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Δεκαεξαέτης καί πλέον ήμην δτε μοί έπεφάνη Six 
πρώτην φοράν. ΎΗτο, καθ’ δσον ενθυμούμαι, ώραία 
τις τοϋ Μαίου εσπέρα. Έβάδιζον άσκόπω; διά μέσου 
τών αγρών, όνειροπόλος, ανήσυχος, χωρίς νά έ'χω γνώ 
σιν τοΰ διατί. Πρδ τίνος χρόνου εύρισκόμην είς τήν 
κατάστασιν ταύτην καί ήρεσκόμην είς τήν μοναξιάν.

Είδον τδν ή'λιον βυθιζόμενον έν θαλάσση ποριυρο- 
ειδεΐ καί χρυσιζούσή, τάς σκιάς τών λόφων κατερ- 
χομένας καί άπλουμένας έπί τήν κοιλάδα, τούς δ’ 
άστέρα; διαδοχικώς έν τώ τοϋ ούρανοΰ κυανώ φωτι
ζόμενους. Οί βάτραχοι έκόαζον έπί τών οχθών τών 
λιμνών, τά δέ κελαδήματα τής άηδόνος ήκούοντο 
κατά μακρά διαστήματα. ’Ήκουον έπίσης τό συγ,κε- 
κινημένον φύλλωμα νά φρίσσγ καί τήν ύψηλήν χλόην 
νάκλίνγ ύπό τήν έλαφράν τής αύρας πνοήν μετά ψι
θύρου θλιβερού καί ήδέος. Ή σελήνη, ήτις είχεν έπι- 
τείλη έρυθρά έν τώ όρίζοντι, ΰπνωττε λευκή καί 
διαυγάζουσα έπί μαργαρώδους έκ νεφών εδωλίου δθεν 
έπιπτον αί ακτίνες της δι’ άργυροειδών κυματισμών 
έπί τών ώμων τής νυκτδς. Ή χλιαρά ατμόσφαιρα 
ητο πλήρης μεθυστικών αποπνοιών, ήκουον έπί τών 
διηνθ ισμένων θάμνων μικρά; κραυγάς πτηνών άτινα 
έθωπευοντο έν ταϊς φωλεαΐς των.

Έβάδ ιζον, διανοίγων τήν καρδίαν μ.ου είς δλους 
τούς θορύβους καί τάς άποπνοίας ταύτας, όταν πα- 
ρετήρησα όμιλόν νεανίδων, αϊτινες έκρατοΰντο διά 
τής χειρός καί έπανήρχοντο είς τήν πόλιν άόουσαι. 
Έδον έν χορώ τό έαρ καί τόν έρωτα' αί ζωηραί φω- 
ναί των ηχούν έν τή σ ωπή τών ύπνωττωντων αγρών, 
ώς άπομεμακρυσμένός θόρυβος καταρράκτου. Έκρύ- 
βην δπισθεν θάυ-νου λευκακάνθης, και είδον αύτας 
διαβα ινούσας, όμοιας πρός σμήνος τών λευκών έκεί- 
νων σκιών, αϊτινες συναθροίζονται τήν νύκτα πέοιζ 
τών λιμνών δπως σχημάτίσωσιν έλαφρους χορούς, 
καί αϊτινες διαλύονται ύπό τάς πρώτα; τής ήοϋς 
φωταύγειας. Διέκρινον ύπό τήν λάυ.ψιν τών αστέρων 
τάς φαιάς ή ξανθάς κεφαλάς των' ήκουον τόν θροϋν 
τής προστριβής τών έσθήτων των, άνεπνεον τάς μυ
στηριώδεις άναθυμιάσεις, ά; κατά τήν διάβασίν των 
άφινον καί αϊτινες ήρχοντο έτι μεθυστικώτεράι τών 
μεμυρωμένων τής εσπέρας άποπνοιών.

“Οτε άπεμακρύνθησαν ήσθάνθην έμαυτόν κατει- 
λημμένον ύπό αγνώστου ταραχής, καί, καθεσθεί; επί 

λοφίσκου τίνος, είς τό άκρον λειμώνων, οί'τινες έζε- 
τείνοντο ένώπιόν μου ώς ωκεανός χλόης, έκρυψα τό 
μέτωπον μεταξύ τών χειρών μου καί έμεινα βεβυθιν 
σμένος είς βαθεϊαν ρέμβην, άκούων, ζητών νά έννοή
σω τούς συγκεχυμένους θορύβους καί τήν ταραχήν ή- 
ήσθανόμην.

''Ο,τι ήσθανόμην αδύνατον νά τό έκφράσω. Ήννό- 
ουν τήν καρδίαν μου πιεζομένην καί έτοίμην νά έκρα- 
γή. Ύπήρχεν έν αύτή κεκρυμμένη τις πηγή, ζητούσα 
έξοδον, ώσεί ρεΰμα αιχμάλωτον οπερ προσεπάθει νά 
διαχυθή.

’Εφώναζον, έκλαιον, εύρισκον είς τά δάκρυα μου 
δεν γνωρίζω ποιαν ήόονην.

Έπί πόσον έμεινα ούτωσί ; “Οτε ήγέοθην, ειδον 
βήματά τινα έμπροσθεν μου, ούράνιον πλάσμα δπερ 
μέ παρετήρει ύπομειδιουν. Έσθής λευκοτέρα κρίνου, 
έπιπτε δι’ έπιχαρίτων πτυχών έπί τοϋ σώματός της, 
άψίνουσα ορατούς έπί τής χλόης, ήν μόλις έψαυον, 
πόδας γυμνούς και λευκοτέοους Παρίου μαρμάρου. 
Ή ξανθή αύτής κόμη έκυμάτιζε λελυμένη περί τόν 
τράχηλον’ αί παρειαί της ειχον τήν δροσερότητα καί 
τήν λάμψιν τών άνθέων, άτινα έστεφον τήν κεφαλήν 
της* έπί τοΰ ροδινοΰ άλκβαστρίνου προσώπου της, οί 
οφθαλμοί έσπινθηοοβόλουν ώς δύο κλιματίδες άνθοΰ- 
σαι έπί τής χιόνος ύπό τά πρώτα τοΰ ’Απριλίου φι
λήματα. Οί βραχίονές της ήσαν γυμνοί’ ή μία τών 
χειρών άνεπαύετο έπί τοϋ στήθους της, έν ω ή έτέρα 
έφαίνετο καλοΰσά με δι’ εύνοϊκής χειρονομίας.

“Εμεινα στιγμάς τινας, άφωνος, ακίνητος, θεωρών 
αύτήν. Άναμειβόλως ήρχετο έκ τοϋ ούρανοΰ διότι ή 
ώραιότη; της ούδέν είχε τό κοινόν μέ τάς γη’ί’νας νε- 
ανιόκς, ηχι εολεπον α-αυγαζουσαν περί αυτήν ατμό- 
σφαίραν, ήτις τήν έκάλυπτε ώσεί φωτεινόν ένδυμα.

— Τίς είσαι λοιπόν ; ανέκραζα τέλος, τείνων πρός 
αύτήν τρέμοντας τούς βραχίονας μου.

— Φίλε, άπεκρίθη μετά φωνής γλυκυτέρας τοϋ 
άνεμου τής νυκτός, είμαι ή αίθερία νύμφη ήν τών 
Πνευμάτων ό βασιλεύς άποκοιμίζει έν τώ κόλπω σου 
κατά τήν τής γεννήσεώ; σου ώραν' τήν πρω'ί'αν^ταυτην 
έκάθευδον έκεϊ έτι, άφυπνισθεϊσα κατά τήν πρώτην 
τής καρδίας σου ταραχήν. Ή ζωή μου έγένετο έκ τή; 
ζωής σου, είμαι άδελφή σου καί θά είμαι σύντροφος 
σου μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν, άποσπασθεϊσα σοΰ, ώς 
μαρανθέν άνθος τοΰ στελέχους του, θά σέ έγκατα- 
λείψω εις τό μέσον τής όδοϋ ής τό πρώτον ή'μισυ όμοΰ 
διηνύσαμεν. Ή ήμέρα αύτη δέν εινε μακράν, νεε φίλε. 
Τό ρόδον δπερ μίαν πρωίαν ζή είνε ή είκων τοΰ πε
πρωμένου μου. “Οπως μέ άγαπήσγς, μή περιμενγς να
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μέ χάσγις, διότι ούτε τά δάκρυά σου, ούτε ή θλϊψίς 
σου, θά μέ άναζωογο.νήσωσιν δταν δέν θά υπάρχω 
πλέον. Σπεϋσον ! Ή χείο μου δέν είνε ώπλισμενη ούτε 
διά τοϋ μαγικού κλάδου, ούτε διά τής μαγικής ρά
βδου, δέν έχω άλλον κόσμον ή τά έν ταΐς θριξί μου 
μεμιγμένα άνθη’ θά σέ πληρώσω δμως θησαυρών οΰς 
ούδέποτε ευνοϊκή καί αφειδής αιθέρια νύμφη διεχυσεν 
έπί βασιλικής κοιτίδος, θά σοί θέσω έπί τοϋ μετώπου 
στέφανον, ον πολλοί βασιλείς θά έθεωροΰντο ευτυχεί; 
άνταλάσσοντες διά τοΰ ίδικοΰ των, θά σοί παράσχω 
συνοδίαν ήν σπανίως έν τοϊς άνακτόροις καί ταϊς αύ- 
λαϊς άπαντώσιν. Αόρατος καί παρούσα θά σέ άκο- 
λουθώ πανταχόσε’ έν παντί θά αισθάνεσαι την γόνι
μον επιρροήν μου’ θά καλλύνω τούς τόπους δι’ ών θά 
διέρχεσαι’ τήν νύκτα θά μυρόνω τήν κλίνην σου’ θά 
θέσω τήν ψυχήν μου εις άπασαν τήν φύσιν, ΐνα σοι 
υπομειδιά έκάστην πρωίαν κατά τήν άφύπνισίν σου. 
’Α ! θά έχωμεν ωραίας έορτάς ! Μόνον, τά αγαθά 
ταϋτα άτινα σοί κομίζω, παιδίον, προσπάθησον νά τά 
έννοήσγς, δράξον αύτά πριν ή σοί διαφύγωσι, διδάχ- 
θητι νά τά ψαύγς χωρίς νά τά μαραίνγς, νά άπολαμ- 
βάνγς χωρίς νά τά έξαντλής, άποταμίευσον έζ αύτών 
διά το έτερον ήμισυ τής δδοΰ δπερ μόνος σου Οφεί
λεις νά διανόσγς. Φίλε, σοί τδ είπον ολίγον έ'τι χρό
νον θά ζήσω, έκ σοϋ δμως έξήρτηται νά έκτείνης τήν 
ασθενή καί πολύτιμον υπαρζίν μου Είμί ώς τά σπά
νια έκεΐνα φυτά, άτινα πρεπει τις νά προφυλαττη 
τοϋ ήχίου καί τής βροχής. Οί πόδες μου είσί λεπτοί, 
μήν άπαυδγς αύτούς άκολουθοΰντάς σε. Ή λάμψις 
τών παρειών μου είνε τρυφερωτέρα τής δροσερότητος 
τής κλιματίδος τών θάμνων' έάν θέλγς νά ί'δρς αύ
τήν άμαυρουμένην ημέραν τινα, μή μέ έκθετης εις 
ζωηρά καύματα, μή μέ όδηγής ή ύπδ πυκνάς σκιά
δας. Βλέπε τέλος δπως μή ούδεμία τυψις συνειδήσεως 
δηλητηριάση τάς θλίψεις σου πολύ πικράς ήδη, άς ή 
άπώλειά μου θά σοί άφήστ)' εί'θε ή μνήμη μου νά σοί 
είνε αγαθή, νά φαιδρόν·/; έτι τήν καρδίαν σου διά 
γλυκείας άνταυγείας, πολύ μετά ταϋτα άφ’ δτου θά 
παύσω νά φωτίζω καί νά θερμαίνω αύτην.

