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Κατά τά 1843 έκινειτο κασα ή Ίνδική.’Έκ των 

εσχάτων αύτής κεράτων, έξ όλων των κόλεων καί 
χωρίων οκού λατρεύεται δ Βισνού καί αί συχναί 
Ενσαρκώσεις του, μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί 
κτωχοί, ώδοικόρουν οί μεν κεζοί οί δέ έφ’ ίκκων, 
άλλοι έκί καμηλών καί άλλοι έκί ελεφάντων, έκα

στος κατά την στάσιν ή τήν κατάστασιν του. ΓΌλαι 
δέ αύται αί συνοδεΐαι διευθύνοντο, ώς κινηταί ακτίνες 
συμκίκτουσαι, κρός εν κοινόν κέντρον, τήνκόλιν Σομ
μάουθ, έκί τής χερσοννήσου Γουζεράτ, ή, άκ’ αύτής 
έκιστρέφουσαι, διεκλαδεύοντο έφ’ όλης της έκιφανειας 
τοΰ τόκου.

Ιδού δέ τί καρώξυνε τοσοϋτον τόν ευσεβή τοΰ 
Βράμα λαόν. Εις Σομμάουθ ύκάρχει ναός κανάρ- 
χαιος, σεβαστόν κροσκύνημα των ’Ινδών, άντικεί- 
μενον τής δι’ αιώνων εύλαβείας αυτών. Ό ευρύχωρος 
ήμισφαιρικός θόλος του, ολος έκίχαλκος έσωθεν, 
άκολήγων δέ εις οξύ κρός τά άνω, είναι μακρό- 
θεν κεριοκτος, καί ή θέα του βυθίζει εις άφώνους 
μελετάς τούς ένθουσιώδεις Βραχμάνας. Ώς έν δέ 
τών ινδικών αριστουργημάτων θεωρούνται οίΓομ- 
βροϋνοι ή κυλώνες αυτού, δγγώδεις καί κυρα- 
μοειδεΐς ώς οί τών αίγυκτίων ναών, καί ομοίως 
έκείνοις κεκοικιλμένοι άνωθεν έως κάτω δι’ ανα
γλύφων. Άλλ’ οί έξαίσιοι ούτοι Γομβρούνοι έκί αιώνας 
δλοκλήρους έμεινον έστερημένοι τού κρωτίστου αυτών 
κοσμήματος, τών δύω κυλών των, αιτινες, έξ άγα- 
λήν.ου ξύλου καγίως κατεσκευασμέναι, καί κατακε4 
καλυμμέναι ύκό τορευμάτων κολυμόρφων καί αλλόκο
των, καί ύκό χρυσών καί αργυρών κωδωνίσκων, 
τοσοϋτον έκίνουν τόν άκειρόκαλον τών ’Ινδών θαυ
μασμόν, ώστε έκορυφούτο αυτός εις εύλάβειαν, καί 
κολλάκις ή λατρεία ήτις ώφείλετο εις τόν έν τώ

ναώ ίδρυμένον τρικέφαλον Τριμούρτην, άκεδίδετο 
δεισιδαιμόνως καί εις αύτάς.

Πρό τινων λοικόν εκατονταετηρίδων δ ήρως τού 
Μωαμεθανισμού Σουλτάν Άχμέτ δ Γισνίδης, κροελ- 
θών έξ Άφγανίας, τών αρχαίων Παροκαμισάδων, καί 
φέρων τρόμον καί λεηλασίαν εις μέγα μέρος τής 
’Ινδικής, έγένετο κύριος του Σομμάουθ· ζηλεύσας 
δέ τάς κεριφήμους κύλας, τάς άφήρεσεν άκό τόν 
ναόν, τάς μετεκόμισεν έν θριάμβω εις τήν κατρίδα 
του, καί οΐκοδομήσας έαυτώ τάφον, τάς ένετειχησεν 
εις αυτόν. Οί ’Ινδοί έθεώρησαν τήν κολόβωσιν τού 
ναού των ώς συμφοράν έθνικήν, καί ή άγάκη των κρός 
τάς ίεράς κύλας ηύξανεν έκτοτε κατ’ εύθύν λόγον 
τής άκοστάσεως καί τοΰ χρόνου· αλλά γνωρίζεντες 
τήν ακαταμάχητο·/ άνδρείαν τών ορεινών των γειτό
νων, ουδέ συνέλαβον καν τήν ιδέαν νά τάς κατα- 
κτήσωσι κάλιν διά τών οκλων, καί μόνον έν είδει 
διαμαρτυρήσεως, καί εις δείγμα τού αιωνίου των 
κένθους άκεφάσισαν νά μήν άντικαταστήσωσι κοτέ 
αύτάς δι’ άλλων εις τούς γομβρούνους τού Σομμάουθ, 
αλλά ν’ άφήσωσι διά καντός τόν ναόν άνακεκταμένον, 
ή καν μέχρις ου έκιτρέψη κοτέ δ Τριμούρτης νά 
συμβή Οαύμά τι καί νά τάς άνακτήσωσι.

Τό θαύμα συνέβη έν 1 843, άλλ’ δ Τριμούρτης 
έμεινεν άμέτοχος εις αυτό. ΊΙ Αγγλία, ήτις ώς 
κροκύργιον τών καλαιών της κατακτήσεων έν Ίνδίαις 
αναγκάζεται νά κροτάττη κατακτήσεις κάντοτε νέας, 
ένοχλουμένη τότε άκό τής Άφγανίας τήν άτακεί- 
νωτον ανεξαρτησίαν, άκεκειράθη νά έκεμβή εις τά εσω
τερικά τού άγριου έκείνου τόκου κράγματα, καί 
έκεμψε στρατόν κολυάνθρωκον κατ’ αυτών. ’Αλλά 
διά δεινής κείρας έμαθεν, ότι ούδείς εισέρχεται 

j άτιμωρητί εις τήν φωλεάν τών λεόντων. Εις τούς τρα
χείς στενωκούς τών δρέων των, έκικεσόντες μέ θη
ριώδη δρμήν οί εγχώριοι κατά τών είσβαλόντων, 
τούς έκρεούργησαν κατά γράμμα, ώστε μόλις διε- 
σώθησαν οί άναγγελούντες τό μέγα κάθημα. Τότε 
ή ’Αγγλία άκεφάσισε νά έγκαταλείφη τόν δυσυκότα- 
κτον καί δυσφύλακτον' τούτον τόκον, ούχί όμως ώς 
ήττημένη καί ώς φυγάς, άλλ’ άφ’ ού διέσκειρε τού 
δνόματός της τόν τρόμον. Δι’ ο μετά νέων στρα
τευμάτων έκανελθών δ Λόρδος Έλλεμβορού, γενικός 
Διοικητής τών ’Ινδιών, καί φοβεράν λαβών έκδίκησιν,



Ναός τοϋ
άνεχώρησεν έγχαράξας δ:’ αίματος τό όνομα της
’Αγγλίας εις τοϋ ’Ινδικού Καύκασού τους βράχους, 
καί τον φόβον αυτής εις τήν καρσίαν των ταζει- 
νωδεντων Άφγάνων. "Ινα δέ ό θρίαμβός του καί ή ι 
ισχύς των αγγλικών όπλων μείνη ανεξάλειπτος εις | 
τήν μνήμην των, καί διά μ.νημείου μαρτυρουμένη, 
άφήρπασεν άπό τοϋ Μαχμούτου τον τάφον τάς πε- 
ριπύστους πύλας, άφ’ ου έμαθεν ότι ειχον καταντήσει 
καί ενταύθα αντικείμενα ϊ'σης εύλαβείας ώς καί έν 
Γουζεράτ, καί έθεωροϋντο ώς κεκτημεναι Παλλαδίου 
ΐσχύν. Φόρων δέ αΰτάς εν μεγάλη πομπή δι’ όλων των 
Ινδιών, τάς εναπόΟεσεν έορτασίμως εις τοϋ Σομμάουθ 
τούς οικείους Ι’ομβρούνους, ενώπιον πρεσβειών παν- 
ταχόθεν άποστελλομόνων, καί παρουσία μυριάδων 
προσκυνητών συρρευσάντων διά τό άξιόλογον καί 
ευσεβές τοϋτο θέαμ.α.

Μία των λαμπροτάτων συνοδιών όσα: μετά τό 
τέλος τής καΟιδρύσεως των πυλών έπεστρεοον προς 
τά βορειότερα μέρη τής ’Ινδικής, ειχεν άφιχθή εις

Σομμάουθ.

τάς όχθας τοϋ Σουδλέδζου, τοϋ αρχαίου Ύφάσιδος, 
απέναντι τής πόλεως Αουδιάνης. Φαίνεται δε ότι 
των οδοιπόρων τούτων έπροπορεύετο ή φήμη αυτών, 
διότι οι κάτοικοι τής Αουδιάνης ειχον όλοι συρ- 
ρεύσει παρά τον παταμόν, περιμενοντες νά ' ιδώσι 
τήν άφιξίν των, καί ή ένταϋΟα σταΟμεύουσα αγγλική 
φρουρά παοετάςατο τυμπανοκροτοΰσα, ό δε Φρού
ραρχος επεμύε τήν λέμβον του προς τής συνοδείας τόν 
αρχηγόν, όπως διαβή τόν ποταμόν επ' αυτής.

τΗτον δέ φυσικόν νά ζινήση τήν τοιαύτην περιέρ
γειαν ό ερχόμενος, καί αϊ αποδιδόμενα’, εις αύτόν τι
μά! τω άνήκον δικαιωματικώς, διότι ούτος ήν ό Δεϋάν, 
ό ισχυρός καί ευνοούμενος Βεζίρης τοϋ Σειρ-Σίγη, 
Μάχα-Ί’αϋά, ή Αΰτοκράτορος τής Λαχώρας, υιού τοϋ

I ενδόξου 'Ρουνζίτ-σιγγ, διερχόμενος διά τής τελευταίας 
ταύτης των ’Αγγλικών πόλεων έν τή επάνοδο) του 
εις τήν πρωτεύουσαν τοϋ Πεντάποτάμου.

‘Ο Δεϋάν ήν τότε άνήρ ήλ κίας ώριμου, εχων τό 
μεν ανάστημα εΰγενές και άνώτερον τοϋ μέτριου, τό

δέ βάδισμα ύπερήφανον, καί τήν μορφήν έμφαίνουσαν 
τόν κανονικόν έκείνον καλλονής τύπον, οστις ιδίως 
χαρακτηρίζει τήν Ινδικήν τών ανθρώπων φυλήν, καί 
ου ή έντελεστάτη έκφρασις είναι ή Ελληνική φυσιο
γνωμία. Τό μέτωπόν του ήν σύμμετρον, άπό καθαράς 
γραμμάς όριζόμενον απ’ αύτοϋ δε κατήρχετο άνευ δι- 
αλήψεως ή ρίν του μικρά καί ευθεία. Οι οφθαλμοί του 
μεγάλοι καί αμυγδαλωτοί, καί άπό λεπτάς δφρΰς στε- 
γαζόμενοι, ήσαν, ώς καί τά ολίγον εύσαρκα χείλη 
του, έδρα άλληλοδιαδόχως προσηνούς γλυκύτητος καί 
ϋπηρεφάνου έκφράσεως. Ένδεδυμένος δέ τήν όλόχρ ο- 
σον τοϋ Βεζίρου στολήν, άδαμαντοκόλλητα εις τήν 
ζώνην του όπλα, βαρέα περί τόν τράχηλον περιδέ
ραια, καί πολυτίμους μαργαρίτας εις τάς πτυχάς τής 
πορφύρας του τιάρας, ήν εις τών έπιδεικτικωτέρων τής 
Λαχώρας άνδρών.

Ιίαταβάς αυτός τοϋ ’Ελέφαντες του, έπεβιβάοθη εις 
τοϋ Φρουράρχου τήν λέμβον, άφήοας τούς πολυάριθ
μους του δπαδους μετά τών τετραπόδων των νά τόν 
παρακολουθήσωσι, συνεσωρευμένοι εντός εις πλοιάρια 
εκ τών έγχωρίων. ’Αλλά ταΰτα, πλατέα καί άλιτε- 
νή όντα, καί τάς πρώρας εις παράδοξον ύ'ψος αί- 
ροντα, ώς άν προετιθεντο νά σχιζωσι τόν αέρα μάλ
λον παρά τά κύματα, έπάλαιον βαρέως και έναγω
νίως κατά τοϋ ορμητικού ροϋ τοϋ ‘Γφάοιος, έν ω 
ή λέμβος, ώς ένυδρον πτηνόν ελαφρά, καί υπό εύ
ρωστων έλαυνομένη κωπηλατών, έπέτα επί τών κορυ
φών τών κυμάτων, καί παοέπλεεν ήδη τήν απέναν
τι όχθην, πριν έκείνα φθάσωσιν εις τό μέσον.

Μετ’ άγαλλιάσεως έβύθιζεν ό Δεϋάν τό βλέμμα 
του εις τους κοσμούντας αύτήν ανθηρούς κήπους, 
εις τάς σκιάς τών δένδρων, ών πολλάκις οί κλάδοι, 
ώς στέφανοι χαριέντως καμπτόμενοι, έ'όαυον εις τάς 
φαιδράς των κινήσεις τήν υποφρίσσουσαν ϋγράν επι
φάνειαν, καί τοϋ Βεζίρου τό πνεύμα παρεδίδετο εις τήν 
γλυκεΐαν εκείνην νάρκωσιν, καθ’ ήν ή φαντασία ά- 
ποπνίγεται εις αόριστον καί έξημμένην ευαισθησίαν.

Αίφνης έκ συμφύτου θυσσάνου ρόδων ήγέρθη φωνή 
λυγηρά, καί ήκούσθη ψάλλουσα τά εξής·

Πάσαν νέαν αυγήν γλυκύ άνθος λωτοϋ 
εις τοϋ Γάγγου τό κύμ’ αναθάλλει.

Είς τόν ήλιον στίλβουν τά πέταλ’ αύτοϋ, 
κ’ ευωδίας ό κάλυξ του χύνει παντού,

ώς χρυσή μυροφόρος φιάλη.

’Αλλ’ έξαίφνης, με κρότους όρμων φοβερούς, 
έξογγοϋται τοϋ Γάγγου τό κύμα,

καί τούς κλάδους συνθλα τοϋ λωτοϋ τούς χλωρούς, 
καί τό άνθος άνάρπαστον σύρει ό ροϋς

εις σκοπέλους, κ’ εις άγνωστον μνήμα.

Ή ζωή μου επίσης μονήρης ανθεί 
εις τό άστατον κύμα τοϋ κόσμου.

Εις τό φως τών βλεμμάτων σου άν θερμανθή, 
άς σβεσθή μετά ταΰτα καί άς μαρανθή

ώς λωτός ό υγρός δφθαλμός μου.

Οί πρώτοι τόνοι τής φωνής ταύτης εΐλκυσαν τήν 
ακοήν τοϋ Δεϋάν. ’Εκ τών άνθέων άναθρώσκοντες άο- 
ράτως, καί άντανακλώμενοι επί τής ήχηρας τών ύδά- 
των επιφάνειας, έφθανον μέχρις αύτοϋ γλυκείς καί 
μυστηριώδεις, και τώ έφαίνετο ώς νά ήκουε τούς 
Γαρδάοβας, τούς εναερίους ύάλτας, διαχέοντας άπό 
τών αστέρων τούς έναρμονίους των ΰμνους. Ενίοτε τις 
καμπή τής φωνή; εκείνης διήγειρε συγκεχυμένα; έν

J6• ;
αυτώ αναμνήσεις, αίτινες όμως τόν διέφευγον άμα» 
θελε νά τάς παρακολούθηση. ’Ενίοτε ένόμιζε'ν 1 
ήκουσέ που τούς ήχους εκείνους, άλλ’ ούτε πού, οί 
τε πότε έδύνατο νά είπή.

’Αλλ’ άφ’ οϋ ήκροάσθη ολόκληρον τοϋ άσματος τη» 
πρώτην στροφήν, τό πρόσωπόν του έξέφοασεν έ'κπλη· 
ξιν κατ’ άρχάς, ήτις κατ’ ολίγον έλύθη εις βαθεΐαν 
βαρυθυμίαν. Καί καθ’ όσον ή λέμβος προυχώρει, τό 
μακρυνόμενον μέλος έφθανεν εις τάς άκουάς του ώς 
μυνίρισμα τής αίολίου κιθάρας, εις ήν άνταποκρίνον- 
ται αί τρυφερώτεραι τής ζαροίας χορδαί.

Μετ’ ολίγον, τής φρουράς ή θορυβώδης υποδοχή, 
τών κατοίκων ή συρροή καί αί δεξιώσεις, αί επισκέ
ψεις καί άντεπισζέψεις, έξήλασαν τής μνήμης του τήν 
παροδικήν εκείνην έντυπωσιν. ’Αλλ’ οτε τήν εσπέραν 
έμεινε μόνος, άφ’οΰ κατ’ολίγον έσβέσθησαν όλοι οί ε
ξωτερικοί κρότοι, τότε ήκουσεν αντηχούν πάλιν εντός 
του τό πρωινόν φσμα, καί οί στίχοι άπό τήν μνή
μην του έναγωνίως έπιδιωκόμενοι, προσήρχοντο είς 
αύτήν άλληλοδιαδόχως, και ό γλυκύς τής φωνής 
τονισμός εζωδώνιζεν έναργώς εις τά ώτάτου. Τοι- 
αΰτη δέ είναι τών ανθρωπίνων λογισμών ή αλλη
λουχία, ώστε τοϋ άσματος τούτου οί τόνοι άνεκάλεσαν 
εις τήν φαντασίαν του μίαν τών άξιολογωτάτων περι
όδων τοϋ παρελθόντος του, τήν ακόλουθον.

(ακολουθεί)

ΟΑΟ1Π ΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ-
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Τυ Τχηιια.

(συνέχεια. Ίδε φύλλ. Ζ'.)
’Επ-.f?ί-ζ:ι τοϋ άερολώου — Σελήνη — Θερμοτής το3 

διιιτήμζτος — ’Ατμόσφαιρα τοΰ ήλιου — Κηλΐδες 
τοϋ ήλιου —Όρη — Νέφη — Ύποσκίασις.

Έλησμόνησα νά σάς εί'πω οτι κατά τήν συνδιά- 
λεξιν μας, τό πνεύμα καί εγώ, έκαθήσαμεν επί τοϋ 
αερολίθου, και ώδοιπορούσαμεν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
ώς επί πτερωτού δράκοντος· μόνον, έπειδή στρεφόμε
νη περί τήν γήν ή μιζρογραφική μας σελήνη είχε καί 
τήν ίδια) αυτής περί έαυτήν περιδίνησιν, συνέβαινε 
κατά πάσαν τών ήμερουσίων τούτων μεταβολών νά 
έχωμεν τήν κεφαλήν κάτω καί τούς πόδας εις τόν 
αέρα άναφορικώς πρός τόν ήλιον άλλ’ ή θέσις αυτή, 
όσον και άν δύναται νά φανή παράδοξος εις τάς άνα- 
γινωσκούσας με έρασμίας μιζράς κυρίας, ουδόλως ήν 
οχληρά δι’ εμέ- ή'μην ώς ό άγριος τής Νέας-Όλλαν- 
δίας, ό κατοίκων τούς άντίποδάς μας, καί πρός τόν 
όποΓον, ήμείς οί Ευρωπαίοι βαδιζομεν κατ’ ακρίβειαν 
πόδας πρός πόδας, χωρίς ούτε εκείνος ούτε ημείς 
νά δυςχεραίνωμεν φαίνεται ότι μετ’ δλίγον καιρόν 
άπΐ τής εποχής καθ’ ήν σάς όμιλώ ή σελήνη, ήτις 
μάς έχρησίμευεν ώς κλιντήρ, έδοκίμασεν ανωμαλίαν 
τινά ήτις τήν κατεκρήμνισεν επί τής γής, καθότι τήν 
έγνώρισα κάλλιστα εις τό μουσεΐον τής φυσικής ιστο
ρίας εις Παρίσια, όπου δύνασθε νά τήν ίδήτε είς 

*τήνε αίθουσαν τών όρυκτών, είς τό βάθος τής νέας 
στοάς κατ’ άριστεράν,

Άφ’ ού άνεπαύθην καί έ^εθαρρύνθην δλίγον, άνε- 
χωρήσαμεν μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε είς όλι'γας 
στιγμάς έφθάσαμεν . . . τώρα βλέπεις πού-

—■ Κρυώνω, είπον πρός τόν δαίμονα.
— Αί, τό πιστεύω, μοί άπεκρίθη, διότι καθ’ άπαν 

τό διάστημα οπερ διήλθομεν, ώς καί καθ’ άπαν τό



άπειρον διάστημα τό θερμόμετρο·) καταβαίνει εις 50 I
βαθμούς κάτωθεν τοϋ πάγον ουδέποτε ή πλέον ή I 
ελαττον.

,— Τδ γνωρίζω, δ Φουρριέρος τδ ειπεν άλλ’ όμως 
εγώ κρυώνω.

— “Ισως διότι πλησίάζομεν εις τδν ήλιον, εις ον 
I άποβαίνομεν μετά πέντε λεπτά·

— ’Αστειεύεσαι, φαίνεται· άν κατά δυστυχίαν επλη
σιάζομεν μόνον εις άπόστασιν τινών έκατομυρίων λευγών 
τδν πατέρα τής θερμότητος, θά έφηνώμεθα έν τώ άμα.
Ό Νεύθων τδ ειπεν.

— “Αθλιε μωρέ! διότι εις άνθρωπος εινε μεγα
λοφυής, διότι έσχισε τδ κάλυμμα τδ καλυπτον μίαν 
αλήθειαν ή δύο, έπεται νά ήνε καί ανεπίδεκτος απά
της, νά ήνε μάντις, γόης; ό Νεύθων ήπατήθη, καί 
θά τδ ιδής.

Αναχωρών άπδ τοϋ αερολίθου, εϊδον κατά πρώτον 
τδν ήλιον έχοντα χρώμα λευνότητος εκθαμβωτικής, 
καί ούχί χρυσοειδή, ώς τδν βλέπομεν άπδ τής γής, 
μεγέθους δέ σχεδόν τού αυτόν καθ’ όσον δέ έπλη- 
σιάζομεν εις αυτόν, τδ μέγεθος ηύξανε τοσοΰτον ύπερ- 
μέτρως, ώστε έσκέπαζε κατ’ ακρίβειαν τδ ήμισυ τοϋ 
ουρανού· τδ χρώμα τοϋ έμενε πάντοτε καθαρόν και 
φαεινόν λευκόν μέγιστα δέ μέρη αΰτοΰ είχον λάμ- 
ψιν ζωηροτέραν τοϋ λοιπού, καί άλλα παλιν μοί 
έφαίνοντο χρώματος κυανού σκοτεινού κατ’ άρχάς,
μεταβαίνοντα δέ εις τδ οΰρανόχρουν κυανούν καθ’ οσον 
έπλησιάζομεν.

λ — Τάμέρη ταϋτα, τά λαμπρότερα τών άλλων, είσί 
τά υπό τών αστρονόμων καλούμενα Φωτεινά, μοι εί-
πεν ό δαίμων, όσα δέ βλέπεις κυανόλευκα εϊσίν 
αί κηλίδες.

Είχον νομίση πάντοτε οτι ό ήλιος ήν ακίνητος 
έν τώ μέσω τοϋ οΰρανού- άλλα τότε παρετήρησα 
κάλλιστα οτι έστρέφετο περί τδν άξονα του καθώς 
ή γή, ούχί εις είκοσι τέσσαρας ώρας, άλλ? εις είκοσι 
πέντε ήμέρας· ειδον προσέτι οτι είχε καί άλλην κί- 
νησιν ήτις τδν έσυρε πρδς τδ μέρος τοϋ ουρανού οπού 

χ,ϊύρίσκεται ό άστερισμδς τοϋ Ήρακλέους· έζήτησα παρά 
τοϋ δαίμονος πληροφορίας τινάς, καί μεταξύ άλλων 
εις όποιαν άπόστασιν άπδ τής γής καί άπδ τοϋ ήλιου 
εΰρισκόμεθα τότε.

— Γνωρίζεις, μοι ειπεν, οτι ό ήλιος άπέχει τής 
γής τριάκοντα τέσσαρα εκατομμύρια λευγών, καί ήμεΐς
άπέχομεν έν εκατομμύριου λευγών άπδ τοϋ ήλιου. 
Μέτρησον.

— Τδ άστρον τούτο έπεται νά ήνε ύπέρογκον, 
διότι μοι φαίνεται οτι σκεπάζει τδ ήμισυ τοϋ ουρανού 
άπδ τής άποστάσεως καθ’ ήν εΰρισκόμεθα, έν ω μόλις 
άπείχομεν τεσσαράκοντα χιλιάδας λευγών άπδ τής
γής, καί μοί έφαίνετο αυτή δεκάκις μόνον ή ένδεκά- 
κις δγκωδεστέρα τής σελήης.

