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ΚΑΡΟΛΟΤ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ΤΕΑΕΥΤΑΙΟΓ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Σβνέχεια]

1=7'

Εις δλ ου ς  τού ς άνέμους.

Ό  Ροζέ, άφοΰ διά τοΰ άκρου τών 
δακτύλων άπέστειλε τό φίλημα τή δε- 
σποινίδι δέ Φοντερόζ, έμιμήθη αΰτήν 
γοάφων καί οΰτος τφ  φίλω του Μα- 
ξίμψ.

Ή  επιστολή έκείνη ην άρκούντως ση
μαντική.

« Ι ΐρ υ βφ ιλ ε ο τα τ έ  μ ο ι  φ ίλ ε ,
• Ένταΰθα διατελοΰσιν έν καταστάσει 

όπισθοδρομική Ιτ ι '  είναι όπίσω κατά δύο 
τουλάχιστον αιώνας. Τήν υπερμεγέθη 
ταύτην Ιπαυλιν Ιπρεπε νά κατοική τ 1? 
φορών βελούδινα έπιχιτώνια  χαί υψηλά 
υποδήματα. Τά συνήθη ένδύματά μας 
μοί φαίνονται άσεμνα χαί έκτός τές  έπο-
χής.

• Τείχη φυλακής, πύργοι στρογγύλοι, 
τετράγωνοι ή οχτάγωνοι, τρίζοντες άνε- 
μοδεϊχται, στέγαι είς όξΰ άπολήγουσαι 
χαί πέριξ τάφροι περιτειχισμένα!, ιδού τό 
έξωτερικόν.

• ’Εσωτεριχώς διάδρομοι θολωτοί, δυ- 
νάμενοι ν’ άνθέξωσιν έπί αιώνας χαί είς 
κανονικήν Ιτι πολιορκίαν, λίθιναι κλ ίμα
κες καί δωμάτια τόσον υψηλά, ώστε νο
μίζει τις έαυτόν μικρόν ώς Μυρμιδόνα ή 
Λιλιπούτιον.

• Τοιαύτη ή κατοικία, αρκούντως με
γαλοπρεπής, ώς βλέπεις.

• ’Ολίγον θλιβερά, ώς υποθέτεις, καί 
λίαν άρμόζουσα είς τάς ορέξεις της κυ
ρίας δέ Φοντερόζ, ήτις ζή ώς μονάχη έν 
μοναστηρίψ.

• ’Επίσημος, τή αληθείς γυνή, ήτις βε
βαίως Ισεται πενθερά έξ έκείνων, &ς γνω 
ρίζεις·

• Μέ ΰπεδέχθη μετ’ ασυνήθους αΰτή 
συγκινήσεως. Ό  ίερεΰς μέ συνεχάρη ιδ ια ι
τέρως.

• Εινα ι νά πιστεύση τις οτι τή υπομι
μνήσκω τρυφεράς αναμνήσεις, ών έκ πρώ
της δψεως δέν υποθέτει τις αΰτήν Ικανήν.

• Ή  καρδία τών γυναικών είναι άβυσ
σος, ήν δέν δύναταί τις νά βολιδοσκο- 
πήση.

• Ά λ λ ’ δ,τι άρχει νά φωτίση τοΰς σκο
τεινούς τούτους διαδρόμους καί νά θερ - 
μάνη τάς ψύχρας ταύτας αίθούσας «ίναι 
ή άκτινοβόλος καί χαρίεβσα μορφή τής 
δεσποινίδος δέ Φοντερόζ.

» Ά  ! φίλε μου, δποία Ικπληξις.

• Ή το  ώραιοτάτη τόν παρελθόντα χει
μώνα είς Παρισίους ήδη Ιχει ίδιάζουσαν 
καλλονήν έμβάλλουσαν είς αμηχανίαν, 
συγκινοΰσαν καί ύποτάσσουσαν

• Είναι Ισχνή, εύκαμπτος, λεπτοφυής.
Οί οφθαλμοί αΰτής, τό μέτωπον, ή ρίς, 
τά χείλη οΰδέν τό ίδιάζον Ιχουσι. Λε
πτομερώς έξετάζων αΰτήν, τήν ευρίσκει 
τις αρκετά συνήθη. Ό  τράχηλός της ουδέ 
κάλλιον οΰδέ χείρον πελασμένος είναι ή 
δ τής τυχούσης γυναικός. Οΰδέν Ιχω νά 
εΕπω περί τοΰ στήθους της, οπερ μοί φαί
νεται στήθος νεαρόΕς κόργις ατελές Ιτ ι ,  
καί έν τούτοις, φιλε μου, βλέπων τις α ΰ 
τήν, δέν δύναται ν’ άποσπασθή άπ ’ α ΰ 
τής.

• Ή  δεσποινίς Καικιλία δέ Φοντερόζ 
δέν είναι θελκτική κόρη, άλλ ’ είναι τό έν- 
σαρκωθέν γόητρο ν, τό άκατάσχετον θέλ- 
γητρον.

• Πλησίον αΰτής τό π5ν έξαφανίζεται. 
Καί αΰτή ή άνάμνησις παρελθουσών ήδο- 
νών, τά πάντα τέλος άπόλλυνται ένώπιον 
τοΰ θελκτικωτάτου τούτου πλάσματος.

• Άπήλθον αΰτόθεν τεθλιμμένος, άπο- 
τεθαρρυμένος. Ήρχόμην είς Σαίν- Ζιλδάς 
ώς κατάδικος διά νά ΰποστή τήν ποινήν 
του.

• 'Οποία μεταμόρφωσις ! Είμαι έρωτευ- 
μένος μέχρι μανίας, καί μόνον πρό δύο 
ώρών Ευρίσκομαι ένταΰθα.

• Έφθασα μετά τό δεΐπνον καί εΰρον 
πολυάριθμον συναναστροφήν

• ’ Ησαν καί οί Φοντραιλ.
• Εΰτυχώς οΰδέν γνωρίζουσί, διότι ού- 

δέποτε τοΐς είπε τι διά τήν κατάκτησίν 
μου. Ή  βαρωνίς είναι άρχετά φλύαρος’
δ βαρόνος τοΰναντ ίον, δέν θά μέ έπρόδι- | 
δεν. Οί άλλοι, πλήν τοΰ δ’Εστρέλ, ολίγον 
γνωρίζουσί τήν Ζουάνναν. Ταλαίπωρος 
χόρη ! Νομίζω δτι εΰρίσκομαι μακράν της j 
χιλίας λεύγας. Αμα νυμφευθώ θά έπα- 
νορθώσω τό κακόν, τό όποιον τή έπροξέ- 
νησα.

• Ο λοχαγός πολιορκεί τήν ύποκόμησ- 
σαν δέ Ρεβιλ. Ό  δέ γέρων Σαμπερζό εί
ναι χαριέστατος , έκτοξεύων φλογερά

I βλέμματα τή πα ιδαγωγφ τής Καικιλίας.
• Πάντα ταΰτα  παρετήρησα άμα είσελ- 

θών είς τήν αίθουσαν Μετά δύο λεπτά 
θά ήτο πλέον άργά, διότι μόνον τήν Και- 
κιλίαν εβλεπα.

• Μεταξύ μας, νομίζω δτι ή μαρκησία 
εχει δίκαιον. Δέν είμαι άδιάφορος. Ή  
νεαρά κόρη μοί άπηύθυνε χαρίεντας λό
γους' έκφράζεται δέ μεθ’ άπλότητος δι- 
πλασιαζούσης τό γόητρον αΰτής. Μοί

1 προέτεινεν αμέσως περιπάτους έφ ’ί π 
πων καί έκδρομάς είς τάς άτελευτήτους 
γαίας της. Ταΰτα διά μεθαύριον. Αδριον 

j είναι ήμερα Θήρας.
• Σπεΰσον νά Ιλθης, φίλε μου. Θά Εδης 

αν δ ένθουσιασμός μου είναι άληθής.
• Πρό ολίγου ήτο είς τό παράθυρόν της, 

είς έκατόν βημάτων άπόστασιν άπ ’έμοΰ, 
διότι αΰτός δ πύργος είναι τόσψ μακρός !

I Άπεθαύμαζε τό άπειρον δέν ήδυνήθην νά 
κρατήσω στεναγμόν καί τή Ιπεμψα Ιν 
φίλημα.

• Άπεσύρθη πάραυτα κλείσασα μετά 
θορύβου τό παράθυρόν.

• “Ισως Ισπευσα, τόσω τό χειρότερον 
δμως. ·

• Έδέχθη τό φίλημα καί είς τά όνειρά 
της ώς άθώα καί άγνή κόρη, θά αίσθανθή 
τό φίλημά μου έπί τών χειλέων της.

• Αΰτό μόνον έπεθύμουν.
• Σέ περιμένομεν έδώ.
• Μή περιμένης νά σέ παρακαλέσωσι 

καί έλθέ αδριον. Θά μέ βοηθήσης καί θά 
κερδήσης. Τίς οίδε τ ί  θά άπογείνη ή Ζου- 
άννα ; Ά ν  τήν Εδης, μή τή εΕπης τ ι '  
Ισο λίαν έχέμυθος. Δυστυχής κόρη ! ε ί 
ναι ώραία έν τούτοις !

• Σοί σφίγγω τήν χεΐρα.
»Ό φίλος σου 

" Ρ αζ4”.

• Υ Γ. ’ Εγραψα δύο λέξεις τφ  Βλοΰ- 
νερ. Τφ άναγγελλω δτι ή ύπόθεσις είναι 
είς καλήν όδόν καί τόν παρακαλώ νά κα- 
θησυχάση. Αμα πωλήσω δλα μου τά υ 
πάρχοντα, θά μείνω οφειλέτης ένός έκα- 
τομμυρίου περίπου. Ή  περιουσία δμως 
τής Καικιλίας είναι κολοσσιαία,φίλε μου, 
κολοσσιαία !»

Ό ταν  δ Μάξιμος ελαβε τήν έπιστο
λήν ταύτην, έχοιμδτο Ιτι έν τφ  δωματίψ 
του είς τό χατά τήν όδόν Πανεπιστημίου 
μικρόν αΰτοΰ μέγαρον.

Τό δωμάτιόν τοΰτο είναι πρότυπον ά- 
πλότητος. Δέν Ιβλεπέ τις έκεΐ τήν πολυ
τέλειαν τών νεωτέρων χρόνων, οΰδέ βαρυ
τίμους τάπητας. Τά Ιπιπλα αΰτοΰ δέν 
είχον άνανεωθή πρό ένός καί ήμίσεως αίώ- 
νος.

Ό  Μάξιμος έκοιμδτο είς τήν κλίνην 
τοΰ πάππου του καί Ιγραφεν έπί τοΰ γρα
φείου έκείνου.

Αί μόναι έν τφ  δωματίψ έκείνψ εικόνες 
ήσαν τεσσάρων ώραίων γυναικών.

Ό  Μάξιμος είχεν έκλέξει έκ τής συλ
λογής τών προγόνων του τά θελκτικώτερα 
πρόσωπα, ΐνα βλέπη εΰάρεστα όνειρα" τάς 
άλλας εικόνας είχεν άναρτήσει είς τήν 
αίθουσαν. Αΰται ήσαν καλαί διά τούς 
έπισκέπτας.

"Αμα άναγνώσας τήν έπιστολήν τοΰ· 
κόμητος έφάνη οργισθείς' ολίγον δμως 
διήρκεσεν ή όργή αδτη.

Τί τόν Ιμελλεν άλλως τε. Ά ς  έκανό- 
νιζε πό?ς τις τάς υποθέσεις του κατά τό 
δοκοΰν !

Έλυπείτο δμως τήν Ζουάνναν, ήτ ις ,τε -  
! λείως άγνοοΰσα όποιος ήν ό δΆμβαρές, 

άφήκε νά έξαπατηθή ύπ ’ αύτοΰ τόσον οί- 
κτρώς.

