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ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΤΟΪ Κ. Φ. ΕΞ ΑΙΓΪΠΤΟΤ.

(TSs φυλλάδιο'' ΙΔ’. σ. 8).

Φί,Ιε !
Η τελευταία έπιστολή υ.ου σοί ώριίλει περί τής 

Μέριφιδος. Η Μέριφις ! Είναι Αίγυπτος διά σάς , 
τούς υ.ή ύπερβάντας ποτέ τόν τάφον τοϋ Θευ.ιστο- 
κλέους ή τής Αίγίνης την άκραν. Αλλά δι’ έριέ τόν 
διατρέχοντα τάς Λιβυκάς έρήρ,ους καί προσαναβαί- 
νοντα καταρράκτην ριετά καταρράκτην , δι’ έ;χέ ά 
Μέρ,φις είναι άκόριη τής Αίγύπτου προπύλαιον, είναι 
κοινός τόπος τών περιηγητών, εφικτός καί είς αύτούς 
τούς άτολριοτέρους. ’Απ’ αύτής ριόνον άρχεται ή 
'κυρίως Αίγυπτος, ή Αίγυπτος τών δαυριάτων. Είς 
αύτήν λοιπόν είσέρχοααι ήδη, καί καθ’ήν σοί έδοσα 
ύπόσχεσιν, συνεισέρχεσαι υ.ετ’έυ.οϋ.

Πρό δύω έβδοριάδων άνεχώρησα άπό Καιρόν, καί 
διά ν’άποφύγω τάν καύσωνα , διέπλευσα τάν Νείλον 
εν ω έδυεν ό ήλιος καί άνέτελλεν ή πανσέληνος. Είναι 
δέ έδώ ό ποταριός πλατύς ώς θάλασσα, καί πολλάκις,

ώς δτε τόν διέβην, κυριατόεις καί τραχύε ώς αύτή» 
’Αποβάς είς τήν άντιπέραν όχθην, διευθύνθην πρός 
ριεσηριβρίαν, ότέ ρ.έν φερόριενος έπί τοϋ βραδυπόρου 
όνου ριου, ότέ δέ, καί συνειθέστερον, σύρων, καί σχεδόν 
φέρων αύτόν , καί άλλοτε άναπαυόριενος ύπό τούς 
φοίνικας, ών οί χλωροί καρποί έχουσιν άσ,ίρ,ητον 
γεϋσιν.

Τ έλος ή αύγή ήρχισε νά χρυσώνη τόν ούρανόν , 
καί λαριπρόν θέαρ.α παρέστη είς τούς έκπεπληνριέ- 
νους υ.ου όφθαλαούς. Η άχανή,ς ερηριος έξετείνετο 
εριπρός ριου, καί είς τοϋ λυκαυγούς τό άβεβαιον φώς 
έφαίνετο λευκή , '&ς τις χιονοσκέπαστος σκυθική 
πεδιάς. Καθ’ δσον δέ ύίοϋτό ό ήλιος, ριετεβάλλετο 
καί τής έρήριου ή δψις, καί ριετ’ όλίγον ώρ.οίαζε 
ριακράν εκτασιν ύδατος^ Τόσον δέ εντελής ήτον ή 
άπατη, ώστε δχι υ.όνον τό κυανοϋν τής θαλάσσης 
έβλεπον, ύπολευκαινόρ.ενον κατά τόν ορίζοντα, άλλά 
διέκρινον καί τών κυριάτων τήν κίνησιν, ώς άφρί- 
ζοντα έδιώκοντο, καί ώς άλληλοδιαδόχως ώγγοϋντο 
καί έταπεινοϋντο. ·ΐν , τώ ιζ,έσω δέ τής εύοείας 
ταύτης καί φανταστής θαλάσσης , ύψοϋντο ώς υ.έ- 
λαιναι νήσοι ούραρ.ήκεις αί πυραυ.ίδες, έργα χειρών 
άνθρωπίνων, άνώτερα έαυτών άναγνωρίζουσαι ριόνα 
τά έργα τών θείων χειρών. Καί τώ δντι υπάρχει
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πλάστου φύσεως, εις ής τήν έπισκόμησιν οί άνθρωποι 
κατ’ ούδέν συνετέλεσαν , καϊ ής άντίγραφον ήθελον 
ύπολάβει τήν πρό οφθαλμών μου ταύτην σκηνήν , 
τόσον απαράλλακτοι είναι. Εις όρεγώνα, είς τάς 
απάτητους έρημους τής μεσαίας Αμερικής, εκτείνεται 
μεγάλη λίμνη , όποιαι αί παρ’ ήμϊν θάλασσαι, καϊ 
εντός αύτής ύψοΰνται ύπερμεγέθεις βράχοι πυραμι
δοειδείς, ώς άν ή φύσις είχε προϊδεϊ καί ζηλεύσει 
την μεγαλοπραγμοσύνην τών παναρχαίων Αιγυπτίων 
βασιλέων, ών τά αιώνια έργα παρίσταντο εις έμέ ώς 
επικαθήμενα έπϊ τών ύδάτων.

Φυσικαϊ πυραμίδις εϊς Ώρεγώνα εν ’Αμερική.
’Αλλά καθ’ όσον έπλησίαζον, τό φαινόμενον διε- 

σκεδάζετο, καϊ άντ’αύτοΰ άντικαθίστατο ή άλήθεια, 
ούχ ήττον μεγαλοπρεπής, ούχ ήττον καταπληκτική. 
Υπέρ έμέ ύψοΰτο ή μεγαλητέρα τών είκοσι μεγάλων 
πυραμίδων· διότι γνωρίζεις βεβαίως ότι έκ τών 
παμπληθών πυραμίδων, αιτινες είσί διεσπαρμέναι 
καθ ό'λην τάν άτελεύτητον πεδιάδα πέριξ τοΰ Μ ϊ τ- 
Ραενε ή τών έρειπίων τής Μέμφιδος, είκοσι είναι 
αί μεγάλαι, δύω είς Άβού Ροάς, τέσσαρες εϊς 
Αβουσΐρ, έπτά είςΣακκάραν, τέσσαρες είς 
Δασούρ, καϊ τρεις είςΓιζέ, ό'που ήδη εύρί- 
σκομαι·

Αν θελήσω νά σοϊ περιγράφω έδώ τί ήσθάνθην 
όταν πρώτον είδα τά γιγαντιαΐα αύτά οικοδομή
ματα τά έπιζ/σαντα είς γενεών χιλιάδας, φαινό
μενα ότι μετά τής γής μόνης θέλουσι συναποθάνει,

καϊ άναπολοϋντα συγχρόνως τοΰ άνθρώπου τήν μικρό, 
τητα, καϊ τοΰ άνθρώπου τό μέγεθος, φοβούμαι μή 
έκλάβγς ότι θέλω νά σοϊ παραθέσω κάνέν έκ τών 
γνωςών σοι εκείνων καρικευμάτων ψύχρας ρητορείας" 
καϊ μή χασμώμενος ρίψης μακράν τήν επιστολήν 
μου. Προτιμώ νά σοϊ είπώ τί είδα καϊ έπραξα, χαϊ 
άν δύνασαι, συμπέρανε τί ήσθάνθην.

Αμα έφθασα ώς διακόσια βήματα μακράν τής 
πυραμίδας , κατέβην τοΰ οκνηρού κτήνους μου, και 
προέδραμον αύτοϋ, έν ώ έμοΰ πρόδραμεν ή ανυπο
μονησία μου. ϊπό τούς πόδας δέ τής πυραμίδος ευρών 
Αραβα ύπτιον κείμενον είς τήν σκιάν, καϊ ώς περιμέ-

νοντα νά τώ πέση ούρανόθεν κάνεις οδοιπόρος, τώ 
ερριψα ολίγον νόμισμα διά νά μ’όδηγήση, καϊ άρχισα 
τρέχων ν’άναβαίνω τά πλευρά τής πυραμίδος, ώς 
φοβούμενος μή οί τεσσαράκοντα αΖώζες, οίτινες^ 
μ’ήτένιζον έκ τής κορυφής της, ήθελον άποδημήσει 
πρίν προφθάσω ν’ άναβώ είς αύτήν. ,,

Αλλ ίσως άπορεϊς κατά τίνα τρόπον άνέβην είς: ' 
τά πλευρά της. Περί τούτου σέ παραπέμπωείς τόν· 
Ηρόδοτον, τόν φιλολόγον σέ. Εκεί που είς | τήν; : 
KJeiu του *} θέλεις εΰρει οτι, έτοιήθη δέ ώδε 4 a 
πνραμίς άναβαθμύν τρόπον, τάς ρεταϋ,έτεροι 
χρώσσας, οί δέ βωριίύας όνομάζουσι. Αύτάς λοιπόν 
τάς κρώσσας ή βωμίδας ή βαθμίδας άνέβαινον, όχι ’
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όμως άνά τέσσαρας τέσσαρας , σέ βεβαιώ , άλλ’άνά 
μίαν, καϊ αύτήν έπιπόνως, διότι έκάστη έχει δύω 
ποδών καί τινων δακτύλων ύψος. Καϊ δέν είναι καϊ 
όλίγαι· άλλ’ έμέτρησα διακοσίας τρεις, ώστε δταν 
εναγώνιος καί άσθμαίνων έφθασα είς τήν κορυφήν, 
δπου φαίνονται έκλείπουσαι αί δύω τελευταϊαι βαθ
μίδες, εύρέθην είς άπόστασίν κάθετον άπό τής έπι- 
φανείας τής γής τετρακοσίων τριάκοντα περίπου 
ποδών. Καϊ διά νά έννοήσης τϊ δηλοΐ τοΰτο, σΰ 
δστις έλεγες δτι είσαι ολίγον άγεωμέτρητος, άρκεϊ 
νά ένθυμηθής δτι τό ύψος τοΰ Παρθενώνος είναι 
μόνον 6Οι ποδών , καϊ δτι πρέπει ώς τόν Ερμήν τοΰ 
Λουκιανού έπισωρεύοντα τά ορη, νά σωρεύσης επτάκις 
άλλεπαλλήλως τόν Παρθενώνα διά νά φθάσης είς 
τό ύψος ό'που ίστάμην. Εδώ δέ αναπαυόμενος, 
άφ’ού βοσκήσω τούς οφθαλμούς μου είς τό πέριξ έμοΰ 
άπερίγραπτον θέαμα, είς τήν άπέραντον έρημον, κοι- 
μωμένην έντός τής αιώνιας σιγής, καϊ διατηρούσης 
τούς πελωοίους τούτους μάρτυρας λησμ.ονηθέντων 
αιώνων, άς συμπληρώσω τ-ήν διήγησίν μου περί τών 
πλευρών άς άρτι άνέβην. Ισως θά σοϊ φανή περίεργον 
οτι οί φιλολόγοι, γένος φίλερι καί άμφισβητικόν 
ύπέο τι καϊ άλλο , οιλονεικοΰσιν άκόμη περί τοΰ 
άρχαίου αύτών σχήματος. Κατά τούς μέν, καϊ 
αύτοϊ έπικαλοΰνται τήν μαρτυρίαν τοΰ Ηροδότου 
καί τινα είς τήν άμμον τεθαμμένα συντρίμ.ματα, αί 
βαθμίδες έκαλύπτοντο έξωθεν δι’άλλων λίθων, δι ών 
αί πλευραϊ έγίνοντο τέσσαρες κατακλινεϊς έπιφάνειαι, 
λεΐαι καϊ δλως άβατοι. Κατά τούς δέ, καϊ αύτοϊ 
έπικαλοΰνται τόν Ηοόδοτον πάλιν, άλλως έξηγού- 
μενον, καϊ τούς νόμους τής στερεότητος, αί πυρα
μίδες έκτίσθησαν άνέκαθεν ώς σήμερον φαίνονται.

Πολλάκις έν ’Αθήναις έθαυμάζομεν , ένθυμεΐσαι, 
διά τίνων άρα τρόπων, διά τίνων μηχανών οί με- 
αάλοι έκεϊνοι Πεντελήσιοι λίθοι μετεκομίζοντο άπό 
τοΰ όρους μέχρι τής Ακοοπόλεως, άνεβιβάζοντο είς 
τόν απότομον λόφον , καί έτίθεντο είς τάς οικείας 
θέσεις, είς τά ύψη τοΰ Παρθενώνος. Εδώ έπρεπε νά 
σ έχω, νά μείνης έκπεπληγμένος. Τί θά έλεγες, καί 
πώς θά ήσθάνεσο τεταπεινωμένην τήν έθνικάν φιλαυ
τίαν σου, άν έβλεπες τούς τεραστίους τούτους δγγους, 
τά κτιστά ταΰτα όρη, ών άπέναντι τά έλληνικά 
μνημεία εΐσίν ώς ώραϊαι μηρμυκυιαϊ, τούς μεγίστους 
λίθους.ών οΰόείς τριάκοντα ποόών έ.ϊάοσων ι'/ν, /.ατά 
τόν Ηρόδοτον, καί οίτινες έκ τοΰ ’Αραβικού τεμνό- 
μενοι όρους μετεκομίζοντο είς τοιαύτην άπόστασίν, 
καί άνεβιβάζοντο είς τοσοϋτον ύψος! Καϊ ή έκ- 
πληξίς σου θέλει παύσει, ή, πιθανώτερον, θέλει αύ- 
ζήσει, όταν ένθυμηθής δτι έκατόν χιλιάδες άνθρώπων 
ήργάσθησαν έπϊ δέκα έτη διά τήν οικοδομήν μόνης 
τής όδοΰ πρός μετακόμισιν τής ΰλης, καϊ έπί έτερα 
είκοσι διά τήν άνέγερσιν τής πυραμίδος ταύτης, και 
ότι οί έργάται αύτής μόνον σκόροδα έφαγον τριακον- 
ταεννέα περίπου έκατομμυρίων δραχμών. Αν μ’ύπο- 
σχεθής νά σχίσης τό γράμμα μου, διά νά μή έχω 
πράγματα καϊ φιλονεικίας μέ τούς φιλολόγους οϊτινες 
δέχονται πάσαν λέξιν τών άρχαίων ώς χρησμόν 
άψευδή, θά σ’είπώ ότι πολύ ύτοπτεύω μή οί Αιγύπτιοι 
έξηγηταϊ περιπαίζοντες τόν καλόν Ηρόδοτον τώ 
είπον δτι αί έπϊ τής πυραμίδος έπιγραφαί έπραγ-

χατεύοντο περί τών σκορόδων. Διά τήν επίπονον 
δέ τών λίθων άνάβασίν ό Ηρόδορος προτείνει δύω 
χεθόδους· ή εις έκάστην βαθμίδα ϊστατο άνά μία 
χηχανή, διακόσιαι τρεις λοιπόν είς έκάστην πλ.ευράν, 
ήτοι άκτακόσιαι δώδεκα μηχαναϊ έν δλοις, παρα- 
δίδουσαι άλληλοδιαδόχως τούς λίθους άπό τής 
κατωτάτης μέχρι τής άνωτάτης· ή μία μέν ήτον ή 
μηχανή, άλλ’άνεβιβάζεταάπό βαθμίδος είς βαθμίδα, 
ήτοι τρις καϊ διακοσιάκις δι’έκαςον λίθον. Κατ’αύτόν 
τόν τρόπον κατεσκευάσθη γ> πυραμϊς, τελειοποιουμένη 
άνωθεν πρός τά κάτω· δηλαδή πρώτον έπερατώθη 
ή άνωτάτη βαθμϊς, μετ’αύτήν ή άμέσως έπομένη, καϊ 
οΰτω καθεξής μέχρι της κατωτάτης. Καί διά νά 
έννοήσης τά μυστήριον τής στερεότητος καϊ διάρ
κειας τών καταπληκτικών τούτων μνημείων, έπρεπε 
νά ίδής τόν έξαίσιον σύνδεσμον τών λίθων , ών 
έκαστος δί έξοχής έναρμόζεται τόσον άκριβώς είς 
τοΰ άλλου τήν έσοχήν, ώστε οί αιώνες παρήλθον 
έπ’αύτών χωρίς ούδέ κατ’έλάχιστον νά τούς μετα- 
κινήσωσιν.

Αναβάς είς τήν κορυφήν, έκάθησα είς τό μέσον 
τής μιας τών πλευρών;, καϊ καταντικρύ μου είχον 
τάν ήλιον άνατέλλοντα ύπέρ τό Αραβικόν όρος, διότι 
αί τέσσαρες τής πυραμίδος πλευραϊ είσϊν άκριβώς 
έστραμμέναι πρός τά τέσσαρα σημεία τοΰ κόσμου. 
Τοΰτο σοϊ άποδεικνύει πρώτον δτι, καθ’ ον καιρόν 
ώκοδομήθη ή πυραμϊς αΰτη, οί Αιγύπτιοι έγνώριζον 
τήν γεωμετρίαν, τήν άστρονομίαν, τάς έπιστήμας έν 
γένει· δεύτερον δέ, δτι άπό τών αιώνων εκείνων 
μέχρι τοΰδε ή γή έμεινεν έντελώς είς τήν ίδιαν της 
θέσιν, χωρίς ό άξων της νά μεταβάλη διεύθυνσιν, 
οπερ φαίνεται έγγυώμενον δτι έν δσω ζώμεν, καϊ 
διά τινας χιλιάδας έτών άκόμη δέν είναι φόβος μή 
άφηνιάση ό πλανήτης ήμών.

Καϊ είσαι περίεργος ίσως νά μ.άθης είς τήν κορυ
φήν αύτήν δπου άνέβην, πόσους εύρον καθημένους 
αιώνας. Ηςεύρεις δτι κατά τόν Ηρόδοτον, άνήγειρε 
τήν πυραμίδα ταύτην ό Χέοψ, μ,εταγενέστερος τοΰ 
Σεσόστριδος. Αλλά φαίνεται δτι Σεσόστριδες ύπήρ
ξαν πολλοί, καϊ δτι ένταΰθα δέν πρέπει νά έννοηθή 
ό περίφημος, ό άλλως λεγόμενος Ράμεσης, δστις 
ήκμασε κατά τόν ις·' αιώνα π, X. άλλ’ άλλος πολύ 
αύτοϋ άρχαιότερος, διότι παρά τήν πυραμίδα καί 
πέριξ αύτής εύρέθησαν έπίγεγραμμένα ονόματα βασι
λέων προγενεστέρων. Αν θέλης νά πιστεύσης τόν 
Μανέθωνα, ό Χέοψ ούτος ήν ό πρώτος βασιλεύς τής 
τετάρτης δυναστείας, δηλαδή ήκμαζε 5100 έτη 
πρό Χριστού. Σοϊ λέγω τάν γνώμην τοΰ Μανέθωνος, 
δστις, ώς έν γένει οί Αιγύπτιοι ιερείς, όέν φαίνεται 
φειδωλός ώς πρός|τά έτη, καϊ ενίοτε δέχεται βασι
λείς προγενεστέρους τής τοΰ κόσμου κτίσεως.

Αφ’ ού έπϊ μίαν ώραν περιεσκόπησα τήν γην ύπό 
τούς πόδας μου, κατέβην τέλος ώς είχον άναβή, καί 
μετρήσας τό μήκος τής μιας τών πλευρών, τό εύρον 
716 1/2, δηλαδή - τρις τό μήκος τοΰ Παρθενώνος, 
καί επτάκις τό πλάτος του· επειτα δέ έπρότεινα είς 
τόν οδηγόν μου νά είσέλθωμεν είς τήν πυραμίδα. 
0 Αραψ μ έφερε πρός τήν άνατολικήν πλευράν, καί 
αύτής άνέβημεν πάλιν τάς πρώτας βαθμίδας. Είς 
τήν δεκάτην πέμπτην άπηντήσαμεν στενήν οπήν, ή
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μάλλον ρήγμα κατά το μέσον τής πλευράς. Κύψαντες λοιπόν 
βαθέως, είσήλθομεν δι’ αύτής εις σύριγγα ολίγον κατιούσαν , 
μόλις 3 1/2 ποδών ύψος εχουσαν, καί έκτεινομένην έπί δώδεκα 
ή δεκατρείς όργυιάς. Τό πέρας αύτής έκλείετο ύπό μεγάλου καί 
σκληορτάτου συηνίτου λίθου, περί 8ν έστράφημεν, και διά ρήγ

ματος γενομένου ύπό προγενεςέρων περι
ηγητών εις. τούς παρ' αύτόν μαλακω- 
τέρους λίθους, είσήλθομεν , ό Αραψ μέ 
τον δαυλόν εμπρός καί έγώ κατόπιν, εις 
άλλην έπίσης ταπεινήν , άλλ’ ανιούσαν 
σύριγγα, έκτεινομένην δέ έπί διακοσίους 
πόδας.

Βοηθούμενοι διά τών χειρών καί διά 
των ποδών, άνηρπήθημεν μέχρι τού πέ- 
ρατος τής στενόχωρου ταύτης ανόδου, 
καί έκεΐ άπηντήσαμεν επίπεδον ύψηλό- 
τερον, όπου μετά πολλής άγαλλιάσεως 
άνώρθωσα καί έτεινα τά μέλη μου. Εν
τεύθεν διεσταυροΰντο τρεις οδοί, προ- 
χωρούσαι πρός τρεις διαφόρους διευ
θύνσεις εις τά σπλάγχνα τής πυραμί- 
δος. Η πρώτη, σχήμα καί διαστάσεις 
έχουσα φρέατος , κατήρχετο καθέτως 
πρός τήν βάσιν αυτής· ή άλλη, έπίσης 
στενή , ποούχώρει όριζοντίως πρός τήν 
απέναντι τής πυραμίδος πλευράν· καί ϊ 
τρίτη, έχουσα ανιούσαν διεύθυνσιν κατ’ 
έξακολούθησιν τής πρός αύτήν άγούσης, 
ήτον εύρεϊα σχεδόν 6 1|2 πόδας, καί 
ύψηλή ύπέρ τούς 26. Κατ’ άρχάς είσ- 
ήλ,θον εις τήν δευτέραν ,ήτις μετά δεκα
εννέα η είκοσι όργυιών εκτασιν μέ έφερεν 
εις μικρόν δωμάτιον, τό κοινώς καλού- 
μενον dwiiatior τήΐ βασιΛίσσης. Αλλά 
τό δωμάτιον τούτο ήτον έντελώς κενόν, 
ώστε μή έχων τί νά ίδώ εντός αύτού, 
άφ’ ού τό κατεμέτρησα καί εύρον 18 
πλάτος καί 16 ποδών μήκος, έςήλθον 
αύτού καί τής σύριγγος ήτις εις αύτό 
απολήγει, καί άνέβην τήν άλλην, ήτις 
διευθύνεται πρός τά άνω, καί είναι ώς 
ή μεγάλη εσωτερική οδός τής πυρα
μίδος. Αυτή εκτείνεται έπί 125 πόδας, 
καί εϊς δλον τό μήκος της έχει εκατέ
ρωθεν έδρας, καί φέρει διά στενωτατης 
καί ταπεινοτάτης εισόδου, άλλοτε διά 
λίθων κεκλεισμένης, εις δωμάτιον έχον 
32' μήκος καί πλάτος, 18' ύψος καί 
διπλήν οροφήν. Εις τήν δυτικήν δέ πλευ
ράν αύτού υπάρχει κενή λάρναξ ή σαρκο
φάγος λίθινη. Τούτ > ήτον τό νεκρικόν 
δωμάτιον, ή κυρίως τάφος τού βασι- 
λέώς, τό δέ άλλο δωμάτιον ίσως ήτον 
τώ όντι ό τάφος τής βασιλισσης. Αφ ου 
δέ είσήγαγον οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι εις 
τά δωμάτια ταύτα τών βασιλέων των 
τούς νεκοούε, τά έκλεισαν επειτα στε- 
οεώς, ώστε δι’αίώνων νά μη συνταραχθή 
ή ησυχία τών τεταριχευμένων κατοίκων 
των. Αλλά τήν πρόνοιαν αύτήν έμα- 
ταίωσε τών ίεροσύλων η βάρβαρος αισ
χροκέρδεια ή τών φιλομαθών ή επινοη
τική περιέργεια.

έξελθών δέ καί αύτης τής διόδου, 
ήλθον τέλος εις τό στόμιον τού φρέατος,

καί κύψας ήθέλησα νά ίδώ τόν πυθμένα του. Αλλά 
τά στόμιον μόλις είχε δύω ποδών διάμετρον καί 
δι’ αύτού έφαίνετο ώς απέραντόςτες ς-ήλη σκότους 
κατερχομένη εις τής γής τά έγκατα. Τότε έρριψα εϊς 
τό φρέαρ λιθάριον, άλλ' ούδείς κρότος έφθασε μέχρι 
τής ακοής μου. Παρατηρήσας όμως εις τά πλευρά 
αύτού όπάς εκατέρωθεν, αίτινες μ’έπεισαν ότι ή κατά- 
βασις ήτον δυνατή,

— Προπορεύου, είπα, εις τόν οδηγόν μου.
— Πού ύπάγομεν ; μέ ήρώτησε.
— Νά καταβώμεν εις αύτό τό φρέαρ.
— Πρόθρμος είμαι, μοί άπεκρίθη, αύθέντα· άλλά 

μίαν χάριν σάς ζητώ προηγουμένως.
— όμίλει.
— Νά μοί έπιτρέψητε πρώτον νά σάς διηγηθώ 

τήν άλλην κατάβασίν μου εις αύτό τό ίδιον φρέαρ, 
ήτις ήτον ή πρώτη έν ταύτώ καί ή τελευταία.

— Λέγε, άλλά ταχέως, διότι προχωρεί ή ημέρα, 
κάί θέλω άφεύκτως νά καταβώ.

