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II ΣΚΙΑ.
(Α ίγτιαα.)

Κατά τδ έτος 1 783, οι άποικοι του Αγίου Δο- 
μίγνου έθεώοουν την Γι»ιστί(>αιτ ώς μίαν των ώ- 
ρ αιοτέρων τής νήσου κατοικιών. Επιστρέφων άπδ 
τάς έκδρομάς αύτοϋ, δταν έφθανεν έπϊ τής κορυφής 
τοϋ λόφου τής Γι>Κ, έδιδε τδ Ονομά του εις
τδ κτήμα, δ κύριος τής Γινεστέρας δέν παρήρχετό 
ποτεχωμίςν άναχαιτίσφ τδν ίππον του, καί ρίψη 
έπί τών ιδιοκτησιών του βλέμμα υπερήφανου εύχα- 
ρις-ησεως. Εκατέρωθεν τής οικίας, κατεσκιασμένης 
ύπδ πυκνής δενδροΐΐοιχίας κοκκοφοινίκων, ϋψοϋντο 
παραλλήλως α.ι καλύβαι τών δούλων, ©αυμάσιαι 
καλλιεργημένα', γαΐαι έξετείνοντο εις τά πέριξ. Φυ
τεία: ζακ/άρεως, μακραί κακαοφόρων καί καφεφό- 
μων δένδρων σειραί, αγροί πλήρεις αραβοσίτου, έν 
τώμέσω τών όποιων πτηνά πο,ικιλόπτερα έκελάδουν. 

έτερπον πανταχόθεν την δρασιν. Και αριστερά μέν, 
αί καλλιεργημένα: γαΐαι έξετείνοντο μέχρι δά
σους τίνος, δπερ έληγεν εις τους πρόποδας τών 
βουνών' δεςιόί δέ, ακανθώδεις εκτάσεις γής εις 
την θάλασσαν άπολήγουσαι, περιώριζον τδ κτήαα 
τοϋτο. Κατάσκιος ρρχατος έφερεν εις την μονόρο- 
φον οικίαν, έν ή διέμενον οί ιδιόκτητα».. 

Καί άλλοτε μέν ή Γινεστέρα ήν 
συνήρχετ^ άπασα ή αριστοκρατία τή;

’δ μέρος έν ώ 
γ, νήσου' διότι 

ό Μαρκέσιος Ραμβέρτος ήγάπα νά έξασκή έπ'ι 
γαιών του την Ευρωπαϊκήν φιλοξενίαν έν πάση 
τής τη λαμπρότητά καί άκόμη άνέφερον, ώς 
ραδείγματα αξιομνημόνευτα πολυτελείας καί 
λοκαλίας, <τούς χορούς, τάς έορτάς καί τάς : 

' , ών αΰτδς ήτο διευθυντής.

των 
αύ- 
πα- 
φι- 

,πρδς 
Θήραν έκδρομάς, ών αύτδς ήτο διευθυντής. Αλλ’ 
δμως άπώλειά τις θλιβερά διέκοψ^ν δλας αϋτάς τάς 
εύφροσύνας,εύφροσύνας, καϊ τδν μαρκέσιον ήνάγκασε τοϋ κό
σμου ν’ άποσυρθή. Βραχύν χρόνον μετά την' γέν- 
νησιν θυγατρίου, ή Κ, Ραμβέρτοϋ έτελεύτήσεν εν 
Γαλλία, δπου ό άνήρ αυτής την είχε φέρει έπ έλ*·
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πίδ>. θεραπείας άπδ τάς συνέπειας 
δστις όμως άντέστη είς όλας τής επιστήμης

Κ. Ραμβέρτου έντδς χρυσής
.ζεν δλην τήν πολυτέ- 

:οϋ κυμβάλου της καθημέ- 
τούς δακτύλους αυτή; έπί 

:ΐτο ά- 
τδν πατέρα αύτής είς 

Αί τοϋ δύοντος ή- 
•ής έςωθεν τοϋ πα- 

επαιζον έπί τή; ξανθή; 
η;, τδ 

τήν 
τήν 
, θ’

μαρασμοϋ,
, . _.Ί ν J τάς

προσπάθειας. Η αδελφή τοϋ μαρκεσίου, ή Κ. Νολ- 
λιέρ άνεδέχθη τήν ανατροφήν τής ορφανής’ τήν ά- 
νέθρεψε λοιπόν καί τήν έκράτησε παρ αύτή μέ
χρι τής ηλικίας τών δεκαέξ ετών, δτε ό Κ Ραμ- 
βέρτος μετεπέμψατο τήν θυγατέρα του. Αλλ ή 
έπιστροφή αύτη, έξ ή; ώφειλε νά έπαναλάμψη 
αυθις ή αρχαία τής Γινεστέρας λαμπρότης, ουδό
λως μετέβαλε τάς μονήρεις έξεις τοϋ μαρκεσίου. 
Οί μόνοι ξένοι, ούς ή Κ. Ρόζα Ραμβέρτου έβλεπεν 
άπδ ένδς ήδη έτους, άφ’ οΰ ζατώκει ΰπδ τήν πα- 
τρ ικήν στέγην, ήσαν τέσσαρες ή πέντε γέροντες συγ
γενείς, καί νέο; τις δικηγόρος, ονομαζόμενο; Ευγέ
νιος Ραϋμόνδος.

Πραίαν τινά θερινήν έσπέραν, τά κύρια πρόσω
πα τής παρούσης ιστορίας ήσαν συνηθροισμένα έπί 
τδ αύτό. Ή αίθουσα έν ή είχον περάσει μετά τδ 
δεϊπνον, ήν συνεσκευασμένη κατά τήν κομψήν α
πλότητα τών αποικιών. Ψίαθοι έκ βύρλων έν μέ 
βω τών όποιων χειρ μαύρου τεχνίτου είχε συνανα- 
μίξει παντδς είδους άνθη, δενδρύλλια καί παράδο
ξα πτηνά έκάλυπτον τδ έδαφος. Κύμβαλόν τι, 
δύο άνακλιντήρες, καί πολλαί έδραι καλάμινοι, 
ίδού τά μόνα έπιπλα τοϋ θαλάμου τούτου, τοϋ ό
ποιου, είκών τις τής Γ Ρι----  ' '
κορωνίδας τεθειμένη, άπήρτι 
λείαν. ‘Η Ρόζα αντίκρυ 
νη, περιέφερεν ήσύχως τούς δακτύλους αυτή 
τών έλεφαντουργών αύτοϋ πλήκτρων. Εφοβί 
ναμφιβόλως μή διαταράξη τδ 
βαθείαν έγκύπτοντα άνάγνωσιν. 
λίου ακτίνες, διερχάμεναι διά 
ραθύρου μετάξινης σκιάδος, 2 
τής νεάνιδο; κόμης. 01 γλαυκοί όφθαλμο! 
ωχρόν αύτής πρόσωπον ήσαν αντιφατικά εις 
ευρωπαϊκήν καταγω ήν της, καί πάρειχον είς 
ωραιότητά τη; αφελές τι καί γλυκύ θέλγητρον, δ
περ ήν δάσκαλον νά διαφυγή τινά.

Ευγένιος Ραϋμόνδος, ό νέος δικηγόρος περί ού 
ανωτέρω έλαλήσαμεν, έφαίνετο συναισθανόμενος 
τήν επιρροήν ταύτην, άν πρέπει νά πιστεύσωμεν 
τά βλέμματα, τά όποια κρυφίως έρριπτεν έπί τής 
Ρόζης, καί τού; αγώνας τούς όποιους κατέβαλλεν 
όπως άποσπασθή τής θεωρίας ταύτης. 0 Ευγένιος 

Ραϋμόνδος ήν είκοσιπενταετής περίπου, είχε τδ 
πρόσωπον εύγενές καί κανονικόν’ τδ αφελές καί 
άνυπόκριτον ήθος του προσείλκυε τήν συμπάθειαν, 
καί έκ τής έπί τών χαρακτήρων αύτοϋ μελαγχο
λίας καί υπερηφάνειας, έμάντευέ τις ευκόλως άν
θρωπον είθισμένον νά παλαίη. κατά τών έσωτε- 
ρικών πόνο;ν’

Εν τούτοις, ένώ ό μαρκέσιος Ραμβέρτο; διέ- 
τρεχεν, όχι χωρίς νά έκπέμπη έπιφωνήσεις πυ- 
κνάς, ήμισχιστόν τι φυλλάδιον, δ ευνοούμενος δού
λος έκίνει. υπέρ τήν κεφαλήν του ριπίδα μχγάλην 
έκ φύλλων φοίνικος, υπηρεσία έμπιστευτική, έπί- 
φθον®; παρά πολλοί; μαύροι;, διότε άπήλλαττε 

τον έπαγγελλόμενον αύτήν τών έπιπονωτέρων ερ
γασιών τής εξοχής, θέσις τιμητική ήν ηύχαρι- 
στεϊτο έκαστος νά έπετύ/η διά τής τυφλοτέρας 
ΰπακοής, τήν όποιανδμως ό Ταμαριέζ ώφειλεν είς 
τήν γενναιότητά του.

Κατά συνέπειαν μιας τών τόσω συχνών άλλο
τε συνομωσιών έκείνων είς τάς άποικίας, αίτινες 
άποδεικνύουσι τδ αιώνιον μίσος, τδ όποιον δ δού
λος τρέφει κατά τοϋ δεσπότου, πϋρ είχε βληθή 
είς Γινεστέραν έν απουσία τοϋ Μαρκεσίου. Κατα- 
πεπ ηγμένη έν τώ μέσω τής νυκτδς, ή Ρόζα Ραμ- 
βέρτου, ύπδ τών φλογών ήδη περικυκλουμένη, έ- 
κινδόνευε ν άπολεσθή, δταν ό Ταμαριέζ τήν έσω- 
σεν. Επί τοϋ πλατυτέοου, άφ δ,τι συνήθως έίσί 
τά τών μαύρων, μετώπου του, έβλεπέ τις ακόμη 
τήν ουλήν τών πληγών, τάς οποίας είχε λάβει, κο- 
μίζων τδ πολύτιμον αύτοϋ φορτίον. ό Ταμαρι
έζ άνήκεν είς τήν καφρικήν φυλήν. Τδ σώμα του, 
τδ όποιον δ κάματος έπιπόνου έργασίας δέν έξη- 
σθένει πλέον, έπεδείκνυεν δλην τήν εύκαμπτον καί 
χαρίεσσαν τής άγριας φυσεως ρώμην. Η παχύ- 
της τών χειλέων καί τών ρωθώνων του Ιπηύξανε 
τήν έπί τών χαρακτήρων του έμφαινομένην ίσχύν. 
ύ λευκός οφθαλμός του διακλαδούμενος ύπό φλε
βών ερυθρών, σκληρός θά έφαίνετο, άν έκφρασις 
μελαγχολίας εκπληκτικής παρά μαύρω δέν έγλύ- 
καινε τήν λάμψιν αυτού. Τδ βλέμαα έκεΐνο, τδ 
όποιον δέν θά έταπεινοϋτο ένώπιον ούδενδς, κα
θίστατο δειλόν έπί παρουσία τής νέας αύτοϋ κυ
ρίας, καί δταν δ ένίοτε έτόλμα νά ύψωθή μέχρι; 
αύτής, άντανέκλα είδός τι δειλής άφοσιώσεως καί 
πίστεω; κυνός. Κατ εκείνην μάλιστα τήν στιγ
μήν θά ήδύνατό τις νά ϊδη τδ είδος τής μαγείας, 
ήν ή Ρόζα έξήσκει έπί τού Ταμαριέζ. Τδν οφθαλ
μόν έχων προσηλωμένον, τδ στόμα ύπηνεωγμέ- 
νον ύπδ μειδιάματος θαυμασμού, ό δούλος ήκρο- 
άζετο τήν κυρίαν του ψάλλουσαν άσμάτιόν τι τοϋ. 
ί/άκτεως τού χωρίου, καί είς έκστασιν έφαίνετο 
βεβυθισμένος βαθεϊαν. Συνήλθεν έπειτα είς εαυ
τόν, έννοήσας δάκρυ κατερχόμένόν έπί τής πα
ρειάς του. Αναλαβών δέ τότε τδ διαφυγόν άπδ 
τών χειρών του ριπιδίου, έπάνήιξατο τήν μονότο- 
νον αύτοϋ κίνησιν, μετά τής θλίψεως ήν δοκιμά
ζει τις βλέπων διασκεδαζόμενον όνειρον εύτυχές.

Τήν σιωπηλήν δέ ταύτην σκηνήν διετάραξΐν 
αίφνης ή τοϋ Μαρκεσίου φωνή.

— Οί άθλιοι, άνέκραξε σχίζων τδ φυλλάδιον τδ 
όποιον έκράτει, ιδού ποϋ έφθασαν ήδη ! Νά διδά
σκουν τήν ισότητα είς τούς δούλους, είναι τδ αύτό 
ώς νά τοϊςλέγουν, χτυπάτε . . . καί καλοϋσι τούτο 
φιλανθρωπίαν ! Α ! κύριοι φιλάνθωποι, κοπιάζετε 
νά μάθετε τήν γλώσσαν τών χυδαίων διά νά συν
θέσετε τήν τοΰ μαύρου" οί κόποι σας
δέν θ άποβοΰν μάταιοι’ δύνασθε νά στηριχθήτε. 
εί; τήν πρόθυμον σύμπραξίν μου. Λέγετε ότι οί 
προσήλυτοι ύμών έχουσιν άγύριστον τήν κεφαλήν* 
άλλ’ έυραν καί έγώ μέσον θαυμάσιον νά έγχαράτ-
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τω είς αύτού; τάς άρχά; «*;· Ταμαριέζ, τρέξε νά 
μοΰ ζητήσης τδν οίκονόμσν.

Ο μαύρος έξήλθε νά έκπληρώση τάς διαταγάς 
τοΰ κυρίου του' ό μαρκέβιος δ’ ήρξατο νά διατρέχη 
τδ δωμάτιον τρίβων τάς χεϊρά; του.

0 Ευγένιος καί ή Ρόζα περιέμεναν τήν έπιστρο- 
®ήν τ.ϋ Ταμαριέζ όπως έξηγήσωσι τήν οργήν τοϋΚ. 
Ραμβέρτου. 0 Ευγένιος έφαίνετρ ά ιαφορών πρδς τά 
πεοΐ αύτδν γινόμενα. Κατείχέτο ύπδ ιδέας τίνος 
σταθερά;, μ.υστικη θλίψις τδν έβασάνιζε καί ή Ρόζα 
έθαύμαζε τήν έπιθυμίαν, τήν οποίαν είχεν νά γνω- 
ρίση τήν αιτίαν αύτής καί νά γλυκάνη τήν πικρίαν 
αύτής. Χωρ.ς δέ νά έξετάση καλώς τδ αίσθημα, 
δπερ τήν έκίνει, έφερε τήν έκλογήν της είς τδ άσμα 
έν φ τής Κολεττίας ό έραστή; έκφράζει τήν έρω- 
τικήν του άπόγνωσιν’ ένόμιζεν ότι ό ήχος ούτος

• ήθελεν έξαγάγει τδν Εύγένιον τών όνειροπολήσεών 
του’ άλλ’ είτε διότι αί μελωδίαι τοϋ ΐωάννου Ιακώ
βου Ρουσσώ, μακράν τοϋ Μελοδράματος άκουόμε- 
ναι, χάνουσι τδ καλήτερον τοϋ θέλγητρου των μέ
ρος έν μέσω φύσεως μεγαλοπρεπούς, είτε διότι ή 
θλίψις τοϋ νέου δικηγόρου δέν ήν έξ έκείνων, τάς 
οποίας διασκεδάζει ή μουσική, to περιπαθές άσμα 
τδν εύρεν άναίσθητον. Αλλ έάν δ Εύγένίος δέν ήκρο- 
άζετο τήν μουσικήν, ήκουεν δμως τήν φωνήν τής 
άδούσης, καί ή τόσον καθαρά αύτη φωνή, ής όλην 
τήν γλυκύτητα άκορέστως ήκροάτο, ηύξησεν έπί 
πλεϊον τήν θλίψιν του.

Η τοϋ οικονόμου άφιξις έδωκε τέλος εις τά ά
σματα τής Ρόζης. Εχαιρέτησεν ούτος ταπεινώς τήν 
όμήγυριν καί περιέμεινε νά τώ άποτείνωσι τδν λόγον.

— IΙετρε, τώ είπεν δ Κ. Ραμβέρτος, είς τίνος 
δούλου χεΐρας εύρες τδ φυλλάδιον τοϋτο; ,

— Εί; τοϋ Αννίβα, αύθέντα, άπεκρίνατο ό οι
κονόμο;.

0 μαρκέσιος τότε συνήθροισε τά τεμάχια τοϋ 
βιβλίου, όπεο πρδ μικρού είχε σχίσει έν δρμή ορ
γής, καί ήρξατο νά άριθμή τούς στίχου; τοϋ ποο> ■ 
του παραγράφου.

— Δώδεκα, άνέκραξε, δίκαιος είνε δ λογαρια
σμό; μου’ αύριον ό Κ. οικονόμο; Πέτρος θά λάβη 
τήν φροντίδα νά μέτρηση εις τδν φιλόσοφον Αν
νίβαν δώδεκα μαστιγώσεις, ένώ άλλος δούλος θ’ ά- 
ναγινώσκη γεγονυία τή φωνή τήν άπάντησιν εις 
τήν πρώτην έρώτησίν τή; κατηχήσεώ; του. Ποια 
τά όίχαια τοΰ μαύρου ; Α; άναγινώσκουν όσον θέ- 
λουσι τάς σατύρας, τά; όποιας οί φίλοι των οί φι
λόσοφοι εύαρεητούνται νά τ·ϊς στέλλωσιν. Εγώ ά- 
ναδέχομαι, ' 
τάς σοφάς 
άποσυρθής έπί τοϋ παρόντος.

0 οικονόμος προσέκλινεν εδαφιαίο»;, καί άπε- 
σύρθη διαβεβαιών τδν μαρκέσιον ότι αί διαταγαί 
του πιστώς θέλουσιν έκτελεσθή.

* Η «παράδοξος αύτη άπόφασις δύναται νά δώση 
(Ιδέαν τινά περί τών αρχών καί τοϋ χαρακτήρος τοϋ 
Κ, Ραμβέρτου. Η θυγάτηρ του ούδέ καν άπεπειράθη 
ρά μεσιτεύτη υπέρ τοΰ δυστυ^ομ; καταδίκου, διότι

νά τοϊς αναλύω κατά τδν τρόπον μου 
παραγγελίας αυτών, Πέτρο, δύνασαι νά

ή πείρα τήν είχε διδάξει, δτε αί παρακλήσεις θύ
της, έκτος τοϋ ότι ποσώς δέν ήλάφρυναν τήν θέσιν 
τοϋ καταδικασθέντος, ηύξανον άπ έναντίας τήν αυ
στηρότητα τοϋ πατρός της,ή χαρδία τού όποιου εί
χεν άποσκληρυνθή έκ τών έξεων τοϋ δεσποτισμοϋ. 
Είθισμένος άπδ τής παιδικής αύτοϋ ηλικίας νά μή 
καθορφ έν τώ άτόμω τοϋ μαύρου ή παθητικόν τι 
δργανον, οντι κατέχον τήν μέσην μεταξύ ανθρώπου 
καί κτήνους τάξιν, έμαίνετο κατά φυσικόν λόγον 
καί είς αύτό μόνον τδ όνομα τής ίσότητος, ή; ή 
επιθυμία ήναπτεν ήδη τά; κεφαλάς μεγάλου αρι
θμού δούλων. Λέξεις περί άπελευθερώσεως, περί έκ- 
δικήσεως, περί έλευθερίας έψιθυρίζοντο έντδς τών 
έργοστασίων, καί ποδ τών καλυβών ακόμη αύτών. 
Αλλ ό Κ. ίαμβέρτος έδεικνύετο ό χαλεπώτερος 
μεταξύ πάντων τών άποίκων, οίτινε; ένόμιζον ότι 
ωφειλον νά προστρέξωσι είς διπλασιασμόν σκληρό- 
τητος, θεωροϋντες τοϋτο ώς τδ μόνον ισχυρόν πρδς 
καταστολήν τοϋ στασιαστικού πνεύματος μέσον. 
Μή δυναμένη δθεν ή Ρόζα νά προλάβη τήν έπιφυ- 
λαττομένην είς τδν Αννίβαν τιμωρίαν, υπεσχέθη 
ένέαυτήνάάνακουφίσητούλάχιστοντό θύμα κρυφίως.

Φθάσα είς ηλικίαν, καθ ήν ή καρδία όργφ είς 
τδ νά έκχέη τήι^εύαισθησίαν καί τήν τρυφερότητα, 
ών είνε πλήρης, στερηθεϊσα τής μητρδς αύτής, ή 
Ρόζα Ραμβέρτου είχεν αφήσει έν Γαλλία δλην αύ
τής τήν στοργήν. Διότι ούτε ή θεία τη; ή Κ. Νολ- 
λίέρου, ούτε ή Εστέλλη Τεράζ, ή φίλη τών παιδι
κών αύτής χρόνων ήσαν πλέον πλησίον της όπως 
ταΐς έμπιστεύεται τά αίσθήματά της. Αλλ ηύςανεν, 
ώς τά μονήρη έκεϊνα άνθη, εις τών ύποίων τά αρώ
ματα ό άνεμο; μόνος έντρυφφ. Η μόνη αύτής ήόο- 
νή ήν τδ νά συνδράμη τάς πολυαρίθμους δυστυχίας 

. Η έλεημοσύνη τήν παρεμύθει έν τη 
Διότι τά άνθη, τά πτηνά, τά 

έλος τά θαυμάσια έ- 
•ήν πεοιέργειάν της 
έν Αγίω Δομίγγω 
τής φέρωσι κόρον.

ών ήτο μάρτυ 
έγκαταλείψει ( 
έντομα 
κείνα, 
κατά τάς πρ 
διαμονής της, ήρχιί,αν 
Καθότι, τί άλλο 
τού θαυμασμού, ό 
τδν συμμερισθή ! 
πλέον είς αύτήν. 
στηριώδη άνέκδοτα,

'ν
αύτης. Διότι 

τών τροπικών, όλα 
τά όποια είχον κινήσει 

ρώτα; ήμέρας τής 
Ζ'»ν πλέον νά 
αίσθημα παρέρχεται ταχύτερον 
όταν τις δεν έχη μετά τίνος νά 
Η πραγματική φύσις δέν ήρκει 
Ηγάπα νά τή διηγώνται τά μυ- 

ά; απλοϊκά; παραδόσεις έξ 
ών γέμει ή δεισιδαίμων τών μαύρων μνήμη. Τούς 
μύθους τής Βρεταννίας, έν οί; είχεν άνατραφή, ήνο- 
νε μετά τών νέων διηγήσεων, άς ήκουε, καί συν- 
δυάζουσα οΰτω τήν ποίησιν τών σκοτεινών καί α
γρίων δασών μετά τή; ποιήσεως τών ακανθωδών 
έκτάσε^ν τοϋ τόπου εκείνου, είχε σχηματίσει φαν
ταστικόν τινα κόσμον, είς τούς κόλπους τοϋ όποιου 
ηύχαριστεϊψο νά καταφεύγη οσάκις, η τοϋ πατρός 
της ή αύστηρότη; τήν έθλιβεν, ή τής έρημίας ή 
άνία τήν κατελάμβανεν. (

Συνεπής είς τά; περί μαύρων άρχάς του, ό Κ. 
Ραμβέρτο; ευρίφκεν οτι, έιρισκεπτσμένη τήν καλύ- 
βην άδυνάτου ή άσθενοϋς μ.αύρης, ή θυγάτηρ του 
έταπεινοϋτο καί έξηυτρλίζε,Ό, καί αμάρτημα έλο-
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γίζετο τήν συμπάθειαν τη;.' Διό μέ πόσάς επιπλή
ξεις δέ* θά κατεκάλυπτε κατ έκείνην τήν στιγμήν 
τήν , εύαίσθητον Ρόζαν, άν ήδύνατο νά ϊδη τί ή 
καρδία της έδοκίμαζεν, εις τήν ιδέαν τις τιμωρίας, 
•ήτις. περιέμενε τόν Αννίβαν.
. Η κίνησις, ήτις κατά τήν εποχήν ταύτην υπήρχε 
μεταξύ τών μαύρων, τ,νάγκαζε, κατά το λέγειν του, 
τον Κ. Ραμβέρτον είς περισσότερα* έπαγρόπνησιν’ 
ήθέλησε λοιπόν αυτοπροσώπως νά πληροφορηθή αν 
έκτακτόν τι δέν έλάμβανε χώραν κατά τήν συνοι
κίαν. Εςήλθεν άρα τής αιθούσης καί πρός τάς κα
λύβας διευθύνθη. Εγκατέλιπε δέ τότε καί δ Ταμα- 
f ίέζ τήν ριπίδα του, άλλ αντί πρός τήν συστοιχίαν 
τών κοκκοφοινίκων νά διευθυνθή, όπου τοΰ αγνο
ούντο; είσέτι τήν τύχην του Αννίβα τά άσματα 
άντελάλουν, ένώ σύσταβις μαύρων έχόρευε περί 
αυτόν, ό Κάφρος έξήλθε καί πλησίον παραθύρου 
τινός τής αιθούσης έκαθέσθη. Η κεφαλή του άνε- 
παύετα είς τά γόνατά του, τά όποια οί βραχίονές 
του έπράτουν συνεσφιγμένα πρός τό στήθος αύτοϋ. 
Είς εντελή ακινησίαν βεβυθισμένος, έφαίνετο έζ δ- 
λοκλήρου παραδεδομένος είς τόν αόριστον εκείνον 
ρεμβασμόν, όστις είνε τοσοϋτον παρά τοϊς άτόμοις 
τής φυλής του προσφιλής, καί όστις παρ αύτοϊς 
έπέχει τόπον ελευθερίας’ άλλ όμως δι άδιοράταυ 
κινήσεως, άπό καιρού εϊς καιρόν άνύψου τό μέτω- 
πον, ά οφθαλμός του έβυθίζετο. εϊς τήν αίθουσαν, 
και άκολοόθως έταπεινοΰτο μελαγχολικώτερος καί 
πλέον καρτερικός^

Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ πατρός της, ή Ρόζα 
είχεν άναλάβει τήν διακοπεϊσαν μουσικήν αυτής. 
Οΰδέν φώς έκαιεν είσέτι έν τή αιθούση. Μόνον δ 
ή άμυδρά καί γλυκεία τοΰ λυκόφωτος λάμψις έφώ- 
τιζε την νεάνιδα. Ιίροσηλωμένον έχων τό βλέμμα 
έπί τοϋ προσώπου εκείνου ού ή άκτινοβόλος λευ- 
κότης διέλαμπεν έν τώ σκότει, ό Ευγένιος Ραΰ- 
μόνδος έσίγα. II Ρόζα έπειράθη νά ψάλη, άλλά 
μετά τινάς στροφάς, ήσθάνθη έξασθενήσασαν τήν 
φωνήν της, καί ήναγκάσθη νά παύση. Επλησίασε 
τότε είς τό παράθυρον. Ηρεμος ήν ό άήρ, καί ομι
χλώδης ή δύσις' ήδέως . έξετείνετο ή νύξ έπί τής 
πεδιάδας, οΰδείς δέ θόρυβος έκ τοϋ μέρους τών 
δασών ήκούετο’ ό χορός τών μαύρων είχε κατα
παυσει, ούδ η εσπερία αυτή αύρα έτόλμα νά δια- 
ταράξη τήν έ.πίσημ-ον έκείνην σιγήν, διακοπτόμενη* 
μόνον ύπό τοϋ βόμβου τών ζιζύκων καί τοϋ θορύ
βου τοϋ πίπτοντος ΰδατος άπό τοϋ άρδανίου δού
λου τινός, είς τήν καλλιέργειαν τοϋ στενού κήπου, 
του άσχολουμένου.

