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Ό  ’Ρενέ ήνέψξε διά της σμίλης το 
στήθος του ζώου καί διέσπασεν αύτό διά 
τών χειρών, ένώ ό Κάρολος τό Ιν τών γο
νάτων στηρίζων έπί τού δαπέδου έφώτιζε 
διά συνεσπασμένης και τρεμούσης χειρός.

 ’Ιδού, βασιλεύ, ειπεν δ "Ρενέ. ’Ιδού
προφανή £χνη· Αί έρυθροτητες αυταί είναι 
έκεΐναι τάς οποίας σας προεϊπον. Αύται 
δέ αί αΐμάσσουσαι φλέβες, αί όποϊαι φαί
νονται ώς ρίζαι φυτού, είναι έκεΐναι τας

\ τ ί ,  βρέχε ι  Ιδ φ  ; — Ν ι ί ,  βασιλεΟ ! ά λ λ α  α ιμ α .  

όποιας ένοουν διά τού ονόματος φντοβο- 
, ϋα .  Ευρίσκω όσα έζήτουν.

— Ώστε ό κύων έδηλητηριάσθη ;
 Ναί, βασιλεύ.
— Δι’ ορυκτού δηλητηρίου ;
— Κατά πασαν πιθανότητα.
— Και τ ί θά ήσθάνετο ο άνθρωπος, 

δστις έξ απροσεξίας ήθελε φάγει έκ τοϋ 
δηλητηρίου τούτου ; ^

— Μεγάλην κεφαλαλγίαν, έσωτερικην 
φλόγα, ώσανεί είχε καταφάγει άνημμέ- 
νους άνθρακας, άλγηδόνας είς τά έντόσθια,
έμέτους...

— Καί δίψαν ·, ήρώτησεν ό Κάρολος.
— ’Άσβεστον.

— Αυτά είναι, αυτά είναι έψιθυρισεν ο 
βασιλεύς.

— Βασιλεύ, ζητώ ματαίως τόν σκοπόν 
τών έρωτήσεων τούτων.

— Καί διατί νά τόν ζητήτε; Δέν είναι 
ανάγκη νά τάν μάθετε. ’Απαντάτε μόνον 
είς τάς ερωτήσεις μου. Ιί)ού τά πάν.

— Ή  Ύμετέρα Μεγαλειότης άς με 
έρωτα.

— Ποιον άντιφάρμακον δίδεται είς τάν 
άνθρωπον δστις ήθελε φάγει έκ τοϋ δη
λητηρίου- ;

Ό  'Ρενέ έσκέφθη μικρόν.
— Υπάρχουν πολλά ορυκτά δηλητη— 

ρια, είπεν. ΐϊοίν ή απαντήσω πρεπει νά
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μάθω πεpi τίνος πρόκειται. Ή  Τμετέρα 
Μεγαλειότης εχει ιδέαν τινά  περί του τρό
που, καθ ον έδηλητηριάσθη ό κύων της ;

Ναί, ειπεν ο Κάρολος. Εφαγεν εν 
φύλλον βιβλίου ;

—  Εν φυλλον βιβλίου ;
—  Ν αί.'

Καί·/) Υμετερα Μεγαλειότης έ'χει 
το βιβλίον αυτό ;

Ιδού, είπεν ό Κάρολος, δείξας είς 
τόν 'Ρενέ τό περί Θήρας βιβλίον.

Ο Ρενε έποίησε κίνημά τ ι έκπλήξεως, 
οπερ δέν διέφυγε τόν Κάρολον.

Και εφαγεν εν φυλλον του βιβλίου 
τούτου ; έψέλλισε.

—  Τοΰτο.
Καιό Κάρολος έδειξε τό σχισθέν φύλλον.

Μοι έπιτρεπετε να σχίσω καί έγώ 
Ιν άλλο, βασιλεϋ ;

—  Σχίσατε.
Ο I cVc εσχισεν έν φυλλον καί έφερεν 

αύτό είς τήν φλόγα τοΰ κηρίου. Ό  χάρ
τας /ίναψε καί οξεία όσμή σκοοόδου έ- 
πλήρωσε ττ]ν αίθουσαν.

—  Έδηλητηριάσθη, ειπε, διά μίγμα- 
τος αρσενικού.

— Εισθε βέβαιος ;
Ωσανεί ήθελε παρασκευάσω αύτό 

έγώ ό ίδιος.
—  Καί τό άντιφάρμακον ;
Ό  'Ρενέ έκίνησε τήν κεφαλήν.

1 1ώς ! είττεν ό Κάρολος διά φωνής 
βραχνής. Δέν γνωρίζετε άντιφάρμακον ;

Ιό καλλίτερον καί άποτελεσματικώ- 
τερον είναι λεύκωμα αύγών κτυπημένων έν 
γ ά λα κ ιι. Ά λ λ ά .. .

—  Α λλά ... tl j
Πρέπει νά δοθή άμέσως. ’Ά λλω ς..

— Ά λ λω ς  ;
Είναι φοβερόν αύτό τό δηλητήριον, 

βασιλεϋ, είπεν ό 'Ρενέ.
Καί δμως δεν φονεύει άμέσως.
Ο χι’ άλλά φονεύει ασφαλώς, άδιά- 

φορον άν βραδυνν), τό όποιον ένίοτε δύνα- 
τα ι νά ήναι καί υπολογισμός.

Ο Κάρολος έστηριχθη έπί τοΰ μαρμά
ρου τής τραπέζης.

Τώρα, είπε, θεις τήν χεϊρα έπί τοΰ 
ωμου τοΰ 'Ρενέ, γνωρίζετε τό βιβλίον 
αύτό ;

—  Εγώ, βασιλεϋ. Είπεν ό 'Ρενέ ώ- 
χριάσας.

^Ναί, σείς. Επροδόθητε μόνος, δταν 
τά εί’δετε.

—  Βασιλεύ, σας ομνύω...
Ρενε, ειπεν ό βασιλεύς. Ακούσατε 

καλώς. Εδηλητηριάσετε τήν βασίλισσαν 
τής Ναβάρρας διά χειροκτίων, έδηλητη- 
ριάσετε τόν Πρίγκηπα τοΰ ΓΙορκιάνου διά 
τοΰ καπνοΰ τής λυχνίας, άπεπειράθητε 
νά δηλητηριάσητε τόν κύριον Κονδέ δ ι’ 
ευώδους μήλου. Ρενέ, θά διατάξω νά 
σας αποσπάσωσι τά δέρμα κατά λωρίδας 
δια πεπυρακτωμενου σιδήρου, άν δέν μοί 
είπητε είς ποϊ,ον άνήκει τό βιβλίον αύτό.

Ο Φλωρεντινός είδεν δτι δέν ήδύνατο 
νά παίξγ) μετά τής οργής τοΰ Καρόλου, 
δθεν άπεφάσισε νά καταφύγν) είς τήν θρα- 
σύτητα..

Και άν είπώ τήν άλήθειαν, βασι
λεύ, ποιος μοί έγγυάτα ι δτι δέν θά τ ι 
μωρηθώ σκληρότεοον έτι ή άν σινησω

—  Έ γώ .
—  Μοι δίδετε τάν βασιλικόν σας λόγον;
— —ιοι υπόσχομαι ώς ευπατρίδης, δτι 

Υ) ζωή σου δέν θά πάθη.
Τότε, τό βιβλίον αύτό είναι ίδ ι- 

κόν μου.
Ιδικόν σας ! είπεν ό Κάρολος, οπι- 

σθοχωρήσας καί παρατηρών τον δηλητη- 
οιαστην έ'ντρομος.

— Ναί, ίδικόν μου.
Καί πώς έξήλθε τών χειοών σας ;
Γό έλαβε παρ’ έμοΰ ή Αυτής Με

γαλειότης, ή βασιλομήτωρ.
— Η βασιλομήτωρ ! Άνέκραξεν ό Κά

ρολος.
—  Ναί.

Και πρός ποιον σκοπόν ;
Δια να τό δώσ·/] νά τά φέρωσιν είς 

τον βασιλέα τής Ναβάρρας, ό όποιος είχε 
ζ/ΐτ/)σει παρα τοΰ δουκάς τοΰ Άλανσών 
Ιν τοιοΰτο βιβλίον, δπως σπουδάσν] έν 
αυτώ τά δια τών ίεράκων κυνήγιον.
_ — Ά !  άνέκραξεν ό Κάρολος. Αύτό 

είναι. Τώρα έννοώ. Αύτό τά βιβλίον πράγ
ματι ήτο είς τά  δώματα τοΰ Ερρίκου. 
Υπάρχει άπόφασις τής Ειμαρμένης, τήν 

οποίαν υφίσταμαι.
Καί ό Κάρολος κατελήφθη ύπό ξηοας 

καί βιαίας βηχός, ήν διεδέχθησαν νέαιτών 
έντοσθίων αλγηδόνες. Ερρηξε δύο ή τρις 
πεπνιγμένας κραυγάς καί έ'πεσεν ύπτιος 
έπί τίνος σκίμποδος.

Τι εχετε, βασιλεϋ, ήρώτησεν ό Ρενέ 
έντρομος.

Τ ίποτε, είπεν ό Κάρολος. Διψώ 
μόνον, δότε μοι νά πίω.

Ο Ρενε έπλήρωσε ποτήριον ΰδατος 
και παοουσίασεν αύτό διά χειρός τρεμού
σης είς τόν Κάρολον, οστις έ'πιεν αύτό α
πνευστί.

-— Ηδη, είπεν ό Κάρολος, λαβών γρα
φίδα και βυθίσας αυτήν είς τό μελανο- 
δοχεϊον, γράψατε έδώ.

—  Τί νά γράψω ;
Ο ,τι θά σας υπαγορεύσω.

« Τό περι Θήρας τοΰτο έγχειρίδιον έ- 
» δοθη ύπ ’ έμοΰ είς τήν βασιλομήτορα,
» Αίκατερίναν τών Μεδίκων».

Ο Ρενε λαβών την γραφίδα έγραψεν.
— Καί τώρα, υπογράψατε.
Ό  Φλωρεντινός υπέγραψε.
—  Μοί ύποσχέθητε τήν ζωήν, ειπεν ό 

μυρεψός.
Και τό κατ έμέ, θά κρατήσω τάν 

λόγον μου.
— Ά λ λ ’ ή βασιλομήτωρ ;

Ω ! είπεν ο Κάρολος, τοΰτο δέν μέ 
άποβλεπει. Ά ν  σας προσβάλωσιν, ΰπε- 
ρασπίσθητε.

—  Βασιλεϋ, δύναμαι νά έγκαταλείψω 
την Γ ^ λ ία ν  δταν ίδώ δτι ή ζωή αου ά- 
πειλεϊτα ι ;

Θα σας απαντήσω μετά δέκα πέντε 
ήμέρας.

—  Έ ν  τούτοις...
Ο Κάρολος συνωφρυωθείς έ'θετο τόν

δάκτυλον έπί τά  πελιδνά χείλη του.
Εστέ ήσυχος, βασιλεύ.

Καί ευτυχής,δ ιότι τόσο) έφθηνά άπηλ- 
λάγη ό Φλωρεντινός ύποκλιθείς έξήλθεν.

Οπισθεν αυτοΰ, έφάνη ή τροφός είς 
την θυραν τοΰ κοιτώνας της.

— Τί τρέχει, Καρλότ-Ρ,.' d r . v t :
Τροφέ, έπεριπάτησα εις τήν δρόσον.

— Πράγματι, είσαι πολύ ώχρας, Καρ- 
λόττο μου.

Διότι είμαι πολύ άδύνατας. Δός μοι 
τόν βραχιονά σου, τροφέ, διά νά μεταβώ 
είς τήν κλίνην.

Ή  τροφός έδραμε πλησίον του. Ό  δέ 
Κάρολος στηριχθείς έπ ’ αύτής ι/.ετέβη είς 
τάν κοιτώνά του.

Τώρα, ειπε, κατακλίνομαι μόνος.
—  Καί άν έλθν) ό Παρέ ;

 ̂ Ειπε αυτω ότι είμαι καλλίτερα καί 
δεν τον ε'χω πλέον άνάγκην.

