
Ε τ ο ς  Τ  —  Α ρ ι θ μ ό ς  509 'Γ ιμ ,δ τ α ι λ ε π τ ώ ν  Ι Ο  Ε ν  Α θ η ν α ι ς  13 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  1890

Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
τ ό  1 « λ ε * τ ό τ (ρ ο ν  τώ ν  ϊ ρ γ ω ν  τ ο ?

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

κ α τ α  μ ι τ ά φ ρ α σ ι ν  Ι .Π .  Γ Ε Ω Ρ Γ Α .Ν Τ Ο Ι ΙΟ Γ Λ Ο Γ

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΤΒΕΛ

Τ Ε Λ Ε Τ Τ Λ ΙΟ Ϊ ΚΕΡΑΝΛΛΛ
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΣ  Δ Ε  Φ Ο Ν Τ Ε ΡΟ Ζ

[Σ ι*νίχει« ]

‘Η νύζ παρήλθεν, ή δέ ημέρα άνέτειλεν.
Ή  άμαζοστοιχία διήρχετο ρωμαντικάς 

έζοχάς. Εις τό ήδύ τή ;  πρωίας φώς έφαί- 
νοντο μακρόθεν κωδωνοστάσια έκ γρανί
του, έρείπια* φρουρίων καί άνατραπέντα 
περίστυλα.

"Οτε οί δύο ταζειδιώται άφίχθησαν είς 
Βάν, Είχον ήδη συμφωνήσει νά λάβωσιν 
*μαζ αν, Ϊνα όδηγήβνι Ικαστον αΰτών είς 
τόν πρός δν δρον, τόν μέν Κλαύδιον Κε
ρανδάλ πλησίον τών συγγενών του, τήν 
δέ Ζουάνναν είς ’Ελβέν, Ινθα μετέβαινεν 
Ϊνα κατοικήβ*) είς τό ζ«νοδοχεΐον τΐίς 
Χυρά-Ζακού.

Π«ν δ ,τ ι β νεανίας ειχεν έννοήσει έκ 
τών διηγήσεων τΐίς νέας αΰτοϋ φίλης, ήν 
οτι ώνομάζετο Ζουάννα, OTt είχεν ύπο- | 
βτή βαρεΐαν θλίψιν, βεβαίως έζ Ιρωτος, 
Οιότι δέν ώμολόγησε τό αίτιον τής κα- 
τατρυχούσης αΰτήν λύπης.

Έγνώριζεν δμως πρό πάντων δτι γ)ν 
ώραιοτάτη, ώστε ν’άκολουθήβΥΙ αΰτήν μέ
χρι τών περάτων τΐίς οικουμένης, δτι οΐ 
μέλανες αΰτής οφθαλμοί είχον άκατάσχε- 
τον δύναμιν, οτι ητο ύψηλή καί εύσωμος 
καί δτι γυνή οΰδέποτε ένεποίησεν αυτφ  
τοσαύτην αΓσθησιν.

Καθ’ ήν στιγμήν άπεμακρύνοντο τΐίς 
πρωτευούσης τοΰ Μορβάν έννέα ώραι έσή- 
μαινον είς τόώρολόγιον τΐίς μητροπόλεως.

Ό  καιρός ην δροσερός καί ομιχλώδης.
Καθήμενοι πλησίον άλλήλων έντός ά 

θλιας άμάζης Ιβαινον είς την άπό Βάν είς 
Ζοσελέν άγουσαν.

Μακρόθεν δέν Ιβλεπον πλέον είμή τάς 
έκκλησίας και τόν γοτθικόν τΐίς πόλεως 
πύργον,τοΰ οποίου ή κορυφή είχε συντριβή 
ΰπό τοϋ κεραυνοϋ, δστις οΰδέ τών μνη
μείων τούτων φείδεται.

Ή  άμαζα Ιβαινε μεταζύ τελματωδών 
λειμώνων καί άθλιων δασών. ΕΓς τινα ά- 
πόστασιν ό πύργος τοϋ Έλβέν ύψοϋτο είς 
την κορυφήν λόφου.

Άπωτέρω Ιτι διεκρίνοντο οί πύργοι τοϋ 
Σαίν - Ζιλδάς μετά τών κωνικών αΰτών 
στεγών.

Ό  νεανίας Ιδειζεν αΰτάς διά τοϋ δα
κτύλου τϊί συντρόφψ του.

—  Έντεϋθεν, είπεν, ό πύργος έκεϊνος 
φαίνεται μικρός'καί δμως eivat μέγας καί 
στερεός. Θά μέ έκλάβετε Εσως ώς αλαζόνα" 
πλήν δέν σ2ς λέγω είμή τήν άλήθειαν, 
δσον άπίθανος καί άν σάς φανΐΐ. Έκεΐ ε ί
ναι ή κοιτίς τής οίκογενείας μου Οί Κε
ρανδάλ, οΐτινες σήμερον είναι πτωχοί, ώ- 
κοδόμησαν τόν πύργον έκεΐνον. Ύπάρ- 
χουσι Κερανδάλ πλούσιοι καί Κερανδάλ 
πτωχοί. Οί πλούσιοι Κερανδάλ ώνομά- 
ζονται σήμερον Φοντερόζ' οί πτωχοί δ ι ε— 
τήρησαν τό ονομά των.

Ή  Ζουάννα ΰφίστατο παράδοζον αΓ- 
σθησιν.

Τΐί έφαίνετο δτι είχεν ήδη άλλοτε δια- 
τρέζει τό μέρος έκεΐνο, Ινθα οΰδέν ήτο 
νέον δι αΰτήν. ’Ενόμιζεν έπίσης δτι μ ι
κρά ουσα είχεν άκούσει δσα διηγείτο αΰτή 
ό συνοδοιπόρος της.

Αί άναμνήσεις αΰτής έζηγείροντο βρα
δέως. Έ ν  τούτοις οΰδέποτε είχεν Ιλθει 
είς Βρεττάνην. Ενθυμείτο  μόνον δσα δ ι
ηγείτο αΰτ?ί ό πατήρ της περί τού τόπου 
τής γεννήοεώς του καί τοΰ οΓκου του.

Μετ’ οΰ πολύ ή άμαζα Ιστη.
Ό  ΐππος ή ’ θμαινε κεκοπιακώς έκ τής 

όδοιπορίας.
Εύρίσκετο είς τούς πρόποδας άνωφε- 

ρείας άνωμάλου, έζ οΕκτου δέ διά τόν £- 
θλιον ίππον, οί δύο ταζειδ ιώται κατήλ- 

I θον τής άμάζης.
Αί πεπαλαιωμέναι τοΰ Έλβέν οίκίαι 

έφαίνοντο είς τινα άπόστασιν.
— Έφθάσατε, είπεν ό νεανίας.
— Είναι άληθής Ιρημος, είπεν ή Ζου

άννα στενάζασα.
— ’Αλλά σάς προειδβποίηοα. Περιμεί- 

νατε δμως ολίγον καί δέν θά παραπονε- 
θ^τε πλέον.

— Θά Ιρχεσθε νά μέ βλέπετε ·,
—  Μετά πολλής χαράς.
— Σ υχνά ;
— 'Οσάκις μέ διατάσσετε.
—  Καί ύμεΐς πόσον δρόμον Ιχετε ά 

κόμη νά διατρέζετε ;
— Τέσσαρας λεύγας περίπου. Θά δι- 

έλθω έζοχάς τινας Ιτι, Ιπειτα τήν περιο
χήν Σαίν - Ζιλδάς καί θά φθάσω είς Πε
νοέ.

Φθάσαντες είς τήν κορυφήν τοΰ λόφου, 
άνήλθον πάλιν έφ’άμάζης,μετά δύο δέ λε
πτά έσταμάτησαν είς τό πανδοχεΐον τής 
κυράς Νικόλ Ζακού ΰπό τό Ιμβλημα τοϋ 
Στρατάοχου.

ΚΕ'

Τό πανδοχεΐο ν του Στρατάρχου.

Ή  άφιζις άμάζης, Ιστω καί άθλίας, 
είναι γεγονός διά τό χωρίον τοΰ Έλβέν, 
οί κάτοικοι τοΰ όποιου είσί λίαν περίερ
γοι.

Καίτοι τό μέρος είναι λίαν ρωμαντι- 
κόν καί γραφικώτατον, οί ζένοι έν τού- 
τοις σπανίως μεταβαίνουσιν, έκεΐ οί δέ 
“Αγγλοι οΰδέποτε πατοϋσι τόν πόδα.
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Τό χωρίον έν τούτοις είναι άξιον περι- 
εργείας.' Δύναται τις έκεΐ νά σπουδάση 
έπωφελώς τό •παρελθόν.

Οί οίκίσκοι πρό άμνημονεύτων χρονο
λογούνται χρόνων, δέν παρεμορφώθησαν 
δέ ύπό τής νεωτέρας άνέσεως.

Τό ξενοδοχεΐον τής κυρίας Νικόλ ήν 
καταλληλότερον νά φιλοξενήση στρατιώ- 
τας καί θωρακοφόρους ή αντιπροσώπους 
έμπορων, Έν τούτοις γ)ν αρκούντως κα 
θαρόν καί ευπρεπές.

Εις τόν κρότον τής άμάξης μικρά εΰ- 
χαρις ΰπηρέτις Εσπευσεν είς ττ,ν θυοαν, 
ώπισθοδρόμησε V Εκθαμβος έπί τ·7) θέ(Χ 
τής κομψές παρισιανής καλοϋσα την ξε- 
νοδόχον, Υ|τι; ίνεφανίσθη άμέσως.

Αΰτη ήν ρωμαλέα και εύρωστος γυνή, 
τό ευτραφές της όποιας έμαρτύρει καλλί- 
στγιν μάγειρον

Άνεγνώρισεν έκ πρώτης όψεως τόν 
Κλαύδιον Κερανδάλ, δν ένηγκαλίσθη.

— Πώς ! σύ, παιδί μου, ειπεν αυτφ. 
Καιρόν Εχομε νά σέ ίδοϋμε ! Χριστέ μου ! 
είσαι ακριβοθώρητος ’σαν ναπολεόνι.

— Ναί, είμαι έγώ, κυρία Νικόλ ! Σοί 
φέρω μίαν κυρίαν, μέ τή,ν όποιαν ήλθα 
μαζΰ έκ Παρισίων. Ή θελε νά μ ε ί ν γι . εις 
Βάν, διά νά περάσγ) ολίγον την ώρα της, 
καί έγώ τγιν παρεκίνησα νά Ελθγ) έδώ.

Καί χαμηλοφώνως προσέθηκεν είς τό 
οΰς τ·?5ς ξενοδόχου:

— Έ χει λύπας, ώς φαίνεται. Ποόσεξέ 
την, σοί την συνιστώ

— Νά ήσαι ήσυχος. Καί τί γίνεσαι 
λοιπόν, Κλαύδιέ .μου ;

—Έ γώ  είμαι ιατρός τώρα.
— "Ελα πάλιν νά σέ φιλήσω,παιδί μου.
Καί έκ νέου έναγκαλισθεΐσα ήσπάσθη 

αΰτόν άπειράκις.
Στοαφεϊσα είτα πρός τήν κρεολήν εί

πεν αΰτίί :
•— Μέ συγχωρεϊτε, άλλά σχεδόν τό 

άνέθρεψα αΰτά τά παιδί καί χαίρομαι ποΰ 
τό βλέπω σπουδασμένον. *0 μακαρίτης
μου καί ό πατέρας του ήσαν στενοί φ ί
λοι. Πηγαίνεις είς Πενοέ, Κλαύδιε ;

— Ναί, δι’ όλίγας ήμέρας' Εχω 2να 
άρρωστον είς Λοριάν, είς τόν όποιον έ- 
ξετέλεσε σοβαράν έγχείρησιν ό καθηγη
τής μου. Επικίνδυνον έγχείρισιν, κυρία 
Νικόλ . . διά τόν πάσχοντα, έννοεϊται.
Πρέπει νά πηγαίνω είς Λοριάν δύο φοράς 
καθ' έβδοαάδα τοΰλάν ιστόν. Θά περνώ 
απ ’ έδώ ‘

— Θά Ερχεσαι νά μάς βλέπγις, είπεν ή 
ξενοδόχος καμμύουσα τάν οφθαλμόν καί 
δεικνύουσα τήν Ζουάνναν.

— Ναί, κυρία Νικόλ, συχνά.
Έ  μικρά ροδοπάρειος ΰπηρέτις, ή Νιότ 

Καουσάκ, ειχε μεταφέρει είς τό ώραιότε
ρον τού ξενοδοχείου δωμάτιόν τόν μάρ- 
σιππον καί τάν σάκκον τής Ζουάννας

Ή  κρεολή, θερμανθεϊσα έν τ^ πυρ^, 
άφγιρεσε τό έκ γουναρικοΰ έπανωφόριόν 
της καί έφάνη θελκτικωτάτη έν τ$  με 
λανΐΐ έκ μετάξινου υφάσματος περιβολή 
της. Ή  μελανή αΰτής κόμη, έν άταξί^ 
έκ τοΰ νυκτερινού ταξειδίου, περιέβαλεν 
έπιχαρίτως τό έξαίσιον μέτωπόν της.

Ή  ξενοδόχος έπλησίασεν αΰτήν.
— Μή φοβήσαι, παιδί μου, είπεν αΰτ?ί 

μετά μητρικής άγαθότητος. Θά σέ περι- 
ποιηθοΰμε καί θά ίδ?ίς πώς είναι καλοί 
άνθοωποι έδώ. Ζεστάσου καλά. Ή  Νιάτ 
είναι Εξυπνη καί καλό κορίτσι θά άνάψϊ) 
φωτ^ά είς τά δωμάτιόν σου. Θά τρώγγις 
όταν θέλγ|ς.

Ή  Ζουάννα κατέστη μάλλον εΰχαρις. 
Ήσθάνετο έαυτήν περιβαλλομένην ΰπά 
ατμόσφαιρας έντιμου καί τρυφερές.

Ηΰχαρίστησε τόν Κλαύδιον οτι ώδή- 
γησεν αΰτήν είς Έλβέν καί Ερριψε τά 
βλέμμα είς τή» κατοικίαν.

Τό μαγειρεΐον ήν λίαν καθάριον, έπι 
τίνος δέ τραπέζης έν μέσω αΰτοϋ προμή~ 
θειαι λαχάνων και ιχθύων είχον άποτεθή 
διά τό πρόγευμα.