Μελαγχολικόν τι υπήρχε έν τή ώραιοτητι τής 
σκηνής εκείνης, έξ ού ή Ρόζα ήσθάνθη έαυτήν συγ- 
κ'.νηθεϊσαν.

-— Πόσον ήσυχα είναι τά· πάντα τήν εσπέραν- 
ταύτη,ν ! είπε μέ τόσον φωνή, άσθενή.

Αι λέξεις αύται. άνεχ.άλεσαν άπό τάς σκέψεις- 
αύτοϋ τον Ευγένιον,
.,— Δέν έπεθύμεις άρα, άπεκρίθη, νέφη τινά εί; 

τόν ορίζοντα, καί μακρόθεν άσμα ποιμενικόν, ώς 
έν τή Βρεταννία μας ;

Η Ρόζα έθορυβτ,θή είς τήν ένθύμισιν ταύτην.
— Καί διατί, έπανέλαβε λέγουσα-, να λυπήτάί 

τις δι’ ό,τι διά παντός άπώλεσεν;
— Αυτό τούτο καί έγώ πολλάκις ε’ίπον κατ’ 

έμαυτόν, έξηκολούθησεν ό Ευγένιος’ ευτυχείς εκεί
νοι είς ους αί τού μέλλοντος υποσχέσεις συγχωρούν 
τού παρελθόντος τήν λήθην’ καί τούτο διά σε, κυ
ρία μου, είνε εΰκολον. Τό- ευτυχές πεπρωμένου σου 
είνε προσηλωμένου είς ταύτην τήν νήσον’ μετ ού· 
πολύ εύτυχής τις σύζυγος, τέκνα, θά εξαλείψουν 
άπό τήν καρδίαν σου τήν άνάμνησιν τής δευτέρας 
πατρίδας σου» . . .

— Οχι, ποτέ δέν θά λησμονήσω τουλάχιστον 
εκείνους, τούς οποίους έκεϊ ήγάπησα, είπεν ·ή Ρόζα 
διακόψασα αυτόν μετά ζωηρότητας.

— Καί φρονείς λοιπόν οτι υπάρχουν διαθέσεις 
τής ψυχής πάντων έπιζώσαι;

— Τό φρονώ, άπεκρίθη ή* Ρόζα μετ άσθενε- 
στέρας η πρό μικρού άποφάσεως, καί έρυθριώσα.

— Τότε, έπανέλαβεν εκείνος μετά φωνής, ής 
ή ελαφρά συγκίνησις άντέφασκεν πρός τήν γαλήνην, 
ήν έπετηδεύετο, τότε είναι λοιπόν άξιοθρήνητος 
εκείνος, τόν όποιον κατεπεϊγον καθήκον προσκαλεϊ 
μακράν εκείνης ·?,ν άγαπα, καί όστις άναχωρεϊ μά
λιστα χωρίς νά γνωρίζη άν άγαπαται.

0 Εύγένιος έφάνη ώς περιμένω* άπάντησιν. Διά 
τής έκφράσεώς του ύπηννίττετο τάχα τι; Η Ρόζα 
τό ήγνόει μέν, δέ* ήδυνήθή όμως νά καταστείλη 
προαίσθημά τι μυστηριώδες. Κακώς υποκρύπτουσα 
οθεν τήν συγκίνησιν αυτής άπεκρίθη,

. — Άναμφιβόλως εκείνος περί ού λέγεις πρέπει 
νά ύποφέρτ, πολύ·’ άλλά διά τί δέν δοκιμάζει νά 
μάθη άν άγαπαται ;

Ωραία ήν ή Ρόζα κατ έκείνην τήν στιγμήν’ η 
περιέργεια καί -ή αιδώς, ή μεταξύ τής έλπίδος καί 
τοϋ φόβου πάλη, είχεν είσούσει έν τή, καρδία αύ
τής τό ακαταμάχητου έκεϊνο καί παροδικόν θέλ
γητρο*, απερ φαίνεται ώς τή; ψυχής άκτινοβολή. 
Παρασυρόμενος ύπό τών αισθημάτων αύτοϋ, ό Ευ
γένιος ήτοιμάζετα ίσως νά ε'ίπγ, τά πάντα, όταν 
κρότος μάστιγος καί ήχος βημάτων ή,κούσθησαν. 
Συνελθών είς. εαυτόν έκ τοϋ αιφνίδιου τούτου προ
σκόμματος, έρόιψε θλιβερόν έπί τής Ρόζη; βλέμ
μα, λέγων αύτή μέ φωνήν, τήν οποίαν μάτη* ή- 
γωνίζετο νά καταστήση ήσυχον.

— Διότι ή τιμή τό άπαγρρεύει είς αυτόν !
Μόλις δέ τής συνδιαλέξεως ταύτης παυσάσης, σ 

Ταμαριέζ παρουσιάσθη έμπροσθεν τοϋ.παραθύρου.
— Αύθέντα, είπεν, οί ίπποι είναι έτοιμοι καί 

ή σελήνη ανατέλλει.
Εν τώ μεταξύ το-ύτω είχε φθάσει ό Κ. ίαμβέρ- 

τος. 0 Ευγένιος 'Ραϋμόνδος. είχεν άναγκασθή ν ά- 
φήση τόν ίππον του είς τήν πόλιν' έπρόκειτο λοι
πόν νά έπιστρέψη μέ ίππους τίϋ- μαρκεσίου, καί ό 
Ταμαριέζ είχεν έπιφορτισθή νά τούς έπαναγάγη. ώ>·

ιδιοκτήτη; τής Γινεστέρη; έφαίνετο εύχαριστημέ- 
νος έκ τής έπεθεωρήσεως αύτοϋ.

— Οί κύριοι ούτοίί είπεν εννοώ* τούς μαύρους, 
συγκαταλέγουν είς τόν άριθμόν τών δικαιωμάτων 
των καί τό τοϋ κοιμάσθαι, καί καθ όλα τά φαι
νόμενα-αυτήν τήν νύκτα δέν θ απαιτήσουν άλλα. 
Ταμαριέζ, ύπαγε τούς ίππους έως τή* εξωτερική* 
θύρα* τής εισόδου, καί ήμεΐς θά έλθωμεν έκεϊ νά 
σε εύρωμεν. Αν έπιθυμή; νά γράψγ,ς είς τήν θείαν 
σφυ, άκριβή, μου ’Ρόζα, ό Κ. ’Ραϋμόνδος θά έλθη 
εντός ολίγων ημερών νά ζητήση τήν έπιστολήν σου 
καί ν’ άποχαιρετήση τούς φίλους του. ό 5αίντ·Βά- 
αστ δέν έφθασεν είσέτι ;

— Είναι, προσωρμισμένος άπό χθες, άπεκρίθη.ό 
Εύγένιος.
—Δέν θά έλεγέ τις, βλέπων τήν μελαγχολίαν σου 

ότι πρόκειται νά έξωρισθςς έπί ζωής ; Πορεύεσαι 
είς Γαλλίαν καί πολύ έπεθύμουν νά ημαι είς τήν 
θέσιν σου. Σπεύσωμεν λοιπόν, είναι καιρός, ν- ά- 
ναχωρήσης. -ύ, κόρη μυυ, έπίστρεψε εις τήν οικίαν’ 
ό άηρ τή; έσπέρας δέν είναι καλός εί; τά λεπτά 
στήθη-

Αί λέξεις αύται έλέχθησαν μέ τόνο* φωνής ά- 
πότομο* άμα καί φιλικόν.

Π ’Ρόζα έσπευσε νά ύπακούση,. καί όταν ό Εύγέ
νιος ήθέλησε νά τήν ίδη άκόμη μίαν φοράν πριν 
τή,ς άναχωρήσεώς του άφαντος είχε γίνει. Είσελ- 
θοϋσα είς τό δωμάτιόν τη; καί τήν κεφαλήν έ
χουσα πλήρη έκ τών συγκινήσεων, άς είχε γεν
νήσει έν αύτή ή μετά τού Ευγενίου συνδιάλεξίς 
της, καί ή άπροσδόκητος αγγελία τής άναχωρή- 
σεως αύτοϋ, ήρξατο νά ονειροπολώ είς ούρανόν ά 
τενίζουσα. Αηδών, εϊς παρακείμενόν τι δένδρον 
κεκρυμμένη, έκελάδει, άλλά δέν τήν ήκουε’ διότι, 
ή φωνή, ή γλυκυτέρα ένταυτώ καί θλιβεοωτέρα,. 
ήτις άντήχει έν τή καρδία αύτής, τήν εμπόδιζε *ά· 
άκούη πασαν άλλην φωνήν.

Εν τούτοις, ό Κ. 'Ραμβέρτος και ό Εύγένιος εί
χον κινήσει πρός τήν έξοδον, όταν δέ μόνοι εύρέ- 
θησαν, ό μαρκέσιος έλαβε τόν λόγον, καί.

— Μή θαυμάσης, φίλε μου, είπε πρός τόν Ευ
γένιον, δι ό,τι μέλλεις ν άκούσης’ γηράσκω, φί
λε μου . , . Λΐή μέ διακόπτης . . . γνωρίζω τί δύ- 
νασαι νά μοί εϊπης -- · Αληθέστατο*·· είναι ότι- 
έχω ισχυρά* τήν κράσιν, ότι ολίγοι νέοι υπάρ
χουν δυνάμενοι νά έλθωσι. εμπρός μου, διότι δέν 
φοβούμαι ούτε τόν κόπον, ούτε τήν εργασίαν' άλλ 
ομινς πλησιάζω ήδη τό εξηκοστόν, κ.αί οφείλω νά 
φροντίσω περί τοϋ μέλλοντος τής θυγατρός μου. ..

Είς τάς λέξεις ταύτας. ό Εύγένιος έδιπλασίασε 
τήν προσοχήν του.

— Γνωρίζεις τόσον καλώς τάς άποικίας, ώστε 
δέν άγνοεϊς πόσον είναι δύσκολον νά διοική τις, 
προπάντων κατά τήν έποχήν ταύτην, τριάκοσίους 
μαύρους, έτοιμου; πάντοτε εϊς άποστασίαν’ τοι- 
οΰτον έργον υπερβαίνει τάς δυνάμεις γυναικός.
Οδυνηρά πείρα μοί τό απέδειξε*’ ήμεΐς λογιζόμε- 
θα οί δεσπόται, καί οί πραγματικώ; κΰπτοντε;

τόν αυχένα είμεθα ήμεΐς. Η πυρπόλησις, τό δηλη.- 
τήριον άκαταπαύστως μάς άπειλοΰν. ίλστε άν αΐπ 
φ*η; άπέθνησκα, ή ’Ρόζα είναι δυνατόν ν’ άντι- 
σταθή είς τούς περικυκλοϋντας αύτήν κινδύνους φ 

0 Ευγένιος έκυψε τήν κεφαλήν χωρίς νά άπο- 
κριθη.

— Εσκέφθη* έπί τής υποθέσεως ταύτης, καί ή 
καλητέρα μερίς τής περιουσίας μου κρυφίως έξηο- 
γυρώθη, καί τό έξ. αύτής προκύψαν χρηματικόν. 
Όσον έστειλα είς Γαλλίαν. Οταν· ποτέ εύρω αγο
ραστή* διά τήν Γινεστέραν,. θά έπιχειρισθώ άπαξ 
ακόμη τό ταξείδιον έκεϊνο τό όποϊον έκαμα άλ
λοτε είς περιστάσεις πολύ σκληράς, και αΐτινες μού 
υπαγορεύουν σήμερον το τίνι τρόπω οφείλω νά φερ
θώ. Εν Γαλλία, θά εύρω διά τήν θυγατέρα μου 
σύζυγον άξιον αύτής καί κατά τήν περιουσίαν καί 
κατά τήν γέννησιν’ διότι ώς. πρός τήν υπόθεσιν 
ταύτη* έχω ιδέας ... η μάλλον προλήψεις, άν θέ
λεις, ώστε,ή ευγλωττία όλων τών υποτιθέμενων 
νεωτεριστώνμας δέν θά μ έμπλέξει είς τά δίκτυά 

Ιτων ποτέ.
I Βλέπων ότι δ μαρκέσιος δέν είχε* άκόμη ρίψει 
τό βλέμμα έπ ούδενός, καί ότι ή έκλογ'ή τοϋ. 
γαμβρού του άκόμη δέν είχεν άποφμσισθή, ό Εύ
γένιος ήσθάνθη άνακούφισίν. τινα.

— Βλέπω ότι επιδοκιμάζεις, τά σχέδιά μου’ 
άλλ’ όμως δέν δύναμαι νά μήν όμολογήσω ότι τά 
χρήματά μου,, παοακατατεθεμένα είς ξένας χεΐρα;,. 
τρέχουν μέγα* κίνδυνον, άν τίμιος, καί νουνεχής, 
άνθρωπος δέ* έπιφορτισθή. νά έπαγρυπνή. έπί τής, 
διαχειρίσεως αϋτιϋν. Τ.πάγεις είς Γαλλίαν, Κ. Ραϋ- 
μόνδε, θέλεις νά ήσαι ό άνθρωπος, ούτος, η μάλ
λον ό φίλος ουτο; ; Δέν σοί όμιλεΐ έμπορος, σοί ό.- 
μιλεΐ πατήρ !

0 Εύγένιος έδέχθη μετά χοψα; τήν πρότασιν 
ταύτην-

----Σόι εύχαριστώ,, έξηκολούθησεν ό μαρκέσιος, 
διά τήν βεβαιότητα τήν οποίαν μοί παρέχεις. Είς. 

’τήν» προσεχή.έπίσκεψίν. σου εϊς. Γινεστέραν θά σοί. 
δώσω τάς οδηγίας’ έλθέ νά μά; ΐδης όσον τάχιον’ 
μάς οφείλεις.τάςήν Αγίιρ Δομίγ'γωτελευταίας ήμέ
ρας σου.

Εν ταϋθα -. απέχω ρίσθησαν συσφίγγον τες,άμοιβαιω ς 
τήν δεξιάν»

Φθάσας εϊς.τή* κορυφήν τοϋ λόφου τής Γ,ινές, ό 
Εύγένιος έσπάθη δπως ρίψη έν βλέμμα άκόμη έπί 
τής διαμονή; ή* άφινεν’ αί άκτΐνες τή; σελήνη; έ- 
φώτιζο* »τήν στέγην τής κατοικίας, καί άμυδρόν έν 
τώ. δωματίω τής Ρόζης έκαιε φώς. ό Εύγένιος ξ- 

- τένισεν έπί στιγμήν εϊς. τήν λάμψιν ταύτην, έπει
τα δέ ά^στρεψε τό βλέμμα του άπ αυτής κατα
στέλλω* στεναγμόν. 0 Ταμαριέζ κρατών έκ του, 
χαλινού §ύο ίππους περιέμενε τό σημεϊον τής άνα- 
χωρήσεως’ είχεν άκολουθήσει τό βλέμμα τοϋ. Εύγε-· 
νίου, καί ανυπομονησίας κίνησή είχε διαστ,είλευ 
τά χείλη του. Μίαν στιγμήν έπειτα άμφότεροι εγέ- 
νοντο άφαντοι έν τη πρός τήν πόλιν φερούση όδώ». 

όλίγαι. τινέ; λέξεις, έξηγήσεω;. θά έπαρκέσωσκι
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πρδ; κατάληψιν τή; κατά τήν έάπέραν εκείνην δια
γωγή; τοϋ Ευγενίου "Ραϋμόνδου. Τδ όνομα δπερ 
έφερε δέν ήτο τδ όνομά του. 0 Ευγένιο; ην φυσικό; 
ν.ός. Ανατραφεί;,μέχρι τή; ηλικία; τών δέκα ετών, 
ύπδ γέροντας ίερέω; βρετανικής τίνος ένορίας, εί- 
σήλθεν ακολούθως εις σχολήν τινα ρητορικής εις Πα
ρισιού;. Εΐσαγγελεύ; τις εις Σατελέ τδν είχεν ιδιϊ, 
και έπλήρονε τήν διατροφήν του. Γινόμενος δικη
γόρος εϊς ήλικίαν είκοσιπενταετή, ήρχισε τδ έπαγ- 
γελμά του ύπδ τήν προστασίαν τοϋ γέροντο; δικα- 
νικοϋ,δστις τώ έμαρτύρει μέν μεγάλην φιλίαν, ήρ- 
νειτο δμω; πάσαν άπόκρισιν εις τά; άφορώσα; τήν 
οικογένειαν του έοωτήσει; τοϋ νέου. Μόνος έν τώ 
κοσμώ, άνευ τίνος συγγενούς, δ Ευγένιο; χατέφυ- 
γεν εις τήν σπουδήν όχω; έξ αυτή; άρύηται παρα
μυθίαν τινά εις τάς θλίψεις του" άλλ’ ήλθε στιγμή, 
καθ ήν ή παραμυθία αύτη ήν πλέον ανεπαρκής δι 
αύτόν. Πάντες, δσους περί αύτδν ’έβλεπε, συνείχον- 
το προς τήν ζωήν διά δεσμών καί στοργών, ών 
αύτδς έστερεΐτο. Η υποστήριξι; τοϋ πλούτου και 
τή; εύνοιας επίσης τώ έλειπον, ώστε πάσα πρόο
δος έν τώ κόσμω ήν αδύνατος δι’ αυτόν. Απεφάσι- 
σεν δθεν νά εγκατάλειψη τήν πατρίδα του. 0 προ
στάτης αύτοϋ, σκεφθείς χρόνον τινά έπί τή; ύπο- 
θέσεως ταύτης, τδν άφησεν έλεύθερον νά εκπλήρω
σή τδν σκοπόν του. 0 Ευγένιος λοιπόν άνεχώρησε 
οιά τδν Αγιον Αομίγγον. Καί κατ άρχάς μέν οί ά- 
ποικοι τδν έδέχθησαν μετά δυσπιστίας, άλλ δμω; 
μετ ού πολύ διά τής καλής του διαγωγής, κατέ
στη δ φίλος καί σύμβουλος τών έπισημοτέρων τής 
νήσου κατοίκων, προπάντων δέ τοϋ Μαρκεσίου Ραμ- 
βέρτου, υπέρ ού είχε κερδήσιι σημαντικήν τινα 
δίκην. ’Απδ δύο ήδη ετών, ό Ευγένιο; ‘Ραϋμόνδο; 
ήν έγκαταστημένος εϊς "Αγιον Αομίγγον, δταν ή 
θυγάτηρ τοϋ Κ. ’Ραμβέρτου έφθασεν έκ Γαλλίας. 
Ηναγκασμένος νά ύπάγη εις τήν πόλιν, δπως ύπο- 
δεχθή τήν θυγατέρα του, ό μαρκέσιος έδέχθη νά 
καταλόση, διά μίαν εσπέραν παρά τώ δικηγόρο» του. 
Εν ταύτη λοιπόν τή ταπεινή κατοικία διήλθεν ή 
‘Ρόζα τήν πρώτην μετά τδν κάματον τοϋ διάπλου 
νύκτα της, καί έχτοτε, ή κλίνη έφ ή; είχεν αύτη 
άναπαυθή, τά έπιπλα, τά όποια είχε ψαύσει, κατέ
στησαν διά τδν Ευγένιον αντικείμενα λατρείας. Ο
ταν δ ήρχετο εί; τήν Γινεστέραν, ό μαρκέσιος ού- 
δέ -καν φανταζόμενος ότι αγενής καί άσημος άν
θρωπο; ώ; αύτδν, ήθελε τολμήση νά προσβλέψη τήν 
θυγατέρα του, τδν άφινε πολλάκις μετά τής ‘Ρόζας. 
Αμφότεροι εις τδν αύτδν τόπον είχον άνατραφή, 
άμφότεροι ήσαν νέοι, πλήρεις ευαισθησίας, καί τάς 
αΰτάς θλίψεις, καί τάς αϋτάς έδοκίμαζον επιθυμίας. 
Εάν δ ό Ευγένιος τήν εσπέραν ταύτην ήδυνήθη ν’ 
αποσιώπηση τήν έτοίμην νά τώ διαφυγή ομολογίαν, 
τοϋτο προήλθεν έκ τοϋ δτι ήθέλησε νά κρύψή έρω
τα, τδν όποιον ή πενία καί τής γεννήσεώς του τδ 
μυστήριον καθίστων άτελεσφόρητον. Αφίνων άρα 
νά παρέλθφ ή ευκαιρία εκείνη χωρίς νά γνωστό- 
σνοιήση τά αισθήματα του, παρητείτο πάσης έλπί- 
<δο; τοϋ νά τ άποκαλύψη ποτέ. Μετά δεκαπέντε η

μέρας άφινε τήν νήσον’ ό εί; τδ Σατελέ εισαγγε- 
λιύς τώ έπέστελλε νά ύπάγη τδ ταχύτερου εις Γαλ
λίαν, άν ήθελε νά φθάση έγκαίρως δπως μάθη μυ
στήριόν τι, έξ ού τδ μέλλον αύτοϋ έκρέματο. Εν 
έτος πρότερον ήθελεν αναχωρήσει μετά χαράς’ ήδη 
όμως ήσθάνετο δτι άφίνων τδν Αγιον Αομίγγον, 
άφινεν έν αύτώ πάσαν εύτυχία; έλπίδα.

Καθ’ δλον τδ διάστημα τής διαχωριζούση; τήν 
Γινεστέραν άπδ τής πόλεως όδοϋ, ό Ευγένιος υ,ετε- 
νόει καί έλυπεϊτο διά τήν τόσον έντελή νίκην, ήν 
είχε κερδίσει καθ εαυτού’ τόσον δ’ οί θλιβεροί δια
λογισμοί του κατείχον καί άπησχόλουν τδ πνεύμα 
του, ώστε έθαόμασεν ευοεθεί; αίφνης πρδ τής θύ- 
ρας τή; οικίας του.

"Αμα εΐσελθών εί; τήν οικίαν του, ό Ευγένιος, 
αντί νά διευθυνθή εις τδν κοιτώνα του, ήνοιξε μι- 
κράν τινα θύραν, φέρουσαν εις δωμάτιον, έν ώ κα- 
τεκλείετο πολλάκις εις διάστημα ολοκλήρων ώρών. 
Τδ δωμάτιον τούτο ήν τδ τής ‘Ρόζης. Ούδέν είχε 
παραλλαχθή άπδ τή; άναχωρήσεώςτης. ϊ’ίψα; βλέμ- 
αα θλιβερόν έφ όλων έκείνων τών αντικειμένων, τά 
όποια τώ άνεκάλουν τά; άρχά; τού έρωτός του, 
διευθύνθη προς τήν κλίνην, καί διανοίγων τά πα
ραπετάσματα, προσήλωσε βλέμμα ένδακρυ καί μα- 
κρδν έπί τοϋ προσκεφαλαίου, ώσανεί φίλη κορυφή 
έστηρίζετο έπ αύτοϋ.

Μόλις ήρχιζεν ήδη νά ύποφώσκη, δταν ό Ταμαρι- 
έζ έπανήλθεν αυθις εί; τήν κορυφήν τοϋ λόφου τής 
Γινές. Εκεί ύπδ τά φύλλα κοκκοφοίνικος, ακίνη
τό; τις μορφή διεκρίνετό έπί τή; όδοϋ τήν σκιάν 
της προρρίπτουσα. Οι ίπποι έχρεμέτισαν. Δεισι- 
δαίμων, ώς δλοι οί μαύροι, ό Ταμαριέζ δέν ήδυ
νήθη νά μήν ένθυμηθή τά φαντάσματα τών βασα- 
νισθέντων δούλων, οίτινε; έρχονται πάσαν νύκτα 
καί ρίπτουσι μάγεια έπί τών χωρίων. Βλέπων τδ 
φάντασμα διευθυνόμενον πρδς αύτδν, δ Ταμαριεζ 
ήρχισε νά σταυροκοπήτάι. Τήν αύτήν δέ στιγμήν 
ξηρά καί έρριτιδωμένη χειρ ήρπασε τδν χαλινόν 
τοϋ ίππου του, καί βαθέως άπδ τοϋ λάργυγο; έξερ- 
χόμεναι έπροφέρθησαν αί λέξεις αΰται.

— Απο ποτέ ο υιός όεν αναγνωρίζει πλέον την 
μητέρα ;

Η οΰτω λαλοϋσα ήν μαύρη τις, γραία καί ισχνή. 
Η λευκόφαιο; κόμη τη; έξήρχετο κατά μάκρους 
βοστρύχους τοϋ κατεσχιμένου κεφαλοδέσμου της, 
καί έπανέπιπτεν έπί τών γυμνών αυτής ώμων. Ε- 
σθής μέ κλαδία ερυθρά κατήρχετο έπί τών καθη- 
μαγμένων έκ τών άκανθών τοϋ δάσους ποδών της, 
καί εις τήν χεϊρά τη; έκράτει μακρδν ΐνδοκάλαμον' 
ή άθλιότη; τέλος καί ή έξασθένησις άνεγινώσκον- 
το έπί τών κάτισχνων αυτής χαρακτήρων. Ολη 
αύτή; ή ένεργητικότη; είχε καταφύγει εί; τού; 
οφθαλμούς της, οίτ'-νε; έλαμπον λάμψιν παράδο
ξον’ έν τή νήσω ήν γνωστή ύπδ τδ όνομα ή Γοηά 
Λου'ίί,α. Ο'ι συμπατριώταί τη; τή άπέδιδον βαθύ 
σέβας. Καί οί λευκοί δέ αύτοί πολλάκις προσέφευ- 
γον εί; αύτήν, πρδς ϊασιν πληγών, πρδ πάντων δέ 
δηγμάτων δφεώς.

