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[Σ υ ν ε χ ε ία *  Γ ίε  π ρο τ,γοϋ μ ενον β ϋ λ λ ο ν ] .

ΤΗτο άνήρ τεσσαρακοντούτης περίπου, 
r°v)C οφθαλμού; εχων ©αιούς, -τά βλέαιια 
πονηρόν, τήν ρίνα κυρτήν ώς ρααφος βύου 
*«1 τά  μήλα τών παρειών έξέχοντα. 
Εΐσελθών προσεπάθησε νά δώση είς τά 
^ρόσωπόν του εκφρασιν σεβασμοΰ, άλλά 
5«ν κατώρθωσεν η νά διαστείλη έν αει- 
^•ζματι ΰποκριτικφ τά  έκ τοΰ ©όβου πε
λιδνά χείλη του.

Ο Κάρολος, τείνας ήσύχως όπισθεν αΰ- 
Τοΰ τήν χεΐρα, ελαβε πιστόλιον νέας 
®?ευρέσεως, όπερ έξεπυρσοκρότει διά λ ί-  

έρχομενης είς επαφήν πρός χαλύβδι-

ϊο.οεν ισομεγίΟη τ εμά χ ια  7ΐλχ/.ο&»το; ε’ ; του ;  /.Ονάς του.

νον τροχόν, καί οΰχί διά θρυαλλίδας, καί 
ητενισε διά τοΰ σκοτεινού δρίματός του 
το νεον πρόσω—ον όπερ είσάγομεν η δ η είς 
την σκηνήν. ’Ενώ δε παρετήρει προσε- 
κτικώς αυτόν, έσύριζε μ ετ’ άζιοθαυμά- 
στου άκριβείας, και δή καί έμμελώς, εν 
τών αρεσκαντων αυτώθηρευτικών ασμάτων.

Μετά τινα  δευτερόλεπτα, καθ’ & τά 
προσωπον τοΰ ςένου έπί μάλλον καί μαλ- 
λον ηλλοιοΰτο :

—  Καί λοιπόν, είσθε σείς, ειπεν ό βα
σιλεύς, ο καλούμενος Φραγκίσκος Δελου- 
βριε - Μωρεβελ;

—  Ναί, βασιλεΰ.
— ’Αρχηγός τώ ν πυροβολητών.
•— Ναί, βασιλεΰ.

[Κεφάλαιον ς·*].

—  Ήθέλησα νά σας ίδώ.
Ο Μωρεβελ π^οσεκλινε.

—  Δεν αγνοείτε, έζηκολούθησεν δ Κά
ρολος, τονίζων ιδιαιτέρως έκάστην λέζιν, 
οτι άγαπώ έπίσης πάντας τούς υπη
κόους μ ου.

— Τό γνωρίζω, έψελλισεν ό Μωρεβελ, 
ότι ή '1’μετέρα Μεναλειότης είναι ό π α 
τήρ τοΰ λαοΰ του.

— Καί οτι Οΰγονόττοι καί Καθολικοί 
είναι έπίσης τέκνα μου.

Ό  Μωρεβελ εαεινεν άναυδος, άλλά ε- 
τρεμε σύσσωμος, όπερ δεν διέφυγε τήν 
προσοχήν τοΰ βασιλέως,καίτοι ό έρωτώμε- 
νος έμενε σχεδόν έν τ?ΐ σκια.

—  Τοΰτο σέ δυσάρεστε?, έξηκολούθησε



λέγων ό βασιλεύ;, σέ τον τόσω δραστη- 
ρίως καταπολεμήσαντα τούςΟύγονόττους;

Ό  Μωρεβέλ έγονυπέτησε.
•— Βασιλεΰ, έψιθύρισε, πιστεύσατε . . .
—  Πιστεύω, ε ί—εν ό Κάρολος, προ σ'/ί

λών έπί τοΰ Μωρεβέλ έπί μάλλον καί 
μάλλον βλέμμα, οπερ άπό κρυσταλλώ-
^ t ~ , , , ~ *οους, ως tjto κατ αρχας, ειχε καταστώ 
σχεδόν φλογερόν. Πιστεύω οτι έπεθύμη- 
σες μεγάλως νά φονεύσγις έν Moncontour 
τον άρτι έξελθόντα έντεΰθεν ναύαρχον. 
Π ιστεύω οτι τότε δέν έπέτυχες, καί ώς 
έκ τούτου προσήλθες είς τόν στρατόν τοΰ 
ήμετέρου άδελφοΰ δουκός τοΰ Ά νζ ιο ΰ . 
Επί τέλους πιστεύω οτι τότε προσήλθες 

δευτέραν φοράν παρά τοΐς πρίγκηψιν, ειτα  
κατετάχθης έν τ φ  σώματι τοΰ κ . Δε- 
μουύ Δεσαιμφάλ . . .

—  Ώ  ! Μ εγαλειότατε ! . . .
—  ’Αρίστου Πικαρδοΰ ευπατρίδου, δέν

>/ ffεχει ουτω ;
—  Βασιλεΰ ! βασιλεΰ ! άνέκραξεν 6 

Μωρεβέλ, μη μέ έξουδενίζετε ! . . .
•— Ή το  λαμπρός αξιωματικός, εξα

κολούθησε λέγων Κάρολος ό Θ', ούτινος 
καθ’ οσον έλάλει τό πρόσωπον έλάμβανεν 
εκφρασιν άγριας σχεδόν σκληρότατος , 
ώστε σέ έδεχθη ώς υιόν, σοί παρέσχεν οί
κημα, φορέματα, τροφήν . . .

Ο Μωρεβέλ έξέπεμψε στεναγμόν άπελ- 
π ισίας.

—  Σύ πιστεύω τόν έκάλεις πατέρα σου, 
έςηκολούθησεν άμειλίκτως ό βασιλεύς,καί 
διά τρυφεράς φιλίας συνεδέεσο μετά τοΰ 
νεου Δεμουό, τοΰ υιοΰ του ;

Ό  Μωρεβέλ γονυπετής έ'κυπτεν έπί 
μάλλον καί μάλλον έξουδενιζόμενος ύπό 
τούς λόγους τοΰ Καρόλου τοΰ Θ', οστις 
έμεινεν όρθιος, άπαθής, όμοιος πρός ά
γαλμα, ού τά  χείλη μόνον ειχον ζωήν.

—  ’Α λλ’ έλησμόνησα, έξηκολούθησεν ό 
Βασιλεύς · δεκακισχίλια σκοΰδα δέν θά 
σοί εδιδεν ό δούξ της Γκίζης, άν έφόνευες 
τόν ναύαρχον ;

Ό  δολοφόνος έντρομος έπληττε τό έ
δαφος διά τοΰ μετώπου.

— Καθ’οσον δ’άφορ^ είς τόν Δεμουύ,τόν 
άγαθόν σου πατέρα, ημέραν τινά  συνώδευ- 
σες αυτόν έ'ν τ ιν ι κατοπτεύσει, -/jv εκαμνε 
πρός την C hevreux , ότεπεσούσης της μά
στιγός του, άφίππευσεν όπως την λάβvj. 
Ήσο μόνος μ ετ’ αύτοΰ. Τότε λαβών π ι- 
στολιον εκ τοΰ έφιππίου, ένώ εκείνος έκυ- 
πτεν, έθραυσας αύτοΰ τούς νεφρούς. Ίδών 
δ’ αύτόν νεκρόν, έφυγες έπί τοΰ ΐππου, όν 
έκεϊνος είχε σοί δωρήσει. Δέν συνέβη π ι-  
στεύω ουτω ;

Επειδή δέ καί ό Μωρεβέλ εμενεν ά
ναυδος ύπό την κατηγορίαν ταύτην, 
ής πασαι αί λεπτομερείαι ήσαν άληθεΐς, 
Κάρολος ό Θ ήρξατο αύθις συρίζων μετά 
της αύτής άκριβείας καί μελωδίας τόαύτό 
ώς καί πριν θηρευτικόν άσμα.

■—-Λ οιπόν, δολοφόνε μου, είπεν αύτώ 
μετά τινας στιγμάς, ’ξεύρεις ότι έ'χω με- 
γίστην έπιθυμίαν νά σέ κρεμάσω ;

—  Ώ  ! Μ εγαλειότατε ! άνέκραξεν ό 
Μωρεβέλ.

1—  Ό  νέος Δεμουύ καί χθές έ'τι μέ ικέ

τευε, καί τνί άληθεία δέν ήξευρον τ ί  νά 
τώ άπαντήσω, διότι ή αίτησις αύτοΰ ήτο 
δικαιότατη.

Ο Μωρεβελ συνήψεν Εκετευτικώς τάς 
χεΐρας.

—  Και τοσω μάλλον δικαιοτέρα, οσω 
ώς είπες είμαι ό πατήρ τοΰ λαοΰ μου, 
καί έγώ σοί άπήντησα τώρα ότι συνεφι- 
λιώθην μετά τών Οΰγονόττων, οΐτινες 
είναι καί αυτοί επίσης τέκνα μου καθώς 
καί οί Καθολικοί.

Βασιλεΰ, είπεν ό Μωρεβέλ, έν πλήοη 
απελπισία, ή ζωή μου είναι είς τάς χεΐ- 
ας της Ύμετέρας Μεγαλειότητος, πρά- 
ατε κατά  βούλησιν.

—  ’Έ χεις δ ίκα ιον καί δέν θά έ'διδον 
δι’ αυτήν ουδέ οβολόν.

—  ’Αλλά, Μ εγαλειότατε, ήρώτησεν ό 
δολοφόνος, δέν ύπάρχει μέσον νά εξαγο
ράσω τό έ'γκλημά μου ;

—  Ούδέν γνωρίζω. Καί όμως άν ήμην 
είς την θέσιν σου, όπερ χάρις τω  Θεώ δέν 
συμβαίνει . . .

—  Καί λοιπόν, Μ εγαλειότατε, άν ήσθε 
εις την θεσιν μου ; . . — έψιθύρισεν ό Μω
ρεβελ προσηλώσας τά βλέμμα είς τά  χείλη 
τοΰ Καρόλου.

—  Πιστεύω ότι θά έσωζόμην, έξηκο
λούθησεν ό βασιλεύς.

Ο Μωρεβελ ήγέρθη επί τοΰ ενός τών 
γονάτων και επι της μιας τών χειρών 
στηριζόμενος παρετήρησεν άσκαρδαμυκτί 
τόν Κάρολον, όπως βεβαιωθ·?) ότι δέν τόν 
ένέπαιζε.

— Αγαπώ αναμφιβόλως λίαν τάν νέον 
Δεμουύ, έξηκολούθησεν ό βασιλεύς,άλλ’ά- 
γαπώ έπίσης καί τόν έξάδελφόν μου Γκί- 
ζην. Καί άν ούτος μοί έζήτει την ζωήν 
άνθρώπου, ού ό άλλος μοί έζήτει τόν θά
νατον, ομολογώ ότι θά εύρισκόμην λίαν 
περιπεπλεγμένος. Καί όμως, πολιτικώς 
και θρησκευτικώς σκεπτόμενος, ώφειλον 
νά πράξω ο ,τ ι θά μοί έζήτει ό έξάδελ- 
φός μου Γκίζης, διότι ό Δεμουύ, καίτοι 
άνδρεΐος άξιωματικος,είναι μικρός σύντρο
φος συγκρινόμενος πρός ένα πρίγκηπα τής 
Λορραίνης.

Ιναθ όσον ό βασιλεύς ώμ ίλει, ό Μωρε
βέλ άνεγείρετο βραδέως, ώς άνθρωπος 
έπανερχόμενος είς την ζωήν.

— Ωστε τό σπουδαΐον διά σέ, έν τη 
κρισίμω θεσει είς την οποίαν εύρίσκεσαι, 
είναι νά κερδίσνις την εύνοιαν τοΰ έξαδέλ- 
φου μου Γκίζη. Καί έπί τοΰ προκειμένου 
τώρα ένθυμοΰμαι κά τι τ ι ,  τό όποιον μοί 
διηγείτο χθές.

Ο Μωρεοέλ έπλησίασεν Ιν βήμα.
Φαντάσθητε, βασιλ.εμ, μοί έλεγεν, 

οτι καθ εκαστην πρωίαν, άκριβώς την δε- 
κάτηνώραν, διέρχεται την όδάντοΰ Saint- 
Germain-l Auoccvvots, έπανερχόμενος 
έκ τοΰ Λούβρου ό άσπονδός μου έχθρός. 
Βλέπω δέ αυτόν διερχομενον έκ τίνος κ ιγ— 
κλιδωτοΰ παραθύρου τοΰ ισογείου, οπερ 
είναι η κατοικία τοΰ άρχαίου διδα
σκάλου μου, τοΰ παπά-Πέτρου Πίλου. 
Βλέπω λοιπον καθ’ έκάστην τον έχθοόν 
μου, και καθ εκαστην παρακαλώ τόν διά
βολον νά τόν βυθίση είς τά  σπλάγχνα

τής γης. «Είπε μου λοιπόν, μαστρο-Μω- 
ρεβέλ, άν σύ ήσο ό διάβολος, ή άν έλάμ- 
βανες τουλάχιστον πρός στιγμήν την θέ
σιν του, δέν θά ευχαριστεί τοΰτο τάν έξά
δελφόν μου Γκίζην ;

Ό  Μωρεβέλ έπανεΰρε τό σατανικόν του 
μειδίαμα, έκ δέ τών ώχρών έ'τι έκ τοΰ 
τρόμου χειλέων του έξήλθον οΐ επόμενοι 
λόγοι :

—  Ά λ λά , Μ εγαλειότατε, έγώ δέν έ'χω 
την δύναμιν ν’ άνοίγω την γη ν .

