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Α.
Προ δεκαπέντε ήμερων είχα φθάσει εί; τήν Αμε 

ρικήν. Ο μαρκήσιο; Ροσιαμπώ, πρός τόν όποιον 
μέ είχε συστήσει ό θειος μου, ό γέρων ταξιάρχης 
Λουσσάν, μέ ύπεδέχθη μετ’έγκαοδίου ©ιλ|£>ροσύνης, 
καί, τήν ημέραν αύτήν τή; άφίξεώς μ.ου, κατετά- 
χθην ώς σημαιοφόρο; εις τό σύνταγμα τών διμά- 
χων τοΰ ιππότου Βρεβάν.

Ημην λοιπόν σημαιοφόρος καί δίααχος. Τά σύν
ταγμά μου έστρατοπέδευεν είς τήν χώραν Ράδ-Αϊ- 
λανδ, επαρχίαν δπου συνέβαινε πολλάκις νά περι- 
φερώμεθα ολόκληρον εβδομάδα έφιπποι, χωρίς νά 
βλέπωμεν χρις-ιανοΰ πρόσωπον ή μαγειρείου καπνόν. 
Μίαν τών ημερών, μετά τοιαύτην άχαριν πορείαν, 
έτριγύριζα άσκόπως εϊς τά πέριξ τοϋ στρατοπέδου, 
όμού με τόν ιππότην Βεονών, ένα τών καλών φίλων 
μου, τόν όποιον άπήντησα πάλιν εις τήν Αμερικήν. 
Κ,ουρασθέντες άπό τόν δρόμον, καί πεινώντες καθώς 
πεινά νέος εικοσαετή; μετά δωδεκάωρον νηστείαν 
καί ταξείδιον, πρό οφθαλμών εϊχαμεν τό άνοστον

τοΰ r-ρατοπέδου δείπνον, όταν ειδαμεν μικράν τινα, 
οικίαν χαριεστάτου σχήματος, καθ’όλοκληριαν σχε- 
δόνσκεπαζομένην άπό ώραίας καί πυκνά; πλατάνους, 
έπειδή τήν έβλέπαμεν μέ τούς οφθαλμού; τοΰ τομά- 
χου, ύπεπέσαμεν εΐ; παράδοξον οπτικήν πλάνην, καί 
ή οικία εκείνη μας έφάνη πλακοΰ; Στρασβούργειος, 
πεοιοοουοούμένος άπόέξάδα βωκαλίων. Δείπνον εϊς 
τήν επαρχίαν Ρόδ—ΑΪλανδ ! τοΰτο, μά τήν άλή- 
Οειαν 1 ήτον άληθές εύρημα όιά νέους κυριευομένους 
άπό μεγάλην δρεξιν, καί κινδυνεύοντας νά διανυ- 
κτερεύσουν μέ τήν κοιλίαν κενήν είς τοΰ παναγάθου 
Θεοΰ τά χοοτάρια.

Εσπρωξα τήν θύραν καί έμβήκαμεν.
Ολίγα θρανία άπό 6a.ij.6ol··, καί τραπεζα άπά

ζύλον δρυός, έπί τής οποίας εϋρίσκετο ή Αγία Γρα
φή, ήσαν τά μόνα του κυριευθέντο; δωματίου έπι
πλα. Είσχωρήσαντες δέ διαδοχικώ; εί; διάφορα 
άλλα, έπαρατηρήσαμεν παντοΰ τήν αύτήνάπλότητα, 
τήν αύτήν πολυτελεία; καί εϋπαθείας έλλειψιν· κα- 
θαριότης λαμπρά ήτον τό μόνον τής σεμνή; ταύτη; 
κατοικίας κόσμημα. Τήν έπεσκέφθημεν ούτως- άπό 
άνωθεν έως κάτω, χωρίς ν’ άπαντήσωμεν μορφήν 
άνθρωπίνην, καί ύπεθέσαμεν δτι οί κάτοικοι,'τρο
μάξαντες εϊς τήν προσέγγισιν τοΰ στρατιωτικού μας 
σώματος, εζήτησαν φρονίμως άσυλον είς τά πλησιό-
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χωρά δάση. Τό δεΐπνόν μας λοιπόν έγίνετο εΐ; άκρον 
προβληματικόν, καί ήτοιμαζόμην φιλοσοφικούς νά 
σφίγξωόλίγας άκόμη θηλειάς τόν ζως-ήρά μου, όταν 
ό Βερνών άφήκε κραυγήν θριάμβου· διότι άνεκάλυ
ψεν εις τό βάθος όψοθήκης τά εϊσέτι αξιόλογα λεί
ψανα ράχεως άγριου βοός, καί ολίγα τινά βωκάλια, 
τών οποίων τό ύψηλόν ανάστημα έμαρτύρει τήν 
γασκωνικήν των καταγωγήν-

Ποτέ δεΐπνον ίύνοονμεγηι; δέν ήρέθισε μέ τόσην 
εύγλωττίαν τήν φιληδονίαν μας ώς τά λιτόν φα- 
γητόν εκείνο. Δυω φλωρία, τά όποια εθέσαμεν 
εΐ. τό μάρμαρον τής έστίας, έσυμβίβασαν ταχέως 
τήν συνείδησίν μας μέ τήν όρεζιν, καί έκαθήσαμεν 
περιχαρώς είς τήν τράπεζαν. Τήν φιγμήν δέ καθ’ήν 
ό Βερνών έξεστούππονε τό τρίτον βωκάλιον, ή Ούρα 
ήνοίχθη αίφνιδίως, καί νεάνίς τις έφάννι εϊς τό κα- 
τώφλιον. Πλάσμα τώ ό'ντι γοητευτικώτατον· δε
καπέντε έτών μόλις· μαλλία κυανά· χρώμα λευ
κόν καί θαμβόν ώς αλάβαστρον' άνάστημα λεπτόν 
καί εύλύγιστον ώς μέση μελίσσης· καί έπί πάσι 
μειδίαμα παιδιού καί κίνημα δουκίσσης· μεγαλο
πρέπεια καίχάρις, δειλία καί παρρησία" — τί νά πο
λυλογώ; ήτον τό θελκτικώτερον καί παραδοξότε- 
ρον μίγμα όλων τών αντιθέσεων. Διχοτόμων τήν 
παράζενον ταύτην νέαν, έσχημάτιζες δύω άξιερά- 
στους γυναίκας, ίκανάς νά σαλεύσουν τάς φρένας 
καί τοΰ σκυθρωπότερου τών φιλοσόφων μας. Τό έν
δυμά της όμως δέν ήτον τόσον ώς αύτήν πολύπλο- 
κον κάλυμμα λευκόν, στηθομάντιλον λευκόν, ζώνη 
κυανή . . . καί καθόλου κόνις. — Στολή μοναχής 
καρμηλίτιδος.— Εστάθη είς τά κατωφλιού, καί μάς j 
έκύτταζε μέ απορίαν, ft θέσις της όμως δεν έφανέ ! 
ρονε τήν παραμικράν άμηχανίαν, διότι άντέκρουε μέ 
άξιοθαύμαστον ςαθερότητα τήν αύθάδη τών οφθαλ
μών μας έρευναν. — Σάς είπα ότι ήμεθα είς τό 
τρίτον βωκάλιον. — Μεταξύ δύω αξιωματικών τοΰ 
βασιλέως καί νεάνιδος μέ λευκόν στηθομάντιλον, 
θεσις τοιαύτη δέν ήδύνατο νά παραταθί) χωρίς νά 
καταντήση γελοία, ό Βερνών λοιπόν έσηκώθη άπό 
τήν τράπεζαν, έκαμεν ολίγα βήματα πρός τήν ώ-' 
ραίαν άγνώριστον, καί, χαιρετών αύτήν μέ φιλοφρο
σύνην πλήρη κομψότητας·

— Ωραία οικία, είπεν, ώραια οικοδέσποινα; ά
ναμφιβόλως, κυρία μου, είτε τού παλατιού τούτου 
ή νύμφη ;

— Ονομάζομαι Πολλή, άπεκρίθη άφελώς ή νεά- 
νις, καί ή οικία αύτή είναι τοΰ πατρός μου, τοΰ 
δόκτωρος Χαρρισσών.

— Καί σύ, άδελφέ, ποιος είσαι ; ήρώτησε τόν 
Βερνών, παρατηρούσα μέ περιέργειαν τά χρυσά κεν
τήματα τής στολής του.

Η έρώτησις αύτη, ουτω πως γενομένη, μού έφάνη 
όχι ολίγον παράξενος' έκύτταζα τόν Βερνών, καί τό 
πρόσωπον του δέν έφανέρονε κάυμίαν άποοίαν.

— Είμεθα εΰγενεΐς καί οί δύω, άπεκρίθη δα 
κτυλοδεικτών εμέ, καί έχομεν τήν τιμήν νά ύπηρε- 
τώμεν τήν Λύτου Μεγαλειότητα τόν βασιλέα τής 
Γαλλίας.

— Καταλαμβάνω , είπεν ή Πολλή μέ μικρόν

Κοναχερίς.

μορφασμόν περιφρονήσεως, είστε στρατιώται. — Α
χρείου επάγγελμα, φίλοι μου.

— Υστερα λοιπόν, έχε πεποίθησιν εϊς τήν γοη
τείαν τών έπωμίδων ! άνέκραξεν ό Βεονών γραφείς 
π:ός έμέ καί μ.ή δυνηθείς νά κράτηση τόν γέλωτα.

— Ημπορώ νά σάς έρωτήσω, ώραια κόρη μου, 
είπα τότε καί έγώ, τήν αιτίαν τής άντιπαθείας σας 
πρός τούς ς-ρατιωτικούς·,

— Δεν αγαπώ τούς στρατιώτας, έπανέλαβεν ή 
Πολλή, διότι μεταχειρίζονται τήν δύναμιν, τήν 
αγχίνοιαν καί τήν τόλμην των εϊς τό κακόν διότι 
τό επάγγελμά των τούς κάμνει σκληρούς, ωμούς, 
άναισθήτους.

— Αναίσθητους, ημάς! άνέκραξεν ό Βερνών μι
μούμενος στάσιν τινά τοΰ πρεσβυτέοου Βέστοις είς 
τόν χορόν τής Ζηνοβίας· αναίσθητοι ήυ.εϊς είς τά 
θέλγητρα δύω ωραίων οφθαλμών, αναστήματος 
θεάς ! . . .

— Ω Θεέ μου ! τί αηδία ! έπανέλαβεν ή Πολλή 
άνυπομόνως.

Βέβαια τίποτε δέν έκερδαίναμεν έξακολουθοΰν- 
τες σκωπτικόν μέ τήν κυρίαν Πολλήν ύφος. Επει
δή μολαταύτα έπεθύμουν πολύ νά γνωρίσω τό μυ- 
ς·ήοιον τής τοιαύτης παοαδόξου ιδιοτροπίας εις κόοην 
τόσον νέαν, έφούσκωσα τάς παρειά; μου, καί, 
προσποιηθεί; έμφασίν ικανήν νά τίμηση καί τόν 
μαρζήσιονΜιραμπώ, τόν φίλον τών άνθοώπων, είπα"

—Εχετε οίκαιον, κυρία μου· ό πόλεμος πολλάκι; 
είναι σκληρός καί ασεβής· άλλά καί πολλάκι; είναι

ανάγκης έργον καί καθήκοντος. Δύνασθε ν’άρνηθήτε' 
ότι ιερός ήτον ό σκοπός ό όπλισα; τούς συμπολίτας 
σας; καί εϊμεθα άρά γε καί ήμεΐς τόσον ένοχοι διότι 
ήλθαμεν νά προσφέρωμεν καί καρδίας καί βραχίονας 
εϊς τούς τυραννουμένους αδελφούς μας;

—Αληθινά'; άπεκρίθη ή Πολλή ένόνουσα τάς δύω 
της χεΐρας καί ύποκρινομένη έντελώς τόν θαυμασμόν· 
νά μάς έλευθερώση; λοιπόν άπό τήν δουλείαν ήλ
θες τόσον μακρόθεν; ω χαρά είς τήν ζαρδίαν 
σου, φίλε μου!- ’Αποκρίσου μου ώστόσον- άν, άντί 
νά σού είπούν περί πολέμου καί μάχης, σοΰ έλε 
γαν — Οι αδελφοί σου εις τήν Αμερικήν δέν έχουν 
ψωμίον οί βραχίονές των κουράζονται σκάπτοντες 
γήν άγονον· λάβε τήν δίκελλαν τοΰ σκαπανέως, 
καί βοήθησε τους νά καλλιεργήσουν τάς ερήμους των. 
Στέγας δέν έχουν νά ποοφυλαχθοΰν αύτοί καί τά 
τέκνα των· λάβε τήν άξίνην τοΰ υλοτόμου, καί βοη'- 
Οησέτους νά κόψουν τά δάση των. Αύτά άν σοΰ ί- 
-λεγαν, 0’ ά'φινες μέ τόσην προθυμίαν τήν πατρίδα 
σου, τήν οίκογε'νειάν σου; — Οχι- δέν είναι αλήθεια; 
—Λοιπόν έχω δίκαιον. Ο,τι σ’έφερεν έδώ, δέν εί
ναι ή αγάπη τών αδελφών σου, άλλ’ ή αγάπη τοΰ 
αίματος.

Ο συλλογισμός ούτος μοΰ έφαίνετο σύμφωνο; μέ 
τού; κανόνας όλους τής λογικής, καί ή Ικπληξίς 
μου έκορυφόνετο ότι ευρισκα ιεροκήρυκα πολυμήχα
νου είς κόρην ήμιαγρίαν. ’Επεκαλούμην διά τοΰ 
βλέμματος τήν συνδρομήν τοΰ Βερνών· άλλ’ ό προ
δότης ούτος έγέλα κρυφίως, καί έφαίνετο θριαμβεύων 
διά τήν ήττάν μου. ’Εντράπη μολαταύτα νά μέ 
παραιτήση κινδυνεύοντα’ κατά τήν συνήθειάν του 
όμως, μετέβαλε τήν μάχην εϊς αψιμαχίαν.

—Η μικρά δημηγορία σας, κοπέλλα μου, είπε μέ 
τόν συνήθη εΐ; αύτόν μυκτηρισμόν, θά έσχημάτιζεν 
ώραΐον άρθρον διά τήν ’ Εγχυχ-Ιοπαιδείατ' etvat 
βέβαιον άκόμη ότι ό Σενοέ καί έγώ εύχαρίστως θά 
μετεχειριζόμεθα τήν δίκελλαν τοΰ σκαπανέως καί 
τήν άξίνην τοΰ ύλοτόμου’ άλλά δέν είχαμεν τήν 
τιμήν νά γεννηθώμεν Γναγχοί.· άνήκομεν είς κό
σμον παλαιόν, πλήρη άκόμη σφαλμάτων άτοπων 
καί γελοίων προλήψεων. Τί θά έλεγαν δι’ήμάς, Θεέ 
μου πανάγαθε! είς τάς συναναστροφής τής Βερσάλ- 
λης, εϊς τήν αίθουσαν τοΰ Βουφθάλμου; τί θά έ
λεγαν αί δέσποιναι τοΰ θεάτρου;

— Είναι λοιπόν πολύ αύστηραί αί δέσποιναι 
αύταί; είπεν ή Πολλή.

0 Βερνών έδάγκασε τά χείλη του θέλων νά κρα 
τήση τόν γέλωτα. ’Εγώ δέ μεγάλως έθαύμαζα τοι 
αύτην άςιολάτρευτον άι/.άθειαν ήνωμένην μέ τόσον 
βαθεΐαν φρόνζσιν. Εσπευσα λοιπόν νά λάβω τόν 
λόγον, έμποδίζων ουτω τον άφρονα φίλον μου ώστε 
νά μήν είπή καί άλλην ανοησίαν.

— Εχετε δίκαιον, κυρία Πολλή, τής είπα μέ’ 
σοβαρότητα ήτις τήν φοράν ταύτην δέν είχέ τι ει
ρωνικόν. Τρελλοί είμεθα άναφέροντες ενώπιον σας 
πράγματα, τά όποια σάς συγχαίρω ότι δεν εννοείτε- 
έσφάλαμεν δε σφάλμα έτι μάλλον ασυγχώρητου, 
κκθήσαντες είς τήν οίκίανσας χωρίς τήν άόειάν σας.

— Η θύρα τής οικίας αύτής είναι πάντοτε ά- 
νοικτή, άπεκρίθη ή Πολλή. ’Ενόσω εύαρεστεΐσθε νά

μένετε, αδελφοί μου, θεωρήσατέ την ώς εδικήν σας· 
συγχωρήσατέ με μόνον νά τό αναγγείλω είς τόν 
πατέρα μου, όστις έπήγε νά έπισζεφθη πτωχήν τινα 
ασθενή εδώ πλησίον.

Ταΰτα όε είποΰσα, και χωρίς νά περιμείνη ά- 
παντησίν μας, ή Πολλή έγεινεν άφαντος μέ ταχύ
τητα δοοζάδος.

Β'·
Τί άξιολάτρευτον πλάσμα ! ανέκραξα άμα έκλεί

σθη ή θύρα.
— Εύμορφούτσικη τώ οντι, είπεν άπροσέκτως 

πως ό Βερνών άναλαμβάνων, όμοΰ μέ τά τελευ- 
ταϊον βωκάλιον, τόν όποιον ή παρουσία τής 
Πολλής τόν ήνάγκασε νά διακόψη διάλογον ό άπο- 
θανών βασιλεύς Θά τής έδιδε βέβαια θέσιν εϊς τό 
ζ/άσος ΐώχ ’ ΕΛάψωτ. Κρίμα νά ήναι τόσον άγρια 
ένδυμένη! Τά φυσικόν, φίλε μου, τό φυσικόν μό
νον είναι ώραΐον! Κόνις καί πλαστά φουσκώματα, 
— έκείνα, φίλε μου, λέγονται ενδύματα!

— Καλέ, τρελλός είσαι! τοΰ είπα. Κόνις! άλ
λά θά έθάμβονε τήν λάμψιν τών μαύοων καί με
ταξωτών μαλλιών της ! Φουσκώματα! άλλά θ’ ά- 
σχήμιζαν τό θεϊόν της άνάστημα!

— Καλά, φίλε μου, καλά, λέγε όσα θέλεις, 
είπεν ό Βερνών γεμίζων καί πάλιν τό ποτηριού.

— Επειτα, τί πνεύμα! τί αφέλεια! τί χάρις! τί 
ειλικρίνεια! . . .

0 Βερνών άπεθεσεν αίφνιδίως τό ποτήριον είς 
τήν τράπεζαν έσταύρωσε τούς βραχίονας είς τό 
ς-ήθος, μ’ έκύτταξε μέ οίκτιομοΰ βλέμμα καί είπεν-

— Αφέλειαν τήν λέγεις! χάριν τήν λέγεις καί 
ειλικρίνειαν!'Παιδίσκη χαθχρίστώχ, ήτις έκτοςεύει 
κατά τοΰ ςήθους μας στίχους τής Παλαιά; Γραφής! 
Λέγε μου περί τής ΒΙονρισιάρ ήτις γρονθοκοπεΐ κα- 
λήτεοα άπό άγγλον αμαξηλάτην, περί τής Σαίν- 
Φάρ ήτις πυροβολεί διά πιστολιού ώς ό ιππότης 
τοΰ Αγίου Γεωργίου! έκεϊ, ναι, είναι αφέλεια, χά- 
οις, ειλικρίνεια. Είς τήν τιμήν μου, παρακμάζεις, 
αγαπητέ μου, καί πρέπει νά προσέξης. Τί μωρία' 
ν’ άνάπτη; καί νά φλέγεσαι ευθύς διά κουακερίδα!

— Κουακερίδα! ανέκραξα. Τί κορακίστικά μοΰ 
δμιλεΐς;

— Νά ’πάρη ό διάβολος! είπεν ό Βερνών· λη
σμονώ πάντοτε ότι είσαΆέος είς τόν κατηραμένον 
τούτον τόπον. Ακούε λοιπόν.

Καί, ταΰτα είπών, έσυρεν άπό τόν κόλπον του 
βιβλιάριου 12 σχήματος, δεμένου μέ καστανόχρουν 
μαροκινού, και είπε·

—■ Τό βιβλίου τε^ίτο, είναι ό ‘Οδηγός τοϋ πε- 
ριηγητοΰ είς τη? άρχτώαν Λιιερηήχ' αύγγραμρ.* 
αξιόλογου, καί δι’έμέ αληθής Εννέκδηιιος' έδώ εύ- 
οίσκομεν τήν σημείωσιν τών καλητέρων ξενοδοχείων. 
α! ιδού,—σελ.217.—Κουάχεροι. —Ονομάζονται 
ούτως άνθρωποι φοροΰντε; πίλον πλατύν ώ; σκιά - 
διον... μαύρου, — βελλάδαν μαύρην... βρακία . . 
α,αΰοα,—τά μαλλία... ξυρισμένα.— 0 πίλος. όςις 
έχει συνήθως τά κυλινδρικόν σχήμα, φαίνεται κολ
λημένος 3ίς τήν κεφαλήν των δυνάμει συστήματος 
τίνος φιλοφροσύνης ίδιάζοντος εϊς αυτούς, ΐδοΰ τί
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κλείων το βιβλιάριον, φορούν φορέματα λευκά, κα
λύμματα λευκά, καί, καθώς (παρατήρησες, έχουν 
μαλλια μαύρα, μεταξωτά, ανάστημα μαγευτικόν, | 
πόόα αξιολάτρευτου . . . τά τελευταία όμως ταύ
τα προσόντα όεν είναι αναπόφευκτα. — Επειτα, 
προσθέτουν ότι τά πρωτότυπα ταύτα είναι καλοί 
άνθρωποι, όνειροπολούντες τήν πΐ”κόσμιον ειρήνην, 
άποττρεφόμενοι τοό: όρκου; καθώς και τό ψεύδος, 
τηροϋντε; πιςώ; τά; υποσχέσεις των, και λέγοντες 
συ, καί όχι σείς, πρό; όλον τό ανθρώπινον γένος.

— ’Απαστρεφόμενοι τό ψεύδος! ανέκραξα, τη
ροϋντε; τά; υποσχέσεις των ! καλέ, αύτά είναι θαυ
μάσια τωόντι πράγματα!

Ενώ έτελείονα τήν έκθεσιν ταύτην τών αρχών 
μου έπί τού ζητήματος τή; υπανδρείας, ή Πολ
λή επανήλθε συνωδευμένη άπό τόν πατέρα τη;. ‘11 
μορφή καί τό ένδυμα τού χοναχ^υυ χσχ'ΐ κατά 
πάντα σύμφωνα μέ τήν περιγραφήν τού Βερνών. 
Καθώς μάς είδεν, ό καλός ούτος άνθρωπος δέν ή-

φαίνετο παραδόξους ύποπτον· άλλά τό σχήμα τού 
[άξιολόγου τούτου άνδρός, ό ήχο; τής φωνής του, 
ή έζφρασι; τού προσώπου του, έφανέροναν τόσον 
ειλικρινή καί άδολον απλότητα, ώστε τό παραμι
κρόν οημεΐον δυσαρέσκειας έκ μέρους μα; θά ήτον 
όσον τό δυνατόν γελοΐον. Μολαταύτα, δέν ήμπο'ρε- 
σα νά μήν εύρεθώ εΐ; αμηχανίαν άποζρινόμενος είς 
τήν παρ’ αύτού θλίψιν τής χειρός μου, καί ή σύγ- 
χυσίς μου έτι μάλλον ηύςησεν όταν, ς-ρεψας κατά 
τύχην τού; οφθαλμούς μου πρός τήν-Πολλήν, είδα 
τήν άξιέοαστον κόρην κυττάζουσαν μέ λυπηράν ά- 
γανάκτησιν τά δύω φλωρία τά όποια είχεν άπο* 
θέσει ό Βερνών είς τό μάρμαρον τής έστίας. Αρπά- 
σας λοιπόν ευθύ; αύτά, τά έβαλα σχεδόν μέ τήν 
βίαν εί; τήν μικράν καί λευκήν χεΐρά της, λέγων· 

— Γίνετε έλεοδότις μας, κυρία Πολλή. Διανε
μόμενου άπό τά; χεΐράς σας, τό χρυσίον τούτο ήμ- 
πορεΐ νά ξηράνη ικανά δάκρυα, καί ικανά; συμφοράς 
ν’ ανακούφιση.

— Δεν υπάρχουν πτωχοί είς χώραν όπου οί άν
θρωποι όλοι είναι άδελφοί, άπεκρίθη σοβαρώς ό κύ
ριο; Χαρόισσών. Επαρε τό χρυσίον σου, φίλε, καί φύ
λαξε τά ελέη σου διά τήν δυστυχή σου πατρίδα.

Ενώ ό πατήρ της ώμιλει μετ’ έμού κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον, ή Πολλή εφυγε διά τής θύρας τού κή
που* πριν φύγη όμως, έρριψε πρός έμέ βλέμμα 
πλήρες έπιπλήξεως, διευθυνθέν κατ’ εύθεΐαν εις τήν 
καρδίαν μου.

Γ
Η νύξ (πλησίαζε, καί, άποχαιρετήσαντες τόν ξε-

νοδόχον μας, ήτοιμάσθημεν ν’άναχωρήσωμεν. 0 κύ
ριος Χαρόισσών δεν (ζήτησε μέν νά μάς κράτηση, 
έπέμεινε δέ νά μά; συνοδεύσει έως τό στρατό
πεδο >. Δεν ήθελεν, έλεγε, νά μάς άποχωρισθή πριν 
μάς άποδείξη τό κακοήθες τοϋ μισητού μας ε
παγγέλματος, καί δέν άπηλπίζετο ότι θά τοϋ ύ- 
πεσχόμεθα νά τό παραιτήσοψ.εν εις πρώτην εύκαι- 
ρίαν. Καί τώ όντι, ά κατά πάντα αξιότιμο; άνήρ 
μάς εύηργέτησε κάθοδόν μέ δημηγορίαν σοφήν, ή- 
τις, αν καί σχοινοτενεστέρα καί μεθοδικωτέρα τής 
δημηγορίας τής κυρίας Πολλής, δέν ήτον διά τούτο 
καί διασκεδαστικωτερα.

— Θαυμά',ω καταπολλά τήν εύγλωττίαν σας, 
φίλτάτέ μου κύριε Χαρόισσών, τού είπα όταν (τε
λείωσε τήν δυσκολοχώνευτον ομιλίαν του· άλλ’άφί- 
νων κατά μέρος τήν θρησκευτικήν σου πεποίθησιν, 
τήν οποίαν σέβομαι, δέν ήαποοώ νά αή πιστεύσω 
οτι δέν έχεις καί άφόρμήν τινα προσωπικού μίσους 
κατά τών ομοτέχνων μας.

— Είπες τήν άλήθειαν, καί διατί νά τά άρνηθώ; 
άπεκρίθη ό κουάκερος σφιγγών δυνατά τήν χεΐρά 
μου. Ναι, όσον καί άν ήναε δίκαιον τό ανάθεμα 
μέ τά όποιον ό εύσεβή; τής αίρέσεώς μας θεμελιω
τής (κατακεραύνωσε τόν πόλεμον, αισθάνομαι, — 
καί είναι τούτο μία τών ασθενειών τής ανθρώπι
νης φύσεως, —ότι θά τόν έμίσουν όλιγώτερον άν 
δέν έγινόμην έγώ ό ίδιος θύμα τής μανίας του. 
Ακούσατε με, άδελφοί, καί άν ή διήγησις τών 5υσ-
ίτυχιών μου δέν σάς κατανύξη κατ’ άλλο, θά μέ

Κονάκεροζ.

νώγ\τ.δί ποσώς τόν πιλόν του, άλλ’ ήπλωσεν έγ- 
καρόίως άνά μίαν χεϊρα είς καθένα άπό ήμάς, καί 
μας ηύχαρίστησε διότι δέν τού έχά/.α/ter τη? ϋ- 
tlpir ra. περιαιά-ωριεχ την συγχαταβεσίν του χαΐ 
( ΰτω ra έρχατασταθωριετ είς τί/r oixiar τον. Φι- 
λοφρόνημα παρόμοιον είς τήν Γαλλίαν θά μάς έ

συγχωρήσετε άναμφιβόλως, άφού τήν άκούσετε, διά 
τήν πικρίαν τών όνειδισμών μου.