Εις τάς λέξεις ταύτας, ώς άγγελος φύλαξ δστις 
κλίνει έπί κοιτίδος, προσέκλινε πρδς έμέ τήν ξανθήν 
κεφαλήν της καί ήσθάνθην τά χείλη της επιτιθέμενα 
έπί τοϋ μ,ετώπου μου, δροσερώτερα καί πλέον μεμυ- 
ρωμένα τής μίνθης ή'τις φύεται περί τά άκρα τών 
πηγών. Ήνέωξα τούς βραχίονάς μου διά νά τήν πε- 
ριπτυχθώ, άλλ’ ή λευκή έμφάνισις είχε διαλυθή ώς 
δναρ.

Καί δέν ήτο δνειρον, δντως ; έξηκολούθουν δδεύων 
διά μέσου τών έξοχών, ότέ μέν τρέχων ώς έξω φρέ
νων, άλλοτε δέ έξαπλούμενος έπί τής χλόης ήν κα- 
τέβρεχον διά τών πύρινων δακρύων μου' άλλοτε έθλι
βαν έπί τοϋ στήθους μου τά εύκαμπτα τών μυκίδων 
στελέχη καί έπίστευον δτι ήσθάνοντο, έφρισσον, έπαλ- 
λον ύπδ τάς μανιώδεις περιπτύξεις μου- ενίοτε έ'τει- 
νον πρδς τούς αστέρας τούς βραχίονάς μου καί τοΐς 
ώμίλουν μετ’ έρωτος.

Ώμίλουν, εις τά άνθη, εις τά δένδρα, εις τούς 
θάμνους’ ήσθανόμην έν έμοί χείμαρρον ζωής δστις 
έξέροεε πανταχόσε καί διεχέετο έφ’άπασαν τήν φύσιν.

Τδ πρόχωμα διερράγη, ή πηγή διέτρησε τδν βρά
χον. Έγελων, έκλαιον, ένηχόμην έν άχανεΐ πελάγει 
άνεκδιηγήτου χαράς καί άκατανομάστων εύδαιμο- 
νιών.

"Οτε ή ανατολή ήρχισε νά λευκαίνηται, μοί έφάνη 
δτι διά πρώτην φοράν παριστάμην εις τήν άφύπνισίν 
τής δημιουργίας. Ή καρδία μου διεστάλη, άνέπνεον 
τδν άέρα μεθ’ύπερηφανείας. Έπίστευσα πρδς στιγμήν 
δτι ή ψυχή μου έμελλε νά έλευθερωθή τοϋ σώματος 
διά νά πετάζγ έλευθέρα κάί έλαοοά. διά μέσου τοϋ 
διαστήματος, άναμιγνυομένη μετά τών έλαφρών άτ- 
μών οΰς δ άνατέλλων ήλιος άπέσπα έκ τών βράχων.

Εκ τοϋ ΰψους τοϋ ορούς εις δ έφθασα, κατεμέ- 
τρουν τδν δρίζοντα διά νικητήριου βλέμματος’ ή γή 
πρδ μικρού έπλάσθη δι’ έμέ καί ήμην δ κύριος τοϋ 
κόσμου.

Β'

’’Ημ.ην τριακοντούτης δτε μοί ένεφανίσθη καί πά
λιν διά τελευταίαν φοοάν. Ήτο, καθ’ δσον ένθυα,οϋ- 
μαι, εσπέρα ’Οκτωβρίου. Είχον έξέλθη μόνος τής πό- 
λεως, έβάδιζον είκή διά μέσου τών άγοών, κατηφής, 
καταβεβλημένος, άνευ τίνος αιτίου. Διετιθέμην ούτω 
άπδ πολλοΰ καί, χωρίς δι’ αύτδ νά ευχαριστούμαι, 
έπεζήτουν τήν μοναξίαν.

Ό ούρανδς ήτο βεβαρυμένος καί συνεφώδης' βορ
ράς παγερός μετά μυκηθμού καταχθονίου άπέσπα τά 
τελευταία τών δένδρων φύλλα. Οί θάμνοι έστολί- 
ζοντο μόνον ύπδ τών άπεξηραμένων αυτών καρπών. 
Ύλακαί πένθιμοι έξ άπομεμακρυσμένη; έπαύλέως 
προερχόμενα'., νέφος καπνού κυανοχρόου ύψούμενον 
διά μέσου τών κλάδων, άνήγγελον μόνα τήν ΰπαρ- 
ξιν ζωής έν ταΐς άπομεμακρυσμέναις ταύταις έξο— 
χαΐς. Έν τούτοις πτηνά τινα πεφοβισμένα ϊπταντο 
εδώ καί έκεϊ, άπδ κλάδου εις κλάδον, μαύροι κόρα
κες έκηλίδουν τήν πεδιάδα, στίφη γερανών διέσχιζον 
τήν λευκόφαιου τής εσπέρας άτμόσφαιραν.

"Ωδευον, συμμεριζόμενος τδ τής φύσεως πένθος. 
Άπδ πολλοΰ, ώς αύτη, ήμην κατειλημμένος ύπδ τής 
ψυχράς ταύτης μελαγχολίας ήτις συνοδεύει τδ τέλος 
τών ώραίων ημερών. Καθεσθείς παρά τήν ρίζαν άπε- 
ξηραμένου θάμνου, είδον διαβαινούσας πλησίον μου 
δύο γραίας, αϊτινες έχώρουν βραδεϊ τώ βήματι, κλι- 
νούσης έκάστης ύπδ τό βάρος δέσμης άκανθών, προ
μήθειας τοϋ χειμώνος, άς έκόμιζον εις τήν καλύβην 
των.

Παράδοξος άνάμνησις ! Αλλόκοτος σύμπτωσις ! Έκ 
τής θέσεως έν ή ήμην κατ’ έκείνην τήν ώραν, ε^δον 
διερχόμενον άλλοτε ποτέ, καθ’ εσπέραν τινά τοϋ 
Μα'ίου, δμιλλον νεανίδων αϊτινες έκρατοΰντο διά τής 
χειρδς καί έπανήρχοντο άδουσαι. ’Ήμην δεκαεξαέ- 
της τότε, δ δέ θάμνος ήνθισμένος.

’ Εκρυψα τήν κεφαλήν μεταξύ τών χειρών καί άνα- 
πολών έν τώ νώ μου τάς ημέρας αϊτινες διήλθον 
μεταξύ τής ημέρας έκείνης τού Μαίου καί ταύτης 
τού 'Οκτωβρίου, έβυθίσθην πάραυτα εις κατηφή καί 
βαθεΐαν άνίαν.

"Οτε ήγέρθην είδον, βήματά τινα εμπροσθέν μου, 
μορφήν ώχραν παρατηρούσαν με θλιβερώ-. Έπί το- 
σοϋτον ήτο μεταβεβλημένη ώστε έδίστασα νά τήν 
άναγνωρίσω. Δέν ύπήρχε πλέον ή φωτεινή εκείνη άτ- 
μόσφαιρα ήτις τήν περιεκάλυπτε κατά τήν πρώτην 
έμφάνισίν της. Έσθής εις ράκη άπεκάλυπτε τδ ώραϊ- 
ον της στήθος μεμωλωπισμένον. Οί πόδες της ήσαν 
αίμόφυρτοι’ οί βραχίονές της έπιπτον άσθενεϊς έπί 
τών άπεξηραμμένων πλευρών της. Τδ κυανοϋν τών 

οφθαλμών έπικοίλθη διά μέλανος, τά δάκρυα ηύλά- 
κωσκν τάς πελιδνάς παρειάς της. Μόλις έκρατεϊτο 
ή δυστυχής, καί, ώς κρίνον μαρα/θέν έπί τοϋ στε 
λέχους του, έφαίνετο κλίνουσα πρδς τήν γην.

— Τί μέ θέλεις ; τήν ήρώτησα.
— Φίλε, ή ώρα καθ’ ήν όφείλομεν νά χωρισθώμεν 

ήγγικεν πριν ή διά παντός σέ έγκαταλείψω, ήθέ- 
λησα νά σοί είπω αιώνιον χαϊρε, έψιθύρισε διά θρηνώ
δους φωνής, θλιβερωτέρας καί τοΰ χειμερινού άνεμου.

• — ’Άπελθε έντεύθεν ! άχ ! άπελθε ! άνέκραξα, 
πλάνος νύυ,φη τί έπραξες δι’ έμέ; Ποΰ είσί τά α
γαθά άτινα μοί προανήγγειλες ; Μάτην έπί τής δδοϋ 
μου τά άνεζήτησα. Ποΰ είσίν οί θησαυροί οΰς θά 
διέχεε ς πρδ τών ποδών μου. Τήν πτωχείαν μόνον 
εύρον. Τί έγεινε τδ διάδημα δπερ θά,έθετες έπί τής 
κεφαλή; μου; Ή κεφαλή μου δέν έφερε ή άκάνθινον 
στέφανον. Πού έπήγεν ή μεγαλοπρεπής έκείνη άκο- 
λουθία ήν ύπέσχεσο δτι θά μοί παράσχγς ; Δέν έσχον 
συνοδούς ή τήν άπελπισίαν καί τήν μοναξίαν Όμιλεϊς 
περί τοϋ χωρισμού μας’ άλλά, άφ* ου δέν είσαι τδ 
πνεύμα τής θλίψεως, τί κοινόν μεταξύ ήμ.ών; ΎΑ ! 
έάν είνε άληθές δτι παντού με ήκολούθης καί παντού 
ήμην ύπδ τήν έπήρειάν σου, άπελθε έντεύθεν καί έσο 
κατηραμένη, διότι πάντως θά είσαι τδ πνεύμα τοΰ 
κακού !

