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Λ ήγοντος τη ν  3 1Τιν τρ έχοντο ς τοϋ 
ξ  έτο υς  τώ ν  « ’Ε κλεκτώ ν Μ υθιστο
ρ η μ ά τω ν» , π α ρ α κ α λο ΰντα ι δσοχτών 
κκ. Σ υνδρομ ητώ ν Λμών έπχθυμ οϋσ ι 
νά έξα κ ο λο υθή σ ω σ ιν  ώ ς το ιο ϋ το ι να\ 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ ά π ο σ τε ίλω σ ιν  έγ- 
κα ίρω ς τη ν  σ υνδρ ομ ήν α ύ τώ ν . Τ ην 
αύτην παράκληΰχν ά π ευ θ ύ νο μ εν  κα\ 
πρός το υς  κκ . Σ υνδρομητάς, ώ ν ft 
συνδρομή έλη ξεν  ηδη  τη ν  30^ π α 
ρελθόντος Σ επτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΤ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ Κ Ε Ρ ί Ν Μ Λ
Μ ΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΖΟΓΑΝΝΑ ΤΡΕΛΑΝ

[Συνέχεια]

1 [ "Οντως μετά εν λεπτόν ό δικαστικός 
χλητήρ είσήλθεν έν τφ  μαγειρείω.
1 Ητο ή όγδοη ώρα. 

gl I Ό κΰρ Λεσγιδού παρετήρησε περιέργως 
Λ ~ερΐ κΰτόν.
.ρ Οί πελάται άφθονοι εύρίσκοντο έκεΐ.
Ψ j Ά λ λ ’ άναμφιβόλως δεν είδε το πρόσω- 
0 πον, δπερ έζήτει, διότι έ'νευσε τ γ  Νιότ, 

ήτις έπλησίασεν, έλπίζουσα νά λάβη δώ— 
~ Ρ0ν τι παρά τοϋ κλητήρος, δστις, ώς ένθυ- 
“0 !*ειτκι ό αναγνώστης, καί άλλοτε είχεν άν- 

Ταμείψει αΰτην.
Ο Μισό δεν ειν’ έδώ ; ήρώτησεν. 

a i — *0/.ι> κύριε Λεσγιδού. 
ί  [ Ποιος θά γευματίσή είς τήν αιθου—

— Ό  κύριος Κλαύδιος καί οί συγγενείς 
του.

— Ό  Κλαύδιος Κερανδάλ ;
— Μάλιστα, κύριε Λεσγιδού.
— Καί ή μήτηρ του ;
— Μάλιστα, κύριε Λεσγιδού, καί οί ά λ 

λοι. Τούς περιμενομεν.
— Καλώς.
Το παν ε'βαινε κα τ ’ εΰχήν.
— Θά θέσης τό πινάκιόν μου καί το 

τοϋ Μισό είς μίαν γωνίαν. Τόν περιμενω 
νά έ'λθη. Θά μας δώσης νά φάγωμεν συγ
χρόνως μέ τούς Κερανδάλ. ΈννοεΤς ;

— Μάλιστα, κύριε Λεσγιδού.
— Φύλαξε μου τήν θέσιν καί θά σοί 

δώσω δέκα σολδία.
— ’Ώ  ! κύριε Λεσγιδού !
— Είναι πολύ, τό είζεύρω. Θέλω δμως 

νά με βοηθήσης.
Καί έθώπευσεν αΰτής τήν παρειάν.
— Πήγαινε, είπεν αΰτή, καί μή λη— 

σμονήσης.
— Ό χ ι ,  κύριε Λεσγιδού.
Έκάλεσεν αΰτήν έκ νεου.
— Έλησμόνησα. Καί ή κόρη έκείνη ; 

Θά προγευματίση καί αΰτή ;
— Ά !  κύριε Λεσνιδού ’Ά ν  είξεύρατε!...
— Τί ;
— Τής έσυνέβη δυστύχημα.
— Ά  ! μπα ! είπε ζωηρώς ό κλητήρ 

δυσαρεστηθείς. Δυστύχημα ; πόΐον ;
— Έπήγε χθες νά έπισκεφθή τόν πύρ

γον με τόν κύριον Κλαύδιον...
— Έ πε ιτα  ;
— Έγλύστρισεν είς τήν σκάλα καί ε— 

πεσε καί έπληγώθη.
— Βαρέως ;
— Ναί. Είναι είς τό δωμάτιόν της.
— Δεν θά έξέλθη ;
— Οχι, βέβαια.
Ό  δικαστικός κλητήρ έ'ξεσε τήν κεφα- 

ί λήν άνησύχως.
Τό συμβεβηκός τούτο έτάρασσε τά σχε

δίά του.
Βεβαίως ό διάβολος έπροστάτευε τούς 

I Κερανδάλ.

Ό Λεσγιδού έσκέπτετο νά εύρη διέξοδον.
— Δυστυχής κόρη ! είπε μετά συμπα- 

θείας. Ά λ λ ’ άκουσε, Νιότ.
— Λέγετε, κύριε Λεσγιδού.
Πλήν i  κλητήρ μετέβαλε σκοπόν.
— Κατά πρώτον, είπεν, άς ύπάγωμεν 

είς το άλλο μέρος, θ ά  έτοιμάσης τό τρα
πέζι, ενώ θά σοί όμιλώ

Αί ύπηρετουσαι γυναίκες ήσχολοϋντο 
οραστηρίως είς τά έργα αΰτών, ή δέ κυρά 
Ζακού οΰδαμώς παρετήρησε τήν άπουσίαν 
της Νιότ.

— Μικρά μου Νιότ, είπεν ό Λεσγιδού, 
έ'χω τήν ανάγκην σου. Είμαι γενναίος δταν 
πρέπει. Ά γαπας αύτήν τήν κόρην ;

— Πολύ, κύριε Λεσγιδού. Είναι τόσον 
καλή.

— Κάμε λοιπον δ,τι σοί λέγω. Θέλω νά 
τής φανώ χρήσιμος. Δέν θά σοί δώσω δέκα 
σολ.δικ, άλλ ’ εν δίφραγκον, άν εκτελέσης 
άκριβώς τάς έντολάς μου.

— Τί θέλετε νά κάμω ; ήρώτησεν ή 
Νιότ.

— Μικρόν πραγμα. Πήγαινε νά εΰρης 
τήν δεσποινίδα Ζουάνναν καί παρακάλεσέ 
την νά μέ δεχθή εν λεπτόν άμέσως διά 
σπουδαίαν ύπόθεσιν.

Ή  Νιότ έξεκίνησεν ήδη, επανήλθε δέ 
μετά δέκα λεπτά.

— Άκολουθήσετέ με, είπε τώ  Λεσγι
δού.

Ή  Ζουάννα ήν έςηπλωμένη έπί τής κλί
νης του έν εΰρεΐ δωματίω φωτιζομένω ύπό 
δύο ύψηλών παραθύρων.

Τό δωμάτιόν έκεΤνο οΰδένέ'φερε κόσμημα. 
Έ π ί  τής Ιστίας ύπήρχεν είκών τής Αγίας 
Ά ννης , δύο δέ έ'δραι άχύρινοι καί κοινά 
παραπετάσματα, ήσαν τά μόνα έκεΤ σκεύη.

Παρ’ δλην έν τούτοις τήν άπλοτητα έ
κείνην ή τοϋ δωματίου άποψις ήν χαρίεσσα.

Ζωηρόν πϋρ έ'καιεν έν τη λυθίνη 
στρα" έπί τίνος έδρας ύπήρχεν ή 
μελαινα έσθής τής Ζουάννας, 
έπί τοϋ τοίχου ήλων άνήρτητο τό έπα- 
νωφόριον καί ό πίλος αΰτής.

Ό τε  είδε τον δικαστικόν κλητήρα, άν—
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ύψωσε τήν κεφαλήν και έστήριξεν αυτήν 
έπί τού δεξιοΰ βραχίονος.

— Νιότ, είπεν έπιτακτικώς, δος εν κά
θισμα είς τον κύριον.

— Καί άφες μας, προσέθηκεν ό Λεσγιδού 
θέσας τον δάκτυλον έπί τών χειλέων του.

Ή  ύπη:έτις άπήλθεν άμέσως.
Μετά τινας φιλοφρονήσεις ό Λεσγιδού 

έπελήφθη τοΰ άντικειμένου.
— Δεσποινίς Ζουάννα, είπεν, αί στ ιγ— 

μαί είναι πολύτιμοι. Θέλετε νά μάθετε τί 
έ'γεινεν ό πατήρ σας ;

— Βεβαίως.
— Το γνωρίζω εγώ καί θά σας το είπω. 

Ά λλά  διά νά σας δώσω την άπόδειςιν πρέ- 
π π  νά μοί ύποσχεθητε δτι θά συμμορφω- 
θητε με τάς οδηγίας μου.

— Ποιας ;
— Δύνασθε νά καταβητε έπ ’ ολίγον είς j 

την αίθουσαν ;
—  Δέν είζεύρω.
— Ά ν  πρασπαθήσητε ;
— ’Ά ν πρέπει άπολύτως, θά προσπα— i 

θήσω.
— Είναι άπαραίτητον.
— Ποίαν ώραν ;
— Όταν θά έ'λθγι ή Νιοτ νά σάς εΐοδο— 

ποιησγ).
— Σας το ύπόσχομαι. Κατόπιν ;
— Είς τήν αίθουσαν θά είναι μία κυ— ' 

ρία μεσήλιξ.
— Καλώς.
— Δ·.ά νεύματος άδιοράτου είς τούς } 

άλλους θά σάς τήν δείξω. Θά μεταβήτε | 
κατ ’ εύθεϊαν προς αΰτήν καί θά τή εϊπητε | 
άπλώς τάς λέξεις ταύτας : Είμαι ή Ζου— | 
άννα Τρελλάν.

— Τίποτε άλλο ;
— ”Οχι. Θά προσθέσητε : Μοί είπεν οτι 

δύνασθε νά μοί δώσητε ειδήσεις περί τοϋ 
πατρος μου.

— Τίποτε περισσότερον ;
— Θά περιμείνητε τήν άπάντησιν.
— Έστω .
— ’Ά ν  όταν θά είσέλθητε είς τήν αί

θουσαν, σας νεύσω θέτων ενα δάκτυλον έπί 
τών χειλέων, θά σιωπήσητε. Θά άκούσητε 
μόνον τ ί  θά λέγωσιν οί άλλοι. Θά μάθητε 
έξ αύτών, δ,τι έχετε συμφέρον νά γνωρί— 
σητε' σάς το ύπόσχομαι, άλλως τε είμαι η
λίθιος καί βλάξ. ’Εννοήσατε ;

— Κάλλιστα.
— Μίαν τελευταίαν σύστασιν. Μή δώ— 

σητε είς κάνένα νά έννοήση, δτι μέ είδατε, 
δτι σας ώμίλησα η δτι περιμένετε τήν ά -  
ποκάλ.υψιν του σοβαρού αύτοΰ αυστηρίου. 
Σιωπήσατε άπολύτως προς δλους ή άλλως 
ούδέν θά μάθετε.

— Θά σιωπήσω.
— Ηδη, σας άφίνω καί άπέοχομαι. 

Έστέ έτοιμος.
Ή  Ζουάννα προσέκλινε.
Κατεοχομενος τήν κλίμακα ό κύρ Λε

σγιδού έ'τριβεν έξεύχαριστήσεως τάς χεΐρας.
Τον πρώτον, δν εΐδε κατεοχομενος, ήν ό 

ένωμοτάρχης, ού τίνος ή φυσιωγνωμία ήτο 
σκυθρωπή καί σοβαρά.

Ό  δικαστικός κλητήρ παρετήρησε τήν 1 ρυκε; διέτρεξαν τήν πόλιν $ηρύσσοντες 
μεταβολήν ταύτην. δ τ ι :

— Θεέ μου ! είπε, τ ί  έχεις φίλε μου; | «Κατά τήν προσεχή έορτήν τών Θεο-
Ό  χωροφύλαξ έδίστασε προς στιγμήν \ φανείων, ό έκλαμποότάτο; Κάρολο; καί

πλήν ή οργή άπέπνιγεν αύτόν. Δέν έδί- ή δέσποινα Βεατρίκη, κόμη; καί κόμησσα 
στασε έπί πλέον νά σιωπήσν). | τη ;  Προβηγκία;, εμελλον νά στεφθώσιν

— Έχεις δίκαιον καί όρθώς μάντευες’ , ύπό τοϋ άγιωτάτου Κλήμεντο; τοϋ Δ , 
ή ή Ά γνή  είναι μία Κερανδάλ δπως ε ι-  1 ένδοξοτάτου ποντίφηκο; τη ;  Ρώμη;, έν 
πες. Μέ μετεχειρίζετο ώς βλάκα καί εχει τφ  μητοοπολιτικφ ναφ τοϋ άγίου Ίωάν- 
έραστήν. Διάβολε ! Έχεις  πάντοτε το νου τοϋ Λατερανοϋ, βασιλεϊ; τ^ς Σικε- 
σχέδιόν σου ; λ ία ;» .

— Ναί. Οτι :
— ’Ά ν έ'χης τήν άνάγκην μου, ώμίλει * ^ρεϊί όλα; ήμερα;, θά παρετί- 

έλευθέοως. Είμαι έτοιμος νά κάμω δ,τι θεντο τράπεζαι, πλουσιωτερα ει; έδε-
θέλεις.

— Θά μοϊ χρησιμευσγ,ς
σματα ή μία t9i; άλλη ;,  εί; τρόπον ώστε 
ή τ ΐ ί ;  τελευτα ία ; ήμέρα; θά ήτο ή πλου-

Καί λαβών άπο τοΰ βραχίονος τον Μισο σιωτατη πασών. Ει; τα υτα ; ο ηουναντο
έφερεν αυτόν είς τήν κενήν έτι αίθουσαν.

— Διηγήσου μου αύτήν τήν ιστορίαν' 
ενα εραστήν, ευτυχή έοαστήν ! αΐ ;

—  ’Ώ  ! εύτυχή !
Ό  Μισό έμειδίασεν. Έχαιρε διά τδ 

συμβάν τοΰ άντεραστοΰ του.
Ό Λεσγιδού παρώξυνεν αύτον έν τή όργγι 

του έννοών δτι έν αύτω θά εΰοισκεν άνελ— 
πιστόν έπικουρίαν.