Διά πλατείας θύρας, άνευ θυοοφύλλων, 
είσήρχετό τις είς εΰρίΐαν αίθουσαν, έν ή 
χωρικοί καί άμαξηλάται Επινον καί Ε
τρωγαν είς χωριστάς τράπεζας συνομι- 
λοϋντες μεταξύ των άθορύβως.

Ή  Ζουάννα ήν είς άκρον ευχαριστημέ
νη. Ή  καλή φυσιογνωμία τής κυρίας Νι- 
κάλ ένεθάρρυνεν αΰτήν, τά  δέ μειδιάματα 
τής μικράς Νιότ έχαροποίουν αΰτήν.

Ή θελε νά προσκαλέσν) τόν οδηγόν της 
νά προγευματίσγι μετ’ αΰτοΰ, πλήν δέν 
έτόλμα.

Ή  ξενοδόχος ήλθεν είς βοήθειαν αΰ
τής.

—  Δέν θά μάς άφήσγις, χωρίς νά φά- 
γϊΐς τίποτε, Κλαύδιέ μου, είπεν αΰτφ . 
Μία νύκτα είς τόν σιδηρόδρομον κουράζει 
καί θά φθάσης άργά είς Πενοέ. Eivat άπ ’ 
έδώ τρεις λεΰγαι ποΰ αξίζουν διά πέντε. 
Έ λ α '  θά κράτησης συντροφιά είς τήν ώ- 
ραίαν συνταξειδιώτισσάν σου, θέλεις ;

'Η πρότασις έπλήρου τάν διακαέστερον 
πόθον τοϋ νεανίου.

Πρό μιάς στιγμής ήσθάνετο οίονεί ψ ύ 
χος είς τήν καρδίαν έπί τ^ σκέψει ότι θά 
έχωρίζετο τής γυναικάς έκείνης, ήν δέν 
έγνώριζεν, είμή πρό ολίγων ώρών, καί 
πρός ήν ή®9άνετο τού λοιπού δεδεσμευ- 
μένην τήν ζωήν του.

— Ώ  ! ναί, κύριε Κλαύδιε, είπεν ή 
Νιότ" μείνατε λοιπόν. Θά φθάσετε γρή
γορα είς Πενοέ. Τό άλογο θά ξεκουρασθη 
καί θά τρέχη περισσότερον.

Δέν άνέμεινε παρακλήσεις.
Ή  Ζουάννα, ήτις ήκουσε την πρόσκλη- 

σιν, είχεν άνέλθει είς τό δωμάτιόν της, 
ένφ ή Νιότ παρέθετε τήν τράπεζαν είς 
μικράν τινα αίθουσαν, προωρισμένην διά 
τούς διακεκριμένους τών ξένων.

— Ποία είναι αΰτή ή νέα ; ήρώτησε 
τόν Κλαύδιον ή ξενοδόχος.

Δέν έγνώριζεν άκριβώς. Ήρχετο έκ 
Παρισίων. Ή θελε νά ζήση μόνη έπί τινα 
χρόνον, ενεκα θλίψεων...

— Θά είναι άπό έκείναις ταΐς γυνα ί
κες. . . παρετήρη^εν ή κυρία Νικόλ.

Ά λ λ ’ ό Κλαύδιος έπέβαλεν αΰττί σιω
πήν.

Βεβαίως όχι. Ητο τόσφ εΰγενής και 
έπιφυλακτική ! 'Ητο, ώς έφαίνετο, π α ι
δαγωγός.

Ή  κυρία Νικόλ διέκοψεν άδυτόν :
— Καθώς ή δεσποινίς Σιμονέ είς Σαίν- 

Ζιλδάς.
— Ίσως.
— Κακομοίρα κορίτσια, είπεν ή καλή) 

γυνή· Αΰτό δέν είναι έπάγγελμα, είναι 
καθώς αί ΰπηρέτριαι.

-— Φεϋ ! είπε στενάξας ό Κλαύδιος.
—  Νά ήσαι ήσυχος καί Εχε πεποίθη- 

σιν εις τήν παλαιάν σου φίλην. Θά τήν 
περιποιηθούμε. Θά περάση καλά έδώ 
καί δέν θά τής κοστίση ακριβά.

Μετά. τινας στιγμάς, ότε ή κρεολή κα
τήλθε τήν πλατείαν εί; τό βάθος τοϋ μ α 
γειρείου κλίμακα, ό Κλαύδιος Εμενεν άπο- 
θαυμάζων αΰτήν.

["ΕπΒτο» συνέχεια].
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[Σ υνέχεια ]

— Εΰλογητός ό Θεός 1 είπεν ό Κάρο
λος, ποιήσας τό σημεϊον τού σταυρού. . . 
Ά λ λ ’ έπιστεύομεν ότι δέν θά Εκαμνες ά- 
μαρτίαν, λέγων ήμϊν, άν αΰριον θά Εχω- 
μεν καλόν ή κακόν καιρόν.

— Σήμερον είναι καλός, δθεν πρέπει 
νά φοβϊίσθε, ότι αΰριον θά ήναι κακός. 
’Εν τφ  μέσψ τής τρικυμίας είναι ή έλπίς 
τής γαλήνης. . . καί έν τφ  μέσψ τής γα 
λήνης, ό φόβος τής τρικυμίας. "Ο άνεμος 
οΰτος, ό όποιος σπρώχνει τήν γαλέραν 
μας νά πλέη τόσον εΰτυχώς τό δειλινόν, 
ήμπορεΐ νά τήν κάμη νά ναυαγήση το 
βράδυ.

— Οί άγιοι τοΰ παραδείσου νά μάς 
φυλάξωσιν ! . . . άλλ ’ οί λόγοι σου είναι 
πικροί.

—  Πρέπει ή ήμ^οροϋν νά έξέρχωνται 
διαφορετικοί άπό τό στόμα τοϋ ανθρώ
που ;

—  Είσαι λοιπόν δυστυχής ;
— Καί τ ί  ! δέν είσθε καί ΰμεΐς ;
— Τά έλπίζομεν. 'Όταν ό άγιος π α 

τήρ θέση ήμετέρας κεφαλής τό
στέμμα τής Σικελίας, καί τό ξίφος ήμών 
τήν κατακτήση, πιστεύομεν ότι θά ή '  
μεθα εΰτυχεΐς.

—  Ή  έλπίς ! . . . . Αΰτη είναι α πα 
τηλή σύντροφος, ή όποία μάς σπρώχνει 
είς τόν ανήφορον τής ζωής, όταν τό σώ- 
μά μας ηναι κοπιασμένον καί οί πόδες 
μας καθημαγμένοι έκ τής τραχείας όδοΰ. 
Ή  ψυχή ΰμών άγωνι$ πρός άπόκτησιν 
τοΰ ποθουμένου. Ή  δέ κατάστασις αΰτη 
είναι βάσανος, καί όμως είναι ή μόνη, ή 
δ«οία δι’ήμάς είναι ή όλιγώτερον πικρά. 
Ά λ λ ’ όταν φθάσετε είς τήν κορυφήν, θά



ρίψετε τό βλέμμα είς τό χάος καί ί) σκο
τοδίνη τής ευτυχίας θά σάς κάμη νά ό- 
λισθήσετε καί νά καταπέσετε ε’ις τήν ά 
βυσσον, δπου δέν υπάρχει φωνή νά σάς 
παρηγόρηση, οΰτε ηχώ νά σόίς άπαντήση 
είς τήν φωνήν σας, οδτε έλπίς . . .

— Καί σύ τό έδοκίμασες ;
— Έκεΐ — ειπεν ό πηδαλιούχος, δει- 

κνύων προς τό μέρος τΐίς ’Ιταλίας — έκεΐ, 
είς την γ^ν έκείνη ν, είναι θαμμένη μέ 
ενα πτώμα κάθε μου χ«ρά. Ή  ήμέοα μου 
άρχισε τό πρωί χαρούμενη, άλλά τό με
σημέρι την έδηλητηρίασε τό ϊγκλημα. . . 
και την νύκτα μέ βασανίζει ή λύσσα.

— Είζεύρεις λοιπόν την γήν έκείνην ;
—  Πώς νά μη την είζεύρω ; . . . έκεΐ 

έγεννήθην.
— Έγεννήθης είς ττ,ν Ι τα λ ία ν  ! . . . 

Είπέ μου λοιπόν, είναι τόσψ ώραία ή 
γή αδτη, δσψ λέγεται ;

— Περισσότερον άφ’ δσον ό πλέον ά 
πληστος δι’ήδονάς δύναται νά φαντασθ?!, 
περισσότερον άφ’δσον ό πλέον φαντασιώ
δης τρ οβαδο ύρ ος  δύναται νά έπινοήση. 
’ Αν ηΰζανεν έν αΰτΐΐ τό δένδρον τής γνώ- 
σεως καί τΐίς ζωής, θά ητο Αμάρτημα νά 
παραπονήται ό άνθρωπος, διότι έζωρίσθη 
άπό τόν Παράδεισον.

— Καί οί άνθρωποι ;
Τά χείλη τοΰ πηδαλιούχου ϊτρεμον, 

θέλοντα νά προφέρωσι ταΰτοχρόνως σω- 
ρεί*ν ιδεών, αϊτινες άνέβλυζον άπό τοΰ 
Εγκεφάλου του. . . άλλά δέν ήδυνήθησαν 
ν’ αρθρώσουν ή μόνον καί διακεκομμένως :

— Θίΐριώδεις ! . . . θηριώδεις !
— Καί σύ, γεννηθείς έν τ$  γϊί έκείνη, 

πώς τολμάς νά μεταχειρίζεσαι πρός βλά
βην της την γνώμην καί την χίΐρά σου ; 
Δέν γνωρίζεις ποίαν αμοιβήν λαμβάνουσιν 
οΐ προδόται ; ή περιφρονεϊς αΰτήν ;

— Έ γώ  προδότης! εΓπετε άσύνετον λό
γον, κόμη τοΰ ’Ανζιού . . . Ά λ λ ’ ϊστω  ! 
καί σείς, ό όποιος έγεννήθητε είς την 
Γαλλίαν, πώς έκπλήττεσθε διά μίαν προ
δοσίαν ;

Ό  Κάρολος έταράχθη, συνοφρυωθείς 
κατά τρόπον τόσον φοβερόν, ώστε αί κό- 
ραι τών οφθαλμών του άπεκρύβησαν, καί 
διά φωνής συγκ*κινημένης είπε :

— Διατί καταρΛσαι την ήμετέραν π α 
τρίδα ; Ή  ατιμία είναι φυτόν, τό όποιον 
φύεται είς μόνην την χώραν ήμών ; ή ε ί 
ναι κολοσσιαΐον δένδρον, τό δποΐον έκ- 
τείνει τούς σκοτεινούς κλάδους του έφ’δ - 
λην τήν οικουμένην ; ΕΓτε δριμύ είναι τό 
κλίμα, εΓτε συγκερασμένον, εΓτε γλαυκός 
«ιναι ό οΰρανός,ώς είς τήν ’Ανατολήν,εΓτε 
«υννεφώδης ώς είς τήν άρκτον . . ., οδτε 
τό κλίμα, οδτε δ οΰρανός θά έμποδίσωσιν 
*υτό άπό τοΰ ν’αΰζήση... Αί ρίζαι του εί- 
"ναι είς τάς καρδίας τών ανθρώπων. Ναί, 
Τ γή είναι πλήρης κακούργων καί θυμά
των. Αλλά σύ, πριν ή όνομάσης ήμάς κα
κούργους, άπόδειζον ήμΐν, δτι είσαι άθφ- 
««. Έ ν  τοσούτψ, μάθε δτι σέ θεωροΰμεν 
« ς προδότην καί σέ βδελυσσόμεθα. "Αν

Ιγκλημα ήναι έν τώ κόσμψ, δέν εί- 
**ι έν τφ  ήμετέρψ οΓκψ . Κύτταζε, άν 
τολ{/.<5ίς> τ α  κ ρ ί ν α  τής Γαλλίας, καί αν

οί οφθαλμοί σου άντέχουσιν είς τήν λάμ- 
ψιν των, θά ίδ^ς δτι δέν Ιχουσι κηλΐδα.

— Θά Ιχωσι.
— Ώ  ! τότε, εΓθε νά καταστραφη ή 

ήαετέρα οικογένεια, καί οΰδ’ ή άνάμνησις 
αΰτής νά μείνη πλέον έπί τής γής· Τώρα, 
άν ή πατρίς προσέβαλλεν ήμάς, άντί νά 
βυθίσωμεν τό έγχειρίδιον είς τά στήθη 
της, θά έβυθίζομεν αΰτό είς τά ίδικά μας. 
Ά ν  δέν δύνασαι νά ΰποφέρης τήν δυσ
τυχίαν σου, άπόθανον, άλλως ζή^ι, αν α 
γαπάς τήν ζωήν, καί Ισο άτιμος. . .

—  Κόμη, είπεν ό πηδαλιούχος, Ιχων 
συνεσφιγμένας τάς πυγμάς' κόμη, εΓπετε 
άσυνέτους λόγους. Ποιος είσθε καί θέ
λετε ν’άπονέμητε αΰθαιρέτως τόν Ιπαινον 
καί τήν μομφήν ; Μάθετε . . . σείς , τόν 
όποιον Γσως ό οΰρανός ί γ γ  προωρισμένον 
νά κυβερνήσετε πλήθος ανθρώπων... δτι, 
άν κατέχετε θέσιν άνωτέραν τών άλλων, 
δέν υπερτερείτε αΰτούς καί κατά τήν σύ- 
νεσιν. . . δτι είσθε ασθενής καί βλάζ, ώς 
είναι καί έκεϊνοι. . . δτι είσθε πηλός, ώς 
αυτοί, άλλά μάλλον οίημα τ ίας . . μ ά 
θετε, λέγω, άν άγαπώ τήν ζωήν. . .

Καί ταΰτα  είπών, ήνέψζε λυσσωδώς 
τά ίμάτιά του καί Ιδειζεν είς τόν Κάρο
λον περί τήν όσφύν αύτοΰ σιδηροΰν κρί
κον, δστις είχε καταπληγώση τάς πλευ
ράς του, άπό τών οποίων Ιπιπτον σ τα 
γόνες μέλανος καί σεσηπότος αΤματος.