— Α λλ’ έν τούτοις δέν θά πάοης 
τίποτε ;

—  Ναί, εν ιατρικόν άπλούστατον. εί
πεν ο Κάρολος. Λεύκωμα αύγών κτυπη- 
μενον εις το γάλα . Αλλά, τροφέ, ό π τω 
χός Ά κτα ίω ν  άπέθανε. Αύριον τό πρωί 
πρε,.οΐ να τον θαψωμεν εις μίαν γωνίαν 
τοΰ κήπου τοΰ Λούβ3 ου. ’Ητο είς τών 
καλλίτερων φίλων μου... Θά τοΰ άνεγείρω 
μνημεΙον... άν προφθάσω.

Τ Ο  Δ Α Σ Ο Σ  Τ Ω Ν  Β Ι Γ Κ Ε Ν Ν Ω Ν

Ο Ερρίκος, κατά διαταγήν τοΰ βααι- 
λεως μετεφερθη κατά τήν αύτήν έσπέραν 
εις τό δάσος τών Βιγκεννών. Οϋτως έκά- 
λουν τότε το διάσημον Φρούριον, ούτινος 
μονόν ερείπια απομενουσι, δεικνύοντα 
όμως το παρελθόν αυτοΰ μεγαλεϊον.

Μετεφερθη έπί φορείου. Τέσσαρες δέ 
φρουροί έβάδιζον εκατέρωθεν αύτοΰ. Καί 
πρώτος ο Νανσυ κομίζων τήν διαταγήν 
τής καθείρξεως.

Είς τήν θύραν τής ειρκτής έστάθησαν. 
Ο ΙΝανσυ άφιππευσας ήνέωξε τήν θυρίδα 

τοΰ φορείου καί προσεκάλεσεν εύσεβάστως 
τάν βασιλνεα νά κατέλθη. Ό  Ερρίκος ύπή- 
κουσεν άνευ άντιρρήσεως.

Ο βασιλικός δεσμώτης, προπορευομένου 
τοΰ Νανσυ,ανήλθεν είς τά πρώτον τής ειρ
κτής πάτωμα. Εκεϊ είπεν αύτώ ό λο
χαγός τών φρουρών.

— Δέσποτα, σταθήτε.
Α ! είπεν ό Ερρίκος, φαίνεται δτι 

με τιμώσιν υποδεχόμενοι με είς τό πρώτον 
πάτωμα.

Δέσποτα, είπεν ό Νανσύ, σας μετα
χειρίζονται ώς βασιλέα.

Διάβολε ! ειπεν ό Ερρίκος δύο ή 
τρία πατώ ματα  άκόμη δέν θά μέ έταπεί- 
νουν. Είμαι όμως πολύ καλά έδ ώ ...

^  Ιμετερα Μεγαλειότης εύαρε- 
στεϊτε νά μέ άκολουθήση ;

Σατανά ! Είξεύρετε καλά, κύριε, 
δτι δεν πρόκειται περί τοΰ τ ί εύαρεστοΰ- 
μαι ή περί τοΰ τ ί δέν εύαρεστοΰμαι, άλλά 
περι εκείνου, τά οποίον δ ιατάττει ό αδελ
φός μου Κάρολος. Δ ιατάττει νά σας άκο- 
λουθήσω ;



.— Nsci, βασιλεΰ.
— Τότε σάς ακολουθώ, κύριε.
Και ε’ισήλθον εις τινα διάδρομον, είς 

τ·/)ν άκραν τοΰ όποιου ήτο αίθουσα αρ
κούντως εύρεϊα, πένθιμον δμως έχουσα 
τήν όψιν.

Ό Έρρϊκος έκύτταξε περί αυτόν μετά 
τίνος ανησυχίας.

-— Ποΰ είμεθα ;
•— Διερχόμεθκ τήν αίθουσαν τών βα

σάνων.
— ’Λ ! εΤπεν ό βασιλεύς καί παρετή- 

ρησε προσεκτικώτερον.
Έ ν τνί αίθούστ] έκείνη ήσαν παντοδαπά 

εργαλεία, χρησιμεύαντα εις τάς βασάνους, 
είς άς ύπέβαλον τούς δυστυχείς άνακρι- 
νομενους.

Ό Έρρϊκος έξηκολούθησε τόν δρόμον 
του χωρίς νά είπτ) λέξιν, παρατηρών όμως 
καί τάς έλαχίστας λεπτομερείας τών ει
δεχθών εκείνων συσκευών, δι’ ών ένεγρά- 
φετο οΰτως είπεϊν είς τούς τοίχους ή ι 
στορία τής οδύνης.

Ό Έρρϊκος παρατηοών οΰτως περί αυ
τόν δεν έβλεπεν ενώπιον του καί προσέ- 
κοψε.

— “Ε ! είπε, τ ί είναι πάλιν αύτό ;
Καί έδείκνυεν είδός τι αΰλακος έπί τοΰ

δαπέδου.
— Είναι οχετός.
— Καί τι ! βρέχει έδώ ;
— Ναί, βασιλεΰ, άλλά αίμα.
— Ά  ! είπεν ό Έρρϊκος. Καί θά βρα- 

δύνωμεν νά φθάσωμεν είς τόν κοιτώνα ;
— Έφθάσατε, δέσποτα, είπε σκιά τις 

ήτις μόλις διεκοίνετο έν τώ σκότες άλλ’ 
ήτις καθίστατο μάλλον ορατή καθ’ οσον 
έπλησίαζον είς αύτήν.

Ο Ερρίκος άναγνωρίσας τήν φωνήν 
έποίησε βήματά τινα , άχρις ού άνεγνώ
ρισε καί την μορφήν.

— Ά  ! είσθε σείς, Βελκύ ; Καί τ ί διά
βολον κάμνετε έδώ ;

— Βασιλεΰ, διωρίσθην διοικητής τοΰ 
Φρουρίου τών Βιγκεννών.

— Κάλλιστα, αγαπητέ μου φίλε. ‘Η 
άρχή αύτη σας πεοιποιεϊ τιμήν. ’Έχετε 
δεσμώτην ενα βασιλέα' τοΰτο δέν είναι 
κακόν.

— Συγγνώμην, βασιλεΰ' άλλά προ τής 
Ύμετέρας Μεγαλειότήτος έλαβον δύο εύ- 
πατρίδας.

— Ποιους ; ά ! συγνώμην. "Ισως είναι 
αδιακρισία. Εν τοιαύτ·/) πεοιπτώσει, υπο
θέσατε ότι δεν είπον τίποτε.

— Δέσποτα, δέν μας έσύστησαν έχε 
μυθίαν, ώς έκ τούτου δύναμαι νά ομι
λήσω. Είναι οί κύριοι Δελααόλ καί Κο
κονάς .

— Α ! είναι άληθές. Είδον συλλαμβα- 
Υορ.ένους τούςπτωχούς αυτούς εύπατρίδας. 
Καί πώς ΰπομένουσι τήν δυστυχίαν των ;

— Διά τρόπου όλως άντιθέτου. Ό  είς 
αύτών είναι φαιδρός, καί ό άλλος μελαγ
χολικός. Ό είς τραγωδεΐ καί ό άλλος στε
νάζει.

— Καί ποιος αυτών στενάζει ;
— Ό Δελααόλ, βασιλεΰ.
— Είς τήν πίστιν μου, είπεν ό Ερρί

κος, έννοώ καλλιτερον τόν στενάζοντα ή 
τόν τραγωδοΰντα. Ά φ ’ ό ,τ ι είδον, ή φυ
λακή δέν εΐναί τ ι φαιδρόν. Καί είς ποϊον 
πάτω μα είναι φυλακισμένοι.

 Ε πάνω  είς τό τέταρτον.
Ό  Έρρϊκος έστέναξεν. Έκει ήθελε νά 

ήναι καί αύτός.
—  Έαπρός, κύριε Βελιώ, είπεν έπί 

τέλους, λάβετε τήν καλωσύνην νά μοί δεί
ξετε τόν κοιτώνά μου. Βιάζομαι νά έγκα- 
τασταθώ έν αύτώ , διότι είμαι λίαν κο
πιασμένος.

—  ’Ιδού, δέσποτα, είπεν ό Βελιώ, δεί- 
ξας αύτώ άνοικτήν τινα  θύραν.

■— Αριθμός δύο, είπεν ό Έρρϊκος. Καί 
δ ιατί όχι άριθμός ενα ;

—* Διότι είναι κατειλημμένος, δέσποτα.
—  Καθ’ oc φαίνεται, περιμένετε δεσμώ

την εύγενέστερον έμοΰ.
— Δεν είπον, δέσποτα, ότι κατέχετε 

ύπό δεσμώτου.
—  Ά λ λά  ;
— Παρακαλώ νά μή έπιμένετε έρωτών 

με, διότι θά άναγκασθώ, τηρών σιγήν, νά 
παοαβώ τήν ύπακοήν, τήν οποίαν σας 
οφείλω.

—  Ά !  τότε διαφέρει, είπεν ό Έρρϊκος.
Καί έγένετο σκεπτικώτερος ετι. Ε κεί

νος ό αριθμός 1  τόν άνησύχει μεγάλως.
Ό  διοικητής έφερθη πρός τόν Ερρίκον 

κατά  τά  λοιπά περιποιητικώτατος. Άφοΰ 
δ’ είσήγαγεν αύτόν είς τήν προωρισμένην 
δ ι’ αύτόν ειρκτήν, έτοποθέτησε δύο στρα- 
τ ιώ τα ς είς τήν θύραν καί έξήλθε, λέγων 
είς τόν δεσμοφύλακα'

— Τώρα μεταβαίνομεν είς τούς άλλους.
Τότε, προπορευομένου τοΰ δεσμοφύ-

λακος, ό κ. Βελιώ άνήλθε τρία πα τώ 
ματα. Φθάσας ό δεσμοφύλαξ είς τήν τρί- 
την θύραν, ήκουσε φαιδράν φωνήν λέ- 
γουσαν.

—  Διάβολε ! ανοίξατε, διά νά πάρωμεν 
ολίγον άέρα τούλάχιστον. Ή  θερμάστρα 
σας κάμνει πολλήν ζέστην καί κοντεύο- 
μεν νά σκάσωμεν.

Καίό Κοκονάς,διότι αύτός ήτο ό λαλών 
δ ι’ ενός άλματος εύρέθη παρά τήν θύραν.

— Μίαν στιγμήν, εύπατρίδα μου, είπεν 
ό'δεσμοφύλαξ, δέν έρχομαι διά νά σας 
έκβάλω. "Ερχομαι διά νά εμβω καίό διοι
κητής μέ άκολουθεϊ.

— Ό  διοικητής ! είπεν ό Κοκονάς. Καί 
τ ί έρχεται νά κάμ ;

—  Νά σας έπισκεφθνί.
—  Μεγάλη ή τιμή δ ι’ έμέ. Ό  κύριος 

διοικητής καλώς νά όρίσγι.
Καί ό κύριος Βελιώ είσήλθε πράγματι 

καί κατέστειλεν αμέσως τόέγκάρδιον μει
δίαμα τοΰ Κοκονάς δι’ ένος τών παγερών 
έκείνων φιλοφρονημάτων, τά  όποϊα είναι 
ίδ ια  είς τούς διοικητάς τών φρουρίων, είς 
τούς δεσμοφύλακας καί είς τούς δημίους.

— ’Έ χετε χρήματα, κύριε ; ήρώτησε 
τόν δεσμώτην.

— Έ γώ , είπεν όΚοκονάς, ουτε σκοΰδον!
—  Κοσμήματα ;
 Έ ν  δακτυλίδιον.
— Μοί έπιτρέπετε νά σας ψάξω ;
— Διάβολε ! άνέκραξεν ό Κοκονάς, κα-

ταπόρφυρος έκ τής οργής. ’Έχετε τύχην 
όπου εί'μεθα είς τήν φυλακήν.

— Πρέπει νά ύποφέρ-/] τις όλα διά τήν 
υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως.

— Ά λλά , είπεν ό Πεδεμόντιος, οΐ τ ί 
μιοι άνθρωποι, οί όποιοι ληστεύουν τόν 
κόσμον έπί τής Νέας Γεφύρας, είναι έπί- 
σης είς τήν υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως ; 
Διάβολε ! είχον άδικον, κύριε, διότι άχρι 
τοΰδε τούς έξελάμβανα διά ληστάς.

— Κύριε, χαίρετε, είπεν ό Βελιώ. Δε
σμοφύλαξ, κλείσε τόν κύριον.

