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ΠΕ Ρ Ι ΟΑ Ι Κ ΟΝ ΕΚΑΙ ΑΟΜΕΝΟΝ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΤ ΙΟΥΜΑ  

Μετάφρ· ’Αλεξάνδρου Σ χιλίδου.
[Συνίχιι*· Γί» «ροηγούμινον φύλλον].

Ή  Μ α ρ γ α ρ ίτα  ε ίδε  ρέον το  α ψ ,α .  
Ή σ θά νθτ ι <ρρ ισσον το  ΤνεριβαΤΑον α υ  r /jv 
διά τών βραχιόνων του σώμα εκείνο . . . 
καί έορίφθη μετ’ αυτοΰ όπισθεν της κλί
νης. Ή το  καιρός. Ο Δελαμόλ, απολε- 
σας τάς δυνάμεις του, η το ανίκανος πλέον 
νά κινηθη, οΰτε νά <ρυγ/ι ήδυνατο, ουτε 
νά ύπερασπισθτ). Έστήριζε την πελιδνήν 
κεφαλήν του έπί τοΰ ώμου τής νεάνιδος 
και οί συνεσταλμένοι δάκτυλοί του εσφιγ-

Λ  *.... '   ' ’ *

Κ<Αττιξε χα'ι θά  i w o r p r , ;  [Κ ε ο ά λ α ιο ν  Γ].

τ ί η τ α α  ύφασμα, οπερ ως αραχνη περιε- 
βαλλε τό σώμα τη ς .

 ' ^  | Δέσποινα !, έψιθύρισε διά θνη-
σκούσης φωνής, σώσατε με !

Τοΰτο καί μόνον ήδυνήθη νά είπν·,. Το 
ομμζτου, καλυφθέν ύπό νέφους όμοιου πρός 
τήν τοΰ θανάτου νύκτα, κατέστη σκο
τεινόν. Ή  κεφαλή του βεβαρημένη Ιπεσε 
πρός τά  όπίσω. Οί βραχίονές του έχαλα- 
ρώθησχν. Ή  όσφΰς του έκάμφθη... καί ο- 
λισθήσχς έπί τοΰ δαπέδου έν τώ  α ΐματί 
του εσυοε μεθ’ έκυτοΰ κκΐ τήν βασίλισσαν.

Ό  Κοκονάς τό τε , έξημμένος έκ τών 
κοαυγών, μεθυσμένος εκ τής οσμή; τοΰ 
a'tu-ατος, ήρεθισμένος έκ τοΰ βιαίου δρό-

τόν βασιλικόν παστόν. Μία στιγμή 
καί τά ξίφος διεπέρα τήν καρδίαν τοΰ 
Δελαμόλ, ίσως δε ταύτοχρόνως καί τήν 
τής Μαργαρίτας.

’Επί τή θέα τοΰ γυμνοΰ εκείνου σίδη
ρου. ίσως δε μάλλον επι τ·7ι θεα τής κτη
νώδους έκείνης αυθαδείας , ή θυγατηρ 
τών βασιλέων ήγέρθη έν όλη αυτής τνί 
υπερηφάνεια, καί ερρηξε κραυγήν τοσοΰτον 
τρόμον, άγανάκτησιν καί λύσσαν έμφαι- 
νουσαν, ώστε ό Πεδεμοντιος εμεινεν α/.ο- 
λιθωαένος έξ άγνώστου αισθήματος. Ε ί
ναι άληθές ότι άν ή σκηνή  αυτή παρε- 
τείνετο περιοριζομένη μεταξύ τών αυτών 
ποοσώπων,1 τά αίσθημα αύτό θά διελύετο
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λίου. Ά λ λ ’αίαν/ι; διά τίνος θύρας κρυπτό
μενης ύπό τό έπ ί τ ο ί χ ο ν  ώρμησε νεανίας 
δεκαέξ η δεκαεπτά έτών, μελανείμων, 
κάτωχρος και εχων την κόμην έν αταξία .

 Περίμεινε, αδελφή μου, περίμεινε !
έκραύγασεν. ’Ιδού έγώ ! ιδού έγώ !

— Φραγκίσκε ! Φραγκίσκε ! βοήθειαν ! 
είπεν ή Μαργαρίτα.

—  Ό  δούξ τοΰ Ά λανσών !, έψιθύρισεν 
ό Λαουριέρος ταπεινώσας τόπυρόβολόντου.

■— Δ ιάβολε!, είς υιός της Γαλλίας !, 
έγρύλλισσεν ό Κοκονας όπισθοχωρήσζς εν 
βήμα.

Ό  δούξ τοΰ Ά λανσών, παρατηρήσας 
περί αυτόν, είδε τήν Μαργαρίταν, τήν κό
μην εχουσαν λυτήν καί είπέρ ποτε ώραιο- 
τέραν , στηριζομένην έπί τοΰ τοίχου, 
περικυκλωμένην ύπό άνδρών μαινομένων, 
κάθιδρον έχόντων το μέτωπον καί άφρίζον 
τό στόμα.

—  'Άθλιοι ! έκραύγασεν.
—  Σώσατέ με, αδελφέ μου ! είπεν η 

Μαργαρίτα έξηντλημένη. Θέλουν νά μέ 
δολοφονήσουν.

Τό ώχρόν τοΰ όουκάς πρόσωπον έγέ- 
νετο πρός στιγμήν καταπόρφυρον.

Καί τοι άοπλος, στηριζόμενος άναμφι
βόλως έπί τοΰ ονόματος του, προΰχώρησε 
τάς χεϊρας έ'χων συνεπτυγμένας κατά  τοΰ 
Κοκονάς καί τών συντρόφων του, οΐτινες 
«οπισθοχώρησαν έντρομοι βλέποντες τάς έκ 
τών όμμάτων του έξακοντιζομένας άστρα- 
πάς.

— Θά δολοφονήσετε καί εν αν υιόν της 
Γαλλίας ; Ά ς  εΐδωμεν !

Βλ.έπων δέ ότι έξηκολούθουν νά όπισθο 
χωρώσιν, άνέκραξεν :

—  ”Ε ! φρούραρχε ! ε'λθετε καί δια
τάξατε νά κρεμάσωσι πάντας αυτούς τούς 
λ η σ τά ς !

Τρομάξας μάλλον έπί τη  θέα τοΰ αό
πλου έκείνου νεανίου, ή άν εβλεπεν ολό
κληρον λόχον στρατιωτών ή λογχοφόρων 
ό Κοκονάς ειχεν ήδη έξέλθει. 'Ο Λαουριέ 
ρος κατήρχετο τήν κλίμακα ώς δορκάς 
Οι στρατιώται συνωθοΰντο έν τώ  προδό 
μω όπως φύγωσι το ταχύτερον, εύρίσκον 
τες τήν θύραν λίαν στενήν έν συγκρίσει πρός 
τόν μέγαν πόθον δν είχον όπως έξέλθωσι 

’Εν τούτοις, ή Μαργαρίτα έ'ρριψεν έν- 
στιγματωδώς έπί τοΰ λιποθύμου νέου τό 
δαμασκηνόν αυτής κλινοσκέπασμα, καί 
άπευ.ακρύνθη αύτοΰ. Οτε καί ό τελευ 
ταϊος τών φονέων έγένετο άφαντος, ό δούξ 
τοΰ Άλανσών έπανήλθεν.

— Αδελφή μου ! ανέκραξε, βλέπων 
τήν Μαργαρίταν καθημαγμένην. Έ πλη - 
γώθης ;

Καί ώρμησε ποός αύτήν μετ’ ανησυ
χίας, ήτις θά έτίμα τήν φιλοστοργίαν, 
του, άν αύτή δέν κατηγγέλετο ώς μείζων 
τής είς άδελφόν άρμοζούσης.

— "Οχι, είπεν ή Μαργαρίτα. Δέν τό 
πιστεύω. Καί άν ήμαι πληγωμένη, θά 
ήμαι ίλαφρώς.

— Ά λλά , τά αίμα αύτό, είπεν ό δούξ 
διατρέχων διά τών τρεμουσών χειρών του 
τά σώμα τής Μαργαρίτας. Τό αίμα αύτά 
πόθεν είναι .

Α γνοώ , είπεν ή νεαρά γυνή. Είς 
τών αθλίων έκείνων εφερε τήν χεΐρα έπ 
έίλοΰ, καί ίσως θά ήτο πληγωμένη.

— Έφερεν τήν χεΐρα έπί τής άδελφής 
! άνέκραξεν ό δούξ. ΤΑ ! άν μοί τάν

δείκνυες μόνον διά τοΰ δακτύλου, άν μοί 
ελεγες ποιος ητο, άν είξευρον ποΰ νά τόν
rt Isupco ! . . . .

—  Σιωπή ! είπεν ή Μαργαρίτα.
—  Καί δ ια τ ί ; είπεν ό Φραγκίσκος.
■— Διότι άν σέ έ'βλεπον ταιαύτην ώραν

έν τώ  κοιτώνί μου . . . .
Εις άδελφός δέν δύναται νά έπισκε- 

©θή τήν άδελ*φήν του ;
Ή  βασίλισσα ποοσήλωσεν έπί τοΰ δου- 

ός τό βλέμμα τόσω άπειλητικόν, ώστε ό 
νέος ώπισθοχώρησε.

—  Ναί, ναί, Μαργαρίτα, είπε, έχεις 
δ ίκαιον ναι, άποσύρομαι είς τόν κοιτώνά 
J.ου. Ά λλά , δέν δύνασαι νά μείνης μόνη 
ολην τήν φοβέραν ταύτην νύκτα. Θελεις 
νά φωνάξω τήν Γιλόννην ;

—  ’Ό χ ι ! δχι ! κανένα. Πήγαινε,Φραγ
κίσκε. Πήγαινε έκεϊ όθεν ήλθες.

Ό  νεαρός πρίγκηψ ύπήκουσε. Μόλις δ’ 
έξήλθεν, ή Μαργαρίτα άκούσασα στεναγ
μόν, όστις έξήρχετο όπισθεν τής κλίνης 
της, ώρμησε πρός τήν θύραν τής μυστικής 
εισόδου, καί τήν έκλεισε κκλώ :, σύρασκ 
τον όχέα, έπίσης καί τήν άλλην θύραν 
τοΰ κοιτώνος, ήν εκλεισεν άκριβώς καθ’ 
ήν στιγμήν στίφος κλητήρων καί στρα
τιω τώ ν, καταδιων,όντων άλλους Ούγο 
νόττους οίκοΰντζς έν τώ  Λούβρω, διήρ- 
χετο ώς λα ΐλαψ τήν έτέραν άκοαν τοΰ δια
δρόμου.

Τότε, άφοΰ παρετήρησε καλώς περί 
αυτήν άν ήτο μόνη, έπανήλθεν είς τάν 
παστόν, ήγειρε το δαμασκηνόν κλινοσκέ
πασμα, οπερ ειχεν άποκρύψει τά σώμα 
τοΰ Δελαμόλ άπό τοΰ δουκός, εσυρε μετά 
μόχθου τόν αδρανή εκείνον όγκον είς τά 
μέσον τοΰ κοιτώνος, καί βλέπουσα ότι ό 
δυστυχής άνέπνεεν έ'τι, έκάθησεν, έστή 
ρίξε την κεφαλήν του έπί τών γονάτων 
τη ί καί ερριψεν έπί τοΰ προσώπου του 
ύδωρ, όπως τάν έπαναφέρν) είς τάς αίσθή 
σεις του.

Τοΰ ΰδατος καθαρίσαντος τήν κόνιν. 
την πυρίτιδα καί τό αίμα, άτινα  έκάλυ- 
πτον τά πρόσωπον του, ή Μαργαρίτα τάν 
άνεγνώρισεν ώς τον ωραΐον ευπατρίδην, 
όστις πλήρης ζωης και ελπίδων προ τριών 
ή τεσσάρων ώρών ειχε ζητήσει την προ
στασίαν της παρα τώ  βασιλεΐ τής Ναβάρ
ρας, καί καταλιπών αύτήν ρεμβάζουσαν 
ειχεν άπέλθει θαμβωθείς έκ τής καλλο
νής της.

Ή  Μαργαρίτα ερρηξε κραυγήν φρίκης, 
διότι νΰν δέν ήσθάνετο μόνον οίκτον ύπέρ

άλατος, ούσαν έπί τής τραπέζης πλησίον, 
καί εθετο αύτήν ύπό τούς τοΰ νέου ρώ- 
θωνας.

Τό άλας έκεΐνο δέν έβράδυνε νά ένερ- 
γήσν). Ό  Δελαμόλ ήνέωξε τούς οφθαλμούς.

—  ’Ώ ! Θεέ μου! έψιθύρισε, ποΰ είμαι;
— ’ Εσώθης! θάρρος! έσώθης! ειπεν ή 

Μαργαρίτα
Ό  Δελαμόλ εστρεψε μετά κόπου τά  δμ- 

ματα πρός τήν βασίλισσαν, κατέφαγεν αυ
τήν έπί στιγμήν διά τοΰ βλέμματος καί 
ψιθύρισεν :

— ’Ώ  ! πόσον είσθε ώραΐα !
Καί ώς θαμβωθείς έπανέκλεισεν αμέσως 

τά  βλέφαρα καί έξέπεμψε στεναγμόν.
Ή  Μαργαρίτα ερρηξεν έλαφράν κραυ

γή ν ! Ό  νέος ειχεν ώχριάσει ετι, άν ήτο 
δυνατόν τοΰτο, καί αύτή έπίστευσεν έπί 
στιγμήν ότε ό στεναγμός έκεΐνος ήτο ό 
ύστατος.

