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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Μ Ε Ρ Ο Τ Β Ε ΛΑήγοντος τήν 31Τιν Οκτωβρίου τοϋ 
Δ' Έτους τών «Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», οσοι τών κκ. Συνδρομη
τών μας έπιθυμοϋσι νά έξακολουθή- 
σωσιν ώς τοιοϋτοι καί κατά τό Ε" Ε
τος, παρακαλοϋνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των εγκαίρως, ΐνα μή 
διακοπή ή αποστολή τοϋ φύλλου.

Είς τούς έν ’Αθήναις καί ταΐς έ- 
παρχίαις άνανεοϋντας ή νεωστι έγ- 
γραφομένους συνδρομητάς ήμών 

Α ω ρ οΟ μ ,εν  :
Τόν ΕΡΩΤΑ Κ Α Ι Σ ν τοΰ συνεργάτου ήμών 

Α ίσ ω π ο ν , κομψότατον τομίδιον, έπι άρίστου χάρτου 
και ώρα'ιου χρωματιστού εξωφύλλου τοΰ κ. θ έμ ο ν  
A rr iro v .

Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε
Τόν ΕΡΩΤΑ Κ Α Ι Σ ' χαί τόν
ΑΝΘΡΩΙΙΟΝ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ, τήν έχ 400

«ελίδων Άθηναϊχήν μυθιστορίαν τοϋ συνεργάτου ή 
μών χ . Γ ρ .  Δ. Ξ ετ ο π ο ν Λ ο ν .

Ε ϋ χ ι ιρ Ι α .  δ ί λ  το ΐ> ς α υ ν δ ρ ο μ η τ ί ς

ΤΩΝ .ΕΚΛΕΚΤΩ Ν  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ.
Συμδληθέντες μετά τή; διευΟύνσεως τής Έ β δο μ ά- 

Joc  δυνάμεθα νά παράσχωμεν είς πάντα συνδρομητήν 
ήμων τόν Α’ Τ όμον (β’ περιόδου) τής Έ βδομ άδος  
«ντί δ ρ α χ μ ώ ν  β , τή; άρ^ιχής του τιμής ουσης δρ. 
10 διά τούς έν τω έσωτερικώ και φρ. χρ. 12 διά τό 
έξωτερικόν.

Έ ν τω τόμω τούτω περιέχονται Κοινωνικαι ε’ικό- 
νες, 'Ιστορικαί, Καλλιτεχνικαί, Φιλολογικά! καί 
Κριτικαι Μελέται, Ή0ογρα©ίαι, Μουσικαι Επιθεω
ρήσεις, Παραδόσεις, Χρονογραφικά, Βιομηχανικά, 
’Εκπαιδευτικά, Περιγραφαί,Εντυπώσεις και Ποιήσεις 
τών έγκριτωτέρων ήμών λογογράφων και ποιητών και 
Διηγήματα πρωτότυπα και μεταπεφρασμένα.

Ό  τόυος ουτος είνε άληθές άπόκτημα διά πάντας, 
διότι πρός σύνταξιν αύτοΰ συνειργάσθησαν οΐ ε’γκρι- 
τώτεροι τοΰ έθνους λόγιοι και τοιοΰτον τόν συνιστώ- 
μεν εις τούς άναγνώστας ήμών.

Ή έν Αιγύπτω γενική έπιστασία 
τών « Εκλεκτών Μυθιστορημάτων » 
άνετέθη τώ έν ’Αλεξάνδρειά κ. Πα
ναγιώτη Γ ριτσάνη (ΒιβλιοπωλεΤον 
’Απόλλων). Τώ ίδίω άνετέθη καί ή 
έγγραφά νέων συνδρομητών,έπίσης καί 
ή άνανέωσις συνδρομών διά τό Ε' "Ε
τος καί δι’ο,τι δήποτε άφορα τά «Ε 
κλεκτά Μυθιστορήματα».

*11 Δ ίεύθυνα ις .

ΣΟΛΑΝΖΗ ΦΑΡΖΕΑΣ

[Συνέχεια]

ΚΒ'

‘Ό ταν ό Λαβριζέ έν τφ  ξενοδοχείφ 
έπεβη τοϋ ίππου του ήτο δυσηοεστημένος. ,

Οί σαρκασμοί τοϋ άνδρός, τοϋ τόσω | 
πρίς γυναίκα όμοιάζοντος, τόν έτάρασ- , 
σον.

‘Ο κυναγωγός ερχόμενος είχεν εΰθύμως 
διατρέξει, μ’ όλον το ψϋχος, τάς έννέα 
λεύγας, α ΐτινες έχώριζον τό Σουβραί άπό 
τό Ώ τέν ΰπό τάς εντυπώσεις τής έπ ι- 
τυχι'ας ή μάλλον τών θριάμβων των.

Αί είρωνείαι τής πριγκιπέσσης έπάγω - 
σαν τόν ενθουσιασμόν του' ή έπιστολή, ήν 
έκόμιζε θά ήτο άπογοητευτική.

’Απήρχετο μέ τά  ώτα καταβεβιβασμέ - 
να, ώς τά  ώτα τών τριάκοντα αΰτοϋ κυ- 
νών, οταν έπεστρεφον είς την τρώγλην 
αΰτών, άφοϋ άπέτυχον τοϋ θηράματος.

Είχε διατρέξει τό ημισυ τής όδοϋ οτε 
| ή χιών τόν κατέλαβε, καί τοϋτο συνετέ- 
λεσεν είς τό νά τόν καταστήσνι έ'τι ρ άλ
λον κατηφή.

Την κεφαλήν υψηλά εχων καί τόν τρά
χηλον κεκαλυμμένον ΰπό τοϋ δερμάτινου 
μανδύου του, άφήκε τόν ΐππον του νά βα- 
δίσν) κατά  βούλησιν, χωρίς νά τόν μαστί- 
σν1 ποσώς διά τοϋ μαστιγιου.

Αί κακαί ειδήσεις καταφθάνουσι πάν
τοτε πολΰ ταχέως.

"Οτε διέβη την γέφυραν την έρριμμέ- 
νην έπί τών προχωμάτων τοϋ Σουβραί, 
ήτο ήδη νΰς πρό μιας ώρας.

Ό  κόμης, καθήμενος ένώπιον τής ε
στίας τοϋ μαγειρείου, έσκέπτετο τάς φρι
καλεότητας, ών παρέστη μάρτυς.

Είς τήν θέαν τοϋ κυναγωγοϋ κατελή- 
φθη ύπό κακής προαισθήσεως.

Ό  Λαβριζέ τφ  ένεχείρισε την έπιστο
λήν τής πριγκιπέσσης.

Ά πό  τών πρώτων γραμμών ό πρωτό
τοκος τών Σουβραί, εδηξε τά  χείλη αΰ
τού καί έψιθύρισεν έπανειλημμένως:

—  Είνε άδύνατον.
Καί άποπϊρατώσας την άνάγνωσιν 

αΰτής, διέθριψε τόν χάρτην καί τόν έρ-
1 ριψεν είς τό πύρ τής έστίας.

Ό  Λαβριζέ τόν παρετήρει μετ’ άνησυ-

Ό  κόμης ήτο συνήθως χαρακτήρος η
πίου καί ομαλού, διά νά δεικνύν) δέ ορ
γήν ή άγανάκτησιν έπρεπε νά συμβαίν·/) 
τ ι έκτακτον.

— Τί σοί ειπεν έκείνη ; ήρώτησεν ό 
κόμης.

—  Ή το λοιπόν γυνα ίκα , κύριέ μου ; 
Τό ’μάντευσα, μά δέν ’μπορεί καί νά γε- 
λασθγί κανείς.

— Α πάντησαν μοι.
—  ’Λ ίγα πράγματα μοϋ είπεν,αΰθέντα 

μου, μόνον διά νάναι κανείς ειλικρινής...
—  Λοιπόν ;
—  ’Εφαινότανε πώς μ3ς έπερίπαιζε' 

μά άν είξεύρω δ ια τ ί, νά μέ κρεμάσουν.
—  Αΰτή μοϋ λέγει οτι ό μαρκήσιος ζη.
— Ζή ; ώ ! αΰθέντη μου, είναι δύσκο- 

λον νά τό πιστεύσϊ) κανείς' δέν εΰοον τ ί 
ποτε ;

— Τίποτε.
Ό  Λαβριζέ έστρεφε τόν πΐλόν του με

ταξύ τών δακτύλων αΰτοϋ.
—  Δείπνησε,διέταξεν ό κόμης, θά π ε ί

νας, βεβαίως.
— Δέν λέγω όχι, αΰθέντα μ.ου, έ'πειτα 

άπό τόσον δρόμο πεινάει κανείς, ά λλ ’ή- 
μεΐς έχομε κάμει καί χειροτέρους δρόμους.

Ό  κυναγωγός μετέβη είς το όψοφυλά- 
κιον, έξ οΰ έλαβε πινάκιον πλήρες φαγη
τού, έ'κοψε τεμάχιον άρτου, έπειτα διευ- 
θυνθείς είς γωνίαν τινά  τοϋ μαγειρείου, 
έν ώ εύρίσκετο βυτίον πλήοε ςοϊνου,έπλή- 
ρωσεν έξ αΰτοϋ λάγηνον καί έλθών έκά- 
θισεν είς τήν γωνίαν τής .τραπέζης, π λη 
σίον τοϋ κυρίου του, οστις έμενε στηρί- 
ζων τοΰς πόδας έπί τών πυροστατών καί 
τήν κεφαλήν έντός τών χειρών του, καί 
ήρξατο τρώγων.

— Ποϋ είναι ό κύριος Οΰγος ; ήρώ
τησε πληρών ποτήριον οίνου.
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—  Μετέβη να έγκαταστήση τοΰς χω 
ρικούς είς τάς αγροικίας καί τά  παραρ
τήμ ατα , διότι πρέπει νά έργασθώσιν δλοι. 
Ά λ λ ά , λέγε λοιπόν, είλικρινώς π ιστεύ
εις δτι ό μαρκήσιος ήδυνήθη νά διαφύγη ;

— Δεν είξεύρω καί έγώ πώς έγεινεν' 
ά λλ ’ ό μαρκήσιος έκεϊνος, ποΰ είναι γ υ 
ναίκα, ’φαινότανε βέβαια ’σάν νά τόν ει- 
χεν ίδεΐ.

Ό  Ροβέρτος έσιώπησε.
Τό έ'κτακτον αύτό τόν προσέβαλεν ώς 

σφαίρα πυροβόλου έν μέσω τοΰ στήθους. 
Ή  φοβερά πολεμική μηχανή , δέν είχε 
προσβάλει έκεΐνον, καθ’ού κυρίως διηυθύ- 
νετο !

Ό  Όλιβιέρος διέφυγε τόν θάνατον, 
έπομένως καί την τιμωρίαν.

Ή  καρδία τοΰ κόμητος ήτο άρκούντως 
μεγάλη , ώστε δέν έφρόντιζε ποσώς διά 
τήν φ ιλαυτίαν του , ποοσβαλλομένην έκ 
τούτου , ά λλ ’ έσκέπτετο τάς συνεπείας 
τοιούτου συμβάντος.

Ή  πριγκιπέσσα είχε δίκαιον μέ την 
καυστικήν αΰτής ειρωνείαν.

Έτελέσθν] τώ  δντι θαΰμα,καί αί συνέ- 
πεια ι αυτοΰ θά ήσαν καταστρεπτικαί.

Ή  Σολάνζη θάέ'μενε δεδεσμευμένη μετά 
τοΰ άνδρός, οΰτινος έγνώριζεν ήδη τήν 
άτιμ ίαν, δν άπεστρέφετο, καί τόν όποιον 
διά ν’ άποφύγη ήθέλησε ν’ άποθάνη.

Ή  Ά μώνη δέν έτήρησε μυστικήν τήν 
σκηνήν, είς ήν παρέστη καί καθ’ ήν ελαβε 
καί αΰτή μέρος. Ό  Ρωμαίος Τρεμόρ ϊ -  
μαθε παο’ αΰτής ποίαν ενδειξιν έ'ρωτος ή 
νέα γυνή ήννόει νά τφ  παρέξη,

Ό  γάμος έκεϊνος έν τούτοις άδιάροη- 
κτος ών, τοΰς έχώριζε διά παντός.

Ή  Ε λένη δε Ροσεβιέλ έμενεν άνεκδί- 
κητος.

Ό  μαρκήσιος βέβαιος τοΰ λοιποΰ περί 
τής άτιμωρησίας αΰτοϋ δέν θά εΰρισκε 
«αρκασμοΰς ανταξίους έκείνων, οϊτινες 
Ινήργησαν ώς δικασταί καί δέν έγνώριζον 
νά πατάξωσι.

Μόνος αΰτός έπί τέλους, δστις άνέ- 
λαβε τά εργον, ώφειλε νά μεταχειρισθή 
τά μόνον μέσον, δπερ τφ  Ιμενεν, δπως με- 
ταβάλλη κατάσταοιν άφόρητον καταστά- 
σαν.

Μάτην προσεπάθει νά πείση έαυτόν,δτι 
Εσως ή Πολωνίς ήπατήθη. Έγνώοιζε κα
λώς καί τήν μεγίστην νοημοσύνην της, 
καί τά διορατικόν αΰτής, ώς καί τήν πρός 
τάν μαρκήσιον αποστροφήν της.

Δέν ήτο δυνατόν οΰτε νά ήπατήθη, 
οΰτε νά έζήτει νά τόν άπατήση.

Ό  Λαβριζέ δέν Ιπαυε θεωοών διά τοΰ 
κανθοΰ τοΰ οφθαλμοΰ του τήν φυσιογνω
μίαν τοΰ κόμητος,ένφ έδείπνει μέ μεγά
λην όοεξιν, ώς δλοι οΐ άνροΐκοι τών με
ρών έκείνων, οϊτινες κατακλίνονται ένω- 
ρίς μετά ήμέραν καμάτου, δπως έγερθώσι 
λίαν πρωί τήν έπαύριον, υγιείς καί ρω
μαλέοι, Ϊνα έκτελέσωσι προθύμως τάς 
δ ιαταγάς τών κυρίων αΰτών.