Ο Κάρολος ώπισθοχώρησεν Ιντρομος, 
άνακράζας :

— Αδτη είναι φοικώδης βάσανος !
— Πιστεύετε λοιπόν τώρα. δτι φο

βούμαι τόν θάνατον ; Δέν βλέπετε δτι 
έκαστη τών πληγών τούτων μέ βασανί
ζει χ ιλιάκις περισσότερον ή δσον είναι ά- 
ναγκαΐον δπως άποθάνη τις ; ’Ιδού, ή 
ζωή μου διέρχεται διά βασοίνων, τάς ό
ποιας έγώ αύτός παρεσκεύασα, καί φθ ί
νει έν τΤί αγωνία. Ά λ λ ’ δταν πλησιάζη 
νά σβεσθϊΐ, καταβάλλω π2σαν προσπά
θειαν δπως τήν άναζωπυρήσω, διότι ε ί 
ναι παρακαταθήκη έκδικήσεως καί λύσ- 
σης.

— Καί τ ί  λοιπόν σέ κατέστησε τόσον 
σκληρόν κατά τοΰ σώματός σου καί χατά 
τής πατρίδος σου ; Υπάρχει τι έν τφ  κό
σμψ, δυνάμενον νά διατήρηση ττ,ν ζωήν, 
μεθ'δλον τό αίσχος καί τήν λύπην ;

Ό  πηδαλιούχος δέν άπήντησεν. Ό  δέ 
Κάρολος έζηκολούθησε :

— Νοΰς έζημμένος ύπό τής νόσου, 
ή τοΰ πάθους, λογικόν νεκρόν, ψυχή τε - 
ταραγμένη ΰπό τής λύσσης, δύνανται μό
νον νά συλλάβωσι τοιαΰτα σχέδια.

— Κάρολε, άπήντησεν ά πηδαλιούχος 
διά πνιγομένης φωνής,Ιχετε γενναίαν καρ
δίαν ; Θέσατε έπ’αΰτής τήν χεΐρα καί Γ- 
δετε άν δύναται νά άνθέζη είς μίαν διή* 
γη«ιν .

— ΕΓδομεν είς τό πλευρόν μας φονευ- 
θέ ντας τούς πιστοτέρους τών ήμετέρων 
ΰποτελών, χωρίς νά κλαύσωμεν, καθώς 
εΓδομεν, χωρίς νά γελάσωμεν, τιθέμενον 
έπί τής κεφαλής μας τό στέμμα τής Προ- 
βηγγίας

—  Δέν άρκεϊ.

— ΕΓμεθα άνθοωποι.'Υπερφυσικά πάθη 
ζήτει παρά τών δαιμόνων ή τών α γγ έ 
λων. Έ ν  τούτοις, δοκίμασε.

— Τό θ έλ ε τε ;
— Καθ’ & φαίνεται, ή θέλησις ήμών 

δέν Ιχει μεγάλην έπιρροήν έπί τοΰ έγκε- 
φάλου σου. . . Τό έπιθυμοΰμεν.

—- Ακούσατε . . . καί επειδή ό κακός 
τοΰ θανάτου καί τής άμαρτίας σπόρος 
δέν δύναται νά καταστραφή, σείς, δστις 
έγεννήθητε διά νά διοικήσετε αΰτόν, λά
βετε αφορμήν έκ τής διηγήσεώς μου νά 
τόν βελτιώσετε Είμαι βέβαιος, δτι δέν 
θά τό κατορθώσετε' άλλ ’ αδτη είναι ό 
οδός, τήν όποιαν ό Θεός έχάραζεν είς τοΰς 
βασιλείς τής γ ή ς .Ο ΰ χ ί  μακράν τής Νεα- 
πόλεως, πρός τό μέρος τοΰ Πότζουολο, 
ησαν δύο όχυρώτατα φρούρια, άνεγερθέντα 
κατά τούς αρχαίους χρόνους ΰπό δύο βα
ρόνων Λογγοβάρδων, δτε ό Ζότων διωρί- 
σθη δοΰζ τοΰ Βενεβέντου, ΰπό τοΰ ένδό- 
ζου βασιλέως Όταρίνου, ό δποΐος, πλήν 
τής θαλάσσης, δέν έγνώρισεν άλλα δρια 
είς τό κράτος του. Έλέγετο δτι οί δύο 
έκεϊνοι βαρόνοι, άγαπώμενοι ώς αδελφοί 
καί μή ΰποφέροντες νά μένωσι πολύν κα ι
ρόν κεχωρισμένυι άλλήλων, άνήγειραν τά 
φρούρια έκεΐνα πλησίον τό Ιν τοΰ άλλου, 
δτι οί πρώτοι τών θεμελίων λίθοι έβάφη- 
σαν διά τοΰ αΐματος άμφοτέρων . . . καί 
δτι σοφός τις μάγος άνέγνωσεν έπ’αΰτών 
τοιούτους έζορκισμούς καί έχάραζε τοι- 
αΰτα μαγικά σημεία, ώστε οί κύριοι τών 
δύο φρουρίων θά ήσαν πάντοτε στενοί φ ί
λοι, άχρι τής στιγμής, κατά τήν όποιαν 
ό είς αΰτών, μισών τόν έ'τεοον, δι’ απά τη ς  
θά έφονεύετο ΰπ'αΰτοΰ, έναντ ίον  τής  9έ- 
λήβεως  τοΰ φονέως. Τότε δέ, προσέθετεν 
δ χρησμός, τά δύο φρούρια θά Ιμενον έπ’ 
ολίγον χρόνον μόνον όρθια, διότι τήν μ α 
γείαν, ή όποία Ιγεινε διά τοΰ αίματος 
άμφοτέρων τών φίλων, θά διέλυε τό ύπό 
τής Οργής χυθέν αίμα ΟΕμοι ! Ή  προ
φητεία αδτη, έπαληθεύσασα μόνον έν μέ- 
ρει, Ιπρεπε νά συντελεσθ^ έν έμοί, δ ό
ποιος είμαι δ δυστυχής κύριος ένός τών 
φρουρίων έκείνων.

— Σείς, ιππότη ; ! . . .  άνέκραζεν δ Κ ά
ρολος, δεικνύων σέβας μεγαλειτερον, ή 
πρίν, πρός τόν πηδαλιοΰχον.

— Είμαι πλάσμα, τό όποιον μέλλει 
ν’ άποθάνη, είπεν δ πηδαλιοΰγος σύνο- 
φρυς' προσέζατε είς τήν διήγησή, καί 
οδτε λέζιν. Δέν άζίζει νά τήν διακόπτετε 
διά τόσον εΰτελών παρατηρήσεων.

«Γινώσκετε πώς έννοοΰβι τήν φιλίαν 
έν Ίταλίι^, δπου πάντα τά πάθη i/ ooa i  
τήν θερμότητα τοΰ ήλιου της ;

»Ό  γυναικείος Ιρως είναι μηδέν συγ* 
κρινόμενος πρός αΰτήν.

»Ό  πόθος οΰτος, τόν δποΐον γενν^ ή 
έπιθυμία τής ήδονής και διατηρή Εφή
μερος καλλονή, τήν δποίαν φθείρουσι τά 
2τη, σβύνεται έν αΰτ$  ταύτη τ^ ήδον^·

»Ό  κατά τήν έκλογήν τής έρωμένης 
πρυτανεύων λόγος, συχνάκις κάμνει ήμάς 
νά αίσχυνώμεθα... καί ά.ν τοΰτο δέν συμ- 
β^, ό χρόνος φονεύει τό αΓσθημα... φθεί- 

ί ρων τάς άλύσεις τής ψυχής διά τοΰ αύ-
Λ.
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τοΰ έργαλείου, διά τοΰ δποίου χαράσσει 
την όδόν τοΰ θανάτου έπί τοΰ μετώπου 
τής γυναικός

»Ό  νοΰς απαλλάσσεται τής έπαισχύν- 
του δουλείας... άλλά βραδέως... καί αί 
ίδεαι τοΰ ανθρώπου, άπό τοΰ Ερωτος, μ·- 
ταβαίνουσιν είς τόν τάφον, δστις άπό 
πολλοΰ τόν προσκαλεΐ. Ά ν  δέ κα'ι δ άν
θρωπος δέν προσέχν) είς τγιν πρόσκλησιν | 
ταύτην, τό σώμά του κύπτει πάντοτε 
ποός τήν γήν, δπως έναγκαλισθϊ) αυτήν 
αιωνίως

»Είς τοΰτο καταλήγει έκεΐνβς,ό δποΐος 
πιοσφΙοει τγιν ψυχήν αΰτοΰ ολοκαύτωμα 
έπί τοΰ βωμοΰ τής ηδονής Ά λ λ  γ) φιλία 
δ αφέρει.

«Ά γ α π φ  τις και τότε παραφόρως,άλλ’ 
όχι χάριν τοΰ ώραίου προσώπου' άλλ ά 
νευ πόθου ηδονής.

» Ή  φιλία συvυπάpyε^ μεθ’ όλων τών 
αγαθών παθών,τά  όποια ή έπιοροή αυτής 
καθιστφ καλλίτερα.

»'Η γυνή,στερουμένη ΰψηλοΰ αισθήμα
τος, ή αδιαφορεί ή έράται.

• Ή  άγάπη τών γονέων} τών αδελφών 
και τών συγγενών, δέν δύναται νά παρα- 
βλγ)θ J) πρός τγ,ν φιλίαν.

• Οΰτοι είναι οίοι έπλάσθγισαν ύπό τής 
τύχης ή τής φύσεως' άλλ' οί φίλοι, οΐοι 
έξελέγησαν ΰπό τής καρδίας.

• Ό τα ν  -/) κόμη λευκανθΐί καί τά πράγ
ματα Ιρχωνται ε’ις τόν νοΰν ώς εικόνες 
μεμακρυσμένων αναμνήσεων, αί παρειαί, 
ά.ν καί ώχραί, θά έρυθριώσι πάντοτε καί 
τά δάκρυα θά άναβλύζωσιν άπό τών ομ- 
μάτων, έπί τνί άναμνήσει τοΰ άπόντος ή 
νεκροΰ φίλου.

»Ή  φιλία έχει τι τό ιερόν, δταν δύο 
όντα έν αΰτϊί τ?1 παιδική των ήλικίοι:, έ- 
οωτεύωνται πριν ή Ιτι γνωρίσωσιν Ιρωτα, 
πριν ή ή θέλησις ένασκήσγι τάς ιδιότητας 
αΰτής.

» Ά λ λ '  ή θέλησις ευλογεί τάν δεσμόν 
έκεϊνον, πρός δν τό λογικόν μειδιό!.

»Τί θά ήδύνατο τις ν' άρνηθϊί είς τόν 
φίλον του ;

»Ή  ζωή νομίζεται τό πολυτιμότερον 
τών δώρων, τά δποΐα έπεδαψίλευσεν δ 
θεάς είς τόν άνθρωπον, καί δμως θεωρεί
ται ώς ευτελής θυσία είς τήν φιλίαν.

• Περιουσίαν, ανέσεις, ειρήνην, θά ήτο 
ευτέλεια καί νά τάς όνομάση τις. Ή  φ ι
λία  δέν ζητεί τήν θυσίαν τής τιμής,διότι 
τρέφεται έξ αΰτής.

»Ό  φίλος θά σέ άκολουθήση είς πόίσαν 
δυστυχίαν, θά σέ ΰποστηρίξη π ίπτοντα, 
θά σέ άνεγείρη πεσόντα, θά ήναι τά καύ
χημά σου έν τ?) δόξγ), τό στήριγμά σου 
έν τ?ί δυστυχί^' θά κλαίη δταν κλαίγ)ς... 
καί τώ-ρα είμαι καταδικασμένος νά κλαίω 
μόνος. »

Καί ταΰτα  είπών Ικυψ* τήν κεφαλήν 
καί Ιμεινεν έπί πολΰ σιγών.

"Ότε άνήγειρεν αΰτήν, οί οφθαλμοί του 
ήσαν πλήρεις δακρύων, έρυθροί ώσεί κα- 
τέβαλον μέγαν άγώνα δπως κλαύσωσι .. . 
καί έξηκολούθησε τρέμων :

— Είχον τόν φίλον τοΰτον, τόν ήγά- 
πων καί τόν έφόνευσα.

Καί ή κεφαλή του έπανέπεσεν έπί τοΰ 
στήθους του, ή δέ αναπνοή του έξήρχετο 
μετά κόπου.

— Τόν'έφόνευσα, καί δμως δ πατήρ 
μου μοί είχε παραγγείλγ) νά τόν άγαπώ .. .  
Τόν έφόνευσα, καί δμως ή φωνή τής καρ
δίας μου, ίσχυροτέρα Ιτι τής τοΰ πατρός 
μου, μέ έξηνάγκαζ» νά τόν άγαπώ ! Οΐ 
γονείς ήμών, δτε έγεννήθημεν, Ιδωκαν ή- 
μΐν τά ίδια αΰτών ονόματα, δπως δ θά
νατος μή Ιχί) έξουσίαν έπί τής φιλίας 
τών ήμετέρων οικογενειών. "Ηθελον ΐνα οί 
αιώνες έν θαυμασμφ νομιζουσιν δτι οΐ 
Φολκάνδος και Κωνστάντιος ήσαν αιώνιοι 
έν μέσψ τών θνητών, κατά θέλησιν τοΰ 
Θεοΰ, δπως παρίστανται αιώνιον παρά
δειγμα τοΰ εύγενοΰς τής φιλίας αισθή
ματος. ’Επίομεν άπό τοΰ ίδιου ποτηριού, 
έκοιμήθημεν έν τ^ αΰτί) κλίνγ). Κοιναί 
ήσαν καί αί σπουδαί καί αί διασκεδάσεις 
μας. Ηΰξάνομεν δέ θαυμαζόμενοι ΰπά τών 
άνθρώπων καί εΰλογούμενοι ΰπό τοΰ Θεοΰ.

