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Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΪ ΟΪΡΑΝΟΪ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΚΑΙ

ΤΛ ΔΥΟ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΟΜΜΑΤΑ

Παρεϊχε δέ ταύτην ή ά.πέραν 
τελεύτητος έκείνη λιτανεία 
χων μακάρων, ui, 
τό τού Εύαγγελίου : 
έζήτουν — τοϋ· 
λάς, βραχίονα 
δας, πάν ο,τ 
χεν έκαστο: 
(όάλλοντες ές 
ανθρώπους άποκατάστασίν αύτών. 
εκδουλεύσεων καί άυ-οιβών, καί έν 
καί έπί γή:, αείποτε 
ό Σαβαώθ, ώς θεό: 
τή; χειρουργικής εγκρατής, 
κόλληση κεφάλια, χέρια ή 
ταχέως έπήλθε πο

Έκαστο; μάκαρ καί 
ρισσα εύρον ο,τι ε'λειπεν αύτρΐς, όιότι, 
άνεξερευνήτω βεβαίως τή: Προνοίας βουλή, 

■ ΰπήρχον καί έν ούρανώ καί έπί γής διπλά, 
τριπλά, πολλαπλά τά "'είψανα,— ζεφα- 
λαί, βραχίονες, κνήμαι καί άλλα τοιαϋτα 
—, ένος καί τοϋ αύτοϋ άγιου, ώ: μαρτυ- 
ρούσι και τά περισσεύσαντζ κζί έν διά
φοροι; τής ’Ανατολή; και τής Δύσεως ίε- 
ραΐς μοναϊς ζηλοτύπως φυλασσόμενα κζί 
καθ ’ ώρισμένα; έποχά; εκτιθέμενα πρός 
ασπασμόν, προςκυνημα καί οικοδομήν τών 
ευσεβών. Κζί έπί παραδείγματ: — έξ α
πείρων όλίγιστα — ύπάρχουσι πάντοτε 
διαθέσιμα : «Τοϋ άγιου Άνδρέου σώματα 
5, κεφαλαί 6, βραχίονες 17- τής άγιας 
Άννη; σώματα 2, κεφαλαί 8. βραχίονες 
17· τοϋ άγιου Αντωνίου σώματα 4, άλλά 
μία μόνη κεφαλή καί 4 βραχίονες· τοϋ 
αγίου Βασιλείου σώμα.α 4, κεφαλαί 5· 
τού άγιου Γεωργίου σώματα 30 ! 1 » "Αν 
ο'έκαστο; ακέφαλο; ή άνάπηρο; μάκαρ 
έλαβε παρά τοϋ Κυρίου άκριβώ; τήν ιδίαν 
αύτοϋ κεφαλήν, χεΐρα. κνήμην, πάν δ,τι 
έν τώ άγώνι εΐχεν άπολέσει, ή άντί έζεί- 
νων ξένον, άλλου αγίου μέλος, όλίγο τό 
κακό· αρκεί οτι ό άνθρωπος τά έβόλεψε 
καί ότι δέν έτέθη κεφαλή μάκζρος έπί 
σώζατε; μακαρίσσης καί τάνάπαλιν.

έκείνη διή- 
οτυπιζν τών λοι- 

διότι ηΰξζ--εν 
αριθμός, άλλά

■το;, η α- 
ων άπομά- 

οΐτινες, σύνθημα έχοντε: 
: Ζητείτε χαί εύρήσετε1,

■ σέ έν πρώτοι; — χεγχ- 
δακτύλους, κνήμας, πό- 

ι έκ τοϋ σώματος αύτών εί- 
έν τώ άγώνι άπολέσει, άνζ- 
αύριον, μετά τήν εΐ; άρτιου; 

•ό περί 
ύρχνώ 

φλέγον ζήτημα. Καί 
τών πολέμων καί 

, έσπευσε νά 
πόδια καί ούτω 

ιά τις οικονομία.
έκαστη μακά-

Μ, - I. c
άνεξερευνήτω βεβαίως τής Προνοία; βουλή

Δυετυχώς ή άποζατάστασι; 
γειρεν, ώ; ε’ικός, τήν ζηλ----- '
πών μακάρων, ού μόνον 
ούτως δ τών απαιτητών 
καί οιοτι ουόεν έως τότε είχε γίνε· χάριν 
αύτών, σεμνυνομένων έπί 
λεύσεων καί άςιούντων 
Κυρίου, θέσεις, άξ’.ώμα 
δρίας, ά; έλέω πτερύγων 
ειχον ήδη καταλάβει

μεγίστων έκδου- 
έν τή ζύλή τού 
τζ, πρωτοκαθε- 
ΤΕ κχί ρομφαίχς 

ί άγγελοι, οί αρ
χάγγελοι, τά Χερουβίμ, τά Σεραφίμ καί 
άπασαι αί Άσώματοι Δυνάμει:. Κχί μά-

κάρες, μακάρισσαι, μακ.ζρόπαιδα.εΐ; μέγα 
πάντες συνελθόντε; συλλαλητήριο·/, έποί- 
ησαν επιβλητικήν πρό τών ανακτόρων του 
Κυρίου οιαδήλωσιν, φέροντες άναγεγραμ- 
μένην έπί τών σημαιών, σημάτων καί λα
βάρων αύτών τήν ευαγγελικήν ταύτην 
ρήσι·/ : Κρούετε χα'ι άιοιγήσεται. ιρίτ1, 
κρούοντες συγχρόνως—ίδια δέ τά μζκαρό- 
παιόχ — τάς πύλα; τών ανακτόρων, ώςτε 
έκ τοϋ Παραδείσου έξήλθον τά συλλαλη
τήρια καί αί διαδηλώσεις. Άλλά παρα- 
σόζως πως, παρά τήν ευαγγελικήν ύπό- 
σχεσιν, ούδεμίζ πύλη άνεώχθη καί οί δια- 
δηλωταί άπήλθον μένεα πνέοντες κατά 
τών κυλικών, ού; ύπελάμβανον ώς ραδι- 
ουργοϋντα; παρά τφ Κυρίω, όπως μ.ή ά- 
νοιχθώσιν αυτοί; τά ανάκτορα. Καί αυτή 
ύπήρξεν ή πρώτη μεταξύ μακάρων καί 
κυλικών διάστασις. Έκ πάντων όμως 
τών απαιτητών, οϊ τά μάλλον απραγ
ματοποίητα άξιούντες ήσαν άναντιρρήτως 
οί έπί εΐδικότητι φημιζόμενοι μάκαρες, 
ών έβριθε τότε δ Παράδεισος, ώς βρίθουσι 
νυν αί κλειναί καί εύτυχεΐς ήμών Άθήναι, 
αι έπι παντοειδών ειδικοτήτων σευ,νυνό- 
μεναι, ίσια σέ ιατρικών, ταλαίπωροι άσθε- 
νεΐ; ! Ειχον δέ ώς σύνθημα οί παραδείσιοι 
έπιφανεΐς τό εύαγγελικόν τούτο : Αιτείτε 
χαί όοθήσεται ύρϊ>·2, χ).κ' έζήτουν τά
αδύνατα, αδύνατα καί έν αύτώ τώ ούρα
νώ. Ούτως, έπί παραδείγματ·., δ άγιος 
Νικόλαος, επίσκοπο; Μύρων, έζήτει, ώς 
προστάτης τών ναυτιλλομένων, Οέσιν ναυ
άρχου ή ύπουργ'οΰ τών ναυτικών, ώς λέ- 
γομεν σήμερον.

Μάτην πχρετήρει αύτώ δ Κύριος, ότι 
τούτο ητο απολύτως αδύνατον, τού ούρα
νοϋ μη έχοντος ούτε θάλασσαν,ούτε πλοία. 
«Ναι, μάλιστα, Κύριε, άπεκρίνετο δ ά
γιος, δέν έχει θάλασσαν, 
χουσι τάχ z έπίσκοποι 
πίας, οιτινες είναι ούχήττ 
Παραπλήσιας απαιτήσεις έξεδηλου 
άγιο; Γεώργιος, οςτις, ώ; τροπαιοϋχος, ή- 

τρκτηγος. λησμο- 
ϋτο κατεΐχεν ήδη 
“Απειρο·, δέ οί έπί 

εΐδικότητι έπιφανεΐς, άλλά πάντες έζήτουν 
.·: ---- · κατεχομένας, ή

μή ά αγεγραμμέ- 
οϋπ:λογ·.σμώ, ώς δ 

τής κολοκύνθη; ‘Ιωνάς, οςτις 
γίνη καθηγητής τή; ζωολογία;,

.) προ: μεγίστην τών μακαρο- 
ίκοδομήν, πώ; έζησεν έπι τρεις 

και τρεις νύκτας έν τή κοιλία τοϋ 
κα·. πώς τά κτήνη τής Νινευή 
ά καύμένα ! τοσοϋτον θεοφοβούμε- 

,.ε περιεβλήθησαν καί αύτά σά,.- 
«καί άνεβόησαν πρός τον Θεόν έκτε-

Δέν ύστέρουν δέ έν τή περί πρωτείων 
άμίλλη ταυτη καί αί έπί εΐδικότητι φημι
ζόμενα! μακάρισσαι, αϊτινες ώς έκ τοϋ 
κλέους αύτών μ.ή άρκούμεναι πλέον εις

την τιμητικήν προςηγορίαν : iXiprjxu ro5. 
Κνρίου, ώ: κοινήν δήθεν καταστάσαν, ή. 
ξίουν νά όνομασθώσι : Θνγατέρε<: τοΰ έπον- 
ραχίου Ιίητρός, νά έκπροςωπώσι τήν θαυ
ματουργόν έκείνην ειδικότητα, εις ήν έζάτη 
έζ.λείσθη, άποτελοΰσαι .ούτως έν τώ Παρα
σείσω είοό; τι χριστιανικού Έλιζώνοο. 
Έμελλον δέ αί νέαι αύται Μοϋσαι, ών 
άπειρος δ άριθμός. μουσηγέτην έχουσαι 
τόν περί τά μουσικά ειδικόν προφυτάνακτα 
Δαυίδ, ν’ άπαρτίσωσι τ-χν τιμητικήν τής 
βασιλομήτορος θεραπείαν ! Άλλ. ’ ούδεμίζ 
άςίωσι; διήγειρε τοιαύτην θύελλαν οια- 
μ.αρτυριων, φωνών, κραυγών, απειλών, ώ; 
η ανωτέρω; παρά τον κώδωνα, ον δ γλαυ
κός άρχων, ώς πρόεδρος τής συνελεύσεως, 
ούκ έπαύετο κρούων. Πάσαι αί μή επι
φανείς — καί άπετέλουν αύται τήν πλειο
νοψηφίαν — ήγέρθησαν ώς εί; άνθρωπος· 
έβόουν οτι ούδέν τής προτάσεως έκείνη; 
είδωλολατρικώτερον έφώνουν : «ζαί τί ; 
Όλυμπον θά κάμουμε τόν Παράδεισον !» 
έσταυροκοπουντο, έθορύβουν, έτοιμα: ούσαι 
νά έπιπέσωσι κατά τών ύπούηφίων Μου
σών καί ... πιζσθούν άπό τά μαλλιά !

ή πανθομολογουμένη σύνεσι; τοϋ· 
διαλύσαντος παρζχρήμα τήν 

, έσωσε τόν Παράδεισον έκ τοϋ 
εκείνου γυναικείου σκανδάλου, 
έφαίορυνε τήν άεί άποτροπαίαν 

Αλλά στιγμιαία 
ή ή έπελ,θοϋσα γαλήνη· αύ-

1. Hard. Ζ', 7,.
2. “Ορα έ. «Άττικώ ΊΙ,. ερΥογώι» 1886, τελ 

21: Τά άι.τ.Ιά ro5 yeirococ».

αιτήσεις 
ικγιος ι εωργιος, οςτις, 
θελε νά διορισθή άρχισ- 
νών οτι το αξίωμα τ: 
δ άρχάγγελος Μιχαήλ .

ή θέσεις παρ ’ άλλων 
τήν δημιουργίαν νέων, 
νων έν τώ ούρανίω πο 
προφήτη,: 
έπόθει νά 
ϊνα διδάσκη 
πζίδων 
ήμέρζς 
κήτους 
η σαν, 
να, ώ 
κου; · 
νώς».

1.
2.
3.