Ό τα ν  έτελείωσεν ήγέρθη :
—  Τί θά κάμωμεν αΰριον, αΰθέντα ; 

ειπεν.
—  θ ά  φύγωμεν πριν φέξη.

—  Κ άλλιστα, αΰθέντα" μέ τά άλογον ;
—  Ναί, δπως θά έπηγαίναμεν είς τό 

κυνήγιον. ’Ίσως μάλιστα μείνωμεν έπί τ ι-  
νας ήμέρας.

—  θ ά  ΰπάγωμεν μακράν ;
— Πιθανόν.
— Τότε θά έσυμβούλευα τόν κύριον 

κόμητα νά πάοη τό Ραγό, όποΰ έχει θεω
ρία καί φαίνεται σάν έλάφι, άλλά μ’ α ΰ 
τόν πάει κανείς ’ ς τήν άκρη τοΰ κόσμου.

— "Εστω.
— Ό  κύριος κόμης δέν έχει άλλο τ ί 

ποτε νά μέ διατάξη ;
—  Ό τ ι πρέπει νά σιωπήσης καί οΰ

δείς νά μάθη δ ,τ ι ήμεΐς γνωρίζομεν' θ’ 
άναχωρήσωμεν μόνοι οί δύο ήμεΐς.

— Καλά.
— "Υπαγε ν’ άναπαυθνίς' καί οΰδέ λ έ 

ξιν είς κανένα.
Καί ό κόμης άπεσύρθη είς τό δωμάτιόν 

του κατηφής μέχρι θανάτου.
Μετά τάς ώρας τής χαράς, διότι ώς 

ό κύριος τοΰ Οΰλλάνς, ώς οί Τρεμόρ, ή- 
σθάνθη καί αΰτός κατ' άρχάς άπειρον 
εΰχαρίστησιν διά τάν θρίαμβόν των, ή- 
σθάνετο ήδη έαυτόν καταβεβλημένον καί 
παντελώς άπογοητευμένον διά τήν άπροσ- 
δόκητον ταύτην μετατροπήν. Είχε π ι- 
στεύσει δτι ό δάκτυλος τοΰ θεοΰ, έτιμώ - 
ρει τάν μεγάλον έκεΐνον έγκληματίαν, 
οστις άπόλλυσιν αυτόν μετά τής σω
ρείας εχθρών, οΰς δέν μισεί τ ις  προσω- 
π ικ ώ ς , οΰς ζώντας πολέμα καί τοΰς 
τιμΚ μετά θάνατον, ή δταν τοΰς νικήση, 
καί έν τούτοις μόνος ί'σως ό έγκληματίας 
έκεϊνος διεσώθη ώς έκ θαύματος.

θ ’ άμφέβαλλέ τ ις  καί πεοί τοΰ θεοΰ, 
δστις τάν έσωζεν, ένφ ώφειλε νά τόν 
κατακεραυνώση.

Πριν κατακλιθή  ό Ροβέρτος έγραψε 
σύντομον έπιστολήν πρός τόν αδελφόν 
του, δι’ ής τάν ειδοποιεί, δτι ήθελεν έπ’ 
ολίγον απουσιάσει χωρίς οΰτε τήν αφορ
μήν, οΰτε τάν σκοπόν νά τφ  άναφέρη.

Κατά τήν δεκάτην ώραν τάν ήκουσεν 
έπανερχόμενον καί συρίζοντα κυνηγετι
κόν τινα  ήχον.

Ό  Οΰγος έσταμάτησε ποά τής θύρας 
του καί τόν ήρώτησε χαμηλή τη φωνή:

— Κοιμασαι, Ροβέρτε ;
—  Ό χ ι, άκόμη.
— Τά πάντα  έ'χουσι καλώς. Σοί εύ

χομαι καλήν νύκτα.
Καί πράγματι, τά  πάντα  έ'βαινον κα τ ’ 

ευχήν καί κατά τήν θέλησιν τοΰ νέου.’Ε- 
φρόντισε δι’ δλους καί προσεπάθησεν ώστε 
ουδείς νά στερηθη τών άπολύτως αναγ
καίων.

Κ ατ’αΰτάν τό Σεβάν κατεστράφη, θά- 
ψαν ύπό τά  ερείπιά του τοΰς έχθρούς των 
καί ενα έγκληματίαν.

Έν τή εΰθύτητι τής ψυχής του ό Οΰ
γος οΰδόλ.ως έμέμφετο έαυτοΰ.

Έ άν τις τφ  Ιλεγεν δτι ό μαρκήσιος 
διεσώθη άπό τήν καταστροφήν έκείνην, 
ήθελε θ ωρήσει τοΰτο άπλούστατα ώς 
μΰθον.

Εκλείσθη είς τά δωμάτιά του, ώς νά 
είχε θηρεύσει τήν προτεραίαν άντί Πρώσ-

σων λαγιροΰς καί πτηνά , εξέβαλλε τά  
υποδήματά του καί έκοιμήθη , έννέα 
κατά  συνέχειαν ώρας τόν ύπνον τοΰ 
δικαίου.

'Ό ταν τήν πρωίαν έξήλθε δέν εΰρεν τόν 
αδελφόν του.

Ό  κόμης είχεν άναχωρήση άθορύβως 
πρό τής ήμέρας.

Ό  Λαβριζέ τόν έπερίμενε πεντήκοντα 
βήματα μακράν τών έλών.

Ίππεύων μικρόν πλήν εΰρωστον Ϊππον, 
καί κρατών έκ τοΰ χαλινοΰ κυνάριον 
κάτισχνον , τόν τράχηλον έχον μα
κράν καί λεπτοφυή καί τάς κνήμας στε- 
ρεάς καί νευρώδης, ώς τάς τών μικρών 
πόλων.

Ητο ό Ραγό.
Έφερεν όπισθεν τοΰ έφιππίου μικρόν 

μάρσιππον άσφαλώς δεδεμένον.
Παρά τήν παράδοξον κατασκευήν του, 

ό Ραγό ήτο γνωστός καθ’ δλον τό Μορ
βάν,ώς tv τών θαρραλέων έκείνων ζώων, 
μετά τών οποίων δέν φοβείται τις νά μεί- 
νη καθ’ όδόν.

Ό  κόμης έφαίνετο εΰθυμος.
Έ λαβεν οριστικήν Ttva άπόφασιν καί 

τά  νέφη τής εσπέρας διεσκεδάσΟησαν.
Οΐ δύο ιππείς ήσαν ώπλισμένοι διά 

στερεών πολύκροτων ύπό τά έκ δέρματος 
έοίφων καλύμματα αΰτών καί έκάλπαζον 
σιωπηλοί πλησίον ό είς τοΰ άλλου.

Ή  χιών έξηκολούθει πίπτουσα καί κα- 
λύπτουσα αΰτούς ώς τό πτήλωμα τών 
χηνών, ώς λέγουσιν οί χωρικοί.

Παχύ στρώμα χιόνος έκάλυπτε τήν 
πε διάοα,οΐ δέ κλάδοι τών έλατών έκυπτον 
μέχοι τοΰ εδάφους ύπό τό βάρος αΰτής.

Καί έν τούτοις τά δύο ζώα προΰχώρουν 
άνδρείως, τινάσσοντα τά  ώτα αΰτών άπό 
καιροΰ είς καιρόν, δπως άπαλλαγώσι τής 
χιόνος.

Περί τό Σάν-Λεζέρ, ή δψις τής πεδιά- 
δος μετεβλήθη.

'Η χιών έπαυσεν άποτόμως καί τό έ
δαφος ήτο ξηρόν καί έσκληρυμμένον ύπό 
τοΰ πάγου.

Ό  Ϊππος έχρεμέτισεν έξ εΰχαριστήσεως 
καί διήρχετο τάς αποστάσεις μετά νέας 
όρμής, άκολουθούμενος πάντοτε ύπό τοΰ 
συντρόφου του.

Περί τήν έννάτην καί ήμίσειαν τής 
πρωίας , ό κόμης καί ό Λαβριζέ είδον 
μακοόθεν τά  κωδωνοστάσια τοΰ Ώ τέν, 
άτινα  έφαίνοντο δτι έπλησίαζον διά τής 
άκρας αυτών τάν τεφρόχροα καί τόσω 
χαμηλόν ουρανόν, ώστε ένόμιζέ τ ις , δτι 
θά ήδύνατο νά τόν έγγίση διά τοΰ δα
κτύλου.

Τά πέταλα  τών Ϊππων αντήχησαν έπί 
τοΰ ανωμάλου έδάφους καί έντός μ ι- 
κροΰ πρό τής έξωθύρας τών «Τριών Βα
σιλέων ».

Ό  ξενοδόχος Ϊστατο έπί τοΰ κατω» 
φλίου τοΰ ξενοδοχείου αΰτοϋ.

Ό  κύριος δέ Τανναί, ό οΰδέποτε μα- 
κρυνόμενος τών Παρισίων, ήτο σχεδόν ά
γνωστος έν τφ  τόπω έκείνω.

Τάνάπαλιν, τούς Σουβραί έγνώριζον 
πάντες.



Διά φιλικής χειρονομίας ό ξενοδόχος 
{χαιρέτισε τον κόμητα, δστις τω έ'τεινε 
την χειρ* λέγων :

— Μίαν λέξιν, σέ παρακαλώ, Λαοίβ.
—  Είς τάς δ ιαταγάς σας,κύριε κόμη.
Οΐ Σουβραί έ^αιρον έν Μορβάν, μ εγ ί—

«την ύπόληψιν έντιμων καί δικαίων αν
θρώπων.

Ή  είλικρίνειά των ήτο παροιμιώδης' 
έκράτουν,ώς ελεγον, τήν καοδίαν είς τήν 
χεΐρα αύτών καί μετεχειρίζοντο τούς 
ύπηρέτας των ώς όμοιους των.

Μόνον δέ ουδέποτε όπισθοχώρουν πρό 
τοΰ καθήκοντος.

Καί έκαστος έ'χει τό ίδικόν του.
Ιίάντας δσους τούς έπλησίαζον, α

γρονόμους, φύλακας, βουκόλους, γείτο 
νας, πλουσίους ή πένητας, τούς έθεώρουν 
ώς οικείους.

Τέκνα τοΰ Μορβάν, ήγάπων τόν τόπον 
τής γεννήσεώς των, καί ό τόπος τούς ή
γάπα .

Τό μέρος τής οικίας αύτών, όπου καί 
«υχνότερον τούς ευρισκέ τ ις  , ήτο τό 
μαγειρεΐόν των , αρχαϊκή αίθουσα φ ι
λανθρωπίας, σχεδόν καλλιτεχνική , ήν 
θά ήδύνατο τις νά απεικόνιση έν σκηνο
γραφία.

Έ κεΐ ύπεδέχοντο τούς υποτελείς των, 
μέ τούς πόδας έπί τών πυροστατών, ένώ- 
πιον μεγάλης πυράς , προικισμένης νά 
θερμάνη καί ζωογονήση τήν ΰγράν καί πά- 
γετώδη ατμόσφαιραν τώνδασών,νή νά ψή- 
σωσιν είς τήν έρυθράν φλόγα τών σημυ- 
δών, τά  τέταρτα τών βοών, ή τών άγρι- 
οχείρων.

‘Ο ξενοδόχος τών «Τριών Βασιλέων» 
πολλάκις έφιλοξενήθη έν αύτώ κατά τήν 
Θήραν μεταξύ τών απειραρίθμων φίλων 
τοΰ οίκου.

Ένώ ό κύναγωγός περιεποιεΐτο τούς 
ίππους έν τοϊς ΐπποστασίοις, ό ξενοδόχο; 
είσήρχετο μετά τοΰ κόμητος είς ιδ ια ιτέ
ραν αίθουσαν, περί τήν οποίαν έπί έζω- 
γραφημένου χάρτου,παρελθούσης έποχής, 
παριστάνετο Θήρα τής έποχής Λουδοβίκου 
τοΰ ΙΕ καί θηρευτάί φέροντες τά  έπίχαλκα 
υποδήματα, τά  έκ πρασίνου τ α ψ ε τ ά  ένδύ- 
ματα , ή τά  ώς άνεμώνη έρυθρά, ή καί 
καστανόχροα, τρέχοντες δέ κατόπιν έλά- 
φου έπί τοπίου ίοχρόου ή άνοικτοΰ χρώ
ματος έρυθροΰ,ή καί βαθέος ούρανοχρόου.

— Έ λπ ιζω  δτι θά προγευματίσωμεν 
όμοΰ, Λαρίβ, είπεν ό κόμης.

Ή το  ό καλλίτερος τρόπος δπως συνο- 
μιλήσωσι.

Μετά τό πέρας τοΰ δείπνου ό πρωτότο
κος τών Σουβραί έγνώριζεν πάν δ ,τι έπε- 
θύμει.

Χωρίς ν’ άπευθύνη ούδεμίαν τω συνδαι- 
τυμόν·. αύτοΰ έρώτησιν, ό ξενοδόχος τώ 
διηγήθη οτι πράγματι δύο Ιτα λο ί είχον 
φθάσει πρό δύο ημερών έπί ταχυδρομι
κής άυ.άξης , ακολουθούμενης ύπό δυο 
ίππω ν κρατουμένων ύπό δύο υπηρετών.

Καί δτι ό νεώτερος άνεχώρησε μεθ’ 
4νός τών ύπηοετών, χωρίς νά γνωρίση 
ποΰ διηυθύνετο.

Μόλις τόν είχον ίϊ>εΐ.

