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β ϊυμ ά ίΐο ν xat ίπορον φα^ήίεται —
'ApyusoStvat χοταμβί ποιήσιως 
Τήν Έλληνίδ* χώραν χα-αχλύσβυσι 
[]υρχαϊΐ 8έ στίχων άνβφβήσεται 
Έ* μϋΐσις ιαΐς Άβήναις, όδεν, ώ ; άπό 
‘ Εστίας τήν ύπό τόν ουρανόν λαμπρώς 
Κ ϊταφωτίσεί πασαν xat ««δβρμανεΐ.

Τό; άχοάς sou κατεχώφιυσαν, θεά,
Αί πο ιητώ ν  το' ϊοότων χαταληχτιχα ί  
Εν τα?; «ρ χ α ΐς  τ ώ ν  σ τ ίχ ω ν  έπ ίχ λή σ ι ις  σου'

Συ 3έ ίιχαίως ίπ ’ αύτοί; άγβναχτιΐς,
Καί * 7.5uja τά τιύχη ίω ν χαί άη8ή 
’Αντί αδανασίας τεμενών λαμπρών,
Αύτά εξ εναντίας γίνονται χαπνών,
Σαρ§ών χαΐ σχόμβρων ιύτελεστατοί ναοί.
Πλή* άλλ αμελεί, Μοΰσα πότνια, έ νΰν 
Εκιχαλβυμε<ό; σε ποιητής έγώ 
Τούς στίχους τούτους μου δέν έχοπά»ισα 
Είς τό κοινόν ίγδίον τών χαταληχτών.
Με το χοντάΜ  — ή έάν βυτέ χαχώς 
Πρός τό άχουστιχόν σου τύμπβνον ήχή,
Καί ελληνιχωτερους βέλ^ς στιχβυργούς, —»
ΚοτυΛηδότ τον Όμηρον χατέφαγον,
Τάν Σο ρ̂οχλεα χ’ Εύριπί8ην, χαί θερμός 
Τών μέτρων των αρχαίων  ζηλωτή; «ιμι.
‘Απλώς S’ ιι’πεΐν, τής Τπποχρήν*ις μονονού 
Εμ^ορησάμενος τής πόση; άπνευστεί,
Κ β ΐ έν τοΐς Κασταλείβις νάμασι λβιισδείς 
Κήλϊϊα κδσαν όμοχΛταληχτιχήν,
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Aut prodesse volant aut delectare poetae 

(Horat Epist. ad Pisoo r. 333 )

‘Η βατραχομυείων όπλων τήν χλαγγή,ν 
Φιλούσα Μοΰβα, χαί λιμναίων ένοπών 
‘Τψίστην πάλαι ποίησίν έμπνευσασα 
Εις τον υιο» τοΰ Μελητος τόν παλαιόν,
‘Η Βοΐλών, σύ Μούσα, έχδιρμα’νασα 
Τών κριτικών xa! άλλων οΰχ οιδ ών τ;νων 
Τα χαρηνα, xat στίχων δμίρον ρίψασα 
Εις τών χαρτίων τά πεδί’ άδεσφατον,
Καί τήν έμήν τοΰ ταπεινού εΰδόχησον 
Καί διάπυρου λάτριός σου χορυρήν 
Δαχτυλοις τοΐς σοίς άψβσθαι τοί; ιεροϊς,
Μια, ώ  Μούσα, στιγιχή σταγόνι σου 
Τήν διψαλεωτάτην yepsov δρόσισον 
Τής κεφαλής μου τής aviSpeu χαίξηρδς'
‘Ενί σπινθξρι τοΰ πυρός τοΰ δείου σου 
Τήν φανταιίβν τήν ψυχράν μου 0βρμα*ον 
Καί παρβχρήμα, Μβΰσα,—  ΐοΰδ οπερ xai » ί ΐ 
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Αυτόχρημά 79! χρόχειμαί φβιβολητττος.
VIροσερχου τοί>#ν, Μοΰσα, κβί έπίδηβι 
Έ πί τή; φαντασίας μου ιά ; πτέρυγας, . . . .
Ή  άρα θέλεις επιβώ αυτός έγώ 
Έ πί τας σάς ; . .  . .  πλήν άλλά, Μοΰσα, δι» τ ί 
Τήν θείαν άποστρέφεις σου μορφήν; . . . . 'Α ! φ εΰ ! 
Ό  τάλβς ίγνων, έγνων τό άμάρττμα !
Ένόησα ! Άγροίκον τό ερώτημα
Καί βάνβυσον' πλήν άλλ' ίόίύ μετανοώ,
Συγχωρησόν μοι, πότνια, συγχώρησον !

‘Γαΰτ’ ειπον χαί έχείνη « Συγγινώσκω βοι* 
Είποΰσά μου έπέβη χαί άίξβσα 
Ά ν» χβρήνων ώχετο Λυκαβηττού 
Κβί ήίριίη φερομενη, τάχιστα 
Είς τής Κυρίας Π'.ππελιώς με ή^'αγε 
Τό αίθαλόεν μελαδρον κ ι  ί δίΐσβ μι 
Επί τήν οροφή» μοι εί:ιτήριον 

Έπεδωκε, χαί τρίς μϋ( έμφυσήσασ*
Αφιπταμένη ωχετο εί: ούρβνους.

Έ γώ  δε , πβραχρήμ», ώ τοϋ θβύματο, !
Είς μΰν μετεμβρφώθην χ εί; υπόγειον 
—  Τό τής Κυρίας Πιππελιώς υπόγειον —  
Ευρεθην, ίν τώ μέσω πλήθους πονιικών 
Συνθλιβομίνων κβί τρεχόντων πρός τίνος 
Γιγβντιβίου otxcu πύλην χβί έχει 
Άνβμενόντων πάντων πότε οί στροφεΐς 
Τής πελώριας πύλης συστρεφθήσονται,
Κλειδβύχος μΰς tu< ^Α0ί τις δψίποτε 
Βραδυπορών καί γαύρων ώ; εί τβς χλεϊς 
Τοΰ Πβραδιίσου ώ ; b Πείρος Ιφερε*
Ήνέωξε τήν πύλην χβί μ,ίτβ μικρόν 
Έ πί εΰτύχτων βάθρων ίκ^δήμεθα 
Έ » άχροατηρίω πλήδοντι μυών,
Καί κάτωδε» οί μΰς οι β3υ·*ευόμενοι'
Καί άνικρυ χαστορειοπιλοφοροΰν 
Βομβήεν σμ?,νος έφημιρ'δονραπτών 
”Ω ! Τί έχ τών διπόδων ζώων, αν έχει 
Τόν έ ν ιπ τ ε  καθόλου ιδιότροπος 
Τής Μαύσης τού τις θελησις, χαθώ; «μέ,
(Διότι πάντας μουσολήπτους, ώς γνωστόν,
‘ Ημας ή φύσις ίΐλασε τού; "Ελληνας·
Κβί δείγμα τούτου ότι απβξ απβντες 
Οί χαπνοπώλαί μα; δέν καταδέχονται 
Χαρτίον άλλο νά μετ»χειρίζω»τβί 
Παρά βιβλία ιερά τών ποιητών)
Δέν ήθελε χαγχάζη πα*ημίριον
Κβί μέγαν τότε γίλωτα χαι άσβεστο* ;
Εγω μως — χαί μοι, πίστίν δότε ίπειδή 
Αλήθειαν σαςλίγω , άτε χαί αΰτός 
Εγώ ά π ’ άχρβς κορυφής αυτόχρημα 

Μίχρις δνύχων άχρων ών αλήθεια —
Εγώ ’μως, λ ίγω , τηλικαύτη; ποντικής 
Σεμνοπρεπείας χβί προόδου θεατής,
‘Υπό άφατου κατελήφθην σεββσμίΰ,
Κα! όλην σπιθαμήν ή ποντιχή μ :υ θρ!ξ 
Ανω —  ή ήνωρθώθη —  όπως θέλετε'
Ό  Αάσκαρίς μας καί τά δύο συγγωρεΐ —
Τό δίρμα μβι» δέ όλβν εφρικίασε,

Καθώς έπί Ομήρου πάλαι κύματα 
Μαχρά θαλάσσης πόντου ‘ Ιχβρίοιο,
Τα μέν ό Εύρος καί i  Νότος ορωριν- 
Εκ «εφελαων ίπα'ίξας τοΰ Δ:ός.

Σιγής έπιταχθίίσης <,5ν ό Ιΐρόιδρος 
Σεμνός τις μΰς έν χαθιιμενω πώγωνί 
Στεντόρειον κβί γεραρό» ίφώνησε»
« Άκούιατ»· πα; σίγα έστω ό λαός !
Τών Βουλευτών τις άγορεύειν βούλεται ; *
Κ’ ιύΟύς έπί ιό βήμα τις παρήλθε μΰς’
Άχήν δέ πάντις σ;ωπή έγίνοντο,
Οϋδέ ά*απνοήν τιν’ αΰτών ήχουις·
Τά δ ήδος πάντων ?,τό πως περιδεές·
Εγώ δέ ταΰτ» πάντα ούπω ίννοών,

Ιχθύος δίκην άφωνος προσεχαινον 
Τώ βήμα-ιΐ κβί μΰν παρακαίήμενον 
Μανθάνω έρωτήοας περί τοΟ μυό;
Πώς Μυοχάρης κίχλητβι πιρά μυσί.
Μ:χρόν ού» τότ’ iitl τό βήμα ίπισχών 
Τοιάδ' έν τέλει Μυοχάρης έλεξεν.

« Εί μέν ώ άνδρες μΰς, περί καινού τίνος 
ΙΙροΰτίθπο »ΐν Λέγει», ησυχίαν άν 
Λιήγον, εως γνώμην άπεφήναντο 
ϋ ί τών γερό/των πλ ίΐιτο ι, εί «οτέ μοι τι 
Τών ύπ’ αύτών ρηθέντ«*ν ήρειχ’, είδε μή,
Τότ άν χβύιός ά ίγνων λίγει» ειχον ά »1 

Έπεί δέ περί ώ» πολλάχις πρότερον 
Είοήχαβιν έχείνοι, καί νυνί βχοπεΐν 
Συμβεβηχε, χαι πρώτος άνασιάς αΰτός 
Εΐχότως άν συγγνώμης τυχιΐν ο’ομαι·
Εί γάρ τά δέον ουτοι συνείεύλευσαν,
Ούδέν ά ν  εδει ν ΰ ν  ύμας βουλεύεσθαι.

‘Ο μέν χαφός cuv ό παρό)», ώ άνδρες μυς, 
Πολλής φροντίδας δεΐται χλι βουλής πολλής* 
Έ}ώ δ οΰχ ό,τι περί τών παρόντων χρή 
Ύμΐν είπεΐν ήνοϋμβι χαλεπώτατον,
Ά λλά έκεΐνο άπορώ όπως r οτέ
Είπιΐν περί ι/ΰτών με διΐ, ώ άνδρες μΰς.
Έξ ών παρών γάρ καί άκούων σύνοιδα,
Τά πλείω τώ» πραγμάτων ύμας πέπειβμαι 
Έχφεύγειν τώ μή βούλεσθβι τά δέοντα 
Ποιεϊν ούιώ μή αυνιίναι ταΰτ’* εί δέ 
Σύν πβρόη-ία λέγω, άξιώ ύμας,
Ω άνδρες ποντικοί, με φίρίΐν βύ δεινώς, 

Σχοποΰντας τοΰτο, εί'πως λέγω τάληθή,
Καί διά τοΰτ», Γνα τά λοιπά ήμΐν 
Βελτίω πάντα δρατε γάρ, ώ μΰς,
Ώς, εχ τοΰ άγορεύειν εστιν εδς υμών 
Πρός χάριν, τά παρόντα ιίς κι/δύνου παν 
‘Υμΐν χβί μοχθηρίας πρςελήλυθε.

Μιχρά δέ άττα τών συμβάντων πρότερβ» 
‘ Απολαμβάνω ύπομνήσαι ύμας δεΐν*
Ό : άπηγγέλθη ή Πιππεληώ ύμΐν 
Πολιορκούσα τρίτον μήνα τούτον!
Τό τείχος τβΰτο τό καρύίνον Ιν τή 
Καρυοφάγων συμμαχίδι, τότε μέν 
Μήν μαιμακτ>ιριών η»· πολλοΟ δέ, ώ μδς, 
θίρύβου τ ι  χβί λόγων τότε υαρ ύμΐν,

‘ Ειετάφ»τ«ν λυχ»:*ν καί ίπιπρβεθών 
Αύτός τό φώς Ικείνων ν’ άπαμδΛύνη πως.

Καί ταΰτ» μέν οί ποντικοί εγώ ο- s*ti 
Πρά τοΰ βουλευτηρίου κβτβκειμε^ς 
Έ ν τή επελπισίοι τξ ίσχάτι* ην,
ΓΙβγχέ»ου όλως ουσης τής χοιλιας μου.
Κ’ έχεΐθεν μέν διήλθον μΰες πβμκληθιΐς, 
Ούόίποτ’ όμως τούτων τις προςέεχι μοι.
Άλλα χάγώ, τής γλίτχpωc πρ5ςμ«»ίΰσης μοι 
Κενοδ*ξίβς ίχ τής τών δροτώ/ ζωης 
Είςετι εχων δυςαπαλλακτότατβ,
Οάδίποτε ίκίτιν χεΐρα είς τινα 
Εξέτει», άλλ εχειθι χατακείμενος 

‘ Εχβτοντβδας πλείστβς τινας παννυχίί 
Καρφίων χόψις τά πρω{ νά εύρεθώ 
Τυμπανίβΐος χαί μαχρύς ηλατύς m i ,
Κ ’ Ιλώριον νά γίνω φί/,ο* ιο ί; κυσΐ 
Πρβΰτιμων ή νά έπαΐτήσω χαμερπώς.
Εχεΐ λοιπόν βτηρίξας πόδα σταθερόν 

Άχλόνητος νά μενω άπεφάσυ*
‘Ως μία στήλη μαρμαρίνη του Διός 
Τοΰ ’Ολυμπίου, άστεμφή i /ων βουλήν.

Ά λλ ’, —  άγαθή ή χαχή τυχξ —  ά*αντα 
Τά έ* τώ χόσμω άοταθή, άίέοα α !
‘Η μακαρϊτις στήλη ή έχιβ:ω3α*α 
Βροτών τοσαύταις γενεαϊς φθαριαΐς,
‘Η στι{λ’, ή καί τοΰ κβταιίάτου κεραυνού 
Μηδέ ποτε τήν φλόγα τήν ίιόεεμχτον 
Ταρβήσασα, \ πρός τοΰ Πανϊαμάτορος 
Προτείνασα τήν σφύρα» τήν όλίτειραν 
Τή» άθραυστόν της μβρμαρίνην κεφαλήν,
‘ Η πάλην ύποστάσα τριςχιλιετή 
Πρός τβΰτον, άλλά πάντοτε νικήτρια 
Αύτή φανβισα, τόν δ’ αύχίν’ άδούλωτον 
Ά ιίποτε καί όρθιον τηρήσασα,
Αυτή ή στήλη τέλος *ρός τή» ίσχυράν 
Ααιλάπειον φανιισα άσθενής πληγήν,
Πεσοΰ*α ίση» πρός τό οόρανόμηχες 
’Ανάστημά της βτώειν, x m a t  κατά γής, 
Αλλά ώς πτώμα γίγαντος πελώριον.
Ό  δέ χορός τώ» έχ ιζ»»των αδελφών 
Γιγάντω» πά»τες ΐστβνται περίλυποι,
Το» θάνατον έρώντες φίλου άδελφοϋ.
Οί 2έ τόν νυν αίώ»α ζώντες άνθρωποι 
Οί μιχρολόγοι χβί μιχροφιλότιμο^
Μετά ηολυζητήτους σκέψεις ί/,υσαν 
Βαλάντιον τά γλίβχρο» τω» % ίνέχηξαν 
Κιγχλίδω» φράγμα φρούδον κ’ «ύτελές 
Τριγύρε* τουτου τοΰ νεκρσΰ ιοΰ γίγαντες,
‘Ο ξίνος δέ τόν φροΰδον άλλ’ όπίρμεγαν 
Μαχρόθ εν τούτον τύμβον θεωρών 
Ι1ροςέρχ«ται καί βλέπω» γίγαντα νεκρόν 
-Εκπλήττεται καί ιστατ’ εχδαμβος.

‘Ιμοί<·ς καί έγώ τότ’ άπεφά»ι»α 
Τή* νύ*τ' αύτήν νά διαγάγω ά*ιτος·
‘Η γνώμη μου δέ αυτη κ’  ̂ άπόφασις 
Αχλόνητος, στε^ρά καί άμετάτρεκιος 
Καθώ; έκείν’ ή ετήλη ή μαρμάρινος,

Μ ,δέν τερββΰσβ τήν μαραντικήν χνοήν 
ρρα - οΰ πβγετώδιυς ή τό ίπαιθρεν 

Μη'.;ί τά κνιφα; χαί τό» σκότον τής νυκτός. 
Α '  Λ ο ί  . . . . « ώ έρως, Ιρως, όςτις Γμερον 
Κ βτβ δμμάτων στάζεις, χάριν ταϊς ψύχεις 
Οί; άν ίπιστρατεύση ι»βρειςαγαγών, ·
- u χβί ίμβΰ τή» άστεμφη καί άσειστον 
Κα: μβρμαρίνην χαμαί Ιρ’ριψας βουλήν,
Κ εγώ, ό τόσον τέως άτεγκτος 
Πράς μίαν μόνίζν σου πληγήν ν’ άντισταθώ 
Αδύνατος ίφάνην « οίτε γάρ πυρός 

Οδτ’ άστρων βέλος δπιρδεν, οίον 6 πβίς 
Λιός ίκ χειρώ» βάλλει τό τής Κύπριδος. » 
Εά» τις ού» ΰπάρχη καί τά τών μυών 
Ερωτικά ποθών νά μάθ);, ίρθια 
Ας στησ$ τά to τ ία πρός τά επη μου.

Πλητίον κρήνη τοΰ Βουλευτηρίου jjv,
Εξ ΐ}ς αί πεντικίδες τότ’ ύδρεύοντο.
Εχ τών πολ^.ώ» cuv τούτω» νεανίδων τών 

‘Υδρευομίνων η; καί χόρη υπουργού, 
βιυμάσιό» τι χάλλος κβί έξβίσιον.
Πυρχβϊ» ίξοίφνη; ς τήν καρδίαν μου 
Ενόησ» μ{γάλη ότι ήν-,ψι 
Ερ«*τιχής βγβπη; κ’ έίρβμον εύθύς 
Είς τής πλησίον βρύϊεως τά νάματα 
Γ̂άς φλόγας μου νά σδε'σω, χαί εύθύς λο χόν 

*Αμ* ί*βς άμα δ Ιργον άπεφάσισα 
Χωρίς συλλογισμών κβί διασκέψεων 
Νά δβλω είς τοδ ερωτος τά δίκτυα 
Τοΰ ‘Υπουργού τήν κόρην τήν ξανδόχομον. 
Γος υψι-,λάς Σβιμπίί^ριυ περί ερωτος 
Ειχ άναγνωσβς θεωρίας κ’ ίν τω νώ 
Κατεΐχον Ιτι τάς περί άντίρωτος 
Τοΰ ψυχολόγου τούτου θεωρίας, αΐ 
‘Ορίζουσι τό τής χροιάς άντιδετον, 
ίΕχείνη ξανθή ήτο, έγώ μελαψός,
‘ Η μονη δυςκολία δέ ην εβλεπον 
Γό πώς νά δωσω ήτο είς αύτήν 
Γεκμήριον τοΰ ερωτός μου τού θερμού.
Καί μεταξύ έξϊίφ.·ης άποροΰντί μοι 
Έπήλθον τά κατά τό» δοΰλον τό» πιστόν 
Γού Πβτριάρχου Αβραάμ, κ ’ ίσκίρτησα 
Σ τό εύκαιρον αύτό τής μ  ήμη; εύρημα 

Καί ειπον ό,τι άρα γε κατώρθωσε 
Εχεΐνος υπέρ άλλου, ύπερ ίμαυτοΰ 

Να πράξω εγώ τούτο εΐ»’ αδύνατον j 
Νιρόν ας τή» ζητήσω καί κατάλυμα,
Κ’ ίάν εύμενής ή»«( ή άπόκρισις,
Τά πράγματα «ΰχταΐα ήμΐν εσονται,
Κβί δείγμα τοΰτο φανερόν άντίρωτος.
Βυθυς cuv πρός τήν κρήνην Ιπλησίασα 
Καί έ'χη πρός τήν ευχομεν νεάνιδα 
Πτερόεντα ίφώνουν ταδτα χβραστάς·
• Νερόν δλίγον, σάς παρακαλώ, χυρά,
Δέν χάμνετε τήν χάριν *ά μοί δώσητε ;»
Κ εκείνη ϊλαρό» τι μειδιάσασα 
Αντλήσασα νά πιω μοί προσίφερε.
Ό  πονηρός δέ τότε πλείονα εγώ



ΠιιδόμΐΌΐ τ« τοΐς θ ιώ *  βοι/Μίμ” '»
Οΰχ δμως ουτοι πρότερον έτοαποντο 
Έκιΐδεν ι ί ;  φυγήν π ρΐ' ,0 'j π5λλοΰ αυτών· 
Φρονήματος Βϊτράχοις τότ* παρασχεϊν 
lletpai έχεΐ xai διίγμβτα παγκάλλπτα.

Τοιοΰτοι μέ* έχεΐνοι' ύμει; οέ, ώ μυς, 
Άπο«ινιυ:ωμένοΐ χα* δυνάμιις xai 
Συμμάχους πάντας πιρι^ρημίνοι, *ΰ»
Έν μερει δπηρέτου, μ ΰ ;, γεγέν^ββε,
Έ άν «μυγδαλιών Ivici ύμίν 
Μιτ»διδώσιν άγ**ώντέ; πως ή *αί 
Έάν που ο'νου t όχ^τε μιλίφρονος 
*Η xai έλαίου, -ci) χοιλία δε υμείς 
Διδουλωμένοι ΰπ’ αύτή; διχην κτηνών 
Τιδαιιευδίντες ixxatuOot χαδιίρχδητι,
Καί, φ«0 ! ώ πέπονι;, ω χάχ έλέγχ*α,
Ώ  ποντικίδες οΰα {τι itsvuxoi,
φιΟ ! πάιης πάτης Οούριδος άί.κής, ω μΰς*,
Kai /άρμης άρτ,ίου έπιΚεληα&ε !

Καί μή τινες ύμών τά ε'ρημίνα μοι 
Διίνώς τι φέροντές μοι συντοράτιοδι,
Οΰχ i s n  γβρ ούδίνας, μΰς, οΰδεποτι,
Μιχρά xai φαΰλα πράττοντας ομως λα6«ΐν·' 
Τό φρίνη,μα καί μέγα χ»' νιανιχόν.
‘Οποίο» γάρ ά» 3} τό έπίτήδιυμα,
Τοιοϋτον δέον έχει» xai τό φρόνημα.

Ά λλά , τις φ·»ίη άν, 5 , νι μέν ί>εΐ ποιιΐν 
Έγνώκβμέν τι πάστες και πιπε',ομιδ*’
Τόν τρόπον δ όμως ό ιν ς  χαι τό πλήθος ο 
Καί πόρο» όστες τοΰτο δεΐξον δή υμΐν 
Κάγώ ου» ταΰτα λέγειν δή πιιρίοομαι.

Πρώτον μέν ου», ο χαί άναγχβιοτατον, 
Αυτούς ήμας δ»ΐν ΐχστρατεύοααδαί φνίμι. 
Μηδέν τά πράγμα άνα'βαλλομίνου; χαι 
Hapi τών ξένων πρβίδοχώντας άπαντα.
Οΰ γάρ τις πολιτεία έπί ξ«νΐχής 
‘Ορμοΰο’ άγχυρας άπιδιίχδη άοφαλής.
Μή ξένους, μη μοι διςμυρίευς μηδέ τους, 
Μυρίους, μηίέ ταύτας τάς δυνάμεις μοι 
Τάς έππτολιμαίους, άλλ* ή δύναμις 
Τή; πόλεως, ώ άνδρες, ίσται, ποντιχοί.
Κά δ’ Ινα χάν τε πλείους στρατηγοΰ; ύμιΓξ 
Κάν όντινοΰν, ω μυς, χειροτονήστε,
Οί πάντες τούτω δή (ύδΰς πεισόμιδα.
Καί ταΰτα μέν 5ή ταΰτα' ε!τα δέ, ώ μΰς, 
Δοχεϊ μοι δύο πρευδιυτά; έλέαβαι οί 
Άπάραντις εί; Κωνωπία*, έπειδάν 
Τήν όρδοτάτην τάμωσι, τοΰς Κώ»ωπας, 
Πρός ου; ΰμΐν, ίχ παλαιού πεποίηνται 
Σπονδαί, παραχαλοΰσι νΰ* xai πράγματι 
Έπιτελεΐ* τήν συμμαχία*, χαί ήμΐ*
Έ ν άχρβ> c5ji τοΰ κινδύνου βοηδεΐν,
Κάμϊν παραγινέσδαι δίον τάχιστα, 
Κομιζομένους χαί παγχάλχους ®άλ«ΐγγ«ς^. 
Τον τρόπον τοΰτο* γάρ ήμΐν οι Κώνωκες 
‘Ως άριστ’ άν, ώ μΰς, έπιχουρήσαιιν.
Καί γάρ πράς τό σαλπίζιιν δαιμονίως πως 
Τ4 τών Kwvuruv ίθνβς ι ΐ  πιφύκαει.

