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Α.
Από τό στόμα τοΰ Δεϋάν-σίγγ ήκούσαμεν ότι εί

χε» υιόν καλούμενο» Ιράν. 0 υιός όμως δέν συνόδευε 
τόν πατέρα εις τήν αποστολήν του προς τήν πόλιν 
Σομμάουθ, άλλά διά παντοίας προφάσεις, κατά τό 
μάλλον ή ήττον εύλογοφανεΐς, εμεινεν εις Λαχώραν. 
Αλλ’ όστις θέλει νά μάθη την αληθή αιτίαν δι’ ήν 
ό νεανίας άπέφυγε την οδοιπορίαν, άς παρακολούθηση 
τήν λαμπράν συνοδείαν ε’κείνην ή'τις προς την εσπέ
ραν μία ί-ί πολλών προκύπτει έξ όδοΰ τής Λαχώοας, 
καί διευθύνεται πρός την μεγάλην Βαγαβάταν εις 
τήν θέσιν Δεϋάν· Γίρ, όπου την έσπέραν εκείνην έκτελεΐ- 
το ή μεγάλη νυκτερινή εορτή τοΰ Βισνοΰ.

Μ εταξύ φυλάκων, των μέν πεζών, τών δέ ιππέων, 
έπορεύετο έμβριθώς καί περιεσκεμμένως μεγαλοπρε
πής ελέφας, έστολισμένος μέ πολυτελείς τάπητας, 
φέρων περί τόν τράχηλον πλούσιον περιδέραιον ό.έ κω- 
δωνίσκους, εις τήν κεφαλήν πτερών θύσσανον, καί εις 
το μέτωπο» χρυσού» προμετωπίδιον. Επί τής ράχιος 
δ’ αύτοΰ ε’ταλαντεύετο φορείο» χρυσοκόλλητον, καί 
υπό τά κυανά καί ροδόχροα αύτοΰ παραπετάσματα 
έλαμπον, ώς άστέρες υπό νέφη τής δύσεως, οφθαλ
μοί γυναικείοι. Αί γυναίκες ήσαν τρεις, ή μία, έπτα- 
καίδεκα ετών ίσως, κατεκοσμεΐτο μέ άδάμαντας καί 
μέ άνθη, άλλ’ήν χαριεστέρα αύτή τών άνθέων 'καί- 
λαμπρότερα τών άδαμάντων. II νεάνις αΰτή ήν ή 
ώραια Πριττά, ή θυγάτηρ τοΰ Χεράβ- σίγγ, τοΰ 
άποθανόντος προκατόχου τοΰ Δεϋάν, αί δέ δύω άλ- 
λαι ησαν θεραπαινίδες της.

Εκατόν δε περίπου βήματα όπίσω αύτών είπετο 
έφιππος νεανίας, βλέπω» πρός δεξιά καί πρός αρι

στερά, καί έν γένει πρός πάσαν άλλην διεύθυνσιν ή 
πρός τά εμπρός, άλλά προφανώς ρυθμίζων τό βήμα 
τοΰ ίππου του πρός τό τοΰ προηγουμένου ελέφαντας. 
Ο ίππεύς ούτος ένέπρεπεν εις όλην τήν χάριν τής 
εφηβικής καλλονής. Τά σώμά του ήν εύλύγιστον ώς 
ίνδοκάλαμος τρυφερός. Η κόμη του ήν ξανθή, καί ίιπ»- 
χρύσιζεν ώς τής σελήνης, όταν άπλοΰται εις τά κύ
ματα τοΰ Ινδού. Οι οφθαλμοί του εύλόγως έδύναντο 
νά παραβληθώσι πρός τό άνθος τοΰ κυανοΰλωτοΰ άπό 
τούς I νδούς ποιητάς, οϊτινες παραβάλλουσι πρός 
αυτό τά πάντα. Αν ό Αλέξανδρος, όταν εισέβαλε τό 
πάλαι εις τήν Λαχώραν, είχεν απαντήσει εμπρός 
του τόν νέον τούτον ιππέα, ήθελε βεβαίως τόν άσπα- 
σθή ώς ένα τών Διοσκούρων.

Εν ώ δ’ έβάδιζεν ούτος, τόσον όλίγώτερον προση- 
λών τά βλέμματά του'πρός τήν Πριττάν, όσω μάλλον 
εΐχεν, ώς φαίνεται, είς αύτήν προσηλωμένον τόν νοΰν 
του, ήκουσεν όπίσω του κρότον ίππων, καί μετας-ρα- 
φείς, είδεν ερχόμενον μετά πολλών στρατιωτών Αδ
σίτ, τόν άγέροχον Σιρδάρην ή αρχιστράτηγον, οςτις 
μεγαλοφρονών επί τή στρατιωτική του ΐσχύϊ, ένό- 
μιζεν έαυτόν πάντων άνώτερον, καί δυστρόπως ύπέ- 
κυπτε καί εις αύτόν ακόμη τόν αύτοκράτορα. 0 νεα
νίας, κλίνας μέ σέβας εμπρός τοΰ μεγιστάνος, ύπε- 
χώρησεν άπό τήν οδόν του, ό δε διήλθε καλπαζων 
εμπρός του, χωρίς νάπροσέξη κάνεις αύτόν. Αφιχθείς 
δέ πλησίον τοΰ έλέφαντος, έβύθισε τό βλέμμα είς 
τό φορεΐον, καί φαίνεται οτι έκρινε τό περιεχόμενό» 
προσοχής άξιον, διότι αναχαίτισε τόν ίππον του, καί 
έξηκολούθησε βαδίζων παρά τόν ελέφαντα, προσηλών 
άσ&ρδαμυκτί τού; οφθαλμού; είς τήν Πριττάν, ήτις, 
ε-.οχλουμένη άναμφιβόλως άπό τό προπετές τοΰτο 
βλέμμα, άπέστρεφε τό ίδικόν της, καί τό έστήριζεν 
εϊ; τό έδαφος. Συγχρόνως οί όπαδοί αύτής μέ πολύ 
^έβα; ύπεσύρθησαν έκατέρωθεν, ό δέ παρακολουθώ» 
νεανίας, άνυσηχών διά τήν τοιαύτην επιμονήν τοΰ 
Σιρδάρου, ελάττωσε» άπό 100 εις 50 βήματα τήν 
άπό τής συνοδείας άπόστασέν του.

—- Κύτταξε τί πρόσωπο», Αάλλ, είπε» ό Αδσίτ 
πρός ένα τών αξιωματικών του μεγάλη τή φωνή, 
ώς άδιαφορών άν τόν ήκουεν εκείνη περί ής ώμίλει, 

' ή μάλλον ώ; λέγων επίτηδες διάν άκουσθή.—Κυτ-
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τάξε τίπρόσβπον! Είναι, μά τά τριακόσια τριχκον- 
τατρία έκατομμύρια τών θ·ών, λαμπρότερον τού χρυ
σού ώοΰ του λάμποντος υπέρ τού; χιλίους ήλιους. έξ 
ού έβλάστησεν ό μέγας Βράμας. ίδέ I οι οφθαλμοί 
της ίεν είναι οί άδαμαντινοι οφθαλμοί τού άγαλμα- ! 
το; του Ιαγερνάτ;

Οί αύθάδεις ούτοι λόγοι, καί ό ΐ~ι αύθαδε'στερο; 
τρόπο; καθ’ ον έρρέθησαν, ένεποίησχν εις τήν Πριτ- 
τάν τοσαύτην άγανάκτησιν, ώστε ήσθάνθη όάκρυα 
άναβλύσαντα εί; τού; οφθαλμού; της, και διέταξε 
τόν ελεφαντηλάτην νά έπιταχύντι τού ζώου το βή
μα. Αλλ’ ό έλεφας άπό τινων στιγμών ήδη έφαίνετο 
■όργιζόμενο; καί ανησυχών. Τού ’Αόσιτ ό Βουχαρικό; 
ίππος, φύσει άγριο; καί θυμοειδή;, καί μόλις εί; 
τήν στιβαράν τοϋ αναβάτου του ύπακούων χεϊρα, 
παροξυνθείς άπό τή; νέας του συνοδεία; τον θόρυβον, 
και όσφρανθεί; πλησίον του ελέφαντα ξένον, ήρχισε 
νά τοξεύη, πρός αύτόνλοξά βλέμματα, καί γοργούμενο; 
νά σκάπττ, τήν γήν μέ τόν πόδα, να χρεμετιζη, άπει- 
λητικώς και ν’ αναπηδά. 0 δέ ελέφας, παρατήρησα; 
τά δυσμενή ταϋτα κινήματα, ήρχισε νά όργίζηται 
καί αυτό;, νά κινή πολεμίω; τήν προβοσκίδα του, 
νά έγείρτ) τήν κεφαλήν του, και νά περιστρέφ·/) τού; 
μικοού; αλλά νοήμονα; οφθαλμού; του. Εί; τοιαύτην 
λοιπόν διάθεσιν ευρισκόμενο;, άμα ήσθάνθη τού οδη
γού του τό κε'ντρον, άνεβρυχήθη τρομερόν, άνέφρι- 
ξε καθ’ δλον τό σώμα, ώς όρος σφοδρώ; ύπό σεισμού 
τινασσόμενον, καί διά τινων άτακτων καί βίαιων 
κινημάτων άπε'σεισεν άπό τών νώτων του τά; δυ
στυχείς τρεις γυναίκας, κ’ έκινδύνευσε νά τά; σφεν
δονίση επί τό έδαφος, όπου πίπτουσαι ήθελον συν
τριβή κατά τών πετρών· άλλ’ οί φύλακες έσπευσαν 
εις βοήθειάν των.

0 Α,δσίτ ένόμισε τότε κατάλληλον τήν εύκαιρίαν 
όπως νικήση τή; σκληρά; νέα; τήν ύπερηφάνειαν, 
καί είσδύσν) εί; τήν καρδίαν τη; διά τής ευγνωμοσύ
νης. Εσπευσε λοιπόν νά καταβή άπό τόν ίππον του, 
καί ρίψας τού; χαλινού; αύτού εις ένα τών οπαδών 
του, ήνοιξε τάς άγκάλας του διά νά τήν δεχθή. 
’Αλλ’ ή ευκινησία δέν ήν τό πρώτιστον τών σωμα
τικών του πλεονεκτημάτων, ώστε καί ό αύτοκρά- 
τ»ρ πολλάκι; χλευαζων αύτόν, τόν έλεγεν υιόν 
τού Γανάσα, τού έλεφαντοκεφάλου θεού. Δια τούτο, 
μέχρι; ού έκτελέση όλα τά ρηθε'ντα κινήματα, ό 
νέο; Αάλλ, προς βν ίδομεν αυτόν άπευθύναντα άνω- 
τέρω τόν λόγον, φθάς έπήδησε κατά γής, ώθησε τού; 
περιεστώτας δεξιώς καί άριστερώς, καί έν τή ορμή 
του μή προσεχών ότι ήν ό Σιρδαρης εμπρός του, 
έκτύπησε διά τού άγκώνος αύτόν εις μέσον τό στή
θος, καί σχεδόν τόν άνέτρεψεν. Αναπηδήσας δε εις 
τήν πλευράν τού ίζηγριωμένου θηρίου, άνήρπασε τήν 
Πριττάν, μή δυναμενην πλέον νά κρατηθή, καί τήν 
κατέθεσεν ασφαλώς κατά γής.

Εμμανής άπό θυμόν ένταύτφ καί κτηνώδη ζηλο- 
τοπίαν ήγέρθη ά Αδσίτ* οί οφθαλμοί του έβάφησαν 
ώς τίγριδος ερυθροί, άπό τό στήθος του έξήρχετο 
μυκηθμός ώς θηρίου· συλλαβών δε τόν Αάλλ άπό 
τόν τράχηλον, τόν έσφενδόνισε κατά γής. καί άπο- 
σπασας τό ξίφος του, ήθέλησε νά τό ί'υθισρ εις τό 
στήθος αύτού. Πάντες άπεσύρθησαν έντρομοι, καί 
ούδείς ετόλμα ν’ άντιστή εις τήν θίκησιν ή νά ύπο- 
στή τόν θυμόν τοΰ φοβερού Αδσί'ς· ούδ’ αυτός δε ό

Αάλλ, άφ’ ού εννόησε πρό; τίνα, εί καί άκουσίως, 
προσέκρουσεν, έφαντάσθη νά μεταχείρισή πρός ύπε-

Λ A Λ Λ - S I Γ Γ,

Συνταγματάρχης των Σύκων.

ράσπισίν του τά όπλά του, ή ήλπισε νά τόν δαυ-άση 
διά παρακλήσεω;, αλλά κλίνας τήν κεφαλήν περιί- 
μεινε μεθ’ υπομονής τήν θανατηφόρου πληγήν διότι 
ήξευρεν ότι τοΰ Αδσίτ ή καρδία δέν ήν εκ τών μα- 
λασσομένων, καί ότι ή οργή του, άπαξ έξαφθεΐσα, εις 
αίμα μόνον έσβύνετο.

Αλλά καθ’ ήν στιγμήν ήσθάνθη τόν σίδηρον Οί- 
γοντα τήν σάρκά του, αίφνης τώ ήλθεν άπροσδ όκήτος 
σωτηρία. Ο παρεπόμενος έφιππο; νεανίας, άμα είδε 
τά άτακτα κινήματα τοΰ ελέφαντας, κεντήσα; τόν 
ίππον του μέ τούς δύω του πτερνιστήρας, εύρέθη 
πλησίον του καθ’ ήν στιγμήν ύψωσε τό ξίφος του ό 
Αδσίτ. Ριφθείς δε προς αύτόν, ήρπασε τό όπλον άπό 
τάς χεΐράς του με δύναμιν ακαταμάχητο'/. Διότι άν 
αί γυναίκες όσαι έβλεπαν τήν μορφήν τοϋ νέου τόν 
παρέβαλαν πρός τόν Κρισνάν, τών Ινδών τόν Απόλλω
να, άλλ’ οί άνδρες, όσοι συνέπεσε ν’ άποπειραθώσι τή; 
ρώμη; τοϋ βραχίονό; του, τόν εσύγκρινον πρός τόν ι
σχυρήν Σίβαν, ού τό τόξον μόλι; έφερον οκτακόσιοι άν
θρωποι.

— Εντροπή, Σιρδάρη, είπε’ Δεν βλέπει; ότι ό 
άνθρωπο; σέ ήγγισεν άκουσίως-,

Η Πριττά, άμα ήκουσε τήν φωνήν του, άνασκιρτή- 
σασα, ώ; κεμά; τετρωμένη άπό τό μέρος όπου τήν 
εϊχεν άφήσει ά Λάλλ ημιθανή ύπό τρόμου, ετρεξε καί 
τόν έλαβεν εκ τής χειρός, καί ώς Οέτουσα έαυτήν ύπό 
τήν προστασίαν του,

— Βοήθεια! βοήθεια! έκραξε.
— Τολμητία! είπεν ωρυόμενος δ Σιρδάρης, εις έμε 

ύψωσα; χεϊρα! συλλάβετέ τον!
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— Δέχομαι τήν προστασίαν σου, ΐρά σίγγ, άπε
κρίθη δ Λάλλ, σφιγγών μετ’ εύγνωμοσύνης τήν χεΐρα 
τού γενναίου του φίλου, — καί ελπίζω νά μή μετα- 
νοήσης ότι μοί τήν έχορήγησας.

Κατ’ αυτήν τήν στιγμήν εΐχον φθάσει εις τδ πέ
ρας τής πόλεως, καί διήρχοντο εμπρός φυλα- 
κείου έν ώ έστάθμευε τδ τάγμα τδ διοικούμενον 
ύπδ τού Λάλλ-σίγγ. Ο στρατός τοΰ Πενταποτάμου, 
όργανισθείς έπί τού μεγάλου Ρουνζίτου ύπδ στρατη
γών ξένων, τού Γάλλου Αλλάρδου καί τού Ιταλού" 
Βεντούρα, ήκολούθει ακριβώς πάσας τά; διατάξεις 
τής Εύρωπαϊκής τακτικής, άλλ’ αύξάνων μόνον έπί 
τδ άσιατικώτερον τάς πρδς τούς αρχηγούς του άπο- 
διδομένας τιμάς. Δι’ 8 καί, άμα ϊδόν τδν συνταγ
ματάρχην του διερχόμενον, τά τάγμα παρετάξατο 
νά τόν χαιρετήση. Πρέπει δέ νά προσθέσωμεν, ότι ή 
γνωστή έπί τού στρατού τούτου έπιρροή τού Σιρδάρη 
προήρχετο άπδ φόβον μάλλον ή άπδ αγάπην, καί ότι 
ύπήκουον μεν εις αύτδν τά σώματα, αλλά συγχρόνως, 
άποστρεφόμενα τά ώμδν καί άγριον ήθός του, προση- 
λοΰντο έκαστον προθύμως εις τόν ίδιον άρχηγδν, όταν 
συνέπιπτε νά ήναι ούτος ήπιώτεοος καί φιλανθρωπό- 
τερος. ιδίως δε τό τάγμα τούτο έλάτρευε τόν Λάλλ- 
σίγγ διά τών τρόπων του τά φιλόφρον, καί διότι 
ήξευρεν ότι ό Α,δσΐτ τόν έμίσει.

— ΐρά, εΐπεν ό Λάλλ. ΐδού οί ανδρείοιμου Σεϊκαι,
; τδ τάγμα 8 διοικώ. Αφες τήν συνοδείαν νά προχω- 

ρήση, καί στήθι ολίγον νά τούς χαιρετήσωμεν.
0 ΐρά έστάθη. Αφ* ού δ’ έμακρύνθησαν ή Πριττά 

καί οί οπαδοί της,
— Φίλοι στρατιώται! εΐπεν δ Λάλλ-σίγγ, ταύτην 

την στιγμήν, ό Σιρδάρης Αδσίτ ύψωσε κατ’ έμού εις 
τό μέσον τής πόλεως, χωρίς λόγου καί χωρίς άφορ- 
μής, τό ξίφος νά μέ φονεύση.

Οί Σεϊκαι άνεφώνησαν αλαλαγμόν άγριον, εκπληξιν 
έκφράζοντα συγχρόνως καί άπειλήν.

— Αλλ’ έσώθην, ώ φίλοι συστρατιώται! Καί δ 
σωτήρ μου, ιδού αύτδς, είναι δ ΐρά σίγγ, δ υιός τού 
Βεζίρου Δεϋάν. Αγαπάτέ τον ώς άλλον έμε, έν απου
σία μου άκούετε τήν διαταγήν του ώς έδικήν μου.

Οί Σεϊκαι επευφήμησαν άλαλάζοντες, καί κρούον- 
τες μέ τά ξίφη τάς μικράς στρογγύλας ασπίδας των.

— Αγαπητέ Σαγκραμαζίτη (1), έπρόσθεσεν δ 
Λάλλ απευθυνόμενος πρδς τδν ταγματάρχην, εις σέ 
συνιστώ τήν άπότισιν ταύτην τής εύγνωμοσύνης μου.

0 Σαγκραμαζίτης, ύπεσχέθη δι’ εύγλωττου σιω
πής, θέτων τήν χεΐρα έπί τής καρδίας του.

— ΐδού, εΐπεν δ Λάλλ πρδς τδν Ιράν, έν ω έτρεχον 
καλπάζοντες όπως φθάσωσι τήν Πριττάν,—ίδού άν 
μέ φονεύση ό Α,δσΐτ, σοί άφησα τήν πολυτιμωτέραν 
τών όσων έχω κληρονομιών, τήν άφοσίωσιν πεντα- 
κοσίων άνδρείων.

— Πολύτιμος κληρονομία τω ό’ντι, άπεκρίθη ό 
ΐράς· όμως έσο ήσυχος, Οέλομεν φροντίσει νάμήμάς 
περιέλθη τόσον ταχέως.

I ~

Οί όπαδοί του έσυραν αμέσως τά ζίφνι.
—- Σταθήτε, εΐπεν δ νέος μ’ εύγενές σχήμα.—Σιρ- 

δάρη Αδσίτ! Σ’ εμπόδισα νά πράξης πράξιν κακήν. 
Πρέπει νά μ’ εύχαριστήσης, διότι αΰριον θά τήν με- 
τενόεις. Είμαι ΐράς, δ υιός τοΰ Δεϋάν. Αν παραπο- 
νήσαι κατ’ έμοϋ, προς αύτδν διευθύνσου.

άγέροχος και άν ήν δ Αδσίτ, αλλά μετά τοΰ 
υνάμου Βεζίρου δεν έφρόνησε καλάν νά συγ-

κρουσθή· δι’ 8 καί μαθών τις ήν ό ΐράς, έφάνη δεχ
θείς τήν ε’ξήγησιν ταύτην ώς άρκοϋσαν, έν ώ τού 
πώγωνός του όρθωμ,έναι αί τρίχες εμαρτύρουν περί 
τής εντός τής καρδίας του πυργουμένης οργής.

— Ιρά-σίγγ, εΐπεν, άφ’ ου έμεινεν επί τιναςστιγ- 
μάς σιωπών καί δάκνων τά χείλη του, — έπέζευσα 
νά βοηθήσω αύτήν τήν νέαν. Σ’ εύχαριστώ, άφ’ ού ■ 
θέλεις, Υπαγε· Θά φροντίσω νά τήν αναβιβάσω εις 
τόν ελέφαντα, καί νά τήν οδηγήσω εις τον οικίαν 
της ασφαλώς.

— Οχι, άνέκραξεν ή Πριττά, όχι! Καί έσφίχθη 
κλησιέστερον εις τόν Ιράν, ύψοϋσα ίκετικώς προς 
αύτδν τούς γλαυκούς όφθαλφούς της.

—· Μή λαμβάνετε τόν κόπον, Σιρδάρη, εΐπεν ό 
ίράς· καί πραόνας τον ελέφαντα μέ τήν χεΐρα καί με 
τήν φωνήν, έλαβε τήν έλαφράν κόρην εις τάς χεΐρά; 
του, καί τήν άνεβίβασεν εις τοΰ θηρίου τήν ράχιν.

— Τί σημαίνει τούτο; άνέκραξεν ό Αδσίτ άπο- 
θηριούμενος, καί ανίκανος νά καταστείλη περισσότερον 
τήν εκρηξιν τοΰ θυμού του.

— Με συγχωρεΐτε, Σαέβ Σιρδάρη, εΐπεν δ ΐράς 
εύγενώς. Αλλ’ ή Πριττά, ώς μνηστή μου, συστέλλε
ται νά λάβη άλλου βοήθειαν άπδ τήν έδικήν μ.ου.

Καί πηδήσας ά ίδιος επί τον ίππον του, έμακρύν- 
0η, συνοδεύων τούντεύθεν έκ τού πλησίον τήν δειλήν 
καί περίφοβον κόρην.

0 δέ Αδσίτ, άποβλέψας πρδς αύτδν μέ τρόπον 
ικανόν νά τόν αποτέφρωση, άν ε’φόνευον οί· κεραυνοί 
τών βλεμμάτων, καί κινήσας δίς άπαισίως τήν κε
φαλήν, έστρεψε τόν ίππον του πρδς τό απέναντι 
μ.έρος τής πόλεως, καί έγένετο άφαντος.

Οί οπαδοί του όμως ό'λοι δεν τόν παρακολούθησαν· 
διότι ό Λάλλ, άμα τόν είδε παραλλάξαντα τήν 
πρώτην γωνίαν, άπεχωρίσθη άπδ τήν συνοδείαν του, 
καί δράμων μέ ολην τού ίππου του τήν ταχύτητα, 
επανήλθε πρδς τόν υιόν τού Δεϋάν.

— ίρά-σιγγ, τώ είπε, μ’ έσωσας άπδ άφευκτον 
θάνατον, καί ή ζωή μου εϊν’ έδική σου τούντεύθεν. 
Αλλ’ άν δεν συμπλήρωσής τδ έργον σου, δεν έπραξας 
τίποτε, ό Αδσίτ έθήλασε, λέγουν, όχι γάλα άπδ 
μαστόν γυναικός, άλλ’ ώς ύ Καρτικείας, ό θεός τών 
πολέμων, αίμα άπδ λόγχης αιχμήν, ό ΐμάος δέν 
τρέφει ύαιναν φιλέκδικον ώς αυτόν. Αν δέν φύγω τήν 
δύναμίν του, ή άνατέλλουσα σελήνη δεν θά μ’ εύρη 
ζώντα. Ιΐξεύρεις όμως μέχρι πού εκτείνεται ή δύναμις 
τού Σιρδάρη.

— Πανταχού εκτείνεται, Λαλλ-σίγγ, άπήντησεν ό 
ΐράς, έκτος ό'μως τού οίκου τού Δεϋάν. Εσωσας, φί>», 
τήν Πριττάν, τήν μνηστήν μου, καί τδ ίσον μόνον 
σ’ άπέδωκα. Μείνε πλησίον μου, καί ό Σιρδάρης 
ισχυρότερος τού γίγαντος Ραβάνα άν ήναι, ε’δ ώ, πί- 
■τευσε με, εδώ Οέν θέλει σέ βλάψει. J

(I) Ό νικών εήι πολέμφ.

Ε'·
0 δε Σιρδάρης έξηκολούθει τήν πρδς τδν οΐκόν του 

μετ’ απαίσιας σιγής. Ενίοτε μόνον άσθμαίνων έφύσα 
ώς άλγούν κήτος, έδακνε τδν μύστακά του μέχρις 
αίματος, καί διά τών πτερνιστήρων του έσχιζε τού 
ίππου του τά πλευρά, ώστε τδ ζώον έσκίρτα καί 
τδν άνήρπαζε μετά παραφόρου ταχύτητος.

— Απδ τό ξίφος μου, έλεγε καθ’ έαυτδν, — άπδ 
τδ ξίφος μου άπέσπασε τής οργής μου τδ θύμα" 
Δεϋάν, Δεϋάν, ήναγκάσθην νά υποχωρήσω έμπρός τού 
ονόματος σου· Δεϋάν, καί ή τίγρις ύποχωρεϊ, άλλά 
διά νά ριφθη άσφαλέστερον εις τήν άγραν της! . . . 
Από τάς άγκάλας μου τήν άνήρπασε! Μνηστή του, 
λέγει! άνθρωπος ευτυχής! Πού έκρυπτε τά Πενταπό- 
ταμον τοιούτον άνθος ουράνιον; Τήν ήρπασαν άπδ τάς 
άγκάλας μου! Εις μίαν στιγμήν καί τήν έκδίκησίν 
μου καί τόν έρωτά μου νά μ’ άφαιρέσης I ... Παι- 
δίον, παίζεις πρδς ίσχυρότερόν σου!