μαύρου σπασμώδικώς συνεστάλησαν’ αλλά κατεύ
νασα; πάραυτα τήν οργήν του, περιέμεινεν έν σι
ωπή νά λαλήσγ, ή γραία.

— Νά φέρω τδ μανδήλιον τοϋτο εί; τήν Νέριναν 
καί νά τήν ζητήσω τδ έδικόν τη; εί; ανταλλαγήν 
είπε τέλο; ή Λουίζα μέ τόνον φωνή;, ού ή γλυκύ- 
τη; ύπέκρυπτε σκληράν ειρωνείαν.

— Ναι, άπεκρίθη τραυλίζων ό Ταμαριέζ, δι 
αύτήν τδ ήγόρασα κα: έγώ.

— 0 υιός μου έμαθε λοιπδν νά ψεύδεται άφ 
δτου έχω νά τδν ίδώ; 01 έμποροι οίτινες πηγαί
νουν εί; τήν έξοχήν ήξεύρουν καλώ; ότι οί μαύροι 
είναι αρκετά πτωχοί καί δέν αγοράζουν τοιαϋ-α 
μεταξωτά μανδήλια. Αλλά παρατήρησε τάς πτυ- 
χάς ταύτας. ©ά θέληση τάχα ή Νέρινα νά φορέση 
στολισμόν, τδν όποιον άλλη ήδη έφόρεσεν ;

0. Ταμαριέζ παρετήρη.σε χωρίς ν άποκριθή τδ· 
τετριμμένου μανδήλιον.

— 0 υιός μου, έπανέλαβεν ή γραία, δέν φο
βείται τήν μάστιγα τοϋ οικονόμου άν τδ μανδή— 
λιον τούτο εΰρεθή εις τά; χεϊρά; τους

Αί φλέβες τοϋ μαύρου έξωγκώθησαν, δ βραχίων 
του έκινήθη σπασμώδικώς, καί τδ μέτωπόν του 
άνωρθώθη ϋπερηφάνως.

— Ποός τί λοιπόν τδ μανδήλιον τοϋτο ; έξη- 
κολο’ύθησεν ή γραία, εύχαριστηθεΐσα διά τδ άπο- 
τέλεσμ,α, τδ όποιον είχε παράξει’ ή Νέρινα περι
γελά, ώς αλαι αί άλλαι, τδν Ταμαριέζ. Αν, λέγει, 
κάνέν πΰρ "δέν άνάπτεται δι αυτόν έπί τών λόφων, 
άν δέν ύπάγη πλέον εί; τούς χορούς, τοϋτο προέρ
χεται έκ τοΰ ότι προτιμά τον ελεφαντόδοντα απα
τόν έβεννον, τήν λευκήν από τήν μαύρην.

Η γραία έσταθη όπως ιδη κατά πόσον επέτυχε, 
τού σκοπού της. Φρικίασι; όδυνήρά διεκί-νησε τδ 
σώμα τοϋ Ταμαριέζ.

— Τί μέλει τδν υιόν σου, άπεκρίθη, άν ή Νέ
ρινα αποποιείται τά δώρα του ; 0 Ταμαριέζ θέλει 
νά μόνος' είναι καθώς το δενδρον υπο το ό
ποιον ούτε ή χλόη, ούτε τά άνθη δύνανται νά αύ- 
ξήσουν.

— 0 υίό; μου δέν λέγει τήν αλήθειαν, ά»έκρα- 
ξεν ή μαύρη, άτενίσασα τδ φλογερόν βλέμμα της 
έπί τοϋ βλέμματος τοϋ Ταμαριέζ γνωρίζω έν λευ
κόν άνθος, τδ όποιον ό υιός μου θά έπεθύμει νά ίδ η 
αύξάνον υπό τήν σκιάν του.

Η καρδία τού μαύρου έσκίρτη,σε βιαίως .
—— Τδ άνθος περί τοϋ οποίου λαλεί ή μητηρ μου 

θά έμαράίνετο υπό τδ έπισκίασμα του, τή είπε 
θλιβερώς’ δ Ταμαριέζ κανένα δέν άγαπα’ είναι 
δούλος, καί δέν χρεωστεϊ, παρά νά υπάκουη.

— Συχνά, έπανέλαβε λέγουσα ή γραία δούσα 
γλνκυρ και αρμονικόν τονισμόν εις τήν φωνήν της, 
είδαν τδ ίσπέρας, εί; τά; άκρα; τών δασών, χεϊ- 
ρας λευκά; λυούσα; κόμην ώς εβενον. Διατί δά- 

: κτυλοι μαύροι να μήν έγγίζουν ί βοστρύχους ξαν
θούς ; Πολύς καιρό; δέν θά παρέλθη, έςηκολουθη- 
σεν αύτη μέ τόνον φωνή; επίσημον, καί αί γυνάϊ- 

( κε; καί αί θυγατέρες τών λευκών θά πέσουν εις

Αναγνώρισα; τήν προββύτι.δα ταύτην, έπέζευσε | 
πάραυτα ό Ταμαριέζ.

— Αιατί, τή είπεν, ή μήτηρ μου δέν έρχεται ' 
ά ίδη τον υιόν της εί; τήν καλύβην του, άντί νά 

νδν περίμένη τήν νύκτα έν τώ μέσω τοϋ μεγάλου 
τρόμου; 1
δ — 0 δρόμος άπδ τοϋ Μόρνου εις τήν Γινεστέ- 
ραν είναι μάκρος, καί ή καϋμένη ή Λουίζα δεν είναι 
πλέον τόσον δυνατή ώστε νά υποφέργ, τον καύσωνα 
τού ήλιου.

0 Ταμαριέζ έπανέλαβε τότε τήν πορείαν του 
μετ έκείνης ήν άπεκάλει μητέρα του, καί μετά έν 
τέταρτον ώρας αί ύλακαί κυνδς άνήγγειλαν τήν 
άφιξιν αύτών εις τδ χωρίδιον.

Πρώτην ταύτην φοράν μετά τριών μηνών απου
σίαν ή γραία Λουίζα παρουσιάζετο εις Γινεστέραν, 
δπου, άλλοτε, ήρχετο τακτικώς κάθε εβδομάδα. Η 
Ρόζα, ήτις ήγάπα πολύ τούς μύθους τή; μαύρης, 
είχε ζητήσει παρά τού Ταμαριέζ πληροφορίας περί 
τών αιτίων τή; μακράς ταύτη; άπουσίας, άλλ’ ού- 
το; δέν είχε δυνηθή ν άποκριθή εί; αυτήν. Η άπο- 
μάκρυνσι; τή; Αουΐζας τώ ήτο σκληροτέρα παντδ; 
άλλου, διότι τήν ήγάπα μετά φιλοστοργίας πραγ
ματικής. Συχνότατα, ή Λουίζα τώ είχε διηγηθή 
ότι έπϊ τοϋ πλοίου δπερ τούς είχεν άρπάσει άπδ 
τήν πατρίδα των, ή μήτηρ του είχεν άποθάνει έκ 
θλίψεω;’ ότι αύτδς, πτωχόν παιδίον, είχεν άπα- 
σπασθή τοϋ μητρικού κόλπου, ώς δένδρου ξηραν- 
θέντο; καρπός, καί δτι τότε αύτή τδν είχα κάμει 
□ μογάλακτον τής θυγατρός της, ήτις κατέστη ή 
ώραιοτέρα τών δούλιον τής Γινεστέρης, καί τή; 
οποία; τδ πτώμα εύραν εϊς τδ βάθος χειμάρρου 
τινδ; κατά την ημέραν τοϋ γάμου τοϋ Κ. ΓΡαμ- 
βέρτου. Η σκληρά αύτη στέρησι; ηύξησε τήν προ- 
σήλωσιν τοϋ Ταμαριέζ εί; τήν θετήν αύτοϋ μη
τέρα, ήτις έμεινεν ώ; παράφρων έκ θλίψεω; εί; 
διάστημα πολλών έτών. 0 Κ. ’Ραμβέρτος έξ οί
κτου πάντα; έκπλήξαντος, τήν άφησεν έλευθέραν 
νά ζή κατά τδ δοκοϋν αύτή. Η Λουίζα έξελέξατο 
τον νομαδικόν βίαν, περιφερομένη άπο χωρίου εις 
χωρίον καί κλαίουσα τήν θυγατέρα τη; πάντοτε.

■ ό Ταμαριέζ δέν είχε δυνηθή νά τήν άντικαταστήση. 
έν τή καρδία της. Ηδη πρδ πάντων, βλέπων τις 
τ-ήν προσπάθειαν μεθ ής έπειχε τδ άπδ τούς πό- 
δας τής πρεσβύτιδος ρέον αίμα, τήν έπιμέλειαν 
μεθ ή; άνενέου τά ξηρά τής κλίνη; της φύλλα, 
θα ελεγεν ότι ό ζήλός του ήν υ'ιοϋ αληθούς ζήλος. 
Ολ.ο; εί; τάς προαισθήσεις αύτοϋ βεβυθισμένος, ό 
Ταμαριέζ δέν παρετήρησεν ότι τοϋ έπεσε περιτρα- 
χήλιόν τι έκ μετάξης κ,υανής έπιμελώς έν τώ κόλ.- 
πω του κεκρυμμένον. Σκληρά; χαρας άστραπή έπέ- 
λ.αμψε τότε εις τους οφθαλμού; τή; Λουίζα;’ ήρ- 
πασεν αμέσως τδ μανδήλιον, ένατενίσασα τδν Τα
μαριέζ θριαμβευτικώς. Οΰτος έξέπεμψεν απελπι
σίας κραυγήν καί ώρμη.σε πρδς τήν Λουΐζαν όπως 
τή; άφαιρέση τδ περιτραχήλιου, δπερ έκίνει υπέρ 
τήν κεφαλήν τη; ώ; τρόπαιον’ ή γραία τδν απώ
θησε διά κινήματος εξουσία;. Οί δάκτυλοι τοϋ 
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τούς πόδας εκείνων, τούς οποίους τώρα περιφρο- 
νοΰν, καί ευτυχίαν των Θά θεωρήσόΰν τό ν αγα
πηθούν ύπό δούλου, όπως διαφύγώσι τον θάνατον. 
Ο» δυνατοί δέν θά περιμείνουν τήν ήμέραν, θά γί
νουν ευτυχείς προ τής ώρας.

Τής πε-ριεργείας τοΰ Ταμαριέζ σφοδρώς παρο- 
ξυνθείσης, ή γραία Αουίζα έκρινεν δτι ή στιγμή 
τοΰ νά κτυπήση τδ αποφασιστικόν κτύπημα επέ
στη· χωρίς άρα νά δώση είς αύτόν τόν καιρόν τοϋ 
νά σκεφθή, προσέθετο.

— Δέν ήξεύρει τάχα ό υιός μου δτι είς τήν κο
ρυφήν τοΰ Μόρνου υπάρχει κοησυύγετόν τι, εις 8 
οΰδε ΐς δύναται νά τόν άκολουθήση ; 6 αετός είναι 
ευτυχής έν τή φωλεοί του, δταν εχη μετ αύτοϋ 
τήν σύντοοφόν του.

Βλέπουσα τήν αίφνιδίαν φλόγα, τήν οποίαν τό 
βλέμμα τοΰ μαύρου άπήστοαψεν, ή Αοΰί'ζα ήδυνή- 
θη νά πιστευση δτι είχε θριαμβεύσει. Τά χείλη της 
έλαβον τρομεράν χαράς έκφρασιν. Εκ τοΰ προσώ
που δέ τοΰ Ταμαριέζ έβλεπέ τις δτι έν τή ψυχή 
του συνεκροτεϊτο μάχη σφοδρά.

— Ο γύψ ζητεί άπό τήν τρυγώνα τήν ευωχίαν 
του, ένώ δύναται νά τήν άρπάσει μέ τούς όνυχας' 
του ; άνέκραξεν ή Αουίζα.

Η κόρη τοΰ οφθαλμού της, λεγούσής ταϋτα, άνέ- 
διδεν έν τή σκιφ έρυθράν λάμψιν, ώς ή τής τίγρι- 
δος, καί συγκίνησις άλλοκότου προσδοκίας διεγρά- 
φετο έφ δλων τών χαρακτήρων αύτής.

— Ο υιός μου θέλει νά σύρω αύριον τήν νέαν 
λευκήν πρός τό μέρος τοϋ Μόρνου ;

Τό στήθος τοϋ μαύρου έπαλλε σφοδρώς’ κατά- 
ψυχρος ΐδρώς έπιπτεν άπό τοϋ μετώπου του, καί 
τά μέλη του έτρεμον’ άλλ αίφνης έθεσε τάς δύο 
του χεΐρας έπί τών οφθαλμών του, καί ώρμησεν 
έςω τής καλύβης έπαναλαμβάνων :

— Ποτέ ! ποτέ !
— Ανανδρε ! άνέκραξεν ή Αουίζα, εις έμαυτήν 

μόνον πρέπει νά βασισθώ ! ..
(Ακολουθεί.)

II ΑΟΓΚΙΑΗ

( Συνέχεια δρα φυλ. 1 2)

Ηλθε τέλος καί ή ηλικία καθ’ ήν έγείρεται ή 
νόησις, καθ ήν εξέρχονται τών χειλέων οί πρώ
τοι ψελλισμοί, οί έκπλήττοντες τήν μητέρα, άλλ’ ό 
νους τής παιδος οφάνη . βεβυθισμένος εις πεισμα
τώδη ύπνον. Τά χείλη της έμενον άφωνα καί 
άπήντων είς τά φιλήματα τής μητρός διά μ.όνου 
τίνος μειδιάματος ακινήτου, τά δε ομματά της 
καί άρχήτερον έτι |έξέφραζον άλλόκωτόν τι. Ούδε- 
μία άμφιβολία, ό καρπός τής μητρικής κοιλίας 
ραράχθη άπό τό τραγικόν τοϋ θανάτου τοϋ πα

τρός. Η διάνοια τοϋ βρέφους, έν τώ έξυπνήσαι, 
προσεβλήθη ύπό καταπλήξεως καί ληθαργίας. Οί 
■Ιατροί περιέμενον νά γένη ή Λουκίλη εξαετής, 
ίνα έκφέρώσι γνώμην. Η Λουκίλη ήτον ήδη εξαε
τής καί τό πνεύμα αύτής ούδόλως μετεϊχεν είς τά 
τής κοινής ζωής. Οταν ή μ.ήτηρ αύτής τήν εθλι- 
βεν έπί τοΰ στήθους της, καλύπτουσα αύτήν τοϊς 
δάκρυσι καί ταϊς θωπείαις, τό τέκνον έθεώρει Λυ
τήν μέ δμμα άφηρημένον, ώς νά ένησχολεΐτο άλ- 
λαχόθι ή καρδία του. Ούδεμία τών παιδιών τής 
ήλικίας του έθελγεν αύτό, ήγάπα μόνην τήν ερη
μιάν, καί έμενεν δλαις ήμέραις βεβυθισμένη εις 
άφωνον ρεμβασμόν, άφ οϋ τίποτε δέν τήν άπέ- 
σπα. Οί ιατροί κληθέντες έκ νέου είς συμβούλιου, 
έδήλωσαν άδιστάκτως, δτι τό παιδίον έπασχε βλα
χίαν. Τότε δέ ή μήτηρ, τά πάντα παραιτήσασα, ά- 
πεφάσισε ν άφιερωθή δλη είς τήν.θυγατέρα της, καί 
άνεχώρησεν έκ Παρισίων, 'ίνα έλθη καί κρύψη τήν 
δυστυχίαν της είς τόν πύργον τοϋ Μονσαβραί.

Προ δεκαπέντε έτών κατώκουν κ έγώ ένταΰθα, 
δτε ή μήτηρ τής Λουκίλης ήλθεν ένταΰθα νά έν- 
ταφιασθή. Εν τούτοις ή Λουκίλη ήλικιοΰτο, καί 
πράγμα παράδοξον ! ένώ τό πνεύμα αύτής έμενε 
βεβυθισμένον είς βαθυτάτην νύκτα, ή. καλλονή αύ
τής καθεκάστην νέαν έλάμβανε λάμψιν. Οταν έ- 
φθασε τό δέκατον έτος τής ήλικίας της, έλαβε 
θάρρος τι, διότι καθ’ όσον άνεπεύ Τσετό ή νήπιότης 
αύτής, ή ψυχή της έφαίνετο τεριπέσοϋσα εις ύ- 
πόκωφόν τινα ταραχήν. Παρείχε τήν- προαίσθησι» 
κοίσεώς τίνος, ήτις έμελλε σήμερον ή αύριον ν’ ά- 
ποφασίση περί τής ειμαρμένης της. Η ιδέα έζη έν 
αυτή, άλλά δέν εΰρισκεν έξοδον.

Τοΰ ανέμου ό ψιθυρισμός, αί άρμονίαι τής ε
σπέρας, ό θόρυβος -οϋ Κρεύσυος έξήσκουν μυστη
ριώδη τινά επιρροήν έπί τοΰ αβρού τούτου πλά
σματος. Οταν ή Κ. Μονσαβρέ έψαλλε προς τό μέ
λος τοΰ κυμβάλου, ή Λουκίλη έφαίνετο έτι μάλ
λον βυθισμένη εις τούς ρεμβασμούς της, είτα δα
κρύων κρουνοί άνέβλυζον έκτών οφθαλμών της καί 
έρρεον ήρέμα έπί τών παρειών της. Ταραχή τις 
άκαταμάχητος είκονίζετο έπί τοΰ προσώπου της 
καί κατά πάσαν στιγμήν ά«έμενον νά ίδώ τέλος 
τήν ζωήν έκρηγνυομένην. ’Αλλά δέν επιχειρώ νά 
σοί περιγράψω πάσας τάς σπαραξικάρδιους σκηνάς, 
δσων έγεινον μάρτυς μεταξύ μητρός ζητούσης γο
νυπετές παρά τής θυγατρός της, νά τήν άκούση 
νά τήν ομΐλήση, νά τήν άποκριθή, καί τής Λου
κίλης θωπευούσης τήν κόμην τής μητρός της, καί 
αντί πάσης άπαντήσεως μειδιώσης έκστατικώς, 
ή δάκρυα σιωπηλά λειβομένης. ’Από τεσσάεων 
έτών άνανεβϋτο καθεκάστην τά αυτά, καί δμως 
δέν είδά ποτέ παραφροσύνην γλυκυτέραν, ήσυχαι- 
τέραν' ή Λουκίλη αγαπά καί εννοεί τήν φύσίν. 
Αρέσκεται νά παίζή μέ τ άνθη, νά πιρι- 
κυκλοΰται ύπ αύτών, κατ έξαίρεσιν δέ άγα- 
πά τήν θεωρίαν τών διαστέρων νυκτών, ώς 
ψυχή τις ποθούσα τήν. είς ουρανούς έπάνοδον’ τί 
νά σέ εΐπω περισσότερον. Γλυκεία καί αγαθή,

τόν πύργον* δ Φρεδερϊκος τόν συνώδευσε μ-έχρι 
τής πύλης καί έπανήλθεν είς άγιον~ Μαυρίκιον 
βραδυπορών καί άναπεμπάζων τά τής είμαρμε-

Υ.

Αί ήμέραι διεδέχοντο^ τάς ήμέρας, καί δ Φρει
δερίκος δέν άπήρχετο. Ηθελε νά παρουσιασθη εις 
τήν λύσιν τοϋ αινίγματος εκείνου τής ζωής και 
τοΰ θανάτου. Η κατάστασις τής Λουκίλης, ως ε- 
λέγετο ήδη, έτρέπετο έπί τό χείρον, ό χειμων 
άπεδίωξε τάς μαγείας τοϋ φθινοπώρου, μονω- 
σις καί έρημία περιεστοίχιζον τόν καλλιτέχνην, 
περί τόν όποιον τά πάντα ήδη συνεσκοταζον. . .

Καί ίσπέραν τινά ό Φρεδερϊκος έκάθητο παρά 
τήν εστίαν τοϋ ξενοδοχείου του είς ακρον αθυ- 
αος. Δι’ όλης τής ημέρας έσήαανον εν εκκλη
σία τοϋ χωρίου οί πένθιμοι κώδωνες, οί αναγγελ- 
λο'ντες τό ψυχορράγημα τοϋ άποθνήσκ,οντος, και 
είδεν μετά τήν μεσημβρίαν τόν εφημέριον πορευο- 
αενον είς 4όν πύργον μετά τής θείας μεταληφεως. 
δ Φρεδερϊκος ήτο βυθισμένος είς σκεψεις, ουδε;η- 
κουε παντάπασι τήν περί αύτοϋ ομιλίαν των ξε
νοδόχων του. Αίφνης ήκούσθη τό καλπασμα δυο 
ίππων,Λΐτινες έστάθησαν προ τοΰ ξενοδοχείου τοΰ 
Χρυσού 4Αετοϋ, και συγχρόνως σχεδόν εισ- 
ήλθεν ύπτ,ρέτης τ·ς τοΰ πύργου οστις ε,ητησε τον 
Κ. Φρεδερϊκον Ααμβέρ. f

— ’Εγί) είμαι. Τί αγαπάς; ήρώτησεν ό Φρεδε- 

ρΐκος, 38>

γνώμων καί τρυφερά, ή δύστηνος φιλτάτη κόρη 
δέν δύναται τίποτε νά έκφράσφ τών όσα αισθά
νεται. Είναι είς τάς χεΐρας ημών, ώς δργανόν τι 
μελωδικόν, τοΰ οποίου συνέτριψε τάς χορδάς η 
τρικυμία, καί τοϋ όποιου τόν ή^ον είς μάτην μέ
χρι τοΰδε προσεπαθήσαμεν ν άναστήσωμεν. Η 
κρίσις έν τούτοις τήν οποίαν προβλέπω είναι εγ
γύς. Η Λουκίλη είναι δέκα έξ έτών’ τά συμπτώ
ματα έπισωρεύονται, αύτός ό μαρασμός της είναι 
προμήνυμα άπταιστον. Η ψυχή α*τής ταράττ»- 
ται καί παλαίει ίνα δαπανήση τά δεσμά της . . . 
Αγνοώ πώς θέλει τελειώσει τό πράγμα. Ιδού ποϋ 
ευρισκόμεθα. Η κρίσις είναι άφευκτος, έπικειμένη, 
δύναται νά σώση τήν Λουκίλην, άλλά δύναται καί 
νά τήν φονεύση, καί άν, 8 μή γένοιτο, η Λουκίλη 
άποθάνη τί θέλει γίνει ή μητηρ της; ,

Η διήγησις, ήν ήκουσε, συνεκίνησε βαθέως τον 
νέον καλλιτέχνην όστιςάπέσχε πάσηςπαρατηρήσεως 
καί έπί πολλήν ώραν έμεινε σιωπηλός καί σύννους.

Οταν διεκόπη ή σιωπή, ό λόγος ελπίδων μεστός 
περιεστοάφη περί τής άσθενοϋς καί περί τής τυ
χαίας έλεύσεως τοϋ ιατρού καί κατοικήσεώς του 
ε'ίς τήν κοιλάδα εκείνην. Καί ούτω, ένώ δ αδελφός 
αύτοϋ, ό ίερεύς, δστις παρακατώκει ένταΰθα, ην 
άφωσιωμένος δλος είς τάς περί τοΰ μικρού αύ
τοϋ πνευματικού ποιμνίου φροντίδας, άπεφάσισε 
καί δ ιατρός νά γίνη εταίρος^ τοϋ αδελφού του είς 
τό θεάρεστου καί ευσεβές εργον του. . . .

Η νύξ είχε προχωρήσει’ δ ιατρός ίδών τό ώρο- 
λόγιόν του, ήγέρθη έσπευσμένως ίν(ϊ μεταβή εις 

(Εύτέρ· φύλ. Γ3 τόμ, ΣΤ/·)
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— Ο όιαγγελεύς έξήγαγετού κόλπου του γράμ- 
μα τι καί το ένεχείρησεν εις τον Φρεδερίκον.' Πε
ριείχε τάς έξης λέξεις.

“ ‘Η Λουκίλη δέν ζή πλέον. Ελθετε νά ζωγοα- 
φήσετε την εικόνα της 'Η μήτηρ αύτής σας παρα
θαλεί. ό Ιατρός Βικέντιος».

Ο Φρεδερίκος έσπευσε νά λάβη τό χαρτοφυ
λάκων του καί ήκολούθησε τον ύπηρέτην.

*' νυς ητο σκοτεινή. Μετά μιας ώρας δρόμον, 
οΐ ίπποι εσταθησαν πρό των θυρών του πύργου. 
Ο-ε ό Φρεδερίκος είσήλθεν, ή αυλή έπληρούτο θο
ρύβου. Οί υπηρέτα: ώς σκιαί σπεύδουσαι, ύπή 
γαινον, ήρχοντο, διεσταυρούντο εις έκαστον βήμα. 
Τεθριππον ταχυδρομικόν όχημα, περιέμενεν έτοι- 
μον^ ν’ άναχωρήσρ. Ξένος τις, έχων σοοαράν καί 
περίλυπου τήν φυσιογνωμίαν, διελέγετο μετά τοϋ 
ιατρού' ήτα ό έπ’ άνδρί αδελφός τής Κ. Μονσαβραί. 

ίίφεληθήτε άπό την λειποθυμίαν της, έλε
γαν ό Ιατρός, έπάρετέ την άνευ βραδύτητος πριν 
έπαναλάβη τάς αισθήσεις της. ’Εάν ίδή πάλιν τήν 
θυγα.ερα τη; νέκραν, όεν άσφαλίζω τήν ζωήν της.

— .ι^μας τινας επειτα ο Κ. Μονσαβραί άπέθετε 
επί των πρασκεφαλαίων τής άμάξης τήν νύμφην 
του λειποθυμημένην. ’Εκάθησε καί αυτός πλη
σίον του καί τό όχημα άνεχώρησε.

0 Φρεδερίκος εϊσήλθεν.
Ο θάλαμος έφωτίζετο ΰπό δύο μόνον λαμπάδων, 

αιτινες έκαων εις τό προσζεφάλαων τής νεκρής. 
° 5ϊ'·ς-'·ε?'·ος γονυκλινής άνεγίνωσκε, ταπεινή τη

φωνή, τάς νεκροσίμους εύχάς. Ή παρθένος λευχεί- 
μων καί φέρουσα στέφανον έκ λευκών ρόδων, έ- 
κειτο έπζ τής κλίνης της, έτι πλέον περικαλλής 
παρ ότι ην ζώσα, ώραία έξ ουρανίας καλλονής, 
δ θάνατος έφερεν επί τών αδυνάτων εκείνων χει- 
λέων μειδίαμα αγγέλων, έλεγες δέ, ότι ή ψξχή 
άνιπταμενη, αφήκεν επί τοϋ ωχρού προσώπου της 
απαύγασμά τι τών ουρανών.