— Ό ήλιος έχει τριάκοντα δύο χιλιάδων λευγών 
διάμετρον, καί ώς έγγιστα εκατόν χιλιάδων λευγών 
περίμετρον· είνε επομένως κατά έκατδν ένδεκα φοράς 
καί ήμίσειαν μείζωντής γής,κατά μέτρα ευθΰγραμμα ό 
όγκος αΰτοϋ εινε κατά 1,384,472 μείζων τής άπείρως 
μικρά; σφαίρας ήν κατοικείς, καί ή πυκνότης του ή 
μάλλον ει’πεΐν ή βαρύτης του συγκρινομένη τή τής 
γής είνε ώς 23.624 πρδς έν.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έξεπλάγην μεγάλως. διότι 
ειδον καθαρώς οτι απερ έξελάμβανον έως τότε ώς 
κηλίδας κυανάς, ήσαν είδη δπών σχηματιζομένων άπδ 
καιρού εις καιρόν εις ατμόσφαιραν φωτεινήν, καί διά 
μέσου αυτών παρετήρησα ευκρινώς γήν στερεάν, όμοίαν 
τή ήμετέρα· ήρχισα μάλιστα νά διακρίνω όρη καί

θαλάσσας· έκ τούτου συνεπαίρανον κατά φυσικόν λό
γον οτι ό ήλιος δέν ήν, ώς είχον νομίσει έως τότε, 
σώμα φλεγόμενον ου αί σκωρίαι πλέουσαι εις τήν 
επιφάνειαν άπετέλουν τάς κηλίδας, άλλά σφαίρα στερεά 
ώς αί λοιπά:· είδα δέ μόνον οτι ή σφαίρα αυτή πε- 
ριεκυκλοΰτο υπό δύο άτμοσφαιρών, τής μέν έξωτερικής 
καί ολως συγκειμένης έκ φωτός ή ρευστού φωτεινού, 
τής δέ άλλης τεθε·μένης ύπδ τήν πρώτην καί όμοιας 
τή τής γής, δηλαδή συγκειμένης έξ άέρος· δέν δύνα
μαι δέ νά σάς βεβαιώσω οτι στοιχεία τοϋ άέρος τού
του είσί τό άζωτον καί τδ όξυγόνον, άπαραλλάκτως 
ώς τά τόϋ άέρος τής γής, καί οτι είσί καί ενταύθα 
συγκεκραμένα κατά τήν αυτήν άναλογίαν, διότι δέν 
έτυχε περίστασις νά τά αναλύσω, είνε δέ βέβαιον 
οτι ό άήρ ούτος συνετέλει πολύ εις τήν ζωήν τών 
φυτών καί τών ζώων, ώς θά ιδήτε βραδύτερου.

’Επλησιάζομεν εις τήν φωτεινήν άτμοσφαιραν, καί 
άν καί ό δαίμων μοί έλεγε πολλά διά νά μέ ένθαρ- 
ρύνη, έρίγουν φανταζόμενος οτι έμελλον νά βυθισθώ 
εις άβυσσον φωτός, οπού τδ ρευστόν τοϋτο ήν το- 
σοϋτον συγκεκεντρωμένον, ώστε μοί έφαίνετο ώς με
γάλη θάλασσα κυματιζόμενων φλογών λέγω κυματι
ζόμενων, μή δυνάμενος νά εξηγήσω προσφορώτερον 
τον στοχασμόν μου' διότι αί φλόγες αυται έφαίνοντο 
μάλλον ώς όπερμεγέθεις τολΰπαι φωτός, εις όξεΐαν 
και διηνεκή κίνησιν, συνενούμεναι, χωριζόμεναι, κο- 
λυμβώσαι ώς έτυχεν, ή μάλλον ώς ωθούμενα! θο- 
ρυβωδώς υπό βιαιοτάτου άνέμου· φαντάσθητε τήν 
γηίνην άτμοσφαιραν κεκαλυμμένενην ύπδ πλήθους 
νεφών φερομένων κατά πάσαν διεύθυνσιν καί κατα- 
λειπόντων κατά μέρη χαραγμάς δι’ ών βλέπετε μέ
ρος τοϋ ουρανού· τοιαύτα ήσαν τά νέφη εκείνα τοϋ 
φωτεινού ρευστού, καταλείποντα χαραγμάς δι’ ·ών 
έφαίνετο ό παχύς δίσκος τοϋ ήλιου- υπάρχει δέ αυτή 
ή διαφορά, ότι τά νέφη ταϋτα ήσαν ύπερμεγεθη 
καίτινες εκείνων τών τολυπών είχον 1,600 λευγών 
διάμετρον, (1).

Ήρώτησα τδ πνεύμα όποιας φύσεως έδύνατο νά 
ήνε εκείνη ή φωτεινή άτμίς, άλλ’ ή ερώτησίς μου έφά- 
νη ώς νά τον δυσηρέστησε, καί μοί άπεκριθη έγείρων 
τούς ώμους, οτι ήν ή αυτή εκείνη ή προάγουσα έπί 
τής γής έκείνας τάς μικρογραφικάς καί φωτεινάς άτ- 
μοσφαίρας άς όνομάζομεν βόρειον σέλας, καί άν αυ
τή εινε λαμπρότερα, τούτο προήρχετο έκ τού οτι ή 
άτμίς είνε πυκνοτέρα καί μάλλον συγκεκεντρωμένη. 
Έβιάσθην νά ευχαριστηθώ εις αυτήν τήν άπόκρισιν.

Προεβαίνομεν πάντοτε, καί μετ’ ολίγον εΰρέθημεν 
αντίκρυ μιας χαραγμής δι’ ής έξηκολουθήσαμεν τήν 
πορείαν μας· έμνήσθην τότε τής γνώμης ενός τών 
άσίρονόμων μας· ό Κ. Ααλάνδος ύπέθετεν ότι ύψώματα 
ώς τά ήμετερα όρη εγείρονται άπδ τοϋ κέντρου τού 
ήλιου, ύπεράνω ωκεανού φωτεινού, καί φαίνονται ώς 
σκοτεινά! κηλίδες· κατά λόγον τοϋ κωνικού σχήμα
τος τών υψωμάτων τούτων, τά στρώματα τού φωτει
νού ρευστού καθίστανται ήττον πυκνά καθ’ οσον πλη- 
σιάζουσιν εις τήν κορυφήν, καί προάγουσιν έπομένως, 
ήττον φωτιζοντα, τό είδος εκείνο τού περικυκλούντος 
τάς κηλίδας άμυδροϋ δακτυλίου, οπερ καλείται ύπδ 
τών σοφών ΰποσκίασις· άλλά δύω παρατηρήσεις κα-

(1) Αί φωτεινά: ακτίνες αί άποίφεουεα) εκ τίνος στεοεάςή δενοτ-^ς 
ή ένοτατε) πνοακτώτεως ενοιοκοαενης οφαίοκς, ίχευσ*. τας ίβωτητας 
τής πολώοεως (polarisation), ούχί οε καί αί έκθρώτκουται ε; άτμί- 
οος εν ποοακτώτει- έκτης έφαρ^Ο'/ής της αμχης ταότης εις τά 
περί ήίίοο πειοά,αατα π(ο3η)9εε ή έν:α·.9α ά^αφεροαενη ίόξκ.

ταστρέφουσι τή θεωρίαν ταύτην. ΙΙρώτον πρέπει νά 
ύποθέσωμεν οτι τά όρη περιφέρονται εις τδν ήλιον, 
οπερ θά ήν παρι ιδοξον, διότι αί κηλίδες, καί άπδ τής 
γής έτι όρώμεναι, μεταβάλλουσι πάντοτε τόπον, ε
νίοτε εις δέκα ή δώδεκα ήμέρας, συχνάκις δέ και 
εις τινας ώρας· έκτος τούτου, ή εντελώς όμοιόμορ- 
φος βαφή τής υποσκίάσεως καί τά απότομα αΰτής 
όρια, καί έξωτερικώς πρδς τδ μέρος τής φωτεινής 
έπιφανείας, καί έσωτερικώς πρόςτδ τής άφεγγούς κη- 
λιδος άποδεικνύουσιν ίζανώς ότι δέν προάγεται έξ 
έλαττώσεως πυκνότητος τού φωτεινού ρευστού.

Άλλά μετ’ όλίγον έλαβον γνώσιν τοΰ πράγματος, 
διότι άφ’ ου διαπεράσαμεν τήν άτμοσφαιραν τοΰ φω
τός, εί’δομεν ΰποκάτωθεν στρώμα νεφών έξεχον αυ
τής περί τήν κηλιδα δι’ ής είσήλθομεν τά ΰπεράνω- 
θεν φωτιζόμενα ταϋτα νέφη άντανακλώσι πρδς τούς 
κατοίκους τής ήμετέρας μίκράς γής ποσότητα φω
τός κατά πολύ ήττον ζωηρού τής ίδιας αΰτήο φωτεινής 
ατμόσφαιρας, καί όμως πολύ λαμπρότερου τού κέντρου 
τής ηλιακής σφαίρας. Ιδού πώς έδυνήθην νά βεβαιω
θώ ΐδιοις όμμασι τι τό προάγον τήν τοοούτον δυσεξή
γητο·) εις τούς θασώτας τής γνώμης τού Κ. Λαλάν- 

3ου υποσκίασιν.Μοι συνέβη τι εις άκρον παράδοξον· δ:αν εύρισκό- I 
μην εις τδ διάστημα, είχον δοκιμάση ενέργειαν τινα 
ψύχους, άλλά ύποφερτού, άν καί, ώς μοί είχεν είπή 
τό πνεύμα, τό θερμόμετρο·) ήν εις 60 βαθμούς κά
τωθεν τοΰ πάγου, δηλαδή κατά 20 τουλάχιστον βαθ 
μούς κατώτερον τοΰ συνήθους υπό τδν κατεψυγμένον 

πόλον.— Κρυώνεις, μοι είχεν είπή τδ πνεύμα, διότι πε
ριορίζεσαι έν-ελώς εις μόνην τήν ίδιαν σου θερμότη
τα- αλλά δέν θά παγώσης διότι ή θερμότης σου δέν 
δύναται νά έκλειψη άπδ σοΰ, διαχεομενη εις τά πε- 
ρικυκλοϋντα σώματα, επειδή, έξιιρουμένου τοϋ φωτός, 
εΰρίσκεσαι εις τδ κενόν. Γνωρίζεις ότι σώμα θερμόν, 
διά νά γίνη ψυχρόν, πρέπει τδ θερμογόνον οπερ τεί
νει άπαύστως εις τδ νά τεθή εις ισορροπίαν, μεταβαί
νει άπδ τού θερμού σώματος εις σώμα ψυχρόν μεθ’ 
ου εΰρισκεται εις άμεσον πρδσψαυσιν κατά τδν νόμον 
τούτον τής ισορροπίας τής θερμότητος μεταβαίνει αυ
τή άπδ ένδς σώματος εις άλλο, εως ου τά δύω σώ
ματα νά καταντήσωσιν άκριβέστατα εις τδν αυτόν βαθ
μόν τής θερμοκρασίας· άλλά δπόταν σώμα τι εύρί- 
σκεται μεμονωμένο·) εις τδ κενόν, ώς ήσο σύ πρδ 
ίλίγου, δέν δύναται νά στερηθή τού δλομικροτέρου μέ

ρους τοΰ θερμογόνου του.— Σέ έννοώ κάλλιστα- άλλά ήδη οτε ευρισκόμε-
θα τόσον πλησίον τής αιώνιας έστίας τής θερμότη
τος, είπέ μοι διατί τδ ψύχος μοί φαίνεται οτι αυξά
νει εις βαθμόν ώστε άν δέν ΰπέθαλπον άκαταπαύςως 
τούς δακτύλους διά τού άισμοϋ (1), θά περιέπιπτον
βεβαίως εις χείμετλα (2);

— Τοϋτο προέρχεται θετικώς έξ όσων σοι είπον
δέν ειμεθα πλέον εις τδ κενόν, άλλ’ εις τήν δευτεραν 
ατμόσφαιραν τού ήλιου, ήτις εινε όμοια τή τής γήφ, ! 
καί ώς έκείνη σύγκειται έξ άέρος κυανού, άλλά 
πολύ πυκνοτέρου καί παχυτέρου· ό άήρ ουτος άντίτ 
λαμβάνεναι τού θερμογόνου σου, όπερ ζητεί νά τεθή 
εις t'sppszix·/ μετ’ εκείνου· καί ιδού διατί θά έπάγω- 
νες μετ’ ολίγον, άν διά τής δαιμονικής μου δυνάμε- 
ως δεν άνέτρεπον προς χάριν σου τούς νόμους τής 

φυσεως. (ακολουθεί)

Εις τας Κορυφάς.

Όταν διήλθα διά τής Νεαπόλεως, εννοείται οτι έν 
άπδ τά περίεργα όσα ήμην ανυπόμονος νά ίδώ, ήτον 
καί τό Βεσούβιον. Άνεχώρησα λοιπόν μέ τόν Λαζα- 
ρόνην, τόν όδηγόν μου, μετά τού ήλιου τήν δύσιν, 
διά νά προφθάσω δήθεν τήν άνατολήντου εις τού ορούς 
τήν κορυφήν, καί διέτρεξα έν τώ σκότει τάς ωραίας 
πεδιάδας έκείνας, τάς συμφύτους καί άνθηράς υπορείας, 
μόνην θέαν έ'χων τήν τών δύω προεχόντων ώτίων 
τοΰ ζώου μου, διότι τό ζώον τοϋτο ήτον, κατά τήν 
συνήθειαν, όνος. Τοΰ σκεπτικού τούτου τετραπόδου 
τό βάδισμα θεωρείται ώς τό άσφαλέστερον διά τήν

δύσκολο·) τοϋ ηφαιστείου άνάβασιν.
Μετά τινων ωρών δχληράν καί μονότονον ιππασίαν 

έ'φθασα τέλος εις τό μέρος οπού παύει ή φυτική ζώνη, 
καί ό'θεν άρχεται ή κατακεκαυμένη, άγονος, άμορ
φος κορυφή, γιγαντιαϊος σωρός λάβας καί τέφρας. 
Εις τό όριον τούτο τής όργανικής καί τής νέκρας 
φύσεως, υπάρχει μικρόν καταγώγιο·), καλούμενον ό 
οίκος τών ερημιτών, καί εδώ ζαταλύουσιν οι 
έδοιπόροι, όσοι έτοιμάζονται διά τήν περαιτέρω δυσχε

ρή άνοδον. ' ’ ' —" *·—*· t»™» καί τει’νων’Εδώ ζατέβην καί εγώ τοϋ όνου μου, καί 
τά μέλη μου, έζήτησα έν δωμάτιο·) όπου ν’ άναπαυθώ
πρός μικρόν, καί όλίγον πρόγευμα.

Τό πρόγευμα δέν ήτον δύσκολο·) νά έτοιμασθή^
άρτος, γάλα, μέλι, καί οίνος, δ λεγόμενος Χριστού 
δάκρυ· τού δωματίου ή έκλογή ήτον άκόμη εύκο- 
λωτέρα, διότι δέν ύπήρχεν ειμή έν καί μόνον. Αύτοΰ 
λοιπόν τήν θύραν μ’ ήνοιξεν εις τών έρημιτών* 
άλλά μόλις έγκύψας τήν κεφαλήν, άπεσύρθην άμέσως^ 
διότι είδα ότι κατείχετο τό δωμάτιον ήδη ύπό συνο
δείας οδοιπόρων, και μεταξύ αύτών οτι ήσαν καί κυρία:.

Ό ερημίτης μέ προέτρεπε νά είσελθω. Τό δω
μάτιον, μοί έλεγεν, είναι κοινόν, καί δικαίωμα προ- 
καταλαβόντος εις αυτό δέν υπάρχει. Άλλ’ εγώ άντέ- 

ι στην έξετάσας δέ καί μαθών οτι οί ένοίκοϋντε- 
ήσαν άγγλική οικογένεια, ότι πρό όλι'γου άφίχθηοαν 
καί οτι επορεύοντο τήν αυτήν οδόν μέ έμε, έπεμψα 
πρώτον τδ έπισκεψίδιόν μου, καί τοϊς έζήτησα τήν 

άδειαν τής εισόδου.Δέν περιέμεινα τήν άπόκρισιν πολλήν ώραν, Ή 
θύρα ήνοίχθη, καί εις τών κυρίων, προελθών πρδς 
έμέ, μέ έλαβεν έκ τής χειρδς, μέ είσήγαγε, καί μέ 
παρουσίασε·) εις τήν Κυρίαν Βλάκβύρν, τήν σύζυγόν 
του, εις τήν Μισς Κλάραν Βλάκβύρν, τήν θυγατέρι 
του, και εις τδν Κύριον Φόστερ, εις ον ούδέν έδόθ 

συγγενικόν έπίθετον.Ό ει’σαγαγών με ήτον άνθρωπος άναστήματος μέ
τριου, τετραγώνου, παγίου, εχων τήν κόμην λευκήν, 
τάς παρειάς έρυθράς, τήν όψιν φαίδραν, τόν γέλωτα 
ήχηρόν. Ή γυνή του ηλικίας, μεσαίας, τδ άνάστημα 
υψηλή, άνεπλήρου δι’ αξιοπρέπειας ολίγον έπιτηδευ- 
τής τδ μαρανθεν κάλλος της, καί εις τούς τρόπου 
της, τούς άλλως περιποιητικούς έγκατεμίγ)υεν αδιό 
ρατόν τινα ΰπερηφανείας χρωματισμόν. Ό Κ. Φόστερ 
νέος ίσως τριακοντούτης, άλλά φαινόμενος έτι νειί ' 
τερος, φυσιογνωμίας εύγενεστάτης, εις τών κανον 
κωτέρων τύπων τής άγγλικής καλλονής, είχε τή 
κόμην ξανθήν, τούς όφθαλμούς γλαυκούς, μεγάλους.; 
άλλ’ ιλαρούς καί μελαγχολικούς, τδ μέτωπον καθα 
ρδν, άλλ’ ίλαρώς κύπτον ώς ύπδ βάρος τής σκέ L
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ψεως. Ή Μίσς Κλάρα τέλος εκείνης



κάλλος δεν αναλύεται! Έτον εν των ύπερβορείων 
έχείνων ρόδων ά-.ινα εις μόνην τοϋ Όσσιάνος τήν 
ποίησιν θάλλουσι!

Προσκληθείς έζάθησα εις τήν τράπεζάν των, καί 
ή γνωριμία μας προσχώρησε ταχέως μέχρι σχεδόν 
οίχειότητος, όταν μάλιστα ή Κυρία Βλάχβύρν έτλη- 
ροφορήθη ότι ομιλώ άγγλικά, καί ότι δεν είχεν ανάγ
κην νά στρεβλώνη πρός χάριν μου ούτε τήν γαλλικήν 
γραμματικήν ούτε τό στόμα της· ’Αλλά και δένήτον δυ
νατόν νά διατηρήσω επί πολύ τής πρώτης συστολής 
.ήν ψυχρότητα, ενώπιον τής επιδημικής ευθυμίας του

Βλακβύρν.
ι — ’Ακουων μας νά γελώμεν κατ’ αυτόν τον τρό- 
ίον, είπε μειδιώσα ή μισς Κλάρα πρός τον πατέρα 
'ης, τις ήθελεν είπε? οτι ζαθήμεθα επί 'Ηφαιστείου !

— Καί μήπως, είπα εγώ, μυριάδες ανθρώπων δεν 
χάθηνται επί τοϋ ήφαιστειου τούτου καί δεν έζάθησαν 
έπ’ αύτοϋ πρό αιώνων, καί όμως έζησαν γελώντες,

- καί εύθυμοι, καί εύδαίμονες;
— Βεβαίως, είπεν ό Κ. Φόστερ. Δεν φύονται επί 

των ηφαιστείων τά εύρωστότερα φυτά, καί τά ωραιό
τερα άνθη; Τί καί άν έλθη ποτέ ή έκρηξις νά τά άναρ- 
πάση; ’Αρκεί οτι επί μίαν ήμέραν τά θάλπει ζωο
γόνος θέρμη- δεν είναι ή διάρκεια τής ζωής, άλλ’ ή 
εδτυχία αύτής ήτις τή δίδει αξίαν.

Μοί έφάνη δέ οτι τάς λέξεις ταύτας διεύθυνε κρυ
πτόν βλέμμα τοϋ Κ. Φόστερ πρός τήν Μισς Κλάραν, 
καί οτι έλαφρόν μειδίαμα εκείνης τάς ύπεδέχετο, 
έν ω ό Κ. Βλακβύρν καγχάζων στεντόριον,

— Ιδού φιλοσοφία ήτις μοί άρεσκει, ανέκραξα, θύ
μου φόβος I παντού εύθυμία !
— Καί όμως, είπεν ή Κ. Βλακβύρν, μο; φαίνεται 
.ατανόητος των περίοικων τούτων ή άκριτος άφο- 

.’<· ’Α?’ οτου καίει τοϋ Βεσουβίου ή κάμινος, πόσαι 
χιλιάδες δυστυχών νά έτάφησαν αυτής θύματαί 

—— Είναι άραγε γνωστόν πότε κατά πρώτον ήρχι- 
τό όρος τοϋτο νά έκπέμπη φλόγας; Ερώτησεν ή 

ράρα. Τό ήξεύρετε, Κύριε Φόστερ;
— ’Ακούεις αν τό έξεύρη! άνέκραξεν ό Κ. Βλάκ- 

ό»ον.- Εκείνος νά μή τό ήξεύρη: Εκείνος όστις συ-
γραψε περί ηφαιστείων σύγγραμμα χειροκροτηΰέν 

από όλας τάς ακαδημίας τού κόσμου; Καί στραφείς 
πρός έμε, — σας συνιστώ, κύριε, είπε, τόν πρώτον 
φυσιολόγον τών τριών βασιλείων, καθηγητήν τοϋ πανε- 
πιστημείου τής Όξφόρτης, καί μέλος της Βασιλικής ε
ταιρίας τών φυσιολόγων.

— Καί μ’ όλους τούτους τούς τίτλους, άπεκρίθη 
μειδιών ό Κ. Φόστερ, δεν τό ήξεύρω. Ή πρώτη υπό 
τής ιστορίας μαρτυρουμένη έκρηξις είναι ή τών 63 
μ. χ. καί μετά ταϋτα ή γνωστή έκείνη τών 79.

— Γνωστή, είπεν ή Μισς Κλάρα πονηρώς μειδι- 
ώσα, εις τούς Κυρίους καθηγητάς τής Όξφόρτης, άλλ’ 
εις ήμας οΐτινες δεν είμεθα τίποτε, ούτε καν μέλη τής 
Βασιλικής εταιρίας τών Φυσιολόγων, κατά δυστυχίαν 
εντελώς άγνωστος.

— Άπατάσθε, κυρία, άπεκρίθη ό Φόστερ εις τόν 
αστεϊσμόν τούτον, καί άδίκως συκοφαντείσθε, Μίαν 
πρωίαν ό ούρανός όλο; καί ή γή πέοιξ κατεκαλύφθη 
από σκότος ζοφερωτάτης νυκτός, καί τό σκότος τοϋ
το μόνον άπαίσιαι άστραπαί διέσχιζον δφιοειδώς, καί 
ό αήρ έπληρώθη άπό άναθυμιάσεις πυκνάς καί δυ
σώδεις, καί βροντά! καί κρότοι καταπληκτικοί άντή- 
ζουν, ώς άν έρρήγνυτο τοϋ ουρανού τό στερέωμα,
Ας άν συνεκρούοντο τά όρη καί συνετρίδοντο, καί εις

'ίων ποδών ύψος άνεπήδα καπνός, καί τέφρα, καί 
ι>ρ βορδορώδες καί βράχοι γιγαντιαΐοι, καί βροχή

διάπυρων λίθων, καί εις τά πλευρά y όρους κατέρ- 
ρεον ποταμοί φλογεροί, καί κατεκάή αν φυτείας καί 
δάση καί έπαύλεις, καί πόλεις όλας- ,ίς βάθος έκα
τόν ποδών καί επέκεινα ....

.— ’Εννοείτε, διέχοψεν ή Μισς Κλάρα, τήν έκρηξιν 
ήτις κατέχωσε τήν Πομπηίαν, τό ‘Ηράκλειον καί τάς 
Σταδιάς; ’Αλλά νομίζω ότι αυτή δεν πρέπει νά ήτον 
ή πρώτη, διότι ώς μ’ έξήγησαν όταν είδαμε·/ τό ‘Η
ράκλειον, τά θεμέλια τών οικιών τής πόλεως εκεί
νης στηρίζονται επί λάβας, ώστε όχι μόνον όταν κα- 
τεστράφη, άλλά καί πριν οίκοδομηθή είναι επόμενον 
ότι είχον γίνει εκρήξεις,

— Οί καθηγηταί τής Οξφόρτης, είπεν ό Φόστερ 
χαριεντιζόμενος καί κλινών τήν κεφαλήν, πρέπει, 
Μισς, νά καταγραφοϋν φοιτηταί σας. Λέγετε ορθό
τατα. Πρό τών 79 καί πρό τών 63 έχαιε τό Βεσού- 
βιον χωρίς αμφιβολίας, άλλ’ έκείνη είναι ή πρώτη ί- 
στορικώς μαρτυρουμένη έκρηξις.

— Κύριοι καί κυρία:, είπεν ό Κ. Βλακβύρν, άνα- 
καγχάζων πάλιν κατά τήν συνήθειάν του. Άνεχωρή- 
σαμεν χθες τό εσπέρας άπό τήν Νεάπολιν, καί δεν 
έκοιμήθημεν όλην τήν νύκτα, ένθυμεισθε διατί; Διά νά 
ίδωμεν τόν ήλιον άνατέλλοντα άπό τό άσχητήριον. Ό 
ήλιος, κύριοι καί κυρίαι, δεν μάς περιμένει νά τελειώ- 
σωμεν τήν ιστορίαν τής Πομπηίας. ’Αν θέλωμεν νά 
τόν ίδωμεν, πηγαίνωμεν.

— “Ω! ναι! νά ίδώμεν τόν ήλιον! άνέκραξεν ή 
Μισς Κλάρα. Τί ποιητικόν Θέαμα, ή άνατολή τοϋ ή
λιου άπό κορυφήν υψηλού ορούς! δεν είναι άληθες, Κ. 
Φόστερ;

— ’Ομολογώ, Μισς, άπεκρίθη ούτος, ότι ποιητι- 
ζωτάτη τώ οντι μοί έφάνη όταν τήν είδα ποτέ άπό 
τήν κορυφήν άλλου τίνος 'Ηφαιστείου.

