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ΚΕΦ. Αον.

Έγεννήθην χατά τδ 4 777 έτος ir.b γονείς πλου
σίους, είς μιαν τών μεσημδρινών τής Γαλλίας έπαρ- 
χιών, είς τά πολιτιχά άξιώματα τής όποιας διετέλει 

αυτού ινα μή προσθέσω, διά τοϋ άδιαχρίτου χαί άσεδοϋς 
χαλάμου μου άποχαλύψεις άτοπους χαι ύόριστιχ άς 
χατά τής μνήμης του. Ή άχαριστία χαι χαχή διαγωγή 
μου άρχετά άτίμωσαν αυτό !

'βραιότης, άρατή, πλούτη, χάριτες χα! ευγένεια 
άφ’ ενός, προτερήματα, τιμή χαί άχεραιότης χαραχτή- 
ρος άφ" έτερο», δλα δέ έν γένει τής ρύσεως χαί τής 
τύχης τά δώρα συνέτρεξαν είς τόν σχηματισμόν τοϋ έ- 
ξαιρέτο» ζεύγους τών Αγαπητών καί έντιμων γεννη
τόρων μου. Ή μετριοσροσύνη χαί τό χαθήχον άς μέ 
σογχωρήσωσι νά άναφέρω, δτι μετείχαν μέν αύτών, 
άλλά μόνον ώς πρός τά φυσιχά προτερήματα των 
χαί άληθώς, τό ευπρεπές τού άναστήματός μου, τό 
εύγενές χαί χανονιχόν τών χαραχτήρων τού προσώπου 
μου ίφερον πάν τό έπιθυμητόν. ’Αναφέρω δέ τούτο, όχι 
τόσον έξ άδυναμίας ή υπερηφάνειας, όσον διά νά εΰ- 

προτερήματος $ιερί ου χαί άλλοτε ώμιλήσαμεν, 
πολλαπλασίους τάς προσπάθειας χαί τους αγώνας τών 
γεννητόρων της. Γνωρίζομεν χαί άλλας τοιαύτας δια- 
χεχριμένας χόρας, άλλ’ εσφαλμένη τις περίφύλαξις 
παρεμποδίζει αϊτάς τοϋ νά ένασχολώνται είς έργα νοη- 
τιχά, ή νά δημοσιεύω»!*  δ,τι χαλόν φίλαπόνημά των 
□όσον άδιχούσι I

(*) Ή άξιόλογος μετάρρασις τοΰ διδαχτιχωτάτου τού
του χαί τραγιχού άμα διηγήματος είναι έργον νεάνιδος 
έλληνίδο;, ήτις ύπό γονέων φιλοστόργων χαι νοημένων 
άνατρεψομένη, χαί τοι νεωτάτη,άσχολεϊται είς παν τό 
χαλλοπίζον τό πνεύμα χαί τήν χαρδίαν, χαί περάνασα 
ουπρό πολλοϋ τάς σπουδές της, άποδιδει διά τήςέπιμε- 
λείας της χαί είς τό μελετάν, χαί χυρίως είς τό μου- 
βουργεΐν,εΰπρεπώς δ πατήρ μου.’Αποσιωπώ ίέ τό όνομα
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χιριστήσω τάς άσέξεις καί παιδαριώδης ίδέχς τινών α
ναγνωστών, οί όποιοι χαρίζονται πρδ; τδν Ήρωχ 
τοϋ μυθιετορήματος, καθ’ όσον ή φΰσις ή δ υποτιθέμε
νος πατήρ του τδν έπροίκησε μ* δλχ τής ώραιότητος 
τά προσόντα. ’Αλλά βίν σκοπεύω διά τοιούτων γε 
λοίων μέσων νά έλκύσω ούδενδς τήν προσοχήν είς τήν 
συνέχειαν τού διηγήματος μου. Τό βιβλίον μου τοΰτο 
δέν περιέχει δραματικά; περιπετίας, σκηνάς έντδς υπο
γείων καί σπηλαίων, καί άλλα όμοια συμβάντα γέ- 
μονπα -ψεύδους άλλοκότου καί Απίθανου- δ δέ περιμέ
νω» ν’ άπαντήση τά τοιαΰτα, ά; παραίτησή άπδ τοΰϊε 
τής Αυαγνώσεως- χωρίς λοιπόν να ΐνδιατριψω διηγού
μενος, δτι δ γάμος τών γεννητόρων μου έτελέσθη ύπδ 
άρίστους οιωνούς, γνωστοποιώ άνευ προοιμίου, δτι έγώ 
υπήρξα δ πρώτος καρπός τής ένώσιώς των,

Ή μήτηρ μου., τήν δποιαν 0’ άναφέρω τοϋ λοιπού 
τψ δνόμανι Όρτενσίας Σελικούρ, μ’ έθεώρησεν άπδ 
τή; γεννήσεώς μου, ώς πολύτιμον καί άνεκτίμητον θη
σαυρόν, άποτελοΰντα τδ μόνον άντικείμενον τής στορ
γής της. Ή εντελής μετά τοΰ πατρός μου δμοιότης, αί 
αφελείς χάριτες, τά σερπετά κινήματα μου, έμ- 
φαίνοντα πρόωρον άνάπτυξιν, έκολάκευον παραπολύ τήν 
φιλοτ;μίαν της, ώς προμηνύοντά λαμπρόν τδ μέλλον 
ή δέ υπερβολική πρδς ίμέ άγάπη της, αντί νά έλατ- 
τώση,} ηϋςησε καί συνέσφιγγε δι’ έμοϋ τά δεσμά τής 
πρδς τδν σύζυγόν της πίστεως καί αγάπης· πρδς τού
τοι; άς μή παρατρέξω καί περιστατικδν, τδ όποιον συ- 
νέτεινε πολύ εις τδ νά μέ καταστήση έτι πλέον άγα- 
πητδν παρ’ αύτή διά τής συγκεντρώσεως όλης τής μη
τρικής στοργής έπ’ έμοί. Ή δευτερότοκος Αδελφή μου 
Αποθανοϋσα είς τάς άρχάς τής ζωής της, άφηκε λύπην 
Απαρηγόρητου είς τήν καρδίαν τής μηιρός μου, καί οί 
όοθχλμοί τη; δέ» έπαυον τοΰ νά χύνωσι δάκρυα, είμή 
όταν έστρέφοντο πρδς έμέ, ώς τδν μόνον παρήγορον 
τών θλίψεων της, καί κάτοχον όλων τών τρυφερών 
αισθημάτων της. Κατά συνέπειαν ή βαΟεΐα λύπη της 
κατεσβέσθη, δυνατόν είπεΐν, μέ τάς πολλά; πρδς έμέ 
θωπείας, τάς όποιας δ θάνατο; τής Αδελφής μου ύπε- 
ρηύξησεν.

