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ΤΟ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΟΗΤΟΣ
(Έ κ του Γαλλικού)

Ο Βερνώ. (Γάλλος ενωμοτάρχης έν τώ 
άποικιακώ τάγματι). διεχώρισε τά παρα- 
ττετασματα του τταραθύρου της ο!χίας μου 
καί παρατηρήσας μακράν πρός τον ορί
ζοντα «Λοχαγέ, είπε -/αιρετών, έρχεται 
ό ταχυδρόμος» κατόπιν άφήσας τα παρα
πετάσματα νά έπαν έλθουν είς τήν θέσιν 
των έςήλθε τρέχων. Έπήδησα άπό τήν 
κρεμαστήν κλίνην μου, ένθα νυσταλέος 
εϊχον διέλθει ώρας τινάς άνιαρας αργίας 
καί περιχαρής έτρεςα όπισθεν τοϋ Βερνώ. 
οστις ειχεν ήοη φθάσει είς το χαράκωμα 
το περιβάλλον τον σταθμόν μας.

Ο σκοπός είχεν ήοη σημειώσει τήν 
έμφανισιν τοΰ πεζοπόρου—-Ταχυδρόμου. 
Εφθασα σχεδόν συγχρόνως μετά τοϋ 

ενωμοτάρχου μου είς το Χαράκωμα καί 
έκεϊ τήν χεϊρα άνωθεν τών οφθαλμών θε'- 
σαντες ένεκα τοϋ τυφλωτικοΰ ήλιακοϋ φω
τός έςητάσαμεν άπλήστως τον ορίζοντα. 
Πράγματι έκεϊ μακράν έπί τοϋ θαμνώδους 
υπερύθρου λοφου, όπου αντανακλώμενα', 
αί ακτίνες τοό καυστικοϋ ήλιου έσχημάτι- 
ζον λεπτότατον καπνόν, διεκρίνετο σώμα 
μελαν κινούμενο* ρυθμικώς : ό ταχυδρό
μος ό περιμενόμενος άπό τής προηγουμε- 
νης ήμέρας. Ω ! αύτός ό διμηνιαίος τα- 
χυορομος, οστις έφερεν είς τόν τόσον μα- 
κρυνόν καί σχεδόν χαμε'νον είς τήν αμμου
διάν τοϋ Νίγειρος σταθμόν μας προσφι
λείς ειδήσεις με τί επιθυμίαν, μέ τί ύπό- 
κωφον καρδιοχτύπι έπεριμενετο. Πρέπει 
νά εύρεθή τις είς ενα εκ τών σταθμών τοϋ 
Νίγειρος, τοϋ Σουδάν ή τοϋ Σαελ, διά νά 
έννοήσ/; πόσον ίσχυρώς επιδρά είς τήν ψυ
χήν ή άπόλυτος μοναξία’ νά μείνη έπί μα- 
κρόν μόνος μετά 2 ή 3 ανθρώπων τής φυ
λής του, υπεύθυνος διά τήν ζωήν, τήν υ
γείαν, τάς στρατιωτικάς καί πρακτικάς ό- 
δηγίας όμάδος αίθιόπων— ιθαγενών στρα
τιωτών— καί αχθοφόρων, τυχοδιωκτών κλ.

άχαλιναγωγήτων. ΙΙοία δε χαρά άφ’ ετέ
ρου, ποία άνακούφισις, .τί ήίονή vit άπο- 
φύγητις έστω καί επί τινας μόνον ώρας, 
το βάρος αύτό καί νά βυθισθή είς τήν άνά- 
γνωσιν τών οικογενειακών επιστολών, νά 
ϊδη ένδιαφερούσας ειδήσεις, ν ’ αναπόληση 
το παρελθόν, τήν ώραίαν του πατρίδα, καί 
ποσον ό κομίζων όλα αύτά περιμενεται ά- 
νυπομόνως ! . . .

Μετά εν τέταρτον άπό τής χαρμ,οσύνου 
είδήσεως τοϋ Βερνώ, το δέμα τών επιστο
λών εΰρίσκετο είς τήν τράπεζαν μου’ άφοΰ 
έςήτασα επισταμένως τάς σφραγίδας, τάς 
άπεσφράγιζον πυρετωδώς ένω άρρητον αί
σθημα φοβου έσφιγγε τήν καρδίαν μου : τί 
επρόκειτο άράγε νά μάθω;

Ενεθυμούμην τήν άγαπητήν μου μη
τέρα, μόνην μακράν μου ζώσαν, Ιχουσαν 
έστραμμενην τήν διάνοιάν της, τό πνεΰμα 
της, όλην της τήν ύπαρςιν πρός έμε, διά 
τον οποίδν έφοβείτο πάντοτε χιλίους απρο
όπτους κινδύνους καί έσκεπτόμην «μήπως 
ήτο άσθενής :».

