδα τινα διά νά θερμαν- 
θώσιν οί πόδες της, καί παρετήρει τάς φυσιογνω
μίας τών διαβαινόντων μήπως άναγνωρίση σημεία 
τινά οίκτου καί φιλανθρωπίας, τά όποια θά ευρισκε 
βεβαίως έάν ούτοι έγνώριζον τήν θέσιν της.

Τοιαύτη είναι ή κοινωνία είς τάς μεγάλας πόλεις· 
ή ένδεια καί ή πλουσιότης, ή εύτυχία καί ή δυστυ
χία συγκρούονται άκαταπαύστως καί συναπαντώνται 
χωρίς νά βλέπωσιν άλλήλας· ώς δύω κόσμοι χωριςοί 
δέν έχουσι κάμμίαν σχέσιν μεταξύ των μικρός τις 
μόνος άριθμός γενναίων ψυχών προωρισμένων άπό τήν 
θείαν πρόνοιαν, βάλλουσιν αύτού; είς συνάφειαν διά 
σπανίων τινων μέσων συγκοινωνίας.

Μίαν τών ημερών, ύπάλληλός τις, όστις θά τήν 
είδε βεβαίως πολλάκις, τήν έπλησίασεν, έλαβε τήν 
άναφοράν, καί έσυρεν άπό τό θηλάκιόν του φάκελλόν 
τινα ογκώδη. ‘Η άθλια Παρασκευή συνέλαβεν άμέ- 
σω; έλπίδας τινάς, ό φάκελλος όμως δέν περιειχεν 
είμή τραπεζογραμμάτια, έξ ών έβαλεν έν πέντε 
ρουβλίων έντός τής άναφοράς της, καί τήν έπέστρεψεν 
είς αύτήν· αύτός δέ έμβάς είς τήν γερουσίαν έγεινεν ά
φαντοι· ‘Η Παρασκευή 8λη περίλυπος άνεχώρησεν. 
« Είμαι βέβαια, έλεγε μίαν ήμέραν είς τήν οικοδέ
σποινάν της, ότι έάν μεταξύ τών γερουσιαστών εύ- 
ρίσκετό τις άδελφός τής Κ. Μιλέν, θά έλάμβανε τήν 
άναφοράν μου χωρίς νά μέ γνωρίζη. »

όταν έφθ ασαν αί έορταί τοΰ Πάσχα, έπειδή ή 
γερουσία δέν συνήρχετο, άνεπαύθη καί αύτή καί ένη- 
σχολεΐτο είς έργα εύσεβείας. όλη έκδοτος είς αύτά, 
παρεκάλει τόν Θεόν νά εύοδώση τούς κόπους της’ 
είχε δέ τοιαύτην πίστιν, ώστε μετά τήν θείαν με- 
τάληψεν έλεγε μετά πολλής πεποιθήσεως, ότι θά 
έγίνετο δεκτή ή αναφορά της είς τήν γερουσίαν
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άμα παρουσιασθή' άλλ’ ή σύζυγος του εμπόρου μετά 
τήν άποτυχίαν των πρώτων προσπαθειών της, τήν (- 
συμβούλευε νά μεταχειρισθή άλλον τινα τρόπον. ’Ε
πειδή όμως ή Παρασκευή (πέμενε, και την ημέραν 
τής (παναλήψεως τών εργασιών τής γερουσίας ή- 
τοιμάζετο νά (παναλάβη καί αύτή τό εργον της, 
την παρέλαβεν εις την δρόσκαν της — όχημα ρωσ- 
σικόν — διά νά τήν όδηγήσν) μέχρι τοΰ καταστή
ματος τής γερουσίας. » Δεν ήξεύρω, είπεν εις τήν 
νέαν καθ’ οδόν, πώς δέν σέ άηδίασεν ή τόση σου ά-

— ποτυχία! ’Εάν ήμην εις τόν τόπον σου, δεν θά (γύ
ριζα πλέον νά ίδώ ούτε τήν γερουσίαν ούτε τούς 
γερουσιαστής, οί όποιοι δέν θά σέ βοηθήσωσιν εις 
άπαντα τον αιώνα ! Είναι τό ίδιον ώς νά παρουσία
σης τήν αναφοράν σου εις αύτό τό άγαλμα, έπρόσθεσε 
δεικνύουσα τόν ανδριάντα τοΰ μεγάλου Πέτρου.

— ’Ελπίζω, άπεκρίθη ή Παρασκευή, ότι ή πί- 
στις μου θά μέ σώσει. Σήμερον έρχομαι διά τήν τε- 
λευταίαν φοράν εις τήν γερουσίαν, καί είμαι βεβαία 
ότι θά λάβωσι τήν αναφοράν μου. 0 Θεός είναι με
γαλοδύναμος· ναι, έπρόσθεσε καταβαίνουσα από τήν 
δρόσκαν, ό θεός είναι μεγαλοδύναμος, καί δύναται, 
εάν θέλη, νά βιάση τόν σιδηροΰν αύτόν άνθρωπον νά 
χαμηλώση καί νά λάβη τήν αναφοράν μου.» Η οι
κοδέσποινά της έξεκαρδίσθη αμέσως από τόν γέλω
τα, καί ή Παρασκευή, συνελθοϋσα εις τόν εαυτόν 
της, (γέλασεν επίσης.

’Ενώ. πάρετήρει τόν άνδριάντα, ή συνοδοιπόρος 
της τήν είπεν, ότι ή γέφυρα τής Νέβας έτέθη έκ 
νέου εις τήν θέσιν της, καί ότι οχήματα μετέβαι- 
νον έλευθέρως εις Βασιλι-Οςφώβ καί έπέστρεφον. 
« Εχεις τό πρός τήν Κυρίαν Λ. συστατήριον ; τήν ή
ρώτησεν· επειδή δεν έχω βιαςικάς ύποθέσεις, ήμπορώ 
νά σέ οδηγήσω μέχρι τής θύρας της. « Ητο ενωρίς 
είσέτι, καί ή Παρασκευή συγκατετέθη. Διέβησαν τήν 
γέφυραν, καί ό ποταμός ό όποιος πρό δεκαπέντε η
μερών έφαίνετο ώς τις παιδιάς κινητών παγετών, 
αλλά σήμερον ήτο άπηλλαγμένος άπό τάς χιόνας, 
καί πλήρης πλοίων καί λέμβων παντός είδους, τήν 
κατέθελξεν· ό καιρός ήτο ώραΐος, ή κίνησις τών αν
θρώπων καί τών οχημάτων μεγίστη, καί αύτή ή 
ιδία ήσθάνετο διπλασιαζόμενον τό θάρρος της, καί 
ή καρδία της έπρομάντευεν αίσίαν τήν έκβασιν τής 
(πισκέψεώς της. « Μέ φαίνεται, είπε φιλούσα τήν 
συνοδοιπόρον της, ότι ό Θεός μετ’ ε’μοΰ καί δέν θά 
μ' έγκαταλείψει.

Εύρε τήν Κυρίαν Λ.... λαβοϋσαν ήδη έξ Αίκατε- 
ρινοπόλεως επιστολήν άναγγέλλουσαν τά περί τής 
Παρασκευής, καί ήκουσεν επιπλήξεις εύμενεΐς διότι, 
οΰσα πρό τόσων ημερών εις Πετρούπολιν, δέν ύπήγε 
εις τήν οικίαν της. Η εγκάρδιος καί ειλικρινής αυτή 
υποδοχή τήν άνενθύμισε τήν φιλοφροσύνην τής Κυ
ρίας Μιλέν. Μετά ταϋτα ή Παρασκευή ανέπτυξε τό 
περί τής άπελευθερώσεως τού πατρός της σχέδιόν 
της, καί διηγήθη τάς ματαίας επισκέψεις της εις 
τήν γερουσίαν, ό Κ. Λ.... εξέτασε τήν άναφοράν 
της καί παρετήρησε ότι δέν ήτο όρθώς συντεταγμένη.