Έσκέφθη ολίγον.
Μήπως δέν ήτο ολίγον ζηλότυπος διά 

τάς έπιτυχίας τοΰ φίλου του Ροζέ ; Ό  
ευγενής οΰτος, λίαν τολμηρός, μέ φλογερά 
Ινστικτα, τφ  ένέπνεε μυστικήν ζηλοτυ
πίαν, ήν οΰδ’ είς έαυτόν έτόλμα νά όμο- 
λογήση. Ά λ λ ω ς  τε, δ δΆμβαρές είχεν 
ΰπέρ αΰτοΰ ώς δικαιολογίαν τήν κα τα 
στροφήν του. Καί αΰτός δ Μάξιμος δέ 
Πρέλ τό αΰτό θά Ιπραττεν, άν εΰρίσκετο 
είς τήν θέσιν τοΰ φίλου του. Μήπως καί



ο^το; θ* είχε τήν δύναμιν ν’ άντιστϊί είς 
τά θέλγητρα ώραίας κόρηί είκοσαέτιδος, 
^τις προσέφερεν αΰτφ , πλήν τής νεότητος 
χ«ί τοΰ γοήτρου της., τοσαύτην περιου- 
eistv ;

Ά λ λω ς  τε, μήπως ύπεχρεοϋτο αΰτός | 
νά έπανορθώσγι τά λάθη τοϋ άλλου καί 
ν'άναλάβγι ώς δόν Κιχώτος πόλεμον κατά 
τών έλαττωμάτων !

Ά  ! όχι, βεβαίως όχι.
‘Η Ζουάννα ήν δμολογουμένως λίαν 

ενδιαφέρουσα. Τις δμως έβεβαίου δτι ή 
παιδαγωγός αΰτη, ή άπορος, δέν είχε 
κεοδοσκοπήσει έπί τής περιουσίας τοϋ κό
μητος δ’Αμβαρές, έκτιμώσα μόΖλλον τήν 
«ολυτέλει-αν ή τά  ατομικά έκείνου προ
σόντα ;

Έπί τέλους ήτοιμάζετο νά μεταβϊΐ είς 
Σαίν-Ζιλδάς. Τό ταξείδιον τοϋτο θά γ>το 
άλλως τε λίαν εΰάρεστον δι’ έαυτόν, θά 
διήρχετο δέ εΰχαρίστους ώρας μετά τών I 
άλλων έν τώ πύργω δέ Φοντερόζ κεκλη- 
μένων. ι

Ταϋτα διανοούμενος, έσήμανε τόν κ ώ 
δωνα καλών τόν θαλαμηπόλον του. 

ί"Επεται συνέχεια]. *
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[Συνέχεια]

Καί πράγματι, ό μαρκήσιος βλέπων 
δτι, ΰποτασσόμενος είς τόν Πάπαν μετά 
τόν Μαμφρέδην, δέν θά Ικέρδιζε μέγα τι, 
έπροτίμησε νά διατηρήιγι τήν έχθρικήν 
«τάσιν του καί νά περιμείνν) τήν κ α τά λ 
ληλον περίστασή, δπως πωλήση ακριβά 
τήν υποταγήν του.

Ή  περίστασις δέν έβράδυνε πολύ.
*0 Μαμφρέδης έβλεπε τήν αυθάδειαν 

τών Νεαπολιτών φυγάδων Μόρρα τοϋ Ά -  
χουίνου και Σαν Σεβερίνου, οϊτινες ήσαν 
έπίσης Ιν τί} αΰλϊί τοϋ Πάπα, καί μετά 
θαυμασίας έπιδεζιότητος προσεποιεΐτο δτι 
οΰδέν ένόει άλλά τάς κα τ ’ αΰτοϋ προσ- 
βολάς έφύλασσεν έν τφ  βάθει τοϋ πνεύ
ματός του, έχων σταθεράν άπόφασιν ΐνα 
ήμέραν τινά έκδικηθ^.

Έν τούτοις, δ Βονέλλος τοϋ Ά γ γ λ ώ -  
νος, ό ασπονδότερος τών έχθοών του, έπι- 
τυχων παρά τοϋ Πάπα τήν περιβολήν j 
μέρους τοϋ πριγκηπάτου τοϋ Τάραντος, | 
κπήρχετο δπως λάβιρ κατοχήν αΰτοϋ, 
διά τής όδοϋ τής Άλεζίνας.

Ό  Μ αμφοέδης, κατά τήν αΰτήν ήμέ- 
f*v, πληροφορηθείς δτι ό Χόχεμβεργ μετά 
τοϋ στρατού του έπλησίαζεν, άνεχώρησεν 
έκ Τεάνου , πορευόμενος είς συνάντησίν I 
του. όπως συνεννοηθΐ) μετ’αΰτοϋ.

Κατά τύχην, βυνήντησε καθ’ όδόν τόν

Βονέλλον. δστις πεφυσιωμένος έπροχώ- 
ρει κατέχων τό δεζιόν μέρος τής όδοϋ.

Ό  Μαμφρέδης έζώρκισε τοΰς μετ’ αυ- 
τοϋ, δπως τον άφήσωσιν άνενόχλητον, 
διότι θά είχον πάντοτε καιρόν νά έκδι- 
κηθώσιν.

Ά λ λ '  οΰτοι άπήντησαν δτι οΰδέποτε 
θά ή,νείχοντο νά γίνγ) το ιαύτη προσβολή 
κατά τοϋ υίοϋ τοϋ αΰτοκράτορος Φρειδε
ρίκου. Έν τούτοις, αί δύο συνοδίαι έπλη- 
σίασαν πρός άλλήλας, καί οΐ τοϋ Βονέλ- 
λου δέν έφαίνοντο εΰδιάθετοι νά ύποχω- 
ρήσωσιν.

Τότε ό Μαρίνος Καπέκης, άνή,ρ ορμη
τικός καί φιλτατος τοϋ Μαμφρέδου, ώρ- 
μησεν έφ'.ππος καί πλήζας διά τοϋ μετά 
σιδηρών ηλων ροπάλου του τόν ώμον τοϋ 
Βονέλλου, είπεν αυτφ :

— Άφίππευσον. δοϋλε, καί φέρε σέβας 
πρός τόν υίόν τού βασιλέως σου.

Οί λόγοι οΰτοι ΰπίίρζαν τό σύνθημα 
τής μάχης. Αί δύο συνοδιαι, ζιφουλκή* 
σασαι, έπετέθησαν κα τ ’ άλλήλων.

Ό  πρίγκηψ· μή δυνηθείς νά κωλύσγ) 
τήν συμπλοκήν, έσκέφθη δτι ώφειλε νά 
πράζγ) π3ν δ,τι ήδύνατο δπως αδτη ά- 
ποβ^ ΰπέρ αΰτοϋ.

Όθεν, ώς γενναίος Ιππότης, όρμήσας 
μετ’άπιστεύτου μανίας κατά τοϋ Βονέλ
λου, ήρπασεν αΰτόν άπό τού λόφου, I- 
λυσε τή,ν προστατεύουσαν τήν κεφαλή* 
του κόρυθα, καί διά τοϋ εγχειριδίου έκοψε 
τον λαιμόν του.

Οί μετά τού Βονέλλου, ίδόντες τούτο, 
εφυγον άπό ρυτίίρος. Ό  Πάπας, μαθών 
τόν θάνατον τοϋ Βονέλλου, ώργίσθη λίαν 
καί Ιπεμψεν άνδρας πρός καταδίωζιν τοϋ 
φονέως.

*0 Μαμφρέδης, βλέπων δτι δέν ήτο α 
σφαλής έν τφ  πεδίω, κατέφυγε μετά τών 
οπαδών του είς τό φρούριον τής Ασέρρας, 
δπου έμεινεν έπί τινας ημέρας.

Ό  Βερτόλδος, ίδών τόν Μαμφρέδην ΰ- 
ποπεσόντα είς τήν δυσμένειαν τοϋ Πάπα, 
έκηρύχθη άμέσως κα τ ’ αΰτοϋ, πωληθείς 
μεθ’ δλου τοϋ στρατοϋ του είς τάν Ίννο- 
κέντιον. Ό  μαρκήσιος Λάνσιας συνεβού- 
λευσε τόν ανεψιόν του Μαμφρέδην ν’ άνα- 
χωρήσγ) έκ τΫϊς Άσερρας.

Ό  Μαμφρέδης, πλάνης καί φυγάς, δέν 
είχε πλέον ποϋ τήν κεφαλήν κλΐναι. "Ηλ- 
πιζεν δτι θά κατέφευγεν είς Λουκερίαν, 
άλλά καί ή πόλις αΰτη ητο είς χεϊρας 
τών έχθρών του.

Έν τούτοις, μή έχων άλλο καταφύ- 
γιον, άπεφάσισε νά καταφύγ·») έκεΐ, δπως 
δήποτε.

Ά λ λ ά  χείμαρροι, δρη καί έχθροί, έπε- 
ποόσθουν μεταζΰ αΰτοΰ καί τής πόλεως 
εκείνης ■

Τίς θά συγκατετίθετο νά διατρέζϊ) μετ’ 
αΰτοϋ ποοφανέστατον κίνδυνον, συμμερι- 
ζόυ,ενος τήν συμφοράν του ;

Οί Κορράδος καί Μχρΐνος Καπέκαι, 
έκτακτον παράδειγμα αδελφική» αγάπης 
καί πίστεως, ένέπλησαν αΰτόν θάρρους, 
διότι — ώς Ιλεγον— γινώσκοντες καλώς 
τούς βράχους έκείνους, ήλπιζον έπί τόν 
Θεόν δτι θά τόν έφερον είς άσφαλές μέρος.

Ή Ρχ ισαν νά όδοιπορώσι.
Κατ’άρχάς οΰδέν άπήντησαν κώλυμα. 

'Ay. ρι τοϋ Μαλλ^άνου,δέν είδον ψυχήν ζώ- 
σαν. Άφικόμενοι είς τήν κόμην έκείνην, 
εύρον άπόσπασμα τού στρατοϋ τοϋ Βερ- 
τόλδου, δπερ Ιαενεν έκεΐ, έχον διαταγήν 
νά κλείστρ πασαν όδόν σωτηρίας εί; τόν 
Μαμφρέδην.

Οί φυγάδες ένόησαν τόν έπικειμενον 
κίνδυνον καί έζή τησαν νά διαφύγωσιν α υ 
τόν μετά μεγίστης έπιτηδειότητος.

’ Ησαν δ’ έγγΰς νά κατορθώσωσι τοϋτο, 
δτε κατά τήν άκραν τής όδοϋ συνήντη*- 
σαν διπλήν σειράν άμαξίων.

Οί φρουροϋντες ταϋτα  στρατιώται ή" 
ρώτησαν αΰτοΰς ποιοι ήσαν.

Οΐ πλεΐστοι τών μετά τοϋ Μαμφρέδου, 
θεωρήσαντες αΰτοΰς άπολεσθέντας, έζι- 
φούλκησαν κραυγαζοντες :

—  Σοηβία ! . . Σοηβία ! . . . “Ηλθο- 
μεν νά σ&ς τιμωρήσωμεν, προδόται ! . . .

‘Η συμπλοκή ΰπήρζε φοβερά. Ή  τύχη 
μ2λλον ή ή ανδρεία διηύθυνε τά κτυπή
ματα.

Ό  Μαμφρέδης, οί Καπέκαι καί τινες 
άλλοι, οϊτινες είχον με(νγ) όπίσω, πτερνί- 
σαντες τοΰς 'ίππους των έφθασαν έπί τ ό 
που καί είδον δτι οί έχθροί, προσβληθέν- 
τες έρρωμένως ύπό τών έταίρων αυτών, 
είχον όπισθοχωρήσγ) καταλιπόντες έλευ- 
θέραν τή* δίοδον

Ταυτοχρόνως δέ ή*ουσαν καί μεμακρυ- 
σμένον κρότον βηι^-άτων άνδοών σπευδόν- 
των είς βοήθειαν τών τά άμάζια φρου- 
ρούντων, καί είδον πλήθος πυρών φεοομέ- 
νων τ^δε κάκεΐσε έν τή κώμγι

Μικρόν Ιτι άν έβραδυνον, θά έπολιορ- 
κοϋντο. Ό  Μαμφρέδης, καίπερ βλέπων 
έπικείμενον τόν θάνατον, έπτέρνισε τόν 
ΐππον του, δπως δράμγ) είς βοήθειαν τών 
συντρόφων του, άλλ ’ ό $ορράδος Καπέ
κης άνεχαίτισεν αΰτόν είπών :

—  Χάνεσθε, πρίγκηψ, καί δέν τούς 
σώζετε. . . Ύπήρζαν γενναίοι, άλλ ’ άσύ- 
νετοι . . . άς χύσωμεν Ιν δάκρυ έπί τής 
τύχης των καί άς φυγωμεν.