— Πρό πέντε ετών, μοί είπεν, είχον έλθει έδώ 
μ ένα Αγγλον. Οταν έφθάσαμεν εις τό στόμα τού 
φρέατος, ήθέλησε καί εκείνος άφεύκτως νά καταβή.— 
Αυτό είναι τό ςόμα τού αδου; σέ συμβουλεύω, αύθέντα, 
νά μή δοκιμάστις, τώ είπον.—Αλλά, βλέπων εκείνος 
τόν δισταγμόν μ,ου, έπήόησε πρώτος εϊς τήν τρύπαν, 
καί μέ διέταξε νά τόν ακολουθήσω μέ τά φώς. 
Κατ’άρχάς κατέβημεν ώς τεσσαράκοντα πόδας όπω- 
σούν εύκόλως. Αλλά μετ ολίγον τά κοιλώματα εις 
τά πλευρά τού φρέατος ήρχισαν νά γίνωνται αραιό
τερα καί ολισθηρά, ή ύπό τού χρόνου τοιαύτα, ώς-ε 
σχεδόν λαβήν δέν έδιδον, καί ενίοτε ήναγκαζόμεθα 
νά κρεμώμεθα μέ τήν μίαν χεΐρα, έν ώ, διά τών 
ποδών έζητούμεν άν θά εύρωμέν που πάτημα διά 
τήν περαιτέρω κατάβασίν. Ούτως έξηκολουθήσαμεν 
άκομη επί εκατόν πόδας, εις παν βήμα κινδυνεύοντας 
νά κατακρημνισθώμεν εις τό σκοτεινόν βάραθρον. 
Τό σώμα μου όλον ήρχισε νά φρίσση ώς ιχθύος, αί 
χεΐρες μου ετρεμον καί δέν ήσαν πλέον ίκαναί νά 
με στηριζωσι, καί εις τούς οφθαλμούς μου έφαίνοντο 
φλόγες πετώσαι έντός τού σκότους, ϊπό τόν πόδα 
μου πολλάκις άπήντησα τήν κεφαλήν τού λόρδου , 
και δεν ήξεύρω άν εις τήν παραφοράν μου δέν μοί 
επήλθεν ενίοτε ή φοβερά ιδέα νά τόν κατακυλίσω 
μ Sv λάκτισμα εις τήν άβυσσον, κ’έγώ νά σπεύσω είς 
τόν έπάνω κόσμον καί είς τό φώς. Τέλος έφθάσαμεν 
είς μέρος όπου αί έντομαί ήσαν κατες·ραμμέναι είς τόν 
τοίχον, ώς δέκα δέ πόδας κάτωθεν ημών έτεμνετο r 
διεύθυνσις τού φρέατος διά τού βράχου, οστις προ 
είχε* είς έπίπεδον έζοχήν. — Εδώ πρέπει νά πηδή- 
σωμεν, μοί είπεν ό Αγγλος. —Ημπορεΐς, τώ είπον, 
Μυλόρδε, άπό έπάνω νά πηδήσρς κάτω, άλλ’ Απο 
κάτω όέν πηδάς πλέον έπάνω. Αν έχνις ορεξιν νά 
ζήσης όλην σου τήν ζωήν είς τό βράχον εκείνον, έγώ, 
αύθέντα, δέν καταβαίνω.— ό Αγγλος έθύμωσε. — 
έμπρός, μοί είπε. Θέλεις νά γίνω γελοίος, νά καταβώ 
ως τήν μέσην καί νά επιστρέφω όπίσω χωοίς νά 
ίδα τόν πυθμένα; Εμπρός! καί κάτω έκεΐ είναι! 
αδύνατον νά μήν εύρωμεν έξοδον.—Καί οΰτω λέγων, 
άφέθη καί έπεσεν έπί τού προέχοντος βράχου. Εγώ 
°μως ήμην έκτός έμαυτού, και έπλησίασα τόν δαυλών
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εις τά χείλη μου , έπί σκοπώ τού νά τόν σβύσω, καί
άφίνων έκεΐ τόν παράτολμον ξένον νά προσπαθήσω 
ν άναβώ όπίσω τήν τρομερά/ έκείνην οδόν. Αλλ’ό 
Αγγλος κατεσκόπευε καί έννόησε τά κινήματά μου, 
καί χωρίς λέξιν νά είπή έλαβεν άπό τόν κόλπον του 
δίστομον πιστόλιον καί ύψωσε τόν λύκον, ίΐ έννοια 
όέ τούτου δέν ήτον παντελώς δυσκατάληπτος· είς 
πρώτην άπόπειραν δραπετεύσεώς μου έπυροβόλει , 
καί ό θάνατός μου ήτον αναπόφευκτος. Ελπίς λοιπόν 
διαφυγής δέν ύπήρχε, καί χωρίς περισσοτέρας παρα- 
τηρήσεως έπήδησα κατόπιν τού Αγγλου , τούζων 
τούς όδόντας άπό άπελπισίαν.

Υπό τόν προέχοντα βράχον έξηκολούθει τό φρέαο, 
άλλ’αί έντομαί είς τάς πλευράς αύτού έπαυον. Ητον 
όμως τόσον στενόν, ώστε βοηθούμενοι διά τών αγ
κώνων καί διά τών γονάτων, έδυνάμεθα νά κατα- 
βαίνωμεν· άλλ’ έπιστροφή διά τής αύτής οδού δέν 
ύπήρχεν. Αυτή όμως ήτον ή μόνη οδός ήτις μάς 
έμενε, διότι, άφ’όπου ίς-άμεθα ήδη, ή άνάβασιςήτον 
έντελώς άδύνατος. Ηρχίσαμεν λοιπόν νά καταβαί- 
νωμεν, καί τής καρδίας μου οί παλμοί ήσαν τόσον 
ισχυροί, ώστε ήκούοντο άντηχούντες είς τά πετρώδη 
πλευρά τού φρέατος. Είς τήν άντανάκλασιν δέ τού 
δαυλού μοί έφαίνετο ότι καί τού λόρδου τό πρόσ- 
ωπον ήτον ωχρόν ώς νεκρού. Κατ αύτόν τόν τρόπον 
κατήλθομεν σχεδόν εκατόν πόδας ακόμη, καί διά 
μιάς εύρέθημεν έντός έκτάσεως εύρυχωροτέρας. Εν 
τώ άμα έρρίφθην είς τό έδαφος, καί έξέτασα όλα τά 
μέρη αύτής. ίϊ! απελπισία! Ητον μικρόν τετρά
γωνον δωμάτιον άδιέξοδον, καί τό φρέαρ έληγεν είς 
αύτό. Κάτωθεν ήμών ήτον βράχος, οί τέσσαρες 
τοίχοι βράχος, καί ύπέρ τήν κεφαλήν μας βράχος τε- 
τρυμμένος διά τής σκοτεινής οδού δι’ ής κατέβημεν, 
ήτις όμως ήτον τούντεύθεν δι’ ήμάς κεκλεισμένη. 
Κατά δέ τούς ύπολ.ογισμούς τού λόρδου εύρισκόμεθα 
είς 50 ποδών βάθος ύπό τήν έπιφάνειαν τού Νείλου.

0 σύντροφος τής δυστυχίας μου περιήλθε τήν 
νέαν μας κατοικίαν,— καί δύσκολον δέν ήτον νά τήν 
περιέλθη, διότι είχε πέντε βημάτων μήκος καί 
πλάτος, — καί έξέταζε μετά προσοχής, άλλά χωρίς 
έλπίδος, τό έδαφος, τούς τοίχους , τήν όραφήν. Εις 
μίαν τών γωνιών ίδεν άντικείμενόντι στίλβον, καί 
αμέσως έλαβεν αύτό είς τάς χεΐράς του. Μέ φρίκην 
δέ ίδε καί μοί έξήγησεν ότι ήτον αύτό κομβίον 
ναυτικής άγγλικής στολής, έσχατος μάρτυς ότι δυσ
τυχής τις, άπό τήν αύτήν όλεθρίαν κινηθείς περιέρ
γειαν, εύρεν όλέθριον θάνατον όπου έζήτει θησαυρούς 
επιστήμης. Ακριβέστερα δέ έρευνα άνεκάλ,υψεν ύπό 
χωμάτων σωρόν διεσπαρμένα τού δυστυχούς τά όφά. 
Τότε ό λόρδος έλθών τήρός εμέ , μ’ έλαβεν έκ τής 
χειρός, καί —ίουσούφ, μοί είπεν, συγχώρησαν μοι 
τόν θάνατόν σου. Ηθελον άποθάνει φαιδρώς άν δέν 
ήξερον δτε σ’έβίασα νά γίνζ,ς καί σύ θύμα τής απερι
σκεψίας μου.

Αλλ’ έγώ έξηκολούθουν περιτρέχω* τήν φυλακήν 
ήμών ώς μαινόμενος, ή ώς τό θηρίον τό κτυπών τά 
πλευρά του είς τού κλωβίου του τάς σιδηράς ίιιγ- 
κλίδας. Διά μιάς δέ—Λόρδε! ανέκραξα, έδώ λόρδε ! 
καί ήρχισα νά σκάπτω μέ τούς ονυχάς μου τόν 
βόρειον τοίχον, ό Αγγλος ήλθε πρός έμέ καί,γεώ
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εξήγησα οτι έκ τής ήχους της φωνής ριου είς έκεϊνο 
τό ρ,έρος, είχον ύποπτεύσει δτι όπισθεν αύτοϋ ύ—άρ
χει κενόν, ό τοίχος ούτος δέν ήτον ρ,ονόλιθος, άλλά 
συνέκειτο άπό λίθους καί χώρατα καί ερείπια συνε- 
σωρευρένα. Εκεί λοιπόν συνενώσαντες τάς δυνάρεις 
ρ.ας, ήρχίσαρεν νά σκάπτωρεν καί οί δίω, νά ρετα- 
κινώρεν τούς λίθους, νά παραρρίπτωρεν τό χώρα, 
καί έλπίζοντες δτι υπάρχει έκεΐ κεκρυρρένη τις 
δίοδος, έπροσπαθοϋρεν άνευ’έργαλείων, καί ύπό 
ρ.όνης τής άπελπισίας ρας βοηθούρενοι, νά τήν άνα 
σκάψωρεν. Πολλάς ώρας ήγωνίσθηρ-εν, ώστε ποτα- 
ρ.ηδόν έρρεεν ό ίδρώς άπό τά ρέτωπα ήρών, καί 
όλίγας ρόνον στιγράς άναπαυόρενοι, έπανηρχόρεθα 
πάλιν είς τό έναγώνιον καί άτελεσφόρητον έργον. 
Ούτω παρήλθεν όλη ή ήρέρα έκείνη, ούτω καί δλη ή 
νύξ. Τέλος τήν πρωίαν τής άλλης ηρέρας κατά τού 
λόρδου τό ώρολόγιον, άμα ρετακινήσας ρ,ετά ριάς 
ώρας έργασίαν ρέγαν λίθον, έπεσα είς τά γόνατα 
καί, όψώσας τάς χεϊρας, ηύχαρίστησα τόν Αλλάχ ! 
όπίσω τοϋ λίθου ήνοίγετο σκοτεινή δίοόος. Καί ποϋ 
ρέν έφερε δεν ήξεύραρεν άλλ’ είς τήν θέσιν ρας , 
ή άρυδροτάτη έλπίδος άκτίς ήτον εύτύχηρα άνεκ- 
τίρητον. Αδιστάκτως λοιπόν έρρίφθηρεν είς τήν 
όπήν ταύτην, καί δι’αύτής είς στενόν αύλώνα, άνι- 
ώντα καί πρός βορράν προχωροϋντα. Αφ’ ού έπί 
πολλήν ώραν έπροχωρη'σαρεν σχεδόν συρόρενοι είς 
αύτόν, τέλος έφθάσαρεν είς ρέρος, δπου έπληροϋτο 
καθ’δλον τό ύψος του ύπό άρρου. Εδώ έχρειάσθη 
νέα έργασία. Χωρίς ούδέ λεπτόν νά χρονατριβή- 
σωρεν , ήρχίσαρεν άρέσως νά σκάπτωρεν καί 
τήν άρρον, άγνοούντες τί θέλορεν άπαντήσει όπί
σω αύτής. Καί ένέδιδε ρέν αύτή εύκόλως, άλλά 
κατά δυςυχίαν, καταρρέουσα πάντοτε άνωθεν, έπλήρου 
δσον ρέρος εΐχορεν άφαιρέσει. Τέλος δρως ρ,ετά 
τεσσάρων σχεδόν ώρών άγώνα, διεσχίσαρεν τήν 
άρρον, καί ώ τής χαράς ί ΐδορεν τό φώς τοϋ ήλιου. 
.Ως οί τής δίψης άποθνήσκοντες είς τήν έρηρον, δταν 
φθάσωσιν είς τόν όύακα τής όάσεως, ούτως έρρί
φθηρεν καί ήρεΐς είς αύτό, καί ρετ’ όλίγον έξηλ- 
θορεν είς τήν πεδιάδα διά τών δύω έρ.προσθίων 
ποδών τής Σφιγγός, ήν είδες δταν ήρχεσο πρός τάς 
πυραρίδας. Εκτοτε, ώς σοί είπον, παρήλθον πέντε 
έτη, καί άναρφιβόλως αί δίοδο ι, άς ήνοίξαρεν, έκλεί- 
σθησαν πάλιν. Αν δρως θέλγς, άς καταβώρεν.

Τότε εύχαριστησα τόν Αραβά ρου έγκαρδίως διά

τήν ώραίαν διη'γησίν του, καί τώ είπον δτι έξ αύτής 
έραθα περίπου δ,τι ήθελον νά ήξεύρω, καί ένόριζον 
περιττόν νά τόν ενοχλήσω περισσότερον· καί ούτως έξ- 
ήλθον τής πυραρίδος δθεν είχον έλθει, ός νά σέ βλέπω, 
άγαπητέ, ήπλωρένον πλησίον τής θαλλούσσης εστίας 
σου, ένδεδυρένον τόν παχύν καί θερρόν σου εύναΐον, 
καί κινοϋντα τήν κεφαλήν δυσρενώς, διότι παοέ- 
λειψα νά ΐδώ καί σοί έκθέσω τό περιεογότερον. Δεν 
ήθέλησα, φίλτατε, νά σοί άφαιρέσω τήν εύχαρί- 
στησιν, δταν έλθης καί σύ ποτέ είς τήν Αίγυπτον, 
νά καταβής ά ίδιος καί νά ίδίς ποώτος αύτό τά 
περίεργον. Τότε έγώ θά κάθηραι είς τήν εστίαν ρου, 
καί θά φορώ τόν εύναΐόν ρου.

Καταβάς δέ τής πυραρίδος’, παρηκολούθησα έπι- 
γείως τήν ύπόγειον διεύθυνσιν τού αύλώνος, καί 
ήλθα εύθύ πρός τήν Σφίγγα. Ο,τι καί άν σοί εΐπώ 
περί τής ρονήρους αύτής κατοίκου τών λιβυκών 
έρήρων, περί τής άπ’αίώνων στηθείσης αύτής γιγαν- 
τιαίας φρουρού τών πυραρίδων, θέλω φανή ρόνον 
πορπωδώς φρασεολογιών, καί ρητορικά ρελετήρατα 
πλέκων, τών δέ αίσθηράτων ρου, θέλω ρείνει πολύ 
κατωτέρω. Εφ’ όλης τής γής δέν ύπάρχει γλυ
πτικόν ρεγαλούργηρα συγκρινόρενον πρός αύτό. 
Η πρότασις τού Δεινοκράτους νά ρεταποιήση 
τόν Αθω είς άνδρείκελον τού Αλεξάνδρου, έφάνη 
πυρεσσούσης φαντασίας άδύνατον άποκύηρα. Καί 
δρως άνάλογον έργον είναι' αύτη ή Σφίγς. Πετρώ
δης καί προέχουσα ράχις τοϋ λιβυκού όρους κατετ- 
ρήθη όριζοντίως, άφέθη δέ η κορυφή αύτής, καί 
διερορφώθη εϊς κολοσσιαίαν κεφαλήν , εχουσαν ύψος 
σχεδόν ίσον πρός τό τοϋ Παρθενώνος, καί περί- 
ρετοον 81 ποδών. Είναι δέ τό ρ,ήκος τού ρονο- 
λίθου γίγαντος τούτου ποδών 117, καί έπί τής 
κεφαλής έχει κοίλωρα έν ώ-ένηρρόζετο άναρφιβόλως 
ή τιάρα, ήτις είς τά αιγυπτιακά άγάλρατα είναι τό 
διακριτικόν της άξίας σηρεϊον. Μεταξύ λοιπόν τών 
έρ-προσθίων ποδών τής Σφιγγός ταύτης ύπάρχει 
θύρα ρεγάλη, έκατέρωθεν ρέ παοαστάδας κεκοσρη- 
ρένη, καί κοινωνοϋσα ρετά- τής διόδου δι ής έπρεπε 
νά έξέλθω, άν κατά τήν έπιθυρίαν σου είχον καταβή 
είς τό φρέαρ τής Πυραρίδος. Αλλά τήν θύραν ταύτην 
εύρον έντελώς κατακεχωσρένην, ώστε άν είχον 
πράξει κατά τήν έπιθυρίαν σου, καί καταβή άπερι- 
σκέπτως είς τό φρέαρ , έγώ ρέν κατά πάσαν πιθα
νότητα δεν θά είχον πλέον τήν εύχαρίστησιν νά σέ

Πυραρίς τοΰ Μϊϊίοΰν είς Μέρφιν,

ίδώ , σύ δέ 
λήν ρου.

Τήν εσπέραν έκοιρήθην ρεταξύ τών ποδών τής 
Σφιγγός , άνάψας ρεγάλην πυράν. Εν ώ δέ έγώ 
κοιρώραι, σύ ό άκάρατος φιλολόγος, άγρύπνει, φίλ
τατε, καί ζητεί τήν έτυρολογίαν τής λέξεως Π υ- 
ραρ.ίς, καί άφ’ ού άναδιφίσγ,ς λεξικά καί σχόλια-

ν άναγνωσης τήν παρούσαν έπιστο- είναι λέξις 
Νεκρών.

Νά σέ συρπεριφέρω ρετ’έρού είς δλας τάς λοιπάς 
πυραρίδας δσας έπεσκέφθην, τό φρονώ έντελώς περιτ
τόν. διότι όλαι σχεδόν όροιάζουσι. Περίεργος δρως 
είναι ή είς τήν θέσιν Μέϊδούν, είς ής τούς πρό- 
ποδας κατέλυσα τήν έπαύριον, άφ’ού έπί επτά ώρας 

στάς, έπίτρεψόν ροι νά σοί εΐπώ , δτι κατά τινας παρηκολούθησα τήν άριςεράν όχθην τού Νείλου πρός
I ρεσηρβρίαν. Π

πυραρίς αύτη κεί 
ται έπί προχώ- 
ρατος ύψηλού , 
καϊ σύγκειται, 
ούτως εΐπείν, έκ 
δύω πυραρίδων 
άλλεπαλλήλων . 
Είναι δέ ούχί 
άναβαθρών δίκην 
κατεσκευασρένη, 
άλλάρέτάς πλευ
ράς έπιπέδους , 
ώς ύπετέθη έν- 
νοών ό Ηοόδοτος 
τήν οίκοόορήν 
καί τής πυραρί
δος τοϋ Χέοπος.

Εδώ άποχαι- 
ρετώ τάς πυρα
ρίδας διά νά 
στραφώ πρός δο
ράς,δπου ρέλλω 
νά έπισκεφθώ τόν 
Λαβύρινθον καί 
τήν λίρνην τού 
Μοίριος, καί έδώ 
άναγκάζοραι προ 
σωρινώς ν’ άπο- 
γαιοετήσω καί 
σε. Αλλα, όιά νά 
ρ.ή σ’άφήσω ύπό 
τήν έντύπωσιν 
τήςτοσαύτης Αί- 
γυπτολογίαςρου, 
σοί έπισυνάπτω 
εικόνα δεδανεισ- 
ρ.ένηνέκ τής πε- 
ριηγήσεως τούΚ. 
Στέφενς είς τά 
ενδότερα τής Α- 
ρερικής, νορίζων 
δτι θέλει σοί φα
νή περίεργον, δτι 
είς ρέρη τόσον 
άπ’άλλήλων ρε- 
ρακρυσρένα καί 
ούδερίαν έχοντα 
πρός άλληλα σχέ
σιν, ή άνθρωπί- 
νη φιλοκαλία τά 
αύτά περίπου έ-

άραβική , σηραίνουσα φρέαρ τών
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φεΰρε καί έφήρμοσε σχήματα. Από τήν γήν τοϋ 
Φαραώ μετάβηθι νοερώς είς τούς άλλοτε εύδαιμονας 
τόπους εκείνους, είς ου< πρό τεσσάρων εκατονταε
τηρίδων ήλθον οί Εύρωπαΐοι, φέροντες δήθεν τήν 
θρησκείαν τής άγάπης καί αδελφότητος, καί τά 
αγαθά τοΰ πολιτισμού, είς οδς όμως αληθώς έφερον 
τό πΰρ καί τήν μάχαιραν, τήν σφαγήν καί τήν αρ
παγήν. Εκεί υπήρχε μέγα καί πλούσιον τό βασι
λείου τών Μεξικανών, έχον ανδρείους πολεμιστάς, 
σοφούς βασιλείς , εύρυχώρους καί λαμπράς πόλεις , 
καί άξιόλογον καί αυτοφυή άνάπτυξιν τών τεχνών. 
Αφ’ οΰ τό κατέκτησαν οί Ισπανοί, άθλιά τινα πολί- 
χνια, κατοικούμενα άπό τούς άλληλομαχοΰντας και 
παρακμάσαντας άπογόνους τών άρχαίων τυχοδιω
κτών, είσί διεσπαρμένα έντός μακρών καί ακαλλιέρ
γητων έρημων, όπου ακαταδίωκτα φωλεύουσι τά 
θηρία, καί ώς αύτά περιφέρονται κρυπτόμενα είς τά 
δάση τά έλεεινά λείψανα τοϋ άλλοτε ίσχυροϋ καί 
πολυάνθρωπου εκείνου λαοϋ , όπου αί τρίβωλοι καί 
οί θάμνοι πλέκονται έπί τών έγκαταλελειμμένων έρει
πίων τών άρχαίων μεγαλοπόλεων. Οταν είς τήν 
Ελλάδα περιεφερόμεθα όμοϋ έπί των έρειπίων τής 
άρχαίας αύτής λαμπρότητος , πολλάκις ήσθανόμεθα 
άμφότεροι ευσεβή θλίψιν, διότι ή λαμπρότης εκείνη 
παρήλθε, διότι τής άρχαίας Σπάρτης, τών Θηβών ή 
τών Αθηνών έμενον ήδη μόνον άναμνήσεις καί λίθων 
σωροί. Αλλ’ έξηγόραζε τάν λυπηράν έντύπωσιν ταύ
την ή ιδέα ότι τά μνημεία τών προγόνων ταύτα 
ύπό εύλαβών διετηρούντο άπργόνων, ότι ό παραγα- 
γών αύτά λαός ζή άκόμη έν μέσω αύτών, 'άγωνιζό- 
μενος ν’άναδειχθή έκ νέου αύτών άντ άξιος. Αλλ έπί 
τών έρειπίων τού παλαιού Μεξικού άπλούται τής 
ληθης σιγή, μετεβλήθη καί ό τόπος όλος είς τάφον 
εύρύν τών κατοίκων του , μολυνομενον άκομη ύπο 
τών αναξίων καταστροφέων του. Εκεΐ λοιπόν 
είς τά συντρίματα μεγίστων πόλεων , κατοικου- 
μένων τήν σήμερον μόνον άπό τής ερήμου τους οφεις, 
έκτός εύρυχωροτάτων ανακτόρων , οικιών καί ναών , 
άπαντώνται καί πολλαί πυραμίδες, φέρουσαι μικρούς 
ναούς έπί τής κορυφής των, όποιαι αί είκονιζομεναι 
είς τό εκλειστον διάγραμμα, τό παριστών τήν 
έρημον πόλιν Ούξμάλ, τής έπαρχίας Ϋουκαταν. Αύται 
βεβαίως έλαττούνται κατά τά μέγεθος πολύ τών 
αιγυπτιακών, άλλά βλέπεις ότι κατά τό σχήμα καί 
τόν τρόπον τής οικοδομής δύνανται νά συγκριθώσι 
πρός αύτάς ώς τοϊς μεγάλοις μικρά.

Ανακαλών πάντοτε εύδαιμόνως είς τήν παροϋσάν 
μου μόνωσιν τάς μετά σοϋ διατριβάς καί συνδια
λέξεις μου, ενθυμούμαι όσα πρός άλλήλους έφιλονει- 
κοϋμεν περί τής καταγωγής τής έλληνικής τέχνης. 
Εκ διαφόρων ομοιοτήτων τεκμαιρόμενος, τήν ήθελες 
πηγάσασαν έξ Αίγύπτου ! ϊδού σοί παρέχω εύρυ- 
τατον στάδιον. Αλείφθητι, άθλητά μου ! Αποόειξον, 
σοί εχω χάριν , ότι οί Μεξικανοί έδανεισθησαν τάς 
πυραμίδας των άπό τούς Αιγυπτίους !

Ρ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ.

Κ.ΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ.*)

ΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ, II ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ο ΖΕΪΣ.

(Συνιχ-ιχ* Γύ\ ψυλλάίιον ΚΑ' )

Μετά παρέλευσήν [λόλις ένός λεπτού άφ’στου άνε- 
χωρήσαμεν άπό τοΰ Ερμου, είδαμεν ένα κομήτην, περί 
ού μας είχεν όμιλήση ό δαίμων· όπερ δέ προπάντων 
μέ έξέπληξεν ήν ή ούρά του ής τό μήκος ήν ούχί 
έλαττον τών τεσσαράκοντα εκατομμυρίων λευγών(Ι). 
Καθ’οσον έπλησιάζομεν , ό κομήτης μοί έφαίνετο 
ήττον λαμπρός, καί όταν έφθάσαμεν εγγύτατα, δηλ. 
είς άπόστασίν είκοσι ή τριάκοντα χιλιάδων λευγών, 
υ.οί έφάνη πλέον ώς έκεΐναι αί έλαφραί αναθυμιάσεις, 
έκεΐναι αί όμύχλαι αϊπερ ύψούμεναι είς τήν άτμο
σφαΐράν μας, περιαργυροϋνται ύπό τοϋ φωτός τοϋ 
ήλιου. Τότε πλέον έβαβαιώθην ότι έκεϊνοι οί παρά
δοξοι άστέρες ούτε ιδίαν λάμψιν ούτε καν φωσφο
ρισμόν ίδιον έχουσιν.