« Κάνεις δέν θά σέ χρησιμεύσει καλήτερον εμού 
εις τήν ύπόθεσιν αύτήν, είπεν ό Κύριος Λ.... Εχω 
συγγενή τινα κατέχοντα θέσιν επίσημον εντός τής 
γερουσίας, μετά τοΰ όποιου όμως, σέ τ’ ομολογώ,

;αι άπό τίνος δυσαρεστημένος. Δέν θά διστάσω ό

μως διόλου νά τόν ομιλήσω αμέσως περί τής ύπο
θέσεώς σου, καί ουτω νά έπαναλάβω συγχρόνως τάς 
πρώτας σχέσεις μου μετ’ αύτοΰ· χαίρω μάλιστα 
διότι θά μέ χρησιμεύσεις ώς μέσον συμφιλιώσεως έν 
καιρώ τών έορτών τοΰ Πάσχα. «

’Εκράτησαν τήν νέαν εις τό γεύμα, καί πολλοί 
’συνεστιάτορες, έλθόντες ό είς κατόπιν τοΰ άλλου, 
έδειξαν μεγίστην συμπάθειαν πρός αύτήν. ’Ενω δέ 
ήτοιμάζοντο νά καθίσωσιν είς τήν τράπεζαν, ό συγ
γενής περί ού ώμιλήσαμεν παρουσεάσθη άπροσδοκή- 
τως είς τό (στιατόριον καί είπε' » Χριστύς Co- 
σχξ>ής — Χριστός άνέστη. — Εύθύς όλοι (φώναξαν 
βοίστινο 6οσκρής — άληθώς άνέστη — καί ήσπά- 
σθησαν φιλικώτατα άλλήλους. 0 Κ. Λ.... παρου- 
σίασεν είς τόν συγγενή του τήν κόρην τής Σιβηρίας. 
Ομίλησαν έκ καιρώ τοΰ γεύματος περί τής ύποθέσεώς 
της, καί όλοι έμειναν σύμφωνοι, ότι κακώς τήν έσυμ- 
βούλευσαν νά ύποβάλη αύτήν είς τήν γερουσίαν. Ολοι 
(θεώρησαν προτιμώτερον ν’ άπευθυνθή άμέσως είς τήν 
φιλανθρωπίαν τοΰ Αύτοκράτορος, διότι ή άναθεώρησις 
τής δίκης άπήτει πολύν καιρόν. ’Επί τέλους τήν 
(πρότρεψαν νά μή (παναλάβη πλέον τάς είς τήν γε
ρουσίαν επισκέψεις της, τών οποίων ή διήγησις έτερ- 
ψε τούς συνεστιάτορας. Πρός τό (σπέρας ή Παρα
σκευή (πέστρεψεν είς τήν οικίαν τοΰ εμπόρου συνω- 
δευμένη άπό ένα ύπηρέτην τοΰ Κ. Λ....

Καθ’ οδόν (δόξαζε τήν θείαν πρό νοιαν διότι τήν 
ώδήγησεν είς τήν οικίαν τής Κυρίας Λ....κατά τήν 
στιγμήν τής συμφιλιώσεως τών δύω συγγενών· δια- 
βάσα δέ έμπροσθεν τής γερουσίας, (νθυμήθη τήν 
παράκλησιν τήν οποίαν ί/,ζν.ί πρ^ς τόν Θεόν τοΰ νά 
μή (πανέλθη είμή μόνον μίαν φοράν. « ή άγαθότης 
του, είπε καθ’(αυτήν, είσήκουσε τήν δέησίν μου, καί 
ετι πρός· διότι δεν θά (πανέλθω πλέον. Καί ό σίδη
ρους αύτός άνθρωπος, (ξηκολούθησεν άτενίζουσα τόν 
άνδριάντα τοΰ Μεγάλου Πέτρου, ήλθεν επίσης είς 
βοήθειάν μου διά τής χάριτος τοΰ Θεού· διότι εξ 
αιτίας του είδον τήν γέφυραν, καί διαβάσα αύτήν 
(γνώρισα τούς άγαθούς φίλους τούς ύποσχεθέντας μοι 
τήν συνδρομήν των, καί διά τής προστασίας τών 
οποίων προσδοκώ τήν άπελευθέρωσ» τοΰ πατρός μου. »

Τοιοΰτοι ήσαν τής Παρασκευής οί συλλογισμοί, 
τής οποίας ή πίςις καθωδήγει καί συνέτρεχε τά δια- 
βήματά της. Εν τοσούτω, μέ όλας τάς προσπάθειας 
τών (ν Βασιλι-όστρώβ φίλων της ή εύτυχία της έ
μελλε νά προέλθη άλλοθεν.

0 έμπορος, (πανε’λθών μετά τινας ήμέρας, ήπόρη- 
σε πώς είσέτι ή νέα δέν είχε κατορθώσει τίποτε, καί 
(νησχολήθη είς τό νά λάβη πληροφορίας- περί τής 
κατοικίας τής Κυρίας Τ.... , διά τήν οποίαν ή νέα 
είχεν επιστολήν συστατήριον· ή Κυρία αύτή, είδο- 
ποιηθεΐσα ώσαύτως περί τής είς Πετρούπολιν μετα- 
βάσεως τής νέας τήν (περίμενε πρό πολλοΰ. ό έμ
πορος κατώρθωσε νά τήν έδρη, καί παρηγγέλθη να 
όδηγήση τήν Παρασκευήν είς τήν οικίαν της. ’Εγ- 
κατέλειψε λοιπόν τήν οικίαν όπου διέμεινε δύω 
μήνας, καί άπεχαιρέτησε περίλυπος τήν καλήν σύ
ζυγον τοΰ εμπόρου.

Φθάσασα τό (σπέρας είς τήν οικίαν τής Πριγγιπέ- 
σης (νόμισεν ότι ό (ν στολή θυρωρός της ήτο γερου
σιαστής, καί τόν άπένειμεν ύποκλινέστατον χαιρετι
σμόν -κίναι ό θυρωρός τής Πριγγιπέσσης,»είπε χα

μηλή τη φωνή ό έμπορος. ’Αναβάσα τήν κλίμακα 
είδεν αύτόν σημαίνοντα τόν κώδωνα καί δέν εννόησε 
τήν αιτίαν· διότι (νόμιζεν ότι οί κώδωνες τούς ό
ποιους παρετήρησεν είς τάς θύρας τινών εργαστηρίων 
ήσαν είδός τι προφυλάξεως εναντίον τών κλεπτών.
Η άκρα σιωπή ήτις (πεκράτει εντός τής αιθούσης 
τήν (οειλίασε· ποτέ δέν είχεν ίδεΐ θαλάμους ουτω 
πως (στολισμένους, καί μάλιστα μέ τόσα φώτα.

(ακολουθεί).

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑ.Ι ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ.
ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ.
(συνέχεια ϊδε φυλ. ΙΕ .)

ΙΓ
κ/ίω σντεττεύζ,εις.

0 ’Ασκάνιος (φρόντισε νά ρίψη μανδύλιον ύπό τό 
γόνυ του, ϊνα μή πάθωσιν αί λευκαί περισκελίδες 
του, αί άκριβώς διαγράφουσαι τής κνήμης του τήν 
λεπτότητα. ’Εκτός όμως τής προνοίας ταύτης, δη- 
λούσης άταραξίαν μέχρι τινός βαθμού, ή λοιπή δια
γωγή του ήν όλη διαγωγή (ραστοΰ πυριφλέκτου.

— Θεία ’Αραβέλλα ! (ψιθύρισε μετά χαριεστάτης 
φωνής, — είμί άκόμη (πί τής γής ταύτης, εύτελής 
κατοικίας τών δυστυχών άνθρώπων, ή άνέβην είς 
τόν θόλον τοΰ στερεώματος; . . . Οταν άφορώ πρός 
(μαυτόν, νομίζω ότι είμαι (πί τής γής, διότι αι
σθάνομαι ότι είμαι άνθρωπος. Οταν όμως σέ βλέ
πω, νομίζω ότι είμαι είς τόν ούρανόν, διότι είσαι 
θεά !

’Αποπερατώσας δέ τό (λεγεϊον τούτο, ό ’Ασκά
νιος ήθέλησε νά λάβη τήν χεΐρα τής ’Αραβέλλας, καί 
νά (ναποθέση είς αύτήν διάπυρον φίλημα. ’Αλλ’ ή 
ωραία έφυγεν, ώς δειλή έλαφος φοβηθεΐσα τολμηρόν 
θηρευτήν, καί (στάθη ολίγα βήματα άποτέρω.

0 δέ καλός ιππότης τοΰ Παταυΐου έλαβε τόμ.αν- 
δύλιόν του, διέβη άκροποδητί όσον διάστημα τόν 
(χώριζεν άπό τήν ’Αραβέλλαν, καί (γονάτισε πάλιν.

— Σκληρά νέα, ^είπεν, ούτως εύσπλαγχνίζεσαι 
τάς βασάνους μου ;

-<> στρατιώτης ούτος είναι πολλά εύμορφος, 
είπε καθ’ (αυτήν ή Μίσς Φανσαύη.

— Δέν θά μ’ άφήσης νά (γγίσω τήν χεΐρα ταύ- 
την, δι’ ήν δίδω όλους τοΰ κόσμου τούς θησαυρούς ;
. . Χ καί είς ής τά δάκτυλα, προσέθηκε καθ’ εαυ
τόν, βλέπω νά στίλβωσιν άδάμαντες άξίζοντες βε
βαίως χίλια δίστυλα.

— Κύριε, άπεκρίθη τέλος ή ’Αραβέλλα μετ’αίδοΰς 
λίαν άξιεπαίνου, — δέν . . . ίσως . . . είναι τόσον 
(ζώρας ...

■— Ώ άφραστος μαγία τών τόνων λατρευομένης 
φωνής ! ανέκραξε στενάζων ό Παταυός.

— Πρέπει νά σάς είπώ . . . (πανέλαβεν ή Μίσς 
Φανσαύη.

— Είπέ, ώ άστήρ τής ζωής μου. Ομίλει, όμίλει 
πολύ, . . . όμίλει πάλιν . . . όμίλει πάντοτε!