Έ νφ  συνωμίλουν καί κατέστρωνον το 
σχέδιό ν των, είσήλθεν ή Νιότ φέρουσα τά

νά παρακαθήσωσι πάντε ; οί φέοοντε; 8- 
πλα ίππόται. »

"Οτι :
«Καθ’ έκάστην τών τριών τούτων ήμε

ρών, μετά τό γεϋμα, θά έξετελεΐτο α 
γών, εί; ον θά κατήρχοντο, προκαλοϋντε; 
τού; θέλοντα; ν’ άγωνισθώδι κατ ’ αύτών, 
οί έκλαμπρότατοι κόμη; Γουίδο; τοϋ 
Μομφόρτ, Γουλλιέλμο; ό Στενδάρδο; , 
Βοκκάρδο; καί Ζουάν οί κόμητε; τη ;
Βανδάμη;, Πέτρο; ό Βιλμόν, ό στρατάρ-

ι / r , , , ' γ t γη ;  Μιοεπο3, ό Ζουάν τ ΐ ί ;  Βρεζίλλη;επιτραπεζιοο σκευή και ητοιμα^ε τριτην *· , t “ ’ „ *
γ και ο Λουδοβίκο; Λοαμοίλ».

Ό τ ι  : ν
θέσιν εις την τραπεί,αν

— Θά έχετε καλήν συντροφιά, είπεν 
κύτη.

— Διά ποΤον έτοιμάζεις τήν τράπεζαν;
—  Διά τρεις κυρίους τοΰ μεγάλου πύρ

γου' θά έ'λθουν έπειτα άπό μίαν ώραν. Μας 
εφερε τήν διαταγήν ό ιπποκόμος του Σαίν-
Ζιλδάς Βινίκ. 
νομίζω.

« Πάντε; οί ίππόται, οί έπιθυμοϋντε;
ν’ άντιμετρηθώσι πρό; τού; άνωτέρω,
δέον νά φέρωσι τήν πρόσκλησίν των έν
ττί μονϊί τοϋ άγίου Παύλου, οπου άπό
τη ;  ανατολή; άχρι τΐ\; δύσεω; τοϋ ήλίου

τ-,? y ,, , θά ήναι έκτεθειμένα τά έμβλήματα τώνrLivat και ένας στρατηγός , , , , , D , < *1 1 ανωτέρω και η κόμησσα Βεατρίκη, η α-

Ό Λεσγιδού ήτένισε τον Μισό.
— Ό  διάβολος άναμιγνύεται είς τάς ύ- 

ποθεσεις μας- θά ε^ομεν σπουδαίους μάρ
τυρας.

— Έ γώ  είμαι ό αίτιος, ύπέλαβεν ό 
Μισό.

[ Έ π ιτ α ι συνέχεια]. * ^Κ>

F  D  G U E R A Z Z I

Η

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

νασσα τοϋ άγώνο;, μετά τοΰ Γ ίλλη Λε· 
βρούν άγωνάρχου,θά καταγραφώσι τά έμ
βλήματα και τά ονόματα τών προσερχο- 
μένων ιπποτών.. .  κ τλ .»

Αί πρώται άκτΐνε; τοϋ ήλίου δέν είχον 
Ιτι φωτίσγι τό ίιμέτερον ήμισφαίριον, καί 
πλίίθο; λαοϋ συνωστίζετο τήν έπιοϋσαν 
παρά τά ;  θύρα; τ?ί; τοϋ άγίου Παύλου 
μον?);, περιμένοντε; έν άγωνίί* οπω; αΰ- 
ται άνοιχθώσι. Μετά μακράν προσδοκίαν, 
αί θύραι ήνεφ^θησαν καί τό πλΐίθο;, έν 
ριπΐΐ όφθαλμοϋ, έπλημμύρησε τόν ευρύ- 
τατον τ ΐ ί ;  μονής περίβολον.

ΤΗτο ή μονή αυτη περικαλλέστατον 
κτίοιον τ ΐ ί ;  έποχη; έκείνη;, διαιρούμενον 
εί; τέσσαρα Γσα μέρη, μετά στοών έ* 
πολλών άψίδων, ών δ θόλος Ιληγεν εί{ 
όξύ, καί λεπτοτάτων κιόνων κορινθιακού 
ρυθμοϋ. Τό έσωτερικόν ήτο δινιρημένο* 
εί; πολλά τετράγωνα, έν οί; είκονίζοντο 
— καί αί ζωγραφίαι ήσαν έκ τών δσον 
τό δυνατόν ήσσον κακών τ ΐ ί ;  έποχτί; έκεί-

[Σ υνέχ ίΐα]

Τήν έπιοϋσαν, δ τε Πάπα; καί ό κό
μης συνδιασκεφθέντε; συνεφώνησαν περί 
πολλών, άτινα  οί πρεσβευταί αΰτών εί- νη; — αί κυρκί>τεραι τοϋ ένδοξου άποστό* 
χον κρίνν) εύλογον νά μή θίξωσιν, έπί τ^ λου πράξει;, έξ ών έφημίζετο λίαν ή π * '  
προσδοκία δτι οί δύο ένδιαφερόμενοι θά ριστώσα τόν άπόστολον έν χερσί τών δη- 
συνενοοϋντο περί αΰτών εΰκολώτερον άπ* μίων, οΐτινε; προσεπάθουν παντί σθένει 
εΰθείας. Τί ειπον καί ΰπό ποίου; δρους νά τοποθετήσωσιν αΰτόν πρην?ί,όπω; το* 
συνεφώνησαν, άπόκειται είς τόν ιστορικόν μαστιγώσωσι. Δέν είκονίζοντο δέ μόνο* Ιξ· 
ν’ άναφέργι. Ή μεϊ;  περιοριζόμεθα ΐνα βε- αί τών αποστόλων πράξεις.

: βαιώσωμεν δτι συνεφώνησαν. Μετά τό ΤΗτο μεταξύ τών άλλων καί είκών τι{
| τέρμα τ?1; συνδιασκέψεως έκείνης, οί κή- τοϋ Άδάμ , καλλιεργούντο; τήν γϊίν, δι



ώραίκς ο ι ό ηρΰ ς  άξίνγις' έτέρα τής Μελ- 
λούσγις Κρίσεως, έν γ  έφαίνοντο μικροί τι- 
νες καί αστείοι διάβολοι, άρπάζοντες τάς 
ψυχάς έν σχήματι βρεφών, άπό τών στο
μάτων ιπποτών^ Ηγεμόνων, μοναχών, ιε
ρέων... καί ένός ετι Πάπα' έν fcvi λόγψ, 
ίΐκών όμοια πρός τήν άλλγ)ν έκείνγιν,ήν ό 
Άνδοέας Όργάνιας έζωγράφγισεν έπί τοϋ 
τοίχου τοϋ έν Πίση κοιμγιτγιρίου' καί άλ- 
λαι πολλαί, άναφερόμεναι πάσαι είς τόν 
θάνατον, τήν Μέλλουσαν Κρίσιν, τγιν Κό- 
λασιν καί τόν Παράδειβον.

Κατά μήκος τών τοίχων, ήσαν τοπο- 
θετγιμένοι οί σαρκοφάγοι τών άποθανόν- 
των ευπατριδών, πλήρεις ζωγραφγιμάτων, 
ά οί έκεΐ ίερεϊς άπεκάλουν ωρα ία .  Έπί 
τών σαρκοφάγων ήσαν τά ξόανα τών έν 
αΰτοις κεκλεισμένων νεκρών.

Έ φ ’ ένός Υ]το γυνή, έσταυρωμένας ε- 
χουσα έπί τοϋ στήθους τάς χεϊρας, τήν 
κεφαλήν κεκλιμέντ,ν έπί τοϋ ώμου και κε- 
κλεισμένους τοΰς οφθαλμούς, έν στάσει 
νεκράς.

Ά φ ’ έτέρου, δικαστής, περιβεβλγιμένος 
τήν τήβενον αΰτοϋ, καθήμενος έπί τοϋ 
ένός τών γλουτών και τήν κεφαλήν στγιρί- 
ζων έπί τής χειρός, ώς άνθρωπος σκεπτό- 
μενος.

Α λλαχού , ίππότγις πάνοπλος καί τό 
ξίφος κρατών γυμνόν, έφαίνετο έκπνέων 
έπί τροπαίου.

Οί κοινοί τών νεκρών, άνευ λίθου, άνευ 
έπιγραφής δεικνυούσγις τόν τάφον των είς 
τήν άγάπγιν τών συγγενών των, ήσαν τε- 
θαμμένοι φύρδγ)ν-μίγδγιν υπό τά λιθό- 
ίτρωτον τής στοάς.

Α πέναντ ι τών θυρών, δι’ ών είσήρχετό 
τις είς τάν περίβολον, καί έπί βάθρου τε- 
τυλιγμένου δι’ ύσγινοβαφοϋς βελυχίόυυ,  
ί)το έμπεπγιγμένγ) λόγχνι, άπό τής οποίας 
έκρέματο ώραιοτάτγ) πανοπλία.

Πιρά τόν σαυρωτήρα τής λόγ/Υΐς, ήσαν 
τοποθετγιμένα τέσσαρα κύπελλα πλήργ) 
χρυσών νομισμάτων, έκ τών καλούμενων 
βνζαντ ιαχών ,  προωρισμένων είς αμοιβήν 
ϊτοΟ νικήσαντος κατά τόν αγώνα.

Παρά τήν λόγχγ)ν ταύτγ)ν, άλλ' έμπε- 
πηγμέναι έπί τοϋ λιθοστρώτου,ήσαν οκτώ 
ίλλαι λόγ^αι, άφ’ έκάστγκ τών οποίων 
έχρέματο άσπίς,φέρουσα τό όνου,α καί τά 
Εμβλήματα τοϋ ιππότου είς δν άνήκεν.

Έν τίί πρώτη,άνεγινώσκετο Μ ομ φ ό ρ τ , : 
*αί τά Ιμβλγιμα αΰτής ήτο γυνή άνατε- 
Τραμμένγ).

Δέον δέ νά σγιμειώσωμεν ένταΰθα, δτι 
Χατά τήν έποχήν έκείνγιν έθεωοεΐτο ή με- 

I Υίστγ, τών ύβρεων νά φέρη τις έν τΐί ά- 
«πίδι του τήν μορφήν τοϋ άλλου άνατε- 
τραμμενγιν.

"Οθεν ύπερήφανος έκεΐνος Μομφόρτ, 
δέλων όπωςδήποτε νά έκδγ)λώσγ) τήν πρός 
'ην ’Ιταλίαν περιφρόνγισίν του, έσκέφθγ) 
να παραστήσγ) αΰτήν διά τής άνατετραμ- 
|*ενγ)ς γυναικός.

Εν τή δεύτερέ τών λογχών έκείνων, 
|*νεγινώσκετο : Σ τ ί ν ό ά ρ ό ο ς '  τό δ’ εμ-
^γίμα ήσαν δύο χεΐρες, αίτινες έκτύπων 

σφύρας έπί άκμωνος, μετά τής ρήσεως:
\ 0(3ον χαι α ν  κτυπάται .  όεν θραύ ετα ι .

Έν τ?1 τρίτη καί τ?) τετάρτη, Βανόά-  
μης '  καί ή μέν πρώτγ) τούτων ήτο κατά- 
μαυρος, μετά στιγμάτων έξ αργύρου, δώ- 
ρον τής έρωμένγις του, ί)τις διά τούτου 
ήθέλγισε νά παραστήσγ) τά δάκρυα, ά θά 
έ'χυνε κατά τήν άπουσίαν του' ή δέ δευ- 
τέρα Ιφερεν ώς 2μβλγ)μα καρδίαν έν μέσψ 
φλογών, διαπερασμένγιν διαμπάξ ύπό βέ
λους, όμοίαν πι·ός τάς ύπό τών νεωτέοων 
έραστών τιθεμένας έπί κεφαλής τών έρω- 
τικών έπιστολών των.

Έν τΐί πέμπτη, άνεγινώσκετο Βιλμόν '  
τό δ’ Ιμβλγιμα αΰτής ήτο άνεμος προσ- 
παθών νά σβέση πυράν, μετά τής ρήσεως: 
οοο ν  κα ί  αν  φυββά  όεν  αβύνομα ι .

Έν τ·7ι Ικτη, Μιρεποκ '  τό δ’ εμβλγιμα 
ήτο χελώνγ) μετά τής λατινικής ρήσεως :
«T arde sed tuto».

Έν τ -Ji έβδομη, Βρεζ ίλ λης ' τό δ’ Ιμ- 
βλγιμα ήτο κύων κυνγιγετικός φέρων έν 
τφ  στόματι λαγωόν.

Έ ν  δέ τή όγδόη, οΰδέν. Ή  άσπίς αΰτγ) 
ήτο πάλλευκος, οΐαν έσυνείθιζον νά φέ- 
ρωσιν αΰτήν κατά τό πρώτον Ιτος οί νέοι 
ίππόται. Ανήκε δέ εις τόν νεαρόν Ζοαμ- 
βίλ.

Μετά τάς λόγχας, ήτο μακρά τράπεζα 
κεκαλυμ,μένγ) διά βαρυτίμου τάπγ)τος, καί 
περί αΰτήν έκάθγ]ντο αί ώραιότεραι Ρω- 
μαΐαί τε καί Γαλλίδες δ έσποιναι, αί συνή
θως δικάζουσαι τοΰς τοιούτους αγώνας. 
Ή  κόμγισσα Βεατρίκγ) έκάθγιτο μικρόν τι 
ύψγ)λότερον, ώς άνασσα ό δέ άγωνάρχγις 
Γίλλγις Λεβρούν, έπί μικρού θρανίου παρά 
τήν τράπεζαν καθήμενος, είχεν έν χερσί 
περγαμγινήν, δπως έν αυτί) γράφη τά τε 
ονόματα καί τά έμβλήματα τών παρου- 
σιαζομένων. Οί άλλοι ίππόται, οί μέν ώ· 
πλισμένοι, οί δέ έν πολυτελεστάτη περι- 
βολγί, ΐσ ταντο όρθιοι.