 "Q! Θεέ αου! ειπεν, λάβε οίκτον δι’

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν εκρουσαν 
3ιαίως τήν θύραν τοΰ διαδρόμου.

—  Ποιος ε ίνα ι; έκραύγασεν. ή Μαργα
ρίτα.

—  Δέσποινα! Δέσποινα! έγώ είμαι! 
είπε γυναικεία τις φωνή.’Εγώ, ή δούκισσα 
τοΰ Νεβέρ.

  Έ ρρικέττα ! είπεν ή Μαργαρίτα.
“Ο ! δέν υπάρχει κίνδυνος. Είνε φίλη. 
’Εννοείτε, κύριε ;

Ο Δελαμόλ κατέβαλεν ύπερτάτην τινά  
προσπάθειαν καί ήγέρθη έπί τοΰ ένός γο- 
νατος.

— Ποοσπαθήσατε νά στηριχθήτε ε'ως ου 
ανοίξω τήν θύραν, είπεν ή βασίλισσα.

Ό  Δελαμόλ στηρίξας τήν μίαν τών 
χειρών του χαμαί κατώρθωσε νά τηρήση 
τήν ισορροπίαν,

‘Η Μαργαρίτα έβάδισέ τινα  βήματα 
πρός τήν θύραν,είτα εστη αίφνης φρικιώσα.

—  *Α ! δέν είσαι μόνη ; άνέκραξεν ά
κούσασα κλαγγήν οπλών.

— ΌχΓ εχω μετ’ έμοΰ δώδεκα φρου- 
5θύς, τούς οποίους μοί άφισεν ό άνδρά- 
όελφός μου Γκίζης.

— Ό  Γκίζης ! έψιθύρισεν ό Δελαμόλ 
ά ! ό δολοφόνος ! ό δολοφό·Λς !

—  Σιωπή ! είπεν ή Μαργαρίτα, ούδέ 
λέξιν. Καί παρετήρει περί αύτήν όπως Ι'ί>νι 
ποΰ ήδύνατο νά κρύψη τόν τραυματίαν.

 Έ ν ξίφος ! εν έγχειρίδιον ! έψιθύρι
σεν ό Δελαμόλ.

— “Ό πως ύπερασπισθήτε ; είναι ανω
φελές. Δέν ήκούσατε ; είναι δώδεκα καί 
είσθε μόνος.

—  Ούχί δπως ύπερασπισθώ, άλλ’ όπως 
μοί πέσω ζών είς τάς χεΐράς των.

— Ό χ ι, είπεν ή Μαργαρίτα, όχι. Θά

την χεΐρα τό ώοαΐον τοΰ Δελαμόλ

σας σώσω. Ά  !, το τιμώνιον ! ’Έ λθετε,

πρόσωπον έπανεφάνη ολόκληρον, άλλ ’ ώ
χρόν, καταβεβλημένον έκ τοΰ άλγους. Ε
θετο ριγούσα και σχεδόν ωχρα ως αυτός, 
τήν χεΐρα έπί τής καρδίας του, καί εύρεν 
αύτήν πάλλουσαν ετι. Τότε ελαβε φιαλίδα

έλθετε.
Μετά μεγάλου μόχθου καί ύποστηρι- 

ζόμενος ύπό τής Μαργαρίτας, ό Δελαμόλ 
έσύρθη άχρι τοΰ τιμωνίου. Είσελθόντος 
δ’ αύτοΰ, ή Μαργαρίτα έ'κλεισε τήν θύραν 
καί θεΐσα τό κλειδίον έντός τοΰ βαλαν
τίου της: «Ούτε κραυγήν,οΰτεπαράπονον, 
ούτε στεναγμόν»,έψιθύρισεν αύτώ ,ααί έσώ-



βητε. Ε ίτα ρίψασα τον νυκτερινόν αυτής 
jx,ocvS’J3cv είς τους ώμους τη ς, έδραμεν ό
πως άνοιξη είς την φίλην τη ς, η τ ις  έροί- 
0θη είς τάς άγκάλας της.

-— Α ! ειπεν αυτν), οεν σζ ; συνεον) 
τ ι κακόν, δέσποινα. ;

-—· Ούδέν, άπήντησεν ή Μαργαρίτα, 
σταυρώσασα τόν μανδύαν της όπως μη ί-  
δωσιν τάς κηλΐδας τοΰ αίματος, α ΐτινες 
έκηλίδουν τά  νυκτερινά της ίμάτια .

— Toacp τό καλλίτερον. Ά λλά  διά 
πάν ένδεχόμενον, έπειί>ή καί ό <>ούζ της 
Γκίζης μοί έδωκε δώδεκα φρουρούς όπως 
ρ,ΐ συνοδεύσωσιν είς την οικίαν μου καί 
έγώ δεν έχω ανάγκην τόσω μεγάλης 
φρουράς, άφίνω εξ αύτών είς την Ύμετέ- 
ραν Μ εγαλειότητα. Έ ξ  φρουροί τοΰ δου- 
κός της Γκίζης άξίζουσιν απόψε ολόκλη
ρο ν σύνταγμα τών φρουρών τοΰ βκσιλέως 

Ή  Μαργαρίτα δεν έτόλμησε ν’ άρνηθή. 
Ά φησε τούς εξ φρουρούς νά σταθμεύσωσιν 
έν τώ διαδρόμω, καί ήσπάσθη την δού- 
κισσαν, ήτις μετά τών^ες άλλων επεστρε- 
ψενείς το μέγαρον τού δουκος της Γκιζης, 
ένθα διέμενε κατα την άτ7ουσίαν τού συ
ζύγου της.

©
υι φονκιι

Ό  Κοκονάς δέν εφυγεν ώπισθοχώρη- 
σεν. Ό  Λαουριέρος δεν εφυγεν έκρημνίσθη.
Ό  εις άπεχώρισεν ώς τίγο ις, ό έτερος έ- 
γένετο άφαντος ώς λύκος.

'Ως έκ τούτου 5 Λαουριέρος εύρίσκετο 
ήδη έπί της πλατείας τοΰ Scunt-Ger- 
m ain -l’A uxerro is  ότε ό Κοκονάς έξήρ- 
y ετο τοΰ Λουβρου.

Ό  Λαουριέρος ίδών ότι ήτο μόνος μετά 
τοΰ τουφεκίου του εν μεσω τοΰ πλήθους 
όπεο έτρεχε,τών σφαιρών α ΐτινες έσύριζον, 
καί τών πτω μ άτω ν, άτινα ερρίπτοντο εκ 
τών παραθύρων, τά  μεν ολόκληρα, τά  δε 
κατά τεμάχια , ήρχισε νά φοβήται καί νά 
ζητη τρόπον όπως έπιστρεψη είς το ςενο- 
δο/εϊόν του. Ά λ λ ’ ώς είσήρχετο ^ ίς  τήν 
όδόν τοΰ Ξηρόν J M p a u '  διά τής όδοΰ 
Averon, ένέπεσεν είς^ τάγμα Ε λβετών 
κα ί έλαφρών ιππέων, όδηγούμενον ύπο τού 
Μωρεβέλ.

 Καί λοιπόν, άνεκραςεν ουτος, οστις
είχεν αΰτοβαπτισθη σφκγεύς τοΰ Βασι
λεύς , έτελείωσες; Επιστρέφεις είς τόν 
οίκόν σου, ξενοδόχε μου ; Καί τ ί  διάοολο 
έκαμες τόν ευπατρίδην μας, τον ΙΙεόεμον- 
τιον ; Μή τοΰ συνέβη κανέν δυστυχημα ; 
Θά ήτο αμαρτία, διότι ήτον καλός.

— Λεν πιστεύω , ειπεν ό Λαουριέρος. 
Ε λπ ίζω  ότι δέν θά άργήστ] νά μάς φθάση.

—  Πόθεν έρχεσαι f 
■—  Ά πό τό Λούβρον, όπου πρεπει νά

ομολογήσω ότι μάς έοέχθησαν πολυ κακά.
— Καί ποιος ;
_  Ό  δούξ τοΰ Ά λανσ ώ ν. Μήπως κα ί

δεν ήτον αΰτός . . . ; .
 Ό  δούξ τοΰ Ά λανσ ώ ν όέν ένόιαφε-

: ρεται είμή δι’ δ .τι τόν άποβλεπει προσω-
·: π ικώς. ' ΙΙρότεινέ του νά μεταχειοισθήτε 
V -τούς δύο πρώτους άδελφούς του ώς Ουγο- 
' νόττους, καί είναι πρόθυμος. Αρκεί το 

πράγμα νά γείνη χωρίς έκεΐνος νά έκτεθτ,.

Ά λ λά , δεν πηγαίνεις μαζύ 
τούς άνδρείους, κύρ Λαουριερε 

Καί πού πηγαίνουν ;

με αυτους

—  ?Ω ! θε μου ! Είς τήν όδόν M on t -  
Ούγο-o r q u e i l .  Είναι έκεϊ ενζς παπάς '-’>·>ϊ 

νόττος γνώριμός μου, ό όποιος εχει μιαν 
γυνα ΐκζ καί έ'Ενί παιδιά. Αυτοί οί αίρε-

ικοι γεννο1 
ιεοίεργον

,βολούν τού διαβόλου. Θά ήναι

Και G'j που πτιγαινεΐζ ,
έγώ πηγζίνω  είς δική—  Ά  ! έγώ 

μου δουλειά.
'  | πεοιιιένετε νάλθω καί ’γώ μα,υ
σας, είπε φωνή τις  ητις έκαμε τόν Μωρε

τώ ν Ε λβ ετώ ν  έλαβον τήν όδόν τώ ν Κ α 
κοποιών ,  ό δέ Μωρεβέλ μετά  τοΰ Κοκο
νάς, τού Λαουριέρου κα ί τώ ν  τριών Ελ
βετών ήκολούθησαν τώ ν τώ ν Σιδηρουρ 
γών  καί δ ιά  τής όδοΰ T r o u s s e - V a c h e  
έφθασαν είς την ό6όν S a i n t -A v o y e ·

  Ά λ λ ά , ποΰ ’ ς τόν διάβολον μάς
οδηγείς ; είπεν ό Κοκονάς, είς ον ή άνευ 
αποτελέσματος αύτη μακρά οδοιπορία ήρ- 
ξατο ποοξενοΰσα αηδίαν.

 Σόίς όδηγώ είς έκστρατεία ν,ή τις θά
κάαη κρότον καί θά ήναι ωφέλιμος-εις 
τήν "θρησκείαν. Μετά τόν ναύαρχον, μετα 
■όν Τελιγνύ, μετά τούς ποίγγηπας των 

“  * " '  ρον δέν
λοιπόν 

ιδόν
VIKVI Μ «  ’  ·| '  ■ —  I

C h a u m e , καί έντός ολίγου θά ημεθαέκεΐ.
  Ε ίπέτε μου, ειπεν ό Κοκονάς, ή

όδός C h a u m e  δεν είναι πλησίον είς τήν 
όδόν T e m p l e  ;

Ν αί- δ ια τ ί ;
7Α ! διότι έκεϊ είναι ένας γέρω-πι- 

λ,ουυη κχνοί^.  ̂ ,  ̂ , \ -  „ αου, ένας κάποιος
άπό τ ή ν  εύθεϊαν γραμμήν ι α ν α  ρι ,ω ε ι, g , Μερκαδών, ε ί ς  τόν όποιον ό
·—r.v ητί/’jov εν φ^ικωοε^ «wociotov ro ο I * k i Γ f Ν

ν" έφώναζ-ν μ^δλην του τήν δ ύ ν α μ ι ν : πατήρ μου μοι εσυστησε να μετρήσω έκ«- 
£τω Γί Π απ ι στ α ί ! Ζήτω ό ναύαρχος!.  - ν  * * * *  τά  οποία δι αυτό εχω .δω

σας, είπε φωνη τ ι ς  ητις ^εκαρ τ ,ν ^  ^ ,  ό τ4ων, τίποτε άλλο καλλίτερον δ^
βελνα  σκιρτηση. Εσ-.ι, -ιξ-  ̂ ^ύναααι νά σάς προσφέρω. Έ χ ετε  λοιπό>
μέρη, καί θελω ναλθω και γω .  ̂ ύπομονήν.Ή  δουλειά μας είναι είς τήνόδόι

;Α ! £i r al & 11ίδ^·οντΐ0? · C h a u m e .  καί έντός όλίγου θά ημεθαέκεΐ
πεν ό Μωρεβέλ.

  Είναι ό κύριος Κοκονάς,ειπεν ό Λα
ουριέρος. Ένόμιζα ότι μέ άκολουθεΐτε.