άπεκρίνετ
άλλά σέν ύπάρ- 

πάση; ξηροκαμ- 
τον έπίσκοποι ;» 

καί δ

συνεσριαν, 
μεγάλου 
οπερ 0ά 
τοϋ Σατανά μορφήν, 
καί φαινομενική 
λικοί, μάκαρες, μακάρισσαι, μακαρόπαιόα, 

καί επιτρά- 
Μοϋσαι ...

άσζι και πάντα 
ρός άλλήλους εί- 
Ούεσούιον, έγκρύ-

είδικοϊ καί ειδικού, έπιφανεΐς 
τεΐσσαι, Νύμφαι τοϋ Κυρίου, 
άπο τά μαύρα πάντες, π: 
έχθριζώς ζαί πολεμίως π;' 
χον. Ό Παράδεισος ήτο ' 
πτον έν τοϊ; σπλάγχνοις χύτου τά κοχλά- 
ζοντα πάθη καί μίση μυρίων μή πληρω- 
θέντων πόθων, μυρίων άποτυχόντων φιλο
δοξών σχεδίων, Ούεσούϊον απειλούν άπό 
στιγμ.ή; εις στιγμήν τρομερά·/ έκρηξιν. 
Ό όλεθρο: ί’στζτο έπί ξυρού άκμή; μή 
έπιτρέπων πλέον πζράτασιν ήτο άνάγ
κη άμεσου θερχπείας.

Hard. Ζ', 7.
Hard. Ζ',7.
7ω>·<ϊ Α’, 17, Β', 7, 8.

«Μωυσή! Μωυσή! Είπεν δ Κύριος βαρυ- 
αλγών, μεταβαίνων έκ τή; τρικυμιώδους 
έκείνη; συνεδρία; εις τά δώματα τού αρ
χαίου αύτού υπουργού: α Άπ-ήύδησα, άπέ- 
κζμον, ή ψυχή μου έπληρώθη έξ άθυμίας 
καί οδύνης»,, καί ήρξζτο διηγούμενος τά 
τοϋ στασιαστικού εκείνου συλλαλητηρίου.

«Μωυσή! Μωυσή»! ε'κραζεν ό Κύριος 
πλήρη; άγανακτήσεως, διατρέχων έν τα
ραχή τά δώματα τού πιστού αύτού θερά
ποντος κζί σπασμωδώ: χειρονομιών : «Τί 
ασύγγνωστου λάθος έ’πραξαί... πώς ήπα- 
τήθην οΰτω ;.. διατί νά κτίσω τόν άχρεϊον 
τούτον κόσμον, οςτις εύθύς έξ άρχής έπλή- 
ρωσέ με διά μαύρη; αχαριστίας ; Άκου- 
σον, Μωυση, καί κρίνον : Έπλασα την 
πρώτη·/ γυναίκα, τήν Λιλίθ, καί ούχί τήν 
Εΰαν, ώς σύμπας ό κόσμος δοξάζει· τούτο 
είναι μυστικόν μου καί 
χει έν τή βίβλω σου· 
Λιλίθ κατήσχυνέ με, 
μιαρά, την παλιάν τού Ιεχωβά γενειάδα»

τήν Λιλίθ, καί 
ό κόσμ.ος δοξάζ:

οι ’ αύτό δέν ύπάρ- 
καί ή άποτροπαία 

ούκ έσεβάσθη, ή-
»

ΤΑ Ο Λ I Μ Π ΙΑ

αύτα. λίγων έπελ.άβετο τού πώ- 
έ τή; σεπτής αύτοϋ χειρό; —, 

>ησί μάρμαρο τόν κακόμοιρο τόν'Αδάμ. 
ίυγε καί εγινε βρεφοκτόνο; στρίγγλα'. 
(Άχο'ον'ι7-)·

Ε1ΡΠΝΛΙΟΣ Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ

ΑΤΤΙΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ

Α’ .
Φθονώ τού; εύτυχεΐς λογογράφου; ζαί 

ιοιητας, οιτινες περιέγραψαν τά; Άττι- 
•ά; νύκτας ! Αί καταφανεί; αύτών άπο- 

Κ^ύσεις ύπό τόν πολυάστερον ήμών ούρα- 
i νόν δύνανται νά άφυπνίσωσι τήν άντιζη- 
λίαν ζαί τών ήμερωτέρων φιλοσόφων, τί 
ίέν έζήτησαν οί μακάριοι καί τί δέν τοϊ: 
έδόθη ! άδάμαντες. θάλασσα·, αργύρου, 
σαπιοείρινοι λίθοι άνά μυριάδα: καί όέσμαι 
χρυσών άκτίνων, όλα δέ τζϋτζ έπί άπλή 

( προσαγωγή ποιητικού τίτλου κζί εις πρώ- 
f-την αϊτησιν. Ή δαψιλή: παροχή τών εύερ- 
γετημάτων τής φύσεως ύπήρξε δι' αύτού; 
Απεριόριστο; καί προφανώς έτιμήθησαν 
ύπό μεροληπτικής προτιμήσεως, έζ μέρους 
τοϋ ούρανοϋ, έζήτησαν καί ελαβον. '/Ατυ
χέστερο; έγώ, μίαν άπλήν εύχην διετύ- 

’■ πωσα καί δέν εΐσηζηύσθην, και όμως όεν 
·-ήξίωσα ούτε χρυσόν ούτε άργυρον. Άπό 

τό-/ άδζμαντοκέντητον ούρανόν όλίγην μό- 
«V έτολμησα νά έπικαλεσθώ βροχήν έν- 

F τομοφθόρου κόνεω;, άλλ’ ή άπελπι; πα- 
ελέσμα- 

έζ του φέγγους 
ταπεινωτικά: ζαί 

όπως έπιτραπή καί 
τά; ώραιότητα; 
ε-τεινα πρός τά 

·, καί χεΐρα; ζωνω- 
• . ’ V...... .. ί

άλλ.
ράζλ.ησίς μου διέγραψε·/ άνευ άτ 
το; εις τού; σελαγίζοντας 
τή; σελήνη; τοίχου;
‘ιετε’.τικά; στάσεις· 

;ς έμέ νά περιγράψω 
ών Άττιχωτ τυχτωΓ.
Ιθέρια ύψη βραχίονα;
οβρότους, ήτένισα πρός τό άγνωστον μέ 

υ.έ αέτω-
Ή 

άόυσώ- 
πτ,γα; 
Κατά-

Κρότους, - -------- ■ _
εταμένζ νεύρα, μέ κλονισμούς, 
::ν κάθιδρο·/ καί άσθενεϊς φθόγγους 
ύσμένεια. τού ούρανοϋ ύπήρξεν : 

Γπητο: καί μάτην άνεζήτησα τά; 
, τών εμπνεύσεων τοϋ Παγανέλη 
Τ κοιτο; έν τή κλίνη μου, μέ βιβλίο·/ άνά 
Γχεϊρας, διά τόν τύπον, πζρεϊχον εικόνα 
ρ σεληνιζζομένου, προσπαθούντος νά φαι- 
: δρύνη τήν άγωνίαν ισχυρά; κρί-εω;. Οί 
I κώνωπε; έβόμβυζον περί έμέ καί ένεπή- 
κγνυον άστόργως τά 
Γ έπ·. τοϋ λωβοϋ 
Ε ρινός. τοΰ 
■k. 
f τού λιχανού '.

Τό προσφιλές [ 
Κ τών χειρΐϋν μου, ή 
Β ανυπόφορος, αί 
f νυζτο; έπιβλητικώ: 
Β παυσιν. Ήγέρθην κα 
ϊ θλίους πόδας μου εΐ; 
Κ χειρω·/ έμβάδων μου, 
Β σαν λυσσώδεις ζαί συνεχείς εφόδου 
ί μιωντων ψύ/.λων, άνεπήδησα έπί ·

1. Ήρα π·ο· τή; ταύτης κοραδόσε···;
Β·Άττια·ϊζ Ήυ.ερολόγιο·/» 1868, αελ. ll.ll : Ει;α χαί

τά σκλ.ηρά αύτών κέντρα 
ών ώτων ·χου, τής άκρας 

ώγωνος, εις τό μέτωπ-ν, κα- 
ήν ώμοπλάτην ζαί τό ύστα ον άκρον

Τό κατίπεσεν έκ 
είχε κζταστή 
τής 'Αττική; 

πάσαν άνά- 
ον τού; ά- 

•ών προ-

; άλλ. ’ ήσθάνθην 
εγκεφαλικής, ά- 

γυμ.νόποι.ς. έτράπην πρό;
/.αί άνεπέτασσα αύτό, 

ήρεσ.::. δ αήρ εΐσέδυεν εις 
μου χλιαρό: καί μόνον ε’φθα- 
ή φλογερά άναθυμίασι: τών 

καί τών μαρμαροκτίστων οί- 
τό κηροπήγιο·/ “p!>: το 

καί έδείκνυε τούτο άκόμη 
πυοετοΰ, άναπάλ.λ.ων τότε, 
κροτών τάς ξύνων

ά χοιβαίω: του, πόδας καί στάζων ιδρώτος, 
ήνοιξα καί τό έναντι παράθυρο·/ όπως 
κάλλιο·/ άερισθή τό δωμάτιόν οϊμοι! έσχη- 
ματίσθη ρεύμα, καί έδημιουργήθη κυριο- 
λεκτικώς σίφων. Ό εΐσπνεύσα: έκ. τών 
τεσσάρων σημείων τοϋ ορίζοντες ισχυρός 
άήρ, αύτός έκεΐνο: δν οί ποιηται άποκα- 
λούσι ζείδωρον αύραν, έπήνεγκε καταστρο
φή.: · αί έπί τής τραπέζης μου εφημερίδες 
καί τά φυλλάδια, αί έπί τών τοίχων ει
κόνες, τά φορέματα, οί πίλοι, τά πάντα 
έλάμβανον παντοίας διευθύνσεις καί ετρε- 
χον δ δυστυχής οπω; προλάβω τήν πτή- 
σιν αύτών. φερόμενος μάλλον ύπο τοϋ 
^>ουσχ(<>μέκον μου ή τρέχων, όπως
και αΰθις κλείσω εν τούλάχιστον τών πα
ραθύρων, ότε δευτέρκ πνοή ζέφυρου μοί 
εσβυσε τόν λύχνον, καί εύρέθην άπέναντι 
τή; ανεπαρκούς φωτοβολή; του οιαφα- 
νού; κυανού θόλου ' Ήρχισα νά φιλοσοφώ 
έπί τής καλλονή: τών ’Αττικών νυκτών 
καί τά: διαδοχικά; μου σκέψεις διέκοπτε 
μόνον ξηρό: βήξ. άμεσον άποτέλεσμα. τής 
άνανεώσεως τοΰ έν τώ κοιτώνί μου οξυ
γόνου. Αί έν τώ σκότει παραγόμεναι ίδέαι 
μοί φαίνεται ότι είναι φυσιζώτεραι, δ 
έγκέφαλο: δέν επηρεάζεται άπό τά έξωτε- 
ρικά άντικέίμενα, και ύπαγορεύει ύγιεστέ- 
ρας θεωρίας- οί μονόλογοι εΐσΐν ειλικρινείς, 
δ ά.θρωπο: μή βλέπω·/ ούτε τόν έαυτόν 
του, έξομολ.ογείται θρησζευτιζώτερον καί 
τελειότερου ! έάν δέν έβόμβυζον οί κώνω- 
πε; και ό εΐσδύσα; καταστρεπτικό; λαίλαψ 
είχε κατορθώσει ν ' άποδιώξη τήν λεγεώνα 
τών ζατατρωγόντων με ψύλλων, ίσως θ'ά- 
νέμενον μέχρι; όρθρου έν τή σκοτει/ή ε
κείνη άπομονώσει, 
τών πράςεών 
τής ποιήσεως.
πούν τήν θεία·/ τέχνην

νης. ξυίμενο; ώ: λεπρό; 
διαθέσει; συμφορήσεω: 
νάγζη άέρο;· 
τό παράθυρο·/ 
ή νύξ ήτο 
το δωμάτιόν 
νε προς έμέ 
πεζοδρομίων 
κιών, έπλ.ησίασα
θερμόμετρον 
ατμόσφαιραν 
βλάσφημων.