Τότε έπτέρνισαν τούς ΐππους των καί 
Ιφυγον άπό ρυτήρος, Τάς έπομένας ημέρας 
διήλθον τήν Βιζάκκαν, τό Βίμιον καί τήν 
Λομβαρδιιήν Γουαρδίαν, διά δυσβάτων δέ 
όδών άφίκοντο περί λύχνων άφάς είς Ά -  
τροπάλδαν, τό φρούριον τών Καπεκών.

— Βαϊάρδε ! έφώνησεν ό Μαρίνος, δρα- 
μών πρό τοϋ Μαμφρέδου ΰπό τά τείχη 
τοϋ φρουρίου. Άμέσως δ’ ήκούσθη κρότος 
άλύσεων, άνοιγμα θυρών, κίνησις κατα- 
πέλτου καί φωνή βροντώδης έρωτήσασα :

—  Τις εί ;
— Ζήτω ή Σοηβία καί ό άγιος ’Ιανου

άριος ! Καταβίβχσε τή,ν γέφυραν, Βαϊάρ- 
δε, είπεν ό Μαρίνος.

Η γέφυρα κατεβιβάσθη, καί δτε ό 
Μαμφρέδης έφθασεν είς τήν θύραν τοϋ 
μεγάρου, οί δύο αδελφοί Καπέκαι, άφ ιπ -  
πεύσαντες, έγονυπέτησαν ένθεν καί ένθεν 
τοϋ ίππου του καί είπον αΰτφ  :

— Πρίγκηψ, είσθε είς τόν οίκόν σας.
—  Ά ν  ή τύχη δέν κηρυχθ^ κ α τ ’έμοϋ, 

άπήντησεν ό Μαμφρέδης, έλπιζω δτι θά



δυνηθώ νά εΓπω ΰμΐν του; αΰτοϋ; λόγους 
έν Νεαπόλει εί; τό Καστελκαπουάνον.

At σύζυγοι τών Καπεκών, ΰπεδέξαντο 
τόν Μαμφρέδην, μεθ’δλη; των τές  γυνα ι
κεία; χάριτο;.

[Έ π ετ« ιο υνέχ « ιβ ]. Π αν . Π ανας

Ε Κ  ΤΟ Ι Ι Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :

0 ΚΥΑΝΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
Α ΐή γ η μ α  ΠΡΟΣΠΕΡ ΜΕΡΙΜΕ

ΜΑΞΙΜΟΤ Β Ι Λ Ρ Ε

Α Π Ι Σ Τ Ο Σ ! '
[Σ υνέχει»]

Κ ω τερ ετζ , Σ επτέμ βρ ιο ς.

«Τό «3 ν  τετέλεσται . . . Άνεχώρησεν 
. . . Διά τ ί  είμαι άκόμη έδώ ; Δέν τό 
γνωρίζω. Διά τ ί έξ έναντία ; θ’ άνεχώ- 
ρουν ; Δέν πρέπει νά την Εδω πλέον.

» ’Δπό τινο; ήτον έτι μάλλον εΰμενε- 
στέρα πρό; έμέ' μοί ώμίλει άπαύστως 
περί τ έ ς  ανάγκης τοΰ νά δημιουργήσϊ) θέ
σιν τινά έν τή έργασία; μου. Τά χαρακτη
ριστικά τη ;  μοί έφαίνοντο ήλλοιωμένα- 
δέν έγέλα πλέον. Προχθές έξήλθομεν όμοΰ 
μετά τό γεΰμκ. Ό  κόμη; Χαλζύ μέ ή 
γάπα καί μοι ένεπιστεύετο προθύμω; τήν 
βαρωνίδα, πρό; ήν προσεφέρετο μάλλον 
ώ ; πρό; νεάνιδα ή ώ ; πρό; γυναίκα.

• Θλιβερά προαίσθησις μ’ έστενοχώοει. | 
Παρά τ ά ;  άποπείρα; τ έ ς  βαρωνίδο;, ή 
συνδιάλεξίς μα ; περιωρίζετο εί; τ ινα ; μο
νοσυλλάβου; λέξεις. Άφοΰ έδαπανήσαμεν 
πολύν χρόνον,όπως άνέλθωμεν άπόκρημνον 
ράχιν έκαθήσαμεν ΰπεράνω χαράδρα;. Α 
πόλυτο; σιωπή έβασίλευσεν έπί πολύ.

• —  Αύριον άναχωροΰμεν, είπε τέλο; έ  
βαρωνίς.

• Στιγμ ια ίως συνέλαβον τήν ’ιδέαν νά 
τήν απωθήσω έντός τοΰ υπό τούς πάδας 
μου βομβοΰντο; χειμάρρου καί νά τήν α 
κολουθήσω καί έγώ.

»Δέν άπήντησα, έκάτερο; δ’ άπέφευγε 
τό βλέμμα τοΰ άλλου.

• Μετά τέταρτον ώρα;, έ  κυρία Δεραμ
πέρ έψιθύρισε διά πεπνιγμένης φωνές :

«—  Ο πατήρ μου έχει υίόν μονογενή, 
τόν όποιον πρό έξαετ ία ; άρνεΐται νά δε- 
Χθ?» διότι ένυμφεύθη τήν θυγατέρα διδα
σκάλου τί) ;  Ιχνογραφία;.»

• Ά  ! φίλε μου, ήνόησα, πρώτον ήδη, 
τ ί  άξίζουσιν ή περιουσία καί οι τ ίτ λο ι '  
ήνόησα διά τ ί άκαταμάχητο; δύναμι; μ’ 
έκώλυε νά προφέρω τήν έρωτικήν λέξιν, 
δσάκι; αΰτη έκ τές  καρδίας άνήρχετο εί; 
τά  χείλη μου. Έ γώ  πτωχό;, άγνωστο;, 
κα ταγω γές  άσημου, ήδυνάμην νά προ
τείνω εί; τήν βαρωνίδα Δεραμπέρ, εί; 
μίαν τών έν Παρισίοι; διαπρεπουσών έπϊ 
πλούτψ καί καλλονή, νά γίνη σύζυγό; 
μου, χωρΐ; νά διεγείρω τά ;  άγενεστέρα; 
υποψία;, χωρΐ; νά καταισχυνθώ ; Καί ή-

δυνάμην νά εΓπω εί; τήν γυναίκα ταύτην· 
Γενοΰ έρωμένη μου ;

• Έδοκίμασα τήν στιγμήν ταύτην άνή- 
κουστον παραφοράν οργές καί λύσση;' ά- 
νεκάλυψα έν τή διαγωγή τές  κυρίας Δε
ραμπέρ τήν φρικτοτέραν φιλαρέσκειαν,τήν 
πονηροτέραν άπήνειαν. Διά τ ί  νά κατα- 
βάλη τόσα; φροντίδα;, τόσα; προσπα- 
θείας, όπως άποδώση τήν ζωήν εί; νεκρόν, 
άφοΰ ώφειλε νά μ’ έγκαταλείψη ευθύ; ώ ; 
θ’ άνεζωογονει έν έμοί τήν δύναμιν νά 
πάσχω ; Ήθέλησε νά καρπωθή τήν δόξαν 
μιάς άναστάσεως ;

• Έστράφην πρό; τήν κυρίαν Δεραμπέρ. 
Τό βλέμμα, δι’ οΰ τήν περιέβαλον, θά ήτο 
τρομερόν, ά λλ ’ ΐι όργή μόυ κατηυνάσθη 
πρό τές  κατηφοΰς καί γλυκείας έκφρά- 
σεω; τοΰ προσώπου της, οπερ έφώτιζον 
αΐ τελευτα ΐα ι λάμψεις τοΰ λυκόφωτο;. 
Οΰδέν είμαι, οΰδέ ποτέ πιθανώ; θά ήμαί 
τι. έσκέφθην. Ποίαν δόξαν, ποιον κοΰφον 
θρίαμβον δύναμαι νά παράσχω είς γυνα ί
κα ; Καί ή καρδία μου ένεπλήσθη εΰγνω- 
μοσύνη;.

• Είχε νυκτώσει, δτε ή κυρία Δεραμπέρ 
έγερθεΐσα έλαβε τόν βραχίονά μου. Τήν 
στιγμήν ταύτην ένομιζόμην δυστυχή; ... 
Δυστυχή;! Ή τ ο  πλησίον μου' ήκουον τήν 
θορυβώδη άναπνοήν τη ; ,  ό βραχίων τη ;  
έτρεμεν ΰπό τόν ίδικόν μου. Έτρεμε, περί 
τούτου είμαι βέβαιο;. Έφθάσαμεν εί; τήν 
θύραν τοΰ ξενοδοχείου τη ; ,  χωρΐ; νά προ- 
φέρωμεν λέξιν ' έκεΐ, παρασυρθεΐ; ΰπό α ι 
σθήματα; άνωτέρου τ έ ;  θελήσεώς μου, έ- 
λαβον τήν χεΐοά της καί άπέθεσα έπ' αΰ- 
τές  παρατεταμένον άσπασμόν.

• Ή  κυρία Δεραμπέρ δέν τήν άπέσυρε" 
μέ παρετήρει. Ένόμισα οτι είδον δάκρυα 
είς τού; οφθαλμού; τη ; .

» — Θά εΰαρεστηθέτε ν’ άποχαιρετί- 
σητε τόν πατέρα μου, είπε καί είσέλθεν.

• Τό βλέμμα τη ;  μέ είχε μαγεύσει. Έ -  
πείσθην πρό; στιγμήν δτι δ κόμη; Χαλζύ 
θά μοί προσέφερε τήν χεΐρα τ έ ;  θυγατρό; 
του. Μετά μίαν ώραν εΰρισκόμην πλησίον 
του. Μέ άπεχαιρέτισε μετά θελκτικές 
φιλοφροσύνη;, προτρέψας με δπως, έπι- 
στρέφων είς Παρισίους, τόν έπισκεφθώ. 
Ή  κ. Δεραμπέρ δέν ένεφανίσθη. Καθ’ ό- 
λην τήν νύκτα ήλπιζον Ιτι.  Ά λ λ ά  τί ; 
δέν γνωρίζω.

• Καί τήν έπαύριον οΰδέν, οΰδέν πλέον 
έν τφ  κόσμφ... Είχεν άναχωρήσει.Άλέκο, 
δέν είχον έτι πάθει.. . Καί δμω;, π ίστευ- 
σόν με, δέν άπατώμαι, ή γυνή έκείνη μέ 
ά γαπ (ί .. ά λλ ’ αίσχύνεται διά τοΰτο ά- 
ναμφιβόλω;... Καί αΰτή ! . . .  Ώ  ! αΐ γ υ 
ναίκες τοΰ κόσμου !»

*

* *
Π α ρ ίσ ιν ι, Ία γο νά ρ ιο ς .

«Ενθυμείσαι, Άλέκο, δτι πρό οκτώ 
μηνών, δτε προσεπάθεις νά μέ θεραπεύσης, 
σοί άπήντων : άδύνατον νά ζήσω ; Έν
τφ  κόσμφ τούτφ ΰπάρχουσι μόνον έτέραι 
καί οίκοκυραί. Αί μέν απέχθειαν, αΐ δέ 
άηδίαν μοί έμπνέουσι. Δέν μοί ά«τέλεγες, 
διότι ήνόεις, έν τή έκφράσει τοΰ δικαίου, 

I τήν φοβεράν δυστυχίαν μου, άλλ ’ (ψιθύ

ριζες χαμηλοφώνω; : ΰπάρχουσι καί γυ 
ναίκες.

• Είχε; μυριάκι; δίκαιον. Ύπάρχουσι 
γυναίκες, όντα, άτινα Ιχουσι περισσοτέ- 
ραν ημών άγνότητα , αΰταπάρνησιν κα ί 
καλλονήν.

• Είνε πρώτη πρωινή ώρα' έ  βροχή π ί 
πτει κρουνηδόν έπί τές  στέγης μου’ είνε 
μία τών πενθιμοτέρων νυκτών, έξ ών ποτέ 
περιεκαλύφθησαν οί Παρίσιοι, είμαι μόνος 
έν τφ  όρόφωμου, καί έν τούτοις ή χ«ρ^ 
πλημμυρεΐ έν τή καρδία μου... Άφοΰ τ?1 
έγραψα, δέν μοί ΰπολείπεται ή νά διακη
ρύξω τήν εΰτυχίαν μου.