Καί έμάστισε τδν ίππον του μανιωδώς; Αφιχθείς 
δ’ εις τόν οΐκόν του, έκάλεσε τδν Γραμματέα του-

— Είσαι ικανός, τω είπε, νά μιμηθής τόν χαρα
κτήρα τούτον; Καί τώ έδοσεν έν έγγραφον, φέρον τήν 
υπογραφήν τού Δεϋάν.

G Γραμματεύς έμελέτησε τδ έγγραφον έπί τινας 
στιγμάς, έσχεδίασε τινάς γραμμάς έπί τού χάρτου, 
καί μετά ταΰτα,

— Είμαι· είπε.
— Αάβε λοιπόν καί γράφε! Καί έθεσεν εις τήν 

χεΐρά του κονδύλιον έξ ίνδοκαλάμου.
0 δε Γραμματεύς έγραψε βραδέως, καί μιμούμε

νος τό προκείμενον ύπόδειγμα, τά ακόλουθα καθ’ύ- 

παγόρευσιν
ο Φίλτατε υιέ! Επέστρεψα εις τδ Πενταπόταμον. 

Αλλά πριν έμβω εις Λαχώραν έχω ανάγκην νά σέ 
ίδώ. Σε περιμένω δύω ώρας μακράν, εις τήν αγροι
κίαν τού Σάχ Ελ Γεναρέτ (1). Ελθε χωρίς στιγμή 
νά παρελθη. Είναι ανάγκη. »

— Και υπογραφήν; έρώτηοεν δ Γραμματείς.
— Τήν ύπογραφήν τού υποδείγματος σου. Γράψε, 

κ/ίϊάζ.
Λαβών δ’ έπειτα τήν έπίσημον σφραγίδα, ήν με- 

μεχειρίζοντο όλοι οί ύπουργοί, έσφράγισε τό γραμ
μάτων.

- Ανθρωπος ασφαλής, είπε, νά τδ φέρη εις τήν 
Βαγαβάταν τού Δϊϋάν-Γίρ· ε’κεϊ θά εύρη τδν Ιράν, 
τδν υιόν τού Βεζίρου. Κά τώ τδ δώση. Οδήγησε τον 
τί νά εΐπή. Είπε εις τδν λοχαγόν Κάγκαν νά περι- 
μένη μετά είκοσι Σείκων ιππέων εις τήν αύλήν μου. 
Ακούσε! είπε' τον νά ιούς ένδύση πολιτικά ένδύματα, 
ώς ανθρώπων απερχομένων εις τήν πανήγυριν, καί νά 
έχωσι κεκρυμμένα τά όπλα.

Ο Γραμματεύς άνεχώρησεν, δ δέ Αδσίτ, άποδυ- 
σάμενος τήν στολήν του, ε’νεδύθη πλατύν μανδύαν, 
εχοντα καλύπτραν ή'τις έκρυπτε σχεδόν όλοκλήρως 
τήν κεφαλήν του, ΓΙ.-ράσας δέ καί δύω πιστόλια καί

έν έγχειρίδιον εις τήν ζώνην του, έξήλθε καί αύτδς 
μετ’ ολίγον.

ή νύξ έκάλυπτεν ήδη άπό τίνος τής Λαχώρας τήν 
πόλιν, καί αί ίερουργίαι πρδ πολλού εΐχον αρχίσει είς 
τήν Βαγάβαταν τού Δεϋάν-Γίρ. Οί Βραχμάνες, οί μεν 
έψαλλον τούς ιερούς υμνους τής ένσαρκώσεως τού 
Βισνοϋ, οί δέ προφέροντες τό τριγράμματον όνομα 
ΑΟΜ, τδ έμφαΐνον τήν ύπερτάτην τριάδα τού Βρά- 
μα, τού Βισνοΰ καί τού Σίβα, έβυθίζοντο είς έκτάσεις 
σιωπηλά;, καί άλλοι έθυον είς τούς θεούς, έπιχέον- 
τε; εις τδ πΰρ μέλι καί βούτυρον. Μετά ταύτα δέ 
είς τδ φώς μυριάδων πεύκινων δάδων, ζωπυρουμέ
νων διηνεκώςδιά νέου βουτύρου, προήλθεν ό χοοός 
τών Βαΰαδέρων, τών ιερών εκείνων χορευτριών, α'ίτι- 
νες άποκαλύπτουσιν είς τήν φλογέράν φαντασίαν τών 
Ασιανών τάς άπολαύσεις τού παραδείσου καί τούς 
χορούς τών άγγελομόρφων Ούρί.

Λεπτοΰφεΐ; καί κυματούντας ένδεδυμέναι χιτώνας, 
προύχοίρουν μέ βήμα εύρυθμον καί βραδύ, ψάλλου- 
σαι ύπεσταλμένη τή φωνή τούς έρωτας τού Βισνού 
καί τών Γωπ'ις, των ποιμενίδων τού Πενταποτάμου, 
καί είς δύω ήμιχόρους διαιρεθεΐσαι, έξετέλουν διαφό
ρους έξελιγμούς. Κατ’ ολίγον όμως ή φωνή των έπε- 
τάθη μέχρι τών ύψηλοτάτουν καμπών, μέχρι τών 
όξυτάτων λαρυγκισμών, καί ό πού; των έπτερώθη, 
καί τδ σώμά των όλον έλυγίσθη είς ήδυπαθέστατα 
καί έμφαντικώτατα σχήματα, οί δέ άργυροί κωδω- 
νίσκοι, οί έξηρτημένοι άπδ τήν χρυσήν ζώνην των, 
καί άπδ τούς διαλίθους κρίκους τών βραχιόνων καί 
τών σφυρών των, προσεκωδώνιζον έμμελέστατα πρδς 
τά σπεύδοντα καί έναέοια βήματά των, καί τών 
ασμάτων ή έμπνευσις, καί τής όρχήσεως ή παραφορά, 
είς τδ φώς τής κινητής πυρκαϊάς τών λαμπάδων, 
ύπδ τδν περικεχυμένον καπνόν τής ρητίνης, έν τή άτ- 
μοσφαίρα τών ήδυτάτων αρωμάτων, ένεποίουν είς τούς 
Ινδούς τδν ένθουσιασμόν έκεΐνον, όςτις πολλάκι; τούς 
παραφέοει μέχρις αύτοκτονίας, καί τούς ρίπτει ύπδ 
τού; μαιοφόνους τροχού; τού άρματος τού ΐαγερ- 

νάουτ (*'.
Αλλά κατά τήν έσπέραν ταύτην δέν ήσχόλουν τήν 

ψυχήν τού ΐρά εκστάσεις θρησκευτικά!, καί ή διεύ- 
Ουνσις τών βλεμμάτων του άπεδείκνυε τήν τών δια
λογισμών του. Συνοδεύσας τήν Πριττάν μέχρι τή; Βα- 
γαβάτας, έμακρύνθη μετά ταύτα μετά τού Λάλλ, 
διότι άπό σέβας ύπερβολι/.όν πρδς αύτήν, καί έπει- 
δή ή Πριττά μητέρα δέν εΐχεν, άπέφευγε νά φαίνη- 
ται πλησίον της εις δημοσίους τόπους. Καθεσθεις επο
μένως εις άλλην τού ναού γωνίαν, έλησμόνει τά ηδυ
παθή τών όρχηστριών κινήματα, καί καταβίορωσκε 
διά τών οφθαλμών τό σεμνόν κάλλος τής Πριττάς.
‘ ’Αλλ’ έν ώ ήν ούτως ήσχολημένος, Κοσσϊδ ή γραμ

ματοκομιστή; όλος κεκονιαμενος, είσήλθεν είς τόν 
περίβολον τού ναού, καί διευθυνθεί; πρδ; αύτδν, τφ 
ένεχείρισε τήν γνωστήν έπιστολήν.

---------------------------------------------------------------------
(!) Εις τήν πόλιν Ταγερνάουτ περιφέρεται 5 πας κατ’έτος 

τδ περίοημον άόαμαντόφΟαλμον άγαλμα τοΰ Βισνοΰ περί τήν 
Βαγαβάταν ή Παγόοαν αυτού εφ’άμάςης. Οί δεισιδαιμονέστε- 
ροι τών 'Ινδών πολλά-τς έρρίπτοντο ύπδ τούς τροχούς τής 
άμάςης ταύτης καί έφονεύον-.ο’ άλλ’οί Αγγ/.οι, κυριευσαντβς 
τήν πόλιν έκείνην, εμπόδισαν τήν έκουσίαν ταύτην άνΟρωποθυ- 

σίβν.)) Περ'φημον άρχαΐον άγροκήπ.ον περί τήν Λαχώραν,

,
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— Πως, έκραξε* ό Ιράς άναγνούς. 0 πατήρ μου 
δύω ώρας μακράν τής Λχχώ.ας! καί μέ περιμένει!

— Ανυπερθέτως.
— Είναι εις τό αγροκήπιου τού Σάχ-έλ-Γενέρατ ς 
— Μάλιστα.
— Σοί είπεν δτι πρέπει νά υπάγω αμέσως ;
— Αμα λάβετε τήν επιστολήν.
— ©ά μέ συνοδεύσης ;
— ύχι! έχω άλλα; παραγγελίας.
Καί ταύτα εϊπών έξήλθε ταχέως ό Κοσσίδ.
Ο ίράς έδειξε τήν επιστολήν εις τόν Αάλλ.
— Πρέπει νά ύπάγω αμέσως, είπεν. Π διαταγή 

είναι θετική καί κατεπήγουσα. Αλλά πρέπει νά μέ 
συνοδεύσης. ΐίδώ ασφαλής δεν είσαι.

0 Αάλλ έσκέφΟη έπί τινας στιγμάς.
— Υπαγε, είπε τέλος, ϊρά· έγώ θά μείνω.

— Αλλα μένεις εις τήν διάκρισιν τοϋ Λϋσίτ, Δεν 
τδ συλλογίζεσαι -,

— 0 'Α0σίτ προς τό παρόν δεν ήςεύρει ποΰ νά 
με ζητήση. Αλλως τε Οά λάβω τά μέτρα μου, καί 
μ.ετ’ όλίγας ώρας θά έπιστρέψης καί ά πατήρ σου 
ομοΰ. Τότε πλέον δέν τόν φοβούμαι.

Οί δύω τότε έξήλθον συγχρόνως τής Βαγαβάτας, 
καί έν ώ ίράς έμακρύνετο πρός τήν πεδιάδα, ό Λάλλ. 
άνεχώρει κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν πρός τήν πόλιν.

Η εορτή διήρκεσε περίπου ήμίσειαν ώραν ακόμη. 
Πν δε εξαίσιου τό Θέαμα όταν, άφ’ ού έτελείωσεν, εις 
τήν σκοτεινήν νύκτα, τήν φωτιζομένην υπό μ.όνων 
τών αστέρων τού αίθριου ινδικού ούρανοΰ, αί μυριά
δες των δάδων έξήλθον διά μιας τού ναού, φωτί- 
σασαι ώς άλλος ήλιος τά περιέχον, καί μετά ταύτα 
διασπειρόμεναι, καί τό σκότος τής πεδιάδας κατά 
διαφόρους διασχίζουσαι διευθύνσεις, ώμοίαζον τοσαύτα 
κινητά επίγεια άστρα διπλασιάζοντα τό στερέωμα.

Μετά τού πλήθους έξήλθε καί ή Πριττά, καί συν- 
ηκολούθησε μετά πολλών άλλων, μίαν τών άγουσών 
πρός τήν πόλιν. ’Αλλ’ οσάκις διεκλαδεύετο ή οδός, 
ή συνοδεία της έλαττούτο, διότι έκαστος διευθύνετο 
διά τής βραχυτέρας πρός τήν συνοικίαν δπου κατώκει. 
Τέλος, δταν έμεινε μόνη μετά τών οπαδών της ίκανώς 
μακραν ακόμη τών πρώτων τής πόλεως οικιών, ή- 
σθάνθη, έξ αιτίας τών προηγηθέντων συμβάντων τής 
εσπέρας ανησυχίαν διά τούτο μικράν. ’Αλλ’ αμέσως 
σχεδόν παρηγορήθη, διότι είδε προερχομένην όπίσω 
φραγής κήπου έτέραν πολυάριθμον συνοδείαν ιππέων, 
ήτις προφανώς έβάδιζε τήν αύτήν οδόν μετ' αύτής.

Οί νεωστί έλθόντες δέν είχον δάδας, καί έφαί- 
νοντο δτι έπεθύμουν νά ώφεληθώσιν άπό τάς προπο- 
ρευομένας τής Πριττάς, διότι ταχύνοντες τά βήμα 
τών ίππων των, έσπευσαν νά φθάσωσι μέχρι; αυτών. 
Αλλά μόλις έ πλησίασαν τούς δαδούχους, και εύ- 
θύς τούς περιεκύκλωσαν πανταχόθεν, έπέπεσαν έπ’ 
αύτούς, ήρπασαν τάς δάδας, καί τάς έσβυσαν έν 
τώ άμα. Συγχρόνως δέ τινες έξ αύτών όρμήσαντες 
πρός τόν ελέφαντα τής Πριττάς, συνέλαβον αύτήν, 
τήν ύψωσαν εις τάς χεΐράς των, καί τήν παρέδοσαν 
εις άλλον ιππέα καλυπτόμενου σώμα καί πρόσωπον 
εντός εύρυτάτου μανδύου. Ούτος δέ, έγκλείσας αύτήν, 
σχεδόν νεκράν άπό τρόμον, εις τήν νευρώδη αγκάλην 
του, τήν έθεσεν εμπρός του επί τού έφιππίου του, 
καί έκτύπησε τόν ίππον μέ τούς πτερνιστήρας. Αλλ’ 
ό ίππος, άντίνά προχωρήσηβιαίως, ώρθώθη, καί ολίγον
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ελειψε νά ρίψη τόν επιβάτην του. Προήλθε δέ τούτο 
έκ τού δτι άνθρωπος ^ακενδύτης, άπό τούς Σανδάλας, 
ή έπαίτας τών Ινδιών, είχε συλλάβει τόν ίππον έζ 
τού χαλινού, καί κρατών αύτόν, έπρόφερε μέ φωνήν 
οίκτράν τά παραδεδεγμένου επιφώνημα- 

— Μίαν ρούπιαν, παρακαλώ, Σαέβ !
— Μά τά τριακοντατρία έκατομμύρια τών θεών! 

άνεφώνησε φωνή άγρία ύπό τόν μανδύαν, — ηύρε 
τήν ώραν νά έπαιτήσρ ρούπιαν αύτό. τό κάθαρμα.
Λάβε ρούπιαν!

Καί ταύτα λέγων ύψωσε τό ξίφος του νά κατα- 
κερματίση τόν δυστυχή επαίτην, καί έσφενδόνισε 
κατ’ αύτού τόν ίππον, νά τόν συντρίψη ύπό τούς 
πόδας του. Αλλ’ αύτός μέ μεγάλην εύζινησίαν έπή- 
δησε πλαγίως, καί άπέφυγε καί τήν πληγήν καί τούς 
πόδας τού ίππου. Κατόπιν δέ τού πρώτου τούτου 

, ίππέως, δστις έφαίνετο ώς άρχηγός, ε’ρρίφθησαν καί 
οί λοιποί όλοι ώς άστραπή, άφήνοντες όπίσω των τούς 
έκπεπληγμένους καί τρέμονταςοπαδούς τής Πριττάς.
Τοσούτον δέ έπήλθε τό σκότος άφ’ ού έσβέσθησαν οί 
δαυλοί, καί τοσούτον έσπευδον εϊς τήν φυγήν των οί 
αρπαγές, ώστε δέν τοΐς ήν δυνατόν νά παρατηρήσω- 
σιν δτι ό αριθμός των ηύξησε κατά ένα, καί δτι έκι- 
νειτο μεταξύ αύτών σκιά τις έτερογενής καί άλλό- 
κοτος. »

II συνοδεία έλαβε μετά τινα βήματα άλλην διεό- 
Ouvotv, καί μετ’ ολίγον βυθισθεισα εις μικρόν άλσος 
πιτύων, έφθασε παρά τά ρεύμα τού ποταμού Ράβη, 
εις ού τήν άριστεράν όχθην έπικάθηται ή Λαχώρα.
Η Πριττά ήθέλησε κατ’ άρχάς νά φωνάξη, Βοήθειαν ! 
βοήθειαν! Αλλ’ ό καθήμενος έπί τού ίππου όπίσ» 
της, έκλεισε τό στόμά της μέ τό κράσπεδου τού μαν
δύου του, καί τήν ήνάγκασε νά σιωπήση.

Παρά τήν όχθην τού ποταμού περιέμενον τρία 
πλοία. Οί ιππείς πεζεύσαντες, καί σύροντες τούς 
ίππους έκ τών χαλινών, είσέβησαν εις αύτά, καί διέ- 
βησαν τόν Ράβην έν σιωπή βαθυτάτη. Εις τήν απέ
ναντι όχθην ύψούτο πύργος μονήρης, έχων μικράν 
θύραν ύπερκειμένην τού ύδατος, καί άνωθεν αύτής εις - 
ικανόν ύψος παράθυρου άνοιγόμενον έπί έξώστου προέ- 
χοντος. Σκοπός έφύλαττε πλησίον τού πύργου.

— Τίς είς έφώναξεν ό σκοπός, ίδών τά πλοιάρια 
πλησιάζοντα.

— ϊμάος καί Γάγγα! Απεκρίθησαν έκ τών πλοίων· 
καί ό σκοπός έμακρύνθη.

Τά πλοία έπλησίασαν τότε, καίάπέβησαν οί ιππείς.
Καί ό μέν άρχηγός αύτών, άνοίξας τήν θύραν τού 
πύργου, είσήλθε, σύρων μεθ’ έαυτού τήν Πριττάν, οί 
δέ λοιποί όλοι άνεχώρησαν πρός τόν περίβολον με
γάλης παρακείμενης οικίας, ής ή όπισθία θύρα ήνοί- 
γετο έπί τού ποταμού. Εν ώ δ’ άπήρχετο ό τελευ
ταίος ίππεύς, μακρυνθεις ολίγον τής ευθείας οδού, 
διέκρινεν έν τώ σκότει έμπρός του άνθρωπον ρακεν- 
δύτην.

— Τίς είσαι σύς τί θέλεις έδώς έρώτησεν ά στρα
τιώτης μέ τραχεΐαν φωνήν.

—·, Μίαν ρούπιαν, παρακαλώ, Σαέβ! άπεκρίθη θρη
νωδώ; ό επαίτης.

— 0 Διάβολος Ασσούρας νά σ’ έλεήση αδελφέ, εί
πεν ό στρατιώτης, ίδέ ώραν καί τόπον *ά ζητή 
ρούπιαν. Πήγαινε εις τό καλάν τώρα, πήγαινε. Καί 
ήκολούθησε τούς συντρόφους του, οϊτινες, ώς καί «ύ-

μ' εΰρίσκγ,ς εις τήν θέσιν ταύτην, έτοίμην νά κατα
φύγω εϊς τού θανάτου τούς'κόλπους, άν μ’ έπιβάλλης 
τήν ατιμίαν, καί πάσαν ημέραν θέλεις ακούει έπανα- 
λαμβανόμενον τό αύτό Οχι1

— Αυριον λοιπόν! είπεν ό άρπας , άνακαγχάζων 
σαρκαστικώς, έν ώ μυκηθμός λύσσης έξήρχετο άπό τό 
στήθος του, καί άπεσύρθη βιαίω; άπό τό παράθυρου.

Ο έπαίτης όπισθεν τοϋ δένδσου ήκουσε τό βή«ά 
του αντηχούν βαρέω; έπί τής κλίμακος.

— Εως δτου έλθης μίαν ημέραν καί εύρη,; μόνον τό 
πτώμα μου! είπεν ή Πριττά, δσαν ήκουσε τόν 
τελευταίο* κρότον τών ποδών του σβεσθέντα, καί 
τήν θύραν κλεισθεΐσαν. Τούτο δέ είποϋσα είσήλθε 
Οιά τού παραθύρου.

Εςελθών δέ τοϋ πύργου δ άρπαξ, έδιπλοκλείδω- 
σεν αύτόν δ·.ά βαρείας κλειδός, είσήλθε διά τής θύρας 
τού περιβόλου, δι’ ής είχον πρό ολίγου είσέλθει καί 
όλοι οί άλλοι ιππείς, καί εκλείδοεσε καί αύτήν.

0 δε έπαίτης, άφ’ ού άπεσύρθησαν τά δύω πρό
σωπα τής σκηνής ήτις έφάνη έλκύσασα τοσούτον τήν 
προσοχήν του, έσύρθη άθορύβως μεταξύ τών δένδρων, 
έφθασεν εϊς μέρος σύμφυτου δπου ΐστατο ίππος δε
δεμένο; εις στέλεχος, έλυσεν αύτόν έν σιωπή, έπήδη- 
σεν εί; τήν ράχιν του, καί στρεψας πρός τόν πύργον 
τάνώτα, έλαβε τής πόλεως τήν διεύθυνσιν.

5Τ'·

Αλλ’ έν ώ ταϋτα συνέβαινον, 6 ϊράς έτρεχε* άπό 
ρυτήρος πρός τά άγροκήπιον Σάχ-Ελ-Γεναρέτ δπου ή- 
ξιυρεν δτι τόν περιέμενεν ό πατήρ του. Τών δύω ωρών 
τόν δρόμον διήνυσεν εϊς μίαν ώραν, καί δταν έφθασεν, 
ήν ή ενδεκάτη τής νυκτός περίπου. Αλλά μετ’ έκ- 
πλήξιως εϊδεν ό ίράς δτι τά πάντα ηρεμούν ένταϋθα. 
Αγροκήπιο* καί πεδιά; έκοιμώντο είς σιωπήν καί εις 
σκότος. Μάτην έρεύνησε πανταχοϋ, μάτην έκρουσε 
τήν θύραν όλων τών αγροικιών. Μάτην έξύστνησεν δλο υς 
τού; περίοικους, ούδεί; ούτε είδε Βεζύρην ούτε ήκου- 
σέ τι περί αύτού.

Βαθμηδόν ή έκπληζι; τοϋ ίρά ήρχησε νά μετα- 
βάλληται εί; ανησυχίαν. Λοιπόν άνεχώρησεν ό πα - 
τήρ του ! Αλλά τούτο δέν ήν πιθανόν ήθελον άπαν- 
τηθή καθ’ οδόν. II ίσως ακόμη όέν έφθασεν, άλλ ή 

I επιστολή ήν γεγραμμένη έκ τού αγροκηπίου. Αρα ή 
' επιστολή έκείνη δέν ήν τοϋ πατρό; του, τόν ήπάτη- 
σαν! άλλά τίς τόν ήπάτησε, τίς είχε συμφέρον νά 
τόν άπατήσζ,ς Διάφοροι φόβοι τόν έκυρίευσαν, καί εις 
τό πνεύμα του διεστα >ρούνσο ύποψίαι αντίθετοι. 
Δι’ 3, άφ’ ού περιΐππευσεν άπας ακόμη τό άγροκή
πιον πρό; καθησύχασιν τής συνείδησεώς του, έκέντη- 
σε τίρ ίππον του, καί ώρμησε πρός τά όπίσω, πτε- 
ρούμενος άπό ταραχήν καί ανυπομονησίαν. Καθ οδόν 
δέ τά πνεύιεά του έταλαντεύετο μεταξύ ιδεών παν
τοίων, άσπαζομένων ώς πιθανών άμα παρουσιάζοντο, 
αποβαλλόμενων δ* ώς άτοπων άμα έσυζητούντο, καί 
τήιΖ ανησυχίαν του ήσθάνετο τοσούτω μάλλον αύςα- 
νουσχν, δσω δέν εϊχεν αντικείμενου ώρισμένον.

Μεσονύκτιον ήν δταν είσοίρμησεν είς τάς όδούς τής 
Ααχώρας, διευθυνόμενος πρός τήν οικίαν του. Αλλα, 
έν ω διήρχετο ώς βέλος διά τής πύλης αύτής, αίφνης 
άνθρωπός τι; άναστηδήσας άπό τήν σκοτεινήν γωνίαν 
ήρπασε τόν ίππον άπό τόν χαλινόν, μέ τόσην βίαν,

τός. εΐσήλθον διά τής οπίσθιας θύρας εις τόν περίβολον.
Εις τήν τελευταίαν όμως ταύτην παραγγελίαν 

τού στρατιώτου δέν ύπήκουσεν δ έπαίτης, άλλ’απο
σοβείς ολίγον, μέχρι? δπου ή όχθη έγίνετο σύδεν- 
δρος, έκάθησεν άθορύβως όπίσω τοϋ κορμού τού πρώ- 
το'υ δένδρου δ άπήντησεν, εις μέρος δθεν τώ ήν εύκο
λου καί ν’ άκούη καί να βλέπη τά πάντα, ϊδού δέ τί
ήκουσε καί τί είδε.

Τό παράθυρου τού πύργου ήν κεκύεισμένον, αλλ’ έ- 
φεγγεν έσωθεν. Ολίγας στιγμάς άφ’ ού κατέλαβε* ό 
έπαίτης τήν σκοπιάν του. τό είδε βιαίω; άνοιγόμενον, 
καί ή Πριττά έξώρμησεν εις τόν εξώστην.

Μακράν, έκραζεν ή νέα, μακράν άπ’ έμοϋ.
Τί έπραττε* ή τί έλεγεν ό μείνας έν τώ πύργω 

δέν έδύνατο νά διακρίνη αύτός, άλλ’ είύε τήν Πριτ- 
τάν έλθούσαν εις τού έξώστου τό χείλος, τό κρεαά- 
μενον έπί τών κυμάτων, καί τήν ήκουσεν άνακίά- 
ζουσαν μέ φωνήν τρέμουσαν άπό συγκίνησιν, αλλά 
καί ύψουμένην πρός έζφρασιν σταθερά; άποφάσεως-

— Εν βήμα άν προχωρήσης, ρίπτομαι είς τόν πο
ταμόν !

Τότε είδε* εις τό παράθυρου τήν μορφήν τού άρ- 
πανός της. C μύσταξ καί τά γένειά του ήσαν ανορ
θωμένα ώς τής γαλής δταν άγριωθή.

