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[Συνέχεια* Γ£ε κο'.ηγού;*ενον ουλλονί.

'Ο ξενοδόχο; δεν άπήντησεν εις τον Αε- 
λαρ.όλ, άλλ’ ’ ήρκέσθη είς τό νά θίξγ, ελα
φρώς τον σκούφον του. Επακολούθων δ=. 
νά προσβλέπτι φιλοφρόνως τον Κοκονάς,
clTwS I » » /

■— Λοιπόν, ό κύριος πηγαίνει είς έντά- 
ρ.ωσιν τοΰ δουκός της Γ κίζης; Ο κύριος 
είναι αρκετά εύτυχής, καί άναρφιβόλως 
ήλθε διά. . .

   Δ ιά τ ί ;  ήρώτησεν ό Κοκονάς.
—  Δ.ιά τήν εορτήν, άπήντησεν ό ξενο-

 ’’Επρεπε νά είπής διά τάς εορτάς,
διότι οί Παρίσιοι πλη[Λ;Αυροΰσιν άπό έορ- 
τά ς , ώς ήκουσα νά λέγωσι. Τούλάχιστον 
δέν άκούει τις νά όαιλωσι δ ι’ άλλο. ή διά 
χορούς, διά συαπόσια καί διασκεδάσεις. 
Καί λοιπόν, έν Παρισίοις δεν διασκεδά
ζετε πολύ ;

 Μετρίως, κύριε, τουλάχιστον εως
σήμερον, άπήντησεν ό ξενοδόχος. Αλλα 
έλπίζω ότι θά διασκεδάσωρεν.

—  Καί 3[λως οί γάροι της Αυτοΰ Με- 
] -αλειότητος τοΰ βασιλέως της Ναβάρρας 
έλκύουσιν έδώ πολλούς, είπεν ό Δελαρόλ.

  Πολλούς Ούγονόττους ’ ναί, κύριε
' άπήντησε τρανέως ό ξενοδόχος.
I . ‘ 'to* - .  . V..........

ριοι ρ,ήπως άνήκουν εις αυτήν την θρη— 

σκείικν; , , , , s - ττ—  Έ γώ  Ούγονόττος !, ανεκραςεν ο Κο
κονάς. Ά α  δέ !, είρ.αι καθολικός όσον καί 
ό άγιος ήρ.ών πατήρ, ό Πάπας.

Ό  Ααουριέρος έστράφη πρός τόν Δελα- 
αόλ ώς θέλων νά έρωτήση καί αυτόν' 
ά λλ ’ ό Δ ε λ α ρ ό λ ,  είτε ρ.η έννοήσας τήν 
σημασίαν τοΰ βλέρ,ρ,ατος τοΰ ςενοδοχου, 
ε”τε ι/.ή κρίνας καλόν νά άπαντήση, άπε- 
φυγε τοΰτο δ ι’ ετέρας έρωτήσεως, ειπών .

*— Ά ν  δεν γνωρίζετε τήν Αύτοΰ Με
γαλειότητα τόν βασιλέχ. τής Ναβάρρας, 

λ · . ,  κύρ Ααουριέρε, ρ ή π ω ς  γνωρίζετε τόν^ κ.
Ε ίτα  αε- Ναύαρχον ; ’Ήκουσα νά λέγωσιν οτι ο κ.

' ' Νο-ύαονοί εινεν έπιοοοήν τ ινα  είς τήν Α υ-
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λήν, έπειδή δε καί είμαι συστημένος εί; 
αύτάν έπεθύμουν, άν ή διεύθυνσίς του δέν 
σοΰσχίζν) τό στόμμα,νάμάθω που κατοικεί.

—  Έκατφχε ι  είς τήν Όδόν B e i h i s y , 
κύριε, έδώ πρός τά  δεξιά, άπήντησεν ό ξε
νοδόχος μετ’ ένδομύχου εύχαριστήσεως, άν 
δέν κατώρθωσε νά κρύψν).

—  Πώς, κατωκει ; ήρώτησεν ό Δελα
μόλ. Τί !, άνεχώρησεν ;

—  Ν αί' άπό τόν κόσμον τούτον ίσως.
—  Τί ; άνέκραξαν έν χορφ οί δύο εύ- 

πατρίδαι. Ό  ναύαρχος άνεχώρησεν έκ τοΰ 
κόσμου τούτου !

— Καί τ ί ! κύριε Κοκονάς, έξηκολού
θησε λέγων ό ξενοδόχος μετά πονηρού μει
διάματος, εισθε έκ τών οπαδών τοΰ Γκί
ζης καί αγνοείτε τοΰτο ;

—  ΙΙοΐον τοΰτο ;
—  "Ότι προχθές, διερχόμενος την πλα

τείαν τοΰ Saint-Germain-ΓAuxerrois, 
έ'μπροσθεν της οικίας τοΰ παπα-Πέτρου 
Πίλου, ό ναύαρχος έκτυπήθη διά πυοο
βόλου.

•—  Καί έφονεύθη ; άνέκραξεν ό Δελαμόλ.
-— Όχι" ά σφαίρα τοΰ έ'σπασε τόν βρα

χίονα καί τοΰ έ'κοψε δύο δάκτυλα- έλ- 
π ίζετα ι ομως ότι ή σφαίρα ήτο δηλητη
ριασμένη.

—  Πώς, άθλιε !, άνέκραξεν ό Δελαμόλ. 
Έ λπ ίζετα ι ; . . .

—■ Θέλω νά είπώ πιστεύεται, έπανέλα
βεν ό ξενοδόχος, άς μη μαλώσωμεν τώρα 
διά μίαν λέξιν. Έσφαλεν ή γλώσσά μου.

Καί ό κύρ Λαουριέρος στρέψας τά  νώ
τα  πρός τόν Δελαμόλ καί βλέπων τόν 
Κοκονάς, έξήγαγε την γλώσσαν του σαρ- 
καστικωτατα , συνοδευσας το κίνημά του 
τοΰτο καί διά λίαν έκφραστικοΰ βλέμ
ματος.

Αλήθεια ; ειπεν ό Κοκονάς άκτινα- 
βολών έκ της χαρόξς.

—  ’Αλήθεια ; έψιθύρισεν ό Δελααόλ 
μ ετ’ άλγεινης έκπλήξεως.

Συνέβη, καθώς έ'λαβα την τιμήν νά 
σας είπώ , κύριοι, άπήντησεν ό ξενοδόχος.

Γότε, είπεν ό Δελαμόλ, πηγαίνω  είς 
τό Λοΰβρον χωρίς νά χάσω στιγμήν. Θά 
ευρω έκεΐ τόν βασιλέα ’Ερρίκον;

— Δυνατόν, διότι έκεΐ κατοικεί.
—  Καί έγώ έπίσης πηγαίνω είς τό Λοΰ

βρον, είπεν ό Κοκονάς. Θά εΰρω έκεΐ τάν 
δοΰκα της Γκίζης;

—-^Πιθανόν, διότι πρό μιας στιγμής 
τάν είδον νά άπεράσν) έδώθεν μέ διακοσίους 
εύπατρίδας.

—  Τότε, ελθετε κύριε Κοκονάς, είπεν ό 
Δελαμόλ.

—  Σό?ς άκολουθώ, κύριε, είπεν ό Κο
κονάς.

— Α^λα τά δεΐπνον σας, εύπατρίδαι 
μου ; ήρώτησεν ό Λαουριέρος.

— Ά  !, είπεν ό Δ ϊλαμόλ, ίσως δει
πνήσω μετά τοΰ βασιλέως της Ναβάρρας.

■— Καί έγώ μετά τοΰ δουκός τής Γκί
ζης, είπεν ό Κοκονάς.

Και έγω, ειπεν ο ξενοδόχος, άφοΰ 
έπί μακράν παρετήρησε τούς δύο εύπατρί
δας λαβόντας τήν είς Λοΰβρον άγουσαν, 
καί έγώ πηγαίνω νά καθαρίσω τό κρά-

νος μου, νά ετοιμάσω τήν θρυαλλίδα τοΰ 
τουφεκιού μβυ, καί νά ακονίσω τήν λόγ- 
χ /jv μου. Δεν ειξευρει κανείς τ ί  συμβαίνει.

Ε ’

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΤΒΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ

Οί δύο εύπατρίδαι, λαβόντες πληροφο- 
ιοίζ του πρώτου ον <τυντ)ντγjggcv
ιήλθον την οδόν Λαδερών  καί τήν όδόν

Saint-Germain-Γ Auxerrois, καί δεν έ-
βράδυνον νά εύρεθώσι πρό τοΰ Λούβρου, 
ουτινος οι πύργοι ηρζαντο συγχεόμενοι 
μετά τών πρώτων σκιών τής έσπέρας.

Τί έχετε ; ηρώτησεν ό Κοκονάς τόν 
Δελαμόλ, οστις στας ενώπιον τοΰ παλαιού 
φρουρίου παρετηρειμεθ’ ίεροΰ σεβασμού τάς 
κινητάς αύτοΰ γεφύρας, τά  στενά παοά- 
θυρα του, και τους προς κωδωνοστάσια 
ομοιάζοντας όξεΐς πύργους του, οΰς είδεν 
αίφνης ένώπιόν του.

Εις την π ίστιν μου, καί έγώ άγνοώ, 
είπεν ό Δελαμόλ. Ή  καρδία μου πάλλει 
βιαίως. Και όμως δεν είμαι ΰπερμέτρως 
δειλός αλλ αγνοώ δ ιατί τά παλάτιον 
τοΰτο μοί φαίνεται πένθιμον κα ί— άς τά 
είπω— φοβερόν!.

Καί έγώ, είπεν δ Κοκονάς, άγνοώ 
τ ί  μοΰ συμβαίνει , άλλ ’ είμαι τόσον εύ
θυμος, οσον σπανίως. Καί όμως ό ιματι
σμός μου είναι ολίγον ατημέλητος, ποοσέ- 
θετο, ρίψας εν βλέμμα έπί τής οδοιπορι
κής του περιβολης. Αλλα, τ ί  ! ’’Εχει πάν
τοτε κανείς τό ίπποτικόν υφος. ’Έ πειτα  
αί δ ιαταγα ί μου μοί συνίστων ταχύτητα . 
Θά μέ ΰποδεχθώσι λοιπόν καλώς, διότι 
ύπήκουσα προθύμως.

Και οί δυο νεοι εξηκολούθησαν τάν δρό- 
ρ.ον τω ν συνταρασσόμενοι έκαστος έκ τών 
αισθημάτων άτινα  είχον έκφράσει.

Ιπηρχεν ισχυρά φρουρά έν τώ  Λούβρω. 
Πάντες οι σταθμοί εί^ον διπλασιασθη. 
Οθεν οι δυο ημών οδοιπόροι εύρέθησαν 

κα τ’ άρχάς περιπεπλεγμένοι λίαν! ’Α λλ’ 
ο Κοκονάς, οστις είχε παρατηρήσει οτι 
το ονομα τοΰ Γκίζης ήτο σεβαστόν παρά 
τοΐς Παρισινοΐς, πλησιάσας είς τ ινα  τών 
φρουρών και επικαλεσθείς τά ίσχυρότατον 
τοΰτο ό'νομα, ήρώτησεν άν χάρις εις αύτό 
ήδύνατο νά είσέλθν) είς τό Λοΰβρον.

Τό όνομα τοΰ Γκίζης έφάνη ποίησαν 
και επί τοΰ στρατιώτου τά σύνηθες άπο- 
τελεσμα. Καί όμως ήρώτησε τόν Κοκο
νάς άν είχε τό σύνθημα.

Ο Κοκονάς ήναγκάσθη νά όαολονήση 
< · > > , -  * 1 ι ·οτι οεν το ειχε.

Τότε μακράν, εΰπατρίδα μου, είπεν 
ό φρουρός.

Την αύτήν άκριβώς στιγμήν άνήρ 
τ ις , οστις συνδιελεγετο μετά τοΰ άξιω— 
ματικοΰ τοΰ σταθμού καί ειχεν άκούσει 
τον Κοκονάς έπικαλούμενον τά όνομα τοΰ 
Γκίζης όπως εισελθη είς τά Λοΰβρον, έγ- 
κατελειψε τήν συνομιλίαν του καί ποο- 
σελθών είπεν αύτφ  :

Τί φέλετε τόν κιούριο Γκιούζη ;
— Θέλω νά τφ  ομιλήσω, άπήντησεν 

ό Κοκονάς μειδιών.

—  ’Αντύνατο ! Ό  ντοΰκας είναι 
τό βασιλέα.

Και ομως έ'χω έπιστολήν διά νά 
ε'λθω εις Παρισίους.

—  Ά  !, έ'κετε γκράμμα ;
—  Ναι'· καί έρχομαι άτ̂ ό πολύ μακράν.

