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Έ ν  τή αρχαία πόλει τή; Τουλούζη; υπάρχει έκκλησία, ήτις 
καίτ»ι δέν εΐνε αρχαία δσον ή ιδία πάλι;, οΰχ ήττον εΐνε ά?“  
χαιοτέρα πολλών άλλων κατηρειπωμένω» μητροπολιτικών έκ- 
κλησιών. οιότι έθεμελιώθη υπό τή; Ρανσαχιλδά;, βασιλίσση; 
τών Γότθων, τή; έπικληθείση; υπό τών Ρωμαίων Pedaqua ήτοι 
μεμβρανόποδο;, ώ; άρεσκομενη; πολυ εί; τά λουτρά. Έ ν  w  
κεντρω τοΰ ναού ό έπισκεπτή; παρατηρεί μέγαν στρογγύλον λί
θον, έπι τοΰ οποίου εΐνε προσκεκολλημενο; σίδηρου; κρίκο;. Α ; 
τι; άνυψώτΐ) δι’ αΰτοΰ τον λίθον, οΰδεν άληθώ; θά ιοη υπ αυ
τόν, διότι σκότο; μόνον βαθΰ υπάρχει εν τω υπογειω- άν ομω; 
ζητήση πληροφορίας έκ τών αρχαίων τή; συνοικία; κατοίκων, 
εΰκόλω; δύναται νά μάθη περίεργον συμβάν, δπερ συνέβη εν τώ 
ύπογείω έκείνω.

Κατά το 1770— οτε ή Γαλλία ήτο είσέτι διηρημένη εί; επαρ
χία; και τά κοινοβούλια συνεδρίαζαν έν ταΐ; πρωτεύομαι; 
τών επαρχιών, έμάχοντο καί έπαιζον έκαρτε καί τρικτράκ καί 
έμονομάχουν ΰποβοηθούμενοι ύπό ολοκλήρου τοΰ λαοΰ— ΰπήρχεν 
άξιοσέβαστό; τι; άνήρ έν τω κοινοβουλίω τή; Τουλούζη; έπαι- 
ρόμενο; διά τήν έξαισίαν τή; συζύγου του καλλονήν, τήν ευφυΐαν 
καί λοιπά αυτή; προτερήματα, δι’ ών ήτο κεκοσμημένη, έκτο; 
μ:α; μόνη; αδυναμία;, τή; μεγάλη; δηλ. άγάπη; αυτή; πρό; 
τοΰ; ϊχθΰ;. Δι’ αύτών έτέρπετο τήν ήμέραν καί αυτοί ΰπήρχον 
το ονειρόν τη; έν καιρω νυκτό;. ‘I I  μεγάλη αυτών κατανάλωσι; 
καί ό προ; αΰτοΰ; έρω; της την κατέστησαν περίφημον δσον καί 
οί σπινθηροβολοΰντε; οφθαλμοί, ή χάρι; κχί οί μαύροι ώ; το 
πτερόν τοΰ κόρακος πλόκαμοι έπί τοΰ άλαβαστρίνου προσώ
που τη;.

"Ήτο έκ τών φύσεων έκείνων, αΐτινε; ζητοΰσι ν’ άγαπώνται 
ή ν’ άγαπώσιν έπροτίμα ν’ άγαπα καί ήγάπα τοΰ; •’χθΰς. ‘̂0  σύ
ζυγό; τη; ήράτο αΰτή; αρά /ε ολιγώτερον ένεκεν τή; μοναδι
κή; ταύτη; ορέξεώ; της; τουναντίον, τοΰτο ΰπήρχεν αφορμή νέου
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xpb; άλλήλους δεσμού. ‘Ο μόνο; τή; φιλοδοξία; αΰτοΰ σκοπός 
ήτο ή έκπλήρωσι; τή; επιθυμία; τη; καί άπασαι αΰτοΰ αί προσ
πάθεια’. συνεκεντροΰντο έν τή προμήθεια μεγάλη; ποσότητο; τοΰ 
τοσοΰτον αγαπητού αΰτή; φαγητοΰ· πλήν τ'ο τοιοΰτον δέν ήτο 
ΰπόθεσις εύκολος. Καθ’ ήμέραν ιδιαίτεροι απεσταλμένοι άπήρ- 
χοντο καί έπέστρεφον έκ τών άκτών τής Μεσογείου καί τής "Α- 
δριατικής μετά τών έκλεκτοτέρων ιχθύων. ‘Ημέρα; τινας μετά 
το Πάσχα ό σύμβουλος άκτινοβολών ύπό χαράς εΐσήλθεν έν τω 
δωματίω τής συζύγου του φέρων έπί πινακίου γιγαντιάΐον καί 
λαμπρόν κυπρίνον,δν ήγρευσεν ιδία χειρί ό πρόεδρο; τοΰ La Cour 
des Aides de Montauban έν Βεσσοερλώτ καί ον έπεμπε δώρον 
τή κυρία μετά τών προσρήσεων αΰτοΰ. Χωρί; κάν ν’ αποσφρά
γιση τήν έπιστολήν έρριψεν αύτήν εί; τ'ο θυλάκιόν τη; καί διέ
ταξε νά μαγειρευθή ό κυπρίνο; πάρκυτα. Ή  παράδοσι; αναφέρει 
δτι ό ίχθΰς, ήτο γλυκύτατος, ή δέ κυρία τοΰ συμβούλου έκ τή; 
λαιμαργίας τη; άποπνιγεΐσα έξ άσφυξία; άπεβίωσε. Μεγάλοι, ώ; 
εικός, υπήρξαν οί θρήνοι τοΰ συζύγου της, δστις προσκαλεσάμενος 
πάραυτα τον χειροΰργον καί τ'ον βασιλικόν καθηγητήν τής ιατρι
κής έζήτει βοήθειαν. Άμφότεροι ο! μεγάλοι ουτοι άνδρες, άμα 
θίξαντες τ'ον σφιγμόν αΰτή;, έ'σεισαν την φενάκην των καί διε- 
κήρυξαν δτι ήτο νεκρά ώ; ή πέτρα. Πρός τούτοι; δπως καθη- 
συχάσωσιν αυτόν προέτεινον, άν συγκατενευε, ν’ άνατάμωσι τό 
πτώμα της και πληροφορηθώσι το αίτιον τοΰ αιφνίδιου αΰτής θα
νάτου- άλλ' ό θυμωθείς σύμβουλος άπεδίωξεν άμφοτέρου; καί 
ένετχφίασε την σύζυγον αύτοΰ τήν αΰτην έσπεραν έν τω προρρη- 
θεντι ύπογείω. Κατά τήν έποχήν έκείνην ύπή χεν εισετι ή συν
ήθεια νά ένταφιάζωσι τοΰ; νεκρούς μετά τώ λ;.μ-;ρών αύτών 
ένδυμάτων καί κοσμημάτων επομένως ή κυρί-.ι ... ·-ι.Μά;;·)τ, πλή
ρη; χρυσών καί αδαμαντινών κοσμημάτων <1 -.ήλ
θον δπω; άπευθύνωσι τόν τελευταΐόν άπο■/>■ . ■■■■< *·..· ν νε-
κράν, ήτι; έκειτο έν φρικώδει καταστάσει jvcwv
γοερώ;, πρό πάντων δμω; ή Οεραπαινίς ,μο;·
ού μόνον έθρήνουν άλλ’ έβρυχώντο.