Διάβολε ! τρέχετε παρά πολύ , 
ώστε δέν είναι τόσω εύκολον νά σάς ακο 
λουθη κανείς. Έ π ε ιτα  έξέκλινα ολίγον καί
άπό

φρ
,  ,  γ . . .  . .οιον . Χ

Κάτω οί Π απισταί! Ζήτω ό ναύαρχο 
Πιστ

Κάτω οί ΙΙαπιστα ι: ο , - ι ■> »
Ι ,,τ ,Ο » W  « τ ,  6 « £  ν ό Μ , ^ & , ί ί ώ  V * ·
ί- νη'λι.κβά 4 ύτούς τους αλιτήριους αν /νοιπυν, = r, , ', ‘

. ^ ε ίΓ  νά τούς πνίξη , πρέπει νά ευκαιρία να έξοφλησητε με αυτόν.νκ
θέλγ, κανείς νά τούς πνίςνι, 
τούς όίπτη είς τό νεοόν ώσάν τους γα-

ώοαία
:ξοφλήσητε μ3 

Καί πώς ; 
ν ήμερον είναι ήμέρα κατά τήν οποίαν

Λοΰ
τος

πριν «νοιξουν καλ*  τ κ  μ* .ιχ^του^  1 έξ0φλοΰν τούς παλαιούς λογαριασμούς. Ό

7  Κ“   ̂ γ ϊ .τεΜ11 β 5  Ό  Ο ύ γ ο ν ό τ -  Μερκαδών σας αύτός δέν είναι Ούγονόττος; ,ΰβρον, ειπεν ο Μωρεδ.λ. U υυγονοτ „Ω , , ^  , Κοκονάς, τώρα έν-
,ς σας λοιπον εκει κατεφυγε ,

Ω ! , Θεέ μου, ναί !
  ’Έ στειλα  πρός αύτόν μίαν σφαίραν

πιστολιού, όταν έπερνε άπο χαμού το 
σπαθί του είς τήν αυλήν τοΰ ναυάρχου 
Ά λ λά  δέν είξεύρω πώς συνέβη καί δέν
τόν επέτυχα. __

— ΤΩ ! έγώ , είπεν ο Κοκονάς, τον

νοώ. Πρέπει νά ήναι.
Σιωπή ; καί έφθάσαμεν.
Τίνος είναι αύτό τό μέγα μεγαρον, 

τό έχον τήν σκιάδα πρός τήν όδόν;
Τό μέγαρον τοΰ Γκίζης.
Τη άληθεία, ώφειλον νά έλθο^έδώ, 

διότι ήλθον είς Παρισίους ύπό τήν προ-

Ό λοι κοιμώνται, ή ό διάβολος νά μ?
ταρη

Καί

δάκτυλα κάτω απο την αιχμήν. Γον c-δα , χ πυροβόλων. Πι-
δέ νά πέση είς τάς άγκάλας της Μάργα- ^  « :·  J  „  .
οίτας . . ■ Ώοαία γυναίκα, εις την πι-|στουει τ ις  οτι ρ  ̂ ?
στην μου ! Καί όμως ομολογώ ότι δέν θά 
δυσηρεστούμην άν ήμην βέβαιος^ οτι απε- 
Οανεν., Ό  παλληκαράς μού έφάνηκεν οτι 
ειχε -/αρακτήρα πολυ μνησίκακον καί είναι 
άξιος νά τάχη  μαζύ μου οσον ζη. Αλλα, 
δέν έλέγετε ότι κάπου πηγαίνετε ;

 Ε πιθυμείτε λοιπόν νά έλθετε μα-

ζυ j > > λ !
Επιθυμώ νά μή μένω εδώ, όιαοολε.

αόλις δύο ή τρεις έφόνευσα έως τώρα, και
όταν ψυχρανθώ ό ώμός μου πονεΐ. Εμπρός,
λο ιπόν έμπρός ! >

—  Λοχαγέ, είπεν ο Μωρεβέλ εις τον
άογηγόν τού άποσπάσματος, δός μοι τρεις
άΐδρας κ α ί  πηγαίνετε μετά τών λοιπών 
νά ξεκάμετε τόν παπάν.

Τοεΐς Ε λβετο ί άποσπασθεντες εκ του 
' σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ  σώματος ήνώθησαν μετά
τού Μωρεβέλ’ άμφοτερα δέ τ ίά άποσπα-
σαατα εβάδισαν ' παραπλεύρως άχρι τής 
άκοα' της όδού T i r e c h a p p e .  Εκει εχω- 
οίσθησαν, καί οί μέν έλαφροί ιππείς μετα

ράγματι το μέγαρον τού Γκιζης 
έφαίνετο τόσω ήσυχον, όσω καί είς τούς 
συνήθεις καιρούς. Πάντα τά  παράθυρα η- 
σαν κεκλεισμένα. Έ ν  δε μόνον φώς ελαμ- 
πεν όπισθεν τών δυκτυωτών τού κυριωτέ- 
ρου παραθύρου τής σκιάδας, ήτις ειχ=.ν 
επισύρει τήν προσοχήν τοΰ Κοκονάς, άμα 
είσελθόντος έν τη  όδώ.

Μικρόν τ ι άποτέρω τού μεγάρου τού 
Γκίζης, ήτοι είς τήν γωνίαν τών όδών 
Petit- Cha.ntier καί Q uatre-F ils  ό Μω- 
οεβέλ έστη.
'  ’Ιδού ή οικία εκείνου ον ζητουμεν,
είπεν.  ̂ ·

Δήλα δή εκείνου τόν όποιον συ >,η_ 
. είπεν ό Λαουριέρος.

— Άφού μέ συντροφεύετε, ρλοι τον *,ιγ 
τούμεν.

— Πώς ! ή οικία αύτη ήτις φαίνεται 
τόσω ήσύχως κοιμωμενη ;

• ε ΐ;



—  Ακριβώς ! τώρα, σύ Λαουριέρε, 
οπως χρησιμοποιήστε τήν τ ιμ ίκν αύτήν 
οψιν, την οποίαν κατά λάθος σοΰ έδωκεν 
ό Θεός, πήγαινε και κροΰσε τήν θύοαν ε
κείνην. Δόσε τό τουφέκι σου είς τόν κύ
ριον Κοκονάς, είναι τώρα μία ώρα όποΰ 
τόν βλέπω καί τό κυττάζει. Ά ν  σοΰ α
νοίξουν, ζήτησε τόν κύριον Δερ.ουύ.

-=- Ά  ! ά ! ειπεν ό Κοκονάς, τώοα εν
νοώ. ’Έ χεις καί σύ έναν πιστωτήν έν ττί 
συνοικία T e m p l e , καθώς φαίνεται.

—  Ακριβώς ! άπήντησεν ό Μωρεβέλ' 
λοιπόν, σΰ Λαουριέρε θά άναβής ποοσποι- 
ούρ.ενος τόν Οΰγονόττον, καί θά είπής είς 
τόν Δεμουυ οσα συμβαίνουν. Είναι αν
δρείος καί θά έξέλθϊ],,.

—  Καί οταν έξέλθν) ; είπεν ό Λαου
ριέρος.

—  Ό ταν Ιξέλθ·/) θά τόν παοακαλέσης 
νά διασταυρώσν] τό ξίφος του μέ τό ίδι 
κόν μου.

—  Είς τήν ψυχήν μου, αυτό είναι ίδιον 
ανδρείου ευπατρίδου, είπεν ό Κοκονά;. 
Καί εγώ θά πράξω τό αυτό μετά τοΰ 
Λαμβέρτου Μερκαδών. "Αν δέ ήναι πολύ 
γέρων καί δέν δεχθνί, θά ευ5ω κανένα τών 
υιών του ή τών ανεψιών του.

Ό  Λαουριέρος, χωρίς νά προσθέση λέ
ξιν, έπορεύθη καί εκρουσε τήν θύραν. Είς 
τόν κρότον αυτόν ήνεώχθησαν αί θύραι 
τοΰ μεγάρου ' τοΰ Γκίζης καί έξ αύτοΰ 
προέκυψαν κεφαλαί τινες, άποδείξασαι οτι 
τό μέγαρον ήτο ήσυχον ώς ήναι τά  φρού
ρια, διότι ήτο πλήρες στρατιωτών.

Αί κεφαλαί έ/.εΐναι άπεσύρθησαν σχεδόν 
άμέσως μαντεύσασαι φαίνεται περί τίνος 
έπρόκειτο.

—  Καί κατοικεί ένταΰθα αύτός ό Δε
μουυ σας; ειπεν ο Κοκονας δεικνύων τήν 
οικίαν, ής τήν θύραν εκοουεν ό Λαουριέρος.

—  Ό χ ι’ αύτή είναι ή οικία τής έρω- 
ρ,ένης του.

—  Διάβολε, οποσην φιλοφρόνησιν τοΰ 
κάμνετε ! τώ παρέχετε τήν ευκαιρίαν νά 
σύρνι τό ξίφος ύπό τά  ομματα τής ώ- 
ραίας του. Τότε ήμεϊς θά είμεθα οί κριταί 
της πάλης. Καί ο'ρ.ως έπεθύρ.ουν νά κτυ- 
πηθώ εγω ρ.ε αυτόν. Ο ώρ.ός μου ρ.έ καίει.

— Καί τά πρόσωπον σας ; είπεν ό Μω
ρεβέλ, καί αύτό είναι όχι ολίγον βλαμ- 
μένον.

Ο Κοκονάς εξέττερ.ψεν είδός τ ι βρυ- 
χηθμοΰ.

— Διάβολε ! είπεν. Ε λπ ίζω  οτι άπέ- 
θανεν' άλλως θά έπέστρεφα είς τά Λοΰ
βρον διά νά τόν αποτελειώσω.

Ο Λαουριέρος έν τούτοι; έξηκολούθει 
κρούων.

Μετ ου πολυ Ιν τών παραθύρων τοΰ 
πρώτου οροφου ήνεώχθη καί άνήρ τις άο
πλος έφάνη είς τόν εξώστην φέρων νυ- 
κτικον σκούφον καί τό έσώβρακον ρ,όνον.

—  Ποιος είναι ; ήρώτησεν.
Ο Μωρεβελ έποίησε σηρ,εΐόν τ ι είς τούς 

Ελβετούς του, οΐτινες άμέσως άπεσύοθη- 
σαν τοποθετηθέντες εν τιν ι γωνία , ενώ ό 
Κοκονας προσεκολλάτο άφ’ έαυτοΰ είς τάν 
τοίχον.

—  Ά ! κύριε Δεμουυ, είπεν ό ξενοδόχος

διά τής ρ.άλλον θωπευτικής αΰτοΰ φωνής, 
δέν είζεύρετε τ ί  συρ.βαίνει ; 'Έσφαξαν τόν 
ναύαρχον, φονεύουν τούς ομοθρήσκους μας. 
Τρέξατε είς βοήθειάν των, τρέξατε.

— ’Ώ ! άνέκραξεν ό Δερ.ουΰ,ύπωπτευόαην 
οτι έτεκταίνετό τ ι διά τήν νύκτα τα ύ
την. Δεν επρεπε νά άφίσω ρ.όνους τούς 
ανδρείους συντρόφους μου. Ά λ λά , έρχομαι 
φίλε ρ.ου. Περιρ.ένετέ ρ.ε.

Καί χωρίς νά κλείσν) τά παράθυρον, 
ούτινος έξήλθον κραυγαί τινες γυναικός
τρορ.αξάσης, τρυφεοαί τινες ίκεσίκι, ό κ.
λ 1 ι / ' ϊ ■ »>Λεμουυ ε,ητησε τον υπενουτην του, τον
μανδύαν του καί τά  όπλα του.

— Καταβαίνει, καταβαίνει, έψιθύρισεν 
ό Μωρεβέλ, ωχρός έκ της χαράς. Προσοχή 
σείς! είπε χαρ.ηλ'75 τνί φωννί είς τούς Ε λ 
βετούς.

Ε ίτα  λαβών έκ τών χειρών τοΰ Κοκο
νάς τά πυροβόλον καί φυσήσας τήν θρυαλ
λίδα όπως βεβαιωθτί άν ήτο καλώς άνημ- 
μένη.

—  Πάρε, Λαουριέρε, είπεν είς τόν ξε
νοδόχον, οστις ειχεν έπανέλθει είς τούς 
συν-ροφους του,πάρε ’πίοω τό τουφέκι σου.

—  Διάβολε! άνέκραξεν ό Κοκονάς.Ίδέ, 
ή σελήνη έζέρχεται τών νεφών οπως πα- 
οαστή ρ,άρτυς τόσω ώρα’ίας ρ.ονορ.αχίας. 
Θά έδιδα κάτι τ ι ,  άν ό Λαρ.βέρτος Μερ
καδών ήτο έδώ οπως χρησιρ.εύση ώς δεύ
τερος είς τάν κ. Δερ.ουΰ.

— Περιμείνατε! είπεν ό Μωοεβέλ, ό κ. 
Δερ,ουυ αξίζει ρ.όνος διά δέκα, καί ίσως οί 
έξ ήμεϊς ρ.ετά δυσκολίας θά τάν ’ξερ.πεο- 
δεύσωμεν. Προχωρήσατε σεϊς οί άλλοι, 
έξηκολούθησε ποιήσας σηρ,εΐόν είς τούς 
Έλβε τούς Ϊνα όλισθήσωσι παρά τήν θύραν 
καί πλήξωσι τάν Δεμουυ ρ.όλις ήθελεν
έξέλθν).

—  ”Ω! ώ! ειπεν ό Κοκονάς, βλέπων 
τάς τοιαύτας προετοιμασίας. Κατά τά  
φαινόρ.ενα τό πράγρ.α δέν θά γείν·/] ώς 
έπερίρ.ενα.

