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Π Ε Π Ι Τ Α  Χ Ε Μ Ε Ν Ε Σ
ίΤνε ό τίτλος τοΰ νέου έργου, οπερ δημοσιεύσομεν προ- 
σε·/ώ;, τοιαύττ,ς δέ ετυ/ε τοΰτο εύμενοΰς υποδοχής έν 
Ισπ α ν ία , ώστε ένδεκα εκδόσεις ήδη αριθμεί.

Ή  Π ιπ ίτ χ  Χ»μέν*$, άνεδημοσιεύθη έν έπιφυλ- 
λίδι εις τάς εφημερίδας της Μαδρίτης R em sta  de Ε-  
s p a n a  και Im p a r t ia l ,  μετεφράσθη είς άπάσας σγε- 
δόν τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας, έν δέ τη αγγλική έδη- 
μοσιεύετο συγχρόνως έν Λονδινω και Αμερική, οέν 
υστέρησε δέ καί ή Jo u r n a l  des Debats νά παράσχη 
τοΤς άναγνώσταις αυτής εκτενή τής Ο ικ ίτ α ς  περίλη- 
ψιν, σχεδόν μετάφρασιν.

Ή  ίκτακτος ύποδοχή, ής £τυχε τό μυθιστόρημα 
τοΰτο, δέον ν’ άποδοθή είς τό πρωτότυπον κα\ μάγον 
τοΰ ΰφους, τάς βαθείας ψυ/ολογικάς γνώσεις, είς τό 
λεπτόν καί σκωπτικόν, τέλος, πνεύμα τοΰ συγγραφέως 
ό ο τ Ί ω ά τ χ ο υ  ΒαΛ ερα  — τοΰ γονιμωτάτου κα'ι ά- 
ναμφιβόλως τοΰ λεπτοτάτου τών συγγραφέων τής συγ
χρόνου ισπανικής φιλολογίας,—οστις. έν τω νέοι τούτω  
ίργω, άναδείκνυται ώς αριστος άνατόμος τών άποκρύ- 
φων τής ψυχής.

Οί άναγνώσται τών Ε χΛ εχζ& ν Ν ν θ ισ τ ο ρ η μ α - 
τ ω ν ,  πεποίθαμεν, θά οιέλθωσιν ευάρεστους ώρας, άνα- 
γινώσκοντες καί ενίοτε συμμετέχοντες τών πόνων τής 
συμπαθοΰς Π»π£τας

*Η μετάφρασις έγένετο έκ τοΰ ισπανικού προ)το- 
■τύκον, υπό τοΰ κ. 'Α ν τ ώ ν ιο ν  Φ ραβασίΛ η .

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Μ Β Ρ Ο Υ Β Ε Λ

Ο Ι  Τ Ρ Ε Μ Ο Ρ
ΕΛΑΦ&2Ν - ΠΕΡΑΜΑ

[Συνέχεια]

Ό  Λαβράνς βεβαίως θά έπανήρχετο. 
’ Αλλως θά έ'κλειε τήν είσοδον καί θά 
προεφύλασσεν άσφαλέστερον τήν κρύπτην.

—  Έτρεχε, είπεν ή Άμώνη ’σάν νά 
τόν κυνηγούσαν. Κάτι κακό θά εκαμε.

11 0r.oya.ix  θαλαμηπόλος δέν έστερεΐτο 
λογικές.

—  θ ά  εκλεψε τόν αύθέντη του, πα
ρετήρησεν ό Σίμων.

— Διάβολε !
— Δέν είναι δύσκολο.
—  Είςεύρεις, ύπέλαβεν ή Ά μώ νη  χα- 

μηλοφώνως, δτι είναι λαμπρή περίστασις 
■νά έκδικηθοΰμε !

—  Πώς ; '

—  Ώ  ! αυτοί οί άνδοες , τίποτε 5έν 
καταλαβαίνουν. Ό λ α  πρέπει νά τους τά  
ε ίπ ΐίς .

—  Καλά, είπεν ό Σίμων, μά είναι έ- 
πικίνδυνον.

—  Έ λα  δά !
—  Ά ν  είχα τό τουφέκι μου !
—  ’Έχεις μαχαίρι. Τό τουφέκι κάμνει 

κοότο. Συλλογίσου λοιπόν, Σίμων, πόσο 
καλά θά είμαστε άν είχαμε τό ε'να εκα
τοστό άπό αύτά τά  χρήματα.

—  Είμπορεΐ ! Μά, είξεύρεις καλά πώς θά ήναι είς

—  Α λήθε ια .
—  Ιίερίμενε.
Έξηπλώθη ό Σίμων πρηνής καί έ'θηκε 

τά ούς έπί του εδάφους.
.1— Ά π ατήθηκα  είπε. ϋέβα ια. Καί δ

μως μοΰ έφάνη...
—  Τ ί ;
—  Πώς άκουσα κρότο είς τά μονο

πάτι.  Μά πολύ μακρυά.
—  Δέν έ'χει καιρό νά γυρίστρ, παρετή

ρησεν ή Άμώνη' δέν εχει φτερά. Τώρα
τόν πύργο. Έχουμε καιρό

δέν ειμποροΰμε να είμεθα πλούσιοι. Θά Ό  Σίμων έκάθησεν έπί τίνος πέτρας, 
εζετασουν ποΰ βρήκαμε την περιουσία ! ένώ ή σύζυγός του διηυθέτει βρόχον έκ 
Τά ναπολεόνια δεν πέφτουν από τόν ού- , -χ-ρ̂ ών συρμάτων έξ ορειχάλκου, μαλθακών 
ρανό' κληρονομιά δεν πεοιμενουμε. Επει- , εύκαμπτων ώς ή μέταξα.

—  Ά φοΰ  πιάνει έλάφι, είπεν ή Ά -
μωνη. είμπορεΐ νά πιάσγι καί άνθοω- 
πο. Πολύ μάς έβλαψε αύτός ό άνθ:ω- 
πος. Θά ήναι κρίμα νά τόν άφήσουμε νά 
χαρή τά  χρήματα ’ποΰ κρύβει. Πόσα νο-

“  Τί 5 .—  Δέν άφίνω τήν λαθροθηρία. Τό κυ
νήγι είναι έκείνου ποΰ τά σκοτώνει, άλλά  
δέν θέλω νά κλέψω "Οχι. Τό ψωμί τής 
κλεψιάς είναι φαρμάκι. i μ ίζ εις πώ; £1νΚι

—  Μήπως έγώ σοΰ λέγω νά^κλέψ·/); ! | _  Λ· ν ε1π-ν 4 Σί αε_· ά_
Τά χρήματα θά μείνουν έδώ. Αν ηναι 5ιΚ?ορι'ας 
τοΰ μαρκησίου, θά έ'λθϊ] νά τά  ζητήσΐι.
Αργότερα βλέπουμε. Έμεΐς θά ’ξέρουμε 
τό μυστικό. Καλό πράγμα είναι νά ’ξεύ

Σούτ !
— Κρότος ήκούετο μακρόθεν. θ ά  ε-

λεγέ τις δτι άμαξα διηυθύνετο ποός τό ρν) κάνεις εις την αναγκη του πως υπαρ- . 1 Γ
χουν κάπου χιλάδες φράγκα. Ή περί-
στασις τωρα είναι να κάμουμε ο,τι σου 
είπα τόσαις φοραίς.

Ή Ά μώνη έχαμήλωσεν ετι τήν φω
νήν.

Ώμίλησεν έπί πολύ.
Ό  πεταλωτής άνθίστατο.
Έπί τέλους, ΰψωσε τούς ώμους" έπεί- 

σθη.
—  Ά φοΰ τό θέλνις, είπε, δέν λέγω

νοχι.
Ή Σιμώνη έποίησε φοβεράν κίνησιν 

ώς εί έστραγγάλΐζεν άνθρωπον διά βρό— 

χ°υ '—  Αύτό είμπορεΐ νά γείνη, είπεν δ 
Σίμων.

—  Στοιχηματίζω πώς σοΰ ήλθε είς τό
νοΰ.

  Ναί.
—  Α λλέω ς δέν θά ήσουν Σίμων ό πα

νούργος.

μέρος εκείνο.
Έξηπλώθησαν άμφότεροι χαμαί, ό μέν 

δεξιόθεν, ή δέ άριστερόθεν τή :  οπής τής
κρύπτης.

Ό  λαθροθήρας έκράτει άνοικτόν τό 
έγχειριδτόν του, ισχυρόν, οξύ καί τέμνον 
μαχαίριον.

Ή Ά μώ νη  έκράτει τήν στραγγάλην  
διά τής άριστεοάς αύτής χειρός.

—  Άκουσε, είπε τω Σίμωνι, άν κλείση  
τήν τρύπα, σημαίνει πώς έτελείωσε τήν 
δουλειά του καί δέν θά ξανάλθη. Ά ν  δέν 
τήν κλείση, θά ’πή πώς εχει καί άλλους 
δρόμουςνά κάμη.

—  Καλά.
Ό κρότος, δν ήκουσαν δέν ήτο άμάξης 

άλλά χειραμάξης, ήν ό φύλαξ ώθει πρό 
αύτοΰ δι’ δλης τής ισχύος τών μυωδών 
αυτοΰ βραχιόνων.

Έσκέφθη δτι δεν ήθελε κατορθώσει νά 
μεταφέρ·/) έπί τών ώμων δλον έκεϊνον τόν



ογκον καί θά άπεθνησκεν έκ τοΰ βάρους 
πριν ή έκπληρώστ) τόν σκοπόν του.

Έπρομηθεύθη λοιπόν τήν χειράμαξαν 
έκείνην, δπερ δέν ήτο δύσκολον, έφόρτωσεν 
έν αύτΐί  τό υπόλοιπον τοΰ θησαυρού, μεθ’δ 
έκλεισε τό χρηματοκιβώτιον καί κατόπιν 
την έπί τοΰ περιβόλου θύραν τοΰ υπο
γείου καί έζεύχθη είς τήν χειράμαξαν.

’Αλλά καί οΰτω δέν ήν ήττον δυσχε
ρές νά φθάση ταχύτερον.

Ή  χειράμαξα ήτο βαρεία, ή δε όδός πε
τρώδης καί ανωφερής.

Ata τοΰτο ό Λαβράνς ετι μάλλον ήσ- 
θμαινεν ή κατά  τά  άλλα αύτοΰ ταξε ί-  
δια οτε άφίκετο είς τήν κορυφήν τοΰ 
λόφου.

—  Οΰφ ! είπε καταπ ίπτων έπί τίνος 
λίθου κεκμηκώς καί μεμολωπισμένας έχων 
τάς χεΐρας, έτελείωσε.

Ή το ή άπόφασις του, ήν προέφεοε.
Δέν εσχε τόν καιρόν νά έγερθή.
Ήσθάνθη περί τόν λαιμόν ώς ισχυρόν 

ράπισμα καί άνετράπη ρέγχων.
Ή Ά μώ νη  τώ είχε ρίψει τόν βρόχον 

της περί τόν λαιμόν.
Συγχρόνως ό Σίμων έπήδησεν έπί τοΰ

κουν" πάρε τά  μισά, άς τα  μοιρασθοΰμε.
—  Ά φοΰ  ’μπορούμε νά τάχουμε δλα 

έγρύλλισεν ή γυνή' μή σέ γελάει, Σίμων.
—  Τί θά τά  κάμετε ;
—  Καί σύ τ ί  θά τά  κάμνις ;
—  ”Ε καλά ! πάρτε τά  χρήματα καί 

άφήστέ με.
—  Ά θ λ ιε ,  κλέφτη, είπεν ό Σίμων έμ- 

ψυχούμενος, έχω έγώ άνάγκην άπό τά 
αρπαγμένα λεπτά σου ; δέν τά  θέλω.

—  Τί λοιπόν θέλεις ;
—  Τή ζωή σου ! θ’ άποθάνης, έγώ δέν 

κλέβω, έκδικοΰμαι !
—  Καλά τοΰ τά  λέγεις, Σίμων, ειπεν 

ή γυνή.
Ό  Λαβράνς ένόμιζεν ό’τι άπέθνησκεν. 

‘Υπήρχεν έν τνί φωνΤί τής Άμώνης,είς τήν 
απειλητικήν αύτής οψιν, είς τήν στά
σιν της δλην, ψυχρά καί άκατάβλητος  
λύσσα.

Δι’ύπεοανθρώπου δυνάμεως άνηγέρθηδιά 
μιάς καί διά τών σιδηρών δακτύλων του 
ήρπασεν έκ τοΰ λαιμού τόν λαθροθήρα.

Ά λ λ ’ό βοόχος έκρατεΐτο καλώς.
Ή Σιμώνη έκρεμάσθη είς τήν άκραν 

τοΰ βρόχου καί έ'συρεν αύτόν δ ι’ δλης τής

Δυνάμεθα νά είπωμεν, οτι τό χρ*μα-  
τοκιβώτιον τοΰ μαρκησίου περιείχε πλέον 
του ένός εκατομμυρίου φράγκων είς χρυ
σόν.

Ή το  έντελώς κενόν.
Μόλις θά ευρισκέ τις έν αύτώ λουδο- 

βίκειά τινα, λησμονηθέντα ύπό τοΰ Λ α
βράνς έν τ γ  ταραχή καί τ γ  βία του.

Ά λ λ ’ ό Σίμων ήδιαφόρει διά τάς λε-  
πτομερείας ταύτας.

—  Τί μάς μέλλει, άπήντησεν, άφοϋ 
αύτά τά  χρήματα δέν είναι ’δικά μας.