Α ! ερκεστε άπό πολύ μαγκρά ;
—  Έρχομαι άπό τά Πεδεμόντιον.
— Γ καλά ! γκαλά !, Ά λλά ντζε ι τό 

πράγκμα. Καί λέγκεστε ;
Κόμης ’Αννίβας τοΰ Κοκονάς.
Γκαλά !, γκαλά !, Ντόσετέ μου τά 

γκράμμα κιούριε ’Ανήβα.
Ιδου, είς την π ίστιν μου, εις άξιό- 

λογος άνθρωπος, είπεν ό Δελαμόλ μονο- 
λογών, άς ευρισκον καί έγώ ενα ομοιον 
διά νά με όδηγήσν) είς τάν βασιλέα τής 
Ναβάρρας.

—  Αλλά, ντόσετέ μου λοιπόν τά 
γκραμμα, εξηκολουθησεν ό γερμανάς εύ- 
πατρίδης τείνων τήν χεϊρα πρός τόν Κο
κονάς, οστις έδίσταζε.

Μα τόν Θεόν !, άπήντησεν ό Πεδε- 
μοντιος, δυσπιστών ώς κατά τό ήμισυ 
’Ιταλός, δέν είξούρω άν πρέπει . . . Δέν 
έ'χω την τιμήν νά σας γνωρίζω, κύριε.

Είμαι ό Πέσμης καί άνήγκω είς τάν 
ντοΰγκα τής Γκιούζης.

—  Πέσμης, έψιθύρισεν ό Κοκονάς- δέν 
γνωρίζω αύτό τά όνομα.

—  Είναι ό κύριος Δε-Μπέσμης, εύπα- 
τρίδα μου, είπεν ο φρουρός. Η προφορά 
σάς απατα ' νά, αύτό συμβαίνει. Δόσατε 
την έπιστολήν σας είς τον κύριον, καί έγώ 
έγγυώμαι.

Α ! κύριε Δε-Μπεσμη, άνέκραξεν ό 
Κοκονάς, άκοΰτε έκε ΐ; άν σας γνωρίζω !.. 
Καί πώς !, μέ τήν μεγαλειτέραν εύχαρί- 
στησιν. Ιδου η επιστολή. Συγχωρήσατε 
τόν δισταγμόν μου. Ά λ λ ά  πρέπει νά δι- 
στάζγι τις όταν θέλγ) νά ήναι πιστός.

—  Γκαλά ! γκαλά !, ειπεν ό Δε-Μπέ
σμης. Ντέν έ'κει ανάγκη ντιγκαιολογκίας.

—  Μά τάν Θεόν, κύριε, ειπεν ό Δελα
μόλ, πλησιάσας καί αύτός, έπειδή εισθε 
τόσον υποχρεωτικός εύαρεστήθητε νά λά
βετε καί τήν ίδικήν μου έπιστολήν ώς 
έλάβετε τήν τοΰ συντρόφου μου.

-— Πώς λέγκεστε ;
—  Κόμης Λεράκ Δελαμόλ.
—  Ό  γκόμης Λεράγκ Ντελαμόλ ;
—  Ν αί'
—  Ντέν σάς γκνωρίζω.
—  Ά ν  δέν μέ γνωρίζετε, τοΰτο είναι 

φυσικώτατον, διότι είμαι ξένος καί ώς ό 
κόμης Κοκονάς έ'φθασα καί έγώ ταύτην 
την εσπέραν μακρόθεν.

—  Καί πότεν έ'ρκεστε ;
—  Ά πό τήν Προβηγκίαν.
-— Μέ έ'να γκραφή ;
-— Ν αί’ έ'χω έπιστολήν.
—  Ν τιά τάν κιούριον Γκιούζην ;
—  Οχι- διά τήν αύτοΰ Μ εγαλειότητα 

τάν βασιλέα τής Ναβάρρας.
— Ντέν είμαι έγκώ τοΰ βασιλέα τής 

Ναβάρρας, κιούριε, άπήντησεν ό Δε-Μπέ
σμης, μετ’ αιφνίδιας ψυχρότητας, καί ντέν 
ήμπορώ νά πάρω τό γκραφή σας.

Καί ό Μπέσμης στρέψας τά  νώτα ποάς



τόν Δελαμόλ είσήλθεν είς τό Λοΰβρον νεύ- 
5 3 c; είς τόν Κοκονάς νά τόν ακολουθησν).

Ό  Δελαμάλ εμεινε μόνος.
Κατά την αύτήν στιγμήν έκ της θυρας, 

^τι'ς ήνοίγετο παραλλήλως έκείνης δι̂  ης 
είσηλθον ό Μπέσμης καί ό Κοκόνας, έξηλ- 
θεν άπόσπασμα εκατοντάδας ιππέων.

    Ά  ! ά !, είπεν ό φρουρός είς τον
σύντροφόν του. Είναι ό Δεμουυ καί οί 
Ούγονόττοι του. Φαίνονται χαρούμενοι.
Ό βασιλεύς θά τούς ύπεσχέθη τόν θάνα
τον τοΰ δολοφόνου τοΰ ναυάρχου. Ιναι 
4πειδη εΐναι ό ίδιος ό όποιος έφονευσε 
καί τον πατέρα τοΰ Δεμουυ, ό υίος κα- 
μνει με εναν κόπον δύο δουλειές.

 . Συγγνώμην, είπεν ο Δελαμόλ, απο—
τανθείς πρός τόν στρατιώτην. Δεν είπετε, 
παλληκάρι μου, οτι ό αξιωματικός αυτός 
είναι ό κύριος Δεμουύ ;

— Ναί, εΰπατρίδα μου.
—  Καί οί μ ετ’ αύτοΰ είναι . . . .
—  Είναι άΜτονρο ι .  . . . Τό ειπον.
 Ευχαριστώ, ειπεν ό Δελαμόλ χωρίς

νά φαν τί προσέξας είς τήν περιφρονητικήν 
λέξιν, ήν είχε μεταχειρισθ-?) ό φρουρος. 
Ίδού παν ο.τι ήθελα νά μάθω.

Καί προχωρήσας πρός τόν αρχηγόν τών
clTwEV OCUTCp

■— Κύρχε, πληροφορούμαι δτι είσθε ό κ. 
Δεμουύ.

— Ναί, κύριε, άπήντησεν ευγενώς ό 
αξιωματικός.

—  Τό όνομά σας, γνωστότατον παρά 
τοϊς ήμετέροις όμοθρήσκοις, με ενθαρρύνει 
νά απευθυνθώ πρός ύμάς, κύριε, όπως ,/]- 
τήσω χάριν τινά .

—  Ποιαν, κύριε ; . . Ά λ λ ά  πρώτον, 
ποος ποιον εχω τήν τιμήν νά ομιλώ ;

— Ποόν τόν κόαητα Λεράκ Δελαμόλ :V ' .
Οί δύο νέοι άντεχαιρετίσθησαν.
—  Σας άκούω, κύριε' είπεν ό Δεμουύ.
—  Κύριε, έρχομαι έκ τοΰ Αΐξ φέρων 

έπιστολήν τοΰ κυρίου Δωριάκ διοικητοΰ 
της Προβηγγίας. Ή  επιστολή αύτη απευ
θύνεται πρός τον βασιλέα της Ναβαρρας 
καί περιέχει σπουδαιοτατας και κατε- 
πειγούσας λίαν ειδήσεις. . . Πώς δύναμαι 
νά παοαδώσω την επιστολήν ταυτην ; . . . 
πώς δύναμαι νά είσέλθω είς τό Λοΰβρον ;

—  Ούδέν εύκολώτερον ή τό νά είσέλθ-/] 
τ ις είς τό Λοΰβρον, κύριε, άπήντησεν ό 
Δεμουύ . Φοβοΰμαι μόνον μή ό βασιλεύς 
της Ναβάρρας, ών λιαν απησχολημενος 
τήν στιγμήν ταύτην, δέν δυνηθτϊ νά σας 
δεχθ-Ji. Ά λ λ ’ άδιάφορον ! Ά ν  εΰαρεστησθε 
νά με άκολουθήσητε, θά σας οδηγήσω άχρι 
τών δωαατίων του.Τ ά λοιπά αποβλεπου-

Ό  Δελαμόλ μείνας μόνο 
προσεκτικώς περί αύτόν

ετήρησε

σιν εις υμας.
—  Ευχαριστώ.
—  "Ελθετε, κύριε.
Ά οιππεύσας τότε ό Δεμουΰ ερριψε τους 

χαλινούς τοΰ 'ίππου είς τόν ιπποκόμον του 
καί πλησιάσας πρός τό θυρίδιον τοΰ φρου- 
ροΰ άνεγνωρίσθη ύπό τούτου, εισήγαγε 
τόν Δελαμόλ είς τό φρουριον και άνοίςας 
τήν θύραν τών δωμάτων τοΰ βασιλεως :

— Είσέλθετε, κύριε, είπε, καί πληρο- 
φορήθητε.

Καί χαιρετίσας τόν Δελαμόλ άπεσυρθη.

 ------    f
Ό  άντιθάλαμος ήτο έρημος- μία δέ τών 

έσωτερικών αύτοΰ θυρών ήτο ανοικτή.
Προχωρήσας μικρόν, εύρέθη ε'ν τ ιν ι ό ια-

δρόμω.
Έκρουσε καί εκραξεν- άλλ’ ουδείς άπήν- 

τησε. Σιγή βαθύτατη έπεκράτει έν τώ 
αέόει έκείνω τοΰ Λούβρου.

—  Καί μοί ελεγον,έσκέφθη, δτι ενταύθα 
ή έθιμοτυπία είναι αύστηοοτάτη ! Περι
φέρεται τ ις  έν τ φ  π α λα τ ίφ  τούτω, ώς 
έν δημοσία άγορα.

Κ α ί εκραξεν αυθις, ά λλ ’ άνευ αποτε
λέσματος.

—  ’Εμπρός, λοιπόν- άς προχωρήσω, 
έσκέφθη. Θά συναντήσω έπί τέλους τινά .

Καί είσήλθεν έν τώ  διαδρομ.ω, όστις 
έπί μάλλον καί μάλλον καθίστατο σκοτει
νότερος.

Αίφνης άπέναντι της θύρας δι’ ής ει- 
σηλθεν ήνεώχθη ετέρα, καί δύο ακόλουθοι 
έφάνησαν φέροντες δάδας καί γυνή μετ’ 
αύτών ύψηλοΰ άναστήματος, μεγαλοπρε
πούς ήθους καί έπί πάσι τούτοις θαυμα- 
σίας ώραιότητος.

Αί δάδες έπλημμύρισαν διά φωτός τόν 
Δελαμόλ, όστις εστη ακίνητος.

‘Η γυνή εστη έπίσης, ώς είχε σταθη ό 
Δελαμόλ.

— Τί θέλετε, κύριε ; ήρώτησε τόν νέον 
διά φωνής ώς θελκτικωτατη  μουσική αν- 
τηχησάσης είς τά  ώτά του.

—  “Ω !, δέσποινα, είπεν ό Δελαμόλ 
νεύων χαμαί, συγχωρήσατε μοι, σας πα
ρακαλώ. "Αφησα τόν κύριον Δεμουύ, όστις 
ειχε τήν καλωσύνην νά με όδηγήση εόώ, 
καί ζητώ  τόν βασιλέα της Ναβάρρας._

— Ή  Αύτοΰ Μεγαλειότης δέν είναι 
έδω, ζ,ύριε. Είναι πιστευο) τιαρα τω  γυναι~ 
κ,αδέλφω του. ’Αλλ εν απουσία του βα- 
σιλε<ος δέν δύνασθε νχ ειττΤΐτε εις τν)ν 
βασίλισσαν ; . . .

—  Βεβαίως, άνααφιβολως, δέσποινα, 
ειπεν ό Δελαμόλ, άν τ ις  δεν άπηξίου νά 
με όδηγήση ένώπιόν της.

—-  Είσθε, κύριε.
—  Πώς !, άνέκραξεν ο Δελαμόλ.
— Είμαι ή βασίλισσα της Ναβάρρας, 

ειπεν ή Μαργαρίτα.
Ό  Δελαμόλ έποιήσατο κίνημα έκπλή- 

ξεως καί τρόμου τόσω απότομον, ωστε η 
βασίλισσα έμειδίασε. ^

—  'Ομιλήσατε ταχέως, κύριε, διότι 
με περιμένουσι παρά τη  βασιλομήτορι.

 Ώ  !, δέσποινα, άν σάς περιμένουσι
τόσω άνυπομόνως, έπιτρεψατέ μοι ν’ απο
μακρυνθώ, διότι τήν στιγμήν ταύτην μοι 
είναι αδύνατον νά όμιλήσ^. Είμαι άνι- 
κανος νά συναρμολογήσω δυο ίδεας. Η 
θέα ήμών με κατέπληξε. Δέν συλλογίζο
μαι πλέον, θαυμαζω.

Ή  Μαργαρίτα έπροχώρησε πλήρης χά- 
οιτος καί καλλονής πρός τόν νέον εκείνον, 
όστις χωρίς νά τά έννοήση έφέρθη ώς ό 
μάλλον πεπειραμένος τών αύλικών.

—  Σύνελθετε, κύριε, τώ  είπεν. Περι
μένω, καί άς μέ περιμένωσιν.

