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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

: Ή πένθιμος συνοδία διήλθε σιωπηλώς 
Τ«ς δύο κινητάς γεφύρας τνίς ειρκτής καί 

. *ήν μεγάλην «ύλην τοΰ φρουρίου καί, I- 
^δζ'τεν είς τήν έκκλησίαν, διά τών ύα
λων της οποίας άμυδρόν τ ι φώς έφαίνετο 
ΧΡ<·>ματίζον τάς πελιδνάς [μορφάς τών ά- 

ί ^δστόλων.

'Ο Κοκονάς άνέπνεεν άπλήστως τον 
νυκτερινόν αέρα, καί τοι κάθυγρον έκ της 
βροχής. Έβλεπε τό βαθύ σκότος καί ε- 
χαιρε συλλογιζόμενος δτι πασαι αί περι
στάσεις αύται ύπεβοήθουν τήν φυγήν του 
καί τήν τού φίλου του.

Έσχεν ανάγκην άπάσης αύτοΰ της θε- 
λήσεως, άπάσης αύτοΰ της συνέσεως, ά
πάσης αύτοΰ της ισχύος, δπως μη πη- 
δήσνι άπό τοΰ φορείου, δτε, φθάς είς τήν 
έκκλησίαν, είδε παρά τό θυσιαστήριον όγ
κον τινά έξηπλωμένον κατά γης καί τετυ- 
λιγμένον έν μεγάλω λευκώ μανόύίκ.

Ή το ό Δελαμόλ.
Οΐ συνοδεύσαντες τό. φορεϊον δύο στρα-

τιώ τα ι έστάθησαν έκτος τνίς έκκλησίας.
— Επειδή καί μάς κάμνουν τήν ύπερ- 

τάτην ταύτην χάριν νά μας ένώσο>σι μίαν 
φοράν άκόμη, είπεν ό Κοκονάς δι’ δσω 
ήδύνατο άσθενοΰς φωνής, φέρετε με πλη
σίον τοΰ φίλου μου.

Οί φορείς δεν είχον έναντίαν διαταγήν, 
δθεν καί άνευ δυσκολ.ίας έςετέλεσαν τήν 
αιτησιν τοΰ Κοκονάς.

Ό Δελαμόλ ήτο σύννους καί κάτωχρος. 
"Η κεφαλή του έστηρίζετο έπί τοΰ μαρ
μάρου τοΰ τοίχου. Ή  μέλαινα κόμη του 
κάθιδρως καθίστα έπαισθητοτέραν τοΰ 
προσώπου του τήν ώχρότητα, καί έφαί
νετο διατηρήσασα τήν ακαμψίαν της,

IIKPIF.XOMENA :  'Η Β ισ ίλ ισ σ α  Μ α ρ γώ , (μ ε τ α  ε ιχ ό νο ς)
στορ ία  Α.. Α ουμ ά , μ ε τά φ . Κ .  Σ καλ ίδ ου  (Σ υ ν . ) .— Ή  Λ ουομένη Χ ανού
μ ισ σ α . αυΟ '.στορί» Λ εϊλα -Χ α νο ύμ  ( Σ υ ν . ) .— Δύο ανδρες σ’ ενα 
γάρ ι κ ίλ τ σ * ; ,  Δ ·ι(γήμα  A m e l i e  P e r r o n e t .
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άφοΰ άπαξ ώρθώθη έπί τής κεφαλής.
Νεύσαντοί τοΰ κλειδουχου, οί δυουπ/)- 

ρέται άπεμακρύνθησαν όπως μεταβώσιν 
είς άναζήτησιν τοΰ ίερέως, κα τ ’ αίτησιν 
τοΰ Κοκονάς.

'Η το τό συμφωνηθέν σύνθημα.
Ό  Κοκονάς παρετήρει αύτούς μετ’ ά- 

γω νίας, άλλά δέν είχε μόνος έπ’ αύτών 
προσηλωμένα φλογέρα βλέμματα. Μόλις 
έκ&ΐνοι έγενοντο άφαντοι, καί δύο γυναί
κες έξελθοΰσαι όπισθεν τοΰ βωμοΰ ώρμη- 
σαν είς τόν ναόν φρικιώσαι έκ της χ*ράς. 

Ή  Μαργαρίτα δοαμοΰσα ένηγκαλίσθη
τον Δελαμόλ.

Ό  νέος ερρηξε φοβεοάν κραυγήν, όμοίαν 
πρός έκείνας άς είχεν άκούσει ό Κοκονάς 
έν τη είρκτη καί αϊτινες μικροΰ έδέησε νά 
καταστήσωσιν αύτόν παράφρονα.

—  θεέ  μου ! τ ί τρέχει Δελαμόλ ; είπεν 
ή Μαργαρίτα όπισθοχωρήσασα έκ φρίκης.

Ό  Δελαμόλ έξέπεμψε βαθύν στεναγμόν 
καί Ιφερε τάς χεΐρας είς τούς οφθαλμούς, 
ώς θέλων νά μη ίδη την Μαργαρίταν.

Ή  Μαργαρίτα έτρόμαξεν ετ ι μάλλον 
έκ τοΰ κινήματος τούτου.

   ”Ω ! τ ί εχεις ; άνέκραξεν. Είσαι κα-
θημαγμένος ;

Ό  Κοκονάς, οστις όρμήσας είς τόν βω
μόν είχε λάβει ήδη τό έγχειρίδιον και 
τότε έκράτει είς τάς άγκάλας του την 
Έρρικέτταν, έστράφη.

—  Έ γέρθητι, λοιπόν 1 Ιλεγεν ή Μαρ
γαρίτα. ’Εγέρθητι, σέ παρακαλώ. Βλέπεις 
δτι είναι καιρός.

Μειδίαμα φοβεροΰ άλγους διήνοιξε τά  
πελιδνά χείλη τοΰ Δελαμόλ, άτινα  έφαί
νοντο δτι δέν θά έμειδίων πλέον.

Προσφιλέςτάτη βασίλισσα ! είπεν ό

αενου.

ήδη έπιστρέψει. Έ !  μή χάνετε τον κα ι- κινήσας θλεβερώς τ η ν  κεφαλήν προοεθ^το. 
ρόν, φ ίλτατε κύριε Κοκονάς. Τρυπήσατέ —  Συ δε. άγαθε Δελαμόλ, μέ ,*ροσ- 
με και διοοθώσατέ με ώς άξιος εύπατρί- βάλλεις συλλογιζόμενος και μίαν σ.ιγμ/ιν 
δης, διότι έντός ολίγου θά έλθουν 1 ετι δτι δύναμαι νά  ̂σέ άφίσω. Δέν ώοκι-

Ή  Μαργαρίτα είχε γονυπετήσει παρά σθην νά ζήσω καί ν άποθάνω μετά σοΰ, 
τοΰ Δελαμ.όλ, όμοια πρός τά  μαρμάρινα Ά λ λ  υποφέρεις τόσον, πτω χέ μου φιλε, 
έκεΐνα αγάλματα , τά  έπί τών τάφων κύ- ώστε σέ συγχωρώ.
πτοντα παρά τόν άνδριάντα τοΰ τεθαμ-Ι Καί κατεκλίθη παρα τόν ^φιλο; .ου,

ούτινος κλίνας ήσπάσθη το μετωπον.
Ε ίτα  ϊσυρεν ή ρέμα, ώς ή μήτηρ θά ε-

,^γω —  -  — -------πράττε πρός τό τέκνον της, τήν κεφαλήν
έπί τοΰ ΐππου σου, ή θά σέ θέσω έμπρός τοΰ Δελαμόλ, ήτις όλισθήσασα έπί του 
μου άν δέν δύνασαι νά κρατηθης έπί τοΰ τοΰ τοίχου άνεπαύθη έπί του στήθους του. 
έφιππίου. ’Αλλά άς φύγωμεν. Δέν ακούεις | Η Μαργαρίτα ήτο κατηφής. Ε ίχ^λά  
τ ί λέγει αύτός ό αγαθός άνθρωπος ; Πρό- βει άπό τοΰ έδάφους τό έγχειρίδιον, δπερ 

ν  είχε διαφύγει τών χειοων του Κοκονάς.
—  Ώ  βασίλισσά μου! είπεν ό Δελα

μόλ, δστις έξέτεινε πρός αυτήν τούς βρα
χίονας, έννοήσας, τήν σκέψιν της ώ βασί
λισσα μου ! μή λ.ησμονήτε δτι αποθνήσκω 
δπως έξαλείψω καί τήν έσχάτην περί τοΰ

—  Έ  ! φίλε, είπεν ό Κοκονάς, θάρρος ! 
Έ γώ  είμαι ισχυρός, θ ά  σέ άναβιβάσω

κειτα ι περί τής ζωής.
Ο Δελαμόλ κατέβαλεν ύπερτάτην προσ

πάθειαν.
— Είναι άληθές, είπε. Πρόκειται περί 

τής ζωής σου.
Καί άπεπειράθη νά έγερθη. ------ - ,  ι -
‘Ο ’Αννίβας ελαβεν αύτόν είς τάς ά γ- ερωτος μας υπόνοιαν .  ̂ ,

κάλας του καί άνήγειρεν ορθιον,ένω ό Δε-I — Αλλά τ ί δύναμαι νά κάμω δια σ ι, 
λαμόλ έξέπεμψεν μόνον ύπόκωφόν τ ιν α 1 άφοΰ δέν δύναμαι ν’ άποθάνω μετα σου ; 
βρυχηθμόν. ’Α λλ’ δ’τε ό Κοκονάς τόν άφισεν ' άνέκραξεν ή Μαργαρίτα έν απελπισία 
δπως δράμγι παρά τώ  δεσμοφύλακι, δτε j —  Δύνασαι νά μοΰ καταστήσης γλυ- 
ό δυστυχής νέος δέν ύπεστηρίζετο ή μόνον κυν τον θάνατον και μειδιώντα.  ̂ ^
ύπό τών δύο γυναικών, αί κνήμαί του έ- Ή  Μαργαρίτα πλησιάσασα πρός αυτόν 
κάμφθησαν καί, μεθ’ δλας τάς προσπα- συνήψε τας χεΐρας, ώσει λ=.^ο-ΐσα a j -ώ 
θείας τής θρηνούσης Μαργαρίτας, έπεσεν νά όμιλήση. , , , ,
ώς όγκος ά δρανής, ή  δέ σπαρακτική κραυ-; Ενθυμείσαι την έσπέραν εκειν/,ν,
γή ήν δέν ήδυνήθγι νά κρατήση άντήχησεν Μαργαρίτα, δτε άντί τής ζωής μου, την 
πενθίμως έν τή έκκλησία έπί'μακρόν. όποιαν τότε σοί προσέφερον καί τωρα σοι

   Βλέπετε,' είπεν ό Δελαμόλ μετ’ ά λ -  δίδω, μοί εδωκες ί̂εράν τινα  υποσχεσιν ;
νους, βλέπετε, βασίλισσά μου, άφετέ με Η Μαργαρίτα άνεσκίρτησεν.  ̂
λοιπόν. Έ γκαταλείψατέ με, δίδουσά μοι —  Ά  ! τήν ένθυμεΐσαι είπεν ο Δελα- 
τόν τελευταΐον ασπασμόν. Ούδέν είπον, μόλ, διότι φρικιάς.
Μαργαρίτα. Τό [Λυστικόν σας έ|χεινεν εν•— ΐΐοοσφίΛεοτ.ατΎ] ρκ,σίΛίοοκ. ; tv/kcv υ , . .  —. Γ--  ̂  ̂ ι ^

νέος. Δέν έλάβετε ύπ ’ δψιν τήν Αίκατερί- τώ Ιρωτί μου καί θά άποθάνη μετ’ έμοΰ.
. . # ν »   ̂ «ν» /_ ... I Ο.r v , ·»λι» vnrtnft-re 1. . .ναν. καί επομένως τό έγκλημα. Ύ πέστην 

τήν βάσανον. Τά κόκκαλά μου είναι τε- 
θραυσμένα. Τό σώμά μου δλον είναι μία 
πληγή καί ή κίνησις τήν οποίαν κάμνω 
τώρα, δπως φέρω τά  χείλη μου έπί τοΰ 
μετώπου σας, μοΰ προξενεί άλγηδόνας 
χείρονας τοΰ θανάτου.

Καί πράγματι μέγαν καταβαλών α
γώνα καί ώχρότερος ετι καταστάς, ό Δε
λαμόλ κατώρθωσε νά.φέρη τά  χείλη του 
έπί τοΰ μετώπου τής βασιλίσσης.

Τήν βάσανον ! άνέκραξεν ό Κοκονάς. 
Ά λ λ ά  καί έγώ ύπέστην αύτήν. Καί τ ί !

„  κ  . . .  . X  « « rr ν

* / ' ϊΧαίρετε, βασίλισσα μου, χα ίρ ετε !...
Ή  Μαργαρίτα ημιθανής καί αύτή πε

ριέβαλε διά τών βραχιόνων της τήν θελ
κτικήν έκείνην κεφαλήν καί απεθετο έπ 
αύτής θρησκευτικόν σχεδόν ασπασμόν.

Σύ δέ, Α ννίβα , είπεν ό Δελαμόλ,

Ν αί, ναί' τήν ένθυμοΰμαι, είπεν ή 
Μαργαρίτα, καί σοί ορκίζομαι εις τίιν 
ψυχήν μου,'Υάκινθε, δτι θά τήν έκτελέσω.