—  Μάλιστα, άντεϊπεν ή Σιμώνη, άφοΰ 
μόνο έμεΐς είξεύρωμε ποΰ είναι.

Ό  Σίμων δέν έχανε τόν καιρόν του, 
δέν ήτο άπληστος.

’Εκάλυψε τόν υπερμεγέθη σωρόν διά 
χώματος καί άμμου καί έξήλειψε τά  ίχνη. 
τής διαβάσεώς των.

"Επειτα, τνϊ συνεργεία τής συζύγοι> 
του, διότι μόνος δέν ήδύνατο, έπανέθεσε 
τόν λίθον είς τήν προτεραν αυτοΰ θέσιν.

Θά ήτο άδύνατον νά ΰποπτευθή τις ,  
δτι συνήφθη πάλη είς τό μέρος έκεΐνο, 
καί δτι δράμα άγριον άλ.ηθώς συνετελέ— 
σθη ποό pux.pou.

στήθους του, καί τόν ήπείλει διά τοΰ δυνάμεώς της, άφίνουσα πραγματικόν βρυ- Τό άποσκληρυνθέν έ'δαφος δέν διετή-
ρησεν ούδέν ίχνος, μόνον βάττοι τινές τε -  
θραυσμένοι ήδύναντο νά έγείρωσιν ύπο- 
νοίας, άλλά καί ή διάβασις έλάφου ή ά -

έγχειριδίου του.
Ή σελήνη πλησιάζουσα νά δύσ·/] έφώ- 

τιζε τήν άγρίαν έκείνην σκηνήν διά τοΰ 
ωχρού φωτός της.

Ό  Λαβράνς ήτο ήρακλείου δυνάμεως, 
άλλά ό τρόμος τόν παρέλυε.

Κ α τ ’ άρχάς δέν ήδυνήθη ν’ άντιληφθγ) 
ποιον είδος κινδύνου ένέσκυψεν έπ’ αύτοΰ 
τόσον άπροόπτως, καί έπίστευσεν, δτι ή 
δικαιοσύνη τοΰ Θεοΰ επληττεν αύτόν.

—  Χάριν ! έκραύγασεν.
—  Σώπα κακοΰογε ! είπεν ό λαθροθή

ρας, ή σέ ξεκοιλιάζω.
—  Ό  Σίμων, είπεν ό φύλαξ.
—  Ναί, έγώ. Σέ παρεμόνευα ληστή ! 

μάς έκατάτρεξες άρκετά ’σάν άγρια θηρία" 
δσο ’μπόρεσες μάς έβλαψες, μέ έοριξες είς 
τήν φυλακή. Άλλ.ά σέ κρατούμαι τώρα. 
Σ’ επιασα ’σάν τό λαγώ καί δέν θά σ’ ά-  
φίσω. Τό σχοινί είναι γερό" δέν θά μάς 
φύγγις ! Ποΰ το ηύρες αύτό τό χρυ
σάφι, ποΰ χώνεις είς τήν τρύπα ; τό έκλε
ψες ; δέν τρέχει κανείς τήν νύκτα είς τά  
δάση, δταν ή συνείδησίς του είναι ήσυχη. 
Πές τήν άλήθεια.

Ό  φύλαξ καθησύχασεν άκούων τόν Σί-
αωνα.|

’Εσκέπτετο, δτι ίσως ήδύναντο νά συν- 
διαλεχθώσιν.

—  Πρώτα άπ’ δλα άπόλυσέ με ’λίγο, 
είπε, καί έπειτα ’μιλούμε.

Διά νά μάς φύγνις !

χηθμόν.
Δέν ήτο γυνή, ήτο μαινάς

γαζε
Σκότωσε τον ! σκότωσέ τον ! έκραύ-

γριοχοίρου δύναται νά φέρουν τόσην θραΰ-

πνιξε τόν φύλακα, δστις ήγωνία.
Ό  Λαβράνς άφήκεν έσχατον γογγυ

σμόν καί έξηπλώθη ύπτιος.
Ή Ά μώνη ριφθεΐσα έπ’ αύτοΰ τόν άπέ- 

πνιζε μεθύουσα έξ οργής, παραφεοομένη 
έκ τοΰ μίσους.Ό άθλιος έρόγχασεν έπί εν 
λεπτόν, έβύθισε τούς όνυχας είς τήν γην, 
καί αγωνιών έν ύστάτω  σπασμώ έξέ- 
πνευσεν.

Ό  Σίμων ήνοιξε τόν χιτώνα του διά 
νά δροσίσν] το στήθος είς τόν παγετώδη 
τής εσπέρας άνεμον.

Ό  ϊδρώς έροεεν έκ τοΰ σώματός του. 
“Εκλ-ισε τό έγχειρίδιον αύτοΰ, ού δέν 

έχρήσατο.
Ή Άμώνη κύπτουσα έπί τοΰ πτώ μα

τος τοΰ φύλακος τό έθεώρει έν θριάμβω.
—  Ά ϊν τ ε  ! δέν θά μάς καταγγείλης  

πειά είς τόν καλό σου άφεντη, ποΰ τοΰ 
κλέβεις τά  έκατομμύρια.

—  Έπληρώθη, είπε λακωνικώς ό πε
ταλωτής" άς φροντίσωμε διά τ ’ άλλα.

ι Ή σελήνη είχε δύσει" ήτο περίπου ή 
, δευτέρα ώρα τής πρωίας.

Ύπό τό φώς τοΰ φανού τοΰ άθλίου 
j Λαβράνς, έκένωσαν τούς σεσωρευμένους 
! σάκκους έπί τής χειραμάξης καί έποό- 

—  ’Μ πορεΐ νά σάς πλουτίσω, νά σάς σθεσαν τό περιεχόμενον αύτών είς τόν

Τό σχοινίον έκοψε τάς σάρκας καί άπέ- { σιν" άλλως τε σπανίως έφαίνετο άνθρω-

δώσω δ,τι ζητήσετε • σωρόν τοΰ σπηλαίου.
—  ’Ομολογείς οτι έ'κλεψες τόν άφέντη ", —  Πόσα νά ζυγίζουν ; είπεν ή Ά μ ώ -

σου
—  Άπέθανε.
—  Τόν ’σκότωσες.
—  Ό χ ι ,τό  ορκίζομαι" ό μαρκήσιος ά-

πος εις τα  αγρικ εκείνα μερη.
—  Καί τόν κατηραμένον αυτόν τ ί  θά 

τόν κάμωμεν ; ήρώτησεν ό Σίμων.
—  Τά θηρία τόν πέρνουν έπάνω τους,  

είπεν ή Σιμώνη, άς τόν πάμε μακρυά.
— Ποΰ λοιπόν ;
—  Άκολούθησέ με.
Καί έσυρε τό πτώμα έκ τών ποδών, τό- 

έφόρτωσεν έπί τής χειραμάξης, ήν έ'συρεν 
αύτή ή ίδια.

— Σύ δέν έχεις δύναμι, είπεν είς τόν 
πεταλωτήν, έλα καί τέντωσε τ ’ αυτ ιά  
σου.

"Ωδευσαν τότε έπί μίαν λεύγαν διά τοΰ· 
δάσους, ίστάρ,ενοι συχνά πότε μέν ϊνα  
άναπαυθώσι καί άλλοτε άκροώμενοι τούς 
παραδόξους θορύβους τών άγριοχοίρων, 
θραυόντων τούς βάττους, ή τών έλαφων 
καί λαγψών φευγόντων έν τώ σκότει.

Ούδένα συνήντησαν.
Έπί τέλους έσταμάτησαν έν μέσω άρ— 

τίως ξυλευθέντος μέρους, αρκούντως υψη
λού, πυκνού καί σχεδόν τόσον άδιαβάτου,. 
δσον τά  βάθη τών παρθένων δασών.

—  Δέν θά ξυλευθοΰν έδώ παρά μετά  
οκτώ χρόνια, είπεν ό Σίμων.

—  Καί πριν περάσουν όκτώ ήμέραι θά 
τοΰ άσπρίσουν τά  κόκκαλα, προσέθη;. εν
ή Σιμώνη.

ν

πέθανε" κανείς δέν τό ’ξέρει' τά  χρήματα κόσιαις λίτραις ίσως.
λοιπόν αύτά  έκεϊνος μόνος καί έγώ τά  j Ήτο δύσκολον είς αύτούς νά ύπολο- 
’γνωρίζαμε. Βλέπεις καλά δτι μάς άνή- γίσωσιν.

Χάσματα, οπαί χαίνουσαι, ώς φρέατα, 
νη, παρατηρούσα τόν σωρόν τοΰ χρυσού, I ήνοίγοντο ένθεν κάκεΐθεν έν μέσω τοΰ δά-  
δστις έλαμπεν είς τό βάθος τής κρύπτης ! αους.

Ήσαν αρχαίοι λάκκοι μεταλλορυχείου. 
Ό  πεταλωτής έρριψεν έκεΐ τό πτώμα  

καί τήν χειράμαξαν.
"Οτε διά μακράς περιστροφής έντός 

τοΰ δάσους, δπως κάμνουσιν οΐ βεγριόχοι—

εκείνης.
—  Δέν είξεύρω. Έξακόσιαις ή έπτα-



ροι, ό Σίμων καί ή Ά μώ νη , έπέστοεψαν 
είς τό σιδηρουργεΐον, μακρά ερυθρά τ α ι 
νία αΐματόνρους διεγράφετο πρός άνατο- 
λά ς  τοϋ όρίζοντος.

Ό  πεταλωτής έστοάφη είκοσάκις ένώ 
έβάδιζεν. Ένόμιζεν, δτι ήκουεν ανθρώ
πινον βήμα όπισθεν αύτοϋ.

Ά π ό  καιρού είς καιρόν έσπόγγιζε τό 
μέτωπόν του, έκ τοϋ οποίου ρανίδες ίδρώ- 
-τος εορευν, καίτοι e βορράς επνεε καί ό 
πάγος έσκλήρυνε τά  ξηρά χόρτα.

Αί τρίχες τής κεφαλής του ώρθοϋντο, 
οί οδόντες του συνεκοούοντο.

—  Βλέπεις, εΐπεν είς τήν Άμώνην,  
αΰτός 6 σκοτωμένος δέν θά μάς άφήση 
άπό κοντά.

Είσελθών είς την πενιχράν καλύβην 
του, έ'κλεισεν άποτόμως τήν θύραν, ώς εί 
κατεδιώκετο ύπό φαντάσματος τίνος. Ή 
ήμερα ήργει άκόμη νά φανή καί οΰδείς 
τούς άπήντησε.

Την νύκτα έκείνην αυτοί μόνοι καί ό 
φύλαξ διήλθον τοϋ δάσους.

ΚΔ'

Παρερχόμεθα τά ασήμαντα άλλως συμ
βάντα, άτινα παρηκολούθησαν τάν τρι-  
πλοϋν θάνατον τοϋ μαρκησίου δέ Τανναί, 
τοϋ πιστοϋ Διονυσίου καί τοϋ Λα
βράνς.

Την έπαύριον μέχρι τής ένδεκάτης οΰ
δείς έξεπλάγη έκ τής σιωπής, ήτις έβα- 
σίλευεν είς την πτέρυγα, την ύπά τοϋ 
μαρκησίου δέ Τανναί κατοικουμένην.

Οΰτε αυτός οΰτε, ό Διονύσιος έφάνη- 
σαν, άλλ ’ οί δύο γέροντες σπανίως έφαί- 
νοντο ποό τοϋ προγεύματος.

Την μεσημβρίαν ό μάγειρος εκρουσε 
πάση δυνάμει τόν κώδωνα, τόν τοποθε- 
τημένον έπί τοϋ γείσου τής θύρας τοϋ 
μαγειρείου του, διά νά καλέση τόν κύριόν 
του είς τό γεϋμα.

Οΰδείς έκινήθη.
’Εσήμανεν έκ δευτέρου.
Ά λ λ ’ οΰδεμία καί πάλιν άπάντησις.
Άπορων τ ί  νά πράξη, άπέστειλεν ενα 

παραμάγειρον ϊνα ίδη είς τά οίκημα τοϋ 
μαρκησίου.

Ή θύρα του δεν ήτο κεκλεισμένη διά 
κλειδός.

Ό  παραμάγειρος,άφοϋ έκτύπησε, παρ- 
ετήρησε δειλώς είς τόν πρόδομον τής α ι
θούσης, επειτα, ένθαρουνόμενος βαθμηδόν, 
έποοχώρησε πρός τήν αίθουσαν, ητις προ
ηγείτο τοϋ κοιτώνος.

Έκεΐ, ώς ένθυμούμεθα, ό Λαβράνς εί
χεν έναποθέσει τό σώμα τοϋ μαρκησίου 
καί τοϋ θύματός του Διονυσίου.

Οί οφθαλμοί τοϋ μαρκησίου ώς καί οί 
τοϋ θαλαμηπόλου του, ΰπερμέτρως άνοι- 
κτοί, ήτένιζον τόν παραμάγειρον διά τών 
λευκών οφθαλμών των.

Ό  παραμάγειρος ερριψεν όζεΐαν κραυ
γήν καί εφυγε κατατοομασμένος.

Οταν εφθασεν είς τό μαγειρεΐον έρ- 
ρίφθη έπί έδρας, προφέρων λέξεις άσυναρ- 
τήτους.

—  Τί τρέχει ; ήρώτησεν, ό προϊστά

μενος αυτοϋ, παχύσαρκος άνήρ με κοι
λίαν ΰπέρμετρον.