Μετά επτά ώρα;, καθ’ ήν στιγμήν τ- ΐγίου
’Αντωνίου έσήμαινε μεσονύκτιον, ό οί*ον χινί;
είσήρχοντο έν τή Εκκλησία περικεκαλν. ..
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φανόν· άναμφιβόλω; τά μέλη αυτών έτρεμον υπό φόβου· ή ώρα, 
ή σοβαρότη; τοΰ τόπου, τό φρικώδε; σκότο; έπροξένουν αύτοΤς 
τρομεράν έντύπωσιν. Έσταμάτησαν έπί τών χειλέων τοΰ υπογείου, 
ή δέ θεραπαινίς έθετο κατά γής τον φανόν καί μετά τρεμούσης 
φωνή; είπε:

—  Τώρα πρόσεξον νά τηρήσης την ύπόσχεσίν σου.
—  Μα την πίστιν μου, θα φυλάξω αυτήν δπόταν πλουτήσω, 

θά σέ νυμφευθώ.
—  Όρκίσθητι λοιπόν.
—  Τί; τώρα; ήρώτησεν ό οικονόμο; έν προφανεΐ στενοχώρια.
—  Ναί, όρκίσθητι έπί τοΰ μέρους τούτου.
Ό  άνήρ ώρκίσθη, άνύψωσαν τον λίθον καί είσήλθον έν τω 

ύπίγειω. ‘Ο άήρ ήτο πεπυκνωμένος καί βαρύς- μία νυκτερίς πε- 
τάξασα ολίγου δεΐν άπέσβυνε τ’ον φανόν καί ήκούετο δ κρότος 
των πτερύγων της εν τω κενω τού Οο/.ου, ένω οι δύο αρπαγές 
προσεπάθουν νά εϋρουν το μέρος. Τά φέρετρα εΰρίσκοντο εν τάΐς 
θέσεσιν αυτών. Τά φέρετρα τών νέων καί των γερόντων, τών 
παρθένων καί τών συζύγων, τών ανδρείων στρατιωτών οΐτινες 
έπεσον εις τάς μάχας καί τών ιερέων οΐτινες άπέθανον προσ
ευχόμενο'., απασαι αί παραφυάδες της μεγάλης οικογενείας τοΰ 
La Calonne άφ’ ης ημέρας οί προπάτορες αυτών διέσχισαν την 
θάλασσαν, δπως φέρωσι την σύγχυσιν καί τήν καταστροφήν έν μέ
σω τών Σαρακηνών, υπήρχον έκεΐ, παντοίου μεγέθους. Έ ν  μέσω 
τών νεωτερων, τών λαμιτροτέρων καί τών πολυτελεστέρων 
διεκρίνετο μ' δλην τήν ύγράν έφ’ εαυτού γην τ'ο φέρετρον της φ ι- 
λ ο ΐχ θ υ ο ς  κυρίας τών ασεβών αυτών άρπάγων,,οΐτινες τήν πα- 
ρηκολούθησαν μέχρι τής τελευταίας αυτής κατοικίας.Άπετόλμησαν 
ν’ άφαιρέσωσι το κάλυμμα, ερριψαν τ'ο πτώμα επί τοΰ εδάφους,ά- 
φήρεσαν όλους αύτοΰ τούς πολυτίμους στολισμούς, τά δακτύλια έκ 
τών δακτύλων, τά ένώτια έκ τών ώτίων, τους κροσσούς έκ τών 
ενδυμάτων καί έθεντο πάντα ταΰτα έντ'ος σακ···.ίου.

—  "Ας άπέλθωμεν! είπε τότε δ οικονόμος.
—  Πρόσμεινον πρ'Ος στιγμήν, άπήντησίν ή θεραπαινίς· πρέπει 

νά τή άνταποδώσω 5 τι μοί έκαμεν έπί ζωής, καί, ταΰτα λέ- 
γουσα, ήρπασε την κυρίαν της έκ τής κόμης καί τήν έρράπισε 
κατά πρόσωπον σφοδρώς. Ιδού. λάβε τας! εΐπεν αΰτη.

Το παράδειγμα τής θεραπαινίδος διήγειρεν εις τήν μνήμην τοΰ 
οικονόμου τά; παρελθούσας ταλα’πωρίας καί τά; πχρά τή; κυ
ρία; του έπιδαψιλευθείσα; αύτω άφθόνω; άλλοτε ύβρεις, δπόταν 
μάλιστα δεν τή έπρομήθευεν άρκοΰντας ιχθύς, ώστε καί αύτός τή 
έδωκε βαρύ έπί τοΰ τραχήλου κτύπημα.

Μετά φρίκες καί έκπλήξεως ηχούσαν τότε άμφότεροι βαθύν 
γογγυσμόν, προερχόμενον έκ τοΰ πτώματος· ή θεραπαινίς έρριψε 
τον φανόν καί έν ροπή οφθαλμού άνέδησαν τήν κλίμακα, έν αγω
νία δέ τρόμου έςήλθον τοΰ ναοΰ.

Τά κτυπήματα έγενοντο αφορμή όπως τ'ο έν τω φάρυγγι τής 
■κυρίας όστοΰν τοΰ ιχθύος δι;λιοθήοη καί ούτω βραδέως άνακύψη 
τοΰ λήθαργου της. Όπόταν έρριψε τ'ο βλέμμα έν τω ΰπογείω, 
έπί τών φερέτρων καί τών άτακτων αυτή; ένδυμάτων φωτιζόμε
νων άμυδρώς υπό τής λυχνία; τών φυγάδων.έλειποθύμησε καί μό

λις μετά τρεΤς ώρας ήδυνήθη νά έγκαταλείψη τήν σκηνήν τού 
τρόμου. Εΰρε τάς πύλας τής εκκλησίας ήνεωγμένα;· ή νύξ ήτο 
λαμπρά και σεληνοφώτιστος, αί δδοί κεναί, ούδείς δ; κρότος άν- 
τήχει άλλος ή τοΰ φύλακος ή κραυγή: «Gentle and simple, 
pray for the souls of the dead! » πρ οσεύχεσθε ύπ ερ τή : 
ψ υ χ ή ς  τών κ ε κ ο ι μ η μ έ ν ω ν.