ίίκουσε δέ καί τήν φωνήν του βροντώσαν,
—- Οί λόνοι μου δέν δύνανται νά νικήσουν τό 

πείσμα σου, ή ύπομονή μου θά τό νικήσρ. Σε προτεί
νω νά γίνης γυνή μου, τοϋ πρώτου, τού ίσχυροτάτου 
άνδρός τής Ααχώοαί. Εζάστην τρίχα τής κόμης σου 
θά καλύψω μέ ένα άδάμαντα. Αί γυναίκες τοΰ Πεν- 
ταποτάμου θά κλίνουν έμπρός σου τό μέτωπον, καί 
αί αύτοκρατόρισσαι Οέ νά σέ φθονούν.

— Τού; άδάμαντάς σου, Σαέβ, έπαίνει εις τάς 
Βαύαδέρας σου, είπεν ή Πριττά, έν ω ερύθημα υπε
ρηφάνειας άνεβαινεν εις τάς παρειάς της. — Ληστού 
γυνή δέν γίνομαι. Υπαγε!

— Απορρίπτεις τά δώρα τής αγάπης μου, τρέμε 
τήν έκρηξιν τοϋ θυμού μου! είπεν αύτός μέ φωνήν, εϊς 
ήν ήκούσθη τρύζον τοϋ πύργου τό έδαφος.

— Σαέβ, άπεκρίθη ή Πριττά, καί τά χείλη της 
διέστειλε μειδίαμα περιφρονήσεως.—Σαέβ, άψηφώ 
τά; άπειλάς σου, ώς απορρίπτω τά δώράσου. Αν εις 
τήν Λαχώραν, άν εις τό Πενταπόταμον είσαι ό ισχυρό
τερο; πάντων, έδώ, εις τήν άκρα* αύτού τοϋ έξώστου, 
είμαι ισχυρότερα σου. Απατάσαι άν νομίζζ,ς δτι έςου- 
σιάζεις τήν ελευθερίαν μου. Π έλευθερία μου είναι 

—καί μέ τήν αίαν χεΐρα έδειξε τόν ποταμόν,— 
καί μετά ταϋτα έζεΐ! — καί μέ τήν άλλην έδειξε τό* 
διάστερον ουρανόν. Αεν σέ φοβούμαι, Σαέβ. Υπαγε!

— Υπάγω, λοιπόν, άφ’ού πεισματωδώςεπιμένεις, 
άπεκρίθη έκεϊνο? μετ’ άπαισίου βλέμματος. Αλλ’ ϊδέ. 
Ο πύργος ούτος ύψούται μονήρης καί έρημος εις μέ
ρος άσατον καί απρόσιτον. Μόνα τά παροδικά πτηνά 
θέλουν σε άσπάζεσθαι εϊς τήνύψηλήν αυτήν φωλεάν σου. 
Κάνεις δεν -ήξεύρει δτι είσαι έδώ- σωτήρος χειρ 
δίν θέλει φθάσει μέχρι σού. Εδώ θέλει διέλθει ή 
ζωή σου, ολόκληρος ή ζωή σου, μονότονος καί θολή,ώς 
ό ποταμός όςτις ρέει ύπό τού; πόδας σου. ΐίδώθέλω 
ελθει αυριον νά ίδώ άν ένικήθη τό πείσμα σου, εδώ 
θέλω επανερχεσθαι πάσαν ήμερον, μέχρι; ού εις τήν 
ερωτησίν μου, Πριττά ένέδωκας; άποκριθής, Ναί.

— Καί πάσαν ημέραν, άπεκρίθη ή Πριττά, θά
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ώστε έλυγίσθησαν αΐ ήγνύες τοΰ ζοίου, καί δ ίππος 
έστάθη.

—Προδοσία! άνέκραξεν ό ίράς, θεωρήσας τδ συμβάν 
τούτο ώς συνέχειαν της επιβουλής ή'τις, ώς ένόει, 
έτεκταίνετο εναντίον του. Κλίνας δέ πρδς τά. εμπρός, 
είδεν ό'τι ό επιπεσών κατ’ αύτοΰ ήν Παριάς τις ή 
Σανδάλας, ώς όνομάζουσιν οί ίνδοί τήν ελεεινήν εκεί
νην τών ανθρώπων τάξιν, τά σκύβαλα τής κοινωνίας, 
ήτις μόνον θύματα ή κακούργους παρέχει. Ο ίρά ύπώ- 
πτευσεν ή δολοφόνον, ή τούλάχιστον νυκτοκλέπτην. 

— Οπίσω! έκραξε πάλιν, γυμνώσας τδ ξίφος του. 
— Ιρά! ήρπασαν τήν Πριττάν, είπε ταχέως ό ρα- 

κενδύτης.
— Η φωνή τού Λάλλ! ανέκραξε ό Ιράς. — Ηρπα- 

σαν τήν Πριττάν; τί λέγεις; Τις τήν ήρπασεν;
— 0 Σιρδάρης Αδσίτ!
— Ω.1 ναί! έχεις δίκαιον! Εκείνου ήτον ό δόλος. 

Αλλά πώς τδ ήξεύρεις; άλλά πού είναι; νά τρέξωυ.εν 
Λάλλ, νά τήν σώσωμεν.

0 Λάλλ τώ διηγήθη τότε δ,τι ήξευρε. Τήν ε’πίβου- 
λον διάθεσιν τού Σιρδάρη έκ πείρας γνωρίζων, δέν 
ένόμισε ορόνιμον νά μακρυνθή άπδ τήν Πριττάν έν 
όσω ήν απών ό Ιράς. ’Αλλά διά νά τήν έπιτηρή 
άκινδύνως, ήναγκάσθη νά καλύψρ τά ενδύματα του 
ύπδ τά ράκη εκείνα, καί ούτω τήν παοηκολούθησε 
μακρόθεν είς τήν έπιστροφήν της, παρευρέθη είς τήν 
αρπαγήν της, έπλησίασε τδν άρπαγα, καί άναγκάσας ' 
αύτδν είς βίαιον κίνημα τής χειρδς, είόε τδ πρόσωπόν 
του, συνώδευσεν έπειτα τούς οπαδούς του έφιππος 
ύπδ τδ κάλυμμα τής νυκτός, καί μετ’αύτών διέβη 
τδν ποταμδν, καί κατεσκόπευσε τά κατά τόν πύργον.

— ’Αλλά νά τήν σώσωμεν, πρέπει νά τήν σώσω·» 
μεν, έκραξεν ό ίράς.

— Πρέπει βεβαίως, άπεκρίθη δ Λάλλ, καί πρέ- 
πετ χωρίς άναβολής. Η αύγή νά μή τήν εύρη είς 
τήν εξουσίαν τού Αδσίτ σίγγ. διά τούτο ήλθα δρο- 
μαίως να σε προλάβω. Ας μήν άργώμεν.

Εν τώ άμα ό Λάλ.λ άπέρριψε τά ράκη άπδ τδ σώμά 
του, καί ό ίράς κατέβη άπδ τόν άσθμαίνοντα ίππον 
του, καί τδν παοέδοσεν είς ένα τών υπηρετών του.

— Καί τώρα πώς θά πράξωυ.εν, πού θά διευ- 
θυνθώμεν; ήρώτησεν, άνίκανος Αν νά σχεοιάση ό 
ίδιος ευκρινές τι εις τόν κυματιζόμενου νοΰν του.

— Είς τδν στρατώνα! εΐπεν ό Λάλλ, καί διευ- 
θύνθησαν άμέσως πρδς τδ μέρος δπου εΐδομεν στάθ
μευαν τούτου τό τάγμα.

Εκεί ό Λάλλ έπροσκάλεσε τόν Ταγματάρχην.
— Αδελφέ Σαγκραμαζίτη, τφ είπεν εχομεν ά- 

νάγκην τής βοήθειας σου.
— Λάλλ σίγγ, άπεκρίθη δ Ταγματάρχης, δ βρα

χέων μου καί οί βραχίονες δλων τών στρατιωτών μας, 
είναι, τδ ήζεύρεις έοικός σου καί τού φίλου σου Ιρά 
σίγγ. Διάταττε. ί

— Γνωρίζεις ποιοι φρουροΰσιν απόψε είς τού Σιρ- I 
δάρη τόν οίκον;

— Γνωρίζω.
— Εχεις επιρροήν έπ’ αύτών;
—■ Επί δύω ή τριών, οχι έφ’ δλών.
— Αρκετήν ώστε νά πείτης ένα σκοπόν νά έγ- 

καταλείψη τήν θέσιν του;
— Αρκετήν, άν ό σκοπός έκεΐνος είναι έκ τών 

δύω ή τριών.

— ’Αλλ’ άν δέν είναι! είπεν δ Λάλλ γινόμενος 
έμφροντις.

— Αν δεν είναι... Επανέλαβε περίφοβος δ ίράς, 
— Εστω, είπεν δ Λάλλ, συνόδευσέ μας, ίσως μάς 

συνδράμη ή τύχη.
Παραλαβών δέ καί τέσσαρας Σείκους, στρατιώτας 

τού τάγματος, καί δούς τάς άναγκαίας δδηγίας είς 
έκαστον, διευθύνθη μετ’ αύτών ήσύχως πρδς τήν 
όχθην τού ποταμού. Εκεί είς τών στρατιωτών έμί- 
σΟωσε πλοιάριον δι’ άδράς χορηγίας, άπέβαλεν άπ’ 
αύτού τδν Ινδόν ναύτην, καί έλαβε τάς κώπας ό 
ίδιος, όλίγον κατωτέρω έπέβηταν είς τό πλοιάριον 
ό ίράς καί δ Λάλλ μετά τών άλλων τριών στρατιω
τών, καί παρηκολούθησαν τδν ρούν τού ποταμού, έως 
είς ούμφυτον γλώσσαν τής όχθης, προέχουσαν είς 
τδν ποταμδν, κα· παρακειμένηνείς τού Σιρδάρου τον 
πύργον, όπίσω αυτής έμεινεν ή λέμβος ακίνητος, οί 
δέ τρεις στρατιώται έξελθόντες έκρύβησαν είς τά 
δένδρα, έν ώ ταγματάρχης Σαγκραμαζίτη; έπορεύθη 
πεζός πρδς τδν πύργον.

— Τίς εϊ; άνέκραζεν ό σκοπός άμα εϊδεν άνθρω
πον προσερχόμενον.

I — Δεν είναι έκ τών γνωρίμων μου, είπε καθ’έαυ- 
j τόν ό Σαγκραμαζίτης. Μεγαλοφώνως δ’ άπεκρίθη· 
ίμαδ; καί Γάγγα! καί έλθών πλησιέστερα,

— Ταγματάρχη;! έπρόσθεσεν.
Ο σκοπός, κατά τήν τάξιν τών Ινδικών στρατευ

μάτων παρουσίασε τά όπλα, άν καί ήτον πρώτη ώρα 
μετά τδ μεσονύκτιον. 0 δέ Συγκραμαζίτης πλησιά"- 
σας είς αύτδν,

— Κοιμάσαι; τω είπε μέ τόνον φωνή; όργίλον, 
ή τί κάμνεις εδώ ;

— θ/?» γενναιότατε, είπε περίφοβος ό σκοπός, 
άγρυπνώ, καί φυλάττω.

— φυλάττεις; καί πώς φυλάττεις; αίριον θά 
διατάζω νά σέ μαστίσουν εις τήν αύλήν τού στρατώ- 
νος. Εν ώ φυλάττεις, άνθεωποι άπεβιβάσθησαν άπό 
πλοιάριον είς εκείνο τδ μέρος. — καί έδειξε τά δέν
δρα. — Τί ήθελον εκεί.οι οί άνθρωποι;

— Αένείδα κγνένα άνθρωπον, γενναιότατε, άπε
κρίθη ό στρατιώτης μέ ταραχήν. ’Αλλ’ άν άπέβησαν 
άνθρωποι, νά φωνάζω τήν φυλακήν.

— Νά φω·Λζ·; τήν φυλακήν, ύπελαβε βιαίως ό 
ταγματάρχη:, διά νά φύ ουν πρίνμάθωμεν ούτε τί··ε; 
ήσαν ούτε διατι ήλθαν. ’Ανόητε! πρέπει νά τούς 
κατασκοπεύσωμεν πρώτον, καί τότε.

0 στρατιώτη; ακολουθών τδν ταγματάρχην, διευ- 
θύνθη πρδς τδ άλσος μέ βήμα βρα > καί άθόρυβον. 
’Αφιχθείς δέ, έβύθισε τδ βλέμμα τνν μεταξύ τών 
οενύρων.

— Τω όντι άνθρωποι είναι, είπε ταπεινή τή φω
νή. Κρατούν όπλα, καί είναι τρεις. Πρέπει να φωνά
ξω φύλακες !...

’Αλλ’ ακόμη δέν έπρόφερε τήν λέξιν, ήτις ήθελε 
έγείρει όλην τήν φρουράν τοΰ ’Αδσίτ, καί δ ταγμα
τάρχης τδν συνέλαβε άπδ τδν τράχηλον καί τόν 
εσφιζεν.

— Σιωπή, άχρεΐε, ανέκραξε, καί είς έν νεύμά του 
έφορμήσαντες οί τρεις στρατιώται άπδ τδ άλσος, τόν 
ήοπασαν, τόν έρριψαν κατά γης, καί δέσαντες τό 
στόμα του, τδν έδεσαν χεΐρα; καί πόδας, καί επέ
στρεψαν μετ' αύτού εις τδ πλοΐον. Αί κώπαι εσχι-

σαν άμέσως τδ ^εΰμα, καί τδ πλοΐον διευθύνθη πρδς 
τήν απέναντι όχθην, όπου άπέβησαν οί τρεις Σεϊκαι 
μετά τού αιχμαλώτου των. Περικυκλώσαντες αύτδν 
καί είδοποιήσαντές τον ότι είς τό πρώτον του κίνη
μα ή είς τήν πρώτην φωνήν του τά τρία των εγχει
ρίδια θά βυθισθώσιν εις τήν καρδίαν του, τόν έφερον 
είς τό μέρος όπου εΐχον αφήσει τούς τρεις ίππους των, 
καί ένα τέταρτον υπεράριθμον, καί άναβιβάσαντές τον 
εις τδν τέταρτον τούτον, ύιευθύνθησαν μετ’ αύτοΰ 
έκόντος άκοντος, πρδς τά σύνορα τού Αφγανιστάν.

Τδ δέ πλοιάριον μετά τών ύπολοίπων ε’πέστρεψε 
πάλιν πρδ; τά όπίσω. Τού πύργου τδ παράθυρον ήν 
κλειστόν, έφαίνετο δέ φώς εις αύτό. 0 έρέττων στρα
τιώτης, αφιχθείς ύπδ τδν έζώστην, άνεκώχισε, καί 
μέ τάς κώπας διετήρει μόνον τό πλοιάριον είς τήν 
θέσιν του, έμποδίζων αύτδ νά παρασυοή άπδ τήν 
βίαν τού ποταμού, ό δέ ίράς ύψώσα; τότε τήν φω
νήν ήρχισε νά ψάλλγ τδ ακόλουθον άσμα*

Μήν κοιμάσαι, ίοού ανατέλλει 
Μειοιών ό χρυσούς εωσφόρος’
Ώς άοάμας άστράπτ’ εις τδ όρος,

Καί τήν νέαν αύγήν προαγγέλλει,

Τδ πτηνδν τήν άσπάζεται αόον,
Μελωδία ς τή πέμπει ή λυρι,
Και τα ρόοα τή πέμπουσι μόρα,

Καί τήν ψάλλ’ ή ηχώ τών κοιλάδων.

Αί φωναί αί ούράνιαι πάσαι 
Κ’ α! έπίγει’ ύμνοΰσι συνάμα 
Τήν αύγήν, γλυκύ νεύμα τού Βράμα’

Ανατέλλει, ΐδού! μήν κοιμάσαι.

Μετά τήν δευτέραν στροφήν τοΰ άσματος ήνοίχθη 
τδ παράθυρον ελαφρώς, καί μετά τήν τρίτην έφάνη ή 
Πριττά δειλώς βυθίζουσα τδ βλέμμα της είς τό σκότος.

— Αέν ήτον έκεΐνος, έψυθίρισε, δέν ήτον τδ άσμα 
του;

— Πριττά, άνέκραξεν ό ΐράς, μέ έντονωτέραν φω
νήν, Πριττά, μ’ έγνώρισαςι ό ίράς είμαι, έρχομαι 
νά σέ σώσω. Εχεις πρόχειρον ή σχοινίον, ή παραπέ
τασμα κανέν νά μάς κρεμάσγ,ς άπδ τδν έζώστην.

—· Λάβετε ! είπεν ή Πριττά κρεμώσα τό μ.αζρόν 
κάλυμμα έν ώ έζάλυπτε τδ πρόσωπόν καί τό σώμα 
της όταν έξήρχετο τής οικίας. — Είμί έτοιμη νά 
κρεμασθώ άπό τρίχα έπί τής άβύσσου, μόνον νά 
σωθώ άπδ τήν μισητήν φυλακήν ταύτην. Ο Λάλλ 
έδεσεν έν τω άμα είς τήν άκραν τού καλύμματος 
άναβάθραν σχοινόπλεκτον ήν είχε φέρει μεθ’ έαυτού 
έκ τού στρατώνος, καί ή Πριττά τήν άνείλκυσε, κρε
μώσα υπέρ τήν κιγλίδα τήν άλλην τού καλύμματος 
άκραν. Ταύτην έστερέωσε κάτωθεν ό Ιράς, εις τδ 
^όπτρον τό έπί τής θύρας τού πύργου, καί διά τής 
άναβάθρας άνέβη πρώτο; αύτός καί κατόπιν αύτού ό 
Λάλλ.

—· Ελθε, ώ Πριττά, είπεν ό ΐράς, έρχόμεθα νά σέ 
οτώσωμ,εν. Δός μοι τήν χεΐρα νά σέ βοηθήσω νά χα- 
ταβή,ς. ·

— Ναί! νά μέ σώσητε! άνέκραξεν ή Πριττά! Ας 
φύγωμεν, ας πηγαίνωμεν. Αποσπάσατέ με άπό τού 
θηρίου^τό άντραν. Δεδοξασμένος ό Βράμας ότι ήλθες 
Ιρά. Αν δέν ήρχεσο, αυριον, όταν ήνοίγετο τού πύρ
γου ή θύρα, εΐχον σκοπόν νά ζητήσω τήν σωτηρίαν 
μου εις τού Δούρη τά κύματα.

— Ω άπαισία ιδέα! άνέκραξεν ούχριών ό ίράς. 
Αδσίτ! θά μοί τήν πληρώστις. Αλλ’ ελθε, μή χοο- 
νοτριβώμεν, ύπάγωμεν.

— Ναι, ύπάγωμεν, είπεν ή Πριττά, θέτουσα τδν 
πόδα είς τήν πρώτην βαθμίδα τή; κλίμακος. ός 
όμως αίφνηδία τις νά τή έπήλθεν ιδέα, έστάθη πά
λιν, καί άποσυρουυ.ένη,

— Αλλά, ήρώτησε, πού ύπάγομεν;
0 ίρά έταράχθη. Τήν έρώτησιν ταύτην ούδ αύτός 

είχεν αποτείνει είς εαυτόν, δι’ 8 μετά τινας στιγμάς 
δισταγμού,

— Θά είσαι άραγε ασφαλής είς τήν οικίαν σου; 
είπε.

— Είς τήν οικίαν της! άνέκραξεν δ Λάλλ. Δύνασαι 
νά τό προτείνης! Καί τίς θέλει τή φυλάζει εκεί; Καί 
όλη ή πόλις τή; Λαχώρας άν τήν περιφρουρήση, λγμ 
σμονεΐς ό Αδσίτ ποιος είναι; ’Αγνοείς ότι αυριον άπό 
πρωία; ήμπορεΐς νά τήν ίδής συρομένην είς τά; οδούς 
άπδ τού; όοόυφόρους του; Δεν ήςεύρεις ότι ό άνθρω
πος αύτός ούδέν σέβεται, ούδένα φοβείται;

— Ούδένα, εκτός μόνου ενός, είπεν ΰπερηφάνως 
δ ίράς.

— Εκτός τού Δεϋάν, άπήντησεν ό Λάλλ. Καί μό
νον είς τού Δεϋάν τήν οικίαν δύναται νά θεωρηθή 
ασφαλής ή Πριττά.

— Είς τήν οικίαν λοιπόν τού πατρός μ.ου... έπρό- 
τεινε δειλώς ό ίρά πρδς τήν νέαν κόρην.

— ίρά, άπήντησεν αϋτη. Αέν έχεις μητέρα. Αν ή 
οικία μου δέν είναι πλέον άσυλον δι’ έμέ, άφε; με. 
Τδ βλέπω, δ πυθμήν τού ποταμού είναι τδ άσυλόν
μου τούντεύθεν.

— Πριττά! φιλτάτη Πριττά ! άνέκραξεν άπηλπι- 
συ.ένος ό νεανίας. Ποιον συνέλαβες σκοπόν ζατα χθό- 
νιον! Ελθέ, είς τήν οικίαν σου, είς τδ μέσον τής Δα- 
χώρας, όπου θέλεις, έλθέ’ καί άν τολμήση άς έγ- 
γίση ό Αδσίτ τήν τρίχα τής κεφαλής σου. Εγώ άγρυ
πνος θά σέ φρουρήσω ημέραν καί νύκτα. Εγώ μέ τό 
στήθος μου, μέ τόν βραχίονά μου Οά σέ προασπίσω. 
Εις τδ πτώμά μου θά πατήση πριν φθάση μέχρι σώϋ· 
Λεν ήκουσας ποτέ, ότι τού ίμαού οί λέοντες καί αί 
τίγρεις όλα στρατεύματα κατεσπάραξαν όταν τήν φω- 
λεάν των ήρχοντο νά συλήσωσιν; Οϋαί εις αύτδν άν 
έκτείνη, έπί σέ άνόσιον χεΐρα. Αλλ’ έλθέ· ή ώρα παρέρ
χεται, μετ’ όλίγον ή αύγή θά ελθτ,’ τότε τετέλεσται, 
καιρό; δέν Οά είναι πλέον! ΩΑάλλ! βοήθησε, συμ- 
βούλευσε, ομίλησε, πεΐσέ την.

— Π Πριττά έχει δίκαιον, είπεν αύςηρώς δ Λάλ,λ- 
σίγγ, μετά τινων στιγμών σκέψιν. II μέλλουσα σύ
ζυγός σου πρέπει νά ήναι καθαρά όχι άπό κηλίοα, 
άλλά καί άπδ σκιάν κηλίδος. Καί όμως νά τήν ύπε- 
^ρασπισθή,ς δέν δύνασαι, καί έάν έκατονταπλασιάσγ,ς 
τήν δύναμίν σου, είμή μόνον εντός τής πατρικής σου 
οικίας. Αλλ’ έλθετε μετ’ εμού. Εχω άσυλον άξιόν 
της. Θέλω πράξει, ίρά, διά σέ ό,τι δΐ άνθρωπον γεν- 
νητδν δέν ήθελα πράξει. Καταβήτε είς τό πλοιάριον.

— Ιίμπορώ νά έμπιστευθώ είς τδν άνθρωπον τού
τον; ήρώτησεν ή νέα κόρη τόν ίράν.

— Ως είς έμέ τδν ίδιον, άπεκρίθη αύτός.
Τότε ή Πριττά, όδηγουμένη ύπδ τού ίρά, καί παρε

πομένου τού Λάλλ, κατέβη τήν κλίμακα, τρέμούσα 
έπί τής εναερίου γεφύρας. Αμέσως δ’ ή κλίμαξ έλύθη
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καί καθειλκύσθη, και τό πλοιάριον μαζρυνθέν άφέθη 
είς τού Ράβη τον ροϋν.

Μετά τίνος ώρας πλούν, άφ’ ού διέβησαν ό'λον τό 
μήκος τής πόλεως, προσωρμίσθησαν εί; μέρος κεί
μενον ήδη έκτος αύτής.

0 Λάλλ τούς ώδήγησε δι’ ερήμου έκτάσεω; προ; 
μ.έγαν κήπον ύπό κιγλίδων περιεχόμενον, έπάτησεν 
εις μίαν των κιγλίδων τόν δάκτυλον, καί έν τω 
άμα ήνοίχθη <^ι’ ελατηρίου αφανής Ούρα, δι’ής είσήλ- 
θον. Μακρύνας 5ε' τι-,ας των παρακειμένων θάμνων, 
τούς εφερεν εις πηγή; υδατος έχουσαν σχήμα σπη
λαίου, καί εις ταύτης τό έόαφος, είς το σκοτεινότα- 
τον καί αφανέστατο·/ μέρος, ήνοιξε σιδηράν θυρίδα 
καταπακτήν, καί κρατών τόν Ιράν έκ τάς χειρός, έν 
ώ εκείνος ώδήγει κατά τόν αυτόν τρόπον τήν Πριτ- 
τάν, κατέβη πολλάς βαθμίδας υπογείου λίθινης 
κλίμακος, διέβη μακράν σκοτεινήν ύπόνομον, έχουσαν 
διαφόρους δ'ιακλαδεύσεις, καί είς τό άλλο πέρας άνέ- 
βη δι’ άλλης πάλιν κλίμακος όμοιας τή πρώτη. 
ΑφιχΟείς δέ είς ταύτης τήν κορυφήν, παρήγγειλε διά 
νεύματος είς τούς συνοδοιπόρους σιωπήν βαθυτάτην.

Πλησιάσας δε τό ού; του είς τήν πλευράν τής 
ύπονόμου, ήκροάσθη έπί τινας στιγμάς, μετά δέ ταύ- 
τα έκρουσεν ελαφρώς μέ τόν δάκτυλον επ’ αυτής, καί 
ήκροάσθη πάλιν προσεκτικώς· μή άκούσας δέ τίποτε, 
έψιλάφησε τόν τοίχον, καί μακρόθεν ήκούσΟη μεταλ
λικός τις κρότος ώς αργυρού κωδωνίσκου.

