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Οί Γάλλοι έμιμήθησαν τούς αρχαίους ώς προς τά δια στίχων 
παίγνκ. Ούτως εΰρηνται συντεθειμένα παροίνια άσματα προς τι
μήν βΰ βίνοδόχου άγγείου ή της φιάλης (bonteille), έξ οί 
φαίνεαι καί το ονομα (βαΰκαλις) μέ στίχους κατά το σχήμα 
αΰτήςγεγραμμένους* 'Ομοίως εύρίσ*ονται ώδαί τους χαρίεντας 
φθόγγυς καί τάς καλλονάς τών ήχων τής κιθάρας έξυμνοΰσαι 
διά τ*ν αυτών τεχνικών παρομοιώσεων ή απομιμήσεων και s’, 
άλλω παραδόξων χαηχινιχων στίχων. Καί ή έννοια δε έν τοΐς 
τοιού'οις στίχοις συμφωνεί πληρέστατα με το περιγραφόμενον 
πράγυ,α.

ληρχιηχοι στίχοι εις τήν γλώσσάν μας άπαντώνται πολλά 
δλίγοι· χάριν τών άναγνωστών μας παραθέτομεν έκ μέν τών άρ- 
χαιών τους εξής δύο.

“Ηοε μοι Διός άρα πηγή παρά σοί, ΛιομέδΙΙ.
Ιερά σά παρά χείλη, Ήλιε χαρά πάσα ρε'Ι.

Εκ δε τών μεταγενεστέρων παραθέτομεν τον πολυθρύλλητον 
εκείνον καρκινικόν στίχον, τόν κεχαραγμένον έπί τής έν μέσω 
τοΰ νάρθηκος τοΰ ναού τής άγιας Σοφίας θαυμασίας εκείνης φιά
λης, υπό περιστύλιον στοάν διηκουσης μέχρι τοΰ εξωτέρου μαρ
μάρινου αϋλώνος.

Νίψον ανομήματα μή μίναν οψ’.Ν, 
δστις άποδίδεται, άν δεν άπατώμ-.θα, εϊς τον έκ Ναζιανζοΰ 

άγιον Γρηγόριον. ’Επίσης καί τον εν τινν άρχαία Μονή έπί ια
ματικής τινός κρήνης γεγλυμμένον έςής στίχον.

Νοσώ· σύ, ος εΐ ίαμα, Ιησού, σώσο\.
Εις τό ειοος τών τοιοΰτων στίχων δυνάμεθα νά άνάξωμεν 

και τους λεγομένους υφαντούς, επίπονα γενήματα φαντασίας 
«καματου, συνισταμένους εις το καταγράφειν χιαστί τά γράμ
ματα ένος δποιουδήποτε γνωμικοΰ ή στίχου έν εΐδει στήμονοςκρό- 
Αγ*? ΧΧ’· ταϋτα άναπληροϋν τά ούτω καταταΐτόμενα γράμ
μ α  δι ίλοκλήρων στχων. Τοιοΰτον έπιτυχέστατον παίγνιον εΰ- 
Ρ1ΐΤ*ι τό άποδιδόμενον εις Γεώργιον Παχυμέρην, Βυζαντινόν 

(ΠΥΘΑΓΟΡ. Φ Υ Λ Λ . Γ'.).

'Ιστορικόν, φέρον ώς έμβλημα « Έμών πίνων λάμβανε την 
στιχουργίαν.»