Ή δη ήκούετο ό κρότος τοΰ όχέως, ον 
Ισυρεν ό Δεμουυ. Οί Ε λβετοί είχον έξέλ- 
θει τής κρύπτης των όπως τοποθετηθώσι 
παρά τήν θύραν. Ό Μωρεβέλ'καί ό Λαου- 
οιέοος έπροχώρουν έπί τάς άκρας τών πο- 
δών, ένώ ό Κοκονάς χάριν λειψάνου τίνος 
εΰγενεί3?ς, όπερ άπέρ.ενεν έτι είς αΰτόν έ- 
ρ^εινεν είς τήν θέσιν του. Ά λ λ ’ ή νεαρά 
γυνή, περί ής δεν έφρόντιζον πλέον, έξήλ- 
θεν είς τόν εξώστην καί έρρηξε φοβεράν 
κραυγήν ίδοΰσα τούς Ελβετούς, τόν Μω
ρεβέλ καί τόν.Λαουριέρον.

Ό Δερ.ουΰ όστις ειχεν ήρ.ιανοίξει τήν 
θύραν, εστη.

—  Ά νάβα, άνάβα, άνέκραξεν ή νεαρά 
γυνή . Βλέπω ξίφη άντινοβολοΰντα, βλέ
πω θρυαλλίδα πυροβόλου λάρ.πουσαν,είναι 
ένέδρα.

— Ώ  ! ώ ! Είπεν ό νεανίας απειλή·· 
τικώς άς ίοωρ.εν τ ί σημαίνει τοΰτο.

Καί έπανακλείσας τήν θυραν έσυρε τόν 
όχέα καί άνέβη αύθις είς τήν οικίαν.

Ό Μωρεβέλ μετέβαλε τήν τάξιν τής 
ρ,άχης ρ.όλις ε ί6εν ότι ό Δερ.ουύ δέν έξήρ- 
χετο. Οΐ Ελβετοί έτοποθετήθησαν είς τό 
άλλον άκρον της όδοΰ, καί ό Λαουριέρος

τό πυροβόλον έχων έπί σκοπόν περιέμενεν 
όπως ό εχθρός έπαναφανϊΐ είς τό τ^ράθυ- 
ρον Δεν περιέμενε δέ πολύ. Ό  Δεαουΰ έ
φάνη προτείνων δύο πιστόλια έχοντα τό
σω σεβαστόν ρ.ήκος, ώστε ό Λαουριέρος, 
όστις ήδη τόν έσκόπευεν, έσκέφθη αίφνης 
ότι αί σφαΐραι τοΰ Ούγονόττου δέν είχον 
νά διανύσωσι μακρότερον δρόρ.ον όπως 
φθάσωσιν άχρις αΰτοΰ, ή ή σφαίρα τοΰ 
πυροβόλου του όπως φθάσν] είς τόν εξώ
στην. Βεβαίως, έσκέφθη, δύναρ.αι νά φο- 
νεύσω αύτόν τον εΰπατρίδην'άλλά καί αΰ- 
τάς ούναται νά ρ.έ φονεύσγ] ταΰτοχρόνως.

Ε πειδή ήέ καί έπί τέλους ό κυρ Λαου
ριέρος ήτο ξενοδόχος, καί ρ,όνον έκ περι- 
στάσεως έγένετο στρατιώτης, ή σκέψις 
τόν έπεισεν οπως άποσυρθή καί ζητήση 
προμαχώνα είς τήν γωνίαν της όδοΰ Bra
que, αρκούντως μεμακρυσμένης, ώστε 
ρ.ετά τίνος δυσκολίας θά ήδύνατο έκεΐθεν 
νά ευρ·/) ακριβώς, ιδίως τήν νύκτα, τήν 
γραμμήν, ήν έϊίει ν’ άκολουθήσγι ή σφαίρα 
του όπως φθάσν) άχρι τοΰ Δερ.ουΰ.

Ό Δερ,ουυ έρριψε ταχύ βλέρ.μα περί 
αΰτόν καί προΰχώρησεν έχων έστοαρ.μέ- 
νην τήν πλευράν ώς άνθρωπος έτοιρ.αζό- 
ρ,ενος ΐνα μονομαχήσνι. Βλέπων ot/,ως οτι 
οΰδείς προέβαινε κατ ’ αΰτοΰ:

— Ά  ! είπε' φαίνεται κύριε αγγελιο
φόρε ό^ι έλησρ.ονήσατε τά πυρόβολόν σας 
εί; τήν θύραν μου. ’Ιδού έγώ, τ ί μέ θέλετε;

— Εύγε ! είπεν ό Κοκονάς. ’Ιδού είς 
γενναίος !

— Λοιπόν ! έξηκολούθησεν ό Δερ.ουΰ, 
φίλοι ή έχθροί, όποιοι δήποτε καί άν 
ήσθε, δέν βλέπετε ότι σάς περιρ.ένω ;

Ό Λαουριέρος έσίγα. Ό Μωρεβέλ οΰδέν 
άπήντησε. Καί οί τρεις Ελβετοί έμειναν 
άφωνοι.

Ό Κοκονάς περιέρ.εινεν έπί στιγμήν, 
άλλ’ ίδών ότι οΰδείς τών συντρόφων του 
άπήντα είς τόν Δερ.ουύ, κατέλιπε τήν 
θέσιν του, προΰχώρησεν άχρι τοΰ ρ.έσου 
της όδοΰ καί τάν πίλον κοατών είς τήν
λ ε??α :  ^

—  Κύριε, είπε, δέν ήλθορ,εν ένταΰθα
διά δολοφονίαν, ώς πιθανώς ένορ,ίσατε, 
άλλά διά ρ.ονορ.αχίαν. Συνοδεύω ενα τών 
έχθρών σας ζητοΰντα νά τελειώσνι εΰγε- 
νώς παλαιάν ρ.εθ’ ύυ.ών διένεξιν. Έ ! διά
βολε ! προχωρήσατε λοιπόν, κύριε Μωρε
βέλ, άντί νά στρέφετε τά  νώτα. Ό  κύ
ριος δέχεται.

—  Μωρεβέλ ! άνέκραξεν ό Δερ,ουΰ . 
Μωρεβέλ, ό δολοφόνος τοΰ πατρός μ ο υ ! 
Μωρεβέλ, ό σφαγεΰς τοΰ βασιλέως ! Είς 
τήν π ίστιν ρ.ου, ναί' δέχορ.αι.

Καί σκοπεύσας τόν Μωρεβέλ, όστις έ- 
πορεύετο νά κρούσ·/] είς τό ρ,έγαρον τοΰ 
Γκίζης όπως ζητήση επικουρίαν, διετρύ- 
πησε τόν πίλον αύτοΰ διά τής σφαίρας.

Οί συνοδεύσαντε; τήν δούκισσαν τοΰ 
Νίβέρ φρουροί, άκούσαντες τόν κοότον 
της έκπυρσοκροτήσεως καί τάς κραυγάς 
τοΰ Μωρεβέλ, έξηλθον μετά τριών ή τ ε ϊ-  
σάρων εΰπατριδών έχόντων ρ.εθ’ εαυτών 
καί τους άκολούθου; τω ν, καί έπροχώρη- 
σαν πρός τήν οικίαν της ερωμένης τοΰ 
νέου Δευ.ουύ.I



Δευτέοα σφαϊρα τοΰ πιστολιού ριφθεΐσα 
fa τω μέσω τοϋ μικροΰ έκείνου αποσπά
σματος έφόνευσε τόν πλησιέστερον είς τόν 
Μωρεβέλ στρατιώτην. Μεθ’ δ ό Δερ.ουύ 
ρ ίνας άοπλος, η έχων μόνον οπλα ανω
φελή, διότι τά  πιστόλια του ήσαν πλέον 
χενά καί τό ξίφος του δέν έφθκνεν άχρι 
ιών έ/θρών του,προεφυλάχθη όπισθεν τών 
χιόνων του έζώοτου.

’Ήδη παράθυρά τινα  ηρξαντο άνοιγό- 
ρενα τη δε κακεΐσε εν τνί συνοικία έκείννι, 
χ*1 κατά τήν ηρωικήν ή μάχιμον διάθε- 
βιν τών κατοίκων, έπανεκλείοντο ή έπλη- 
ροΰντο πυροβολων και καραβινων.

  Πρός με, γενναΐέ μου Μερκαδών !
έκραύγασεν ό Δεμουυ ποιήσας σημεΐον 
ποός άνδρα ήδη προβεβηκότα, οστις έκ 
τίνος παραθύρου άνοίγοντος απέναντι τοΰ 
ρεγάοου τοΰ Γκίζης προσεπαθει νά δια- 
κ,ρίννι τ ι έν τ γ  συγχύσει έκείν/].

Έ φωνάξατε, κύριε Δεμουυ, έφώνη-
οεν ό γέρων. Τ ί, ρ.αζυ σας τά  εχ ουν ;

Και μαζύ ρ.ου, καί μαζύ σου καί
ι ό  θ ’-ρέ δλους τούς διαμαρτυρομένους. Καί

ή άπόδειξις.
Καί πράγματι κατ’ εκείνην τήν στ ιγ 

μήν ό Δεμουυ ειχεν ίδεΐ διευθυνόμενον 
κατ’ αύτοΰ τά πυροβόλον τοΰ Ααουριέρου. 
’Εκπυρσοκρότησες ηκουσθη, α λλ ’ ο νεος 
εσ-/ε τόν καιρόν νά κύψν) καί ή σφαίρα 
διελθοΰαα άνωθι της κεφαλής του έθραυσε 
την ύπέρ αυτήν ύαλον.

— Μεοκαδών ! άνέκραςεν ό Κοκονάς, 
οστις έπί τνί θέα τοΰ τοιούτου θορύβου 
άνεσκίρτα έκ της εύχαριστήσεως καί είχε 
λησμονήσει όλως τάν πιστωτήν του, ά λλ ’ 
είς δν ύπενθύμισεν αΰτόν ή άποστροφη 
κύτη τοΰ Δεμουυ. Μερκανδών ! Όδάς Σ ύ 
μ η ς .  Αύτή είναι ! Ά  ! έκεϊ κατοικεί' α
ξιόλογα ! Έκαστος ημών θά Ιχη τόν άν
θρωπόν του.

Καί ένω οί άνθρωποι τοΰ μεγάρου τοΰ 
Γκίζης έθραυσαν τάς θύρας της οικίας, 
έν ή ήτο ό Δερ.ουύ' ενω ο Μωρεβελ πυρ-  
σόν s y ων είς TYjv ^εΐοα απεπειρατο · να 
πυρπολήσ*/] tyjv otκιαν. Ενώ? τώ ν θυρών 
Ιοαυσθεισών φοβερά μι<χ̂ ϊ) νιρCocτ ο καθ 
ένός καί [7,όνου άν<>ρός? οστις εις εκάστvjv 
τ:λ*/ιγγιν ττίς ρ.ακοας σπάθές του κα τε- 
βαλε κα ι ενα έ^θρόν, ό Κοκονας προσε- 
πάΟει δ ιά  τίνος λίθου νά θραύστ] την θύ
ραν του Μερκαδών, οστις χ ω ρ ί ς  νά άνη- 
συχνΐ διά τ*ί)ν ρ-ε[Λονίορ.εν·^ν ταύτη ν  από
πειραν έπυρο βόλεϊ ώς ήδύνατο κάλλιον 
έκ τοΰ παραθύρου του.

Τότε άπασα ή συνοικία εκείνη, η ερη- 
ρος καί σκοτεινή εύρέθη αίφνης φωταγω- 
γηρ.ένη καί πλήρης άνθρώπων ώς τά εσω
τερικόν ρ.υρρ-υκιάς, διότι εκ τοΰ ρ.εγάρου 
τοΰ Μονρ.ορανσΰ 2ξ ή οκτω ευπατρίδαι 
Ούγονόττοι ρ.ετά τών υπηρετών αυτών 
Χαί τών φίλων έφώορ.ησαν ώς μανιώδεις 
λαί ΰποστηοιζόμενοι ύπό τοΰ πυράς τών 
παοαθύρων έξηνάγκαζον τους ανδρας τοΰ 
Μωοεβέλ νά άπισθοχωρήσωσι και τους τοΰ 
μεγάρου τοΰ Γκίζης νά καταφύγωσιν αύ

δών, καίτοι προσεπάθει ολαις δυνάρ.εσι, 
παρεσύρθη ύπό τοΰ ρεύρ.ατος. Στηριχθείς 
έπί τοΰ τοίχου καί ξιφουλκήσας ήρξατο ού 
μόνον νά άρ.ύνηται,άλλά καί νά προσβάλη 
έ κ π έ μ π ω ν  φοβεράς κραυγάς, ύπερεχουσας 
πάντός τοΰ θορυβου εκείνου. Εκτυπα δε
ξιό? καί άριστερα εχθρούς καί φίλους, ά- 
^ρις ού άρκούντως εύρύ κενόν έσχηρ.ατίσθη 
-εοί αΰτόν.Καθ’ όσον τά μακράν ξίφος του 
διετρύπα στηθός τ ι καί τά αίμα θερμόν 
ερραινε τάς τε χεϊρας αύτοΰ καί τό πρό
σωπον· αΰτός τούς οφθαλμούς έχων διε- 
σταλμένους, τούς ρώθωνας άνοικτούς,τούς 
όδόντας συνεσφυγρ.ένους, εκέρδιζε το απο- 
λεσθέν έδαφος καί έπλησίαζεν είς τήν πο- 
λιορκουμένην οικίαν.