Ο ,τι ήδ ύνατό τις  νά είπη πέρί αύτοΰ ' τον πρόγευμά των καί άπεχωρίσθησαν.
είνα ι, δτι ήτο λίαν λεπτοφυής καί κομ- 
ψώς περιβεβλημένος, μόλις δέ ήτο είκο- 
σαέτης.

Ο γέρων ήτο εξηκοντούτης περίπου.

Μετά μίαν ώραν, οί άναπαυθέντες ίπ 
ποι, έκάλπαζον έπί τής όδοΰ τής άγού- 
σης διά Σαλόν είς τό Σαόν.

Ή το  ή ιδ ία, ήν ό κόμης Ροβέρος καί
Ή το  σεβάσμιος γέρων, λίαν εύγενής, τό όχημά του έλαβαν.

έκ τοΰ τρόπου δέ δι’ ού έταξείδευεν έ
φαίνετο πλουσιώτατος.

Τήν έπαύριον δύο ετεροι κύριοι ειχον λους.

Ένώ ό κύριος έξήταζε τόν ξενοδόχον, 
ό κύναγωγός τόν έμιμεΐτο είς τούς σταύ-

φΰάσει. Ό  είς, παχύς καί νευρώδης, υ
ψηλός καί αγένειος, έφαίνετο μεσήλιξ. 
Ο ετερος,νεώτερος αύτοΰ,τριάκοντα τεσ-

Οί δύο ΐπποι ούδόλως έφαίνοντο κου- 
ρασθέντες.

—  Περπατούν σαράντα λεύγας μέ τό
σάρων περίπου έτών, ήτο λίαν διακεκρι- j ίδιο βήμα, είπεν ό Λαβριζέ... Ά ν  είχον 
μένος καί έ'φερε παραγναθίδας" είχε τό ' τό φύσημα τής τρόμπας καί τήν μουσική 
ύφος άγγλίζον καί τό χρώμα ώχρόν, ε- τών σκύλων νά τούς υποστηρίξουν !
λεγεν οτΐ'έσκόπευε νά μεταβή είς Ε λ 
βετίαν, καί κατά προτίμησιν είς Γενεύην 
διά τής συντομωτέρας όδοΰ, καί νά δια- 
μείνγ) έκεΐ έπί τ ινας ήμέρας.Είς τό αυτό 
μέρος έσκόπευεν έπίσης νά μεταβή ό γέ
ρων ’Ιταλός. Επειδή δέ ήτο μόνος, διότι 
ό ανεψιός του μετέβη παρά τινας συγγε
νείς αύτοΰ είς Τουραίνην, καθώς ελε — 
γεν, έπρόσφερεν είς τούς άλλους τάς έν 
τή άμάξη του θέσεις. Έκεΐνοι κ α τ ’ άρ- 
χάς ήρνήθησαν, άλλ ’ έπιμένοντος αύτοΰ 
έπί τέλους έδέχθησαν.

— Ποίαν οδόν άκολουθοΰσιν ;
Ό  ξενοδόχος έκαμε κίνημα αμφιβο

λίας.
Ή γνόει άκριβώς τήν όδόν, διότι ήδύ

νατο νά λάβωσι διαφόρους διευθύνσεις.
Χάρτης έκρέματο έν τώ τοίχω, καλύ- 

πτων μέρος τής τοιχογραφίας.
Ό  Σουβραί έγερθείς έσυμβουλεύθη αύ

τόν.
Ό  Γουϊλέδος τούς συνώδευσεν, είπεν ό 

ξενοδόχος, άν θέλετε τον έρωτώμεν.
— Πότε άνεχώρησαν ;
—  Σήμερον τά πρωί, κατά τάς έπτά.
Ό  Λαβριζέ είσήλθεν δπως λάβη μέρος

τοΰ προγεύματος των.
’Έκλεισε τόν ε’να οφθαλμόν του έν εί- 

δει συννενοήσεως,παρατηρών τάν κόμητα. 
δστις τψ  άπήντησε διά έλαφράς κινήσεως 
τών χειλ.έων.

Τά βλέμμα έσήμαινεν :
— Γνωρίζω πάν δ ,τ ι σάς αναγκαίοι, 

μή κοπιάζετε.
— Ά λ λά , έπανέλαβεν ό κόμης, στρε

φόμενος πρός τάν ξενοδόχον του, άν ε ί
σθε ελεύθερος ποϊον δρόμον θά έλαμβά- 
νατε ;

— Ύπάρχουσι πολλοί δπως έκλέξη τις .
— Ά λ λ ά  τέλος πάντων ;
— Ή  συντομωτέρα είναι ή τοΰ Σα- 

λάν Λουάν, ή Φυσίλη καί τό Ζέξ, πεν- 
τήκοντα περίπου λευγών" άλλά δέν θά 
συναντήσετε ευκόλως τάν ’ Ιταλόν, διότι 
προηγήθη πολύ.

— Τούς δύο τελευταίους δέν τούς 
γνωρίζετε ;

— Μά τήν π ίστιν μου, όχι, πηγαίνουν 
καί έρχονται τόσοι, καί τόσον τεταραγ- 
μένοι είμεθα άπό πολύν καιρόν, ώστε δέν 
προσέχωμεν είς τίποτε. Ό  καθείς άσχο 
λε ΐτα ι διά τόν εαυτόν του, καί δέν φρον 
τίζει διά τά λοιπά !

Οί τρεις άνδρες έτελείωσαν τό έξαίρε-

ήτο συγκ αταβατικώτερος

Ό Ροβέρτος έσιώπα" αύτός έσκέπτετο 
έκείνην, ήν άπώλεσεν, έκείνους οΰς έ- 
πεθύμει έλευθέρους καί εύδαίμονας καί 
τήν ζωήν, ήν διεκύβευε χάριν αύτών.

ΚΓ'

Ή το  εύχάριστος συνταξειδιώτης 6 κό
μης Ιωσήφ Ροβέρος.

Πάν δ ,τι οί άλλοι ήθε/ον , τά ήθελε 
καί αύτός.

Ούδείς 
αύτοΰ.

Ούδέ κα τ’ έλάχιστόν έσκέφθη ποτέ ν’ 
άντιτάξτι τ ι είς τάς θελήσεις τών συντα- 
ξειδιωτών του, ή δέ στωμυλία του, ή π α 
ράδοξος καί ποικί7.η, δέν τούς άφινε νά 
στενοχωρηθώσι.

Μόνον δέ έ'πρεπε νά τώ  συγχωροΰνται 
οί βαρβαρισμοί του, δταν ώμίλει γ α λ λ ι
στί, δπερ σπανίως συνέβαινεν.

Ώμολόγει τότε μετριοφοόνως οτι δέν 
έλάλει εύκόλως τήν γαλλικήν καί δτι άν 
καί είχε πολλάκις ταξειδεύσει έμενε,κατά 
τοΰτο μόνον, πολύ όπίσω.

Ά λ λά  πόσον έξαιρέτως ήτο φιλόφρων !
Ό  ’Ιταλός είχεν ύποσχεθη τοΰτο.
Έκάλεσε τούς άνθρώπους είς τήν ήδύ- 

τη τα  τών κολακειών, ολίγον υπερβολι
κών βεβαίως, άλλ’ ή γλώσσα τών ’Ιτα 
λών είναι ή έξαιρέτως γλώσσα τοΰ έρωτος, 
ή διάλεκτος τής άφοσιώσεως καί τών θω
πειών.

Ό  κόμης έτίθετο ύπό τάς δ ιαταγάς 
τών συντρόφων του, ά λλ ’ έπραττε τοΰτο 
λ ίαν φυσικώς.

Έ άν ύπεκοίνετο, έ'πρεπε νά όμολογήση 
τ ις , δτι έκαμνε τό μέρος του ώς κωμω- 
δάς ποώτης τάξεως, ώστε καί ό έπ ιτη - 
δειότερος καί ό πονηρότερος τών άνθρώ- 
πων, θά έπίστευε τάς έπιτετηδευμένας 
έκείνας φιλοφρονήσεις.

Οί ύπηρέται του, συνειθισμένοι είς τήν 
ύποταγήν, ήσαν πρόθυμοι άνευ σπουδής, 
σιωπηλοί καί ταχείς είς βαθμόν, ώστε ό 
μαρκήσιος δέν έλαβεν άφορμήν νά ένθυ- 
μηθή τον πιστόν αύτοΰ Σερβέ.

Ό  κόμης Ροβέρος έγνώριζε τήν Β ιέν
νην κατά βάθος καί έπαιζεν είς τούς δα
κτύλους του τήν Φλωρεντίαν καί Ρώμην, 
έδιδε δέ τώ  κόμητι μετά τίνος πονηριάς 

,Λΐληοοφορίας τινάς λεπτομερείς, α ΐτινες 
τάν έξέπληττον.

Διά νά γνωρίζν] δ ,τ ι έ'λεγε θά ήτο συν-



δεδεμένος μετά της ύψηλής αριστοκρα
τ ία ς , ά λλ ’ έπεφυλάσσετο νά προσθέτγ), 
δτι μόνον παοά ττϊ πριγκιπέσσν) Καβάλι 
τόν έβλεπεν, ήτις τόν ύπεδέχετο κατά 
τόν άνήκοντα αΰτφ  τρόπον.

'Οπωσδήποτε τό ταξείδιον θά διεξή- 
γετο εΰθυμότατον, άν δεν είχεν έκαστος 
έξ αΰτών έν τω πνεύματί του άφορμάς 
ζοφερών σκέψεων.

'Ο μαρκήσιος έφθόνει τήν ήρεμον φυ
σιογνωμίαν τοϋ Ίταλοϋ.

Και τώ  έξεφράσθη τοϋτο.
—  Ή  φιλοσοφία, είπεν ένθουσιωδώς ό 

Ιωσήφ, είναι βίος άπηλλαγμένος βιαίων 
παθών, άνευ φιλοδοξίας ! δ ιατί δέν μέ 
μιμεϊσθε ; πρό πάντων δε πρέπει ν’ άπο- 
φεύγετε τάς γυναίκας.

Τάς γυναίκας ! ή λέξις έκείνη κα τέ
στησε κατηφεστέραν τήν φυσιογνωμίαν 
τοϋ Ό λιβιέρου, ή Σολάνζη καί ή πριγκι- 
πέσσα Βάνδα, είτα  ή 'Ελένη, ή γλυκεία 
'Ελένη, τό θϋμά του, διήλθον πρό τών 
οφθαλμών του, ώς οπτασία.

’Από τοϋ Ώ τέν μέχρι τοϋ Μοαράν, τό 
πάν έ'βαινε καλώς.

Οί ταξειδ ιώ τα ι διήλθον συνομιλοϋντες 
ήσύχως τήν πεδιάδα τοϋ Σαόν καί τοϋ 
Λουάνς, άλλά τήν έπαύριον, άφοϋ δ ιήλ- 
θον^τάς ποώτας σειοάς τών όοέων τοϋ 
Ζουρά καί ΰπερέβησαν πεδιάδας στενάς καί 
λόφους γραφικωτάτους, έ'φθασαν είς τάς 
γυμνάς έκείνας κορυφάς, τάς ταρασσομέ- 
νας συνεχώς έκ τών θυελλών της φύσεως 
καί καλυπτομένας ΰπό δάσους φυγών καί 
λαρίγων μελαίνων καί κατηφών, κα- 
τεσπαρμένων όέ ΰπό λιμνών σκαφέντων έν 
τοϊς άποτροπαίοις βράχοις, τοϊς άποτε- 
λοϋσι τά  Γαλλικά δρια έπί της πεδιάδος 
τής Ρόνης καί τής λίμνης της Γενεύης.

Έ άν ό μαρκήσιος καί ό φόν Γκέμπεν 
παρετήρουν ποοσεκτικώτερον τόν σύντρο
φόν των, θά τόν έ'βλεπον κατερχόμενον 
τϊ^ς άμάξης, ένω οί ΐπποι ήσθμαινον ΰ- 
περβαίνοντες έπιπόνως όδόν έλικοειδή κα
τά  τήν προσέγγισιν τοϋ περίφημου στε- 
νοϋ της Φωσίλης καί δίδοντα δ ιαταγάς 
ε’ις ΰπηρέτην, οστις τάς μετεβίβασεν είς 
τόν ταχυδρόμον,μετά τοϋ οποίου άντήλ- 
λαξε βλέμμα έξ έκείνων, άτινα  οΰδέν ά- 
γαθόν υπόσχονται

θ ά  έβλεπον έπίσης, είς τόν προηγού- 
μενον σταθμόν, τόν κόμητα Ροβέρον συν- 
ομιλοϋντα έπί πολΰ μετά ίππέως πω γω - 
νοφόρου καί ήλιοκαοϋς ώς "Αραβας, δστις 
έστάθμευεν είς τήν αΰλήν άθλιου ξενώνος, 
δπως άλλάξγ) Ϊππον.

Ό  ίππεΰς άνεχώρησεν ώς αστραπή , 
ένφ ό μαρκήσιος καί ό φόν Γκέμπεν είσ- 
ήρχοντο εις τόν σταθμόν, δπως θερμαν- 
θώσιν άρκούντως, Ϊνα εΰκολώτερον διέλ- 
θωσι τά  ύψη, άτινα  ώφειλον ν’άνέλθωσιν.

'Όπως δήποτε, καθ’ ήν στιγμήν τό ό
χημα κατήρχετο ταχέως λόφου,δπως άν- 
έλθη έτέρου ετι μάλλον άνωφεροϋς,καίπρό 
πάντων ΰψηλοτέρου,είς τώνΐππων παρεμέ- 
ρισεν άποτόμως πρός τά  δεξιά, ό δέ άμά- 
ξηλά της έζήτησε νά τόν έπαναφέρν) μετά 
τοσαύτης ορμής καί πρό πάντων άδεξιό- 
τητος, ώστε ό άξων έθραύσθη έντελώς.

Τό συμβάν δέν ήτο σπουδαΐον, ά λλ ’ώ- 
φειλον νά σταματήσωσιν.