— Καί όμως, άν ένθυμοΰμαι καλώς, 
την ήνοιξες διά τάν άνδρεΐον Δεμουύ. 
Ά λλά  θά μοΰ είπής, ότι τότε τό κατώρ- 
θωσες δ ι’ ένός π ιστολιού... I !  καί τώρα 
δέν έ'χεις πλέον τά πιστόλιον έκεΐνο ;

—  Συγχωρήσατε με, Μ εγαλειότατε, 
έπανέλαβεν ό ληστής ένθαρρυνόμενος έπί 
μάλλον καί μάλλον, σκοπεύω κάλλιον διά 
τοΰ τουφεκίου, ή διά τοΰ πιστολιού.

—  ’Ώ  ! είπεν ό Κάρολος· πιστόλιον ή 
τουφέκιον ολίγον ένδιαφέρει. Ό  δέ έξά- 
δελφός μου Γκίζης δέν θά συζητήσει πεοί 
τής εκλογής τοΰ μέσου !

—  Ά λλά , είπεν ό Μωρεβέλ, έ'χω άνάγ - 
κην όπλου, έπί τής άκριβείας τοΰ οποίου 
νά δύναμαι νά βασισθώ, διότι πιθανόν ν ’ 
άναγκασθώ νά σκοπεύσω μακρόθεν.

—  Εχω δέκα τουφέκια έν τή αιθούση 
ταύτνι, άπήντησεν Κάρολος ό Θ’, διά τών 
οποίων επ ιτυγχάνω  χρυσοΰν σκοΰδον είς 
εκατόν πεντήκοντα βημάτων άπόστασιν. 
Θέλεις νά δοκιμάσης κανέν έξ αύτών ;

—  Ώ , βασιλεΰ ! μετάμεγίστης χαράς, 
ανέκραζεν ό Μωρεβέλ ποοχωρών πρός έ
κεΐνο οπερ είχον φέρει την ημέραν έκείνην 
είς τόν Κάρολον καί τά όποιον ήτο έ'ν τ ιν ι 
γωνία.

— Οχι αύτό, είπεν ό βασιλεύς, όχι 
αύτό. Τά φυλάσσω δι’ έμέ. Θά έ'χω αύτάς 
τας ημέρας μέγα κυνήγιον, καί έλπίζω 
ότι θά μοί χρειασθή. Έ κ τών άλλων λάβε 
όποιονδήποτε θέλεις ;

Ο Μωρεβέλ ελαβεν Ιν έκτης οπλοθήκης.
— Καί τώρα ό έχθράς ούτος ποιος είναι, 

Μ εγαλειότατε·; ήρώτησεν ό δολοφόνος.
—  Μήπως γνωρίζω έγώ ; άπήντησεν 

Κάρολος ό Θ' κατακεραυνοβολών τάν άθλιον 
διά περιφρονητικού βλέμματος.

—  θ ά  έρωτήσω λοιπόν τόν κ. Γκίζην, 
έψιθύρισεν ό Μωρεβέλ.

Ό  βασιλεύς άνύψωσε τούς ώμους.
—  Μή τόν έρωτήσνις, είπεν. Ό  Γκίζης 

δέν θά σοί άπαντήσν). Καί λέγονται αύτά ; 
Οί μή θέλοντες νά κρεμασθώσι πρέπει νά 
μαντεύσωσι.

-— Ά λ λ ’ έπί τέλους πώςθά τάν γνωρίσω ;
—  Σοί είπον ότι καθ’ έκάστην πρωίαν 

τήν δεκάτην ώραν διέρχεται πρό τών πα
ραθύρων τοΰ παπά.

—  Ά λ λά  διέρχονται πολλοί πρό τών 
παραθύρων έκείνων. Ά ν  ή Ύμετέρα Με
γαλειότης εύηρεστεΐτο μόνον νά μοί ύπο- 
δείξν) σημεϊόν τ ι.

—  Ω ! τοΰτο είναι εύκολώτατον. Αύ- 
ριον, παραδείγματος χάριν, θά έ'χγι ύπό 
μάλης χαρτοφυλάκιον έξ έρυθροΰ μαροκινού.

—  Ά ρκεΐ, Μ εγαλειότατε.
— ’Έ χεις άκόμη τάν 'ίππον έκεινον, τόν



όποιον σου έχάρισεν ό Δεμουύ, καί οστις 
τρέχει τόσω καλώς ;

—  ”Εχω έ'να της Βαρβαρίας καί έκ τών 
ταχύτερων.

— ”Ω ! δεν φοβούμαι διά σέ. Είναι όμως 
καλόν νά γνωρίζης ότι τό μοναστήριον 
έ'χει καί μίαν θύραν είς τό όπισθεν μέρος.

—  Ευχαριστώ , Μ εγαλειότατε. Τώρα 
παρακαλεΐτε τόν Θεάν ύπέρ έμοΰ.

—  ’Αξιόλογα ! Παρακάλει καλλίτερα 
τόν διάβολον, διότι μόνον διά της προ
στασίας του θά δυνηθτίς ν’ άποφύγης τήν 
αγχόνην.

—  Χαίρετε, Μ εγαλειότατε.
—  Χαΐρε. Ά λ λ ’ έλησμόνουν, κύριε Μω- 

ρεβέλ. Μάθετε ότι άν όπως δήποτε δώ- 
σητε αφορμήν νά γείντ) λόγος περί σοΰ αΰ-
ιον πρό τής δέκατης, ή άν μετ’ αύτήν 
έν ακούσω νά γ ίνετα ι λόγος περί σοΰ, 

υπάρχει έν τώ  Λούβρω σκοτεινή καί υπό
γειός ειρκτή, έξ εκείνων, αϊτινες δέν άφί- 
νουσι νάέξέλθη ό άπαξ έν αύταΐς είσελθών.

Καί Κάρολος ό Θ' έπανήρχισε νά συ- 
ρίζν) ήσύχως καί άκριβέστερον ή πριν τό 
προσφιλές αύτώ άσμα.

Δ '
Η ΕΣΠΕΡΑ ΤΗΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1572
Οί άναγνώσται ημών δέν έλησμόνησαν 

ότι έν τφ  προηγουμένω κεφαλαίω έγένετο 
λόγος περί τίνος ευπατρίδου καλουμένου 
Δελαμόλ, ον μετ’ ανησυχίας περιέμενεν ό 
Ερρίκος τής Ναβάρρας. Ό  νέος ούτος ευ
πατρίδης, ώς είχεν είπεϊ ό ναύαρχος, εί
σήλθεν είς Παρισίους, διά τνίς θύρας τοΰ 
άγίου Μαρκέλλου, πρός τό εσπέρας τής 
24 Αΰγούστου I 572, ρίψας δέ περιφρονη- 
τικώτατον βλέμμα είς τά  πολυάριθμα ξε
νοδοχεία, άτινα  εβλεπεν δεξιόθεν αύτοΰ 
καί άοιστερόθεν. έπιδεικνύοντα τά  ζωγρα- 
φικώτατα σύμβολά τω ν, άφησε τόν 'ίππον 
του νά είσδύσνι κάθιδρως είς τήν καρδίαν 
αύτήν τής πόλεως, όπου άφ’ ού διήλθε 
τήν«Π λατεΐαν Μωβέρ» ,τήν «Μικοάν Γέφυ
ραν»,τήν «Γέφυραν τής Παναγίας » ,καί πα 
ρέκαμψε τάς κρηπίδας εστη είς τό άκρον 
τής όδοΰ «Βρεσέκ» ,ή τις ε ίτα  μετωνομάσθη 
«'Οδός τοΰ Ξηροΰ Δένδρου»καί τήν όποιαν 
προς μείζονα τών ήμετέρων αναγνωστών 
ευκολίαν θά έξακολουθοΰαενκαλοΰντες διά 
τοΰ νέου αύτής ονόματος.

Τό όνομα ήρεσεν αύτώ άναμφιβόλως, 
διότι είσήλθεν είς αύτήν, καί έπειδή πρός 
τά αριστερά κομψοτάτη πλάξ έκ φύλλου 
σιδήρου τρίζουσα έπί τής βασταζούσης 
αύτήν ράβδου, τώ ν άπ’ αύτής άνηρτημέ- 
νων κωδωνίσκων διά τοΰ ήχου των τόν 
τρισμάν αύτής συνοδευόντων, ειλκυσε τήν 
προσοχήν του, έστάθη τό δεύτερον όπως 
άναγνώση τάς έπομένας λέξεις : Etc την  
Ώ ρ α ΐ ο ν  'Αστέρα,  γεγραμμένας ύπό εικόνα 
ΐαριστώσαν ό ,τι κολακευτικώτερον διά 
-ινώντα οδοιπόρον ήτοι πτηνόν ψηνό- 

$ νον έν μέσω ούρανοΰ μέλανος, ένώ άνήρ 
φέρων έρυθροΰν μανδύαν ετεινε τάς 

χειρας, τά βαλάντιον καί τάς εύχάς του 
πρός τόν νέου είδους αύτάν άστέρα.

•— Ίδού, είπεν ό ευπατρίδης, ξενοδο- 
χεϊον καλώς άναγγελλόμενον. Είς τήν π ί-

στιν μου, ό έ'χων αύτό ξενοδόχος πρέπει 
νά ήναι λίαν ευφυής σύντροφος. Ή κουσα 
πάντοτε νάλέγωσιν οτι ή «Όδός τοΰΞηροΰ 
Δένδρου» είναι έντή  συνοικία τοΰ Λούβρου. 
Ά ν  δετά κατάστημα συμφωνεί μικρόν πρός 
τά σύμβολόν του, θά είμαι αξιόλογα έδώ.

’Ενώ ό νέηλυς έμονολόγει ούτω, έ'τερος 
ίππεύς είσελθών έκ τοΰ έτέρου άκρου τής 
όδοΰ,ήτοι τοΰ πρός τήν όδόν«Άγίου Ό νω- 
ρίου»,έ'στη μείνας έπίσης έν έκστάσει πρό 
τοΰ εμβλήματος τοΰ Ω ρ α ί ο υ  Άστέρος .

Ό  γνωστός ήμϊν τούλάχιστον κ α τ ’ ό
νομα, 'ίππευε λευκόν ισπανικόν ίππον, καί 
έφόρει μέλανα υπενδύτην κεκοσμημένον 
διά γαγατώ ν. Ό  έπενδύτης του ήτο έκ βε
λούδου χρώματος ιώδους βαθέος. Είχεν 
ύποδήματα έκ μέλανος δέρματος, σπάθην 
έ'χουσαν τήν λαβήν έκ σκαλιστού σιδήρου 
καί έγχειριδιον ομοιον. ’Ή δη άν άπό τοΰ 
ιματισμού μεταβώμεν είς τά πρόσωπον, θά 
είπωμεν ότι ήτο άνήρ, είκοσιτετραέτης ή 
είκοσιπενταέτης, μελαγχροινός, τά  όμ- 
ματα εχων κυανά, τόν μύστακα ^.επτότα- 
τον, τούς οδόντας λευκοτάτους, ώστε έφαί- 
νοντο φωτιςοντες το προσωπον του, οταν 
τό στόμα αύτοΰ,— στόμα σχήματος έντε- 
λεστάτουκαί διακεκριμένης κομψότητας-— 
ήνοίγετο ά'πως μειδιάσν) μειδίαμα γλυκύ 
καί μελαγχολικώτατον.

Ο ε'τερος τών ιππέων ήτο είς εντελή 
πρός τόν πρώτον άντίθεσιν. ’Έφερε πίλον 
έ'χοντα τά  άκρα άνασεσυρμένα, καί ύπ ’ 
αύτάν έφαίνετο δασεία καί ουλη κόμη, 
μάλλον πυρρόχρους ή ξανθή. Οί φαιόχροες 
οφθαλμοί του έξηκόντιζον είς τήν έλαχ ί- 
στην άντίρρησιν λάμψιν το ιαύτην, ώστε 
θά τούς έξελάμβανέ τ ις  ώς μέλανας.

Τά λοιπόν τοΰ προσώπου του άπετελεΐτο 
έκ χρώματος άποκλίνοντος πρός τό ρόδι- 
νον, έκ χειλέων λεπτοτάτω ν, μύστακος 
χρώματος ύπερύθρου, καί όδόντων άξιο— 
θαυμάστων. Τά λευκόν δέρμα του, τά υ
ψηλόν ανάστημά του καί οί εύρεΐς ώαοί 
του, έδείκνυον αύτάν ώραιότατον ιππότην, 
έν τή συνήθη σημασία τής λέξεως, όστις 
άπό μιας ήδη ώρας έ'βλεπε πρός πάντα 
τά  παράθυρα, προφασιζόμενος ότι έζήτει 
εμβλήματα. Αί γυναίκες είχον τόν παρα
τηρήσει καλώς, οί δέ άνδρες, οΐτινες κ/.τ’ 
άρχάς. εβλεπον γελώντες τόν στενότατον 
αύτοΰ μανδύαν, τάς έπί τοΰ σώματος 
κεκολλημένας άναξυρίδας του καί τά  άρ- 
χαιοειδή ύποδήματά του, κατέληξαν λέ- 
γοντες έπιχαρίτως : ό <9«<5c >'ά /<ac </><-■- 
. ί ά τ τη ,  έπί τί) άκριβεστέρα παρατηρήσει 
τής φυσιογνωμίας έκείνης, ή τ ις έλάμβανε 
δέκα διαφόρους έκφράσεις έντάς λεπτοΰ, 
πλήν τής αγαθής έκείνης έκφράσεως, ήτις 
χαρακτηρίζει πάντοτε τόν συγκεχυμένον 
έπαρχιώτην.