• Πώς διέρρευσαν οί δύο μένες,οΐ μέσο- 
λαβησαντες άπό τές  έκ Κωτερέτζ άναχω- 
οήσεώ; τη;,μέχρι τές  ημέρα;, καθ’ ήν τήν 
έπανεΐδον, τοΰτο δέν έξετάζω. Γνωρίζω 
μόνον δτι δέν ΰπέρχε πλέον δι’ έμέ ούτε 
παρόν, οΰτε μέλλον, οΰτε ημέρα, ουτε 
νύξ. Ενίοτε διηρχόμην ήμέρας όλοκλή- 
ρους χωρΐ; νά έγερθώ τ έ ;  κλίνη;. Τί μέ 
ώφέλει ; Πολλάκι; έμενον μέχρι τ έ ;  πρω- 
ta ;  έπί τοΰ θρονίου μου. Πανταχοΰ έβλε- 
πον τό χά ο;, τό ψΰχο;, τά σκότο;. Μετά 
μηνιαίαν έν Παρισίοι; διαμονήν έλαβον 
σημείωσιν, περιέχουσαν τ ά ;  λέξει; μόνον 
ταύτας : «Διά τί δέν έρχεσθε νά μάς Εδη- 
τ ε ; »  Ά πήντησα  : «Α δύνατον» ' χωρίς 
ν’ απαλλαγώ τές  θλιβεράς ληθαργίας 
μου.

• Τέλος έσπέραν τινά, τήν 4Ίν Δεκεμ
βρίου, ή θύρα τοΰ δωματίου μου ήνεώχθη. 
Ή τ ο  ΐχει'νη, πάντοτε ώραία, άλλ ’ ώχρά 
καί ίσχνή. Διευθυνθεΐσα πρός με έλαβε 
τάς χεϊράς μου καί μοί είπε βραδέως :

« — Σάς άγαπώ ' μέ αγαπάτε καί σείς, 
ώστε νά συναινέσετε νά μέ νυμφευθέτε ;»

• Ύπάοχουσι συγκινήσεις άνέκφοαστοι. 
Μετά μίαν ώραν ώλόλυζον έτι πρό τών 
ποδών της, έκείνη δέ ΰπεμειδία καί έδά- 
κρυε συγχρόνως.

• —Ό  γάμος μα; άδύνατον νά τελεσθή 
τώρα, έλεγεν' ανήκω εί; τόν πατέρα μου, 
δέν θέλω δέ νά πικράνω τά ;  τελευταίας 
ήμέρα; του' άλλά δέν ήδυνάμην καί νά 
σόίς άφήσω ν’ άποθάνετε, έξηκολούθησε 
μετά βλέμματος, δπερ άδύνατον νά λη 
σμονήσω' άν ήμαι ένοχος, δ Θεός θά μέ 
συγχωρήσνι,περί τούτου είμαι βεβαία.

• Είτα μοί διηγήθη τόν μετά τόν χω
ρισμόν μας βίον της. Είχεν υποφέρει, φίλε 
μου, δσον έγώ ! Τρις ήλθε μέχρι τές  θύ-

; ρα; μου, άλλά δέν έλαβε τό θάρρο; ν’ ά- 
ναβή εί; τό δωμάτιόν μου.

« — Έ π ί τοΰ παρόντο; έχω τά δικαίω
μα νά διατάσσω, μοί είπεν άποχωριζο- 
μένη με. Θέλω νά έχετε γράψει πολλά 
νέα κεφάλαια τοΰ έργου σα; κατά τήν 
προσεχέ έπάνοδόν μου. »

• Τήν αΰτήν νύκτα είργάσθην.
• Πάντε; άπεδώκατε εί; τήν δραστηριό- 

τη τά  μου καί ε ί ; τήν παντοδυναμίαν τέ{ 
θελήσεώ; μου τήν αίφνιδίαν έξέγεοσιν τοΰ 
νοό; μου καί τήν ταχείαν έπιτυχίαν μου. 
Ά λ λ ’ ή θέλησί; μου, τό τάλαντόν μου ή- 
τον έκείνη, τό όνομα δέ τα ύτη ;  ώφειλε 
νά δοξασθή άντΐ τοΰ ίδικοΰ μου. Μέ ήγά-  
πησεν άσημον, άγνωστον, καταπεφρονη-



μένον, Δέν τί] ίφειλον νά δοξάσω το ο* 
νομα, δπερ ήθε'ε νά φέρνι ;

»Ή  Μαρία ιατέβαλε μοναδικά; προσ
πάθειας,δπως (,έ πείστρ ν άποχωρισθώ τοΰ 
ορόφου μου.

<— Άφοΰ είμαι πλούσια είσαι καί σΰ 
έπίσης πλούσιοί, μοί λέγει συχνάκις' ά 
φοΰ άρνεΐσα» νά κατοικήσεις μαζύ μου ά- 
ποδεικνύεις δτι δέν μέ θεωρείς ώς σύζυ
γόν σου. Προϊΐμ^ς λοιπόν νά μένγις έλεύ- 
θερος ;»

• Μέχρι τοΰδε άντέστην, διότι δέν θέλω 
νά έγκαταλείψω τό μέρος, έν φ  χατά 
πρώτον μοί έξέφρασε τόν 2ρωτά τιης.

• Επισκέπτομαι συχνάκις τόν κόμητα 
Χαλζΰ. Ό  γέρων οΰτος μέ άγαπιφ καί 
χαίρει ώς πατήρ διά τοΰς θριάμβους μου. 
θά  μ’ έμίσει, άν ί) θυγάτηρ του Ιφερε τό 
όνομά μου. Αισθάνομαι ένίοτε τύψεις συν- 
ειδότος, άναλόγιζόμενος δτι ί) στοργή του 
προέρχεται έκ πεπλανημένης Ιδέας' άλλά 
θά ήδύνατο άναμαρτήτως νά διαταράξη 
ΰπαρξιν έτοιμοθάνατον ;

• Κατ’ Ιτος ό κόμης διέρχεται τούς χε ι
μερινούς μήνας ε’ις την ϊπαυλ ιν  φίλου τ ι -  
νός, παρά την Νικαίαν. Κατά τόν χρόνον 
τοΰτον η Μαρία είνε Ιλευθέρα' άποσυρό- 
μεθα τότε ε’ις τά ένδότερα τοΰ Προαστείου 
'Αγίου 'Ιακώβου, ύπό τό όνομα κύριος καί 
κυρία Καρριέ. Μία έξαδέλφη τής Μαρίας, 
συνεζευγμένη έν Βερολίνψ, γνωρίζει τό α 
πόρρητόν μας. Ό  κόμης νομίζει δτι ή 
κόρη του εΰρίσκεται ε’ις την οικίαν τής έξ- 
αδέλφης της.

• Μεθ’ οποίας χοεοόίς εΐσερχόμεθα έντός 
τής φυλακή; μας, άληθοΰς φυλακής διά 
την Μαρίαν, καί μεθ’ οποίας απελπισίας 
έξερχόμεθα αΰτής ! Έν αΰτή έργάζομαι, 
έν αΰτή ή διάνοιά μου δψοΰται. έν αΰτή 
«ρό πάντων ή ψυχή μου έξαγνίζεται καί 
λαμπρύνεται. Έν τοΐς άγώσι περί συμφε
ρόντων, έν ταΐς παντοίαις ίίλξεσιν, έν ταΐς 
μυρίαις περιπλοκαΐς τ·?ίς άνθρωπίνης ζωής, 
τό ηθικόν φρόνημα, κατά τό μόίλλον ή 
ήττον, ταράσσεται πάντοτε, ή άβρότης 
αμβλύνεται, άλλ ’ ή ψυχή τής Μαρίας είνε 
Ιερόν άδυτον. Πό?ν δ,τι ή προσφιλής αΰτη 
σύντροφος λέγει δτι είναι καλόν $ κακόν, 
δ Θεός τό λέγεt. Άλέκο, είμαι ευτυχέ
στατος !»

[Έ π ς τ « ι ®«νέχιια]. Κ .

Ο Φ Μ Λ  Ν

Δ Ο Ν  Ζ Ο Τ A Ν
δ ιή γ η μ α

Βροντώδης φωνή κράζουσα : «*Η παρά- 
στασις άρχεται !»  μ’ άπέσπασε τοΰ γ λ υ 
κέος ΰπνου, εις δν ήμην βεβυθισμένος.

Τά τετράχορδα βομβοΰσι . . . κρότος 
κυμβάλου... συμφωνία σάλπιγκος... φωνη 
χλαρίνου... προανακρούσματα βιολίου . . .

Τρίβω τοΰς οφθαλμούς... δ διάβολος μέ 
περιπαίζει ; . . .

'Οχι, εύρίσκομαι έν τφ  θαλάμφ τοΰ

ξενοδοχείου,ε’ις δ Ιφθασα κατάκοπος χθές 
τό έσπέρας.

Πλησίον μου κρέμαται σχοινίον κωδω- 
νίσκου' τό σύρω, θεράπων τις έμφανίζε- 
ται.

— Δι' όνομα θεοΰ ! δποία σύγχυσις 
φωνών, οργάνων προσβάλλει τά ώτά μου; 
Μη δίδεται έν τφ  ζ ενοδοχείψ συναυλία ;

— "Η Ύμετέρα Έκλαμπρότης (ειχον έν 
τφ  δείπνψ πίει σαμπάνιαν), αγνοεί Ισως 
δτι παραπλεύρως τοΰ ξενοδοχείου υπάρχει 
θέατρον. Ή  έπεστρωμμένη αΰτη θύρα α 
νοίγεται έπί μικροΰ διαδρόμου άπολήγον- 
τος είς τόν αριθμόν 23, τό θεωρεΐον τών 
ξένων.

— Τί ·, θέατρον! τό θεωρεΐον τών ξένων!
— Ναί, μικρόν θεωρεΐον διά δύο ή 

τρία τό πολΰ άτομα, είνε διά τά  πολύ 
έκλεκτά πρόσωπα ; Είνε περιφραγμένον 
μέ κιγκλίδας, έπεστρωμμένον διά πρασί
νου τάπητος, καί πολύ πλησίον τής σκη
νές. Έάν ή Ύμετέρα Έκλαμπρότης ά- 
γαπ8 ; Δίδουν σήμερον τόν J o v  Ζυυΐχν 
τοΰ περίφημου Μόζαρτ. Ή  θέσις στοιχί
ζει ίν  καί ήμισυ τάλληρον. θ ά  την γρά- 
ψωμεν εις τόν λογαριασμόν.

Τάς τελευταίας λέξεις άπήγγειλεν ά- 
νοίγων ταΰτοχρόνως την θύραν τοΰ θεω
ρείου' διότι άκούων έγώ προφερόμενον τό 
όνομα τοΰ Λ'ον Ζ οναν  είχον δρμήσει πρός 
τόν δρόμον.

Ή  αΓθουσα ητο εΰρεΐα, φιλοκάλως ηΰ- 
τρεπισμένη καί καλώς πεφωτισμένη' τά 
θεωρεία καί ί) πλατε ία  Ιβριθον θεατών.

Αί πρώται συμφωνίαι τής προεισαγω- 
γής λαμπράν μοί παρέσχον περί τής ορ
χήστρας ιδέαν, καί άν οί ηθοποιοί Ιψαλ- 
λον καί αΰτοί κατά τι δεξιώς, έπαξίως 
θ’ άπηλαυον τοΰ άριστουργήματος τοΰ 
μεγάλου διδασκάλου.

Είς τό μεσόφωνον, τό φρικώδες καί ζο
φερόν : Regno all punio διέχυσεν έν τϊί 
ψυχή μου βαθύ αίσθημα φόβου.

Τά έν τή έβδόμΥ) κλίμακι φαιδρά σαλ
πίσματα άντήχησαν ώς ή Ιζαλλος κραυγή 
τοΰ έγκλήματος' ένόμισα δτι έβλεπον 
έξερχόμενα τών ζόφων τοΰ σκότους πνεύ
ματα πύρινα μέ τοΰς πυριφλεγείς των όνυ
χας, ε ίτα άνθρώπους παραφόρως χορεύον
τας περί τά χείλη τής άβύσσου.

Ή  πάλη τής άνθρωπίνης φύσεως πρός 
τάς άγνώστους δυνάμεις τάς περιστοιχού- 
σας αύτήν Ϊνα την φθείρωσι παρέστη έν 
τφ  πνεύματί μου.

Τέλος ή θύελλα κατευνάζεται, ύψοΰ- 
τα ι ή αυλαία.