Ή  νΰξ έπήρχετο καί μάλιστα προηγ- 
γέλετο κακίστη 'ό άνεμος έδίωκε τά νέφη, 
άτινα  πεοιέβαλλον τάς κορυφάς τών βρά
χων, ώς πυκνός έρυθροειδής άτμός.

Οί ταξειδ ιώ τα ι κατήλθον τής άμάξης, 
δπως συσκεφθώσιν.

Οΰδέν ήδύναντο νά ποάξωσι, δέν ύπήρ- 
χεν είς τά περιξ σιδηρουργός, τό δέ καλ
λίτερον ήτο νά ζητήσωσιν άσυλον.

Ευτυχώς είς μικράν άπ ’ αΰτών άπό- 
στασιν υπήρχε τοιοϋτον.

Επτακόσια περίπου βήματα μακράν, 
έπί ύψους κεκαλυμμένου ύπό φυγών, φώτα 
ελαμπον είς τό σκότος.

— Είναι ό « ’Α ετός», είπεν ό οδηγός, 
καλή στέγη δ ι’ ενα βράδυ.

Ό  φιλόφρων κόμης ’Ιωσήφ Ροβέρος ένε- 
θουσιάσθη.

Η φιλοσοφία αΰτοϋ, τόν ποοήσπιζε 
κατά παντός ατυχήματος.

Κατά τήν αυτήν πρωίαν δύο όδοιπόοοι 
διέτρεχον τήν όδόν, ήν μετά μεσημβρίαν 
ώφειλε νά διατρέξη καί ό κόμης Ιωσήφ 
μετά τών συνοδοιπόρων του.

Ο εις αυτών ήτο ό νεανίας τοϋ «Ξε- 
νοδ οχείου τών Τριών Βασιλέων», έπιυ.ε- 
λώς κεκαλυμμένος δι’ έπανωφορίου ύπερ- 
ραμμένου σισύρα, καί φέρων υποδήματα 
οωσσικά, δπως προφυλαχθ-7) έκ τοϋ ψύ
χους, δπερ καθίστατο θανατηφόρον καθ’δ- 
σον άνήρχοντο είς τά ύψη.

Έπέβαινεν ύπερρύθρου ϊππου, λίαν εΰ- 
κινήτου καί ζωηροϋ.

Ο υπηρέτης ήτο περιβεβλημένος μ ! 
δέρματα, σχεδόν ώς ό κύριός του καί ό 
ΐππος αυτοϋ έφαίνετο ώς ό άλλος, έκ τα 
κτου ισχύος.

Ό  άνήρ έφαίνετο τριακοντούτης πεοί- 
που, εχων τήν ρίνα σιμήν, ώς τήν τών 
Καλμουχων, ο μελανός καί οΰλος πώγων 
αυτοϋ έκάλυπτε σχεδόν άπαν τό πρόσω
πον του, μη άφίνων έλεύθερον παρά τήν 
χαμηλην ρίνα καί τό ήλιοκαές αΰτοϋ μέ- 
τωπον. Οΐ οφθαλμοί του ελαμπον ύπό τάς 
οφρϋς αυτοϋ, ώς οί τής γαλής έν τφ  σκό- 
τει.

Η έπιδερμίς τοϋ κυρίου του, ητο απε
ναντίας διαφανοϋς λευκότητας, ή χρ'*βό- 
χρους κομη του διέφευγε τοϋ έκ σισύρας 
πιλίσκου του, καταβεβιβασ-μένου έπί τών 
ωτων του, είς βοστρυχους πλουσίους.

I νωοιζομεν τήν αφορμήν τοϋ φαινομέ
νου τούτου.

Οταν εφθασαν είς τήν ύψίστην κορυ
φήν τών όρέων τοϋ Ζυρά μεταξύ Σετ- 
μουσέλ καί Σέχ, ό ώχρός νεανίας διηυ- 
θύνθη καί έζήτησε διά τοϋ βλέμματος 
σημεΐον, οπερ έφαίνετο γνωρίζων, ή οπεο 
τώ υπέδειξαν ώς πέρας τής εκδρομής του.

Το μέρος οθεν εστη ήτο έξαισιον.
Η οδος έ'παυεν άνερχομένη καί ήκο- 

λούθει εις εκατοντάδα τινά  μέτρων, όρο — 
πεδιον διακοπτόμενον ΰπό βασαλτίνων 
λίθων, σχηματιζόντων πρόχωμα περί κρη
μνούς, είς τά  βάθη τών όποιων, καταρ
ράκτης, έξερχόμενος έκ σπηλαίου τινός, 
έκρημνίζετο θορυβωδώς.

’Αριστερά τοϋ οροπεδίου, βράχοι άλλο- 
κότως διαγραφόμενοι ύψουν τάς κορυφάς 
των τάς χιόνι περιβαλλομένας, έν μέσφ 
τών θάμνων,ένφ πρός τά  δεξιά,έν τώ όρί- 
ζοντι ό οφθαλμός έβυθιζετο μακράν άνω
θεν τών έπί γρανίτου έσκαμμένων φαράγ- 
γων είς κοιλάδας μικρά ς καί κορυφάς 
βαθμηδόν κατερχομένας έπί τοϋ βάθους 
τής κοιλάδος τής Ρόνης καί είς τόν ά - 
πέραντον καθοέπτην τής λίμνης τής Γε
νεύης, μεγάλης ώς ή θαλασσα.

Ή  πριγκιπέσσα Βάνδα ολίγον ετι βαί- 
νουσα έπί τοϋ όροπεδίου έκείνου, θ’ ά- 
πήντα  κεκρυμμένον ύπό δέσμην φυγών 
ξενώνα άρκούντως εΰρύχωρον, στερεώς οί- 
κοδομημένον, τετράγωνον, οΰτινος έν τίί 
προσάψει έκινεϊτο ύφασμα έπί τοϋ οποίου 
τεχνίτης οδοιπόρος, είχε ζωγραφίσει αε
τόν μέ ανοικτά πτερά, φέρον τήν έπιγοα- 
φήν: «Είς τ ό ν ’Αετόν τώ νΒ οσγίω ν».

Ό  ξενών οΰτος είχε'' εν μόνον πά τω 
μα, ε'χων τέσσαρα παράθυρα έν Ικάστν) 
προσόψει, καί τό ισόγειον.

Τά ίποστάσια εύρίσκοντο έν τφ  βάθει 
τοϋ μικοοϋ έκ φυγών δάσους.

Ό  σταθμός οΰτος είναι εις τών γρα- 
φικωτέρων τοϋ κόσμου.

Ή  πριγκιπέσσα διηυθύνθη εΰθΰ πρός 
τήν κυρίαν θύοαν καί έκάλει κτυπώσα διά 
τής άκρας τοϋ μαστιγίου της έπί τοΰ 
πλαισίου α ΰ τή ;’ .

[Έ πεται συνέπεια]. *Κ.

I l lA N N O r Β Α Λ Ε Ρ Α

Π Ε Π Ι Τ Α  Χ Ι Μ Ε Ν Ε Σ
[Συνέχεια]

Κατόπιν έ'καμεν έσχάτην έπιθεώρησιν 
καί έρριψε τελευταΐον βλέμμα πρό τοΰ 
κατόπτρου,μετά τινο ; κακώς ΰποκουπτο- 
μένης εΰαρεσκεία^, καί τέλος κατά τήν 
έννάτην καί ήμίσειαν λαβοΰσα κηρίον, 
κατήλθεν είς τήν αί'θουσαν,έν η εύρίσκετο 
ό μικρός Ίησοΰς. Ή ναψε πρώτον τάς 
λυχνίας τοΰ μικροΰ βωμοϋ, αΐτινες ήσαν 
έσβεσμέναί, και παρετήρησε κατόπιν μετά 
τίνος λύπης, δτι τά  άνθη ήσαν μεμαραμ- 
μένα.

Έ ζήτησε συγγνώμην παρά τής σεπτής 
είκόνος, διότι τήν είχε παραμελήσει έπί 
τόσας ήμέρας, καί γονυπετήσασα, καί μο
νήρης, προσηυχήθη έξ δλης καρδίας, καί 
μετά τής πεποιθήσεως καί τοϋ θάρρους 
έκείνου, δπερ έμπνέει ό άπό πολλών έτών 
έν τώ οϊκω φιλοξενούμενος. Ιίαρ’ένός Να
ζωραίου, με τόν σταυρόν έπ’ ώμου , καί 
τόν άκάνθινον στέφανον έπί κεφαλής,παρ’ 
ένός « Ιδε τόν άνθρωπον» ΰβοιζοαένου και 
κολαφιζομένου μέ τόν κάλαμον άνά χεΐ
ρας δι’ έμπαικτικών σκήπτρων καί μέ τό 
τραχύ σχοινίον δεδεμένας έχοντος τάς χεΐ
ρας, ή παρ έσταυρωμένου αίμοφύρτου καί 
ψυχορραγοϋντος, ή Πεπίτα δέν θά έτόλμα 
νά ζητήση ,δ ,τ ι έζήτησε παρά τοΰ Ίησοΰ,
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βρέφους είσέτι, μειδιώντος χαριέντως, ύ- ρέστατον, άλλ ’οΰκ εστιν άλλως γενέσθαι. , κατεδείχθη τότε μετ’αξιοσημειώτου βίας,
γειοΰς και ροδόχρου.

Ή  Π επίτα τον παρεκάλεσε νά τή άφήση 
τόν δόν Λουδοβίκον νά μή τής τόν άφαι- 
ρέση,διότι αυτός τόσον πλούσιος καΐτόσον 
καλώς έφωδιασμένος είς ο λα , ήδύνατο 
άνευ μεγάλης θυσίας νά στερηθή τοΰ δού- — Έ π ί τέλους ήξιώσατε νά έ'λθετε
λου έκείνου καί νά τόν παραχώρηση είς νά μέ αποχαιρετίσετε πρό της άναχω-

ρήσεως σας, είπεν ή Π επίτα. Έ γώ  είχοναυτήν.
Άφοΰ άπετελείωσε τάς παρασκευάς ήδη άπελπισθή. 

ταύτας, α ΐτινες δύνανται νά διαιοεθώσιν
είς καλλωπιστι/.άς καί θρησκευτικά?, ή ; περίστασή ταύτην ήτο λίαν λεπτή , καί 
Π επιτα εγκαθιδρυθη έν τφ  δωματίώ τη ς, j άφ'έτέρου οί άνδρες, οΰ μόνον οί πρωτό- 
περιμένουσα τήν ελευσιν τοΰ δόν Λουδο- πείροι, ά λλ ’ ετι καί οί αρκούντως γεγυ- 
βίκου μετά πυρετώδους ανυπομονησίας. | μνασμένοι καί είθισμένοι είς τους τοιού- 

Κ αταλλήλως ή ’Αντωνία δέν ειδοποίησε τους διαλόγους έμπίπτουσιν είς άνοησίας 
περί της έπισκέψεως τήν κυρίαν της, είμή ' έν τή άρχή τής δμιλίας των. 
ολίγον πρό τοΰ προσδιορισμένου χρόνου, j Μή καταδικάσωμεν λοιπόν καί τόν 
Ά λ λά  καί οΰτως ετι, έ'νεκα τ·7ίς βραδύ- δόν Λουδοβίκον, διότι ήρχισε τήν όμι- 
τητος τοΰ έραστοΰ, ή πτωχή Πεπίτα εύ- λίαν του, άπαντών δ ι’ ανοησιών.

παράπονά σας είνε άδικα, εί-Τάρίσκετο έν βασάνω,πλήρης πόθου καί στε
νοχώριας, άφ’ ής στιγμές έτελείωσε τάς πεν. Ή λθον έδώ μετά τοΰ πατρός μου 
προσευχάς καί τάς ικεσίας της. πρός τόν 
μικρόν Ίησοΰν, μέχρις οΰ είδεν έν τώ  δώ
μα τίω  της τόν άλλον μικρόν.

Ά φώμεν αΰτούς τούτους νά έξηγηθώσι, . καί άποπτύσσον πάντα  χα7ανόν. “Επρεπε
καί άντιγράψωμεν κατά λέξιν τους λόγους ! νά νικήση, ή νά άποθάνη έν τή μάχη.