Δεν είν.αι τδ πνεύμα ούτε τού κακού, ούτε τής ί 
θλίψεως, άπεκοίθη μετά μελαγχολίας’ άλλά πέπρωται | 
τοϊς άνθρώποις νά μή μέ άναγνωρίσωσιν είμή άφ’ου μέ 
χάσωσι, νά μή νοήσωσι τήν άξίαν τών εύεργετημά- 
των μου ή δταν δέν θά είνε καιρός νά άπολάύσωσιν 
αύτών. Φίλε, ύπήρξες αχάριστος ώς καί οί λοιποί 
τών άδελφών σου Μέ κατηγορείς, καί σέ συλλυπού- 
μαι Μετά μίαν στιγμήν θά μέ άναγνωρίσης καί θά 
θελήσης τότε, καί μέ θυσίαν τών έτών άτινα ό Θεός 
σοί έπιουλάττει έτι. νά μέ έπανίδγς μόνον μίαν ημέ
ραν τοιαύτην ώς τδ πρώτον μέ παρετηρησες. Έρω
τας μετά πικρίας πού είσί τά' άγαθά άτινα σοί ύπε- 
σχέθην. Έφύλαξα πάσας μου τάς υποσχέσεις' άλλά 
σύ, περιεφρόνησας' τούς θησαυρού; οΰς άφειδώς σοί 
παρέσχον, χωρίς νά άπαυδήσω, διά χειρδς πάντοτε 
πλήρους. Ώς διάδημα σοί έπέθεσα εις τό μέτωπον 
τήν δροσερότητα, τήν λάμψιν καί τήν γαληνην πρωίας 
άνοίξεως’ ώς άκολουθίαν σοί παρέσχον, τδν έρωτα 
καί τήν πίστιν, τήν έλπίδα καί τήν φρεναπάτην. 
Τήν πτωχίαν σου τήν κατέστησα τόσω γελοεσσαν 
καί τόσω ώραίαν, ώστε πολλοί τών ισχυρών καί τών 
πλουσίων θά έπεθύμουν νά άντ/αλλάζωσιν αύτήν ν 
αντί τών άνακτόρων καί τού πλούτου των. Τήν μο
ναξίαν σου τήν κατώκησα διά γοητευτικών ονείρων. 
Τήν άπελπισίαν σου τήν κατέστησα άγαπητην, καί 
ήδυνήθην νά σέ μεθύω έκ τών δακρύων σου εις τοι- 
ούτον σημεϊον, ώστε ή μεγαλειτερα σου συμφορά είς 
τδ έξης θά είνε νά μή δύνασαι πλέον να κλαιης. 
"Οταν έβάδιζες διήγειοον περί, σέ τήν συμπάθειαν 
καί τήν εύνοιαν, δέν συνήντας ή φίλια βλέμματα και 
άδελφικάς χεΐρας’ ό ούρανδς σοί ύπεμειδία και αυτή 
αΰτη ή γή ήνθει ύπδ τά βήματά σου. Άποκοίθητι 
καί σύ τί έκαμες τά δώρα τής έλευθεριότητος μου ; 
Τί έφύλαξες έκ τών μεγαλοδωριών μου ; ποια τών 
τόσων εύδαιμονιών, άς έσπειρα έπί τής όδοΰ σου, σοι 
μένει ; Έάν ούδέν τούτων διεφύλαξες ίσως έμε δφει- 
λεις νά αίτιασαι ; έάν ούδενός ήδυνήθης νά άπολαυ- 
σγς, έμέ πρέπει νά κατηγοργς ;

Είς τάς λέξεις ταύτας βραδεία λάμψις μέ έφώτισεν. 
Ήννόησα πέπλον δστις έπιπτεν έκ τών οφθαλμών μου 
καί έμεινα έκπληκτος, βλέπω , εύκρινώς έν τή ιδία 
μου καρδία.

- Μεϊνον, άχ ! μεϊ,ον, μήν άπέλθγς ! άνέκραξα 
δι’ ικετευτικής φωνής. Άποδος μοι τά άγαθά ταϋτα 
άτινα παρεγνώρισα, οί οφθαλμοί μου διανοίγονται 
ύπδ τδ άληθές φώς. Άπόδος μοι τδν έρωτα καί τήν 
φρεναπάτην, άπόδος μοι τήν πίστιν καί τήν έλπίδα. 

Ας άγαπησω μίαν μόνον ημέραν, άς πιστεύσω μίαν 
μόνον ώραν, καί, όποιαδήποτε καί άν είσαι θά σέ 
εύλογώ θνήσκων.

— Φεΰ, είπεν, έγώ Θά άποθάνω. Και δέν τδ βλέ ■ 
πεις ; Παρατήρησόν με, πολύ ύπέφερα, είμαι ή σκιά 
πλέον έμοΰ τής ιδίας. Πρδ πολλοΰ άγνωστον κακόν 
μέ κατατρώγει, διαβροτική πνοή άπεξήρανε τά οστά 
μου καί έστείρευσεν έν τώ κόλπω μου τήν πηγήν 
τής ζωής. Τδ αίμα δέν κυκλοφορεί έν τή καρδίιγ 
μου, ψαϋσον τάς χεΐρας μου, θά αίσθανθής τδ παγε
ρόν τοΰ θανάτου ρίγος Έν τούτοις, έάν τδ ή'θελες, 
θά είχον έτι πρδ έμοΰ μακράς ημέρας. Σύ σκληρέ μέ 
κατέβαλες προώρως ! Έξήντλησα τάς δυνάμεις μου 
καί έμωλώπισα τούς πόδας μου άκολουθοΰσά σε. Μα- 
ταίως σοί έζήτουν χάριν. Βάδιζε, μοί άπήντας. καί 
έπροχώρουν. Έβάδιζον έξηντλημένη, πνευστιώσα, 
σχίζουσα τήν έσθήτά μου είς τάς άκάνθας τής δδοϋ, 
καίουσα τδ πρόσωπόν μου ύπό τά καυμααα τής με
σημβρίας. Δέν μοί άφινες τδν χρόνον νά άναδήσω 
τήν δσφόν μου καί νά άναλάβω τά άνθη τοϋ ώχροϋ 
ήδη στέμματός μου. Μάτην, έάν θελκτικόν τι άσυλον 
συνηντώμεν, μυστηριώδη τινα δασιν, σοί . έλεγον : 
Έδώ είνε ή ευτυχία ! φίλε, έδώ πρέπει νά στήσωμεν 
τήν σκηνήν μας ; — Ήκολούθης τήν άπηνή οδόν σου 
καί μέ έσυρες διά μέσου τών άγονων άμμων. Έφεί- 
σθης περιφρονήσεώς τίνος ! διεφύλαξο-.ς έν ώρα θυέλ- 
λης τήν κεφαλήν μου ; Ποσάκις έκαθέσθην άπηυδη- 
κυϊα, άποτεθαρρυμένη, άποφασισμένη νά σε έγκατα
λείψω ! Άλλά, άχάριστε, σέ ήγάπων, καί δτε έκπε- 
πληγμένος δέν μέ έβλεπες πλησίον σου, εστρεφεσο 
καί μέ έκάλεις διά τής χειρονομίας καί τής Φω
νής, ήγειρόμην καί έπέτων έπί τών ιχνών σου. Νϋν, 
άδύνατον, φίλε, δέν άντέχω πλέον. Τδ αίμά μου 
σταματά, τδ βλέμμα μου θολοϋται, αί κνήμαι μου 
κάμπτονται.’'Ανοιξον τάς άγκάλας σου, θλϊψόν με έπί 
τοϋ στήθους σου’ έν τή καρδία σου έλαβον τήν ζωήν, 
έπι τής καρδίκς σου ήθέλησα νά άποθάνω.

— Δέν θά άποθάνης 1 άνέκραζα άνοιγων τους βρα
χίονάς μου διά νά τήν δεχθώ, άλλά παράδοςον 
πλάσμα, δμίλει, τίς είσαι λοιπόν ;

— Δέν είμαι πλέον, άπεκρίθη’ ήμην η 
σουί . ..

Είς τάς λέξεις ταύτας ήθέλησα νά τήν περιπτυχθώ, 
άλλ’ είχεν ήδη έξαφανισθή, καί παρετ^οησα εις την 
θέσιν της άνθη τινα μαραμένα, πεσοντα εκ τής κε
φαλής της’ τά συνέλεζα πάντα μη ευρών, ούτε εν 
μεταξύ αύτών δπερ νά διεφύλαττεν εύωδίαν τινά.

(Έκ τών τοδ Jules Sandeau)
Ν. «■. ’Α^δρεΛδης
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ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ο ΒΟΑΣ

Οί μεγάλοι βύαι υπήρξαν πάντοτε ζωηρόν άντι- 
κείμενον περιέργειας, ένεκα τούτου λαμβάνομεν και 
ήιαεϊς αφορμήν νά εΓπωμεν δλίγα τινα.

Διότι, οί μεγάλοι βόαι, καίτοι ς·εροΰνται τοΰ ίου, 
εΐνε έν τούτοις επικινδυνότατοι, ένεκα τής δυνά- 
μεω; καί τής εύκινησίας των. Προσβάλλουσι και κα- 
ταδιώκουσι τό θΰμά των, δπόταν κρίνωσιν ότι δύναν- 
ται νά τό καταφθάσωσιν, άλλως ή πανουργία των 
χρησιμεύει ώς μέσον. Έγκρυπτόμενοι ύπό την χλόην, 
κρεμάμενοι έπί τών δένδρων είς τών όποιων τούς 
κλάδους περιπλέκονται, ή κάλλιον, είσδύοντα ύπό τά 
υδατα, τά τέρατα ταϋτα, περιμένουσιν, έν τή ένέδρρι, 
έπί τής όχθης δηλαδή τών πηγών ή εΓ; τι διαβατικόν 
μέρος, την διάβασιν θύματος. Έφορμώσι τότε έπ’ 
αύτοϋ, τό περιβάλλουσι, τό καταπιέζουσι διά τών 
έλικοειδών σπειρών των, συντρίβουσιν, ούτως είπεΐν, 
τό σώμα,τό όποιον κατόπιν καταπίνουσι, Ανεξαρτήτως 
τού μεγέθους του, χάρις εις την μεγίστην τάνυσιν 
τών νεύρων την όποιαν δύν ανται νά λάβωσιν αί σια 
γόνες των.