— Πρέπει νά σάς δμολ ογήσω ...
— Θ άκουσω λοιπόν τέλος τάς λέξεις (κείνας, ών 

ή ζωή όλόκληρος δέν είναι άντίτιμον άξιον !
— όμιλεΐ ώς ποτέ δέν ήκουσα τινά όμιλοϋντα, 

είπε καθ’ (αυτήν ή ’Αραβέλλα, μέ λύπην στενάζου-

σα. ’Αδιάφορον, έχω τήν (ντολήν μου (πί τής γής, 
καί πρέπει νά φροντίσω νά τήν εκπληρώσω.

— Λοιπόν ! άγγελε λατρευτέ ! . .. είπεν ό 
’Ασκάνιος.

— ’Απατάσθε πολύ, κύριε, άπήντησεν ή ’Αρα
βέλλα· δέν σάς (μήνυσα νά σάς ομιλήσω περί ύμών 
τοΰ ίδιου.

0 Παταυός έκρυψεν αμέσως τό μανδύλιον είς τόν 
κόλπον του, καί ήγέρθη.

— Περί τίνος λοιπόν, idol mio, γλυκύ μου τέ
ρας; ήρώτησεν είρωνικώς.

— Ηκουσα ότι .. . ΐϊθέλετε όργισθή άν σάς (πρός- 
φερον αύτόν τόν άδάμαντα, κύριε ;

— ΑΪ! άξιέραστε Μίσς, άνέκραξεν ό Μακαρόνης, 
είς τοιαύτην (ρώτησιν ήθελον εύκόλω; άποκριθή καί 
αύτά τά βρέφη τά θηλάζοντα άκόμη τό μητρικόν 
γάλα . . . Μά τό σώμα τοΰ Βάκχου! (γώ νά όργι- 
σθώ.’ . . . καί διατί άραγε! Θά φέρω τό δακτύλιον 
τούτο μέχρι τοΰ τάφου καί άκόμη επέκεινα, ώ θεία 
’Αραβέλλα!

Καί σταθμίσας τό δακτύλιον είς τήν χεϊρά του, 
παρετήρησε τήν στίλβην τού άδάμαντος.

— ’Πμποοώ νά έχω εκατόν δίστηλα δι’ αύτό, 
είπε μεταξύ τών όδόντων του . . . ’Αλλά πού ’ς τ’ 
άνάθεμα θέλει νά καταντήση ;

’Αλλ’ ή ’Αραβέλλα (δίσταζε προφανώς. Τήν προ- 
πετή τοΰ Παταυοΰ οικειότητα έκρινεν ώς εύχέρειαν 
τρόπων μεγιστάνος, καί είς τό άβέβαιον τής σελή
νης φως αί (πήρειαι τών (τών δέν διεκρίνοντο επί 
τοΰ προσώπου του, άλλ’ ό Ιταλός (φαίνετο εύμορφος. 
’Αντί νά τόν μεταχειρισθή ώς μεσίτην, (σκέπτετο ή 
Μίσς Φανσαύη άν δέν ήν προτιμώτερον ν’ άποβλέψ-ρ 
είς αύτόν τόν ίδιον. ’Αλλ’ (νθυμηθεΐσα τί προετίθε- 
το ή μεσιτεία του, άπέβαλε πάντα δισταγμόν. 
Ήτον άνάγκη νά κατορθώσν) ύπέρ τής ’Αγγλίας με- 
γάλην κατάκτησιν. Η δόξα της είς τούτο συνίστατο.

— Εύαρεστηθήτε νά μ’ άκούσητε, κύριε, είπεν. 
Μοί (φάνη ότι παρετήρησα . . .

— Σέ άκούω, ώ σύ, ήτις είσαι θρόνου άξια! ΰπε- 
λαβεν ό ’Ασκάνιος.

— Μοί (φάνη ότι παρετήρησα. . . ότι είς τών 
πρώτων μεγιστάνων τής αύλής . · .

— Είς τών φίλων μου, άναμφιβόλως ... Τό ό
νομά του ;

— Λουδοβίκος Σούζας.
— At ! ό φίλτατος κόμης ! τό αγαπητόν κομι- 

τίδιον! ώς λέγει ό Βασιλεύς, όταν τόν διαθέτω εύ- 
δύμως. . . ’Εξακολούθησε, θελκτικωτάτη βασίλισ- 
σά μου.

— Μοί (φάνη μίαν ημέραν . .. μίαν μόνον ημέ
ραν τόν είδα . . . ότι τό βλέμμα του προσηλώθη 
(π’ (μ<)ΰ κατά τινα τρόπον ... ,.

— Αι αί αί ! . . . Τά γνωρίζομεν αύτά ήμ-ΐς 
τών καρδιών οί δήμιοι . . . κατά τινα τρόπον . . . 
αί αί αί ! εξακολούθησε, λευκή περιστερά μου.

— 0 Κόμης είναι νέος, καί βεβαίως δέν είχε 
τόλγιην. ικανήν νά μ’ (κφράσγ, τά αίσθήματά του.

— Δεν είναι όλως διόλου άδύνατον . . . Fovera! 
ή καϋμένη! t

0 ’Ασκάνιος κατέστειλε τόν γέλωτά του, καί (- 
προσποιήθη κατάνυξιν σοβαράν.

— Θαυμασία ’Αραβέλλα, είπεν, εννοώ τα λοιπά
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δλα. ’Αγαπά; . . . φεΰ ! όσον έρωτα καί άν μ’ έμ- 
πνέωσιν οί θείοι σου οφθαλμοί, θά υπάγω πρό; τόν 
Κας-ελμελχώραν, άν τό άπαιτή;, διότι είμαι αιχμά
λωτό; σου . . . καί δμως . . . χαριεστάτη κυρία, ή 
εντολή αυιη δέν συνάδει πρό; τήν ένδοξόν μου κα
ταγωγήν, ούδέ πρό; τήν υψηλήν θε'σιν ήν κατέχω έν 
τή αύλή.

— Μήπως ήπατήθην ; εϊπεν ή Μίσ; Φανσαύη 
καθ’ έαυτήν. Μήπω; είναι αληθή; αύλικό;
Ομοιάζει πολύ . . . καί μοί άρέσκει περισσότερον 
άπό τόν Κας-ελμελχώραν.

— Καί έπειτα, έξηκολούθησεν δ Ασκάνιο; έξαπτό- 
μενος, τό μικρόν έκεΐνο υποκείμενον είναι άξιον τή; 
αγάπη; σα;; . . . μικρά; εύγενείας, άγγελέ μου !... 
μικρά; έπιρροή;, παμφιλτάτη μου, cara mia !

— Πώς ! άνέκραξεν ή Μίσ; Φανσαύη.—Θεωρείται 
ώ; ό ισχυρότερο; τών αύλικών, καί ώ; ό εύγενές-ερο; 
τών έν Πορτογαλλίρι.

Ο Παταυό; άνεκάγχασε φυσικώτατα.
— Πώ; οικοδομούν τά; ύπολήψει; ! ανέκραξε. 

Μά τό σώμα τού Βάκχου ! Καί άν ήναι έκεΐνο; ό 
εϋγενέστερο; καί ό ισχυρότερο;, έμέ τί μέ θεωρούν, 
λατρευτή μου ;

— ϊμά;, κύριε ! είπεν ή ’Αραβέλλα έκθαμβο;.
— Ναι, Μίσ;, έμέ, τόν πτωχόν ’Ασκάνιον Μα-

καρόνην δέλλ ’Ακουαμόνδαν, ό'στι; έξουσιάζει τά βα
σιλικά στρατεύματα, ό'στι; έχει τριάκοντα τόσου; 
πυργου; εί; τήν γην τού αρχαίου Λατίου, ό'στι; κα
ταριθμεί ένα ύπέρτατον ιεράρχην μεταξύ τών ένδοξων 
του ανιόντων ·,

Ο καλό; Ιππότη; τού Παταυί'ου απήγγειλε τήν 
περικοπήν ταύτην μετ’ έμβριθεία; άπαραδειγματίςου’ 
ή δέ Μίσ; Φανσαύη τόν ήτένισε μέ σέβα; καί θαυ
μασμόν ένταύτω.

— ’Αλλά μοί εϊχον εΐπει, έτόλμησε νά έπαναλά- 
βη, ότι είσθε στρατιώτη; διώκων τύχην.

Εί; τού; λόγου; τούτου; ό ’Ασκάνιο; έπίεσε τά 
πλευρά του μέ τά; δύω του χεΐρας, καί συνές-ρεψε 
τό σώμά του εί; σπασμωδικόν γέλωτα.

— ήραία ιστορία ! άνέκραξεν, ώραιοτάτη ίς-ορία! 
θαυμασία ιστορία ! Δέν μοί λέγετε, ούρανία θεά μου, 
ποιο; σά; διηγήθη τό άπίθανον αύτό ψεύδο; ; . . . 
τυχοδιώκτη; ! έγώ ! Μά τά; τεσσαρακονταοκτώ γε
νεά; τού οικοσήμου μου, είναι τερατώδη; ιστορία !

— Κύριε, είπε μετ’ αύξανούσης δειλία; ή ’Αρα
βέλλα, σά; παρακαλώ νά συγχωρήσητε . . . δυστυ
χή; έγώ, έπρόσθεσε καθ' έαυτήν, τόν δυσηρέστησα ! 
άπέκρουσα τήν εύτυχίαν, τήν δόξαν μου ! Δυστυχή; 
έγώ !