 συγγνώμην, δέσποινα, άν πριν

δέν έχαιρέτισα τήν 'Υμετέραν Μεγαλειό
τη τα  μεθ’ όλου τοΰ σεβασμοΰ, όν δικαιοΰ- 
τα ι νά περιμένη παρ’ ένος τών ταπεινότε
ρων αύτης δουλών. . . Αλλα. . . .

— Ά λ λά , ειπεν ή Μαργαρίτα, μέ έξε- 
λάβετε ώς μίαν τών θεραπαινίδων μου.

—  Ούχί, δέσποινα- άλλά διά τό φάσμα 
τής ώοαίας Άρτέμιδος τοΰ Ποατιέ, όπερ 
ώς λέγουσιν έπανέρχεται είς τά Λοΰβρον.

—  ’Εμπρός, κύριε, είπεν ή Μαργαρίτα. 
Δέν ανησυχώ πλέον περι υμ-ων. Θα κάμετε 
τήν τύχην σας έν τη αυλή. Έ χ ετε , εί
πετε, έπιστολήν διά τάν βασιλέα ; Ή το 
ανωφελής. Ά λ λ ’ άδιάφορον. Ποΰ είναι ; 
Θά τοΰ τήν δώσω . . . Σπευσατε μονον? 
σας παρακαλώ.

Έν ριπη όφθαλμοΰ, ό Δελαμάλ άνοίξας 
τάν υπενδύτην του έξήγαγε τών κόλπων 
του έπιστολήν έντός μετάξινου περικα
λύμματος .

Ή  Μαργαρίτα λαβοΰσα τήν έπιστολήν
παρετήρησε τήν γραφήν.

—  Δέν εισθε ΰμεϊς ό κύριος Δελαμόλ ;
είπε.

— Ναί, δέσποινα. Καί έ'χω, θ εε  μου, 
τ ήν ευτυχίαν νά ήναι τά δνομά μου γνω
στόν είς*τήν ‘Υμετέραν Μ εγαλειό τητα ;

—  ’Ήκουσα νά σάς άναφέρωσιν ό βα
σιλεύς, ό σύζυγός μου, καί ό αδελφός μ,ου 
ό δούξ τοΰ Ά λανσών. Είξεύρω δτι σάς
περιμένουσι.

Καί εθετο έν τώ  πλήρει κεντημάτων 
καί άδαμάντων στηθοδεσμω της τ/ιν επι
στολήν, ή τ ις έξελθοΰσα τοΰ υπενδύτου τοΰ 
νέου ήτο έτι θέρμη έκ της θερμοτητος 
τοΰ στήθους του. Ο Δελαμόλ ηκολουθ»ι 
άπλήστως διά τών οφθαλμών έκαστον της 
Μαργαρίτας κίνημα.

—  Καί ήδη, κύριε, είπεν αυτη κατα- 
βητε εί- την κατω στοάν και π^ριμεινατε 
εκεί άχρις ού τ ις  έλθών έκ μέρους τοΰ βα- 
σιλέως της Ναβάρρας ή τοΰ δουκός τοΰ 
Ά λανσών σάς προσκαλεστ). Είς τών άκο- 
λούθων μου θά σάς όδηγήση.

Ταΰτα είποΰσα ή Μαργαρίτα έξηκολού- 
θησε τάν δρόμον τη ς. Ό  Δελαμάλ άπε- 
σύρθη είς τόν τοίχον, αλλ ή δίοδος ήτο 
τόσω στενή, καί το ^σωφον^χωμα της βα- 
σιλίσσης της Ναβάρρας τόσω μέγα, ώστε 
ή έκ μετάξης έσθής της προσετριβη εις 
τάν έπενδύτην τοΰ νέου, ενώ όξυτατη ευω- 
δίαδιεχύνετο πανταχοΰ, δθεν εκείνη διηλθε.

Ό  Δελαμόλ έρρίγησεν όλος, και αισθαν
θείς οτι έκινδύνευε νά πεση χ<κμοί£, εστη- 
ρίχθη έπί τοΰ τοίχου.

Ή  Μαργαρίτα έχάθη ώς οπτασία.
  ’Έ λθετε, κύριε, ειπεν ό ακόλουθος

οστις ειχε διαταχθη νά όδηγήση τάν Δε
λαμόλ είς τήν ισόγειον στοάν.

ΤΑ ! ναί, να ί- άνέκραζ,εν ό Δελαμάλ 
οίονεί παράφρων, διότι ίδων δτι ά ακό
λουθος έδείκνυεν αύτώ την όδόν, ήν είχε 
λάβει καί ή Μαργαρίτα, ήλπιζεν ταχύνων 
τά βημα νά τήν έπανίδη.

Καί πράγματι, φθάσας είς τήν άκραν 
της κλίμακος διέκρινεν αύτην είς τό κάτω
πάτωμα. Καί είτε κατά  τύχην, ειτε α- 
κούσασα τών βημάτων αύτοΰ τάν κρότον, 
ή Μαργαρίτα άνήγειοε την στιγμήν έκεί-



νην την κεφαλήν, καί ουτω ηδυνήθη νά 
την ΐ(5ν) άπαξ ετι.

Ω ! ειπεν ακολουθών τον οδηγόν 
του- δεν είναι θνητή" είναι θεά’ καί ώς 
είπεν ό Βιργίλιος :

Et v e i ’a  in c e s s u  p a tu i t  dea.
Ex τοΰ β α δ ί ίμ χ τ ο ;  Ιψάνη ή άλ/,Οή; θεά.

—  Καί λοιπόν; ήρώτησεν ό νεαοάς ακό
λουθος.

—  Ιδού έγώ ! ειπεν ό Δελαμόλ. Σύγ- 
γνω τε. Είμαι είς τάς δ ιαταγάς σας.

Καί ό ακόλουθος, επομένου τοΰ Δελα
μόλ, κατήλθεν ενα όροφον, ήνέωξε θύραν 
τ ινά , ε ίτα  δευτέραν, έπί τοΰ ούδοΰ τής 
όποιας στάς είπεν:

—  ’Ιδού, κύριε, τά μέρος, ένθα πρέπει 
νά περιμείνετε.

Ο Δελαμόλ εισήλθεν είς τήν στοάν, 
ής ή θύρα έκλείσθη όπισθεν του.

Ή  στοά ήτο έρημος. Είς μόνος ευπα
τρίδης περιεπάτει έν αύτή, περιμένων 
τ ινά , κατά τό φαινόμενον, καί αύτός.

Ηδη ή νυζ ηρζατο ρίπτουσα τήν με
γαλοπρεπή αύτής σκιάν έκ τοΰ υψους 
τών θόλων, ώς έκ τούτου οί δύο άνδρες, 
καίτοι μόλις εικοσάδα βημάτων άπέχον- 
τες αλληλων, δεν ηδυναντο νάδιακρίνωσι 
ό είς τήν μορφήν τοΰ ετέρου. Ό  Δελα
μόλ έπλησίασεν.

—  Ό  Θεός νάμέ συγχώρηση! έψιθύρισε 
<ρθάς είς ολίγων βημάτων άπό τοΰ δευτέ
ρου ευπατρίδου άπόστασιν. Ά λ λ ’ είναι ό 
κόμης Κοκονάς αύτός τόν όποιον βλέπω
έδώ.

Είς τόν κρότον τών βημάτων του, ό 
Πεδεμόντιος έστράφη καί παρετήρησεν αυ
τόν μετ’ ίσης έκπλήξεως, άνακράξας :

—  Νά με πάρτ) ό διάβολος, άν δέν ή 
ναι ό κ. Δελαμόλ ! . . Ουφ ! τ ί  έκαμα ! 
Έβλασφήμησα έντός τών ανακτόρων ! 
Ά λλά  δέν πειράζει . Φαίνεται οτι καί ό 
βασιλεύς βλασφημεΐ καί κάπως καλλί
τερα άπό έμέ, άκόμη καί έντός τής ’Εκ
κλησίας. Αλλά, τέλος πάντων είμεθα 
είς τό Λοΰβρον ! . . . Έ  ;

—  'Ως βλέπετε. Ό  κύριος Μπέσμης σας 
είσήγαγεν ;

— Ν αί- είναι θελκτικώτατος Γερμανός 
αυτός ό κ. Μπέσμης. Ύ μας δέ ποιος ;

Ο κ. Δεμουύ. Δέν σας τό έλεγαν 
ότι καί οί Οΰγονόττοι εύνοοΰνται έν τή 
Αυλή καθώς και οί . . . Ά λ λ ά  συνηντή- 
σατε τον κύριον Γκίζην ; . . .

—  Οχι, άκόμη. Καί υμείς έτύχετε 
άκροάσεως παρά τω  βασιλεΐτης Ναβάρρας;

Ο χι- αλλά δέν θά βραδύνη. Μέ έ
φεραν έδώ καί μοί είπον νά περιμένω.

Καθώς βλέπετε, πρόκειται περί τ ί 
νος μεγάλου δείπνου, καί θά εί'μεθα πλευ
ράν μέ πλευράν είς τήν τράπεζαν. Παρά 
δοξος σύμπτωσις, τή άληθεία ! . . . Ά πό 
δύο ήδη ώρών ή τύχη μας συνέζευξεν. . . 
Αλλά, τ ί  ε'χετε ; φαίνεσθε άπησχολημέ- 

νος . . .
Εγώ ! είπε ζωηρώς ό Δελαμόλ άνα- 

σκιρτήσας, διότι πράγματι έφαινετο οίο- 
νει έξεστηκώς, ώς έκ τοΰ δράματος οπερ 
ειχεν iδεt. . . . ’ Οχι, δέν έ'χω τίποτε.

Αλλ ό τοπος ουτος μοι ένέπνευσε μυρίας 
σκέψεις.

— Φιλοσοοικάς, . . . .  δέν έχει ουτω ; 
Τά αύτό συμβαίνει καί είς έμέ. Ακριβώς 
τήν στιγμήν καθ’ ήν είσήλθετε, είχον έν- 
θυμηθή όλας τάς συστάσεις τοΰ διδασκά
λου μου. Κύριε κόμη, γνωρίζετε τόν 
Πλούταρχον ;

Και πώς !, είναι είς τών εύνοουμέ- 
νων μου συγγραφέων.

— Λοιπόν, έξηκολούθησε λέγων μετά 
σοβαρότητας ό Κοκονάς, ό μέγας έκεΐνος 
άνηρ νομίζω ότι δέν άπατατα ι συγκρίνων 
τά  δώρα της φύσεως πρός λαμπρίί, ά λλ ’ 
έφήμερα άνθη, ένώ τήν άρετήν θεωρή ώς 
βαλσαμώδες φυτόν, έ'χον άφθιτον εύωδίαν 
καί τήν θαυμασίαν ιδ ιότητα της θερα
πείας τών πληγών.

—  Γνωρίζετε ελληνικά, κύριε Κοκονάς; 
είπεν ό Δελαμόλ παρατηρών αύτάν προσε- 
κτικώς.

Οχι' αλλ ό διδάσκαλός μου ει'ξευ- 
ρε, καί μοί συνέστησεν όταν φθάσω είς 
την αυλήν νά ομιλώ περί αρετής. Τοΰτο, 
μοί ειπε, κάμνει χ.αλην έντύπωσιν. 'Ως 
έκ τουτου σας ειδοποιώ ότι ώς πρός τό κε- 
φάλαιον τοΰτο είμαι λίαν καλώς τεθωρα
κισμένος. Αλλά, δέν μέ λέγετε, πεινάτε ·

—  Ό χ ι .
Καί όμως μοί φαίνεται ότι έρρίψατε 

ερωτικά βλέμματα έπί τοΰ σονβ.Ι ισr  i r o v  
πτ/]νοΰ τοΰ Ωραίου Α.οτέρος.  Τά κα τ ’ 
έμέ, άποθνήσκω της πείνης.

Εαι λοιπόν, κύριε Κοκονάς, ιδού 
ωραία ευκαιρία νά χρησιμοποιήσατε τά 
περί άρετής έπιχειρήματά σας καί νά άπο- 
δείξητε τάν ύπέρ τοΰ Πλουτάρχου θαυμα
σμόν σας, διότι ό μέγας έκεΐνος συγγρα- 
φευς λεγει που: «Πρέπον έστι τήν μέν
ψυχήν όδύντί , τήν δέ γαστέρα λιμώ 
άσκεϊν».

Α !, λοιπόν γνωρίζετε ελληνικά ; 
άνέκραξεν ό Κοκονάς έκθαμβος.

Είς τήν π ίστ ιν  μου, να ί' άπήντησεν 
ό Δελαμόλ. Ό  διδάσκαλός μου τά  έδίδαξε 
καί είς έμέ.

—  Εύγε !, κύριε κόμη. Έ ν τοιαύτν) πε- 
ριπτώσει, ή τύχη σας είναι έξησφαλισμένη. 
Θά συνθέτετε στίχους μετά τοΰ βασι- 
λέως Καρόλου τοΰ Θ', καί θά όμιλεϊτε 
ελληνιστί μετά της βασιλίσσης Μαρ
γαρίτας.