’Ενίοτε έκ τύχης, συνέβη νά ΐδωσι τούς βόας κατά 
την έπίμοχθον εργασίαν τοΰ καταβροχθισμοΰ θύμα
τος, καί τότε εύκολον εΐνε νά τούς φονεύσωσι, 
διότι δέν δύνανται ού'τε νά φύγωσιν, ούτε νά Αφήσω- 
σιν εκείνο διά τό όποιον αναγκάζονται νά παραμορ- 
φωθώσιν. Άπηυδηκώς έκ τοϋ πολλοϋ δείπνου ό ύ- 
περμεγέθης όφις, περισυστέλλεται είς τούς μονήρεις 
τόπους, ένθα διαμένει σχεδόν ακίνητος, και περιμένει 
την έντελή πεψιν τοϋ στομάχου του. ’Ανωφελές εΐνε 
νά εΓπωμεν, ότι οί βόαι έκβάλλουσι εϊδός τι σηπε- 
δόνος διαρκούσης τής όποιας έκφέρουσι δυσώδη δ
ομήν διά τοϋ κρέατος των, τό όποιον έχουσι ώς 
λαμπρόν φαγητόν, τρέφονται μερικαί άγριαι φυλαί.

Τά ερπετά τοΰ είδους τούτου, εΐνε τά μεγαλεί- 
τερα έξ όσων ύπάρχουσι, καί, λέγεται, ότι παρετή- 
ρησάν τινα έξ αύτών έ’χοντα περισσότερον τών πεν- 
τήκοντα ποδών μήκος, και τό σώμα των υπέρ τούς 
δύο πόδας περιφέρειαν. "'Οταν έρπουσι διά μέσου τών 
ξηρών χόρτων καί θάμνων, κυρτοϋσιν αύτούς άφί- 
νοντες τό ίχνος μακράς δοκοΰ, την όποιαν ή'θελέ τις 
σύρει μετά δυνάμεως.

Αύτόπται θεαταΐ περιηγηταί τινες μαρτυροϋσιν οτι 
εΐδον βόας φονεύοντας καί καταβροχθίζοντας βούβα 
λον. ο Τόν είδομεν, λέγουσιν, νά έφορμ^ έπί τοϋ έκ- 
φοβισμένου ζώου και νά τό περιβάλλη διά τών μεγά
λων ελιγμών του. Είς έκάς·ην περιβολην ηκούομεν νά 
τρίζωσι τά οστά τοϋ βουβάλου τά όποια μετ’ ολίγον 
συνετρίβησαν ώς έκεΐνα κακούργου έπί τοϋ τροχαντή- 
ρος,καί δλον τό σώμα του δέν παρουσίαζεν είμή άμορ
φαν όγκον. Τότε τό τέρας έρπον άνέλυξε τάς πτυχάς 
του καί προητοιμάσθη νά καταβροχθίσω τό θϋμά του 
Διά νά διευκολύνη την καταβρόχθισιν, έγλυψεν δλον 
τό σώμα του, τό έκάλυψε διά γλοιώδους σιέλου και 
κατεκοψεν έκεϊνο τό μέρος, τό όποιον παρουσίαζεν είς 
αυτόν τήν έλαχίστην άντίστασιν.»

Πλεΐστοι διαφωνοϋσι καθ’ δσον άφορ^ τούς κιν

δύνους τούς οποίους οί βόαι δύνανται νά έπιφέρω- 
σιν είς τόν άνθρωπον. OJazddc ναύτης άφηγεΐται, 
οτι έν έτει 17 99 εις συνάδελφός του άπωλέσθη είς 
μικράν άπόστασιν τής νήσου Celebes ύπό τών κα
ταπιέσεων ενός τών όφεων τούτων δστις τόν ήοπασεν 
άπό τοΰ έπικαρπίου τής δεξιάς χειρος καί περιετυ- 
λίχθη πέριξ τής κεφαλής, τοΰ λαιμοΰ, τοΰ στή
θους καί τών μηρών του. Φυσιοδΐφαι τινές ύποστη- 
ρίζουσιν δτι οί όφεις ούτοι δέν εΐνε διά τόν άνθρω
πον έπικινδυνωδέστατοι εχθροί. «Τί δύνατας λέγου- 
σιν, ή θηριώδης δ’ίναμις ενός ηλιθίου έρπετοϋ Απέ- 
ναντι τής εύφυΐας τοϋ ανθρώπου καί τών δπλων του; 
’’Επειτα, τό έρπετόν τοΰτο ζή έντός τών δασών ή 
εντός τών βάλτων δπου δέν τό διώκουσιν άνευ ποο- 
φυλάξεως καί αμυντικού μέσου «Έάν άντείπη τις είς 
ταϋτα δέν καταστρέφει τήν ίσχύν τοΰ γεγονότος.

Είπωμεν ανωτέρω δτι οί Ινδοί τρώγουσι τό κρέας 
τοΰ βόα' έπιπροσθετομεν δτι τό Αρτίως άφαιρεθέν 
δέρμα του, παρέχει έκπληκτικάς ώφελείας είς τινας 
άσθενείας. ΤΙ νεωτερα βιομηχανία χρησιμοποιεί τό 
δέρμα τοΰτο κατασκευάζουσα έξ αύτοΰ διάφορα ύπο- 
δήμ,ατα, κτλ. κτλ.

'Ο βασιλεύς ούτος τών ερπετών εύρίσκεται, κατά 
τι διάφορος, είς τά θερμά μέρη τής ’Αμερικής, τής 
’Ασίας καί τής ’Αφρικής. ’Ητο γνωστός άπό τών 
άρχ_αιοτάτων χρόνων, διότι άναφέρεται έν πολλοΐς 
Αρχαίοι; συγγραφεΰσι γενόμενος θέμα διαφόρων μύ
θων' μεταξύ τών άλλων άναφέρεται καί έν τώ τοΰ 
Λαοκόωνος. — Μία λεπτομέρεια ήτις, δέν πρέπει νά 
λησμονηθή ώς προς τόν βόαν εΐνε, δτι δηλαδή τό κο- 
λοσσιαΐον τοΰτο ον γεννάται έξ ωοΰ μήκους μόνον 
δύο ή τριών δακτύλων, καί δτι συχνάκις Αποθνήσκει 
ύπό τραύματος μικρού έντόμου.

Τώ δντι, κατά τήν ώραν τής πέψεως τοΰ φαγητού 
του, μυριάδες μυρμήκων καταβροχθίζουσι τούς Οφ
θαλμούς του καθώς καί τά λοιπά μέλη του.

Παΰλος S. Οίκονόμος.

Έάν ένεπιστεύθης μυστικόν τι είς γυναίκα, εΐνε τό 
αυτό, ώς νά ερριψες ξυλάριον είς άστατον κϋμα, δπερ 
τέλος μίαν ημέραν θά έμέση αυτό είς άκτήν τινα.

ΟΛΟΙ ΤΑΤΡΟΙ!

Πολύ συχνά δ θεράπων ιατρός καί ιδίως οικογέ
νειας ότω; .τρώτει εύρίσκεται είς τήν δυσάρεστου θέ- 
σιν νά δεχθή ώς ψυχρολουσίαν κατά κέγα.Ια τήν εξής 
έρώτησιν ;

— Μά, ιατρέ, άπό τί πάσχει ή κόρη μας;
— Άπό ύστερο-έπιλήπτοειδεϊς παροξυσμούς, ί- 

παντ^ δ δυσχεραίνων άσκληπιάδης φρονών δτι ύπε- 
ξέφυγε τήν αιώνιον καί σκληροτέραν δοκιμασίαν. 
Πλήν ύπελόγισε, κατά τό δή λεγόμενον, χωρίς τόν 
ξενοδόχον, διότι δ ξενοδόχος, δστις έν τή προκειμένη) 
περιπτώσει αντιπροσωπεύεται ύπό τής άγαθής μη- 
τρός, σπεύδει νά προσθέσγ.

— Καί τί έστί, ιατρέ, ύστερο-έπιληπτοειδής πα
ροξυσμός ;

’Ιδού δ σκόπελος' πείσετε τήν άλλως τε καλήν

οικοκυράν, πολύτιμον σύζυγον καί τρυφεράν μητέρα, 
δτι δέν εΐνε δυνατόν έντός μιας στιγμής νά έκμάθή 
ολόκληρον τήν ιατρικήν, διότι προς κατανόησιν τής 
είς τήν έρώτησιν άρμοζούσης άπαντήσεως άπαιτεϊται, 
ούτε δλιγώτερον, ούτε περισσότερον, ολόκληρος σειρά 
γνώσεων καί μόνον ή καλή κάγαθή μήτηρ ουδέ φαν
τάζεται τί ποός κτήσιν τούτων άπαιτεϊται. Έν τού
τοι; Αναμένει 
άπάντησιν' · 
πάσχει ή π;
λοιπόν περισσότερον δ ιατρός διά τήν πολύτιμον υ- 
παρξιν ώστε 
γνωρίζει περί

Καί ιδού 
γεροντότεροι, 
τάς τοιούτου 
μέ τό πιπέρι, 
θέτει σειράν

ι πάντοτε τήν είς τήν έρώτησιν αύτής 
τί ; δέν πρέπει νά γνωρίζή αυτή άπό τί 

ροσφιλής αύτής κόρη ; Καί ένδιαφέρεται

έγωϊστικώτατα ν’ άποκρύπτγ πάν δ,τι 
τής καταστάσεως τής άσθενοΰς ;
δ ιατρός, έάν ή μάλιστα νέος, διότι οί 
κεκτημένοι τό κΰρος αυτών, κόπτουσι 

εί'δους κονβένται. όχι μέ τό μέ,Ιι, άλλά 
άφίνεται είς χείμαρρον ευγλωττίας, έκ- 
θεωριών τήν μίαν δυσκαταληπτοτεραν 

τής άλλης και τό συμπέρασμα εΐνε διά τήν άκούου- 
σαν δτι . .. ή κόρη αύτής εΐκε άσχετης.