Είχεν ήδγ) παρέλθη ή μεσγιμβρία καί 
οΰδείς παρουσιάσθγ), δπως ζγιτήση ν' άγω- 
νισθή κατά τών οκτώ προκαλούντων. —  ! 
Τόσον μεγάλγ) ήτο ή φήμγ) τών ιπποτών, 
ώστε οΰδείς, δσον άνδρεϊος καί αν ήτο, 
έτόλμα ν’ άντιμετωπίση αΰτούς. Ό Γ ο υ ί  
δος τοϋ Μομφόρτ, φέρων δερμάτινον θώ
ρακα, περιεφέρετο έν μέσψ τών έν δπλοις 
συναδέλφων του καί μειδιών έκ διαλειμ
μάτων έλεγε :

— Δέν τό είπα ;
Το έκ περιεργείας δραμόν έκεΐ πλήθος 

ΐστατο άκίννιτον ε’ις άπόστασιν τεσσάρων 
καί έπέκεινα οργυιών άπό τών ασπίδων, 
ώσεί μαγική τις γραμμή έκώλυεν αΰτά νά 
προχωρήση. Αί Ρωμαΐαι δέσποιναι παρε- 
τήοουν το πλήθος έκεΐνο, προσπαθοϋσαι 
νά διακρίνωσιν έν αΰτφ  τινά τών λατρευ
τών των' μγιδένα δέ βλέπουσαι,έταπείνουν 
αίσχυνόμεναι τήν κεφαλήν Αί Γαλλίδες 
ήγάλλοντο έπί τφ  αίσχει τής 'Ιταλίας.

ΑΕφνγις τό πλήθος άπεσύρθη Ινθεν καί 
ένθεν καί ίππότγις ώραίου αναστήματος, 
έ'χων τήν προσωπίδα τής κόρυθος αύτοϋ 
καταβιβ*σμ.ένγ)ν καί έπί τής άσπίδος του 
γυναίκα όμοίαν κατά πάντα πρός τήν έν 
τη άσπιδι τοϋ Μομφόρτ, άλλ ’ έν στάσει 
φυσική, ύποκλιθείς πρώτον ένώπιον τών 
δεσποινών, ?πλγ)ξεν είτα διά τής λόγχγις

του τήν φέρουσαν τό άτιμαστικόν Ιμ- 
βλγιμα ασπίδα. Ά λ λά  ταΰτοχρόνως καί 
έτέρα αιχμή λόγχγίς τεραστίου μεγέθους, 
βεβαμμένγ) έν πεπγιγμένψ α ϊματι, έπλγιξε 
τήν αΰτήν ασπίδα Στραφείς,είδεν άνδρα, 
φέροντα χαλυβδίνγιν πανοπλίαν και ώς 
Ιμβλγιμα κεραυνόν πίπτοντα άπό τών νε
φών καί καταρρίπτοντα πύργον, μετά τής 
ρήσεως : 'Τπό χειρός κεκρνμμε'νης έξακο ν 
τ ί ζεται . .

—  Κύριοι ίππότα ι. . . .  ειπεν ό άγω- 
νάρχγις Λεβροΰν είς τοΰς δύο νεήλυδας... 
Όφείλομεν νά γνωρίσωμεν ήμΐν δτι, κα ί
περ δυνάμεθα νά δεχθώμεν προκλήσεις 
ΐ ί χρ i s εαχά των , έπιθυμοϋμεν δμως νά μή 
χυθϊ) αίμα.

— Πράγματι . . . προσέθετο ό Μομ
φόρτ... καί έγώ, ίππόται, σάς συμβου
λεύω αΰτό, τό όποιον είπεν ΰμΐν ό κύριος 
κοντόσταυλος... διότι δέν έπιθυμώ νά ήμαι 
ή α ιτ ία  τών δακρύων δεσποίνγις τινός.

—  Ά ν  δέν θέλετε νά διατρέξετε τόν 
κίνδυνον τής αχρι ς  έβχάτων πρυχλήβεως
. . . άπήντγ)σεν ό πρώτος έλθών ίππό- 
τνις. . . δέν εχετε νά πράξετε άλλο ή νά 
μάς παρακαλέσετε ένώπιον τών δεσποι
νών τούτων, καί εΓμεθα πρόθυμοι νά μ3 - 
ταβάλωμεν αΰτήν είς τήν 7Τρώτΐ)ν π τ ώ ο ι ν .

—  Sangbleu ! άνέκραξεν ό Μομφόρτ, 
ήκούσθγ] ποτέ ύπεργιφάνεια άμοία πρός 
ταύτγ)ν; Γράψατε, κοντόσταυλε, τήν θα
νατικήν αΰτών κατα δ ί κγ) ν . Προσέξατε, 
ίππότα ι,  άν θέλετε, σάς δίδω καιρόν νά 
άποσυρθήτε.

— Κόμγ), είπεν ό ίππότγις τοϋ κ εραυ 
ν ό ν ,  παρατγιρήσατε, παρακαλώ, τήν αίχ„- 
μήν τής λόγχγις μου. Δέν είναι αίμα αΰτό 
τό όποιον είναι πγιγμένον έπ’ αΰτής ; A? ! 
σάς βεβαιώ δτι τά αίμα αΰτό δέν είναι 
ίδικόν μου.

— Ά ν ,  τά ?ργα συμφωνοϋσι πρός τοΰς 
λόγους σας, είπεν ό Μομφόρτ, έλπίζω 
δτι θά άποκτήσωμεν τιμήν τινα έκ τής 
%ττγ)ς σας.

— "Η θά βλασφγιμήσγιτε Γσως τοΰς ά 
γιους, διότι έπροκαλέσατε τόν άγώνα, ά- 
πήντγ)σεν ό πρώτος  ελ&ων ιππότη^·

— Κύριοι, ειπεν ό ίππότγις τοϋ κ εραυ 
ν ό ν ,  στραφείς πρός τοΰς οκτώ Γάλλους, 
αί καυχγισιολογίαι δέν θρια μβεύ ουσιν είς 
τοΰς αγώνας καί είναι άνάξιαι εΰγενών 
ίπποτών. "Ας πράξη έκαστος τό κατά δύ- 
ναμιν καί ό θεάς άς άποφασίση περί τής 
νί κν) ς.

— *Η λόγχγ) μάλλον ώφείλετε ν ά  εί- 
πήτε, ίππότα, ά π ή ν τ γ ι σ ε ν  ό Μομφόρτ.

—  Καθώς θέλετε, κύριε κόμγι. Ά γ ω -  
νάρχα, γράψατε τό Ιμβλγιμά μου, διότι 
τό όνομά μου έπιθυμώ νά μείνη άγνωστον,

—  Καί περί ήμών, τ ί  νά γράψω \ ή- 
ρώττ,σεν ό Λεβροΰν τόν πρώτον  έλ&ύντα, 
άφοϋ Ιγραψϊ τά εμβλγιμα τού ιππότου τοΰ 
κεραυνού .

—  Γράψατε έπίσγ)ς τό Ιμβλγιμά μου.
— Συνετή πρόβλεψις διά τήν ήτταν ,  

είπε σαρκαστικώς ό Μομφόρτ. Οΰτω ρί
πτει τις μετά τή ;  άσπίδος καί τό αίσχος.

—  Κύριοι ίππόται, είπεν ό άγωνάρχγις, 
οί αντίπαλοί σας είναι όκτώ, καί ΰμεΐς



εισθε δύο μόνον. Θέλετε νά άντιταχθήτε 
μόνοι καί «α τά  τών οκτώ ;

— Έ χετε  συντρόφου; ; ήρώτησ*ν ό Ιπ
πότη ; τοΰ κ εραυ ν όν  τόν πρώτο ν  έλθόντα

—  "Εχω τήν καρδίαν, — το ξίφος —  
τήν λόγχην, — καί τον πέλεκυν. —= Έ 
καστον τούτων ΐσοδυναμεΐ πρό; ενα Γ ά λ 
λον. Καί ύμεΐ; έπίση; τά Ιχετε' δθεν εΓ- 
μεθα έξ Γσου.

Ό  Μομφόρτ Ιτριξε τού; δδόντα; έκ 
τ ί ;  λύσση; και οί οφθαλμοί του ίπλή- 
σθησαν α?ματος, Τότε ό ιππότη ; τ ο ν  κε
ρ α υ νό ν ,  κίνησα; τήν κεφαλήν, είπεν:

— ’Ιδού έλέχθησαν πλείονα ή δσα εί
ναι άναγκαΐον δι’ αγώνα άχρι θανάτου. 
Ίππότα , άν εισθε ανδρείο;, δσον τολμη
ρό;, έλπίζω εΐ; τόν Θεόν δτι θά νική- 
σωμεν. Καί δμω; θέλω νά εΕμεθα καί ή- 
μεΐ; οκτώ, διότι ό άνθρωπο; πρέπει νά 
Ινγι πεποίθησιν εί; έαυτόν, άλλ ’ οΰχί καί 
ύπέρ τό μέτρον. Λοιπόν, κύριε άγωνάοχα, 
θά φέρω έγώ τού; άλλου; Ιξ. Τό Ιμβλη- 
μά των θά ήναι χρυσού; άστήρ έν μέλανι 
πεδίψ.

Καί ταΰτα  είπών, χωρΐ; νά χαιρετίσνι, 
χωρΐ; νά ΰποκλιθή, έστράφη πρό; τό πλή- 
θο;, δπερ ψιθυρίζων άπεσύοθη Ινθεν καί 
Ινθεν, δπω ; άφίσνι έλευθέραν τήν δίοδον 
ε ί ;  τόν γ ίγαντα , γενόμενον έντό; όλίγου 
άφαντον.

Ό  πρώτος  ελ θών  ιππότη ;,  ποιήσα; 
εύγενεστάτην υπόκλισή πρό; τ ά ;  δέσποι
να ; ,  αΐτινες ευχαρίστως τόν παρετήρουν, 
άπεμακρύνθη ώσαύτω;.

Διαλυθείση; τ ΐ ί ;  γοητεία ;, άνέστη ή 
ιταλ ική  άρετή. Ίππότα ι Ισπευσαν παν- 
ταχόθεν νά πλήξωσιν, οί μέν διά τοΰ 
δπλου, οι δέ άλλω ; τά ;  κρεμαμένα; τών 
Γάλλων ασπίδα;, άχρι δέ τή ;  δύσεω; τοΰ 
ήλίου τό βιβλίον τοΰ αυλάρχου έπληρώθη 
ονομάτων και περιγραφών εμβλημάτων. 
Ό  Μομφόρτ Ιαενε σύνοφρυ; καί σιγών. 
Ό  Λεβρούν, κλείσα; τό βιβλίον, έστράφη 
πρό; αΰτόν καί είπεν :

— Είξεύρετε, κόμη, τ ί λέγει ή πα 
ροιμία ;

— Τί ένδιαφεοομαι περί τών παροι
μιών σα; ;

■— Θά αποκτήσετε έξ αΰτών σοφίαν . 
Δέν ΰπάρχει κεραυνό;, οΰδέ άνεμο;, φοβε- 
ρώτερο; καί άγριώτερο; τοΰ προσβληθέν- 
το ; καί μή φονευθέντο; άνθρώπου.

— Έποαξα σήμερον τό πρώτον' αΰριον 
θά πράξω τό δεύτερον.

— ”Αν οΐ λόγοι ήσαν και καμώματα, 
δέν αμφιβάλλω δτι ουτω θά συνέβαινεν. 
Ά λ λ ’ οΐ ίππόται έκεϊνοι δέν φαίνονται 
δτι είναι έκ τών πιπτόντων εΰκόλω;.

— Τοΰτο συμβαίνει, διότι τά έξήκον- 
τα Ιτη βλέπουν διαφορετικά άπό τά τεσ
σαράκοντα. Ύ μ ε ΐ ;  δέ, κύριε άγωνάρχα, 
είσθε καταλληλότερος νά λέγετε παροι
μία ; ή νά κτυπ&τε διά τοΰ ξίφου;.

Ό  Γ ίλλη ; Λεβρούν, ιππότη ; άκηλίδω- 
το ; καί ατρόμητο;, άκούσα; τήν πίκραν 
έκείνην άπάντησιν, ήγειρε τήν κεφαλήν, 
ώ ; κατά τά ;  ήμέρα; τή ;  νεότητάς του, 
έτίναξε μετά λύσση; τήν λευκήν καί Ιν- 
τιμον κόμην του, καί έσκέφθη νά πλήξϊ)

κατά πρόσωπον τόν χυδαΐον ύβριστήν. 
Ό  Μομφόρτ δμω;, άδιαφορών περί τή ; 
καλή; ή κακή; έντυπώσεω; τών λόγων 
του, είχεν άπομακουνθή. Ή  σύνεσι; ύπη- 
γόρευσεν εί; τόν Λεβρούν νά μή προκα- 
λέστ) σκάνδαλα έν το ιαύτα ι;  περιστάσε- 
σιν' άλλ ’ ήσθάνετο τήν δβριν έντυπωθεϊ- 
σαν έν τή καρδί^του καί Ιπνεεν έκδίκησιν.

Ητο ή εκτη Ιανουάριου τοΰ 1266, 
δτε μεγαλοπρεπής συνοδία, άποτελουμένη 

! έξ ιεραρχών, δικαστών καί ιπποτών, Ιτα
λών τε καί γάλλων, μετέβη έν ήχοις σαλ
πίγγων, ε ί ; τήν κατοικίαν τοΰ κόμητο; 
τή ; Προβηγκία;, δπω; φέργ) αΰτόν εί; τό 
Λατερανόν, δπου περιέμενεν αΰτόν δ Πον- 
τίφηξ. Οΰδέποτε πολεμικό; ΐππο ; έξεδή- 
λωσε τόσον θερμώς τήν ένδόμυχον χαράν 
του, άκούων τό σάλπισμα τής έφόδου, 
δσον ή Βεατρίκη άκούσασα τάς σά λπ ιγ 
γας έκείνας, α ΐτ ινε ; ήγγελον αΰτή δτι 
Ιμελλε νά είσέλθγι έν τή άγούσν) εί; τήν 
στέψιν όδφ. Άμέσω ; διέκοψε τήν κόμμω- 
σίν τη ;  καί ώρμησεν ώ ; ητο ήμιενδεδυμέ- 
νο; εί; τήν θύραν, δπω; έξέλθγ). Ό  Κά
ρολο;, λαβών αΰτήν έκ τοΰ βραχίονο;, 
τήν έπανέφερεν εί; τήν θέσιν τη ; ,  είπών 
ή σ ύ χ ω ; :

— Δέσποινα, πραύνθητε. Τό νά λάβγ) 
τ ι ;  τό στέμμα άπό τών χειρών τοΰ Πον
τίφηκο; δέν σημαίνει οτι είναι και βασί
λισσα.

