
Ε τ ο ς  Γ '  —  Α ρ ιθ μ ό ς  1 0 8 Τιμ&τιχι λεητών Ι Ο Ε ν Α θ η ν α ις  6  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  1 8 8 6

Ν. &KSN.

Ε ΙΚ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Ο Ν  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν  Ε Κ Δ ΙΔ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Κ Τ Ρ ΙΑ Κ Η Ν  Κ Α Ι Π Ε Μ Π Τ Η Ν|--------------
ί γ ρ α φ ε ι ο ν  i Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

3 . 'Ο δός Π α τη σ ίω ν  ά ρ ιδ . 5. | Λ Ε Ω Ν  ΛΕΩΝ Η Σ,μυθιστορία Γ εω ρ γ ία ς  ϊάνδης,μετάφρ. Ι.Ι.Σ χ νΛ Ισση ·
ί Λ< „ ? < · '11  . > , —· Ο Λ ΙΒ ΙΕ Ρ Ο Σ  Ο Ν Ο Θ Ο Σ, (μετά είχόνος) μυθιστορία ERNEST DUBREUIL,Α". συνορομα: αποστελλονται απ ευ- , ν -  , ,  . ν η ί .ΙΓ  r i » rrx-iv Γ—» χ ·» — * , ιι \,^ * I μεταορ. Σ . Τ. — Ο Μ Α Τ Ρ Ο Σ  Γ Α Τ Ο Σ , ‘ Ε δγ ά ρ δ ου  Π ό ου , (τέλος),

θείας είς Αθήνας διά γραμματοσήμου, ( μετ&£ρ. 'Ρ ο ίδον .— Η Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ Α  ΜΟΝΣΟΡΩ,μυθιστορία ’ Λ Λουμ.3,
χαρτονομισμάτων, χρυσοϋ κ .τ .λ . μετάβρασις ΔμΛ. — Σ Τ Ζ Τ Γ Ο Τ  Ε Κ Δ ΙΚ Η Σ ΙΣ , Εΰγβνίου Ζΰη (τίλος).

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Π ροπληρωτέα :

Έ ν ’Αθήναις <ρρ. 8 ταΤς έπαρχίαις 8 :50  
έν τω έςο)τερικώ φρ. χρυσά 15. 

Έ ν  ΓΡο»σσία βοΰβλια 6 .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ύποσχεθέντε; δτι κατά τό Γ  έτος θέ- 

λομεν δημοσιεύσει 5 2  εικόνα;, όοίσαντες 
«μα καί τά μυθιστορήματα, όίτινα δημο- 
«ιευθήσονται μ ετ ’ αΰτών, νομίζομεν καλόν 
νά γνωστοποιήσωμ,εν τοΐς ήμετέροις κκ. 
συνδρομηταϊς καί άναγνώσταις, δτι τό 
φύλλον τής Πέμπτης δέν θά περιέχγι τοι- 
αύτην, άλλά μόνον τό τής Κυριακής, οδτω 
δέ ακριβώς έκπληροΰμεν τον δοον. ον άνε- 
γράψαμεν έν τί) ήμετέρα Άγγελίο:.

Λήξαντος ήδη τοΰ  Β' Ιτο υ ς , παραχαλοϋμ«ν 
το ύς * * .  Συνδρομητ&ς ή μ ΰ ν . τούς έπιθυ- 
μοϋντας νά. ίξαχολουθήσω σιν  ώς τ ο ιο ΰ το ι 
χ α ϊ κατ& τ 6  άρξ&μϊνον Γ ' ϊτο ς , ν ΐ  ά π ο α τιί- 
λω σι τήν συνδρομήν των, χαβότο δ ια χό π τϊ- 
“ί ϊ ΐ  άριατιχώ ς τδ  «ρύλλον *1ς πάντα μ ή  προ
πλήρωσα ντα.

Φύλλα προηγούμενα εϋρίσ/,ονται εις τά γρα- 
φεϊον τών Έ χ Λ εχ τω ν  Μ υθιστορη μ άτω ν ,  τιμώμενα 
άντ'ι λεπτών 1 0  διά τούς έν Έ λλά δ ι κα\ S O  διά 
τούς έν τώ έξωτερικώ, ά-οστέλλονται δέ είς τον αιτή- 
σοντα άμα ττ] παραλαβή τοΰ αντιτίμου.

ΛΕΩΝ ΔΕΩΝΗΣ
Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ  Σ Α Ν Δ Η Σ  ; 

μετάφρασις Ί .  Ίσ ιδ . ΣχνΛ ίσση .