Τήν δέ πρεσβεία* δϊο* τάχιστα ^rjat 
Δεΐ« τής πορείας άπτεοδα», μηδέ ποτε 
‘ Ημερος xai νυχτάς μή άναπαύεοββι 
Ύ μ α ; δί οΰτως Ιχιΐν έτοιμότατα,
Ό ; τ’ άμα κροσμιξά»των ένταυβοΐ ήμΐ»
Τών έπιχούρων τά σημιϊ* άραντας, 
Κρουσάντων χών Κωνώ-ων έμβ*ιήρ:ο*,
Έ πί τήν γραΰν όμόοι άπβντας χ “ ρ·ΐ»
Μηδέ τής μάχης πρώτον άπαλλάττεοίαι,
Πριν ή κατά πρηνές τό μέλαΟρεν βαλεΐν 
Τό οί6«λόεν Πιππιλίοϋς *’ έπ’ έεχβτον 
'[«εοδαι τέκμωρ ύπαγε ου xai ’ρορή;.
Καί πρό αυτής τ?ς βδελυχτής καί μΐϊρας 
Οικίας γρβοκτόνον οτήίαι τρόπαιο* 1 
• Κελαινεφές, αίβίρι ναίων, χύδι«τε,
Ζεΰ μέγιστε, μή πριν έ*ί ήέλιον 
Μή δύναι, έπί κνέφας δέ έλθεΐν, ώ  Ζ:ΰ,
ΙΙρίν ή χβτά βαλειιν μέλαθρον πρηνές 
Πιππελιοϋς, έμπρή^αι δέ δηίοιο 
ίΐυρός τά δύριτρ’,  άψ χ ιτών* δέ γραος 
Δ»ΐξαι ρωγαλίον περί «τήδιοι 
Χαλχώ, πολλά! δέ ρίλαι γράες άμρ’ αύτήν 
Πρηνέες παται γαϊα* έν εονί^οιν 
Οδάξ λαζοίατο ! ώ χΰδιιτι όδάξ »

Ένταΰδ' ό Δημοοβένης μΰς τόν ιυγλωττο» 
Πιππιλιχόν του καταλύει χα) εΰδΰ;
Τοΰ βήματος χατεβη xai πολλών μυώ*
Γάς "τρίχας ώρδωμένας Ιτι εβλεπις.
Τοσοΰτον ή ' μιγάλη ή συγχίνηοιί.
Μή γάρ τά ωτα τά λιπτά τών ποντιχίί 
‘Ο Ύψιετος έχ τοϋ αύτοΰ Δημιουργός 
Πηλού xai ζύμης Ιπλοιεν έξ ου χαί τά 
Τώ* ευνιδριαζόντων ιίς τινας Βουλάς,
ΙΙαρ οίς ώτίων παια διπλωματική 
Πρός φρίνας ·χέστς ίιακόπτιται εύβΰς,
Καδώς ιι’οέλδωοιν ιίς ιόν Βουλιυτιχόν 
Πιρίδολον, χαί ώ ν ,  έχ τών ^ητορίχών 
Πυροβολο?τασίι*ν τώ< τοΰ βήματος 
’Otat ά» άρεδώοι βόμδαι πορφυροί,
Ουδέ μικρόν ποτε τό άκουοτήριον 
Ιιχύει τις ούτών *ά πλήξ^ τΰμπανον ;
Ο ύχί! Τοιαύτη νόοος έπιδημιχή
Τοΰς άδιλφοός μου μΰς ούδέποτ’ iXait/'
Ά λλά οί πάντις κομιδή έπιίδοντΟ
Τοΐς είρημενοις, οΰδ' έτόλμηοεν ούδείς
Ν’ άντείπη τι πρός ταΰτα' άλλ'ιίπόντος τοδ
Προέδρου « οί τά δόξαντα διχόμινοι
Τώ ρήτορα τήν χ ιϊρ  άνατιΐνάτωεαν ! »
Οί πάντες τοΰτο έπραξαν μίχρις ενός.
Τή; δέ Βουλής λυΘιίοη;, απβξ απαντις 
Απήλδον εις τά ίδια, μετά σκόδρας 

Άνυπομονηοίας τήν έκτέλεσι»
Τώ* άποραυιοΘέντων πιριμένοντες.
Οί πάντις δέ τόν ρήτορα έδαύμαζον,
Καί οΰτως Ιλιγέ τις πρός τόν ίαυτέ4 
Πληοίον όντα καθ’ δδάν ετρι^όμινος ;
Ώ  φίλε, δέν σ’ Ιφάνη εΰγλωττίιατβς 
Ό  λόγος ; Πάντα ουτος άξιβλογος

‘ ϊπάρχεε πρός τή* πόλιν ήμών ό άνήρ J 
Καί άξιος τωόντι τοΰ ονόματος 
Μ) Μυοχάρης ει*αι, έπιιδή χβρά 
Τών ποντικών ε!ν’ {ντως χαί έντρόψημα > 
Τοιαΰτα μέν έχιϊνος είχε* έγώ δέ 
*Εχών άίχων σονοιχώ* ΰπέμινον 
Μυοί. —  « Τής Μούσης δ' έτιλιίετο βουλή. » 

Τοΰ πιριβόλου τού Βοελιυτιχοΰ οιγέέν 
Kai έν μυσιν ίξήλβον μό»ο; άναυδος 
Τοοού-Όΐ;, δορυβοϋίΐ χαί πρό; τώ* δεών 
Διαμαρτυρομένοι; χατά τή ; γροός.
Πιριηρχόμην μόνος χαί χατάοκυδρος,
Μ ιτά θυμοΰ τήν χερχον τή* π:*τίκιιον 
Νΰ* μέν χινών πράς νότο* νΰν δέ πράς ίορ^δν- 
Κατά πιτρών δέ έυϊΐναοχετών ποτε 
Νά χαταδραύοω τά ξηρόν χρανίον μου 
Ήδέλησα, άλλ εΐδον πώς Οργίζομαι 
Ε ί; μάτη* χατά τή; πτωχής μου χεραλής,
Έ ν & · τής Μβύοης μου τ ιλ ιίετα ι βουλή » 
Άνάγχη έν μυοίν ου/ χάγώ μυ<ιον 
Τάν βίον νά διάγω, ΰπομίνων παν 
Δεινόν άπά τοΰ ‘Ελιχώνος άνωδιν 
Είς τό ξηρόν χρανίον μου έρχόμενον,
• Τής Μουοης μεχρις ου άν τιλεοθή βουλή. »
Καί εως μέν ή μεταξΰ μυών έμοϋ 
Διαμονή οΰ^έν μοι ^ ‘ (S έτερον 
Δυιάρειτο*, ή ότι δίπους άνθρωπος 
Εγώ έ* τετραπόδονς ήμην τοΐς μυοί,

Μιχράν ΰιιήρχε τά χαχάν χαί ποταπό*"
Kai ναι μέν, φρίχην άξιόλογον πολλήν 
Ίά  ποντιχόν μου δίρμα έ^οχίμαοι,
‘Υπ’ ή^εχτρομαγνητιχήν επ.^ροήν 
Τώ* Μουοχάρου; τώ* άπό τοΰ βήματος 
Διατελέοα* χιραυνών χα) άοτραπών 
Πλουοίας δέ τά ώτα έττιάοεως 
‘Ρητοριχή; χαί λόγων έχορέαθηααν*
‘Η όϊφρηιίς μου όμως ούδέ πορρωδιν 
’Ηιδάνετ’ δτφραϊίαν. Τί άπέμει*ι 
Διά τάν άθλιόν μου πλέον λάρυγγα ;
Καί, ά* μέ* ή ήμερα ή< νηιτήιιμος 
Παρα^χιυή, τιτράδη ή xai έβόομάς 
Ή  χαδαρα, ή ή μ ιγάλ’, ύπορερτόν 
Τά πράγμα τότε' άλλά ν’ άνχγχάζωμαι
Έ* μένν} τρίτη »ά νηστεύω  ά ! αύτό
Έ»χάτη «ροδοοία it*at, Μοδίά μου 1 
Αλλά μή μόνον τοΰτο ; 2χι, άλλά χαΐ,

Έν έπιμέτρω τόοης άδλιότητος,
Επήλδον έξ εφόδου ιίς τήν μνήμην μου 
Zupifit έδεσμάτων τότε παμπληδώ/
Βαρδάρως πως μέν είς τήν άχοήν ήμών 
Ηχού*τ«ν, όταν όνομάζωνται, άλλά 

Τόν λάρυγγα τερπό*των ίαυμαοίως χαί 
Καταστελλόντων τά τή; πιίνης όχληρόν. 
Κίοιρτέδας λέγω, χαπαμάδι/ς, μουσαχας, 
Κεμπάμπια, πιλάρ!* χαί τοΰ; μπαχλαδας, 
Χαλδάδβς χαί λουκούμι*. ■— Πλήν άλλ’ ένταυβοΐ 
Γ«νόμε*ος τών ίαμδιίων μου ίπώ»,
Βα^υι  ΰς έ^ιάλτην ·υναια9ά*βμ«(

Τοΰ συνιιίότος χαί πικρόν τόν Ιλεγχβν 
Διά παρακαλώ το* άναγνώστην μου,
Ί*α μοι ουγχ«ρή»5 έν παρόδφ π »ς  
Ν άπαλλαχδώ τ· βάρος τό έτώαιο»
Μιας έχ τών άμετρων μ0« αμαρτιών 
Τπερδα5ώ* τάς τρίχας χετά τόν Aauti 
Τής χΐραλής μου, έξομολογούμενος 
Έ* μιτανοία χαί χβρδίας ®υντριδ|(
Είς έριν ότι i αγράμματος έγώ 
Φιλολογιχωτάτην έμ,ΐλεχδιίς ποτ»
Πράς ά.δρα f  ιλολό . . .  ά ! , . λάββς, λόλβγο», 
—  Σημιιωτέον δέ έν πβρενδέίΐι πώς 
Φιλόλογος μέν ήτο 6 ά*τίπαλος,
Αλλά ούχί έχ τών συνήδων ^διηχών 
Και νΐροδρα^των διασκαλιυτών του ar,
Τώ* μοριολογούνιων τά τοι, ρά, ri, μόρια, 
Σουίδα δ’ άπά «οροφής μέχρι χοδών 
’Οζόντων, έλλυχνίων xai Βαρί*ου καί 
Φιρό*τω* xai διόπτρας πρό τών όρδαλμών,
U* ήμδλυ*αν τήν δύναμι» χ’ ήράνίοαν 
‘Ο τριβχατηραμε'νος Ούίργίλίος 
Kai έ έχείνου χιίρων πολλώ Όμηρος,
Οί όλετήρις ουτοι οί μαράναντις,
Μ3ραί*βντις καί μαρα*οΰντις ιίτα ι!
Τής *ΐολβίας τά·6η χαί τών δύ’ άμοΰ 
Ημιαραιριων ·*ης γήινου »φαίρας μας.

Κ«ί μάλιοτ’ όταν, χιρματίων άποροι 
Οί φιλολόγοι, παχίιών έχδο'οΐων 
Στιρώνται χ’ «ίς οτβιχιΐα μιχροίχοπιχά 
Προιφιύγωιιν οί τα'λανις έχδόσεως 
Στερεοτύπου τοΰ άθλιου 'Γάουχνιις.
Τοιοΰτός τις δέν ήτο ό χαλάς έμοδ 
Ανιίχαλος, αλλά τις γιγβνιό»ωμος,
Κ ε’χράτιι άνά χιΐρας ραβδί» σιβαοιήν 
Kai μείζον’ όλως ή χατά φιλόλογον.
Πρός ανάρα οϋ* τοιοϋτον έμπλακιίς πβΗ 
Εγώ εις ίριν καί δίατιι*όμενος 
Πώς πρεπει νά χαλώνται τά λουκούμια 
Ουχί .Ιαρνγγαγέο ια ,  χαδώς αύτός 
Ένόμιζι», άλλ’ ά η σ ι λ α ρ ν γ γ ι α ,
Απιτίνάχδη» φιλορρό*ω; ΰπ’ αΰτοΰ 
Την προχαταχλυ»μαίαν ιίς τή* ράχιν μου 
Επικείμενη* χόνι* δί έχιίνης τής 
Παχιίας αυτοΰ ράβδου, τής ούχί μιχρά* 
Εμποιησάιης αίίδηκ'νμοι, (έπειδή 
Αιπτή αΰτή δέ» ήτο οΰδ’ όμοία μέ 
Τά πάγίιομψ* έχιΐνα χαί λιπτόιατα 
‘Ραβδάρια τών έργολάδων τών όδών,) 
Ευουνειδοτω* πόνων φιλολογικών 
Τπέρ τώ* λουχουμίω» οδς έπόνηβα,
Λαμπρόν τό ΐβλον τοΰτο κομκάμινος.
—  Αλλά μεταξύ λόγων, ά*αγνώ*ταί μου,
Δέν βλέπΐΜ πολΰ πώς παριξέδημεν 
Τοΰ προκιιμένου, φίλοι; άλλ' έμέ ποσώς 
Μή α^ιασδι· έγώ ιΐμ ’ άνεύδυνος,
Τή* Μοΰσάν μου, τή* Μοΰαα* α ίτιάτατίι,
Η ούτως άπαξ Ιδοξε χ’ έμέ χ’ δμ£ς 
)ύίέν ποτε *ίς ιαύτην άμαρτήσαντας,



Ν* ^ίψ’ ι ί ;  τούτο» τ ί»  λκδύρίνββ» ίϊώ  
Έπώ». —  Καί ταΰχα μέν 8ή χβΰτ’ ήμ ΐν *ΰ» !1 
Τ ίν πρώη» αδδις λόγον άναλάδ»μι».
Πολλοί λοιπό» χαλδάδις χβί λουκούμια,
—  Νά λητμονηο·* χά» καλόν ίέ» δύναμβι 
Όποΰ —  καλή κ υ  ώρα —  μοΰ τβς ίδριξι. —  
Πβηίχοιβ χαΐ τοΰρτβι, ΐ»χός χαθαρώ» 
θεμένα πιροψδ»» τή» ταλβίβ*·ρο»
Έπολιόρχου» μνήμη» μου ώ ; πιιρβομοί 
Κ*! δαίμονίς τοΰ άδου %βϊ έχάραττ·»
’Αδένας μου τούς οιιλοποιοΰς χ’ ·γώ 
Τοιαΰτα πάτχων xai χατατρυχόμινο;,
Ω; οί ‘ Εβραίοι πάλαι ιίς τή» £ρημο»,

Τά κρόμμυα χβί σχόροδα ’νθυμούμινοι,
*Q» δαψιλώς χαχ' Αίγυπτον άιήλαυον,
‘Ε»ός, too Μωϋϊέως κβχιγόγγυζο»,
• Ύπο Κυρίου « λέγο»τις, « « ίθ 'ώ ρ ιλ ι 
Πληγβντις έ» Αίγύπτω άπιΒάνομιν,
Έ πί λιδήτων όχαν έχα5ήοαμι»
Κριών, χαί άρχους ήδομι» ιίς  «λη*μονή»·
Διότι του; αθλίους έξηγάγιτι
Είς Ιρημβ» τοΰ άποκτείναι έν λιμώ
Κβί διψη ήμών πάοβν τήν ου»αγ»γήν! ·
Κάγώ όμοίως τότ* τώ ν Γ.ολλών χαλώ»
Τή; τών βροχών ζωής άνβμνηοθιΐς φωνή» 
Μεμψ-μοιρον, ή χαλλιον μΐμψ:.μουοον 
Καί γογγυιμοΰ άφήχa τότ’ άνάπλεων,
Καί Ικδιχον τό δμμα xai νιμέοημον 
Έ κ ιΐ τριγύρω μίαν ίο τρ ιψ ϊ ζητών 
Καί μόνην τή» δαλίαν Μοΰϊβν τήν χαχήν’
Καί ταΰτα ιΤπον ί» έργή χβι ιν θυμώ"
• 'Α  ! ιίδ ι ϊ»  Ά9ή»αις, δίπου» ζώον ώ»,
Έντός τίνος τών χαχά χήν Έρμοϋ οδό» 
Πιμματουργιίω» xai έπά-ω μαλιχοΰ 
Καί παχυχάτου έ» άνίοιι χείμινος 
Κλιντήρος, άφοΰ πρώτον τούρτας δύω τριίς 
Καχιδβράθρουν ιίς χις χής χοιλίβ; μου 
Άδύοβου; χαί λουχούμΐβ πέντε ιξ  έπχά,
Ά  ! τόχι, χοΰ όγδοου ιίς  τόν λάρυγγα 
Έμπλιχομένο», εεθβ νά άπέδνηίχον,
Καί ουτω λουχουμοαπόκληχτος έχε!
Ν’ άπεμε»ο»! Πλήν άλλά Μοΰοα, su ’ς αδτίν 
Τήν έρημό» με ίρ^ιψας ιόν διίλβιο»,
Τοΰ έ» λιμό» χβί δίψζ άποχιεΐ-αί με! »
ΤοιαΟτ' ίχοφινδονίοας τότε βλαοφημβ 
Κβτά τής Μοδοης ρήματα διαχινή:,
Άπιιρηχώς πρό χοΰ οικοδομήματος,
Έχάβηοα, προομε»ω» χοΰ οίχχίρμο»ος·
*Γψίοτ·υ τό πολί» χβί μέγα έλεος 
Κβί χόχε δή, ώ ! τότ' ένόη»* χαλώς 
Όπόοης άληδιίας γέμ ιι χό κοινό»
Κ«1 πβροιμιαχίν έχιΐνο λόγιο»
« Ποτέ χά λόγια δέν γεμίζουν τή» χοιλίάν. »
Κ’ ένόηια χαλώ; τό χί *ημαί»*ι χις 
φβίδόληπχος νά η»»ι χαί μουιόληπτος,
Κβί μάλιβτβ πτωχείας ών άνάμι*χος 
Καί δυοχυχία; xai χαχώ» πανχοδβπών,
Καί ά»αρίβμω» άλλων, πάντ«» άδιλφών

(αί πά»των τεχ*«» τής χοινήο αΰχής μητρός. 
ϊις  τούς άλη9ιοτάτους τούτους λόγους μρυ 
‘Υμας έπιχαλοΰμβι μάρτυρα;, ψυχαί 
Συνάδελφοί μοι, φίλαι χαί φιλόίτιχοι 
Σας, όοαι ταύτας »0ν άναγινώ^χουιαι 
Τάς ουμφοράς μου μοί ουμπάιχιτε, δμάς,
TQ ποιηταί, τοΰς όμοιον λββό»τ«ς μοι 
Τό» μυελό» xai χό χρα»ίον παρά φΰΐίω ς,
Σάς, ό*’, εις περιπάτους έξιρχόμι»οι 
Νυχτερι»ού; πρός ίμπνευοι», τή» χρυιράν 
ΙΙεριφρο»ιΐτι τοΰ ψυχρού βορρά πνοή»,
Κ' οί μέ» πλευριτί», οι δέ xai χατορ^ίή» 
Κιρδβί*ιιε, οί δε τι»ες χαί παρΰ,ΰ»
Τοΐς περιλειπομέ»οις χαταλ»ίπο»τε;
Τά κώλβ έ* τοί; χόλποις ά»οπαύε>βε 
Τοΰ ’Αβραάμ χαί Ί ιαάχ  χβί Ιακώβ" 

αί ιας, τής Κίρκης Μοΰιης ο ι’ ΰπάρξα»τις 
λίχμά^ωτοι, τά χάριτ’ ήΟελήιατε 
Τοΰ Γ.»εΰματος εκείνης εΐ; χήν χεφαλή»
Τή» ΰμετέρα» *υλλΐ)φ9έντα έμβρυα 
Νά φέρητι ι ί ;  τήν δημοιιότητα,
Καί έχ πλουσίων πάμπτωχοι «γίνε^Οε

— Έν τούτοις — άς μή διαχόκτβμιν πολ» 
Τή. διηγήιιώς μας τήν χαλή» οειρά».
Τ 9(ς πο»τικείου χώρϊς χή» πρωχείουοα»
Φ ̂ ο»τίδε; ειχον, κ ύπβυργοίυμδούλια 
Έπ' αλλοις άλλα πβρά τώ Ψιχάρπαγι 
Συ»εχροτ#ΰνχο τώ χή; χώρας ββοιλει.
Πολλών δ έχιιδι γι/ομε»*»» οκεψιο»» 
ΆπιφισίοΟη τέλος πρι^βυ; νά σταλή 
'<) Μυοχάρη; είς τήν τώ» Κωνώπω» γή»
Πρός ατρχτ*υμά;«ν οίτηιΐν ουμμαχ:χών,
Βί χα' πολλοί τών υπουργών χή» Ιχλογή»
Τοΰ Μυοχάρους διινώ ; ε^ιρον ώς 5ή 
Kat τούτου όντος τώ» άντικολιτιυτών.
Αλλ’ είς χι » υ ου έιχατον τών ποντικών 
Πραγμάτων πιρυτάντω», τά τώ» φατριών 
Παρορατει ήτα», άλλως χε xat τής 
Βουλή; άιτά'ΐη; όμοψή?ως τή βουλή 
Πιυθιίοης Μυ3χάρους χαΐ χά δόξβ»τα 
Έχείνψ ψηφίίάιης χαλώ; εχοντβ.
Τό δ^ςχιρές ί ϊ  μό»ον τό τοΰ πράγματος 
‘ ϊπήρχεν ιίς τό oxt εχιρος οΰδείς 
’Αντάξιος ίχεΰου ήν ουμπριοβευτής.
Διότι ώς οί μαχιρΐται πρόγονοι 
‘ Ημών (ών τά όιχδ ή γή τών ^Λβηνώ» 
Κρυμμένβ εις τά *πλάγχν’ αύτής διατηρεί,) 
Μηχάνημά χι ε!χον πάλ' εδρή δι ου 
Οΰδένα «ιχον νά φοβώνχβι εξοχο»
Ποτέ πολίτη» τω», τόν έξοοτραχιομό»,
Κ’ οί ‘Υπουργοί τής Ποντιχίας χβΰτό μέ* 
’Αλλά πολλώ έχείνων εΰρημότερον 
Έποίουν, τοΰτον μέν είς τό Α?νδί»ιον 
‘Ο; πρέσδυν, τοΰτον δ’ ιίς Πεχρούπολι» 
Δαπάνιρ δημ·ϊία, άποπεμπο»χι«,
Kat άλλο» άλλαχόσε έπί χώ οχοπώ 
Νά μή εΰρί»χ*;χαί πού τις δυ»άμε»ος 
Σχιάν τινα νβ εις χήν δπουργιχή»

Γεγε»ντ,μέ»ω», εψη<ρί»ασΟε ποτε 
Απόττολο» έχπίμκε'.ν διςΗυριων μέν 
Ίτπε'ω», πελτ»ατώ» δέ μυρ'.άοβς τρεΐς,
Πρός δέ έχα»οντάδβ άχροδολιοτών 
Εχ τουτου δέ διήλδι Μβιμβχτηριύ*
Kal εχβτομδαιώ» xai Μεταιγειτνίών,
Kai, Βοηδρο,υιώνοζ ίίίαμένου >ΰ»,
Ούδέν υμ ιϊ; ώ μΰς, οδϊέ» ΐπράξατε !
K a i οίονιΙ δή οτίρξαντε; ότι χαρτών 
Ψ ηρυμ ιτο ίυλάκω» ένιπλήιατε 
Τή» χώρα», ήτι^χίαν vUl; άγετε.
Αλλά, ώ άνδρες μΰς, rp4c Άδη ας, πρ4ς τβυ 

Διος xou βίγιόχου χ^ί π?ός όλου τοΰ 
Δωδεκάθεου, προ; βυτεΰ τοΰ όψηλοΟ 
^Ολυμπου, πρά; χή; Ρ ;» ;  χα| τοΰ Ουρανού f 
Ω άνδρες ποτε ποντικοί τά δέονχα 

Πο;ηΊΐτε ;  επάν τ>. γενηται ύμΐν ;
^Επειδάν χίς άναγ**; | ί,μϊν ποτε ;
Επί'δάν προυπτος ϋίνδυ·-ο; δμϊν τ ί ; η ;
Οΰχ « -βντβ μέ, -ά  χωρία είλη?εν 
Η ανδριοπος -.α χυχλω ; οΰ τήν όμορον 

Καρυοφάγων γή* ΰικδιδοΰλωτβι ;
Καί χά; μέ» *ολί:ς πάτα; ού χατεοχαβιν, 
Γυ-οίχας δε χβί ιταιδ»; τούτω* τοι; γαλβΐς,,
- Πράς άς δή. ταύτη χέχυνται άνεχοδιν 
Επιμαχίας ϊιρωτβτβι οπονδβί —

Τ^ΐς πομ^ιάροι; τούτοις -to άνίερον 
Γραίδιον γβλαις οΰ πάροδεδληχι, ;
Αί νεανίδωνδέ, χθιζ* χ<ι\ πρώϊζα 
Ελχυομένω», οτονοχαί ΰπά γα/ών 

Οΰχ ετι Ι»α«λοι ταΐς ποντιχβΐς ΰμών 
Προοενηχοϋσι» axcot;, ω «ovxixof ;
Είς τίνα ου» χαιράν, μυς, ««βδάλλεοδι 
Τά δέοντα ποιή?ιιν; ή χαί τουτηίί 
Τής γ ίς  ίπάν —  ^  Ζ;ΰ ! —  χυρία γένηται ;  
Ε .ω γαρ τοΐ; ί) ε υ 6ε/ροις οίομαι 
Ανάγκη» ταΰτην Tcifiixevai ouaidjv 

Μεγίοτην, το ιτράγμβοι» οΰτοΐ; οΰτοΰ; 
Αιτχυνεσδαί" η βούλεοδε, ιίπετε μοι, 
Πιριϊο»τες έρωτα» χατ’ άγ·οράν 
Αλληλους · ποντι*:ί τι λέγίτα: xatvov : · 
Καινότερο» γάρ τί άν γε’νοιτο ή γραΰς 
Μΰς ϊατβΓολιμοΰια xai τά πονχιχώ»,
«Ρ*ω ί V  a 'J^‘ x a i« ’ TP^?ouia ; '
Η ετερό» χι χό * ^ών τέΟνη*εν ή γραΰς; > 
Αλλά τί διαφέρει, πρός θ ιο 3 ! ΰμΐν 
Από τώ» ήλοϊΐίων τρέφεοδβι τήν γροΰν 
Αμυγδαλών ή τώ» γηί/ων τουτώνί;

^  *3τη πάδ)3 τι, ίμ εϊς αύτοί 
Κτέρβν γραίαν τάχιατα s o i i j6xe,
Ε ί» ^αδύμως οδτω δή xai άμιλώς 

ιατελήχι χρώμινοι τοΐς πράγματι.
τβΙ ταΰτα ίπραττο» ήμών, ώ μΰς, 

πρόγον, β[ χαΐ ναυμαχοΰντες xai πχζξ 
ροπβϊα κλεΐοτα χαί χ αλά ίδρυσβνχες.

Διΐ> τοΰ λόγου έ»ταυθοί γινόμενος, 
Βρ^χέβ^χχα βούλομαι διεξιλθείν 

μι», Γ.® ιίδήτι, άνδρες itoyxixoi,

Οί' άττα δή εχιϊνοι πράτχονχις τιμών 
Και δοςης άχηράτου χατηξιω/χαι,
Ο ίχιί:ις γάρ χρωμίνοις παρβδιίγμα»ι»
Αείποτι οΰχ αλλοτρίοις, ά»δρις μυς,
Ευοαιμοοι γίνέοδϊΐ δμϊ» ιξοχ ιν .