Πρώτος ούτος άπετεινε τόν λόγον είς 
τόν ε'τεοον εύπατρίδην, όστις ώς είπομεν 
παοετήοει έπίσης τά ξενοδοχεΐον τοΰ 
Ω ρα ί ο υ  'Αστέρας.

—  Α ί ! κύριε, είπε διά τής φρικώδους 
έκείνης τών ορεινών προφοράς, ώς έκ τής 
οποίας ό Πεδεμόντιος άναγνωρίζεται αμέ
σως έν μέσφ εκατόν ξένων, δέν εΐμεθα έδώ 
πλησίον είς τά Λοΰβρον ; 'Οπωσδήποτε

πιστεύω ότι, έ'χετε τήν αύτήν ώς καί έγώ 
καλαισθησίαν. Τοΰτο κολακεύει τήν αύ- 
θεντείαν μου.

—  Κύριε, άπήντησεν ό ετερος, διά προ
φοράς προβιγγιανής, κα τ ’ ούδέν έλαττου- 
μένης τής τώ ν Πεδεμοντίων, πιστεύω 
πράγματι ότι τό ξενοδοχεΐον τοΰτο είναι 
πλησίον τοΰ Λούβρου. Καί όμως άγνοώ 
άκόμη άν θά έ'χω την τιμήν νά ήμαι τής 
γνώμης σας. Σκέπτομαι.

—  Δέν άπεφασίσατε άκόμη, κύριε ; Καί 
όμως ή οικία είναι αρκετά ελκυστική. 
Ά λ λ ω ς  τε , πιθανόν καί έγώ νά παρεσύρ- 
θην έκ τής παρουσίας σας. 'Ομολογήσατε 
τούλάχιστον ότι ή είκών είναι θελκτικω- 
τ ά τη 1.

—  ”Ω ! βεβαίως. Ά λ λ ’ άκριβώς τοΰτο 
μέ κάμνει νά δυσπιστώ περί τής πραγμα
τικότητας. Οί Παρίσιοι, ώς μοί είπον, εί
ναι πλήρεις άπαιτήσεων. Ά π α τά τα ιδ έ  τ ις  
δι’ ενός έμβλήματος έπίσης καλώς, καί 
διά παντός άλλου τρόπου.

—- Είς τήν π ίστιν  μου, κύριε, έπανέ- 
λαβεν ό Πεδεμόντιος, ολίγον φροντίζω 
περί τών άπατεώνων. Καί άν ό ξενοδόχος 
μάς δώση πτηνόν όχι τόσω καλώς έψη- 
μένον, ώς τό τής είκόνος, βάλλω αύτάν 
τόν ίδιον είς τήν σοΰβλαν, καί δέν τόν 
άφίνω πριν ή ψηθν) καλώς. Ά ς  είσέλθω- 
μεν, κύριε.

—  Κατωρθώσατε νά μέ πείσητε, είπεν 
ό Προβιγγιανός γελών. Δείξατέ μοι λοιπόν 
τόν δρόμον, σάς παρακαλώ.

—  Ά  !, κύριε- είς τήν ψυχήν μου δέν 
θά τό πράξω, διότι δέν είμαι ή ό ταπει
νότατος τώ ν δούλων σας, ό κόμης ’Αννί
βας Δέ-Κοκονάς.

— Καί έγώ , κύριε, δέν είμαι ή ό κό
μης Ίωσήφ-Ύ άκινθος -  Βονιφάτιος-Δελε- 
ράκ-Δελαμόλ, είς τάς δ ιαταγάς σο%ς πάν
τοτε.

— Τότε, κύριε, άς λάβωμεν άλλήλων 
τούς βραχίονας καί άς είσέλθωμεν όμοΰ.

Μετά τήν συμβιβαστικήν ταύτην πρό- 
τασιν, οί δύο νέοι άφιππεύσαντες παρέδω- 
κ αν τούς ίππους τω ν είς τ ι να ιπποκόμον, 
ελαβον τούς βραχίονας άλλήλων καί διευ- 
θετήσαντες τά  ξίφη των κατευθύνθησαν 
πρός τήν θύραν τοΰ ξενοδοχείου, έπί τοΰ 
ούδοΰ τής οποίας ΐστατο όρθιος ό ξενο
δόχος, όστις έναντίον τής συνήθειας τών 
τοιούτων δέν έφάνη προσέξας πολύ είς 
αύτούς, ήσχολημένος ών είς σπουδαίαν 
συνομιλίαν μετά τίνος μεγαλοσώμου πα . Ι -  
. Ιηχαρα , ίσχνοΰ καί σιτόχρου, τετυλ ιγμ έ- 
νου έντός μανδύου χρώματος υποκίτρινου, 
ώς βύας έν τοΐς πτίλο ις αύτοΰ.

Οί δύο εύπατρίοαι είχον φθάσει πλη
σίον εις τόν ξενοδόχον καί τόν άνθρωπον 
τοΰ ύποκιτρίνου ρ-ανδύου, μεθ’ ού έκεΐνος 
συνδιελέγετο, ώστε ό Κοκονάς άνησυχών 
διά τήν μικράν σημασίαν, ή τ ις άπεδίδετο 
είς αύτόν καί τόν σύντροφόν του, έ'συρε 
τον ξενοδόχον άπό τής χειρίδος τοΰ ίμα- 
τίου του. Ούτος, ώσανεί τότε άφυπνίσθη, 
άπέλυσε τάν μετ’ αύτοΰ συνδιαλεγόμενον, 
είπών α ύ τ φ : «Καλήν έντάμωσιν. Μήν άρ-

1. "Ιοε εικόνα Φύλλου Γ .
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γήστις νά Ιλθτις καί προ πάντων κάμε μου 
γνωστήν την ώραν».

—  Έ  !, κύριε κατεργάρα, είπεν ό Κο- 
νονάς, δέν βλέπεις οτι σέ ζητούν ;

—  A ! , συγχωρήσατε με, κύριοι' δεν 
σάς είδον.

—  Ε, διάβολε !, επρεπε νά μας ίδής.
Αλλα τωρα ότε μας είδες, άντί νά λέγτις 

μόνον «κύριε», λέγε άν εύαρεστησαι «κύ
ριε κόμη».

Ο Δελαμόλ εμεινεν. όπισθεν,άφίνων τόν 
Κοκονας να ομιλή. Τδών οτι άνέλαβεν αυ
τός την ύπόθεσιν.

Καί όμως αί συνεσπασμέναι όφρΰς του 
έδείκνυον οτι ήτο έτοιμος νά δράμα εί? 
βοήθειάν του,όταν ά στιγμή τής ένεργείας 
ήθελεν έπιστη.

— Καί λοιπόν, τ ί  επιθυμείτε, κύριε 
κόμα ; άρώτασεν ό ξενοδόχος μετά τοΰ 
μεγαλειτέρου φλέγματος.

—  ”Ε !, τοΰτο είναι κάπως καλλίτε- 
ρον1 δέν εχει ουτω ; είπεν ό Κοκονάς, 
στραφείς πρός τόν Δελαμόλ. οστις έποίασε 
διά τας κεφαλής σαμεϊον καταφατικόν. 
Έπιθυμοΰμεν, ό κύριος κόμας καί έγώ, 
έλκυσθέντες έκ τοΰ έμβλήματός σου, νά 
εύρωμεν έν. τω  ξενοδοχείω σου τροφήν 
καί κλίναν.

—  Κύριοι, είπεν ό ξενοδόχος, μέ φέρετε 
είς απελπισίαν. Δεν έχω ή ένα μόνον κοι
τώνα ,κα ίτοΰτοπιστεύω  ότι δέν σας κάμνει.

—  Τόσω το καλλίτερον, είς τήν π ίστιν 
μου, είπεν ό Δελαμόλ. Παγαίνομεν άλλοΰ 
νά εύρωμεν δωμάτια.

•— Ά  ! ό'χι, όχι ! είπεν ό Κοκονάς.

Καί όμως, μεθ’ δλαν ταν διπλήν ταύ- 
ταν έπίδειξιν, ήτις οΰδέν είχε τό ένθαο- 
ρυντικόν έκ μέρους τών δύο ευπατριδών, 
οΐτινες έφαίνοντο άποφασισμένοι νά έκ- 
τελεσωσι ταν απειλήν των, ό ξενοδόχος 
εμεινεν άτάραχος, άρκεσθείς μόνον νά "ο
πισθοχώρησα Ιν βήμα, όπως ήναι έν τή
οικία του.

—  Φ αίνεται, είπε, σαρκαστικώς, οτι 
οί κύριοι ούτοι έ'οχονται έκ τών επαρχιών.
Εδώ εις Π,αρισίους επέρασε πλέον ό συρ

μός νά φονεύωσι τους ξενοδόχους, οΐ 
όποιοι δεν θέλουν να ένοικιάσωσι τά  δω
μάτιά  των. Εδω σκοτώνουν τούς μ εγά 
λους κυρίους, καί ούχί τούς πολίτας. ’Ά ν 
δε κάμετε θόρυβον, προσκαλώ τούς γεί- 
τονάς μου, καί τότε θά χ ο π αη α θ η τ ε  σείς, 
και οχι εγώ, το όποιον είναι ανάξιον δι’ 
εύπατρίδας.

— Ά λ λ ’ αύτός μας περιπαίζει, διά
βολε!, άνέκραξεν ό Κοκονάς πα.
εκ τα: ας.

ζχραφρων

!— Ι'ρτ,γόριε ι το τουφεκιόν μου, είπεν 
ό ξενοδόχος στραφείς πρός τόν ΰπαρέταν 
του μετά τοΰ τόνου,, μεθ’ ού θά έ'λεγε: 
«Καθίσματα είς τούς κυρίους.»

—  Αθλιε !, ωλολυξεν ό Κοκονάς, ξ ι-  
φουλκήσας. Ά λ λά , θερμάνθατε καί σείς, 
κύριε Δελαμόλ.

—  Οχι, άν εύαρεστήσθε, όχι' διότι 
ένώ άμεΐς έδώ θά θερμαινόμεθα, τό φαγη- 
τον θά παγώστι.

— Πώς! νομίζετε; άνέκραξεν ό Κοκονάς.
r,Νομίζω ότι ό κύριος του Η ρα ίο υ  

' Α στ  spot: έ'χει δίκαιον. Μόνον δέν είξεύοει 
Εγώ μένω, διότι ό ϊππος μου είναι κατα- νά καλομεταχειρίζεται τούς όδοιπόοους, 

βεβλαμενος. Λοιπόν, άφοΰ δέν θέλετε σείς, καί μάλιστα όταν ούτοι ήναι εύπατρίδαι. 
λαμβάνω ένώ  τόν κοιτώνα. Ά ν τ ί

—  Ά  ! τότε διαφέρει. Ά ν  εισθε μ ον ον θέλ.ω
ι να μας ειπν] αποτομως: όέν σας
εις τό t δοχεϊόν μου, θά ήτο καλ- 

είς, τότε δέν δύναμαι νά σας δεχθώ, ε ί- λίτερον νά μας ελεγεν εύγενώς: Είσέλθετεt y \  ̂ ^ \ ? * J * * · ι 1
πεν ο ςενοοοχος διά τοΰ αυτοΰ αύθάδους κύριοι, έπιφυλασσόμενος νά θέσα είς τόν 
φλέγματος. I λογαριασμόν: δ ι ά  τον χο ι τώνα  τοΰ χν~

^—  Διάβολε !, άνέκραξεν ό Κ ο κ ο ν ά ς ρ ίον ,  τόσοι-— δ ιά  τόν  χο ι τώνα  τών θ ι ρ α -  
Ιδου, εις ταν π ίστιν  μου, διασκεδαστι- πόν των ,  τοοον— διότι άν δέν έ'χωμεν νΰν 
κώτατον κτήνος. Πρό μικροΰ δύο είμεθα θεράποντας προτιθέμεθα νά λάβωμεν. 
πολλοί. Τώρα ενας δεν είναι άρκετός. | Καί ταΰτα  είπών ό Δελαμόλ, παρει/.έ- 
Λοιπον, κατεργάρα, ίϊέν θά μας δώσνις ρισεν άσύχως τόν ξενοδόχον, οστις έτεινε 
δωμάτιον · j τ ήν χεϊρα όπως λάβα τό τουφεκιόν του,

—  Λοιπόν, κύριοι, έπειδή καί τό πέρ- ώθασε τόν Κοκονάς όπως ε’ισέλθνι πρώτος, 
νετε έτσ ι, θά σας άπαντήσω είλικρινώς. είτα  είσηλθε καί αύτός.

—  Τότε λέγε- άλλά γρήγορα. j —  Άδιάφορον, άπαντασεν ό Κοκονάς,
—  Λοιπόν, έπιθυμώ νά μή λάβω τήν θά δυσαρεστηθώ πολύ άν βάλω τό ξίφος 
Λην νά σάς δεχθώ είς τό ξενοδοχεϊόν μου. 1 μου είς τήν θήκαν πριν ή βεβαιωθώ ότι

κεντά τόσον καλά όσον καί τά  τρυπητή- 
ρια τοΰ κατεργάρα τούτου.