Έπενόησαν προσέτι έτερον είδος στίχων ηχητιχών καλούμενων 
(vers en echo) έκάστου τών όποιων ή τελευταία συλλαβή τεμνο- 
μένη καί χωριστά ώς ηχώ επαναλαμβανόμενη, άποτελεί πλήρη 
έννοιαν μέ τήν τοΰ ολον στίχου. Ώς τοιοΰτον περίεργον παίγνιον, 
έν μέρει προσεγγίζον τά πολυποίκιλα τοΰ τοιούτου είδους τών 
Γάλλων καί τιμών τήν Ελληνικήν ευφυΐαν, δυνάμ-εθα ν' άναφέ- 
ρωμεν τό ποιημάτιον τοΰ Η. Τανταλίδου, τοΰ έν άπλότητι /.αί ά- 
μιμήτω ώφελεία ήξεύροντος νά παίζη καί έν ταύτω νά συγκινη 
διά τής ώραιοτάτης στιχουργίας του. Έ κ  τοΰ ποιηματίου τούτου 
άποσπώμεν τούς έςής στίχους.

Ή  άθλια μου καρδία πόσον τεθλιμ μένη· μένει, 
καί εις ποία δυσφορήτων συμφορών έβ γαίνει γένη!

Δάση περιπατώ κ’ εϊς τόπους φέρομ’ εύφρο σύνους σύννους, 
άνυψών άπηλπισμένος τούς πικρούς έκ είνο̂ ς θρήνους.
Πώς κατήντησε νά ηνε εϊς εμέ τό β ϋ̂ ος ήθος, 
έγειν’ άπό τών βασάνων καί δεινών τό π λήθος λίθος f 
’Επίσης εϊς τή·» αυτήν τάξιν τών λογοπαιγνίων δύναται ν’ 

άναχθή καί έτερον τοΰ αύτοΰ ποίημα, οπθυ ομως ή τελευταία λέ- 
ξις τοΰ δευτέρου στίχου αντιλαλεί τήν τελευταίαν τοΰ πρώτου, 
καί έξ αύτοΰ άποσπώμεν ιούς εξής στίχους.

‘Π άθλια μου καρδία πόσον είνβ λυπημένη!
Εις τού στήθους μου τά βάθη έγκλειστος ή λύπη μένει.
Ώ 1 τίς δαίμων τήν χρυσήν μου μέ άφήρπασ’ εϋθυμίαν ; 
διατί τό λογικόν-μου εις παγίδ’ άγρ εύθη μίαν;
Εϊς τήν ποίησιν μέ είπες παραδόσου ίπιμόνως,
τώρα μ’ άφησες ν’ άκούω τά πικρά μου έπη μίνος.

Έτερον παράδοξον είδος στίχων, προϊόν τής Γαλλικής φαν
τασίας, είνε το λεγόμενον είδος τών μονοκαταλήντων (Monori
mes), έχόντων κατά σειράν μιαν καί τήν αυτήν κατάληξιν κα: 
άποτελούντων πλήρη έννοιαν καί τακτικώτατον ρυθμόν παίγνιον, 
τό οποίον ματαίως ήθέλαμεν πειραθή νά κατορθώσωμεν εϊς τήν 
γλώσσάν μας.

Προς τούτοις συνέθεταν άπειρα επιγράμματα κατά τό μάλλον 
καί ηττον περίεργα, γέμοντα συνήθως κωμικών υπαινιγμών, πα
ραδόξων μεταφορών καί έξαισιωτάτων υπερβολών, παίγνια διηνεκ-

3.
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καί ανεξάντλητα τών ιδεών και τών εκφράσεων, δυνάμενα ν’ ά- 
ποτελέσωσι πλήρη άνθολογίαν συναρμολογούμενα.

Συνέγραψαν προσέτι έπιστολάς εκτεταμένα?, εΐ; άλλας τών 
δποίων ελλείπει ακριβώς τ® φωνήεν α, εις άλλας τό ε, εις άλ
λας το ο, καί ούτω' καθεξής λίαν έπιτυχώς· πράγμα, τό οποίον 
νομίζομε·; αδύνατον να έπιτύχη εις τήν γλώσσάν μας. Πρός 

τούτοις, έτερον εΐοος επιστολών συνισταμένων άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους άπό λέξεις ολας μονοσυλλάβους, άλλα καί τό περίεργον 
τοΰτο είδος τής επιστολογραφίας ματαίως θά έπειρώμεθα νά μι- 
μηθώμεν ε’ις τήν γλώσσάν μας, διότι θά έπάσχομεν τό τής πα
ροιμία ς α Εΐς τετρημένον πίθον άντλείν.»