Ουτος άπα ντήσας τήν κυρίαν έλειποθύμησεν έκ τρόμου· έν 
τούτοις εκείνη έφθασεν εις τήν οικίαν της, ης έκρουσε τήν θΰραν, 
ή δε θεραπαινίς προκύψασα έκ τοΰ παραθύρου άνεγνώρισεν αυτήν 
έκ τών λευκών ένδυμάτων της καί έν τρόμω ήρςατο κράζουσα: 
κυρία, κυρία! Δεύτερος κρότος ισχυρότερος τοΰ πρώτου ήκούσθη, 
καί δ οικονόμος καταβάς καί άνοίξας τήν θύραν,ανέκραξε: κυρία! καί 
έλειποθύμησεν. ‘Ο σύμβουλος έγκατέλειψε τον κοιτώνα του, ένθα 
όλην νύκτα προσηύχετο καί έκλαιεν απαρηγόρητος, όπως μάθη 
τ'ο αίτιον τής ταραχής. Εισήλθεν εν τή αιθούση, έ'νθα ΐστατο ή 
σύζυγος αΰτοΰ ώχρα καί πελιδνή αληθώς, αλλά ζώσα καί υγιής.

‘Ο άναγνώ-της ά; φαντασθή τήν χαράν καί την άγαλλίασιν 
τής άπροσδοκήτου ταύτης συναντήσεως! ‘Ο οικονόμος καί ή θε
ραπαινίς ώμολόγησαν το έγκλημά τιον· άλλ’ , έπειδή υπήρξαν 
οί αίτιοι τής σωτηρίας της, έσυγχωρήθησαν. ’Από τής ήμέρας 
όμως εκείνης μέχρι τοΰ θανάτου της δεν έφαγε ποτε ΐχθΰς κ *  
εξ μήνας μετά τον ένταφιασμόν της έκεΐνον έ'τεκεν ώραΐον τε- 
κνίον, όπερ έβαπτίσθη έν τή έκ/Λησία τοΰ ’Αγ. ’Αντωνίου έν 
Δουράδη.

     — -------------------

Α ΥΤ Ο Κ ΡΑ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  ΓΕΥΜ Α .

Κατά τήν στέψιν τοΰ αΰτοκράτορος τής 'Ρωσσίας Αλεξάνδρου 
παρετέθησαν έν Μόσχα χάριν τοΰ λαοΰ 240 τράπεζα1., επι τών 
δποίων εύρίσκοντο τά εξής έδέσματα· 440 πρόβατα οπτά, 480 
πλακούντες, 28,000 λίτραι ροφήματος, 480 πινάκια πηκτής 
7,100 όρνιθες, 1,000 μελεαγρίδες, 1,000 νήσσαι, 24,000 άρτοι 
λευκοί, 9,600 άρτοι μέλανες, 9,600 χοιρομήρια, 46,000 γεώ
μηλα, 46,000 άπια, 46,000 δαμάσκηνα, 4,000 κάδοι ζύθου, 
4,000 κάδοι άλλου τίνος ποτοΰ, 2,800 κάδοι οίνου λευκού καί 
έρυθροΰ. Έφ’ εκάστης δέ τραπέζης έκειτο ακέραιον πρόβατον ο
πτόν, κεχρυσωμένα έχον τά κέρα καί έπηργυρωμένην τήν ρίνα. 
Αί δπώραι όλαι ή σαν άπηωρημέναι έπί δένδρων.

ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ.

Κατά τους Απολογισμούς Γερμανικής τίνος έφημερίδος έν δια- 
στήματι δύο έτών έφονεύθησαν έν Βιέννη τής Αυστρίας ένεκα φυ
σιολογικών δοκιμών 56,030] ζώα,δηλ. 26,000 κυνών 15.000 
γαλών, 10,000 κονικλών καί 5000 μεγάλων μαστοφόρων.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 43

Χ Α Ρ Τ ΙΙΣ  Ε Κ  ΞΥΛΩΝ.

’Ιδού καί νέα μεταμόρφωσις τής ύλης ή μάλλον άνύψωσις 
ύλης ταπεινής εις βαθμόν δόξης. Καί τωόντι δεν είνε θαυμαστή 
ή μεταβολή ξύλου εις χαρτίον προωρισμένον νά διαιωνίζη τά 
ίχνη τής ανθρώπινης διανοία; ; Κατά τινα νέαν έφεύρεσιν καί 
τά κοινότερα ξύλα απαλύνονται, μεταβάλλονται εις χάρτην καί 
έκτυποϋνται.
/ Χάρτης προσέτι κατασκευάζεται καί έκ τής σπογγώδους καί 
έλαφράς καί εύφλεκτου ύλης, ήτις σχηματίζεται διά τής συοσω- 
ρεύσεως διαφόρων φυσικών υλών καί τήν όποιαν tourbe όνομά- 
ζουσιν οί Γάλλοι· καί δεν γίνεται μεν λευκός ώ; έκ τών ξύλων, 
άλλ’ ώς δυσδιάβρεκτος δύναται νά χρησιμεύση εις περιτύλιξιν έμ- 
πορευμάτων.

ΦΡΟ Ν ΙΜ Ο Σ Δ ΙΚΑΣΤΠΣ.