—  Χωρίς νά λάβωμεν ύπ ’ όψει, προσέ
θετα ό Δελαμόλ γελών, ότι θά δύναμαι 
άκόμη νά όμιλώ καί γασκωνιστϊ μετά τοΰ 
βασιλέως τής Ναβάρρας.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ή sic τά  
δώματα τοΰ βασιλέως άγουσα θύρα τή : 
στοάς ήνεώχθη. Κρότος βημάτων ήκούσθη, 
και έν τώ  σκότει είδον σκιάν τ ινα  προσεγ- 
γίζουσαν. Η σκιά αΰτη κατέστη σώμα. 
Και το σώμα τοΰτο ήτο ό κύριος Δε- 
Μπέσμης.

Παρετήρησεν ούτος καλώς έκ τοΰ πλη
σίον τους δύο νέους, όπως άναγνωρίση τον 
ίδικόν του, καί έ'νευσεν εις τόν Κοκονάς 
νά τάν άκολουθήση.

Ο Κοκονάς έχαιρετισε διά της χειοάς 
τάν Δελαμόλ.

 ̂Ό  Δε-Μπέσμης έ'φερε τάν Κοκονάς εις 
τήν άκραν της στοάς, ήνέωξε θύραν τινά 
καί εύρέθησαν έπί τής πρώτης βαθμίδας 
κλίμακας.

Έ κεΐ έ'στη, καί παρατηοήσας καλώς 
περί αύτάν καί έπάνω καί κάτω , είπεν :

— Κιούριε, Γκογκονάς, παΰ ντά  μένετε;
Εν τώ  ξενοδοχείφ τοΰ Ωραίον  

Ά σ τ ε  ροζ  «Όδάς Ξηροΰ Δένδρου».
—  1 καλά ! γκαλά ! είσφε. ντύο βήματα 

άπαεντω . ΙΊηγκαίνετε ώγκρήγκουραόπίσω 
εις το ξενονταγκεΐόν σας, γκαί τήν νύγκτα 
τούτην . . . .

Καί πάλιν πζρετήρησε προσεκτικώς περί 
αύτόν.

Καί τήν νύκτα ταύτην, τ ί  ; ήρώ
τησεν ό Κοκονάς.

—  Γκαί τήν νύγκτα τούτην, έ'λφετε 
πάλιν έντώ με μίαν κοντρή πλάγκα είς 
το γκαπελλο σας. Τα συμοημα φά είναι : 
Γχοι/Ζηΐ. Σιωπή !, στόμκ γκλειστό !.

—  Αλλά, κατά  ποίαν ώοαν ποέπει νά 
έλθω ;

—  "Οταν άγκούσετε τό έγκεριντήρι. . .
—  ΙΙοΐον έγκεριντήρι; . . . .
— Ναί, τό έγκεριντήρι. Ντούν, ντούν...
— Ά  !, τά έγερτήριον.
—  Ναί' αύτό σάς ελεγκα.
— Πολύ καλά !, θά έλθω, είπεν ό Κο

κονάς.
Καί χαιρετίσας τόν Δε-Μπέσμην άπηλθε 

λέγων καθ’ έαυτόν :
— Τί διάβολο ήθελε νά μοΰ είπή, καί 

δ ιατί θά σημάνωσι τό έγερτήριον ; Ά λ λ ’ 
άδιάφορον !, έγώ έπιμένω είς τήν γνώμην 
μου. Eivat θελκτικώτατος Γερμανός ό κ. 
Δε-Μπέσμης. . . . Ά λ λά , τ ί  νά κάμω ; 
Νά περιμείνω τόν κύριον Δελαμόλ; Ά  !, 
μά τήν π ίστ ιν  μου, όχι. ’Ίσως δειπνήσει 
είς τοΰ βασιλέως της Ναβάρρας.

Καί ό Κοκονάς κατηυθύνθη πρός τήν 
όδόν τοΰ «Ξηροΰ Δένδρου», όπου ε'ίλκυεν 
αύτάν ώς μαγνήτης τά έμβλημα τοΰ 
Ήρα/ου 'A/riepoc

Έν τούτοις, έτέρα θύρα της στοάς, ή 
είς τά  δώματα τοΰ βασιλέως της Ναβάρ
ρας άγουσα, ήνεώχθη, καί ακόλουθός τις 
πλησιάσας πρός τόν κύριον Δελαμόλ τώ  
ε ίπ εν :

— Εισθε ύμεΐς ό κόμης Δελαμόλ ;
—  Έ γώ ό ίδιος.

• —- Παΰ κατοικείτε ;
—  Εν τή όδώ τοΰ «Ξηροΰ Δένδρου», 

έν τώ  ξενοδοχείω τοΰ Ω ρα ίο υ  Άοτέ ρο ς .
— Εχει καλώς. Eivat είς τά  παρά

θυρα τοΰ Λούβρου. Άκούσατε λοιπόν . . . 
Ή  Μεγαλειότης του σας γνωστοποιεί ότι 
τώρα δέν δύναται νά σας δε^θή.’Ίσως τήν 
νύκτα ταύτην πέμψγι νά σας ζητήσωσι. 
'Οπωσδήποτε, άν μέχρι της πρωίας δέν 
λάβετε ειδήσεις του,έλθετε είς τό Λοΰβρον.

—  Ά λ λ ’ άν ό σκοπός δέν μοί έπιτρέψνι 
τήν εί'σοδον ;

—  ’Έ χετε δίκαιον . . . τό σύνθημα εί
ναι Ναόάρρα .  Ε’ιπέτε τήν λέξιν ταύτην 
καί χττχοχι  at θύοαι θά άνοιχθώσιν ένώ
πιόν σας.

—  Εύχαριστώ.
—  ΓΙεριμείνατε, εύπατρίδα μου. Έ χ ω



διαταγή·* νά σας οδηγήσω ά χρ  τ '̂ -_ 
ρίδος, διότι πιθανόν να άποπλανηθητε
έν τω  Αούβρ<ω. Τ

—  Καί ό Κοκονάς, τ ί νά έγεινεν;, είπε 
καθ’ εαυτόν δ Δελαμόλ, εύρεθείς έκτος 
των ανακτόρων. ’Ό  ! θά εμεινε βεβαίως 
όπως δειπνήσ·*] μετά τοΰ δαίίκάς της 
Γκιζ/ις. ν , ~

Ά λ λ ’ είσελθών έν τω  ξενοδοχειω του 
Λαουριέροτί ό ήμέτερος ευπατρίδης εςε- 
πλάγη ίδών τόν Κοκονάς καθήμενον και 
εχοντα ένώπιόν του έπί τής τραπεζης 
γ ιγάντιον εκ λίπους oj ieJt izTar.

 'Q  ! ώ !, «νεκραξεν ό Κοκονάς γε-
λών θορυβωδώς. Φ αίνεται οτι καί ύμεΐς 
έγεύθητε εις τοΰ βασιλέως, καθώς και 
έγώ έδείπνησα είς τοΰ δουκός της Γκιζη?·

 Είς την π ίστ ιν  μου, αυτό άκρι&ώς
συμβαίνει.

—  Καί έπεινάσατε ;
—  Πιστεύω, ναί.
—  Εις τό πείσμα τοΰ Πλουτάρχου
— Κύοιε κόμη, είπε γελών ό Δελαμόλ. 

Ό  Πλούταρχος λέγει άλλαχοΰ : «ό εχων 
όφείλει νά οιανέμηται μετά τοΰ μη εχον- 
τος».  Θέλετε λοιπόν, χάριν τοΰ Πλουτάρ
χου, νά διανεμηθητε την όμε . Ι ί τ τα ν  σας  
μετ’ έμοΰ, καί τρώγοντες νά συνομιλω- 
μεν περί άοετης;

 "Οσον διά τό τελευταΐον τοΰτο, όχι’
ειπεν ό Κοκονάς. Α ύτά τά  λέγει τις δταν 
εΰρίσκεται είς τό Λοΰβρον καί ^φοδηται 
μη τόν ακούσουν, καί μάλιστα οταν -/_f. 
κενόν τόν στόμαχον. Τώρα ομως, κα ι- 
σατε έκεΐ καί άς δειπνήσωμεν.

—  ’Εμπρός λο ιπόν βλέπω οτι ή τυχ/] 
μας συνέδεσεν άναποσπάστως’ θά κοιμη- 
θήτε έδώ ;

—  Δεν είξεύοω.
—  Και έγώ έπίσης.
— Τότε είςεύρω πού θάδιέλθωτήννύκτα.
■— Ποΰ.
—  "Οπου καί σείς. Είναι άφευκτον.
Καί οί δύο νέοι ηρχισαν νά γελώσι, τ ι-

μώντες οσω καλλίτεοον ήδύναντο και την 
όι ιε . Ιέτζαν  τοΰ κυρ Λαουριερου.

j *
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ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟΤ1Σ1Σ

είναι περί-

χετο η Μαργαρίτα χατέληγεν_ είς έξοδον 
τ ινα . Τό σπουδαστηριον, έν ώ εύρίσκετο 
ό Γκίζης είχε θύραν. Άμφότεραι δέ, η τε 
έξοδος κα ί ή θύρα έφερον είς τ ινα  διάδρο
μον. Κχι ό διάδρομος ούτος εφερεν είς τά 
δώματα  της βασιλομήτορος Αικατερίνης
τώ ν Μ εδίκων.

Αδτη ήτο μόνη. Έκάθητο δε παρά τινα  
τράπεζαν, τόν αγκώνα εχουσα επι^ τίνος 
προσευχηταρίου ήμι ανοικτού καί τ/)ν κε
φαλήν "έπί της χειρός στηρίζουσα,-—κε
φαλήν αρκούντως ώραίαν έτ ι, χάρις εις τα  
μΰρα, ά παρέσχεν αύτής ό Φλωρεντινός 
Τ ενέ , οστις συνηνου έν έαυτώ τό όιπλοΰν 
επάγγελμα τοΰ μυρεψοΰ καί τοΰ δηλητη- 
ριαστοΰ της βασιλομήτορος.

ΤΙ χ ή ρ Κ 'Ερρίκου τοΰ Β  έφερεν ετι το 
πένθος, όπερ άπό τοΰ θανάτου τοΰ συζύ
γου της ουδέποτε κατέλιπεν. Ή το  γυνη 
πεντήκοντα δύο η πεντήκοντα τριών ετών 
περίπου, διατηρούσα ετι, χάρις εις τ/]ν 
καλήν κατάστασιν καί την οροσερότητα 
τοΰ σώματός της, τά  ίχνη της πάλαι 
ώοαιότητος. Τά δώματα αύτης, επίσης 
καί ήπεριβολή,έδείκνυον την χήραν.Παντα 
έν αύτοΐς ήσαν πένθιμα : υφάσματα,
τοίχοι, έπ ιπλα . Μόνον άνωθι τοΰ ουρα
νίσκου, τοΰ σκέποντος βασιλικόν τ ι θρα 
νίον έφ’ ού έκοιμάτο τό ύπό τής βασίλο- 
μήτορος εύνοούμενον κυνάριον όπερ είχε 
δωρήσει αυτή ό γαμβρός της ’Ερρίκος τη 
Ναβάρρας, καί είς ο είχε δοθή τό μυθο
λογικόν ονομα τής Φοίβης , εφαίνετο καλ- 
λ ίστη  ζωγραφία, παριστώσα ίριδα περι 
τήν όποιαν ήτο γεγραμμένον ελληνιστί τό 
επόμενον Φραγκίσκου τοΰ Α σύμβολον : 
Φώ<,’ φέρει χα·1 α ’ίθρην.

Αίφνης, καί καθ’ ήν στιγμήν ή βασι
λομήτωρ έφαίνετο βεβυθισμενη εις τας

—  Καί τ ί  σάς άπήντησεν ό υιός μου ; 
ήοώτησεν ή Αίκατερίνα.

—  Μοί άπήντησε : «Κύριε δούξ, ό λαός 
ύποπτεύετε ύ^λας ως αυτουργόν της κατα  
του δευτέρου πατρος αου δολοφονικής απο~ 
πείρας’ ύπερασπίσθητε ώς νομίζετε καλ- 
λίτερον, οσω τό κ α τ ’ έμέ, γινώσκω νά 
ύπεοασπισθώ, άν ποτε μέ προσβάλωσι . . . »  
Καί τα ΰτα  είπών, μοί εστρεψε τα  νώτα , 
πορευθείς νά δώση το φαγητόν των είς 
τούς κΰνάς του.

•—  Καί δεν άπεπειράθητε νά τάν κρα-
τήσητε ;

Καί πώς οχι ; Ά λ λ ά  μοί άπήντησε 
διά της φωνής του έκείνης, ήν γνωρίζετε, 
παοατηρών με δια τοΰ βλέμματος, ο.ι,ερ

1 «  τ  r  r  ^  £  e -* 'οι κυνες
άνθρωποι όπως

;βαζονΤέ 5  Λούβ

μόνος αύτός εχει : «Κύριε δουζ,
μ.ου πεινώσι. Δέν εΐναι
άφήσω αυτούς νά περιμενωσι . . . »  Ταΰτα 
δε ήλθον οπως καταστήσω καί είς Ύ μάς 
γνωστά.