’Αλλ’ όποιαν άπέδωκα ευγνωμοσύνην απέναντι τό
σης τρυφερά; άγάπης, τόσων άκαμάτων προσπαθειών 
πρδς τελειοποίησιν τής ανατροφής μου, τόσης Ατομικής 
έπαγρυπνήσεως έπί τών διδασκάλων μου, διά τήν Αλη
θή πρόοδόν μου εις τήν παιδείαν, και τήν σπουδήν τών 
ώραιών τεχνών, εις τάς όποιας μέ πολλήν έπιτυχίαν 
καί εύκολίαν κατεγινόμην 1 .. . .

Έπεθύμουν νά παραλείψω όλα; αύτάς τάς λεπτομέ
ρειας τών πρδς έμέ αϊεθημάιων και αδυναμιών τής μη- 
τρό; μου, καί νά περιορισθώ, διηγούμενος μόνον τά 
κ»τ ίμέ, τδν δυστυχή "Ηρώα τοΰ δράματος. Άλλ’ 4- 
πείδη τής μητρός μου ή άμετρος πρδ; τά σφάλματά 
μου ανοχή, σννέτεινεν είς τήν άνάπτυξιν καί τήν ορμήν 
τής κλισεως και τής άγάπης μου πρδς τδ χαρτο- 
παίγνιον, ένόμισα Αναγκαίων ν’ άναφέρω δλίγα τινά 
προ; μικράν νύξιν τοΰ χαρακτήρός της. Ό μέν πατήρ 
μου, άνήρ επίσημος, ζηλωτής τής νομοδιδασκαλική; ύ 
πολήψϊώς του, καί τοϋ όποιου τδν καιρόν δλον άπιρ- 
βόφα ή άσχολία περί τδ έπάγγελμά του, μέ ήγάπα 
κατ’ έπιφάνειαν, ούτως είπεΐν· μόνη τής μητρός μου ή 
άγάπη ήτον σταθερά καί ικανή νά ένθέξη κατά πάσης 
τοϋ βίου περιπέτειας- άλλ’ ή τοιαύτη ύπερόολή δέν ήρ- 
γησε νά μέ καταστήση άσωτον τέκνον.. Τπδ τδ κάλυμ

μα τής δοθείση; μοι λαμπράς αναστροφής, ίκρύττετο 
τδ σπέρμα τοΰ όλιθριωτέρου έλαττώματος, άνυπόμο- 
νον νά βλαστήση ύπδ τήν συγκαταγαόατικήν προστασίαν 
τής έλευθεριας, ή καλλίτερα τής άχαλινόιου Ακολασίας. 

Πολλάκις τά παιδικά μου παιγνίδια κατεμήνυον 
τάς όλεθρίας κλίσεις μου, καί δ παιδαγωγός μου συ
νεχώς μ’ έπέπληττε διά τινας πρδς τδ χαρτοπαίγνιου 
διαθέσεις μου, κατά διαφόρους περιστάσεις καταφανείς 
γενομένας, καί πρδς Ανθρώπους δλιγώτιρον αύτοΰ Οξυ
δερκείς, ειδοποίησα;, φρονίμω;, περί τούτου καί τήν 
μητέρα μου, ήτις τώ άπεκρίθη 5τι κατεθορυβεΐτο διά 
χίμαιρας, κα! ότι αΰτη δέν Απήτει τδ να μέ Απαγορεύ- 
ωνται τά τοιαΰτα αθώα παιγνίδια. Έκ τούτου ό παιδα
γωγό; μου, αναγκαζόμενος νά σιωπφ, ύπέκρυπτε μέν 
τήν δυσαρέσκειαν καί τήν λύπην του, Αλλ’ έτρεφε συγ
χρόνως, ώ; άλλος Μέντωρ, Αληθή στοργήν ύπέρ τοΰ 
μαθητου του. Μιαν δέ τών ήμερων είπε πρδς τήν μη
τέρα μου. « Κυρία μου, διά νά καταβάλλω τήν Απι
στίαν σου, ώς πρδς τάς όποιας συνέλαβον δίκαια; ύ- 
πονοία; περί τοΰ μυστικού πάθους, τής χαρτοπαιξίας, 
τδ όποιον κυριεύει τόν υίόν σου, πρέπει νά μέ συγχω- 
ρήση; νά κάμω μίαν δοκιμήν- Αλλά προηγουμένως 
δρκισου δτι άφοΰ περί τούτου πάσε Αμφιβολία σοΰ ά- 
φαιρεθή, θέλεις καταβάλλει μετ’έμού πάσαν προσπά · 
θειαν πρδ; θεραπείαν του. » Έστω, άπικρίθη ή μήτηρ 
μου. «Άλλά ποια μέσα θέλεις μεταχειρισθή; » «Τά ά· 
θωότερα μέν καί άπλούστερα, άπεκρίθη, τά όποια ό
μως δέν θέλεις μάθει πρδ τής ήμέρας τής έκτελέσεως, 
ήτις πρέπει νά μίνη Απροσδιόριστος. » Ή θαλαμηπόλος 
τής μητρός μου άκούσασα τά πάντα έκτου πλησίον 
δωματίου, μ’ Ανέφερεν Απαράλλακτα τδν διάλογον 
αύτόν- Αλλά μόλις είχον παρέλθει δλίγαι ήμέραι, και 
προσκληθείς ύπ’ άλλο τι πρόσχημα είς τδ δωμάτιόν 
τοΰ παιδαγωγού μου, παρετήρησα Αμέσως καί μέ γλυ- 
κειαν έκστασιν, έπί μιας τραπίζης, διάφορα Αντικείμενα 
πολύ εύχάριστα, μάλιστα πρδ; μείρακας, οιον ξίφη καί 
πιστόλια πλουσίως κεκοσμημένα, δακτυλίδια καί ώρο- 
λόγια άϊαμαντοστόλιστα, πρδ; δέ χαρτοπαίγνια ένθεν 
κακεϊθεν, ένα ώραΐον ρόμβον, κύβους, κόνους, έν τ ά- 
6 λ ι, καί πάντα έν! λόγω τοΰ Εωσφόρου τά ίφευρέμα- 
τα, εύρισκόμενα τεχνιέντως τεθιιμένα έπί πρασσινου 
τάπητος, έπί τοϋ δποίου Ακριβώς διεκρίνετο ή λευκή 
καί ή μέλαινα, καί δλα τά καταχθόνια έκεϊνα στόμια, 
γνωστά ύπδ τό όνομα ζυγά, μονά κ. τ. λ.