Έμπορός τις Οελων νά μεταβή εις ξένην χώραν -αρέδωκεν 
εις Δερβίσην, όν φίλον αύτοϋ ένόμιζε, βαλάντιον πλήρες χρυσών 
νομισμάτων καί λίθων πολυτελών, παρακαλέσας νά το φύλαξη 
μέχρι τής επανόδου του. "Οτε δε έπανελθών μετά έν έτος εζή- 
τησεν αυτά, δ Δερβίσης ήρνήθη νά τ’ άποδώση διϊσχυριζόμενος 
ότι ούδέν ουδέποτε έλαβε παρ’ αύτοΰ. ‘Ο έμπορος όργισθείς διά 
τήν τόσην απιστίαν, προσέτρεξεν εις τον Καδήν έγκαλών τον 
Δερβίσην. ’Ησο μάλλον τίμιος ή φρόνιμός, άπεκρίνατο ό δικαστής- 
διότι δεν έρεπεν ε!; άνθρωπον, ου τινο; δεν έγνώριζε; βαοίμως 
τήν τιμιότηπα, νά έμπιστευθής τά τιμαλφέστατά σου πράγματα. 
Πώς νά κατορθώσω νά σοί άποδώση τό δποΐον έλαβεν ένέχυρον 
ά'νευ μαρτύρων; Καί δμω; θέλω καταβάλει πάταν προσπάθειαν 
προς τοΰτο. Ύπαγε ετι άπαξ εις αυτόν καί συνδιαλέχθητι μετ'αύ- 
τοΰ φιλικω τω τρόπω, χωρίς όμως νά εΐπης τό παραμικρόν περί 
τής έπεμβάσεώ; μου εις τήν ΰπόθεσιν ταύτην αΰριον δε τήν 
αυτήν ώραν έλθε πάλιν ένταΰθα. Ό  έμπορος άπελθών έπραξεν 
ώς προσετάχθη, άλλ’ άντί τοΰ βαλαντίου ή/.ουσε πλείστας όσα; 
ύβρεις. Ένω δε έφιλονείκουν καί ύβρίζοντο, παρουσιάσθ») δ ύπή- 
ρετης τοΰ Καδή προ σκαλών τον Δερβίσην ενώπιον τοΰ κυρίου του. 
"Οτε δ’ έπήγεν δ Δερβίσης, δ δικαστής ύπεδεξατο αυτόν φιλο— 
φρόνως, έφερεν αύτ'ον εις τό λαμπρότατόν του δωμάτιον και πολ
λά; τιμάς παρέσχεν εις αυτόν. Ώμίλησε περί πολλών πραγμά
των, παρενείρων τεχνιέντως τοσούτους επαίνου; περί τή; τοΰ 
Δερβίσου γενναιοψυχία;, μεγαλοφροσύνης, σοφία; καί πολυμα- 
θείας, ώστε έκέρδησε πλήρη τή» έμπιστοσύνην αύτοΰ. —  Σε 
προσεκάλεσα εύγενή Δερβίση, ειπεν δ Καδή; έπί τέλου;, Τνα σοί 
δώσω άπόδειξιν τή; ύπερ σοΰ ύπολήψεώ; μου. Σπουδαία ύπόθε- 
σις με καταναγκάζει μήνάς τινας ν’ άναχωρήσω έντεΰθεν καί, 
έπειδή δεν έμπιστεύομχι εις τούς ΰπηρετα; μου, έπεθύμουν νά

παρακαταθέσω τούς θησαυρού; μου εί; χεϊρα; άνδρό; άπολαύον- 
τος τής εμπιστοσύνης δλοκλήρου τής πόλεω;. "Αν λοιπόν, χωρίς 
νά διαταράξω τάς ένοχλήσεις σου, ηνε συγκεχωρημένον νά σε έπι- 
βαρύνω,θέλω σοί πέμψει αΰριον περί μέσα; νύκτα; τά πολύτιμά μου 
πράγματα. Καί, έπειδή τό πράγμα άπαιτεΐ βαθυτάτην σιωπήν 
•καί άκραν έχεμυθίαν, θέλω σοί τά άποστείλει διά τοΰ πιστοτάτου 
υπηρέτου μου ύπό τό όνομα δωρεά;.

— ‘Ιλαρότης έπεχύθη ευθύς έπί τοΰ προσώπου τοΰ Δερβίσου· ηύ- 
χαρίστησε μεθ’ ΰποκλίσεως τον Καδήν διά τήν έμπιστοσύνην του, 
τον διεβεβαίωσεν ότι θέλει διαφυλάξει τούς έμπιστευθησομένους 
α’υτω θησαυρούς ώς κόρην οφθαλμού καί τον άπεχαιρέτισε με 
άνέκφραστον άγαλλίασιν, ώς εΐ εΐχεν ήδί] άπα τήσει τον Καδήν.

Τήν έπιοΰσαν περί τήν κύγήν ήλθεν δ έμπο ρος πάλιν καί 
άνέφερε τήν έπιμονήν τοΰ Δερβίσου. "Γπαγε κα! αυΟις εις αύτ'ον 
τό τελευταΤον, εΐπεν ουτος, καί 3ν πάλιν άρνηθή άπείλησον αύ- 
τόν ότι θέλεις κινήσει αγωγήν ένώπιόν μου. ‘Ο έμπορος υπή- 
κουσε. Μόλις δε ή/.ουσεν δ Δερβίσης περί τοΰ Καδή, ου τινο; 
τήν εμπιστοσύνην κατ’ οϋδένα τρόπον δεν ήθελε νά άπολεση, 
άπέδωκε τό βαλάντιον εύθύ;. —  Αί’, αγαπητέ μοι φίλε, προσ- 
έθηκε μειδιών, τί θέλει; τον Καδήν; ή παρακαταθήκη σου εύρί- 
σκεται εί; τά; χεΤρά; μου ακέραια· σε είχον άστειευθή, ϊνα ί'δω 
πώ; ήθελε ς φερθή εις ταύτην τήν περίστασιγ. ‘Ο δε έμπορο; 
σπεύ-α; ήλθε προ; τον Καδήν καί τον εύχαρίστησεν.

Έ ν  τούτοι; έπήλθεν ή νύξ και δ Δερβίση; ήτοιμάζετο νά 
παραλάβη του; ύπίσχεθεντα; θησαυρού;, άλλ’ ή νύξ παρήρχετο 
χωρίς νά έμφανισθή δ δπηοέτη; τοΰ δικαστοΰ με τό δώρον δ 
χρόνο; έφαίνετο αύτώ ατελεύτητο; καί περί τήν αύγήν υπήγε 
μόνο; εί; τήν οικίαν τοΰ δικαστοΰ. —  Ήλθον νά πληροφορηθώ, 
εΤπε, διατί δεν έστείλατε τον υπηρέτην σα;; —  Διότι έμαΟον, 
άπεκρίνατο δ δικαστή;, ό« είσαι άπιστος, άπατεών καί κλέπτης 
τών παρακαταθηκών. ‘Ο δερβίσης έκλινεν εύσεβάστως μεχρις 
έδάφου; τήν κεφαλήν καί άπήλθε σιωπηλώς.

Π Ο ΛΥΤ ΙΜ Ο Ι ΣΥΝ ΤΑΓΑ Ι.

Διά νά γείνη; πλούσιο;. Φύλαιτε τά χρήματά σου κα! καυ- 
τηρίασον τήν συνείδησίν σου.

Διά νά γείνη; σοφός. Τρώγε, κοιμοΰ καί σίγα.
Διά νά γεινη; δημοτικός. Επισκέπτου συνεχώς τάς μεγαλει- 

τέρας έκκληοίας καί όλας τά; μυστικά; εταιρίας.
Διά νά γείνη; άξιοσεβαστος. Λέγε «μάλιστα» δσάκι; ά/.ούης 

άλλων γνώμα;, καί μή εχων πώποτε ίδιαν.
Διά νά λάβης μικρόν υπούργημα. Έσο έτοιμος νά πράττης 

αιωνίως ώς μηχανή.
Διά νά γείνη; πτωχό;. Έσο τίμιος καί μή δίδε ΰπονοίας.



u ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Διά νά γείνης παράφρων. Λέγε τάς ιδίας σου γνώμας, χωρίς 
νά συμβουλεύεσαι τά; τών νομιζομένων σοφών.