’Ολίγας στιγμάς περιέμενον ακόμη κρατούντες τήν 
αναπνοήν των, καί διά μια; ήνοίχθη εμπρός των άψο- 
φητί μικρά θυρίς όλισθήσαοα είς αόρατον τροχιάν, καί 
είσήλθον εϊς'εύρύχωρον άλλά σκοτεινόν θάλαμον. Μετ’ 
όλίγην ώραν ήκουσαν κλείδα στρεφομένην, Ούρα ήνοίχθη 
απέναντι των, καί δίαύτής προήλθε γυνή κρατούσα αρ
γυρού ν λύχνον κρεμαστόν εις τόν δάκτυλόν της. Αλλά 
τό φώς τού λύχνου ήν άμυδρόν, καί δεν διεσκέδαζε 
τό σκότος τού περιέχοντος. Σπάνιαι δέ τινες άκτΐ 
νες αύτοϋ, πλανώμεναι είς τούς τοίχους καί είς τήν 
οροφήν, άντηνακλώντο σιτλπναί άπό τινων ση
μείων, καί έδείκνυον τό δωμάτιον όλον λαμπρώς κε- 
κοσμημένον με χρυσόν καί μέ άργυρον. Αλλ’ή κρα
τούσα τόν λύχνον γυνή, ευρισκόμενη έν τω ζέντρω 
τής των άκτίνων έστίας, περιελάμ.πετο όλη, καί τό 
έξαίσιον κάλλος της, ή μεγαλοπρεπή; της μορφή 
καί δ λευκός εύναΐος χιτών δςτις τήν ένέδυε, τήν 
παρίστων είς τάς έκπεπληγμ.ένας όψεις τού ’Ιρά καί 
τής μνηστής του ώς ούράνιον όραμα.

— Τοιαύτην ώραν, αγαπητέ Αάλλ! είπε προερχο- 
μένη. ’Αλλά πλησιάσασα τόν λύχνον,—Πώς.'είπε, 
Σαέβ! Τί δηλοΐ τούτο! ξένοι άνθρωποι εδώ!

— Μή όργισθής, Ράνη-χάνδα, διά τήν τόλμην 
μου, είπεν ϊκετικώς ό Λάλλ.

■— II ί>άνη ! ή βασίλισσα 1 ανέκραξαν συγχρόνως ό 
Ίρά καί ή νέα κόρη.

— Αν μίαν μόνον χάριν μοίέπιτρέπης νά σοί ζητήσω 
έπί ζωής μου,έξηκολούθησεν ό Αάλλ, έςω αυτή ή πρώ
τη καί αύτη ή τελευταία. Ούτος είναι ό ίράς, ό υιός 
τού Δεϋάν. Σήμερον ό άγριος ’Αδσίτ ύψωσε τό ξίφος 
νά με φονεύση, καί ό Ίράς έρρίφθη εμπρός τού ξίφους ' 
του καί μέ έσωσεν. ’Απόψε ό ακόλαστος ’Αδσίτ ήρ· 
πασε τήν Ώριττάν, τήν θυγατέρα τοΰ Σεράγ, τήν 
μνηστήν τού Ίρα. ’Απόδος, ώ Ρά*η τό δφλ/μά μου,

καί σώσε την, άφοΰ τήν άπεσπάσαμεν άπό τούς όνυ
χας τού θηρίου.

’Αλλ’ ή Ράνη έσίγα. Οί οφθαλμοί της διαστελ- 
λόμενοι εξέφραζαν φόβον μάλλον ή άγανάκτησιν, καί 
ήτένιζον άλληλοδιαδόχως τόν Ιράν καί τόν Αάλλ.

0 Λάλλ τήν εννόησε.
— Μή ύπόπτευε, ώ Ράνη, τήν είπεν ό ίράς είναι 

άλλος εγώ. Διά τής θυρίδος εκείνης μή φοβοϋ ότι 
είσήχθη κατάσκοπος ή δτι θέλει ε’ξέλθει προδότης. 
Ο,τι έμαΟεν ή δ,τι έννόησεν ό Ίράς, έτάφη είς καρ
διάν πιστήν. Σώσον τήν νέα ν ταύτην. Εκτός σοϋ δεν 
εχει προς τό παρόν άλλο άσυλον. ’Αφού εΐλκυσε τού 
Άόσίτ τ ακάθαρτα βλέμματα, ό βραχίων του δύ- 
ναται πανταχού νά τήνφθάση εκτός εδώ μόνον. Δεΐ- 
ζον πρός αύτήν καρδίαν μητρός. 0 ίράς δεν έχει μη
τέρα ήτις νά τήν προστατεύσει.

Τότε ή βασίλισσα, διά γενναίας άποφάσεως πάντα 
δισταγμόν άποσείσασα,

— ΕλΟέ, θύγατερ, είπε πρός τήν Πριττάν. Ελθέ! 
Πτωχή περιστερά διωκόμενη άπό τόν αίμοβόρον 
ίέρακα, σέ δέχομαι ύπό τήν πτέρυγά μ.ου, άλλ’ είναι 
ασθενής καί αυτή. Ο μαχαιροφόρος αύτός είναι έ 
αληθής βασιλεύς τής Ααχώοας. 0 βραχίων του δύ- 
ναται νά σέ άρπάση καί έξ αύτή; τής αγκάλης μου. 
Ο ασθενής Μαχαραϋάς δέν θέλει τό εμποδίσει, ό 
’Αδσίτ έρριψεν έπί σέ άνόσιον βλέμμα, πρέπει νά 
κρυβφς εί; τά σπλάγχνα τής γής. ίΐ μόνη κρύπτη 
όπου ήμπορεΐς νά μείνης ασφαλή; κατ’αυτού,—μόνος 
ό Λάλλ-σίγγ τήν γνωρίζει,—είναι ή ύπόνομος δι’ής 
πρό ολίγου διήλΟες· έκεΐ θ-ιλεις μαραίνεσθαι, τ^ϊιφερόν 
άνθος, καί τότε μ.ό <ον θελεις άνακύψει είς τό φώς 
τού ήλιου, δταν ισχυρότερα δύναμις λυγίση τήν δύ- 
ναμιν τοΰ ’Αδσίτ.

— Υπαγε, Πριττά, άνέκραξεν ό ίράς, ένταφιά- 
σθητι ζώσα, δυστυχής φίλη. Φροντίς μου θά είναι 
νά σ’ έξάξω έκεϊθεν, έχε πεποίθησιν είς εμέ, καί 
δεχθητι τήν προστασίαν ήτις σοί στέλ.λεται ούρανόθεν.

Η νεάνις προσελθούσα τότε έφίλησε τής βασιλίσσης 
τήν χεΐρα.

— Αφ’ ού έσώθην, είπεν, άπό τήν εξουσίαν του, 
καί τάφον άν μοί προσφέρη,ς, βασίλισσα, εύγνωμόνω; 
τόν δέχομαι.

— Υπάγετε τώρα, είπεν ή Ράνη. Η αύγή πλη
σιάζει. Σραφεΐσα δέ πρός τόν ίράν, ή άφοσίωσις τοΰ 
Λάλλ, πρό; σέ ώ νέε, ε’πρόσθεσε μετ’ αξιοπρέπειας 
μέν, άλλ’ άκουσίως έρυθριώσα, ύπερέβη παν σύνηθες 
όσιον. Σοί έθυσίασε έπέκεΐ'·α τού δ.,τι είχε δικαίωμα. 
Διά τής θυρίδος εκείνη; άν ποτέ τις εϊσήρχετο, δέν 
έπρεπε ζών νά έξέλθη. ’Αλλά σέ δέχομαι όποιον σέ 
παριστα. ’Αφιεροΰμαι είς τήν τιμήν σου!

— Ράνη-Χάνδα, άνέκραξεν ό ίράς, εί; τήν καρδιάν 
μου θέλει ένταφή ή μνήμη τού συμβάντος τούτου 
πλησίον τής εύγνωμοσύνης μου. Αν δέ ποτέ εχη< 
ανάγκην απεριορίστου άφοσιώσεως, ένθυμήσου ότι έ
σωσα; τήν μνηστήν τού ϊρά.

Καί προσπεσών έφίλησε τό κράσπεδον τοΰ χμ?ώ- 
νό; της.

Μετά ταϋτα δ’ οί δύω φίλοι έξήλθον διά τής 
όδού δι’ ή; είχον έλθει, ή δέ Ράνη ώδήγησε μόνη της 
τήν Πριττάν εί; τό υπόγειον άσυλόν της, είς σκοτει
νόν θαλαμίσκον έντό; τής ύπονόμου άνεσκαμμένον.

(Ακολουθεί.)

ρ ΜΕΕΙΚΟΝ.
> άμφιβάλλη, τι; ότι υπάρχει Πέμεσις, ότι ύ- 
ει θεία δίκη, διέπουσα τήν τύχην καί τών άν- 
:ων καί τών έθνώ-, άς ρίψη βλέμμα πρός τήν 
■ον Αμερικήν. Είς τό Μεξικόν πρό τριών ή τεσ- 
ιν έκατουταετηρίδων εζη λαός μέγας, αρχαίος, 
ρός, εύδαίμων, ανδρείο; είς τόν πόλεμον, ήμερος 

τούς φίλους του, επιδεκτικός είς άνώτατον (
κόν άναπτύξεως, καί ήδη ίστάμειος είς βαθμίδα I 
ιτισμού ούκ εύκαταφρόνητον. Αν κατ’ εύτυχή συγ

κυρίαν είχε λάμψει έν μέσφ αότοϋ ή ο ας τής αλη
θούς θρησκείας, ό λαός ούτος έδύνατο ν’ άναδειχθή 
εί; των μάλλον εύρώστων, τών μάλλον ζωσίμων τής 
·,-ής, καί νά έγκεντρίση νέον κλάδον πλήρη ικμάδας 
εί; τό ήδηύποσηπόμενον ςέλεχο; τού αρχαίου κόσμου.

Ιδού, ή εύχή αύτη πραγματοποιείται, ίδού τολμη
ρόν πλοΐον διασχί,ει τόν ωκεανόν, καί έπί τού Ιστού 
του κυματεΐ τού σταυρού τό σημεΐον. Εύδαΐμον τά 
Μεξικόν, ότι νέα ημέρα δι’αύτό ανατέλλει, η ημέρα 
τής άληδείας καί τής άναγεννήσεως.
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13Αλλ’ όχι! οί χριστιανοί ού; έξέμεσχν τά σπλάγ
χνα τού πλοίου Εκείνου, αύτο'ι φερουσι διά χειρών ξί
φος ολέθρου, φερουσι φόνον, πυρκαϊάν καί ληστείαν. 
Αύτο'ι διατρέχουσι τό εύτυ/ές Μ-.ξικόν ώ; άγγελοι 
έζολοθρευμού, αύτο'ι καθιστώσι μισητόν τόν πολιτι
σμόν των, καί αποτρόπαιο* τήν θρησκείαν έν ό*ό- 
ματι τής οποία; άσκοϋσι τάς κακουργία; των. Καί 
μάχονται μεν ήρωϊκώ; οί Μεξικανοί υπέρ τής ζωή; 
καί υπέρ τής πατρίδο; των, άλλ’ εί; τά μιχιφόνχ

U ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ.

πυροβόλα τών Ισπανών άντιτάττουτ· γυμνά τά στή
θη των, καί ήττάτχι πανταχού ή άνδοείχ άπό τή< 
κακουργούσες υπεροχής, καί αί μυριάδες θερίζονται 
ώ; τά φύλλα έν ώρα χειμώνος, Ζαί τέλος οϊ κατα- 
κτηταί, οί λησταί μάλλον, ύψούσι τόν θοόνο; των 
έπί εύρείας ερήμου, επί σωρού πτωμάτων καί ερείπιων· 

Αλλ’ ιδού ήλθεν ή όόρα τής άνταποδόσεως. Αν 
ή σκιά τού Μοντεζουμά πλανάται σήμερον υπέρ τά 
τείχη τού Μεξικού, εύφραίνεται βεβαίως εί; άγαλ- 

λίασιν έκδικήτεως, 
καί κυλινόεΐται εις 
ρόδων r-ρωμνήν, ώς 
ώνόμασεν άλλοτε ό 
μεγαλόψυχος ούτος 
άγριος τήν πυράν έφ’ 
ής τόν έ'καυσαν οί ά- 
γριώτεροι αύτού Εύ- 
ρωπαΐοι.

‘II μόνη αρετή 
τών άνημέρων- εκεί
νων κατακτητών ήν 
r, βάναυσο; άνδρεία 
αύτών. Αφ’ ού %’ 
αυτή έσβέσθη είς 
την τρυφήν τήν με
τά τόν θρίαμβον, 
δέν τοΐς έμεινον εί- 
μή ελαττώματα. Υ
πό τοιούτουςοιωνούς 
άθλίω; μόνον καί 
άκροσφαλώς όργανί- 
ζονται κοινωνίαι. Η 
κοινωνία αύτών καθ’ 
ολον τό διάστημα 
τής ύπάρξεώ; της 
δέν παρήγαγεν ού- 
δέν μέ.α,ούδέν γεν
ναίου. Μικραί καί 
ταπειναί διαιρέσεις, 
φιλόπρωτοι καί ίδι- 
οτελεΐς έριδες, ιδιω
τικά αντί τών κοι- 
νώνσυμφε'ροντα,τα*· 
τα άπερρόφων τήν 
ικμάδα τής Μεξι- 
κανικής ταύτζ.ς α

τών ίσπα- 
έ* ώ αί 

Πολι-
τιΐχι ηύξάνοντο καί 
έζραταιούντο εί; εύ
ρείας βάσεις πατρι
ωτισμού καί ελευθε
ρίας, αύτή καχεκτυ- 
κώς συνεστέλλετο, 
καί έφερεν εις τήν 
καρδίαν αύτή; τό 
σπέρμα άσθενείαςθα- 
νατη φόρου.

Αλλ’ό βαθμός τής 
εσωτερική; τού Με-

ποικίας 
νών. Ωστε, 

μ-όσπονδοι

ξικοΰ άθλιότητο; άπεκαλύφθη κυρίως κατά τά τελευ
ταία ταύτα έτη. Μία τών επαρχιών αύτού, ή Τεξάς, μή 
δεχόμενη ν’ άποτελή με'ρος τής εύρωτιώσης κοινωνίας 
έκείνης, άπεσπάσθη άπό τό Μεξικάν, καί ήνώθη μέ 
τήν αμερικανικήν Ομοσπονδίαν, προς ήν είχε περισ- 
σοτε'ραν καί γεωγραφικήν σχέσιν, καί ηθικήν συγγέ
νειαν. Αλλ’ οί Μεξικανοί, οίτινες δέν ήσαν αξιόμαχοι 
κατά τής Τεξάδος, εϊχον τήν άφροσύνην νά κηρύξωσι 
τόν πόλεαον κατά τών άγγλαμεοικανών, ώς δήθεν 
δεχθε'ντων τήν ενωσιν τής επαρχίας ήτις άπεσκίρτη- 
σεν άπ’ αύτών.

Τό αποτέλεσμα άπέβη οΐον ήτον έπόμενον· άνορ- 
γάνιστοι, άνανδροι οί Μεξικανοί, ένικήθησαν παντα- 
χού όπου άπηντήθησαν μετά τών στρατευμάτων τής 
όμοσπονδίας. έντός ολίγου οί Αμερικανοί είσέβαλον 
εις τό κράτος των, καί άντί πολέμου επιθετικού 8ν 
ώνειρεύοντο οί Μεξικανοί εϊχον ήδη νά ύπερασπίζων- 
ται τάς ιδία; έστίας. Αλλ’ ούδέ καν όταν έπρόκειτο 
δι’ αύτούς νά ύπερμαχήσωσιν υπέρ τών οικιών καί 
υπέρ τών τέκνων των, κατώρθωσάν τι γενναΐον καί 
ένδοξον άλλ’ ό Αμερικανό; στρατηγός Σκώτος, άπό 
θριάμβου εις θρίαμβον χωρών, έφθασε τέλος καί 
ύπ’ αύτά τά τείχη τού Μεξικού, καί έκυρίευσε τήν 
πόλιν πολύ εύκολώτερα άφ’ δ,τι ό Κόρτε; τήν είχε 
κυριεύσει έπί Μοντεζουμά.

0 τελευταίος πρόεδρος τού Μεξικού, Σάντα-Αννας, 
είναι άνήρ ανδρείο; ό ίδιος. Αλλά τί δύναται λέων 
στρατηγών έλάφων-, Εις μίαν τών τελευταίων μαχών 
οί Μεξικανοί, κωφοί εις τάς ενθαρρύνσεις καί τά; 
προτροπάς τού προέδρου των, δςτις ήτον συγχρόνως 
καί στρατηγός των, έτράπησαν εις φυγήν, καί κατέ- 
φυγον ώς εις τελευταΐον άσυλον εις τήν πρωτεύουσαν 
των. Είς τών φυγάδων λόχων, φθάσας εις τήν με- 
γάλην πλατείαν τού Μεξικού, είδε μέ πολλήν έκ- 
πληξιν δτι συνωδεύετο άπό ένα αξιωματικόν καί 
τέσσαρας στρατιώτας τών εχθρικών στρατευμάτων. 
’Αμέσως συλληφθέντε; ούτοι καθυπεβλήθησαν εις έξέ- 
τασιν.

— ήξεύρομεν, εϊπεν ό αξιωματικός, δτι ό Σάντα- 
Αννας εύρίσκεται εις τόν λόχον τούτον, καί σάς πα- 
ρηκολουθήσαμεν διά νά τόν φονεύσωμεν, καί νά τε- 
λειώσωμεν ούτω τόν πόλεμον.

Οί Μεξικανοί τού; έσυρον άμέσως προς τόν Σάντα- 
Ανναν, καί ήθελον νάτούς κασασφάξωσιν εμπρός του.

— ’Αφήσατε τους, είπεν αύτός. Τούς λαμβάνω 
ύπό τήν προστασίαν μου. Αν είχα τινάς χιλιάδας 
τοιούτων στρατιωτών, καί τινας τοιούτους αξιωμα
τικούς, οί ’Αμερικανοί δέν θά ήσαν σήμερον ύπό τά 
τείχη τού Μεξικού.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΡΟΑΙΝΕΙΑ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ* 

(Carolinca Piineeps)

Γνωστόν είναι δτι δσον αφορά τό ύψος καθώς καί 
τό πάχος τών δένδρων, άμφότερα έξαρτώνται άπό 
πό κλίμα καί τήν καταλληλότητα τής γης είς τήν 
οποίαν έφυτεύθησαν. Δεδομένος τι; βαθμός υγρασίας 
δμού μέ θερμότητα ού μικράν είναι τά διά τήν αΰξη- 
σιν τών δένδρων τά κυριώτερα άπαιτούμενα. ’Επειδή 
τά διδόμενα ταύτα εύρίσκονται συνδυασμένα είς τήν

’Αμερικήν, εύρίσκονται εκεί καί τά άξιολογώτερα καί 
μεγαλήτερα δάση, τά όποια ύπερτερούν πάντα 
τά άλλα ώς προ; τό κάλλος, τήν πολυφυλλίαν καί 
τό πλήθος τών άνθέων.

Τό μεγαλήτερον ύψος τό όποιον τά δένδρα λα μ- 
βάνουσιν εί; τά δάση μας είναι 120—130 ποδών. 
Οί δέ φοίνικες τής ’Αμερικής καί πολλά άλλα δέν
δρα φθάνουν μέχρι; ύψους διακοσίων καί διακοσίων 
πεντήκοντα ποδών.

’Αλλ’ ό Γίγας τού γένους τών δένδρων είναι ή 
λεγομένη Καρολίνεια ή Ηγεμονική (Carolinca Prin- 
ceps), δι’ ής επωνυμίας έμφαίνεται δτι ύπερτεοεϊ 
δλα τά δένδρα μεταξύ τών όποιων φύεται, καί ώς 
πρός τό κάλλος καί ώς πρός τό ύψος, φθάνουσα μέχρι 
τριακοσίων ποδών. Τό δένδρον τούτο έχει ξύλον διαρ- 
κέστατον, καί οί κορμοί χρησιμεύουν πρός κατασκευήν 
τών στερεωτέρων καί άξιολογωτέρουν ιστών τών 
πλοίων. Κατά δυστυχίαν όμως ή τού δένδρου τούτου 
τομή καί μετακομιδή έχει μέγιστα; τάς δυσκολίας, 
καθότι ίστάμενον εν τώ μέσω πυκνοτάτων καί δύσ
βατων δασών, είναι τόσον μέ φυτά περιβεβλημένον, 
ώςτε απαιτούνται μεγάλαι προπαρασκευαί μέχρι; ού 
τά παρακείμενα δένδρα καί οί θάμνοι καταστραφώσιν. 
Επίσης δέ καί ό καρπός τού δένδρου τούτου είναι 
χρήσιμος, διότι έχει εύάρεστον καί γλυκεΐαν γεύσιν 
όμοιάζουσαν μέ τήν τών γλυκών αμυγδάλων.

Ξ.. Δ.
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ΤΔΡΑΡΧΟΣ.

Λυτή η θάλασσα ή μεγάλη χαΐ ευρύχωρος χερ- 
•βίν' έχει ερπετά ώκ ούχ later άρεθμύς^ ζώα μιχρά 
μετά μεγά-Ιωτ.... δράχαη- ούτος 8r ΙπΛασας εμ- 
παίζεττ αυτή. Ταΰτα εψαλλεν δ προφητάναξ έν τφ 
ένθουσιώδει έκείνφ ψαλμώ. Ε/.τοτε οί φυσιογράφος 
ήμφισβήτησαν άν ύπάρχη τώ όντι έν τή φύσει τά 
τέρας εκείνο τών αχανών βαράθρων, δ δράκων τοΰ 
Δαυίδ, ή άν ήν μόνον γέννημα τής ύψηγόρου φαντα
σίας τοΰ ποιητοΰ.

Πολλάκις πλοίαρχοι έπανελθόντες άπό δπερωκεά- 
νειον πλοΰν, διηγήθησαν ότι εις αγνώστους τοΰ με
γάλου πελάγου; εκτάσεις άπήντησαν τεράστιον ένυ

δρου έρπετδν, έξελίσσον ίπί τής έπιφανείας τών διά
των γονατώδες άπέραντον σώμα, ώς μακράν σειράν 
μεγάλων ογγων συνδεδεμένων, διασχίζον τά κύματα 
μέ βέλους άρμήν, καί εγεΐρον τήν φρικαλέαν του κεφα
λήν ΰψηλότερα τών ύψηλοτέοων τοΰ πλοίου ιστών. 
Αλλά τά διηγήματα ταΰτα έθεωρήθησαν τής πεπλεγ
μένης τών πλοιάρχων φαντασίας αποκυήματα ή πλά
σματα τής συνήθους εις πολλούς τών οδοιπόρων τε
ρατολογίας.

‘Π φύσις όμως καθ' έκάςην ελέγχει τον υπερόπτην 
δισταγμόν τοΰ ανθρώπου, νέα μυςήρια άποκαλύπτου- 
σα, ών τήν υπαρξιν ήρνεΐτο ούτος δοκισισόοως. Τοΰ 
Ηροδότου ή Ιστορία ένομίσθη επί πολύ μυθιστορία 
απίθανος. Καί όμως τών νεωτέρων αί εμβριθείς έρευ
να-, απέδειξαν τήν αλήθειαν τών πλείστων δίίτχυρι- 

’σμών του. ’ΐδού δέ ήδη καί τοΰ Δαυίδ 
ό Λεβιαθάν άποδεικνύμενος ούχί φαν
τασίας πλάσμα, άλλ’ υπάρχων," ή'καν 
ύπάρξας εις τδ . σκοτεινόν " παρελθόν 
προκατακλυσμαίων αιώνων.

Πρό δύω ετών ό Δόκτωρ Κόχ επί 
τινων γεωλογικών ερευνών του εις λ- 
λαδάμαν τής Αμερικής, άνεκάλυψε τον 
γιγαντιαΐον άγνούς-ου θαλασσίου δφεως 
σκελετόν, ον δημοσιεύομεν ·ν τώ παρόν- 
τι πίνακι, ά'· οντα μέν σταθμόν 7500' 
λιτ μήκος δ’έχοντα 114', ποδών 
καί έκαςον τής ράχιος σπόνδυλον μα
κράν 1. 1/2', καί παχύν 1 περίπου. 
Ονομάσας δ’αύτόν TJpapi'or, οίον-ί 
άρχοντα τών ύδάτων, τόνάνέθηκεν εις 
τό δημόσιον τοΰ Νεοβοράκου μουσεϊον, 
δπου διατηρείται έν τή αιθούση τή λε- 
γομένη τοΰ Απόλλωνος ύπ’άρ. 49.

Αν αληθώς τό ένυδρον τοΰτο θηρίον 
φωλεύη ακόμη τήν σήμερον εις τά βάθη 
τών θαλασσών, οπού τόσα μυστήρια 
κρύπτονται, άν σπανίως φαινόμ,ενον είς 
τήν επιφάνειαν,τών ύδάτων φέρη ακό
μη τρόμον καί όλεθρον εις τούς θαλασ
σοπόρους, δεν δυνάμεθα νάτόβαιώ- 
σωμεν. Αλλά πρό τοΰ κατακλυσμού, 
όταν ή γή ήν κτήμα τών γιγάντων τής 
πλάσεως, τότε δ καταπληκτικός ούτος 
όγκος όστεων, περιβεβλημένος σάρκα 
καί δέρμα, έζη καί έκινεΐτο, διέπλεε 
τόν ωκεανόν, μαστίζων αύτδν με τήν 
φοβεράν του ούράν, ήγειρεν ίσως τό πε
λώριον σώμάτου ορθών, ώς στύλον υ
περμεγέθη, καί άρχωντών αχανών τής 
άβύσου χασμάτων, κατεβρόχθιζε γένη 
όλα ιχθύων, κατεδίωκε τά μέγιστα 
κήτη, καί προσαναβαίνων τούς μεγί
στους τών ποταμών, ετρεπεν εντρομον 
είς φυγήν τόν Μαμούθ καί τό Μεγα- 
Οήριον!