Συνέχεια- ϊδε προηγοΰμενον φύλλον

R '

Έ ν  μ.έσ(ο τοιούτου σπαραγμού, έστά- 
θην πλησίον τής Ίουλίττης καί προσή
λωσα εις αυτήν τά δμματα. Ε ίχε τό πρό- 
σωπον έστραμμένον πρός τόν τοίχον" πλήν 
καθρέπτης μέγας ύπεράνω τοΰ ανακλίν
τρου κρεμάμενος με ανταπέδιδε τό πρό- 
σωπόν της. ΤΗτο ώχρά ώς νεκρά, μέ τούς 
οφθαλμούς κλειστούς ώς έν δπνψ- ή μορφή 
της άπεικόνιζεν άπαύδησιν μάλλον ή οδύ
νην, τοιαύτη δέ υπήρχε καί ή τής ψυχής 
τ η ;  διαθεσις* άτονία καί ραθυμία διεδέ- 
χθησαν τόν τελευταϊον τών παθών της 
παροξυσμόν. *Ηλπισα.

Τήν έκάλεσα ήσύχως, αδτη δέ μέ πα- 
ρετήρησεν ώς Ικθαμβος, ώς νά μή ειχεν ή 
μνήμη της τήν Ιδιότητα τοΰ διατηρεΐν 
f *  πεπερασμένα, καί άρα τά έλησμόνει

άμ’ άφοΰ ή ψυχή της επαυε τοΰ νά αι
σθάνεται αδημονίαν.

—  Τί θέλεις ; μέ είπε' διατί μ’ έξύ- 
πνησες ;

—  Ίο υ λίττα ,  τήν λέγω, σέ προσέβαλα, 
σύγγνωθι- καιρίως σέ έλύπησα.. . .

—  "Οχι, άπήντησε φέρουσα τήν μίαν 
τών χειρών έπί τοΰ μετώπου της καί τεί-  
νυυσα πρός εμέ τήν άλλην' άλλά μόνον 
την φιλοτιμ.ίαν μου Ιτρωσες. Σέ παρακα
λώ, Άλαϊε,ένθυμοΰ δτι δέν έχω τίποτε ί-  
δικόνμου,δτι ζώ έκ τών δωρεών σου,καί δτι 
ή ιδέα τής έξαοτήσεώς μ.ου άπ’ άλλον άν
θρωπον μ.έ ταπεινόνει πολύ. 'Υπήρξε; πρός 
έμ.έ αγαθός, γενναιότατος, τό όμυλογώ'μ-έ 
προσφέρει; τήν πάσαν περοιποίησιν' ρ.έ κα- 
τακοσμεϊς άπό πολυτίμ.ους λίθους,άφειδώ; 
μέ παρέχεις πάσαν όλβιότητα,πάσαν λαμ- 
πρότητα'άνευ σοΰ θά ήμην άποθαμμένη τίς 
οίδε είς ποιον νοσοκομεϊον πενήτων, ή είς 
ποιον φρενοκομεΐον έγκαθειργμένη. "Ολα 
αυτά γνωρίζω.’Αλλ’ένθυμήσου, Βυσταμέν- 
τιε,δτι αυτά δλα τά έκαμε; άκουσίως μ.ου' 
δτι μ.έ παρέλαβες ημιθανή καί μ’ ένοσή- 
λευσες, χωρίς ποσώς εγώ νά θέλω' ένθυ- 
μήσου oTt εγώ ήθελα νά άποθάνω, καί δτι 
πολλάς νύκτας έπέρασες καθήμενος πλη
σίον τής κλίνης μου καί κρατών τάς χεΐ-  
ράς μου διά νά μ.’ έμποδίζης τοΰ νά αΰ- 
τοκτονήσω. Ένθυμήσου δτι καιρόν πολύν 
άπεποιήθην τήν προστασίαν καί τάς ευ
εργεσίας σου, καί δτι άν σήμερον στέργω 
αυτά δλα( τοΰτο προέρχεται είτε έξ αδυ
ναμίας, επειδή έχασα τό θάρρος τής ζωής, 
εΓτε έκ φιλίας καί ευγνωμοσύνης μ,ου προς 
σέ, άφοΰ σέ βλέπω γονυκλινώς ίκετεύοντά 
με νά μή τάς αποκρούω. Γνωρίζω, φίλε

j μου, δτι πάς δστις άκούσν] τά καθ’ ήμάς,
I σέ μάλλον ή έμέ θά συμπαθήσΥΐ* άλλά 
| διότι σύ είσαι τόσον, καλός, διά τοΰτο έγώ 
j είμαι άξιόμεμπτος ; Καί πρέπει, ό κόσμος 
'j νά μέ κατακρίν·/) ώς έζηυτελισμένην, ε

πειδή, μόνη μείνασα, καί μή εχουσα_ ποΰ 
κλΐναι τήν κεφαλήν, ένεπιστεύθην τόν ε 
αυτόν μου είς τήν εύγενεστάτην τών καρ
διών επί γής ;