Είδα κατά πρώτον ή ένόμισα ότι είδα πυρήνα 
πυκνόν έν τώ μέσω τής κεφαλής τοϋ κομήτου· άλλά 
καθ’ όσον έπλησίαζον, ό πυρήν έκεΐνος έγίνετο δια
φανής, καί μετ’ όλίγον έβεβαιώθην ίόίοις όφθαλμοΐς 
ότι συνέκειτο απλώς έξ άτμιδος όλ'.γον τι ήττον 
άραιάς έκείνης, έξ ής άπετελεΐτο ή άτμοσφαΐρα τού 
κομήτου. Ομοίαζε δέ μεγάλως τάς ξηράς έκείνας 
όμύχλας , αί περ τοσοϋτον έξέπληςαν ένίοτε τούς 
ήμετέρους έπί τής γής άστρονόμους.

Τέλος είσήλθομεν είς τ-ήν ατμόσφαιραν τού κο
μήτου , ή μάλλον είπεΐν, είς τήν κόμην του. Σενέ- 
κειτο δέ αύτη έξ άτμίδος τοσοϋτον άραιάς, τοσοϋτον 
διαφανούς, ώστε μοί έφάνη χιλιάκις έλαφροτέρα τού 
άέρος 8ν άναπνέομεν έπί τής γής. Τό μόνον έξ ού 
έγνώρισα τήν άμοσφαΐραν ταύτην, ήν τό φώς τού 
ούρανού, όπερ δέν ήν πλέον φαιόν άμαυρόν ώς είς τό 
διάστημα (2), διότι τό φαινόμενον τής θλάσεως τών

*) Τό εβρομον κεψάλαιον διά τινα περίστασιν θελει εκ- 
δοθή μετά ταΰτα.

(1) Έφάνη σαν κομήται εχοντες ουράν τοσοϋτον μακράν, 
ώς οί τοΰ 1769 καί' 1618, ώστε ή κεφαλή των ερθανεν 
ιίς τό ζενίθ (σημεϊον τοΰ ούρανοΰ καθετως επι^τής κεφα
λής τοΰ παρατηρητοΰ), ή οε ούρά των ήγγιζεν έτι τόν op'.j 
ζοντα. Κατά τούς γενομένους ύπολογισμους, η ουρά του 
κομήτου τών 1680 είχε μήκος πλέον ή 41,000,000 
λευγών.

(2) Ή νέα Άγγεβίλλη, ής αί έφ^μερίδες ήγγειλαν 
τήν γενναίαν εκδρομήν έπί τοΰ δυτικού όρους, μοι επεμψε 
σημείωσιν περιεργοτάτην , έν ή λέγει' « Ο ούρανος ελαμ- 
βανε χρώμα κυανοΰν άπείρως βαθύτερου καθ’οσον άνυψου- 
μην, ώς ϊσάτιδος (intigo, λουλάκι) άνελελυμένης. Τοΰτο 
τό βαθύ κυανοΰν είναι ή γενική βατή τοΰ ούρανοΰ δρωμέ
νου έκ τών περικεκλεισμένων θέσεων, ώς ό κήπος· άλλ εις 
τούς υψηλούς τόπους τό βαθύ τοΰτο χρώμα ΰπηρχε μονον 
έπί τής κεφαλής μου καί βαθμηδόν εξηλείφετο μέ/ρι του

άκτίνων έτελεϊτο είς τήν άτμίδα ταύτην ώς καί είς 
τόν πυκνόν του άέρα, καί δι’ αύτόν τόν λόγον τό 
χρώμα τού ούρανοΰ ηρχισε νά μοί φαίνεται κυανοΰν 
ίσατιδόχρουν, άλλ’ώχρότατον. Παρετήρησα έτι έτερόν 
τι, όπερ μοί έφάνη λίαν παράδοξον, άν καί είχον 
άκούση ήδη νά όμιλώσι περί τούτου οί αστρονόμοι 
μας. Τοΰτο δέ ήν ότι, πρίν φθάσωμεν είς τόν πυρήνα, 
έπρεπε νά διέλθωμεν τρεις όμοιας ατμόσφαιρας περι- 
κυκλοϋσας αύτόν καθ ολοκληρίαν καί χωριζομένας 
άπ άλλήλων δι’άπεράντων διαστημάτων κενών καί 
έχόντων έπομένως σκοτεινόφαιον χρώμα, διότι αί 
ακτίνες τού ή^ίου δέν εϋθισκον είς αύτά ύλην διά 
νά θλασθώσι (1).

Καθ’οσον έπλησιάζομεν είς τόν πυρήνα, τόν έβλεπον 
νά ώχρια καί έπειτα νά λάβη διαφάνειαν τοιαύτην 
ώστε μοί έφάνη τέλος υπέρογκος σφαίρα κρυστάλλου, 
όταν δέ έφθάσαμεν είς αύτό?, έβεβαιώθην ότι συνέ- 
κειτο ούχί εξ ΰλης στερεάς, άλλ’ έκ μίγματος δια
φόρων άτμίδων, ών ή πυκνότη; ήν σχεδόν ώς ή τού 
άέρος τοϋ άποτελοϋντος τήν γη'ί'νην ατμόσφαιραν. 
Διήλθομεν τήν σφαίραν έκείνην τοϋ άέρος, ήτις είχε 
πέντε ή ές χιλιάδων λευγών διάμετρον, καί παρε
τήρησα άκριβώς ότι ή πυκνότης της ηΰξανε, καθ’οσον 
έπλησιάζομεν είς τό κέντρον της. Φθάσας έκεΐ, εξε
πλάγην ούκ όλίγον, άπαντήσας μικροτάτην σφαίραν 
στερεάν, ήτις μόλις είχεν ένός τετάρτου λεύγης διά
μετρον και έφαίνετο ώς βραχεία τις γή μικρογραφική, 
άν καί ούτε βλαστησιν ούτε ζώα έπομένως έχουσα.

Ανεπαύθημεν έκεΐ όλίγας στιγμάς, καί έν ώ ό 
πάγκος άνεπήδα καί ό όλιαΐος ΰπνωττεν, ήρώτησα 
περί τής φύσεως τών κομητών τόν δαίμονα, όστις 
μοί άπεκρίθη·—Οί κομήται είσί διά τούς άστρονό- 
μοος τού τοπου σου μέγα άντικείμενον έκπλήξεως 
αμφιβολίας, καί μάλιστα καί λογοκρισίας. Οί μέν 
όιϊσχυρίζονται ότι οί κομ.ήται δέν έχουσι πυρήνα 
στερεόν καί ότι σύγκεινται καθ ολοκληρίαν έξ άτυ.ί- 
δων· οί δέ οτι είσί σφαϊραι, ώς καί οί λοιποί πλα- 
νήται, άλλ ήττον πεπυκνωμεναι, καί ούδείς αύτών 
εννοεί όποίαν σημασίαν έχουσιν είς τό πάν οί κο- 
μήται. ϊόού σοί έςηγώ ταϋτα πάντα. Οί άστέοε; 
ούτοι εισι τά στοιχεία τής ΰλης τής διαμορφώσεως 
πάσης τής σφαίρας. Κατά τήν αρχήν τά στοιχεία 
ταύτα έκυματουν ώς έτυχεν είς τό άπειρον διάςημα, 
καί έσχηματιζον ύ—ερόγκας πολύπας άτμίδων, ώς 
νέφη ελαφρά μεγίστη; έκτάσεως· λέγω το λύπας

Τούτο ήν όπερ τά αρχαία έθνη ώνόμασαν χάος, διότι 
πάσαι εκεΐναι αί άτμίδες ήσαν ανάμικτοι άνευ ούδε- 
μιάς τάξεως, καί τούτο διότι δέν ύπήρχεν εΐσέτι 
κέντρον βαρύτητος, καί ούτε βάρος ώρισμένον πρός τι 
σημεϊον, άλλά μόνον χιλιάδες έλξεων άσθενών καί 
συγκεχομενων, άντιφθειρουσών άλλήλας είς τά άπο· 
τελέσματά των.
s Οταν σοί όμιλώ περί τής αρχής τών πραγμάτων, 
όέν εννοώ ότι ολόκληρον τό πάν ήνχάος-^λλά τούτο 
μόνον τό έλάχιστον μέρος τής ΰλης τά αποτελούν 
ήδη τό ύμετερον, ώς τό ονομάζετε, ηλιακόν ή πλα
νητικόν σύστημα. Υπήρξαν κατά πάσαν τήν αιω
νιότητα έν τώ άπείρω διαστήματι χάη έτοιμα νά 
γεννήσωσι νέα συστήματα, συστήματα νεάζοντα 
είσετι καί πλήρη δυνάμεως καί ζωής, συστήματα 
παλαια και κατα το μάλλον καί ήττον παρηκαα- 
κοτα, συστήματα τέλος έπιστρέφοντα είς τό χάος, 
έξ ού εςήχθησαν, καί άπερ μετά εκατομμύρια αιώ
νων θά άναγεννήσωσι νέους κόσμους. Αΰτη ί αλλη
λοδιάδοχος ένακύκλησις τής ζωής καί τοΰ θανάτου, 
τής νεοτητος καί τού γήρατος, τής συνθέσεως καί 
διαλύσεως είναι νόμος γενικός τής φύσεως, διέπων 
έπίσης καλώς ολόκληρον τό πάν ώς καί τήν μικράν 
σου σφαίραν, ώς καί τά κτήμα σου, ώς καί τήν οίκο- 
γένειάν σου.

Πάσα τολυπα ατμιδικής ΰλης ήν τότε, ώς είναι 
καί νύν, κομήτης, είδος φωλεάς έξ ής έμελλε νά 
γεννηθή σφαίρα, ώς μετ όλίγον θά ίδης· όπόταν συν- 
ηντηθησαν δυω ατμιδες ικαναί νά μορφώσωσι διά 
τή; ένωσεως των ύλην στερεάν, συνεμίγησαν καί 
συνεπυκνώθησαν· καί ίδού πυρήν έσχηματισμένος. 
0 πυρήν ούτος καί πυγμής μόνου μέγεθος άν είχεν, 
εγένετο κέντρον έλζεως, καί ή νέα στερεά ΰλη πι- 
πτουσα είς αύτό, καθ’οσον έσχηματίζετο διά συν
δυασμών χημικών, έμεγάλυνε βαθμηδόν τήν νεο- 
γε-νηθεΐσαν σφαίραν , σμικρύνουσα άναλόγως τήν 
άτμιδικήν άτμοσφαΐράν της. Εκ τούτου οί κομήται 
ούτοι έγένοντο πλανήται, καί ή γεννήσασά σε γή
τούτο ήν και ούδέν έτερον, ίδού διατί ύπάογουσιν 
„» .. , « , „ , · '- ηοη κομήται εν τη αρχική ετι καταστασει τής άτ- 
μιδικής τολύπης, έν οις οί άστρονόμοι ούδένα έγνώ- 
ρισαν στερεόν πυρήνα. Οί τοιόΰτοι τοσοϋτον όλίγην 
πυκνότητα έχουσιν, ώστε ή ελξις αύτών είναι σχεδόν 
μηδενική· ως και τώ Οντι παοετήοησαν ένα τοιούτον 
όστις διώδευε μεταξύ τών δορυφόρων τού Διός, 
χωρίς να προξενηση τήν παραμικράν ανωμαλίαν είς 
ττ,ν ττορειαν των* τοτον (Λίχ&ά ήν ή έτ’έχ,είνων ένέο- 
γειά του, άν καί ό όγκος του ήν ύπέρτερος κατά 
σύγκρισιν τοϋ εκείνων, ίδού διατί παοετήοησαν 
άλλους κομήτας έχοντας πυρήνα στερεόν, άλλά μι
κρότατο·?, ή ένίοτε έχον τα μέγεθος ώς τό τών («νί-

ό όμυχλώδες δ.,αλυόμτνον όιά ~λ«Υ“ν· θύξ°'· Φ* *0σμοι άρτι γέν-
' ' ' νωμενοι· τέλος ίδού έτι διατί ύπάρχουσιν άλλοι

συνιστάμενοι όλοκλήρως είς πυρήνα άνευ ούράς η 
κόμης, διότι ' ’

ορ·.,οντος. » Πάντες γνωοίζουσι , καί προ πάντων οί 
ζωγράφοι, ότι το χρώμα τής ΐσάτιοος είναι σόγκοαμα 
χυχνου κα'. μέλανος.
_{Ι) Ε·.ς τούς κομήτας τούς έχοντας πυρήνας τά μέρη 

τής κόμης τά πληαιάζοντα είς τόν πυρήνα είσί συνήθως 
αραιά, διαιοανή καί όλίγον φωτεινά. ’Αλλ’ εις τινα άπό- 
ατασιν άπό τοΰ πυρήνας ' ' ' '
μιας, αποτελεί ώς δακτύλιον φωτεινόν περί τόν κομήτην ’ 
εφανηααν ενίοτε ούο ή καί τρεις τοιοΰτοι ομόκεντροι 
''Α'-τυλιοι , χωριζόμενοι διά σκοτεινών διαστημάτων. » 
Μαθήματα αστρονομίας, σελ. 205). Ό δακτύλιο- τοΰ 
κομήτου τών 181 I εϊχε 10,009 λευγών παχύτητα’ ήν δ- 
μεμακρυσμένος άπό τοΰ πυρονος 12,000 λευγών. Οί κο-

ί807 Χ?;· 179θ εΐ/-ον ώ’ϊύτως δακτυλίους 
12,000 λευγών και έχοντας 8,000 πυκνότητα.
«τμίύος, διότι τότε δέν υπήρχε·? εΐσέτι στεοεά υλη.

(Φυλλάδιο·? 36, τόμ. Β'.)’

ή ούρΛ κμι η κόμ.η στερεοποιηθεϊσαι 
έσχημάτισαν σφαίραν όμοίαν τρ τών πλανητών. 
Ούτοι εΐσίν αρτιγενείς κόσμοι. /

Ίοϋτο σοι έξηγεΐ διατί ή πορεία τών πλανητών 
είναι κατα το μ.άλλον καί ήττον άνώμαλ.ος. Εννοείς 
οτι έπειδή ή πυκνότης των μεταβάλλεται άνά πάσαν 

33.
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στιγμήν , κατ’ αναλογίαν τοϋ όγκου των, συμβαί- 
νουσιν έκ τούτου άκατάπαυστοι ανωμαλία·.. Οί 
άστέοες ούτοι λοιπόν κατά πρώτον έπλανώντο τυ- 
χαίως εϊς τόν ούρανόν, έπειτα έτακτοποίησαν την 
πορείαν των καθ όσον έγένοντο σωματωδέστεροι και 
τέλος έστερεώθησαν περί τινα ήλιον 8ν άπήντησαν 
είς τό διάστημα, άμα έγένοντο αληθείς πλανήται· 
Βλέπεις ήδ’Α διατί οί αστρονόμοι έγνώρισαν κομήτας, 
ών ή λαμπρσ^ης καί τό μέγεθος έλαττοϋνται κατά 
πάσαν νέαν εϊς τό σύστημά μας έμφάνισιν , διατί 
τινών έξ αύτών ή περιοδεία' δέν υπάγεται είς υπο
λογισμόν, διατί τινές ένεφανίσθησαν καί έπειτα ήφα- 
νίσθησαν διαπαντός κτλ. κτλ. (1). Αλλοτε έδό- 
ξαζον ότι ή έμφάνισις κομήτου τινός είχεν επιρροήν 
τινα έπί τών ωρών τοΰ ενιαυτού, άλλ' άφ ού πειρά
ματα θερμομετρικά απέδειξαν ότι ούδεμίαν είχεν 
ενέργειαν έπί της θερμοκρασίας, ή πρόληψις μέν αυτή 
έξέλειπεν, άλλ’ άνεφύησαν άλλαι, ών ιδού αί κυριώ- 
τεραι.

Προετέθη ζήτημα άν ήν δυνατόν κομήτης νά 
κρούση την γην, καί τούτου δοθέντος τί θά συνέ- 
βαινε. Είναι βέβαιον ότι οί άστέρες ούτοι δια- 
περώσι τό ηλιακόν ήμών σύστημα, καί κατά τήν 
πορείαν των διατέμνουσι τάς τροχιάς τών πλανητών 
καί της γής. Είναι άρα δυνατόν είς έξ αύτών νά 
συναντηθή μετά τής σφαίρας ήμών, άλλ άν τό 
πράγμα ύποβληθή εϊς τόν υπολογισμόν τών πιθα· 
νοτήτων, θά εύρεθή ότι υπάρχει μία περιπέτεια 
ύπέρ πρός διακόσια όγδοήκοντα έν εκατομμύρια 
κατά, όπερ παρέχει ικανήν ασφάλειαν είς τούς δειλούς. 
Ακουσον δέ τί θά συνέβαινεν έκ τής συγκρούσεως 
ταύτης κατά τούς άστρονόμους σας. α Τά άποτε-
λέσαατά της θά ήσαν τρομερά· άν ή γ·η έκοούετο είς

,* „ , . ‘ λ' 1' > ·ϊ Ινετοτροπον ώστε η κινησις της μεταΒεσεως της να εζα- 1 
φανισθή, παν τό μή προσκεκολημένον είς τήν επι
φάνειαν της , ώς τά ζώα , τά ΰδατα κτλ. θά έξεσ- 
φενδονίζοντο μετά ταχύτητος επτά λευγών κατά 
δεύτερον. Αν ή κροϋσις έβράδυνε μόνον τήν κίνησιν 
τής άνακυκλήσεως, αί θάλασσαι θά έξέθρωσκον τών 
δεξαμενών των, ό ισημερινός καί οί πόλοι θά μετε- 
βάλλοντο κτλ· καί άν σοί άναφέρω τούς λόγους τού

— Καί τίς σοί λέγει ότι θά παγώσης; ό Φου-
συγγραφεως της ουρανίας μηχανικής, « άκούσγ,ς έτι|Ριέ?ο< ®θ1 «ξέδειξεν ότι τό μέγιστον είς τά 

'διάστημα ψύχος δέν δύναται νά φθάσγ, κατώτερονχείρονα τούτων, α ό άξων, λεγει, και η κινησις 
■τής άνακυκλήσεως μεταβάλλονται, αί θάλασσαι κατα- 
λείπουσαι τά; παλαιάς θέσεις των, κατακρημνίζονται 
πρός τόν νέον ισημερινόν, μέγα μέρος τών ανθρώπων 
καί τών ζώων καταπνίγονται είς τόν γενικόν κατα
κλυσμόν ή έξολοθρεύονται έκ τού βίαιου κλονισμού 
τής γηΐνης σφαίρας , γένη ολόκληρα έξοντούνται, 
πάσαι αί κινήσεις τής ανθρώπινης βιομηχανίας κατα- 
στρέφονται κτλ. Τοιαύται είσίν αί έκ τής συγκρού-'^"1 
σεως κομήτου τινός προσγινόμεναι συμφοραί. s Καί

των 
κρασίαν 32

ί1) Ό ’Αριστοτέλης όμιλεί περί τής ουράς τοΰ κομήτου 
τοΰ έτους 371 π. X. , ήτις κατείχε τό τρίτον τοΰ ουρα
νίου ημισφαιρίου, δηλ. 60 μοίρας. Ό κομήτης τού έτους 
16,8 είχε, λέγουσιν, ολκόν ,04 μο·ρών τό μήκος. Ό τοϋ 
,680, 70 μοιρών. Ό κομήτης τοΰ ,770 διήνυε την 
τροχιάν του εις πέντε καί ήμισυ ετη, και άφ’ ού περιήχθη 
εις τόν ουρανόν ύπό τοΰ Διός, έγένετο όλοτελώς αφανής. βλέπω διατί διαφορά μόνον 50' νά σοί έπιφέρη
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τότε ιδού διατί ό Ωκεανός κάτεκάλυψεν όρη υψηλά, 
έφ’ ών άφήκε τά αναμφισβήτητα σημεία τής δια
μονής του. Ιδού διατί τά ζώα καί τά φυτά τών 
μεσημβρινών τόπων έδυνήθησαν νά ύπάρξωσιν είς 
τά βόρεια κλίματα, όπου εύρίσκονται τά λείψανά 
των καί αί εκτυπώσεις των. Τέλος ιδού πώς εξη
γείται ή νεότης τού έθνικού κόσμου, ού τά μνημεία 
δέν άναβαίνουσιν ύπεράνω τών 3,000 έτών.

Τί! μήπως ενδέχεται νά 
άνανεωθή καί πάλιν ή τοιαύτη καταστροφή ;

— Μή φοβού· τούτο είναι άθώον μυθιστόρημα 
γεωμέτρου τινός οστις, άπαυδήσας τού νά κατα- 
τάττη χαρακτήρας, καί θέλων ν’άναπαυθή, παρα- 
δίδει τήν φαντασίαν του είς ιδανικά ανυπόστατα 
σχεδιάσματα. Δύναμαι νά σοί τό αποδείξω μαθη- 
ματικώς διά τοΰ άμετατρέπτου τών διαφόρων βαθ
μών τού γήινου πλάτος, έξ ου καταφαίνεται ότι 
ή γή στρέφεται περί άξονα σταθερόν καί ούχί στιγ- 
μιάϊον, ώς θά ήν, εάν έλάμβανε προσβολήν προξενή- 
σασαν έκτόπισιν έκείνου τού άξονος. Αλλά δέν είσαι 
τόσον γεωμέτρης, ώττε νά μέ έννοήσγ,ς.

Επειτα δέν πιστεύω νά ήναι δυνατή ή σύγκρουσις 
καί άν έτΤ ή γή καί ό κομήτης είχον διεύθυνσιν 
άναγκαίαν πρός τούτο· άν ό όγκος τού κομήτου ήν 
έλάσσων τού τής γής, όταν ό πλανώμενος άστήρ 
έφθανεν ύπό τήν ελκτικήν δύναμιν τής γηΐνης σφαίρας, 
αντί νά πέση, έπ’ αύτής, ή παραβολική του δύναμις 
θά συνεδυάζετο μετά τής βαρύτητάς του , καί επο
μένως στρεφόμενος περί τήν γήν, θά έγίνετο είς τών 
δορυφόρων της. Η σελήνη, ό δακτύλιος τού Κρόνου 
καί πάντες οί δορυφόροι τών πλανητών τοιαύτην 
αρχήν ελαβον. Αν δ' έκ τούναντίου τό σώμα τού 
κομήτου ήν μεϊζον του τής γής, τότε ή γή θά έγί
νετο δορυφόρος τού κομήτου, καί θά έσύρετο ύπό 
έκείνου διά μέσου τού διαστήματος είς νέους ού- 
ρανούς.

— Τούτο δέν είναι τόσον έφησυχαστικόν. Αν 
έκσφεδονισθώ μετά ταχύτητος επτά λευγών τό δεύ
τερον λεπτόν ή άν παγώσω είς τό διάστημα, είς τά 
αύτό καταντά.

τών 30 βαθμών τού θερμομέτρου ;
Τούτο θά ήν άρκετώτατον διά νά μέ παγώση

μέχρι τού μυελού τών κοκκάλων έμέ, οστις δέν 
δύναμαι νά άφήσω τάς διφθερωμένας εμβάδας μου 
καί τόν βαμβακερόν μου πίλον, άμα r, θερμοκρασία 
καταβή είς τό μηδενικόν.

— ®ά τό έσυνήόιζες. II λευκή άρκτος παίζει
πάγων τής άρκτώας θαλάσσης είς θερμό-

Τ___ J2 κάτωθεν τοΰ μηδενικού. II καμηλο-
:άρδαλις διάγει ήσύχως καί απολαμβάνει πάσας 
άς τέρψεις τού βίου ύπό τόν ισημερινόν είς 45' θερ- 

μότητος· καί οί Λ άπονες φονεύουσι τή ν άρκτον έπί 
τών πάγων της, καί οί μαύροι θηοεύουσι τήν καμη- 

’ δια

θάνατον· καί μάλιστα όποΰ, άν οί χειμώνές σου ήσαν 
ψυχροί, τά θέρη σου πιθανώς θά ήσσν θερμά, διότι 
θά διάβαινες πλησιέστατα τού ήλίου.

Αλλ’ ούδέν τούτων θά συμβή , διότι ή υλη τών 
κομητών είναι τοσούτον αραιωμένη, τοσούτον δια- 
τεταμένη, άν δύναμαι νά μεταχειρισθώ τήν έκφρασιν 
ταύτην, ώστε ή δύναμις τής έλξεως αύτής είναι 
σχεδόν μηδενική κατά σύγκρισιν τής τής στερεάς 
σφαίρας· διό καί ούδείς κομη'της είναι γνωστόν νά 
έχη δορυφόρους· καί δι’ αύτόν έπίσης τόν λόγον 
διαφεύγουσιν εύκόλως οί κομήται καθ’ ολοκληρίαν ή 
κατά μέρος, τήν έλξιν των άλλων αστέρων.

— Λέγεις κατά μέρος· νομίζεις ίσως , ώς πολλοί 
άλλοι, ότι αί ξηραί όμύχλαι τών 1783 καί 1831
ήσαν όλαι άποσπασθεϊσαι έκ τής ούράς τού κο-| 
μήτου (1).

— θύχί, καί τούτο διά δύο λόγους άναντιρρ·/- 
τους. ό πρώτος είναι ότι κατά τό έτος 1783 καί 
1831 αί όμύχλαι αύται μόνον κατά τινα μέρη τής 
γής έκάλυψαν τόν ούρανόν, οπερ δέν έμπόδισεν αλ
λαχού τάς άστρονομικάς παρατηρήσεις νά βαδί- 
σωσι κατά τό σύνηθες, καί άπεδείχθη ότι ούδείς 
κομήτης ένεφανίσθη είς τό ήμέτερον σύστημα. Βε
βαίως έάν έβυθιζώμεθα είς τήν ούράν του, θά έβλέ- 
πωμεν τήν κεφαλήν του. Δεύτερον, αί όμύχλαι αύται 
δέν έξετείνοντο έπί τής θαλάσσης, ή τούλάχιστον 
ούχί πέραν τών τεσσαράκοντα έως πεντήκοντα λευ
γών άπό τών παραλίων , όπερ άποδεικνύει, νομίζω, 
ότι πρέπει νά ζητήσωμεν τήν αιτίαν αύτών είς τι 
φαινόμενου συμβαΐνον έπί τής γής ή έντός τής περι
οχής τών άπειρων ήμών , καί ούχί είς τόν ούρανόν, 
ούδέ καν είς τήν άτμοσφαίραν· διότι τότε, κατέ- 
χουσαι τήν Εύρώπην άπό τού βορείου τής Αφρικής 
μέχρι τής Σουηδίας καί έκτεινόμεναι έπί μέρους 
τινός τής άρκτώας Αμερικής, άναγκαίως θά έκά- 
λυπτον τό μέρος εκείνο τού ίλκεανού τό διαχωριζον 
τήν Εύρώπην άπό τής Αμερικής.