0 κύριος Χαρρισσών έμεινεν όλίγας ςιγμάς συλ- 
λογιζόμενος, όχι τόσον άνακαλών τήν ένΟύμησίν 
του, όσον θέλων νά καταβάλη τήν ταράττουσαν τήν 
καρδίαν του συγκίνησιν, τήν όποιαν έπρόδιδαν 
καί ή άλλοίωσις τής φωνή; του καί ή ώχρότης τοϋ 
προσώπου του. Τό θέαμα τόσον βαθείας λύπης, εις 
άνθρωπον τόν όποιον κατά πρώτον είχαμεν κρίνει 
ψυχρόν και άπαθή, μά; (προξένησε παράδοξον έντυ- 
πωσιν. Ανέγνωσε βέβαια εί; τά βλέμματά μα; τήν 
συμπαθητικήν προσπάθειαν, μέ τήν όποιαν έπερι- 
μέναμεν τήν έξομολόγησίν του, καί, άφού έσφόγ- 
γισε σταγόνα δακρύων τρέμουσαν εί; τήν άκραν 
τών βλεφάρων του, ήκολούθησεν ώς·έξής·

— Πρό δεκατριών περίπου έτών, ήμην ευτυχής. 
Π! πολλά εύτυχή;! Είχα ικανήν περιουσίαν, άπο- 
κτηθεΐσαν διά τών κόπων μου- συζευχθείς δεμέτήν 
Ανναν Πράϊ;, είδα πραγματοποιούμενα τά όνειρα 
τής νεότητας μου. Πόσοι θησαυροί άγάπης έκρύ 
πτοντο είς τήν καρδίαν τή; Αννης μου, όποιον ή
τον τό κάλλος τοϋ σώματός της, κάλ.λο; τά όποιον 
οϊ ποιηταί άποδίδουν εις τού; Αγγέλου;, καί τό 
όποιον φαίνεται ότι άνταναζλάται άπό τήν ψυχήν 
εις τά πρόσωπον, κάνει; ανθρώπινος λόγος δεν ισχύει 
νά σάς τό έκφραση. Είδατε τήν Πολλήν. — Εχει 
τήν αύτήν γλυκύτητα τής μορφής τής μητρό; της, 
τήν καθαρότητα τοϋ βλέμματός της, τήν μουσικήν 
τής φωνής της. Αλλ’ ή Αννα μου είχε περιπλέον 
τήν ΐεράν καί διάπυρον αγάπην τής συζύγου, τήν 
γνώσιν έκείνην τοϋ νέου κόσμου, τόν όποιον ή υ
πανδρεία καί ή μητρική στοργή ανακαλύπτουν εί; 
τήν ψυχήν τής γυναικός· διότι ό Θεό; ηύλόγησε 
τόν γάμον μα; καί μά; έδωκε τέκνα, ίί! πόσην 
εύτυχίαν άπήλαυσα κατά τά πρώτα τρία έτη! Χια- 
τι, ώ Θεέ μου, μ έκαμε; νά γευθώ τά ποτήριον 
τούτο, άν ή θεία σου θέλησις ήτον τόσον ταχέως νά 
χυθή!

Εδώ ό κύριο; Χαρόισσών έσιώπησεν ολίγον τά 
άφωνα, άλλά τρέμοντα χείλη του, έφαίνετο ότι (ψι
θύριζαν ένθερμον προσευχήν. Ανακάλεσα; δέ μετ’ ο
λίγον τήν γενναιότητά του, ήκολούθησεν·

— Η Πολλή έγεννήθη εί; καιρόν μεγάλης πο
λιτικής τρικυμίας. Τά πάθη άπό τά όποια έξήλθεν 
ό πόλεμο; ούτος, είχαν αρχίσει ν’άναβράζουν. Ιίξεύ 
ρετε ποιαν εύγενή καί ςαθεοάν άντίς·ασιν άντέταξαν 
αί άποικιαι κατά των άδικων αξιώσεων τής Μεγά
λης Βρεταννίας· γνωρίζετε τήν ιστορίαν τών πρώτων 
εκείνων άγώνων, τών οποίων ή μετριοπάθεια έξη- 
σφάλισε τόν θρίαμ.βον. Αλλ’ ή μετριοπάθεια αύτη, 
αλλοίμ.ονον! δεν ύπήοξε παντού ή αύτη. Εκατοικού- 
μεν εί; Βοστών. Αφρονες τινες έξώκειλαν είς άξιο- 
ποίνους βιαιοποανίας· εικόνες παοιστάνουσαε τόν 
όιοικητην εκαησαν είς τήν αγοράν, καί πέτραι έρ- 
ρίφθησαν κατά τώυ r-ρατιωτών. ‘Η αγγλική φρου
ρά κατώρθωσεν ε’ν τούτοις νά καταπαύση τήν ατα
ξίαν· τινες τών ενόχων (ζήτησαν είς τήν οικίαν 
μας άσυλον, τά όποιον ή εξουσία δέν έσεβάσθη. 
Δύω τών ουστυχών εκείνων, άνακαλυφθέντες εις 
τό μέρος όπου τού; είχαμεν κρύψει, έσφάγησαν έμ

προσθεν τών οφθαλμών μας. Φρικτάν θε'αμα, τό ό
ποιον έμελλαν νά παρακολουθήσουν σκηναί άκόμη 
φρικτότεραι ! Μαινόμενοι διότι δέν είχαν πλέον 
σφάγια νά θυσιάσουν, ερεθιζόμενοι άκόμη άπό τήν 
θεάν καί τήν οσμήν τοϋ αίματος τό όποιον είχαν 
χύσει, κατ έμού καί κατά τής πτωχή; μου Αννης 
έστρεψαν οί άνανδροι τήν μανίαν των! Βλέπω άκό
μη τόν άξιον αύτών αρχηγόν, τόν άτιμον Κλιντων, 
προσηλόνοντα έπί τής Αννης παράξενα βλέμμα
τα ... . συγχώρησε με, Θεέ μου, συγχώρησε με! 
Αλλ είς τήν ένθύμησιν ταύτην ή κεφαλή μου 

ζαλίζεται, τό αίμά μου βράζει, καί ή έκδικησις τήν 
οποίαν προσπαθώ νά κρατήσω είς τά βάθη τής 
καρδίας μου, ζητεί νά έξέλθ·/) ! . ... Τί νά σάς 
ειπώ; Τήν Ανναν, τόν άγγελον τούτον τής αρετής 
καί τής αιδοΰς .... τήν είδα παλαίουσαν είς τάς 
αίμοβαφεις άγκάλα; των .... ήθέλησα νά τήν ΰ- 
περασπισθώ . . . άλλά, πληγωθείς αίφνης διά τού
ξίφους, έπεσα χαμαί χωρίς αίσθησιν..............Οταν
συνήλθα εις έμ.αυτόν5 οί μέν δολοφόνοι είχαν ανα
χωρήσει .... ή δέΑννα ήτον νεκρά!

—Καί ή θυγάτηρ σας .... Καί ή κυρία Πολλή, 
ήρώτησα άνυπομόνως, — γνωρίζει τήν φρικ.ήν αύ
τήν ιστορίαν·,

— £1 ! . ... ά; τήν άγνοή διαπαντός! άνέ- 
κραξεν ό κουάκερος. ‘11 φρικώδης αύτή ένθύμησις 
άς μή διαταράξη ποτέ τήν εύτυχίαν της! ‘11 Πολ
λή ήτον τότε ολίγα μίλια μακράν τού Βοςών, πλη
σίον γηραιάς τίνος συγγενούς μας. Νέα πηγή θλί- 
ψεω; δι’ έμέ ή μικρά αύτή κόρη! νέον άλλο θέαμα 
πικρότατον, νά βλέπω τά δάκρυα καί ν’άκούω τούς 
θρήνου; της, όταν μοΰ ε’ζήτει τήν μητέρα της .... 
τήν μητέρα της, τής όποιας τόν τάφον μόνον ήδυ- 
νάμην νά τής δείξω. ’Αλλ’ ή Πολλή μόλις έβγαι- 
νεν άπό τήν κοιτίδα· κατά τήν ηλικίαν ταύτην αί 
εντυπώσεις εξαλείφονται ταχέως, καί, δι’ αύτήν, ή 
Αννα μου μετέβη άλύπως άπό τήν παρούσαν είς καλη- 
τέραν άλλην ζωήν. Μετά τήν καταστροφήν ταύτην, 
άνεχώρησα άπό Βοστών μέ σκοπόν νά μήν έπανέλ- 
θω πλέον, καί ήλθα νά έγκατασταθώ είς τήν άπό- 
κεντρον ταύτην οικίαν, οπού άφιέρωσα τόν βίον 
μου όλον είς τήν ανατροφήν τή; φιλτάτης μου Πολ
λής. Τήν διδάσκω τά; θείας άρχάς τή; θρησκεία; 
ταύτης, ήτις άποδοκιμάζει τήν βίαν καί τόν φόνον. 
Καί τώρα, άν ό,τι μοϋ ενθυμίζει τόν πόλεμον καί τά 
φρικώδη του αποτελέσματα διεγείρη είς έμέ τήν α
πέχθειαν ταύτην. . . .

— Α ! τήν έννοώ τήν τοιαύτην απέχθειαν! ανέ
κραξα διακόπτων τόν γέροντα. Συγχωρήσατε με ό
μως νά πιστεύσω ότι δεν υ.ά; θεωρείτε όλου; ύπευ. 
θύνου; διά τά κακουργήματα ολίγων φαυλοβιεον.

0 κουάκερος έσεισε τή* κεφαλήν διστάζων.
—Αν ήσαι, είπε, δίκαιος καί καλό; σήμερον, αύ- 

ριον ίσως θά γείνης κακό; καί βάρβαρος. Η έξις 
τών παθημάτων τοϋ άλλου σκληρύνει τήν εύσπλαγ- 
χνικωτέραν καρδίαν, ϊαί μέ τόν καιρόν τήν άπολι- 
θόνει παντάπασιν. Ει; τών αδελφών μας, ό έκ 
Φιλαδέλφειας αίδεσιμώτατος Λεξιγκτών έσύνθεσεν 
[έπί τού θέματος τούτου ώραιοτάτην διδαχήν· ελά
τε a'jptov. νέοι, νά μέ ϊδήτε· τήν άναγινώσκομεν
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όμοϋ, καί μού λέγετε τήν περί τούτου γνώμην σας.
Προχωρούσης τις όμΐλίας, έφθάσαμεν εις τά 

όρια τού στρατοπέδου, καί ό κύριος Χαέρισσών μάς 
άπεχωρίσθη. Κατά τήν απουσίαν μας, είχαν εγεί
ρει σκηνάς, διότι ό στρατηγός Ερρίκος Λή είχε 
στείλει εις τον διοικούντα ήμά; αξιωματικόν τήν 
διαταγήν νά περιμένη επικουρίας τινάς, αϊτινες 
όμως δεν ήδόναντο νά φθάσουν πρό τοΰ τε'λους τής 
προσεχούς έβδομάδος. II προσδοκία ήμερών τινων 
αργίας καί νυκτερινών τινων φυλακών δέν είχε τι 
εύαρεστον αύτή καθ’ έαυτήν* άλλ’ έπαρηγορούμην 
συλλοριζόμενο; ότι ήδυνάμην νά βλέπω ενίοτε τήν 
κυρίαν Πολλήν. Θά ή τον τώ ό'ντι πολλά λυπηρόν 
δι έμε ν’ απομακρυνθώ διαπαντός άπά τοιαύτην 
άξιέρας*ον νεαν, χωρίς νά τήν ϊδώ νά μειδιάση, καί 
τό μειδείαμα τούτο νά μέ κάμη νά λησμονήσου τό 
τελευταΐον τής προλαβούσης άποχαιρετήσεως αύ- 
τής βλέμμα.

’Επέστρεψα λοιπόν τήν επαύριον εις Ρόζες-Χάουζ 
(ούτως ώνομάζετο ή μικρά οικία τοΰ κ,υρίου Χαρισ- 
σων), συνοδευόμενος άπά τόν Βερνών έξεπλάγημεν 
δέ άμφότεροι διά τήν εγκάρδιον ύποδεζιωσιν τού 
αγαθού δόκτωρος καί τής κόρης του. Ελεγες ότι 
ήμεθα παλαιοί φίλοι των, καί ότι ό προσεχής χω
ρισμός μας ήτον λόγος ισχυρός ώστε νά λείψουν 
από μεταςύ μας αί έθιμοταξίαι καί τά τυπικά φι- 
λοφρονήματα. Ναι μέν,—ε’πειδή ό'λα πρέπει κάν
εις νά τά εϊπή, — ό κύριος Χαέρισών έπέμεινε 
νά μάς άναγνώση τήν διδαχήν τού αΐδεσίμου Λε- 
ξιγκτών, άλλ’ ό Βερνών άπεφάσισε ν’ άποκοιμηθη 
μετά τά; πρώτας λέξεις τοΰ προοιμίου* εγώ δέ, ένα- 
σχολούμενος νά θεωρώ τήν Πολλήν, ούτε καιρόν 
είχα ούτε διάθεσιν νά διαταράξω τόν άξιοσεβαστονι 
δόκτωρα άπό τήν ευσεβή άνάγνωσίν του. Τάς 
ακολούθους ημέρας είδα πάλιν τήν ώ ραίαν κουακε-! 
ριόα· εις δέ τάς συνεντεύξεις ταύτας δέν παρευρί- 
σκετο πάντοτε ό κύριος Χαρρισσών, Εμποδιζόμενο; 
άπο μικράς καί συχνάς άπουσίας εις τάς επισκέψεις 
τών ασθενών του. Τόν Βερνών πάλιν εκράτει εις 
τά στρατοπέδου ή ύπηρεσία του, ένεργητικωτέοα 
ούσα τής έδικής μου* τό υπόλοιπον δέ τοΰ καιρού 
του, όσον ήδύνατο νά διάθεση, τό άφιέρονε συνήθως 
εις τό αυνηγιον εντός τών πέριξ πλουσιωτάτων 
δασών.

Οσω συχνότερα έβλεπα τήν Πολλήν, τόσου περισ
σότερα θέλγητρα εύρισκα εις τούς άφελεΐς, καί απο
τόμους όπωσοΰν μάλιστα, τρόπους της, ολωσδιόλου 
εναντίους τών τεχνικών χαρίτων καί τών σοφών 
όε.,εασμάτων τών γυ-αικών τάς όποιας είχα εως 
τότε συναναστροφή Η γαλλική κοινωνία τοΰ και
ρού εκείνου τόσον ε’ξουσιαστικώς έκυβερνατο άπό τό 
.π.ίασΓόζ καί τά χατά σΐΎ0ήχηΐ rcapafir&rir, ωσζ- 
'ό i-acxor καί τό ά.τ.Ιοΰΐ τής Πολλής ήρέθιζε 
τήν περιεργίαν μου ώς ζενοφανές τι καί διασκεδα- 
στικόν. Εκτός τούτου, ή χαριτωμένη Πολλή ήρχετο 
μετ εμού εις απείρους οικειότητας, παραδόξους έλ- 
κυστικας. Πολλάκις συνέβαινε νά παίζωμεν οί δύω, 
κατα την σημασίαν τήν οποίαν οί μαθηταί δίδουν 
εις τήν λε'ζιν ταύτην* πλατύς καί άμμοσκέπαστο; 
δρόμος έχώριζεν εις δύω τόν κήπον καθ’ όλον του

τό μήκος* ή Πολλή λοιπόν ήοέσκετο νά μέ προ- 
καλή εις τό νά τρέχωμεν όμού, φιλοτιμούμενοι 
ποιος νά ύπερβή τόν άλλον άνθος, όπωρικόν, ή 
άλλο τι εύτελέστερον, ήτον τό βραβεΐον τής νίκης, 
καί ή Πολλ.ή πάντοτε τά έκέρδαινε. Διαφέρουσα δέ 
κατά πάντα τής Αταλάντης, ήτις, τήν στιγμήν 
καθ’ ήν έπλησίαζεν εις τό τέρμα, έστεκε καί έσκυ- 
πτε νά λάβη τό χρυσούν μήλον, ή Πολλή τού με
γάλου Μογόλ τόν άδάμαντα άν έβλεπεν εις τούς 
πόδας της, ούτε στιγμήν δέν θά έβράδυνε τήν ορμήν 
της. Αλλά καί εγώ δέν είχα τήν παραμικοάν όρε- 
ξιν νά τήν διαβώ· τόσον ηύχαριστούμην νά βλέπω 
τούς μικρούς πόδας της πετώντας επί τής άμμου, 
χωοίς ν’ άφήσουν έπ’ αύτής ούτε ίχνος ! Μεταξύ 
όλων τών μικρών ωφελημάτων τής γοητευτικής 
ταύτης οίκειότητος, ή εις ενικόν άριθμόν ομιλία, 
τήν οποίαν είσήξεν ή Πολλή εις τήν συναναστροφήν 
μας, ήτον άναμφιβόλω; τό γλυκύτερον καί πολυ
τιμότερου. ‘Ενθαρρυνθείς άπό τό παράδειγμά της, 
συνείθισα καί εγώ νά τής ομιλώ τοιουτοτρόπως, μέ 
δειλίαν υ.έν κατά πρώτον καί χαμόγελών, μετ’ όκτόυ 
δέ ημέρας ή έξις έρριζώθη τόσον, ώστε ήτον άδύνα- 
τον πλέον νά μεταχειρισθώ εύλαβέστερον πράς αύ- 
τήν ύφος. ’Αλλ’ αί όμιλίαι μας τό συ καί τό σό/ 
μόνον είχαν διασκεδαστικόν, διότι τό θέμα των 
ήτον συνήθως σοβαρότερου ή ματαιότερου καί τής 
ηλικίας μας, καί τής άπομονώσεως καί ελευθερίας 
τήν όποίαυ άπελαμβάναμευ. ίσως ή περιστατική 
αύτη σοβαρόσης τώυ δμιλιών μας θεωρηθή άσυμβί- 
βαστος μέ τά παιδικά μας, ώς είπαμεν, παιγνίδια* 
άλλα τί θέλετε ; ή Πολλή ή σου ούτω πως πλα
σμένη* ε’χρεώστει εις τήν νεότητά της άφ’ ενός, καί 
άφ’ έτέρου εις τήν στερεάυ άνατροφήν τήν οποίαν 
έλαβεν άπΰ τόν πατέρα της, τάς φαινομένας μάλλον 
παρά πραγματικά; άντιφάσεις, τάς άποτελούσας 
αυτήν γοητευτικόν τώ όντι πλάσμα. ‘Η Πολλή 
ήτον καί γυνή καί παιδίον* ήτον καλή νά παίζηι μέ 
τήν κούκλάν της, καί νά σχολιάζηι συγχρόνως, ώς 
καθηγητής τής Σορβόννης, τό σκοτεινότερου τώυ 
κεφαλαίων τής Αποκαλύψεως.

Τό παιδαριώδες τούτο, ήνωμένον με τό άνδρικόν 
τής ψυχή; φρόνημα, έχρησίμευεν εί; τήν Πολλήν 
<·υς διπλούν προτείχισμα* διότι εΰρίσκετο πάντοτε 
ή εντεύθεν ή έκεΐθεν τοΰ κινδύνου. Κατά τήν διά
θεσην τής ψυχής ή τήυ διεύθυνσιν τώυ ιδεών της, 
ήυαγκαζόμηυ πάντοτε, άλλοτε μέυ να τήν προσ
κυνώ μέ σέβας, άλλοτε δε υά τής προσφέρω ζκχα- 
ρικά. Αί γυναίκες ώσεπιτοπολύχάνονται, δχι τόσον 
άπό τά κυριεύοντα αύτάς αληθινά πάθη, όσου άπό 
τά πλαστά αισθήματα τά. όποια δανείζονται άπό 
τάς ήρωίδας τών μυθιστοριών ή Πολλή όμως 
δεν ήξευρεν ούτε καν άν υπάρχουν εις τόν κόσμου 
μυθιστορήματα. Μόνον βιβλίου εις τήυ ζουήν της 
ήνοιξε τήυ Αγίαν Γραφήν καθ ημέραν, μετά τό 
γεύμα, άνεγίνωσκε σελίδας τινάς εις τόν πατέρα 
της, έζηγούντα έπειτα εις αύτήν κατά τόν τρόπον 
του καί τήν έννοιαν αυτών καί τήν ήθικήν. Ποτέ 
λοιπόν δέν επλανήθη εις τά αόριστα εκείνα καί κιν
δυνώδη ονειροπολήματα, τά όποια φέρουν τόν νουν 
πέραν τών ορίων τού άγαθοΰ καί τοΰ ωφελίμου*

ωφέλιμος, διότι είχε τήν θαυμασίαν έπιτηδειότητα 
νά μέ άφίνη ώρας ολοκλήρους μόνον μέ τήν Πολλήν, 
είτε παρακαλών τόν γέροντα νά τού δείξη τήν συλ
λογήν τών υακίνθων του, έργον τό όποιον έπρεπε 
νά διαρκέση μίαν ώραν τούλάχιστον, είτε διαπλη- 
κτιζόμενος μετ’ αύτού εις αμφίβολόν τι τού Ταλ- 
μούθ ζήτημα. 0 κάλλος Χαρρισσών τήν ψυχήν του 
έδιδε διά τοιούτου είδους συζητήσεις, διότι άπετέ- 
λουν τήν πολυμάθειάν του καταφανή, καί ό Βερνών, 
τήν άθώαν ταύτην αδυναμίαν του μ,εταλλεύων, εί
χε προμηθευθή άπό τόν ιερέα τού συντάγματος μας 
επιχειρήματα τινα, τά όποια έσυζήτει μέ επιμονήν, 
ή μάλλον μέ πείσμα, τά μέγιστα άξιεπαινον. Είναι 
αλήθεια ότι ό προδότης άπεζημιόνετο διά τήν συγ- 
κατάθεσίν του ταύτην υ.έ τούς σαρκασμού; του κα- 
τ’ε’μού* ποτέ δέν έπεστρέφαμεν εις τό στρατόπεδον 
χωρίς νά δέχο)μαι καθ’ οδόν λούσματα αστειοτή
των, κατά τό μάλλον ή ήττον εύφυών. Η μανία του 
μάλιστα έφθανε πολλάκις εί; τόσον βαθμόν, ωςε 
'/χ μέ όνομάζη Αμαδιν* τό όνομα δέ τούτο εθεώρει 
ώς τήν χειροτέραν ύβριν ήτις ήδύνατο ν’ άπευθυνθή 
εις άνδρα. Εγώ τόν έχλεύαζα, καί τόν άφινα καί 
Πίγε' ,

Παρήρχετο ούτω; ηδονικός καί ατάραχος ά σιο; 
μου, όταν συμβάν άπροσδόκητον ήλθε νά κατα- 
στρέψ-η όλην μου τήνεύτυχίαν.

Λ*
Εΰρέθην νά διοικώ τήν φρουράν τού ςρ^τοπεδου, 

καί ήτον νύξ πρό πολλών ωρών, ό ουρανός ήτον κα
τάστερος καί μεγαλοπρεπής, καί ή σελήνη, έκτει- 
νουσα τήν ώχράν της λάμψιν έπί τών αιωνίων δέν
δρων όσα σποράδην ειχεκαν όρθια ένμέσω τών εκχερ
σωμένων άγρών, έσχεδίαζεν άποτόμω; τά; γιγαν- 
τώδεις των σκιά; έπί τού εδάφους. Λεπτός ζέφυρο; 
άπό καιρόν εί; καιρόν έτίναζε δριμεία; έπί τών 
κοιαωμένων σκηνών τά; άπορροίας τών προκατα- 
κλυσμαίνων δασών, καί αρωμάτιζε τόν άερα με ποι
κίλας καί δυνατά; όσυάς. 0 κυματι-μυς ρυακο; 
όέοντος εϊς τήν άκραν τού στρατοπέδου, καί αί πε- 
ριοδικαί κραυγαί τώνφυλάκων ήταν τά μόνα σημεία 
ζωή; εϊς τήν σιωπηλήν ταύτην τής φύσιως άνά- 
παυσιν. Ηδυπαθώς συγκινηθείς άπό τήν γαλήνην 
καί τήν μυστηριώδη λαμπρότητα τής περιστοιχι- 
ζούση; με έρημίας, ε’βυθίσθην, ολίγον κατ ολίγον, 
εί; βαθεΐαν καί άσκοπον σύννοιαν. Είχα χάσει, 
τρόπον τινά, τήν συναίσθησιν τής παρούση; μου 
καταστάσεως* καί άλλοτε μεν μού εφαινετο ότι 
ήκουα τού; λαμπρούς ήχου; χαρμοσύνου μουσικής, 
ευρισκόμενο; εις Βερσάλλην, καί χορεύων χορόν κομ
ψόν εί; τάς άντιχορίας τί,; βασιλίσσζς* άλλοτε όε 
τά όργανα έπαυαν, οί ύπηρέται έσβενναν τά; λαμπά
δας, καί εύρισκόμην εί; ψυχρόν καί ύγοόν υπόγειον, 
τό όποιον άμυδρώ; έφώτιζαν δυσώδη τινα κηρία. 
Νεάνις σχεδόν γυμνά-έφαίνετο έξαπλωμε'νη έπί τρα
χείας σανίδος, καί γέρων θεομανής, ψάλλων άσμα 
πένθιμον, τήν έρράβδιζεν ανηλεώς εις τόν ςόμαχον 
ή νεάνις, λειποθυμούσα σχεδόν άπά τήν ήδονήν, 
επεκαλεϊτο διά τού βλέμματος, τών νευμάτων καί 
τήςφωνής, νέα βασανις-ήρια. Τότε ήκούετο αίφνιϋίως

ή ψυχή της, ολίγου ουσα διατεθειμένη εις τήυ έκ- 
στασιν, εύπρόσιτος δέ μόνου εις τάς συμφωνούσα; 
μέ τήυ φύσιυ μας συγκινήσεις, ποτέ δέν ευθουσιά- 
ζετο εις χαράς ή λύπας πλαστά;, άλλά κατευύγετο 
πάντοτε εις τήυ διήγζσιν ωραίας πράξεως, ή εϊς 
τήυ θέαν δακρύου. Ηγάπων καί ε’σεβόμην τήν νεαν 
ταύτην ώς άνθος τού οποίου άναπνέομεν τά μύρα, δέν 
τολμώμεν ό'μω; νά τό ε’γγίσωμεν, φοβούμενοι μήπως 
μαράνωμευ τήν λάμψιντου. Δέν ήμηυ εν τούτοι; τό
σον νέος κατά τήν καρδία*', ώστε νά μήγυωρίζω ο
λωσδιόλου ποιου είδους συμπάθειαν ή Πολλή μού ένέ- 
πυευσεν. Αν ήε’ρασμία αύτη κουακερίς ήμιλλάτο κατά 
τήν αθωότητα ιμέ τήυ Χλόην, ε’γώ βέβαια δεν ήτον 
δυνατόν νά ήμαι Δάφνις. ίίξευρα ότι ήμηυ ερωτό-1 
ληπτος, ήθελα όμως ν απατώμαι, πειθόμενος δτι, 
όποιαυδήποτε ημέραν καί ώραν ήθελα, θά εύρισκα 
εις μόνην τήν θέλησι'ν μου τήν δόναμιν τού νά 
θριαμβεύσω κατά τού έρωτός μου- άν δέ ποτέ ά- 
πεμακρυνόμην ολίγον άπά τήν τολμηράν όπωσοΰν 
ταύτην πεποίθησιν, έδεχόμην τήν παρούσαν εύδαι- 
μονίαν ώ; ικανήν άποζζμίωσιν τών πόνων, όσων ό 
έρως μου ούτος θά ε’γι'νετο ίσως πηγή, Η πρόωρο; 
λοιπόν εμπειρία μου ποσώς δέν μέ ώφελησεν, άλλ’ε- 
πλανώμην, ώ; βλέπετε, μέ παιγνίδια τά όποια τί
ποτε κοινόν δέν είχαν μέ τήν λογικήν. Η καρδία 
μας, άλλοίμονον! είναι σοφιστής, ό'στι; τότε άνα 
πτύσσει τήν μεγίστην ευφυΐαν του, οσάκις υπερα
σπίζει αι κακά; υποθέσεις.