Τρεις έπιστολαί ίδικαίτης τρεις βαρεΤαι 
έπιστολαί ήσαν έκεϊ καί έξήτασα έπανει- 
λημμένως τάς έπιγραφάς τών διά νά βε- 
βαιο)θώ έάν ή χαράςασα αύτάς χειρ ήτο 
σταθερά . . . Ν α ί! χάριτι θεία' τέλος έσχι
σα τόν πρώτον φάκελλον, τά πάντα εβαινον 
κατ ευχήν καί ευτυχής ήδη άνεγίνωσκον 
κατ επανάληψιν τάς άγαπητάς σελίδας, 
ένθα με τήν έλαφράν γραφίδα της ή μαμά 
(συγγνώμην ! ή παιδική αύτή λέςις μοί ήλ- 
θεν αΰθορμήτως) μοί διηγείτο μικρά γεγο
νότα το3 βίου της, μοί έγραφε περί τής 
X*?*? της διά τήν άδειαν, τήν οποίαν θά 
ελάμβανα, οπως τή είχα γράψει, διά νά 
τήν έπισκεφθώ.

Ησυχος πλέον άνέγνωσα τάς λοιπάς 
επιστολάς συναδέλφων, φίλων καί γνω
στών" οί πρώτοι μόί έγραφον περί μεταβο
λών, αντικαταστάσεων είς τό σύνταγμα καί 
χιλίας άλλας φλυαρίας, άλλοι έζήτουν ει
δήσεις μου καί τέλος άλλοι έζήτουν ενα 
σωρό πράγματα έκ μέρους μου' φιλολογικά

II ΠΟΙΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ 147

-ργα, φωτογραφίας, γραμματόσημα κ.τ.λ. 
_ Ι-’-ί νεος ιατρός μοί έλεγε σαρκαστικώς 

εις υστερογραφον «κα; έάν τυχόν συναν- 
*V^ ’ w’'5 "° /-υνηγι σου κανένα λέοντα, 
οιορθωσε μου τον καί στείλε μου τό δέρμα 
του πιστεύω οτι τό γουναρικόν αύτό θά 
οωση εις τό πλουσίως έπιπλωμένον νοα- 
φεΐον μου οψιν καλλιτέραν».

Είς άλλος φαρμακοποιός μοί έζήτει 
«μικρόν κροκόδειλον διά νά τόν θ*'ση εί; 
την προθήκην του»' τρίτος τ ι; δικη-όρος 
μοι εζητει κέρατα τής δορκάδος (gajelle). 
οια ν αναρτώσιν είς τόν διάδρομον οί πε- 
Λαται του τούς πίλους των’ άλλοι έζήτουν 
πτηνά σπανια, πτερά της στρουθοκαμήλου, 
έντομα, πεταλούδες, ερπετά καί δέν ςέρω 
τι . οη/,αοή ολόκληρόν σπουδαστήριο·/ ®υ- 
σιοδίφου.

"Εθεσα κατά μέρος τάς επιστολάς, ά- 
φου εσημειωσα έπ αυτών το έξης· Δορκάδα 

ναί, Λέοντα ισως, Κροκόδειλον— όχι" 
καί δεν έσκεπτόμην πλέον πεοί αύτών, ά- 
φοϋ εϊχον άκόμη 10 μήνας νά διανύσω είς 
το Σουδάν.

Μετα τινας ήμερας μ® έπεσκέπτετο είς 
καλός μου συνάδελφος, ο λοχαγός Ψρε- 
οαίν και επειοή εις τούς μικρούς μας σταθ
μούς ελλείπουσιν αί διασκεδάσεις καί μό
νον το κυνήγι παρέχει άπρόοπτά τινα, ο
πως δήποτε διασκεδαστικά, άπεφασίσαμεν 
ό Φρεβαίν καί έγώ νά μεταβώμεν είς ένε- 
δραν τών αντιλοπών. Μετέβημεν τήνπρο- 
ηγουμένην τής όρισθείσης διά τήν ενεδραν 
ήμερες κα> άφοϋ έςητάσαμεν τάςάτραπούς 
/'α· ™ ιΖνϊϊ τ“ ν ζώων, έςελέςαμεν θέσιν 
καταλληλον εντός ττυκνών οενορυλλίων. 
τ̂αρα τήν όχθην του- Νίγεερός ποταμού, 

ενθα ήρχοντο όπως κορέσωσι τήν δίψαν 
των αί αίγες αύταί.

ΓΙέρις τοϋ ποταμού υπάρχουν έλη καί 
παντρς εΐδονς δένδρα,, δένδρα υδρόβια. ■/.:>- 
λαμοι, δένδρα ακανθώδη, πρός τούτο+ς οέ 
βάτραχοι, σαϋραι μεγάλαι, % ις ,  σκόρ
πιοι, χιλιόποδα, κώνωπες καί άλλα διά
φορα απεχθή καί κακοποιά έρπετά.

Γήν επαύριον περί τά χαράγματα ίπ- 
ττεύσαμεν ο Φρεοαίν καί έγώ tva μεταβώ- 
μεν είς τό προσδιορισθεν μέρος, ακολου
θούμενοι καί ύπό τινων αίθιόπων ΐνα κρα- 
τώσι τούς ίππους καί άπάγωσι τήν λείαν. 
Γό λαγωνικόν μου μετείχε τής έορτής. 
και ετεινε προς τά εμπρός τό μακρύ του 
ρυγχος, ετίναζε το σώμα του. ήνώρθου τά 
λεπτά του ώτα εις τον έλάχιστον θόρυβον, 
τον οποίον ή άρωματώδης νυκτερινή αύρα 
έπέφερεν.

Ειχομεν άκόμη όλίγην άπόστασιν, άλλ’ 
άνωμαλωτέραν, νά διατρέςωμεν άφιππεύ- 
σαμεν καί άφήσαντες τούς ίππους μας είς 

ετυνοοοιπορους μας, ϊπροχωρήσαμεν 
ο! δύο μας μετά προφυλάςεως ένεκα τοϋ 
σκ^,ους και ^φθάσαμεν εις το προωρισμέ- 
νον μέρος.