Καί καλώς έπράξατε, είπεν ή βασι
λομήτωρ.

-— Αλλα, τ ι πρεπει να 7 7 ρα·ω̂ /<ς.ν ^
—■ Νά άποπειραθώμεν καί αύθις.
-— Καί τ ίς  θά άποπειραθή ;
—  Έ γώ . Ό  βασιλεύς είναι μόνος ;
—  Οχι. Είναι μετά τοΰ Ταβάνη.
—  ΓΙεριμείνκτέ με έδώ, ή μάλλον άκο- 

λουθήσατέ με μακρόθεν.
Ή  Αίκατερίνα έγερθεΐσα άμέσως έπο- 

οεύθη είς τήν αίθουσαν, έ'νθα έπί τουρκι
κού τάπητοςκα ί προσκεφαλαίων έκ βε. Ιον-  
ΰυυ ήσαν έξηπλωμένοι οί ευνοούμενοι τοΰ 
βασιλέως κΰνες. Έ π ί τινων δοκίδων, κα- 
θηλωμένων έπί τοΰ τοίχου, ήσαν δύο η 
τρεις έκλεκτοί ίέρακες καί μικρά τις  κισσα, 
δ ι’ ής ό βασιλεύς Κάρολος ό Θ' διεσκέδαζε 
θηρεύων τά  μικρά πτηνά  έν τώ  κήπω τοΰ

βαθυτέρας σκέψεις, α ΐτινες άνεβι 
τών ύσγινοβαφών χειλεων της βράδυ και 
πλήρες 'δ ισταγμού μειδίαμα, άνήρ τις 
ήνέωξε τήν θύραν, ήγειρε τό παραπέτασμα, 
καί έδειξε τό κάτωχρον πρόσωπόν του 
λέγων :

—  Πάντα βαίνουσι κάκιστα.
Ή  Αίκατερίνα άνεγείρασα τήν κεφαλήν

γνώρισε τον δουκα της Γκίζ/ΐς.
—  Πώς τά  πάντα  κακώς !, Τ ί έννοεΐτε.

ιοου καί έν τοις τοΰ το

Καί ήδη, άν ό αναγνώστη? 
εργος νά μάθγ, δ ιατ ί ο κ . Δελαμάλ δέν 
έγένετο δεκτός παρά τώ  βασιλεΐ της Να
βάρρας, δ ιατί ό Κοκονάς δέν ήδυνήθη νά 
ίδνι τόν δοΰκα της Γ κ ίζη ς, καί έπί τέ 
λους δ ιατί άμφότεροι, άντί νά δειπνήσω- 
σιν έν Λούβρω τρώγοντες φασιανούς, πέρ
δικας καί δορκάδας, έδείπνουν έν τώ  ξ=.- 
νοδο^είω τοΰ Ώ ρα ίυ υ  Αφτερος  τρώγον
τες όι ιε . Ιέτζαν  διά λίπους μαγειρευμένην, 
δέον νά εύαρεστηθή όπως μεθ ήμών είσ- 
έλθη είς τά  άρχαΐα άνάκτορα καί άκολου- 
θήση τήν βασίλισσαν Μαργαρίταν, ήν ό 
Δελαμάλ είχεν άπολέσει βλεπων κατά την 
είσοδον τής μεγάλης στοάς. ^

Έ νώ ή Μαργαρίτα κατήρχετο την 
κλίμακα, ό δούξ Ερρίκος τής Γκίζης, ον 
αύτη δέν είχεν ίόή άπό της νυκτος τών 
γάμων της, εύρίσκετο έν τώ  σπουδαστ/ι

τε οίκαδομου-
μένου Κεραμεικοΰ. ^

Ή  βασιλομήτωρ καθ’ όδάν κατεστησε 
τό. προσωπον αύτής ώχράν καί πλήρες 
άγωνίας, έφαίνετο δ’ έπ ’ αύτοΰ κυλιόμενον 
τ ε λ ευ τα ΐο ν  τ ι, ή μάλλον τά πρώτον δάκρυ.

Έπλησίασεν άψοφητί Κάρολον τόν Θ , 
οστις κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν εδιδεν ίσο- 
|Λεγέθη τε;7 .άχ^ια πλακουντος είς τούς κυ-
νας του

Έρρΐκε ;  ̂ ? χ
• —  Εννοώ οτι ό βασιλεύς ε7υΐ[/.ενει επι 

[χαλλον καί μάλλον είς την ύπερ τών κα- 
τηοααένων Ούγονοττων εύνοιαν του, και 
οτι αν 7τερΐ[Αενω[/.εν την συγκαταθεσίν του 
όπως έκτελέσωμεν τό μέγα έργον, θά πε- 
ριαείνώμεν έπί μακράν ετ ι, ισως οε και 
<)ιά παντός.

-— Τί συνέβη λοιπον ; ηρώτησεν ή Αι- 
κατερίνα, διατηρούσα τήν συνήθη αύτής 
άταοαξίαν τού προσώπου, εις ό όμως εγ ί- 
νωσκε τόσω καλώς, κατά τάς περιστάσεις, 
νά δίδη τάς μάλλον αντιθέτους εκφράσεις.

—  Ίδού, ταύτην την στιγμήν, δι’ ε ί-

ρίω τοΰ βασιλέως. Ή  κλίμαξ ήν κατηρ- ρομενοι.

κοστήν ίσως φοράν, ώμίλησα προς τον βα
σιλέα περί τούτου, οπως μάθω άν θά έςα- 
κολουθ'/ΐ ανεχόμενος τάς άπειλάς, άς μετα 
τόν τραυματισμόν τού ναυάρχου των όεν 
παύουσιν έκφέροντες οί κύριοι διαμαρτυ -

[Έ π ε τ α ι σι»··Ε/,ίια]

Τ  Π Ο Θ Ε Σ Ι  Σ

^  Ω  C i  Δ  ί  a  <Σΐ

[Λιήγημχ AlphonseKarr. Μετάφο. ’λγγΓλ.Βλάχου].

(β « ν ι* χ ε ια  τέλο ς*  <3* π ? οηγοϋμ ,ενον φ υ λ λ ο ν ) ·

Ημέραν τινά  ή Α ναστασία  είπεν είς
τόν Έρνέστον Ζιρώ :

—  Ή  πρώτη πραζ -̂ζ της κωμωδίας [Λας 
έπαίχθη, καί έπαίχθη μέ πολλήν έπ ιτυχ ίαν. 
Ό  γέρων έφάνη εύπιστος,κ εύρήκε^μάλιστα 
ότι ομοιάζεις τοΰ άδελφοΰ του. Επαιξες 
τά μέρος σου μέ άμίμητον φυσικότητα.Μ ας 
μένει τόρα ή δευτέρα πράας, καί τά μέ
ρος σου είνε πολύ δυσκολώτερον. 'Ως μοΰ 
είπες άλλοτε, δταν κατά πρώτον σοΰ έςη- 
γησα τά  σχέδια καί τάς έλπιδας μας, δεν

1 .  ’Ίδε  ε ιχόνχ φ ύ λ λ ο υ  ^ -



■ήμποροΰμεν νά σταματήσωμεν έδώ, όχι 
μονον διότι οι κοποι μας όλοι θά γ]σαν 
ματαιοι, αλλα διότι βοηθοΰμεν μάλιστα 
το&ουτοτροττω^ τον oc7v*/]0tvov άνεμον ν ’ά— 
ναλάβη την θέσιν του, άμα άποθάν/', ό 
γέρων. Αυτό, έννοεΐται, δεν το ε/ω σκο
πόν. Είνε ολίγος καιρός, που ό κύριος Χα- 
μελώμιλοΰσεσυχνά διάτόν άδελφόντου καί 
έσυλλογίζετο τόν άνεψιόν του χωρίς νά 
όμιλφ Οι’ αυτόν. Ό  νέος αύτός δέν έδειξε 
πρός τάν θεΐόν του παρά μόνον άαέλειαν, 
τήν όποιαν θά τοΰ ήτο πολύ εΰκολον νά 
έπανορθώσν). Η παραμικρά του άπόπειρα 
θά κατέστρεφεν όλας μας τάς ελπίδας· 
την άπόδειξιν την έχομεν. Ό  γέρων αύτός 
φιλάργυρος μοΰ άφήρεσεν εις μίαν στι
γμήν δ ,τ ι μου ειχε δώσει δι’ άνταμοιβήν 
της θυσίας όλης μου της νεότητος, διά 
νά τό δώσ·/] είς ενα άνεψιόν, τόν όποιον δέν 
έγνώριζε. Τόρα τά  σφάλματα αύτοΰ τοΰ 
άνεψιοΰ δεν πρέπει νά ηνε πλέον, ότι έ- 
λησμόνησε μόνον και παραμέλησε τόν θεΐόν 
του" πρέπει νά ηνε άλλα, ά π ’έκεΐνα τά  ό
ποια ό κύριος Χαμελ δεν συγχωρεΐ. Πυέ- 
πει λοιπόν, έντός ολίγου καιροΰ, νά τοΰ 
δώσ·/ις τόσας άφορμάς δυσαρεσκείας, ώστε 
νά σέ διώξγι, καί τοιουτοτρόπως, άν ποτε 
ό αληθινός άνεψιός συλλογισθή νά πλη- 
σιάστ, τάν θεΐόν του, νά έχω έγώ ρητήν 
διαταγήν νά μη τον δεχθώ. Πρέπει ό κύ
ριος Χαμέλ νά μην άκούσν) πλέον κααυιίαν 
του πρότασιν, ουδέ νά άπαντήση είς έπι
στολήν του. Δ ι’ ολ’ αύτά , άρκεϊ ν’άκούσης 
τάς συμβουλάς μου, καί έντός ολίγου δέν 
θα ημποργ, νά σέ ΰποφέρν). Θά κατορθώ 
σνις τοιουτοτρόπως νά σέ διώξ/ι. Θά τοΰ 
Υράψ’/ις μερικά αύθάδη γράμματα, κ ’έγώ 
θά λάβω διαταγήν νά τά  καίω τοΰ λοιποΰ 
όλα, χωρίς καν νά τά  άνοίγω. Τότε, άν 
θελτι, άς όριΐ7Υι ο αλ.ηθινός του άνεψιός. 
Δεν τόν φοβοΰμαι πλέον. 'Ημείς θά βλε- 
πώμεθα, έννοεΐται, όσον τό δυνατόν συ- 
χνότ?ρα, έως οτου έλθη ό θάνατος τοΰ 
κυρίου Χαμέλ, και πραγματοποιησωμεν τά  
άλλα μας σχέδια. Κ ατ’ άρχάς θά παοα- 
μελησγς το εργον σον. Θά ερχεσαι άργά 
είς τό γεΰμα, καί θά εξέρχεσαι*τό βράδυ. 
Επειτα θ’ άρχίσγις νά κοιμάσαι έξω, καί 

άν σοΰ κάμ·/) παρατηρήσεις, θ’ άπαντα : 
ξ^ρα, ξηρα. 1 στερ,α θά του όμιλης πάν
τοτε διά τήν διαθήκην του, θά τοΰ λέ- 
γγίς οτι ήμπορεΐ ν’ άποθάνη έξαφνα, θά 
τάν άπειλήσγ,ς ότι φεύγεις, άν δέν σοΰ 
®ΤΧειΡισ?1 διαθήκην, ή όποία νά σέ κάμνη 
γενικόν του κληρονόμον, θά τοΰ ζητης 
χρήματα συχνά καί πολλά, καί τέλος πάν
τω ν, άν ολ’ αύτά δέν άρκέσουν, θά παρα- 
πονεθώ έγώ έναντίον σου, θά τοΰ είπώ 
ότι με καταδιώκεις, ότι είσαι έρωτευμέ- 
νος τρελλά μαζύ μου, ότι έδοκιμάσες νά 
έμβης την νύκτα εις τά δωμάτιόν μου 
κτλ . ΙΙρεπει έντός μηνάς ό άνεψιός, ό κοι
νός έχθρός μας νά διωχθη, ν’ άποκληρωθη, 
καί ό κύριος Χαμέλ νά μή τον σολλογί- 
ζετα ι άλλέως παρά με αποστροφήν, μέ 
θυμόν καί μέ άγανάκτησιν. Μ’ έννόησες.

Τήν επαύριον ή ’Αναστασία έξεπλάγη 
μεγάλως, μη βλεπουσα τόν Έρνέστον με- 
ταβάλλοντα ήθος. 'Υπήρξε καί πάλιν πε-

Τόν έμεμφθη διά τοΰτο, ά λλ ’ έκεΐνος 
άπήντησεν ότι έφοβήθη νά σπεύστ), διά 
νά μή φαντ, άνεξήγητος καί άπίθανος ή 
αιφνίδια του μεταβολή.

Μετά τινας ήμέρας νέαι πάλιν τώ  έγέ- 
νοντο παρατηρήσεις, άπεκρίθη δ’ ό Έρνέ- 
στος, ότι  ̂ εζητησε χρήματα, ότι έκαμε 
λόγον περί της διαθήκης, καί ότι ό κ. Χα
μελ έφάνη λιαν δυσηρεστημένος.