Οί Οφθαλμοί μου προσηλώθηκαν έπί τών λαμπρών 
έκείνων παιγνιδίων, καί τά παρετήρουν μ’ δλην τήν 
ΐνδεχομένην έπιθυμίαν τού νά τά απολαύσω, καθ ήν 
στιγμήν εισήλθεν ή μήτηρ μου, προσαγομένη βέβαια 
δι’ έπιτηδείων πανουργιών τοΰ παιδαγωγού μου Κυρίου 
Δόρββϊϋ.

« Τί ωραία πράγματα, Ανέκραξεν αύτη, γελωσα, 
καί πώς, καί διά τ: εύρίσκονται 4ίώ δλα αυτά τά πλού
σια παιγνιδάκια τόσον παραδόξω; συνηθροισμένα; « Α- 
ποτεινομένη δέ πρδς ίμέ, ήκολούθησε. « Λοιπόν τέκνον 
μου ύποθέτω δτι ή ίκλογή σου έπί δλων αύτών τών 
αντικειμένων δέν είναι ποσώς αμφίβολος. » Κατα 
δυστυχίαν τήν στιγμήν έκείνην ά/αστατώθησαν έν ίμοί 
δλαι αί Ακράτητοι κλίσεις μου, καί ή χειρ μου, ώς 
έξ Αοράτου ώθήσεω; άπετάνθη βιαίως έπ’ έκείνων μό
νον τών Αντικειμένων όσα παριστων έργαλεΐα παιγνι
διού, καί ούτως αί Αγαπηταί διαθέσεις μου έπροδόθη- 
σαν Αμέσως. Εις μικρός κβ.ί ωραίος ρόμβος, κατ’ εμέ

προτιμότερος παντός Αδαμαντίνου κειμηλίου, εύρέθη 
ήδη συνεσφιγμέφος μεταξύ τών χειρών μου, τρεμουσών 
άπό τήν πολλήν εύχαρίστησιν, ώς νά είχεν ό ρόμβος 
ίκεινος μαγικάς ιδιότητας. Τέλος πάντων ό Κ. Λόρβ- 
βεϋ ήμποροΰσε νά κευχηθή δ« συνέλαβεν έν έμοί τήν 
φύσιν 4π* αύτοφόρω. διότι αί ύπερβάλλουσαι Οριξει; μου 
άνεκαλύφθησαν τότε μεθ’ δλης τής ζωηρότητος καί 
άνευ προσχήματος.

Τό μικρόν τούτο στρατήγημα, τδ όποιον έπλήγωσε 
προφανώς τήν μητρικήν φιλαυτίαν, έπέτυχεν έντελως, 
ό δέ θριαμβευτή; παιδαγωγό; μου, ώπλισμένος κατά 
τήν συνήθειάν του μέ παραλληλισμού; και ρητά, έπε- 
φώνησεν « Ιδού λοιπόν, Κυρία μου, ό Άχιλλεύς έν τή 
νήσω Σκύρψ, κρυπτόμενος έν μέσω νυμφών κα! ύπό 
τά ένδόματά των, προδιδων τδ Αληθές αύτοΰ γένος, 
άμα δ έπιδέξιος Όδυσσεύς έθισεν ύπ’ όψιν του τδ ξίφος, 
τόν θώρακα καί τήν περικεφαλαίαν. Έκεϊ Ανεκαλύφθη 
δ καταχτητής, ό νικητής τής Τρωάδος. ’Εδώ Αποκα
λύπτεται δ χαρτοπαίκτης τοΰ 'Ρεγνάρδου, ίσως ένας 
άλλος Βέβερλιΰ, δστις θέλει Αφίση πολύ δπίσω του 
αυτούς τούς τύπους, διά νά χορηγήση, εις τδ είδος αυτό 
τών έπιχειρήσεων έν πρωτότυπον πιριπλέον είς τούς 
δραματοποιούς διά τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου. » Ή Κ. 
Σελικούρ προσβληθεΐσα καιρίως Απδ τδ φέρσιμον καί 
τήν έπιτυχίαν τοΰ σχολαστικού, έσπευσε νά τοΰ ίπιβάλη 
σιωπήν, Αποκριθεΐσα ξηρά. « Ή παιδαριώδης καί γε
λοία αύτη φαντασία δέν Αποδεικνύει τι* έπεθύμουν δέ 
νά καταγίνεσαι μάλλον είς τήν Ανάπτυξιν τών Αργού 
οών ιδιοτήτων τοΰ υίοΰ μου, παρά νά άνακαλύπτης τάς 
μικράς έλλείψεις του. » Έκφρασις πλήρης ανοχής μέ 
τήν όποιαν ή τυφλή Αγάπη της ίπροσπάθη νά στολίση 
τά αρτιγενή ίλαττώματά μου.