Χρειάζεται μεγάλη ύπομονή διά μίαν 
ενεδραν’ συμβαίνει πολλάκις ό ένεδρεύων 
νά μείνη έπί πολλάς ώρας είς τήν ένο- 
χ λ /j .ικ/jv τ^υ θεσιν άνευ αποτελέσματος4 
πνοή ανέμου, κίνησ-ς κλάδου, κρωγμός 
νυκτοβίου πτηνού, φύλλον πίπτον, έρπετόν 
έρπύζον, έντομον τινάσσον τάς πτέρυγάς 
*'J 'θορυοοι ύποκωφοι είς το άπειρον ·—· 
σχηματίζουσιν εις τήν ερημικήν καί νυκτε
ρινήν εκείνην σιωπήν, είδος συναυλίας, 
ήτις σας κρατεί πάντοτε έν έγρηγόρσει. 
Ε'·{οτε το θήραμα πληροφορηθεν ύπό ά- 

κατανοητου ένστικτου ή αποστραφεν άπό 
άνεξηγήτου ιδιοτροπίας δέν έρχεται, καί 
τοϋ ήλιου άνατείλαντος έπανέρ’χεσθε ά
πρακτος.

Καθήμενοι είς τήν κρύπτην μας με τά 
βλέμματα έστραμμένα πρός τό μέρος άπό 
το όποιον έπεριμέναμεν τό θήραμα, ήκού- 
σαμεν θόρυβον είς τήν όχθην τοϋ ποταμού' 
ήσαν υεναι καί θώες, οΐτινες ήρχοντο νά 
κορέσωσι τήν δίψαν των μετά τά νυκτερι
νά των όργια. Πίθηκοι πηοώντές τήδε κ.α- 
κείσε ίφθανον έκεϊ. μικρά ύαίνη τρέχοντα 
οπισθέν της έκυλίοντο είς τόν βόρβορον 
ήοονικώς, επί μάλλον ήκούοντο μεγαλύ
τεροι θόρυβοι, πιτυλισμοι, γρυλλισμοι, οί
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όποιοι άναμφιβόλως θά ήσαν Ίπποποτά- 
μου, εύρόντος εις τον -ιταμόν δροσεράν 
νομήν' οϋδεν όμως έ'/. τών κερασφόρων τά 
όποια έπεριμένομεν, έφαίνετο ακόμη.

Ή τόσον σκοτεινή νύξ, καθίστατο ήδη 
ολιγώτερον άο.αφανής' ή νυκτερινή δρόσος 
ψυχρά ώς χιών, είχε διαπεράσει τά ένδύ- 
ματά μας καί τά μέλη μας έπάγωνον' ά- 
φήκα το οπισθογεμές όπλον μου και προ- 
σεπάθουν νά θερμάνω τούς δακτύλους μου 
διά της άνα-νοής μου. οτε ήκουσα ύπόκω- 
φον μακρυνόν τριποδισμόν «προσοχή! έψι- 
θύρισεν ό Φοβαίν, οστις άντελήφθη όπως 
καί εγώ τό πραγμα καί πλησιάζων τό ούς 
του είς τό έδαφος στοιχηματίζω είπεν οτι 
είναι άντιλόπαι». Πράγματι μετά τινα λε
πτά. 6 —8’ εύμορφοι αίγες έφάνησαν έ- 
χουσαι υψηλά τήν κεφαλήν καί άναπνέου- 
σαι άπλήστως τον άρωματώδη άέρα.

Ή αύγή επροχώρει καί αί ύεναι καί ο:. 
θώες είχον άποσυρθή είς τάς κρύπτας 
αύτών.

Ό  οδηγός τής συνοδείας —  εις τράγος 
οστις έβάοιζεν εμπροσθεν με ώραίας ρυθ- 
μικάς κινήσεις— εστάθη άποτόμως καί άν- 
ελθών επί τοΰ εκεί μικροΰ καί θαμνώδους 
υψώματος έξήτασε με τά μεγάλα καί γλυ
κά μάτίά του τά πέριξ, ένώ τά λεπτά του 
ωτα έστρεφοντο πρός πασαν διεύθυνσιν, αί 
αίγες δέ καί τα μικρά συσσωρευμ-ένα ,πε- 
ριέμενον τήν άπόφασίν του. ήτις δεν εβρά- 
δυνε νά εκδηλωθή.

Μόλις ήγείρομεν τά όπλα, ό τράγος 
κτυπήσας διά τών 4 ποδών του το έδαφος 
έξηφανίσθη μεθ όλης τής συνοδείας ώς 
βέλος. Ό  Φρεβαίν καί εγώ άλληλοεκυ- 
τάχθημεν απογοητευμένοι.

— Θά έλθουν πάλιν μοί είπεν ό φίλος 
μου.

— Αμφιβάλλω, διότι ώς φαίνεται μάς 
είδον.

— ’Αδύνατον έντός τοιούτου πυκνού 
κλαδώματος.