Πλήν μετάξι) όλων τών ευφυών επινοημάτων'τής άνεξαντλήτου 
Γαλλικής διανοίας άξιον ιδιαιτέρας προσοχής καί παρατηρήσεως 
εΐνε τό είδος εκείνο τής παραδόξου αλληλογραφίας (lettres sin- 
§ιι1ίέι·β8,)συνιστάμενον έξ επιστολών, τών όποίωνοί στίχοι άναγι- 
νωσκόμενοι μεν κατά σειράν παρεχουσι μίαν όποιανδήποτε έννοιαν 
εΐτα δέ ή έννοια αυτή παραδόξωςτώ όντι παραλλάσσει, άποβαί- 
νουσα ολως αντίθετος τή; πρώτης, ά/αγινωσκομένων πάντων τών 
περιττών κατά τόν αριθμόν στίχων τή; επιστολή;, τουτέστι τοΰ 
πρώτου, τρίτου, πέμπτου καί καθεξής, καί παραλειπομένων τών 
μεταξύ άρτιων.

Ή  παρούσα επιστολή, συντεθεϊσα ΰφ’ ημών εΐνε γεγραμμένη 
κατά τόν αυτόν υπαινιγμόν, πλήν ύποκρύπεει διάφορον τρόπον 
παιγνίου.

φίλε μου, ότι ή χθεσινή έπιστολή σου ά- 
πέδειξεν εΐς έμέ 

άξιος τού καλού ονόματος τό όποιον φέ
ρεις, καί οχ;

τού θείου δώρου τής ιερά; καί άμώμου
καί άγνή;

ώςμετριοφρονών εκφράζεσαι- ζήλος βύγενε-
στάτου καί

τω οντι αισθήματος πληροί δλην την καρ- 
δίαν σου, καί

έξοχον καί θιασώτης τών καλών άριστος· 
τής ύποκρίσεως τό 

δεν έφθασε νά γνωρίση ή ευαίσθητος καρ- 
δία σου, καί τό 

τής χαμερπείας κατακεραυνοβολεϊ ή εύγε- 
νής ψυχή σου,

"Εσο νπεοβίβαιος, 

υτι είσαι τω ΰν~ι 

καταχραστής 

φιλίας, 

ακραιφνούς 

είσαι tv ον 

ουτιδανόν 

άπ οτρόπαιον

ανάξιον αυτό άποδεικνύουσα τοιούτου ατόμου κεκοσ-
μημενου ώς σ'υ δί

αισθημάτων εΰγενών άδολου τε καί ακραιφνούς καί α
νυπόκριτου όντως

φιλίας, καί άρετης έμφωλευουσης διά ' παντός έν
* ν σοί.
Α ν άλλοτε με έκφρασθής κατά τόν μετριόφρονά σου

τούτον τρόπον, καί
θελήσης νά με υποχρέωσης διά τών κολακευτικών

σου έκφράσεων,
όνομάζο ν με περισπούδαστο·; άντικείμενον τής χαρδίας

σου καί άγαπητόν
φίλον σον, ενώ γνωρίζω, ότι δεν είμαι άξιος τοσαύτης

συγκ*ταβάσεως,
νά με δίδτ{ς τόσον καλήν θέσιν έν τή καροία σου· (δέν

λησμονώ ποτέ τά
τόσα τραύματα, ά έπέφερα εΐς τήν εΰγενή καρδίαν σο) διά

τού κινήματά; μου,
χειρότερα καί αυτών τών φαρμακερωτέροιν κ/ί βα

σανιστικότερων
πληγών, οσας δύναται νά προξενήση ή αί;.ατηρά

άκωκή φαρμακερού
έγχειριδίον, θέλω εύρεθή εΐς αμηχανίαν διά τή\ άκρα·;

καλοσύνην σου δι’ ήν
έσο βέβαιος, (άν πρέπη καί εγώ νά όνομασθώ φιλότιμος

ά’νθροπος,)
on θέλω εΤσθαι διά παντός εύγνώμων3 καί ι χαρά

μο θέλει
καταντήσει εις τό ά'ωτόν της. Ά !  φίλε, άναγνοί; τήν

επιστολήν σου γεινα
μανιώδης καί «περιχαρής άνεπτόμην» κατά τόπρο

γονικόν )όγιον.