Καί ό διοικητής άπήλθε φέρων μεθ’ 
εαυτοΰ τά δακτυλίδιον τοΰ Κοκονάς, ώ- 
αϊον σμάραγδον, βν είχε δωρήσει αύτώ ή 
ούκισσα τοΰ Νεβέρ, δπως τώ άνενθυμίζϊ] 

τούς οφθαλμούς της.
— Είς τον άλλον τώρα, είπεν έξερχό- 

μενος.
Καί μετέβη είς τήν ειρκτήν τοΰ Δε

λαμόλ. Ούτος έκάθητο εις τινα γωνίαν 
καί δέν έκινήθη, ώσεί ούδέν ήκουσε.

Ό  διοικητής, άφοΰ παρετήρησεν αύτόν 
έπί μικρόν, είπε !

— Καλή εσπέρα, κύριε Δελαμόλ !
Ό νέος ήγειρε βραδέως τήν κεφαλήνκαί:
 Καλή έσπέρα, κύριε, άπήντησε.
— Κύριε, ειπεν ό διοικητής, ήλθον νά 

σας ψάξίο.
— Είναι ανωφελές, είπεν ό Δελαμόλ. 

Τώρα σάς παραδίδω πάν ό,τι Ι'χω.
— Καί τ ί έχετε;
— Τριακόσια σκοΰδα περίπου, αύτά τά 

κοσμήματα καί αύτά τά δακτυλίδια.
— Δότε μοι αύτά.
— Ιδού.
Καί ό Δελαμόλ παρέδωκεν αύτώ τα 

χοήματα, τά δακτυλίδια του καί τήν 
πόρπην τοΰ πίλου του.

— Ούδέν άλλο έχετε ;
— Δέν είξεύρω νά εχω άλλο τι.
— Καί α,ύτό τό μετάξινον σειρήτιον, τό 

όποιον έχετε είς τάν λαιμόν, τ ί βαστάζει ;
— Κύριε, αύτά δέν είναι κόσμημα. 

Είναι φυλακτόν.
—  Δότε μοι αυτό.
— Πώς! άπαιτεϊτε ;
— ’Έχω διαταγήν νά μή σάς άφίσω 

ή μόνον τά φορέματά σας. Τά φυλακτόν 
δέν είναι φόρεμα.

Ό  Δελαμόλ έποίησε κίνημά τι οργής. 
Ά λ λ ’ εύθύς σχεδόν συνήλθε.

— Έ χει καλώς, κύριε, είπεν. Τώρα θά 
ίδήτε τ ί άπαιτεϊτε.

Καί στραφείς, όπως πλησιάσιρ δήθεν εις 
τό φώς, άπέσπασε τό άπά τοΰ λαιμοΰ 
του κρεμάμενον tie νταΛ.Ιιόν, έξήγαγεν 
άπ’ αύτοΰ μικράν τινα εικόνα καί εφερεν 
αύτήν είς τά χείλη του. Άφοΰ δέ έπα- 
νειλημμένως τήν κατησπάσθη, προσεποιή- 
θη ότι διέφυγεν άπά τών χειοών του, καί 
στηοίξας έπ’ αύτής ίσχυρώς τήν πτέρναν 
τοΰ υποδήματος του, τήν συνέτριψε είς 
τεμάχια. · ·_

—  Κύριε ! . . .  είπεν ό διοικητης.
Καί έκυψε πειρώμενος να σώσ·/ι εκ τής 

καταστροφής τά άγνωστον έκεΐνο άντι- 
κείμενον. Ά λ λ ’ ή είκών είχε γίνει θρύμ
ματα.



Ο βασιλεύς ήθελε νά λάβη τό κό
σμημα τοϋτο, ειπεν ό Δελαμόλ, άλλ’ ού- 
δεν είχε δικαίωμα έπί τής περιεχομένης 
εικόνος. Τώρα, Ιδού τό i isr ra . l . l tS r , λά
βετε αύτό.

Κύριε, είπεν ό Βελιώ, θά παοαπο- 
νεθώ είς τόν βασιλέα.

Καί απεσυοθη δυσηρεστημένος, άφίσας 
τον δεσμοφυλακα άπω; κλείσνι τάς θύρας.

Ουτος έποίησε βήματά τινα, όπως έ- 
ξελθη, ιδών όμως οτι ό διοικητής /.«- 
τήρχετο τάς βαθμίδας τής κλίμακος, 
στραφείς είπεν είςτάν Δελαμόλ'

— Εις τήν πίστιν μου, κύριε, καλά 
ε’καμα ζητήσας νά μοί δώση,τε άμέσως τά 
έκατον σκούδα, αντί τών όποιων σας ά- 
φίνω νά συνομιλήτε μετά τοϋ φίλου σας. 
Ά λλω ς, θά σας επερνε καί αύτά ό διοι
κητής, καί τότε ή συνείδησίς μου δέν θά 
με αφινε νά κάμω τίποτε δι’ ύμάς. Ά λλά , 
έπληρώθην έμπρός. Σας ύπεσχέθην ότι θά 
ιόήτε τόν φίλον σας, καί ό τίμιος άνθρω- 
πος πρεπει νά κράτη τόν λόγον του. Έ λ
θετε, κύριε... Μονον, άν ήναι δυνατόν, 
μή όμιλήτε πολιτικά.

Ο Δελαμόλ έξήλθε τής ειρκτής του 
καί ευοεθη απέναντι τοΰ Κοκονάς. Οί 
δύο φίλοι ένηγκαλίσθησαν άλλήλους, ένώ 
ό δεσμοφύλαξ έξήλθεν όπως φυλάττη 
μή τις ήθελε καταλάβη αύτούς.

— Ά  ! είπεν ό Κοκονάς. Σέ βλέπω 
τέλος πάντων. Ο φρικώδης έκεΐνος διοι
κητής σέ έπεσκέφθη ;

— Καθώς καί σέ, υποθέτω.
— Καί σοϋ τά έπήοε όλα ;
—Καθώς καί σοϋ.
— Ώ  ! έγώ δέν είχα μεγάλα πράγ

ματα. Εν δακτυλίδιον τής Έροικέττας. 
Αύτά μόνον.

— Καί χρήματα ;
— Είχον δώσει όσα είχον είς τόν καλάν 

αυτόν άνθρωπον, τόν δεσμοφύλακα, διά νά 
νά μέ άφίση νά σέ ίδώ.

— Ά  ! είπεν ό Δελαμόλ. Φαίνεται οτι 
ό φίλος λαμβάνει καί μέ τάς δύο χεΐρας.

— Τί ! τόν έπλήοωσες καί σύ ;
— Τώ έ'δωκα έκατάν σκούδα.
— Άφοϋ ό δεσμοφύλαξ μας είναι ά

θλιος, τόσω τό καλλίτερον !
— Άναμφιβόλως, διότι μέ αύτόν θά 

έπιτυχωμεν ο,τι θέλομεν. Χρήματα δέν 
θά μ&ς λείψουν.

— Τώρα, έννοεΐς τ ί μας συνέβη, ·,
— Ε ντελώ ς... έπροδόθημεν.
— Έκεΐνος ό κατηραμένος δούξ τού 

Άλανσών μας έπρόδωκε. Καλά ήθελα έγώ 
νά τόν πνίξω.

Πιστεύεις δτι ή ύπόθεσίς μας είναι 
•σπουδαία ;

— Φοβούμαι.
— Όθεν πρέπει νά φοβήται κανείς... 

τήν βάσανον.
— Δεν σοί αποκρύπτω δτι τό έσκέοθην.
—Τί θά είπης,άν καταφύγωσιν είςαύτό;
— Καί σύ ;

Έγώ θά σιωπήσω, είπεν ό Δελ,α- 
μόλ, μετά πυρετώδους έρυθήματος.

— Θά σιωπήσης; άνέκραξεν ό Κοκονάς.
—Ναί' άν δυνηθώ.

—  Καί έγώ, είπεν ό Κοκονάς, άν θε- γαρίτα ειδοποιήθηκαν .δτι ό βασιλεύς έ-| 
I λήσουν νά μέ ατιμάσουν μέ αύτόν τάν δέχετο.

II
τρόπον, σοί έγγυώμαι οτι θά είπώ πολλά. 1 Καί οί τρεις μετέβησαν παρ’ αύτώ, ό

—  Τί ,
— "Ω ! έ'σο ήσυχος

ήρώτησε ζωηοώς ό Δελαμόλ. | είς μετά τόν άλλον. Ή  Αίκατερίνα iΐ “ > iuv κΛΛυν. π  Λίκατερινα ηρε-
θ ά  είπώ πράγματα, μος, ό Άλανσών μειδιών, καί ήΜαργαρίτ* 

τά  όποια θά κάμουν τάν Ά λανσών νά μή καταβεβλημένη.
κοιμηθή πολλάς νύκτας.

Ο Δελαμόλ ήθελε νά έπιφέρη παρατη
ρήσεις τινάς, άλλ’ ό δεσμοφύλαξ, άκού- 
σας άναμφιβόλως θόρυβον, εδραμεν, ώθη- 
σεν έκαστον είς την ειρκτήν του καί ε- 
κλεισε τήν θύραν.

Κ Γ Ε '

U ΚΚ Κ Η Ρ Ο Υ  Ι 1 Λ Α Γ Γ Ω Ν

Ά πό οκτώ ημερών, ό Κάρολος έ'αενεν 
έν τη κλίνη, πάσχων έκ μαρασμώδους πυ
ρετού,διακοπτομένου ύπό βίαιων έξάψεων, 
όμοιαζουσών πρός προσβολάς έπιληψίας. 
Κατά τάς έξάψεις ταύτας, εβαλλε πολ
λάκις ώρυγμούς, ούς οί φύλακες ήκουον 
μετά φρίκης.

Τί έσκέπτοντο ό Άλανσών καί ή βα
σιλομήτωρ είναι αδύνατον νά περιγρά- 
ψη τ ις . Οί διαλογισμοί των ήσαν α πα ί
σιοι ώς ελιγμοί έχιδνών.

Ο Ερρίκος ήτο κεκλεισμένος έν τώ 
κοιτώνί του καί, ώς αύτός είχε συστήσει 
εις τόν Κάρολον, είς ούδένα έπετοέπετο 
νά τόν ίδη, ούδ’ είς αύτήν τήν Μαργα
ρίταν. Πάντες δι’ έπίστευον δτι ύπέπεσεν 
είς μεγίστην δυσμένειαν. Ή  Αίκατερίνα 
καί ό Ά λανσών άνέπνεον έλευθέρως, π ι-  
στεύοντες δτι άπωλέσθη πλέον, καί ό Έο- 
ρΐκος ετρωγε καί Ιπινεν ήσυχος, έλπίζων 
ότι έλησμονήθη.

Έ ν τη αύλ·7ί ούδείς ύποπτεύετο τήν 
α ιτ ίαν τής άσθενείας τοϋ βασιλέως. Ό  
Παρέ καί ό Μ αζίλ είχον διαγνώσει φλό- 
γωσιν τοϋ στομάχου, καί ήπατώντο μόνον 
ώς πρός τήν έπενεγκοϋσαν αύτήν α ιτίαν. 
Ό θεν είχον διορίσει δ ίαιταν καταπραϋν
τικήν, έπιβοηθοΰσαν τά ύπό τοϋ 'Ρενέ ύ- 
ποδειχθέν φάρμακον, δπερ ό βασιλεύς έ- 
λάμβανε τρις τής ήμέρας παρά τής τρο
φού του καί οπερ άπετέλει τήν κυρίαν 
τροφήν του.

Ό  Δελαμόλ καί ό Κοκονάς έφυλάσσοντο 
αύστηρώς έν Β ιγκέννα ις.Ή  Μαργαρίτα καί 
ή δούκισσα τού Νεβέρ δεκάκις ειχον άπο- 
πειραθή νά φθάσωσιν άχοις αύτών, ή νά 
άποστείλωσιν αύτοΐς μικράν έπιστολήν 
τούλά^ιστόν, άλλ’ είχον άποτύχει.