Ό  Δερ.ουύ μετά φοβεράν πάλην διεξα- 
^θεΐσαν έπί τ,ής κλίρ.ακος καί τοΰ προδό
μου, ειχε κατορθώσει νά έξέλθν) ώς άλη- 
θής ήρως έκ της πυρπολουμένης οικίας του.

Έ ν ρ.έσω δέ τή ς συμπλοκής ούδέ σ τ ιγ -  
ρ.ήν έπαυσε κραυγάζων: «Έδώ Μωρεβέλ! 
Ποΰ είσαι, Μωρεβέλ ;» καί προσβάλλων 
αΰτόν δ ιά  τώ ν υβριστικότερω ν έπιθετων.
Επί τέλους έφάνη έν τή όδώ ύποστηρίζων 
διά τής ρ.ιάς τώ ν χειρων την έρωρ.ενην 
του*, ήρ.ίγυρ.νον

6ις είς τά ρ.εγαρον, ες ου ειχ< 1 έξέλθει.
I l l  '  ,

Ό  Κοκονάς, όστις δέν είχε κατορθω
θεί έτι νά θοαύση τήν θύραν τοΰ Μερκα-

AW ι » ι ■
j vutFu* καί σχεδόν λ.ιπόθυρ.ον, 

καί κοατών διά τών οδοντων εγχειρίδιον.
Ή  σπάθη του άκτινοβολοΰσα ώς έκ της 
περιστροφικής κινήσεως, ήν εδιδεν αυτη, 
διέγραφε κύκλους λευκούς άν ή σελήνη 
ήργύοου τόν σίδηρον, η ερυθοους αν τις 
πυρσός έφώτιζε τήν αίματηράν υγρασίαν 
του. Ό  Μωρεβελ είχε φύγει. Ό  Λαου- 
ριέοος ώθηθείς ύπό τοΰ Δεμουυ αχρι τοΰ 
Κοκονάς, όστις μή άναγνωρίσας αΰτόν 
τόν ύπεδέχετο προτείνων τήν αιχμήν της 
σπάθης του, έζήτει χάριν παρ’ άμφοτέρων. 
Τότε ό Μερκαδών διέκρινεν αΰτόν, καί έκ 
τής λευκής τα ινίας τόν άνεγνώρισεν ώς ενα 
τών σφαγέων.

Έκπυρσοκρότησις ηκουσθη. Ο Λαου
ριέρος έξέπεμψε κραυγήν, έξέτεινε τούς 
βραχίονας, άφισε νά διαφύγη αύτώ τό 
πυροβόλον του, καί άφοΰ μάτην έπειραθη 
νά φθάσνι είς τόν τοίχον άπως στηριχθ·?! 
έπ’ αΰτοΰ, έπεσε χαρ.αί κατά πρόσωπον. | 

Ό  Δερ,ουυ έπωφεληθεϊς την περίστασιν 
ταύτην, έρρίφθη είς την όδάν τοΰ Παρα-  

είσου καί έγένετο άφαντος.
Ή  άντιστασις τών Ούγονοττων υπήρ

ξε τόσω σφοδρά, ώστε οί άνθρωποι τοΰ 
μεγάρου τοΰ Γκίζης ωΟηθέντες εισήλθον 
αύθις είς αύτά καί έκλεισαν τάς θύρας, 
φοβούμενο·, ρ.ή πολιορκηθώσι καί συλλη— 
φθώσιν έν αύτη τ·?ί οικία των.

Ό  Κοκονάς μεθυσθείς έκ τοΰ αΐματος 
καί τοΰ θορύβου καί φθάς εις την εξαψιν 
εκείνην, καθ’ ήν παρά τοΐς μεσηρ.βρινοΐς 
ιδίως, τό θάρρος ρ,εταβάλλεται είς παρα
φροσύνην, ούδέν είδεν, ουδεν ήκουσεν. 11α- 
ρετήρησε μόνον οτι τά  ώτά του έβόμβουν 
άσθενεστερον, ότι αί χεΐρες αυτοΰ καί το 
πρόσωπον ηρξαντο ξηραινορ.ενα, και τα - 
πεινώσας τήν αιχμήν τής σπάθης του ει- 
δεν άνθρωπόν τινα  πλησίον του χαμαί κε ί
μενον καί τά πρόσωπον έχοντα έν ρυάκι 
α ψ ατο ς , και ττερι αυτόν οικίας καιο^χενας. 

1 wloe ε ιχόνχ  ο ύ λ λ ο υ  7 .

Ή  ανακωχή όμως υπήρξε λίαν βρα
βεία, διότι καθ’ ήν στιγμήν έπλησίαζεν 
είς τάν άνθρωπον, δν ένόρ,ισεν ότι άνε- 
γνώριζεν ώς τόν Λαουριέρον, ή θύρα, ήν 
ρ.άτην είχε προσπαθήσει νά θραύσϊ) διά 
τοΰ λίθου, ήνεώχθη καί ό πολιόθριξ Μερ
καδών, άκολουθούρ.ενος ύπό τοΰ υίοΰ του 
καί τών δύο ανεψιών του, έφώρμησε κατά 
τοΰ ΙΙεδερ.οντίου προσπαθοΰντος νά άνα- 
παυθτ, μικρόν.

—  Ιδού αΰτός ! ιδού αΰτός ! άνέκρα- 
ξαν καί οί τέσσαρες ρ.ια τνί φωννί.

Ό  Κοκονάς ήτο έν τώ  ρ.έσω τής όδοΰ 
καί φοβηθείς μή περικυκλωθνί ύπό τών 
τεσσάρων έκείνων έχθρών, οΐτινες προσέ- 
βαλλον αΰτόν ταΰτοχρόνως, εΰκίνητος ώς 
ή αίγαγρος ήν τοσάκις είχε θηρεύσει είς 
τά  ορη, έποίησεν άλρ.α τ ι  πρός τά  όπίσω 
καί εύρέθη έχων τά  νώτα έστηριγμένα έπί 
τοΰ τοίχου τοΰ ρ.εγάρου τοΰ Γκίζη. Βέ
βαιος πλέον ότι δέν θά προσεβάλλετο έκ 
τών όπισθεν, έτεθη είς άρ-υναν καί έπα- 
νεκτήσατο τά είρον αύτοΰ ύφος !

— ’Ά  ! πάτερ Μερκαδών, είπε, δέν ρ.έ 
αναγνωρίζεις !

—  ”Ω ! άθλιε ! άνέκραξεν ό γέρων Ού
γονόττος, πολύ καλά σέ αναγνωρίζω. Θέ
λεις νά φονεύστις έμέ, τάν φίλον, τόν σύν
τροφον τοΰ πατρός σου ;

— Καί τάν πιστωτήν του, δέν είναι 
σωστόν ;

—  Ναί, καί τάν π ιστωτήν του, άφοΰ 
σύ τά λέγεις.

—~ Λοιπόν, είπεν ό Κοκονάς, ήλθον νά 
έξοφλήσω τούς λογαριασμούς ρ.ας.

—  'Α ς τάν συλλάβωρ.εν καί άς τάν δέ- 
σωρ.εν είπεν ό γέρων είς τούς μετ’ αυτοΰ.

— ’Έ , μίαν στιγμήν, είπεν ό Κοκονάς. 
όπως μέ συλλάβητε πρέπει νά έχετε εν- 
ταλμα συλλήψ«ως.

Καί τα ΰτα  είπών διεσταύρωσε τά ξ ί
φος του πρός τό ξίφος ένός τών όρρ.ησάν- 
των κα τ’ αΰτοΰ νέων, ούτινος κατά  την 
π ρ ώ τ η ν  προσβολήν άπέκοψε τόν καρπόν 
της χειρός, πεσόντα χαμαί ρ.ετά τοΰ ξί
φους όπερ έκράτει.

   Πάει ό ένας! είπεν ό Κοκονάς, ιόων
ότι ό νέος ώπισθοχώρει όλολύζων.

Τά άνωθι τής κεφαλής τοΰ Πεδερ.ον- 
τίου παράθυρον ηνεώχθη και γυνη τ ις  =.- 
πιφανεΐσα έ'ρριψεν είς τους πόδας του αν- 
θοδέσμην.

 ”Ω ! μία γυναίκα ! είπε και εχαιρε-
τισεν αύτήν διά τοΰ ξίφους του, ένω κυ- 
πτων έλάμβανε διά τής έτερας χ ε̂ιρός την 
ανθοδέσμην.

—  Φ υλάχθητι, γενναίε καθολικέ ! φυ- 
λάχθητι ! άνέκραξεν ή δέσποινα.

Τά :ΤΧειΡίδιον τοΰ δευτέρου άνεψιοΰ
» w — 1Τέβυθίσθη έν τώ  έτερω τών ώρ.ων του 11ε 

 ̂δεμοντίου.
Ή  δέσποινα ερρηξεν οξυτάτην κραυγήν. 
Ό  Κοκονάς εΰχαριστήσας αύτήν ώρ

μησε κατά τοΰ τραυρ.ατίσαντος αυτόν, 
ούτινος όλισθήσαντος διεπέρασε το στήθος 
διά τής σπάθης του.

■ Ε ύ γ ε !ιγε ! ευγ< I ανε-Ιρεΐε ίπποτα, 
κραξεν ή δέσποινα, τώρα σάς στελ.λω έπι- 
κουοίαν.



—  Δέ
είπεν ο Κοκονάς!

» ** Ύν αςιί,ει 
!

rov κόπον, δέσποινα !
"Αν ένδιαφέρεσθε, πα - πατήρ

— “Ω ! κυρία
στραφείς

δούκισσα ! άνέκραξεν ό 
πρός την γυναίκα τοΰ 

μεσιτεύσατε δ ι’ ήμά; καί θαρατηρήσατε πώς ό κόμης ’Αννίβα: Κοκο- μεγάρου 
νάς διορθόνει τους Οΰγονόττους. δεώμεΟα είς τόν θεάν ύπερ ΰμών νύκτα

Ά λ λ ’ ακριβώς κα τ’ έκείνην την σ τ ιγ - καί ημέραν, 
μην ό υιός τοΰ γέροντος Μερκαδών έξεκέ- — Τότε, άς γείνη καθολικός ! είπεν ή 
νωσε το πιστόλιόν του έπί τοΰ Κοκονάς, δούκισσα.
οστις επεσεν έπί τοΰ ένός γόνχτος. — Είμαι διαμαρτυρόμενος, είπε τό

Ή  δέσποινα τοΰ μεγάρου ερρηξε νέαν παιδίον. 
κραυγήν, άλλ’ ό Κοκονάς, δστις είχε γο- —  Άπόθανε λοιπόν, είπεν ό Κοκονάς, 
νυπετήσει δπως άποφύγνι τήν βολήν, ήγέρ- υψών τήν σπάθην του, άφοΰ δέν δέχεσαι 
θη αμέσως. ' ' τήν ζωήν, τήν όποιαν σοΰ προσφέρει αύτό

Ταύτοχοόνως σχεδόν έκ τοΰ παραθύρου τά ώραΐον στόμα, 
τοΰ Μερκαδών έξήλθε κραυγή λύσσης καί Ό  Μερκαδών καί ή σύζυγός του είδον
γραΐά τ ις , ή τ ις έκ τοΰ λευκοΰ συμβόλου 
είχεν αναγνωρίσει τόν Κοκονάς ώς καθο
λικόν ερριψε κα τ ’ αυτόν γ.Ιάητραι·  ήτις 
τάν επληξεν άνωθι τοΰ γόνατος.

— Α ξιόλογα , ειπεν ό Πεδεμόντιος. ‘ i 1

τήν κοπίδα λάμψασαν ώς άστρζπή ύπέ: 
τήν κεφαλήν τοΰ παιδός :

— Υιέ μου ! Όλιβιέρε μου ! ώλόλυξεν 
ή μήτηρ, γείνου 'καθολικός !

—  Γείνου καθολικός, αγαπητέ μου υιέ!
μία μοΰ ρίπτει τά  άνθη, καί ή άλλη τήν έκραύγασεν ό Μερκαδών, ριφθείς είς τ ,ύ ς  
γ.Ιάπτ(>u.r. πόδας τοΰ Κοκονάς.

—  Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ ,  μητέρ μου, ευχαριστώ ! ί — Γίνετε δλοι καθολικοί ! άνέκραξεν 
ειπεν ό νέος. ' ό Κοκονάς. Δ ι’ Ιν πιατει ιω τρεις ψυχάς

— Π ήγαινε, γύναι, πήγαινε ! είπεν ό καί μίαν ζωήν ! !
Μερκαδών. I —  Γίνομαι, είπεν ό νέος.