Καί μή δυνάμενος νά μάθη τ ι  παρά 
τοϋ παραμαγείρου, άνέβη ό ίδιος είς τό 
πρώτον πάτωμα μετά τοϋ Λουκά Φαρ
ζεάς, οστις κατά  τύχην εύρισκετο έκεΐ, 
διά νά μάθη περί τοϋ Λαβράνς, δν άπό 
τής πρωίας δέν είχεν ίδεΐ.

Καί δέν τούς έτρόμαξε μέν, ώς τόν πα-  
ραμάγειρον, τό θέαμα, δπερ είδον, άλλά 
τοΐς έφάνη παράδοξον.

Τό ν’ άποθάνη ό μαρκήσιος ήτο φυσι
κόν" δταν πρόκηται περί γέροντος όγδοή- 
κοντα τεσσάρων έτών πρέπει νά περι- 
μένη τις τήν τελικήν ταύτην καταστρο
φήν. Ά λ λ ά  ή σύμπτωσις τών δύο τούτων 
θανάτων, ήτο παράδοξος.

Έν τούτοις οΰδέν ήδύναντο νά πράξω- 
σιν.

Ή έπιστήμη θεραπεύει ένίοτε τοΰς ά-  
σθενεΐς, ά λλ ’ οΰδέποτε άνασταίνει τοΰς 
νεκρούς.

Ό  Διονύσιος καί ό κύριός του ήσαν νε
κροί- δέν ύπήρχεν άμφιβολία.

Ό  μάγειρος καί οί λοιποί ΰπηρέται, 
οϊτινες έδραμον, έβεβαιώθησαν περί τού
του καί έσκέφθησαν ορθώς, δτι τό φρονι- 
μώτερον ήτο νά καλέσωσι τήν άρχήν καί 
νά άφήσωσι τά  πράγματα είς ήν κ α τά -  
στασιν εύρέθησαν.

Ταχυδρόμος εστάλη έσπευσμένως εί; 
Σατώ-Σινόν.

Ά λ λ ’ εξ λεϋγαι δέν" διανύονται εντός 
λεπτού καί ή δικαιοσύνη δέν κινείται 
εΰκόλως άνευ άναβολών καί προετοιμα
σίας.

Έν τούτοις, έπειδή έπρόκειτο περί ε
πισήμων υποκειμένων, ό είσαγγελεύς,ό ά-  
νακριτής καί ό γραμ,ματεύς, συνωδευόμε- 
νοι ύπό ίατροΰ καί χωροφυλάκων, άφί- 
κοντο είς Σεβάν περί τήν δύσιν τοϋ ή 
λιου.

Έν τώ μ.εταξύ νέα άνεφάνη πειιπλοκή.
Ό  Λουκάς Φαρζεάς καί οί συνάδελφοι 

αΰτού, μετέβησαν άλληλοδιαδόχως καί 
έ'κρουσαν τήν θυραν τής κατοικίας τοΰ 
Λαβράνς, κειμένης έν περιβόλω, έπί τής 
κλιτύος δρους, έν μέσψ δένδρων.

Εντός αΰτής οΰδείς έφαίνετο δίδων 
σημεϊον ζωής. Ή θύρα δέν ηνοίγετο.

Δ ιαταγή τών δικαστών έθραύσθη.
‘Η κλίνη ήτο άθικτος, τά  πάντα δέ 

εύρίσκοντο έν τάξει. Αί καραβίναι τοϋ 
φύλακος ήστραπτον είς τήν θέσιν των, 
έπί τού καταπετάσματος τής εστίας.

Ά λ λ ’ ό Λαβράνς δέν ήτο έκεΐ.
Ό  δικαστής καί ό είσαγγελεΰς συνε- 

σκέφθησαν.
Ή ύπόθεσις έλάμβανε δψιν εγκλήμα

τος, καί ό ιατρός, χωρίς οΰδέν νά δια- 
βεβαιώση, έπίστευεν δτι περί βιαίου θα
νάτου τοϋ θαλαμηπόλου πρόκειται.

Πράγματι, τό κρανίον τοϋ γέροντος, ε- 
φερε μέν τά  ίχνη τής φοβεράς πυγμής, 
ά λλ ’ αί κακώσεις έκεΐναι ήδύναντο νά 
προέλθωσι καί έκ τής πτώσεως, καθ’ ήν 
στιγμήν επεσεν έπί τού δαπέδου.

Τά πάντα λοιπόν ήσαν σκοτεινά είς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην, τόσω μάλλον, δσω

δέν έφαίνετο δτι ή κλοπή ήτο τά έλατή-  
ριον τού έγκλήματος.

Τιμαλφή μεγίστης αξίας ήσαν έρριμ- 
μένα έπί τού γραφείου τού μαρκησίου καί 
στήλαι λουδοβίκειων έπέσυρον τήν προσο
χήν παντός εισερχομένου έν τή αιθούση.

Καί έξωτερικώς τοΰλάχιστον τό χρη- 
ματοκιβώτιον ήτον άθικτον.

Ό  κ. δέ Τανναί ήγάπα νά βλέπη πάν
τοτε ύπό τούς οφθαλμούς του χρυσόν. Ήτο  
ήδονή, άπόλαυσις απαράβλητος διά τήν 
φιλαογυρίαν του" καί δέν είχον μετατό
πιση οΰδέ τών στηλών έκείνων τοϋ χρυ
σού, οΰδέ άποφυλλίση τά  δέματα τών 
χαρτονομισμάτων, τών ευρισκομένων ύπά 
τά  έξ ορειχάλκου α γά λμ α τα - ή ύπό τά  
μαρμάρινα αγγεία.

‘Υπήρχεν έκεΐ δωδεκάς χιλιάδων φράγ
κων, καί ό κλέπτης ήθελε κλέψη αΰτά.

Καί άν ό Λ(αβράνς άνευρίσκετο, οί δύο 
οΰτοι νεκροί δέν θά διήγειρον τήν έλαχί- 
στην κ α τ ’ αΰτοϋ υπόνοιαν, καί τά σχέδιόν 
του θά ήτο έπιτυχώς σχεδιασμένον.

Ά λ λ ’ έκεΐνος δέν ήτο έκεΐ. Ποϋ ήτο ; 
Πώς έξηφανίσθη ; καί δ ιατ ί  ;

Α νακριτής τής περιφερείας ήτο άνθρω
πος τεσσαρακοντούτης περίπου, ισχνός, 
κατατρυχόμενος ύπό φιλοδοςίας, βλέπων 
παντού εγκληματίας καί άναπτυσσων εις 
πάσαν περίστασιν ΰπέρμετρον ζήλον.

Έξήτασε τάν ενα μετά τόν άλλον τούς 
ύπηρέτας τοϋ πύργου, τοΰς φύλακας' ύπε- 
βαλεν αΰτοΐς έρωτήσεις πολλάς, είς άς 
έκεΐνοι άπήντων κατά βούλησιν.

‘Ο ανακριτής δέν έβράδυνε νά μάθη , 
δτι ό Λαβράνς ήτο ώς πολλοί άλλοι τ α 
χύς τοΰς πόδας, ισχυρού σώματος, π ί 
νων πολύ, εχων καλούς οφθαλμούς, αρ
κετά μεγάλην γλώσσαν, ίσχυράν υγείαν 
καί φύσιν άγέρωχον καί απότομον.

Ή το πιστός άλλως τε είς τά  καθή
κον τά του καί άπελάμβανε τ^ς εμπιστο
σύνης τού κυρίου του.

Είς τήν έοώτησιν :
—  Είχεν έχθρούς ;
Οί φύλακες ήτένισαν άλλήλους.
—  Τοΰς λαθροθήρας , έπί παραδείγ-

(,ατΜΟΰδείς άνέλαβε τήν εΰθύνην νά κατη-  
γορήση τινά, έν τούτοις πάντες ώς έξ 
ένστικτου έσκέφθησαν Σίμωνα τόν νυκτο- 
βάτην καί τήν Άμώνην.

Ό  ανακριτής ήτο έπίμων.
Ένεθυμήθη τάς έπανειλημμένας κατα-  

δίκας τοϋ πεταλωτοϋ.
Ητο ενδειξις τούτο.

Έπίστευσεν δτι πρόκειται περί διασή- 
μου τινός δίκης, έπισυρούσης τήν προσο
χήν τού κοινού, καί ήτις θά τώ πα
ρείχε τήν ταχεΐ αν προαγωγήν ήν ονειρο
πολεί..

Προσωρινώς συγκατ§τεθη νά ένταφια- 
σθώσιν οί δύο νεκροί, σννέταξε πρακτικόν 
σκοτεινόν,δπως ήτο καί ή ύπόθεσις, ήτο ί-  
μασε γνωστοποίησιν διά τόν κληρονόμον 
τού μαρκησίου, ήν άπέστειλεν άμέσως, 
κολακευτικήν είς τό άκρον, δπως έπι- 
σύρη τήν εΰνοιαν τού κόμητος Ό λιβ ιέ-  
ρου, κατασταθέντος άρχηγοϋ τής πλου-



σιοτάτης οίκογενείας τώνΤανναί καί διηυ
θύνθη έπειτα είς τό χωρίον Σεβάν μετά  
τής ακολουθίας του.

Είχε τόν σκοπόν του.
"Οταν οί άνθρωποι της δικαιοσύνες 

άπ·7]λθον τοϋ πύργου, ό μάγειρος, απευ
θυνθείς πρός τόν Λουκάν Φαρζεάς καθή- 
μενον παρά τήν εστίαν,είπεν αύτώ :

—  Θέλεις νά σοϋ είπώ την αλήθειαν, 
δέν είμαι είσαγγελεύς, άλλά τά βλέπω 
καθαρά. Ό  Λαβράνς ήτο κουτοπόνη
ρος' έγνώριζε τά  πλούτη τοϋ αφέντη. 
Ό τα ν  ό κακόμοιρος έξεψύχησεν ήτον έκεΐ. 
Τόν ειδα ποϋ’μιλοϋσε μέ τόν μαρκησιο.’Έ
πειτα άπά τά δείπνο, θά 'πήρε τό κλειδί, 
θ’ άδειασε την κάσσα καί θά τόστριψε ριέ 
τόν παρά. Δέν τόν έχώνευα αυτόν τόν κα
τεργάρη. Έκολάκευε τόν αφέντη καί άπό- 
περνε τούς άλλους.

Ό  Φαρζεάς ούδέν άπήντησε.
Μετά την άναχώρησιν τής Σολάνζης, 

ήτο σιωπηλός, κατηφής ώς ό οίκός του, 
ό άλλοτε τόσον εύθυμος καί τόσον άνθη- 
ρός καί τόν όποιον ήδη ήμέλει. Οί σύζυ
γοι τοϋ Έλάφων-Περάματος ήγαπώντο 
πάντοτε, άλλά μόλις ώμίλουν μεταξύ  
των. Ό  Λουκάς άπεγοητεύθη τής ζωης 
καί περιωρίζετο νά έκτελή τήν υπηρεσίαν 
του μετά στρατιωτικής ακρίβειας.

Ώς πρός τήν Καταλίναν, αυτη έζη,ού
τως είπεΐν, έν τω οί'κιο, κατεχομένη ύπό 
μιάς μόνον σκέψεως, τήν όποιαν τά  βλο
συρά βλέμματά της χροέδιδον, δταν ήτέ-  
νιζον είς τόν πύργον.

Ό  φύλαξ ύψωσε τούς ώμους, έλαβεν 
έπ’ ώμου τήν καραβίναν του καί άπήλθε 
χωρίς λέζιν νά προφέρϊ).

—  Ό  φτωχός, σέ κάνει ν’ ανατρίχια
ζες μόνον νά τόν βλέπτις, είπεν ό μάγει
ρος.

—  Ά π ό  τόν καιρόν ποϋ έ'φυγεν ή κόρη 
του, παρετήρησεν ιπποκόμος τις .Αύτά τού 
γύρισε τά μυαλό.

—  Έ να πλάσμα τόσο ευγενικό !
—  Ή τουν πολύ ώραία, καί δέν θά κα- 

θότουν νά μουχλιάζϊ) έδώ.
—  Θά έκλαια τόν προκομμένο’ποϋ τήν 

πήρε, έπανέλαβεν δ μάγειρος, έάν ό Φαρ
ζεάς τόν έπερίμενε σέ καμιά γωνιά μέ τά 
τουφέκι του.

—  Δέν είναι αύτός ό χειρότερος.
—  Ποιος άλλος λοιπόν ;
—  Ό  Ρωμαίος Τρεμόρ. Λέγουν πώς 

οΰτε τρώγει, οΰτε πίνει' σοϋ κάνει λύπη.
—  Παιδιά μου,ειπεν ό γέρω Βροδέν,σας 

συμβουλεύω νά μήν παραμιλάτε, δι’ αΰ
τήν τήν μικρή Σολάνζη έδώ μέσα.

—  Δ ιατ ί ;
—  Πρό πάντων ύστερα άπό κάμποσαις 

ήμέραις, δταν θά είναι έδώ 6 μαρκήσιος 
μέ τόν πιστό του τον Σερβές. Διότι, νά 
σάς τό είπώ μεταξύ μας, νομίζω πώς αυ
τοί είναι ’μπερδευμένοι στή δουλ,ειά. Σας 
ειδοποίησα' τ ’ άλλα τά  'ξέρετε.

—  Καλά, είπεν ό μάγειρος,θά περιορί- 
σωμε τήν γλώσσα μας, γέρω πονηρέ !

Ό  δικαστής, ό είσαγγελεύς καί οί ακό
λουθοι αύτών έφθασαν είς τήν όδόν τήν 
απέναντι τοϋ σιδηρουργείου.