— Αί ! γλυκυτάτη ! τί νά συγχωρήσω ; άπήντη- 
σεν « ’Ασκάνιο;. Τά πάντα δέν σά; eivat έπιτε- 
τραμμένα ; . . . Ηθελα μόνον νά ήξεύρω τί; είναι 
ό αυθάδη;, τί; ό αχρείο; . . .

— Ο Βαλθάσαρ, κύριε, ύπηρέτη; τού πατρό; μου.
— Ο Βαλθάσαρ ·, τό δνομα τούτο άγνωστον δέν 

μοί είναι . . . ’Αλλ’ ύπάρχουν τόσοι φέροντέ; το ! 
’Αδιάφορον, ό μύθο; είναι καλό;, καί δέκα δουβλώ- 
νια είμαι πρόθυμο; νά δώσω εί; τόν άνόητον διά 
τήν έφεύρεσιν. Αλλ’ ά; έπανέλθωμεν εί; τά εύτυχέ; 
κομητίδιον. Επειδή τό έπιθυμεΐ;, λατρευτόν άστρον, 
Θά τόν είπώ λοιπόν . . .

— όχι, τίποτε μή τώ λέγετε, κύριε, ανέκραξε 
μετά σπουδή; ή ’Αραβέλλα . . .

0 Παταυό; έστηρίχθη εί; τόν γόμφον του.
— Μετεβάλαμεν ιδέαν λοιπόν, έρώτησε μετ’ ά- 

μιμήτου προπετεία;.
— Ναι, κύριε.
— Αί ! at ! αί ! ήμην βέβαιο; . .. Πάντοτε αύτά 

κατορθώνω έγώ . . . Επειτα αί ώραΐαι είναι ιδιότρο
ποι καί μεταβληταί ώ; ό Ωκεανό; . . . Αοιπόν, λα
τρευτόν φώ;, μοί έπιτρέπετε νά έπαναλάβω τήν 
συνδιάλεξίν μα; δπου τήν άφήσαμεν δταν τό Κας-ελ- 
μελχωρίδιον διέκοψε τά; εξομολογήσει; μα; ;’

Η Αραβέλλα δεν άπεκρίθη, άλλ’ οσω άσθενέ; καί 
άν ήν τό σεληνιακόν φώ;,ο Ασκάνιο; είδεν όμω; εύα- 
ρεσκεία; μειδίαμα διαστέλλον τόν όγγώδη τού ά- 
στέρο; του σιαγόνα, ήτι; έδειξε γραμμήν καταλεύ- 
κων όδόντων, ικανών νά τόν καταφάγωσι ζώντα εί; 
έν μόνον γεύμα.

Τούτο ίδών, καί παράφορο; άναμφιβόλω; γενόμε- 
νο; έξ ερωτο; καί έξ άγαλλιάσεω;, έσυρε τό περίφη
μου μανδύλιον άπό τόν κόλπον του, τό έστρωσεν έπί 
τή; γή; καί έγονάτισε πάλιν. e

Εν ώ δέ δ καλό; Ιππότη; τού Στερεώματο; κα - 
τεγίνετο εί; τήν προετοιμασίαν ταύτην, ήτι; άπεδε ί- 
κνυε πολλήν τήν πρόνοιαν καί τήν οικονομίαν έν τω 
χαρακτήρι τού ερασμίου τούτου άνδρό;, ή κυγκλιδω- 
τή θύρα τού κήπου έκινήθη ήρέμα περί τού; στρόφιγ- 
γά; τη;, καί μέλαινα σκιά ώλίσθησεν άψόφω; δ ιά 
τών σκοτεινών δενδροστοιχιών.

—Ωί ώ! εϊπεν ή σκιά άνακαλύπτουσα τόν ’Ασκά
νιον γονυπετή έμπρό; τή; ’Αραβέλλα;. — Τί τρέχει 
έκεΐ ·, -/

Η σκιά παρετήρησεν ολίγον, καί άνεγνώρισε τήν 
Μίσ; Φανσαύην. Ην δέ ή σκιά ό Κύριο; Κόντη; 
Βιντιμίλλης.

— Τό κάθαρμα, είπε καθ’ έαυτόν, δέν θά λάβη 
τά χρήματά μου. Α; έννοήσω τόν σκοπόν του, καί 
κερδίζω εκατόν Γαλλικά Λουδοβίκια.

Κρύβει; δέ όπίσω πυκνών φύλλων, έμεινεν ακίνη
το;, καί παοετήρει τά πάντα χωρί; νά φαίνηται.

— Αοιπόν, απάνθρωπε άγγελε, έλεγεν ό Ασκά- 
νιος, αναλαμβάνω τού λόγου μου τήν σειράν. — Ε- 
πρόκειτο, καθ’ όσον ένθυμοΰμαι, νά φιλήσω τήν χεΐ- 
ρά σα;, καί μοί τήν ήρνήσθε έπί προφάσει οτι ύπήρχε 
δήθεν άπάτη.

Ο Κόντη; ήκουσε τότε κρότον φιλήματο;. Φαίνε* 
ται δέ ότι συνεμερίζετο τήν ιδέαν τού Βαλθάσαρ, 
διότι έψιθύρισε·

— Συμφωνότατον ζεύγος, μά τήν ζωήν μου !
— Ανεκτίμητο; εύδαιμονία δι’ έμέ, έπανέλαβεν 

δ Παταυό; πομπωδώ;, νά ψαύσωσι τά χείλη μου 
τήν χεΐρα ταύτην, τού παχυτέρου κατυφέ άπαλοτέραν, 
καί — φώ; τών οφθαλμών μου, — τούτο μ’ έπελπί- 
ζει, οτι δέν Θέλει; αποκρούσει πλέον εύχά; έρωτο; 
εύλαβοΰ; άμα καί τρυφερού, τρυφερού άμα καί άφω- 
σιωμένου, άφωσιωμένου άμα καί ειλικρινούς !

— Κύριε ! .... εϊπεν ή Αραβέλλα τραυλίζουσα.
Ο Ασκάνιο; όμω; ήντλησεν έκ τού μυχίου βάθους 

τού στήθους του στεναγμόν τερατώδη.
— Πόσον μουσική είναι ή φωνή αυτή! έξεφώνησε 

μετά ρόγχου, πόσον ισχυρά ή έκφρασι; αύτής! πόσον 
δ τόνο; τη; έναρμόνιο;.,... Κατευνάσθητι, ώ καρδία

μου ! θά θραύση; τό ςηθο; μου! —Πρό; τήν καρδίαν 
μου δμιλώ, Μίσ; .... Είπέ μοι, idol mio, ώ τέρα;, 
ότι δέν άναισθητεΐ; πρό; τήν φλόγα ήτι; μέ κατα- 
βιβοώσκει....

— Κύριε .... είπε πάλιν τραυλίζουσα ή εύγλωττο; 
’Αραβέλλα.

’Αλλ’ ό ’Ασκάνιο; είχεν άπαυδήσει μενών γονυπε
τή;, δι’ 8 άνέστη καί είπε·

— Ερασμιώτατε άστήρ τή; καρδία; μου, έξαιτού- 
μαι έπισήμως τήν χεΐρα σας.

— Κύριε ! . . .
— Τί λέγει; περί τούτου; έρώτησεν δ Ασκάνιο; 

άποτόμως.
— Πλήν . . .
— A ! λαθραΐον γάμον, θαυμασιώτατον πράγμα, 

καί τού συρμού έντελώ;.
— Αληθές είναι ! εϊπεν ό Κόντη; καθ’ έαυτόν.
— Συνελάβετε τοιαύτην ιδέαν, κύριε ;
— Αναμφιβόλω;, παμφιλτάτη μου’ άλλως δέν 

τήν έπρότεινον. Λοιπόν ! άπεφασίσθη. Αΰριον . . .
— Αλλά, κύριε . . .

\ — Χωρί; αλλά. Αλλως θά ύποπτεύσω ότι ένθυ-
μεΐσθε τόν Καστελμελχωρίσκον ακόμη.

—ί*! ! κύριε . . .
— A ! Πολύ καλά ί Αυρών λοιπόν τό έσπέρα; ... 

μέ ολίγα φορέματα, . . . μέ ολίγου; άδάμαντας ... 
μικρά πράγματα! Καί θά έλθω νά σά; παραλάβω 
εί; τά; κιγκλίδας τού κήπου, καί έπειτα ... θά 
γίνη; έδική μου, ούρανία νεάνι; ! Θά ονομάζεσαι 
Σινιόρα Μακαρόνη δέλλ Ακουαμόνδα, καί άν θέλγ,ς 
καί τίτλον, ό Αύτοκράτωρ τή; Γερμανία;, δν εύερ-

' γέτησα άλλοτε, θά μοί δώση τόν τίτλον πρίγκιπο;
τού άγίου Ρωμαϊκού κράτους . . . Καί άν μετά ταύ- 
τα θελήσγ,ς καί θρόνον, θά ίδωμεν πώ; νά τό οίκο- 
μήσωμεν καί τούτο, ώ γλυκύ μου φώ;· οί ένδοξοι 
ανιόντες μου μοί άφησαν κληρονομικά δικαιώματα 
επί τή; Κωνσταντινουπόλεως, ήτι; ήδη διακρατεΐ- 
ται ύπό τών οπαδών τού Μωάμεθ.