— Ύ π ομονά ! άγαπα" σύντροφε,

τιμάν
—  Δ ιατί ; . . . άρώτασεν ό Κοκονά., 

πελιδνός έκ τοΰ θυμοΰ.
—  Διότι δέν έ'χετε θεράποντας, ώστε 

δι έκαστον κοιτώνα κυρίου ένοικιασμένον είπεν ό Δελαμόλ, υπομονή ! "Ολα τά  ξέ- 
θά εχω δύο κοιτώνας θεραπόντων κενούς, j νοδοχεΐα είναι γεμάτα άπό εύπατρίδας, 
Ά ν  δέ δώσω είς σάς τον κοιτώνα τοΰ οί όποιοι ήλθον είς Παοισίους διά τάς 
κυρίου, κινδυνεύω νά μα ένοικοιάσω τούς έορτάς τών γάμων ή διά τόν προσεχή

πόλεμον τας Φλάνδρας. Δέν θά εύρωμεν 
Κοκονάς άλλο κατάλυμα . ’Έ πειτα , πιθανόν νά

τω ν θεραπόντων
—  Κύριε Δελαμόλ, είπεν 

στραφείς, δέν συμφωνείτε με έμοΰ, ότι ! ήναι συνήθεια είς Παοισίους μέ αύτόν τόν
δεν θα έκαμνομεν κακά νά Λίαν ίοωμεν  τρόπον νά δέχωνται τούς φθάνοντας ξέ^ 
τόν παλληκαράν τοΰτον ; j νους.

Γοΰτο είναι εύκολον, ειπεν ό Δελα- — Διάβολε, πόσον εισθε ύπομονατικός ! 
μόλ, έτοιμασθείς, ώς καί ό σύντροφός του, έψιθύρισεν ό Κοκονάς, συστρέφων έκ λ*ύσ- 
νά διορθώσωσι τόν ξενοδόχον διά τας μά- σας τάν έρυθράνμύστακάτουκαί κεραυνοβο- 
στιγος. 1 λών διά τοΰ βλέμματός του τόν ξενοδό

χον. Ά ς  προσέξν) καλά όμως ό κατεργά
ρας' άν τά  φαγατά του ήναι κακά, άν αΐ· 
κλίναι του ήναι σκλαραί, άν ό οίνός του 
δέν είναι πρό τριών τουλάχιστον έτών είς 
τάς φιάλας, άν οί ύπαρέται του δέν ήναι 
εύκαμπτοι ώς βούρλα . . .

— ’Έ  ! ε !, εύπατρίδα μου ! , είπεν ό ξενο
δόχος άκονίζων τήν μάχαιοάν του. Έ  ! ή- 
συχάσατε, εισθε είς τήν γήν τής έπαγγελίας.

Ε ίτα , σείων τήν κεφαλήν του έψιθύρισε :
—  Πρέπει νά ήναι Οΰγονόττοι. Οί προ- 

δόται είναι τόσον αύθάδεις μετά τόν γά 
μον τοΰ Βεαρνοΰ των καί τας δεσποινί
δας Μαργώ !

Ε ίτα μειδιάσας μ,ειδίαμα δπεο θά έποο- 
ϊ '  · . \ s ,  1 1 .  1 ,ςενει φρικαν εις τους ςενους τους, αν το
έ'βλεπον, προσέθετο:

—  Ε ! έ' ! θά ήτο νόστιμον νά μοΰ έ
π ιπταν Οΰγονόττοι, ίσα-ίσα έδ ώ .. . κ α ί . . .

-— ’Έ  ! θά δειπνήσωμεν, είπε τοαχέως 
ό Κοκονάς, διακόψας τόν μονόλογον τοΰ 
ξενοδόχου του.

— Ά λ λά , καθώς άγαπάτε, κύοιοί μου, 
άπήντασεν ούτος,καταστάς ήπιώτερος βε
βαίως έκ τής τελευτα ίας αύτοΰ σκέψεως.

— Λοιπόν, άγαπώμεν καί όσον τάχ ιστα , 
έπανέλαβεν ό Κοκονάς.

Είτα στραφείς πρός τόν Δελαμόλ:
—  ’Έ  ! κύριε κόμα, είπεν αύτώ , έωσοΰ 

έτοιμάσωσι τόν κοιτώνά μας, είπέ μοι, 
παρακαλώ, άν κατά τύχαν ευρίσκετε καί 
σείς τούς ΓΙαρισίους, φαιδράν πόλιν.

—  Είς τήν π ίστιν μου, όχι, άπεκρίθα 
ό Δελαμόλ. Νομίζω ότι δέν είδα άκόμα α 
πρόσωπα άγρια καί άπαίσια . "Ισως καί 
οί Παρισινοί φοβοΰνται τήν κατα ιγίδα . 
Παρατηρήσατε πώς ό ούρανός είναι μαΰ- 
ρος, καί ή άτμοσφαΐρα βαρεία.

—  Ε ίπέτε μοι, κόμα, ζα τεϊτε  τό Λοΰ- 
βοον' δέν είναι άλαθές ;

—  Καί σείς πιστεύω έπίσας, κύριε Κο
κονάς.

—  Λοιπόν, άν θέλετε παγαίνομεν νά τό 
εύρωμεν μαζύ.

—  Ά  ! είπεν ό Δελαμόλ, δέν είναι
ά ργ«

—  Ά ργά ή όχι,έγώ πρέπει νά έξέλθω ! 
Αί δ ιαταγα ί τάς όποιας έ'λαβον είναι 
αύσταραί. Νά φθάσω όσω τό δυνατόν τα - 
χύτερον είς Παοισίους, καί μόλις φθάσω 
νά μεταβώ άμέσως ποός άντάμωσιν τοΰ 
δουκός τής Γκίζας.

Ό  ξενοδόχος άκούσας τό όνομα τοΰ 
δουκός τας Γκίζας έπλασίασε καταστάς 
προσεκτικώτατος.

—  Νομίζω δτι ό κατεργάρας έκεϊνος 
μάς άκούει, είπεν ό Κοκονάς, δστις ώς 
Πεδεμόντιος άτο λίαν μνησίκακος καί δέν 
ήδύνατο νά συγχωρήσν) είς τον ξενοδόχον 
τοΰ Ω ρ α ί ο υ  'Αστέρας τάν ήκιστα εύγενη 
τρόπον δ ι’ ού ύπεδέχετο τούς ξένους..

—  Ναί, κύριοι, σάς άκούω, είπεν ού
τος φέρων τήν χεϊρα είς τάν σκοΰφόν του· 
άλλά διά νά σάς υπηρετήσω. ’Ήκουτ /
νά όμιλεϊτε διά τά'< μεγαν δοΰκα
Γκίζας καί ετρεξα. Είς τ ί  δύναμαι ·νά 
σας ύπαρετήσω, εύπατρίδαι μου ;

—  Ά  ! ά ! ά λέξις αύτα είναι μαγική, 
καθ όσον φαίνεται, διότι άπό αύθάδα σέ



Ικαμε -περιποιητιχώτατον. Διάβολε ! . .. . 
χύρ . - . κύρ . . . π;ώς ονομάζεσαι ;

—  Ααουριέρος, άπήντησεν ό ξενοδόχος 
προσκλίνας.

—  Καί λοιπών., κυρ Λασυριέρε, νομί
ζεις οτι η χειρ μου δεν civgcl τόσον βα- 
ρεΤα όσον καί ή το-5 .κυρίου δανικός της Γκί
ζης, ή οποία έχει τό  προνόμιον νά σέ κα
θιστά 'τόσω περιποιητικόν ;

— "Ογι, κύριε χόμη' άλλ’ ε ίνα ι όλιγώ- 
τερονμακρά άπό τήν τοΰ κυρίου δουκόςτής 
Γκίζης, άπήντησεν ό Ααουριέρος. ’Ά λλω ς 
τε, προσέθετο, πρέπει νά γνωρίζετε ότι 
δ Μέγαζ αύτός ’Ερρίκος είναι τό είδωλον 
ήμών τών Παρισινών.

—  Ποιος’Ερρίκος; ήρώτησεν® Δελαμόλ.
—  Ά λ λ ά  νομίζω δτι ένας και μόνος 

υπάρχει, άπήντησεν δ ξενοδόχος.
—  Ά πατάσθε, φίλε μου- υπάρχει καί 

εις άλλος άκόμη περί τοΰ οποίου σάς ε ι
δοποιώ νά μή είπήτε τ ι  κακόν. Καί ού
τος είναι δ ’Ερρίκος τή ς Ναβάρρας, ά- 
οίνω δε κατά  μέρος τόν ’Ερρίκον τοΰ Κον- 
όέ, δστις έπίσης έχει τήν άξίαν του.

—  Αυτούς δέν τούς γνωρίζω , άπήντη
σεν ό ξενοδόχος.

—- Ναί* άλλ’ έγώ τούς γνωρίζω, είπεν 
δ Δελαμόλ. ’Επειδή δέ καί ήλθαν διά νά 
ανταμώσω τόν Ερρίκον της Ναβάρρας, 
σας ειδοποιώ νά μή είπήτε κακόν τ ι περί 
αύτοΰ ένώπιόνμου.

["“Είτε:*! συ\£/_εια]- 23.

Υ  Π Ο  Θ Ε Σ Ι  Σ 

[Αι^γημχ Alphonse K a r r .  Μίτάφρ. ’ λ γ γ έ λ .  Βλάχου],

(Σ υ ν ϊ 'χ ε ια *  Γ<5ε προηγούμενο ·/  ευ 7.λ ο »)

■— Ά χ ,  κύριε, τώ  έλεγε, τ ί  καλός, τ ί 
χαριτωμένος νέος αύτός ό κ. Έρνέστος ! 
Πώς εργάζεται άδιακόπως διά σάς, καί 
πώς σας άγαπά ! πώς άνησυχεΐ διά τήν 
παραμικροτέραν σας αδιαθεσίαν ! Ά ν  πλα
γιάσετε ολίγον κουρασμένος ή κακοδιά
θετος, έ'ρχεται πρωί πρωί, πριν άκόμη ξη- 
μερώστ), νά μ’ έρωτήσν) πώς έπεράσετε. 
Πρό μιας έβδομάδος, δταν σάς ήλθε εκείνο 
τό άσθμα, ήθελε καί καλά ν’ άγρυπνήστ, 
μαζύ μου. Νά τον άκούσετε δταν όμιλή 
διά σάς, διά τήν καλωσύνην σας, τήν 
γλυκύτητά  σας...

Καί άλλοτε πάλ ιν :
—  Αλήθεια,αύθέντη ,δ κύριος Έρνέστος 

είνε τόσον πεπαιδευμένος, δσον σάς έγραφε 
δ κύριος Γισάρ;

—  Πολύ περισσότερον,άπεκρίθη ό κύριος 
Χαμέλ· καί δχι μόνον είνε πολύ πεπα ι
δευμένος, ά λλ ’ έ'χει καί φιλολογικήν καλ- 
λαισθησίαν μεγάλην.

—  Περίεργον πράγμα !
— Δ ιατί σοΰ φαίνεται περίεργον, Α 

ναστασία ;
— Αύτά τά  ίδ ια  μοΰ έ'λεγε χθες διά σάς.
—  Μπ ά !
—  Μ άλιστα'δ κύριος Χαμέλ,μοΰ έ'λεγεν 

εχει τόσον ορθήν κρίσιν, καί τόσον α ί
σθημα τοΰ καλοΰ, ώστε ή άνάγνωσίς μου 
καταντά  ώφέλιμος δι’ έμέ, κ· έγώ μάλ

λον έπρεπε νά τον πληρόνω δι’ δσα μοΰ 
μανθάνει.

— Τότε έκτος τών άλλω.ν του προτε
ρημάτων είνε καί μετριόφρων.

—  Καί τ ί εύγενής ποΰ είνε μέ όλους ! 
Οί γονείς του πρέπει νά ήνε πολύ υπερή
φανοι δτι έχουν τοιοΰτον υιόν.

—  Δέν εχει γονείς.
—  "Αχ, τ ί  δυστυχία ! ό καϋμένος δ 

νέος ! Καί νά συλλογισθή κανείς δτι είνε 
τόσοι κ^κορροίζικοι νέοι, οί δποϊοι έ'χουν 
γονείς λαμπρούς.

—  Πάλιν διά τόν άνεψιόν μου τά  λέ
γεις αύτά , ’Αναστασία !

— Καί τ ί  ; άδικον έχω ; είνε πράγμα, 
ν’ άφ ίν / 2  τόσον καιρόν λησμονημένον καί 
μόνον τόν άδελφόν τοΰ πατρός του ; ”Ω 
νά ήτο ’«ά ν  τον κ. Έρνέστον, θά ήμουν 
εύτυχής νά τόν έβλεπα πλησίον σας.

-— Α λήθεια , Α ναστασία , είνε λυπη
ρόν, είς τήν ήλικίαν μου νά μήν έ'χω κα
νένα συγγενή πλησίον μου, καί πρό πάν
τω ν τον Όλιβιέρον, τόν υιόν άδελφοΰ τόν 
όποιον ήγάπων τόσον πολύ, ό όποιος μέ 
ήγάπα έπίσης, καί άπέθανεν έξαφνα ένω 
ήμεθα συγχυσμένοι.