Διά νά γείνης δυστυχής. Τύπωσε τά; σκέψεις σου.
Διά νά γείνης συκοφάντη;. Έκδοσον έφημερίϊα καί λέγε την 

αλήθειαν.

ΑΜ ΙΣΘΟΝ Γ Ε ΪΜ Α .

Τεσσαρες άγύρται, ά?’ ού καλώ; έγεύθησαν εν τινι καπηλειό  ̂
eyάλεσαν τόν υπηρέτην χαΐ ήρώτησαν αύτόν περ; τη; άξίας τοΰ 
γεύματος. ‘Ο πρώτο; προσεποιήθη οτι θέτει την χεΐρα είς τόν 
κόλπον, άλλ’ δ δεύτερο; έμπόοισεν αύτόν, λέγων δτι ήθελε νά 
πληρώση τήν συμβολήν αύτό;· ό τρίτο; έδειξε τήν αύτήν σπου
δήν τέλος πάντων ό τέταρτο;, οστις δεν ήθελε νά φανή ήττον 
γενναίος τών άλλων, άπηγόρευσε τόν υπηρέτην τοΰ νά λάβη χρή
ματα παρά τών εταίρων του. Επειδή δέ ούδείς ήθελε νά ένδώ- 
ση, λεγει ό είς τούτων «Διά νά συμφωνήσωμεν, πρέπει νά δε- 
σωμεν τους οφθαλμούς τοϋ ύπηρέτου καί ον τινα ές ήμών συλ
λαβή. ουτος θέλει άποτίσει τήν άξίαν τοΰ γεύματος.» ’Επευφή
μησαν δ’ δλοι εί; τήν πρότασιν αύτήν καί τήν έξετέλεσαν. Τοΰ 
υπηρέτου σκαλεύοντος έν τω δωματίω, οί άγύρται άπήλθον ό εΐς 
κατόπιν τοϋ άλλου. Ό  κύριος τοϋ καπηλειού άναβαίνει τότε είς 
τό δωμάτιον ή δε καλή μα; τυφλομυΐα, ά/,ούσασα αύτόν, τρέχει, 
συλλαμβάνει καί σφίγγει αύτόν. « Ά ! τω λέγει, σεΐς θέλετε πλη
ρώσει τήν συμβολήν. Και δέν ήπατήθη.

ΓΓ ιΙΙΡ Ε Γ ΙΔ Ο Σ  Κ Α Ι Μ ΓΟ Σ ΠΟΛΕΜΟΣ.

Πρό τινων ήμερών κυρία τις έν Βρυξέλλαις, άνοίςασα σύρτην 
δπου εΐχεν αποτεθειμένα διάφορα κοσμήματ*, ευρεν εντός λε- 
πτοτάτου τινός υφάσματος μΰς πρό ολίγων ώρών έλθόντας είς φώς.

Μετά άλλεπαλλήλους επιφωνήσεις, μαρτυρούσας τήν απορίαν 
τής κυρίας, «πόθεν άρα είσελθοΰσα είς τόν σύρτην ή μήτηρ εγέν- 
νησεν αύτά» ! ήθελητε νά σύρη τό ϋφασ’μα μετά τής έπ’ αύτοΰ 
ξένης οίκογενείας, τήν όποιαν, ώς φαίνεται, δέν εΐχε πολλήν δρε- 
ξιν νά φιλοξενήση. Ά λ λ ’ ή μήτηρ, ήτις έκάθητο συνεσταλμένη 
εις τινα γωνίαν τοΰ σύρτου, ώρμηιε μανιώδης ώς τίγρις και έκ- 
πέμπουσα φωνά; οξείας κατά τής ίεροσύλου χειρός, έδακεν 
αυτήν. Τότε τό θύμα τής μητρικής ταύτης φιλοστοργίας άφήκε 
κραυγήν οδύνης' άκούσασα δε ή ΰπηρέτις καί έλθοΰσα άπεδίωξε 
τήν έμπόλεμον μητέρα, μετ’ αγώνα; δμω; πολλούς καί θαυ
μάσιους, αξίους τοΰ Γεράρδου, τοΰ περιφήμου τούτου τής 'Αφρι
κής λεοντοκτόνον.

ΙΙΡΟ ΤΓΠ Ο Ν  Ε Γ ΓΕΝ Ο Υ Σ  Κ Ο Ρ Α Σ ΙΟ Υ

Ήμέραν τινα ή κυρία Π * * *  έπέπληττε τήν Παυλίναν, τήν 
πρωτότοκον θυγατέρα της, διά σφάλμα όχι τόσον βαρύ ώς πρός 
τήν ήλικίαν της. Ή  Παυλίνα συνειθισμένη πάντοτε νά συγκι- 
νήται ώς έκ τής γλυκύτητος, μεθ’ ής ή μήτηρ έκαμνεν εΐς τοι- 
αύτας περιστάσεις τάς επιπλήξεις της, εχεε δάκρυα μενανοίας, 
ζητοϋσα συγχώρησιν. ‘Η  Καρολίνα, τριετής τότε, βλέπουσα τήν 
αδελφήν αύτής κλαίουσαν, άναρριχαται έπί καθέδρας, διά νά 
γινη υψηλότερα καί διά μεν τής μιας χειρός λαμβάνει τό μαν- 
δήλιόν της καί τής σπογγίζει τούς οφθαλμούς, διά δέ τής άλλης 
τή χώνει είς τό στόμα εν ζαχαρωτόν, τό όποΐον έκράτει.

Ή  Καρολίνα έπαιζε μίαν άλλην ήμέραν πλησίον τής μη- 
τρός της, ασχολούμενης τήν στιγμήν έκείνην εΐς τό νά γράφη 
τινάς έπιστολάς, οτε ό κομμωτής είσήλθεν. Ή  κυρία Π * * *  τω 
εΐπε νά περάση εΐς τό παρακείμενον δωμάτιον μέ τήν Καρολίναν 
και νά τής κόψη δλίγον τά μαλλία. Ό  κομμωτής αντί νά τής 
τά κόψη ολίγον, έκοψε καί έδώ έκοψε καί έκεΐ, ώστε ή κεφαλή 
τή; μικρας κόρης έμεινεν δλως γυμνή. Ή  μήτηρ της εΐσήλθε 
καθ’ ήν στιγμήν ϊΐχεν αποτελειώσει τήν έλεεινήν ταύτην υπηρε
σίαν. « Ά !  πτωχή μου Καρολίνα, αμέσως ανέκραξε, τά ωραία 
μαλλία σου έχάθησαν! —  Μάμμα, τή άπεκριθη άφελώς ή Κα
ρολίνα, μή λυπήσαι, δέν έχάθησαν τά έ'βαλεν έκεΐ, εΐς τόν 
σύρτην.»