—  ’Αγάπη μου, τήν ειπα πιέσας αυ
τήν είς τάς άγκάλας μου, ιδού δτι απαν
τάς θαυμασίως εις τάς χαμερπεΐς ύβρεις

άνθρώί οΐι

γνώρισαν.’ Αλλά διατί τά λέγεις κυτάπρός 
έμέ ; Νομίζεις δτι Ιχεις χρείαν άπολο- 
γίας πρός τόν Βυσταμέντιον δι’ ήν εΰδαι- 

 ̂μονίαν παρέσχες εις αΰτόν, τήν μόνην εΰ- 
δαιμονίαν ήν ·})σθάνθην έπί γής ; Έ γ ώ  
μ άλλον οφείλω νά άπολογηθώ εί; σέ, διότι 
εγώ είμαι ό πταίστης. Γνωρίζω πόσην 

 ̂άντίστασιν άπήντησα έκ τής δικαίζς φι
λοτιμίας σου' οΰδ’ ώφειλα πώποτε νά λ η 
σμονήσω τοΰτο 'Οσάκις πλησίον σου λαμ- 

 ̂βάνω δεσποτικόν τινα τόνον, είμαι τρε
λός, ό άθλιος, τρελός, άξιος οΓκτου καί ' 
όχι συνερισμοΰ" διότι ή πρός σέ περιπά- 
θεια μοΰ τζράττει τάς φρένας καί κατα
βάλλει πάσάν μ.ου δύναμιν. Σύγγνωθι, Ί -  

^ουλίττα μου, καί λησμόνησε τούς στιγμι
αίους μου θυμούς. Φεΰ ! είμαι αδέξιος είς 

' τό νά εφελκύω έρωτα- ό χΛ α κτήρ μ,ου ϊ -  
’ y εί τραχύτητα τινα δικαίως άπαρέσκου- 
σαν. Ί δ έ ,  ένώ μόλις ήρχιζα νά σέ ία- 

'τρεύω, παλιν σέ επλήγωσα' πολλάκις εν- 
| τός μιας ώρας καταστρέφω παν δ,τι μ,όλις 
κατορθώνω εντός πολλών ήμ.ερών. 

j —  "Οχι, όχι, άς λησμονήσωμεν αΰτήν 
j τήν έριδα, διέκοψεν ή Ίουλίττα  κατασπα- 
ζομένη με. ’Αντί ενός άλγους τό όποιον 

,βύ μέ προξενείς, έγώ σέ ανταποδίδω έκα- 
I τόν. Ό  χαρακτήρ σου αληθώς είναι δε- 
' σποτικός ένίοτε, έξ άλλου δέ μ.έρου; καί ό 
πόνος μ,ου είναι οδυνηρός ακόμη . . . άλλ’ 
δμως μή τον ΰπολάβνις ώς άνίατον. Ή  ά- 
γαθωσύνη καί ό έρως σου έπί τέλους θά τον 
κατανικήσουν. Θά ήμην τωόντι αχάρι
στος άν άπεποιούμην τήν ελπίδα ήν μέ υ
ποδεικνύεις. Μίαν άλλην ημέραν όμ.ιλοΰμ.εν 
περί νομίμου γάμου' ίσως εις τοΰτο μέ 
πείσνις. 'Ομολογώ μ’ δλα ταΰτα, δτι φο
βούμαι αΰτήν τήν υποταγήν, οποίαν τήν 
καθιέρωσαν οί νόμοι καί αί προλήψεις' ό 
γάμος είναι τίμιον, άλλά καί άλυτον.

—  Καί πάλιν, Ίουλίττα  μου, είπες 2να 
λόγον σκληρόν ! Εννοεί; δηλαδή δτι φο
βείσαι νά ένωθϊίς μ ετ’ έμοΰ διά βίου ;

—  "Οχι, όχι, βέβαια. Μή λυπεΐσαι,θά 
κάμω καθώς επιθυμείς' άλλ’ ας άφίσω- 
μεν σήμερον αΰτήν τήν ομιλίαν. Ά λ λ ο τ ε .

- γ- Έ σ τ ω '  άλλ’ είς τόν τόπον οίΰτής, 
καταξίωσέ με μιας άλλης χάριτος' συναί- 
νεσε ν’ άναχωρήσωμεν «ΰρι,ον [έκ τής Β ε 
νετίας.