Καί ή Μαργαρίτα, ταΰτα  λέγουσα, έ- 
ξέτεινε τήν χεΐρα πρός τόν βωμόν, ώσει 
έπικαλουμένη τόν θεόν μάρτυρα τοΰ
δρκου της.

Τό πρόσωπον τοΰ Δελαμόλ έφαιδρύνθη,  Δί\ι οε, Λννιοα, s-.Tttv u Γ ( V ο · > ’ '
σύ.δστις άπηλλάγης τών άλγηδόνων, σύ ώσεί άκτίς ουρανία κατήλθεν επ αυτόν.
δστις είσαι νέος ετι καί δύνασαι νά ζήσης, 
φύγε, φύγε φίλε μου, δός μοι την ύπερ
τάτην ταύτην εύχαρίστησιν, σώθητι.

—  Ό  καιρός παρέρχεται, άνέκραξεν ό 
δεσμοφύλαξ. Σπεύσατε.

'Η Έροικέττα προσεπάθει νά σύρη ήσύ-Ά Α Λλ ΛΛΙ CYW '•f ι»'-'·» * · ·ι ' 1 .... ..........  ι* *
ό δήμιος δέν εκαμε καί διά σέ δ ,τ ι έκαμε 1 χως τόν Α ννίβαν, ένώ ή Μαργαρίτα γο-
> , , , Ινυπετής ένώπιόν τοΰ Δελαμόλ, την κόμηνο ι ε|Α&̂  ̂  ̂ ~ « ' γ

Καί ό Πεδεμόντιος διηγήθη λεπτομε- εχουσα λυτήν και ήακρυρροουσα, ωμοιαςε 
ρώς τά  συμβάντα. πρός την Μαγδαληνήν.7 I

—  ΤΑ ! είπεν ό Δελαμόλ. Τοΰτο έννο- 
ε ϊτα ι εύκόλως. Σύ έαφιγξας αύτώ  την 
χεΐρα κατά τήν ημέραν τής πρός αύτόν 
έπισκέψεώς μας. Έ γώ  έλησμόνησα δτι 
πάντες οί άνθρωποι είναι άδελφοί. Ε
καμα τόν ύπερήφανον, καί ό θεός μέ τ ι 
μωρεί διά τήν ύπερηφάνειάν μου ταυτην. 
Δόξα τώ θ εψ  ! ·

Καί ό Δελ*μόλ συνήψε-τάς χεΐρας.
Ό  Κοκονάς καί αί δύο γυναίκες αντήλ- 

λαξαν βλέμμα τρόμου.
■ Έ  ! είπεν ό δεσμοφύλαξ, δστις πο-

— Φύγε, Α νν ίβα , έπανέλαβεν ό Δελα
μόλ, φύγε1 μή δώσης είς τούς έχθοούς 
μας τά εύχάριστον δι’ αύτούς θέαμα τοΰ 
θανάτου δύο άθώων.

Ό  Κοκονάς άπώθησεν έλαφρώς τήν 
Έρρικέτταν, ή τ ις εσυρεν αύτόν πράς την 
θύραν, καί ποιήσας επίσημόν τινα  χειρο
νομίαν είπεν:

—  Δέσποινα, δώσατε πρώτον τά  πεν- 
,τακόσια σκοΰδα, τά  όποια ύπεσχεθημεν 
είς τόν άνθρωπον τοΰτον.

’Ιδού αύτά , £?πεν ή Έρρικέττα.

7  ̂ ----
Ερχονται, είπεν ό δεσμοφύλαξ.

Ή  Μαργαρίτα ρήξασα όξεΐαν κραυγήν 
ώρμησε πρός τόν Δελαμόλ. Ά λ λ  ά φόβος 
μή διπλασιάση τάς άλγηδόνας του άνε- 
χαίτισεν αύτήν τρέμουσαν.

Ή  Έρρικέττα θεΐσα τά χείλη έπί τοΰ , 
μετώπου τοΰ Κοκονάς, είπε:

— Σέ έννοώ, Α ννίβα μου, καί ύπερη- 
φανεύομαι δια σε. Ειζευρω καλ.ώς οτι  ̂
ηρωισμός σου σέ φέρει είς τόν θάνατον. 
Ά λ λ ά  σέ άγαπώ διά τόν ηρωισμόν σου 
αύτόν. Σοί όρκίζομ.αι ένώπιόν τοΰ θεοΰ 
δτι θά σέ άγαπώ υπέρ παν άλλο έν τω 
κοσμώ τούτω, ό,τι δε ή Μαργαρίτα ωρ 
κίσθη νά κάμη διά τάν Δελαμόλ, καί τοι 
άγνοώ περί τίνος πρόκειται, σοί όρκίζομ* 1 

νά τά κάμω καί έγω διά σε.
Καί έτεινε τήν χεΐρα πρός τήν Μ α ρ 

γαρίταν. _ ; ,
  Ά ξ ιό λο γα ! είπεν ό Κοκονάς. hvj '

χαριστώ. Jj
Πριν ή μέ έγκαταλείψης, βασίλισσ*

—  Έ !  είπεν ό όεσμοφυλα;, οστις πο- — ~rr ..........-· . > , ■ . ·
ρευθείς είς τήν θύραν δπως άκροασθη είχεν ' Tc -ε στραφείς πρός τάν Δελαμόλ και | μου, ειπεν ο Δελαμόλ, μ.α

τελευτανΖν



^άριν. Δός μοι Ιν ένθύμιον. όποιον δήποτε, 
' -πάζωααι όταν θ’ άναβώ είς

άνέκραξεν ή Μαργαρίτα,

<Ηα να το ασ 
τό ικρίωμα.

—  Ά  ! ναί' 
λάβε !

Καί άποσπάσασα άπό τον λαιμόν της 
χρυσούν μικρόν ψυ. Ιακτήριον,  άνηρτημενον 
άπό χρυσής άλύσσου:

—  Λάβε, ειπεν. Είναι φυλακτόν τό ό
ποιον φέρω άπό της βρεφικής μου ηλικίας. 
Έ  μήτηρ μου τά έκρέμασεν εις τόν λα ι- 
ιιόν μου όταν η μην μικρά καί μέ ήγάπα 
ετ ι. Άνήκεν είς τόν θειον μου Πάπαν 
Κλήμεντα, πάντοτε δέ τά έ'φερον μετ’ 
έμοΰ. Λάβε το.

Ό  Δελαμόλ λαβών τό φυλακτήριον, ή- 
σπάσθη αύτά άπλήστως.

—  ’Ανοίγουν τήν θύραν, ειπεν 6  δεσμ'.- 
φύλαξ.

Αί δύο γυναίκες όρμήσασαι έγένοντο ά
φαντοι όπισθεν τοΰ θυσιαστηρίου. Κατά 
τήν αύτήν δέ στιγμήν, είσηλθεν ό ίερεύς.

Ξ Α '
Η 1 1 Λ Α Τ Ε Ι Α  T H E  Γ Ρ Ε Β Η Σ

Ή το ή έβδομη τής πρωίας. Τό πλή
θος συνωστίζετο θορυβοΰν είς τάς πλα -

οδόν Κώδωνος.  Παρατήρησε ολίγον.
Ω ! σήκωσέ με ολίγον δια να ιδώ 

την εύδαίμονα έκείνην οικίαν, μιαν φοράν 
ά*όμη. , .

Ο Κοκονάς έκτείνας την χεϊρα εΰιςε 
τόν ώαον τοΰ δημίου, όστις εκάθητο έμ- 
τράς καί ώδήγει τόν ϊππον.

—  Μάστορα ! είπεν αυτω . 3νάμε μας 
■ήν χάριν στάσου ολίγον έμπράς εις τήν 
όδάν Τιζών.

Ό. Καβός έποίησε διά τής κεφαλής κα
ταφατικόν σημεΐον καί φθάς απέναντι τής 
όδοΰ Τ ίίώ κ εσ τη .

—  Ό  Δελαμόλ ήγέρθη μετά δυσκολίας, 
βοηθούμενος ύπό τοΰ Κοκονάς. Παρετή- 
,ρησε δακρύων τήν μικοάν καί ήσυχον ε
κ ε ίν η ν  οικίαν, κεκλεισμένην ώς τάφος. 
Στεναγμός εζώγκωσε το στήθος του καί 
είπέ χαμηλνί τή φωνη:

τείας, είς τούς δρόμους, είς τάς κρηπΐοας.
Τήν δεκάτην, αύτό έκεΐνο τό άμάζιον, 

έπί τοΰ οποίου οί δύο φίλοι, μετά την 
μονομαχίαν τω ν, είχον μεταφερθή είς τά 
Λοΰβρον ημιθανείς, άναχωρήσαν έκ τών 
Βιγκεννών, διήοχετο βραδέως τήν όδάν 
Ά γ ι ο υ  Αντών ιο ν ,  καί κατά τήν διάβασίν 

. του οί θεαταί, οΐτινες έσπευδον τόσιύ ώστε 
κατεπάτουν άλλήλους, έ'αενον άκίνητοι 
ώς άγάλματα .

Καί πράγματι τήν ημέραν έκείνην σπα- 
οαξικάοδιον θέαμα προσήνεγκεν ή βασιλο 
μήτωρ είς τόν λαόν τών ΙΙαρισίων.

Έ ν τώ  άμαξίω έκείνω ήσαν κεκλιμένο 
έπί άχύρων δύο νέοι, γυμνήν έ'χοντες τήν 
κεφαλήν καί μελανείμονες. Ό  Κοκονάς έ 
φερεν έπί τών γονά ΐων του τάν Δελαμόλ 
ούτινος τά  βλέμματα περιεπλανώντο τ·7)δε 
κάκεΐσε

Τό πλήθος έθορύβει. Είχε διαδοθή ότι 
ό Δελαμάλ άπέθνησκε χωρίς νά όμολογή- 
<τη τ ι, ενώ ό Κοκονάς μή δυνηθείς νάύπο- 
μείνν) τάς άλγηδόνας είχεν άποκαλύψε

ΐδο

—  Χαΐρε νεότης, ερο ζωή !

πανθ’ οσα έγνωριζεν
Ώ ς έκ τούτου έκραύγαζον πανταχόθε

■ Βλέπετε αύτάν τάνκόκκινον! Αύτός 
ώμίλησεν! Αύτός τά  είπεν όλα ! Είναι 
ενας δειλός, ό όποιος προξενεί τάν θάνατον 
καί τοΰ άλλου. Ό  άλλος άπεναντίας ενας 
γενναίος ! τίποτε δέν είπε.

Οί δύο νέοι ήκουον ταΰτα  πάντα , καί 
ενώ ό Δελαμάλ έσφιγγε τήν χεϊρα τοΰ φί
λου του, ούτος έρριπτεν περιφρονητικόν 
βλέμμα έπί τοΰ άνοήτου πλήθους, ώσανεί 
εβλεπεν αύτό άπά θριαμβευτικής άμάξης.

: Ή  δυστυχία είχεν εξευγενίσει τήν μορ
φήν τοΰ Κοκονάς, ώς 6  θάνατος θά άπε- 

; θέου τήν ψυχήν του.
— Πλησιάζομεν ; ήρώτησεν ό Δελαμόλ. 

ί  Δέν άντέχω πλέον, φίλε μου. Φοβοΰμαι 
J Οτι θά λιποθυμήσω.

—  Περίμεινε, Δελαμόλ. Τώρα θά άπε- 
• ράσωμεν άπά τήν όδάν ΊΊζών  καί άπό τήν

Καί ή κεφαλή αύτοΰ έ'κλινεν έπί τοΰ 
στήθους.

Θάρρος ! είπεν ό Κοκονάς. Ισως 
άνεύρωμεν πάντα  ταΰτα  είς τόν ουρανόν.

— Τό πιστεύεις ; έψιθύρισεν ό Δελομόλ. 
Τό πιστεύω, διότι μοί τό είπεν ό ΐε-

ρεΰς καί πρό πάντων διότι τό έλπίζω . 
Ά λλά  μή λιποθυμήστ,ς, φίλε μου ! Αύτοί 
οί άθλιοι θά γελάσουν μαζύ μας.

Ό  Καβός ήκουσε τάς τελευταίας ταύ- 
τας λέξεις, καί ένώ διά τής μιας χειράς 
έαάστισε τον ίππον, ετεινε δια της άλλης 
χωρίς νά τον ίδ·7) κάνεις είς τόν Κοκονάς 
μικρόν σπόγγον πλήρη οξέος τινός διεγερ
τικού, όπερ ένεψύχωσε τόν Δελαμάλ ο- 
σφρανθέντα αύτά καί τρίψαντα δ ι’ αύτοΰ 
τούς κροτάφους του.

— Ά !  ειπεν ό Δελαμόλ. Άνεγεννήθην!
Καί ήσπάσθη τά γν . Ιακ τήρ ιον , όπερ έ-

κρέματο είς τάν λαιμόν του άπά τής χρυ
σής άλύσου.

Φθάσαντες είς τήν γωνίαν τής κρηπΐ- 
δος καί κάμψαντες τό ύπά Ερρίκου τοΰ 
Β' οίκοδομηθέν θελκτικόν μικρόν κτίριον 
διέκοιναν τά ικρίωμα υψουμενον ως "επί 
χωμα γυμνόν καί καθ/ιμαγμένον, όπερ έ· 
δέσποζε πασών τών κεφαλών.