Δύω έβδομάδες παρήλθαν ούτως. 0 Βερνών, κα
θώς είπα, σπανίως μέ συνώδευεν εις Ρόζες-Χάουζ. 
Εφεκτικώτερος ων εμού προς τήν αρετήν τών γυ
ναικών, ά'χι τόσον έκ πείρας άναμφιβόλως, όσον έκ 
προλήψεως, έπροσποιεΐτο ότι εύρισκεν ακατανόητου 
την συς*ολήν μου πρός τήν Πολλήν. ό Βερνών ήτον, 
καθώς έλέγετο τότε, αξιωματικός συντάγματος* άπό 
γένος καλάν, άλλά δευτερότοκος, ε/ω'/ πλούτον 
άλλον παρά τό ξίφος του, καί ζήσας εί; τά καπηλεία 
τό πλεΐστον τής ςωής του, καί όχι εις τά δωμάτια 
τών κομψών γυναικών. Συνειθισμ,ένος ων εις τού; εύ
κολου; έρωτας, καί εις τά κοινά συμβάντα τού βίου 
τών ςρατώνων, ό'λας ανεξαιρέτως τάς γυναίκας τάς 
εθεώρει ύπόπτους μέχρι; έ'·αντίας άποδείξεως, καί 
Κύριος οίδεν υπόποίοος όρους παρεδέχετο τό προφανές 
τών τοιούτων αποδείξεων. Με τοιαύτας λοιπόν ιδέας, 
εθεώρει τό συνάντημα ωραία; νέας ώς εύρημα, άπό 
τό όποιον έπρεπε τις νά ώφεληθή χωρίς τύψιν συνει- 
δότος* ή ευσυνειδησία μου δε, τγ,ν όποιαν ιύνόυ.α- 
ζεν εύηθειαν, τόν ε’κίνει είί απορίαν καί χλευασμόν. 
Αλλά, μολονότι πολύς συνήθως δεν ήτον ό αττικι
σμός τής γλώσσης του έμπροσθεν τών γυναικών, 
ύιότι όλων κατά τό μάλλον ή ήττον άμφίβολον ε- 
νόμιζε τήν άοετήν, χάριν φιλίας ώστόσον πρός εμέ, 
ποτέ έμπροσθεν τής Πολλής δέν έπρόφερε λέξιν 
ό^χημον, ή έχουσαν διφορουμένην καί κακόζηλον 
έννοιαν* ή στενοχώρια όμως αύτη τόν έκούραζε, καί 
εύρισκε πάντοτε πρόφασίν τινα νά μέ άφίνη, νά πη
γαίνω μόνος 6ί; το5 χυρίου Χαρρισσών. Η αλήθεια 
είναι ότι ούτ’ ε’γώ δέν επέμενα πολύ, εϊμή μόνον 
τάς ημέρας καθ ας ό κουάκερο; έμελλε νά ήναι εί; 
Ρόζες-Χάουζ. 0 Βερνών τότε μού ήτον τά μέγιστα
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πυριγμός, τά κηρία μετεβάλλοντο είς πυροτεχνήμα
τα τοΰ Βεγγάλ, ό γέρων δήμιος έτρύπονεν εϊς τόν 
τοίχον, καί ή νεάνίς έρρίπτετο είς τόν λαιμόν μου 
καί μ.’ ένηγκαλίζετο. Ω φρίκη! άνεγνώριζα τήν 
μαρκησίαν Βριάρ! ’Ησθανόμην τότε τιναγμόν βίαιον, 
διασκεδάζοντα, ώς αναθυμιάσεις ματαίας, τούς 
παραλογισμούς τής κεφαλής μου. Επανερχόχενο; 
δέ εις τας αισθήσεις μου, εβλεπα διακεκριμ.ένως ενώ
πιον μου τάς ποικιλόχρωμους σκηνά; τοΰ στρατο
πέδου, τά μεγάλα δένδρα, τήν σελήνην καί τούς 
άστέρας· ήκουα τόν μουρμουρισμόν τοϋ ρόακος καί 
τάς κοαυγάς τών φυλάκων· ταχέως δυιως έπιπτα 
είς ά’λλο είδος ρεμβασμού, ναι μέν όλιγώτερον φαν- 
τας·οΰ, άλλά βαθυτάτου έπίσης. Τότε πλέον, ό'χι ή 
μαρκησία Βριάρ, άλλ’ ή Πολλή ένεφανίζετο έμπρο- 
σθέν μου μέ τά θέλγητρα όλα τής νεότητος, τοΰ 
κάλλους καί τών χαρίτων της.

Τήν ήμ,έραν εκείνην είχαμεν πηγαίνει όμοΰ είς τήν 
οικίαν πτωχής τίνος γυναικάς, τήν οποίαν ό κύριος 
Χαρρισσών έπεσκέπτετο. Ολα λοιπόν τής έπισκέψεως 
εκείνης τά περιστατικά Ιπανήρχοντο είς τήν (κνή
μην μου, όχι ωχρά καί άχρώματα, καθώς αί εικόνες 
τάς όποιας διαγράφει είς τόν νοΰν μας ή άνάκλησις 
τοΰ παρελθόντος, άλλά διακεκριμένα, ακριβή καί 
ζωηρά, καθώς αύτά τά πράγματα· έπίστευα ότι 
τώ οντι έβλεπα, έλάλουν, έπραττα. ’Ησθανόμτιν 
συγκίνησιν μέχρι δακρύων άκούων τούς παρα
μυθητικούς λόγους τής Πολλής πρός τήν πτω
χήν άσθενή· ή καρδία μου έπαλλεν έπειτα, όταν, 
ένω έςηρχόμεθα άπό τήν καλύβην, ή Πολλή έθετε 
τήν χεΐρά της είς τήν χεΐρά μου, καί μ’έσυρε, καί 
έτρέχαμεν ώς τρελλοί, ύπερπηδώντες τούς είς τά 
άκρα τών άγρών φραγμούς καί τάς βάτους. έξέ- 
σχιζα τάς χεΐράς μου είς τάς άκάνθας τών βάτων 
τούτων, κόπτων άνθη μικρά, ρόδων ωχρών έχοντα 
χρώμα, μέ τά όποια ή Πολλή ήθελε νά πλέξη διά 
τήν κεφαλήν της στέφανον· τέλος πάντων, ήκουα 
καθαρά τήν άνδρικήν φωνήν τοΰ κυρίου Χαρρισσών, 
όστις, άπό τό κατώφλιον τής θύρας του, μά; έφώ- 
ναζε νά σπεύσωμεν, διότι ήθελε νά μάς δείξη νέον 
ύάκινθον όστις πρό ολίγου εΐχεν ανοίξει. Ποτέ 
ή άναμνησις τών ώρών όσας είχα περάσει πλησίον 
τής Πολλής δεν έπροξένησεν είς τήν ψυχήν μου τό
σην ηδονικήν ταραχήν ποτέ ό έρως μου πρός τήν 
έρασμίαν ταύτην κόρην δέν είχε τόσον βαθέως συγ- 
κινήσει τήν καρδίαν μου. Τό νά ζήσω άφανώς πλη
σίον της είς γωνίαν τινά τοΰ κόσμου, καί άς ήμην 
αιωνίως καταδικασμένος νά κόπτω τά άγρια ρόδα 
τών βάτων, ή νά θαυμάζω τούς υακίνθους τοΰ κυ
ρίου Χαρρισσών, μοΰ έφαίνετο ή υπέρτατη εύδαιμο- 
νία, καί δέν είχα τήν παραμικράν δυσκολίαν, άν 
ύπ’ αύτόν μόνον τόν όρον ήδυνάμην νά ελπίσω 
τήν εύδαιμονίαν ταύτην, νά ρίψω κατ’ άνέμου καί 
τάς έπωμίδας μου καί τό στρατιωτικόν μου ξίφος. 
Εδεχόμην μάλιςα, χωρίς πολλήν απέχθειαν, καί τήν 
ύποχρέωσιν τοΰ μαύρου, χωρίς κομβία, φορέματος, 
καί τοΰ πίλου με τάς πλατείας άκρας, καί μοΰ έ
φαίνετο ότι ήμην καλός ν’ άπαγγείλω διά τής ρι- 
νός, καθώς ό εκ Φιλαδέλφειας αίδεσιμώτατος Αε-

ξιγκτών, μακράν καί θαυμασίαν διδαχήν κατά τής 
διαφθοράς τοΰ αίώνος.

Ενώ, μέ τήν μεγαλητέραν σπουδαιόσητα τοΰ κό
σμου, ένησχολούμην είς τά ώοαΐα ταΰτα όνειοοπο- 
λήματα, ό Βερνών έμβήκεν είς τό στοατόπεδον έπί 
κεφαλής άποσπάσματος στρατιωτικόν, μέ τό όποιον 
είχεν έβγή είς τάπέριξ πρός κατασκόπευσιν τών εχ
θρών. Τόσην εύχαρίστησιν δέ ήσθανόμην ν’ άκολου- 
θώ είς τά απέραντα τοΰ άέρος διαστήματα τόν 
ακράτητον δρόμον τής φαντασίας μου, ώστε κατά 
πρώτον έζήτησα νά κρυφθώ, άποφεύγων τήν συνάν- 
τησιν του- ό Βερνών όμως μέ είδε, καί, έλθών εύ- 
Θύς πλησίον μου, έλαβε τήν χεΐρά μου χωοίς νά 
προφέρη λέξιν, καί τήν έσφιγξεν έπανειλημμένως, 
όεικνύων βαθυτάτην συμπάθειαν· συγχρόνως δέ, 
έφερε τήν άλλην χεΐρά του είς τούς οφθαλμούς του, 
ώς σφογγίζων δήθεν δάκρυα. Κατά δυστυχίαν, ή 
εκφρασις τοΰ προσώπου του, φωτιζομένου έντελώς 
άπό τήν σελήνην, εψευδε κατά πάντα τάς αίσθη- 
ματικάς ταύτας διαμαρτυρίας του· μοΰ έφάνη μά
λιστα, δέν ήξεύρω πώς, ότι ό προδότης κατέβαλ
λε βιαίαν προσπάθειαν νά κρατήση τόν γέλωτα.

— Τί σημαίνει αύτή ή κωμωδία, τόν ήρώτησα 
άπομακρύνων τήν χείρα ήτις έσκέπαζε κατά τό ήιαι- 
συ τό ποόσωπόν του.

— Δυστυχισμένε φίλε! άνεστέναξε μέ Θρηνητι
κήν φωνήν ό Βερνών καί αύτός άκόμη, καί αυ
τός, ό εύγενής, ό άληθής ιππότης, ό αληθής Αμα- 
δις, ό τύπο; τής πίστεως, ό φοίνιξ τής σταθερό- 
τητος !

—· Εξηγείσαι τέλος πάντων ; τοΰ είπα κυριευό
μενος άκουσίως άπό άνεξήγητον όλως ταραχήν.

— Α.1 Βερνών, ήκολούθησε μιμούμενος είς τοό- 
πον γελοΐον τόν ήχον τής φωνής μου· άν ήξευοες 
πόσον είναι άπλή, άφελής, άδολος, άγνή, άθώα 
καί καθαρά ! Ω ! σύ δέν ήμποοεΐς, δέν ήιζπορεΐς 
κατ’ ούδένα τρόπον νά νόησης τά αίθέριον, τό ού
ράνιον, τό θειον τής εκλεκτής ταύτης φύσεως! διό
τι σύ είσαι χονδροστρατιώτης, είσαι χωριάτης! σύ 
δέν ήξεύρεις άλλο παρά νά παίζη; καί νά πίνης είς 
τά καπηλεία, καί σύ, άν είδες ποτέ γυναίκα; τί
μιας, τάς είδες μόνον άπό τά παράθυρα ή είς τάς 
χαλκογραφία; !

Αν καί είς τρόπον όλως βωμολοχικόν άπαγγελ- 
θεντες, οί αλλόκοτοι ούτοι λόγοι είχαν πολύ σπου
δαία·/ σημασίαν δι’ έμέ, καί άδύνατον ήτον νά μή 
μοΰ προςενήσουν άνησυχίαν καί φόβον. Απήτησα 
λοιπόν νά έζηγηθή' ό Βερνών σαφέστερα.

— Κάμε μου τήν χάριν, είπα, ν’ άφήσης κατά 
μέρος τά; αστειότητας, καί ν’ άποκριθής καθαρά. 
Πεοί τίνος όμιλεΐς; σέ παοακαλώ.

— Ω! διάβολε! ή έρώτησις είναι αστεία, είπεν 
ό Βερνών άναλαμβάνων τήν φυσικήν του φωνήν· 
καί περί τίνος άλλου νά ομιλήσω, εϊμή περί τής 
Δουλκινέας τοΰ Ρόζες-Χάουζ, περί τής μικρά; κουα- 
κερίδος μέ τά λευκόν στηθομάντιλον;

Ο Βερνών πολλάκι; είχεν άστειευθή χλευάζων 
τήν Πολλήν· ποτέ δέν έλειπεν, οσάκις έξεθείαζα 
πρός αύτόν τήν σεμνότητα καί τήν σωφροσύνην τής 
νέας ταύτης, νά μέ περιπαίζη κατά πρόσωπο*, ««1

νά σηκόνη τούς ώμους του* έπειδή όμως ό πυρρω- 
νΐσμός ήτον εις αύτόν έξις, ή μάλλον άσθένεια τοΰ 
πνεύματος, αί αύθάδεις ύποψίαι του δέν Ικλόνησαν 
ποτέ τήν πεποίθησιν μου. Τήν φοράν ταύτην όμως, 
συνέβη τό εναντίον· ή ορμή εκείνη της προσβολής 
του, ή βωμολοχική μέν, άλλ’ ένεργητικώς εκφρα
στική τροπή τήν όποιαν έδωκεν είς τούς σαρκα
σμούς του, ή βέβαια πεποιθησις μέ τήν οποίαν άπε
κρίθη είς τήν πρόκλησίν μου, μ’ έκαμναν νά συλλο- 
γισθώ ότι αί κατηγορία! του, εϊς τήν περίστασιν 
ταύτην, δέν ύπηγορεύοντο μόνον άπό τάς συνήθεις 
κατά τών γυναικών προλήψεις του. Ηθέλησα λοι
πόν νά έχω τήν καρδίαν μου καθαράν, άποφασίσας 
νά κόψω πάσαν σχέσιν μέ τήν Πολλήν άν ή δια
γωγή της δέν ήτον ανεπίληπτος, ή μέ τόν Βερνών 
άν, καί τήν φοράν ταύτην άκόμη, ή κατηγορία του 
ήτον συκοφαντία.

— Βερνών, τοΰ είπα σοβαρά, δέν ύποθέτω ότι 
έπιθυμείς νά μονομαχήσωμεν· περιμένω λοιπόν νά 
μοΰ δώσης πιστώς, έντελώς, τήν έξήγησιν τής γε
λοίας ταύτης κωμωδίας.

— Τή άληθεία, φίλε μου, άπεκρίθη, τά λέγω 
καθαρά καλήτερα, παρά νά εύρεθώ εϊς τήν άνάγκην 
νά κόψω τόν λαιμόν μου, άς ήναι καί με τόν καλή 
τερον τών φίλων μου. Ιδού καθ’οσον άφορα τόν σκο 
πόν μου· διά δέ τήν γνώμην μου περί τή; άρε τής 
τής κυρίας Πολλής, άν τοΰτο σέ λυπή, δέν ήξεύρω 
τί νά κάμω. Εως τώρα ήτον γνώμη κατ’ έμφυτον 
πεποίθησιν· μετά τά όσα όμως είδα πρό ολίγου . . .

— Τελείωσε λοιπόν, δήμιε, τί είδες; ανέκραξα 
κτυπών κατά γής τόν πόδα άνυπομόνως.

— Δεν είναι, μά τήν άγάπην μας ! μυστήριον, 
είπεν ό Βερνών· αΰριον τό πρωί, όλον τό στρατόπε· 
•δον θά τά γνωρίζη. . . . Είχα άναχωρήσει, καθώς

πατηθή· άφ’ ετέρου, ή ειλικρίνεια τοΰ χαρακτήρός του 
ήτον τοιαύτη, ώστε δέν είχα τήν παραμικράν περί 
τής άληθείας τή; διηγήσεώ; του αμφιβολίαν, ής 
κεραυνόβλητος λοιπόν έμεινα είς τήν τρομεράν ταύ
την άνακάλυψιν, καί παρήλθαν ίκαναί στιγμαί χω
ρίς νά δυνηθώ νά προφέρω μηδέ λέξιν. Μία μόνη 
έλπίς, έν τούτοις, έπαρουσιάσθη είς τόν νοΰν μου, 
καί άπ’ αύτήν έκρεμάσθην, καθώς ό ναυαγών προσ- 
κολλάται είς τήν σανίδα, μέ τήν όποιαν μόνην έλ- 
πίζει νά σωθή.

— Καί διατί υποθέτεις, είπα, ότι ό άνθρωπος 
ούτος ήτον εραστής, ένώ ήμπορεϊ νά ήναι καί κλέ- 

τη;;
0 Βερνών έσεισε τήν κεφαλήν, καί, συνοδεύων τά 

κίνημα τοΰτο μέ χλευασικάν μορφασμόν, άπεκρίθη·
- Δέν υπάρχουν κλέπται είς τόν τόπον τούτον· 

ό εύτυχής καί πανούργο; άνήο όστις σέ υποσκελί
ζει, πτωχέ μου Σενοέ, είναι νέος εύειδής, στολι
σμένος καί καλοκτενισμένος ώς Χερουβείμ. Εχει 
κεντημένον τά ύποκάμισον είς τά μανίκια καί είς 
τό στήθος, καί φορεΐ, μά τήν άλήθειαν, ώ; άγγελος 
τήν στρατιωτικήν του στολήν.

— Είναι άξιωματικός! άπεκρίθην μέ ζωηρότη
τα· αί! διάβολε! ιδού, εξηγείται τό μυστήριον. Εί - 
ναι ό Αγγλο; τόν όποιον έκαταδίωκες, άναμφιβό
λως, δς-ις, άφοΰ σέ είδε πλησιάζοντα, κατέφυγεν είς 
τήν οικίαν τοΰ κυρίου Χαρρισσών.

— Οχι δά! ό'χι δά! άπατάσαι, παραλογίζεσαι, 
είπεν ά Βερνών ώς θεωρών εύτόχημα αύτοΰ νά κα
ταστρέφω μίαν πρός μίαν δλας μου τάς ελπίδας. 
Κατά τάς οποίας έλαβα πληροφορίας, ό Αγγλος 
είναι κολοσσός· ό δέ άναβάτης τών παραθύρων, τόν 
όποιον είδα καθαρά εις τό φώς τής σελήνης, είναι 
νεανίσκο; μικρόσωμος όσον γίνεται. Καί έπειτα, 
τοιοΰτο λάθος ήτον άδύνατον, διότι έφερε τήν ς-ο- 
λήν τοΰ έλαφροΰ ιππικού.

Η πληροφορία αύτη ήτον τόσον ακριβής, ώστε, 
όσον άν ήτον τό πράγμα τερατώδες, δέν έσυγχωρεΐ- 
το ή παραμικρά πλέον άμφιβολία. Με ρόπαλον άν 
είχε τις μέ χτυπήσει κατά κεφαλής, δέν θά μ’έζά- 
λιζε βέβαια τόσον. Εθάμβωσαν οι οφθαλμοί μου, 
έβόμβουν τάαύτία μου, οί δέ παλ.μοί τής καρδίας μου 
ήσαν τοιοΰτοι, ώστε έκινδΰνευε νάσπαραχθή τά ς-ή- 
θός μου, καί μου έφαίνετο ότι έμελλε νά ρεύση τό 
αιμά μου άπό τούς πόρους όλους· άν δεν με ύπε- 
ςήριζεν ό Βερνών, θά έπιπτα βέβαια χαμαί. Κατ ευ
τυχίαν, ή τοιαύτη τών φυσικών μου δυνάμεων πα- 
ράλυσις μίαν μόνην στιγμήν διήρκεσεν άγων ύπερ- 
τατος τής θελήσεως μ’ έκαμε νά γείνω κύριος τοΰ 
έαυτοΰ μου, καί άνέλαβα εύθύς ικανήν γαληνην 
πνεύματος, ώστε νά έςεσάσω τό πράγμα καί ν απο
φασίσω τί έπρεπε νά πράξω. Τήν στιγμήν εκείνην, 
άξιωματικός τις έδιάβαινεν ολίγα βήματα μακράν.

— Κύριε Βουαδαλμύ! έφώναξα όρμήσας πρός 
αύτόν.

0 άξιωματικός έότάθη.
— Τί έπιθυμεΐτε άπ’ ε’μέ, κύριε; μέ ήρώτησε.
— Μεγάλην χάριν, κύριε, τήν όποιαν θά νο^ζι- 

σθώ εύιυχή; νά σάς άνταποδώσω όταν παρουσιασθή 
ευκαιρία, άπεκρίθην. 0 κύριος Βερνών καί εγώ 
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ήξεύρεις,|έπί κεφαλής άποσπάσματος, πρός καταδί 
ωξιν κατασκοπευτών τινων, τούς όποιου; είδαν πε- 
ριπλανωμένους κατά τό μέρος τών οικιών. Είχα 
διαταγήν πρό πάντων νά μεταχειρισθώ πάντα τρό
πον, ώστε νά ζωγρήσω τόν αρχηγόν των, άξιωμα- 
τικόν τολμηρόν καί έπιχειρητικόν, όστις ήλθε νά 
παρατήρηση τάς θέσεις μας έμπροσθεν σχεδόν τών 
φυλάκων μας. Εβαδίζαμεν, οί στρατιώται μου καί 
έγώ, μέ άκραν σιωπήν, όταν, άκολουθοΰντες τά μο- 
νοπάτιον, τό γυρίζον περί τόν κήπον τής οικία; 
τοΰ κυρίου Χαρρισσοιν, εΐδαμεν κατιτί ώ; σκιάν, 
προχωρούσαν πρός τήν οικίαν. Διέταξα τότε τούς ςρα- 
τιώτας νά σταθούν, καί έκύτταξα προσεκτικώτερα. 
Τότε παρετήρησα ότι κλίμαξ ήτον προσηρμοσμένη 
είς τό παράθυρον τή; κυρίας Πολλής, καί μετ’ ολί
γον είδα τήν σκιάν, τό φάσμα, τά φάντασμα, κρα
τούν τούς δύω βραχίονας τή; κλίμακας, καί άναβαϊ- 
νον προφυλακτικώς τάς βαθμίδας. Φθάσας είς τό 
ύψος τοΰ παραθύρου, ό εραστής έδίστασεν, έστάθη 
ολίγον, έπειτα έπήδησεν έντός τού κοιτώνος, έσυρε 
τό παραπέτασμα, καί . . . ήκολουθήσαμεν τόν δρό
μον μας.

0 Βερνών έγνώριζε καθώς ό ίδιος έγώ τήν έσω- 
τερικήν διαίρεσιν τής οικίας τοΰ κυρίου Χαρρισσών 
έπειτα, μόνος ό κοιτών τή; Πολλής είχε παρά
θυρα πρός τόν κήπον· ήτον λοιπόν άδύνατον ν’ «- 
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έχομεν κάπου νά πηγαίνωμεν, καί θά με υποχρεώ
σετε τά μέγιστα άν θελη'σετε νά με αντικαταστή
σετε μέχρι τής επιστροφής μου.

— Εύχαρίστως, κύριε, άπεκρίθη χαμόγελών· 
πηγαίνετε, καί είθε νά σάς ήναι ευμενής ό Ερως!

Χαιοετήσας τότε τον κύριον Βουαδαλμύ, έστρά- 
φην πρός τόν Βερνών.

— Τώρα, τού είπα, εις Ρόζες-Χάουζ !
0 Βερνών μ’ έκύτταξε μίαν στιγμήν μέ απορίαν, 

έπειτα, γελών δυνατά, είπε-
— Νόστιμου θά ήναι, μά τήν αλήθειαν!

Ε'·
έν τέταρτον τής ώρας μετά ταϋτα, ε’περάσαμεν 

όπισθεν τών βάτων, αϊτινες έφρασσαν άπό τό μέ
ρος εκείνο τόν κήπον τοΰ κυρίου Χαρρισσών. Ελαμ- 
πεν ήδη τό πρώτον φώς τής ημέρας, καί, εις τό 
φώς τούτο, οιέκρινα καθαρά κλίμακα προσηρμο- 
σμένην εις τό παράθυρου τής Πολλής. Οταν είδα 
τούτο, ή άγανάκτησίς μου, τήν οποίαν ελπίς ανε
ξήγητος έμετρίαζεν έως τότε, ε’ξερράγη βιαία καί 
τρομερά- έπρόφερα μεγαλοφώνως ύβρεις αισχρά; 
κατά τής Πολλής· τήν ε’φοβέριζα νά φανερώσω εις 
τόν πατέρα της, εις τήν χώραν ολην, τήν άτιμόν 
της διαγωγήν τί λέγω; ήθελα νά τήν φονεύσω, 
αύτήν καί τόν ά'νανδρον ε’ραστήν της· έκραύγαζα 
χειρονομών ώς παράφρων, καί άπαγγέλλων φράσεις 
καί άποστροφάς μέ μεγαλορρημονίαν ογκώδη, τήν 
οποίαν ό κύριος Λασιωσσέ, εφευρέτης τού άστυκού 
λεγομένου δράματος, θά ήγόραζεν εις μεγάλην τι
μήν. Εις μάτην ό Βερνών, οστις ήθελε νά κάμ-ρ 
έπίδει ξιν φιλοσοφίας καί ανοχής εις τά τοίαϋτα, 
άντέταττεν ότι, τό κάτω κάτω τής γραφής, ή Πολ
λή ήτον έλευθέρα καί αύτεζούσιος εί; τάς πράξεις 
της, ότι δέν είχεν άναλάβει κάμμίαν πρός ε’μέ ύπο- 
χρέωσιν, και ότι δέν ήτον έγκλημα εις άνύπανδρον 
νεαν νά νοστιμευθή αξιωματικόν τού ελαφρού ιππι
κού τής βασιλίσσης. Τόν έστειλα εις τούς διαβό
λους όλους καί αύτόν καί τήν φιλοσοφίαν του· έ- 
πήδησα διαμιά; ύπεράνω τού φράκτου, έμβήκα 
εις τόν κήπον, καί ώρμησα άσθμαίνων πρός τήν κλί
μακα- άλλά μόλις έπρόφθασα ν’άναβώ όλίγας βαθ
μίδας, νέος τις αξιωματικός, όμοιάζων κατά 
πάντα τήν εικόνα τήν οποίαν υιού είχε σκιαγραφή
σει ό Βερνών, έφάνη εις τό παοάθυρον τής Πολλής, 
καί, λαβών τήν κλίμακα άπό τάς δύω της άκρα;, 
τήν έκύλισεν έξ αριστερών πρός τά δεξιά, σύρριζα 
πάντοτε μέ τόν τοίχον, καί τήν έρριψε κατά γης, 
μέ μεγάλην ζημίαν τών δενδροστοιχιών καί τών υα
κίνθων τού κυρίου Χαέρισσών. Επεσα δέ καί έγώ 
όμού μέ τήν κλίμακα, καί, όταν έσηκώθην ζαλισ
μένος καί κατακτυπημένος, είδα δύω βήματα μα
κράν μου τόν Βερνών, κρατούντα τά πλευρά του 
καί μεγάλους αγώνας καταβάλλοντα ώστε νά μήν 
έξυπνίση τήν οικίαν ολην μέ τόν δυνατόν του γέ
λωτα.