— Τίνος ‘Ηφαιστείου ; ερώτησεν ή Κλάρα.
— Τής Μαούνας ‘Ρόας εις τάς Σανδβίχας Νήσους.
—· Πώς I ήσθε ήδη εις τάς Σανδβίχας νήσους! άνέ- 

κραξα εγώ έκθαμβος. Εις τόν μεσημβρινόν Ωκεανόν!
Τό ήδη έσήμανε « τόσον νέος ». Ό Κ. Φόστερ 

τό εννόησε, καί μειδιών μοί είπεν.
— Ό βίος, κύριε, είναι βραχύς, ή δ’ επιστήμη 

μακρά,
Μεταξύ λέγοντες ήγέρθημεν τϋς τραπέζης. Συγ

χρόνως δέ μέ ήμας ήγέρθη υποκάτω αυτής καί έξήλ- 
Οεν ώραϊος καί γιγαντόσωμος κύων τής φυλής τών 
Παραδουνάβιων, όλος κατάστικτος ώς πάρδαλις. Σείων 
δε τήν ύράν του διέβη μεταξύ ήμών, άφ’ ού έτριψε 
κολακευτικώς τήν κεφαλήν του εις τού Κ. Φόστερ 
τάς χειρας, καί διευθύνθη προπορευόμενος πρός τήν 
Ούραν.

— ’Εδώ Άκταίων! έκραξε μέ γλυκεϊαν φωνήν ή 
Μισς Κλάρα. ’Αχάριστε, εμέ δεν με λέγεις τίποτε; 
μόνον τόν αΰθέντην σου αγαπάς; ’Ιδού, δέν είμαι 
ζηλότυπος.

Καί τώ έρριψεν εις τό στόμα μέγα τεμάχιον άρτου 
μεϊναν επί τής τραπέζης. Ό ’Ακταίων τό ήρπασε πε
τακτόν, καί πρός άπόδειξιν ότι έσυκοφαντήθη άχάριστος 
έπήδησε μέ τούς εμπρόσθιους του πόδας εις τούς ώμους 
τής κόρης, ώστε ολίγου δείν τήν άνέτρεψε, καί έν τώ 
άμα έτινάχθε πλαγίως καί ώρμησεν ώς βέλος διά τής 
θύρας.

Κατόπιν του έξήλθομεν καί ήμείς, ό Κ. καί ή Κ. Βλακ- 
βύρνεμπρός, δπίσωτων ή Μισς Κλάρα καί ό Κ. Φόστερ, 

ι καί κατόπιν όλων εγώ, παρατηρώ·/ τά περί εμέ διά 
μόνον τόν λόγον ότι πάντοτε έχω τήν έξιν νά πα
ρατηρώ. Τών παρατηρήσεών μου τό συμπέρασμα υ
πήρξε πρός τό παρόν, ότι ή Μισς Κλάρα πρός τόν

Κ. Φόστερ άπετεινετο κατά προτίμησιν δέν διεκρι- 
να όμως άν οί τρόποι της ήσαν απλής φιλαρεσκείας 
προϊόν, ή άν είχον καί βαθυτέρας ρίζας.

— ’Επειδή, κύριε, τώ είπεν, άπεφασίσατε ότι πρέ
πει νά διδάξω τούς καθηγητάς τής Όξφόρτης, χρεωστεΐ- 
τε καί νά μέ προπαρασκευάσητε εις τά σοβαρά μου 
καθήκοντα, καί πριν γίνω εκείνων διδάσκαλος ανάγ
κη νά γίνω έδική σας μαθήτρια. Διδάξατε μοι, πα
ραδείγματος χάριν, άν μετά τήν καταστροφήν τής 
Πομπηίας μνημονεύη ή ιστορία καί άλλην τινά επί
σημον έκρηξιν τού Βεσουβίου, άν άλλως δέ είναι α
διακρισία μου ν’ άπασχολώ ουτω τήν προσοχήν σας 
άπό τήν θέαν τοϋ ήλιου όστις μέλλει νά άνατείλη.

Εις τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν άπήντησεν ό Κ. 
Φόστερ δΓ ενός μόνου βλέμματος, διαφυγόντος όλους 
τούς άλλους έκτος τής Κλάρας, εις ής τά χεί
λη έπροκάλεσεν άδιόρατον καί άκούσιον μειδίαμα, καί 
εκτός έμού όστις τό εξήγησα ουτω'

— Τί καθησαι καί μοί λέγεις! Ήξεύρεις πολλά κα
λά ότι δέν μοί μέλει δΓ όλους τούς ήλιους τού στερε
ώματος όταν είμαι πλησίον σου, καί ότι σύ είσαι ό 
φωτεινότερος ήλιος μου.

Άλλ’ εις τήν πρώτην έρώτησιν τής Μισς Κλάρας 

άπεκρίθη·
— Ή ιστορία άπό τής καταστροφής τής Πομπηίας 

έως τώρα μνημονεύει υπέρ τάς I 40 εκρήξεις, τινάς 
μάλιστα περίφημους. ’Επί δύω φερ’ είπεϊν έξ αυ
τών ή τέφρα τοϋ ήφαιστειου έσφενδονίσθη μέχρι 
Κωνσταντινουπόλεως.

— Μέχρι Κωνσταντινουπόλεως! άνεφώνησα εγώ. 
Τί μάς λέγετε;

— Δέν θά έκπλαγήτε, μοί είπεν, όταν ένθυμη- 
δήτε ότι έπί τών έκρήξεων πολλάκις φυσά σφοδρός 
καί διαρκής άνεμος όστις φέρει τήν τέφραν, ότι 
ό άνεμος δύνατα: νά διατρέξη μέχρι 132 ποδών 
κατά λεπτόν δεύτερον, ήτοι 350 γεωγραφικά μιλιά 
εις εν ήμερονύκτιον, καί ότι ή άπό Νεαπόλεως εις 
Κωνσταντινούπολιν κατ’ ευθείαν άπόστασις είναι περί
που μιλιών 240.

— 'Ωραία είναι όσα μάς λέγετε, είπεν ή Μισς 
Κλάρα, βλέπουσα ότι έσιώπα ό Φόστερ, άλλά δέν 
θ’ άπαλλαγήτε μέ τόσα μόνον. Θά μας είπήτε άκόμη 
καί τάς άλλας περιέργους εκρήξεις τοϋ Βεσουβίου. 
Κτημά σας είναι τό Ίίφαίστειον πρέπει νά μας τό πα- 
ρουσιάσητε. Μ’ενεπνεύσατετήν αγάπην τών Ήφαιςείων.
Λέ-ετε·' μήν εισθαι τής έπιστήμης σας φειδωλός. τό έφερε- ι - -- 1--·| ■ --- ---- - ι . .. . -

Ό Κ. Φόστερ διηγήθη ότι άπό τόν δωδέκατον αιώνα 
τό όρος έφαίνετο άποκοιμηθέν, καί οί άνθρωπο: πάντοτε 
εις τήν παρούσαν ευτυχίαν έπιλήσμονες τών πάρε/, 
θόντων δεινών, ένεπιστεύθησαν εις τήν άπατηλήν ήρε 
μίαν, κατοίκησαν καί καλλιέργησαν τάς πλευράς του 
μέχρις αύτοϋ τοϋ κρατήρες. Άλλ’ότι μετά πέντε αίώ- 

βϊή υπόγειος, ή γή έσείσθη, καί 
έπί έξ μήνας έξηκολούθησε τό όρος μυκώμενον καί

του κατε-μέχρις ού έξερράγη, ή κορυφήσοαοά-ον,
κρημυισθη εις τρίμματα, καί άπωλέσθησαν ύπ αύτήν 
τ?εΐς περίπου μυριάδες ανθρώπων. Όμοιως διηγήθη 
την καταπληκτικήν έκροήν τής λάβας έν 1731, όταν 
ό ποταμός αύτής έξετάθη έπί επτά μιλιά άπό τής 
-ηγή; μέχρι τής εκροής του εις τήν θάλασσαν, καί 
είχε πλάτος μέν βημάτων εξήκοντα, βάθος δέ σπιθα
μών τριάκοντα, ένίοτε καί έκατόν είκοσι, καί τοσαύτην 
θερμότητες έντασιν, ώστε όταν μετά ένα μήνα έπε- 
χειρησαν νά θραύσουν τήν λάβαν, τό ύπό τόν φλιον 
μέρος της έπύρωνεν άκόμη καί έστόμου τά εργα
λεία. Τέλος περιέγραψε τήν τρομερόν έκρηξιν τοϋ

1779, καθ’ ήν έξεσφενίόνισε τό όρος πλήθος βρά
χων γιγαντιαίων, κατεσύντριψεν ύπό τόν όγγον των 
πάο περις επαυλεις, επληρωσ^. .άς κοιλαοας, άνη-

καί εις τόψεν εις τά όαση απεραν.ου-ycy ι -
σκότος τής νυκτός έφάνη εις τούς έντρομους περί
οικους ολόκληρον ώς κολοσσιαία πυρίφλεκτος πυ-

— ’Ελπίζω, κυρία, είπε τέλος, ότι δέν θά έχετε 
ό'ρεξιν νά μ.’ δνομάσητε πλέον τής έπιστήμης μ,ου 
φειδωλόν.

— Κακώς τό ελπίζετε, άπερίθη ή Μισς Κλάρα. 
Μοί χρεωστεΐτε άκόμη τάς αλλας 137 εκρήξεις- 
οφείλετε νά μο! είπήτε τί είναι κυρίως έκρηξις, 
καί τί είναι ήφαίστειον, καί διατί άνάπτει καί διατί 
σβύνει, καί ποϋ εύρίσκετα: ή εστία του, καί τί είναι ή 
λάβα. Καί όλ’ αυτά θά μοί τά είπήτε, ήξεύρετε, πριν 
καταβώμεν άπό τό όρος.

—-Λυπούμαι, κυρία μ.ου, ότι δέν έτύχατε διδασκά
λου άνταξίου τής προθυμίας ήν έχετε νά διδαχθήτε.

— Παρακαλώ, κύριε, είπεν ή Μισς Κλάρα, νά μή 
κατηγορήτε τόν διδάσκαλόν μου- εν μόνον έλάττωμα 
έχει, έλλειψιν προθυμίας εις τό νά μέ διδάσκη.

’Εν τούτοις είχε χαράξει, άλλ’ό ήλιος δέν έφαίνετο. 
Αί πλησιέστεραι τών Άπενίνων κορυφαί μας τόν 
έκρυπταν, καί περιεφερόμεθα εμπρός τοϋ άσκητηριου 
περιμ-ένοντές των. Ή Μισς Κλάρα, ήτις έβάδιζεν ά
κόμη πλησίον τοϋ Κ. Φόστερ, δμιλοϋσα περί τών 
φαινομένων τής φύσεως, διακόψασα τήν ομιλίαν της, 
έκλινε πρός τήν γήν, καί δρέψασα μικρόν άνθος 
κωδωνοειδές, θάλλον μεταξύ τής σκωρίας καί ύπε- 
ράνω τής φυτικής ζώνης.

—. Ίίμπορε'ίτε νά μοί είπήτε, είπεν εις τόν Κ. 
Φόστερ, τί άνθος είναι τοϋτο;

— Τρα-χήλιον τό ροδόχρουν, είπεν εκείνος.
— Βλέπετε ποϋ τό έδρεψα ; είπεν ή Κλάρα· είναι 

έκ τών άνθέων εκείνων περί ών έλέγετε ότι Οάλ- 
λουσιν ευτυχή έπί τοϋ ήφαιστειου.

—· Καί δέν παρετηρήσατε, άπεκρίθη ό Φόστερ, 
ότι συμπληροϋν τήν ευτυχίαν αύτοϋ συνέθαλλεν εκεί 
πλησίον του καί άλλο τραχήλιον όμοιόν του;

— Δρέψατέ το λοιπόν κ’ εκείνο. Ή ευτυχία των 
συνίστατο εις τό νά θάλλωσι τό έν πλησίον του 
άλλου· δέν θά έχω τήν σκληρότητα νά τά χωρίσω 
εγώ, είπε γελώσα ή Μισς.

Ό νέος φυσιολόγος έκλινε τότε, έκοψε τό άνθος,
διά νά-X-

δσφρανθή, άλλά, καθώς μοί έφάνη, κατέθεσεν έπ’ αύ
τοϋ κρυπτόν φίλημα, καί συνοδεύω·/ αύτό με 
βλέμμα εις δ συνεκεντρωσεν ό,τ: ή καρδία του πε
ριείχε·/ εύγνωμοσύνης, τό έπρόσφερεν εις τήν Μισς 
Κλάραν. Αύτή δέ ήνωσε τά δύω καί τάς περιέκλει- 
σεν έπιμελώς εις τό μανδύλιόν της.

— Τώρα τό μάθημα, είπε.
’Αλλά μόλις ήρχιζεν ό Κ. Φόστερ τήν έκθεσίν 

του, καί ό Κ. Βλάκβύρυν.
— Πλοίο·/ ! πλοίο·/ εις τό πέλαγος! άνέκραξε 

με θορυβώδεις γελωτας, καί μάς έδειξε·/ οδοιπόρον 
άνερχόμενον έφιππον επί ώραιου ίππου τήν οδόν

τρί όρους., „
‘Μεΐ’ ολίγα Λεπτά ό νεοελθών εφθασεν εις τήν 

θέσιν όπου τόν έπεριμένομεν. Ό Κ. Βλάχβύρν, όστις
/ε προπορευθή εις απάντησιψ του, άφ’ού άντήλλαξε 

αύτοϋ τινάς λέξεις, βοηθήσχς αυτόν νά καταβή 
τόν παρουσίασε·/ εις τήν σύζυγον καίμε

τοϋ ίπου του,^7 ’,ι.υυ ...
τήν θυγατέρα του ώς zl·/ Λέρδον Καρτουόρθ

— Ό έξοχώτατος Κύριος Δονξ Άρλιγκτων, είπεν ό



a
πατήρ τοϋ κυρίου κόμητος, μέ έτίμα άλλοτε μέ ιδι
αιτέραν φιλίαν, καί τον κύριον κόμητα τον ένθυμοϋμα: 
μικρόν παιδίον εις τό Άρλιγκτων-Κάστελ.

— Ώ ! βέβαια, βέβαια, αγαπητέ κύριε Βλακ- 
βύρν, ένθυμοϋμαι κάλλιστα τό όνομά σας, άν δεν 
σάς ενθυμούμαι τόν ίδιον, είπεν ό Κύριος κόμης, 
σφιγγών τήν χεϊρα τοϋ πρεσβύτου, Τί παράδοξος 
τύχη ν’ άπαντηθώμεν εις τήν κορυφήν ταύτην!

Ό Λόρδος Καρτουόρθ έφαινετο νέος, είχεν ανά
στημα έλασσον τοϋ μέτριου, δφθαλμούς ώς έκ πρα
σίνου ύάλου, κόμην πυρράν μάλλον ή ξανθήν, μορφήν 
χωρίς χρώμα καί χωρίς φυσιογνωμίαν. Άλλως τε 
τά σχήματά του, ή φωνή του, ή λευκότης των χειρών 
του, ή λαμπρότης τοϋ χιτώνός του, ή αφέλεια τοϋ 
έπενδύτου του, δλα άπεδείκνυον άγγλον αριστοκράτην.

Άλλα καί άν ειχον ακόμη τινά περί τούτου αμ
φιβολίαν, ήθελε τήν διαλύσει ή συμπεριφορά τής Κ. 
Βλακβύρν. Δεν έπαυσε μέν ουσα πρδς ολους εΰγε- 
νεστάτη, άλλ* ήτον προφανές οτι το όνομα τοϋ έπελ- 
θόντος άπετέλεσεν εις αυτήν βαθυτάτην έντύπωσιν 
καί τω όντι έπληροφορήθην μετά ταϋτα οτι ό Λόρ
δος Καρτουόρθ ήν ό μονογενής υίός ένός των άρ- 
χαιοτάτων καί πλουσιωτάτων Δουκών τής ’Αγγλίας.

— Ήξεύρετε, Κύριε κόμη, είπεν ό Κ. Βλακβύρν, 
τί κάμνομεν εδώ; Περιμένομεν τήν ανατολήν τοϋ 
ήλιου. Φαίνεται όμως οτι διά τοιοϋτον θέαμα ή καλ- 
λητερα θεσις δέν είναι δπίσω τών υψηλών βουνών. 
Η παράστασις ήρχισεν, ώς βλέπετε, άλλα δι’ ήμας 

δέν ύψώθη ακόμη τό παραπέτασμα.
Καί τήν ύποτιθεμένην αυτήν αστειότητα συνώ- 

οευσε μ.έ νέαν έκρηξιν γέλωτος.
— Τήν ανατολήν τοϋ ήλιου! είπεν ό Κόμης 

Καρτουόρθ ύψών τούς ώμους του. Σας συμβουλεύω, 
ϊίετε την εις τό θέατρον τοϋ Δρούρυ-Ααίν, έκει είναι 
ασυγκρίτως ωραιότερα.

— Ιδού όμως, είπεν ή Μίσς Κλάρα, ήτις μέχρι 
τοϋδε δέν ειχεν ομιλήσει, — ιδού ό Κ. Φόστερ όστις 
μάς βέβαιοι ότι είδε ποτέ τόν ήλιον άνατέλλοντα 
από έν ήφαίστειον τών Σανδβίχων, καί ότι τό θέαμα 
ήτον ποιητικώτατον.

— Τών Σανδβίχων ! άνέκραξεν ό αγαθός Κ. Βλάκ- 
βυρν. Ω! κύριε Φόστερ . . . Κύριε κόμη, ό Κ. 
Φόστερ, Καθηγητής τής Όξφόρτης.—Ώ! κύριε 
Φόστερ, διηγηθήτέ μας τοϋτο.

Εις τοϋ Κ. Φόστερ τάς παρειάς άνέβη έρύθημ-α 
ευδαιμονίας ότι ή πρώτη λέξις ήν ή Μίσς Κλαρα 
άπέτεινε πρός τόν ξένον, αυτόν άπέβλεπε.

— ΙΙρό δύω ετών, είπεν, όταν περιηγούμην σπου
δάζω-/ τά φαινόμενα τών εκρήξεων μετά τοϋ θαλασ
σοπόρου Κ. Φραγκλίνου, έπιστρέφοντες από τήν 
νοτίαν ’Αμερικήν, διήλθομεν διά τών Σανδβίχων νή
σων. Μια αυτών, ή νήσος Όβάίς, έχει πολλά Ή- 
φαίστια, καί διά νυκτός άπεφασισαμεν ν’ άναβώμεν 
τό κεντρικώτερον, τήν Μάουναν-'Ρόαν, I 3 χιλιάδας πό- 
δαςύπέρ τήν θάλασσαν ύψηλήν. Πρώτον διήλθομεν διά 
συμφύτου καί σκοτεινού δάσους. Μετά ταϋτα δ’ έξήλ- 
θομεν εις ζώνην κεκαλυμμένην άπό αιώνιας χιόνας, 
καί αγρίως σεσωρευμένους πάγους, καί τέλος έφθά- 
σαμεν εις τήν κορυφήν πριν φανή ή ήμέρα. Ή θέα 
ήτις τότε παρουσιάσθη εμπρός μας, ήτον απροσδό
κητος, απερίγραπτος. Προ τών ποδών μας παρέστη 
λίμνη περιφερής, κυλίουσα βαρέα καί κοχλάζοντα 
κύματα, όχι υδατος, άλλά ρευστής φλογός' καί ά- 
ναλελυμένων μετάλλων. Ένομίζομεν ότι βλέπομεν 
τοϋ αδου τήν κάμινον, όπου παρίστανται καιόμεναι 
αί ψυχαί τών αιωνίως κολαζομένων. Άλλά τό διά

πυρου νάμα είχε διαρρήξε: τά χείλη τοϋ κρατήρος, 
καί ώς ερυθρός καταρράκτης κατεφέρετο μανιωδώς 
κατά τών πετρών, καλύπτων αύτάς μέ άφρόν φλο
γερόν. Πολλαχοϋ δέ τό όρος είχε σχισθή εις βα- 
θέα χάσματα, καί δι’ αυτών έφαίνοντο τής γής τά πε- 
πυρακτωμένα έντόσθια, αύτό τό έργαστήριον τοϋ σει
σμού,υπόγειοι πυρός χείμαροι καταρρέοντες εις τά βά
ραθρα. Ή αντανάκλασες τής γιγαντιαίας ταύτης καμί
νου επί τής πέριξ χιόνος καί έπί τοϋ ουρανού, ήτον α
ληθώς καταπληκτική. Άλλ’ όταν μετ’ δλίγας στιγμάς 
ήρχισε ν’ άνατέλλη ό ήλιος πέραν τοϋ ουρανού, όταν 
εις τό φως του άνεφάνησαν τά πέριξ ήμών παρά
δοξα αντικείμενα, συννημμένα εις ενότητα μεγαλο
πρεπή, καί ώς άνταμιλλώυενός πρός τοϋ Ηφαιστείου 
τάς φλόγας, έφάνη φλογιζόμενος όλος ό ουρανός, 
καί ό ώκ-εανός επυρώθη ώς αχανής φλογών έκτασις, 
τότε μας έφάνη ότι εύρισκόμεθα εις τό κέντρον 
άπεράντου πυρκαιάς, ότι ή φύσις όλη έπυρπολεΐτο, 
καί έκλίναμεν τάς κεφαλάς ύπό τό αίσθημα τής 
μεγαλουργίας τής πλάσεως. Είναι ώς είπεν ή κυρία, 
τω «ντι ποιητικώτατον θέαμα ενίοτε ή ανατολή.

— Ώ! ποιητικόν βεβαίως, άπήντησε μέ ανούσιον 
γέλωτα ό κύριος κόμης. Δέν λέγει καί ό Βύρων
α Θέα όντως λαμπροτάτη είν’ ή θέα τοϋ 
ήλιου;

Αξίζει, λέγει ό ίδιος ποιητής, νά έξυπνα διά νά 
τον βλέπη άνατέλλοντα μόνον όστις αφορά 
a Εις καλήν οΐκονο μιαν τής ζωής καί τοϋ 
κηρίου. (Κ) *

Ώ πιστεύσατέ με, άς άφήσωμεν τούς ποιητάς μέ 
τάς φαντασίας των είναι έργον των όλα νά τά ευ
ρίσκουν θαυμασιώτατα. Είναι τόσον εύκολοι τών υ
περθετικών αί όμοιοκαταληξίαι! Σάς βεδαιώ, είδα 
χιλιάκις τόν ήλιον ν’ άνατέλλη εις τά κυνήγιά μου. 
Άλλά βεβαιωθήτε, ή κίτρινος ή κόκκινος φαίνεται, 
είναι πάντοτε ό ήλιος, καί τίποτε περισσότερον. Τό 
κατ’ έμέ προτείνω ν’ άφήσωμεν τόν ήλιον, καί -Λ 
άναβώμεν- τί λέγετε;

.—· Μάλιστα, είπεν ή Κυρία Βλακβύρν. Δέν ήξεύρω 
όμως τι λέγει ή Κλάρα- διότι είχε πολλήν έπιθυμίαν 
νά ϊδή τήν ανατολήν έπ’ έδώ.

— Ά! μήπως ή κυρία είναι ποιήτρια; είπεν ό 
Λόρδος Καρτουόρθ μ’ έλαφρόν χρωματισμόν είρωνείασ. 
Ό I τότε αλλάζει.

•—· Όχι διόλου, διόλου, είπε διαμαρτυρομένη ή 
Κλάρα, έν ω έρυθριώσα έγέλα. Άς πηγαίνωμεν! 
Λόρδε Καρτουόρθ, τιθέμεθα ύπό τήν οδηγίαν σας.

Εις τοϋ Φόστερ τούς χαρακτήρας παρετήρησα έλα
φρόν σπασμωδικόν σκίρτημα, δηλοΰν οτι ήγγίχθησαν 
αί εύαισθητότεραι τής ψυχής του χορδαι. Τω όντι, 
έν ώ ήλπιζεν οτι καί ή Κλάρα ώς καί αυτός ήθελε 
δεχθή τούς λόγους τοϋ κόμητος ώς ψύχραν αίρεσιν 
πρός τήν ποιητικήν τής ψυχής της θρησκείαν, τήν ήκου- 
σεν αίφνης δικαιοϋσαν τάς βεβήλους ειρωνείας έκείνου. 
’Εν ω αύτός, τής φύσεως μύστης, είχε τό πρώτον 
δικαίωμα νά ξεναγήση τούς φίλους του έπί τοϋ ηφαι
στείου, αϋτοϋ τοϋ αντικειμένου τών ένδελεχών του 
σπουδών, ή Μίσς Κλάρα, ήτις πρό δλίγου ήκουεν α
πλή στως τάς εξηγήσεις του, ετίθετο ήδη ύπό τήν 
όδηγίαν τοϋ κόμητος. Έν τούτοις κατά τήν προτροπήν 
τοϋ Λόρδου Καρτουόρθ άφήσαμεν νά χαίρη τόν ήλιον, 
καί έπροχωρήσαμεν πεζοί πρός τήν κορυφήν, παοαι- 
τήσαντες τά ζώα εις τό άσκητήριον. Ή άνάβασις ήτον 
δρθή, τραχεία, καί δύσκολος. Τό έδαφος συνέκειτο

(1) Dun Jam II 140.
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ΜΑΝΟΪΑ ΡΟΑ Ήφαίστειον εις τάς Σανδβίχας νήσους.

ολον άπό κινητάς τέφρας, καί λάβας συντρίμματα, 
ώστε πολλάκις ώλισθαίνομεν μετ’ αϋτοϋ τοϋ έδάφους, 
καί άναβάντες πέντε βήματα, κατεβαίνομεν δέκα. 
Αλλού διέκοπτον τόν δρόμον μας βράχοι γιγαντιαΐοι 
καί έπρεπε νά τούς ύπερβώμεν, καί άλλοϋ πάλιν 
ήνοίγοντο εμπρός μας ραγάδες, καί ήτον ανάγκη νά 
τάς πηδήσωμεν. Πρό πάντων ή οδοιπορία ήτον δυσχε
ρής διά τάς κυρίας, καί ήναγκαζόμεθα εις παν βήμα 
νά τάς υποστηρίζωμεν. Ό Λόρδος έμενε κατά προ- 
τίμησιν πλησίον τής Μίσς Κλάρας καί εις αυτήν έδιδε 
χεϊρα βοήθειας οσάκις παρουσιάζετε ή περίστασις. 
Είναι δέ βέβαιον οτι καί ή Μίσς Κλάρα, όσάκις είχεν 
ανάγκην ύποστηρίξεως, πρός τόν λόρδον άπετείνετο 
μάλλον.