  Φίλε, είπεν ό Δελαμόλ, επεθυμουν
άποθάνω πρώτος.
Ό  Κοκονάς εθιξεν αύθις διά τής χειρος 

άν ώμον τοΰ δημίου.
—  Τί τρέχει, εύπατρίδα μου; ειπεν ού

τος στραφείς.
   Α γαθέ άνθρωπε, ειπεν ό Κοκονάς,

θέλεις νά μέ εύχαριστήσνις, δέν έχει ούτω; 
Μοΰ τά είπες τούλάχιστον.

 Ναί, καί σάς τό έπαναλαμβάνω.
—  Νά, ό φίλος μου ό όποιος ύπέφερε 

πεοισσότερον άπό έμε, και ως έκ τουτου 
είναι όλιγώτερον ισχυρός...

—  Έ  ! καί τ ί ;
 Μοΰ λέγει ότι θά ύπέφερε πολύ, άν

μέ έβλεπε ν’ άποθάνω πρώτος. Αλλως τε, 
άν άποθάνω έγώ πρώτος δεν θά ήναι ποιος 
νά τον άναιβάση εις τά ικρίωμα.

  Καλά, καλά, είπεν ό δήμιος άπομά-
ξας εν δάκρυ διά τοΰ άντιστρόφου τής 
χειρός. Μείνετε ήσυχος, θ ά  κάμω οτι ε
πιθυμείτε.

—  Καί μέ Ιν μόνον κτύπημα δέν έ'χει 
ούτω ; είπε χαμηλή τ·?ί φωνη ό Πεδε- 
μόντιος.

— Μέ Ιν μόνον.
—  Έ χ ε ι καλώς. Ά ν  θά έπαναλάβης, 

έρανάλαβε τούλάχιστον εις έμέ.
Τά άμάξιον έστη, είχον φθάσει. Ό  Κο

κονάς έκάλυψε διά τοΰ πίλου του την κε
φαλήν.

θόρυβος, όμοιος πρός τόν τών θαλασ
σίων κυμάτων, προσέβαλε τά  ώ τα  τοΰ 
Δελαμόλ. Ήθέλησε νά έγερθη, ά λλ ’ ε- 
λειψαν αύτώ αί δυνάμεις. Έδέησε δέ 
όπως ό Καβός καί ό Κοκονάς ύποστηρί- 
ξωσιν αύτόν.

Ή  πλατεία  ήτο πλήρης κεφαλών. Αί 
ϊαθμίδες τοΰ Δημαρχείου έφαίνοντο άμ- 
Φίθεζτοον πλήρες θεατών. Έ ν έκάστω 
παοαθύρω ήσαν πρόσωπα πληρη πεοιερ- 
γ ίας, ών τά  ομματα ήκτινοοόλουν.

Ό τε  είδον τάν ώραΐον εκείνον νέον, μή 
δυνάμενον νά σταθ·?) είς τούς πόδας του, 
καταβάλλοντα ύπέρτατον άγώνα όπως 
άναβή μόνος έπί τοΰ ικριώματος, βοη φο- 
βεοά ήκούσθη, ώσεί κραυγή γενικής άπο- 
γνώσεως. Οΐ άνδρες έβρυχώντο, αΐ γυ- 
αΐκες ώλόλυζον.

—  Είς τών έπιτηδειοτέρων νέων τής 
αύλής, έ'λεγον οΐ άνδρες, καί όχι είς τήν 
πλατείαν τής Γρέβης, άλλ ’ είς τά P r e -  
aux-C lercs έπρεπε ν’ άποθάνη.

— Πόσον είνκι ώραΐος ! Πόσον είναι ω
χρός! έλεγον αί γυναίκες. Αύτός είναι ό 
όποιος δέν ώμολόγησε τίποτε.

—  Φίλε, είπεν ό Δελαμόλ, δέν δύναμαι 
άστηριχθώ. Φέρε με.

—  Περίμεινε, είπεν ό Κοκονάς.
Καί έποίησε σημεΐον τ ι είς τόν δήμιον, 

όστις άπεμακρύνθη. Ε ίτα κύψας έλαβε 
τάν Δελαμάλ είς τάς άγκάλας του ώσανεί 
ήτο παιδίον, καί άνηλθε στεροώ τώ  βή- 
ματι τάς βαθμίδας τοΰ ικριώματος, όπου 
έν μεσφ τών φρενητιωδών έπευφημιών τοΰ 
πλήθους άπέθετο τάν Δελαμόλ.

Ό  Κοκονάς έχαιρέτισεν άποκαλυφθείς. 
Ε ίτα  έρριψε τάν πΐλόν του παρ’ αύτόν 

έπί τοΰ ικριώματος.
— Κύτταξε καλώς πέριξ, είπεν ό Δε

λαμόλ. Δέν διακρίνεις αύτάς ;
Ό  Κοκονάς περιέφερε βραδέως τό βλέμ- 

jaoc, οπερ προσ’/ΐ^ωσεν kizi τίνος <3Υΐ[/»είου. 
Χωρίς δέ νά στραφώ έξετεινε τήν χειρ* 
καί έθιξε τόν ώμον τοΰ Δελαμόλ.

— Κ ύτταξε, είπεν α ύτφ , τό παράθυρον 
τοΰ πυργίσκου έκείνου.

Καί διά τής έτέρας χειρός έδείκνυεν 
αύτώ τό μικρόν κτίριον τό ύπάρχον ετι 
μεταξύ τής όδοΰ V annerie καί τής όδοΰ 
Mouton, λείψανον τών παρελθόντων α ι
ώνων.

Δύο γυνα ίκες  μελανειμονούσαι έκάθηντο 
ή μία παρά τήν άλλην, ούχί είς τό πα
ράθυρον, άλλά μικρόν τ ι ένόοτερον.

—  Ά  ! είπεν ό Δελαμόλ. Εν τ ι  εφο- 
βούμην, μή άποθάνω χωρίς νά την έπα- 
νίδω. Τήν έπανεΐδον, τώρα δύναμαι να 
άποθάνω.

Καί τούς οφθαλμούς έχων προσηλωμέ
νους έπί τοο μικρού παραθύρου, έφερε τό



—  ’Εμπρός, δήμιε, τελευτα ίε μου φίλε, 
είπεν. Μίαν υπηρεσίαν ετι. Καί ποίν 
γονυπετή®-/), περιέφερεν έπί τοϋ πλήθους

ψιΛαχτήξ>ιον είς τά  χείλη Άαί κατησπά- 
σθη αυτό.

Ό  Κοκονάς έχαιρέτισε τάς δύο γυνα ί
κας. μεθ’ ό»>ης χάοιτος θά έχαιρέτιζον 
αύτάς καί εν τ ιν ι αιθούση.

Είς τόν χαιρετισμόν τοϋτον αύτα ί ά- 
πήντησαν σείουσαι τά  δακρύβρεκτα μαν- 
δήλιά των.

Τότε ό Καβός εθιξε διά τοϋ δακτύλου 
τόν ώμον τοϋ Κοκονάς,· ποιήσας αύτώ εκ
φραστικόν τ ι σημεΐον.

—- Ναί, ναί, είπεν 6  Πεδεμόντιος.
Καί στραφείς πρός τόν Δελαμόλ:
— ΈναγκαλίσΟητί με, είπεν αύτώ καί 

άπόθανε μετά θάρρους. Τοϋτο δέν θά σοί 
ήναι δύσκολον, διότι είσαι τόσον γενναίος!

—  Ά  ! είπεν ό Δελαμόλ. Ούδεμίαν 
άξίαν θά εγ γ  τό απέναντι τού θανάτου 
θάρρος μου. Υποφέρω τόσον !

Ό  ίεοεύς πλησιάσας έ'τεινε τόν σταυοόν 
είς τόν Δελαμόλ, οστις εδειξεν αύτώ τό 
yrJaxii}pio>\ οπερ έκράτει είς την χεΐρα.

-— Άδιάφορον ! είπεν ό ίερεύς. Ζητή
σατε τήν ίσχύν παρ’ έκείνου όστις ύπέ- 
φερεν ό ,τι καί σείς θά υποφέρετε.

Ό  Δελαμόλ ήσπάσθη τούς πόδας τοϋ 
Χριστοϋ.

— Συστήσατε με, είς τάς προσευχάς 
τών καλογραιών της Παναγίας.

—■ Σπεΰσον, σπεύσον, Δελαμόλ, είπεν 
ό Κοκονάς, διότι μοϋ κάμνεις τόσον κακόν, 
ώστε άρχιζω νά τά  χάνω καί έγώ.

— Είμαι έτοιμος, είπεν ό Δελαμόλ.
— Δύνασθε νά κρατήτε τήν κεφαλήν

σας ολίγον τ ι δεξιά; είπεν ό Καβός. έτοι- 
μάζων τήν σπάθην του όπισθεν τοϋ Δε
λαμόλ.

—  Τό έλπίζω , είπεν ούτος.
— Τότε καλά θά τά  καταφέοωμεν.
— Ά λλά  καί σείς, είπεν ό Δελαμόλ, 

μή λησμονήσετε ό,τι σάς παρήγγειλα. Τό 
φυλακτόν τοϋτο θά σάς άνοίξτ) τάς θύοας.

— Μείνετε ήσυχος. Ά λλά  ποοσπαθή- 
σατε νά κρατήτε τήν κεφαλήν σας ολί
γον τ ι δεξ ιά. Ο Δελαμόλ ήγειρε τήν κε
φαλήν καί στρέψας τά  όμματα πρός τάν 
πυργίσκον:

— Χαΐρε, Μαργαρίτα, είπεν. Έσο εύ ...
Δέν έτελείωσε τήν λέξιν. Ή  σπάθη τοϋ

Καβός έξήστραψε, καί ή κεφαλή τοϋ Δε
λαμόλ έκυλίσθη είς τούς πόδας τοϋ Κο
κονάς.

Τό σώμα έξετάθη ήσύχως ώσεί κατε- 
κλίνετο.

Κραυγή μεγάλη ήκούσθη, άποτελε- 
σθεΐσα έκ τών κραυγών τών έκεϊ παοευοι- 
σκομένων μυρίων γυναικών, άλλ’ ό Κο
κονάς ένόμισεν ότι έν μέσω όλων αύτών 
ήκουσε μίαν όξυτέραν, άλγεινοτέραν όλων 
τών άλλων.

—  Εύχαριστώ, άγαθέ μου φίλε, εύχα- 
οιστώ, είπεν ό Κοκονάς πράς τόν δήμιον, 
τείνας πράς αύτόν καί τρίτην φοράν τήν 
χεΐρά του.

—  Υιέ μου είπεν ό ίερεύς, δέν έ'χετε 
τίποτε νά έμπιστευθήτε είς τάν θεόν ;

—  Οχι, πάτερ μου. Ό ,τ ι  είχον νά 
είπώ , τό είπον πρός υμάς χθες.

Ε ίτα στραφείς πράς τάν Καβός:

τό βλέμμα τόσω ήρεμον, τόσω γαλήνιον, 
ώστε ψιθυρισμός θαυμασμού ήκούσθη κο- 
λακεύσας τήν ύπεοηφανίαν του. Τότε ά- 
σπασθείς τά  ιώδη χείλη της κεφαλής τοϋ 
φίλου του, έ'ρριψε τελευταΐον βλέμμα πράς 
τόν πυργίσκον καί έγονυπέτησε, σφιγγών 
δε τήν προσφιλεστάτην τού Δελαμ.όλ κε
φαλήν έπί της καρδίας του, είπε:

—  Ή  σειρά μου τώρα.
Δεν έποόφθασεν όμως νά τελειώση, καί 

ό Καβός άπέκοψε τήν κεφαλήν του.
Μετά τό κτύπημα τούτο νευρικός τρό

μος κατέλαβε τόν άξιόλογον εκείνον άν
θρωπον.Γ

— Ω! είπεν, ήτο καιοός νά τελειώση. 
Το πτωχόν παιδίον !

Καί μετά κόπου άπεσπασεν άπό τών 
συνεσφιγμένων χειοών τοϋ Δελαμόλ τό 
χρυσοϋν (ρν./αχτήρ t o r ,  καί έ'ρριψε τόν 
μανδύαν του έπί τών πτωμάτω ν, τά  ό
ποια τά άμάξιον έ'μελλε νά φέρη είς τήν 
οικίαν του.

Τού θεάρ.ατος τελειώσαντος, τά πλή 
θος άπεσύρθη.

l*E ice ta t σ υ ν ίχ ι« « ]

Η Λ Ο Υ Ο Μ Ε Ν Η  Χ Α Ν Ο Υ Μ ΙΣ Σ Α
ύπό Λ ΚΙΛΑ - ΧΛ.ΧΟΤΛΙ

(Suvcgtia*  " δ ι  π ξΐοηγοϋμινον β υλλον).