— Θρόνον... τήν Κωνσταντινούπολή ! έψιθύρι- 
σεν ή Μίσ; Φανσαύη, καί ό νοΰ; τη; έπέτα παραφε- 
ρόμενο;.

— Ναι, θεΐέ μου άγγελε· εΐμεθα σύμφωνοι. . 
αύριον . . . ήδη δέ είσελθε, μήπω; δώση; ύποψία; εί; 
τόν Αόρδον.

Καί όδηγήσα; αύτήν ολίγον έλευθέρω; ν’ άναβή 
τά; βαθμίδα; τή; άναβάρθα;, τήν έσπρωξεν άποτό- 
μω; έντό; τή; θύρα;, καί έκλεισε τήν θύραν έξωθεν.

—Ουφ! εϊπεν έπειτα σπογγίζων τό μέτωπόν του· 
ποτέ δυσκολωτέραν αγγαρείαν δέν εϊχον εί; τήν ζωήν 
μ.ου. Ασχήμιαν, άνοησίαν, έπαρσιν, όλα τά έχει. . . 
Ναι, αλλά καί ό Αόρδο; έχει κτήματα ήγεμονικά 
εί; Νορθυμβερλάνδην, καί αύτή είναι μόνη κληρονό
μος του, έγώ δέ αισθάνομαι τήν ανάγκην άποκατα- 
οτάσεως.

‘Η δέ Μίσ; Φανσαύη άνέβη τέσσαρας τέσσαρας 
τά; βαθμίδα; τή; πρεσβεία;, καί έλθούσα έπεσεν 
εί; τά; άγκάλα; τή; Πατιεντία;, τή; έν σαρκί συ
ζύγου τού αίδεσιμωτάτου Ίεδεδία Δράκου.

— Θρόνον ! ........έλεγε· Κωνσταντινούπολή ! At
εύχαί μου έξεπληρώθησαν ! αί έπερχόμεναι γενεαί θέ- 
λουσι διατηρήσει τό όνομά μου.

— Ματαιότη; ματαιοτήτων ! άπεκρίθη ή αύστη- 
ρά Πατιεντία.

Άλλ’ ένώ εύθυμο; καί τροπαιοΰχος ό Ασκάνιο; 
κατήρχετο τήν άναβάθραν τού κήπου, είδεν έρχομέ- 
νην πρό; αύτόν, καί σταθείσαν έμπρό; τή; άναβά- 
θρα; τήν μέλαιναν εκείνην σκιάν.

— Εύγενές-ατε Κύριε Δέλλ Ακουαμόνδα, εϊπεν ό 
Κόντη;, δέν ήθέλησα νά συνταράξω τήν έρωτεκήν σα; 
συνέντευξιν ....

— Ηκούετε; ύπέλαβεν δ Ασκάνιο;, προφανώς 
χαίρων ότι είχε μάρτυρα; ή επιτυχία του.

— Σχεδόν... Αλλ’ά; μή βραδύνωμεν, παρακαλώ.
— Είμί, φίλτατε, εί; τάς διαταγά; σα;.... Καί 

έφέρατε τά γνωστά έκατόν λουδοβίκια;
— Βεβαίως, άπεκρίθη δ Κόντη;· άλλα δέν τά 

δίδω.
— Τότε Θά ύπάγετε μόνο; εί; τού Κόμητο;.
— Τώ οντι; Τότε αυριον, άντί τή; Μίσ; Φαν

σαύη; θά ίδήτε νά έλθωσιν εί; τήν συνέντευξιν τοεΐ; 
ή τέσσαρε; δούλοι τού Λόρδου, οΐτινε; θά συντρίψουν 
τά οστά τή; πανευγενεία; σας.

0 Ασκάνιο; έσκέφθη μίαν στιγμήν.
— Κύριε Κόντη, εϊπεν αίφνης, είσθε δυστυχή;, 

καί άλλοτε είδατε καλητέρα; ήμέρα;. Σκληρότη; 
μου θά ήτον νά δεχθώ τά; 'μικρά; σα; οικονομίας. 
Η εύτυχία, ήξεύρετε, εμπνέει έλευθεριότητα. £ςω, 
συγκατανεύω νά σά; χορηγήσω αμισθί τήν ύπηρεσίαν 
ταύτην, καί νά σά; συνδράμω διά τή; έπιρροή; μου. 

— Εύγενεστάτη διαγωγή, άπήντησεν είρωνικώ;
δ Κόντη;.... ϊπάγωμεν !

Πιθανόν είναι οτι άν καί δ πρώην αύλικό; δέν ά- 
πησχολεΐτο καί δέν οϊστρηλατεΐτο καί αύτό; άπό 
σχέδιόν τι έφ’ ού έπωκοδόμει μελλούση; τύχη; έλ- 
πίδας, δέν ήθελε φυλάξει έπί τιμή τόσον εύτελή τό 
μυστικόν τού Παταυού. Αλλ’ άπό τήν συνέντευξιν 
του μετά τού Καστελμελχώρου έπροσδόκει μεγάλα 
αποτελέσματα, καί έντό; δλίγου θέλομεν ίδεΐ άν οί 
υπολογισμοί του ήσαν απατηλοί.

έξελθόντε; λοιπόν άμφότεροι άπό τά; κιγκλίδας 
τού κήπου, διευθύνθησαν σιωπηλώ; καί μέ σπεύδον- 
τα βήματα πρό; τού κόμητο;. Καθ’ οδόν δέ έμελέ- 
τα έκαστο; τά ίδια αύτού σχέδια· καί ό μέν Κόν
τη; προπαρεσκευάζετο, προεστάθμιζε τά; λέξεις του, 
καί προεμελέτα τά; προτάσεις του· δ δέ καλό; ιπ
πότη; τού Παταυΐου ώνειρεύετο χρυσούν θέρο;, καί 
ύψηλά δάση, καί άγρευτικού; παραδείσου;, καί τι
μαριωτικού; πύργου;, καί ώραία; υπηκόου;. Παρε- 
φρόνει δ’ άπό χαράν, καί άν συνέπιπτε νά ήναι μό
νο;, ήθελε χωρί; αμφιβολίαν χορεύσει έν μέσγι τή 

^δδώ πρό; ένδειξή τή; άγαλλιάσεώ; του.

Τέλος εφθασαν εί; τήν πύλην τή; λαμπρά; οικίας, 
καί ό Ασκάνιο;, καθ’ ο φέρων στολήν, είσήλθε, καί 
είσήγαγε κατόπιν του καί τόν Αντώνιον Κόντην.

Μετά ταύτα κλητήρ ήλθε νά ϊδή τί; είναι δ ζη
τών έντευξιν, καί άνοιξα; τό σπουδαστήρων τής 

Αύτού Εξοχότητος, έπρόφερε τό δνομα τού λοχαγού 
τών Ιπποτών τού Στερεώματος.

0 Μακαρόνη; είσήλθε πρώτο;, καί διά προστα
τευτικού νεύματος προσεκάλεσε τόν Κόντην νά τόν 
άκολουθήσγ.
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ΙΔ.
Τρία ζεύγη κυναρίών.

Είσελθών είς το σπουδαστήριον τοΰ Καστελμελ
χώρου ό καλός Ιππότης τοΰ Παταυΐου δέν άπέθετο 
τό θριαμβευτικόν εκείνο ήθος του, τό αποτελούν έν 
τών πρωτίστων θέλγητρων του. Εχων δ’έτι τήν φαν
τασίαν του πλήρη τής έσχατης του νίκη:, διέβη τό 
δωμάτιόν μέ βήμα θορυβώδες, έφερεν άμελώς τήν 
χεΐρα είς τόν πίλον του, καί έχαιρε'τησε χωρίς πολ
λής εύλαβείας τόν Κόμητα, όςτις δέν είχεν ύψώσει 
τούς οφθαλμούς πρός αύτόν.

— Εξοχώτατε, είπεν, έρχομαι νά σάς παρουσιά
σω ενα πτωχόν μου συνάδελφόν, όστις είδε άλλοτε 
ζαλητέρας ήμε'ρας, καί οστις....

— Ας ύπάγν) πρός τόν επιστάτην μου, εΐπεν ό 
Κόμης χωρίς νά προσέξη.

— Εξοχώτατε, .... ήθε'λησε νά πρόσθεση ό Α- 
σζάνιος.

Αλλ ό Κόμης άνακύψας έκ τής εργασίας του, έ- 
στήριξε τούς οφθαλμούς είς αύτόν. Τότε δ Παταυός 
άπεκάλυψεν αμέσως τήν κεφαλήν του, έστρεψε πρός 
τα εξω τούς πόδας του, καί συστείλας τάς χεΐρας 
μεταξύ τών σκελών του, έχαιρέτησεν ύποκλινές-ατα.

— Α! .... σύ είσαι; είπεν ό Κόμης· — φεϋγ’ 
άπ’ έδώ.

