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Τήν 29 Ιουνίου 1 577 δύο ξένο1, φθάντες είς τδ 
ξενοδοχεϊον τών Τριώι· Βασι.Ιέωι-, έν Κολωνία, 
ήοώτων τδν ςενοδόχον έάν υπήρχε χρυσοχόος τις 
δεχόμενος νά άνταλλάξη χρυσά νομίσματα τής 
Γαλλίας διά νομισμάτων τών Κάτω Χωρών. 0 
Φέρνιγ, άνήο ευτραφής, δστις έκάθητο παρά τήν 
θόοαν ίχων τούς βραχίονας γυμνούς και εύθύμως 
κρατών είς χεΐρας ποτήριον ζύθου, άπεκρίθη δτι 
παρά τήν εκκλησίαν τών αποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου καί κατά τήν όδδν τοΰ Αστέρος κατοικεί 
αργυραμοιβός τοιοΰτος,ό Ιωάννης Ρούβε;σ. Οί ο
δοιπόροι λοιπόν, άκούσαντες ταϋτα διευθύνοντο 

προς τδν δρόμον εκείνον, ένώ ό ςενοδόχο; έδεί- 
κνυεν αυτούς εις φίλον του τινά, δστις έγεύετο μετ 
αύτοϋ τδ αφρώδες καί εύωδιάζον ποτδν ένδς πή
λινου αγγείου.

— Ε.χονται άπδ τήν Γαλλίαν, τώ έλεγε, καΓ 
έν τοσούτω δέν ννωοίζουν τήν γλωσσά; μας, άν 
δεν άπατώμαι είναι Ιταλοί . . .

— Καί αδελφός και άδελψή, προσέθηκε φωνή 
τις οξεία, άπροσδοκήτως μιγεϊσα εις τδν διάλο
γον τών συνευθυμούντων. 0 δέ ςενοδόχ ς άμέσως 
άνυψώσας τήν κεφαλήν,

— Α, είσαι έδώ, άγαπητή μου ; τή είπε βλέ- 
πων πίοσχαρής τήν μελανόφθαλμον νεάνιόα, ήτις 
χαρίεσσα έκίνει τούς στρογγυλούς βραχίονας και 
έπέδειξε τούς ωραίους τοϋ στόματος αύτής μαργα
ρίτας. Καί πώς είξεύρεις άν ήναι άδελφός και 
αδελφή; έγώ πιστεύω μάλιστα ότι είναι άνδρό- 
γυνον.

— Αί γυναίκες, άπεκρίθη ή Τρέα μειδιώσα, ως 
άν θέλουσα νά διάψευση τδν λόγον της, δέν περί-
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ποιούνται τους άνδρας των μέ τόσην τρυφερότητα 
καί προσοχήν. Ο Ιταλός εκείνος είναι πολύ ασθε
νές καθώς φαίνεται άπδ τήν χλωμάδα τοϋ προ
σώπου του, καί όμως τ, μικρή κυρία δέν τόν άφίνει 
ούτε στιγμήν καί είναι ώς σκιά του, πρόθυμος νά 
προλάβη πασαν επιθυμίαν. Δακρύζει τό πρόσωπόν 
της όταν αύτός δέν τήν κυττάζη, καί όταν τύχη 
να σηκώση τό μέτωπόν του άπό τήν γήν, εκείνη 

-καμόνεται ότι είναι εύθυμος καί χαμογέλα. Δεν 
είςεύρω τί συνέβη τήν περασμένων νύκτα, είς τό 
δωμάτιόν των, άλλ’ ό δυστυχής εκείνος έγόγγυζε 
φοβερά καί ύπέφερε τά βασανιστήρια τοϋ άδου. 
H μικρή κυρία όμως, αντί νά πλαγιάση, έμεινεν δ- 
λην τήν νύκτα πλησίον του καί τόν έπεμελεϊτο 
καί έτοίμαζε καί τώ έδιδε μερικά ποτά, έως ού 
τέλος πάντων τόν άπεκοίμισε μέ αυτά. Σείς πι
στεύετε ότι έπεσε μετά ταΰτα είς τό στρώμά της 
νά άναπαυθή" έχετε λάθος- έμεινεν έως τήν αυγήν 
πλησίον είς τό προσκέφαλών του καί έκοάτει τάς 
χεΐράς του καί έδέετο σιωπηλή πρός τόν ύψιστον 
διά τόν άποκοιμισμένον.

— Αλλά σύ, Τρέα, είσαι καλή νά ύποφέρης τό
σα χάριν τοϋ άνδρός σου ; είπεν ό κάπηλος καί πε
ριζώνουν τήν στρογγυλήν όσφύν τής συζύγου, ή- 
σπάζετο αύτήν μετά περιπαθείας.

— Οχι, βέβαια ! άπεκρίνατο απωθούσα τόν 
σύζυγον διά τοιαύτης πονηριάς, ώστε εκείνος έ- 
πκνέλαβεν ευθύς τήν φιλοφροσύνην τών άσπασυ,ών.

— Ησύχασε, Πέτρο, έάν ήσουν άξιος αύτών τών 
περιποιήσεων καί έγώ ήθελα φεοθή ώς εκείνη, άλ
λα σύ δέν μέ αγαπάς, ξεχασμένε, καί διά τοΰτο. 
και έγω δεν σέ άγαπώ. Οΰτω δέ λέγουσα έθώ- 

ϊ ~ ' · I*X Ζπευε οια της χειρος τον αζυν πωγωνα τοΰ κα- 
πήλου.

Αλλά τήν στιγμήν ταύτην ή,κούσθησαν έκ τοΰ 
ξενοδοχείου φωναι ζητούντουν τήν ξενοδόχου, ήτις 
πετώσα ωσεί πτηνον κατέλιπεν είς τήν στιγμήν 
τούς συμπίνοντας φίλους.

— Είναι θησαυρός, θησαυρός είναι, μά τήν πί- 
στιν μου, έπεφώνησεν ό Πέτρος, ακολουθών διά 
το? βλέμματος τήν αναχωρούσαν. ΑΪ φίλε ’Ιάκω
βε, δοςάζω τήν Παναγίαν καί όλους τούς άγιους 
δια τήν επιτυχίαν τοιαύτης γυναικός. Αφοΰ ές·ε- 
φανωθη,μεν, τά ελέη τοΰ Θεοδ διεχύθησαν είς τήν 
κατοικίαν μου, άφίνω τά πλούτη κατά μέρος! 
Διότι η Τρεα μου δεν είναι μόνον εύτακτος, φιλό
πονος και πνευματώδης, αλλ έχει μίαν καοδίαν ! 
είναι τόσον εύθυμος ! Είς τήν υγείαν τησ, Φίλε 
Ιακωοε I

Ενώ ό Φερνιγ έπανηγύριζεν οΰτω τήν σύζυ-ήν 
του, ο Ιταλός ιππότης έρειδόμενος έπί τοΰ βρα
χίονας τής αδελφής, έβαδιζε πρός τήν όδόν τοΰ 
Αστέρας, εχούν γνώμονα τής πορείας τόν θόλον 
τών Αγίων Αποστόλων, όστις άνυψών τό μεγα
λόπρεπε; αύτοϋ κωδωνοστασίου υπερείχε πάσας 
τα; όροφάς τών επίλοιπων οικοδομών. 0 ιππότης 
δε ούτος, τριάκοντα έτη καί τρία μετρών, είχε

το ανάστημα μέτριου και άρμονικώ; ά/επτυγμέυου, 
αν καί έσυρε μετά κόπου τόν αριστερόν πόδα, επι
ψαύουν ενίοτε τόν μ,ηρόν, πάσχοντα ήδη καί άσθε- 
νοϋντα ένεκα πληγής, κατά τινα μονομαχίαν λη- 
φθείσης. Καί ή μεν ενδυμασία αύτοϋ, μέλαινα 
καί όλοσηρική, ήρμοζε θαυμάσιους είς τό ωχρόν 
πρόσωπόν του, ή δε φυσιογνωμ.ία καίτοι ούχί 
ακριβώς κανονική, δέν ήτο έπιδεής ούδέ χαρίτων 
ουδέ καλλονής, χάρις είς τήν εύρεϊαν άνάπτυξιν 
τοΰ μετώπου, είς τούς χιονολεύκους όδόντας καί 
είς τούς έκφραστικωτάταυς αύτοϋ οφθαλμούς, έν 
οις ή άγάπη έπεφαίνετο άναμεμ.ιγμένη μετά τής 
μελαγχολίας. Η μορφή του άλλως έπεμαρτύρει 
καθ όλα διακεκριμένου τι καί σημαντικόν προσώ
που, μάλιστα δέ τό έπιμεμελημένον τών λευκών 
καί ωραίων χειρών του καί ή κομ.ψότη; τών μι
μικρών ποδών του, ών τό σχήμα καπήγγελλε τήν 
ευγένειαν τής καταγωγής. Τό ήθος του δέ άτάρα- 
χον καί ίσως υπεροπτικόν, έφαίνετο κατά πρώ
τον αυστηρόν καί έπιβάλλον, άλλ’ οσάκις έστρεφε 
πρός τήν αδελφήν τά βλέμματα αύτοϋ γλυκύτη- 
τος καί άγάπης άνάμεστα, οτε διεχύνοντο έ* τοΰ 
στόματός ταυ οί μουσικοί τόνοι τής θελκτικωτά- 
της φωνής του, έπείθεσο τότε ότι έπλάσθη ϊνα ά- 
γαπάται.

Η δέ αδελφή αύτοϋ, ως τήν έμάντευσεν ή ξενο
δόχος, δέν ήτον ή εικοσαετής, έάν τήν έκρινες 
έκ πρώτης οψεως, τοσαΰτον ήτον ξανθή καί λε- 
πτοτάτη, άλλ άν τήν έβλεπες πλησιέστερον, τοΰ 
προσώπου αί ήδη άρχόμεναι ρυτίδες καί ή χροιά 
τής τεταλαιπωρημένης έπιδερμίδος, έδείκνυον ότι 
ή ηλικία της έν,έτρει τριάκοντα έτη. Δέν ήτον 
μέν, αληθώς είπεΐν, ώραία, καί όμως ή μορφή της 
έκαλλύνετο άπό θέλγητρου τι μυστηριώδες, προ- 
νόμιο-ν ερασμίων ψυχών, ιόν ή γενναιότης φθάνει 
μέχρις αύταπαρνήσεως. Αξιέραστος κόρη! ούδέ- 
ποτε άπέσπα τά βλέμματά της άπό τό πρόσωπόν 
τοΰ άδελφοΰ της, άλλ επιτηρούσα καί τάς έλα- 
χίστας κινήσεις, έταράσσετο ότε εκείνος έβάδιζε 
κατηφής καί ήγάλλετο έάν τόν έβλεπε θεωροΰντα 
μετά περιέργειας άντικείμ.ενον οίον δήποτε πρδ 
αύτών άπαντώμενον. Οσάκις ό βής τόν ήνώχλει, 
οσάκις τό μέτωπόν του έκλίνετο έπί τοΰ στήθους 
καταβεβλημένου ύπό τοΰ άλγους, κρυφίως έστρεφε 
πρός τό χειρόμακτρον τούς οφθαλμούς της ή άγαθη 
παρθένος, φοβουμένη μή ίδή αίμα καί έζήτει πάν
τοτε νά τδν άποτρέψη τής μελαγχολία·, έπιδει- 
κνύουσα αύτώ τάς πολυτελείς τών μεγάρων γλυ
φά;, ή τήν χρυσήν άντανάκλασιν τών ηλιακών α
κτινών έπί τών έζωγραφημένων ύέλων τών εκκλη
σιών. Αλλά σπανία ήτον ή άγαλλίασις τής γεν
ναιοψύχου κόρης, δώτι ό δυστυχής μόλις έγείρων 
τό μέτωπόν του, έθεοόρει τά αντικείμενα διά νοός 
άφηρημένου καί κατεβάλλετο αμέσως επανερχό
μενος είς τήν πικρίαν τοΰ άλγους του καί εις τάς 
απαίσιους τής ψυχής του προλήψεις.

Ουτω λοιπόν φθάντες είς τήν όδόν τοΰ ’Αστέρος,

είσήλθον εν τή οικία τοϋ αργυραμοιβού, όστις μό
νος διεπραγματεύετο τά τοΰ εμπορίου του. Αμα 
δέ ό αγαθός ούτος άνθρωπος είδε τόν ξένον, κα-
τελήφθη άπο αίφνιδίαν χαράν καί δεζιούμενος αύ- 
τόν, -— Καλώς ώρισες 
ίταλιστί.

Ηγειρεν ό 
τόν φιλικόν 
γνώριζε.

■ν? Κύριε ίππότα! τώ είπεν

κε® >λήν, θαυμάζουν διά 
Ρούβενσ, 0ν δέν άνε-

τήν αδελφήν σου, διότι τήν άναγνωοίζω από τήν 
θαυμασίαν τών χαρακτήρων υμών όμοιότητα'

— Δέν ήπατήθης, κυρία μου, άπεκρίθη ή Κορ- 
γώ είμαι άδελφή ταυ καί εύγνωμονώ διά 
αυτόν άγαθοσΰνην σου.
τοΰτο
! Δέν

— Δέν μέ γνωρίζεις; έξηκολούθέι ό αργυραμοιβός. 
Είς σέ επιτρέπεται τοΰτο, άλλ έγά> ήμην άχά- 
ριστος έάν σ έλησμ.όνουν. Ενθυμηθητι οτι το 
166 5 άνθρωπός τις έκινδύνευε έν ώρα νυκτός είς 
Φεραρραν, περικυκλωθείς ύπό τριών δολοφόνων, καί 
έπιπτε θύμα τής θηριωδίας των έάν γενναίος τις 
ιππότης δέν έτρεπεν είς φυγήν τούς λρστάς. Και 
δέν ήοκει τοΰτο, άλλά παραλαβών είς τήν οικίαν 
του τδν έπικινδύνως πληγωμένον, περιεποιηθη αυ
τόν μετά γενναιότητος καί δέν τώ έπετρεψε νά 
άπέλθη είς τήν κατοικίαν του ή μετά τήν εντελή 
ανάρόωσίν του. όχι, όχι, κυοιε ιπποτα ! δώδεκα 
ετών ήαέοαι δέν δΰνανται νά σοΰ άλλο.ώσωσι τους 
χαρακτήρας, ώστε νά λησμονήσω τόν κύριον Τορκ- 
βάτον Τάσσον, τόν γενναίον τής ζωής μου σω- 
τήρα.

Ούτος δέ λαβών τήν έκ νέου προταθείσαν χεϊ- 
οα, τήν έθλιψε μετά περιπαθείας, ένώ ή Κοονη- 
λία έβλεπε τόν αδελφόν μετά συγκινήσεως.

— Εννοείται λοιπόν, είπε πάλιν ο Ρούβενσ, 
οτι πρέπει νά ξενισθή 
ποποίησις θέλει [ 
μοι λοιπόν, 
τά ι , 
τής συζύγου μου, 
πότα, σέ γνωρίζει,

Πολλάκις έγώ τή διηγούμην τούς κινδύνους μου 
καί τήν γενναιότητα δί ής με έσωσες, αύτή δε 
πάντοτε έπεφώνει- άξίωσόν με, Θεοτόκε, νά γνω- 
οίσω προσωπικούς τόν γενναίον ιππότην ! Και ι
δού είσηκούσθησαν αί εύχαί της. Προσφέρων δε εις 

‘τήν Κοονηλίαν τδν βραχίονα του καί δράττων τδν 
βραχίονα τοΰ Τάσσου, ώδήγησεν αυτούς ,είς εύ- 
ευτάτην αίθουσαν κοινωνοΰσαν μετά τών γραφείων 
διά μικράς τίνος δρύινης θυρίδος, πολυτελώς έσμι- 
λευμένης.

—- Μαρία, είπεν είς τήν σύζυγον, σοί 
σιάζω τον Κύριον Τάσσον, τδν τής Φίρράρας.

Η δε κυρία Ρούβενσ, περιποιουμένη έξ τέκνα 
της κατά τήν στιγμήν εκείνην καί τδ έβδομον 
ήδη έγκυμονοΰσα, άπηλλάγη ήδέως πως τών περί 
αύτήν αγγέλων, πρός ούς ανεγίνωσκεν ευσεβή τινα 
προσευχήν καί έπλησίασεν είς τούς ξένους.

— Κύριε ίππότα, τώ είπε, πρδ πολλοϋ ηΰχό- 
μην νά αξιωθώ της προσωπικής γνωριμίας σου 
καί διττώς μακαρίζω ήδη έμαυτήν, όοξάζουσα τόν 
ύψιστον όστις ού μόνον σέ, άλλά καί τήν κυρίαν 
αδελφήν σου άπέστειλεν είς τήν οικίαν μου, ναι

' άς είς τήν οικίαν μου- ή ά
με έγγίσει κατάκαρδα. Είπε 

ι, είς τί ξενοδοχεϊον πρέπει νά ζητήσοι 
πράγματά σου ... ώ θά ίδήτε τήν χαράν 

διότι σέ γνωρίζει, κύριε Ιπ- 
πρό πολλοϋ.

νηλία, έ· 
τήν πρδς

— ίϊ 
ραίτητον 
έλαβε νά σά: 
ύποχοεωτικοί φίλοι 
λομεν σάς κράτησε1 
δέν είναι αλήθεια; μή ελπίζετε δε νά μάς διαφύγη-

είναι καθήκον μου ιερόν καί άπκ" 
άμφιβά/,λω ότι ό σύζυγός μου πρυ- 
άναγγείλη ότι είσθε άπδ τοΰδε 

ής οικίας ταύτης, όπου θέ- 
ίκανάς, ϊκανωτάτας ήμέοας, 

τε τοσοΰτον ευκόλως, διότι άπό πολλών ετών ηύ- 
χόμεθα νά σάς ξενίσωμεν διά πολύν καιρόν εις 
τδν οϊκόν μας.

Καί δεξιουμένη τήν Κορνηλίαν, παρεκίνει τον 
Τάσσον νά καθίση έπί έδρας τινός λίαν πολυτε
λούς καί άναπαυτικωτάτης.

Επρεπε λοιπόν άναγκαίως νά δεχθώσι τήν οΰτω 
περιπκθώς προσφερομένην φιλοξενίαν. Τότε ΰέ ή 
οικοδέσποινα έστειλε νά ζητήση τά πράγματα των 
είς τδ ξενοδοχεϊον τών Τριών Βασιλέων καί ώ- 
δήγησε τθύς ξένους είς δύο τών περικαλλεστέρων 
τής οικίας θαλάμων. Τούς άφησε μετά τοΰτο εις 
τήν επιμέλειαν τοΰ συζύγου καί άπήλθεν ϊνα δι- 
ατάξή, ού μόνον τά περί περιποιήσεως αύτών, 
άλλά καί τήν ετοιμασίαν δείπνου άξιου, ώστε οι 
Ιταλοί νά γνωρίσωσι μέχρι τίνος φθάνει ή περί 
τήν οίκουρίαν ίκανότης τοΰ ωραίου τής Φλανδοίας 
φύλου. Καί τοι δέ τώ έννάτφ μηνί τής έγκυμο- 
σύνης διατελοΰσα, έπετήρησε μετ έπιστασίας τάς 
προπαρασκευάς τοΰ δείπνου καί εϊργάσθη μάλι
στα ϊδίαις χερσί τή επικουρία 
τής πρεσβυτέρας τών κορασίων, 
πταετής ήταίαασε μίαν τυρόπητταν. 
έπήνει βλέπουσα τήν άξιόλογον έπιτηδειότητάτ 

Ρούβενσ περιήρχετο μετά

I

■αοου-

τής Βλανδίνης, 
ήτις καίτοι έ- 
', ένώ ή μήτηρ 

■η;·
0 δέ Ιωάννης Ρούβενσ περιήρχετο μετά τών 

ξένων είς τα επισημότερα μέρη τής πόλεως, δει- 
κνύων αύτοΐς παν δ,τι έξαίσιον καί θαυμαστόν, 
καί δέν παρέλειπε τήν Μητρόπολιν, ήτις σταυ- 
ροειδώς έκτισμένη κατείχε μέν τετρακοσίων ποδών 
μήκος καί εκατόν όγδοήκοντα πλάτος, έστηρίζετο 
δέ έπί εκατόν όλων στηλών, αϊτινες ειχον τεσσα
ράκοντα ποδών περιφέρειαν, ούδ έλησμόνησε τούς 
ναούς τών αγίων Γηρύονος καί Κυνιβέρτου, άλ
λά πανταχόσε περιελθών, έπέστρεψε μετά τών 
φίλων, οτε ή τράπεζα ήτον ήδη ήτοιμασμένη, 
α----π οικοδέσποινα τούς ύπεδέχθη μετά μειδι-

έρασμίου.
Αλλά κατά τδν εσπερινόν δεϊπνον, όστις ιίπε- 

το τών χαρμόσυνων ώρών τής ημέρας, ή οικοδέ
σποινα ‘έκά&εσε τά τέκνα, άτινα έγονάτισαν προ 
τοΰ πατρός ϊνα τά εύλογήση 0 άργυραμοιβδς 
τότε άποκαλυφθείς, έψαυσε διά ρής παλάμης τήν 
κεφαλήν έκαστου τέκνου καί άπήγγειλεν υπέρ 
αύτών βραχμΐάν τινα άλλά θερμήν δέησιν πρδς 
τόν ύψιστον. Οί δέ πάϊδες, άσπασθέντες τήν επί
σης δεομένην μητέρα, άπήλθον σπουδαίοι καί

οπού η 
άβατος

οτε

0 αργυραμοιβός 
έψαυσε διά ρής παλάμης τήν 

_______ ...Λ ~_ Λ—u
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εύθυμοι ι·<α άναπαυθώσιν είς τήν κλίνην των, υπό | 
θεραπαινίδος συνοδευόμενοι.

0 Τάσσος έφώναξε.
— Μακαρίζω τήν ευδαιμονίαν σου, κύριε ’ 

Ι’ούβενσ !
—· Φθάνει να θέλη,;, άπεκρίθη ό αργυραμοιβός, ΐ 

φθάνει νά αγαπήστις και έπειτα νά νυμφευθής κα
λήν τινα γυναίκα, ως έγώ τήν σύζυγόν μ<υ, καί 
έχει; την αύτήν ευδαιμονίαν.

Πικρόν μειδιασκς ό ποιητής δέν άπεκρίθη ή 
δια νεύματος άπογνώσεως.

— Ο έχων αδελφήν ώς τήν κυρίαν Κορνηλίαν 
δεν εχε·. άναγκην γυναικός όπως εύδαιμονήσρ, υ- 
πελαβεν ή Μαρία, έννοήσασα ότι ό σύζυγος της » / — _ Λ . , -X ,ανεξυσε μυστηριώδες τι τραύμα εις την καοδι- 
αν τοϋ Τάσσου.

— Επίστευον ότι διατρίβετε εις Ανβερσ, είπεν 
ό Γασσος, θέλων ούτω νά διασκέδαση άπαίσιόν 
τινα σκέψιν, ήτις έφαομάκονε τήν ψυχήν του.

— Ο οίκός μου κατάγεται από τήν Στυρίαν, 
ανηκουσαν ήδη είς τό Αυστριακόν Κράτος, καθώς 
γνωρίζεις, άπεκρίθη ό Ρούβενσ. 0 πατήρ μου Βαρ
θολομαίος Ρούβενσ, υπάλληλος έν τή αυλή τοΰ 
Αΰτοκράτορος Καρόλου τοΰ πέμπτου, έφθασεν είς 
Φλανδρίαν μετ αύτοΰ, δστις ίδρύσας ήδη είς βα
σιλεύουσαν τάη Βρυζέλλας, ήρχετο τό 1 520 ό
πως στεφθή Αύτοκράτωο. Εκεί λοιπόν ό πατήρ 
μου γνωρίσας εύγενή τινα νεάνιδα, τήν Αννην Α- 
ρενσ - Σπίριγ, ήγάπησε καί ένυμφεύθη αύτήν, ζη- 
τήσας δέ έλαβε τήν άδειαν τυΰ Αΰτοκράτορος 
και παραιτήσας τήν αύλικήν υπηρεσίαν άποκα- 
τεστη είς Ανβερσ, όπου μετά ένα χρόνον έγεν- 
νήθην έγώ.