Πρωίαν τινά , ό Κάρολος ήσθάνθη εαυ
τόν όλίγω τ ι καλλίτερον, καί έπέτρεψεν 
δπως οί αύλικοί του είσέλθωσιν είς τόν 
κοιτώνα του. Ό θεν αί θύραι ήνεώχθησαν 
καί οί είσελθόντες, έκ τής ώχρότητος τών 
παρειών, τοϋ κίτρινου χρώματος τοϋ ποίν 
λευκοτάτου μετώπου του, καί τής πυοε- 
τώδους φλογός, ήν έξέπεμπον οί κοίλοι 
οφθαλμοί του. ήδυνήθησαν νά έννοήσωσιν 
οποίαν φρικώδη καταστροφήν έπήνενκεν 
είς τόν νέον μονάρχην ή προσβαλοϋσα αύ
τόν άγνωστος ασθένεια.

Ό  βασιλικός κοιτών έπληρώθη αύλι- 
κών, περιέργων καί ενδιαφερομένων.

Ή  Αίκατερίνα ό Άλανσών καί ή Μαρ-

Η Αίκατερίνα έκάθησε παρά τό προ- 
σκεφάλκιον τοϋ υιού της, χωρίς νά πα- 
ρατηρήση τό βλέμμα, δπερ έ'ρριψεν ούτος 
έπ’ αύτής είσελθούσης.

< > Άλανσών εμεινεν όρθιο; παρά τούς 
πόόας τής κλ ίνη :.

Ή  Μαργαρίτα έστηρίχθη έφ’ ένός επί
πλου καί βλέπουσα τά ώχρόν μέτωπον 
το λιπόσαρκον πρόσώπον καί τούς κοίλου; 
οφθαλμούς τού αδελφού της δεν ήδυνήθ/] 
νά κρατήση ενα στεναγμόν καί |ν δάκ3 υ.

Ο Κάρολος, δν ούδέν τών περί αύτόν 
διέφευγε ν. είδε τά δάκρυ έκεΐνο καί ή- 
κουσε τόν στεναγμόν έκεΐνον, έποίησε δέ 
διά τής κεφαλής άδιόρατον σημεΐον είς 
την Μαργαρίταν.

Τά σημεΐον έκεΐνο, δσω άδιόρατον καί 
άν ύπήρξεν, έφαίδρυνε τήν μορφήν τής 
πτωχής βασιλίσσης τής Ναβάρρας, πρός 
ην ό Ερρίκος δέν ειχε λάβει καιρόν νά όμι
λήση, ίσως δέ καί δέν ήθέλησε.

Ή Μαργαρίτα έφοβεΐτο διά τόν σύζυ
γόν της καί ετρεμε διά τόν έραστήν της.

Αυτή δι εαυτην ουδέν έφοβεΐτο. ’ Ε - 
γνώρι,ε καλώς τόν Δελαμόλ καί είζευοεν 
ότι ήδύνατο νά βασισθη έπ ’ αύτοΰ.

—  Ε ! άγαπητέ μου υιέ, ειπεν ή Αίκα
τερίνα. Πώς εισθε ;

Καλλίτερα, μήτέρ μου, καλλίτερα.
—  Και τ ί  λέγουν οί ιατροί σας ;

Οί ιατροί μου; Ά !  είναι μεγάλοι 
έπιστήμονες, μήτέρ μου, είπεν ό Κάρολος 

Χ*ι αισθάνομαι μεγίστην εύχα- 
ρίστησιν, τό ομολογώ, άκούων αύτούς 
συζητοϋντας περί τής άσθενείας μου. 
Τροφέ, δ ός μου νά π ίω .

Η τροφός έδωκεν είς τον Κάρολον τά 
σύνηθες ποτόν.

— Καί τ ί σας δίδουσιν, υιέ μου ;
Ε ! δέσποινα, καί ποιος έννοεΐ γρϋ 

άπό τάς συνταγάς των ; άπήντησεν ό βα
σιλεύς π ιών άπλήστως τό ποτόν.

— Ο άδελφός μου έ'χει άνάγκην, άν 
ήδύνατο, νά έγερθη καί ν’ άπολαύση τάν 
ωραΐον ήλιον, είπεν ό Φραγκίσκος. Τό κυ
νήγιον, τό όποιον τόσω πολύ άγαπα, θά 
τω  εκαμνε μέγα καλόν.

— Ναί, είπεν ό Κάρολος μετά μειδιά- 
ματος, ούτινος τήν σημασίαν ό δούξ δέν 
ήδυνήθη νά έννοήση. Καί δμως τό τελευ- 
ταΐον μέ έ'βλαψε πολύ.

Ο Κάρολος είπε τούς λόγους τούτους 
διά τόσω άλλοκότου ύφους, ώστε ή συν- 
δ ιάλεςις, είς ήν οί περιεστώτες δέν ειχον 
άναμιχθή, έπαυσε. Είτα έποιήσατο έλα- 
φράν σημεΐον διά τής κεφαλής. Οί αύλικοί 
ένόησαν δτι ή άκρόασις έτελείωσε, καί 
άπεσυρθησάν ό είς μετά τόν άλλον.

Ο Αλανσών έποίησε κίνημα ώσεί θέ- 
λων νά πλησιάση είς τόν άδελφόν του, 
αλλά μύχιόν τ ι αίσθημα τόν' άνεχαίτισε, 
ύπεκλίθη δέ καί έξήλθε.

Ή  Μαργαρίτα έρρίφθη έπί τής λιπο-·



άδελ-σβίοκου χει?ός, ,?ίν ετεινεν αυτή ό ά 
φός της, έ'σφιγξεν αύτήν, τήν κατησπά- 
βθη καί έξήλθε.

-— ’Αγαθή Μαργώ ! έψιθύρισεν ό Κά
ρολος.

Ή  Αικατερίνα εμεινε παρά τό προσκε- 
φαλαιον τοΰ υίοΰ της Ό Κάρολος, εΰρε- 
θείς μόνος μετ’ αυτής, άπεσύρθη πρός τό 
αντίθετον μέρος τής κλίνης, μεθ δσου 
τρόμου οπισθοχωρεί τις βλέπων οφιν. Καί 
τοΰτο, διότι διδαχθείς ύπά τών αποκα
λύψεων τοΰ 'Ρενέ, καί ίσως κάλλιον ετι 
έκ τής άπομονώσεως καί τών σκεψεών του, 
ουδέ τήν ευτυχίαν τής αμφιβολίας είχε 
πλέον.

Είξευρε ποΰ ώφειλε ν’ άποδώσν) τόν θά
νατόν του.

'Ως έκ τούτου, δτε ή Αικατερίνα έπλη
σίασεν είς τήν κλίνην καί ετεινε πρός αυ
τόν τήν ψυχράν,ώς τό βλέμμα της χεϊρα 
αύτής, ό βασιλεύς έφρικίασε καί έφοβήθη.

— Μένετε, δέσποινα ; είπεν αύτ-Τ).
— Ναί, υίέ μου, ειπεν ή Αικατερίνα. 

"Εχω νά σας ομιλήσω περί σπουδαίων.
— 'Ομιλήσατε, δέσποινα, είπεν ό Κά

ρολος, όπισθοχωοήσας ετι.
 Βασιλεΰ, είπεν ή Αικατερίνα, σας

ήκουσα πρό ολίγου βεβαιοΰντα δτι οί ια 
τροί σας είναι μεγάλοι έπιστήμονες...

— Καί τό βεβαιώ ακόμη, δέσποινα.
 Καί δαως, τ ί εκαμον, άφοΰ ήσθε-

νήσατε;
— Ούδέν, είναι άληθές. Ά λ λ ’ άν ή- 

κούετε τ ί είπον;... Τη άληθεία, δέσποινα, 
εύχαριστεΐταί τις άσθενών, μόνον καί 
μόνον δπως άκούτι τόσω σοφάς ομιλίας.

— Ά λλά , υίέ μου, θέλετε νά σας είπώ 
κάτι τ ι ;

— Καί πώς; Λέγετε, μήτέρ μου
— 'Υποθέτω δτι αύτοί οί μεγάλοι έπι

στήμονες δεν ένόησαν τήν άσθένειάν σας 1
■— Αληθώς, δέσποινα !
—  "Ισως βλέπουσι τά άποτελέσματα 

άλλά διαφεύγει αύτοΐς ή αιτία.
— Δυνατόν, είπεν ό Κάρολος άγνοών 

ποΰ ή μήτηρ τουπρούτίθετο νά καταλήξη.
— 'Ωστε θεοαπεύουσι τα συμπτώματα, 

άντί νά θεραπεύσωσι τήν νόσον.
— Είς τήν ψυχήν μου! έπανέλαβεν ό 

Κάρολος έκθαμβος, πιστεύω δτι έχετε δί
καιον, μήτέρ μου.

— Ώς έκ τούτου,υίέ μου, έγώ, είπεν ή 
Αικατερίνα, ώς ένδιαφερομένη καί ΰπερ 
τής ζωής σας καί υπέρ τοΰ συμφέροντος 
τοΰ Κράτους καί μή έπιθυμοΰσα νά παοα- 
τείνεται ή άσθένειά σας, έπειί>η επί τέ
λους δύναται νά ποοσβληθή καί τό ηθι
κόν σας, προσεκάλεσα τους σοφωτερους...

 ’Ιατρούς, δέσποινα;
— ’Ό χι, άλλ’ έκείνους, οί όποιοι δύ- 

νανται νά διαγνώσωσι και τας ασθενειας 
τών σωμάτων καί τά αισθήματα τών 
καρδιών.

— Ά !  ώραία τέχνη, δέσποινα ! καί την 
όποιαν καλώς πράττουσι μη διδάσκοντες

 ̂ είς τούς βασιλείς. Καί κατεληξαν εις α
ποτέλεσμα ;

— Ναί.
; — Είς ποιον ;

 Είς έκεΐνο, τό όποιονήλπιζον. Φέρω γνώσν) τήν α ιτ ίαν τής νόσου τής Ύ με-
δέ είς τήν 'Υμετέραν Μ εγαλειότητα τό I τέρας Μ εγαλειότήτος. Εύτυχώς δμως, βα- 

άοαακον, τό όποιον θά θεραπεύση καί τό σιλεΰ, ό άδελφός σας ήγρύπνει έφ’ υμών.φαρμακον 
σώμά σας καί τό πνεΰμά σας.

Ό  Κάρολος έφρικίασε. Έ πίστευσεν δτι 
ή μήτηρ του βλέπουσα δτι δεν άπέθνησκε 
ταχέως ειχεν άποφασίσει νά τελειώσν) έν 
γνώσει δ ,τ ι ειχεν άρχίσει έν άγνοια.

—  Καί ποΰ είναι τό φαρμακον τοΰτο ; 
είπεν ό Κάρολος έγερθείς ολίγον, στηρι- 
ζόμενος έπί τής μιας χειρός καί ποοσβλέ- 
πων τήν μητέρα του.

—  Έ ν αύτίί ττί νόσω, άπήντησεν ή Α ί- 
κατερίνα.

— Τότε ποΰ είναι ή νόσο; ;
— Άκούσατέ με, υιέ μου, είπεν ή Αί- 

κατερίνα. Ήκούσατε νά λέγωσί ποτε δτι 
υπάρχουν μυστικοί εχθροί τών οποίων ή 
έκδίκησις φονεύει μακρόθεν τό θΰμα ;

—  Διά σιδήρου ή διά δηλητηρίου ; ή- 
ρώτησεν ό Κάρολος, έξακολουθών νά πα- 
ρατηρή τήν άπαθή φυσιογνωμίαν τής μη-
■ρός του.

— “Οχι, δι’ άλλων μέσων άσφαλεστε- 
ων, φοβερωτέρων ετι, είπεν ή Αικατερίνα.

—  Έ ξηγήθητε.
— Υίέ μου, πιστεύετε είς την μα

γείαν ; ήρώτησεν ή Φλωρεντινή.
Ο Κάρολος κατέστειλε μειδίαμα πε- 

ριφρονήσεως καί άπιστίας.
—  Πολύ, είπε.
— Λοιπόν, είπε ζωηοώς ή Αικατερίνα, 

έκεΐθεν προέρχονται δλα σας τά  παθή
ματα Εχθρός τις τής Ύμετέρας Μεγα- 
λειότητος, δστις δέν έτόλμησε νά σάς 
ποοσβάλη κατά πρόσωπον, έσυνωμότησεν 
έν τή σκια. Διηύθυνε κατά τής Ύ μ ετε- 
ρας Μ εγαλειότητας συνωμοσίαν φοβερω- 
τέραν ετ ι, καθ’ δσον δέν είχε συνενόχους, 
καί τής όποιας τά μυστηριώδη νήματα 
δέν ήδύναντο νά άνακαλυφθώσι.