—  Έ ζ  όλης καρδίας μου. Τί πρός έμέ I 
VI Βενετία και ο, τι άλλο ; "Ω , μη σε μέλγ)' 
μή με πιστεύνις δταν στενάζω διά τό πα
ρελθόν μου' εις τοΰτο μ'ΐ φέρει ή αδημο
νία, ή ανοησία μου. Τό παρελθόν μου ! ώ, 
θ ε έ  μου ! καί μήπως δεν είζεύρεις πόσους 
ϊχ ω  λόγους νά τό άποστρέφωμαι ; Ί δ έ  
πώς κατήλθα ώς έζ αΰτοΰ τοΰ παρελθόν
τος ! Μέ ποίας δυνάμεις θά τό εδραττα έκ 
νέου έάν μέ έπεστρέφετο ;

Ήσπάσθην την χείρα τής Ίουλίττης 
ώς ευχαριστών αΰτήν διά τήν ίσχύν ήν 
κατέβαλε πρός τόν λόγον της τοΰτον- άλλ’ 
δμως δέν έπείσθην" έκ τών αποκρίσεων 
της οΰδεμία δπήοχεν δριστική.Έπανέλαβα 
τόν περί τήν αίθουσαν μελαγχολικόν μου 
περίπατον.

Ήγέρθη νότος καί στιγμηδόν- άπεστέ- 
γνωσε τό λιθόστρωτον- διό ή πόλις κατέ
στη πάλιν πολυθόρυβος, ώς είναι συνήθως, 
καί μυρίαι ήκούοντο έορτάσιμοι φωναί' 
ότέ (jiev τό βραγχώδες τών έν μέθγ) γον- 
δολεοετών ί^αμα, ότέ δ’ αί κραυγαί τών 
έκ τών καφενείων έζερχομένων καί τούς 
διαβάτας μυκτηριζόντων προσωπιδοφόοων, 
ή ό σάλος τής κώπης εντός τών ύδάτων 
τής διώρυγος. Τό κανόνιον τής φρεγάτας 
έπηυχήθη τήν καλήν νύκτα είς τήν ήχώ 
ητις έσίγα είς τά τενάγη (les lagunes) 
καί έζεγερθεΐσα άπήντησε πανταχόθεν πο- 
λύκοοτος" τό αύστριακόν τύμπανον ήνωσεν 
είς ταΰτα τόν βάρβαρον γδοΰπόν του, καί 
δ κώδων τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Μάρ
κου διέχυσεν είς τόν άέρα τόν θρηνώδη 
ηχόν του.

Φρικτή μέ κατεκυρίευσε κατήφεια. Τά 
κηρία καταναλισκόμενα μετέδιδαν τήν 
φλόγα είς τάς έκ πρασίνου χάρτου περι- 
δερίδας των καί διέχεον έπί τών άντικει- 
μένων δλων φώς τι πελιδνόν. Τά πάντα 
πρός έμέ έλάμβανον σχήματα καί ήχους 
φαντασιώδεις. Ή  έπί τοΰ ανακλίντρου 
έζηπλωίλένη καί είς τήν λευκήν σισύραν 
αυτής περιτετυλιγμένη Ίουλίττα  μ’ έφαί- 
νετο ώς νεκρά σκεπασμένη μέ σάβανον.Τά 
φσαατα καί οΐ γέλωτες τών Ιζωθεν έτρο- 
ποποιοΰντο πρός τάς άκοάς μου είς γόους 
ψυχών έν κινδύνω, καί πάσα γόνδολα, πε- 
ρώσα υπό τήν μαρμαρίνην γέφυραν τήν 
υπό τό παράθυρόν μου, παρίστα είς τήν 
φαντασίαν μου άνθρωπον δστις πνιγόμε- 
νος ήγωνία έντός τοΰ δδατος. Ένί λόγω, 
αί φρένες μου ένεπλήσθησαν αντιλήψεων 
άπογνώσεως και θανάτου, καί δέν κατώρ- 
θωνα ν’ άνακουφίσω τήν καοδίαν μου έκ 
τοΰ άχθους τό δποΐον τήν κατέθλιβε.

Ά λ λ ’ δμως ησύχασα βαθμηδόν, καί ήρ- 
χησα νά σκέπτωμαι φρονιμώτεοα. Είδα 
δτι ή τής Ίουλίττη ς  θεραπεία ώδευε βρα
δύτατα, καί δτι μεθ’ δλην τήν θυσίαν ήν 
μοί παρεχώρησεν έζ εΰγνωμοσύνης, ή καρ
δία της ΰπήρχεν είσέτι τετρωμένη ώς καί 
κατά τάς πρώτας ήμέρας. Αί συνεχείς καί 
πικρόταται αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος 
έρωτός της, έρωτος τόσον οίκτράς άντα- 
ποκρίσεως τυχόντος, μ’ έφαίνοντο ακατα
νόητοι' μή δυνάμενος νά έζηγήσω αΰτάς 
άλλως πώς, τάς άπέδιδα είς τήν ανικανό
τη τά  μου. Έζάπαντος, Ελεγα κατ’ έμαυ-