'Η κοινωνική αιδώς, τό τετριμμένον εθι- 
μον τής άποκηρύξεως καί έπικαλύψεως 
τών αισθημάτων, δπερ αποκτάτα ι έν τώ 
μεγάλω κόσμω, καί δπερ τίθησι φραγμόν 
είς τήν παραφοράν τοΰ πάθους, καί έπεν- 
δύει δ ι’ υφασμάτων καί περιβάλλει διά 
περιφράσεων καί λέξεων αμφιβόλων τήν 
ένεργητικοτεραν έ'κρηξιν τών κακώς κα- 
ταστελλομένων έπιθυμιών, κα τ ’ οΰδέν ί- 
σχυον παρά τη Π επίτα , ήτις ολίγον είχε 
συνανασταφη μετά τοΰ κόσμου καί ή- 
γνόει τόν μέσον δρον , ήτις οΰδέν άλλο 
είχε μάθει, είμή νά ύπακούη τυφλώς είς 
τήν μητέρα της καί τόν ποώτόν της σύ
ζυγον, καί νά άποπέμπη κατόπιν δεσπο- 
τικώς τους έπιλοίπους ανθρώπους. Ούτω 
7*οιπόν,ώμίλησε κατά τήν περίστασιν τα ύ 
την ή Π επίτα, καί έδείχθη το ιαύτη , ό
ποια ήτο . Ή  ψυχή της, μεθ’ δλου τοΰ

όιά νά σας αποχαιρετίσω, καί έπειδή δέν πάθους δπερ ένεΐχεν, έλαβε νοητόν σχήμα
έτύχαμεν τής εΰχαοιστήσεως τοΰ νά μάς εν τοϊς λογοις της, καί οι λόγοι της δεν
δεχθήτε άφήκαμεν τά  έπισκεπτήριά μας. έχρησίμευσαν δπως περικαλύψωσι τάς σκέ-
Μάς ειπον δτι εισθε ολίγον ασθενής, καί ψεις καί τά  αίσθήματά της, ά λλ ’ δπως
καθ’ έκάστην έστέλλαμεν δπως έρωτώμεν δώσωσιν αυτοΐς σάρκα. Δέν ωμίλησεν ως
περί της υγείας σας. Μεγάλως δέ ηΰχα- θά ώμίλει κυρία τ ις  τών αιθουσών μας ,

_  ̂ ριστήθημεν , μαθόντες δτι εΰρίσκεσθε έν δια τινων ασαφειών και μετριασμών έν
προεφέρθησαν μηχανικώς εκατέρωθεν, καί j βελτιώσει. Καί τώρα είσθε καλλίτερα ; ( τη έκφράσει, αλλα μετα της ειδυλλιακής
ό δόν Λουδοβίκος έκάθισε προσκληθείς είς ! — Σχεδόν όχι, άπήντησεν ή Πεπίτα. εκείνης άπλότητος, μεθ ης η Χλοη ώμί-
τοΰτο, έπί τίνος έδρας, χωρίς ν’ άφήση ! Ά λ λ ’ έπειδή βλέπω δτι έ'ρχεσθε άπεσταλ- ^ει π ρδς τον Δάφνιδα καί μετα της τα -

1 πεινότητος καί της έντελοΰς άφελείας, 
μεθ’ ής ποοσηνέχθη πρός τόν Βοόζ ή νύμ
φη τοΰ Νοεμί.

Ή  Π επίτα είπεν:
— Επιμένετε λοιπόν είς τήν άπόφα- 

σίν σας ; Είσθε βέβαιος περί τοΰ προορι- 
σμοΰ σας ; Δέν φοβεΐσθε μήπως γίνετε 
κακός κληρικός ; Κύριε Λουδοβίκε, θά 
καταβάλω μίαν έ'τι προσπάθειαν, θά λη 
σμονήσω πρός στιγμήν δτι* είμαι μία ά-

Ή  έπίσκεψις ήρχισε σοβαρώτατα καί 
τυπ ικώ τατα  . Οΐ συνήθεις χαιρετισμοί

τον πίλον καί τήν ράβδον του, καί είς I μένος παρά τοΰ πατρός σας, καί δέν έπ ι-
οΰχί μικοάν άπόστασιν της Πεπίτας. Ή  
Πεπίτα έκάθητο έπί τοΰ ανακλίντρου . 
Παρ’ αΰτη εΰρίσκετο τραπεζιον μέ τινα  
βιβλία καί κηροπήγιον, οΰτινος ή φλόξ

θυμώ νά λυπήσω τόσον άξιόλογον φίλον, 
καλλίτερον είνε νά σάς είπω, καί ύμεΐς 
νά έπαναλάβετε πρός τόν πατέρα σας , 

I δτι αισθάνομαι άρκετήν ανακούφισή. Πε-
έφώτιζε τό πρόσωπον της. Λαμπτήρ τις ; ρίεργον,πώ; ήλθατε μόνος ; Φαίνεται δτι
ήναπτε προς τούτοις έπί τής σκευοθήκης. 
Άμφότερα δμως τά  φώτα τα ΰτα , διά τό 
μέγεθος τοΰ δωματίου, άφινον α ΰ το κ α τά  
τό πλεΐστον έν τώ  σκιόφωτι. Μέγα πα
ράθυρον, βλ,έπον είς έσωτερικόν τ ι κηπά- 
ρ ι ο ν ,  εμενεν ανοικτόν έκ τοΰ καυσωνος 
καί άν καί αί κιγκλίδες αΰτοΰ ήσαν ώς 
εί σκελετός συμπλέγματος κληματίδων 
καί ίάσμων, έν τούτοις διά μέσου τής 
πρασιάς καί τών άνθέων διοίνηγον όδόν 
αί καθαραί τής σελήνης ακτίνες, είσέ- 
δυον έν τώ  θαλάμω καί έζήτουν νά άν- 
ταγωνισθώσι πρός τό φώς τοΰ κηρίου καί 
τοΰ λαμπτήρος. Ήκούετο πρός τούτοις, 
διά τοΰ παραθύρου τοΰ πρός τόν εΰρΰν 
κήπον, ό συγκεχυμένος θόρυβος τών π α ι-  
γνιδίων τοΰ έξοχικοΰ οίκου, ευρισκομέ
νου είς τό έτερον άκρον , τό μονότονον 
μορμύρισμα πηγής τίνος ύπαρχούσης έν 
τώ  κηπαοίω, καί τό άρωμα τών ίάσμων 
καί τών ρόδων, άτινα  έσκέπαζον τό πα
ράθυρον, μετά τοΰ αρώματος τοΰ δόν Πέ
τρου, γαρυφάλλων καί άλλων φυτώ ν,άτινα  
έκόσμουν τό ύπ ’ αΰτό άνδηρον.

Έ πήλθε μακοά παΰσις σιωπή τόσον 
δύσκολος νά τηρηθή, δσον καί άν δια
κοπή. Οΰδείς έκ τών δύο έτόλμα νά όμι— 
λήση. Ή  θέσις των ήτο αληθώς δυσχε
ρής. Καί είς αΰτοΰς λοιπόν ή έξήγησις, 
καί είς ημάς ή άναπαοάστασις έκείνων, 
τά  όποια έξεφράσθησαν, είνε εργον δυσχε-

δόν Πέτρος,θά έ'χη πολλήν έργασιαν 
άφοΰ δέν σάς συνώδευσεν.

— Ό  πατήρ μου δέν μέ συνώδευσε,κυ
ρία, διότι αγνοεί δτι ήλθον, νά σάς έπ ι- 
σκεφθώ. Ή λθον μόνος διότι ό άποχαιρε- 
τισμός μου πρέπει νά ήνε επίσημος, σο
βαρός, ίσως παντοτεινός , ένώ ό ίδικός 
του εινε φύσεως δλως διαφόρου. *0 πατήρ 
μου θά έπανέ7.θη μετά τινας εβδομάδας. 
Έ γώ  δέ, δυνατόν νά μή έπιστρέψω ποτέ 
πλέον, καί άν έπιστρέψω, θά ήμαι δλως 
διάφορος τοΰ δ ,τ ι τήν σήμερον είμαι.

Ή  Πεπίτα δέν ήδυνήθη νά κρατηθή. 
Το εΰδαιμον μέλλον δπερ είχεν ονειροπο
λήσει διεσκεδάννυτο ώσεί σκ ιά .Ή  άκλό- 
νητος άπόφασίς της τοΰ νά νικήση μέ οί- 
ανδήποτε θυσίαν τόν άνθρωπον έκεΐνον , 
τόν μόνον δν ήγάπησεν έν τή ζωή της , 
καί τόν μόνον, δν έθεώρει έαυτήν άξίαν 
νά άγαπήση, ήτο άπόφασίς ανωφελής. Ό  
δόν Λουδοβίκος άπήοχετο. Ή  νεότης, ή 
χάρις, ή καλλονή, ό έρως τής Πεπίτας, 
είς οΰδέν ίσχυον. Είκοσαέτις καί τόσον 
ώοαία ητο καταδεδικασμένη νά ήναι χήοα 
διά παντός, μόνη, καί νά άγαπά έκεΐνον 
δστις δέν τήν ήγάπα. Πάς άλ7.ος έ'ρως 
ήτο αδύνατος δι’ αΰτήν. Ό  χαρακτήρ 
τής Πεπίτας, παρ’ ή τά  εμπόδια έπηύ- 
ξανον καί έκραταίουν τήν έπιθυμίαν, καί 
ή τ ις άποφασίσασά τ ι, ήτο ικανή τά  πάν
τα  νά άνατοέψη , δπως τό κατορθώση ,

ξεστος κόρη. Θά άποδυθώ πάν αίσθημα 
καί θά ομιλήσω μετά ψυχρότητος, ώσεί 
άν έπρόκειτο περί τοΰ αντικειμένου τοΰ 
μάλλον ξένου δ ι’ έμέ. Ύπάρχουσιν έν
ταΰθα πράξεις τινές, α ΐτινες δ ιττώς 
δύνανται νά έξηγηθώσιν. Καί είς τάς δύο 
περιστάσεις, τό άδικον είνε μεθ’ υμών. 
Έξηγοΰμαι. Έ άν ή γυνή , ήτις διά τών 
άκκισμών της, οΰχί βεβαίως καί λίαν έ- 
7*ευθερίων, σχεδόν χωρίς νά όμιλήση πρός 
υμάς, έν τα ΐς όλίγαις ήμέραις, καθ’ άς 
τήν είδατε καί τήν συνανεστράφητε, κα- 
τώρθωσε νά σάς έλκύση καί νά σάς κάμη 
νά στρέψετε πρός αΰτήν βλέμματα αν
θρωπίνου Ιρωτος, καί κατώρθωσεν άκόμη 
καί νά τή δώσητε καί δείγματα άγάπης, 
δπερ είνε σφάλμα, είνε αμάρτημα δ ι’ οί- 
ονδήποτε, πολλώ δέ μάλλον δι’ ιερέα, 
έάν ή γυνή αΰτη είνε, καθώς καί πράγ
ματι είνε, μία κοινή έπαρχιώτις, απα ί
δευτος, άνευ εΰφυίας καί χάριτος, πόσον 
πρέπει νά φοβήταί τ ις  δ ι’ υμάς, δταν 
συναναστοαφήτε καί ίδητε καί έπισκε- 
φθήτε έν τα ΐς μεγάλαις πό7νεσιν, άλλας 
γυναίκας χιλ.ιάκις έπικινδυνωδεστέρας ; 
Θά παραφρονήσετε δταν ιδητε καί συνα- 
ναστραφήτε τάς μεγάλας έκείνας κυρίας,



α ΐτινες κατοικοϋσιν έντός μεγάρων, α ΐτ ι-  
νες πατοϋσιν έπί μαλακών ταπήτω ν, α ΐ
τινες άπαστράπτουσιν έξ άδαμάντων καί 
μαργαριτών, α ΐτινες ένδύονται διά μ ετα 
ξωτών και τρ ιχάπτων και οΰχί διά βαμ
βακερού καί μοσολινείων, α ΐτινες εχουσι 
γυμνόν τόν λευκόν καί καλώς πεπλασμέ- 
νον λαιμόν των, καί δεν καλύπτουσιν αΰ
τόν διά χυδαίου κ#ί κοινού μανδυλίου, 
α ΐτινες είνε δεξιώτεραι είς τό σκοπεύειν 
καί πληγώνειν, καί α ΐτινες δ ι’ αυτήν 
ταύτην τήν μ.εγαλοπρέπειαν καί τήν α
κολουθίαν καί τήν πομπήν, μεθ’ ών πε
ριβάλλονται, είνε ετι μάλλον έπιθυμηταί, 
διότι εινε απρόσιτοι κατά τό φαινόμενον, 
α ΐτινες όμιλοϋσι περί πολίτικης, περί φ ι
λοσοφίας, περί θρησκείας, καί περί φ ι
λολογίας, α ΐτινες φδουσιν ώς κανάρια, 
καί ΐσ ταντα ι οίονεί περιβαλλόμεναι ύπό 
νεφέλης αρωμάτων, λατρείας καί υπο
ταγής, έπί υποβάθρου έκ θριάμβων καί 
νικών, θεοποιούμενάι διά τοϋ γοήτρου έν
δοξου τίνος ονόματος, συνερχόμενα', έν 
περιχρύσοις αίθούσαις, ή άποσυρόμεναι έν 
ήδονικοΐς θαλαμίσκοις, δπου εισέρχονται 
μόνον οί εΰτυχεϊς τής γής, τιτλοφορού- 
μεναι τυχόν, άλλά καλούμεναι ΰπό μέν 
τών ο’ κείων: Π επίτα, Ά ν ιω ν ία , Α γγελ ικ ή , 
ύπό δέ τών άλλων : ή έκλαμπροτάτη κυ
ρία Δούκισσα, ή ή έκλαμπροτάτη κυρία 
Μαρκησία. Έάν ύπεκύψζτε πρό μιας ά 
ξεστου χωρικής, ήδη κατά τήν παρα
μονήν αΰτήν της χειροτονίας σας, καί 
μεθ’ δλου τοϋ ένθουσιασμοϋ, δν δύναταί 
τ ις  νά ύποθέση, καί έάν ύπεκύψατ^ αγό
μενος ύπό στιγμ ια ία ς Ιδιοτροπίας, δέν 
εχω δίκαιον προμαντεύουσα, δτι θά γ ίνη- 
τα ι κληρικός άποτοόπζιος, βέβηλος, φ ι- 
λόκοσμος καί ολέθριος, καί δτι θά ύπο- 
κύπτετε άνά πάν βήμα ; ’Επί τη ύποθέ- 
σει τα ύτη , π ιστεύσατέ με, κύριε Λουδο
βίκε καί μή ποός ύβοιν σας, δτι οΰδ’ α 
ξ ίζετε τοΰλάχιστον ώς σύζυγος τίμ ιας 
γυναικός. Έάν συνεθλίψατε τάς χεΐρας 
μετά της ζέσεως καί τής τρυφερότητος 
τοϋ περιπαθεστέρου έοαστοϋ, έάν ήτενί- 
σατε διά βλεμμάτων ύπισχνουμένων τόν 
ουρανόν, τήν α ιωνιότητα τοϋ εοωτος, καί 
ά ν ... έφιλήσατε γυνα ίκα ,ή τις οΰδέν άλλο 
σας ένέπνεεν , ειμή κάτι τ ι , τό όποιον 
δέν δύναμαι νά ονομάσω, υπάγετε είς τό 
έλεος τού θεού, καί μή συζευχθήτε τήν 
γυνα ίκα ταύτην. Έ άν αΰτή είνε καλή δέν 
θά σάς θελήση διά σύζυγον, άλλ’ οΰδέ 
κάν δι’ εραστήν. ’Αλλά πρός Θεοϋ, μή 
γίνετε οΰδέ κληρικός. Ή  έκκλησία έ'χει 
ανάγκην άλλων ανθρώπων, σοβαροτέρων 
καί έναοετωτερων ώς λειτουργών τού Ύ -  
ψίστου. Τοΰναντίον, έάν ήσθάνθητε μέγα 
πάθος διά τήν γυνα ίκα ταύτην, περί ής 
όμιλοϋμεν, κα ίτο ι δέν είνε άξία , δ ιατί 
την έγκαταλίπετε καί τήν έζαπατάτε 
μετά τοσαύτης σκληρότητας ; Όσον ά- 
ναξία καί άν είνε, έάν πράγματι ένέ- 
πνευσε τό μέγα τοϋτο πάθος,δέν πιστεύετε 
ότι θά τό συμμερισθή καί αΰτή , καί δτι 
θά γίνη θϋμα τοϋ πάθους τούτου ; Δ ιότι, 
όταν ό ερως είνε μέγας, υψηλός καί βί
αιος, δέν έπιβάλλετα ι πάντοτε ; Δέν