Οτε οί γονείς ήμών άπεθανον, οί τ ε 
λευταίοι λόγοι των ήσαν παρακλήσεις 
καί συμβουλαί, δπως διατηρήσωμεν τή ν 
άμοιβαίαν άγάπην, ή δποία, Ιλεγον, ήτο 
ή πολυτιμοτέοα κληρονομιά, τήν όποιαν 
άφινον είς ήμ<2ς. Οί άγροί ήμών δέν είχον 
σύνορα, καί τά ποίμνια ήσαν άναμεμιγ- 
μένα. Προθύμως θά έκατοικοΰμεν άμφό- 
τεροι είς τά Sv τών φρουρίων, άλλά σεβό
μενοι τάς προγονικάς άναμνήσεις δέν ή~ 
θελήσαμεν νά καταστήσωμεν τό άλλο έ
ρημον. Ώς έκ τούτου, άπεφασίσαμεν νά 
κατοικώμεν είς άμφότερα έκ περιτροπής. 
Οΰτω δέ καί έπράξαμεν. Διήλθομεν χρό
νους εΰτυχεΐς, τών όποιων ή άνάμνησις 
έν τ·ϊ) παρούσϊΐ αγωνία είναι βάσανος φρι- 
κωδε'στέρα έκείνης, τήν δποίαν ή έκδίκη- 
σις δύναται νά ποθήση είς τόν έχθρόν 
της. Αίφνης δ Βεράρδος κατέστη σύννους, 
περνεπλανατο συχνάκις έν τφ  δάσεΓ δσον 
δέ καί άν έκοπία, οΰτε φαγητόν, οΰτε πο· 
τάν έδοκίμαζε

«—  Υποφέρεις, φίλε μου», είπον αΰτφ 
ημέραν τινά.

• Καί αΰτάς μοί άπήντησεν :
»—  Ά γα πώ .
*—  Ποίαν» ; τόν ήρώτησα.
»*Ητο αΰτη άγια κόρη, θυγάτηρ π τω - 

χοΰ ιππότου, κατοικοΰντος είς άπόστασιν 
δύο περίπου μιλλίων άπό τών ήμετέρων 
φρουρίων.

» Οί δύο νέοι ήγ«πήθησαν άμοιβαίως, 
’Επεθύμουν ν’ άνακοινώσωσιν αΰτό πρός 
άλλήλους, καί Ιτι μιΖλλον νά καθαγιάσωβι 
τόν Ιρωτά των διά τής θρησκείας' άλλά 
δέν έτόλμων — τόσον παρθενικαί ήσαν 
αί δύο έκεΐναι άθφαι ψυχαί ! ’Εγώ ένήρ- 

I γησα παρά τ·71 κόργ), έγώ έζήτησα παρά 
τοΰ πατρός της αΰτήν, έγώ παρεσκεύασα 

| τήν γαμήλιον έορτήν. Δέν Ιγεινα δέ ζηλό
τυπος, διότι έγίνωσκον καλώς δτι ή πρός 
τή ν σύζυγον άγάπη είναι διάφορος τής 
πρός τόν φίλον, καί δτι ή καρδία τοΰ 
Βεράρδου θά μοΰ άνήκε πάντοτε δλόκλη- 
ρος. Κρίνω περιττόν νά διηγηθώ ΰμΐν τήν 
χαράν τών υποτελών, τήν άγαλλίασιν 

! τών συζύγων, τήν εΰφροσύ^ην τών συγ

γενών, τόν θόρυβον τών συμποσίων. Ά 
φίνω ταΰτα  πάντα, ώς μή άναγκαΐα είς 
τήν ιστορίαν μου. Παραλείπω Ιτι τάς 
μετά τούς γάμους εΰφροσύνους ήμέρας, 
καί περιορίζομαι είς τήν έξιστόρησιν τών 
ήμερών τής όργής καί τοΰ αΐματος. Ή  
ώραία σύζυγος έπεθύμησε νά άκολουθήστ) 
ήμβς είς τό κυνήγιον, καί ήμεΐς συγκατε- 
τέθημεν. Παρασυρθέντες ΰπό τής μέθης 
τοΰκυνηγίου περιεπλανήθημεν έντφδάσει, 
ώστε κατέστη άδύνατον νά έπανέλθωμεν 
πρό τής έσπέρας είς τό φρούριον. ’Εξελ- 
θόντες τοΰ δάσους, έπορεύθημεν είς τινα 
οικίαν, ήτις έφαίνετο μακρόθεν έν τφμέσψ  
τής πεδιάδος. "Οτε έφθάσαμεν πλησίον, 
είς ίππότης προσεκάλεσεν ήμδς λίαν εΰ- 
γενώς νά είσέλθωμεν. Είδον αΰτόν κατά 
πρόσωπον καί ήσθάνθην ταραχήν, τήν δ
ποίαν οΰδέποτε άλλοτε είχον αίσθανθ?) : 
κρ&μα, ώς έπείσθην κατόπιν, μίσους, κα- 
ταφρονήσεως καί άηδίας. "Εστρεψα τόν 
ΐππον, δπως φύγω έκεϊνον διά τόν όποϊον 
ήσθάνθην δ,τι θά ήο^ανόμην, άν Ιβλεπον 
ένώπιον μου δηλητηριώδες έρπετόν, άλλά 
μέ έχράτησεν ό Βεράρδος καί μέ ήνάγχασε 
νά τόν ακολουθήσω Είσήλθον είς τήν οι
κίαν έκείνην τρέμων καί προαισθανόμενος 
μεγάλην τινά συμφοράν. Ό  ίππότης έμει- 
δία πρός με, άλλά τό μειδίαμά του ήτο 
έξ έκείνων, τά  . όποια σπαράττουσι τά 
σπλάγχνα. Έταπείκωσα τοΰς οφθαλμούς, 
διά νά μή τάν βλέπω. Δέν ώμίλησα, δέν 
ήθέλησα νά φάγω. Προσεποιήθην αίφνιδίαν 
αδιαθεσίαν καί έπέσπευσα τήν άναχώρη- 
σιν. Καθ' δδόν, Ιστρεφον τήν κεφαλήν 
ΰπόπτως, ώσανεί κατεδίωκον ήμ2ς, καί 
έπρόφεοον άπειλάς. Ό  Βεράρδος καί ή 
Με σσινέλλα ένόμισαν δτι παρεφρόνησα. 
Παρήλθον ήμέραι τινές, καθ’ άς δέν ειδον 
τον ολέθριον ιππότην, καί τό πνεΰμά μου 
ήρχισε νά καθησυχάζιρ. Εσπέραν τ ινά , 
ένφ περιεπλανώμην Ιφιππος, πρός διασκέ- 
δασιν, ήσθάνθην σφοδράν έπιθυμίαν νά 
έπανέλθω είς τά φρούριον. Έπτέρνισα δι’ 
δλης μου τής δυνάμεως τάν ΐππον μου... 
"Εφθ ασα καί είδον ΐππον δεδεμένον έν τίΐ 
αυλη. . άνέρχομαι τήν κλίμακα ., εις ι π 
πότης συνωμίλει οίκείως πρός τήν Μεσσι- 
νελλαν, κρατών σφιγκτά τή,ν χεΐρά της. 
Π νε&νις ήτο κάτωχρος καί έφαίνετο δτι 

Ιτρεμεν, εΰρισκομένη μόνη μετά τοΰ αν
θρώπου έκείνου... Ό  ίππότης, άκούσας 
τόν κρότον τών βημάτων μου, έστράφη 
κα ί . . .  Υψιστε Θ εέ ! . . .  άνεγνώρισα τόν 
μισητόν άνδρα, δστις μδς είχε φιλοξε- 

I νήση ·. Ήγέρθη άμέσως, προέβη είς συν- 
άντησίν μου, μέ έχαιρέτισε καί μοΰ Ιτεινε 
τήν χεϊρα. Ή  ίδική μου δέν έκινήθη' μοΰ 
έφάνη δτι ητο δεσμευμένη έπί τής πλευ
ράς μου. Οί λόγοι, οΰς είπον αΰτφ , ήσαν 
ολίγοι καί πικροί. Έννοήσας δτι ή πα- 

ι ρουσία του έκεΐ δέν ήτο εΰχάριστος, μάς 
άπεχαιρέτισε καί άνεχώρησε. 'Εγώ καί ή 

j Μεσσινέλλα έμείναμεν χαμαί νεύοντες, καί 
άφωνοι, οΰδέν περί αΰτοΰ τολμώντες νά 
είπωμεν,ώσανεί δ ίππότης έκεΐνος μ ίς  είχε 
μαγεύσγ)... ώσανεί είχε τή,ν ιδιότητα τών 
όφεων έκείνων, οί όποιοι διά τής πνοήζ 

I των άφαιροΰσι τάς αισθήσεις. Ή λθεν  δ



Βεράρδος. Παρετέθη τό δεΐπνον, άλλ’ ή 
φαιδρότης δέν παρεκάθησε μεθ’ ήμών είς 
την τράπεζαν. ’Από τή ;  στ ιγμή ; έκείνη; 
αρχίζει ή φρικώδη; ιστορία. Ό  Βεράρδο; 
έγένετο σιωπηλός καί ύποπτος. ’Αντί νά 
μέ ζητΐί, μέ Ιφευγεν. Οί οφθαλμοί τή ;  
Μεσσινέλλα; έφαίνοντο συχνάκι; έρυθροί. 
Καίναί μέν,δτε μέ εβλεπε μακρόθεν,έτρεχε 
νά μέ έναγκαλισθ^ μειδιώσα ά λλ ’ ήσαν 
τά αΰτά χείλη, τά όποια έμειδίων, δέν 
ητο δμως χαί τό αΰτό μειδίαμα' ήσαν αί 
αΰταί χεΐρες, αί όποϊαι μέ ένηγκαλίζοντο, 
άλλά μόλις μέ ή γ γ ιζ°ν *αί άμέσως Ιπι- 
πτον, ώσανεί είχον τολμήση πολύ. Ό  ι π 
πότη; έζηκολούθει νά μ£; έπισκέπτεται, 
μάλιστα δέ βλέπων άναφυομένην μεταζΰ 
ήμών τήν 'δι/όνοιαν, ήρχετο ΐνα ευφραί
νεται έπί τφ  έ'ργψ του. Μυστηριώδες τι 
αίσθημα μοί ποοήγγελλε τήν έλευσίν του, 
δθεν άπεσυρόμην ε ί ;  τινα γωνίαν τΐίς α ι 
θούση; καί εμενα έκεΐ άκίνητος, τήν χ ε ΐ
ρα Ιχων έπί τΐίς λαβή; τοϋ ζίφους.

• Ένόσψ δέ διέμενεν έκεΐ, οί οφθαλμοί 
μου Ιμενον προσηλωμένοι έπί τοϋ πρόσω 
που του, ά λλ ’ αΰτό; προσεποιεΐτο δτι δέν 
προσεΐχε. Συχνάκι; ελεγον αΰτφ προσ 
βλητι κοΰ; λόγου;, δπω; προκαλέσω προσ
βλητικήν άπάντησιν και λάβω αφορμήν 
νά έμπήζω τό έγχειρίδιόν μου εί; τό στΐί- 
θός του. Αλλ 'αΰτο;, άντί νά προσβληθη, 
εύρισκε δι’ έμέ δικαιολογία;, τάς όποια; 
έγώ οΰτε ήθελον, οΰτε ήδυνάμην νά προ
τείνω. Οδτω διηρχόμεθα τόν καιρόν πάν
τες έν σιωπΐΐ — σιωπΐί όργΐΐ; καί άπειλ ϊί ; ,  
έμοίγ πρός έκείνην, ή δποία προηγείται 
συνήθω; τών φυσικών καταστροφών. Ά νέ -  
τειλεν έπί τέλους ή ημέρα, τήν οποίαν 
δέν έπρεπε νά φωτίση ό ήλιο;, καί ή δ
ποία δέν έπρεπε νά συγκαταριθμηθη έν 
τα ΐ ;  ήμέραις τοϋ Ιτου;. Ή  φύσις, ώσανεί 
ητο έν γνωσει τού έγκλήματος, τό όποιον 
έμελλε νά διαπραχθΐί, κατέστησε τήν άρ- 
χήν τΐίς ημέρας έκείνης φοβεράν. Φαιά ο
μίχλη έκάλυπτε τόν όρίζοντα, έν τΐί ό- j 
ποί^ ό ήλιος περιεβάλλετο, βλέπων α 
γρίως τήν γήν. Ήτοιμάσθην νά έζελθω' 
άλλ’ ή κα τα ιγ ί ;  έκμανεΐσα μέ ήνάγκασε | 
νά μείνω. Δι’ έμέ ήτο βάσανο; νά εΰρί- j 
σκωμαι έν τφ  φρουρίψ τοϋ Βεράρδουάλλά 
δέν ήδυνάμην και νά μή τόν βλέπω, διότι \ 
αδτη ΰπερτέρει πόίσαν άλλην βάσανον. 
Τήν έσπέραν, δ ουρανό; έφάνη έν μέρει 
«ϊθριάσα;. Έδραμον είς τό φρούριον τοΰ 
Βεράρδου. Είσήλθον, ήρώτησα περί αΰτοΰ, 
καί μοί είπον δτι άπό τΐίς πρωίας, μεθ’ δ
λην τήν βροχήν, είχεν έζέλθη καί δέν εί- 
χεν Ιτι έπιστρέψη. Προχωρήσας, είδον έρ- 
χομένην την Μεσσινέλλαν με ιδ ιώσανάλλά 
τό μειδίαμά τη ;  μοί έφάνη άνθος έπί 
προσώπου νεκροΰ. Έ νηγ*αλίσθημεν καί 
έκαθήσαμεν ό είς απέναντι τοΰ άλλου. 
Μετά μακράν σιωπήν, είπον αΰτΐί :

« — Μεσσινέλλα, δέν είσαι εΰχαριστη- 
μένη

• Αΰτή μό?; άπήντησε θρηνούσα. Είτα 
ιδοΰσα περί αΰτήν είπε :

» — ’Αδελφέ μου, (οδτω μέ άπεκάλει 
πάντοτε) αΰτό; δέν είναι τόπο; κατάλ- 
^Άλος, Ιλθετε.

»Καί έγερθεϊσα, μέ Ιλαβεν έκ τ ΐ ί ;  χει- 
ρός καί μέ έφερεν έν τφ  πλησιοχώρψ δά- 
σει. Έφθάσαμεν είς μεμονωμένον τι μέρο;’ 
άλλά δέν έτόλμων νά τήν έρωτήσω. Ή  
πτωχή νε2νις ύψωσε τοΰ; οφθαλμού; εις 
τόν ουρανόν καί μοί είπε κλαίουσα :

« — Φρικώδες μυστικόν βαρύνει έπί 
τής καρδία; μου. αδελφέ μου. Μυστικόν, 
τό όποιον απειλεί τήν ζωήν μου, καί τό 
όποιον τώρα άπεφασισα νά άποκαλύψω 
είς ΰμδς. Είναι τ, διαθήκη μου... "Ο Βε- 
ράρδο; δέν μέ άγαπώ πλέον.