Καθ’ ήν στιγμήν τό άκάτιον άπεμα- 
κρύνετο άπό της προκυμαίας τοϋ Μπεσίκ- 
τάς, ή θυρίς τοϋ Σέϊχ-ούλ-Ίσλάμ ήνεώ- 
χθη καί ό γέρων έστηρίχθη παρά τ ιν ι ώ - 
χρώ νεανία. Άμφότεροι ήκολούθησαν 
μετά τής αύτης προσοχής τό λεπτόν ά
κάτιον, όπεο άπεμακρύνετο ταχέως. Ό  
πατήρ καί ό έραστής είχον έντώ βλέμματι 
τήν αύτήν έκφρασιν τής στοργής.

Ή  Γκιούλ-Χανούμ τού; είδε, καί θεΐσα 
τήν κεκαλυμμένην χεΐρά της έπί τών χει- 
λέων καί είτα  έπί τού μετώπου έχαιρέ
τισε τούς δύο άνδρας, οΐτινες έμειδίασαν 
άμφότεροι.

Τό καίκιον διηλθεν έ'μ,προσθεν τοϋ Βεη- 
λέρ-Βέη, χωρίου έπί της Α σ ιατικής ό
χθης τοϋ Βοσπόρου, όπου βραδύτερον ό 
Ά β δούλ-Ά ζίζ  έ'μελλε νά κτίση τοσούτον 
ώραΐον παλάτιον· παρέκαμψαν είτα  τά 
δύο Χ ισ ά ρ ι α , πύργους άφωπλισμένους, 
έν οις οί Τούρκοι έκτισαν έπί τών πα
λαιών έπάλξεων,ηλικίας ένός αίώνος, τάς 
εύθραύστους ξυλίνας οικίας των.

Μετά ταϋτα  Ιπετα ι τά Έ μ ι ρ γ χ ί ά ι , έ
ξοχη προνομιούχος τοϋ άντιβασιλέως τής 
Α ίγύπτου, άφίνον άοιστεοόθεν τά Γ ε ι ΐ -  

xi c t  καί τά  Θερα.πείά,  χωρία έπί της 
εύρωπαϊχής άκτής, τό καίκιον προσωρμί- 
σθη εί ς τήν άπέναντι άκτήν έν Βέϊκος. 
Ή δη ικανός άριθμός καικίων είχε συνα- 
χθ·71 είς τά  παράλια τού Χ 'ο ν γ χ ι ά ρ -Ί ο χ ε -  
Λεοί. Αί χανούμισσαι, αΐτινες πορεύονται 
έκεϊσαι ΐνα ποογευματίβωσιν έπί της 
χλόης, πολύ πρωί έγείρονται, ώς τά  παι- 
δία έν ήμερα αργίας. Ή  Γκιούλ-Χανούμ

ι εμεινεν έπί τινας στιγμάς έν τώ πατρικώ 
ή | μεγάρω, όσον έχρειάζετο ΐνα φάγ·/) χα— 

βιάριον πρόσφατον, έλαίας,· πι .Ιάφιυν  καί 
οπώρας— τό προσφιλές έκεΐνο πρόγευμα 
τών Όθωμ.ανίδων,— καί νάεγκατοπτρισθή 
είς μέγα κάτοπτρον, ΐνα προσάψη μεθο- 
δικώς τάς πτυχάς τοϋ λεπτού γ 'ασ ι ι αχ ίου  
της. Ε ίτα δε διέταξε νά προσαγάγωσιν 
άυ  αξαν βοήλατον, όχημα ξύλινον, σκεπα- 
ζόμενον δι’ οροφής ή σκηνής καμπύλης, 
έν ω συσσωρεύουσι τάπητας καί ποοσκε- 
φάλαια , καί οπερ σύρεται ύπά δύο μελα
νών βουβάλων, κεκοσμημένων διά περι
δέραιων έκ πολυχοόων ύάλων, καί ύπά 
μεγάλων κεράτων ταινιοστολίστων. Τά 
τοιοϋτον όχημα, τό μόνον είδος, οπερ ήδύ
νατο νά εύρη τις έν Βέϊκος, εμελλε νά 
φέρη τάς νεαράς γυναίκας είς τό όρος τών 
Γ ιγάντων. Ή  Άρμενίς Ναζίκ είχε παρα
χωρήσει τήν θέσιν της καί έμπιστευθή 
τήν φύλαξιν της Γκιούλ-Χανούμ είς γ ε ί-  
τονίσσας της έξοχης, έλθούσας ΐνα χαιρε- 
τίσωσι τήν νεάνιδα Ή  τροφός ώφειλε νά 
μείνη έν τή οικία, ΐνα παρασκευάση τά  
της έγκαταστάσεως τής έσπέοας έν τώ  
μεγάλω κονακίω, οπερ έπί έ'τος ήδη ε- 
μενεν άκατοίκητον.

Η Γκιούλ-Χανούμ. έφαίνετο εύθυμος 
μεχοι παραφοράς· τώ  όντι ήτο έν νευ
ρική καταστάσει καί τεταραγμένη' καθ’ 
όσον δε έπλησίαζον είς Τοκάτην ήσθάνετο 
έαυτήν συγκεκινημένην. Μήπως έ'μελλε 
νά κάμ.7) κακήν πράξιν ; Ό  σουλτάνος τήν 
περιέμενεν ή άπλώς ήθελε τή στείλει μή
νυμα ; ’Έτρεμε τήν συνάντησίν του, καί 
όμως διά νά τόν ί'δη πάλιν δέν εμελλε 
νά ψευσθή είς τόν πατέρα καί τάς δού
λας της ;

Ή  κοιλάς τού Βέϊκος μετά τών υψηλών 
πλατάνων της, της πυκνής καί πεποικιλ- 
μένης δι’ ομίλων Όθωμανίδων χλόης της, 
καί τής εύρείας καί άμμ.οστρώτου όδοϋ 
της, ή τ ις άγει καμπτομ.ένη έπί τήν κο
ρυφήν τού όρους τών Γ ιγάντων, ποσώς δεν 
άπησχόλει τόν νοϋν τής Γκιούλ. Έ ζήτει 
πρόφασιν ΐν ’ άπομ.ακρυνθή άπό τών συν
τρόφων της, όπως είσέλθη μόνη είς τό 
κιόσκι της Τοκάτης, ούτινος διεκρίνοντο 
ήδη διά μέσω παραπετάσματος έκ φυτείας 
οί λευκοί τοίχοι καί ή ποικιλόκαμπτος 
στέγη.

Έστηριγμέναι έπί τών πλευρών τής ά- 
μάξης, α ΐτινες ήσαν έστρο>μέναι μέ μα
κρά προσκέφαλα έκ βελούδου καί με πυ
κνούς τάπητας, αί νεαραί γυναίκες έκά- 
πνιζον τά σιγάρον, έ'χουσαι δέ τά γιασμά- 
κιον μέχρι της σιαγόνας συνεζήτουν περί 
τού μέρους όπου ήθελον άριστήσει. Θά 
ΐστατο παρά τούς πρόποδας τού όρους ή 
έπί τοϋ όροπεδίου έν άποστάσει βημάτων 
τινών άπό τού τζαμίου, όθεν φαίνεται 
όλος ό Βόσπορος καί τό στόμιον τού Εύ- 
ξείνου; Ή  τελευτα ία  τοποθεσία ένε- 
κρίθη παμψηφεί ύπό τών χανουμισσών, 
α ΐτινες έκλέγουσι πάντοτε, όπως διημε- 
ρεύσωσι, τάς γοαφικωτέρας καί πο ιητικω - 
τέοχς  θέσεις. Δύνανται τούλάχιστον άό- 
οατοι αύταί νά θαυμάζωσιν ώραΐον πα
νόραμα.



— Moi φαίνεται δτι πριν ύπάγωμεν εις 
-το ορος των Γ ιγάντων θά'έκάμνομεν κα
λά νά σταθώμεν μίαν στιγμήν είς την Το
κάτην, είπεν ή Γκιούλ-Χανούμ. Είμαι πε
ρίεργος νά έπισκεφθώ έκεΐνο τό κιόσκι, είς 
τοΰ οποίου την οικοδομήν έπεστάτησεν ό 
δυστυχής Φαΐδ-Βέης, καϊ τό όποιον επαι
νεί τόσον πολύ...

— "Ω ! δέν εχει τίποτε έ'κτακτον, σάς 
βεβκιώ είπε μία τών γείτονισσών τό πε- 
ριειργάσθην ήδη άπά τά υπόγειον μέχρι 
τοΰ ύποστέγου καί οέν εύραν τίποτε 
λαμπρόν.

— ΙΙρώτον είναι πολύ μικρόν, έπανέ
λαβεν άλλη τις δύο δωμάτια κάτω , καί 
άλλα τόσα έπάνω, ολίγα έπ ιπλα  κ’ ενας 
κήπος χωρίς άνθη...

— Άδιάφορον, θέλω νά ύπάγω , έ'στω 
καί διά μίαν στιγμήν, έψιθύρισεν ή Γκιούλ- 
Χανούμ, σάς ένταμόνω είς τάν λαβύριν
θον τά  βφδια άναβαίνουν πολύ βραδέως 
καί έγώ θά φθάσω πρωτύτερα άπά σάς 
εις τά οοοπέδιον.

— Κάμετε δπως αγαπάτε, Χανούμισσα. 
'Οπωσδήποτε δμως πάρετε μίαν δούλην 
ι/,αζή σας ..τη ν  μικράν Νεφισέν,παραδείγ- 
ματος χάρ ιν... καί μή λησμονησητε νά 
δώσητε ε'να ι ι π α ζ ί σ ι  (φιλοδώρημα) είς τάν 
φύλακα...

— Ό χι βεβαίως ! . . .
Ή  Γκιούλ-Χανούμ είποΰσα ταΰτα  έ- 

πήδησεν ελαφρώς άπό τής άμάξης, ήτις 
έζηκολούθησε τήν άνοδόν της, καί ή μ ι
κρά Νεφισσέ ήοχισε νά τρέχν) κατόπιν τής 
νεαράς δεσποίνης τη ς ' διήλθον άμφότεραι 
τάς χρυσάς κιγκλίδας, α ΐτινες περιεκύ- 
κλουν τήν Τοκάτην, καί είσέδυσαν εις τόν 
■Χήπον χωρίς ν’ άπαντήσωσι ψυχήν ζώσαν.

Κ Σ Τ

■ Οί σουλτάνοι τών ’Οθωμανών ώκοδό- 
μησαν ανάκτορα ή στοάς έπί τών μαγι- 
κωτέρων τοποθεσιών τοΰ Βοσπόρου' δύ- 
νανται δέ ούτω, χωρίς νά έξέλθωσι τής 
πρωτευουσης νά ποικίλλωσιν έπ’ άπειρον 
τόν περιβάλλοντα αύτοΰ; χώρον.

Τό [Ta.lainy· ' 4 ι ά κ τορυν  [Ι'/ράϊ- \ίποι·ρ· 
rov) ,  άκρωτήριον μεγαλοπρεπές,άπλοΰται 
αφ’ ένάς μεν έπί τοΰ Χουσοΰ Κέρατος καί 
άφ’ ετέρου έπί τής Προποντίδας. Περιζών- 
νυται ύπό περίφημων τειχών, οχυρωμά
των μετ’ έπάλξεων καί πύργων βρυοκα- 
λύπτων, ών αί βάσεις λούονται ύπό τής 
θαλάσσης, καί τών όποιων ή κορυφή κρύ
πτεται ύπό τούς έλισσομένους κλώνας τοΰ 
κισσού. Τά τείχη ταΰτα , άτινα πρό α ιώ 
νων πεοικυκλοΰσι τά λίαν περιβόητον τοΰ
το καταγώγιον τών έρωτικών πλεκτανών 
καί πολεμικών στρατηγημάτων έκόσμη- 
^*ν διά πολλών κεφαλών τάς σκωληκό
βρωτους αύτών έπάλξεις. Ούτε κάλλους 
εψείσθησκν, ούτε νεότητας, ούτε γήρατος. 
Τό έρυθράν αίμα νεαράς δούλης έ'ρρεεν έ- 

παρά τό μέλαν αίμα γέροντος πολε- 
Ι^στοΰ... Ά λ λ ’ ή βροχή καί ό χρόνος ά- 

*νελαβον ν’ άποπλύνωσι τά  τείχη ταΰτα  
**ί νά έπενέγκωσι τήν λήθην τών έγκλη- 
!*κτων...

Μετά τό Πα.Ιαιον Σεράγ ιο) ·  δπέρ διά 
τών φλογών τηςπυοκαϊά εμελλενά έξαγνί-

ση έκ τών ανομιών, ερχεται τό άνάκτο- 
ρον τοΰ Αο.Ι/ ια -Μπαχτσ ί . * κείμενον έπί 
τής Ευρωπαϊκής όχθης, άκριβώς απέναντι 
τής θαλάσσης τοΰ Μαρμαρά. Είναι οικο
δομή τοΰ νεωτέρου ρυθμόΰ, καλυπτόμενη 
διά λευκών άναγλύφων, έν οίς έμφωλεύου- 
σιν οί φαλακροκόρακες καί αί χελιδόνες, 
είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε, ό’ταν σμήνος τι 
τών πτηνών τούτων πετασθη άπό τής λ.ι- 
θίνης φωλεάς του, νομίζει τ ις οτι αύτά 
τά  τής γλυπτικής έκεΐνα εργα άποδι- 
δράσκουσιν έκεΐθεν.