Τρέμων έκ ψύχους, έν τφ  μανδύ(>: του, 
καί θλιβερός την δψιν, ό Λεπορέλλος προ
χωρεί, έν μέσψ τής νυκτός νυκτός, πρό 
τής σκιάδος, καί ψιθυρίζει : Notte e 
giomo fatigar . . . Καί τόσον τελείως, 
ώστε είπον περί τοΰ Ίταλοΰ κα τ ’έμαυτόν, 
Ah ! che piacere. θ ’ ακούσω λοιπόν δλ« 
τά  μέρη ώς δ διδάσκαλος τά συνέθεσε καί 
μδίς τά παρέδωκεν.

Ό  Δόν Ζουάν έξορμ£ έπί τής σκηνής, 
ακολουθούμενος ΰπό τής Δόνας 'Άννας, 
ήτις συλλαμβάνει τόν ϊνοχον άπό τοΰ 
μανδύου. Όποιον θέαμα !

Ήδύνατο νά ητο μεγαλειτέρα, μόίλλον 
εύκαμπτος καί μεγαλοπρεπεστέρα έν τ?1 
πορεί$ της ' άλλ ’ δποία κεφαλή 1 οφθαλ
μοί,έξ ών άναδίδονται. ώς δέσμη ηλεκτρι
κών άκτίνων, ώς πΰρ γρηγοριανόν, δπερ 
οΰδέν δύναται νά κατασβέστρ, ί) όργη, δ 
Ιρως, τό μίσος, ή άπελπισία ' πλόκαμοι 
μαΰροι κυματίζουσιν έπί τοΰ τραχήλου. 
Έσθής λευκή, καλύπτουσα άμα καί προ- 
δίδουσα θέλγητρα, άτινα ουδέποτε άκιν- 
δύνως θεωρεί τις . Ή  καρδία της, άποτό- 
μως ΰπεγειρομένη, πάλλει σφοδρώς... Καί 
τώρα, δποία φωνή ! ΛΓο« sperar se non 
m’ uccidi.

Έν τφ  θορύβω τών οργάνων ή φωνή 
της έκρήγνυται ώ ; αστραπή.

Μάτην δ Δόν Ζουάν ζητεί ν’ άπαλ- 
λαγή.

Τό θέλει πραγματικώς ;
Δ ιατί τότε δέν άπωθεΐ διά στιβαρβς 

χειρός τήν άσθενή αΰτήν γυναίκα ;
Δ ιατί δέν τρέπεται είς φυγήν ;
Τό Ιγκλημά του τφ  άφήοπασε τήν δύ- 

ναμιν,ή ή μεταξύ Ιρωτος καί μίσους πάλη 
καθιστιΖ αΰτόν άναποφάσιστον ;

Ό  γηραιός πατήρ έπλήρωσε διά τής 
ιδίας του ζωής τήν παράφορον ιδέαν τοΰ 
νά πολεμήοΥ) έν τφ  σκότει κατά τοΰ φο
βερού τούτου έχθροΰ.

Ό  Δόν Ζουάν καί ό Λεπορέλλος προ- 
χωροΰσι συνδιαλεγόμενοι έπί τοΰ προσκη
νίου.

Ό  Δόν Ζουάν ρίπτει τόν μανδύαν του 
καί έμφανίζεται έν λαμπρή βελουδίνγ) καί 
άργυροκεντήτψ περιβολ'Τί' παράστημα εΰ- 
γενές καί μεγαλοπρεπές, όψις άρρενωπή, 
βλέμμα διαπεραστικόν, χείλη μαλθακώς 
διαγραφόμενα.

Ή  κίνησις τών όφρύων του παρέχει έ
νίοτε είς τήν φυσιογνωμίαν του ϊκφρασιν 
διαβολικήν, έμπνέουσαν τρόμον ακούσιον, 
δίχως ν’ άλλοιώστ, τή ν ’καλλονήν τών χα
ρακτηριστικών του.

θ ά  Ιλεγέ τις δτι έξασκεΐ μαγικήν δύ- 
ναμιν γοητείας, δτι έκεϊναι, άς ατενίζει, 
άδυνατοΰσι πλέον ν’άποσπασθώσιν αύτοΰ, 
καί όφείλουσι νά υποκύψωσιν είς τήν μυ
στηριώδη αΰτήν δύναμιν ί τ ι ς  τάς άγει 
έν τ?) άβύσσψ.

Μάκρος καί ισχνός, φέρων έσθήτα μέ 
λεύκάς καί έρυθρόςς ραδβώσεις, καί μικρόν 
μανδύαν πορφυροΰν, τήν κεφελήν Ιχων κε- 
καλυμμένην διά λευκοΰ πίλου μέ πορφυ
ροΰν πτερόν, δ Λεπορέλλος τρέχει περί 
τόν κύριόν του.

Ή  όψις του παράδοξον παρέχει μ ΐγμ* 
άκάκου άγαθότητος, δόλου, είρωνίας καί 
θράσους.

‘Ως βλέπει τ ις ,  δ πονηρός αΰτός γέρων 
είνε λίαν κατάλληλος διά θεράπων τοΰ 
Δόν Ζουάν.

Έτράπησαν ευτυχώς είς φυγήν άναρ- » 
ριχηθέντες τό τε ίχος.. .

Πυρσοί...
Ή  Δόνα Ά ν ν α  καί δ Δόν Όκτάβιος 

έμφανίζονται' μικρός τις άνθρωπΐσκος συ- 
νεσφιγμένος, περιέργως καί έπιτετηδευ- 
μένως ένδεδυμένος, *ίκοσιενός τό πολΰ έ
τών. Μνηστήρ ών τής Άννας,διέμενε προ-



φανώ; έν αυτ^ί τ?) οίκίίκ, άφοΰ τίσον τ α 
χέως έκλήθη.

Εΰθύς ώς ήκουσε τόν πρώτον θόρυβον, 
ήδύνατο νά προσδράμη nxt σώση ίσως τόν 
πατέρα' ά λλ ’ ώφειλεν έν ποώτοις νά έν- 
δυθέ έπιμελώς, καί Ιίπειτα δέν άγαπ^Ε νά 
ριψοκινδυνεΟ·/) είς τά σκότη : Μ α QUOtl
mat s’offre, ό Dei, speclacolo funesto 
ogli occhi met.

Έ ” τοΐς σπαρακτικοί;, τοΐς φοικτοΐ; 
τόνοι; τ έ ;  δυψδία; αυτές  καί τοΰ διαλό
γου υπάρχει τι πλέον ή απελπισία.

Δέν παρέχουσι τάς συμφωνίας ή προσ- 
βολτ, μόνη τοΰ Δόν Ζουάν, ό θάνατος τοΰ 
γέροντος, άλλά πάλ,η τις εσωτερική,πάλη 
φρικώδης.

Ή  ισχνή καί μακρά Δόνα Έλβίρα, φε · 
ρουσα ετι τά Εχνη καλλονές άξιολόγου, 
ά λλ ’ έφθαρμένης, παραπονεΐται κατά τοΰ 
άπιστου Δόν Ζουάν, καί ό πανούργο; Λε- 
πορέλλος παρατηρεί λίαν δικαίω; δτι ό
μιλε! ώς β.βλίον : P a r l a  c o m e  u n  l i b r o  
s t a m p a t o  Τήν στιγμήν ταύτην μοί έφάνη 
δτι ή«.ουσα τινα δπισθέν μου.

Πιθανόν ή θύρα τοΰ θεωρείου νά ήνοί- 
χθη καί νά είσέλθέ τ ι ;  εί; τήν θέσιν τοΰ ! 
βάθους.

Τό πράγμα ήτο δι’ έμέ δυσάρεστον.
Έτερπόμην τόσον μενών έν τφ  θεωρείφ 

μόνος, άπολαύων άνενοχλήτω; τοΰ άρι- 
στουργήματο;, άφιέμενο; ε ί ; δλα; μου 
τά ;  έντυπώσει; ' μία μόνη λέξ ι ; ,  μία λ έ - 
ζ ι ;  κοινή θά μ’ άπέσπα περιαλγέ του 
ποιητικού καί μουσικού ένθουσιασμοΰ δν 
ήσθανόμην.

Άπεφάσισα νά μή δώσω προσοχήν 
εί; τόν γείτονα, ν’ άποφύγω πάσαν ομι
λίαν, π£ν βλέμμα, καί νζ βυθισθώ εί; τά 
θέλγητρα τη ;  παραστασεω;.

Τήν κεφαλήν στηρίζων έπί τ έ ;  χειρό; 
μου, τά νώτα στρέφων πρό; τόν νεοελ- 
θόντα, έζηκολούθησα θεωρών : τό δράμα 
έζετυλίσσετο μετά θαυμασία; συνοχέ;

Ή  μικρά Ζερλίνα, φιλοπαίγμων καί 
έρωτύλο;, άνεκούφιζε διά τών θελκτικών 
τη ;  φβμάτων τόν πτωχόν καί άφελέ Μα - 
ζέττον.

Ό  Δόν Ζουάν έζέφραζε τήν ταραχήν 
τ έ ;  ψ υχ έ ;  του καί τήν πρός τοΰ; όμοιου; 
του καταφρόνησιν, αντικείμενα τέρψεως 
δι’ αΰτόν. καί έτόνιζεν έντόνως τήν άπό- 
τομον καί συγκεκομ,μένην στροφήν : F in  
c t l ’ h a n  d a l  v in o .  Ή  κίνησις τών μυώνων 
του η to ζωηρά.

Ένεφανίσθησαν οί προσωπιδοφόοοι.
Ή  τριωδία των ήτο προσευχή άνερχο- 

μένγ) έν άρμονίαι; πρός τόν οΰρανόν.
Είτα ιδού τό βάθος τοΰ θεάτρου άνοι- 

γόμενον, ή χαρά έκρηγνυμένη, τά κύπελλα 
συγκρουόμενα πρός άλληλα ' βλέπεις τις 
φαιδρώς στροβιλιζομένους τοΰ; χωρικούς 
καί παντοειδείς,. . κ><3·σω>π<ί*Όφόρους, οΰ; 
εϊλκυσεν ή έορτή τοΰ Δόν Ζουάν.

Ειτα οί τρεις προσωπιδοφόροι οί συνο- 
μώσαντες τήν έκδίκησιν πλησιάζουσι.

Τό πάν προσλαμβάνει χαρακτέρ* έπί- 
σημον μέχρι; αΰτοΰ τοΰ χοοοΰ.

Η Ζερλίνα έσώθη, καί ό Δόν Ζουάν 
προχωρεί θρασύ;, μέ γυμνόν τό ζϊφο;,

έναντίον τών έχθρών του. Έ κτινάζε ι τήν 
σπάθην άπό τ έ ;  χειρός τοΰ άντιπ-άλου 
του, καί χαράσσει οδόν διά τοΰ έν άταζίοε 
πλήθ ου;.

ΓΙολλάκι; ήδη μοί έφάνη δτι ήσθάνθην 
δπισθέν μου καθαράν καί χλιαράν πνοήν 
μοί έφάνη δτι ήκουσα τόν θροΰν μεταζί- 
νης' έσθέτο;.

Έσκέφθην δτι γυνή έκεΐ διέμενεν' 
άλλ ' έζ ολοκλήρου βεβυθισμένο; εί; τόν 
ποιητικόν κόσμον, δέν έπεθύμουν -ποσώ; 
ν ’ άποσπασθώ αΰτοΰ.

Πεσούση; τη ;  αυλα ία ; ,  έστράφην πρό; 
τήν γείτονά μου...

"Οχι, οΰδεμία λέξ ι ;  είνε L)tav«yj ποός 
Ικφρασιν τ έ ;  έκπλήξεώ; μου : είδον τήν 
Δόναν "Ανναν ένδεδυμένην ώ ; έπί σκηνέ; 
τήν είχον Εδει, καί διευθΰνουσαν ποό; με 
τό σπινθγιροβόλον καί πλέρε; έκφράσεως 
βλέμμα της.

Έμ,εινα θεωρών αΰτήν άφωνο;, καί τό 
στόμα τη ;  διέτρεξεν άδιόρατον και ειρω
νικόν μειδίαμα, έφ’ οΰ ένόμισα δτι εβλε- 
πον κατοπτριζομένην τήν άνόητόν μου 
όψιν.

Ήννόουν τήν άνάγκην τοΰ νά τη ομι
λήσω, καί ή Ικπλϊΐξ ι ; .  ή μάλλον ή φρίκη, 
μοί παρέλυον τήν γλώσσαν.