» — Καί εμέ έπίσης, ώ Μεσσινέλλα ! . . .  
ανέκραζα, και έμέ δέν άγαπά πλέον ό 
σύζυγό; σου ! Έν τούτοις, άν μέλος τι 
τοϋ σώματός μου ή^ελε τόν προσβάλη, 
θά τό Ικαιον άμέσως, δπως μή φθείρη 
καί τήν καρδίαν, ή δποία ανήκει είς αΰ
τόν.

» — Ό  θεός, είπεν ή Μεσσινέλλα, έκ- 
τείνουσα τά ;  χεΐρα;. . . ό Θεό; βλέπει 
τήν άθψότητά μου . . . αΰτά ; γινώσκει 
δτι οΰδέ κατά διάνοιαν είμαι Ινοχο;. . . 
δτι, μ ετ ’αΰτόν, ό Βεράρδο; είναι ή άγά- 
πη μου . . . άγκαλά καί δέν άνοιζα εί; 
αΰτόν τήν καρδίαν μου, αυτή, τόν άγαπό! 
τόσον πολύ, ώστε δέν δύναται νά ΰπο- 
φέρη τήν περιφρόνησίν του. Ό τ α ν  ό Βε
ράρδο; είναι παρών, κρύπτω τήν λύπην 
μου' άλλ ' δταν δέν μέ βλέπη, κλαίω α
παρηγόρητα. . . ΓΩ άδελφέ μου, δέν δύ- 
νασθε νά φαντασθήτε πόσα δάκρυα έχυσαν 
οί οφθαλμοί τή ;  π τω χή ; Μεσσινέλλα;. 
Δέν θά περάση πολΰ; καιρό;, καί δταν 
έλθ ετε εί; ττ,ν αΰλήν τοΰ φρουρίου τούτου, 
θά μέ εδρετε νεκράν, έκτεθειμένην εί; τόν 
οίκτον, ή ε’ι ί τήν περιεργίαν τών ύποτε- 
λών. Τότε, άδελφέ, λάβετε άπό τής χει- 
ρός τόν Βεράρδον, φέρετε αΰτόν είς τό μέ
ρος,δπου θά κείμαι πτώμα, καί ε ίπ έτετψ : 
• 'Λπέθανεν  έκ το ν  προς  οε έρωτος.  . .» 
Ώ  ! άν χύση Ιν δάκρυ . . .  άν έκπέμψη 
έ'να στεναγμόν, συγχωρώ αΰτφ  άπό τοΰδε 
τήν λύπην μου . . . Ύποσχέθητέ μοι, ά 
δελφέ, δτι θά τό πράζετε. . . Όρκίσθητέ 
μοι . . . Μή άρνηθήτε τήν παρηγορίαν 
ταύτην είς μίαν πτωχήν, τεθλιμμένην . . .

» Σπασμωδικός λυγμό; διέκοψε τοΰ; λό
γου; τη ; .  . . καί ή νε2νις έκλινε τήν κε
φαλήν έπί τοΰ στήθους μου. . . Έ γώ  ή" 
μην συγκεκινημένος.

» — "Οχι, ώραία δυστυχής, άνέκραζα, 
σΰ δέν πρέπει ν’άποθάνης. Τό έρπετόν ά- 
πεπειράθη νά μολύνη τό ώραΐον κρίνον" 
άλλ ’ έγώ θά καταπατήσω έν τη όδφ τό 
έρπετόν. . . Ό  όφις έφώρμησε κατά τού 
ΐππου, δπως ίππος καί άναβάτης άπωλε- 
σθώσιν' άλλά θά συντριβή έν τη έπιχει- 
ρήσει ταύτη τοϋ δόλου. . .

• Καί ταΰτα  είπών,Ιλαβα δι’άμφοτέρων 
τών χειρών τήν κεφαλήν της καί ήσπά- 
σθην αΰτήν είς τό μέτωπον. Αίφνης ή- 
κουσα όζυτάτην κραυγήν, θόρυβον έν μέσψ 
τοΰ δάσους, καί βήματα άνθρώπου φεύ- 
γοντος- άνεπήδησα έκπληκτος- έδραμον 
είς τό μέρος, δθεν μ*ς έφάνη οτι προήλθεν 
ή κραυγή, άλλ ’ οΰδέν ίχνος άνθρώπου εϊ- 
δον. Έπανήλθον εί; τήν Μεσσινέλλαν, 
ήτις βτηριχθεΐσα έπί τοΰ βραχίονό; μου

μοί Ινευσε νά έπιστρεψωμεν εί; τό φρού
ριον. ΤΗτο δέ τεθλιμμένη, καταβεβλημένη 
καί μόλις έβάδιζεν. Έσκεπτόμην νά εδρω 
τήν έπιοϋσαν λίαν πρωι τόν Βεράρδον καί 
νά ζητή σω παρ’αΰτοϋ λόγον διά τήν πα- 
ράδοζον πρός τόν φίλον του καί τήν σύζυ
γόν του διαγωγήν του. Έ π ί  τέλου;, έφθά
σαμεν εί; τό φρούριον. Έσυνώδευσα τήν 
Μεσσινέλλαν μέχρι τΐίς αιθούσης, οπού τήν 
άπεχαιρέτισα.

»— Χαϊρε,.. μοί είπεν ή δυστυχής... 
ένθυμοϋ τήν Μεσσινέλλαν...

• Άνεχώρουν τεθλιμμένο;' άλλ’ δτε 
έφθασα εί; τήν θύραν, μέ προσεκάλεσεν 
αυθις.. . καί άπαζ Ιτ ι . . .  Ή  δυστυχής! . 
έφαίνετο δτι ένδόμυχός τις φωνή έλεγεν 
αΰτΐί δτι δέν θά μέ έβλεπε πλέον... άνε- 
χωρησα. Έ γκαταλ ιπών τούς χαλινούς έπί 
τοϋ τραχήλου τοΰ ίππου καί σταυρώσας 
τάς χεϊρας, διέτρεχον τήν είς τό φρούριον 
μου φέρουσαν όδόν. Αίφνη; άκούω όπι- 
σθέν μου φωνήν έν τφ  σκότει καλοΰσάν με:

• — Γοοέλλε, Γορέλλε.
«Έστάθην. Ή  φωνή μοϋ έφάνη ά γνω 

στο;, καί δμω; άπεχριθην :
» — Ποιο; είναι ; Τί θέλει ό έν τφ

σκότει προφέρων τό όνομά μου ;
»— Γορέλλε... έπανέλαβεν εί; ιππότη ; 

καί ταΰτοχρόνω; μέ κατέφθασεν. Έν τφ  
άμυδρφ τών άστέρων φωτί, τόν άνεγνώ- 
ρισα. Είχε τήν κεφαλήν γυμνήν, τήν κό
μην έν άταζί(>:, τήν φωνήν ή^ο 'ωμένην.

— Βεράρδε ! . .  ε ίπον... είσθε σεΐ; ; . 01
άγιοι πάντε ; νά σέ φυλάττωσι !

» — Εγώ είμαι.. . άλλά οί άγιοι μέ έγ- 
κατέλειψαν.

• Δέν άπήντησα,διότι είχον ήδη άποφα- 
σίση τήν έπιοϋσαν νά ομιλήσω πρό; αυτόν 
περί τΐ^ς νέας του δ ιαγωγή; πρό; τήν Μεσ- 
σινέλλαν. Οδτω λοιπόν έν σιωπ^ βαδί- 
ζοντε; έφθάσαμεν εί; τό μέρο;, δπου ή 
όδό; καμπτομένη καί σχ^ματίζουσα γω 
νίαν άπεΐχεν έζ ίσου καί άπό τών δύο 
φρουρίων. Έκεΐ ήτο σταυρός, τόν δποΐον 
οί ύποτελεΐ; ήμών έκάλουν Μέλανα  Σ τ α υ 
ρόν.

• — ’Αφιππεύσατε ! κραυγάζει τότε 
πρός έμέ δ Βεράρδος, άφιππεύσα;.

• Έ γώ , οστι; πάντοτε μίαν είχον έπι- 
θυμίαν, νά πράττω π&ν δ,τι τόν ηΰχαρί- 
στει, άφίππευσα άμέσω;.

« — Ξιφουλκήσατε 1 μοί λέγει.
» — Τί ! μή έπιβουλεύ εται κάνβίς τγ)ν 

ζωήν μας ;
» — Ξιφουλκήσατε καί θά μάθετε κα

τόπιν !
• Έζιφούλκησα καί έτέθην είς θέσιν ά- 

μύνης.
« — Ύπερασπίσθητι ! κραυγάζει ό Βε

ράρδος, καί έπ ιπ ίπτει όρμητικώς κα τ ’ έ- 
μοϋ.

•Τρομάζα; έκ τ ΐ ί ;  αιφνίδιας έκείνης 
έπιθέσεως,ήρχισα ώς ήδυνάμην νά άμύνω- 
μαι, άποκρούων τ ά ;  προσβολάς καί κραυ- 
γάζων πρό; αΰτόν έν μέσψ τΐίς κλαγγής 
τών ζιφών :

» — Τί είναι τοΰτο, Βεράρδε ; Φεΰ ! ά- 
γαπητέ μου φίλε ! προσφιλέστατε άδελ
φέ ! ταπεινώσατε τό ζίφος. . . άκούβατέ



μ», δι' άγάπην θεοΰ . . . oi έξορκίζω εις 
τό όνομα τών άποθανόντων γονέων μας !

« — Μή άναφέριρς τό όνομά τους ! ά- 
πήντησε μετά τρομεράς φωνής, είβαι α
νάξιος, άπό τήν στιγμήν κατά τή ν όποιαν 
Ιγεινες προδότης.

» — Έ γώ  προδότης ! Βεράρδε, στάσου 
μίαν μόνην στιγμήν καί άκουσέ με... θ έ 
λεις τόν θάνατόν σου.

» — Μέ ΰβρίζεις άκόμη, έψιθύρισεν έ 
κεΐνος. . . στηρίζεσαι έπι τής δεξιότητάς 
σου, διά νά προσθέτης την δβριν είς την 
β λ ά β η ν !

• Καί έδιπλασίαζε τάς προσβολάς, κατά 
τρόπον, ώστε δέν ήδυνάμην νά πράξω 
άλλο τι ή νά άμύνωμαι.

[ Έ π ε τ * ι ο υνέχ ιια ]. Π αν . Π λνλε

Μ ΙΧ ΑΗ Λ  ΘΕΡΒΛΝΤΗ

Κ Ο Ρ Ν Η Λ Ι Α

Αίήγημα

" [Συνέχεια]

Έ φαντάσθη άμέσως οτι οΐ φιλόξενοι 
’Ισπανοί φίλοι της ησαν ίσως νεκροί ήδη, 
οτι ό άδελφός της διήρχετο τήν θύραν 
καί διεπέρα αΰτήν διά τοΰ ξίφους του, 
καί Ισπευσε ν’ άπαντήσιρ :

— Και τ ί  μέ συμβουλεύεις, φίλη μου, 
νά κάμω διά νά προλάβω την καταστρο
φήν ; ^

— Έ γώ , κυρία μου, ήμ°υν άλλοτε υ 
πηρέτρια τοΰ παπά ένός χωριοΰ, έκεΐ 
κοντά 'ς την Φερράρη.Εΐνε ενας άγιος άν
θρωπος, ποΰ ε’ιμπορεΐ νά μοΰ κάνιρ 8,τι 
τοΰ ζητήσω, γ ια τ ί  είνε υποχρεωμένος σ’ 
έμένα. Σ’αΰτόν νά πάμε' έγώ πηγαίνω νά 
’βρώ άνθρωπο γιά  νά μάς συντροφεύση καί, 
δσφ γ ιά  τή γυναίκα ποΰ έρχεται καί τ α 
γίζει τό παιδί, αΰτή είνε πτωχή καί θά 
μάς άκολουθήσϊ) καί ’ ς τά πέρατα τής οι
κουμένης. Τό κάτω-κάτω , κυρία, καί άν 
σάς εΰροΰν, καλλίτερα νά σάς εΰροΰν είς 
Ινα σεβάσμιον άνθρωπον, παρά μέσα σέ 
δύο νέους ΐσπανούς. Αυτοί, κυρία μου, 
καθώς βλέπω, μή θαρρείς πώς θά σ’ άφή- 
σουν ήσυχη οΰτε στιγμή. Τώρα, ποΰ ’βρί- 
σκεσθε σ’αΰτή τή θέσι σάς σέβονται, άλλά 
άμα γίνετε καλά ..ό θεός νά σάς φυλάξ^  
Έ γώ  άν δέν ήμουν σοβαρή καί άν δέν έδινα 
•προσοχή σ’ αΰτοΰς αλλοίμονο σέ ’μένα. 
Είνε ψεύτικο τό χρυσάφι ποΰ λαμποκοπ^ 
έπάνω τους. Ά λ λ α  λένε καί άλλα Ιχουνε 
’στο νοΰ τους. Καί καλά ποΰ ’βρέθηκα 
έγώ, άν ήταν άλλη ! . . . Ά λ λ ά  έγώ ε ί
μαι πονηρή καί ξέρω καί τά καταφέρνω 
Κατάγομαι καί άπό σώη, άπό τή γεννεά 
τοΰ Κριμπέλλη τοΰ Μιλανέζου, καί έχω 
τή,ν τιμήν μου είκοσι μίλια άπό ’πάνω 
άπό τά σύννεφα.Άπό ’κεΐ ’μπορείς νά κα- 
ταλάβης τ ί Ιχω τραβήξει στή ζωή μου, 
άφοΰ κατήντησα υπηρέτρια σέ ΐσπανούς... 
Δέν Ιχω όμως καί παράπονο άπό τά ά-

φεντικά μου, γ ια τ ί  είνε άγγελοι, δταν 
δέν τοΰς πιάνη μόνον ό θυμός.

Έ πί τέλους τ$  είπε τοσαΰτα καί τοι- 
αΰτα , ώστε ή δυστυχής Κορνηλία άπε- 
φάσισε νά άκολουθήσ·/) τήν συμβουλήν της.