Είς τά ενδότατον τής κοιλάδας τών 
φιλυρών, κεκρυμμέναν μεταξύ δύο λόφων 
αγροτικών, είναι ώκοδομημένον τά Φ.Ια- \ 
ι ι ο ί ρ ι , χαριέστατος τόπος σκιαζόμενας ύπό 
ανθηροΰ άλσους καταπλημμυροΰντος κατά 
τόέ'αρ σύμπαντα τάν πέοιξ χώρον.

'Επονται τούτου τά  παλάτια  τών
‘/'(Tarωι-, (Κεάτ-Χανέ), έξ ών τά μέν 

κειτα ι επί τοΰ ευρωπαϊκού έδάφους, ού 
μακραν τοΰ Ενιονη ,  έν μικοά κοιλάδι ά-> ι  / ' i ι »
γρία μ=ν αλλά γραφικωτάτν)' τό δ’ ετερον 
εν Ασία κιοσκιαν θελκτικώταταν, εχον 
ως τά πητα  τόν μάλλον βελαυδωτόν καί 
ανθηράτατον λειμώνα τοΰ κόσμου, α 
ληθή τάπητα  έξυφασμένον ύπό τής φύ- 
σεως. Γό Βέϊκν<·, επαυλις έξ έουθοών 
πλίνθων, αποτελούσα χερσόνησον καί πε- 
ρ'.κυκλωμένη υπό ύψηλών δω μάτω ν δώ- 
ρον τοΰτο τοΰ άντιβασιλέως τής Α:’γύπτου 
πρός τάν έαυτοΰ κυριάρχην, άξιον αύτοΰ,

Τπάρχει πρός τούτοις τό Βεϊ./έρ-Βε'η, 
τα Ί οαμΑιτζα ,  τό Λ./ϊμ-Λάγ,  Γει ί -  
Κιοί\ Κ  α . Ιενδέρ. . .  τόσα ανάκτορα μετά 
πολυτελών έπιπλων περιμέναντα τόν ά- 
νιώντα μονάρχην των. Τέλος δέή Τ ο κ ά ΐ η , 
μικρά Ελβετική καλύβη ποοφυλαττομένη 
ύπά ύψηλών κκί αποτόμων οοέων, αόρα
τος, λησμονημένη έ'ν τ ιν ι σκατεινΤί γωνία 
τής ασιατικής πλευράς, κρησφύγετον 
σιωπηλόν, ενθα ή όρασις πανταχόθεν πε
ριορίζεται, καί ε'νθα ή καρδία συσφίγγεται 
άκουσιως. Επρεπε νά ήναί τις μελζγχο- 
λικάς καί κεκορεσμένος ώς ό Άβδούλ- 
Μ ετζίτ ΐνα έκλέξν) τόπον τοσοΰτον μο
νήρη, άνευ ορίζοντας, άνευ φυτείας καί 
σχεδόν άνευ φωτός.

ϊ  ψηλαί πλάτανοι περιέβαλλον τήν 
Τοκάτην με πυκνόν τείχος, δπου ούδείς ο
φθαλμός άδιάκριτος ήδύνατο νά εΐσχωρή- 
σγ), καί δπου μόλις ό ήλιος ήδύνατο με
ταξύ τών φύλλων νά είσδύση.

Είσερχομένη εις τήν Τοκάτην, τήν σιω- 
πήλήν καί άκαταίκηταν, ή Γκιούλ-Χανούμ 
ήσθάνθη οδυνηρόν συναίσθημα. Πώς ! είς 
τόπον τόσον άγριον τή έ'διδεν ό σουλτά
νας συνέντευξιν ; Έλησμόνει λοιπόν δτι 
ήτο δεκαεξαέτις, καί δτι τοιαύτη είκών 
δεν ήδύνατο νά τή άαέσκη;

1. 'II Οέσις αυτη ήν προηγουμΐνω; κολπίσκο;, 
οστις κατε̂ ώοΟη έπι Μωάμεθ Β' τοΰ ΠορΟητοΰ τώ 
1453, χχτα το άπαίσιον έ'τος τη; φοβερά; ύπο τών 
Τούρκων άλώτ&ω; τη; Κωνσταντινουπόλεως και ε- 
/ρησίμευοε τώ καταχτητή Ικείνω οπω; Ιπί σανίδων 
άλϊ,λιμμένων όιά λιπών διαπορθμεύσ  ̂Ιντο; τοΰ Κε- 
ρχτείου Κόλπου προ τών «Πιχριδίων* (Χας-χίοι) 
τον τουρκιχον στόλον. Επειδή λοιπόν αΓ.αρεγεμίσΟη· 
τρόπον τινα b /ώρο; ουτο;,1κλή0 η εχτοτε «Δολμα- 
Μπχ/τσε» τοΰτ* ίστι «Κήπο; Πχρκγεμιστό;» Νΰν 
ΙποτελεΤ το προσςίλέστεοον ίνδ·αίτημχ τών Σουλ
τάνα* . I. Β.

Τ?ί ήλθεν έπί στιγμήν ή ιδέα νά έπ ι- 
στρέψνι καί νά εύρη τάς φιλοπαίγμανας 
συντρόφους της, α ΐτινες άνέβαινον τό κα- 
τάφυτον δοος ταΰ Γ ίγαντας...

Πού καί που ήκούετο χαοάς έπιφώνηαα 
έκφεΰγον έκ τής όδοΰ τής έκτειναμένης 
παρά τήν κκλύβην προήρχετα δ’ έκ Μου- 
σουλμανίδων, εύθύμων, α ΐτινες άνέβαινον 
έπί τά δρος. γυναικών άμερίμνων καί μή 
έχουσών οΰδεμίαν φροντίδα καί λύπην έν 
τ·7) ψυχή ώς ή Γκιούλ, ήτο πολύ τε τα
ραγμένη άκολουθοΰσα τάς άμμοσ.τρώτους 
οδούς' όσον έπλησίαζεν είς τήν στοάν τό
σον τό βήμά της έγίνετο τό βραδύτερον.

—  Νεφισσέ, είπεν είς τήν δούλην της 
πριν διελθη τήν θύραν τής καλύβης,ύπαγε 
νά μοί συνάξης ναρκίσσους έκεϊ κάτω ’ς 
τό χείλος τοΰ νεροΰ, δπου βλέπω πλήθος 
άνχρίθμητον, καί έγώ επισκέπτομαι τό 
κιόσκι' σύ θά ήμπορέσνις νά σύναξης αρκε
τά. Ύ π α γε , παιδί μου, μή σέ μέλει δ ι’ 
έμέ, τώρα έρχομαι . . .

‘Η μικρά Κιρκασία, συνειθισυ.ένη είς 
τάς ένίοτε παραδόξους διαταγάς τής 
Γκιούλ, ούδέν άλλο ήρώτησεν έκάθησεν 
οκλαδόν έπί τής χλόης καί ήρξατο νά έκ- 
οιζοΐ δσον ήδύνατο ώραιότερα άνθη.

Ή  Γκιούλ άνησυχοϋσα οτι ούδένα ε- 
βλεπεν, έστάθη μίαν στιγμήν έν τώ θα- 
λάμω, τώ  χρησιμεύαντι πρός είσοδον 
ήτο θάλαμος ώραΐος, τετράγωνος, μέ υ
ψηλήν οροφήν καί διά μωσαϊκού κεκοσμη- 
μένος ύπό ψιάθων καλλίστης ποιότητας, 
χαμηλότατοι δέ σοφάδες, έκ δαμασκηνής 
μετάξης εύρίσκοντο κάτωθεν τών δ ικτυω - 
τών θυρίδων. Ή  νέα κόρη πεοιέλαβε δ ι’ 
ενός βλέμματος τόν έρημον τούτον θάλα
μον καί προέβη έ'τι βήματά τινα διευθυ- 
νομένη εις τινα  ήμιάνοικτον θύ^αν. Τί έ- 
σήμαινεν ή έρημία ; Ήθελε νομίσει τις 
δτι εύρίσκετο έ'ν τ ιν ι τών μεμαγευι/,ένων 
έκείνων παλατίω ν,τώ ν έγκαταλελειμμένων 
είς τήν εξουσίαν τών φαντασμάτων καί 
τών δαιμόνιων, είς τά  όποια ούδείς θνη
τός εισέρχεται. Ό  σουλτάνος αή είχε λη
σμονήσει την πρός αυτήν ύπόσχεσίν του ; 
Μή ήτο δλως μόνη έν τή καλύβη ; Κατά 
την κοίσιμον έκείνην στιγμήν, καθ’ ήν ύ- 
πήκουσε τυφλώς εις αίσθημα ένοχον, ή 
νεάνις σχεδόν έπεθύμει νά μή εύρη έκεϊ 
τόν σουλτάναν. Αί άγναί ψυχαί, καί έν 
τοΐς σφοδροτάτοις τών πχθών, καί εν τή 
μ εγ ίσ τ Υ ι μέθη, έ'χουσι γνώσιν ακριβή ταΰ 
κακοΰ, δπερ πράττουσι, καί παλαίαυσιν 
άδιακόπως κατά τοΰ δολίου ρεύματος 
δπερ παρασύρει αύτάς.

Ή  Γκιούλ-Χανούμ μόλις είχεν άναση- 
κώσει τό ύποπράσινον παραπέτασμα, τό 
χωρίζον τάν θάλαμον τής εισόδου άπά 
άλλου θαλάμου κατηρτισμένου μέ έ'πιπλα 
κατά τάν φραγκικόν τρόπον (ά.(ά ψ ρ ά γ -  
*α) δτε γλυκεΐά τις καί νηπιώδης φωνή 
τήν έκάλεσεν έξ ονόματος'

— Γκιούλ-Χανούμ!
Ή  Γκιούλ στρχφεΐσα έξεπλάγη βλέ- 

παυσα μικράν τινα  δούλην δωδεκαετή πε
ρίπου γονυπετή παρά τούς πόδας της; 
καί φιλούσαν μετά κατανύξεως τά κρά- 
σπεδον τοΰέκλευκής μετάξης φερεντζέτης.



:εν  η—  Τί με θέλεις ; ήρώτησε 
τοϋ Σ έίχ-ούλ-Ίσλάμ .

— Ό  Μεγαλείοτατος σάς παρακαλεΐ 
νά με ακολουθήσετε, εύγενής Χανούμισσα,

θυγάτηρ νες κζ ί ιδίως ό οικοδεσπότης 
'δ τ ι έθησαύριζεν.

έφρόνει ι 'ς α ύ τ ό ν  τρε ις  χ ι λ ιά δ ε ς  Χ α ί  δυο φ ρ ά γ κ α - 
μ πορώ  νά  τ ά  'λ ο γ α ρ ιά σ ω  χ ω ρ ίς  νά  γ ε λ α -

άπεκρίθη το κοράσιον. Πάσχων δεν ήδυ
νήθη νά ελθη είς προϋπάντησίν σας ώς 
έπεθύμει.. έλθετε, ή Α. Μ. fivaCt είς τον|λούς υιού το 
κήπον...

Άνζθαρρήσασα έκ της φωνή; τού κο-

Ό τα ν  ό γέρων έπληροφορήθη τήν κλή- στώ Ινα λεπτό.
—  Καί λοιπόν !
— Καί λοιπόν, έπανέλαβεν ό γέρων κιν- 

δυνεύων νά λιποθυμηση, τόν αδέιασα πρό

ρωσιν τοϋ υιού του έγεινε λευκός ώς σου- 
δά;ιον, καί έκυριεύθη έζ απελπισίας πρός 
τήν ιδέαν δτι θ’ άπεχωρίζετο τοϋ προσφι- 

’Α λλ’ δταν ό κύριος Ζιρώ 
τώ  είπε'

— Τότε, γέρο Μεροϋ, πρέπει νά σπάσης 
ήθη τήν ύπαρξιν 

οσοϋτον είλικρι- 
λονίσθησάν.

οασίου τούτου, ητις άφήρει έκ της συν- τον κου , ,παρα  σου, ηρνη^η τ',
εντεύξεως αύτης μετά τ ο ϋ ’Αβδούλ-Μετζίτ άποθεματικοϋκεφαλαίου τοσοϋ
π ά σ α ν  ι δ έ α ν  έρωτικήςσυναντήσεως,ήΓζίούλ νώς, ώστε αί πεποιθήσεις έκ 
ΧανούΐΛ έλαβε τήν χεΐρα της δούλης, κα ί ’Αλλά τότε. τ ί έκαμνε τάς οικονομίας του; 
έξελθούσα εκ της καλύβης διά θύρζς άν- Ό  πχτήρ καί ό υιός έκράτΟυν δύο πα- 
πθέτου πρός έκ ε ίνη ν  δι’ ής είχεν είσέλθει, ρακείμενα δωμά 
ι’ύρέθη παοά τό χείλος μικράς λίμνης πε- απασαν τ/;ν υπ
ίικεκυκλωμένης ύπό φυτείας. Ύ πό ιτέαν, πλήρωνε τό ήμι<

τιθέτου πρός έκείνην δι’ ής είχεν είσέλθει, I ρακείμενα δωμάτια, ό δέ̂  γέρων έξετέλει
ύπηρεσίαν. Ό  ’ Ιωάννης έ- 

ισυ τού ενοικίου, τοϋ φω- 
-ης τροφής άπό τά  τρία καίεΐ τισαου και

ρικεκυκλωμ
ής οί κλώνε; έποτιζοντο έν τώ  διαυγ ^
Οδατι, εύρίσκετο κκθήμενος ό ’Αβδούλ- ήμισυ φράγκα τά  όποια έκερδιζε καθ’ ε 

πκοϋ, περιβεβλη- κάστην έκ της έργασίκς του, μόλις δε τω 
άπολείπετο τό άπαραιτήτως άναγκαιοϋν 

διά νά ένδύεται καί νά φέρη κατά 
ήλίου τού | πάσζν κυριακήν μίαν άνθοδέσμην είς τήν

Μ ετζί έπί θρανίου άγρο 
|/,ένος χαγ τά ν ιο ν  σχοτεινοΟ ^ρώ[/.ατοζ 
υπόρραμμα έξ ύφάσμκτος έρυθροϋ' διότι, ποσάν 
παρά τάς θερμάς άκτϊνας τοϋ ήλίου τοϋ πάσκι 
’ Ιουνίου, ό σουλτάνος έτρεμ.εν. Ή το ώ - Τερεζαν.
χρός, έξησθίνημένος' ή λεπτή φυσιογνω 
μία του καί οί τέλειον χαρακτήρες είχον
κατάστη σχεδόν διαφανείς' οί οφθαμοί λον τώ  εμ.ειδία. αλλ ή στρατολογι

Ή το  γενναίος, ενεργητικός, έχθρός τών 
καπηλειών, ρωμαλέος καί νοήμων, τό μέλ

' ία κα-
τεστρεφεν δλας τάς έλπίδας του.