— Αι λοιπόν! μού είπεν όταν ήδυνήθη νά λα- 
λήση, είσαι τώρα βέβαιος περί τού πράγματος;

— Αθλιε! Ιμουομούρισα μανιωδώ; φοβερίζω* μέ

τόν γρόνθον μου σκιάν τινα σειομένην όπισθεν τών 
παραπετασμάτων τού παραθύρου. Α! νά ήμαι άτι
μος άν δέν τιμωρήσω τόν άχρείον τούτον, καί άς 
άναγκασθώ νά μονομαχήσω διαδοχικώ; μέ τούς 
αξιωματικούς όλους τού ελαφρού ιππικού.

— Καί δέν ήμπορεΐς νά τόν γνωρίσης καί σή
μερον ακόμη; ήρώτησεν ό Βερνών, δακτυλοδεικτών 
τήν κλίμακα, κειμένην επάνω τών ποασιών. Δέν ε- 
καμεν ό ίδιος τήν άποχώρησίν του αδύνατον;

— Εχεις δίκαιον, ανέκραξα- δέν ήμπορεϊ πλέον 
άπό τό μέρος τούτο να φύγη· άς ποοσέξωμεν τώρα 
νά μή μα; φύγη άπό τήν θύραν.

Ταύτα είπα, καί επανέλαβα τόν δρόμον μου εν
τός τοΰ κήπου, ακολουθούμενος άπό τόν Βερνών* 
γυρίσαντε; δέ τήν οικίαν έκρύφθημεν παοαμονεύον- 
τες πλησίον τού τοίχου, ολίγα βήματα μακράν 
τής θύρας. Μετ’όλίγας στιγμάς, έν των παραθύρων 
ήνοίχθη επάνω τών κεφαλών μας, καί φωνή δυνατή 
έκραζε περιχαρώς·

— Καλέ, τί κάμνετε εδώ εις τοιαύτην ώραν, 
αδελφοί μου.

Ητον ή φωνή τοΰ κυρίου Χαρρισσών.
Κατά τήν πρώτην τής ε’κπλήξεώς μου στιγμήν, 

ήμην έτοιμος ν’ άποκοιθώ, καί νά είπώ ανοησίαν 
τινά άναμφιβόλω;· ό Βερνών όμως μ’ επροσκάλεσεν 
εις σιωπήν, κτυπήσας διά τοΰ άγκώνος τά πλευρά 
μου, καί έσπευσε νά λάβη αύτός τόν λόγον.

— Ω! πάτερ Χαρρισσών, είπε μέ πλήρη υποκρι
σίας φωνήν, χαίρομεν ότι σάς εύρίσκομεν εκτός τής 
κλίνης· έρχόμεθα άπό τό στρατόπεδον επίτηδες νά 
σάς συμβουλευθώμεν.

— Νά μήν ήναι ασθενής κάνεις άπό τούς δύω 
σας; ήρώτησεν ό κουάκερος μέ ειλικρινή προσπάθειαν

— Οχι, δόξα τώ Θεώ, έπανέλαβεν ό Βερνών· 
δέν πρόκειται περί ιατρικού, άλλά περί θεολογικοΰ 
ζητήματος. Φαντασθήτε τόν Σενοέ έδώ διϊσχυρι- 
ζόμενον ότι ό χιτών τού Ααρών είχεν όλόγυρα σει
ρίτιον κίτρινον· έγώ επιμένω λέγων ότι τό σειρί- 
τιον ήτον κόκκινου· ποιος άπό τούς δύω μας έχει 
δίκαιον, αξιαγάπητε δόκτωρ;

—Ω! ώ! τό ζήτημα είναι πολύ σοβαρόν, είπεν ό 
κύριο; Χαρρισσών· δέν δυσκολεύομαι δέ νά πιστεύ- 
σω ότι άπατάσθε καί οί δύω. Μού φαίνεται μάλιςα 
ότι ό χιτών τού Ααρών δέν είχε διόλου σειρίτιον. 
Σημειώσατε μολαταύτα οτι αμφιβολίαν μόνον εκ
φράζω· τό φρονιμώτερον είναι νά ερευνήσωμεν τόν 
νόμον καί τού; προφήτας. Περιμείνατε μίαν ς-ιγμήν, 
τώρα σάς ανοίγω τήν θύραν, καί έξετάζομεν όμού 
τό ζήτημα.

•— Τρελλός είσαι; είπα πρός τόν Βερνών, όταν 
άπεσύρθη ό κουάκερος εντός τού παραθύρου· άζιό- 
λογος στιγμή, μά τήν αλήθειαν, νά περιπαίζης τόν 
δυστυχή τούτον άνθρωπον!

— Πά! είπε υελών ό Βερ-.ών, τό ουσιώδες εί- 
ναι νά τρυπώσωυ.εν εϊς τό φρούριον.

Τήν στιγμήν εκείνην είδαμεν διαβαίνοντα χω
ρικόν, φέροντα δίκελλαν εις τόν ώμον, ’,όλίγα βή
ματα μακράν τής οικίας. 0 Βερνών έδραμε πρός 
αύτόν, καί έβαλεν εϊς τήν χεΐράτου φλ.ωρίον, λέγω» 
καί λέξεις τινά; τά; οποίας δέν ήκουσα. ό χωρικός
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άπεμακρύνθη, καί ό Βερνών επανήλθε πλησίον μου. 
Ενφ δέ έζήτουν νά μάθω τί έπραζεν, ό κύριο; Χαρ- 
ρισσών ήνοιξε τήν θύραν, νεύσας πρός ημάς νά τόν 
άκολουθη'σωμεν. Οταν έμβήκαμεν εις τήν αίθουσαν, 
έδραμε νά ζητήση τήν Αγίαν Γραφήν, καί, άποθέ- 
σας αύτήν μέ πολλήν εϋλάβειαν εϊς τήν τράπεζαν, 
είπε-

— Χαίρω μεγάλως, ώ νέοι, ότι έξοδεύετε τάς 
ώρας τής άνέσεώς σας άπά τό άποτρόπαιον έργον 
σας εις επωφελείς καί σπουδαίας έρευνας. Δέν εί- 
vat καλήτερα νά φιλοσοφήτε συνοιαλεγόμενοι εις τό 
φώς τής σελήνης, παρά νά διχνυκτερεύετε παίζον- 
τες καί πίνονάες άδιακόπως;

—Εχετε πολύ δίκαιον, πάτερ Χαρρισσών, άπεκρίθη 
ό Βερνών μέ τήν μελιτώδη φωνήν άληθοΰς Ταρτού
φου, τάτοιαΰτα είναι διασκεδάσεις σατανικαί, όπου 
χάνει κάνεις άνωφελώς τά χρήματά του, τήν ΰγιείαν 
του καί τήν ζωήν του. Οθεν ό Σενοέ καί έγώ ώρκί- 
σθημεν νά μή πιάσωμεν πλέον μήτε παιγνιόχαρτου 
μήτε ποτηριού. Οσάκις εΰρίσκόμεθα εϊς αργίαν, ό 
Σενοέ μού διηγείται τήν ιστορίαν του Ιωνά ή τά 
συμβάντα τού Τωβίου, καί, μετ’ όλίγας ώρας γυ- 
μνάσεως τοιαύτης, εϊμεθα εύθυμοι ώ; δύω μικρά 
σπουργίτια.

— Εις εμέ, καλέ, τό λέγετε ; άπεκρίθη ό κύ- 
pto; Χαρρισσών άλλ’ ά; έπανέλθωμεν εις τό προ- 
κείμενον. ό λόγος, νομίζω, ήτον περί τού χιτώνος 
τοΰ Ααρών τούτο θά τό εΰρωμεν εί; τήν Εξοδον 
ή εις τό Αευϊτικόν έωσότου τό εΰρω, ή Πολλή μά; 
ετοιμάζει τό τσάι.

— Είναι πολύ πρωί, καί άς μήν έζυπνίσωμεν 
τήν κυρίαν Πολλήν, είπεν ό Βερνών ρίπτων κρύφιου 
πρός εμέ βλέμμα.

— Η Πολλή σηκόνεται πάντοτε μέ τόν ήλιον, 
είπεν ό κουάκερος.

Καί, ταύτα ειπών, έκραξε τήν Πολλήν μεγαλο
φώνως. Η νεάνις ήλθε παρευθύς, άλλά, καθώς μάς 
είδεν, ώχρίασε καί έμεινεν ακίνητος εις τό κατω
φλιού, ρίπτουσα διαδοχικώς εις τόν Βερνών καί εϊς 
εμέ ανήσυχα καί πλήρη ταραχής βλέμματα. Αν 
μού έμενεν ακόμη αμφιβολία, ή αμηχανία τής θέ- 
σεώς της ήτον αρκετή νά μέ πείση περί τής ενοχής 
της.

— Βάλε νά μάς βράσης τσάι, τέκνου μου, είπε 
πρός αύτήν ό κύριο; Χαρρισσών χωρίς νά σηκώση 
τούς οφθαλμούς άπό τό βιβλίου του, τά όποιον έ- 
φυλλολόγει άδιακόπως.

— Μάλιστα, πάτερ μου, άπεκρίθη ή Πολλή.
Καί διευθύνθη βραδέως καίάκουσιως πω; πρόςτό 

πλησιόχωρου δωμάτιον.
Ενώ έμελλε νά έξέλθη άπό τήν αίθουσαν, ήκού- 

σΟησαν κρούσματα πολλά καί Δυνατά εϊς τήν έζω 
θύραν. Ο γέρων ΰψωσεν εύθύς τήν κεφαλήν, καί 
ένευσεν εις τήν Πολλήν νά πηγαίνη ν’ άνοιξη.

— Etvat ό άνθρωπο; τόν όποιον παρήγγειλα, εί
πε πρός εμέ σιγαλά ό Βερνών.

Τότε είδαμεν είσελθόντα χωρικόν, καί άνεγνώρι- 
σα τω όντι τόν άνθρωπον τόν όποιον είχε πλησιά
σει ό Βερνών ολίγα βήαατα μακράν τής οικίας.

— ΐΐ τιμιότης σας είστε ό δόκτωρ Χαρρισσών ;

ήρώτησεν αποτεινόμενος πρός τόν κουάκερον.
— Εγώ είμαι ό δόκτωρ Χαρρισσών, άπεκρίθη.

Εϊς τί ήμπορώ νά σοΰ γείνω χρήσιμος, αδελφέ μου;
— Πτωχή' τις γυνή, ετοιμόγεννος, ζητεί τήν συν

δρομήν σας, έπανέλαβεν ό χωρικός. Κατοικεί μα
κράν άπεδώ. Ούτε ώραν δέν έχομεν νά χάσωμεν.

— Σέ ακολουθώ, αδελφέ μου! άνέκραξεν ό φι
λάνθρωπος δόκτωρ λαβών τήν όάβδον καί τόν πί
λον του. Καί σείς, φίλοι, μάς είπεν έκτείνας πρός 
ήμάς τήν χεΐρα, συγχωρήσατέ με άν σάς άφίνω τό
σον αδιάκριτα- έπειτα, θά εΰρετε καί χωρίς έμέ 
τήν όποιαν ζμτεΐτε πληροφορίαν . . . κυττάξατε Ε
ξοδον. . . . ίερατείαν Ααρών . . . κεφαλαίου ΚΗ.

Αφού ό κύριος Χαρρισσών καί ό χωρικός έξήλ- 
θαν, ή Πολλή ήλθε πάλιν πρός ήμάς, άλλ’ έμεινεν 
ορθή καί σιωπηλή, προσηλωμένους εχουσα τούς ο
φθαλμούς εις τό έδαφος. 0 Βερνών έφαίνετο βυθι
σμένος εις τήν έξήγησιν τού ΚΙΙ κεφαλαίου.

Η θέσις αύτη ήτον κατά πάντα γελοία- τά έ
βλεπα, καί ματαίως έζήτουν είκαιρίαν νά έξέλθ 0). 
Μού έδωκε τήν εύκαιρίαν ταύτην ή Πολλή, λαβοΰ- 
σα πρώτη τόν λόγον·

—Μήπως ό Βερνών, είπεν, ετοιμάζεται νά βάλη 
διδαχήν έμπροσθεν τοΰ συντάγματος του; Φαντά
ζομαι οτι θά ήναι νόστιμου καί περίεργον πράγμα 
νά τόν άκούση κανείς.

— Καί διατί τάχα, κυρία Πολλή; άπεκρίθην· 
ή ηθική αξιωματικού τών διμάχων δέν είναι κατω- 
τέρα τής ηθικής εύλαβών τινων γυναικών.

‘Η Πολλή μ’ έκύτταξε μέ απορίαν, ώς νά έπά- 
σχιζε νά καταλάβη τήν σαρδωνικήν έννοιαν τών λό
γων μου.

. — Καλέ, τί έχεις, φίλε; μοΰ είπε- τό μειδίαμά 
σου ήτον φαιδρότερου καί ειλικρινέστερου χθές παρά 
σήμερον.

— Διότι χθές ήμην ευτυχής, Πολλή· διότι χθές 
σέ, Πολλή, είχα καί πατρίδα, καί ούρανόν, καί τό 
πάν· διότι χθές σέ ηγάπων.

— Καί σήμερον δέν μέ αγαπάς πλέον;
— Νά σ’ αγαπήσω, άπιστε; Α! διά σέ εις τό 

έξης άγανάκτησιν μόνον έ'χω καί περιφρόνησιν!
Επρόφερα τάς λέξεις ταύτας μέ τόσην μανίαν, 

ώστε ή Πολλή, έντρομος γενομένη, ώπισθοδρόμη- 
σεν άκουσίως ολίγα βήματα. Ητον ώχρα, τεταραγ- 
μένη, καί δύω μεγάλα δάκρυα έβρεχαν τά βλέφα
ρά της. Εμεινεν όλίγας στιγαάς ούτω, κρατούσα 
με άφωνου καί ακίνητον ύπά τό πλήρες γλυκύτητος 
καί μελαγχολίας βλέμμα της· έπειτα, στραφεισα 
βραδέως πρός τόν Βερνών, τού είπε μέ συντετριμ
μένου φωνήν’

— Τί σημαίνει τού^ο, Βερνών, καί τί θέλει νά 
εϊπή ό Σενοέ; Τό ήξεύρει; άναμφιβόλως, διότι δέν 
φαίνεσαι εκπεπληγμένος διά τήν οργήν του.

— Μά τήν αλήθειαν, κυρία Πολλή, είπεν ό Βερ
νών κλείων μέ κρότον τό βιβλίου του, τώρα σάς 
τά λέγω όλα χωρίς περίφρασιν κατά πρώτον ό · 
μως σάς προλέγω ότι, τό κατ’ έμέ, σάς συγχωρώ 
έξ όλης μου καρδίας. Εγώ δέν είμαι περιφίλαδτος 
τόσον ώς ό Σενοέ, και έχω πολλήν μακροθυμίαν εις 
τά; αταξία; τών ωραίων κοπελλών.
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—A ! Θεέ μου! θέλουν νά μέ κάμουν ν’ άποθά- 

νω καί οΐδύω, άνέχραξεν άπηλπισμένη ή Πολλή.
Διαρκούσης τής έξομολογήσεως ταύτης, έγώ διέ- 

τοεχα μέ μεγάλα βήματα τήν αίθουσαν καθ’ ολον 
τ^ί 70 μήκος, κεραυνοβολών διά τοϋ βλέμματος 
τήνφέρουσαν εις τήν κοιτώνα τής Πολλής ' θύραν.

θ, Βερνών, λαβών τήν Πολλήν άπό τήν χεϊρα, 
την εγύρισεν εις τρόπον όόστε νά ήναι καταντικρύ 
μου, και, σηκόνων τούς ώμ.ους του, είπε·

Δεν βλεπεις οτι είναι ζηλότυπος ό δυστυ-
/Λ

Ζηλότυποςέφώναζεν ή Πολλή κυττάζουσά 
με εκστατική, καί διατί είναι ζηλότυπο;;

Η τοσαύτη αναισχυντία μέ έκαμεν έξω φρένων.
- Πολλή, είπα μέ εξουσιαστικόν ύφος, ή θρη

σκεία σας απαγορεύει τό ψεύδος ώς έγκλημα. Τόλ
μησε λοιπόν ν άρνηθής, μέ τήν χεϊρα έπί τής Α- 
χ·α5 Γραφής, δτι άποψε δεν ε’μβήκεν άνθρωπος είς 
τάν κοιτώνα σου.

Κεραυνωθεΐσα άπό τήν επίσημον ταύτην απο
στροφήν, ή Πολλή έρριψε πρώτον είς τόν Βερνών 
και είς εμε πεπλανημένα βλέμματα· έπειτα έπεσεν 
εις εν τών Ορονίων, καί έκρυψε τήν κεφαλήν εί; 
τά> χεΐράς της.
„ Αποκρίσου, Πολλή, έπανελάμβανα κραυγά- 
ι,ων, είναι αλήθεια ότι απόψε ε’μβήκεν άνθρωπος 
ει\ τόν κοιτώνα σου, άναβάς άπό τό παράθυρον όιά 
κλιμακος;

Η Πολλή κατά πρώτον έμεινεν άφωνος, έπειτα 
έσηκωθη άξιοπρεπώς, μ’ έκύτταξε κατά πρόσωπον, 
*αι είπε τά; λέξεις ταύτας μέ άφοβον φωνήν·

— Αλήθεια είναι!
— Τά όμολογεΐ! άνέκραξα, καί δέν αποθνήσκει 

άπό εντροπήν! Α! Πολλή, ποιος ήόύνατο νά πιστεύ- 
ση τόσην διαφθοράν καί τόσην υποκρισίαν ! . . . σύ 
συ, Πολλή . . . εραστήν ! . . .

—— Ι.ραστην. είπεν ή Πολλή άνατριχιάζουσα 
καθ’ δλον της τό σώμα· Α ! Θεέ μου ! τί κάθεται 
καί συλλογίζεται;

_ τφ όντι, είπεν ό Βερνών μετρών σαρδωνι-
κως έκάστην τών λέξεων του, αξιωματικός' του έλα- 
φρου ιππικού ήμπορεΐ κάλλιστα νά διανυκτερεύση 
εις τον κοιτώνα παρθένου, χωρίς διά τούτο '. .

— Φθάνει πλέον ! είπα όιακόπτων τάς σκέψεις 
σου Βερνών φθάνουν πλέον οί χλευασμοί, ό έρα- 
στης είναι έδώ, καί θά μάθω άπ’ αύτόν τήν άλή- 
θειαν, ύποθέτω.

Ταυτα λέγων, είχα κάμει μέ ορμήν ολίγα βήμα
τα προς τόν κοιτώνα τής Πολλής· τήν ηύοα όοθήν, 
ώκουμβούσαν εΐ; τήν θύραν ήτον ώχρα, άλλ’ ήσυχος’
_ Φίλε, μού είπε, κακόν έργον Θέλεις νά πρά- 
ξ·,.» εις τήν τιμήν σου, είς τήν ζωήν τής μητρός 
σου, εις ό,τι έχεις ποθεινότερον καί ίερώτερον είς 
σον κοσμον, μήθελήσηςνανοίξης τήν θύραν ταύτην. 

Μακράν, Πολλή, μακράν! άνέκραξα λευκά I-
Ζ“νά Ζ-είλζη “πό τ°7 θψόν σοΰ λέγω ότι θέλω 
να ίόώ τόν άνθρωπον αύτόν!

Και συγχρόνως έξέτεινα τόν βραχίονα ν’ άπο- 
μακρυνω τήν Πολλήν τήν αύτήν στιγμήν, ή θΰρα 
ylvo χ η, καί νέος τις αξιωματικός έφάνη έμπροσθεν I

μας. Καθώς τόν είδεν, ή Πολλή άφήκε φωνήν φρί. 
κης, καί ώπισθοόρόμησεν εως τήν άκραν τοϋ κοι- 
τώνος. Εγω όέ έμεινα ακίνητος, και ώς καρφωμένο- 
είςτό έδαφος. ’

‘Η κυρία ΒριάρΙ άνέκραξα.
Π κυρία Βριάρ! είπεν ό Βερνών τρίβων τούς 

οφθαλμού; του. Α! όιάβολε ! έπρόσθεσε καγχάζων 
• ό παιγνίοιον τούτο iev είναι κατώτερον τών άλ- 
λων έκείνων, τής ταχυόρομικής άμάξης όηλαόή καί 
τοϋ κυμβάλου.

Εκυτταξα τότε τήν Πολλήν· έφαίνετο άποροΰσα 
καί εκστατική. Ορκον εκαμνες ότι'όιόλου όέν έκα- 
ταλάμβανε τήν σκηνήν τήν όποιαν είχε πρό οφθαλ
μών. ‘

• Α! Πολλή, τή; είπα καταισχυνθείς καί προσ- 
παθων, νά συνέλθω άπό τήν ταραχήν μου, πόσον 
είμαι ένοχος, καί πώς μ’έπαιξες ώς άνόητον!

— Ώ! θά Tor γοηόσω! θάτόνγονεύσω! είπεν ό 
Βερνών γελών ώς παράφρων φόνενσί το Λοιπόν τό 
καχότροπον Χερουβείμ, τούτο! Είναι, μά τόν Θεόν, 
Ολοι· ή περίλυπος Ροζίνα, ή πονηρά Σουσάννα καί 
ο φοβερός Αλμαβίβας.

— Η Πολλή όεν θά ήναι όλιγώτερον γενναία 
πα^ρά τήν αγαπητήν κόμησσαν, είπα καταφιλών τήν 
χειρα τήν όποιαν ή αξιέραστος κόρη μού έπρόσφερε.

— Πολύ καλά, πολύ καλά, κάμνετε άγάπην 
μετά ταύτα, είπεν ή μαρκησία έμβαίνουσα μέ ορ
μήν μεταξύ τής Πολλής καί έμού. Ας άφήσωμεν 
τους κυρίους τούτους, τέκνον μου, καί όότε μου 
φορέματα- ή στολή αύτή μοϋ σφίγγει φρικτά τούς 
ώμους.

Λαοουσα δε τήν Πολλήν άπό τήν χεϊρα, τήν έσυ
ρε με όρμην εξω τοΰ κοιτώνος.

ΣΤ'·
Μετά τήν συμβάσαν τρομεράν καί κωμικήν έν- 

ταυτω ε’ξήγησιν, όεν είχαμεν πλέον άφόρμήν νά 
παρατείνωμεν τήν πρωινήν έπίσκεψιν μας 'εις τήν 
μικράν οικίαν τού Ρόζες-Χάουζ- ε’κινήσαμεν λοιπόν 
να έπιστρέψωμεν εις τό ςφατόπεδον. Περιττόν κρί
νω να επαναλάβω τού; σαρκασμούς τού Βερνών κατά 
. ήν ύοοιποριαν ταύτην. Αναγκαζόμενος ν’ άναγνω- 

ριση τήν είς τήν περίστασιν ταύτην άθωότητα τής 
Πολλής, πολύ όριμύτερος έγίνετο είς τήν γενικήν 
εκτιμησιν τού χαρακτήρας της, καί μανιώδη προσ
πάθειαν κατέβαλλε νά εύρίσκη είς αύτήν έλαττώιια- 
τα καί δυστροπίας. Πολλήν έξιν, έλεγε, θά εχη είς 
την πονηριάν αύτή ή κυρία κουακερίς, άφού έμιμήθη 
μ.ε τοσυν φυσικήν εντέλειαν τήν ταοαχήν καί τήν 
φρίκην όταν έόειξες οτι ήθελες ν’ άνοιξης τήν θύ- 
ρα,ν τού κοιτώνός της· πονηρία όέ τοιαύτη ήμπο
ρεΐ νά συμβιβασθή μέ τήν φαινομένην είς τό πρόσ
ω,.όν της απλότητα καί ειλικρίνειαν; Ητον ή ςτγ- 
μή εκείνη κατάλληλος όιά παιγνίδια τοιαϋτα, καί 
ήτον φρόνιμον έργον, ένώ ενοχοποιείτο ή τιμή της, 
νά όιασκεόάζτ] άπατώσα όύω άξιωματικούς τού 
βασιλέως; Εξ όλων τών αιτιάσεων τούτων ό Βερ- 
νων έσυμπεραινεν δτι, άν ταύτην τήν φοράν ή ά- 
ρετή τής Πολλής όεν επαθεν ούτε προσεβλήθη, ή

προγενεστέρα της ό'μώς διαγωγή ήτον είς άκρον ύ
ποπτος, διότι, είς τήν έπινόησιν καί προπαρασκευήν 
τής θεατρικής εκείνης σκηνής, έόείχθη εφάμιλλος 
κατά πάντα τοΰ κυρίου Καρών Βωμαρσιέ, άνόρός 
δολίου καί πονηρού, καθώς είναι γνωστόν είς όλους, 
όσον όέ ό Βερνών κατεβίβαζεν ούτω τήν αξίαν τής 
Πολλής, τόσον ύπερύψονε τά προτερήματα τής κυ
ρίας Βριάρ· βεβαίως, έλεγε, κατά τήν ζωηρότητα 
καί τήν παιόικήν χάριν, ή μαρκησία όέν ήόύνατο 
ν’ άντιπαλαίση μέ τήν θυγατέρα τοϋ κυρίου Χαρ- 
ρισσών, τό σοβαρώτερον δμως κάλλος της έλαμπε 
πολύ φωτεινοτέραν λάμψιν.

Τό πύο τών μεγάλων καί μαύρων οφθαλμών της, 
αί ηδυπαθείς υποσχέσεις τών εύσάρκων καί κοκκι- 
νοβαφών χειλέων της, τό άποφασιστικόν καί εΰ- 
τολμον τής κινήσεως τής κεφαλής της, γ όπωσοϋν 
προκλητική εύκολία τών νευμάτων, τοϋ βήματος, 
τής στάσεως· δλα τά πλεονεκτήματα ταύτα τής 
τριακονταετούς γυναικό; είχαν συγκινήσει τόν Βερ
νών, άνάψαντα τήν όιάπυρον μάλλον, παρά σεμνήν 
φαντασίαν του. Θαυμασμόν πρό πάντων καί έ'κςα- 
σιν έπροξένει είς αύτόν ή ριψοκίνδυνος άφοβία τοϋ 
θύματος τούτου τοϋ έρωτος, τής γυναικός ήτις έ- 
τόλμησε νά περιφρόνηση τάς μανίας ολας τού Ωκεα
νού, έρχομένη νά ζητήση είς τό μέσον στρατοπέόου 
τόν άχάριστον εραστήν δστις τήν έγκατέλιπεν. Η 
γενναία αυτή πράξις τού έφαίνετο άξία νά συγζριθη 
μέ τά ωραιότερα κατορθώματα τών ήρωΐδων τής 
άρχαιότητος· ή άφοσίωσις τής Αρτεμίσιας, τήςΑρ- 
ρίας, τής Επονίνης, κατ’ αύτόν, όέν ήτον πολυτι
μότερα τής θυσίας τής κυρίας Βριάρ· όιότι, έλεγεν, 
αί περικλεείς έκεΐναι γυναίκες όέν ήγνόουν ότι τάς 
άνέμενεν ό θαυμασμός τών μεταγενεστέρων, ένφ ή 
κυρία Βριάρ, τό πολύ πολύ, κάνέν επίγραμμα 
τοϋ ‘Ερμοΰ είχε μόνον νά έλπιση. Ο Βερνών, άνήρ 
ευμετάβλητος, άλλά καί επιδεκτικός ιόιάζοντός 
τίνος είς αύτόν ενθουσιασμού, ήτον καλός νά δια- 
τρέξη είς μίαν μόνην ημέραν όλας τάς φάσεις τού 
πάθους· συνειθισμένος ών ν’ άστειεύεται είς δλα καί 
δι’ όλα, πολλάκις συνέβαινε νά παίζη μέ τήν καρ
διάν του καί νά χάνη· καί τότε άκόμη είόα, ύπό 
τήν προσποιητήν ύπερβολήν τού πανηγυρικού του, 
τάς πρώτα; λάμψεις σοβαρού πρός τήν μαρκη- 
σίαν έρωτος.