Έν τούτοις έγώ ένθαρυνόμενος άπδ τού; λόγου; τή; 
μητρός μου, έσύναξα δλα έκεΐνα τά ώραΐά παιγνιδάκια, 
τά όποια μειιχειρίσθη ό παιδαγωγός μου διά να μέ κα
ταισχύνη ή νά μέ ταπεινώση, καί λαβών αύτά είς τήν κα · 
τοχήν μου έγεινα άφαντος, καταφυγών είς τά δωμάτιά 
μου. Μετ’ Ολίγα; δέ στιγμάς προσκληθείς πιρά τής 
μητρός μου, ήκουσα τά ακόλουθα. « Πώς είναι δυνανδν 
τέκνον μου ή φαντασία σου, μόλις έφήβου, νά κυριεύεται 
ήδη Απδ τοιαύτας Ολέθριας έντυπώσεις, ώστε αί βρέ
ξεις σου, αί διασκεδάσεις σου καί αύται αί σπουδαί σου 
νά καταμαρτυροΰσι τδ όποιον σοΰ Αποδίδουσι πάθος διά 
τδ χαρτοπαίγνιον, και νά κατασταίνεσαι άξιος τών κα
ταλογισμών τοΰ παιδαγωγοΰ σου; .. » Άλλ' έγώ 4δι- 
χαιώθην Αμέσως Απέναντι τής μητρός μου, κατηγορών 
τοΰ Κ. Λόρββεϋ τήν αύστηρότητα καί τήν σχολαστικό
τητα Ακόμη. Ώμωσα δέ συγχρόνως έν έμαετώ, συνεν
νοούμενος μετά τής θαλαμηπόλου τή; μητρός μου, Ι
ουλίας κα! μετά τοΰ {δικού μου Λαβασέτου, νά ίπιτύχω 
τήν Αποβολήν του διά τίνος στρατηγήματος βάσιν έ- 
χοντος τήν συκοφαντίαν.

Ή Κ. Σέλιχουρ ώθουμένη Απδ τήν τυφλήν ύπέρ έ· 
μοΰ προκατάληψίν της, δέν ήργησε νά πεισθή, διά τής 
απολογίας μου, δπ δ φόβος της ήτον ύπερβολικδς καί 
ότι ό Κ. Αόρββευ, Ανήρ χιμαιρικός, ήθέλησε νά χαρα
κτηρίση ώς έξεις βιζωμένας, τάς άνευ συνέπειας παι 
δικές διασκεδάσεις μου. Τό αποτέλεσμα λοιπόν τοϋ 
μικροΰ τούτον συμβάντος, τδ όποιον είχε σκιάσει πρδς 
όλίγον τδμέτωπον τής Κ. Σέλικουρ, έστράφει πρδς ώ- 
τέλειάν μου, τό ώραΐον πρόσωπόν της έφαιδρύνθη, αί δε 
παρειαί μου ίδέχθησαν τούς πολλούς και τρυφερούς Α- 

σπάομούς της, συνωδευμένου; μέ τούς Ακολούθους λό
γους.» Είμαι πεπεισμένη υιέ μου,δτι τδ μέλλον θέλει Α- 
ναδείξει διόλου έσφαλμένας τάς απαίσιας τοϋ παιδαγωγού 
σου προφητείας, κα! δτι θέλεις δειχθή πάντοτε άξιος τής 
πρδς 4αέ άπεριορίβτου Αγάπης μου. » “Ολος αύτδς ό 
έπαινος καί ή μητρική διάχυσις μ’ έκαμαν νά έλπίσω 
δτι εύκόλως θ’ Απατήσω τούς συγγενείς μου, διά τής 
όποχριαιας και τής πονηριάς. Είς τό Ακόλουθον κεφά- 
λαιον φαίνεται ή Ανάπτυξις τοϋ χαρακτήρός μου προ- 
χωρούσης τής ηλικίας, καθώς και τό κινδυνωδέστερον 
δηλητήριον, τδ όποιον έμελλεν δσον ούπω νά χύση, έφ’ 
δλων τής ζωής μου τών πράξεων, ό τρεφόμενος ένιός 
τών σπλάγχνων μου τρισκατάρατος όφις.

ΚΕΦ. Βον.
Χρόνοι τίνές παρήλθον, έν τώ διαστήματι τών 

όποιων τδ πάθος διά τό ποθητόν μου παιγνίδιον ηύξα- 
νεν έπαιοθητώς έντός μου· αί όρμητιχα! καί συνε
χείς παρεκτροπαί μου έπλήγωναν καιρίω; τής μη
τρός μου τήν άκραν ευαισθησίαν, τήν δέ περιουσίαν 
μου λάθρα κατέστρεφον. Ή Ακράτητος πρδς τό χαρτο- 
παίγνιον έπιθυμία μου μέ κατέτρωγε ήμέραν καί νύ
κτα, καί πολλάκις ύπεκφεύγων τήν προσοχήν τών 
συγγενών μου, έσπευδα νά θύσω πανταχοΰ, δπου μια
ροί άνθρωποι είχαν συστήση ναούς πρδς Ασεβή τής τύ
χης λατρείαν, ύπδ τά δνόματα Φαραώ, 'Ρόμβο;, Τρι
ανταμία κ.τ.λ. Έντδς αύτών τών καταστρεπτικών Βακ
χείων, δπου τδ χρυσίον μου ΰφθόνως έσκορπίζετο Αντί 
σπονδών, ποσΑκις έπεκαλέσθην τόν έξ Οΰρανοΰ κεραυ
νόν έπί τής κεφαλής τοΰ *Ιερέως, Τραπεζίτου λεγο
μένου, ήμών τών Ανοήτων κα! φανατικών θυσιαστών, 
καί αύτοΰ Ακόμη τοΰ θυσιαστηρίου 1 . . . Άλλά τ: νά 
είπω! μ’ δλας τάς Αράς καί κατάρας μου δέν έπεΰον 
τοϋ νά παίζω αδιαχόπως.. ,

Ακολούθως έταξείδευσα διά τινα καιρόν εις τδ έξω- 
τερικδν πρδς τελειοποίησιν δήθεν τής ανατροφή; μου, 
συνοδευμένο; Απδ ένα νέον παιδαγωγόν, ύπδ τήν λίαν 
Ανεκτικήν κηδεμονίαν τού όποιου, έντδς δλίγου, έκαμα 
Αρκετά χρέη σκανδαλώδη. Έν παρόδω Αναφέρω έν- 
ταύθα ότι, διά συκοφαντιών χαι μικροραδιουργιών, βοη- 
θουμενος Από τινας φίλους μου κα! τδν θαλαμηπόλον 
μου, κατώρθωσα τδ νά Απολυθή τή; υπηρεσίας ό Κ. 
Λόρββεϋ, πρδς τδν όποιον μ’ δλα ταΰτα ό πατήρ μου 
έπρόσφερεν εύχαριστήσεις, δώρα, συστατικά έγγραφα 
κα! άλλα όμοια, δυνάμενα νά μετριάσω:! τήν Αδίκως 
προξενουμίνην πρδς αύτδν λύπην· Αλλ’ ό Απελυμένος 
παιδαγωγό; έγεινεν Απαρηγόρητο;, προβ^πων, ώς 
έλεγε, τδ δυστυχές μέλλον μου κα! δυσανασχετών 
κατά τής τυφλότητος τών συγγενών μου.