Τέλο; αί λέζεις αΰται μοί διέφυγον, 
άκουσίω;,οΰτω; είπεϊν, τών χειλέων :

—  ΣεΤ; έδώ, πώ ; εινε δυνατόν ;
Μοί άπήντησεν έν καθαρωτάτη τοσκα- 

νικ?) δτι άν δέν ώμίλουν τήν ιταλικήν,δέν 
θ’ άπήλαυε τ έ ;  τέρψεως τοΰ νά συνδιαλε- 
χθη μετ' έμοΰ, διότι αΰτήν μόνην τήν 
γλώσσαν ήννόει.

Αί λέζει; της άντήχουν ώ; Αρμονικόν 
^σμα, τό βλέμμα της καθίστατο έκφρα- 
στικώτερον, καί ή άπό τών μακρών της 
βλεφαρίδων έκτοζευομένη αστραπή άνή- 
πτεν έν τφ  κόλπω μ.ου αίφνήδιον πυρ, καί 
έκίνει είς βιαιοτέρους παλμούς δλας μου 
τάς αρτηρίας.

Ητο, άναμφιβόλως, αΰτή έκείνη ή 
Δόνα "Αννα.

Δέν ένέμεινα ποσώς εί; τήν ιδέαν τοΰ 
νά έζετάσω πώ ; ήδύνατο νά ήναι ταΰτο- 
χρόνω; έπί σκηνέ; καί έν τφ  θεωρείφ μου.

Ώ ;  δ /ειρον ώραϊον συνδυάζει τ ά ;  με 
γαλειτέρα; άπ ιθανότητα ;, καί ώ ; ή δ ιά 
πυρο; π ίσ τ ι ;  ανέρχεται εί; τ ά ;  αιθέριου; 
χώρα; καί κυριαρχεί τών συνήθων βιωτι-  
κών συμβάντων, ουτω πρό τ έ ;  γυναικό; 
α ΰ τ έ ;  περιέστην εί; ειδό; τ ι  υπνωτισμού 
τοιούτου, ώστε, άν ταυτοχρόνω; ήδη τήν 
εβλεπον έπί σκηνέ». οΰδόλω; θά έζεπλητ- 
τόμην.

Πώ; ν’ άφηγηθώ τήν μετ’ α ΰ τ έ ;  συν- 
διάλεζ ίν μου ;

ΙΙειρώμενο; νά τήν μεταφράσω ευρίσκω 
έκάστην τών λέξεων ψιχοάν καί ώχράν 
καί έ*άστην φράσιν άνεπαρκέ διά το χον- 
δροειδέ; τη ;  πρός άπόδοσιν τ έ ;  χ/ριτο; 
καί έλαφρότητο; τ έ ;  τοσκανικέ; δ ιαλέ
κτου.

'Εν φ μοί ώμίλει περί τοΰ μέρου; δπερ 
ΰπεκρίνετο καί τοΰ Δόν Ζουάν, μοί έφαί
νετο δτι τό πνεΰμα τοΰ άριστουργήματο; 
τοΰτο τό πρώτον ήδη άπεκαλύπτεΐο  πρό

τ έ ;  διανοία; μου, καί S-t είσεδυον τά 
πρώτον ήδη εί; τά ; θαυμκσίους χώρας 
κόσμου ζένου.

Μοί ειπεν δτι ή ζωή της ητο ή μου
σική, καί δτι πολλάκις ψά)λουσα γισθά- 
νετο έν τη  ψυχ'ϊ) της άφυπηζομένας ά 
γνωστους συγκινήσεις, δς οΰδεμία λέξις 
ήδύνατο νά έξεικονίση.

— Ναί, άνέκραζεν έν^ουι^ώδη; καί μ^ 
βλέμμα σπινθηροβόλον, έννο-ΰ τό πάν, 
τότε' άλλά τό παν είνε ψυχροί καί άψυ
χον περί έμέ, καί έν φ  μ" έπευφημίζουν. 
διά τινα· δΰσκολον λαρυγγισμόν, μοί φαί
νεται δτι χεΐοες σιδηραΐ ψαύουσι τήν διά- 
πυρόν μου καρδίαν. Σεΐ; δμω; μ' έννοεΐτε, 
διότι γνωρίζω δτι σά; είνε ανοικτό; όθαυ- 
μάσιο; αΰτό ; κόσμο;, ό φανταστικό; αΰ
τό; κόσμο;, έν φ άντηχοΰσιν αί μαγικαί 
άρμονίαι.

— Πώ;, γυνή λατρευτή, μέ γνωρίζετε;
Ώμίλησε περί ένό; τών μελοδραμάτων

μου καί άπήγγειλε τ ’ όνομά μου.
Ό  κωδωνϊσκο; τοΰ θεάτρου έσήμανε, 

ταχεία ύχρότη; διεχύθη έπί τ έ ;  μο-ρφές 
τ έ ;  Δόνα; 'Α ννα ; '  Ιθηκε τήν χεϊρα έπί 
τ έ ;  καρδία; τη ; ,  ώσεί ΰφισταμένη α ίφνή
διον <2λγο;, καί διά φωνέ ; έζησθενημέ- 
ν η ς  έψέλλισ* :

— Δυστυχής ’ Αννα ! ιδού αί φρικωδέ- 
στεραί σου στιγμαί.

Εί; τ ά ;  λέξει; αΰτά ;,έγενετο άφαντο;.
Ή  πρώτη ποάζι; μέ είχε καταγοητεύ- 

σεΓ άλλά κατόπιν τ έ ;  παραδόξου έμφα- 
νίσεω; ή μουσική Ισχεν έπ’ έμοΰ άποτέ- 
λεσμα άνεξήγητον.

Ητο ώ ; ή άπό πολλοΰ προσδοκωμένη 
ποαγματοποίησι; τών ώραιοτέρων μ.ου ο
νείρων, ώσεί δλα τά ψυχικά μου προαι
σθήματα είχον άναπαραχθίΐ έν άρμονικαΐ; 
συμφωνία*;.

Έν τ έ  σκηνέ τ έ ;  Δόνα; ”Αννα;,ήσθάν- 
θην έμαυτόν ώσεί άναληφθέντα εί; άτμό- 
σφαιραν χλιαράν καί ή^ονικήν' Ικλεισα 
άκουσίω; τού; οφθαλμού;, καί μοί έφάνη 
δτι ήσθάνθην τήν έντυπωσιν φιλήματο; 
διαπύρου έπί τών χειλέων' άλλά τό φ ί
λημα ήτο ταχύ καί άπαλόν ώ ; ηχο; με- 
λφδι κό ;.

Ήκουσα φαιδρώ; άντηχοΰσαν τήν ά- 
τακτον τελικήν στροφήν : G ld  la  m e n s a
e  p r e p a r a t a .

Ό  Δόν Ζουάν, μεταξύ δύο νεανίδων 
καθήαενος, έχαριεντίζϊτο δτέ μ.ετά τ έ ;  
μιό?;, δτέ μετά τ έ ;  άλλη ;,  καί ήνοιγε 
τάς φ ιάλα ;,  tva δίδη έλ>ευθέραν έξοδον εί; 
τά έν τώ κρυστάλλφ κεκλεισμένα θερμά
πνεύματα.

*0 θάλαμο; ήτο στενό;, καί έν τώ βά- 
θει του διέκρινέ τ ι ; ,  δ·.ά μεγάλου γοτθ ι
κού παραθύρου, τ ά ;  σκιά; τ έ ;  νυκτό;.

Έ νφ  ή Έλβίρα ύπεμίμνησκε πρό; τόν 
άπιστον δλου; του τού; δρκου;, έφαίνετο 
ή λάμψι; τ έ ;  άστραπη; καί ήκούοντο οί 
υπόκωφοι μηκυθμοί οί προαγγέλλον τε; 
τήν έτοιμον νά έκραγϊ) καταιγίδα.

Τέλυ;, κρούουσι σφοδρώ;' ίι Έλβίρα  
καί αί νεάνιδε; τρέπονται εί; φυγήν, καί 
έν μέσφ τών φρικωδών συμφωνιών τών 
καταχθονίων πνευμάτων, ό μαρμάρινο;



χβλοβσός προβαίνει καί ΐσ τατα ι -πρό τοΰ 
Δόν Ζουάν δστις, πλησίον έκείνου, ομοιά
ζει προ; πυγμαΐον.

Το Ιδαφος σείεται ΰπό τά βήματα τοΰ 
γίγαντος.

Έ ν  τ -yj βοϊΐ τίίς καταιγίδος, έν μέσψ 
τών έκρήξεων τοΰ κεραυνοΰ καί τών κραυ
γών τών δαιμόνων, δ Δόν Ζουάν α π α γ 
γέλλει τό φοβερόν του όνομα.

Έ  απαίσιο; ώρα επέστη' τό άγαλμα 
έξαφανιζεται, άτμός πυκνό; πλημμυρεΐ 
τήν αίθουσαν έκ τοΰ άτμοΰ τούτου εξέρ
χονται μορφαί φρικώδεις.

Δέν βλέπει τ ι ;  πλέον ή μόνον κατά δια
λείμματα τόν Δόν Ζουάν παλαίοντα πρός 
τοΰς δαίμονας.

Αίφνης ακούεται βροντώδης Ικρηξις' 
δ Δόν Ζουάν καί τά πνεύματα τοΰ ι^δου 
ήφανίσθησαν, άγνωστον πώς' δ Λεπορελ- 
λο; έξέπνευσεν Ιν τινι τοΰ θαλάμου γωνία.

‘Οποίαν ΰφ ίστατα ί τ ι ;  άνακούφισιν έ- 
παναβλέπων τώρα τά λοιπά ποόσωπα μά
την άναζητοϋντα τόν Δόν Ζουάν !

Φαίνονται διαφυγόντα τοΰ φοβεροΰ 
συρφετοΰ τών δαιμόνων.

Ή  Δόνα ’ Αννα άνεφάνη πόσον ητο 
ήλλοιωμένη ! θανάσιμο; ώχρότης έκάλυ- 
πτε την μορφήν της, τό βλέμμα της. ητο 
έσβεσμένον, ή φωνη της τρέμουσα καί α 
σταθής' άλλά θελκτικωτάτην παρέσχεν 
άπόλαυσιν κατά την μικράν μετά τοΰ 
πράου μνηστοΰ της δυωδίαν, τοΰ θέλον- 
τος ευθύς νά πανηγυρίσϊ) τούς γάμους 
του, εΰδαίμονος διότι άπηλλάγη τοΰ έπι- 
φόβου χρέους της έκδικησεως.

Ο χορό; έπεοατωσε τό ϋργον άνεπιλη- 
πτως, καί Ισπευσα νά περιορισθώ έν τφ  
θαλάμψ μου μέ την Ιξαψίν μου.

Ό  υπηρέτη; ηλθε νά μέ καλέσιρ διά τό 
δεΐπνον' τόν παρηκολούθησα μηχανικώ;.

Ή  συναναστροφή ήτο πολυάριθμο;, καί 
τό γενικόν άπάντων θέμα δμιλία; ήτο ή 
παράστασις τοΰ z/όν Ζουάν.

Ά πό  κοινοΰ παρ’ δλων έπηνέθη τό φ- 
σμα τών ’Ιταλών' άλλά μικραί τινες π α 
ρατηρήσεις, ά ; πονηρώ; ϊρριψα έδώ καί 
έκεΐ, μ' εβεβαί ωσαν οτι οΰδείς είχεν έν- 
νοήσει,ούδέ καν ΰπωπτεύετο, τήν βαθεϊαν 
Ιννοιαν τοΰ άριστουργηματος τούτου τών 
μελοδραμάτων.

Ό  Δόν Ό κτάβ ιο ; ήρεσε πολύ. ή Δόνα 
"Αννα έφάνη ολίγον υπερβολική.

Έπρεπεν, είπεν είς- τών συμποτών, νά 
γνωριζϊ) νά φέρηται έπί σκην-Tj; μέτριο - 
παθώς καί νά μή παράγνι τόσον ζωηρά; 
συγκινήσει;.

Ποιών τήν παρατήοησιν αΰτήν, δ κρι
τικό; έρρόφησε δραγμίδα ταμβάκου καί 
προσέβλεψε μέ υφος πνευματώδες και αΰ- 
τάρεσκον τόν γείτονά του , δστις έ- 
δήλωσεν οτι ή Ί τα λ Ι ;  έπί τέλου; ήτο 
γυνή ώραιοτάτη, άλλά πολΰ ολίγον έπι- 
μελουμένη τοΰ καλλωπισμού τη ; ,  διότι, 
κατά τήν μεγάλην τη ; σκηνήν, εί; τών 
βόστρύχων τη ;  είχε καταπέσει έπί τής ό- 
ψεώ; τη ;.