τυραννεΐ και υποτάσσει ακαταμαχητως 
τόν άγαπώντα είς τό άγαπώμενον ά ντ ι- 
κείμενον ; Μέ τά  μέτρα καί σταθμά τοϋ 
ερωτός σας, πρέπει νά μετρήσετε καί τόν 
τής έρωμένης υμών. Καί πώς νά μή φο- 
βήταί τις δι’ αΰτήν, έάν ύμεΐς τήν έγ 
καταλίπετε ; "Εχει αυτη τήν ανδρικήν 
ένεργητικότητα, τήν σταθερότητα, ήν 
έμπνέει ή σοφία τών βιβλίων, τήν φιλο
δοξίαν, τό πλήθος τών μεγαλεπηβόλων 
σχεδίων, καί άπαντα έκεΐνα, άτινα ένυ- 
πάρχουσιν έν τώ  καλλιεργημένω καί λε- 
π τφ  πνεύματί σας , δπως άποσπάσωσι 
καί άπασχολήσωσιν αΰτήν άνευ μεγάλης 
βίας, άπό παντός έτερου γηίνου αισθή
ματος ; Δέν έννοεΐται δτι θά άποθάνη 
έκ τής λύπης, καί δτι υμείς, προωοισμέ- 
νος νά κάμνετε άναιμάκτου; θυσίας θέ
λετε αρχίσει αΰτάς διά τής σ/.ληράς θυ
σίας έκείνης, ήτις περισσότερον σάς ά- 
γαπι? ;

—  Κυρία— άπήντησεν ό δόν Λουδοβί
κος, καταβάλλων προσπαθείας δπως ύπο- 
κρύψη τήν συγκίνησίν του, καί δπως μή 
γίνη κατάδηλος ή ταραχή του καί τό ύ- 
ποτοέμον καί τραυλίζον τής φωνής αΰτοϋ 
— κυρία, καί έγώ έπίσης πρέπει νά 
κυριεύσω έμαυτοϋ πολύ, δπως σάς άπαν- 
τήσω μετά τής ψυχρότητος έκείνου,δστις

ί π Ρ ° βάλλει έπιχειρήματα κατά έπιχειρη- 
! μάτων έν φιλονεικία. Ά λ λ ’ ή κατηγορία 
! σας είνε τόσον λογική, καί συγχωρήσατέ 
 ̂μοι τήν Ικφρασιν, τόσον τεχνιέντως σο- 
! φ ιστική , ώστε είμαι ήναγκασμένος νά 
πολεμήσω αΰτήν δ ι’ ολίγων δικαιολογή- 

; σεων. Δέν ένόμιζον ότι έπρόκειτο νά συ
ζητήσω ενταύθα, καί νά τροχίσω τό τ α 
πεινόν πνεΰμά μου' άλλά σεΐς μέ καταδ ι
κάζετε είς τούτο, έάν δέν θέλω νά θεω
ρηθώ ώς τέρας. Θά σάς άπαντήσω λοι
πόν είς τάς ύπεοβολάς τοϋ σκληρού δι- 
λνήμματος, δπερ έχαλκεύσατε έναντίον 
μου. ’Ά ν καί άνατραφείς παρά τό πλευ
ράν τού θείου μου καί έν τώ  ίεροσπου- 
δαστηρίω, δπου δέν έ'βλεπον γυναίκας, μή 
νομίσετε δτι ήμην τόσον αμαθής καί 
τόσον στείρος φαντασίας, ώστε νά μή 
εΐχον κατορθώσει νά παοαστήσω αΰτάς 
έν τώ πνεύματί μου, τόσον ωραίας καί 
τόσον θελκτικάς, δσον δύναται νά ήνε. 
Ή  φαντασία μου, τοΰναντίον, ύπεοέβαλλε 
τήν πραγματικότητα. Διεγειρομενη έκ 
τής άναγνώσεως τών βιβλικών ασμάτων, 
καί τών έθνικών ποιητών, άνέπλαττε 
γυναίκας εΰγενεστέρας, χαριεστέρας, φρο- 
νιμωτερας έκείνων,α ΐτινες συνήθως άπαν- 
τώ ντα ι έν τώ  ποαγματίκώ κόσμιρ.Έγνώ- 
ριζον λοιπόν τό μέγεθος τή ; θυσίας, ήν 
εκαμνον, καί μάλιστα ύπεοέβαλλον αΰ
τήν, δτε άπηρνούμην τόν εοωτα τών γ υ 
ναικών τούτων, δπως ανυψωθώ είς τό ά- 
ξίωμα τού ίερέως.

«Αρκούντως έγνώριζον πόσον έπαυξά- 
νει το θέλγητρον μιας ώοαίας γυναικός 
δταν ένδύεται διά πλουσίων ΰφασυ.άτων 
καί έξαστραπτόντων κοσμημάτων, καί 
περιβάλλεται ύφ’ δλων τών καλλονών 
τ·7)ς μάλλον λεπτής ανατροφής, καί δλου 
τού πλούτου, τού προσποριζομένου ύπό

τής άκαταβλήτου χειράς καί τοϋ άκατα- 
βλήτου πνεύματος τοϋ ανθρώπου.

Άρκούντως έγνώριζον .έπ ίσης, πόσον 
έπαυξάνουσι τήν φυσικήν εΰφυίαν, πόσον 
καθαρίζουσιν, έξυψούσι καί λαμπρύνουσι 
τήν διάνοιαν τής γυναικός ή συναναστρο
φή μετά έπισήμων έν τη έπιστήμη άν- 
δρών ή άνάγνωσις αγαθών βιβλίων, αΰτή 
αυτη ή θέα τών άνθουσών πόλεων μετά 
τών μνημείων των καί τών μεγαλείων,ά
τινα  περιέχουσι. Πάντα ταϋτα  έφαντα- 
ζόμην τοσοϋτον ζωηρά, καί τά  έ'βλεπον 
τόσον ώραία, ώστε μή αμφιβάλλετε, δτι 
έάν ιδω καί συναναστραφώ τάς γυναίκας 
ταύτας, περί ών μοί όμιλεΐτε, μακράν 
τοϋ νά ύποπέσω είς τήν λατρείαν καί τήν 
παραφροσύνην, άς προμαντεύετε, ίσως θέ
λω άπογοητευθή, βλέπων τήν άπόστασιν
τού ιδανικού άπό τοϋ πραγματικού, καί

~ ν  ~ ~ ,y  ‘ 1 /του ί,ωντος απο του εί,ωγραφημενου.
— Τά ίδικά σας εινε πράγματι σοφί

σματα ! διέκοψεν ή Π επίτα. Πώς νά σάς 
άρνηθή τ ις , δτι αΰτό τό όποιον ζωγρα- 
φεΐτε έν τη φαντασία σας είνε ώοαιότερον 
τοϋ πραγματικού ; Ά λλά  καί πώς νά 
άρνηθή, τις έπίσης, οτι τό πραγματικόν 
είνε θελκτικώτερον τού φαντασιώδους καί 
ονειροπολουμένου ; Τό άόριστον καί αίθε- 
ριον ένός φαντασιοκοπήματος,δσον ώραΐον 
καί άν ήνε, δέν δύναται νά συγκριθή ποάς 
τό ύλικώς διεγεΐρον τάς αισθήσεις. Κατά 
τών κοσμικών ονειροπολήσεων, έννοώ δτι 
θέλουσιν κατισχύσει έν τή ψυχη σας α ί 
θρησκευτικά! εικόνες, άλλά φοβούμαι μή- 
τοι αί θρησκευτικά! εικόνες δέν δυνηθώσι 
νά κατανικήσωσι τάς κοσμικάς πραγμα
τικότητας.

— Λοιπόν μή φοβεΐσθε τό τοιοϋτον, 
κυρία, άπήντησεν ό δόν Λουδοβίκος. Έ 
κεΐνο τά όποιον ή φαντασία μου άναπλάτ- 
τει είνε πολΰ ζωηρότερον έκείνου, τά ό
ποιον ολόκληρον τό σύμπαν, έκτος υμών, 
διά τών αισθήσεων μοί μεταδίδει.

— Καί δ ιατί έκτάς έμοΰ ; Τούτο μέ 
καταρρίπτει είς έτερου; ένδοιασμού;. Μή
πως ή ιδέα, ήν έ'χετε περί έμοϋ, ή ιδέα 
ήν αγαπάτε, είνε πλάσμα τής τόσον 
γονίμου ταύτης φαντασίας σας, παραι- 
σθησία οΰδόλως όμοιάζουσα μετ’ έμοϋ ;

—  Οχι' δεν είνε το ιαύτη . Π ιστεύ- 
σατε, δτι ή ιδέα αύτη είνε καθ’ δλα ό
μοια πρός υμάς, ά λλ ’ ίσως είνε συγγενής 
τή ψυχη μου. ’Ίσως ένυπάρχει έν αΰτη , 
άφ’ ή ; έπλάσθη παρά τοϋ Θεού. 'Ίσως 
αποτελεί μέρος τοϋ πνεύματός της, ίσως 
είνε τό άγνότερον καί πλουσιώτεοον μέ
ρος τής ύπάρξεώς της, ώς τά άρωμα έν 
τοϊς άνθεσιν.

—  Καλά τό έφοβούμην έγώ. Τώρα μοί 
το ομολογείτε. Δέν μέ αγαπάτε. Έκεΐνο 
όπερ σεΐς άγαπάτε, είνε τά πνεύμα, τό 
άρωμα, τά άγνώτερον μέρος αυτής τής 
ψυχής σας, ε ί; τά όποιον έδώκατε μορφήν 
όμοιάζουσαν ποάς έαέ.

—  "Ο χι,Πεπίτα. Μή διασκεδάζετε βα- 
σανίζουσά με. Έκεΐνο τά όποιον άγαπώ , 
είσθε σεΐς, καί σεΐς το ιαύτη όποια είσθε. 
Ά λ λ ’ είνε τόσον ώραΐον, τόσον άγνόν, 
τόσον λεπτοφυές αΰτό τό όποιον άγαπώ ,



ώστε δέν δύναμαι νά παραδεχθώ οτι διέο- 
χεται ολόκληρον διά τών αισθητηρίων 
μου κατά τρόπον συνήθη,καί φθάνει μέχρι 
τη ; άντιλήψεώς μου. Φαντάζομαι λοιπόν 
καί πιστεύω καί θεωρώ ώς βέβαιον, οτι 
ένυπήοχε πριν έν έμοί. Είνε ώς ή ιδέα τοΰ 
Θεοΰ, ητις εΰρίσκετο έν έμοί, ητις έμε- 
γαλύνθη καί άνεπτύχθη έν έμαυτώ , και 
ητ ις , έν τούτοις, έ'χει τό πραγματικόν της 
άντικείμενον, άνώτερον, άπείρως άνώτε- 
ρον της Ιδέας. Ό πω ς π ιστεύϊ) δτι υπάρ
χει ό Θεός, οϋτω πιστεύω δτι υπάρχετε 
καί ύμεΐς, καί δτι ή άξία σας είνε χ ιλ ιά - 
κις μείζων της Ιδέας, ήν περί υμών έσχη- 
μάτισα.