Ώραϊον κέρδος, μά τήν αλήθεια' άλλά πώς εΐνε 
δυνατόν νά γίνη άλλως άφ’ού έγκειται είς τήν άν 
θρώπινον ματαιότητα ν’ άρέσκηται περισσότερον είς 
δ,τι κατανοεί δλίγωτερον. Καί δέν ήτο προτιμότερον 
άντί ματαιοπονίας τά μάλα ένοχλητικής νά ζητη- 
θώσιν Ακριβείς δδηγίαι περί τής έκτελέσεως τών δο- 
θεισών διαταγών ; τό τοιοΰτο καί εύκολώτερον ήτο 
και άποτελεσματικώτερον άπέβαινεν' άλλ’ άκριβώς 
διά τοΰτο καί παραμελεΐτα; ή πεπατημένη αυτή 
δδός. Καί δέν άρκεϊ τοΰτο, άλλ’ έχομεν καί τάς μι- 
κοάς θεωρίζς αρρώστων τε καί τών περί αύτους. 
«Καλά τό είπα έγώ, άνακράζει ή μάμμη' εΐνε άίριζδ, 

’ ;» «Καλέ όχι, έστάθηκε τό αίμα,
; δ πάππος, δέν βλέπεις δτι έκοκ- 
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τις δτι άπό σκοποϋ έξογκοΰμεν τά 

,ιρικοΰ είς τά 
άπερ κατά 

τήν άνακάλυψιν 
ίς άνεπιτήμονας δφείλουσι, τοσοϋτον 

” * :ε άπό τών κατωτά-
; κοινωνίας 

, μή δικαιο- 
' _ Λ . ..οι..

δέν εΐνε έτσι, ιατρέ ; 
προστίθησι σοβαρώς ό πάππος,, 
κίνησεν ή άκρα τής μύτης τοϋ κοοιτσ’οΰ ;»

Καί μή νομίση ο 
πράγματα. Ή ’Ιατρική ένεκα τοϋ έμπειΓ. 
πολλά τών θεραπευτικών αύτής μέσων, 
σκληράν τής τύχης ειρωνείαν καί 
αύτών έστιν δτι είς 
θεωρείται γνώσις δημώδης ώστ 
των μέχρι τών άνω ιάτων στρωμάτων τής 
δέν υπάρχει άτομον, μή ιατρός, έννοεϊται, 
λογοΰν πληρέστατα τό τοΰ Θουκυδίδου «άμαθίη 
θράσος.» Διότιεΐνε Ακαδημαϊκός φαντάζεται δτι γνω
ρίζει καλώς διατί καί πώς τό τέκνον αύτοϋ πάσχει 
φυματώδη μηνιγγίτιδα. Δέν λέγομέν δτι καί ό υπο
δηματοποιός δέν έχει τάς αύτάς Αξιώσεις, άλλ’ έπί 
τέλους δ τελευταίος ούτος εΐνε κάπως συγγνωστός 
διότι άγνοεΐ τί έστί έπιστημονική γνώσις.

Άφ’ ετέρου δέ μεγάλως παραβλάπτει τήν ιατρικήν 
καί δ τά μάλα διαδεδομένος παραλογισμός, δ κύρους 
Αξιώματος Αξιωθείς παρά τοϊς πολλοΐς καί δστις με
γαλοπρεπέστερος Αποβαίνει ύπό τό 'Ρωμαϊκόν αύτοϋ 

τοΰτο άρα 
σπασμούς μετά 
τούς σπασμούς 

, > τούτοις ή έπι-
σταμένη ιατρική εξέτασές άποδείκνυσιν δτι αίτια τοϋ 
κακοϋ τυγχάνει Βελόνη βαθέως κατά σύμπτωσιν 
έμπαρεΐσα εις τό δέρμα τοΰ παιδός. Αποθνήσκει τις 
έκ ρήξεως Ανευρύσματος τής Αορτή; (εΐνε εύχαριστη- 
μένοι οί ίατροποοευόμενοι ;) μετά τ·η·ε πόσιν δλίγόϋ

ένδυμα Post hoc ergo propter hoc, (μετά 
καί διά τοΰτο). Διότι δ παϊς έπαθε 
τήν άνέωξιν τή: θύρας, άρα έπαθε 
και όιιίτι ήνεώχθη ή θύρα, καί έν

* _ . . S- Ζ - IV » 
τουτοις η επι-

καθαροϋ υδατος,άρα άπέθανε καί όιότι έπιε τό υδωο.
Βλέπομεν λοιπόν έκ τών δλίγων τούτων, ϊνα έπί 

τέλους φθάσωμεν είς τό συμπέρασμα τοΰ λόγου ημών, 
δτι καί αί αξιώσεις ιατρικών γνώσεων άνευ ούδεμιάς 
επιστημονικής βάσεως καί αί είς άτοπον άπαγωγαί 
ένεκα έσφαλμένης έκ τών προτέρων ιδέας μεγάλως 
δύνανται νά βλάφωσι καί τόν πάσχοντα σωματικώς 
καί τούς περί αύτόν ηθικώς. Εΐνε άρα προτιμότερον, 
άφ’ ού ένεπιστεύθημεν εις ένα ή πολλούς επιστήμο
νας τά τής ζωής καί ύγέίας ημών τε καί τών οικείων 
ημών, ν’ άφίνωμεν τουτους νά ένεργώσιν άκωλύτως 
άρκούμενοι είς δ,τι ούτοι εύρίσκο.σι κατάλληλον νά 
έξηγήσωσιν ήμΐν καί άκολουθοϋντες μετ’ εύλαβείας 
τάς παραγγελίας αύτών, χωρίς ποτέ νά λησμονώμεν 
δτι άο’ ού εΐνε ήμΐν άδύνατον νά κατασκεύάσωμεν 
τά ύποδήματα ημών χωρίς νά ώμεν ύποδηματοποιοί, 
εΐνε έπίσης άδύνατον νά ίατρεύσωμέν τινα μή ιατροί 
δντες, διά τόν άπλούστατον λόγον διότι δέν έδιδά- 
χθημεν τήν ιατρικήν.

Έν Ν. Α. ΠίστηςΚχιρω τη ΐ7 Μαρτίου 1887

Η ΚΝΙΔΗ

κνίδη (κοιν. τσουκνίδα), τό ευτελές 
δπερ μόλις ήζιώθη μικράς τίνος θέσεως έν 

τίς ή'θελε φαντασθή 
---· τήν ιδιαιτέραν ιστορίαν της καί δτι εΐνε 
αυτή έν έκ τών πεπτωκότων μεγαλείων ; Έν 
ρώπή καί άλλαις χώραις δλίγον καλλιεργείται 
σήμερον, ι..............
καθά Αναφέρει

Ή
φυτδν,
’Ανθολογία του έρωτος, 
ε/ει την Ρ------- · ·*

τοΰτο 
τή 
δτι 
και 
Εύ- 

.. . ■ . . . τ·*>ν 
άλλά πρό δύο πεοίπου εκατονταετηρίδων,

•ι ’Άγγλος συγγραφεύς, μεγάλως έξετι- 
μάτο ώς χοησιμώτατον φυτόν. Έν τινι ιατρική πραγ- 
ματείμ τοΰ ΙΕ' αίώνος, ίκαναί άφιεροϋνται σελίδες 
είς τήν περιγραφήν τών θεραπευτικών αύτής ιδιοτή
των. Άναφέρεται, δτι έχοησίμευσεν είς τροφήν άν- 
θρώπων κατά τινα έν ’Ιρλανδία λιμόν. Έν Ρωσσίγ, 
Σουηδία καί Όλλανδίορ θεριζομένη έξηραίνετο καί 
έχρησίμ-υεν είς τροφήν τών άγελάδων, αΐτινες πα- 
ρήγον γάλα άφθονώτερον καί καλλίτερόν, καίτοι τά 
ζώα ταϋτα δέν τολμώσι νά φάγωσιν έξ αύτής, ένόσω 
εΐνε χλωρά. Έν Kamchatka κατασκευάζουσι σχοινιά 
έξ αύτής, έν Γαλλίιρ χάρτην, έν δέ τή Κίν^ς καί τή 
’Ινδική ύφάσματα. Είς πολλάς χώρας κατεσκευάσθη- 
σαν έξ αύτής λεπτά ύφάσματα παραπλήσια προς τά 
έκ λινού, τοΰτο δέ μαρτυρεϊται καί έκ τοΰ γερμανι- 
κοΰ δνόματος τής μονσζ.Ιίτης, σημαίνοντος κυρίως : 
ύφασμα έκ κνίδης (γερμ. nessel-tuch). "Οτε ή χρήσις 
τοϋ βάα,βακος είσήχθη είς τά ύφαντουργεϊα, ή τής 
κνίδη; έκλιποΰσα έλησμονήθη σχεδόν έντελώς, δτε δ 
δόκτωρ Reuleanx, λαβών άφορμήν έκ τίνος Αμερικα
νικής Έκθέσεως προϊόντων, έπέστησί τήν κοινήν 
προσοχήν έπί τής σπουδαιότητος αύτής. Γερμανίς 
τις, ή κυρία Rossler-Sade, άνέλαβεν άμέσως τήν ύπο- 
στήριξιν αύτής καί κατέδειξε τήν ευχέρειαν μεθ’ ής 
τό φυτόν τοΰτο καλλιεργείται καί τήν είς τήν νημα
τουργίαν χρησιμότητα αύτοϋ. Πολλοί δί έκτοτε συμ- 
πατριώται αύτής καί άλλοι εύρωπαΐοι έπεδόθησαν 
είς τήν καλλιέργειαν αύτής, έν δέ σή 'Ολλανδία έσχη- 
ματίσθη 'Εταιρία πρός καλλιέργειαν τής έν ’Ιάβα 
κνίδης μετά κεφαλαίου τριών εκατομμυρίων φιορινίων.

ΪΤικόλ Λεώνης.
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ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ

ΜΕΡΟΣ ΠΡίίΤΟΝ
(Συνέχεια "ίδε προηγούμενον φύλλον)

ΙΕ'.

— Νά σ’ άφήσω νά π^ς είς Παρισίους ; 'Ολομόνα
χου ; Ιίοτέ ! έκραύγασεν ή κυράκ Βρούν δτε, οκτώ 
ημέρας άργότερον, ό Μαρσέλ τή είπεν, δτι έμελλε 
νά τήν άφήση έπί είκοσιτέσσαρας ώρας.

— Μά, ψυχή ριου, αί διοικητικαί ύπηοεσίαι . . ..
— Κολοκύθ’α! Δεν ύπάρχουν διοικητικά! ύπηρε- 

σίαι αί όποΐαι νά εμποδίζουν μΐά γυναίκα νά συνο- 
δεύσν) τδν σύζυγόν της είς Παρισίους ! *Η θάρθω κ’ 
έγώ μαζύ σου, ή δέν πας πουθενά ! "Εν’ άπδ τά δύω. 
Μάλιστα, τώρα ποΰ έ'χω άνάγκη κ’’ άπό "να καπέλλο!