τ
καί

είπον, έντομοφθόρον ίσχύν. Έπεθύμουν εΐ 
δυνατόν δ Θεός τή; καταστροφή; νά μοί 
παρεχώρει προσωρινώς τήν κρατζιάν του 
δεξιάν καί ύπισχνούμην νά μή κζταστρέ- 
ψω ούτε τήν έπιπολάζουσαν κακίαν, ούτε 
τά; κοινωνικά; αθλιότητα:, ούτε αύτήν 
τήν προδοτικήν κυβέρνησιν. ΊΙ βρωτολοι- 
γό: μου ισχύς θά έξήσζ.ει τήν επιρροήν τη; 
μόνον κατά τώ>ν κωνιόπων, τών ψύλλων 
κ<; τών ήρέμων κορέων ! "Αλ.λω; τε θεω
ρώ καί τά. εΝτομα ταϋτα περιττά, μέχρι: 
άποδείξεως τού έναντίου. ύπο τών μη ένο- 
χληθέντων παρ’ αύτών, έάν ύπάρχωσι 
τοιοϋτο·. ! Άλλ.’ έν τ&ίν εύαοίθμων τής 
πρωτευούσης ωρολογίων ν,γγελ.λ.ε τήν ώ
ραν. Ήτο ή 2 μετά τό μεσονύκτιον ! δ 
κόσμο; έπέστρεφεν έ’κ τίνος τών θεάτρων, 
άποκομίζων, καθ ’ όσον ήδυνήθην νά κρί
νω έξ όσων ήκουον κζί έκ τών θορυβωδών 
γελώτων, ο'ΐτινε; αντηχούν εΐ; 
διαφόρους, φαιδροτάτα; ο.. 
πζρζσταθειση: «Μήδεια;». Δύ· 
πρωία:, έλ.αφρό; ύπ·/::ήρχ .. 
ταλαμβάνή, καθήμενον 
βασιλικώ κήπω τής πλατε:

,·αη ! μέ αφύπνισε μέ 
τη; έντάσεω; !

βιβλ.ίον
1 ζέστ-η

κα.λ.λονα·
έκσ/λυον ·

διηύθυν 
άνεύρεσιν 
άλλ.' ούτοΐ ύπέστη- 

•ς βουλι- 
τή: κλί-

·/ μόνον μάρτυρα 
'Αττικόν ούρανον 
ζωύφια δέν άγα- 

καί ή πειρακτική 
άδδηφαγια. -.ών μικροσκοπικών έχθρών μου 
μέ κατεδίωκεν άπηνώς. Άπεφάσισα νά κχ- 
ταλίπω ύπνον καί φιλοσοφίαν. Ένεδύθην 
εΐ: το σκότος κζί έξήλθον ό άνοικτο; 
όρίζων δέν ανέχεται έντομα και ύπο 
φιλόξενου στέγην 

άνάπαυσιν
μ:

ρισκον την 
τον σζληρώ. 
φωλεά μου.

ν. ου ' 
ά/.λά

■ον
ντομα και υπο την 

ής ούσεως, ίσως θά εύ- 
έζεινην, ήν τοσου- 

ηρνειτο ή έντομόβρυτος

Β’ . 
έπεθύμουν 

τεταμένα
γαλήνην και 

νεϋρά μου ει- 
καί αί μετριό- 

έν-

Πρό πάντων 
ησυχίαν τά 
χον ανάγκην άναπαύσεω; 
φρονες άπαιτήσει; μου περιεστρέφον 
τό; κύκλου στενωτάτου· οέν έζήτουν απο
τόν ούρανόν ούτε εύτυχίαν, ούτε οόζαν, 
ούτε έμπνεύσεις ύψηλά;, όλίγην μόνον, ώ:
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διευθύνσεις 
άναμ.νήσεις έζ τής

: ώραι τής 
•κ μέ κα- 

• ίν τώ 
.-ού Συν

τάγματος θρανίου, ότε άγρια φωνή Άαα- 
: παλμούς σφοσροτά-

! έ /όμισα οτι έξερράγη έπχ- 
νάστασις. οτι ό Κουσουλάκο: διά τών ά- 
βασίμων αύτού ειδήσεων είχε κατορθώσει 
νά έκθρονίση τήν Βασιλείαν, καί μόνον 
μετά πεντάλεπτο·/ συγκέντρωσίν όλων ό- 
μού τών διανοητικών μου δυνάμεων, εν
νόησα ότι έπρόκειτό περί άπλή; άλλα- 
γής σκοπού· πζρεσκευαζόμην ζαί αύθι: 
εί: ολίγον ύπνον έπι του αυτου εοωλιου, 
ότε δυσοσμία πρωτοτύπου δυνάμεω; έχώ- 
ρησεν άποτόμως μέχρι: ύστάτων ρωθώνων 
μου ! έκενούτο προφανώς γείτων καταβό- 
θρζ και οί χειριζόμενοι τάς σχετικά; μη
χανή.: δέν ειχον λάβει όλα :ά προφυλα
χτικά μέτρα, αί δέ λοιμώδει; άναθυμιά- 
σει; διεχυθησαν ύπό τόν άστερόεντα ου
ρανόν έδέησε και ϊκειθεν ν' ά.πίλθω καί 
πάλιν ετράπην πρός τάς οικείας άκτάς. 
Καταβεβλημένος, κζτχπεπονημένο; έκ τοϋ 
ύπνου καί τοϋ καμάτου δέν ήδυνάμην 
πλέον ν’ άνθέξω καί κοιμηθείς έπί τέλους 
ώνειρεύθην τάς Αττικά: νύκτα; όπω: πε
ριέγραψαν αύτά; οί μουσοληπτ 
■ι.ι άδάμαντζς, μέ σαπφείρους, 
άκτϊνα.
σικώ 
λων 
δρών 
άνευ 
καθαρισμού κα

Ότε έξύπνησα. οιέκρινον έπι του προσώ
που καί τών χειρών τά προφανή ίχνη τής 
κακοποιού άπολαύσεω; τών έντόμων σαλ
πιγκτών καί δέν ήδυ/ήθην παρά νά έςα- 
γάγοε τό εξής άτυχε; συμπέρασμα, τό ό
ποιον άμφιβάλλω άν δυνηθή τι; έπιτυχώς 
·/' ά'Λφισβητήση, ότι τά: ’Αττικά; νύ
κτας, οϊα: περ’έγραψαν αύτά: οί καλλιε
πείς λογογράφοι, μόνον καθ' ήρεμους ύ
πνου: καί ύνειρευόμενος δύναται τι: νά 
άπολαύση !

·. ποιηται 
μέ χρυσά; 

καί άργυρολαμπεΐς εκτάσεις, , φυ- 
ώ λόγω άνευ κωνώπων, άνευ ύύλ- 

ζζί κοοέων, άνευ κόνεω; καί σφο- 
άνέμων καί κζτ' εύτυχή σύμπτωσιν 
αλλαγή: στρατιωτικού σκοπού καί 

.ταβόθρας '.

A. I. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
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“ΑΝΤΙΟΠΗ,,
(ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 11ΕΝΓΕ)

ΥΠΟ
Δ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ

Έπιζαί τινες παραδόσεις, ιστορικοί χα
ρακτήρες ή ιστορικά καί βιοτικά γεγ-ά 
τα δυσχερέστατα. καθυποβάλλονται εί: 
δραματουργίαν, δυσηνίως άνθίστανται είς 
ύποταγήν, ή δέ καταπόντ,σις αυτών επι- 
σπά τόν θαυμασμόν ώς ή ύπο τοϋ Αλε
ξάνδρου δάμασι: τοϋ Βουκεφάλα.

Έκ τών τοιούτων μύθων εΐνε καί ό ττ,ς 
'/Imojtr,. Όπως κριθή λοιπόν ή δραμα- 

τουρνική δύναμις καί τέχνη τοϋ έπιφο νοϋς 
Λεσβίου ποιητοϋ, εΐνε άνάγζη νά διακρι- 
βωθή άν έκ διεσπαρμένης άζατεργάστου 
ύλης, ιδία δλως έμπνεύσει, έφιλοτέχνησε 
τό περίτεχνον έργον του ή άν ώζοδόμησεν 
έπί παλαιών θεμελίων, εύκρινώς διζγρα- 
φόντων καί τον ρυθμόν καί τό σχήμα τοϋ 
άλλοτε κτιρίου, παραλαβών καί έκ τών 
παρερριμένων ερειπίων.

"Ας μοί έπιτραπή βραχύτατη ψυχολο
γική παρέκβασι;. Είσέλθωμεν πρός στιγ
μήν εις τό πνευματικόν εργαστήριο·/ τοϋ 
δραματικού ποιητοϋ. Ιίράξί; τις η διτ,γη- 
σις εμποιεί ισχυρά·/ καλολογικήν έντύ- 
ωπσιν είς αύτόν καί έμ.πνέει είς πα
ραγωγήν άπό τής στιγμής ταύτης άρ- 
χεται βαθμιαία, ότέ μέν βουλητή καί 
συνειδητή, ότέ δέ λεληθυϊα εργασία έν τή 
ψυχή τοϋ δραματουργού· έκ τοϋ ληφθέν- 
τος ύλικοϋ άπομαζρύνονται τά τυχαία 
καί τά άσχετα, προσάγοντκι ζαί προστί
θενται τά συναφή, διά τή: αφαιρετικής δέ 
καί έπιδιοριστιζή; ταύτης ένεργείας τής 
φαντασίας συναπαρτίζεται καί δημιουρ- 
γεϊται νέα ένόττ,ς, νέα πραγματικότης, 
φέρουσα τόν τύπον τής ιδιοφυίας ".οϋ ποιη- 
τοϋ· αΰτη μέλλει νά προσδώστ, νϋν χρω
ματισμόν είς τό όλον έ’ργον ή δέσις, ή 
λύσις, τό ήθος, ή λέξις τών προσώπων, 

. έξαρτώνται έκ τής κεντρικής ιδέας.
ΙΙοία τις εΐνε ή κυρίως έργασία τοϋ κ. 

Βερναρδάκη έν τη ϋίχπόπμ, τή τεχνικώς 
άρίστη τών τραγωοιών αύτοϋ ; έδέησε νά 
έργασθή δημιουργικώς, νά παραγάγη έξ 
ύπαρχής τό δραματικόν αύτοϋ καλλιτέ
χνημα, ή εύρεν έτοιμον, έστω καί έν γε- 
νικαϊς γραμμαϊς, την οικονομίαν καί πε- 
ριτέχνως συνεπλήρωσε τό παραδεδομενον 
ήδη σχήμα ;

• ·
Τής ’Αντιόπης τήν ύπόθεσιν έδραμα- 

τούργησεν ό Εύριπίδης ζαί κατ ’ αύτόν δ 
Έννιος, ώς έξής δ ’ έχει κατά τόν Ύγϊνον 
ό μύθος τής εύριπιδείου τραγωδίας.

ΊΙ Αντιόπη, θυγάτηρ τοϋ Νυκτέως, 
έγκυος έκ τοϋ Διός γενομένη, φεύγει εί; 
τόν Κιθαιρώνα έκ φόβου μ.η τιμωρηθή ύπό 
τοϋ πατρός αύτής. Άφ’ ού δ’ έτεκε 
δίδυμα καί έξέθηζεν αύτά άπέρχεται είς 
Σικυώνα μετά τοϋ Έποπέως, μεθ’ ού τυ- 
χαίω; συνηντήθη, ζαί γίνεται σύζυγος αύ
τοϋ. Ό Νυκτεύς θνήσζων έκ τοϋ αίσχους

αφίνει ύστατη·/ παραγγελίαν είς τόν αδελ
φόν ζαί διάδοχον Λύκον νά θανατώση τόν 
Έποπέα. Ό Έποπευςθανζτοϋται,ήδ ’ Αν
τιόπη άγεται εί; θήξας, κοθειργνύεται 
ζαί ύφίσταται μύρια: βασάνου; ύπό τή; 
Δίρζη:, τή: συζύγου τοϋ Αύζου. Τέλος 
παρέχεται εί: αύτήν άφορμή πρό: άπό- 
δοασιν. Έρχεται πρός του; υιού: της, 
άλλ ’ ό Ζήθος δέν δέχεται αύτήν, εκ
λαμβάνω·/ ώς δούλην· ή Δίρζη ήτι; 
ήλθε·/ εί; τόν Κιθαιρώνα διά βακχικήν 
εορτήν, προστάσσει νά συλληφθή ή ’Αν
τιόπη· άλλ' έλευθεροϋται ύπό τοϋ Ζήθου 
καί τοϋ Άμφιο·/::, οϊτινες έμαθον τήν 
καταγωγήν των παρά τοϋ άναθρέψαντο; 
αύτούς ποιμένος καί τής συζύγου του- ή 
δέ σκληρά Δίρζη ύοίσταται τόν θάνατον, 
ον αύτή έσκόπει νά έπιβάλη εί; τήν Άν- 
τιόπην διά τοϋ Ζήθου ζαί τοϋ Άμφίονο;, 
προσοένεται ύπ ' αύτών τούτων εί; τά κέ
ρατα άγριου ταύρου καί διασπαται όδυ- 
νηρώ:.