— Άκόμη έ'χω μίαν άμφιβολίαν. Μη 
τυχόν ή γυνή έν γένει, καί οΰχί έγώ άπο- 
κλειστικώς καί Ιδιαιτέρως, σάς διήγειρε 
την ιδέαν ταύτην ;

—  "Ο χι,ΙΙεπίτα. Τό θέλγητρον, ή μα
γεία  μιάς γυναικός, ώραίας τήν ψυχήν 
καί εΰγενοϋς τήν θέαν,είχον είσδύσει, καί 
προτού σάς ίδω έν τν) φαντασία μου. Οΰ- 
δεμία δούκισσα ή μαρκησία της Μαδρί
της, ούδεμία αΰτοκράτειοα έπί της γής, 
ούδεμία βασίλισσα ή ήγεμονίς τοΰ κόσμου 
δύναται νά παραβληθη ποός τά ιδεώδη 
καί φανταστικά έκεΐνα πλάσματα μεθ’ών 
συνέζησα, άφ’ ής εφθασα είς τήν έ'φηβον 
ηλικ ίαν, τά  έμφανιζόμενά μοι έντός τών 
αιθουσών ή τών δωματίων, τών έστολι- 
σμένων μ ετ’ άμυθήτου πολυτελείας καί 
άπαοαβλήτου καλαισθησίας, άτινα  είχον 
φκοδομήσει έν τοϊς φαντασιώδεσι κόσμοις 
τοΰ πνεύματός υ.ου, καί άτινα έδωσά κα
τόπιν ώς κατοικίαν είς τάς Λαύρας μου, 
τάς Βεατοίκας μου, τάς Ιουλίας μου, της 
Μαργαρίτας καί της ’Ελεονόρας μου, ή 
είς τάς Κυνθίας, τάς Γλυκεράς καί τάς 
Λεσβίας μου. Τάς εστεφον έν τη φαντα
σία μου διά διαδημάτων καί τιαοών ανα
τολικών, τάς περιέβαλον δι’ άλ.ουογίδος 
έκ χρυσοΰ καί πορφύρας, καί τάς περιε- 
στοίχιζον διά βασιλικές πομπές, ώς τήν 
Έσθήρ καί τήν Βασθή. Ταΐς άπέδιδον 
τήν βουκολικήν άπλότητα  της πατριαρ
χικής έποχής, ώς τήν της Ρεβέκκας καί 
τής Σουναμίτιδος, καί τήν γλυκεΐαν τα 
πεινοφροσύνην καί τήν ευσέβειαν τήςΡούθ. 
Τάς ηκουον όμιλούσας ώς τήν Α σπασίαν 
ή τήν 'Υ πα τία ν , τάς άριστοτέχνιδας τής 
ρητορικής. Τάς συνήθροιζον έν πλουσιω- 
τά τα ις  αίθούσαις καί τα ΐ; έχάριζον τήν 
ένδοξον ανταύγειαν τοΰ εΰγενοϋς αίματος 
καί τής έκλάμπρου καταγω γής, ώς εί ή 
σαν αί μάλλον ΰπεοοπτικαί και ευγενεΐς 
δέσποιναι τών πατρικίων τής Ρώμης. 
Τάς έβλεπαν χαοιεσσας , φιλαρέσκους, 
φαιδρά;,πλήρεις αριστοκρατικής έλευθερί- 
ας,ώς τάς κυρίας τής έποχής τοΰΛουδοβί- 
κου δέκατου τετάρτου έν Βερσαλλίαις,καί 
τάς έστόλιζον ότέ μέν δ ι’αίδήμονος περι 
βολής, έμπνεούσης τό σέβας, ότέ δέ διά 
χιτώνων καί πέπλων λεπτοτάτων, διά 
τών άεροειδών πτυχών τών όποιων δ ια 
γράφεται ολόκληρος ή πλαστική τελειό 
της τών ωραίων των σχημάτων, καί ά λ 
λοτε διά τοΰ d i v y a o f i h o v  έκείνου άέροζ,  
δν έφόρουν αί ώραΐαι έταΐραι τών Α θ η 

νών καί τής Κοοινθου, δπως διαλάμπη 
ύπό τήν νεφελοειδή ταύτην περιβολήν τό 
λευκόν καί ροδόχρουν τοΰ εΰπλά-του αυ
τών σώματος. Ά λ λά  τ ί ίσχύουσιν αί 
τέρψεις τών αισθητηρίων, καί ολόκληρος 
ή δόξα καί ή μεγαλοπρέπεια τοΰ κόσμου, 
δταν μία ψυχή φλέγετα ι καί κα ταναλ ί- 
σκεται έν τώ θείω έρωτι, δπως ήσθανό- 
μην ίσως μεθ’ ύπερβολικής ύπεροψίας καί 
τήν έμήν ψυχήν φλεγομένην καί κατανα- 
λισκομένην ; Βράχοι πελώριοι, όρη ολό
κληρα,έάν τύχωσιν έμποδίζοντα τήν δ ια
στολήν τοΰ πυρός,δπερ αίφνης άνάπτει έν 
τώ  κόλπφ τής γής, έκσφενδονίζονται είς 
τόν άέοα, άφίνοντα τόπον και διανοί- 
γοντα δίοδον είς τά διαστελλόμενα αέρια 
τής ύπομονευούσης πυρίτιδος, ή είς τάς 
διάπυρους ΰλας τοΰ ηφαιστείου έν τή 
βροντώδει έκρήξει του. Οΰτως, ή καί 
ίσχυρότερον ετι, έξεσφενδόνιζεν άφ’ έαυ- 
τοΰ τό πνεΰμά μου ολόκληρον τό βάρος 
τοΰ σύμπαντος, καί τής πεπλασμένης 
καλλονής, δπερ έπεκάθητο έπ ’ αύτοΰ καί 
τό ήχμαλώτιζεν, έμποδίζον αύτό νά πε- 
τασθή ποός τόν Θεόν, δστις είνε τό κέν- 
τρον αύτοΰ. Οΰχί' δέν παρητησα έξ ά 
γνοιας ούδέν δώρον, οΰδεμίαν γλυκύτητα , 
οΰδεμίαν δόξαν. Τό πάν έγνώριζον καί τό 
έξετίμων υπέρ τήν αξίαν του, δταν πε- 
ριεφρόνησα αύτό δι’ άλλο δώρον, δι’ άλ
λην δόξαν, δ ι’ άλλας μείζονας ήδονάς. Ό  
γήινος Ιρως τής γυναικός, διήλθε πρό τής 
φαντασίας μου, οΰ μόνον μεθ’ δλων α υ 
τοΰ τών θωπειών, άλλά καί μετά τών 
ύπερφυών έκείνων καί απείρων θέλγητρων, 
μετά τοΰ έπικινδυνωόεστέρου τών πειρα
σμών, έκείνου ον καλοΰσι οί θεολόγοι 
παρθενικόν πειρασμόν, δταν δηλαδή τό 
πνεΰμά, μήπω άπογοητευθέν ύπό τής 
πείρας καί τοΰ αμαρτήματος, φαντάζε
τα ι έν τώ έρωτικώ έναγκαλισαώ ένυπάρ- 
χουσαν ύψίστην ηδονήν, άπείρως άνω- 
τέραν άναμφιβόλως πάσης ποκγματικό- 
τητος, καί πάσης αλήθειας. Ά φ ’ οτου ή- 
σθάνθην έμαυτόν, άφ’ οτου ήνδοώθην, 
ηδη πρό έτών, διότι ή παιδική μου η λ ι
κία  μικρόν διήρκεσε, περιεφρόνησα δλας 
αύτάς τάς σκιάς, δλας αΰτάς τάς αν
ταύγειας τής ηδονής καί τοΰ κάλλους, 
έοωτευθείς άρχέτυπόν τινα  ώραιότητα, 
καί ποθών τέρψιν τινα ύψίστην. Έφρόν- 
τισα νά άποθάνω έν έμαυτώ, δπως ζήσω 
έν τώ άγαπωμένφ άντικειμένφ, νά άπο- 
γυμνώσω οΰ μόνον τάς αισθήσεις, άλλά 
καί τάς δυνάμεις αΰτάς τής ψυχής μου, 
πάσης κοσμικής έπιθυμίας, παντός ειδώ
λου, καί πάσης είκόνος, δπως δυνηθώ 
νά είπω δικαίως, δτι δέν ζώ έγώ, ά λλ ’ 
δτι ί  Χριστός ζή έν έμοί. Ισως, ήμάρ- 
τησα έπί ύπεροψία καί έμπιστοσύνη είς 
έμαυτόν, καί ό Θεός ήθέλησε νά μέ τ ι-  
μωρήση. Τότε παρενεβλήθητε σείς έν τη 
πορεία μου, καί μέ άπεσπάσατε άπ ’ αυ
τοΰ καί μέ έξετροχιάσατε Ή δη μέ μέμ- 
φεσθε, με έμπαίζετε, καί μέ κακολογείτε 
ώς έλαφοόν καί έπιπόλαιον. Μεμφομένη 
δέ καί έμπαίζουσα έμέ, προσβάλλετε καί 
υμάς αΰτήν, ΰποθέτουσα δτι τό σφάλ
μα μου ήδύνατο νά μέ άναγκάσγι νά τό

διαπράξη καί άλλη τις  οίαδήποτε γυνή. 
Δέν Θέ7.ω, ένώ πρέπει νά είμαι ταπεινός, 
νά άμαρτήσω έπί ύπεροψία, ύπερασπιζό- 
μενος έμαυτόν.Έ άν ό Θεός, τιμωοών τήν 
ύπεροψίαν μου,άπέσυοε τήν χάριν του άπ ’ 
έμοΰ, είνε δυνατόν ή ποταπωτέρα αφορ
μή νά μέ κλονίση καί νά μέ καταρρίψν). 
Μολα τα ΰτα  σάς λέγω , δτι τό πνεΰμά 
μου, ίσως παραισθητοΰν, έννοεΐ δλως δια- 
φόρως τήν πτώσίν μου ταύτην. ’Ίσως 
εινε άποτέλεσμα τής μήπω δαμασθείσης 
ύπεροψίας μου, ά λλ ’ έπαναλαμβάνω δτι 
τήν έννοώ άλλως πως. Δέν κατορθώνω 
νά πείσω έμαυτόν, δτι είνε ποταπός καί 
ταπεινός ό λόγος τής πτώσεως μου. Ύ 
περάνω πάντων τών ονειροπολημάτων 
τής νεανικής φαντασίας μου, έπεκάθησε 
καί ένεθρονίσθη ή πραγματικότης, ήν 
είδον έν ύμΐν.

«Πάσας τάς νύμφκς μου, πάσας τάς 
βασίλισσας μου, πάσας τάς θεάς μου, ύ
μεΐς τάς υπερτερείτε. Ύπεράνω τών ιδα 
νικών πλασμάτων μου, διασκεδασθέντων, 
συντριβέντων, άπορριφθέντων, χάριν τής 
άγάπης τοΰ Θεοΰ, άνυψώθη έν τή ψυχΤί 
μου ή πιστή είκών σας, τό άκριβέστα- 
τον άντίτυπον τής ζώσης καλλονής, ή- 
τις κοσμεί, ήτις είνε ή ϋπαρξις αύτοΰ τοΰ 
σώματος καί αύτής τής ψυχής σας. "Ι
σως καί τ ι τό μυστηριώδες, τά ύπερφυ- 
σικόν, παοενεβλήθη είς τοΰτο, διότι σάς 
ήγάπησα άφ’ οτου σάς είδον, καί σχε
δόν πριν ή σάς ίδω. Πολύ πριν ή λάβω 
συνείδησιν τής άγάπης μου, ήδη σάς ή- 
γάπων. Θά ελεγέ τις οτι υπήρξε τ ι τό 
μοιραΐον έν τούτω . Ό τ ι ήτο γ’εγραρ.μέ- 
νον" δτι ήτο εΐμαρμένον.

["Επεται σιινέχεια], Α ν τ .  Φ ρ α β α ς ι λ η ς .

Ζ Η Λ Ο Τ Υ Π Ι Α«
’ ΐτ α λ ι* ό ν  δ ιή γ η ι» »

Ό  δικηγόρος Ερρίκος Σερράλτης έπ ι- 
στρέψας εσπέραν τινά  είς τάν οίκόν του, 
κείμενον έν θέσει έκ τών μάλα κεντρικω- 
τέρων τής Λεωφόρου Βίκτωρος Ε μ μα
νουήλ, έκλεισε βιαίως καί μετά πείσμα
τος τήν έξώθυραν, καί χωρίς οΰτε προ
σοχήν κάν νά δώση είς τόν εΰπειθή χα ι
ρετισμόν τής xa.li jc εηπ ίρας ,  ον κατά 
τήν διάβασίν του τφ  άπέτεινεν ό γέρων 
Μιχάλης , ό πιστός αύτοΰ υπηρέτης , 
διηυθύνθη είς τό δωμάτιον του καί έκλεί- 
σθη έν αυτω .

Βλέπων τις αΰτον δέν ήτο δύσκολον 
νά έννοήση δτι τό νευρικόν του σύστημα 
ειχε προσφάτως διεγερθτί ύπό βιαίας καί 
ίσχυράς ταραχής.

Ή  εύγενής και κανονική αύτοΰ φυ
σιογνωμία, νέου μόλις τριακοντούτου , 
συνεστέλλετο έν ύπερμέτρφ οργή' τά ευρύ 
καί νοήμον αύτοΰ μέτωπον συνωφρυοΰτο 
έν άπειρία ρυτίδων,βαθέως έγκεχαραγμέ- 
νων, οί δέ καστανόχροες καί λεπτοί αυ
τοΰ μύστακες έφαίνοντο οτι υπήρξαν θΰμα 
σπασμωδικών συστροφών. Καί δ ιατί δλα 
ταΰτα  ; Ίδοΰ ή έξήγησις τής κ α τα ιγ ί
δας ταύτης, ύπό ουρανόν άνέφελον,.



*0 δικηγόρος Σερράλτης έπεστοεφεν 
έκ τοϋ περικαλλούς οίκου χαριεστάτης 
κυρίας, τής χήρας Έ λδας’Ολιβιέρη, συμ- 
παθνιτικοτά της μελαγχροινής, μόλις εί- 
κοσιπενταέτιδος, την όποιαν ό νεαρός δ ι
κηγόρος είχε καταλίπει προ ολίγου, α 
περχόμενος, έν οίκειοτάτη καί φαίδρα 
συνδιαλέξει μετά τοϋ κυρίου Καβάλλη, 
ίλαρχου έν τω έννάτω συντάγματι τοϋ 
ιππικού, σταθμεύοντος έν Τουοίνω.

Κρίνων τις έκ τοϋ τρόπου καθ’̂  δν ό 
νεαρός δικηγόρο: έπανήλθεν έν τω οίκω 
του καί άναλογιζόμενος την θέσιν, εις ήν 
οΰτος άφήκε την χαρίεσσαν χήραν μετά 
τοϋ ίλαρχου, ευκόλως ήθελεν έννοήσει οτι 
την καρδίαν τοϋ δικηγόρου κατέτρωγε 
φλογερός ερως καί μανιώδης ζηλοτυπία  
διά την γυνα ίκα ταύτην, ην είχε κατα- 
λ ίπει μόνην, άνυπεράσπιστον, νά ύποστή 
τάς έφόδους αντιπροσώπου ένόπ/.ου σώ- 
ματος, πάντοτε καλπάζοντος.