 ̂’Α λλ’ ή ’Αναστασία παοετήρησε τα -  
χεως, ότι ουδόλως ήλαττοΰτο ή τοΰ γέ
ροντας στοργή πρός τόν Έρνέστον Ζιοώ. 
ΙΙαρεσχεν είς τόν γραμματέα διάφορα μέσα 
να πειράξη τόν κ. Χ αμέλ,άλλ’έκεΐνος ούδέ 
καν τά  παρετήρησε.

—- Θά χαλάστις ολην τήν ΰπόθεσιν, 
τώ  είπεν, άν πήγα ινες μέ τ άς ιδέας σου’ 

° .τ ι σοΰ λέγω, διότι άλλέως, άντί 
να σε διως·/] σήμερον, καί νά άσφαλίσης 
την τύχην σου, θά μας διώξη άργότεάα 
καί τους δύω, καί θά μάς διώξγι άσχημα, 
πτωχούς καί άθλιους.

Ε πέστη  τέλος στιγμή, καθ’ ην έφάνη 
προόηλον είς τήν ’Αναστασίαν, οτι ά Έρ
νέστος τήν ήπάτα , κα ίύποψ ία ι παράδο- 
ςοι έτάραςαν τήν διάνοιάν της· τ ί  συμφέ
ρον έχει άρά γε, διελογίσθη, νά χωρισθη 
ά π ’ έμέ; Νά παρατείννι άκόμη όλίγον τήν 
έδώ θέσιν του ; άλλά δέν έννοεΐ, ότι ά’λα 
αυτά  τελειώνουν, άμα τό θελήσω ; —  Νά 
συνεννοηθ·?, μέ τόν αληθινόν άνεψιόν; Αύτό

τ ’ άγραφα... καί μά τήν ά

tf » * > » /Ονομα,... απο τα  ονοματα ποΰ λέγονται.
—  Μά, τέλος πάντων, θά όμιλήσγις κα- 

θαρά ;
—  Λοιπόν, αύθέντη, τ ί  νά σάς είπώ ; 

αυτός πρέπει νά ήνε κακούργος, λγιστής, 
. . . ίσως καί δολοφόνος. . . άλλά βέβαια 
δεν είνε ό άνεψιός σας Όλιβιέρος, καί τότε 
τ ί  θέλει έδώ μέ αύτά τά όνοιια ;

—  Έ λα , ’Αναστασία, ονειρεύεσαι- τ ί  
θά είποΰν αύτά ; 'Ο άνεψιός μου δέν εινε 
πλέον άνεψιός μου ;

•— Ποτέ δέν ήτον, αύθέντη.
—  Αλλά σύ ή ιδία τάν άνεκάλυψες ;
—  Καί τ ί  σημαίνει αύτό ; έγέλασε ποώ- 

την έμέ.
— Και ή όμοιότηςτουμέ τόν άνεψιόν μου; 

Είνε φαντασία σας.Έ γώ ,νά  σας είπώ
ι·ήν άλήθειαν, τοτε μου δέν τοΰ ηυοα ο-

"ήν εικόνα ποΰ i y ομεν εις

λήθειαν δέν θά μοΰ έφαινετο παράδοξον 
άφοΰ τόν είδα νά κλαίη =!; τ ήν σκηνήν 
τής άναγνωρίσεως.

ΙΙροέβη τότε είς τελευτα ίαν τινά  έξή- 
γησιν πρός τάν Έρνέστον. ’Α λλ’ έκεΐνος 
άπήντησεν άδιαφόρως, ότι δέν ήθελε νά 
βιασθί), οτι εύρίσκετο πολύ καλά όπως 
εύρισκετο, ότι άργότερα θά έσκέπτετο τ ί 
νά κάμγι, ότι ειχεν άποκτήσει συμπάθειαν 
πρός τόν κ. Χαμέλ, καί οτι θά έλυπειτο 
πολύ νά τόν χωρισθη κτλ.

Ή  ’Αναστασία ένόησεν, ότι ή συμαα- 
χ ία ε ίχ ε  διαλυθη. ’Αλλά δέν ήτο κόρη νά 
οπισθοορομήσγ), καί έτράπη αμέσως τήν 
GOOV τού 7wÔ£<XOU.

Εσπέραν τινά, άφοΰ άπεσύρθη ό’Ερνές-ος, 
έμεινε μόνη έν τω  δωματίω τοΰ γέροντος.’ 

Αύθέντη, τώ  ειπεν έπισήμως καί μυ- 
στηριωδώς, έκαμα μίαν φοβεράν άνακά- 
λυψιν. Εινε γεμάτα τά  πιστόλια' σας ;

, Τ ί> τ ?ί 7Λ'· η ήρώτησε περίτρομος ό 
γέρων.

—  Μήν ταράττεσθε- ίσως άπόψε δεν 
είνε κίνδυνος- άλλ ’ό’πως δήποτε καλόν εινε 
νά εχη κανείς τά  μέτρα του.

Ομιλει, τέλος πάντων.
— Ο άνθρωπος αύτός, ό όποιος έβγηκε 

πρό ολίγου . . .
—  ΙΊοΐος; ό Όλιβιέρος; ό άνεψιός μου:
—  Δεν εινε άνεψιός σας 

τα ι Όλιβιέρος.
—  Αί', καλά . . .
— Ισως μ ά λ ι-α  δέν ονομάζεται καίΈο- 

νεστος Ζιρώ. Αύτοί οί άνθρωποι δέν έχουν

δέν όνομάζε-

μοιοτητα με 
τήν σάλαν.

—  Μά τότε τό λοιπόν, τ ί  ήλθε νά κάαη 
έδώ !

—  Αύτό λέγω κ ’έγώ ,καί αύτό σάς έρωτώ. 
■— Φώναξε τον.
— Νά τόν φωνάξω έδώ κοντά σας τήν 

νύκτα ; "Όταν ίδη ότι άνεκαλύφθη, ήμ
πορεΐ νά μάς σκοτώσν) καί τούς δύο. Κ λει- 
σθητε άπόψε είς τό δωμάτιόν σας, καί έ
χετε τά  πιστόλιά σας γεμάτα. Αυριον τό 
πρωΐ τοΰ πηγαίνω  έγώ έ'να γραμματάκι 
σας, μέ όλίγας λέξεις άλλά μέ πολύ νόημα : 
«τα  ηξευρω όλα" είσαι ά π α τεώ ν  δέν είσαι 
ό ανεψιός μου Όλιβιέρος- φύγε άπό τήν 
οικίαν μου, διότι άλλέως φωνάζω τόν εισ
αγγελέα» .

— Ό χ ι, ’Αναστασία, θέλω νά τόν ίδώ, 
θέλω νά ίδώ άν αύτή ή όμοιότης του μέ

τόν μακαρίτην εινε,καθώς λέγεις ,πλά 
σμα της φαντασίας μου.

—  Δ ι’ όνομα Θεοΰ,αύθέντη,φυλαχθητε.
—  Σοΰ λέγω , ’Αναστασία, νά τόν φω- 

νάς·/ις, διότι άλλέως θά ’πάγω  μόνος μου 
νά τόν εΰρω.

—  Μή λαμβάνετε τόν κόπον- ήλθα μό
νος μου !, είπεν εισερχόμενος τήν στιγμήν 
έκείνην ό γραμματεύς τοΰ κ. Χαμέλ, ός-ις, 
ύποπτεύων τά  συμβάντα, είχε μείνει ά - 
κούων έξωθεν της θύρας.

Η ’Αναστασία έφοβήθη, όχι μήπως ά- 
ποκαλυφθη ό ,τ ι ελεγεν, άλλά μή έπέλθνι 
εζηγησίς τ ις , ήτις θά έγίνετο άφορμή νά 
διωχθώσιν άμ.φότεροι

— Π ήγαιν’ έξω, φύγε !, άνέκραξε- φύ
γε, ή θά φωνάξω βοήθειαν, θά φωνάξω 
την περίπολον.

—  Ή συχα , ’Αναστασία !, είπεν αύς-η- 
ρώς ό κ. Χ αμέλ’ καί σείς, κύριε, πλησιά
σατε. Εισθε έδώ ύπό το όνομα τοΰ άνε
ψιοΰ μου Όλιβιέρου ;

—  Μ άλιστα, κύριε.
—  Η ’Αναστασία ισχυρίζεται, ότι δέν 

εισθε ό άνεψιός μου Όλιβιέρος.
—  Η ’Αναστασία ά πατατα ι, αγαπη

τέ μου θείε. ’Ιδού τά  έ'γγραφα τής γεν- 
νησεώς μου, τό έγγραφον τοΰ γάμου της 
μητρός μου, καί ή τελευτα ία  έπιστολή, 
την οποίαν μοΰ εγραψεν 6 πατήρ μου, ποίν 
άποθάνη.



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

{-Uviytiet* t'?t ποοηγοϋμενον βνιλλον).
-— Τί σχίτ·τεσαι λοιπόν νά καμης  ̂ η - 

ρώτησεν ό Φαιδ-Βέης, οστις έν τω  ;;.έσω 
τού άσυναρτήτου λόγου τοΰ νεαρού αξιω
ματικού, ουδόλως Υ,δυνατό να έννοηστ] τον 
σκοπόν του.

— Τί σκοπεύω νά κάμω ; Φαίδ, άπε- 
φάσισα ν’ απομακρυνθώ άπό της αυλής 
καί τοΰ στρατού, καί νά ζώ τοΰ λοιπού 
διά την οικογένειαν,ήν είχον έγκαταλίπει.

-—  Σπουδάζων τά  λέγεις αύτά ,Τ ζελάλ; 
ένώ είσαι εις τών μάλλον εύνοουμένων της 
Αύτοΰ Μεγαλειότητας, ό σύντροφος τών 
ερωτικών εκδρομών του, ό τά  μάλιστα ευ
νοούμενος αύλικός, ό τοϊς πάσιν επίφθο
νος, ό ύφ’ άπάντων κολακευόμενος; και θά 
άπαρνηθνίς λοιπόν πάσας ταύτας τάς χα
ράς, πάσαν ταύτην τήνπράποδών σου δόξαν;

—  Μη ζητήσητε νά μ’ άποτρέψητε τοΰ 
σκοποΰ μου, είπε μετ’ άποφάσεως ό Τζε
λάλ , τό καθήκον, όπερ έπί τοσοΰτον χρό
νον παρεγνώρισα, πρέπει τοΰ λοιποΰ να 
προηγηται τών ατομικών συμφερόντων 
μ ο υ . . .  'Υμεϊς, Φαί <5 , υποβάλετε την 
παραίτησίν μου εις την Αύτοΰ Μεγαλειό
τη τα ' έπί τ·?, φ ιλία  υμών εχω τάς έλπ ί- 
δας μου ϊνα  απαλλαχθώ τών οχληρών 
περιέργων, ο'ίτινες ένδεχόμενον νά ζητή- 
σωσι νά μάθωσι τ ί  άπέγεινα . . .  Ά πέθα - 
νον ώς πρός τό παρελθόν μου, μονον δε 
τώρα άρχ ίζ ω νά ζώ διά τό μέλλον . . .

Ό  Τζελάλ έφαίνετο σπουδάζων καί 
αποφασιστικός, καίτοι ή φωνή του ήτο 
τρομερά. Ό  ποιητης ένόησεν ότι αί με
γάλα  ι λΰπα ι, ώς αί μεγάλαι χαραί, δύ- 
νανται νά τελώσι θαύματα, καί ΰποκλί- 
νας ένώπιον τοΰ φίλου του :

—  Είμαι είς τάς δ ιαταγάς σας, ε ίπ εν  
όερως είναι ώραΐον ποίημα, τό δε καθήκον 
είναι ή ώραιοτάτη σελίς τοΰ πεζοΰ λόγου, 
ήν δύναται νά γράψτ] τ ις  έν τώ  βίω του.

'Η συνομιλία τών δύο νέων διεκόπη ε- 
νεκα τής ψαλμωδίας τής τελευτα ίας δεη- 
σεως. Όρ.άδες πιστών Μουσουλμάνων ε- 
πορεύοντο είς τό τέμενος , μεταζύ δέ αυ
τών ό Τζελάλ άνεγνώρισε τόν πατέρα του. 
Ό  Φεσίδ-Μολλάς προύχώρει εχων ήνωρ- 
θωμένην τήν κεφαλήν καί τά προσωπον γα- 

. λήνιον καί ήρεμον τά βλέμμα, π ερ ισ το ιχ ι
σμένος ύπό συμπαθών καί προθύμων φίλων.

— - Χαΐρε, είπε τέλος ό αξιωματικός 
σφιγγών τήν χεΐρα τοΰ Φαίδ. Τό πρώτον 
βήμα μέν έν τή αγαθοεργία εσται τά νά 
βαδίζω έπί τά  ίχνη τοΰ σεβαστοΰ εκείνου 
γέροντας, καί νά αναμιγνύω τάς δεήσεις 
μου μετά των ιδικων ταυ όταν ΐ^ε/ιται /) 
δοξάζν) τάν ’Αλλάχ . . . Ύ γ ία ινε  . . .