Και τφ έστρεψεν ό Καστελμελχώρας τά νώτα.
— Ο έξοχώτατος εύαρεστεΐται νά προσφέρηται 

προς έμε με ύπερβολικήν 'οικειότητα, έψιθύρισεν ό 
Παταυός είς τά ώτίον τοΰ Κόντη.

— Κόμη Καστελμελχώρα ! είπεν ούτος μετά 
τίνος αξιοπρέπειας, καί προελθών τινα βήματα· ό 
άνθρωπος ούτος σας άπατα. Δέν είμαι σύντροφός 
του, καί υπήρχε καιρός ό'τε τιμήν σας έθεωρεΐτε νά 
εισθ έΰικός μου σύντροφος. Δέν θά ύπάγώ πρός τόν 
έπιστάτην σας, διότι πρός υμάς έπιθυμώ νά ομιλή
σω. Ιδε'τε με, Κύριε, δτι είσθε, ήμην έγώ άλλοτε.— 
Ο Αντώνιος Κόντης είχε δικαίωμα εύγενεστε'ρας ύπο- 
δοχ ής παρά τοΰ συναδελφοΰ καί τοΰ διαδόχου του.

— Αντώνιος Κόντης, έπανέλαβεν άδιαφόρως ό 
Καστελμελχώρας. Τοΰτο είναι ένός έξωρίστου τ’ Ο
νομα. Τί θέλεις είς τήν Λισαβώνα;

— Ζητώ, κύριε, τύχην.
•— II τύχη, Κύριέ μου, δίς δέν εύρίσκεται ....Δεν 

έχω καιρόν νά σ’ ακούσω.
— Τόσον τό χειρότερον δι’ έμέ,κύριε.... άλλά τό

σον τό χειρότερον καί δι’ύμάς! .... Διότι άπό τήν 
ΰμετέραν έξοχότητα περιέμενον τήν τύχην, —. καί ό 
Μοναχός μ’έδωκε πώς νά τήν άγοράσω μέ μεγάλην 
τιμήν.

— Ο Μοναχός ! άνέκραξεν ό Καστελμελχώρας 
άνασκιρτών.

— Ο Μοναχός! έπανέλαβεν ό Μακαρόνης πρός 
εαυτόν όμιλών.—Είχα άποφασίσει ν’άνακαλύψω τά 
μυστήριον τοΰ αίδεσιμωτάτου. Αλλ’ό έρως!

— <δικτάξει νά έξέλθης! είπεν ό Κόμης
δεικνυων αύτώ έπιτακτικώς τήν θύραν.... έξω !

‘Ο καλώς Παταυός διέστειλε τά χείλη του διά 
τοΰ χαριεστάτου του μειδιάματος, άποχαιρετών τήν 
Αύτοΰ Εξοχότητα. Μετά ταΰτα δέ ύπήκουσε μετά 
σπουδής. ‘Ο Κόντης έστράφη νά τόν άκολουθήση,

— Μείνατε, κύριε Βιντιμίλλη, είπεν δ Καστελ
μελχώρας.

(Ο Κόντης έπανελθών έστάθη όρθιος έμπρός τοΰ 
Κόμητος.

—· Τί ήξεύρετε περί τοΰ Μοναχού; έρώτησεν ούτος 
μετά μικράν σιωπήν.

— ήξεύρω δτι είναι τό όργανον τοΰ Λόρδου Ρι- 
χάρόου Φανσαύου.

— Απατάσθε.—Τοΰτο μόνον ;
— Δέν είναι τίποτε τοΰτο .... ’Ηξεύρω δτι ή 

Λισαβών είναι πλήρης τών οπαδών του, καί τά τρία 
τέταρτα τής πόλεως είσίν είς αύτόν άφωσιωμένα.

— Αμφίβολον είναι, καί οί ύπηρέται μου αύτό λέ- 
γουσιν.... Αύτά είναι τά μυστικά σας ; ....

— Οχι .... ήξεύρω άλλο τι, μέλλον νά κατας-ρέ- 
ψη δλους τούς δισταγμούς σας, καί νά φέρ·/) καί χω
ρίς νά θέλητε τήν χεΐρά σας πρός τό βασιλικόν ςέμ- 
μα, είς 8 έποφθαλμιάτε πρό τοσούτου καιρού.

— Τί σημαίνουν αί λέξεις αύται ; άνέκραξεν έγει- 
οόμενος δ Καστελμελχώρας. Με διαβάλλουσιν ίσως;..

-Ημην γραμματεύς τοΰ Λόρδου Πρέσβεως τής Αγ
γλίας, ύπέλαβεν δ Κόντης. Καί ό Λόρδος είχε τήν 
άξίωσιν δτι γνωρίζει τά κρυπτότερα σχέδια τής ΐ-
μετέρας Εζοχότητος διά τοΰ Μοναχοΰ ...

— Πάλιν αύτός δ άνθρωπος! έψιθύρισεν δ Κα- 
στελμελχώοας.

— Νά σάς είπώ λοιπόν τό μυστικόν μου, έξοχώ- 
τατε ; Ο Μοναχός μοί τό διακοίνωσεν όπως τό γνω
στοποιήσω εις τόν Αόρδον. Αλλ’ είμί καλάς Πορτο- 
γάλλος, καί έσκέφθην δτι προτιμώτερον είναι....

— Λέγετε! είπεν δ Καστελμελχώρας.
— Προσέτι δ’έσκέφθην δτι ή ϊ’μετέρα Εξοχότης 

θέλει μοί δώσει καλλητέραν τιμήν.
— Τί ζητείς ;
— Τίποτε,—έν δσω είσθε Κόμης Καστελμελχώ

ρας.—άλλά τάς θέσεις, τούς τίτλους, έν γένει τήν 
κληρονομιάν σας, όταν γίνητε βασιλεύς τής Πορ- 
τογαλλίας.

Ο πρωτότοκος Σούζας έσκέφθη έπι μίαν στιγμήν.
— Θά τά έχετε δλα, είπε τέλος. Λέγετε.
— Χθες τήν νύκτα, είς τήν έκκλησίαν τοΰ Μεγά

λου Μοναστηριού τών Βενεδικτίνων, δ Βασιλόπαις 
ένυμφεύθη τήν κυρίαν τής Σαβαυδίας Νεμούρης, — 
τήν Βασίλισσαν, άν προτιμάτε τόν τίτλον τούτον... 
καί όσον δι’ έκείνην σάς εγγυώμαι δτι ελπίζει νά
μή τόν άπολέση

— Αλλά τούτο είναι κ<αθοσ ιωσεως έγκλημαα !
έψιθύρισεν δ Καστελμελχώρας. Τούς έχω λοιπόν ! 
Πάν έμπόδιον καταπίπτει ! ....Καί είμαι πλέον..., 

—Ο Θεός διαφυλάττοι τήν θεοσεβή Υμετέραν Με
γαλειότητα ! ύπέλαβεν ό Κόντης, κλίνων μέχρι γής.

Αίφνηδία άστραπή υπερηφάνειας άνέλαμψεν είς 
τούς οφθαλμούς τοΰ Καστελμελχώρα, δστις ώθήσας 
τόν σκίμποδά του βιαίως, έπεριπάτησε τινά βήυ-ατα 
είς τό δωμάτιόν του.

— Βασιλεύς! είπε καθ'έαυτόν· Βασιλεύς!.... 
Τί έστίν όρκος, ον παρεβίασα ήδη, δτε πρόκειται 
περί σκήπτρου !... Παρά πολύ έδίστασα ... καιρός 
πλέον νά πράξω ! 0 γάμος ούτος, τελεσθείς είς τά
Μέγα Μοναστήριον, δπου κατοικεί ό Μοναχός, δηλοΐ 
συνομωσίαν έτοιμορραγή ... ό καιρός κατεπείγει ! 
ανάγκη νά τήν προλάβωμεν !

Σταθείς δέ ήτένισε τόν Κοντήν.
— Δύναμαι νά έμπιστευθώ είς τόν άνθρωπον

τοΰτον, είπε, διότι προσηλοΰται εις έμέ ώς είς τε- 
λευταίαν έλπίδα, καί περιμένει τά πάντα άπό έμέ.

__ Τινες είσίν αί διαταγαί σας, Κύριε ; είπε τότε
ό Κόντης.

__ Τόν μοναχόν πρώτον ! άνέκραξεν δ Καστελ
μελχώρας έν παραφορά μίσους. — τόν μοναχόν ! ό 
άνθρωπος ούτος πρέπει νά έκλείψν). Εν δσω αύτός 
είναι έλεύθερος, θέλω έχει είς τά νώτά μου πάντο
τε εχθρόν τόσφ μάλλον έπίφοβον, δσω μάλλον άγνω
μος καί ακατανόητος είναι . . . Πρέπει νά τόν συλ- 
λάβωμεν.

— Οχι τήν ήμέραν, Εξοχώτατε, διότι θά ίδήτε 
τήν Λισαβώνα δλην έξεγειρομένην ώς όφιν όταν πα- 
τηθή ή ούρά του.