Ά λ λ ’ ΐνα  μή πονήρως παρεξηγηθώσιν 
οί λόγοι μας βπεύδομεν νά όμολογήσω- 
μεν οτι ή κυρία Έ λδα Ό λιβιέρη, ήτ ις , 
είς ηλικίαν τόσω τρυφεοάν, έστερήθη συ
ζύγου τά μάλα σημαίνοντος εν τε τη πο- 
λ.ιτική καί τ?) διοικήσει, ήτο αληθώς 
γυνή καθ’ δλα αξιότιμος.

Ή  έπιμεμελημένη 'άγωγή , ής είχε τύ - 
χει καί ή αναστροφή αΰτής μετά συζύ
γου εΰγενοϋς τήν καταγωγήν καί μεμορ- 
φωμένου, εΐχον διαπλάσει έν αΰτη καρ
δίαν εΰγενή καί αισθήματα άγνά καί ε ΐ
χον προικίσει αΰτήν διά παιδείας καί εΰ- 
φυίας οΰ τής τυχούσης, οΰτως ώστε ή 
δύνατο οΰχί ένός, άλλά πλειόνων συγχρό
νως τάς έοωτικάς επιθέσεις νά άπο- 
κρούση.

Ό  οίκος αυτής ήτο άνοικτός είς πολ
λούς νέους έκ τής άνωτέοας κοινωνίας , 
ά λλ ’ αυτη ήδύνατο αμέσως καί μετά τής 
χαρακτηοιζούσης αΰτήν άγχινοίας νά δια- 
κρίνη εκείνους, οϊτινες προέβαλλον εαυ
τούς μ ετ’ αξιώσεων δόν Ζουάν, καί έκεί- 
νους,οϊτινες παοουσιάζοντο ώς υποψήφιοι, 
δυνάμενοι έπαξίως νά διαδεχθώσιν έν τή 
καρδία αΰτής τόν έπί παιδεία καί άρετνί 
διακρινόμενον σύζυγόν της.

Είς έκ τώ ί μάλα τιμωμένων ΰπ ’ αΰτής 
ήτο καί ό δικηγόρος Σερράλτης, νέος ά- 
νή/.ων εις άρχαίαν καί ευγενή οικογέ
νειαν, υιός έπιφανοϋς καί άκεραιοτάτου 
Οικαστοϋ τοϋ Πεδεμοντίου. Ό  Σερράλτης 
εί καί εκέκτητο αρκετήν περιουσίαν οΰ- 
δέποτε έπαύσατο έργαζόμενος, τό δέ ο- 
νομα αΰτοϋ άπήλαυε πολλής φήμης έν 
τω  κόσμω τών γραμμάτων καί επιστημών.

Τα ιαϋτα  ©έρων έφόδια ό νεαρός ήμών 
δικηγόρος δέν ήτο δύσκολον βεβαίως νά 
κερδήση τήν εύνοιαν τής κυρίας Έλδας" 
άλλά τήν περ,ιπόθητον ταύτην νίκην έπί 
της καρδίας τής γυναικός τών όνείοων του 
καθίστων άμφίβολον δύο ισχυρά μειονε
κτήματα  αΰτοϋ. Τό Ιν ήτο υπέρμετρος 
άτολμία , έμφυτος είς τοΰς νέους τής 
σπουδής καί τών γραμμάτων καί οΰχί τής 
κοινωνίας , τό δε έτερον κακώς κρυπτό
μενη ζηλοτυπ ία , κατατρώγουσα τήν καρ
δίαν του καί καθιστώσα αΰτόν γελοιω-

δεσ τερον καί κ,ωμ,ικώτερον νεαρού {/.αθη- 
του του γυμνασίου.

Ώ σεί δε μή ήρκουν τα ϋτα , ενεκα τών 
όποιων πάντοτε έδίσταζε νά λάβη άπόφα- 
σίν τινα  καί νά έκδηλώση έπί τέλους τόν 
πρός τήν Έλδαν έ'ρωτά του, παρουσιάσθη 
ήδη καί ό ίλαρχος Καβάλλης, τέλειος τ ύ 
πος ιππότου, τολμηρός ώς στρατιωτικός, 
ουχί φλύαρος καυχηματίας, άλλ ’ εΰχάρι- 
στος καί εΰφυής έν τή ομιλία του, οστις 
μεταξύ τής Έ λδας καί τοϋ άτυχούς δ ι
κηγόρου είχε παρεμβάλει οΰ μόνον τήν 
έξέχουσαν αΰτού προσωπικότητα διά τε 
τήν πλαστικήν τοϋ δλου κανονικότητα 
καί τήν άπαστράπτουσαν καί έπ ιδεικτι- 
κήν στολήν, άλλά καί τόν γνήσιον αΰτού 
αραβικόν ΐππον καί άπασαν τήν ΰπ ’ α ΰ
τοϋ διοικουμένην ίλην τοϋ ελαφρού ιπ 
πικού, περί τών οποίων εϋοισκε πάντοτε

αυτών, παρετηοουν μετα περιεργιας τον 
δικηγόρον, οΰτινος τό βλέμμα «έφαίνετο 
δτι είχεν άπολεσθή έντός τοϋ λαβυριν
θώδους διαγοάμματος άνθους τινός τού 
κοσμούντος τοΰς τοίχους τοϋ θαλάμου 
σηρικού.

— Κύριε δικηγόρε, σκέπτεσθε νά λ ύ 
σετε καμμίαν δικαστικήν διαφοράν ή κα- 
νέν νέον κοινωνικόν ζήτημα ; ειπεν αΰτώ 
ή Έ λδα δι’ ύφους μετέχοντος ειρωνείας 
καί άστειότητος.

— Ναί, δηλαδή... δχι, ήθελα νά εί- 
π ω ... "Εχω νά τελειώσω απόψε μελέ
την τινά  έπί σπουδαιότατης ύποθέσεως, 
καί έάν ή κυρία έπιτοεπη, θά ζητήσω 
τήν άδειαν νά άπέλθω.

Δεν ήτο παντάπασιν άληθές τό τοι- 
οϋτο, άλλά καί άν ΰποτεθή δτι είχε το ι- 
αύτην τινά  έργασίαν, βεβαίως ή έσπέρα,

τήν κατάλληλον εΰκαιρίαν νά όμιλη έν | έκείνη δεν ήτο ή κατάλληλος πρός τούτο.
έκαστη φράσει καί έν έκαστη περιόδω τοϋ 
λόγου του.

Επομένως ή ζηλοτυπία  τού δικηγόρου, 
ήτις διεγείρετο έκ τοϋ τετριμμένου καί 
κοινοτάτου τρόπου, δι’ οΰ άσήμαντοί τ ι-  
νες νεανίαι έξεδήλουν τόν πρός τήν Έ λ -  
δαν ερωτά των, ελαβεν ήδη, καί δικαίως, 
κολοσσιαίας διαστάσεις έπί τη άναμίξει

Τό βέβαιον είνε δτι δεν ήσθάνετο πλέον 
οΰτε τήν δύναμιν, οΰτε τό θάρρος νά πα- 
ραμείνη είσέτι έκεΐ, ώς έν μπερ . Ι ί ν α ,  δε
χόμενος τά σκώμματα τών άλλων. Είχεν 
ανάγκην άνακουφίσεως, μονώσεως.

’Εχαιρέτισε τήν κυρίαν, ήτις τώ ά- 
πηύθυνε τρυφερόν βλέμμα, ώς νά ελεγεν 
αΰτώ  : «Παιδίον, υποφέρεις έκ ζηλοτυ-

τοϋ ζωηρού ίλάρχου , ικανού νά κα τα - π ίας, δέν χρειάζεται πολΰ διά νά τό έν
στρέψη δλα τά  σχέδια αΰτοϋ

Τήν εσπέραν, άφ’ ής άρχεται ή ήμε
νοήση τ ις»  καί ετεινε βεβιασμένως τήν 
χεϊρα πρός τόν ίλαρχον, οΰτινος τά  χεί-

τέρα διήγησις, μόλις οΰτος είχεν είσέλ- ; λη, άνταποδίδοντος τόν χαιρετισμόν, διέ- 
θει έν τή ύσγινοβαφεϊ αιθούση, έν η ή στείλε μειδίαμα δπερ έφαίνετο λέγον :

«Φ ίλτατε, έάν εϊξευρες πόσην εΰχαρί- 
στησιν μοϋ προζενεΐς άναχωρών».

["Επεται ουνέχεια.] Π'.Β*.

’Οσοι τών κ.κ. Συνδρομητών ήμών, 
ειτε άπώλεσαν, ή ενεκεν ταχυδρομι
κής άνωμαλίας, δεν έλαβον φύλλα

κυρία ’Έλδα συνείθιζε νά δέχηται τοΰς 
μάλλον οικείους έκ τών φίλων της , καί 
πριν ή άκόμη προφθάση νά συγχαρώ έαυ
τόν ςίτι τήν εΰρισκε μόνην, καθόσον ακρι
βώς τήν έσπεράν έκείνην έσκόπει νά προβή 
είς σπουδαίας καί σοβαράς ανακοινώσεις, 
ίδοΰ ή θαλαμηπόλος άγγέλλουσα :

—  Ό  Ο.αρχος Καβάλλης. , .
Αί τρεις αΰτα ι λέξεις ήρκεσαν νά διε- « Ε κλεκτώ ν  Μ υθ ιστορημ άτω ν» του Δ 

γείρωσι τρικυμίαν έν τώ  στήθει τού ά τυ - έ το υ ς ,π α ρ α κ α λο υντα ι νά  γνιοστοπο ιη - 
χοϋς Σερράλτη, δστις δάκνων βαθέως τό . σω σιν ημ ϊν  το ΰτο , ινα  ά π ο σ τε ιλω μ εν  
κάτω  χείλος αΰτοϋ έγενετο κάτωχρος έξ α ύτο ΐς  τά ^ έλλε ίπο ντα . 
όργής. | ------------------------------------------- -— —----- -

Μετ’ ολίγον είσήλθεν ό Ο.αρχος καί ; 
πλησιάσας έ'σφιγξεν εΰγενώς τήν χεϊρα 
τής ’Έλδας διακόψας διά τού άργυοού ή 
χου τών πτερνιστήρων του καί τής κλαγ 
γής τής σπάθης του τήν σιγήν τής α ι
θούσης, ής τόν άέρα έπλήρωσεν έκ λε 

. πτοϋ αρώματος Όποπανά^ ,  δπερ δμως

Ε ΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦ Ε ΙΟ Ν

Τ Ω Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α !
ΠΗΛΟΥΝΤΑΙ ΤΛ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

προσέβαλλε τά  νεύρα καί τήν κεφαλήν τοϋ ■ ®.'/0ΙΛ'-'/·ων 's ω ' 
Σερράλτη, έπί μόνω τώ  λόγω δτι ήτο τό 
ευνοούμενον τοϋ ίλάρχου άρωμα.

[Αί έν παρενθέσει τιμαί σημειοΰνται χάρι« 
τών έν ταΐς έπ^ρχ'αις καί τώ έξωτερ;κώ επιθυ- 
μοΰντ · ν να άποκτήσωσιν αύτά, έλεόθερα ταχο-

Ά πό

«Τά ’Απόκρυφα τών ’Ινδιών», μυθιστορία Ξα- 
βιέ - δέ - Μοντεπέν (τόμ. 2) · ■ · · δρ. 3 (3,30) 

«Ό παπα - Κωνσταντίνος», μυθιστορία Ά -
της ^στιγμής ταυτης ο νεαρός .................. δΡ. 1,50 (1,70)

οικηγορος, οΰτινος την καρϊ>ιαν περιε- j <( Η ΆδελφοΟλα», μυθιστορία Ε. Μαλώ (τό-
σφιγγε θανάσιμος ζηλοτυπ ία , έτήρησε μοι 2 ) ............. ................................. δρ. 2,50 (2,80)
νεκρικήν σιγήν, πλά ττω ν διά τής φαντα- ί . «Τυχαΐον Συμβάν· , δι/,γημα πρω-ότυπον, br.'o
αί?.;  του τάς παραδοξοτέρας εικόνας, ένω Λεωνίδα Π. Κανελλοπουλου  δρ. 1
. 1 ,. , 1 ί «Τβ'νπε:ώα τών Παρισίων»,μυθιστορία Pierreο ίλαρχος και η ϋ,λοα, οϊτινες έφαίνετο „ 1 ■ ' 1 ι πΤΓ/- . ’ , , r , Zaccone................................................. op. 4 (4,20)
οτι ειχον εντελώς λησμονησει αυτόν,συν-, „ Η Γυναίκες, τά Χαρτιά καί το Κρασί», μο-
διελέ γοντο ςωηροτατα. Ο'.στορία Paul Ίθ (x)ck,μετχφρασ'.ς Κλεάνθους Ν.

Οί φανταστικοί διαλογισμοί τοϋ δυ- Τριαντάφυλλου .............................  Δρ. I [1.20]
στυχοϋς Σερράλτη εΐχον απομονώσει έν-| ’Απόκρυφα τ7,ς Μασσαλίας μυβιστο̂ ρία

, C* . , 1 .  , Αιμίλιου Ζολα .............................  Δρ. 3 (3,30)τελως αυτόν απο του πραγματικού κο- , - ν  -ί ·! κπ αι.^ ι Π Ιίο '.ηαατα Αθανασίου Αρηστοπουλου Λεπ. 50 (bO)
σμου, ή όε Ελόα καί ό ίλαρχος δ ια κ ό -j ‘, Σολωμοϋ......................... » 50 (60)
ψαντες έπί τινα  στιγμήν τόν διάλογον » Βηλαρα........................  » 50 (60)