Τοΰ Σλοΰκι—τοΰ κυνός μου— τά με'λη 
ήρχισαν νά τρέμουν' ώσφραίνετο δε καί

τόν άέρα ώς νά προεμάντευε τ ι .................
Ώ ! νά ή έςήγησις τοΰ τρόμου τοΰ κυ

νός μου καί τήο διασκοοπίσεως τών αιγών.
ΕΤς υπερμεγέθης υπέρυθρος όγκος με 

μακραν ουράν πλήττουσαν ώς μαστίγιον 
τον άέρα έπήοα πρός τήν όχθην καί άφή- 
κεν είς τήν άμμον αίμόφυρτον πτώμ,α αν
τιλόπης' ήκούομεν τον κρότον τών θραυο- 
μενων ύπό τών ισχυρών σιαγόνων τοΰ θη
ρίου όστών της, καί έβλέπομεν τό αίμα 
ρέον έκ τής διαμελιζόμενης παχείας σαρ- 
ν,ζζ •

Ό  υπέρυθρος αύτός ογκος ήτο λέων. 
οστις ήλθεν έκεί νά προγευματίσω καί νά 
κορέση τήν δίψαν του' μικρός τρόμος διέ- 
δραμε τά μέλη μου' ποτε δέν βλέπει τις 
πρό τοΰ όπλου του τοιοΰτον θήραμα χωρίς 
να άνησυχήση, τοσοΰτον μάλλον καθόσον 
εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, μή υπο
πτευόμενοι μίαν τοιαύτην συνάντησιν, δέν 
είχομεν τά πρός τοΰτο άπαιτούμενα. Εϊχο- 
μεν όμως ώραϊα οπισθογεμή όπλα καί φυ
σίγγια αρκετά.

"Εν βλέμμα πρός τόν Φρεβαίν, οστις 
ήδη ήτοίμάζετο νά σκοπεύση, μέ έβεβαίω- 
σεν ότι ήτο έτοιμος.

« Όμαδόν ! — έψυθίρισα».
«ΙΙΰρ» ! . . .  .»
Αί δύο έκπυρσοκροτήσεις, ήκούσθησαν 

ώς μία' ό λέων, οστις κύπτων έτρωγε τήν 
λείαν του, εσήκωσε τήν κεφαλήν του καί 
έστρεψε πρός ήμας τά αιμοχαρή του δμ- 
ματα' έκτυπήθη άρά γε ή μήπως αί σφαί- 
ραίμας δέν διεπερασαν τό παχύ του δέρμα;

«Όρθιοι ! . .  . εν, δύο ! .  . .
«ΙΙΰρ ! . . . . »
Δευτέρα έκκένωσις πρός τό στήθος τοΰ 

στραφέντος ήδη πρός ήμας θηρίου, τό ό
ποιον έγκαταλιπον τήν λείαν του ώρμησε 
μέ εκκωφαντικον βρυχυθμόν εναντίον μας ! 
άλλά ορμήν καί βρυχηθμόν τρίτη έκκένω- 
σις παρέλυσε' άνετράπη παρά τήν κρύ
πτην μας, όπόθεν παραπαίοντες έςηρχό- 
μεθα ίνα τό άποτελειώσωμεν' ά λ λ ’ ήδη 
έξέπνεε.
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Ό  λέων έσφάδαζε τοΰ στήθους του δια- 
περασμένου διά 4 σφαιρών καί τοΰ αίματος 
ρέοντος κρουνηδόν. Μεθ όλα ταΰτα ό δυ
στυχής μου κύων, πλησιάσας τό θΰμα μας 
έκτυπήθη είς τό ρύγχος τόσον δυνατά, 
ώστε έπί δέκα λεπτά ούρλιαζε τρέχων περί 
το μικρόν δάσος.

Ή αγωνία τοΰ λέοντος ήτο τρομακτική 
ήνοιγε καί έκλειε τάς σιαγόνας του (οπλι
σμένος μέ έρκος οξέων όδόντων συνέστελ- 
λεν τά αίματωμένα χείλη του καί έ'στρεφε 
τ'ο ρύγχος του καί τοΰς οφθαλμούς του' 
τελευταίος σπασμός έτάραξε τό σώμα του 
μεθ’ ο τά μέλη του έπανέπεσον αδρανή είς 
τό έδαφος.

Ό  ήλιος άνέτελλεν ήδη καί ήδυνάμεθα 
νά παρατηρήσωμεν καλλίτερον το θΰμα 
μ.ας, τό όποιον μας είχε ζαλίσει' αί δύο 
πρώται βολαί μας τό έθιξαν είς τήν ραχι- 
αίαν χώραν, αί δέ τέσσαρες κατόπιν είς 
τό στήθος' τό μήκός του έκ τοΰ ρύγχους 
μέχρι τοΰ θυσάνου τής ούρας του ήτο 3 
μέτρων.

Οί άνθρωποί μας προσδραμόντες μ,ας έ- 
πευφήμουν καί περιχαρείς διεπέρασαν δύο 
χονδράς δοκούς μεταξύ τών ποδών τοΰ 
λεοντος δεδεμένων άνά δύο' καί τέσσαρες 
έξ αΰτών έ σήκωσαν είς τούς ώμους των τό 
βαρύ φορτίον.

Ή επάνοδός μας είς τον σταθμόν ύπήρ- 
ξεν αληθής θρίαμβος' παντός είδους χοροί 
ωργανώθησαν περίτό πτώμα τοΰ λέοντος' 
έν μέσω πομπής έξεδάρη καί περί τό δέρ
μα νέοι χοροί έλαβον χώραν.