ολίγου καί ’βρήκα ’ς αύτόν μονάχα χ ίλ ια  
οκτακόσια σαράντα δύο φράγκα...ώστε 
μοϋ λείπουν χ ίλ ια  εκατόν εξήντα.

—  Διάβολε ! είπεν ό κ. Ζιρώ, πρεπει 
νά ήνε πολύ μεγάλος ό κουμπαράς σου γ ια  
νά χωρέση τόσαις πεντάρας.

— Κάθε χρόνο τον αδειάζω και κάνω 
τής πεντάραις είκοσόφραγκα. ’Αλλά, κ. 
Ζιοώ, είναι τώρα ’λίγος καιρός πού μέ 
κλέφτουν. Ό τα ν  τά  ’μέτρησα, άπό ’δώ 
καί λίγο καιρό, ήταν σωστά Έρριξα άπό 
τότε καί άλλα καί μ.ού λείπουν χ ίλ ια  ε
κατόν έξηντα φράγκζ... Χ ίλια έκατον ε 
ξήντα φράγκα, έπανέλαβε συσφίγγων τούς 
γρόνθους. 'Έ ! καί νά τσάκωνα τόν κλέ
φτη !

— Γέρο Μεροϋ, άν έδινες είδη σι ’στόν 
υίό σου...

— Τάν υίό μ.ου!... Καί ό γέρων ταπει
νών αίφνης τήν φωνήν παρετήρησε περί 
αύτόν, ώσεί φοβούμενος μή τάν άκουσωσιν'

του εύρυνθέντες ύπά τού πυρετού, μονον τεστρεφεν ολας τας ελπιόας του. 
αύτοί περιεΐχον τήν ζωήν, ήτις τόν έγκα-| Ό  αντικαταστάτης έστοίχιζε τότε χ ί-

λ ια  διακόσια φράγκα, άλλά ποϋ νά τά 
μεταβεβλημένον καί τοσοϋ- εύρη ; Καί άν τά  ευρισκε πώς νά τά  έξω-

τον έγγυς τού τέλους του, δεν έλυπήθη φλήση ; Ό  ’Ιωάννης ήτο Μερού άπό κε-
πλέον διότι ήλθεν, ά λλ ’ δμως δέν ήδυνήθη | φαλης μέχρι ποδών, ήτοι τιμ ιώ τατος καί

τέλειπεν. Ή  Γκιούλ-Χανούμ ίδοϋσα αύ 
τόν τοσοϋτον

νά κράτηση τούς λυγμους της πίπτουσ* I υπερήφανος, 
παρά τούς πόδας του. I Ο Ιωάνν,

"Eirc-rat συνέχ ιια ].

ΔΥΟ ΑΝΔΡΕΣ
ΚΝΑ ΖΕΪΤΑΙΜ ΚΑΛΤΣΕΣ 

ίΛ ήγημ1 A m elie  P e r r o n e t |

Ό  γέρων Μεροϋ ήτο ύπερεξηκοντούτης 
ξηρός ώς κλάδος καί εύθύς ώς I. 
γήρος. ώσάκις δέ ώμίλει διά τήν

Άς
ώστε

τοσοϋτον έσέβετο τόν π α 
τέρα του, ωστε ούτε λόγον τώ  έ'κχμνε 
πεοί τούτου. Ήγνόει άλλως άν ό γέρων 
είχε χρήματα, άλλά καί άν είχε δέν θά 
έτόλμα νά ζητήση τήν χρηματικήν αύτοϋ 
συνδρομήν έκ φόβου μή τόν δυσαρεστήση.

Έ ν τούτοις ο γέρων Μερού, άφότου ό 
υιός του έθηκε τοσούτω άδεξίως τήν χεΐ 
ρα είς τον κατηραμένον σάκκον, άπό εύ 
θύμου έγένετο κατηφής καί μελαγχολικός, 

ου, τήν Φοαγκίσκαν I Ιίαρετήρει συνεχώς τόν Ίωάννην στενά- 
. λ -, l r  si.·, ι — T.j.v Τβρ|ζαν, κ ζ ί δέν

εποαττε πάντοτε τήν

Ητο| 
μακα-χηρος

ρίτισσαν σύζυγόν , , ι ■
του, τώ  ήρχοντο δάκρυα είς τούς όφθζλ- ζων, δέν έπείραζ 
μούς. Είχε πέντε τέκνα, έξ ών τέσσαρζς|εκρουε πλέον, ώς
θυγατέρας ήδη άποκατεστημένας, συνεκα-j παχεΐαν γαστέρα τού πρώην ζαχαροπλά-

αν  η τ α ν . . . α υ τ ό ς
Ο Γίάννης ! άνέκραξεν ό κ. Ζιρώ, 

ενα τόσω τίμιο παλληκάρι !
— Ναί, είνε τίμιο παλληκάρι, άλλά 

πρέπει ν’ άφίση τήν Τερέζα ένώ τήν α 
γαπά ’σάν τρελλός, καί πολλά παιδιά 
θαρρούν πώς δέν είνε κακά πράγμα νά 
κλέφτουν τόν πατέρα τους.

—  Καί ξεχνάς δτι ό Γιάννης είνε υίός 
τής Φοαντζέσκζς σου ; είπεν ο Ζιοω οπως 
συγκινήση τόν γέροντα.

— Δ ι’ αύτά δέν τό πιστεύω άκόμη, μ.ο- 
λονότι εχω ύποψίαις. Ένώ έγώ, σηκονό- 
μουν πάντα  πρώτος, απο δώ και κάμπο- 
σαις ’μέραις δταν , σηκόνομαι τόν ’βρίσκω 
αιωνίως ’ν;υμένο.

— Μά τώρα είνε συγχισμένος, καί δέν I 
’μπορεί νά κοιμηθή.

— Αύτά λέω κ’ εγω Αύ· δμως θά

τώκει δέ μετά τοϋ νεωτέρου τέκνου του 
τού Βενιαμήν, νέου ώραίου, έ'χοντος κ α

στού κ. Ζιρώ. λέγων αυτω
—  Έ  ! μ.άστορη, έκαμες ποτέ σου Λον-

λον χαοακτήοα, πρό πάντων δε καλήν j xovjtcti^fc σαν αυτόν, οπερ /) .ο το συν/j- 
καρδίαν καί όνομαζομένου Ίωάννου.

Ά λ λ ’ ό Βενιαμήν έπροξένησε. καί
θες λογοπαίγνιόν του. 

και τ.οι I Ύ πέοερεν.,.άλλ ’ ούδόλω; άνέφερε νά 
άκουσίως, μεγάλην λύπην πράς τόν πχ - πληρώση άντικαταστάτην τού υίοϋ του. 
τέ»α του. Τήν λύπην ταύτην συνεμερί-1 Πρωίαν τινά , τήν έπιοϋσαν τής ήμέ- 
ζετο καί ή ώραία γείτω ν Τερέζα τής ό 
ποίας οί οφθαλμοί πολλάκις ήσαν κατα·
κόκκινοι άπό τά  δάκρυα. Τοϋ ειχε πεσε 
ό κλήρος τής στρατολογίας.

Ή  Τερέζα ήτο νέα ορφανή, τ ιμ ία  και 
εργατική, δεκαοκταέτις, έ'χουσα καστα- 
νόχρουν κόμην, κυανοϋς οφθαλμούς καί 
λευκούς οδόντας.

Ό  γέρων Μεροϋ ήδύνατο νά ζή ήσυχος 
έκ τών τακτικών μηνιαίων τών θυγατέ
ρων του, άλλά ποοφασιζόμενος δτι είχεν 
ανάγκην κινήσεως είργάζετο άδιακόπως' 
καί περ δέ κερδίζων άρκετά, έζη μέ με- 
γιστην οικονομίαν ώς έκ τούτου οί γείτο-

τό έκαμεν άπό τη λύπη του.
— Καί γ ια τ ί τόν άφίνεις νά γείνη στρα

τιώ της άφοϋ έχεις χρήματα ;
Ό  γέρων Μεροϋ άνετινάχθη έκ τρόμου.
—  Χίλ^α διακόσια φράγκα, κ. Ζιρώ, 

εινε πολύ μεγάλο ποσό.
—  Μά δέν θά λυπηθης νά χωρισθή; 

άπό τάν υίό σου ;
— ’Ακοϋς θά λυπηθώ ! τήν ήμερα έ

ν ο στρατιωτικός ιατρός έδή-  ̂κείνη θ αναγκζσθώ να μεθύσω !
' Ή  αφελής αύτη φράσις άπεικόνιζεν ά 
ριστα τήν θλίψιν τοϋ γέροντος, ό όποιος 
ήτο λ ιτώ τα το ς , καί συνείθιζε νά πίνη

Ιρι 
ρχς κ,αθ
λωσεν δτι ό ’Ιωάννης ήτο κατάλληλος διά
την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ο γεοων ει-
σελθών αίφνης παρά τώ οίκοδεσπότ'/ι του, 
τώ  είπε μέ ήλλοιωμένην φωνήν

—  Κύρ Ζιρώ, μ’ έκλεψαν !
— Σ’ έκλεψαν ! έφώνησεν ό πρώην ζα 

χαροπλάστης.. Καί είχες τίποτε νά σοϋ 
κλέψουν;

— Λοιπόν, ναί ! είπεν δ γέρων ό άπ· 
ήτον

νερόκρασον μάλλον ή κρασονερον.
—  Ώραΐο γικτρικό ! Καλλήτερα θ* 

κάμης νά πληρώσης άντικαταστάτη  δι* 
τά παλληκάρι σου, τά όποιον άν γίνΛ 
στρατιώτης χάνει το μέλλον του.

Αύτό εινε άλλο πράγμα. Τώρα το
ώς τρελλός, κάποιος έπείραξε'τάν βιαστικά είνε νά βρω τόν κλέφτη μου,

χοΐ' ΐ/παρα μ.ου, έπειδή καλά τά έμάντευ- καί πρέπει νά μέ βοηθήσης.
σες. Έ χω  κουμπαοα και ρίχτω μέσα 
'ς αύτόν δ ,τι περισσεύω. ’Έπρεπε νά έχω

και πως—  Νά σέ βοηΰησω
— Μολονότι αύτά μού κοστίζει τρόμε'



poc, θαρρώ δ[/.ως πώς αέ κλεφτεί ο Γ ικν- 
νης μου. Ά ν  ήταν αληθινός κλέφτης, θά 
τά έπερνεν όλα. Ά ν  ήνε αύτός, τοΰ λεί
πουν άκόμη σαράντα φράγκα ώς τά  χ ίλ ια  
διακόσια. ’Επειδή δέ βέβαια μέ κλεφτεί 
τη νύχτα, θά σέ παρακαλέσω γ ια  λ ίγα ις 
'μέρκις νά κοιμάσαι ’στην κάμαρά μου.

—  Νά ’μπω στην κάμαρά σου χωρίς 
νά τό γνωρίζν) ό Γιάννης ; Αυτό δεν 
γίνεται !

—  Δέν θά κλ«ίσω την πόρτα μου, καί 
θά ’μπϊίς όταν έκεϊνος πλαγιάσ·/). Μοναχα 
εσέ εμπιστεύομαι.

— Ή  εμπιστοσύνη σου μέ τιμά , γεοο 
Μεροΰ, μά πώς γ ίνετα ι νά ανακατώνουν 
χρήματα καί νά μη ξυπνάς ;

—  Θαρρώ, είπεν ό γέρων Μεροΰ ταπει- 
νόνων και πάλιν την φωνήν, πώς με πο
τίζει rsxpnrixd  'σάν θέλν) νά μέ κλέψν). 
Μεοικαϊς ήμέραις τώρα κοιμούμαι ’σάν τό 
μολύβι.

—  Τότε, άπόψε θά κοιμηθώ ’στήν κά
μαρά σου.