— Εστω τήν νύκτα, και μυστικως.
— Οσον δε περί φυλακής, δέν γνωρίζω ούδεμίαν 

άσφαλή δι’ αύτόν. Είς Λιμοϊέρον έχει πολλούς φίλους.
—- Θά τόν κλείσω είς τόν πύργον τών καταδεδι- 

κασμένων δι’ έγκλήματα καθοσιώσεως. Ανθρωπον 
πιστόν μου θά διορίσω ώ; δεσμοφύλακα. Αν δ'μως 
ευρωμέν δτι είναι δυσφύλακτος....

Καί έκαμεν εν σχήμα έμφαντικόν, είς 8 άπήντη- 
σεν δ Κόντης διά μειδιάματος εγκριτικού.

— Οσον δε περί τών νέων συζύγων, έπανέλαβεν 
ό Καστελμελχώρας, φροντίς μου είναι νά τοΐς προ
μηθεύσω κατάλληλον τόν έπιθαλάμιον.

Ιίαθήσας δέ πάλιν, ελαβε,ν όρμητικώς έπι τοΰ 
γραφείου του διάφορα φύλλα χάρτου άγράφου.

— Μοί είσαι άφωσιωμένος, Κόντη, είπε γράφων. 
Τό συμφέρον σου μοί τό έγγυάται. Θ’ άρχίσ-ρς τό έρ- 
γον σου. Αάβε !

Καί τώ εδοσε διαταγήν ένυπόγραφον ύπ’ αύτοΰ, 
καί φέρουσαν δτι πάντες έχρεώστουν νά ύπακούωσιν 
είς τόν Κύριον Κοντήν Βιντιμίλλην, τόν επίτροπόν 
του, ώς είς αύτόν τόν ίδιον.

0 Κόντης μόλις έδυνήθη νά περιστειλν) τήν χα
ράν του, δεχθείς τήν διαταγήν ταύτην, διότι έξεπλη- 
ροΰτο τής ζωής του τό ό'ναρ. ό άνθρωπος ούτος δς-ις 
τόν διώοιζεν έπίτροπόν του, καί ούτως είπεΐν πρω
θυπουργόν του, έμελλε μετά τεσσαράκοντα όκτώ έυ
ρας νά βασιλεύση.

Μετά ταΰτα δ Καστελμελχώρας έλαβε δύω φύλ
λα περγαμινοΰ, έξ έκείνων έφ’ ών έγράφοντο τά βα
σιλικά διατάγματα, καί τά έγραψεν άμφότερα μέ 
μεγάλην ταχύτητα.

— Είπε νά μ’ ετοιμάσουν τήν άμαξαν, είπεν εις 
τήν Κοντήν. Υπάγω είς τοΰ Βασιλέως.

0 Κόντης έξήλθε· μείνας δέ μόνος ό Καστελ
μελχώρας, έσφιξε τό μέτωπόν του μέ τάς δύω του 
χεΐρας, ώς άν ήθελε νά συγκρατήσγ τάς ιδέας του, 
καί νά τάς δεατάξτ) είς σχέδιον άσφαλές καί εύσύ- 
νοπτον.

•— Ούτω θά γίνγ, είπε τέλος. Τά πάντα προβλέ- 
πονται. ό σκοπός είς ον πρό τοσούτου έποφθαλμιώ, 
πρός ον τείνω διά τοσούτων αγώνων, δέν δύναται 
πλέον νά μέ διαφύγη. Οπίσω, συνειδότος τύψεις !'! 
Διά τής χλαμύδος μάτην θά ζητήσητε τήν είσοδον 
τής καρδίας μου.

Καί έναπέθεσε τά δύω περγαμινά είς τό χαρτο- 
φυλάκιόν τού. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν είσήλθε πά
λιν δΚόντης.

— Εξοχώτατε, είπε· τό όχημά σας σάς περιμένει.

— Ας ύπάγωμεν.
— Ενα λ.όγον ακόμη .... Δεν σάς είπα όσα ήξεύ

ρω. ό άδελφός σας Σίμων ό Βασκογκέλλος είναι είς 
τήν Λισαβώνα.

Ο Καστελμελχώρας έστάθη, καί«συνεστάλησαν αί 
όφρΰς του·

— Τό έμαθα, έψιθύρισε. Τόν είδες;
— Τόν είδα....είς τά ανάκτορα τής Χαβρέγας.... 

μέ τόν βασιλόπαιδα καί τήν Βασίλισσαν.
— Εκεί είναι ή θέσις του ! άπεκρίθη δ Καστελ

μελχώρας μετά πικρίας. Είθε νά μή τόν ευρώ έπι 
τής όδοΰ μου προσπαθοΰντα νά παρεμβή ώς πρόσ
κομμα.

Η δέ φωνή του, έν ώ έλεγε τάς τελευταίας ταύ
τας λέξεις, έλαβεν απειλής τόνον. Φθάς δέ είς τήν 
έσχώτην βαθμίδα τής άναβάθρας, έπρόσθεσε-

— Μείνε ένταΰθα. Εσο έτοιμος νά ελθζ,ς άμα σέ 
κράξω . . . Ανάθες δέ είς ένα τών ύποδεεστέρον ... 
είς τόν μικρόν Παταυόν ίσως . . . νά συλλαβή τόν 
μοναχόν. Τό καθ’ ύμάς, σάς έπιφυλάττω σπουδαιό- 
τερον έργον.

Καί έπήδησεν είς τήν άμαξαν του· οί δέ ίπποι 
άπό ρυτήρος τρέχοντες, τόν έφερον είς τ’ άνάκτορα.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό Αλφόνσος ήσχολεϊτο 
σπουδαιότατα, διότι ό γαμβρός του Κάρολος ό Β'. 
τώ είχε πέμψει έσχάτως τρία ζεύγη τοΰ .γένους έ- 
κείνου τών ναννοφυών κυναρίών, οΐς ό τιτλομανής 
Λουδοβίκος ό ΙΔ'. έδιδε τόν τίλον Κυναρίών τοΰ 
Βασι.Ιιχοϋ κοιτωνος, καί ών ή άπογονή τιμάται 
άποκαλουμένη ΚΙγγσ~Τσάρ.Ιζίσ(Λ Βασιλέως Καρό
λου). 0 Βασιλεύς είχε φυσικω τώ λόγω κυριευθή άπό 
έρωτα αίφνίδιον καί αποκλειστικόν πρός τά ώραϊα 
ταΰτα ζωάρια, καί έγκατακλειόμενος εϊς τόν θάλα
μόν του, όπως διατριβή μ.ετ αύτών άπερισπάστως, 
διετέλει τάς ήμέρας του όλας διασκεδάζων πρός 
τούς παιγνιώδεις πολέμους τής επιτόμου ταυτης ά 
γέλης, καί έστίλβου τάς μελανάς καί μεταξοειδείς 
τρίχας τών μικρών των ώτίων, καλλύνων αύτάς 
διά μικρού καί χρυσού κτενιού.

’Εννοείται ότι ό Βασιλεύς ούτως ασχολούμενος 
δέν έδέχετο ούδένα έπ’ ούδεμιά προφάσει. Λλλά τόν 
Καστελμελχώραν δέν άπέβλεπον αί τοιαϋτάί απα
γορεύσεις· ύττηρέται δέ καί φυλακές τον αφησαν 
νά παρέλθη χωρίς παρατηρήσεως, και ό θυρωρός ούόε 
κάν τόν άνήγγειλεν.

Είσήλθε λοιπόν, καί εΰρε τόν Βασιλέα έκτάδην 
κείμενον είς τόν τάπητα τοΰ έδάφους, και παρεχον- 
τα τό πρόσωπόν του παίγνιον είς τά κυνάρια. Αύτά 
δέ έφαίνοντο εύαρεστούμενα είς την διασκεδασιν ταυ- 
την, καί έκυλίοντο, παίζοντα, εις την βασιλικήν 
κόμην.

Ην δέ τοσούτον βεβυθισμένος ό ’Αλφόνσος είς τήν 
παράδοξον ηδονήν ταύτην, ώστε δέν παρετήρησε τόν 
Καστελμελχώραν είσελθόντα, άλλ έγελα, εκουτρι- 
ζεν, έδακνεν τάς τρίχας τών ώτίων των, καί εξέπεμ- 
πεν εύχαριστήσεως ύποκώφους γρυσμούς, όμοιοτάτους 
πρός τήν γλώσσαν τών συμπαικτόρων του.

0 Καστελμελχώρας έθεώρησεν έπι τινας στιγμάς 
σιωπών· μειδίαμα δε έσχάτης περιφρονήσεως έπε- 
φάνη έπι τών χειλέων του.

— Είναι έγκλημα, έψιθύρισε, νά λακτίσω μέ τόν
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πίδοί εν τών κυναρίων τούτων ;. . . άλλα, τίς ή 
διαφορά μεταξύ αύτών κα'ι τοϋ βασιλέως εκείνου;

’Αλλά δεν είχεν έλθει διά ν’ άσχοληθή εις φυσιο
λογικά; μελετάς· δι’ δ σχηματίσας ταχέως τό πρό- 
σωπόν του ούτως, ώστε νά έκφράζη αφέλειαν καί 
φαιδρότατα, έξετάθη καί αύτός έπί τοϋ τάπητος, 
και έθεσε τήν κεφαλήν του μεταξύ τών κυναρίων. 
’Αλλ’ αύτά τρομάζοντα ώπισθοδρόμησαν.