Ύποτρέμον φώς έφώτιζε τήν καλύβην.
Ό  χωροφύλαξ, δστις ίππευε παρά τήν 

θυρίδα τής άμάξης,έσταμάτησε τόν αμα
ξηλάτην καί είπεν αύτώ :

—  Έκεΐ είναι.
Καί προηγούμενος τών δικαστών, ο ϊτ ι-  

νες έβαινον άμηχανοϋντες διά τών άκαν- 
θών καί τών σχίνων, έκρουσε τήν θύραν.

—  Ανοίξατε, διέταξεν.
Φωνή βραγχνή άπήντησεν έσωθεν.
—  Άμέσως !
Ητο ή φωνή τ·75ς Άμώνης.

—  Τί διάκρισις ! νά ταράζουν τόν κό
σμο τέτοια ώρα, έγρύλλισεν, ύψούσα ά
νωθεν της κεφαλές της κηοίον προσηρμο- 
σμένον είς φιάλην.

— Χωροφύλακες ! έφώνησεν ίδοϋσα τήν  
στολήν των. Τί θέλουν ; νά μάς φυλακί
σουν !

Ό  δικαστής έ'λαβε τόν λόγον καί είπε 
σοβαρώς :

—  Έοχόμεθα νά σάς έξετάσωμεν.
—  Σέ τ ί  άπάνω ; Θεέ μου !
Ό  είσαγγελεύς, δστις έγνώριζε πρό 

πολλοϋ τόν Σίμωνα καί τήν Άμώνην,διότι 
ήγόραζε κυνήγιον παρ’ αύτών, ένευσε διά 
τών οφθαλμών πρός τήν γυναίκα, ήτ ις  
παρεμέρισε ταπεινώς.

—  Έμβάτε λοιπόν, καλοί μου κύριοι, 
ειπεν.

—  Πού είναι ό σύζυγός σου ; ήρώτη
σεν ό δικαστής.

—  Άλλοίμονον ! στό κρεββάτι του μ ι
σοπεθαμένος άπά τήν άρρώστεια πού ’πήρε 
στή φυλακή σας.

—  Ά  ! είναι άσθενής ; είπε μετά δυσ
πιστίας ό δικαστής.

—  Μόλις στέκεται στά ποδάρια του, 
δέν βγαίνει καθόλου, παρά γ ιά  νά κάνν) 
δυο βήματα νά πάρϊ) άγέοα, ολος ό κόσμος 
θά σάς τό είπή είς τό χωριό.

—  Είναι αλήθεια, είπεν ό χωροφύλαξ, 
μέ έβεβαίωσαν περί τούτου οί Τρεμόρ.

—  Οί φιλάνθρωποι γείτονές μας, οί 
όποιοι μάς διατηρούν είςτήν δυστυχία μας.

Έφαίνετο μάλλον περίεργος νά μάθϊ) 
τ ί  έφερεν δλους έκείνους τούς κυρίους έν 
τώ σιδηρουργείο), ή έ'ντρομος δια τήν πα
ρουσίαν τών δικαστών.

Ό  Σίμων δέν ώμίλει ποσώς, άλλ ’ εμε- 
νεν άκίνητος έν τή κλίννι του, καταβε
βλημένος έκ τοϋ πυρετού.

Ό  ιατρός έψηλάφισε τόν σφυγμόν του, 
δν εύρε λίαν τεταραγμένον' καί ήτο τώ 
δντι, διότι ό πεταλωτής έταράχθη πολύ 
περισσότερον της συζύγου του.

—  Ό  ταλαίπωρος δέν θά ζήσν) πολύ, 
ειπεν είς τόν εισαγγελέα.

—  Συνέβησαν δυστυχήματα είς Σεβάν, 
ειπεν ό δικαστής μετ’ έμφάσεως.

—  Είς τόν πύργον ; έφώνησεν ή Σι
μώνη.

—  Ό  μαρκήσιος άπέθανε.
—  Μπά ! δέν χρησιμεύει λοιπόν πλειά ! 

ό πλούτος σέ τίποτα ; είπεν αύθαδώς.
—  Εύρον τόν θαλαμηπόλον του νεκρόν 

πλ,ησίον του.
—  Τόν κύρ Διονύσι! ήτον άνθρωπος 

γλυκός καί πολύ τίμιος.

—  Καί προσέτι είς τών φυλάκων ίξ η -  
φανίσθη, δ Βικέντιος Λαβράνς.

—  Ώ  ! δσον δι’ αύτόν, είπεν ή Ά 
μώνη, θά τόν ξαναύρουν' μήν άμφι βάλλε
τε, δικασταί μου. Είναι πονηρός.

—  ’Μπορείτε νά μάς πληροφορήσετε τ ί  
άπέγεινε ;

—  Δέν (Λοϋ τόν έδωσαν νά τόν φυλάξω.
Ό  λοχίας τού ιππικού έξήταζε τό δ-

πλ.ον τοϋ Σίμωνος, χονδροειδές δπλον έπι- 
διορθωμένον.

—  Μή παίζνις μ' αύτό, άνέκραξεν ή 
Ά μώνη, 'μπορεί νά πάρνι φωτιά στό χέρί
σου καί νά σέ πληγώσγι' είναι γεμάτο  
διά τά  ζώα πού τριγυρίζουν τό σπητι,  
άλλά άπό πολύ καιρό δέν τό μεταχειοιζό- 
ίλεθα.

—  Τί κάμνετε άπό τινων ήμερών ; έ
πανέλαβεν ό δικαστής.

—  "Ο,τι βλέπετε' περιποιούμαι τόν Σί
μωνα.

—  Δέν μνησικακεΐτε κατά  τοϋ Λα
βράνς ;

Ή Αμώνη ήνοιξε ύπερμέτρως τούς οφθαλ
μούς καί έφάνη είς άκρον έκπεπληγμένη.

—  Καί γ ια τ ί ,  Χριστέ μου ;
—  Διότι σάς κατεδίωκε καί ένήργησε 

νά καταδικασθήτε πολλάκις.
—  Ά φοϋ  έπταίαμε ;
Είχε τόσον άθφον τό ήθος, ώστε ίερεύς 

θά τήν μετελάμβανε τών άχράντων μυ-  
στηρίων άνευ έξομολογήσεως !

Ό  δικαστής ήπατήθη. Ό  είσαγγελεύς  
διεσκέδαζε μέ τήν σκηνήν έκείνην.

—  Ά  ' καλέ μου άνθρωπε, έσκέπετο 
έκείνη, γελά δέκα ώς σέ.

Ά λ λ ω ς  τε ούδέν έμαρτύρει, δτι ό Σί
μων καί ή Ά μώ νη  ήσαν ένοχοι.

—  Ωστε ούδέν γνωρίζετε έκ τών ό
σων συνέβησαν ; έπανέλαβεν ό δικαστής.

—  Πώς νά τό μάθωμεν ; 6 Λαβράνς 
δέν έχάθη καί ήσυχάστε. Εκτός άν έχγι 
κανένα λόγον νά μήν ζανάλθη, είπεν ή 
Σιμώνη, ώς όιιιλοϋσα καθ’ έαυτήν.

—  Ποίαν άφοομήν ;
—  Δέν μαντεύω' άλλ ’ άν ήμουνα δι

καστής θά ήθελα πολύ να μάθω.Ό  κύριος 
μαρκήσιος τόν έμπιστεύετο, καί 'ξεύρετε 
έσώρευε πολλά χρήματα.

—  Λέγεις , λοιπόν δτι ό Λαβράνς, 
μετά τόν θάνατον τοϋ κυρίου του, ήδύ
νατο ν’ άοπάσνι τά  χρήματά του καί νά 
φύγν).

—  Δέν λέγω τίποτα, καλέ μου κύριε. 
Λέγω μόνον, δτι άν ήμουν δικαστής θά 
έπροσπάθουν νά μάθω, καί μοϋ φαίνεται, 
πώς δέν είναι δύσκολον, μά τόν Θεόν.

— Ώμίλησεν άρκετά καθαρώς, παρε
τ ή ρ η σ ε ν  ό είσαγγελεύς. Ας άναχωρήσω- 
μεν ! Είναι άργά. Θά σκεφθώμεν καθ’ ό
δόν. ΑύτοΙ οί άνθρωποι είναι άγνοί ώς 
πρόβατα.

—  'Σάν τό παιδί ποϋ βυζαίνει, δ ικα-  
σταί μου, είπεν ή Ά μώ νη  μέ τόν φυσι-  
κώτερον τόνον' ό Σίμων δέν θά έβλαπτε  
οΰτε πρόβατον.

Ή συνοδία άπήλθε τής πενιχράς κα
λύβης.

Ή Ά μώ νη  έμεινεν ·ίς τό παοάθυοον



μέχρι; δτου οΰδέν ήκούετο μακρόθεν.
Τότε έπανήλθε παρά τω Σίμωνι :
—  Βλάκε; , είπεν. "Α; γυρεύουν τον 

κακούογόν τους Λαβράνς. Κοιμάτε εκεί
νος σέ ενα λάκκο, άπό τόν όποιον δέν θά 
τόν βγάλουν. ’Εμείς κρατούμαι τόν παρά 
τού μαρκησίου.

— Τί θά τόν κάμωμε ! είπεν ό Σίμων 
φιλοσοφικώ;.

Οί δύο νεόπλουτοι ήσαν έξηντλημένοι 
έκ τού κόπου' ή άυ,αξα τής δικαιοσύνης 
δέν είχε μακρυνθη· λεύγαν άπό τού σι- 
δηρουο’γείου, και έκοιμώντο έπί τής ά
θλιας στοωμνής των, έν τελεία λήθν) τού 
άχρηστου θησαυρού των.

Έν τώ διπλω έγκλήματι τού Σίμωνος 
καί τού Λαβράνς,συνέβη 6,τι είς πολλούς.

Ή δικαιοσύνη άπεπλανήθη.
Μετά τήν ένταφίασιν τού μαρκησίου 

καί τού πιστού αυτού Διονυσίου, ό κό
μης Όλιβιέρος κα τα στά ;  μαρκήσιος τού 
Τανναί-Κουλάνζ, Ικαμεν υπολογισμούς, 
οϊτινες τώ άπέδειξαν, δτι σημαντική ά- 
φαίρεσι; έγένίτο πρός ζημίαν του.

Άνίχνευσε πάσας τάς γωνίας τού πύρ
γου τού Σεβάν καί άνεκάλυψεν έπί τέ 
λους, το υπόγειον, έ'νθα ό φύλαξ έξετέ- 
λεσε τήν δολοφονίαν τού θαλαμηπόλου.

Ή κλοπή κατέστη πασιφανής.
Έμενον άκόμη νομίσματα τ ινα  χρυσά 

έν τώ χρηματοκιβώτιο), τό όποιον ήνοι- 
ξαν διά διαρρήξεω;.

"Αλλα έκοιλίσθησαν έπί τού εδάφους' 
ό θησαυρός άφγιρέθη ύπό κακούργου,έπει- 
γομένου νά τελειώστ).

Τό νά λυπηθη θά ήτο μάταιον' ή μόνη 
διόρθωσις ήτο νά συλληφθή ό Λαβράνς.

Ό  άνακριτής τού Σατώ-Σινόν' άπέ- 
στειλε τηλεγραφήματα είς πάσα; τής υ 
δρογείου τ ά ;  γωνία;. Έδαπάνησεν άπειρα 
χρήματα καί έν τούτοι; οΰδέν εμαθεν.

’Αντί νά προαχθη, έπεπλήχθη έντόνως 
καί κατηγορήθη έπί άξιοσημειώτω άνι- 
κανότητι.

Ό  μαοκήσιος παρηγορήθη διά τήν ά- 
πώλειαν ταύτην, ώ; έκ τ ή ;  όποία; ή πε
ριουσία του δέν ήλαττούτο έπαισθητώ;.

Έγκατέλειψε τό Σεβάν καί έγκατε- 
στάθη εί; τό μέγαρόν του τή ;  παοόδου 
Ματινιόν μετά τή ;  μαοκησίας.

Ή Ελένη άπώλεσε ταχέως τό έξωτε- 
οικόν τή ;  θαλλούση; νεότητο;.

Κατέστη σοβαρωτέρα, κατηφής. Χροιά 
μελαγχολία; διεχύθη έπί τών χαρακτή
ρων αΰτής, τών τόσω ήδέων. Εξάμηνο; 
συζυγικό; βίο; τή  παρέξε πείραν τού βίου 
πικράν.

Πλασθεϊσα διά τόν εοωτα,έβλεπεν έαυ-Κ '
τήν έγκαταλελειμμένην καί ποοδοθεΐσαν. 
Χωρί; νά εχ·/) ώρισμένα; ένδείξεις, έμάν- 
τευε τά ;  ραδιουργία;, ΰφ’ ών περιεκυ- 
κλούτο, καί έκίνει τήν κεφαλήν ψιθυρί— 
ζουσα τά ;  λέξεις έκείνα; , τ ά ;  δηλούσα;
παση; έλπίδ
Χεω? !>

ο; όιάψευσιν : «τόσον τα-

Ή είκών τού Ροβέρτου δέ Σουβραί πα-  
ρίστατο εί; τό πνεύμα τη ;  συνεχέστερον 
ή δσον ήθελε. Μετά μεγίστη; δέ θλίψεω; 
καί πικρία; άνεμιμνήσκετο τή ;  εΰγενού;

και υπερήφανου έκείνη; ψυχή;, ή τ ι ;  δι’αΰ- 
τήν άπώλετο ήδη.

Ό  μαρκήσιο; προσέφερεν εί; τόν Φαρ- 
ζεά; τήν θέσιν τού Λαβράν;. Ό  φύλαξ 
ήρνήθη καί ήθέλησε νά μείνγι εί; Έλάφων 
Πέραμα.