Ο πατήρ μου αυτός άνέλαβε τήν φροντίδα τής 
αγωγής μου καί άμα φθάσαντα είς την ηλικίαν 
είκοσι τεσσάρων ετών μέ άπέστειλεν είς τήν 

. , χ Λ y,Ιταλίαν προς τελειοποιησιν τών σπουδών μου. Εξ 
έτη διετέλεσα είς διάφορα Πανεπιστήμια και έ- 
τυχον τοΰ διπλώματος τή; νομικής καί τής εκ
κλησιαστικής έκπαιδεύσεως καί μετά τοΰτο δια 
υαινών την Ιταλίαν έτυχον έν Φιρράρ:, όπου ή άν- 
δρια σου έσωσέ με από τόν θάνατον. Επανήλθον 
δε είς τόν Ανβερσ,είς τάς άγκάλας τών γονέων μου 
έν αναρρώσει ετι διατελών, καί ό πατήρ μου 
την αΰ.ήν τής έλεύσεως ημέραν, μέ ώδήγησεν 
εις τον οίκον τοΰ φίλου του Πιπελιγ, όπου είδον 
ξανθήν τινα καί έρασμίαν κόρην. — Πώς σοί φαί
νεται ή νεάν.ς ; με ήρώτησεν ό πατήρ. — Αξι
αγάπητος, άπεκρίθην άποοών διά τήν έρώτησιν.— 
Αγάπα την λοιπόν, υ.τέλαβε, καί φρόντιζε νά κερ- 

δήσρς την αγάπην της, διότι έγώ τε καί δ πατήρ 
αυτής ποθοΰμεν νά σας ένώσωμεν διά τών αγίων 
συνδέσμων τοΰ γάμου.

Η νεάνις έσπευσε τότε έρυθριώσα καί τεταρα- 
γμένη νά κρυφθή, όπισθεν τής μητρός της. Μετά 
δε παρελευσιν ενός έτους, ετελειτο έν τώ ναώ τοΰ 
άγιου Ιακώβου ό γάμος μου μετά τής Μαρίας 
Πιπελιγ.

Καί σχεδόν κατά τήν ιδίαν εποχήν, τή πλειοψη- 
φία τών προκρίτων τής πόλεως, ώνομάσθην σύμ
βουλος έν τή Γερουσία τής Ανβέρσ. Αλλ’ αί κάτω 
Χώραι διεταράσσοντο άπό τήν αΐρεσιν τών εικονο
κλαστών, οίτινες παρέδιδον τόν τόπον ασεβώς είς 
σίδηρον και είς πΰρ. τό δέ Ανβερσ μάλιστα ήτο 
μάλλον τών λοιπών τής Φλανδρίας πόλεων τό α
ξιοδάκρυταν θέατρον πάσης αύτών λεηλασίας και 
σιάσεως. Καί ή μεν σύζυγός μου έπλησίαζεν είς 
τόν πρώτον τοκετόν, ή δέ μικρά μου περιουσία έ- 
κινδύνευε έν μέσω τών ταραχών καί τής θηριωδί
ας ληστών, διαρπαζόντων τό προστυχόν έν όνό- 
ματι της θρ-ρσκείας' διό άπεφάσισα να αναχωρήσω 
άπό τήν Ανβερσ, όπου προ εξαετίας έζων, καί να 
μετοικήσω χάριν ασφαλείας είς τήν Κολωνίαν, μα
κράν τής φθοροποιάς διαιρέσεως, ήτις ώπλιζε τούς 
αδελφούς κατα τών αδελφών των. Τότε οέ έκτε- 
λέσας την άπόφασίν μου μετήλθον τό έπάγγελμ.α 
τοΰ αργυραμοιβού, όπως έπανορθώσω μικρόν τήν 
περιουσίαν μου καί έλαβον είς ανταλλαγήν τής κα
τά τό κρεουργειον είς Ανβερσ κειμ.ένης οικίας μου, 
τον οίκον τούτον είς τον δρόμον τού Αστέρος. Δο
ξάζω δε τόν ©εόν ότι άπό τής έποχής έκείνης, τά 
πάντα μοί άπέβαινον κατ ευχήν, και περιουσία καί 
τέκνα, διότι ού μόνον ήμην καί είμαι τυχηρός είς 
πάσαν εμπορικήν έπιχείρησιν, άλλ ή χάρις τοΰ 
ϊψίστου ηύλόγησε τόν οικόν μου δί έξ τέκνων καί 
έβδομον προσδοκώ ήδη άπό ημέρας είς ήμέραν. 
Ευδαίμων λοιπόν μετά τής συζύγου μου, ήτις είναι 
άγαθή καί γλυκεία καί ανατρέφει χριστιανικώς 
τά τέκνα της κατά τό πνεύμα τής ίερας ημών 
θρησκείας, δεκαετίαν ήδη διάγω ένταΰθα μακάριον 
βίον καί ευχαριστώ τόν Παντοδύναμον κατά πάσαν 
στιγμήν, ότι ηύδόκησε νά μοί χαρίσρ ζωήν αμέρι
μνου καί όλβίαν. Ιδού λοιπόν ή ιστορία μου, κύ
ριε ίππότα, ιδού διά τί, θαρρών ότι ήμ.ην είς 
Ανβερσ, με ευρίσκεις κατοιζ.οΰντα είς τήν Κο
λωνίαν.

— Φεΰ ! άπεκρίθη ό Τάσσος' ή ζωή μου δέν 
ομοιάζει τήν ζωήν σου ! Ενώ διάγεις έν αναπαύσει 
ήμέρα; άπονήτους καί εύτυχεΐς, έγώ είμαι τό παί- 
γνιον ταραχή; καί ανεμοζάλης και φαίνεται μέν 
ό βίο; μου λαμπρός καί διακεκριμένος, άλλ’ ή 
υπαρξί; μου είναι κατηραμένη καί μεστή άπογνώ
σεως καί πικρία;. Αφού είδον τό φώς τής ζωής 
αγνοώ τί έστίν άνάπαυσις, άγνοώ τί έστίν ει
ρήνη.

Ο πατήρ μου Βερνάρδος Τάσσος, έν τη μητρι
κή γαστέρι όρφανευθείς, άνετράφη τή έπιμελεία 
τοΰ θειου του επισκόπου Ρικανάτον, όστις τόν υιο
θέτησε μεν, άλλά τόν κατέλιπεν έπταετή, άπό 
χειρας κακούργων δολοφονηθείς. Τό δέ. ορφανόν 
παιδίον άπήλθεν εις τό πανεπιστήαιον τοΰ Πατα- 
βίου, δπου έζησε σχεδόν δι’ελέους, και ύπηρετήσας 
επομ-ένως παρά τώ Κόμητι Ραγγών/), διωρίσθη 
είς την αυλήν τής Δουκίσσης Φερράρης, τής Βασί
λισσας; τής Γαλλίας. Ηκολούθησε τόν ήγεμόνα Σα— 
λέονου περιηγούμενων, καί έπανελθών είς Ιταλίαν

θησα τόν νέον προστάτην μου. Η Γαλλία δεν ή- 
ρεσεν είς τό πνεύμα μου, διότι οι άνθρωποι τοΰ 
τόπου έκείνου, άστατοι ώς τό κλίμα των, μοί 
έφάνησαν οί μεν μεσημβρινοί αδύνατοι, πνευμα
τώδεις καί ψοφοδεεϊς, οί δε άρκτώοι ρωμαλέοι 
μέν καί φιλοπόλεμοι άλλ ευήθεις. Μόνον τό εΰ- 
κρατον κλίμα παράγει έν γένει άνδρας πρός ου; 
ή φάσες έπιδαψιλεύει διπλουν προτέρημα, τήν σύ- 
νεσιν καί τό μένος. Η άστασία δμως τών Γάλ
λων οφείλεται είς τό εύμετάβλητον τοΰ κλίματος 
αύτών" καί δέν τοΐς άποδίδω έγώ, άλλ’ ή ιστορία 
τό ελάττωμα τοΰτο. Κατά τάς έμάς παρατηρή
σεις αί Γαλλίδες ϋπερτερουσι τάς γυναίκας τής 
Ιταλίας κατά τήν στιλπνότητα τής χροιάς καί τήν 
αβρότητα τών χαρακτήρων. Οί δε άνδρες δέν έ- 
χουσι μέν μεγάλον ανάστημα ώς οί τής έποχής τοΰ 
Καίσαρος, άλλ εύσώμους έπλασεν αυτούς ή ©ύσις, 
έάν έξαιρέσωμεν τούς εύγενεις, ών οί ισχνοί πόδες. 
δέν άναλογοΰσι πρός τό λοιπόν σώμα καί τοΰτο, 
φαίνεται, διότι έφιπποι έζέρχονται συνήθως εί; 
τόν περίπατον. Εύρον δέ τας έξοχάς ποοτιμοτέρας 
τών πόλεων, κακώς έν γένει οίκοδομημένων, διότι 
οί μέν οίκοι, ξύλινοι κατά πλεΐστον μέρος, δέν 
έχουσι τεκτονικήν τινα καλλονήν, αί δέ κλίμα
κες αί έλικοειδεϊς συνθλίβουσι τους άναβαίνοντας, 
φέρουσαι πρός δωμάτια άτέχνως διηρημένα καί 
σκοτεινά. Τοΰτο δ εύρον θαυμάσιον άληθώς, τάς 
εκκλησίας, ών τό πλήθος καί ή πολυτέλεια καί τό 
μεγαλεϊον έπιμαρτυροΰσι τήν παλαιάν τοΰ έθνους, 
εύσέβειαν. Δέν φαίνεται όμως τό σχέδιον άναμάο- 
τητον εντελώς, διότι, καθ ά εικάζω, οί οίχοδομή- 
σαντες προετίμησαν τήν στερεότητα μάλλον ή 
τήν καλλονήν, καί διά τοΰτο αί έκκλησίαι βάρβα- 
όον μέν έχουσι τό σχήμα, ούδαμοΰ δέ άρέσκεται 
δ οφθαλμός άπαντών δεΐγμά τι τέχνη; περικαλ
λές, εξαιρέσει τών υέλων. οιτινες είσί θαυμαστοί 
διά τε τό κάλλος τών ζωγραφημ.άτων καί διά τήν 
ζωηρότητα τών χρωμάτων' φαίνεται ότι οί Γάλ
λοι επιμελούνται τής διακοσμήσεω; τών ναών τοΰ 
Τψίστου, δσον οι Ιταλοί προσέχουσιν εί; τά ποι
κίλματα ένός ποτηριού, χρησημεύοντος εί; οινο
ποσίαν. Εις τόν τόπον εκείνον οί άνθρωποι τρέφου- 
σι τά τέκνα των διά τοΰ γάλακτος τών αγελάδων' 
δέν ήτον προτιμότερον νά τά τρέφωσιν, ώς οί αρ
χαίοι τόν Αχιλλέα, διά τοΰ μυελού τοΰ λέοντος ; 
Ω άναμφιβόλως τό είδος τής τροφής ένεργεΐ θαυ- 
μασίως έ4ί τών σωματικών και τών διανοητικών 
δυνάμεων τών παίδων, ή δέ άγελάς είναι τοσοΰ- 
τον άκαρδος καί ταπεινή, όσον ο λέοον γενναιόψυ
χος καί ανεξάρτητος. Και κατ αλήθειαν όταν ά- 
ναγκαίω; άποπέμπωμεν τήν πάσχουσαν ή τήν κα
κοήθη τοοφΟν, διά τί νά μή έννοήσωμεν ότι δεν 
πρέπει επίσης νά τρέφωνται οι άνθρωποι υπό ζώων ; 
Οί εύγενεϊ; τής Γαλλία; ζώσιν εΐ£ τά υποστατικά 
των περικυκλούμενοι ΰπό πλ,ήθου; δούλων καί υ
πηκόων, καί αύθάδει; καταντώντες διά τοΰτο καί 
δεσποτικοί. Ούδαμοΰ δέ καταγίνονται είς τά γράμ
ματα καί εΐ; τάς έπιστήμας, άφίνοντε; τίΰτα εί;

καί καλής τυχών ύπηρεσίας παρά τώ Φεράρδω Σα- 
βερίνω, ένυμφεύθη εύγενή τινα Νεαπολίτιδα, ήν 
ήγάπα, τήν Πορκίαν Ρώσσου. Εννέα μηνών έπειτα 
ήλθον έγώ είς τόν κόσμον, ή δέ άδελφή μου μετά 
τό ακόλουθον έτος. Αλλ’ οίμοι! ή συμφορά καί ή 
πενία έβάρυνον μετ’ ού πολύ τήν οικογένειαν μας!

0 ήγεμών τού Σαλέρνου κηρυχθείς κατά Κα
ρόλου τού πέμπτου, ήττήθη μετ ολίγον καί ό πα- 
τήρ μου, δυστυχήσας κατά τήν πτώσιν τοΰ προσ
τάτου αύτοΰ, άπέθανεν είς όστίλην, μόλις λιπών 
είς τήν μητέρα μου καί είς τήν άδελφήν τά προς 
ζωάρκειαν απολύτως αναγκαία. Εγο> ήκολούθησα 
τον πατέρα είς τήν έξορίαν του' αύτός μόνος ητο 
ό διδάσκαλός μου, άμα δέ έτελείωσεν ή ανατροφή 
μου, έπεμψέ με, ολίγον πριν άποθάνη, παρα τινι 
τών έν Παταβίω διακεκριμένων νομικών ϊνα σπου
δάσω τήν Νομολογίαν, άλλ’ έγώ, αντί ν ακολου
θήσω τό πατρικόν στάδιον, άμέσω; μετά τόν 
θάνατόν του, άπεχαιρέτησα τόν καθηγητήν μου και 
ήσχολήθην είς σύ/θέσιν ποιήματος καλούμενου ό 
' Ρο.ίάνόος, Το δοκίμιον τοΰτο τοΰ μαθητου έτυ- 
χε γενικής επιδοκιμασίας, πολλής επιδοκιμασίας, 
διότι μέ έρριψεν είς τό ποιητιζ.όν στάδιον καί έ- 
νέχυσε διά παντός είς τήν ύπαρξίν μου τήν πικρίαν 
τή; ειμαρμένης. Ωνειρευόμην τότε τήν σύνθεσιν 
εποποιίας καί έλαβον ώς θέμα τήν άπελευθέρωσιν 
τού αγίου Τάφου ύπό τών σταυροφόρων, τεμάχια 
δέ τινα τοΰ Γοδϊφρή (1) ήσαν παραίτια τοΰ νά 
κληθώ είς τήν αύλήν τής Φερράρα; παρα τοΰ 
Δουκός Αλφόνσου, όστις έπόθει νά έξυμνήσω δια 
στίχων μου τήν έλευσιν τή; μνηστή; αύτοΰ, τής 
άρχιδουκίσης Βάρβης.

Μεθύων έκ χαράς καί ύπερηφανίας εδραμον έγω 
είς τήν αύλήν, ένθα τυχών ύποδεξιώσεως λίαν ευ
μενούς καί περιποιητικής, έκαλούμην εις άπα- 
σας τάς θαυμ.ασίους έορτάς, αϊτινες έτελοΰντο αφθό- 
νως και μετά πομπών απαραδειγμάτιστων' ά- 
παντε; δέ οί έν τέλει, άζ.ολουθοΰντε; τό παράδειγ
μα τοΰ ήγεμόνος, έτίμησαν τόν νεωστι ελθόντα 
ποιητήν καί προ πάντων ή Δούκισσα Βάρβη χαι δ 
ιΚαρδινάλιος Εστ καί ή άδελφή αυτών Ελεονωρα.

Καί άμα προφέοων τό όνομα τής Ελεονωρας, 
ό Τάσσος ώχρίασε καί συγκίνησις κραταιά εξη- 
«θένησεν αίφνιδίως τήν φωνήν του, ενώ δέ ή Κορ- 
νηλία άνέβλεψε πρός αυτόν ανησυχούσα, άνακυψα; 
έξηκολούθησε τόν λόγον.

— Ηγειρα τό μνημείου του πατρός μου, δούς 
ένέχυρον τής δαπάνης, είς τοκιστήν τινα ίουδάϊθν 
ώς καί τούς τάπητας τοΰ δωματίου μου αύτοΰ; 
καί δεχθείς άσμένως τήν πρότασιν τού Καρδινα
λίου Εστ, άποδημούντος εί; Γαλλίαν,, άπεχαιρε- 
τησα τήν αδελφήν καί τήν μητέρα καί παρηκολού-

(1) Ούτως ώνόμασε τό πρώτον τό άθάνατον 
ποίημά του ή απτ.Ιτυθέρωσις τής Ίτρονσα.Ιήμ 
Τοΰ αριστουργήματος τούτου έχομεν άστείαν με- 
τάφρασιν είς τήν Ελληνικήν, τήν μετάφρασιν τού 
αακαοίτου Γουζέλη. Ζ·
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τά; τάξεις τάς ύποδεεστέρας, καί δέν αρκεί δτι τά 
περιφοονοϋσιν, άλλά δέν υπολήπτονται ποσώς τού; 
πεπαιδευμένους, καί ιδού πόθεν πηγάζει ή παρακμή 
της περί τήν φιλοσοφίαν έκμαθήσεως (')

νΗμην αύτόπτης τών σφαγών τής Samt-Bar- 
ihelemy και σπεύδω·/ έπέστρεψα είς τήν Ιταλίαν, 
πτωχότερος ή πριν καί δυσχεραίνω·/κατά τοΰ καρ
διναλίου Εστ.

Καί πρώτον μέν άπήλθον είς τήν Ρώμην, έπει
τα δέ είς τήν Φερράραν, όπου ό ήγεμων Αλφονσος 
μέ ύπεδέχθη μετ’ εύμ.ενεία; σχεδόν αδελφικής καί 
έζησα πλησίον τής συζύγου καί τής αδελφής αυ
τού τάς πρώτας καί μάνας στιγμάς τής ευτυχίας 
μου. ’Αμφότεραι δέ αύται ήρέσκοντο άκούουσαι τήν 
απαγγελίαν τών στίχων μου και εγώ ήγρύπνουν 
δι’ όλης τής νύκτας στιχουργών διά τήν επιούσαν. 
Τοιουτοτρόπως τό ποίημά μου ό Γοόεφρήζ προσηυ- 
ξύνετο καί μετο/νομάσθη έπί τέλους ή ά.τε.Ιευθί· 
ρωσις της ιΙ ερουσαΛημ, κατά τόν αύτόν δε τρόπον 
έγραψα τον Αμύνταν δστις έδιδάχθη έπι σκηνή; 
έν τή Αυλή, καί ή δούκισσα τού Ούρβίνου παρεκά- 
λεσε τδν ηγεμόνα ’Αλφόνσον ϊνα τή πέμψρ τδ 
ποίημα μετά τοϋ ποιητού.................Εν μεσω
τοσούτων επιτυχιών, αφιερωμένος εις τε τήν 
διασκευήν τού ποιήματος μου καί είς άλλην τινά 
ιδέαν πολλφ κραταιοτέραν, έπέοανα τήν άπεΛευ- 
θέρωσι? τήςί1ερουσα,.1ημ καί τήν παρέόωκα είς 
τήν τυπογραφίαν.

— Ναι, διέκοψε τδν λόγον του ή 
καί πάσα ή γή τής ’Ιταλίας συνεκινήθη 
δημοσίευσιν τού ποιήματος, πάντες δέ 
βανον μετά θαυμασμού τδ όνομα τού 
Τάσσου καί ό λαός αυτός άπεστήθισε 
χους του, οί δέ κωπηλάται τούς έψαλλον καί τούς 
ψάλλουσιν έτι.

— Καί είς τί έχρησίμευσεν ή δόξα μου ; καί τί 
μοι μέλει διά τούς θριάμβους μου ; υπέλαβε με
τά πικρίας ό Τάσσος. Τί άρα έκέρδησα ; συμφο
ράς ! καταισχύνην ! έπίστευσα ότι δ κορυφαίος 
ποιητής τού αίώνός του ήδύνατο νά αγαπά παρά 
τδν θρόνον μικρού τής Ιταλίας ήγεμόνος . . . Ω 
πλάνη, πλάνη! . . . συμφορά ! . . συμφορά ! . .

— Αδελφέ, άδελ φέ μου, σιώπησον! σιώπησαν 
διά τ όνομα τοϋ θεού ! έξεφώνησεν ή Κορνηλία έ- 
ναγκαλιζομένη τόν Τάσσον καί ζητούσα νά φρά- 
ξη τδ στόμα του.

— Μή, αδελφή μου, φοβείσαι, τό μυστήριόν 
μου θ’ άποθάνη εδώ . . . δεν τδ αποκαλύπτω. Α- 
φες με μόνον νά εϊπω ότ> ό Τάσσος έρρίφθη είς 
τήν ειρκτήν, έρρίφθη καί άπέβαλε διά πολύ·/ χρό
νον τήν θέαν τοϋ ούρανίου σαπφείρου καί τών η
λιακών άκτίνων' άλλά μίαν τών νυκτών διέρρηξα 
τάς σιδηράς κιγκλίόας τού δεσμωτηρίου μου,—

Κορνηλία, 
κατά τήν 
έπανελάμ- 
Τορκβάτου 
τούς στί-

(') Τήν περίεργον ταύτην περί τής Γαλλίας 
κρίσιν τοϋ ποιητού, μετεφράσαμεν αύτολεςεί έκ 
τών επιστολών του. Σ. Σ. 

ή χάρις τού υψιστου μοί ένεφύσησε βεβαίως τήν 
δύναμιν καί τδ θάρρος, διότι έλέησε τά άνήκους-α 
παθήματα μου —και ήμίγυμ,νος εδρέθην έκτδς τής 
ειρκτής μου, καί τάς χεΐρας καί τούς πόδας καθη- 
μαγμενος, στερούμενος δέ χρημάτων καί μέσων 
καί όδηγοϋ, λιμώττων περιεπλανήθην τοιουτοτρό
πως και κατώρθωσα νά φθάσω είς τής αδελφής 
μου κρυπτών έμαυτόν είς φορέματα ποιμενικά. 0 
δ άγγελος μου ούτος ό αγαθός καί άφωσιωμένος, 
εσπευσε να με παρακολουθήση ποοθύμως είς τήν 
Γαλλίαν. Αλλά μάτην ήλπιζον νά διαφύγω έκει 
τούς διωκτας μου, οι κίνδυνοι μέ παρηκολούθουν 
και σπευσας προσέδοαμον είς τάς Κάτω Χώρας .. 
Ιδού διά τι κάθημαι ξενιζόμενος είς τήν τράπεζαν 
σας, πασχών, παράφων ίσως . . . Παράφρων, ναί ! 
διότι έρχονται στιγμαί, καθ’ άς αμφιβάλλω άν ή- 
μαι κύριος τών φρενών μου, καθ’ άς ερωτώ μετ’ 
ανησυχίας έμαυτδν, έάν έσβέσθη έν έμοί ώς ιερά 
λυχνία τή; διανοίας ! Παράφρων ! ό Τάσσος παρά
φρων ? . . . έλέησόν με, Θεέ παντοκράτόρ ! διότι δ 
θάνατος είναι μυριάκις τή; ιδέας ταύτης προτιμό
τερος !

Καί έκρυψεν έν ταΐς παλάμαις τούς δεδακρυσι/.έ- 
νου; του οφθαλμούς καί τδ μέτωπον τδ πεφλογι- 
σμένον.

Ανήσυχος έν τούτοι καί τεταραγμένη, ωχρά δέ 
ώ; ή Θεοτόκος ένώπιον τού εσταυρωμένου, έφαίνετο 
ή Κορνηλία ώσεί φοβουμένη άπαίσιόν τινα κοίσιν 
τής άσθενείας καί παρακαλοδσα τδν άδελφδν, τδν 
παρεκίνει ν’ άπέλθη είς τδν θάλαμόν του.

— Σέ ήνώχλησεν ό κόαος τής όδοιπορίας καί 
είναι καλόν ΐηα ζητήσας τήν άδειαν τιύ Κυο'ου 
Ρονβενσ άπέλθη; είς τήν κλίνην σου.

Ηγειρεν ο Τάσσος τδ μέτωπον κοί ήτέν σεν Γις 
αυτήν μετά ήθους άφρρημέ ου καί μετά τούτο, 
παρακολουθώ/ ’·ήν Κορνηλίαν ώς βρέφος είς τήν 
μητέρα αυτού ύπακού κατέλιπε τ ύς οίκοδεσπό- 
τα θλιβομένους διά τδ πάθημ,ά του.

— Ω τδν δυστυχή νεανίαν ! έψέλισεν ή Μαρία, 
άμα τών ξένων μακρυνθέντων.