Κατά τάς παρελθούσας διακοπάς ή κυρία Π * * *  ε μεν εν έν 
τή έξοχή μετά τών δύο θυγατέρων αύτής, δ;ε ό μάγειρός της 
ήμέραν τινά τή έπαρουσίασεν εΐς τό γεϋμα εν καλώς μαγειρευ- 
μενον δρνίθιον. Ή  μήτηρ, άφοΰ προσέφερεν εΐς τήν Παυλίναν το 
μερίδιόν της, εδωκεν εν τεμάχιον καί είς ιήν Καρολίναν. Ά λ -  
λ’έκείνη «δχι,μάμμα» εΐπεν άναστενέξασα,«δέν Οά φάγω άπό τοΰτο 
τό φαγητόν». —  Καί διατί, κόρη μου; —  Διότι, μάμμα, μ ’ έ'- 
βλεπε και τό έβλεπα καθ’ ήμέραν καί διότι έζούσαμεν μαζί. —  
Ά λ λ ' ή άδελφή σου διατί τρώγει; —  Ώ !  ή άδελφή μου εΐμ- 
πορεί νά φάγη ολίγον, διότι έκείνη δέν τό έγνώριζε τόσον, δσον 
έγώ».

Ή  άξιέραστος μικρά Καρολίνα εΐχεν υπάγει 3Ϊς τήν έξοχήν 
μετά τής μητρός της, δύο λεύγας μακράν τών Παρισίων εΐχε δέ 
λάβει μεθ’ έαυτής καί τινα ζεύγη νεουργών σανδαλίων, τά όποια 
δμως, επειδή ετρεχεν έντός τοΰ κήπου, εύρέθησαν εντός ολίγων 
ήμερών κατατρυπημένα· ώστε ήναγ/.άσθι·/σαν νά τή άγοράσωσι 
πρός στιγμήν εν ζεύγος εκ τοΰ χωρίου. Μετά τινας ήμέρας, έπειϊή 
καί ή μήτηρ έλαβεν ανάγκην σανδαλίων, εστειλεν εΐς τήν πόλιν 
καί είπαν εΐς τόν σανδαλοποιόν της νά τή κατασκευάση τινά 
ζεύγη καί νά τά φέρη. ‘Ο σανδαλοποιός ήλθε^μετά τινας ήμέ
ρας. ‘I I  μήτηρ, άφοΰ έδοκΐμασε τά ίδικά της, εΐπε καί έζήτ^σαν 
πανταχοΰ τήν μικράν κόρην, διά νά τή πάρη μέτρον. Τήν έφώ- 
ναξαν είς τήν αυλήν, είς τόν κήπον, βίς δλα τά δωμάτια. ‘Ο 
σανδαλοποιός, άφοΰ πολλήν ώραν τήν έπερίμεινεν, άπήλθί»· 
Άλλά μόλις εΐχεν άπομακρυνθή και αμέσως ή Καρολίνα πα
ρουσιάζεται

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

—  Καί που ήσουν, κόρη μου; τή εΐπεν ή μήτηρ της. κρίθη ό ξενοδόχος, τά αυγά εΐνε άφθονα, άλλ’ οί βασιλείς εινε
  Έκεΐ, μάμμα, άπεκριθη, άνυψώσασα το παραπέτασμα τής δλως σπάνιοι έδώ, καί ήμείς δφείλομεν νά τούς τςν/ήααμιν,
I . ‘ οσάκις ή τύχη μας κάμνει τήν τιμήν νά ρίψη αύτους εΐς τ'ο μέ-
—  Διατί λοιπόν δέν έςήλθες, δτε δ σανδαλοποιός ήτον έδώ; ρος μας. ‘Ο βασιλεύς μειδιών προσέταξε τους ήνιόχους νά προ-
  Ί σα ίσα> οιότι ήτον έδώ. χι^ήσωσιν, είπών είς τον ξενοδόχον “ qn’ it dtnnai* sc* ttufs
—  VU! φοβείσαι τόν σανδαλοποιόν σου; I>our avoir de* boeufs,
—  Ό χ ι μάμμα· άλλά θά έβλεπε τά σανδάλια, τα οποία 

φορώ, δτι δέν τά εχομεν αγορασμένα άπό έκεΐνον καί θά έλυ- 
πείτο. Εΐς μάτην ήθελα προσπαθήσει τά τον πείσω πώς τ'ο πράγ
μα συνέβη. ‘Ο πτωχός κ. Δαβίδ ήθελε σχηματίσει τήν ιδέαν 
δτι έγώ πλέον τον παρήτησα καί μέ πόσην λύπην θ’ άπήρχετο !

(Έ κ  τοΰ Γαλλικοΰ).

ΤΟ Α Π Ο ΡΡ ΙΦ Θ ΕΝ  ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.

Έξωμολογήθης δλα; εΐπε σεβάσμιός τις πνευματικός πρός τινα 
εξομολογούμενο'/. —  "Οχι, άπεκριθη ουτος. Έ χω  καί μίαν άλ
λην αμαρτίαν έν τή συνειδήσει μου. Έκλεψα εν ώρολόγιον θέ
λετε νά τό δεχθήτε; —  Έγώ ΐ εΐπεν δ προσβληθείς ίερεύς, 
πώς τολμάς νά ΰβρίζης έμέ καί τό άγιόν μου έπάγγελμα ούτω; 
Άποδος τό ώρολόγιον εύθύς πρός τόν ιδιοκτήτην του. —  Τό 
προσέφερα ήδη ίνα τό δεχθή καί τό άπέρριψε· λοιπόν παρακαλώ 
ΰμας ίνα τό δεχθήτε. —  Παΰσον νά μέ ΰβρίζης ειπ?ν ό ρευμα
τικός· όφείλεις νάτωτ'ο προσφέρης πάλιν.— Έπραξα ούτως, έπα- 
νέλαβεν ό κλέπτης, καί αύτός επιμένει νά μή τό λάβη. Έ ν  τοι- 
«ύτη περιπτώσει σέ συγχωρώ· άλλ’ αύστηρώς σοί έπιβάλλω νά 
μή κλέπτης τοΰ λοιποΰ. Εύθύς μετά τήν άναχώρησιν τοΰ έξο- 
μολογηθέντος κλέπτου ό έφημέριος άνεκάλυψεν δτι τό ίδικβν του 
ώρολόγιον έκλάπη άπό τό άρπάγιον, δπου συνήθως τό έκρεμα· 
καί τότε ένόησεν δτι δ κλέπτης τό προσέφερεν εΐς βύτόν, άλλ’ αυ
τός ήρνήθ  ̂ νά τό λάβη.