Ό Μαρσέλ άνεμνήσθη, δτι δ Άνδρέ τδν είχε συμ · 
βουλεύσει νά φέρη ένα πίλον, καί έθαύμασε τήν μαν
τικήν προορατικότητα τοΰ φίλου του’ άλλ’ ή κατά- 
στασις τών πραγμάτων καθίστατο επικίνδυνος, κα
θότι τόσον καλώς έγνώριζε τήν σύζυγόν του, ώστε 
ήτο βέβαιος, δτι πανταχοΰ θά τδν έσυνώδευε, έκτδς 
άν τδν περιέμενεν έντδς άγοραίας άμάξης πρδ τής 
θύοας τών υπουργών, ώς τδ είχε κάμει έν πολλαϊς 
περιστάσεσι. ©ά ύπεχρεοΰτο επομένως, πρδς δικαιο- 
λόγησιν τοΰ ταξειδίου του, νά κάμη ύποθετικάς καί 
ανωφελείς έπισκεψεις έν τοϊς ύπουργειοις, νά έρωτη 
παραδείγματος χάριν, τούς κεχηνότας θυρωρούς τδ 
δνομα φανταστικών υπαλλήλων" νά χάνη δλόκληρα 
τέταρτα ώρας έν τοϊς διαδρόμοις, έπί κινδύνφ νά 
συλληφθγί ώς λωποδύτης, ένφ ή κυρία Βρούν, άνυ- 
πομονοΰσα έν τή άμάξγ, θά έκατηράτο τήν βραδύ 
τητα τής επισήμου έθιμοταξίκς. Καί, ή αύτή καθ’ 
έαυτήν ήκιστα άστεία προσδοκία αυτή, ήτις έν τού- 
τούτοις έφανέοου τήν παρά τώ Μαρσέλ μακράν συν
ήθειαν τής ματαιώσεως τής αυστηρότατης έπιτη- 
ρήσεως τής,πιστής συζύγου του, δέν ήτο τίποτε' πλήν 
ποΰ θά παρήτει τδ καλλίτερον ήμισυ του κατά τήν έ- 
πίσκεψιν ήν ώφειλε νά κάμη πρδς τήν Ρόζαν Ροζιέ ;

Ό Μαρσέλ Βρούν, είς άπάντησιν τής έρωτήσεως 
ταύτης, άπηύθυνε νοεράν εύχήν πρδς τούς ίδρυτάς 
τών τεσσάρων ή πεντε καταστημάτων τών νεωτερι
σμών οϊτινες, προβλέποντες άναμφιβόλως τήν έν πα- 
ρομοίρρ άμηχανί^ περίστασιν τών συζύγων, έπεσώρευ 
σαν ύπδ τδν αύτδν θόλον παν τδ ουνάμενον νά πω- 
ληθή ύπδ τδν ούρανδν, ϊνα καταστήσωσι βραχυτάτας 
τάς ημέρας είς τάς τεθαμβωμένας ώνητρίας. Άλλοτε 
είχον τδ Παλαί-'Ροαγ’άλ" άλλ’ έκτοτε, ώς πρδς αύτδ, 
έκάμαμεν άληθή γιγαντιαϊα βήματα.

— θά τήν άφήσω είς τδ Abit>f>or ή είς τδ Παΐ.άρ 
τής Εύϋιινίας, είπε κατά θυμόν" άλλά τί έξήγησιν 
νά τής δώσω ύστερον ;

—- θάρθής μαζύ μου είς τά έμπορικά, αΓ; είπεν 
ή κυρία Βρούν γίατί ’ξέρεις, ότι, χωρίς εσένα, δέν 
’μπορώ νά άγοράσω τίποτε.

— Πολύ καλά ! έσκέφθη δ Μαρσέλ, μέ ειδοποιεί. 
Βλέπομεν, ειπεν ύψηλοφώνως* ύστερα, δέν είναι 

άκόμη βέβαιον οτι θά άναχωρήσω.
— Τί κρίμα ποΰ θά ήταν ! άπεκρίθη ή σύζυγός 

του" πόσον ήθελα νά πήγαινα είς Παρισίους, καί θά

φάμε είς τό έστιατόριον, αίΖ; Πόσον τ’άποστρέφομαί 
τά ξενοδοχεία.

— ’Εννοείται !
Έπί δύω ημέρας δ Βρούν προσεπάθει νά εύρη μέσον 

δπως έμποδίση τήν κυρίαν Βρούν νά τδν συναδεύση, 
άλλ’ ούδέν έπέτυχεν.

Καί τόσω μάλλον ήτο στενοχωρημένος, καθόσον δ 
’Ακριβός, έρωτηθείς ώς πρδς τήν περιπλοκήν τών 
προθεσεών των,καί άπεφάνθη,ληφθεισών ύπ’ ύψει τών 
προς την ώραίαν κωμφδόν γνωστών αισθημάτων τής 
κυρίας Βρούν, ότι ήτο άδύνατον νά έπισκεφθή τήν 
'Ρόζαν, έάν ή κυρία Βρούν έπέμενε νά τδν συνοδεύσγ. 
*Οθεν, έπειδή δ μόνος σκοπός τοΰ Μαρσέλ ήτο νά ί'δη 
την 'Ρόζαν, είς μεγάλην εύρίσκετο ούτος άμηχανίαν.

Ό Βρούν ούδέ καν ύποπτεύετο, οτι προύκειτο περί 
γάμου, άλλ’έπίστευεν είς έρωτικόν τι πείσμα. Υπό
θετων, δτι δ ’Ακριβός Άνδρέ έτρεφεν αισθήματα τοι- 
αΰτα, οϊα καί αύτδς πρδς τήν νεάνιδα : κράμμα ίππο- 
τικής λατρείας καί ιδεώδους πόθου, έάν αί δύω αύται 
λεξεις δύνανται νά συνδυασθώσι, ούδέν τδ έπίμεμπτον 
έβλεπε νά δμιλήση πεοί τοΰ ένδς είς τδν ούν’ ήττον
” > < , ' * ' <■ , , έτερον, χωρίς να λησμονηση εαυτόν παρα τη κωμωόω.

Το πρδς τήν 'Ρόζαν πάθος του, τδ άντικείμενόν 
τήζ ζηλότυπου μανίας τής κυρίας Βρούν, ήτο μία τών 
ημιτρυφερών καί ήμισκωπτικών έκείνων κλίσεων, άς 
συνηντων συχνότατα έν ταϊς έπαρχίαις έν άναλόγοις 
περιστάσεσι. ’Ήθελε λυπηθή προδίδων τήν σύζυγόν 
του διά τήν νεαράν ηθοποιόν, καί έάν αύτη είχε ρίψει 
τους οφθαλμούς έπ’ αύτοΰ, έφάνη, έπ’ ακριβές είπεϊν, 
λίαν τεταραγμένος έπί τή εύτυχίη του, άλλά τδ γρά- 
φειν στίχους διά τή; Ρόζαν, φέρειν αύτή άνθοδέσμας, 
φιλεΐν τήν χεϊρα αύτής, δμολογεϊν ύψηλοφώνως τήν 
λατρείαν του πάντα ταΰτα ήσαν εύχαρίστησις λαί
μαργου, σχεδόν είπεϊν, λογίου, ήν δ Βρούν δέν ήξευρε 
νά άρνηθή.

’Άλλως τε, έπειδή έξ απλής μόνον περιεργείας, δσον 
άφορα τδν Ακριβόν καί τήν 'Ρόζαν, παρεκινεΐτο, δέν 
είχε καί πολλήν δρεξιν δπως μεταβή είς Παρισίους" 
άλλ,’ άφ’ ής στιγμής ή σύζυγός του άνεμιγνύετο είς 
τήν ιδιοτροπίαν του, ή ιδιοτροπία του αύτη έγίνετο 
νόμος. Ή πρδς τήν 'Ρόζαν κλίσις του, λίαν διά τής 
άπομακρύνσεως κατευνασθεϊσα, άνεζωπυρώθη μετά 
νέας ζωηρότητος, ώς παιδίον έν ύπνω άναπαυθέν" μά
λιστα δέ,κατά τάς ώρας τής σχολής του,βαρυνόμενος 
να σκεπτηται περί τοΰ αύτοΰ πάντοτε άντικειμένου, 
έκαμεν διά τήν νεαράν κωμωδοποιόν έλεγειακούς 
στίχους, τρυφερω πάτους, καί όλως ενθουσιαστικούς :

Σάν ή τύχη μας χωρίζει 
και τούς δύω μ’ άπονξά, 

και νά βλέπω εμποδίζει 
τών ’ματιών σου τή φωτ’ά,

'Η οποία μέ τρελλαίνει* 
τίποτε δέν θέλει πια, 

νά έλπίζη, ν’ άναμένη 
ή φτωχή μου ή καρδιά* κτλ.

Οί στίχοι δέν ή'ξιζον τίποτε’ τά αισθήματα ήσαν 
ψευδή, ή έκφρασις ύπέρμετρος, αί δέ δμοιοκαταληξίαι 
λίαν εύτελεϊς, άλλά πρέπει νά συγχωρώμεν καί τινας 
άδυναμίας είς ποιητήν ήναγκασμένον νά διέρχηται 
τάς μέν ημέρας του ένώπιον διοικητικού εγγράφου, 
τάς δέ εσπέρας του παρά γή πεζή πλήν αγαπητή 
κυρία Βρούν.

Οί στίχοι δέν ή'ρχοντο καλώς. Ό Μαρσέλ τούς 
άντέγραψε καί τούς άνκντέγραψε δεκάκις’έπί τέλους 
δ’ έμεινεν εύχαρις·ημένος, καί τούς έ'θεσεν έν τώ χαρ- 
τοφυλακίω του, έπτυγμένους έν φακέλλω έφ’ ού έγρα
ψε ", Τή Ρόζα Ροζιέ" κατόπιν πεοιέμεινε τήν κατάλ
ληλον ς-ιγμήν καί τδ έστγυιίη, κατά τδ δή λεγόμενον.

Ό Άνδρέ είχε γράψει πεντάκις ή έξάκις είς τήν 
Ρόζαν, χωρίς νά λάβη έτερόν τι είμή κοινής τινας 
λέξεις, ούδέν ύποσχομένας. Διεκαίετο ύπδ τής έπι· 
θυσίας νά άναχωρήση ό ί'διος, νά ύπάγη νά τή δμι- 
λήση’ άλλ’ ένδόμυχός τις φόβος μήπως εύρεθή συν
τετριμμένος ύπό τής κοινωνίας έν ή θά τήν έ'βλεπε, 
ύπδ τών ανθρώπων, ούς ήθελε συναντήση περί αύ
τήν, τδν έκράτει έν Σάρτρεσι.