Εχ(:»ους μέ* γάρ, τοΰ Ψιχάρπαγός ποτε 
‘Ως I j.αθο» χή* μοίραν, μι»ος αίανχας 
Δει»έ* ύπ ίδ , οΐ χαί χαδοπλιιάμίνοι 
Kal παριχρήμα εξιόνχε; τής αυτώ»,
Τά ό/jjpov τώ» πολιμίων i t ;  οόδέ»
Εν.διντο, οδδ ό τ ’ οί Βάτραχοι πολλοί»; 
Εχε'χτηντο συμμάχους λογιζόμινοι,

Ποτέ άπώχνευ» ουτοι πρός τό μιτιλβεΐ»
! ο  19»ος τώ/ Βχτράχω» τό πανδόλιβ*
Καί μοχδηρά» έχείνο" του δ έχτρίψαυδαι 
Γή» υβριν πά»τι δεύτερα τιδιμι»ο’,
Επί Βατράχους ηεοαν ίέμινοι
Οί μΰς ουνάψαι τούτοις Άρην χρατιρόν. . . .
Ε/τβΰδβ ό'οι μέν έδάμηταν υπό
Τω δόραιι χοΰ Τυρογλυρου, όίας δέ
Ψυχάς ίφδίμου; Ά ϊδ ι προί^ψε
Κ»ιοοοδ ώχτης, Αρτοφάγος καί ή ις
Ή ίφθιμος τοΰ Πτιρνογλυφου xcit ό ΐ» ’
Απελιδρον Ψ ιχάρποξ Ιχων καί λοιπο’ ...........
Kai Μ ερ ιδάρπαξ ,  Ά ρ τ ε π ί δ ο υ λ ....................ά λ λά  *
Ο χρόνο; έπιλείψει μ* άριδμοίμενον 

Βατραχομάχων ποντικών ό-όματα 
i'ponaiofopa χαί πανενδοξότίτα,
Τοβουχο» μόνον δ’ έπιλε'γω τουτουί'
ΙΤρυίρωτο μεν τά λιμναϊι νάματα 

Συ»ιμμιγίντα βατραχ«ίοι·ς βίαιοι*
Τό τής μυριονεχβου ταύτης μάχης δέ 
Πεδίον έλωρίων ήν άνάαιοτον- 
Ερμΐς δε άπέιρήκει ό ψυχοπομπός 
Κ:ϊτ*γων τά ; ψ'^χ^ς, xai τό τοΰ Χάρωνος 
Πίρ^μιίον πλιονάχις τότι μιχροΰ δεϊν 
Κ ατιδιδύ»ίΐ, διά τοΰ Αχ εροντίς 
Εις αίου χαχχφίρην πβμπληθιις νιχροός.
Καί τόιε δή οί έ»δοξ' ήμώ» πρόγονοι 
Μεγυτη» δόξα* ή’ραντ’ άν χαΐ τρόπαιον 
Βϊτραχοχτόνον πάντως άν ίδρυοανχο,
Εί μή άπά χώ» όλυμπιίων χορυφώ»
Οξύ πατήρ άνδρών τε χαί θεών ίδών 
Ενόησε xat τοΰς Βατράχους ω<τίΐρι,

Χβλχώ τανοηχέϊ μυών πίπτοντας.
Ό ς δή χαί τοΰτοις αρωγοί»; έξέπεμψι 
Νωτάχμονες γάρ ήλθον αιφιης χαί οχριβλοί, 
Άγχυλοχήλοι, ψ^λιδόττομοι, όοτο 
Φυιΐς, πλαιυ/ωτοι, χαΐ ότχραχόδερμοι,
Στρεβλοί τι χαί βλβιοοί χαί λοξοβάμονες,
Κατά χοΰς ώμους οχίλδονχες, όχτάποδες,
Άπό τών στέρνων ιΐοορώντεο, άχιιριίς, 
Διχάρηνοι χαί χιιροτε'νοντις, βί καί 
Κοίνοτιρον Καρχΐνοι δή καλούμινοι,
Οΐ χαί τών ήμετέρων άποτίμνοντις 
Οδάξ ήρώων τάς ουράς, έτιραλχή 
Έποίηιαν χή» νίκην κ ’ έτιρόρόοπον.
Άνάγχ^ τότι δ’ έ»διδό»τες βιδηρα



• Μετά χ*ρδς, ω ξκνκ, » άπεχρίθη tat 
Ά,ντλήσασα νά πιω μοί πρεςέφιρι.
Νά (Sot fiv ί»  χρεία, κβί έννόησα 
ΗΛς S τή: Κυθερείας δόλιος υίός 
Έμέ τε καί τήν ιΰκομο» »ιά»ιία , 
Σ'ΐναμφο-.έρους σύναμα διαμπιρίς 
Μέ βέλος S» καί to αύτό έτρύπησε,
Καί τάς καρδίας άμφοτέρων «ίς χαιίτΑ 
Έ ίωιικόν τοι> δίκτυο» ένέόαλιν.
Από τή; πρώτης xat μικρά; προέβην οδ»
Ε ί; άλλην Ιτι μείζονα παράκλησιν,
Νά καταλύσω εΐς τόν cixov τοΰ πατρός.

Τ ί έπ ιιια  συνέ£η;  —  Ε ? ώ ,  φίλοι μου, .  · · 

Έάν τις δή που .τοι»; ίαμβου; τουτουσΐ 
Τυχόν ποτε, εν ώρα λάβη π )ή ;ϊω ;,
Τό τή; υπομονή; δέ μέγα χάραμα 
Κληιονομήσας άπά φύοεως έ’ ώ 
Νά φθάση κατορθώσ*, τόν παρακαλώ,
‘Αφοΰ τήν άριτήν τήν μίαν χέκτηται,
Κ’ έπιιιχής όλίγον itpi; τό» α-ιχουργό»
Ένταΰθα νά φανη· —  κ ή trcttixiia 
Χρίστιανιχωτάτη εϊ-α ά:ετή 
Καί ταύτη; μάλιστ’ οί έ*αγγιλλόμε»οι 
Τό χορυζώδε; τοΰτο επιτήδευμα 
Τοΰ ποιηίοΰ ή στιχοπλόκου y c f c o ' j i i .
Κάγώ λοιπόν 5 έπ'.πνο'α πο*τιχ»ί 
Είς στιχοπλόκον τύχη άγαθ^, πολύς 
Ούχ Ι»τι χρόνος έπιιδή προχιιρισθιίς,
Ένταΰδα τή; Γραομυομαχία: μου 
Γινόμινος, ι ί ;  σπάνιν πιριπιπτωκα 
Ποιήσεω; ή στίχων, όπω; θέλετε.
Είς μάτην τόν χορόν τόν έννεάριθμον 
Τών ‘Ελικωνίάδων ό πτωχός ίγώ  
Επικαλούμαι f "Ακαμπτοι καί ά ιιγκτο ι 
Αύταί ουδέ μικρόν τόν νοΰν προςέσχο» μ β ι ! 
Ά π ιγνω κώ ; προ;έρχομ’ εί; τήν ί«ράν 
Τοϋ Βάκχου κολυυιβήθρα» οπω; δαπτισθ®
Είς τά ένθουσ:ώ3»ι αύτή; νάματα'
Ά λλά καρηβ/ρία; μέν ώ; ένι μάλιστα 
Πολλή; έπλήσθην καί κραιπάλη;, οίστρο» δέ 
Ού5έ μορίου κά< ή ένθίυιιασμοΰ.
« ’Ιδού στιιρότη; φαντασίας τί ΐστι 
Πανάθλιέ μου ποιητά, » πρός ίμαυτό» 
’Βρξάμην πα^αχρήμα λίγων άπιλπι;.
Κ’ έπ’ άληθιίας ό πυγμαίος πώς έγώ 
Καί σπάδων νά τολμήσω τά διάπυρα 
Καί φλογερά τοϋ Έρωτος αισθήματα 
Νά γράψω μιτά τού; Πριάπου; γίγαντας 
Τών Μυ9ιστοριών καί τ ίς  ΙΙοιήσεω; ;
Τό πΰρ τή ; γλώσσης, οί Προμηθιϊς 
Αύτοί παρά τοΰ Ούρανοΰ άφήρπασαν,
Καί τ)ν κεράμου δίκη» συμμαλάσσοντι;
’Καί νΰν μέν ουτω διαπλάττοντις νΰν δέ 
Έκείνως, ιίς τόν χάρτην φλόγας χέουσιν 
Εοωτικάς, δί ών τά; νέα; κιφαλάς 
Τών κυριών μας φλέγουσα τό πΰρ αύτό 
Ποΰ ίυρο» ό πτωχός τώ πνεύματι έγώ ;
Και ταΰτα τριοδίτη» ούχί Ιρωτα

Νά ιικονίσω καί κοινόν τινα άκοπών,
Ά λ λ ’ έρωτα άγνό» χαί τρι;ουρά»ιον
Rat όλως ή καθ’ ήμας τούς άνθρωπο»;, τ έ»
Τής ποντικίδος ιής ιύκόμο» καί ξανθής ;
Διότι τ ί σημαίνιι δά πρά; τοΰτον ό 
Διδοΰς έκιίνης καί τών ήρωίίω» τών 
Συιίων καί Δουμιίων μυθιστοριών ;

‘Ως suv δ τής ‘Ελένης παλαιό; γραφιύς 
Κάγώ πρά τή; ιι«ό»ος άπεφάιισα 
Τάν πέπλον τής σιγής νά καταρ^ίψω καί 
Συντόμως λέγω —  καί τής συντομίας μου 
Πολλά οί άναγνώσται έχουν διίγματα Μ ! —  
Συντόμως λέγω εί; τού; άναγ^ώστας μου 
Πώς ιίς τόν οίκον τοΰ κυρίου ‘ Υπουργοΰ 
Φιλοξινίαν ιυρον κ ΐΐ υποδοχήν 
Άρίϊτην. Ά λλ ’, ώ μοίρας μου τή ; δυ;μ«νοΰς ! 
Καθώ; ή κίσσ’ άλλάζιι μέν τήν φωλιάν,
Τόν κώλον αύτής όμω; ούδιπώποτί,
Κάγώ οίχίαν έξ οικίας, οιμοι! ήμοιψα,
Άπά άνθρώπου ποντικός γενόμινο;·
Άλλά 5 τάλας πανταχοΰ καί πάντοτι 
Γόν δαίμονά μου τόν κακόν μ ιτ ’ έμαυιοΰ 
Καθώ; ή κίσσα έφιρον τόν κώλόν τη ;.
Είςήλθον μόλι; ι ί ;  τή ; έοωμένης μου 
Τή» πατρική» οικίαν, χ’ εις τόν πενθιρό»
Τάν μέλλοντα νά δώσω διίγματα τρανά 
Τή; ιύβυίας μου θιλήτα;, παριυθύς 
Άφήκα αίφνης τώ» πολλών μου γνώσεων 
Νά έχραγή άμέσω; ό κραχήρ, χ’ έδοί»
Έκ τών πολλών μου φώτων έλλαμφθιί; βυτβς 
Εί; πΰρ θιρμή; ιύνοίας πρό; έμέ ιύδύς 
Άιήφθη, καί σπουδϊ) ιίς τά [Ανάκτορα 
Δραμών τοΰ Μυοχάρου; με συμπρεσβευτή» 
Κατέστηιι, κα: άρον άρον  τό λιγόμινον 
Μ ή»άγκασ*ν ν’ αρχίσω τήν ποριίαν μου 
Μιτά τοΰ Μυοχάρου;, ά κ  τοΰ καιροϋ 
Είπε? ποτι καί άλλοτε έπείγο»το;.

Τού; όρθαλμού; μου ιύθύς άγρια όργής 
Πυρά άνήψαν χα! άγαναχτήσιω;,
Καί χατά τοΰ αχρείου ‘Υπουργοϋ *»γμή»
Νά καταφέρω ίίδηράν ήθέλησα 
Καί ώτο^αταξίαν αύτάν κατά γής 
Νά ρίψω, άλλά τότι χείρον τό κακόν. 
Τούλάχιστον έάν τή; πείνη; στρέβλωσιν 
Δέν Ιπασχον τά εντιρά μου, τά κακόν 
Μικρόν θά 3jtο- ή άν ήδυνάμην καν 
'Γήν χρείαν ταύτην νά προφασισθώ1 άλλα 
Άπίθανον δέν η:ο ιίς τό πέλαγος 
Τή; μνήμης α-Ιποΰ ρίψας τό άγκύστριο»
‘Ο Μυοχάρη; ό συμπρεσβιυτή; έμοί 
Νά άνασόρη ι̂ήμά τι πανάρχαιον 
Καί νά άκούσω μάστιγα πλατώνιιον 
Συρίζουσαν έξαίφ.η; πράς τά ώτά μου 
Καί έν άγανακτήσιί κατατύπτουσαν 
Τήν άχοήν μου τήν ά?ιλοπάτριδα.
> Σοφό; ιι θί>α οδτως ώ ιτε  ο’ έλαθεν 
"Οτι πατρός τ ι χαί μηιρό; καί πάντων τών 
Προγόνων πράς δέ χαΐ βρωμάτων χαί

Κοιλίας, κάντων ή πατρίς τιμνότιρον 
Καί άγιώτερόν τ* αμα xai ε’ » μείζονι 
Παρά τ ι  θιοΐ; μοίρα χαί άνθρώποις τοΐς 
Νοΰν Ιχουσι, καί σιβισθαι δει μάλλον xai 
Δουλιύιιν τή πατρίδι ή τώ λάρογγι f ν 

Φιλοτιμίαν τή» άνάγχη» cuv ποιών 
‘ Εχώ* άιχω , τέλος σ«γχατένιυσα 
Συμπρισβιυιής αύτοΰ ν’ άπελθω, I j x u  χαί 
Μ’ έ?χάτην πιΐναν όσην ούδεπώποτι 
Έπι £ωής μβυ ιίχον πάθζ πρότιρο», 
Λαδόντις ου» τά άναγχαΐα (γγραοα 
Κατεπιιγόντως τή ; άδοιπορί*; μάς 
‘Ηψάμιθα σχοταΐοι εύθύς, όπως ριή 
Συναντημ’ άπευχταϊό» τ ι γαλή; ή(*ΐ< 
Εμπόδιο» μικρό» τ ι παριμβάλη, χαί 
Βραδύνωμιν περί τή» έντ·λήν ήμών.
Καί μόλι; έφθασα ιίς φ  Έρμαϊχην 
Όδάν χ έξαίφνης τις βουτύριιος όσμή 
Τά όσφρητκίριά μβυ νιΰρα έπληξι 
Καί τότι εντολών χαΐ πρισδειών, παντός 
Έπιλαθομην όλως χαί ν σύμπρισβυ» 
Παραχα/.έσα; να, πpofiaivj xai έγώ 
Τ4» φίανω , παριξήλθον χαί ιχνηλατών 
Τήν χνίσσα» τήν ώς άληθώς τροφήν 
Ά ξίαν τβΰ Διάς, χαι βαίνων προς αύτής 
Τά Γχνη, ιίς παράθυρον ίσόγιιον 
Μ ιγαλοπρ ιπυτάτη ; «αί, ώ ; φαίνιια ι, 
‘ Υπουργικής οίχίας ^λθον, x έπισχών 
Παρ’ ίχραν τήν θυρίδα ι ί ;  τά «αιωθι 
Τ·0 ΰπογείου λζστριχάν ένέβιλον 
Τά δμμα, χ’ εϊδο» όίπαντα ευάλωτα.
Αιότι — ω καλής μου τύχης ! —  μία μέ» 
Έ » τή έστίοι χ ίιρα έγουργούρι^ιν,
Έτέρα δ ή» πρά τής έττία ; άσχιπής,
Έ π ί τραπέζης δέ παρέχει έκιΐντο 
Έν τάξιι παροψίδι; ούκ ιύάρι5μοί 
Μ ειταί ιύόσμω» έδισμάτων, χ' ιίς τινα. 
Γωνίαν χύπτω* έπί τράττιζάν τινα 
*Η» ιύτελοΰς λοχνίου φώ ; έφώτιζ» 
θιράπων έν δ ιλτίφ  Tivt Ιγροφι,
Καί έπειτα έμέτρα 'ς τού; δακτύλους του 
Κ έσβέννυε καί πάλι» sO'Si; έγραφι.
Ω τής χαρδ; ! ώ ιύτυχοΰς ευρήματος! 

Φοιβόληπτος υπήρχε, τά ένόηια 
Έ» άκαρεϊ, χαί έγραφε ποιήματα ! 
Εταστιχάν άμέσως βλέμμα έστριψα 
Τριγύρω, μή τις οφθαλμό; γλαυκός 
Γαλής που πιριλάμπη ’ς τό ύπόγιιο». 
Ούδιί; δέ τύχ 8 άγαθή ξν καί ίϊώ ν 
Όπότβν καχάν ϊ)το τόν πολύτιμο»
Νά δαπανώ καιρόν μου ιίς  άνω?ιλή 
Εξέτασιν, έτράπην ι ί ;  τήν έφοδον 
Κ’ ιύθύ; δρμώ’ άλλ’ όμωι μόλις βήμα εν 
Προύχώρησα, χαΐ, γεραρδς φωνής τίνος 
Από τών άνω βροντησάσης, ώρμησιν 
Είς τά έχτάς δ υπηρέτης σύν σπουδή 
Κ έγώ μέ δ*μα ε< ιύθύ; γ ιγ ά ν τ«0ν 
Ευρέθη» εί; τά πάτωμα χαί άναβάς

Τήν τράπεζαν ί»τος τής δέλτου ΙΙλεψα 
Κοί μόλι; ν1 άναγνώϊω ταΰια Ιφθασα.
® Πιρί ζητήυατο; τοΰ Ανατολικού 
Γ,,εΐ; Αέξει; καί . . , χαί τά λοιπά, κα! τά λοιπά. » 

Κ ιίέ τ ι ποσον έχουσιν οί μΰς ξυστόν 
Ηλιχτρικόν! ή τράπιζα πυ^ρίχιιο»

Χορεύουσα άμέσως ηρξατο, κ’ έγώ 
Αν καί έπιθυμίιν έτριφον σφοδράν 
Νά ΐίω  πά»τα τό θαιιμάσιον αύτά 
Γοΰ καθ υμα; οιωνός άνακάλυμμα 
Αλλ ομω; χαί της άγαν τούτη; χα! οφο^ρας 

Φ Λομαθείας μου τά επακόλουθα 
Συλλογισθιις ιίς,βύριο* άνέβαλον,
Ιών θαυμάσιων τούτων τήν ίξέταιιν.
Κατισοιια τόν λύχνον τάν ποιητικόν 
Καί έξ έφόδου ίκυρίιυοα ιύθύ;
I ά τή; έσηας φρούρια χαΐ χρέατος 

πιρμιγά τι άναρπάσας τέμαχος,
Έκτάς τοΰ παραθύρου καί ιίς τήν δδόν 
Εύρέ'λην πάλιν καί έν παραβύιτφ που 
Καθη3α; όκλαϊόν τά κατιβρόχθυα,
Κ ϊ !  τή< πολλή, μου πιΐναν έθιράπευσα.
Ιίαί μετά τοΰτο έδραμον τοΰ πρέσβιως 
Κατόπιν, ευρον δέ αυτόν ούχί πολύ 
Μακράν έκιιθιν κ’ lite ita άμφότιροι 
Όμοΰ τά τή; ποριία; διηνύσαμαν 
Επίλοιπο» καί ι ί ;  τήν τών Κωνώπων '{ήν 
Εφθάσαμιν ή Κ ω νω π ία  μέν παρά 

Μυσί καλείται, Κήπον δέ οί άνθρωποι 
Χ ααέχε ιον  χαλοΰοι χαί β ο τ α η χ ό ν .
Ανίιχοντο; ‘ Ηλίου ουν ι|:έβημι»
Ε ί; Κωνωπίαν, χ’ έρωτήσαντις περί 
Γών άνακτόρων του Κωνώπων άνακτος,
Εμάθομιν πώς ιίς τά ίοχατα οίκιΐ 
Τοΰ Κράτους τούτου χ’ έκίνήσαμιν έχει.
Άλλά ό Μοοχάρη; όλως άπειρος 
Τών κατά τού; άνθρώπους, (ofuvi; ούδέν 
Έλιύθιρον άρίνουϊ’ ει; τού; μΰς ποτε 
Χωμον ή χαί ι ί ;  τού; Κώνωπας, άλλά 
Τά πάντα νά χαρπώντ* οί άπληίτότατοι 
Επιθυμοΰσι») tic χωρίον γή ; έχει 

Κεχαλλιιργημ,ένον χαλώς ώρμη3ΐν 
Άφρόνω;· έγώ δέ τό έπικίνδυνον 
Άσχέπτου τότο» συνόρων διαγ*»γής 
Πτιρόιντα προ;ηύδω* αύτώ ίπεα. 
α Διοτρεφές, άφραίνεις, ώ Μυόχβρις 
Β^τανιχιίο τοΰδ! ιών πιδίοιο 
Μάλ’ ΙνΒατι χαί ένθα, βεβηλόω» τε 
ΆσχΧηπιοΐο δάπιδον τόδ' ίιρόν.
Μή μέλιέ που αι, ζαθέου κήποιο,
Διινον σοφοΐο όμμα Όρφανιδαο'
Δηθυνοντα ή »0ν χιχείη η ποτε 
’Ιόντα αυ τις δσιιρον, μή νύ τοι εύ 
Πειθώ τ ? έπέων ήδέ ίς ού χραίσμη τοι,
Αύδή λ ιγ ιΐά  τ ’ ή$’ έπέ*»ν χράνεα ! »

Ούδέ φωνήν άφήχε, άλλ’ έχτός εύθύς 
Εγένιτο τοΰ χωραφιού όπου, ώ ;

Έ ίς  άλλην κιβωτόν σωσιχατάχλυσμο»



Τοΰ Ν ώι, πατα οίχογένεια φυτών \
Σΰν γυναιξί καί τέχνοις εΐςελήλυβην,
R ’ έτεραν άσφαλή^ίε και άκίνδυνον 
Ταριόντβς «ίς τήν Κ ωνωπίιν ήλθομεν,
Φιλοξενίας δέ παρά rot; Κώνωψι,
Τοΐς παλαιοις συμμάχοις τούτοις τών μυών 
Τυχόντες, τήν πρεσβείαν εύτυχώς 
Μ«τά διήμερο» διεξηγάγομεν 
Διαμονήν διότ* οί Κώ/ωπες πολλά 
ΣκειΙ/άμενοι έν τελεί έκριναν χακόν 
Άβοηθήτους πάντη νά άρήσωσι 
Τοϋ; μΰς, συμμάχους παλαιούς αυτών.
Τής ουν νυκτός τής έπιοΰσης ίλας εξ 
Κωνώπων σαλπιγκτήρων μεδ’ ήμών αΰτών* 
Παραλαβόντε; οίχαδ' έπεστρέψσμεν.
‘ Ο IvSauaιασμάς δ πάσης τάξεως 
Καί πάσης ήλικία; μΰς καταλαβω*,
•Αμ* εις τήν πόλιν τότε είςελάσαντος 
Τοΰ επικουρικού, ήν απερίγραπτος.
Παντοΰ ζωηρότατη ή κίνησις.
Οί μέν τάς τρύπας τών φρουρίων έφραζαν·
Οί δέ τα πεπτωκότα άνεσκεύαζον,
Καί πέραν κτύπος συνεχή; ήκούετο 
Τής ακαμάτου σφύρας τών σιδηρουργών,
‘ Ημέρας τε καί νύκτωρ τά παγχάλκεα 
Μυών ήρώων έλαυνούσης τεύχεα.
—  Μηδέτις ξενισθή ποτ’ επί τουτω μου 
Τω λόγω οτι έν μυσί καί ηφαιστοι 
Είσιν. Ή  μή νομίζει τις πώς τά πολλ*
Ιίαντοίου είδους ρώτα τοΰ αΐώνος μας 
Τον άνθοωπον και μόνον κατ«φώτισαν,
Μυών τό έθνος δέ τό περιούσιον 
Δ ιατελεΐ εις σκότος παχυλόν αεί 
Πλανώμενον ; — Ά , ά ! πλανασθε τέλεον 
Τής γνώμης ταύτης όσοι. πρεσβευταί έστι Γ 
‘Ο ένναιος καί δέκατος αύτός αιών 
Καί μετάξι» αύτών τών ποντικών λαμπρόν 
Άνήψε λύχνον φιλοσοφικοφιλο 
Λογικοθεολογιατρονομικόν,
Άπό περάτων ποντιχών τής εω «ίς 
Τά πέρατα έσπερας έπιλάμψαντα 
Καί πνεΰΐία ποντικόν παν καταυγάσαντα.
*Η μή θαρρεί τις δ τ’ ο! μΰς «ίς τήν αυτήν 
Κατάστασιν καί νΰν διατελοΰν εις ήν 
Εύρίσκοντο τό πάλαι έπί τοΰ σοφού 
‘ Ιεροκλέους, ότε οί σχολαστικοί,
Τεμάχιον δακόντες μέγα κρέατος 
Καί άντικρύ τής τών μυών καθήμενοι 
’Οπής νά τοΰς συλλάβουν οΰτως ήλπιζβν 
Έάν ό μακαρίτιης έζη σήμερον 
‘ Ιεροκλής, δπόσον θά έθαύμαζε 
Τήν θαυμασίαν πρόοδον τών φίλων τοι»
Μυών ίδών ί ώ ! πόσων πλήδει σήμερον 
Σοφών μυών τό έθνος τό ποντίκειον !
Διότι —  παρβλείπω προτερήματα 
Πολλ’ άλλα τών μυών και αξιέπαινα —
’ Αλλά τήν βιβλιομανίαν <ρερ’ «ίπεϊν αύτών 
Έ κ τών άνθρώπων τ ί; δέν παρετήρηΜ ;

Έ πί ζωή; του τί; δέν ειδε ποντικήν,
Φοιχώντα τ ϊς  νυχτδς είς τά β.βλία του 
Καί μελεχώντα μ«τ’ επιστασίας καί 
Σπουδή; τών συγγραμμάτων τάξιόλογα;
Τοΰ λόγου τούτου μάρτυς άξιόχρεως 
'Υπάρχει; σΰ, Βουρδώνος Αριθμητική,
Ή ς δλον τό περί ριζών τών τετραγωνικών 
Κεφάλαιον ίγενου βρώμ’ άσπάσιον 
Σοφοΰ τίνος καί μαθηματικοΰ μυός,
Καί ταΰτ’ έν μό Υ) καί μια νυχτ!, ίν ω 
Δΐ ολων δραύων τό κρανον μου μ η ν ώ ν ,
Καί σκαπτών μέ τήν δίκελλαν τών λογισμών 
Ιοΰ πνεύματός μου τό χωράφιον έγώ 
Πολλά μοχθήσας μόλι; ποτε ίσχυια 
‘Ριζάρια νά άνασκάψ’ δλίγΐϊτα.
Καί σεις τών ποιητών βί κλασ»ικώτατοι 
Καί τών κεζών, ώ ·ΰ Κρουνεία έχδοσις 
‘ Ομήρου, καί σΰ Θουκυδίδου Πόππειε, 
Ήκρωτηριασμεναι ώς άγάλματα 
Φιλομαθείας καί μελέτης τών μυών 
Περίτρανα μοι πρόκεισθε μαρτύρια.

Τοιαΰτα ήιαν τότε τά τών ποντικών, 
Ιοφώταχ άτεχνώς καί βιομήχανα.
Μή ούν θαυμάση τίς με λέγονχα.
Πώς πανταχόθεν ήκουες άχάματον 
Τήν σφύραν τοΰ ‘Ηφαίστου χαχαπίπχβυοαν 
Επ’ άκμονα καί τεύχεα έλαύνουιαν 
Παγχάλκεα πρός δπλισμόν τών ποντικών 
‘ Ηρώων. Έ γχη μέν ουν ηλαυνον 
Οί μΰς τότε βελόνας, πλή* άλλά ούχί 
Βελόνας δπερλέπτους, οιας οί τοΰ νυν 
Αΐώνος κύριαι —  ή, καί τό κάλλιον 
Κυρίαι' —  έπειδή δέν ειμ' ά»ό«τος 
Τοσοΰτον, ώ ;τ ’ άφρόνως χαριζόμενος 
Τω τών κανόνων σου εύρώτι, Λάσκαρι,
Τών κυριών ( —  ναι, κυριών, καί μή θυμοΰ 
Τών κυριών τήν εύίρέθιστον χολήν 
Νά ερεθίσω καί νά κατασχίσωσιν 
Μέ τά ψαλιδιά των τοΰς ιάμβους μου,
Ου; διά νά συνθέσω μέτρα άμετρα 
Καπνοΰ τε καί ελαίου έδαπάνησα,
Καί τήν καρδίαν μου κατατρυπήσωσι 
Μέ τά βελόνια των τά έρωτικά.