Είπε, καί περιελιχθείς καλώς τάν μαν
δύαν του ό Τζελάλ-Βέης ήκολούθησε τάν 
πατέρα του, οστις ανέβαινε τάς βαθμίδας 
τοΰ τζαμ ί ου.

.Δ.'

Ώ ς είχεν είπεΐ ό Φ αιδ-Β εης, ή εκ 
δρομή άνεβλήθη. Ο Αβόουλ-Μ ετζίτ, όσ *ις

λικών του παρά τή γραία Νατζέ, ένώ ό 
Τζελάλ-Βέης άνεχώρει έν πάσν) σπουδή 
πρός τήν Σταμπούλ, έ'νθα πρασεκάλει αύ
τάν έπιστόλιον κατεπεΐγον, πλήρες υπο
σχέσεων λακωνικών, άς ήδύνατο νά έρμη— 
νεύση τις  μυριατρόπως.

«Έ φέντη , ελεγε, καρδία τ ις  άγαπώσα 
ύμάς αποθνήσκει μακράν σας.Φίλη τις σάς 
περιμένει άνυπομόνως. Έ άν διατηρήτε έν 
τή καρδία άνάμνησίν τινα , θά άφήσετε 
τά  πάντα  καί θέλετε έλθε ι!»

Τά έπιστόλιον ήτο γεγραμμένον διά 
χειρός γυναικείας ολίγον τεταραγμένης 
ώς έκ τής συγκινήσεως ίσως, ά λλ ’ ή ορ
θογραφία ήτο τόσον άνεπίληπτος, ώστε 
ήδύνατο ν’άποδοθή είς ά'νδρα. Ε πειδή δέ 
αί οθωμανίδες αί δυνάμεναι νά γράφωσιν 
όρθώς είναι λίαν σπάνιαι έν Κ ωνσταντι- 
νουπόλει,ό Τζελάλ-Βέης ούδε στιγμήν άμ- 
φέβαλεν οτι ή έπιστολή αύτη προήρχετο 
έξ εύγενοΰς τίνος κυρίας. Κάτωθεν τοΰ 
έπιστολίου, εύωδιώντας έκ σανδαράχης, 
άνεγινώσκοντο αί λέζεις αύτα ι :

'Τσ τ ε ο ο γ ραψο r  α χ ο υ δ α ΐ ο ν .— «Είς Α α -  
ΛεΑΙ-τζαμί, κύριον πρωί, ώρα όγδότ).»

'Η συνέντευξις ώρίζετο λίαν πριο'έ, άλλ ’ 
ώς έρωτική καρδία ή φιλοΰσα τάς έρωτι- 
κάς περιπέτειας, ό φίλος αξιωματικός ή - 
ξευρεν ότι δέν είναί τ ις  κύριας τών ώρών 
—  καί μάλιστα έν τη ’Ανατολή'—  διά ϊ -  
σπευσε νά φθάσγι ενωρίς είς Σταμπούλ.

Τρεις ίππο ι, σεσαγμένοι, έτοιμοι, μετά 
τών έφιππίων καί φαλάρων αύτών, ίπποι 
’Αραβικοί, έχοντες τήν κεφαλήν ύπερήφα- 
νον καί ναήμανα, τήν χα ίτην μεταξοειδή 
καί τά  σκέλη Ισχνά, περιμένοντες κάτωθεν 
τής βαθμίδος, έκρατοΰντο έκ τοΰ χαλινού 
ύπό τών ιπποκόμων [σι ίς) .

Ό  Ά βδούλ-Μ ετζίτ άνέβη πρώτος είς 
τάν ίππον του, περιτυλιχθείς θερμήν σισύ- 
ραν καίτοι ή πρωινή αύρα δέν ήτο πολύ 
ψυχρά' ε ίτα  δέ ό Φαΐδ-Βέης έπήδησεν έπί 
τό έφίππιον ΐνα  προφθάσν) την Αυταΰ 
Μ εγαλειότητα, ής ό ίππος έφευγε καλπά- 
ζων. Ό  Τζελάλ-Βέης συνήντησε μετ’όλί- 
γον τούς δύο νέους, ούς συνώδευε μέχρι 
Τ ζάμλιτζα , διότι ή όδάς αΰτη είν-/.ι ή 
συντομωτέρα τών πράς τά Βυζάντιον ά· 
γουσών.

Οί ιππείς έκάλπαζαν χωρίς νάόμιλώσιν 
ή όδάς άντήχει έκ τοΰ κρότου τής απλής 
τών ΐππω ν, τά δέκάλπασμά των ήτο ταχύ 
καί έλαφρόν,οίον είναι τά τών τοιούτου γ έ 
νους ΐππω ν. Αί παρά τήν οδόν συς-άδες τών 
δένδρων ήραιοΰντο καθ’ όσον άπεμακρύ- 
νοντο άπό τοΰ όρους ’Αλέμ. Τά άκαλλιέο- 
γητον έδαφος τής ’Ανατολής, —  έδαφος 
γόνιμον, κοιμώμενον, ώ ; είπεΐν, έν τ·7ι φαιά 
περιβολή του, ώς όγκος χρυσοΰ έν τοΐς 
μεταλλείοις, —  έξετείνετα είς άπέραντον 
πεδιάδα, κυματίζουσαν ώς τά  κύματα τής 
θαλάσσης. Τήδε κάκεΐσε άθραίσματά τινκ  
μικρών δένδρων έφύοντο, τυχαίω ς έρριμ- 
μένα ύπό τών χειρών τής Φύσεως.

Έ π ί μίαν ώραν οί νέοι ώδευον αύτω, 
μόλις άνταλλάσσοντες λέξεις τινάς έκ τών 
συνήθων καί τετριμμένων. ’ Ολίγον κατ’

ποάσινον λοφίσκον τ ινά , ον έδέησε ν’ άνα- 
βώσι βραδύτεραν βαίναντες' αί πτέριδες 
καί τά  σπάρτα αντικατέστησαν μετ’ ολί
γον τά  φύκη,σκυθρωπαί έλάτα ι,ε ίτα  δέ ΰ- 
ψηλαί πλάτανοι καί τινες στάχυς αραβο
σίτου, ούς ό άνεμος είχε σπείρει έκεΐ, ρύαξ 
κυλίων άργυροειδή τά  νάματά του μέ κε- 
λάρυσμα ευηχαν έπί κοίτης χαλίκων, 
ταΰτα  πάντα  προηγούντο τής βλαστή- 
σεως. Οί κυματισμοί τής πεδιάδας ΰψώ- 
θησαν είς υψηλά κύματα καί καθίσταντο 
λόφοι, σχηματίζοντες κοιλάδας μεταςύ 
τών οπαίων έκρύπταντο χωρία τινά  οΰπω 
έξεγερθέντα άπό ταΰ ύπνου. Τέλος άλη- 
θές δάσος μεγάλων δένδρων περιέβαλε τόν 
ορίζοντα. Έφθασαν είς Τσάμλιτζα.

("Βι:*τοη <η»·«χΐια]. Κ·

ο^εδόνουδεν ου^εποτε τ ι ετνίθυι/,ων  ̂ ετι δ . ---- ·~'γτί— — -  j ·
όλιγώτερον θέλων νά φα ίνηται ότι έπεθύ-  ̂όλίγον ή όψις τής έξοχης μετεβλήθη έπί 
μει τ ι ,  έπορεύθη πράς συνάντησιν τών α ύ -, τ ό βέλτιον χλόη σπανία κκθίστα κατα-

II Σ Υ Ν Δ Ι Α Λ Λ Α Γ Η
Έ ντάς μυροβόλου θαλάμου οκτώ ή δέ

κα άνδρες έκάθηντο περί νέαν καί ώραίαν 
κυρίαν, νωχελώς έξηπλωμένην έπί μετα- 
ξοστοώτου διβανίου. Οί δέκα νέοι ήσαν Ε 
νετοί' ή ώραία κυρία ήταν ή Μαρίνα, διά
σημος άοιδος τού θεάτρου τού Φοίνιχος,

—  Αύτός ό στέφανος είναι πολύ νωπός, 
Μ α ρ ίνα ,είπεν ό κόμης Σπόζι δεικνύων διά 
τού δακτύλου άνθη τινά  τεθειμένα έν τώ  
μέσω πολλών στεφάνων μαρανθέντων ήδη.

—Μοί τόν ερριυαν χθές άπό τής σκη
νής είς τήν Σ ι μ ι ρ ά ι ι ι ό α .

— Καί αύτός;
— Μοί τον εδωκαν πρό τριών ήμερων 

είς τήν C e n e r e n i o l a .
— Έμαράνθη ήδη, είπεν ό άββάς Φαρ- 

ν έττ ι, αύτοσχέδιος ποιητής' έμαράνθη ώς 
πάσαι αί πρωτότοκοι άδελφαί του' έμα
ράνθη ώς θά μαρανθή καί αύτός μέχρι τής 
εσπέρας. .

■— Καί τ ί πράς τοΰτο; είπεν ό κόμης 
Σπόζι' μήπως ή Μαρίνα δέν έ'χει έν άνθος, 
τά όποιον ούδέποτε θά μαρανθνί, ήτοι τάν 
ένθουσιασμάν τής Έ νετίας ;

Οί παριστάμενοι έχειροκρότησαν, ή δέ 
Μαρίνα ηύχαρίστησε τάν κόμητα δ ι’ έλα- 
φραύ μειδιάματος, είς δ ήδύνατο τις  νά 
οιακρίνν] θλΐψιν καί πικρίαν.

•— Ή  Έ νετία , είπεν ή Μαρίνα, μέ αγα 
πά, άλλά δέν άγαπα μόνην έμε. Πρό τριών 
μηνών μ’ έλάτρευε. Τήν πρωίαν μεγάλη 
χαρά κατελάμβανε τούς πολίτας, όταν τά 
όνομά μου ύπήρχεν έπί τών θεατρικών ει
δοποιήσεων, τήν δ’ εσπέραν. . . ώ! την ε
σπέραν! όταν ένεφανιζόμην έπί τής σκηνής, 
ή αίθουσα τοΰ θεάτρου έσείετο έκ τών χει
ροκροτήσεων όταν έτραγώδουν, έπεκράτει 
θρησκευτική σιγή, όταν δ’ έπεράτουν τό 
άσμά μου, αί έπευφημίαι έμέθυον την ψυ-
Χ'*ν ^ου! k _ Λ

—  Ούδενάς πάντων τούτων στερεΐσυε, 
Μαρίνα, ειπεν ό μαρκήσιος 'Ρόλλι, θεω
ρούμενος τοτε ώς είς τών ωραιότερων αν— 
δρών τής ’Ιταλίας.

—  Τί φρονείτε, μαρκήσιε ; ’Αλλά, π ι-  
στεύσατέ με, ψυχραί χεΐρες μοί ρίπταυσι 
στεφάνους, καί χείλη άνευ συγκινήσεως 
αέ έπευφημοΰσιν" είναι σεβασμός ετι, εζις 
ίσως, άλλά δέν είναι πλέον ένθουσιασμός.

S —  ’Αληθές' είπεν ό κόμης Σπόζι, δτι



ή Βελλίνα είναι ώρζία, καί οτι άδει μετά 
χάριτος άπαραμίλλου. . .

— Νομίζετε ; είπε διακόψασα αυτόν 
ζωηρώς ή άοιδός μετά πείσματος. Δ ιατ ί 
λοιπόν δεν υπήγατε την εσπέραν ταύτην 
εις τό θέατρον διά νά χειροκροτήσητε τό 
άπαράμιλλον αύτής ασμα; Άναμφιβόλως, 
έξ οί'κτου πρός -έκπεσοΰσαν ίσχύν ύπεαεί- 
νατε νά μοί κρατήσητε συντροφιάν! "Ω , 
μισώ αύτήν την γυναίκα ! την μισώ έμ- 
μανώς, λυσσωδώς, ώς Ί τα λ ίς  ! Ποσάκις, 
όταν ή αίθουσα άντήνει έκ τών άποδιδο- 
μένων αύτή χειροκροτημάτων, σκέψεις α 
παίσιοι, σκέψεις αίματηραί διήλθον πρό 
τής πυρεσσούσης φαντασίας μου ! Λεκκε- 
π τα έτ ις , κύριοι, έκτύπησα δ ι’ έγχειριδίου 
την αντίζηλόν μου έν τώ  ερωτι. Σήμερον 
είμαι είκοσιτεσσάρων ετών, ή δε Βελλίνα 
είναι αντίζηλος της δόξης αου !

— Δ ιατί άποκαλεΐτε έ αυτήν Εκπτωτον 
ί σ χ ν ν ■ Εισθε άκόμη βασίλισσα. Μόνον 
συνεμερίσθητε τόν θρόνον.

—  Κόμη, ό θρόνος καί ή καρδίζ ουδέ
ποτε μερίζονται.