' Περίμεινε, κύριε Κοκονάς, ειπεν ή ' — Γινόμεθα έκραύγασαν οί δύο γέ-
νεαρά δέσποινα τοΰ μεγάρου, τώρα θά ροντες.
διατάξω νά πυροβολήσωσιν είς τά  παρά- — Γονυπετήσατε τότε ! είπεν ό Κοκο-
0υοα ' νάς, καί ό υιός σας άς έπαναλάβη λέξιν

'— ΤΑ ! λοιπόν είναι ολόκληρον στρά- πρός λέξιν τήν προσευχήν τήν οποίαν θά 
τευμα γυναικών ! είπεν ο Κοκονάς ! ών τώ  υπαγορεύσω, 
άλλαι μέν είναι έναντίον μου, καί άλλα·. Ό  πατήρ ΰπήκουσε πρώτος, 
ύπερ έμοΰ' ά λλ ’ άς τελειόνωμεν. ί — Είμαι έτοιμος, είπεν ό υιός

Καί όρμήσας κατά  τοΰ νέου εσφιγξεν 
αύτόν είς τάς άγκάλας του τόσω ίσχυ- 
ρώς. ώστε ό δυστυχής ήρχισε νά κραυ- 
γάζη:

—-Βοήθειαν! βοήθειαν! με πνίγει. 
Τότε ό Μερκαδών ήρξατί νά ίκετεύν). 
— "Ελεος! Ιλεος ! κύρι= Κοκονάς, ε ί

πεν· έ'λεος ! είναι ό μονογενής μου υιός' 
Είναι

γραία

Καί έγονυπέτησε
Ό  Κοκονάς ηρχισε τότε νά ύπκγορεύ/, 

αύτώ λατιν ισ τί το π ιστεύω,  ά λλ ’ ίδών 
δτι ό νέος Όλιβιέρος ετεινε τήν χειρ 
ΐνα λάβη τήν έκεΐ πλησίον πεσοΰσαν κατά 
τήν πάλην σπάθην του, τάν παρετήρει 
διά τοΰ κανθοΰ τοΰ όφθαλμοΰ καί δτε τάν 
είδε έγγίσαντκ τήν λαβήν, όρμήσας κκ τ ’

 Είναι ό υιός μου, έκραύγαζε καί ή αύτοΰ τόν άνέτρεψε κ ζ ί
ή έλπίς τών γηρατειών μου Μή 1 —  "Α ! προδότα! είπε, καί έβύθισε τήν

τόν φονεύσετε! κύριε, μή τόν φονεύσετε ! I σπάθην του είς τόν λαιμόν τοΰ νέου, δς-
— Ά !  μά τήν άλήθειαν! είπε γελών ό τις έκπέμψας όξεϊαν κραυγήν άνηγέρθη 

Κοκονάς. Νά μή τόν φονεύσω ! καί τ ί  ή- σπασμωδικώς έπί τοΰ ένός τών γονάτων 
θελεν αύτός νά μοΰ κάμνι μέ τά πιστόλιόν καί έπανέπεσε νεκρός, 
του καί μέ τό ξίφος του ; | —  Ά  ! δήμιε ! έβρυχήθη ό Μερκαδών

—  Κύριε, είπεν ό Μερκαδών συναπτών Μας σφάζεις διά νά μας κλέψϊ\ς τά  έκα· 
τάς χεΐρας, σοΰ δίδω τήν ομολογίαν τοΰ τόν pi Jmpdpa.
πατρός σκς καί χ ίλ ια  χρυσά σκοΰδα ά κ ό - j —  Εις τήν π ίστιν μου ! όχι, είπεν ό 
μη, καί τά  διαμαντικά τής οίκογενείας Κοκονάς, καί ιδού ή άπόδειξις 
μου καί μή τόν φονεύσετε ! | Καί τα ΰτκ  είπών, ερριψεν είς τούς πό-

 Καί έγώ τόν Ιρωτά μου, είπε χα - δας τοΰ γέροντος τό περιέχον τά  100 ρυ-
μηλοφώνως ή νεαρά γυνή τοΰ μεγάρου- J c f O f a  βαλάντιον προσθείς :
σας τόν υπόσχομαι. — Ιδού, λάβετε τά  χρήματά σας

Ό  Κοκονάς έσκεφθ/] έπί δευτερόλε- 1 — Καί σύ λάβε τόν θάνατον, έκραύ-
πτον, κ α ί : γασεν άπό τοΰ παραθύρου ή γραϊα μήτηρ.

ό γέρων ίδών τήν λάμψιν τών λογχών 
καί τών ξιφών έτράπη είς φυγήν, ένω ή 
δούκισσα φοβερά έν τ7ι ύπό τής πυρκαίας 
φωτιζομένγι ώραιότητί τη ς, απζστράπτου- 
σα έκ πολυτίμων λίθων, εκυπτεν εκ τοΰ 
παραθύρου κραυγάζουσα εις τους εςερχο- 
μένους :

—  Έ κεΐ, έκεΐ! απέναντι μου, καί ετεινε 
τήν χεΐρκ, είς εύπζτρίδης, φέρων έρυθρον 
υπενδύτην: Α ύτός! ναι, νκί α υ τό ς !........

['Έπίται

H Λ Ο Υ Ο Μ Ε Ν Η *  Χ Α Ν Ο Υ Μ Ι Σ Σ Α
ύ π ό  Λ ΚΙΛΑ - Χ Α Χ Ο Τ Μ .

(Ε υνί^ ΐια*  t$t  « ρ ο η γο ίμ ιν ο ν  «ρΰλλον).

"Υψωμά τ ι ,  οίονει άκρόπολις,ή ώς νήσο; 
Θαλής, ύψ ',ΰται έν τφ  μέσω άνωμαλιών 

τοΰ έδάφους, έφ’ ών κεΐτα ι ή πόλις τών 
θεοαών λουτρών παρά τούς πρόποδας κα- 
τεκρημνίζετο χείμαρρος καταρρακτώδης. 
Μεγάλ/.ι βαθμίδες έκ γρανίτου, όμοιάζου- 
σαι πρός τμήμζ κλίμακος γ ιγάντω ν, ά- 
πετέλουν πράσινα δώματα άπό τοΰ μεγά
λου χ α η κ ί ' " ’ μέχ?'* τ?ίς κοίτης τοΰ χει
μάρρου, κατωφέρεια χθαμαλή, χλοερά καί 
ανθηρά, έσκιασμένη ύπό δένδρων, κεκο- 
σαηαένη δέ διά τυρρηνικών αγγείων κο- 
μισθέντων έκεΐ άγνωστον πώς, παρεΐχον 
'οψιν άλλοιαν είς τήν σεμνοπρεπή έκείνην 
κατοικίαν. ’Εκ τών τεσσάρων μερών τοΰ 
οίκου εβλεπέ τ ις  πκνόρκμα λαμπρόν πε- 
ριοριζόμενον πρός βορραν μέν ύπό τής 
κυανής γραμμής τοΰ Μζρμαρα, πρός άνα- 
τολάς δέ έφαίνετο ή ΙΙροΰσα. μέ τάς ποι- 
κιλοχρόους καί άκκνονίστους οικίας της, 
τάς κορυφάς τών τζαμ ίω ν, τούς θόλου; 
τών λουτρών καί τούς μυροβόλους κήπους. 

Το παν ήτο κίνησις καί ζωή πάλλουσα 
ρί τόν θεατήν, πρό; δυσμάς δ’ έξ έναν-
' . Λ/ Λ—  ί4 __ *>.

|ύ;
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— Είσθε Ούγονόττος ; ήρώτησε 
νέον.

—  Είμαι, έψιθύρισε τό παιδίον.
—- Τότε πρέπει νά άπιΟάνης ! είπεν

τον — Φ υλάχθητι, κύριε Κοκονάς, φυλά· 
χθητι, άνέκραξεν ή δέσποινα τοΰ μεγάρου 
τοΰ Γκίζης.

Ά λ λά  πριν ή ό Κοκονάς προφθάσγι νά
Κοκονάς συσπών τάς όφρΰς καί υψών τήν κινηθή, βζρύς όγκος διέσχισε τόν άέρα
κοπτεράν σπάθην του. συρίζων καί πλήξας αύτόν κατά κεφαλής

—  Νά άποθάνν) ! έκραύγασεν ό γέρων, εθραυσε τήν σπάθην του καί τόν ερριψε
τό πτωχόν μου. τέκνον ! νά άποθάνν; ! χαμαί άναίσθητον.

Κραυγή δε μητρός αντήχησε προσέτι Ό  Μερκχδών ώρμησε κα τ’ αύτοΰ σείων 
τόσω άλγεινή , τόσω όξεΐα, ώστε ή άγρία τό έγχειρίδιον, άλλά κατά τήν αύτήν 
άπόφασις τοΰ Πεδεμοντίου έκλονίσθη. στιγμήήνή θύρα τοΰ μεγάρου ήνεώχθη καί

τίας ή θέα. ήτο σκυθρωπή καί σχεδόν] 
πένθιυ.ος δάσος έκ κυπαρίσσων άπεκάλυ· 
- τ ε  νεκοοταφεΐον έν άχρηστία, παριστά- 
μενον ώς λυπηρά εκθεσις ήκρωτηρικσμένων I 
μαυσωλείων καί ήμιηνεωγμένων τάφων. 
’Ενόαιζέ τις δτι διήλθεν έκεΐθεν ή έσχάτη 
τοΰ κόσμου ημέρα, ή δευτέρα παρουσία, 
καί πάντες οί νεκροί άπήλθον αύτόθεν, 
καταλιπόντες κενούς τούς τάφους καί ά- 
ναυ.νήσεις άποσβεσθείσας άπό τής μνήμης.

ΓΙοός βορραν, άνεπτύσσετο είκών μεγα
λοπρεπής' ό λειμών πεποικιλμένος διά 
πολυχρόων άνθέων, έφκίνετο έκτεινόμενος 
έπ’ άπειρον, κκτήρχετο έπικλίνων ή ρέμα 
πρός τήν θάλασσαν καί κυματίζων χα- 
οιέντως, έξαφανιζόμενος καί πάλιν άνα- 
δύων διά τών άμυδρών σημείων, άτινα 
διαγράφουσι τάν ορίζοντα.' πρός νότον, 
φύσις απότομος, καί κρημνώδης· ή έκ 
γρανίτου κλΐμαξ είχεν απέναντι αύτης 
βράχους λευκοφαίους, πεποικιλμένους διά 
ραθέος κυανοΰ χρώματος, ε'τεραι δε κλ ί
μακες ήσαν έγκεκολαμμέναι έν τνί πέτρα 
ύπό τής έπιτηδείας χειρός τοΰ χρόνου, 
δστις λαξεύει τά έ'ργον του, μέχρις ού τό | 
κατατρίψη έξ ολοκλήρου. Οί μετά ευρειών 
εντομών καί λείων κώνων άντίκρημνοι 
ούτοι, άποστίλβοντε; ένίοτε ώς μέταλλον, 
ή κεκαλυμμένοι διά ξηρας φυτείας, άνήρ- 
χοντο πρός τήν κορυφήν τοΰ γηραιοΰ Ο-



«ύαπου. ’Ογκώδη νέφη έφήπτοντο πολ- 
%.ά·Αΐζ τών βράχων, ώς πέπλος έφαπλού- 
ρ,ενος έπί της θείας σκηνογραφίας, ήν 
οΰδείς δύναται νά μεταβάλ/)· άλλ’ οταν ό 
όύοανάς Ϋ,θρίαζεν, ό "Ολυμπος, έν ολν) τνί 
ίιαμπρότητι τοΰ αρχαίου κάλλους του, 
έδείκνυε τό έκ χ'.όνος στέμμα, ούτινος τά 
•/.οσαήματα ήφανίζοντο έν τ·?) άπείρω έκ- 
τάσει τοΰ κυανοϋ.
i Ό  Άβδούλ -  Μ ετζίτ ειχεν έκλέξει ώς 
ενδιαιτήματα αΰτοΰ τά  εν τώ  νοτιω με- 
ρει τοΰ ανακτόρου δωμάτια, ούτω δέ ήτο 
βέβαιος οτι [/.όνον μάρτυρα τής ιδίας εΰ- 
δαιμονίας ήθελεν έχει τήν παρθένον καί 
άρχεγονον φύσιν. Ήδύνατο έλευθέρως νά 
«νοίγτι τά  παράθυρά του, χωρίς νά τόν 
κατασκοπεύωσιν ώς έν Σταμπούλ, μόνα 
δε τά  υψιπετή πτηνά , γύπες καί άετοί, 
έοχόμενοι έπεκαθηντο έπί τοΰ αετώματος 
τοΰ παλατιού του.

Ή  Αΰτοΰ Μεγαλειότης σπανίως έξήρ- 
χετο έκεΐθεν, έξήρχετο δέ μόνον όπως πο- 
οευθή είς το λουτρόν ή είς τό τζαμίον.

Τήν παρασκευήν, ότε έπεστρεφεν έκ τής 
προσκυνήσεως, ή χ α μ α μ τ ζ ή  - μ π α σ ι  (δι
ευθύντρια τοΰ λουτροΰ) τής Ηρούσης έτόλ- 
μησε νά παρουσιάσν) αύτώ επιστολήν έ-
σφραγισμένην.

Ή  Φατμά - Καδίν ήτο γραία ' περιέ
μενε δέ τόν βασιλέα της κατά τήν διά- 
βασίν του.Οΰδείς δέ έκ τών περί τόν σουλ
τάναν έσυλλογισθη νά τήν διατάξη νά 
παραμερίση, διότι παρά τοΐς λαοΐς τής ’Α
νατολής ανεξαρτήτως τής θρησκείας καί 
τών έθίμων, τό γήρας άξιοΰται πανταχοΰ 
πάσης τιμής,κα ί παρ’ αύτοΰ τοΰ σουλτάνου. 
Διό ότε έτεινε πρός αύτόν τήν έκ περγα- 
μηνοΰ χάρτου επιστολήν της, ό ’Αβδούλ- 
Μ ετζίτ, καθήμενος ΰπερηφάνως έπί τοΰ 
λευκοφκίου καί χρυσοφαλάρου στικτοΰ 'ίπ
που του,έκλινε προθύμως πρός τήν γραίαν, 
λέγων αύτή :

—  Ό  Θεός μετά σοΰ !
Ε ίτε έξ ιδιοτροπίας είτε έξ αδιαφορίας 

ο σουλτάνος έφύλαξε τήν άναφοοάν καί 
δέν παρέδωκεν αύτήν είς οΰδένα έκ τών 
αξιωματικών, οϊτινες έφιπποι παρηκαλού- 
Θουν αΰτφ  εκατέρωθεν φέροντες ογκώδη 
χαρτοφυλάκια, άτινα  . δικαίως ήδύναντο 
νά όνομασθώσι σάχχο ι  τής Λήθης.