— ίδού πώς κατήντησεν ό μεγαλιφυεστειος 
τή; έποχής άνθρωπος ! Β'ού δι οποίων βασ«νω· 
καί παθηαάτων κεοδίζεται ή δόξα ! Μακάοιοι οι
>/ C I 'άγνωστοι ημείς ! Ας παρακαλέσωμεν, Μαρία, τον 
μεγαλοδύναμον νά μή βάλη ποτέ τδ άτυχες αυτό 
στέμμα έπί τής κεφαλής τών φιλτάτων μας.

— Αμήν ! έπεφώνησεν ή κυρία Ρούβ· νσ' επειδή 
ήσθάνετο έαυτήν άπηυδημένην διά τε τά; περί τών 
ξένων φροντίδας καί διά τήν πένθιμον σκηνήν 
ήτις προ μικρού ήνεώχθη πρδ αυτής, άπεσύρθη εις 
τά δωμάτιά της, άποχαιοετήσασα τδν σύζυγον 
μετά περ·,παθείας.

(ακολουθεί.;

Η Ι1ΑΙΔΧΓΩΓΟΣ — Η έρώτησί; μου σέ εκπλήττει, έπανέλαβε. 
άτάραχος ό κόμης.

— Ομολογώ, κύριε Κόμη, δτι δέν περιέμενα 
τοιαυτην έρώτησιν,άλλά συγχώρησόν μ.οινά παρατη
ρήσω, δτι είναι δυσχερής' δέν είμαι μάγος ώ; γνω
ρίζεις, πλήν καί τούτου ύποτεθέντος, ήδυνάμ,ην νά 
σοί άποκριθώ είς τήν έρώτησίν σου, οσον στωϊ- 
κός καί άν ήσαι;

— Στωϊκός, διέκοψεν ό Κ. Μωγράν, όχι, φίλε 
ιατρέ, παντάπασιν, εύπιστο;, μάλιστα. Καί, πι
στεύω τδν θάνατον άρχήν καί οΰχί τέλος, τούτου 
δ ένεκα δέν τδν φοβούμαι.

Ο Κόμης προέφερε τά; λέξεις ταύτας μετά 
σταθερότητο; απλής καί αξιοπρεπούς δεικνύω/ 
οΰτο» πόσον ή ιδεατού ήτο περιεσκεμμένη καί ακλό
νητος*. Δέν ήδύνατο δέ τις νά τήν έκλάβη ώς α
στεϊσμόν, διότι ήτο πεποίθησις, βεβαιότη;.

— Μή αμφίβαλλε ποσώς, έξηκολούθησε λέγουν' 
δμίλ,ει άφόβω;, ιατρέ.

— Ο,τι ζητείς είναι σοβαρόν, κύριε Κόμη, 
άπεκρίθη ό ιατρός άνανεύο/ν. Jr^pcj/r/.rox τό π'ττ- 
rao^ai (Errare buinanutu «st.) Καί άν άπατηθώ, 
αν αποφανθώ εσφαλμένη1/ απόφααιν !

— Μετριόφρων είσαι, ιατρέ μου, αύστηρώς 
μετριόφρων ! Σοφός ώς σύ δέν άπατάται ποτέ, ή, 
άν άπατηθή, ελαφρά ή άπατη του. Δέν σοι ζητώ 
γραπτήν άπόφασιν" δ,τι είπή; μένει μεταξύ ήμών, 
δθεν δέν δύναται νά σέ έκθέση. Αφες λοιπόν νά 
σοί έπαναλάβω τήν έρώτησίν καί θέλε νά άπο- 
κριθής έλευθέρως ώς άν περί ξένης ΰποθέσεως. 
Πόσα ετη, πόσους μήνας, ή πόσα; | εβδομάδας 
υποθέτεις δτι έχω άκόμη νά ζήσω έν τούτω τώ 
κόσμφ; Τήν αλήθειαν, γυμνήν τήν αλήθειαν, ούδέν, 
ούδέν άλλο ζητώ νά μοί ειπν,ς.

0 ιατρός έδίσταζε, καί νεύων κάτω τού; οφθαλ
μούς έταράσσετο έπί τοϋ θρο ίου του, έβηχε καί 
έπί μάλλον καί μάλλον έχανε τήν σταθερότητά του 
Δεν έτόλμα ούτε να άπορό ψη. 
τήν πρίτασιν τού Κόμητος.

Επεκράτησε δ ούτω μακρά 
λους ό Κ. Μωγράν άπεφάσισε νά διάλυση.

— Επαινώ σου τήν έχεμ.ύθειαν, άγαπητέ ιατρέ 
μου είπε, κλίνων πρός αύτόν άλλ έπιμένω νά νι
κήσω αύτήν. Ισως θέλ<ις διστάσει όλιγώτερον ό
ταν μ.άθη; τόν λόγον της α'-τήσεως μου.

— Κύαιε Κόμη, άνέκραξεν ό ιατρός πλησιάζων 
τό θρονίον του πρός τό τού Κ. Μωγράν, προλαμ
βάνεις τήν επιθυμίαν μου. Εκτός άν συμφέρον πολύ 
ισχυρόν, πολύ σπουδαίο1/,σέ κινή, μέ εινε άδύνατον...

— Αγαπητέ ιατρέ, ήρξατο λέγων ό Κ. Μωγράν, 
δέν αγνοείς βέβαια δτι είμαι πλούσιος, πλουσιό
τατος. Δάση απέραντα, οίκίαι, πεδιάδες ολόκληροι, 
βαθιχοί καί άξιώματα^ ταϋτα πφντα κατέχω καί 
εν πλεισμονή. Αλλά μοϋ λείπουν κληρονόμοι.

— Πώς, κύριε Κόμη, ούτε ένα άνεψιό.ν, ούτ 
μίαν άνεψιάν ! Τοιούτους έχει πάντοτε καθείς.

— Κληρονόμοι τού; οποίους αγαπώ, ^προσέθετ®

Α.
’// επίσκεψής.

0 ιατρός Παβόζος, περιτετυλιγμένος διά με
τάξινης θαλαμιού έσθήτ-ς, αφείς τδν κοιτώνα με- 
τέβη εις τδ σπουδαστηρίου του, καί καθώς συνείθι- 
ζεν, ήρχισεν άπολαμβανων τδ έπιούσιον εκείνο καί 
γή'ίνον μάννα τών πεπολιτισμένων τόπων, τδ κα
λούμενου έγημερίς, δτε τώ άνήγγειλον τδν κό- 
μητα Μωγράν.

0 ευγενής ούτος ήν ισχνός, υψηλού αναστήματος 
συμμέτρου, καί τούς άριστοκρατικωτέρους τρόπου; 
επιτηδευόμενος. Αί λευκαί τρίχες τής κεφαλής του, 
τά βραδέα καί ήρεμα κινήματα του, τδ κανονι
κόν καί εκφραστικόν τού προσώπου του, ένθα έ- 
πέλαμπε βλέμμα σπουδαϊον μέν άλλ εύαενώς προσ- 
ελκύον τό σέβας καί τήν αγάπην πάντων. Αφιε- 
ρώσα; ικανόν τής περιουσίας του μέρος είς πράξεις 
άγαθοεργούς, τάς οποίας έφρόντιζε νά υποκρύπττι 
εζη έν μέσω σεβασμού καί ύπολήψεως καί συμ
πάθειας.

Μεταξύ τοϋ κόμητος καί τοϋ ιατρού, μεγίς-η 
υπήρχε διαφορά, ή μάλλον ό είς ήν ό άντίπους 
τού ετέρου. Τώ δντι, ό ιατρός ήν παχύ;, βραχύ; 
τδ άνάστημα, φυσιογνωμίας κοινής, ούδέν ήττον 
δμως καθ δλα άξιότιμος, καί άπολαύων ύπολήψε- 
ω; γενικής. Ωστε μεταξύ τούτων, μία μόνη υ- 
πήρχεν όμοιότης, ή τής ηλικίας, διότι ήσαν σύγ
χρονοι και οί δύο, καί ό μέν κόμης διέτρεχε ήδη 
τό εξηκοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας του, ό δέ 
ιατρό; έβαινε τδ έξηκοστδν τρίτον.

Ο Κ. Μωγράν έξηπλώθη έπί τίνος θρονιού καί 
ή συνδιάλεξις ήρχισεν άμέσως.

— Αγαπητέ μου ιατρέ, εωθινό;, καθώς βλέπεις 
έρχομαι' μόλις είναι έοδόμ,η ή ώρα καί πολιορκώ 
την θύραν σου.

ι — Ο λόγος τή; έπισκέψεώ; σου εΐνε λοιπόν 
σπουδαίος, κύριε Κόμη ;

— Είπε μάλλον βιαστικός. Αν ή ανυπομονησία 
ήναι σημεΐον νεότητος, δέν ήρχόμην ταχύτερος 
εικοσαετούς νεανίου. Σύ ό θεραπεύσα; με άπδ πολ
λά; σοβαρά; άσθενείας, παρέβλεψε; δικαίως ταύτην 
διότι είναι ανίατος.

— Περί τίνος λοιπόν πρόκειται, κύριε Κόμη; 
ήρώτησεν ό ιατρός, προσηλών έπ αύτώ τούς μι
κρούς καί τούς μαύρου; καί ζωηρού; άμα οφθαλ
μούς του.

— Αί στιγμαί σου είναι πολύτιμοι, ιατρέ, έρχο
μαι λοιπόν άνευ προοιμίων είς τήν ύπόθεσιν. . . 
Επεθύμουν νά μάθω, προσέθετο ό Κ. Μωγράν, 
τονίζων μετ’ έμφάσεω; έκάστην συλλαβήν, πόσον 
καιρόν έχω νά ζήσω.
- 0 ιατρό; δέν ήδυνήθη νά καταστείλή τόν θαυ
μασμόν του' ...

ούτε να άποόεχμζ 

σιωπή, ήν έπί τέ-
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ό Κ. Μωγράν" οί jxdvot μου συγγίνεΐς είναι δύο 
έξάδελφοι τρίτου βαθμού, πρός τού; δποίου; αι
σθάνομαι είδος τι άπεχθείας. Φαντάσθητι δύο εί 
κοσιπενταετει; νέους, ερυθρούς, έγωϊσ'άς, πεφυ
σιωμένους, δύο άσωτους, δύο »ευοόσπαστα έστολι- 
σμένα μέ όνομα άνθ.ώπου. Η πεοιουσία μου εις 
τοιαύτας χεϊρα; ! Πρδς τί ήθελε χρησιμεύσει; είς 
δαπάνας μωρά; καί ά’οήτου;, είς όργια καί δεί
πνα έξ ών οί πτοιχοί δέν θέλουν κοινωνεΐ ούτε καν 
τών ψυχίων. ό λογισμός ούτ«ς μέ παοηκολούθει, 
μ έτάραττε, καί είς τδν κόσμον «ζητούν τινά, είς 
δ< νά καταλ'εψω ιαετά θάνατον, έν πάση ασφαλεία, 
την νομήν τών αγαθών, ών ή Θεία Πρόνοια μέ κα
τέστησε κύριον.

— Ερευνα επίπονος ! πα'ετήρησεν ό ιατρός.
— Επιπονωτάτη, τή άληθεία, ιατρέ μου. Εν 

τούτοι; έπέμεινα καί έπέτυχον. Πά> δ,τι ήλπιζα, 
περισσότερο» άφ’ ό,τι ήλπιζα, τδ εύρον. Εκείνο δέ 
τδ όποιον μέ είλκυσε, πίστευσόν με, αγαπητέ ια
τρέ μου, δεν είναι τά φυσικά πλεονεκτήματα, τά 
εξωτερικά θέλγητρα τοΰ άτόμυ τούτου.

— Είναι γυνή λοιπόν ; παρετήοη εν ό Κ. Παβό- 
ζος μέ έμφασιν ερωτηματικήν.

— Ναι, ιατρέ, νέα τριακοντοϋτι; περίπου, ορ
φανή καί άπροικος. Η αφελής καί εύγενή; συμπερι
φορά τη;, ή κομψότης τοΰ σώματος, ή μαύρη καί 
ώραία κόμη της, οί πνευματώδεις καί γλυκείς ο
φθαλμοί της, έπενήργησαν έν έμοί, τδ όμολογώ. 
Αλλά καί δυσειδής καί άχαοις άν ήτο, ούχ ήττον 
ήθελεν έλκύσει τήν συμπάθειάν μου. Διότι, σοί τδ 
είπον, ιατρέ, έκεΐνο τδ όποιον μ έκαμε ν’ αποφα
σίσω, έκεΐνο τδ όπβΐον μέ έσυρε πρδς αύτήν, είναι 
ή άξιέραστος άγαθότη; τή; ψυχής της, ή άνάπτυ- 
ξις τών ιδεών της, ή φιλέρημος διαθεσίς της, ό λε
πτό; νοΰ; της.

Καί έν αύτή τή θέσει τής παιδαγωγού είς ήν 
τήν κατήντησεν ή φορά τών πραγμάτων, θέσις 
τραχεία, εϊς ήν είναι τόσον εύκολον νά χάση τις 
τήν ισορροπίαν, ανέπτυξε καί αναπτύσσει καθ’ έ- 
κάστην έπιτηδειότητα θαυμαστήν.

— Είσαι ερωτευμένος, Κύριε κόμη ; ήρώτησεν 
ό Κ. Παοόζος.

— ’Ιατρέ, έπανέλαβεν εύθύμως ό Κ. Μωγράν, 
συγχώρησέ μοι τήν παρατήρησήν, ότι μ’ αποτεί
νεις έρώτησιν ολίγον άπρεπή" θέλω σοί άποκριθή 
μολοντούτο άμέσως. Δέν είμαι ερωτευμένος κατά 
τήν νεανικήν έννοιαν τής λέξεως" αισθάνομαι δέ 
πρδς αύτήν κλίσιν τινά, καί τρυφερότητα διαρκή. 
Ούτως έφαντάσθην νά τήν καταστήσω ού μόνον 
κληρονόμον μου, άλλά καί σύζυγόν μου.

Είς τά; λέςει; ταύτας μειδίαμα διέστειλε τά 
έρρυτ.δωμένα χείλη τοΰ Κ. Παβόζου.

— Εχω μεγάλην οίησιν, δέν έχει ούτως, ιατρέ ; 
έζηκολούθησε λεγων. Νά νυμφευθώ είς τήν ηλικίαν 
μου ! Νά νυμφευθώ γυναίκα ευειδή καί κατά 
τριάκοντα έτη νεωτέραν μου ! ό κόσμος θέλει γε
λάσει καί μέ χλευάσει. Αλλά τά βέλη του ούδό- 
λως μ’ άνησυχούν, άρκεΐ νά ίχω ήσυχον τήν σννεί- 

δησιν. Πρδςγτούτο λοιπόν Επικαλούμαι τήν συν
δρομήν σου. Αν ό θάνατός μου ήναι εγγύς, ώ; έχω 
λόγους νά τδ πιστεύσω, πά; λογισμός, πάσα πεοί 
γάμου πρότασις μοί έφαίνετο θρασεία, ένοχος μά
λιστα. Η ζωή τοΰ ατόμου τούτου τοΰ εντελούς 
υπέστη τοσαύτας δοκιμασίας, ώστε πικρώς έαεμ- 
φόμην έμαυτδν άν έπηύξανα τδν αριθμόν των.

— Κύριε κόμη, έψιθύρισεν δ Κ. Παβόζος, ή πρά- 
ξίς σου δεικνύει τήν ευθύτητα καί ευγένειαν τής 
ψυχής σου.

— Ορφανή, είναι αρκετόν τούτο, έπανέλαβεν 
ό Κ. Μωγράν, άλλά χήρα μόλις νυμφευθείσα . . . 
δέν είναι καλόν.

Ο κόμη; έσίγασε καί ήτένισεν έπι στιγμήν είς 
τον ιατρόν, δστις στηρίζων τδ μέτωπον έπί τής 
άριστεράς χειρός έφαίνετο βαθέω; σκεπτόμενος.

— Καί ήδη, άγαπητέ μου ιατρέ, έξηκολούθησε 
μετά διακοπήν δευτερολέπτων τινών, συγκατανεύει 
νά μοί παρέξϊΐ; τήν ζητουμένην χάριν;

— Προθυμότατα, κύριε κόμη, διότι γνωρίζω 
μάλιστα τήν νεάνιδα. . . .

— Αληθές ;
— Αληθέστατου.
— Μ εκπλήττεις, ιατρέ . . .
— Αν καί δέν μ είπες τδ όνομά της, γνωρίζω 

δτι περί αύτής πρόκειται. Κατά τήν περιγραφήν 
σου, αδύνατος ή άμφιβολία. Δέν πρόκειται ή περί 
τής Κ. Κορνηλίας. Είναι άξια παντός έπαίνου, πά- 
ση; συμπάθειας.

— Ευχαριστούμαι, ιατρέ μου, άκόύων σε ούτω 
λαλούντα. Αλλά διά τί δέν σέ άπήντήσά ποτέ 
είς τήν οικίαν τοΰ Δυπαίν ;

— Αλλοτε, κύριε κόμη, ήμεθα σχετικοί" άλλά 
τόσον μέ ενοχλούν, τόσον μού ερεθίζουν τά νεύρα, 
ώστε έπαυσα έπισκεπτόμενος αυτού; . . . Καί σύ 
αύτδς, κύριε κόμη, αν έλειπεν ή Κ. Κορνηλία. . . .

— Δέν ήθελα ποτέ πατήσει τδν πόδα.
— 0 ίατρδ; ήγέρθη, ήρπασε τήν χεΐρά τού κό- 

μητος καί έπί τινας στιγμά; ήτένισεν είς αύτδν χω
ρίς νά εϊπη λέζιν. Τά βλέμματά του έμέτρ-ουν 
πανταχόθεν τδν Κ. Μωγράν* ήρεύνων τδ σώαα, τδ 
χρώμα, έκάστην ρυτίδα τοΰ προσώπου, δπως μαν- 
τεύσωσι τό μυστήοιον τού Θεού.

Η έξέτασι; αύτη ·ίχέ τι έπίσημον καί πένθι
μου, άλλ ό Κ. Μωγράν τήν υπέστη χωρίς ελάχι
στη; συγκινήσεως.

— Αφήσας δέ τήν χε'ρα τοϋ κόμητος, ό ίατρδ; 
είπε σοβαρώς.

— Οφείλω καί χάριν σοϋ καί χάριν τή; κυρίας 
Καρνηλίας τίποτε νά μή κρύψω, ούδέ τήν έλαχί- 
στην αλήθειαν. Η ασθένεια τού ήπατος ήτις σέ 
προσέβαλεν εύρίσ·εται ήδη εις ακαταλόγιστου 
πρόοδον.

— Αμφίβαλλον περί τούτου, είπε ψυχρώς s 
Κ. Μωγράν.

— Κατά πάσαν πιθανότητα, κύριε κόυ.η. . . 
Η φωνή τοΰ ιατρού έτρεμε, κατηφές δε ήτο το 

πρόσωπό» τον.

— Τελείωσαι, ιατρέ, σε βεβαιώ δτι ό θάνατος 
δέν μέ φοβίζει διόλου.

— Κατά πάσαν πιθανότητα, έπανέλαβεν ένα- 
γωνίως δ ιατρός, δέν έχει; νά ζήση; πλέον τών 
ίξ μηνών.

ό Κ. Ηαβόζος έπεσε καταβεβλημένο; έπί τού 
θρανίου του καί στεναγμό; όδυνηρδς έξήλθε τού 
στήθους του. 0 δέ Κ. Μωγράν διέμεινεν απαθής. 
*Η ήθική θέσις των ήλλαξε, διότι δ μέν είχεν 
ύφος καταδίκου, δ δέ δικαστού.

— Εύχαριστώ, άγαπητέ μου ιατρέ, είπεν δ 
Μωγράν σφίγγουν ζωηρώς τάς χεΐράς του. Εξ μήνες 
είναι περισσότερον τού άναγκαιοΰντός μοι ΐνα κα
ταστήσω έτι εύτυχεΐς τινας έν τούτο» τώ κόσμω, 
καί ΐνα προετοιμασθώ πρδ; τήν έσχάτην όδοιπο- 
ρίαν.

— Δέν είμαι βμω; βέβαιος, κύριε κόμη.
— Τδ έγγραφον τού γάμου πρέπει ν άντι- 

καταστήση ήδη, ιατρέ, διαθήκη τακτική. Τρέχω 
εις τού συμβολαιογράφου μου. Καλήν έντάμ.ωσιν, 
ιατρέ, καί πάλιν σέ ευχαριστώ.

Ωρα; τινα; μετά τδν διάλογον τούτον δ Κ. 
κόμης τού Μωγράν καθίς-η, διά πράξεως συμβολαιο
γραφική; τελείας καί τακτικής, τήν Κ. Κορνηλίαν 
καθολικήν αυτού κληρονόμον, ό δέ ιατρός διευ- 
θύνετο σπεύδων πρδ; τδν έπί τής όδοΰ τοΰ Αγίου 
Γεωργίου οίκον, κατοικούμενον ύπό τής οικογέ
νεια; Δαπαίν, παρ ή ή Κορνηλία διετέλει ώ; 
παιδαγωγός.

Β'. Ή οίκογίκεια Λαπαίκ.
'Η ανατροφή μια; νέας, έστω καί εύγενού; καί 

περισπούδαστου, έχει πολυαρίθμους τάς δυσχερείας 
καί άπαιτεϊ επιμόνους φροντίδας. ’Αλλά πόσην ά- 
πόγνωσ ν καί πόσα; δυσαρέσκεια; δέν γεννφ συνά
φεια καθημερινή μετά φύσεω; ξηράς, άτακτου, 
δύστροπου, έφ ή; ούτε ή αύστηρό-.ης, ούτε ή γλυ- 
κύτη; έχουσι καμμίαν επιρροήν, καί ήτις κλίνεται 
πρδς τήν πονηριάν ώ; τδ ηλιοτρόπιου πρδ; τδν 
ήλιον !

'Η εργασία αύτη είναι οδοιπορία άνευ άναπαύ- 
σέως έρημος, άνευ όάσεως.

Τοιαύτη ήν ή άχαρις τύχη τή; Κορνηλία;, ήτις 
τήν ύπέμενεν άγογγύστω; καί μεθ’ υπομονής αξιέ
παινου. Η δέ μακροθυμία αύτής ηύξανε μετά τών 
ιδιοτροπιών τή; νέας Ιδη; Δυπαίν, ήτις μ’ όλα τά 
δέκα οκτώ έτη της, καί ίσως ένεκα τών δέκα ο
κτώ ετών της, προσεκτάτο καθ’ έκάστην νέας, 
άφορήτους ιδιοτροπίας.

Πλουτήσα; έν τοΐς δημοσίοι; ποάγμασιν, ό πα
τήρ αύτή; δέν διενοεϊτο άλλο, ή πώς νά σκεπά- 
ση καί ρίψη είς τήν λήθην τήν πηγήν τοΰ πλούτου 
του, καί πώς νά τδν δαπανά πομπωδέστερου καί 
έπιδεικτικώτερον. Η έπίδειξι; ήυ δ μόνος σκο
πός, τδ ονείρου τής υπάρξεώς του. Η επιφανή; <70- 
λή τών υπηρετών καί ή ταραχώδη; αγωγή των, ή 
διακόσμησις τών δωμάτων, ή διασκεύκσις καί ό 
στολισμό; των, άπεκάλυπτον, έκ πρώτη; δψεως, 
τδ άκαιρον καί τά; ελλείψεις τών κυρίων.

(Εύτέρπη; Τόμος ΣΤ’. φυλ. 1 θ)

καί τήν κυρίαν Δυπαίν. 
μάλλον άκρόχολος τού συζύ- 

στιγμάς τής δυσθυμίας της, κατήν- 
καί τοΰτο, ότι διά 
τά είσοδήματά 
κενοδοξίας, διά

του, 
τήν

Από τή; έγκαταστάσεω; αύτοΰ κατά τήν όδόν 
τοΰ Αγιίυ Γεωργίου, έγκαταστάσεω; πομπώδους 
καί πολυκρότου, ό Κ. Δυπαίν, πάντοτε τήν λάμψιν 
«πιζητών καί τήν πολυτέλειαν, άπιλάμβανεν ήδη 
αύτών, μέχρι; ού δυνηθή νά περιβάλτ) διά τίτλου 
τίνος εύγενείας τήν οικογένειαν του.