ΆντΙ έγχών βελόνας λϊΐπόν ηλαυνον 
Οί μΰες ούχί όμως β?ας αί τοΰ νυν 
Αΐώνος κύριαι [ά ! έλθ’ όπίσω μου 
Γραμματική ώ Σατανα! . . . .  κυρίαι μας 
Κρατούν, βελόνας ερωτος με»τάς,
Αλλά μακράς βελόνας δί ών ράπτουσι 
Τοΰς σάκκοιι; τοΰς χονδρούς, «ίς τών μυών 
Τάς χείρας άρμοδίας τάς ήρωϊκάς,
Ά ντ ί δέ κράνους ^μιιυ τό κέλυφος 
Αμυγδαλή; καί άντ’ ά*π!δος . . .  . ά, μή, μή 
Τρομάζετε ποσώς, ώ άναγνώσταί μ «υ !
Είς τής άσπίδος ταΰτης τήν περιγραφήν 
Σκοπόν δέν έχω ουδέ έρεξιν {γώ 
Εκατοντάδα ν' άίωτεύσω στίχων μοι»,
Ώς δ ιύλογημίνος πάλαι Όμηρος·

Διδτι —  μά τήν κάππαριν! —  *ί οιαμβοι 
’Σ τοΰς δρόμους ή ς’ τήν κόπρο* δεν εύρίσκονται! 
Απέριττος τε καί λιτός ε ίμ ι ! Ίδου 

‘Η μό>η μου π«ρι.·. ή *αί διαγραφή- 
Δέν ιϊγον ουτε σάκος έπταβόειον 
Ουτε άιπίδα όμραλόεσσαν οί μΰς,
Άλλά καρύιιυ ήμισυ τό κέλορος 
Ά ντ ί άσπίδος ειχον, τό δέ, ώς είπεΐν,
Έγκάρσςον έν τούτοις δν μεοότοιχον,
Τά κέλυρος χωρίζον, δίχα δχανον 
Έποίο^ν έντρυπώντες επιδέξια,
Τ«τέλ«σται τοΰ σάκους ή διαγραφή,
Καί πανοπλίας ΟΛης τής τώ< ποντικών.

Τοιαύτας κολοσσαίας εύν παρασκευάς 
Οί μΰς ΐξηκολούθουν κάμνοντε;, άλλά 
Κατιπίιγόντως δσον ένι μάλιστα'
Ά λλά τβΰ; μΰας ήίη δ ; άφήσωμεν 
Έντός τοΰ αυτών Κράτου; ταΰτα πράττοντβς 
Καί άνευ πολλοΰ κόπου ύπερβαίνοντες 
Τών ποντικών τά όρια ς τής Πιππελίοΰς 
Τά χράτος μεταβώμεν τό γειτονικόν.

Σινδώ' λευκή χιόνος τήν ατθί5α γήν 
Έχάλυπτε- μαντεύετε τό έτος' ην 
Τό δι' αίτιας μνήμης άξιον πολλάς 
Χιλιο*τόν δκτακοσιοστδν πε»τη- 
Κοστον, βπόι« δά θαλαισομεδοντες 
Μας χατεπάτουν γαΰροι καί τάς ποιμνας μος 
Ήφάνιζον οί πάγοι τοΰ βορρά . . . Άλλά 
Τά χείλη διά τί, ώ άναγνώσταί μου 
Είς πονηρόν «ξαίφνης διαστέλλετε 
Μιιδίαμα ; Είπετε μοι ιδέα τίς 
Είς τόν φιλύποπτόν οας ήλθεν αίφνης νοΰν 
Τής ά ,Ιωπονζ i b r  opxor  οας όρκίζομαι 
Ούδεμιάς πώς ούδιμώς ούδέποτε 
Στιχοκλοπίας ένοχός είμι έγώ·
Σάς δίδω τιμής λόγον, καί οας βεβαιώ 
Ώ ς τίμιος καδόλου κ’ ευσυνείδητος !
Πιστεύσατε, διότι νά ένάγωμαι 
Έ*Ι στιχσκλοπία είς τοΰ; δικαστάς,
Σας έξομολογοΰμαι, δέν επιθυμώ’
Ουδέ κλητεύσεις, κλήσεις καί κλητήρα 
Όρέγομ’ έπικρίματα, καί άνατριχιώ 
Τον νόμου  μόνον έάν Βω τήν ί ο χ br,
Μή δτι τούς κλητήρας και τους κλητορας.
Καί επειτα, νά είπωμεν καί τάληθές'
‘Υμεΐ? οί δσημεραι καταπίνοντες 
Φριχτών καμήλους στιχοκλοπίών,
Τό άνηθον καί κΰμινόν μου τοΰ πτωχού
Μοί άποδεκατβΰτε χαί κλοπάριον
(Τό μή δν, κ’ έκ δευτέρου σας δρκίζομαι)
Τό τής Γραομυομαχίας μου αυτό 
Διονυχίζετε καί δέν άνέχεσθ» ;

Καί ίσως μέν τά ώτά σας ηνωχλη»α 
Μέ τήν παρέχβασίν μου ταύτην τήν μικράν. 
Ά λλά χαί νά προέλθω «ίς διηγησιν,
Κλητοριχών τήν κεφαλήν ανάμιστος
Δέν ήδυνάμην φόβιον πάλι/ βμως δέ
Καί τούτου τήν συγγνώμην ταπιινώς ζ^τώ,

Λευκή σινδών χιόνος οδν έκάλυπτε 
Τήν πόλιν τής Ιίαλλάδος κατά έτος τδ 
‘ Ρηθέν ,  όποτε οί θαλασιοκράιορες 
— Ιδού σας παραφράζω τούς, ώ ; λέγεη  
‘ 1" μ εις άδίχοκ, κλοπιμαίους οτίχους μου, —  
Τής Σαλαμΐ·ος ΐβεβήλουν τά νερά,
Κ' έστείρευσαν αί αίγες καί τά προοατα 
Διά τοΰ; δριμυιάιους πάγους του βο^α,
Καί οέν ίιπϊ,ρχε γά/.α οπως νίπτωνται 
Τήν οίίς'ερολεΓ.τιεροατμόπλαστον 
Μορφήν καί χ·ΐρας τάς άόράς χαί ραδίνάς 
Αί εύγενεΐ; κυρίαι μας τών Αθηνών.
Αί όρνιθες, ταύγά, οί άρτβι κ οί ίχθΰς,
Τό δψον τό καί π*ρ άρχαιοις Ελλησι 
Άριστο«ρατικάν καί τοΐς σημερινοί;, 
Συνιόμως δέ είπεΐν τά τρόφιμ' άπαντα,
‘ Υπό τών φίλο-ν Αγγλων διπανωμεν*
Είς τό nec u l t ra  ήλθον πλέον τής τιμής. 
Απόστολον ή γραΐ* Αλβιών νηών 
Είς τής ‘Ελλάδος τάς θαλάσιας έστειλε,
Καί κόνδυλον β^ρΰ' καί παλμερστόνειον 
Είς τής Ελλάδος — τούτου του άνήλικος 
Καί τοϋ κηδευομίνου ύπ' αυτής παιδάς —  
Ενέτριψε τήν παρειάν τήν τρυφερόν,

Διότι τά παιδίον τό άνόητον 
Αύτό τυχόν έκ φόσεως φιλόπαιγμον 
‘ Υπό παιδαριώδους δή παραφορας 
Κινούμενόν ποτ’· έξεχλεύαοέ τινα 

, Γών ψωραλέων απογόνων Ισραήλ.
Καί τά τ.αιδίον έκ τή ; παιδια; «ΰθύς 
Τάν κόλαφον συνήλθεν αμ άστράψαντα 
Αίσδόμενον, και πορρυροΰν τήν παρ«ιάν 
Περιδεώς συγγνώμην έξητήσατο 
Τά γόνυ κλίναν, καί ίχανοποίη*ε 
'Τοιουτοτρόπως τό γραώδες έαυτής 
Φιλότιμον ή γραΰς ή ιδιότροπος. 
Έιωφρονίσθη δ’ έκτοτε τάνόητον 
Παιδίον κ’ οί άνέστιοι του ’Ισραήλ 
Υιοί τήν πόλιν διατρέχουν άδεώς 
Κα.Ιάζ  πωλοΰντες πρα γμα τε ία ς  άγγλικας.

Οικοδομής οί στύλοι τής πολιτικής 
Οί υπουργοί είς τοΰ Βουλουτηρίου μας 
Τήν θερμοτάτην αίθουσαν συνέρρεον 
Τήν έκκρυσταλωθεϊσαν ύπά τοΰ βορρά 
Φιλοπατρίαν των νά έκθερμάνωσι 
Καί ώς κρατήρες έπειτα ήφαίστειοι 
Είς λαύαν έκραγώσι κατά Πάρκερος 
Δημεοθονείων λόγων άπό τής Βουλής.

Αί θυγατέρες δ’ αί άγλαοπρόσωποι 
Τοΰ Τόπου Κάππα Κάππα Άθη»α, ’Ελπίς 
Καί άλλαι σήμερον μή ζώσαι —  παρ’ ήμΐν 
Είσί πρδς φύλλα ίαρο; ισάριθμα 
Τά φύλλα τών Εφημερίδων, αίτινες 
Γεννώνται μέν ώς τά πολλά άνίσχοντος 
‘Ηλιου, δύοντος δέ άποδνήσχουσι — 
ψυχρά έξέδιδον τά φύλλα των, καθώς 
Ψυχρών λα7 άνων φύλλα άηδέστατα. 
Άγανακτήσεως ή Νέμεσι,ς δαυλόν



Κραχοΰσοι άνά χιΐρας μάτην Ιπασχι 
Ιών λειιουργών τοδ Τύπου τό φιλόπαχρι 
Na ιριθίσυ μένος καί τήν φίλιριν 
Χοληι των να χαράξη ! Πάμψυχροι ούχοέ,
Κ ιί ή χολή αύτών x ή γλώσσα καί ό νοΰς.
‘Ο χόιμος ένί λόγω σύμπας πάμψυχρος 
Εΐς χάς θερμάστρας χαί έσιι'ας απαντι;
Συνε'ρχοντ' ίν σπουδή va άπολαύσωσι 
Τών άγαδών τοΰ βίου xou οίχιαχοΰ,
Ε ί; auptsv xi άλλα άναβάλλοντις.
Κ ημείς λοιπον, ω φίλοι άναγνώσχαί μου,
Τοί»; ύιιουργούς λιπόντις χ«1 πολιτικού;
Ειςβώμιν εΐς χάν οΐχον τής Πιπιτεληοΰ;.
* · * · · · » · # · · ·
Ιίεχε τη ν ! Οχλάδην χάδηται ή γραΰς 

ΙΙρο τής λαμπρα; έστιας όπου καίιχαι 
Αγκάλη ξύλω» πίχυος ρητινωδών,

Τήν ήλα χάτην χα! τήν άτρακτον κρατεί 
Εί; χεΐράς της χαί νήδϋ λευκόν εριον 
Ιδέτι χήν μορφή» χης χήν χατάσχυθρον 

Τήν ^υπδώδη ταύτην οψιν τ ίς  γραός.
Τάς ^υτιδώδεις παρειάς χης χίχινοι 
Περιχοσμοΰσιν όμοιοι μέ τήν λευκήν 
Τολύπην χήν πιρί τήν ήλα*άτην χης.
Μηχανικώς « ί χ ιΐρ ίς χης χήν άτρακτον 
Συστριφουσι· χαί ολη είν ιίς ^ιμβασμούς.
Αλλα ως συνιλθοΰσα έχ τώ/ ρεμβασμών 
Αυτή; ή γραΰς χά νήμα «Γ<ρνης παραίτιέ.
Προςέρχεχαι πλησίον τ ίς  εσχίας χαί 
Τό πώμα τής γουργουριζούσης άφαιριΐ 
Εν τή έστιοι χύτρας χαί λαμβάνουια 
Κοχλιαριαν έριβίνδων γεύιται,
Καί ίπιδιΐσα ποί)ιν χό έπίπυμα,
‘ Γπά χήν ψύχραν σκνδαυλίζιι τήν πυρά»'
Οχλάίην πάλιν κάδηχαι έχ*?* . . .  άλλά
Ιδ ιτι μ ιτά πόσης προσοχής πα τ ιΐ

Μέ τοΰς δακτύλους χών ποδών τά ς  παρυφάς
Τ ά ; άχρας τοϋ ποδήρους χαί άλβανιχοΰ
Αυτή; χιτώ»ος, ώς εί έφοβείτο μή
Είςδΰ» άχχίς φωτός τις λάδη βέβηλος
Εις τών άδυτων τούς μυχούς τών ιερών, ,
Το πάλαι οπου έιελοΰνχο παννυχί
Τά σχοτια τής ’Αφροδίχης Spyta.
Τήν γεραράν ιης octet πάλιν χιφαλή».
Μεμψιμοιρία τίς τήν πολιάν αύτή;
Καχέχει χαΐ τά χείλη χης σπασμωδιχώς 
Γαράτχβνται ;  —  έλθέτ* νά άχούσωμιν.

» Κατηραμέν’ ή φετεινή χρονιά αυτή.
Στραβά δλα μοΰ ήλδανε x j ’ ά»άποδα·
Κυτχάζιις Ιχ ιΐ χ ιό ν ι; .  . . ’ποΰ άνάθεμα . . .
ΤΙ διάβολο ! . , . Ά χ  ! ήμαρτόν σβι, Κύριι. 
Κολάσθηχα χαί σήμιρα, V  άνάθιμα ! . .  . 
Συγχώρεσαί μ ι, θ έ ’ μου τήν άμαρτωλή' . . . ,
Τριΐς ’μέραις χαΟηοείό’, χαί ύποφέρεχαι;
Καί χαν νά ζοΰσε δ συγχωρεμένος μου,
Καλα ’ταν, μά & Χάρος μ*ΰ τόν αρπαζι 
Τον καναχάρη ’τόν χρυοϊ Γιανούλη ’ μου!
Κ. (1X091 τώρα χρόνους όλομόναχη,

An ota; έφαγε —  χαχή’ταν ναι ή ώρ» χου —· 
Γό ιχο»τιχοφαρμιχ«μίνο χείό ψωμί,
Που ήλθε πεινασμένος άπ’ τό Φά'ηρο 
Ποΰ ί  συγχωριμίνος ήταν ’λημιρής 
Σ έχιΐνο χό αμπέλι τό ^ημάδι μας —

Ναι ιό φαρμαχι ποΰχα γιά τούς ποντιχούς 
Βιλμένο, ποΰ ή δόλια νά μήν ερδανα 
Μον εδιχεΐ η Πλάκα να με ίΰριακε !
Καλά jaou έλεγι 6 Παππα Χιράλ^μπος,
Ποΰ νάχω χή» ιύχή ’̂ χου —  ώρα του χαλή ! —  
Γΐαννίχη μβυ ! οοΰ είπα χαί ξιναειπα ,
Νϊ φύγ;ς άιχ’ αύχό χό ΟΛήτι, έπιιξή;
Καί είν ιι οχοιχίιωμένο, εΐ'α ι ποντιχοΰ;
Γ « α ά :ο ,  πο ντ ιχ ο ΰ ;  ά ! ζ ώ ϊ  ά νήμ ίρ α ,
Γΐιννίχη μου, χιτάρα χαι θ ιοΰ δργή,!
Ετσι xai νά τίν άουα  ί( πα/ αβή 

Μά λπίζιοντας ή ά»όηχη πώ ; χό χα χό 
θά  λ ιγοστιύίτ, γΐά μή χριώ^ωμαι,
^ίίχάδη7α χ j  ο Χάρος μοΰ τόν έπηρι.
Αχ ! Γιάννη μου ! αχ ,  χρόνία π ά λά  άπίρασαν, 
Εγέρασα x»i πήγα χαι αι χρίχις μου 

Κ αταιπριις άπό μαΰραι; έχα·ήνιηχ«ν 
Μ ϊ συ από το »οΰ’ μου άπό χή χαρ8)ά 
Δέν βγήχις, δέν έβ/aivtic, φώς Γΐαννούλη μου,

! ένδυμοΰμαι χάδι βράδυ nsupyouoav 
,Α* JO δουλιιά’ I Μέ τί λογής πιρ«άτημα 
Ηρχοσουν σοβαρό χαί διαχριχιχό’
Ο γβΕίδαρός sou πρώχος πρώτος σήχον*
Γαλέχρι, τήν άξίνη’ χαί τή’ χάιια’ οου!
Καί άπ οπισω χορτασμένη άρχονταν 
τΗ μαχοτρίτυσά σου ’γίδα θροφαροϋ.
Ω Παναγία μου ! πόσο’ γάλας άρμιγβ f 
Μπροστά τ η ς  τύφλα νάχη ί  μαλταιζιχη,
Ποΰ πήγι k σύντιχνός μΓυ προχθές χίπηρ*
Καί δώχι τοΰ άνέμβί) δέχα ταλλαρα I 
Καί πάρα πίσω άπ’ τή ’γίδα πρόβατα 
Πί»χ εζη τό ίΑιγο τόλιγώτερο’
Ηρχοντίυσαν χαΐ τρία τέσσερα άρνίά.
Κα6ώς ό μαχαρίτης γάιΐδαρος χοντά 
Ει; τήν αΰλήν ήρχόνταν,—  ίμυρίζοντβν,
‘Ως φαίνιται, τό σπητι, ή χαί φώτισι’ 
θ ιοΰ θά ιίχ ι τό ευλογημένο* ζώ ’ —
Κή ώγχάνιζε χαί έπαιρνε ή γειτονιά 
Τήν ι ι ΐη ι ι  πώς ήοχοντ* άπ’ τή» έζοχή’
‘Ο Κυρ Γιαννούίης μου ! Ά χ  μέ τό ίνομα 
Σ τη γ ιιτονίά ’ xai ’ς Ελη’ τήν ’Αθήνα»»

Ό  μακαρίτης ξχαν χαί 'ς τήν Έχχλη»ιά,
Στασίδι πρώτο; ειχ» χαί χάντίδ<ορο,
Σ έχιΐνον πρώτον ί  παππόίς τό Ιδιδι.
Ό  μαχαρίτης *ς δλαι; τβϊς ξετίμησις 
Καί ΰποθέσιις μέσα ! χ’ ^ταν μιά χαρά 
Kip Γιάννη δώ Κυρ Γιάννη έχει νά άχβδς 
Κυρ Γιάννη χάτω χαί άπάνω χαί «αντοί.
Τώρα μονάχη ή δύςτυχη άπέμεινα 
Χωρίς παρηγοριά ή δόλ}β άρφανη.
Καλή ώρα σάν απόψε, έχαθβύμασταν 
Τά δυό άγαπημένα τβίρία είς τή φωτιά. —  
Μονάχοι μας άλήδεια, ολομόναχοι . . . .

Ουτι παιδιά ουτι σχυλλιά δέν ιι^αμε,
Έ γώ τόχις χαθβύμουν τά λοιπόν ς τή μ̂ α 
Τήν άχρι χής γωνιάς χαί έχιιό; ς τήν άλλην». 
Γοϋρ-γούρ τά ροβιθ*χΐ* πάνω ς τή φωτιά,
‘Ο κόσμος έςω χιόνι ώς τό γόνατο.
‘ Η μιΐ; ουδέ άνάγχη ιίχα μ ι πειδής 
‘Ολοχρονή; ιίς  τά ύπόγειο είχαμε 
Σιδιά, ποΰ νά μα; «βιρούσανε μαθέ;
Μέ έγγλαίζιχα κανόνια σάν αύτά μαδές 
I οϋ Ι Ι ά ρ χ ι ρ -  Μάρκερ. . . . τοΰ Ιςω άπά έδώ οδτουνου, 
‘ Ημας χοδόλου δέν μα; εμιλλέ ποτε . . . .
Ας ?,ν*ι γουρ γούρ τό λοιπόν ιίς τή φωτιά 
Ροβιδία ή χουχ^ά ο.τι άν ήχανι . . . .
‘Ο μακαρίτης ιϊς τή μ{ά γωνίά χαί έγώ 
Σ τήν αλλη μέ τή ρόχα χοί τάδράχτι μου.
Καί έμπρός μας ή κανάτα μέ γλυχά χρασί,
Ποΰ τωπινι χάνιί; χαί άνασχηνονταν 
Οχι σάν ταϊς ρεταίναις τούταις πώχονινι,

Καί συνιιθοΰνι τώρα χοϊς φαρμακεραι;.
Μόνο κρασί άπό τό Φάληρο όποΰ μαδές 
Σ χή γής τήν οικουμένη νά μή ιύρίσχιται,
Ά ς  ί  ναι δα* έγώ τή ρόχα έχανα 
Καί ς τή φωτιά έχεινος ^οβιβια έψηνε 
— Η κάστανα, που τάγαποΰσε δά πολΰ, —
Καί δός του γρίτς —  γρίτς χβί οι δύο τά χάσχανα, 
Καί υστιρα τή «λόσχα τή χονχόγιμη 
,Εσήκονε, κη άφοΰ μέ «υρισχε κλοί» χλοϋ 
Κατέβριχε τά μεσάτου χαλά-χαλά 
Καί υστιρα έμένα μοΰ τήν εδινί,
Καί έγώ ς χό στόμας μέ χά χα.Ιως ώρι/ης 
Τήν σήχονα χαί επειτα χήν άφινα.
Από όχας έχιϊνος βγίχε άπ* τά σπήχι αύτό 

Κατάρα χαί θ ιοΰ οργή με'σά πισε,
Καί μίας ήμέρας προκοπή δίν ειδα πλιιάς.
Σχοχάιου τώρα, ίίστερα άπά ολαις αύιαΐς 
Ταΐς δυστυχίαις, xai τά άλλο τά χαχά 
Τά πλιΐά μεγάλο μέ τοΰς ποντικούς αύχούς.
Είκοσι τώρα χρόνία ποτέ νά μή ευρώ 
Μίας ώρας ήσυχία χαί άνάπαυσι,
Μόν ζωντανή σά» δαίμονις τής χόλασις 
Μιρονυχτϊίς τή δόλια νά μέ τυραννοΰνΐ 
Αχ ! Παναγιά μου τί είναι αύτό μέ έμενανι;
Ετσι μαδές νά % at μέσα ς τή χόλασι 
Ακόμα ζωντανή, χαΐ ουτι αύτί γερά

Νά Ιχω ούτι πτέρνα, ουτε μύτι κ α ί............
Συγχώρεσαί με, θ ιέ  μου, έχολάσδηχα.
Ποχέ μου όμμάχι νά καλύψω μιά στιγμή 
Νά μή μπορώ, όποΰ έ Χάρος νά τά χάλυβε 
Γιά πάντα, να), καί ή πλάκα νά μέ έπαιρνε 
Μ}ά χαί χαλή, χαΐ νά γλυτώσω πλιιά άπά αύτούς 
Τους ποντικούς, ναι, χαχό χρόνο νίχουνι !
Τ ί αγιασμού; ή μαύρη χα; διαβάσματα 
Δέ» έχανα χαί χί παράχλησες χαί εύχαΐς :
Καί οικους Παναγίας xat χαιρεχισμούς 
Σαραχοστή ποτε ή σαραντάμερο 
Απίρασα χωρίς νά τά διαβάσουνε ;

Πρωί καί βράδυ τάν ‘Εξάψαλμον xai τά 
Ψαλτηρί xai ταΐς ώραις ό Σεργιάδης μου

— Πειδής είναι *ο3 είναι δλίγο σάν χουτλς,
Άλήθιια, μά άπά γράμματα νοιώθει χαλί
Ό  κακομοίρης, χαθώς μοΰ είπε xij ά παππας —
Από όλα τά έξωχχλήσία χαί χού; άγιους.
Χ:λ|αΐς φοραϊς έπίρα συναλιίμματα.
Τοΰ χάχου ό(»ως όλα. . . . Τίποχας χάνεις 
Ουτε άγιος μέ Ιχανε οΰχε διάδολο;! . .  . ά χ , » ί ,  
Κολάσδηχα ξανά, που νά μέ πάρουνε 
Οί χίλιοι δυο διάβολος να), ποΰ ά»άθιμα 
Σ χό χόκχαλο καί ς χή ψυχή ποΰ έκτιζε 
Τό σπήτι τό ^ημάδι χαί μέ ίχόλασι 
Καί μέ χβλάζιι τό καθημιρούσιο.
’ Ας ήτα» χά* κ' εκείνος δά «ά ήρχονία»
Γά χούτιιο πραμμια ό Σιργιάδης, ποΰ νά μή 
Προφδάση νάλδη, καχό χρόνο νδχ^ί, ναι ,
Αχοΰς έχ ιΐ; Ά πά χό πρι^Ι νον έστιιλα 

Νά πάρη χή παγίδα άπά τά κλειδαρά,
Ποΰ είχα παραγγίίλξ γ ΐ»  τού; πονχιχοϋ;,
Κή ακόμα δέν ίφάνη νά ιδώ καί έ·|ώ 
Τί θά νά γένη κ»Ι μέ χοΰτο τό χαχό.
Τίς ξέριι πάλι μέσα σέ ποίά καφφενέ 
Γυριζιι «αί γελα ά κόσμο; μέ αΰχόν . . . .
—  A, α , ποιάς ιΤναι ίχ ιι καίω ποϋ κτυπφ ;
Ά ς  πάγω νά ί?ώ —  « θ ιιά  Πη.τπελιώ I, θι*ά 
θ<ιά Ι ΐιπ π ιλ ιω , * Ιλ άνοιξε χαί έπάγωσα. *
— «Ποιάςιΐναι; ποιάς χτυπά ;»— «Αί, νάέγώ είμ α ι»__
« Ποιος σΰ βρέ; · —  « Νά έγώ · —  β ά ϊύ  , u at 
βρέ; ^
Καί πότε σε έσχιιλα μαδές χαί μ ’ έρχεσαι 
Σε τετοΐα ώρα, διάβολι, νά μοΰ χαθής ;
Π=ΰ πήγις μαθέ; καί μοΰ χοπροσχύλλαες 
Απά το πρωι ώς τώρα τά μεσήμερα ;

■ * Ύ πήγ^  δε ά μου, είς τό χαφφενιΐον τ ίς
Ανατολές καί πήρα χάν χαφφέ μου, νά ρ

® Καί Ιγώ ποΰ σέ Ιστειλ* νά πας ς χοΰ χλειδαρΧ 
Νά φ ίρης  τή παγίδα τό όγλίγωρο 
Καί σέ έπιρίμινα, I, γαιιδάρα ήμουνα ;

« Καί ό έν φιλοσόφοις πάνσοφο; έγώ 
‘Ο άνωδεν χαΐ έξ άρχη;, άπά μιχροΰ 
Παίδάς, συνειδισμένος τά πρωί πρωί 
Νά εχω τάν καρφέν χαί τήν χολλύραν μου 
Καί νά διασκιδάζω ουτω χήν δεινή»
Καχέχουσάν με καχεξίαν χό πρωί 
Γά τουρχισχί δή μ αχ ο νμ ο ν ρ ι . Ι ίχ ιο ν ,
Μή είμαι τάχα, ώ Κυρία ιΰγενής,
Δικός σου μυοδήρας, μυ μέ ύψιλον, »

« Ά  , μέ άρχισις μέ τά ά<οσχά σου έλλχ}ν«ά 
Νά μοΰ ζαλίζης τά μυαλό, θεότριλλε;
Αύτά νά πας νά τά είπξς ς τάν κλάδωνα 
Αχοΰς; χαι σιώπα xjj όλα γΐά τ ι έπιασα 
Τά λυχνοστάτη άπά τή γωνιά έχιΐ, καί . . .
’Ανέβα πάνω, πάρε χά χουλά πόδια σου . . . .
Γιά δές έκεΐ παγίδα ποΰ τοΰ έδωχαν 
Δέν έβλεπες νά πάρης μία καλλίτερη ;
— 1 Ανωφιλί, χυρά μου, μοΰ παν, ε!νε αύτά,
Μόνο νά πάρης χό ποντιχοφάρμαχο »
—  * Βουβάσου, Δέν σοΰ ιιπα , βρέ σύ παλαβέ,
Πώς έχω ίρχο νά μή πάρω πλειά άπά αυτά,



Άπό t i  καιρό δτεοΰ άπέθα»ιν 6 άνδρας μου; ®
—  « Τοΰλάχιατον μΐά γάτα νά έπαίρναμιν . . . »
—  Μπρε κούτιιο πραμμα, δέν δυμασαι πέρυσι 
Τ ί έίκαμαν τή, Ψαροκλιφταροΰ, κη αύτή
Καί τά γατάχία της, κοΟ πήγαμι πρωί 
Κ βί σκοτωμένα τά ηδραμι ς το πόγιιο,
Kai κείνη χίλ|α κομματάκια ίδώ χαί ίκ · ϊ ;
Kai χώ» Ψ υχών που—  πιρυει δποΰ ακόμα σύ 
Δέν εϊχ ις έλδΐ) άχόμη ς τά ρημάδι μου —
Είχα έτοιμάση γΐά το μακαρίτη μου
Ένα πινάκι κόλλυβα χαί τάβαλα
’Σ τό παραδύρι πάνω χονχά ’ς τό χαρτί
Ποΰ . .  . πώ ; τό λ«νε; βρε ! —  « Μεριδοχάρτιο»» —
• A, ναι, Μιριδοχάρτι, τό λοιπόν χ| αύτό
Έχει κοντά ς τά χόλλυβα χά εβαλβ,
Δα»είσδηχα λοιπόν γΐά χείνη τη βραδιιά 
Τόν Αραπο τό γάτο τη; γιιχό»ισσας·
Καί τ ί νομίζει; ; τά πρωί σηχόνομαι 
Νά πάρω τά πινάχι μέ τά χόλλυβα 
Νά πάρω χαί τά ό /άμαχα μέ τά χαρτί . . . .
Ω Παναγιά μου, ούτε κόλλυβά υρηκα 

Ούχε μιριδοχάρχι cut* διάβολο 
Καί ψάχνω υστέρα νά ύρώ τό ροΰχό μου 
Τό χαταχαίνουρ γΐό μου ροΰχο χί άβαλτο 
Που σαραντάμερο ενα έπαιδιύουμαν 
Σ τέν άργαλιιό ή δόλ}α νά τό φάνω χαΐ 
Τό γαΐμας τής χαρδία; μου έξώδιυσα ώ ; οδ 
Νά το άποτιλειώσω χαί είδα χαί έπαβα,
Λοιπά* τά ευρίσκω υστιρα άπό πολλά 
Σέ μιαν άχρα άπά κάτω ;  τό υπόγειο,
Τό πιάνω- τί νά δ ξ ; ; τρυπαι; μικροί; μιχραίς 
"Ολο ήταν καμωμένο xvj άπά πίσω μ!*
Τρυπάρα, τόίη, νά, σαν τη; έξώπορχας 
Τή κρίχελλα xst μ^ΐ άλλη χόιη άπά έμπρό; ! 
Κχυπηοΰμα: πλιΐά κοί διρνουμι ή κοκόμοιρη 
Καί τά χροχίδία οΰτά μου τα  παληόμαλλα 
Από ται; ρίζαις τρίχα — τρίχα τάβγαλα.