Τά πραγματικά προτερήματα τοΰ ν εα 
ρού γραμματέως, άναδεικνυόμενα άδιακό
πως τή φροντίδι της ’Αναστασίας, κα τέ
στησαν αύτον έπί τέλους άναγκαΐον είς τον 
κύριον Χαμέλ. "Οτε δέ ή οικονόμος παρε- 
τήρησεν είς ποιον βαθμόν είχε προχωρήσει 
ή στοργή έκείνη πρός τόν Έρνέστον Ζιρώ, 
διενοήθη δτι καιρός ήτο νά προβή είς 
τά  έσχατα.

Τοΰτο άνήγγειλεν είς τόν Έρνέστον, 
λέγουσα.

— ’Ανησυχώ πολύ πώς θά πα ίξετε τό 
μέρος σας,., τό πράγμα είνε κάπως δύ- 
σκολον. Κατά τά  άλλα , δσον άφορά είς 
το μέρος τοΰ σχεδίου μας τό δποϊον δέν 
γνωρίζετε άκόμη, άφήσετέ με νά ένεογήσω, 
καί θά ίδητε πώς θά υπάγουν λαμπρά. 
Ά λ λά  φοβούμαι μή δέν φανήτε αρκετά 
ζωηρός είς τήν σκηνήν τήν οποίαν έτοι- 
μάζω δι’ άπόψε, καί εν τούτοις άπό τήν 
έπ ιτυχ ίαν τής σκηνής αύτής έξαρτάται ή 
τύχη μας. Ένθυμεΐσθε καλά δλας τάς λε- 
πτομερείας, τάς όποιας σας είπα, διά νά 
πα ίξετε φυσικά τό μέρος τοΰ Όλιβιέρου 
Χαμέλ ;

—  Ε ξα ίρετα ’ καί θά τό παίξω  ίσως 
καλλίτερα παρ’ οτι φαντάζεσθε.

—  Το επιθυμώ πολύ, διότι άν αύτή ή 
σκηνή άποτύχη, έχάθημεν καί οί δύο.

— Με ίνατε Υίσυχτ,.
Καίτοι δέ διεβεβαίου αύτήν ό Έρνέστος 

δτι ούδέν είχε λησμονήσει, ή Α ναστασία  
τώ  διηγήθη καί πάλιν τήν ιστορίαν τοΰ 
Όλιβιέρου Χαμέλ, τοΰ πατρός του καί 
τοΰ θείου του.

Τήν ημέραν εκείνην ήτο ή εορτή τοΰ κ. 
Χαμέλ.

Τήν ώραν τοΰ γεύματος ή Α ναστασία  
ήλθεν ώς συνήθως καί τώ  άνήγγειλεν δτι 
ή τράπεζα είχε παρατεθη" μετέβη δέ ού
τος είς τό έστιατόριον, στηριζόμενος έπί 
τοΰ βραχίονας τοΰ Έρνέστου Ζιρώ. Τό 
γεΰμα παρηλθε κατά  τό σύνηθες- άλλά

κατά τά  έπιδόρπια προσήχθησαν άνθοδέ- 
σμαι κολοσσιαΐαι καί έν ώραιότατον π λα - 
κούντιον.

Ή  Α ναστασ ία  ήσπάσθη τον κύριόν της, 
εύχομένη τά  βέλτιστα , δ δέ Έρνέστος 
Ζιρώ άνέγνω ποίημα, πλήρες υπαινιγμών 
τής ίδιας αύτοΰ μονώσεως καί της μονώ- 
σεως τοΰ κ. Χαμέλ.

—  Έ γώ  νομίζω, δτι εύραν έδώ πατέρα, 
έ'λεγε καταλήγων δ Έρνέστος, είθε κα ί 
σείς νά νομίζετε ένίοτε δτι εύρήκατε υιόν.

Ό  Έρνέστος άνεγίνωσκε διά συγκεκι- 
νημένης φωνής, δ γέρων έ'κλαιεν..., δτε ή; 
Α ναστασία  έφώνησεν αίφνης :

■— Δέν ήμπορώ πλέον... θά ομιλήσω !
—  Καί ποιος σ’ έμποδίζει, κόρη μου ; 

είπεν δ κ. Χαμέλ.
—  Κύριε Έρνέστε, είπεν έκείνη, τά  

γνωρίζω όλα... τά  έμαθα κατά τύχην. 
Ά λ λά  καί τ ίποτε νά μήν έγνώριζα, ή συγ- 
κίνησίς σας αύτήν τήν στιγμήν θά μ ’ 
έ'καμνε νά τά  μαντεύσω. Είνε περιττόν νά 
μοΰ κάμετε νεύματα.— Κύριε Χαμέλ, ό 
νέος αύτός σάς περιποιείται πρό τριών 
έτών, καί τόν ήγαπήσατε καί σείς μέ τά  
σωστά σας. Α ί, λοιπόν, μάθετε δτι εί
χατε πολύ δίκαιον νά τόν άγαπήσετε. 
Ό  νέος αύτός, τον όποιον ονομάζετε 
Έρνέστον Ζιρώ, ε ίνε ... δ υιός τοΰ άδελ
φοΰ σας... ό άνεψιός σας Όλιβιέρος Χα
μέλ.— Ε ίπέτε, κύριε, άν τολμάτε, δτι δέν 
είσθε ό Όλιβιέρος Χαμέλ. Ε λά τε , φιλή
σατε τον θεϊόν σας, δ όποιος σάς συγχαί
ρει τήν άμέλειάν σας καί έλυπεϊτο πάν
τοτε δτι δεν σάς είχε πλησίον του.

Ό  κ. Χαμέλ έτρεμε.
—  ’Αλήθεια ; είπεν. Είσαι δ υιός τοΰ 

πτωχοΰ αδελφού μου ; ό Όλιβιέρος είσαι ;
—  Ναί, κύριε,... ναί, θεϊέ μου !
—  ’Έ λα λοιπόν είς τάς άγκάλ«ς μου.
Ό  Έρνέστος έρρίφθη είς τάς άγκάλας

τοΰ γέροντος, καί ή ’Αναστασία είδε τόν 
νεαν δακρύαντα.

—  Δ ιάβολε,... κ λ α ίε ι! διενοήθη- εινε 
δυνατότερος παρ’ δσον ύπέθετα.

Μ ετά ταΰτα  επήλθαν έξηγήσεις : πώς 
έκάτερος είχεν άπατηθή, πώς ό άνεψιός 
είχε νομίσει δτι ά θεϊός του ήτο σκληρός 
καί έγω ϊστής, ή άδίκως πάντοτε «οργι
σμένος κατά τοΰ άποθανόντος άδελφοΰ του, 
ένώ ό θείος τούναντίον ύπέθετεν δτι ό 
άνεψιός του τόν παρημέλει, ή δτι είχε 
κληρονομήσει τήν δυσαρέσκειαν τοΰ πα
τρός του, ρ.εθ’ ού άπροσδόκητος θάνατος 
τόν έμπόδισε νά συνδιαλλαγή, κλ. Ό  Έρ
νέστος ούδ’ εν λάθος έκαμε, καί άπήντη
σεν άκριβώς είς πάσαν έρώτησιν τοΰ γέ
ροντας, ό’στις, άλλω ς, ήτο τόσον εύτυχής 
καί συγκεκινημενος, ώστε θά ήρκεΐτο καί 
είς πολύ όλιγωτέραν άκρίβειαν.

Συνεφωνήθη δέ ν’ άνακτήση ό Έρνέ
στος έν τώ  οί'κω τό όνομα καί τά  δικαιώ
ματα τοΰ άνεψιαΰ, ά λλ ’ αύτός επέμεινε νά 

ατηρήσνι καί τά  έργα τοΰ γραμματέως.
"Ότε ό Έρνέστος άπεσύρθη είς τόν θά

λαμόν ταυ, ή Α ναστασία  έμεινε παρά τφ  
κ. Χαμέλ.

—  Καί δέν είχατε λοιπόν ύποπτεύσει 
τίποτε ·, ήρώτησε.

£



—  Ό χ ι, άλήθεια, Α ναστασία , άπήν
τησεν. έκεΐνος' καί όμως έπρεπε νά τον 
εννοήσω άπό την ομοιότητα που εχει με 
τόν μακαρίτην άδελφόν μου.

■— Πώς ; ένομίζατε οτι δι* εκατόν 
.άθλια οράγκα, που δίδε.τε κατά μήνα είς 
νέον τόσον διακεκριμένον, θά έδέχετο αύ
τός νά ζήση ολην του την ζωήν είς την 
οικίαν σας,νάμη διασκεδάζ·/) διόλου έξω

» » ^ \ ·> Ρ·\ r / » / _— κ επειτα  όεν εολεπατε τ ι αγάπην σας 
είχε, καί πώς σας έπεοιποιεΐτο ; ’Αχ ! αύ- 
θέντη, είνε πράγματα που δεν αγοράζονται 
μέ χρήματα, όσον πλούσιος καί άν ήνε 
κανείς. Είνε ’σάν νά ε’ιπήτε, ότι κ ’ έγώ 
σάς υπηρετώ διά χρήματα.

—· "Α ! σύ, ’Αναστασία , είνε άλλο 
πράγμα.

—  Ό χ ι, διόλου δέν είνε άλλο πράγμα, 
διότι αύτό ίσια ίσια μέ έκαμε νά ύπο- 
πτεύσω τον κ. Όλιβιέρον, ώς που άνεκά- 
λυψα έ'να γράμμα μέ τήν διεύθυνσίν του — 
Όλιβιέρος Χαμέλ—κ’ έπειτα  ένα μαν- 
δήλι μέ τά  ψηφία του, καί χ ίλ ια  άλλα 
πράγματα.

—  "Αχ, κόρη μου, σήμερον πρό πάντων 
έχω άνάγκην αύτής τής άφιλοκερδεία; σου, 
τήν όποιαν πάντοτε έξετίμησα.

—  Μην αμφιβάλλετε, οτι είνε πάντοτε 
ή ιδία.

— ’Ιδού" έχω, βλέπεις, σήμερον έδώ τόν 
άνεψιόν μου' δέν ήμπορώ, έννοεΐς, πλέον ν’ 
αποκληρώσω τόν υιόν τοΰ άδελφοΰ μ ου.

—  Καί πώς λοιπόν, αύθεντη, τόν ε ί
χατε αποκληρώσει ;

-ι— Δέν είδες τήν διαθήκην, που σ’ 
άφινα γενικόν μου κληρονόμον ;

—  ’Ώ  ! ποτέ μου δέν είχα είς τόν νοΰν 
μου οτι ή διαθήκη αύτή θά έμενε. Πρέπει 
νά τήν σχίσετε τώρα.

—  ’Αλλά, ’Αναστασία, δέν έννοώ έγώ 
νά σοΰ φανώ αχάριστος.

—  Ά ν  έχω τήν δυστυχίαν, αύθεντη, 
νά σάς χάσω, μέ φθάνουν ολίγα πράγ
ματα, νά ζήσω είς καμμίαν γωνίαν, ήσυχη 
καί μόνη μου. ΙΙέντ’ εξ χιλιάδες φράγκα 
τόν χρόνον μέ άρκοΰν καί μοΰ περισσεύουν.

•—  Χρυσό κορίτσι !
Συνεφωνήθη επομένως νά σχισθτ) ή δια

θήκη καί νά συνταχθή άλλη άποδίδουσα 
τό δίκαιον καί προσήκον εις τάν Έρνέ- 
στον. Ά λ λ ’ ή έκτέλεσις τοΰ σχεδίου αύ
τοΰ ότέ μεν άνεβάλλετο., έπί διαφόροις 
προφάσεσιν, ότέ ο’έλησμονεΐτο διά λόγους 
ποικίλους.

t 'E i t e t t t !  τ έ λ ο ς ] ,

j i  Ο μ ο γ ά λ α κ τ ο ς  Α δ ε λ φ ή  

[Λ-ήγημα F ran co is Coppee.Μ=τά·.ρρ. Α. Π.Κουρτίδου]

Ή  κυρία Β α ιγ ιά , μέλαιναν έσθήτα φο
ρούσα εκαθητο έντός τοΰ ΰαλοφράκτου γρα
φείου της, έν τώ  βάθει τοΰ καταστήματος, 
καί εγραφεν έν μεγάλω καταστίχω , ότε 
ό σύζυγος αυτής έπανελθών έκ τής πρωϊ- 
νης του έκδρομής εστη είς τήν φλιάν οπως 
έπιπλήςτ) τούς ύπηρέτας του βραδύνοντας 
να έκφορτώσωσιν άμάΕιόντι τοΰ σιδηροδρό
μου, κομίσαν είς τόν έγκριτον φαρμακέμ
πορον ικανήν ποσότητα φαρμάκων.

— Εχω μίαν κακήν είδησιν νά σοΰ 
αναγγείλω , είπεν ή κυρία Β α ιγ ιά  είς τόν 
σύζυγόν της, άμα είσελθόντα είς τόν ύά- 
λινον της κλωβόν. Η κυρά Βαονάβαινα 
άπέθανε.