— Αί! μά τήν αλήθειαν! φίλτάτέ μου, τού εί
πα, έπειόή σοΰ άρέσκει τόσον ή κυρία Βριάρ, τί 
σ’ εμποδίζει νά τής προσφέρης τήν λατρείαν σου;

— Αν ήμην βέβαιο; ότι όέν θά σοϋ έκακοφαίνε- 
το . . . άπεκρίθη διστάζων ύποκριτικώς.

— Κατά όιαβόλου ! είπα, άν έπιτύχης, καθώς 
όέν άμφιβάλλω, θά σοΰ χρεωστώ τήν μεγαλητέραν 
χάριν τής ζωής μου.

— Μά τήν πίστιν μου! θά τό συλλογισθώ, άλ
λ’ είναι τόσον έρωτόληπτος ή κυρία όιά σέ, ώστε 
τήν νομίζω φρούριον άπόρθητον.

—Πά ! όλα τά φρούρια έχουν και άπό κάμμίαν 
θύραν παράμερον, άφόπου ήμπορούν να κυριευθούν 
εύκόλως. ‘Η τοιαύτη θύοα όιά τήν κυρίαν Βριάρ 
είναι ή υπανδρεία. . . .

— Φθάνει, Σενοέ, ή θά μοϋ κακοφανή, άνέκρα-

ξεν ό Βερνών μέ τόνον άστείως τραγικόν· προτιμώ 
τήν φονικωτέραν έφοόον παρά τήν τοιαύτην άύωσιν. 
Ελπίζω όμως, έπρόσθεσε λεπτύνων αύταρέσκως τήν 
άκραν τοΰ μύστακος, ότι ή κυρία Βριάρ όέν θά 
μ άφήση νά καταφύγω εις τοιαύτην ηρωικήν άπό- 
φασιν.

Ταύτα συνόιαλεγόμενοι, έφθάσαμεν είς τό στρα- 
τόπεόον. Μεγάλως ε’ξεπλάγημεν εύρόντες τά πάντα 
εις μεγίστην ακαταστασίαν· οί αξιωματικοί έτρε
χαν τήόε κάζεΐσε πολυάσχολοι, όιανέμοντες όια- 
ταγάς· οί ς-ρατιώται έπεσώρευαν τά έπιπλα εις τάς 
άμάξας, ή άπέσπων μέ βίαν τούς πασσάλους τών 
σκηνών· ό κύριος Βουαόαλμύ έμενε πιστώς εί; τήν 
θέσιν τήν όποιαν τού είχα έμπιστευθή. Τόν ήρώ
τησα περί τής αιτίας όλης ταύτης τής ταραχής, 
καί μοϋ είπεν οτι, όλίγας στιγμάς μετά τήν άνα
χώρησίν μας, είχαν λάβει τήν είόησιν οτι σώμα 
στρατιωτικόν αγγλικόν, πολύ μεγαλήτερον τοϋ έόι- 
κού μας, ήρχετο κατεπάνω μας μέ σύντονον πορείαν, 
καί οτι ό όιοικών ήμάς στρατηγός άπεφάσισε νά 
όπισθοόρομήσ·/) καί νά ενωθή μέ τήν μοίραν τοϋ 
στρατηγού Ερρίκου Αή. Η άποχώρησίς μας έπρεπε 
ν’ άρχίση περί τά μέσα τής νυζτός.

ή είόησις αύτη, τήν όποιαν έν τούτοις έπρεπε 
καθ’ ήμέραν νά περιμένω, μ’ έξέπληξεν ώς κεραυ
νός. Επρεπε ν άποχωρισθώ τήν Πολλήν· ό ςοχασμός 
ούτος ήλθε πρώτος είς τόν νοΰν μου· απερίγραπτος 
όέ είναι ή λύπη τήν όποιαν μού έπροξένησεν. Αλλά 
καί νέος άλλος στοχασμός ηΰξησε τήν απελπισίαν 
μου· πώς! ν’ άποχωρισθώ τήν Πολλήν, καί δια
παντός ίσως, καί νά τής άφήσω ώς τελευταίαν έν- 
θύμησιν τήν σκηνήν έκείνην, καθ’ ήν παρές·ησα πρόσ
ωπον τόσον μισητόν ένταύτώ καί γελοΐον ! Οχι.· 
όέν ήόυνάμην ν’ αναχωρήσω τοιουτοτρόπως, χωρίς 
νά τήν ίόώ καί πάλιν, χωρίς νά λάβω άπ’ αύτήν 
συγχώρησιν . . . πόθον . . . όάκρυον ίσως, χωοίς 
νά όμόσω πρός αύτήν άπεριόριστον καί άτελεύτη- 
τον έρωτα. Αλλ’ είς καί μόνο; φόβος μέ άνεχαί- 
τιζεν ίσως θά εύρισζα καί πάλιν είς Ρόζες-Χάουζ 
τήν κυρίαν Βριάρ· μόνη όέ ή ίόέα συνεντεύξεως εις 
τήν οποίαν θά παρευρίσκετο καί ή μαρκησία, ήτον 
ικανή νά μέ κάμνη νά διστάζω. Πώς νά νικήσω 
ταύτην τήν δυσκολίαν; ποιαν άπόφασιν νά κάμω; 
ποΐον δρόμον ν’ άκολουθήσω; Αφού έσκέφθην άνω- 
φελώς, κατέφυγα καί τότε πάλιν εί; τήν εφευρε
τικήν φαντασίαν τοϋ Βερνών, καί τού έξωμολογήθην 
καί τό σχέδιον καί τήν αμηχανίαν μου.

— Αύτή μόνη είναι ή δυσκολία; μού είπεν. Αφες 
με πληρεξούσιον, καί σοΰ υπόσχομαι νά ένασχο- 
λήσω τόσον καλά τήν* άξιολάτρευτον μαρκησίαν, 
ώστε μήτε νά συλλογισθή καν νά διαταράξη τήν 
συνέντευξίν σου μέ τήν κουακεοίδα.

Εκαστο; εννοεί δτι δεν έδυσκολεύθην να δωσω 
άμέσως εί; τόν Βερνών τήν ζητηθεΐσαν πληρεξου
σιότητα. V „

— Τούτο μόνον απαιτείται, έπρόσθεσεν ώς συμ
πέρασμα τού λόγου του, τύ νά πηγαίνω έγώ προ- 
τήτερά σου εις Ρόζες-Χάουζ· άλλως, δέν εγγυώμαι 
περί τής έπιτυχίας.

Ούτε είς τήν δευτέραν ταύτην παραχώρησιν έ-
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δειξα μεγαλτ,τέραν δυσκολίαν, (νφ μάλιστα ή 
ύπηρεσία τήν όποιαν είχα εϊς τά στοατόπεδον 
έμελλε νά μέ κρατήσνι (κεϊ εως τήν νύκτα.

Μέ ποιαν άνυπόμονον καί παράφορον επιθυμίαν 
άνέμενα τήν γλυχεϊαν καί σκληράν ένταύτώ στιγ
μήν, καθ' ήν έμελλα νά ϊδώ διά τελευταίαν φοράν 
τήν Πολλήν! Κατά τά; βαρείας ώρας τής άπεράν- 
του ταύτης ήμέρας, (μέτρησα τέλος πάντων όλον τό 
βάθος τοΰ έρωτός μου πρός τήν άςιολάτρευτον ταύ
την νέαν. Εως τότε, τήν είχα αγαπήσει ό'λως 
φυσικώς, χωρίς τιναγμούς, χώρίς σπαραγμούς, 
σχεδόν χωοίς όρμάς επιθυμίας· έζων πλησίον της 
χωρίς σκέψιν, χωρίς πρόνοιαν, καί, ούτως ειπεϊν, 
ήμεροβίως· ποτέ δέν (νόμιζα ότι αί τοιαΰται εύ- 
χάριστοι καί εύτυχεΐς σχέσεις θά είχαν άφεύκτως 
τέλος. Οταν ήλθεν όμως ή μχ τοΰ χωρισμού, δέν 
ήδυνήθην νά ϊδώ χωρίς φρίκην τά έναπομένον είς 
τήν ζωήν μου κενόν. Τότε μυρία αλλόκοτα σχέδια 
έπήρχοντο είς τόν νοΰν μ.ου· καί άλλοτε μέν έσκε- 
πτόμην νά παραιτήσω τό στρατιωτικόν μου στα- 
διον, καί, νυμφευόμενος τήν Πολλήν, νά επιστρέφω 
εί; τήν Γαλλίαν άλλοτε δέ, φοβούμενος μήπως ό 
κύριος Χαρρισσών δέν θελήση ν’ άποχωρισθή τήν 
•κόρην του, άπεφάσιζα νά πωλήσω τά υπάρχοντά μου 
είς τήν Γαλλίαν, καί νά έλθω νά εγκατασταθώ είς 
τήν Αμερικήν. Επειτα, όταν ύπερίσχυε τοΰ πάθους 
τά λογικόν, έγκατέλειπα διαμιάς τά χιμαιρικά ταΰ
τα σχέδια, καί κατηρώμην τήν τύχην ήτις έθεσε 
μεταξύ τής Πολλής καί έμοΰ φραγμόν αδιάβατου.

‘Η νύξ τέλος πάντων έφθασε, καί άνέλαβα τήν 
ελευθερίαν μου. Οφοατός εντός ολίγων ώρών έμελ
λε ν’ άναχωρήση· έσπευσα λοιπόν ν’ άκολ,ουθήσω 
τόν δρόμον τοΰ Ρόζες-Χάουζ, όπου είχε προηγηθή 
ό Βερνών, κατά τήν μεταξύ μας συμφωνίαν. Επερι- 
πάτουν ταχέως, άν καί ήτον σκότος βαθύ, καί 
έβλεπα τάς πλατάνους αιτινες έσκέπαζαν τήν οι
κίαν τοΰ κυρίου Χαρρισσών, όταν, διαβαίνων όπι- 
σθεν σχοίνου, ήκουσα,δύω βήματα μακράν,μεγάλου; 
γέλωτα; διακοπτόμενους άπό εύθυμου; φωνάς, ό
που τ’ όνομά μου καί τ’ όνομα τή; Πολλής επανήρ- 
χοντο εί; μετρημένα διαστήματα, καθώς ή επωδή 
είς τούς λυρικούς χορούς. Εγνώρισα τήν φωνήν τοΰ 
Βερνών· περίεργος δέ ών νά μάθω τί έκαμνεν έκεϊ 
είς τοιαύτην ώραν καί είς τοιοΰτον τόπον, (πλησία
σα ακροποδητί, (παραμέρισα προσεκτικώς τούς θά
μνους καί ήκροάσθην. Ητον ά Βερνών τώ δντι, καί 
(γέλα καί (κάγχαζεν ά πονηρός, κυλιόμενος εί; τά 
χορτάρια· πλησίον του (κάθητο είς μικρόν λόφωμα 
χλόης ή μαρκησία Βριάρ, ήτις, (κδυθεΐσα τό στρα
τιωτικόν της ένδυμα, (φόρει τότε φορεσιάν εντελή 
κουακερίδο;· ή δε παρθενική της στολή παρίστανε πα
ράδοξον άντίθεσιν. άς τό δμολονήσω, μέ τήν ζωη 
ροτάτην μοροήν της.

— Καλέ, αλήθεια, άνέκραξε διακόπτων τόν γέ
λωτα ό Βερνών, είσαι βέβαια ότι ήτον άνήρ είς τόν 
κοιτώνα τής μικρά; Πολλής;

—Ανήρ καί τί άνήρ! άπεκρίθη ή μαρκησία, ξαν
θός, τριακονταετής, πέντε ποδών καί εξ δακτύλων 
άναστήματος, καί δουκίσσης εραστής.

— ’Αξιόλογα ! . . . θαυικάσια ! , . . θά σκάσω

γελών ! . . . είπεν ό Βερνών καί ό κακομοίρας ό Σε
νοέ .. . όστις, σήμερον, είχε μείνει ξηρός καί άφω
νος. . . . Α ! ά ! ά! θά γελώ όλην μου τήν ζωήν !

Καί νέος καγχασμός διέκοψε τούς λόγους τοΰ 
Βερνών- καί ή μαρκησία (γέλα επίσης καί (ξεκαρ- 
δίζετο, μέ όλιγώτερον όμως καί κρότον καί σκάν- 
ό'αλον.

Τήν άπροσδόκητον ταύτην ομολογίαν άκούσας, 
ήσθάνθην ρίγος παγετώδες κυριεϋον τήν καρδίαν μου· 
αί χεϊρές μου (συστάλησαν σπασμωδικώς περί τούς 
ακανθώδεις τών θάμνων κλάδους· (πρόβαλα τήν 
κεφαλήν, καί (πρόσεξα μέ φριχτήν αδημονίαν* καί 
(διψών μέν ν’ άκούσω τά περιστατικά τής διηγή
σεως (κείνης, κατά παράδοξον δέ άντίφασιν, τήν 
ζωήν μου έδιδα νά μή τά μάθω.

— Είπέμου τα λοιπόν, νά ζής, μαρκησία, είπεν 
ό Βερνών όταν ό γέλως τόν (συγχώρησε νά λαλήση, 
πώς έκαμες καί (ξεσκέπασες τό μυστήριον τούτο ;

— Είς τρόπον πολύ παράξενον, άπεκρίθη ή κυ
ρία Βριάρ. Μόλις άπεβιβάσθην, εδραμα είς ζήτησιν 
τοΰ κυρίου Σενοέ. Xapt; είς τό στρατιωτικόν έν
δυμα τό όποιον φρονίμως (φόρεσα, διε'βην εύκόλως 
τάς εμπροσθοφυλακής τοΰ στρατού. Χθές, περί λύ
χνων άφάς, έφθασα είς τά πέριξ τοΰ στρατοπέδου 
σας· ήξευρα δέ ότι ήθελα εύρεΐ τούς διμάχους τοΰ 
Βρεβάν. Απήντησα καθ’ οδόν στρατιώτην καί τόν 
ήρώτησα- αύτός μοΰ είπεν ότι ό υποκόμης Σενοέ 
ήρχετο πάσαν εσπέραν εί; μικράν τινα οικίαν κατοι- 
κουμε'νην άπό κουάκερον γέροντα. Ζηλοτυπήσασα 
διά τοΰτο, έμαθα τής οικίας ταύτης τά κατατό- 
πια, καί (πέρασα όλην τήν ημέραν παραμονεύουσα 
είς τά πέριξ. ϊίλπιζανά καταλάβω τόν Σενοέ καθ’ό- 
δόν, καί νά τόν έπιπλήξω άποτόμως διά τήν άπιςίαν 
του· ή τύχη όμως έκαμε νά μήν ελθρ τήν εσπέραν 
(κείνην. Μετά μακράν προσδοκίαν, μή Θελουσα νά 
διανυκτερεύσω είς τό ύπαιθρον, (κίνησα νά φύγω καί 
νά ζητήσω κατάλυμα είς πλησιόχωρόν τινα καλύ
βην, όταν, στρεψασα τυχαίως τούς οφθαλμούς πρός 
τήν οικίαν τοΰ κουακέρου, είδα άνοιγόμενον μέ πολ
λήν προσοχήν έν τών παραθύρων, καί άνθοωπον 
σκύπτοντα πρός τά έξω καί παρατηροΰντα παντα- 
χόσε μέ πολλήν άνησυχίαν. Αφοΰ καλά (παρατήρη- 
σεν, ό άνθρωπος (κείνος (διασκέλισε τό προτοίχι- 
σμα τοΰ παραθύρου, καί ήρχισε νά καταβαίν/j είς 
τόν κήπον, προσκολλώμενος με χείρα? καί μέ πόδας 
εις τήν κάτωθι τοΰ παραθύρου δενόροστοιχίαν. 
Τρομάξασα διά τόν κίνδυνον τοΰ άφρονος τούτου, 
—έβλεπα άπό τό πρόσωπον και άπό τό ήθος του 
ότι δέν ήτον κλέπτης,—(μβήκα είς τόν κήπον διά 
μικρά; τίνος χαλάστρας τοΰ φράκτου, καί (φανε- 
ρώθην κραυγάζουσα μακρόθεν· « Σταθήτε! Κύριε, 
θά πέσετε καί Οά συντριφθήτε. » Εστάθη λοιπόν ό 
άνθρωπος (κείνος ακίνητος, καί (γώ ήκολούθουν νά 
πλησιάζω. Οταν ήλθα ύπό τό παράθυρον α Τί θέ
λετε; μέ ήρώτησεν άγροίκως.—£ΐ! διάβολε! τοΰ εί
πα, θέλω νά σάς (μποδίσω νά μή σχίσετε τό βρα- 
κίον σας καί σπάσετε καί τά δένδρα. Περί- 
μείνατε μίαν στιγμήν, καί σάς φέρω κλίμακα. < 
Είχα ίδεϊ τωόντι, ολίγα βήματα μακράν, κλίμα
κα στηριζομένην είς τόν κορμόν ενός τών δένδρων.

ί Κάμετε γλήγορα λοιπόν, μοΰ είπε κρεμάμενο; 
πάντοτε μεταξύ γής καί ουρανού ή θέσις μου δεν 
είναι αναπαυτική, καί δέν αντέχω πλέον. »

Είς τό μέρος τοΰτο τής διηγήσεως, ό Βερνών, δσ- 
τις είχεν άκροασθή μέ πολλήν προσοχήν, (ξεκαρ- 
δίσθη πάλιν γελών.

— Καί τοΰ (φέρατε τήν κλίμακα; είπε- 
— Μέ πολλήν δυσκολίαν, άπεκρίθη ή μαρκησία· 

διότι ήτον βαρεία, σάς άρκίζομαι, καί (ξέσχισα 
τά; χεΐράς μου.

— Καί τί σάς είπεν ό ευτυχής θνητός όταν κα- 
τέβη ;

— Τίποτε, ούτε εύχαριστώ. Διέβη τόν κήπον 
μέ μεγάλα βήματα, καί έφυγε χωρίς νά στρέψη, 
είς τά όπίσω τήν κεφαλήν.

Θά έχανα καιρόν πολύτιμον άν έμενα νά ά
κούσω τό τέλος τής ομιλία; της. Μήπως δέν έ
μαθα ο,τι είχα συμφέρον νά μάθω; Καί ήδυνάμην 
πλέον ν’ άπατηθώ περί τής αρετής τής Πολλής; 
τό έγκλημά της δέν ήτον προφανές αύτήν τήν φοράν; 
δέν είχα δικαίωμα νά τιμωρήσω τοσαύτην διαφθο
ράν καί ύποκρισίαν; Καί πώς! έλεγα κατ’ (μαυτδν, 
νά παριστάνω τόσον καιρόν τό γελοΐον πρόσωπον ε- 
ραστοΰ ύποτροφείου, καί εραστή; άλλος εύτυχέστε- 
ρος ν’ άναβαίνη τολμήρώς τό παράθυρον διά κλί- 
μακος! Οχι, όχι, δέν πρέπει ν’άναχωρήσω χωρίς νά 
ϊδώ, καί εγώ άκόμη, τήν ώραν τοΰ θριάμβου μου. 
Τήν επίς-ευσα σώφονα καί άθώαν, άλλά δεν είμαι, 
μά τήν αλήθειαν! ύπόχρεω; νά ύποφέρω διεφθαρμέ
νης κόρης τάς ιδιοτροπίας !

Σκευωρών ουτω τήν έκδίκησιν μου, έτρεχα ώς 
μαινόμενος είς Ρόζες-Χάουζ. Είς ολίγα λεπτά, έ
φθασα. Φώ; άδύνατον, καλυπτόμενον άπό τό πα
ραπέτασμα, (φώτιζε τό παράθυρον τής Πολλή;· 
ήτον είς τόν κοιτώνα τη; άναμφιβόλως. Τίς οιδεν; 
ίσως (πρόσμενε τόν εραστήν της; Ο στοχασμός 
ούτος άπεδίωξε καί τήν όλίγην αταραξίαν ή'τι; μοΰ 
έμενεν (πέρασα τόν κήπον ταχέως μέν, άλλά χω
ρίς κρότον, έσήκωσα τήν κλίμακα ήτις εύρίσκετο 
είς τό ίδιον μέρος όπου είχε πέσει χθές, τήν (στή
ριξα προσεκτικώς είς τόν τοίχον, καί άνεβην τάς
βαθμίδας. Φθάσας εί; τό ύψος τοΰ προτοιχίσματος,ί 
έκοψα (πιτηδείως εν τών ύαλίων μέ τόν άδάμαντα 
τοΰ δακτυλιδιού μου, (πέρασα διά τή; γενομένη; ο
πής τόν βραχίονά μου, καί έσυρα τά κλεΐθρον· έπει
τα έσπρωξα μέ ορμήν τό παράθυρον, καί έπήδησα 
εί; τό εσωτερικόν τοΰ κοιτώνος.

Ζ'-
ή Πολλή (κάθητο πλησίον τοΰ λύχνου καί (κέν

τα. Ακούσασα τόν κρότον τής εισόδου μου, εστρά- 
φη ταχέως καί άφήκε κραυγήν ή δέ φρίκη της 
μ.ετεβλήθη είς έκπληξιν όταν μ’ (γνώρισε.

— Θεέ μου πανάγαθε! άνέκραξε πλησιάσασα ο
λίγα βήματα πρός έμέ, τί συνέβη λοιπόν, άδελφέ 
μου, καί (μβαίνε-.ς κατ’ αύτόν τόν τρόπον είς τήν 
οικίαν;

Εναντ/ον τής προτέρας μου άποφάσεως, ό ήχος 
τή; γλυκείας ταύτης καί καθαρωτάτης φωνής, ή

άγνή, ή παρθενική εκφρασις τοΰ χαριτωμένου ε
κείνου προσώπου, (νέπλησαν τήν καρδίαν μου συγ- 
κινήσεως καί ταραχής· ώρμησα νά πέσω εις τούς 
πόδας της, άλλ’ ή αδυναμία αύτη παρήλθεν ώ; ά- 
στραπή. Πτοηθείς μολαταύτα άπό τήν άκούσιον 
ταύτην ορμήν, καί φοβούμενο; μήπως μέ άφοπλίση 
καί πάλιν ή πλαστή της ειλικρίνεια, ήσθάνθην τήν 
ανάγκην νά κτυπήσω άπ’ άρχής κτύπημα βίαιον, 
καί ουτω νά ενοχοποιηθώ άμετακλήτως, καθώς οί 
άτολμοι (κείνοι, οϊτινες, είς ώραν μάχης, κάμνουν 
θόρυβον πολύνώγε νά μή λειποθυμήσουν. Επλησίασα 
λοιπόν μέ στερεάν άπόφασιν πρός τήν Πολλήν, καί 
τή; είπα μέ τόνον φωνής προπετή, όστις τής (φάνη 
βέβαια πολύ παράξενος·

— Καλή έσπέρα, Πολλή, καλή εσπέρα, άγάπη 
μου, πολύ άογά κάθεσαι απόψε* μήπως προσμένεις 
κανένα, άρά γε;

— Προσμένω τόν πατέρα μου, άπεκρίθη, καί τήν 
κυρίαν εκείνην συμπατριώτισσάν σου, τήν όποιαν ό 
Βερνών συνώδευσεν εί; τόν περίπατον.

—Δέν προσμένεις καί άλλον άκόμη κανένα ; 
τήν ήρώτησα.

Η Πολλή μ’ (κύτταξεν ανήσυχο;· έπειτα, τρο
μάξασα άναμφιβόλως τήν έκφρασιν τοΰ προσώπου 
μου, (χαμήλωσε τούς οφθαλμούς άμηχανοΰσα, καί 
άπεκρίθη·

—Κάνενα άλλον δέν προσμένω παρά τήν Γαλ- 
λίδα καί τόν πατέρα μου. — Αλλά σύ, όστις μ’έ- 
ρωτας κατ’ αύτόν τόν τρόπον, έπρόσθεσεν άναλα- 
βοΰσα όπωσοΰν θάρρος, θά μοΰ είπής διατί, άντί 
νάεμβϊ,ς άπό τήν θύραν, (μβήκες άπό τά παράθυρον;

—Διότι τό παράθυρον αύτό είναι ό δρόμος τών 
εραστών, καί διότι θέλω νά ήμ.αι εραστής σου, 
άγάπη μου!

Καί, ταΰτα είπών, τήν έσφιγξα δυνατά είς τάς 
άγκάλας μ.ου, καί τής έδωκα εί; τήν παρειάν ήχη- 
τικώτατον φίλημα.

Είς τό προπετές τοΰτο χάδευμα εφριξεν ή Πολ- 
|λή, ώ; είς δάγκαμα δφεως. Αποσπασθεΐσα δέ δι’ά- 
πηλπισμένου άγώνος άπό τά; άγκάλας μου, καί 
πηδήσασα, εύρε'θη είς τήν άλλην άκραν τοΰ κοι- 
τώνος. Ητον κατακόκκινος ώ; άνθος ροιάς, καί δύω 
μεγάλα δάκρυα έτρεμαν κρεμάμενα είς τά βλέφα
ρά της.

— Α! τόν κακορίζικον! άνέκραξε, καί μ’ (κύτ- 
ταξε μέ βαθύν οίκτον· έχασε τάς φρένα; του !

—Ας παύσουν τέλος πάντων αί ύποκρισία:, 
Πολλή, ανέκραξα καί έγώ- δέν μέ άπατα πλέον, 
μάθε το, ό ταρτουφισμό; σου.

— Κάμε έλεος είς αύτόν, Θεέ μου! (μουρμούρισε 
σιγαλά ή Πολλή,—καί τό βλέμμα της, ύψωμένον 
είς τόν ούρανόν, έφαίνετο ακολουθούν τον (ναεριον 
δρόμον τής προσευχή; της.

Επρεπε βέβαια νά έχω πίστιν άδιάσειστον είς 
τήν ειλικρίνειαν τή; "διηγήσεως τής κυρίας Βριάρ, 
ώστε νά φράξω τά αύτία μου είς τόν τόνον τής άλη
θείας τόν άντηχοΰντα εί; τήν φωνήν τή; Πολλές· 
άλλά, τό είπα, ήμην προκατειλημμένος, καί είχα 
άπόφασιν καί τήν αλήθειαν αύτήν νά μή τήν πιςεύσω. 

— Θαυμάσια υποκρίνεσαι, κυρία Πολλή, άνέ'ραξα.
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ζήτωσχν αί ψευδευλαβεΐς ! εύγε τής προσποιήσεως 
καί τής πανουργίας ! Αλλ’ όταν κανείς, ωραία μου, 
συναναστρέφεται μέ τους δολίους, γίνεται δόλιος ό 
ίδιος. Ση'μερον έκέρδησες σύ τό παιγνίδιον περί
δενε τώρα τήν άνταπόδοσιν, ωραία κόρη μου !

Και πάλιν ώρμησα κατεπάνω της, καί τήν εκρά- 
τουν σφικτά εϊς τάς άγκάλας μου, μέ ολην της 
τήν άντίστασιν καί τάς άπηλπισμενας κραυγάς της. 
Τότε ήνοίχθη αίφνιδίως καί με κρότον ή θύρα, καί, 
πριν ήμπορε'σω νά ίιπερασπισθώ, βαρεία χειρ έπε- 
σεν εις τόν ώμον μου. Εστράφην εύθύς, καί εΰρέθην 
πρόσωπον πρός πρόσωπον μέ τόν κύριον Χαρρισσών.

—Διατί έφώναζεν ή κόρη μου, καί διατί έλει- 
ποθύμησε ; μέ ήρώτησε δακτυλοδεικτών τό σώμα 
τής Πολλής, τό όποιον έκειτο τω όντι χαμαί άναί- 
σθητον καί ακίνητον.

Δύσκολον μοΰ ήτον ν’ άποκριθώ· ήθε'λησα μο
λοντούτο νά διαμαρτυρηθώ διά τής στάσεώς μου 
κατά τοΰ έςουτιαστικοΰ ύφους τής έρωτήσεως 
ταύτης· έσταύρωσα τάς χεΐρας εϊς τό στήθος μου, 
καί άντέταξα περιφρονητικήν παρρησίαν κατά τοΰ 
πυρινου τοΰ κυρίου Χαρρισσών βλε'μματος.