— Είς τήν π ίστιν μου, όχι! είπεν ό 
Κάρολος, άηδιάσας τήν τόσην πονηριάν

— Ποιος άδελφός μου; είπεν ό Κά
ρολος.

— Ό  Ά λανσών.
— Ά  ! να ί' είναι άληθές. Λησμονώ 

πάντοτε δτι εχω ενα άδελφόν, έψιθύρισεν 
ό Κάρολος, γελών μετά πικρίας. Καί λ έ 
γετε δέσποινα ;

  'Ό τι έκεϊνος άνεκάλυψεν εύτυχώς
τό υλικόν μέρος τής συνωμοσίας, είς την 
Υμετέραν Μ εγαλειότητα. Ά λ λ ’ ένώ αυ
τός, άπειοον άκόμη παιδίον, έζήτει τά 
ίχνη συνήθους μηχανορραφίας, τάς άπο- 
δείξεις νεανικής παρεκτροπής, έγώ έζή- 
τουν τάς άποδείξεις σπουδαιοτέρας έ'τι 
ένεργείας, διότι έγνώριζον άχρι τίνος ή 
δύνατο νά φθάση ό ένοχος.

— Ά λλά . μήτέρ μου, θά έ'λεγέ τ ις  ότι 
όμιλεΐτε περί τοΰ βασιλέως τής Ναβάρρας; 
είπεν ό Κάρολος θέλων νά ίδ-ϊί άχρι τίνος 
ήδύνατο νά φθαση ή φλωρεντινή έκείνη 
προσποίησις.

Ή  Αικατερίνα έταπείνωσενύποκριτικώς 
τούς οφθαλμούς.

—  Διέταξα νά τον συλλάβωσι, νομίζω, 
καί νά τον κλείσωσιν είς Βιγκέννας διά 
τήν παρεκτροπήν του αύτήν. Ά λ λ ά  μη 
ήναι πλέον ένοχος ή δσον έγώ ύπέθετον ;

— Αίσθάνεσθε τόν καταβιβρώσκοντα 
υμάς πυρετόν ; είπεν ή Αικατερίνα.

—  Βεβαίως, δέσποινα, άπήντησεν 5 
Κάρολος συσπάσας τάς όφρΰς.

— Αίσθάνεσθε τήν καταβιβρώσκουσαν 
τά  έντόσθιά σας φλόγα ;

— Ναί, δέσποινα, είπεν ό Κάρολος έπί 
μάλλον καί μάλλον συνωφουούμενος.

— Καί όξεΐς πόνους είς τήν κεφαλήν, 
ιερχομένους διά τών οφθαλμών σας καί

φθάνοντας είς τόν έγκέφαλον ώς βέλη ;
Ναί, δέσποινα, ά! αισθάνομαι πάντα  

τα ΰ τα ! Πόσον καλά είξεύρετε καί περι-
—  Ένθυμήθητε, υιέ μου, σχέδια τινα  

άποδράσεως, άτινα  εμελλον νά έξασφαλί· 
σωσι τήν άτιμωρησίαν τοΰ δολοφόνου.

— Τοΰ δολοφόνου ! άνέκραξεν ό Κά 
ρολος. Τοΰ δολοφόνου, είπετε ; Καί λοι
πόν άπεπειράθησαν νά με δολοφονήσωσι, 
μήτέρ μου

Ή  Αικατερίνα άνέστρεψεν ύποκριτικώς 
τούς ώς τής γαλής οφθαλμούς της

— Ναί, υίέ μου. ’Ίσως σείς άμφιβάλ- 
λετε. Ά λ λ ’ έγώ είμαι βεβαία.

—  Ούδέποτε άμφιβάλλω, μήτέρ μου 
είς οσα μοί λέγετε, άπήντησε μετά τίνος 
πικρίας ό βασιλεύς. Καί πώς άπεπειρά- 
θησαν νά μέ φονεύσωσι ; Είμαι περίεργος 
νά τό μάθω.

— Διά τής μαγείας, υίέ μου
—  Έ ξηγήθητε, δέσποινα, είπεν ό Κά

ρολος άναλαβών τά τοΰ παρατηοητοΰ 
μέρος του.

— Ά ν  ό συνωμότης,τον όποιον έννοώ 
καί τάν όποιον καί ή Ύμετέρα Μεγαλειό 
της έννοεΐ έπ ίσης... άφοΰ διέθεσε καλώς 
τάς κανονιοστοιχίας του, βέβαιος πλέον 
περί τής επ ιτυχ ίας, κατώρθου ν άπο 
δράσ/ι, ούδείς ίσως θά ήδύνατο νά δια

γράφετε την νοσον μου !
—  Έ  ί τοΰτο είναι άπλούστατον, είπεν 

ή Φλωρεντινή. Παρατηρήσατε...
Καί έξαγαγοΰσά τ ι έκ τοΰ μανδύου της 

παρουσίασεν αύτά είς τάν βασιλέα.
[ " E it i ia t  σ υ ν ε χ ι ια ] .

Η Λ Ο Υ Ο Μ Ε Ν Η  Χ Α Ν Ο Υ Μ ΙΣ Σ Α
ύ π ό  Λ Ε ΪΛ Α  - X A S O V M .

( Σ υ ν ί/ ι ι * '  Γ ί» ·κροηγού(Λΐνον Φ υλλον).

Ά πό τής όγδοης ώρας τής εσπέρας μα- 
κοά σειρά οχημάτων καί ίππω ν έχάνετο 
ύπά τήν πύλην τοΰ Έ σ χ ι - σ α ρ ά ϊ  (παλαιών 

•ακτόρων). Οΐ κήποι τών ανακτόρων, 
φωτιζόμενοι διά βεγγαλικών φώτων, εδεί- 
κνυον διαβαινούσας αστραπηδόν τας σκιάς 
τών φιλαρέσκων χανουμισσών, φερουσών 
βελούδινα σανδάλια, περιβεβλημενας με
τα ξω τά  f i o v p r iwOa ,  ά τινα  άφινον έν τνί 
άμάξη μετά τών πέπλων αυτών. Εις τά  
κάτω τής μαρμαρίνης κλίμακος, της κε- 
καλυμμένης μέ τάπητας  ̂τής Σμύρνης, 
δπου λυχνία ι πολ.ύφωτοι έζ υάλου βενετι- 
κοΰ έσκόρπιζον άφειδώς τάς λαμπηδόνας



τας προσκεκλημένες.
Εκαστη νέηλυς άφοϋ ανέπτυσσε τήν έκ 

λινομέταξης ουράν της έσθητός της, άφή- 
ρει τό γ ΐαημάκ ια ι -  και τό βοορνούζι ι ,/^ 
ωδηγεΐτο ένώπιόν μεγάλου πολυτελούς κά
τοπτρου. Έ κεϊ παρετήρουν τόν ιματισμόν 
των, διά νά βεβαιωθώσιν 'ότι ούδεμίζν 
αύτη επαθε βλάβην. Αί δοϋλαι τού c;i- 
I"άγιου  (αί ηαραϊ .Ιή,  ώ ; καλοϋσιν αύτάς) 
έπηγρύπνουν αύταί οπως μηδέν έλλείπη έν

ευγενών χανουμισσών. 
'* , £

τω  κοσιχω τ<
Μετά την λεπτολόγον ταύτην έζέτζσιν ή 
προσκεκλημένη ώδηγεΐτο είς τάς αίθού- 
σας της βα l i d i c ,  υποβασταζόμενη έκ τών 
βραχιόνων ύπά μιας « λ  i c - x a d i r  (διευθυν- 
τρίας θεραπαινών).

Διήρχοντο ούτω πολλούς λαμπρούς δια
δρόμου;, φωτιζομένους ύπό κρυστάλλινων 
πολυφώτων λύχνων. Καί άλλοι ίλέν τών 
διαδρόμων τούτων ήσαν έπεστρωμένοι κα
τά  τόν ευρωπαϊκόν τρόπον, διά φατνω- 
μάτων,εκ λειομετάξης κεκαλυμμένων, καί 
διά μεγίστων κατόπτρων οίπλεϊστοι όμως 
ήσζν τοϋ καθαρωτέρου άραβικού ρυθμού, 
ών αί όροφαί και οί τοίχοι ήσαν κεκαλυν.- 
μένοι δι’ αραβικών ρητών καί μονογρα
φιών μέ θύρας καί θυρίδας άψιδωτάς, κα- 
λυπτομένας διά Περσικών παραπετα
σμάτων. καί μέ τάπητας πυκνούς της 
Σμύρν/ις, σοφάδες  έκ δαμασκηνού ύφάσμα- 
τος, χρυσω πεποικιλμενου, καί τρζπέζα ; 
έκ μαρμάρου κεκαλυμμένας διά περσικών 
καί ινδικών ra.t i 'wr.

Ή  αίθουσα, έν ή έκάθητο ή Βαλιδέ- 
σουλτάνα καί αί έπτά γυνζΐκες τοϋ Ά - 
βδούλ-Μ ετζίτ,ήτο τοϋ ανατολικού είδους, 
οπερ ήδη περιεγράψαμεν κίονες έκ πρα
σίνου καίροδοχρόου μαρμάρου ύπεστήριζον 
ελαφρούς θόλους έκ μωσαϊκών, οροφήν έκ 
κατόπτρου χρωματιστού, άντανακλώντος 
τας κρυσταλλίνας λυχνίας, σπινθηροβο- 
λουσας εκ φ ώ τω ν  σοφάδες χρυσούφαντοι 
μετά μετάξινων κεντητών ένθεων, τοπο
θετημένοι περιξ της αιθούσης, καί πλού
σιοι τάπητες, καλύπτοντες τό δάπεδον. 
Εν τώ μέσω τού τετραγώνου έκείνου θα

λάμου μικρά δεξαμενή μαρμαρίνη περι- 
κεκυκλωμένη ΰττό άνθώνος άνύψου μέχρι 
της οροφής τάς πίδακας αύτης. Λέν ύ- 
πηρχον δέ άθυρμάτια, έπ ιπλα ή εικόνες εν 
τώ  ήγεμονικώ τούτω ένδ ια ιτήματι, άλλά 
μεγάλη πολυτέλεια κεντημάτων έκ/ουσοϋ 
και άνθεων έξ άογύρου, έρρζμμένων έπί 
τών προσκεφαλαίων καί τών παοαπετα- 
σμάτων, άφθονία ζωηρών χρωμάτων, φώ
των καί μύρων.

Ορχήστρα γυναικεία, μένουσα έν ένί 
τών διαδρόμων, εμελπεν έν χοοώ τάς ήδυ- 
παθεστερας μελωδίας, έν ώ μακρά σειρά 
νεαρών γυναικών καί σεβαστών κζδινών 
ήρχοντο νά χαιρετίσωσι τάς Αύτών 'Υψη
λότητας.

Ό ,τ ι  τό πρωί οί πασάδε: ειχον κάαει 
έν Σουλτάν-’Αχμέτ, τό αύτό έπανελάμ- 
βζνον τήν έσπέραν αί χανούμισσα', έν τώ

.,ώνην και τόν κόσσυμβον άστράπτοντα έξ 
αόκμ.αντίνων άστέρων, ήτο τεθειμένη εν 
τινι γωνία τού σοφα, νωχελώς έξηπλω- 
μενη, κρατούσα διά μέν της μιας χειρός 
το έπιστομιον τού ναργ ι . Ιε  * αύτης κεκο- 
σμημενον διά πολυτίμων λίθων, διά δέ 
της έτέρας μέγα ριπίδιον έκ πτερών ταώ ,
ατινα τ7) έχρησίμευον ϊνα καλύπτη τ 
προσιοπον απο τών χανουμισσών έκείνων 
άς δέν εκρινεν άζίας τού έαυτης βλέμ
ματος. Δούλη δέ τις ήτο γονυπετής παοά 
τούς πόόας της.