Τήν φοβερά·/ καί δραματικωτάτην ταύ- 
την σκηνήν απεικονίζει, ώ; γνωστόν, ό 
λεγόμενο; Φαρνίσιος ταύρος, -q μονόλιθον 
σύμ.πλεγμα τών έζ. Τράλλεων Απολλώνιου 
καί Ταυρίσκου- το περίφημον τοϋτο έργον 
τοϋ Ροδίου εργαστηρίου καταπλήσσει ζαί 
διά τήν τόλμην τή; επίνοιας καί διά τήν 
έντασιν τή; έκφράσεως καί τή; αλήθειας. 
Τό φοβερόν δράμα τελείται έπί τοϋ Κι- 
θαιρώνος,— ον είκονίζει ή βάσις τοϋ συμ
πλέγματος διά τοϋ τραχέος έδάφου; καί 
τών άποτόμ.ων βράχων,— έν ώρα βακχική; 
έορτή:, ώ; έμφαίνεται έκ τών κατά γή; 
κειμένων στεφάνων καί τοϋ βακχικώ; 
έστεφανωμένου μιζοοϋ ποιμένος. Ό ρωμα
λέος Ζήθο; σύρει τ ν Δίρκην πρό; τόν άδά- 
μαστον ταύρον αΰτη δέ στρέφει ίκετιζά 
βλέμ.ματα πρός τόν κρατούντα τό φοβερόν 
υηρίον Άμφίονα. μάλλον είς τοϋ ποιητοϋ 
τήν τρυφερωτέραν καρδίαν έλπίζουσα· ό- 
πίσω τοϋ Άμφίονο; ϊσταται ή Αντιόπη, 
αύστηρά ζαί άπαθή; μάρτυ; τή; παρεχο- 
μένης αύτή έζδιζήσεως.

Τήν μαρμαρίνην ταύτην τραγωδίαν,ήτις 
είχε Ζα?αΖθΤ· ά,'*γλύφω; καί έπί στυλο- 
πιναζίου τοϋ έν Κιζύκω ναοϋ τή; Άπολ- 
λωνίδος, είχε πρό οφθαλμών δ έπιγραμμα- 
τοποιός, δ φωνών πρό: τούς ζ/ιός Λενζοπώ- 
.1ους κούρους:

’Αμφίων καί Ζή0ι. δύο σκυλακεύμ-ατα, Δίρκην 
κτείνατε τήν δ’ όλέτιν [χατέρος Άντιόπας, 
δέ/[ΐιον ή/ πκρος ·:-/£ διά ζηλήιχονα (χήνιν, 
νυν δ' ΐκίτις αύτή λΐσσετ' όδυρομίνη.
Άγε, καί έκ ταύροιο χαβάπτετι δίπλακχ οειρήν 

δέμας σύρει τήςδε κατά ξνλόχου.

Παρά τών αρχαίων παρέλαβεν δ κ. 
Βερναρδάκη; καί τό ήθος τοϋ Ζήθου καί 
τοϋ Άμφίονο;, το δποΐον μετά τέχνη: 
πολλή: χρησιμοποιεί εί; τή; τραγωδίας 
αύτοϋ τήν πλοκήν. Έν τή σιγή τοϋ Κι- 
θαιρώνος διάφοροι διεμορφώθησαν οϊ δίδυ
μοι άδελφοί. Ό Ζήθο; έγένετο ρωμαλέος, 
τραχύς και σκληρό; (sevei'US κατά τόν 
Όράτιον, dUHlS κατά τόν Προπέρτιον, 
trilX κατά τόν Σενέκαν), ήτο δέ άκάμα- 
το; θηρευτής καί κτηνοτρόφος, ένώ δ Άμ-
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φίων, πραότατος ζαί άπαλώτατο; τήν 
ψυχήν (nbillis ζατά τόν Προπέρτιον), 
ήγάπα περιπαθώ; τήν λύραν καί τό ασμα· 
τόσον δ ’ έςήρθη ύπο τοϋ Εύρ,πίσου έν 
τή Άττιόπη αύτοϋ καί ύπ' άλλων έπει
τα συγγραφέων ή άντίθεσις αΰτη, ώστε 
οί δύο άδελφοί έγένοντο σύμ.βολα τοϋ μου—ί 
σιζοϋ καί φιλοσοφικού καί βαναυσικοϋ καί 
πρακτικού πνεύματος καί βίου. Καί έν 
τώ συμ.πλέγματι τοϋ Φαρνεσίου ταύρου 
εΐνε αισθητή ή άντίθεσις τών χαρακτήρων 
τών δύο αδελφών· άλλ ιδίως καταφαίνε
ται έν τώ θαυμασίω άναγλύφω τοϋ Pa
lazzo Spa ·<Ι, έν ώ δ αθλητικός και γ>- 
γάντιος Ζήθο; κάθηται έπί βράχου παρά 
τό άγαλμα τή: τοςοφόρου Άρτέμιδος, 
τόν θηρευτικόν αύτοϋ κύνα παρά πόδας 
έχων, δ δέ Άμφιων, απαλός καί εύμε- 
λή; νεανίας, εύγενέστερος τήν μορφήν, ήν 
ζωογονεί καί φωτίζει ένδοθεν δ νοϋς, κρα- | 
τεΐ οιά τής δεξιά: τήν λύραν.

Ίδωμεν νϋν τήν οικονομίαν τής Αντιό
πης τοϋ κ. Βερναρδάκη.

Λ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
(Έπεται τό τίλος). . I

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΤΣΓΒΕΡΙ

|Συνέχεικ tot, προηγούμνον φύλλον].

Τά γούροα.

Άφοϋ θέλοντας μή θέλοντας μέ ξανα- 
στεφάνωσαν, έβγήκαμε όλοι άπό τήν έκ- 
κλησιά καί «ξεκινήσαμε νά πάμε τό νειό 
αντρόγυνο στό σπήτι τοϋ γαμπρού. Πάλι 
τά νταούλια καί τά βιολιά όμπρός τοιγυ- 
ρισμένα σάν παντα άπό ούλα τά παιδιά 
τοϋ χωριού, έπειτα άκλούθαγαν δ γαμ
πρό; κ' ή νύφη πιασμένοι μπράτσο και 
καμαρώνοντας. Ένας άπο τού: συμπεθέ
ρους τοϋ γαμπρού τόν έκρατοϋσε μπράτσο 
ζαί ένα; άπό τού; συμπεθέρους τής νύφης 
τήν έκρατοϋσε τό ίδιο, ώστε τού; είχαν 
στή μέση καί τού; έπάγαιναν. Ύστερα 
άπό τού; νειόνυφους άκλούθαγαν δ κουμ
πάρος ζαί δ παρακούμπαρος καί υστέρα 
ερχόμαστε έμεϊς οί άλλοι ολοι σουρούκ μου- 
ρούκ. Καθώς έφτάσαμε στό σπήτι ειοα 
πάλι τά άσερνικά παιδιά άπάνω στά ζε- 
ραμήδια καί έκρατοϋσαν τά κόσκινα. Έ- 
ζατάλαβα πώ; θά μά; άρχιζαν στό φα- 
σουλοβόλημα καί έτραβήχτηκα στήν ά
κρη. Μά δέν έγεινε τό ίδιο. Άμα έφτά
σαμε όμπρός στήν πόρτα έσταθήκαμε ού- 
λοι καί δ κουμπάρο; μέ τόν παρακούμπα- 
ρο έπήοαν τό γαμπρό καί τή νύφη καί 
τού; έπήγαν σ’ ένα μεγάλο λιθάρι, όπου 
είχαν βαλμένο έκεϊ δίπλα στήν πόρτα καί 
τού; είπαν καί έπάτησαν έπάνω στο λι
θάρι αύτό τά δεξιά του; πόδια, στικούμε- 
νοι δ ένας άντικρύ τοϋ άλλου καί κρατών
τας τά δεξιά του; χέρια σφιχτά. Τότενες 
ή μητέρα τοϋ γαμπρού είπε δυνατά :

'Qcar τό βράχο r<i y‘po ra licit στιριω/ιίτοι 
χαϊ όσο ζοΰπ ιά fiovra τά <ήσ/Γν σιόν χόβρο.

Ύστερα ένα άπό τά άρσενιζά παιδιά 
ποϋ ήταν στά ζεραμήδια τούς έρριξε στό 
κεφάλι δυό φουχται; ρίζι καί ή πεθερά 
είπε :
'ΰαά>· τύ ρί<’> πάποικι: νί ιιστ ιύιυχιαμίνοι 
xal Ζ χα.Ιχύι: στ« χέρια σας rii γ<’>·(Γϊΐ χρυσάφι.

Έπειτα τό άλλο άρσενικό παιδί έρριξε 
όμπρός τους μέ δύναμι ένα ρόιδο, το ό
ποιον έσκασε καί έσκόρπησαν τά σπηριά 
του τριγύρω του; ζαί ή πεθερά είπε πάλι: 

Όπωσ σκορπΛιν τά σπηριά εριρΰρω σας roi: ρόιόου 
ά·(·]·ό>·ια χαί όισέ)·)·ο>·α ιύ σπήη >·ά γιωιιϊσιι.

Ύστερα τό άλλο άρσενικό παιδί τούς 
έρρανε μέ καρύδια, αμύγδαλα καί φουν
τούκια καθαρισμένα καί ή πεθερά είπε 
ξανά :
Ώοάν j><>< rroi'x<ipr)-<SoJx. χσρόόισ <1ιπ.ίιασ/<έ>·« 
aii.l'jiiojiiraie. ή yrrriatc ruir ϋύο πας ra ΰ>·σι.

Έπειτα ή γρηά- πεθερά, σούρνωντάς 
του; άπό τά χέρια, τού; έφερε καί τού; 
ανέβασε στό πρώτο σκαλοπάτι τοϋ σπη- 
τιοϋ καί έκεϊ ένα άλλο άρσενικό παιδί 
έφερε ένα ποτήρι γεμάτο μέλι καί ή πε
θερά τού; έβαλε στό στόμα άπό μιά κου- 
ταλιά κα'. είπε :
ΊΙ γ.Ιίχα >·<ί tirai στι/r χαρύιά ή γ.ΐνχα χαι

[στό στό/ια 
πάντα v.lvxaiJei; νά 'χ·εκ ιά ιιι-.ΐη τ>} ζωή σαςι

Ύστερα τού; έμπασε μέσα στό σπήτι 
καί έμπήκαμε ζαί όλοι έμεϊς οί προσκα- 
λεσμένοι ζαί έζάτσαμε γύρω-γύρω άλλοι 
όρθιοι καί άλλοι σέ καθίσματα. Τότενε; ή 
νύφη κι ’ δ γαμπρός έγύρισαν σ ' όλους καί 
τούς έχαιρέτησαν εύχόμενοι χι, ’ άπο χαρ- 
όιά τους /.αι έφίλησαν τό χέρι όλων τών 
παντρεμένων άρσενικών ζαί Θηλυζών. ’Α
φού έτέλειωσε ζι' αύτό ήρχισαν τά κερά
σματα ζαί ή εύκαΐς.

— Στήν ύγειά σα:, συμπέθεροι, νά μά; 
ζήσουν.

— Κι’ άπό καρδιά σου. συμπέθερε, 
σπολάητη.

— ’Εβίβα ! συμπέθεροι νά είναι στερ- 
ριωμένοι.

— Εβίβα παλληζάρι μου καί στά 
δικά σου.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Είχε καοδιχά. παοάπολν μεγάλη, 
Είχε ό Φτωχός απέραντη ψυχή 
Κ’έγυοε έώές τό κάτασπρο κεΦάλχ 
Τόν ύπνο τό στερνό νά κοιμηθΰ.

Τό παγωμένο σώμα λυπημένος 
Έσίμωσα κ’εψιλησα θερμά·
Πόσο μ’ έμενα ό γέρο πεθαμμένος 
Ήταν δεμένος πάντοτε σψυκτά.