‘Η ε’λλειψις εύγενείας, ή στέρησις τίτλου τινδς. 
έβασανιζον αίωνίω; τδν νούν του, ταΰτα δ’ όμοίω; 
έβασάνιζον κρυφίως

’Ανοητοτέρα καί 
γου κατά τά; ι 
τα νά μέμφεται αυτόν, 
τοΰ έμπορίου έκέρδησε 
έρυθριώσα, ή μωρά, έκ 
πηγήν τή; κενοδοξία; της ! Εντεύθεν λόγοι δρι— 
μεΐς, αντεγκλήσεις τών οποίων τήν ορμητικήν εύ- 
φυίαν ουδόλως περιέστελλεν ή παρουσία τής Κορ
νηλία;, καί εν μέσω τών όποιων ή Κ. ΐδα εϋηρε- 
στεΐτο ενίοτε νά παρεμβάλλη τήν όξεΐαν φωνή» 
της, και τδ αξιόλογου υποκείμενόν τη;.

Αι δέ σκηναί αύται, τάς Οποίας ή τεταπεινω- 
μένη άλαζονία μόνη έγέννα, άνενεοΰντο κατά λό
γον τών έξουδενισμών αύτή;" ένίοτε μάλιστα έ- 
φθανον εϊς βαθμόν βιαίας πικρίας τοιοϋτον, ώστε 
ή Κορνηλία, τεθορυβημένη καί άνυπομονούσα νά 
δωσφ τέλος είς αύτάς, ήναγκάζετο νά προσφεύγω 
εί; τον υιόν, τδν Κ. Μάξιμον Δυπαίν. Ουδέποτε 
δ εμεινεν άτελεσφόρητος ή παρέμβασίς του, διότι 
δι ενός μόνου βλέμματος, δι ένδ; νεύμ,ατος, ε
φησύχαζε τού; άντιμαχομένους, διότι τδ βλέμμα, 
τδ νεύμα έκεΐνο έθάρρει; οτι έλεγον. — Σύ ρέκ, 
πάτερ, διεχειρίζεσο τύε πήρυκ, συ δέ ρητερ ρου 
ώς -χθες εκάθησο ΰ.τι,σθεκ της τραπεζη·· τοϋ εργα
στηρίου καί συκέλεγες χρήματα." elf έί,ακολουθήτε 
κά ερίζετε, θά καταγγείλω παεταχοΰ τηκ ά.Ιήθετ- 
ar ταυτηκ.

Καίτοι δέ σπουδαστή; έν-τή έσχάτφ κλάσει 
τή; νομική;, καί μόλις εικοσαετής, ό Μάξιμος δέν 
ήτο οκνηρός, ούτε θορυβοποιός, ούτε κοϋφος, ούτε 
ζηλωτή; τή; πολυτελεία;. Ηκολούθει έπιμόνως τήν 
οδόν του, ουδέποτε έιύριζε τού; καθηγητά; του, 
καί διήγε βίον άμεμπτον.

Εί; ποιον δέ, εϊ; τήν φυσικήν άράγε σοβαρότητα 
τού χαρακτήρο; του, ή εί; τήν μακράν αύτοΰ έν 
Γερμανία διατριβήν, ώφειλε τήν παραδειγματι
κήν ταύτην ^αί άξιέπαινον διαγωγήν; άμφότερα 
συνήργησαν είς τούτο βεβαίως.

Καί όμως τδ μυστήριον τής φρονήσεώς του 
δέν περιορίζεται Ιως έδώ. Διαθέσεις σκεπτικαί, 
έπιίροαί άτμοσφαιρικαί δέν έξήρκουν νά τδν προ- 
φυλάξωσιν άη|δ τδ τριπλοΰν θέλγζ/τρον τής ηλι
κίας, τού πλούτου καί τού παραδείγματος.

Αλλ δ Μάξιμος είχε μίαν κλίσιν^ Απέναντι δέ 
τού πάθους τούτου τού άληθοϋς καί έντιμου ήμ- 
βλύνετο, ώς έπί άσπίδο; τινδς, πάσα τάσις πρδς 
παρεκτροπήν, πάσα διαφορά" τόσον είναι αληθές ότι 
ή καρδία θριαμβεύει πολλάκις έκεϊ όπου καί αϊ 
μονιμώτεραι σρχαί ναυαγούσι.
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'Γ. Γ^ΓΥΛΐό? ΐι εργογ.
0 κύριος, ή κυρία καί ή νέα Δυπαίν είχον α

ναχωρήσει είς ίύτείλην, δπως παρευρεθώσιν είς 
εορτήν τινα. Η μήτηρ καί ή θυγάτηρ ήσαν κε- 
καλυμμέναι ύπδ τριχάπτων καί άδαμάντων. 0 
αμαξηλάτης καί δ υπηρέτης είχον ένδυθή τάς ε
πισήμους στολάς των. Η άμαξα πλυθεΐσα καί βε- 
ρενικωθεΐσα άπδ πρωίας, άπήστραπτεν είς τδν 
ήλιον, είς δέ τά μέτωπα τών ίππων έλαμπον 
τιμαλφείς λίθοι' ή συνοδία έν ένί λόγω ήδύνατο 
νά θεωρηθή άπδ τούς διαβάτας ώς άνήκουσα εις 
πρέσβυν.

II τριάς τών Δυπαίν έκαμάρονε καί ήκτινοβόλει.
Μείνασα μόνη, ή Κορνηλία, άριστος μουσικός, 

ήτις, έχουσα διπλούν προτέρημα, τήν φωνήν καί 
τδ κύμβαλον, καθίστα τήν άρχικήν διασκέδασιν 
τών οικείων συναναστροφών, ήνοιξε τδ κύμβαλόν 
της καί έκρουεν άσμα τι.

Αίφνης της θύρας δίς κρουσθείσης, ή αρμονία 
διεκόπη.

— Είναι συγχωρημένον ; ήρώτησε δειλή τις 
φωνή.

— Αναμφιβόλως, άπεκρίνατο ή παιδαγωγός.
Ο Μάξιμος είσήλθε, κρατών χάρτην τινά.
Ο νέος σπουδαστής ήν ωχρότερος τοϋ συνήθους, 

καί ή εκφραστική αυτή ώχρότης έδιδεν είς τήν 
ανοικτήν καί γΛυκεΐα* φυσιογνωμίαν του θέλγη
τρου άφατον. 0 μαύρος κύκλος, δστις περιέ
βαλλε καί λαμπροτέραν καθίστη τήν στιλπνό
τητα τών γλαυκών οφθαλμών του, τδ κεκλιμένον 
μέτωπόν του, τδ καταβεβλημένον ήθος του, τά μό
λις χρωματισμένα χείλη του, ή άταξία τής μακράς 
ξανθής κόμης του κατεδείκνυον ότι είχε διέλθει 
νύκτα τεταραγμένην καί άϋπνον.

Η Κορνηλία έφριξε σ/εδδν διά τήν άναστάτω- 
σιν καί τήν ταραχήν ταύτην τών χαρακτήρων του.

— Μήπως πάσχεις; τώ είπε μετά συμπάθειας.
— Οχι περισσότερον ή χθες, άπεκρίθη θλιβερώς' 

ήγρύπνησα, ιδού τδ παν.
— Καί διατί ν άγρυπνήσης ούτω ;
— Οπως έργασθώ.
— Καί διατί νά μή εργάζεσαι τήν ημέραν ;
— Διότι ή καρδία είναι πτηνδν τδ όποιον ό θό

ρυβος καί τδ φως έξαγριόνουν, καί διότι δεν ψάλλει 
ή έν τώ σκότει καί έν τή σιωπή.

•— Εστιχούργησες ίσως, ήρώτησεν ή Κορνηλία 
μέ τόνον φωνής οίονεί λέγοντα’ έπεθύμουν να α
κούσω τούς στίχους σου !

— Ολίγους τινάς, άπήντησεν ό Μάζιμος, και ή 
μόνη άζίκ των συνίσταται είς τήν ειλικρίνειαν καί 
αλήθειαν.

— Ποιητής καί νά φανερώνη δ,τι αισθάνεται ’ 
έψιθύρισεν ή παιδαγωγός.

— Καί νά αισθάνεται δ,τι λέγει, άπήντησε 
Ζ - - /ν,ωηρω; ο νεανίας..

—· Τοΰτο είναι σπάνιον Φαινό^ενον2 πχοετηρησε 
[ΐειόιύσα ή Κορνηλία,

— Ω ί μή άδίκει τούς ποιητάς, κυρία, είπεν ό 
Μάξιμος μέ φωνήν συγκινήσεως. Η αδικία, ή πε- 
ριφρόνησις, αί ύβρεις τών ανθρώπων δέν τούς 
πτοοΰσιν, ούτε τούς πειράζουσιν. ’Αλλ’ δταν ίπα- 
ραγνωρίζωνται άπδ τούς αγγέλους, ώ τότε άπο- 
θνήσκουσι ! Μή κλείετε τδν ουρανόν είς τούς έξορί- 
στους τής γής . . . Κυρία, έξηκολούθησε λέγων με
τά βραχείαν σιωπήν, έχω μίαν χάριν νά σέ ζη
τήσω.

— Χάριν ; καί ποιαν ;
— Ευτυχή ήθελον λογίσει έμαυτδν άν έτόνιζες 

τήν ποίησίν μου.
— ©ά πασχίσω.
— Καί είναι μέν στίχοι τραχείς καί ανάξιοι 

σου, άλλ είσαι σειρήν τοσοϋτον έπιτηδεία !
— Οί στίχοι σου, κύριε Μάξιμε ; είπεν ή παι

δαγωγός, ανυπόμονος είμαι νά τούς ακούσω.
Ο νεανίας έκάθησε παρά τή Κορνηλία καί άνέ- 

γνωσε έν είδει άσματος, έξομολόγημά τι ερωτικόν. 
— ’Αξιόλογον καίευστροφώτατον άσμα, άνέκραξεν 
ή Κορνηλία άμα δ σπουδαστής έτελείωσε τήν ά- 
ναγνωσιν τών στίχων του. Αλλ’ είναι μοι γνωστόν 
το πρόσωπόν, τδ όποιον σοί έμπνέει τοσοϋτον εύ- 
γενείς καί ωραίας στροφάς ; ήρώτησε μετά τίνος 
περιεργίας.

Ο νεανίας έταπείνωσε τούς οφθαλμούς.
Εκ τών στεναγμών τοϋ Μαξίμου, έκ τών εν

δείξεων τής λύπης αύτοϋ, έκ τοϋ βεβιασμένου 
καί τρυφερού τρόπου του, καί πρδ πάντων έκ τής 
σιωπής του, ή Κορνηλία έμάντευσε τά πάντα.

Αλλη γυνή, ώς τοσαΰται ύπάοχουσιν, ήθελεν α
φήσει ν αύξήση, χωρίς νά συγκινηθή διά τήν πρά- 
ξίν της ταύτην, τδ σιωπηλόν τούτο αίσθημα, ήθε
λεν άναπ’εύσει άδιστάκτως τδ πρώτον τούτο άρω
μα παρθένου ψυχής. Αλλ’ ή παιδαγωγός έφέρθη 
κατά τρόπον δλως διάφορον.

Τδ σεμνόν τούτο καί λεπτίν ά α πάθος, πάθος 
νέου ευφυούς, ποιηταϋ, τήν συνεκίνει. ’Εν άλ- 
λαις λέξεσι, ήν εύγνώαων κ·ί υπερήφανος διά 
τούτο. Αλλ όσον έξετίμα τδν αδελφόν τής μαθή
τριας της, τοσοϋτον μάλλον άνεγνώοιζε τήν εύ- 
γένειαν καί λεπτότητα τοϋ χαρακτήοός του, το
σοϋτον μάλλον έμέμφετο έαυτήν άν δέν τδν έφώ- 
τιζεν, τοσ ϋτον μάλλον έσπευδε νά έκριζώση άπδ 
τήν νέαν εκείνην καρδίαν αίσθημα αποκλειστικόν 
τό όποιον ούτ ήδύνατο ουτ ώφειλε νά βυμμε- 
ρισθή. Αλλ όπως άποιηθή τήν γλυκεϊαν καί ευά
ρεστου ταύτην λατρείαν, όπως άποκρούστ. τδ άφε- 
λες αίσθημα τό όποιον τή προσεφέρετο, απητείτο 
δύναμις ψυχής ασυνήθης. Καί πολλαΐ μέν ίσως ενά
ρετοι γυναίκες δέν ήθελον τδ κατορθώσει, ά*λ ή. 
Κορνηλία ήν αληθής χριτιανή, καί τδ νά ίδή έαυτήν 
άντικείμενον λατρείας άνανταποδότου, έθάρρει αι
σχροκέρδειαν αξιοκατάκριτον μέν παρ άνθρώποις, 
καταδικάσιμου δέ παρά τώ θεώ, καί τοι γενικώς, 
καί καθεκάστην πραγματοποιουμένην.

Σταθερώς άπεφάσισε νά προκαλέση λοιπόν έξήγη- 
σιν εντελή, τήν όποιαν έκρινεν άφευκτου προς καθη-

ταύτην, ήτις σήμερον σέ ταράσσει ? θάρρει είς 
τήν φιλίαν μου, τήν άφοσίωσίν μου, καί μή ζήτει, 
μή έπιθύμει πλειότερον άπ έμέ !

Ό Μάξιμος είχεν άπομάξει τά δάκρυα του, πυ- 
ρετώδες δέ ερύθημα έχρωμάτιζε τάς παρειάς του.

— ©ά περιμείνω, θά έλπίζω όσον θά ησαι έ- 
λευθέρα, έψιθύρισεν ύποκώφως. Τγίαινε !

Καθ’ ήν δέ στιγμήν ώρμα έξω τοΰ θαλάμου, 
ό ιατρός Παβόζος έφάνη είς τήν άντίθετον θύραν. 

Δ. Ανταμοιβή.
’Εκπλαγεϊσα διά τούς λόγους τοϋ Μαξίμου, ού

τως άποφασιστικώς καί μετά σπουδαιότητος ά- 
παγγελθέντας, ή Κορνηλία, έχουσα έστραμμένην 
τήν κεφαλήν προς τήν θύραν δθεν έξήλθεν αύ
τός, δέν παρετήρησε τδν ιατρόν όστις προσπαθών 
ν άναλάβη καί σπογγίζων τδν έπί τοϋ προσώπου 
του καταρρέοντα ιδρώτα, ουδόλως παρετήρησε 
τήν συγκίνησιν τής παιδαγωγού.

’Εβιάσθην ίσως, διελογίζετο αυτή’ καλλίτερου 
ίσως τδν προπαρεσκεύαζον χωρίς νά τδν ωθήσω ού
τως, άλλά ν’ άποδείξω τδ άβάσιμον βαθμηδόν 
τών ελπίδων του. Μήπως τδ πάθος του ήτο 
στιγμιαίου ; μήπως κολακευθείσα ήπατήθην ώς ί
σως καί αύτός άπατάται; Καί όμως έτέλεσα τδ 
χρέος μου καί υπήκουσα είς τήν συνείδησίν μου. 
'Ο τρόπος μου ήν άπότομος, τούτο μέ λυπεί, μέ 
θλίβει, άλλ’ ώφειλον νά τδν φιοτίσω.

’Ενώ δέ αί σκέψεις αύται καί παρόμοιαι άλλαι 
είλίσσοντο είς τδ πνεύμα τής παιδαγωγού, ο Κ. 
Παβόζος είχε θέσει τδ ρινόμακτρον είς τδν κόλ
πον του, διώρθωσε τδν λαιμοδέτην, ετίναξε την 
κόνιν τοϋ φορέματος του και έλειωσε δια τή; χει- 
ρίς τδν χνοϋν τοϋ πίλου του.

Βλέπων δέ ότι ή παιδαγωγός ούδό?~ως προσεϊ- 
χεν είς αύτδν, άλλ' έμενεν άκίνητος, προεχώρησε 
τρία βήαατα πρδς τά πρόσω, καί κλίνων πρδς τδ 
ούς της.

— Η Κυρία Κορνηλία θέλει νά μέ άκροασθή 
έπί στιγμήν ; ήρώτησε μειδιών καί μέ φωνήν ό
σον ένεστι γλυκεϊαν.

Η παιδαγωγός,ώς αίφνιδ'.ως άφυπνισθεισα, έδρε
ψε ζωηρώς τήν κεφαλήν. ’Από τοϋ Μαξίμου είς τον 
Κ. Παβόζον ή μετάβασις ήν αιφνίδια καί απροσδό
κητος, μεταξύ τών δύο προσώπων ύπήρχεν όλη ή 
άπόστασις,ήτις διαχωρίζει τδ ιδανικόν άπδτής πραγ- 
ματικότητος. Συνήλθεν όμως πάραυτα, και ενευσεν 
εύγενώί είς τδν γέροντα νά καθήση άντικού της.

— Συγχώρησαν με,ιατρέ, τώ είπεν, είχον αλλα
χού τδν νοϋν μου και δεν παρετηρησα τήν εξοχό
τητά σου.

-j- Κυρία, άπεκρίθη ό Κ. Παβόζος καθήσας, έπί- 
τρεψόν ιίοι νά έλθω, άνευ προοιμίων, εις τήν υηόθε- 
σιν, ητις με φερει εοω.

— Μέ ύποχρεόνεις, έξοχώτατε !
— Οί άσθενείς μου μέ περιμένουν, καί είθε ή- 

δυνάμην νά τούς θεραπεύσω όλους, η τουλαχμστον 
νά παρατείνω τήν ύπαρξίν των 1

«ύχασίν τοΰ Μαξίμου, καί πεπεισμένη ότι ια
τρεία δραστήρια καί άμεσος ήθελεν έπιφέρει μό
νη θεραπείαν τελείαν, δέν άφησε νά πσρέλθη είς 
μάτην ή παρουσιαζομένη είς αύτήν εύκαιρία.

Αλλ’ δ σπουδαστής έπέμενε σιωπών. Ανενέωσε 
λοιπόν εκεί η τήν έρώτησίν της ύπό μορφήν ευθυ- 
τέραν καί άναγκαστικήν.

-— Κύριε Μάξιμε, έπανέλαβε, πρδς τινα άπευ- 
θύνεις τούς στίχους εκείνους:

Απέναντι προσβολής τόσον άπροσδοκήτου, ό 
νεανίας κατεταράχθη έπί στιγμήν, ώχρίασε, ή- 
ρυθρίασε καί πολλάκις έπανηλειμμένως έφερε την 
χεΐρα είς τδ μέτωπόν του. Είτα δέ μετά βιαίαν 
προσπάθειαν έψέλισε μέ φωνήν ΰποτρέμουσαν.

— Πρδς τίνα άλλην, Κορνηλία, ή πρδς σέ ;
— Κύριε Μάξμε, είσαι βέβαιος περί τούτου ; 
ί> Μάξιμος ούδέν άπεκρίθη. ’Αλλά τδ πρόσω

πόν του έλαμψ ν αίφνης καί δύο δάκρυα κατέρ- 
ρευσάν έκ τών παρειών του.

’Αμφιβολία δέν ήτο πλέον.
— Τέκνον, δυστυχές τέκνου ' έψιθύρισεν ή παι

δαγωγός μετ’ άγαθότητος. Σ ευχαριστώ καί σε 
κλαίω.

— Μέ κλαίεις δι’ ό,τι θεωρώ πηγήν τής ζωής 
μου ; καί διατί;

— Σκέπτεσαι επί τών κωλυμάτων, όσα μάς δια- 
χωρίζουσι;

— ©ά τά εξαλείψω.
— Μάξιμε, άρνείσαι . . .
— Ποτέ ! διέκοψεν ούτος όρμητικώς.
— Ποτέ καί πάντοτε είναι δύο λέξεις, άς ή άν- 

θρωπότης δέν έπρεπε νά μεταχειρίζεται. Είμαι 
τριακοντούτης έγώ, σύ δέ μόλις εικοσαετής’ είσαι 
πλούσιος μέν σύ, πτωχή δέ έγώ.

ύ Μάξιμος ένευσεν έκφραστικώς.
—- Βαθέως λυπούμαι διότι σε θλίβω, έςηκολού- 

θησεν ή Κορνηλία μετά συγκινήσεως, διότι σπα- 
οάττω καρδίαν, τής οποίας γνωρίζω τήν εύθύτητα. 
’Αλλ’ άν συγκατένευον είς τήν ανάρμοστου ταύτην 
ενωσιν, οί συγγενείς σου. ...

— Μετά έν έτος δέν είμαι πλέον άνήλιξ.
— ©ά είσαι καί μετά tv έτος ό,τι καί σήμερον 

είσαι, υίδς υπήκοος. Καί άλλως, νομίζεις ότι ήθε 
λα αποφασίσει νά είσέλθω μέ βίαν είς τήν οίκογέ- 
νειάν σου ; όποιον σκάνδαλον ! . . .

— Αλήθειαν λέγεις, έψιθύρισεν ό Μάξιμος κα
ταβεβλημένος’ συγχώρησαν με !

— Φίλε μου, έξηκολούθησε λέγουσα ή Κορνη
λία μέ ύφος άκαμπτον, καί τείνουσα τήν χεΐρα 
πρός τόν νέον σπουδαστήν, όστις τήν έφερεν είς τά 
χείλη του’ έχε θάρρος, έσο φρόνιμος, έσο άνήρ ' 
Αδελφή, πρωτότοκος άδελφή, πλήρης τρυφερότη
τας, φροντίδος, ιδού τί δύναμαι, τί θέλω νά ήμαι 
διά σέ, καί ούδέν πλέον’ δίωξον τήν χίμαιραν σου
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— ίατρέ, παρά την συνήθειάν σου, μυστηριώδες 
έχεις το ήθος, παρετήρησεν η Κορνηλία.

— Τοϋτο σημαίνει δτι έδέχθην σήμερον τό πρωί 
μίαν έπίσκεψιν ...

'Ο Κ. Παβόζος δέν άπήρτισε τήν φράσιν του, 
άλλ’ δ^ωσε τούς όφθαλμούς πρός τον ουρανόν.

— Ασθενής τις, τον όποιον άνέστησες, είπεν 
ή παιδαγωγός, ήρχετο νά σοί έκφοάσφ τήν ευγνω
μοσύνην του.

— Απ εναντίας, ϋπέλαβε στενάξας δ ιατρός.
— 'Ομιλείς αίνιγματωδώς, ιατρέ, και πολύ μέ 

φοβίζεις.
— Τ άνάπαλιν, πρέπει νά χαίρφς. Η Θεία Πρό

νοια είναι δίκαζα.
— Εξηγήσου, ιατρέ, σέ παρακαλώ.
— Γνωρίζεις τον Κ. Μωγράν, κυρία;
-— Βεβαίως !
— Τον βλέπεις ; . .
— Συχνάκις, ιατρέ’ έρχεται τακτικά δίς της 

έβδομάδος. Καί αί συχναί αύτοϋ επισκέψεις έγέν- 
νησαν εις τον Κ. Δυπαίν ιδέας τινάς . , .

— 'Οποίας φύσεως ; διέκοψεν δ Κ. Παβόζος. 
—· 'Ο Κ. Μωγράν δέν είναι άγαμος, ιατρέ ;
— ’Αλλ’ ή Κ. ϊδα δέν είναι δεκαοκταετής ;
— Τίτλος κόμητος δμαλύνει πολλά προσκόμ

ματα, άπεκρίθη ή παιδαγωγός.
— Καί πιστεύεις ότι μόνον δ Δυπαίν έχει αυ

τήν τήν ιδέαν ;
Η γυνή του ώφειλε νά τήν συμμερισθή. Η δέ 

μαθήτρια σου ;
— Η μαθήτρια μου, ιατρέ ; φεϋ ! αρκεί νά γίνη 

κόμησσα !
— Αλλά δέν θά γίνη.
— όμιλεϊς ώ; άπό τρίποδος, ιατρέ μου.
— Ακριβώς ούτως ! 'Η Κ. ϊδα Δυπαίν ποτέ 

δέν θά γίνη κόμησσα τοϋ Μωγράν. Πρέπει οί άν- 
Λ 7 * ' Τ \ ν . ·γνρωποι ουτοι να άωρο·, εαν φανταζωνται. . .
Αλλ άς έπανέλθωμ-εν εις τόν Κ. Μωγράν . Πώς

δέν θά γίνη

’Αλλ’ άς έπανέλθοομεν 
σοί φαίνεται ;

— Πρός τί αί ερωτήσεις αόται ; αγαπητέ κύριε 
ΙΙαβόζε ;

— Θά τό μάθης άμέσως, κυρία.
— Λοιπόν, μοί φαίνεται αξιαγάπητος, πεπαι

δευμένος, άνήρ διακεκριμένος. Επί τής φυσιογνω
μίας του έπικάθηται έκφρασις άγαθότητος, ειλικρί
νειας, ώστε σέ παρακινεί νά τώ είπής άμα τόν ϊ- 
δφς , κύριε, θέλεις νά ήσαι φίλος μου ;

— Ωστε, κυρία μου, σοί άρέσκει.
—— Είναι είς τών πνευματωδεστέρων, κατ έμέ, 

καί άγαθωτέρων άνδρών, καί ή συναναστροφή του 
αείποτε μοί είναι πολύτιμο; καί ευάρεστος.