Καί άν δέ ύποτεθήι ότι r συνάντησις κομήτου
τινός μετά τής γής έδύνατο νά ύπάρξη, τί θά συνέ-j 
βαινεν έκ τούτου ; Ούδέν· η σφαΐρά μας θά διήρ- 
χετο διά μέσου, ώς ό ίππος τού Φραγκόνη διέρ - 
χεται διά τής χάρτινης στεφάνης του· ίσως διερ- 
χομένη, θά έσυρε μ.εθ’έαυτής έλαφρόν τι μέρος άτμι- 
δώδους ύλης, καί ούδέν πλέον.

Εύρισκόμεθα είς τούτο τό μέρος τής συνομιλίας 
μας , όπόταν ό Ηλιαϊος έ ξύπνησε καί ό πόγκος 
έπαυσε τού νά περιπηόα. Τότε έγκατελείπομεν τόν

(I) Ή όμύχλη τοΰ 1783 διήρκεσεν ένα μήνα. Ήρχισε 
σχεδόν αυθημερόν εις τόπους κατά πολύ μεμακρυσμένους 
άπ άλλήλων’ έξετείνετο άπό τοΰ βορείου τής Άμερ κί,ς 
μέχρι τής Σουηδίας· κατείχε δέ καί μέγα μέρος τής Άρ
κτώας ’Αμερικής, άλλά δέν έξετε'νετο είς τήν θάλασσαν' 
ΰΐοΰτο ύπεράνω τών ύψηλοτάτων ορών. Ό άνεμος δέν 
φαίνεται νά ήν τό όχημά του, και ούτε αί άφθονώτεροι 
ΰετοι, ουτέ οί σφοδρότεροι άνεμοι έδυνήθησαν νά τήν δια- 
λύσιοσιν, άνέδιδεν οσμήν δυσάρεστον. ήν πάνυ ςηρά, ούδό- 
λως νπηνετο είς τό ύγρόμετρον καί είχεν ιδιότητα φωσ- 
φοροποιητικήν.

ΊΙ όμύχλη τοΰ 183, είχε μεγάλην ομοιότητα μετά 
τής ρηθϊίσσς.

κομήτην, καί άνεχωρήσαμεν διά τήν Αφροδίτην 
όπου μετ’ολίγον έφθάσαμεν. Κατά τήν διάβασιν 
παρετήρησα ότι ή Αφροδίτη , ώς καί ό Ερμής , 
έχουσι φάσεις όμοιας ταΐς τής σελήνης· καί έδυ- 
νήθην νά τό παρατηρήσω, διότι δέν διευθύνθημεν 
πρός τούς πλανήτας εκείνους κατ’ εύθείαν γραμμήν, 
άναχωρούντες άπό τού ήλίου. Εννοείς ότι άνευ τούτου 
θά έβλεπον τήν Αφροδίτην πάντοτε πλήρη, δηλαδή 
τό όπερ θά έβλεπον μέρος αύτής θά έπλήττετο πάν
τοτε ύπό τών άκτίνων τού ήλίου φεοομένων έκ τού 
αύτού μέρους όθεν καί έγώ ό ίδιος, ό πλανήτ-ς 
ούτος μοί έφάνη λαμπρότερος τών άλλων, διότι 
κατά σύγκρισιν έχει ατμόσφαιραν μάλλον έκτετα- 
μένην.

Η Αφροδίτη είναι ολίγον τι έλάσσων τής γής, 
καί ή διάμετρός της είναι τά 97 τής διαμέτρου 
τής σφαϊράς μας, δηλ. 2,800 λευγών ώς έγγιστα- 
οί ενιαυτοί της είσίν ώσαύτως βραχύτεροι ώς καί 
αί ήμέραι της· καί οί μέν ενιαυτοί έχουσι 224 
ίημέρας, 16 ώρας, 41 λεπτά, 27 δεύτερα, αί δέ 
(ήμέραι 23 ώρας, 21 λεπτά. Τό σχήμάτης είναι 
σφαιροειδές καί έπί τής επιφάνειας της είσί διε
σπαρμένα ορη υψηλά ών ή σκιά έκτεινομένη παρυγα 
τά μηνοειδή αύτής κέρατα θεωρούμενα άπό τής γής 
ώς περικεκομμένα· είναι δέ χαριέστατος τόπος καί 
όέν ύπόκειται είς μεγάλους καύσωνας, άν καί άπέχη 
τού ήλίου μόνον είκοσιπέντε έκατομμΰρια λευγών, 
καί άν καί, ώς μοί είπε τό πνεύμα, τό θερμογόνον 
του είναι έπίσης άφθονον ώς τό τής γής. Τούτο δέ 
προέρχεται έκ τού ότι ή ατμόσφαιρα τού πλανήτου 
τούτου καλύπτεται πάντοτε ύπό υδατωδών αναθυ
μιάσεων , αίτινες ύψούμννια άπό τής επιφάνειας τής 
θαλάσσης, σχηματίζουσι κάλυμμα νεφελώδες παρεμ
πόδιζαν τό άμεσον φώς τών άκτίνων τού ήλίου.

Απέβημεν είς λειμώνα χαρίεντα, κεκαλυμμένον 
ύπό χόρτων αρωματικών καί βρύων, κατά τήν είσοδον 
δάσους καί έπί τής ακτής κυανόχροος θαλάσσης· 
παρετήρησα ότι ό ώκεανός ούτος δέν είχε παλίρ
ροιας, διότι αί όχθαι του ήσαν χλοεραί καί άνθούσαι 
μέχρι τής άκρας τού ύδατος. Εκοίνωσα τήν παρα- 
τήρησιν ταύτην είς τόν δαίμονα οστις μοί είπεν 
ότι είς πάντας τούς πλανήτας τούς μή έχοντας 
σελήνας ή δορυφόρους οί ώκεανοί δεν έδύναντο νά 
παράσχωσι τό φαινόμενου τής παλίρροιας. Ενόησα 
ευθύς τήν ορθότητα τής σκέψεως ταύτης, διότι. 
έγνώριζον ότι έπί τής γ-ής αί παλίρροια·, -ήσαν απο
τέλεσμα τών συνηνωμένων έλξεων τής σελήνης καί 
τού ήλίου.

Ούχ ήττον έξεπλάνην, όπόταν έμαθον παρά τού 
δαίμονος άλλο τι παράδοξον, ότι δηλαδή ή Αφρο
δίτη αντί νά ε/γ, ώς ή γή, τέσσαρας ώρας κατ’έτος, 
έχει οκτώ: δύω άνοίξεις , δύω θέρη, δύω φθινό
πωρα καί δυω χειμώνας· μοί εξήγησε τό αίτιον'1),

(,) Ό ίξων τής ’Αφροδίτης είναι κεκλιμένος έπί τής 
τροχιάς κατά 75 μοίρας καί ό βόρειος πόλος τοΰ (άξονος 
κλίνει πρός τήν εικοστήν μοίραν τοΰ ‘Γόροχόου άπό τοΰ 
Καρκίνου τής γής· έπομενως τό βόρειον τής ’Αφροδίτης 
έχει τό θέρος εϊς τά αύτά ζώδια δπου ημείς ίχυμεν τό 
θέρος. Επειδή ή μεγίστη κλίσις τής ’Αφροδίτης άπό
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αλλ’ ούχ ήττον έμεινα έκθαμβος, βλέπων ώρας 28 
ή μερών έκάστην, μηδεμίαν αποτελούσα; μεταποίησιν 
είς τήν ώραίαν βλάστησιν ήν εύρον έν γένει ίκανώς 
όμοιάζουσαν τή της γής. Απέδωκατό αίτιον τούτου 
είς τό ότι οί χειμώνές της καί τά θέρη της τών 28 
ήμερων ούτε τόσον ψυχρά ούτε τόσον θερμά ησαν 
ώστε νά διακόπτωσι τήν βλάστησιν, καί εκτοτε 
ένόησα ότι είς τόν εύδαίμονα τούτον πλανήτην ή 
όλίγον μεταβλητή θερμοκρασία έπρεπε νά παρέχη 
αιώνιον έαρ,

Καί τώ δντι εύρον τήν γήν διηνεκώς κοσμουμενην 
ύπό χλόης καί ανθών, τά δένδρα βρίθοντα καρπών 
«ρτιγεννών καί ώριμων καρπών, τάς πεδιάδας πεπλη- 
θυσμένας ύπό ζώων σκιρτώντων εύθύμως είς παχείας 
νομάς, καί τά δάση κατοικούμενα ύπό πολυαρίθμων 
πτηνών ποικιλοχρόων καί γλυκυφθόγγων.

Εν ώ ό Ηλιαιος καί έγώ συνδιελεγώμεθα περί 
τής καλλονής τής φύσεως, ό Γΐόγκος ειχεν ύπίίσδύσν) 
είς τό δάσος, κυνηγών δειλά τινα ζώα· αίφνης τόν 
ήκούσαμεν κραυγάζοντα έντρόμως, καί χωρίς νά 
οιστάσωμεν έρρίφθημεν είς τό δάσος, διά νά τόν 
βοηθήσωμεν είχε τώ δντι άνάγκην βοήθειας, διότι 
τόν εύρομεν μαχόμενον πρός δύο ή τρεις Αφροδιτεϊς 
οίτινες , βάλλοντες αύτόν διά ράβδων καί λίθων ? 
εύκόλως θά τόν αποτελείωναν. Τό πνεύμα παρενέ
θεσε τήν παντοδύναμον βακτηρίαν του, καί έν άκαρεϊ 
έπανήλθεν ή εύταξία.

(Ακολουθεί).
—-TO—, ■■■ ................ —ι I

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ

ΊΉ2 ΒΡΑΖΕΛ0ΝΝΗ5.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

(Συνέ/^ια. ’ΐύ'δ φυλλάδιο* ΑΕ\)

Η.
ΤΑ ΕΠΙ ΓΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ.

Επί τής διώρυγας, τής όποίας τά πρασινωπά καί 
σκιερά ύδατα έπεριστοιχίζοντο άπό πεζούλια μαρ
μάρινα , δπου ό χρόνος είχεν ήδη διασπείρει τάς 
μ αύρας κηλίδας του καί τάς φυλλάδας χόρτων βρυω
δών , έκυλίετο μεγαλοπρεπώς μακρά καί χαμηλή 
λέμβος, στολισμένη μέ τάς σημαίας τής Αγγλίας, 
σκεπασμένη μέ σκιάδα περικαλλή, καί ένδυμενη 
με μακρά άνθοκρόκα ύφάσματα, τών όποιων οί 
κροσσοί έσύροντο καί έβρέχοντο. Οκτώ κωπηλάται, 
άκουμβοΰντες μαλακά έπί τών κωπίων, έμετάόιδαν 
είς τήν λέμβον ταύτην την κίνησιν μέ τήν χαρίεσσαν

τοΰ ήλιου εκατέρωθεν τοΰ ισημερινού της φθάνει εις 75 
μοίρας, οί τροπικοί της άπέχουσι 15 μοίρας άπό τών 
πίλων της, χαί οί πολικοί της κύκλοι τοσοΰτον άπό τών 
ισημερινών της. Έχει άρα είς τόν ίσημεριόν της δύο θέρη 
καί δύο χειμώνες καθ’έκάστην ένιαύσιον άνακκύλησιν.

βραδύτητα τών κύκνων , οίτινες , ταραχθέντες είς 
τό παλαιόν των κράτος άπό τά κύλισμα τής λέυ.βου, 
έβλεπαν μακρόθεν διαβαίνουσαν τήν τοσαύτην πολύ- 
κροτον λαμπρότητα. Λέγομεν πολύκροτον, διότι ή 
λέμβος περιείχε τέσσαρας κιθαρωδούς, δύω τραγου
διστός καί πολλούς αύλικούς, καταςολισμένους όλους 
άπό χρυσίον καί πετράδια, καί φιλοτιμουμένους 
ποιος συχνότερα νά δείξη τά λευκά του όδόντια , 
ώστε ν’άρέσουν είς τήν λέδυ Στουάρτην, έγγονον 
Ερρίκου τοϋ α’, θυγατέρα Καρόλου τοϋ Α', αδελφήν 
Καρόλου τοϋ Β’, κατέχουσαν, ύπό τήν σκιάδα τής 
λέμβου ταύτης, τήν θέσιν τής τιμής.

Γνωρίζομεν τήν βασιλόπαιδα ταύτην· τάς εϊδαμεν 
εις Αοϋβοε, αύτήν καί την μητέρα της, στερουμένας 
καυσοξύλων, στερουμένας ψωμίου, καί διατηρουμένας 
άπό τόν γνωστόν πρωτοσύγκελλον καί τά συνέδρια. 
Καί αύτή λοιπόν, καθώς καί οί αδελφοί της, σκληράν 
νεότητα έπέρασε· καί έπειτα, έξύπνησε διαμιάς, άπό 
τό μακράν τούτο καί τρομερόν ένύπνιον, καί εύοέθη 
καθημ-ένη είς τάς βαθμίδας τοΰ θρόνου, καί περιστοι- 
χιζομένη άπό αύλικούς καί κόλακας. Καθώς ή Μαρία 
Στουάρτη όταν έξήλθεν άπό τήν φυλακήν, άνέπνεε 
λοιπόν τήν ζωήν καί τήν ελευθερίαν, καί περιπλέον 
τήν έξουσίαν καί τά πλούτη.

Η λέδυ Ερρικέτα, ήλικιωθεισα, απέκτησε κάλλος 
έξοχον, τό όποιον ή επάνοδος τής οίκογενείας της είς 
τήν βασιλείαν κατέστησε περίβλεπτον. II δυστυχία 
τής είχεν άφαιρέσει τήν λάμψιν τής ύπερηφανείας , 
άλλ’ή εύτυχία τής τήν άπέδωκεν. Ελαμπε λοιπόν 
άπό χαράν καί εύδαιμονίαν, καθώς τά άνθη έκεΐνα 
τών ύποστέγων κήπων, τά όποια, λησμονηθέντα τήν 
νύκτα είς τούς πρώτους παγετούς τοϋ φθινοπώρου, 
έκλιναν τήν κεφαλήν , άλλά τήν έπαύριον , θερμαν- 
Ιέντα πάλιν άπό τήν ατμόσφαιραν είς τήν όποίαν 

έγεννήθησαν, άνυψόνονται παραποτέ λαμπρότερα.
0 λόρδ Βίλλιερς Βωκκιναμ, υιός τοϋ διαδραμα- 

τίζοντος πρόσωπόν περιφημότατον εϊς τά πρώτα 
τής ιστορίας ταύτης κεφάλαια, ιππότης ωραίος, μέ 
τάς γυναίκας μελαγχολικός, μέ τούς άνδρας φιλό
γελως, καί ό Βίλμοτ Ροτσέστερ, φιλόγελως καί μέ 
τά δύω φϋλα , έστέκοντο τήν στιγμήν ταύτην ορθοί 
έμπροσθεν τής λέδυ Ερρικέτας, διαφιλ.ονεικοϋντες ώς 
προνόμιον ποιος περισσότερον νά τήν κάμντι νά χα
μογελά,

Η δέ νέα και εύειδής βασιλόπαις, άκουμβοϋσα 
είς βελούδινο? καί χρυσοκέντητο? προσκέφαλ.ον, μέ 
τάς χεϊρας κρεμαμένας καί βρεχομένας εϊς τά ύδατα, 
ήκροάζετο άμελώς τούς μουσικούς χωρίς νά τούς 
άκούη, καί ήκουε τούς δύω αύλικούς χωρίς νά δείχνη 
ότι τούς ακροάζεται.

Καί τούτο, διότι ή λέδυ Ερρικέτα, τά έρασμιώ- 
τατον τούτο πλάσμα, ή γυνή ήτις ήνονε τάς γαλ
λικός μέ τάς αγγλικός χάριτας, μή γνωρίζουσα 
άκόμη τόν έρωτα, ήτον κατά τήν φιλαρέσκεάν της 
σκληρά, Οθεν καί τό μειδίαμα, ή αφελής αύτή χάρις 
τών παρθένων, δέν έφαίδρυνε ποσώς τό πρόσ
ωπόν της, καί, άν ένίοτε ύψονε τούς οφθαλμούς, τούς 
προσήλονε τόσον ατενώς ?ΐς τον ένα ή τόν άλλον

«υλικόν, ώστε ή έρωτοτροπία των, άν καί παρά
τολμος συνήθως, έφοβεΐτο καί έγίνετο δειλή.

Εν τούτοις, ή λέμβος έπροχώρει πάντοτε, οί μου
σικοί κατέβαλλαν όλα τά δυνατά των εις τήν τέχνην 
των, καί οί αύλικοί άρχιζαν '/ασθμαίνουν καθώς’αύτοί. 
Καί ώς-όσον ήδιασκέδασις έφαίνετο βέβαια μ.ονότονος 
είς τήν βασιλόπαιδα, διότι, σειούσα διαμιάς τήν 
κεφαλήν μέ τρόπον άνυπόμονον, είπε·

— φθάνει πλέον, κύριοι, άς έπιστρέψωμεν.
-— Α! Δέσποινα, είπεν ό Βωκκιναμ, πολύ δυστυ

χείς είμεθα άφοϋ δέν κατωρθώσαμεν νά ευργ,ς τήν 
διασκέδασιν ταύτην εύάρεστον.

— Η μήτηρ μου μέ περιμένει, άπεκρίθη ή λέδυ 
Ερρικέτα· έπειτα , σάς τό λέγω είλικρινώς, κύριοι, 
αισθάνομαι αηδίαν.

Καί, τήν σκληράν ταύτην λέξιν είποΰσα, έπάσχισε 
δι’ένός βλέμματος νά παρηγορήσγ τούς δύω νέους, 
οίτινες έδειξαν ότι τούς έκατακεραύνωσεν ή τοιαύτη 
ειλικρίνεια. Το βλέμμα τούτο έφερε τό αποτέλεσμά 
του, καί τά δύω πρόσωπα έφαιδρύνθησαν άλλά 
παρευθύς, ώς νά ένόμισεν ή βασιλική φιλάρεσκος ότι 
έχαρίσθη ύπερβολικά είς απλούς θνητούς, έκινήθη, 
έστρεψε τά νώτα πρός τούς δύω λατρευτός της, καί 
έφάνη βυθισμένη είς σύννοιαν, είς τήν όποίαν ήτον 
φανερόν ότι αύτοί δέν είχαν μέρος.

0 Βωκκιναμ έδάγκασε τά χείλη του μέ οργήν , 
διότι ήτον αληθώς ερωτευμένος πρός τήν λέδυ Ερρι- 
κέταν, καί, ώς τοιούτος, έθεώρει τά πάντα ύπό 
σπουδαίαν έποψιν. Τά έδάγκασε καί ό Ροτσέστερ , 
άλλ’ επειδή ό νοΰς του εξούσιαζε πάντοτε τήν καρ
δίαν του, τό έκαμε μόνον καί μόνον θέλων νά έμπο- 
δίσγ τόν κυριεύσαντα αύτόν πονηρόν γέλωτα.

Οί οφθαλμοί λοιπόν τή; βασιλόπαιδος, άφήσαντες, 
ώς εϊπαμεν, τούς δύω νέους, έπεριπλανώντο είς τήν 
χλοερόν καί ανθηρόν όχθην. Είδε τότε άπό μακράν 
τόν Παρόύ καί τόν Αρτανιάν.

— Ποιος έρχεται έκεΐ πέραν; ήρώτησεν ή βασι- 
λόπαις.

Οί δύω νέοι έστράφησαν έκεΐσε μέ ταχύτητα 
αστραπής.

-— 0 Παρρύ , άπεκρίθη ό Βωκκιναμ· δέν είναι 
κάνεις, ό Παρόύ.

— Μέ συγχωρεΐς, είπεν ό Ροτσέστερ, βλέπω ότι 
έχει καί σύντροφον, νομίζω.

— Ναί, πρώτον τούτο, έπανέλαβεν ή βασιλό- 
παις άτόνως· έπειτα, τί σημαίνουν αύταί αί λέξεις· 
Jir iir&i χάνιίς, ό Παρρύ ; λέγε, μυλόρδ .

— Διότι, Δέσποινα , άπεκρίθη πειραχθείς ό Βώκ- 
κιναμ, διότι ό πιστός Παρρύ, ό περιπλανώμενος 
Παρόύ, ά αιώνιος Παρρύ, δέν είναι, νομίζω, μεγάλης 
σημασίας άνθρωπος.

— Απατάσαι, κύριε δούξ· ό Παρρύ, ό περιπλα- 
νώμενος Παρρύ, καθώς λέγεις, έπεριπλανήθη πάντοτε 
Ota τό συμφέρον τής οίκογενείας μου, καί τ παρου
σία τοϋ γέροντας τούτου είναι πάντοτε δι’έμέ γλυκύ 
θέαμα.

Η λέδυ Ερρικέτα ήκολούθει τήν συνήθη είς τάς 
ωραίας, καί ιδίως είς τάς φιλαρέσκους, γυναίκας 
πρόοδον, μεταβαίνουσα άπό τήν ιδιοτροπίαν είς τήν 
αντιλογίαν· ό εραστής ύπέστη τήν ιδιοτροπίαν

έπρεπε νά ύποκύψγ καί ό αύλικός είς τήν αντιλο
γίαν. 0 Βωκκιναμ έπροσκύνησεν, άλλά δέν άπεκρίθη.

— Ειναν αληθές, Δέσποινα, είπεν ό Ροτσέστερ 
προσκυνών καί αύτός, ότι ό Παρρύ είναι τό πρωτό
τυπον τών ύπηρετών· άλλά, Δέσποινα, δέν είναι 
πλέον νέος, καί ημείς τότε γελοΰμεν, όταν δλέπωμεν 
τά φαιδρά πράγματα. Είναι φαιδρόν πράγμα ό 
γέρων;

— Φθάνει, μυλόρδ, είπε ξηρώς ή λέδυ Ερρικέτα, 
τό θέμα τούτο τής συνομιλίας μέ πειράζει.

Επειτα, ώς λαλοΰσα πρός έαυτήν·
— Ανήκουστον πράγμα, μά τήν αλήθειαν , ήκο

λούθησε , πόσον οί φίλοι τοϋ αδελφού μου καταφρο
νούν τούς ύπηρέτας του!

— Α! Δέσποινα, άνέκραξεν ό Βωκκιναμ. Η Ϋψη- 
λότης Σου μοΰ διαπεράς τήν καρδίαν μέ ξιφίδιον 
κατασκευασθέν άπό τάς ιδίας σου χεϊρας.

— Τί σημαίνει αύτή ή φράσις, ή έχουσα ΰοος 
γαλλικού επιγράμματος, κύριε δούξ; δέν τήν εννοώ 
ποσώς.

— Σημαίνει, Δέσποινα, ότι ή fψηλότης Σου , ή 
τόσον καλή , ή τόσον χαρίεσσα, ή τόσον εύαίσθητος, 
έγέλασες κάποτε, — μέ συγχωρεΐς, ήθελα νά εΐπώ 
ΐχαμογίΛασίς, — μέ τά γεροντικά ληρήματα τοΰ 
καλού τούτου Παρρύ , διά τόν όποιον ή ϊψηλότης 
Σου πειράζεσαι σήμερον είς τρόπον τόσον άξιον 
θαυμασμού.

— Λοιπόν , μυλόρδ , είπεν ή λέδυ Ερρικέτα , άν 
ποτέ έξέχασα είς τοιοϋτον βαθμόν τά χρέη μου, 
είχες άδικον νά μοΰ τό ένθυμίσης.

Καί έκαμεν άπαρεσκείας κίνημα.
— 0 αγαθός Παρρύ θέλει νά μοϋ όμιλήση, πις-εύω, 

κύριε Ροτσέστερ· ειπέ λοιπόν ν’άράξωμεν, σέ παρα
καλώ.

0 Ρορτσέστερ έσπευσε νά έπαναλάβη τήν δια
ταγήν τής βασιλόπαιδος, καί μετ’όλίγον ή λέμβος 
έγγΐξεν είς τήν όχθην.

— Ας έζέλθωμεν , κύριοι, είπεν ή λέδυ Ερρικέτα 
προχωρούσα νά λάβγ τόν βραχίονα τόν όποιον τής 
έπρόσφερεν ό Ροτσέστερ, μολονότι ό Βωκκιναμ ήτον 
πλησιέστερα, καί τής είχε προσφέρει τόν έδικόν του. 
Τότε ό Ροτσέστερ, μέ ύπερηφάνειαν, ήτις ήτον αδύ
νατον νά κρυφθγ καί έδιαπέρασε τήν καρδίαν του 
δυστυχούς Βωκκιναμ., έβοήθησε τήν βασιλόπαιδα 
νά περάση τήν μικράν γέφυραν, τήν όποίαν οί 
ναϋται· είχαν ρίψει άπό τήν λέμβον είς τήν όχθην.

— Ποϋ σκοπεύεις νά πηγαίνγς , Ϋψηλοτάτη ; 
ήρώτησεν ό Ροτσέστερ.

— Το βλέπεις, μυλ.ό)ρδ, πρός τόν αγαθόν τούτον 
Παρρύ, τόν περιπλανώμενον, καθώς έλεγεν ό μυλόρδ 
Βωκκιναμ, καί ζητοΰντά με μέ τούς οφθαλμούς τούς 
έξασθενισθέντας άπό τά δάκρυα δσα έχυσε διά τάς 
δυστυχίας μας.

— Ω! Θεέ μου ! είπεν ό Ροτσέστερ, πόσον με
λαγχολική είσαι σήμερον, Δέσποινα ! Ημείς, μά τήν 
αλήθειαν, πρέπει νά σού φαινώμεθα τρελλοί γελοίοι.