τόν, δ χαρακτήρ μου θά τήν έμπνέτρ ανυ
πέρβλητόν τινα άποστοοφήν, τήν οποίαν 
δέν τολμ$ νά όμολογήσν] είς έμέ τόν ίδιον. 
Ί σ ω ς  έχει άντιπαθώς πρός τόν βίον τόν 
δποΤον έγώ διάγω* καί δμως συνεμορφώ- 
θην μέ τάς εζεις της Ό  Λεώνης τήν πε- 
ριήγεν άπαύστως άπό πόλεως είς πόλιν' 
άλλά κ* έγώ δύο ήδη έτη περιοδεύω μ ετ’ 
αΰτής χωρίς νά έγκατασταθώ είς τινα τό
πον, καί χωρίς οΰδ’ έπί στιγμήν νά ανα
βάλλω τήν άπέλευσίν μου έζ δποιασδή- 
ποτε χώρας, &αχ ώς τό έλάχιστον ανακα
λύπτω ίχνος άκηδίας έπί τοΰ προσώπου 
της. Έ ν  τοσούτφ πάντοτε, πάντοτε με
λαγχολική· ιδού τό βέβαιον' τίποτε δέν 
τήν εΰφραίνει. Ά ν  ένίοτε μειδιάσνι, μει
διά όχι οϊκοθεν, άλλ’ δπως μ’ εΰαοεστήση 
Οΰδέν τών δσα άρέσκουν είς τάς γυναίκας 
δέν Ιχει ροπήν είς τό άλγος της ' είναι 
βράχος τόν δποΐον οΰδέν διασείει, άδάμας 
όν οΰδέν άλλοιοΐ. Τάλαινα Ίουλίττα  ! δ
ποΐον σθένος έν τη ασθενείς σου ! δποία 
ακαταμάχητος άντίστασις έν τν) άτονία 
σου !

Άνεπαισθήτως έκινήθην νά έκφράσω 
είς αΰτήν έλευθέρως τήν βάσανον τής ψυ
χής μου. Ή  Ίουλίττα  ήγέρθη ολίγον έπί 
τοΰ ενός τών βραχιόνων της, καί, κλίνασα 
πρός τά έμπρός έπί τών προσκεφαλαίων, 
μέ ήκροάτο πεοιλύπως.

—  "Ακούσε, τήν είπα πλησιάσας, μοΰ 
ήλθεν είς τόν νοΰν άλλη τις άφοραή τοΰ 
άλγους σου. Έ γ ώ  πολύ σοΰ κατεπίεσα τό 
άλγος τοΰτο" τψόντι, πολύ τό κατέθλιψες 
έν τή καρδία σου. Άνανδρος φόβος μέ ά- 
πέτρεψε τοΰ νά περιεργασθώ μίαν πληγήν 
τής όποιας ή ιδέα καί μόνη μέ κατεσπά- 
ραττε' σύ δέ, ώς γενναία, μέ τήν έκρυψες. 
Ου τως άμεληθέν καί έγκαταλειφθέν τό 
τραΰμά σου τοΰτο έγαγγοαινώθη δσημέραι, 
ένώ καθεκάστην ώφειλα νά τό θεραπεύω, 
νά τό γλυκαίνω. "Ημαρτον, Ίουλίττα .  Νά 
μέ δείζ-ρς τόν πόνον σου, νά έκχύστις αΰ
τόν δλον είς τό στήθος μου. Χρεία νά μέ 
διηγηθίΐς τά παρελθόντα δεινά σου' νά 
φανερώσνις τόν εχθρόν μου είς έμέ" ναί, α
νάγκη τούτου. Πρό ολίγου είπες Ινα λό
γον, τόν δποΐον οΰδέποτε θά λησμονήσω' 
μ ’ έζώρκισες νά προφέρω είς σέ τό όνομά 
του τουλάχιστον. Λοιπόν Ισ τ ω - έλθέ νά 
προφέρωμεν δμοΰ τό κατηοαμένον αΰτό 
ό^ομα, τό καΐον καί γλώσσάν σου καί καρ- 
δίαν. Έ λ θ έ  νά εϊπωμεν περί τοΰ Λεώνη...

Οί οφθαλμοί τής Ίουλίττη ς  έζήστραψαν 
άκουσίως της ' έζ οΰ κατεθλίβην έκ νέου, 
άλλά δόσας τόπον καί είς ταύτην τήν α
δημονίαν ήρώτησα πώς Ιβλεπε τήν πρό- 
τασίν μου.