— Τόσ®ν χειρότερα ! έψιθύρισεν ό Παβόζος.
— Τόσον χειρότερα, λέγεις ! ιατρέ, καί διατί 

τάχα ; τί σηυ,αίνει τό αίνιγμα τ®ϋτο ; Δέν σ εν
νοώ διόλου.

— όποιον δυστύχημα! άνέκραξεν αίφνης ό Κ. 
Παβόζος, ώς άν πρός έαυταν αποτεινόμενος, όποιον 
ίυστύχημα, ότι έχει νά ζήση τόσον ολίγον !

— όλίγον ! έπανέλαβεν ή Κορνηλία. Αλλά τις 
έχει νά ζήση ολίγον, ιατρέ ; άποκρίθητι, σέ Ικετεύω

— Τις ; άπεκρίθη ό Κ. Παβόζος, δ κόμης Μω
γράν, κυρία. Η δυστυχής παιδαγωγός συνήψε τάς 
χεΐρας, καί κατέστη λευκή ώς τό ρινόμακτρόν της.

— Τόν άγαπφς λοιπόν, κυρία, ήρώτησεν όΚ. 
Παβόζος στενάζας.

— ός πατέρα! έψέλισεν ή παιδαγωγός.
— Καί είναι δίκαιον τοϋτο, κυρία μου, διότι 

καί εκείνος σέ άγαπα εξίσου.
Διηγήθη δέ τότε δ Κ. Παβόζος είς τήν Κορνη- 

λίαν, χωρίς νά παράλειψη τήν έλαχίστην λεπτομέ
ρειαν, τήν έξομολόγησιν τήν όποιαν είχε κάμει είς 
αύτόν ό κόμης τήν πρωίαν. Καί εντεύθεν ή θλίψυς 
τής παιδαγωγού ηύξησε.

Τόν φίλον λοιπόν εκείνον τόν τόσον σταθερόν, 
τόν εύεργετικόν καί μεγαλόψυχου φίλον, έμελλε 
λοιπόν νά τόν άπολέση εντός ολίγου ; Καί τήν τό
σον σπανίαν ταύτην φιλίαν καί κλίσιν τήν έμάνθα- 
νε πότε ; καθ ήν στιγμ.ήν έμελλε νά τήν στερηθή, 
καί μόλις ευροϋσα τόν δεύτερον αύτόν πατέρα, 
τόν έχανεν ήδη.

— Κυρία, είπε τελειόνων τόν λόγον του ό 
ιατρός, έσυλλογίσθην ότι ή γενναιοψυχία τοϋ κό
μητος είναι αξία εύχαριστήσεώς τίνος τουλάχι
στον, καί διά τοϋτο ήλθον νά σοί διακοινώσω τούς 
σκοπούς του. Αν πράττω αδιακρισίαν, ελπίζω 
ότι θέλεις μέ βοηθήσει νά επιτύχω συγχωρήσεως, 
διότι είμαι βέβαιος ότι δ Κ. Μωγράν δέν θέλει 
σοί άρνηθή τήν χάριν ταύτην. Αλλά σέ άφίνω, 
κυρία, πρός τό παρόν" ύγίαινε. Μετ ολίγον θέλεις 
μέ ιδεΐ τάλιν.

'Ο Κ. Παβόζος έσφιγξε φιλοστόργως τήν χεΐρα 
τήν όποιαν ή περίλυπος παιδαγωγός έτεινε πρός 
αύτόν καί έξήλθε βραδέως.

Μετά δέ τήν άναχώρησιν τοϋ ιατρού, ή Κορνη
λία έσπευσε νά είσέλθγ είς τόν θάλαμόν της.

Αν καί αί διακοινωσεις τοϋ Κ. Παβόζου δέν ήδυ- 
νήθησαν νά ε’ξαλείψωσι τοϋ πνεύματός της τάς τε
λευταίας τοϋ Μαξίμου λέξεις, τάς έκάλυψαν όμως 
έπί στιγμήν ! Αί λέξεις αόται έπανήλθον είς τήν 
μνήμην της μετά τινας στιγμάς, καί τή, έφάνησαν 
περικλείουσα*. μήνυμα και βούλησιν Θείαν.

Αλλως τε ή αφιλοκέρδεια είναι μεταδοτική ώς 
δ εγωισμό , δθεν ή Κορνηλία μή δυναμένη νά μείνη 
όπίσω τοϋ Κ. Μωγράν κατά τήν γενναιοψυχίαν, 
συνέλαβε πάραυτα τήν άπόφασίν της.

Καί κύψασα πρός τό γραφείόν της ήρχισε νά 
γράφη. Η δέ γραφίς ώλίσθαινεν έπί τοΰ χάρτου ε
λαφρά ώς πτέρυξ πτηνού έπί λίμνης. Πρόδηλον δέ 
ητο ότι ή καρδία υπηγόρευε, καί ή χειρ μόλις έ- 
πήρκει είς τήν αδτόματον εκφρασιν τών αισθημά
των της.

Καθ ήν στιγμήν ή παιδαγωγός έχάραττε τήν 
τελευταίαν γραμμήν, ή εξωτερική θύρα ήνεώχθη 
μετά κρότου καί τροχοί άμάξης άντήχησαν ύπό 
τόν δόλον.

Στιγμάς τινας μετά τοϋτο, ή Κ; Δυπαίν καί ή. 

θυγάτηρ αύτής είσήλθού είς τόν θάλαμον τής παι
δαγωγού. Δέν είχον τήν υπομονήν νά έκβάλωσι 
τούς πίλους καί τά έπανοφόριά των, καί έφμίνοντο 
είς άκρον εύδιάθετοι.

— Φιλτάτη, είπεν ή Κ. ϊδα εύθύμως, αύριον ά- 
ναχωροϋμεν εις Vichy.

— Ναι, φιλτάτη μου κυρία Κορνηλία, προσέ- 
θηκεν ή Κ. Δυπαίν, αύριον κατά τήν τρίτην ώραν 
ακριβώς. Λάβε τόν κόπον λοιπόν νά έτοιμασθής, 
διότι θά έλθης μαζή μας.

— Το πιστεύω, άνέκραξεν ή Κ. ϊδα' *αί δύνα
μαι τάχα νά περάσω άνευ τοιαύτης φίλης ! Προ 
πάντων έσο ακριβής. Η ταχυδρομική άμαξα θά 
ήναι έτοιμη είς τάς δύο καί τρία τέταρτα.

Η Κορνηλία δέν ήδύνατο νά έννοήση τήν τοιαύ- 
την φιλίαν. Αί κολακεΐαι προ πάντων τής μαθή
τριας της τή έφεοον μυρίας ύποψίας.'Οποίον τι συμ.- 
βάν έκτακτον παρεκίνει τήν Κ. ϊδαν νά τήν άπο- 
καλέση φίλην τη; ;

— Ό Κ. Δυπαίν μήπως άσθενεϊ ; ήρώτησε.
— Εξ εναντίας, έσπευσε ν’ άποκριθή ή Κ. Δυ

παίν’ ό σύζυγός μου, ή κόρη μου καί έγώ, χαίρο- 
μεν άκραν υγείαν. ’’Αλλη αιτία πλέον ευάρεστος 
προσκαλεΐ τήν αίφνιδίαν ταύτην άναχώρησιν, ήτις 
άτομικώς μέ στενοχωρεΐ καί άντίκειται είς τούς 
σκοπούς μου. Άλλ’ ή μήτηρ δέν πρέπει νά εμπο
ρεύεται τήν εύτυχίαν τής θυγατρός της.

— Θά ένταμώσωμεν εκεί τινά, έψιθύρισεν ή Κ. 
ϊδα.

— Οστις δύναται αξιόλογα νά γίνρ γαμβρός, 
προσέθετο σιγά ή Κ. Δυπαίν.

Η Κ ϊδα ήθέλησε νά έουθριάση, άλλά δέν τό κα
τόρθωσε καί έρρίφθη εις τόν τράχηλον τής παιδα
γωγού.

— Καί μάλιστα έχομεν τάς ελπίδας μας κυρίως 
έπί σέ, πολύτιμος κυρία Κορνηλία,είπεν ή Κ Δυπαίν.

Η έπίκλησις γί./η καί τό φίλημα έξήγουν τέ
λος τά πάντα. Είχον άνάγκην τής παιδαγωγού, 
καί παρ’ αύτής περιέμενον έκδούλευσιν σπουδαίαν 
βεβαίως.

— Καί είς τί τάχα δύναμαι νά σάς ήμαι ώφέ- 
λιμος ; είπεν.

— Η φιλία σου μας είναι γνωστή, έξηκολούθησε 
λέγουσα ή Κ. .Δυπαίν, καί ή έπί τοϋ πνεύματος 
τοϋ Κ. κόμητος τοϋ Μωγράν έπιρροή σου όχι όλι- 
γώτερον. Μέ όλίγην έπιτηδειότητα, ευκόλως θά 
κατορθώσρς νά τόν παρακύησης είς άπόφασίν ήτις 
θά συμπληοώση όλας μου τάς εύχάς.

— Αυτό τό όποιον μέ ζητείς, κυρία μου...
— Η ευγνωμοσύνη μα; δέν θέλει σοί είσθαι ά

καρπος, παρετήρησεν ή Κ Δυπαίν μέ τόνον φωνής 
μεταλλικόν, ούτως είπειν.

— Αύτό τό όποιον μέ ζητείς είναι αδύνατον, 
έτραύλισεν ή Κορνηλία.

Ενταύθα ό Κ. Δυπαίν είσήλθε.
— Ακούεις, Δυπαίν, άνέκραξεν ή μήτηρ ά- 

πεγνωσμένη καί στραφεϊσα πρός τόν σύζυγόν της 
Αρνείται. Δέν θέλει νά γίνφς πενθερός κόμητος.

— ’Αρνείται! έκραύγασεν δ εκατομμυριούχος 
παροξυνθείς. Δέν θά τολμήση.

— Μάλιστα! πάτερ μου, τολμ^.
— Αχαριστία! έπανέλαβεν ή Κυρία Δυπαίν.
— Ω αγνωμοσύνη ! είπεν άποφθεγματεκώς ό Κ 

Δυπαίν.
— Είναι τρομερόν τοϋτο, έπαναστατικόν! έ

κραύγασεν ή Κ. ϊδα, φέρουσα τό λευκόν £ινόμακ- 
τρον εις τούς στεγνούς οφθαλμούς της.

Οτε δέ ή καταιγίς κατηυνάσθη ολίγον, ή Κορ
νηλία έλαβε τήν έπιστολήν, ήν είχε γράψει.

— Η άρνησίς μου σάς έκπλήττει, είπεν άτα- 
ράχως, έκ τών λέξεων τούτων τάς όποιας άπεύθύνω 
είς τόν Κ. κόμητα τοϋ Μωγράν, θά γνωρίσετε τόν 
λόγον τής άρνήσεώς μου.

Η όργή στιγμιαίως διεδέχθη τήν περιέργειαν.
— Καθίσατε, έξηκολούθησεν. ό Κ. Δυπαίν, ή 

κυρία του καί ή θυγάτηρ μηχανικώς πως ύπή- 
κουσαν.

Προσέξατε έπι όλίγας τινάς στιγμάς. Εκλινον 
αύτοί τήν κεφαλήν καί ή Κορνηλία άνέγνω.

« Κύριε κόμη,
» Υπάρχουν αισθήματα τοσούτον βαθέως έ^ι~ 

» ζωμένα, ώστε άδύνατον νά τά έκφράση τις. 'Γοι- 
» αϋτα είναι τά ίδικά μου. Μέ καθιστάς, μ εί- 
» πεν δ Κ. Παβόζος, καθολικήν σου κληρονόμον 
» καί εις τοιοΰτον βαθμόν έφθασεν ή γενναιοψυχία 
» καί ή αΰταπάρνησίς σου, ώστε απαγορεύεις νά 
» συνδέσω τήν ύπαρξίν μου μετά τής έδικής σου. 
» θέλεις νά μοί δώσης αποδείξεις υστερογενείς φι- 
» λίας καί υπολήψεως, αί όποϊαι μέ καθιστώσι ϋπε- 
» ρήφανον καί μέ ταπεινόνουν.

» Αλλά δέν έχω, κύριε κόμη, κάνέν δικαίωμα, 
» κανένα τίτλον είς τήν γενναιοφροσύνην σου. Αν 
» παρεδεχόμην τήν θέλησίν σου, θά έπραττον εί- 
» δός τι διαρπαγής. Εν πάση περιπτώσει δμως, 
» ό,τι άπαγορεύεται εις τήν Κορνηλίαν, τοϋτο δύ- 
»ναται νά πράξη ή Κ. Μωγράν. Αν έχης στα- 
» θέρον σκοπόν νά γίνω κληρονόμος σου, λάβε με 
» πρώτον σύντροφόν σου. Η προσφορά τής χειρός 
» μου φαίνεται μοι τό άναγκαίον προοίμιον τοΰ 
8 δώρου τής περιουσίας σου. Ούδέ θέλω όεχθή τού- 
» το, άν δέν δεχθής τόν όρον.

Knf>> η.Ιία »

Η άνάγνωσις κατετάραξε προφανώς τούς άκροα- 
τάς τής παιδαγωγού. Είς τα δμματα τοϋ πριυην 
έμπορου αυτή μετεμορφώθη αίφνης" ούδ’ ήν πλέον 
ή δειλή ορφανή, ή άνευ προστασίας, άνευ περιου
σίας, τήν όποιαν ήδύνατο νά μεταχειρισθή κατά 
τό δοκο^ν ιγιτώ.

Εφαντάζετο ήδη βλέπων παράσημα κομή- 
σης καί τό μ.έτωπον τής Κορνηλ^χς τώ έφαίνετο 
περιστεφόμενον ύπό στέμματος φωτεινού.

Εψέλισεν άγοραίας τινάς λέξεις καί άδεξίως ά
πεσύρθη, ακολουθούμενος ύπό τής γυναικός καί 

■ τής Ουγάτρό; του, ών τά χείλη διεστέλλοντο ιι-
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πδ μειδιάματος άν και διεγράφετο επ’ αύτδν ή 
αποτυχία, ή άγανάκτησι; καί δ φθόνος.

Ε. Μιτά ίχ ιτος.
έν έτος μετά ταΰτα, ό κόμη; καί ή κόμησσα 

Μωγράν διέβαινον περί δείλην, ύπό τοϋ Κ. Παβόζου 
συνοδευόιςενοι, θαυαάσίόν τι υποστατικόν οπερ ε- 
κέκτηντο λεύγας τινά; μακράν τών Παρισίων.

Οί το εϊς 5έ οϋτοι περιεπάτουν βραδέως συνομι- 
λοΰντες ή τερπόμενοι έν τη γραφική δυσέ'. τοΰ 
ήλιου, ήτις έχρύσονε τά χλωρά τών δένδρων φυλ
λώματα. Η κόμησσα, εις τήν όποιαν ό Θεός είχε 
χαρίσει βρέφος δροσερόν καί εΰτραφες, εστηρι- 
ζετο έπί τοΰ βραχίονος τοΰ συζύγου της, καί πα- 
ρεδίδετο δλόκληρο; είς τήν χαρμόσυνου ταύτην 
θέαν τής φύσεως. Η φυσιογνωμία της ήτο φαιδρά.

— ήραία ή τ-·ιαύτη ζωή, έψιθύρισε μετ έκφρά- 
σ»ως άφατου χαράς.

0 κόμης τήν ευχαρίστησε διά νεύματος.
— Γνωρίζεις, κυρία, είπεν ό πονηρός ιατρός, 

δστις έβάδιζε πλησίον αύτής, ότι έντός Ολίγου τό 
όνομα τοΰ Δυπαίν θά κατασταθή ένδοξον;

— Τή άληθεία, ιατρέ;
— 0 Κ. Μάξιμος διακρίνεται έν Αλγερία.·
— Τοΰτο δέν μ.’ έκπλήττει, παρετήρησεν δ Κ. 

Μωγράν.
— Μέ πεντήκοντα ιππείς, έπανέλαβεν δ Κ. Πα- 

βόζος, έτρεψεν είς φυγήν πολλά; έκατοστυία; 
Αράβων. Τούτου ένεκα τώ άπένειμαν παράσημου.

— Α.! τόσου καλλίτερα, άνέκραξεν ή Κ. Μωγράν 
μέ προφανή εύχαρίστησιν.

-— Είναι αξιόλογος νέος, είπεν ό κόμης.
— Τήν σταυροφορίαν άνείγγελλε, σήμερον τό 

πρωί, ό μ.ηνύτωρ, έξηκολούθησεν δ Κ. Παβόζος. 
Ί'πολοχαγδς τοΰ ιππικού καί ιππότης τής Λεγεώ
νας τή; Τιμή; χωρίς νά ήναι άκόμη εικοσαετής ! εί- 
νε ώραϊον πρανμα!

— Ελπίζω ότι μετ’ δλίγον θα γίνη λοχαγός, 
άπεκρίθη δ Κ. Μωγράν.

— Λοχαγός ή νεκοδς, παρετήεησεν ό Κ. Πα
βόζος. _

— ιατρέ, άνέκραξεν ή Κ. Μωγράν, δέν πιστεύω 
πλέον τάς προρρήσεις σου. Οι άνθρωποι τού; ό
ποιους φονεύεις, είναι πολύ καλά, όποιον τρόμον 
δεν μ. έπροξένησε; ! προσέθηκε γελώσα. Ο σύζυγό; 
μου κ έγώ, ύπήρξζμεν θύματά σου, καί δμως αι
σθανόμενα ποό; σέ ατελεύτητου ευγνωμοσύνην.

— Βέβαιον είναι, έπανέλαβεν ό Κ. Μωγράν ότι 
έθεώρησα έμαυτόν ώ; νεκρόν. Καί άλλοι ευφυέ
στεροι ήθελον άπατηθή. όποιοι ελεύθ·ροι τρόποι, 
κινήσεις, φυσιογνωμία, στεναγμοί, τίποτε δεν έ
λειπε. Άγαπητέ μθ·; κύριε Παβόζε, είσαι όχι μό
νον μέγας ιατρός, άλλά >_αί μέγας δραματικό;.

— Ερωτώ έμαυτόν ήδη, κύριε κόμη, πώς έ- 
τόλμησα τοιαύτην δοκιμασίαν.

— Μάς ύπώπτευσες, ιατρέ, εΐιϊίϊ ή Κ- Μω
γράν υπομειδιώτα' καί τοΰτο είναι βέβαια δυσά
ρεστου διά σέ.

— Τί τά θέλεις, κυρία μου; ημείς οΐ ιατροί 
ειμεθα άνθρωποι σκεπτικοί, δύσπιστοι' έχωμεν 
ανάγκην νά ίδωμεν καί νά ψαύσωμεν δπως πι- 
στεύσωμεν. Μ όλα; τάς χάριτας τάς δποίας 
χρεωστώ καί εις τόν Κ. Μωγράν καί εις σέ, κυρία 
μου, άμφίβαλλον έτι. ένωσις τόσον άσυαβίβα- 
στος άπήτει άρετάς έκτάκτους, καί τήν δποίαν 
φοβούμενος μή τραπή είς δράμα, έπαιξα ώς κω
μωδίαν.

(Εκ τού Γαλλικού. ) Π. Γ.
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ
Συνέχεια καί τέλος, όρα φυλ. ί 8

Μιχρά διχαιοσύ η. — Εχίνηα^ι ίο.ταί.

Ημέρας τινας μετέπειτα, τδ πλήθος άφησε τάς 
δχθας τοΰ Δον καίέσπευσε νά στρατοπεδευθή πα
ρά τάς δχθας τοΰ Κούμα' εις ολίγον χρόνον, τάς 
σκηνάς άπάσας διέλυσαν καί έφόρτιοσαν έπί τών 
καμήλων. Τήν δέ τρίτην ημέραν μετά τήν άναχώ·- 
ρησιν, τάς έστησαν εις χλοεράν καί πρασίνην πε
διάδα.

0 νόμος τής δικαιοσύνης είναι ό πρίγκιψ αύτδς 
μετά τών σαργάτσων του. Κατά τήν εις τούς λαούς 
τούτους διαμονήν το>ν, δ πρίγκηψ καί οί σύντρο
φοί του εύρον ευκαιρίαν νά παρευρεθώσιν είς έπί- 
σημον συνεδρίασιν, προεδρεύοντος τοΰ vice-mhait 
εί; τήν καλύβην τής δικαιοσύνης.

ότε δ’ ό πρίγκιψ ένεθοονίσθη εϊς ταύτην, οί σαο- 
γάτσοι, οίτινες εϊσήρχοντο, τδν έπλησίασαν άλλη- 
λοδιαδόχως, έκαμψαν τδ δεξιόν γόνυ κλίνοντε; 
πρδς τά εμπρός τά σώματά των καί έψαυσαν μέ 
τήν δεξιάν χεϊρα τδν αριστερόν βραχίονα τοΰ 
πρίγκιπας, τοΰτο δέ παρ’ αΰτοϊ; δηλοϊ σέβας καί 
χαιρετισμόν' ό πρίγκιψ ήγγιζεν ώσαύτως τήν χεϊ
ρα τοΰ σαρχάεσοι , δστις άπεμακρύνετο μετά τοΰ
το όπισθοδρομών καί έκάθητο.

Οί πρίγκιπες τών Καλμούκων καί Μογγόλων 
έχουν έξ άμνημονεύτων χρόνων τδ ιδιαίτερον τοΰ
το συμβούλιου, τδ όποϊον δνομάζουσι Σάργα, (έκ 
τοΰ Σάρ, δπερ σημαίνει διοίκησιν), δπερ έν τού
τοι; δέν δύναται νά έναντιωθή εί; τήν ίσχύν των, 
διότι δ πρόεδρος τοΰ συυ,βουλίου έχει τδ δικαίω
μα νά προσλαμβάνη τά μέλη κατά θέλησιν. Τά 
καθήκοντα τών σαργάτσωι, τών μελών δηλ. τοΰ 
συμβουλίου, είναι ή ένασχόλησις, ώς σήμερον, 
περί τών υποθέσεων τοΰ λαοΰ, μετά τ ,ΰ προέδρου. 
Η Σάργα σύγκειταϊ άπδ οκτώ μέλη. Κατά τδ έ
τος 1 764, οτε δ Ούβαχας ώνόμασε διάδοχόν του 
τδν Δονδούκ Δάχι, ό διοικητής Ρώσσος έκρινε κα
λόν νά παοεμβάλη έιαπόδια είς τήν ίσχύν τοΰ 
πρίγκιπα; τούτου, κανονίζων, δτι οί Σαργάτσοι θά 
ήναι πρόκεκολλημένοι είς τδ συμβούλιου τών δ- 

ποθέσεων τών ξένων, καί όπως τούς ΰποβάλλη πε
ρισσότερον είς τά συμφέροντα τών ΐ’ώσσων, τοϊς 
έπαραχώρησεν έτήσιον μισθοδοσίαν έκατδν ρου- 
βλίων.

Οταν οί Καλμοΰκοι υποχρεώνται νά δρκισθώσι, 
κρεμούν είς τήν καλύβην τής δικαιοσύνης εικόνα πα- 
ριστώσαν συνήθως τδν θεόν τοΰ χρόνου (Οτιρχ~ 
Carij.

t Τδ έθιμον απαιτεί ώστε ό ένάγων, τοϋ όποιου 
τδ δίκαιον προσέβαλεν δ άδικήσας, υποχρεοϊ τδν 
έναγόμενον νά έπιφορτίση έτερον νά όρκιρθή άντ 
αύτοΰ. 'Η διάταξις αύτη δεν είναι κακή, άν 
λογισθώμεν τά; βάσει; τής θρησκείας τών Καλ
μούκων.