Ούτως έφθάσαμεν εις τήν κορυφήν. Ό κρατήρ ήν 
κοιλάς κυκλική, περίπου ώς μέγας καί βαθύς λέβης. 
Έν μέσω δέ τοϋ πυθμένες υψοϋτο κώνος κεκαυμένων 
ύλών, καί άπό τό στόμιον τούτου, ώς άπό καπνο- 
δόχης, άνέθρωσκε καπνός ομοιος μέ γιγαντιαϊον πτε- 
ρόν ερυθρόν εις τήν βάσιν, μελανόφαιον εις τά άκρα. 
Συγχρόνως δέ, μετ’ άλλεπαλλήλων τρυγμών καί 
γογγυσμών υπογείων, έξεσφενδονίζοντο λιθάρια κατα- 
πίπτοντα έπειτα βροχηδόν εις τό έμβαδόν τοϋ λέβη
τες, καί προσέτι έξέρρε: βραδέως φλογερά λάβα

ήτις έπλήρου κατ’ δλίγον τό μεταξύ τοϋ κώνου καί 
των εσωτερικών πλευρών τοϋ κρατήρος διάστημα.

— Ιδού καί ό κρατήρ, είπεν ό Λόρδος. Μέγα. 
πράγμα δέν είναι, ώς βλέπετε.

— Καί δέν ήμποροϋμεν νά καταβώμεν εις τόν 
πυθμένα ;.έρώτησεν ή Μίσς Κλάρα;

— Ό θεός φυλάξει! άνέκραξεν ό Φόστερ. Δέν 
βλέπετε; τό όρος είναι εις έκρηξιν βρέχει πέτρας 
καί εξεμεϊ λάβαν. Είναι μέγιστος κίνδυνος!

— Δέν άξίζει τόν κόπον νά καταβήτε, Μίσς Κλάρα, 
είπεν ό Κόμης. Τί θά ίδήτε; Τί είναι τά περίφημα 
αΰτά ήφαίστεια; ’Ολίγη φλόξ καί ολίγος καπνός άπό 
μίαν σκοτεινήν τρύπαν. Έχω πέντε Ηφαίστεια εις τό 
μοίγειρεϊόν μου.

Εις τάς λέξεις αύτάς έγέλασεν ολη ή συνοδεία, 
μή έξαιρουμένης οϋδ’ αυτής τής Κλάρας. Μόνος δέ 
ό Φόστερ δέν έγέλασεν.

.—. Έστω λοιπόν, είπεν ή Κλάρα- άς μείνωμεν. 
■: Καί παρεκάλεσε τόν Λόρδον Καρτουόρθ νά τή

διηγηθή περί μεγάλου τινός ιπποδρομίου έτοιμαζομέ- 
νσυ εις Νεάπολιν ύπό τινων παρεπιδήμων πλουσίων 
Άγγλων, πρωτουργοϋντος λαί δαπανώντος τά πλειστα 
αϋτοϋ τοϋ ίδιου Καρτουόρθ. Τό άντικείμενον τοϋτο ήτον 
τό στοιχεϊον τοϋ Λόρδου- ήρχιτεν έπομένως νά ρη-
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τορεύη περί ίππων καί ιπποκόμων με περισσοτέραν 
ζεσιν ακόμη από τήν τοϋ Φόστερ βίαν ώμίλει περί 
των φαινομένων τής φύσεως, καί ή Μίος Κλάρα έφαίνε- 
το οτι ακούει τάς περιέργους διηγήσεις του με πε
ρισσότερόν προσήλωσιν. Ό Φόστερ ί'στατο πλησίον 
της άπό τό άλλο μέρος, καί ήκουε μέ κεκηφυιαν 
την κεφαλήν, χωρίς άλλως νά μετέχη τής συν- 
διαλέξεως.

Έν ω δε ή Μίσς Κλάρα διά δραστήριου τίνος 
σχήματος τής χειρός ήθέλησε νά δειξη εις τόν ίπ
πομανή κόμητα πώς είδε ποτέ ένα περίφημον ίππον 
τοϋ Λόρδου Συμούρου πηδώντα τήν φραγήν, τήν έξέ- 
φυγεν αίφνης τό μανδύλιόν της, οπού εϊχεν έγκε- 
κλεισμένα τά δύω άνθη.

— Τό μανδύλιόν μου! έκραξε, τό μανδύλιόν μου! 
καί έξέτεινε τήν χεϊρα διά νά τό συλλάόη, άλλ’ ό 
άνεμος, οστις πάντοτε φυσά επί των κορυφών, τό 
εϊχεν άρπάσει ήδη, καί τό έρριψεν εντός τοϋ κρατήρες.

— Τό μανδύλιόν μου, έλεγεν, ή Μίσς Κλάρα. 
Κρίμα, τό έχασα!

— Λεν έχάθη, είπεν ό Φόστερ· καί έν τω άμα 
ώρμησε προς τόν κρατήρα, καί πηδών καί κατασυ- 
ρόμενος έπί τής θερμής τέφρας, κατέόη τάς πεπυ- 
ρακτωμενας πλευράς πρός τό μέρος οπού έκειτο τό 
μανδύλιόν. Εννόησε βεβαίως, ή καν ήλπισεν, οτι ή 
Κλάρα έλυπείτο ό'χι τό μανδύλιόν κυρίως, αλλά τά 
άνθη, άτινα είχον δρέώει όμοϋ. Ό Ακταίων έρρίφθη 
και αύτός έπί τά ίχ·-η τοϋ κυρίου του, καί τόν ήκο- 
λούθει ίσχυρώς ύλακτών.

— Κύριε Φόστερ! έκράζομεν όμοϋ ολοι οί ίστά- 
μενοι εις τοϋ κρατήρος τό χείλος. Κύριε Φόστερ! 
έπιστρέύατε! τί αφροσύνη!

’Αλλ’ ό Κύριος Φόστερ δεν ήκουεν, ή δεν ήθελε 
νά άκούση. Κατέβαινε πάντοτε άψηφών τούς λίθους 
οίτινες έπιπτον ώς χάλαζα πέριξ του. Τέλος έφθασεν 
πλησίον τοϋ μανδυλίου, καί κύψας τό ήρπασεν. ’Αλλ’εις 
τό βίαιον τοϋτο κίνημα άπώλεσε τήν ι’σοσταθμίαν 
του, καί ποσών, ήρχισε νά φέρηται με ορμήν πρός τά 
κάτω. ’Ολίγα βήματα ακόμη, καί ήθελε βυθισθή εις 
τήν φλογέράν λάβαν ήτις έπλήρου τοϋ πυθμένες τό 
εμβαδόν. ’Αλλ’ εις τήν στιγμήν ταύτην ό ’Ακταίων 
μ’ έν πήδημα έφθασεν έως εις τόν κύριόν του, τόν 
ήρπασε με τούς οδόντας άπό τά φορέματα, καί πει
νών τούς δύω εύρωστους έμπροσθιους του πόδας, τόν 
έκράτησεν έως οτου έδυνήθη νά έγερθή αύτός πάλιν.

καί νά πατήση εις στερεόν έδαφος. Άναβάς τότε με 
πολύν κόπον δπίσω, έπρόσφερε τό μανδύλιόν εις τήν 
Μίσς Κλάραν.

— Σάς ευχαριστώ, Κύριε, είπεν αύτή, σχεδόν δρ- 
γιζομένη. ’Αλλά δεν ήξιζε τόν κόπον δι’ έν μανδύ- 
λιον νά μάς δώσητε τόσον φόβον.

Καί έπειδή τό μανδύλιόν είχε λερωθή άπό τήν 
τέφραν, τό ήνοιξε και τό έτίναξεν έπί τοϋ βαράθρου, 
καί τά άνθη έπεσαν εις αύτό, χωρίς αύτή καν νά 
τό παρατηρήση. Αλλά τόν Φόστερ είδα ώχριάσαντα 
ώς νεκρόν.

— Τρομερόν κίνδυνον διετρέξατε, κύριε Φόστερ, 
είπεν ή Κυρία Βλακβύρν θεέ μου! άν έπίπτετε εις 
τήν λάβαν 1

— Αυποϋμα: οτι σας έτάραξα τόσον, είπε πικρώς 
μειδιών ό νέος. Πιστεύσατέ με, ό κίνδυνος δεν ήτον 
οσον τόν φαντάζεσθε. Κατέβην μυριάκις εις κρατήρας.

— Ναι, όμως άν έπίπτετε εις τήν λάβαν! εί
πεν ό Κ. Βλακβύρν.

— Ούτε τότε σάς βεβαιώ. ’Εκ πείρας έμαθαδτιδύνα- 
ταί τις νά διαβή άκινδύνως διά τής λάβας έν ώ^έει ακόμη,

•—Παράδοξος πείρα· δεν μάς τήν λέγετε; είπε 
περιέργως ή κυρία Βλακβύρν.

— Όταν, κυρία, έπεσκέφθην τήν ’Ισλανδίαν, νήσον 
ήτις σύγκειται έλη άπό συντρίμματα 'Ηφαιστείων, 
άνέβην τήν ’Έκλαν, συνοδευόμενος άπό τήν οικογέ
νειαν τού Διοικητοϋ. Ή κορυφή τοϋ ορούς διασχί
ζεται άπό βράχους καί άπό χαράδρας, καί καλύ
πτεται ύπό χιόνος δι’ ής παραδόξως άναπηδώ- 
C! πηγαί ζέουσαι. Όλίγας ημέρας πρό τής άναβά- 
σεώς μας, συνέβη σφοδρά έκρηξις, καί τότε έξηζο- 
λούθουν ακόμη καταρρεοντες άπό τοϋ κρατήρος πρός 
διαφόρους διευθύνσεις, ποταμοί λάβας. 'Η νεωτέρα θυ - 
γάτηρ τοϋ διοικητοϋ, ζωηροτάτη ούσα τον χαρακτήρα, 
αντί νά συμπορεύηται μεθ’ήμών όλων, έμαζρύνετο πότε 
πρός δεξιά, πότε πρός αριστερά, παίζουσα εις τήν 
χιόνα, ή ζητούσα νά εύρη ύπ’ αυτήν άνθη, θέτω συ
νέβη ώστε, άποκλίνασα τής οδού, εύρέθη αίφνης άπο- 
κεκομμενη άπό ήμάς δι’ ενός των συχνών έκεινων χει- 
μάρων τής Λάβας. Κατ’ άρχάς έγέλα, καί μάς έλε
γεν οτι μάς χωρίζει τώρα

La riviera del sangue, in la qual holle
Qual che per violenza in altrui noccia.

ΕΚΛΑ.

Άλλ’ άφ’ ου έπροχώρησεν ικανόν δρομον προς τα 
άνω, εύρεν οτι καί πρός τά αριστερά της, ερρ^ν 
άλλος ομσιος φλογερός χείμαρος. Η θέρμη μ-«,υ 
-ών δύω ήτον ανυπόφορος, ό άνεμος πνεων εκ δεξιών 
έφερε πρός αυτήν τάς φλόγας καί τας νίγηρας ανα
θυμιάσεις τού θείου. Έπροχώρησεν όλιγον ακόμη, 
άλλά τό κακόν ηύξανεν. ΉΟέλησε νά οπισθοδρόμηση, 
άλλα δεν ήτον πλέον καιρός· τό έν των Ουω ρευμά
των εύοόν κοίτην κατακλινή, έχύθη δια μιας εις το 
άλλο, καί ουτω τήν περιέκλεισεν εντός δυω φλογε
ρών βραχιόνων, εντός όλεθρίου κυκλου θανατου, ον 
ούδείς έδύνατο νά διαβή διά νά τήν βοηθηση· ή ουστυ- . 
-/ής ήργιαε νά φωνάζη, νά έκτείνη τάς χειρας της 
ποός ήμάς, νά επικαλείται συνδρομήν ο πατήρ της 
τήν έκάλει όνομαστί, ή μήτηρ της έστριπτε τας χει- 
ράς της καί ώλοφύρετο μέ απελπισίαν.^ Εις τοιαυ- 
την σκηνήν δεν ήτον δυνατόν κάνεις να ανθεςη. Τό 
τραγικόν εκείνο θέαμα μ έσπάρας^ τ ,ν καρο.αν,
έόριφθην τότε τυφλώς διά τής ρευστής λαδας, και 
έν ώ ολοι μ’ ένόμιζον άπολεσθέντα, διεβην, ηρ- 
πασα τήν νέαν εις τάς άγκάλας ^μου, και επι- 
στρεψας διά τής αύτή: φλέγόμενης οοοϋ, ·ηζ ευ-ρα 
ποός τούς γονείς της, μόλις καύσας έπιπο/.αιως τους 
πόδας μου. Έκτοτε διά πολλών άλλων ,δοκιμίων 
έπ’ίσθην οτι έν ώ είναι ρευστή ακόμη ή λάσα, η επι
φάνεια της όμως διά τής επαφής τής ατμόσφαιρας

τόσον συμπήγνυται, ώστε βαρέα σώματα δύνανται νά 
διέλθωσιν έπ’ αύτής χωρίς νά βυθισθώσιν. ,

— Όπως δήποτε όμως, είπεν η Μισς Κλαρα, .ο 
βέβαιον είναι οτι ό Ακταίων έφέρθη ήρωικώς σημε- 
οον. Δεν είναι ώραϊος σκύλος ό Άκταιων, ΜυλορΟο,
’ —Ναι, νόθος παραδουνάβιος, γνωρίζω τήν γε
νεάν είπεν ό Λόρδος. Είναι πολύ άφωσιωμενοι αυτοί 
καί πολύ υπήκοοι. Είχα ενα έμοιον και έγω, με- 
γαλήτερον μάλιστα· καί ήξεύρετε τό περίεργον; και 
έκείνος ήρίστευσεν εις ήφαίστειον,, και διισχυριζ-μαι 
μάλιστα οτι ή διαγωγή του είναι ήρωικωτερα.

__ Ώ διηγηθήτεΙ διηγηθήτε ! ανεκρα,εν ή Μ..,

Κ/-φάντ^θήτε, είπεν ό Καρτουόρθ βτι πέρυσι 
άπΓασισαμεν μέ τόν Λόρδαν Πεθμόρ, τόν υποκομητ» 
Κλάραντον, καί άλλους τινάς, να επιχειρησωμεν μεγα- 
Λην τινά ναυτικήν έκδοομήν, "εν είδος περ.ηγησεως 
πρός άνακάλυύιν τόπου τίνος άγν.,.στου ακόμη ^εις 
X -λτ-ιν καί εις τόν σπλήνα, οστις να μην είναι 
‘ούτέ ή όπου είχομεν βαρυνθή διασκ^δαζον-
τες, ούτε ή Ιταλία, ούτε ή Ελλάς, αιτινες δια τους 
-εοιη·νητάς κατήντησαν κψνοι τοποι. -·· ·; 
μ/Χπόν τήν' έδικήν μου θαλαμηγόν άτμοκ,η- 
Ά'άντ εκατόν τεσσαράκοντα ίππων, και έπλευσαμεν

π-όο τάςΆζόοας. ’Εκεί εύρομεν κυνηγιον θαυ-, μΐ,ι’ον ^ές μΆ·Λ'; πύτών, εις τό Κόρβον, ανε- J
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ΚΑΛΔΕΙΡα, ’Ηφαίστειο·/ είς τήν νήσον Κόρβον, μιαν των Άζορίων.

βημεν νά κυνηγήσωμεν έλάφους εις τό όρος Καλδέι- 
ραν. Εις τό βροχέδιον τοϋ βουνού εκείνου υπάρχουν 
πολλαί ύψηλαί λίμναι, οπού ζατωρθώσαμεν ν’ άλιεύ- 
σωμεν όψάρια ζάλλιστα. Εις δε τήν ύψηλοτάτην 
κορυφήν υπάρχει κοιλάς περίπου όμοια μέ τόν κρα
τήρα τοΰτον, μέ τήν διαφοράν οτι εις τον πυθμένα 
αυτής αντί τούτου τοϋ κώνου, άναβρύει ύδωρ καί σχη
μάτιζε! λίμνην μικράν. ’Αλλά τό ύδωρ τούτο είναι 
τόσον θερμόν, ώστε έν δεύτερον τού λεπτοϋ αφήνα
με·/ τό αυγό·/ είς αυτό, καί έβραζε·/.

— Τί στοίχημα, μο! είπε·/ ό Λόρδος Πεθμόρ, εις 
ον έπήνουν πολλάκις τήν ευπειθειαν τοϋ σκύλου μου, 
— τί στοίχημα οτι, άν διατάξης τον Λέοντα νά ριφθή 
είς αυτήν τήν λίμνην, δεν θά σ’ ύπακούση;

— Τί στοίχημα, είπα; Ευκολώτατον. Τήν Φάννην 
μου — είναι δ ίππος μου οστις, ήκούσατε ίσως; έκέρ- 
δ:σε πέρυσι το άθλον είς Λόν-Σάν είς Παρι'σια. — 
Τήν Φάννην μου με τόν Ζέφυρον σου. Ό Ζέφυ
ρος είναι ώραϊος ίππος. Είς Έψων δεν υπήρχε·/ 
ό ομοιές του.

— Κ’ έγό» τριακόσια; λίρας υπέρ τοϋ Πεθμόρ, 
είπεν ί> Λόρδος Κλάραντων.

— Δέχομαι καί τάς τρίακοσίας λίρας, είπα έγώ· καί 
λαβών λιθάριον από τό έδαφος, « Λέων! έφώναξα, 
φέρε την! » καί έσφενδόνισα τό λιθάριον είς τήν λίμνην.

Ό Λέων ώρμησεν ώς τήν όχθην, άλλ’ εκεί εστάθη 
καί εγαύγίζε δυνατά, ώς οιαμαρτυρούμενος κατά τής 
θερμότητες τού ΰδατος.

— Έκερδίσαμεν! είπεν ό υποκόμης,
— Εί; τάς τρεις ! άπεκριθην εγώ.
— "Εστω καί είς τάς τρεις, είπε συγκατανεύω·/ ό 

Λορδος Πεθμόρ.
Τότε έλαβον δεύτερον λίθον.
— Λέων! έφώναςα μέ οργιλην φωνήν, φερετην! 

αμέσως!
Ο σκύλος τότε συνάύας ολας του τάς δυνάμεις, 

εόρ.φθη είς τό βράζον ύδωρ- άλλά μόλις έβυθισθη 
εις αυτό, έστρεψε τήν κεφαλήν προς εμέ, μίαν μό
νη/ υλακήν άφήκε, καί έξέπνευσε·/. "Οταν κατορθώσα
με·/ νά τόν όψαρεύσωμεν όπισω, ήτον είς τήν τιμήν

μου βραστός, βραστότερος άπό τό καλλήτερον βείφ- 
στεκ, Δέν είναι τούτο τυφλή ύπακοή; δεν άξιζε: ό
Λέων μάλλον τό βραβείου τοϋ Μονθυώνος παρά ό 
’Ακταίων ;

Καί ταϋτα λέγων έγέλα ό Λόρδος μεγαλοφώνως.
— Βέβαια, βέβαιοί είπε βεβιασμένος γελάσασα ή

Κλάρα.
Τό περίεργον δέ είναι, οτι ό τόσον φιλόγελως Κύ

ριος Βλακβύρν, αυτήν τήν φοράν δέν έγέλασεν ό δέ 
Κ. Φόστερ ετέςευσε πρός τήν νέαν κόρην βλέμμα, 
ου τήν σημασία/ μόνος έγώ έδυνήθην νά εννοήσω.

Τέλος κατά πρότασιν τσΰ Λόρδου Καρτουόρθ ήρ- 
χισχμεν νά καταβαινωμεν επιστρέφοντες. Μετ’ ολίγον, 
διότι ή κατάβασις είναι πολύ εύκολωτέρα τής άνα- 
βάσεως, — έφθάσαμεν πλησίον τοϋ ασκητηρίου.'

— Τί παράδοξος ή ΰπαρξις αυτών των ανθρώπων! 
είπεν ή Μίσς Κλάρα πρός τόν Κόμητα· πού ήλθαν 
νά κατοικήσουν εις τοιαύτην έρημον!

— Ύπαρξις ποιητ ικ ωτάτη, είπεν ό Φόστερ’—· 
•καί τήν λέξιν τούτην έτόνισε κατ’ ιδιαίτερον τρόπον, 
ώς διαμαρτύρησιν πρός τήν πρό βλίγου βλασφημίαν 
τής Κλάρας κατά των ποιητικών αισθημάτων, —· υ- 
παρξις ολη πιστεως, όλη άφοσιώσεως είς τήν θεία·/ 
παντοδυναμίαν. Φυγόντες τάς τρικυμίας τοϋ κόσμου, 
καί τάς εκρήξεις τών ανθρωπίνων παθών, κοιμώντα: 
ατάραχοι υπό τάς εκρήξεις τοϋ ηφαιστείου, έπηξαν 
τήν φωλεάν των υπό τάς πτέρυγας τής φλογός, καί 
άκούουσιν άφοβοι βρυχωμένην τήν φωνήν τής θείας 
β?ϊ«· , . ,

— Μοί συγχωρεΐτε νά πιστεύσω, κύριε, είπε·/ ό 
Λόρδος Καρτουόρθ, οτι τά έρημικά αυτά όρνεα έπηξαν 
τήν φωλέαν των είς τό μέρος τούτο, διότι δέν υπάρ
χει εδώ άλλο καπηλειό·/, διότι πωλοϋν έδώ είς τούς 
οδοιπόρους τόν άρτον των έξάκις τόσον καί τόν οίνον 
των δεκάκις τόσον, όσον αξίζει είς τήν Νεάπολιν.
Δέν νομίζετε, Μίσς.;

— Άναμφιβόλως, έψιθύρισεν ή Μίσς Κλάρα, ήτις 
έφαίνετο ρυθμίσασα, δηλαδή καταβιβάσασα τά αισθή- 
ματά της ειςτήν διαπασών τών αισθημάτων τοϋ Λόρδου.

Ό Φόστερ συνέστειλεν ισχυρώς τάς όφρϋς. ’Αλλ

αίτνα

ώς διά νά δικαιώσωσι τόν Λόρδον, κατ’ αυτήν τήν 
στιγμήν ήλθον πρός ήμάς ο: έρημίται, καί μάς πα
ρουσίασαν αληθών καπήλων λογαριασμόν.

Όσον διέμενον είς τήν Νεάπολιν, έπεσκεπτόμην 
συνεχώς τήν οικογένειαν Βλακβύρν. Απηντώμην πάν
τοτε έκεϊ μετά τοϋ Λόρδου Καρτουόρθ. Ό Λόρδος ή
τον οπωσοΰν καλός βαρύτονος, ολίγον παράφωνος, ή 
δέ Μίσς Κλάρα έτραγώδει οξσφώνως, και έκυμβάλι- 
ζεν αίξαισίως. Καθ’ εσπέραν λοιπόν έξετέλουν όμοϋ τάς 
ώραιοτάτας διφωνίας τών Ιταλικών μελοδραμάτων, 
τήν δέ ημέραν πολλάκις περιείρχοντο άμφότεροι έφιπ
πο: τά ζωγραφικά περίχωρα τής Νεαπόλεως. Κατ’
άρχάς άπήντων ενίοτε καί τόν Κ. Φόστερ είς τάς 
συναναστροφάς τοϋ Κ. Βλακβύρν, άλλά σιωπηλόν, κα· 
τηφή, μονήρη. Εκείνος δέν έψαλλε·/, εκείνος δέν ιπ- 
πευεν, ώστε ή Μίσς Κλάρα, ένησχολημένη ώς ήν, 
καιρόν δέν είχε νά συνομιλή μετ’ αΰτοΰ ώς άλλοτε. 
Καί ή Κ. Βλακβύρν ακόμη έφαίνετο καί αυτή τόσον 
συναισθανόμενη τήν τιμήν τών συνεχών επισκέψεων 
τού Λόρδου, ώστε διά μονοσυλλάβων μόνον άπετει- 
νετο πρός όλους τους άλλους. Είς τόν Φόστερ επο
μένως έμενε μόνος ό οικοδεσπότης, πάντοτε εύθυ
μος, πάντοτε υποχρεωτικός, και έγώ.

Μετ’ ολίγον έπαυσα νά βλέπω τόν Κ. Φόστερ, καί 
όταν μιαν εσπέραν έρώτησα περ: τούτου τήν μίσς Κλά
ραν, μοί είπεν ότι, ώς νομίζει, άνεχώρησε νά περιη- 
γηθή τά λοιπά μέρη τής ’Ιταλίας.

Μετά ένα μήνα περ.που έλαβον έγγραφον πρόσκλη- 
σιν τοϋ Κ. Βλακβύρν είς γεύμα. Ή μίσς Κλάρα ε
κείνην τήν εσπέραν ένυμφεύετο τόν Λόρδον Καρτουόρθ.

Τήν επαύριον άνεχώρησα διά τά μεσημβρινά τής 
Ιταλίας και διά τήν Σικελίαν, όπου ήθελα νά έπι- 

σκεφθώ τά Ελληνικά κτίσματα.
Καθώς δέν ήν δυνατόν άπό τήν Νεάπολιν νά μήν 

άνζίώ είς τό Βεσούβιον, ούτως ελθών εις τήν Σι
κελίαν, ήτον επόμενον νά έπιτκεφθώ τήν περίφημο·/

Αίτναν. Ή κατώτερα ζώνη τοϋ όρους είναι χαρι- 
εστάτη, κατάφυτος, κατάσπαρτος μέ χωρία καί πό
λεις. Αύτήν έπιστέφουσιν άνωθεν δάση γιγαντιαίων 
δένδρων, καί υπέρ αυτά τέλος ύψοϋται ή κορυφή 
μυριους πόδας υπέρ θάλασσαν, ολη κεκαλυμμένη ύπό 
άενάων χιόνων. Όταν έφθασα είς αυτήν, πλησιάαας 
είς τόν κρατήρα, είδα άνθρωπον καθήμενον είς τό 
χείλος, καί πλησίον τού ανθρώπου καθήμενον σκύλον. 
Ποια ύπήρξεν ή έκπληξι'ς μου, ποια καί ή χαρά μου,
όταν τόν άνθρωπον άνεγνώρισα ώς τόν Κύριον Φόστερ, 
τόν δέ σκύλον ώς τόν ήρωικόν Άκταίωνα!