δ Φρεδερίκος ήσθάνθη τήν καρδίαν του υπό πιέ" 
σεως ανέκφραστου κυριευμένην. ’Εγονυπέτησε καί 
προσευχηθη. Επειτα έλαβε τό χαρτοφυλάκων του 
καί ήρχισε νά ζωγραφή. Αλλά μόλις τό ημεσυ τού 
έργου του εςετέλεσε καί ήναγκάσθη νά τό δια- 
κόψη. Ή γραφίς έτρεμε» εις τάς χειράς του, ίδρώς 
ψυχρός κατέβρεχε τούς κροτάφους ταυ. ίίς όλοι οί 
επί νεκρών άγρυπνοϋντες, καί αυτός κατείχετο 
Ιπό φρεναπάτης παραδόξου. 'Ενόμιζεν ότι έβλεπε 
τήν Λαυκίλην υπεγείρουσαν τάς βλεφαρίδας της, 
διανοίγουσαν τά χείλη της, έκτείνουσαν τήν χεΐρ’α 
αυτής., Καί άλλοτε μέν προσεϊχε μετ’ ανησυχίας 
εις τά φαινόμενα ταύτα κινήματα, έτεινε τό ούς. 
ώς ν ακούσ-η τήν κραυγήν τής νέκρας’ άλλοτε δέ 
έπάσχιζε νά διασκεδάση τά οράματα ταύτα, βλέ- 
πων τον ιερέα προσηλωμένον πάντοτε προ τού 
εσταυρωμένου, καί, ή δψις τοϋ εύσεβαύς γέροντος 
τον καθησύχαζε». ’Αλλά ήλθε στιγμή, καθ’ ην υ.ή 
άντέχων πλέον, ό Φρεδερίκος ήγέρθη, ώς θέ'λ'.’ν 
νά φύγη τον έλεγχον τών στοχασμών του. Hv0,?a 
τό παράθυρου, περιεπάτησεν εις τόν εξώστην

ζ,ένη πλησίον της, ήκροάζετο καί ανέπνεε τήν 
πνοήν, ητις έξήρχετο άπό τά χείλη της. Ο εφη
μέριος, γονυπετής είχε διακοψει τήν νεκρικήν προ
σευχήν, διά νά άποπέμψη ύμνον ευγνωμοσύνης 
προς τον θεόν. 0 ιατρός έλαβε τήν χεΐρα τής κό
ρης, καί δάκρυα χαράς κατέρρέυσαν άπό τών όμ- 
ριάτων του.

— Ναι, ώ Θεέ μου, έφώνησε, ζή !
Η Λουκίλη έστρεψε την κεφαλήν, ήνοιξεν υπερ- 

μέτρως τούς οφθαλμούς, καί φέρουσα αυτούς αλ
ληλοδιαδόχους από τού ιατρού εις τόν εφημέριον.

— λ! σείς εΐσθε, φίλοι μου, τούς είπε με φω-, 
νήν γλυκεία» καί προσηνή.

Η κρίσις η όποια ηδυνατο νά φέρη τόν θάνατον, 
τήν έσωσε’ ό πέπλος όστις διεχώριζε τό λογικόν 
της άπό τού κόσμου τών ζώντων είχε διαρραγή. 

Εξαντληθεΐσα όμως άπό τόν βραχύ; τούτον α
γώνα, ή Λουκίλη έπανέπεσε πάλιν εϊς τήν κλίνην
της.

__  Πού είναι ή Κ. Μονσαβραί; ήρώτησεν ό Φρε
ιδερίκος’ πού τήν έφερεν ό άνδ'ράδελφός της ; Πρέ- 
Ιπει νά στείλωμεν νά τήν εϊδοποιήσωμεν περί τού 
'ευτυχούς τούτου περιστατικού, 
ί Αλλ’ ό ιατρός, λαβών αυτόν άπό τής χειρός, τόν 
έφερε πλησίον έν.ός παραθύρου’ ό εφημέριος τούς 
ήκολούθησε. , ,

— Εσώθη, είπεν ό ιατρός σιγαλά, εσωθη, το 
πιστεύω, τό ελπίζω, άλλ’ ακόμη δεν εγγυώμαι 
πεοί τούτου. Νά στείλωμεν νά τήν εϊδοποιήσωμεν! 
Εσκέφθης καλώς τό πράγμα ; Καί άν ό Θεός τβε- 
λε «αλέσει τήν Λουκίλην, ή Κ. Μονσαβραί άπώλ- 
λυε τήν κόρην της δίς. Πριν τής μηνύσωμεν περί 
τούτου, άς περιμείνωμεν νά γίνη τελεία .η νεκρα- 
νάστασις αυτή. Ας φεισθώμεν τής μητρικής καρ 
δίας, καί άς μήν τής δώσωμεν τόσον γρήγορα 
χαράν, ή όποια ήμπορεΐ νά τελειώση δια τής α
πελπισίας. z

0 Φρεδερίκος καί ό εφημέριος έσ-υμφωνησαν με 
τήν γνώμην ταότην. Καί πραγματικώς μετά οκτώ 
ήμέρας ή ίασις τής Λουκίλης ητο βεβαία. Το λο
γικόν εϊχεν έπανέλθει μετά τής υγείας’ ή κρίσις 
εΐχε συντρίψει τά δεσμώτης, ή διάνοια εΐχεν εύρει 
έξοδον, καί δέν υπήρχε πλέον αμφιβολία. Ενώ λοι
πόν ό άγγελιαφόρος ήν έτοιμος νά κίνηση, ελαοαν 
άπό τόν ύποκόμητα Μονσαβραί επιστολήν τινα εϊς 
τόν πύργον δηλοποιούσαν, δτι έφερε τήν νύμφην του 
εϊς Ιταλίαν. Χωρίς βραδύτητα λοιπόν, ό ιατρός 
έγραψε συγχρόνως εϊς 'Ρώμην, εις Νεάπολιν και 
ε·- Φλωρλτίαν, καί δεν αμφίβαλλε ποσώς ότι η 
K? Μονσαβραί ηθελεν έπιστρέψει περί τά τέλη 
τού μηνός"

νρ

Η άνάρρωσις τής Λουκίλης έχώρει γιγσντιαίοις 
βήυ,ασι. Καθόσον δέ αί δυνάμεις της άνεγεννώντο, 
τοσούτον καί τό λογικόν ηθξα*ε. Ως γή άγνή καί 
παρθένος, τήν όποιαν ποτέ έργαλεϊον καλλιέργειας 
δέν έξησθένησε, παρήγαγεν άκόπως καί έν άφθο-

δ ψυχρός αήρ τής νυάτός κατεπράύνε τήν εξαψιν 

τής φαντασίας του.

’Επανέλαβε τήν γραφίδα του, καί κεκλιμένος 
επί τού έργου του, άφοϋ δεκάκις εΐχεν άπαλείψει 
τάς γραμμάς τών χειλέων, τά όποια όεν επετυγ- 
χανεν, τελεταϊον ένόμισεν ότι ειχον άριστα, καί 
όπως βεβαιωθή, ήρε τά δμματά του επί τού πρω- 
τοτύπου ... . ' ,

Επηγκωνισμένη επί τής κλίνης της, γαληνιαια 
καί ήρεμος ώς κοράσιον έγ.ειρόμενον τό πρωί μετά 
νύκτα ήδυόνειρα, ή Λουκίλη έθεώρει αυτόν μετ 
ήθους περιεργείας. . , , Τ

— Ή μήτηρ μου ; ποϋ είναι ή μήτηρ μου; εί
πε μετά φωνής παιδός.

Καί, όμοια τώ άνθει, τώ κλίνοντι υπό. τό ύ
δωρ τού ουρανού’τό όποιον έδίψέι ό κάλυξ αυτού, 
έπανέπεσεν επί τής στρωμνής της.

Ε'.

Βεβυθισμένος εις τήν προσευχήν του, ό εφημέ
ριος δεν είχε ποσώς ακούσει τήν φωνήν τής Λου
κίλης. Αλλά κραυγή τού Φρεδερίκου έξήγαγεν αυ
τόν τής εύσεβοΰς προσηλώσεώς του, ετρεξε λοιπον 
προς τήν κλίνην τής κόρης'·

‘ — Ζή ! έκραύγασεν ό Φρεδερίκος πεσών εις τόν 
τράχηλόν του, ζή, μού ωμιλησε!

Καί δρομαίος έξήλθε προς άναζήτησιν τού ια
τρού Βικεντίου.

Δέν έπεριπάτει, έπέτα μάλλον. Φθάς δε εις τον 
προς δν όρον του, ήνοιξε τό δρύφακτον, διήλθε τόν 
κήπον, άνέβη τήν κλίμακα απνευστί, καί όρμησας 
εις τό δωμάτιον, ένθα ό ιατρός, κατεχόμενος υπό 
τών σφοδρών συγκινήσεων, τάς όποιας εΐχεν αι- 
σθανθή, έγρηγόρει ακόμη, καί τοι ή ώρα ήν ήδη 
προκεχωρημένη.

' — Ελα, ιατρέ μου, έφώνησε, ζή εκείνη, ανα
πνέει’ μή χάνής καιρόν, έλα προς βοήθειαν της. 
Καί ταύτα λέγων έζήτει νά τόν σύοη έςω τού 
δώματος;

0 ιατρός τόν έκύτταζε μέ θαυμασμόν μετέχον 
τά τίνος φόβου, καί ήρώτα εαυτόν άν ό Φρεδερίκος 
είχε χάσει τάς φρένας του.

— Αλλά, έπανέλαβε λέγων μέ ζέσιν ό Φρεδε
ρίκος, δέν μ’ ένόησες; Αναπνέει, σοί λέγω, μού 
ώμίλησε! Ελα, δι’ αγάπην Θεού, τί περιμένεις; 
έλα. Καί τήν φοράν αυτήν τόν έσυρε.

0 ίατοός τόν ήκολούθει μέ μεγάλην δυσκολίαν, 
καί ακόμη αμφίβαλλε. Εϊσελθών όμως εϊς τον πύρ
γον, έβεβαιώθει ότι ό Φρεδερίκος τού εΐχεν εϊπεί 
τήν αλήθειαν. Εις τούς προδώμους, εις δλα τά πα
τώματα, παντού, τίποτε άλλο δέν ήκούετο παρά 
μία φωνή —ή Λουκίλη δέν άπέθανε! Τρέμων 
είσήλθεν ό ιατρός εις τόν θάλαμον τής νεάνιδος. 
Η Λουκίλη ητο μέν πάντοτε έξηπλωμένη επί τής 
κλίνης τη:, άλλ’ όμως αί παρειαί της ειχον άνα- 
,λάβει τήν χροιάν τής ζωής. Η τροφός της, καθη-
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νία καρπού; εκπλήττοντας την δρασιν. ό εφημέριος, 
ό ιατρός καί δ Φρεδερίκος δέν την άφιναν μόνην 
ούδέ στιγμήν' άμιλλώντο τίς νά τήν περιποιηθή 
μετά πλειοτέρας προθυμίας και ζέσεως, τίς πλει- ι, ’ * , ‘ ? » » < · ότερον ν αγρυπνησφ επ αυτής, και εσυγκινεισο 
βλέπων τούς τρεις αυτούς άνδρα; έπαγρυπνοΰντας 
έπί τής νέας εκείνης κόρης, μέ επιμέλειαν καί τρυ-' 
φερότητα μητρικήν. Εκαστος τών τριών τούτων 
πιστών φυλάκων έλάμβανε τδ μέρος του, κατά τήν 
επιστήμην του, έπί τή; θαυματουργού ταύτης νε- 
κραναστάσεως. Εν τοσούτω, καίτοί ήδη ήγγιζεν δ 
χειμών, ακτίνες τινε; μολοντούτο τού ήλιου έχρύ- 
σουν έτι τήν πεδιάδα και τούς λόφους τούς περί 
αύτήν. ό ιατρός έξήγει εις τήν νέαν κόρην τήν 
φύσιν, τήν οποίαν δέν είχεν ακόμη δι'ίδεϊ ή όπισθεν 
πυκνής νεφέλης. Εκαστος περίπατος, καί τι έδι- 
δάσκετο, καί τι άπεκαλύπτετο εις αυτήν. Βράχος 
τις, φυτόν τι, διάργυρός τις πηγή παρείχαν αύτώ 
ευκαιρίαν νά ζωπυοή καί άναπτύσση το πνεύμα 

■τής νέας συντρόφου του. Τότε δ ίερεύς, μάρτυς τής 
θαυματουργού άναπτύξεως τής παιδικής ταύτης 
ψυχής, έδείκνυε αύτή τόν δάκτυλον τού Θεού έν 
δλη τή κτίσει. Κατόπιν ήρχετο ή σειρά τού Φρε
δερίκου, καί το μέρος ταυ, καί τοι μετριώτερον 
κατ επιφάνειαν, δέν ήτον όλιγώτερον μέγα καί 
σπουδαίον" διά τής χάριτός του, τής νεότητάς του, 
τής φιλοστόργου προθυμίας, διά τής δλως αδελ
φικής συμπάθειας τήν όποιαν έτρεφε προς τήν 
ώραίαν κόρην, συμμετείχε κατά μέγαν λόγον τού 
έργου τών δύο άδελφών, καί πιστεύω μάλιστα 
δτι μόνη ή παρουσία του ήτον εύγλωττοτέρα δλων 
τών ομιλιών τού αγαθού ιατρού καί τού άγαθού 
εφημερίου. Αν έβράδυνε νά έλθη, πυρετώδης τότε 
έφαίνετο εις τούς οφθαλμούς τής Λουκίλης ανη
συχία. Αλλ αφού τον έβλεπε πλέον, αφού ήκουε 
τόν ήχον τής φωνή; του, ή καρδία της έθερμαί- 
νετο, καί έδιπλασίαζε τήν περιέργειαν τού πνεύ
ματά; της. Πλησίον τού Φρεδερίκου, τά πάντα 
ήθελε νά γνωρίση, τά πάντα νά μάθη' μακράν αυ
τού ή φύσις δέν έφαίνετο πλέον εις αύτήν ή θέα
μά τι άδιάφορον. Δέν έζήτει νά έξηγήση εις έαυ- 
τήν τήν έν τώ πύογω παρουσίαν τού νεανίου' ή- 
γνόει τίς ήτο, πόθεν ήρχετο, ουδέ διελογίζετο καν 
νά ερώτηση περί αυτού. Η ψυχή της, έξεγερθεϊσα, 
είχε τεθή δλόκληρος έπ αυτού, ώς περιστερά ή- 
τις, κατά πρώτον έςελθούσα τή; φωλεα; της, επι
καθίζει εις τόν γείτονα κλώνα τού δένδρου.

Επελθόντος τοϋ χειμώνος, έδέησε νά άποχαι- 
ρετήσωσι τούς περιπάτους, καί νά συναθροισθώσι 
περί τήν εστίαν. Συνδιαλέξεις ποικίλαι, αναγνώ
σεις καλώς έκλελεγμέναι, μαθήματα παραδιδόμενα 
εναλλάξ υπό τού Φρεδερίκου καί τών δύο αδελφών, 
έζηκολούθουν τό άρξάμενον έργον. ό Φρεδερίκος 
διόλου δέν ώμοίαζε προς τούς καθ ήμας ζωγρά
φους" δέν περιώριζε τάς σπουδάς του εις το από
κρυφου τής τέχνης αυτού' έφρόνει δτι έκτο; τή; 
ζωγραφικής δύναταί τις, αϊτών έπιμελώς, νά εύρρ

καί τινα, έστω καί μικρά, πράγματα, ούχί ανάξια 
προς έξάσκησιν καί στολισμόν τής ανθρώπινης 
διανοίας. Οθεν έλάμβανε μέρος ούχί δευτερεύο-ν 
εις τά έργα τή; ημέρας, εις τάς συνδιαλέξεις τάς 
έσπερινάς. ’Η δέ Λουκίλη ήκροάτο αυτού, κρεμα- 
μένη εις τά χείλη του" ή Λουκίλη ήγάπα παν δ·,- 
τι έλεγεν αυτός.

'Η ζωή τού νεανίου ήμών ήτο γλυκεία αναμφί
βολο»;. Ανεχώρει τό πρωί άπό τδν Αγιον Μαυρί
κιον, περιέμενεν όλίγον εις τήν οικίαν τού ιατρού, 
καί παραλαμβάνων αύτδν, έπορεύοντο αμφότεροι. 
εϊς τδν πύργον, ό χειμών έχει θέλγητρα τά όποια 
οί έν ταίς πόλεσιν άγνοούν. 'Η έξοχή ήν ωραία καί 
ύπδ τδν λευκόν αυτής μανδύαν. Τά δάση ύπδ πά
χνης πεφορτισμένα, είχον καί έν τή δμίχλη μα
γικήν θέαν. Αμα δέ διέκρινε μακρόθεν ερχομένους 
τούς δύο φίλους, ή Λουκίλη περιτετυλιγμένη είς 
διφθέρας έτρεχε πρδς δπάντησιν αυτών" ή άπε- 
σκληρυμένη χιών μόλις έτριζε ύπδ τούς λεπτο
φυείς αυτής πόδας. ΓΗ ήμέρα διήρχετο φαιδρά καί 
χαρμόσυνος, καί δ Φρεδερίκος έπανήοχετο τδ έσπέ- 
ρας εις τδ χωρίον, συνοδευόμενος ύπδ τού αγαθού 
έφημερίου, τού όποιου τδν ζήλον δέν ίσχυσε νά χα
λάρωση τής ώρας ή τραχύτης. Ερωτώ ήδη, ποια 
όπωσούν ποιητική φαντασία δέν ήθελε όηλεύσει 
τήν τύχην τού νεανίου έκείνου; Μ’ άναμιγνύη τις 
τάς ημέρας του είς τάς ημέρας αξιολάτρευτου 
πλάσματος τδ οποίον, διά σπανίου τίνος προνο
μίου, ήνονε έν έαυτώ τήν άφέλειαν τής νηπιότητος 
καί τάς χάριτας τής νεότητος' νά παρίσταται εις 
τήν έγερσιν τής αγγελικής εκείνης ψυχής, νά έπι- 
τηρή, καί δ ι ευθύνη τήν πτήσιν τή; διανοίας της' 
ν άριθμή, νά καταλαμβάνη τούς πρώτους παλμούς 
τής καρδίας της, ήτο γλυκύς προορισμός, καί, τδ 
επαναλαμβάνω, ζωή εις άκοον ήδεία. Καί μολον
τούτο δ Φρεδερίκος άπεφάσισε ν άποσπάση έαυτδν 
άπδ τδ θέλγητρον, τδ όποιον τδν κατεγοήτευε' δι
ότι κατενόησε μέχρι τέλους τδν κίνδυνον τής στε
νής ταύτης σχέσεως. . . Διότι, αϋτδς μέν ήτο πε- 
νέστατος, ή δέ Λουκίλη κατήγετο άπδ οικογένειαν 
ύψηλή; τάξεως, ώστε ουδέ καν νά φαντασθή ήδύ- 
νατο ότι ήθελέ ποτέ τή παρουσιάσει τήν χεϊρά του. 
Πού θά τδν έφερε λοιπδν ή πάντοτε αύξουσα εκείνη 
φιλία, ή άμοιβαία εκείνη φιλία ήτις δέν είχεν ά- 
νάγκην ομολογίας; Δέν ήτο παραφροσύνη νά ριψο- 
κινδυνεύη πλειότερον έπί οδού τοσούτω κινδυνώ
δους ; Ταυτοχρόνους δέ, ένώ τδ λογικόν τδν διέ
τασσε ν άπομακρυνθή, αί έργασίαι του τδν έκά- 
λουν επιμόνους είς Παρισίους, ώστε άπεφάσισε μετ 
ολίγον ν άναχουρήση.

Εσπέραν τινά λοιπόν, ένώ όλοι ήσαν συνηγμένοι 
έπί τδ αύτδ, ό Φρεδερίκος, ανήγγειλε τήν αναχώ
ρησήν του, καί άπεχαιρέτησε τήν νέαν κόρην. Η 
Λουκίλη ώχρίασε καί έσίγησεν τήν είδησιν ταύτην 
άκούσασα. Οί δύο άδελφοί ένόουν επίσης καί αυ
τοί, καί τοι όλιγώτερον τού Φρεδερίκου, τδν κίν
δυνον τής θέσεώς του. Οθεν άν καί τδν ήγάπων 
τρυφερά, δέν έζήτησαν νά τδν έμποδίσωσι.

σεν έπί σού. Είς σέ ένεπιστεύθη πρώτον τά πρώτα 
αίσθήματά της. 'Η ψυχή της είναι δλω; νέα καί α
κόμη δέν υπακούει παρά είς τά; εμπνεύσεις της. 
Καί βραδύτερου μέν άναμφιβόλω;, θά δυνηθή νά ύ
παρξή καί άνευ σού, άλλ έν τή παρούση ώρα έχει 
ανάγκην νά σέ βλέπφ, καί νά σέ άκούη διά νά 
διανοήται, ώ; έχει ανάγκην άέρος διά ν’ άνα- 
πνέη. Γνωρίζω τήν εύθότητα τής καρδίας σου, καί 
προβλέπω πάν δ,τι δύνασαι νά εϊπης πρδς δικαιο
λογίαν τής άπομακρύνσεώς σου' άλλά συνενοήθην 
μέ τδν άδελφόν μου, καί όλους μου τούς φόβου; 
διεσκέδασε. 0 λόγος του άρκεϊ βέβαια νά καθησυ- 
χάση τήν συνείδησίν σου καί νά σέ πείση νά μεί- 
νης. Μή λησμονήσεις, φίλε μου, δτι είμαι υπεύθυνος 
διά τήν ζωήν τής Λουκίλης. ένόσω δέν έλθει ή 
Κ. Μονσαβραί, δφείλομεν ήμεϊς νά τήν άντικατα- 
στείνωμεν. ήξεύρω δτι αί έργασίαι σου σέ καλούν 

1 είς Παρισίους' άλλ είσαι νέος, καί εϋρύ μέλλον 
άναπτύσσεται έμπροσθέν σου, ουδέ δύνασαι δίς νά 
εύρη; τήν ευκαιρίαν νά έκπληρώσρς χρέος τόσον 
ιερόν. Πράξε υπέρ τής Λουκίλης, δ,τι ήθελες πρά- 
ξει υπέρ τή; αδελφή; σου. 'Η Κ. Μονσαβραί δέν 
ήμπορεΐ νά βραδύνη νά έπανέλθη· Τπήρξε; μάρτυς 
τή; απελπισίας της, θά παρευρεθής είς τήν χαράν 
της, καί θά άναχωρήσης ευτυχής έκ τής εύτυχίας 
της.

Καί έπειδή ό Φρεδερίκος έδίσταζε
— Δέν ήμπορεϊς πλέον νά διαμείνή; έδώ, εις 

| τδ χωρίον τούτο, έπανέλαβεν δ γέρων, ό χειμών 
προμηνύεται τραχύς. Δέν ήξεύρεις τί θά είπή χει
μών εί; τά μέρη μα;. Εντός ολίγων ήμερών, αί 
όδοί, κεκαλυμμέναι ύπδ χιόνων, θά κατασταθοϋν 
άβατοι. Ελθέ εις τήν οικίαν μου νά κατοικήσης. 
Τδ έρημητήριόν μου είναι αρκετά εύρύχωρον ώστε 
νά σέ δεχθή. ΓΗ παρουσία σου θά μού ύπενθυμίση 
τούς χρόνους τή; νεότητός μου' δλας λοιπδν, φίλε 
μου, τάς ώρας τάς οποίας δέν θά περνώμεν πλη
σίον τής φίλη; ήμών κόοης, θά τάς περνώμεν όμού, 
όμιλούντε; περί τών ανθρώπων καί τών πραγμά
των τά όποϊα άγαπώμεν.»

Καί αύτή ή εύθυτέρα συνείδησις έχει τοσαύτα; 
σκολεάς πτυχάς, καί τόσον επιτήδειοι ειμεθα είς 
τδ νά χαρακτηρίζωμεν τάς κλίσεις ήμών ώς κα
θήκοντα, ώστε ό Φρεδερίκος, ύπερησθέίς διότι εί
χε πρόφασιν τινά έπιτρέπουσαν» ή μάλλον άναγ- 
κάζουσαν αύτδν νά μείνη, έπίστευσε καί αυτός δ 
ίδιος σπουδαίως ότι έθυσιάζετο συγκατανεύων νά 
μή άναχωρήση. Εδέχθη λοιπόν τήν εύγενώς προ- 
σενεχθεϊσαν αύτώ φιλοξενίαν, ήρπασε τδν σάκκδν 
του, τδν όποϊον είχε κλείσει, καί, αντί νά λάβη 
τδν δρόμον τών Παρισίων, έπορεύθη είς τήν οι
κίαν τοϋ ιατρού Βικεντίου, δχι χωρίς νά έναγκα- 
λισθή τήν ξενοδόχαν Τον χρνσυΰ v καί τάς
θυγατέρας της, αΤτινες έχυναν ποταμηδδν δάκρυα.

Ο ιατρός δέν είχεν άπατήσει /τδν Φρεδερίκον. 
ή Λουκίλη κατείχετο ύπδ σφοδρού πυρετού. Αλ’ ·.. 
μόλις είδε τδν νέον ζωγράφον καί τδ πρόσωπόν 
της καθησύχασεν ώς ύπ’ εύχαριστήσεως. Η λάμψις

— Είναι αληθινόν; είπε τέλος ή Λουκίλη μέ 
φωνήν έκλελειπυϊαν έν ή έξεικονίζετο ή ταραχή 
τής ψυχής της' δμιλεΐς σπουδαίως; Αναχωρείς, 
καί διατί ; τί σου λείπει; Δεν είσαι λοιπδν ευτυ
χής πλησίον ήμών ; Δέν άγαπα; λοιπόν τούς φί
λους σου;

— Οφείλω νά αναχωρήσω, έπανέλαβεν δ Φρε
δερίκος· τδ νά ζώ διά τής ζωής σας είναι ευτυχία 
ή οποία δέν είναι πλασμένη δι έμέ.