Πρδς αποφυγήν τών ψευδών όρκων, ό νόμος τών 
Μογγόλων διατάττει τδν άδικούμενον νά ένισχύσρ 
τδ πάθημά του δι’ όρκου, χωρίς νά επιτρέπεται είς 
τδν άδικαΰντα νά δικαιολογηθή. Εν τούτοι; τδ έ
θιμον τοΰτο δεν είναι έξηρημένον είς διαφόρους 
καταχρήσεις. Είς τούς Καλμούκου; ό όρκο; προ- 
καλεϊται ώ; έπί τδ πλεϊστον διά τάς περί χρημά
των διενέξεις των, ό δέ τύπο; έξαρτάται έκ τοΰ 
μεγέθους τοΰ χρέους. Αί μικραι αδικίαι δεν προ- 
καλοΰν μεγάλας συζητήσεις. 'Π τελετή τοϋ όρ
κου, τήν όποιαν είδον οί όδοιπόροι, έγίνετο δι ές 
ρούβλια. Διάφοροι ιερείς καί λαϊκοί έκάθηντο είς 
δύο σειρά; έντδ; τή; μικρά; καλύβη;’ ολίγον μα- 
κρύτερα έκαίετο ξηρά κόπρος, δπως έκ ταύτης ά- 
νάψωσι τδν φανόν, όταν ή τελετή άρχίση. Οί κα
τήγοροι καί οί κατηγορούμενοι ήσαν είσέτι εί; 
τήν σάργα^ τοΰ ποίγκιπος, ένθα προσεπάθουν 
νά διαλύσωσι τήν υπόθεσιν άνευ τοΰ όρκου.

Τέλος οί κατήγοροι καί οι κατηγορούμενοι έφάνη- 
σαν άκολουθούμενοι άπδ πολυάριθμον συνοδίαν. Ή 
διένεξίς των έξηκολούθησε μέχρι τής έμφανίσεως 
τή; είκόνο;. Τέλος, ό μέλλων νά δρκισθή έρρίφθη 
τρις έπί τή; γής προφέρων έμπροσθεν του ϋτριρ- 
(>άπ λέξεις τινά;, ά; δέν ήδυνήθησαν οί Γάλλοι νά 
καταλάβωσιν, έπειτα προεχώρησε πρδ; τήν ίεράν 
εικόνα καί τήν ήγγισε διά τοϋ μετώπου του, 

, ή είκών μετά ταΰτα έκινήθη, ή δε συνάθροισις 
διελύθη.

Α: τοεϊ; μεγάλαι έορταί τών Καλμούκων εί
ναι, ή Οΰρους ή όποια έορτάζεται είς τήν αρχήν 
τού έτους, καί τήν όποιαν οί Ευρωπαίοι μας δέν 
είδον' ή Σαγαάμ, ή λευκή έορτή ή έορταζομένη 
κατά τδν πρώτον μήνα τής άνοίξεως, καί ή ΣυϋΛ- 
■Ια, ήτοι έορτή τών λύχνων, κατά τά τέλη τοΰ 
φθινοπώρου. Αί δύο δέ τελευταΐαι έορταί είναι έκ
τακτοι.

Ημέρας τινά; πριν άρχίση ή Σαγααμ, τά όρ
γανα τοΰ Κουρούλ. ήδη καταστάντα ύποφερτά 
εί; τά; άκοά; τών πέντε φίλων, ήχησαν' αί καλύβαι 
τής προσευχής, έθερμάνθο,σαν δι άφθονου πυράς, 
διότι οί ιερείς ήσαν καί ήναγκασμένοι; νά ίστανται 
άνευ κεκρυφάλων καί χειριδών εί; τδ άνυπόφορον 
έκεΐνο ψύχος. Αί καλύβαι εύτρεπίσθησαν ένδοθεν 
διά παραπετασμάτων έκ μετάξης, οί δέ βωμοί έκα- 

λύφθησαν άπδ Ιερά ποτήρια, είς τά πλάγια -ών 
οποίων παρετέθησαν πυραμιδοειδώς πλακούντες 
πλήρεις βουτύρου" τδν βωμόν τέλος έκάλυψαν ■πο
λυτελείς τάπητες.

Κατά τδ διάστημα τών προσευχών νεκρική 
σιωπή έβασίλευεν εί; τάς καλύβα; τών Καλμούκων, 
διότι ό σαργατσιάρχη;, ή σύζυγό; του, οί εύλαβεϊ; 
άπαντες έτρεξαν εί; τδ Κουρούλ.

Αδοντες καί παίζοντε; έώρτασαν οί ίερεϊ; τήν 
τελευταίαν ή μέραν, τήν άφιερωμένην εί; τήν προ
σευχήν, τήν δ έπομένην πρωίαν έμπροσθεν - έκά- 
στη; Κουρούλ υψώθη χιών' Τότε έπί ταύτη; έ
στησαν εικόνα τινά τοΰ Δχακδχαμούνη στεγαζο- 
μένην άπδ άλεξιβρόχιον, δπω; δυνηθή ό Βουρκχάν 
νά δεχθή τά; πρώτα; ηλιακά; άκτίνα;' εί; πάσαν 
γωνίαν τή; είκόνο; ήσαν ιερά ποτήρια καί κατά τήν 
ανατολήν τοΰ Ηλιου τρεις τών έπιοανεστέοων ίε- 
ρεών τού Κουρούλ, φέοοντε; είδη κυμβάλων, έκά- 
θησαν έπί ταπήτων έκ πίλου, ένώ άλλοι, όρθιοι καί 
καθήμενοι, έσχημάτισαν ημικύκλιον. Φύλλα χαρ
τιού έφ ών ήσαν λέξεις γεγραμμέναι , ήσαν έπί 
τών γονάτων των. Κατά δετό διάστηματή; ψαλ
μωδία;, πλήθη Καλμούκων έπλησίαζον είς τήν εικόνα, 
έγονυπέτουν πρδ αύτής, έπειτα έφέροντο έν πομπή 
περί τά; καλύβα;, καί τέλος ήρχοντο νά τοποθε- 
τηθώσι φύρδην μίγδην περί τήν τελετήν. Τδ ψύ
χος κατά τήν εωθινήν έκείνην ώραν ήτο δριμύτα- 
τον, καί έν τούτοι; οί ιερείς οί έπιτελοΰντε; τήν 
τελετήν ήσαν γυμνοί, μέ κόμην έν χρώ κεκαρμένην, 
χωρίς νά φοβώνται τδ ψύχος.

Αμα ή προσευχή έτελείωσεν, οί ίερεϊ; καί πλή
θος λαϊκών μετέβησαν είς τήν μεγάλην καλύβην 
τή; ένώσεως, είς τδ ένδότερον τή; όποια; ή είκών 
τοΰ Δχακδχαμούνη, αί μορφαί τοΰ baling καί 
τά ϊεοά ποτήρια είχον μεταφερθεϊ. Οί ίερεϊ; 
έψαλον σύντομον προσευχήν, μετά τήν δποίαν αί · 
φνιδίω; άνεσηκώθησαν, προσπαθοΰντες έκαστος 
νά έγγίσή διά τοΰ ιχετώπου του τά; εικόνας. Οί 
δέ ίερεϊ; ώ; καί ό λαδ; προσπελάζοντε; άπεσύ- 
οοντο, αφού άνέκραζον στεντορείω; « Mendou »

Αί καταχθόνιοι κραυγαί τοΰ Mendou καί 
αί συσφίγξεις τών χειρών διήρκεσαν στιγμάς τενα; 
μετά τάς δποίας οϊ ίερεϊ; έκάθησαν έπί τών ταπή
των, άφοΰ έλαβον τδ τέϊον καί τήν ρακήν' ταυτο- 
χρόνω; διεμοίρασαν καί είς τήν όμήγυριν τεμά
χια κρεάτων πεπηγμένων' μετά δέ τδ πρόγευμα 
τοΰτο, ή συνάθροισις διελύθη

Εξερχόμενοι έκ τής τιλετής ταύτης, μετέβαινον 
είς τδν Viee-mhan όστις, καθήμενος μετά τή; συ- 
ζύγοά τον πλησίον τής έστίας, έδέχετο τδν ζαγα- 
νικδν άσπασμδν τών εισερχομένων. Μετά τήν ε
ορτήν ταύτην, κατά τδ εθιμον, φέρουν εί; τήν 
ζώνην των πλακούντα, ζάχαρηιΐ, Κορινθιακά; φα- 
φίδας, σΰκα καί άλλους ξηρούς καρπούς, ποιοΰν- 
τες άλλήλοις δώρα έκ τούτων, καθ 8ν καιρόν 
προφέρουσι τδ μ ε ν δ ό ς. Οΐ επιφανέστεροι μάλι—
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στα τών Καλμούκων, φέρουν μικρόν σάκκον πζ 
ριέχοντα τούς καρπούς, τούς οποίου; λαμβάνουσι 
καί δίδουσι.

Μετά τήν υποδοχήν ταύτην, ό Vicemhan έπο- 
ρεύθη μετά τής συζύγου του) είς τήν καλύβην τής 
μητρός του, καί άφοΰ προσέφερεν έκεϊ τόν ζαγανι- 
κον ασπασμόν, μετέβη είς τήν τοϋ ζάμα, ένθα 
τούς περιέμενον ή ρακή καί δ ταταρικδς οίνος.

0 prislaw καί άλλοι ανώτεροι Καλμοϋκοι έ- 
προγευμάτισαν έκεϊ. Το κρέας παρετέθή κατε- 
ψυγμένον, διότι δ άοιθυ,ος τών συμποτών καί 
τδ δριμύ 'ψύχος είχον έμποδίσει τήν θέρμανσίν του. 
Τά ποτά λοιπόν εαελλον νά θερμάνωσι καί διαλύ- 
σωσιν εύθυμοτάτους τούς συμπότας.

ΟΙ Καλμοϋκοι τόσον εύλαβοϋνται τάς ίεράς εικό
νας, ώστε μετά βαθυτάτου σεβασμού τάς πλησιά- 
ζουσι, προσέχοντες μή τάς έγγίση ή χειρ των γυ
μνή’ εγκληματίας δέ θεωρείται δ άναπνεϋσας 
πλησίον των. Τάς πλάττουν μόνον διά τάς μεγά- 
λας έορτάς, μετά τό τέλος τών δποίων τάς ρίπτουν 
εις τά κύματα. Ουτω τήν έσπεραν πορεύονται έν 
λιτανεία εις τάς οχθας τοϋ Κούμα, διά νά ρίψωσιν 
έκεϊ τάς εικόνας, όσαι έχρησίμευσαν είς τήν εορ
τήν, τήν οποίαν ίερεϊς, λαϊκοί, γυναίκες, παιδία, 
κοράσια έτελείωσαν τόσον μεθυσμένοι, ώστε οί 
φρουροί τοϋ πρίγκιπος ήναγκάσθησαν άπαντες νά 
έπαγρυπνώσι περί τήν καλύβην του.

‘II έρτή τοϋ Ζαγαάμ διαρκεϊ άπό τής πρώτης 
μέχρι τής όγδοης ημέρας τοϋ έαρος. Καί τήν μέν 
πρώτην ημέραν, τήν έορταζομένην μετά μεγαλη- 
τέοας πομπή;, τήν δνομάζουσι μεγάλην ημέραν τής 
έρτή; τοΰ Ζαγαάμ, τήν δέ δευτέραν έώρτασαν είς 
τοϋ πρωτοτόκου υ'ιοϋ τοϋ πρίγκιπσς, καί τάς άλ- 
λας είς τό. Κουροόλ.

Οί χοροί καί τά άσματα, τά μή υπαγόμενα 
είς τήν ιερατικήν τελετήν, είναι άπηγορευμένα είς | 
τούς ιερείς’ άλλά κατά τήν τοϋ ζαγαάμ, οί βάκ 
τχοι δέν υπάγονται είς τήν κατηγορίαν ταύτην, 
διότι εις μέν τήν καλύβην τοΰ πρίγκιπος έχόρευ- 
σαν, είς δέ τάς άλλας έτραγώδησαν’ άλλά τών 
ιερέων τήν μέθην διεδέχθη αίσθημα θρησκευτικόν, 
καί ότε κατά προσταγήν έφεραν τάς εικόνας τοϋ 
Βουρχάν, οϋτοι εΰλαβώς τάς ήγγισαν διά τοϋ 
μετώπου των.

Τήν τελευταίαν ήμέραν τοϋ Ζ α γ α ά μ. έμελλαν 
νά τήν έορτάσωσιν ε’ς τοϋ Αάμα’ άλλ ούτος, είτε 
δι εύλάβειαν, είτε δι’ οικονομία/, τήν άπέφυγε. 
Περί δέ τής καταναλωθείση; ποσότητος τών m- 
τΰν άοκούμεθα λέγοντες, ότι έκαστον Κου- 
ρούλ ήγόρασεν ένα τόνον οίνου καί έ/α τόνον 
ρακής.

Τέλος έπήλθε καί ή έορτή τών λύχνων, ήτις ει- 
ναι ή τελευταία πάνήγυρις τοϋ έτους. Πολλάς ημέ
ρας πρό τής ένάρξεως ταύτης, αί καθημερινοί δεή
σεις ·#οϋ Κ ο υ ρ ο ύ λ γίνονται μετά μεγί<τηςπαρατά- 
ξεως χωρίς δμως νά λείπφείς τάς καλύβας ένθα γίνε
ται ή δέησις, ή έναρμόνιος μουσική, ένώ κατά τάς

ι άλλας οί κάτοικοί των δέονται διά τοΰ οίνου καί 
τών παιγνιοχαρτίων.

‘Η έοοτή αυτή έλαβε τό. όνομά της έκ τοϋ τρό
που καθ 8ν έορτάζεται, άναπτομένων δηλαδή *ών 
λύχνων (τοΰ\λα παρά τοϊς Καλμούκοις σημαί
νει λύχνος). A-ά ταύτης λοιπόν έορτάζουν οί Καλ- 
μόΰκοι γενικώς τήν ή αέραν τών γενεθλίων των, ή 
δέ διάταξίς της αληθώς είναι μοναδική. ‘Ο Καλ- 
μοΰκος, δ γεννηθείς τήν παραμονήν τής έορτής ταύ
της, θεωρείται τήν ήμέραν έκείνην δτι είναι ένδς 
έτους. Επελθοΰσα ή έορτάσϊμος ήμέρα, έκαστος 
ένασχολεϊται εις τήν διάταξιν τής έορτής, ήτις 
άρχεται άμα σπινθηροβολήσωσιν οί άστέρες. Οί 
λύχνοι είναι κατασκευασμένοι άπό είδός τι πηλού, 
πληροΰνται άπό πάχος είς τό μέδον τοϋ όποιου εμ- 
πήγεται στέλεχος χάρτου τινός, (κάλουμένου ύπό 
τών βοτανικών stipa capillata) περιτυλισσόμενον 
υπό βαμβακιού, χρησιμεύοντας ώς εναυσμα. Εκά- 
στη Καλμουκική οικογένεια έχει κοινόν τόν λύχνον, 
όστις έχει τόσα έναύσματα, όσα έτη ήλικίας με- 
τροϋσιν οί οικείοι, οί δέ λύχνοι όύτοι τάττονται 
ή πλησίον ή κεχωοισμένοι άλλήλων.

Οί επιφανέστεροι υψοΰσι πρό τής καλύβης των 
είδος βωμού, 8ν καλοϋσι δ ε ν δ έ ρ, όστις συχνά- 
κις εύρίσκεται πλησίον τού Κ ου ρ ο ύ λ. Κατά μέν 
τό ύψος είναι συνήθως ίσος άναστήμκτί άνθρώπου, 
κατασκευάζεται δέ άπδ κλάδους βοστρυχηδόν πε- 
πλεγμένους, καί λήγει εις τεμάχια ξύλων, κεκα- 
λυμμένων άπδ χλόην.

Πλησιαζούση; δέ τής νυκτός, οί ίερεϊς συναθροί
ζονται πλησίον τού δενδέρ κατά τό άνήκον είς 
αυτούς κουρού λ. Είς τά πλάγια έκαστου βω
μού μικρά έστία έσπινθηροβόλει, ήν πειιεκύκλουν 
οί ίερεϊς περιμένοντες νά άνάψωσιν τούς λυχνίας, 
των, όταν έπέλθη ή σειρά των. Τέλος ό πρίγκιψ 
καί ή σύζυγό; του ένεφανίσθησαν ηγούμενοι τής 
πολυαρίθμου λιτανείας, ένώ ή εΐκών τού Σ ο υ- 
κουβά τρις περί τδν βωμόν έν πομπή περιεφέ 
ρετο, καί τρις οί παρευρισκόμενοι έκλιν.ον τδ γόνυ. 
Τό βάδισμά των ήκολούθει τον ρυθμόν τών ορ
γάνων, όστις διέκοπτε τήν νεκρικήν σιγήν τήν 
κατ έκείνην τήν νύκτα βασιλεύουσαν είς τδ δάσος 
τοϋ Κούμα. Η θέσις ένθα έγίνετο ή λιτανεία, 
ήτο επικίνδυνος διά τάς τάφρους, τάς Οπάς, και 
τάς πολλάς αύτής ανωμαλίας, άλλ’ οί Καλμοϋ- 
κ®ι έχουσιν, ήμέρφ μέν τδν οφθαλμόν τοϋ ίέρα- 
κος, κατά δέ τήν νύκτα, τήν τοϋ α'.γωλιοΰ, διό 
έξετέλεσαν τήν πορείαν χιορίς τής έλαχίστης δυα- 
κολ'ας. 'Η λιτανεία περιήλθε τδ Κουρού λ καί 
μετά ταϋτα έκαστος έπέστρεφεν είς τήν καλύβην 
του δπως έορτάσ-ρ έν χορώ καί τυμπάνοις.

’Λι-άιινησις τώΧ Ζ7σγ>ισίω>·.

Εννέα μήνες καί έπέκεινα ειχον παρέλθει άφοΰ 
οί φίλοι άφήσαντες τους Παρισίους, έπεσκέφθησαν 
τούς Καλμούκ,ους και άμυδρώς έγνώρισαν τά τό
σον ποικίλα καί παράδοξα τών Καλμούκων ήθη. 

χωρίς νά έννοήσωσι καί τδν χρόνον τδν διαβάντα 
μέ τοσαύτην ταχύτητα.

0 είς, εύτυχέστερος τών πέντε φίλων κατά τδ 
ταςείδιον τοΰτο, ήτον δ Πρόσπερος. Καθ’ έκάστην 
άφιέρου τινάς τών ωρών του είς τήν πλαστικήν, 
τινάς δέ είς τήν έρμογλυφικήν διά τών βάναυ
σων μέν άλλ άρεστών εις αύτδν έργαλείων, ποιων 
εύφυώς πως τά μικρά έργα του. Ημέραν τινά α
πεικονίσεις Καλμοϋκον, έδέχθη εύχάς καί ευχα
ριστήσεις ύπδ παντός τοΰ Καλμουκικού πλήθους.

« Τίς ποτέ θά μοί έλεγεν, έπανελάμβανε πολ- 
λάκις, ότι οί Καλμοϋκοι, ό άγριος σχεδόν λαός, 
ούτινος τήν ύπαρξιν ήγνόουν, θά μέ διδάξιρ τάς 
πρώτας γνώσεις τής έρμογλυφικής ; Ανδρείοι Καλ- 
μούκοι ! άν ήδυνάμην νά κρίνω τά έργα μου, θά 
σάς ένηγκαλιζόμην. »

Τέλος βλέποντες πλησιάζουσαν τήν εποχήν τής 
εις Γαλλίαν έπιστροφής των, οί πέντε περιπλανώ- 
μενοι σύντροφοι άνεμνήσθησαν αυτής, άν καί τοι; 
έαενον πολλά έν τώ τόπω τούτω νά σπουδάσωσι. 
Πρδ πάντο>ν ό Πρόσπερος, ώς σημεϊον εύγνωμο- 
σύνης, ύπεσχέθη νά έπανέλθη ένταϋθα. Οτε διά 
τής' μεσιτείας τοϋ Παύλου οί Γάλλοι άπεχαιρέ- 
τησαν τδν τόπον τούτον ύπήρξεν ήμέρα λυπηρά δι’ 
όλον σχεδόν τδ πλήθος, διότι έδείχθησαν καλοί 
καί πιστοί πρδς όλους. Ο γηραιός ό δείξας τήν 
τέχνην του είς τδν Πρόσπερον, αυτός μάλι
στα κατελυπήθη άποχωριζόμενο; τοΰ ευφυούς μα- 

ή ελπίς 
ήμέρας 
τούς 

τδ μέγαρον τού
ο-

θητοΰ του.
0 πρίγκιψ Ποκιλδφ περιεμένετο άπδ άναριθμή- 

τους φίλους είς τήν γενέθλιον πόλιν του, τήν νέαν 
τής Ρωσσίας πρωτεύουσαν’ αί διαταγαί τής κυβερ- 
νήσεώς του τδν προσεκάλουν έκεϊ ϊνα δώση λόγον 
τής άποστολής του’ οί δέ φίλοι του, μή θέλοντες 
νά τον έγκαταλείψωσ·., τδν συνώδευσαν εις ΓΙε- 
τρούπολιν.

Είς τήν αύτοκρατορικήν πόλιν τό παν έφάνη 
θαυμαστόν είς τούς τέσσαρας Γάλλους’ή πρόσφατος 
άνάμνησις τών Καλμούκων άφ ένδς, καί - -o-i- 
νά έπαναίδωσι τδ Παρίσιον μετά τινας 
άφ ετέρου, έποίουν τά πάντα αρεστά εις 
φθαλμούς των. Κατέλυσαν είς 
περίφημου φίλου των, 8ν ή κοινωνία τής πρωτευού- 
οης ύπεδέχθη δι εορτών κατά τρεις όλοκλήρους 
ήμέρας διαρκουσών. Ώς καλλιτέχναι μονομανείς, ό 
Ραφαήλ καί Γιλβέρτης, έπεσκέφθησαν τά διεσπαρ
μένα μνημεϊα είς τά τεσσαράκοντα καί δύω τμή
ματα τής Πετρουπόλεως, τήν αύτοκρατορικήν α
καδημίαν, τήν άκρόπολιν, τάς τριάκοντα καί πέν 
τε μεγίστας εκκλησίας, τδ όρειχάλκινον έφιππον 
άγαλμα τοϋ Πέτρου Α . ίστάμε ον έπί βράχου καί 
ζυγίζον τρία εκατομμύρια οκάδων, μέγα ενθύμη
μα τής Αίκατ/ρίνης. Καί ό μέν Οβίδιος τού; ή- 
κολούθει ώ; εγκρατής καί κρίσεως καλής καί παι
δείας, δίδουν συμβουλάς ότέ μέν ανωφελείς, ένίο- 
τε δέ ωφελίμους’ ό δε Πρόσπερος έθεώρει τήν μέν 
ζωήν γλυκυτέραν, τάς δέ ήμέρας βραχυτέρας, άφοϋ 
έμυήθη είς τά μυστήρια τής έρμογλυφικής, ϊνα 

(Ευτέρπη; Τόμος ΣΤ’, φυλ. 1 9)

τήν κωμωδίαν

ώφελήται μ,ανθάνων καί βλέπων. ό ξεναγωγδς όμως 
ητον ό άγαπητδς καί πεπαιδευμένος Παϋλος, όστις 
έτίμα τήν Πετρούπολίν του μέ αξιοθαύμαστου 
χάρ^ιν.

Απειροι υπήρξαν αί διαβεβαιώσεις τής χ«?κς 
καί τής έπιστροφής των, καί αί έλπίδες, αίτινες 
τούς πεοιέμενον εΐ; Παρισίους’ ό μόνος δέ σκοπός 
των ήτο νά φθάσωσι» όσον τάχιστα, καί διά τοΰτο 
ποσώς δέν θά άναφέρω τά καθ’ όδόν συμβάντα. 
Τδ Βερολίνου, τήν Ανόβρην, τδν Ρήνον, τά; Βρυ- 
ξέλλας διέτρεξαν ρίπτοντες βλέμματα, εύθυμα 
καί θαυμάζοντες τάς πόλεις ταύτας άνευ ένθουσια- 
σμοϋ. Μετά τάς Βρυξέλλας διέβησαν διά τή; Λίλ- 
λης, τοϋ Αράνου, τώ» Αμιενών, όπου τελευταΐον ά- 
πεφάσισαν νά διανυκτερεύσωσιν.

Εδώ δ πρίγκιψ ήθέλησενά τελειώση
τήν όποιαν μέ τούς τέσσαρας φίλους έπαιξε δι έ- 
πιλόγου, καθόσον καί ή αρπαγή έκείνων έκ τών 
Παρισίων ήτον δ πρόλογο;' είχον καταλύσει είς 
τδ ξενοδοχείου τής Γαλλίας, όπου δ Παύλος διέ
ταξε δεϊπνον μεγαλοπρεπέστατου, οί δέ φίλοι του, 
οϊτινες μίαν νύκτα άπέχοντες τής έκπληρώσειος 
τών ευχών των, τδ έτίμησαν έπαξίοις, διότι άγνο- 
ούντες έπιον μέ έπιμονήν αξιοθαύμαστου τους κα- 
τασκευασθέντας, ώς καί τήν εσπέραν τής 27 Φευ- 
βρουαρίου, χημικούς οίνους. Η αύτή αιτία έπε- 
φερε τά αύτά άποτελέσματα, μετέφερον δηλαδή 
τούς τέσσαρας ΰπνώττοντα; διά τής ταχυδρομι
κής άμάξης τοϋ πρίγκιπος, όστι; τήν φοράν ταύ
την δέν τούς έγκατέλιπε.