Ά λ λ ο ;  ήρχισε νά τονίζγ) ταπεινοφώνω; 
τήν στροφήν: Fuich’ tM dcAvinO Καί κυ
ρία τ ι ;  είπεν οτι ήκιστα δ Δόν Ζουάν τήν

ηύχαρίστησεν' δτι τ -Ji έφάνη πολύ σκυ
θρωπό;, καί δτι δέν έγνώριζε νά ΰποκρί- 
νηται ΰφος εΰθυμον καί έλαφρόν.

Έ ξ άλλου έπήνεσαν πολύ τήν έν τέλει 
Ικρηξιν.

Κουρασθείς έκ τών ματαιολογιών το ύ 
των, άπήλθον είς τόν θαλαμόν μου.

*
*  *

Έ κ το ϋ θεω ρείου τώ ν  ξ έ νω ν . 

Ά ρ ιθ . 13.

Ήσθανόμην στενοχώριαν, καί ή θερμό· 
της έν τφ  θαλάμφ μου ήτο άφόρητος.

Τό μεσονύκτιον μοί έφάνη ώ; νά ή* 
κουσα άπαγγελόμινον τ ’ όνομά μου παρά 
τήν θύραν.

«Τ ί ;  μ’ έμποδιζει, έσκέφθην, νά έπι- 
σκεφθώ μίαν 2τι φοράν τον τόπον Ινθα 
μοί συνέβη τό παράδοξον αυτό έπεισό- 
διον. “Ισως έπανίδω έκείνην, ήτις α
πασχολεί τήν σκέψιν μου. Εΰχολον μοί 
εινε νά κομίσω έκεΐ μικράν τράπεζαν, δύο 
κηρία, Ιν γοαφεΐον. »

Ό  θεράπων ήλθε νά μοί κομίστ) τό ζη- 
τηθέν πόντσιον.

Εΰρε τόν θάλαμόν μου κενόν, τήν έπε- 
στρωμένην θύραν άνοικτήν' μέ παρηκολού- 
θησεν έν τφ  θεωρείφ καί ?ρριψεν έπ’ έμοΰ 
βλέμμα διφορούμενον.

Εί; νβϋμα, δ τφ  άπηύθυνα, άπέθηκ* τό 
κύπελλον έπί τής τραπέζη;,καί άπεσύρθη, 
άτενίζων με Ιτ ι,  μέ έρωτηματικόν έπί τών 
χειλέων.

Στηριζόμενο; έπί τοΰ άκρου τοΰ θεω
ρείου, παρατηρώ τήν Ιρημον αϊθουσαν,ή; 
ή ΰπό τών δύο μου κ/ιρίων ήμιφωτιζομένη 
άρχιτεκτονική παρέχει άνταυγεία ; άλλο- 
κότου; καί σκιά; φανταστικά;. Ό  άνεμο; 
κινεί τό ΰφασμα τής αυλαίας

«Έ άν άνεπετάννυτο, έσκέφθην, άν ή 
Δόνα Ά ννα  ένεφανίζετο καί πάλιν πρό 
τών όμμάτων μου έν τ^ φρικώδει της τ α 
ραχή . . . Δόνα Ά ν ν α  ! . . . »

Ή  κραυγή μου άπωλέσθη εί; τά βάθη 
τϊ(ς αιθούση;' άλλ' αφύπνισε τά όργανα 
τής ορχήστρα;' έξέπεμψαν άόριστόν τινα 
ήχον: μοί φαίνεται οτι άκούω ψιθυριζόμε- 
νον τό προσφιλέ; τη ;  όνομα. Α δυνατώ  
νά παλαίσω πρό; τινα μυστικόν τρόμον' 
άλλά προξενεί οΰτο; έν έμοί εΰάρεστον 
συγκίνησιν.

Άποκαθίσταμαι έπί τέλου; κύριος έ- 
μαυτοΰ, καί ίδού έγώ διατεθειμένος,φίλ- 
τατε Θεόδωρε, νά σοί υποδείξω τοΰλάχ ι
στον, δ,τι νομίζω δτι άντελήφθην έν τφ  
άριστουογήματι τοΰ μεγάλου διδασκά
λου καί έν τη βαθεί$ του συλλήψει.

Ό  ποιητής μόνος έννοεΐ ή ιδεώδης 
ψυχή δύναται μόνη νά είσδύσγ) είς τήν ι 
δεώδη φύσιν' τό μεμυημένον ποιητικόν 
πνεΰμα δύναται μόνον νά κατανόηση τάς 
ΐξάρσεις τοΰ ένθουσιασμοΰ.

Έάν τις έξετάση τό ποίημα τοϋ Αον 
Ζουάν ,  χωρίς έν αΰτφ  νά άναζητήση βα- 
θεΐάν τινα σημασίαν, έάν τις είς μόνην 
τήν ύπόθεσιν τοϋ Ιργου άποβλέψνι, μόλις 
συλλαμβάνει ιδέαν τοϋ πώς δ Μόζαρτ ή- 
δυνήθη νά ρεμβάσ·») καί συνθέσιρ έπί τοι-

ούτου άντικειμένου τοιαύτην μουσικήν.
Είς φίλος τής εΰζωίας, ύπερμέτρως α

γαπών τόν οίνον καί τάς γυναίκας, προ- 
καλών έπίτηδες είς τήν τράπεζάν του τόν 
λίθινον ανδριάντα τοΰ γέροντος, δν έφό- 
νευσεν υπερασπιζόμενος τήν ιδίαν ζωήν, 
οΰδέν τφ  όντι ϊχει τό ποιητικόν, καί,ΐνα 
έλεύθερον δμιλήσωμεν, δέν άξιζε·, αί δυ
νάμεις τού $δου νά τεθώσιν είς κίνησιν 
πρός άναζήτησίν του" δέν τφ  αξίζει νά 
προσλάβν) δ λίθινος άνδριάς ζωήν καί κί- 
νησιν καί κατα β« τοϋ ίππου του,ΐνα κα- 
λέσιρ τόν άμαρτωλόν εί; μετάνοιαν, καί 
δ διάβολος άναθέστι είς τοΰς καλλιτέρους 
τών δορυφόρων του τήν είς όίδην μεταφο
ράν του.

Πίστευσόν μοι, Θεόδωρε, ή φύσις έπροί- 
κισε τόν Δόν Ζουάν ώς ?ν τών προνομιού
χων της τέκνων1 τφ  Ιδωκε πόίν ο.τι ΰψοΐ 
τόν άνθρωπον ύπεράνω τοΰ κοινοΰ, ΰπε- 
ράνω τών μόχθων, τών άνουσίων υπολο
γισμών,καί τόν προσήγγισε πρός τό θειον. 
Τόν προώίΐσε νά νικ^, νά χαθυποτάσση' 
τφ  Ιδωκεν ισχυρόν καί μεγαλοπρεπές π α 
ράστημα, μορφήν έμψυχουμένην ΰπό τοϋ 
απινθήρος τοϋ θείου πυρός,ψυχήν βαθεϊαν, 
διάνοιαν ταχεΐαν καί ζωηράν, άλλά, καί 
τοϋτο είνε μία τών φρικωδών συνεπειών 
τοΰ πρώτου άμαρτήματος, δ δαίμων τη 
ρεί τήν δύναμιν τοϋ νά δελεαζγ] τόν άν
θρωπον διά τών προσπαθειών αΰτών, άς 
κάμνει ΐνα έπιτύχη τό άπειρον, τ φ  στή
νει παγίδα άπαίσιον έν αυτφ  τφ  συναι- 
σθήματι τής θείας του φύσεως Ή  τοιαύτη 
πάλη τού θείου στοιχείου πρός τό διαβο
λικόν γεννρ! τό γή'ίνον πάθος καί ή έκ 
τής πάλης νίκη άγει είς βίον ΰπερφυσι-χόν.

Ό  οργανισμός τοΰ Δόν Ζουάν τφ  έξήψε 
τήν φιλοδοξίαν, και δ άσβεστος πόθος, 
προϊόν τοϋ θίρμοϋ του αΐματος, τόν Ιρ- 
ριψεν είς άναζήτησίν δλων τών δια
βατικών ηδονών, έν αίς μάτην έζήτει τ ε 
λείαν ίκανοποίησιν.

Οΰδέν τών έν τφ  κόσμψ έξάπτει τάν 
άνθρωπον, δσον δ 2ρως Ό  £ρως, διά τής 
μυστηριώδους του καί ισχυρές έπιρροΐΊς, 
φωτίζει καί συνταράσσει τά στοιχεία τής 
ήμετέρας φύσεως.

Είνε άξιον απορία; έάν δ Δόν Ζουάν 
■ήλπισεν δτι θά χατηύναζε διά τοΰ Ιρω- 
τος τού; συνταράσσοντα; αΰτόν πόθους, 
καί άν δ διάβολος δι’ αΰτοϋ τοΰ μέσου 
τόν Ισυρεν είς τά δίκτυά του ;

Αΰτός ένέβαλεν είς τόν Δόν Ζουάν τήν 
σκέψιν δτι διά τοΰ Ιρωτος, διά τής άπο- 
λαύσεως τών γυναικών, θά εΰρισκεν έπί 
τή ;  γής τήν πραγματοποίησιν τών θείων 
έπαγγελιών, ά ; έν τ^ ψυχή φέρομεν, καί 
τοϋ έπί τοϋ άπειρου πόθου τοϋ θέτοντο; 
ήμ2; εί; άμεσον σχέσιν πρό; τά ;  άνωτέρα; 
σφαίρα;.

Τρέχων άδιακόπω; άπό καλλονής είς 
καλλονήν, άπολαύων τών θέλγητρων α υ 
τών μέχρι μέθης και κόρου, νομίζων έαυ
τόν πάντοτε ήπατημένον έν τα ΐ ;  έχλο- 
γ α ΐ ;  του, καί πάντοτε έλπιζων δτι θά έ- 
πιτυχ·/) τοΰ ίδεώδ ου; τής εύτυχίας του, δ 
Δόν Ζουάν ώφειλε νά καταληφθή έν τέλει 
ΰπό κοπώσεως πρό τοϋ πραγματικοΰ βίου,



καί, ώ ;  περιεφρόνει τοΰ; άνδρα;, έξηρεθί- 
βθη τέλο ; έναντίον όλων δσα; είχε προκα- 
λέσει, καί ών είχε κα ταστέ  τό μάταιον 
παίγνιον.

Έκάστη τών ΰπό την κατοχήν του γυ-  
-ναικών ητο δι’ «ΰτόν ήδη τό άντικείμενον 

όχι πλέον άπολαύσεω;, άλλά φρενήρους 
ΰβρεως πρός την άνθρωπίνην φύβιν καί τόν 
δημιουργόν της

Πικρά περιφρόνησι; πρός τάς συνήθεις 
απόψεις τές  ζωές, ύπεράνων τών όποιων 
ήσθάνετο έαυτόν ύψωμένον, ή χλεύη, έν 
τ φ  ένέπνεεν ή εΰτυχία τών τετριμμένων 
ιδεών,τόν περιήγαγον εις σκληρόν έμπαιγ- 
μόν πρός τά γλυκέα καί ευαίσθητα π λ ά 
σματα, καί είς άνηλεέ άφανισμόν παντός 
δ,τι ένέπαιζεν.
tjp,Έκάστην φοράν καθ’ήν άνήρπαζε προσ- 
φ ιλέ  τινα νύμφην, έκάστην φοράν καθ’ ήν 
διά τές  βίας έθραυε τήν εΰδαιμονίαν δύο 
έραστών , άπεκόμιζε θρίαμβον λαμπρόν 
κατά τές  έχθρ8; δυνάμεω; τές  έξωθού- 
σης αΰτόν πέραν τών στενών όρίων τοΰ 
βυνήθου; βίου, κατά τέ ς  φύσεως καί 
τοΰ δϊίμιουργοΰ.

Ήθέλησε μακρότερον έτι νά εξόρμηση, 
πέραν τών όρίων τούτων, καί, τήν φοράν 
αΰτήν, ώφειλε νά πέση έν τ^ άβύσσψ.

Ή  άρπαγή τές  Δόνας Ά ννα ς ,  ώς καί 
τά  συνοδεύσαντα αΰτην περιστατικά, ΰ- 
πέρξε τό όψηλότερον όλων του τών τολ
μημάτων.