Τοιοΰτον λογοπαίγνιο-; δύναται νά λάβη χώραν έπιτυχέάερον 
καί κατά τό μέσον έκαστου στίχου, ώστε μία όποιαδήποτε ’ιπό- 
θεσι;, <£μα διατεμνομέν  ̂ κατά τό μέσον, νά χωρίζηται εΐς δύο 
διαφόρους έννοιας ή έντελώς άναιρετικάς άλλήλων. Τοιοΰτον εύ- 
φυέστατον λογοπαίγνιον άνέγνωμεν πρό τίνος έν τινι περιοδ’.κω 
«‘Ο ’Αριστοφάνης», όπου υπό τήν επιγραφήν ‘Ο έπαινος φέρεται 
άρθον έκτεταμένον πρός έπαινον τοΰ υπουργείου· διπλουμένου δέ 
τού χάρτου κατά τό μέσον, τό έν μέρος αποτελούν πληρεστάτην 
έννοιαν καί χωριστήν ύπόθεσιν, μεταμορφοΰται παραδίξως εις ά- 
ράν καί ύβριν κατά τοΰ ίδιου υπουργείου. Τό περίεργον τούτο 
παίγνιον παραθέτομε·; ένταύθα.

Ο Ε Π Α Ι Ν Ο Σ .
(παίγνιον έπαινοψε/.τικόν.)

Ούδεν άλλο ΰπουργεΐον έπραξεν εΐς τό έθνος τόσα κα
κά. Εΐς δλας του τά; πράξεις έμπνέεται παντοίε από διά 
βολον. Εΐνε γνωστόν ότι εΐ; τάς ημέρας του κατεστράφη 
σαν τόσαι πτωχότατα’. οικογένειαν Έγειναν άτε'.ρει 
νυκτοκλοπαί καί φόνοι. Εΐς τάς ήμέρας του έςυορίσ^ 
σαν οί άνδες τού αγώνας, καί τό μεγαλείτερον πάντων 
ήψαντο τής θρησκείας μας. Εΐς τόν δημ. πλούτον έγεινεν 
πάσα σπατάλη. Τό δε Σύνταγμα ημών έφηρμόσθη όπω; 
καί αί συνθήκαι τής Σινική; Αυτοκρατορία;! Άπωλέσαμ-.ν 
πάσαν έλευθερίαν. καί οί δημοσιογράφοι εΐνε ήδη ολοι 
εΐς τά; φυλακάς. νΑ ; έπιφωνήσωμεν λοιπόν τρεις φοράς 
«Ανάθεμά I το ! ανάθεμά ! το ! άναθεμά το ! »

λά. όσα έπραξε τό σημερινόν, καί άπεσόβησε τά κα- 
πυρον πατριωτισμόν, καί αυτόν έχει ώς ιερόν σύμ- 
ή ' έκατόγχειρος έπιζώσα ληστεία, καί έπαραμυθήθη- 
δρόμοι καί έξελιπον καθ’ όλοκληρίαν αί συνεχείς
κά/εί;; έδάρη κανείς; Κάνεις· άλλ’ άπηθανατίσθη- 
έ’δειξε τήν μεγίστη·; αυστηρότητα κατ’ εκείνων, όσοι
ή καλλίτερα τοΰ έθνους διαχείρισις καί άπεμακρύνθη 
τό ήθελεν' ό Ελληνικός λαός· είθε νά έφηρμόζοντο ούτω 
ιδρώτας καί αίματα, άλλ’ άπολαμβάνομεν συν 03ω 
ανεξάρτητοι, καί δέν ακούει τις πλέον γογγυσμούς 
«Ζήτω τί ‘Υπουργείον ! » εΐς παν δ’ εναντίον σύστημα
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ο πυθαγόρας.