Έκεΐ έσκέπτετο τήν Σολάνζην' έκεΐ 
τά  πάντα τώ υπενθύμιζαν τήν θυγατέρα 
έκείνην, ήν περιπαθώ;ήγάπα, και ΰπέθαλ- 
πε τό μισό; του, τό καθ’ έκάστην αΰξά- 
νόμενον, καί τό όποιον άλλως τε ή 
Κορσικανή, άκαμπτος έν τοΐς αίσθήμασιν 
αυτή ; ,  δέν άφινε οΰτε νά έλαττωθ·7), οΰτε 
νά σβύσϊ).

Τρεΐ; μήνα; μετά τόν θάνατον τών δύο 
γερόντων καί τήν έξαφάνισιν τού Λαβράν;, 
ό Φαρζεά; καί ή Καταλίνα έκάθηντο πρό 
τ ή ;θ ύ ρ α ;  των, κατά τήνεκτην  ώραν τή ;  
έσπέρα;.

Ό  ’Ιούνιο; ήτο περί τό τέλο; του.
Αί κιγκλίδε; ήνεωγησαν καί έφάνη ό 

Ρωμαίο; Τρεμόρ.
Ό  δυστυχή; είχε καταντήσει αγνώρι

στο;.
— "Ερχομαι νά σά; άποχαιρετίσω, έ- 

ψέλλισε μέ τό όαμα έσβεσμένον καί τό 
μέτωπον σύνοφρυ.

—  Καί πού θά πα ;, Ρωμαίε ;
—  ΕΙ; το Παρίσι' άφίνω τό ΓΙοιεοέ διά 

κάμποσον καιοό.
Οΰτε ό Φαρζεά; οΰτε ή Κ αταλίνα τόν 

ήρώτησαν τήν άφορμήν. Μήπω; δέν τήν 
έγνώριζον ;

—  Καί τ ί  θά κάμνι; εί; τό Παρίσι ;
—  Κανέν έμπόριον δ ιά να  διασκεδάσω. 

Ό  πατήρ καί ό άδελφό; μου, θά καλλιερ
γούν τ ά ;  γ α ία ; .Έ να  άξιο παλληκάρι, πα
τρ ιώτη; μα;, πού είναι έκεΐ κάτω, μού 
έζήτησε όλίγα χρήματα διά ν’ άποκατα-  
σταθ'7|. θ ά  τάν πάρω μαζή μου.

—  Ά λ λ ά  συ δέν έ'χει; άνάγκην νά κερ- 
δίση; χρήματα, Ρωμαίε, είπεν ό φύλαξ.

—  Είναι άληθέ;, δέν είμπορώ νά ζήσω 
πλέον έδώ. Εί; τό Παρίσι θά βλέπω κό 
σμο, θά άλλάξω τάν άέοα καί επειτα θά 
. . . είμαι πλησιεστέρα μ’ έκείνην !

Ή Ά μώ νη  έφάνη καί αΰτή τήν στ ιγ 
μήν έκείνην έκ τού μέρου; τού κήπου.

Ένευσε τή) Καταλίνα, ή τ ι ;  τήν έπλη 
σίασεν.

— Έ χω νέα, ειπε πρό; αΰτήν μέ χα
μηλήν φωνήν.

— Κ α λ ά ;
—  Ναί.
Ή Κορσικανή τ·75 έθλιψε κρυφίως τήν 

χεΐρα.
— Χαΐρε, κυρά Σιμώνη, είπεν ό Ρω

μαίος Τρεμόρ, άναχωρώ αΰριον.
—  Καλά ! άλλά ’ξέρεις τ ί  έσυμφωνή- 

σαμε. Νά λείπουν ή άδυναμίαις !
Οΐ οφθαλμοί τού χωρικού ήστραψαν.
—  Μή φοβάσαι,κυρά Σιμώνη, τ·7) είπεν, 

έγώ δέν ζώ τώρα παρά δι’ έκεΐνο πού 
’ξέρει;.

—  Μέ τήν υπομονή, φθάνει κάνεί; εί; 
τόν σκοπό του. Ησύχασε, παιδί μου, θά 
φθάσωμε.

Ό  Φαρζεά; καί ό Ρωμαίο; άντήλλα-  
ξαν τελευταίαν χειραψίαν.

Δέν ώμίλησαν πλέον.
Ά λ λ ά  ήννόουν άλλήλου;.
Τά έξημμένα πάθη, γεννηθέντα εί; πά

σα; τ ά ;  ψυχά; τα ύ τα ;  έκ τών συμβάν
των, άτινα άφηγήθημεν, ήρχισαν νά έπε- 
νεργώσιν.

["Επεται ουνέχεια]. *Κ .

Α . Δ Ο Γ Μ Α  ( Ϊ Ι Ο Ϊ )

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ν Α
[Συνέχεια]

ιζ'

Ό  Έδμόνδο; ήθελε νάνέλθν) εί; τή ;  δε- 
σποινίδο; Δεβώ, νά ριφθν) εί; τοΰ; πόδα; 
τη ;,  νά τγι είπη όπόσον ήγάπα αΰτήν ήδη 
πρό τή ;  θυσία;, ήν έ'καμε πρό ολίγου, καί 
όπόσον ή θυσία αυτη είχε αΰξήστ) ετι τόν 
?ρωτά του, άλλ ’ ό Γουσταύο; τόν έκώ- 
λυσεν.

—  Ή Νισσέττα εχει είσοδον εί; τήν 
οικίαν, τώ είπεν- ύπάγωμεν εί; αΰτήν, 
γράψε μίαν έπιστολήν πρό; τήν Ά ν τ ω 
νίναν, αϋτη δέ την φέρει πρό; αΰτήν.

—  Έ χε ι;  δίκαιον, ειπεν ό Έδμόνδο;' 
ύπάγωμεν γρήγορα.

Καί τωόντι, επέσπευσε τό βήμα.
Ό  Έδμόνδο; ήτο τόσον εΰτυχή; έπί 

τή ιδέα δτι ή Ά ντω ν ίνα  εμελλε νά γείνν) 
ίδική του, ώστε ή ιδέα αϋτη διέψευδε 
σχεδόν τήν άπαίσιον άποκάλυψιν τή ;  πρω
ία;. "Εν μόνον ένεθυμεΐτο : δτι ή Ά ν τ ω 
νίνα τάν ήγάπα, δτι θά έγίνετο σύζυγό; 
του, καί έ'φερεν εί; τά  χείλη του τόν δα
κτύλιον, ον τω είχε πέμψνι.

—  Είναι ώραία, δέν είν’ έτσι ; ελεγε 
τώ Γουσταύω. Ποιο; θά μοι έλεγε πρά 
τεσσάρων ημερών, δταν την ^αρηκολου- 
θούαεν έπί τού αΰτού πεζοδρομίου, έπί 
τού όποιου εΰρισκόμεθα τήν στιγμήν ταύ
την, δτι σήμερον θά εΰρισκόμην εί; τό ση- 
μεΐον δπου εύρισκομαι ; Έμπρό;, άν ό 
θεά ; δέν μοι χαριζη μακρά έτη ζωή;, 
ποοσέθηκε μειδιών, έπισπεύδει χάριν έμοΰ 
τά ;  άπαοχά; τή ;  εΰτυχία;, καί τό κάτω  
κάτω τή ;  γραφή; δέν θά ζημιωθώ. ’Έ
πειτα, τ ί  είναι ή ζωή, έάν οΰχί ήμέραι 
τινέ; εΰτυχεΐ; έν μέσω θλίψεων, άγώνων, 
έλπίδων, άπογοητεύσεων άναριθμήτων; Ή 
θεία Πρόνοια μέ προσμειδιά, έμέ, δστις 
τήν πεωίαν ταύτην έπίστευον έμαυτον κα- 
τηραμένον. Ή Ά ντω νίνα  γνωρίζει δτι 
θάποθάνω νέο;, ό δέ έ'ρω; αΰτή ;  ή ό οί
κτο; θάπομακρύνν) άπ’έμού παν δ,τι ήδυ- 
νατο νά με λυπήστ). θ ά  ζήσω μόνον τά ;  
εΰτυχεΐ; ήμερα; μου, δταν δέ φθάσω εί; 
τό ώρισμένον τέρμα, θά έπανεύρω έν τώ 
παρελθόντι μου δ,τι αναγκαίοι, δπω; κα
ταστήσει εΰτυχεΐ; δύο υπάρξει; συνήθου; 
διαρκεία;.Μή ή εΰτυχία εύρίσκεται εί; τά ;  
ημέρα; τά ;  όποία; ζή τ·.;; "Οχι' εύρίσκεται 
εί; τ ά ;  ημέρας τά ;  πλήρει; ερωτο;, φ ιλ ία ;, 
δλων τών θείων παραμυθιών, τά ;  όποία; 
έπιδαψιλεύει ό θεό ; εί; τήν γήν. Ύπήρξά 
ποτε δυστυχής έγώ ; Ά γα π ώ μ α ι , λα -



τρευομαι παρα τής μητρος μου, αγαπώ-  
μαι παρά σοϋ, άγαπώμαι παρά τής Ά ν 
τωνίνης. 'Υπάρχει άνθρωπος εξηκοντούτης, 
οστις θά ήδύνατο, ποοσθέτων τάς παρελ.- 
θούσας αύτοΰ ημέρας, νά εύρη άθροισμα 
ίσον πρός τό ίδικόν (ago ; Ό χ ι ,  βλέπεις 
λοιπόν,Γουσταϋε,είμαι εΰτυχής δσον ουδέ
ποτε θά έπίστευα δτι ήδυνάμην νά είμαι.

Οΰτω δο λαλών ό Έδμόνδος έμειδία 
καί έβαινεν ύπερηφάνως.

Τι είναι λοιπόν ό έρως, ή λέξις αύτη, 
ή i y o ' j nx  την δύναμιν νά κάανγι τόν άν
θρωπον νάτενίζη τόν θάνατον μειδιών καί 
μεταβάλη έν μια στιγμή τόν άπελπισμόν 
είς ελπίδα καί τήν θλΐψιν είς χαράν ;

Ό  Γουσταϋος έκράτει τάς χεΐρας τοΰ 
Έδμόνδ ου.

—  Είμαι λίαν ευχαριστημένος, βλέπων 
σε οΰτω, έλεγεν αύτφ ' έλπιζε, φίλε μου, 
ελπιζε. Τί διάβολο ! αύτός δ κύριος Δεβώ 
δυνατόν νά ήπατήθη, καί θά έννοήσωμεν 
ήμέοαν τινά δτι ή πλάν·/) του συνετελεσε 
μόνον είς τά νά έπιταχυνθ'7) δ γάμος σου 
μετά τής θυγατρός του.

Ό  Έδμόνδος ούδέν άπεκρίθη είς τοΰ
το. Συνεμερίζετο μέχρι τοσούτου τήν έλ- 
πίδα τοΰ Γουσταύου ; Οχι. Ά λ λ ω ς  τε 
δέ, έξ αισθήματος, δπερ δεν θ’ άποπει- 
ραθώμεν νά περιγράψωμεν, ά λλ ’ δπερ εΰ- 
νόνιτον, θά ένόμιζεν δτι είναι άχάριστος 
πρός τόν θάνατον, καθιστώντα αυτόν τό
σον εΰτυχή,έάν δεν έξηκολούθεις πιστεύων 
δτι τω ανήκε καί δτι ώφειλεν αυτω ά-  
ποζημίωσιν.

Τοΰτο ήτο δεισιδαιμονία, άλλά μ ή δ 
ερως δέν είναι ό πατήρ όλων τών δεισι
δαιμονιών, δλων τών πεποιθήσεων, δλων 
τών ονείοων ;

Οί δύο φίλοι άφίκοντο είς τήν οικίαν 
τής Νισσέττας.

Ή πρώτγ] πράξις τοΰ Έδμόνδου ήτο 
νά πηδήση είς τον τράχηλον τής νεά
νιδος.

—  Νισσέττα μου καλή ! άνέκραξεν, ή 
’Αντωνίνα μ.’ άγαπα,θά μέ ν,υμφευθ'Τί. Ι 
δού ό δακτύλιός της, καί δ Γουσταϋος 
τά  έκατάφερε δλα αύτά. Δός μοι γρήγορα 
χάρτην καί μελάνην νά τη  γράψω.

Ή Νισσέττα παρετήρει τόν έραστήν 
της, οστι« διά τών οφθαλμών τ·?1 ενευσεν 
δτι πάντα ταΰτα  ήσαν άληθέστατα καί 
οτι ό Έδ μόνδος δεν ήτο παράφρων.

Ή Νισσέττα κατεγοητεύθη βλέπουσα 
τόν νεανίαν έν το ιαύτη πνευματική δ ια
θέσει καί εδωκεν αύτώ πάντα τά  ποός* ι ’
γραφήν ά νκ γ κ χ ι χ .

—  Νισσέττα, είπεν ό Έδμόνδος καθή- 
μενος,θά μοι κάμετε μίαν χάριν :

—  Ευχαοίστως.
—  Θά φέρετε είς τήν ’Αντωνίναν τήν 

έπιστολήν, τήν δποίαν θά γράψω, καί 
τής δποίας τήν άπήντησιν θά περιμένω
έδώ.

—  Τότε πηγαίνω νά ένδυθώ, είπεν ή 
Νισσέττα.

Καί μετέβη είς τό γειτονικόν δωμά- 
τιον, όπως παρασκευασθη νά έξελθη.

Ό  Γουσταϋος τήν παρηκολούθησεν, ό 
δέ Έδμόνδος ήρξατο γράφων.