— Λέγε διά τόν έαυτόν σου μόνον, μ,υλόρδ,τόν διέ- 
κοψεν ό Βωκκιναμ μέ πείσμα. Εγώ δυσαρεστώ τόσον 
τάν Υψηλότητα Της, ώστε δέν τής φαίνομαι διόλου 
τίποτε.'
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Ούτε ό Ρορτσέστερ ούτε ή βασιλόπαις άπεκρί- 

θησαν· είδαν μόνον τήν λέδυ Ερρικέταν νά σύρη μέ 
βήμα ταχύτερον εϊς τά έμπροσθεν τάν ιππότην της.
0 Βώκκιναμ έμεινεν όπίσω, καί, ωφελούμενος άπό 
τήν άπομόνωσιν ταύτην, άρχισε νά δαγζάνη τό μαν
τίλων του ;a.e τόσην μανίαν, ώστε τό έκαμε κομ
μάτια είς τά τρίτον δάγκαμα.

— Παρρύ , αγαθέ Παρρύ , είπεν ή βασιλόπαις μέ 
τήν μικράν καί λιγυράν φωνήν της, άπεδώ έλα· 
βλέπω οτι μέ ζητείς, καί σέ περιμένω.

— Α! Δέσποινα, είπεν ό Ροτσέστερ έρχόμενος 
συμπαθώς είς βοήθειαν τοϋ συντρόφου του, οστις, ώς 
εΐπαμεν, έριεινεν όπίσω, άν ό Παρρύ δέν βλέπη τήν 
Τψηλότητά Σου, ό άνθρωπος δστις τόν ακολουθεί είναι 
οδηγός ασφαλής καί εις τυφλόν άκόμη , διότι , μά 
τήν αλήθειαν, πυρίνους έχει τούς οφθαλμούς· φανά- 
ριον δίφωτον είναι αύτός ό άνθρωπος.

— Φωτίζον ώραιοτάτην καϊ πολειχικωτάτην μορ- 
φήν, είπεν ή βασιλόπαις άποφασίσασα νά συντρίψη 
τήν λόγχην είς ολα καϊ καθ’δλα.

0 Ροτσέστερ έπροσκύνησεν.
— Από τάς ίσχυράς έκείνας στρατκοτικάς κε

φαλάς, όποιαι είς τήν Γαλλίαν μόνον εόρίσκονται, 
έπρόσθεσεν ή βασιλόπαις μέ έπιμονήν γυναικός βε- 
βαίας ούσης περί τής ατιμωρησίας.

Ο Ροτσέστερ καϊ ό Βώκκιναμ. έκυττάχθησαν, ώς 
θέλοντες νά εΐποΰν

— Τί έχει τάχατε ;
— ΐδέ, κύριε Βώκκιναμ, είπεν ή λέδυ Ερρικέτα, 

τί θέλει ό Παρρύ· πήγαινε.
0 νέος δούξ, θεωρήσας τήν διαταγήν ταύτην ώς 

εύνοιαν, άνέλαβε θάρρος, καϊ έδραμεν είς άπάντησιν 
τοΰ Παρρύ, δστις , ακολουθούμενος πάντοτε άπό τόν 
Αρτανιάν, έπροχώρει βραδέως πρός τήν εύγενή συν- 
οδίαν. 0 Παρρύ έπεριπάτει βραδέως έξ αιτίας τής 
ήλικίας του- ό Αρτανιάν, έπεριπάτει βραδέως καί 
εύγενώς , καθώς έπρεπε νά περιπατή ό Αρτανιάν , 
άσταρωμένος μέ τριτημόριον έκατομμυρίου, χωρίς 
άγυρτείαν δηλαδή, άλλά καί χωρίς δειλίαν. Οταν 
ό Βώκκιναμ. , οστις κατέβαλλε σπουδήν μεγάλην είς 
τό ν’ άκολουθή τούς σκοπούς τής βασιλόπαιδος, ήτις 
είχε καθίσει είς πεζούλιον μαρμάρινον, ώς κουρα
σθεΐσα διότι έκαμεν ολίγα βήματα, δταν ό Βώκ- 
κιναμ, λέγομεν, εύρέθη ολίγα μόνον βήματα μακράν 
τοΰ Παρρύ, ό Παρρύ τόν έγνώρισεν.

— Α! μυλόρδ, είπεν δλος άσθμαίνων , θέλεις νά 
ύπακούσης είς τάς διαταγάς τοΰ βασιλέως ;

— Είς τί, κύριε Παρρύ; ήρώτησεν ό νέος μέ ψυ
χρότητά τινα μετριασμένην άπό τήν έπιθυμίαν τοΰ 
νά φανή εύάρεστος είς τήν βασιλόπαιδα.

—■ Ακούε λοιπόν. Η Μεγαλειότης Του παρακαλεΐ 
τήν Εξοχότητά Σου νά παρουσιάσης τόν κύριον έόώ 
είς τήν λέδυ Ερρικέταν Στουάρτην.

— Τόν κύριον ποιον, πρώτον; ήρώτησεν ό δούξ 
μέ υπερηφάνειαν.

0 Αρτανιάν, καθώς γνωρίζομεν, ήτον εύκολος νά 
έξαφθή, καί ό τόνος τοΰ μυλόρδ Βώκκιναμ τόν έδυ- 
σαρέστησεν. Εκύτταξε τόν αύλικόν κατάμματα, καϊ 
δύω άστραπαί έλαμψαν ύπό τά καταιβασμένα του

όφρύδια. έπειτα, προσπαθήσας νά νικήση τόν έαυ» 
τόν του·

— Τόν κύριον ιππότην Αρτανιάν, μυλόρδ, άπε
κρίθη ήσυχα.

— Μέ συγχωρεΐς, κύριε, άλλά μέ τ όνομα τοΰτο 
χανθάνω μόνον τ’ όνομά σου, καϊ τίποτε άλλο.

— Δηλαδή;
— Δηλαδή δέν σέ γνωρίζω.
— Είμαι λοιπόν εΰτυχέστερός σου , κύριε , άπε

κρίθη ό Αρτανιάν, διότι έγώ έλαβα τήν τιμήν νά 
γνωρίσω πολύ τήν οίκογένειάν σου, καί ιδίως τόν 
μυλόρδ δοΰκα τοΰ Βώκκιναμ, τόν ένδοξον πατέρα σου.

—· Τόν πατέρα μου ; είπεν ό Βώκκιναμ. Τώ δντι, 
κύριε, μοΰ φαίνεται τώρα δτι έν θυμοΰμαι ... Κύριος 
ιππότης Αρτανιάν, λέγεις;

Ο Αρτανιάν έκλινε τήν κεφαλήν.
— 0 ίδιος, είπε.
— Μέ συγχωρεΐς· δέν είσαι είς άπό τούς Γάλλους 

έκείνους, οίτινες έλαβαν μέ τόν πατέρα μου κρύφιας 
τινάς σχέσεις ;

— Μάλιστα , κύριε δούξ, είμαι είς άπό τούς 
Γάλλους έκείνους.

— Τότε , κύριε, μέ συγχωρεΐς νά σοΰ είπώ δτι 
είναι παράξενον πώς ό πατήρ μου, ζών, δεν ήκουσε 
ποτέ πλέον τ’ όνομά σου.

— 0χι, κύριε, άλλά τό ήκουσε τήν στιγμήν τοΰ 
ιανάτουτου· έγώ τοΰ έμήνυσα διά τοΰ θαλαμηπόλου 

τής βασιλίσσης Αννης τής Αύστριακής δτι έτρεχε 
κίνδυνον· κατά δυστυχίαν , τό μήνυμά μου έφθασε 
πολύ άργά.

— Δέν πειράζει, κύριε, είπεν ό Βώκκιναμ· κατα
λαμβάνω τώρα δτι, έπειδή είχες σκοπόν νά συν- 
δράμης τόν πατέρα, έρχεσαι νά ζητήσης τήν προ
στασίαν τοΰ υίοΰ.

— Πρώτον , μυλόρδ , άπεκρίθη φλεγματικώς ό 
Αρτανιάν, δέν ζητώ τήν προστασίαν κάνενός. Η 
Αύτοϋ Μεγαλειότης ό βασιλεύς Κάρολος ό β', είς τόν 
όποιον έλαβα τάν τιμήν νά κάμω μερικάς υπηρεσίας 
(πρέπει νά γνωρίζης, κύριε, δτι ή ζωή μου έπέρασε 
μέ τοιαύτας ενασχολήσεις), ό βασιλεύς λοιπόν Κά
ρολος ό Β', δστις μέ τιμά όπωσοΰν μέ τήν εύνοιάν 
του, έπεθύμησε νά παρουσιασθώ είς τήν λέδυ Ερρι
κέταν τήν άδελφήν του, είς τήν όποίαν θά λάβω 
ίσως τήν εύτυχίαν νά φανώ έπίσης ωφέλιμος είς 
τό μέλλον, ό βασιλεύς ήξευρεν δτι, τήν φιγμήν 
ταύτην, ήσουν πλησίον τήε Ϋψηλότητός Της, καϊ μέ 
διεύθυνε πρός τήν Εύγενίαν Σου διά τοΰ. Παρρύ. Δέν 
υπάρχει άλλο μυστήριον. Δεν σοΰ ζητώ λοιπόν 
τίποτε, καϊ, άν δέν θέλης νά μέ παρουσιάσης είς τήν 
ίψηλότητά Της, θά λάβω τήν λύπην νά μή μετα- 
χειρισθώ τό μέσον σου, καϊ τήν τόλμην νά παοου- 
σιασθώ μόνος μου.

— Τούλάχιστον, κύριε , έπανέλαβεν ό Βώκκιναμ 
δστις ήθελε ν’άκούση καϊ τόν τελευταϊον του λόγον, 
δέν θά ύπεκφύγης έξήγησιν τήν όποίαν ό ίδιος έπρο- 
κάλεσες.

— Εγώ δέν υπεκφεύγω ποτέ καί τίποτε, κύριε.
— Πρέπει νά ήξεύρης τότε, άφοΰ έλαβες σχέσεις 

μυστικάς μέ τόν πατέρα μου, ιδιαιτέρά τινα περι
στατικά;

— Αί σχέσεις αυταί eivat ήδη πολύ μακράν άπό 
ήμάς, κύριε,—διότι δέν είχες άκόμη γεννηθή,—καϊ, 
διά μερικά δυστυχή αδαμάντινα στολίσματα , τά 
όποια έλαβα άπό τάς χεΐράς του καϊ τά έφερα είς τήν 
Γαλλίαν, όέν άξίζει τόν κόπον νά διεγείρω τόσας 
ενθυμήσεις.

— Α ! κύριε, έίπε ζωηρώς ό Βώκκιναμ πλησιάζων 
πρός τόν Αρτανιάν, καϊ έκτείνων πρός αύτόν τήν χεϊρα, 
είσαι σύ λοιπόν, σύ, τόν όποιον ό πατήρ μου έζήτησε 
τοσάκις, καϊ είχες δικαίωμα νά περιμένγς πολλά 
άπό ήμάς!

— Νά περιμένω, κύριε! τώ δντι, αύτό είναι τό 
προτέρημά μου, καϊ δλην μου τήν ζωήν έπεοίμενα.

Είς ?τό μεταξύ τοΰτο, ή βασιλόπαις, κουρασθεΐσα 
διότι δέν έβλεπεν έρχόμενον πρός αύτήν τόν ξένον, 
έσηκώθη καϊ έπλησίασε.

— Τούλάχιστον, κύριε, είπεν ό Βώκκιναμ, τήν 
παρουσίασιν ταύτην, τήν όπσίαν ζητείς άπ’έμέ, δέν 
θά τήν περιμείνης.

Τότε στραφείς, καϊ προσκυνή&ας τήν λέδυ έρρι- 
κέταν, είπε·

— Δέσποινα, ό βασιλεύς ό άδελφός σου έπιθυμ-εΐ 
νά λάβω τήν τιμήν νά παρουσιάσω είς τάν Τ ψηλό
τητά Σου τόν κύριον ιππότην Αρτανιάν.

— όστε ή ΐψηλότης Σου νά έχης, είς ώραν άνάγ- 
κης, στήριγμα στερεόν καϊ φίλον βέβαιον, έπρόσθεσεν 
ό Παρρύ.

0 Αρτανιάν έπροσκύνησε.
— Καϊ κάτι άλλο είχες νά είπής, Παρρύ ; άπε

κρίθη ή λέδυ ’έρρικέτα χαμογελώσα πρός τόν Αρτα- 
νιάν , ένώ άπεύθυνε τάς λέξεις ταύτας πρός τόν 
γηραιόν ύπηρέτην.

-— Ναϊ , Δέσποινα, ό βασιλεύς έπιθυμεΐ ώστε ή 
Υψηλό της Σου νά φυλάττης θρησκευτικώς είς τήν 
μνήμην σου τό όνομα, καί νά ένθυμήσαι τήν άξίαν 
τοΰ κυρίου Αρτανιάν, είς τόν όποιον ή Αύτοϋ Msya- 
λειότης λέγει δτι χρεωστεΐ τήν άνάκτησιν τοϋ 
θρόνου του.

0 Βώκκιναμ, ό Ροτσέστερ καϊ ή βασιλόπαις 
έκυττάχθησαν έκθαμβοι.

— Τοΰτο, είπεν ό Αρτανιάν, είναι άλλο μικρόν 
μυς-ήριον, διά τά όποιον, καθ’δλας τάς πιθανότητας, 
δέν θά καυχηθώ είς τόν υιόν τής Αύτοϋ Μεγαλειό- 
τητος τοΰ βασιλέως Καρόλου τοΰ β', καθώς έκαυ- 
χηθην έμπροσθέν σου πρό ολίγου διά τ’ αδαμάντινα 
στολίσματα.

— Δέσποινα , είπεν ό Βώκκιναμ, ό κύοιος έδώ 
άνεκάλεσε δευτέραν φοράν είς τήν μνήμην μου συμβάν 
τό όποιον διεγείρει τόσον τήν περιέργειαν μου, ώςτ 
θά τολμήσω νά σοΰ ζητήσω τήν άδειαν νά τοΰ 
ομιλήσω μίαν στιγμήν καταμόνας.

— Κάμε το, μυλόρδ, είπεν ή βασιλόπαις, άλλ’ά
ποδος ταχύτατα είς τήν άδελφήν τόν είς τόν άδελ
φόν άφωσιωμένον φίλον.

Καϊ αύτή μέν έλαβε τόν βραχίονα τοΰ Ροτσέςερ, 
ό όέ Βώκκιναμ τάν βραχίονα τοΰ Αρτανιάν.

— Ω ! διηγήσου μου λοιπόν , ίππότα , ειπεν ό 
Βώκκιναμ, δλην αύτήν τήν ιστορίαν τών άδαμάντων, 
τήν όποίαν κάνεις δέν γνωρίζει είς τήν Αγγλίαν, 
ούτε ό υιός τοΰ ήρωος αύτής.

Μυλόρδ, εΐς καϊ μόνος άνθρωπος είχε τό 
δικαίωμα νά διηγηθή τήν ιστορίαν ταύτην, καθώς 
λέγεις, καϊ αύτός ήτον ό πατήρ σου· ένόμισε πρέπον 
νά σιωπήση, καϊ θά σοΰ ζητήσω τήν άδειαν νά τόν 
μιμηθώ.

Καϊ ά Αρτανιάν έπροσκύνησεν, ώς άνθρωπος είς 
τόν όποιον είναι φανερόν δτι κάμμία παράκλησις καί 
επιμονή δέν ισχύει.

— Επειδή τό πράγμα έχει οΰτω, κύριε, είπεν ό 
Βώκκιναμ, συγχώρησε , σέ παρακαλώ, τήν τόλμην 
μου, καϊ άν ποτέ καϊ έγώ έπήγαινα είς τήν Γαλ
λίαν ,».

Καί 'έστράφη νά ρίψη καϊ τελευταϊον βλέμμα είς 
τήν βασιλόπαιδα, ή'τις, άδιαφοροϋσα όλωσδιόλου περί 
αύτοϋ, ένησχολεΐτο, ή έφαίνετο δτι- ένησχολεΐτο, είς 
τήν συνομιλίαν της μέ τόν Ροτσέστερ.

0 Βώκκιναμ άνεστέναξεν.
—- At λοιπόν; ήρώτησεν ό Αρτανιάν^
— Ελεγα λοιπόν δτι άν καϊ έγώ έπήγαινα είς 

τήν Γαλλίαν. ...
— 0ά πηγαίνης, μυλόρδ , είπε χαμόγελών ό. 

Αρτανιάν, έγώ σοΰ τό υπόσχομαι.
— Καϊ πώς τοΰτο ;
—— Ω! έχω παραδόξους τρόπους προρρήσεως έγώ·, 

καϊ, δταν προειπώ τι, σπανίως άπατώμαι. Αν λοιπόν 
έλθης εις τήν Γαλλίαν ;

— Λοιπόν, κύριε, σέ, τοΰ οποίου οί βασιλείς 
ζηταΰν τήν πολύτιμον φιλίαν ή'τις τούς άποδίδει 
τούς θρόνους των, θά τολμήσω νά σέ παρακαλέσω νά 
άποδώσης καϊ εϊς έμέ μέρος τής μεγάλης φιλίας τήν 
όποίαν είχες ττρός τόν πατέρα μου.

— Μυλόρδ, άπεκρίθη ό Αρτανιάν , πίστευσε δτι 
θά τά νομίσω μεγάλην τιμήν μου άν έκεΐ πέραν 
θέλησης άκόμη νά ένθυμηθής ότι μέ είδες έδώ. Καί 
τώρα, συγχώρησε ...

Στραφείς τότε πρός τήν λέδυ Ερρικέταν
—· Δέσποινα , είπεν , ή ίψηλότης Σου είσαι θυ

γάτηρ τής Γαλλίας, καϊ, ώς τοιαύτην, έλπίζω νά σέ 
ίδώ πάλιν εϊς Παρισίους. Μία τών εύτυχισμένων 
μου ημερών θά ήναι έκείνη, καθ’ ήν ή Ϋψηλότης Σου 
θά μοΰ δώσης διαταγήν όποιανδήποτε, ήτις νά μέ 
ένθυμίση δτι δέν έλησμόνησες ποσώς τάς συστάσεις 
τοΰ σεβαστοΰ άδελφοΰ σου.

Καϊ έπροσκύνησε τήν νέαν βασιλόπαιδα, ήτις του 
έδωκε νά φιλήση τήν χεΐρά της, μέ χάριν δλως βασι
λικήν.

— Α! δέσποινα, είπε σιγαλά ό Βώκκιναμ, τί 
πρέπει κάνεις νά κάμη ώστε ν άπολαύση άπό τήν 
ί ψηλότητά Σου παρομοίων εύνοιαν ;

— Πά! μυλόρδ, άπεκρίθη ή λέδυ Ερρικέτα , 
έοώτησε περί τούτου τόν κύριον Αρτανιάν, καί θά 
σοΰ τό. είπή.

2 θ
ΠΩΣ Ο ΑΡΤΑΝΙΑΝ ΕΒΓΑΛΕΝ, ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΙΚΗΣ 

ΡΑΒΔΟΥ, ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΝ ΚΑΙ Κ1ΒΩΤΙΟΝ , 
ΕΛΑΤΙΝΟΝ.

Οί λόγοι τοΰ βασιλέως περί τής φιλαυτίας τοΰ
Μώγκ δέν έφόβησαν όλίγον τόν Αρτανιάν. ό άξιοι-



ματικός ούτος είχε κχθολην του τήν ζωήν τήν με
γάλην τέχνην να έκλέγη τούς εχθρούς του, καί άν 
ποτέ τούς εύρισκεν άδυσωπήτους καί άνικήτους, 
τότε θά είπή ότι δέν ήμπόρεσε κατ’ ούδένα τρόπον 
νά τούς άποφύγη. Αλλ* οί σκοποί άλλαζουν πολύ 
εις τόν ανθρώπινον βίον· είναι φανός μαγικός, τοΰ 
όποιου τάς εικόνας αλλάζει κατ’έτος ό οφθαλμός τοΰ 
ανθρώπου. Διά τούτο, άπό τήν τελευταίαν ημέραν 
τού παύοντος έτους, όταν έβλεπε τό λευκόν, έως τήν 
πρώτην ήμέρχν τού άρχομενου, όταν θά ίόή τό 
μέλαν, μεσολαβεί μιάς μόνης νυκτός διάστημα.

0 Αρτανιάν λοιπόν, όταν άνεχώρησεν άπό Καλαί 
μέ τούς δέκα κομπαστάς του , τόσον ολίγον έφρόν 
τιζεν άν εχθρόν θά είχε τόν Γολιάθ, τόν Ναβουχο- 
δονόσορ ή τόν όλοφερνην, καθώς άν έμελλε νά μονο- 
μαχήση μέ νεοσύλλεκτον , ή νά λογομαχήση μέ τήν 
ξενοδόχον του. όμοίαζε τότε ίέρακα, οστις, όταν 
ήναι νηστικός, μάχεται μέ κριάριον. Η πείνα τυ· 
φλόνει. Αλλ’ ό Αρτανιάν χορτασμένος, ό Αρτανιάν 
πλούσιος, ό Αρτανιάν νικητής, ό Αρτανιάν ύπερή- 
φανος διά τόν ιχέγαν καί δύσκολον θρίαμβόν του, ό 
Αρτανιάν είχε τότε πολλά πράγματα νά χάση, ώςτ 
έπρεπε νά λογαριάση ψηφίου πρός ψηφίου τών δοσο
ληψίαν του μέ τήν πιθανώς κακήν του τύχην.

Τούτο καί μ,όνον λοιπόν έσυλλογίζετο, έπιστρέφων 
άπό τήν έπίσκεψίν του , πώς νά οϊκονομήση άνόρα 
τόσον ισχυρόν ώς τόν Μώγκ, άνδρα τόν όποιον καί 
αυτός ό Κάρολος, άν καί βασιλεύς, ήθελε νά οίκο
νομή· διότι, μόλις άποκαταςαθείς, ό προστατευόμενος 
ήδύνατο καί πάλιν νά λάβη άνάγκην τού προστάτου, 
καί έπομένως δέν θά τού ήρνεΐτο, περί στάσεως τυ- 
χούσης, τήν μικρκν χάριν τού νά έξορίση τήν κύριον 
Αρτανιάν, ή νά τόν κλείση είς κανένα πύργον τού 
Μίδδλεσσεξ, ή καί νά τόν πνίξη (Κύριε, σώσε !) είς 
τόν άπό Δούβρε εϊς Βολωνίαν διάπλουν. Αί τοιαύται, 
χάριτες συνειθίζανται μεταξύ βασιλέων καί άντι- 
βασιλέων, χωρίς νά έχουν συνεπείας.

Δέν ήτον μάλιστα άνάγκη νά λάβη ενεργητικόν 
μέρος ό βασιλεύς είς τήν δευτέραν ταύτην πράζιν τού 
δράματος, όπου ό Μώγκ έμελλε ν’άποζημιωθή. 0 
βασιλεύς δέν είχε νά πράξη άλλο, είμή απλώς καί 
μόνον νά συγχώρηση τόν άντιβασιλέα τής Ιρλαν
δίας διά τήν κατά τού κυρίου Αρτανιάν πράξίν του, 
καί τίποτε άλλο δέν έχρειάζετο, είς άνάπαυσιν τής 
συνειδήσεως τού δουκός τής Αλβερμάλης, είμή ή te 
absolvo νά τού είπή γελών ό βασιλεύς, ή νά κακογράψη 
τό Charles the King είς τόκάτω μέρος τής μεμ
βράνες· καί ρχέ τάς δύω ταύτας προφοοικάς, ή μέ 
τάς τρεις ταύτας γραπτάς λέξεις, ό πτωχός κύριος 
Αρτανιάν έμενε θαμμένος διαπάντα γύπό τά ερείπια 
τής φαντασίας του.

Καί έπειτα (πράγμα έιχπνέον πολλήν ανησυχίαν 
είς άνθρωπον τόσον προβλεπτικόν καθώς τόν φίλον 
μας τούτον), έβλεπεν ότι ήτον μόνος, καί ή φιλία 
τού Αθωνος δέν ήτον αρκετή νά τόν καθησυ 
χάση. Βέβαια, άν έπρόκειτο νά γείνη χοήσις τού 
ζίφους, ό ύπολοχαγός ήδύνατο νά έλπίζη είς τόν 
σύντροφόν του, άλλ’ είς τάς λεπτάς ταύτας σχέσεις 
μέ βασιλέα, όταν τό ίσως άτυχούς συμβεβηκότος 
ήδύνατο νά χρησιμεύση είς δικαιολογίαν τού Μώγκ

ή τού Β' Καρόλου, ό Αρτανιάν έγνώριζεν ότι ό χα- 
ρακτήρ τού Αθωνος ήτον τοιούτος, ώστε θά έπίς-ευεν 
εύκόλως τήν φιλαλήθειαν τού έπιζώντος, καί θά 
περιωρίζετο νά χύση δάκρυα πολλά είς τόν τάφον 
τού νεκρού, έπιφυλαττόμενος έπειτα, άν ό άποθανών 
ήτον φίλο; του, νά σύνθεση τόν επιτάφιόν του μέ 
ήχητικώτατα καί πομπωδέστατα υπερθετικά.