—  Ναί, έσπευσε νά μέ είπγ)' νομίζω δτι 
καλά τό έστοχάσθης. Έ χ ω ,  ώς βλέπεις,τό 
στήθος πλήρες δακρύων'δ φόβος μή σέ λυ
πήσω μέ κρατεί τοΰ νά τ ’ άφήσω νά έκ- 
ρεύσουν, καί ούτως έλίμνασαν είς τά έν
τός μου. Ά ν  έτόλμων νά σέ άνοιχθώ, νο
μίζω δτι είς τό έζής θά Ιπασχα όλιγώτε- 
ρον. * 0  πόνος μου δμοιάζει μέ άρωμα κλει- 
σμένον πρό πολλοΰ έντός δοχείου' «ς ά- 
νοιχθϊΐ τό δοχεΐον, καί τό άρωμα τά χ ι
στα θά έζατμισθίΐ. Ά ν  ητο δυνατόν νά δ-

μιλώ περί τοΰ Λεώνη άδιακόπως, νά σέ 
διηγοΰμαι καί τάς έλαχίστας λεπτομε- 
ρείας έκείνου μας τοΰ έρωτος, θά είχα ΰπ’ 
όψιν καί τάς χαράς μέν, άλλά καί συγ
χρόνως τάς λύπας δσας αΰτός μέ έποοξέ- 
νηοεν, ένφ μέχοι τοΰδε ή πρός εκείνον α
πέχθειά σου πολλάκις μ* έφάνη άδικος' δ 
Λεώνης έχει πταίσματα πολλά, άναμφι- 
βόλως, άλλ’ ώς έναποταμιευμένα είς τά ά
δυτα τής ψυχής μου, δέν μέ φαίνονται 
τόσον φρικτά, δσον θά έφαίνοντο άν τά ή -  
κουα παρ’ άλλου τινός διηγούμενα.

—  Λοιπόν, τήν είπα, θέλω νά τά ακού
σω έκ τοΰ στόματός σου. Ποτέ δέν έμαθα 
λεπτομερώς τήν όλεθρίαν αΰτήν ιστορίαν. 
Λέγε με . . . διηγήθητι δλην σου τήν ζ ω 
ήν. Ί σ ω ς  δταν γνωρίσω έντελέστεοον τά 
δεινά σου έπινοήσω καί τρόπον τινά θεοα- 
πείας καταλληλότερον. Ό λ α ,  Ίο υ λίττα  
μου, νά μέ τά έκθέσνις'νά μάθω διά ποίων 
μέσων αΰτός ό Λεώνης ήδυνήθη νά έπι- 
σύρΥ) τόστ)ν έρωτα* νά μάθω ποιον αΰτός 
έκέκτητο θέλγητρον, ποιον μυστηριώδες 
φίλτρον' διότι, έγώ τοΰλάχιστον, κατήν- 
τησα νά θεωρώ ώς ματαιοπονίαν τό νά 
ζητώ νά έζιχνιάσω τήν όδόν τής απροσί
του καρδίας σου. Σέ άκούω λοιπόν, λέγε.

—  Ναί, ναί, κ’ έγώ τοΰτο έπιθυμώ, μέ 
άπεκρίθη' τέλος πάντων αΰτό θά μέ άνα- 
κουφίσϊ). Ά λ λ ά  ν’ άφίσϊΐς νά σέ τά έξι— 
στορήσω δλα, χωρίς τελείως νά μέ διακό- 
ψνίς διά σχήματός τίνος θλίψεως ή άγα- 
νακτήσεως' έπειδή θά είπώ τά πράγματα 
ακριβώς καθώς διέτρεζαν* καλά τε καί 
κακά- δσον ύπέφερα καί δσον ήοάσθην.

—  Ναί, δλα νά μέ τά είπγίς, καί δλα 
νά τά άκούσω, άπεκρίθην.

Διέταζα δέ τότε καί Ιφεραν νέα κηρία, 
ώς καί προσέθεσαν είς τήν εστίαν ξύλα.

Ή  Ίο υ λίττα  ήρχησεν ώς έζής.
"Έπεται συνέχεια.

Ο Λ Ι Β Ι Ε Ρ Ο Σ  Ο Ν Ο 0 Ο Σ
Μ Τ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  E R N E S T  D U B R E U I L

Συνέχεια· ιδε προηγ. φύλλον.

Β '
‘Ιστορία  ίνύς λίκνου.

Δύο έτη παρήλθον Ικτοτε.
"Οσοι έπεσκέφθησαν τήν Τουραίνην βε

βαίως θά διήλθον τής όδοΰ τής Νάντης, 
δπως έπισκεφθώσι τό μεγαλοπρεπές φρού- 
ριον τοΰ Λανζαί, οίκοδομηθέν έν ετει 9 9 2  
καί άνακαινισθέν κατά τόν Ι Γ '  αιώνα ΰπό 
τοΰ Πέτρου δέ Βρός.