Διαρήξας ούτω τδν κυριώτερον δεσμόν, έχων Αντί 
μαρτύρων συντρόφους πιστούς καί συνενόχους Ανεκτι
κούς, Αφέθην έλεόθερος είς τήν δρμήν τοΰ πάθους μου, 
τδ όποιον μ’ έσυρεν είς τδν όχεθρόν μου μέ ταχύ βήμα. 
Είς τδν ύπνον μου, εις τά έργα μου, εις τήν διάνοιάν 
μου, πανταχοΰ Απήντων έντυπωμένας τάς μαγευτικά; 
εικόνας τοΰ παιγνιδιού, κα! ύποθέτω δτι κα! έντός ειρ
κτής ήθελα μένει ευχαριστημένος, έάν εύρισκόμην συ- 
νωδευμένος άπδ τδ Αγαπητόν μου είδωλον, τδν 'Ρόμβον.

Άς μή δυσκολευθή δέ κάνείς νά πιστεόση δτι πρδς 
τοϊς άλλοις Απέκτησα τδ σιωπηλόν έκεϊνο κα! παρα- 
ζαλισμίνον ύφος τών έκ χαρακτήρός κα! έξ ^αγγέλ
ματος χαρτοπαιχτώ*· Ή ώΡ"ίιΧ έ*·°Ρ?ή Fu χβί " *?·'■
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ρετον Ανάστημά μου, διά τά 0λο?<χ συνεχώς ίκαυχάτο 
ή μήτηρ μου, άσχήμισαν ταχέως ώς έκ τής Αμέλειας 
χαί ακαταστασίας περί τήν ένδυμασίαν μου, καί ώς 
έχ τίνος ασέμνου ήθους, τδ όποιον μ’ έξωμοίωνε παρα- 
πολύ μέ τους έντελώς διεφθαρμένους ανθρώπου;· πολ- 
λάκις δέ ώς έκ τούτου ήκουσα παρά διαφόρων δεσποι
νών τόν Ακόλουθον έντροπιαστικδν έπαινον. «Βί; τήν τι
μήν μου, σέ λέγω, Κύριε, διι Απέκτησε; δφος ωραίου 
χατεργάρου » Και έγώ, τή αλήθεια, κατεργάρη» χαί 
κλέπτην τής ευδαιμονίας μου έθεώρουν τδν έχυτόν μου, 
οσάκις ώρας τινάς τής ήμέρας ήιχολσυμην είς άλλο τι 
παρά είς τδ χαρτοπαίγνιο*. Πρδς άποζημίωσιν δέ τών 
χαμένων αύτών ώρών μου, πριν κοιμηθώ, έσκόρπιζα, 
έπί τής κλίνης μου δεσμίδας χαρτιών, καί έπ' αύτών 
έσπούδαζχ, κατά μέγα μέρος τής νυκτδς, δλας τάς πε
ριπτώσεις, δλα τά έμπειρικά συστήματα τοϋ δ\εθρίου 
χαρτοπαιγνίου, διδασκόμενος, έν έπιλόγω, πώς νά 
φθάσω εί; τήν έντελή καταστροφήν μου έπί τδ μεθοδι- 
κώτερον. Ή βιβλιοθήκη μου περιείχε* δλα τά έγχει- 
ρίδια, δλου; του; δι' είκονογραφειώ» συνδυισμούς, πα- 
ριστάνοντας τάς παράξενους κινήσεις τής μελαίνη; καί 
τής κόκκινης* αυτά ήσαν τά έλατήριά μου, τά είδωλα 
τής λατρείας μου, ή μόνη ευάρεστος τροφή τής διά
νοιας μου I . . .

Ή μήτηρ μου, ή όποια, ώς προεΐτον, είχε πεισθή 
•περί τής άθωότητός μου, ώς πρδς τάς άνακαλυφθει- 
σχς παρά τοΰ Κ. Λόρβόιυ κλίσεις μου πρδς τδ χαρ- 
τοπαίγνιον, κατά τή* διάρκειαν τής άπουσίας μου εις 
τδ έξωτεριχδν, λαβοΰσχ διαφόρους Ανωνύμου; έπι- 
στολάς περιγραφουσα; τή» χαρτομανίαν μου, τάς 
άσωτίας μου και τάς σημαντικά; ποσότητας τάς 
οποίας σκανδαλωδώς έχασα χαρτοπαίζων, εις Του- 
ρϊνον, Μιλάνο», Φλωρεντίαν, Μαδρίτην χαί είς Αγ
γλίαν, ήνοιξε τους οφθαλμούς της, και αμα τή έπι- 
στροφή μου είς τή* πατρίδα μου, τδ Μοντπελλιερ, 
έγνώρισε πόσον άδικος κα! Αχάριστος έφάνη πρδς 
τδν πρώτον παιδαγωγόν μου, καί έπείσθη παραπολύ 
δτι αί πρώται ύπόνοιαί της έμελλον νά μεταβληθώσιν 
εις λυπηράς κα! δδυνηράς βεβαιότητας, διότι άπδ τάς 
πληροφορίας τάς όποιας πανταχόθεν έσΰναξε, κατε- 
σταίνετο προφενές δτι τής παιδικής, τής έφηβου, και 
τής νεανικής ήλικίας μου τά πρακτικά άπετέλουν 
‘έν και μόνον ιστόρημα, τδτοϋ χαρτοπαιγνίου- 
τά δέ σχολεία μου ήσαν δλα τά είς τάς δλεθρίας αύτοϋ 
ασχολίας Αφιερωμένα καταγώγια, έντδς τών οποίων 
ήμην ήδη γνωστός, ώ; δ φίρων διπλώματα και άςιαν 
Φοκν-μκσώνος, έντδς τών κυριωτέρων συναγωγών. 
Τέλος πάντων ή μήτηρ μου έγνώρισεν Ακριβώς, δτι 
τά άγαπητά μου πεδία είς τά όποια ή περιουσία μου 
έλαβε τόσχς πληγάς, ήσαν τά χαρτοφορεϊχ κα! χυ- 
βευτήρια τοϋ Σπα, τής Άιξ-λα-σιαπελλ, τής Ούιέννης 
καί Βουρδιγάλης.