Τήν έπίσημον λειτουργίαν έτέλεσεν δ 
Πάπας, τή βοηθείο: τών : Ροδόλφου έπι- 
σκόπου Άλβάνου: Άρχηρίου, ΐερέω; τής 
άγιας Πρασσίδας : Ριχάρδου, τοΰ άγίου 
Α γγέλου  : Γοφφρέδου, τοΰ άγίου Γεωο- 

j γίου τοΰ Χρυσοΰ Δέρατος : καί Ματθαίου, 
τής Παναγίας τοΰ λιμένος : καρδιναλίων 
διακόνων. Ό  κόμης καί ή κόμησσα τής 
Προβηγκίας, λευχειμονοΰντες, Ιμενον γο 
νυπετείς έπι βαρυτίμων προσκεφαλαίων. 
Μετά τό τέλος τής λειτουργίας, οί μέν 
Άρχήριος και Ροδόλφος ελαβον τόν Κά
ρολον, οί δέ Ρι y άρδ ο ς καί Γοφφρέδος τήν 
Βεατρίκην, καί Ιφερεν αΰτούς παρά τά ;  
βαθμίδα; τοΰ θυσιαστηρίου. Ό  Κλήμη;, 
λαβών άπό τή ;  άγίαςτραπέζης τ η ν  β ο νλ -  
λαν  τής  περ ιβολής ,  άνέγνω γεγονυίο: τή 
φωνή :

— Ή μ ε ΐ ; ,  Κλ>ήμης δ Δ’ πάπας, δού
λος τών δούλων τοΰ Θεοΰ,τή ύπό τοΰ Ι η 
σού Χριστοΰ καί τοΰ κορυφαίου τών απο
στόλων χορηγηθείσΥ) ήμών έξουσία, δπως 
προνοώμεν περί τής μείζονος Βόξης τής έκ 
κλησίας, ήν ή παντοδύναμος άγαθότης ά- 
νέθετο ταίς ήμετέραις φροντίσι, διατάσ- 
σομεν δπως έν τφ  βασιλείω τής Σικελίας,

I έ νθ εν  καί ένθ εν ,  τοΰ φάρου, ταϊς δικα·.ο- 
δοσίαις αύτοΰ,τοΐς έξαρτήμασι,τοϊς τιμα- 

( ρίοιςκτλ.δ βασιλεύς Μαμφρέδης δ τής Σοη- 
βίας, θεωρείται Ικπτωτος, έπικυροΰντες 
ταΰτοχρόνως και τόν ύπό τών ήμετέρων 
προκατόχων άπαγγελθέντα κατ’ αΰτοΰ 
άφορισμόν. Περιβάλλομεν δέ Κάρολον τάν 
κόμητα τής Άνδεγαυίας καί Προβηγκίας, 
πεφιλημένον ήμών υιόν, διά τοΰ αΰτοΰ 
βασιλείου, πλήν τής πόλεως τοΰ Βενε- 
βέντου, μεθ’ δλης αΰτής τής χώρας καί 
τών εξαρτημάτων αΰτής, — αΰτόν τε καί

τούς αΰτοΰ άπογόνους, άρρενάς τε *α ί 
θήλεις, — έν περιπτώσει έλλείψεως άρρέ- 
νων. —  Έκ δέ τών άρρένων, θέλει άνέρ- 
χεται είς τόν θρόνον δ. πρωτότοκος. — 
Έ ν  έλλείψει δέ άρρένων τε καί θηλέων, 
άν μή έκτελεσθώσι τά συμπεφωνημένα, τό 
βασίλειον έπανέρχεται είς τήν Ρωμαϊκήν 
Έκκλησίαν. Οί δέ δροι ύφ' ους γ ίνετα ι ή 
περιβολή αυτη, είναι οί έξής :

Νά μή διαιρεθή τό βασίλειον. Νά δίδε
ται δρκος ύποτελείας καί πίστεως είς τήν 
έκκλησίαν. Ό  βασιλεύς τής Νεαπόλεω; 
ύποχρεούται, καθ’ ήν περίπτωσιν ήθελεν 
άνακηρυχθή αΰτοκράτωρ καί κυρίαρχο; 
τή ; Λομβαρδία; καί τής Τοσκάνης, νά 
παραδίδν) είς τήνΈκκλησίαν έντός τεσσά
ρων μηνών τό βασίλειον" άν δ βασιλεύς 
ηναι ύπερδεκαεπταέτης, νά διαχειρίζηται 
αΰτό; τήν έξουσίαν' άν όχι, νά ύπόκηται 
είς τήν κηδεμονίαν τή ;  ’Εκκλησία;. Νά 
πληρώνη κα τ ’ Ιτο; τήν παραμονήν τών 
άγιων Πέτρου καί Παύλου φόρον όκτα- 
κισχιλίων οΰγγιών χρυσοΰ, πρό; δέ και 
Ινα Ιππον λευκόν, άγαθ'ον κα ί  πρ&ον. Tij 
άπαιτήσει τοΰ ποντίφηκο;, νά πέμπγι εί; 
βοήθειαν τή ;  Έ κκλησ ία ; τριακοσίου; άν- 
δρα; ένοπλου;, καταβάλλων καί τόν μ ι
σθόν αΰτών διά μίαν τριμηνίαν, οΐτινες 
δμω; δύνανται ν’ άνταλλαχθώσι καί διά 
πλοίων. Νά μή άναμιχθώσι ποτέ, οΰτε δ 
βασιλεύ;, οΰτε οί διάδοχοί του, εί; τά ;  
έκλογάς καί τούς διορισμούς τών έπισκό- 
πων, πλήν τοΰ είς αΰτούς άνήκοντος δι
καιώματος διαθέσεως. Νά μή φορολογών- 
τα ι αί έκκλησίαι. Νά Ιχγι πάντοτε έτο ι
μους ό βασιλεύς χιλίους ίππβΐς, δπως ά- 
ποστείλη αΰτούς είς Παλαιστίνην κτλ.

Ό  Κάρολος, δστις ήκουε πάντας τού; 
δοους τούτους, σκεπτόμενος οΰδ’ ενα αΰ
τών νά τηρήσγι, άπήντησεν :

— Ήμεΐς, Κάρολος τής Γαλλίας, 
έλεψ Θεοΰ κόμης τής Άνϊίεγαυίας, τοΰ 
Φολκακκιέρι, τής Προβηγκίας καί τής 
Λιγγουαδόκας, βασιλεύ; τής Σικελίας, 
τοΰ δουκάτου τής Άπουλίας και τοΰ 
πριγκηπάτου τής Καπύης, πρός ύμ2ς,δέ
σποτα Κλήμη Δ’ Πάπα, και έπ ’ ονόματι 
ΰμών, πρός τούς ύμετέρους διαδόχους, θά 
δίδωμεν δοκον ύποτελείας διά τό βασί- 
λειον τής Σικελία; καί τήν έντεύθεν τοΰ 
Φάρου χώραν άχρι τών συνόρων, πλήν τής 
πόλεως καί τών περιχώρων τοΰ Βενεβέν- 
του, τών διαμερισμάτων αΰτής και τών 
έξαοτημάτων, ών ή παραχώρησις έγέ
νετο ήμΐν ύπό τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας. 
Ποός δέ, έπικυροΰμεν πάντα τά έν τή 
Βούλλίχ περιεχόμενα, ύπισχνούμενοι καί 
όμνύοντες νά τηρήσωμεν πάντα  ταΰτα  
άπαρεγκλίτως.

Ματθαίος, δ καρδινάλιος διάκονος, 
λαβών τό ίερόν Εΰαγγέλιον, Ιθετο αυτό 
ένώπιον τοΰ κόμητος καί τής κομήσσης, 
οπως θέσωσιν έπ’ αΰτοΰ τάς χεΐρας. ‘Ο 
Κλήμης, λαβών άπό τοΰ βωμοΰ δύο μαν
δύας έκ πορφύρας μεθ’ ΰπορράματος έκ 
δέρματος λευκοΐκτίδος, Ιδωκεν αΰτούς είς 
τούς καρδιναλίους, δπως καλύψωσι τά 
νώτα τοΰ τε Καρόλου καί τής Βεατρίκης, 
οϊτινες γονυπετήσαντες άμέσως έπί τών



βαθμίδων τοΰ θυσιαστηρίου Ιλαβον παρά 
τοΰ Πάπα τό τε ιερόν χρίσμα καί τό β α 
σιλικόν στέμμα, οπερ ό Ματθαίος Ιφερεν 
αΰτφ  έπί άργυρον δίσκου. Ή  Βεατοίκη 
άρχισε νά τρέμϊ), ώχρίασε, καί δάκρυ 
Ιπεσεν άπό τών οφθαλμών τνίς έπί τοΰ 
δαπέδου.Ό Κάρολος, απαθής, έσκέπτετο, 
ουχί τόσον περί τής τελετής, όσον περί 
τών μέσων δι* ών θά κατέκτα τό βασί- 
λειον, οΰτινος τό στέμμα μόνον είχε τήν 
στιγμήν έκείνην. Ό  Πάπας, μετά τήν 
στέψιν, έγονυπέτησεν έπίσης καί άρας 
πρός ουρανόν τάς χεϊρας έπεκαλέσθη τό 
άγιον Πνεΰμα. Ό  λαός συνώδευσε τήν 
δέησιν έκείνην διά θορυβωδών κραυγών. 
Ό ,ήχος τών κ ω δ ώ ν ω ν  ανήγγειλε τά τ έ 
λος τής τελετής. Αί σάλπιγγες συνετέ- 
λεσαν είς τήν αυξησιν τοΰ θορύβου. 
Κραυγαί δέ έξεοράγησαν πανταχόθεν : 
Ζήτω ό βαα ιλεύς Κάρολος !  Ζήτω ή β α -  
ΰίλιααα  Βεατρίκη  !  Ζήτωβαν οί βαβ ιλεΐς  
της Σ ικ ελ ία g l  ... Ένόμιζέ τις δτι ό ναός 
θά κατέπιπτεν έκ θεμελίων είς τόν έκ 
τών κραυγών έκείνων προξενούμενον δο- 
νισμόν... Καί δμως, έν μέσψ τών έπευφη- 
μιών, ήκούσθη αίφνης καί ώρυγή τις :

Είθε δέ νά είχε τότε ή ήμετέρα Ι τα λ ία  
καί σύνεσιν, ώς είχε καί ίσχύν βραχιόνων. 
Ή  πλατεία  εκείνη ήτο πεδίον ωοειδές, 
περιβαλλόμενον ΰπό βαθυτάτης τάφρου, 
έχούσης πλάτος τεσσάρων ή Ιξ όργυιών 
καί κατά τάς τοιαύτας περιστάσεις πλη- 
ρουμένης δδατος.

Παρά τά σημεΐον, καθ’ δ αί καμπύλαι 
συνεστέλλοντο δπως ένωθώσι, είχεν άχθϊΐ 
εΰθεϊα γραμμή καί τό μεταξΰ τής γραμ- 
μ.ής ταύτης καί τής άκρας τοΰ πεδίου 
διάστημα έχρησίμευε διά τούς χωροφύ
λακας, τοΰς κήρυκας, τούς κλητήρας καί 
άλλα πρόσωπα αναγκαία είς τοΰς τοιού- 
τους αγώνας.

Περί τήν τάφρον είχον άνεγείργι θεωρεία 
κεκαλυμμένα'δι’ ώραιοτάτων ταπήτων.

Μεταξΰ δέ τών θεωρείων τούτων διε
κρίνετο τό τοΰ Καρόλου διά τήν πολυτέ 
λ ί ιαν τών ταπήτων, τά χρυσοί κοσμήματα 
καί τάς πολυχρόους σημαίας.

Γυναίκες ώραιόταται, έπί τών παρειών 
τών όποιων ήνθουν τά ρόδα τής νεότητος, 
πολυτελεστάτας φέρουσαι περιβολάς, έκά- 
θηντο σοβαραί καί περιμένουσαι άπλήστως 
ενα χαιρετισμόν έκ μέρους τών μελλόντων 
ν’ άγωνιίθώσιν ιπποτών, δυνάμενον νά 
καταστήσγ) αύτάς καταφανείς.

Περί τάς κιγκλίδας συνωθεϊτο όχλος 
ηλίθιος καί θηριώδης, δπως C5vj καλλί- 
τερον. Οΰδ' ήρκουν νά τοΰς καθησυχά- 
σωσι κτυπήματα, ά διά τών σαυρωτήρων 
τών λογχών των κατήνεγκον αΰτοϊς ένί
οτε οί τραχείς στρατιώται.

Νεύσαντος τοΰ Καρόλου, ήκούσθη ό 
ήχος κέοατος. Οί περιεστώτες ήσθάνθησαν 
φρικίασιν έλπίδος καί φόβου.

Βαθυτάτη σιγή έπεκράτησε πανταχοΰ. 
Δεύτερος ήχος ήκούσθη... είτα τρίτος...

Θάνατος είς τοΰς Γάλλους  ! "Εκαστος 
τών έν τφ  ναφ, νομίσας, οτι παρ’ αΰτφ  
ίστατο ό τήν τολμηράν κραυγήν έκείνην 
βαλών, (τόσον ήχηρά καί φοβερά ΰπήρξεν 
ή ώρυγή), έστράφη ώργισμένος, άλλ ’ έπί 
τών χειλέων τοΰ γείτονός του είδεν έκ- 
πνεούσας τάς τελευταίας συλλαβάς τοΰ:
Ζήτω  ό Β ααιλεύς Κάρολος ! Πολλοί έν ό - 
μισαν δτι ή κοαυγή έκείνη προήλθεν άπό 
τής οροφής καί ύψωσαν τοΰς οφθαλμούς 
πρός τό μέρος έκεΐνο.