Α ρχίζω  πάλι βλαιτημώ —  χαι ξέριις δά 
‘ Η γλωσσά μου τί χαχό πώ/ει ιδίωμα.
Γυρίζω να άναβώ «πάνω· τί νά ίδώ ;
Σ τό γαΐμας βουχημένον τόν χακόμοιρο 
Τόν Αραπο τό γάχο τή; γειτόνΐνσα;
Κ ί ώ ; «ραίνεται, τάν είχαν π?ρ οί ποντικοί 
Νά τό» έμπάσου» ;  χή φωλιά του;, χαΐ έπιιδή;
Δέν μπόρεσαν μονάχα πε'τβ τράβιξαν 
Του μαύρου τό κιφάλι χή άπά τά κορμί 
Τάφήχαν εξω οι δαίμον«; χαί έχριμουνχαν 
‘ Ο μαύρος ί  Άράπη; σάν χαχάδιχο;.
Καί έτσι ίχ ι μόν τά κόλλυβά μιΐναν 
Μόνο καί έγώ ς τήν Έχκλησίά δέν μπόρισα 
Νά πάγω χαί ίδώ έμιινα δλημιρής 
Μέ βλαστημιαί; ς τό οχόμα καί παράδοσι;.
Καί πήγα υ 7τ·ρα εις τό πλεμματιχό,
Νά μέ έξομολογήΐζ κα! έχανόνισι 
Βαρύ καί μέγα κάνονα, Σιργιάδη μου,
Kai δυά χρονιαι; τώρά ιΐμσ ι άμετάλαβη,
Κα! δέ μοΰ φδϊνιι τοΰτο τό κακό μόνι καί -** 
Συγχώρ.ιαί μ«, Θ?έ μου, χήν άμαρχωλή —

Καί τοΰ διαβόλου ή σποραΐ;, της γειτονιό!;
Τά παληοκοριτσα τοΰ ένός χαί τάλλουνοΰ 
Σ τό χέρι, μέ έπήραν καδώς έμαθαν 
Τά βάσανα, καί πρόσωπο δέν «ίχα πλειά 
Σ τόν κόομον νά βγω ! —  Έ , Σιργιάδη μου, οωμόν 
Δέν έχουν τά κακά μου χαΐ τά βάιανα,
Τόν ουρανό χαρχί νά χες, Σιργιάδη μο»,
Ποΰ μαδές λέγει ό λόγος, και τή θά/.ασσα 
Μελάνι, χαί χρονιαι; χαί μήνε; νά γράφε;
Με'ρα καί νύχτα πάλι δέ δά σέ έσωνα».

( Ηλλείπουσιν 763  στίχοι, έ* οί; ή χυρίω; Γραο- 
μυομαχία, ήτοι τά κατά τάς νυχτιρίνάς έχι δέ χαί τμ ι- 
ρινάς τών μυών χατά τή; γραό; έπιδρομάς, χάς 
χι άμυνας καί τάς πολιορχηχικά; μηχανας αΰτή;, 

συνιπίχουρον έχούσης έσθ ότι καί τά* Σιργιάδην, 
κτλ, κτλ, χτλ.)

Αλλα φαντάζομαι τήν άναγνώιχριαν,
—  Αν δήπου καχά ©εία» παραγώρησιν 
Άξιωθήτε καί άναγνωστρίας, ώ 
Πανάθλιοί μου ίαμβοι, —  φαντάζομαι 
Ν άδημονη αΰτή ή άναγνώστρια,
Νά στρέφη μ ιτ ’ βργής τά φύλλα, κα! εδώ 
Σποράδην χαί έχει τά βλέμματα αυτής 
Νά £ίπτη χ’ έκειχά πως *ά όργίζηται,
Κ’ εις χλ«ΰΐ)ς κ’ ιίρωνίας πικρόν γέλωτα 
Αφιεμένη, «κ χών κοραλλοειδών 
Καί /τορφυρών χειλίων της άπϊστροφήν 
Γοιάνδ’ Ιλέγγων αυστηρών άνάμιοτον 
Νά εκίοξιυοξ άφνω πρό; τόν ποιητήν.
» 'Ιαμβογράφε ποιητά μου, ιυγε »ου ,
Ά φ ου, ώ άθιόφοβε, εις χάν λαιμόν 
Μα; πήρις όλα; κοί μας έρριψα; ς οΰχό 
Τών ΐαμβιίων σου έπώ< τά πέλαγος,
ΆφοΟ τή; σχιχιχή; σου όίλμης, άθλιε, 
Γίυσάμεναι χο»άχι; ναυτιάσαμιν,
Αφ «υ ώ ; ά αρχαίος Σινωπιύ; σοφός 

Δέν έμποροΰμεν πράς τάς ουμπλαι'τιίας, 
ΐ5ουσαι χάρτην άγροφον όψίποτι,

Έχεϊνο xa! ήμιϊ; νά έχφωνητωμιν
« Θαρσιΐτι , φίλαι, τέλος, ιι';ομ«ν ξηροίν. » 

Καχά τή ; ναυτιάσιως αΰτής ήμών 
Τρισάθλιε χαδόλου, δέν έφρόντισας,
'Ερωτικόν π  σακχαρώδις φάρμαχον 
Νά μα; προιτοιμαση; οι’ων οί τάν νΰν 
Αιώνα ζώνχ«; ποιηταί οί προμηθιι;
Προμήθιιαν ποιούνται οοην άφθονον ;
Τοΰ πρά; τήν ποντικίδα έπειςοδιχοϋ 
Εχείνου «ρωτός σου, ου, χακότ«χνε,
ΕντιΟδε* παρασάγγας όλους πρότ«ρον 
Τήν δέτιν καχοχβχνως όλως έπλιξας,
Τήνλύσιν πότε δρα πότε είμιδα 
Κατοδεδικασμεναι νά άκουσωμεν; »

Ε ί; τά ; ά*αγνωστρί«ς μου αύτάς έγώ 
Ενδίδω καί τή* κρίσιν των πολλά ορδήν 

’Ανακηρύττω, ΓΙλήν άλλά, κυρίαι μου,

Ποχέ, «οχέ δέν σας συνέβη, ερωτώ,
Κί; τήν έσχάτην φδάσασαι ποιήματος 
Σελίδσ, νά μή ιυρητι μηδέ ίχ ιΐ 
Τήν λ ύ ι ι ν ,  κ’ εΐ; τάν στίχον τά» πανίσχατον 
Νά ιυρητ’ ίν τώ αμα χαι τοΰ Ιρωτος 
Τήν /ύσι» αιφνη; καί τής απορίας σας ;
Τήν αιφνιδίαν χότε καί άπρόοπτον 
Καχ«στροφήν τοΰ πρωχοτύπου ποιητοΰ 
Έχστοτιχαί δέν μένετε θαυμάσασαι ;
Αί τά λοιπό» ! χ’ έγώ τού; ποιηχάς αύτούς 
Έζήλιυσα, ώ φίλοι άναγνώστρu t !
Κάγώ πρωτότυπός τ ι  καί άπρόοπχος 
Έπιδυμώ νά ήμαι είς τος λύσεις uou,
Κ' έξ όχου, τύχΐ) άγαδή, ποιήματα 
—  Α ; έχη δόξαν δ χοοάς δ τ ώ ν  Μουιών —  
Έφάνησαν μέ χάσματα, κυρίαι μου,
Τών χρίσεώ» σας ‘ Ιπποκλείδη οΰ φροντίς. 
Ί3ού, ίλλειπτιχά τι»’ άστερίσχια 
Σα; παραδέτω άποσιωπητιχά'
Τή» λύσι» ά τα ιτ ι ιτ ε ; Τά ύμέτερο» 
Συντρίψατε κρ«»ίο» νά τή» είίρητε.
Έμοί ουδέ φροντίς! Μοί άπωλέσθησα/
Οί πάπυροι, κ’ αί διλτοι κ’ αί μιμβράναι μου, 
Τ ί;  έγώ μόνος ίδιωτιλέστατα 
Θϊ έχω τών ιάβων μου τά χέρδια ;
Ά ς  σχάψωσι καί οί μιχαγινέστεροι 
Είς ολας τάς γωνίας τής οΐχίας μου,
Ν άνιύρωσι, καθώς τού; λόγους ιύρον τού; 
Τοΰ Ύπιριίδου χαί ετέρων παμπληθών, 
Τάπολωλότα καί έμοΰ χιιρόγραφα 
Καί τ ’ ίνομά μου τυπογράφοι καί σχαφιϊ; 
Αΐνώσι χαί αρχαίο . . . κα ί  φιλόλογοι

Ι’Ελλείπουσι 205 στίχοι' οί δΐ προηγούμινοι 
έτίδηταν έν τξ παρούση μό*ο» έχδόσιι.]

Τής Μούσης ή βουλή οΰ» »ΰ» τετέλεσται.
Ιδού χαί πάλι» ύπ’ αΰτής εις άνθρωπον 
Μιτιμορφώθην ! Τίνομά της αινιτόν 
Κ’ ιύλογημένον είς αιώνα άπαντα!
Το£ δράματος τήν λυειν άνυπομονών 
Νά ΐδω, εσπιυσα ιίς χής Πηππιλίοΰς 
Δρομαίως τήν οίχίαν άλλά δαχρυα 
θερμά εύθύς ήιθάνθην είς τού; οφθαλμούς.
■ιΩ θλιβερού ώς άληδώς θεάματος! 
λαμπάδας κ’ ίερεις κα ι έξαπτέρυγα 
Συνθλιβομένους εΐδον πρά τοΰ θλιβεροΰ 
Εχείνου οιχου τής γραό; Πηππιλίοΰς. 
Προ;έρχβμαι έκεΐ έ* τάχ ιι *’ έρωτώ 
Τάν Σιργιάδην άπαντή»»; * Τ ί αύτά 
Σημαινουσιν, ώ Σιργιάδη; » καί αΰτός 
Εν δάκρυσιν ό τάλας αποκρίνεται ·
• Απίθανιν ή Πηππελιώ ! » —  · ώ τί κακόν ! 
Σέ λόγου σου υγεία ! ώ τήν δυςτυχή!
Καί πώς άπέδανιν ιίπέ, παρακαλώ. » —

(Ελλιίπουσιν 21 στίχοι).

· * ’ » »> * * 9 9 9 9 9  9 9 9 * *
Εις τήν ίσχάτην κβί πανύστατβν μονήν 
Συνώδιυσα τήν γραίαν Πηππιλιώ κ’ έγώ. 
Καί οτ έπί του τάφου τή» »εκρώσιμον 
Ευχή» χ ϊσ^άτην ελεγον οι ιερείς, 
Χαμοθεν δραχα έλαβον χβάς έγώ 
Καί μ ! ιύσεβή συμφΰρας δάχρυα τόν χοΰν 
’ Επί τό σώμα τής γροάς κατέ^ιψα,
Κοί πρός τώ* ίιρέων τάς θρησκευτικά; 
Εύχάς ένώσα; κοί τήν δε'ησίν έμοΰ 
‘Υπέρ τή ; ψυχικής τη; άναπβύσιως, 
Έπεστρεψα ιν θλίψει είς τά ίδια.

Μ 1 Ρ I Α.

(Σ υ ν έ χ ε ι α ,  i d s  τεύχος Α Ζ '. )

ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Καταφύγιον.

‘Η Κυρία Λυδορή φθασα είς τόν θάλαμον τοΰ 
άδιλφοϋ της, ιύρε τά* έπίσκοπον άμιλώς κεκλιμένο» 
έντός ιύρυχώρο» ά»αχλίντρου χαί βιβυθιβμένον ιίς μυ- 
ρίους γλυκείς ρεμβασμούς. ΓΑμα ιιδε τήν άδελφήν του, 
ηχι; ήρχετο δρμητικώς νά διαρ^ήζη τήν εΰάρεετον νω· 
θρότηχά του, τά πρόσωπόν του, έφ’ ου άπι;χονίζετο ύπνη» 
ρά, ούτως είπιί* μακβριόχης, καί τό όποιο» έφαιδρό- 
*ετο ύπό τών άναμννίσεων τής χρυσής του εποχής, 
Ιλαβιν αίφνη; έκφρασιν έγχαρτιρικήν, ηχι; δέν διέφυγε 
τήν παρατήρησιν χής γραίας.

—  ‘ Η παροιισία μου σέ ένοχλει, άδελφέ, είπι 
πράς αύτόν ή χήρα μέ φωνήν διακιχομμένην ύπό τής 
όργής, άλλ' ή αίτία διά τήν όποιαν έρχομαι σήμερον 
ει»αι πολύ σοβαρά, καί δέ* επιδέχεται αργοπορίαν!

* Έάν τόρα, έν τή στιγμή, δέν δώιης τέλος ιίς αύτήν 
τήν ύπόθεσιν, έγώ φιΰγω παριυίύς άπό τό σπήτί σου.

—  Γέ*οπο, διελογίσθη δ έπισχίπος. άλλ' άντί 
νά ίκφράσ>) τήν ίδιαν ταυτην διά τών χ ιιλέαν ή διά 
τών βλιμμάτων, εσυρι άνά*λιντρον πράς τήν άδιλ* 
φήν  του, χαί έστράφη πράς αΰτήν οπως τήν άκροασθη. 
Ή  χυρία Πινεβέντ ^χο τοσοΰτον τιταραγμένη, ωσχι 
οΰτι νά καθήσ^ outi νά εταδξ ιίς μίαν θέσιν ήδύνατο- 
διέτριχι λοιπόν μέ μακρά βήματα τόν θάλαμον στη- 
ρίζουσα ίσχυρώς τούς πόδας τη ; έπί τοΰ ιδαφου;. 
Κβί ίσω; άνιυ τών τής βιαίων τούτων κινήσεων ή 
φωντί της δέν ήθιλι» έξέλθιι έκ τοδ 6πό τής όργή; 
συνίεταλμε'νου αύχής λάρυγγο;· διό-Ί κβί ^δη ή φω. 
νή χη; ζτο πνιγηρά κβί ανώμαλος.



t Ή  Μαρία! ά»έχραξ« τβλβς πάντω», ή Μ«· 
pC· I . . . .  ή προστβτ»υομένη σου ! δέν eivec πέντι 
λ»*χα άφ οτοο τή* έπιασα ΐ κ  αύχοφώρφ ά»ταλάσσου· 
•β* σχήματα ερωτικά ana τό παράθυρον μέ ε*α νέον, 
(ti τον «μπορον Πτστιλώτ ! Τήν άβέσυρα άπό τό πα 
ράθυρον καί τή* Ιχλιισα είς τόν χοιτώνά μου, άφοΰ την 
έστολισα κα?ως τή; έ;πρεπ* διά τήν διαγωγήν χης.....
**1 ζλδα  Τί ( γελ̂ Ες μέ τοΰ; λίγου; μου ;
Ω! » ύ γ έ σ ο υ !  φαίνεται ότι σ'άρέσκιι »’ ατιμάζουν 

ι ΐ  σπήχί σου; Παναγία μου ! Παναγία μου! 0ά χά 
σω τάς φρένας μου !

Τώ ο»τΐ τό πρόσωπον τοΰ έπισχόπου εΐχιν ίλα 
ρυνθή ένφ ελάλιι ή Κυρία Λυ3ορή. Άφοΰ auxv} τώ 
διηγήθΐ] την υπονθεμένην έρωτιχήν συνινόησιν τί); 
Μαρίας μ ιτά  τοΰ έμ πόρου, προστρίψας τάς χεΐράς 
t o o  ιιχε πλησιάσει μ ιτά τοΰ άνχκλίντρου πρίς τή» 
έστιαν όπως διρμάνη άνιτώτιρον τάς πτέρνας τώ» 
παχυσάρκων ποδών του. Ή  δέ δυσαρέσχεια ΐότ» 
μόνον άπηχονίσδη έπί του προσώπου του, ότ* ή Κ υ
ρία AuSafi τφ  δ-ηγήθη τά βίαια μέσα, ατινα ιίχε 
μιταχιιρισδή.

—  Έχάλασις τήν δουλιάν ! . . . . 'Ανέτριψις ιό 
π α ν ! αδελφή μβυ. ι!πε μετ’ άξ:οπριπείας ό έπίσκοπος, 
μιιδιών έ/ταυτώ, ώ ; διά νά χολάση όπωσοϋν τή» έ ν  
votav τών λόγων του. Έάν έπροσποιεΐσο ότι δέ» 
είδες τίποτι, μετά διχ^πίντι ημέρας, βεβαίως, δ Πα 
*τιλώτ, ^9ελεν Ιλδιι νά μέ έπισχεφδή, χαί νά μοί ζη 
τήση πανηγυριχώς τήν γιϊρα της προστατιυομένη; μου 
‘Ο ’Ιωάννης Πιστελώχ εΐ*αι τίμιος νέος, χαί δέν χα 
ταδίχεται ν' άγαπήση χόρην βέμή έπί σχοπώ τοΰ »ά 
τήν λάβη σύζυγον, χαΐ μάλιστα όταν αύτή ή χάρη 
»ύρίσχ«ται υπό τήν προστα*ίαν μου! Ό  νέος ιίν'αι 
εύσιβή;, χόσμιος χα! συνεσταλμένος ώ ; μοναχή· αΰ 
τό ; προμτ,δίυει καί όλα τά άναγχαία έριοΟχα xat μ*· 
ταξόκτιλα διά τόν έπισχοπιχόν οιχον. Ά λλά  μέ τάς 
χραυγάς e cu  χαΐ μέ τή» άνιπίτήδειο. βίαν ecu ά.έτρι 
ψες τό πα*. Nat, άδί).φ/ίμου, έφόβισις μέ τάς χραυ
γάς σου τά ώραια πουλάχιχ, τά όποια ήρχισαν νά ψελλίν 
ζωσι τό αίμα τοΰ έρωτος, xxi τόρα δυσκόλως θά δυ- 
νηθώμεν νά τοΐς άποδώσωμε» τή* φωνήν.

—  Τί λόγια ιίν 'αύτά  ;
—  Λέγω ότι ή Μαρία δέν ήμποροΰσε νά ιΰρη σύ* 

ζυγο» χαχαλληλότερον άπό τόν Ιωά»νην Παστι/,ώι, 
χα! δτι θά προσπαθήσω νά ανορθώσω τ ή ν  ζημία» ιή» 
δβοία» έφερες είς τόν έρωτά των, έκφοβίζουσα αΰτίύ; 
τόσον άχαταλλήλως. ’Ελπίζω, χάρις τώ θεώ , νά 
έπαναφέρω τά πράγματα ιίς  τήν προτεραν τω» χα 
τάστασιν

—  Καλά ! ! άφοΰ τόσον πολύ φροντίζεις διά τήν 
τιμή» τοϋ σπητίόδ σου, άφοδ έννοιΐς τά χρέη σου 
τόσον χαλά, ήξιύρω χαί έγώ τΐ χάμνω ! άνέχραξεν 
ή γραία.

Καί έξ«λθοΰσα όρμητιχώς του θαλάμου τοΰ άδ«λ. 
φοΰ της, ίχλεισ* τή» θΰραν μετά τοσαύτης βίας, ώστι 
5 δυστυχής επίσκοπος ένόμισεν ότι σφοδρός χρότος 
πυροδολου ποοσέδαλ* τά άχουστιχά του δργανα' ή δέ 
«χ ία  δλόχληρο; έχλονίσθη έχ θιμελίω».

Αλλά χωρίς νά δώ-jj τή» έλαχίστην σημασίαν είς

την βιαίαν ταυτη» «ραξίν, λαδύ* άπό τ?ί; ζώνης τβυ 
άργυραν σύριγγα, «ροσεχάλισε δί επα*«ιλιμμέ*ων συ- 
ρισμών τόν θαλαμηπόλον.

Πήγα tv* είς τό ΐρυθρον»· d t r d p o r , ευρι τόν 
ε'μπορον Παστελώτ, είπέ του ΐχ μέρους μου τούς 
άσπατμου; μο», χαί παριχάλίτέ τον νά ίλβη έ» τή 
στιγμή έδώ. Έά» σ’ έρωτήση τήν αιτίαν διά τήν 
5·tot»» τόν ζητώ, ιΐπέ του, 5τί μοΰ χρειάζεται μετα* 
ςόκτιλον χαί ίριοΰχον διά νά κάμω ev* ^άσον.

Ο δίλαμηπόλος απϊ,λβ», χαί ό επίσχοπος έπλη. 
σίασε πρός την Ι:τιαν* διότι, τό μέν ή άδιλφή του, τό 
δε ο υπηρέτη;, άνβιγοντες τήν βΰρα» είχαν άφήυιι έλιο- 
δέραν τήν ειτοδον είς £ιΰμα ψυχροί άέρος, ό ϊτ ις προ- 
οέδαλε μέχρι χοχχάλων τάν ριγηλόν έπίσχοπο*.

Μ ιτά δεχα λεπτά τής ώρας, ό Παστιλώτ έπαρβυ- 
σιάίθη ίνώπιον τοΰ έπισχόπου, όιτις έχδαμδος παρι- 
τηριι τό γαλήνιο» τοΰ νεανίου.

ώ ! ιίπε χαβ' έαυιόν 5 έπισχοπος· δ πονηρός ! 
δέν είναι τόσον άπειρος όσο» έγώ ένόμιζον, χαΐ έχει 
βλέπω αρχετην ευστάδειαν. Τό πραγμα φαίνεται όλί· 
γο* όυοχολον, μολατϊΰτο άς ιδωμε».

Καλη ήμερα, Κυρ Παστελώτ, ιϊπεν ευφροσυ»ως & 
έπισχοπος, ε&λογών τό» ένώπιόν του γονυπετή νεανίαν, 
χαί διατάτιων αΰτώ νά έγερδη χαΐ νά χαδήση πλησίον 
ιου. Είπέ μου, παιδί μου, τ ί χάμ*ει ή άξιόπμος χαΐ 
άγαδη μητέρα σου. χαί ήχαρίεσσα χαί ωραία άδιλφήσου.

Γ”  ε^ '^ ν βας· Πανιερώτατι, είναι πολύ
χαλά, άπεχριδη 6 έμπορος.

Σύζυγος μό*ο» σέ λείπει, τέχ»ον μου, χαΐ ε ί
σαι δ ευτυχέστατος άνδρωπος τοΰ χόσμου. Έά» 
τοΰτο γενή, δέν ί^ ιις  δεδαίως τί πλέον νά έπιδυμήσ^ί 
εις τόν χόσμον τοΰτον.

—  Πολλά ορθώς λαλιΐτε, Πανιερώτατε!
—  Και διατί λοιπόν δέν νυμφεύεσαι ;
—  Διότι εΤμ*ι άχόμι πολύ νέος, χαΐ δ χαιρός μου 

δέν παρήλδε, Πανιερώτατε ! Έχτό; τούτου δέν ιιναι 
πράγμα ιυκολο* ο γάμος.
Λ ^·αί ’'ώ ς ; ε ισ ϊΐ *ε'ο; ιδειδής χαί χομψός, πρός 
οέ, ιίς όλη* τήν πόλιν τής Soissons δέ* υπάρχει έμπο» 
ριχόν χαιάς-ημα χαλήτερον χα! περιφημότερον τοΰ έρν .  
6(>ον ΰ ίκ όρον ,  χαί γνωρίζω ότι Ιχεις επίσης χαί τεσσα- 
ρας χαλάς οίχίας ! Μά τήν Προστάτιδα τής πόλεως, 
αμφιβάλλω αν ΰπάρχη γυναιχα ή εύγενής χυρία ^τις 
*ά μή νομισδή ευτυχής λαμβάνουσά σε διά σύζυγο*. 
Ημπορεΐς νά ζητήσ^ς τή» χείρα έχεί»η<; ί^ιις σοι άρ»* 

σχιι, χαί εσο δέδαιος οτι τήν στιγμή* xa6’ ην έχφράσ^ς 
τήν χλίσιν αου, δέλεις έχεις μνηστή*.

· Πα*ιιρώτατε, σας είμαι πολλά ύπόχρεως διά 
τήν πρός έμέ χαλοχάγαδίαν σ α ς ! f ls ia i είναι at 
διαταγ*ΐ τής Πανιιρότητός σας, διά τάς όποιας μ' 
ιχράξατε ;

—  Κύτταξε έχει τόν πονηρόν ! ύπίτραύλισ*» ό έπ ί- 
σχοπος* τήν άπαδιιάν του ήδεΡι ζηλεύσιι χαί δ χαταχτη- 
τιχώτερο; ίππότης τή; αυλής Έρ^ίχου τοΰ Β'. Έ λα τόρα, 
μή προσποιείσαι' γνωρίζω όλα τό διατρέξαντα ! Σέ είδα» 
οτα» μετηλλαξες χειρονομίας χαΐ βλέμματα έρωτιχά 
μέ μίαν ώραίαν νέα», ή οποία, μά τό* θεό» ! είναι 
άξία τής έχλογής σου.

—  Σάς όμνίω, Πανιιρώτατε, Sit δέν έννοώ ·ΰδέ 
λέξιν έξ όσων μοί χάμνετ* τήν τιμήν νά μοί είπήτε.