Είς τοσοΰτο* διαφθοράς βαθμόν τ! ώφελοΰσιν επι
πλήξεις, αντεγκλήσεις, συμβ υλαί ; 1 ! Διορθοΰται
τδ στραβόςυλον, τοϋ όποιου ή διιυθυνσις παρημελήθη 
άπδ τής τρυφερά; ήλικίας; 'Η πίεσες, τδ πΰρ κα'ι δ πί 
λεκυς πρδς ώραν μόνον τδ διευθετοΰσι, κατά συνέπειαν 
κα! ή μήτηρ μου μηδέν έπραξεν, ή μικρόν τι πρδς 
άνχχαίτισιν τής άζαταστασίας μου, κα! πρδς άπό· 
πείραν έκρίζώσεω; πίθους Αποτελούν ιος, ούτως είπεΐν, 
μέρος τής ίδιας ουσίας μου, προιδοόσα όρθώς, ώ; πρδς 
τοΰτο, δτι πάσα Απόπειρα έμελλε ν' άποβή ματαια· 
άν’ έτέροθ δμω; διχλλογιζαμίνη τ! έχτρομα άνέτρεφε

καί έθώπιυεν, ίμενεν Απαρηγόρητος καί βαθμηδόν έ
χασε* υγείαν κα! ζωήν, θϋμα γενομένη τών όλεθρίω» 
κα! Ανοσιών έξεων μου. Είς τήν μνήμην μου είναι ά
κόμη καί έσονται διά παντός οί τελευταίοι λόγοι τους 
όποιους μ'άπέτεινεν. «Άπελθε άπ’ έμοΰ τέκνο» άχάρι- 
στον, έκτρομα τής φύσεως· ό θάνατός μου σοΰ προε
τοιμάζει νέας τροφάς, άν κα! αΰτα! κα! άλλαι πολλά! 
δεν θά άρκέσωσι βέβαια νά κορέσωσι τήν χαρτομα
νίαν σου· άφ’ ού ταχαίως καταστρέφεις δλα τά άγαθά 
μου, θέλεις καταφύγει είς τήν χαμέρπειαν κα! τήν 
κακήν πίστιν, θέλεις Ατιμάσει οικογένειαν φέρουσαν 
δύο αιώνων ευγένειαν κα! άστικτον ύπόληψιν. Έλθέ 
τέκνον μου, λάβε τδ» τελευταϊον άσπασμόν μου, άλλ’ 
ώμωσε έδώ Αμέσως έπ! τοΰ λειψάνου μου, δτι παύεις 
βιά παντός τοΰ νά χαρτοπαίζης.» Τδ υπεσχέθην ή 
καρδία μου συγκεκινημενη, παρεγνώρισε τήν στιγμήν 
έκείνην αύτή έαυτήν τδ καταπληκτικόν τής σκηνής, 
είς τήν όποιαν ευρέθην, μ’ έμπόδισε νά προίδω, δτι 
μετ’ δλίγον έμελλον νά δειχθώ διπλού άμαρτήματος 
ένοχος, τουτέστιν ιερόσυλος καί έ π ί ο ρ κ ο ς· 
έν τούτοις α! έπίσημοι υποσχέσεις, τάς όποιας έδωκα 
πρδς τήν μητέρα μου, έν τοιχυτη ώρα, διέχυσαν κά
ποιαν γλυκυτητα έπϊ τών τελευταίων στιγμών τής 
ζωής της, κα! ούτως έλαβε πέρας ή σοβαρά καί θλη· 
βέρά έκεινη σκηνή.

Υποθέτεις βέβαια, ευαίσθητε άναγνώστα, δτι ώς 
υίδς έλθών είς μετάνοιαν μετά τήν κατάθεσιν τής ίεράς 
ύποσχέσεώς μου, δέν ήδυνήθην νά κρατήσω διά πολ
λή» χρόνον τήν £οήν τών πικρών δακρύων μου έπ! τοΰ 
τάφου τής άξιαγαπήτου μητρός μου, τήν όποιαν ή 
αίσχίστη διαγωγή μου μόνη έσπευσε νά μεταδιβάση 
είς τήν άλλην ζωήν, έν τή άκμή σχεδόν τής ήλικίας 
της........... Άλλ’ ώ πόσον άπατάσαι, άποδίδων είς έμέ
άρετήν, τήν όποιαν ούτε κάν έγνώρισαΐ ”□ πόσον δλίγον 
γνωρίζεις τήν καρδίαντοΰ έκ γενετής χαρτοπαίκτου I...

Πεπωρομένην έχω» τήν συνείδησιν καί άπως-εωμένην 
τήν καρδίαν, ώ; μόνον τής συμβάσης μοι συμφοράς 
Αποτέλεσμα έθεώρησα τήν αΰξησιν τής ελευθερίας κα! 
περιουσίας μου. καί ώς συνέπειαν, τήν έπέκτασιν καί 
έλευθέραν άσκησιν τών μητροκτόνω» έπιθυμιών μου. 
Άν δέ 3ιά τινα καιρόν έπί παρουσία τοϋ πατρός μου 
έπροσποιήθην ύποκρινόμενος, μεταμέλειαν, καί βελτί- 
ωσιν τής διαγωγής μου, έπραξα τοΰτο διά νά επιτύχω 
τήν έκτέλεσιν συνοικεσίου, μετά πλούσια» έχούσης τήν 
περιουσίαν εύγενοΰς νεάνιδος, προταθεισης μοι είς γά
μον, πριν έτι καταφανή γείνωσι τά Ασυγχώρητα άμαρ- 
τήμχτά μου, ώστε τοΰ συμφέροντος μου ήτον νά δει
κνύω είς τούς περί έμέ αληθή τήν τοϋ πνεύματός μου 
μεταμόρφωσιν, προξενηθεΐσαν δήθεν άπδ τδν άορον τής 
άτυχοΰς μητρός μου θάνατον. ’Επέτυχα δέ τοσοΰτο» 
προσποιούμενος τδν μεταμελημένον κα: φρόνιμον, πρδς 
έπιτάχυνσιν τοΰ εύτυχοΰς υμεναίου, δστις έμελλε νά μέ 
Ανάδειξη καθ’ δλα αύτεξούσιον, τή συνδρομή τοϋ αγα
πητού μου Λαβασέτου, κήρυκος γενομένου τής πρδς 
άρετήν έπανόδου μου, ούχ ήττον καί τοΰ νέου παιδα
γωγού μου, άργυρωνήτου πανηγυριστοΰ, ώς μάρτυρος 
αύτόπτου τής μεταβολής μου, ώστε άλλο τι δέν 
ήκουετο είς τά; συναναστροφάς, είς τήν πόλιν καί είς 
τας έξοχά; άκόμη, είμή ή ευταξία τής νέας ζωής 
μου, καί ή ένάρετος χρυσές τών χρηματικών μου πε
ρισσευμάτων· δ δέ πατήρ μου καί αδτδς πολλάκις ά· 
οριζόμενος έλεγεν, «είς βχθμδς περισσότερος άγιό; 