Περί τά τέλη τοΰ ΙΔ' αίώνος τά ύ- 
περμέγεθες τοΰτο φρούριον περιεστοιχί- 
σθη υπό πλείστων μικρών οικιών, αΐτινες 
άπετέλεσαν τό μικρόν χωρίον Λανζαί,δπερ 
ήδη κατέστη πρωτεύουσα δήμου.

Τήν εσπέραν τής 2 4 715 Δεκεμβρίου 1 3 9 3  
οι δυςτυχεΐς κάτοικοι τοΰ Λανζαί, άντί νά 
διέλθωσιν άγαλλόμενοι αΰτήν, τοΰναντίον 
έκλείσθησαν άπαντες είς τάς οικίας των. 
Συμμορία τις ληστών, υπό τήν αρχηγίαν 
τοΰ Ά γ γλ ο υ  Ίωάννου Μαλκράφτ, είςέβα- 
λεν είς τό χωρίον.

Ά λ λ ά  πριν ή προχωρήσωμεν, δέον νά



περιγράψωμεν τοΐς άναγνώσταις ημών τόν 
βίον τοΰ τυχοδιώκτου τούτου, με τόν ο
ποίον πολλάκις θά συναντηθώμεν.

Ό  ’Ιωάννης Μαλκράφτ, γεννηθείς εν 
Straffordghire έξ εΰγενοϋς οίκογενείας, 
μετηνάστευσεν είς Γαλλίαν κατά τήν επο
χήν τών επιδρομών τών διαφόρων λαών 
καί δέν έβράδυνε νά έπιδοθίί είς τόν ληστρι
κόν βίον, δπως κορέσν) τά άγρια πάθη του.

ΤΗτο άνήρ τριακονταετής, υψηλός καί 
ισχνός' είχε τό βλέμμα άγριον ώ; και την 
καρδίαν, ουδέποτε δέ τό μειδίαμα άνήρ- 
χετο έπί τών χειλέων του. Οΰχ ήττον,δσφ 
καί άν τιτο κακούργος καί άτίθασσος, είχε 
καί τι προσόν προΰτίμα μάλλον ν’ άπο- 
6άνϊ) έπί τής άγχόνγις ή ν’ άναιρέσγ) ποτέ 
τόν λόγον του.

Ειχεν υπηρετήσει άλλοτε ώς λοχαγός 
ύπό τάς άγγλικάς σημαίας, δ δέ βασιλεύς 
τής ’Αγγλίας ώφειλεν αΰτώ πολλάς χάρι- 
τας· μη τυχών δ’έπαρκοΰς ίκανοποιήσεως, 
παριρτήθη τών τάξεων τοϋ άγγλικοϋ στρα- 
τοϋ καί ήθέλησε νά καταταχθή είς τόνγαλ
λικόν. Ά λ λ ’ ή Γαλλία δέν άπεδέχθη την 
ποότασίν του, καί ώς έκ τούτου ήναγκά- 
σθη νά εγκολπωθϊί τόν ληστρικόν βίον.

Ακριβώς δέ κ α τ ’ εκείνην την έποψην 
εύοίσκετο είς Τουραίνην, έπιζητών ευκαι
ρίαν, ήτις δέν έβράδυνε νά παρουσιασθτ).

Έπωφεληθείς τής απουσίας τοΰ δέΛαν- 
ζαί, ιδιοκτήτου τοϋ χωρίου, άναχωρήσαν- 
τος είς Παρισίους καί έμπιστευθέντος την 
διοίκησή τοϋ φρουρίου του είς ολίγους αν
δρείους στρατιώτας,δ Μαλκράφτ συνέλαδε 
την ιδέαν οτι δχι μόνον εντός τοϋ φρουρίου 
ΰπήρχον άοκετά λάφυρα, άλλά καί είς ά- 
παν τά χωρίον. Πάραυτα δ’ άνεκοίνωσε τήν 
ιδέαν ταύτην τοΐς συντρόφοις του.

Φθάσαντες εί;  Λανζαι περί τήν ίκτην 
ώραν τής εσπέρας, ήρξαντο πάραυτα λα- 
φυραγωγοϋντες, άφοϋ πρώτον ευκόλως έ- 
φόνευσαν τήνμικράν φυλακήν τοϋ φρουρίου.

Άφοϋ δ’ έπεσκέφθησαν τά υπόγεια τοΰ 
φρουρίου,έν οίς εΰρον τους έκλεκτοτέρουςοί- 
νους καί έκόρεσαν τήν δίψαντων,άλλοι μέν 
διεσπάρησαν περί τόφρούριον λεηλατοϋντες 
καί άρπάζοντες πάν τό ποοστυ^όν, άλλοι 
δέ, έν οίς καί ό άρχηγός των, περί τό χ ω 
ρίον,παραβιάζοντε; τάς θύρας τών οικιών, 
φονεύοντες, άρπάζοντες, κλέπτοντες . . .