— Χωρίς άλλο, έσυλλογίζετο ό Γάσκων, — 
καί Βό συλλογισμός ούτος ήτον τό αποτέλεσμα τών 
σκέψεων, τάς οποίας αύτός μέν έκαμε μυστικά, 
ημείς δέ επαναλαμβάνομε-; μεγαλοφώνως, — χωρίς 
άλλο πρέπει νά φιλιωθώ μέ τόν κύριον Μώγκ, καί 
νά βεβαιωθώ περί τής εντελούς άδιαφορίας του πρός 
τό παρελθόν. Αν, ό Θεός φυλάξοι, τόν εΰρ.ω άκόμη 
δυσμενή καί ψυχρόν είς την έκφρασιν τού αισθήματος 
τούτου, τότε δίδω τά χρήματά μου είς τόν Α,θωνα 
νά τά λάβη μαζί του, καί έγώ μένω άρκετόν καιρόν 
είς τάν Αγγλίαν, έωσότου νά τού έβγάλω τήν προσ
ωπίδα, καί έπειτα, καθώς έχω όξεϊαν τήν όρασιν καί 
ελαφρούς τούς πόδας, άμα μυρισθώ τό πρώτον εχθρι
κόν σημεϊον, αδειάζω την γωνίαν, κρύπτομαι είς 
τού μυλόρδ Βώκκιναμ, οστις τό κάτω κάτω μού 
φαίνεται καλός διάβολος, καί, πρός άμοιβήν τής φιλο
ξενίας του, τού διηγούμαι τότε όλην τήν ιστορίαν 
τών άδαμάντων, ήτις δέν ήμπορεΐ πλέον νά προσ- 
βάλη άλλον , είμη γηραιάν βασίλισσαν (καί τί θά 
τήν προσβάλη’, άν, άφού είναι σήμερον σύζυγος ίου- 
δαίου, καθώς είναι ό κύριος Μαζαρΐνος, ήτον άλλοτε 
ερωμένη ώραίου καί εύγενούς άνδρός, όποιος ό Βώκ- 
κιναμ)! Διαβόντρου υιέ ! τό ηύρα, καί ό Μώγκ. δέν 
θά μέ περάση. Καί έπειτα, νά καί άλλη ιδέα

0 άναγνώστης γνωρίζει ότι έν γένει αί ίδέαι δέν 
έλειπαν άπό τόν Αρτανιάν· διότι, διαρκούντος τού 
μονολόγου τούτου, ό Αρτανιάν είχε κομβωθή έως 
τόν πώγωνα, καί τίποτε δέν άναπτε τόσον τήν Φαν
τασίαν του, όσον η τοιαύτη ετοιμασία του είς πάλην 
άποιανδήποτε, όνομαζομένη άπό τούς Ρωμαίους 
accinctin. Εφθασε λοιπόν άσθμαίνων είς τήν οικίαν 
τού δουκός τής Αλβερμάλης, καί τάν έμβασαν είς τό 
δωμάτιον τού άντιβασιλέως μέ προθυμίαν άποδει- 
κνύουσαν ότι έθεωρεϊτο ώς οικιακός, ό Μώγκ ήτον 
είς τά σπουδαστήριό-; του.

— Μυλόρδ, είπεν ό Αρτανιάν μέ τήν έκφρασιν 
έκείνην τής ειλικρίνειας, μέ τήν οποίαν ό Γάσκων 
ήξευρεν έντέχνως νά βερνικόνη τά πανούργον πρόσ- 
ωπόν του, μυλόρδ, έρχομαι νά ζητήσω άπό τήν Εξο
χότητά Σου συμβουλήν.

0 Μώγκ, κομβωμένος ηθικώς όσον φυσικώς κομ
βωμένος ήτον ό άνταγωνιστής του, ό Μώγκ άπε- 
κριθη·

— Λέγε, αγαπητέ.
Καί τά πρόσωπό-; του παρίστανεν όχι όλιγω- 

τεραν αφέλειαν καί ειλικρίνειαν άπό τό ποόσωπον 
τού Αρτανιάν.

— Πρό παντός άλλου, μυλόρδ, σέ παρακαλώ νά 
μού ύποσχεθής μυστικότητα καί συγκατάβασιν.

— Σού υπόσχομαι ό,τι θέλεις, fi είναι ; λέγε.
— Είναι, μυλόρδ , ότι δέν είμαι ολωσδιόλου ευ

χαριστημένος άπό τόν βασιλέα.·
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— Αληθινά! καί διατί, σέ παρακαλώ, φίλτατέ 

μου ύπολοχαγέ;
— Διότι ή Μεγαλειότης Του μεταχειρίζεται 

κάποτε μερικούς άς-εϊσμούς, οίτινες ενοχοποιούν’πολύ 
τούς ύπηρέτας του· καί ό άστεϊσμός, μυλόρδ, είναι 
όπλον τό όποιον πληγόνει πολύ τούς στρατιωτι
κούς ώς ήμάς.

0 Μώγκ έβαλεν όλα του τά δυνατά ώστε νά μή 
προδώση τόν στοχασμόν του· ό Αρτανιάν όμως , 
οστις τάν έπαραμόνευε προσεκτικιυτατα, άνεκάλυψε 
μικρόν καί άνεπαίσθητον ερύθημα είς τάς πα
ρειάς του.

— Τό κατ’,έμέ, είπεν ό Μώγκ μέ φυσικωτάτην 
άδιαφορίαν, δέν είμαι έχθοός τών αστεϊσμών, φίλτατέ 
μου κύριε Αρτανιάν· οί στρατιώταί μου μάλιστα ήμ- 
πορούν νά σού είπούν ότι πολλάκις είς τό στρατό- 
πεδον ήκουα μέ άκραν άδιαφορίαν, καί μ’ εύχαρί- 
στησιν άν θέλης , τά σατυρικά τραγούδια τά όποια 
άπό τόν στρατόν τού Ααμπέρτ ήρχοντο είς τόν 
έδικόν μου, καί τά όποια βέβαια, άν ήτον άλλος 
στρατηγός, περισσότερον άπ’έμέ εύερέθιστος, θά τού 
εσπάρατταν τά αύτία.

— Ω! μυλόρδ, είπεν ό Αρτανιάν, ήξεύρω ότι 
είσαι άνθρωπος υψηλής άνατροφής,καί ότι πρό πολλού 
εΰρίσκεσαι είς θέσιν άνωτέραν όλων τών ανθρωπίνων 
άδυναμιών· είναι όμως πολλών ειδών άστεϊσμοί, καί 
μερικοί έχουν τά προνόμιον νά μέ παροργίζουν έμέ 
όσον ημπορεΐς νά φαντασθής.

— Η μπορώ νά μάθω ποιοι είναι αύτοί, my dear;
— όσοι προσβάλλουν τούς φίλους μου, καί άνδρας 

τούς όποιους σέβομαι, μυλόρδ.
Ο Μώγκ έκαμε κίνημα άνεπαίσθητον, τό όποιον 

ό Αρτανιάν ένόησεν.
— Αι! καί είς τί, ήρώτησεν ό Μώγκ, είς τί τό 

κεντούν τόν άλλον βελόνιον ήμπορεΐ νά γαργαλίση 
τά έδικόν σου δέρμα ; διηγήσου μου τούτο, σέ παρα
καλώ.

— Μυλόρδ, τώρα σού τό έξηγώ μέ μίαν μόνην 
φράσιν· ό λόγος ήτον περί τής Εξοχότητάς Σου.

0 Μώγκ έκινήθη καί έπλησίασε πρός τόν Αρ- 
τανιάν.

— Περί έμού; είπε.
— Ναι, καί ιδού τί δέν ήμπορώ νά έςηγήσω· 

ίσως όμως διότι δέν γνωρίζω τόν χαρακτήρά του. 
Πώς ό βασιλεύς έχει καρδίαν νά χλευάζη άνθρωπον, 
οστις τού έκαμε τόσας πολλάς καί μεγάλας υπη
ρεσίας; Πώς νά εννοήσω ποιαν εϋχαρίστησιν ευ
ρίσκει νά κινή εϊς έχθραν λέοντα καθώς τήν Εξοχό
τητά Σου μέ κώνωπα καθώς έμέ.

— Αύτό δέν τό βλέπω καθόλου, είπεν ό Μώγκ.
— Μάλιστα! Τέλος πάντων, άν ό βασιλεύς μού 

έχρεώστει άμοιβήν, ήδύνατο νά μέ άνταμείψη ώς 
στρατιώτην , χωρίς νά πλάση τήν ιστορίαν έκείνην 
τών λύτρων, ήτις σ’ένδιαφέρει, μυλόρδ.

— Οχι, είπεν ό Μώγκ γελών, δέν μ’ένδιαφέρει 
κατ’ούδένα τρόπον· σού ομνύω.

— Οχι δι’έμέ, τό καταλαμβάνω, διότι γνωρίζεις, 
μυλόρδ, ότι είμαι τόσον μυστικός, ώστε καί ό τάφος 
αύτός , συγκρινόμενος μ’ έμέ , ήμπορ εΐ νά όνομασθή 
φλύαρος· πλήν ... καταλαμβάνεις, μυλόρδ;
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— Οχι, έπέμεινε λέγων ό Μώγκ.
— Αν κάνεις άλλος ήξευρε τό μυστικόν τό όποιον 

έγώ ήξεύρω ...
— Ποιον μυστικόν ;
— At! μυλόρδ, τό κατηραμένον εκείνο μυστικόν 

τής Νιουκάστλε.
— A! τό εκατομμύριου τού κυρίου κόμητος τής 

Φέρας ■
— θΧι> μύλόρδ, οχι· τά έπιχειρηθέντα κατά 

τής Εξοχότητάς Σου.
— Τό πράγμα έπαίχθη καλά, φίλε μου , καί 

κάνεις δέν ήμπορεΐ νά είπή τό εναντίον είσαι πολε
μικός ανδρείος καί πονηρός συγχρόνως, καί ένόνεις, 
φαίνεται, τά προτερήματα τού Φαβίου καί τού Αν
νίβα. Εμεταχειρίσθης λοιπόν τά μέσα σου, τήν όύ - 
ναμιν δηλαόή καί τήν πονηριάν δέν ήμπορεΐ κάνεις 
;ά σέ κατηγορήση· έπρεπε-; έγώ νά ήμαι προφυ- 
λαγμένος.

— Αί! τά ήξεύρω, μυλόρδ , καί τίποτε όλιγώ- 
τερον δέν έπερίμενα άπό την άμεροληψίαν σου· διά 
τούτο, άν ήτον μόνον ή αρπαγή, ώ! διάβολε ! δέν θά 
ήτον τίποτε· πλήν είναι .„
“ Τί 5
— Τα περιστατικά αυτής τής αρπαγής.
— Ποια περιστατικά ;
— Ηξεύρεις τί θέλω νά είπώ, μυλόρδ.
— όχι, σού ομνύω !
— Είναι .... τή άληθεία δυσκολεύομαι νά τό 

είπώ.
— Είναι, τί;
— Νά, είναι έκεϊνο τό διαβολοκιβώτιον.
0 Μώγκ έκοκκίνισεν έπαισθητώς.
— Τό άναθεματίσμένον έκεϊνο κιβώτιου, ήκο- 

λαύθησεν ό Αρτανιάν, τό έλάτινον κιβώτιου, ηξεύρεις;
— A ! ναί! τό είχα λησμονήσει!
— Ελάτινον, ήκολούθησεν ό Αοτανιάν, μέ τρύπας 

διά τήν μύτην καί διά τό στόμα. Τή άληθεία , 
μυλόρδ, όλα τ’άλλα πηγαίνουν καλά, άλλά τό κιβώ
τιου, τό κιβώτιου! βέβαια, ό άστεϊσμός ήτον κακός.

0 Μώγκ έκινεΐτο παντοιοτρόπως.
— Καί έν τούτοις, άν έγώ έκαμα αύτό , έπανέ- 

λαβεν ό Αρτανιάν, έγώ, στρατιωτικός θηρεύω-; τύχην, 
τό πράγμα είναι άπλούστατον, διότι, πλησίον τής. 
πράξεώς μου ταύτης, ήτις είναι μέν ολίγον ελαφρά, 
ήμπορεΐ όμως νά τήν δικαιολογήση ή σοβαρότης τών 
περιστάσεων, έχω τήν φρόνησιν καί τήν συσιολήν.

— Ω! είπεν ό Μώγκ, πίστευσε ότι σε γνωρίζω 
καλά, κύριε Αρτανιάν , καί σ’έκτιμώ.

0 Αρτανιάν δέν έπαυε κυττάζων τόν Μώγκ , 
σπουδάζων ό,τι έγίνετο είς τήν διάνοιαν τού στρα
τηγού, διαρκούσης τής όφ.ιλίας του.

— Αλλά δέν πρόκειται περί έμού, άπεκρίθη.
— Τέλος πάντων, περί τίνος πρόκειται; ήρούτησεν 

ό Μώγκ, άρχίζων νά χάνη τήν υπομονήν.
— Πρόκειται περί τού βασιλέως, οστις ποτέ δεν 

θά κράτηση τήν γλωσσά-; του.
— Αί! καλά , καί όταν λαλήση τά κάτω κάτω , 

είπεν ό Μώγκ τραυλίζων. *
— Μυλόρό , έπανέλαβεν ό Αρτανιάν , μήν υπο

κρίνεσαι πρός άνθρωπον ύχελούντα είλικρινώς ώ; έμέ.
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Εχει δίκαιον νά ταοαχθή ή ευαισθησία σου, δσον καϊ 
άν ήναι επιεικής. Τί δαίμονα! δέν είναι ίδιον άνδρός 
σοβαρού καθώς ή Εξοχότης Σου, άνδρός παίζοντος 
μέ τά στέμματα καϊ μέ τά σκήπτρα, καθώς ό θαυ
ματοποιός μέ τά σφαιρίδια, δέν είναι, λέγω, ίδιον 
άνδρός σοβαρού νά κλεισθή εις κιβώτιον ώς δείγμα 
περίεργον τής φυσικής ιστορίας· διότι, τε'λος πάντων, 
έννοεΐς οτι τούτο ήμποοεΐ νά κίνηση τόν γέλωτα 
όλων τών εχθρών σου, καϊ είσαι τόσον μέγας, τόσον 
εύγενής, τόσον γενναίος, ώςε πρέπει νά έχης εχθρούς 
πολλούς. Τό μυστικόν τούτο ήμπορεϊ νά κίνηση είς 
γέλωτα τό ήμισυ τού άνθιωπίνου γένους, άν σέ 
παρίστανε κάνεις εις τό κιβώτιον έκεϊνο. Δέν είναι 
λοιπόν εύσχημον νά γελούν κατ’αύτόν τόν τοόπον 
μέ τό δεύτερον πρόσωπόν τοϋ βασιλείου τούτου.

Ο Μώγκ τά έχασεν ολωσδιόλου, συλλογισθεϊς δτι 
ήδύνατο τώ οντι νά παρασταθή κλεισμένος είς 
κιβώτιον. Η ιδέα τοϋ γελοίου, καθώς φρονίμως τό 
προεΐδεν ό Αρτανιάν, έπροξένησεν εις αύτόν τήν 
έντύπωσιν έκείνην, τήν όποίαν ούτε ή τύχη τοΰ 
πολέμου , ούτε αί έπιθυμίαι τής φιλοδοξίας , ούτε ό 
φόβος αύτός τοϋ θανάτου δέν είχε προξενήσει.

— Καλά είμεθα! είπε καθ έαυτόν ό Γάσκων 
φοβείται, έσώθην.

— Ω! όσω διά τόν βασιλέα , είπεν ό Μώγκ, μή 
σέ μέλη, φίλτατε κύριε Αρτανιάν ό βασιλεύς δέν θά 
άστειευθή μέ τόν Μώγκ, σού τό ομνύω!

Τήν λάμψιν τών οφθαλμών του ήρπασε μεσο
δρομίς ό Αρτανιάν. 0 Μώγκ κατεπραυνθη άμέσως.

— 0 βασιλεύς , ήκολούθησεν , είναι τόσον γεν- 
ιαιόφρων καϊ μεγαλόψυχος, ώστε δέν θά θελήση τό 
κακόν τοϋ εύεργέτου του.

— ή! βέβαια , έφώναξεν ό Αρτανιάν , είμαι τής 
αύτής γνώμης διά τήν καρδίαν τού βασιλέως. 
άλλ’οχι καϊ διά τήν κεφαλήν του· είναι καλάς, πλήν 
είναι ελαφρός.

— Ο βασιλεύς δέν θά ήναι έλαφρός πρός τόν 
Μώγκ· ησύχασε.

-— Λοιπόν, είσαι ήσυχος ή Εξοχότης Σου, μυλόρδ;
— Απ'αύτό τό μέρος τούλάχιστον, μάλιστα, έν

τελώς.
— Ω! σέ καταλαμβάνω, είσαι ήσυχος άπό μέρους 

τοϋ βασιλέως.
— Σού τό είπα.
— Αλλά δέν είσαι τόσον ήσυχος άπό μέρους μου.
— Ενόμιζα δτι σ’ έβεβαίωσα πώς έπίστευα εις 

τήν ειλικρίνειαν καί μυστικότητα σου.
— Αναμφιβόλως, άναμφιβόλως· νά συλλογισθής 

δμως άλλο πράγμα ...
— Ποιον ;
— Οτι δέν είμαι μ,όνος, δτι έχω συντρόφους· 

καί ποιους συντρόφους !
— Ω! ναι, τούς γνωρίζω.
— Κατά δυστυχίαν, μυλόρδ, καϊ αύτοί έπίσης 

σέ γνωρίζουν.
—- Καϊ λοιπόν;
— Καί λοιπόν είναι είς τήν Κολωνίαν, καϊ μέ 

περιμένουν.
— Καϊ φοβείσαι ...
— Καϊ, φοβούμαι μήπως είς τήν άπουσίαν μου...

Διάβολε! άν ή'μουν πλησίον των, έγγϋούμουν έγώ 
περί τής σιωπής των.

— Δέν είχα δίκαιον νά σοϋ εΐπώ δτι ό κίνδυνος, 
άν ήναι κίνδυνος, δέν θά ήτον άπό μέρους τής Μεγα
λειότητας Του, δσον καϊ άν κλίνη όλίγον πρός τούς 
άστεϊσμούς , άλλ άπό μέρους τών συντρόφων σου, 
καθώς λέγεις; ... Νά χλευάζεται κάνεις άπό βασι
λέα, ύπομονή, άλλ’άπό τά περιτρίμματα τοϋ ς-ρατοΰ.. 
... goddam !

— Ναϊ, τά εννοώ, είναι άνυπόφορον· καϊ διά 
τούτο, μυλόρδ, ήλθα νά σού εΐπώ· Δέν τό νομίζεις 
καλόν ν’άναχωρήσω είς Γαλλίαν δσον τό δυνατόν 
ταχύτερα ;

— Βέβαια, άν νομίζης δτι ή παρουσία σου ...
— ©ά περιστείλη δλους αύτούς τούς άχρείους; 

Ω! περί τούτου iLtj.cc. βέβαιος, μ-υλόρδ.
— Η παρουσία σου δέν θά έμποδίση τήν φήμην 

νά διαδοθή, άν έως τώρα τό πράγμα ήκούσθη.
— Ω! δέν ήκούσθη , μυλόρδ, σοϋ τό ύπόσχομαι. 

Είς πάσαν περίστασιν, πίστευσε δτι έχω στερεάν 
άπόφασιν περϊ ένός πράγματος.

— Ποίου ;
— Νά σπάσω τήν κεφαλήν τού πρώτου δστις 

διαδώση τήν φήμην ταύτην, καί τού πρώτου ό'ςις 
τήν άκούση. Μετά ταϋτα, επανέρχομαι είς τήν 
Αγγλίαν νά ζητήσω άσυλον , καϊ ίσως ύπηρεσίαν, 
πλησίον τής έξόχότητός Σου.

— 0! νά έπανέλθης, νά έπανέλθης.
— Κατά δυστυχίαν, μυλόρδ, δέν γνωρίζω άλλον 

έδώ παρά τήν Εξοχότητά Σου, καϊ ίσως δέν θά σέ 
ευρώ πλέον, ή θά μέ λησμονήσης είς τό μέσον τών 
μεγαλείων σου.

— Ακούσε, κύριε Αρτανιάν, άπεκρίθη ό Μώγκ* 
είσαι άνθρωπος εύγενής, χαριέστατος, πλήρης όξυ- 
νοίας καϊ τόλμης· άξιζεις δλα τ’ άγαθά τού κόσμου 
τούτου* έλα μαζί μου είς τήν Σκωτίαν , καί σοϋ 
ομνύω ότι, είς τήν έκεΐ άντιβασιλείαν μου, θά ζη
λεύουν όλοι τήν τύχην σου.
— ίί! μ.υλόρδ, είναι άδύνατον κατά τό παρόν. Τώρα 

έχω χρέος ιερόν νά εκπληρώσω, νά έπα·, ρυπν/σω 
περϊ τής δόξης σου , νά εμποδίσω ώστε κάνεις 
φλύαρος νά μη θαμβώση είς τά ό'μματα τών συγ
χρόνων, τις οίδεν; εϊς τά δμματα αύτά τών μετα
γενεστέρων, τήν λάμψιν τού όνόματός σου.

-— Τών μεταγενεστέρων, κύριε Αρτανιάν;
— Αι! άναμφιβόλως! Πρέπει διά τούς μετα

γενεστέρους δλα τά περιςατικά τής ιστορίας ταύτης 
νά μείνουν μυστήρια , διότι , τέλος πάντων , άν ή 
δυστυχής αύτή ιστορία τοϋ ελατίνου κιβωτίου δια
δοθή, ό κόσμος θά είπή δτι δέν άποκατέστησες τόν 
βασιλέα είλικρινώς καϊ αύτεξουσίως, άλλ’ δτι έκά- 
ματε οί δύω σας συνυποσχετικόν είς Σιεβένιγγεν. 
Ημπορώ έγώ νά λέγω ο,τι θέλω περϊ τοΰ πράγ
ματος, διότι τό γνωρίζω· δέν θά μέ πιστεύσουν, 
καϊ θά είποϋν δτι έλαβα καί έγώ τό μέρος μου άπό 
τήν πήταν καϊ τό τρώγω.

0 Μώγκ καταίβασέ τά όφρύδια.
— Δόξα, τιμή, εύθύτης, είπεν, άλλο τι δέν είστε, 

είμή κενά λόγια !

— όμίχλη, έπανέλαβεν ό Αρτανιάν, ομίχλη, διά 
τής όποίας κάνεις ποτέ δέν βλέπει καθαρά.

— Τότε λοιπόν, πήγαινε είς τήν Γαλλίαν, φίλ- 
τατέ μου κύριε, είπεν ό Μώγκ· πήγαινε, καί, ώς άρρα- 
βώνα τής καλής καϊ εύαρέστου ύποδοχής σου είς 
τήν Αγγλίαν, διά πάν ενδεχόμενον, δέξαι μικράν έν- 
θύμησιν έκ μέρους μου.

— Ελα δά! είπε καθ’έαυτόν ό Αρτανιάν.
--- Εχω είς τάς δχθας τοϋ Κλύδου ποταμού 

μικράν οικίαν άνάμεσα είς ώραΐα δένδρα, μέ τετρα
κόσια περίπου στρέμματα γής. Δέζαι την.

— ό ! μυλόρδ ....
— Καλέ,' δέξαι την. ©ά κατοικής ώς είς την 

πατρίδα σου, καϊ ιδού τό καταφύγιόν περϊ τοΰ όποίου 
μοϋ έλεγες πρό ολίγου.

— Νά μέ ύποχρεώσης είς τόσον βαθμόν, μυλόρδ; 
μά τήν άλήθειαν, έντρέπομαι.

— όχι , κύριε , άπεκρίθη μέ λεπτόν μειδίαμα ό 
Μώγκ, δχι, σύ θά μέ ύποχρεώσης.

Καϊ, σφιγγών τήν χεϊρα τοϋ ύπολοχαγού·
— Πηγαίνω νά διατάξω νά γείνη τό δωρητήριον, 

είπε, καϊ έξήλθεν.
0 Αρτανιάν τόν έκύτταξεν άναχωρούντα, καϊ 

έμεινε σκεπτόμενος, καϊ μάλιστα συγκινούμενος.
— Τέλος πάντων, είπεν, ιδού αξιόλογος άνθρωπος. 

Λυπηρόν μόνον είναι νά στοχασθή κάνεις δτι πράττει 
τούτο άπό φόβον καϊ δχι άπό άγάπην. Ας ήναι, 
θά τού έλθη καί. ή άγάπη.

Επειτα, μετά μίαν στιγμήν βαθυτέρας συλλογής·
— Πά! είπε, πρός τί τούτο ; Είναι Αγγλος !
Καί έξήλθε καϊ αύτός, ταραγμένος όπωσούν άττό 

τήν πάλην ταύτην.
— ίδού λοιπόν , είπεν , είμαι ιδιοκτήτης. Αλλά 

πώς δαίμονα νά μοιράσω τά κτήμα τούτο μέ τόν 
Πλανσιέ ; Εκτός άν τοϋ δώσω αύτού τά χωράφια, 
καϊ κρατήσω έγώ τόν πύργον, ή άν κρατήση αύτός 
τόν πύργον καί έγώ .... Τί δαίμονα είπα ! ό κύριος 
Μώγκ νά ύποφέρη νά μοιράσω μέ παντοπώλην] 
οικίαν είς τήν όποίαν αύτός έκατοίκησεν ! Α! οσω 
δι’αύτό, είναι πολύ υπερήφανος! Επειτα, διατί νά 
τοϋ τό εΐπώ; Τό κτήμα τούτο δέν τό άπέκτησα μέ 
τά χρήματα τής έταιρίας, άλλά μέ τήν εύφυΐαν μου· 
μόνην είναι λοιπόν έδικόν μου. Ας πηγαίνω νά εϋρω 
τόν Αθωνα.

Καϊ διέυθύνθη πρός τήν οικίαν τοϋ κόμητος τής 
Φέοας. (Ακολουθεί.)

Η ΝΕΟΤΗΣ ΤΟΪ ΣΑΤΟΒΡΙΑΝΔΟϊ.

(Έκ τ&ν ιτετά θάνατον Απομνημονευμάτων του: 
Μ emoires d'Outre· Ί ombe).

ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΟΣ ΕΙΣ ΑΝΔΡΑ.

Μόλις έπέστρεψα άπό Βρέστην είς Κομβοϋργον *) 
καί εις τό είναι μου έξετελέσθη μεταβολή τις· άπήλ- 
δεν ό παΐς καϊ ένεφανίσθη ό άνήρ μέ τάς άγαλλιά-

*) Μικρά πόλις τής γαλλικής Βοιταννίας , ένθα εγεν- 
νήΟη ό Σατοβριάν.

σεις του, αίτινες παρέρχονται καϊ τάς λύπας του, 
αίτινες παραμένουσι.