Καί δέν ήτον τόσον εύκολο·/ νά γνωρίσω τόν Κ. 
Φόστερ. Οί οφθαλμοί του, οί τόσον γλυκείς καί ιλα
ροί άλλοτε, ειχον βυθισθή είς τάς κόγχας των, καί 
έφαινοντο φλέγόμενοι άπό πυρετόν. Τό μέτωπό·/ του, 
τό καθαρόν ώς μέτωπο·/ παρθένου, είχε ρυτιδωθή ώς 
ύπό οξείας οδύνης, καί ή κεφαλή του έκλινε·/ όχι ώς 
άλλοτε ελαφρώς καμπτόμενη άπό τήν σκέψιν, αλλά
πιεζομένη από τήν δυστυχία·/.

— Ποια σύμπτωσις ! είπα. Πάλιν άπαντώμεθα εις 
κορυφήν 'Ηφαιστείου. Τά ηφαίστεια ει-.α: τό βασίλειό·/ 
σας. Πάντοτε πιστός είς τήν σπουδήν τής φύσεως!

— Διότι, μοί είπεν, ή φύσις είναι ή μόνη πιστή 
τ^ϋ ανθρώπου φίλη, ή μόνη άδολος, ή μόνη αμε

τάβλητος αυτού σύντροφος.Έκ τών πρώτων τούτων λέξεων εννόησα ότι 
κακήν χορδήν ήγγισα. Δ:' ό άλλάζων αντικείμενο·/ 

ομιλίας,— Όραΐον όρος, είπα, ή Αίτνα. Πολύ μεγαλο
πρεπέστερο·/ τού Βεσουβιου. Λι εκρήξεις της εισίν 
άναμφιβόλως συνεχείς καί περίφημοι καθώς και

εκείνου. .— II Αίτνα είχε τήν ά,τυγίχν ν'χ μή καταχώση 
πόλεις ώς τήν Πομπηίαν καί τό 'Ηράκλειον, είπεν 
ο Φόστερ, κινών πενθιμως τήν κεφαλήν. Ή δόξα 
επί τής γης είναι συνήθως ή τιμή τών μεγάλων
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κακουργήματων. Τής Αίτνας, άπό Χρίστου, μετρώνταί 
ύπέρ τάς 60 εκρήξεις, αί πλεισται έκ των μεγαλο
πρεπέστατων γνωστών εις τά χρονικά των ήφε- 
στείων· μία αυτών, ή τών 1160 διήρκεσεν επί εννέα 
έτη, καί κατέστρεφε 15 χιλιάδας ανθρώπων. Αί 
φλόγες τοϋ κρατήρος αύτοϋ ύψοϋνται πολλάκις εις 
δύω ιταλικά μιλιά καί επέκεινα. Πολλάκις εκατομ
μύρια λίθων, μεταξύ αυτών δγκοδέστατοι βράχοι, 
σφενδονίζονται μέχρι τοϋ ούρανοϋ, καί γίνονται ά
φαντα εις τό κυανοϋν τοϋ αίθέρος, καί άλλοτε ό 
κρατήρ έκρεύγεται, ολην θάλασσαν άλμυροϋ υδατος.

Έν τούτοις έπλησιάσαμεν εις τόν κρατήρα. Είναι 
δε αυτός στρογγύλη οπή 500 βημάτων περιφέρειαν 
έχουσα, καί τά πλευρά κάθετα εις βάθος ήμίσεως 
ιταλικού μιλίου. ’Εν τώ μέσω δέ τοϋ σκοτεινού 
καί βαθέως πυθμένος αυτής χαίνει ως στόμιον 
φρέατος, έχον δεκαέξ δργυιών περιφέρειαν, καί εις 
τό αχανές αύτοϋ βάθος φαίνεται αιωνίως κυλιόμενον 
καί άνακυκώμενον ρεύμα φλογέράς ύλης.

—· Αλλά, έπρόσθεσεν ό Φόστερ, τόν κρατήρα 
τούτον έδόξασε περισσότερον άπό τάς εκρήξεις του 
ό θάνατος τοϋ Έμπεδοκλέους.

— 1ω οντι, είπα. Έδώ έρρίφθη ό Άκραγαντίνος 
φιλόσοφος. Μάτην ζητήσας τήν λύσιν τοϋ καταπλη
κτικού τούτου αινίγματος τών υπογείων σπαραγμών, 
έβυΟίοθη διά νά τό έξιχνιάση εις τά κύματα τής 
φλογος, ως ό Πυθαγόρας έρριφθη εις τοϋ Εύρίπου τά 
κύματα, ζητών τής παλίρροιας τόν λόγον.

— I ω αποδίδετε τουλάχιστον εύγενέστερον λό
γον τής πράξεώς του, είπεν ό Φόστερ μελαγχολι- 
κώς μειδιών, άπό έκείνους οιτινες δίισχυρίζονται 
οτι κατεκρημνίσθη υπό κενοδοξίας εις τό βάρα- 
θρον, όπως νομισθή ό'τι άνηρπάγη εις τούς ού- 
ρανούς· οιτινες έπικροτοϋσιν εις τήν χαιρέκακου 
άκροτομυθιαν τοϋ όρους, έξεμέσαντος τά σάνδαλά 
του, καί έλεγξαντος ού'τω τής ταφής του τό μυστι
κόν. ’Ελεεινοί συκοφάνται ! "Οταν βλέπωσι τόν άν
θρωπον άποφασίζοντα τήν ίδιαν έαυτοϋ έξόντωσιν, 
έπικαλούμενον τήν φοβεράν τοϋ θανάτου έπικου- 
ριαν, ύποπτεύουσ: ταπεινά πάθη, ουτιδανά έλα- 
τήρια, τά κινοϋντα αυτόν. Καί δεν έννοοϋσιν οτι 
εγκλείει εις τήν καρδίαν του έδύνην ήν ούδεμία 
δύναμις δύναται νά νικήση, πόνον άνώτερον τών 
ούς οεοοται εις τούς ανθρώπους νά ύπομένωσιν, 
έλκος ού μόνος ό θάνατος παρέχει τήν ι'ασιν.

Τό μέτωπον τοϋ Φόστερ κατέπεσεν εις τήν χεί- 
ρά του. ΈκαθήμεΟα εις έν ύψωμα ολίγον μακράν 
τοϋ κρατήρος, διότι ή Οερμότης παρά τό στόμιον 
ήν οχληρά.

— Καί έρχεσθε κατ’ ευθείαν άπό τήν Νεάπολιν; 
μέ έ ρώτησε.

— Σχεδόν κατ’ ευθείαν.
— Καί έκεί ούδεν νέον ;
— Ούδεν σπουδαίου, άπεκριθην, άποφεύγων ν’ ά- 

ποκριθώ εις τήν ιδέαν του, ήν διέόλεπον. *
Έσιώπησεν έπί τινας στιγμάς· τέλος, ώς νικήσας 

εαυτόν,
— Τους Βλακβύρν τούς έβλέπατε πάντοτε; μ’ 

ερωτησεν, έρυθριών μέχρι τών οφθαλμών. Είναι πάν
τοτε εις τήν Νεάπολιν;
— Εις τήν Νεάπολιν, μάλιστα, άπεκριθην. Τούς 
ειοα τήν τελευταίαν εσπέραν πρό τής άναχωρήσεώς 
μου. 'Ο Λόρδος Καρτουόρθ . . .
_ — έκεΐ; με προσποιητήν
άδιαφορίαν, καί στρέφων τό πρόσωπον άπ έμοϋ.

— Τήν έσπέραν πρό τής άναχωρήσεώς μου, είπα, 
ένυμφεύθη τήν Μίσς Κλάραν.

Αί λέξεις μου αύται έπέφερον αποτέλεσμα'κε- 
ραυνοβόλον, άπροσδόκητον εις έμέ. Ήγέρθη αίφνης 
ώς δι’ έλατηρίου, καί έστάθη έπί τινα λεπτά έμπρός 
μου μέ τούς δφθαλμούς τεταμένους, άκίνητος [ώς 
άνδριάς, καί έ'χων άνδριάντος ωχρότητα. Τέλος έφά- 
νη ώς συνελθών, έμειδίασε μειδίαμα πένθιμον, καί 
— Ά! ένυμφεύθησαν ! είπεν έπειτα δέ έπέστρεψε καί 
έκάθησε πλησίον μου, έλαβεν άφελώς έκ τοϋ κόλπου 
του τό χαρτοφυλάκιόν του, καί μέ τό μολυβδοκόν
δυλον έγραψεν έπί τινας στιγμάς εις δύω διάφορα 
φύλλα. ’Αφ’ ού δ’ έτελείωσεν, ήγέρθη, μέ έλαβεν 
άπό τήν χείρα καί τήν έσφιγξε περιπαθώς. Ήγέρ- 
θην καί έγώ.

— Καιρός νά καταβώμεν,μοί είπε. Σάςεύχαριστώ, 
κύριε, οτι εις τάς στιγμάς ταύτας εύρέθητε πλησίον 
μου, οτι είδα φίλου πρόσωπον καί καρδίαν. Άν τήν 
ίδήτε ποτέ, είπέτε την . . . πού άπηντήθημεν.

Τότε έσφιγξα τήν χείρα του καί έγώ.
— Άς καταβώμεν, είπα.
— Λάβετε διά μίαν στιγμήν τό χαρτοφυλάκιον 

τούτο, παρακαλώ, μοί είπε.
Καί μακρυνθείς άπ’ έμοϋ, έπορεύθη πρός τό μέ

ρος τοϋ κρατήρος. Πριν δέ έννοήσω τι σκοπόν είχε-
— Κλάρα ! έφώναξε, καί όρμήσας, έρρίφθη εις 

τό φλογερόν χάσμα.
— Άφρον, στάσου! έκραξα, καί έτρεξα πρός τό 

μέρος έκείνο. ’Αλλά κύψας ύπέρ τό χαίνον στό
μιον, δέν είδα τίποτε, έκτός τής φλογέράς ύλης 
ήτις έκυλίετο, καί ήτις τόν είχε καταβροχθίσει ά- 
ναμφιβόλως.

Τότε ή'νοιξα τό χαρτοφυλάκιον. Εις τό πρώτον 
φύλλον ήσαν γεγραμμέναι τινές λέξεις πρός έμέ·

« Φίλε, έλεγεν, έχε όγείαν. Πίστευσε ό'τι ό ’Εμ
πεδοκλής έρρίφθη εις τόν κρατήρα τής Αι'τνης 
διότι κατετήκετο άπό άνίατον πόνον, διά νά σβύση 
ε’ς τάς φλέγας αύτής της ψυχής του τάς φλόγας.»

Εις δέ τό δεύτερον φύλλον έπεμπε τελευταίου απο
χαιρετισμόν πρός τήν μητέρα του.

Τούς δφθαλμούς πλήρεις δακρύων, έστράφην διά ν’ 
άναχωρήσω άπό τόν τόπον εκείνον, τόν άποτρόπαιον. 
Τό άγριον βάραθρον δέν ήθελε ποτέ άποδώσε: τό θΰμα 
ο κατεβρόχθισε, καί άν μέχρι συντέλειας τών αιώνων 
έμενον άπαιτών αύτό μέκραυγάςκαί μέ δάκρυα.’Αλλά 
πριν άπέλθω, παρά τό χείλος τοϋ κρατήρος είδα κείμε
νον κατά γής τόν Άκταίωνα, τήν κεφαλήν έχοντα έπί 
τών έμπροσθίων ποδών του, καί βλέποντα τόν πυθμένα 
τοϋ χάσματος. Τόν έφώναξα πολλάκις έπανειλημ- 
μένως νά με άκολουθήση, άλλά δέν με ήκουσε.

Λυπηθείς τότε νά τόν άφήσω μόνον εις εκείνην 
τήν έρημον, ήθέλησα νά τόν σύρω κατόπιν μου, 
άλλ’ αύτός ώρμησεν ώς μαινόμενος νά μέ κατα- 
σπαράξη. Τότε ήναγκάσθην νά τόν άφήσω, καί α
μέσως έπέστρεψε δρομαίος εις τόν κρατήρα καί 
άνέλαβε τήν πρώτην του θέσιν. Έγώ δε, άποστέοων 
τό πρόσωπον καί κλαίων πικρώς, κατέβην τού ό'ρους, 
οπού είχα αφήσει τήν πίστην κλαίουσαν έπί τής απελ
πισίας. "Οταν έπέστρεψα εις Νεάπολιν, ό Λόρδος 
καί ή Ααίδυ Καρτουόρθ μετά τών γονέων αύτής 
είχον άπέλθει εις τήν ’Αγγλίαν.

Α. Έ. Ρ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ό Κόμης ΝΕΣΣΕΛΡΟΑ.

Ο Κο/ζης Ν·σσ2λροδ.

Ώς περιέργως ζητοΰμεν εις τό στερέωμα τούς 
άστέρας οιτινες νομίζονται προϊστάμενοι τής τύχης 
ήμών, ούτως είμεθα περίεργοι νά γνωρίζομεν καί 
τούς άνδρας έκείνους, ών ή πολιτική έμπειρία διευ
θύνει τών λαών τάς τύχας. Εις προλαβόντα φυλλά
δια έδημοσιεύσαμεν τάς εικόνας καί βιογραφίας τών 
ύπουργών τής ’Αγγλίας καί τής Αύστρίας. Ήδη δέ 
τό αύτό πράττομεν ώς πρός τόν έξοχώτερον τών δι
πλωματών τής 'Ρωσσίας, ου τό όνομα έγκαταμίγνυ- 
ται εις ολην τήν Εύρωπαϊκήν ιστορίαν τής έσχάτης 
ήμισείας έκατονταετηρίδος.

Ό Κόμης Νεσσελρόδ έγεννήθη εις Λιβωνίαν έν 
1770, άπό γονείς καταγνομένους έξ Άοβέρου. Ό 
πατήρ του ήν πρέσβυς τής Αικατερίνης εις Βειμά- 
ρον, αύτός δέ, έκπαιδευθείς εις στρατιωτικόν σχο
λείου, κατετάχθη κατ’ άρχάς ώς άξιωματικός εις 
τόν στρατόν, καί εις τήν άνάβασιν τοϋ Παύλου εις 
τόν Ί’ωσσικόν θρόνον, διωρίσθη υπασπιστής του.

"Οταν δ’ό Αύτοκράτωρ οϋτος έκλεισεν ειρήνην πρός 
τόν Ναπολέοντα, ό Νεσσελρόδ έγκατέλιπε τότε τό 
στρατιωτικόν στάδιον, καί συνώδευσεν ώς άκόλου- 
θος τόν τότε σταλέντα πρέσβυν εις τά ΙΙαρίσια. Άλ
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λ’ έντός ολίγου έπροβιβάσθη εις βαθμόν Συμβούλου, 
καί τοσαύτητ έδειξεν έμβρίθειαν, δραστηριώτητα και 
διπλωματικήν ικανότητα,ώστε αύτός μάλλον παρά οι 
προϊστάμενοί του πρέσβεις διεύθυνε τήν έν Παρί- 
σίοις διπλωματίαν τής 'Ρωσσίας κατά τούς δυσχε
ρείς έκείνους καιρούς.

"Οταν δ’ ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος διεδέχθη τόν 
Παύλον, διακοπείσης τής ειρηνικής σχέσεως μετα
ξύ Γαλλίας καί 'Ρωσσίας, ό Νεσσελρόδ μεθ’ Ολης 
τής Πρεσβείας έπέστεψεν εις Πετρούπολιν, καί ύπη- 
ρέτησεν εις τό Αύτοκρατορικόν Γραφείου, όπου ή ί- 
κανότης του έγένετο έκ τοϋ σύνεγγυς γνωστή εις 
τόν Βασιλέα του. Εις τά 1807 συμπαρελήφθη εις 
τήν συνέντευξιν τοϋ Έρφούρτου, καί εις τά 1814 
έστάλη ώς πρέσβυς τής 'Ρωσσίας εις τήν συνεντευ- 
ξιν τής Βιέννης. Έκτοτε διευθύνει ό Κόμης τήν έξω- 
τερικήν πολιτικήν τής 'Ρωσσίας ώς υπουργός αύτής. 
Είναι δέ άνθρωπος άκάματος, έχιον τήν μεγίστην 
έξιν τοϋ διεξάγειν εύκόλως τάς μάλλον πολύπλοκους 
υποθέσεις, σταθερός καί άκλόνητος εις τήν έκτέλε- 
σι·Α τών χρεών του, γνωρίζων ώς είτις καί άλλος 
τούς άνθρώπους καί τά πράγματα τής Ευρώπης, καί 
άναδείξας έξόχευς υπηρεσίας εις τόν μονάρχην ού τάς 
έμπνεύσεις έκτελεί μετά σπάνιάς έπιδεξιότητος.

ι
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ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Έτόίιιιατα τοΰ τελευταίου σνρμοΰ τώ> Παρισίωτ. 

Δεκέμβριος 1847.

(συνεχεία iSe φυλλ Ζ')

— Δεν έχετε άλλο νά μοί είπήτε; έρώτησεν δ 
Άγγλος.

— Ώς ό μυστικοσύμβουλος τοϋ εΰγενούς κόμητος, 
χρεωστω, μυλόρδε, νά σιωπήσω, ειπεκατηφής δ Άσκά- I 
νιος. — Άλλ’ ώς λοχαγός των ιπποτών τοϋ Στε
ρεώματος . . .

Ό Φανσαϋος τώ έπεβαλε δι’ ενός νεύματος σιω
πήν, καί έκρουσεν έκ νέου τον κώδωνα. Έν τω αμα 
ό Βαλθάσαρ ύπανοιξας τήν θύραν, έδειξεν εις αυτήν 
τό πλατύ πρέσωπόν του· ό δε Αόρλος έστράφη πρός I 
τό κιβώτιόν του, τό ήνοιξε, και εις τους τεθαμβω- 
μένους του Άσκανιου οφθαλμούς έδείχθη ύπέρογγος 
σωρός χρυσών νομισμάτων παντοίου μεγέθους.

— Κράξε τόν Σίρ Οΰίλλιαμ, είπεν ό Φανσαϋος 
,?ός τόν Βαλθάσαρ.

Ό Βαλθάσαρ έξήλθε, καί δ λόρδος έμέτρησεν εκα
τόν γινέας εις τήν γωνίαν τής τραπέζης. Άφωνος 
♦,πό έκπληξίν τον έθεώρει δ Παταυός, καί δι’ αυ
τομάτου κίνήσεως άνοίγοκλειομένη ή χείρ του, έφαί- 
νετο ώς θέλουσα νά ψαύση τόν χρυσόν τοϋτον, καί 
ή κεφαλή του έθερμαίνετο εις τήν θέαν του.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην δ γραμματεύς προέκυψεν 
εις τήν φλιάν μιας τών θυρών αιτινες έκοινώνουν 
μετά τών ιδιαίτερων οίκήμάτων τοϋ Λόρδου. Ό Άσκά
νιος έστρεψε πρός αυτόν τό βλέμμα, και έμεινεν ώς 
άπολελιθωμένος. Άρτι δ’ ή'νοιγε τό στόμα διά νά 
προφέρη έκπλήξεως επιφώνημα, άλλ’ δ γραμματεύς 
έθεσε τόν δάκτυλόν του επί τό στόμα.

— Μ’ έκράξατε, Μυλόρδε; είπε προχωρών βρα
δέως πρός τόν Φανσαΰον.

— Καθήσατε, Σίρ Οΰίλλιαμ, καί προσθέσατε εις τήν 
επιστολήν μου έν ύστερογράφω· « ’Απόψε ή Ισαβέλλα 
τής Σαβαυδι'ας Νεμούρης θέλει γίνει άφαντος. Θά τήν 
άρπάσουν οί βασιλικοί Περίπολοι. Τό σώμα τοΰτο 
είναι πωλημένον εις τήν ’Ισπανίαν. Ούδεμία υποψία 
δέν θέλει βαρύνει επί τήν κυβέρνησιν τής Α. Μ. τοϋ 
βασιλέως Καρόλου, ον Κύριος διαφυλάττοι έν χαρά 
καί υγεία. »

Ό Σίρ Οΰίλλιαμ δπήκουσε.
— Κύριε λοχαγέ, έπανέλαβεν ό λόρδος μέ φωνήν 

έμβριθή, ή ’Αγγλία είναι έθνος γενναίου, διότι είναι 
ισχυρόν. ’Αντί νά ώφεληθή από τήν δεινήν τής Πορ- 
τογαλλίας θέσιν, όπως στήριξή έπ’ αυτής τήν έπιρ- 
ροήν της, προσπαθεί έξ έναντίας καί αγωνίζεται όπως 
έλαττώση τάς δυσχερίας τοϋ δυστυχοϋς τούτου τόπου. 
Ή βασίλισσα είναι πέτρα σκανδάλου έν μέσω τών 
άναβραζόντων κομμάτων· επομένως ή βασίλισσα θά 
έπιστρέψη εις τήν Γαλλίαν . . . έκτός άν ήθελε 
σβμβή καθ’ όδόν άξιοθρήνητόν τι δυστύχημα . . . 
Μετά δε ταϋτα θέλομεν φροντίσει περί τοϋ τρόπου 
τοϋ νά συμπληρώσωμεν τό έργον μας, άνακαλοϋντες 
τήν ήσυχίαν καί τήν ευημερίαν εις τόν δυστυχή τοϋ
τον τόπον, πρός ον ή ’Αγγλία μητρικόν αισθάνε
ται φιλτρον.

— Καί τις θ’άρπάση τήν βασίλισσαν;
— Η γενναιότης σας, Κύριε Λοχαγέ.
—· Ο Κύριος Λόρδος φαίνεται πολύ βέβαιος περί

τούτου.

J*
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Ό Φανσαϋος δέν άπεκρίθη αμέσως. Άλλ’ άναγνούς 
έκ νέου προσεκτικώς τό γράμμα καί τό ύστερόγραφον, 
ύπέγραψεν άμφότερα, έσφράγισε τήν επιστολήν, καί 
καλέσας τόν Βαλθάσαρ,

— Άνάβα εις τόν ίππον, τώ είπε, καί τρέξε νά 
προφθάσης τόν πλοίαρχον Σμίθ, πριν άποπλεύση, καί 
δός τω τό γράμμα τούτο. Άν τό έπιτρέπωσιν ή θά
λασσα καί ό άνεμος, άς κινήση άνυπερθέτως.

Τοΰτο δέ είπών, έστράφη πρός τόν Άσκάνιον·
— Βλέπετε, τω είπε.
— Βλέπω, Μυλόρδε, οτι αναγγέλλετε ώς γενό- 

μενον πράγμα ακόμη αναποφάσιστον.
Ό Φανσαϋος έλείανε μέ τήν χεϊρά του τάς πυβ- 

ράς τρίχας, τάς όρθουμένας έπί τού πώγωνός του.
— Μ’ έζητήσατε χιλίας γινέας, έπανέλαβεν άπο- 

τόμως καί έπιτακτικώς. ’Ιδού έκατόν . . . Μή τάς 
λαμβάνητε ακόμη ... Σάς γνωρίζω, κύριε Λοχαγέ, 
καί δέν έχω έπιστοσύνην απεριόριστον εις τήν πί- 
στιν σας.

— Πώς; τι δηλοι τοΰτο; ήθέλησε νά διαμάρτυ- 
ρηθή ό Μακαρόνης, στρίπτων εις άρειμάνιον καμπύλην 
τόν μύστακά του.

— Σιωπή ! Ή ’Αγγλία είναι έθνος γενναίος ·— 
αλλά δέν αγαπά νά δαπαν$ ματαίως . . . Πώς 
δνομάζεται ό ύπολοχαγός σας;

— ’Εμμανουήλ Άντουνέζος.
Ό Φανσαϋος έλαβε τόν κάλαμον, τόν έβαψεν εις 

τό μελανοδοχείον, καί τόν έπρόσφερεν εις τόν Παταυόν.
— Γράψατε, τώ είπεν.
— Άλλα, Μυλόρδε . . .!
— Γράψατε!
Ό Μακαρόνης ήτοιμάσθη, καί ό Φανσαϋος τω 

ύπηγόρευσε.
ο 'Ο Κύριος Άντουνέζος θέλει έκλέξει είκοσι στρα- 

τιώτας έκ τών τολμηοοτέρων, καί θέλει τούς φέρει 
απόψε εις τήν πλατείαν τών ανακτόρων Χαβρέγας. 
’Εκεί θέλει τω έμφανισθή άνθρωπός τις, καί τοϋ αν
θρώπου τούτου θέλει λάβει καί έκτελέσει τάς διατα- 
γάς, ώς άν ήμην έγώ ό ίδιος. Ό άνθρωπος οΰτος 
θέλε: ακούει τό ονομα Σίρ Οΰίλλιαμ . . .

— Τις είναι οΰτος δ Σίρ Οΰίλλιαμ; ύπέλαβεν ό 
Άσκάνιος.

—■ ’Εγώ είμαι, είπεν δ γραμματεύς.
__-Σεϊςί . . . άνέκραξεν άκουσίως ό Παταυός.
Άλλα ταχύ καί δραστήριου σχήμα τοϋ γραμμα- 

τέως τώ έκοψε τόν λόγον.
—· Σίρ Οΰίλλιαμ, έστω! έμουρμούρισεν.— Έπειτα;
— « Θέλει δοθή μεγάλη άνταμοιβή, » ύπηγόρευ- 

σεν ό Φανσαϋος. — Τώρα, τήν υπογραφήν σας.
— Θά έχω τάς έκατόν γινέας; έρώτησεν δ Πα

ταυός πριν ύπογράψη.
— Λάβετε τας, έδικαί σας είναι.
Ό Μακαρόνης τάς έλαβε καί ύπεγραψε,
— Καί τώρα, είπεν ό Φανσαϋος, σάς φιλοξενοϋμεν 

μέχρ^ς αέριον τής πρωίας.... Σείς δε, Σιρ Ουίλ· 
λιαμ, τόέξατε εις τόν στρατώνα τών ιπποτών τοϋ 
Στερεώματος.