ΒΡΥΟ  ΥΑΛΩΝ.
I. Πλβυμάς Χίος— 14 I β 17 αίνιγμ., 11 λογογρ.

Μ ΙΤΥΛΗΝΗΣ.
Άθηνά Σταυράκη—  δλων τών αινιγμάτων.

Μ ΕΝΕΜ ΕΝΗΣ.
Νικηφόρος ‘Ιερομόναχος —  ολων τών αίνιγμ., 3 4 προβλ. καί 

2λων τών λογογρίφων.

ΑΙΔ ΙΝ ΙΟΥ.
Είς τών συνδρομητών — 11 12 13 λογογρ..

Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ Υ  ΚΡΗΤΗΣ.
Ν. Δ. Κονταξάκης— 13 17 αίνιγμ., 4 προβλ, 11 12 λογογρ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
Ίωαν. Δ· Μανώλης—  13 14 16 17 αίνιγμ., 4 προβλ. 11

12 13 λογογρ.
Θεόδωρος Μοσκόπουλος—  13 14 16 17 αινιγμ. 11 λογογρ. 

5 γρίφου.
ΆΟ. Άλεξανδριδης — 14 17 αινίγμ.
Κ. Ρηγόπουλος— 13 14 16 17 αίνιγμ., 3 | 4 προβλ. καί τοΰ 

11 λογογρ.

A IM . ΒΑΘ ΕΟ Σ ΣΑΜΟΥ.
Γ. Έλευθεριάδης—  13 14 16 17 αίνιγμ., 11 12 13 λο

γογρ., 7 γρίφου.
Μιχ. Ίων. Πρωτόπαπα —  13 14 16 17 αίνιγμ,, 11 12 καί.

13 λογογρ,

Μ ΑΡΑΘΟΚΑΜ ΠΟΥ ΣΑΜΟΥ.
Κ. Θεοφάνης— 12 13 14 15 17 αίνιγμ., 11 12 13 λογογ.

ΚΥΠΡΟΥ.
θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης —  13 14 15 16 17 αίνιγμ, 

11 12 13 λογογρ. και 5 γρίφου.

Α ΙΝ ΙΓΜ Α Τ Α .

-^3>£8α*&- 

ΙΗ '.
Ζώον άνευ έμοΰ ποτέ αδύνατον υπάρχει 
Νά ζήση, φίλε, έν τη γη, ουδέ δ Ζευς νά άρχ .̂

Εις τά ζώα, βλέπεις, κείμαι,
Πλήν εγώ ζώον δέν είμαι.

Είμ’ άρχή καί ή αιτία τών Ζέφυρων της πνοής, 
Κατοικώ δ' έν ησυχία μέρος τής Άζοφικής.

Εις το βάθος τ’ ’Αμαζόνος,
Θά μέ ι'δης νάμαι μόνος.

Άνευ έμοΰ ουδέποτε ζωή, φίλε, δέν εΤνε,
Ά λ λ ’ δπου μέ ζητήσης «ύ, έκεϊ κ' έγώ θά ήμαι.

Εις τους ζήτουλας θά μ’ εΰρης,
Πήγαινε νά μέ γυρεύης.

’Αναστ.  Ν. Μωραΐτη ς .

Ιθ '.
Μή γελάς δταν μέ βλέπης· οΰτω μ’ έπλασεν ή φύσις.
Είμαι άνθρωπος καί ομως άνθρωπον δέν μ’ ονομάζεις. 
Πλήν θά 'πης οτ’ είμαι πίθηξ; "Οχι, οχι, μή τρομάζης.
Τήν καρδίαν μου έκίάλλων, έν έμοί θά προσκυνήσης.