Η παραμανα τοΰ Γεωργάκη μας... 
Ά χ ,  ή δυστυχισμένη ή γυναίκα ! . . . Καί 
τό κοριτσάκι της ;

— Τό δυστυχισμένο πλάσμα ! Μία συγ
γενής τής κυρά-Βαρνάβαινας μοΰ γράφει 
οτι είναι πτωχο ί και δέν είμποροΰν νά 
τρέφουν το παιδί δι αυτο θά τό στείλουν 
είς τό όρφανοτροφεΐον . . .  Τ ί σκληροί άν
θρωποι !

Ο φαρμακέμπορος εμεινεν έπί στιγμήν 
σιωπηλός, θωπευων τήν ξανθήν καί δα- 
σεΐαν γενειάδα του' αίφνης δέ, ατενώς 
παρατηρήσας τήν γυναΐκά του :

Τί λεγεις, Κ ατινα, τό κοριτσάκι 
αυτό ήπιε τό ίδιο γάλα  μέ τόν Γεωο- 
γάκη μας" τό παίρνοαεν ;

Κ εγω αυτο εσυλλογιζόμουν; άπήν
τησεν ή άγαθή σύζυγός του.

Τ-ί ευχάριστος σύμπτωσις ! έφώνα- 
ξεν ό Βαιγιάς· άδιαφορών δέ μή τόν ίδω- 
σιν οί υπάλληλοι καί ύπηρέται τοΰ κατα
στήματος, έκυψε πρός τήν σύζυγόν του καί 
έφίλησεν αύτήν έπί τοΰ μετώπου. Είσαι 
χρυσή γυναίκα, Κ ατίνα μου' θά πάρωμε 
τήν μικρούλα είς τό σπ ίτ ι καί θά τήν 
αναθρεψωμε μέ τόν Γεωργάκη μας . . . .  
Δέν θά καταστραφοΰμε δά άπό τά  έξοδα... 
Κ’ έπειτα  σήμερα έκαμα μιά λαμπρά δου
λειά  με τα ις κιναις. Τήν κυριακήν πάμε 
καί παίρνομε τό κορίτσι, α ί;  Μ’ αύτήν τήν 
άφορμήν άναπνέομεν καί ολίγον άέρα.

Ό  κύριος καί ή κυρία Β α ιγ ιά  ήσαν το 
σέμνωμα τής φαρμακεμπορίας. Ό  γάμος 
των συνεχωνευσε τά  δύο έπί μακρόν χρό
νον αντίζηλα  καταστήματα , τάν ’Αργν-  
p o v r  iydi oxoTtaroy  μετά τοΰ ΆαχΛηηιοϋ  
ες ων ό μεν πρώτος ήτο περίφημος διά 
τάς ί π π ι χ α χ ο ο ά ι α ς  του, ό δέ δεύτεοος διά 
τας χ<ιμφορ&ς του. Το συνοικέσιον τή υιε* 
σολαβήσει δύο εφημερίων, ών ό μέν ήθελε 
ν’άποκαταστήστ) τόν νέον Βαιγιάν, ό δε 
την δεσποινίδα Σιμού, κληρονόμον τοΰ 
Λσχ.Ιτηχιον, ήχθη είς αίσιον πέρας, καί 

ή ίππεκακουάνα καί καμφορά συνεδέθησαν 
διά τώ ν ιερών τοΰ γάμου δεσμών.

Έν τούτοις λύπη τις  ένεφώλευε πρό 
πολλου εν τω  ευτυχεί εκεινω οίκω, νέφος 
τ ι έπεσκίαζε τάν αίθριον ούρανόν τω ν ' διά
δοχος δέν έγεννάτο καί μόλις μετά πέντε 
έτη άπό τοΰ γάμου των ήλθεν είς τόν κό
σμον ό υιός τω ν. Ε ννοείτα ι μεθ’ οποίας 
χαράς έγενετο δεκτός. Τοΰ λοιποΰ ήτο δυ
νατόν υπό τον τ ίτλον ό ά ρ γ τ ρο ν ς  i yd i oxo -  
•Tctyocι* να ε7Γΐγρα<ρ<ι>σι αι ττ^ηρεις μαγείας 
αυτα ι λέςεις : ο Βαιγιάς καί υιός» ! Ά λ λ ’ 
επειδή χ.κτα την εποχην εκείνην έβριθον 
αί έργασίαι έντώ καταστήμ ατι,ή  δε παρου
σία τής κυρίας Βα ιγ ιά  ήτο άπαοαίτητος 
δέν ήδυνήθη νά γαλουχήση ή ιδία τά τέ- 
κνον τ/^ς, δεν ηθελησε δε ουτε κα τ ’ οίκον 
νά προσλάβτ) τροφόν φοβούμενη μή ό ήκι
στα υγιεινός άήρ τής γωνίας έκείνης τών

Παρισίων βλάψ·/) τά άρτιγέννητον, ά λλ ’ 
έδωκεν αύτό είς τροφόν έν προαστείω 
διαμένουσαν, δπου κατά  Κυριακήν μετε- 
βαινε μετά τοΰ συζύγου της καί τό εβλε- 
πον. Ή  κυρά— Βαρνάβαιναμετά δεκαοκτώ 
μήνας παρέδωκε τά παιδίον ύγιέστατον 
είς τούς γονείς του.

Ό  Βαιγιάς λοιπόν καί ή σύζυγός του 
άμα μαθόντες τόν θάνατον τής τροφοΰ τοΰ 
τέκνου τω ν, δέν ήνέχθησαν οπως τά κορά- 
σιον τό τραφέν δ ι’ ού γάλακτος καί ό 
υιός των έγκαταλειφθνί είς τό δημόσιον 
έλεος, καί μετέβησαν νά παραλάβωσιν έκ 
τοΰ προαστείου τήν μικράν Μαρίαν. Τό 
δυστυχές,, κοράσιον, άπό δεκαπέντε ήδη 
ήμερών, δηλαδή άπό τής ήμέρας καθ’ ήν 
ή μήτηρ του άνεπαύετο έν τώ  νεκροτα- 
φείω είχε προσληφθνί ύπό τίνος έξαδέλφου 
του καπήλου, οστις καίτοι μή πενταετές 
είσέτι τό έπεφόρτιζε νά πλύνη τά  ποτή
ρια του.

Είς τούς δύο συζύγους έφάνη θελκτι- 
κω τάτη ή γαλανόφθαλμος μικρά, ής οί 
χρυσοί βόστρυχοι διεξέφευγον τής ποοσ- 
τύχου πένθιμου σχονφιαζ  της. Ό  Γεωρ- 
γάκης, ον είχον συμπαραλάβει μετά τής 
τροφοΰ του, έφιλησε την όμογάλακτον α
δελφήν του, ό δε έξάδελφος, οστις αύτήν 
έκείνην τήν πρωίαν είχε ραπίσει καί έπί 
τών δύο παρειών τήν ορφανήν, διότι 
δήθεν δέν έσάρωσε οσον έδει έπιμελώς τήν 
αίθουσαν, συνεκινήθη ένώπιον τοΰ έκ Πα
ρισίων άνδρογύνου,ώσεί ή άναχώρησις τής 
Μαρίας διεσπάραττε τήν καρδίαν του. Οί 
δύο σύζυγοι άφ’ού περιεπάτησαν μετά τών 
δύο μικρών καί τής παιδαγω-^οΰ είς πράσι
νον έκεΐ λιβάδιον καί συνέλεςαν άνθη, καί 
προεγευμάτισαν ύπό τήν σκιάδα, καί έ
καμαν μικράν διά λέμβου έκδρομήν είς 
τάν ποταμόν καθ’ ήν ό κύριος Βαιγιάς 
έκωπηλάτει, ή δε κυρία Β αιγιά  έμελπε 
γνωστόν άσμάτιον, ούτίνος τάν ρυθμόν 
παρηκολούθει διά τοΰ κωπών άνευ έπεν- 
δύτου ό σύζυγός της, έπέστρεψαν είς Παρι- 
σίους διά σιδηροδρομικής άμάξης πρώ
της τάξεως, διότι ήθελησαν κατά πάντα  
λαμπρώς νά πανηγυρίσωσι τήν ημέραν ε
κείνην. Ή  δε κυρία Β α ιγ ιά  τήν κεφα
λήν της έπί τοΰ ώμου τοΰ συζύγου της 
έρείδουσα καί βλέπουσα τά  δύο πα ι
διά έξηντλημένα έκ τοΰ κόπου, κοι- 
μώμενα έπί τών γονάτων τής πα ι- 
δαγωγοΰ, έλεγεν εύτυχής πρός τόν σύζυ
γόν τη ς :

— Νά σοΰ ’πώ ,Ά νδρέα, έκάναυ.ε καλο
σύνη ποΰ έπήραμε αύτή τή μικρή ... 
Ιν’ έπειτα  θάχη συντροφιά καί ό Γεωργά- 
κης . . . θάνε ’σάν άδελφός καί άδελφή.

Καί πράγματι ουτω έμεγάλωσαν.
Είχον πολύ αγαθήν καρδίαν έκεϊνοι οί 

σύζυγοι. Δέν έκαμνον ούδεμίαν διάκρισιν/ 
μεταξύ τή ; ταπεινής ορφανής καί τοΰ μο- 
νογενοΰς υίοΰ των καί ήγάπησαν την μα
κράν εύφυεστάτην καί χαρίεσσκν Μαρίαν 
ώσεί ήτο άληθώς θυγάτριόν των.

Ά λλω ς τε ό κύριος καί ή κυρία Β α ιγ ιά  
δεν έβράδυνκν νά παρατηρήσωσιν ότι ή



Μαρία έπέδρα έπωφελώς έπί τοΰ Γεωρ- ε ϊ χ χ  είπεΐ τ ί π ο τ ε  άκόμη, διότι αύτά  τά  
ΐγάκη. Νευρωδεστέρα, ζωηροτέρα ούσα πράγματα δέν λέγονται έμπρός είς τά κο- 
τοΰ λυμφατικοΰ έκείνου παιδίου μετέδιδεν ρίτσια" άλλά, είνε ενας χρόνος τώρα όπου 
ίίς αυτό έκ της ζωηρότητας καί της εΰ- ό Γεώργης άγαπα τήν Ε λένην Φυρζαίου 
χινησίας τη ς. καί μας ζαλίζει καθημεραν νά τοΰ τήν

— Τάνζωντανεύει,έλεγενήκυρίαΒαιγια . δώσωμεν. . . Καί νά σοΰ ’πώ,δέν ήτο κα- 
Ό τε  ήλθεν ό καιρός νά διδαχθώσιν ά- θόλου δύσκολον, μόλις είπαμε εν α λόγο, κ ’ 

νάγνωσιν, ό Γεωργάκης διά της δυσμα- έτελειωσε . . . Καί είνε πολύ καλή οίκο- 
δείας του κατέθλιβε τήν μητέρα του 'άλλ ’ . γένεια . . .  Ή  μόνη δυσκολία είνε ότι θέ- 
εύθύς ώς ή Μαρία εμαθεν έν βραχεί νά λομεν νά καθήσν) μαζί μκς ό υιός μας .
(τυλλαβίζν) καί άναγινώσκη προσήλθεν εις 
έπικουρίαν τοΰ άδελφοΰ της καί μετ’ ού 
πολύ έ'μαθε καί ούτος άνάγνωσιν.

Τά πράγματα έχώρουν ούτω μέχρις ού 
Ιστείλαν είς τό σχολεΐον τά  δύο παιδία . 
’Αμέσως ή Μαρία άνεδείχθη ή άρίστη μα
θήτρια τοΰ σχολείου, βοηθούσα παντί σθέ- 
νει τόν οκνηρόν πως καί βραδύνουν Γεωρ- 
νάκην. Συχνάκις, έν τώ  ύαλοφράκτω γρα- 
φείίιΐ μετά τήν έπιστροφήν έκ τοΰ σχο
λείου ή κυρία Β α ιγ ιά  έ'βλεπε τήν Μαρίαν 
έξηγοΰσαν ή διδάσκουσαν είς τόν υιόν της 
τό μάθημά του.

—  Ό  Θεός μάς άνταμείβει, έ'λεγεν έ- 
νίοτε είς τόν σύζυγόν τη ς. . . Αύτη ή Μα
ρία είναιθησαυρός... Καί τ ί  γνωστικό, τ ί  
έργατικό κορίτσι ! Σήμερα πάλιν τήν ή - 
κουσα νά προγυμνάζη τόν Γεωργάκη . . . 
Θαρρείς, πώς χωρίς αύτήν, ποτέ του δέν 
θά κατώρθωνε νά μάθνι τόν πολλαπλα
σιασμόν.

— Μή σέ μέλγι, Κ ατίνα , άπεκρίνετο ό 
Βαιγιας, δέν θά λησμονήσω τ ί  κάμνει ή 
Μαρία διά τό πα ιδ ί μας. . . Αί έργασίαι 
[/.ας πηγαίνουν λαμπρά, καί θά τήν προι- 
χίσωμεν καί θά τήν ύπανδρεύσωμεν όταν 
αεγαλώσ·/].

Έ μεγάλωσε— μεγαλώνουν τόσον γρή
γορα τά  πα ιδ ιά !— κκί τώρα έν τώ  ύαλο
φράκτω γραφείω τοΰ φαρμακεμπορείου 
παρά τήν κυρίαν Β α ιγ ια  ής ήρξατο νά 
ΰπαργυροΰται ή κόμη κάθηται εύστα- 
λής ξανθή νεανις. Αΰτη γράφει τώρα έν 
τφ μεγάλω καταστίχω , έν ώ ή θετή μή- 
τηρ της ένασχολεΐται είς έργόχειρόν τ ι.