Μετά δύο ώρας εύρίσκοντο άμφότεραι 
έφ’ άμάξης κατακλείστου μετά τής τρο- 
φοΰ τοΰ βρέφους. Έφρόντισαν δέ νά μή 
παρατηρηθώσιν ΰπό τών υπηρετών, καί 
διηυθύνθησαν πρός τόν εφημέριον τοΰ χω 
ρίου. Καί επειδή ήκουσαν παρά τοΰ δόν 
Ζουάν δτι αΰτός καί δ Λορέντιος δέν θά 
μετέβαινον είς Φερράρην διά τής εΰθείας 
όδοΰ, άλλά διά στενωπών άποκέντοων, 
αΰτα ί Ιλαβον τήν εΰθεΐαν καί ώδευον 
βραδέως, ΐνα μή τάς συναντήσωσιν.

Άφήσωμεν αΰτάς δδευούσας καί ά- 
κολουθήσωμεν τόν Λορέντιον Βεντιβόλ- 
λην καί τάν δόν Ζουάν.

Οΰτοι καθ’ δδόν έμαθον δτι δ δοΰξ 
δέν εΰρίσκετο έν Φερράρϊ), άλλ’ έν Βο- 
λωνίοι. Έπομένως. άφήσαντες τοΰς έλιγ- 
μοΰς καί τάς πλαγίας άτραπούς, είσήλ- 
θον έπί τής δημοσίας δδοΰ, ΰποθέτοντες 
δτι δι’ αΰτής θά έπανήρχετο δ δοΰξ έπι- 
στρέφων έκ Βολωνίας.

Μετ’ ολίγον, παρατηρήσαντες όπισθεν 
πρός τό μέρος τής Βολωνίας, ΐνα ίδωσιν 
έάν ήρχετό τις έκεΐθεν, διέκριναν δμιλον 
έφιππων.

Ό  δάν Ζουάν τότε λέγει τφ  Λορεντίψ 
ν' άπομακρυνθϊΐ τής δδοΰ, διότι, έάν τ υ 
χόν μεταξΰ αΰτών εΰρίσκετο δ δούξ, ήθελε 
νά τφ  δμιλήσϊ), προτοΰ είσέλθγι είς Φερρά
ρην, ήτ ις ολίγον άπεΐχεν έκεΐθεν.

Ό  Λορέντιος ΰπήκουσε.
Μόλις οΰτος άπεμακρύνθη, δ δόν Ζουάν 

άφγιρεσε τοΰ πίλου του τά πτερά τά άπο- 
κρύπτοντα τήν πολύτιμον ταινίαν, ένήρ- 
γησε δέ λίαν έσκεμμένως, ώς ώμολόγησεν 
ύστερον.

Til στιγμή έκείνη Ιφθασεν δ δμιλος τών 
έφιππων.

Μεταξΰ αΰτών εΰρίσκετο γυνή τις, έπι- 
βαίνουσα μελανολεύκου ΐππου, περιβε- 
βλημένη δδοιπορικήν ένδυμασίαν καί τό 
πρόσωπον κεκαλυμμένον Ιχουσα διά προ- 
σωπίδος έκ ταφετά, ΐνα κάλλιον ίσως κρύ· 
πτητα ι ,  ή προφυλάσσηται άπό τοΰ άέ- 
ρος καί τοΰ ήλίου.

Ό  δάν Ζουάν Ιστη έν τφ  μέσψ τής δ
δοΰ, καί άποκεκαλυμμένος τήν κεφαλήν 
άνέμενε τούς έρχομένους. Όταν οΰτοι έ· 
πλησίασαν, τά έξωτερικόν, δ ώραΐος ΐπ- 
πος, ή πλουσία περιβολή τοΰ Ίσπανοΰ 
εΰπατρίδου , καί πρό πάντων ή λάμψις 
τών άδαμάντων αΰτοΰ, προσίίλκυσαν τά 
βλέμματα πάντων καί ίδίως τοΰ δουκός 
τής Φερράρης, δστις εΰρίσκετο έν τφ  μέσψ 
αΰτών.

Μόλις οΰτος Ιρριψε τό βλέμμα έπί 
τοΰ πολυτίμου πίλου, άνεπόλησεν άμέ
σως δτι δ φέρων αΰτόν ήτο δ δόν Ζουάν 
δέ Καμβοά, δ σωτήρ αΰτοΰ κατά τήν νυ
κτερινήν έκείνην πάλην καί ή σκέψις αΰτη 
τφ  έφάνη τοσοΰτον βεβαία, ώστε, χωρίς 
ν’ άναμένη έπί πλέον, διηυθύνθη έσπευ- 
σμένως πρός τάν δόν Ζουάν.

— Δέν πιστεύω ν’ άπατώμαι,τφ  είπεν,

εΰγενέστατε, έάν σάς ονομάζω δόν Ζουάν 
δέ Καμβοά, μέ βεβαιοΰσι τό'έξωτερικόν 
σας καί δ πίλος οΰτος.

— Είνε άληθές, άπεκρίθη δ δάν Ζουάν, 
οΰδέποτε ήθέλησα ν’ άποκρύψω τό όνομά 
μου. Ά λ λ ’ ε ίπατέ μοι, εΰγενέστατε, τίς 
είσθε, ΐνα μή φανώ άγενής.

— Είμαι, κύριε δάν Ζουάν, δ δοΰξ τής 
Φερράρης, έκεΐνος, δστις ΰπεσχέθη νά σάς 
ύπηρετ^ έπί ζωής, τήν οποίαν πρό τεσ
σάρων μόλις ήμερών τφ  έσώσατε.

Ό  δοΰξ δέν είχεν είσέτι περατώσει τήν 
φράσιν του, δτε δ δόν Ζουάν ώρμησεν άπό 
τοΰ ίππου του καί Ισπευσε ν’ άσπασθη 
τοΰς πόδας τοΰ δουκός. Ά λ λ ά  μεθ’ δλην 
τήν βίαν έκείνου, ό δοΰξ είχεν ήδη άφήση 
τό έφίππιον, κατά τρόπον, ώστε, ένφ 
κατήρχετο τοΰ άναβολέως, δ δάν Ζουάν 
έδέχθη αΰτόν είς τάς άγκάλας του.

Ό  Λορέντιος, δστις έθεώρει μακρόθεν 
τάς διατυπώσεις ταύτας, μή άποδίδων 
αΰτάς είς τήν έθιμοτυπίαν, άλλ’ είς τήν 
οργήν, ώρμησε καί αυτός μετά τοΰ ΐ π 
που του" άλλ ’ άμέσως συνεκράτησεν έαυ
τοΰ ίδών άμφοτέρους περιπτυσσομίνους.

Ό  δοΰξ παρετήρησε τάν Λορέντιον ΰ- 
περθεν τών ώμων τοΰ δάν Ζουάν' τάν άν*- 
γνώρισε, καί ολίγον τεταραγμένος ήρώ- 
τησε τάν δάν Ζουάν έάν δ Λορέντιος Β»ν- 
τιβόλλης, ήν συνοδοιπόρος του.

— Ά ς  άπομακρυνθώμεν έντεΰθεν, ά 
πήντησεν δ δάν Ζουάν, θά διηγηθώ είς τήν 
ΰμετέραν έξοχότητα πολλά πράγματα.

Καί άπεμακρύνθησαν. Ό  δόν Ζουάν 
τότε τφ  είπε :

— Έ ξοχώτατε, ό Λορέντιος Βεντι- 
βόλλης, τόν όποιον βλέπετε έκεΐ. Εχει 
μεθ’ υμών νά λύση διαφοράν όχι μικράν. 
Λέγει, δτι πρό τεσσάρων ήμερών άπηγά- 
γετε τήν άδελφήν του, δεσποινίδα Κορ- 
νηλίαν, άπό τής οικίας τής έξαδέλφης 
του, καί δτι τήν ή^ατήσατε καί τήν ή τ ι-

I μάσατε. Επιθυμεί νά μάθη άπό υμάς ό
ποιαν ίκανοποίησιν νομίζετε ικανήν δι’

1 αΰτόν, ΐνα γνωρίζϊ) τ ί  οφείλει νά πράξη. 
Μέ παρεκάλεσε νά τφ  χρησιμεύσω ώς με- 
σάζον πρόσωπον, προσεφέρθην δέ εΰχαρί- 
στως, διότι Ικ τινων σημείων τής πάλης, 
τήν όποιαν μοι διηγήθη, άνεγνώρισα δτι 
ΰμεΐς, έξοχώτατε, είσθε δ κύριος τοΰ π ί 
λου τούτου, τόν όποιον εΰηρεστήθητε νά 
μοί δωρήσετε. Όθεν, βλέπων δτι ου- 
δείς κάλλιον έμοΰ ήδύνατο νά μεσολα- 
βήσγ, είς τήν ΰπόθεσιν ταύτην, προσεφέρ
θην νά τόν βοηθήσω. "Ηδη έπεθύμουν, 
έξοχώτατε, νά μοί είπητε τί σκέπτεσθε 
περί τούτου, καί άν δ Λορέντιος είπε 
τήν άλήθειαν.

— ΤΑ ! φίλε μου, άπεκρίθη δ δούξ, 
είνε τόσον άληθές, ώστε μοί είνε αδύνατον 
νά τό άρνηθώ, Ιστω καί έάν έπεθύμουν νά

ι τό πράξω. Δέν ήπάτησα δμως τήν Κορ- 
νηλίαν, καίτοι γνωρίζω δτι έγένετο ά 
φαντος τής οικίας, έκ τής όποιας μοί 
λέγετε. Δέν τήν ήπάτησα, διότι θά γείνη 
σύζυγός μου, οΰδέ τή,ν άπήγαγον, διότι 
δέν γνωρίζω τί άπέγινε καί ποΰ εΰρίσκε- 
τα ι. Έάν δέν έτέλεσα δημοσία τοΰς γά- 
μους μας, τοΰτο τό Ιπραξα, διότι ή μή'



τηρ μου, ή όποία εινε έπιθάνατος, ήθελε 
νά νυμφευθώ την Λιβίαν, τήν θυγατέρα 
τοΰ δουκός τής Μαντούας. Έπίσης καί 
άλλοι λόγοι ισχυροί, τους οποίους δέν &ρ- 
ρόζει νά έκθέσω τώρα, μέ ήμπόδισαν νά 
τό πράζω.Τήν δέ νύχ,τα, κατά τήν όποιαν 
μ’έβοηθήσατε, έπρόκειτο νά τήν οδηγήσω

την Κορνηλίαν, συνήντησε την Μαργαρί
ταν, την θαλαμηπόλον του, η όποία εΰ- 
ρίσκεται μεταζΰ τών έφιππων τούτων. 
Ά πό  την ιδίαν Ιμαθεν δτι ή Κορνηλία 
Ιτεκε πρό μιας ώρας, οτι γ) Ιδία παρέδωκε 
τό βρέφος ε’ις τόν θεράποντα τοΰ δουκός, 
καί OTt ή Κορνηλία, νομίζουσα δτι ό

είς Φερράρην, έπειδή εΰρίσκετο κατά τόν δοΰζ ητο έκεΐ που πλησίον , Ιφυγεν
μΐΐνα τοΰ τοκετοΰ. Ά λ λ ’ εϋτε ένεκα τΐίς πά 
λης, είτε ϊνεκα τΐίς βραδύτητάς μου, δταν 
Ιφθασα εις την οικίαν εΰρον μόνον την 
Μαργαρίταν, ή όποία έγνώριζε τά πάντα. 
Την ήρώτησα περί τΐίς Κορνηλίας καί μοί 
άπεκρίθη δτι ή κυρία της είχεν αναχωρή
σει, άφοΰ Ιτεκε τήν ιδίαν νύκτα ώραιότα- 
τον άορεν, τά δποΐον παρέδωκε πρός τόν 
Φχβιον, εις ενατών θεραπόντων μου. Ή  
γυνή έκείνη είνε ή συνοδεύουσα ήμας, καί 
ό Φάβιος είνε έπίσης έδώ, άλλ ’ ή Κορ
νηλία καί τό βρέφος δέν άνευρέθησαν. 
Έμεινα έπί δύο ήμέρας είς Βολωνίαν, ' ζ ή 
τησα δε παντοΰ νά μάθω περί αΰτΐίς, 
άλλ’ οΰδέν Ιμαθον...

— Ώ στε ,  έζοχώτατ^, διέκοψεν ό δόν 
Ζουάν, έάν ή Κορνηλία καί τά βρέφος 
άνευρεθώσι, δέν θά άρνηθήτε, δτι ή μέν 
ίίνε σύζυγός σας, τ.ό δέ τέκνον σας ;
I — Βεβαίως όχι, άπήντησεν 6 δούζ' 
έάν έπιθυμώ, καί φιλοτιμοΰμαι νά ημαι 
εΰγενής καί γενναίος, έπιθυμώ Ιτι πλέον 
νά ήμαι χριστιανός. “Αλλως τε διά τήν 
Κορνηλίαν άρμόζει όχι μόνον στέμμα δου- 
κικόν. άλλά καί βασιλικόν. Μόλις άνεύ- 
ρω αΰτήν, δ κόσμος θά μάθη οτι, έάν 
γνωρίζω νά άγαπώ, γνωρίζω και νά τηρώ 
δγιμοσί^ τόν λόγον μου, τόν δποΐον μυ- 
στικώς Ιδωσα.

— θ ά  έπαναλάβετε λοιπόν, έπανέλα- 
βεν δ δόν Ζουάν, τά αΰτά πρός τόν άδελ
φόν σας Λορέντιον Βεντιβόλλγιν ;

— Λυποΰμαι μόνον, άπήντησεν δ δούζ, 
Οτι βραδύνει νά τά μάθγ).

Πάραυτα ό δόν Ζουάν Ινευσε τώ Λο- 
ρεντίφ νά άφιππεύσιρ καί πλησιάση. Ε 
κείνος ΰπήκουσε ιιή υπόθετων ποτέ τό 
εΰχάριστον άγγελμα.