Αί γυναίκες τοϋ Ά βδούλ-Μ ετζίτ ειχον 
έκάστη ιδιαίτερον σοφαν, καί ήρχοντο κα 
τάς ήσπάζοντο κατά βαθμόν μητρότητος 
Ουτω λοιπον ή μήτηρ τοϋ Μουοάτ-Έ- 
φεντη~, πρωτοτοκου υίοϋ, Γεωργιανή μέ 
οφθαλμούς βελούδινους καί κόμην μέλαι- 
να γαγάτου, προηγείτο της μητρός τοϋ 
Άβδούλ-Χ αμήτ3 καί ουτω καθεξής. Πα- 
σζι αύτα ι αί γυναίκες, άς τό κάλλος ειχε 
υψώσει είς τάν βαθμόν τούτον, είχον εύ- 
σαρκίαν τινά, ήν αμέριμνος ζωή ηύξανεν 
από έτους είς έ'τος

Αί γυναίκες της ’Ανατολής είναι άλη- 
θώς ώραϊαι μόνον άπό τοϋ δέκατου πέμ
πτου μέχρι τού δεκάτου όγδοου έτους αύ
τών Ευθύς μετά τον πρώτον τοκετόν γη- 
ράσκουσι κατά δέ*α έτη έν διαστήματι 
μηνών τινων, τά  δέ άλλοιωθέντα μέλη 
των δέ / άναλάμβάνουσι πλ.έον τόν χα- 
ρίεντα σχηματισμόν καί τήν εύκινησίαν 
αύτών

Πολλαί εκατοντάδες προσκεκλημένων 
είχον ήδη έλθει οπως ύποκλίνωσιν ένώπιόν 
τών σουλτκνίδων, ότε ή Γκινύλ-Χζνούχ, 
ύποβασταζομένη ύπά της δευτέρας γυ- 
ναικός τοϋ πατρός αύτης, είσηλθεν είς 
την αίθουσαν της τιμής.

Ή  θυγάτηρ τοϋ Σ έίχ-ούλ-Ίσλάμ είχε 
φυλάξει τήν ύπόσχεσίν τ/ΐς. Ή το  ώραία' 
τά έξ άργυροϋφοϋς γάζης της ά ϊ τ ε ρ ι  πε- 
ριέβαλλεν αύτήν μέ μακρά καί λαμπρά 
κύματα, οί γυμνοί βραχίονες καί τό στή
θος της κεκαλυμμένον ύπά περιδεραίων έν 
όλη αύτών τη γλυπτική  λευκότητι, τά 
μετωπον αύτης, ολίγον ώχρανθέν, ήτο 
έστεμμένον μέ διάδημα έκ ρουβινίων, οπερ 
καθίστα αύτήν τάν ώραιότατον τύπον βα
σιλίσσης, ώς ήθελε ποθήσει αύτήν ’Ανα
τολική βασιλεία.

I Ή λέζις αϋτη είνχι περσική· συντέβειται δέ 
πχρχ τό: Ν α ρ (πυρ) και λ ο u λ έ (πύργο;)' τχύ- 
τόν ειπεΓν Π ύ ρ ι ν ο ;  π ύ ρ γ ο ς .  1. Β.

2. Ουτο; έστιν ο τον οικτρώ; δολοφονηθ/ντχ 
θειον α!>τοΰ Σουλταν-λζίζ-Χ'χν Α' τώ 1876 διάδε- 
ξχμενος εις τον θρό'Ον της Κωνστχντινουπόλεω; όπό 
το ονομχ Μ ο υ ρ ά τ Ε , 33ο; σουλτάνο; άπό τοΰ 
Όσμάν /.χι 29ο; άπό τής άλώιεω; τη; Κωνσταντι- 
νουπολεω;, οστις, οπω; μηδεμίαν υ rely τ) εΰΟυναν 
τοΰ τοτε έπχπειλουμ ν̂ου χχ’’ μετ’ ολίγον έχοχγέντο; 
£ωσσοτουρκ*κοΰ πολέμου, προσεποιηθη τόν φρενο
βλαβή και δι’ έπισημου ο ε τ β ά του Σέϊ^-ούλ-
Ισλαμ X χιροιίλλχ/_ έφέντη έ/.πεσών τοΰ θρόνου κχ- 
τέλιπεν αύτόν μετ’ όλιγόμηνον βχσιλείαν συν άπά- 
σχις τχΤς παρομχρτοΰσχι; αύτωπικρίαις τω νΰν βχ- 

I σιλεύοντι αίελφω αυτοΰ Ξουλτάν X α μ ή ‘τ Β', ά- 
", I νχρρηθε’ντι εί; αύτόν τή 19 Αύγουστου' 1876. I. Β 
^ 3 Τοΰ νΰν Σουλτάνου.

Προύχώρησε μέχρί τών,ποδών της Βα- 
λ ιδέ ; καί ύποκλίνασα βαθέως, έπεθηκε 
μετα σεβασμού φίλημα έπί τοϋ κρασπέ
δου· τοϋ κεντητού ά  /τ t  ρ ί ο τ ,  οπερ έφόοει ή 
σουλτάνα. 'Η μήτηρ έ'Λείνου·, δν ήγάπα, 
τη ενεττνεε βαθυ αίσθημα σεβασμ,οϋ καί 
αγάπης' διά προσε*υνησε;ν αύτή,ν μ ετ’ α 
ληθούς σεβασμού.

Η Βαλιδε ηυδοκησε >ά 77ρασ7.ειδιάση 
είς τήν ώραίαν έκείνην κεφαλήν κεκλιμέ
νη ν ένώπιόν της.

Νά είπης εις τον σεβαστόν πατέρα 
σου οτι μετά μεγάλης φρίκ.η,ς εμζθΌν τήν 
κ α τ ’ αυτού απόπειραν φανατικού τίνος, 
καί ότι έχάρην μεγάλως δ·ιό,τι είς έκ τών 
πιστών ήμών τόν έ'σωσεν άπό τοϋ θανά
του' διό ευχαριστώ τώ Θεω·.

Ή  Γκιούλ έχαιρέτισε, διό,τι ή εύπ ιέπεια  
απαγορεύει ν’ άποτείνη τ ις  τάν λόγον είς 
τήν Βαλιδέ-σουλτάναν χωρ,ίς νά προσκλη- 
θη είς τοϋτο.

Έχρειαζετο πράς τούτοις νά ύποκλίνη 
καί ένώπιόν τών γυναικών τοϋ σουλτάνου. 
Αΰτη ή ύποχρέωσις ήτο βεβαίως ή τά  
μάλιστα βαρεία είς τήν υπερηφάνειαν 
της νεάνιδος. Δέν έφθόνει τάν τίτλον τών 
σουλτανίδων τούτων, ά λλ ’ έφθόνει τήν 
μητρότητα, δ ι’ ής απέκτησαν τά δ ικαίω
μα είς τήν αγάπην καί τήν εύγνωμοσύ- 
νην τοϋ Ά βδούλ-Μ ετζίτ.

Ή  χειρ αύτης έρρίγησεν ύπά τήν της 
μητρυιάς της ότε διηυθύνθη πράς τήν 
πρώτην γυναίκα τού σουλτάνου, ή δέ καο- 
δια της έ'παλλε μέχρι διαρρήξεως. Τη έ- 
φαίνετο ότι ή σουλτάνα ήδύνατο ν’ άνα- 
γνώσγ  έν τοϊς όφθαλμοϊς αύτης τάν ά
φρονα έ'ρωτα, δν ήσθάνετο πράς τόν σύ
ζυγον αύτής.

Α λλ’ ή Γκιούλ-Χανούμ δέν έ'λαβε πο
σώς τόν κόπον νά προσκυνήση τήν Φκτ- 
μάν, διότι σμήνος εύνούχων είσήλθε τήν 

ιγμήν ταύτην ΐνα  άναγγείλη τήν έ'λευσιν 
τοϋ σουλτάνου

Αί σουλτάναι ήγέρθησαν εύθύς καί ύ - 
πέκλιναν εύσεβώς παρά τόν ούδόν τής θύ
ρας, δι’ ής εμελλε νά είοέλθη ό σουλτά
νος Ά βδούλ-Μ ετζίτ.

Ή  Γκιούλ-Χανούμ έπεθύμει τότε τήν 
συμβουλήν της έξαδέλφης αύτης Ά ζιβ ές ' 
εΐσωθούσα είς το βάθος της καοδίας της 
δ ι’ ίσχυράς θελήσεως τήν συγκίνησιν, ήν 
ήσθάνετο έν έαυτη, καί έπικαλουμένη τήν 

ερηφάνειάν τη ς, τό δαιμόνιον έκεΐνο, 
οπερ τοσοϋτον κακώς έμπνέει τούς άνθοώ- 

ους καί σώζει ένίοτε τάς γυνα ίκας,— 
είπε καθ’ έαυτήν ότι άν ένέδιδεν είς τόν 
διά τόν σουλτάνον έ'ρωτά της, ήθελεν έ- 

έλθει ήμέοα, καθ’ ήν, έγκλεισθεΐσα έν 
τώ  χαρεμίω ώς κειμήλιον έντός θήκης, 
ά έξήρχετο έξ αύτοϋ μόνον κατά τάς 

ήμέρας τών μεγάλων εορτών, καί θά ύπέ- 
κλ.ινεν ούτως έν τη ακολουθία τών γυ
ναικών τούτων ..

Έ  σκέψις αύτη διεπέρασεν ώς ρομφαία 
την καρδίαν της, νά γείνη τά παίγνιον 
φαντασίας, έκείνη, ή ανίκητος, ή άγνή 
καί ειλικρινής Γκιούλ-Χανούμ, ή σεβαστή 
θυγάτηρ τού Σέίχ-ούλ-Ίσλάμ ..Π οτέ!

Καί όμ.ως ότε ό Ά βδούλ-Μ ετζίτ έφάνη



^τηριζόμενος έπί τοΰ βραχίονος τοΰ άρ- τερον καί τον ποιητικωτερον μοί ενεπνευσε ( Εσπέραν τινα,καθ ην επιον περισσοτε-
γιευνούχου, ζητών έν πάσι τοΐς έπ αυτού 

• προσηλωμένους βλέμμαηιν εκείνους τους 
-τεταπε ιν ω μ ενου ς οφθαλμούς τής Γκιουλ 
κύτη ήσθάνθη έαυτην ώς λιποθυμοΰσαν. 
ΤΗτο ώχρός καί έξησθενημένος ώς καί 
κατά την νύκτα εκείνην τής Προύσης ! ή 
δέ πλούσια στολή του προύξένει κατα-
φχνεστεραν την ισχνοτητα του' εφαινετο 
πάσχων καί τόν έλυπήθη. ’Εν ω δ’ αί 
σουλτάνα ι γονυπετείς έφίλουν τό κοάσπε- 
δον τοΰ ένούαατος τοΰ Ά βδούλ-Μ ετζίτ, 
ή Γκιούλ, καί αύτή προσκλινής κατά τήν 
διάβασίν του, άπήντησε τήν χεΐοα τοΰ 
σουλτάνου ύπό τά  χείλ,η της. II χειρ 
έκείνη ή λιπόσαρκος συνετινάχθη είς τήν 
επαφήν τοΰ έκ πυρέσσοντος στόματός της.

["Έ π ετα ι συνέχεια). Κ·

ΧΑΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΙΑΟΣΙΝ ΛΛΑΗΛΟΥΣ
|4ΐ)]γημ* A lph on se  K a r r , μετάιρ. Γ. Κ. Βιλιβάνη].

Ό  κρότος τών θυρών δεν ήκούετο πλέον, 
επίσης έμελλε νά παύσν] καί ό κρότος τών 
αμαξών. ’Εντός αιθούσης,φωτιζομένης ύπό 
πλείστων κηοίων κατά τά  δύο τρ ίτα  κα- 
ταναλωθέντων, παρά τά  λείψανα μεγά
λης πυράς, έκάθηντο είσέτι δύο πρόσωπζ, 
τριακονταέτις περίπου γυνή, καί νέος ο
λίγα  ετη νεώτεοος.

— ‘Υπάρχει μία κακή συνήθεια, είπεν 
ή βαοώνη, τήν οποίαν πολλάκις έν τη ζωγί 
μου απήντησα.

— Έ λπ ίζω , κυρία,οτι δεν έχετε παοά- 
πονον έναντίον τών παιδαγωγών.