'Α <ρ ύ .τ r ω σι ς.
’Εν μια νυκτί φθάνει τις έξ ’Αμιενών είς Πα- 

ρισίους' τήν επαύριον λοιπόν τοϋ δείπνου, ή ταχυ
δρομική άμαξα έσταμάτησεν έμπροσθεν τοϋ ξε
νοδοχείου έπί τής όδοΰ Ριβολι, όθεν είχεν αναχω
ρήσει πρδ ένδς έτους. Οί τέσσαρες φίλοι κατά τδ 
διάστημα τής πορείας δέν είχον έξυπνήσει, διά 
τοΰτο ό πρίγγιψ έζήτησε τήν αίθουσαν, ένθα έ- 
γένετο τό δεϊπνον καί επιτυχών αυτήν έθεσεν είς 
τήν αυτήν ώς καί πρότερον θέσιν τά απολύτως 
αναγκαία πράγματα τής άλλοκότου έκείνης εσπέ
ρας, έπειτα μετέφερεν έκεϊ τούς συντρόφους Του. 
Η μετακομιδή άπήτησε καλόν καιρόν, ποδς δέ τό 
τέλος τής νυκτός οίταξειδιώται έξύπνησαν. σχεδόν 
ταΰτοχρόνως. 0 δέ πρίγκιψ Ποκιλδφ έσημείωσε 
τήν ημέραν ταύτην είς τδ ημερολόγιου του ώ; τήν 
εύτυχεστέραν τής ζωής του.

— Εμπρός, τέκνα μου, είπεν ό Παϋλος, ή f- 
μέρα προχωρεί, μετ όλίγον θ’ άναχωρήσω, έςυπνή- 
σατε4 καλά' όλίγας στιγμάς θά μείνωμεν όμοϋ.

0 Ραφαήλ ήγέρθη, καί μέ κλονούμενον βήμα 
έσπευσε νά παραμερήση τά παραπετάσματα τοϋ 
παραθύρου, καί έπέστρεψε νά άαθήση όλως έκπε- 
πληγμένος' είχεν ίδεϊ τά λιθοστρώματα άπαντα 
τής όδοΰ Ρίβολι, φωτιζόμενα υπδ τοϋ αερίου (gaz), 
φρουρόν τινα συρίζοντα διά τών δακτύλων του, 
έπειτα τά δένδρα, καί δεξιόθεν τής σκιάδος τοϋ 
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Μασάν τήν πρώτην ήλιακήν ακτίνα, διαδεχομένην 
τά απαυγάσματα.

— Μά τον άγιον Νικόλαον, έπανέλαβεν ό Πο- 
κιλόφ, κοιμασθε θαυμασιώτατα, αγαπητοί μου 
συμπόται' άν ένοεΐτε πρδ όλίγΟυ θά ήκούετε τούς 
ρογχασμ°ύς παίζοντας ένεργητικωτέραν αρμονίαν 
παρά τό καταχθόνιον Βάλς τοϋ Ροβέρτου' την ί- 
έδαν ταύτην θά την δόυσου εις τόν Βερλιότον.

Εννάτη της πρωίας έσήμαινε και δ πρίγκιψ 
δέν εΐχεν έτι νικήσει τούς δισταγμούς των ότι ό- 
νειρεύθησαν, καί ότι κατ εκείνην την ώραν είχον 
έξυπνήσει. Η φιλονεικία των άπήτει μάρτυρα. Ε- 
κάλεσαν λοιπόν τόν υπηρέτην καί τόν ήρουτησαν 

-όλοι ποια ημέρα ήτον.
— Σήμερον είπεν δ παΐς είναι 

Αλλά, σταθήτε, κύριοι, ιδού τρεΐ 
τεσπευσμέναι, διότι οί άνθρωποι, 
ρον είς τά δωμάτιά σαι 
τάς παραδώσωσιν όπου

;ς, είχον 
ήόύναντο

— Δός.
— Ας ’ίδωμεν.

28 Φεβρουάριου, 
ς έπιστολαί κα- 
οΐτινες τάς έφε- 
διαταγήν να σας 

νά σας εύρωσι.

— Δός μοι, λοιπόν’
0 Ραφαήλ, δ Οβίδιος καί δ Γιλβέρτης έρρίφθη- 

σαν έπί τάς έπιστολάς και ταΰτοχρόνως τάς άνέ- 
γνωσαν.

— Διάβολε, εϊξευρα χαλώς, Παρ ίσιοι 28 
Φεβρουάριου 183 .. . Εγηράσαμεν έν έτος, ώ τοϋτο 
δέν είναι ονειρον.

0 Ραφαήλ άνέγνωσε.
« Κύριε.

» 0 Κ. διευθυντής τοϋ Γαλλικού θεάτρου λαμ- 
» βάνει τήν τιμήν νά σας προειδοποίηση ότι ή 
κωμωδία, ή φ ι λ ό σ ο φ ο ς γ υ ν ή, τής όποιας εί- 
» σθε δ συγγρχφεύς, μέλλει νά παιχθή σήμερον. Σάς 
» περιμένει λοιπόν ό Κ. διευθυντής τήν στιγμήν 
» ταύτην είς τό θέατρον, ίνα κανονίση μεθ ήμών 
» τινάς διατάξεις. »

« 0 Κ. διευθυντής σάς παρακαλεΐ νά εΰαρε- 
στηθήτε κτλ.»

— Καλήν έντάμωσιν, Παύλε, δός μοι τήν χεΐ- 
ρά σου, καλήν έντάμωσιν. Αχ ! τίς χαρά !

Καί δ Ραφαήλ έξήλθε πνευστιών, ένώ δ Οβίδιος 
άνεγίνωσκε :

■ Φίλτατέ μου γαμβρέ.
» Διά τής τελευταίας σου έκ Πετρουπόλεως έ- 

» πιστολής έιιαθον ότι μέλλεις νά φθάσης τήν 
» 25 τοΰ μηνός τούτου’ είμϊθα είς τήν 28 καί ά- 
» κόμη δέν σέ είδον. Μετά μεγίστης εύχαριστή- 
’> σεως σέ ειδοποιώ ότι ένίκησα τάς δυσκολίας. 
» Τρέςε λοιπόν νά έναγκαλισθής τήν μ,έλλουσαν 
* σύζυγον σου, και να μας ειπης την ημέραν 
» καθ ήν επιθυμείς νά γίνη δ γάμος.

« Σέ άσπάζομαι κτλ. »
— Παύλε, ύγίαινε !
Καί ό Οβίδιος έτρεξε πρός τήν κλίμακα.
Ο Γιλβέρτης άνέγνωσε.

» Αδελφέ μου ! Γιλβέρτη μου !’
• Πρδ μιας ώρας σέ περιμένω είς τόν οίκόν 

» σου, rou είσαι ; Ελα λοιπον, διότι φλέγομαι 
» υπό τής έπιθυμίας νά σέ έναγκαλισθώ.

» Ο Ε δ μ ώ ν σου ».
Αέξιν δέν ήδυνήθη δ ζωγράφος νά ε’ίπη, έ- 

σφιγςε μόνον τήν χεΐρα τοϋ Ποκιλόφ, θραύων 
παρ ολίγον αυτήν καί άνέτρεψε δύο θρανία, μέχρις 
ού φθάσει έπί τήν θύραν.

— Απέλθετε περιχαρείς μανιακοί, είπεν δ 
πρίγγιψ, καί μή καταφρονείτε ποτέ τήν ζωήν. 
Καί σύ Πρόσπερε, δέν έχεις κανένα περιμένοντά 
σε εις Παρισίους ;

— Ω ! ναι, άγαπητέ μου Παϋλε, άπεκρίθη ό 
νέος καλλιτέχνης’ έδώ μέ περιμένει ή εργασία,, ή- 
τέχνη τοϋ Φειδίου, ίσως ή δόξα.

(έκ τσΰ Γαλλικού) Ο. Α. Λ.

■ mncoaw —

ΠΟΙΚΙΛΑ
• I .1

Β Λ Ο Τ Μ Ε Μ Β A X.

Κατά το 1 762, έν Γότθα, ένί τών μεσογαίων 
εκείνων τής Γερμανίας μερών, ένθα έπικρατεΐ ή ή- 
Τνχια, ή σπουδή καί ή άρετή, καί υπό τήν έπα- 
γρυπνησιν μέν πατρός άγαθοϋ καί σπουδαίου, δι- 
δάκτορος καί καθηγητού τοϋ Πανεπιστημίου, έν 
ταΐς άγκάλαις δέ μητρδς φιλόστοργου μέν άλλ’ 

αύστηράς, ηύξανε καί άνετρέφετο δεκαετές τι παι
δίον, ώραΐον καί φρόνιμον, πεπροικισμένον διά τής 
στωίκή; έκείνης φιλοπραγμοσύνης ήτις χαρακτη
ρίζει τούς λογίους καί φιλοσόφους. ,Παϊζον έκαμνε 
παρατηρήσεις σπουδαίας’ έσιώπα όπως άκροασθή 
. . . Εζήτει νά τώ έξηγήσωσι τόν μηχανισμόν τών 
αθυρμάτων του, τήν ζωήν τών έντόμων τά όποια 
έζωγρει, τήν σύνθεσιν τών άνθέων τά δποΐα έδοέ- 
πετο έν τώ κήπω του, πώς δ άρτος τόν όποιον έ
τρωγε ηύξανε τό σώμ.ά του κτλ. 0 δέ πατήρ του, 
δστις προώριζεν αύτό είς καθηγετικήν έδραν, με- 
τεχειρίζετο, δπως τό συνηθίση νά σκέπτεται λογι- 
κώς καί νά λαλή όρθώς, άξιολογωτάτην τινά μέθο
δον’ ποτέ δέν τό άφινε η νά διακόψη ή νά έπανα- 
λάβη τήν φράσιν του. Οθεν άν τό παιδίον τήν ήρ- 
χιζε κακώς, ώφειλε νά τήν τελείωση όσον ήόύνα- 
το καλλίτερου, υπερπήδησαν τήν άμηχανίαν είς 
ήν αύτό τό ίδιον περιέπεσεν, είς τρόπον ώστε έσκέ
πτετο μέν καλώς πριν δμιλήση, όμιλοΰν όέ ώμίλει 
εύγλώττως καί ζωηρώς, καί τά δύο ταϋτα πλεο
νεκτήματα άπέκτησε διά προσπάθειας φυσικής 
χαί άβιάστου.

Αλλ’ ή μάλιστα καταγοητεύουσα τόν Φριδερί- 
κον σπουδή ήν ή τής φυσικής τοϋ άνθοώπου ιστο
ρίας, ή μόνη έπιθυμία του, τό μόνον ονειροπό
λημά του’ δτε δέ μόλις ήτο δεκαετής περιωρίζετο 
είς τήν κτήσιν . .. μαντεύσατε ποιαν ! — Αλλά 
μή προτοέχουμεν τών πραγμάτων.

Ημέραν τινά, έορτάσιμον τής μητρός του, τόσον 
τήν έθελξε καί τήν κατεγοήτευσε διά τών έργων 
καί τής διαγωγής του, ώστε αύτη τόν ένηγκαλίσθη 
λέγουσα. — Ζήτησέ με, Φριδερίκε, δ,τι πράγμα 
σοί άρέσκει, καί άμέσως τό έχεις, άν έξαρτάται 
άπό τήν άγάπην μου.

Αλλά τό παιδίον έσκέφθη καί έδίστασε ν ά- 
ποκριθή.

— Μήπως θέλεις συλλογήν άθυρμάτων τής 
Νυρεμβέργης;

Αλλά τό παιδίον περιφρονητικούς έκίνησε τήν 
. κεφαλήν.

— Μήπως θέλεις σκύλλαν τινά ή δνον, ή ίππον 
ή τουφέκιον ;

Αλλά καί πάλιν τό παιδίον δέν άπεκρίθη.
— Η θέλεις ίσως εικοσιν ή τριάκοντα βιβλία 

τή; έκλογής σου, έκ τοΰ πρώτου βιβλιοπωλείου τής 
Γότθη; ;

Τό παιδίον παρ’ δλίγον άπεκρίθη, ναί’ διότι 
τό δώοον τούτο ήν όχι ολίγον εΰάρεστον. Αλλ ή 
φυσιογνωμία του έξέφρασεν ότι ήθελεν άλλο καλ
λίτερον.

— Ελα δά, δμίλει έλευθέρως’ είπέ τί προτιμάς, 
προσέθηκεν ό καθηγητής, δστις ήρεόνα δι οφθαλ
μού προσεκτικού τόν υιόν του.

— Λοιπόν, έτόλμησε νά εϊπή ό Φριδερίκος χω
ρίς νά προσκόψη τώρα είς τήν φράσιν του, δ,τι πο
θώ εις τόν κόσμον, είναι εί; σκελετός ανθρώπου !

Είς τάς λέξεις ταύτας, ή μέν μήτηρ έκινήθη κί
νημα έκπλήξεως καί φρίκης σχεδόν, ό ύέ πατήρ

πεοιέβαλεν είς τόν κόλπον του τόν μέλλοντα άνα- 
τόμον . . .

— Σκελετόν άνθρώπινον ! άνέκραξεν ή δυστυ
χής μήτηρ’ άλλά τα αδύνατα μοί ζητείς, τέκνον, 
δέν είναι άληθές ; έπανέλαβε προσβλέπουσα τόν 
άνδρα . . .

— Αληθέστατον κατά δυστυχίαν,άπεκρίθη δ σο
φός άνήρ’ άπό πολλοΰ ζητώ δι έμαυτόν τοιοΰτον 
εύρημα, άλλ άδύνατον νά επιτύχω εις Γότθαν. 
0 Φριδερίκος έμεινεν άφωνος καί παραζαλισμένος 
ώς άν τοϋ έλεγον δτι ό ήλιος έλειψεν άπό τό στε
ρέωμα.

— Πώς ! έφώναξεν έν άπογνώσει, ούτε είς σκε
λετός δέν ύπάρχει είς ταύτην τήν πόλιν !

Πρός πώλησιν, δχι ! ποοσέθηκΐ τεθλιμμέ
νος, ώς ό υίός , ό πατήρ. Αλλά παρηγορήσου, 
μικρέ μου καθηγητά, έπανέλαβε, δίδων είς αυ
τόν την χεΐρα, θέλου προσπαθήσει νά σέ παρηγορή
σω ώς δύναμαι, ώ; παρηγορώ έμαυτόν.

— Καί χωριστά τά ώραϊα βιβλία, τά όποια 
θελεις αποκτήσει, έν ελλείψει τοΰ σκελετού, είπεν ή 
μήτηρ, υπερήφανος καί ευτυχής διότι είχε τέκνον 
τοιοΰτον.

Καί δ καθηγητής έφερε τόν παΐδα εις τοΰ Κ. 
Φράντζ, ιατρού καί φίλου του. Τόν είσήγαγεν εις 
τό σπουόαστήριον τοΰ έμπειρου τούτου οπαδού τοΰ 

παραπέτα- 
καί εντελή,

ιροσφέρω’ ό 
., δύνασαι 

άν ό Κ. Φράντζ το έπι-

ί δύναμαι νά σοί
άνήκει

■S?

Τ ' \ * "* /ίπποκρατους, και, υπανοιςας ποασινον 
σμα, άπεκάλυψε σκελετόν θαυμάσιον 
τόν μόνον υπάρχοντα έν Γότθη.

Ιδού, φίλε μου, τί____ _ __
θησαυρός ούτος άπό σήμερον σοί 
δέ νά τόν βλέπης ένίοτε, ' 
τρέπη.

— Αναμφιβόλους, άναμφιβόλως, έφώνησεν ό 
ιατρός, θαυμάζων τήν πρόωρον φρόνησιν τοΰ παι- 
δός, δστις ’έμεινεν εκστατικός ένώπιον τοΰ άντικει- 
μένου τών ονείρων καί τής φιλοδοξίας του.

Αλλ’ ό παΐς, πλήν τούτου, απέδειξε καί πόσον ή
δη προεχώρησε καί πόσον έμελλε νά έμβαθύνη εις 
τήν έπιστήμην τής άνατομίας.

■ής στιγμής δέ ταύτης, καθ έκάστην σχε- 
ς έπεσκέπτετο τόν Κ. Φράντζ, ό- 

ένόει δτι ό μαθητής δέν ήρχετο έπισκετ 
αύτόν ή χάριν τού σκελετού μόνον. Καί τή 

'— τόν σκελετόν άφιέρου ό παΐς τάς 
φοσοχήν, τάς μικράς του φρον- 

ε, ΐν άποφύγη τήν έπιτήρη-

περιέμενε τήν έπιστροφην 
όλοκλή- 

τήν όστεολο- 
πειτα δέ, αφού ό σκελετός ένετυ- 

ι, έβαλε πάλιν κατα 
ουθοίον. Την έστζε- 

ρδς έρευναν είς το ότ,υ-ο- 
όσα όστα ευρίσκει τα- 

ποΛυτίA t- 
οσπαθεΐ νά κα-

Από τ 
δον ό Φριδερίκο; 
στις 
μένος 
αλήθεια είς μόνον 
παρατηρήσεις, τήν προσοχήν, τάς μικράς 
τίδας. Μετ ολίγον δε, ΐν άποφύγη 
σιν τοΰ ίατροΰ, ήλθεν Γσα ίσα άπόντο: 
καί προσποιούμενος ότι 
του έν τώ σπουδαστηοίω, διέτοεψεν ώρα; 
ρους έ|εύνών, ψηλαφών, σπουδάζουν 
γικήν μηχανήν, 
πώθη 
νοΰν 
ραν 
σιον κοιμητήριον 
ρερριμμένα, υ— 
ή·α<’ωυ·, κατά τήν φράσιν του,

ο-

έκείνου,

επ
είς τήν φαντασίαν του. 

ν’ άποκτήση, καί αύτό; ένα 
λοιπόν έξέοχεται

/, συλλέγει 
καί δι αυτών τώχ 

κατά
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τασκευάση σκελετόν τινα τέλειον, άλλα βλέπων 
δτι δεν τδ κατώρθου, επιχειρεί νά άναπληρώσιρ τά 
έλλέίπσντα δι οστών ζώων, και διά τής επιμονής 
και καρτερίας του κατασκευάζει ούτως, έν τώ κοι
τών! τού λαθραίους, εργαζόμενος πολλάκις τήν νύ
κτα, σκελετόν τόσον εντελή, ώστε ύπηρέτριά τις, 
ίδόΰσα αύτδν ημέραν τινά, τδν καταγγέλλει διά 
τών κραυγών της .. . Καί ιδού άπασα ή οικογένεια 
άναστατούται, η συνοικία συνταράσσεται, ό καθη
γητής αύτδς έκπλήττεται, δ δέ σκελετός καταδι
κάζεται; δημεύεται καί κατακλείεται εϊς το άνώ- 
γεων τής οικίας !

Μετ’ ολίγα έτη, τό παιδίον αύτδ έγένετο δ 
περίδοξος Βλουμεμβάχ, δ συγγραφεύς τής ένότη- 
τος τοϋ ανθρωπίνου γένους, εί; τών μεγαλειτέρων 
τόΰ κόσμου άνατόμων, σ δέ πρώτος αύτοΰ θησαυ
ρός καθίσταται δ τύπος καί τδ κέντρον τής πλου- 
σιωτάτης συλλογής, ·?,ν τδ όνομά του άπηθχνάτισε.

6 Βλουμεμβάχ ίδών εϊς τό Λονδΐνον τδν Κέμ- 
βλον παριστώντα έπί σκηνής τόν ότέλλον τώ εί- 
πεν δτι τά μαύρα χειρόκτια τά όποια έφόρει έ- 
ματαίουν έλους του; άγώνάς του, διότι οί μαύροι 
έχουσι την παλάμην λευκήν ώ; ήμεϊς.
0 Βλουμεμβάχ έξεοχόμενο; τοΰ Κεραμικού, δπου 

τον ύπεδέχθη ό Ναπολέων έν πάση τή αύτοκρατο- 
ρική αύτού δόξη καί παρουσία τών πρέσβεων ό
λη; τής γης, έλεγεν δτι δέν παρετήοησε τοσοΰ- 
τον τδν νικητήν τού Ωστερλιτίου, δσον του; αν
τιπροσώπους τή; Περσίας καί τού Μαρόκου, δύο 
εθνών, τά όποια ποτέ δέν είχεν ίδει !

Γεννηθείς έν Γότθη, έν έτει 4 752, ό Βλουμεμ
βάχ έδίδαξεν είς Γοτίγγην, περιηγήθη τήν Αγ
γλίαν καί Γαλλίαν, άπέλιπε τον Κουβιέοον, έμόρ- 
φωσε τόν Κ. Ουμβόλδτιον, καί άπεβίωσε τώ 4 840, 
ρυθμίσας καί προπαρασκεύασα; τήν επιστήμην ώς 
ό Γαλιλαίος, δ Κέπλερος καί ό Νεύτων.

ιι*3Ο»·»· ------------

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ.

Τϊρανιζόμεθα έκ τού ταχυδρόμου τής Εύρώπης 
τό εξής φρικώδε; άμα και κωμικόν περιστατικόν. 
Γυνή τι; ξυλουργού έκ Marges, χοιριδίου τής Δρώ- 
μη; έν τή επαρχία Ρομάν, διήγε βίον τόσον ά
τακτου καί έκδεδιητημένον ώστε έβαλε κατά νούν 
ν άπαλλαχθή τού δυστυχούς συζύγου της, διότι ή 
παρουσία του ήνώχλει τά; άκρατήτους ορέξεις της. 
Πορεύεται λοιπόν είς Ρομάν, εισέρχεται είς φαρ
μακερόν τι καί ζητεί αρσενικόν πρός έξολόθρευσιν 
τών κατηοαμένων ποντικών, ών ή οικία τη; έγε 
μεν. Αλλ ό φαρμακοποιός, άνθρωπος φρόνιμος, 
άρνεϊται, καί άποφαίνεται έπί τέλους δτι δέν δύ- 
ναται νά δώση τοιοϋτον φάρμακον είμή εί; τδν άν- 
δρα καί έπί παρουσία μαρτύρων· Μετά τινας ή
μέρα; ο σύζυγος έρχεται είς τού φαρμακοποιού δι’ 
άλλην τινά αιτίαν, καί έρωτάται παρ αύτοΰ άν 

αύξάνωνται καί κατευοδώνται είς τήν οικίαν του 
οί ποντικοί.

— Δέν είδα ποτέ τοιούτου; είς τήν οικίαν μου, 
άπεκρίθη ό τίμιος ξυλουργός.

— Αλλ ή σύζυγός σου ήλθεν έδώ ζητούσα άρ- 
σενικόν.

— Α ! τοϋ διαβόλου τήν γυναίκα ! έφώναξεν έ- 
κεΐνος' νά μέ φαρμακεύσ·ρ θέλει. Λοιπόν, μήνυσε 
την νά έλθρ πάλιν.

Καί συμφωνούν οί δύο, δτι δ μέν φαρμακο
ποιός θέλει δώσέι άβλαβή τινα ούσίαν, ό δέ 
σύζυγος θέλει γευθή τόν ζωμόν μεθ’ ο?» θ’ άνα- 
μιχθή ή ούσ'ια, γευθείς δέ θέλει*προσποιήθή δτι 
προσβάλλεται αΐφνη; ύπό όξυτάτης, θανατηφόρου 
νόσου, ϊνα δώση μάθημα εις τήν άπιστον σύ
ζυγον.

Τά πάντα λοιπόν ένεργούνται κατά τήν συνεν- 
νόησιν’ ή γυνή έπανέρχεται, λαμβάνει τό υπο
τιθέμενον δηλητήριου, έπιπάσσει τήν κόνιν είς τόν 
ζωμόν τοΰ άνδρός, τόν όποιον αύτδς μέν ευρί
σκει αηδή καί κακόν, ή δέ γυνή αποφεύγει νά 
δοκιμάση, ένί λόγω συνέβη πάν δ,τι είς τοιαΰτα 
κακουργήματα συνήθως συμβαίνει. Πιών ήδη τον 
ζωμόν, ό άνήρ εΰρίσκεται δυσδιάθετος, έπειτα πί
πτει καί προσποιείται τδν τεθνεώτα, καί τά πάν
τα βαίνουσι κατ’ εύχήυ, άλλ ήδη έπέρχεται τδ 
αστείου τοϋ δράματος.