Καί ό Κάρολος ήκουοεν αυτήν, ΰπάρ- 
ξασαν αφορμήν θανατικής καταδίκης 
πολλών έκατοντάδων άνδρώ/, οΰ; έκεΐνος Τότε κατεβιβάσθησαν δύο μικραί γέφυραι, 
έθυσίασε βραδύτίρον, οπως καθησυχάσνι κατά τήν έσχατιάν τής πλατείας, καί οί 
τήν υπόνοιαν, ήν ή κραυγή έκείνη ένε- ίππόται άνά δύο διήλθον την τάφρον, 
βαλεν έν τφ πνεύματί του. Ό  άγωνάοχης Γίλ.λης Λεβρούν, έν τφ  j

Ό  Κλήμης, περάνα; τήν δέησίν του, μέσψ τοΰ πεδίου, προσεκάλεσε τοΰ; ίππό- 
κατήλθεν, ήσπάσθη τόν βασιλέα έπί τοΰ τα ;  νά όμόσωσιν έπί τών άγίων, οτι θά 
μετώπου, περιεπτύχθη τήν βασίλισσαν ήγωνίζοντο έντίμως, άνευ δόλου, άνευ 
καί είπε λατιν ιστ ί : γοητειών' δτι τά δπλα των δέν ήσαν μα -

— Ίδού ΰμεΐς βασιλείς καί χριστοί j γευμένα ,  καί οτι δέν είχον έπικαλεσθή 1 
τοΰ Κυρίου. 'Η οργή τοΰ βασιλέω; είναι άλλην βοήθειαν, πλήν τή ;  τοΰ θεοΰ καί 
ώς ό βρυχηθμός τοΰ λέοντος. Ό  πρόκα- τής Παναγίας.
λών τήν άγανάκτησίν του άμαρτάνει κατά : Είτα ΰπέμνησεν αΰτοις, δτι ώφειλον νά
τής ψυχής τ ο υ .Ά λ λ ’ ώς οί ρύακες τών ,ύ- j μή τραυματίσωσι τοΰς ίππους, καί έτο- 
δάτων, ή καρδία τών βασιλέων κεΐται έν ποθέτησεν αΰτοΰς οδτως, ώστε νά Ιχωσι 
χερσί τοΰ θεοΰ. Ειρήνη ΰμΐν, j πάντες τά αΰτά πλεονεκτήματα τοΰ τε

Οί νέοι βασιλείς άνήλθον έν μέσψ τών άνεμου καί τοΰ ήλίου. Μεθ’ δ άπεσύρθη 
έπευφημιών τοΰ ρωμαϊκού όχλου, είς τά είς τήν άκραν τοΰ πεδίου, πρός τά δεξιά
Λατερανόν, Ινθα παρετέθη αυτο ί; μεγα- καί παρά τό θίωρεΐον τοΰ βασιλέως Κα-
λοπρεπές γεΰμα. ρόλου, δπως ήναι έτοιμος είς πάσαν δια-

Ό  Πάπας έκάθησε τρίτος μετ’ αΰτών ταγήν του, καί έκεΐ Ιστη άκίνητος, ώς 
είς τήν τράπεζαν, άλλ’ έπί θρόνου ΰψηλο- άγαλμα,
τέρου, καθ’ & ήρμοζεν είς τό δψος τής θέ- Έκεΐ δέ πλησίον Ικειτο καί τό βρα- 
σεώς του. βεΐον τοΰ άγώνος. Δύο ύπαγω νάρχα ι,  μετά

Μετά τό τέλος τοΰ γεύματος, μετέ- τών κηρύκων, έτοποθετήθησαν είς τάς ά- 
βησαν έν τίί αυτή συνοδία, εί; τήν πλα- κρας τής πλατείας, άς περιεγράψαμεν,
τεΐαν τοΰ Ά γ ίου  Παύλου, ήτις είχε δια- παρά τάς μικράς γεφύρας. Οί ίππόται, έν
σκευασθϊ) καταλλήλως διά τόν άγώνα. τάξει ίστάμενοι Ινθεν καί Ινθεν περιέμε-

Έχεΐ ήσκεΐτο καθ’ έκάστην ή νεολαία νον τό σύνθημα. Ό  Γίλλης Λεβροΰν έτα- 
τής Ρώμης είς αγώνας, καθ’ οΰς έμάχοντο πείνωσε τήν λόγχην καί οί ίππόται ώρ- 
διά λογχών άνευ αιχμής. μησαν κατ ’ άλλήλων.

Έπαίσχυντον θέαμα !.  . . “Εξ ίππόται 
’Ιταλοί, κατά τήν πρώτην σύγκρουσιν, I- 
πεσαν άπό τών ίππων. Μόνοι οί δύο ίπ- 
πόται, ό τοΰ κεραυνού  καί 6 πρώτος έλ- 
θτόν,Ιμειναν ασάλευτοι έπί τοΰ έφιππίου. 
Ά λ λ ’ ώσεί καταληφθέντες ΰπό αιφνίδιου 
τρόμου, Ιστρεψαν τοΰς ίππους των πρός 
τό κιγκλίδωμα. Ηχηροί καγχασμοί ήκού- 
σθησαν αίφνης είς βάρος τών ήττηθέντων, 
χειροκροτήματα δέ ΰπέρ τών ν ικητών.fΑί 
δέσποιναι Ισειον τάς ζώνας των. Ό  Κά
ρολος ηΰφραίνετο ένδομύχως, διότι ό τρό
μος τών ’Ιταλών συνετέλει είς τήν φήμην 
τών γαλλικών δπλων.

— Είσθε ’Ιταλός ; . . . ήρώτησεν ό ίπ 
πότης τοϋ κεραυνού τόν πρώτον έλ&όντα.

— Είμα ι.
—  Καί τί σκέπτεσθε νά πράξετε ;
—  Νά νικήσω ή ν’ άποθάνω.
— Ά ς  διδάξωμεν λοιπόν τούς αλαζό

νας έκείνους δτι ήμεΐς οί δύο άρκοΰμεν 
δι’ δλους αύτούς.

Καί άμέσως Ιστρεψαν τοΰς ίππους των. 
Οί θ εαταί έπί τίΐ προσδοκία νέων σκηνών 
έσίγησαν. Παρασυρθέντες ΰπό τ ή ς  όρμής 
τών ίππων των, πρώτοι τών Γάλλων συ- 
νήντησαν τάς ίταλικάς λόγχας ό Βιλμόν 
καί ό Βρεζίλλης. Οΰτος, πληγείς ύπό τοΰ 
πρώτου έλ&όντος,  Ιπεσεν άπό τοΰ ίππου 
ύπτιος. Έκεΐνος, έπληγη ύπό τοΰ ιππό
του τοΰ κεραυνού  τόσον σφοδρώς, ώστε ή 
λόγχη διαρρήξασα τήν προσωπίδα τής κό- 
ρυθος, είσήλθεν είς τό στόμα του. Ικοψε 
τήν γλώσσάν του καί έξήλθεν όπισθεν. 
Ό  δέ άντίπαλός του άνυψώσας αΰτόν άπό 
τοΰ έφιππίου τάν έξεσφενδόνισε πτώμα μα
κράν. Οί δύο ’Ιταλοί ταπεινώσαντες αυθις 
τάς λόγχας των καί πτερνίσαντες τοΰς 
ίππους των, συνήντησαν τόν στρατάρχην 
Μιρεποά καί Ζουαμβίλ, τόν νεαρόν ιππό
την. Τάν Μιρεποά καί τόν ΐππον του. 
άνέτρεψεν ή λόγχη ίοΰ ιππότου τον 
κεραυνού '  μία δέ τών κνημών τοΰ πεσόν- 
τος έθραύσθη ύπό τό βάρος τοΰ ίππου. 
Οί κλητήρες Ισπευσαν τότε νά μεταφέρω- 
σιν αΰτόν άλγοΰντα έκτάς τοΰ περιβόλου.

[" Ε πετα ι συνέχεια].
Π α ν .  Π λ ν λ ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[ Συνέχεια]

θ ' .

Ό  λοχαγός, σκληρώς ύπό τής κομήσ- 
σης προσβληθείς, άφήκε^τήν Α γγλ ική ν  
πρεσβείαν υπέρ ποτε έξωργισμένος. Κα- 
τψκει έν τί} όδφ Πυραμίδων έγγύτατα  
τής S a in t Roch, δπου μετέβη πεζός. 
Κατερχόμενος τήν συνοικίαν Saillt-H o- 
nore, διελογίζετο. Βεβαίως τό πράγμα 
Ιφθασεν είς τό μή περαιτέρω. Τφ ητο 
έφεξής άδύνατον νά μένγι παρά τφ  στρα- 
τη γφ , ύπό τάς έξευτελιστιχάς συνθήκας,



ΰφ’ ή δυσμένεια της κομήσσης κατε- 
δίκαζεν αΰτόν νά ζή.

"Αν ητο πονηρότερος ό Σεβεράκ ήθε
λεν ίσως μαντεύσει, υπό την κακεντρέ- 
χειαν τΐίς Σάρρας, πείσμα γυναικός 
παραμεληθείσης.

Ά λ λ ’ άπλοΰς και τίμιος, διέβλεπε, 
μόνον αντιπάθειαν τινα ής ήγνόει την 
αιτ ίαν.

Τ ’ αποτελέσματα ομως αΰτής ήσαν 
τόσψ αδιάψευστα, ώστε ήτο άδύνατον 
νά έξακολουθ^ υφιστάμενος ταΰτα  άνευ 
έξευτελισμοϋ.

Κατευνασθείς ΰπό τ ί ς  κτήσεως, άνα- 
ψυγεΐς ΰπό τοΰ καθαροΰ άέρος, άφίκετο 
είς τήν ο’ικίαν του γαληνιώτατος, άλλά 
λίαν αποφασιστικός, ΰποσχεθείς έαυτφ 
νά ϊδη, τή άμέσως έπαύριον τόν στρα
τηγόν, οπως τφ  ΰποβάλϊ) τήν παραίτη- 
σίν του.

Τή δεκάτγ) τ ί ς  πρωίας ένδυθείς ήδη 
ήτοιμάζετο νά έξέλθγ) δτε Ικρουσαν τήν 
θύραν τοΰ οικήματος του. Άνέψξε , καί 
εΰρέθη απέναντι τοΰ στρατηγοϋ καί τοΰ 
Μερλώ. Έν τή όδφ, ΰπό τά παράθυρα, 
οί ίπποι κρατούμενοι άπό τοΰ χαλινοϋ 
ΰπό τίνος groom Ιπληττον τό λιθόστρω- 
τον διά τών πετάλων. Ό  νέος έποίησε 
κίνημα τι έκπλήξεως

— ΤΑ ! έκπλήττεσθε βλέπων με έν
ταΰθα ; είπεν ό κόμης μειδιών. Φαίνεται 
ώς νά έγενόμην έγώ μέν λοχαγός ΰμεϊς 
δέ στρατηγός .. ΕΕΘε νά ήτο οΰτω !

— Ναί, θά ήσουν πολΰ προοδευμέ- 
νος ! . . .  έγόγγυσεν ό Μερλώ ... Θά Ικα- 
μνες τίποτε άλλο άπ ’ έκεΐνο ποΰ Ικαμες ;

—  "Οχι  ̂ Ά λ λ ά  θά είχον τήν εΰχα- 
ρίστησιν νά τό κάμω πάλιν. Έ π ε ιτα  θά 
ήιιην τεσσαράκοντα Ιτη νεώτερος τουλά
χιστον... Νομίζεις οτι ειμεθα νόστιμοι 
τόοα ;

— Έ γώ  εΰρίσκω τόν έαυτόν μου πολυ 
καλά καθώς είμαι. Κατά τήν ζωή ποΰ 
περνώ,δέν μοΰ χρειάζεται νά είμαι ώοαΐος. 
Έ γώ  δέν Ιχω καμμίαν άξίωσιν ΕΓκοσι 
χρόνια είναι τόρα δπου δέν δίδω ενα 
οβολόν, δι’ δλαις τά ΐς  γυναίκες τοΰ κό
σμου !

— Μάλιστα, σΰ είσαι προνομιοΰχον όν, 
είπεν ό στρατηγός γελών, σύνοψις τών 
ηθικών τελειοτήτων. Έχεις  αάλιστα τήν 
καλοκάγαθίαν σκύλου καί τήν μαλακό - 
τητα  ίπποξύστρας.. .Ά λ λ ’ άφώμεν ταΰτα.

—  'Αγαπητέ μοι Σεβεράκ, έρχομαι 
ένταΰθα ώ; άπεσταλμένος Συνέβη χθές 
μεταξΰ ΰμών καί τής κομήσσης, μικρά 
παρεξήγησις, καί έρχομαι έκ μέρους της 
νά έκφοασω ΰμΐν τήν έπί το ύ ΐψ  λύπην 
της.

Ό  παρά τήν έστίαν ίστάμενος Πέτρος, 
προυχωρησεν Ιν βήμα' έγενετο καταπόο- 
φυρος, καί διά κινήματος τίνος διαμαρ
τυρίας!

— Στρατηγέ μου, είπε, καθικετεύω 
ΰμάς... ’Αληθώς, έδώκατε μεγάλην, ύπέρ 
τό δέον, σημασίαν είς ελάχιστον συμβε
βηκός. Πιστεύσατε, δτι καλλιστα γινώ 
σκω, πόσον είμαι μικρός άπέναντι τής 
κομήσσης, ώστε δέν ήδυνάμ.ην οΰτε Ιν

λεπτόν νά πιστεύσω είς τήν σκιάν κακής 
ιδέας έκ μέρους της, δτι θά κατέβαινε 
μέχρι τής βαθμίδος τοΰ νά θελήσγ) νά 
μέ προσβάλϊ).

— “Ω ! "Ω ! ΰπολαβών ειπεν ό στρα
τηγός, αΰτό είναι πολΰ δεινόν ! ΙΙέτρε, 
φίλε μου, δέν εΰρίσκω ΰμάς οίον ήλπιζον. 
Βλέπω δτι τό πράγμα είναι σπουδαιότε- 
ρον ή ώς ή κόμησσα μοί τό παρέστησε... 
Δέν παρέστην είς τήν σκηνήν ταύτην .. .  
Είδον δμως δτι συνέβαινε μεταξΰ ΰμών 
δυσάρεστόν τ ι . . .  ήρώτησα τήν κόμησσαν, 
ητις διισχυρίζεται δτι παρεξηγήσατε 
τοΰς άθωότατα έκφρασθέντας λύγους 
της.