Γεωργίω Σφήκα

Κ ' ένώ γεμάτος πόνο ακολουθούσα 
Την κατάμαυρη κάσα τίτ φτωχή, 
Κι 'άλλο νεκρό κλεισμένο έκεϊ θρηνούσα 
Πώχυνε φώς 'ς τη δόλια μου ψυχή.

Έφθάσαμε 'ς τό μνήμα καϊ 'ς τό χώμα 
Έστάθηκα γυρτός χωρχς λαλιά 
Κ ' έθαψα έκεϊ τού γέρου μου τό σώμα 
Καϊ τά πρώτά μου χρόνια τά χρυσά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

— Γειά σας. χαρούμενοι καί καλοκαρ
δισμένοι.

— Αμήν .' νά δώση δ Θεός.
— ’Εβίβα κύρ Γιώργη, νά τούς χαίρε

σαι, καλού; απογόνου;, καί δισέγγονα.
— Εύχαριστό» ζύρ Θωμά μου καί στά 

παιδιά σου.
Αφού έξεμπέρδεψε και τό κέρασμα, όλο 

τό συμ.πεθερολόγι τή; νύφη; έφυγε καί 
έσκόρπισε. Έπήγαν μονάχα στό σπήτι 
τής μάννα; τή; νύφη; οί στενοί συγγενείς 
τη: καί τή; έκαναν συντροφιά γιά νά τήν 
παρηγορήσουν.Έμειναν έκεϊ ώ; πέρα άπό 
τά μεσάνυχτά ώ; ποϋ νά ιδούν το σζοπο 
τοϋ γάμου άν θά γενότανε. Σ ’ ολον αύτόν 
τόν καιρό δέ/ έλεγαν ούτε τραγούδι ούτε 
τίποτε, μ.όνον ομιλούσαν σιγά σιγά σάν νά 
είχαν λείψανο όμπρός τους. Στοϋ γαμπρού 
όμω; έδινε κι ’ έπερνε τό τραγούδι ζι’ό 
χορό; ώ; Οά ίδοϋμε παρακάτω.

Τό τραπέζε τοΰ γάμ,ου
Στοϋ γαμπρού έμειναν οί συμπέθεροί 

του, δ κουμ,πάρο; μέ τού; σ·/μπεθέρου; του 
καί μερικοί προσκαλεσμένοι στό τραπέζι 
τοϋ γάμου. Σέ λίγο τό τραπέζι έστρώθη- 
κε. Γύρω, γύρω στό σπήτι έστρωσαν ά.ν- 
τρομ.ήδε; ζαί ζηλίμια καί τσέργαι; ζαί 
άπάνω σ' αύτά τήν ταυλομεσάρα (τραπε- 
ζομάντυλο) μακρύ, μακρύ καί στενό ποϋ 
έρχότανε βόλτα σ’ όλους, έπειτα γύρω, 
κολλητά στόν τοίχο, έβαλαν μαξιλάρια 
γιά νά καθήσουν ζαί άφοϋ έζάθησαν ολοι 
εξάπλωσαν τό βαγιόλι (πετσέτα) στά γό
νατα όλων. Καί το βαγιόλι ήταν στενό 
στενό ζαί μακρύ ζαί έφερνε γύρω σ’ όλους. 
Όμω; στήν άπάνω μεριά τοϋ σπητιοϋ 
είχαν βάλλει ένα σοφρά (τραπέζι χαμηλό 
ζαί στρογγυλό) μέ χωριστό τραπεζομάν- 
τυλο καί πετσέταις ζαί γύρω, γύρω σκα
μνάκια μ.έ μαξιλάρια γιά νά κάτσουν οί 
τρανοί προσκαλεσμένοι. Μαζί μ. ’ αύτούς 
μά; έβαλαν κι’ εμάς. Ό γαμπρός, ή νύφη 
ζαί δυό, τρεις άλλοι συγγενείς ύπηρετοϋ- 
σαν τού: προσζαλεσμένου:, στούς όποιους 
έδιναν φαγητά, κρασί ζαί δ,τι άλλο ήθε
λαν. Θέλετε νά ΐδήτε τό μενιοϋ ; Νάτο :

Κρέας μέ ρίζι.
Κρέας μέ ζολοζυθάζια.
Κρέας μέ μπάμ.ιαις.

Κρέας μέ πατάται:. 
Ψητό άρνί τή: σούβλας. 
Τυρί τουλουμίσο.
Αχλάδια ζαί βερύκουζα.
Αν καί δέν ήτανε γραφτό τό μενιοϋ, 

ώστε νά ξέρη κάνει: τι θά τοϋ δώσουν νά 
φάγη, όμως δ κάθε προσζαλεσμένο; τό 
είξερε, γιατί σέ μιά άκρη τή: αύλαή; 
έβραζαν τά καζάνια καί παρέκει τό άρνί 
έγύριζε στή σούβλα καί τά έγ'.επαν οί 
προσκαλεσμένοι άπό τό μεσημέρι. Ό κα
θένα; βέβαια καταλαβαίνει πώ; έούλαξα 
τήν δρεξί μου γιά τό ψητό τή; σούβλα;, τό 
δποΐον ήτανε άιντε;.

στο

Ούλο·, έφάγαμε μέ όρεξι καί χαρά και 
ήπιαμε μέ τό παραπάνω, γιατί θέλοντας 
καί μή θέλοντας πίνει κάνει; ζ.ά.τ·. παρα
πάνω μέ τής εύζαϊ; ποϋ έρχεται ή μία 
άπάνω στήν άλλη σά σφαίραι; πολυβόλου. 
Άμα τήν έτυλώσαμε καλά άρχίνεψε τό 
τραγούδι μέ τά βιολιά ποϋ πάγαινε κα
πνό;. Τότε; επειδή παράγινε τό κακό άπό 
τό πιοτή καί έφοβούμουνα μή λάχει καί 
γένει ζαί ζανένας καυγάς, όπω; πάντα 
γένεται, έπήρα τή μαζορίτισσα νά φύ
γουμε. Μά ποϋ μ.άς άφιναν. Μέ -ά πολλά 
μέ άφησαν νά πάγω τή γυναϊζά μου 
σπήτι μου καί νά ξαναγυρίσω. Γιά νά 
είναι μάλιστα βέβαιοι μά; συνώδεψε καί ό 
ζύρ Λιά; μέ τόν όποιον «γυρίσαμε μαζί 
ζαί έξαζολουθήσαμε τό γλέντι ώ: τά με
σάνυχτα. Τότενε; το έχαλάσαμε γιά ν’ά- 
φήσουμαι μονάχου; τούς νειόνυφους. Τούς 
έζαλονυχτήσαμε λοιπόν, άφοϋ τούς έγιω- 
μίσαμε μέ εύζαϊ; καί μέ τά βιολιά μπρο
στά έπήγαμε σ'ένα άντικρυνό μαγαζί 
γιά νά εξακολουθήσουμε τό γλέντι.

II μάννα ζαί ή συμπεθέραις τοϋ γαμ
πρού μάνι, μάνι έπάστρεψαν δπως ζΓ δ
πω; τό σπήτι, έστρωσαν τά νυφιάτιζα 
στρωσίδια ζατά γή;, έβαλαν άπάνω σ ’αύ
τά ζαί έκυλίστηζαν άγόρια, έζαλονύχτη- 
σαν τού; νειόνυφους ζαί έβγήζαν νά πάν 
νά κοιμηθούν ή στήν αύλαή ή σ' άλλα 
σπήτια i'fΕμεϊ; στό μαγαζί έκαρτερούσαμε 
ζάη γλεντώντας καί γι' αύτό περιμένετε 
ζαί σεις στό άλλο φύλλο νά μάθετε τό τέ
λος αύτοϋ τοϋ γάμου ζαί αύτό τό χάτι.

ΝΙΚ. Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΤΛΟΣ
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I

ΟΝΩΡΙΟΓ ΒΑΛΖΑΚ »— Είτα, μεθ' όλα; οά; άναλαμπάς 
έλπίδος, αϊτινε; έκ διαλειμμάτων τώ ένέ- 
πνεον γαλήνην τινά. ήσθάνετο πάντοτε 
εαυτόν συντετριμμένου ύπό τό βάρο; τύ
ψεως. Είχε πραγματικώ: ύψώσει τόν βρα
χίονα όπως άποκόψη τ-ήν κεφαλήν τοϋ 
εμπόρου. Άνέκρινεν αύτό; εαυτόν ζαί δέν 
εΰρισζε τήν ζαρδίαν του ζαθζράν, άφού 
είχε διαπράξει τό έγκλημα νοερώ;.

»— Καί έν τούτο·.; είμαι καλός ! άνέ- 
κραξεν. ώ ταλαίπωρη μητέρα μου '. Ίσως 
τήν σειγμήν αύτήν παίζει τά χαρτιά της 
άμέριμνη μέ ται; γειτόνισσές της στην 
μικρή μας σάλα. Έάν ήςευρε μόνον ότι 
έσήκωσα χέρι διά νά δολοφονήσω ζνθρω-

τόν θεσμοφύλακα, τόν ή- 
οεσμώτου. 
ότου βρίσκεται 
μέ το κεφάλι

ου χέρια, καί κοι- 
:ά δικά του. Κατά 

ή δίκη του Οά 
τουφέκι
α οων ώ-

[ϊ-.νέ/ε-.ι).

«ΚαΟ’ήν στιγμήν δ-.έβη ύπό το παρά
θυρου μου, ε’ρρ-ψεν, άγνώ πού, τό πικρόν 
καί μελαγχολικόν μειδίαμα παράφρονο;, 
έπανευρίσκοντος φυγάδα λάμψιν λογικού. 
Τό μειδίαμα αύτό δέν ήτο βεβαίως μειδί
αμα δολοφόνου.

» Οταν ειοον
ρώτησα περί του νέου του

»— Δεν ώυ.ίλησεν άο' 
': τό κελλί του. Κάθεται, 

κρυμμένο μές τά δύο 
μάται ή σΆλογίζεται
τα λεγόυ^να τών Γάλλων, 
τελεισεση αύριο τό πρωί καί θά 
σθή στό διάστημα τών είκοσιτ- 
ρών ».

«Έαεινα τό έσπέοα: ύποκατω » » 
ραθύρου τοΰ δεσμώτου, κατά 
διάστημα, κατά τό όποιον μοί έπ 
νά περιφέρομαι είς τήν αύλήν τί 
κής.

»Συνωμιλήσαμ.εν καί μοί οιηγήθη ά- 
φελώ: τό συμβε^ηκό: του, άποκρινόμενος 
μ.έ αρκετήν εύθυκρισίαν εί; τάς διαφόρου; 
μου ερωτήσεις.

«Μετά τήν πρώτην αύτήν σ-ννδιάλεξιν, 
ούδ' ίχνος πλέον άμφιβολια; μοί άπέμεινε 
περί τη; άθωόεητό; του.

» Έζήτησα, έπέτυχον τήν άδειαν νά 
μείνω έπί τινα; ώρα; πλησίον του.

«Ίον είδον λοιπόν έπανειλημμένως, καί 
δ πτωχό; νέο; μέ κατέστησε μέτοχον όλων 
του τών σκέψ-ων. Έθεώρει έαυτον άθώον 
άμα και ένοχον. Ένθυμούμεν 
κώδη πειρασμόν εί; όν 
ν' άντιστη, έφοβεϊτο 
καθ ' ήν ώραν έκοιμάτο 
οε’,αν υπνοβατικής κρίσεως, 
τό όποιον ώνειροπόλει, άγρυπνο

»— Άλλ’δ σύντροφό; σας ;
»— Ώ! άνέκραξε μετά ζέσεως 

λιέλμο: είνε ανίκανος ...
«Ούδέ κάν ήξίωσε νά περατώση την 

φράσιν του. Εί; τού: θερμούς τούτους λόγ
γους. πλήρεις νεότητος καί άρετής, τώ έ
θλιψα τήν χεϊρα.

Όταν άφυπνίσθη, ΰπέλαβεν. έτρό- 
μ.αςεν άναμφιβόλως. ή κεφαλή του έτα- 
ράχθη. έτράπη εί: φυγήν».

»— Χωρίς νά. σέ ζφυπνίση, τώ ειπον 
άλλά τότε ή ύπεράσπίσί; σου θ' άποβτ, 
εύκολος, διότι ή βαλίζα του Βάλενφερ δέν 
θά έκλά.πη».