Ο έπισχοπος έχλονίσδη υπο τής άταραζίας τβυ 
νεα»ίου.

—  Π ώ ς! επανέλαδε, xat πρό ολίγου άχόμι δέ» 
*?χ»; έρωπ*ά; συνι*οησ»ις με τή» έπιτροπευομένην 
μο^ τήν Μαρίαν ;

—  Πανιερώτατε, ι!πεν ουτος, πρό ολίγου συνδιε- 
σχέίσ,ον ιίς τόν χήποι μέ τήν μητέρα μου χαί τήν 
άδιλφή* μου. ‘ Η άδελφή μου *αρ*τήρησ*ν ιίς εν παρά· 
δυρον του παλατί.υ μίαν γυ-αϊχ», μ « ; έβλεπε, χαί 
τοτε έπαυσαμιν παιγνίδια μας' διότι συνεστάλημεν 
σϋλληφδέντες ΐπ αυτοφώρω, παίζοντες ώ ; παιδία, ΰπό 
τή; αξιοπ'μου άδελφής σσς, χυρίας χομήσσης τοΰ Πί. 
νεοέντ Αντ αυτής ομως άνεγνωρίσαμΐν άχολούίω; τή* 
δεσποσύνην Μαρία*.

Ηδη εμίίδια ο έπισχοπος* αλλά τά μειδίαμα τοΰτο 
ου.ώδιυσε πνιγηρός στεναγμός, διότι, ώ ; έπείσβη, ό 
Παστιλώτ ώμολόγει τή» άλήδειαν.

Επείσβη»,^3τι συνέβη παριξήγησις χαί πλάνη, 
τέχνον μου, χαί οτι δέν υκήρξα» ίρωτιχά βλέμματα 
ουτε διά την αδελφήν μου, cu ;( διά τήν κροστατευο- 
μένην μου. Σοι ζητώ συγγνώμην, παιδί μου. ASiiov 
βέλω στείλει τόν ^απτην μου εις τό χαιάσιημάσου 
νά Xa6g τό άναγχαιον ρούχο» δι’ ί»  »έο» ράσσον, 
‘ Υγείαινε ί

Ο Παστιλώτ εγονυπέτησεν έχ νέου όπως λάδ® τήν 
έπισχοπιχην ιυλογίαν, ην τφ έδωχιν ό αγαθός πνευ- 
ματιχος* όστις, ενώ ό νεανίας άπεμαχρΰν»το, διιυδύνδη 
δρομαίως, χαδόσο» τά γηραιά του σχέλη τό έπέτρεπο», 
πράς τόν δάλαμον τή ; αδελφής του.

·— Π*ριξήγησις! πλάνη! «ίπεν άσθμαίνων 5 έπί- 
σχοπος, χαί σόρας άνάχλι.τρο* χατέπεσ»» έπ’ ούτοΰ, 
διότι ή σ^.υδή μιθ' έδραμε νά διχαιολογή»η τήν 
προστατευομένη» του, τό» «Γχιν άποπνίξ.ι. Κάμμία 
ουνίνόησις δέν ύπάρχιι, μ ιταξύ τοΰ νέου xat τής Μα 
ρ'.ας. Ό  δυστυχής Παστιλώτ, κροσέδηχι μιιδιών ό 
έπίσκοπος, ένόμισε» ότι ξσο σύ, άδελφή μου, ε ϊ; τό 
ηιρά^υρο».

Τό μειδίαμα τοΰ έπισχόπου δέν διέφυγε τό όξυ- 
διρχες ομμα τής χυρίας Πενιβέντ, ητις ώ/ρίασε» έχ 
τής λύ»σης.

Αδιαφορον μοΰ ilvat ά» έσύ γίνιααι παίγνιον 
τοϋ Π αστιλώ τ! Δέν σχοτιζομαι πλέον μέ τούς έρω ■ 
τβς τής Μαρίας χαί μέ χά  μωρολογήματα τοδ Πβ- 
•τελώτ !

—  Λοιπόν γνωρίζεις τή» αλήθειαν ;
—  Γνωρίζω, »αι, γνωρίζω ότι έδιωξα τό σχά.δαλον 

από τό σπήτι!
—  Τ^ν Μαρίβ» » Πώς ! Έδιωξες τή» Μαρία» ! 

βοιωξες άπό τήν οΐχίαν μου τό πτωχόν χαί όρφανόν 
χοράσίο», διότι ή χαχία σου χαΐ % δυστροπίασου τά νο- 
μ ί,ι ι  ένοχον ! ‘Ομνύω ι ί ;  τόν θ·ό« 5 ιι δέν θά σοι τό 
έπιτρέψω * Ποΰ είναι ή νέα ! θέλω  *ά τήν φέο^ς έν τή 
β^γμή. Πρόσιξι νά μή έξέλθη τή ; οίχία; μ«υ ούδέ

ή δ άλλως, τειέλισια ι ! Κ·»ί δέν εσχέφδης ότι 
ή δυσίυχή; χόρη δέν έχει ςίλλον προστάτην ι-’ς Ti v

χοσμον πβρα έμ έ ; Δέν ^χυνθης νά τήν διαβάλης 
αίσχρώς, και ακολούθως νά τήν ρίψ^ς είς τούς δρό 
μου;, διά να υποστήριξές τήν κακότροπον ίσχυρογνω- 
μοτυνη* nou ;  Α ! οχι ! αρκετά ύπέφερα εως τόρα 
τά, ιϊιοτροπιας σου' άλλά, μά τόν Σταυρωθέντα, τή» 
φοράν ταυτην δέν σοι τό συγχωρώ !

Καί ίξήλθε άφήσας τήν χήρα» εκπληκτον, ίδουσαν 
τόν άδιλφόν τη;, πρώτην ·η$η φηράν, έπί τοσοΰτον ήρι - 
θισμένον xa! «νθ:σ·τάμινον εΐς τάς πράξεις τη;.

Η χομηοσα, άμ» έξιλδ ίΰ ια  τοΰ θαλάμου τοΰ άδελ· 
φο5> τη;, μετεδιι εΐς τάν κοιτώνα όπου είχεν έγκλιί - 
σιι ”·Ψ  Μαρίαν, χαί χωρίς νά προφέρω ουδέ" γρύ, έπΐ- 
ληφδίΐτα τή ; νεάνιδο; άπό *οΰ δρσχίονος, τήν ώδήγησιν, 
ί  μάλλον τήν έσυρε μέχρι τής έξωτερι«ής δΰρας τβΰ 
«πισχοπικοΰ πβλοιτίου, χαί αΰτόδι, δείίασα πρός αυτήν 
διά τοΰ δαχτίλου τήν φλιάν, τή είπ*.
_ _ Έάν τολμήσυ; ν« παχήσ;; τάς βαθμίδας τής 

χλιμαχος, έάν άποπι ραδή; νά ιισέλβ^ πάλιν είς αύτήν 
χή' οικίαν, δά διατάξω νά εέ διώξουν μέ τό ξύλον, 
χ ϊθω ; άρμόζιι εΐς χοράσια του ι ’δους σου. Πήγαΐν* 
να ιύρη; χόν εραστήν σου, άλλά νά μή τολμήσης 
ποτέ νά προφέρή; ούη τό όνομά μ ιν ,  οδτι τό ονομβ 
τοΰ αδελφού μου, διότι άλλω; δ δήμιος θά σέ έξο- 
ρίσει άπό τή» πολιν, χαθώ; έγώ σέ έξώρισα άπό αύτήν 
τήν οίχίαν.

Και είσιλθοΰσα, έγχαχέλιπε τήν ταλαίπωρο* Μα
ρίαν έμδρόντητον, άγωνιώσαν, χαί έχιός έαυτής· χατέ- 
πεσιν η δυστυχής «αταδεδλημένη ίπ ί τών δαδμίδων 
τή; κλίμακο; χαι ήρχισε νά δρηνή, τήν κιφαλήν κρα
τούσαν κικρυμμένη* έ»τό; τών -/ιιρών τη ;. Τήν στιγ
μήν ταύτη/, δ Π ισχιλώτ, έξιλβών, ώς Παμιν, του 
επισχοτιχοΰ θαλάμου, άπήρχετο ιίς τό κατάστημά του, 
ϊλλά τοσοΰχον ήτο άπησχολημένος ύπό τής άλλοχότου 
συνϋ ΐλ ίξεω ς του μετά τοΰ έπισχόπου, ώστ* προσέ- 
χρουσι διά του ποδός τήν Μαρίαν, χωρίς νά τήν *?δ»). 
Ή  ν«α*ις άνύψωσι μηχανικώς τήν χιφ*λήν, δ δέ 
Παστιλώτ άνιγνωρισε τήν προσχατιυομέ*ην τοΰ έπ ι
σχόπου.

—  Δεσποσύνη Μσρία! άνιχραξιν δ νιανίας. Αυτί) 
δέ απήντησι διά λυγμών.

—  Έννοώ τί τρέχει, ιίπε/ δ Παστελώτ· ή κακό
τροπος έχείνη γυνή ία ;  άπέδαλε τής οίχίας! Σάς 
τιμωρεί, δεσποσύνη, ενικά τής ασύγγνωστου πλάνη; 
τη; έ'/ώ δέ ιίμαι ό άθώος αίτιος χής ®υμφορας σας!
Πωμιν όμως, προσέθηχ* μετά πραότητος, όποισ ε ί

ναι τσ σχέδια σας ; Γί σκοπευιτ* νά χάμιτε; χρέος 
μου είναι νά σας συνδράμω μέ τάς συμβουλάς μου καί 
μέ τήν προς-ασίαν μου. Μοΰ δελετε νά σα; δδήγήσω ;

Φεΰ ! χύριέ μου, μή πως χαί ίγώ  ήξιύρω ποΰ ; 
Δίν γνωρίζω κανένα, ιίς  τό; χόσμον ί Ε ίμ^ ά ,(ΧΟς χαί 
άπροττάχ»ΐ/τος ! Δέ, μ0ι μ»*»ι ήδη Λβρά ό θάνατος !

“  Οχι δισποσυνη,ειπεν δ άγαδός νιβνίας,χατανυχθεΐς 
υπο τοσιυχης απιλπισ ια ;, οχι, δέ» πρέπιι νά καταν- 
τησητε εις τό λυπηρόν τοΰτο άχρον. Ά λ λ ’ έπειδή 
ουτε^δ τό*ος, ούτε ή στιγμή δέν «να ι κατάϋληλος »{·; 
jτοιβύτην συ»διάλεξιν, χάμιτέ μοι τήν τιμήν νά Ιλ· 
θ-χι εις τό οΓχημα τής μητρός μου, όπου θέλεχ* 
εΰρει προστασίαν λυσιτιλι^έραν χαί άρμοδιωτίραν τής



ι’διχής μου. Παυσατε τά δάκρυα σα;, δε*ποσυνη, xai 
σα; δρ*ίζομαι εις «άν ό,τι έχω ίεράν, ότι ουτε ή μη· 
χηρ (xou, cuts έ^ώ δέν δ*λομ*ν σας εγκαταλειψει ιιοιε.

—  θκυμάσια ! λαμπρά αχ,έψ'.ς ! διέχοψεν αύιόν 
ή βαρεία χαί χαλοχάγαδο; φωνή τοΰ έιχισχοπου, οστις 
πληιιάσας ελαφρώ; *αί αδιρύβως παρά τόν Πα- 
σ χιλώι /αί τήν Μ?ρ:αν ιΐχ ίν  άχούσει ιήν συνομιλίαν 
ίων. Ααμπρά οχέψ-ς τή ά/,ηδεια! Ευγε, κυριι Πα- 
στιλώτ, είσαι ιύγε»ής νιος, xai συ Μαρία, μ Ολα; 
τά ; μωράς χαί άδικου; ύπονοίας τής άδιλφή; μου. 
ε Γ 7 (/-. 9 ε είς τήν οί Αίαν, xai εγώ δέλω χήν υποχρεώιιι 
ν’ ά-αγνωρίση χήν πλάνην χν,ς.

Ή  Μαρία ιφριχίασεν ά/ςούσασα τήν συμβουλήν τοΰ 
άγαδοϋ ιπυχόπου, χαί έπληίίαυε μηχα»ίχώς ups; χά» 
έμπορο*.

—  Είναι αληθές, ίξηχο'ούδησιν ό έπίσχοπος, οχι 
μέ τήν άδβλφήν μου ζή *■'? β 0ν άφόρητον, χαί ότι τά 3η 
μερινά συμβάνχα δέν 9ελοι>ν χή» καταστήσει χαλητίραν, 
άλλ’ άφ’ ετέρου, εάν καταφυγή; είς τήν οίχίαν τοΰ 
κύριον Παοτ.λώτ, ή αδελφή μου δέλει δριαμβ·ύσιι. 
χαί ματαίως δά έπιχαλοΰμαι χότε τήν ά/ήδιιαν. ή 
διαβολή δέλει έξαχολουδήιιι βοώσα χαι ζητοΰσα 
λόγον διατι κατέφυγες εΐ; εκείνον τον οποίον σοΰ άπο 
δίδου* ώ ; έραίχήν. Ό χι, πρέπει νά είπωμεν κάνέν άλλο 
μέσον εαχαλληλότερον προ; αποφυγήν όλων χούτων.

—  Τό μέσον ιίναι άπλούσταχον, Πανιιρώταχε, εΐ- 
πεν ί ’Ιωάννη;.

—  Τί ευχή! άνέχραϋεν έχπληχτος ό επίσκοπος, 
τό ηόρες τ03θν ευχολα; Ό.χοία ζέσις χαί άφοσίωσις ! 
el πε χαδ’ εαυτόν δ άγαβάς ίερεύ;· έάν έως χόρα ό έρως 
δεν ε!/ε μέρος είς τό δράμα, τάρα όμως λαμβάνει ση
μαντικόν. Kai ποιον εΐ*’ αύτό τό μέσον, τέκνον μου ;

—  Νά όδηγήσηχι, 11α>ιερώχατι, τήν δισποσύνην 
Μαρίαν ιίς τήν διίαν μου Αικατερίνην Μαργερίνην, τή* 
αδελφήν χή; μητρό; μου, ητις έχει εμπορικόν κατά
στηθα υφασμάτων λινών, κείμενον εΐ; τήν αγοράν, μέ 
χή» έπιγραφή» ό Χ ί ιναοΰς ίΜα^γαρίτηι' βέλιτι χή 
είπη, ότι έι-ιθυμεΐτι νά δώσητε εΐ; τήν δεσποσύνην το 
επάγγελμα χή; εμπόρου, χαί ότι διά τοΰτο δέλετε νά 
τήν δέσετε παρ’ αύτή ώ ; μ^δήτριαν. Ή  σΰσταβίς σα;, 
Πανίερώτατε, δέλιι ύπεονιχήσιι πασαν δυσκολίαν, διότι 
ή δέία μου Μαργερί»η ήδιλε παραδιχδή χαι δυιίαν 
μεγαληιέρα; γ_άρ;ν μιας προσωπικής έπισκέψιως τής 
ΓΙανίιρώτηχός σα;.

—  Τί λέγει; περί αύτοΰ τοΰ σχεδίου, φιλτάχη 
Μ*ρί·* ,· ήρώιησε» ό έπίσκοπος.

  Ή  ! τά παραδέχομαι μεχ’ ιύγνωμοίύνης.
— Καλά ! πολΰ καλά! άνεβόησιν δ ίεριύς. Τό ιν 

ύπαίδρω συνέδριον ίιαλύιτα ι ! Σπόγγισε χά δάκρυα σου, 
Μαρία, χαΐ λάβε τόν βραχίονα μου. Σΰ δέ. τέκνον μου, 
ίπάνελδι είς τό κατάστημά σου, καί σιωπή έφ’ όσων 
διέτρεξαν. Τά μυστικόν αυτό δά μείνει μεταξύ τών 
τεσσάρων ήμών, δηλαδή, τής άδελφής μου, ή οποία 
δίν εξέρχεται ποχέ χή; οικίας, έμοΰ, όστις 84* δά χά 
είπω χάνινός, καί υμών τών δυο, τους όποιους δια
ταχτώ *ά μή άνοίξηχε χό στόμα σας έπί τσυτοο, ούτε 
ενώπιον χή; Θείας σου, άχούιις ’Ιωάννη, ουτε ένώπιον 
τής μητρός σου, πολΰ δέ όλΐ]ώ»ρον ΐνώ κ ΐίν  τής

ωραίας άδιλφής σου. Χάρις τώ θεώ  δίν άπιρασε κά- 
»*ίς έμπρδσδεν χοΰ πα'.ατίου δ.αρχούοη; τής συσχί- 
υεώ ; μας, χαί διά χοΰτο βά; έχρατοι/ν χεκρυμμένβα;
οπισδεν χής *τήλη; ‘ Γγίαιν», κΰρ Παστελωτ.

‘Ο μέν έμπο;ος άπιχαιρέτησε χ ο* έπίσκο«ον έδα-
φιαίως, ή δί Μαρία καί 6 προστάτης αύτής διιυδυ*-
δηιαν πράς χά υφαιματοπωλείον χής Μαργερίνης.

‘H Κυρά Μαργιρίνη ένηιχολείτο εί; «ώλησιν έμ- 
«αρευματων μιτα χινων αγοραστών, ότι είίήλδι* δ 
έπίσκοπος είς τά κατασχημα, "Αμα ίδόντις αΰχάν, οί 
παρευρίσκόμινοι έγονυπέτηια» άπαντες, ό δέ έπίσχο- 
πος χοί; είωχε χήν * υλογ ία ν. Ηεριχχάν νά ιίπωμεν 
n«r i  χής έχπληξεως χαί χή; χαρας ήιβάνδη ή έμπο
ρος, χιμηδιΐσα δια ιή . έπισχεψιω; χοιούχο» προσώπου.

—  Χαίρω διότι σέ βλέπω υγιαίνουσαν, αγαπητή Μαρ- 
γερίνη, ιΐπ«ν S επίσκοπος μιγαλοφώνως χαί ούτως 
ώστε ν’ άκουσδή παρά χών πλουσίων πολιτών οίτι*ις 
επ/·ήρουν τά κατάστημα διόχι ήξευρε πόσον ή δημο- 
χιχοχης αδτη ήθελε* ΰποχριώσει τήν έμπορον1 έρχομαι 
νά σοΰ ζητήσω μίαν χ*ριν. Τήν νέαν αύτήν ά γο πύ  
ώ ; ίδια» μου δυγαχέρα' χρελαίνιχαι διά τά «μπόριον 
τοΰ ιίδους σας, καί έσχέφδην, όχι χάνεις «αρά χήν 
χυ;ά Μαργιρίνην, δέν ήδΰ/ατο νά χρησιμεΰση ώς χα- 
λήχιρος διδάσκαλος διά τήν μαδήχριάν μου. Σοί χήν 
έφιρα λοιπόν, καί παραδέχομαι οίανδήποτι συμφωνία* 
προτείνΓ,ς· πράς τούτοι; δά έρχομαι συχνά νά έπΐ- 
σκέπτωμαι τήν έπιχροπιυομενην μου  ̂ Καί ιύλογήσας έχ 
νέου τήν ένώπιό» του γθΊυχλι·ή δμήγυρίν,. άπι^αιρέ- 
τησι τήν χυράν Μαργερίνη-, ήσπάσδη in i  τοΰ μετώπου 
τήν Μαρία* καί άπεαυρδη, άφησα; τή< έμπορον πα* 
ράφορον έχ "/αρας καί γόμφου’ αυτη δέ, ΰιχηριτήσασα έ» 
βία τοΰς διμένα( της, έπλησίασε «ράς τήν μαδήτριάν 
τ ις  χαί τή έζήτηιιν τήν άδειαν νά τήν άϊπασδη, Χά- 
ρ;ς εις tcu; φιλοφρονητικούς αΰχής τρόπους, ή κυρά 
Μ<ργ«ρί»η δέν έδράδυνε *ά ηροσκτήσι  ̂ τήν φιλίαν τής 
χάρης, χής τοσοΰτον ιχληραγωγηδείση; παρά τής σκλη 
ροχαρδίου άδιλφής χοΰ επισκόπου.

Μιχά τά χαλοχάγαδα ταΰτα προοίμια, είιήγαγι 
Λαί έντώχισε τήν Μαρία* εντός δελχτιχοΰ δαλαμίσκου^ 
τοΰ ώραιοτέ;ου τών χής οικίας, χαί άχολοΰδως έπελή- 
φδιι τής ενδυμασίας τής μαδητρία; της· διότι ή διηνδι* 
ομινη ϊσδής χή; νιάνιδος δέν ήρμοζε πλέον είς τό νέον 
αύχή; ε π ά γ γ ε λ μ α .  Έπελήφδησαν λοιπόν άμφότιραι τοΰ 
;ργου, καί περί δειλήν όψίαν ιΐχον έτοίμην έσδήτα 
τ ο ι α ΰ τ η ν  οιαν έφόρουν τήν έποχήν έκείνην αί ίδιώχιδες 
τή; πόλεως Soissons. Τήν επαύριον π ά ννς  έν τή 
πόλει έγίνωσχον, όχι ή Αυτοΰ Πανιερότης ό έπίσχοπος 
ιΐχ ι χοπ&διχήσεί τήν έπιχροπευομένη» του ώς μαδή* 
χριαν παρά τή Μ αργιρίν^ καί όλοι έφδόνουν τήν έμ 
πορον, μάλιστα δέ όταν εΐδον χόν επίσκοπον ΙλΟόντα 
νά ίπισχεφδή χαΐ αδδις χή* εύδαίμονα γυναίκα, νά 
χαδήιη μ« οικειότητα είς τό ένδώτερον του καταστή
ματος δωμάτιο», κα» νά *αταδεχδή ποτήριβν έξαισίου 
έλιξηρίου έχ ^ιβοσίων, οδτινος ή χυρά Μαργερίνη, ώς 
ό έπίσκοπος εύηρεβτήδη νά τό δμολογήση, έγίνωσκε 
τήν κατασκευήν παρά πασαν άλλην οικοκυράν υχαρξα* 
σαν, υπάρχοοσαν, ή μέλλουσβν νά ΰπάρξη.

(Άχβλουδίϊ)

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΟΐΓΜΦΡΚΙΟΣ ΔλΙΒΓ.

Ό  Δαίβυ ήν υϊός ξυλουργοΰ, καχοιχοΰντο; έν Πενζα» 
κια Penzance  χή; C o rn w a l l ,χομητείας γραφικωχάτης 
καί πλουσιωτάτης εί; μεταλλιΐα. Παί; ώ',ήοέσκεχο πολΰ 
νά διατρέχω τού; παρά τήν παραλίαν βρά·/ους, συλλέ 
γων τά πράς τάς άχχΐνας χοΰ ήλιου σπίνδηρίζοντα λ(· 
ίάρια καί φαινόμενα ώς συμπεφυρημένα μεχά κόνεως 
χρυοοΰ καί άργϋρου, ή λίδ^υς σπογγώδεις μορία κελ 
λία ίμπε^ιλαμβάνοντας, ή ήμιλελιδωμένα χογχύλια, 
ών τά μαργαρώδη άπαυγάσμαχα μεταβάλλονται είς 
διαφανή χαί χιονόλευχον αλάβαστρον. Διά τό Φίλο- 
«ερίιργον καί όςύ τοΰτο πνεΰμα, τά ύπά χή; δαλάσ 
οης έπί} τήν παρα/.ία* ριπτόμχνα προϊόηα ηχαν ιόσαι 
καταχτήσιις xojai έρευνας άντικείμενα. Τού ήλίου 
άνερ'^ομ·νου πρός τάν ορίζοντα, τό παιδίον έπανήρχιτο 
οίχαδε, κομίζον τοΰς δησαυρούς του· τήν δ έσπέραν, 
περιχυχλωμενον ύπά πολλών συνομηλίκων του, διηγεΐτο 
φανταστιχάς ίσχορίας χών πνευμάτων τών καχοικουν 
των υπό χά >.υανα τής δαλάσσης ΰδατα, εντός τώ* 
κοραλίιων σπηλαίων, ή έν τώ βάδιι τον σκοτεινών 
τρων χαί τών διαλαμπώ» μεταλλορυχείων, έ*δα τά 
μέταλλα λομβάνουσιν υπαρξιν. ‘Ο αΰχοσχιδιαστή; μα; 
ητο μόλις όχταεχής τήν ήλιχίαν, ότε διά τή; φαντασίας 
είσέδυιν ουτω; είς τά σπλάγχνα τής γής, ό»ειροπο 
λών κόσμου;, πλοΰτον, καί κάλλος Οί συνέταιροί του 
έδαόμαζον άχούοντις ταΰτχ τά διηγήματα' 6 δέ Δαίβυ 
παραφερομενο; ύπά χής πράς τό δαυμασιώίες ροπή, 
του, έφιυρισκε καί μύθους ίπποχών περ;πλανωμένων, 
οίτινες πράς έπίχευξι* τύχης περιηγούμενοι, έχαδάριζον 
τά* κόσμον άπά χώ* γχγάνχων xai τών δρα«όντων. 
’Ηγάπα καδ ύπιρβολήν τήν άνάγνωσίν, καί έφαίνειο 
5χι ΐπιφυλλίζω* μόνον βιβλίο*, άνέλυεν αύτό άχο· 
λούδως μετ’ άξιοδαυμάσχου άκριβιίας· τήν δύναμήν δέ 
ταύτην διιτήρησε καδ όλον αύτοΰ τάν βίον

Εχχεδεχαέτη; γενόμινος έχεδη παρά τοΰ παχρό; του 
παρά χινι φαρμαχοχιιρούργω τής Πΐνζανχίας, τοΰ 
όποιου πάραυχα μετεοαλε τά άνώγιιον είς χη 
μεΐον, δ;αδ«χων, μιτά δαομαϊίας έπιδεξιότηχος τών 
φιαλίων, καί τών ίγδίων τοΰ φαρμαχοποιείου, τώ» 
χυτρών καί άλλων άγγιίων τοΰ μα^ιιρείου, καί σχη 
ματίζων έκ τούτων τά σχεύη χαί δο·/ιΐα ώ< είχεν 
ά-άγκην, εν τή μεγίστη απελπισία τοΰ χυρ:ου του, 
ο ϊτις άνεχραζε « τό παιδί αυτό είναι άδιόρδωτον ! 
έ όχνηρό; &« μα; χΐ-'οξτ, ήμα; χαί τήν οίχίαν εί; 
τον αέρα ! » Ένίοτε ομω;, κατά τάς στιγμάς τή; 
είδυμίας του, έκάλει αύτόν · φ λόσοφον ■ ή σίρ Οόμ 
φριϊον » προοιωνίζων ουχω τάς τιμάς ας ή έπιστήμη 
του εμιλλε νά χώ περιπο;ήιη ποτέ.

‘Ο Δαίβυ συνήθιζε τότε νά ιιηγαίνη νά λαμβά*η 
τά τέίον μέ χινα γηραιά* διίαν χου, ήν υπερβολικά ήγά 
* » , καί ητις κατώχει ήμίσειι* λεΰγαν μακρά* τή; 
πόλε»;, «αρά τή* άχτήν. ‘Ο ηρως μας ώπλιιμέ- 
νο; με σφυρίον, άπέσπα, χαθ όδόν άπά χών βράχων 
τεμάχια γρανιιου λίδου, χαί οτ«, άπέχαμνι πλέον άνα-

| ζητών δείγματα ορυκτολογικά, έκάβητο ίπ ί τίνος λ ί- 
δ:υ, έγραφε στίχους,'ους άπήγγελλε γ«γων*!α τ9ι φωνη 
μ ιτεξύ τοΰ παταγου τών χυμάτων καί τοΰ συρισμοδ 
χών ανέμω», προσπαδών οΰιω νά ΰπερνιχήσ^ φυ3ΐχόν τ; 
ελάττωμα προφοράς, οΰιινος χατώρθωσε τέλος ν’ 
άπαλλαγή ε»χελώς. ”Αλλοχε, ριμβάζων, ώνειροπώλει 
ένόοξον μέλλον χαΐ περίβλεπτον υπόληψιν.