— Πολΰ πιθανόν, είπε ψυχρώς ό Σε
βεράκ, άφοΰ ή κυρία Καλανέλ τό βέβαιοί. 
Είμαι λοιπόν μωρός διότι δέν ήννόησα 
αΰτήν καλώς.. .  Καί έπειδή φόβος υπάρ
χει μή ή διάνοια μου δέν αναπτύσσεται, 
τοιαύτη τις παρεξήγησις δύναται νά έ- 
παναληφθή . . . "Ωστε έκφράζων ΰμΐν, 
στρατηγέ μου, τήν βαθεΐαν θλίψιν μου 
ώς προξενήσαντος τή κυρίο»: κομήσσγ) α 
φορμήν ένοχλήσεως,παρακαλώ ΰμάς δπως 
παραιτηθώ, καί μοί δότε τήν επί τούτψ 
παραίτησίν μου.

— Τήν παραίτησίν σας ! Σκέπτεσθε 
νά χωρισθήτε άπ ’ έμοΰ ;

—  Μετά δυσαρεσκείας μου, άπεκρί
νατο ό κ. Σεβεράκ, λίαν συγκεκινημέ- 
νος, καθότι τρέφω πρός ΰμάς άπεριόρι- 
στον καί ίσχυροτάτην εΰγνωμοσύνην.  ̂
'Υπήρξατε τόσω αγαθός πρός με ! Ά π ω ·  
λέσας τόν πατέρα μου έπανεΰρον αΰτόν 
είς ΰμάς. Πιστεύσατε δτι ή ποοσφιλε- 
στέρα τών ευχών μου ήτο οΰδέποτε νά 
έγκαταλείψω ΰμάς.

Ο Μερλώ, έρυθροϋς γενόμενος καί π α 
λαιών κατά τής καταλαβούσης αΰτόν 
συγκινήσεως, έξέβαλε τοϋ λάρυγγός του 
εν *χμ» άντηχήσαν ώς βρυχηθμός λεαί- 
ν η ς .  Επί τινα στιγμήν οί τρεις οΰτοι 
έθεωρήθησαν μή τολμώντες νά προφέρωσι 
λέξ ιν . .. Ό  Πέτρος όρθιος καί κεκυφώς 
έθεώρει τάν τάπητα . Ό  στρατηγός έβά- 
δ,ζε μέ μεγάλα βήματα σύνοφρυς.

Αναλαβών πρώτος τήν ψυχραιμίαν.
— Π αραλογίζεσθε, είπε τρα^έως τφ  

Σεβεράκ. Ύποχωρεΐται είς στιγμιαίαν 
ιδιοτροπίαν. Δέν θά τό ανεχθώ .. Έ χω  
εξουσίαν τινα έπί σοΰ, νομίζω ! Ά λ λ ’ 
Εοωμεν; ποΰ θά έπορεύεσθε κατά πρώτον 
έάν μέ κατελείπετε : Εις έπιτελεΐον τι
τής έπαρχίας J . . . καί τότε τ ί  θά εΐ- 
πωσιν ;

—  Ό χ ι ,  στρατηγέ μου, έάν άπομα- 
κρυνωμαι άφ’ ΰμών, πρόκειται νά μεταβώ 
είς ’Αφρικήν.

— 'Ωραία ! άνεβόησεν ό Μερλώ ορθω
θείς, ώσεί ώσθείς ΰπ ’ έλατηρίου... Λαμ
πρά Σεβεράκ.1... Ή  Αφρική ΰπήρξε δι’ 
ήμάς τό μέγα σχολεΐον τοΰ πολέμου. 
Πρέπει οί νέοι νά πηγαίνουν νά ψήνουν 
τό δέρμα των είς τόν ήλιον τής Αφρικής! 
Αναχωρήσατε, Ιχ=τε δίκαιον, φίλε αου.

— Πρός τί αναμιγνύεσαι σύ ·, ΰπέλα- 
βεν ό στρατηγός, μήπως έζήτησα τήν 
γνώμην σου ;

—  Δέν Ιχω άνάγκην νά μοϋ τήν ζη 
τήσουν τήν δίδω . *

— Ίδωμεν, Πετρε, έπανέλαβεν δ κό
μη}, θέλετε λοιπόν διά τόσψ έλαφράν 
αιτ ίαν νά μοί προξενήσητε τοιαύτην λ ύ 
πην ; Πρέπει νά αίσθάνωμαι τήν τύψιν 
δτι ή κόμησσα μέ έστέρησε τής χαράς 
τοϋ νά σάς κρατήσω πλησίον μ.ου...

— Ό  πατήρ σας,άν ίζη,θά μέ παρεκά- 
λει βεβαίως νά σάς ποδηγετήσω έν τφ  
σταδίψ ΰμών. Καί ήθελεν είσθε καθήκον 
πάνυ εΰφρόσυνον είς έμέ, έπιφορτιζόμενον 
τό μέλλον σας. . .

Μέ θλίβετε άκρως . . . Αγνοώ τί 
συνέβη άπό τής πρώτης ήμέρας μεταξΰ 
τής Σάρρας καί ΰμών. . . Ά λ λ ’ δπως δή
ποτε ΰπολανθάνει παοεννόησίς τις . Πώς 
άλλως έξηγητέον; Αΰτη είναι καλλίστη 
γυνή. Ύμεΐς  Ιχετε έξαίρετον χαρακτήρα. 
Εισθε δμως άτίθασσος' οΰδέποτε διεκυ- 
βεύσατε τήν έλαχίστην προσπάθειαν, δ
πως άξιωθήτε τής εΰμενείας αΰτής. Μέ
νετε έν τή θέσει σας σκ,υθρωπάζων . . . 
Μή μοί εϋπητε τό έναντίον. 'Έχω οφθαλ
μούς, είδον ΰμάς καλώς. 'Υμείς είσθε δ 
αίτιος παντός, δπερ συνέβη.

— Δι’αΰτό τοΰτο άκοιβώς θέλω τ ιμ ω 
ρήσει έμαυτόν, εί«εν δ Πέτρος, ίσως απο
δώσω ΰμΐν δικαιοσύνην.

— Ό χ ι  δέν θά τιμωρήσητε σεαυτόν, 
άλλ' έπικαλοϋμαι τήν φιλίαν σας, ά γα 
πητέ. Πάντα, ώς προεΐπον, άπορρέουσιν 
έκ παρανοήσεως έπί μακρόν διαρκεσάσης. 
Ώμίλησα είς τήν κόμησσαν, τήν έπέ- 
πληξα μάλιστα, καί έπειδή είναι καλλ ί
στη, θέλει νά έπανορθώσιρ τό κακόν . . .
Υπάγετε νά τήν Γδητε άμέσως, θά έξη- 

γηθήτε άμφότεροι. . . Θά συνδιαλλαγήτε, 
καί δταν δυνηθήτε νά έκτιμήσητε ΰμάς 
αΰτοΰς άμοιβαίως, θά εισθε καλοί φίλοι. 
Κατόπιν, άν έπιμένητε ν' άναχωρήσετε 
έντεϋθεν, ΐνα μεταβήτε είς Αλγερίαν, 
βραδύτεοον, μετά Ιν ετος, ΰπόσχομαι ΰ 
μΐν, είς πρώτην αιτησίν σας. νά έπιστρέ- 
ψω. . . Ά λ λ ’ όχι τόρα, σάς παρακαλώ.

Ό  Σεβεράκ εμεινε σιωπηλός καί κα- 
τηφής. Δέν έπεθύμει νά ΰπάγϊ) παρά τ·7| 
καμήσσϊ) Μυστική τις στενοχώρια έκυ- 
ρίευσεν αΰτόν σκεπτόμενον οτι ήθελεν εΰ- 
ρεθή μόνος μετ’ αΰτής. Άναπαρίστατο 
έν τή φαντασία του οΐα ήτο είς τόν χο
ρόν έκεΐνον φέρουσα τήν άποκαλύπτουσαν 
τοΰς άξιολατρεύτους ώμους έσθήτα καί 
τά άπαστράπτον διάδημα,δπερ έσπινθορο- 
βόλει ώς άστρον έπί τοΰ ώραίου μετώπου 
της. Έμειδία, καί τά χείλη της έπτύσ- 
σοντο ήδυπαθώς ώς ΐνα λάβωσι φίλημα. 
Οί βαθυκύανοι οφθαλμοί της προσηλοϋντο 
έπ’ αΰτοΰ οίονεί προκαλοΰντες αυτόν. Τό 
δπερ άνέλαβε ριπίδιον, έκινεΐτο έν τή χειρί 
της ώς πτέρυξ πτηνοΰ, καί τό περί τόν 
στηθόδεσμον λεπτόν τρίχαπτον περιέβαλλε 
τόν θαυμαστόν λ,αιμόν της. Ό  Πέτρος 
άνετριχίασε καί, φέρων τήν χεΐρα έπί τοΰ 
μετώπου του, ΐνα διωξ-y; τό θελκτικόν δ- 
ραμα Ιμεινεν άφγ]οημένος> ζητών νά κα- 
ταστείλί) τοΰς παλμοΰς τής σφοδρώ παλ- 
λούσης καρδίας του.

— Εμπρός λοιπόν, Σεβεράκ, έπανέλα-



β*ν ό στρατηγός, έπράξατε τοΰτο δι’ έμέ! 
■παράσχετε μοι τό δείγμα τοΰτο τή ;  υπο
ταγή ; άνέλαβον ύποχρέωσιν απέναντι ΰ- 
μίΰν' σόΕς περιμένει. . . Θά τήν δυσαρε- 
στήσητε δέ πολΰ άν δέν ΰπάγητε. Λοιπόν 
εΓμεθα σύμφωνοι ;

Ό  Σεβεράκ έδ ίστασεν είσέτι ν’ άπο- j 
κριθ·7). Ηκουσε φωνήν, ένδομύχως κρά- j 
ζουσαν αΰτφ . — Μή ύπάγτις. Ήσχύνθη, 
έν τούτοι;, νά ύποχωρήσγι εί; τόσφ π α ι
δικούς φόβου;, έφοβήθη μή δυσαοεστήστ) 
τόν κόμητα, καί άποφατικώς :

— "Εχει καλώ ;, στοατνιγέ μου, είπεν 
ήμιφώνω;, θέλω ύπακούσγι υμΐν.

— ’Εξαίρετα ! άνεβόνισε περιχαρώς ό 
στρατηγός... Καί τώρα, άγομεν, Μερλώ, 
διότι είναι καιρό;. Καί σφιγγών τήν χεΐρα 
τοΰ Σεβεράκ, έξήλθε μετά τοΰ Μερλώ 
καταναθεματίζοντος τά ;  άξιώσεις καί τάς 
ιδιοτροπίας τής νέας γενεάς τών αξ ιω 
ματικών.

Ό  Σεβεράκ μείνας μόνος, νισθάνθη έαυ
τόν άπειρηκότα, ώσεί είχε ποιήσν) μεγά
λην πορείαν. Κατεκλίθϊ) έπί τοΰ άνακλίν- 
τρου καί, μέ όφθαλμοΰς άνεφγμένους, 
παοεδόθγ) είς βαθείας σκέψεις. Αί παρά 
τώ κόμητι, συζευγμένφ ήδη, δυσχέρειαι 
τής θέσεώς του. Είπε καθ’ έαυτόν δτι μέ- 
νων ητο ταΰτόν ώς νά όπισθοχωρήσγ). 
"Επρεπε λοιπόν πάντοτε ν’ άναχωρήσγι.

Νέος τής Ύίλικίας του, ώς τρίτος μεταξύ 
τοΰ γέροντος τούτου καί τής νέας ταύτης 
γυναικός, ήθελεν <2γγι άνιαρόν βίον. Δέν 
ήθελε νά μένγι παρά τήί κομήσσγ). Προν)- 
σθάνετο δτι ήθελεν είσθαι αΰτφ  κινδυνώ
δης αΰτη, συνετώς δθεν θά έπραττε φεύ- 
γων.

Ή  Σάρρα, φύσεως παραδόξου, έπαγω- 
γοΰ, μάλιστα δέ έπιτακτικής, δέν vjvet- 
χετο τήν άδιαφορίαν. "Εδει νά τήν ά- 
γαπά τις ή νά τήν μισή. Οΰτος οΰδέν δ ί
καιον είχε νά τήν βδελύσσνιται, Ϋιτο δέ 
έντιμότατος δπως τϊΐ έκδηλώσν) έρωτικά 
αισθήματα. Δέν υπήρχε λοιπόν ή μία διέ
ξοδος, ή άναχώρησις, καί ταύτην έπρεπε 
νά λάβγ) Θά μετέβαινε μέν παρά τϊϊ κο- 
μήσσγι, άφοΰ τό ΰπεσχέθη, θά ένέδιδεν είς 
πάσαν ποθητήν παραχώρησιν, καί μετά 
ενα μήνα, θά έζήτει παρά τοΰ στρατηγού 
την έκπλήρωσιν τοΰ δοθέντος λόγου του 
καί θ’ άνεχώρει δι’ ’Αλγερίαν.

Τό έκκοεμές κροΰσαν την μεσημβρίαν, 
άνεκάλεσεν αΰτόν έν τ γ  πραγματικότητι 
τής ύπάρξεως. Ήγέρθη ζωηρώς, έλαβε 
τόν πίλον, την ράβδον, τάς χειρίδας του 
καί έξήλθε πρός άριστον.

'Η Σάρρα, έπίσης ήγέρθη λίαν δυσδιά- 
θετος. Έν τοΐς όφθαλμοΐς άΰτής ένυπήρ- 
χεν άγρία τις λάμψις, ήν ί] γραία Στέβαρτ 
καλώς έγίνωσκε καί ήτις ητο τό προδρο- 
μικόν σημεΐον έκείνων τών περίφημων η 
λεκτρικών κρίσεων, καθ’ δ ; ή ώραία Ά γ -  
γλίς έφαίνετο δτι κατελαμβάνετο ΰπό τοΰ 
οαίμονος.