Κατ’ άρχάς τό πάν έγένετο έν έμοί περιπάθεια, 
μεχρισοϋ προφθάσωσιν αύτά τά πάθη. Οταν, έπειτα 
γεύματος σιωπηλού , καθ’ δ δέν έτόλμων ούτε νά 
ομιλήσω , ούτε νά γευθώ, κατώρθωνα νά πεταχθώ 
έξω, ή χαρά μου ήτον άπερίγραπτος. Δέν ήδυνάμην 
νά καταβώ τήν κλίμακα διά μιας· ήθελα κρημ.νισθή. 
Ημην ήναγκασμένος νά καθήσω έπί μιας τών βαθ
μιδών της διά νά καταπραύνω τήν ταραχήν μου. 
Αλλ’ άμα έπάτουν τήν Πρασίνην Αύλήν, καϊ τούς 
δενδρώνας ήρχιζα νά τρέχω , νά πηδώ , νά χορεύω 
μεχρισοϋ έπιπτον κεκμηκώς, "καρδιοκτυπών, μεθυ- 
σθεϊς άπό παιδιά; καϊ ελευθερίαν.

0 πατήρ μου συνεχώς μ’ έπερνε μαζή του εις τό 
κυνήγιον. Τό πάθος τού κυνηγίου μ.έ είχε κυριεύσει 
μέχρι μανίας. Η κλίσις αΰτη προήρχετο έπίσης 
άπό τήν πρός τήν άνεξαρτησίαν ροπήν μου. Εις τάς 
έκδρομάς μου άπηρχόμην τοσοΰτον μακράν, ώστε δέν 
ήδυνάμαν πλέον νά βαδίσω. Οί άγροφύλακες ήναγ- 
κάζοντο νά μέ φέρωσιν είς τόν πύργον μας έπί 
φορείου έκ συμ.πεπλεγμένων κλάδων.

Εν τούτοις έπαυσε νά μέ έξαρκή. πλ έον ή εύχα- 
ρίστησις τού κυνηγίσυ. Μ’έτάραττεν έπιθυμία τις 
εύτυχίας, τήν όποίαν ούτε νά ορίσω, ούτε νά εν
νοήσω ήδυνάυ.ην. 0 νοΰς μου καί ή καροία μου 
ώμοίαζον. ώς δύο ναοί έρημοι , άνευ βωμού καί 
θυσιών ήγνοεΐτο. άκόμ.η τίς Θεός έμελλε δοξάζεσθαι 
έν αύτοΐς.

ΙΙύξανα πλησίον τής αδελφής μου Λουκίλης καί 
ή φιλία μας συνίστα άπασαν ήμών τήν ζωήν.

Η ΛΟΪΚΙΑΗ.
Η Λουκίλη ήτον υψηλή, καλλονής δέ περισπου- 

δάστου , άλλά σοβαράς. Περί τά ωχρόν πρόσωπόν 
της έβοστρύχιζον εύμήκεις μέλαιναι κόμαι· συνεχώς 
προσήλου είς ούοανούς ή περιέφερε πέριξ βλέμ
ματα πλήρη μελαγχολίας καί πυρός. Τά διάβημά 
της, ή φωνή της , τό μειδίαμά της, ή φυσιογνωμία 
της είχον ρεμβώδέςτι καί πάσχον.

II Λουκίλη καϊ έγώ είμεθα άνωφελεϊς ό εις πρός 
τάν άλλον. Οταν ώμιλοϋμεν περί τού κοσμου, ό 
λόγος ήτο περϊ τού κόσμου, δν έφέρομεν έντός μα; , 
καί όςις όλιγωτάτην είχεν ομοιότητα πρός τόν υπαρ
κτόν καί άληθή. Εκείνη μ.έν έθεώρει εν έμοί τόν 
προστάτην της , έγώ δέ έν αύτή τήν φίλην μου. 
Ενίοτε έκυριεύετο άπό ταιούτους μαύρους, διαλογι
σμούς, ώστε δυσκόλως κατώρθωνα νά τούς διασκε
δάσω. Τά πάντα ήσαν δι’αύτάν θλίψις, φροντις, 
ώτειλή. Εκφρασίς τις , ζητούμενη παρ αύτής, χ.- 
μαιρά τις , ήν έπλατ-ίεν έαυτή, τήν έβασάνιζον 
μήνας ολοκλήρους. Πολλάκις τήν είδον έρριμμένον 
έχουσαν τόν βραχίονα έπί τής κεφαλής της νά σκε- 
πτηται ακίνητος καί άπνους. II ζωή της άπεσύ- 
ρετο έντός τής καρδίας της καί έπαυε, νά δηλοϋται 
έκτός, ώς καί αύτό τό στήθος της έπαυε νά κινήται. 
Ως έκ τής στάσεώς της, τής μελαγχολίας της, τής 
καλλονής της ώμοίαζε θεότητά τινα πένθους. Πότε 
έπροσπάθουν νά τήν παρηγορήσω, άλλά μετ όλίγον 
έβυθιζόμην κ’έγώ αύτός είς άνεξήγητον άπόγνωσιν..



Η Λουκίλη ήγάπα νά '/.άρ.γ, τό εσπέρας, μονήρης 
άνάγνωσίν τινα εύσεβή. Τό προσφιλέστερόντης προσ- 
ευχητήριον ήν μέρος τι , δπου διεσταυροΰντο δύο 
οδοί άγροτικαί, καί δπου ϊστατο σταυρός έκ λίθου 
καί ύψοΰτο μία πλάτανος υψιτενής. Η ευλαβής 
μήτηρ μου, περιχαρής διά τοΰτο , έλεγεν, δτι ή θυ
γάτηρ της παρίστα χριστιανήν τής πρώτης εκκλη
σίας, προσευχομένην εις τούς σταθμούς έκείνους, οΰς 
ώνόμαζον Λαύρας.

Εκ τής συγκεντρώσεως τής ψυχής έγεννώντο είς 
τήν άδελφήν ριου αποτελέσματα πνεύματος έκπλη- 
κτικά. Κοιμ,ωμένη, έβλεπεν όνειρα προφητικά· έγρη- 
γοροΰσα, έφαίνετο ώς άναγινώσκουσα εΐς τό μέλλον, 
Επί τοΰ θολώματος άναβάθρας τινός τοΰ μεγάλου 
πύργου, ώρολόγιον έσήμ-ανε τάς ώρας τής νυκτός. Η 
Λουκίλη, κατά τάς αϋπνίας της, έπήγαινε κ’έκάθητο 
απέναντι τοΰ ωρολογίου τούτου. Εκύτταζε τάς ώρας 
εΐς τό φώς τοΰ λύχνου της, τόν όποιον εϊχε καταγής. 
Οταν αί δύο βελόναι, ήνωμέναι τό μεσονύκτιον, 
έγέννων, είς τήν τρομεράν αύτών ένωσιν, τήν ώραν 
τών άταξίων καί έγκλημάτων, ή Λουκίλη ήκουε 
κρότους, άποκαλύπτοντας αύτή μακρυνοΰς θανάτους. 
Εύρεθεΐσα είς Παρισίους ημέρας τινάς πρίν τής 10 
Αύγούστου, καί κατοικούσα μέ τάς λοιπάς άδελφάς 
μου είς τήν γειτονίαν τοΰ μοναστηριού τών Καρμών, 
ρίπτει τούς οφθαλμούς της έπί τίνος κατόπτρου, κραυ
γάζει καί λέγει· β Είδα έμβαίνοντα τόν θάνατον. ε 

Είς τάς μυρίκας τής Καληδονίας ή Λουκίλη 
ηθελεν ύποληφθή ώς γυνή τις παράδοξος τοΰ Βάλτερ 
Σκότ , λαβοΰσα παρά τής φύσεως τό δώρον τής 
τής όράσεωΐ". Είς τής Αρμορικής τάς μυ
ρίκας ήτον απλώς μία έρημίτις προικισμένη μέ καλ
λονήν, έζοχον πνεύμα καί δυστυχίαν.

ΠΡΩΤΗ ΠΝΟΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙ1Σ.
II ζωή τήν όποίαν έγώ τε καί ή Λουκίλη διή- 

γομεν εϊς Κομβοΰργον ηύξανε τήν δείνωσιν τής 
ήλικίας μας καί τοΰ χαρακτήρος. 11 κυριωτέρα τής 
πλήζεως ήμών διασκέδασις ήν τό νά περιπλανώμεθα 
ό είς πλησίον τοΰ άλλου είς τούς άνρούς· τό μέν 
έαρ επί τάπητος ’ίων, τόν δέ φθινόπωρον έπί τρώμ- 
ματος ξηρών φύλλων, καί τόν χειμώνα έπί σινδόνης 
χιόνος παρυφασμένης άπό τά ίχνη τών πτηνών καί 
τών σκιούρων. Νέων, ώς τά ϊα, τεθλιμμένων ώς τό 
ξηρόν φύλλον , άγνών , ώς ή νέα χιών , ύπήρχεν αρ
μονία μεταξύ ήμών καί τών διασκεδάσεων μας.

Εν μια τών διατριβών τούτων, η Λουκίλη άκού- 
ουσά με όμιλοΰντα μετένθουσιασμοΰ περί τής μονα- 
ζίας μοί είπε· α Πρέπει νά τά ζωγραφήση,ς, δλα 
ταΰτα. ε Η λέζις αύτη μοί άπεκάλυψετήν Μούσαν 
πνοή θεία διέβει έπ' έμέ , καί ήρχισα νά ψελλίζω 
στίχους, ώς άν ήτον αύτή ή, φυσική μου διάλεκτος. 
Νύκτα καί ήμέραν έψαλλε τάς ήδονάς μου, δηλαδή 
τά δάση μου καί τάς κοιλάδας. Εστιχούργησα δέ 
πολλά ειδύλλια καί τής φύσεως εικόνας, καί πολύ 
πρότερον τοΰ νά γράψω πεζώς είχα γράψει διά 
στίχων.

Τό δώρον τοΰτο, οπερ μ’ ύπέσχετο ή φιλία, άνέ- 
τειλέποτέ δι έμέ; όπόσα πράγματα προσεδεχόμην 
είς μάτην ! Δούλος τις, έν τω Αγαμέμνονι τοΰ Αι
σχύλου, ετέθη σκοπός είς τά ύψη τών ανακτόρων

τοΰ Αργους. Οϊ οφθαλμοί του ζητοΰσι ν'άνακαλύ- 
ψωσι τό συμπεφωνημένον σύνθημα τής έπιστροφής 
τών νηών. ό σκοπός ψάλλει διά νά παραμυθή τάς 
άγρυπνίας του, άλλ αί ώραι παρέρχονται, καί οί 
άστέρες δύουσιν, ό δέ φανός δέν διαλάμπει. Οτε, 
μετά παρέλευσιν πολλών έτών, διαυγάζγ η βραδεία 
λάμψις του έπί τών κυμάτων, ό χρόνος έκύρτωσε 
τόν θεράποντα. Τώ μένει μόνη ή πρασδοκία δυςυ- 
χιών καί ό χορός τώ λέγει· ό γέρων είναι σκιά 
περιπλανωμένη είς τό φώς τής ημέρας· orap ήρ·(- 
poyarror aJeeiror !

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΟΥΚΙΛΗΣ.
Είς τάς πρώτας γοητείας τής έμπνεύσεως ύπε- 

χρέωσα τήν Λουκίλην νά μέ μιμηθή. Διήμερεύομεν 
συμβουλευόμενοι ό είς τόν άλλον, διακοινοΰντες πρός 
άλλήλους δ,τι έσχεδιάζομεν νά γράψωμεν, ο,τι έγρά- 
φομεν. Επεχειροΰμεν πολλάς συγγραφάς κοινή, όδη- 
γούμενοι ύπό τής έμφύτου ροπής μας, μετεφράσαμεν 
τά ωραιότερα τεμάχια τοΰ βιβλίου τοΰ ίώβ καί έκ 
τών τοΰ Λουκρετίου περί ζωής.

Αί ίδέαι τής Αουκίλης δέν ήσαν είμή αισθήματα· 
έζήρχοντο μέν μετά κόπου τής ψυχής της, άλλ' δταν 
κατώρθου νά τάς έκφραση,, ούδέν ύπήρχε τελειότερου. 
Αφήκε τριάκοντα περίπου σελίδας χειρογράφους· 
είναι άδύνατον νά τάς άναγνώση τις χωρίς νά συγ- 
κινηθή βαθέως. II ευφράδεια, ή γλυκύτης, ό ρεμ
βασμός, ή περιπαθής εύαισθησία τών σελίδων τούτων 
παριστώσι μικτόν τι ελληνικού πνεύματος άμα καί 
γερμανικού.

Η ΑΥΓΗ.
ιι Τίς, γλυκεία αύγή, έφώτισετήν Ανατολήν; Είναι 

ε ή νεαρά Ηώς, ήτις διανοίγει πρός τήν γήν τούς 
ε ώραίουςτης όφθαλμ,ούς, νησταλαίους εΐσέτι; Θέα 
β περικαλής, σπεΰσον ! άφησε τήν νυμφικήν πας-άδα, 
ε καί ένδύθητι την πορφυράν σου χλαμύδα* κεστός 
β απαλός άς ζωννύη αύτήν, μηδεμία δέ ύπόδυσις 
β συσφίγγη τούς αβρούς πόδας σου. Αλλά σύ άνα- 
ε τέλλεις ήδη έπί τοΰ σκιερού λόφου. Αί χρυσαΐ 
ε κόμαι σου πίπτουσιν είς βοστρύχους ύγρούς έπί 
ε τοΰ ροδόχρου τραχήλου σου· έκ τοΰ στόματός 
ε σου έκπέμπεται πνοή εύώδης, καθαρά. Θεά τρυ- 
ε φερά, ή φύσις άπασα μειδιά, σοΰ έμφανιζομένης. 
ε Σύ μόνη χύνεις δάκρυα καί φύονται τά άνθη, ε 

Till ΣΕΛΗΝΗI.
α Αγνά θεότης! θεότης άγνοτέρα καί αύτών τών 

ε ρόδων τής σεμνότητος, διότι ούδ αύτά σκιαζουσι 
ε τήν τρυφεράν λάμψιν σου, τολμώ εϊς σέ νά έμπι- 
ε στευθώ τά αίσθήματάμ.ου. Καί έγώ, ώσπερ σύ, 
ε δέν έχω αιτίαν νά έρυθριώ διά τούς πόθους τής 
ε καοδίαςμου. Αλλ’ ένίοτε ή ένθύμισις τής άδικου 
ε ·καί τυφλής κρίσεως τών άνθρώπων καλύπτει τά 
ε μέτωπόν μου μέ σύννεφα, ώς καλύπτεται καί τό 
ε σόν. έ)ς είς σέ, αί πλάναι καί αί ταλαιπωρίαι 
ε τοΰ κόσμου τούτου γεννώσι τούς ρεμβασμούς μου. 
8 Αλλά, εύτυχεστέρα έμοΰ, κάτοικος τών ούρανών, 
β σύ διατηρείς πάντοτε γαλήνην. Αί τρικυμίαι καί 
ε αί θύελλαι, αί έγειρόμεναι άπό τής σφαϊράς μας , 
ε δέν προσεγγίζουσι τόν ήσυχον δίσκον σου. Θεότης 
ε φίλη τής μελαγχολίας μου, χύσε την κρύαν είρή- 
8 νην σου είς τήν ψυχήν μου. 8

Η ΑΘΩΟΤΗΣ.
« Θυγάτηρ τοΰ ούρανοΰ , άθωότης έρατεινή , έάν 

» τών χαρακτήρων σου άδύνατον εικόνα νά σκιά
ν γραφήσω έτόλμων, ήθελον είπεϊ , δτι είς μέν τήν 
» παιδικήν ηλικίαν σύ έπέχεις τόπον σεμνότητος, 
γ είς δέ τήν νεότητα άρετής, καλλονής δέ είς τό 
ε γήρας καί εύτυχίας είς τήν δυσπραγίαν, ότι ξένη 
» τών πλανών μας, μόνα άγνότητος χύνεις δάκρυα, 
s τό δέ μειδίαμά σου είναι δλως ούράνιον. Ερασμία 
β άθωότης! άλλά τί; κίνδυνοι σέ περικυκλοΰσι, ό 
» φθόνος ρίπτει κατά σοΰ άπαντα τά βέλη του" σύ 
β δέ θέλεις δειλιάσει, σεμνή άθωότης ; θέλεις ζητήσει 
β ν’άποφύγη,ς τούς άπειλοΰντάς σε κινδύνους ; όχι·
8 βλέπω σε ίσταμένην όρθίαν, άπεκοιμισμένην, καί 
8 τήν κεφαλήν έστηριγμένην έχουσαν έπί βωμού, ε

Ο άδελφός μου έπεσκέπτετο ένίοτε τούς έρημίτας 
τοΰ Κομβούργου. Συνήθιζε νά φέρη μάζή του νέον 
τινά σύμβουλον είς τό συνέδρων ( parlemcnt ) τής 
Βρεταννίας , τόν Κ. Μαλφιλάτρην , έξάδελφον τοΰ 
άτυχούς ομωνύμου ποιητού. Νομίζω, δτι ή Λου
κίλη , λαθοΰσα , ήσθάνθη μυστικόν έρωτα πρός τόν 
φίλον τοΰ άδελφοΰ μου, καί δτι ό κατασιγασθείς 
ούτος έρως έπροξένει την μελαγχολίαν της. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ.

Επανελθών άπό τό Μομβουασσιέ, τελευταίας χα- 
ράττω τάς σειράς ταύτας έκ τοΰ έρημιτηρίου μου. 
Ω! πρέπει νά έγκαταλείψω τά ώραΐάμου δένδρα. 
Δέν θέλω ίδεϊ πλέον τήν μαγνώλιαν, ήτις ύπέσχετο 
τό ρόδον της έπί τοΰ τάφου τής Φλωριδ ιανής 
μου, τήν πεύκον τής Ιερουσαλήμ καί τήν κέδρον τοΰ 
Λιβάνου, άφιερωμένας τή μνήμη, τοΰ Ιερωνύμου, 
τήν δάφνην τής Γρενάδης, τήν πλάτανον τής Ελ
λάδος, τήν δρΰν τής Αμερικής, είς τούς πόδας τών 
οποίων είκόνισα τήν Β ί α γ κ α ν, έψαλλα τήν Κ υ- 
μ ο δ ό κ ε ι α ν, έπενόησα τήν Β ε λ λ ε δ ά ν. Τά δένδρα 
ταΰτα έγεννήθη,σαν καί η,ύξήθη,σαν συναμα μέ τά 
όνειροπωλήματά μου. Αλλά φεΰ! θέλουσι τώρα μεταβή 
είς άλλου κυριότητα · ό νέος αύτών κύριος θέλει 
άρα γε τά άγαπα, ώς έγώ ; Θέλει ίσως τ’ άφήση 
ν’ άπολεσθώσι, θέλει ’ίσως τά ύλοτομήση. Επέ- 
πρωτο, ώ Γούδέν έκτων έμών νά διατηρηθή έπί τής 
γής! Αποχαιρετών τά δάση τοΰ ίϊλναίου, θέλω 
αναμνήσει τόν αποχ αιρετισμόν μου είς τά δάση τοΰ 
Κομβούργου. Απασαι αί ήμέραι μου ύπήρξαν ήμέραι 
χωρισμού. Η πρός τήν ποίησιν κλίσις, -ήτις μ’ένε- 
πνεύσθη ύπό τής Αουκίλης, ήν ώς έλαιον χυθέν έπί 
τοΰ πυρός. Τά αίσθήματάμου έλαβον νέας δυνάμεις· 
άνέβησαν είς τόν νοΰν μου καπνοί ματαιοδοξίας. 
ΙΙράς ςιγμήν έπίστευσα είς τήν εύφυιαν μου, άλλ’έπα- 
νελθών άμα είς δικαίαν πρός με δυσπιστίαν, ήρχισα 
ν αμφιβάλλω περί τής ευφυΐας μου ταύτης, ώς άμ- 
φέβαλλον άείποτε, Επαυσα τοΰ νά γράφω, καί ήρ- 
χισα νά θρηνώ τήν μέλλουσαν δόξαν μου δπως 
θρηνεί τις τήν παοωχηκυίαν.

Επανελθών είς τήν προτέραν άργιάν μου, ήσθάνθην 
έτι μάλλον ο,τι έλλειπεν άπό τήν νεότητά μου. Δέν 
ήδυνάμην νά ϊδω γυναίκα, χωρίς νά ταραχθώ, χωρίς 
νάέρυθριάσω άν μέ έλάλει. II δειλία μου, ύπερβολική 
καί ούτω μετά πάντων, ήν τοσαύτη πρός γυναίκα,

ώς-ε έπροτίμων πάσαν βάσανον μάλλον, ή νά εύρεθώ 
μόνος μετά γυναικός· άλλά μόλις άπήρχετο, καί 
τήν άνεκάλουν όλη ψυχή. Αί εικόνες τοΰ Ούϊργι- 
λίου, τοΰ Τιβούλλου καί τοΰ Μασιλλώνος παρουσιά- 
ζοντο μέν είς τήν μνήμην μου, άλλ’ή μορφή τής 
μητρός μου καί τής άδελφής μου καλύπτουσα ταΰτα 
διά τής άγνότητος, συνεπίκνου τό κάλυμμα, όπερ 
ή φύσις έζη’τει νά άρη.

Αλλά τυχαΐόν τι συμβάν ήρε τά κάλυμμα τοΰτο. 
Γείτωντις τοΰ Κομβούργου ήλθε νά περάση είς τόν 
πύργον μας ημέρας τινάς μετά τής γυναικός του , 
πολλά εύειδοΰς. Δεν γνωρίζω τί συνέβη είς τό 
χωρίον, καί δλοι έδραμον είς έν τών παραθύρων -ίης 
μεγάλης αιθούσης διά νά περιεργασθώσι. Πρώτος 
έπρόφθασα έγώ, ή δε ξένη έτρεξε κατόπιν μου. ΐϊθέ- 
λησα νά τής παραχωρήσω τήν θέσιν μου, καί, ένώ 
έστράφην, αύτη άκουσίως μ’έφραξε τήν δίοδον, ώστε 
ήσθάνθην έμαυτόν πιεζόμενον μεταξύ αύτής καί τοΰ 
παραθύρου. Δέν ήξευρα μετά ταΰτα τί πλέον συνέβη 
πέριξ έμοΰ.

Εκ τής στιγμής έκείνης, διείδα, δτι τό αγαπάν 
καί άνταγαπάσθαι κατά τόν άγνως-ον είς έμέ τρόπον 
ήτον η ύπερτάτη εύδαιμονία. Εάν έπρατταν, δπως 
καί οί λοιποί άνθρωποι, ήθελα γνωρίσει έν τάχει 
τούς πόνους καί τάς ήδονάς τοΰ πάθους, τοΰ όποιου 
τόν σπόρον είχον έντός μου· άλλά τά πάντα έν έμοί 
έλάμβανον χαρακτήρα άλλόκοτον. II ζέσις τής φαν
τασίας μου, ή δειλία μου, ή έρημία μ’έκαμον νά 
περικλεισθώ είς τά έντός μου. Εν ελλείψει υπαρκτού 
ύποκειμ,ένου, έκάλουν διά τής δυνάμεως τών αορί
στων όρμων μου, φάσμα τι οπερ δέν μέάφήκε πλέον. 
Αγνοώ έάν ή ιστορία τής άνθρωπίνης καρδίας παρέ- 
στησεν έτερον δμ-οιον τούτου παράδειγμα.

ΦΑΣΜΑ ΕΡΩΤΙΚΟΝ.
Συνέθεσα λοιπόν είς έμαυτόν γυναίκα έζ δλων 

δσας είχον ίδεϊ. Είχε τό άνάστημα, τήν κόμην, τό 
υ.ειδίαμ.α τής ξένης, ήτις έπί τοΰ στήθους της μέ 
είχε θλίψει. Τή εδιδον τούς οφθαλμούς τής δεινός 
κόρης τοΰ χωρίου, τό δροσερόν τής άλλης. Αί ει
κόνες τών άρχοντισσών τών χρόνων τοΰ Φραγκίσκου 
Αζ τοΰ Ερρίκου Δ7, τοΰ Λουδοβίκου Ιδ’, μοί έχορή- 
γησαν άλλους χαρακτήρας, καί ύπέκλεψα τάς χάριτας 
έως έξ αύτών τών εικόνων τής Παρθένου, τών έν τοϊς 
ναυΐς προσηρτημένων.

II γόησσα αύτη είπετό μου πανταχού αόρατος. 
Συνδιελεγόμην μ.ετ’αύτής ώς μ,ετά τίνος δντος υπαρ
κτού· μετεβάλλετο δέ κατά τήν θέλησιν τής παρα
φροσύνης μου· άλλοτε παριστωμένη ώς Αφροδίτη 
γυμνή, ώς Αρτεμις ένδεδυμ.ένη τά κυανόγλαυκον τοΰ 
ούρανοΰ καί τήν δρόσον,ιΘάλεια φέρουσα προσωπίδα 
χαρωπόν, ίίβη κρατούσα τής νεότητος τόν κρατήρα, 
συνεχώς δέ μεταμορφουμένη είς Μοίραν, ήτις μοί 
καθυπέταττε τήν φύσιν σύμ.πασαν. Ακαταπαύς-ως 
μετέβαλλον τήν ζωγραφιάν μου. Αφήρουν θέλγητρόν 
τι άπό τάν τύπον τούτον,τής καλλονής διά ν αντι
καταστήσω έτερον μετήλλασσον έπίσης τάς ςόΪΛζ 
της· έδανειζόμην ταύτας έξ όλων τών τόπων^ έζ 
δλων τών έποχών , τών τεχνών, τών θρησκειών. 
Επειτα, ά;χα έπλαττον αριστοτέχνημά τι, διεσκόρ- 
πιζον έκ νέου όλα μου τά ιχνογραφήματα καί τά



286 — — 287 —
χρώματα, καί r ενιαία εκείνη γυνή' ρου ρετερορφοΰτο 
είς πληθύν γυναικών, έν αίς έλάτρευον χωριστά τά 
θέλγητοά τά όποια έλάτρευσα άθρώως.