«Τότε άνελύθη είς δάκρυα.
"Ω! ναί,, είμαι άθώος, άνέκραξε. 

Ενθυμούμαι τά όνειρα τά 
. Συνέπαιζον μέ τούς συμ- 
Δέν είνε δυνατόν νά έκοψα 

αύτυΰ τοΰ εμπόρου, έν ω

» --

» —
Δέν έφόνευσα. 
όποια ε'βλεπα 
μαθητά; μου. 
την κεφαλήν 
ωνε'.ΟευΟυ,ην ό"

■; τον φρι- 
την δύναμιν 

μήπως έξετέλεσε, 
καί ύπό τήν έπή- 

τό ε'γκλημα 
ς ών.
τώ ειπον. 

ό Γου-

s'fX«

Z-if/Z'l.

πον ... ώ! 0 
κισμένος, : 
ε"γκλημα. "Αν δέν 
. ' . ....... Οά
τήν μητέρα μου !»

«Εί; τάς λέξεις 
άλλ ’ έμψυχούμενος 
ζωηρά; έξάψεως, 
ΙΙιζαρδούς, ώομησε 
άν δέν έπρόφθανον

τον άνθρωπον.

’ άπέθνησκε ! Καί είμαι φυλα- 
κατηγορούμενος 3' 
"* τόν έσκότωσα

σκοτώσω

οιεπραςα 
αύτόν 

έξάπζντος

αϋτας δέν
:ό τής παροδική; 
ί; διζζρινούση: · 
ρός τόν τοίχον

- f-T------ ■— τον κρατήσω,
συνέτριβε τήν κεφαλήν του.

»— ΙΙερίμενε νά γίνη ή δίκη σου, 
ειπον. Θά άθωωθής. είσαι άθώος. Καί ή 
μητέρα σου ...»

«— Ή μητέρα 
μανίας, Οά μάθη 
πρώτη άπ ’ όλους, 
αύτό συμβαίνει, ή 
0 ’ άποθάνη ά 
τε, δεν είμαι άθώος 
όλην την αλήθειαν ; 
λεσα τήν

«Μετά τήν 
έκάθησεν, έσταύρωσε · 

του, 
χαμα

έζλαυσεν, 
καί 
riu; 
zat 
Οά

τώ

μου, άνέζραξε ρ-.ετά 
τήν ένοχοποίησίν μου 
Είς τά; μικράς πόλεις 
δυστυχισμένη ·|υνοίϊζα 

:ο ττ,ν λύπην τη:. 'Αλλως 
Θέλετε νά μάθετε 

Αισθάνομαι οτι άπώ- 
παρθενίαν τής συνειδήσεώ; μου», 

τοομεράν ταύτην λέξιν, 
■ούς βραχίονας του 
έκλινε την κεοα- 

μέ ΰφο: σζυθρω-
έπί τοΰ στή,0ους 
λην και ήτένισε 
πόν.

«Τήν στιγμήν 
Οε νά μέ π: 
δωμάτιόν μου’ άλλά, λυπούμενο 
έγκατέλειπον τον σύντροφόν μου εί 
μήν, καθ ’ ήν ή άποΟάρρυνσις τ 
έφαίνετο τόσον βαθεϊα, τόν 
κώς εί: τάς άγκάλας μου.

»— Κάμετε υπομονήν, τώ ειπον, 
πάντα θ’ άποβώσι κατ’ ευχήν, ϊσω:. 
ή φωνή έντιμου ανθρώπου δύναται ν 
ποσοβήση τάς αμφιβολία: σας, υ.άθ: 
σά; εκτιμώ καί σάς αγαπώ. Δέχθ- 
τήν φιλίαν μου καί άναπαύΟητε έπί 
καρδίας μου, έάν ή ίδιζή σας είνε 
ραγμένη ».

«Την επαύριον, είς δεκανεύ; καί τέσσα- 
ρες στρατιώ-αι ηλΟον οπω: παραλάβωσι 
τον δόκιμον περί την έννάτην ώραν.

» Άκούσας τον ύπο τον στρατιωτών 
προκ/.ηΟεντα κρότον, ετοποθετήθην πρό 
τού παραθύρου μου.

«Όταν ό νέος διεβη τήν αυλήν, έστρε
ψε πρός με τού; οφθαλμούς. Ούδέποτε Οά 
λησμονήσω τό βλέμμα έκεϊνο, τό πλήρες 
σκέψεων, προαισθημάτων, έγζαρτερήσεως

αύτήν ό δεσμοφύλαξ ήλ- 
αρακαλέση νά έπιστοέώω είς τό 
-· ■■■■-'- ■ ' * ’ ; διότι

ί? στιγ- 
:ου μοί 

έθλιψα φιλι-

τα 
Άν 
ά- 

'ίΤί 'ί~·.

τζ;
£ΤΖ-

θλιβερζ; καί μελαγχο
λική:. Ήτο οίονεί διαθήκη σιωπηλή καί 
έζφραστική. δι ’ ή: φίλος μετεβίβαζε τόν 
άπολεσΟέντα .βίον εις τόν ύστατόν του 
φίλον. Ή νύς ύπήρξεν άναμφιβόλως πολύ 
τραχεία, πολύ μονήρης δι’ εκείνον- άλλ’ 
ώσαύτω: ίσως ή έπί τής μορφής του ά- 
ποτυπωμένη ώχρότη; έμαρτύρε·. στωϊζήν 
απάθειαν, άντληΟεΐσαν έκ νέας πρό: τό 
ύποζείμενόν του έκτιμήσεως. Ίσως είχεν 
έξαγνισθή διά μιά; τύψεως καί διελογί- 
ζετο οτι Οά άπέπλυνε τό σφάλμα του είς 
τό άλγος καί τήν αισχύνην

» Έβάδιζε διά 
άπό πρωίας είχεν 
ράς κηλίδας, δι’ 
πανΟή.

V.
βήματος σταθερού- καί 
έςαλείψει τάς αίματη- 
ών είχεν άκουσίως ρυ-

»— Αί χεϊρέι 
τηχθή είς τό αίμα ένώ έκοιμώμην, 
ό ύπνος μου εινε πάντοτε πολύ τ 
μοί είχεν εϊπει τήν προτεραίαν 
κώδους τόνου άπελπισίας.

«Έμαθον οτι έπρόκειτο νά 
ενώπιον πολεμικού συμβουλίου.

μου ειχον μοιραίω; βου- 
διότι 

αραχώδης, 
μετά φρι-

έμυανισΟή 
Τό στρα

τιωτικόν απόσμα ώφειλε τήν έπιούσαν ν ’ 
άναλάβη τήν πορείαν του, καί ό άρχη- 
γός αύτού δέν ήθελε νά έγκαταλίπ-η τήν 
Ανδερνάχην, χωρίς προηγουμένως νά τι- 

μωρήση τό έγκλημα έπί τοΰ τόπου μά
λιστα όπου είχε διαπραχΟή...

»Έμενον ύπό τό κράτος θανάσιμου α
γωνίας κατά τό διάστημα τής διάρκεια; 
τοϋ συμβουλίου τούτου.

«Τέλος, περί τήν μεσημβρίαν δ Ευτύ
χιος Μανιάν ήχΟη πάλιν είς τήν ειρκτήν.

«Έκαν.νον κατά τήν στιγμήν αύτήν 
τόν συνήθη μου περίπατον μέ παρετήρησε 
καί έδραμεν όπως ριφΟή είς τάς άγκάλας 
υ.ου.

— «ΈχάΟην! μοί ειπεν. ΈχάΟην χω- 
έλπίδα σωτηρίας! Έδώ, δι’όλον τόν 

κόσμον. θά ήμαι λοιπόν δολοφόνος.»
» ’Ανύψωσεν ύπερηφάνως τ-ήν κεφαλήν :
»— Ή αδικία αΰτη μ’ έκαμε ν’ ανα

κτήσω έξ ολοκλήρου τήν αγνότητά μου. 
Ό βίος μου Οά - 
νος, ό θάνατός 
άλλ ' ύπαρχε: τι

«Όλος ό δέκα

t;

•j. T,TO 
}ΐου 
πέραν

πάντοτε τεταραγμέ- 
έσται ανεπίληπτος· 
ι τοΰ παρόντος ;» 
όγδοος αιών έκαυ-νε 

τήν αΐφνιδίαν ταύτην έρώτησιν.
» Άπέμεινε σκεπτικός.
η— Έπί τέλους, τώ ειπον. πώ: άπην- 

τήσατε ; τί ερωτήσεις σάς έκαμον ; είχετε 
την απλοϊκότητα νά έζθέσεσε τό γεγονσ; 
οπω: τό διηγήΟητε εις εμέ;»

— «Μέ προσεΐοε προς στιγμήν ατενώς- 
είτα, μετά την φρικ.ώδη ταύτην σιγήν 
μοί άπήντησε μετά πυρετώδους ζέσεως :

»— Μέ ήρώτησζν κατ' άρχάς : —Έ- 
ξήλθετε άπό τό πανδοχείου τήν νύκτα ; — 
Άπήντησα: Ναί. — «ΙΙόθεν;» Ήρυθρί- 
ασα. καί άπήντησα: Άπό τό παράθυρον. 
— Τό είχετε άνοιξε·. λοιπόν : — Ναί ! εί- 
πον. —Έλάβετε λοιπόν ολα τά προφυ- 
λακοικά σας μέτρα. Ό ξενοδόχος τίποτε 
δέν είχεν άκούσει!» Έμεινα εμβρόντητος. 
Οΐ ναϋται έδήλωσαν ότι μέ ειχον ίδε: 
περιφερόμενου, άλλοτε δδεύοντα πρός τήν

' ’Ανδερνάχην, άλλοτε πρό; τό δάσος. — 
ί Έκαμα, ειπεν ούτος. πολλάς έκδρομάς. 
’ [Ιαρέχωσα τον χρυσόν καί τους άδάμαν- 
τας. Έπί τέλους ή βαλίζα δέν άνευρέθη! 
Καί έπειτα εύρισκόμην πάντοτε εί; δια
μάχην πρό; τά; τύψει; μου. Οσάκις ή- 

« ΊΙθέλησας νά 3ta- 
φωνή 

εναντίον 
! ... Μέ ή-

πάντο 
άς τύψει; μου. 

βέλον νά ομιλήσω : 
πράξης τό έγκλημα ! » μοί έκραξε 
τι; απηνής. Ί ά 
μου, άκόμη καί ό 
ρώτησαν περί

" ;ν πληρέστατα. Τότε μοί εί-
: « Όφείλομεν νά ευρωμεν ένα ένοχον 

σοϋ, τοΰ συντρόφου σου, τοΰ ξε- 
υναικός του ; Κατά τήν 

ά παράθυρα καί αί 
ϊ !»—Εί; τήν πα- 

ύπελαβεν ό Εύτύχιος, 
χωρίς δύναμιν. χωρίς 
πεποίθησιν τρέφων περί 

ερί έμαυτοΰ, δέν ήδυνά- 
μην νά τον ενοχοποιήσω. Ήννόησα ότι 
έθεωρούμεθα άμφότεροι ώς έξ ίσου ενεχό
μενοι καί ότι έγώ έξελαμ.βανόμην ώ; ό 
ασιςιωτε 
έγκλημα όιά 
καιολογήσω · 
τράπην είς 
Άνέγνωσα 
βλέμματα 
σαν μειδιάματα δυσπιστίας. 
Ούδιμια πλέον αμφιβολία. Αΰριον 
φεκισθώ. — Δέν σκέπτομαι πλέον 
ΰπέλαβεν, άλλά διά τήν πτωχήν 
τέρα !»

» Έσίγησεν, ήτένισε τόν ούρανόν καί 
δέν έχυσε δάκρυα. Οΐ οφθαλμοί του ήσαν 
ξηροί καί συνεσπασμένοι. — Φρειδερίκε !... 
— Ά ! Φρειδερίκος ώνομάζετο ό άλλος. 
Φρειδερίκο; ! Ναί, αύτό άκριβώ; ήτο τό 
όνομά του ! άνέκραξεν ό κύριο: Έρμκν- 
νος μέ θριαμβευτικόν ύφος».

Ή γείτων μου μοί ώθησε τον πόδα καί 
μοί ένευσε δειζνύουσά μοι τόν κύριον Ί'άϊλ- 
φερ. Ό άρχαϊο: προμηθευτής είχεν άτη- 

; άκουμβήσει τήν χεϊρα έπί τών 
οών κενών 
υ μά; 

έν

αδελφικής άγάπης, ήτι; ήρχισεν άπό ηλι
κίας πέντε έτών ζαί έξηκολούθει ύφιστα- 
μένη είς τό γυμνάσιου, είς τό πανεπιστή- 

;ν! Ποϋ είνε ό Φρειδερίκο; ;» 
» Έκλαυσεν.