Ό  κόμης, είσελθών είς τό οΓκημά της, 
Ιν τΐ5 έκ τοΰ περιπάτου του έπανόδφ, εΰ- 
ε̂ν αΰτην φέρουσαν χονδρήν μαλλομετα- 

ξίνην χρυσοκέντητον έσθήτα, μέ γυμνούς 
βραχίονας, καί την κόμην έπί τής ράχεως

άτημελήτως, άκτινοβολοΰσαν δ’ ύπό καλ
λονής, ώστε έφρικίασεν. Ένόμισεν δτι έ
βλεπε νέαν τινά ίέρειαν έθνικής θρησκείας 
έτοίμην νά ψάλλν) Ιν τινι βαρβάρφ γλώσσϊ) 
ΰμνους τφ  θ εφ .  Έλαβεν αΰτην έκ τής 
χειρός καί άγων πρό μεγίστου κατόπτρου, 
είπεν αύτ·?) :

—  Θεωρήσατε σεαυτήν, άγαπητή μοι, 
δμοιάζετε, σάς βεβαιώ, πρός Πυθίαν 
τοΰ.. .

— Δηλαδή,πρός έκείνας αΐτινες λέγουν 
την τύχην, έπανέλαβε γελώσα. ΑΙ ! δέν 
άπέχεται πολύ τή ; άληθείας. Έ χω  αίμα 
μαγίσσης είς τά ;  φλέβας. Τίς οιδε : Γσως 
καί έγώ ήμην προωρισμένη, νά έκβάλλω 
χαρτιά καί νά έξηγώ τό μέλλον εί; τό 
κατακάθισμα τοΰ καφέ.. Είδον πολλά 
κις την μητέρα μου πράττουσαν πάντοτε 
τοΰτο διά τινας πένας... Έπεθύμουν πολυ 
νά έμάνθανον, μικρά ουσα, τήν έπιστή- 
μην ταύτην, ΐνα γινώσκω τί μέλλει νά 
μοί συμβί).

Καί έκάγχαζε νευρικώς.
— Τί Ιχετε Σάρρα ; ήρώτησεν δ γέρων 

πράως. Πόσον δέν άγαπώ νά σά; βλέπω 
οΰτω ! Μήπως πάσχετε ;

— Ό χ ι  είπεν άναλαβοΰσα σπουδαΐον 
ΰφος, άλλ ’ αισθάνομαι υπερβολικήν ζ έ 
στην. Δέν ήξεύρω πόθεν μοί έπήλθεν ή 
φαντασιοπληξία νά βάλω τήν θερμήν αυ
τήν έσθήτα, θά έκδυθώ λοιπόν δπως έν- 
δυθώ έλαφρότερα... Μείνατε ! Δέν μέ στε- 
νοχωρεΐτε... Έκ τοΰ καλλυντηρίου μου 
δυνάμεθα νά συνομιλώμεν.

Είσήλθεν είς τό έγγύς δωμάτιόν δπου 
ό κόμης ήκουεν αΰτήν άνοίγουσαν καί 
κλείουσαν βιαίως έρμάρια, σιγήσασαν πρός 
στιγμήν, είτα αΓφνης οίονεί άποφασίσασαν 
νά όμιλήση περί τοΰ άπασχολοΰντος α υ 
τήν υποκειμένου.

— Καί ό εΰνοούμενός σα; λοιπόν κ. 
Σεβερ άκ, τ ί σάς είπεν ;

— Ή θελε, προσφιλής μοι, ν’ άναχω- 
ρήστ) διά τήν ’Αλγερίαν, καί πολΰ έδυσκο- 
λεύθην μέχρις οΰ τόν πείσω νά μείνγ).

— ΤΑ ! είπεν ή Σάρρα μετ’ είρωνίας, 
κατεδέχθη νά συναινέσγ) 1 ’Αληθώς είμαι 
αΰτφ  λίαν εΰγνώμων έπί τΐί έπιεικεία α ΰ 
τοΰ.. .  Είναι γελοίος, τό γινώσκντε ; Υ 
πάρχει μεγίστη δόσις άλαζονεία; είς αΰτό 
τό νέον !

—  Σάς παρακαλώ, προσφιλής μοι, νά 
μή Ιχητε παράπονα κα τ ’ αΰτοΰ, είπεν ό 
στρατηγός πράως. ’Εντός τήςήμέρας μέλ
λει νά έλθγ) είς έπίσκεψιν υμών. Ύπεσχέ- 
θην αΰτφ  οτι θά τόν δεχθήτε καλώς . . . 
Μή παραβήτε τάς υποχρεώσεις, δς άνέλα- 
βον έν όνόματι υμών...Θά μέ λυπήσητε...

Ή  Σάρρα άνοίξασα τήν θύραν ένεφανί- 
σθη, ήμφιεσμένη ροδόχρουν σηρικήν έκ πε- 
κίνου έσθήτα, μειδιώσα. Δέν ήτο πλέον 
ή ζοφώδης καί άπαισία γυνή, ήν πρό ολί
γων στιγμών είδεν, άλλά άμέριμνος καί 
εΰδαίμων νεάνις.

Ό  κόμης έξεπλάγη έπί τί) μεταμορφώ
σει ταύτη .

Ή  Σάρρα, άληθής Πρωτεύς, εΰμετά- 
βλητος καί άψίκορος, έξεπληττεν αΰτόν 
διά τών αποτόμων ορέξεων καί διαθέσεων

καί διά τών αίφνηδίων άλλοιώσεων τής 
φυσιογνωμίας τη ;.

ιΐ^ν άπεκρίνατο είς τήν άπευθυνθεΐσαν 
αΰτϊί έρώτησιν, άλλά λαβοΰσα τόν κό
μητα έκ τοΰ βραχίονος, εΐλκυσεν αυτόν 
ζωηρώς πρός τό έστιατόριον.

Κατά τό άριστον ήτο φαιδρότατη, 
ά λλ ’ ή φαιδρότης της προΰδιδί άγωνίαν, 
προκατάληψιν, ανησυχίαν.

Ένδομύχως ήσθάνετο ταραχήν τινα, 
ήν π·οσεπάθει νά κρύψϊ). Ό  κόμης ΰπε- 
ρηδόμενος έν τ γ  ευδιαθεσία αΰτής δέν 
ήδυνήθη νά διακρίνγ) έκ τινων σημείων, 
τήν έπφάζουσαν, ύπό τήν φαινομένην 
έκείνην γαλήνην, δίνην τών παθών.

Καί πάντη άμέριμνος, ήσυχος, μετέβη 
είς τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών, 
ένθα ην συνεδρίασίς τις.

Μείνασα μόνη ή Σάρα άνέπνευσεν έ- 
λευθέρως. Ό  Σεβεράκ Ιμελλε νά έλθγ], 
έμελλε τέλος νά Ιχν) είς τήν διάκρισίν 
της τόν αινιγματικόν έκεϊνον άνθρωπον. 
Ή θελε δυνηθνί Γσως νά είσδύστ) έν έκείνψ 
τφ  τέω ; δι’ *ΰτήν κεκλεισμένφ πνεύματι. 
Ή  συγκίνησις, ήν ήσθάνετο ήτο άπερί- 
γραπτος. Ίσως θά συνέβαινε πάλη τις 
μεταξΰ αΰτής καί τοΰ πείσμονος έκείνου. 
Ά λ λ ’ είχεν άποφασίσγ) νά τόν δαμάσγ).
Επρεπε νά ύποχωρήσϊ) άπέναντι αυτής 

άναγνωρίζων τήν παντοδυναμίαν τή ;  γ υ 
ναικεία; κυριαρχία;.

Ένεκατέστη λοιπόν έν τ ι  άνατολικφ 
θαλάμφ,δστι; έβλεπε πρός τόν κήπον τοΰ 
μεγάρου. Μακράν τή ;  τύρβης, δροσόεις 
καί κατηρωματισμένΟς ύπό τή ; εΰωδίας 
ποικίλων άνθέων, ό θάλαμος ούτος* ήτο 
λαμπρόν άποχωρητήριον.

Πτυχώδη παραπετάσματα έκώλυον 
τάς άκτΐνας, καί έν τνί σιγΐί δ μορμυρι- 
σμός πίδακος, πίπτοντος τό ΰδωρ έντός 
μαρμάρινη; δεξαμενής, έλίκνιζε τόν ρεμ
βασμόν καί συνετέλει νά λησμονώνται αί 
ώραι.

Έξηπλωμένη σχεδόν έπί τουρκικού δι
βανίου. ήρεισμένη έπί τών πλατέων με
τάξινων μαξιλαρίων, έμενεν άδρανής καί 
άναμένουσα.

Παρεδίδετο είς ρεμβασμούς δτε ό κρό
τος τής θύρας άνοιχθείσης άπέσπασεν α ΰ 
τήν τούτων καί έπανέφερεν είς τήν πραγ
ματικότητα. Είσήλθεν ή θαλαμηπόλος, 
όπως άναγγείλϊ) τήν Ιλευσιν τοΰ κυρίου 
Σεβεράκ.

Ή  καρδία τής Σάρρας άκουσάσης τό 
ονομα τοΰ τόσον δεσποτικώς άπασχολοΰν
τος αΰτήν, έπαλλ* σφοδρώς, άπειροι συγ- 
κεχυμέναι σκέψεις συνεκρούοντο έν τφ  
πνεύματι αΰτής. Έσκέφθη νά εΓπϊ) δτι 
δέν δέχεται, άλλ ’άνεμνήσθη δτι ό κόμης 
είχεν εΓπει τφ  Σεβεράκ δτι αΰτη τόν άνέ- 
μενε. Μετ’άγωνίας άπεκρίθη :

—Ά ς  είσέλθϊ).
Ή  θαλαμηπόλος έξήλθεν.
Η Σάρρα Ιμεινεν όρθία ζητούσα νά 

συναθροίσγι τάς ιδέας της.
Ή  θύρα άνεφχθη αυθις καί έλαφρός 

βηματισμός ήκούσθη έπί τοΰ δαπέδου.
Ό  Σεβεράκ ητο πρό αΰτής. Χωρίς νά 

δμιλήσ·») αΰτη, τόν έθεώρησεν έπί τινα



στιγμήν, ταλαντεύουσα βραδέως την κε
φαλήν. Είτα δειχνΰσα αΰτφ  ISpav παρά 
τό διβάνιόν της, Ιπεσεν έπ’ αΰτοΰ, ,^αί, 
μετά μελψδικής φωνής :

— Πρέπει νά σάς μηνύσω οπως Ιλθητε 
παρ’έμοί, είπεν ήσύχως. . . Εΐμεθα_λοιπόν 
πράγματι έχθροί ;

— Έχθροί ! τί λέγετε, κυρία ! άπε- 
κρίνατο ό Σεβεράκ, προσπαθών νά μει^Η · 
άσν). Είμαι έλάχιστος απέναντι υμών, ο
πως λαμβάνητε τόν κόπον νά σχέπτησθε 
περί έμοΰ καί ζητήτε τήν βλάβην μου, 
είμαι δέ λίαν άφωσιωμένος τφ  κόμητι, 
ώστε δέν δύναμαι ή νά τρέφω βαθύτατον 
πρός ΰμάς σέβας.

Αδτη έκίνησε τήν χεΐρα, ώσεί θέλουσα 
νά εΓπη^:

— Ό χ ι  δέν είναι οδτω, δέν θέλετε νά 
μοί εΐπητε τήν αλήθειαν. Ό Σεβεράκ, έν 
πολλή στενοχώρια, Ιμενε παρ’ αΰτή, μή 
τολμών νά όμιλήστ) καί δεσποζόμενος ύπό 
τοΰ οξυδερκούς βλέμματος, οπερ προσή-. 
λου αυτφ.

— Σπανιώτατα σάς βλέπει τις , έπα
νέλαβε, φαίνεται δτι άρέσκεσθε νά μέ 
φεύγητε

—  Μένω έν τή θέσει μου, ώ ; βλέπετε, 
κυρία, είπεν ήρεμα.

— Εύοίσκετε ήδονήν έν τή μονώσει ;
— Ό χ ι ,  κυρία, άλλ’ έργάζομαι πολύ. 

Ιχω διαφόρους άλλας ασχολίας, ώστε 
δσψ εΰμενής καί άν είναί τις πρός με 
δσην εύνοιαν καί άν Ιχτ)..·

— Οΰδέν, ύπέλαβεν ή Σάρρα, δύναται 
νά έξηγήσγ) τήν διαγωγήν σας, έκτος 
έάν μέ έδυσφήμησαν είς ύμάς καί ΰμεΐς 
έπιστεύσατε.

— Κυρία, ομνύω ΰμΐν, διεμαρτύρετο 
ό Σεβεράκ.

— Κατεσυκοφαντήθην, έξηκολούθησεν.
Ό  βίος δι’ έμέ ύπήρξεν άτερπής. *Ητο

άνάγκη νά κυριεύσω τήν κοινωνίαν έξ έ- 
φόδου. ’Απωθούμην ΰπό πάντων. Οί θε
ράποντες τής θετής μητρός μου κατ' άρ
χάς, δτε μικρά είσέτι ώδηγήθην είς τήν 
οικίαν έκείνης, μέ άπεκάλουν Ικθετον τέ.· 
κνον. Αί όμήλικές μου κόραι αΐτινες ε ί 
χον ακούσει διηγουμένην τήν ιστορίαν μου 
παρά τών ψονέων των μέ άπεκάλουν Ά *  
θιγγανίδα, ΐνα μέ άναγκάζωσι νά κλαίω. 
Ή  οικογένεια, έν ή εισήχθην χωρίς νά μέ 
συμβουλευθώσι, μέ απώθησε, ήθέλησε νά 
μέ άπογυμνώσϊ), καίτοι οΰσα πλουσία καί 
μή δεόμενη τής κληρονομιάς τής μητρός 
μου. Μείνασα μόνη, είχον νά παλαίσω 
κατά τών ιδιοτροπιών τών άνδρών,τών ζη 
λοτυπιών τών γυναικών καί τή ;  άφροσύ- 
νηςπάντων. Απας όβίος μου ΰπήρξενάγών, 
άφ’ οΰ έξήλθον πάντοτε νικήτρια, ούσα 
έπίφοβος ή σεβαστή,καί οΰδενί παρέχουσα 
τό δικαίωμα τοΰ νά μέ περιφρονήση. Μό
νον ΰμεΐς, πρώτος έτολμήσατε. Διατί ;

Αί τής Σάρρας παρειαί έγένοντο περι- 
πόρφυροι, οί οφθαλμοί της έξήστραπτον. 
Ειχε πλησιάσει τφ  Πέτρψ καί οσάκις έ- 
ποίει κίνημά τι, τό άρωμα δπερ άνεδίδετο 
έκ τών ίματίων της ήρχετο μέχρις αΰτοΰ, 
καλύπτον αΰτόν διά μεθυστικής ατμό
σφαιρας.