AETKAS Η 2ΑΠΦ&.
Τής ’Ασιάτιδος Αΐολίδος 

Είς τάς άκτάς, καί είς σέ, τό είδος 
Καλή επίσης, ώ Ιωνία, 
ίερών εστη ποτέ χορεία 
’Αοιδών, μέλος )ια στο υ. ατών
Κάλλιστον πνέουσα αθανάτων, 
ή; μελαμφύλλων εντός δενδρώνωυ 
Μουσικών άμιλλα-, άηδόνων.
Αλλά είς πάθος, είς πΰρ, είς γόους 
Αιγεΐς, είς έρωτας πυριπνόους, 
Πολύ τούς άλλους ένίκα μία 
Πάντας, ή θήλεια ή Λεσβία.
Τοΰ θνητού μέρους καί επιγείου 
Αυτής τά κάλ,λη, ώς ηφαιστείου 
ΐπ’ ορούς θάλλοντες ήσαν κήποι 
Τφ’ οθς δ έρως εμυδροκτύπει. 
‘Ρυθμός ό θρήνος ήν ή θερμός της, 
Καί αρμονία δ στεναγμός της·
’Αλλ’ αρμονία, ρυθμός, όποιος 
Π δεν ακούεται, ή σπανίως.
Δίς, τρις εύδαίμων ό αιών, όστις, 
’Ανταυγασθείς έκ τής λάμψεώς της, 
Κά είπη δύνατκι φιλοτίμου 
Πλήρης μανίας, Είν’ ίδική μου! 
'Αλ.λά εκείνη, φεϋ ! έν άνίαις,
Κ’ έν καταισχύνη καί έν μανίαις, 
Οίκτρά καί μόνη άπό τοΰ βράχου 
Τούτου, εντός τοΰ πολυταράχου 
Επιπτε κύματος πελάγιου, 
Πολυταράχου έρμαιον βίου.
’Εκεί ή βάρβιτος συνετρίβη 
Κ’ ή άο'.δός, κ’ ή ματαία ήβη,
Κ’ ό δεινός έρως μέ τήν καρδίαν, 
Καί ή πνοή μέ τήν αρμονίαν.
Καί τώρα όταν φαιδρά γαλήνη 
Τά γλαυκά κύματα άπαλύνη,
Είς τό ρεμβάζον όμμ.’ ανατέλλει 
Πολλ.άκι; ώς τις λευκή νεφέλη, 
*Άμυδροί άμορφοι χαρακτήρες, 
Σκιά βλεφάρων, εύπήχεις χεΐρ'ί> 
Μέλαιναι κόμαι περί αύχε'να 
Λευκόν, -πλήν όλ.α συγκεχυμένα, 
'Ομίχλη,, είδωλον έκ δακρύων, 
Σχήμα αμφίβολον, τό όποιον 
fev βλέμμα δεύτερον αφανίζει,
Καί πάλιν άλλο ε’πανακτίζει.
Αυτή ή θάλασσα ή γελ.ώσα 
Δακρύων είναι κάλπη, όπόσα 
έρρευσαν έκπαλαι είς τό κύμα, 
Τής πολυτλ.ήμονος κόρης μνήμα, 
όπόσα έρρευσαν, καί θά ρέουν 
Ένοσω ναΰται τόν πόντον πλέουν, 
Καί ατενίζουν πρύς τήν Λευκάδα 
Τήν θαλασσόβρεκτον Νάίάδα.
Καί τής έμής -χαρδιοδονήτου 
Στεναγμός έπνευσεν είς βαρβίτου, 
Καί άνεμίχθη μέ τούς αέρας, 
’Ασθενές Μούσης άδελφής γέρας.

I. Δ. ΚΑΡΑΤΣΟΪΤΣΔΣ,

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ.
‘λύτό teroc rlov Πνθαγοριχοϋ.

‘Ο Δαρβΐνος έψαλε ποτέ μέ μελίρρυτον ύφος τούί 
έρωτας τών φυτών, ό δέ Θωμάς Μούρ, μέ γλώσσαν 
ούχ ήττον μελισταγή ύμνησε τούς τών ’Αγγέλων· 
τό θέμα μου αφορά εύγενέστερον καί δυσκολώτερον 
άντικείμενον, καθότι προτίθεμαι νά πανηγυρίσω τούς 
έρωτας τοΰ πολυμαθέστατου Δ-Δ, Καθηγητοϋ τής 
’Ηθικής Φιλοσοφίας παρά τω έν Γοτίγγη Πανεπν- 
στημείω. — ‘Ο λόγιος ούτος ήν έκ τών έμβριθεστέ- 
ρων μεταφυσικών, τοσοΰτον, ώστε αί αγορεύσεις καί 
οί λόγοι του ήσαν καί είς εαυτόν ενίοτε ακατάληπτοι. 
Τοΰτο όμως αντί νά έλαττώνη, ηύξανε επί μάλλον 
τήν αξίαν των, διότι τούς άπεδείκνυε πλήρεις βα- 
Οείας σκέψεως· καί οσάκις άπήγγελλεν αυτούς σο- 
βαρώς, οί άκροώμενοι ήτένιζον μετ’ έκπλήξεως καί 
θαυμασμού, πάντες δέ ε’τίμων τόν άνδρα, ώς τόν 
έπιφανέστερον φιλόσοφον ού μόνον τής Γοτίγγης, 
άλλα καί άπάσης τής Γερμανίας, μηδ’ αύτού τοΰ 
Κάντιου εξαιρούμενου.

‘Ο Δ-Δ ήτο μικρός τό ανάστημα, ήδύς, φενακο
φόρος, έρυθρόρριν, άνήρ έξηκοντούτης, καί άγαμος 
περιπλέον. Τίτο σύν τοϊς άλλοι; καί Πρύτανις τού 
Πανεπιστημίου, καί ένεκα τής αξίας ταύτης εφερεν 
επί τής κεφαλής του μέν πίλον χαμηλόν τρίπτυχον, 
περί τό στήθός του δέ πολυτελή τενίαν, λείου μετα- 
ξοπτίλου, είς δέ τήν δεξιάν έκράτει μακράν έπαργυ- 
ρωμένην ράβδον, μεθ’ ής έβάδιζεν άνω καί κάτω, 
βρενθυόμενος μετά μεγίστης αξιοπρέπειας. — Δέν 
πρέπει λοιπόν νά Οαυμάση τις εάν οί φοιτη.ταί τόν 
έσέβοντο, — εάν ήγγιζον τόν πίλον αύτών δσάκις 
τόν άπήντων, — εάν ήκροώντο κεχηνότες καί έκθαμ
βοι τάς απαγγελίας του, έν ένί λόγοι έάν έθεώρουν 
αύτόν ώς τόν περινούστερον της Γοτίγγης, — άρα 
τής Γερμανίας, — άρα τής Εύρώπης. — Τό φρόνη
μα τοΰτο δέν ήν απλώς τών σπουδαστών μόνον· τδ 
συνησθάνετο, ώς φαίνεται, καί ό ίδιος, θεωρών εαυ
τόν ώς έν τών μεταφυσικών στοιχείων τής νεωτέρας 
φιλοσοφίας, έφά.μιλλον τοΰ Αωκίου, τοΰ Κάντιου, 
τοΰ Βάκωνος, τοΰ Λεϊβνιτίου καί τοΰ ’Ελβετίου, άν 
όχι ανώτερου τούτων.

‘Ο Δ-Δ λοιπόν, επί ήμισυν περίπου αιώνα, τούτέ- 
στι άπό τό δέκατον έτος τής ηλικίας του, ένησχολή- 

* θη τοσοΰτον έίς τήν σπουδήν, ώστε δέν έλαβε και
ρόν νά δοθή είς άλλο τί. Κατά τό διάστημα τοΰτο 
έμελέτητεν άπάσας τάς έπιστήμας, άνθρωπίνας τε 
καί θείας. Τά συγγράμματα τοΰ Νεύθωνος, Εϋλέτ· 
ρου καί Λαγράγγου, ήσαν οικεία είς αύτόν ώς οί οϊ- 
κειότεροι τύτ|θΐ. — Ιίν δεινός είς τήν θεολογίαν, εις 
τήν ηθικήν, είς τάς Φυσικάς ’Επιστήμας, εις την 
‘Υδροστατικήν καί τήν Πνευματικήν, τήν Φιλοσοφίαν, 
τήν Κριτικήν, ’Αστρονομίαν, Γεωγραφίαν, καί Φυσι
κήν ‘Ιστορίαν. Τόν όμ-ηρον, τόν Θουκυδίδην, Στρά
βωνα, Ί^όδ^τον, Ούϊργίλιον, καί άλλους είκοσι τών 
κλασικών, ,'εΐχεν άποστηθήσει, ούχ ήττον ,δέ τόν 
Πλάτωνα, τόν ’Αριστοτέλην καί λοιπούς1'. • . . <ν 
ένί λόγω ήν ό πολυμαθέστερος τής Γοττίγγης", δ με
ταφυσικός τής Γερμανίας φωστήρ, καν τό θαύμα τοΰ 
Πανεπιστημίου· — ίσος, — μάλΛτα ανώτερος τοΰ
Αωκίου, Κάντιου, Βάκωνος, Λεϊβνιτίου, ’Ελουητίου' 
καί λοιπών....
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’Εκ τών ήδη ρηθέντων δ αναγνώστης άναμφιβόλως 
προδιατίθεται νά ε’ρωτήσζ, πώς έτυχεν ό πεπαιδευμέ
νος ούτος νά έρασθή; ’ίΐδύνατο ίσως νά φαντασθή 
ότι ό πρός τήν παιδείαν έρως ήθελε τόν εμποδίσει νά 
άγαπήση άλλο τί, καί ότι οί παλαιοί σοφοί ήθελον 
τόν χρησιμεύσει αντί συζύγου, υιών, καί θυγατέρων. 
Αλλ’ ή καρδία του Πρύτανεως ήτο Οαυμασίω; χω
ρητικά· εις ταύτην ούχί μόνον έχόρησαν άπαντες οί 
αρχαίοι φιλόσοφοι, άλλα καί ή εϊκών της ωραίας 
’Αγγελικής.

‘ J1 ’Αγγελική ήτο ώραία,ώραιοτήτγ νεάνις,μεσαίου 
αναστήματος καί χαριεστάτης ό'ψεως. — Ή χείρ 
αύτής ήν έξαιρετω; μικρά καί κομψή, καί ό πούς τήν 
Ο’ΰτήν εΐχε χάριν. — ‘II κόμ.η της καστανή, τά ομ- 
ματα μαΰρα, καί οί όδόντες λευκοί, ώς ό έστιλβω- 
μένος έλέφας· ήτο δέ δεκαεννέα ετών, παμπόνη
ρος, καί εΐχεν, άνευ -υπερβολής, χιλίους πεντακοσίους 
έραστάς, τούτέστι άπαντας τούς σπουδαστάς τής 
Γοτίγγης, οίτινες τήν παρηκολούθουν, έψαλλον περί 
αύτήν ύμνους, έμονομάχουν καίποτε, καί τήν ήνό- 

"*χλουν ύπερ τό μέτρον μέ τά ερωτικά γραμμάτιά 
των. — ‘II ’Αγγελική, καθ’ 8 κοράσιον, δεν έδύνα- 
το νά τούς άγαπα ολους, άλλ’ είλικρινώς τούς έλυ- 
πεΐτο, καί διά νά τοΐς παρέξρ δείγμα εύμενείας, 
εβοστρίχιζε πάσαν εσπέραν τήν κόμην της μέ τά
γραμμάτιά των.

‘Ο Πρύτχνις έτυχεν ημέραν τινά νά ίδή τήν ’Αγ
γελικήν περ-.διαβάζουσαν εις τόν κήπον τού Πανεπι
στημίου· ήταν άμφότεροι βεβυθισμένοι εις βαθυτάτην 
σκέψιν. Ο μέν εσκέπτετο μαθηματικόν τι πρόβλη
μα προταθέν ύπό τού Δ. Μυλλέρου, ΚαΟηγητοϋ τής 
Λογικής. ‘Η δε διελογίζετο τί ν’άπαντήσ?) εις τόν 
εζάδελφόν της ‘Υπερίωνα, ό'στις τήν έζήτησε τόν νστε- 
piri/r .ίόγον σ'ο'ΐ προτεραίαν εσπέραν, καί άνέμενε 
κατ’ αύτήν ταύτην τήν ώραν θετικήν καί οριστικήν 
άπόκρισιν. ‘II θέσι; άμφοτέρων ήτον σπουδαιοτάτη. 
‘Ο Δ-Δ, ήσχολεΐτο εϊς μαθηματικά, ή νεάνις εις έ
ρωτα· τοσούτον δέ σκεπτικοί καί ε’μφροντιδες ήσαν, 
ώστε τρις καί τετράκις συνηπαντηθησαν χωρίς νά. 
γνωρισθώσι· φαντασθήτε πόσον εμβριθή καί άφη,ρη- 
μ.ένα ήσαν τά αντικείμενα τών σκέψεων των. — Τέ
λος, ό Δ-Δ, άναβλέψας κατά τύχην, είδε τήν ’Αγ
γελικήν.

° Βλέμμ.’ άτυχέστερον αυτού δεν ύψωσε ποτέ τις.“ 
Τό πρόβλημα τό όποιον παρά μικρόν ε’λύετο, ε’κλονί- 
σθη μέχρι τής βάσεως· — ’Ανέβλεψε πρός αύτήν καί 
δεύτερον, — τό πρόβλημα έπεσε κατά γής. — ’Ε- 
κύταζε καί τρίτον, καί κατεστράφη, διασκεδασθέν 
ώς μετέωρον ! Τό μέγα τών ιδεών οικοδόμημα, τά 
μετά τοσαύτης μερίμνης ίδρυθέν, καί ετοιμ.ον νά δε- 
χθή τόν άκρογωνιαϊον λίθον κατελύθη ! Ούδείς δέ 
άγων ε’δύνατο πλέον νά συλλέξϊ) τά συστατικά αύ- 
τού μ.έρη. — Τό πρόβλημα εμεινεν άλυτον· ‘Επο
μένως ό Πρύτανις τού Πανεπιστημίου ένέπεσεν εϊς 
αμηχανίαν, άγνοών έν ταύτώ πώς νά κατευνάσϊ) τούς 
παλμούς τής καρδίας του. — ‘Ο Νεύθων, ό Ευκλεί
δης, ό Αεϊβνίτιος, ό Εϋλ,έρος καί ό Λαπλάς, άπαν
τες κατεθορυβήθησαν άπό τά θέλγητρα έννεακαιδε- 
καετούς νεάνιδος!

*0 Πρύτανις άπήλθεν εις τά ίδια, ούχί ν’ άναλάβη 
τήν λύσιν τού προβλήματος, άλλ’ ίσως νά φιλοσοφήση 
περί τού Πλατωνικού έρωτος. — Τό θέμα τούτο άνέ-

στρεψε ύφ’ όλας τάς έπόψεις, — έπειράθη αύτού δι* 
άκα.ίόσεως, εΐτα διά συχθέσεως, καί τέλος έξήγα- 
γε συμπερασμόν, οτι ό έρως είναι εύλογον τι, μηδα
μώς προσκρούον εις τήν ηθικήν επιστήμην, μάθημά» 
τϊκώς όρθόν, καί λογικώς άναμφισβήτητον αίσθημα — 
Εβαλε τά δίοπτρά του, άπέθεσε τόν τρίπτυχον πίλον 
καί τόν μανδύαν του, καί έκάθησεν εϊς τό ταμεϊον 
του, άναγινώσκων τόν ’Ανακρέοντα άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους. — Ας έπανέλθωμεν εις τήν ’Αγγελικήν. Αυ
τή, αγνοούσα τί κακόν έπραξε διακόψασα τήν λύσιν 
προβλήματος συνταράττοντος τόν σύλλογον τού Πα
νεπιστήμιου, χωρίς ν’ άναφέρωμεν τήν χαύνωσιν ήν 
επεφερεν εις τού Πρυτάνεως τήν καρδίαν, μετέβη εις 
τόν οικόν της, άπέθετο τόν πέτασον καί τόν μανδύαν 
της επί τής τραπεζης, έρρίφθη εις τά άνακλητήριον 
καί άνεφώνησεν ’Αχ! ’Αχ ! Μετ’ ού πολύ είσήλθεν 
ό ‘Ιπεριων, νέος εύειδέστατος, είκοσιτεσσάρων μόλις 
ετών, καί ε’κάθησε πλησίον Της. Ηλθε δέ νά λάβ-ρ 
τήν ρηθεΐσαν θετικήν άπάντησιν τής ωραίας έξαδέλ- 
φης του, ήτις μετά πολλάς ε’κφυγάς καί τά ταύταις 
όμοια . . . . τω άπεκρίθη καταφατικός.

Τί άπέγινεν ό Πρύτανις; — Μόλις έτελείωσε τόν Α να- 
κρεοντα, καί άναλαβών τόν μανδύαν, τόν πίλον καί τήν 
έπάργυρον βακτηρίαν του, ήλθε μετ’ άκαδημιακής 
πομπής εις τόν οίκον τής Αγγελικής. Οί γονείς τόν 
ύπεδεχθησαν με τήν άνήκουσαν εις τήν παιδείαν καί 
τήν φήμην αυτού φιλοφροσύνην· αύτός δε μετά τάς 
συνήθεις δεξιώσεις, Ζχαιιε τιμ· πρότχσίχ τον. Ούτοι 
τήν ηκουσαν άπορούντες, καί διά λόγων καί επιχει
ρημάτων έπροσπάθησαν νά τόν άναχαιτίσωσι, λέγον- 
τες καθ έαυτους. « ό Πρύτανις είναι πολύ ηλικιω
μένος διά τήν κόρην μας — ή κόρη μας είναι πολύ 
νεα δια τον Πρυτανιν. « Πρός τούτοις έγίνωσκον οτι 
ή τρυφερά αύτής καρδία ήτο προκατειλημμένη. — 
Αλλ είςίοσας εζεθετον δυσκολίαςό Πρύτανις άντιδίίσχυ» 
ριζετο διά τής όςύτητος της φιλοσοφικής άγχινοίας. 
— Εδικαιολογεϊτο Σωκρατικός, Πλατωνικώς καί 
Συλλογιστικός, καί άνεσκεύαζε τάς ενστάσεις των 
όι επιχειρημάτων δεδανεισμ,ένων ε’κ τού Σταγειρίτου 
καί πεντήκοντα άλλων σοφών άλληλοδιαδόχω;· τό 
έλαχιστον δε και ασθενεστερον τών επιχειρημάτων του 
ήτο πεντήκοντα χιλιάδες φιορίνια, τά όποια ύπέσχετο 
νά έγγράψη ώς προγαμιαίαν δωρεάν εις τήν Αγ
γελικήν. — Τί ε’δύναντο νά πράξωσιν, άπλοι καί 
άπαίδευτοι άνθρωποι άπέναντι τοιούτου ρήτορος! 
’Ενέδοσαν, ώς ήτον έπόμενον, πρώτον ό πατήρ, 
εΐτα δέ καί ή μήτηρ, άποφασίσαντες νά τόν συ» 
στήσωσι, μάλιστα καί νά τόν έπιβάλωσιν εις την 
θυγατέρατων. Τοιουτοτρόπως ό Πρύτανις άνεχώρησε, 
νομίζων ό'τι κατόρθωσε μεγαλητέραν νίκην τής τοΰ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν έκυρίευσε την περιβόητου 
πόλιν τής Τύρου.

Οί γονείς έκραξαν παραχρήμα τήν Αγγελικήν, καί 
τή διεκοίνωσαν άφελώς τά γεγονότα. Κατά πρώτον 
ή νέα ε’μειδία, νομίζουσα αύτούς άστειευομένους· —■ 
Επειτα όμως έφάνη σύννους, μαθοΰσα ό'τι ό Πρύτανις 
πραγματικώς τήν είχε ζητήσει, — τελευταίου κατε- 
λήφθη ύπό υστερισμών, πληροφο ρηθεΐσα ότι οί γονείς 
αύτής άνείχοντο τάς άξιώσεις του. ’Επί είκοσι περί
που λεπτά της ώρας, ήρχισε νά όλολύζ-ρ καί νά Θρηνή 
νά μαίνεται, καί ν’ αποσπά τήν κόμην της με παθη
τικότατου τρόπον. Επειτα δέ έσπόγκισε τά δάκρυα

έβαλε τόν σοφότερου τής Γερμανίας ! — « ’Ανοίκειος 
τρόπος, είπεν ό πατήρ ! » “ ’Αποτρόπαιος έπρόσθεσεν 
ή μ.ήτηο ! » — « Γενναιότατος, άνέκραξεν ό Ϋπερίων, 
έμ.φανισθείς μεταξύ των κατά τήν στιγμ.ην τού θορό- 
^ου. . — « έχάσαμ.εν τόν πολυμαθέστατου άνδρα τής 
Εύρωπης ·., ε’κραύγασεν ό πατήρ! — 11 Και πεντή
κοντα χιλιάδας φιορίνια περιπλέον », έπανέλαβεν ή 
αήτηρ.» — Φεύ! παύσατε, είπεν ό Υπεριων, τήν 
νυμφεύομαι εγώ, καί υπόσχομαι ν άποκαταστήσω 
αύτήν εύτυχε^έραν άφ’ ό',τι έδυνατο ό Πρύτανις μεθ ό
λου τού πλούτου του.

Τί άπέγινεν ό Πρύτανις; — ’Ακούσατε. — Μόλις 
έφθασεν εις τόν οίκον του, άνέλ.αβε τήν λυσιν του 
προβλήματος, τήν όποιαν ή παρουσία τής ’Αγγελι
κή; εί; τόν κήπον κατέστρεψε, καί μετά εξ ώρών 
ενασχόλησιν ελ.υσεν αυτό πρός θαυμασμόν καί εκπλη- 
ξιν τού εις ζήτησιν αύτού άπανδήσαντο; ήόη Καθη- 
γητού τής λογικής, πρός χαράν τού Πανεπιστημίου, 
καί πρός δόξαν τού πεπαιδευμένου κόσμου. — Δεν 
άφήκε τόν έρωτα νά ταράξη τό άγιαστήριον τής με
λέτης του.

Τί άπέγινεν ή Αγγελική ; Ενυμ.φεύθη τόν έξάδελ-, 
φόν της. ό δε Πρύτανις ού μόνον έλϊησμόνησε τά δια- 
τρέξαντα, άλ.λά παρευρέθη εϊς τόν γάμον, τή έδόρησ* 
πολώτιυ.ον περιδέραιον, καί ε;ς τήν διαθήκην έ'γραψεν 
υπέρ αύτής 25,000 φιορίνια, τά όποια ή νέα έλαβεν, 
άμα έξέλιπεν ε’κ τής Γοτίγγης ά φαεινός ούτος φω
στήρ τής φιλοσοφίας. (’Εκ Ζακύνθου. — Φ.)

της, καί έμεινε κατηφής, καιροφυλακτούσα νά ίδή ; 
τόν ε’ξάδελφόν της ‘Υπερίωνα.

Οταν δε έφθασεν ούτος, μαθών παρ’ αύτής κατά ■ 
πρώτον τά διατρέξαντα, δέν ε’δυνήθη νά κρατήση τόν 
γέλωτα. Ειπεν όμως εις τήν ’Αγγελικήν, νά εύαρε- 
στηθτί νά ίδή τόν Πρύτανιν, ν’ άκούσγ τί θά τήν 
είπη, καί νά προσπαθήση τεχνηέντως νά σβύση, τό 
άναπτυχθέν πάθος του. — Κατά τό σχέδιον τούτο 
είπε λοιπόν ή ’Αγγελική εις τούς γονείς της, (χωρίς 
όμως νά τοΐς δηλώσνι καί τόν τελικόν τού κινήματος 
τούτου σκοπόν), ότι έστρεγε νά τη παρουσιάσωσι τόν 
Πρύτανιν. — ό Πατήρ καί ή Μήτηρ ύπερεχάρησαν
— Εύγε ! τήν είπον, αγαθή κόρη, — Πεντήκοντα 
χιλιάδες φιορίνια καί ό μεταφυσικός τών ημερών μας 
φωστήρ είναι πολύτιμα πράγματα, ώστε άπερισκέ- 
πτως νά τ’ άπορρίψωμεν !

0 Πρύτανις έπανέλαβε τήν ε’πίσκεψιν, καί οί γονείς 
τόν είσήγαγον εις δωμάτιον, όπου ή ’Αγγελική ε’κά- 
θητο όλη έκλάμ.πουσα άπό ωραιότητα. — Η θύρα 
έκλείσθη* ή ώραιοτέρα νεάνις καί ό πολυμαθέστατος 
τής Γερμανίας φιλόσοφος εμεινον μόνοι, καί κατά 
πρόσωπον. — Ούτος ήν ε’νδεδυμένος μετά μεγίστης 
έπιμελείας. Εφερε τήν φενάκην τής στολής του, ήν 
περιβεβλημένος καινήν ε’σθήτα λεπτότατου μελανού 
έριούχου, ε’φηρμοσμένην έντέχνως επί τού σώματος 
του, άναπτυχ θέντος εις ορθήν καί κάθετον_διεύθυνσιν, 
ώς ό φλοιός αρμόζεται εϊς τό δένδρου. Ητο τω ό'ντι 
άλλος Αδωνις, καί τοιαύτην περί αύτού ιδέαν συνέ
λαβε, φαίνεται, ή Αγγελική, επειδή τόν εθεώρει μετ’ 
εκπλήξεως καί θαυμασμού. — Μετ’ ολίγα προεισα
γωγικά “Εη-χέμ,... ό Πρύτανις διέκοψε τήν σιω
πήν. Κομίζετε ίσως ό'τι ώμίλησε περί τού καιρού, 
περί τής λαμπρότατος τής ημέρας,—ή καν ότι έπή,νεσε 
τήν ωραιότητα καί τά πλεονεκτήματα της νέας; καί 
εις άλλους τοιούτους κοινούς τόπους ότι πεοιεστράφη; 
’Απατάτθε! ήρχισεν άποτόμως μακράν^Κοσοφικήν 
περί έρωτος συζήτησιν.