Μετά τρεις ήμέρας άνεχώρει ό Φρε
βαίν διά τήν Γαλλίαν κομίζων τό δέρμα, 
καλώς περιποιημένον, είς τόν φίλον μου 
ιατρόν' τόσον δέ πολλοί τόν έπεσκέπτοντο 
διά νά ίδωσι το δέρμα, ώστε μετά 4 καί 
πλέον μήνας ηύκαίρησε νά μοί γράψη τάς 
ευχαριστίας του διά τό δώρον μου.

V N  CERCLE VICIEUX
( Φ Α Τ Λ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ )

(Συνέχεια ix τοΰ προηγουμένου ζαί τέλος)

Όλη αύτή ή οικογένεια ο,τι κερδίζει έκ 
τής έργασίας της δεν τήν άρκεί καί είναι 
χρεωκοπημένη καθώς έκατάλαβακατόπιν...

Πρόεδρος—Λοιπόν ;
Έ νά γω ν— Ό  πατήρ Σαοουρεν κατόπιν 

εύρήκε τήν θυγατέρα του καί τής είπε 
«Ά θη να ίς  δάνεισε με 40 φράγκα». Ή 
Άθηναίς όμως δέν είχε ούτε αύτή χρήμα
τα, δέν ήθελε δέ ώς φαίνεται νά πή στό 
πατέρα της ότι δεν έχει καί τον άπαντα 
«θά σας τά δώσω αύριον».

Αύτή τότε πηγαίνει είς τόν αδελφόν της 
καί τοΰ λέγει άν ήμποροΰσε νά τήν δα- 
νείση σαράντα φράγκα.

Ό  αδελφός της ποΰ καί αύτός ό,τι κερ
δίση έκ τής έργασίας όλα τά τρώγει τήν 
άπαντα. «Τό βράδυ θά σοΰ τά δώσω».

Καί νάτον καί έρχεται καί μέ εύρίσκει 
καί μοΰ λέγει «Κουνιάδε θά μπορούσατε 
καλέ νά μ.έ δανείσετε σαράντα φράγκα;» 
(άκράτητοι γέλωτες εις τό άκροατήριον).

« ’Α/ δεν μ,πορώ» τόν άπήντησα.
« Ώ ! γ?ά μ}ά μόνο μέρα» μοΰ λέγει.
— «“Αν είναι γ * ά μ.ΐά μέρα μόνον τοΰ 

λέγω θά σοΰ τά δώσω αύριον. Περάσετε 
άπό τό σπίτι τοΰ πατέρα σας θά ήμαι έκεί 
καί θά τά λάβετε.»

Τήν επαύριον πηγαίνω είς τοΰ γέρω 
Σαοουρέν' ακόμη δέν είχα καθίσει καί 
φθάνει ή Ά θηναίς' εύθύς δέ κατόπιν καί ό 
υιός του.

Τότε καλώ ιδιαιτέρως είς τήν γωνίαν 
τόν Γέρω Σαβουρέν καί τοΰ ψυθιρίζω: 
«έ'χετε τά σαράντα φράγκα»;

-—-«Μάλιστα» άπαντα καί λέγει είς τήν 
θυγατέρα του « Άθηναίς δός μου τά σα
ράντα φράγκα.» Καί ή Άθηναίς αποτεί
νεται άμέσως στόν άδελφόν της καί τοΰ 
λέγει «Μιχαήλο δός μου τά σαράντα 
φράγκα». Καί ό άδελφός της έρχεται σε
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μένα καί μ0ΰ λέγε. «έχετε ώ  ^  
φράγκα;» '

// ρό^ρος-Μ ά πέ μας έπί τέλους ν *  
της ραβδ’ές. · *'

Έ ν ά γ ω ν - ’λ -ο  έδώ τώρα μ ’ άρχίσανε 
στης ραο«ες, διότι έγώ άμα εΓ3α οτΙ ίλη  
ηοικογενεια ητο βουτημένη στή* άπεντα- 
ρια α,.έσυρα ιην διά τ ιν  γάμον αΐτησίν μου 

Ρ^/τήκανε καί οί τρεις.
Προοεδρος— θ α  άκούσωμεν καί τοΰ- 

μαρτυρας.
~ . !̂ *?·τ!>?εξ επεοεβαίωσαν, οσον ά-

? : Ρα τό ξυλοκόπημα, τους λόγους τοϋ 
εναγοντος, είς τρόπον ώστε ό Γέοω Σα- 
βουρέν μετά τοΰ_ υίοϋ του κατεδικάσθησαν 
εις Ο ήμερων φνλακισιν καί ή Λθηναίς είς 
4U φρ. προστιμον!

ΠΑΠΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΓΩΝ
Προχθές πήγαν νά θάψουν ενα χωριβνβ 

ςτο νεκροταφείο* μας καί κατά τό’ σύ»η-
ες αφου τον έθαψαν ό παπας ήρχ*ξε νά 

μνημονεύω τοΰς διαφόρους πεθαμένους 3:α- 
οαζων τα μεριδοχάρθΐα τών γυναικών τοϋ 
χωρίου μας. Έτυχε νά τΰχω κοντά στον 
ευλογημένο τήν στιγμή ποϋ μΐά γυναίκα 
του ενεχειρισε ένα χαρτί το κύταςα καί 
ειοα μερικά γραμματα τοΰ τύπου... Ό  ν<- 
ροντας ούδέ στό νοϋ_ του....ή?χιξε μέ τήν 
μραχνη του κα: τήν ακατάληπτο οωνή του 
να μνημονεύη ώς έξής:

Βασίλειον τής Ελλάδος ΕίρηνοοικεΤον 
Αγ. Μυρωνος.... καλεΤσθε νά έμοαν- 

σθήτε ενώπιον ήμών κ.λ.π. Όταν Ιοθασε 
στο ονομα ή έκπεπληγμένη άνεοώνησε. 
ΙΙαναγια μου στον άντρα μου ήντα λές 
γέροντα....ό γέροντας ομως τό χαβά του... 
και οταν ή γυναίκα τοϋ πήρε τό χαρτί.... 
οιοωντας τήν χεΤρα του ό παπας εις.... 
ασπασμόν καί σύλληψιν τής κοσαροδλας 
ο παπας θεός συγχωρήσο- καί έλεήσοι τέ- 
κνον μου.... άλλος!... καί ό παπας έξη- 
κολουθησε μνημονεΰων...!

Sadi Noel

Ε Μ Π ΡΟ Σ  ΕΝΟΣ Β Ο Μ Ο ϊ^

ΕΡΩΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΑ
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α

Στήν εικόνα Σου ’μπροστά γονατίζω.
και μαζυ με τα δάκρυα τοϋ πόνου χύνω
.ες μεγαλητερες βλασφημίες ’στήν αέλα-
ΖΡ«*η μορφή Σου. Γιατί μ ’ έμαθες' ν' ά- 
γαπώ . . .

Στο φτωχοκτισμένο τζάκι μου πετώ ·χϊ 
περιφρονησι — μά καί μέ ρίγη τά ξανθά 
μαλακια Σου . τα δεμένα μέ τήν γαλαζέ*ια 
κοοδελλα... γιατί πρώτη μ ’ έκανες νά αί-

a ; ω w αγαπης τον μεγάλο πόνο !...
ΜΑΡΙΑ :

_ χ ν Έκύτταξα τής Hava
na, ,α ωμορφα τα ματια, ποϋ κάποιος 
μεγάλος ζωγράφος χρωμάτισε καί Σέ θυ- 
μηθηκα αγνη μά ξεχασμένη μου Μαρία.

Ε ζήτησα στο κουτί ποϋ κ λε ίε ι'τό σον  
χρόνον π α ιδ ικ έ ς  τρέλλες ενα σ η μ ε ίο  τοϋ έ
ρωτα μας μά ’ξ ε χ α σ α  πώς σ τ ’ά -ο ω κ α ,  
:ταν το στεφάνι τοϋ γάμου, καί ό -άνθος 
της Λ εμ ο ν ιά ς  σοϋ σ τ ό λ ιζ α ν  τ' ώ μ ορ ο ο  κε
φάλι Σου ! ...

Θ Η Ρ Ε Σ ΙΑ  :

0 , , ? ά  ‘/κνισμένα- τριγύρω
μ »  β=ι>να και τ ουρανοί τό γαλαζένιο 
χρώμα. μουφεραν στά μάτια μου τό χέοι 
-ο υ  .οπαλλευκο, ποΰ γιά στολίδι είχε τό 
οακτυ/αοι το δακτυλίδι τό μικρό τής.μά
νας Σου, ποϋ τό ’δεσαν στήν Βενετία καί 
/.ουφερε '•τ,'/γαλιιζένια πέτρα  ! . . .

Ιναί είπα στήν καρδιά μου καί Σ ’ έξέ- 
χασε γιατί μας χώριζε τής σηγγενείας ό 
ψ ρ α κτη ς !...

Κ Α Λ Λ ΙΣΘ ΕΝ Η :

Τοϋ ήλιου τες χρυσέ; 
ακτ-οες κυττώ καί βλέπω στήν λάμψι τους 
-ων μαλλιών Σου τό χρυσαφένιο χρώμα... 
ίναι στου φεγγαριού τές αργυρές' άκτίδες 
που καμνει ολαργυρη τήν τρομακτική νύ-
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/.τα μλεπω το φεγγαρενι; Σου πρόσωπο 
να βγαινη περήφανο άπό την μαύοη καί 
πένθιμη φορεσιά Σου . . .  Καί πετώντας 
τ ^«-ημε'να Σου γράμματα στήν *λογι- 
σμενην φωτιά,^προσεύχομαι νά εύτυνήσης 
μ εκείνον ποϋ σέ ’λίγο θά σοϋ yap ίση V  
ονομα tou . . .

Ε Ρ Α Τ Ω  :

> . Γονάτισε Σύ μόνη Σου
μπρος στό εικόνισμά μου, λϋσε τά όλο- 

καστανα μαλλιά Σου καί βγάλε άπό τό 
—ήθος Σου τήν τρομερότερη κατάοα. -ιατί 
εγω σ έμαθα ν ' άγαπΰς, γιατί έγώ σ ’ έ 
κανα να ληομονής. . .

Μα ρ ι κ α  :

, Συγχώρα με ποϋ Σ ’ έ
κανα και -ονεσες' δέν τό ’ξερα πώς ήσουν
μ ά ννα   Η παραπονιάρα . οωνή τοϋ
παιοιοΰ Σου βουίζει στ’ αύτιάμου ρ.εσα 
σάν τό λυπητερότερο μοιρολόι !
, -pivai άλήθεια οτι δεν αισθάνομαι τής 
αγαπης Σου πειά τόν πόνον, ά λ λ ’ είνα·. 
πειό αληθινό οτι πονώ γΐά τήν τύχη Σου 
Μ αρικα . ...