θ. Γ. Μ.
Κ '.

’ Αψυχον είμαι καί αναπνέω·
Καίτοι δέ άψυχον, αποθνήσκω 
“Οπως καί σύ. ΙΙλήν τί εκπνέω;
Τδ προς συντήρησιν ανευρίσκω 
Σοΰ καί τών άλλων· έάν δέ μόνον 
Τήν κεφαλήν μου μοί άπαλείψης,
’Ενώπιον σου ένδοξο·/ γόνον,
"Ηρωος θείου θ’ ανακάλυψης.
Τ ί; δέν μέ εύρες ένατενίζων 
Εις κήπους, δρη καί εις κοιλάδας;
Ίδέ! εις χέΐρας σου τδ συγχίζον.
Τί φέρεις σκέψεων μυριάδας ;

Κ. Θεοφάνης.
ΚΑ\

Μολονότι μέ τδ πρώτον
‘Ομιλεϊς προς τδν Θεόν,
Πλήν προσκρούεις, άν το δώσης 
ΙΙρος τδν εΰγενή λαόν.

Τδ δέ δεύτερον τήν θλίψιν
Μ ’ ενθυμίζει τήν φρικτήν 
Τών τριών άγιων ΙΙαίοαν 
Καί τήν άϋ,ραν άρετήν.

"Υστερον άπ’ δλα ταΰτα
Ή μ ,ορέΐς νά φαντασθής 
Πώς τδ ολον εΤνε δένδρον,
Πλήν ανάγκη νά πεισθής.

I. Έ μ .  Μάνος.
ΚΒ '.

Γεννώμαι άψυχος νεκρός καί ενταφιασμένος 
καί άπδ τοΰς ίδιους μου γονεϊς απερριμμένος.

Τά μέλη μου έίν’ άμορφα καί διαλελυμένα
καί άπδ μάρμαρον ψυχρδν τοΰ τάφου σκεπασμένα.

Τδν λίθον δέ τοΰ μνήματος άν άπας διασεισω, 
έλπίζ’ ώς νέος Λάζαρος εΰθυς νά άναξήσω.

Μέ τρόπον επιτήδειον άν μ’ άναγραμματίσης, 
ώς Κύριόν σου καί Θεον Οέ νά μέ προσκυνήσης.

Π ε ρ ικ λ ή ς  Πατ ίστας Κύπριος,

 * * —

ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ.

ΣΤ'.
Έρωτηθείς τις πόσας δραχμάς έχει εις τόκον, άπεκριθη: Αί εν 

τω Δημοσίω ταμείω Τουρκίας εισί διπλάσιαι τών έν της Έλ-

0 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

λάοος, άλλ ίμως τδ ολον αυτών ίσοδυναμεΐ τών έν τω τής 
Ι’ωσϊΐας, ων το εκατοστόν προστιθέμενον τω εικοστω τών έν Έ λ-  
λάδι άποτελε; '0  ιρ. Ζητείται πόσας δραχμάς ειχεν ουτος 
έν έ'/.άστω ταμείω;

Δημήτρ.  Μ. Γκράτσος.
11.

Τις ή τρισυλλαβος λες·.ς, ήτις καί έκ δεξιών καί εξ άριστερών 
άναγινώσκεται ή αυτή; Γ  Κ  Υ

Η'.
Κρατών τις άμύγδαλα, εΐπεν : έάν τριπλασιάσω τά έν χερσ{ 

μου αμύγδαλα  ̂καί έξ αυτών μοιράσω 50, τρις δ’ έπαναλάβω 
την αΰτην πραςιν, θά μοι μείνωσι τδ διπλάσιον τών δσα κρατώ. 
Πόσα κατ’ άρχάς έκρα'τει άμύγδαλα; Κ  ρ

21
1, ,, Α Ο ΓΟ ΓΡ ΙΦ Ο Ι.
14. Εινε οιήσει. Παντ’ ώ ναΰ. Τίμων Γσω φώτα! τί-
1ο. Α ! πας, πόνοι, Ρώσσοι, νόσω, πόλεί σ’ ές τά ει’
16. Ψευδές! θέαν ελεύθερον άλλη θεία γ ' 8ν αιών.’