— Εχει δίκαιον, τέκνον μου, είπεν ό εφημέ
ριος. Εκαστος είς αυτόν τδν κόσμον, έχει τά κα
θήκοντα -ήυυ' ή αργία δέν αρμόζει είς τήν ήλι
κίαν του.

— Κύριε Φρεδερίκε, έπανέλαβεν ή Λουκίλη, 
στρέφουσα πρδς αύτδν βλέμμα ικετευτικόν, περί- 
μεινε τουλάχιστον τήν έπυστροφήν τής μητρός μου.

— 'Η θέσις του δέν είναι πλησίον μας, είπεν 
ό δόκτωρ' έγωϊσμός μας θά ήτο τδ νά θελήσωμεν 
νά τδν κρατήσωμεν περισσότερον, ίδού τόσας ή- 
μέρας όπου έχασεν ήδη! Τά δοκίμιά του ήσαν 
λαμπρά' ήλθε λοιπδν ή ώρα νά πληρώση τάς ύ- 
ποσχέσεις του.

— Ναι, καί ύγιαίνετε, φίλοι μου, είπεν ό Φρε
δερίκος έγερθείς, καί σφίγξας άλληλοδιαδόχως τήν 
χεϊρά τής Λουκίλης, τού ιατρού και τού έφημερίου, 
ύγιαίνετε ! Ενθυμεϊσθε ένίοτε καί έμέ, όστις θά σάς 
ένθυμούμαι άκαταπαύστως. Πλησίον σας διήλθον 
τάς ευτυχεστέρας ήμέρας τής ζωής μου, ούδέ θά 
τδ λησμονήσω ποτέ. Εστέ εϋτυχεϊς, καί είθε ό 
θεός νά σάς χαρίζει δλας τάς χαράς τών όποίων 
είσθε άξιοι !

0 ιατρός καί δ εφημέριο; άμυδρώς πως διεώ- 
ρουν τά κινοϋντα αύτόν αισθήματα. Τδν ένηγκαλί- 
σθησαν μέ στοργήν δλως πατρικήν. 'Η δέ Λουκίλη 
ώχρά, άφωνος, ακίνητος, ήτένιζε τδν Φρεδερίκον 
καί έφαίνετο μή εννοούσα τίποτε έκ τών περί αυ
τήν συμβαινόντων. 0 Φρεδερίκος έζήλθε μέν μέ 
καρδίαν έσπαραγμένην, αλλά μέ σταθερόν βήμα, 
καί κύριος τής συγκινήσεώς του.

Τή επαύριον, άμα τή πρωία, ένώ ένησχολεϊτο 
είς τάς προετοιμασίας τής άναχωρήσεώ; του, εί- 
δεν είσερχόμενον είς τδ δωμάτιόν του τδν ιατρόν 
Βικέντιον, τού οποίου οί ήλλοιωμένοι χαρακτήρες 
έπρόδιδον αγωνίαν μεγάλην.

— Δέν θ άναχωρήσρς, δέν δύνασαι ν άναχω- 
ρήση;, είπεν ό ιατρός μέ φωνήν συγκεκινημένην' 
ή παοουσία σου μάς είναι αναγκαία, καί ή έντο- 
λή σου δεν έτελείωσε. Ηξεύρεις τί συμβαίνει ; Μό
λις μάς άφησες χθές τδ έσπέρας καί ή Λουκίλη 
κατελήφθη είς φλογώδους πυρετού, όλην τήν νύ
κτα έπηγρύπνησα αύτή; καί έν τή παραφορά τού 
πυρετού δέν έπρόφερε παρά δύο ονόματα' δταν 
δέν έφώνει τήν μητέρα της, έφώνει σέ. Τήν άφη
σα είς κατάστασιν έξάψεως, ήτις μέ φοβίζει, δέν 
σού τδ κρύπτω. Αν άπομακρυνθή;, δέν εγγυώμαι 
περί τής ζωής της. Φαντάσου, νέε φίλε μου, δτι 
αποτελείς ήδη μέρος τής υπάρξεώς της. ’Αφότου 
ό νούς της έζύπνησε, τδ πρώτον της βλέμμα έπε-
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τών δριμάτων της έγλύκανεν, έτεινε προς αύτδν την φαίνεται μάλλον ;τδ μεγαλοψυχον 
χεϊρά, κα; μέ φωνήν έκφράζουσαν εύγνωμοσΰνην ανθρώπου, ή ηλικία τής θρησκείας 
ταύτοχρόνως καί έπίπληξιν. θήσεως, αιτινες μόναι γεννούν ι±ε·

— Διατί λοιπδν ήθελες ν’άναχωρήσης ; είπεν' ό 
Φρεδερίκος έκάθησε παρά τδ προσκέφαλου της καί 
έδικαιολογήθη.

(ακολουθεί τδ τέλος)

ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΙΕΜΠΓΟΝ ΠΑΤΩΜΑ.

ί ’ η; δ
Alpiioase Karr.

— H ώρα είναι έννάτη, καί ακόμη
— Δέν είναι βία, έχομεν καιρόν, 

αύται αναμνήσεις, τάς όποιας κατά 
μήθημεν, αί ήμέραι έκεϊναι αιτινες 
χωρίς νά τάς μετρώμεν, 
νομίζομεν δτι πι ______ _ ....
άνεξάντλητον θησαυρόν εύτυχίας έμελλε νά διέλθη 
ή ζωή μας, τόσον καταθέλγουν τδ πνεΰμά μου, ώ
στε αισθάνομαι άνέκφραστον εύφροσύνην άναπολών 
αϋτάς. Π ζωή διαιρείται είς δύο διακεκριμένα 
μέρη, τδ μέν, πλήρες έλπίδων, αί όποϊαι ποτέ δέν 
θά πραγματοποιηθούν, τδ δέ, πλήρες μεταμελειών 
δι’ δσας δέν έγεύθημεν εύτυχίας. Πάντα δέ δσα 
έφανταζόμεθα τόσον ωραία διά τδ μέλλον, καί τά 
δ ποια πραγματοποιηθέντα δλας έψευσαν τάς έλπί- 
δ ας μας, αύτά ταΰτα άναλαμβάνουν, τήν μαγίαν 
των έν τώ παρελθόντι. Η προσδοκία καί ή άνάμνη- 
σις τούτο έχουν κοινόν, δίδον θέλγητρόν είς 
τάς, τήν μεσολάβησιν χρονικού διαστήματος, 
βαίως, ή νεότης έχει καί αύτη τάς θλίψεις της, 
τόσω μάλλον πικράς, καθ δσον νομίζει δτι ή ζωή 
οφείλει νά τή παρέξη δλας της τάς ήδονάς' έπειδή, 
πρδς τί άλλο έγεννήθημεν ; λέγουν αί άπειροι δε- 
καπενταετεΐς κεφαλαί. Ούτω, πάν δ,τι έπιθυμή- 
σουν είναι βέβαιοι δτι θά γίνη, έπειδή προϋπεσχέ- 
θη αύτοϊς' παν δτι έλπίσουν τδ θεωρούν ώς δμό- 

ώ μέλλοντι οφείλει έξ άπαν- 
Λεινδν έπομένως καί πολύ ή 

τοιούτων έλπίδων κατάψευσις, άλλ ή
, ώστε αί θλί- 

τι, έχουν ποίησιν' ω-

δέν ένδύθης. 
Αί νεανικαί 

τύχην ένθυ- 
παρή^χοντο 

έν τή ηλικία καθ ήν έ- 
ποτέ δέν θέλομεν άποθάνει, δτι είς Λ · ·

αύ-
Βε-
και

ι και εύγενή; τοΰ 
; καί τής πεποι-,

__ εως, αιτινες μόναι γεννούν μεγάλα πράγματα. 
Δυνάμεθα νά τδ είπωμεν ήμεϊς., διότι ούτ έγώ ού
τε σύ δέν έφθάσαμεν έτι τήν ήλικίαν, έν ή εκα-. 
στος καλεϊ κακίας καί έλαττώματα δσα δέν δύ- 
ναται πλέον νά πράξη' έν ή έκαστος κηρύττει άρε— 
τάς τά φυσικά του μειονεκτήματα, έν ή καυχών- 
ται έπί λιτότητι, ένώ πάσχουν άπδ δυσπεψίαν* 
έπί έγκρατεία, ένώ τδ αίμά των άπώλεσε πάσαν 
θερμότητα' έπί έχεμυθείρι, ένώ ούδέν πλέον έχουν 
μυστικόν.

— Καί είσαι γνώμης δτι καί ήμεϊ 
τήσωμεν τοιούτοι ;

—■ 'Αναμφιβόλως. ...  ------
πάσι παρέχει ρεύμα, τάς αύτάς όχθας, του 
τούς σκοπέλους, τδν αύτδν λιμένα. Ο,τι 
κάμωμεν θά διέλθωμεν οθεν πάντες διήλθον, 
τδ φρονιμώτερον είναι ν άφεθή τις είς τήν ροήν 
τοΰ ρεύματος, χωρίς ούδέν ν άποπειραθή 
τής άκαθέκτου ορμής του. Γελώμεν διά τά γελοϊα 
καί τήν σαθράν πυραμιδοειδή καλύβην τοΰ πα- 
τρός μας' αλλά καί ήμεϊς αυτοί θά κατοικήσωμεν 
τήν καλύβην, καί έπίσης γελοίοι θά ήμεθα. Καί 
δμως τήν καλύβην θά τήν άγαπώμεν, καί πρδς τά 
γελοϊα μας θά έχωμεν αδυναμίαν' θά νομίζωμεν 
δτι έχομεν παλάτιον καί άρετάς.

— Εν τούτοις, μολονότι τδ τραχύ καί ταραχώ
δες τοΰ βίου μου μάλλον η ή ηλικία, (έπειδή 
λών μαθητών είμαι νεώτερος) μέ έξώρ 
καιρού τή; προσχαροΰς ταύτης έπΟχής τής ζωή 
κατανοώ δμως τά πάθη καί τάς παρεκβάσεις 
νεανικής ήλικίας, r-'· _i‘ ' γ ~ ' 
τής οποίας έχουν τήν δρόσον, 
έλπίζωμεν δτι δέν θέλει διαρκέσει πολύ, ν «·.« 
τόσον άμέριμνος τής νεότητος ήρχισε νά ταράτ 
ται άπδ τήν πολιτικήν. Παράδοξος τ·'"-"1-----
έπιδιώκειν έν τώ παρόντι τά μέλλοντα 
_ι ».. ο _ ’ “ϊά φέρη τάχιον καρπόν
ασθενή καί άνούσιον. κ-' ----- ' ~

μυστικόν.
— .Τ

, , --- — ς θά καταν-
τήσωμεν τοιούτοι ;

—· Αναμφιβόλως, έπειδή ή ζωή τδ αύτδ τοϊς 
αύ 

καί άν 
καί

κατά

λογον τδ όποιον έν τ<“ ( 
τος νά έξαργυρωθή. Δε- 
παντελής ____
νεότης τόσην έχει ρώμην καί ζωήν, 
ψεις αυτής έχουν θέλγητρόν· , .......... -
στε τδ ζήν καί αίσθάνεσθαι δι’ αυτήν είναι ευτυ
χία, ώς ευτυχή είναι τά τέκνα τά άκαταπαύστως 
κινούμενα, καί τά όποια οϊκειοθελώς άνω καί κά
τω τρέχοντα, ευρίσκουν τέρψιν είς τδ νά κουρά- 
ζωνται περισσότερον καί|άπδ αύτδν τδν υπό τήν μά
στιγα τοΰ δεσμοφύλακος έργαζόμενον κατάδικον. ι 
Όπως καί άν θεωρήσωμεν αυτήν, είναι ή εύτυχε- 
στέοα εποχή τοϋ άνθρώπου, ή εποχή καθ ήν 
πρλλαπλούν τις, ούτως εϊπεϊν, άγει βίον.

■>— Πρόσθες δτι είναι ή έποχή καθ ήν καϊα-

ολ- 
ισαν πρδ 

. ός, 
, 9 C ζ

καί τάς αγαπώ ώς την άνοιςιν, 
. Δυστυχώς, καί άς 

>, ό βίος ό

,ος τύφλωσις τδ 
______ _..α, τδ σείειν 

τδ ανθισμένου δένδρον διά 
ασθενή καί άνούσιον, ; 
ταΰτα είναι τόσον δροσερά .... 
τάχιον μέλλουν άφ εαυτών νά 
δένδρον τδ προώρως ώριμάσαν ..., — 
άπόλλυσι τά φύλλα του πρδ τοΰ φθινοπώρου' 
άπδ τήν πολιτικήν προασχολούμενος ____ ___ -
τής νέος, κατά τδ τεσσαρακοστόν του έτος θέλει 
είσθαι άδόλεσχον γερόντιου. Είς τους νέου 
ται νά έφαρμοσθή τδ τοΰ Λουθήρου'

VX7«. _:-l. ι·-· -

κατανοώ όμως τά

- - · *w k
καί μάλιστα ένώ τά άνθη 

ι καί εύώδη. ένώ όσον
Τδ

του 
ό δέ

ευώδη,
καταπέσωσι.
τούς καρπού:

ο_
ς δεκαοκταε-

ις δύνα-
-----—------

Wer nicht liebt wein, weib und gesang 
Der bleibt ein Darr sein lebelang.

« Τδν οίνον ό μή αγαπών, τδν έρωτα'καί τήν ωδήν, 
Τρελλδς έστί καί έσεται καθ’ δλην τήν ζωήν. »

Μέ τήν διαφοράν δτι έξαιρώ τδν οίνον.
— Καί πώς τούτο ; θέλεις νά έξαλείψης άπδ 

τδν κατάλογον τών τέρψεων δσας σύ δέν απολαμ
βάνεις ; Επειδή δέν πίνεις σύ, δέν πρέπει, νά πίνη 
κανείς; Μέ ενθυμίζεις τοΰ Αισώπου τήν άλώπεκα 
ήτις είχε χάσει τήν ουράν της.

*— Δέν μ’ έννόησες. Φρονώ δτι ή νεότης είναι 
πλούσια ' δτι έπομένως δέν πρέπει νά παραδίδεται 
είς τάς τέρψεις τής ανδρικής ήλικίας. Οταν έξο- 
δεύση τις πλείονα ών έχει, καί άς τδ έφαρμόσω- 
μεν έπί τών τέρψεων, θά ζητή μάτην τέρψεις έν 

τώ γήρατι.— Αύτήν τήν φοράν έχεις δίκαιον, νομίζω. 
Αλλ’ δμως . . . κάμε με τήν χάριν νά μέ χύσης 
ολίγον ρήνιον οίνον είς αύτδ τδ ποτήριον.

— Ας έπανέλθοιμεν είς τά τής νεότητος Ενθυ
μείσαι τδν χορόν δν έδώκαμέν ποτέ, δτε κατωκοΰ- 
μεν έν δδώ Λαχάρπ ;

— ίΐς νά έγινε χθες. Θαρρώ πώς βλέπω ακόμη 
τούς δύο κοιτώνάς μας συγκοινωνούντας διά θύ- 
ρας, καί έχοντας ώς έπιπλα μέγα κιβώτιον, έν μό
νον παράθυρον καί ζεύγος ξιφών μέ τά όποϊα έγυ- 
μναζόμεθα εϊς τήν δπλασκίαν.

— Χά ! χά ! χά! Καί ενθυμείσαι είς τί μάς 
έχρησίμευσε αύτδ τδ κιβώτων τήν ήμέραν τοΰ 
χορον;

— Ακούς έκ ϊ ! ό πατήρ μου ήλθε διά νά μοΰ 
τά διαβάση, άλλ έγώ άναγνωρίσας αύτδν άπδ τδ 
παράθυρον έκλείσθην έντδς αύτοϋ. Οταν ήλθε τώ εί
πες 'δτι είχον έξέλθει, καί έπειδή έφαίνετο διστά- 
ζων άν πρέπη νά σέ πιστεύση, έξηπλώθης έπί αύ- 
τοΰ διά νά μή τώ έλθη ή ιδέα νά τδ άνοιξη.

— Καί διά νά μήν υπάγουν τού κακού αί ιε
ρεμιάδες του, μέ τάς έψαλεν έμέ. Παρίστασις κρί
σιμος, καθ ήν έδωκα δείγμα τής μεγαλειτέρας 
άφοσιώσεως τών χρονικών τής φιλίας, άκούσας 
αύτδν μεθ δσης ήδύνατο ν άπαιτήση υποιζονής 
καί προσοχής.

— Ενώ έγώ έντδς τού κιβωτίου έκινδύνευα νά 
σκάσω καί ήμην πλέον εις αγωνίαν.

-— Ενθυν.εϊσαι καί τήν άλλην έπίσκεψιν τήν 
οποίαν μάς έκαμαν τήν αύτήν ήμέραν ;

— ΠΪ τδν όάπτην σου. Ενθυμούμαι τήν στέγην 
τής οικίας μας, τήν όποιαν υπερεπηδοΰμεν ώς άλ
λα; Αλπεις διά νά ΰπάγωμεν είς τι μέρος δπου 
ήσαν δύο καπνοδόχοι. Εφέρομεν έκεϊ βιβλία καί 

ι σιγαρα, καί έθερμαινόμεθα μέ τδν καπνόν τών κα
πνοδόχων. Οταν ήλθεν ό ράπτης σου ήσο έκεϊ ε
πάνω. — Ο Κύριος είναι εδώ; ήρώτησε.— Μά
λιστα, κύριέ'μου, λάβετε τήν καλοσύνην νά δρί- 
σητε. Καί τώ έδείκνυα τήν στέγην. Α ! πόσον έ- 
γέλασα μέ τήν έκπληξιν ήν τώ προύζένησεν ή 
προτασίς μου. Ενόμισεν ό πτωχός δτι τώ έδείκνυ- 
ον τήν στέγην διά νά ύπάγη νά κρημνισθή.

— Είπέτε, σάς παρακαλώ, τοΰ κυρίου, μ.έ εί
πεν άφού πλέον έςήλθε τού κοιτώνος, καί ανησυ
χών έτι, δτι άν μέχρι μεσημβρίας δέν φροντίση 
να υ.έ πληοώση θά τδν ένάςω.

— Καί έπειτα, άφού άνεχώρησε καί αύτος, έν- 
θυμήθημεν δτι εϊχομεν υποσχεθή νά δώσωμεν χο
ρόν τδ εσπέρας, καί δτι εϊχομεν ήδη πσοσκαλέσει 
είκοσιν άτομα. Πρώτα ό εϊς τδν άλλον, τί μάς 
λείπει; καί άφού έσκέφθημεν κάμποσον, είδομεν 
μτι μάς έλειπαν δλα. Τότε έξετάσαμεν τήν πε

ριουσίαν μας, καί εδρομεν έν ώρολόγιον, τδ όποϊον 
είχεν έως τότε σωθή άπδ πολλά ναυάγια, καί τινα 
χάλκινα νομίσματα, έπρεπεν έπομένως νά δοθώ- 
μεν εις έπινοήματα καί έφευρέσεις. Καί πρώτον, 
ήτον αδύνατον νά σταθούν οί είκοσιν ήμών προσκε
κλημένοι εϊς τούς δύο κοιτώνάς μας. Επήραμεν 
λοιπδν άλεξήνεμόν τι (paravenl) παρερριμένον εις 
αποθήκην άπομάχων πραγμάτων, καί στήσαντες 
αύτδ εϊς τδν διάδρομον, έσχηματίσαμεν τρίτον θά
λαμον, έν ώ έθέσαμεν δύο θρονία καί μίαν τρά
πεζαν.

— Μετά τούτο έγώ έπήρα κατά σειράν τάς οι
κίας τών φίλων μου διά νά κατορθώσω νά συμπλη
ρώσω τδν αριθμόν τών είκοσι ποτηρίων τών όποιων 
εϊχομεν χρείαν, καί έκπωματίσαντες δσας φιάλας 
ήδυνήθημεν ν άγοράσωμεν, έβάλαμεν άλλο τόσον 
ΰδωρ, καί έδιπλασίασεν ούτως δ άριθμός. Οταν δε 
οί προσκεκλημένοι έφθασαν, αί φιάλαι έφερον έπι- 
γραφήν, ή μέν, ot’roc ΚαμΛακίτης^ ή δέ, ι>ί>~ος 
Βυνρόιγά.ίεκχ.

— Καί ή ορχήστρα μας ;
— Τώ δντι, ό νέος έκεϊνος δστις είχεν έλθει 

άπδ τδ Ϊ*έϊμς, καί τδν όποιον κατεπείσαμεν δτι 
παίζει καλλίτερα άπδ τούς καλλιτέρους τών 11α- 
ρισίων μουσικόύς. Καί έκεϊνος τότε ήρχισε νά παί- 
ζη άδιακόπως μόνον καί μόνον διά νά σχετισθη 
μέ τά αξιότιμα υποκείμενά μας.

— Καί δ τάττης; Με φέρουν αίφνης δυο έκ μέ
ρους σου άπδ έν έργαστήριον διά νά εκλέξω. {Εν
θυμούμαι ακόμη τδν δισταγμόν τοΰ υπηρέτου δταν- 
τώ είπα ν άφήση τδν ένα, καί οτι μετ ολίγον έ- 
μελλον νά στείλω τήν άπάντησιν. Αμα δμως έφυ- 
γεν, έκαρφώσαμεν αύτδν άμέσως είς τδν ιαεγαλή- 
τεοον θάλαμον.

— Καί ή μόνη μας λαμπάς ; ενθυμείσαι τά 
χάρτινα κοσμήματα μέ τά όποϊα τήν έστολίσαμεν ; 
Τήν έβάλαμεν ποδς έπίδειξιν έπϊ τής τραπέζης 
του χαρτοπαίγνιου, και οεν την αναψαμεν παρ 
δταν ήρχισαν νά παίζουν.

— Αύτδ μέ ενθυμίζει τήν δλην φωταψίαν μας. 
Είχα καρφώσει δύο όλους είς τήν οροφήν, καί άπ 
αυτών έκρέμασα τούς φανούς οϊτινες έφώτιζον τάς 
κλίμακας. Οταν έφθασαν οί προσκεκλημένοι, ήρχι- 
σαν νά παραπονώνται διότι αι κλίμακες ήσαν σκο- 
τειναί. Τότε ημείς άπεκρίθημεν δτι εις τήν οικίαν 
αυτήν έπεκράτει μεγάλη αταξία, καί δτι έμέλλο- 
μεν μετ ολίγον νά μετοικήσοομεν. Επειδή ·δέ δέν 
ήδυνήθη;ίεν νά ποομηθευθώμεν είμή μόνον γλυκί
σματα τών πέντε λεπτών, συνετρίψαμεν τδ όρνι- 
θοτροφεΐον ένώ ή θυρωρός είχε δέκα δώδεκα όρνι- 
θίδια, ή παντελής δμως περί τήν μαγειρικήν ά- 
vvots» ήμών τά έσωσεν καί άπδ τδν σίδηρον καί 
άπδ τδ ε?ΰρ. Επειτα σύ, άφού συνηθροίσθησαν όλοι, 
πηγαίνεις εις έν πλησίον δωμ.άτιον, καί ρίπτεις 
κάτω μετά κρότου συντετριμμένα τινά πινάκια, 
έπειτα δέ εισέρχεσαι- καί με λέ . εις μετά θλίψεως 
δτι τά παγωτά άπώλοντο' έγώ δέ τότε άποκρί— 
νομαι απαθώς μέ το τών Γερμανών. Eia gericbt,
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und in frundlich gesicht, εν φαγητό?, καί φι.Ιι- 
κό? πρόσωπον. Δέν Θά έχετε λοιπόν, κύριοί μου, 
εΐαή γλυκίσματα μέ σάκχαρι, άλλ απειρίαν φιλι
κών προσώπων.

— Ελησμόνησες την φιλονεικίαν περί τοϋ τίς 
ημών νά βάλη τό μόνον ζεύγος τών υποδημάτων, 
καθό πολυτελέστερων τών σανδάλων. Επειδή δέν 
ήδυνάμεθα νά συμβιβασθώμεν, άπεφασίσαμεν νά τό 
άφήσωμεν εις την τύχην, καί έζητούμεν εις τά θυ
λάκιά μας νόμισμα διά νά παίξωμεν το,Κορώια 
η ■) ράμματα·, Αλλά ποΰ νόμισμα! Τότε καί ήμεϊς 
έλάβομεν εις χεΧρας τά προς οπλασκίαν ξίφη, μέ 
συμφωνίαν ό πρώτος κτυπηθείς νά χάνη, και οΰτω 
έκέρδησα εγώ, μολονότι συ ησο έπιτηδειότερος ξι
φομάχος.

— Επειδή δέ έχρειάζοντο άνθοδέσμαι διά τάς 
κυρίας, και ημείς δέν εΐχαμεν νά άγοράσωμεν, εφεύ
ραν εγώ τότε βροχόν, δι ου έσυρα επάνω όσα άν
θη έστόλιζον τά παράθυρα τής κάτωθεν ημών κα- 
τοικούσης κυρίας.

— Επειτα τό έσπέρας συνέβησαν πλήθος πει
ρασμών καί δυστυχημάτων τά όποια δέν εΐχαμεν 
προϊδεΐ. 0 μουσικός έχύθη εις τά γλυκίσματα ώς 
λύκος, και μολονότι ημείς εΐχαμεν ήδη λάβει τήν 
φροντίδα νά εϊπώμεν ότι δέν έχομεν διόλου δρεξιν, 
διά νά φθάσουν τά γλυκά μας, πάλιν δέν ήρκεσαν 
διά νά πάρουν όλοι. Τότε παρετηρήσαμεν τήν έλ- 
λειψιν χειρομάκτρων διά τάς κυρίας. Οσαι ειχον 
μανδήλια κεντημένα, ήψαντο ασμένως τής εύκαι- 
ρ ας διά νά τά δείξουν’ δσαι δμως ειχον άπλού- 
στερα, έδίσταζον άν έπρεπε νά τάς μιμηθώσι. ΐ- 
πήγα τότε καί έγώ καί έπήρα τά παραπετάσματα 
τοϋ παραθύρου, τά όποια παρουσίασα ώς χειρόμα- 
κτρα. Αλλ άδιακόπως έφύτρωνον άλλα. Η λαμπάς 
μας έπνεε τά λοίσθια, καί ποϋ άλλη. Εκινδυνεύαμεν 
νά τήν πάθωμεν καί εΐμεθα τρομερά έμπερδευμένοι, 
δταν τήν έγλυτώσαμεν, δέν ενθυμούμαι πλέον 
πώς.