— Ή πατήθητε , κυρία, άπεκρίνατο ό 
νεανίας, μέ τρέμουσαν φωνήν, ήμην πλή
ρης δειλίας τότε, ώς σεβασμού, τόρα. 
Ό τ ε  ήσθε νεάνις πρός τ ί νά σάς π λ η 
σιάσω ! Τί ήδυνάμην νά έλπίζω ; Είμαι 
πτωχός ό δέ βαθμός μου ελάχιστος. Εν
δεχόμενον νά σάς ήγάπων καί τοΰτο θά 
ήτο μέγα δυστύχημα δι’ έμέ. Σήμερον συν- 
εζεύχθητε άνδρα, πρός δν τρέφω άπεριόρι- 
στον εΰγνωμοσύνην καί βαθύτατον σεβα
σμόν, ώστε ΰπέρποτε οφείλω νά μένω μα
κράν ΰμών. Λέγετε, καί είναι εΰκατάλη- 
πτον, δτι ένεπνεύσατε πάθος είς πάντας 
τοΰς γνωρίσαντας ΰμάς. Θεωρήσατε λ ο ι
πόν τήν άπομάκρυνσίν μου μεγίστην σύνε- 
σιν, χλευάσατέ με, άν θέλητε, άλλά μή 
μέ κατηγορήσητε, καί μή ΰπολάβητε Ι γ - 
κλήμα τήν τιμ ιότητά μου.

Ή  Σάρρα Ιμεινεν ακίνητος, θεωροΰσα 
τόν Πέτρον. Ήχουεν είσέτι αΰτοΰ καίτοι 
παύσαντος. 'Η σταθερά καί εΰπαρρησία- 
στος ομιλία του ήγειρεν έν αΰτή άγνω 
στους έντυπώσεις. Συνεχινήθη άκρως, καί 
κατεταράσσετο διαλογιζομένη, δτι ό Πέ
τρος θ’ άπεμακρύνετο αύθις, δέν θά τόν 
εβλεπεν ή τυχαίως, καί σπανίως.

Έγένετο Ιντρομος ίδοΰσα ποίαν θέσιν 
κατεΐχεν έν τή χαρδί$ της έκεϊνος, δντινα 
ένόμισεν δτι βδελύσσεται.

Έφρικίασε σχεπτομένη δτι ένδεχόμενον 
ν’άγαπηθή ΰπ' αΰτοΰ, καί δτι τήν ώραν

t » \ \ f * ' Υταυτην, αντι νκ είναι γ) συζ,υγος του κ.ο- 
μητος, ήδύνατο ν’άνήκγι τφ  Πέτρψ καί νά 
τόν λατοεύγ) έλευθέρως. Tf) έφάνη, δτι 
άνευ αΰτοΰ δ βίος αΰτής καθίστατο κε
νός καί ζοφώδης. Ήθέλησε λοιπόν νά 
προσοικειώσηται αΰτόν.

— Είσθε δ πρώτος δμιλήσας μοι μετά 
τοιαύτης έλευθιροστομίας, έπανέλαβε. 
Σάς είμαι εΰγνώμων καί βλέπω δτι πρέ
πει νά υπολήπτομαι ύμάς. . . θά μοί ήτο 
λοιπόν διττώς θλιβεοόν τώρα ν’ άπολέσω 
ΰμάς. . . Προσφέρω ΰμΐν αδελφικήν φιλίαν 
. . . θέλετε μέ παραινή, άν ποτε πράττω 
άφοοσύνην τινά, καθότι δέν είμαι ανα
μάρτητος, είπε μειδιώσα, άναιινήσθητε 
τήν σκηνήν τοΰ μεγάρου P au to f l in i  . . . 
Αΐ λοιπόν, θά μ’ έπ ιπλήττητε , καί, παρ' 
ΰμών θά δέχωμαι πάν δ,τι παρ’ οΰδενό ς 
άλλου θά ήνειχόμην.

Καί ώρεξεν αΰτφ  τήν λευχοτέραν χρό
νος χεΐρά τ η ς .

Ό  Πέτρος δέν τήν Ιλαβεν, άλλά σείσας 
θλιβερώς τήν κεφαλήν :

— Κινδυνεύω ν’ άπολέσω διά παντός 
τήν εΰμένειάν σας, έπανέλαβε, μοί είνε 
άδύνατον νά δεχθώ τόν ρόλον, δν μοί 
προσφέρετε. Ή  φιλία είναι αδύνατος, με
ταξΰ άνδρός καί γυναικός τής ήμετέρας 
ήλικίας. Είναι ώραϊον δνειρον, δπερ αεί
ποτε εσχε θλιβεράν έξέγερσιν. Τό δπερ, 
κατ ’άρχάς, θά αίσθβνθώ αίσθημα ένδε- 

1 χόμ-ενον νά είναι άγνόν και ηθικόν, πλήν 
τίς οίδε, βαθμηδόν, άν δέν διαφθαρή.— 
Δύναμαι καί θέλω ν’ άγαπώ ύμάς μόνον 
έχ φιλίας, δέν δύναμαι δμως νά μή α γα 
πήσω ΰμάς έξ Ιοωτος.

['Επεται συνέχεια].
I .  Π .  Γ ε ο ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο ς

Τ« έξης. β ιβλ ία , ευρισκόμενα έν τψ  Βιδλιοπωλείιρ 
ήμων, άποστέλλομεν ταΤς Έ παρχ ία ις χαί τω Έ ξω -  
τεριχω, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών. — Επίσης 
προμηθεύομεν εις πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρχει 
ή αίτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντιτιμον αύτοΰ.

«Τά ’Απόκρυφα τή ς  Μ ασσαλίας, μυθιστορία  
Α ιμ ίλ ιο υ  Ζολά δρ. 3. —  «Ή  Γ υναίκες, τά  Χ α ρ 
τ ιά  κ α ι τό Κ ρασ ί» , - μυθιστορία Paul de Cock, 
μετά'φρασις Κ λεάνθους Ν. Τ ρ ιανταφ ύλλου δρ. 1. 
—  «Α ί Έ χ θρ α ί Μ ητέρες», μυθιστορία Catulle 
Mendes δρ. 1 ,5 0 . — « Ό  Γ ιά ννη ς» , μυθιστορία  
Paul de Cock μεταφρασ ις Κ λεάνθους Ν. Τ ρ ια ντα -  
φ ύλλου δρ. 2. — «Μ πουμπουλίνα-Ά ρκάδ ιον» , Δρά
μ α τα  but Γ. ’Ανδρικοπούλου δρ. 3. —  «Κ ω μψ-  
δία ι»  ύπό ’Α γγ. Β λάχου Δρ. 2 .— « Ό  Γ ονζάλβης  
Κορδούβιος ή Γρανάδα άνακτηθε ΐσα»  μ υθ ιστό 
ρημα δρ. 1 .5 0 . —  « Ά νθρ ω π ο ς  τοΰ Κ όσμου», ’Α 
θηνα ϊκή  μυθιστορία , ύπό Γρ. Δ. Ξενοπούλου. δρ.
2 .— « Έ λ λ η ν ικ α ί Σκηναί* δπό ’Α γγέλου Βροφφε- 
ρίου, μετάφρ. Π. Π ανα, Δρ. 5 . —«Ή  Ν αξία Μα- 
ρ ιάνθη » μυθιστόρημα πρω τότυπον, δρ. 1 ,3 0 . —  
« Ό  Ά ρ χ ω ν  τοΰ Κ όσμου», μυθιστόρημα είς 6 
τόμους δρ. 8 . —  «Α ί τ ε λ ε υ τα ΐα ι ήμέραι τή ς Πομ
π η ίας»  μεταφρασις Γ. Κ. Ζ αλακώ στα  ρ. 4 .—  
«Έ ξομολόγησις ένός Ά β β α »  μυθιστ. δρ. 15 0 . —  
«Τ υχαϊον Σ υμ βάν» , δ ιήγημα  πρω τότυπον, δπό 
Λεο>νίδα Π. Κ ανελλοπ ούλου δρ. 1 . —  «Τ ά Δ ρά- · 
μ α τ α  τώ ν Π αρισίων», μυθιστορία Ponson-De- 
T erra il , τόμοι όγκώδεις 3  δρ. 6 . —  « Α ί Φ ύλα
κες τοΰ θ η σ α υρ ο ύ» , μυθιστορία Έ μ μ . Γ ονζαλές  
δρ. 1 ,5 0 . —  « Η Π αναγία τών Π αρισίων», μυθ ι
στορ ία Βίκτωρος Ο ύγγώ , μετάφρασις 1. Κ αρα-  
σσούσα ‘τόμοι 2) δρ. 4. —  «'Η Ή ρωΐς τή ς  Ε λ 
λη ν ικ ή ς ’Ε παναστάσεω ς» μυθιστορία Στεφάνου 
Θ. Ξένου, ε ς δύο ογκώδεις τόμους δρ. 4 — «’Ε λ
π ινίκη» έθιμα Κ ω νσταντινουπόλεω ς, π ρω τότυπος  
κοινωνική μυθιστορ'α ύπό Έ παμεινώνδο Κ υρ ιακ ί-  
δου δρ. 5 .—  «Βίος τών Διαδόχων τοΰ Μ ωάμεθ» 
ύπό Ο ύασιγκτώ νος ’Ίρβινγγος δρ. 2. —  «Τά Ιου
δα ϊκά» ήτο ι άνατροπή τή ς  θρησκείας τών Ε 
βραίων κ α ί τώ ν Ιθ.'μων αύτώ ν, μ ε τ ’ άποδείξεων 
έκ τή ς Ά γ ια ς  Γραφής δρ. 2 . —  Π οιήματα I. Γ. 
Τ σακασιάνου δρ. 3. Χρυσόδετα δρ. ί . —  «Μ αρία  
Ά ν τ ω ν ιέ τ τ α » ,  ύπό Γ . Ρ ώ μ α , τραγικόν ισ το ρ ι
κόν μελόδραμα εις 4  πράξεις, μελοποιηθέν ύπό 
τοΰ Ιν Ζακύνθιρ μουσικοδιδασκάλου Π αύλου Κ α-  
‘dsd μετάφρασ ις  Γ . Κ . Σφήκα λ . 50 . —  «Ο ί Μ ελ
λόνυμφοι τή ς Σ π ιτζεβεργης», μυθιστορ'α Ξ αβ ιέ  
Μ αρμιέ, στεφθεισα ΰπό τή ς Γ α λ λ ικ ή ι ’Α καδη
μ ία ς  δρ. 1 , 5 0 .— « Ά τ τ ικ α ί  Ν ύκτες». Δ ρά μ α τα . 
Ποιήσεις. Σ. Ν. Β ασιλειάδου δρ. 2 . —  « Ό  Δ ιά 
βολο -  Σ ίμω ν, μυθιστορία Ponson-D e-Terrail δρ.
1 .5 0 . — «Τό Κ ατηραμένον Κ απ η λε ΐο ν» , μυθι
στόρημα Λουδοβίκου Νοάρ δρ. 1 ,5 0 .  —  «Ζίλ  
Β λά» μυθιστόρημα δρ. 5. —  «Οί ’Α γώ νες τοΰ 
Β ίο υ : Σέργιο; Π άνινης», μυθιστόρημα βραβευθέν 
ύπό τή ς  Γ α λ λ ικ ή ς  ’Α καδημ ίας δρ. 2 . —  «Ή  
Α ύτοΰ Μ εγαλειότης τό Χ ρ ή μ α » , μυθιστορία Ξ α 
βιέ δε Μοντεπέν (τε ύχ η  1 1 )  δρ. 6 . —  « Ό  ’Α δ ι
κηθείς Ρογήρος», μυθιστορία Ιο υλ ίου  Μαρύ, ( τ ό 
μοι 2) δρ. 3 . —  «Τ ά Ύ π ερ φ α  τών Π αρισίων», 
μυθιστορία P ierre Zaccone δρ. 4. —  «Τό τέκνον 
τοΰ Έ ραστοΰ» κ α ί «Ή  ά'νυμφος μήτηρ»  (τό|χοι 
2), μυθιστορία A .M atthey (Arthour Arnold) δραχ.
3 .5 0 . —  «Τό φρούριον τοΰ Καρρόου» κ α ί «Τό 
ά'νθος τής ’Αλόης» (τόμοι 2 ), μυθιστορία 1. Φ. 
Σ μίθ. δρ. 3 ,2 5 . —  «Μ ατθίλδη» μυθιστόρημα  
(μετά  εικόνων) Ε ύγενίου Σ ύη. δρ. 7 . —  « Ά ν τ ω ·  
ν ίνα» , μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Δ ουμα, υίοΰ, 
μεταφρασις Λ άμπρου Έ ν υ ίλ η .  δρ. 3 . —  «Λ έω ν  
Λ εώ νη ς» , μυθιστορία Γ εω ργίας Σάνδης, μ ετάφ ρα- 
σις Ί . Ίσιδ . Σκυλίσση δρ. 1 ,5 0 . — «Τ ά Δύο 
Λ ίκνα»  Α ιμ ίλ ιου  Ρισβούργ. δρ. 1 ,5 0 . — «Ή  Ώ 
ραία Π αρισινή» λεπ . 60 . —  « Ό  Διάβολος έν 
Τ ουρκί^», ητο ι Σ κηνα ί έ\ Κ ω νσταντινουπόλει, 
ύπό Στεφάνου θ .  Ξένου. ’Έ κδοσις δευτέρα, ά 
δειοι τοΰ συγγραφέως, έν η προσετέθη Ιν τέλε ι κ α ί 
τό δραμα «*Η καταστροφή τών Γεννιτσάρων». 
(Τόμοι 2) δρ. 5. —  ‘ Η Φωνή τή ς  Κ αρδίας

μου», λυρ ική Σ υλλογή, ύπό Δημ. Γρ. Κ α μ -  
πούρογλου. Λεπ. 7 0 . — " Α παντα  Ίω άννου Ζ αμ- 
πελίου, (τόμοι 2 ) δρ. 8 .
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