Ή  έπίσημος συνοδία έθεώρησε τηνπρά- 
ξιν ταύτην τοΰ μονάρχου ώς σημεΐον κα

ί λοκάγαθίας πρός τήν γραίαν, ώς άρίστην 
πολιτικήν απέναντι τοΰ φανατισμού, διότι 
έν Προύσγ) ή χ α μ α μ τ ζ ή  -  μ π α υ ι  έχει τό 
γόητρον βασιλίσσης. . .

Ό  Άβδούλ -  Μ ετζίτ άνέγνω τήν επι
στολήν τής Φατμά -  Καδίν, γινώσκων

/ 7 χ' ’ Υ 'ότι ή γραία, πλουσιωτατη ουσα, οεν εί,η-
τει παρ’ αύτοΰ βοήθειαν, καί σκεπτόμενος
ότι διά τής έπιρροής της ίσως έγνωστο-
ποίει αύτώ ένδιαφέρουσάν τινα  εΐοησιν.

Ή  έπιστολή περιείχε τά  εξής :
" Έ χ ν  b  a o j X ' i v u ,  irtiOuuij ν ά ϊ ϊ ' ί λ χ υ ii] i f ) ;  Ota;  

τώ ν  λουθ|Αίνων κ α λ λ ο ν ώ ν ,  αρ/.εΐ να χοού·3τ) tr,v jau 
στ ίχ ον  θύραν  μου-  Φ α τ μ  ά".

Ά ναγνούς ταΰτα  ό Σουλτάνος, εμεινε 
ρεμβάζων. Τό νά ΐδτ) τάς γυναίκας τών 
άλλων . τοΰθ’ όπερ καί αύτός ό υπέρτατος

n a d t c a  γ  δέν ήτο δυνατόν ν ’ άπαιτήσν), 
δέν ήτο πολύ ελκυστικόν ;

Βεβαίως ή Φατμά έγίνωσκε κατά. βά
θος τάς αδυναμίας τών άνθρώπων, καί 
πώς νά κολακεύσνι τάς ιδιοτροπίας.

Τήν έπαύριον πρωί ό σουλτάνος προσε- 
κάλεσε τόν Φαΐδ δι’ένός τών άγά ΰων  αύτοΰ.

Ό  ποιητής ώνειροπόλει περιφερόμενος 
έν τώ  κήπω, πάραυτα δ ύπήκουσεν εις την 
ποόσκλησιν τοΰ κυρίου του.

—  Έξερχώμεθα ! ειπεν ό σουλτάνος 
πρός τόν έρχόμενον Φαιδ οστις, υπεκλί- 
νατο βαθέως

-  Νά έτοιμάσωμεν τούς ίππους ; ήρώ- 
τησεν ό άγ&ς ευρισκόμενος εις άπόστασιν 
δέκα βημάτων άπό τής Α. Μεγαλειότητας.

— Περιττόν, θά έξέλθωμεν πεζτί !
Καί λαβών μετ’ οικειότητας τόν βρα

χίονα τοΰ ποιηταΰ ό Αβδουλ - Μετζίδ 
έξήλθε μετ’ αύτοΰ, διευθυνόμενος πρός τό 
μέοος τής εις Προΰσαν άγούσης.

— Ά φ ’ ού ό δυστυχής Τζελάλ - Βέης 
μου πρόκειται νά γίνν) δερβίσης, είπεν ό 
σουλτάνος, θέλεις τάν άντικαταστήσ·/) έν 
τα ΐς  μυστικαΐς έκδρομαΐς μου. Οΰτω προ- 
/ωροΰντες, αγαπητέ Φαίδ, θέλομεν φθά- 
σει είς τά λουτρόν.

—  Ά λ λ ’ είναι ή ώρα τοΰ λουτροΰ τών 
γυναικών !

— Τί μάς μέλει !
Ό  Φαίδ ήκιστα προσοοκών τον σκοπόν 

,οΰτον τοΰ περιπάτου, καί έχων τήν κα
λήν συνήθειαν νά μή ήναι περίεργος καί 
νά μή έρωτα ποτέ, συνώδευε τόν σουλ- 

άνον έν τα ΐς ώς έπί τά πλεΐστον έρήμοις 
καί σκολιαΐς όδοΐς τής ΙΙρούσης. Οΰδείς 
άλλως τε ήθελε τολμήσει νά φανερώσνι 
ότι αναγνωρίζει τον σεπτόν οδίτην, έπειδη 
ό σουλτάνος άπηγόρευσε νά τον χαιρετώ - 
σιν, οτε ήτο έν ΙΙρούσνι, έκτάς τής Παρα
σκευής, ότε ήδύναντο οί πιστοί νά έκδηλω- 
σωσι τάν πρός τήν ax ia r  τον /Ι.Ι.Ιαγ σε
βασμόν των. ”Αν κατά τύχην διαβάτης τις 
άνεγνώριζεν αΰτόν, έστηρίζετο μετ άκρου 
σεβασμοΰ επί τής παραστάδος θυρας τ ι 
νός, με χεϊρας έσταυρωμένας, χαμαί κλινών 
•ήν -/_£<Ώζλ·/ιν καί ύπόδοα ι/.όνον το λαών να

περιεργίας· γινώσκων δέ τάν ύψηλόφρονα 
χαρακτήρα τοΰ σουλτάνου, ήπόρει διά τήν 
εύκαλίαν, μεθ’ ής έπορεύετο είς τήν κατοι
κίαν ταπεινής γυναίκας τοΰ λαοΰ, δυσει- 
δοΰς γραίας. Ή  Α. Μεγαλειότης ούτε ευ
ήθης ούτε δημοκρατικός ήτα. Ό ποια λοι
πόν ισχυρά α ιτ ία  ήνάγκαζεν αΰτόν νά ά- 
θετήσ·/) τάς προλήψεις καί τάς έξεις το υ ;

Ένω ό αύλικάς διελογίζετο ταΰτα , ή 
θύοα τής λουτροκόμου ήνεφχθη ώς διά 
μαγείας, έλκυσθεΐσα διά σχοινιού έκ τοΰ 
άνωτέρου πατώματος, ώς τοΰτο συμβαί
νει έν τοΐς χαρεμίοις τής ταπεινοτέρας 
τάξεως, άτινα  δέν έχουσιν εΰνούχους καί 
οΰδέ μικράς παιδίσκας ΐν ’ άποκριίνωνται 
τοΐς έπισκεπτομένοις.

—  Τίνες είναι καί τ ί  θέλαυσιν ; έφώναξε 
φωνή τ ις  γυναικεία έξ ύψους τής κλίμακας.

Ό  Άβδούλ - Μ ετζίτ έκρύβη όπισθεν 
τοΰ Φαΐδ, νεύσας αύτώ ν’ άπαντήσν).

— Θέλομεν νά όμιλήσωμεν πρός την 
δέσποιναν τοΰ λουτροΰ.

■— Είναι είς τό λουτρόν !
 Κράξατέ την.
—  Περί σπουδαίας ύποθεσεως πρόκειται;
— ’ Περί ύποθέσεως έκ τής οποίας θά

ύχαριστηθη, έξηκολαύθησεν ό Φαίδ, είς 
αν ό σουλτάνος ύπηγόρευε τας αποκρίσεις.

Ή  φωνή έσιώπησεν ήκουσθη κρότος 
Βημάτων έν τώ  ανωτέρω πα τώ μ α τι- ή 
δούλη άναμφιβόλως έπορεύετο νά ζητηστ) 
τήν δέσπαινάν της ε ί ς  τό λουτρόν. Μετά
τινας στιγμάς, • καθ’άς ό Άβδούλ -  Με-
τζ ι

τήν κεφαλήν καί ύπόδρα μόνον τολμών νά 
ϊλέπν) τά άκρον τών ποδών του, ένώ ό μα 
νάρχης διέβαινεν ύψαύχην και υπερήφα
νος, y ωρίς παντελώς νά προσέξν! εις αυ- 

όν. Έ ν τη ’Ανατολή τά νά προσποιήταί 
■ις οτι δέν βλέπει, είναι ενδειξις σεβα

σμοΰ, άπονεμαμένη μόνον εις τάς γυνα ί
κας' άλλ’ό σουλτάνος ήθελε ν’άπονέμηται 
ή αύτή ενδειξις καί είς αΰτόν. Τίς δέ ό 
δυνάμενος νά άρνηθη ;

Τά μέγα λουτρόν, θολοσκεπες ως μικρόν 
τζαμίον, είχε τρεις εισόδους' μίαν μεγά
λην θύοαν αέ διπλά δερμάτινα -αραπε-

- ' ir S'τασματα δια τας γυναίκας, ετεραν ο=. μ ι-
κοοτέραν μέ εν θυρόφυλλον, προωρισμένον 
διά τούς ύπηρέτας, καί τρ ίτην, κειμένην 
έπί μικράς όδοΰ, έπί τής αντιθέτου είς τήν 
κυρίαν είσοδον πλευράς, άγουσα εις την δι
ευθύντριαν τοΰ λουτροΰ.

Είς ταύτην λοιπόν την θύραν έκρουσεν 
ό Άβδούλ^ - Μετζίί». r

Ο Φαίδ -  Βέης, νέος φ ιλΓ.κίνδυνος, ή- 
καλούθει τάν κύριόν του μετά καταφανοΰς

I [ · >
. ήναψε σιγάρον, — τό πατωμα ετοι 

ξεν έκ νέου ύπό τήν άθόρυβον πίεσιν γυ
μνών ποδών, ή δέ φωνή εκραξεν:

—  'Ορίστε !
Ό  σουλτάνος άνέβη .βραδέως, άφ ού 

ενευσεν είς τάν Φαίδ νά τάν περιμείνη.
Ο ποιητής απορών έπί μάλλον καί μάλ

λον διά τ ί  ό σεπτός κύριός του ήτο τόσον 
λακωνικός, περιεφέρετο άπαγγελλων, ίνα 
διασκεδάση τήν κατατρύχουσαν αυτόν α 
νίαν, άποσπάσματα έκ τών περσικών ποι
ήσεων τοΰ Χαφίζ τών έπιγραφομένων «Περί 
τής άστασίας τών ανθρωπίνων αρετών», 
τών τοσοΰτον βραδέως αποκτωμενων καί 
τοσοΰτον εύκόλως έκλειπουσών.

Ι ΣΤΟΡΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ
[V·τίγ>,μ* ’ Α, ίόλ. Ί χ · Λ ω 6 χ * η , μ ε τ ϊ φ ρ . ί *  τοΟ’ι ια λ ικ ο Ο

ί,Γ.ο π. λ Βάλε-,]

Έγνωρίσθησαν έν τη αιθούση τοΰ συν
ταγματάρχου 'Ρηγάλδη κατά την ίπ~ε- 
ραν Κυριακής τίνος.

'Η σύζυγος τοΰ συνταγματάρχου, ή ό
ποια έξετέλει καθήκοντα κυρίας τής τ ι 
μής, έπαρουσίασεν είς τόν νέον  ̂ Ρενάτον 
Γκίζην, δικηγόρον, τήν δεσποινίδα Λιβιαν 
Ά δάνη , διδάσκαλον της γαλλικής της θυ- 
γοιτοο* ΤΥιζ. ^

Τήν εσπέραν εκείνην εξετελεσθησαν κα
τά  το σύνηθες διάφορα μουσικά τεμάχια , 
ή δέ αδελφή τού συνταγματάρχου, γε
ροντοκόρη ξηρά καί ισχνή, παρετήρησε 
μετά κακεντρεχείας, ότι ό δικηγόρος δεν 
ήτο σιωπηλό;, ώς συνήθως, καί ότι έφρόν-



τιζε νά επιδεικνύεται παρά πολυ ε ί; τήν 
διδασκάλισσαν.

— Βέβαια ! ίλεγε φθονερώ;, εκείνα τά 
μάτια τά  παμπόνηρα θά τον έμάγευσαν.

Ή  Λιβία Ά δάνη ήτο ορφανή.
Ό  πατήρ τη ; άπέθανε μαχόμενο;,ή δέμήτηρ 
τη ; φέρουσααύτήνεί;τήνζωήνΚατώκειμετά 
τινο ; γραίας θείας τη ;,ζώ σα  εκ, τών παρα
δόσεων της καί τη ; μικρά; πατρική; συν- 
τά ξεω ;. Ήρίθμει είκοσι καί τέσσαοα Ιτη. 
Μάλλον μικρά το ανάστημα, ήτο έν τού
το ι; καλώς ανεπτυγμένη, αί 6έ χεΐρε; καί 
οί πόδε; τη ; διεκρίνοντα διά τήν κα λλ ιτε
χνικήν αυτών κομψότητα. Οί οφθαλμοί 
τη ς, χρώματος βαθέος κυανοΰ, ύπό μαύ
ρα; βλεφαρίδα;, καθίστωνκαταφανεστέραν 
τήν διαφανή λευκότητα τοΰ προσοιπου.Εί
χε κόμην ξανθήν καί κυματόεσσαν στόμα 
δέμικρόν καί ροδοβαφέ;. Σπανίω ; έμειδία, 
σχεδόν διά της β ία ;' έφαίνετο δέ οτι αλ
γεινή τις σκέψις τήν άπησχόλει διηνεκώς.