0 Βασιλεύς συνέστειλε τότε τήν όφρύν, καί έθεώ- 
ρησε τεθλιμμένος τά πεφοβισμένα κυνάρια κύκλω πε- 
ριϊστάμενα περί την άγνωστον κεφαλήν τοϋ Καστελ- 
μελχώρου.

— Δεν ήμπορώ λοιπόν ούδέ μιάς στιγμής ήσυ- 
χίαν νά έχω : ανέκραξε, κτυπών μετ’ οργής τόν πό- 
δα του είς τό έδαφος.

Εις τό κίνημα τούτο νέον φόβον ήσθάνθησαν οί κϋ- 
νες, καί κατέφυγον όπίσω τής βαθείας κόμης τοϋ 
Καστελμ,ελχώρου. Βλέποντα δε ότι ό νεοελθών ού
τος ήν άκακος, έρρίφθησαν όμοδυμαδόν κατ’ αύτοϋ, 
καί άρχισαν μετά νέας ζέσεως τάς διακοπείσας α
σκήσεις των. ’Επί μίαν στιγμήν ό βασιλεύς έζήλευ- 
σε, διότι έφαίνοντο τά κυνάρια πολύ εύχαριστούμε- 
να μέ τόν κόμητα.

Αλλά μετ’ όλίγον ή παράδοξος οψις τοϋ Καστελ
μελχώρου, μέ τήν κόμην δλην άκτένιστον καί συγ
κεχυμένων, καί πίπτουσαν είς τό πρόσωπόν του, τόν 
έφαίδρυνεν αμέσως· καί ε’γερθείς εί; τά γόνατα, 
άρχισε ν’ ανασκιρτά άπό εύχαρίστησιν, καί νά παρο- 
ζύνη τά πυγμαία κυνάρια, άν καί αύτά παρακινή- 
σεως δέν είχον άνάγκην. όσάκις έν αύτών συνελάμ- 
βανεν ένα τών βοστρύχων, καί έτεινε τούς έμπροσθίους 
του πόδας όπως έλκη μέ περισσοτέραν δύναμιν, ό 
Βασιλεύς ήν έκτο; εαυτού άπό άγαλλίασιν, έμέθυεν 
είς χαράν.

Αλλά πάσα ήδονή πρέπει νά έχη καί πέρας· διό 
άφού έζηντλήθησαν αί δυνάμεις του, ό Αλφόνσος ή- 
γέρθη κλονούμενος, καί παρατεινόμενος άπό γέλωτα 
έπήγε κ’ έπεσεν είς άνακλιντήριον.

— A !... A !... A ! ... άνεκάγχασεν. Ανάστα ! 
Απέθαν’ άπό τόν γέλωτα! A !... Καλό; νέος είσαι, 
Λουδοβίκε... Νοστιμώτατον πράγμα είναι... Ποτέ 
δέν διεσκέδασα τόσον.

Ο Καστελμελχώοας ύπήκουσε, καί ρίψας όπίσω 
τούς μακρούς βοστρύχους τής κόμης του, έδειξε τό 
πρόσωπόν του μειδιών.

— Μά τό αίμα τών Βραγαντιδών! Διατί, κομη
τίδιον, δέν είσαι πάντοτε χαρίει; καθώς σήμερον ; 
Σήμερον αξίζεις όσα φλωρία βαρύνεις, καί δέν σέ δί
δω διά δύω ζεύγη τών κυναρίων τούτων.

— Διότι σήμερον, άπεκρίθη ό Καστελμελχώρας, 
φιλών τήν χεΐρα τοϋ Βασιλέως, είμαι πλήρης χαράς. 
Είπέτε πάλιν ότι ταράττω τάς διασκεδάσεις τής 
ϊμετέρας Μεγαλειότητος!... Εύρον τρόπον νά σάς 
απαλλάξω διά παντός τών οχληρών μεριμνών αϊτι- 
νες παρακολουθούσι τήν βασιλικήν άξίαν.

Προφέρων δέ τάς λέξεις ταύτας, είς άς τά σχέδιά 
του έδιδον επίβουλου σημασίαν, ό Καστελμελχώρας 
ήσθάνθη έρυθριώσας τάς παρειάς του. Αλλ’ ό Αλφόν
σος, πλήρης χαράς ότι έμελλε πλέον νά μήν άσχο- 
ληθή είς ούδέν σπουδαίου, δέν παρετήρησε τούτο.

— Ποιον τρόπον ·, άνέκραξεν. — Είπέ μας τα
χέως τόν τρόπον σου, Κομητίσκε, καί άν ύπάρχη

τι νά επιθυμήσης άκόμη είς τόν κόσμον τούτον, σοί 
τό δίδομεν μέ τόν βασιλικόν λόγον μας.

— Δέν θέλω, Μεγαλειότατε τίποτε. Η ίμετέρα 
Μεγαλειότης μ’ένέπλησε χαρίτων... 0 τρόπος μου... 
Πρέπει πολλά νά σάς είπώ διά νά σάς τόν εξηγή
σω.... Αλλά νά σάς δώσω έν παράδειγμα. Δέν εία- 
ρεστείσθε πολύ νά ύπογράφητε διατάγματα....

— Ω ! όχι, όχι, όχι! είπε τρις ό Βασιλεύς.
— Αοιπόν διέταξα νά χαραχθή σχοαγίς μιμου- 

μένη άπαραλλάκτώς τήν υπογραφήν τής ϊμετέρας 
Μεγαλειότητος.

Θαυμάσιου, Κομητίσκε.
— Καί όμοίω; καί τά λοιπά όλα, Μεγαλειότατε.
— Ωστε ποτέ πλέον δέν θά μέ παρουσιάζης τά 

άειδή εκείνα χαρτία....
— Ποτέ, Μεγαλειότατε.... καί ιδού τά τελευταία. 

Μετ’ αύτά ποτέ άλλα δέν θά ύπογράψη ή ίμετέρα 
Μεγαλειότης.

Καί ταϋτα λέγων μετά φωνής τεταραγμένης, τό
σον άμεσος καί άπάνθρωπος ήν τών λέξεων τούτων 
ή εφαρμογή, ό Καστελμελχώρας έλαβεν έκ τοϋ 
χαρτοφυλακίου τά προπαρασκευασθέντα ύπ’αύτοϋ δύω 
διατάγματα.

Αλλ’ ό Βασιλεύς ίδών αύτά ώχρίασε, καί ώπισθο- 
δρόμησεν ώς παιδίον βιαζόμενον νά δεχθή ναυτιώδες 
ιατρικόν καί πικρόν.

— Προδοσία είναι τούτο, κύριε Κόμη ! είπε. Μέ 
ύπόσχεσθε ότι ποτέ πλέον δέν θά υπογράψω, καί έν 
τω άμα μοί παρουσιάζετε....

— Αύτά είναι τά τελευταία, Μεγαλειότατε.
— Πήγαινε είς τόν διάβολον.
0 Καστελμελχώρας έκλεισε τά διατάγματα είς 

τόν φαρτοφύλακα.
— όπως διατάττει ή ίμετέρα Μεγαλειότης, εί

πεν. Είχα νομίσει οτι Βασιλικόν κηνύγιον ήθελεν 
ίσως τήν εύαρεστήσει* άλλά....

— Βασιλικόν κυνήγιον ! Ανέκραξεν ό Βασιλεύς, 
καί οί οφθαλμοί του έσπινθηροβόλουν ύπό χαράς.

— Αλλά, έξηκολούθησεν ό Καστελμελχώρας, οί 
ίππόται τού Στερεώματος είς μόνας τάς διαταγάς 
τής ϊμετέρας Μεγαλειότητος θέλουν νά ύπακούωσι 
καί....

— Λέγεις τήν αλήθειαν ; ύπέλαβεν ό Βασιλεύς. 
— τώ δντι έσυλλογίσθης Βασιλικόν κυνήγιον, καί 
περί αύτού πραγματεύονται αί διαταγαί αύται;

— Αν ή ίμετέρα Μεγαλειότης θέλη νά τάς ανά
γνωση....

0 Βασιλεύς άνέφριξεν.
— Οχι, είπε, θέλω όμως νά τάς ύπογράψω......

Δός, δός όγλήγορα!...... Ω! Κομητίδιον, πόσον σέ
αγαπώ!.... Βασιλικόν κυνήγιον! .... Δός, δός!

0 χειρ τοϋ Καστελμελχώρου έτρεμε τόσον, ώστε 
δέν έδύνατο ν’ άνοιξη τό χαρτοφυλάκιον. Αλλ’ ό 
Αλφόνσος μετά παιδαριώδους ανυπομονησίας τώ τό 
ήρπασεν, έλαβε τά δύω διατάγματα, καί έχάοαξεν 
επ' αύτών τούς άμόρφους χαρακτήρας, οϊτινες έπεί- 
χον τόπον ύπογραφής του.

έπειτα δέ τά έρριψε μακράν του, ώς άν πάσα θέα 
έγγραφου τώ έπροξένει άκαταμάχητον απέχθειαν.

Μακρός τότε στεναγμός άνακουφίσεως διέστειλε 
τό στήθος τού Καστελμελχώρου.

(Ακολουθεί.)