Ανεσήκωσεν ό γέρων τήν Πολλήν εϊς τάς άγκά
λας του, καί τήν εφερεν εις τήν κλίνην της· έπειτα, 
επανήλθε πρός έμέ, καί μοΰ είπε, προσπαθών αυτός 
νά κατευνάσ/j τήν ταραχήν του, άλλά τής οωνής 
του ό κωφός καί σύντονος ήχος έβόμβει ώς ήχώ 
τοΰ ταράττοντος τήν ψυχήν αύτοΰ κλύδωνος.

— Αποκρίνομαι έγώ διά σέ, άφοΰ θέλεις νά σιω- 
πήσγς. Ξένον καί άγνω-ον, σε ΰπεδε'χθημεν εϊς τήν 
οικίαν ταύτην ώς υιόν, ώς άδελφόν. έμπιστευό- 
μενος εις τήν τιμιότητά σου, έθεσα υπό τήν σκεπήν 
σου τήν τιμήν τής θυγατρός μου, τής αγάπης μου, 
τής χαράς μου, τής ζωής μου! Ω αίσχος! ή πο
λύτιμος αύτή πχρακαταθήκη ήρε'θισε τήν πλεονεξίαν 
σου- ήθέλησες νά τήν άρπάσρς· καί, επειδή δέν 
έπετυχες διά τής πονηριάς, κατέφυγες εις τήν βίαν!

— Κύριε ! . . . . έτραύλισα, καταβληθείς άκου
σίως άπό τό ηγεμονικόν ήθος τοΰ γεροντος.

— Αδελφέ, ήκολούθησεν ό κύριος Χαρρισσών, σοΰ 
το λέγω, ή όιαγωγη' σου είναι ποταπή καί άτιμος!

Τάς ύυρ-ις ταύτας άκούσας, έκατακοκκίνισα- 
εμελλα ν άποκριθώ, μέ οργήν άναμφιβόλως, όταν 
κωφός καί παρατεταμένος κρότος αντήχησε μακρόθεν.

— Καννόνια! άνέκραξα όλως τεταραγμένος.
— Ναι, καννόνια, άπεκρίθη ψυχρώς ό κύριος 

Χαρρισσών οί Αγγλοι κατέλαβαν τάς έμπροσθο- 
φυλακάς σας· ο στρατός σας ένικήθη καί καταδιώ
κεται

Ταΰτα άκούσας, καί έντρομος γινόμενος, έλη
σμόνησα τήν Πολλήν, έλησμόνησα τόν κύριον Χαρ- 
ρισσών, έλησμόνησα τά πάντα, καί σχέδια έκδική- 
σεως και ζηλοτυπίαν καί έρωτα. Νά δράμω εις 
τήν θέσιν μου, εϊς ύπεράσπισιν τής σημαίας 
μου, νά συμμερισθώ τήν δόξαν καί τούς κινδύνους 
τών συστρατιωτών μου, τοιοΰτος ήτον ό μόνος στο
χασμός μου, ό μοναδικός μου σκοπός. Ωρμησα 
λοιπόν πράς τήν θύραν, άλλ’ ηύρα έμπροσθεν μου 
τόν κύριον Χαρρισσών, ορθόν, ακίνητον, ψυχρόν ώς 
άνδιάντα μαρμάρινον.

— Δέν έβγαίνεις άπεδώ, είπε μέ βραχείαν καί 
σταθεοάν φωνήν.

— Δέν έβγαίνω άπεδώ! άνέκραξα, θέλετε λοιπόν, 
εις τούς οφθαλμούς όλου τοΰ στρατού, νά ΰποληφθώ 
άνανδρος ;

— Θά σε συκοφαντήσουν τφ όντι! άπεκρίθη ό 
κύριος Χαρρισσών μέ φωνήν όςεΐαν διαπεράσασαν τήν 
καρδίαν μου· ναι, θά σέ συκοφαντήσουν ! έπανέλαβε 
μέ πλειοτεραν δόναμιν, διότι άνανδρος σύ δέν είσαι ! 
όιότι, άν προδίδ/,ς άσυνειδήτως τήν εμπιστοσύνην 
φίλου, τά δικαιώματα τής φιλοξενίας, τήν ίεράν 
τής αθωότητας αιδώ, δέν διστάζεις, άπ’ εναντίας, 
να έμπηζες το ξίφος σου εις τήν καρόίαν ένός τών 
πλησίον σου...Ω! όχι! Σενοέ, άνανδρος σύ δέν είσαι !

— Αρκοΰν αί ύβρεις, κύριε ! άνέκραξα διευθυνό- 
μενος καί πάλιν πρός τήν θύραν· άφετέ με νά φύγω, 
τά θέλω !

—Νά σ’άφήσω νά φυγής! έπανέλαβεν ό κουάκερος 
με όςεΐαν φωνήν· ώ ! τότε, ώ νέε, ό ίδιος θά μέ 
χλευασζις ! όχι, όχι· εντροπήν άντί εντροπής, άτι- 
μίαν άντί άτιμίας!—’Ακούεις; σε κράζουν, έπρόσ- 
θεσε βλέπων ότι έκιτρίνισα άκούσας τόν κρότον 
δευτέρου καννονίου.

—Κύριε! άνέκραξα έξω φρενών. Κύριε, προσέξα
τε καλά !

Καί, ένώ έλεγα ταΰτα, είχα σύρει τό ξίφος καί 
τόν έφοβεριζα.

— Ανθρωπος οστις άτιμάζει γυναίκα, ήμπορεϊ 
νά δολοφονήση καί γέροντα, είπεν ό κύριος Χαρ· 
ρισσών με σοβαράν καί έπίσημον φωνήν· κτύπησε 
λοιπόν, είμαι έτοιμος!

Και έγύμνωσε τά στήθύς του, χωρίς όμως νά 
πχραιτήσνι τήν θύραν.

— Αί! κύριε, είπα μέ μανίαν άκράτητον, ήξεύ- 
ρετε πολύ καλά ότι σκοπόν δέν έχω νά σάς φονεύ
σω· τό πράγμα λοιπόν είναι καθ’ ύπερβολήν γε- 
λοΐον. Ω! διάβολε! δέν έπρεπε βέβαια νά σάς τό 
είπώ, κύριε, άλλά μέ βιάζετε. ‘Η θυγάτηρ σας... 
μάς περιπαίζει άναξίως καί τούς δύω!

— Τί εννοείς μέ τούτο; ήρώτησεν ό κουάκερος μ» 
τρομεράν αδημονίαν.

—Οτι ή κυρία Πολλή δέν έδειξε πάντοτε τήν αυ
τήν περί τά ή θ η σεμνότητα, έπανέλαβα, καί ότι, άν 
χθες κατά τήν αύτήν ώραν έμβαίνετε εις τόν κοιτώνα 
της, θά έολέπετε, καθώς σήμερον, τό παράθυρον 
τούτο ανοικτόν, καί τήν κλίμακα ταύτην ορθήν εϊς 
τόν τοίχον1 μόνον ότι δέν Θά ευρίσκετε έμέ πλη
σίον της.

Ολαι αί γραμμαί τοΰ προσώπου τοΰ γέροντας 
εσυστάλησαν (όιαίως· ρίγος σπασμωδικόν έκλόνησεν 
όλα τά μέλη του, και κάλυμμα σκοτεινόν έκάλυψε 
τούς οφθαλμού; του" ένόμισα ότι θάέπιπτεν ώ; σω
ρός εις τό έδαφος· ώρμησα νά τόν βαςάζω, άλλ’αύ- 
τό; άπεμάκρυνε τόν βραχίονά μου μέ κίνημα αξιο
πρεπές, καί, μέ φωνήν βραδεϊαν καί βραγχνήν, μοΰ 
είπε τά έξης·

— Νέε, μίαν μόνην στιγμήν άκόμη σοΰ ζητώ· 
άν είπες αλήθειαν, θά ήσαι ελεύθερος ν’ αναχώρη
ση, ς· άν όχι ... θά σε φονεύσω!

Καί, ταΰτα ειπών, άπέσπκσε μέ βίαν τό κλειδίον

άπό τό κλεΐθρον, έπειτα έπήγεν εί; τό παράθυρον 
καί έρριψε τήν κλίμακα εϊς τόν κήπον. Μετά ταΰτα, 
έπλησίασεν εις τήν Πολλήν, καί, έξάγων άπό τόν 
κόλπον του φιάλην μικράν, έχυσεν όλίγας σταγό
νας τοΰ περιεχομένου υγρού εις τά χείλη τής νεά- 
νιδος. Φρίκην έπροξένει ή άταραξία του* τόν έκύτ- 
ταζα τρέμων.

‘Η Πολλή ήνοιξε ταχέως τούς οφθαλμούς. Τό 
βλέμμα της έπεσε κατά πρώτον έπάνω μου· άλλά 
τό άπε'συρε φρίττουσα, καί τό μετέφεοεν εις τόν 
πατέρα της, τόν όποιον ώραν πολλήν έκύτταξε με 
γλυκύ, άλλά, λυπηρόν μειοίαμα.

— Πολλή, κόρη μου, τής είπεν ήμερα ό κύριος 
Χαρρισσών, αισθάνεσαι καλήτερα; — είσαι εις κα- 
τάστασιν νά μ’ έννοήση,ς καί νά μοΰ άποκριθής ;

— Λέγε, πάτερ μου, είπεν·
0 κουάκερος μοΰ ένευσε νά πλησιάσω, καί, έλ- 

θών, άκούμβησα εις τό προσκέφαλον της κλίνης τής 
Πολλής.

— Κόρη μου, είπε, μέχρι τής σήμερον ψεύδος ά
κόμη δέν έμόλυνε τά στόμα σου· εύτυχής είμαι δί- 
δων υπέρ σοΰ τήν μαρτυρίαν ταύτην εις τοιαύτην 
έπίσημον στιγμήν. Οποιαδήποτε λοιπόν θά ήναι ή 
άπύκοισίς σου εις ό,τι θά σ’έρωτήσω, σοΰ λέγω άπό 
τοΰδε οτι θά σέ πιστεύσω.

— Τί θά μ’έρωτήσγς λοιπόν, πάτερ μου; είπεν ή 
Πολλή άνασηκωθεΐσα μέ φρίκην εις τό ς-ρώμάτης.

— Κόρη μου, έπανέλαβεν ό γέρων μέ τόνον φω
νής όστις έφαίνετο έξερχόμενος άπο τά βάθη τής 
ψυχής του, ιδού, ό Σενοέ σέ κατηγορεί ότι έδέχθης 
άπόψε άνδρα εις τόν κοιτώνά σου. Είναι άλήθεια;

’Αλγεινή έκπληξις έζωγραφήθη εις τό πρόσωπον 
τής Πολλής, καί ποτέ δέν θά λησμονήσω τό πλήρες 
έπιπλήξεω; καί άδημονίας βλέμμα, υπό τό όποιον 
μέ ήνάγκασε νά κλίνω τήν κεφαλήν.

—Είναι άλήθεια,· έπανέλαβεν ό κύριος Χαρρισσών.
‘Η Πολλή έκλεισε τούς οφθαλμούς, καί, μετά 

μίαν στιγμήν σιωπής, διαρκούσης τής οποίας ήκουα 
τών άρτηριών μου τόν ήχον, άπεκρίθη·

— ’Αλήθεια είναι!
Τήν ομολογίαν ταύτην άκούσας, ό κύριος Χαρρισ- 

σών έσκέπασε τό πρόσωπον μέ τάς δύω του χεΐρας, 
καί είδα μεγάλας σταγόνας δακρύων διαπερώσας 
τούς δακτύλους του, ένώ λυνμοί δυνατοί άνεσήκο- 
ναν τά στήθος του. Μίαν στιγμήν μετά ταΰτα, δέν 
έκλαιε πλέον, καί τό πρόσωπον του είχεν έπανα- 
λάβει τήν χαλκίνην του άπάθειαν. ’Απεμακρύνθη 
βραδέως άπό τήν κλίνην τής θυγατρός του, ήνοιξε 
τήν θύραν τοΰ κοιτώνας της, καί μοΰ είπεν·

— ’Αδελφέ, -ήμπορεΐς ν’ άναχωρήσ/,ς.
’Αλλ’ ένώ ήδη ή θύρα ήτον ανοικτή, έδίσταζα 

νά πατήσω τό κατώφλιον, διότι άγνωστόν τι προ
αίσθημα δέν μ’ επέτρεπε ν’ άπομακρυνθώ άπό τήν 
φρικώδη σκηνήν ταύτην.

— Τί περιμένεις λοιπόν; έπανέλαβεν ό κύριος 
Χαρρισσών.

Επλησίασα έν βήμα πρός τήν θύραν. ‘Η Πολλή 
μέ είδε, καί έκραύγασε γοερώς.

— ή! οχι δά! είπε ριφθεϊσα κάτω άπό τήν 
κλίνην της, καί φράττουσα αύτή τότε τήν διάβασίν
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μου. Πάτερ μου, ήκολούθησεν, δ Σενοέ σοΰ είπεν 
ότι άνήρ έμβήκεν άπόψε εις τόν κοιτώνα μου* άλλά 
σοΰ είπε καί τ’ όνομα τοΰ άνδρός τούτου;

— Καί τί μέ μέλει διά τ’ όνομά του, ήρώτη
σεν ό κουάκερος.

— 0 άνήρ ούτος ονομάζεται Κλιντών, είπεν ή 
Πολλή.

— Κλιντών! άνέκραξεν ό γέρων, ό συνταγμα
τάρχης Κλιντών εί; τήν οικίαν μου!

— 0 συνταγματάρχης Κλιντών, έπανέλαβεν ή 
Πολλή. Χθές,καταδιωκόμενο; άπό τού; άντάρτας... 
απειλούμενο; μέ θάνατον... μοΰ έζήτησεν άσυλον... 
άφήσασα λοιπόν εις αύτόν τόν κοιτώνα τούτον, ά- 
πεσύρθην εϊς τόν κοιτώνα τής μητρός μου.

Οί λόγοι ούτοι ήσαν δι’ έμέ άνακάλυψις. Ενθυ- 
μήθην τώ όντι ότι τήν προτεραίαν ό Βερνών είχεν 
εξέλθει άπό τό στρατόπεδον έπί κεφαλή; στοατιω- 
τικοΰ άποσπάσματος, εις καταδίωξιν άγγλου τινάς 
αξιωματικού, τόν όποιον είδαν κατασκοπεύοντα 
τού; σταθμούς μας. Ενθυμούμην άκόμη ότι ό αξιω
ματικό; ούτος, κατά τήν έκθεσιν αύτοΰ τοΰ Βερ
νών, είχε ζητησει καταφύγιον πρό; τά μέρος τών 
οικιών. ‘Η δικαιολογία λοιπόν τής Πολλής μοΰ έ
φαίνετο πλήρης· έμίσουν τόν έαυτόνμου ότι τήνέκατη- 
γόρησα, καί μοΰ έφαίνετο ότι όλοι τής συνειδήσεώς 
μου οί έλεγχοι θά ήσαν πάντοτε κατώτεροι τής 
σκληρότητός μου. Ο κύριος Χαρρισσών, κλαίων τό
τε άπό χαράν, κατεφίλει μανιωδώς τό μέτωπον, 
τάς χεΐρας τής άγαπητής κόρης του, καί ύψονε κατά 

ασαν στιγμήν τούς οφθαλμούς πρός τόν ούρανόν,

‘Ο Χαργεσσώκ ίίς χΛίκη? τής βνγατρύς τον.
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εύχαριστών τον Θεόν ότι του άνταπέδωκε τήν εύ- 
δαιμονίαν.

— Θά μέ συγχώρησές, πάτερ μου, εΐπεν ή Πολ
λά, ότι σοϋ έκρυψα τό μικρόν τούτο περιστατικόν ·, 
Χωρίς νά γνωρίζω την αιτίαν τής άπεχθείας σου, 
ήξευρα ότι έμίσεις τόν Κλιντών τούτον.. . .

— Εύγενές τέκνον, άνέκραξεν ό κουάκερος σφιγ
γών τήν κόρην του εις τό στήθός του- εγώ πρέπει 
νά σού ζητήσω συγχώρησιν!

— Δέν θά έχρς καί προς εμέ εύσπλαγχνίαν, 
Πολλή; είπα τότε καί εγώ γονατίζων έμπροσθεν 
τής αγγελικής ταΰτης νεάνιδος.

— Εγέρθητι, άπεκρίθη τείνουσα πρός εμέ τήν 
χεϊρα· δεν θά σού είχα φανή τόσον ένοχος, άν με 
ήγάπας όλιγώτερον. Λησμόνησε τήν άφροσύνην μου, 
καθώς ε’γώ έλησμόνησα ήδη τήν σκληρότητα σου.

— Ω! ποτέ, Πολλή, ανέκραζα καταβρέχων τάς 
θύω χεΐράς της μέ τά δάκρυα μου· ποτέ δέν θά 
λησμονήσω τήν αγγελικήν ταύτην γαλήνην καί άνεκ- 
λάλητον αγαθότητα, διά των οποίων καταφρονείς 
τάς υποψίας μας καί εύσπλαγχνίζεσαι τά σφάλματά 
μας!

Ενώ δέ ή Πολλή μ’ έπροσκάλει καί πάλιν νά 
έγερθώ, νέος καννονίων κρότος κατεκλόνησεν έκ θε 
μ.ςλίων τήν οικίαν.

— Καννόνια ! καννόνια! ανέκραζα άνεγερθείς μέ 
ορμήν, ϊγίαινε, Πολλή· ύγιαίνετε, κύριε Χαρρισσών!

— Βλεπόμεθα πάλιν, δέν είναι αλήθεια; μού 
. .πεν ό κουάκερος ε’κτείνων πρός έμέ τήν χεϊρα.

— Ναι, ναι, ε’πανέρχομαι, ανέκραζα.
Τήν αύτήν στιγμήν, μέγας κρότος όπλων ήκού- 

σθη εις τήν οικίαν, καί βαρέα βήματα αντήχησαν 
εις τήν κλίμακα. Ωρμησα πρός τήν θύραν, καί εις 
τό κατώφλιον αυτής έσυγκρούσθην μέ άγγλον αξιω
ματικόν, όστις μού εΐπεν

— Είστε αιχμάλωτός μου, κύριε.

Η
— Αιχμάλωτος! εγώ! οχι άκόμηΐ άνέζραξα σύ 

ρων με ορμήν τό ξίφος μου· ύπερασπίσου, κύριε.
— Πάσα άντίστασ.ς είναι ματαία, άπεκρίθη 

ύυχρώς ό άζιωματικός, δακτυλοδεικτών τούς κα
τέχοντας τήν κλίμακα στρατιώτας· βάλετε λοιπόν 
τό ξίφος εις τήν θήκην, κύριε, καί ύποσχεθήτέ μου 
νά μή τό έβγάλετε πλέον χωρίς τήν άδειάν μου.

Οσα εΐπεν ήσαν κατά δυστυχίαν αληθή, καί δέν 
μού έμενε πλέον ούτε μάχης ελπίς. Εσκυψα λοι
πόν κατη,σχυμμένος τήν κεφαλήν, καί έβαλα τά 
ξίφος μου εις τήν θήκην ύποσχεθείς ό,τι ό εχθρό; 
άπ’ ε’μέ έζήτησε.

— Καί τώρα, κυρία μου, εΐπεν ό αξιωματικό; 
κλίνων φιλοφρόνως τήν κεφαλήν πρός τήν Πολλήν, 
συγχωρήσατε' με νά σά; ευχαριστήσω διά τήν γεν-' 
ναίαν φιλοξενίαν, τήν οποίαν χθες πρός ε’μέ ε’δεί- 
ξατε, καί συγχωρήσατε' με συγχρόνως διότι άπε- 
μακρυνθην άπό τήν οικίαν ταύτην χωρίς άδειαν.

— Καί πώς! ανέκραξε πλήρης απορίας ό κουά
κερος στρεφόμενος πρός τήν Πολλήν, δεν μού είπες

ότι ό φυγάς πρός τόν όποιον έδωκες άσυλον, ητον δ 
συνταγματάρχης Κλιντών;

—Αναμφιβόλους, πάτερ μου, άπεκρίθη ή Πολλή· 
οΰτω μού εΐπεν ότι ώνομάζετο.

— Αλλά δέν αναγνωρίζω . . .
— Τώ όντι, κύριε, διέκοψεν ό συνταγματάρχης, 

δέν είμαι δ Κλιντών τόν όποιον γνωρίζετε. Εκείνος 
ήτον άδελφός μου . . . Φρυάττετι ! . . . Α ! . . . 
τό ήξεύρω . .. σάς έβλαψε πολύ· τώρα δέν ζή, πλέον, 
καί εις μόνον τόν Θεόν ανήκει τό δικαίωμα τού νά 
τόν κρίνη!

— Εχεις δίκαιον, αδελφέ, άπεκρίθη σαβαρώς ό 
κύριος Χαρρισσών. Τό μίσος, καθώς καί ή δικαιοσύνη 
των ανθρώπων, πρέπει νά παύουν έμπροσθεν τού 
τάφου.

Τήν στιγμήν ταύτην, ή κυρία Βριάρ έμβήκεν εις 
τόν κοιτώνα. Βλέπουσα τόν συνταγματάρχην, ανέ
κραξε προπετώς·

— Καλέ ! δέν άπατώμαι, ιδού ό γνωστός μου 
αναβάτης των παραθύρων.

‘Ο συνταγματάρχη; τήν ε’κύτταξε προσεκτικής, 
καί, κλίνων έως εδάφους, είπε-— Δεχθήτε τά φιλοφρονήματά μου, κυρία μου· πώς νά γνωρίσω, ύπό τό ένδυμα τούτο, τόν ζωηρό- τατον αξιωματικόν όστις μού έκράτει τήν κλίμακα;

— Λ ! κυρία μου, είπα μέ χαμηλήν φωνήν κύ- 
πτων εις τό αύτίον τής μαρκησίας, ή αθυροστομία 
σας ολίγον έλειψε νά προξενήση μεγάλα δυστυ
χήματα.

— Καλέ δά! άπεκρίθη μέ κουφότητα ή μαρκησία, 
εις μόνον τόν κύριον Βερνών διηγήθην τήν ψυχωφε
λή ταύτην ιστορίαν.

— Ναι, πλήν εγώ σά; ήκουα.
— Επρεπε λοιπό? ν’ ακούσετε μέχρι τέλους· τότε 

θά έμανθάνετε ότι, μετά τήν φυγήν τού συνταγμα
τάρχου, άνέβην καί εγώ διά τής κλίμακος εις τό 
παράθυρου, ότι δέν ηύρα κανένα εις τόν κοιτώνα τής 
κυρίας Πολλής, καί ότι τήν ε’παύριον, κατά συνέ
πειαν τής θεατρικής σκηνής τήν όποιαν ή κακόζη
λος ζηλοτυπία σας έπροκάλεσεν, ή μικρά κουακερίς 
μού έδωκε περί τού περιστατικού τούτου τήν ε’ζή- 
γησιν τήν οποίαν ίσως καί εις σάς ε’φιλοδώρησεν. 
Είναι άλη'θεια, επρόσθεσ: φιλανθρώπως ή μαρκησία, 
ότι ποθώ δέν τήν πιστεύω.

— Σιωπή! κυρία μου, τής είπα' παύσατε νά εξυ
βρίζετε τήν άγνοτέραν καί τλν εύνενεστέραν τών γυ
ναικών.

Η μαρκησία έστρεψε πρός έμέ τά νώτα μυκτηρί- 
ζουσα, καί έπήγε νά καθήση μακράν, πλησίον τού 
παραθύρου, όπου ήοχισε νά τραγουδή σιγαλά, καί 
με προσποιητήν άδιαφορίαν, τραγούδιον τού συρμού.

Διαρκούντος τού διαλόγου τούτου, ό συνταγμα
τάρχης Κλιντών ε’πήγε νά τεθή επί κεφαλή; τούάπο- 
σπάσματο'ς του. Οταν είδε τήν αρκησίαν ν άπο- 
μακούνεται, μ’ ε’χαιρέτησε μέ ψυ/ράν φιλοφροσύνην, 
καί τά χαιρέτημα τούτο εξήγησα ώς διαταγήν εις 
τό νά τόν άκολουθήσω. ‘II καοδία μου κατελυπήθη, 
καί ή λύπη μου έγεινε καταφανής εις τό πρόσω
πό? μου.

— Κλαίεις, φίλε; μού εΐπεν ή Πολλή τείνουσα

ττμός έμέ τήν χεϊρα, καί συγχρόνως δύω δάκρυα 
άνέβλυσαν εις τά άκρα τών βλεφάρων της.

Ελαβα τήν χεϊρα ταύτην, καί τήν έφίλησα μέ 
θερμότητα πλήρη τρυφερότητος καί τύψεως συνει- 
δότος.

‘Ο κύριος Χαρρισσών ά ίδιος έφάνη συμμεριζο- 
μενος τήν λύπην μου.

— Αδελφέ, είπε πρός τόν συνταγματάρχην· δέν 
γνωρίζω τούς νόμους τού έπαγγέλματός σου· άλλα 
δέν εύσπλαγχνίζεσαι καθώς εγώ τόν δυςυχή τούτον 
νέον ; δέν ήμπορεϊς νά τόν άφήση,ς ελεύθερον ;

— Τά χρέη τού στρατιώτου είναιαύστηρά, άπε
κρίθη ό συνταγματάρχης. Διά χάριν σας όμως, κύριε 
Χαρρισσών, δι’ εύγνωμοσύνην πρός τήν κυρίαν Πολ
λήν, εις τήν οποίαν χρεωστώ τήν ζωήν μου ίσως, 
συγκατανεύω νά μείνη ό κύριο; ελεύθερο; .... 
άλλ’ ύπό δύω όρους.

— Λέγετε, κύριε, λέγετε, ανέκραξα.
— Μού ύποσχεσθε νά μή φέρετε πλέον όπλα κα

τά τής Αγγλίας;
— Τό ύπόσχομαι, κύριε.
— Καί ύποχρεόνεσθε ν’ αναχωρήσετε μέ τό 

πρώτον πλοΐον τό όποιον θ’ άποπλεύση, εις Εύρώπην;
— Δεχθήτε, Σενοέ, μού είπε σιγαλά ή μαρκη

σία Βριάρ, όρμήσασα τότε πλησίον μου· δεχθήτε, 
φίλτατέ μου· άναχωρούμεν όμού.

έκύτταζα τήν Πολλήνήτον ώχρά, καί τό πρόσ- 
ωπόν της εξέφραζε ζωηροτάτην αδημονίαν. Εν τω 
άμα έκαμα τήν άπόφασίν μου' έσυρα τό ξίφος μου, 
καί τό παρέδωκα εις τόν συνταγματάρχην.

— Πώς ! άρνεϊσαι ! άνέκραξεν ό κύριος Χαρρισ- 
σών μέ απορίαν.

— Σά; εύχαριστώ διά τήν καλήν σας προαίρεσιν, 
κύριε, είπα πρός τόν συνταγματάρχην άλλά δέν 
θέλω καθόλου τήν ελευθερίαν μου, άν πρέπη ν’ ά 
φήσω τόν τόπον τούτον. Διατάξατε τού; στρατιώ
τας σας νά μ’ επιβλέπουν έκ τού πλησίον δέσατε 
με μάλιστα, σάς προτρέπω, διότι σά; ομνύω εϊς τήν 
τιμήν μου ότι θά μεταχειρισθώ όλα μου τά μέσα 
εις τό νά σάς φύγω.

— Τί σημαίνει τούτο, Σενοέ; μέ ήρώτησεν ό 
κουάκερος λαμβάνων μέ αγάπην τήν χεΐρά μου.

— ΤΙμπορώ ν’ απομακρυνθώ άπό τήν Πολλήν ! 
ανέκραξα πίπτων μέ δάκρυα εις τάς άγκάλας τού 
γέροντας.