Ζ Η Λ ΙΑ ΡΑ  .. .

' , ’ . Μόνον μέσ’ τήν καρδιά
μάννας^ποδ κλαίει γονατιστή στό φέρετρο 
τοΰ παιοιοΰ της, θά εϋρισκε τό μαϋρο χοώ- 
μα ό ζωγράφος -γιά νά βουτήξη τόν χρω
στήρα του, γιά νά ζωγραφίση ~γ̂  μαυράδα 
τών ματιών Σου" θάσουν καλύτερη άν ή ζή
λεια δέν σέ πείραζε καί τό μεγαλείο Σου 
οεν θα κατρακυλούσε τόσο . . ., στήν ιδέαν 
οτι οεν αγαπασαι! .. .

Φ Α Ν Η

Τά μαλλιά Σου πούνε 
μχυρήτερα άπ τήν σκοτεινότερη νύκτα, ώ 
μαγιοοα, τάκαψα, καί μέ τήν μυρισμένη 
στακτή τους, έθαψα τές δυό Σου αοποες 
μαργαρίτες !

Ε ■*?·.

,  ̂ Έ  νόμιζα πώς θ ’άσο υν
—ιυ -κείνη ποΰ θα μ.οΰ ξεκούραζες στά γό
νατα Σου το κουρασμένο μου κεφάλι.

Ευομιζα πώς θ ’ άσουν Σύ έκείνη πού 
Οα μου άνοιγες μιά γιά πάντα τήν άγκα- 
λ ί α  Σου γιά νά μέ κλείσης μέσα σ ’ αυτήν 
αιώνια. . .

Χωρίς νά ξέρω ό άμοιρος πώς θ ’ αγα
πούσες τον θόρυβο τών σαλονιών, πώ; 
Οα προτιμούσες μιά απαγγελία στό θέα
τρο, ενα κομμάτι τοϋ Choppin ’στό 
πιάνο Σου, άπό ένα ήσυχο βίο ενός αν
θρώπου, ποΰ έμαθε νά ζη μέ τ ’ άνθη,’ ένός 
ανθρώπου ποϋ έμαθε νά καλλιεργή τήν 
ι 0 ' ■ · ■ · ·  . Ιναι Σενα βελούδινο μου 
/"'u·1 φύλαςες μέσα Σου τόσων χρό
νων τρελλές άγάπε-ς, Σέ καίω, καί μέ τήν 
 ̂.ακ.η Σου θα στεγνωσω τό πρώτο *'ραμ- 

μ.α  ̂ ιοΰ πατέρα πεια. ποΰ θά στείλη στό 
πρώτο του ξενητεμμένο παιδί.

Γεωργική Σχολή Ο.—Κ .

ΑΠ Ο  Τ ο  Η μ ε ρ ο α ο γ ι ο ν  Μ ο γ

μ ι α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Δ Ι Δ Α ϊ Κ Α Λ Ι Κ Ο Ε  Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Η ®

Έρί-ηρε εταίρε

Λσμενος εϊληφα (σοι) τήν σήν έπιστο- 
λί;ν αμα ο= τακτήν αναγνούς οΰτοις έπί 
"fi?, ?5t'? φιλόφροσιν ήσθην αίσθήμασιν 
ωστ ανήρ οροτος ου ποτ’ άν ταύτην εϋ- 
οαιμονεστεραν τοϋ Βίου1 στιγμήν1 εύροι2 ’

Τήν κ,αλλίστην δέ παιδείαν (τήν φιλο
λογίαν λέγω) τήν τροφόν καί μητέραν πά- 
σγϊ ;  γής Ελληνικής προελόμενος καί τών 
Πλάτωνος καί θουκιδίδου λόγων έπιμε- 
λοϋς καί γλυχόμενος, τοϋ δέ Δημοσθενους 
την φλογέράν φιλοπατρίαν τής σης πατρώας 
αρετής ύποοειγμα καθιστάμενος πασι μέν 
τοις ομοχωριοις φίλος προσφιλής μεγάλα 
οε τη πάτριοι καί θαυμαστά ωφέλιμος έσει.

Ε..αινώ ουν σου τόν ζήλον άγαμ,αί σου 
και Οαυμαζω τήν γνώμην (σημ. σχολ. τήν 
προθεσιν). « Αγαθών πατέρων ο; υίεϊς εύ-

0·. αρ;θ;χο: 1. 1 . 2.  σημειοΰνται εν τώ -οο- 
.ο .υπο» της επ*.στοΛης δ π ω ς  έχουν ά νω τεοω . *
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δαίμονα τόν βίον πασι τοΐς άνθρώποις κα- 
θιστασι»... καθ' άπερ ·ποΰ καί σοφός τις 
τών ήμ,ετέριον προγόνων φησί.

Έπεί δέ ούκ εξεστι μοι «άμβλεϊ τόν 
νοΰν έόντι» έλάττω τούτων είπόντα, προ- 
τρέψασθαι ύμας έπί τήν παιδείαν τήν 
άγάθήν καί τήν άλλην άρετήν, έώ σε χαϊ- 
ρειν, τήν δέ ταύτην μου επιστολήν, πενι- 
χράν τε καί άτελή ού-αν, συγνώμης τή ; 
παρούσης βούλομ,αι τυχειν.