Διά νά διασκέδαση δέ τήν άνυπομονησίάν του έ'λεγε 
καθ’ εαυτόν, μετέβαινε, σχεδόν καθ’ έκάστην εσπέ
ραν, παρά τώ Αανγκλοά, καί έκεϊ, ούχί μακράν τοΰ 
λίκνου, έν ω έκοιματο τδ νήπιον, καί παρά τήν τρά
πεζαν, εύρισκε καθημένας τήν Κλαίοην καί τήν Μαρ
γαρίταν κρατούσα; εργόχειρα, προωοισμένα νά κο- 
σμήσωσι τδν αληθή αύτόν κύριον’ γέλωτες χαράς 
έπλήρουν τήν αί'θουσαν δταν έστρεφαν καί έπανε- 
στοετον έπί τής κεκλεισμένης πυγμής των μικράν 
τινα σ.'.ουφίτσαν, ή χιτωνϊσκον μέ τάς μικράς κομ- 
ψάς χειρίδας του.

Ό Άνδρέ έτέρπετο έκ τών γελώτων των και κα- 
τεθέλγετο έκ τής πρδς τδ μικρόν αύτδ δν στοργής 
των, τδ όποιον μόλις ήλθεν έν τώ κόσμω προαπη- 
σχόλει τόσον τήν οίκογένειάν του. Ούδέποτε έδωσε, 
μεγάλην προσοχήν είς τά παιδία, εύρίσκων αύτά 
δλίγου ενδιαφέροντος άξια, έφ’ δσον δεν έφθανον τήν 
άνδρικήν ηλικίαν" άλλ ό νέος αύτδς πολίτης, §ν 
τόσον περιεποιοΰντο αί δύω νέαι γυναίκες, έκίνει 
πολύ τδ ενδιαφέρον αύτοΰ, καί έάν είχε κακώς κοι
μηθεί, τοΰθ’ δπερ δ Άνδρέ, άνεγίνωσκεν, εύθύς ως 
ήρχετο, έν τοϊς καταπεπληγμέ»οις δφθαλμοϊς τής 
Μαργαρίτας, τώ ηύ'χετο έγκαρδίως ύπνον ελαφρδν 
διά τήν προσεχή μεταμεσημβρίαν, ώς έάν δ ύπνος 
τοΰ μικροΰ Αανγκλοά, είχε μεγάλην σπουδαιότητα 
είς τήν διατήρησιν τής εύρωπαϊκής ισορροπίας.

’Ενίοτε έπεμέμφετο έαυτοΰ, ώς χρονοτριβοΰντος 
είς τάς άνοησίας ταύτας’ άλλά τήν έπαυριον έπε- 
στοεφε παρά τώ Λανγκλοά, άμετατρεπτως προσελ 
κυόμενος ύπδ τοΰ έρωτικοΰ καί ειρηνικού θέλγητρου, 
δπεο έξεχέετο έκ τής εύτυχοΰς αύτής οικίας, θελ- 
γήτρου άρκετά ίσχυροΰ καί διαδοτικοΰ δπως κατευ- 
νάση τάς δείνας καί θλιβεράς προλήψεις του.

Αί ήμέραι διήρχοντο τοιουτοτρόπως, δτε πρωίάν 
τινα, δ Βρούν έκτύπησε μυστηριωδώς τδν κώδωνα 
τής οικίας τοΰ νεαροΰ μηχανικού, δστις ήργάζετο 
πυρετωδώς έπί πολύπλοκου σχεδίου.

— Εύρηκα ! έψιθύρισε, προχωρών πρδς τδ γοαφεϊον 
μεθ’ δλων τών προφυλάξεων προδότου τοΰ μελοδρά
ματος.

— Τί ; είπεν δ Άνδρέ καταθέτων τδ μολυβδο- 
κόνδυλόν του

— Τήν πρόφκσιν, τδ ταξεΐδι, τήν φευγάλα ! Σε 
μισή ώρα φεύγω.

— ’ Α ! έκαμεν δ νεανίας φρικιάσας. Ή καρδία του 
συνεστάλη ώς έάν έμελλε νά παύση παλλομενη.

— Μάλιστα, στέλλομαι παρά τής διοικήσεως ϊνα 
ενεργήσω ανακρίσεις, άφερώσας τήν μεταβίβασιν είς 
τήν πόλιν μέρους γηπέδου άνήκοντος πρδ τής Έπανα-

ς·άσεως είς τήν μητρόπολιν ή'τις ήδη άνακαλοΰσα. . .
— Γ’ά τ’ δνομα τοΰ θεοΰ ! είπεν δ Άνδρέ κινών 

ίκετευτικώς τάς χεΐρας.
•— Είναι μεγάλη ή φοάσις, δέν είν’ έτσι ; ΓΓ αύτδ 

είναι καί καλή Ποτέ δέν θά ’μπόρεση ή κυρία Βρούν 
νά τήν έπαναλάβη δλόκληρον.

— Σέ στέλλουν πράγματι ; ήρώτησεν δ άφελής 
μηχανικός.

Ό Βρούν άνεστειλε τούς ώμους.
— Έκατώρθωσα νά μέ ςείλουν, είπε, ή μάλλον ς-έλ- 
λουμαι μόνος μου, άφοΰ άπδ ’μένα προέρχεται ή δια
ταγή."Οσον άφορα τδ μέρος τοΰ γηπέδου,έννοεϊς δτι...

— Δι’ άγάπην Θεοΰ, είπεν ό Ακριβός άνυπομό- 
νως, μή χάνεις τόν καιρόν είς άνωφελεϊς λόγους. Θά 
π^ς νά ιδής τήν Ρόζαν ;

— Ναίί
— Πότε θά έπιστρέψης ;
— Ούτε ’γώ δέν ’ξέρω. Μοΰ χρειάζονται τούλά- 

χιστον σαράντα οκτώ ώραις διά τάς άνακρίσεις.
— Τότε, γράψε μου.
— Ού! έκαμεν δ Βρούν, τά γράμματα χάνουνται.
— Τότε, τηλεγράφισέ μου ! ύπολαβών είπεν δ 

Άνδρέ ήρεθισμένος.
— Πλαγίως πως ... αΐ ! Άλλά θά μέ καταλάβης ;
— Μείνε ήσυχος ! είπεν δ μηχανικός, μή δυνά- 

μενος νά κρατήση τδν γέλωτα. Καί τώρα, πήγαινε, 
δέν θά προφθάσγς τδ τραίνο.

— ύΑ ! μπά ! Γ’ ακούσε ’δώ, Άνδρέ, τώρα σέ 
λίγο, πέρασε άπ’ τήν γυναϊκά μου καί ρώτησε την 
γλά μένα. Κάνε, τάχα, τδν άνήξερο.

— Καλά.
Καί άπεχωρίσθησαν δ Ακριβός είχε χιλίας παραγ

γελίας νά δώση είς τδν φίλον του, άλλά τοσοΰτον 
ούτος είχεν έξαφθί έκ τής ιδέας τής φυγής, ώστε αί 
προφορικά·, εξηγήσεις ήσαν δλως άνωφελεϊς" ούδέ λέ 
ξιν θά ήκουε.

Ό Άνδρέ έμεινε μόνος έν τω οί'κφ του, συνεσταλ- 
μένην έχων πάντοτε τήν καρδίαν" δσον δλίγην πραγ
ματικήν εμπιστοσύνην καί άν τοΰ ένεπνεεν δ άπε- 
σταλαένος του, ούτος έμελλε πιθανώς νά διαλενκάνη 
τήν ύπόθεσιν.

— Ή ούτως ή άλλως, είπε καθ’ έαυτόν, δ νεα
νίας, πρέπει ή ύπόθεσις αύτή νά τελείωση.

Δέν έχρονοτρίβησεν έπί πολύ έν ταϊς έρεθιστικαϊς 
σκέψεσιν αύτοΰ,άλλ’ έπανέλαβε τήν έργασίαν του,ήτις 
μόνη παρηγοοεϊ καί άναπαυει τδ τεταραγμένονπνεϋμα. 

(Ακολουθεί.)

ΤΗχ. ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑχ ΤΟΥ
Η ΑΓΑΘΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΗ ΕΞΙΣΟΥΤΑΙ