ονέμομεν λο1 
αίσθημά τι η

’Λ»

ον πλ.ειοτεραν σημα- 
εί; τήν ζωήν αύ-

καί διήλθε τήν νύκτα γράφων 
μητέρα του.

έπαύριον 
πρό; τήν

»— 6’ άπελευθερωθώμεν καί οί δύο, 
μοί είπε μειδιών, όταν έπήγα νά τον ϊδω 

ύ-

ησαν 
μου !

ύπερησπίσθη- 
πον : 
μεταξύ 
νοσόχου και τή; γ 
πρωίαν ταύτην όλα 
θύραι εύρέθησαν κλειστά 
ρατήρησιν ταύτην, 
άπέμεινκ άφωνος, 
φωνήν. Ιΐλειοτέρζν 
τοΰ φίλου μου ή

πά'/τχ
εαυτός

ού συντρόφου [Λου καί τον 
ληοέστατα. Τότε

οτι ι t
ρυ; ! Ήθελησα νά έξηγήσφ τό 

τή; ύπνοβασια; καί νά δι- 
τόν φίλον μου : τότε παρεξε- 
παραληρήματα. Έχάθην .' 
τήν καταδίκην μου εί; τά 

τών δικαστών μου. Έμειοία- 
Τετέλεσται. 

θά του 
δι’ έμέ, 
μου μη-

μελήτω; άζουμβήσει τήν χεϊρα 
οφθαλμών του- άλλά μεταξύ τ 
διαστηυ.άτων τών δακτύλων του ..ί % .. γ . *φανη οτι οιειοομεν φλόγα ,οφερζν 
βλέμματί του.

— Αι ; μοί ειπεν ή γείτων μου 
ους. Άν ονομάζεται Φρειδερίκο; !

Άπήντησα. δι ’ έμφαντικοϋ βλέμματο; 
ώ; ϊνα τή εϊπω : «Σιωπή!»

Ό Έρμάννο; έςηκολούθησεν ώς έζής :
«Φρειδερίκε, άνέκραξεν ό δόκιμος, μ ’ έγ- 

κατέλιπες άνάνδρω;. Θά έφοβήθη ίσως. 
Ιΐιθανόν νά έκρύβη εντός τοΰ Ιΐανδοχείου, 
διότι οί δύο μα; 'ίπποι ήσαν άζόμ.η σήμε
ρον τό

» —

έ- 
τώ

ει; τό

δύο μα; ϊ:
πρωί εί; την αύλήν.»
Τί ακατανόητου μυστήριον! προ- 

σέθηκε μετά στιγμήν σιγής. Ή ύπνοβα- 
σίζ! ή ύπνοβασια! Μίαν μόνην φοράν έπα- 
θον άπό αύτή'/ έπί ζωής μου, καί μάλιστα 
ότε ήμην άκόμη έξαετής. — Θά παραι- 
τήσω αύτόν τόν κόσμον, ύπέλαβε πλήτ- 
των τόν πόδα κατά γής, χάνων την καλ- 
λιτέραν μου έπί γής φιλίαν ; θά ύποστώ 
λοιπόν διπλοϋν θάνατον άμφιβάλλων περί

» 'Α
σίαν εί: 
τ-ήν.

»---
τιαώ \ _ 
ήθε7.ον , νά 
πορευθώ θαρραλέω: 
λά δέν 
όπου δέν 
μαι 
κτα 
τήν 
μου 
εί; του: 
άνάμνησι: έγένετο ϊσω; 
ταστροφής μου. — Είχον μέλλον 
βε. Δώδεκα άνδρε:, 
στις θά κράξη : — Φέρτε άρμ, 
ποϋ, πϋρ! μία τυμπανοκρουσία, 
τιμία! ιδού τό μέλλον μου ; 
ύπάρχει Θεό;, προ τού όποιου : 
θά φανώσι πολύ βλακώδη.»

«Τότε μέ περιεπτύχθη, και θλιβων με 
ίσχυρώ; εί; τά; άγκάλας του :

»— Ά! είσθε ό μό··ος άνθρωπο: προς 
τόν όποιον ήδυνήθην ν ' άνοίξω όλην μου 
τήν ψυχήν. Θά έλευθερωθήτε, σεϊ; ! θά 
ϊδετε τήν μητέρα σας ! Δέν ήξεύρω άν εί
σθε πλούσιο: ή πτωγό:. άλλ’ '
ίΐσΟι ο ζ.οσ’Λί; ϋλος οι ijxe 
λεμοΰν αύτοί αιωνίως. Λοιπ· 
ομολογήσουν τήν ειρήνην, 
Μπωβαί. Άν ή μητέρα μου 
τήν άπαισίαν εϊδησιν τή; 
μου, θά τήν εΰρετε έκεϊ. Είπέτε 
παρηγόρου; τούτου; λόγου: : 
θώο;. —Θά σά; πιστεύση, ι 
τή γράψω. Άλλά σεϊ: θά τή ά- 
σετε τό τελευταΐόν μου βλέμμα, 
είπετε ότι είσθε ό τελευταίο: 
τόν όποιον περιεπτύχθην. 
σά; άγαπήση, ή δυστυχισμένη! σά 
όποιο; ύπήρζατε ό 
— Έδώ, είπε μετά 
διάστημα τής

Άς έπιστρέψωμεν, μοί είπε, προ- 
νά. μένω είς την ειρκτήν μου. Δέν 

μέ ϊδη κανείς κλαίοντα. Θά 
πρός τόν θάνατον, άλ- 

γ-,ωρίζω νά κάμνω τόν ήρωα έκεϊ 
•ρέπει, καί όμολογώ ότι λυποΰ- 

τήν νεότητά μου. Κα,θ ’ όλην τήν νύ- 
όψε δέν έκοιμήθ'ζν άνεκάλεσα είάποψε οεν εκοιμηυκν- zvez.az.eox c·., 

μνήμην μου τά; σκηνά: τή; παιδική; 
ηλικίας, τήν εποχήν καθ ’ ήν έτρεχον 

λειμώνας εκείνους, τών οποίων ή 
ή αίτια τή; κα- 

ύπέλα- 
εί; ύπαξιωματικό: ό- 

, έπί σκο- 
καί ή ά- 

τώρα! Ώ! 
αύτά όλα

άδιάφορον 
Δέν θά π;

όν, όταν συν- 
ύπάγετε εί: 

ι άνθέςη μετά 
θανατώσεώς 

τη τούς 
Ήτο ά- 

πιστεύσή, ύπέλαβε. Θά 
οοκομι- 
θά. τή 

άνθρωπος,
Λ! πόσον θά 

θ 
τελευταίο; μου οίλος. 
μιζράν σιγήν, κατά τό 

οποίας έφαίνετο κύπτων 
ύπό τό βάρο: τών άναμνήσεών του, άρ- 
χηγοί καί στρατιώται μοί είνε άγνωστοι, 
καί έμποιώ φρίκην εί; όλους. Δίχως σάς, 
ή άθωότης μου θά ήτο μυστικόν μεταξύ 
τοΰ ούρανοϋ ζαί έμοΰ.»

«Τώ ώρκίσθην ότι θά έκτελίσω εύλα- 
βώς τά: τελευταίας του θελήσει:.

«Ο.ί λόγοι μου, ή διαχυτικότη; τή: 
καρδίας μου τον συνεκίνησαν.

»'Ολίγον μετέπειτα, οΐ στρατιώται 
έπανήλθον καί τον άπήγαγον είς το πολε- 
μικόν συμβούλιου.

«Είχε κζταοικασθή.
» Αγνοώ τάς διατυπώσεις, αϊτινε; έπη- 

κολούθησαν ή συνώδευσαν τήν πρώτην 
ταύτην κρίσιν, άγνοώ άν ό νεκρός χειρουρ- 

ύπερησπίσθη τήν ζωήν του καθ ’ ό- 
τούς κανόνας- άλλ’ άνέμενε νά πο- 

ρευθή εί: τήν καταδίκην τήν πρωίαν τή:

ή· επαύριον- έμαθον ότι ό στρατηγό; 
Λ· —ά-, -zrrv’v car».πέγραψε τήν χάριν σας».

«Έμεινα σιωπηλός καί τόν ήτένισα, 
ϊνα καλώ; χαράξω τά χαρακτηριστικά 
του εί; τό μνημονικόν μου. Τότε προσέ- 
λαβεν έζφρασιν άηδίας καί μοί ειπεν :

»—Έφέρθην μέ άθλιον άνανδρίαν. 
ζήτουν χάριν καθ’ όλην τήν νύκτα άπό 
αύτά τά τείχη».

«Καί μοί έδείκνυε τά τείχη τής ειρ
κτής του.

»— Ναί, ναί, ΰπέλαβεν, ώρυόμην έξ 
άπελπισίας, ήμην άνάστατος, ύπέστην τ-ήν 

ν τών ήθικών άγων.ών. Ή- 
ς ! Τώρα συλλογίζομαι τί θά 
άλλοι ... Τό θάρρος είνε ένδυμα 
'Οφείλω νά πορευθώ κοσμίως 

θάνατον ... Λοιπόν ...»

τρομερωτέραν τών ήθικών άγωνιών 
μην μόνος ! Τώρα συλλογίζομαι 
εΐπουν οί 
χρειώδες, 
προς τον

Λό «ϊοζτΛοσύντο

Έ-

'. άνέκρζ-
φεν η 
ρΐαν 
τόμω 
μέ 
έσώθη.

Ώ ! μή λέγετε τό τέλος
,εάνις, ήτις είχε ζητήσει την ιστο- 
αυτην καί ήτις διέκοψεν ήδη άπο- 
τόν Νυρεμβέργιον. Θέλω νά μείνω 

ήν αμφιβολίαν καί νά πιστεύω ότι 
Άν έμάνθανον απόψε ότι έτουφε- 

νο; καθ ' όλην τήν 
Αΰριον μοί λέγετε τά επίλοιπα. 
;θημεν τής τραπέζης. 

τον βραχίονα τοΰ κ.
ι τώ ειπεν : 

ιφεκίσθη, άναμφιβόλως : 
Ειχον παρερευθή εί; τήν έκ-

κίσθη, θά έ’μενο·- άγρυ· 
νύκτα.

Ήγέρ1
Δεχθέΐσα 

νου ή γείτων μου
- Έτου· ’' '
— Ναί. 

τέλεσιν.
— Πώς,
— Αύτή

Εϊν; τι φρικωόέστατον 
θή κανείς τήν 
νοΰ, άνθρώπου 
άθώου ! Ό δυστυχ 
έπαυσε νά μέ προσβλέπη. Έφαίνετο ώσάν 
ή ζωή του όλη είχε συγκεντρωθή εί; έμέ! 
Ήθελεν, έλεγε, νά μεταφέρω τόν ύστα
τόν του στεναγμόν εί; τήν μητέρα του.

— Λοιπόν ! τήν εϊδετε κατόπιν ;
— Όταν συνωμολογήθη ή ειρήνη τής 

Άμιέννης, ήλθον εις Γαλλίαν, όπως απο
κομίσω είς τήν μ,ητέρα τάς ώραιας αύτάς 
λέξεις :—ήτο άθώος. Έξετέλεσα εύλαβώ; 
τήν άποστολήν μου 
ρία Μανιάν είχεν ά 
Μετά βαθείας 
έπιστολήν, τή;

Έρμάν-

κύριε, ειπεν, ήδυνήθητε ... 
ήτο ή έπιθυυ ία του, κυρία.

τό νά παρακολου- 
έζφορά.ν άνθρώπου ζωντα- 
τόν όποιον αγαπά, ένό; 

Ό δυστυχής νέο; ούδέ στιγμήν

αύτην. Άλλ ' ή κυ- 
ιθάνει έκ μαρασμού, 

συγκινήσεως εκαυσα τήν 
όποια; ήμην ό κομιστής. 