17 -, ,  , „ Ν · Δασκαλοπούλοι>
17. Σ υν μη ρυης- ειτ α !!! Κάλ’ άγει γ* ναι! τε πονεΐς;

ίο  ^  ΎΡ„*μμ / 0ν ^  ώ? ! !  " °  Ύβλαι: Πή Έλα L·' δ'ν 
Εν ai^ xa'· λίΐ~’ '« ί  βλαβή νερδ μένος!

90 τ~ ·*> - τ ν Γαβριελλος Χεττίδης.20. Των: xaXeu f  * , , * ,  ,· & ρ . ^

L r  ■“  Φ "  4ρκ· *■
r ’ ησμος, μυες, τινί; Τοΰ Άνδρος· άρ’ έτι

Γ. Ελευθεριάδης.

Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .

9ος
Φί

Μ ‘ΣΩΦΟ cK,

- φ Ρ

ΣΩΦΟ

Φ Ί Σ Ω Φ

ΤΟΜΣΟΚΡ

Το

ΣΑΙ Σ  Τ Ι
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Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

V<

11ος

νσ

Η η
ορος θ;ασαλίας·

1642 1223
1870 

1852 1567
1764 

1853

δε ς

l o l l s
ιερόν τι ορος.

I. Δ. Μανώλης.

Γ. Κ. ‘Υπερίδης.

Ν. Πολίτης.



Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

ΗΤ
Σ. Μ.

Π ΕΡ ΙΕΡΓΟ Ν  ΟΝΕΙΡΟΝ. Ώ  τοΰ θαύματος μεταξύ τών πολλών ιδού, παρουσιάζεται κχ
δ τον οποΤον είχεν ιδεΐ καθ’ βπνον τήν παρελθοΰσαν νύκτα! 

Γυνή τις έν Παρισίοις, μεταβαίνουσα εις τήν τράπεζαν ί'να Εγείρεται καί δρομαίως πλησιάσασα aiksv, δράττεται τής χειρός
έξαργυρώση γραμμάτια, τά όποια ό άποθανών σύζυγός της τή; a:JT03 κα) z'y, παρακαλέΐ νά καθίση όπως λάβη τι προς άναψυ-
ειχεν άφίσει ώς μόνην κληρονομιάν, έκάθισεν έν τή: πλατεία χήν. Ό  διαβάτης ενδίδει, κάθηται παρά τη κυρία, ή.τις δεν βρα-
τοΰ Λουδοβίκου δπως λαβοΰσα άναψυκτικόν τι δροσισθή. ’Εκεί τή ούνε; νά τω εΐπη τ’ ακόλουθα :
έπεσαν τά γραμμάτια χωρίς παντάπασι νά. το έννοήση. Μετα- «Κύριε, προ τεσσαράκοντα ήμερών έκαθήμη,ν έν αυτή ταύτη
βάσα δε εις το τραπεζιτικόν κατάστημα, έ'μεινεν εμβρόντητος μή £>£, τή θέσει, έν ή δυστυχώς άπώλεσα τραπεζιτικά τι να γραμ-
εΰροΰσα έν τω θυλακίω της τά δι’ ά έπ’ άκριβές είχεν έκει με- μάτια, τά όπο'ία είχα εις το Ουλ̂ άκ-.όν μου και τά όποια σεΤς κύ-
ταβή, Έ ν  άπελπίσια μεγίστη έπανήλΟεν οι'καδε, άνερευνώσα έλάβετε. Έγώ σας ε'ϊδα τήν στιγμήν εκείνην, αλλά μή
καθ’ δλην τήν όδόν προς άνεύρεσιν τών άπολεσθεντων. Άλλά ΰποπτευθέϊσα παντάπασιν οτι μοί εΐχον πέσει τά γραμμάτια, ήκο- 
μηδέν άνακαλύψασα οΰτε διά τών έρευνών αυτής οΰτε διά τής )ν0ύθησα τον δρόμον μου και δέν έ'λαβα γνώσιν τής δυστυχίας 
αστυνομίας καί δλως υπό τε τής λύπης καί τοΰ· κόπου άπηυδη- εϊμ,ή gxe εϋρέθην ένώπιον τοΰ διευθυντοΰ τής τραπέζης,
-/.υΐα παρητήθη πάσης περαιτέρω φροντίδος. , πρός ον οΰδεν ειχον γραμμάτιο-; νά παρουσιάσω. Ένθυμήθην