—  Ό  άγων σας λοιπόν είναι τόσος 
άπηλπισμένος ώστε, πάντες τόν έγκατα- 
λείπουσι ; Μας βλέπετε συνηθροισμένους 
περί ύμας καθ’ ήν μάλιστα ώραν ή α ντ ί
ζηλος ύμών ύφ ίστατα ι, έν τφ  ΦοΙνιχι , 
μίαν τών δυσχερεστέρων δοκιαασιών αύτής.

—  Σας εύχαριστώ διά τοΰτο, φίλοι μου" 
έθυσιάσατε τήν εσπέραν σκς είς τήν ημι
κρανίαν μου' άλλά μεθαύριον ή Βελλίνα θ’ 
άριθμ-7, ύμας μεταξύ τών δικαστών της, 
καί θ’ άναμίςητε τάς χειροκροτήσεις ΰν.ών 
μετά τών χειροκροτήσεων τοΰ πλήθους.

—  Μήπως δέν εισθε ή κατά  προτίμησιν 
φίλη , ή φιλτάτ;/) ερωμένη τοΰ δουκός 
’Ακουαβίτα, τοΰ ένδοξου τούτου μεγι στ οί
νος, ούτινος ή ψήφος δύναται ν’ αντισταθ
μίσω, τήν ψήφον συμπάσης , τής Έ νετίας ;

—  Ό  ’Ακουαβίτας λέγετε ; με ήγάπη- 
σεν όταν με ήγάπα ή Έ νετία , ή μ'αλλον 
ήγάπα έν έμοϊ τόν έρωτα τής Έ νετίας. 
Ή  μην ή βασίλισσα τής πόλεως καί ήτο 
βασιλεύς μου' ί^ού παν δ ,τι άπητεΐτο είς 
τήν άλαζονείαν του. Καί καλεΐτε τοΰτο 
έρωτα, κόμη Σπόζι! είπατε φ ιλα υτ ία ν ! 
Και πρός άπόδειξιν τούτου, άφ’ ής εποχής 
ή Βελλίνα θριαμβεύει, τό δνομά της εύρί- 
σκεται πάντοτε εις τά  χείλη τοΰ δουκός. 
Πρό οκτώ ήμερων τώ  έκαμα περί τούτου 
τακράς παρατηρήσεις, καί έκτοτε δέν τόν 
έπάνεϊδον πλέον. Εύρίσκεται ίσως πλησίον 
της Β ελλίνα :.

Ή  Μαρίνα συνωφρυώθη, οί δέ ωραίοι 
μαΰροι αύτής οφθαλμοί έδάκρυσαν.

—  Καί αύτός ό στέφανος, έξηκολούθη
σεν ό κόμης, αύτός ό στέφανος, ο όποιος 
χθες ετι ελαμπεν έπί τοΰ μετώπου σας . . .

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν εισέρχεται 
παρά τη Μαρίνα ό κ. 'Ρουλεμάν. ΤΙΙτο 
Γερμανός, παχύς, πνευματώδης. Κατωκει 
από έτους είς Ενετίαν, οί δ’ εύγενεΐς ήγά- 
πων αύτόν, κ ζ ίτο ι ενεκα τών έξημμένων 
ιόεών καί τής όλίγω τραχείας ειλικρίνειας 
αυτοΰ τόν είχον επονομάσει φι./όσογον.

Εισηλθε καθ’ ήν στιγμήν ό κόμης ώμί- 
λει πεο). τ ο ΰ  σ τ , - σ ϊ ά ν η υ .

—  Πάρε τήρησα, ειπεν, άκριβώς., ενα 
όμοιο ν μεταξύ έκατοστύων, τούς οπαίους 
πρό μικροΰ ερριψαν είς τήν Βελλίναν.

— ’Έρχεσθε άπό τό θέατρον ; τόν ή,ρώ- 
τησεν ή Μαρίνα, είς τή ς όποιας τα μέ- 
τωπον άνήλθεν αίφνίδιον ερύθημα.

—  Ναί, κυρία.
— Κ α ί... ό θρίαμβος της υπήρξε πλήρης ;
—  Πλήρης. Τήν εξήγαγον τής 

σκηνής μετά τήν παράστασιν.
— "Απαξ μόνον μοί έ'καμον αυτήν τήν 

τιμήν.
—  Μετά τό θέατρον ή μουσική; επαιξε 

πρό τής οικίας της.
— Ούδέποτε έκαμαν πρός με τοΰτο.
Ή  Μαρίνα εγένετο ώχρά ώ ί  ό άλάβα-

στρος τοΰ ώρολογίου αυτής.
—  Έρχομαι έκ τής οικίας τη ς, προσέ- 

θετο ό κ. 'Ρουλεμάν, καί άφ^κα παρ’αύτή 
τόν δοΰκα ’Ακουαβίταν, οστις ώδήγησεν 
αύτήν μέχρι τών δωματίων της.

— Τήν άφήκεν είς τά  δωαάτια  ! . . .
Ή  Μαρίνα δέν ήδυνήθη νά είπη πλειό-

τερα καί έλιποθύμησεν.
Οτε συνήλθεν είς έαυτήν, πάντες οί 

Ε νετο ί άπεσύρθησαν μετά τοΰ κ. 'Ρουλε
μάν, οστις πρός τήν σκηνήν ταύτην άνέ- 
στειλε τούς ώμους. Ό  άββ^ς Φαρνέττι, 
οστις δέν ήδυνήθη νά εΰρν] εύκαιρίαν όπως 
ποιήσ-/) ενα καν στίχον έν τ·/] ταχεία  ταύτη 
συνδιαλέγει, άπεζημιώθη αύτοσχεδιάσας 
δεκάδα στίχων έπί τής λιποθυμίας.

’Α λλ’ άπατώμεθα λέγοντες οτι πάντες 
οί Ε νετο ί άπεσύρθησαν, διότι δέν ήτο βέ
βαιον άνεΐδονέξελθόντατόν κόμη τα  Σπόζι.

Τήν έπιοΰσαν, έν μικρά αιθούση κομ- 
ψώς έσκευασμένγ), δύο άνδρες καί μία γυνή 
φοροΰσα άό ι ι ι νο ν  έκάθηντο παρά τ ινα  τρά
πεζαν, έφ’ ής ύπήρχον τέσσαρες παροψίδες.

—  Πιστεύετε ότι θά,έ'λθη; ειπεν ό δούξ 
’Ακουαβίτας πρός τόν όμοτράπεζον αύτοΰ 
κ. 'Ρουλεμάν. Συνήλθεν άρα έκ τής λ ι
ποθυμίας α ύ τή ς ;

—  Θά ελθη.
—  Θά κατορθώσωμεν νά συμφιλιώσω- 

μεν αύτάς τάς κυρίας;
—  Μία καλή συνάγχη ή ή απώλεια 

τής φωνής τής Βελλίνας θά ήτο καταλ
ληλοτέρα πρός έπίτευξιν τοΰ αποτελέσμα
τος τούτου ή ή μεσολάβησις τοΰ δουκός 
’Ακουαβίτα.

—  Διάβολε ! Ούτως ή συνδιαλλαγή 
θά ήγοράζετο πολύ ακριβά.

II Βελλίνα άντήμειψε τόν δοΰκα δ ι’ 
έπιχαρίτου μειδιάματος.

Ήκούσθη ή θύρα άνοιγομένη. Ή  Βελ
λίνα  εθηκε ταχέως τήν προσωπίδα αύτής, 
ή δ’ αντίζηλός της είσήλθε φοροΰσα και 
αϋτη όόη ιν ο ν ,  άλλά κρατοΰσα είς χεΐρας 
τήν προσωπίδα αύτής.

—  ’Ακουαβίτα, είπε, καθ’ ήν στιγμήν 
ό δούξ ήτοιμάζετο νά όμιλήση, είξεύρω 
δ ιατί μέ προσεκάλεσες Θέλεις ή Βελλίνα 
καί έγώ νά έναγκαλισθώμεν. Σ υγκατατί- 
θεμαι είς τοΰτο. Ά φ ες , Β ελλίνα ,τήν προσ
ωπίδα σου. 'Ο φθόνος είναι κακός σύμ
βουλος, τό δέ πείσμα τό όποιον θά -/ισθα- 
νόμην θά ηύξανε τόν θρίαμβον τής ά ντι- 
?r\rAt ι/,γοι Xct.nrr/.'in'rr.r.rra v u τ·/·ν ττίο τών

οφθαλμών/ τη ς Έ νετίας θά: εΰρ» καλλιτέ
ραν καί άσφαλεστέραν έκδίκησιν..

—  Καλώς, Μαρίνα ! Ο υτω πρεπει νά 
θυσιάζτ) τι·ς· άδικους δυσαρεσκεί-ar, Ή  Έ 
νετία  καί εγώ θά σ’ εύχαριστή«ωμεν διά 
τοΰτο. . . .

Έκάθησαν είς τήν τράπεζα'/-, τό δέ 
γεΰμα ύπήρξεν εύθυμον. Κατά τά  έπιδόρ-· 
π ια  ή Βελλίνα έ'πιεν ύ·ττερ τ&ΰ θριάμβου 
τής Μαρίνας, ήτις μετά δύο ή μέρας έπρό- 
κειτο νά λάβη μέρος είς τήν Σ ερ ι ρ ά ι α δ α .

'Η Μαρίνα άνταπήντησε.
—  Πίνω, είπεν, ύπέρ τοΰ θριάμβου τής 

Βελλίνας. Αΰριον θάλάβ·/) μέρ,ος κατά  πρώ
τον είς τόν Κουρέα  τψ:  Σε&ί.Ι.Ιη<·. Άφοΰ 
άναμίξω τάς χειροκροτήσεις μου μέ τάς 
τοΰ πλήθους, υπόσχομαι νά ράψω είς τήν 
'Ροί . ί ναν  στέφανον άμάραντον καί ούχί έξ 
έκείνων τούς όποιους: δαψιλώς ρίπτει πρός 
ήμΧς ό θαυμασμός τών Ε νετώ ν.

Ή  φυσιογνωμία τής Μαρίνας οτε απήγ
γειλε τάς λέξεις ταύτας, είχε παράδοξον 
έ'κφρασιν. Ή  Βελλίνα συγκινηθεϊσα τήν έ- 
νηγκαλίσθη κλαίουσα έκ χαρδ5ς.

—  Αύτη θά ήναι ώραία ημέρα διά τήν 
Έ νετίαν !, είπεν ό δούξ.

Ό  'Ρουλεμάν έ'σεισε τήν κεφαλήν.
Τήν έπιοΰσαν ή αίθουσα τοΰ Φοίνιχος  

ήτο πλήρης. 'II είόησις τής συνδιαλλαγές 
τών δύο αντιζήλων είχε διαδοθή ήδη καθ’ 
άπασαν τήν πόλιν. Οί θαυμασταί τής Μ α
ρίνας καί τής Βελλίνας είχον πάντες δώ
σει συνεντευξιν έν τώ  θεάτρω, ούχί κε- 
χωρισμένοι ώς έπί τής έπο/ής τής πάλης, 
άλλά συνηνωμένοι έν κοινώ θαυμασμώ. 
Φρενητιώδη f i j 'f  άντήχουν έν τ-71 αιθούση, 
οσάκις εβλεπον τήν Μαρίναν καθημένην 
έντός θεωρείου τής δευτέρας σειράς, άνω
θεν τής σκηνής, καί χειροκροτοΰσαν τήν 
έπ ιτυχ ίαν τής Βελλίνας. Μεταξύ τοιού- 
των φαιδρών φυσιογνωμιών μόνον ή τοΰ 
'Ρουλεμάν διετήρει έ'κφρασιν ανησυχίας.

"Οτε κατεβιβάσθη ή αύλα ία , έζήτησαν 
καί πάλιν τή ν Βελλίναν.

Οταν ή Βελλίνα ένεφανίσθη, βροχή 
στεφάνων έκάλυψε τήν σκηνήν. Ή  Μαρίνα 
ε'ρριψε τον εαυτής στέφανον έν τώ  μέσω 
χειροκροτήσεων.

Αίφνης ήκούσθη διαπερας-ική κραυγή.Ή  
Βελλίνα έ'πεσε νεκρά. Ό  στέφανος τής Μα
ρίνας είχε κτυπήσει αύτήν έπί τοΰ με
τώπου.

Ό  στέφανος ούτος ήτο έξ ορειχάλκου ! . . .  

&

—  Όπόσον ώραία ήμέρα διά τήν Έ νε
τία ν, είπεν ό κ. ‘Ρουλεμάν πρός τόν περί- 
τρομον δοΰκα .. . άν μ ’ έπισ ΐεύετε !. . .

Έ νώ δ’ ό άββας Φαρνέττι, ηύτοσ/εδίαζε 
μεγαλοφώνως έν τώ  διαδρόμω έπιτάφιον 

! εμμετρον διά τήν θανοΰσαν, ή Μαρίνα, 
ή τ ις είχε συλληφθή, διελθοΰσα πρό αύτών 
ε ίπ ε :

—  Δέν τή είχον ύποσχεθή άμάραντον 
στέφανον ; . . .

[ Ιίχ τοΟ Γαλλικό0] ^Β.