«Δεσποινίς, 'Αντωνίνα, πώς πρέπει νά 
σας ονομάζω μεθ’ δσα έ'μαθον πρό ολί
γου ; Πρέπει νά περικλεισθώ έν τφ  πρός 
υμάς σεβασμφ μου, ή μοι έπιτρέπετε νά 
σας ομιλώ δι’ δλων τών αισθημάτων, ά
τινα μέ κατέχουσιν ; Οΰτοις, ΰμεΐς,τόσον 
ώραία, τόσον ευτυχής, υμείς, την όποιαν 
γνωρίζω άπό τεσσάρων μόνον ήμερων, υ 
μείς, πρός τήν δποίαν δέν άπηύθυνα έτι 
τόν λόγον, ΰμεΐς, ήτις δύνασθε νά έκλέ- 
ξητε μεταξύ τών εύγενεστάτων τόν σύζυ
γον, τόν όποιον θά έπιθυμήσητε, συν α ι
νείτε νά με άγαπάτε, λαμβάνετε οίκτον 
υπέρ έκείνου, τόν όποιον ό πατήρ σας κα 
ταδικάζει.. . . Ώ  ! ευλογητέςό θάνατος 
ούτος, ό προσεγγιζων με είς υμάς ! Εύ- 
χαριστώ, ’Αντωνίνα, εύχαριστώ δι’ ολην 
τήν οφειλομένην ύμϊν ευδαιμονίαν μου !...

• Ό , τ ι  σάς είπεν ό Γουσταϋος τήν πρω
ίαν ταύτην, τήν μακαριότητα, τήν δποίαν 
μοι χορηγείτε, πάντα τα ϋ τα  είχον ονει- 
ρευθη έπί στιγμήν' ά λλ ’ έγώ ούδέποτε θά 
έτόλμων νά ζητήσω παρ’ ύμών παρομοίαν 
θυσίαν. Καί ιδού, είς τάς πρώτας λέξεις, 
τάς δποίας σάς είπε, συνηνέσατε νά γ ί-  
νηται σύζυγός μου, νά ένώσητε τά πλή
ρες ήμερων μέλλον ύμών μετά τού ώρισμέ-
νου μέλλοντος μου  Δέν ήθελήσατε νά
έγκαταλίπητε έν απελπισία ψυχήν έλ»πί- 
ζουσαν έφ’ υμάς, καί ή γλυκεία ύμών εΰ- 
σπλαγχνία σάς ύπηγόρευσε νά κάμητε  
υπέρ έμοΰ δ,τι ό έρως θά ύπηγόρευεν ύμΐν 
νά κάμητε βραδύτερον ύπέρ άλλου. Πόσον 
ή πράξις αυτη είναι άγαθή, ’Αντωνίνα ! 
πόσον είναι γενναία ! καί πόσον ό Θεός 
θά ήτο άδικος, έάν δέν σας άντήμοιβεν 
ήμέραν τινά διά τό καλόν, τό όποιον κά- 
μνετε σήμερον ! Ά λ λ ά  τάς ΰπολειπομέ- 
νας μοι όλίγας ήμέοας θέλω νά τας μετα- 
χειρισθώ διά τήν έκδήλωσιν τής εύγνωμο- 
σύνης μου. Θά ύπάοξωσιν ίσως έν τ φ  κο
σμώ γυναίκες μάλλον εύτυχεΐς, άλλά δέν 
θά ύπάρξωσιν άγαπώμεναι μάλλον ύμών. 
Θά είμαι δοΰλός σας εύπειθής καί άφω- 
σιωμένος. Ό  Θεός έπέτρεψε νά σας συν
αντήσω, ούτος ήθέλησε τούτο ’ έπειδή πώς 
αλλέως νά έξηγήσω τήν εύτυχίαν, ήν μοι 
χορηγεί είς τοσοϋτον ολίγον χρόνον ;

»Δέν έχετε πλέον μητέρα, Αντωνίνα ,  
ή μήτηρ μου θά είναι καί ίδική σας. Θά 
ί’όητε πόσον είναι άγαθή, πόσον θά σας 
άγαπα ! σχεδόν δσον θά σας άγαπώ έγώ !

»Ό  πατήρ σας θά γείνη καί ίδικός μου' 
θά περιβάλλωμεν αύτόν διά φροντίδων 
καί άγάπης, θ ΐ  θωπεύωμεν αύτόν έν τα ίς  
όρέξεσι καί τ* ΐς  συνηθείαις του. Πλήν 
καί τούτο θά ποοέρχηται έκ τής φιλαυ
τίας μου’ διότι ήμέραν τινά θά λάβω α 
νάγκην αύτοΰ, δπως παρεκτείνη έπ’ ολί
γον τήν ζωήν μου καί με κάμη νά σας 

1 βλ.έπω έπί μακοότερον χρόνον...
• Έάν ένινώσκετε δπόσον σάς άγαπώ, 

Α ντω ν ίνα  !... Ώ  ! άφετέ με νά σας εΐπω 
έν τη έπιστολή τα ύτη  δπόσην έχω χ*ράν 
καί ένθουσιασμάν έν τη  ψυχη ! Συνήθως 
μετά πολύν καιρόν έπιτρέπεται νά έξομο- 
λογηθη τις είς τήν άγαπωμένην γυναίκα  
πάντα τά  αισθήματα, άτινα έξεγείρει έν 
ήμΐν. Θεΐόν τι πεπρωμένον μοί έπιτοεπει

τεσσαρας ημέρας μετα την πρωτην·ημών 
συνάντησιν νά σας ομιλήσω είλικοινώς. 
Ακούσατε  λοιπόν πάν δ,τι έ'χω ανάγκην 
νά σας εΐπω.

»Τήν πρωίαν ταύτην,μανθάνων τήν νό
σον, ύφ’ ής είμαι προσβεβλημένος, κατη -  
ρώμην τόν θεόν καί τήν ζωήν- τώρα δέ, 
δτε γινώσκω δτι άγαπώμαι παρ’ ύμών, 
καίτοι ή νόσος ύφ ίστατα ι πάντοτε, καίτοι 
ούδέν διαψεύδει τήν πρόορησιν τοΰ πατρός 
σας, ή καοδία μου ποοκαλεΐ τάς μάλλον 
περιχαρείς. Ό σω κα τηρώ μην τήν ζωήν, 
τόσω άγαπώ αύτήν. Μία λέξις σας διε- 
σκέδασεν άπάσας μου τάς θλίψεις. Έ χω  
τήν α ιωνιότητα έν τη  ψυχή. Οΰδεμϊα ύ- 
πάρχει φωνη έν τή φύσει, τήν δποίαν νά

\ » t \ \ ' ι -μ. Ύ (I 7μη ακούω και να μη εννοώ νομι,ω οτι εί
μαι το κέντρον, έ'νθα έ'ρχονται νά συσω- 
ρευθώσι πάσαι αί ευεογεσίαι τού Θεοΰ. 
Γελώ καί κλαίω' θά έπεθύμουν νά πλα
νηθώ μόνος έν τη έξοχή, μέ τά μέτωπον 
ύψωμένον, καί νά κράζω είς τά  δένδρα, 
είς τά  νέφη, είς τά  άνθη, είς τόν ορίζον
τα  : « Δέν ήξεύηετε ;... 'Η Α ντω ν ίνα  μ’ά- 
γαπά !... »

ι> Οταν συλλογίζωμαι δτι ύπάρχουσιν 
άνθρωποι προφέροντες τό όνομά σας, χω
ρίς νά γινώσκωσιν δπόσην τό όνομα τοΰτο 
περικλείει άφοσίωσιν, χαράν, αθωότητα, 
νεότητα καί έρωτα !.. Πόσον ή ζωή είναι 
ώραία ! Πόσον δ Θεός είναι αγαθός ! 'Υ
πάρχει τ ι  ίερώτερον, ευγενέστερον έν τφ  
κόσαω δύο νέων καρδιών καλώς συνηνω- 
μένων, αΐτινες έκ τοΰ παρελθόντος μέν 
αύτών άναμιμνήσκονται μόνον τού χρό
νου, καθ’ δν έσκέπτοντο ό είς περί τοϋ 
άλλου, έν τφ  μέλλοντι δέ βλέπουσι μό
νον τόν χρόνον, δν θά διέλθωσιν δμοΰ !...  
Αί δύο αύτα ι καρδίαι είναι αί ίδικαί μας, 
καί τοϋτο άπό μιάς ώρας !

» Ά ρά  γε καλώς ένόησα τήν άπάντησίν  
σας ;

«Γράφω πρός ύμάς, χωρίς νά σκεπτω- 
μαι νά τελειώσω τήν έπιστολήν μου. Αί 
λ.έξεις έρχονται σωρηδόν ύπό τόν κάλα 
μόν μου. Καί δμως μοί φαίνεται άδύνα- 
τον νά έκφράσω ύμΐν πάν δ,τι αισθάνο
μαι.

»Συλλογίσθητε δτι είσθε ή πρώτη γυ 
νή, ήν ήγάπησα... καί έάν ήξεύρετε πό
σον είσθε ώραία, Α ντω ν ίνα  !

»Μυστική τις φωνή μοί έλεγε προ
χθές, δτε σάς παρηκολούθουν, δτι ή ζωή 
μου έμελλε νά προβκολληθη είς ύμάς. 
Ά ρά  γε δέν προανήγγελλέ τ ι  καί ύμΐν έ
πίσης δτι θά έλάμβανον καί έγώ μέρος 
τι έν τ φ  μέλλοντι ύμών; Ά ρά  γε έκ προ- 
θέσεως άφήσατε νά πέση τό χειρόκτιόν 
σας ; Έάν ήδύνασθε νά ΐδητε πόσον ή 
καρδία μου έπάλλετο, δταν σάς το έδω
κα ! Ήρυθοιάσατε λαμβάνουσα αΰτό. Τίς 
θά έτόλμα νάρνηθή τώρα τόν νόμον τών  
μυστηριωδών συμπαθειών ;

»Τί νά σας εΐπω άκόμη, Α ντω ν ίνα  ; 
'Η καρδία μου ύπερεκχειλίζει !

»Τί οφείλω νά κάμω τώρα ; Θά μοι 
είναι έπιτετραμμένον νά σας βλέπω, νά 
σας θεωρώ έπί στιγμήν καί νά λέγω 
κ α τ ’ έμαυτόν : «Ό  άγγελος ούτος άνή-



κει είς έμέ ;» Πρέπει νά υπάγω νά εϋρω 
τον πατέρα σας ή ή μήτηρ μου πρέπει 
νά ζητήση παρ’ αΰτοΰ τήν συναίνεσιν, ής 
εχομεν ανάγκην, καί την όποιαν έπεί- 
γομαι νά έ'χω

«Ύπάρχουσι στ ιγμαί, καθ’ ας αμφι
βάλλω άν δσα μοι έπανέλαβε πρό ολίγου 
ό Γουσταΰος είσιν άληθή. Φοβούμαι τότε 
μη ψυχρά τις πραγματικότης έλθοΰσα μοί 
εί'πη : «Ώνειρεύθητε, ή Ά ντω ν ίνα  δέν σας 
άγαπα, ουτε κάν σας συλλογίζεται!» Ά  ! 
έάν συνέβαινε τοΰτο, ή βραχεΐά μου ζωή 
θά ήτο πολΰ μακρά . . . »

—  Λοιπόν ! είπεν ή Νισσέττα είσερχο- 
μένη, άκόμη γράφετε ;

—  "Εχω τόσα νά είπω ! . . άπεκρίθη ό 
Έδι/.όνδος.

—  Καί ολα αΰτά  δεν ε'χουν τέλος ; ή
ρώτησεν ή ράπτρια.

—  Ναί, Νισσέττα μου, έτελείωσα.
—  Δέν θά είπω τίποτε είς τήν δεσποι

νίδα Δεβώ ;
—  Τίποτε άλλο παρά νά τη  έγχειρί- 

σητε τήν έπιστολήν αΰτήν.
Ό  Έδμ όνδος, ταΰτα  λέγων, έδίπλωσε 

καί έσφράγισε τήν έπιστολήν.
—  Θά σας έπανεύρω έδώ ; είπεν ή Νισ

σέττα, λαμβάνουσα αΰτήν.
—  Ναί, σάς αναμένω μετά τοΰ Γου- 

σταύου.
Ή Νισσέττα, χαιρετίσασα τοΰς δύο φί

λους, έξή)>θεν.
Εΰρε τήν Ά ντω νίναν δλως συγκεκινη- 

μένην άκόμη,ενεκα τών μεταξύ αΰτης καί 
τοΰ Γουσταύου συμβάντων.

Μάτην ή κυρία Α γγελ ικ ή  τήν είχεν 
έρωτήση" ή Ά ντω ν ίνα  οΰδέν ήθέλησε νά-  
ποκριθΤί, ή δέ αγαθή γυνή ήναγκάσθη ώς 
έκ τούτου νάποκοιμηθ'Τί έπί τοΰ Φρουρίου  
τον Κ t r t . i o v d p e .

—  Πιστεύω δτι επραξα δ,τι ώφειλον νά 
πράξω, έ'λεγε καθ’ έαυτήν ή νεάνις. Α ι
σθάνομαι καλώς δτι ημέραν τινά θά ήγά-  
πων τον Έδμόνδον, έάν δέν τον άγαπώ  
άπό τοΰδε" άλλά  τ ί  θά είπη ό πατήρ μου;

Ή Ά ντω ν ίνα  ταΰτα  διελογίζετο, δτε 
ή Νισσέττα είσήλθεν.