Ό  δοΰζ προΰχώρησι μέ ανοικτάς άγ-  
κάλας, ΐνα τόν έναγκαλισθή, καί ή πρώτη 
"λέζι ς, ήν τφ  άπηύθυνεν ήν «άδελφέ μου ! » 
Ο Λορέντιος μόλις ήδυνήθη ν’ άνταπο- 
Χριθή είς τοσοΰτον έγκάρδιον χαιρετισμόν, 
είς υποδοχήν τόσον άπροβδόκητον' καί 
πριν ή συνέλθ·/) είσέτι έκ τής έκπλήζεως 
& δόν Ζουάν άνέκραζεν :

— *0 δούζ, εΰγενής Λορέντιε, όμολο- 
γεΐ τάς μετά τής άδελφΐίς σας σχέσεις" 
δμολογεΐ ώσαύτως, δτι ή κυρία Κορνηλία 
εινε ή νόμιμος αΰτοΰ σύζυγος, καί δτι, 
ώς ήδη ομολογεί τοΰτο καί δημοσί(£, θά 
το όμολογήσγ) δταν έπιστή ή ώρα. Βε- 
βαιοΐ έπίσης, δτι έπρόκειτο, πρό τεσσά
ρων ήμερών, νά τήν άπαγάγγ) άπό τΐίς 
οικίας τΐίς έζαδέλφης της καί νά τήν ο
δήγηση είς Φερράρην καί έκεΐ νά περι- 
μένη κατάλληλον εΰκαιρίαν, ΐνα τελέσιρ 
τους γάμους του, οί όποιοι έβράδυναν έ 
νεκα δικαιωτάτων λόγων, τοΰς οποίους 
Ι*οι έζέθηκε. Βέβαιοί είσέτι τήν πρός 
υμδς πάλην του, καί δτι, δταν έζήτησε

άπό τής οικίας περίτρομος, διότι έπί - 
στευεν δτι σείς έγνωρίζετε τό αίσχος της.
*Η Μαργαρίτα δέν παρέδωκε τό βρέφος 
είς τόν θεράποντα τοΰ δουκός,άλλ’είς ά λ 
λον τινά ή Κορνηλία Ικτοτε δέν άνε- 
φάνη" ό δοΰζ κατηγορεί τόν έαυτόν του 
δι* δ,τι συνέβη καί υπόσχεται δτι εΰθΰς 
αμα άνευρεθΐί ή Κορνηλία, θά τήν άνα- 
γνωρίσ"/) ώς νόμιμον σύζυγόν του. Ε π ο 
μένως, βλέπετε, εΰγενής Λορέντιε, δτι τό 
μόνον έμπόδιον ήδη είνε ή άνεύοεσις τ ώ ν  

δύο προσφιλών όσψ καί ατυχών ΰπάρζεων.
Ό  Λορέντιος έγονυπέτησε τότε ένώ

πιον τοΰ δουκός, δστις προσεπάθει νά τόν 
άνεγείρν). καί είπε :

—  Έ κ  τοΰ μεγαλείου καί τών χρι
στιανικών αισθημάτων σας,έκλαμπρότατε 
άδελφέ, δέν ήδυνάμεθα ή άδελφη μου καί 
έγώ νά έλπιζομεν εΰεργεσίαν μεγαλειτέ- 
ραν αΰτΐίς,διότι έκείνη μέν έζισοΰται πρός 
ΰμας, έγώ δέ ΰψοΰμαι μέχρις υμών.

Δάκρυα άνέβλυσαν τότε είς τοΰςοφθαλ
μούς τοΰ Λορεντίου, ένφ ΰγράνθησαν καί 
οί οφθαλμοί τοΰ δουκός. Άμφότεροι είχον 
δίκαιον, διότι ό μέν άπώλεσε τήν σύζυ
γόν του, ό δέ εΰρε γαμβρόν τοσοΰτον εΰ- 
γενη. Οί οφθαλμοί τοΰ δόν Ζουάν ήκτινο- 
βόλουν έζ εΰφροσύνης. έζεφραζον δέ συν - 
αμα τήν εΰχήν δτι δέν θά έδυσκολεύοντο 
ν’ άνεύρωσι τήν Κορνηλίαν καί τά τέκνον 
-r rj ς, άφοΰ άφ^κεν αΰτοΰς έν τΐί ίδί(£ αΰ- ι Κορνηλία 
τοΰ οίκίιφ. μου.

Έ νφ  δέ ταΰτα  συνέβαινον παοετήρη- 
σαν καί τόν δόν Αντώνιον, δν ό δόν 
Ζουάν άνεγνώρισεν έκ τοΰ ίππου του.Πλη- 
σιάσας οΰτος πρός τόν όμιλον τών έφίπ- 
πων Ιστη καί παρετήρησε τούς ίππους τοΰ 
Λορεντίου καί τοΰ δόν Ζουάν, οΰς οί θε
ράποντες έκράτουν. Άνεγνώρισε τόν δόν 
Ζουάν καί τόν Λορέντιον, άλλ ’ οΰχί καί 
τόν δοΰκα, ήγνόει δέ άν ώφειλε νά προ- 
χωρήσγ, πρός αΰτοΰς ή όχι. Πλησιάσας 
τοός τήν συνοδίαν τοΰ δουκός ήρώτησε, 
δεικνύων τόνδοΰκα,άν έγνώριζον τόνκύριον 
έκεΐνον, δστις συνωμίλει μετά τών δύο 
γνωστών του. Τφ άπήντησαν δτι ήτο ό- 
δοΰζ τΐίς Φερράρης, τοΰτο δ’ έπηύζησε 
τήν αμηχανίαν του, άλλ’ό δόν Ζουάν τόν 
έζήγαγε ταύτης, καλέσας αΰτόν όνομα- 
στί.

ό  δ όν Αντώνιος άφίππευσεν, ίδών δτι 
πάντες είχον άφιππεύσει, καί έπλησίασε 
πρός αΰτούς.

Ό  δοΰζ τόν ΰπεδέχθη λίαν εΰγενώς μα- 
θών παρά τοΰ δόν Ζουάν δτι ήτο αχώρι
στος φίλος του.Τότε ό δόν Ζουάν τφ  διη- 
γήθη πάντα  δσα συνέβησαν μετά τοΰ 
δουκός μέχρι τΐίς στιγμής έκείνης.

Ό  δόν Αντώνιος ΰπερεχάρη καί είπε 
τφ  δόν Ζουάν :

— Διατί, δόν Ζουάν, δέν έπισφραγίζεις

τήν χαράν καί εΰτυχίαν τών εΰγενεστά- 
των, άγγέλων αΰτοΐς δτι ή Κορνηλία καί 
τό τέκνον της άνευρέθησαν ;

— Έάν δέν ήσο παρών, δόν Αντώνιε , 
άπήντησεν δ δόν Ζουάν, θά τό Ιπραττον, 
άλλ ’άφοΰ εΰρίσκεσαι ένταΰθα, άνάγγειλον 
σΰ αΰτός τήν χαροποιάν ταύτην εΓδησιν.

Ό  δοΰζ καί δ Λορέντιος άκούσαντες δτι 
ή Κορνηλία άνευρέθη, έζήτησαν έζηγή- 
σεις παρά τοΰ δόν Αντωνίου, οΰτος δέ 
άπήντησεν αΰτοΐς άπροκαλύπτως δτι ή 
Κορνηλία μετά τοΰ τέκνου της εΰρίσκον- 
το έν τή οίκίί»: του. Είτα διηγήθη αΰ
τοΐς καταλεπτώς τά  πάντα.

Ό  δοΰζ καί δ Λορέντιος έχάργισαν 
λίαν έπί τούτψ καί πάντες ένηγκαλίσθη- 
σαν. Ε ίτα  έκάλεσαν τήν θαλαμηπόλον, 
ητις παρέδωκε τό νεογνόν τφ  δόν Ζουάν, 
καί ή - ις ,  ίδοΰσα τόν Λορέντιον, κατελή- 
φθη ύπο φόβου,καί τήν ήρώτησαν άν άνε- 
γνώριζε τάν άνθρωπον, είς δν είχε παρα- 
δώσει τά βρέφος.

—  Ό χ ι ,  άπεκρίθη έκείνη τάν ήρώ
τησα μόνον έάν ήτο ό Φάβιος καί, έπειδη 
μοΰ άπεκρίθη δτι ήτο αΰτός, τοΰ εδωκα 
τό παιδίον, χωρίς καμμίαν αμφιβολίαν.

— Είνε αληθές,προσέθεσεν ό δόν Ζουάν, 
καί σείς, κυρία, έκλείσατε άμέσως τήν 
θύραν, μοί είπατε δέ νά έζασφαλίσω τό 
βρέφος καί νά έπανέλθω άμέσως.

—  Μάλιστα, κύριε, ΰπέλαβεν ή θαλα 
μηπόλος δακρύουσα.

— "Α ! λέγει ό δούζ, φθάνουν τά δά
κρυα, ή χαρά καί ή άγαλλίασις πρέπει νά 
βασιλεύσουν τώρα. Έν τούτοις, δέν έπιβυ- 
μώ νά είσέλθω είς Φερράραν,άλλά νά έπι- 
στρέψω άμέσως είς Βολωνίαν, διότι πάντα 
ταΰτα  εινε σκιά μόνον ευτυχίας, ένόσψ ή

ν όνομασθή δημοσία σύζυγός

Καί σύμπας τότε δ δμιλος διηυθύνθη 
πρός τήν έν Βολωνίφ άγουσαν.

Ό  δόν Αντώνιος προηγήθη,ΐνα προπα- 
ρασκευάσιρ τήν Κορνηλίαν, δπως μή ή 
αιφνίδια έμφάνισις τοΰ δουκός καί τοΰ 
άδελφοΰ της τή προζενήσν) έπιβλαβΐί τ α 
ραχήν. Ά λ λ ά ,  μή ευρών αΰτήν έκεΐ, οΰδέ 
δυνάμενος νά μάθγι τ ι παρά τών υπηρε
τών, εΰρέθη έν άπελπιστική θέσει καί έν 
μεγίστγ) άμηχανίι^.

Ό τ ε  είδεν δτι καί ή θαλαμηπόλος 
δέν ήτο έν τή οίκίι^, έσκέφθη άμέσως δτι 
αΰτη άπεπλάνησε τήν Κορνηλίαν.

01 ΰπηρέται τφ  ειπον δτι ή θαλαμη
πόλος άνεχώρησε τήν αΰτήν καθ' ήν καί 
αΰτός ήμέραν, καί δτι, δσον άφορ^ τήν 
Κορνηλίαν, περί ής ήρώτα, οΰδέποτε τήν 
είδον.

Είς τό άπροσδόκητον τοΰτο, ό δόν Α ν 
τώνιος έγένετο εζαλλος, φοβούμενος μή
πως ό δούζ έκλάβει αΰτοΰς ώς ψεύστας 
καί απατεώνας, ή κάλλιον μή ΰποθέσ·») 
χεΐρόν τι Ιτ ι ,  προσβάλλον τήν τιμήν α υ 
τών καί τΐίς Κορνηλίας.

Ην βεβυθισμένος είς τάς θλιβερά ς 
ταύτας σκέψεις, οτε δ δοΰζ είσ^λθε μετά 
τοΰ δόν Ζουάν, οΐτινες, έγκαταλιπόντες 
έκτός τΐίς πόλεως τοΰς θεράποντας, I- 
φθασαν μόνοι δι'άποκένίρων όδών.



Είσελθόντες έν τ?1 οίκί%., εΰρον τόν δόν
’ Αντώνιον καθήμενον έπι εί>ρας μέ τήν κε
φαλήν έντός τών χειρών χ,α'ι μέ τήν όψιν 
ώχραν ώς νεκροΰ.

δ όν Ζουάν τόν ήρώτησεν άμέσως τήν 
α ιτ ίαν τής καταστάσεώς του ταύτης, καί 
ποΰ εΰρίσκετο ή Κορνηλία.

— Τί θέλεις νά Ιχω, τώ άπήντησεν δ 
δόν 'Αντώνιος, άφοΰ ή Κορννιλία έξηφκ- 
νίσθγι; τήν ιδίαν ήμέραν,κατά τήν όποιαν 
άνεχωρήσαμεν, Ιφυγε καί αΰτή μετά τής 
θαλαμηπόλου.

Παρ’ ολίγον ό δοΰζ καί δ Λορέντιος 
νά καταπέσωσιν έξ έκπλήξεως καί απελ
πισίας.

"Εμειναν έπί πολΰ κατάπληκτοι καί 
«υντεταραγμένοι. Μετ’ ολίγον δ δοΰξ καί 
δ Λορέντιος, χωρίς νά προσθέσωσι λέξιν, 
άνεχώρχσαν περίλυποι έγκαταλιπόντες 
τόν δόν Ζουάν καί τόν δόν 'Αντώνιον έν 
άνεκφράστψ συγχύσει καί θλίψει.

Οί τελευταίοι οΰτοι άπεφάσισαν νά 
μετέλθωσι παν δυνατόν μέσον πρός άνεύ- 
ρεβιν τής Κορνηλίας, καί άποδείξωσι τφ  
δουκί τήν είλικρίνειαν καί τήν καλήν αΰ
τών θέληβιν. Αίφνης άνεμνήσθησαν δτι 
έλησμόνησαν ν’ άναφέρωσιν είς τόν δοΰκα 
περί τοΰ αδαμαντίνου σταυροΰ καί τοΰ 
χρυσού έγκολπίου, άτινα προσέφερεν α υ 
το ί; ή Κορνηλία. 'Ο δοΰξ βεβαίως τότε 
θά έπείθετο δτι h Κορνηλία εΰρίσκετο 
τφ  όντι έν τϊΐ οικία των, καί δτι, έάν 
έξηφανίσθη κατόπιν, δέν ένείχοντο ποσώς 
διά τούτο.

’Εξήλθον λοιπόν πάραυτα, ΐνα πληρώ- 
σωσι καί τό κενόν τοΰτο, άλλά δέν εΰρον 
τόν δούκα έν τή οίκί$ τού Λορεντίου, έν 
Τ| ύπέθετον δτι θά εΰρίσκετο είσέτΓ εΰρον 
μόνον τόν Λορέντιον, έξ οΰ Ιμαθον δτι δ 
δούξ, οΰδ’ έπί στιγμήν μείνας έν τή οίκίι^ 
του, έπέστοεψεν είς Φερράρην παραγγείλας 
αΰτφ  νά φροντΐσγι δραστηρίως περί τής 
άνευρέσεως τής άδελφής του.

Οΐ δύο φίλοι τφ  άνέφερον δ,τι έσκό- 
πουν νά είπωσιν, είς τόν δούκα, άλλ’ οΰ
τος έβεβαίωσεν αΰτοΰς δτι δ δοΰξ ητο 
λίαν ικανοποιημένος έκ τής εΰγενούς αυ
τών διαγωγής, καί δτι άμφότεροι άπέδω- 
καν τό σφάλμα τής Κορνηλίας είς ΰπερ- 
βολικόν φόβον, ησαν δέ πεπεισμένοι δτι ό 
θεός θά ηΰδόκει άναμφιβόλως ν’ άνευ- 
ρεθή.