Θά περιπαίξετε ϊσω: τήν γερμανικήν μου 
έξαρσιν, άλλ ’ είδον δράμα υψηλής μελαγ
χολίας είς το αιώνιον μυστικόν, το όποιον 
θά ένεταφίαζε τούς άποχχαιρετισμούς τού
τους, τούς ριφθέντα; μεταξύ δύο τάφων, 
άγνοουμένων πζρ ' όλης ■ 
κραυγή άναήοθεΐσα έν ρ 
ύπό ταξειδιώτου καταληφθέύπό ταξειδιώτου 
ο/τος.

τή; πλάσεως, ώς 
μέσω τής ερήμου 

ντος ύπό λέ-
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Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗ & I. Λ. ΓΙΑΝΝΟΙΚΑΚΗ

Ο

ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. (Τή Φ.Ιόιρα). Μωρέ ή
θελα νά μάθω τί λένε !...

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Ένώ είναι Δανός ευπα
τρίδης, αί ! Έγώ νά σοΰ πώ τήν άλή- 
θεια ... πολύ τόν ύποπτεύομαι αύτόν τον 
άνθρωπον. Μήπως ένας ζαί δύο τέτοιοι 
μάς ήρθαν έδώ 'στήν 'Αθήνα ;!... Δέν 
θυμ«σα·. τόν Σιούμαν !

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. (Αίφνης). Έ
πειτα είδε; τί ώραΐα έλληνιζά ποϋ 'μιλεϊ.

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. ( Έζ/ΐρχόμενος διά τον 
βάθους χαί χρατών ό.τως χαί πριν άπό τοΰ 
βραχίονος τόν Βερδελόπουλον). Τι νά 
σοΰ 'πώ ... Μοϋ φαίνεται πώς θά τοΰ τήν 
σκαρώσω ... Γιά νά πέση ζαί'λίγο ή μύτη 
της ζ. Κλωναρά !...

ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΦΛΩΡΑ εί-α ΚΤΡΑ-ΛΟΞΗ 

χαί ΜΑΚΡΙΑII

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. (Καταθέτων τόνδίσχον) 
Αύτά τά μυστικά, τά ψϊ, ψϊ, ψί ζαί τά 
σοϋρτα-φέρτα δέν μ ’άρέσουν καθόλου, ζυρία 
Φλώρα.

ΦΛΩΡΑ. ( Εϊρωνι,χώς). Ούτε μένα, 
κύριε ... ΙΙαντελεήμον !... (Καταθέτει τόν 
δίσχον).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ( Τρυφερώς). Φλώρα

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. ( Έχ τον βάθους έρχο- 
μένη). Πώ! πώ! κόσμος! Έγώ ήμουν έξω 
άπό τό άντρέ καί πάλι 'ζαλίστηκα !... 
(Τω Παντελή χαί rij Φλώρα). Έοώ βιά
στε σείς ;

ΦΛΩΡΑ. Νά ζαί ή κυρά-Λοξή. (Μετά 
κολακείας ). ΤΙ πρώτη μεσίτρα τής 'Αθή
νας ! (Λαμβάνει αύτήν άπό τής χειρός). 
Έλα, κυρά-Λοξή, νά σέ σερβίρομε ... Τί 
αγαπάς ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. / ’Ομοίως). Άπο 'δώ, 
κυρά-Λοξή μου. Θέλεις άπηδάκια, βερυ- 
κοζάκια, κεράσια, φράουλες... Καμμιά 
«Παλιγγενεσία», γιατί άπόψε σερβίρομε 
καί « Παλιγγενεσίαι;» ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Τρώγουσα ό,τι τής 
προσφέρει ή Φλώρα). Μά στάσου, ζαύμέ- 
νη ... Δέν έχω ένα μέρος νά μοϋ βάλη; 
μερικά ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Να καί άπό 'μένα, 
κυρά-Λοξή. (Τή δίδει ποτήριον μέ ήδΰ- 
ποτον). Είναι φραμπουάζ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Εύχαριστώ. (Πίνει). 
Ά! Νά έχω τό μανδυλάκι μου ... f 'Ενά
γει τεράστιον μανδήλιον χρωματιστόν ). 
Νά, βάλτε μου δυό τρία έδώ μέσα ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ( Έκδιπλών τό μανδη- 
λιον. Ίδία). Μωρ ' έδώ μέσα χωρούν ζαί 
οί δυό δίσκοι! (Τό έζαπλώνει επί τής τρα

πέζης. Μεγάλως ) ."Έϊμ ... (Λαμβάνει δύο 
ποτήρια έχ τοϋ δίσχον χαί άφρρτμένος θέ
λει νά τά βάλρ χαί αύτά είς τό μανδήλι). 
Νά, πάρε κι’άπ’αύτά.

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Μά γιά όνομα τοϋ 
Θεού, θά μοϋ χαλάσουν τά γλυκά ... 
(Πίνει έχ τοϋ ενός ποτηριού). Φθάνει, 
Φθάνει πειά !

ΦΛΩΡΑ. Κάποιος έρχεται. ( Άναλαμ- 
βάνουσα τόν δίσκον). Πάμε.

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Άς τ’άφήσω κάπου 
καί ’γώ. (Σπεύδει χαί τά παραιτεϊ έπί 
τής τραπέζης παρά τήν δεζιάν γωνίαν).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Πάμε. (Τή κυριί-Λοζή 
έζερχόμενος). Καί μήν μάς ξεχνάς ... 
(Έζέρχεται μετά της Φλώρας διά τοΰ 
βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΙΙ ζαί ΜΑΚΡΙΔΗ

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Ποιος νάναι ; ( 'Ανέρ
χεται μέχρι τής θύρας).

ΜΑΚΡΙΔΗ. (Λιά τον βάθους). Ά! 
έδώ είσαι, κυρά-Λοξή ; Καί τί κάνεις ; 
Παχειά ... παχειά ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Ίδια). Ή Μακρί- 
δαινα. (Μεγάλως). Ά! ή κυρία Μακρίδη. 
Καλά, έλόγου σας· ό ζύρ·ος Χρηστός ; ΤΙ 
Ρίτα Τό χρυσό μου καλά είνα· ;

ΜΑΚΡΙΔΗ. Καλά ... μά έσύ μάς έξέ- 
χασε: πειά, ούτε έρχεσαι κ&ν νά μάς 
'δής .., Τήν Ρίτα, 'ξέρει:, τήν άρραβω- 

νιάσαμε.
ΚΤΡΑ-ΛΟΞΗ. Τήν άρραβωνιάσατε ; 

Χωρίς έμένα ! ... καί μέ ποιόν ; ...
ΜΑΚΡΙΔΗ. / Έν τόνω παραπόνου). 

Χωρίς έ,ένα ... Βέβαια ... μέ τόν ... καί 
ποϋ σοϋ μένει έσένα πειά καιρός μέ την 
κυρία Ευλαλία νάρθης καί σέ μάς ... Μέ 
τόν κύριον Βερδελόπουλον ... παίζει στό 
χρηματιστήριον ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Ά! τόν αεσίτη ...
1ζερω ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. ( Άζιοπρεπως χαί ως ΰ— 
βρισθείσα). Καλέ όχι μεσίτη ! ... παίζει 
στό χρηματιστήριο ... Έτσι λοιπόν, έδώ 
ποϋ τά λέμε, μά; ξέχασες μέ την κυρίαν 
Ευλαλίαν.

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΙΙ. Όχι δά ... μά 'ξέρε
τε ... Ήταν αύτή ή δουλειά στή μέση... 
Τώρα έτελείωσε ... έλεγα πώς θά βγάλω 
... Μά ή κυρία Ευλαλία. εδ<·> ποϋ τά 
λέμε, είναι “λίγο σφικτή ... ζαί μέ τέ
τοιο γαμπρό ... θά είδες, πιστεύω, μέσα 
πώς τόν περιτριγυρίζουν τά κορίτσια ... 
Ξένος σοϋ λέει άλλος ! ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. Άν μοϋ τόν έφερνες έμέ
να ! ... Καί τί σούδωσε ; ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Ίδια). Αλήθεια ... 
καλή σκέψι ... (Μεγά.Ιωςι. Πενταζόσαις 
δραχμαΐς ... ζαί θά υ.οϋ δώση καί άλ
λ αι; ... Μά ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. Μόνο: Ά ! κυρά-Λοξή... 
έδώ τήν έπαθες. Τί νά σοϋ κάνω. (Αίφ
νης). Τήν είδες τήν Ρίτα πώς έπάχυνε ; 
Τί έμμορφη ποϋ έγεινε. ..Είναι ζα'ράζι... 
Νύφη μιά φορά ! ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. At, μά τίνος θά μοιά- 
ση ! ... Όλος δ κόσμος ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. (Αιαχόπτουσα χαί αύταρέ- 
σχω). Τώρα πειά έγέρασα ... Καί έξυ
πνη ! ... Νά δής τί έξυπνη ! ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Νά τά λέμε ; Λές ζ* 
έφτυσες έλόγου σου καί ’βγήκε \ ... ( Ώ- 
σεί Λυπημένη). Μά τώρα ... πάει πειά... 
Μοϋ τήν άρραβωνιάσατε χωρίς νά βάλω 
το χερικό μου ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. (Θέλουαα νά μαντεύση 
τούς διαλογισμούς τής χυρά-Λοζής). Αί! 
καί τί έχει νά κάνη ... Λόγο μόνον έδώ- 
καμε ... Δέν (βάλαμε καί στεφάνι ...Μή
πως . . . (Μόλις τολμωσα). At ! κυρά- 
Λοξή μου ... Μήπως έχεις κανένα ; ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Σωστά . . . Δέν έβά-
λαμε τά στεφάνια. Άρραβωνιαστήκαμε... 
Ξαροαβωνιαστήζαμε ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. Βέβαια ! ... (Θωπεύουσα 
τήν χυρά-Λοζήν). Λοιπόν, κυρά-Λοξή 
μου ... Μήπως έχεις κανένα ; ... Τί συλ
λογίζεσαι ; ( Ή χυρά-Λοζή μένει σύννους. 
Ίδια). Άχ ! καί νά ήταν κανένας κα
λός καί πλούσιος ! Άμέσως τά χαλούσα 
μέ τόν Βερδελόπουλο ...

ΚΤΡΑ-ΛΟΞΗ. Δηλαδή ... μά ... κρί
μα, κρίμα.

ΜΑΚΡΙΔΗ. ( Ίχετευτιχώς). Μά τί ;
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Κατ' ιδίαν δήθεν, 

άλλ' ίνα άχουσθή) Άν δέν τόν είχα 
δώσει τής Μπέττυς ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. (Μόλις τολμωσα νά τό 
πιστέ ίση). Ό Στίγκιξιν ! Ό Άνρί ! 
Άχ ! κυρά-Λοξή μου ! ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Ναί ! ... Μά είναι άρ- 
ραβωνιασμένοι ! ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. (Μετά δυνάμεως χαί ώς 
εχουσα επιχείρημα σπουδαΐον). Και τί 
έχει νά κάνη . . . Άρραβωνιαστήκαμε, 
’ξαρραβωνιαστήκαμε ... Έσύ το είπες.

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. ( Ώσε'ι πειθομένη). Έ
χεις δίκηο ... Μά το καύμένο το κορίτσι... 
ή μητέρα του ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. Και μένα ή Ρίτα μου ... 
ζαί έγώ ... Άχ I κυρά-Λοξή μου ! Άν 
μοϋ τό κάμης αύτό ... / Βλέπουσα διά τον 
βάθους). Ά ! νά τον έρχεται ! Ό Άνρί! 
/Θωπευτικώς χαί χρατοϋσα τάς χείράς 
της). Κυρά-Λοξή, κυρά-Λοξή μου !

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Καλά, καλά θά τά
ειτειάσω !

ΜΑΚΡΙΔΗ. Άχ !

ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ
Οί άν». ζαί ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ καί ε’τα ΕΓΛΑΛΙΑ.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Εισερχόμενος διά τοΰ 
βάθους. Ίδια). Έσχισα ά.λλαις τρεις!...

ΜΑΚΡΙΔΗ. Πώς ! κύριε Στίγκιξον, 
άφήνετε τήν διασκέδασιν καί τον χορον 
καί έρχεσθε έδώ μέσα ...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Έβαρέθηκα, κυρία μου. 
Μέ κουράζει πολύ ό θόρυβος. (Ίδια). Νά 
φεύγατε καί σείς !...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Άπό τώρα, νέος άν
θρωπο; ...

ΜΑΚΡΙΔΗ. Μά βέβ:.ια. δ κύριος Στίγ- 
ζιξον εύρήκε τώρα τήν τύχη του καί ησυ
χάζει. ( Ακολουθεί).
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