Ή κυρία Α γγελ ικ ή  άνετινάχθη έκ τοΰ 
ΰπνου της, άκούσασα τήν ράπτριαν είσερ- 
χομένην.

— Έρχεσθε έκ μέρους τοΰ κυρίου Δεπε
ρέ; ήσαν αί πρώται λέξεις τη ς ’Αντωνίνης.

—  Ναί, δεσποινίς, άπεκρίθη ή Νισ
σέττα.

—  Ποιος είναι αΰτός ό κύριος Δεπερέ ; 
ήρώτησεν ή κυρία Α γγελ ικ ή  τοίβουσα 
τοΰς οφθαλμούς.

—  Είναι ό σύζυγός μου, άπεκρίθη ή δε
σποινίς Δεβώ.

—  Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ! άνέκραξεν ή 
παιδαγωγός, παρατηρούσα τήν νεάνιδα,

** είσθε τρελλή.
—  Παντάπασιν, άγαπητή μου κυρία 

Α γγελ ικ ή , ΰπέλαβεν ή Ά ντω ν ίνα , ήτις  
άπό μιάς ώρας ένόησεν δτι δέν ήτο πλέον

: παιδίον καί δέν ήθελε νά καταισχύνη τά
αίσθήματά της, άποκρύπτουσα αΰτά . Τί 
σας έπεφόρτισε νά μοι είπητε ; έξηκολού
θησεν άπευθυνομένη πρός τήν Νισσέτταν.

—  Μοΰ εδωκεν αΰτό τό γράμμα διά 
σάς, δεσποινίς.

Καί ταΰτοχρόνως ή Νισσέττα, βλέ- 
πουσα οτι δέν υπήρχε πλέον άνάγκη μυ-  
στικότητος, ένεχείριζε τήν έπιστολήν τοΰ 
Έδμόνδου είς τήν θυγατέρα τοΰ ίατροΰ.

—  Θά μοι έξηγήσητε τ ί  σημαίνουν δλα 
αΰτά ; ήρώτησεν ή κυρία Α γγελ ικ ή ,  κλεί- 
ουσα τό βιβλίον της.

—  Σημαίνουν, άπεκρίθη αΰτη ή Ά ν 
τωνίνα, άνοίξασα ήδη τήν έπιστολήν, δτι 
ό κύριος Δεπερέ μέ άγαπα, δτι τόν άγα
πώ καί δτι μέλλω νά τον συζευχθώ.

—· Κ αί ό κύριος πατήρ σας επέτρεψε 
τήν άνταπόκρισιν ταύτην ;

— Ό  πατήρ μου οΰδέν άκόμη γνωρί
ζει περί τούτου.

—  Τότε είναι καθήκον μου νά τον ει
δοποιήσω.

—  Είναι άνωφελές, διότι εντός ολίγου 
θά τον ειδοποιήσω έγώ ή ιδία.

Συγχρόνως ή Ά ντω ν ίνα  ήρξατο άναγι-  
νώσκουσα τήν έπιστολήν, ήν τέως είχε 
λάβη, ή δέ Νισσέττα, ήτις τήν παρετή- 
ρει, έ'βλεπε τάς χεΐρας αΰτής τρεμούσας 
καί τάς παρειάς της χρωματιζομενας.

Ή δεσποινίς Δεβώ ήσθάνετο τήν καρ
δίαν αΰτής παλλομένην βιαίως.

Διεκόπτετο μόνον, ΐνα λέγη : «Πόσον 
με άγαπα ;»

—  Είς τ ί  χρησιμεύω έδώ ; διελογίζετο 
ή κυρία Α γγελ ικ ή .  Δέν μοι λέγουν τ ί 
ποτε καί δέν βλέπω τίποτε.

—  Ας έ'χη τήν καλωσύνην ή κυρία Δε
περέ νά ελθη αυριον, διά νά ίδη τόν πα
τέρα μου, είπεν ή Ά ντω ν ίνα  εί; τήν Νισ
σέτταν. Θά τω γνωστοποιήσω τά  διατρέ- 
χοντα. Σεΐς είσθε ή α ιτ ία  δλων τούτων, 
δεσποινίς, ποοσέθηκεν ή δεσποινίς Δεβώ, 
μή άμφιβάλλουσα δτι ή ράπτρια ήτο έν 
γνώσει πάντων τών συμβαινόντων.

— Πρέπει άρά γε νά λυπούμαι δι’αΰτό, 
δεσποινίς ; ήρώτησεν ή Νισσέττα.

—  Ό χ ι ,  ΰπέλαβεν ή Ά ντω ν ίνα , διότι 
οΰδέποτε θά λησμονήσω δτι σεΐς μοι έκο- 
μίσατε τήν έπιστολήν, τήν όποιαν άνέ- 
γνωσα πρό ολίγου. Θά είπητε είς τόν κύ
ριον Δεπερέ τί την έκαμα καί θά προσθέ- 
σητε δτι, άφίνουσα υμάς, εισήλθον είς τό 
σπουδαστήριον τοΰ πατρός μου.
j Ταΰτα λέγουσα, ή Ά ντω ν ίνα  άπέκρυ- 

πτε τήν έπιστολήν τοΰ Έδμόνδου ύπό 
τόν στηθόδεσμον τής έσθήτος αΰτής καί 
έξήρχετο τοΰ θαλάμου της, δπως μεταβή 
παρά τ φ  κυρίω Δεβώ.

—  Πατέρα, καλέ μου πατέρα, είπε κα- j  

θημένη έπί τών γονάτων τοΰ ίατροΰ, έρ
χομαι νά σοι ομιλήσω περί σπουδαίων.

—  Μέ τρομάζεις ! άνέκραξεν ό κύριο; 
Δεβώ γελών. Περί σπουδαίων είς τήν ή- 
λικ ίαν σου, αγαπητόν μοι τέκνον . . . τ ί  
τάχα  νά είναι ;

-— Πάτερ μου, ΰπέλαβεν ή Ά ντω ν ίνα  
διά φωνής σοβαρά;,άγαπώ κάποιον.

—  Α γ α π ά ς  κάποιον ; . . . έπανέλαβεν 
ό κύριος Δεβώ, έκπλαγείς πως έκ τοΰ προ
οιμίου τούτου.

[ Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ] .  Λ ά μ π ρ ο ς  Ε μ υ α λ η ς

E IJ G E X E  Π ’ Λ Γ Η Ι Λ Ο

Η  Μ Ο Ν Α Χ Η

[Συνέχεια]

Πλουσιως ένδεδυμένη, ή κόμησσα Δαρ- 
μούθ, μονονοΰκ άπαστράπτουσα εκ χα
ράς, διέτρεξε τήν πόλιν, ής έπεσκέψατο 
τοΰς πλουσίους ναούς, έστολισμένους ώσεί 
διά μεγάλην εορτήν. Ά λ λ ’ άφ’ οΰ ειδε 
πάσας τάς πομπάς τοΰ κόσμου, έπανήλ- 
θεν άνευ θλίψεως είς τό παρεκκλήσιον καί 
έτοποθετήθη έπί τοΰ προσκυνηταρίου,δπερ 
είχε παρεσκευασθη χάριν αυτή ; εις την εί
σοδον τοΰ αδύτου. Ή άνάδοχός της έ'με- 
νεν αριστερά αΰτής.

Ή νεαρά κόμησσα ήδυνήθη μετ’ ολί
γον νά παρατηρήση έν τώ χορω τών μο
ναχών : δύω σταυρούς, ών ό μέν ήτο κε- 
καλυμμένος διά πέπλου, κηρία ήτο ιμα-  
σμένα διά τό κοινόβιον, κάνιστρον περιέ- 
χον ενδυμασίαν μοναχής καί στέφανον έξ 
άκανθών, άργυροΰν δίσκον καί ψαλίδα ΐνα 
κόψωσι τήν ώραίαν κόμην της.

"Οταν έπανήλθεν, ό ναός ήτο πλήρης 
έκκλησιαστικών, μοναχών διαφόρων τα γ 
μάτων καί ολίγων πιστών. Ή  είσοδος είς 
τό άδυτον μετά μεγίστης προσοχής έπε- 
τρέπετο είς τοΰς τελευταίους τούτους, 
δπως γείνωνται ευκολώτερον αί λειτουρ- 
γίαι, ας έτέλει ό άρχιερεΰς καί ο·ί ιερείς 
αυτοΰ.

Πρό τής δοκίμου έτοποθέτησαν κηρο- 
πήγιον μετά κηρίου μέλλοντος νά καίη 
άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας μέχρι 
τοΰ χεοουβεικοΰ. Τότε μόνον ήγέοθη αϋτη  
καί κατέθηκε τήν προσφοράν της είς χεΐ
ρας τοΰ αρχιεπισκόπου.

Οταν ή λειτουργία έπερατωθη, ή Α’ι-  
κατεοίνη προΰχώρησε βραδέως πρός τήν  
κιγκλίδα, συνοδευομένη ύπό τής άναδό- 
χου αύτής, έν φ  ή ήγουμένη ε'βαινεν ώ- 
σαύτως, άκολουθουμένη ύπό τών μο
ναχών.

Ή κόμησσα έγονυπέτησεν. Η ήγου- 
νη εμεινεν ορθία καί τη είπε'

—  Τί ζητείς, κόρη μου ;
—  Τό ελεος τοΰ Θεοϋ, άπεκρίθη ή Αί- 

κατερίνη στερρα φωνή. Την είσοδον έν τώ  
μοναστηρίω ύμών, καί τήν χάριν ΐνα έν- 
δυθώ τό έ’νδυμα τής θρησκείας, ύπο τόν 
κανονισμόν τοΰ τάγματος εί; τό όποιον 
ανήκετε.

—  Κατέχεις την στερράν θέλησιν νά 
φέρης διαρκώς τόν ζυγόν τοΰ Ίησοΰ Χρι
στού ; ΰπέλαβεν ή ήγουμένη.

—  Μάλιστα, μήτέρ μου.
—  Δύνασαι νά καταφρονήσης, χάριν 

αΰτοΰ, τόν κόσμον, τάς ήδονάς του καί 
τήν μ α τα ιό τη τα  αυτοΰ ;

—  Μάλιστα, μήτέρ μου, έπανέλαβεν 
αϋτη.

— Κατέχεις τήν δύναμιν νά ύποταχθής 
είς άπάσας τάς σκληραγωγίας τοΰ μονα
στικού βίου ;

—  Μάλιστα, μήτέρ μου, βασιζομένη



έπί του θεοϋ, ΰποβασταζομένη ΰπό τών 
δεήσεών σας καί τών τοΰ ίέροϋ κοινοβίου 
σας, έλπίζω δτι τά  πάντα θέλω δυνηθή.

—  Εί'θε νά σε συγχωρήση ό Κύριος Η 
μών, κόρη μου, δπως τύχης τής βασι
λείας τών ουοανών.

Κατόπιν ίεοοποαζιών τινων, τάς όποιας 
Χιά τό μακρόν αΰτών παραλείπομεν, ή 
δόκιμος . τ,Βυν.ήβη τέλος νά, διέλθη τήν 
Λοινοβιακήν πύλην. Οΰδένα συγγενή εί
χεν ϊνα άσπασθή, κατά τό έθος, προτοΰ 
είσέλ.θη εις τό μοναστήριον, δι’ ο ουί>' ϊ -  
στρεψε κάν την κεφαλήν.

Μετ’ ολίγον έγονυπέτησεν εμπροσθεν 
της ήγουαένης,περικεκυκλωμένης ΰπό τών 
μοναχών, αΐτινες τη άφηοεσαν τήν κοσμι
κήν έσθήτα, καί τήν ένέδυσαν χιτώνα, 
έσθήτα μέλαιναν, έπώυ.ιον καί τη έ'δωκαν 
καί κομβολόγιον.Ή ξανθή, μακρά καί πυ
κνή κόμη της,έ'μενιν έ'τι 'λελυμένη έπί τών 
οψ.ων της, άλλ.’ ή ηγούμενη τη άπεκοψε 
ταύτην καί τήν παοέοωκεν εις τινα μο
ναχήν, δποις τήν καύση. Είτα τη εθηκε 
τό περιτραχήλιον, τήν καλύπτραν καί 
άνωθεν τής καλύπτοας, στέφανον έξ άν- 
θέων καί άκανθων, ον μετά τριήμερον ώ- 
φειλ.ε νά έξαγάγη.

Έν τοιαύτη καταστάσει λοιπόν απήγ
γειλε τάς εφέσεις αυτής διά φωνής υψη
λής , σοβαράς καί διακριτικής . ’Αλλά  
καθ’ ήν στιγμήν ή έν τώ κόσμω καλου- 
μένη κόμησσα Δαρμοΰθ άντήλλαξε τό δ- 
νοαά της άντί τοΰ τής e.iiftjc Μαρία(.~ 
θ ' ΐ ρ ί σ κ ί ΐ  τ ο ί’ in ΐ’ Ίωάννοκ  τι>Γ· 2 ' r a / -  
ρο ν ,  άτυχες ουμβεβηκός έτάραξε τήν τε 
λετήν. Άνήρ τις, ζένος, γνωστός άπό τ ί 
νος έν τή  πόλει διά τοΰ ονόματος ό "/#)·- 

ερρηξε φοβέραν κραυγήν καί έλ>- 
ποθύμησεν.

Οί μοναχοί ’Ιακωβίνοι, ών ή μονή ήτο 
πλησίον, εσπευσαν νά φέρωσιν έν αυτη  
τόν δυστυχή τοϋτον, οΰτινος ή κατάστα-  
σις άπήτει πολλάς περιποιήσεις καί εκ- 
τοτε οΰδέν περί αΰτοϋ ήκουσαν, οΰδέ περί 
παιδίου τινός, δπερ συνώδευε τοϋτον καί 
δπερ τόν ήκολούθησεν είς τήν μονήν τών 
άγαθών μοναχών.