Είνε έβδόμη ή ώρα. Ό  πατήρ καί ό 
υιός δέν έπέστρεψαν είσέτι είς τό κα τά 
στημα, όδέ άνεμος τοΰ Νοεμβρίου συστρέφει 
τάς φλόγας τών γλωσσίδων τοΰ φω ταε
ρίου. Έ π ί τέλους ήλθον" ό Βαιγιας άπέ- 
κτησεν άξιοσέβαστον γαστέρα, ό δέ Γεώρ- 
γιος-δέν είναι πλέον Γεωργάκης-ό πρό μηνάς 
~τυχιοΰχος φαρμακοποιός πρώτης τάξεως 
είνε, μά τήν άλήθειαν, ώ?*ιότατος νέος.

— Καλησπέρα, Κατίνα, καλησπέρα Μα
ρία . . . Ά ς  άναβοΰμε έπάνω γρήγορα νά 
<ρ5ίμε. Καί είς τά τραπέζι θά σάς είπώ 
μίαν σπουδαίαν εί'δησιν.

Άναβαίνουσιν είς τό έστιατόριον, ένώ 
Ρ* ή κυρία Β α ιγ ια  διανέμει τόν ζωμόν, ό 
Βαιγιας παρατηρών τήν σύζυγόν του μέ 

/ ίονηράν βλέμμα.
— ’Ξέρεις, έτελειωσε, Κατίνα.
—  Οί Φυρζαΐοι δέχονται ;

Γ —  Μέ μεγάλην των εύχαρίστησιν. . . ό
Γδώργης θά στεφανωθνί τήν Ε λένην μετά 
^ξ μήνας . . .καί ή νύμφη μας θά έ'λθν) νά 
‘'•ατοικήση μαζί μας . . . Μαρία, δέν σοΰ

ειόον 
ή κε-

Αλλά τέλος πάντων τό πράγμα θά διορ- 
θωθνΐ, καί ό Γεώργης μας θά πάρη την 
γυναίκα ποΰ ’θέλησε . . . Πιστεύω οτι 
είσαι εύχαριστημένη.

—  Πολύ εύχαριστημένη ϊειπεν ήΜαρία. 
Ω ! οί κωφοί ! ώ ! οί τυφ λο ί! Δέν ήκου- 

σαν τήν φωνήν τής Μαρίας.ότε άπεκρίθη, 
τήν βραχνήν έπώδυνον έκείνην φωνήν, 
ηχώ συντριβείσης καρ δίας ! Δέν ειδ 
ότι ή νεανις ώχρίασε, καί ότι 
φαλη της βαρυνασα αίφνης κατέπεσεν έκ 
δεξιών πρός τ ’ αριστερά ώσεί ή Μαρία ε- 
μελλε νά λιποθυμήστι. Δέν έμάντευσαν τ ί 
ποτε, δέν ένόησαν τίποτε, καί έπί μακράν 
είσέτι ούδέν μαντεύουν,ούδέν έννοοΰν. Έν 
τούτοις τήν άγαποΰν όλοι τήν Μαρίαν, 
ή τ ις είνε ή χάρις καί τό θέλγητρον' τής 
οικίας· σκέπτονται μάλιστα νά τήν ύπαν- 
δρεύσουν προσεχώς μετά τοΰ πρώτου τιον 
ύπαλλήλου, όστις έχήρευσε πρό έτους, 
καί εχει ικανήν περιουσίαν. Καί ό Γεώρ
γιος τήν άγαπα, ά λλ ’ ώς άδελφήν αγα
θήν καί γλυκεΐαν, καί άγνοεϊ ότι ή Μα
ρία έραται αύτοΰ διακαώς, άπελπιστικώς. 
Ό χ ι, ούδ’ αύτήν τήν εσπέραν, καθ’ ήν έν 
άγνοια έπέβαλον αύτγί τήν χειριστήν τών 
βασάνων, δέν ύποπτεύονται τήν άλήθειαν, 
καί άποκοιμώνται πάντες έν είρήνγ,,ώραΐα 
περι τοΰ μέλλοντος αναπλάττοντες ό
νειρα, καθ ήν ώραν, αύτη κλεισθεισα είς 
τό δωμάτιον τη ς— όπερ μόνον λεπτότα
τος τείχος χωρίζει απο τοΰ δωματίου 
τών θετών γονέων τη ς— ρίπτεται έπί τής 
κλίνης της καί σπαίρουσα έξ οδύνης δάκνει 
τό προσκεφάλαιόντης όπως άποπνίξτ, τούς 
όλολυγμούς τη ς !

*
Ό  χορός έπερατώθη καί έν τα ΐς κενω- 

θείσαις αίθούσαις, τά  κηρία όλοσχερώς 
καεντα διερρηζαν ύαλίνας τινας στεφάνας 
τών κηροπηγίων, ών τά  συντρίμματα 
κατέπεσαν έπί τοΰ κηρωτοΰ δαπέδου.

Οί γονείς τοΰ Γεωργίου έπέμειναν όπως 
ό γάμος τελεσθνί έν τ γ  κατοικ ία τ ω ν  
αλλα τα  αφθονως πανταχοΰ διασκορπι— 
σθέντα άνθη διεκόσμησαν πανηγυρικώ- 
τα τα  τό νέον δια ίτημα όπου έν θριάμβω 
έγκατέστησαν τήν νύμφην των.

Επί τέλους, οί νεόνυμφοι άπεσύρθησαν 
έν τώ  νυμφικώ θαλάμω, είς όν ή κυρία 
Β α ιγ ιά  είσήλθεν έπί στιγμήν πρό αύτών. 
Έξελθοΰσα συνήντησε τήν Μαρίαν έν τ γ  
μικρά αιθούση βοηθοΰσαν τούς οίκέτας 
είς τό νά σβέσο>σι τά  φώ τα ’ ήσπάσθη 
περιπαθώς τήν νεανίδα είποΰσα:

—- Πήγαινε νά κοιμηθτ,ς, κόρη μου. . . 
Είσαι κουρασμένη.

Προσεϊπε δέ μειδιάσασα :
— Τά ’ξέρεις,σέ ολίγο θάλθ/) ή σε ιρζ  σου..

Ή  Μαρία άπέμεινε τέλος μόνη έν τ γ  α ι
θούση έκείνη,, σκοτεινή τώρα καί μόνον 
ύφ’ ένός κηρίου φωτιζόμενη.

Θεέ μου! όποιον σφοδρόν άρωμα άπο- 
πνέουσι τά  άνθη έκεΐνα καί οποίαν σφο- 
δράν ζάλην αισθάνεται !

Τ ί φρικώοης ήμέρα ! καί τ ί  μαρτύριαν 
ύπέστη άπό τής στιγμής καθ’ ήν έγονυ- 
πέτησεν,ώς θαλαμηπόλος, τάςκαρφίδας εις 
τά  χείλη της κρατοΰσα, είς τούς πόδας 
τής Ε λένη ς ,τή ς άντιζήλου τη ς ,κ α ί διηυ- 
θέτησε τήν έκλευκοΰ όλοσειρικοΰ ούράν τής 
έσθήτός της μέχρι τής πρό ολίγου σ τ ιγ 
μής καθ’ήν ό Γεώργιος ένηγκαλισμένην ε
χων τήν γυνα ΐκά του, εΐλκυσεν αύτήν, 
τήν Μαρίαν,καί οί δύο νεόνυμφοι συνήνω- 
σαν τά  φ ιλήματα τω ν έπί τοΰ μετώπου της !

Ά χ !  ή όσμή τών άνθέων έκείνων είνε 
άνυπόφαρας καί άλγε ϊ πολύ ή κεφαλή τη ς!

Κ αταπ ίπτει έπί τίνος σκιμποδος, άνε- 
στραμμένην δ ’έ'χουσα τήν κεφαλήν, σφ ίγ- 
γουσα τό μέτ-ωπόν της διά τών δύο της 
χειρών, δέν κλείει έν τούτοις τούς οφθαλ
μούς τη ς , άλλά θεωρεί τήν θύραν έκείνην, 
τήν θύραν τοΰ θαλάμου έν ώ έκλείσθησαν 
οί νεόνυμφοι καί έν ώ συντελεΐτα ι μυστή
ριον διασπαράσσαν τήν καρδίαν της ! Καί 
καταλαμβάνεται ύπό παραφοράς — ώ πώς 
τήν ζαλίζει τά άρωμα τών άνθέων έκεί
νων ! — καί μυρίαι αναμνήσεις συνωθοΰν- 
τα ι έν τώ  έγκεφάλω τη ς. Α ναπολεί έαυ- 
τήν μικράν, έν τώ  καπηλείω τοΰ έξαδέλ- 
φου τη ς ' οί καλοφορεμένοι έκείνοι Παρι
σινοί έρχονται καί τήν θωπεύουν, καί τήν 
φιλεΐ τό ώραΐον έκεΐνο παιδάκι τά εχον 
άσπρον πτεράν έπί τοΰ πίλου του. Ε ίτα 
ταχέως διέρχεται διά τοΰ πνεύματός της 
ή είκών τοΰ σχολείου καί τοΰ μαθητικού 
των βίου, καί τά φαρμακεμπορεΐον κα τα - 
σκότεινον τήν Κυριακήν,ότε κεκλεκτμένων 
τών παραθύρων έ'παιζον τό κρυφτό μέ τάν 
Γεωργάκην, όπίσω σάκκων καί βαρελίων 
φαρμάκων.

’Ά χ  ! Θεέ μου ! μήπως έτρελλάθη ; 
Αισθάνεται άκατανίκητον έπιθυμίαν νά 
μέλψν) τάν ήχον έκεΐνον τοΰ βά.Ις,ό  όποιος 
άνεκρούετο πρό ολίγου ότε εΐλκυεν αύτήν 
έν τνίάγκάλτ] του, καί ύπομέλπει αύτόν... 
Ά λ λ ά  π ν ίγ ετα ι... ω χ ! αύτά  τά  άνθη ! . . .  
Πρέπει ν’ άπέλθν] εκεΐθεν, ν’ άνοίξ·/) τά 
παράθυρον τούλάχιστον . . . Ά λ λά  δέν δύ- 
νατα ι πλέον ν’ άνεγερθή, δέν εχει πλέον 
δυνάμεις . . . Μήπως μέλλει ν’ άποθάνη 
έκεΐ ;. . . Πιέζει τούς κροτάφους της ώς 
διά δύο σιδηρών δακτύλων . . . ώχ ! έ
κεΐνα τά  τρ ιαντάφυλλα ,τά  άνθη τής πορ- 
τοκαλλέας, πρό πάντων έκεΐνα τά  άνθη 
τής πορτοκαλλέας! . . .

Έ π ί τέλους διά μεγάλου άγώνος άνεγεί- 
ρεται,άρθή καί ώχρά,ώχρά ώς ή λευκή της 
έσθής... Ά λ λ ’ αί'φνης χάνει τάς αισθήσεις 
τη ς, καί καταπεσοΰσα έπί τών γονάτων 
κα τ ’ άρχάς, είτα  καί διά τής κεφαλής 
καί τώ ν ώμων πλήξασα τά κηρωτόν δάπε- 
δον,ή δυστυχής Μαρία, έξαπλοΰται εκτά
δην έπί τής φλιας τής θύρας τοΰ νυμφικού 
θαλάμου, θανατωθεΐσα ύπο τής ερωτικής 
οδύνης καί τών άνθέων ...



Η Λ Ο Υ Ο Μ Ε Ν Η  Χ Α Ν Ο Υ Μ Ι Σ Σ Α
ύ π ό  Λ Ε ΪΑ A - XANOVM.

(Συνίχ ϊια * ι£* τϊοοηγο^μενον ούλλον).

Λυπηραί σκέψεις, άς ό θάνατος προσ
φιλούς οντος γέννα έν τα ΐς καρδίαις τών 
ανθρώπων, μόνος δέ 6 χρόνος, ό τά  πάντα  
δα [Λάζων δύναται, νά διασκεδάσ/) ! Την 
στιγμήν ταύτην ή Ά ζιβ έ άκίνητος καί 
περί βεβλημένη τό λευκόφαιον καί (Λακοόν 
ά ί  τ ερ ί  της ήδύνατο νά συγκριθή πρόςτρυ- 
γόναμείνασαν είς τά χείλος της φωλεάς, ήν 
τό οπλον τοΰ κυνηγοΰ κατέστησεν έρημον.

Αίφνης άνετινάχθη' διείδε σκιάν τ ιν α  
προχωρούσαν. Τό βάδισμα ήν έσπευσμένον, 
η δέ κεφαλή έ'κλινε βαρεία έξ ένδομύχου 
λύπης. Φθασα δέ ύπό τό διά  πυκνοΰ δ ι-  
κτυωτοΰ έπικαλυπτό(Λενον παράθυρον,όπι
σθεν τοΰ όποιου έκάθητο ή Ά ζ ιβ έ, Ι'στη.

Βλέπουσα τόν δισταγμόν τοΰ διαβά
του, ή Ά ζιβ έ, έτόλμησε νά άνασηκώση 
ολίγον το δικτυωτόν.