— Εΐχεν έλθει δ υπηρέτης διά νά λάβη τόν τά
πητα ή τό άντίτιμόν του" δ κύριός του τόν εΐχεν 
έπιπλήξει διότι μας τόν άφήκε χωρίς νά μάς γνω- 
ρίζη. Εν τούτοις έκ τών ζητούμενων τό πρώτον 
ήτο δυσκατόρθωτον αλλά τό δεύτερον εντελώς ά- 
δύνατον. Τόν παρεκάλεσα νά περιμείνη εις τήν κλί
μακα, καί εισερχόμενος έπροσποιήθην ότι έ- 
σκόνταψα εις τόν τάπητα καί έπεσα. Τί καλά, εί
πα, δτι αύτό δέν συνέβη εις καμμίαν κυρίαν' έ
σπασα τόν πόδα μου ! Αυτός δ τάπης καθιστά ά
χρηστον αυτόν τόν θάλαμον, καί περιορίζει τούς 
χορευτάς εις τούς δύο άλλους μόνον. Εξω λοιπόν, 
•οχληρέ τάπη ! Καί έν άκαρεΐ, άφαιρέσας τούς ύ- 
λους, έλαβα τόν τάπητα’ ένθυμοϋμαι δτι τό δω- 
μ,άτιον είχε γεμίσει άπό κονιορτόν’ έν τούτοις μετ’ 
ολίγον ήρχισαν έκ νέοι* τόν χορόν. Επειδή είχα 
ποοφασισθή δτι έκτύπησα κακά εις τόν πόδα, ήρ- 
χισα νά κάμνω παρατηρήσεις, επί τών χορευτών 
καί τών χορευτριών. Οί σπουδασταί είναι έν γά— 

'•.'*gi αγαθοί καί άκακοι νεανίσκοι, άγαπώντες ya 

οίκειοποιώνται κακίας καί ελαττώματα, τά όποια 
δέν έχουν' ενώ είναι άπλοι καί δειλοί, προσποι
ούνται δτι είναι πονηροί καί διεστραμένοι’ κα
πνίζουν, ενώ δ καπνός τούς ένοχλή, καί δταν πε
ριπατούν κτυποϋν τάκ ! τάκ ! τάς πτέρνας των. 
Οσον διά τάς χορεύτριας μας αΐτινες ήσαν δλαι 
γριζέται (1), κατ άρχάς δέν ήσαν αξιοπαρατή
ρητοι ειμή διά τούς προσπεποιημένους άκκισμούς 
των, βραδύτερον δμως διά τήν φαιδρότητα καί 
τήν μεγάλην ζωηρότητα, ήτις πολλάκις ύπερέ- 
βαινε τά όρια.

— Εγώ έσπούδασα βαθύτερον τόν χαρακτήρα 
των, ένώ συ περιωρίσθης εις τήν επιφάνειαν μόνον. 
Διέφυγε τάς παρατηρήσεις σου ή περιφρόνησις τών 
έχουσών προς τάς μή έχούσας πίλους, ώς καί ή 
ζηλοτυπία τούτων προς εκείνος. Προς δέ καί ή 
φροντίς ήν έλάμβανον αύται νά μην άφαιρέσουν 
ούδέ στιγμήν τόν πίλον άπό τής κεφαλής, δσον 
ώραίαν καί άν ειχον τήν κόμην. Παραλείπω τούς 
μεγάλους λόγους και τό ύψηλόν ύφος τό όποιον 
έλάμβανον οί σπουδασταί, καθώς καί τήν κακώς 
άπό τών μυθιστοριών άπομιμουμένην ευαισθησίαν 
τών κυριών. Εν πράγμα μέ έπροξένησε πολλά
κις έντύπωσιν, τό εξής.

Εάν έν ολω τώ βίω ύπάρχη στιγμή καθ ήν δ 
άνθρωπος έχει τι μέγα καί εύγενές, καθ ήν συναι
σθάνεται τι έν έαυτώ,] τό όποιον ώσεί στενοχωρού- 
μενον εις τ.ϋ σώματος τά στενά όρια, φαίνεται 
κατά πάσαν στιγμήν έτοιμον νά διαρρήξη τά συγ
κροτούντο αυτό δεσμά, ή στιγμή αύτη είναι ε
κείνη, έν ή, άπό απείρους άνάγκας καί άγνωστους 
επιθυμίας καταληφθείς, άκούει τις έν έαυτώ τήν 
μυστηριώδη αρμονίαν τής έξυπνούσης ψυχής, καί 
αισθάνεται δτι εισέρχεται εις άλλην ζωήν’ έν ή ό 
νέος ονειροπολεί τόν έρωτα, έν ή ή νέα του ψυχή 
άρχεται ν άναπολή τούς άγγέλους άφ ών έχωρί- 
σθη, καί νά ερευνά έπί τής γής προς εΰρεσιν μέ
ρους, εί; τό όποιον νά καταθέσν) τόν πάντη θειον 
έκεϊνον έρωτα.

Ευτυχής τότε ή γυνή ήτις άρπάση τόν πρώτον 
τούτον έρωτα ! έπειδή ούδεμία είναι άξια αυτού. 
Εύτυχής έάν ήδύνατο νά γνωρίση όποιον ευτυχίας 
θησαυρόν κατέχει ! Αλλ δμως ώς έπί τό πολύ πε- 
ριφρονεϊ καί άπαρνεΐται τόν νέον δστις δέν είξεύ- 
ρει πώς νά τή έκφραση τόν έρωτά του, τό όποιον 
δέν μανθάνει τις είμή δταν πλέον παύση νά άγα- 
πά. Επειδή τοϋ πρώτου έρωτος ή έκφρασις οϋ δέ- 
δοται τή ανθρώπινη γλώσση. Πρέπει ή ψυχή νά έν- 
νοήση τήν ψυχήν. Απ εναντίας έκάστη δέχεται ά-

(1) Griseltes, αί έργάτιδες, καί ιδίως αί εις τό 
ράπτειν καί κεντάν άσχολούμεναι κόραι. Εκλή- 
θησαν οΰτω άπό τού φαιού (gris) χρώματος τής 
ίσθήτός των, grieette έπίσης καί ταύτης καλου- 
μένης, ήτις κατ’ άρχάς ήτο ή συνήθης ένδυμασία 
των. Ηδη,, ούδείς τό άγνοεϊ, αί νεάνιδες αύται 
είναι πολύ μακράν τού νά περιορίζωνται εϊς τά 
φαιά χρώματα μόνον. (Εύτέρ. ϊόμ. ΣΤ', φυλ. 13)

ΗΘ1ΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙ ΓϊΝΑίΚΟΣ.

«μένως τόν έρωτα τών γεγηρακότων τήν τε ψυ
χήν καί τήν καρδίαν. Αλλ δμως υπάρχουν καί 
τινες οξυδερκέστερα’, ή έμπειρότεραι, αΐτινες, δια- 
κρίνουσαι τόν τόσον άγνόν καί τόσον βαθύν έκεϊ
νον έρωτα φροντίζουν νά τόν σείρουν προς έαυτάς’ 
εις τόν έρωτα, δμως έκεϊνον είναι ανίκανοι νά πα- 
ρέξωσιν άλλο τι ή άηδίας, έπειδή ή καρδία των 

είναι νεκρά.Διά τόν πρώτον έρωτα απαιτείται πρώτος έρως. 
Αλλως ήθέλαμεν έχει ^όδον έν βορβόρω, άναδίδον 
ευωδίαν πνιγομένην έν τή δυσώδει καί μεμολυσμέ- 
νη όσμή ήτις τό περικυκλοϊ καί τό φονεύει, ι

Καί έν τούτοις εις τήν τάξιν αυτήν τών έργα- ' 
τίδων κορών, πάσαν αιδώ άπολολυιών, παο αΐς 
αί αισθήσεις έξημβλύνθησαν, παρ’ αίς ουδέποτε έ- 
γεννήθη έρως, έπειδή προώρως έδόθησαν εις τήν 
διαφθοράν, εις αύτάς, όμοιοι μέ τήν μέλισσαν τήν 
ζητώσαν μέλι εις τά άνθη, έρχονται νά ζητήσόυν ι 
τήν ποαγματοποίησιν τής άμυθήτου ταύτης εύτυ- I 
χίας τόσοι νέοι αγνοί έτι καί άδολοι. Αλλά τά 
άνθη είναι αποχρωματισμένα πλέον καί ξηραμένα, 
καί ό χυμός ον άπ αυτού έξάγει ή μέλσ.σα είναι 

δηλητηριώδης.— Τπό πολύ τρομακτικήν έποψιν, αδελφέ, βλέ
πεις τά πράγματα. Ας ένθυμηθώμεν μάλλον τό τέ
λος τού χορού μας’ τόν γείτονα τού κάτω πατώ
ματος δστις έκτυπα διά νά τόν άφίσωμεν νά κοι- 
μηθή. Ημείς έκάμναμεν τόν κωφόν. Τόν θυρωρόν 
δστις, θυμώσας διότι τόν έκάμαμεν νά άγρυπνή 
τόσον άργά, μάς έφερε τήν κλήσιν τού ράπτου 
μου. Τήν μυστικότητα μεθ ής έφρόντισα νά τήν 
κρύψω.) Τήν περιέργειαν τής ’Αδέλης ήτις έξέλα- 
βεν αυτήν ώς έρωτικόν γράμμα. Τήν άνόητόν μου 
άπόκρισιν, — Απ' αιτίας μάλιστα. Αί.Ιά τό
τε, κύριό μου, πρόκειται περί μονομαχίας, δεν ύ
παρχοι άμφιδο.ίία. Τήν αποτυχίαν τών άρνήσε- 
ών μου, καί τήν γενικήν σύγχυσιν ήτις προήλθε 
άπό τήν έπιμονήν τής Αδέλης, καί ώς έκ τής ο
ποίας έπί τέλους διελύθη ή συναναστροφή μας έν 
τώ μέσω τών κραυγών τού θυρωρού δστις είχε 
■'παρατηρήσει τήν έλλειψιν τών φανών.

— Καί τήν έπαύριον ό οικοδεσπότης μάς προ- 
σεκάλεσεν, έπί τή αιτήσει όλων τών γειτόνων, νά 

'τού άδειάσωμεν την γωνιάν.
— Εΐξεύρεις τί ώρα είναι ;

— Ο/μ.— Δώδεκα καί ήμίσεια, ή ώρα καθ ήν έμελ
λε νά τελείωση ό χορός διά τόν όποιον ήτοιμάζεσο.

(μετάφρασις) Κ. Π. I.

Μέρος Β'.
(Συνέχεια ίδε φυλ. 12. )

Αλλαι συγκρούσεις θέλουν έλθει νά διαταρά- 
ξουν τήν όλβίαν ταύτην φαινομένην συζυγίαν, θέ
λουν γεννηθή τέκνα διά τήν άνατροφήν τών ο
ποίων δέν θέλουν φανή σύμφωνοι οί σύζυγοι, διότι, 
έάν μέν δ σύζυγος είναι άνατεθραμμένος μέ αυ
στηρά καί σεβάσμια ήθη, ή έπιθυμία του έσεται 
ν άναθρέψη τά τέκνα του υπό ταύτας τάς άρχάς, 
έάν δέ ή σύζυγος μέ θηλυμανή καί χαλαρωμένα, 
θέλει έπίσης τήν άνατροφήν αύτών, οΐαν καί τήν 
έδικήν της, καί ούτως, άπό τήν αιώνιον ταύτην σύγ- 
κρουσιν θέλουν τά τέκνα μείνει άνευ ανατροφής, 
και έάν μέν ύπερισχύση ή σύζυγος θέλουν γίνει μά
ταια καί κακά, έάν δέ ύπερισχύση ό σύζυγος θέλουν 
γίνει ουχ ήττον πάλιν διεφθαρμένα, διότι είναι 
γνωστόν ότι ή μητρική έπιρροή μεγάλην διασή- 
μανσιν έχει εις τήν τών τέκνων διαμόρφωσιν, έάν 
δέ οί σύζυγοι πρεσβεύουν καί διάφορον θρησκείαν, 
ώ! τότε τά τέκνα θέλουν γίνει τά πλέον δεισιδαί- 
μονα, τά μάλλον φανατικά, ή τά μάλλον άθρησκα, 
καί τότε οί σύζυγοι δέν θέλουν είσθαι ποσώς σύμ
φωνοι καί εϊς τά θρησκευτικά των χρέη καί κα
θήκοντα, έάν δέ έπίσης έκαστος τών συζύγων φυ- 
λάξη τόν έθνισμόν του, θέλουν έρχεσθαι καθε- 
κάστην εις συγκρούσεις τόσον μεγαλητέρας, δσον 
μεγαλητέρα υπάρχει καί ή δυσαρέσκεια καί ή άν- 
τιπάθεια τών δύω έθνών εις τά όποϊα άνήκουν’ 
έάν δέ ή σύζυγος έπιθυμήση νά έγκατασταθή εϊς 
τήν πατρίδα της άπώλετο τότε δ σύζυγος, διότι 
θέλει ύστερηθή ολίγον κατ ολίγον καί εθνισμόν 
καί θρησκείαν καί πάτρια έθιμα, καί φίλους καί 
συγγενείς καί θέλει έξουθενισθή.

Τπό τάς διαφόρους λοιπόν ταύτας έπόψεις, βλέ- 
πομεν δτι οί σύζυγοι δέν πρέπει νά τρέχωσι μα
κράν προς άπόλαυσιν συζύγων’ ναι μέν υπάρχουν 
καί εξαιρέσεις, άλλ’ αύται πολλού γε καί δεϊ, είναι 
ώς κομήται, οΐτινες σπανίως διαφαίνονται εις τό 
στερέωμα ένώ κατοικώμεν, πρέπει έκεϊ όπου κα
τοικούν, έ|εϊ νά έκλέγωσι καί τόν σύντροφον τής 
ζωής των, διότι ενταύθα καί τά μέσα καί τούς 
τρόπους έχουν νά έκλέξωσιν οίον τοϊς άνήκει σύ
ζυγον. Διατί, ένώ έπιδιώκομεν άπόκιησιν κτήμα
τός τίνος, έπιθυμούμεν νά τό έχωμεν πλησίον μας; 
διότι το δμμα τού κυρίου φέρει τήν καλήν εκλο
γήν τού κτήματος, τήν βελτίωσιν αύτοΰ' ούτοι 
λοιπόν πρέπει νά πράττωμεν καί διά τήν εκλογήν 
τού νυμφίου μας, καθότι ή τοιαύτη έκλογή σπανίως 
βλάπτει, καί άν άνακαλυφθή που βλάβη τις, ό 
φρόνιμος νυμφίος ευκόλως τήν καταστρέφει καί 

39. 
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ούχί σπανίως τήν μεταβάλλει και εις ωφέλειαν’ 
καθότι είναι αδύνατον, ένεκα της ιδίας ανατροφής 
ήν έλαβε μέ τον σύντροφόν του, τών ιδίων ήθών, 
εθίμων, κλίματος και θρησκείας νά μ.ήν εύρη τά 
μέσα νά έξομαλύνη παν τδ έμπόδιον. Εάν δμως 
παρ ελπίδα και δέν επιτυχή τοΰ σκοπού του, 
τότε πρέπει νά κατηγορή αυτός εαυτόν, διότι 
δέν έσπούδασεν αρκετά τδν χαρακτήρα τδν όποιον 
ένόμισεν δτι δύναται νά δαμάση.

Είναι αλήθεια παραχθεΐσα έκ πολλών παρα
τηρήσεων, δτι πολλαί νέαι τόσον καλά υποκρίνον
ται οίον πρόσωπον βούλονται, ώς Δόναι Ελεονώραι, 
ώστε καί τδν πλέον διαβατικόν νοΰν δύνανται 
ν άπατήσωσιν, άλλ είς τοιαύτην περίπτωσιν υ
πάρχουν μέσα πολλά δι ών δύναται ν άνακαλυ- 
φθή ή απάτη.

Οταν τις θέλη νά νυμφευθή πριν ή πραγμα- 
τοποιήση τδν τοιοΰτον σκοπόν του, έπάναγκες 
προηγουμένως μόνος διά στωϊκής άπαθείας νά έ- 
ξετάση εκείνους οΐτινες αρμόζουν αύτώ κατά τδ 
γένος, τήν ηλικίαν, τήν κράσιν, τήν θέσιν, τδν πλού
τον κτλ. καί άφοΰ εύρει ταϋτα, δέν πρέπει καί 
εύθυς νά έκτελέση τδν σκοπόν του, πρέπει εΐσέτι 
νά έξετάση τήν καρδίαν του, άφοΰ άπωθήση τήν 
φιλαυτίαν, τδν κάκιστον τούτον οδηγόν τών πρά
ξεων μας, μήπως ή εύρεσις αυτή προήλθεν έκ 
τής συμπάθειας ήν δι αύτδν έλαβε, μήπως ευ- 
ρεν δτι έπεθύμει, διότι καί αϋτδς καί οι γονείς 
του τδν περιποιούνται κάλλιστα, μήπως άπήλαυσε 
τδ ποθούμενον, διότι άπδ τά έξωτερικά φαινόμενα, 
τδ έρύθημα, τήν φαινομένην απλότητα, τήν ή- 
συχίαν τήν άνακαλυπτομένην είς τους οφθαλμούς, 
φαίνεται ή καθαρότης τής ψυχής του’ ώ πόσον 
δμως φαρμακεραί έχιδναι κρύπτονται ΰπδ τάς συμ- 
συμπαθείας ταύτας τάς οποίας ή καρδία μας άδυ- 
νατεΐ νά άνακαλόψη, διότι ή φιλαυτία μας τήν ε
πισκιάζει πολλάκ ς, ένώ νομίζομεν δτι τήν άπω- 
θήσαμεν !

δστις έζησε μεταξύ λειμώνων ανθηρών, βα- 
θυσκιάστων άγροκηπίων, είδεν άναμφιλέκτως μέ 
πόσην θέλξιν ένασμενίζεται νά παίζη μεταξύ τών 
ανθών καί τών χόρτων, τά όποια, ένώ άφ’ ένδς θυ- 
μιάςουν τδν αέρα μέ τάς μ,υροβρεχείς αυτών 
ευωδίας, άφ’ ετέρου διαχέουν περί αύτδν νάρκω- 
σιν θείαν, διά τής έπιβλέψεως είς τδ ύπέρτατον 
εκείνο 8ν, δπερ τόσα καλά έποιήσατο διά τδν 
άνθρωπον, δεν είδεν δμως δτι μεταξύ τών αν
θών τούτων καί χόρτων ιοβόλος οφις έχει τήν 
κατοικίαν του, δστις, άμα ίδη τδν διαταράττοντα 
το άσυλόν του,. δρμα κατ αύτοϋ μανιωδώς, διά νά 
συντρίψη τούς βεβήλους αύτού πόδας, πάραυτα δέ 
τότε ό δυστυχής θιασώτης τής φύσεως, τρέμων 
τρέχει δρομαίως ίνα τδν κίνδυνον άποφύγη, βλα- 
σφημών καί άνθη καί πρασιάν’ οΰτω καί ό θέ- 
λων νά νυμφευθή, βλέπει μέν τήν άθωότητα τής 
τής φυσιογνωμίας, καί ωραιότητα, τήν μοσχοβο
λούσαν ατμόσφαιραν τοϋ θελκτικού υποκειμένου 

τδ όποιον άπεφάσισε νά έΐιλέξη σύντροφον, τής 
ζωής του, δέν αισθάνεται δ μως υπό τήν μέθην 
τών παλιρροιών τούτων τής ζωής του, τδν ίοβό- 
λον οφιν δστις ΰποκρύπτεταιι ύπδ τά βήα,ατα αύ- 
τοΰ, καί ή έρμαιου τούτου ίϊποκαθίσταται, ή σώ
ζεται τοϋ κινδύνου οΰχί πά ντη απρόσβλητος δ
μως, δοξάζων τδν Θεόν, δστιι; τδν έλευθέρωσεν.

όστις πάλιν διεϊδεν είς τήν καρδίαν τοϋ αν
θρώπου, εύρεν αύτήν πρδ πάνπων διοικουμένην άπδ 
τδ συμφέρον καί τήν φιλαυτίαν, έλαττώυ.ατα τά 
όποια δέν δύνανται ν άφήσωσιν αύτδν ελεύθερον 
νά εύρη τήν αλήθειαν μέ τήν όποιαν δύναται ά- 
λανθάστως νά βαδίση τήν οδόν, ήτις έχαράχθη 
αύτώ υπό τής θείας προνοίας, δι 8 ολισθαίνει είς 
παν αύτού βήμ.α, καί κίνδυνος ύπάρχει μήπως ύπδ 
τδν βράχον τδν ιστάμενον ένώπιόν του συντρίψη 
τήν δλην αύτοϋ ζωήν’ εύτυχής έάν, ΰπδ τόσα έμ- 
πόδια παρακολουθούμενος γίνη σωτήρ εαυτού, δι’ 
ένδς τών πηδημάτων έκείνων τά όποια αποφασί
ζουν τήν ζωήν ή τδν θάνατον’ τί περαιτέρω ;

Οστις τελευταίαν έγνώρισεν δτι ύπδ τάς περι
ποιήσεις τάς οποίας πράττουν δι’ αύτδν οί όμοι
οι του, ύποκρύπτεται πολλάκις ή απάτη, έμαθεν 
δτι είς ταύτας δέν δύναται νά έχη μεγάλην πε- 
ποίθησιν, έάν δέν μάθη προηγουμένως δτι προέρ
χονται άπδ άδολον καί καθαρόν χαρακτήρα, δστις 
δέν έχει μέ τί άλλο νά εύχαριστήση δνπερ άγαπα, 
τιμ^ί καί σέβεται.

Είναι βέβαιον, ή πείρα τδ άπέδειξεν, ότι γυνή 
αγαθή καί ενάρετος σπανίως δυστυχεί, καί τοι 
ύπανδρευομένη άνδρα διεφθαρμένον, διότι ή τοι- 
αύτη γυνή έλαβε θεόθεν τήν δύναμιν τοϋ νά κερ- 
δίζη τήν καρδίαν τού άνδρός, τοϋ ν άποκτα τήν 
αγάπην του, τοϋ νά έκτείνη τήν κυριότητα αύτής 
καθ δλας αύτοϋ τάς δυνάμεις" βαδίζουσα αυτή ΰπδ 
τά παρθενικά θέλγητρα μέ πρόσωπον αΐδήμον, μέ 
σχήμα κόσμιον, μέ άθωότητα πνεύματος καί μέ 
καθαρότητα καρδίας, άναγκάζει τδν άνδρα νά σέ- 
βε ται αύτήν καί τιμμ, νά αίσχύνεται πολλάκις διά 
τήν διαφθοράν τής καρδίας του καί νά γίνηται ούχί 
σπανίως, έκ τών παραδειγμ.άτων καί συμβουλών 
έκείνης, ώς ταύτην άγαθδς καί άνάρετος’ άλλά ή 
γυνή, έάν εύρίσκη άντίστασιν είς τδ νά καταστήση 
τδν σύζυγόν της οιον προϋτίθεται, αγαθόν δηλαδή' 
καί ένάρετον, δέν πρέπει ν άπελπισθή, πρέπει νά 
περιβληθη μέ ηράκλειον ίσχύν, πρέπει νά γίνη 
Εγερία, Καμίλλα, Πηνελόπη, Σωσσάνα, πρέπει νά 
όδηγήται πάντοτε άπδ τήν φρόνησινκαί τήν κρίσιν, 
άπδ τδν συνήθη είς αύτάς γόνιμον νοϋν, έχουσα 
ύπ δψιν δτι ή φύσις καί ό νόμος τήν έταυτοποί- 
ησαν μέ τδν σύζυγον δστις είναι τών άναπαύσεων 
καί τής ΰπολήψεώς της αμέτοχος, ότι φέρει τ ό
νομα έκείνου τδ όποιον, ώς τδ έλαβε, πρέπει καί 
νά τδ άφήση άκηλίδωτον είς τά τέκνα της, δτι δι- 
αμερίζουν άμοιβαίως τήν ευτυχίαν καί δυστυχίαν, 
τήν τιμήν καί άτιμίαν, τήν θλίψιν καί τήν χα
ράν, τάς άγρυπνίας, τά έργα, τούς πόνους, τάς

Πόσοι ένδοξοι άνδρες στιγμιαίως κατεκρη- 
μνίσθησαν άπό τήν ύψηλήν περιοπήν ήν κατείχον! 
πόσοι πλούσιοι δέν έπτώχυνον έκ τύχης, ή έκ τής 
άσώτου διαγωγής των ! Πόσα ώραία πρόσωπα 
δέν έμαράνθησανάώρως, δέν άπέδειξαν ότι ύπ’ αύτά 
κρύπτεται ή εύήθεια δορυφορουμένη άπδ προλή
ψεις. Τά έξωτερικά θέλγητρα, ήτοι οί κομψοί 
τρόποι τής συμπεριφοράς, ό άποφασιστικδς καί 
γλυκύς τής φωνής τόνος, ή φαινομένη ευαισθησία 
δόξα καί τιμή, τδ ύπερήφανον καί θελκτικόν ήθος 
άπερ σήμερον θεωρούνται άναφαίρετα προσόντα τοϋ 
έξευγενισμένου άνθρώπου, χαρακτηρίζουν, κατά 
δυστυχίαν, πνεύμα έπιπόλαιον, ματαιότητα ύπε
ρήφανον, αύταρέσκειαν γελοίαν. Ούχί, ώραϊαι νεά- 
νιδες, ό πλούσιος, δ ώραίος, δ ένδοξος, δ έξω
τερικά θέλγητρα έχων, δέν είναι πάντοτε καί δ 
καταλληλότερος τών συζύγων. 0 άξιος τής εκ
λογής σας είναι, δ κατέχων θέσιν εύπορον καί 
άσφαλή, ό έχων πρόσωπον δπερ έμφαίνει πνεΰμα, 
ειλικρίνειαν καί άγαθότητα, δ δΐικνύων διά τών 
έργων του τήν μετριόφρονα απλότητα, τήν εϋ- 
γενή σταθερότητα, τδν σεβαστόν χαρακτήρα’ ού
τος είναι ό δυνάμενος νά σας εύδαιμονίση, διότι 
διά τών προτερημάτων του τούτων καί τής φι- 

του, χωρίς νά ηναι πλοίσιος, δέν γνω
ρίζει τι έστί πτωχεία, διότι δύναται νά σάς λί
γη « δποιαιδήποτε καί άν ώσι τής . Λ.. 
προσβολαί εύρίσκω έν έμαυτώ τής ζωής μου 