ΟΤμαι δ ’ οτι καί τώ μαχιμωτάτω σώ 
πατρί άνδρί δε έμοί σεβαστώ, καί πασι τοΐς 
οικείοι; τά έμά φιλήματα άσμενον ττροσα- 
γορεΰσαι,

Καί ταΰτα μεν δή ταΰτα. Εύχομαι δε 
τώ Γψίστω τήν αύτου εύνοιάν τε καί ισχύν 
ΰμΐν τώ άγαθώ αύτοΰ τέκνω, εύμενώς κα- 
ταχέειν.

Μηνί Λ ύγούατου δέκα έπί έκτη 
I *) 1906.

ερρωσ&ε.

διδάσκαλο;.
Ό ,τ ι άκριβές άντίγραφον 

έκτου ποωτοτύπου.
Sadi-Noel

Μάρτιο; 1909.

* Τό /ωρίον έ; ού γράφει.

ΟΝΕΙΡΟ ΚΟΡΗΣ

(Συνεχείς εκ του προηγονι/ενου και τέλος)
Μέσ στο γλυκύ αύτ'ον ύπνον, μέσ’ τήν 

θεία νάρκην, ήσΟάνΟη πώς κάποια φωνή 
έ'πληξε τήν άκοήν της. άλλά φωνή μυστη
ριώδης, αρμονική, με ουράνια γλυκύτητα 
ώς τό άσμα τών άγγέλων, φωνή ποΰ ε- 
μοιαζε με εκείνη τής σιγηλής έρωτικής 
βραδυας άπο τήν όποιαν είχε ακούσει τά 
-ρώτα ερωτικά λόγια καί τούς πρώτους ε
ρωτικούς "όρκους ύπό τό θωπευτικόν τής 
Σελήνης μειδίαμα. Οί παλμοί τής καρ- 
διας της εγειναν πλε'ον συχνοί, ή οψις της 
προσέλαβεν άπειρον διαχυτικότητα, καί μέ

παθητικήν στάσιν απορροφά τούς ήχους τής 
μελωδικής εκείνης φωνής. Ή κόρη πλέει 
στό πέλαγος ούρανίου εύτυχίας. καθ’ ήν 
στιγμήν φλόγες μεγάλες, πύρινες πλησιά
ζουν τήν κόρην καί γοργά, γοργά τρέχουν 
έπανω της. Ε κείνη α.σθάνεται τάς φλό
γας ποΰ τήν ζώνουν καί ενώ ε’.μπορεΐ νά 
φΰγη, νά σωθή. περιμένει!

Α ί φλόγες γίνονται άπειλητικώτεραι, ή 
αναπνοή της αρχίζει νά γίνήται μέ δυσκο
λία καί εν άκατανόητον αίσθημα, μία έλ- 
κυστική φωνή τήν κρατεί καί κάποια μυ
στική άπόλαυσις τήν εύχαριστεϊ. "Οσον α! 
φλόγες τήν περιτυλλίσσουν. τόσον εκείνη 
φαίνεται καταγοητευμένη από τήν θέσιν 
της.

Έ ν τώ μέσω τοΰ πύρινου εκείνου περι
βάλλοντος έπρόφθασε νά ϊδη μέσα άπό τήν 
φωτιά ένα πρόσωπον τόσον αρμονικό, μέ 
τόσα συμπαθητικά χαρακτηριστικά, τόσον 
ομοιον μέ τό πρόσωπον τών ονείρων της, 
ποΰ μιά χαύνος εκστασις θαυμασμού τήν 
κατέλαβε καί εκνευρισμένη άπό τήν απρο
σδόκητο εύτυχία. άδιάκοπα καρφώνει τό 
βλέμμα της έπ ’ αύτοΰ καί μέσ τό μ-εθύσι 
τής άρρητου εκείνης εύτυχίας περιφρονεΐ 
τον κίνδυνον ! Μέ ορμή ρίχνεται είς τάς 
φλόγας, δέν άντέχει ομως, αί φλόγες τήν 
πνίγ ουν καί είς τήν ασφυξίαν ποΰ τήν ά- 
πειλοΰσεν έξύπνησεν !

Η κόρη ήννόησε τήν άπάτην άλλά έθρή- 
νησε τήν ευτυχίαν ποΰ μόλις είχε χάσει, 
καί ζαλισμένη άπό τό κατακόκκινο ονειρόν 
της έφυγεν άπό τό παράθυρον μέ κάποιαν 
άπογοήτευσι καί μέ μία ιδανικήν σκέψιν 
δια τό πρόσωπον των ονείρων της διά τό 
όποιον αί φλόγες τοΰ ονείρου μ.ετεδόθησαν 
είς τήν καρδιά της ! . . . .

Ή Σελήνη ειχεν άποκοιμήση μέ πλάνη 
τήν κόρην καί ό Ή λιος τήν έξύπνησεν! 

“-dj'to? Νικόλαος 24 )3  1909.
Π αλλάδος Ά σ ιτ ις .

’ Ελλείψει χώρον ή «Π οίηα ις» καί id  
« Λ - t y a  ά π  ό ' Α α  »  ε ι ς  τό προσεχές.