ΓΗ γυνή, διά νά τρέψγι τόν δηλητηοεασμόν είς 
αυτοχειρίαν καί άποφύγη ούτω τήν έπικειμένην 
κατά τής κεφαλής τη; ποινήν, ζητεί πάραυτα 
σχοινίον νέον έπί τούτου ποοπαρεσκευασμένον, σχη
ματίζει δι’ αύτού βρόχον, τόν όποιον περμ είς 
τδν λαιμόν τοϋ υποτιθεμένου νεκροΰ καί. μετά 
ταΰτα άναβαίνει είς τό άνώνεων διά νά σύρη έν- 
τεϋθεν τό σχοινίον, τό όποιον προσδένει είς δο
κόν τινα τή; στέγη;.

’Ενώ δέ αυτή άναβαίνει έτι, ό μακαρίτης ε
γείρεται, δένει τό περασμένου ήδη είς τδ λαιμόν 
του σχοινίον είς τδν πόδα τή; ξυλουργικής του 
τραπέζης, καί περιμένει τήν έξακολούθησιν τοΰ 
έργου. Φθάσασα έπάνω η γυνή αρχίζει νά σύρη, 
άναμφιβόλως δλαις δυνάμεσΓ άλλ εΰρίσκουσα τδν 
σύζυγον βαρύτερον νεκρόν παρά ζώντα, καταβαί- 
νει διά νά ίδη πόθεν ή έκτακτος αυτή άντίστα- 
σις. Αλλά μόλις διαβαίνει τό κατώφλιον τής 
θύρας, καί, διά χειρδς πλήρους ζωής καί ισχύος, 
ο σύζυγος τή προστρίβει έφ έκατέρας παρειά; 
άνά δύο βροντερά γρονθοκοπήματα, ικανά αναμ
φιβόλου; νά κινήσωσι δίκην δημοσθενικήν. Μετά 
ταΰτα τήν φέρει είς τήν δημαρχίαν, ήτις την α
ποστέλλει είς τάς φυλακάς τής Βελεγκίας.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε Ε Λ Π I Σ.

'Ey άχροστιτίδι.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΗΜΟΎΣΑΝ ΤΎΧΗΝ ΤΟΎ.

Τώρα πού χαμοκέρασα μοσχοβολάν στή φτέρη, 
Πού ανοίγει τάνθη ή μυγδαλιά, 
Πού κρυφοσμίγουν τά πουλιά

Καί παίζουν τέρι, τέρΓ

Τώρα πού ντύθηκεν ή γή νυφιάτικο στολίδι —— 
Αχ ναί ! — καί ή θάλασσα χρυσή 
Λαμποκοπάει, · που πά; έσυ 

Στο θλιβερό ταξεΐδι ;

Χΰσαι, ψυχή, μιά δέησι στους ούρανου; και στάσου 
Καί μή στο μαύρο χώμα, μή 
Άφίνη; τόμορφο κορμί

Καί τά ξανθά μαλλιά σου !

Ψυχή ! μέ άφίνει; έρημον, ψυχή λαχταρισμένη ! 
Λέτε πώς κλαίγου, πώς πονώ, 
Αγγέλοι, πού στον ούρανό

Τήν πάτε δειλιασμένη !

Κρατήστε, αγγέλοι, τά φτερά, καί αύτή νά σταμα· 
τήση

Σταΐς δυιορφιαϊς τών λουλουδιών 
Καί στά παιχνίδια τών παιδιών 

Τά μάτια νά γυρίση.

’ Οχι ! παιχνίδια νά μ.ή ίδήέδώ στον κόσμον κάτου, 
Μήτε λουλούδια δροσερά ! 
Ν’ άκούση μόνον θλιβερά

Τραγούδια τοΰ θανάτου.
Γ. X. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ.

Ορα τήν έν τώ παρόντι φυλλαδίου μουσ κήν.

Ελα, φίλη τή; ψυχή; μου,
Πριν ή μοίρα μάς φθονήση,
Τήν ζωήν όπου θά σβύση 

Νά ύμνήσωμεν μαζή.

Λυκαυγές είν’ ή νεότης, 
Καί ό έρως τήν χρυσόνει, 
Αλ.λ’ έξαίφνης ξημερόνει, 

Καί ό άνθρωπος δέν ζή.

Πτηνδν πένθους, έπλανώμην 
Εί; τήν γην χωρίς ελπίδα, 
Πλήν έν δάκρυόν σου είδα,

Κ’ είδα τήν ζωήν είς σέ.

’ Ιρις συμπαθής μ’ έφάνη;, 
Φώ; γλυκύ τοΰ παραδείσου, 
Ωχρά ήτον ή μορφή σου,

Κ’ αί πλεξίδες σου χουσαΐ.

Σπάνια πλήν διαμένει 
Είς τήν γήν ή εύτυχία, 
κ’ είναι πλάνη; ειρωνεία

1 , Τής ζωής μα; ή κρηπίς.

’Αλλ’ έγώ άν ατενίσω 
’Ως άστήρ έξαίφνης δύ*ων, 
« Γράψετε, θά . πώ δακρύων,

Κ εί; τό μνήμα μ,ου ΕΛπΙς. »
Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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Δυστυχή θνητέ ! ώς φύλλου δένδρου, ερμαιον χει
μώνων, 

Εν τώ μέσω μένεις δύω μυστηριωδών δαιμ,όνών, 
Τής ζωής καί τοϋ θανάτου, άμφοτέρων αίωνίαν 
Τοϊς βροτοΐς έγγυωμένων άναλγή ευδαιμονίαν’ 
Αψευδείς ειν εγγυήσεις ; έρωτήσατε τον χρόνον 
Τής άναυδου Ειμαρμένης τόν θεράποντα τον μόνον.

Τί ό χρόνος ούτος λέγει
Τοϋ θνητού τήν εύπιστίαν, παρελθόν καί αέλλον 

ψέγει.

Μέ τάς πτέρυγας πλανώμαι τών μουσών τάς αθα
νάτους,

Τάς αβύσσους διαβαίνω τών αιώνων τάς άβάτους, 
Ερωτώ’ τήν ευτυχίαν μήπως ειδετε, ώ χρόνοι, 
Τά παρηγόρα πτερά της εις τά κράτη σας ν άπλόνη; 
Αλλά φεϋ ! πενθήρεις μόνον όδυρμοί, κλαυθμοί καί 

γόοι
Εκ τοϋ χάους τών αιώνων αποκρίνονται άθρόοι, 

Καί βοή γεννάται μία,
Αρά μία φρικαλέα, ώς τοϋ πόντου τρικυμία.

Είς τά δάση μήπως παίζη μέ τάς αύρας τών ζέ
φυρων, 

Ρόοων, μύρτων καί ναρκίσσων άναπνέουσα τό μύρον; 
Ουρανός έκεϊ γελόεις, μειδιώσα έκεϊ φύσις 
Τοϋ άνθρώπου δέν χλευάζει θλίψεις, πόνους καί πα

θήσεις ;
Δέν εμπαίζει τήν σιγήν του τό λαλούν άπαύστως 

ρεύμα ;
Τοϋ βορρά τοϋ αδεσμεύτου τήν δουλείαν του τό 

πνεύμα ;
Τάς δειλαίας του μέριμνας 

Δέν χλευάζει τό πτερόεν, τό συμπαϊζον μέ τάς λί- 
μνας;

ή ! έκεϊ έν μέσω φύλλων τό πτηνόν έγώ τό ψάϋλον, 
Τήν ροδόστολον πρωίαν χαιρετώ μέ στήθος παλλον. 
Τών δασών έγώ ή αύρα, τό νερόν έγώ τό ρεον,
Τής ζωής τό νάμα ραίνο> είς τά έθνη τών άνθέοιν. 
Αλλ αυτάς μου τάς έκστάσεις έν τώ μέσω τής ει

ρήνης,
Εν τώ μέσω τών γοήτρων τής σιγής καί τής γαλήνης 

Μού σαλεύει φωνή μία,
Ως μακρόθεν φερομένη ποντολάλος τρικυμία.

» Θνητέ, λέγει, όπου φέρης τό ταλαίπωρου σόυ 
βήμα,

Τής άγρύπνου προσοχής μ.ου μένεις πάντοτε τό θϋμα. 
Οΰδ’ είς πτέρυγας ανέμων, ούδ είς χώρας αοράτους 
Φεύγεις, δύστηνε, τούς όρους τοϋ οδυνηρού μου 

κράτους!
Κ εις τάδάση, κ είςτούς βράχους, κ είς τά σκότη, 

κ’ είς τά φώτα
Κ είς τά κράτη τών αέρων, κ είς τών θαλ.ασσών 

τά νώτα,

« Εί
Παν

Και

Είς’τό μαΰρον έως χώμα
Τών μνημάτων, σ άνιχνεύειτδ ανένδοτόν μου δμμα!

Τήν σιγήν τοϋ Αδου μόνην είς τό μνήμα τό ζοφώ
δες, '

Τής μονάρχου δυστυχίας δένταράττουσιν οί πόδες. 
Οταν έπλασε τό σύμπαν ό Μονάρχης τοϋ άπειρου, 
« Είς τήν άμαξαν τοϋ Χρόνου, ό Θεός μέ είπε, σύρου.

τό έργον τής χειρός μου άπειρόν σου έχε 
θρόν°ν, 

πιστούς θεράποντάς σου τούς ομίλους τών αι
ώνων.

Κ’ ή γελόεσσά μου χλεύη 
Τούς τυφλούς θνητούς πολλάκις άπατά καί γοητεύει».

Ο ζωής λοιπόν απάτη ! εις τοϋ βίου τήν πρωίαν 
Βλέπει μόνον μειδιώσαν ό θνητός τήν ευτυχίαν 
ής τήν δρόσον είς τό ρόδον, άλλ ή δρόσος, οίμοι !

θνήσκει, 
Πριν βιώση, κ’ ή ημέρα τεθνηκυϊαν τήν ευρίσκει. 
Είς τοΰ βίου τάς νεφέλας ΐπιφαίνεται ώς ίρις, 
Τήν οποίαν τοϋ άνθρώπου ή ταλαίπωρος τριήρης 

Σπεύδουσα δέν συλλαμβάνει.
Φροϋδον οναρ είναι πάσα τής ζωής μας τερπνή πλάνη!

Καί λοιπόν ώς τά στρουθιά, ή βορά ημείς τώνπόνων 
Καί τό παίγνιον και θϋμα τής μονάρχου τών αιώνων; 
Η χαρά λοιπόν τοϋ τάφου καί τοϋ σκότους είναι 

κτήμα
Κ’ έν αύτώ τοϋ όδοιπόρου προσδοκάτό πλάνον βήμα; 
Καί φυγάςτοϋ κόσμου τούτου είς τδνούοανονίόρύθη, 
όπου άρχει τών δακρύων καί τών θλίψεων ή ληθη;

Ω ! έκεϊ, ψυχή μου, πέτα, 
πόνους καί τά πάθη τών βροτών άποχαι- 

ρέτα !

είς πάντας "Αδη ! είς πλανήτης κακοδαί- 
μων, 

Φθινοπώρου φύλλον τρέμον είς τό πνεύμα τών ανέ
μων, 

Τήν φρικώδη πύλην κρούει τών κρυπτών σου ανα 
κτόρων 

Ενα μόνον τάφου πήχυν παρά σοϋ ζητών ώς δώρον. 
Δός μοι άσυλον, ώ τάφε ! οίος, οίος καί άν ήσαι, 
Τήν ένθύμησιντοϋ κόσμου φθάνει μόνον νά στερήσαι. 
Φθάνει μόνον νά καλύπτης τό σεπτόν έκείνηςχωμα, 
Τήν οποίαν έστεοήθη τό πολύδακρύ μου δμμα ’ 

Σι'ροη. ' ’ ΜΤΡΩΝ.

Οπου άρχι

Καί τούς

Ω κρυπτέ

ΜΕΡΟΣ Β.
’C

.4 >'6η.

Πώς ν’ άνοίγουν οί οφθαλμοί μου
Καί ματαίως νά σέ ζητούν ;

Πώς τά ώτα τήν φωνήν σου
Τήν γλυκεϊαν νά μήν άκοϋν ;

Οταν πλέον τό φως τοϋ ήλιου
Δέν έςέλθη τήν αυγήν,

Καί οί άστέρες άπό Δύσιν
Τρέςουν είς Ανατολήν,

Καί μέ τ’ άπειρον συνάμα
Τής ψυχής παύση ή ζωή.

Μόνον τότε θέλουν παύσει
Τής άγάπης μου οί παλμοί.

Διά τής άγάπης
Ζωήν γνωρίζω,

Δι αυτής αισθάνομαι,
Δι αυτής έλπίζω,

Αυτή είναι ό μόνος
0 λογισμός μου,

Αυτή είναι δ πλούτος μου,
Αύτή τδ φώς μου.

Αν χωρίς αίσθημα
Στιγμήν θά ζήσω,

Καί τήν άγάπην μου
Αν λησμονήσω,

0 κόσμος θέλω
Νά μέ μισήση,

Καί έπάνω μου άκλαυστος
Τάφος νά κλείση.

Ανθη, σείς τοϋ αισθήματος μου
Απαυγάσματα τερπνά,

Σείς, άγάπης ΰπεομέτρου
Τέκνα αθώα, τέκνα αγαθά,

Σεϊς, ‘ποϋ υμνείτε ο,τι προσφέρει 
Η καρδία μου τής μητρός,

Καί τήν άπειρόν μου θλίψιν
Σ τόν χαμόν τής θυγατρός,

Περιέλθετε δρομαίως
Πανταχοϋ μέ στεναγμούς,

Και ζητήσατε ένα τάφον, 
όστις κλείει τούς ουρανούς.

Καί όταν εύρητε τδν τάφον,
Τότε μέ άσμα λυπηρόν 

όλα είς στέφανον πλεχθήτε
Καί ούτω μείνατε είς αυτόν.

Φεϋ, τί δνειρον μέ θέλγει !
Εσύ αγάπησες έμέ ;

Α, χαρήτε εϊς τήν χαράν μου,
Ηλιε, αστέρες, ουρανέ !

Τοιούτους λόγους παϋσε, παϋσε, 
Η ψυχή μου μήν έκβή,

Διότι τόσην ευτυχίαν.
Νά ύποφέργ άδυνατεϊ.

Αχ, άνέκφραστος ήδύτης,
Αχ, θεία λόγια, ερωτικά !

Πάλιν λέγε τα πνέω
Ηδονήν γοητευτικά.

Λέγε τα, ν’ άναγαλλιάση
Η άναμμένη μου ψυχή . . .

Παϋσε, τόσην εύτυχίαν 
Νά ύποφέρη άδυνατεϊ.

Τίς καρδία νά αίσθανθή, καί τί στόμα 
Ημποροϋσε νά έκφραση ποτέ

Ποιας χαράς, ποιας ήδύτητας κράζει 
Τής άγάπης τό πρώτιστον ναί !

όση ελπίς οση δόξα εδώ κάτω, 
Στά έπουράνια ό,τι ύπάρχει τερπνόν,.

0 καιρός, ή άνθρωπότης, ή φύσις, 
Εσωκλείονται είς τδν λόγον αύτόν^

Ως τά κύματα τδ ένα μέ τ άλλο 
Αγριωμένα μέ πάλην πολλήν 

Συνωθοϋνται, πλήν όλα τά σβύνει 
Η γαλήνη είς όλίγην στιγμήν,

Ούτω σβένεις τήν τύρβην τοϋ κόσμου 
Σύ, χρόνε άκαμπτε, χρόνε σκληρέ, 

’Αλλ’ ώς ήλιος στήν μνήμην μας λάμπει 
Τής άγάπης, έως τόν τάφον, τδ ναί.

Σέ, θεά, νά.λησμο ήσω
Ημπορώ ποτέ μου έγώ ;

Αίσθημα σ’ έμέ νά ύπάρχη 
Καί μακράν σου ήδη νά ζώ;

Κυριεύει όλην τήν νύχτα 
Σιωπή, πάνδημος σιωπή, 

Πλήν ή φύσις ’στάσ καοδίας 
Μέ παν μέσον όμιλεΐ.

Όμιλεΐ μέ τόν αέρα, 
Πού σιγά σιγά φυσά,

Μέ τά δένδρα όπου κινούνται, 
Μέ τ’ άνήσυχα νερά.

Μέ τάς πλήρεις μελωδίας 
‘Ομιλεΐ και τοΰ παντός,

Όμιλεΐ και μέ τό σκότος, 
Όμιλεΐ και μέ τό φώς.

Δι’ έμέ εις τόσην ομιλίαν 
Μένει κρύα καί σιωπηλή,

Διότι ή φύσις ν’ άναστήση 
Τούς νεκρούς δέν ήμπορεΐ.



Έρημος, μεμονωμένος,
ΓΙλάνης τρέχω έχει κ' έδώ, 

Καί ποτέ ναύρω χάμμίαν 
θεραπείαν δέν ήμπορώ.

Κάθε ήμερα οπού προβαίνει, 
Κάθε ήμερα δπου άπερνα, 

Τάς πληγάς μου περισσεύει, 
Καί νέους πόνους μέ έξυπνα.

Κάθε δένδρον ’ποϋ απαντήσω, 
Κάθε λίθος ποϋ πατώ, 

‘Ο ούρανός ’ποϋ μέ φωτίζει, 
At πεδιάδες ποϋ θεωρώ,

Μοϋ ένθυμίζουν πώς έχάθη 
Μέ αύτήν πασά μου χαρά, 

Πώς πιχρώς τής άτυχίας 
Μέ σχεπάζουν τά πτερά.

(έκ τοϋ Φοινικος)

'Η έφημερίς τής Στοκ,όλμης άναφέρει τδ έξης 
τραγικόν περιστατικδν, συμβάν έσχάτως εις Σλα
βονίαν.

Συνταγματάρχης τις ουγγρικού τίνος τάγματος, 
σταθμεύοντος κατά τήν δροθετικήν γραμμήν, διε- 
τάχθη παρά τοΰ διοικητοϋ νά παρευρεθή είς τήν 
θανάτωσιν στρατιώτου τίνος, καταδικασθέντος κατ’ 
άπόφασίν τού στρατοδικείου, ένεκεν απείθειας.

Αλλά καθ ήν στιγμήν δ συνταγματάρχης έκί- 
νει πρδς τδ ώρισμένον μέρος ό διοικητής προσ- 
καλέσας αύτδν, τώ διεκοίνωσεν ότι ό κατάδικος 
έτυχε βασιλικής χάριτος. Έν τούτοις, προσέθηκεν, 
επειδή είναι ανάγκη αυστηρού παραδείγματος καί 
διά τούς λοιπούς, ίδού, λάβε τδ έγγραφον της 
χάριτος, έχε το μυστικόν, και μή τδ άναγνώσης 
είς τδν κατάδικον, μέχρις ού γονυπετής έπ'ι τού 
εδάφους, καί δεδεμένος τούς οφθαλμούς χάση πά
σαν ελπίδα καί δέν πεοιμένη πλέον παρά τδ θα- 
νάσιμον κτύπημα.

Αί όδηγίαι τοΰ διοικητού έτηοήθησαν ακριβώς' 
φθάσαντα είς τδ μέρος τής τιμωρίας, ό ίερεύς έ- 
ξωμολόγησε τδν κατάδικον, τοΰ έδεσαν τούς ο
φθαλμούς, ένωματία στρατιωτών, πληρώσασα τά 
όπλα, παρετάχθη βήματά τινα μακράν αυτού, έ
τοιμη είς πυροβολισμόν. 0 στρατιώτη? έγονυπέ- 
τησε καί δέν περιέμενε πλέον παρά τδν θάνατον.

Ή σ'ιγμή λοιπόν είχε φθάσει όπως φανερωθή 
τδ διάταγμα τής χάριτος, καί ό συνταγματάρχης 
έβαλε τήν χεΐρα είς τδν κόλπον του διά νά τδ 
λάβη' άλλά δι’ απευκταίας άδεξιότητος συμπαρέ- 
συρεν έκ τοϋ κόλπου του καί τδ λευκόν του ρι- 
νόμακτοον, τδ όποιον έπεσε χαμαί' τδ πεοιστατι- 
κδν τούτο ήτο δυστυχώς τδ σύνηθες σύνθημα τού 
πυροβολεΐν τδν ούτω καταδικ,αζόμενον, καί πριν ή ό 
συνταγματάρχης προφθάση ν άπαγγείλη λέξιν, οί 

στρατιώται πυροβολούν, και δ δυστυχής κατάδι
κος πίπτει κατά γης φραγμένος.

Μετά τδ δυστύχημα τοϋτο, ή επιστολή τής 
χάριτος πίπτει άπδ τάς τρεμούσας χεΐρας τοϋ 
συνταγματάρχου, δστις κτυπήσας τδ μέτωπον, κα- 
τηραμένος έγώ ! άνεφώνησεν' κελεύει έπειτα τούς 
στρατιωτας νά έπχνέλθωσιν είς τδν στρατώνα, 
καί δίδει τήν παραίτησίν του. Λέγεται ότι άπελ- 
θών είς μοναστήριον έγένετο μοναχός.

Αγοραίος τις ποιητής (poetada dozzina) Κάφ- 
σων καλούμενος, παρεκάλεσε τδν Πινδεμόντην νά 
κρίνη μίαν αυτού τραγωδίαν καί άνεχώρησεν άφείς 
το χειρόγραφον.

Επιστρέψας τήν έπιοϋσαν, ήρώτησε τδν κριτήν 
έάν άνέγνω τήν. τραγωδίαν καί πώς τήν εύρε. 
Λάβε την, άπεκρίθη ούτος καί ευρίσκεις είς πά
σαν σελίδα τήν κρίσιν μου. Άλλ’ δ άγαθδς ποιη
τής έμεινεν εμβρόντητος μετ’ ολίγον, διότι ά- 
νοίζας τδ χειρόγραφον εύρεν εις έκάστην σελίδα 
μίαν μόνην γραφεΐσαν λέξιν, Καΰσον, τουτέστι τδ 
όνομά του δι’ άλλης δρθογραφίας σημειωμένον.

Η κρίσις δέν ήτο δυσεξήγητος.

0 ζωγράφος Γρδς προαγγελθείς νά ζωγραφήση 
τδν Ναπολέοντα έπισκεπτόμενον τούς ύπό λοιμού 
άσθενοϋντας έν τώ νοσοκομείο» τής ίόππης, ήθέ- 
λησε νά γράψη καί τούς ύπασπιστάς, οΐτινες συν- 
ώδευον τότε τδν στρατηγόν καί πάντες ένέδωκαν 
νά ζωγραφηθώσι πλήν ενός. Ας οίκ,ονου.ήσω όπως 
δύναμαι τήν εικόνα μου χωρίς τού προσώπου σου, 
τώ είπεν ό καλλιτέχνης.

Ετελείωσε δέ ή είκών παριστώσα καί τδν Να- 
πολέοντα έγγίζοντα τούς άσθενεΐς καί πάντας 
τούς ύπασπιστάς του άκολουθούντας άφόβως τδν 
στρατηγόν' άλλ’ είς τούτων έφαίνετο καλύπτων 
τδ πρόσωπόν του, ώς άν έφοβεΐτο νά άναπνεύση 
τήν μεμολυσμένην ταύτην ατμόσφαιραν. Πολλοί 
δέ έπίστευσαν ότι ήτο έπαινος τοΰ Βοναπάρτου ή 
γειτνίασες ένδς δειλού, οί δέ φίλοι άνεγνώρισαν ότι 
ήτο πνευματώδης έκδίκησις τοϋ ζωγράφου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Τήν περί τήν σύνταξιν δίεύθυνσίν τής Ευ

τέρπης άνεδέχθη ό Κ· Γ. X. Ζαλοχώστας, ών 
τοϋ λοιπού εις τών τακτικών αύτής συντακτών 

; ώς καί ό Κ. Κωνσταντίνος Πώπ.
‘Η Διεύθυνσις. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Παναγία τοϋ Ταΐσου.— Το Ονερον, συνεχεία 

καί τέλος. — Η παιδαγωγός, διήγημα.
I Ποικίλα. Βλούμεμβάχ. ’Απόπερα δηλητηριά
σεις. — Ποιήσεις, είς τήν αποδημούσαν ψυχήν 
του. — ή Ελπίς. — ή εύδαιμονία. —- άνθη, έκ 
τοΰ Φοίνικος. — ανέκδοτα.— Ε ί κ ο ν ογ ρ α φ ί α ι 
Βλουιιευ.βάχ — ψυχή αποδημούσα.