“ είναι δ νυμφίος,
αϋτδς είναι δ

Γήδονάς, πασαν νά εΐπω τήν υπαρξιν τοϋ ανθρώ
που, καί άφοΰ περιβληθ.ΐ μέ τόσα κραταιά δπλα, 
πρέπει νά λάβη δλας τίίς προφυλακάς, δλας τάς 
αναγκαίας δοκιμάς διά νά βεβαιωθή περί τών ' 
αίτιων τής διαφθοοάς τοΰ συζύγου της, καί άς 
ήναι βεβαία δτι μέχρι τέλους θέλει φανή νική
τρια μέ άμαράντους δάφνας, αΐτινες θέλουν εΐσθαι 
ένώπιον τοΰ συζύγου της, τόσα προπύργια διαφυ- 
λάττοΉα αύτδν άπδ πάιίαν νέαν προσφυγήν είς 
τήν διαφθοράν’ άλλ’ δσον είναι βέβαιον τοϋτο, τό
σον βεβαιότερου είναι, δ τι όλίγισται γυναίκες έ- 
φάνησαν άξιαι τών τοιούτ ων πλεονεκτημάτων. Αη- 
διάζουσαι αύται καί δυι ϊανασχετοδσαι διά τήν 
τοιαύτην συμβίωαιν ύπο πίπτουν είς μυρίας δια
φθοράς, καί αντί νά φαν,ώσι σώτηραι τών συζύ
γων αύτών, γίνονται καί έκείνων καί εαυτών δή

μιοι.Είς δσους λείπει συναρμ ογή ήθών δέν δύναται νά 
ύπαρξη καί αμοιβαία κλίσις;,άν φαίνωνται δέ πώς ά- 
γαπώνται, άγαπώνται μόνο ν διά τήν ήδονήν καί ού
χί διά διά τήν αληθή άγάπι,ν, διότι ή άληθής αγά
πη θέλει συνεννόησιν καί ά> ιοιβαίαν κλίσιν διά νά 
ύπάρξη, άλλ ή ηδονή ήτις τά προσωρινά ζητεί 
καί είς αύτά έπαναπαύεται ι, θέλει παρέλθει, καί 
τότε, μή ύπαρχούσης συνεν νοήσεως τών ψυχών, 
είναι βέβαιον ότι θέλει διι ιρρηχθή πας συζυγικός 
δεσμός. Η ηδονή είναι ακαριαία καί πρόσκαιρος 
καί θέλει παρέλθει ταχέως διά νά τήν διαδεχθή 
τδ μίσος καί ή περιφρόνησιι;, ποϋ δέ τότε τής 
συζυγίας οί αμάραντοι στέφα νοι, ποϋ τής ένώσεως 
ή εύδαιμονία; Τδ παν ωχετΌ, είτε διότι ό είς 
τών συζύγων δέν έφάνη ίκα· »δς διά νά σώση καί 
εαυτόν καί εκείνον, είτε διό τι ή ίκανότης έκεί
νου ούσα άνεπαρκής, δέν έφ ερεν οία προσεδόκα 

αποτελέσματα.Τότε τδ συνοικέσιον δύνατ 'αι νά εύτυχήση, δ
ταν έκάτερος τών συζύγων έπ ιβάλη είς έαυτδν ώς 
πρώτιστον χρέος τήν άναλλοίι οτον ταύτην αρχήν, 
« Θέλω ν’ αγαπώ καί νά τιμ .ώ διά παντός τήν 
καρδίαν εκείνην ήν κατέστησα κυρίαν τής έμής.» 
Αλλ ή ματαιότης, ή έπίδειξις κι εί ή φιλαρέσκεια,
κατά δυστυχίαν, δέν μάς άφίνο ιυν ήσυχους, διά; 
νά εύρωμεν οίον πρέπει νά έκλέ ξωμεν σύντροφον, 
όπως τώ προσφέρωμεν τήν τιμήν καί άγάπην μας’ 
ίΐ πόσον είναι άξιαι τής δυστυχί ας των, αί νέαι 
έκεΐναι αΐτινες χωρίς σκέψιν, είς τ δ πρώτον προσ- 
φερόμενον μέρος δπερ θωπεύει νήν ματαιότητά 
των, δέχονται τούς ιερούς τοϋ ύμ εναίου δεσμούς, 
μόνον διά νά φανώσιν είς μεγάλο πρεπή άμαξαν, 
διά νά ίππεύσωσιν είς άτίθασσον ΐπ πον, όπως δεί- 
ξωσι τήν περί τήν ιππασίαν δεινό', πητά των, διά 
νά περιβληθώσιν άπδ χρυσοπάρυφα φ ορέματα, άπδ 
πολύτιμα σάλια, άπδ πλούσια άδα μαντικά, διά 
νά δείξουν τά πλούτη, τήν κενοδοξίαν των. 0 
βαθμός όμως, ό πλούτος, ή ώραιότης , τά έξωτε
ρικά θέλγητρα, δέν είναι πάντοτε τ ασφαλή εϋ- 

τυχοϋς γάμου σημεία.

διά 
λοπονία: 
ρίζε·- -’ 
γη « όποιαιδήπο·

τύχης αί

τόν δπο'ιον 
πιστός σύν-

Μ

8ν έκ 
κάμει νά 

τοϋ ΰμεναιου 
καί μεγαλό-

» αϋτδς 
εζΧεζΥ)τε? oww,

δ σταθερός φίλος, ό επωφελής άνθρωπος.
' ’ϊ—θν.σάυοος

τδν πόρον 
πρέπει νά 
τροφος, ό στανιιφυ4 » __ (
ό άξιοτίμητος καί άξιαγάπητος θησαυρός 
νεότητάς σας έθηρεύσατε, όστις θέλει 
εύλογώνται άκαταπαύστως οί ιεροί 
δεσμοί, καί τοϋ οποίου σείς, εύτυχέίς .... t 
φρονες ώς είς αύτδν προσιδιάζουσαι θέλετε μακαρί
ζει έαυτάς έως τήν τελευταίαν τής ζωής σας ή
μέραν, διότι άφ όλους τούς λοιπούς τδν έπροτι-

-ΐ——■ ΰπεοηοανευθήτε τότε, πρέπει

τών παθών του, διό λογικώς μεγαλύνατε 
τάς του, καταβάλλετε τάς κακίας του. 
διό έπλάσθι^τε δέν είναι ή εύχαρίστησις 
μίων επιθυμιών τοϋ άνδρός, 

J ήν οφείλετε

ευλογωνται ------,
δεσμοί, καί τοϋ οποίου σείς, εϋτυχεί: 
φρονες ώς εις......... ,.r__ 
ζει έαυτάς έως τήν τελευταίαν 
μέραν, διότι άφ όλους τούς λοιπού; 
μήσατε’ άλλά μήν ύπεοηφανευθήτε .. ,
νά φανήτε άξιαι τοϋ τοιούτου θησαυρού, 8ν άπε- 
κτήσατε. Διά νά γίνητε έρασμιότεραι, ενώσατε τά 
προτερήματα τοϋ πνεύματός σας μέ τά θέλγητρα 
τής καρδίας σας' Ενθυμήθητε ότι έδόθητε είς τόν 
άνδρα ώς σύντροφοι λογικοί καί ούχί δοΰλαι 

η“ "·■ ^·λ «.εναλύνατε τάς άρε-
Τό τέλος.
τών τι- 

άλλά καί ή βοήθεια 
νά καταβάλητε είς τάς βιωτικάς αύ

τοϋ μέριμνας. Διαιρέσατε λοιπόν αύτάς καί άμοι- 
βαίως βοηθεϊσθε άλλήλοις ϊνα πλείονας καρπούς 
παράξητί. ^έχεσθε αύτδν μ’ εύπροσηγορίαν καί 
εύμένειαν, θεωρήτε αύτδν ώς στήριγμα τών χει- 
ρών σας, ώς δδηγδν τών πράξεών σας. Εάν θέ
λετε νά φθάσητε εις τήν άνωτάτην βαθμίδα τής 
άγάπης αύτοϋ, βαδίζετε τήν οδόν τής άρετής παρ- 
θενικώς καί κοσμίως, ένδύεσθε μέ απλότητα, άπο-
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φεύγετε τον υπέρ τό δέον καλλωπισμόν, διότι 
ουτος υποκρύπτει τήν αυταρέσκειαν, ή δέ αυταρέ
σκεια την έπίδειξιν, καί αύτη πολλάκις την δια
φθοράν' τρέφεσθε μέ εγκράτειαν, μέ πραότητα καί 
ταπείνωσιν, εύσχημονεΐτε εις δλας τάς αποκρίσεις 
σας, εις τάς συνδιαλέξεις σας, εϊς τδ βάδισμά σας, 
εις αΰτδ τό κάθισμά σας. Αγαπάτε την άλήθειαν 
καί τήν δικαιοσύνην. Εϊς πάντας έστέ φιλόφρονες. 
Η υπακοή εις τόν σύζυγον καί ή υποταγή, άς ή- 
ναι τά μαθήματα τά όποια θέλετε μελετά, καί 
τά όποια ή ειρήνη καί ή εύδαιμονία θέλει στεφα
νώσει. Οταν γίνεται σκάνδαλόν τι, έρις, καί ή φή
μη τών γειτόνων σας κατασπαράττεται άπδ τάς 
κατηγόρους γλώσσας, ύπερασπίσθητε αυτούς, διότι 
είναι χρέος σας, ή θέσατε τόν δάκτυλον τής σιω
πής εις τά χείλη σας. Τά έν τη οικία οΐκονομι- 
κώς διευθύνατε, τήν ειρήνην εϊς τους τοϋ οϊκου 
σας διατηρείτε, διατάττετε μέ κρίσιν καί γλυζύ- 
τητα καί πάντοτε θέλετε εϊσακούεσθαι, καθότι ή 
γλυκύτης, καί άδικος έάν ήναι, πλείονα καλά φέ
ρει άπδ τήν διζαίαν άλλ άγρίαν διαταγήν' λέ
γετε τότε, καί οί ΰπηοέτα* σας θέλουν εϊσθαι πρό
θυμοι νά σάς υπακούσουν, έπειδή ό νόμος τής ά- 
γάπης ένεφώλευσεν εις τάς καρδίας αυτών καί ή 
εύπροσηγορία σας θέλει πτερώσει τούς πόδας των. 
Εγείρεσθε πρωί' καί τότε σκέπτεσθε διά τά πράγ
ματά σας, διευθετήσατε τάς υπουργίας σας. Η 
φροντίς τής οικίας, άς ήναι ή μεγαλητέρα επι
θυμία σας. Μήν έσεσθε άργαί, ζητείτε τήν έργα— 
σίαν, οί πόδες σας άς άποφεύγουν τάς πλατείας 
καί τάς θορυβώδεις διασκεδάσεις, διότι ύπδ τήν 
άγάπην αυτών, κρύπτεται επιθυμία κενόδοξος. Η 
καρδία σας άς άποφεύγη τήν ματαιοσπουδίαν, την 
έπίδειξιν, τάς παχυλάς διαχύσεις, διότι ενταύθα 
κρύπτονται σκορπίοι, οίτινες θέλουν φαρμακεύσει 
τά νάματα τής ζωής σας. Μήν έπερείδεσθε εις 
τά σωματικά σας κάλλη, διότι ταΰτα, γνωρίζετε 
καλώς, ότι ταχαίως παρέρχονται. Τά κρίνα τοϋ 
άγροϋ λαμβάνουν έν τώ νέω έαοι, ήν έν τώ χει- 
μώνι ΰστερήθησαν ωραιότητα, ό χειμών δμως ό 
διαφθείρας τήν ώραιότητά σας δέν δύναται νά ε
παναφέρω έαρ όμοιον τοϋ τών άνθών' έμαράνθη ή 
ώραιότης τοϋ σώματός σας καί έλπίς δέν υπάρχει, 
'να νέα άνθησις καλύνη πάλιν αύτά, υπάρχει δμως 
άλλη ώραιότης ή τής ψυχής, ήτις δσον κλυδωνί
ζεται άπδ τάς λαίλαπας καί τάς καταιγίδας, τό
σον ώραιοτέοα γίνεται, ώς ό φοΐβος ό άποσυρόμε- 
νος έκ τών άγκαλών τής δάφνης του' αύτη είναι 
ή άληθής ώραιότης εϊς τάς γυναίκας, διότι ταύτην 
ουδεν συμβάν δύναμαι νά τήν άφαιρέσγ, αυτή προ
παρασκευάζει τήν ολβιότητα καί τήν μακαριότητα, 
ανακουφίζει πάσαν συμφοράν, λαμπρύνει πάσαν ευ
τυχίαν, γεννά τήν μ,υριοπόθητον εύδαιμονίαν, τον 
σεβασμόν καί τήν τ μήν πάντων’ αυτήν λοιπόν 
την ώραιότητα πρέπει νά θηρεύητε, αύτήν έκ 
«οτητος νά περιποιήσθε' καί ναι μέν υπερπληροϋ- 
ται ο άνηρ άπδ μακαριότητα, δταν καί αί δύο 
ώραιότητες τής τε ψυχής καί τοϋ σώματος εύρε-

θοϋν εις τήν άγαπητήν του σύντροφον, διότι θεω
ρείται τότε ό εύδαιμονέστερος τής γής, καθότι 
εϊς όλα του τά διαβήματα ευρίσκει τήν εύχαρί- 
στησιν καί χαράν, καθότι αισθάνεται δτι όλοι τόν 
ζηλεύουν καί οΰδείς τόν φθονεί, δτι όλοι τόν 
άγαποϋν καί οΰδείς τόν εχθρεύεται, καθότι βλέ
πει λάμπουσαν τήν χαράν εις τδ πρόσωπον τής 
συζύγου του, ήτις άκού&ι πάντοτε τάς διδασκα
λίας τής φρονήσεως, ήτις έχει καρδίαν εις ήν βα
σιλεύει ή αλήθεια' αύτη αισθάνεται ότι πράτ- 
τουσα ταϋτα, προσθέτει εις τόν χαριεντισμόν 
τοϋ προσώπου καί λαμπρότητα εις τάς θαυμα- 
σίας κομψότητας τοϋ σώματος, τοϋ οποίου τό κάλ
λος διαφυλάττει τήν άξίαν του καί μετά τήν ά- 
πάνθησιν τοϋ άνθους' άλλ’ όταν πρόκειται νά 
έκλέξη ό ά»ήρ μεταξύ τών δύο τούτων ώραιο- 
τήτων, θέλει δώσει βεβαίως τήν δεξιάν εις τήν 
τής ψυχής, έάν δέ φαίνεται ένίοτε ότι προτιμά 
τήν τοϋ σώματος, τούτο προέρχεται άπό τάς 
φυσικάς έκείνας όρμάς τάς οποίας δεν όδηγεϊ τό 

j λογικόν, άλλά τά άχαλίνωτα πάθη, τά οποία άμα 
I κατευνασθοϋν, θέλει έ παν έλθει εϊς τόν αρχαίου 
αύτοϋ σκοπόν, τότε δέ τί θέλει σας ωφελήσει η 
σωματική ώραιότης; ά δελεασμός αυτής άπήλθεν 
ώς αί έπιπόλαιαι ϊδέαι, καί θέλετε κατασυντρι- 

I βή, έάν δέν δυνηθήτε νά ένδυναμώσητε την τής 
ψυχής σας πραότητα ήτις δυνατόν εϊσέτι νά φέργ, 
τήν νίκην έκεΐ όπου ήττα αισχρά έπρόκειτο να κα

ι ταδαφίσφ παν τδ έμποδόν. Αποφεύγετε όθεν, ώ 
γυναίκες, δ,τι ερεθίζει τά πάθη σας, δ,τι άμβλύνει 
τόν νοϋν σας, έστέ πάντοτε νικήτριαι τών παθών 
σας, διότι ή γυνή δταν άναγκασθή νά γνωρίση τήν 
ήτταν της, θέλει άπωλέσει καί τήν άξιοπρέπειάν 
ιης, σπανίως δέ, κατά δυστυχίαν, εϊς τάς γυναί
κας άπανταται παράδειγμα τοϋ νά ύπάρξη μετα
μέλεια άληθής, καθότι έάν μέν φαίνεται που ότι 
ήττήθη, σώζει δμως έν τή καρδία της άσπονδον 

! μίσος κατά τοϋ αιτίου τής έξουθενίσεώς της, ώς 
λέγει, χωρίς νά αισθάνεται τήν φωνήν τής αλή
θειας, ήτις τή λέγει ότι πολλάκις ήττα είναι κρείτ- 
των νίκης έπιφθόνου. II μέριμνα τής οικιακής κυ- 
βερνήσεως κάμει τιμήν εϊς τόν σύζυγόν σας, πο
θείτε λοιπόν αυτήν. Εϊς όλα τά έργα σας άς φαί
νεται ή καθαριότης συγκερασαένη μέ τήν οικο
νομίαν, αύτη είναι άπαύγασμα τή; καθαριότητας 
τής καρδίας. Προδιαθέτετε τό πνεύμα τών τέ
κνων σας εις τήν φρόνησιν, καί φροντίζετε διά λό
γων καί μάλιστα διά τών παραδειγμάτων σας 
νά δ;δά σκετε αύτά τήν αρετήν.

Μή συγχωρήτε εϊς αύτά τήν οργήν-, τό πείσμα, 
τάς ύβρεις καί τάς βλασφηυ.ίας, διότι ή συνήθεια 
αύτη φθείρει τά ήθη, μέ ένα άπλοϋν λόγον προστά
ζετε τά τέκνα σας, καί μέ έν βλέμμα τών οφθαλ
μών σας, διατάττετε τήν ύπακοήν. Μήν άλαζο- 
νευθήτε εϊς τή» ευτυχίαν, μή ύπερηφανευθήτε εις 
τήν ευδαιμονίαν, διότι ΰποκρύπτεταε, φάρμακου 
δηλη,τήριον, δυνάμενον νά φαομακεύσφ άμφοτέρας 
τάς πηγάς ταύτας, θεραπεύσατε τάς πληγάς τής.τ

τάρα δμως τούτων θέλει τήν καταστρέψει, διότε 
είναι καπάρα τέκνων, άναξίως πασχόντων, καί ή 
καπάρα τών τέκνων έχει τήν μεγαλητέραν δια- 
σήμανσιν εϊς τούς γονείς όταν ούτοι ήναι καί οί 
αίτιοι τής κακοδαιμονίας τών τέκνων αυτών. Ταϋ
τα πάντα δέ είναι αναντίρρητα, ή πείρα καθ έκά- 
στην τό άποδεικνύει, κατ’ ευτυχίαν τής Ελλάδος 
όμως δέν εϊσεχώρη'α? πλησίον εϊς τά τόσα δια
ζύγια, τά όποια καθ έκάστην γίνεντα·, καί αί τρα- 
γικαί σκηναί αΐτινες έπισυμβαίνουν συχνάκις εις 
πολλά άλλα μέρη τή; γής, καί είθε ή τοιαύτη πλη
γή νά μήν είσδύση εϊς τα άρχαϊκα και χριστιανικά 
ήθη ήμών. Αλλοίμονον όμως, όσον προοδεύοαεν εις 
τόν λεγόμενον πολιτισμόν, τόσον κατά δυστυχίαν 
προβαίνομεν καί εϊς τήν διαφθοράν. Παραβάλετε 
την προ τής ελευθερίας μας εποχήν μέ τάς τρεις 
περίπου δεκάδας τών ετών, τάς οποίας διηνύσαμεν 
μέχρι τοϋδε άπό την αποδούλωσίν μας καί παρα
τηρήσατε τήν διαφοράν τών τότε με τών σημερι
νών γυναικών μας! Αν έκεΐναι υστερούντο τά επί
κτητα θέλγητρα τής σήμερον λεγομένης εξευγε
νισμένης ανατροφής, υπερτερούσαν όμως τάς ση
μερινός κατά τήν κοσμιότητα καί τήν αίδοΓ άν 
έκεΐναι δέν έπαιδεύοντο εις παρθεναγωγεία, καί 
εϊς τόσα καταστήματα εκπαιδευτικά, έκοσμοϋντο 
δμως μέ πλείονας οικιακές άρετάς, μέ θέλγητρα 
παραγόμενα μόνον έκ τής άθώας καρδίας των, με 
τήν φυσικήν αυτών ώραιότητα, διατί δέ τότε σπα
νίως διαζύγια έγίνοντο; διότι τότε οί μέν άνδρες 
έζήτουν γυναίκας όμοιας με αυτούς ανατροφής, 
όμοιων μέ αυτούς ηθών, διό συνεβάδιζον εις όλα; 
τάς ορέξεις των εϊς όλας τας επιθυμίας των με 
ομόνοιαν καί άγάπην, μή όυσανασχετοϋντες ό εις 
κατά τοϋ άλλου, καθότι ήτο σάρζ τής σαρκός του, 
έάν έπιπταν εις λάθος τι, έάν έσυμβουλεόετο άπό 
τόν έτερον νά τό διορθώση, άλλ έχοντες ϋπ οψιν 
έκαστος, ότι ό μέν άνηο είναι κεφαλή τής γυναικός, 
ώς ό Χριστός κεφαλή τής Εκκλησίας, έθεωρεΐτο 
πάντοτε ώς τοιοϋτος άπό τήν σύζυγον, ήτις ύπή- 
κουεν εϊς πάσαν αύτοϋ θέλησιν, εις πάσαν αύτοϋ 
επιθυμίαν, ή δέ γυνή ότι είναι λογικός σύντροφος 
τοϋ άνδρός καί ότι πρέπει νά τιμάται καί άγα- 
πάται δεόντως, συμβουλευομένη πάντοτε τάς θεία; 
έντολάς νά διατηρή. Αιατί δέ τώρα, τά διαζύγια, 
έπλεόνασαν καί ύπερήρον· τήν κεφαλήν μας; διατί 
άν καί δέν βλέπωμεν πάντοτε διαζύγια, δέν βλέ- 
πομεν όυ.ως καί την ομόνοιαν καί τήν άγάπην ήν 
ειχον οί ’γονείς μας *αι οί πρόγονοί μας; Διότι αί 
υ.εν άνδρες, ώς εΐπομεν, έκλένουν γυναίκας άλλων 
ηθών, άλλης ανατροφής άπό τήν έδικήν των, διότι 
συλλογίζονται νά πλάσωσι κατάστασιν έκ τής. 
προικφς, διότι λαμβάνουν γυναίκας άνωτέρας άπό· 
αυτούς ταξεω; καί έκπαιδεύσεως καί έπεται άναν- 
τιρρήτως, ότι άφοϋ καί ΰλικώς καί νοερώς είναι 
άλλοίου χαρακτήαος, δέν δύναντίκ νά συμφωνήσωσι,. 
διότι άνατρέφονται κακώς κ.αί εκπαιδεύονται ούχι 
έν φόβω Κυρίου, άλλ έν κακίαις πονηραϊς, διό γί
νονται επιπόλαιοι μέν εϊς πάν τό θειον καί υψηλόν^

τύχης διά τής υπομονής' τάς κακοπαθείας, τάς 
δυστυχίας καί ταραχάς τοϋ συζύγου σας έλαφρύ- 
νατε δια τών συμβουλών σας, καί γλυκάνατε αύτάς 
διά τής άγάπης και φιλίας σας, αύτός τότε θέλει 
σάς υποδουλώσει τήν καρδία.ν του, θέλει άνακράζει 
ότι είναι μακάριος, διότι τοιαύτην σύζυγον άπή- 
λαυσε.

Τοιούτους συζύγους πρέπει νά έκλέγουν αί νεά- 
νισες, τοιαυτη δε να ηναι zat η διαγωγή αυτών, 
άλλά, κατά δυστυχίαν, πόσαι όλίγαι σύζυγοι ευ- 
ρίσκονται τοιαϋται, διότι ποτέ δέν έμελέτησαν | 
τόν άληθή προορισμόν των, διότι έν τή νεότητι 
αυτών, άντί νά σπουδάσωσι να φανώσιν άςιαι άν- 
X - . >»/ e t » ι » ιορών αςιων εαυτών, καταγίνονται εις την ειψ.α- 
θησιν πραγμάτων πάντη άναρμόστων εϊς αύτάς, 
διό μετ’ ολίγον φθάνουσαι έν ώρα γάμου, τυφλοϋν- 
τα τδ πνεύμα, καί άνευ πολλοϋ συλλογισμού, πί
πτουν εϊς τάς άγκάλας τοϋ τυχόντος, καί λέγω τοϋ 
τυχόντος, διότι τυχών είναι έκείνος τόν όποιον 
άνευ άρκούσης έξετάσεως έκλέγομεν, καί καθιστώ- 
μεν σύζυγον, έπειδή ούτος έμαγεύθη, ώς φαίνεται, 
εις τά κάλλη των καί δι αύτών έλπίζουν νά τόν 
ποδηγετούν πάντοτε κατά τάς ορέξεις των, δέν 
υπανδρεύονται λοιπόν αί τοιαϋται δι άλλον σκο
πόν παρά διότι έλπίζουν ότι δύνανται διά τής 
ύπανδρείας άκωλύτως νά πράττωσιν δ,τι τάς άρέ- 
σκει, έπιφυλάττουσα, εϊς έαυτάς διά τούς συζύγους 
των, τά αδάμαστα θέλγητρά των διά νά τούς άπο- 
καμίζωσΓ καί υποφερτόν άν επιτύχουν τοϋ σκοπού | 
αυτών, άν όμως ό σύζυγος έναντίον τών προσδο- ! 
κιών των έπιθυμήση νά έξασκήση τά κυριαρχικά 
του δικαιώματα, τότε προς τί ή τυχαία αύτη ε
πιθυμία των; εϊς μάτην διά τής ώραιότητός των 
θέλ.ουν νά εξακολουθήσουν τήν παγίδευσιν, διότι 
ό σύζυγος δυνατόν νά καταβληθή ενόσω διαρκούν 
αί πρώται τής άπολαύσεως διαχύσεις, άλλ. αύται 
διαρκούν ολίγον, τότε δέ θέλει έξυπνίσει διά νά 
σπουδάση τάς φυσικάς καί ήθικάς αυτής δυνάμεις, 
τί δέ θέλει τον εμποδίσει τότε ν άνακαλύψη τά 
έλαττώματα τής συζύγου του ; Η πρώτη μέθη πα- 

1 ρήλθε καί ή γυνή οϊκειουμένη μάλλον μέ τόν άν- 
δρα, ανοίγει προς αύτόν, χωρίς νά θέλη πολλάκις, 
ολην τήν καρδίαν της, καί άπ αύτήν ό άνήο σχη
ματίζει τήν περί τής συζύγου αύτοϋ πεποίθησίν 
του. Εάν λοιπόν ϊδη εις τήν σύζυγον αυτού έλατ- 
τώματα μεγάλα, αντίθετα μέ τά τοϋ έαυτοϋτου, 
ποιαν συμ,βίωσιν θέλουν κάιιει, ποιον παράδειναα 
θέλουν δόσει εϊς τά τέκνα των, ποιαν διοίκησιν θέ
λουν έχει εις τόν οίκον ; Τό πάν καταστραφήσεται, 
καί πού τότε ή χαρά καί ή ευδαιμονία ήν άμφό- 
τεροι περιέμενον ν άπολαύσωσιν. Από μίαν λοι
πόν κακήν έκλογήν νυμφίου δύω άνθρωποι κατ’ 
άρχάς καί πλείονες μετ ολίγον θέλουν ζώσι ζωήν 
άθλίαν καί μηδαμινήν, καί θέλουν άναγκασθή νά 
καταρασθώσι τήν ημέραν καθ ήν άπεφάσισαν νά 
ύπανδρευθώσιν έκεΐνοι, καί τήν ήμέραν καθ’ ήν 
παρήχθησαν εϊς φώς οΰτοι! Η δέ καπάρα εκείνων 
ίσως δέν θέλει φέρει τήν αηδίαν τής ζωής, ή κα-
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γνώστραι δέ επιτήδειοι μόνον τή; έπιτηδεύσεω; 
κάϊ τών θωπεύσεων, διότι αί γυναίκες εκλέγουν 
άνδρας πάντει επίσης άνομίους αύτών, διότι εϊς τάς 
οικίας εκείνων έβασίλευεν ή λιτότης και ή άπλότης, 
ένώ σήμερον ύπερέβη τά έσκεμμένα ή κενοδοξία, 
και ή έπίδειξις, διότι ένώ ζώσιν έν τή κατωτάτη 
ή μεσαία τάξει επιβλέπουν εϊς τήν εκλογήν συ
ζύγων ούχί ποτέ όμοιων των αλλά τής υψηλοτέρας 
τάξεοος, τούς όποιους ούτε έγνώρισαν, ούτε δύναν- 
ται νά σπουδάσωσιν. (Ακολουθεί.)