τητος θέλει σέ χαταστήσεί, υιέ μου, άξιον τίτλου ίε- 
ρωσύνης έκ μέρους τής αύλής τή; 'Ρώμης.»

Αμα λοιπόν παρήλθεν ό χρόνος τοΰ πένθους, καί 
σι>γχρ6νως ένήλιξ γενόμενος, κύριος δέ έμαυτοϋ κι! 
μόνος κληρονόμος δλης τών προπατόρων μου τής 
δόξης καί περιουσίας, θριαμβεόσας καί κατά πολλών 
έμποδίων, ένυμφεύθην γυναίκα κεκοσμημένην μ* δλα 
τής φύσεως τά καλά, μέ λαμπρά* Ανατροφήν καί 
δόξαν κοινωνικήν· άλλ’ δλα ταΰτα ώ; μηδέν διελογι- 
σάμην απέναντι τοϋ πολλοΰ πλούτου της, προσφερ- 
θησομένου δσον οΰπω είς τήν απληστίαν τοΰ κρυπτό
μενου έντδς τών σπλάγχνων μου λυσσώδους θηρίου, 
τδ όποιον μόλις ήδυνήθην νά κρατήσω κατηυνασμένην 
τήν ορμήν έν καιρω τής ύποκρυπτομμένης μεταβολής 
μου, υποσχόμενος έγρήγορα νά ρίψω είς τδ χάος τοΰ 
στομάχου του οίκους, υποστατικά, πύργους, πολυτί
μους λίθους, έπιπλα, τδ παν, μηδ’ αύτών τών ένδυμά- 
των τής συζύγου καί τών τέκνων μου έξαιρουμένων. 
Άλλ’ δ παμφάγος έκεΐνος Άδης, ούτε μέ βασιλέα, 
ούτε μέ αύτοκρατορία; κορέννυται* πραγμα τδ όποιον 
συνέβη ποτέ, ώς λέγουσιν οί ειδήμονες.

Οί περίεργοι άναγνώς-xt περιμένουσι βέβαια ένταϋθπ 
τήν περιγραφήν τών χαρών, τών συμποσίων, καί έν 
γένει τά τής τελετής τοΰ γάμου μου· άς μάθωσι λοι
πό» τδ ούσιωδεστερον, δτι είς εύρύχωρον αίθουσαν, τή 
έπιστασία τοΰ έμπειρου Ααβασέτου μου, εύρίσκοντο τρά
πεζα: φέρουσαι τά πρδς πάσαν κυβευτικήν διασκίδασιν 
χρήσιμα, άλλά καί δτι πιστός είς τδ σύστημα τής υπο 
κρισίας έμεινα μέν θεατής αδιάφορος, κατηνάλωσα ό
μως τά έσχατα τής υπομονής τοϋ έν τοΐς έντοσθίοις 
μου όφεως.

Οποίον άνθρωπον I όποιον σύζυγον σ’ έδοσαν τά- 
λαινα Έλίζα I (ούτως ώνομάζετο τδ θϋμα) θ’ άνα- 
κράξωσιν ο! άναγνώσται. Τί νά γείνη I Τδ ώροσκόπιόν 
της έπ έμοί είχε σταματήσει τήν βελώνην του. Έπέ- 
πρωτο άρα νά γείνη θϋμα αύτή, τά τέκνα της καί ή 
περιουσία της έπί τών δλεθρίων βωμών τής λατρείας 
μου 1 - . . Άλλ* άς ακολουθήσω κατά διαδοχήν τών 
συμβάντων τήν διήγησιν, διά νά γείνωσιν άκριβώς κα! 
λεπτομερώς κατάγνωστοι είς τδ κοινόν δλαι αί πα- 
ρεκτροπαί μου καί βαρβαρότητες κατά τών άτυχων 
συγγενών μου,, καί διά νά χρησιμεύσωσιν είς έκαστον 
ώς άφορμαί σπουδαίων σκέψεων, ώ; διδάγματα φρονή 
σεως, κα! ώς Αντικείμενα έγκαιρου μεταμέλειας-δι’ 
έμέ τδ παν άπώλετο. Είθε λοιπόν τδ τραγικόν παρά
δειγμά μου νά χρησιμεύοη ώ; δρ ον κατά τοΰ εύρυχώ- 
pcu σταδίου τής δΚεθρίας χαρτομανίας ! Είθε ή πιστή 
αυτή είκών τής καταστροφής μου ν’ αναχαίτιση τούς 
ευρισκομένου; περί τδ χείλος τής Αβύσσου I . . .