Τά πρώτον αύτοΰ χημικά* πε'ραμα υπήρξε χό νά 
γνωρίση τήν ιδιότητα τοΰ ίντός τής «υσχεω; τοΰ φύχου 
εγκεχλιισμένου άέρο;. ΙΙδελησι νά πεισδή, έάν τά 
γηϊ»α *υχά άνανεοϋσι χή» ατμόσφαιραν χών γηίνων 
>>ωων, ώς χά θα^άισια φυτά διατηροΰσι τήν ισορροπίαν 
τής ώ<εανείου άτμο:φαί:ας.

Εν τή απορία αΰτοΰ ώ ; πρά; τ ί  άναγχαΰ ίογαΐεΐα 
εις πειράματα χοστΟτον πολυσύνδετα χαί σπουδαία, τώ 
έπήλδεν εύτυχής 5ύμπτ<*σις. ‘Ο χιιροΰργος Γαλλιχοΰ 
χινάς πλοίου, ναυα ; ή·!α»χος παρά τήν παραλίαν, ίδω* 
ρησατο αΰτώ, είς ανταμοιβή- μικρών τινων έχδουλεύ* 
3εων, 6ή*ην έχ χΐιρουργίχώ* εργαλείων’ πάραυχα δ 
Δαίβυ ωρεληδ»; τοΰ δώρου , χατασχιυάσας δι’ ένός 
εζ αυχών άεραντ/ίιν ούχί εύχαχαφρόνηχον.

χαιριδ ου του, έποριύδη ιίς τά δωμάτιόν χου, έχαυτη- 
ριασε τήν πληγήν, χαί δέ< ώ,αολόγηχε τά συαβάν ή 
μετά τήν έγχε'ρισιν, //τες ή. άρχοΰντως βαρεία, χρα· 
χήσασα αύτόν έν τή οΐχία ίπ ί τρεΐς ολοκλήρους εβδο
μάδας. Ω; πρίς τό συμβάν τοΰτο, πολλάκις έλεγι 
μεχα ταΰτα, ότι τά άλγο; χαδίσταχα·. άνύπαρχτον δταν 
α χασα ή τή; ψυχή; ένέργε χ έξανίσταχαι κατ'αύτοΰ.

Έιέραν τινά ήμέραν, ένώ παρά τήν δύραν τοϋ φαρ- 
μαχιιου δ.εσχέδαζε* έφ’ ίππου ταλαντευόμενος, ό Κ. 
Γι/βερχος, πρόεδρός τή; έν Αινδίνω βασιλική; ε ται- 
ρίας, διεβη παρά τή όδώ. Ή  άλλόχοίος διασχέδαβις 
τοΰ νεανίου, ή έπί τό άγροΐχο* διαστροφή χών χα - 
ραχτηρις· κών του, — διότι έκ νιαρα; αύ τοΰ ήλιχία; ιϊ·χε 
προσεχτήσζ ιήν τέχνην τοΰ μορφάζεΐν,—  έφιίλκυσαν τήν 
προσοχήν τοΰ δ:αοήμου ά»δρός. Ό  συνοδοιπόρος του 
τώ ιιπ εν , όχι τά παραδοξο* έχιΐνο πρόσωπόν ήχο δ υίάς 
τοϋ ξυλουργοΰ Δαίβυ’ προσέδ^κε δέ άχολούδως « ε’ νβιι 
έμμανή; διά τήν χε μίαν, χαί χάμ.ει άδιαχόπως πείρά· 
μαχα. » —  Περάμαχα! άνέχραξιν ό Κ. Γιλβέρτος, 
δ(λω λοιπόν νά τόν εί?ω χαίνά συνομιλήσω μετ' αΰτοΰ.» 
Μετά μιχράν συνδιάλεξι», προσίκάλεσε χάν Δαίβυ εί; 
τήν οικίαν, χαί ίδεσεν ύπά ιήν διάδεσίν χου ολόκληρον 
αύτοΰ τήν βιβλυδήκην. Ί ά έ όμενον έχος, ό Γρ ηγό- 
ριος W a tt ,  υιος τοΰ περιω»ύαου J a w e s  m att ,  ήλδίν 
εις Πενζανχίαν χαΐ, χαχά παραδοξϊν σύμπτω :ιν, καχέ- 
λυσεν εις χήν οίκίαν τής μηχράς χοΰ Δαίβυ. Δυο πνεύ- 
μαχα, τοσαύιη» ά-αλογίαν πρά; άλληλα έχοντα, το· 
σαυτας δέ «υμιταδείας κοινά;, δέν ήδύναντο νά μ εί - 
νωσιν έπί πολΰ άΐιοκεχωρισμένβ. ‘Ο Δαίβυ συνδιε· 
λέχδη τό πρώτον μετά τοϋ νέου φίλου του πιρί μ ε 
ταφυσικής, ήτις τότε άπησχόλιι αύτόν ίιο* καί ή 
χημεία. Ά νέπτυξιν έ/ώειόν χου σύστημα <7λω; δρη- 
σχιυτιχέν, «ίς ιό δποίον ό ξένος εμιινιν άπαθή,·, άλλ’ 
άμα δ λόγος περιέπυξ» ίΓ, έττυιημονίχάί συζητήσεις,



i  W a tt Ινιψ.χώθη. Σ^νδιελέχθησαν πιρ! χημιίας, & 
δέ Δαίβυ έχήρυξεν, μετά τ ? ; βεβαιόιητος έκείνη; ητις 
το πρώτον άπιλπίζιι χαί ικπλήττει ένταυτω, ίν τοιαύτη 
ήλιχία ί»πάρχοι>σα, ότι ήθιλιν έπιχειρήσει νά άνατρεψι), 
if  διαστήματι ήμισιία; ώρας, τήν Γαλλικήν θεωρίαν, 
θεωρσδσαν τά δξείίια ώς μόρια όίΐυτενή, τά δί αλκάλια 
ώ ; δή-cac χών υποτιθεμένων τούτων αιχμών. 'Ο Watt 
πρσσέβλίψεν αύτόν μέ ηθος τοιοϋτον δόσπιστον, ώστι 
δ σοφός νεανίας έδιιλίασε. Έπιλήφθη τή ; βάσιως τοΰ 
ζητήματος, η/οιξεν όδοΰς εύρεία; καί φωτεινάς, Ιδειξε 
πνεΰμα τοσοδιον εΰΓΰ χαί γόνιμον, ώστε δ φίλος ton 
εμεινε» Ιχπληκτος. "ΕκτΑτε ό W att συ»ελαβεν ύπέρτοΰ 
Δαίβυ τή» όψηλοτεραν ιδέαν,. χαί SUati»t» επιστήθιος 
αΰτοΰ φίλος μέχρι θανάτου.

‘Ο Δαίβυ ?)το διχαιννιαιής μόλις τήν ηλικίαν, ότε ό 
Γιλβέρτος έσύστησιν αύτόν πρό; τόν ιατρόν Beddoes, 
δστις παρέλαβιν αυτόν ώ ; βοηθόν ι ΐ ;  το π»ιυματικόν
αυτοΰ κατάστημα, εις Βριστώλ. Ό Δαίβυ, άπαξ ίδώ»
έαυτόν έπί τοΰ θίάτρου του, παρευόθη μετά πολλοδ 
ζήλου ιίς έπιστημονικάς εργασίας. Έ ρξατο τος
άναχαλύψιις του έπί τοϋ θερμαντιχοδ, τοϋ φωτός χαί 
τώ» έξ αύτοΰ συμπερασμάτων, έπί τών δηλητηρίων 
αερίων χα! τής έπί τοϋ ανθρωπίνου δργανισμοδ ένιρ-
γεία ; αυτών δέν έδίστϊαι δέ νά πιιραθή έφ’ έαυτοδ
τάς ινιργιίας των· είσέπνευσεν όξείδιον άζώτου χαί 
&ϊρα»δραχοΰχον αέριον. Πιρί δέ τοδ έξ αύτών αίσθή 
ματος λαλεϊ ώς έξης. α ‘Β πρώτη εισπνοή παρήγαγιν 
είδος ναρκώσεω; χαί ελλειψιν αίσθήσιως έν τώ θώραχι 
καί περί τεΐις θωραχικού; μΰς. Μετα τήν διυτέραν, 
άπώλεσα τήν δύναμιν τοΰ διαχρίνειν τά εξωτερικά άν 
τιχείμινα, καί ούδέ» άλλο ήτθανόμην ή θλίώιν τινά έπί 
τοΰ στήθους. Μετά δέ τήν τρίτην, ή δύσπνοια έξελιπι, 
και Τ)σθά»θην έμαυτόν μηθενισθίντα· πασα λειτουργία, 
παεα άντίληψις ειχεν έχλείψει, καί μόλις εϊχον δυνά 
μει; ν’ άιτοσπάσω τή» σωλήνα ά.τό τών ήμιηνεωγμένων 
χειλέβν μου. »

‘ Ο Δνίβυ εκαμ ι κ ιί ειερον πείραμα κινδυ.ωδέ 
στ ιρον  τών μνησθέντων  είσέπνευσεν ανθρακικόν δ;ύ, 
δηλητήριο» θανατηφόρο» διά παν τό έπί γής έ’μψυχον. 
Ή  υγε ία  του τοσοΰτον έκλονίσθη υπό τών διαοόοων

/ * tr 9 > λ * > / ι * 4τούτων πίΐραιμαιων,, ωτχ* ψαγ*α?Όη, προζ avapptojcv, 
ν' «πέλθι;, διά τινα χαιρόν, είς τήν γενέθλιον αΰτοΰ 
γήν. Έ ν  τούτοις ή φήμη του έμεγαιθύνοτο έπί μάλλον 
κ·χί μάλλο». Ό  κόμης τοΰ ‘Ρουμφώρδ, έφορος τοΰ 
βασιλιχοΰ έκπαιδευτηρίου έν Λονδ;νφ, διώρισε» αύτόν 
καθηγητήν τής χημείας, διευθυντήν τοΰ χημείου καί 
σ&νιργάτην είς όλα τά συγγράμματα τοΰ κατας-ήματος.

Τό άτομον τοΰ Δαίβυ, τό άγροϊχον καί άπλο'ύόν αύ 
τβΰ πρόσωπον, ή σκιαιότης του, χαί ή δειλία πιρί τούς 
τρόπους τοο άπήρεσαν τοσοΰτον έκ πρώτης οψιως, εΐς 
τό* προστάτην του, ώστε ουτος μετημελήθη οχεδόν 
δι’ όσα ιίχε πράξει υπέρ αύτοΰ, καί άπήτησεν ώς-ε, πριν 
ή & Δαίβυ άρχίση τήν διδασκαλίαν του, νά δώση δείγ
ματα τή; ίχανότητός του έ^ώπιο* ευαρίθμου μέν άλλ’ 
έχλικτοΰ ακροατηρίου. Έ  δοκιμασία αυτη έξτίλειύε 
πάσας τάς αμφιβολίας του κόμητος, οστις, |ν τώ 
ίνθου3ΐα»μώ του, άνέχραξιν ότι « δ νε'ος καθηγη

τής ήδύνατο νά Siafiioj χβτ’ άρέσκειαν **ί ίου 
καταστήματος καί όλων αΰτοΰ τών μέσοι*.

Μιτα ολιγομηνο» διαμονήν ιν Λονδίκρ, έ Δαίβυ έπι- 
χίιρησεν πιριδρομή* τινά ιίς Π ινζινκίιν· τήν δέ προ- 
τιραίαν τής άναχωρήσεώ; του έγραψε πρός τι»α νέον. 
χημικόν, φ.λο» του, τήν ά*9ΑίΙ»θ»* έπιστολήν.

■ ΦΜτατι Ο ύ ΐό ιρ βώ όε ,

‘ Η τοΰ Ποντοδυνάμβυ μερίς ή έδρεύουσα ι ί ;  τούς: 
βίάχονς, είς τά δαση, είς τήν ήσυχο» καί κυ*>ήν θά- 
λ.ασα*, ει; τά νέφη καί τάς άκιϊ»α ; τβΰ ήλιου, αέ 
προσχαλεϊ μεγαλοφώνως· ύπάκουσο* θρη,σχευτίχώ; είς 
χα; Οιαταγάς τη ;. Ε/.θέ »ά λατριύσιρς αύτήν μετ’ 
ίμοϋ έπί τώ» αρχαίων βωμώ» τοΰ Cornw all. ·. 
Θέλομιν θαυμάσει τά μ ιγαλιϊα  τοΰ θεοδ, τούς βρά. 
χου; καί τά ΰδατα,. τού; νικροΰς λόφους καί τούς 
ζ(ΐ»<α;, κικαλυμμένους ύπό πρασ α ;, ’Αμήν, »

Τά δεύτιρον ίτο ; τής έν τώ μνημβνιυ^έντι ί*πα ι- 
'^ευιι*ώ καταστηματί διδασκαλίας του, ή έπιτυγία του 
ήν άδιαφιλονεικητος. Τήν χημείαν κατέστησε του συρ- 
μοδ. ‘ Η βολτβϊχή αύτοΰ στήλη έπροξένει ιίς τάς κυ
ρίας τρόμους εύφροσυνβυς. Κατεσχεύασε μικρόν ήφαίς·.ον 
έιπτον λάβαν περίφλε«τον α ί φιλοφροσύναι, αί προ- 
σχ/ηεεις, τά δώρα πιριεχΰκλουν αύτόν «ανταχόθεν, 
Κυρία τ ις , ή ιις μεγάλην ακολούθως έκτήίατο έν τώ» 
φιλολογιχώ χόσμω φήμην, τώ έπιμψε ποιη^άτιο* κο
λακευτικόν. Γο χειρόγραφον «υνωδεύιτο καί ύπό μ ι
κρού τινός κοσμήματος, τό όποιον ή κυρία άπήτησι νά 
προσαρτήστ) ό διάσημος χημικός ε ί; τήν άλυσιν τ«ΰ 
ώρολογίου του αμα τή άναγνώσει τοΰ ποιήματος. ‘Ο 
ποιητής Coleridge ή<ροαζετα μετ’ έπιμονής τοΰ μα · 
θήματός του, δπως, ώ ; ελ ιγ ιν , αύξήση τά κεφάλαια 
τών μιταφορών του. ‘Ο Lawrence ιζωγράμιε τήν 
εικά»α του, άντίγραφο» έκθέτομιν έ»ταΰθα. Αί έπι» 
ση^ότιραι αυναναστροφαί διημφισβήτουν τήν πϊρουιίαν 
του, καί σπανίως ήδυ<ή9η ν' άρνηθξ πρόσκλησι*. Τή* 
έ»πέρα», έπανιρχόμινος εί; τήν οικίαν του, άνελάμβινε 
τάς χημικάς του εργασίας, έξακολσυθών έργαζόμι*ο:μέ- 
χρι τή; τρίτη; ή τιτάρτης ώρας τής πρωίσς Παρηπο- 
νιΐτο διηνιχώς ότι τω ελλειπιν δ χρόνος, χαί μολαταύτα 
έφιίδετο αύτοΰ διά τρόκοα τόσον παραδόξου. ’Ενίοτε, 
προκειμένου νά έξελθξ, άνέμινε τήν τελιυταίαν ατιγμήν 
διά »ά ένδυθή, και τότι κατεσπευσμένως ένεδύετο κα
θαρόν ύποχάμισον έπί τοΰ ρυπαροΰ, ούτως ωστε πολ
λάκις συ»έβαι»ε νά ρορξ πέντε ή εξ ίπποκάμισα τό μ.έν 
έπί τοΰ δέ, χαί άλλα τόσα πιριπόδια.

Τό 1807 , δ περίφημος αύτοδ λόγος έπί τής φύ
σεως χαί τών ιδιοτήτων τώ» άλκαλιχών ουσιών έστι. 
φανώθη παρά τοΰ πανιπιστημίου τής Γαλλία;. Μετ’ 
ού πολύ μιτήλλαξε» έ*τ*λώς τήν δψι* τής έπιστή · 
μης, άποσυνθέσας τά άλχάλια χαί άποδείξας τήν μεταλ
λικήν αύτών καταγωγή». Ό τε ό Ναπολέων ήκουσ* 
κατά πρώτον τά περί τών πκραμάτων του, άνέκραξιν 
όρμητικώς" «Διατί ή έφιύριοι; αΰτηδέν Ιγινεν εΐ; τή* 
Γαλλίαν; — Μ ιγαλιιότατι, άπήντησι* ακαδημαϊκός τις, 
δέν ιίχομιν ς·ήλην βολταϊκήν άρκιτά ισχυρά»— Λοιπόν* 
νά κατασκιυασθή τοιαύτη, καί έν τή στιγμή· νά μή 
φιισθήτι &ύτι χρημάτων ςύ τ ι κόπων I Ή  διαταγή έξε-

τίλίσθη, καί έγνως-οποίησαν ι ί ;  τόν αύτοχράτορα, ότι ή 
ίολχα'ύή στήλη,ή» tt^e διατάξιι ητο έν πλήριι ένεργιία. 
!() Ναπολέων Ιποριύθη εΐς τό χημεΐον διά νά χρί»η 
περί τώ» άποτιλεσμάτων της. Ενώ δέ ^ώ έλάλοj» 
πιρ: τή; γιΰσεω; τής παραγομένη; δ(ά τή ; συναφή; 
δυο μιτάλλων, μέ τήν ταχύτητα ήτις έχαραχτήριζιν 
όλα; αύτοϋ t j ;  τράξΐις, χαί πριν ή τίς προφθάση νά 
τόν εϊδοποιήιη, Ιθισι τήν άχραν τοδ σιδηρβδ νήματος, 
τοδ άγωγοδ τή; στήλης, ύπό τήν γλώσσαν, χαί έλαβε 
χτύπο» όστι: έ?τέρη:ε αύτόν σχεδόν παντός αισθήμα
τος. Συνίλθών ίξήλθε τοδ χημείου γωρ!ς νά προφέρω 
ουδέ λεξιν, καί ούδε’πστι έ<»α·ήλθεν έιιτοτε έπ αύτοδ 
τοΰ άντικιιμένου.

αντιζηλία μεταξύ αύτοδ καί τινων -χημικών Γάλλων 
ώς πρό; τήν άνακάλυψ.ν τοδ ιωδίου. Κατηγορήθη ότι 
λαθραίως εΐχιν ύπιξαιρέσει παρ’ άλλων σοφών, τήν 
ουσίαν, ήτι; άπετέλει τό άντικείμινον τής έρεύνης καί 
τώ» πιιραμάτων των, καί οτι, προλαβών, ειχεν ω φι. 
ληθή έκ τοΰ άποτιλέσματος τών έργασιών των.

Ά φιχθει; ιίς Παρισίους τήν 28 σιπτεμβρίου, εζη- 
τησι πάραυτα νά ίδ  ̂ τόν Κ. Ampere, τό* μόνον α>ίρα 
τή; Γαλλία; όστι;, ώς ελεγεν, ήν «ίς κατάστασιν^νά 
εκτιμητή τάς ά·ακαλόψ«ι; του. Τώ οντι, ojK. Ampere 
είχε» δμολογήσει, ότι ό Δαίβυ ήτο δ ίπισημότιρος χη- 
μι*ός έξ όσων εως τότε ειχ5> φονή Γήν 30  επιτκέ- 
φθη τό μουσεΐον, διέτριξεν κατεσπευσμένως τήν ο«οά*

Μιτά παρέλιυσιν πενταιτίας, δ Ούμφριϊος Δαίβυ, 
δνομαιθείς ίππότης παρά τοΰ άντιβασιλεύοντο; ήγε 
μόνο;, καί είς πλούσιον έλθών γάμον, πρός δέ καί 
τή; θέσε«ς τοδ καθηγητοΰ παραιτηθείς, ουνίπεία τών 
τιμών ων άπελάμβα»ε, έπιθύμησε νά έπισκεφθή τήν Γαλ 
λία», καί Ιλαβε παρά τοΰ Ναπολέοντος τήν άδειαν νά 
Ιλ6, ε ί; Π-ιρισίους. Ή  άφιξίς του συνεκίνησίν άλη- 
θώ; τόν έπιστημο»ιχό» κόσμον. ‘Ο Δαίβυ, άν χαί ήρέ· 
α*ετο είς τάς τιμάς, α ; άπέδιδον ιίς τήν μιγαλο- 
eutiv του, έπροσποιιΐτο δμως ότι Ιμενεν «διάφορος- 
ώθησε τήν υπερηφάνειαν μέχρι ματαιότητος, καί προοέ- 
βαλε άνδρας έπισημοτάτους, δικαίως άχολούθως πα 
ραπονεθέντας. Πρός τοΐς άλλοις ε'λαβε χώραν ζ*ηρά

τοΰ Λούβρου, κα! φθάς, είς τό άκρο» τή; αιθούσης, άνί- 
χ ρ α ς ε ν ,  «Μοναδική συλλογή ώραίων πλαισίων? (cadres) 
‘Ο οδηγός αύτοδ, δστις η^ο Ά γγλος τ ι; φίλος του, 
τόν έχράτησιν ένώπιον τή ; Μ ίζαμ ορ γώ σ ιω ς  τοδ ‘Ρα- 
φαήλου, καί έπροσ«άθησε νά διιγιίρη τόν θαυμασμόν 
του ύιιέρ τοϋ άριστουργήματο; · Ναι, ναι -/αίρω 
πολύ δ ιό τ ι  τό εΐδον. · Τόσον μόνο» άπήντησι, καί 
διήλθε χωρί; νά σταματήση ποσώς. Ούδ’ ή άρχαία 
γλυπτιχή ουνιχίνησεν αύτόν ποσώς· μόνον είς τή» θέαν 
Άντινόου του Αιγυπτίου, γεγλυμμένου έπ’αλαβάστρου, 
ιιπ ι, «Τ ί λαμπρός σταλαχτήτης!»

'Γήν ΐπιοδσαν έπεσ*έφθη τό ζνολογιχό* Μουσεΐον, 
χαί έπαρουτιάσθη ιίς τόν Βωκελινον. Έπιστρέφων έ-

Οΰμφρέϊος Λαίδν.



χιΐβεν clSc τό» χολοσσαΐον £λέφαντα τής πλατείας τής 
Βασχίλλης. Τό εΤδβς τοΰτο τοΰ μνημείου τό» χατιγο- 
ήτευσε· διό έλαβε μεγάλην χλίβιν πρός τόν άρχιτίκτο* 
να Κ. Alavoine. Εν γί»εε, χαδ δλην της διαμονής 
το» τήν διάρκειαν ίδείχδη λίαν ιδιότροπος ιίς  τάς χλί 
βε'.ς χβί άποστροφάς το», πλκίρης ίβνικών προλήψεων 
χαι ενίοτε άλαζών· ένΐ λόγω είχε τήν άπίστιυτον ά*οη. 
βίαν νά ίπιδιικνυτ*ι έν Γΐϊρισίοις ώ ; '’Αγγλος ιύπα- 
τρϋης· ‘ d  άρισ τοκρατορική υπερηφάνεια ητο ή κυριω- 
τερα άδυναμία τοΟ τόσον ίσχυροΰ χαι άρ’ έαυτοΰ ύψη. 
λοϋ τοίχου πνεύματος.

Απασαι οι πιριηγήιιις τοΰ Δ*ίβυ έστράρησαν εί; 
ώφίλιιαν τή; έπιστήμης Διηρί.ύνησε τά έ^βίϊμενα η 
φαίστεια της Ανβίρ.ηι. παμυρέθη ΐν Ί τα λ ’α χατά 
τήν Ιχρηξι» τοο Βισουβίου, έπισκέφθη τη» Πομπεία» 
χαΐ το Ηραχλειον, οπως λοβϊ) γνώσεις τών χημικών 
ίδιοτηιων ιών χρωμάτων τών έν χρήσει παρά τοΐς 
άρχαιοις εις τήν ζωγραφική», Δι’ εύφυιίτάτης μεθό. 
Sou ήρξατο νά έκτυλίσση παπύρους ήμιεφ9αρμένους 
απετυχε δ ενεκα τών έμποδ:ω» άτινα παρινίβαλεν αύ 
τώ γέρων τις κληρικός, χατά τοΰ όποιου πικρώς άκο 
λούδως παρηπονέδη, έπιστριψας είς ’Αγγλίαν έφεδρε 
τέν .τροφνΛαχζιχόν Λύχνον, οστις έσωσιν άκολούδως 
την ζωην τ^σουτων άν©ρώπων, χαί τόν οποίον οί με 
ταλλευται, προς ιυγνωμοσυνην, ώ»όμασαν Λνννον ζοΰ 
Λα'ιβυ.

Γινόμινος Βαροννέτος τω 1818, όνομασδείς πρόε
δρος της βασιλικής εταιρίας τη 1820, έ»ησχ9λή9η, 
χατά παράκλησιν της Αγγλικής κυβίρνήσιως, εις ά·· 
νευρισι» τών μέσων, δι ώ» νά άνασταλή ή καταστρε 
πτική ενεργεια τοΰ θαλασσίου υίατος έπί τής γαλχί»ου 
ίπιπτυχής τών ύφαλων (carene) τοϋ πλοίου- ir.i τούτω 
έχαμε έπανιιλημμένα ήλεκτρομαγνητικά πι.ρ/ματα 
μεγάλης σπ:υδϊΐοτητος. Ενομιοι» Sti έπ έ ιυχ ι’ άλλά 
τό σχέδιο» τοιι «υρε κατηγόρους, διό καί παρελιίφθη, 
έπί προφάσει οτι ιί) εφαρμογή αΰτοΰ ήτο λίαν δύσκολος. 
‘Η άποτυχία αυτη προσέβϊλε τήν υγείαν του, η?η 
λίαν έξησθινημένη», Τώ 1828 έγκατέλιπι τήν 'Α γ
γλίαν, η» δέν έμελλε νά ίπανίδΐ) πλέον.

Εντιϋθιν ήρξατο δι ουτον βιος νέος, βιος Λεψεως καί 
μελέτης, οιος η» ο τή; νεότητάς του. Τά πνεΰμα τοΰτο 
τό αείποτε συμβαδίσαν μετά τής πείρας, ιό φωτισθέν 
μόνον ύπό τών πρακτικών άποτελισμάτων, καί μηδέν 
άνευ κολάσεως παραδεχθέ», ήρίμησεν αίφνης, ούδέν έ« 
τής επιστήμης διατηρήσαν ή τήν θεωρίαν· έγκατέίιπε 
ΤΟ χημιΐον χάριν απολαυσιως τών δύο τής φύσεως ά- 
γαδών, τοΰ άερος καί τοΰ ήλιου. Έγραψε πραγμα
τείαν έπί τής αλιείας. ε?τα σύγγραμμα έπιγραφόμενον 
Π αρηγυρ ια ι έν όδο ιπορ ία  ή Τε.Ιευχαία ι ή μ έρα ι  ψ ι -  
Λοοόφον, ε* ω καταλείπει είς τόν κόσμον τά ί ποιητι 
χάς του έκμυστηρεύσιις, τάς σοφάς <5»ιιροπολήσεις του 
καί τους χριστιανικούς του άποχαιρετισμούς. Διά τό 
Ιργον τοΰτο άφιέρωσι τά διαστήματα τής άναχω/ής 
τής νοjoy, άρισχομενος ν’ άποχαλύπτη διδισκαλίας 
παρηγόρους, ΙΙίας περί άδανασίας, σκέψεις βαδείας περί 
τοΰ πολιτισμού, τοΰ διαιωνίζοντος πάσαν μεγάλην χαί 
πραγματικήν τελειότητα.