ΧΡΟΝΙΚΑ.

ό χωλός Φεβρουάριος παρήλθε σκυθρωπός, άνευ 
διασκεδάσεως, άνευ τέρψεως' βαίνομεν ήδη είς 
τόν μήνα τής μετανοίας, τών προσευχών. Εϊπον 
τά Εργα και αί Η μ έ ρ α ι ότι αί άποκρέω πα- 
ρήλθον σ'γαλαί’ ήμεϊς φρονοϋμεν ότι έπεκρά- 
τησε κατ αΰτάς έντελής νάρκωσις, καί τίς ή 
αιτία ; . . . ή μελαγχολία, ή δίδυμος άδελφή τής 
άχρηματίας, συνετέλεσεν ουκ ολίγον προς τοϋτο.

Είς τάς επαρχίας ό λαός ευθύμησε, διεσκέδασεν, 
έσπεισε τώ Βάκχω, 8ς ήδη έγένετο καϊ δ Θεός 
τών Αθηνών αντί τής Παλλάδος Αθήνας . . . Είς 
Λαμίαν χορός έπϊ χορών, είς Ναύπλιον επίσης, 
αλλά μετ επεισοδίων .... μετά ζηλοτυπιών . . . 
διότι ή ευδαίμων πόλις των Ναυπλιέων κατέστη, 
λέγεται, ήδη δήμος τών ζηλότυπων. Πιστεύομεν 
δέ ότι αί Πάτραι, ή βελτιωτέρα αύτη πόλις τής 
Ελλάδος, κύπτουσα ήδη ύπό τήν μάστιγα τής α
νέχειας καί τής έρυσίβης διήλθε τήν άποκρέω πεν- 
θίμως . . . άλλ ή Σύρος ; . . . ή καλλιγύναιξ Σύ
ρος, ή ώς Σειρήν καταθέλγουσα τούς έξ Αθηνών 
έρχομένους, ... ή Σύρος είχεν έφέτος μεγάληντεσ
σαρακοστήν κατ αύτήν τήν άποκρέω. Ενα μόνον 
χορόν έδωκε μία μόνη λέσχη . . . και τοϋτο έκ 
συνεισφοράς, άλλ’ έγένετο τούλάχιστον καλή άρ- 
χή τοΰ νά δοθώσι καί χοροί τινες ιδιαίτεροι διά 
συνδρομής, καί ούτω νά διασκεδάση ή στερουμένη 
πάντων, άλλ’ αγαθή και έμπορική νεολαία τής 
Ερμουπόλεως.

Αλλ όμως έδόθησαν και δύο ιδιαίτεροι χοροί 
είς έπισήμων έμπορων οικίας τήν έβδομάδα τής 
Τυρινής, ούς καί αύταΐ αί Αθήναι ήθελον φθονή
σει. Εϊς τόν πρώτον, τόν τής Κ. Κ. οί προσκεκλη
μένοι ευθύμησαν καί εύαρεστήθησαν άκοως διά τό 
περιποιητικόν καί τό αφελές τών οικοδεσποτών. 
Εστολίζετο δέ ούτος έπϊ πάσιν ύπό δύο τής Ερ

μουπόλεως άγγέλων' τόν ένα έκόσμει καλλονή ά
μεμπτος, τόν έτερον χάρις και θέλγητρα αμίμη
τα. Είς τόν δεύτερον δε τόν τής Κ. Δ. ούχί μόνον 
ή εύαρέστησις ήτο πλήρης, άλλά και ή έθυμοτυ- 
πία έντελεστάτη και έκλελεγμένη. Τόσον ή συμ
περιφορά καϊ ή υποδοχή τών οικοδεσποτών ήτο έκ

τών σπανίων. Δέν είχε δέ ό χορός ούτος άνάγκην 
παρουσίας άγγέλου τίνος, διότι τό λαμπρότερου 
κόσμημα τοϋ Ιχοροϋ, παρουσία ήγεμονική όντως 
καί απαράμιλλος, ήτο έν αύτή τή οικία.

Τό Ιταλικόν μελόδραμα έτερπε τούς πάντας 
καϊ πλήθος πολύ συνέρρεε, πολλαϊ τών θελκτικών 
Κυριών ένεδύοντο φιλαρέσκως, ή δέ Σελήνη ενίοτε 
άνέτελλεν, έν κύκλω μαύρων συννέφων, καθ’ δλην 
της τήν λαμπρότητα. Η υπέροχος μελωδός Μα- 
ρινάντζελη παρέστησε καθ δλον τό διάστημα τοΰ 
χειμώνος τά μελοδράματα Λουχρητίαν Βόργια-r, 
Λουίζαχ Μύ.ί.ίτρ, Νόρμαν xal. κδρζ/κ τοϋ 
Σνντάμματοο καϊ έγοήτευσε τό κοινόν διά τής ά- 
μιμήτου ύποκρίσεώς της, τοϋ μελωδικού καϊ τε
χνικού άσματός τη; καϊ τής εξαίσιου καλλονής 
της. 0 έρως, δ τρόμος, ή λύπη, ή απελπισία, ή 
υΐ'ίκή στοργή, όλα τά άνθρώπινα πάθη έξεφράζοντο 
τόσον ζωηρώς παρ αυτής, ώστε ό θεατής πρός 
στιγμήν έπίστευεν είς τήν πραγματικότητα' άλ
λοτε, ή ώραιότης τών πλησιεστέρων θεωρείων 
έπεσκίαζε τήν σκηνήν, σήμερον ή σκηνή έπεσκίαζε 
τά θεωρεία .... απέναντι τοΰ ήλιου, οί λαμπρό
τεροι άστέρες, δέν είναι εϊμή αστέρες.

Τήν 24 τοϋ παρελθόντος έδόθη παράστασις πρός 
όφελος τής Κ. Μαρινάντζελη, τό πλήθος ήτον ύ- 
πέρμετρον' τήν ύπέροχον ταύτην μελςυδόν τό κοι
νόν ύπεδέξατο δι ύπερβάλλοντος ενθουσιασμού, 
καϊ ούχί μόνον άνθοδέσμαι ώς χάλαζα κατέπιπτον 
καθ δλην τήν διάρκειαν τής παραστάσεως, άλλά 
καϊ στέφανοι έκ ψευδών άνθέων καϊ ειδύλλια καϊ 
ή εϊκών της λιθογραφημένη. Εκτός τών ένθου- 
σιωδών χειροκροτήσεων καθ’ δλην τήν παράστα- 
σιν, τό κοινόν είς τό τέλος έκάλεσεν αύτήν πεντά- 
κις έπϊ τής σκηνής, καϊ τή άπένειμε τάς ευχαρι
στήσεις του' τοιαύτη λαμπρά ύποδοχή είς μελω- 
δόν δέν έγινεν είμή πρό δέκα ετών ίσως.

Πρό δύο μηνών ήλθεν έξ Ιταλίας καϊ άλλη 
μελωδός ούχί εύκαταφρόνητος ή Κ. Φινέτη' ή δι- 
εύθυνσις τοϋ θεάτρου έκήρυττεν αυτήν ώς τό όγδοον 
θαύμα τοϋ κόσμου, άλλά δυστυχώς ή μελωδός 
αύτη έχουσα τάς ύψηλάς φωνάς μελωδικά;, στε
ρείται όλοτελώς ού μόνον σκηνικής τέχνης, άλλά 
καϊ τών μεσαίων καϊ χαμηλών φωνών, ώστε τό 
άσμά της παρίστησιν άνωμαλίαν άνεξήγητον μετά-· 
βαλλόμενου είς πραγματικού άσθμα. Η Κ. Φινέτη 
παρέστησε τό μελόδραμα ό Αττίλας άρκούντως 
καλώς, μ’ δλον ότι ή μονωδία τοϋ μελοδράματος 
τούτου ήκούσθη αδομένη άλλοτε άσυγκρίτως κα- 
λήτερα παρά τής Κ. Κομινότης.

’Ως πρός τό κωμικόν μελόδραμα τό Elisir d 
amore (τό φάρμάκον τοϋ εοωτος) ή Κυρία Φινέ- 
τη δέν είναι πλασμένη άπό τήν φύσιν διά νά 
προσποιήται πρόσωπα νεαρά, κινήσεις φιλαρεσκείατ, 
χαριεντισμού, πράγμα άσυμβίβαστον πρός τήν ή- 
λικίαν της καί τόν χαοακτήρά της' άπαξ μόνον πα- 
ρεστήθη τό μελόδραμα τοϋτο, ήτο δέ ή δευτέρα 
έκδοσις τής Ζενερέντολας μέ δλιγώτερα τυπογρα
φικά παροράματα.

Ι.

Τό ’Ιταλικόν" μελόδραμα εξακολουθεί' ή Κ. Μα- 
ρινάντζελη άπεσύρθη τοϋ Θεάτρου- μετά επταή
μερον διακοπήν τών παραστάσεων τής πρώτης 
έβδομάδος τής τεσσαρακοστής, r, Κ. Φινέτη παρέ
στησε τήν > -ΐΓοβάτιν (somnambula)' άποροϋμεν 
πώς ή μελωδός αύτη ή τοσοϋτον Tpvyepar την 
χαρόίαι εχονσα άπεφάσισε νά έπιφέρφ διά τών 
ιδίων της χειρών τραϋμα θανατηφόρον κατά με
λοδράματος τοϋ θείου Βελίνη' ή πρώτη μονφδία 
κατοκερματίσθη, τά δέ λοιπά μέρη κακήν κακώς 
έξετελέσθησαν.

— Ελθωμεν ήδη καϊ είς τά άφορώντα τήν 
πολιτείαν μας' μικρά τροποποίησις τοϋ υπουργείου 
έγένετο καϊ δ Ρήγας Πκλαμίδης γενόμενο; Γε
ρουσιαστής παρητήθη τοϋ υπουργείο», άντικατα- 
σταθεϊς παρά τοϋ Κ. ’Αμβροσιάδου μέχρι τοΰδε 
Νομάρχου Αθηνών. 0 Κ. Ρήγας Παλαμίδης περί 
τά τέλη τής υπουργικής του ζωής ένήογησε πρά- 
ξιν αύστηοάς δικαιοσύνης, τήν έπικύρωσιν τής 
δημοτικής εκλογής Ερμουπόλεως, ήτις πρό τόσου 
καιρού άνεβάλλετο χάριν ένός υπουργού' ύποψή- 
φιοι διά τήν θέσιν τοΰ Δημάρχου είσϊν οί ΚΚ. Α. 
Δαμαλάς, Καλλέργης καϊ Κάπαρης, άπαντες άνδρες 
ανεξαρτήτου χαρακτήρος καϊ ευυπόληπτοι δημόταΓ 
η σύμπνοια τής ύπερισχυσάσης μερίδος εϊς τάς δη- 
μοτικάς έκλογάς ήτον δ βράχος έπϊ τοϋ όποιου 
συνετρίβησαν τά λοξοειδή σχέδια τών εναντίων. 
Πολύς γίνεται λόγος είς τήν πόλιν μας περί τοϋ 
Ρωσσου Τποναυάρχου Κ. Καρνηλώφ δστις περί τάς 
άρχάς ίσταμένου είχε φθάσει είς Πειραιά δι έκ
τακτου πολεμικού Ρωσσικοϋ άτμοπλοίου' ή αιτία 
τής άφίξεώς του άγνοεϊται, τοϋτο δέ μόνον εί
ναι γνωστόν ότι παρουσιάσθη είς τήν Α. Μ. τόν 
Βασιλέα ήμών, καϊ ακολούθου; έπεσκέφθη τήν ’Α- 
κρόπολιν.

ΕΤΘΤΒΟΤΑΟΣ.

Προς ’Ιταλίδα μελωδόν.

ΜΑΡΙΕΤΑ ΜΑΡΙΝΑΝΤΖΕΛΗ.

Ω ίταλϊς, μέ καλλονήν κ’ έπώνυμον άγγέλων, 
Επιφανείσα ώς άστήρ ήδύς καϊ άνατέλλων 

Είς τ’ άστυ τής Παλλάδος,
Σειρήν, ιδού έμάγευσας διά τής καλλονής σου 
Διά τής γλυκυτάτης σου καϊ λιγυοάς φωνής σου 

Τά τέκνα τή; Ελλάδος.

Εψαλλον άλλοτε έδώ ’Αμφίονες, Μουσαίοι, 
ύρφεϊς, Κορρίναι, κι οπαδοί τοϋ Αρεως Τυρταϊοι 

Κ’ οί φθόγγοι οί γλυκείς των 
ής ν’ άναπάλλουν έναυλοι καϊ ένθεοι είσέτι, 
Κι ό Ελλην τόν ψιθυρισμόν τής αύρας υποθέτει 

Ως ήχον τής φωνή; των.

Τοϋ Ελικώνο; πάντοτε τόν ετερψαν τά δώρα 
Κι ώς ήτο πάλαι προσφιλής, είν ό αυτός καϊ τώρα,

Αγνός υιός τής Μούσης.
Καϊ διά τοϋτο, ίταλϊς, καί σοϋ μετ εύφροσύνης 
Ηκουσεν ήδη ώς πτηνού τής θείας Ιπποκρήνης,

Ηδυμελώ; λαλούσης.

Καϊ δταν είς τόν φθόγγον σου δ έρως ύποστένη, 
Οταν αύτό; έκδίκησιν ή μένος τι έμφαίνη . . .

Η δταν άπολείπη,
Είς τής ψυχής τήν εκστασιν, ή δταν τόν συντριβή 
Τοϋ άλγους τραϋμα σκληρόν τι, πώς τότε πάντας 

θλίβει
Η ομιλούσα λύπη ...

Τό ούς |ζ.ας ύπό τή; φωνής έκείνη; τεθελγμένον 
Θέλει ν άκούη πάντοτε, δταν κι αυτό άσθμαίνον,

Τ αγωνιών μας στήθος,
Συμπάλλει μετά τών παλμών τή; μαγικής φωνής σου 
Καϊ τήν ψυχήν άνάρπαστον κρατεί ή καλλονή σου 

Καί τό γλυκύ σου ήθος.·■ * * *

ΠΟΙΚΙΛΑ

ό διασημότερος καϊ μεγαλοφυέστερος πολιτικός; 
τοϋ ήμετέοου αίώνος, καϊ πρωθυπουργός τή; Αυ
στρίας, πρίγκηψ Μετερνίχος, έχει ώς γνωστόν, ένα 
οφθαλμόν πλειότερον τοϋ Ομήρου, ίδού δέ πώς 
τοϋτο άνεκαλύφθη.

Ζωγράφος τις έν τοίς μάλιστα δόκιμος, προσε- 
κλήθη νά ποιήση εικόνα αύτοϋ. Τόν έκάθισε λοιπόν 
κατάντικρυ τού ήλιου' είς τήν λάμψιν τοϋ ήλιου 
ό εις μέν οφθαλμό; τοϋ πρίγκηπος έταπεινώθη δα- 
κρύσας, ό έτερος όμως έμεινεν απαθής καϊ ατά
ραχος. Τοϋτο παρατηρήσας ό ζωγράφος έσκέφθη 
διά τοϋ εξής λογικωτάτου όντως ενθυμήματος.

Μεταξύ πάντων τών όντων τής φυσικής ιστο
ρίας, μόνος ό άετός δύναται νά άτενίση τόν ήλιον. 
Αλλ’ ό Κ. Πρίγκιψ δέν είναι άετός... άρα λοιπόν...

Οίκοθεν δ εννοείται άν τόν εύφυά τούτον συλ
λογισμόν του διεκοίνωσεν εϊς άλλους ή όχι.

Οί μέν άλλοι άνθρωποι, έλεγεν δ μέγας τή; 
Ρώμης ρήτωρ Κικέρων πρός τόν αδελφόν του πυγ- 
μαίον μέν αντα, μ.ή κωλυόμενον δμως έκ τούτου 
νά καυχάται έφ ήρωϊσμώ, οί μέν άλλοι άνθρωποι 
κρεμούν τό ξίφος είς τό πλευρόν των, σύ δ έκρε- 
μάσθη·, εί; τό πλευρόν τοϋ ξίφους.

1 .--------------“
Πολυτέλεια έθεωρείτο παρά τοίς προγενεστέροις 

ήμών καϊ κυρίως παρ Οθωμανοί; τό διατρέφειν 
καϊ παρ’ εαυτοί; έχειν γελωτοποιούς. Τοϋ γενικού 
τούτου κανόνος δέν έξηρείτο Οθωμανός τις Σατρά
πης. Καϊ δη προσκαλεσάμενος έσπέραν τινά τόν
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γελωτοποιόν του, δριμυτάτου χειμώνος έπικρα- 
τοΰντος.

— Τί θά έλεγε;, τώ είπε, άν σοϋ έπροτείνετο 
νά κερδήσης χιλίους ρουπιέδες έπι συμφωνία τοΰ 
νά μείνης ώς είσαι καί χωρίς τδ παραμικρόν πϋρ 
είς τδν πρδς βορράν εξώστην δλην την νύκτα ;

— Ιίθελα συγκατατεθή, εξοχότατε, άπεκρίθη 
εκείνος ξέων το οί; μετ έμβριθείας γελοιώδους.

— Εί; τδ έργον λοιπδν, είπεν ό Σατράπης. Καί 
πάραυτα διόρισε φρουράν ήτις ώφειλε νά τδν έπο- 
πτεύη μέχρι τής έπιούσης αυγής.

Δύναται έκαστος νά κρίνα; τήν νύκτα τήν όποιαν 
διήλθεν ό άθλιος γελωτοποιός.

Τή επαύριον, ή πρώτη έρώτησις τοϋ Σατράπου 
άμα έγερθέντος ήν ά/ έξη ακόμη ό γελωτοποιός. 
Ακούσας τδ δνομά του, ό γελωτοποιός δστις πα- 
ρεμόνευεν έξωθεν τοΰ θαλάμου, είσήλθε τρέμοον έτι 
ώ; κάλαμος ύπδ άνεμου σαλευόμενος, καί έβεβαί- 
ωσεν ούτω διά τής παρουσίας του τδν κύριόν του 
δτι έζη καί άνυπόμ.ονος ήτο νά λάβη τδ άθλόν του.

—- Ετήρησε τάς συμφωνίας; ήρώτησεν ό Σα
τράπης τδν μεταπεμφθέντα φρουρόν.

— Μάλιστα, Εξοχότατε.
— Εμεινε μέ τά ένδύματα τά όποια έφερε.
— Μέ τά αύτά, εξοχότατε.
— Χωοις πΰρ;
— Χωρίς πΰρ, εξοχότατε, έκτο; άν ή Τμετέ- 

ρα έξοχότη; λογίση ώς πΰρ τδ κηρίον τδ όποιον 
έκαιεν εί; τδν συνεχή τώ έξόστη θάλαμον, άπε
κρίθη δ πονηρός φρουρός.

— Βέβαια, βέβαια, μήπως δέν είναι τάχα πΰρ 
καί ή φλοξ τοΰ κηρίου, άντεΐπεν δ Σατράπης όστις 
■i'lfle.le τήν αιτίαν. Επειτα δέ στραφείς σοβαρός 
πρδς τδν γελωτοποιόν.

— Κύριε, είπε, δέν έτήρησες τάς συμφωνίας' 
ύπανε.

0 δυστυχής γελωτοποιός έννόησεν ότι έγελω- 
τοποιήθη. Ούδέν δμως άντειπών άπήλθε περίλυπος 
τήν ψυχήν μέχρι θανάτου.

Πολλαί πλήν ήμέραι δέν παρήλθον, καί δ γε
λωτοποιός, δ αύτδς πάντοτε, παρουσιάσθη είς τδν 
Σατράπην, καί γονυπετήσας ένώπιον αύτοϋ,

— Δέσποτα, είπε, άξίωσον νά τίμησης τδν 
πιστόν δοΰλόν σου, ερχόμενος μετά τών αυλικών 
σου είς συμπόσιον έτοιμον είς πράτην σου διαταγήν.

— Καί είς ποιον μέρος θά γίνη τό συμπόσιον 
αύτό ; ήρώτησεν ό Σατράπης, γελάσας είς τήν α
πλότητα τοΰ γελωτοποιού.

— Είς τους κήπους τής έξοχότητός σου.
— Λοιπόν εις αύριον. ©ά σέ είδώ.
0 γελωτοποιός άπεχώρησε κατεσπευσμένω; καί 

ολως έχόμενος ύπό τών φροντίδων τής προπαρα- 
σκευής συμποσίου ύπδ το ούτω ν ξένων τιμηθη- 
σομένου.

Καί τή επαύριον οί περί τδν Σατράπην διευ- 
θύνθησαν είς τδ ώρισθέν μέρος, ένθα τους ύπεδέ- 
χθη ύποκλινώς καί εύγνωμόνως ό συμποσιάρχης, 

ένθα τά πάντα πλήν τών σιτΓων ήσαύ έτοιμα. Ε- 
κάθησαν λοιπόν, καί ό γελωτοποιός παρεζάλεσε 
νά τδν συγχωρήσωσι καί νά ύπομείνωσιν έπί στι
γμήν. Αλλά παρήλθεν ή στιγμή, καί στιγμαί έπί 
στιγμάς, καί τδ γεύμα δέν έφαίνετο ακόμη. Καί 
οί συνδαιτυμόνες έπείνων, τρομερά μάλιστα, κα
θόσον, άστεϊσμοΰ χάριν άναμφιβόλως, πάντες είχον 
μείνει νήστεις, ϊνα γενναιότερου έπιπέσωσι κατά 
τών παρουσιασθησ ψ.ένων σιτίων. Καί έδείκνυον 
ήδη τήν άνυπομονησίαν των. Αλλ’ δ γελωτοποιός 
ημών καί πάλιν αίτήσα; συγγνώμην έπί στιγμήν, 
ήρξατο διηγήσεων εότραπέλων καί βωμολοχιών, 
αΐτινες διέστειλαν μέν πρδς γέλωτα τά χείλη των 
ξένων, ούδέν ήττον δμως δέν τους έμπόδισαν νά 
πεινώσι πλειότερον έτι, διότι «λόγοι ού πληροΰσι 
γαστέρα» κατά τινα κωμικόν.

Καθησυχάσας λοιπόν αύτούς πάλιν, δ γελωτο
ποιός ήγέρθη όπως « ίδιο; ΐδη τί έγίνετο τδ γεύ
μα' προχωρήσας δέ τινα βήματα, πρδ; υψηλήν τινα 
κυπάρισσον, καί ύποβαλών τήν χεΐρα όπισθεν τού 
πίλου του, άνέβλεψεν είς τήν κορυφήν αύτής' είτα 
δ έπιστραφείς.

— Δέσποτα, είπεν εί; τδν Σατράπην, πλησιάζει.
— Τί πλησιάζει; .
— Τδ γεύμα.
— Καί πού τδ είδες; είς τον ούρανόν ;
— Τί ούρανόν ; είς τδ μαγειρεΐον δπου υπήγα.
— Εκεί δπου ύπήγες είναι τδ μαγειρεΐον ;
— Αν θέλετε, δύνασθε νά τδ βεβαιωθήτε.
0 Σατράπη; ήγέρθη καί ακολουθούμενος παρά 

πάντων καί ακολουθών αύτδς τδν συμποσιάρχην, 
διευθύνθη πρδς τδ δειχθέν μέρος, καί έβεβαιώθη.'... 
δτι ολίγα μαγειρεύματα ώφειλε νά περιμείνη άπδ 
τδ μαγειρεΐον έκεΐνο.

Πολλά; όργυιάς υπέρ τδ έδαφος, είς τδν ύψηλό- 
τερον κλώνα κυπαρίσσου ύψηλοτάτης, ήν άνηοπη
μένος λέβη; τις' ύποκάτω δέ τού λέβητας, εί; τδ 
έδαφος έκαιε άμυδρώ; καί μόλις φαινόαενον ©ώς 
λαμπάδος. . . .

Περιττόν είναι νά εϊπωμεν δτι ολίγον πλέον 
μακράν μεγαλοπρεπές γεύμα άνέμενε τδν Σατρά
πην καί τούς περί αύτδν, καί δτι ήδη ή αγχίνοια 
τοϋ άξιου γελωτοποιού άνεγνοιρίσθη μετά κρότου, 
καί μετά δαψιλείας άντεμείφθη.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.

Η Σκιά (διήγημα).— Η Λουκίλη.— Χορό; 
εις τδ πέμπτον πάτωμα. — Ηθικαί μελέται Πε
ρί Γυναικός.— Χρονικά. — Ποίησις — Πρδς Ι
ταλίδα Μελωδόν. — Ποικίλα. —

Εικονογραφία!. — Λουκίλη. — Λουκίλη έπί τής 
νεκρικής κλίνης. —

Παράρτημα. — 0 ί'ποκόμης τή; Βραζελόννη;.