Κατασταθεις κύριος μεγάλου πλούτου, άν κα! έ- 
φρόντισα Αμέσως ν’ άποχωρισθώ τοϋ πατρός μου. ευ- 
ρισκόμην δμως πάντοτε ύπδ τήν ένοχλητικήν έπιτήρη- 
σί» του, καθδ κείμενης τής οικίας μου όχι μακράν τής 
πατρώες· δέν ήϊυνάμην, λοιπόν άκωλύτως νά Αφεθώ 
είς τδ Αγαπητόν μου στοιχεΐον καί νά περικυκλωθώ 
άπδ τούς άναφαινομένους καί άνεπαισθήτως πλησιάζον
τας τήν οικίαν μου παλαιούς συντρόφους μου, τούς ό
ποιους ειχον άπομακρύνει δι’ οσον καιρόν ήναγκάσθην 
νά μένω ύπδ τδ πρόσχημα τής Αρετής· πρδς τούτοις, 
μή Απογυμνωμένος Ακόμη πάσης αίδοΰς, όπως άφαι- 
ρέσω τδ κάλυμμα κατέναιτι τών συγγενών μου, καί 
καταφρονήσω τών συμπολιτών μου τήν κοινήν γνώμην, 
έφοβουμην μήπως υπερβολή ζήλου τών παιλπιών μου 

συντρόφων πρδς τήν συναναστροφήν μου; μέ καταστήση 
ύποπτον Απέναντι τής Έλίξη;· πρδς Ασφάλειαν έφρό»'· 
τισα μάλιστα νά παραγγείλω είς τούς λωποδύτα; αύ- 
τούς νά περιποιηθώσι τδ πρόσωπο» χαί τδ φέρσιμό» 
των, κα! νά δεικνυωνται άνθρωποι μέ συμπεριφοράν, 
άπεκδυόμενοι τδν χαρακτήρα τοΰ χαρτοπαίκτου είς τδ 
κατώφλιον τής θύρας μου, δπως οί ύποκριταί έκδύονται 
τά θεατρικά φορέματα, τελειουμένη; τής παραστάσεως- 
Αλλ’ είς' μάτην έκοπίαζα ] Τά πρόσωπα όλων τών 
τοιούτων βαράθρων φέρουσι ζοφερόν τι καί Αμφίβο
λον, προσβάλλον έκ πρώτης όψεως. Έγώ μέν ειχον 
δλην τήν δρεξιν νά καταστρέψω μίαν ώραν άρχήτερα 
έμαυτδν, τήν σύζυγόν μου, καί πάντα θέλοντα νά 
συντροφεύση μετ’ έμοΰ. Άλλ’ ώ; προεϊπον, μ’ έ- 
μενεν άκόμη ίχνος αίδοΰς χαΐ φόβου: πρδς δέ ήμην καί 
Αναγκασμένος άπδ τήν χρεωστουμένην πρδς τάς δύο 
οικογένειας εΰσχημοσύνην, νά καλύπτω μετ’ έπιμελεί- 
ας τδν εύγενή κύκλον, άπδ τδ κέντρον τοΰ οποίου εύ- 
χαριστουμην νά βλέπω τάς πηγάς τής προσεχούς κα
ταστροφής μου καί τούς βδεληρούς αύτής ύπουργούς· ή 
συνείδησίς μου έν τούτοις κχτεμαρτύρει, δ« ήμην 
αισχρόν ον, ουχ ηττον τών Αγαπητών μου συντρόφων.

Προσβλητική μέν ’ή δμολογία, άλλ’ ειλικρινής.
« Προσφιλής Έλίζα I άν τά βάσανα τής συνειδήσεώς 

μου, τά Ακράτητα δάκρυά μου. ή πικρά μεταμέλεια 
μου καί αύτή ή ζωή μου ήδύναντο νά οέ έπαναφέρωσιν 
είς τήν ζωήν, όποια δι’ έμέ τόν αμαρτωλόν σύζυγόν 
σου γλυκεία εύχαρίστησις II... Δέξαι θϋμα Αγγε
λικόν τά ίλαστήρια δάκρυά μου· άλλην τοΰ λοιπού 
παρηγοριάν δέν έχω παρά τήν έλπίδα νά έ»ώσω έγρή
γορα τδ ικιαρδν σώμά μου μετά τοΰ ίεροΰ λειψά
νου σου !

Μετά τήν έκπλήρωσιν τοΰ μικροΰ τούτου Αναθήματος 
είς τήν μνήμην τής Αξιωτέρας καί Αναρετωτέρας τών 
γυναικών, έρχομαι νά γνωστοποιήσω τά μυστικά σχί- 
δια τά όποια συνέλαβον διά νά Απομακρυνθώ άπδ τούς 
φυσικούς έπιτηρητάς μου, τδν πατέρα μου, καί συγγε
νείς τής συζύγου μου, καί ν’ Αποφύγω δλους τούς μάρ
τυρας μιας έπαρχιακής πόλεως, τής όποιας οί κάτοικοι 
έχουν έργον τή» έξέτασιν και διάδοσιν τών πράξεων 
τοϋ γείτονος. "Οσα λοιπόν μετεχειρίσθην πρδς διάβρη- 
ξιν τών δεσμών τούς όποιου; μ’ έπέβαλεν άκόμη τδ κα- 
θήκον, είναι τά Ακόλουθα.

ΚΕΦ. Γον

Ενέπνευσα κατά πρώτον είς τήν σύζυγόν μου, νέαν 
καί άπειρον, τήν ιδέαν τοΰ νά έπισκεφθώμε» τήν μη- 
τρόπολιν, προσθέσας, μ’ έντεχνον κολακείαν, δτι έπε- 
θύμουν ν Αποκτήσω μάρτυρας Παρισινούς τής ευτυ
χίας μου, ώς κατόχου τόσον χαριτωμένης γυναικδς 
κ. τ. λ. Ή Έλίζά κατά συνέπειαν τοιούτων εύαρέστων 
ιδεών καί διαφόρων λαμπρών κοσμημάτων, διά τών 
όποιων ήδυνήθην όλοτελώς ν’ Αναπτερώσω τδν νεανικόν 
έγκέφαλό» της, ήρχισε νά βασανίζη τούς συγγενείς 
της Απαιτούσα τήν συγκατάθεσίν των· έγώ δέ έκ μέρους 
μου έβαλον είς“ κίνησιν τδ παν πρδς έπιτυχιαν τοΰ σκο - 
που μου. Άνεχωρήσαμενλοιπό» μετά μεγάλης πομπής, 
διευθυνόμενοι πρδς τού; Παρισίους, τή ήμι^είαι συνκα- 
ταθέσει τοΰ πατρός μου, δστις μόνος αντέτεινεν είς τή» 
Αποδημίαν τών Αγαπητών του τέκνων, φοβούμενος, ώς 
έλεγε, μήπως έξυπνήσωσιν αί παλαια! έξεις μου, τάς 
όποιας έθεώρει νεναρχωμένας κα! δχι νενεκρωμένας,.