— Ό χ ι,'Ρ α ούλ , ά λλ ’ έναντίον τών α ν 
θρώπων, οί όποιοι έξερχόμενοι τοΰ χο- 
ροΰ είς τάς δύο τό πρωί, συμπαρασύ- 
ρουσιν έν τ·5] φυγή των όλους τούς άλ
λους. Ό τα ν  μένουν καί χορεύουν έως είς 
τάς δύο τό πρωί, δεν είξεύρω άν θά ε’.μπο- 
ρέσουν νά κοιμηθοΰν κατά τό έπίλοιπον 
τής νυκτός, χωρίς νά μετανοήσουν, διότι 
τόσον γρήγορα άνεχώρησκν τοΰ χοροΰ. 
Έ γώ είμαι βεβαιοτάτη,δτι μετά δύο μόλις 
ώοας θά είμπορέσω νά κοιμηθώ. Μη 
φύγης λοιπόν ά κόμη, τά  παιδιά μου ήσζ

γυνή τής οποίας ούτε τό άκρον τοΰ πο- I ρον τοΰ συνήθους, μ’ έστάθη αδύνατον νά
κοιμηθώ, καί διά τοΰτο κατέβην είς τόν 
κήπον. Έ ν ώ άπήλαυον τής γαλήνης καί 
τής νυκτεοινής δρόσου, ήκουσα αίφνης 
γλυκεΐαν γυναικείαν φωνήν άδουσαν δ ι’ ά- 
φελοΰς καί μονοτόνου ήχου άσμα, τό ό
ποιον συχνάκις ήκουσα ψαλλόμενον ύπό 
τών κατοίκων τοΰ μέρους έκείνου. Είς 
μάτην προσεπάθησα έπί μακρόν, καθ’ όσον

δός της είδόν ποτε.
—  Συμπεριλαμβάνων έ'τι καί έκείνην 

μέ το κυανοΰν φόρεμα, τήν οποίαν σοί 
είπον νά χορεύσνις ;

—  Έ κείνην, τής οποίας έκ τών προτε- 
ρων μοί ένεκωμιάσατε τήν ώραιότητα ;

—  Μάλιστα.
— Δέν τήν είδον. Ό ταν  ήθέλησα νά

την πλησιάσω διά μέσου τών χορευτών, ε'ψαλλε, να 'δω ποθεν ήρχετο ή φωνη ε- 
έκεινη είσήρχετο είς έτεραν αίθουσαν, κείνη, ήτις έφαίνετο ότι κατήρχετο άν 
στηοιζομένη έπί τοΰ βραχίονος ευτυχεστέ- ουχι απο τοΰ ουοαν&ΰ τουλάχιστον απο

> I — λί.|λΛ>ΛΜ /τ- -ν γ,μ'Τ'-ι >*>ιΙι·λ*Χ -V V VIο&υ ε ιΑΟϋ. ι τ ώ ν  δ έ ν δ ρ ω ν ,  τ ά  ό π ο ι α  ό ν τ α  υ ψ η λ ά  κ α ί

—  "Η μάλλον εύκινητοτέρου. πυκνά έκάλυπτον τόν εις τό άκρον τοΰ
—  Ειδον δέ μόνον τάς τελευταίας I κήπου τοίχον. Έ π ί τέλους διέκρινον φώς 

πτυχάς τοΰ κυανοΰ έκείνου φορέματος, τό εις μικρόν τ ι παραθυρον καλυπτομενον υπό 
όποιον μ.’ έδεικνύετε. φυλλώματος. Άναμφιβόλως τό παραθύρι···

ούλ.

το
ήναι μ ι κ ρ ά, διότι ολίγα συμβάντα και I σβεσθη. Επί τινα  χρονον έμεινα εις 
περιπετείας έχει. Ά λ λ ’ έάν κα τ ’ αύτήν κήπον κατειλημμένος είσέτι ύπό μαγευ-

δέν | τικής έντυπώσεως. Τήν νύκτα πολύ δυ- 
σκόλως άπεκοιμήθην. Ά λλά  τήν έπιοΰσαν

ύδέ'

κουρασμένα και ώς έκ τουτου τοΐς έ'δωκα 
τήν άδειαν νά κοιμηθοΰν περισσότερον, τό 
όποιον καί ό διδάσκαλος δύναται νά κάμη. 
Έ χεις  νά μοί διηγηθής κάμμίαν ιστορίαν; 
ή μάλλον άπάντησον είς έρώτησιν, τήν ο
ποίαν μέ υποβάλλει ή προσοχή σου είς τό 
νά έξετάζν,ς τάς διαφόρους γυναίκας, αί 
όποΐα.ι ήσαν ένταΰθα πρό ενός τετάρτου. 
Ά πό δσάς ποτε έγνώρισες, ποία σοί έφάνη 
ώοαιοτέοα ;\ i ·

—  Χωρίς νά λογαριάσω υμάς, κυρ ία ;
—  Χωρίς νά μέ λογαριάσητε, κύριε.
—  Τότε έκείνη τήν οποίαν ούδέποτι 

είδον.
— Ά λ λ ’ αύτό είναι παράδοξος τρέλλα.
—  Οχι τόσον δά παράδοξος. Τήν ώ 

ραιότητα, κρίνω ούχί έκ τών μαθηματικών 
αναλογιών τοΰ σώματος καί τοΰ προσώπου 
άλλ’ έκ τοΰ άποτελ.έσματος τό όποιον πα 
ράγει. Ά πό  όσους έ'ρωτας δέ μέχρι τοΰδε 
εσχον, τόν περιπαθέστερον, τόν σφοδρό

αναπολήσω ζωηροτέραν άνάμνησιν, 
είξεύοω πόσον θά μακρύν/).

— Δέν πειοάζει’ έάν μέν μέ εύχαρι-|τό πρωί, ούδέ τό έσκεπτόμην. 
ήσνι, θά τέρψη τήν αϋπνίαν μου, έάν Έ ν τούτοις τήν εσπέραν ένεθυμήθην

είναι όχληοά θά μέ άποκοιμήσϊ]. τό μικρόν παράθυρον καί την φωνήν, καί
—  Ό πω ς καί άν συμβ-7), είμαι βέβαιος μόλις έτελείωσα μέ τόν οικοδεσπότην τό 

οτι θά έλκύσω τήν εύμένειαν τοΰ άκροα- ζατρίκιον, κατοβην εις τόν κήπον. Εις .ο 
τηοίου μου. Είναι σπανιωτάτη καί ώραιο- παράθυρον υπήρχε φώς, τό δέ φώς αύτό, 
τάτη εύκαιοία τήν οποίαν σπεύδω νά έπω- δια μέσου τών φύλλων, έφαίνετο ώς λαμ- 
φεληθώ. Α ρχίζω  λοιπόν. πυρίς έντός^ τών χόρτων. Ά λ λά  δέν Ιψα-

  Πριν άρχήονις κτύπησε τόν κώδωνα λεν. Ο νοΰς μου ήρξατο νά πλάττγι άό-
δ ιάνά  βάλουν ξύλα είς τήν φωτιάν. ?^ τα  ονειροπολήματα, καί κατά φαντα-

—  0 ά βοέλω μόνος μου. ' σίαν προσεπάθησα νά πλάσω την κάτοικον
— Είσαι έπιδέξιος ρήτωο. Φοβείσαι μή- τοΰ μικροΰ δωματίου. Θά είναι νέα, ελε- 

πως ή στιγμ ια ία  παρουσία τοΰ ύπηρέτου Υον·> διότι ή φωνη ήτο δροσερωτάτ/). 
διακόψν. τάς εύνοϊκάς διαθέσεις,είς τάς ό- Ήμέραι τινές παρήλθον ά»όμη καθ’ άς 
ποιας εύοίσκομαι διά νά ακούσω τήν ίστο- ένησχολήθην πολύ περισσότερον περι τοΰ 
ρίαν σου'καί μήπως ταοάξη τήν π ρ ο σ ο χ ή ν  ονειροπολήματος μου παρ’ 
μου. Σέ έμάντευσα; Μίαν Μ ρ αν, έν ώ περιεπατουν μέ τους

Δέν δύναααι νά τ ’ ομολογήσω. Είμ- I μαθητάς μου Ιχων έπ’ ώμου τό δπλον μου,
ποροΰσα νά είπω δτι οί' ύ π η ρ έ τ α ι  ε ί ν α ι  U^ov διερχόμενον έμπροσθεν ημών
κουοασμένοι, καί ουτω φαίνομαι δτι κά- τ ινα , έρχόμενον ένίοτε είς την έπαυλιν
μνω τοΰτο άπό φιλανθρωπίαν μάλλον. Ϊνα πωλήσγι καρπούς. Τόν έκάλεσα, ή όε

— Εϊμεθα άμφότεροι πολύ έξυπνοι διά τύχη η ή άογία μ’ έκαμε νά το,ν έρωτήσω 
νά πιστεύσωμεν τήν φιλανθρωπίαν. Ά ρ- πόθεν ήρχετο.
χ ίσατε. Είμαι όλη ώτα. — Έρχομαι άπό ανωφελείς δρόμους,

I [Λ* άττεκρίΟ'/ΐ. 11 δεσποινίς Πκυλίνα είναι 
πο^ύ [Λεν/) tucu δέν ε^ει λουλουόκκ

— "Ημην εικοσαετής, ήρξατοό'Ραούλ, διά τήν εορτή τής μητέρας της, έπειδη 
καί άπό τινων μηνών εύρισκόμην είς τά  ό βορριας, ποΰ φυσοΰσε προχθές, έ,ήρανε 
παοάλια τής Βρετάννης. Ώ ν  πα ιδα- ο λ α ’ς τόν κήπο.
γωγός δύο νέων τελευταίου τινός μέλους — Καί ποία είναι ή δεσποινίς Παυλίνα;
μεγάλης οίκογενείας, είχον συνοδεύση τόν ήρώτησα έγώ.

' θεοινήν — Ή  γειτόνισσά σας. Μία πολυ καληπάτερα των μαθητών μου εις την

έφυσα άνεμος
γους ησθανόμεθα ένίοτε επί τών χειλεων Ιδια τα ις παραγγελίαις τ/·,ς. 
μας άλατοΰχον ούσίαν. ‘Ολόκληρον τήν Ή  περιεργία μου έκεντήθη τά  μέγιστα 
ημέραν άοιέρωνον είς διδασκαλίαν τών καί ως έκ τουτου πλείστας έρωτήσεις τώ 
μαθητών μου καί είς περιπάτους, τούς ό- εκαμον. Εμαθον λοιπόν οτι αί κυρίαι αυ- 
ποίους έκάμναμεν είς τήν παραλίαν τήν τα ί ουδέποτε έξήρχοντο, καί ότι το μικρόν 
έσπέοαν επαιζον ρ.έ τόν πατέρα των ζα - παράθυρον,τό εκ τών φύλλων καλυπτομε- 
τοίκιον καί έπίναι/.εν .τογι τϊ . νον,ανηκεν εις το δωματιον τής δ^σ<·οινί-



δος Παυλίνας. Κατά τον έπίλοιπον πε
ρίπατον ήμην λίαν σκεπτικός. Ό ταν  I- 
πανήλθον μέ τούς μαθητάς μου, μετέβην 
μόνος πρός τινα  μακρυνόν κήπον,ό όποιος 
ήξευρον οτι πάντοτε είχεν άνθη, ενεκα τής 
φροντίδος ήν έλάμβανεν ό κάτοχος αύτοΰ, 
ΐνα τόν προφυλάττη άπό τινων θαλασσίων 
άνεμων.

Τήν νύκτα, όταν έβεβαιώθην ότι όλοι 
είχον κοιμηθη, άνερριχήθην είς §ν δένδρον, 
ήσθάνθην δέ τήν καρδίαν μου σφοδρότατα 
πάλλουσαν, όταν έπλησίασα το παράθυρον 
ήτο κατάκλειστον καί σκοτεινότατον. Έ - 
κρέμασα δέσμην άνθέων είς Ιν σίδηρον καί 
κατέβην, έκδεδ αρμένος όλίγον.

Δέν έτόλμων νά εύρίσκωμαι είς τόν 
κήπον, καθ’ ήν στιγμήν θά έ'βλεπε τά  
άνθη, πζρετήρησα μόνον την άλλην ημέ
ραν ότι τά  άνθη δέν ήσαν πλέον έκεϊ. 
Μετ’ ολίγην ώραν έκάλεσα τάν μικρόν 
παραγγελιοδόχον ήσθανόμην έμαυτόν έύ- 
τυχή νά όμιλώ μετά τίνος, οστις νά την 
είδεν, όστις νά ήκουσε της φωνής της' 
τώ έ'δωκα μάλιστα μαθήματα αριθμητι
κής. Ό λίγας ήμέρας μετά την έ'ναοξιν 
τών μαθημάτων τούτων ό μικρός με είπε:

—  Ή  δεσποινίς Παυλίνα εύχαριστήθη 
πολύ οιότι μανθάνω αριθμητικήν, καί μοΰ 
είπε νά σάς ήμαι ευγνώμων δ ι’ αύτό.