—. Ό Οΰίλλιαμ, είπε μεμψίμοιρων δ Μακαρόνης. 
Ό διάβολος είναι.

•♦ 'Ο Γραμματεύς έτυλίχθη τότε εις πλατύν μανδύ
αν, κρύπτοντα τό ήμισυ τοϋ προσώπου του, καί άν«- 
χώρησε.

Πρό τής πύλης εις τόν δρόμον ευρε τόν Βαλθασαρ 
άναβαίνοντα έις τόν ίππον του.

Ό Βαλθάσαρ έκέντησε τόν ίππον, καί έφυγε τρέ
χων. Άλλ’ αντί νά καταβή πρός τόν λιμένα, διευ-
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θύνθη διά τών σχόλιών οδών της άνω’ πόλεως, και 
έστάθη έμπρός εύρυχώρου και σοβαρού τίνος οικοδο
μήματος, και έκρουσε την Ουράν.

Το οικοδόμημα τούτο ήν ή μονή των Βενεδικτί
νων τής Λισαβώνος. "Ο θυρωρός μοναχός ήλθε και 
ήνοιξε τήν θυρίδα.

— Τον μοναχόν! είπε·/ ό Βαλθάσαρ.
Και αμέσως ή πύλη τής μονής ήνοίχθη.

Γ.
Τό Κελλίον.

Ό άνθρωπος ον ώνομάσαμεν μέχρι τού δε τ ό ν 
Μοναχόν, και οστις υπό τούτο καί μόνον τό όνομα 
ήν έν Λισαβώνι γνωστός, διετέλει τήν στιγμήν τού
την μόνος, έν θαλάμω μέτριου μεγέθους, σχεδόν γυ- 
μνω, συνεχή πρός τό οίκημα τού 'Ρούη Σούζα Μα- 
κέδου, ήγουμένου των Βενεδικτίνων τής Λισαβώνος. 
Κατ’ ιδιαιτέραν τού ήγουμένου άδειαν, δέν διήγεν ώς 
ο: λοιποί μοναχοί. Εις τήν εκκλησίαν δεν ειχεν εξο
μολογητήριο·/ φέρον τ’ όνομά του με γοτθικά γράμ
ματα έπιγεγραμμενον εις τό μέλαν δρύίνόν του υπέρ
θυρο·/. Ποτέ τις δέν τόν είδεν ίερουργοΰντα, καί εις 
τον όρθρον ή τόν έσπερινόν πολλάκις έμενε τό 
στασιδιόν του κενόν.

Βραδέως εβάδιζεν άνω καί κάτω εις τό κελλίον 
του, καί ενίοτε τά χείλη του επρόφερον λέξεις άνάρ- 
θρους. Προσηύχετο, ή κοσμικοί λογισμοί τόν ήσχόλουν;

’Αν καί δ μοναχός ήν καλός χριστιανός, καί δου
λεύω·/ τώ θεω άνηκόντως, άλλ’ ή δεύτερα τών ύπο- 
θεσεων τούτων μάς φαίνεται πιθανωτερα, και οΰτω 
θέλει φανεΐ καί εις τον αναγνώστην, όταν μάθη οτι 
ή πανοσιότης του μετά τόν Λ. Φανσαΰον έπεσκέφθη 
τόν βασιλέα, ώμίλησε μετά τού ’Ινφάντου, τού αδελ
φού του, καί έμεινεν ολην ώραν έν μυστική συνδια 
λέξει μετά τού κόμητος Καστελμελχώρου. Καί οι 
τρεις δέ, εϊ καί επί διαφόρων μεν, αλλά τών άνωτάτων 
βαθμιδών τής κοινωνίας ίστάμενοι, τόν έδέχθησαν 
επίσης μέ σέβας. 'Ως καί ό δυστυχής ’Αλφόνσος αύτός, 
διέκοψε τάς παιδαριώδεις διασκεδάσεις του, διά νά τώ 
ζθφ») Φ εδ/.ή7 του.

Πανταχοΰ, καί ένώπ-ον αυτού τού βασιλέως άκόμη, 
ό Μοναχός έφόρει πάντοτε τήν υπερμεγέθη καλύ- 
πτραν του, ήτις έκρυπτε·/ εντελώς καί τήν κεφαλήν 
καί τό πρόπωπόν του, καί ούδείς έδύνατο νά καυχηθή 
οτι είδε ποτέ τήν φυσιογνωμίαν του. Μόνον δ' εις τό 
βάθος τού σκοτεινού εκείνου χωνειου έστιλβε·/ ή φλο
γερά καί επιτακτική αστραπή τού μελανός οφθαλ
μού του, καί έφαίνοντο κυματούντες οί βόστρυχοι τού 
λευκού πώγωνός του. Ότε διήρχετο τάς οδούς, οί 
εύγενεϊς έκλινον εμπρός του τήν κεφαλήν, οί πολΐται 
άπεκαλύπτοντο, καί ό λαός έφίλει τά κράσπεδα τού 
μανδύου του.

Καί τόν έφοβούντο μεν οί εύγενεϊς, περίεργοι δε 
ήσαν οί πολΐται νά γνωρίσουν τά κατ’ αυτόν, έν δέ 
κίνημα τής χειρός του, καί ό λαός παρέδιδεν εις τάς 
φλόγας τήν Λισαβώνα. 4»

Αλλά τού λαού είχε μεγάλως αύςήσει’ καί ή δύ- 
ναμις καί ή τόλμη κατά τά έπτά τελευταία έτη, διότι 
συνέβη έν Λισαβώνι ο,τι συμβαίνει πανταχοΰ έν ήμε- 
ραις συμφοράς· οί μεν εύγενεϊς, ανεπηρέαστοι μείναν- 
τες, άπεσύρθησαν εις τά κτήματά των, άλλ’ οί αστοί, 
άποδεκατιζομενο: ύπό τής πενίας, προσετέθεσαν εις 
τόν οχλον, ώστε ό άλλοτε έλεών, έζη σήμερον έε

»

ελεημοσύνης. Η αυλή, τό αύλικόν ταμεΐον, έλεηλα 
τεΐτο άναιδώς, καί δεν έδύνατο ν’ ανακούφιση τήν κοι
νήν δυστυχίαν, τά πολυάριθμα μοναστήρια πολλά έ- 
ζήτευον καί ολίγα έ'διδον, και οί κλειστοί τών μεγι
στάνων, μόλις έπαρκοϋντες εις τού βαθμού των τάς 
άνιι.τέρας άνάγκας, προσέτι δέ καί προσβεβλημένη/ 
τήν φιλοτιμίαν των αισθανόμενοι ύπό τού ευνοούμενου 
Καστελμελχώρα, ψύχρας δε υποδοχής παρά τή αύλή 
τυγχάνοντες, συμφέρον ειχον νά έπισπεύσωσι τήν ε
πικείμενη·/ κρισιν.

Διά τούτο ελεεινή ήν ή κατάστασις τής πενίας καί 
αμηχανίας οΰ μόνον τών αργών ανθρώπων, άλλ’ ά
κόμη καί αυτών τών μικρεμπόρων, καί όλων τών 
συντεχνιών. Όλοι σί χρηματικήν τινα περιουσίαν κι- 
κτημέ-.οι ακόμη, τήν κατέκλειοι επιμελώς, καί ούδε 
όβολό·/ δέν έδάνειζο·/. Οί ιδιοτελέστεροι, λόγω φρο- 
νήσεως, έκλεισαν τήν θύραν τού εργαστηρίου των, καί 
άπέβαλο·/ τούς έργάτας των. ’Εννοείται δέ οτι τού
των εΐς ήν καί ό Γάσπαρ Όρτας Βάζος, συντεχνιάρ- 
χης τών σκυτοτόμων, βυρσοδεψών, δερματουργών καί 
λευκαντών τής Λισαβώνος. Οί έργάτα: δέ αυτού μετά 
πολλού πλήθους άλλοι·/ άποβληθεντων υπό τών συ
νάδελφων του, άπετέλσυν αναρίθμητα στίφη τυχοδιω
κτών, οΐ-ινες κυρίως ήσαν τής Λισαβώνος οί άρχον
τες' αρχών δέ αυτών ήν ό Μοναχός.

Ήν δέ βασιλεύς τού οχλου ολου τούτου ό Μονα
χός, διότι ολος ούτος ό όχλος δϊ αυτού έζη, — δι’ 
αυτού μόνου. — Ό Μοναχός ήγόρασε τόν λαόν τού
τον. Αί καθημεριναι του εύεργεσιαι άνεπλήρουν τήν 
παρελθούσαν ευημερίαν. Οι απόστολοι του ήσαν πο
λυάριθμοι καί δραστήριοι παρεμύθουν ολας τάς συμ
φοράς, άνεκούφιζον ολας τάς δυστυχίας.

’Αφ’ οΰ δ’ έξήραινον τά δάκρυα καί άντ’ αυτών 
έφερον τήν χαράν, τότε έλεγον.

— Ό χρυσός ούτος, οστις πραΰνει τήν πείναν σας, 
θεραπεύει τάς πληγάς σας, άπομάττει τών γυναι
κών σας τά δάκρυα, καλύπτει τών παιδιών σας τήν 
γυμνότητα, ό χρυσός οΰτοσ είναι τού κυοιου ήμών, ό 
δέ κύριος ήμών είναι ό μοναχός. Ευγνωμονείτε, καί 
περιμένετε τήν ώραν οτε θά σάς χρειασθή.

Τοιουτοτρόπως ό όχλος ούτος αιωνίως έν απελ
πισία βεβυθισμένος, και αιωνίως σωζόμενος, έκυριεΰε- 
το ύπό ζωηρότατης αγάπης πρός τήν χεΐρα, ·—■ τήν 
καθ’ εκάστην ιδία/ χεΐρα, — ήτις παρενετίθετο με
ταξύ αυτού καί τού βαράθρου τής άπολειας. Ήν δέ ή 
αγάπη του τοσούτω θερμότερα ενταύθα, δσω πικρό
τερο·/ ήν τό μισός του αλλαχού, οπού, οσον δήποτε και 
άν άνύψου τό βλέμμα του, δέν ευρισκεν αντικείμενο» 
άςιον ή προσπάθειας ή σεβασμού.

Ό βασιλεύς ήν παράφρων, καί σκληρός έν τή πα
ραφροσύνη του1 ό δέ βασιλόπαις, οικουρώ·/ έν τοΐς ά- 
νακτόροίς καί μεμακρυσμένος από τά πράγματα, έ- 
θεωρεϊτο μέν ώς νεανίας εύγενούς χαρακτήρες, αλ
λά δέν είχε κατορθώσει νά περιποίηση εις εαυτόν τήν 
συμπάθειαν καί τήν εύκλειαν ήν χορηγεί της δυςυ- 
χίας ή καρτερική ανοχή. ’Εμμένω·/ εις μεμψίμοιρο·/ 
σιωπήν, άντέταττε ψυχρά·/ απάθειαν εις τάς αδιάκο
πους υορειςντού αύλικού, καί έφαίνετο διαφλεγόμενος 
άπό έρωτα πρός τήν νέα·/ βασίλισσαν καί αυτήν δέ 
τήν δύστυνον, οσον θελκτικήν καί ωραία·/ καί άν τήν 
έβλεπε·/, άλλ' ολίγον τήν έγνώριζεν ό λαός. Και δ 
μέν ’Αλφόνσος ήκουε κατάρας διά τόν βάρβαρον πρός 
αυτήν τρόπον του, ή δέ βασίλισσα διευΟύ'/θη εΐς τήν 
Ρώμη/, έξαιτησάμενη τό διαζύγιον, καί έν τούτοι; πα- 

ρηγορεϊτο άπό τό πρός αύτήν σέβας τών εύγενών.Τέλος 
τόν αύλικόν Καστελμελχώραν άπεστρέφετο ό λαό;

ώς μισεί πάντα υποδεέστερον τύραννον, και λησμ.^/η- 
σας τήν εύγε» του καταγωγήν καί τα έξοχα προ- 
τερήματά του ένεθυμεΐτο μόνον οτι ήν ό ευνοούμε
νος τής αυλί, '/Ή σχεδόν οΰδ’ αύτότ ό Βιντιμιλλης έν 
καιρώ τής ίχύας του δέν ένεπνεεν ίσχυρότερον μίσος.

Διά τού» ό λαός περιέμενεν άνυπομό/ως περιέ
μενε νά λθη ή ώρα· καί τότε όποια διαταγή καί 
ά/ έξήρχτο έζ. τού στόματος τού Μοναχού, ό λαός 
σκοπόν «./.ϊ νά τήν έκτελέση.

Τήν παράδοξον δέ και απόλυτον ταύτην τού μονα
χού δΰκμί» ηύξανεν άκομη καί τό περικαλύπτον αυ
τόν ιυστήριον. Ούδείς είδε ποτέ τό πρόσωπο·/ του. 
Ότα/ εδαψίλευε τάς ευεργεσίας του, ή'ρχετο, παρη- 
γόρ·'., καί άνεχώρει, καί οί βοηθούμενοι μόνον έ- 
γνοριζον τό σχήμα τού ράσσου του, και μόνον ά·/ε- 
πόλουν τής φωνής του τόν εμβριθή και διάτορο·/ το- 
νον. Καθείς ένέγραφε τάς λεξεις του εις τόν μυχόν 
τής καρδίας του, καί νέος δεσμός συνεδεε τή/μυστηρι
ώδη συνθήκην.

’Εννοείται επομένως οτι α! διασχίζουοαι τή/ Πορ- 
τογαλλιαν διάφοροι φατρία! έφοβούντο τον τοιούτον 
άνθρωπον, άλλ’ ούδεμία τών φατριών τούτων δεν τόν 
έπολεμει αντίκρυ;· τινες μάλιστα συνετελουν άκουσίως 
εί; τήν αύξησιν τής επιρροής του. Ιδομεν ποσον προ- 
Ούμως ό Φανσαύο; τώ ήνοιγε τό ταμεΐον του, και 
δυνάμεθα να προσθέσωμεν ότι τό άγγλικίν χρυσιον 
άπετέλει τό μέγιστο·/ μέρος τής ακατανόητου πο- 
«ότητος ής είχε κατά μήνα ανάγκην όπως τρεφει 
ολόκληρον τής πόλεω; τόν λαόν διότι, ώς θελομεν 
ιδή, ό Φανσαύο; είχε πλήρη εμπιστοσύνην εις τόν 
μ.ο/αχόν, καί τόν έθεώρει ώς αοωσιωμενον εις τά 
συμφέροντα τής ’Αγγλίας. Έξ εναντίας δ ο Καστελ
μελχώρας, οστις, εί καί έπιλήψ'.μος ώς προς πολλά 
αλλα, προετιθετο όμως άξιεπαινως ν άπαλλάςη τών 
ξένων έπεμβάσεω/ τήν Πορτογαλλιαν, ε-.χε λογους 
όπως φρονεί οτι ό Μοναχός άπεστρέφετο τούς "Αγγλους 
ώς καί αυτός, και επομένως τούς συνέδεσε το κοινόν 
τούτο μίσος. 'Ως δέ πρός τήν Ισπανίαν, ό μοναχός
είχε πολλούς πρός αυτόν άφωσιωμέ/ους μεταςύ τών 
'Ιπποτών τού στερεώματος, καί έλεγετο οτι ο Δον 
Καΐσαρ δέ Όδίζ, Μαρκέσιος Ρόνδας, πρεσους τής 
Μαδρίτης, είχε μεγι'στην πρός αυτόν ΰπόληψιν.

"Αλλως τε δέ ή διάνοιά του ήν άγνωστος ώς και ή 
μορφή του. Ήν μέν άνθρωπος ειρηνικός, δ.δάσκων 
πανταχοΰ τήν ομόνοιαν, άλλά προεβλεπε τόν πό
λεμόν, καί προπαρεσκευάζετο εις αότόν πρό ποζ,λού. 
’Αλλ’ οτε ποτέ ήθελε κινηθή δ πόλεμος μεταςύ 
τών αντιπάλων φατριών εκείνων, πρός ποιαν εμεζ,λε 
νά στραφή; Καθείς ήλπιζεν υπέρ εαυτού, άλλά κυ
ρίως κά/είς δέν ήξευρεν.

Είς δέ μόνος δέν ήλπιζεν εις αυτόν, ούτος δ’ ήν 
’Αλφόνσος ό Βραγαντιδης, οστις δέν ήλπιζεν εΐς κανένα, 
διότι δέν έπίστευεν οτι κανείς τόν ήπειλει. Ο δυστυ
χής ήγεμών ούτος είχε πολύ καταόληθή άπο τινων 
ετών, καί ή παραφροσύνη του είχε μεταπέσει εις βα
θύτατη·/ μελαγχολίαν, άφ’ής όσάκις ά/έκυπτεν, έπρατ
τε παράφρονά τινα πράξιν κατά δολίαν εισήγησιν τών 
συμβούλων του. Οί ίππόται τού στερεώματος ειχον 
καταντήσει είδος πραιτοριανής φρουράς, αύθάδους συγ
χρόνως καί επίβουλου. Καί κοινή γνώμη ήν, οτι ό 
’Αλφόνσος ουδέ ένα πιστόν υπήκοον ειχεν, σστις νά 
τόν ύπερασπισθή έν ήμέρα κινδύνου.

’Αλλ’ ήπατάτο ή κοινή γνώμη, διότι ό Αλφόνσος 
ειχεν ένα δπαδόν, ένα μόνον, άλθ.’ αντάξιο·/ χιλίων 
καί τών άριστων. Ήν δέ ούτος δ μοναχός.

Όσοι ειχον ευκαιρίαν νά παρατηρήσωσιν έκ τού

σύνεγγυς τόν μυστηριώδη τούτον άνθρωπον, έδύναν- 
το νά ΐδώσιν οτι δ δεσμός ό συνδέω·/ αύτόν προς τόν 
βασιλέα, δέν προήρχετο έκ τής καρδίας, άλλ’ είχε 
χαρακτήρα άκαμπτου καθήκοντος. Προσέτι δ’ έδύναντο 
νά ά/ακαλύψωσιν οτι κατά τής έκτελέσεως τού κα
θήκοντος τούτου έπολεμει δυσνικητόν τι, άνικητον 
ίσως αίσθημα. Τω ό/τι δ βιος τού μοναχού ήν ολος 
πάλη μακρά, άπαυστος, άδιάληπτος, έν ή ή καρδια 
του, συμμαχούσα μετά τής κρίσεως, κατεπολέμει 
τήν συνειδησίν του. Καί άντεπάλαιε μέν εϊλικρι- 

νώς και έ/αγωνιως, άλλά σχεδόν δεν έπεθύμει τήν 
νίκην, ήν δ’ ή άφοσίωσις του ώς επιβεβλημένη αύτώ 
•ύπό τής ειμαρμένης, καί έφαίνετο ώς έκπληρών κατά 
λεξ-.ν μέν άλλ’ άκουσίως καί κατ’ αϋστηροτάτην εκ- 
τιμησιν τού καθήκοντος τής τιμής, απονενοημένο·/ 
τινα ορκον, ον δέν κατώρθου νά λησμονήση.

Διότι, κατά τήν δεινήν εποχήν έκεινην δεν υπη
ρετεί τήν Πορτογαλλιαν οστις υπηρετεί τόν Άλφόν- 
σον, έοτερημενον τού λογικού, έκπεσόντα εις τήν 
έσχάτην βαθμίδα τής άνθρωπότητος, και έν ω δ θεός 
άπεσβεσε πάσαν διανοητικήν καί φυσικήν ικανότη
τα. Και οίζ.τρός μέν ώς πρός τό παρόν, άγονος δ’ώς 
πρός τό μέλλον, ούδε καν διάδοχον ειχεν, ώστε, εί 
καί μή βασιλεύω·/ δ ίδιος, νά τιμάται καν ώς πατήρ 
τού μέλλοντος βασιλέως· άλλ’ ώς κορμός σεσηπώς 
καί ξηρός, κατεπίεζε τόν λαόν του διά τού ανωφε
λούς άχθους του.

Καί έγνώριζε μεν ταϋτα πάντα ό μοναχός, άλλ’ οΰχ 
ήττον ένεμενε πεισματωθώ; εις τήν σιωπηλήν άφοη 
σιωοίν του. “Ισως ήλπιζεν άκόμη οτι ήθελε ποτέ 
έξυπνήσει τού λήθαργου του δ ’Αλφόνσος, καί στη- 
ριζόμενος έπ’ αυτού, ήθελε·/ άποδιώξει τή; Λισαβώνος 
καί τής Πορ’ο·, αλλι'ας ολους έκείνους τούς ραδιούρ
γους, οΰς έ/εψύχου ή αδυναμία τού βασιλέως. Τότ ή
θελε καλεσει τόν λαόν, τόν έοικόντου λαόν, τόν θ.αόν 
ον είχε προσοικειωθή διά τών ευεργεσιών του, ήθελε 
τώ δείξει τόν εχθρόν, ώς εις τόν θηρευτικόν κύνα 
δεικνυται τό θηριον, καί ήθελε τώ ειπή· — Ιδού ή 
ώρα, έμπρός I

’Αλλά ν’ άκούση μόνον τοιαύτην πρότασιν, ό ’Αλ
φόνσος, δ γεγηρακώς εκείνος παΐς, ήθελε καταληφθή 
άπό τρόμον διότι γενναίος ήν κατά μόνων τών γυ
ναικών, και πρό πέντε έτών πρός μόνην τήν βασί
λισσαν ώμ.ί).ει άπειλητικώς. Και τούτο τό έγνώριζεν 
ό μο/αχός, τό έγνώριζεν υπέρ πάν άλλο πράγμα- 
καί όσάκις ένεθυμεΐτο πόσας ύβρεις ύπεφερεν ή ωραία 
Ισαβέλλα τής Σαβαυδιας Νεμούρης, τόν οφθαλμόν 
του έφλόγιζεν άγανάκτησις ύπό τήν καλύπτραν του, 
καί φρυάττων κα-ηράτο τόν χαλινόν οστις τόν άνε- 
Χαίτί»5·

Δύω δέ τινα μόνα έδύναντο νά σωσωσι την Πορ- 
τογαλλι'αν ή ό ένθρονισμός τού Βασιλόπαιδος, ή ή 
άναγνώρισις τής ύπατειας τού Καστεζ.μελχώρου· έ-;ν 
δέ τών δύω τούτων υποθέσεων, πρός τής πρώτης 
τ^ν πραγματοποίησιν έκλινε πολλάκις ό μοναχός· 
φανταζόμενος δέ τήν βασίλισσαν διαζευχθεΐσαν άδεια 
τής Ήώμης, και διά νέας εκλογής αναβιβαζόμενη·/ 
πάλιν έπι τόν θρόνον παρά τόν δον Πέτρον τής Πορ- 
τογαλλίας, ήσθάνετο μέν τήν -/.xpiixy του άγαλλομέ- 
υην, άλλά συγχρόνως καί θλι’ψις τόν έκυρίευε· Τότε δέ 
μόνον ύπερισχυεν ή χαρά, όταν έλεγε καθ’ εαυτόν

— Θέλε: εύτυχήσει έκεινηΐ
Τοιαύται σκέψεις ήσχόλουν ολας τής ζωής του τάς 

ώρας, καί εις αύτάς ήν άκόμη βεβυθισμένος καθ’ 
ήν στιγμήν τόν εύρίσκομεν διατρέχοντα μέ μεγάλα 
βήματα τό κελθ ίον του.



) 2d 41
Μόνος δέ ών, καί μη φοβούμενος περίεργων βλέμ

ματα, είχε ρίψει δπίσω τήν καλύπτραν του.
Οΰτω δέ άποκεκαλυμμένος, έφαίνετο νέος, τδ λευ

κόν γένειον, τδ καλύπτον τδν πώγωνα καί τά χείλη 
του, διεφώνει παραδόξως πρδς τήν μέλαιναν στιλ
πνήν καί βαθυίουλον κόμην του, τήν άπλουμένην 
έπ! των ώμων του. Καί είχε μέν τινας ρυτίδας εις 
τδ μέτωπον, άλλ’ οΰχί τάς έκγολαπτομένας ΰπδ του 
χρόνου, διότι τδ νεανικόν πϋρ των βλεμμάτων του 
άπεδείκνυεν οτι τάς έχάραξαν αί συμφορά! καί αί 
θλίψεις.

— Άφ’ ένδς ή ’Ισπανία, έψιθύριζεν έπιταχύνων 
τδ βήμα του, — άφ’ ετέρου ή ’Αγγλία . . . Έντδς, 
επικείμενος δ εμφύλιος πόλεμος· ό Βασιλεύς κοιμάται· 
ή προδοσία αγρυπνεί! . . . Καί ή βασίλισσα! ή εύ- 
γενής ’Ισαβέλλα, άποδιωκομένη τοϋ θρόνου!

Εις τήν τελευταίαν ταύτην σκέψιν συνέστειλε τάς 
οφρϋς βίαίως. Άλλ’ έπρόσθεσεν, ώς ίνα καταβάλη 
διά νέου επιχειρήματος φανταστόν τινα αντίπαλον·

— Τις οιδεν αν ή Γαλλία δεν θέληση νά εκδίκηση 
τήν τοιαύτην δβριν; . . .

’Έμελλε δέ νά συγκεφαλαίωση τάς ιδέας του, όταν 
διάφοροι φωναί ήκούσθησαν έκτδς τοϋ κελλίου του, 
καί ή θύρα έκρούσθη. Τότε ρίψας ταχέως τήν κα
λύπτραν επί τδ πρόσωπόν του, έσπευσε νά άνοιξη, 
καί εισήλθον δέκα έως δώδεκα άνθρωποι, διαφόρως 
ένδεδυμένοι, τινές μάλιστα φέροντες στολάς ή πα
ράσημα υπηρεσίας εύγενών οίκων.