ΣΠ ΑΝ ΙΑ  ΕΙΔΗ.

Γεώργιος Α'. δ βασιλεύς τής Αγγλίας, άναχωρήσας ποτέ έκ 
τοΰ κράτους του διά τό ‘Ανόβερ, έστάθη παρά τινι μικρω χωρίω 
τής 'Ολλανδίας, καί πεινών έζήτησε 2 ή 3 αυγά, τά όποια 
εοαγεν, ένω οί ηνίοχοι ήλλαζον τούς ίππους. Όταν ήσαν 
έτοιμοι πρός άναχώρησιν, εΐς τών υπηρετών τής Α. Μ. τω εΐπεν 
δτι δ ξενοδόχος έζήτει διά τά αυγά 200 φιορίνια· διό δ βασιλεύς 
^ροσκαλέσας αύτόν τω εΐπε, «πώς εΐνε δυνατόν νά ζητής 200 
φιορίνια διά 3 αυγά; Εΐνε τόσον σπάνια ταΰτα έδώ; Ό χι, άπε-

Λ Τ 5 Ε Ι 3 .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .  

106. Γυνή— γή.
107. Κρέας— Ρέα— κέρας.
108. Τίγρις— ίρις.

Λ|0 Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

131. Δικαιοσύνης έστΓτό διανεμητικόν είναι τοΰε κατ’ αξίαν 
καί σώζειν τά πάτρια έθη καί τά νόμιμα και τό σώζριν τούς γε- 
γραμμένους νόμους καί τό άληθεύειν έν τω διαφέοντι, ειπεν 
Αριστοτέλης.

132. Ή  πολιά τότε έστιν αΐδέσιμος, δταν τά τής πολιας 
πράττη, δταν δέ νεωτερίζη τά τών νέων, καταγελαστοτέρα έςαι.

133. Οΰτε ίππος έπί φάτνη καί φαλάροις καί τάπησιν οΰτε 
δρνις έπί βρώμη καί καλιά ΰψοδται καί γαυριά, άλλ' άμφω έπί 
ώκύτητι δ ’μέν ποδών, δ δέ πτερών. Καί συ τοιγαροΰν μή έπ 
τροφή καί σκέπη καί απλώς τή έξωθεν περιουσία μάταια δγκοΰ, 
άλλ’ έπί χρηστότητι καί εύποιΐα.

Λ Ε Ξ , Ι Τ Ρ Ι Φ Ω Ν .

53. 64. 55. Άνθρωπε, μέμνησο δτι θνητός εΐ
—  —  56. Έ κ  στόματος κόρακος έξελεύσεται

Θ Ε Ο Σ  ύ ψ Η λ ό ς  [κρά.
Ε σ τ ι  σ τ ι Α π ν ό ς
Ο τ α ν  φ ω τ ε ΐ ν ό ς
Σ  ι ν α  λα μπ ρ Ο 'ς

έ ξ α Σ τ ρ ά π τ ω ν

51 . 58.

T p t  a  τ ό λ ί  μ ο ς Σ  π έ τ σ α ι
Κ  α λ >  μ α ι ι Σ  κ ύ ρ ο ς

Κ α ρ ύ  Η  α ι ν α Ά Ρ γ c ς
Κ  ό •Ό ι ν θ ο ς Μ  ε σ ο λ ό γ γ ι c ν
Σ  π >■ ρ τ η Ά  μ ο ι ς σ α
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ*
109.

Έγώ ό διενέξεων παραίτιος καί φόνων, 
έγ ό παντού τοΰ κόσμου μας τά πνεύματα ταράττων 
τή; κεφαλήν καί τράχηλον δν άπολέσω μόνον, 
εις ί,ωον μεταβαλλομαι των χειροηθεστάτων.
Λν ο εις τήν Οεσιν τών μελών τών ήδη κεκομμένων 

πρόσθεσής άλλα πλήν καλώς ώς ησαν καί τά πρώτα, 
θά ίδης τότε έμπροσθεν είς κλίνην ήπλωμένον 
πρεσβύτην πολιότριχα τοΰ θρόνου πεπτωκότα.
Και πάλιν άν τόν τράχηλον τόν δεύτερον θέλησης 
δμου μέ τήν δευτέραν μου τήν κεφαλήν ν’ άλλάξης, 
πρός άλλοις, ά έδόξασε καί θά δοξάζ’ ή κτίσις 
’Ώ ! τότε τότε, ? i\t μου, μαζί μου θά πετάξης.

Σ. Σολομωνίϊης

110
Βασιλεύς ποτε υπήρξα πόλεώς τίνος Ελλάδος 
καί νϊ* ϊρος πλήν υπάρχω είς τής ’Αφρικής τό χάος. 
Ά λλ ' έάν τόν τράχηλόν μου ν’ άποκόψης νΰν θελήσης 
καί μέ δν ώραΐον λάμβδα νά τόν άντικατασφης,

είς έίώϊιμον φοβοΰμαι αίφνης μή μέ μεταβάλης- 
5θί χρολέγω δε καί οτι φαγητόν ποτέ δεν κάμνεις, 
άντ'ον τράχηλόν μου, φίλε άντί ν’ άντικαταστήσης, 
τό όποιον φέρω κράνος ευφυώς τροποποιήσης.
*0 δ’ άπέκοψας στοιχεΐον οταν βάλης κεφαλήν, 
δυστυχής πλέον ώ ! τότε, φεΰ! θά ζήσω είς τήν γην.

Άγαθ. Γ. Κωνσταντινίδης.
111

Νήσος ώραία τής ’Ιωνίας 
ειμ’ έν πελάγει τω Ίκαρίω, 
τό δνομά μου δ’ έκ συγκυρίας 
συλλαβαί ΰφαναν μόνον δύο.

Εαν δ’ έκ τών ψηφίων μου τό πρώτον απόσπασης 
κ’ ευθέως τό μεσάΐον μου καλώς διπλασιάσης, 

έ'ν τε θαλάσση καί γή υπάρχω 
καί τών γραφείων άπάντο>ν ά'ρχω.