Έκ τούτου ένόησα ότι αύτός τη είχε 
κάμη λόγον περί έμοΰ, καί δεν έτόλμησα 
νά τώ  κάμω πολλάς έρωτήσεις περί της 
γείτονός μου. Έν τούτοις μίαν ημέραν ό 
μικρός Λουδοβίκος είχε κυανήν τα ινίαν ήν 
ύπερηφάνως εφερε, μέ είπε δέ ότι τώ  την 
εδωκεν ή δεσποινίς Παυλίνα. Τώ έ'δωκα 
χρήματα ΐνα  μοί την δώση, ά λλ ’ έπιμό- 
νως ήονήθη. Συνεπέρανον μόνον έκ τής 
τα ινίας ταύτης ότι θά ήτο ξανθή. Καί 
όλα αύτά μ’ ένδιέφερον είς μέγιστον 
βαθμόν.

Μίαν έσπέραν, ό ήλιος είχε δύση έντός 
όριζοντος φωτιζομένου ύπό μακρών έρυ - 
θρών τα ινιώ ν, ό μεσημβρινοδυτικός άνε
μος έπνεε σφοδρότατος, ή δέ θάλασσα 
ύποκώφως έταράσσετο έν τώ βάθει αύτής. 
Ήγείρετο υψηλότατα καί έφαίνετο ποο- 
χωροΰσα μέ μεγάλα κύματα κα τ ’ έπάνω 
τής γής, ώσεί διά νά την καταπ ίη . Τέ
λος ή φοβερωτέρα θύελλα έξερράγη. Ά -  
παντες οί κάτοικοι εύρίσκοντο ε’ις μεγά
λην άνησυχίαν, δ ιότι άπό τής προτεραίας 
πλεϊστα πλοιάρια είχον έξέλθη πρός ά- 
λιείαν καί δέν είχον είσέτι έπανέλθη. Αί 
γυναίκες καί τά  παιδία ήσαν είς τήν ά
κτήν καί ματαίως έ'βλεπον είς τόν ορί
ζοντα. Πολλοί ήσαν γονυπετείς έμπροσθεν 
ξυλίνου σταυροΰ, παρά τήν Εκκλησίαν. 
Τέλος παρετήρησαν είς τάν ορίζοντα τά  
ιστία  δύο πλοιαρίων έκ τών περιμενομένων.

Κ ατ’έκείνην τήν στιγμήν έπανήλθον είς 
τήν οικίαν, διά νά μή χάσω τήν ώοαν 
καθ’ ήν έ'βλεπον τό φώς έντός τών φύλ
λων Τό δωμάτιον ήτο φωτισμένον, νι
κούσα δέ γλυκεϊαν φωνήν'

— Γενεβιέβη, έλεγεν, αύριον τό πρωί 
οταν έξυπνήσης, έλα νά μ’ είπης μήπως 
έγένετο κανέν δυστύχημα. Αύτή ή θύελλα 
μέ τρομάζει!...

’Έ πειτα  ήκουσα θύραν κλειομένην, καί 
ειδον ότι τό φώς ήλαττώθη. Μ ετ’ όλί
γον ήκουσα ότι προσηύχοντο είς τήν Πα
ναγίαν, τήν ποοστάτριαν τών ναυτικών. 
'Ήκουον έν θρησκευτική σιωπή καίπροσηυ- 
χήθην καί έγώ έπίσης.

Έ π  ειτα  έπανήλθον είς τήν ακτήν' τά  
δύο πλοιάρια άπεϊχον μόλις δύο βολάς ό
πλου άπ ’ αύτής. Ά λ λ ’ ή θάλασσα ήτο 
τόσον μανιώδης, ώστε οί άλιεΐς προσεπά- 
θουν παντί σθένει, ώς έφαίνοντο έκ τών 
έργων τω ν, διά νά μή πνίγουν.

Πράς στιγμήν ό άνεμος έ'παυσε νά συ- 
ρίζη καί τότε ήκούσθη ύπόκωφον καί μα- 
κρυνάν βομβουνητόν, άπό δέ τοΰ πελά- 
γους ή θάλασσα ύψώθη ώς όρος, ώστε έ
φαίνετο ότι ήγγιζεν είς τάν ούρανόν" έ
πειτα  τά μέγιστον αύτό κΰμα συνετρίβη 
αφρίζον καί ήλθε κυλιόμενον μέχρι τής 
άκτής. Οί θεαταί τοΰ φοβεροΰ τούτου 
θεάματος έ'ρρηξαν απελπιστικήν κοαυγήν. 
Τά δύο πλοιάρια ύψώθησαν έπί τοΰ κύ
ματος καί είτα  έχάθησαν άπό τών ο
φθαλμών.

Έ π  ειτα πάλιν άνεφάνησαν, άλλά κατά 
τό ήμισυ κατεστραμμένα. Εκτός τοΰ φο
βεροΰ τούτου κύματος τά  δύο πλοιάρια 
είχον συγκρουσθή πρός άλληλα καί έ'θραυσε 
τά μέν τό δέ. Τό κΰμα τ ’ άνήρπασε καί 
τά  έ'ρριψεν είς τήν άκτήν, έ'πειτα έσπάρη 
έπί τής άμμου, άλλ ’ είς τήν έπιστροφήν 
του συμπαρέσυρε πάλιν τά  πλοιάρια καί 
τά  έ'φερενείς τήν θάλασσαν είς όλίγην άπό- 
στασιν. Έ ν τούτοις δεύτερον κΰμα ύψώθη, 
τό όποιον τά  έ'ρριψε πάλιν είς τήν άκτήν, 
άλλά καθ’ ολοκληρίαν κατακερματισμένα. 
Οί άλιεΐς, εκτός ένός άνδρός καί ένός πα ι
διού, έσώθησαν.

Έν τώ  μέσω τής απελπιστικής έκείνης 
στιγμής,έγώ έσκεπτόμην πάντοτε τήν γεί- 
τονάμου. Έπεθύμουνϊνα παρουσιασθή εύ- 
καιρία όπως έπωφελώ; δείξιο άφοσίωσιν. 
Ήρώμην, άλλά μ ’ έρωτα εύγενών ψυχών, 
μ’ έ'ρωτα αύςανόμενον καί άνυψούμενον καί 
ό όποιος ώθεΐ τόν άνθρωπον πράς τάν ή- 
ρωϊσμόν. Ή  θάλασσα εφερε τά σώμα τοΰ 
παιδίου.

[Έ π ί τ α ι  το  τε’ /.ο;].

Ο Η Λ Ι Ο Σ
Ε ΐ χ ώ ν

’Ιδού ό Εωσφόρος προβάλλει λαμπρός 
καί τά  καλύπτοντα τόν ορίζοντα τής δύ- 
σεως νέφη μικρόν κατά  μικρόν έρυθροΰνται, 
ώς σωροί πυρπολουμένου βάμβακος. ΙΙαν- 
νύχιος ή Ή ώς είς τάς άγκάλας τοΰ Τ ι- 
θοινοΰ μείνασα,νυσταλέα νΰν άνέρχεται είς 
τούς αιθέρας, οπως άγγείλη τοϊς θνη- 
τοΐς τήν μέλλουσαν έμφάνισιν τοΰ φαε- 
σφόρου άστρου. Τηλαυγής αργυρά πόρπη 
συγκρατεΐ έπί τοΰ παγκάλου στήθους της 
τάς άκρας κροκκοχρόου πεπλ^ου, άτημε- 
λήτως σκέποντος τό αγλαόν της σώμα, 
ή δέ μυρόεσσα κόμη της, μέχρι τών σφυ
ρών της καθίκουσα, είς τέσσαρας διαιρεί
τα ι ροδοπλέκτους βοστρύχους...

*

* *’Ιδού οί μυκτήρες τών χιονολεύκων 
ίππων πΰρ καί καπνούς έξερρεύγουσι' τό

πΰρ λευκάζει τάς άκρωρείας καί οί καπνοί 
καλύπτουσιν αύτάς είς όμίχλας μεταβαλ
λόμενοι... ’Ιδού' οί τήν νύκτα σελασφόροι 
κόσμοι σβύννουσιν έπί τη έμφανίσει του 
καί ή σελήνη κρύπτεται ύπό σινδόνην νε
φών καί β ιάζεται ύπό τήν γήν νά κατέλθη' 
χάνεται ό Γαλαξίας καί αί έπτά άδελφαί 
παύουσι πρό τοΰ Ώρίωνος νά ύποχωρώσι.

*
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Δότε μοι λύραν ενθουσιώδους ποιητοΰ 
καί τήν μελισταγή τής άηδόνος λαλιάν, 
όπως ψάλλω τήν έμφάνισιν τοΰ βασιλέως 
τών κόσμων. Κόσμοι, κλίνατε γόνυ πρό 
τοΰ λαμπροΰ άστρου, κοιλάδες καί νάπαι, 
ζητήσατε τάς ζωοπαρόχους άκτΐνάς του 
καί αγροί, έπικαλέσθητε τό έλεός του... 
Σύ, ύψηλέ βουνέ,σκίρτησον ύπά χκράς ότι 
θά βλέπης έσαεί τά  λαμπρά ταΰτα  θεά
ματα , δ ι’ ών έπλουτίσθη ή γή καί μόνοι 
οί τοΰ θνητοΰ ας κλείωσιν οφθαλμοί,διότι 
θά κλεισθώσι διά παντός καί θά στερη- 
θώσι τοίούτων μαγικών άπόψεων καί θελ
κτικών εικόνων !. .

*
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”Ω ! πτηνά  καλλ.ίφωνα, άπό τών βα- 
θυφύλλων κλάδων υμνήσατε έπαξίως τάν 
ζωοδότην φωστήρα τής ήμέρας. Νηρηΐ- 
δες, έξέλθετε τών θαλασσίων σας άντρων 
καί σείς καλλίσφυροι ποιμενίδες άνέλθετε 
τάς ράχεις τών βουνών καί τερπωλή πλή
ρωση τάς καρδίας ήμ ώ ν ίδέτε καί εί- 
πετε μοι θέλετε καλλίτερον τούτου έρα- 
στήν; βλέψατε καί ώμολογήσατε, ύπάρχει 
καν Ιν τοΰ φύλ,ου σας πλάσμα, όπεο ν’ ά- 
μ ιλλατα ι κατά τήν ώραιότητα ποός τάν 
νεανίαν τοΰτον ;

★
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Κροτεί την ΐσπλ ιγγά  του καί οί ά τ ί-  
θασσοι αύτοΰ ίππο ι, μασσόντες τούς χα
λινούς μετά πεισμονής, δυσφοροΰσι, πλήν 
ύπήκοϋσι καί τάν πάγχρυσον δίφρον έπί 
τής κεχαραγμένης όδοΰ όδηγοΰσιν' όρ- 
θοΰται έπ ’ αύτοΰ ούτος, ώσεί κατανοών 
τήν έπί τής γής αξίαν του, ύπερηφάνως 
έποπτεύων τά  σύμπαντα, άτινα  είς πρώ- 
την τοΰ βλέμματός του ριπήν έξαφανίζον- 
τα ι καί ύποχωροΰσιν... Άστερόστικτος 
τα ινία  συγκρατεΐ τήν ξανθήν αύτοΰ κό
μην και δέν την άφίνει είς λεπτούς με
τάξινους θυσσάνους νά διασκορπισθή, τήν 
δέ χρυσοπάρυφον χλαμίδα του κολποΐ ό 
άνεμος σιγηλώς έπιπνέων... Ή  μήτηο του 
αφανής τόν βλέπει, τώ προσμειδιά καί 
άνθη τής Δήλου συλλέγουσα τάν ραίνει δ ι’ 
αύτών έπαξίω ς.. .

Α ν δ ρ έ α ς .
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Έ ξεδόθη  b π ρ ώ το ; τό μ ο ; τϊ)ς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς ,  ί -  
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"Ε χαατο ; τό μ ο ; τ ή ; Β ι β λ  ι ο θή  κ η ;  π ω λ ε ίτ α ι  ίν  
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