—  Σ’ ευχαριστώ, κύο Ζιρώ. Θά κοι- 
αηθώ ’ντυμένος, καί καθώς τόν τσακώσνις 
νά μέ 'ξυπνήσγις. Ά λ λά  σιωπή νά μη μας 
νοιώσν) κανείς !

—  ’Εννοείται !
Ά λ λ ’ όταν ό κ. Ζιρώ άνεχώρησεν ηο- 

ξατο σκεπτόμενος. Ά ν  εκλεπτέ τ ις  ιόν 
γέροντα, ό it'c ούτος βέβαια δέν ήτο ό 
υιός του. Ά οα ήτον άλλος, ό δέ πρώην 
ζαχαροπλάστης δεν είχε διάθεσιν νά ύ- 
ποστη τάς συνεπείας της δυσαρέσκειας 
τοΰ κλέπτου. Συνεπεία τ ί ς  σκέψεως ταύ
της καί της πρός τόν Ίωάννην ύπολή- 
ψεώς του διηγήθη πρός τόν τελευταϊον 
τήν μετά τοΰ πατρός του συνδιάλεζιν. 
Ό  ’Ιωάννης έξεπλάγη έκ τής έξηγήσεως 
ταύτης, ή δ’ άθωότης αύτοΰ άπεικονίσθη 
έντός τών ειλικρινών οφθαλμών του.

—  Τώρα τ ί πρέπει νά κάμω ; ήρώτησε 
τόν νέον.

— "Ο,τι έσυμφωνήσετε μέ τόν πατέρα 
μου. Καί έγώ όμως δέν θά κοιμηθώ. Α
ληθινά είνε κρίμα νά μ’ άφίνν) ό πατέρας 
μου νά γείνω στρατιώτης,ένώήμποοοΰσε ..

— Είνε μανία γεροντική, είπεν ό κ. Ζι
ρώ. Σαλεύεται μεταξύ τοΰ υΐοΰ του και 
τοΰ θησαυροΰ του.

—  Καί νικά ό θησαυρός, άπήντησε μέ 
πικρίαν ό ’Ιωάννης. φ

Έπανήλθεν είς τήν οικίαν και παρετή
ρησεν οτι ό πατήρ του έπετήρει άγωνιω - 
δώς άπάσας τάς κινήσεις του. Ή το καί 
προσβεβλημένος καί παρωργισμένος. Ένε- 
πιστεύθη τήν θλίψιν του είς τήν Τερέζαν 
ήτις τόν έπαρηγόρησε, τό δ’ έσπεοας ό 
πατήο καί ό υιός προσεποιήθησαν καί οΐ 

| δύο οτι έκλεισαν τάς θύρας τών δωματίων 
' αυτών άλλά τάς άφήκαν ήμιανοικτάς.

Ό  ’Ιωάννης κατεκλίθη χωρίς νά έκδυ- 
*  θη ό δέ γέρων, παρά τήν ανησυχίαν του, 

συνεπεία τής οποίας επρεπε ν άγρυπν·7|, 
έκοιμήθη βαθέως, αφοΰ έβεβαιώθη οτι ό 

; κ. Ζιρώ έκάθησεν είς παλαιάν καθεκλαν,
■ παρά τήν κλίνην του.
ί  Αί ώ ;α ι παρήρχοντο άνευ ουδενός συμ- 

βίβηκότος, ό δέ Ζιρώ, βκρυνθείς εκ της

προσδοκίας προεδίδετο καί ούτος είς τόν 
ύπνον, δτε ήκουσε θόρυβον έπί τής κλίνης 
τοΰ Μεροΰ. Ό  γέρων ήγέρθη, χωρίς ούδέν 
νά εί'πη.

— Μήπως βλέπει τόν κλέπτην, έσκέ
φθη, καί θέλει νά τόν συλλάβν) έπ ’ αύτο- 
φώρω ; Μά διάβολε δέν κρυόνει καθ’ όλου 
’στήν ηλικ ία  του.

Ή  σελήνη έφώτιζε τό δωμάτων καί ή- 
δυνήθη νά ΐδη τόν γέροντα βαδίζοντα βρα
δέως, είς δέ τήν άλλην θύραν οοθιον τόν 
Ίωάννην καί παοατηροΰντα.

— Τί έ'παθεν ό γέρος ; έσκέφθη ό κ. 
Ζιρώ. ’Εδώ δέν υπάρχει κλέπτης.

Ά λ λ ’ ό γέρων, χωρίς νά φανη ότι έγ ί- 
νωσκε τήν παρουσίαν τοΰ Ζιρώ καί τοΰ 
υίοΰ του, διήλθε βραδέως τό δωμάτιον, 
διηυ.θύνθη είς Ιν ερμάριον, ευρισκόμενον ά- 
πέναντι τής κλίνης του, τό ήνοίξεν, έ'λαβε 
μετά προφυλάξεώς τ ι έξ αύτοΰ, καί τό 
εφερεν έπί τής κλίνης του. Ταΰτα δέ 
πάντα  χωρίς ν’ άπευθύνη τόν λόγον πρός 
τον Ίωάννην καί περ ευρισκόμενον ένω- 
πιόν του.

Ό  κ. Ζιρώ ήτοιμάζετο νά όμιλήση πρός 
τόν γέροντα οταν ό νέος τώ  ενευσε να 
σιωπήση. 'Ο Μεροΰ άπεκάλυψε τότε ο,τι 
είχε θέσει έπί τής κλίνης. Ή το  Ιν μαχαι- 
ρίδιον καί είς xo cun apa c .

Άνεσήκωσεν είτα  τό στρώμα, καί έξή- 
γαγε κάτωθεν αύτοΰ ετερον άντικείμενον,
τό όποιον έν πρώτοις οΐ θεαταί τής σκη-

srt > - *νης ταυτης οεν εννόησαν τ ι ητο.
Ό  γέρων ένόμιζεν δτι ήτο μόνος. Οί 

οφθαλμοί του ήσαν άνοικτοί άλλά τό α 
πλανές βλέμμα του παοετήρει προφανώς 
ι/.όνον τόν κουμπάρων καί τό βαρυ αντι- 
κείμενον, τό όποιον είχε θέσει πλησίον 
τοΰ πρώτου.

Ό τα ν  τό άνεσήκωσε παοετήοησαν ότι 
ήτο γυναικεία περικνημίς. Ό  Μεροΰ έξή- 
γαγεν έξ αύτής χρυσά καί άργυρά νομί
σματα, καί τά  έξήπλωαεν έπί τής κλίνης 
του, χωρίς ν’ άποτελέση τόν έλάχιστον 
κρότον, καί χωρίς τήν έλαχίστην ν’ άπαγ- 
γείλτ) λέξιν. Ε ίτα τά  χείλη του έκινοΰντο 
έφ’ δσον ήοίθμει, τέλος δέ, άφοΰ έπερά- 
τωσε τήν άρίθμησιν είπε χαμηλοφώνως 
καί μέ ήθος εύχαριστημένον-

— Χ ίλια εκατόν έξήντα. Λείπουν ά
κόμη σαράντα. Περίμενε, παιδί μου, θά 
τά  έχης καί αύτά.

Προφανώς άπηυθύνετο πρός τόν υίόν 
του, άλλά νοερώς, διότι δέν έστρέφετο 
πρός τόν Ίωάννην, δστις τόν παρετήρει 
καί τόν ήκουε περιέργως. Ό  γέρων είσή
γαγε τότε τό έγχειρίδιον είς τόν κουμπα- 
ρα, καί έξήγαγεν αύτοΰ δύο νομίσματα.

—  Καί σαράντα μάς κάνουν χ ίλ ια  δια
κόσια, είπε μειδιών ίξ  εύχαριστήσεως. 
Αύτά τά  χρήματα, παλληκάρι μου, είνε 
ή έλευθερία σου. Καί θέλεις νά αάθης 
γ^ατί άργησα νά σοΰ τά  δώσω ; ’Επειδή, 
δταν βλέπω τά  χρήματά μου μοΰ φαίνε
τα ι πώς δέν ’μπορώ νά κάμω τόν χωρι
σμό τους- αύτά γιαλίζουν, άστράφτουν, 
καί μέ μαγεύουν. Τήν νύχτα δμως συλλο
γίζομαι τήν λύπη ποΰ θά έ'χω ’σάν δέν 
σέ βλέπω, καί λέγω  μέσα μου:- Ό χ ι, δέν

θά φύγν), θά φύγουν τά  χρυσοί, μά όχι 
αύτός. ’Έ πειτα  θά μείνουν καί άλλα χρυ
σά. Θά βργ,ς χ ίλ ια  οχτακόσια δύο φράγκα 
υ,έσχ σ’ έκεϊνον τόν κουμπαρά δταν θά 
μέ βάλουν ’στό λάκκο. Καί άν ήνε αλή
θεια πώς δέν ’πεθαίνομε δλως διόλου, θά 
σέ βλέπω, θά σκουντώ τή μητέρα σου, ή 
όποία θά γελα καί αύτή άπό τή χαρά της 
καί θά λέγω τρίβοντας τά  χεοια μου. — 
Έ !  ε ! παλληκάρι μου, αύτά δέν τά  έπε- 
ρίμενες !

Καί ό γέρων έγέλασεν.
Οΐ οφθαλμοί τοΰ Ίωάννου ήσαν Φα- 

κούβοεκτοι.I \ t J, f (
Τότε ό γέρων έξηκολουθησέ θετών καί 

πάλιν τά  χρήματα έντός τής περικνημϊ- 
δος μετά βραδύτητας καί προφυλάξεως.

  Αύτήν τήν επλεξε ή μητέρα σου,
εινε ’δική της ή ιδέα νά συνάζγι χρήματα 
άν σοΰ έπεφτεν ό κλήρος. Από τό θά
νατό της τό εξακολουθώ έγώ. Ποοτι- 
μοΰσα νά μή σοΰ έ'πεφτεν ό κλήρος, έπει- 
δή τήν ήμερα αύτή ή ιδέα με σκοτώνει’ 
τή νύχτα  δμως δέν είμαι ό ίδίος. Όσω 
πλησιάζεις νά φύγης άπεφάσισα νά κάμω 
αύτή τή θυσία. Θά μείννις λοιπόν καί ή 
γρηά ή Φραντζέσκα μου θά μείνη άπό έμέ 
εύχαριστημένη.

Ή  φωνή του βαθμηδόν έξησθένει, ’έθεσε 
τήν περικνημίδα, άφοΰ έπλήρωσεν αύτήν, 
ύπό τά στρώμα καί τάν κουμπαράν έντός 
ερμαρίου, ε ίτα  κατεκλίθη καί ηχηρός ρογ- 
χασμάς άνήγγειλεν οτι άπεκοιμήθη.

'Ό ταν ό γέρων έξύπνησε τήν πρωίαν, 
ένεθυμήθη τόν κλέπτην τών χρημάτων 
του, μή ίδών δέ τόν κ. Ζιρώ, έσκέφθη δτι 
ούδέν ειχε συμβή τήν νύκτα έκείνην. Έ -  
βεβαιώθη δέ περί τούτου δταν είδε τάν 
οικοδεσπότην άποκούψαντος πρός αύτόν 
τά  διατρέξαντα. .

Ό  Ιωάννης μεταβάς παρά τη Τεοέζα, 
τνί διηγήθη τά  πάντα .

— Λοιπόν, ήρώτησεν ή νέα. οΐ ύπνοβά- 
τα ι σάν ξυπνήσουν δέν θυμοΰνται τ ίπο τα ;

— Τίποτα Ό  κ. Ζιρώ μέ παρακινεί νά 
πάοω αύτά τά  χρήματα, έπειδή ό πατέ
ρας μου ’σάν ήνε έξυπνος διόλου δέν τό 
θυμάται. Σύ τ ί μέ συμβουλεύεις νά κάμω;

Ή  Τερέζα έ'σεισε περιλ.ύπως τήν κε
φαλήν.

—  Ναί, ειπεν ό Ιωάννης, καί σύ λες 
δ ,τ ι καί έγώ. Ό  Μεροΰ εινε γέρος, αΐ με- 
γάλα ι συγκινήσεις τόν πειράζουν, άν δέ 
ίδή πώς μένω θά καταλάβγι πώς άγόρασα 
αντικαταστάτη μέ τά  χρήματά του καί 
αύτό ’μπορεί νά τάν σκοτώστ,.

—  Μά σκοπεύει νά σοΰ τά  δώση.
— Ναί, τήν νύχτα, ’σάν κοιμάται. 

Τήν ημέρα δμως δέν τό άποφασίζει
— Δέν ’ μποροΰσες τήν νύχτα δταν σοΰ 

τά  έδεινε ;
— Δέν είξεύρεις αύτήν τήν άσθένειαν. 

"Αν τάν εγγ ιζα  ή άν τοΰ μιλοΰσα μπο- 
ροΰσε νά πέση άνάίσθητος. Τά ίδιο ύπέ- 
φερε καί ό πατέρας του καί πέθα.νε άπό 
τάν φόβο του έπειδή τόν ’ξύπνησαν έξαφνα.

— Τότε, Γιάννη, πή γα ζε  νά γίνης 
στρατιώτης. Δέν πρέπει νά γίνωμε εύτυ- 
χεΐς μέ αύτή την θυσία.



Καί ή δυστυχής νέα άνελύθη είς δά
κρυα.