’Ακριβώς τεσσαράκοντα ημέρας μετά τό συμβάν τοΰτο- ή ρη- -jTS ύμας, άλλά μόλις σήμερον σάς έπαναβλέπω· σάς παρακαλώ 
θέΐσα γυνή ονειρεύεται ότι, μεταβαίνουσα εις τό χρηματιστήριο-/ --Χύ, 3ότε μοι τά γραμμάτια έκεινα, τά όποΐα εις έσάς μεν 
πρός έξαργύρωσιν γραμματίων καί,, καθίσασα έπ’ ολίγον έν τή erv. άχρηστα εις έμέ δε πολυ· χρήσιμα».
πλατεία τοΰ Λουδοβίκου, σηκωθεΐσα οπως άπελθη, ε'.δεν άν- Πόση υπήρξεν ή χαρά τής κυρίας, οτε παρά προσδοκίαν της'
θρωπον ό όποιος κύψας ελαβέ τι· άλλ’ έκείνη οτε μεταόίσα έκει ήΧ0υσ£ τ'5ν άγ/ωστον νά τή ε’ίπη «■ Πολύ καλά, κυρία, τά γραμ- 
καί μή εΰροΰσα έν τω θυλακίω τά γραμμάτιά της κατετρόμας; ^άτια Qa ήνε εις χεΤράς σας, άμα μοί άποδείξητε. οτι σεις είσθε 
τόσον, ώστε έξύπνησεν. ή εϊς ήν αληθώς ταΰτα άνήκουσι, διότι τω δντι ετς έμε εΐσιν

Έξυπνήσασα δΟεν έντρομος έσυλλογίζετο τί άρα νά σημαινη άχρηστα, άλλά δεν έγνώριζα τίνος ήσαν ΐνα τω τά αποδώσω.» 
τό δνειρον. Οΰχ ηττον οί χαρακτήρες τοΰ άνθρώπου, δν καθ ϋ- qj νυνή γίνεται έξαλλος υπό τής χαράς, όδηγίϊ τον άγνωστον 
πνον εΐδεν οτι κύψας έλαβε τι, τή ήσαν τοιοΰτον ζωηρώς έντε- ε;, -ν χρηματιστήριο-*, ένθα. ουτος πεισθείς περί τής ταΰτότητος 
τυπωμένοι, ώστε ουδόλως άμφέβαλλεν δτι άν τοιοΰτος άνθρωπος _^ν Τ,;τ'/-ων -ή- γραικός και τών οΰς έοερον τά γραμμάτια, τά 
ΰπάρχη δέν θά δυσκολευθή ποσώς ν’ άναγνωρίση αυτόν, άμα τόν έγχειρίζε» αυτή καί λαμβάνει παρ’ αυτής 2,000 φράγκων ώς 
ΐδη. Άνυπομόνως λοιπόν περιμένει τήν ανατολή·* τοΰ ήλίσυ με- §ώ-.5ν
θ’ ήν μεταβάσα εις τήν πλατείαν τοΰ Λουδοβίκου κάθηται και  ̂  ̂ ^
μετά προσοχής μεγίστης παρατηρεί τους δι’ αυτής διαβαίνοντας..