‘Π ’Αγγελική έκλινε τήν κεφαλήν προσποιούμενη 
τήν άπειρον καί απλοϊκήν. — Ανέφερεν ό Πρύτανις τόν 
’Ανακρέοντα καί τόν ’Οβίδιον, ή ’Αγγελική ερυθρία,
— Ελάλει περί Πλατωνικού έρωτος, περί στοργής, 
καί περί ιερά; αγάπης, — ‘Π ’Αγγελική έθορυβεϊτο 
παίζουσα μέ τό ριπίδιον. — Εξέτασε τό πάθος «>α- 
^ιι«*ώς, — ‘II ’Αγγελική ήρχισε νά μεμψιχ.οιρή.
— Απέδειξεν ό'τι ό έρως καθ' εαυτόν είναι άξιό/.ογόν 
τι, καί εύπρόσδεκτον πάθος. — ‘Π ’Αγγελική δεν 
έδυνήθη πλέον νά κρατήση τόν γέλωτα — ε^εχαρ- 
δίσθ>ι ! Τούτο ύπερέβη πάντα όρον ! ό Πρύτανις 
νά καταγελασθή ύπό μια; νεάνιδος, ή εύγλωττία, ή 
φιλοσοφία, ή μάθησις νά ε’μπαιχθή οπό μιας θυγα- 
τρόςτου! ’Ανυπόφορου! — Εγερθεί; μετ’ άγανακτή- 
σεως, έθεσε τόν πίλον του, καί δράττων τήν έπάργυρον 
ράβδον του, ε’ξήλθε δρομ.αίω; εκτός τού οίκου, καί 
άπήλθεν εί; τά αγία τωκάχιωκ τον, εντός τών τει
χών τού Πανεπιστημίου.

Οί γονείς τή; Αγγελικής, οίτινες περιέμενον εις έτε
ρον δωμάτιον, τόν είδον ε’ξ'ρχόμενον, καί ύπιόπτευσαν 
ότι άπαίσιόν τι συνέβη, άκούσαντες μάλιστα προ ο
λίγου τού; καγχασμού; τής θυγατρός των. Τί νά συ
νέβη ·, ελεγον ! ! . . Εζήτουν διασάφησιν. — Διεμαρ- 
τύροντο ό'τι ύβρισε τόν εφάμιλλων τού Λωκ,ίου, τού 
Βάκωνος, τού Αεϊβνιτίου, κτλ. ήμολ.όγουν ό'τι προσ

ΔΙΔΥΜΟΙ TOY SIAM.
ΚΕΑ1 ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.

— Πολύς έγένετο λόγος παρά τοΐς φυσικοϊς περί 
τών λεγομέν&ιν diSt'nur τον Σιάμ, τού παραδόξου 
φυσιολογικού φαινομένου δύω νέων οίτινες ε’κ γενετής 
είσίν άδιαλύτως πρός άλλήλους συνηνωμένοι δι’ έκφύ- 
ματος φυσικού ύπάρχοντος ύπό τό στήθος αύτών. 
Πρός συμπλήρωσιν τής βιογραφίας αύτών προσθετο- 
υ.εν τάς άκολ.ούθους πληροφορίας.

Οί δύω άχώριστοι άδελφοί, άφ’ ού περιήλθον την 
’Αγγλίαν καί Γαλλίαν, καί συνεκόμισαν ούμικρά; χρη
ματικά; ποσότητας, κατήντησαν τέλος εις τήν τιμπο- 
λιτείαν τής ’Αμερικής. ’Εκεί ήθέλησαν νά νυμφευθώσιν 
άμφότεροι, καί ού μόνον, τό παράδοξον, εύρέθη ίερεύς 
ε’κ τού δόγματος τών βαπτιστών, μή διστάσας διό— 
λου, ώς έκ τού σωματικού των σχηματισμού, νά έπι- 
τρέύζι τόν γάμ.ον των, άλλά, τό παραδοξότερον, εύρέ- 
θησαν καί γυναίκες νά τούς νυμφευθώσιν. Οί δύω 
άδελφοί, εχοντες μέχρι τούδε τά Σιαμικά των ονόματα 
Χάγγ καί Εγγ, προσέλαβον εσχάτως ώς οικογενειακήν 
ε’πωνυμίαί καί τό όνομα Βάγκης. Κατά τόν προλα- 
βόντα Αύγουστον κατόκουν τό άγροκήπιόν των έν 
Μόντ-Αίρω, τής μεσημβρινής Καρολίνης, καί συνεχώς 
έπεσκέπτοντο καί άλλην ιδιοκτησίαν των, κειμένην εις 
τό κομητάτον Βίλκης. Εκάτερος δε τών αδελφών έχει 
άνά ή τρία παιδία, άρτια καθ όλα τά μέλη 
των αί δέ γυναΐκές των, οΰσαι έκάστη ηλικίας 25 
έτών περίπου, άνήκουσιν εις έντιμους οικογένειας, 
είσίν άμφότεραι φίλεργοι καί νοήμονες, καί φαίνονται 
λίαν άφωσιωμέναι εις τούς άνδρα; των.

1 Ούτοι δέ καταγίνονται κυρίως περί τήν έπιστασίαν 
τών γαιών των, καί εις τό κυνήγιον. Πολλάκις έρχον-
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ται εις τήν εκκλησίαν των Βαπτιστών μέ τάς γυναίκας 
καί τά παιδίατων, καί τόσον οί άνθρωποι συνήθισαν νά 
τούς βλέπωσιν; ώστε ή παρουσία των δέν κινεί πλέον 
ούδέ περιέργεαιν ούδέ έκπληξιν. ’Αμφότεροι είσίν 
υγιέστατοι, καί πάντοτε όμονοοϋντες. 0 είς όμως των 
δύσι; δστις, ώς γνωστόν, είναι ό εύρωστότερος, βιά
ζει ενίοτε τόν άλλον νά τον ακόλουθή. Είσίν ήδη η
λικίας 37, η 38 ετών.

ΟΑΟΙΙΪΟΡΙΛ ΕΙΣ TON 0ΑΙΟΙ
ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ.
(συνέχεια ΐδε ουλ. Η',) 

είς τόν ήλιον — Βαρότης των σωμάτων — ‘Η 
βεομοτης δεν προέρχεται έκ τού ήλίου—Άζοτελεσματα τοΰ 
6'ρμογόνου έπί τοΰ διοργανισμοϋ εις τά άστρα. ’Ισημερινός 
καί πόλοι τοΰ ήλιου.

Αμα ά δαίμων έπαυσε τοΰ δμιλεϊν, έφθάσαμεν είς 
τάς γαίας τοΰ ήλιου. Εύρον τον τόπον χαρίεντα τώ 
5ντι, κα'ι πλήρη σπανιοτήτων αΐ θά έξετιμώντο δεόν
τως ύπό τίνος συλλογεω; αντικειμένων της φυσικής 
ιστορίας· ή περιδιάβασις όμως είνε όπωσοϋν δύσκο
λος, διότι ό ελάχιστο; βουνός έχει ύψος 1,200 — 
1500 λευγών, δπερ στενοχωρεΐ ολίγον τούς θηρεόον- 
τας την καλήν θέσιν περιδιαβάτα; (1)· επειδή ήμην 
κεκμηκώς, ήθέλησα κατά πρώτον νά καθήσω, άλλ’ 
αισθανθείς ε’μαυτόν ώς συντετριμμένου ύπό τοΰ καμά
του, έπεσα εκτάδην επί τής άμμου' ή κεφαλή μου, 
τό σώμα μου, τά μέλη μου ήγγιζον ακριβώς τό έδα
φος, καί όμως ήσθανόμην έμαυτάν πεπιεσμένου καί 
βαρύν ώς ουδέποτε επί ζωής μου· ήθέλησα νά εγείρω 
τήν χεΐρα, διά νά την φέρω είς τού; όφλαλμ.ούς μου, 
άλλά μοί έφάνη δτι έμενε παρά τήν θέλησίν μου προσ
κεκλημένη είς τό έδαφος, καί μόλις μετά μεγάλ.ου 
άγονος κατώρθωσα νά ανεγείρω ολίγον τόν βραχίονα 
δστις μετ’ ολίγον έπεσε πάλιν συνεταράχθην· ένόμι- 
σα δτι ήμην ασθενής, λείποθυμ.ών, άποθνήσκων ό δαί
μων ένόησε τόν φόβον μου έκτη; φυσιογνωμ.ίας μου.

— ’Εφησύχασον, μοί είπε, μή φοβοΰ τό βάρος 
σου ηύξήθη καί εΐσε ολίγον συνηθισμένος νά φέργς 
τοσοΰτον δ'σον έχει τό σώμα σου είς τόν ήλιον.

- · Πώς ! εΐνε δυνατόν νά ηύξήθη τό βάρος μου;
— Βεβαίως· πόσον έζύγιζες, όπόταν μίαν ήμέραν

έτέθης είς τήν πλάστιγγα είς τά ήλύσια πεδία;
— Εκατόν πεντήκοντα λίτρας κατ’ ακρίβειαν.
— Ενταύθα λοιπόν ζυγίζεις τέσσαρας χιλιάδας 

πεντήκοντα; λίτρας επίσης κατ’ ακρίβειαν· αύτη ή 
μικρά διαφορά άρκεϊ διά νά καταστήσγ τάς κινήσεις 
σου ολίγον βαρείας.

Αν καί φέρων βάρος τεσσάρων χιλιάδων λίτρων, 
άνεπήδησα έκ τής έκπλήξεω; ώς δορκάς.

Τούτο δέν είνε δυνατόν! ανέκραξα.
— Καί δ'μως είνε βέβαιον, καί ούδέν άπλούστε- 

ρον τούτου· γνωρίζεις δτι τό βάρος τών σωιχάτων εί
νε τά αποτέλεσμα τής έλξεως· έπί τής γής εΐλκεσο 
είς τρόπον ώστε νά ζυγίζν,ς εκατόν πεντήκοντα λί
τρας· άλλ έπειδή ή έλξις τού ήλιου είνε κατά 23, 
624 δυνατωτέρα τής έλξεως τη; γής, έλκεσαι έπο- 
μένω; κατά 23, 624 μάλλον τού όσου εΐλκεσο· έπει- 
δη δέ ή δύναμις τής έλξεως κεϊται είς τό κέντρου

(«) Τά υψηλότερα όρη τής γής δεν εχουσι πλέον ή μιας 
λευγης κάθετον ύψος. ' I

τού ήλίου καί έλαττούται άναλόγως τής άπό τού 
κέντρου άποστάσεως, μετά πάσαν άφαίρεσιν τά σώ
ματα ζυγίζουσιν ένταύθα εΐκοσιεπτάκι; πλέον ή έπί 
τής γής, καί 150 πολ.λαπλασιαζόμενα διά τού 27 
δίδουσιν αριθμόν 4,050· αύτη ή μεταβολή τού βάρους 
ας μ,ή σέ έκπλήττη, διότι συμβαίνει δτι καί έπί τής 
γής· έν σώμα ζυγίζει ήττον έπί όρους ύψηλ.οΰ ή έπί 
τής έπιφανείας τού ωκεανού, ά?.λ’ ή διαφορά αύτη 
είνε μικροτάτη, καί επομένως ολίγον έπαισθητή· 
καθίσταται όμως σημαντική, εάν τό αύτό σώμα ζυγι- 
σθή ύπό τόν ισημερινόν δστις είνε έςωγκωμένος καί 
επομένως απέχει μάλλ,ον τού κέντρου τής έλξεως πα
ρά ύπό τού; πόλους οΐτινες εύρίσκονται πλησιέστερον 
ώς συντεθλιμμένοι, καί ή διαφορά εΐνε έν έκατοτόν 
έννενηκοστόν τέταρτον· παραδείγματος χάριν, σώμα 
ζυγίζον 1 93 λίτρας ύπό τόν ισημερινόν, άν μετατε- 
θή ύπό ένα τών πόλων, θά ζυγίση, ι 9 1 λίτρας· έβε- 
βα.ώθησαν περί τούτου διά τίνος δυναμομέτρου ελα
στικού, είδους τρυτάνης άνεπιδεούς σταθμών συγκρι
τικών.

— ’Εν τούτοις, είπεν, έγγίζων με διά τού άκρου 
τής βακτηρίας του, διά νά μή μένης κεκολλημένος 
είς τήν γήν ώς κοχλίας, θά βιάσω καί ήδη πρός 
χάριν σου τήν φύσιν νά έκτραπή, καί θά σε ύπεςαι- 
ρέσω τών νόμων τής έλξεως.

Αμα μέ ήγγισεν, ήγέρθην ευκίνητος, έλαφρός καί 
αποφασισμένος νά δράξω πάσαν εύκαιρίαν διά νά 
ωφεληθώ έκ τής είς τόν ήλιον οδοιπορίας μου καί 
νά έπιφέρω δσας πλείους δυνηθώ παρατηρήσεις.

Αί προλήψεις τής παιδικής ήλ,ικίας είσί τοσοΰτον 
έρριζωμέναι, ώστε ούδέ ή ένάγεια αύτη δύ-.αται ποτέ 
νά τάς έξαλείψη,· καί ή άπόδειξις είνε δτι καθ’δσον 
αφορά τόν ήλιον δεν έδυνάμην νά άποβάλω τήν ιδέαν 
πυριφλέκτου καμίνου· τώ δντι εΐχον άναγνώσ/, το- 
σούτον παραδόξους ύπολογισμ,ού; έκδοΟέντας έπί τής 
γής, ώστε έπρεπε νά τρέμω είς τήν ήν εύρισκόμην 
θέσιν παραδείγματος χάριν, ό Κ. Πουλιέτος διά τίνος 
παιγνίου κρυστάλλινου κάλλιστα έπινο ,θέντος εΐχεν 
εύρη δτι ή φωτεινή ατμόσφαιρα τού ήλίου έπρεπε νά

ι άναβαίνη, είς 1.209 βαθμών θερμότητα, καί ςταρα-· 
τηρήσατε δτι τούτο είνε επτάκις ή όκττκι? πλέον 

| τού όσου απαιτείται διά νά άναλύση πάντα τά μέ
ταλλα καί διά νά τά έξατμίσρ, ώς είσέτι καί τόν 
άδάμαντα, τό ήττον εύδιάλ.υτον π.'ντων των έγνω- 
σμένων σωμάτων· ό Χέρσε).?, εύρε τι κρε.ττον άπε- 
φάνθη δτι ή θερμότης τού ήλίου ήν πρός τήν τής γής 
ώς τριακόσια’, χιλ.ιάδες πρός έν. δέν έδυνάμ.ην ώρα 
νά έπανέλθω τής έκπλ.ήζ'ώς μου, εύρισκόμενος είς 
τοσοΰτον ύπερβολικήν θερμοκρασίαν ήτις κατ’άρχάς 
μέν ήν τώ δντι μ,άλλον θερυ.ή παρά δροσερά, άλλά 
μετά μίαν στιγμήν έκ τίνος νέφους δπερ μάς απέκλει
σε τήν θέαν τού ούρανού, μετεβλ.ήθη είςγλυκείαν δρο
σερότατα- ύπέθεσα τότε δτι ύπήρχε μυστήριόν τι κε- 
κρυμμένον άνώτερον τής έμής διανοήσεως, καί άπετά- 
θην είς τό πνεύμα, διά νά λάβω περί τούτου πλη
ροφορίας.

— Εύζολως εί; ούο λεζης οό?χ»Λ«ι νά σε φωτίσω 
περί ταύτης τής ύλης περί ής δ.κνύεις τοσαύτην 
ποοσπάθειαν ή θερμότης δέν προέοχεται έκ τού ήλίου.

— Αστειεύεσαι· άν έπανελάμβανον τούτο είς τήν 
γήν, οί σοφοί θά μέ κατεγέλων.

— ’ΐδού τί είνε· μία τών χημικών ιδιοτήτων τού

φαλής σου. Αν αί άκτινες αύται εΐχον έν έαυταϊς 
θερμότητα, θά έκαίεσο ώς είς τήν Αφρικήν ύπό την 
διακεκαυμένην ζοόνην. Ούδέν τούτων δ'μως, διότι ή 
ύλη ή καθιστώσα τήν ατμόσφαιραν έκείνων τών ύψη- 
λών ορών είνε λίαν apata, καί έπειδή περιέχει 
όλίγην μόνον ποσότητα θερμογόνου, τό φώς τόσον 
μόνον θερμογόνου δύναται νά άναπτύξη, δσον περιέχει 
ή ύλη, δηλαδή όλιγώτατον.

‘Π φυσική στάσις τών σωμάτων εΐνε τό νά ώσι 
πάντοτε συγκερασμένα μετά τίνος κατά τό μάλλον ί 
ήττον μεγάλης ποσότητος θερμογόνου τού οποίου δεν 
απεκδύονται ποτέ καθ’ ύλοκληρίαν, διότι άν τούτο 
συνέβαινε, θά έγίνοντο σκληρότερα τού άδάμαντος.
Τό θερμογόνου παρεντιθέμενου μεταξύ τών μοοίων 
τών σωμάτων και διαχωρίζον αύτά, δίδει είς αύτά 
τήν μαλακότητα, τό εύήλατον, τήν ελαστικότητα, καί 
κατά τήν ποσότητά του τά μεταβιβάζει κατά πρώτον 
εις τήν στάσιν τού ρευστού, καί έπειτα καθ’ δσον αύ- 
ςάνει, είς τήν τής άτμίδος· άνευ τού θερμογόνου τό 
ύδωρ καί πάντα τά ρευστά θά ήσαν βράχοι ή τμή- 

ί ματα πάγου σκληρότερα τού σιδήρου* εισδύει μετά τής 
I μεγαλητέρας εύκολίας μεταξύ τών μ,ορίων πάντων τών 
έγνωσμένων σωμάτων, άλλά καί αύτά έπίσης εύκό? ως 
τό άφήνουσι νά έκφύγη,. ίδού διατί τά σώματα μετι»- 
βαίνουσιν εύκολώτατα άπό τού θερμού είς τό ψυχρόν.

Δεν διενοήθης ποτέ πόσον απίθανου, πόσον παρά
λογον εΐνε νά πιστεόση τις δτι έν τι ον δύναται νά 
δίδφ πάντοτε χωρίς ποτέ νά λαμβάνρ, πάντοτε νά 
εξάγη χρήυ.ατα έκ τού βαλαντίου του, χωρίς ποτέ 
νά είσάγη; At λοιπόν ό ήλιος θά εύρίσκε'-ο είς τήν 
αύτήν κατηγορίαν πρό χιλιάδων αιώνων θα έφλέγετο 
καί ποτέ δεν θά κατηναλίσκετο, πρό χιλιάδιον αιώνων 
θά έξέπεμπε θερμογόνου όσον νά πληρώση τό πάν 
καί δέν θά έξηντλ,ήτο!

Καί έπειτα, πτωχέ αδιόρατε μύρμηξ, εις τήν ύπε- 
ρήφανον κατοικίαν σου διαθέτεις τό πάν ώς νά έγΑ- 
νετο μόνον διά σέ, σμικρύνεις κατά τόν πήχυν σου 
τό μεγαλείου τής πλάσεως! Λιότι άν ή θερμότης 
προέρχεται έκ τού ήλίου, ώς τό φαντάζεσαι, μία μόνη 
σφαίρα εΐνε κατοικία, δέν λέγω μόνον διά τον άν
θρωπον, άλλά διά πάντα τά ζώα, διά πάντα τά 
φυτά, διά πάσαν τήν οργανικήν ύ?.ην, καί ή σφαίρα 
αύτη εΐνε ή έλάσσων σχεδόν πασών, εκείνη ήτις 
είνε καθ’ έν έκατομμύριον τριακόσια; είκοσι οκτώ 
χιλιάδας ήττον ογκώδης τού ήλίου, κατά δεκατέσσ»- 
οας χιλιάδας καί έπτακόσια τού Διός, κατέ: οκτακό
σια όγδοήκοντα επτά τού Κρόνου, κατά έβδομήκοντα 
επτά τού Ούρανού, έτι καθ’ έν έκατομμ.ύρ,ον τών 
εκατομμυρίων τών άστρων, τών πληρούντων τό άπει
ρον διάστημα· μόνη λ.οιπόν ή αδιόρατος γή σου εΐν* 
κατωκημένη, έν ω πάντες οί λοιποί κόσμοι είσίν ή 
κεκαυμένοι ή έκπεπηγμένοι! οί πλανήται είσίν έρημα» 
χιλιάκιΙ άκαρπώτεραι τών φλογωδών άμμων της 
’Αφρικής καί τών κατεψυγμένων πεδίων τόίν πόλων! 
πάντα λοιπόν τά άστρα, όποιος καί άν ή ό άριθμαίς 
των, όποιον τό υπέρμετρου μέγεθος των, οποία ή ά
ξια των έπλάσθησαν μόνον πρός τέρψιν τών όφθαλμ,ών 
σου, ή μάλλον πρός εύχαρίστησιν τών αστρονόμων 
οΐτινες διά τών τηλεσκοπίων των άνακαλύπτουσι χι
λιάδας αύτών άπερ ουδέποτε είδες ! καί τούτο δέν 
είνε λοιπόν ό κολοφών τής αλαζονείας καί τής αν
θρώπινης άθλιότητος!

εντελούς φωτός, ή μάλλον είπεϊν τού ηλιακού φωτός I 
εΐνε τό νά άναπτύσσν) τό θερμογόνον τά ένυπάρχον I 
είς στάσιν αδρανή είς τά σώματα, καί ούχί νά δίδ’ρ 
θερμότητα είς αύτά, διότι ούδείς δύναται νά δώση 
οπερ δεν έχει. Τό φώς, ώς γνωρίζεις, διαιρείται είς 
ακτίνας ίόχρουν, κυανήν, πράσινη,ν, κιτρίνην, χρυσοει- 
δή, κοκκίνην, κτλ. (!) Φαίνεται δε δτι έκ τής κόκ
κινης άκτΐνος καί τών συνθέτων αύτής λαμβάνει τό 
φώς τήν ΐδιότητατού νά έρεθίζγ, τού νά έξυπνα, ούτως 
είπεϊν, τό θερμογόνον καί νά προάγγ τήν θερμότητα, 
διότι πρέπει νά διαστέλλωμεν τό θερμογόνον δπερ 
εΐνε ή άρχή, τής θερμότητος ήτις εΐνε τό αποτέλεσμα 
καί ή άνάπτυξις αυτού.

— Ωστε, κατά τήν 'ζνά’λγ,ν σου, τό θερμογόνον 

δέν είνε θερμόν;
— Τούτο τό θεωοώ ώς αποδεδειγμένου. Αάβε όύο 

τεμάχια σιδήρου δουν ψυχρά θέλ,εις· τρίψε τα τό έν 
μετά τού .;/.?. ,υ, καί θά θεομανθώσι τοσούτο πλέον 
δσ.ν ταχύτερου καί βιαιότερου τά τρίψης. Βεβαίως 
δεν θά οώ'/,ς είς αύτά θου.ότητα, άλ.λά μονού θα 
άναπτύξη,ς το περιεχομένου είς αύτά θερμογόνου. Χί- 
λΑα α?.λα οώρ'.ατα γεννώτι θερμότητα ή 'καί πυρ μά
λιστα συνυυκζόμ υα χ,υ.ικώς. Διά νά έυυοήσωμεν 
τούτο, άρκεϊ υά υ .β' όωμεν έυαυσμα είς πυρείου φωσ
φορικόν ή ν’ ώφήσωμεν υ’ άνά.ύη σωρός άχυρων. Βλέ
πει; ύ,οιπόυ δτι πε'ευτα ταΰτα τά αποτελέσματα είσίν 
ανεξάρτητα άπό τών άκτίυωυ τού ήλίου ή άπό θερμό
τητος ερχόμενη; έξ έ.ιείνης τής σφαίρας. Τούτο απο- 
δεικυύε :::ι μέχρι; έυαργείας καί έκ τών γεωλογικών 
ανακαλύψεων, όΐκά,τσόντες φοέατα, καταβαίνοντες είς 
το βάθος των ρ'.ετα?.?,είων, εύρον δτι ή θερμότης ηυ- 
ξανε καθ ενα βαθμόν έφ’ έκαστον μέτρου 90 ποδών 
βάθους. Αν ή θερμότης ήρχετο έκ τού ήλιου, άν ή 
γή δεν είχε τήν ιύίαν αύτής θερμότητα, τό φαινόμενου 
έπρεπε νά συμ.βαίνη, άντιστοόφως, καί κατά τοσοΰτον 
μείζονα βαθμόν θερμότητος θά ήσθανόμεθα, καθ όσον 
θά έπλησιά^ομεν μάλ?.ον είς τήν έπιφάνειαν όπου προσ- 
βάύ.λουσι υ,ά/.λον αί ήλιακαί ακτίνες- άλλωςτε παρε- 
τήρητ ι; βεβαίως πόσον τό ψύχος καθίσταται ισχυρόν, 
καθ δσον άναβαίνεις έπί ύύηλού τίνος όρους· εις ενα 
των θερμοτέρων τόπων τού κόσμου, είς τό Περού, άν 
άναβής έπί τού οροπεδίου τού Κιτώ, είς ύψος 1400 
π-ήχεων ύπεράνεν τής έπιφανείας τής θαλάσσης, θά 
ίδής δτι τό θερμόιπτρον ουδέποτε επ’ ούόεμιά έυρα 
τού έτους άναβαίν. ύπεράνω τών πέντε βαθμών.
Καθ’ όσον εξακολουθείς νά άναβαίνης, ό χειμών θά ' 
γίνεται τρεχύ,.ρος, καί τέλος όταν φθάσης είς ύψος |
2400 πη ,-εων ύ'ΐν θ.ι εύρης πλέον είμή πάγους καί j 
θερυιοκρασιαν τοσοΰτον ψυχράν ώς τήν περί τους πό- 
?.ους· καί όμως κοά.υμβας είς άπειρον ποσότητα 
ακτινών κατ.'ρυμμένων έξ ήλίου καθέτου έπί τής κε-

ιιροΰ»·. τϋ φώ; μετ»δ:σάζυντίς αύ:ό είς πρί»[λ» 
χρυυταΛΛον, και τότε αί ά<τϊ.ες παρ^ησιάζονται χατα τήν 
εχ..,0;.._ί·, τ.ςν. Αν μεταβιβασωσι δέ εκ νέου είς άλλο πρί* 

*ούτων, δεν διαιρούνται πλέον’ 
ε,ά,υ -γ-','εται οτι εισ-.ν άπλαΐ. Δυναμεθα νά συνΟέσωμεν /.αί 
πάλιν -ή-, δρχ·.-.·.ή, άκτΐνατού φωτός, δεχόμενοι είς φανόν τό 
Ολο. τών διά τού πρώτου πρί-ματος διεσπαρμένων άχτίνωνξ Ό 
φανός συνε^-ώτας αύτάς έν τή εστία αυτού είς έν μόνον άΟροι- 

Ίροάγει παζιν τή. λευχ.ήν εικόνα τήν ζωγραφιζομένην 
πι νασ.^χίρτου, όταν δεχώμεΟα κατ’ ευθείαν μίαν άστϊνα 

η ιαχή. ο. ΰπής εις θάλαμον δπου ούδέν έτερον φώς δ-υνα- 
ται να είσελΟν·,. *
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— Κύριε Αιάβολε, ομολογώ δτι ή όμιλία σου εϊνε 
άρίστη' άλλ’αύτη δέν μοί εξηγεί πώς δύναται τις νά 
ζτίσγ) εις τόν Κρόνον, παραδείγματος χάριν, δπου, 
κατ’αναλογίαν τής άποστάσεώ; του άπό του'ήλιου 
τό ψύχος επεται νά ήνε όγδοηκοντάκις δυνατώτερον 
παρά εις τά Παρίσια, είτε ή θερμότης έρχεται έκ 
τού ήλίου ή μόνον τό φώς, διότι τέλος πάντων τό 
φως επεται νά ενεργή καί α’υτό κατά λόγον τής 
άποστάσεω;· καί τούτου δοθενσος, ή ενεργειά του 
Ιπεται νά ήνε όγδοηκοντάκις άτθενεστέρα.