0 Πυγραλίων όλιγώτερον εϊχεν έρωτα πρός τό 
άγαλμά του. Η μόνη ρου δέ αγωνία ήτο πώς νά 
άοέσω είς τό ίδικόν ρου. Καί έπειδή δέν εΰρισκα 
έν έραυτώ τίποτε άξιον νά ρέ ζαταταστήση αγα
πητόν, ένεδυόμην δαψίλώς παν ό,τι ρ’έλλειπεν. 
Ιππευα ώς ό Κ,άστωρ καί ό Πολυδεύκης· έκρουα 
τήν λύραν ώς ό Απόλλων· έρριπτα τό τόξον ρετά 
πλειοτέρας τοΰ Αρεως ισχύος καί τέχνης, γενόρενος 
ποτέ μέν ήρως μυθιστορήματος, ποτέ δέ ιστορίας. 
Ω! πόσα συνεπεσώρευα φανταστά συμβάντα έπί 
πλασμάτων ! Αί σκιαί τών θυγατέρων τής Μορβέν, 
αί σουλτάνα·, της Βαγδάτης καί τής Γρενάδης, αί 
όέσποιναι τών παλαιών πύργων, λουτρά, αρώματα, 
χοροί, εύφροσύναι τής Ασίας, τά πάντα μοί άνήκον 
διά τής φαντασίας ριου.

ίδού ήρχετο νέα τις βασιλίς, κεκοσμημένη ρέ 
άδάραντας καί άνθη, άνερευνώσά ρε, μεσονυκτίοις 
ώραις, διά μέσου κήπου πορτοκαλεών, ύττό τάς σοάς 
παλατιού περιβρεχορένου άπό τά κύματα τής θα
λάσσης , είς τάς ριυριπνόους άκτάς τής Νεαπό- 
λεως, τής Μεσσήνης ή τοΰ Βοσπόρου, ύπό ούρανόν 
έρωτος, φωτιζόμενου άπό τήν λάμψιν τοΰ άστέρος 
τοΰ Ενδυρ,ίονος. Αυτή προχωρεί, άγαλρια ζών τοΰ 
Πραξιτέλους, έν μέσω ακινήτων ανδριάντων, ωχρών 
εικόνων, τοιχογραφημάτων σιωπηλώς λευκαινομένων 
ύπό τών άκτίνων τής σελήνης, ό έλαφοός θόρυβος 
τής πορείας της έπί τών ραοραρίνων ψηφίδων ρι- 
γνύεται ριέ τόν σιγαλόν ψίθυρον τών κυμάτων· 
πίπτω είς τούς πόδας τής κυριάρχου των αγρών τής 
Εννης, καί τά μεταξωτά κύματα τοΰ έκλελυρένου 
διαδήριατός της έρχονται νά θωπεόσωσι τό ρέτωπόν 
όπόταν κύπτη έπί τοΰ προσώπου ριου τήν δεκα- 
εξαετή κεφαλήν της, καί αί χεϊρές της στηρίζονται 
έπί τοΰ στήθους ριου , τοΰ πάλλοντος άπό σέβας καί 
ηδονήν ...

Οταν διελύωντο τά όνειρα ταΰτα καί άνευρισκόμην 
ώνπτωχός τις καί άσηρ.ος Βρεταννός, άνευ δόξης, άνευ 
καλλονής, άνευ προτερημάτων, ούδενός προσελκύων 
τά βλέμματα, καί ρέλλων νά παρέλθω άγνωστος, 
καί άνέραστος, έκυριευόρην ύπό απελπισίας, ούδέ 
έτόλμων πλέον νά υψώσω τά όμρατά ρ.ου έπί τής 
λαρποας ρχορφής, ήτις έγένετο ή σύντροφός ριου.

ΑΤΟ ΕΤΗ ΠΤΡΕΤΤΟΤ, ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 
KAI ΧΙΜΑ1ΡΑΙ.

0 πυρετός ούτος διήρκεσε δύο όλόκληοα έτη , 
καθ ά αί ιδιότητες τής ώυχής ριου έφθασαν είς τόν 
άνύτατον όρον τής έζάψεως. ήμίλουν ολίγον καί 
έπί τέλους παντάπασιν. Εσπούδαζα άκόμη, άλλ’έρ- 
ριψα τάς βίβλους, καί ή κλίσις ριου προς τήν έρηρίαν 
έδ'.πλασιάσθη. Είχον άπαντα τά συμπτώματα πάθους 
δεινού. Τά δριριατά ριου έκοίλαινον. Κφθειρόρην, 
δέν έζοιρώρην πλέον· ήρην άφηοηιχένος , σύννους , 
φλογερός, άσχετος. Αί ήμέραι ριου παρήρχοντο θλι- 
βεραί, άγρια·., αλλόκοτοι, παοάφοονες , καί όμως 
πλήρεις εύφροσυνών,

Πρός βορόαν τοΰ πύργου έκτείνετο πεδιάς έσπαρ- 
ρχένη άπό πέτρας δρυϊδικάς, Επήγαινα καί έκαθήρην

έπί μιας τών πετρών τούτων, περί ήλίου δυσριάς· ή. 
χρυσέζαυσα κορυφή τών δενδρόνων, ή άνάλαμπή τής 
γής, τά άστρον τήςέσπέρας, στίλβον διά μέσου συνέ- 
φων ροδοχρόων μ’ έπανέφερον είς τάς ονειροπολή
σεις ριου. Επεθύρουν νά έντρυφώ είς τό θέαμα 
τούτο συνάμα ριέ τό ιδανικόν άντικείμενον- τών 
έπιθυριών ριου. Ηκολούθουν νοερώς τόν φωστήρα τής 
ημέρας· τώ παρέδιδον νά όδηγήση τήν θεάν ριου , 
όπως παρουσιάση αύτήν άκτινοβόλον είς την λα
τρείαν της οίκορένης. Το πνεύμα τής έσπέρας τό 
σαλεΰον τά χόρτα, ό κορυδαλός, οστις άπό τάς έρεί- 
κας έφίπτατο έπί τών πετραδίων, ριέ άνεκάλουν είς 
τήν πραγματικότητα. Επανελάρβανον τήν οδόν τοΰ 
πύργου, ρέ καρδίαν τεθλιρμένην, ρ.έ πρόσωπον 
κατηφές.

Τάς ημέρας, καθ’ άς έγίνετο τρικυμία, άνέβαινα 
είς τόν ύψηλότερον πύργον διά νά περιεργασθώ τήν 
ανατροπήν τής φύσεως. ό κρότος τής βροντής ύπό τά 
αετώματα τοΰ φρουρίου, οί χείρ-αροι τής βροχής, 
οίτινες έπιπτον βοώντες έπί τής πυρά ριδοειδοΰς 
στέγης τοΰ πύργου , ή άστραπή, ήτις διέσχιζε τά 
νέφη, έξήπτον τόν ένθουσιασρόν μου. ής ό Ισρί- 
νης έπί τών έπάλξεων τής ίερουσαλήρ έκάλουν τόν 
κεραυνόν· ήλπιζον ότι ούτος ήθελε ρέ φέρει τήν 
Αρρίδαν .*).

Αλλοτε πάλιν, όταν δ ούρανός ήτο γαλήνιος, διε- 
πέρων τό πεδίον, πέριξ τοΰ όποιου έκτείνοντο λειρώνες 
διηρηρ.ένοι διά φραγμών ίτεοφύτων. Είς ρίαν τών 
ιτεών τούτων έστησα έδραν, ώςφωλεάν, καί έκεΐθεν 
άπορερονωρένος μεταξύ γής καί ούρανοΰ, πολλάκις 
δηρέρευα ρέ τάς ύπολα'ίδας, έχων πλησίον έροΰ τήν 
Θεάν ρου. Η ρορφή της άνεριγνύετο έπίσης είς τάς 
καλλονάς τών έαρινών έκείνων νυκτών, πεπληρω- 
ρένων άπό τήν δρόσον τής νυκτός, τούς στεναγ- 
ρούς τής άηδόνος καί τόν ρινυρισρόν τής αύρας.

Ενίοτε , έβάδιζα έπί όδοΰ έγκαταλελειρρένης , 
πρός ρεΰράτι άπό βλαστούς παοαποταρίους περί- 
φυτον. Ηκροώρην τούς έζερχορένους θορύβους έκ 
τόπων έρήρων έτεινα τό ούς ρου πρός παν δένδρον 
ένόριζα, ότι ήκουα τήν λάρψιν τής σελ ήνης άδουσαν 
είς τά δάση. Επροσπάθουν νά παραστήσω διά λόγων 

ήδονάς ταύτας, καί αί λέξεις άπέθνησκον έπί
τών χειλέων ρου ....

Είναι διεξοδικόν νά διηγηθώ τάς ώραίας περιη
γήσεις, τάς όποιας έκτελοΰσα ρετά τής θεάς ρου· 
πώς, χεΐρα ρέ χεΐρα, έπεσκεπτόρεθα τά περιώνυρα 
έρείπια, τήν Βενετίαν,τήν Ρώμην, τάς Αθήνας, τήν Ιε
ρουσαλήμ, τήν Μέρφιδα, τήν Καρχηδόνα· πώς διε- 
πλέορεν τάς θαλάσσας, πώς εζητούσαρ.εν τήν εύτυχίαν 
ύπό τούς φοίνικας τοΰ Οταϊτίου, είς τά ρυρίπνωα 
άλση τής Αρβωνίας καί τής Τιδόρ· πώς έπορευό- 
ρεθα νά έξυπνίσωρεν τήν αύγήν είς τάς κορυφάς τοΰ 
ίραλάϊα· πώς καταπλέορεν τούς ιερούς ποταμούς· 
πώς έκοιρώρεθα είς τάς όχθας τοΰ Γάγγου...

0 ούρανός καί ή γή δέν ήσαν δι έρέ πλέον τίποτε. 
Επελαθό'χην μάλκςα τοΰ πρώτου, άλλ’έάν δέν κατεύ-

*) Τίς είς τό ποίηυα τοΰΤορχουάτουΤάϊσου, «Ή έλευ- 
θερωθιΐσχ Ίερουσαλήρ. » Σ. Μ.

θυνα πλέον αύτώ τάς προσευχάς ρου , αύτός δρως 
ήκουε τήν φωνήν τής κρύφιας οδύνης ρου, έπειδή 

■έπασχον καί αι άλγηδόνες είσί δεήσεις.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ.

Οσω ή ώρα τοΰ έτους ήτο ρελαγχολική , τόσω 
πλέον ήτο είς σχέσιν μετ’ έροΰ· ό καιρός τών παγε
τών, καθιστών δύσκολους τάς συγκοινωνήσεις, άπο- 
ρονώνει τούς κατοίκους τών άγρών* εύρίσκεταί τις 
καλήτερον ρακράν τών άνθρώπων.

Ηθικός χαρακτήρ προσδέεται είς τάς σκηνάς τοΰ 
φθινοπώρου. Τά φύλλα έκεΐνα, τά πίπτοντα ώσπερ 
τά έτη ρας, τά άνθη, άτινα ραραίνονται ώς αί ώραί 
ρας , τά σύννεφα , φεύγοντα ώς αί πλάναι ρας , τό 
φώς έκεϊνο , όπερ αδυνατεί ώς ό νοΰς ρας , ό ήλιος , 
ψυγόρενος ώς οί έρωτές ρας, οί ποταροί, πηγνυό- 
ρενοι ώς ό βίος ρας έχουσι ρυστηριώδεις σχέσεις ρέ 
τάς τάς τύχας μας.

Εβλεπα ρέ άφατον χαράν τήν έπιστροφήν τής 
ώρας τών τρικυριών, τήν διάβασιν τών κύκνων καί 
τών φασσών , τήν συνάθροισιν τών κορωνών είς τήν 
πεδιάδα τής λίρνης. Οταν ή εσπέρα ύψονε άτρόν 
φαιόν είς τάς άκρας τών δασών όταν οί θρήνοι τοΰ 
άνέρου έκλαιον είς τά ρεραραρένα βρύα, είσερχόρην 
τότε έν πλήρει κατοχή τών συμπαθειών τής φύσεώς 
ρου ... Τί δέ έπραττεν έν τούτοις ή ώραία ρου Δαί-j 
ρωνς Διά τής ραγείας της, ρέ ρετέφερεν είς τάς 
όχθας τοΰ Νείλου, ρ’έδείκνυε τήν αιγυπτιακήν πυρα
μίδα , βεβυθισρένην είς τήν άρρον, ώς άλλοτε τόν 
άρρορικανόν αύλακα κεκρυρρένον ύπό τήν ρειρίκην. 
Επευφήρουν έραυτώ, οτι έθεσα τούς μύθους τής εύ- 
δαιμόνιας μου έκτός τοΰ κύκλου τών ανθρωπίνων 
πραγματικοτήτων.

Αύτή παντού ! αύτή πάντοτε!
Αλλ’είς ράτην ήθελα ζητήσει έκφράσεις νά παρα

στήσω παν ό,τι ή,σθανόρην, παν ό,τι έπάθαινα κατά 
τόν ιδανικόν τούτον έρωτά ρου !

Δι άλλου παιγνίου τής φαντασίας ρου, ή Φρύνη 
αύτη, ήτις ρέ περιέβαλλεν είς τάς άγκάλας της, ήτο 
συγχρόνως δι’ έρέ ή δόξα καί πρό πάντων ή τιμή.
Η άρετη , έκπληροΰσα τάς εύγενεστέρας θυσίας της , 
ή άντεπίνοια , γεννώσα τάς ύψηλοτέρας σκέψεις της, 
μόλις δύνανται νά δώσωσιν ιδέαν τινά τής άλλο- 
κότου ταύτης εύτυχίας ....

Αλλ’ οσάκις συνερχόμενος αίφνης είς έραυτόν , 
κατενόουν τήν παραφροσύνην ρου, έρριπτόρην είς τήν 
κλίνην ρου καί κατέβρεχα αύτήν ρέ δάκρυα πικρά , 
άτινα ούδείς έβλεπε, καί ά τινα έρρεον άθλια διά 
μηδέν !

Είς τά πλείστα χωρία τής Βοεταννίας, συνήθως 
τό γλυκοχάραγρα σηραίνουσιν οί κώδωνες διά τούς 
θνήσκοντας. ό ήχος ούτος τοΰ κώδωνος είναι ρονό- 
',τονος , ρελαγχολικός καί αγροτικός. Ούδέν ήρ- 

ροζεν είς τήν νοσηράν καί τετραυματισμένην ψυχήν 
ρου ώς τό νά έπαναφέρωραι είς τάς περιπετείας τής 
ύπάρξεως διά τοΰ κώδωνος τοΰ αγγέλλοντας τήν 
τελευτήν αύτής. Εφανταζόμην τόν ποιμένα, έκπνεύ- 
σαντα είς τήν άγνωςον καλύβην του, καί ρετά ταΰτα

ένταφιαζόρενον εις άοιρηίήριον έπίσης άγνωστον. Τί 
ήλθεν ούτος νά πράξγι επί τής γής ■ Εγώ αύτός τί 
έπραττον έν τώ κόσρω; Επειδή τελευταίου έπρεπε 
|νά παρέλθω, δέν ήτο κάλλιον ν’ αναχωρήσω ρέ τήν 
δρόσον τής πρωίας καί νά φθάσω ένωρίς , ή νά 
τελέσω τήν οδοιπορίαν ρου κατά τόν καύσωνα τής 
ήρέρας; ...

Μάλλον έπί ράλλο*· προσκολληρένος είς τό φάν
τασμά ρου, ρή δυνάρενος ν’ απολαύσω ο,τι δέν ήν 
ύπαρκτόν, ώροίαζα τούς ανθρώπους έκείνους τούς 
διαπήρους , οίτινες όνειροπολοΰσιν εύδαιρονίας δι’ 
αύτούς άνεφικτούς , καί οίτινες πλάττωσι μόνοι 
'των ονειρον , τοΰ οποίου αί άδοναί φθάνουσι τάς 
βασάνους τοΰ αδου. Είχον έκτός τούτου τήν προ- 
αίσθησιν τών ταλαιπωριών τής ρελλούσης τύχης ρου. 
Επινοητικός νά πλάττω έραυτώ βασάνους, έτέθην 
ρεταζύ δύω απελπισιών· ενίοτε ένόριζα έραυτόν 
ό'ν τι άσήραντον, άνίκανον νά ύψωθή ύπεράνω τοΰ 
χυδαίου, άλλοτε πάλιν μοί έφαίνετο, ό'τι αισθάνομαι 
έν έραυτώ πλεονεκτήματα, άτινα ούδέποτε ήθελον 
άναγνωρισθή.· Μυστικόν τι προαίσθημα ρέ έλεγεν , 
ότι προχωρών είς τόν κόσμον δέν θέλω εΰρεΐ τίποτε 
τών όσα έζήτουν.

Τά πάντα ύπέθαλπον τήν πικρίαν τών δυσαρε
σκειών ρου· ή Λουκίλη ήτο δυστυχής, ή ρήτηρ ρου 
δέν ρέ παρηγόρει· ό δέ πατήρ ρου μ’ έκαρνε νά 
αίσθάνωραι μόνους τούς τρόμους τής ζωής. Η δυσ
τροπία του ηύξανε ρέ τήν ηλικίαν τό δέ γήρας έσκλή- 
ρυνε τήν ψυχήν του ώς τό σώρά του. Μ" έπαραρο- 
νευεν άκαταπαύστως διά νά ρέ έπιπλήττνι. όπόταν, 
έπιστρέφων άπό τάς πλανήσεις ρου, έβλεπον αύτόν 
καθήρενον έπί τοΰ πυλώνος, έπροτίρουν νά ρέ φο- 
νεύσωσι παρά νά είσέλθω είς τόν πύργον ...

Αλλ’ ιδού έφθασα είς στιγμήν, καθ ήν έχω άνάγ
κην ισχύος διά νά ομολογήσω τήν αδυναμίαν ρου.
0 άνθρωπος, οστις έπιβουλεύεται τήν ζωήν του δει
κνύει όλιγώτερον τήν ρώμην τής ψυχής του, όσον 
τήν αδυναμίαν τής φύσειός του.

Είχα πυροβόλον τι· έγέρισα αύτό ρέ τρεις σφαίρας, 
καί ρετέβην είς άποκεχωρισρένον τι μέρος τοΰ όάσους. 
Εκεί είσήγαγον τήν άκραν τοΰ όπλου είς τό ςώρα 
ρου, έκτύπησα τό κοντάκιον κατά γής· έπανέλαβον 
τούτο τρις, άλλά τό όπλον δέν έπυροβόλησεν. Η έρ- 
φάνισις ενός άγραφύλακος ρέ άπέτρεψε τής άπο- 
φάσεως.

Δοζάζων τήν άνάγκην χωρίς νά τό ήξεύρω καί 
χωρίς νά τό θέλω, ύπέθεσα, ότι τ ώρα ρου δέν είχεν 
έλθει καί άνέβαλον δι’ άλλην ημέραν τάν έκτέλεσιν 
τοΰ σκοποΰ ρου. Εάν αύτοχειριαζόρην, πάν ό,τι 
ήρην συνενταφιάζετο ρετ’^ροϋ. Ούδέν ήθελε γνωσθή 
τής ιστορίας, ήτις ήθελε ρέ φέρει είς τήν κατα* 
στροφήν μου. Ηθελα αύξήσει τήν πληθύν τών άγνώ- 
στων δυστυχών, καί δέν ήθελα άκολουθήσει έραυ
τόν είς τά ίχνη τών θλίψεών ρου, ώς ό τραυματίας 
είς τά ίχνη τοΰ αίματός του.

Οσοι ταραχθώσιν άπό τάς εικόνας ταύτας καί 
λάβωσι τόν πειρασμόν νά ριρηθώσι τάς παραφροη 
σύνας ρου* ooot προσκολληθώσιν είς τήν μνήμην ρου 
διά τών χιμαιρών ρου, πρέπει νά ένθυρηθώσιν, ότι 
άκούουσι φωνήν τεθνεότος. Αναγνωστά, τόν όποιον



δέν θέλω γνωρίσει ποτέ, ούδέν έμεινεν, ούδέν άλλο 
μένει έμοΰ, παρά τό ο,τι είμί έν ταΐς χερσί ®εοΰ 
τοΰ ζώντος, δστις μ’έκρινεν. Κ. ΠΩΠ.

Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΜΟϊΣΩΝ.

Τής Πχλλάδος τδ χώμα πατήσας,
Μέ χαράν καί μέ σέβας

Εντωάμα έστράφην κινήσας 
Πρός τά έργα αύτής τά λαμπρά*

Πλήν έστάθην μέ κρύας τάς φλέβας, 
Αυ.α είδα τά πάντα νεκρά.

Πώς θά εύρω ένόμιζα νέους 
Απελλεΐς καί Φειδίας.

Πώς θά εύρω τοΰ πρώτου μας κλέους 
Καί τών έργων αύτών ζηλωτάς.

Πλήν δέν είδα ή πέτρας τραχείας, 
“7'ύ*~--^ίνθκ κ’ένθα ριμμένας κι’ αύτάς.

ft Α
■Πγρρυθύς πρός έρημους ταχέως ’·“ 

"Ε^ορεύθην δακρύων*
Επί? βράχου άνέβην τραχέος ,
Κ’έκτυλίσσας τρεμ,ούσας χορδάς,
ι'; Κ’ είς την λύραν μου ταύτας τανύων,
Πικράς έψαλα μόνος ώδάς.

Δύω δ ώρας θρηνήσας καί κλαύσας, 
Ανηγέρθην μέ στήθος

Ιΐάλλον· κάτω τήν λύραν δέ θραύσας, 
Ανεχώρησα χύνων άράν.

Πλήν έστράφην κ’έστάθην ώς λίθος 
.Μετεώρου ίδών τήν φοράν.

Τψηλά στην Ακρόπολιν είδον 
Νά κατέλθη τόν δρόμον

Φωτοβόλος χορός νεανίδων·
Καί εγγύς τοΰ Θησείου έλθουν,

Τοΰ Φειδίου έζήτει τόν δόμον,
Τόν Φειδίαν νά εύρη ποθών.

Ο χορός ό ούράνιος ήτον,
Ο Απόλλων αί Μοΰσαι

Κ. η αθώα τριάς τών Χαρίτων.
Πλήν είς μάτην παντού αί θεαί

Τόν περίδοξον λάτριν ζητοΰσαι,
Τό πικρόν έςεφώνουν ούαί!

Μετά λύπης πολλής έθεώρουν 
Τούς ναούς κρημνισμένους.

Καί άν ήν’ή πατρίςτων ήπόρουν 
Αύτ’ ή γη ή γυμνή καί νεκρά.

Καί όμοΰ μ’ οφθαλμούς δακρυσμένους 
Αύτά έλεγον όλαι πικρά·

Ποΰ οί χρόνοι κ’ οί άνδρες οί τότε,
Οί ναοί καί οί τάφοι!

Οί τής Δόξης θερμοί θιασώται,
Καί τά τρόπαΓ αύτών τά πολλά

Τώρα φεΰ! είς αύτά τά έδάφη 
Τοΰ ολέθρου ό Δαίμων γέλα.

Ποΰ ό φίλος μας φεΰ, ό Φειδίας, 
ότε πέτρας καμίζων

Εκ Πεντέλης μετά εύλαβείας,
Μέ τά γόν είς τήν γήν ταπεινόν

Μάς έζήτ’ υψηλά άτενίζων 
Τών θεών τόν εύρύν ούρανόν !

Κ’ είς άχλύν άντικρύ φωτοβόλον 
Τούς θεούς διακρίνων,

Αύτός μόνος έώρα έξ δλων
Τήν θεότητα δλην γυμνήν,

Καί τόν λίθον έποίει έκεϊνον
Δορυφόρον Παλλάδα σεμνήν.

Είς τόν τάφον ό φίλος μας κεΐται.
Η δ’ Εύρώπη λαβοΰσα

Τά ώραϊάτου έργα μιμείται.
Κή πατρίς ή Ελλάς μας ή νΰν,

Είς αύτά άδιάφορος ούσα,
Διατρέχει οδόν σκοτεινήν.

Αν έντεΰθεν μακράν διωχθεϊσαι 
Πρό αιώνων αί Μοΰσαι,

Καί παντού φιλικώς ξενισθεϊσαι,
Εωρώμεν τά πάντ’ αμαυρά·

Τώρα πάλιν όπίσω έλθοΰσαι ,
Φεΰ, τί βλέπομεν! ποία χαρά !

Είς τής λύρας μας πάλαι τόν τόνον 
Ο λαός μεθυσμένος

Τόν ναόν μας τόν θειον κυκλώνων,
Μας άνύψου βωμούς μέ τιμάς.

Αλλά φεΰ! τώρα μ’άγριον μένος 
Τούς πατεϊ κατατρέχουν ήμάς,

Φιλομούσων χορεία νά ϊδη 
Τόν ναόν μας διψώσα,

Αδροτάτας δαπάναςτης δίδει.
Αλλά φεΰ! έναντίος χορός

Κατατρώγει τά δώρα τά τόσα 
Καί ημάς κολαφίζει σκληρώς.

Τούς φιλτάτους ήμών θιασώτας 
Κατατρέχει· τό στήθος

Τούς πατάσσει, καί θέλει τάς πρώτας 
Νά τούς πνίζη γλυκείας φωνάς.

Κ’.’αύτοί κρύοι, λ'.πόντες τό πλήθος, 
Ερημιάς ζητούν μακρινάς.

Είς τοΰ θείου ήμών Ελικώνος 
Τούς αύγαζοντας ώμους

Ας πετάξωμ,εν όλαι συγχρόνως.
Καί τούς φίλους ημών τούς πιστούς

Είς αύτούς άς δεχθώμεν τούς δόμους, 
Κι’άς συμψάλωμεν μόνον μ αύτούς.

Αύτά είπε, κ’εύθύς φωτοβόλος 
Τψηλά έπετάθη

Τών θεών ό χορός αύτός δλος.
Πλήν πολύν δέν τόν είδα καιρόν.

Εις τά νέφη έκρύβη κ’ έχάθη. ,
Κ έγώ έμειν’ άκόμη όρών..

ΣΟΦΟΚΛΗΣ Κ. ΚΑΡΪΔΗΣ.