— Ω! εύχαριςώ,αδελφέ, έμουρμούρισεν ή Πολλή 
καί, τούτο είπούσα, κατέλαβε θέσιν εις τήν καρδίαν 
τού πατρός της· άν έφευγες διαπαντός, νομίζω ότι 
θ’ άπέθνησκα.

— Τέκνα μου ! άνέκραξεν ό κύριο; Χαρρισσών 
σφιγγών καί τήν Πολλήν καί έμέ εϊ; τήν καρδίαν 
του. — Κύτταξέ τους, Κλιντών, ήκολούθησε, θά 
έχη,ς τήν βαρβαρότητα να τούς χωρίσης;

0 συνταγματάρχης κατ’ άρχάς μεν έδίστασεν, 
άλλά μετ’ ολίγον, πλησιάσας πρός ε’μέ, μού άπέ- 
δωκε τό ξίφος λέγων

— Είστε ελεύθερος, κύριε- διατηρώ μόνον τόν 
πρώτον όρον τής συνθήκης.

Καί, ταύτα είπών, άπεχαιρέτησε, καί άπεμα- 
κρύνθη όμού μέ τού; στρατιώτας του.

Η μαρκησία Βριάρ εΐχεν έβγή προ ολίγου· επα
νήλθε δέ ταχέως, φορούσα τήν ώραίαν στολήν τού 
ελαφρού ιππικού τής βασιλίσσης. Επειδή έδείξαμεν 
όλοι απορίαν διά τήν νέαν ταύτην μεταμόρφωσιν, 
μάς άνήγγειλεν ότι άπεφάσισε νάέπανέλθ·?) εις Γαλ
λίαν, καί, δι’εύστρόφου κινήματος, μάς άπεχαιρέτησε 
καί έφυγε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Δύω ημέρας μετά τό συμβάν τούτο, τού όποιου 
ήλύσις όλίγον έλειψε νά καταντήση τραγική, ένυμ- 
φεύθην τήν Πολλήν κατά τά έθιμα τής εκκλησίας 
τού Πένν τήν συνήθη εϊς τόν γάμον ομιλίαν ά πήγ- 
γειλεν όέκΦιλαδέλφεια; αίδεσιμώτατο; Λεξιγκτών, 
όστις, αφορμήν λαβών τήν βεβιασμένων λειποταξίαν 
μου, κατανεθεμάτισε τάς μανίας τών ’Αλεξάνδρων 
καί τών Καισάρων, πρός μεγίστων τού πενθεροϋ 
μου άγαλλίασιν. Πώς εύρέθην εϊς τήν νέαν μου ταύ
την κατάστασιν, άν ένησχολούμην μέ ζήλον εις τήν 
εκχέρσωσιν τών άγρίων δασών καί εϊς τήν βελτίωσιν 
τής φυλής τών βοών, άν τέλος πάντων ή Πολλή 
μ’ έφιλοδώρησε μέ φωλεάν μικρών κουακέρων καί 
μικρών κουακερίδων, τούτο θά μάθουν εΐ; τό έξης 
οσοι λάβουν τήν υπομονήν ν’άναγνώσουν καί τά λοιπά 
επεισόδια τού αλήτου μου βίου.

Καθ’ όσον αφορά τά ξένα μέν εϊς τήν νέαν μου 
οικογένειαν, λαβόντα δέ μέρος ενεργητικόν εϊ; τήν 
πρώτων μου ταύτην διήγησιν πρόσωπα, δέν θεωρώ 
άτοπον νά φανερώσω άπό τούδε εϊς τόν αναγνώστην 
τήν καταστροφήν τής οποίας έγειναν σφάγια. Η κυ
ρία Βριάρ, καθώς εΐδαμεν, όταν μάς άπεχαιρέτησε, 
μάς ανήγγειλε τόν σκοπόν τοΰ νά έπανέλθη εϊς τήν 
Γαλλίαν έμαθα, όλίγον καιρόν μετά ταύτα, ότι, 
άντί νά φθάση εϊς τόν πλησιέστερον λιμένα, έδραμεν, 
άπό τήν νύκτα αύτήν τής άναχωρήσεώ; της άπό Ρό- 
ζες-Χάουζ, εις άναζήτησιν τού Βερνών· ότι κα
τόρθωσε νά τόν φθάσω, όλίγας έκατοντάδας λευγών 
πρός Αρκτον- ότι εΐχε λάβει επί τής καρδίας τού αν
δρείου τούτου ιππότου κράτος άδιαφιλονείκητον 
καί ότι, εις τό τέλος τής εκστρατείας, τόν έβίασε 
νά τήν νυμφευθή, δύω ώρας μετά τήν άποβίβασίν 
των εις Βρέστ.

(Εκ τού γαλλικού.)

------ ----------------

ΤΙΓΡΙ2.
Δίδεται κοινώς τά όνομα Τίγρις εϊς ολα τά θη

ρία όσα έχουν διάστικτον τό δέρμα, καί σχήμα 
όμοιον τού τής γαλής, καθώς εις τόν λεόπαρδον, 
τόν πάνθηρα καί ·τήν, πάρδαλιν. Αλλά κάνέν έξ 
αύτών δέν είναι ή αληθινή τίγρις, Οηρίον φοβερόν, 
πολεμούν τόν ελέφαντα, προκαλούν τόν λέοντα, 
καί μεγαλήτερον ον καί αύτού τού λέοντας, διότι



— 429

έχει συνήθως πέντε ί έξ ποδών μήκος άπό τής ά
κρας τοϋ ρόγχους μέχρι τής άρχής τής ουράς. Τά 
χρώμα της είναι κίτρινον ποικίλλεται δέ άπό 
διεσπαρμένα; κηλίδας, ώς τά τής παρδάλεως, άλ
λα διατέμνεται άπά μελαίνας γραμμάς πλαγίας, 
άρχομένας είς τήν ράχιν καί τελευτώσας ύπό τήν 
κοιλίαν, ά'που, κατά μικράν έξαλειφόμεναι, ένόνον- 
ται. Τήν ούράν σκεπάζουν κρίκοι, κίτρινοι έναλλάζ 
καί μελάνες, τών όποιων ό τελευταίος είναι πάν
τοτε μέλας.

Αν ή τίγρις ηναι ολίγον γνωστή, τοΰτο προέρχε
ται ε’κ τοΰ ότι είναι θηρίον σπανιώτατον, δτι πολ
λά ολίγοι άνθρωποι τήν είδαν είς τήν άγρίαν αύ
τής κατάστασιν, καί ό'τι εύάριθμοι περιηγηταί 
ήμποεοϋν νά λαλήσωσι περί αύτής, διότι μόνον είς 
τάς Ανατολικός Ινδίας, καί ιδίως εις τήν χερσό
νησον τοΰ Γάγγου, εύρίσκεται. Λέγεται μολαταύτα 
ότι εύρίσκεται καί είς τήν Κοχιγχίναν καί είς τά 
βασίλειον τοΰ Σιάμ.

‘Π δύναμις τού θεριού τούτου είναι τεραστία· 
τήν είδαν πολλάκις νά σύρη εύκόλως ζώα άλλα με
γαλύτερα, καί κατά πολλά βαρύτερα. Οσάκις ή 
τρομερά της κραυγή αντηχεί είς τά δάση, τά ζώα 
όλα τρέμουν καί φεύγουν μακράν, τα πτηνά πε- 
τούν, καί οί λέοντες αύτοί σείουν τήν χαίτην των. 
Τά στόμα της είναι ώπλισμένον μέ όδοντας όξεΐς 
καί παμμεγέθεις, οί ποδες μέ φοβερούς όνυχας, 
τών όποιων έν καί μόνον κτύπημα άρκεϊ νά έξεν- 
τερίση βούν, τά δέ βλοσυρά της βλέμματα έχουν 
παράξενον τινα έκφρασιν πονηριάς καί απειλής. Εχει 
όλα; σχεδόν τάς έξεις τής οικιακής γαλής· προχω
ρεί προφυλακτικώς όταν θέλη ν’ άρπάση τήν λείαν 
της, τήν καταλαμβάνει μάλλον έξ εφόδου, άντί 
νά τήν πολεμήση κατά πρόσωπον, καί κρύπτεται, 
έρπουσα μέ τήν κοιλίαν είς τήν γήν, μεταξύ τών 
θάμ,νων ή τών υψηλών χόρτων άφού δέ προχωρή- 
ση τοιουτοτρόπως είς ικανόν διάστημα, πηδά τότε 
αίφνης πήδημα φοβερόν καί έξαίσιον, έπιπίπτουσα 
κατά τού διαβαίνοντο; ζώου, τό όποιον ποτέ δεν 
ήμπορεϊ νά τής φυγή. Συχνάζει δέ κατ’ εξοχήν είς 
τάς οχθας τών ποταμών, παραμονεύουσα τά ζώα, 
όταν, πρωί καί έσπέρας, έρχωνται νά χορτάσωσι τήν 
δίψαν των.

Λαλούντες άλλοτε περί τού λέοντος, καί άκολου- 
θούντες πιστώς το όποιον παρεδέχθημεν σύστημα 
τού νά έκδύωμεν τήν φυσικήν ίςορίαν άπό τήν ποίη- 
σιν μέ τήν όποιαν συνήθως ςολίζεται, ήρνήθημεν μέ 
λύπην μα; είς τά φοβερόν έκεΐ-ο θηρίον τήν εις αύ
τό κοινώς άποδιδομένην μεγαλοψυχίαν καί γενναιό
τητα, καί τό έδείξαμεν όποιον είναι, άγεννές, σκλη
ρόν, ωμόν, αίμοβόρον. Περιγράφοντες ήδη τήν τί 
γριν, εύρισκόμεθα καί πάλιν είς τήν άνάγκην νά 
πολεμήσωμεν άλλην εναντίαν πρόληψιν, υπερασπι
ζόμενοι τό θηρίον τούτο κατά τής καταφοράς τών 
συγγραφέων, οϊτινες συνώμοσαν όλοι εναντίον του, 
παριστάνοντες αύτά ώς τό ώμότερον καί άπηνέστε- 
ρον τών ζώων, ό περικλεής Βουφών πρό πάντων, 
παρασυρόμενος άπό τήν λαμπράν -γονιμότητα τή; 
φαντασίας του, λέγει περί αύτή; τά εξής· « Μετα- 
* ξυ τών θηρίων όλων, ή τίγρις μόνη είναι μέχρι

» θανάτου αμείλικτος· ούτε δύναμις, ούτε επιμονή, 
» ούτε βία ήμπορούν ποτέ νά τήν δαμάσωσιν. Είτε
• καλόν είτε κακόν είς αύτήν πράξης, παροργίζεται 
” επίσης· ή γλυκεία τής οίκειότητος έξις, ή τοσοΰ- 
’ το συνήθως ίσχύουσα, δέν έχει τήν παραμικράν 
” ίσχύν κατά τή; σιδηράς της φύσεως· ό καιρός,
• άντί νά μαλακύνη καί νά μετριάση τήν άγρίαν 
” της ωμότητα, ερεθίζει μάλιστα τήν χολήν καί 
» τήν μανίαν της· σπαράττει καί τήν τρέφουσαν καί 
» τήν τόπτουσαν αύτήν χείρα' βρυχάται οσάκις ίδή 
” ενώπιον της ζώον· όλα είς αύτήν φαίνονται λεία 
» νέα, τήν όποιαν καταβροχθίζει πρώτον διά τών 
» βλεμμάτων, τήν απειλεί διά φρικτών σπασμών 
“ όλου της τού σώματος καί βρυγμών τών όδόν- 
“ των, καί όρμά κατ’αύτής καταφρονούσα καί άλύ- 
» σεις καί κιγκλίδας, αϊτινες καταβάλλουν μέν, 
» δέν κατευνάζουν δέ ποσώς τήν μανίαν της ! . . . 
" Πολλάκις παραιτεΐ τά ζώα όσα έφόνευσε, καί 
’ όρμά νά κατασπαράξη άλλα· φαίνεται ότι έπιθυ- 
' μεϊ νά ροφήση τό αιμά των· τό πίνει, μεθύσκεται, 
” σχίζουσα δέ καί σπαράττουσα τό σώμα των, έμ-
• πήγει είς αύτό τήν κεφαλήν της, καί βυζαίνει τό 
» αίμα τού όποιου τήν πηγήν ήνοιξε . . . Πάντο-
• τε σχεδόν ή πηγή ξηραίνεται, καί αύτής ή δίψα 
» δέν παύει! »

Είναι τω ό'ντι άδύνατον νά έκφραση τις περισ
σότερα λάθη μέ γλώσσαν ώραιοτέραν. Τό ιδανικόν 
τούτο τής ώμότητος, ή πολυτέλεια τής καταςφοφής, 
τό πάθος τοΰ αίματος, ύπηγόρευσαν βέβαια είς τόν 
ένδοξον Βουφών σελίδα υψηλήν εύγλωττίας· άλλ’αύ- 
τή δέν είναι ή είκών τού περιγραφομένου θηρίου. 0 
τίγρις δέν είναι ούτε ώμοτέρα, ούτε αίμοχαρεςέρα, 
ούτε άγεννεστέρα τού λέοντος. Αμφότερα τά θηρία 
ταύτα είναι άκαταδάμαστα διά τής δυνάμεως· 
αμφότερα πεινώντα είναι αδυσώπητα· άμφότερα 
όργιζόμενα είναι άκράτητα. Αλλ’ άμφότερα άπο- 
βάλλουν μέρος τή; ώμότητος αύτών εϊς τήν αιχ
μαλωσίαν, όταν τρέφωνται καλώς* καί εϊδαμεν 
τίγρεις, καθώς καί λέοντας, νά συνειθίζωσι τούς 
φύλακας των, νά φιλιόνωνται μετ’ αύτών, καί νά 
τού; διακρίνωσιν όλων τών λοιπών ανθρώπων· τάς 
εϊδαμεν νά στρέφωσι τήν ράχιν, νά χαδεύωνται 
παρ’ αύτών, καί νά γνωρίζωσι τήν χάριν είς τρό
πον γλυκύν καί έκφραστιζώτατον. όλα δέ ταύτα 
απέχουν πολύ τών όσα λέγει ό κύριος Βουφών.

Ταύτα λέγοντες, δέν έννοούμεν ποσώς ότι ή τί- 
γρις δέν είναι εν τών φοβερωτέρων τής γής θηρίων 
τούτο καί ή έκτακτος αύτής δύναμις άποδεικνύε», 
καί ή βιαία της ό'ρεξις απαιτεί· λέγομεν μόνον ότι 
τήν παρέστησαν φρικωδεστέραν παρότι πράγματι - 
κώς είναι. Η Θήρα αύτής γίνεται είς τάς μεγάλα; 
Ινδίας, καί οί είς ταύτην ασχολούμενοι μόνον δφελος 
έχουν τήν δόξαν ότι τήν έπολέμησαν, καί μόνον κέρδος 
τό δέρμα της, τό ώραιότερον ίσως τών δερμάτων. 
Μυρία περιφατικά αναφέρουν οί περιηγηταί, ίσορούν- 
τες τούς κινδύνους όσους είς Θήραν τοιαύτην διέ- 
τρεξαν μία μάλιστα τών ιστοριών τούτων μάς 
έφάνη τόσον έκτακτο; καί περίεργος, ώστε νομί- 
ζομεν ότι θέλομεν εύρεΐ χάριν πλησίον τών ανα
γνωστών, άν τήν άντιγράψωμεν ένταύθα. Ας άφή-

διά βρυχηθμών δέ άλλων όξυτέρων άπεζοίνοντο οί 
σκύμνοι της. Ο φοβερός μας εχθρός έπάσχισε κατά 
πρώτον ν’ άποκυλίση τόν λίθον διά τών ισχυρών 
ονύχων του, καί μετά ταύτα νά τόν ώθηση διά τής 
κεφαλής του· τό άνωφελέ; δέ τών αγώνων του ηύ- 
ξανε τήν μανίαν του. Αφήκε τότε ή τίγρις κραυγήν 
φρικωδεστέραν τών άλλων, καί τά φλογερά της 
βλέμματα έφαίνοντο έκτοξεύοντα φώς είς τό βαθύ 
σκότος τού σπηλαίου. Τήν στιγμήν έκείνην σχεδόν 
τήν έλυπήθην, διότι ή πατρική στοργή ήρέθιζε τόν 
θυμόν της.

« Καιρός είναι νά πυροβολήσωμεν κατ’ αύτής, 
είπε πρός έμέ όκύριος Χουάρτων μέ τήν συνήθη α
ταραξίαν του· τούς οφθαλμού; της σημάδευσε, καί ή 
σφαίρα θέλει διαπεράσει τόν εγκέφαλον, καί τότε 
είναι έλπίς νά σωθώμεν. »

Επήρε τότε τό τουφέκιόν του ό φράνκ, καί τά πι
στόλια του ό Λίγκολν. Ο πρώτο; έφερε τόν σωλήνα 
του όπλου του ολίγους δακτύλους μακράν τού θη
ρίου, καί ό δεύτερος έπραζε τό αύτό. Διατάξαντος 
δέ τού κυρίου Χουάρτων, άφήκαν καί οί δύω είς 
τήν αύτήν στιγμήν τά σκανδάλια- άλλ’ ή πυρΐτις 
δέν άναψεν, ή δέ τίγρις, τά σκανδάλια ακούσασα, 
ένόησεν ότι έγίνετο έφοδος κατ’ αύτής, καί, πηδή
σασα,έπάραμέρησε. Βλέπουσα όμως ότι δέν έπληγώ- 
θη, έπανήλθεν είς τήν προτέραν θέσιν της μέ δι
πλάσιάν μανίαν. ΜΙ πυρΐτις -καί τών δύω εμπυ
ρευμάτων είχε βραχή· ένώ δέ ό Φράγκ καί ό 
Λίγκολν τήν έρριπταν κατά γής ώς άχρηστον, ό 
κύριος Χουάρτων καί έγώ ένησχολούμεθα γυρεύον- 
τες τάς πυριτοθήκας μας· ήτον δέ τόσον σκότος, 
ώστε ήναγκάσθημεν νά γυρεύωμεν ψηλαφώντες, καί 
έρποντες είς τό έδαφος.

α Οταν εΰρέθην πλησίον τών δύω σκύμ.νων, ηχού
σα ήχον όμοιάζοντα προστριβήν μετάλλου, καί ά
μέσως ένόησα ότι τά ζώα έκείνα έπαιζαν μέ τάς 
πυριτοθήκας μας. Κατά δυστυχίαν, είχαν έβγάλει 
τό πώμαμέ τού; πόδας των, καί ή πυρΐτις,χυθεΐσα 
εϊς τό ύγρόν έδαφος, δέν ήδύνατο πλέον νά μάς 
χρησιμεύση είς τίποτε. Η άνακάλυψις αΰτη μάς 
έβύθισεν είς φρίκην άπογνώσεως.

«Απώλετο πάσα έλπίς! άνέκραςεν ό κύριος Χουάρ
των· άλλο τι πλέον δέν μάς μένει, εϊμή νά έξε- 
τάσωμεν τί είναι τό καλύτερον, ν’ άποθάνωμεν τής 
πείνας όμού μέ τά φυλακισμένα μέ ήμά; ζώα, ή 
νά παύσωμεν άμέσως τά δεινά μα; άφίνοντες νά 
ε’μβή είς τό σπήλαιον τό φοβερίζον ημάς έζωθεν 
τέρας; «

Ταύτα δέ λέγων, έπλησιασεν είς τόν προςατεόον- 
τα ήμάς λίθον, καί ήτένισεν άτρόμητα βλέμματα 
πρός τούς σπινθηροβολοΐ^τας τού τέρατος οφθαλ
μούς. ό νέος Λίγκολν, άπηλπισμένος ών, κατηράτο 
καί άνεθεμάτιζεν ό δέ Φράγκ, διατηρήσας πλειο- 
τέραν άταραξίαν, καί λαβίυν κομμάτων σχοινιού, 
τό όποιον έφερεν είς τόν κόλπον του. διευθύνθη πρός 
τήν άλλην άκραν τούάτπηλαίου, χωρίς νά μά; είπή 
τίέσκόπευε νά πράξη. Μετ’όλίγον ήκούσαμεν συριγ- 
γμόνύπόκωφον,καί ή τίγρις,ήτις τόν ήκουσεν έπίσης, 
εκυριεύθη άπό μεγαλητέραν ταραχήν έπήγαινε καί 
ήρχετο έμπροσθεν τού σπηλαίου, καί δ/ως παρά-

σωμεν νά λαλήση είς τών υποκριτών τού φοβερού 
τούτου δράματος.

α Τό θέαμα, λέγει, τό όποιον είχα πρό οφθαλ
μών, μ’ έκαμε νά φοβηθώ μήπως ήθέλαμεν άναγ- 
κασθή νά μείνωμεν ήμέρας πολλάς εί; τό σπήλαιον 
έκεΐνο. Εν τούτοις, όταν ή θύελλα ήρχισεν όπωσοΰν 
νά γίνεται μετριωτέρα, οί οδηγοί μου ε’ξήλθαν 
νά παοατηρήσωσιν άν ήτον δυνατόν νά έξακολουθή- 
σωμεν τόν δρόμον μας. Τό σπήλαιον εις τά όποιον 
είχαμεν καταφύγει ήτον τόσον σκοτεινόν, ώστε, ό 
ταν άπεμακούνθημεν ολίγον άπό τήν είσοδον, δέν 
έβλέπαμεν ούτε σπιθαμήν έμπροσθεν μας. Ενώ δέ 
ώμιλούμεν π^ρί τής άμηχανίας τής δέσεως μας, 
κραυγαί γοεραί καί στεναγμοί έκτακτοι, έξερχόμενοι 
άπό τό σπήλαιον, εϊλκυσαν αίφνιδίως τήν προσοχήν 
μας. Ο κύριο; Χουάρτων καί έγώ ήκροαζόμεθα φρίτ- 
τοντες τάς άπαισίους ταύτας κραυγάς· ό Λίγκολν 
όμως, ό προπετή; καί νέος φίλος μας, παραλαβών 
τόν κυνηγόν μου Φράγκ, έπροχώρησεν άφοβος είςτά 
ενδότερα τού σπηλαίου, θέλων νά γνωρίση τών 
κραυγών τούτων τήν αιτίαν. Μόλις προώδευσαν ο
λίγα βήματα, ήκούσαμεν ε’κφώνησιν έκπλήξεως καί 
θαμβούς, καί μετ’ ολίγον τούς εϊδαμεν βαστάζον
τας δύω ζώα, παρα δόξως πως διάστικτα τάς τρί 
χας, όμοιάζοντα μεγάλην γαλήν, καί τών οποίων αί 
σιαγόνες ήσαν ώπλισμέναι μέ σουβλερούς καί φο
βερούς όδο'ντας. Οί οφθαλμοί τών ζώων τούτων 
ήσαν πρασινωποί, είχαν μακρούς όνυχας είς 
τούς πόδας, ή δέ γλώσσα αύτών, ερυθρά ώς τό 
αίμα, έκρέματο έξω τού στόματος. Μόλις ό κύριος 
Χουάρτων τά έκύτταξεν, έκραύγασεν εύθύς· u θεέ 
μου πανάγαθε ! εϊμεθα εις τρώγλην τ. . . » άλλά 
διεκόπη αίφνιδίως άπά τάς φωνάς τών οδηγών 
μας, οϊτινες έτρεχαν πρός ημάς κράζοντες· «Τίγρις! 
τίγρις ! » καί άμέσως άνερριχήθησαν μέ παράδοξον 
ταχύτητα είς τήν κορυφήν κέδρου, ευρισκομένου πλη
σίον τού σπηλαίου, καί έκρύβησαν είς τούς κλά
δους του.

« Π πρώτη τή; φρίκης καί τής έκπλήζεως έκεί- 
νης προσβολή κατεπαγωσε τό αϊμά μου’ άλλά, μό
λις συνήλθα όπωσοΰν, ήρπασα εύθύς τά πυροβόλα 
όπλα μου. 0 κύριος Χουάρτων, άναλαβών έπίσης 
τάς δυνάμεις του, μάς έπροσκάλεσε πλησίον του νά 
τόν βοηθήσωμεν νά φράξη τήν είσοΟον τού σπηλαίου 
μέ παμμεγέθη τινά λίθον, εύρεθέντα κατ’ εύτυχίαν 
εκεί πλησίον. Τό αίσθημα τού έπικειμένου κινδύ
νου ηυξανε τήν δύναμίν μας, διότι ήοχίζαμεν νά 
διακρίνωμεν τούς βρυχηθμούς τού θηρίου, καί τετέ- 
λεσται άν έπρόφθανε τούτο νάκαταλάβη τήν είσοδον 
πριν δυνηθώμεν νά τήν φράξωμεν. Δέν είχαμεν άκό
μη τελειώσει, όταν τή» εϊδαμεν όρμώσαν πρός τό 
σπήλαιον. Τήν φοβεράν έκείνην στιγμήν έδιπλασιά- 
σαμεν τούς άγώνάς μας, καί ό μεταζύ αύτής καί 
ήμών ζυλισθείς ογκώδης λίθος μάς ήσφάλισεν. 
Εμεινεν έν τούτοις μικρόν τι διάστημα κενόν με
ταξύ τού λίθου τούτου καί τού έπάνω μέρους τής 
εισόδου, διά τού όποιου έβλέπαμεν τήν κεφαλήν τού 
θηρίου, τού οποίου οί σπινθηροβολούντε; οφθαλμοί 
έτόξευαν καθ’ήμών μανιώδη βλέμματα. Οί βρυχη
θμοί της έλεγες καί έσειαν τά βάθη τού σπηλαίου·
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ριζε. Μετ’ ολίγα λεπτά, οί φόβοι μας ε’πεκυρώθη- 
σαν, διότι ειόαμεν τίγριν άλλην, ήτις διευθύνετο 
πηόώσα πρός τόν τόπον όπου ήμεθα. » 0 εχθρός 
ούτος είναι περισσότερον τοϋ άλλου επικίνδυνος, εί- 
πεν ό κύριος Χουάρτων, διότι είναι ή θηλυκή τίγοις, 
καί αί θηλυκαί είναι αδυσώπητοι πρός τούς φονεύ- 
σαντας τούς σκύμνους των. »

Τού δεύτερου τούτου θηρίου οί βρυχηθμοί, άφοΰ 
εζετασε τά σώματα τών δύω σκύμνων, ύπερέβησαν 
όσα εως τότε είχαμεν άκούσει, καί το αρσενικόν 
ήύωσε καί αύτό τάς γοεράς του κραυγάς. Διαμιάς, 
οί βρυχηθμοί έπαυσαν, καί βαθύς μόνον ψιθυρισμός 
ήκουετο, όταν είδαμεν τήν θηλυκήν τίγριν πλ.ησιά- 
ζουσαν τούς καπνίζοντας μυκτήρά; της εις τήν οπήν 
τήςεϊσόόου, καί ρίπτουσαν πανταχού βλέμματα. Τά 
βλέμματα ταύτα έπεσαν ενός ολίγου επάνω μας, 
καί παρευθύς, όρμήσασα έμμανώς εις τά έμπροσθεν, 
έόεικνυεν ότι ήθελε νά εισχώρηση εις τό τελευταϊόν 
μας ασυλον. Ισως δε διά τής τερασίας αύτής δυνά- 
μεως ήθελε κατορθώσει νά κυλίση τόν λίθον, άν δεν 
ήνόναμεν όλας μας τάς προσπάθειας κατ’ αύτής 
όπισθεν, όταν ήζτίγρις είδεν ότι δεν έπετύγχανεν, 
(πλησίασε πρός τήν άρσενικήν, καί έστάθησαν ό- 
λίγας ςιγμάς, ώς συμβουλευόμεναι μεταξύ των έ
πειτα, άπεμακρύνθησαν καί αί δύω μέ ορμητικά βή
ματα, καί έγειναν άφαντοι.