Οΐ παρήγοροι οΰτοι λόγοι άνεκούφισάν 
«ως αΰτούς, καί άπεφάσισαν πάντες νά 
ένεργήσωσι μυστικώς πρός άνεύρεσιν τής 
έξαφανισθείσης, άφοΰ οΰδείς, έκτος τής 
έξαδέλφης της, έγίνωσκε τ ι περί αΰτής, 
διότι τό όνομά της θά διέτρεχε κίνδυνον 
μέγαν απέναντι τής κοινωνίας, ήτις ή- 
γνόει τήν αλήθειαν, καί θά άπητεΐτο με
γ ίστη  έργασία, δπως δυνηθώσι νά έξαλεί- 
ψωσιν άπό τού πνεύματος έκάστου τήν 
κακήν ιδέαν ήν θά έσχημάτιζεν.

Ό  δ οΰξ έξηκολούθησε τήν οδοιπορίαν 
του, δ δέ Ιρως, δστις ώθει τά πάντα 
ήδη ΰπέρ αΰτοΰ, Ιφερεν αΰτόν είς τό χω 
ρίο ν, έν φ  εΰρίσκετο δ ίερεύς, παρ’ φ  είχε 
καταφύγει ή Κορνηλία, τό τέκνον καί 
αΐ δύο γυναίκες, α ΐτ^ες , διηγη^εΐσαι

αΰτφ  τά συμβάντα, έζήτησαν τήν συμ- ! 
βουλήν του.

Ό  ίερεΰς ην στενός φίλος τούι δουκός, 
ώστε έν τή οίκί^ ταυ, πλδυσίως κλι φιλο- 
κάλως διεσκ*υασμένη, δ δοΰξ Ιμενε πολ- 
λάκις έπιστρέφων έκ τοΰ κυνηγίου είς 
Φερράρην.

Ήρέσκετο πολΰ είς τήν συναναστροφήν 
τοΰ ΐερέως τούτου, διά τό φιλόκαλον καί. 
τήν έτοιμότητα τού πνεύματός του.

Όθεν δ ίερεύς ουδόλως έξεπλάγη ίδών 
τόν δούκα είσερχόμενον έν τφ  πρεσβυτε- 
ρίφ του, άφοΰ δέν ήρχετο τό πρώτον, 
ά λλ ’ δ,τι τόν έξέπληξεν ην ή κατήφεια, 
ΰφ’ ής κατείχετο, καί άμέσως άνεκαλυψεν 
δτι ή ψυχή του ητο τεταραγμένη.

Ή  Κορνηλία,άκούσασα τήν Ιλευσιν τού 
δουκός, κατελήφθη σύσσωμος ΰπό φόβου, 
άγνοοΰσα τοΰς σκοπούς του. Έ δακνε  τάς 
χεϊρας καί έπλαν&το άσκόπως ώς παρά- 
φοων. Έπεθύμιι νά δμιλήση τ φ  ΐερεϊ, 
άλλ’ ούτος εύοίσκϊτο μετά τού δουκός.

— Είμαι κατατεθλιμμένος, πάτερ μου, 
Ιλεγεν δ δούξ, καί δέν θά έπανέλθω σή
μερον είς Φερράρην. θ ά  μείνω έδώ Ε ί 
πατε, παρακαλώ, είς τούς άνθρώπους μου 
νά άναχωρήσωσι καί νά μείνγ) μόνος δ 
Φάβιος.

Ό  ίερεΰς ΰπήκουσε καί έξήλθε πάραυ
τα , δπως διατάξϊ) τά κατά τήν ύποδοχήν 
τοΰ δουκός.

Ή  Ιξοδ ός του αΰτη παρέσχε τή Κορ- 
νηλίιφ εΰκαιρίαν νά τφ  δμιλήση ’ Ελαβε 
πυρετωδώς τάς χεΐράς του καί τφ  ειπεν :

— ’ Αχ ! πάτερ μου, τί ζητεί δ δούξ ; 
Πρός θεοΰ ! είπατέ τφ  μίαν λέξιν δι’ 
έμέ, καί προσπαθήσατε ν’ ανακαλύψετε 
τοΰς σκοπούς του' έπί τέλους διατάξατε 
τό πράγμα, δπως νομίσετε καλλίτερον, 
πάτερ μου !

— Ό  δούξ εινε μελαγχολικός, άπήν
τησεν δ ίερεύς, καί μέχρι τοΰδε δέν μοί 
είπε τήν α ιτ ίαν τής λύπης του. Ά λ λ ά  
σεΐς έτοιμάσατε τό βρέφος, φορέσατέ του 
δλα τά κοσμήματα, τά δποία Ιχετε, καί 
μάλιστα δσα σό?ς προσέφερεν δ δούξ' τά 
λοιπά εινε ίδική μου φροντίς έλπίζω νά 
εινε εΰτυχής ή σημερινή ήμέρα.

Ή  Κορνηλία ήσπάσθη τήν χεΐρά του, 
καί άνεχώρησεν, ΐνα έκτελέση τήν συμ
βουλήν του.

Ό ’ίίερεύς έπανήλθε καί Ιμεινε μετά τοΰ 
δουκός, άναμένοντες τό γεΰμα. Έν τ ν') 
σειρ£ τής συνομιλίας τόν ήρώτησεν (έάν 
ήτο δυνατόν νά μάθγ τήν αιτ ίαν τής με
λαγχολίας του, διότι μόλις τόν Ιβλεπέ 
τις άνεκάλυπτεν δτι ήτο περίλυπος.

—■ Είνε άληθές, πάτερ άπήντησεν ό 
δούξ, ή λύπη τής καρδίας ανέρχεται 
είς τό πρόσωπον καί δύναταί τις ν’ άνα- 
γνώση είς τούς οφθαλμούς τό πάθος τής 
ψυ^ής. Καί τά χειρότερον είνε δτι δέν 
δύναμαι έπί τοΰ παρόντος νά γνωρίσω 
είς οΰδένα τήν αιτ ίαν τής θλίψεώς μου.

— Έάν δέν δυσηρέστει ΰμ£ς,ΰπέλαβεν δ 
ίερεύς, νά ίδητ£ κάτι τι περίεργον καί δια- 
σκεδαστικόν , θά σό?ς έδείκνυον τι , τό 
δποΐον, είμαι,, βέβαιος, πολύ θά σόίς διε-

θ ά  ητο εΰή&ης δ δούξ, έάν μή έδέχετο 
άνακούφισιν προσφερομένην έν μέσφ τών 
δεινών του.

— Σόίς παρακαλώ, πάτερ, δείξατ ί μοι 
ο ,τι Ιχετε' άναμφιβόλως θά εινε έκ τών 
πολλών περιέργων σας,τά δποία είς άκρον 
μ ’ εΰχαριστοΰβι.

Ό  ίερεΰς ήγέρθη καί διηυθυνθη πρός 
τήν Κορνηλίαν, ήτις ειχεν ήδ·/) έτοιμον τά 
βρέφος θέσασα έπ’ αΰτοΰ τά πολυτιμό
τερα αΰτής κοσμήματα, τόν σταυρόν καί 
τό έγκόλπιον καί άλλα πολλά, μίγάλης 
έπίσης αξίας, πάντα  προσενεχθέντα αΰτή 
ύπό τοΰ δουκός.

[" Ε πετα ι συνέχεια], Ε*.

Τά έξης βιδλια , εύρισχόμενα έν τω ΒιβΧιοπωλι'ιψ 
ήμών, άποιτέλλομεν ταΐς Έ παρχ ία ις χα\ τω Έ ξι»· 
τεριχω, έλεόθερα ταχυδρομικών τ ίλω ν. — Έ πίσης  
προμηθεύομεν είς πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρχιΤ I 
ή αίτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμόν αύτοΰ.

Τί) Φρούριον Σωμόν δρ. 2  7 0  — ‘ Η διδασκά- 
! λισσα μυθιστορία Εΰγενείοι. Σύη δραχ. 3 ,2 0 —  

Π αράπτωσις κ α ί Μ εταμέλεια  ϊ^τοι ’Α π ο μ νη μ ο 
νεύμ α τα  ’Α λ ίκη ς δε -  Μ ερβίλλ μυθιστορία  
Maximilian P errin  (ολόκληρον τό εργον) δραχ- 
μάς 3 ,7 0  —  Ό  Ά γ ν ω σ τ ο ς  τή ς  Β ελλεβ ίλης, μυ- j 
θιστορίο Π. Ζακόν δρ. 2 ,7 0  ‘Ο ‘Ιπ π ότη ς Μάιος, 
μυθιστορία Ponson de T erra il δρ. 2 ,7 0 · — Ή  Ά  
δελφοϋλα, μυθιστορία Ε. Μ αλώ (τόμοι 2) δρ. 2 ,8 0  ! 
— ΑΙ Ν ύκτες τοΰ Βουλεβάρτου, μυθιστορίο Pierre  
Zaccone (τόμοι δυο) Δρ. 3 ,3 0 — Α ί Κ ατακό μ βα ι I 
τή ς Ί ο ύλλη ς» , μυθιστορία Η. Emille C hevaiier I 
Δρ. ί  . 7 0 — Έ θνιχ α ί εικόνες», ποιήσεις δπό Γεωρ- ] 
γίου Μα^ρτινέλη, Δρ. 1 .7 0  Ή  Φο>νή τή ς  Κ αρ- I 
διας μοι»», λυρ ική  Σ υλλογή , ΰπό Δημ. Γρ. Κ α μ -  
πούρογλου. Λ επ. 7 0 . — " Α παντα  Ίω άννου Ζ αμ- I 
πελίου, (τόμοι 2) δρ. 8 . —  " Α ιια ντα  Διονυσίου 
Σολωμοϋ δρ. 2 ,5 0 .  —  "Α παντα Β ηλαρα δρ. 2 .—
Ή  Λύρα Ά νδρέου Κ άλβου χαί άνέχδοτος ΰμνος j 
δπό Α . Μ αρτελάου δρ. 1 ,2 0 . — Βίος τοϋ Μωάμεθ, I 
μ ετά  π αρ α ρ τή μ α τος περί Ί σ λα μ ιχ ή ς  θρησκείας 
δπό Ο ΰαοιγκτώνος Ίρ β ινγγο ς δρ. 2 . —  Τ ελευ- I 
τ α ία  ημέρα καταδίκου,δπό Β'κτωρος Οδγκώ,δρ. 1 .  ! 
Α ί Συνοιχ ίαι τοϋ Λονδίνο» δρ. 2 .5 0  —  Τά Μυ- I 
στήρια τών Χ αρεμ ίω ν, κ α τά  μετάφρασιν Κ λεά ν- I 
θους Τριανταιρύλλου, δρ. 1 .7 0  — Ή  Έ λ μ ά , ί|τοι I 
σχηναί έν ’Α να το λή , (τόμοι 2) δρ. 2 .2 0  —  Τά 
τέκνα τοΰ Γράν, δπό Ιο υλ ίο υ  Βέρν. δρ. 4. —
Ή  Γ ρύλλος τοΰ Μ ύλου, δπό Πονσύν δε Τ εράΐλ, I 
δρ. 2 . 2 0 —Ή "Άμαξα ’Αριθμός 13 , δπό Ξ αβ ιέ  
Μ οντεπέν, δρ. 1 1 .  — ’Εξομολογήσεις ένός Τέκνο» I 
τοΰ Α ΐώνος δρ. 2 .2 0 . — Έ π ισ το λ α ί μ ια ς  Μηδενι- 
τρ'ας δρ. 1 .1 0 .  —  Ή  Μ οσχομα'γχα τώ ν Παρι
βίων , δπό Πώλ δέ Κόχ δρ. 2 .2 0  —  ‘ Ιστο
ρία δύο Μ ελλονύμφων, δπό Ά λ ε ξ .  Μανζόνη 1 
(τόμοι 3) δρ. 4 .— Ό  Κ αμπούρης τώ ν Παρισίων, 1 
δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 . 3 0 —ΤάΓχνη ένός Κακουρ
γή μ ατο ς δρ. 2 .7 0  —  Κ λεοπάτρα δρ. 2 .7 0
—  Τά Μ υστήρια τοϋ Κόσμου μ ε τ ’ εικόνων, ) 
δρ. 1 .7 0 .—  ‘Ο ’Ιωάννης a? νευ έπιθέτου (τόμοι 2 ) 1 
δρ. 4 . 3 0 —Ή  Μ άμμη (τόμοι 3) δ?. 6 .6 0 — Περι
οδεία έν Περσ'$, μ ε τ ’εΐκόνων δρ. 3 .30 . — Παρισίων | 
Ά π ό κ ρ υ φ ι,μ υ θ ισ το ρ ία  Εύγενίοι. Σύη, μετάφρασις  
Ίσιδωρίδου I. Σ κυλίσση (τόμοι 10 ). δρ. 6. — To j 
Τριακοσιάδραχμον "Επαθλον, Γρηγορ ίο ι, Δ. Ξ ε-  
νοπούλο» λεπ . 5 0 .—  Π αλα ια ί Ά μ α ρ τ ία ι,  λυρική | 
συλλογή , δπς Δ ημ. Γρ. Κ αμπούρογλου λ^π, 60, | 
Ά σ κ ά ν ιο ς , δπό Ά λ .  Δ ουμα (τόμ. 7) δρ. 4 .2 0  — | 
Είχοσι-πενταετής 'Έ λ λη ν  πλο ίαρχος,δ ιήγημα δπό j 
Στεφ. Ξ ένου, λ. 5 0 .— Ή ’Ε κστρατεία  μας ;ε ίς  τήν [ 
σελήνην, δπό Δ. Κ αλαποθάκη, δ ρ .1 .5 0 .— Ερυθρ* t 
κηλίς , δπό Π αύλου Φ εβάλ, μετάφρασις Ή λ. Ρ«- 
φτοπούλου, δρ. 2 .— ’Ερυθροί -προσωπιδοφόροι, δπό 
Ponson de T erail, μετάφρασ ις  Ν. Δ ίστο»νάννου, 
(τόμ . 2) δρ. 4 .

/0.

σκέδαζε.

ΤνπογραφβΐηΥ  Κ ο ρ Ι ν ν τ χ ,  f i r f i c  Προαστιίον αριθ.