—  Είσαι ό περΐ[Λενό[Λενος ; ύπεψιθύρισεν.
Ά ν τ ί  πάσης άλλης άπαντήσεως, ό

νέος άνέρριψεπρός τά  όπίσω την xouxov. lar  
τοΰ καλύπτοντας τούς ώ(Λ0υς του καφτα 
ν ι ο ύ  καί άπεκάλυψέ κεφαλήν μελαγχοοινήν, 
μεστήν θάρρους καί ύπερηφανείας. Ε ίτα 
δέ άναβλέψας πρός τήν νέαν :

—  Δέν με γνωρίζεις πλέον, έξαδέλφη 
μου; είπε μετά πικρίας· μήπως ό πατήρ 
μου ένέπνευσε τό μίσος καί είς τήν ίδι- 
κήν σου καρδίαν, ήτις έ'τοεφε πρός έμέ 
τόσην αγάπην ;

—  Καί τις σας λέγει, βέη— έφέντη, ότι 
ή άγάπη εκείνη έσβέσθη ; είπε μετ’ άσθε- 
νοΰς φωνής ή νεαρά κόρη. Αί προσπά
θεια·. [λου καί αί τοΰ μακαρίτου άδελφοΰ 
σας, δέν αποδεικνύουσιν όπόσον ένδιαφε- 
ρόμεθα ύπέρ ύμών ακόμη ; . . Πρός Θεοΰ, 
έφέντη, καλύφθητε πάλιν, διότι έάν ό 
Μολλας σας ioVj, τό παν άπώλετο !

Ό  νέος ΰπήκουσεν.
—  Δέν θά ήτο άπλούστερον, είπε, νά 

μοι άνοίξητε τήν θύραν, καί νά μέ δε- 
χθήτε αντι τοΰ προσφιλούς Τεφβίκ, τον 
όποιον Ιφερα σήμερον μέχρι τοΰ τά φ ο υ ;.. 
Ναί, θά είχον τουλάχιστον κατά τήν λυ- 
πηράν ταύτην ήξεραν τήν γλυκεϊαν χα- 
ραν ν ασπασθώ το σεπτόν γένειον τοΰ πα 
τρός μου . . . Θά ζητήσω συγγνώ μην πώς 
σας φαίνεται, Αζιβέ; Ά φ ετέ  με νά είσέλθω, 
νά ταπεινωθώ ένώπιον αύτοΰ, καί έλπίζω 
ότι θα δυνηθωνα μαλάξω τήν καρδίαν του.

—  Έλησμονήσατε, Τζελάλ, ότι εισθε 
κατηραμένος ύπό τοΰ Μολλα,καί ότι άπαι- 
τε ΐτα ι καιρός πολύς ΐνα καμφθεί ή καρδία 
του ... Ο άδελφός σου καί έγώ .πολλάκις 
τόν ίκετεύσαμεν Ϊνα σας άνακαλέσ·/], άλλ’ 
άπετύχομεν__

— Πόσον εισθε καλοί, είπε ταπεινή τη 
φωνή ό νέος.

—  Ά  ! πιστεύετε , έπανέλαβε ζωηρώς 
ή Αζιβε, προβάλλουσα εγγύτερον ποός 
τόν έςάδελφόν της ϊνα κάλλιον άκουσθή, 
χωρίς όμως νά συλλογισθη τήν ώραιότητα 
της έμφανίσεώς της, π ιστεύετε, βέη - έ- 
φεντη, οτι το τέκνο ν δύναται ατιμωρητί 
νά αφησν] τους γονείς του έναντίον τών 
ικεσιών των, νά παρεκκλίνη της χαρα

χθείσης αύτώ όδοΰ, καί νά παραδοθνί είς 
. τρέλλας, καί κατόπιν νά έπιστρέψν) καί 
κρούσν) τήν θύραν τής πατρικής οικίας, 
κορεσθείς καί άποτυχών, δύναται, είνε δί
καιον, είπέτε, νά εύρη καί αύθις ύποδο- 
χήν μεστήν στοργής καί συγχώρησιν τε
λείαν ; Μία μόνη ημέρα ευήλιος δέν δύ- 
ναται νά άποξηράνη έδαφος ποτισθέν ύπό 
ραγδαιοτάτων βροχών... Πρέπει τις νά 
γείνη άξιος τής συγγνώμης καί όχι νά 
τήν έπαιτή ταπέινώς κάμπτων τά  γό
νατα  ώς δούλος, δέν δύνασθε νά λάβητε 
θέσιν παρά τήν πατρικήν έστίαν, πριν ή 
άνακτήσητε τήν περί ύμών καλήν ΰπόλη- 
ψιν τοΰ πατρός σας.

Ό  Τζελάλ-Βέης συνωφρυώθη’ έ'σεισε τήν 
κεφαλήν μέ ύφος άποθαρρύνσεως" καί,

—  ’Εγείνατε πολύ αύστηοά πρός έμέ, 
Ά ζ ιβ έ, είπε.

—  Καί ύμεΐς, Τζελάλ, ύπήρξατε πολύ 
σκληρός... Ά λ λά  δέν πρόκειται περί τού
του, έπανέλαβε ζωηρώς ή νεανις, άποφεύ- 
γουσα νά έγγίσγ),βεβαίως,τήν χορδήν όδυ- 
νηροΰ παρελθόντος. "Εχω πάντοτε θάρρος, 
καί πρό πάντων μετάβαλε τοόπον τοΰ ζην!

Τά δ ικτυωτον κατέπεσε, καί ό νέος 
βέης έκινήθη πρός άναχώρησιν.

—  "Γγίαινε, έξαδέλφη ;χου, ειπε μετά 
τόνου στοργής, φαιδρύναντος τό άρρενω
πόν πρόσωπόν του, ύγίαινε ! Ό  Α λλά χ  
νά άνταμείψγι τάς προσπαθείας σοΰ καί 
έ;χοΰ, καί νά εύδοκήση νά πληρωθώσιν αί 
εύχαί μου, άν καί τά θεωρώ αδύνατον. . .

—  Αδύνατον δέν υπάρχει πλέον, άφ’ 
ού εχητε π ίστ ιν  είς τάν ’Α λλάχ. Καλήν 
έντάμωσιν, Τζελάλ-Βέή. Τό καθήκον έ'στω 
ό μόνος οδηγός σου !

Ταύτην τήν φοράν ό νέος- έχαιρέτισε 
σιωπών καί έξηκολούθησε τόν δρόμον του, 
ρίπτων βλέμμα συμπαθές είς τήν πατρι
κήν του στέγην, άφ’ ής ήν.εξόριστος.

Ήκολούθησε τάς στενάς, κακώς έστρω- 
μένας καί σκολιάς παρόδους της συνοι
κίας, α ϊτινες εκτείνονται παρά τώ  Α α -  
J e . i i - Τ ζ α π ι .

Φθάς δέ πρό τοΰ ώραίου τζαμιού τοΰ 
Λα.Ιε.Ι ί , ό Τζελάλ έστάθη.

Είχε παρατηρήσει όμιλοΰντα μετά τ ί
νος ηοψτα  (ίεροσπουδαστοΰ) νέον τ ινά  κομ- 
ψώς ή ευρωπαϊστί ένδεδυμένον.

— Φαίδ-Βέη ! έφώναξεν.
Ό  νέος έστράφη. Ή το  ό ξανθός άοι- 

δός, ο προσφιλής τώ  σουλτάνω ποιητής.
Άναγνωρίσας τάν Τζελάλ - Βέην, κε- 

κρυμμένον πως ύπό τήν μανδύαν του, ό 
ποιητής άφήκε τόν μεθ’ ού συνδιελέγετο, 
καί διηυθύνθη πρός τόν άξιωματικόν.

—  Τέλος !, είπε κτυπών περιχαρής τόν 
ώμόντου, ιδού έπές-ρεψας έκ τής μυς-ηριώ- 
δους συνεντεύξεώς σου, έ'χων τούς οφθαλ
μούς κατηφεϊς ώς έκ τής περιστάσεως ...

—  Ά !  άγαπητέ Τζελάλ, όπόσον εύτυ- 
χής καταχτητής ε ίσ α ι!

Αλλ ό Τζελάλ άντί νά μειδιάση διά 
τούς δηκτικούς ύπαινιγμούς τοΰ φίλου 
του, εφερε την χεϊρα έπί τών βλεφάρων, 
ϊνα σπογγίση τά  δάκρυά του.

Ό  Φαί δ, παρετήρησε τό κίνημα τοΰ 
αξιωματικοΰ, τήν καταβεβλημένην όψιν

του, καί άφείς τά άστεϊον ύφος του τά^ 
ήρώτησε μετά διαφέροντος :

—  Τ ί έ'χεις άγαπητέ μοι Βέη ; μήπω 
σέ θλίβει λύπη τις  ώστε νά καθιστα τό 
σον κατηφή σέ, τόν πάντοτε εύθυμότατον 
τόν άνδρειότατον καί τόν πλέον άτρομη- 
τον τών αύλικών ;

—  Δέν άγνοώ ότι είνε άπρεπες είς τόι 
άνθρωπον νά όμιλή περί τώ ν θλίψεων τον, 
άπήντησεν ό Τζελάλ, ά λλ ’ έκεΐνος, ον κα· 
λεΐς άνδρεΐον κατακτητήν τώ ν ώραίωι 
γυναικών, ό στωμύλος αφηγητής τώ ν έ- 
ρωτικών περιπετειών, ό ατρόμητος πό
της τών γαλλικών οίνων, είνε τόρα άπλώ; 
άνανδρος πρός τήν λύπην, ώς βλέπεις, 
καί κλαίει ώς γυνή.

— Μήπως έστερήθητέ τινα  τών συγ
γενών σας ; ήρώτησε δειλώς ό Φαίδ.

—  Καθ’ ήν στιγμήν έμέλλομεν νά συνο- 
δεύσωμεν χθές τό εσπέρας, ή ' μάλλον τήν 
παρελθοΰσαν νύκτα, τήν Αύτοΰ Μεγαλειό
τη τα , ήρξατο λέγων χαμηλ·/) τή φωνν) ό 
Τζελάλ, γνωρίζετε ότι ήλθον νά μέ καλέ- 
σωσι διά τίνος μυστηριώδους τρόπου . . . 
Καί έγώ, ώς υμείς, ύπέθεσα τότε έρω- 
τικήν συνέντευξιν ά λλ ’ οί'μοι ! ήτο πολί 
αλγεινόν άφύπνισμα , προελθάν έκ τη; 
άφροσύνης μου . . . ό άδελφός μου, τά μό
νον στήριγμα τοΰ γέροντος πατρός μου, 
ό μελλόνυμφος τής δυστυχούς έξαδέλφη; 
μου, πρό ολίγου ειχεν άποθάνει . . . 'Ό 
πως τόν ένταφιάσω προσεκαλούμην . . . 
χωρίς νά έ'χω τό δικαίωμα νά φανερωθώ, 
περιμένων έν τή όδώ ώς αδιάφορος, τήν 
διάβασιν της κηδείας, έβάστασα τό φέρε- 
τρον τοΰ Τεφβήκ μέχρι τοΰ νεκροταφείου...
’ Αλλάχ ! όποια σκληρά πραγματικότηςΙ 
έπελθοΰσα κατέσβεσε τήν χαράν μας ! . . 
χθές ή μην άμέριμνος, ευδαίμων, δέν έσυλ- 
λογιζόμην καν οτι ήμην ύπό κατάραν, και 
οτι ούδέν είχον πλέον νά έλπίζω είς ευ
τυχ ίαν . . . σήμερον όμως βλέπω νέαν όδόνί 
κεχαραγμένην ένώπιόν μου . . . οφείλω ν’ 
άνταπο,κριθώείς τήν άφοσίωσιν προσφιλούς 
τίνος ύπάρξεως, ήτις θέλει νά μέ συνδιαλ
λάξω μετά τοΰ πατρός μου, καί ώμοσα 
έπί τού τάφου τού άδελφοΰ μου, ότι θέλω 
λάβει παρ’ αύτή τήν θέσιν του, καί παρά 
τώ  πατρί μου.

{ Κ ϊΤ ϊτά ι  Κ .

— δ —  
A i s r x ^ r a o ^ o s i s

Ημέραν τ ινά  ό Χάνεμαν, ό άρχηγ.ος τών 
ομοιοπαθητικών έδέξατο τήν έπίσκεψιν1 
πλουσίου λόρδου έλθόντος έξ Α γγλ ία ς  ΐν* 
τάν συμβουλευθή· χωρίς δέ ν’ άκούστ, τήν ; 
ιστορίαν τοΰ άσθενοΰς,τάν έζήτησεν έπί τι- : 
νας στιγμάς καί τάν ήκροάσθη- είτα  έ'φερεν 
ύπό τήν ρΐνά του φιαλίδιον:

-— Άναπνεύσατε !, τ φ  λέγει. ’’Εχει κα
λώς, έθεοαπεύθητε.

Ό  Ά γγλο ς καταφανώς έκπλαγείς, ή" ' 
ρ ώ τη σε:

—  Πόσα οφείλω ;
—  Χ ίλια φράγκα, άπήντησεν ό ιατρός
Ό  λόρδος, άπαθής έλαβεν έκ τοΰ θυλ-

κίου του γραμμάτιον πεντήκοντα λιρών, '  j 
έ'φερεν ύπό τήν ρίνα τοΰ ίατροΰ,λέγων αύτ<

— Ά ναπνεύσατε!. . ’Έ χει καλώς!.. .έπλη· 
ρώθητε. Καί έξήλθεν άξιοπρεπώς. Κ.