— Τό δπερ λέγει; εϊνε αληθές, άλλ’ εκείνο δπερ 
δέν παρατηρείς εϊνε δτι ό Κρίνο: περιέχει όγδοηκον
τάκις πλ-.ίονα ποσότητα θερμογόνου παρά ή γή, δπερ 
αντισταθμίζεται είς τρόπον ώστε ή άνάπτυξις τής 
θερμότητας εϊνε σχεδόν ή αύτή.

— Καλόν, άλλά είς τόν ‘Ερμήν παραδείγματος 
χάριν, ή θερμότη; επεται νά ήυε επτάκις μ-γαλητε- 
ρα παρά είς τό Σενεγάλ, καί βεβαίως εκεί ούτε 
λε'οντεςουτε ελέφαντες δύνανται νά ζήσωσιν.

— Παντελώς, άγαπητε μου* άλλά είς τόν Ερμήν 
υπάρχει επτάκις ελάσσων ποσότης θερμογόνου, δπερ 
αντισταθμίζει τό επτάκις πλέον του οωτός· δεν σοί 
λέγω δμως δτι αυται αί άναλογίαι μεταξύ τοΰ φω
τός καί τοΰ θερμογόνου μετριόνται διά παντός είς 
τρόπον ώστε είς πάντας τούς πλάνη τα; ή θερμότη; νά 
ήνε ακριβώς δση καί ή έπί τής γης, άλλά δύναται 
νά μεταβάλλεται μεγάλως, κατά 99 βαθμούς, π 
ραδείγματο; χάριν, χωρίς κατ’ ο’υίεννά παρεμποδίζω 
τόν φυτικόν καί ζωικόν διοργανισμόν' παραδείγματα 
τούτου θά εύρη; έπίτήϋ γης, διότι θά άπαντη'σρς 
άλώπεκα; κυανας, άρκτου; λευκά; καί Λάπονας πλη
σίον τοΰ πόλου, εί; 39 βαθμών ψύχος, ελέφαντας 
λέοντα; καί ΛΙαύρους ύπό τόν’Ισημερινόν, είς 69 
βαθμών θερμότητα· τούτο δέ αποτελεί διαφοράν 99 
βαθμών τού Ρεωμύρου, τήν αυτήν δηλαδή τήν μεταξύ 
τού πεπηγμένου καί τού ζέοντος ύδατος* Επειτα 
άν ή διωργανισμένη ύλη τής γης δύναται νά δοκικάση 
άβλαβώς μεταβολήν θερμοπρασίας Ο βαθμών, πρέ
πει νά ήμεθα λίαν ευήθεις, άν δέν δυνάμεθα νά τήν 
οαντασθώμεν είδυπεποιημένην κατά τρόπον ώστε νά 
δύναται επίσης νά δόκιμάσρ άβλαβώς καί μείζονα 
έτι βαθμόν μεταβολής.

— Τούτο εϊνε θαυμασίως διευθετημένο·/ άλλά τίς 
μοί τό βέβαιοί ;

— ‘Ο κρίνων περί σοφίας τής πλάσεως έν τώ ά- 
γνώστω διά τήϋ σοφίας τής πλάσεως έν τώ γνωστώ.

— Σύμφημι.
— Αν θε'λης νά ίδής ό ίδιος παράδειγμα τής σο

φίας εκείνης, στρέψον τούς οφθαλμούς πρός τόν ουρα
νόν άτό τού μέρους όπού εί'μεθα, καί θά έννοή-η; 
δτι άν ή φύσις έχη ένα καί μόνον σκοπόν, έχει δμως 
μέσα πολλά διά νά φθάση εις αυτόν ϊδε έκεϊνα τά 
πυκνά νέφη τά κυμζτούντα άκαταπαόστως μεταςύ τής 
φωτεινής άτμοσφαϊρα; τού ήλιου, καί τής πνευστής 
αύτού άτμοσφαϊρα;· ταύτα είσίν εκεί ώς μέγα κά
λυμμα διά νά μετριάζητήν δύναμιν τού φωτός, ώ-ε 
νά φθάνη εί; τού; οφθαλμούς τών κατοίκων τού ήλιου 
δσον μόνον εϊνε άναγκαϊον είς αυτούς· άκαταπαύ- 
στω; τά νέφη έκεϊνα άνανεούντζι διάτων άτμών τών 
άναφερομένων έκ τών θαλασσών, τών λιμνών καί τών 
ποταμών, καί ενίοτε καταπίπτουσιν αύθις είς βροχήν

λεπτήν διά νά δροσίσωσι τήν χλόην τών δασών καί 
τών λειμώνων.

— ’Επί τής ήμετέρας γής αί άκτΐνες τού ή
λιου έξατμίζουσι τά ύδατα καί τά διασπείρουσιν είς 
τήν άτμοσφζΐοαν' ενταύθα δέν έννοώ πώς τό φαινό- 
μενον τούτο δύναται νά ένεργήται, άντά νέφη παρεν
τίθενται πάντοτε μεταξύ τής φωτεινής ατμόσφαιρας 
καί τής σφαίρας.

— ’Αγαπητέ μου, άν ήττον τι έσκοτοδινίας έκ 
τής ενταύθα έλεύσεώς σου, θά έβλεπες δτι κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν ό τόπος δπου εί'μεθα έπλημμύρει 
φωτός, δτι ή θερμότη; ήν πολύ σφοδρότερα τής ένε
σε όσης, άν καί λίαν φορητή, καί δτι επομένως τά 
ύδατα τού τενάγους εκείνου 8 βλέπει; έκεϊ έπρεπε νά 
άνζφερθώτιν εί; ατμόν, διά νά άποτελέσωσι νέφη.

I ΐδού διατί· ή φωτεινή άτμοσφαϊρα έπαρρησίαζε 
μέγα τι χάσμα αποτελούν τήν κηλίδα ή τήν χαρα- 
γμήν δι’ ής ήμεϊ; είσήλθομεν τό φως τών πλευρών 
τής χαραγμή; κζσέπιπτεν έπί τής γής έκείνης, άν 
καί μετριαζόμενον ύπό τής ύποσκιάσεως πεοί ής ώμι - 

I λήταμεν, καί έκ τούτου προήρ/ετο άνάπτυξις θερμο
γόνου, θερμότη;, έξάτμισι; καί πάντα τά παρεπόμε
να μετεωρικά φα.νόμ'να.

— ’Αλλά τότε, έπκδή τά χάσματα τής φωτεινής 
άτριοσφαϊρας διαδέχονται άλληλα μ’τά μεγάλη; τα
χύτητας, επεται νά ύπάρχωσιν έπαλλάξεις λίαν δυ
σάρεστοι Ο ρμότητος καί ψό/οο:, ξηρασίας καί ύγρα- 
σ'ας, βροχή; καί αιθρίας, διαδεχόμενα άλληλα μετά 
πολλώ πλείονςς ταχύτητα; παρά έπί τής γής.

—> ‘Η διαφορά δέν εϊνε ίσως τοσούτον μεγάλη 
ό'σον τήν νομίζεις' άλλ οκω; τούτο ήν έπάναγκες είς 
τόν τόπον τούτον δπου δεν ύπάρχουσιν ούτε ωρών 
τού έτους ού'τε ήμφας καί νύκτα; έπαλλάξεις· υποθέ
τω δτι εϊσε ίκζνώ; φυσιολόγο; ώστε νά γνωρίζγς 
ό'τι ή έπάλλαςις τής θερμότητα; καί τού ψύχους εϊνε 
τό αίτιον τή; κινήσεως τής ύλης, πράγμα τόσον εύ- 
κατάληπτον, μάλιστα εί; τά δίωργζνισμένα σώματα' 
δυνάμεθα μάλιστα νά είπωμεν δ σι ορισμός τής ζωής 
εϊνε αί δυο λ'-ς-ι; συστολή καί διαστολή, συστολή, 
δταν τά μόρια τινός σώματος πλησιάζωσι πρός άλ
ληλα, όταν τό μεταξύ αυτών παρεμβεβλημένου θερ
μογόνον έκφύγη· διαστολή δέ, δταν τό θε^βιγόνον 
πάσχαν νά είσδύ-η είς σώμα, άπομακρύνν) τά μό
ρια αύτού, διά νά εισχώρηση, τά δύο ταύτα φαινό
μενα προέρχονται δλω; έκ τών είρημενων έπαλλά- 
ξεων προσδιώρισον τήν θερμοκρασίαν τόπου τινός 
είς οίονδήπατε βαθμόν θέλης, άλλ’άναλλοιώτω;.... 
ή ζωίκήκζί φυτική βλάτησι; ευθύ; θά έμποδισθή, καί 
τόπος χλοφόρο; καί πλήρη; ζωή; καί κινήσεως θά 
κζτασταθή έρημος, άκαρπο; καί σιωπηλό;' ιδού δια- 
τί οί πλανήται, ή γή, παραδείγματος χάριν, οίτινες 
έχουσιν ήαέρα: καί νύκτας στρεφόμενοι περί τόν ΐδίον 
αύτών άξωνα καί παόρησιάζοντες αμοιβάδάν τά διά
φορα μέρη αυτών εί; τόν ή'λιον, καί οίτινες έχουσιν 
ώρας, ταλαντευόν.ενοι έτησίως έπί τοΰ αύτών άξωνος' 
κατακαλύπτονται ύπό δντων ζώντων καί ιδού διατί 
οί πόλοι αυτών οίτινες δέν δοκιμάζουσι τοσούτον τάς 
έπαλλάξεις ταύτας είσίν έρημοι καί ς-ερούμενοι χλόης.

— Στοχάζομαι δτι δ ήλιος επεται νά ήνε κατιρ- 
κημένος κατά πάσαν τήυ έπιφάυειάν του, διότι δέν 
δύναται νά έχη πόλους κατεψυγμένους.

— Κατά τούτο άπατάσαι, διότι ή λαμπρά του

/

άτμοσφαϊρα εκτείνεται μόνον είς περίπου 39 βαθ
μούς καθ' έκαστον μέρος τού ισημερινού του, καί έκ 
τούτου οί πόλοι τού άστρου τούτου επεται νά ώσινέπί- 
σης ψυχροί καί σχεδόν επίσης ζοφεροί ώς οί ήμετεροι. 

— Παράδοξον τούτο, άλλ’ είς άκρον περίεργον.
— Επειδή τούτο σοί φαίνεται περίεργον, θά σε 

φωτίσω έτι μάλλον είς τά μυστήρια τής φύσεως. 
Θά περιέπιπτες είς βαρείαν απάτην, άν έκ τών αι
σθήσεων σου έκρινες περί τών συμβαινόντων ενταύθα, 
διότι έγώ σε ύπεξεΐλον άπό τών αποτελεσμάτων τής 
ελξεως καί τής Οερμότητος. Θέλω λοιπόν νά σε δεί
ξου τήν άλήθ.-ιαν καί άν δπερ σοί λέγω δέν ήν αληθές, 
ή,αίωνία σοφία ήτις εϊνε άλ'νθκσ ο., Οά έστερείτο 
προνοίας, καί ό ήλιος, ώς ::αί αί i/.'.iiτ-αι τώυ Ί.ν.- 

*ϊϊών ούρανίων σφαιρών δέ θ' „σ ν ,ητ..'· ή

ή νά έξατμίση τά ζώα, τά φυτά κτλ. κατά τούτον 
τόν τρόπον ή ίσο^'ιπΐ» εύρίσκεται εντελής ώς έπί 
τή; γής, καί τών πάντων άντιστςιθμιζομένων, ή 
>·η··α·ή βαδίζει άριστα.

— Συγνώρησο . ίίλλά στοχάζομαι δτι συγχέεις 
τή ■ δύναχ.ιν τής συνοχή; ":ι; εί.ε φαινόμενυν χη
μικόν π'·.ερχόχ.:νον έκ τή; συναφεί:;· μετά τή; έ. ξεως 
ή'ΐ; εϊνε φαινέχενυν ουσι.όν τλ.

— Καί εγώ σνί λέγω ότι εΐσ φλύαρος καί δτι 
παραλογίζεσαι. ’ άστρονομιέλςις, ή έλζι; τών 
μ.οο’ων καί ή δύ’.τμις τής συ ο '·',; είσίν άπολίτως 
ιό αύτό πράγμα, άν καί τά διτρ'σατε μεθοδικώς 
είς τά βιβλία σας, καί τό αύτό αίτιον τά αύξάνον 
τήν ποσότητα σφαίρας τινός αύξάνει επίσης κατά 
τάς αύτάς αναλογία; καί τήν πυκνότητα τών επί τής 
σφαίρας εκείνης εύρισκομ.'νων σωμάτων. Αν τά σώ
ματα εκείνης τής σφαίρας δέν εϊχον πυκνότητα άνά- 
λογον τή, τής σφαίρα; αύτής, τά μόριά το ν θά ύπέ- 
κ:ιντο εί; τήν έλςιν της, καί θά διεσπείροντο, έξ ου 
βεβαίως Οά προέκυπ.ε χάος.

Οπεο εϊύον κ.πθαοότατα είς πάντα ταύτα εϊνε δτι 
ό ιδιότροπο; δαίμων εύκνλώτατα παρωργίζετο. καί 
διά τούτο έπαυσα τάς ερωτήσεις μου. ’Αφ’ ού δέ 
άνεπαύθην ίκανώς, ήγέρθην καί έπορευόμην πρός τι,να 
μακρόθεν φαινόμε-ον χλοερόν λειμώνα καί ό δαίμων 
μέ ήκολούθει, χωρίς νά προφέργ λέξιν.

(Ακολουθεί.)

:νη
-;ς τής ·;ή;

άτμοσφαϊ α τού ήλιου οΰτ ',.'./.ύ 
καί μάλλον βαρεία τή; ατ ζ.τ. 
βάλλει ύπέρογκον βάρο; έπί τών ο των οσ- ζώ~ιν 
έπί τού έ άφους αύτού. Εκ ό; τ ύ; ν, επειίή ή ύύ- 
ναμις τής ελξεως εϊνε άνάόογος τή πτνότητι τού 
ήλίου, τά κατοικούν .α αυτόν σώματ: ελκον-εαι πρός 
τό κέντρον του, ή, δπερ τό αύτό, ζυ- ίζουσιν, ώς 
προεΐπον, είκοσιεπ: ά ις πλέον τού δσου θά έζύγιζον 
έπί τής γής. Εννοείς βεβαίους δτι ά- ούόεν άντεστάθ- 
μιζε τήν τρομεράν ταύτην δύ.αμιν, τά δντα θά συνε 
τρίβοντο, ή μάλλον ή ύλη δέν Οά έδύνατο νάδιορ- 
γανισθγ, μή έχουσα αρκετήν δύναμιν ώστε νά άντεχη 
είς τήν αίω.ίαν πάλην μεταξύ τή; ζωή; καί τού θα
νάτου' Αν δέ καί διωργανίζετο, τά ζώντα σώματα 
θά ήσαν είκοσιεπτάκις πυκνότερα καί έπομένως σκλη
ρότερα τού δσου είσίν έπί τής γής, δπερ δέν δύναται 
νά ύποτεθή.

— Κύριέ μού, εϊνε δυνατόν νά μοί όμίλήσης ο
λίγον τι καθαρότερον ·,

— Θά δοκιμάσω, ή δύναμις εκείνη δι’ ής ή ζώ- 
σα υλη υπεκφεύγει τούς φυσικούς νόμους καί τάς 
χημικάς συνάφειας ώνομάσθη ύπό τών σοφών ζωική 
δύναμις' καί άν ώμίλουν ειλικρινούς, θά τήνώνόμαζον 
δύναμιν ήν δεν γνωρίζομεν' αύση εϊνε ή δύ αμις ήτις 
παλαίει υπέρ τής ζωής, αί δέ χημικαί συνάφεια', 
καί οί φυσικοί νόμοι παλαίουσιν ύπέρ τού θανάτου.

— Σε εννοου ηοη.
— ‘η ζωΐ/.ή αύτη δύναμις έχει τήν αρχήν τη; 

είς τό θερμογόνον, λογιζομένων τών έπαλλάξεων και 
τής ποσότητας τού ρευστού τούτου εί; τρόπον ώστε 
νά συντηρή τήν ισορροπίαν τή; πάλης' τούτο τό θερ
μογόνον εϊνε δπερ καθιστά τήν ύλην τού ήλίου έπι- 
τηδείαν είς τό νά άντιπαλαίη κατά τής ελξεως καί 
τοΰ θανάτου.

— Τούτο δέν εϊνε πάλιν τόσον καθαοόν.ι
— Αν τά σώματα, είς τόν ήλιον, ύποτασσόμενα 

είς τής έλξιν είσίν είκοσιεπτάκις πυκνότερα, δηλαδή 
άν τά συντιθέντα αύτά μ.όςια έχωσιν είκοσιεπτάκις 
ίσχυροτέραν δύναμιν συνοχής ήτις εϊνε δύναμις 
φέρουσα τά οντα είς τό νά πλησιάζωσι πρός άλληλα 
καί νά συνενώνται), περιέχουσιν ώσαύτω; είκοσιεπτά
κις μείζονα ποσότητα θερμογόνου έν στάσει λαθραία, 
δπερ έστί μή άναπτύσουσαν έπαισθητήν θερμότητα' 
καί έπειδή τά φως ενεργεί έπί τής ποσότητας ταύτης 
τού θερμογόνου, τά άποτελέσματά του είσίν ώσαύ- 
τως είκοσιεπτάκις δραστικώτερα' χωρίς όμως δι’αύ
τό νά δύναται νά καταστήση ρευστά, νά άναλύση

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑ.Ι ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΡΟΣ ΛΕΤΤΕΡΟΝ.

(συ' έρ'εια ϊδε φυλλώδιον II'.)
;Ο Κόμ.ης βιάσας εαυτόν, έπανέλ,αβεν έν τώ άικα 

τών τρόπουν του τήν συνήθη εύχέρειαν.
— Συγχωρήσατε με, αίδεσιμώτατε, είπεν' έφέρ- 

θην ώ; παιδίον άκρόχολον, θυμόνον δταν δέν τώ 
δίδεσαι δ,τι φαντασθή νά ζητήτρ. ‘Ομ.ολογώ ό'τι 
εϊχον άδικον, καί ελπίζω δτι -ή αϊδεσιμότης σας δέν 
θέλει μ.ν ,σικακήσει.

•Ο Μοναχός έκυψε τό σώμα.
— Λ γεται, ε’πανέλαβεν ό Καστελμαλχώρας, 

πολλήν γλ.υκύπητα καί τινα είρωνίαν δίδων είς τήν 
φωνήν του, ό'τι ό σεβάσμιος θείό; μου, Ρούη; δέ Σού
ζας δέ Μακέδος, ηγούμενος τών Βενεδικτίνων τή; Λι- 
σαβώνος, σάς χορηγεί άσυλον έν γνώσει,—είτε μονα- 
ναχός είσθε είτε μή μοναχός, — κα δτι γνωρίζει τό 
μυστήριον τής ζωή; σας. Τούτο μοί άρκεϊ, καί διά 
τούτο προαιρούμαι νά θεωρώ τήν Ύμετέραν αίδεσί- 
μότητα ώς άυδρα φιλόπατριν, δόντα μοι πολ.λάκις 
πολ.υτίμους πληροφορίας περί τών προδοτών όσοι έν 
τώ κρύπτω έξυφαίνουσι τής Πορτογαλλ,ίας τόν όλεθρόν.

‘Ο Μοναχός έκυψεν έκ νέου.
— Πώς προαηθεύεσθε τάς πληροφορίας ταύτας, 

έπαι^'λαβεν ό αύλικός, τό αγνοώ, άλλά τί μοί μέ
λει ; . . . ομιλήσατε, πάτερ, καί σάς ακούω.

‘Ο Καστελμ.ελχώρας έφερε τότε δύο καθέδρας, 
προσέφερε τήν μίαν διά σχήματος χαριεστάτου πρός 
■φ'/ Μοναχόν, καί έκάθησεν είς την άλ,λην.

Αλλ’ ό Μοναχός έμεινεν όρθιος.
— Εξοχότατε, είπεν, ολίγα; στιγμάς έχω, καί 

δέν εύκαιρώ νά καθήσω. ι
Λαβών δέ έκ τού κόλπου του τήν επιστολήν τού 

Φανσαύου, τήν έδοσεν είς τόν αύλικόν.
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‘Ο δέ Καστελμελχώρας την ελαβεν εις τάς χειράς 
του καί την ήνοιξε βραδέως, θέλων νά δείξϊ) μεγάλην 
αδιαφορίαν.

— ίΐ αίδεσιμύτης σας, είπεν, επιθυμεί ν’ άνα- 
γνώσω αύτό τό έγγραφον, Εις τά; διαταγάςτης είμαι.

Καί έρριψεν αμελές βλέμμα επί τού χάρτου. Αλλ’ 
ά.ν καί ήγωνίζετο νά διατηρήση της -ηρεμίας τό πρόσ
χημα, άμα έ;·. των πρώτων λέξεων όμως συνέστειλε 
τάς όφρύς.

— ‘Θ Μυλόρδος, εψιθύρισε, φρονεί βεβαίαν την 
επιτυχίαν του.

ο . ο’ έφθασεν εις τό χωρίον τό άφορών αύτόν, ό 
θυμός έλκμψεν ώς αστραπή εις τούς οφθαλμού; του.

— Μά των Σούζουν τό αίμα ! Τού Λονδίνου ού- 
τιδανέ παντοπώλ,α, ανέκραξε, θα σ’αποδείξω μετ’ 
ολίγον ό'τ'. δέν εψεύσθης είπών ότι άποστρέφομαι τό 
αίσχρσ.ιερδές έθνος σου ... ‘Π πρώτη πράξις τη; 
Κυβερνά,σεώς μου θέλει είσθαι νά σε διώξω ώς λε
πρόν ώαό τήν Λισαβωνα.

— Καί σκοπόν λοιπόν έχετε,’κύριε Κόμη, νά γί- 
νητε ακόμη ίσχυρ έτερος άφ’ ό',τι είσθε; ϋπέλαβεν ό 
Μοναχός ;.·. φωνήν σοβκράν.

‘·· Κ : τ ελμελχώρας έδάγκασε τά χείλη του. 
αν’μιζο·., ε’ξηκολούθ.,σεν ό Μοναχός, ότι δεν

έδύνασθε τ ,ύν.εΰθεν ν’ ά/αβήτε υψηλότερα χωρίς νά 
συγκρουοθήτε -.ετά του θρόνου.

— Εΐσθε εις απάτην, αίδεσιμώτατε, είπε ξηρώς 
ό Καστελμ-λχώρας. ‘Ο Αγγλος, καί όσοι άλλοι μέ 
διαβάλλο υσιν ότι εποφθαλμιώ εις την κληρονομιάν 
των Βραγαντιδων, ψεύδονται αναιδέστατα. Είμαι έ
τοιμος νά τό αποδείξω διά του ξίφους.

— Προς τί τό ζ(γ);; ε’ρώτησεν ό Μοναχός άφε- 
λώς. Οστις θέλει ν’ απόδειξη ότι δεν επιθυμεί ν’ανα- 
βή υψηλότερα, άρκεϊ νά μένη εις την θεσιν του.

— Ο αίδεσιμύτης σας έχει πάντοτε καλάς συμ
βουλής, έ.πήντησεν ό Καστελν.ελχώρας, προφανώς 

’Επιτρέψατε νά εξακολουθήσω τήν
άνάγ

‘(ι
ισιν. 
Κ •ραφή .?>·? χαρακτήρων του βασιλόπαιδος 

καί τή, βατιλίσση; ε’κίνησαν έλαφρόν μειδίαμα εις 
τά χείλη τού αύλικού. Αλ.λά τό μειδίαμα τούτο 
εσβέσθη, όταν έφθασεν εις τό χωρίον τό πραγματ-υό-
μενον πεσί τού Μοναχού.

Τούτο ό Καστελμαλχώρας τό άνε'γνωσε μετά πολ
λής προσοχής καί τ.ολλάκις.

-- ‘ύποθέτω, είπε τέλος, ότι τήν ΰμετέραν αΐδε- 
σιυ.ότητα εννοεί ό Λόρδος Φανσαύος.

— Δεν άπατάσθε, ε’ξοχώτατε·
— Παράδοξον! .... Καί ήμπορώ νά μάθω 

κατά ποιαν συγκυρίαν ή επιστολή αύτη περιέπεσεν 
εις τάς χειράς σας :
- Αέν είναι καθ’ απλήν συγκυρίαν.
-- ’Αρκεί, πάτερ άγιε, ή πάλη των λέξεων, είπεν 

ό Κ' στελμελχοίρας τραχέως. ‘ί)ς μοί είπατε σάς 
λέγω κ’ έγώ. Καιρόν δεν έχω. Θέλετε νά μοί είπήτ

—- ‘Η καλύπτρα κρύπτει ίσως τό πρόσωπΟν. 
Αλλ’ άν πρόκειται νά προστατεύσ·/] τήν άπειλουμέ- 

νην ζωήν ....
— ’Εναντίον ένός μόνου ανθρώπου, ϋπέλαβεν ό 

Μοναχός, απαιτείται ανδρείος βραχίων καί ύξεΐα μά- 
χαιρα. Ταύτα, τά έχω άμφότερα. ’Εναντίον δέ φα
τρίας .... Παρακαλεΐτε τον θ,όν, κύριε Κόμη, νά 
μήν εύρεθήτε ποτέ μετ’ εμού εις πάλην

‘Ο Καστελμελχώρας είχεν έγερθή. ’Ακουσίως 
δ’ αισθανόμενος τήν υπεροχήν τή; ήοευιίας τού Μονα
χού, ήθέλησε νά κρύψη ΐήν ταραχήν του υπό πρόσ
χημα χλευασμού.