Ή  Δόνα Ά ννα ,  διά τών λαμπρών της 
φυσικών προσόντων, τίθεται ώς άντίθεσις 
πρό τοΰ Δόν Ζουάν.

Ός ό Δόν Ζουάν εινε άνέκαθεν άνήρ 
θαυμασίου κάλλους καί ’ισχύος, ή Δόνα 
Ά ν ν α  εινε γυνή θεία, ής ή άγνή ψυχή 
διαφεύγει την δύναμιν τοΰ διαβόλου.

Ot δαίμονες είς μόνον τόν έπί γές 
βίον αΰτές  ήδύναντο νά έπηοεάσωσι, καί 
άφοΰ άπαξ ή άπώλειά της συνετελεσθη, 
ή θεία έκδίκησις δέον νά πληρωθέ·

Ό  Δόν Ζουάν προβκαλεϊ έμπαικτικώς 
*ίς τό φαιδρόν του συμπόσιον τόν γέροντα 
δν έφόνευσε, καί ό γέρων δέν άπαξιοΐ νά 
προσέλθη άπό τοΰ άλλου κόσμου, καλών 
αυτόν είς μετάνοιαν.

Ά λ λ ’ήδη τόσον ή καρδία τοΰ Δον Ζουάν 
εινε πεπορωμένη, ώστε ό θειος όλβος ά- 
δυνατεΐ νά τφ  παράσχη άκτΐνα έλπίδος 
καί τό αίσθημα ζωές καλλιτέρας.

Ώς ήδη ειπον, ή Δόνα Ά ν ν α  έτέθη ώς 
άντίθεσις πρό τοΰ Δόν Ζουάν.

Προώριστο νά καταδείξη είς τόν Δόν 
Ζουάν τήν δύναμιν φύσεως θείας, νά τόν 
άποσπάση τέ ς  άπελπισίας τών ματαίων 
του αγώνων.

Τήν είδεν όμως πολΰ ά ρ γ ά ,τή ν  είδε 
κατά τήν ώραν τοΰ έγκλήματο;,_καί μόνη 
ή ιδέα τέ ς  καταστροφές τφ  έπέρχεται.

Δέν έσώθη.
Οτε έκείνος έμφανίζεται, τό έγκλημα 

είνε τετελεσμένον' ήσθάνθη έν τ?ί καρδί^ρ 
της έκραγέν τό πΰρ τάς ήδονές, την δύ- 
ναμιν τοΰ άδου, καί πάσα άντίστασις τ^ 
άπέβη αδύνατος.

Ό  Δόν Ζουάν μόνος ήδύνατο νά τϊΐ 
««ράσχη τήν ήδονικήν παραφοράν μεθ’ής

έρρίφθη είς τοΰς βραχίονάς του ΰποκύ- 
πτουσα είς τοΰς δόλους τών δαιμόνων.

Τούτου άπομακρυνομένου, συναισθάνε
τα ι ολας τάς άγωνίχς τ έ ς  πτώσεώς της.

Ό  θάνατος τοΰ πατρίς της, πεσόντος 
διά τές  χϊΐρός τοΰ Δόν Ζουάν, ό δεσμός 
ό συνδέων αΰτήν πρός τόν άσήμαντον Δόν 
Όκτάβιον, δν ένόμιζεν ότι ήγάπα, ή ζέσις 
τοΰ κατατούχοντος αΰτήν πάθους, είτα ή 
όρμητική παραφορά τοΰ μίσους,τά πάντα 
συνδυάζονται πρός βασανισμόν της.

Αισθάνεται ότι διά τές  άπωλείας μό
νης τοΰ Δόν Ζουάν θ’ άνέκτα ησυχίαν 
τινά" άλλά , δι' αΰτήν, ήσυχία θά ηνε ό 
θάνατος.

Υποκ ινε ί  άεννάως τόν ράθυμον μνη- 
στέρά της είς έκδίκησιν’ ή ιδία έτι κα 
ταδιώκει τόν άπιστον, καί 0τ* τόν βλέ
πει άπαγόμενον ΰπό τών καταχθονίων 
δυνάμεων, άποκαθίσταται μάλλον γ α λή 
νιος- μόνον ότι άδυνατεΐ νά υποχώρηση 
είς τόν άνυπόμονον πόθον τοΰ συζύγου 
της, πρός δν λέγει : LasCta, Ο Caro, Ult 
ano ancora, alio sfogo del cor mio !

Δέν θά έπιζήση τοΰ έτους τούτου, δ 
ζητεί πρός άναβολήν τών γάμων της

Οΰδέποτε ό Δόν Όκτάβιος θά θλίψη 
έπί τοΰ κόλπου του έκείνην, έν εΰλαβή; 
σκέψις διέσωσε τών ονύχων τοΰ Σατανά.

Ά  I πόσον ήσθανόμην ζωηρώς έν τφ  
βάθει τές  ψυχές όλας αΰτάς τάς συγκι
νήσεις έν τα ϊς σπαράκτικαΐ; συμφωνίαις 
τοΰ πρώτου διαλόγου καί τές  άφηγήσεως 
τές  νυκτερινές έκπλήξεως.

Ή  έν τ έ  δευτέρα ποάξει σκηνή τές 
Δόνας Ά ννα ς  : Crudete, ίιτ ις, έπιπο-
λαίως έξεταζομένη, είς μόνον τόν Ό κ τά -  
βιον φαίνεται άπευθυνομένη, παριστά, έν 
μυστικαΐς συμφωνίαις, έν θαυμασίοις τές  
φωνές στροφαϊς, όλην τήν ψυχικήν της 
ταραχήν.

'Οποία ισχυρά σκέψις έν τοΐς λόγοις 
αΰτοΐς, οΰ; ό ποιητής έγραψίν ίσως δίχως 
νά έννοήση τήν σημασίαν των : Forse UH 
giorno il cielo encora senlira pieta 
di me ! 3

Σημαίνει ή δευτέρα ώρα, πνοή ηλεκ
τρική διολισθαίνει τοΰ σώματός μου' α ι
σθάνομαι τήν όσμήν τών ήδέων ιταλικών 
άρωμάτων, έξ ών χθές ήννόησα τήν π α 
ρουσίαν τές  γείτονός μου.

Καταλαμβάνομαι έξ αισθήματος ευτυ 
χίας, δπερ άδύνατον νά έκφρασθή άλλως 
ή δι’ άρμονικών ήχων' ό άνεμο; πνέει έν 
τή αιθούση σφοδρότερο;, αί χορδαί τοΰ 
κλειδοκύμβαλού τ έ ;  ορχήστρα; ψιθυρί- 
ζουσι.

Θεέ! μοί φαίνεται ότι άκούω τήν φ ω 
νήν τ έ ;  "Άννα; φερομένην έπί πτερύγων 
αιθέριου ορχήστρα;" μοί φαίνεται οτι τήν 
άκούω ψάλλουσαν : Non mi dir bel idol 
mio.

Ά νο ίχθητι,  χώρα άγνωστο; καί μεμα- 
κρυσμένη, βασίλειον τών ψυχών, παρά
δεισε περιλαμπής, ένθα διά τά ;  μεμαγευ- 
μένα; καρδία; πληροΰνται διά παντό; ό- 
λαι τοΰ κόσμου τούτου αΐ ΰποσχέσει;. 
Ά φ ε ;  με νά είσέλθω εί; τόν κύκλον τών 

| υψηλών σου πνευμάτων.

ΕΕΘε τά όνειρα, άτινα πέμπεις είς τόν 
άνθρωπον, ότέ ώς άντικείμενα φόβου, ότέ 
ώς άγγέλους ειρήνης, ν’ άπάγωσι το πνεΰ- 
μά μου πρός τάς αίθβρίους χώρας όταν ό 
ΰπνος συγκρατέ τό σώμά μου ΰπό τά βα
ρέα του δεσμά !

*
* *

Συνδιάλεξχς έν τώ έστιατορίω.

E lς Χο γ ιχ ο 'ς ,  κτύπων lit! τοΰ χαλύμματος της ταμ· 
δαχοθήχης του.

Κρίμα έν τούτοις δτι δέν ϊχομεν πλέον 
τώρα ν' άκούωμεν ?ν καλόν μελόδραμα ! 
Πταίει είς τοΰτο ή φοβερά έκείνη υπερ
βολή.

Ε ΐς  ή Χ ιο χ α ή ς .

Ναί, ναί, πολλάκις τ έ  τό εΐπον. Τά 
μέρος τ έ ;  Δόνα; Ά ν ν α ;  τήν συνεκίνει 
χθέ; ζωηρώ;- ήτο ώ ; δαιμονισμένη. Καθ’ 
δλον τό διάλειμμα ήτο λιπόθυμο;, καί, 
κατά τήν δευτέραν πράξιν είχε προσβολάς 
νεύρων.

Ε ϊς  ί σ τ ι ρ η μ ί ν ο ς  ί χ φ ρ ά σ ε ω ς .

Ώ  ! διηγήθητε λοιπόν !
Ό  η Λ ιο χ α ή ς .

At ! μάλιστα, προσβολά; νεύρων, καί 
δέν κατόρθωσαν νά τήν έξαγάγωσι τοΰ 
θεάτρου.

Έ γώ .

Πρό; Θεοΰ ! έλπίζω δτι αί προσβολαί 
δέν ήσαν έπικίνδυνοι. θ ά  έπανίδωμεν τα -  
χέω; τήν σινιόραν ;

0 Χ ο γ ιχ ο ς , ροφών ιαμόάχον.

Δυσκόλω;, διότι ή σιν^οα άπέθανεν α 
πόψε, καθ’ ήν στιγμήν έσήμαινεν ή δευ
τέρα τοΰ μεσονυκτίου.

Κ . I. ΓΪΡΑΙΣΑΣ

Γ Ρ  Α Μ Μ  Α Τ Ο Ε Ι Β Ω Τ Ι Ο Ν

χ Κ . Δ. Κατσαδην. Τά «Έ χλεχτά· 9ά λαμβά
νετε ε\ς τό έξης μέ τήν νέαν διεύβυνσίν σας. —  χ. Α . 
Τ. Πρετεντέρην. Φύλλα άπεστάλησαν.— χ. Σπ, Κ ά -  
φυρην. Τά »’Εχλεχτά· 8ά λαμβάνετε Οπό τήν νέαν 
διεύβυνσίν. Ά ποστείλατε ήμΤν αημείωσιν των ίλ λ ι ι -  
πόντων. Π τα ίο μ ιν  άμφότεροι.— χ. Βρασίδαν Δ. 
Δαλλαπόρταν Τ α ϊγ ά π ο ν .  Κ α ί όλίγην συνείδησιν, 
χύριε Βρασίδα, διότι δίν επιστρέφουν ί ν ο  μόνον φ ύλ 
λα , άφοΰ έλάδατε i r e r r i jx o r r a  I — χ. θεαγένην 
Λουχέρην. Λ ηζούρ ιον. Ή πατήβημιν, διότι μα ; έπ<- 
στράίρησαν xai H o  ?τι φύλλα. Σας «ύχαριβτοϋμεν 
διά τό μέτρον, τ ί  όποιον 4λά6ατι, διότι κιίανόν νά 
ίζημιούμεθα είς τύ μέλλον περισσότερα. —  χ. Κ . 
Κοχόλην. ΔιωρθώΟη ή διεύβυνσίς σας. — χ. Κωνστ. 
Ά λ έ ξ . Σταυρίδην. Κατάλογοι άπεστάλησαν χαί δύ- 
νασβε νά έχλέξητε. — χ Γ. Τσάμην. Φύλλον άπε- 
στάλη Διεύθυνσι; δΐ'ορβώβη. — Δ. Μάστραχαν « Ά -  
σχάνιος· άπεστάλη — χ Λάμπρον Έ νυάλην. Λοιπόν 
τήν βίαν διά τής βίας, διά νά τελειόνωμεν. ’Αμφό- 
τεραι α ί έπιστολαί σας άπεστάλησαν. —  χ. Δ. Τ σ ι-  
χουρίαν. Φύλλα άπεστάλησαν. Περί τοΰ διηγήματος 
προσεχώς.— χυρίαν Ά λ ε ξ . Παππαδοπούλου. ’Ελήφβη. 
Εύχαρι«τοϋμ«ν.

ΣυνδρομηταΙ έγγράφονται είς τά 
κΈχλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πά
σαν έποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τω Βιβλιοπωλεία) ήμών, 
είς πάντα τά Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Ά νταποκρ ι-  
τα ις ήμών.
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