Πάντες δέ, ύπερβάντες τήν φλιάν, άπεκάλυψαν 
εΰσεβάστως τήν κεφλήν των, καί έμεινον παρά τήν 
Ούραν παρατεταγμένοι. Άφ’ ου δε τούς έχαιρέτησε 
καί ό μοναχός διά τής χειρδς, τότε ό πρώτος τδν 
έπλησίασε, καί τδν ώμίλισε κρυφίως. Έφερε δε ούτος

• ' τά παράσημα των υπηρετών τοϋ Καστελμελχώρου.
— Ό Κύριος κόμης, είπεν, έμαθεν οτι ό άδελ- 

φός του δδν Σιμών είναι εις Λισαβώνα, καί φαίνεται 
πολύ άνήσυχος διά τήν επιστροφήν του.

— Καλά, είπεν ό μαναχδς. — Τί άλλο ;
— Τίποτε.
Ό ΰπηρέτης τοϋ Καστελμελχώρου άπεσύρθη, καί 

προύχώρησεν είς τών Ιπποτών τοϋ στερεώματος-
— Κύριε, είπεν, ό λοχαγός Μακαρόνης θέλει νά 

πωληθή μεθ’ όλων τών περιπόλων εις τήν Αγγλίαν.
— Καί οί σύντροφοί σου τί λέγουσιν;
— Έρωτώσι πόσα θά λάβωσιν.
— "Υπαγε άμέσως πρδς τδν Καστελμελχώραν, 

καί κατάγγειλέ τιο τήν συνωμοσίαν.
— Τί μέ θέλε: ή αίδεσιμότης σας; έρώτησεν άλλος, 

φέρων ένδυμα χωρικοϋ Άλεντειανοϋ.
Ό μοναχός σύρας άπδ τδν κόλπον του τδ βαλάν

τιό·? τοϋ Φανσαύου, έδοσε κρυφίως δύω γινέαςεις τδν 
-·γ?οΐκον.

— Ύπαγε είς τδ Λ’.μοέϊρον, τω είπεν. Έζήτησα 
καί κατώρθωσα διά σέ τήν Οέσιν θυρωροϋ.

— Άλλ’ αιδεσιμώτατε...
— ’Εκεί θά άπαντήσης γνωρίμους. Ό άρχιδεσμο- 

φύλαξ καί όλο: οί δεσμοφύλακες είσίν έκ τών χω
ρίων τοϋ Σούζα. Ύπαγε.

Ό χωρικός έχαιρέτησε καί άπεσύρθη. Μετ’ αυτόν 
δέ προσήλθον άνά είς, ύπηρέται, στρατιώται, καί 
άπλοι πολΐται, ci μέν ώς κατάσκοποι, έργον έχοντες 
νά μανθάνωσι τί συνέβαινε κατά τήν αυλήν καί τήν 
πόλιν, οί δέ ώς επιτετραμμένοι τήν διανομήν βοηθειών 
είς τδν όχλον. Δι’ αυτούς πολλάκις ό μαναχδς ήν- 
•λησεν είς τδ βαλάντιον τοϋ Φανσαύου, καί όταν

άπεσύρθη καί ό τελευταίος, τδ βαλντιον είχε σχε
δόν κενωθή.

— Πρέπει ν’ άποφασίσωμεν καί ά πράξωμεν, 
είπε τέλος καθ’ έαυτδν, σταθμίζων έν τ< παλάμη του 
τδ διαφορηθέν βαλάντιον. Οί έδικοί μουκόροι έξην- 
τλήθησαν, καί άπδ στιγμής είς στιγμή ό άγγλος 
δύναται ν’ άνακαλύψη τδ πάν ... Τί δέίά πράξω; 
θά μείνω πιστός είς τδν όρκον μου, ή θά τώσω τήν 
Πορτογαλλίαν;

Ή θύρα έκρούσθη έκ νέου, καίόΒαλθάσαρ .{σήλθε.
— Τί τρέχει; έρώτησεν ό μοναχός, χωβς νά 

φροντίση νά κρύψη τδ πρόσωπόν του.
Άλλ’ ό Βαλθάσαρ άντί πάσης άπαντήσεως τώ πα- 

ρέδωκε τήν έπιστολήν, έσφραγισμένην τη σφραγίδιτοϋ 
Φανσαύου, καί έπιγεγραμμένην πρδς τδν Λόρ'ον 
Γεώργιον Οΰιλλιέρον, δοϋκα τής Βυκιγγάμης, είς 
Λονδΐνον.

Ό μοναχός ήρπασε τήν έπιστολήν, καί διέρ^ηξε 
τήν σφραγίδα.

δ:
Έ έπ'στολή.

Ή έπιστολή τοϋ Φανσαύου είχεν οδτω·
Φίλτατε Λόρδε.

« Έλαβον τήν ύμετέραν έπιστολήν παρά τοϋ πλοι
άρχου Σμίθ μετ’ άπεριγράπτου άγαλλιάσεως. Εΰ- 
σπλαγχίας έργον είναι νά ένθυμεισθε καί τούς δυστυ
χείς έξορίστους, καί σάς ευχαριστώ.

« Καθ’ ά μοί έπιστέλλετε, τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα 
τδν Βασιλέα Κάρολον ευχαριστεί ή είς τδν άπωκ»- 
σμένον τοϋτον τόπον υπηρεσία μου. Χαίρω ένταυτώ 
καί λυποϋμαι. Καί χαίρω μέν, διότι ή μόνη μου ευχή 
έν τώ κόσμω τούτω είναι νά δειχθώ άξιος τής 
ευμενείας τοϋ άγαπητοϋ ημών άνακτος. Λυποϋμαι δέ 
διότι ή έπιεικής αυτή διάθεσίς του παρατείνει τήν έν- 
ταϋθα διαμονήν μου, έν ώ, φίλτατε Λόρδε, στενάζω 
καί κατατρίχομαι άπδ θλίψιν μακράν τοϋ επιγείου 
παραδείσου οστις καλείται Λονδΐνον, — τοϋ λαμπροϋ 
ουρανοϋ έκείνου, ού είσθε ό φωτεινότατος άστήρ, 
ήλιος δέ αύτοϋ είναι ό κραταιότατος ήμών Βασιλεύς 
Κάρολος.

«Βυκιγγάμ, δέν σάς έπήλθε ποτέ επιθυμία νά 
γίνητε πρώτος είς τι μέρος τής γής, άφ’ ου 'υπήρ
ξατε τοϋ Λονδίνου ό δεύτερος; διότι έν άπουσία τοϋ 
Βασιλέως τών άστέρων καί τδ άστρον γίνεται ήλιος. 
Καί ή Λισαβών είναι βασιλική πόλις. 'Ο θρόνος 
της μετ’ ολίγον θέλει χηρεύσει, καί, Βυκιγγάμ, ό 
θρόνος σάς πρέπει.

Άλλ’ ίσως δέν καταδέχεσθε. Καί έπί τίνι λόγω 
τω όντι νά στερηθήτε τά άσματα τοϋ άγαπητοϋ Οΰιλ- 
μότου, καί τά θέλγητρα τής Νέλλ, τής κοινής ήμών 
όλων βασιλίσσης;

« Τδ κατ’ έμέ όμως, αν δέν θέλητε νά έγκατα- 
λείψητε τδ Λονδΐνον, καί άν δέν παρουσιασθή άλλος 
έμοϋ ίκανώτερος, ήθελα στέρξει ν’ άφοσιωθώ, άγα- 
πητέ Λόρδε. Κλαίων ήθελα παραιτηθή τής έλπίδος 
τοϋ νά ίδώ πάλιν τήν χαρμόσυνον ήμών Αγγλίαν, 
ήθελα ένταφή ζών εις τά ανάκτορα τής Άλκαντάρας, 
ή τής Χαβρέγας, ή είς δποιανδήποτε άλλην μεγα- 
λώνυμον καλύβην, έπιθυμών πάντοτε τδν αγ. ’Ιάκωβον, 
πάντοτε τδ Ούινδσδρ, καί στέργων είς τίτλον άν- 
τιβασιλέως. »

— Είναι παράφρων αυτός ό άνθρωπος, έψιθύρισεν 
ό μοναχός διακόπτων τήν άνάγνωσίν του.

'Ο δέ Βαλθάσαρ οστις ίστατο όρθιος καί ασκεπής 
όπισθέν του, δέν έτέλμησε ν’ άποκριθή.

Ό Μοναχός έπανέλαβε τήν έπιστολήν.
« ’Ιδού τί τρέχει έδώ, έλεγεν ό Φανσαϋος παρα-

κατιών. 'Ο βασιλεύς δδν Άλφόνσος κάθηται έπί θρό
νου ίσοσταθμοϋντος ούτως ει’πεΐν μεταξύ τών περί 
αυτόν φατριών. Άλλ’ δ πρώτος έπιπνεύσας άνεμος 
τδν κατακρημνίζει. Περιττόν είναι νά σάς είπώ, φίλ
τατε λόρδε, ότι ό άνεμος ούτος δέν είναι ό φίλος 
καί δοϋλός σας 'Ριχάρδος Φανσαϋος. Άπαγε ! τις ή 
ανάγκη; 'Ο έξοχώτατος κόμης Καστελμεχώρας, Πορ
τογάλος χολερικός, έχων τήν αναισθησίαν νά μίση 
τήν Αγγλίαν, θά άναλάβη μόνος του νάέκβάλη 
τ’ όφείδι άπδ τήν τρύπαν. Ό κόμης ούτος', 
επειδή άκαρές βασιλικού αίματος διαρρέει τάς φλέ
βας του, νομίζει εαυτόν προωρισμένον νά βασιλεύση, 
βποκλείων τδν άδελφόν τοϋ Άλφόνσου, — νέον έρω- 
τομανή, όλον έκδοτον είς τδ πάθος του πρδς τήν 
Γαλλίδα . . .

— Τήν Βασίλισσαν άναμφιβόλως ; είπεν ό μοναχός
άτενίσας τδν Βαλθάσαρ.

Ό Βαλθάσαρ κατένευσε διά τής κεφαλής.
« 'Ο μικρός αυτός δδν Πέτρος, έπανέλαβεν άνα-

γινώσκων ό μοναχός, είναι τοϋ είδους τών άρχαίων 
ιπποτών, καί έν ω κακώς πάσχει ύπδ τοϋ άδελφοϋ του, 
δέν θέλει όμως νά τδν έκθρονίση. Τδ κατ’ έμέ,' τδν 
εγκρίνω. — Υμείς δέ,, φίλτατε λόρδε;

« Μένει ή Γαλλίς. Υπέρ έαυτής έχει τούς εύγε- 
νεΐς καί όπισθεν αυτής τήν Γαλλίαν . . .

—■ Άγγλε! είπεν δ μοναχός, τονίσας τήν φωνήν 
του ώς άν έπρόφερεν δβριν. — Έλησμόνησεν ότι ή 
Γαλλία έδοσεν έλεειμοσύνην είς τδν κραταιότατον 
βασιλέα του Κάρολον.

« "Ομως, έξηκολούθει ή έπιστολή, ή βασίλισσα είναι 
γυνή, καί συμβούλους δέν εχει, ώστε θέλομεν εΰρει 
τρόπον νά τήν άποπέμψωμεν πρός τδν Κύριον άδελ- 
φόν της.

« Προσέξατε, Μυλόρδε, είς τοϋτο. Ό κόμης θά ρί- 
ψει τδν βασιλέα. Άμέσως όλα τά άλλα κόμματα θά 
ριφθώσι κατά τοϋ κόμητος, καί θά πέση ό Κόμης. 
Τότε θέλει παρουσιασθή καί ό ταπεινός υμών φίλος 
καί δοϋλος. — Έχω είς τήν Λισαβώνα μυστηριώδη 
τινά σύμμαχον, ού τίνος ή σχέσις είναι δαπανηροτάτη, 
άλλ’ άνεκτίμητος. Όνομα δέν έχει, καί καλείται ό 
μοναχός. Ύποπτεύω δέ ότι είναι έπίσημός τις κλη
ρικός, θέλων νά έκδικηθή κατά τοϋ Άλφόνσου, ώς 
παραμελοϋντος πρδς περιφρόνησιν τήν θρησκείαν. Ό
πως δήποτε, έδικός μου είναι, — Έδικός μας, Μυ
λόρδε, διότι φρονεί βέβαιον ότι θέλει έχει τήν έκ- 
κλησιαστικήν προεδρίαν τής Πορτογαλλίας, όταν γίνη 
αγγλική ή Πορτογαλλία. Διά τοϋ ανθρώπου τούτου 
έχω τδν λαόν. Έν νεϋμα τής χειρός μου, και άνα- 
στατοϋται ή Λισαβών. Καταβληθέντος δέ τοϋ Άλ
φόνσου, άμα άρχίση ή πάλη, έςολοθρεύω τδν νικη
τήν . . . κ,αί τότε: God eave the King!»

—· Αρκετά έμαθα! άνέκραξεν ό μοναχός, τρι
βών είς τάς χεΐράς του τδ χαρτίον, — καί χάρις τώ 
θεω ότι μ’ ένέπνευσε τήν ιδέαν νά πολεμήσω τδν 
άνθρωπον τοϋτον μέ τά ίδια όπλα του I . . . Οι Άγ
γλοι άρχοντες τής Πορτογαλλίας! .. . Ώ ! όχι, όσβν 
ρανίς αίματος κυκλοφορεί είς τάς φλέβας μου!

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις έπρόφερεν έντόνως, 
«λλά μετ’^λίγον ή κεφαλή του κατέπεσεν έπί τού 
στήθους του.

God save the King! έψιθύρισε. Δυστυχές σύνθημα δ 
άνίλαίονπρδ έπτά ετών καί έγώ. Νά σώσω τον

βασιλέο^Ναΐ, όταν αγαθός βασιύ.εύς άνδρείως 
λαίει κατά τής προδοσίας, τότε είναι έπιχείρησις 
γενής I . . . Μεταξύ τοϋ άποθνήσκοντος Στεβαρτι 
καί τοϋ τροπαιούχου Κρομουέλλου ήθελα ρίψει πρ 
θύμος καί τήν καρδίαν μου καί τδ ξίφος μου. Άλ! 
πρδ τοϋ παράφρονος βασιλέως δέν παρουσιάζεται 
πατρίς; 'Ηρωισμός είναι ή άπόνοια, νά έγκαταλε' 
τήν Πορτογαλλίαν διά νά προσταστεύσω παιδίον . 
ρον έφ’ έαυτοϋ τήν δργήν καί τήν κατάραν τοϋ 
Ρ“νθδ; ’

Καί σφιγγών τδ μέτωπον μέ τάς χεΐράς του, 
ρίφθη είς τά γόνατα έμπρδς τοϋ σταυροϋ τοϋ 
μένου είς τοϋ κελλίου τδν τοίχον.

— Θεέ, είπε περιπαθώς, φώτισόν με, ή δός 
τήν δύναμιν τοϋ νά μήν έπιορκήσω, καί νά ίδώ 
όλεθρον τής πατρίδος μου!

Ό δέ Βαλθασαρ, άκίνητος μένων είς τήν αΰιή* 
θέσιν, έθεώρει τδν μοναχόν μέ σέβας ένταυτώ j.a! 
μέ Θλίψιν.

Έμεινε δέ πολλήν ώραν ό μοναχός γονυπετής 
έμπρδς τοϋ σταυροϋ, καί φαίνεται ότι ένδομύχως έ- 
πάλαιε δεινήν πάλην, διότι ενίοτε όλον τδ σώμά_του 
έφριττε, και είς τάς ώχράς παρειάς του άνέβαινεν' 
έρύθημα φλογερόν καί αίφνίδιον.

Ότε δ’ άνηγέρθη, μακρδς στεναγμός ή άνακουφί- 
σεως ή λύπης διέστειλε τδ στήθος του. Σταυρώσας δέ 
τάς χεΐράς, ύψωσε τούς δφθαλμούς πρδς τδν ουρα
νόν, καί είπε μετά φωνής βραδείας καί σοβαράς.

— Ό Θεός σώζοι τήν Πορτογαλλίαν! Έγώ ώμο- 
σα, καί ή ζωή μου άνήκει είς τδν βασιλέα.

Βεβαίως άλλην περιέμενεν έκβασιν ό Βαλθάσαρ, 
διότι μία χειρονομία του έξέφρασε ψεϋσίν έλπίδος.

— Αύθεντα, είπε, δέν άνέγνωτε δλην τήν έπιςολή
Καί λαβών τδ χαρτίον άπδ τδ έδαφος, όπου τ 

είχε ρίψει ό μοναχός, τώ τδ έδοσε πάλιν.
Κατ’ άρχάς ό μοναχός έρριψεν άδιάφορον βλέμμα 

έπί τοϋ ύστερογράφου. Άλλα μόλις άνέγνω τινάς 
λέξεις, καί αί όφρϋς του βιαίως συνεστάλησαν.

•—Τήν ’Ισαβέλλαν 1 ανέκραξε. —Μά τήν ψυχήν 
μου, τοϋτο δέν θενά γίνη.

Καί ήρχισε νά περιτρέχη τδν θάλαμον μέ μίγά 
λα βήματα, καί όλος ό δισταγμός του έφάνη έπα 
νελθών. Άλλ’ ό δισταγμός ήδη πολύ δέν διήρκεσε 
διότι άλλο αίσθημα ήλθεν είς έπικουρίαν τοϋ πατρι· 
ωτισμοϋ, καί τδν άνέδειξε νικητήν.

— Τοϋτο δέν θά γίνη! έπανέλαβε τεταραγμε.ε^ , 
Ό πόλεμος Οέν’ άρχίση . . . Μόνος καθ’ όλων, έχω 
άνάγκην σημαίας τουλάχιστον . . . Βραγαντίδαι καί 
Πορτογαλλία ! , . Τι σημαίνει ένδς ανθρώπου ή τύχη, 
όταν πρόκειται περί τής τύχης τοϋ έθνους;

Σταθείς δ’ έμπρδς τοϋ Βαλθάσαρ,
—·Τίς, ήρώτησε, θ’άρπάση τήν βασίλισσαν;
— Οί ίππόται τοϋ Στερεώματος.
— Εννοώ. Μοί έφάνη ότι είδα τδν βωμολόχον 

έκεΐνον Παταυδν είς τδν άντιθάλαμον τοϋ Φανσαύου .
— Ό Παταυδς έμεινεν ώς ένέχυρον είς τδν οίκον 

τοϋ Λόρδου . . . τούς δέ περιπόλους άλλος θά τούς 
διοική.

— Τις άλλος;
— Ό Γραμματεύς τοϋ Λόρδου.
Πικρόν μειδίαμα συνέστειλε τά χείλη τού μοναχού.
— Ό Σίρ Ούιλλιαμ; είπε. Καί είσαι βέβαιος ότι 

όνομα τοϋτο είναι πλαστόν;
— Βεβαιότατος.
Ό μοναχός καθεσθείς, έλαβε ψύλλον χαρτί» καί 

έγραψε. J
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Εξαιτοϋμαι παρά των ύπουργώΤ^^Δ?Μ. τοϋ 
ί |ως τής Αγγλίας, την μετάκλησιν τοϋ Λόρδου 

i3eu Φανσαύου, οστις έπλημμέλησε πρός τον 
ίέα καί κύριόν του, δούς άσυλον καί χρύψας εις 
(ίκ&χν του εγκληματίαν εξόριστον τοϋ κράτους διά 
ίικοϋ διατάγματος.

ι βένετο έν τοϊς Άνακτόροίς τής Άλκαντάρας, κτλ. 
ι^.·'ϋ Πρωθυπουργός τοϋ βασίλέως Δίν ΙΙίτρου. »

1 Μοναχός διπλώσας τό χαρτίον τό περιέκλεισεν 
(ό περικάλυμμα τό περιέχον πριν την επιστολήν 
(φανσαύου- έπιθεωρήσας δέ την επιγραφήν, καί

I Ιομισας άναγκαΐον νά τήν μεταδάλη, έσφράγισε 
| Ι επιστολήν διά τής σφραγίδες του. 
ι ) δέ ΒαλΟάσαρ, εν ώί ταϋτα έγινοντο, έμενεν

ίής·.
• ι ■ ί-— Φέρε τοϋτο πρός τον πλοίαρχον Σμίθ, τω είπεν 

ό μοναχός.
Τότε ό Βαλθάσαρ χαιρετήσας βαθέως, έξήλθε 

•θ’ υποταγής άφωνου καί απεριορίστου, οίαν εχουσ: 
ον σεραγίων ci δούλοι.
Ό δε μοναχός, μείνας μόνος, άνέγνω τήν επιστο

λήν έκ νέου, καί τήν έκρυψε, Μετά δέ ταϋτα διευ- 
θύνθη πρός τοϋ κελλίου τήν θύραν. ’Αλλά πριν ή 
έξελθη, μετέβαλε γνώμην, καί άνοιξας πάλιν τήν 
επιστολήν, έσχισε τό ύστερόγραφον, τό άφορων τήν 
Ισαβέλλαν.

— Τοϋτο αφορά τόν Λόρδον, τόν Σίρ Οϋίλλ'.αμ 
καί εμέ, έψίθύρισε μειδιων ύπό τήν πυκνήν πολιάν του. 
Ό Κόμης Καστελμελχώρας δεν έχει ανάγκην νά 
γνωριζη τά μυστικά μας.

Λαβών δε ύπό τό προσκεφάλαιόν του μικρόν έγ- 
ιδίον Καστιλλιανόν, μέλαν καί οξύ ώς κεντρον 

j; νίσσης, καί εις τός τρεις πλευράς του τρεις έχον 
<*θείας ραβδώσεις, τό έκρυψεν ύπό τό ράσσον του,

,.αί έξήλθεν.
Ό Λουδοβίκος Σούζας, Κόμης Καστελμελχώρας, 

ήν τότε εις τόν κολοφώνα τής δυνάμεώς του, καί είχε 
τόν Αλφόνσον κατά γράμμα αιχμάλωτόν του, πράτ- 
τοντα μόνον κατά τήν Οέλησίν του. Τοϋτο διήρκε! 
πρό επτά όλων ετών διότι ό Καστελμελχώρας είχε 
",-τ-.εύσει ούτως εΐπεΐν έξ εφόδου τόν βασιλέα, έπι- 

λών αυτω αμέσως από τής πρώτης ημέρας Ου- 
ιν έπαίσχυντον καί σκληράν, καταναγκάσας αύτόν 

κυρώση διά διατάγματος τό έργον τοϋ όχλου, τήν 
Λισαβώνος άποδίωξιν καί εξορίαν τοϋ Βιντιμίλλη.

’-βδύνατο μέν βεβαίως εις τήν δοκιμασίαν ταύτην 
νά διακινδυνεύση αυτήν τήν ζωήν του· άλλ’ έπιτυχών 
εις αυτήν, έστερέου διά μιας άκλόνητον τήν επιρροήν 
του. Καί ό μεν Άλφόνσος, ανεπίδεκτος ών αίσΟή- 

■ματος συμπάθειας, ύπεγραψεν άδιστάκτως τήν εξορίαν 
τοϋ αρχαίου του φίλου, εί καί έπιλέγων οτι παραδό
ξους είχεν ιδέας τό κομητίδιον τοϋτο. Ό δέ 

' κόμη:, όίμα κατώρθωσε τοϋτο, ήσθάνθη τήν δύναμίν 
του, καί μή δειλιών πλέον νά τήν καταχρασθή, έβα-
σιλευσε.

Ό οΐκός του, ή μάλλον τ’ ανάκτορά του, εκειν- 
το επί τής πλατείας τοϋ Κάμπο Γράνδε. Ήσαν δ’ 
αρχαία βασιλική κατοικία, ήν διεκόσμησε διά μεγά- 

\ λης δαπάνης· ώστε ή πολυτέλεια τής εσωτερικής των 
διασκευής, ύπερέβαινε μεγάλως τήν των βασιλικών 
’Ανακτόρων, καί έν Λισαβώνι κοινώς έλέγετο, οτι ό 
Καστελμελχώρας ήθέλησε νά ύπερτερήση τήν λαμ
πρότητα των Παρισίων, καί νά κατορθώση ώστε ή φή- 

ΐ'.ψ-η τοϋ οίκου του ν’ άμαυρώση τήν τοϋ πολοκρότου
’ Καρδιναλικοϋ Παλατιού.

Ήν δέ τό πολυτελέστατου τοϋτο οικοδόμημα πάν-

τοτε και έν πάση ώρα πλήρες ολοκλήρου αύλικών 
σμήνους· καί μεταξύ αυτών πρώτος καί ακριβέστα
τος ήν ό ’Αλφόνσος. Είχε δέ δωμάτια ιδιαίτερα εις 
τόν οίκον τοϋ Καστελμελχώρα, καί εις θάλαμος, ό 
ώραιότατος μετά τόν τοϋ κόμητος, ώνομάζετο: τοδ 
βασίλέως ό θάλαμος.

Καθ’ ήν λοιπόν ημέραν συνέβαινον οσα έξετέθησαν 
ανωτέρω, έν ω ό μοναχός έξήρχετο τοϋ κελλίου του, 
ο βασιλεύς είχεν ύποδοχήν είς τόν οίκον τοϋ Καστελ
μελχώρα, καί ή αυλή ολη ήν είς αυτόν συνηγμένη.