Αληθώς τό εργον σ τ ιρ » ΐτ α ι πολλαχοϋ Φαντασίας

χαί νιυρων, άλλ ενυπάρχει Ιν αΰτώ παθητική 
τις χαί γλυκεία μελαγχολία, αίσθημα συνιιδήσιως 
ικοι»οποιημενης χαί πλήρους υπάρζιως λυσιτελούς χαί 
ένδοξου.

Ο Ουμφρίϊος Δαίβυ άπεβίωσε, συνεπιία βαδμ,αίας 
έξαοθι>ησιως, τήν 2 0  Μαίου 1829 , έν Γενουη, τό 
πεντηχοοτον πρώτον έτος τής ηλικίας του.

Α. Κ.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΕΤΟΙ (1) (Cerfs-volanls) ΕΝ ΣΙΝΑ.

‘Ο airoc έν Σίνα αποτελεί τάς δ ασκιδάσείς τοΰ έ ν  
νάτου μηνός, τοΰ Κού "Υουϊτ, διότι περί τήν επο
χήν ταυτην πνέουσιν οι δυτικοί άνεμοι. Τά παί- 
γνια ταΰτα κατασκεκάζονται μετά πολλής τέχνης καί 
παριστώσι άντιχείμενι ίμψυχ», οίον, πτη»ά, όφεκ ή 
κροκοδείλους' εις τό άνω μεροο τοΰ «ετ ιΰ  προσαρ- 
τώσίν έλαφράν ράβδον Ικ βαμβοΰ, διά νήματο; ίσχυ* 
ρώ; προσδεδιμένου' α »̂α τό παίγνιον άπολυδή είς τόν 
άερα, ή ράβδο; πΕρ·>σνρεφομένη υπό τής ϊνεργείας τοΰ 
άέροί, πλήττει τό νήμα, οπερ δο»οόμενον παράγει 
■ήχον περίεργον. Λέγουσι δέ ότι ό ^χος ουτος αποτε
λεί τή» λέξιν ψον νάν ,  καί ιδου ή παράδοσις έφ’ ^ς 
στηρίζεται ή δοξασία αυτη. Κατά τοΰ; παναρχαίους 
χρόνους, ύπήρχον δύο βασιλιΐς, δ μέν περιώνυμος διά 
τήν κα^οχαγχθίαν του, ό δ« διά τό μίσος, δπερ eve - 
πνεε. Έπειδή ιΐ»αι σπανιώτατον ή άρετή νά σι>γκατοι- 
χη μετά τής κακίας, ό κακότροπος βασιλεύς κυριεΰσας 
τά κράτη τ ιΰ  γείτονός του καί αΐχμαλωτίσας αύτόν, 
διετίδετο νά τόν φονεύσΐ) Ε'έχλιισε λ^ιπό* τόν άτυγή 
μονάρχην εντός δεσμωτηρίου, προτιδέμενος τήν έχτέ- 
λισι» διά τήν έπιοΰσαν' άλλά τήν »ύκτα, άουπνισδείς δ 
νικητής ύπό σα>ο§ροΰ δυτικοΰ άνέμβυ, ένίμισε ότι 
ηχ:υσε τήν λέξιν φάγγ (πρόσεχε), προφερομένην έ* 
πανειλημμένως έν τώ μεταξύ τών μυκηθμών τοΰ άέρος· 
ταύτο^ρό.ως τό ίνομα τοΰ αιχμαλώτου του τώ έ- 
φάνη έγχιχαραγμένον Ιπί τή; όροφήο του χοιτώνος. 
Ε»ώπιον τών β*βαίων τούτων σημείων τής όργής τών 

δεών, δ νικητής ά»εγνώρισε τό σφάλμα τοο, παρητήδη 
τοΰ φο«ικοΰ σχεδίου του, Λ ί άπεδωκε τήν ελευθερίαν 
πρός τόν οί»μάλωτον. Καί τοιοΰτος είναι έ μΰδος. 
Ήδη δέ προσδετέον ότι δέν λησμονοΰσιν έν Σί»α νά 
άπολίσωσιν άετό» εις τιμήν τοΰ άγαβοο βασιλιως. Β 
συνήδεια τοΰ χαίει» κεχρυ»ωμί»ον χάρτην ιιναι μία τώ* 
τιμών άς άποδίδουσιν είς τόν θεόν τοΰ πυρός, Βσχ- 
Ύόγγ ή Φ ύ Σχάν. ΙΙαριστώσιν αύτόν αναστήματος 
γιγαντιαίου, μετά τριών μιγάλων καί τρομιρών όφθαλ
μών. Επί τοΰ είς τιμήν αύτοΰ καιομένου χάρτου ιΰ- 
ρίσκονται γιγραμμένα τά ό»ό»ατα εκείνων οιτινες έπιχα- 
λοΰνται τή ν  προστασίαν αΰτοΰ. Α ί λοιπαί δυσίαι 
συνίστα»ται είς φωταψίας, φανοφορίας χαί δημητρια- 
κούς καρπούς. Αί τιλεταί ούται τελούνται ουνήδως ί ν 
τός πλοιαρίων μεγαλοπρεπώς πεφωτισμένων, ήχούντ»»

( \ )  'E v v v o v j t f r  ζό n a i y n c r  ζών π α ιδω ν .

κολλών σείστρων. Η δέ δία, ήν, κατά νεφε/ώδη νύκτα, 
παριστώσι τά φανοφόρα ταΰτα πλοιάρια είναι μαγει» 
τιχωτάτη.

Πολλοί Ευρωπαίοι έιύγχίσαν τήν διότητα ταύτην 
μέ τό» δαίμονα, οπερ πορέϊυρεναυτούς είς τήν δοξασίαν, 
οτι οί Σίναι λατρεόιυσιν δαίμονα τοΰ κακοΰ. Εν του 
τοις πιδα»ό» Σίναι τ ινέ ', διά νά έκφράσωσι τόν τρομον 
Οι τό πΰρ τοΐς εμπνέει, ν’ άπεδωκαν οιϋτώ τάς ιδιότη
τας τοΰ δαίμονος, καί τοΰτο έπροξένησε τήν πλάνην 
τών πιριη^ητώ» ευ^ωπαίων όπωοέήτοτε, ό τρομος 
οΰ:ος είναι φυσικώ:ατος, διότι τό πΰρ προξενεί τρο- 
μιρά; καταοτροφά; έ» Σινα, οπου ύπάρχει Ιλλειψίς 
αστυνομίας έπί τών πυρκαϊών.

Δι’ αύτόν τόν λόγον οί Σίναι σέβονται μεγάλως το» 
δε ν̂ Ν an - Τί·γγ·  οί πλούσιοι μάλιστα π ρ ο σ φ ί  ρουσιν 
αύτώ μεγάλος π ρ ο σ φ 5 ρ ά ς ,  έπιτ»διιμένας έ π !  τραπεζών 
χεχρυσωμένων, καί ά:, τελεσδείοης τής τελετής, δια- 
■νέμουσι» tic τ ιΰ : πτωχούς.

ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ.

Κατά »ινα ανακωχήν ό π λ ω ν ,  έπί τοΰ πολέμου τή; α
νεξαρτησίας, τά Αγγλικά κα ί’Αμερικανικά ς-ρατεύματα 
ιΰρίσκοντο έστρατοπεδευμένα tr.i τών ό/6ώ* τοΰ πο 
ταμοΰ Χούδσων, παρά τή πόλει τής Σαρατόγας, η; 
προητοίμαζον τήν στιγμήν έκείνην τάς περί πβραδόσεω; 
συ*δήκας. Στρατιώτης τις έχ τοΰ αγγλικοΰ τάγματος, 
Μαγλήρος καλίύμενοςήλθε παρά τηνόχδηντοΰποταμοΰ, 
ουνωδιυμέ<ος ύπότινων έκτ ών συνάδελφων του, χαί ήο- 
y  ισε νά συ<διελέγ/ιται μέ τινας Αμερικανούς ίσταμένους 
έπί τήν άπένα*τι ό/̂ δην. Ό  ποταμος είς τό μέρος έκεΐνο 
είχε μόλις 60 ποδ. πλάτο;, και δέν ήτο πο/ύ βαθύ;. 
Α ί φν ης  παρατηρουσι τόν Μαγλήρον ούννουν καί σκεπτι
κόν ίγκαταλείπει διά μια; τοί»; συναδιλφούς του, καί 
ρίπτεται εί; τόν ποταμό.·- τήν αυτήν στιγμήν, άπό τή ; 
αντιθέτου 5χ9η; σιρατιώτης Άμεριχανός έφορμα έπι. 
σης είς τό υδωρ. Γά ?ύο ίναντία μέρη έθεώρουν αυ
τού; πλέοντος, μηδέν έννοοΰντα έχ τοΰ παραδόξου 
τούτου θεάματος. Οί δύο στρατιώται συνηντήδη»α» 
έν τώ μέσφ τοΰ ποταμού, συνησπάσθησαν άλ,'ήλους 
ζωηρώς, και ανέκραξαν κλαίοντις « άδελφί μου, α γ α 
πητέ μου άδελφέ ! Τότε τα πάντα έξηγήθησαν. Οί δύ = 
ςοατιώται ήιαν αδελφοί' δ μέν,μιτανας·ης τή; Ιρλανδί
ας, ύπηρίτει εις τά ’Αγγλικά στρατεύματα, ό δέ «ίς τά 
Αμερικανικά, άγνοοΰ»τες άμφότεροι δτι άμάχοντο 
δι’ αιτίαν άντιθιτον, εκτεθειμένοι νά φονιύσσίοσιν αλ 
λήλους.

ΓΑ μ ο ι κ α λ μ ο υ κ ω ν .
’Οτι δυγάτηρ Ταρτάρου επιστρέφει, μετά τόν γά 

μον αύτής, είς τόν πατρικόν οικον, αύτή μέν ισταται 
επί τής δύρας τής χαλύβης, είς τά έξω, οί δέ γονείς 
αύτής κάδηνται είς τό Ινδόν. Τέλος άνυψοΰσιν ουτοι 
τό παραπέτασμα τό φράττον τήν δυραν ή δί χαρα ην 
•ίσδάνονχαι άπιιχονίζιται ίπ ι του προιωπου των, χαι 
ίιαμφυβητοδτι μεταξύ τω* τήν προτίμησιν τοϋ ά ϊκα-

σμϊΰ. Ή  σκηνή αδτη τής πατρική; στοργής «ίναι 
ό<τως παδητιχή χαί άπερίγραπτος.

Ά λλ’ ήθελε νομίσει τις ότι ή δυγάτηρ επανέρχεται 
ιίς τήν οίχίαν άπό ξ έ* ν  γήν. Ποσώς. Ή  δυγάτηρ δέν 
απομακρύνεται τώ ν γονέων ούτής ή μίλια τινά" άλλ’ ή 
στέρησις «ύτής άπό τής οικίας και ούχί ή άπόιτασις 
προξινοϋσι τήν άπερίγραπτον τέν γονέων χαράν διά 
τή» επάνοδόν της. ‘Ο δί λόγος δι ον ή νεόνυμφος 
Γστβ ται παρά· τήν δύραν ε!ν*ι 5 εξής.

Παρά Κα)μιύκοις, όταν νεανίς τις νυμφιΰηται, 
όφιίλιι πρό τινων μηνών, χαί πολλάκις, ά» ό σύζυγος 
άπαιτήση τοΰτο, πρό έ·ός έτους νά μή έπανίλθη είς 
τους γυνεϊ; της' διότι άλλως, ώς δοξάζουιιν οι έγχώριοι, 
τό συ-οιχέσιον δέν θέλει ι?σθαι ιΰτυχές, Έπανιρχομένη 
λοιπό» ή θυγάτηρ ιίς τόν πατρικόν οιχον, όφειλει να 
γονυπετήση ένώπιον τής θύρας, ί»ώ οι γονείς αύτής 
τήν ύποδέχονται άπό τά έσωτεριχόν τής καΐύβης' οί 
δέ ασπασμοί λαμβάνουσι χώραν παρά τήν θύραν. Τ ι- 
λεισθείσης τής τελετής ταύτης, οί γονείς εξέρχονται 
τής χαλύβης, καί δύνανται πλέον έλευδέρως νά ουν·- 
διαλεχθώιι μετά τής θυγατρός των.

Παρελδόντος τοΰ χρο»ι*οΰ διαστήματος τοΰ χ ω - 
ρισμοΰ, δίδεται μιγαλοπρεπές γιΰμα, χαθ ο ίπποι, 
πρόβατα, χαί βόις οφίζονται διά τό συμπόσιον, Κύ* 
λιχις πλήριις οίνου χαί οινοπνεύματος χυκλοφοροΰσι 
μιταξΰ τών συνδαιτυμόνων' δ δέ πατήρ δίδει πίρας 
ιίς τήν εορτήν διά τίνος δώρου, οπιρ, οταν ουτος ηναι 
ήγεμών, συνίσταται ιίς άριδμόν τινα έκ τών υπηκόων 
του χαί είς πολλάς εκατοντάδας ίππων ή άλλων ζώων.

0U PA  ΟΦΗΟΝ.

Οί Ινδοί άνακαλύπτοντε; είς τ ι τέναγος ύπερμι. 
γεδη ίδρόβιον όφιν έκ τοΰ γένους τών καλούμενων 
Caninondi, καί άποφασίζοντις νά φονεύσωσίν αύτόν 
πράττουσι τά έξης

Ή  προιπίλασς πράς τόν βφιν ιίναι λίαν επικίνδυ
νος, διότι συνήδως τό τέρας έκφοβ'ζιι αύτούς άνυψοΰν 
Ιή» κεφαλήν ύπίράνω τοΰ έλους μέ υφος άηειλητικώ- 
τατον" άλλ’ « ί  προοιδοποιήσεις ουται χρησιμεύουσιν 
εί; τούς δηριυτάς ώς καταλληλότατον προφυλάξιως 
μέσον. Πλησι αζουσι λοιπόν πρός τάν άνταγωνίστήν αύ
τών ΐΛ-,τά πολλής περισχέψεως· φδάνοντις δ ι’ ιίς  κα
τάλληλον άπόστασιν ρίπτουσιν πιρί τάν λαιμόν βύτοΰ 
βρόγχον, ους τή» έτέραν άκραν ίδισαν προηγουμένως 
εί; τήν θύραν ίππου. ‘Ο ίππ’ος άναχωρών δρομαίως 
καδ’ ήν στιγμήν ρίπτεται δ βρόγχος, αποσύρει τό τέρας 
άπό τής φωλεας του. Έ ν τούτοις, δ όφις καταβαλλιι 
τό πρώτον δραστηριωτάτας προσπαδείας, οπως σωθή, 
άλλ’ είς μάτην διότι «νά παν βήμα τοΰ ίππου τα 
αποτελέσματα τοΰ στραγγαλισμού ίξασδινοΰσιν αυτόν 
μεγάλως. Συρθιίς έπί τής πιδιάδος έπί ήμίσειαν^ π ε
ρίπου λεΰγαν, καθίσταται τοσοΰτον άνίκονος ιίς αντι- 
στασιν, ώστι ιΐς μόνος άνθρωπος δύναται τ ο τ ι ,  χα* 
ταδλίψας αύτόν διά τού ποδάς νά τω άποχόψη^τήν 
κιφαλήν, μετά τινας χτύπους αθλητικούς, Ό  ίφ ις ουτος 
£y«ι συνήθως 25 ποδών μ ή κο ς, π ά χ ο ς  δ ί άνάλογον 
,ο δ  μήκους. Π αριτηρήθη  π ο τ ί ,  ο τι ή κο ιλ ία  ένος



τοιούτου 5φιω; έφαίνετο λίαν έξσγκωμίνΐ]' διέσχισαν 
αυτή», έκ περιιργιίας, xai ευρον εντός μόσχον, ον 
· ιΧ£ ****71111 οΜγον πρό τβΰ θανάτου του. Kai αυτη 
είναι ή ®υ»ηθιστέρα αίτίβ ή κβθιστώσα *ύχ·ρή τήν 
καταστροφήν τών τεράτων τούτων· διότι όταν οί ίβεις 
έχωσι τό* στόμβχον πλήρη τροφής, πίπτουσι* c i; χα· 
τβσταιΐν νάρκης, στιρούοη; αύτοΰ; τών δυνάμιων xai 
τής ευστροφίας των. Οι Ινδοί δεβαιοΰσιν, oxt φονιύ 
ουσιν παρά τάς έλώδιις όχθας τή; Κουνο'βίχης, Spit; 
τοιούτβυς έχοντας μήκος πλέον τών 45κο5ών.

Πιρί δέ τοΰ Boa τοΰ καλούμενου συσφιγκτήρος (con. 
s t r i d o r )  παρατηροΰμεν οτι οί Ινδοί δέν θεωροΰσιν 
αυτόν έπικινδυνωδέστατον πάντων, διότι τό δήγμα 
αύτοΰ δεν itvai θανατηφόρον, τό δί μέγεθος τοΰ σώ 
ματος του προδίδιι πάντοτε έγκβίρω; τήν παρουσίβν 
του, ώστε έχει τις τον άπαιτούμινον χρόνον όπως 
προρυλαχθή τώ» προσβολών του. Τό μήκος τοΰ έρπε- 
του τούτου itvai συνήθως έχ τριάκοντα αγγλικών πο- 
δών' ένίοτι ομω, φδάνει μέχρι τεσσαράκοντα, πεντή- 
χοντα χαί μάλιστα εξήκοντα π^δών. Ή επωνυμία 
συσφ ιγχ τήρ  έδόδη βΰτώ evixa τής έκπλ*;κτική; τών 
μοών βΰτοΰ ισχύος, μεδ’ ή; καταστραγγαλίζιι τά ζώα 
αχινα περιπλέκει ι ί ;  τάς πχυχά; του' δύναμις ίδιάζουσβ 
sap βυτώ χαί ής ούδόλω; μιτέχουσιν οί ιοβόλοι δρει;.

Ό  6oa; δι*τ*λ«ΐ συνήδως ε ί; κατάστασιν νάρκης, 
έξ η? ή πείνα μόνη άποσπ» αύτόν. Τότε περιελίσιε- 
ται περί τόν κορμόν δένδρου τινός, πλησίον πηγή;, 
Ι*θα ζώα διάρορα έρχονται va καταπαύσωσι τήν δ ί
ψαν των. Μ,ιχρόθΐν ήθελε* ίχλάβει τις τήν κιφαλήν 
αΰτοΰ άν-ιΐ κλάδου δέν?ρου· διότι κρατι? αύτήν έκκρι- 
μή μ ιταξΰ τοΰ φυλλώματος. Ά μα λεία τις παρου* 
σιασθή, έφορμδ χατ’ αύτή;, τήν πιριτυλίσσει διά τοΰ 
σώματός του, χαί τήν καταπνίγει οΰ μόνον δυνάμει 
τώ< {σχυίών αύτοΰ περισφίγξιων, άλλά χαί δυνάμιι 
τή; μάζης χοΰ σώματός χου. Ό  δόας δέν περιορίζιται 
εΐς τήν άγρα* βι’γών, έλάφων, ταύρων χαί Γτπω», άλλά 
προσβάλλιι συνήθως xa! τόν άνθρωπον.

Επιστολή τή ; Marion de Lorme πρός τον Map 
κέσιον Cinq-M ars,

Φ ίλτατε ΈρρΓκι !
Ε-ώ με λη»μο?ήτι έ» Ναρβόνη xa! παραδίδεσδε ι ΐ ;  

•τβς ήϊονάς τής αυλή;, xai ιίς τήν ιΰχαρίοτησιν τοδ 
ν' άντιιχράτ’ ητε κατά τοΰ Καρδιναλίου, έγώ, άχολου. 
6o5oa τήν δποίαν μβ! έξερράσατε επιθυμίαν, δαψιλεύω 
Πβρισιανάς τιμσς πρός τόν λόρδον σας "Αγγλον τον 
Map χεσιον τοΰ Βορκεστερ. και τόν περιφέρω, ή μάλλον 
μέ πιριφέριι άπό πιριέργων ιΐς πιρ'εργα, έκλεγων πάν
τοτε έξκΰτών τά μιλαγχολιχώτερα καί σπουδαιότε» 
ρα,λαλών ολίγα ,  άκροώμενο; μεχά μεγίστης προσοχής, 
ocai προοηλών πρός οδς άπευθύνιι τήν έρώτησιν τοΰ; 
δύο Ρυτου μεγάλου; γαλανοΰς όφθϊλμους, οΓτινε. φαί
νονται ιίοδύοντες είς τά δβδη τής ψυχής. Πρός τού- 
τοις ούδέποτι ιυχ&ριστειτβι έκ τών άπανχήσιων τάς 
όποιας τω διδαυσι, και δέν θιωριΐ τά πράγματα υπό 
τήν έποψιν, ύρ’ ήν τώ τά παριστώσΓ xai τούτου 
πληρέστατη άπίδιιξις είναι ή έπίσχιψις ήν έκσμαμεν 
προχδέ; ε;ς B ice lre ,  οιου διίιχυρίζιτβι δτι άνικάλοψι 
μεναλοφυέστβτον ά*δρα ιίς τινα φρινοδλβδή έκ τοδ κα '

ταστήματος τούτου, Έά* δ φρινιδλαβή; δέν ^τομβ- 
νιώδης, πιστιύω ότι ό λόρδος σας ήθελε» έπικαλεσθή 
τΑν άπόλυσίν του, όπως τόν μεταδιδάσιρ είς Αονδινον 
καί »υνδιαλεγηται μετ’ αύχοΰ άπό πρωίας μιχρις έ- 
σπερας. Ενώ διιχριχομιν τήν αίθουοαν τών φρβνο— 
βλαβών,xai ένω, μόίλλον τεδνηκυΐα ή ζώσα — τοιουτος 
ήιο δ τρόμος μου —  πιριεστιλλόμην πρός τήν σύν
τροφόν μου, πρόσωπον δυσειδιστατον ΐφάνη όπιοθε» 
τών δρυοράκτων, καί ίρχ ίσ ι νά χραυγάςι; μέ φωνήν 
παρατεταμε'νην a J e r  ε ίμ α ι  r p t J J o c ,  ι χ α μ α  ά>αχά- 
■htrfir ή όπο ια  θά π λ ο υ τ ίσ ε ι  τ i)r χώραν ητ ις  χά/ιη 
χ ρ ή σ ι ν  α ύ τ ή ς .» Καί ποία ctvat αύτή ή άνβχάλιιψις ; 
ήρωτησα τήν δδηγόν μ α ς .— *Α ! ιίπ ιν  οΰτοο άνυψών 
τοΰς ώιχους, πραγμα ά*λούστατον, καί τό δποΐον ποτέ 
δί* θά δυνηθήτε νά μανχιύίητι, ιιναι ή χρήσις τοΰ 
άτμοΰ χοΰ ζέοντος υδατος Έ γώ ήρ’/ισα νά γ ιλ * . ‘Ο 
άνθρωπος αύτός, πρι,σέθηκεν δ φύλοξ, όνομάζεται Σο· 
λομών Καούσιοί' ^λθεν έκ Νορμβνδίας πρό τεσσάρων 
έτών, διά νά παρουσίαση είς τόν βασιλέα έχθεσιν έπι 
τών θαομασίων άποπλίσμάτων, ατινα ?ύ<αντα: νά 
παραχθώσιν έκ τής έφιυρέσιώς xou. jAv τόν άχούση- 
« ,  σα; λ ίγ ιι ότι μέ ιόν άτμόν ήμποριΐ *ά διευ· 
θύ*/ι πλοΤον, νά δδηγή ά ^ ά ξ ι;, χαΐ τόσα άλλα πράγμα
τα, τά όποια έγώ δέν ένθυμοΰμίΐ. ‘Ο καρδινάλιος όμως 
άπέμπεμψι τόν τ ρ ι λ λ ο ■> αΰχόν χωρ/ς νά τον άχροβσδή· 
αύτός δέ, άντί ν' άποθι^υνδή, ήρχισι νά πβρβχολουδή 
παντού τόν πανίερώτατον, μίχρις ου δ*ρυ»θι!ς ουχος 
μίαν ημέραν τάς όχληράς δμιλίβς τοΰ τριλλοΰ, διέταξε 
νβ τόν έγκλιίσουν ιίς βΰτό τό φρίνοχομείον, όπου εΰ- 
ρίσκεται πρό τριών καί ήμίσιως έτους, καί όπου, χβ. 
(ω ;  τάν ηχούσατε κβί ΰμεΐς, χράζιι πρός πάντβ ξέ*ο*, 
οτι δέ* ιι«αι τριλλός καί έκαμε ότι άναχάλυψι* θβυ ■ 
μασισν. Συ*έγρβψε μάλιστα περ! τοδ άντιχιιμένου 
τούτου χαι ε*α βιβλίον, τό όποιον έχω έδώ ‘Ο λόρ
δο; Βορκέστερ, όστις ήχου?* όλα ταΰτα σχεπτικός, έ- 
ζήχησε τό βιβλίον, χαί άφοΰ άνέγνωσι σιλίδβς τίνάς 
ιιπε' «Ό  άνθρωπος αυτός δέν ε?ναι τριλλός, καί ιίς 
τήν πατρίδα μου, άντ! νά τόν χλιίσου» ιίς ®ρε*οκομείον, 
ήθιλον τώ δώσει γενναίας άμοιβάς. ‘Οδήγη*ό* μ ι πλη
σίον του1 θίλω νά τώ λαλήσω. Τόν ώδήγη- 
σον, άλλά έπισχριψι σύννους xai σκυθρωπός. Τώρα 
είναι πραγμβτιχώς τρ ιλ)ό ;, ·ίπ*ν ο λόρδος πρός τόν 
φύλακα ή δυ»τυχία κα! έ περιορισμός έσεισαν διά παν
τός τάς ίρρένας του* σιΐς τον έτρελλά·α«· άλλ'ότα* 
τόν ί^ ίψ α τε  ιίς  τό δισμωτήριον έκιίνο, έ^ίψατ» τό* 
μιγαλοφυέστιρο* άνδρα τής εποχή; σας.» Μιχά ταΰτα 
άνεχωρήσαμεν, καί άπό τή ; στιγμής ικιίνης ό λόρδος 
σας περί ούίενός άλλου δέν λαλιΐ παρά πιρ! τοΰ Σολο- 
μώντος Καουσίου- αΰτόν καί μό*ον εχει ι ί ;  τόν νοΰν 
του (1 ). ‘Υγείβινε, αγαπητέ μοι ’Ep’^fxf, Ιπίστριψον 
όσο* τό δυνατόν ταχότεοον, καί μή συγxεvτfώ*Jς έχιΐ 
ολην σου τήν ιύδαιμονίαν, ώστε *ά μή διατηρήσ»]; χα! 
δι’ έμέ όλίγην αγάπην.

( 1 J  ‘Ο Μαρχι'σ ιος Βορκέστερ , fir ο ί  ‘Α γγλο ι  θε 
o p o v a i r  ώ ΐ  t b r  πρώτον έφ ενρ ιτή ν  t&r α τμομ ηχα νώ ν , 
ελαβε  την ά ν α κ ά λ ν ψ ιν  ίο υ  Σολο/ιωντος *α ί την ε ν 
έθεσε εν τ ι ν ι  σ ν γ γ ρ ά μ α τ ι  ίπ ιγ ραφ ομ ένω  Century 
of inventions ! έκατον  έψευρέσεις)· Εόημ. τω 1601·