Κατά την ώραν τοΰ γεύματος ό γέρων 
ήτο σκυθρωπός καί παρετήρει τόν υιόν τόυ 
με βλέμμα άργιλον, ούτος δμως τάν ήρώ
τησε'

— Φαίνεται πώς σοΰ συνέβη κανένα 
δυστύχημα !

—  Δυστύχημα ! είπεν ό γέρων κοκκίτ 
νήσας, όπεο τώ συνέβαινε κατά τάς μ.ε- 
γάλας συγκινήσεις.

— Μή συγχίζεσαι' αύτά δέν είνε ευχά
ριστο άλλά καί δέν άποθνήσκει τινας άπό 
αύτό.

— Δεν αποθνήσκει τινας. έψιθύρισεν ό 
γέρων, όταν τό πάθη άπό ξ έ ν ο ν ...ο τα ν ..

-— Τί ; ...ήρώτησεν ό ’Ιωάννης απαθής!
-— Οταν ένας ποΰ άγαπας ..ό όποιος... 

ά λλ ’ ένώ έψέλλιζε ταΰτα  δέν έτόλμ.α νά 
παρατηρήσνι τόν υιόν του.

—  Έ χεις λάθος, είπε καθαρά ό νέος, 
δέν σέ κλέφτω έγώ !

Ό  γέρων άνεπήδησεν έπί τής καθε 
κλας του'.

— Άφοΰ τό λοιπόν δέν είσαι σύ, είπε 
έπιλαμβανόμενος καί ούτος ειλικρινώς τοΰ 
ζητήματος, ποιός είνε ;

—  Έ πειδή άν σοΰ τολεγα δέν θά μέ 
’πίστευες, θά σοΰ τό αποδείξω

Καί έγερθείς τής τοατέζης διηυθύνθϊ) 
είς τό έρμάριον καί έξήγαγε τόν κουμπαρά. 
Ό  γέρων παρετήρει αύτόν έμπληκτος.

— Ένόμιζες, είπεν ό ’Ιωάννης, δτι 
Ιχης έδω μέσα τρεις χιλιάδες καί δύο 
φράγκα, καί ’βρήκες μόνον χ ίλ ια  οκτα
κόσια σαράντα δύο, δέν είν ’ έτσι ;

— Πώς τό ’ξέρεις ; ήρώτησεν έκθαμβος 
ό γέρων.

— Ά λ λά  τώρα λ.είπουν άπό μέσα σα
ράντα φράγκα. Μέτρησέ τα.

Ό  γέρων, καταληφθείς ύπό μεγίστης 
ανησυχίας συνέτριψε τόν κουμπαράν έπί 
τής τραπέζης, έμ,έτρησε τά  χρήματα καί 
παρετήρησε τήν νέαν έλλειψιν.

—  Τί θά πή αύτό ; ήρώτησε τόν υιόν 
του. ένώ ίδρώς περιέβρεχε τά μέτωπόν του.

—  Τώρα. είπεν ό ’Ιωάννης μετά τής 
αύτής άπαθείας, θά σοΰ ’βρώ όσα σοΰ 
λείπουν.

Καί άνασηκώσας τό στρώμ,α ήρεύνησε 
καί εφεοε τήν περικνημίδα μετά τοΰ πο
λυτίμου περιεχομένου αύτής.

Ό  γέρων κατάπληκτος ούδέν άπολύ- 
τως έννόει.

— Μέτρησε τώρα καί αύτά ! είπεν ό 
νέος.

Ό  Μεροΰ ύπήκουσεν. ‘Υπήρχον πράγ
ματι έντός τής περικνημϊδος· χ ίλ ια  δια
κόσια φράγκα, καθώς είχεν ε’.πεΐ είς τόν 
ύπνον του.

— Θεέ μου ! εκραξε, τ ί θά ’πή αύτό ;
— Αύτά θά ’πϊ), άπήντησεν ό ’Ιωάννης, 

δτι εκλεφτες ό ί'διος τόν εαυτό σου καί 
δτι μ.ε έκατηγόρησες άδικα.

—■ Έ κλεφτα  τόν εαυτό μου ! . . .
—  Ναί, τόν εαυτό- σου.
Καί ό νέος διηγήθη πράς τ ,ν  πατέρα 

του τήν σκηνήν τ7,ς νυκτός, δταν δ’ έ-

τελείωσεν, αί τρέμουσαι χεϊοες τοΰ γέ
ροντας δέν έτόλμων πλέον νά έγγίσωσι τά  
ένώπιόν αύτοΰ χρήματα, τά δέ πρόσωπόν 
του εξέφραζε τοσαύτην ταραχήν, ώστε ό 
’Ιωάννης τον έλυπήθη.

— Μή συγχίζεσαι, πατέρα μου, είπεν 
ςύθύυ.ως, τώρα ’βρήκες τά  χρηματάκ^χ 
σου, καί γνωρίζεις τον υίό σου. Φύλαξε 
τά  χρήματά σου καί ά ; τελειώσωμε τό 
φαγί μας.

Ά λ λ ’ ό γέρων έφαίνετο ώσεί έξήρ.χετο 
ονείρου. Ήγέρθη βραδέως, καί χωρίς ού
δέν ν’ άπαντήση πρός τάν υιόν του, έγονυ- 
πέτησεν ένώπιόν του. Ε ίτα μετά συγκινη
τικής άφελείας, καί ένώ δύο δάκρυα διηυ- 
λάκιζαν τάς έρρυτιδωμένας παρειάς του, 
είπε'

-— Παιδί μου νά μέ συγχωρέσ/,ς, είμαι 
ζώο

—  Ά λλά  τ ί  κάνεις έκεϊ ; άνέκραξεν ό 
’Ιωάννης είς άκρον συγκινηθείς. Μήπως οί 
πατέρες δεν έχουν τό δικαίωμα νά έχουν 
καί μίαν άδυναμία ; Σε παρακαλώ, κάμε 
μου τήν χάριν νά σκουπήστ,ς αύτά τά γε- 
οοντικά σου 'μ άτια  καινά μέ φιλήσης γλή- 
γωρα!...Σήκω άπάνω, κουνήσου, καί συλ
λογίσου άλλο πράγμα' ’ξέρεις πώς ή συγ- 
κίνησις σέ πειράζει.

’\\\' ό γέρων έθεώρει έαυτάν τόσον 
Ιναχον, ώστε ή συναίσθησις τοΰ αδική
ματος του έτάρασσε τάν έξησθενημένον 
αύτοΰ εγκέφαλον καί ήγνόει τ ί έπραττεν.

Ό  ’Ιωάννης, λίαν συγκεκινημένος, προ- 
σεπάθει νά τάν καταπραύν·/].ώς θά έ'πρατέ 
τις πρός παιδίον, έσπόγγιζε τούς οφθαλ
μούς του μέ τό άντίστροφον τής χειρίδος 
αύτοΰ, καί ελεγε γελών καί -κλαίων 
συνάμα

— Αύτή τώρα είνε καινούργια μόδα ! 
Οί νέοι χαϊδεύουν τούς γέρους !

Ά λ λ ’ ό έξαίρετος νέος ήτο ανήσυχος 
καί έσκέπτετο τ ίν ι τρόπω θά παρήοχετο 
αύτη ή κρίσις.

Τήν κρίσιν κατέπαυσαν άφθονα τοΰ γέ- 
-ροντος δάκρυα, τέλος δ’ είπεν δταν κα- 
τεπραΰνθη'

— Φύγε, θέλω λίγο νά μείνω μονάχος.
—  Μήπως εΐσε άρρωστος ;
— Καθόλου. Λοιπόν, ήρώτησεν, είμαι 

υπνοβάτης καθώς καί ό πατέρας μου ;
— "Ισως ! είπε γελών ό νέος, μή θέλων 

νά φαν·?] δτι άνησυχεϊ έκ τουτου.
Καί έξήλθεν ήσυχος. "Οταν τό εσπέρας 

έπανήλθεν εύρε έστρωμένην τήν τράπεζαν 
καί έπ’ αύτής τέσσαρα πινάκια .

— Λοιπόν απόψε έ'χομεν τραπέζι ; ή
ρώτησεν εύθύμως.

— Ναί. θά φάγουν μαζή μας ό κ. Ζιρώ 
καί ή Τερέζα.

Μετά τ ινα ; στιγμάς είσήλθον ή Τερέζα 
καί ό κ. Ζιρώ, έκάθησαν είς τ ή ν  τράπεζαν, 
έ'φαγον μέ δρεξιν, διότι υπήρχαν έκλεκτά 
φαγητά , καί είς τά τέλος έ'πιον καί καμ.- 
πανίτην.

Μετά τό τέλος τοΰ φαγητοΰ ό γέρων 
ήγέρθη, έπλησίασεν είς τήν κλίνην του, έ'- 
λαβε κάτωθεν τοΰ προσκεφαλαίου αύτοΰ, 
έ'νθα είχε θέσει αύτόν, τήν λινήν περικνη
μίδα, τελευταϊον άρισταύργημα τής μα-

καρίτιδος Τερέζας, τήν έφερε θριαμβευτι- 
κώς καί είπεν πράς τόν υίόν του.

—  Πάρε, παιδί μου αύτά τά  χρήματα 
καί πλήρωσε αύριο ό ίδιος τόν ά ντ ικατα - 
στάτη σου .. Ε ίτα αποτεινόμενος πρός 
τήν Τερέζαν είπεν αύν/)'

—  "Ελα τώρα καί σύ μαζή μου
Ή  νέα τόν ήκαλούθησε μέχρι τής κλ ί

νης. όδέ"έρων έσήκωσε τό'προσκεφάλαιον.
—  Τί βλέπεις έκεϊ ; τήν ήρώτησεν.
— ’Ά λλη  μικ κάλτσα ! άνέκραςεν ή 

νέα κρούουσα τά ς  χεΐρας.
— Ή  πεθερά σου ή Φραντζέσκα δέν έ

κανε μισαΐς δουλε£αΐς, είπε λαμ-βάνων κά
τωθεν τοΰ προσκεφαλαίου τήν δευτέοαν 
έκδοσιν τής πρώτης περικνημίδας.

—> Α λήθεια , είπε γελών ό ’Ιωάννης, 
έπειδή ό πατέρας έσπασε σήμερα τον κουμ
παρά τού, εκαμεν άλλον κουμπαρά.

— Ναί, είπεν ό γέρων κρατών είς έκά
στην χεΐρα άπό μίαν πλήρη χρημάτων πε
ρικνημίδα’ αύτή , Τερεζα μου, κορη μου, 
’ξέρεις τ ί  θά γείντ, ;

—  Γιάννη μου ! άνέκραξεν ή Τερεζα 
κλονιζομένη έκ τής χαράς αύτής καί μή 
δυναμένη ν αρθρώσν) λεξιν.

Ό  ’Ιωάννης ώρμησε νά ύποστηοίςη την 
μνηστήν του, αμ,φοτεοοι δ έρρ-ίφθησαν εις 
τάς άγκάλας τοΰ γέροντας, δστις έναγ- 
κα^,ισθείς αύτούς ούχί μόνον μέ τούς βρα
χίονας άλλά καί μέ τάς δύο περικνημίδας 
είπε γ ελώ ν

— Αύταίς ή δύο, κ. Ζιρώ, δέν είνε ενα 
ζευγάρι ;

Ό  κ. Ζιρώ ήγέρθη καί είπε μετά συγ- 
κινήσεώς σκοτιζούσης έτι μάλλον την συ
νήθη εύγλω ττίαν του.

—— Αύτή ή γενναιότης ή οποία ...την 
οποίαν .. δλην τήν ύπόληψίν μ.ου... και ή 
ά ξ ία ... είνε τόσον μεγάλη έ ; ένός. ..δ ιότι 
κάνεις δέν εννοεί περισσότερόν αποέμε... 
Βέβαια μπερδεύομαι...όχι.συμμερίζομαι... 
τέλος, γέρο Μεροΰ, είσαι καλός άνθρωπος!

Καί ευτυχισμένος! προσέθηκεν ό γέ
ρων συγκινηθείς.

Ε ίτα αποτεινόμενος πρός τούς νέους, 
καί δεικνύων πρός αύτούς περιχαρώς τάς 
δύο περικνημίδας'

 Μέ τήν δεξιά, ειπε, Γιάννη μου. νά
’βρης άντικαταστάτη· ή άριστεοά,Τερέζα 
μου, είνε ή προίκα τοΰ άντρα σου... καί 
βέβαια άργότερα τά  παιδιά σας θά θαρ- 
ροΰν πώς θέλετε νά γελάσετε ’σάν τούς 
λέτε πώς βρήκετε... <*ι·ό Arrpa c  ο ε*'α 
ζ ί ν γ ά ρ ι  xd . l ra f c .

■*
* *
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τ ο ύ ; Ιν ταΤ; Ιπαογ/ιαι; xx t Ιν τώ  Ιξω τερ ιχ ώ .

"Ε χχστο ; τό μ ο ; τ η ;  Β ι β λ  ι ο θ ή χ η ;  π ω λ .Τ τχ ι Ιν 
τω  Γρχϊ»είω  ή μ ώ ν , ά π ο σ τ έ λ λ ε τ χ ι δέ ε ι ;  τον α ΐτ ή -  
σο/τχ, ά;χχ τη  λ/^ψει τοΟ ά ν τ ιτ 'μ ο υ .
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