’Εκεί δέ, μεταξύ άλλων, ήσαν παρόντος καί ό Λόρ
δος 'Ριχάρδος Φανσαϋος, καί ό ’Ισπανός δον Καισαρ 
δε Όδίζ, μαρκέσιος δέ 'Ρόνδας, καί ci Αλαρκάονες, 
καί δ Σεβαστιανός Μενεζής, και τινες άλλοι τών εϋ- 
γενών, τών προσελθόντων είς τόν Καστελμελχώραν. 
Μετ’ αυτούς δέ παρήσαν ci αγενείς, οί εΰγενών κα- 
τέχοντες θέσεις· διότι ώς πρός τοϋτο ό Κόμης ήναγ- 
κασθη νά ταπείνωση τήν όφρύν του, καί νά βαδίση επί 
τά ίχνη τοϋ Κόντη. Μεταξύ δ’ όλων τούτων τών έν 
τέλει καί τών μεγιστάνων, τινές έτόλμων μόλις νά 
φέρωσιν επί τοϋ πίλου των, ύποκεκρυμμένον, καί μέ
χρι μικροσκοπικών διαστάσεων σμικρυνθέντα, τόν αστέ
ρα τών ιπποτών τοϋ στερεώματος. Διότι τό τάγμα 
τοϋτο δεν ευνοείτο ύπό τοϋ κόμητος, καί έφαίνετο 
οτι αί ένδοξοί του ήμέραι είχον παρέλθει.

'Ο δ’ ’Αλφόνσος έξ εναντίας έφαίνετο μεθ’ ηρωικής 
έπιμονής προσηλωμένος είς τήν μωρίαν ταύτην, καί 
έδεινολόγει παραπονούμενος οτι έστερήθη τά ωραία 
νυκτερινά του κυνήγια εις τήν καλήν του πόλιν τής 
Λισαβώνος, καί ήνόχλει άδιακόπως τόν αϋλικόν του 
όπως τω χορηγήση τήν εϋχαριστησιν ταύτην. Άλλ’ ό 
Καστελμελχώρας άπέφευγεν ύπό διαφόρους προφάσεις 
τό πράγμα, διότι άφ’ ενός μέν ήξευρεν οτι οί βασιλι
κοί περίπολοι έμνησικάζουν κατ’ αύτοϋ, καί δέν ήθε
λε ν’ άναζωπυρήοη τήν επιρροήν των άφ’ ετέρου δέ 
δεν τόν διέφευγεν ό υπόκωφος καί απειλητικός τοϋ 
όχλου αναβρασμός, καί έγνώριζεν οτι είς μόνος σπιν- 
θήρ ήοκει όπως έξάψη τήν έν :ώ σκότει ύποθαλπο- 
μένην μεγάλην π.ρκαίάν, Καί τιςοίδεν άν,ούτως εχόν- 
των τών πραγμάτων, βρυγμοί αποστασίας, γενικής, 
άκαταμαχήτου άποστασίας, δέν ήθελον άνταποκριθή 
είς τάς χαρμόσυνους ύλακάς τοϋ βασιλικού κυνηγιού;

Λποβαλών τήν νεότητά του, ό Άλφόνσος ούδέν έ- 
κέρδισεν έξ εναντίας δέ μάλιστα ή υγεία του έξησθέ 
νησε, καί συγχρόνως ό άθλιος νους του συνεσκοτιζε- 
το έπί μάλλον. Μόλις καί μετά βίας έδύνατο νά 
καταβή τής άμάξης του, καί νά βαδίση έν βήμα χω- 
λαινων. Καί ελέους άξιος ήν ό άθλιος, παρουσιαζό- 
μενος αυτός μόνος ώς πρόμαχος τής πατρίδες απέ
ναντι τοσούτων ίδιοτελών καί είς τούς ξένους κατα- 
προδιδόντων αυτήν κομμάτων.

Λέγεται οτι περιφέρονται είς τάς βαθειας κοιλά
δας τών Κεβεννών έλεεινά τινα παιδια, γόνοι φ λής 
θεηλάτου, καχεκτικά καί λεπρά. Τ’ όνομά των αυτό 
καί μόνον, άποδιδόμενον είς τινα, είναι ύβρις ή δει- 
νοτάτη. Κατ’ έσχάτην δέ καταδρομήν τής άποκρύφου 
νεμέσεος, ήτις έμφυσά τήν δυστυχίαν είς αυτά των τά 
σπάργανα, καί μακρύνει τόν οδοιπόρον τοϋ μονήρους 
των τάφου, γεννώνται πολλάκις τυφλά, καί μετά ταϋ
τα τών δρέων ό άνεμος τοΐς άφαιρεϊ καί τήν ακοήν. 
Τότε δέ άπαντώνται διά στενοπών έρημων πλανώμε- 
να· ή καταιγίς άναφυσώσα τά βάκη των, άπογυμνοΐ 
τήν οικτράν των ίσχνότητα. Τούς πόδας των σχίζου- 
σιν οί χάλικες τών όδών, καί τους καθαιμάσσουσιν· 
ή δέ χειρ των ψηλαφίνδα άπαντα καί αρπάζει τών 
δένδρων τά φύλλα, δι’ ών έλπίζουσι νά κατευνάσω-

σι τήν άκόρεστον βουλιμίαν των. Διάγουσι δέ άσχε
τα καί άνέστια, διότι ό μέν πατήρ των άπέθανε, καί 
τά όστα του λευκαίνουσι τόν πυθμένα άγνώστου τίνος 
χαράδρας, ci δέ αδελφοί των δέν τά γνωριζουσι. Καί 
δμως, τά θύματα ταϋ α τής δημιουργίας, καί αυτά 
φερουσιν έν εαυτοί: παρήγορον βάλσαμον, τήν αναλ
γησίαν Διά τήν στέρεσιν τοϋ ήλιου δέν λυπούνται, 
διότι ποτέ δεν τόν είδαν. Ή 3 άκοή των άντελαμβάνετο 
μόνον τοϋ μυκωμένου άνεμου τών κορυφών, καί προ- 
τιμώσ: νά μή τόν άκούωσι, ΙΙολλάκις ό διαβάτης τά 
βλέπει κατερχόμενα τούς τραχείς βράχους καί τερε- 
τιζοντα μσνότονόν τινα ψαλμωδίαν. Τέλος δέ ίσταν- 
ται, καί άρχιζουσι, στρεφόμενα περί έαυτά, χορόν ά- 
κατονόμαστον καί άλλόκοντον, καθ’ ον δινοΰνται καί 
περιστρέφονται μέχρις ου τοϊς έπιλείψ’ ή πνοή, ή μέχρις 
ού ό ποϋς των, ύπό τής θείας ευσπλαγχνείας οδηγη
θείς, εύρη αντί τοϋ εδάφους τό κενόν κρημνού αχα
νούς, οπού παύει ή βάσανός των.

Τοιοϋτος ήν δ Άλφόνσος. Ή παραφροσύνη τόν ά- 
πήλλαττε τής δυστυχίας, καί εις τό χείλος τοϋ κρη 
μνοϋ έψαλλε καί έχορευε.

Τήν ήμέραν εκείνην πρό πάντων ήν διατεθειμένος 
είς εύθυμιαν, διότι οί σωματικοί πόνοι του εϊχον πρα- 
ϋνθή πρός όλίγον, καί έσπευσε νά ώφεληθή άπό τήν 
προσωρινήν των ταύτην διάληψιν. Ό δέ Καστελμελ
χώρας, δστις ένιοτε έδείκνυτο συγκαταβατικός πρός 
τόν βασιλέα, τω είχεν έπιτρέψει νά έκπληρώση τήν 
επιθυμίαν του, άναγγέλλων μεγάλην ύποδοχήν εις 
οίκον τοϋ υπουργού. Πάντες λοιπόν οί δεκτοί εις 
τήν αυλήν, συνεκλήθησαν.

Ό Άλφόνσος καθήμενος έπί καθέδρας ύψυλής, θρό
νου έπεχούσης τόπον, είχε πρό ποδών του δύω νέους 
αϋνας, έγγόνους τοϋ περίφημου 'Ροδρίγου, περί ού έ- 
γένετο λόγος έν τω πρώτω μέρει τοϋ παρόντος διη
γήματος. Πλησίον δ' αύτοϋ έκάθητο ό Καστελμελ
χώρα:, ήπλωμένος έπί δίφρου ραθύμως.

"Ολοι οί παρεστώτες προσήλθον άλληλοδιαδόχως 
εις προσκύνησιν τοϋ Βασίλέως. Τόν πρέσόυν τής 
Ισπανίας έδέχθη ό Άλφόνσος μειδιων εύγενώς

— Δόν Καισαρ, ’ τω είπε, δίδω καί τήν Έστρα- 
μαδούραν μου, άκόμη καί τάς Άλγάρβας μου διά τάς 
γαιας σας τής Ανδαλουσίας. Τι ταύροι, δόν Καισαρ, 
τί ταύροι!

— *ΚΖ ω άκόμη’τινάς, άπεκριθη ό ’Ισπανός, και 
περί όλων, μέχρι τοϋ εσχάτου, ας διατάξη ή Υ. Μ.

— Πολλά καλά, είπεν ό Βασιλεύς. Καί εγώ πρός 
ανταμοιβήν θά σας ονομάσω Ιππότην τοϋ Στερεώματος.

— Ό Δόν Καισαρ άπεσύρθη διαστρέφων τό πρόσω- 
πον. Μετ’ αύτόν δέ προσήλθεν ό Φανσαϋος.

— Σάς άπαλλάττω τοϋ χειροφιλήματος, μυλόρδε, 
ανέκραξε μακρόθεν ό Βασιλεύς. —Μάϊ δέ Δίος 
(Παναγία μου!), είπε ταπεινότερα φω·ή,— ό Άγγλος 
αύτός ό μανδρόσζυλος χωλαίνει όποΰ είναι τρόμος! 
ήθελα νά πηγαίνω νά κρεμασθώ άν έχώλαινα ποτέ 
τόσον φοβερά . . . Μυλόρδε, πώς είναι ή αδελφή μας 
Αίκατερίνα;

— Ή Μεγαλειοτάτη βασίλισσα τής Αγγλίας, είναι 
&Υιήΐ> βασιλεύ.

— Καί ό κρεμάλας ό Κάρολος, ό γαμβρός μας;
•— Ο Μεγαλειότατος βασιλεύς, — άν τοϋτο έννοή 

ή Μεγαλειότης σας διά τών λέξεων τούτων, είναι 
ώς απαιτείται διά τής Αγγλίας τήν ευδαιμονίαν.

— Ναι δάΙ ΐιπεν ό Άλφόνσος. Άδιάφορον, Μυ
λόρδε, μέ είναι άδιάφορον . . . Εϊπέτε με, ύπάρ- 
χουν είς τήν Αγγλίαν καί άλλο: πολλοί καμπού 
ρηδες τόσον άσχημοι όσον είσθε, Μυλόρδε;

Είς τάς λέξεις ταύτας τό πρόσωπον τοϋ Άγγλου 
έγινε πελιδνόν.

— Ή Μεγαλειότης σας, είπε προσπαθών νά μει- 
διάση, μέ τιμά αποτεινόμενη μετά τόση: οικειότητες 
πρός εμέ . . . φοβούμαι μή κινήσω τών παρόντων 
τόν φθόνον.

Ό Άλφόνσος έχασμώθη, καί έκαμε σχήμα έμφαι- 
νον οτι έόαρύνετο.

Καθ’ ήν δέ στιγμήν ό Άγγλος επέστρεφεν εις τήν 
θέσιν του, άπήντησε τόν μοναχόν είσερχόμενον.

— Τί νέα; τω είπε κρυφίως.
— Σιωπή, άπεκριθη ό μοναχός. Αϋριον θά σάς 

άποζριθώ, κύριε πρέσβυ, . . . καί τις οίδε ποιον 
τίτλον πρέπει αϋριον νά σάς δώσω;

Τό μέτωπον τοϋ Φανσαύου ήθ.ιίασε, καί τό δόλιον 
καί ύποζριτικόν του μειδίαμα έφανη έφιπτάμενον πάλιν 
έπί τοϋ ακανθώδους του μύστακος.

Ό μοναχός έπροχώρει βραδέως, τήν κεφαλήν μέν 
ύψηλήν έ’χων, άλλα τήν καλύπτραν έπ’ αυτής κα- 
τεβιβασμένην, καί διήλθε διά τοϋ σμήνους τινών αύλι
κών, οιτινες άπό σέβας ένταυτω καί φόβτν έμακρύ- 
νοντο άνοίγοντές τω τόν δρόμον.

Άφιχθείς δ’ εμπρός τοϋ βασίλέως καί σταυρώσας 
τάς χεϊρας έπί τοϋ στήθους,

— Ό θοός, είπε, σιαφυλάττοι τήν Ύμετέραν 
Μεγαλειότητα.

— Ευχαριστώ, πάτερ άγιε, άπεκριθη ό Άλφόνσος. 
Σάς ανταποδίδω τήν εύχήν σας προθύμως. Ό θεός 
διαφυλάττοι τήν αΐδεσιμότητά σας.

0ί αϋλικοΐ ολοι ήρώτων άλλήλους διά τοϋ βλέμ
ματος, ώς έκατοντάκις έπραξαν τούτο'

— Τις είναι ό άνθρωπος ούτος;
Όλοι ήρώτων, άλλα κάνεις δέν ήξευρε ν’άπαντήση.
— Φίλε, είπεν ό Άλφόνσος, κλινών πρός τό ού: 

τοϋ Καστελμελχώρα, δέν έπεθύμεις νά γνωριζης τί 
πρόσωπον κρύπτει ή καλύπτρα τοϋ αι’δεσιμωτάτου;

Είς τόν οφθαλμόν τοϋ Καστελμελχώρα διεγράφη 
σπινθηροσόλος ή επιθυμία· άλλά δέν τό απέδειξε, 
καί άπεκριθη μετά προσποιητής ψυχρότητος·

— Τά μυστήρια τής αίδεσιμότητός του δέν μέ ά- 
ποβλέπουσιν. Άλλ’ άν είναι ή θέλησι: τής Ύμετέρας 
Μεγαλειότητες, θά τόν προστάξω ν’ άποκαλυφθή.

—· Ό οίκος ούτος είναι οΐκός σας, κύριε, άπεκριθη 
ό Μοναχός, άλλ’ ή αίθουσα αύτη φέρει τοϋ Βασίλέως 
τό όνομα, καί είμί έδίο ύπό τήν προστασίαν του . . . 
Άν έπροστάζετε δέν θά ύπηκουα.

— Καί άν ό βασιλεύς αυτός σάς έπρόσταζεν; . . . 
ήρχισε λέγων ύπερηφάνως ό αύλικός.

Ό μοναχός έτόξευσε τότε πρός τόν Αλφόνσον τό 
βύίεμνα του, καί ό βασιλεύς άνεσκίρτησε καί συνε- 
ταράχθη ώς παιδίον τρέμον ύπό βλέμμα μέντορος 
αυστηρού.

— Ό Μεγαλειότατος δέν θέλει διατάξει, είπεν ό 
μοναχός μέ φωνήν διάτορον καί βαρείαν.

'Ό Καστελμελχώρα: έίάγκασε τά χείλη του- ό δε 
μοναχό: χαιρετήσας άπεσύρθη καί έκάθησεν εις έδραν 
μεμακρυσμένην όπισθεν το^ αυλικοϋ.

— Κύριοι, άνέκραξεν ό Βασιλεύς, στενοχώριαν 
αισθανόμενο: έκ τής έντυπώσεω: τοϋ βλέμματος τοϋ 
μοναχού, — έδίο δέν ήμποροϋμεν ν’ άναπνεύσωμεν. 
Άς κατασώμεν νά περιπατήσωμεν είς τούς κήπους...



Δός μοι, Μέλλα, τήν χεΐρά σου. Άς πηγαίνωμεν! 
Κατέβη δε χωλαίνων τάς βαθμίδας έφ’ ών ύψοΰτο

ή έδρα του, καί διήλθε τήν αίθουσαν.
— Μυλόρδε, είπε, διερχόμενος πλησίον τοϋ Φαν-

σαύου, σας ώμίλήσαμεν περί της καμπούρας σας μέ 
απερισκεψίαν αξιοκατάκριτον . . . Άλλα παρηγορού- 
μεθα, διότι δεν είπομεν καν τίποτε περί των ποδών 
σας. ’Ελπίζω οτι θέλετε εύγνωμόνως αναγνωρίσει, 
Μυλόρδε, τήν κατά τοϋτο έγκράτειάν μας.

— Τη αλήθεια, μυλόρδε, άνέκραξεν ό δον Καίσαρ 
δε Όδίζ, έπιθεωρών με βλέμμα σαρκαστικόν τάς 
διαστρόφους τοϋ’Άγγλου κνήμας,— Ή Αυτού Μεγα- 
λειότης μαζή σας τά έχει σήμερον.

— Ή ύμετέρα έςοχότης άπεκρίθη ό Φανσαϋος, 
ήκουσε ποτέ τό ονομα τοϋ Αίσωπου, ένός άνοσταν- 
θρώπου των παλαιών καιρών;

— Όχι, Μυλόρδε.
— Τοϋτο δεν μέ εκπλήττει έκ μέρους τής έξοχότη- 

τός σας. . . 'Ο Αίσωπος εκείνος ήτον Θραξ τό γένος 
καί καμπούρης, καί διήγεν είςτήν αύλήν τοϋ Βασιλέως 
Κροίσου, οπού ύπηρχον καί πολλοί ώραΐοι νέοι, τινές 
αυτών Μάλιστα πρέσβεις.

— Τί μέ μέλει ; έρώτησεν ό Δον Καίσαρ.
— 'Ιστορίαν σάς διηγούμαι, αύθέντα. 'Ο Αίσωπος 

ήτον άσχημότατατος, καί οί ώραΐοι νέοι, ών τινές 
ήσαν καί πρέσβεις, τον έχλεύαζον.

— Τω δντι; . . .
—· Μάλιστα, αύθέντα . . . ’Εκείνος δέ διά νά τούς 

έκδικηθή, τοΐς έλεγε διά μύθων άγχινουστάτων οτι 
ήσαν ανόητοι . . . 'Ομιλώ περί των ωραίων νέων 
της αυλής τοϋ Κροίσου, ών τινες ήσαν καί πρέσβεις.

— Καί τί δηλοΐ τοϋτο; έκραξεν ό δόν Καίσαρ, 
έννοών τής διηγήσεως τήν εφαρμογήν.

Συγχρόνως δ’ έψιλάφησε καί τήν μακράν τολεδι- 
κήν σπάθην του. Άλλ’ ό Φανσαϋος μακρόθεν τω ά- 
πεύθυνεν ειρωνικόν μειδίαμα, καί έξήλθε.

'Όλοι είχον έγκαταλείψει τήν αίθουσαν κατόπιν 
τοϋ βασιλεως, μόνος δ’ ό Καστελμελχώρας δέν είχε 
κινηθή από τήν θέσιν του. ’’Εμεινε δέ καθήμενος, 
καί άκουσίως ή κεφαλή του έκλινεν επί τοϋ στήθους 
του. Διέμεινε δέ πολλήν ώραν βεβυθισμενος ούτως 
εις σκέψεις βαθείας καί δυσαρέστους.

Αίφνης ανύψωσε τήν κεφαλήν, καί εις τό βλέμμα 
του έφαίνετο φλέγων θυμός.

— Δέν θά ύπήκουα! έψίθυρισε, βιαίως κτύπων 
τήν γήν μέ τόν πόδα του. Τις τολμά νά μοί ίμιλήση 
ούτως εντός τοϋ οίκου μου . . . ενώπιον τοϋ βασι- 
λέως . . . ενώπιον τής αυλής πληθούσης; . . .Τις 
είναι ό άνθρωπος ούτος;. . . Τήν αστραπήν ήτις α
κοντίζεται έκ τών οφθαλμών του κφπου είχα ποτέ τήν 
ίδή . . .

Μνήμη, —· συγκεχυμένη μνήμη μέ περιπετγ οτι 
άλλοτε ποτέ ή'κουσα τήν φωνήν του.

Εις τάς τελευταίας ταύτας λέξεις δ Καστελμελ
χώρας άνεσκίρτησε καί έπεστράφη, διότι ήσθάνθη 
χεΐρα ξένην στηριζομένην επί τοϋ ώμουτου. Ήχείρ 
αυτή ήν ή τοϋ μοναχού.

— Ή μνήμη σας δέν σας άπατά, κύριε κόμη, τω 
είπε· μέ ήκούσατε άλλοτε.

— Τις είσαι; άνέκραξεν δ Καστελμελχώρας.
— Τοϋτο, εγώ τό ήξεύρω.
— Είσαι φίλος μου; είσαι εχθρός μου;
— Ούτε εχθρός ούτε φίλος.
Ό μοναχός έσιώπησε, καί δ Καστελμελχώρας έ

μεινε σιωπών έπίσης. Έμεινον δέ ούτως ό είς τοϋ

άλλου απέναντι, ώς δύω παλαισταί διαμετρούμενοι 
διά τοϋ βλέμματος πριν άρχίση ή πάλη.

Ό Καστελμελχώρας ώς νεανίας έ'γινεν δ,τι ώς 
έφηβος προεμήνυεν. Είχεν έξοχον κάλλος, καί τό 
λαμπρόν ένδυμα τό καλύπτον τό εντελές σώμα του 
έφαίνετο πολυτελέστερον έτι διά τήν μεγαλοπρέπειαν 
μεθ’ ής έφορεΐτο. 'Η όψις του ήν έπίσημος, τό,μειδί
αμά του έπαγωγόν, καί τό βλέμμα του, καθ ο'σον 
έθώπευεν ή ήπείλει, ένέπνεεν ή αγάπην ή φόβον. 
Έν γένει δηλαδή ό Καστελμελχώρας ήν αύλικός, τό 
πρότυπον τοϋ αύλικοϋ. Άλλ’ έκτός τούτου ήν καί 
άλλο ακόμη. Ήν κατά τούς τρόπους αληθής μεγις·άν.

Άλλ’ οί παρατηροϋντες αυτόν έκ τοϋ σύνεγγυς, ά- 
νεκάλυπτον διφορούμενόν τι καί ακατανόητου, εμπνέον 
μυστηριώδη αποστροφήν διότι έν ω τό μειδίαμά του 
ήν ειλικρινές, τό μέτωπόν του άπερικάλυπτον, έν ώ 
ό'λοι τοϋ προσώπου του οί χαρακτήρες έφερον ευγέ
νειας τύπον, όπισθεν τοϋ προσώπου τουτου εκρυπτετο 
ούτως ειπεΐν άλλο δεύτερον, καταψευδόμενον και μορ- 
φάζον ύπό τό πρόσχημα τής ειλικρίνειας διωράτο 
ή έπίπονος καί έκμεμαθημένη έπιτήδευσις· ύπό τήν 
εύγενή τών τρόπων αφέλειαν ύπεφαίνετο ή προμε
λέτη καί ό υπολογισμός· καί εις τό μειδίαμά του 
ένειλίσσετο πανουργία.

Όταν είμεθα παιδία έπλησιάσαμεν ίσως ολοι ποτί 
εις θάλλοντα θύσσανον ρόδων, διαχέοντα είς τήν 
εσπερινήν αύραν τά θελκτικά του αρώματα, και έθαυ- 
μάσαμεν πώς έταλαντεύετο έπί τοϋ ποώδους στελέ- 
χουτου, πώς ένευε μετά χάριτος, κλίνων αλληλο
διαδόχους πρός τά τέσσαρα σημεία τοϋ ουρανού τήν 
έρυθράν καί χνοώδη στεφάνην του- καί μέ διεσταλ- 
μένους τούς ρώθωνας, μέ τό βλέμμα, μέ ακόρεστου 
όφθαλμόν, ίστάμεθα έμπρός του, καί νά τόν κόψωμεν 
δέν άπετολμώμεν. Τέλος έξετείνομεν τήν χεΐρα.

Άλλ’ αίφνης έκ τοϋ θυσσάνου τών ρόδων, μεταξύ 
τών δύω καλλιστων, άνεπήδα κεφαλή ύποπράσινος, 
τοξεύουσα γλώσσαν δισχιδή καί δξειαν. Ύπό τά άνθη 
έκάθευδεν ύ'φις.

Ούτως υπό τό λαμπρόν τοϋ αύλικοϋ προσωπείου 
έκρύπτετο ιδιοτέλεια αποτρόπαιος καί ψυχρά.

Μακρόθεν διακρίνετο μόνον τό θέλγητρου, ή χά
ρις, τό άρωμα. Άλλ’ έκ τοϋ πλησίον, μεταξύ δύω 
μειδιαμάτων άνεφαίνετο ή ιοβόλος αιχμή τού βόλους.

Τοϋ δε μοναχού τό πρόσωπον έκρύπτετο ολον ύ
πό τήν καλύπτραν τοϋ ράσσου του, αλλά τό σχήμα 
του κατήγγελλεν ύπερηφάνειαν ίσην καν μέ τήν τοϋ 
Καστελμελχώρα, καί αταραξίαν πολύ άνωτέραν. Αμ- 
φότεροι ήσαν, ώς οί πλεϊστοι τών Πορτογάλλων, α
ναστήματος κατωτέρου τοϋ μεσαίου. Αλλά τοϋ μέν 
Καστελμελχώρα τό σώμ.α έδύνατο νά χρησιμεύση ώς 
ύπόδειγμα έντελέστατον εις ζωγράφον, τοϋ δέ μονα- 
χοΰ τό ευσταθές βάδισμα άπεδείκνυεν 2τι τό ράσσου 
έκάλυπτεν ευκινησίαν καί ρώμην.

"Ωστε άν πάλη έδύνατο νά ύποτεθή μεταξύ ύπη- 
ρέτου τής έκκλησίας καί αύλικοϋ, αί πιθανότητες ή- 
θελον είσθαι σχεδόν ισόρροποι.

Ό Μοναχός ώμίλησε πρώτος.
— Κύριε, είπεν, οί πρός τόν βασιλέα λόγοι σας 

μοί έφάνησαν ώς πρόκλησις, δι’ ο άπήντησα εις αύ- 
τούς. Άλλ’ όταν εΐσήλθον είς τόν οίκον τούτον είχον 
προθέσεις είρηνικάς* ήρχόμην μάλιστα νά σας ζητή
σω μιας στιγμής άκρόασιν. . . . Εύαρεστεϊσθε νά μέ 
άκούσητε;

(ακολουθεί)
------------------------------------ -----β»----------------------

ΤΓΠΟΙΣ A. Κ. ΓΚΑΡΠΟΑΑ.
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