« Οταν αί τίγρεις ήσαν ήδη μακράν, οί δύω ΐνδοί 
οδηγοί μας έφάνησαν εις τήν είσοδον τοϋ σπηλαίου, 
καί μάς (βίασαν νά φύγωμεν, ωφελούμενοι άπό τήν 
μόνην εύκαιρίαν ήτις (παρουσιάζετο πρός σω
τηρίαν μας, διότι, έλεγαν, τά θηρία (πήγαν νά 
ζητήσωσιν εις τήν κορυφήν τοϋ όρους είσοδον άλλην, 
γνωστήν άναμφιβόλως εις αύτά, καί ουτω νά εΐσ- 
χωρήσωσιν εϊς τά ενδότερα τού σπηλαίου. Επομέ
νως, έσπεύσαμεν όλοι νά κυλίσωμεν τόν κλείοντα 
τήν είσοδον αύτοϋ λίθον, καί έξήλθαμεν άπό τόν 
τάφον (κείνον, όπου έφοβούμεθχ ότι ένταφιάσθημε ν 
ζώντες. 0 κύριος Χουάρτων έξήλθε τελευταίος, 
διότι δέν ήθελε νά φύγζι χωρίς νά εύρη τό τουφέ- 
κιόν του με τούς δύω σωλήνας· άλλ’ ήμεϊς οί 
άλλοι δέν είχαμεν άλλο κατά νοΰν, εΐμή πώς νά 
σωθώμεν διά τής φυγής. Ηκούσαμεν καί πάλιν 
τούς βρυχηθμούς τών τίγρεων, άν καί μακρόθεν, 
καί, άκολουθούντες τά ίχνη τών όδηγών μας, (μ.- 
βήκαμεν εις μονοπάτιον πλάγιον. Τό πλήθος τών 
ριζών καί τών κλάδων, μέ τά όποια ή θύελλα εί
χε γεμίσει τόν δρόμον, έκαμνε τήν φυγήν μας 
βραδεΐαν καί δύσκολον.

Επεριπατούμεν ούτως εν τέταρτον τής ώρας, ό
ταν ή όξεΐα κραυγή ένός τών Ινδών μάς έπληρο- 
φόρησεν ότι αί τίγρεις ήρχοντο κατόπιν μας. Εύ
ρισκόμεθα τότε έμπροσθεν γέφυρας καλαμωτής, ζευ- 
χθείσης εις ένα τών χειμάρρων. Οί Ινδοί μόνοι, μέ 
τό έλαφρόν των περιπάτημα, ήμποροϋν νά διαβώσιν 
άφόβωςείςγεφύραςτοιούτουεϊδους,αϊτινεςείς πάν βή
μα κλρνοΰνται καί τρέμουν δλαι. 0 χείμαρρος έαεΐνο; 
έτρεχε μέ ορμήν καί βοήν μεγάλην μεταξύ τής μιάς 
καί τής άλλης υψηλή; όχθης, τά; οποίας (περιτοίχι
ζαν βράχοι απότομοι καί κοπτερώτατοι. 0 Αίγκολν, ό 
Φράγκ καί εγώ διέβημεν ευτυχώς τήν γέφυραν, άλλ’ ό

Ορων (φαίνετο καί μαινομένη· έπειτα, (στάθη «ϊια- 
μιάς, καί, στρέοουσα τήν κεφαλήν ποός τό ^άσος, 
έξέπε μπε φρικώδεις στεναγμούς. Οί δύω ΐνδοί ο
δηγοί μας, ωφελούμενοι εκ τής θέσεως ταύτης, 
έτόζευσαν κατ’ αύτής τά βέλη των, από τήν κο
ρυφήν τοϋ δένάρου όπου (κρύπτοντο· καί τήν έκτύ 
πησαν μέν πολλάκις, άλλά τά βέλη ταϋτα άνε- 
κρούοντο, ώς μή δυνάμενα νά διαπεράσωσι τό τρα- 
χύτατον δέρμα της. Τελευταίου όμως, εν των βελών 
τούτων τήν επέτυχε πλησίον τοϋ οφθαλμού,καί εκαρ- 
φώθη εις τήν πληγήν. Τότε ή μανία αύτής έκοριφώθη* 
ώρμησε πρός τό δένδρον, καί, σταθεΐσα ορθή εις 
τάν κορμόν, ε’σπάραττεν αύτόν με τους όνυχας, καί 
έλεγες ότι έμελλε νά ρίψη τό δένδρον. Οταν όμως κα- 
τώρθωσε ν’άποσπάση τό βέλος, ήσύχασεν όπωσοϋν, 
καί επανέλαβε τήν έμπροσθεν τοϋ σπηλαίου θέσιντης.

» Τότε είδαμεν πάλιν ερχόμενον τόν Φράγκ, καί, 
μόλις έρριψα έπ’ αύτοϋ βλέμμα, (νόησα τί είχε 
πράξει. Εις έκατέραν των χειρών του έκρέματο 
σκύμνος, προσηρτημένος εϊς τό σχοινίον μέ τό ό
ποιον τούς είχε πνίξει. Πριν καταλάβω δέ τόν περα- 
τέρω σκοπόν του, τούς έρριψεν άμφοτε'ρους εϊς τήν 
τίγριν διά τής όπής τής εισόδου· τό δέ θηρίον, μό
λις τους είδεν, άρχισε νά τούς έξετάζη σιωπηλά, 
γυρίζουσα αύτοϋς μέ πολλήν προφύλαξιν καθ’ όλα 
των τά μέρη. Αφού όμως έπείσθη ότι ήσαν νεκροί, 
άφήκε κραυγήν άπογνώοεως τόσον διαπεραστικήν, 
ώστε ήναγκάσθημεν νά φράξωμεν τάς άκοάς μας. 
Επιπλήττων τόν κυνηγόν μου διά τήν όσον βάρβα
ρον τόσον ανωφελή ταύτην πραξιν, είδα, έκ τής 
τραχύτητας τής άπαντήσεώς του, ότι δεν είχε πλέον 
ελπίδα σωτηρίας, καί διά τούτο έθεωρεϊτο άπηλ- 
λαγμένος παντός δεσμού πειθαρχίας μ,εταξύ κυρίου 
καί υπηρέτου. Τό κατ’ εμέ, χωρίς νά γνωρίζω τήν 
αιτίαν, ήλπιζα πάντοτε ότι βοήθεια απροσδόκητος 
ήθελε μάς σώσει άπό τήν φρικτήν θέσιν εις τήν 
όποιαν εύρισκόμεθα.

Αί βρονταί τέλος πάντων είχαν παύσει, ήσυχος δέ 
καί γλυκύς άνεμος διεδέχετο τόν προ αύτοϋ βίαιον 
κλύόωνα. Τών πτηνών τά κελαδήματα ήκούοντο 
καί πάλιν εις τά δάσος, καί αί σταγόνες τής βρο
χής, άντανακλώμεναι εις τάς ακτίνας τού ήλιου, 
έλαμπαν εις τά φύλλα ώς χιλιάδες άδαμάντων. 
Εβλεπα, διά τής όπής τοϋ σπηλαίου, τήν έγερσιν 
ταύτην τής φύσεως διαδεχομένην τόν θόρυβον τών 
στοιχείων, καί ή άντίθεσις τής ήσύχου ταύτης σκη 
νής μέ τήν θέσιν μας άπετέλει τήν θέσιν μας αύτήν 
φρικωδεστέραν. ΐ’ίμεθα εις τάφον, εϊς τόν όποιον (- 
φαίνετο ότι ήθελαμεν ένταφιασθή διαπαντός, διότι 
τέρας, τού Κερβέρου τής μυθολογίας φοβερώτερον, 
έφύίλαττε τήν είσοδον, έξαπλωθέν πλησίον τών 
σκύμνων του. ίΐτον θηρίον ώραιότασον, καί μεγά
λου αναστήματος· τά μέλη του, εκτεταμένα καθ’δ- 
λον των τό μήκος, (δείκνυαν τήν τεραστίαν δύνα- 
μιν τών μυώνων του· άπό τάς σιαγόνας του, ώ- 
πλισμένας με φοβερούς όδόντας, έπιπταν μεγάλαι 
νιφάδες άφροΰ. Αίφνης τότε, ήκούσθη μακρόθεν μέ- 
γας καί μακρός βρυχηθμός· ή τίγρις άπεκρίθη διά 
στεναγμού γοεροϋ, καί κραυγή συγχρόνως τών Ιν
δών μάς άνήγγειλεν ότι νέος κίνδυνος μάς (φοβέ

Τ ΑΒΑΚΟΣ.

Φυτόν πλέον εκτεταμένης χρήσεως παρά τόν 
ταβάκον είς τόν κόσμον δέν ύπάρχει. Κατά τού
το, όχι μόνον ύπερβαίνει τό τσάι, τόν καφεν, τά 
γεώμηλα, άλλά καί αύτόν ακόμη τάν σίτον. Πολ
λοί ήμποροϋν νά φιλονεικήσουν τήν ώφέλειάν του, 
άλλά τήν χάριντου άς μή τήν φιλονεικήση κάν
εις, διότι ή όρεξις μερικών δέν ήμπορεϊ νά κα
τίσχυση τής όοέξεως όλων. Πριν όμως φθάση 
εϊς τόν υψηλόν τούτον τής τιμή; βαθμόν, ό τα- 
βάκος έπαθε πολλά καί μεγάλα βάσανα· τήν 
ώραίαν θέσιν, είς τήν οποίαν σήμερον τάν βλέ- 
πομεν, τήν άπέκτησεν άφοΰ (Θριάμβευσεν εναν
τίον άπειρων δυσκολιών καί αντιστάσεων. Αν 
βασιλεύη σήμερον (πί τών δύω κόσμων, ήτον 
ποτέ καιρός καθ’ §ν οί θιασώταί του, ύποκείμε- 
νοι είς τάς ποινάς τού ποινικού κώδηκος, δέν 
ευρισκαν γωνίαν γής όπου νά τόν ροφοΰν ή νά 
τόν καπνίζουν (ν ειρήνη. Ολόκληροι τόμοι δέν 
θά φθάσουν είς (κείνον όστις (πιχειοήση νά πε- 
ριγράψη τά περιστατικά τού πολέμου τόν όποιον 
ή θρησκεία, ή πολιτική, ή επιστήμη καί ή καθα- 
ριότη; (κίνησαν ά'λλοτε κατά τού φυτού τού τα- 
βάκου.

Εϊς τήν πάτριον γήν τοϋ ταβάκου, τήν Αμε
ρικήν, ή άπόλαυσίς του, ούσα εφικτή είς όλους, 
δέν (σκανδάλιζε κανένα. Οί άγριοι καί βάρβαροι 
(κείνοι λαοί δέν (νόουν πώς ήτον δυνατόν νά ή- 
ναι έγκλημα τά νά (μβάζη κάνεις κόνιν φυτού 
είς τούς μυκτήράς του, ή νά καίη τό φυτόν τού
το καί νά ροφα τόν καπνόν του. Είς τήν (ξευ- 
γενινμένην όμως Εύρώπην άλλως πως (κοίθησαν 
αί τοιαύται πράξεις.

Είσήγαγε πρώτος είς τήν Γαλλίαν τόν ταβά
κον, κατά τό 1560 έτος, ό κύριος Νικώ, πρέσβυς 
Φραγκίσκου τοϋ Β', βασιλέω; τής Γαλλίας, παρά 
τη αύλή τής Πορτουγαλλίας, καί (πρόσφερεν αύτόν 
δώρον είς τήν βασίλισσαν Αίκατερίναν τήν Με- 
δί/,ην. Ετιμιήθζι δέ εύθύ; ώς πράγμα νέον , 
καί, διά πολλά έτη μόναι αί ρίνες τών αύλικών 
είχαν τής άπολαύτεως αύτοϋ τό προνόμιον. Με
τά ταύτα διεδόθη (ν άκαρεϊ ή χρήσίς του άπό 
τήν αύλήν είς τήν πόλιν δλην, καί έγεινε σχεδόν 
γενική. 0' τοιοϋτο; θρίαμβος έπρεπε κατά φυσι
κόν λόγον νά γέννηση άντίδρασιν, καί νά διεγείρη 
τόν φθόνον· (πί κεφαλής δε τής άντιδρασεως ε- 
τέθησαν οί ιερείς καί οί ιατροί. Οί πρώτοι κατε- 
φέοοντο καί κατ’ αύτής τής προπαρασκευή; του 
( διότι τότε συνείθιζαΐ κατά τήν αύτήν στιγμήν 
τής χρήσεως νά τόν μεταβάλλουν είς κόνιν), 
καί' κατά τών αποτελεσμάτων του, τά οποία, 
είς τήν εκκλησιαστικήν ακολουθίαν, διέκοπταν 
τήν άπαιτουμένην ευταξίαν καί σιωπήν- Οί δεύ
τεροι, αρχηγόν έχδντες τόν περιβόητου Φαγών, 
τόν οποίον είχεν ύπ δψιν ό Μολιερ όταν έ
πλασε τό πρόσωπον τού Πουργών, (πεσώρ^υαν 
πάν είδος κατηγορίας κατά τοϋ αντιποιούμενου 

'προσόντα ιατρικά αύθαδεστάτου φυτού. Αλ-

κύριος Χουάρτων ητον ακόμη εις τό μέσον, προσπα- 
θών νά τηρήση τήν ισορροπίαν τού σώματός του, 
όταν αί τίγρεις έξήλθαν άπό τό πλησιόχωρον δά
σος· ά'ιια δέ μάς είδαν, (πήδησαν κατεπάνω μας 
(κπέμπουσαι φρικώδεις καί γοεράς κραυγάς. Εν τού
τοι; ό κύριο; Χουάρτων είχε φθάσει σώο; εις τήν άλ- 
ληνοχθην τού χειμάρρου, εγώ δέ (νζ,σχολούμην μέ 
τόν Φράγκ καί μέ τόν Αίγκολν, καί μέ τούς δύω 
μου οδηγούς, ν’ άναρριχηθώ επί τών έμπροσθεν 
ημών βράχων.

» 0 κύριο; Χουάρτων, μολονότι αί τίγρεις ησαν 
πολλά πλησίον του, δέν έχασεν ούτε τήν τόλμην 
ούτε τήν αγχίνοιαν αύτοϋ. Αμα φθάσας εις τήν 
άλλην άκραν τής γεφύρας, έσυρε τήν όποιαν έφερε 
μεθ’ (αυτού μάχαιοαν τού κυνηγίου, καί έκοψε τά 
δεσμά τά συνδέοντα αύτήν μέ τήν μίαν όχθην. Τοι
ουτοτρόπως ήλπιζε νά θέση φραγμόν άδιάβατον καί 
πρόσκομμα εις τήν καταδίωξιν τών εχθρών μας· 
άλλά μόλις (ξεπλήρωσε τό έργον τούτο, είδαμεν 
τήν θηλυκήν τίγριν νά δρμήση πρός τόν χείμαρρον, 
πασχίζουσα νά τόν διαβη διά πηδήματος. Πε
ρίεργον καί φοβερόν ήτον τό θέαμα (κείνο,όταν (βλέ- 
παμεν τό φοβερόν θηρίον (πικρεμάμενον μίαν στιγ
μήν (πάνω τής αβύσσου ! Αλλ’ ή σκηνή αδση (πέ- 
ρασεν ώς αστραπή ! ή δύναμίς της δέν ήτον ίση μέ 
τήν άπόστασιν· προτού δέ πέση εις τό βάθος τοϋ 
χειμάρρου, κατεμελίσθη άπό τάς κοπτεράς άκρα; 
τών βράχων. Η καταστροφή αυτή δέν άπεδειλίασε 
τήν άρσενικήν, ήτις δι’ ισχυρού πηδήματος κατόρ
θωσε νά διαβή τόν χείμαρρον. Μολαταύτα, μέ μό
νους τούς (μπροσθινούς όνυχας κατέλαβε τήν απέ
ναντι όχθην· κρεμασθεϊσα δέ τοιουτοτρόπως ύπεράνω 
τοϋ κρημ.νού, (πάσχιζε νά εύρη γήν νά πατήση, καί 
οί IvSoi (κραύγασαν καί πάλιν,βλέποντες άφανισθεΐ- 
σαν πάσαν ελπίδα, ό κύριος Χουάρτων, ων πολλά 
πλησίον τής τίγρεως, (προχώρησε πρός αύτήν θαρ- 
ραλεως, έμπηζα; τήν μάχαιράν του εις τό στήθος 
της. Αδυνατώ νά (κφράσω τήν μανίαν ήτις τότε 
τήν (κυρίευσεν άθροίσασα όλα; τάς δυνάμεις της, 
επατησε με τούς όπισθινούς πόδας της εϊς τόν βρά
χον, καί ήρπασε τόν κύριον Χουάρτων άπό τά σκέ
λος· άλλ’ ό αληθής ήρως φίλο; μου ούτος διετή- 
ρησεν δλην του τήν άφοβίαν· (στηρίχθη μέ τήν 
άριστεράν του χεϊρα εϊς κορμόν δένδρου, καί μέ τήν 
δεςιάν (βύθισε καί πάλιν τήν μάχαιράν του εϊς τό 
στήθος τοϋ θηρίου.

Ολα ταϋτα έγειναν εϊς μίαν στιγμήν. Οί Ινδοί, 
ό Αίγκολν, ό Φράγκ καί ε’γώ (δράμαμεν εΐ; βοή
θειαν του· ό Αίγκολν, άρπάσα; τό πλησίον αύτού 
τουφέκιον τοϋ κυρίου Χουάρτων, (κτύπησε μέ τό 
κοντάκιον τόσον δυνατά τήν τίγριν εις τήν κεφα
λήν, ώστε τό θηρίον, καταπλαγέν, άφήκε τήν λείαν 
του, καί (κρημνίσθη εις τήν άβυσον. ’Αλλ’ δ δυσ
τυχή; νέο; δεν άνελόγισε καλώς τοϋ κτυπήματός 
σου τήν δύναμιν έκυψεν εϊς τά έμπροσθεν, οί πόδες 
του ώλίσθησαν, καί, επειδή αί χεΐρέ; του δέν είχαν 
πού νά στηριχθώσιν, έπεσεν εις τον χείμαρρον, ή- 
γωνίσθη ταραττόμενος ολίγα; στίγμα ς είς τήν επι
φάνειαν, έπειτα (βυθίσθη, καί πλέον δέν εφάνη! » 

(Εκ τού γαλλικού.)
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Ελβετία βιαία έδείχθη καί τυραννική κατά τοΰ τά- 
βάκου καί τών μεταχειριζομένων αύτόν. Εις Βέρ
νην, κατά τό 1661, έσυστήθη εξαιρετικόν δικας-ή- 
ριον, ύπό τό όνομα Λικαστήριοϊ τοΰ Ταΰάίον, έπΐ- 
βάλλον σκληροτάτας ποινάς κατ’ εκείνων όσοι έ- 
συλλαμβάνοντο κάμνοντες χρήσιν αύτού καθ’όποιον- 
δήποτε τρόπον· προσετεθη δέ μεταξύ τών δέκα 
τού ©εού έντολών καί ή άπαγόρευσες τού ταβάκου 
ώς ένδεκάτη. Αλλ’ άν εις χώραν έλευθέραν, καθώς 
τήν Ελβετίαν, έλαμβάνοντο τοιαύτα αύστηρά κατά 
τού ταβάκου μέτρα, οποία; ποινάς άπανθοώπουςδέν 
επέβαλαν αί δεσποτικαί κυβερνήσεις κατά τών λα
τρευτών τού ποτοΰ τούτου γρνσίου, καθώς ώνόμαζε 
τόν ταβάκον ό Αγγλος Βούρτωι ! Ο μέγας μογόλ 
τή; Ταρταρία; καί ό κζάρ τής Ρωσσίας έκήρυξαν 
ώ; ποινήν εις τούς θιασώτας τού ταβάκου, βαρυτέ- 
ραν μέν τόν θάνατον, έλαφροτέραν δέ τήν άποτο- 
μήν τής ρινός. Ο σουλτάνο; τή; Κωνσταντινουπό
λεως έξίδωκε φιρμάνιον, κατά τό όποιον όστις 
ε’φωράτο καπνίζων έπρεπε νά περιφέρεται θεατριζό· 
μενο; εις τά; οδού; τής πόλεως, καί νά φέρη κρε- 
μάμενον εις τήν ρΐνά του τό σώμα τού έγκλήματος, 
δηλαδή τήν πίπαν. Τέλος πάντων, ό σοφής τής 
Περσία; έξέδωκεν εις τόν στρατόν του προκήρυξιν 
διαλαμβάνονταν ότι, άν εύρίσκετο πλησίον τινός 
τών στρατιωτών ταβάκος, έπρεπε νά καούν εις τήν 
αύτήν πυράν ό στρατιώτης, ό ταβάκο; καί ή πίπα.

Εκ τών εϊρημένων έξάγεται ότι οί λατρευταί τού 
ταβάκου ΰπέστησαν μεγάλους καί σκληρούς άγώνας 
πρό τοΰ νά φθάσουν εϊς τόν σημερινόν Χρυσοΰν 
Αίώνά των. Σήμερον, ναι, είναι όριστικώ; καί άμε - 
τακλήτως τού πεδίου τήςίμάχης κύριοι· τό δέ πε- 
δίον τούτο είναι άπέραντον, διότι είναι ολόκληρο ς 
ό κόσμο;. Σήμερον ό καπνός τού ταβάκου ύψόνεται 
Οριαμβικώ; έπί τής Εύρώπης, έπί τών θαλασ
σών όλων, έπί τή; Αφρική;, έπί τή; Αμερικής, 
έπί τής ’Ασίας. Καπνίζουν σήμερον καί εϊς τά 
άπώτατα αυτά τή; ουρανίας αυτοκρατορίας μέρη. 
Καί είναι μέν άληθές ότι, δικαιολογούμενοι διατί, 
εναντίον τής συνηθείας καί τή; ύύηλοφροσύνης των, 
γίνονται μιμηταί τών ξένων εθνών, οί κάτοικο» 
τής Κίνας διϊσχυρίςονται ότι, άντί νά λάβουν, αύ- 
"θί μάλιστα μετέδωκαν εις τά λοιπά έθνη τόν τα
βάκον· όπως άν ηναι όμως, ό ταβάκος καί τό τσάι 
μοιράζονται σήμερον τήν αγάπην τών οπαδών τού 
’Κομφυκίου. Είς τήν Κίναν μάλιστα, ή τέχνη τού 
καπνί,ειν έφθασεν εις το μή περαιτέρω τή; έντε- 
λείας· αί νεάνιδε; τών Κινέζων, άπό οκτώ έτών 
ηλικίας, φέρουν εϊ; τήν ζώνην των, ώ; πράγμα 
πρώτη; ανάγκη;, μικρόν σακκούλιον μεταξωτόν με 
ταβάκον, καί μικράν πίπαν, τήν όποιαν μεταχειρί
ζονται μέ άξιοθαύμαστον έπιδεξιότητα.

(Εκ τού γαλλικού.)

λά, ταύτα λεγοντες, πρός δόξαν του ταβάκου και 
διασκέδασιν τών ακροατών, διέκοπταν πολλάκις 
τά κεραυνοβόλα των επιχειρήματα, άντλούντες εμ
πνεύσεις νέας . · .εις τό βάθος τής ταβακοθήκης.

Δεν διήγειρεν όλιγωτέρας έριδα; ό ταβάκος εις τήν 
Αγγλίαν έκεϊ μάλις-α εύρε καί υποδοχήν θερμοτέραν 
καί βιαιοτέραν καταδρομήν, ό πρώτος, κατά τό 
1585έτος, είσαγαγών αυτόν κύριος Γουάλτερ Ραλείχ, 
ζηλότυπος ων εϊ; τήν άπόλαυσιν τής ηδονής ταύ- 
της, έκλείετο εις κοιτώνα άπόκεντρον, καί έκεϊ 
κρυφίως καί έν άνέσει έκάπνιζεν. ’Αλλά, μίαν τών 
ήμερων, ό ύπηρέτη; του, φέρων εις αύτόν φιάλην ζύ
θου, τόν κατε'λαβεν αϊφνιδίως καπνίζοντα* ϊδών δε 
δίνας καπνού άπό τό στόμα τού κυρίου του έξερ- 
χομένας, καί έντρομος γενόμενος, έρριψεν εϊς τό 
πρόσωπόν του τόν ζύθον, θε'λων νά σβύση τό πύρ 
τά όποιον ένόμιζεν ά'τι έσωτερικώς τόν κατέφλε- 
γε, καί έξήλθε κράζων καθ’όλην τήν οικίαν « πυρ
καϊά, πυρκαϊά! » Ηναγκάσθη τότε ό κύριος Ραλείχ 
νά φανέρωση τά μυστήριον τής ηδονής του, καί 
εκτοτε όλος ό κόσμος, ώς άπό αληθινήν μανίαν 
κυριευθείς, ήθελεν άδιακόπως νά καπνίζη. Εϊς τήν 
πόλιν, εις τήν αύλήν, εις τάς εκκλησίας, εις τά 
δικαστήρια, εϊς τά θε'ατρα, παντού έφαίνοντο άν
θρωποι καπνίζοντες, καί άνδρες καί γυναίκες. 
11 πίπα άπετε'λει μέρος τών κοσμημάτων των δε
σποινών τής αύλής τής Ελισάβετ, καί οί ένορκοι 
αυτοί, πριν άπαγγείλουν τήν ετυμηγορίαν των, έ- 
κάπνι,αν, καθώς οί άρχηγοί τών Ινδών πριν έκ- 
δώσουν τάς αποφάσεις των. Δεν παρήλθεν όμως 
πολύς καιρός, καί ήρχισεν ό φρικτός κατ’ αύτού 
διωγμός. Αύτός ό τής Αγγλίας βασιλεύς Ιάκωβος 
ό Α', γράφων κατά τής χρήσεως αύτού, μετεχει- 
ρίσθη φράσεις εντόνους καί εμπαθείς, καθώς έκα
στος δύναται νά κρίνη άπό τά; έζής περικοπάς,
* Ω άχαρι, έλεγε, καί βδελυρόν ελάττωμα ! άηδέ; 
εϊς τήν όρασιν, μισητόν εϊς τήν οσφρησιν, επιβλα
βές εϊς τό στήθος, επικίνδυνον εϊς τόν εγκέφαλον, 
καί διαχύνον περί τούς έχοντας αύτό άποφοράν 
τόσον δυσώδη, ώς νά έξήρχετο άπό τά σπήλαια 
τής κολάσεω; ! » — ο Αν είχα ποτέ, έλεγεν άλ
λοτε, τόν διάβολον εΐ; τήν τράπεζάν μου, θά 
τον έφίλευα τρία πράγματα’ 1) χοίρον, 2) μου
στάρδαν καί μουρούναν ξηράν, καί 3) πίπαν τα- 
βάκου. ο Οί μετά τον Α' Ιάκωβον βασιλεύσαντες 
υιός καί έγγονο; αύτού, Κάρολο; ό Α' καί Κάρολος 
ό Β', είχαν κατά τού ταβάκου τήν αύτήν μέ τον 
προκάτοχόν των άπέχθειαν.

Εϊ; τήν Ιταλίαν, εχθροί οχι όλιγώτερον ένδοξοι 
κατέτρεξαν τόν ταβάκον. Καί έκεϊ κατ’ άρχάς τόν 
έόέχθησαν με άπειρον ενθουσιασμόν τοσαύτην δέ 
εύγνωμοσύνην έδειξε τό κοινόν πρό; τόν καρδινά
λιον Σαντακρότσε, όστις πρώτο;, περί τά μέσα ΐή; 
δεκάτη; έκτη; έκατονταετηρίδος,τόν είσήγαγεν, ώσ
τε έφθασε σχεδόν νά τόν άναγορεύση εύεργέτην τή; 
πατρίδος. Πολύ; όμω; δέν παρήλθε καιρό;, καί οί 
πάπαι Ούρβανός ό Η καί Ιννοκέντιο; ό IB' έξέ- 
δωκαν άφορισμόν εναντίον τών όσοι μετεχειρίζοντο 
ταβάκον εϊς τήν εκκλησίαν.

Καί αύτή ή άλλως φιλελεύθερος· καί ανεκτική