Γ'

Πολλά ετη παρήλθυν άνευ οΰοενός συμ- 
βεβηκότος, δταν ήμέραν τινά μοναχή τις  
κατήλθε τάς μακράς καί σκολιάς βαθμί
δας άγούσας είς τά  υπόγεια τής μονής.

Άφιχθεΐσα  πρό τών τάφων τών ήγου-  
μενών, αΐτινες μόναι έθάπτοντο έν τώ 
τόπω τούτω, κατηυθύνθη πρός τόν τελευ- 
ταϊον καί έγονυπέτησε. Μετά βραχειαν 
δέησιν, είπε μεγαλοφώνως :

—  θεέ μου, συγχώρησαν με, άν ήμάρ- 
τησα. Καί συ, άγία μήτερ, εΰεργέτις μου, 
συ ήν τοσοΰτον ήγάπησα, καί τόσον έλυ- 
πήθην, συγχώρησαν με, δτι' ήλθον νά τ α 
ράζω τήν εΰτυχίαν σου. Ά λ λ ’ υπάρχει 
μυστικόν τ ι  τό όποιον μέ βαρύνει. Μετ'ο- 
λίγας ημέρας, ή γή μέλλει νά μέ δεχθή 
ψυχράν καί πελιδνήν, —  καί τό μυστικόν 
τοΰτο, δπερ δέν έτόλμησα νά σοί έμπι- 
στευθώ δταν έ'ζης, έρχομαι νά σοί τό ά-

ποκαλύψω έπί τοΰ τάφου σου . . . Πάρα 
πολΰ έκρυψα τοΰς πόνους μου έντός τής 
ψυχής μου. Συγχώρησόν με, θ’ άπαλλαγώ  
μεγίστου βάρους καί θά έμφανισθώ έλα- 
φροτέρα ένώπιον τοΰ θεού.

Τή στιγμή έκείνη ένόμισεν δτι ήκουσε 
κρότον, καί έρρίγησεν. Ήκουσεν έπ’ ολί
γον, άλλ.ά θαρουνθείσα μετ’ οΰ πολΰ.έξη- 
κολούθησε :

—- θυγάτηρ  τοΰ δουκ,ός Σρέσβουρη, δι- 
ηρχόμην τάς ημέρας μου φαιδρά καί εΰ- 
δαιμων. Ό  άήρ τόν όποιον άνέπνεον, ό 
οΰρανός ον εβλεπον, ήτο ή ζωή μου . . . 
Ό κόμης Δαρμοΰθ μ’ έζήτησεν είς γάμον 
καί μ' ένυμφεύθη. Τοΰτο οΰδόλως μετέ- 
βαλ,ε τόν εΰοαίμονα βίον μου, διότι τόν 
ήγάπων. Οΰδεμίαν φροντίδα είχον, έλ.εγον 
δέ δτι ήμην ώραία και χαρίεσσα, καί ή 
ξανθή κόμη μου έ'πιπτεν είς πλοκάμους 
έπί τών ώμων  ̂μου. —  Είναι έπιπόλαιος 
άνάμνησις, βεβαίως, άλλ ’ έν τούτοις φαι
δρύνει τήν ψυχήν μου, καί θά μοί δώση 
δυνάαεις ϊνα άφηγηθώ τά  άνήκουστα βά
σανα, άτινα άπό τριακονταετίας ύπο- 
φεοω.

«Εταιρεία τις συνεστήθη έν Λονδίνω 
ύπό τό όνομα Φι.ΙΛ.t tw j  oc Ε τ α ι ρ ε ί α ,  θ ά  
άνεκούφιζε τοΰς πένητας καί έποί-ει έ'κ- 
κλησιν πρός πάντας. Μετέβην ϊνα δώσω 
τήν προσφοράν μου καί παρέδωκα τά  
χρήματα, άτινα κατέθετον είς τόν τ α 
μίαν Γεώργιον Ροβινσών, ένώ  ό άπο- 
θηκάριος ’Ιωάννης θώμψων έλάμβανε 
παρ’ έμοΰ δσα πράγματα ήδυνάμην νά 
διαθέσω ύπέρ τών πτωχών. Μετά τινας 
ήμέρας, έ'λαβον άτιμόν τ ινα  έπιστολήν 
παρ’άγνώστου, αίτοΰντός μοι συνέντευξιν. 
Ά πηζίω σα  ν’ άπαντήσω, άλλά τήν μετε- 
πιοΰσαν έλαβον δευτέραν έπιστολ.ήν άγέ- 
ρωχον καί άπειλ.ητικήν : « θά  γείνητε
ίδική μου, έ'λεγεν, άλλ.ως ό σύζυγός σας 
θ’ άποθάνη.» Φοβηθεϊσα μή τοομάξω τόν 
κόμητα Δαρμοΰθ έκ τών φόβων μου, οΰδεν 
τώ είπον.

«Καθ’ δλην τήν νύκτα έπυοεσσον, ώνει- 
> 1οευόμην καί έλ.άλουν πεοί δολοφονίας. Τήν 

επομένην ήσυχάσασα ολίγον ή θέλησα νά 
έξέλθω' άλλά μόλις έφθασα είς τόν οΰδό.ν 
τής θύρας καί ήσθάνθην έμαυτήν δοατ-  
τομένην, φιμουμένην καί ριπτομένην έν
τός άμάξης . . . Έλιποθύμησα καί μόλις 
συνήλθαν εν τιν ι ξενοδοχείω λ.εύγας τινάς 
μακράν τοΰ Λονδίνου . . . Μετ’ οΰ πολΰ 
εμελλον νά καταστώ μήτηρ . . . Έ  ! λ.οι- 
πόν ! ό άνανδρος δστις μέ ήρπασεν, ό ά τ ι
μος ’Ιωάννης θώμψων μέ διέφθειοεν, έν ώ 
ήμην λιπόθυμος καί ανίσχυρος . . . Ά π ό  
τής στιγμής έκείνης, παρά τήν περιφρό- 
νησιν, ήν τώ έδείκνυον, παρά τάς μομφάς 
δι’ ών έπλήοουν τόν άθλιον αΰτόν οσάκις 
τόν έ'βλεπον, μ’ έκράτησε πλ.ησίον του έπί 
δύω ολοκλήρους μήνας.

«Κατά τήν έποχήν έκείνην έτεκον υιόν 
τόν όποιον ώνόμασα Έορϊκον . . . »

Ήγέρθη ταχεία' ένόμισεν δτι ήκουσεν 
επαναλαμβανόμενον τό άνομα Ερρίκος.

—  Ή ήχώ θά ήναι, διελογίσθη μετά  
τινας στιγμάς καί γονυπετήσασα αΰθις 
έξηκολούθησε τήν διήγησίν της.

— Ό  άθλιος δστις μέ ήτίμασε μ ο ί« φ η -  
ρεσε τό τέκνον μου, καθ' ήν στιγμήν ϊ -  
μελλον νά τό άσπασθώ. Τό άπέσπασε τών 
αγκαλών μου. . . ναί, τό άπέσπασε, διότι 
είδαν οέον τό α ίμα άπό τών μικρών χει
ρών ταυ έκ τών αγώνων, τους οποίους το 
τέρας κατέβαλεν ϊνα μοί τό άφαιρέση. 
Τότε άνεχώρησε καί πρός παρηγορίαν μοί 
είπε ταΰτα  :

« — θ ά  τόν έπανίδης τότε μόνον οτε δέν 
θά δύνασαι πλέον νά τόν άσπασθης . . . »

«Ώ ! θεέ «.ου! πόσον ΰπέφερα άπό τής 
ήμέρας έκείνης! Τόσα δάκρυα έχυσα ώστε 
ένόμιζον δτι έστείρευσαν πλέον ! . . Εί
χον ήδη άπομακρυνθή καί έγώ έν τούτοις 
έξηκολούθουν νά κραυγάζω επί τής κλ ί
νης έφ’ής εύρισκόμην : «Ερρίκε! Ερρίκε!»

Βήματα άτινα ήκουσε τήν ήνάγκασαν 
νά στραφή άποτόμως. Εύρέθη αντ ιμέτω
πος νεαροΰ Δομινικανού.

[Έ π ετα ι τό τέλος] Β  *.

Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

Τ ΩΝ Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[ΑΙ έν παρενθίσει τ ιμ α ί σημειουνται χάρ ιν  
τών έν τ ϊ ΐ ί  έτταρχ’αις κ α ί τώ  Ιζωτερικώ  Ιπ ιθυ-  
μ ο ύντνν  νά άτιοκτησωσ'.ν α ύτά , ελεύθερα τ α χ υ 
δρομικών τελώ ν],

« Α ΐ Ν ύκτες τή ς  Χρυσής Ο ικ ίας» , μυθιστορία
Pouson - De -  T e n - a i l   δρ. 1 ,5 0  (1 .7 0 )

« Ό  Πύργος τών Φ ασμάτω ν», μυθιστορία Ξ α -  
βιέ - Δέ - Μ ο ν τε π έ ν .................  δρ. 1 .5 0  (1 ,70 )

«Ία τρο ΰ ’Α π ομνημονεύμ ατα— Τό Περιδέραιον 
τή ς Β ασιλίσσης— Ό  Ά γγελο ,- Π ιτο ΰ—  Έ  Κό
μησσα Σ^ρνύ —  Ό  Ι π π ό τ η ς  τοΰ Έ ρυ“)ροΰ Ο ΐ- 
κου», μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Δ'.υμα (δ π α ντα
συνεχ ε ία )......................................  Δρ. 2 5  [30]

« Έ  Α ύτοϋ Μ εγαλειότης το Χ ρ ή μ α » , μυθιστο
ρία Ξ αβ;έ δ'ε Μοντεπεν (τεύχ η  1 1 )  Δρ. 6 [6 .60 ]

«Τά ’Απόκρυφα τών Ινδ ιώ ν» , μυθιστορία Ξ α -  
βι'ε -  δέ -  Μοντεπέν (τόμ. 2) · · · · δρ. 3  (3 ,30)  

«Ό π απ α  - Κ ω νσταντίνος» , μυθιστορία Ά -
λ εβ ί.................................................. δρ. 1 ,5 0  (1 ,70 )

«Ή  Ά δ ίλ ο ο ΰ λ α » , μυθιστορία Ε. Μ αλώ (τό
μοι 2 ) .......... ‘...................  · .................. ..................δρ. 2 ,5 0  (2 ,80)

«Τ υχαΐον Σ υμβάν» , δ ιήγημα  πρωτότυπον, δπό
Αεοινίδα II. Κ ανελλοπ ο ύλο υ  δρ. 1 ( 1 ,1 0 )

«Τ ά ’Υπερώα τώ ν ΙΙαρισ’ωνΛ,μυθιστορία Pieri’e
Zaccone.............................................δ p. 4 (4 ,20)

«Πα ;ά π τ ω σ ι;  κ α ί Μ εταμέλεια», ήτοι « ’Α πο
μνημονεύματα  ’Α λίκης δέ - Μ ^ρβίλλ», μυθιστο
ρία Maximilien Pei'rin;ολόκληρον τό έργον)ίραχ-
μ ά ς ....................................    3 ,5 0 ( 3 ,7 0 )

« “Η Π λωτή Πόλις » μυθιστορία Ίουλίοο
Βέρν........................................ .. δρ. 1 ( 1 ,2 0 )

« Η Π αναγία τών Παρισίων», μυθιστορία Βί- 
κτω ρο; Οΰγγοι, μ ετά ο ρ ισ .ς  I. Κ ιρασσούσα (τό
μοι 2) ...............................  δρ. 4 (4 ,3 0 )
ΙΙο.ήματα 'Αθανασίου Χ ρηστοπούλου λεπ. 5 0 ( 6 0 )

ο Σ ολω μοΰ............................  « 5 0 ( 6 0 )
» Β η λα ρ ά ............................  « 5 0 ( 6 0 )

« Ανθρωπος τοϋ Κ όιμου»  , Α θηναϊκή μυθι
στορία, ΰγ.ό Γρ. Δ. Ξενοπούλου. Δ :. 2  (2 ,20)  

«Τά Δ ράματα  τώ ν Παρ.σίων» , μυθιστορία  
Ponson-D e-Terrail, τόμοι ογκώδεις 3 Δρ. 6 (7) 

« Α ί Φ ύλακτς τοΰ Θησαυρού » , μυθιστορία
Έ μ μ . Γ ο νζα λές ........................... Δρ. 1 ,5 0  (1 ,7 0 )

«Α ί Ν ύκτ ί  το ΰ· Β ουλεβάρτου», μυθιστορία  
P ierre  Zaccone (τόμοι δύο) · · ·» Δρ. 3  (3 ,30)  

«Α ί Κ α τα κ ό μ βα ι τή ς Ί ο ύλλη ς» , μυθιστορία
Η. E m ille C h ev a lie r    · · · Δρ. 1 .5 0  (1 ,70 )

« Ό  Υίος τοΰ Μ οντεχρήστου», μυθιστορία εκ 
τοΰ γα λλ ικο ύ  μεταιορασθεΐσα (τόμ. 4) Δρ.7 (7 ,50)  

« Ό  Διάβολο - Σ ίμων, μ,οθιστορία Ponson-De- 
T e rra il ..........................................  Δρ. 1 ,5 0  (1 ,7 0 )

Τ ν π ο γ ρ α φ ι ΐ ο ν  Κορίννης, o i o c  Πατησ ίων αρ ιθ .  9.