Διονύσιος X. Άποστολάτου Σάμιος.
112

Σκούφους έχω περισσούς 
μέ πτερά καί μέ κρωσσους 
κατά τάξιν καί σειράν 
τεταγμένους αΰστηράν 
καί τινας αυτών άν βάλω, 
γίνομαι έξ άλλου άλλο.
Νά δ τρίτος, τόν φορώ 
καί θά έτρεχες, θαρρώ, 
αν σέ έλεγα πατέρα, 
πάππον, μάμμην ή μητέρα, 
μέ στοργήν νά μ’ άσπασθής, 
ήρκει μόνον νά πεισθής.
Τόν δωδέκατον αυτών 
νά φορέσω περιττόν- 
άλλως έπρεπεν εΰθΰς 
νά έκλειψης, νά χαθής !
Νά, ό Ικκαιδέκατός μου 
μή σ’ έγγίζη δάκτυλός μου! 
σέ κατέστηνα οίκτρόν, 
θά έζήτεις ιατρόν.
Μέ τό εικοστόν μου πρώτον 
εΤμ’ έχθρός τών καθεστώτων 
μέ ζητοΰν ο! αστυνόμοι 
καί μέ τιμωροΰν οί νόμοι.
ΙΙρόληψίν τινα ή πάθος 
κατ’ έμοΰ άν κατά βάθος 
συμμερίζεσαι καί σύ, 
τοΰ δέκατου μου έννάτου 
νά γνωρίζης προφυλάττου 
τό'βαρυ καί τό οξύ.
Νά τόν βγάλω . . ; Βεβαιώσου, 
τά έντός τοΰ σώματός «του 
θα σεισθοϊν αίσθαντικά.

Οά σταθοΰν οί διαβάται 
νά φωνάζουν Δέν γελάτε;
T i  γελώ μέ τά σωστά. . .

ΙΙΥΘ ΑΓΟΡΑΣ.

113

Πτέρυγες τό σώμά μου δύο· 
είς τά πρόσω άπαύστως πετώ, 
έστραμμένα τά νώτα κρατώ 
πρός σέ καί νά μ’ Ι'δης σ’ ελκύω.
Άλλά φευ! κακόζηλος δαίμων 
δύο μόνον πτερά μ’ άφαιρει 
καί τετράπουν έν άκαρέΐ 
ζώον μένω δοΰλον καί τρέμον.
Έ ν  καιρω δ’ άν εν μεταθέσης 
τών μεινάντων μοι τότε πτερών, 
πετώ καί φεύγω μέ τόν καιρόν, 
μένεις δ’ άνους άν μ’ άπολέσης.

114

Πάντοτε τ’ ολόκληρόν μου 
τίθεται έπί τής γής, 
ένώ στερηθείς του πρώτου 
ΐσταμ' έπί κεφαλής.
Ά ν  καί άλλο τι μοΰ λείψη, 
ώς τετράποδον πηδώ,
* ’ είς χωρία καί είς κώμας 
και εις πόλεις εισχωρώ.
Έάν τότε στήν άρχήν μου 
ένα Μ  μόνον προσθέσης, 
άλλοι όνεις έν τω άμα 
δλας μου τάς πρώτας σχέσεις.
Ό  τυφλός τότε τής Χίου 
σέ φωνάζει ποιητής, 
μικρόν ζώον ou είμαι 
άλλ’ άνδρεΤος μαχητής.
Κατ' αύτόν στήν κεφαλήν μου 
φέρω κράνος γεραρόν 
καί άκόντιον 'σ τήν χειρ* 
φοβερόν καί τρομερόν.

115
Τό ϊνομά μου ονομα τό πάντη τερατώδες 
έ,.’.γειον ουράνιον w ’ δλοτελώς μυίώδες.
Τό έργον μου έπί της γής όλίγοι έξασχοΰσι, 
κ*ιτοι οι χριστοκήρυκες πολυ αυτό φιλοΰσι.
Τοιοΰτον φέρω ονομα κ’ έπίθετον ώραΤον, 
πλήν έν αΰτ:Τς έγκρύπτεται καί άλλο τι σπουδιίον. 
Εάν εκ τών γραμμάτων μου τό 1·ι τροποποιήσης 

τα δύο δέ επόμενα τούτω έάν άφήσης,

θά μέ ποίησης παρευθίις ς’ δ τι Κανσουρ ό μάγος 
.είς τήν μονογενή Λουζά κατώρθωσ’ έ παμφάγος.
Εί δέ και πάλιν κεραυνός είς τ’ ολον μου ένσκήψη 
καί κεφαλήν καί τράχηλον τελέως άπαλείψη,

Γίνομαι τότε φαντόν 
δίχρωμον κ̂ ’ ϊχι έκλεκτόν.

Και τρίτην μεταμόρφωσιν άν πάθ", ώς έκ μαγείας 
έκ τής' αβύσσου έφθασα είς πόλεις ουρανίας.

Δ. Νικολαΐδης.

116

Έ γ ’ δπερ τρώγεις δύναμαι νά κάμω νά σέ φάγη 
καί δπερ πίνεις φίλε μου, μέ τους νεκρούς νά πάγη.
Έγώ τά ορη δύναμαι ς’ τόν οικόν σου νά φέρω 
κι’ δλα τά έσω πράγματα έξω νά μεταφέρω.
Σοΰ δίδω δρον* πρόσεχε· πλήν νά μοΰ κάμης δρκον 
καί μή ζητης άλλα πολλά, θά προξενήσουν κόρον·

117

Πάς ό έχων μέ θρηνεί 
καί 76ν ιατρόν φωνεΐ.
Ά ν  δέ μ’ άναγραμματίση, 
αίφνης θά μ’ έπιθυμήση.

118

'Ολόκληρον μέ πίνεις, 
άκέφαλον μέ ψήνεις.

\
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Π Ρ Ο Β Α Ι Ι Μ  Α.

Λ θ '.

Τρεις φίλοι κρατοΰντ3ς είς χεφας 1ν καλάθιον μήλα μετέβη- 
cav εις έςοχήν τινα καί πεσόντες έκοιμήθησαν ύπό τήν γλυκειαν 
τοΰ Ζεφύρου αύραν. Σηκωθείς δέ εΐς έξ αυτών έλαβε τό έν τρί
τον έκ τών μήλων· σηκωθείς ομοίως δ άλλος έλαβε τό 'έν 
τρίτον έκ τών μεινάντων· σηκωθείς επίσης καί δ τελευταίος 
έλαβε τό 1ν τρίτον έκ τών άπολειφθέντων. Σηκωθέντες έπειτα 
ομοΰ και οι τρεις διεμοφάσθησαν έξ ίσου τά μείναντα, δίχως 
να περισεύση οΰδεν. ‘Ο άριθμός τών μήλων δέν υπερέδαιν* τά 
100· πόσος ητο;
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