Έν αργή, είδε ποτέ ό Θεάς προσερχόμενον οίιτφ τοΰ κακοΰ 
τδν άγγελον· — «’Επιθυμείς τήν χάριν ;>ι — «’Όχι», είπε τδ 
κακόν—«Τότε, τί ζητείς παρ’ όμοΰ;» — «Θεέ,· άπεκρίθη ό 
κατάμαυρος ’Ίβλις" «άς διαγωνισθώμεν τίς τών δύω ημών 
θά δημιουργήση τό ώραιότερον πλάσμα·» — «Συμφημι», είπε 
τό ’Όν- — «’ιδού», άπήντησεν ό αντάρτης" Λ.ϊγώ μ’εν θά λάβω 
τό’εργον σου καί ()ατό μεταπλάοω, σΰ δε θά γονιμοποίησης δ,τι 
μέλλω νά σοί προσφέρω' έκάτερος ημών θέλει έμφυσηση το 
πνεΰμά του έπί τοΰ πλάσματος, δπερόϊτερος θά παραγάγη.» — 
«’’Εστω" τ! σοί χρειάζεται; λέγε», προσεϊπε περιφρονητικώς 
τό ”Ον — «'Η κεφαλή τοΰ ίππου καί τής έλάοου τά κέρατα.· — 
«Λάβε τα» — «Προτιμώ τά τής άντιλόπης·, ύπέλαβε διστά- 
ζον τό σκότιον τέρας. —«“Υπαγε, λάβε τα.» Ο “Ιβλις εί-
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σήλθεν εις τδ άντρόν του κ’ έσφυρηλάτει. ΕΙτα ήγειρε τδ μέ- 
τωπον. — «Έτελείωσας ήδη ;» — «*Οχι.» — «’Έχεις ανάγ
κην άλλου τινός·,» ήρώτησε τδ Όν. — «Τών οφθαλμών τού 
έλέφαντος καί τού τραχήλου τού ταύρου, αύθέντα»— «Λάβε 
τα.» —Ζητώ επ', πλέον”, προσέθηζεν ο έρπων, «τήν κοι
λίαν τού καρκίνου, τάς σπείρας τού οφεως, τάς κνήμας τής 
καμηλού και τούς πόδας τής στρουθοκαμήλου» — «Λάβετα.»— 
*Ως ή μέλισσα έν τή κυψέλη της, ούτως ακούεται έντδς τοΰ 
*^δου περικινούμενος ό δαίμων, μεταφέρων τήδε κάκεισε τούς 
σιδηρούς άζμονάς του. Ουδενδς τδ ομμα ήδύνατο νά ίδη, διά 
μέσου τού νέφους, τί έ’πραττεν εκείνος έν τώ βάθει τής αγνώ
στου άβύσσου. Αίφνης, πρδς τδν Θεδν άναβλέψας, «Δός μοι 
και τού χρυσού τδ, χρώμα», άνέκραςεν ωρυόμενος ό ’ Ιβλις.— 
«Λάβε το·, είπε και πάλιν ό Θεός. Γογγύζων, £έγχων ώς 
σφαζόμενος βούς, ό δαίμων ήρξατο πάλιν σφυρήλατων. ’Ε
τυπτε διά τού κοπάνου, τής σφυράς τού σφυρίου του, ολόκλη
ρον δέ τδ φοβερόν άντρον συνεταράσσετο* οι έκ τής συγκρού- 
σ®ως τών σφυρών σπινθήρες άπετέλουν πυρκαϊάν’ οί δύο του 
φλογεροί οφθαλμοί έφαίνοντο ώς δύω άνθρακες άνημμένοι έντδς 
τής κεφαλής του* έμυχατο* πύρ έςερεύγνυτο έκ τών ρωθονων 
του, μεθ’ οΰ πατάγου και τά ύδατα κατά τήν πελιδνήν τού έ
τους ώραν,καθ’ ήν ό πελαργδς μεθίσταται.— «Τίσοί χρειάζεται 
ακόμη», ήρώτησεν αύθις ό Θεός.— «Τής τίγρεως τδ άλμα.» — 
«Λάβε το». «’ Εχει καλώς», είπεν ό ’Ίβλις, όρθιος έντδς τού 
ηφαιστείου του. — «Έλθέ νά φυσήσης μετ’ έμοΰ», είπε πρδς 
τήν θύελλαν. Τδ σπήλαιον έφλέγετο. Ό ’Ίβλις, Ιδρόνων «φθό
νον Ιδρώτα, εκυπτε, συνεστρέφετο, ύπδ τούς ζοφερούς δ’ εκεί
νους θόλους δέν ήδύνατό τις νά διακρίνη ή άμυδρδν κ’ ερυθρω
πόν τι φώς, πορφυρούν τήν κατατομήν τής μορφής τοΰ τερα
τώδους σφυρηλάτου’ ή δέ θύελλα έβοήθη, καθδ δαίμων και 
αυτή. — «Τί πλειότερον θέλεις;» ήρώτησε πάλιν τδ rOv άπδ 
τού ύψους τού δπερτάτου στερεώματος’ «Είπε!» Καί ό μέγας 
παρίας, υψών τήν παμμεγέθη βλοσσυράν κεφαλήν του’—"Το 
στήθος τού λέοντος καί τού άετού τάς πτέρυγας,» ανέκραξε. 
‘Ο Θεός ερριψε και πάλιν έκ τού βάθους τών στοιχείων, άτινα 
διέπει, πρδς τδν άλαζόνα καί άνυπόταζτον εργάτην καί τού 
άετού τήν πτέρυγα καί τού λέοντος τά στέρνα, καί ό δαίμων 
έπανέλαβε τδ σκότιον έργόν του.

«Τί εΐ’δους ύδραν κατεργάζεται αρά γε: · ήρώτων οί άστέ- 
ρες, τδ δέ σύμπαν άνέμενε περίφροντι, τεταραγμένον, κεχηνδς, 
τδν κολοσσόν ον έμελλε νά γενήση ό γίγας εκείνος.

Αίφνης ήκούσθη έντδς τής ένταφείου σκοτίας τελευταίος τις 
αγών, έκπέμπων ύστατον ρόγχον* ή Αίτνα, τδ άγριον εργοστά
σιου τοΰ καταράτου σιδηρουργού άπήστραψεν* ό όροφος τοΰ 
^δου διεσχίσθη, έντδς δ’ ωχρού καί υπερφυούς σελαγισμοΰ 
ώράθη άναπηδήσασα έκ τών χειρών τοΰ ’Ίβλις ή άζρίς. e0 
φοβερός παράφρων, ό πτερωτός άλλά χωλός άγγελος, είδε τδ 
δημιούργημά του καί δέν ήσχύνθη, διότι καί ή έ'κτρωσις τοΰ 
άδου είνε συνήθεια. Έπρόβαλε κατά το ήμισυ έκ τής αίω- 
νίας κατακόμβης καί σταυρώσας τούς βραχίονας έπί τοΰ στή
θους, — «'Η σειρά σου, αύθέντα!» άνέκραςεν είς τδ άπειρον 
αύθάδης καί καγχάζων. Καί ό πανούργος έκεϊνος, ό τολμήσας 
είς τδν Θεόν αύτδν νά στήση τάς παγίδας του, έπανέλαβε.— 
«Μοί έδωκας τδν έλέφαντα καί τήν στρουθοκάμηλον, τόν ίπ
πον, τδν ταύρον, τήν τίγριν καί τον λέοντά, τδν αετόν, τήν 
κάμηλον καί τόν οφιν* ή σειρά μου τώρα νά παράσχω τήν 
ύλην διά τδ έργόν σου.Ιδού πανδ’,τι έχω’ σοί τ<μ δίδω, λάβε.» 
Ό Θεός, καί τών κακών αύτών έτάζων τούς νεφρούς, ώρεξε 
πρδς το έρεβος-.ήν κατάφωτου μεγάλην του χείρα καί ό δαί
μων εδωκεν αύτώ . . . τήν αράχνην·

*0 Θεός έλαβε εήν αράχνην καί έθετο αύτήν έν τώ μέσφ 
τοΰ βαράθρου,* οπερ δέν ήτο είσέτι ό σήμερον γλαυκός ούρανός. 
Ό Νους ήτένίσε τδ ζωυφιον* ό φοβερός δφθαλμός του διέχεε τδ 
αιώνιον φώς* τδ δέ τέρας, μικρόν καί μόλις ώς τι σημείον μέλαν 
φαινόμενον, έμεγαλύνθη τότε κ’έπεφάνη παμμέγεθες σώμα. ‘Ο 
Θεός έξηκολούθη προσβλέπων αύτό διά τοΰ ηπίου βλέμματός του· 
παράδοξος ήώς έπλανήθη τότε έπί τής ειδεχθούς έκείνης μορ
φής, ή άποτρόπαιος κοιλία μετεμορφώθη είς φωτοβόλον όγκον, 
αί δέ κνήμαι, τούς κόμβους των είς τόσας χρυσας σφαίρας 
μεταβαλοΰσαι, έξηπλώθησαν έν τή σκοτία είς μυρίας πυρίνας 
άκτίνας. Ό ’Ίβλις ήγειρε τήν κεφαλήν* ό φρικαλέος στιγμα- 
τίας, θαμβωθείς αίφνης, έταπείνωσε τδ μέτωπον ύπδ τδν έπί* 
χρυσόν θόλον, διότι ό Θεός έκ τής άράχνης είχε τδν “Ήλιον 
πλάσει !

’Εκ τών «Θρύλων» τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ.
Π. I. Τ.

Μ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

(Άπλουν αύτοσχεδίασμα τής ώρας.)

Καί πάλιν έλαμψεν ή ημέρα ; j 
Είς της ‘Ελλάδος τήν θείαν γην, 

"Οτε τής δόξης της τδν αστέρα 
Ο Πλάστης στέλλει μίαν αύγήν.

‘Π νύξ υπήρξε μακρά, και σκότος 
Σκότος ήπλοΰτο παντοΰ βαθύ,

Καί μάτην έλαμπε λεληθότως 
Φώς εύφυιας, πριν ή σβεσθή

Τδ φώς έκεΐνο τόσης εύκλειας, 
Τών πάλαι χρόνων, ήτο ώχρδν,

Σκότος έκάλυπτε τής δουλείας 
Τήν γην τής δόξης’ σκότος νεκρών.

Σκιά θανάτου, τρόμου, καί φρίκης, 
Τότε σ’ έσκίαζεν, ώ 'Ελλάς.

Άλλ’ δ θεός σου, θεός τής νίκης 
Σ’ έφρούρει πάντοτε, ώς Παλλάς.

Μάτην οί τύραννοι δολοφόνοι 
Εις τάς άλύσεις καί τήν ειρκτήν

Σ’ έ'ρριψαν άτιμοι! τόσοι πόνοι 
Φεϋ! δέν πτοοΰσι ζωήν φριχτήν-

Αντλείς δυνάμεις εις πασαν πάλην, 
Φλδξ πάσα βλέμματος σου ροπή,

Κ εις σκότος χύνεις λάμψιν μεγάλην, 
Ως μέσω νέφους ή αστραπή,

Σπινθήρ άνάπτει καί σέ φωτίζει 
’Εν μέσω θείου πάλιν φωτός 

Κ’ έλευθερία σέ χαιρετίζει 
Αντί δουλείας κονιορτός.

Κ’ ιδού τών φώτων πάλιν έστία 
Κ’ έλευθερίας είσαι φωστήρ,

*0 Πλάστης θέλει νά είσαι θεία 
Είκών τοΰ κάλλους, δόξης άστήρ.

Άν νέφος μέλαν έπισκιάση 
Τδ φώς άστέρος σου φωτεινοΰ,

Τδ φώς σου πάλιν θά καταυγάση 
Γλαύκας έκτάσεις τοΰ ούρανοΰ.

*Πμέρα δόξης θά λάμψη πάλιν 
*()τε μέ πτέρυγας κραταιάς, 

θά δρέψης δάφνας είς νέαν πάλην 
'Ως είς Μυκάλην καί Πλαταιάς.

Έκφωνηθέν έν τή Μουσική έσπερίδι τοΰ «Παρνασσού». 
Τή 25η Μαρτίου 1887

ΑΙΝΙΓΜΑ Θ'.
Το πρώτον ε’νε πρόΟεσις να' τύραννος το άλλο ! 
τό σύνολόν μου ποιητής μέ ό'νομα μεγάλο,

Β. Γ. Β

Λύσις ΙΓ αινίγματος. — Καθώς — "Αθως — θώς — ώς.

Λύσις προβλήματος. Ε ΰ α
Μ ί ν ω ς

Ά χ ε λ ω ο ς
« η β α &

Ν £

Κ,υρεώτα,τα Ιϊαροράμ,ατα.
Έν 'Ιππολύτφ καί Ατανόρρτ, σελ. 60, στήλη 1η, στϊχ. 

24, άντι Λουκρητών καί Κορνηλίων, άνάγνωθι. Λουκρητιών 
καί Κορνηλιών έν τή αύτί) στήλη, στΐχ. 59 άντί άνΛκρισις 
δτετάχθη, άνάγν. άνάκρισις δτϊ^ήχθη Πάντα δέ τά άνίφγίι 
άνάγν. άνεώγη