Ε νίοτε, οσάκις ώμίλουν περί έοωτος, 
αί οφθαλμοί της έγίνοντο βαθύτεροι, ή ο- 
ψις τη ; ήλλοιοϋτο, καί ή φωνή της κα
θίστατο όξυτέρα, σχεδόν τραχεία ' κα τη 
γορεί ημάς, το ισχυρόν φύλον, έπί α π ι
στία καί κτηνώδει έγωϊσμώ, έπειτα δέ 
συνερχόμενη ε ί; έαυτήν έπανελάμβανεν, 
οτι ώμίλει θεωρητικώς, διότι αυτή ά π ό  
τ έ τ ο ι α  π ρ ά μ ι ι α τ α  δέν έγνώριζε.

Ό  δικηγόρος Γκίζης ήτο εΐκοσιν όκτώ 
περίπου έτών, ωραίο; νέο; μελαγχοοινό;, 
κάτοχο; περιουσία; έξ έκατόν χιλιάδων 
δραχμών καί έπιστήμων, προς τόν όποιον 
διεγέλα λαμπρόν μέλλον. Ό  βίος διετή- 
ρει είσέτι δι’ αύτόν δλα τά  θέλγητρα, 
διότι —  πράγμα παράδοξον διά νέον ώς 
αύτόν —  δέν είχεν ακόμη είλικρινώ; αγα
πήσει. Ή το  φύσεω; πό ιη τικη ;, ήρέσκετο 
δέ πολύ ε ί; τό i d a i  ι*ό>", ώ ; συχνά τώ έ- 
λεγεν ό συνταγματάρχης ‘Ρ ηγάλδη ;.

*
» *

Πρός τί νά διηγηθώμεν τά πώ ; ; Είναι 
ή αιώνια ιστορία !

Ό  'Ρενάτος καί ή Λιβία είχον τούς 
αύτού; πόθου;, τά ; αύτάς ιδέας καί ήγα- 
πήθησαν, χωοίς νά συνεννοηθώσιν, ίσως 
δέ καί χωρίς νά τό έννοήσωσιν. Ό  δικη
γόρος, άφ’ ή ; έσπέρα; τήν είδεν, έφοίτα 
συχνότερον ε ί; τήν οικίαν 'Ρ ηγά  λδη, ουτω 
δέ έλαβε καιρόν νά τήν γνωρίσϊ) καί νά 
τήν έκτιμήση' τ·?ί έδάνεισε βιβλία καί 
βραδύτερον κατά πρόσκλησιν τη ; θείας 
μετέβη καί είς τήν οικίαν της νέας.

Έ κτοτε εξηκολούθει μεταβαίνων καί 
τήν εσπέραν άργά καί ενώ αί γυναίκες 
είργάζοντο, αύτός άνεγίνωσκε διά της ή- 
χηράς καί συμπαθητικής φωνής του. Ό 
ταν ή άνάγνωσις καθίστατο ενδιαφέρουσα 
ή Λιβία άκουσίως διέκοπτε τήν εργα
σίαν και έμενεν ακίνητος ακολουθούσα νο- 
ερώς τάς πο ιητικά ; παρεκβάσεις καί τά ; 
ίπταμένα ; χιμαίρα; τοΰ συγγραφέως. Έάν 
δέ αίφνης ό 'Ρενάτος διέκοπτε τήν άνά- 
γνωσιν διά νά τήν θαυμάστ), έχαμήλωνε 
τους οφθαλμούς καί τόν παρεκκλει νά εξ
ακολουθήσει μετά γλυκυτάτου καί μελαγ- 
χολικοϋ μειδιάματος.

Ή το  είδύλλιον περιπαθές καί ήδύ.
Παρελθόν ούτω τέσσαοε; μν^νες.
Εσπέραν τινά ό δικηγόρος προσηλθεν 

ένωρίτερον παρά τό σύνηθε;, έφαίνετο 
νευρικό;, τεταραγμένος. Ή  θεία δέν ήτο 
έν τη οίκίί*, ή Λιβία τάν παρεκάλεσε νά 
καθήσν)’ έν τώ μεταξύ θά τνί άνεγίνωσκέ 
τ ι κατά τά σύνηθε;. Ό  ‘Ρενάτος ήρχισε 
νά άναγινώσκν), ά λλ ’ αίφνης εοοιψε τά βι- 
βλ ίο ν, έπλησίασεν είς τήν νέαν έπί τοσου- 
τον, ώστε ή καίουσα πνοή του νά άπτε- 
τα ι τών παρειών της καί έψιθύρισεν είς 
τό ούς της.

—  Σ’ άγαπώ , Λ ιβία, σ’ άγαπώ . .
Ή  Λιβία ήγέρθη ώχοοτάτη καί έζή- 

τησε νά φύγν), ό ‘Ρενάτος τήν έκράτησε 
διά βλέμματος ίκετευτικοΰ καί έξηκολού- 
θησε:

—  Σ’ άγαπώ, ναί, σ’ άγαπώ ! εδώ, ο 
πού οΰδείς μά ; ακούει πλήν τοΰ Θεοΰ, ον 
άπικαλοΰμαι μάρτυρα, δύναμαι νά σοί 
είπω έλευθέρω; δτι σ’ άγαπώ , δτι σέ λα 
τρεύω, δτι ό έρως μου τόν όποιον κατέπνιγον 
καίει τώρα ώ ; πυρά,δτι δι’ εν σου φίλημα 
είμαι έτοιμος τά πάντα νά θυσιάσω ! ’Ώ  ! 
Λ ιβία, σέ έξορκίζω είς δ ,τι έχεις ίερώτε· 
ρον, είς τήν μνήμην τών γονέων σου,είπέ 
μοι μίαν λέζιν, ήτις νά μέ έξαγάγν) άπό 
τήν κόλασιν ταύτην, είπέ μοι άν δύνα
μαι νά ελπίζω ,άν πρέπει νά μείνω.

Αί φράσεις αύτα ι διήγειρον τρικυμίαν 
είς τά στήθος της Λ ιβίας, ή καρδία της 
έπάλλετο: τα χ ύτα τα  ώσεί έζήτει νά διαρ- 
ραγη, ρίγος διέτρεςεν δλο» τό σώμά της, 
έκυψε τήν κεφαλήν καί έψιθύρισεν:

—  Ώ , ‘Ρενάτε !
Τά δνομα τοΰτο, ουτω προφερόμενον, 

ήτο άποκαλυψις, ήτο ή φωνή διακαούς, 
άκατασχέτου έρωτος.

Ό ‘Ρενάτος τήν έθεώρει μειδιών.
Αίφνης άνετινάχθη, προσέβλεψε τον δι

κηγόρον είς τό πρόσωπον, έφερε τήν χεΐρά 
της έπί τών οφθαλμών, οίονεί θέλουσα νά 
άποδιώξη άόοιστον έλπίδα καί άναβλύζον 
δάκου, καί άνεοώνησεν :

— Ούδέποτε,ούδέποτε θά γίνω σύζυγός 
σας . . . δέν θέλω . . . δέν δύναμαι, λη - 
σμονήσατέ με . . . δέν σάς άγαπώ . . . 
έγώ . . .

’Έλεγε ταΰτα , άλλ’ ένδομύχωςήδυστυ
χή ; ύφίστατο φρικώδη αγωνίαν, δπως άν- 
τιστνί είς τόν πόθον τοΰ νά ριφθνϊ ώραΐα, 
σφριγώσα είς τάς άγκάλας τοΰ περιπαθούς 
νέου.

Ό  ‘Ρενάτος έγένετο ώχρότατος, κα~ 
τέπνιξε μετά κόπου τούς λυγμούς του, έ- 
χαιρέτισε μηχανικώς δι’ ύποκλίσεως καί 
έφυγε.

Διήλθεδύο ημέρας έν άπεριγράπτω στε
νοχώρια, -, δτε τήν πρωίαν της επομένης 
ό υπηρέτης τώ ένεχείρισε επιστολήν τινα .

Τήν αποσφράγισε, τήν άνέγνωσεν ά- 
πνευστί, τήν συνέθλιψεν έντός τών χει- 
ρών του καί ερρίφθη έπί της κλίνη ; κλαί- 
ων ώς παιδίον;

Τί περιεΐχεν V) επιστολή έκείνη ;
Ή το  τη ; Λ ιβίας.
Τώ έγραφε, δ ιό τ ιηθελε νά μή τήν έκ- 

λάβ'/) ώ ; άγνώμονα άπορρίψασαν τόν έρω

τά  του, δτι ή άρνησίς της δέν προήρχετο 
έξ αύτης' έπειτα τφ  διηγείτο τήν ιστο
ρίαν τ η ς — τήν όποιαν ποτέ δέν θά είχε 
τό θάρρος νά τώ είπν) διά ζώσης καί 
ένεπιστεύετο είς τήν τιμ ιότητά  του τά μυ
στικόν της. *Οτε ήτο δεκαέξ έτών ορφανή 
καί άνευ ούδενός προστάτου, τυφλωθεΐσα 
ύπό τοΰ έρωτος, τόν όποιον τη είχεν εμ- 
πνεύσει νέος τις ζωγράφος, γείτων της, 
δέν ήδυνήθη νά άντιστνί καί παρεδόθη είς 
τάς άγκάλας του ! . . .

Έπέοαινε τήν επιστολήν παοκκαλοΰσα 
αύτόν νά τήν συγχωρήσν), νά μή τήν κα- 
ταρασθϊ) καί νά μή ζητήστ) νά τήν έπα- 
νίδη πλέον- έν τώ βάθει τη ; κκρδίας της 
θά τάν ήγάπα ώ ; αδελφόν της καί θά πα- 
οεκάλει τόν Θεάν νά τώ δώσν) γυναίκα α
ξίαν τη ; αγάπης του.

Τήν έπομένην ήμέραν ό 'Ρενάτος έπο- 
ρεύθη ε ί; της Λιβίας καί έμειναν όμοΰ 
δύο ώρας.

Τί είπον ;
’Ίσως ούδείς θά τό μθάϊ] ποτέ.
Έ ν τούτοι; τήν εσπέραν της άκολού- 

θου Κυριακής έν τ γ  οικία ‘Ρηγάλδη δέν 
ώμίλουν δι’ άλλο τ ι, είμή περί τών προ
σεχών γάμων τοΰ δικηγόρου Γκίζη μετά 
της δεσποινίδας 'Αδάνη.

Τρεις μήνας μετά ταΰτα  ό ‘Ρενάτος καί 
ή Λιβία άνεχώρουν διά τοΰ σιδηροδρόμου 
μεταβαίνοντες είς Ε λβετίαν.

Ή σαν εύθυμοι καί αμέριμνοι ώς δύο 
μαθηταί έν καιρώ διακοπών. Ό ταν  κα- 
τηλθον είς τόν σιδηοοδρομικάν σταθμόν 
της Πίζης διηλθε πρό αύτών νέος τις 
ξανθός, έ'χων σιγάρον άνημμένον είς τά 
στόμα καί κρατών μικρόν κιβώτιον ζω 
γράφου. Τούς παρετήρησε προσεκτικώ; καί 
κατά τρόπον παράδοξον' ή Λιβία εσφιγξεν 
ίσχυρώς τόν βραχίονα τοΰ συζύγου της 
καί έποόφερεν δνομά τ ι, δπερ ό ‘Ρενάτος, 
δέν ένόησε μέν, άλλ ’ έμάντευσε, καί βα- 
θεΐα ρυτίς ηύλάκωσε τό μέτωπόν του.

Εξακολούθησαν τήν πορείαν των.
Αίφνης μεταξύ τοΰ θορύβου της άτμο- 

μηχανης, ήτις εφευγεν, ήκούσθησαν δύο 
έκπυρσοκοοτήσεις, κραυγή τις σπαρακτική 
καί ούδέν πλέον.

Ε ί; τόν σταθυ.όν τών Μεδιολάνων ό υ
πάλληλος ό άνοίγων τάς θυρίδας τοΰ σιδη 
ροδρόμου ώπισθοχ ώρησεν έντρομος. Ε ν 
τός βα γο ν ι ο ύ  τής πρώτης θέσεως εκειτο 
εκτάδην νεαρά γυνή, εχουσα τούς οφθαλ
μούς φρικωδώς ήνεωγμένους, καί τετραυ- 
ματισμένη είς τό στήθος, παρ’ αύτ·7ί δέ 
νέος τις ψυχορραγών, ε'χων τά κρανίον τε- 
θράυσμένον καί σφίγγων είσέτι ε ί; την χεΐ- 
ρα πολύκοοτον.

*Ησαν ό ‘Ρενάτος καί ή Λ ιβία !

A I :  ή ι  ι  ι ;  ίγγοα?ϊ| ; συνδρομ/ιτων, μή t j j  /οί»«όμ*ναι μ} τ «  άν- 
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