—Απαγε! είπε. Πώς νά τολ·ζή~ω ν’ αντίπαλα’·» 
ποός τήν αίδεσιμότητά σας ! Ή επιστολή τού Λόρ
δου μοί δηλοϊ τόν βαθμόν τή; μυστηριώδους ισχύος 
σας . . . ’Επαναστατείτε τήν Υισαβώνι 1

— ‘Ο καιρός προχωρεί, ά,τήντησεν ό Μοναχός, 
καί σήμερον έχω πολλά νά ε’..πληρώσω καθήκον
τα .. . Σάς είδοποίησ ’Εζοχώτατε, διότι εντός 
τής ψυχής σας, ·?,ν καταστρέφει ή φιλοδοξία, μένει 
εν αίσθ ημα ακόμη ορθόν, αίσθημα όμοιάζον πατριω
τισμόν. Είσθε Σούζας, καί ήθέλατε ψεύσει τήν κα
ταγωγήν σας άν δέν άπεστρέφεσθε τήν ’Αγγλίαν. Αν 
ε’πρόκειτο περί τής Πορτογαλλίας καί μόνης, ε’σιώ- 
πων, διότι ήυ.ην βέβαιος ότι δεν θ’ άκουσθώ. ’Αλλά 
πρόκειται καί περί τού ατόμου σας, καί αύτό υπε
ρασπιζόμενος, θά ύπερασπισθήτε καί τήν Πορτογαλ- 
λίαν. ίίλπισα από τήν φιλαυτίαν, όχι από τήν γεν- 
ναιοψυχίαν σας . . . Χαίρετε !

Καί ταύτα είπών διευθύνθη πρός τήν θύραν ύ Μο
ναχός.

‘Ο δέ Καστελμαλχώρας έκ.πλαγείς κατ’ άρχάς 
διά τούς αποτόμους τούτους λόγους, όταν είδε τόν 
Μοναχόν έγγίζοντα τήν φλιάν, ώρμησε πρός αύτόν, 
καί τόν ήρπασεν άπό τού βραχιωνος.

— Μίαν στιγμήν ακόμη άς μοί χαρίση ή αΐδε- 
σιμότης σας, είπε κατασ-ε'λλων τήν παραφοράν τής 
οργής του. Συμβουλάς δύναμαι νά. δεχθώ, ακόμη 
καί όταν δεν τάς ε’ζήτησα. ’Αλλά ϋβριν . . . Πώς, 
πάτερ άγιε ! Ερχεσθε εις τήν οικίαν μου φ-'ρων τού 
Αγγλου επιστολήν, επιστολήν ε’ν ή ό Αγγλος σάς 
καταγγέλλει ώς συνωυ.ότην καί συνεργόν του, επι
στολήν ε’ν ή άποδείκνυσθε μισθωτός τής ’Αγγλίας, 
καί αντί νά κλίνητε τήν κεφαλήν, απειλείτε· αντί 
ν’ άπολογηθήτε ύβρίζετε . . . Έλησμονήτατε ίσως, ύβρίζετε ... _
ότι είμαι ό πρώτος άρ/ων τού Κράτους, καί ότι 

'··<■ -7- ·ζε·ο>ε υ.ου εν νεϋυ.α.διά νά σας συντρίψη αρκεί τής χειρΰς μου
— Ούδεν έλ.ησυ.όνησα, άπεκοίθ . ό ίου υός υ.ετά

περιφρονητικής ψυχρότητος. Είσθε του Σούζα υιός, 
όστις εί/εν εύγενή τήν καρδίαν, καί ήν πιστός τού 
βασιλέως ύπήκοος. ’Αλλ’ ό Ιωάννης Σ ό,ας σέ ά'- 
νεΐτάι άπό τού ούρανη, ώ Καστε/.μ·'χώρα, διότι 
είσαι ε’πίοοκος, — διότι είσαι προδότης, — διότι θά 

γίνης ίσως φονεύς.
Τό πρόσωπον τού Κόυ.ητος ήν άπαιτίως (όχοόν.

διά τίνων μέσουν άπεκτήσατε τήν επιστολήν ταύτην ·, j καί άφρός ελεύκαινε τά χείλη του, σ.. εσμκόικώ,
— όχι, άπεκρίθη ό Μοναχός.
— Οπως θέλετε . . . ’Αλλά σάς χρεωστώ καί 

έγώ συμβουλήν άντ’ εκείνης ·ην προ μιάς στιγμής μοί 
έδόσατε. ’ΐδού αύτη. Ζώμεν εις καιρούς, πάτερ άγιε,

συστελλόυ.ενα.
— «ΐΨύδεπαι. άνπτ. ιξεν άναίπών τό

•ιχ'.ς έττηρίχθη ' 
ύοντ-, καγχάζοντ

καθ’ ούς τό ράσσον είναι όπλον μηδαμηνόν. 
— Τό ήξεύρω.

Ο μ·. 
σθεν ή.:
νοντες αύλικοί.

— 'Αντιπαρατάχθη

εις τήν
ι-,ος. 

•ιν, ή: οπι-
•ς οι εν τ ιΐς ~τ ιίς περιμε- 

τάχθητι! έπανε-

λαβεν ό Καστελμελχώρας έξω φρενών. — Είπες ότι 
έχεις όπλον άντιπαρατάχθητι !

Οί καγχασμοί καί αί φωναί των αύλικών ήκούοντο 
έν τή στοά εύκρινέστερον πάντοτε.

Θέλετε νά ίδήτε, κύριε Κόμη, τό όπλον μου; 
έρώτησεν ό Μοναχός μέ χλευαστικόν φωνής τόνον. 
Οπλα έχω πολλά.

Μή βραδύνης; ή ό διάβολος νά μ’ επάρη άν 
δε · σέ καρφώσου εις αυτό τό θύρωμα.

Διά μιάς, ταχύς ώς ή αστραπή, ό μοναχός περι- 
ελίξας εις τήν χεΐρά του τήν χονδρήν καί κρεμαμένην 
χειρίδα του ράσσυυ του, ήρπασε τό ζίφος τού Κό- 
μητος ε'κ τής λεπίδος, καί τό συνέτριψε. Διά της 
άλλης δέ χμιρός έέριψε τόν Κόμητα κατά γής.

’ΐδού 0ν .ών όπλουν μου! είπε στηρίζουν εις 
τόν τράχηλον του Καστελμελχώρα τό Καστιλλιανόν 
ξιφίδιον, ό’περ ίδομεν αύ .ύν λαβόνταύπά τό προσκε- 
ε.’λαιόν του. Τούτο είναι τά χείριστον.

’Αλλ’ αντί νά κτυπήστί, άνηγέρθη, καί ήνοιξε τά 
δύου θυρώυ.ατα, ώστε ύ Καστελμελχοΰρας έχων ακό
μη κατά γής τό εν γόνυ, παρέστη αίφνης ούτους εις 
τάς όψεις είκοσι ή τριάκοντα αύλικών, γελώντων καί
συ■ ομιλούνσουν έν τή στοά.

ΐ είν/.ι τού .ο: ανέκραζαν, διπλασιάζοντας τόν

γάλου τουν.
Τ',τε ό μοναχός στραφείς πρός τόν Καστελμελ- 

χώρζ.ν, τρις διέγραψε διά τής χειρός επί τής κεφα
λής του τού σταυρού τό σημεΐον.

- ’ΐδού, εψιθύρισε, ι^υρ'-ε Κόμη, τό άλλο μου 
όπό.ον. Τούτο είναι τό άριστον.

Καί μετά ταύτα έπρόφερε φωνή βαρεία τάς λατί- 
νικάς ό.έξεις τής εύλογίας·

ό δέ Καστελμελχώρας τρέμουν άπό λύσσαν, εμενεν 
όμως γονυπετής καί ώς καθηλωμένος επί τού εδάφους. 
Πρ ν δ’ άνι λάβη τήν δύναμιν τού νά είπή μίαν λέ- 
ξιν, ή ·.■': κάμ.γ, εν ν; ;’.α, ό μοναχός άνεχώρησεν ώς 
είχεν ελθ/,, βραδέως κα' ε'χε·υν τήν κεφαλήν ύψωμένην.

ΣΤ.
‘Π '.ύλό] τ.(ς Γαλλίας.

Ml Ισαβέλλα τής Σαβαυόίας Νεμούρης, ήν έκ τού 
ήγεμονικού γένους τής Σαβαυδίας (Savoie), καί συγ
γενής τόυν Πουρβόνων διά τών δύω θείουν της, τών 
Κυρίων Θύενδί-'μο ι καί Ι’ωφόρΌυ.

Οτε δ ό Βασιλ'ύς Λλφόνσος τής Πορτογαλλίας 
τήν έζήτ σεν ε,ίς γάμον διά τού Μαρκεσίου Σάνδου, 
ην τότε τήν ηλικίαν εκκαιδεκαετής.

Π σαν δ’ οί χρόνοι ε’κεΐνοι οί εύκλεε'στατοι τής έν 
Γαλλία βασιλείας Δουδοβίκο/υ τού ΙΑ' ! ότε ή Βερ- 
σαλλική αύλή, ώς υπογραμμός θεωρούμενη τής χα- 
ριεστάτης καί πολυτελέστατης μεγαλοπρεπείας συγ
χρόνως, έπεδείκνυεν εις τό,ν ζγλοτυπούσαν Εύρώπην 
τών άνορών της τήν άπαράμιλλον δόξαν, τών γυ
ναικών της το πολύκροτον κάλλος, τού πλούτου της 
τήν μυθώδη λαμπρότητα· ότε τά πάντα ήσαν μεγά
λα, πομπι'.δη, αμίμητα καί οί αέν πολεμισταί ο·υ- 
νομάζοντο Κονδής ή ΐουρέννος, οί δε ποιηταί ‘Ρα- 
υιινας ή ,ίολιέρος, οί δέ ζωγράφοι ΑΙιγνάρδος, Αε- 
βρυνος ή Αεσυετρος, οί πολιτικοί άνδρες ’Αγεσσώ ή 
‘Αρλαοοι, καί αί γυναίκες Σεβιγναί καί Ααβαλλιέραι. 
Τού Βουσουέττου ή φωνή διήγεφεν άπό άμβωνος τήν

ηχώ τών ύψηλών θόλων της Παναγίας· τήν γλυκεΐαν 
ποίησιν τού Κινώλτου έμελοποίει ό Λούλλης, ή χειρ 
τού Αενώτρου έσχεδίαζε τούς επαγωγούς παραδεί
σους τής Βερσαλλίας· Καί ταύτα πάντα, στρατηγοί, 
ποιηταί, γυναίκες, καλλιτέχναι, πολιτικοί, άπετέ- 
λουν στέφανον φωτεινόν καί άκτινοβόλον περί τόν Βα
σιλέα, όστις ήν ή ψυχή, όστις εςέπεμπε πέριξ τοϋ 
τήν ζωήν καί τό φως, καί πάσα λαμπρότης άπέρ- 
ρεεν άπό τής λαμπρότητάς του, καί πάσα δόξα ήν 
τής δόξης του άντανάκλασις.

Παρ’αύτώ ό θαυμασμός μετεβάλλετο εις λατρείαν· 
οί ζωγράφοι τόν διέγραφαν ώς ημίθεον, καί διά νά 
γράψωσι τήν ιστορίαν του, ήσαν ποιηταί αναγκαίοι.

‘Ο έρως του εφλεγεν ώς ό τού Διός, καί ή γυνή ήν 
επί μίαν ημέραν ήγάττησεν, ένεταφιάζετο εντός μο
ναστηριού, όπως έγκαταβιώση, εκεί αιωνίως μόνη 
μετά τής μνήμης του.

‘Π έκατονταετηρίς του ολόκληρος έψιθύριζεν εις τά 
ώτά του άσματα κολακείας, καί έκθαμβος άνεσκίρ- 
τησεν ό κόσμος, όταν άπό τού άμβωνος ίερεύς έτόλ- 
μησε νά τω άποτείνη τάς λέξεις ταύτας·

— Μόνος ό Θεός είναι μεγας.
Καί όμους καί ή λέξις αύτη, όσον έξευτελεστική καί 

άν έφαίνετο, ήν πάλιν εύφημία, διότι περιείχε σύγ- 
κρισιν.

Καί τόσον μέγας ήν ούτος ό Βασιλεύς, ώστε μετά 
τοσούτουν ετών παρελευσιν, εύρέθησαν ακόμη οί συ- 
κοφαντούντες τήν μνήμην του, καί άνεφάνη είς τών 
χυδαίων εκείνων φονέων, οϊτινες βυθίζουσι τό ξίφος 
των μέχρι λαβής εις τήν τέφραν τών τάφων, έν τώ» 
τυμβορύχων εκείνων θηρίων, όσα, σάρκας νεκρών 
όρεγόμενα, περιφέρονται άναδιφίζοντα διά τού βέβη
λου τόυν ρόγχους ότέ μέν τάς κρύπτας τού αγίου Διο
νυσίου, ότέ δέ τού Πανθέου τούς τάφους (α)· ήγέρθη 
φουνή διδάξασα είς τόν κόσμον ότι Λουδοβίκος ό ΙΔ’. 
ήν πυγμαίος. ‘Οποία καί όπόση ήν εκείνη ή δόξα, 
ήτις ενοχλεί τούς φθονούντάς την μετά μίαν καί ήμί- 
σειαν εκατονταετηρίδα!

‘Π Γαλλία ήν ήρεμος τότε· ή έ.ντιπολίτευσίς τών 
P'firdonTur λεγου.'\ί·υν είχε διαλυθή ύπό τό βλέμμα 
τού Λουδοβίκου, ώς διαλύεται ομίχλη εωθινή ύπό 
θερμή,ν τού ήλιου ακτίνα . καί ή μνήμη τού ήρωϊκο- 
κωμικού εκείνου έμφυλίου πολέμου διέμενε μόνον ακό
μη έντεταφιασμένη ε’ν ταΐς καρδίαις γερόντων τινών 
δυσμενών, οϊτινες όμως κατέκλειον τάς μεμψίμοιρους 
δυσαρέσκειας των είς τά πεπαλαιωμένα τείχη τών 
πύργων των. Εις τήν αυλήν όμως είχε διασκεδασθή 
πάν ίχνος μνησικακίας, διότι ό Βασιλεύς έτυγχώρησε 
μακροθύμως.

Καί είε τήν Βερσαλλίαν έορτάσιμα μόνον άσματα 
καί ήρωϊζα ήκούοντο διηγήματα· καί έπειτα περί τά 
έσχατα τού χορού, όταν τ·ύν ανακτόρων οί μουσικοί 
άπεκοιμώντο σχεδόν πλέον επί τών άσθμαινόντων 
οργάνων των, χαρμόσυνο; είδζσις περιεί.χετο τάς 
αίθούσβς, καί οί άνδρες συνδιελέγοντο είς τό ούς, 
σφίγγοντες άλλήλων τά; χεΐρα?, κα! αί κύριαι έκρυ- 
φωμίλουν κρυπτόμενα·, όπισθεν ψών καταστίλπνων 
σιπιδίων των, καί είς όλα τά στόματα ελαμπε τό 
μειδίαμα, καί όλα τά βλέμματα άπέπεμπον άςραπάς.

(α) Είς τόν αγ. Διονύσιον έβάπτοντο οί βασιλείς, είς οε τό 
Πάνύεον οί ενίοξο: άνδρες.
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Εν τούτοι; S’ ηΰξανεν ό ψυθιρισμός, καί καθ’ οσον 
επετρέπετο άπό τόν τόπον καί τά παρόντα πρόσωπα, 
μετεβάλλετο εις λαμπρόν αλαλαγμόν.

— Πόλεμος, έλέγετο πανταχόθεν.
Διότι τότε ο πόλεμος ήν ή νίκη, καί ή Αγγλία, 

ή Ισπανία, ή όλλάνδα :·.Ά Λύστρία, δλαι εκλινον 
άλληλοδιαδόχ ως τό γόνυ.

Μετά δέ τήν νίκην ο θ, ίαμβος· κι’ ώς ήν εκείνη 
συνήθως λαμπρά, ε’γίνετο καί ούτος μεγαλοπρεπέ- 
στατος, καί ύιά των κκτακτηθεντων λαφύρων άνε- 
γείρετο η άψίς αιωνίως βιώσουσα, ν, άγαλμα κολοσ- 
σαϊ.,ό , -καί ή ιστορία εγράφετο έπί τοϋ χαλκού και 
τού λίθου.

1J ιΟ'· ,οιπό' διήλθε τά πρώτα τής ζωής
τη; ετη έν μέσο» όλων αύτών των με-, αλειοτήτων, 
ίιότϊ ό μέν πατήρ της ήν ήγςμών τής βασιλικής γε
νεάς, ή δέ μήτηρ της, Διάνα ή Χευρεύση, έκ τού 
οίκου τών Δοθκρ'γγιδών, ήγαπάτο ύπο Αννης τής 
Αύστρια-.ής. Ιίεκτημένη κάλλος τόσον έξοχον, ώστε 
νά διαπρεπή καί έν τή αύλη ταύτη, έν ή το κάλλος 
ήν κοινόν πλεονέκτ.,μα, έχουσα προίκα βασιλικήν, και 
την πιθανότητα τ,ϋ μι διςιδεχθή π,σέ τό στέμμα τής 
Σκίσου '■ ς, ή Ισαβέλλα έλάμ ανε παρά πάντων 
λατρείας φόρου κι ι κολακείας, καί πολλοί μνηστήρες 
παρουσιά,ον ο· ώστε όταν ..ατά πρώτον ήλθεν έκ 
Πορτογκλλίας ό ί.ίαρ ,έσιο; Σ ' δης, φέρων την πρότα- 
σιν τοϋ Λλφόνσου, τόσον ψυχρά; ύποδοχής έλα/εν, 
ώστε ένοριισεν άποτυχούσαν τήν άποςολήν του. Συγ
χρόνως δέ καί Αουδο - ικος ό ΙΛ'. έκήρυξεν ότι έπε- 
θύμει νώ νυνφεύσζ, τήν κυρίαν τής Σαβαυδίας μετά 
τίνος των περί αυτόν μεγιστάνων.

Αύτή δέ ή Ισαβέλλα ούδεμίαν έδωκε γνώμην 
φίλόγελω; δέ ώς ήν, άστατος, καί ένΟουσιώσα πρός 
τάς ήδονάς καί τάς τέρψεις δι’ ών ερόεεν ή ζωή της, 
τήν αύτήν άδιαφορίαν ήσθάνετο καί πρός τούς αύλι- 
κού; ού; έγνώριζε, καί πρός τον άγνωστον αύτή βα
σιλέα Αλφόνσον. Πού τή έμενε καιρός νά ένθυμηθή 
τοιαύτα μικρολογήματα, έν ω καθ’ ημέραν έπρεπε 
νά έπιβλέπνι τάς εργασία: πέντε ή έξ θεραπαινίδων, 
αίτιεε; ήτοίμαζον τήν εσπερινήν της στολήν έν ώ 
προ πα-τός άλλου επ επε νά σπουδάση τόν εσχάτως 
είσαχ'ίντα χορόν, καί τό νέον τού χαιρετισμού βή
μα· έν ω άκόμη ήσθάνετο καί τήν ανάγκην τοϋ νά 
συλλ-.••ισθή έν άνέσει τόν ώ αϊον εκείνον ξένον, ό~ις 
εις τόν χ/,ρίν με τόσην χάριν λαβών άπό τά έδαφος 
τό χειρόκτειόν της, τή τό έπρόσφερε, χωρίς νά ύψω
ση τό βλέμμα του πρός αύτήν·,

Καί όρκος εΐ/εν αυτός οφθαλμού; ωραίους, μέλα- 
νας όφθαλ/ούς, φαινομένου; ότι άπέμαΟον τό μει- 
δείαμα. Π φυσιογνωμία του ήν εύγενής, άλλ’ εξέ
φραζε σιωπηλήν καί βαθεϊαν Ολίψιν. Καί έν μέσω 
όλων των ηδονών τούτων οσαι κατεμέθυον τόν χρυ- 
σοπάρυφον όχλον των βασιλικών αιθουσών, αύτό; μό
νο; διήρχετο άδιάφορος καί ψυχρό;· ούδ’ ή φλέγου
σα τής εύωχίας πνοή έχρωμάτιζε τό πελιδνόν μέ
τωπό·/ του, ούδέ τό κάλλος, ούδ; τά άοώματα, ού- 
δέ τά κύματα τής αρμονίας, κατακλυζοντα τό παν 
πέριξ του, έθηγον ούδέ τήν ψυχήν ούδέ τάς αισθή
σεις του, διότι αί μέν αισθήσεις ήσαν νεκραί, ή δέ 
ψυχή ήν απούσα.

Τούτο δέ, διότι λύπη απροσδόκητος, καί απέραντο;

τόν είχε προσβάλει έν μέσω τής έντελεστάτης 
ευημερίας· ό ξένος ούτος ήν Πορτογγάλος, καί έκαλεϊ- 
το Σίμων Βασκογκέλλος καί Σούζας· είχε δ’ άποθάνει 
ΐνές ή Καδαυάλη.

Αλλ’ ό Σίμων, άφ’ού άπεθανεν ό πατήρ του, άφ’ού 
άπέθανε καί ή μήτηρ του, άφ’ ού άδελφόν πλέον δέν 
εΐ/εν, εις αύτήν είχε περιορίσει όλην τήν ευτυχίαν 
τευ. ‘Ο θάνατος όμως κατέστρεψε καί τούτο τό 
τελευταϊόν τευ άσυλον. Τότε ή γενναιότης τόν έγκα- 
τέλιπε, καί λησμοιήσας μέχρι κ.αί αύτού τοϋ όρκου 
δν ώμωσεν εΐ; τόν πατέ.α του θ./σκόντα, άπήλθεν 
εις Γαλλίαν, αδιαφορών καί περί Αλφόνσου καί περί 
Πορτογαλλίας.

Καί κατ’ άρχάς μέν έπλανήθη εις τάς Επαρχίας, 
έ'πειτα δέ ήλθεν εις τήν Αύλήν, όπου εληξεν ή 0Sot- 
ποοία του. Εκ των τεθλιμμένων είσί τινες στέργοντες 
εις τήν Ολίψιν των, άγαπώντες τήν μνήμην, καί 
έπικαλούμενοι μετά παρηγόρων δακρύων τάς εικόνας 
τών άποθανόντων. Αλλοι όμως φεύγουσι τάς κα
τοικίας τής αρχαίας ευδαιμονία; των, καί βιαίως 
κατά τής λύπης παλαίοντες, παρεμβάλλουσι τήν τύρ
βην τοϋ κόσμου μεταξύ εαυτών καί τών αισθημάτων 
των, καί τρέμοντες άποκοούουσι τήν μνήμην, διότι 
τού; βασανίζει καί τού; φονεύει. Τούτους πρέπει νά 
οΐκτίοωμεν μόνους, διότι οί άλλοι εϊσ ν όνειροπό* 
λοι φαντασιόπληκτοι, ώ; εΐ; ελεγείων δλην εις τήν 
απελπισίαν των έντερπόμε οι. ‘II μελαγχολία των 
έχει τάς έκστάσεις της, καί έπί τών τάφων κάθην- 
ται μόνον όπως σσιχουργώσιν άτελευτήτους στροφάς 
ώς ό ίοϋγγος ή ώ; ό Αρβέϊος.

Αλλ’ ή θλίψις ήτις, ένώ Οέλομεν νά τήν φύγωμεν, 
προσφύεται όμως εις τήν ψυχήν μας, ώς τού ’Ωρα- ·
τί.υ ή^ί.έαικα χί/μεμητ, είναι ή μόνη αληθής θλί
ψις, καί τοιαύτη ήν ή τοϋ Σίμωνος. Διότι άν κίί δεν 
ήν έρως τό πρώτον του αίσθημα, άλλη πρός τήνΊνέζ 
τρυφερά του άγάπη έκέντα τήν χορδήν έν αύτώ τήν 
πλησιιστάτην τοϋ έρωτος· διότι ή,σθά ετο εαυ
τόν μόνον καί έγκαταλελειμένον έπί τού κόσμου, μό· > 
νον μ’ ένθυμήσεις άπαραμυθήτους, με ό ειρα ανεκ
τέλεστα· διότι τέλος τοιοϋτος ήν ό Σί/ων, καί όταν |
ήσθάνετο, ήσθάνετο όλοκλήρως. Τής βασάνου λοι
πόν ταύτη; έβλεπεν εαυτόν άσθενέστειον, καί Sta 
τούτο έπροσπάθει νά τήν ελάττωση, νά τήν διασκε- 
δάση καν κατά μέρος, άν δεν έδύνατο νά τήν λησμο» 
νήση. Αμα δ’ έρριψεν εν μόνον βλέριμα εΐ; την αύλην 
τής Γαλλίας, συνησθάνθη αμέσως δσι έκεϊ ήθελεν 
ευεει τήν ίασιν, άν ήτον δεκτικός ΐάσεως, καί πα- 
ρουσιασθείς εις τόν βασιλέα, παιευρίσκετο εις ολους 
τούς χορούς, εις όλα; τάς διασκεδάσεις, και εις τόν 
στρόβιλον αυτών έρρίφθη έκθύμως.

Αλλά διά τόν χαρακτήρα του ή μέθοδο; αυ
τή έδείχθη άπρόσφορος. Μεμονωμένο; έν τώ μεσφ 
τοϋ άμερίμνου όχλου, διά τού βόμβου τήςεύθυμίας 
ήκουε πάντοτε τήν πένθιμον τή; μνήμης φωνήν, 
καί ή θλίψις του έπέκειτο επί τής κα.διας του ώς 
άχθος θανατηφόρου, άμετακίνητον.

(Ακολουθεί.)
------- ——> τ<3τ σ.----

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ εις τό έν τώ παρόντι όριΟμφ ποίημα.
ΛΕΥΚΑΣ Η ΣΛΙΓΦΩ.

Στίχ 15 άνάγνωθι. Έπ’ όρους Οάλλοντες,
,38 » λεπτή νεφέλη.
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