Φθάσαντες είς τινα μικράν οικίαν τοΰ 
χωρίου,ό Μαλκράφτ εστη αίφνης άκίνητος.

Ένόμισεν δτι ήκουσεν έξερχομένην τών 
παραθύρων, καίπερ ερμητικώς κεκλεισμέ- 
νων, νεκρικήν ψαλμωδίαν.

—  Μπά ! έφώνησεν ό Μαλκράφτ, τί 
τρέχει;. . .  Ποιοι νά γίνε αυτοί οί κόρακες, 
οί όποιοι φωνάζουν; Έ  ! παιδιά, γρήγορα 
ρίξετε κάτω αυτήν τήν θύραν !

*Η προθυμία, μεθ’ ής έξετέλουν πάσαν 
διαταγήν τοΰ άρχηγοΰ των, ήτο τό κύριον 
προσόν τών κακούργων εκείνων.

Έ ν  τφ άμα ή θύρα ΰπεχώρησεν είς τήν 
βίαν, καί προ τών οφθαλμών τών φοβερών 
κακούργων έφάνη άνήρ τεσσαρακοντούτης 
*αί ώραία νεαρά γυνή άμφότεροι; γονυπε
τείς καί προςευχομένοι ποό ενός λίκνου.

Είς τόν αίφνίδιον κρότον τής θύρας ό 
*νήρ στρέψας πρός τήν σύζυγόν του,

—  Γυναίκα, είπε, πρέπει δπως είμπορέ- 
σγις νά σώσνις τό παιδί ! . . . Εινε, καθώς 
γνωρίζεις,ίερά παρακαταθήκη, τΥ)ν όποιαν 
μάς ένεπιστεύθησαν.Άν άποθάνω έγώ, δέν 
μέ μέλει, αΰτό δμως πρέπει νά ζήσϊ) ! ...

— Μά τήν πίστιν μου,άνέκραξεν ό Μαλ* 
κράφτ αγρίως μειδιών, αΰτοί πρέπει νά 
έχουν χρήματα,διότι βλέπω τό σπίτι καλά 
περιποιημένον . . . Καί έκεΐνο τό μικρό 
παιδί, τό όποιον κοιμάται . . . Εινε υίός 
σου, κύριε ; . . .

—  "Οχι, άπήντησεν 6 χωρικός.
—  ΤΑ ! ’κατάλαβα . . .  θά 7]νε ερωτο

δουλειά κάποιας μεγάλης κυρίας, ή οποία 
σόίς τό ένεπιστεύθη . . . καί θά ήνε βέβαια 
καί μεγαλόδωρος.

—  Παναγία μου ! βοήθησέ μας, έψιθύ- 
ρισεν ή γυνή. κλίνουσα τό γόνυ προ τής 
είκόνος.

—  "Ας τελειώσουν ή προσευχαίς, έφώ
νησεν άγρίω; δ Μαλκφράτ, κτυπών τόν 
πόδα. Έ ν  όνόματι τοΰ βασιλέως τής Γ α λ 
λίας καί τοΰ στρατάρχου Άρμανιάκ, τοϋ 
οποίου είμαι άντιπρόσωπος, παραδώσατέ 
μας άμέσω; τά χρήματά σαί.

Ό  χωρικός διηυθύνθη βραδέως είς τι κι- 
βώτιον, τό όποιον ήνέφξε.

—  Παρ’ τα , είπε ψυχρώς.
Δύο τών συντρόφων τοϋ Μαλκράφτ έβύ- 

θισαν τάς χεϊρας εντός τού κιβωτίου καί 
έξήγαγον τρεις σάκκους πλήρεις χρημάτων.

—  Πολΰ καλά ! είπεν δ αρχιληστής. 
Τώρα θέλω καί αύτά τά ώραΐα σινδό- 
νια . . . Είναι τόσος καιρός δποϋ Ιχω  νά 
κοιμηθώ είς σινδόνια . . . δροσερά, σάν καί 
αυτά . . .

Καί, χωρίς ν’άναμείνγ; τήν άπάντησιν, 
ϊλαβε τάς σινδόνας.

—  Τώρα, σύντεκνε, νά σοΰ ’πώ καί ενα 
άλλο. . . ή γυναΐκά σου μοΰ φαίνεται σάν 
νόστιμη . . .

Ή  δυστυχής χωρική έφρικίασεν, Ινώ δ 
σύζυγός της Ιγεινε κάτωχρος.

—  Καί Επειτα έσΰ μοΰ φαίνεσαι πολυ 
πρόστυχος διά νά Ιχης ενα τέτοιον θησαυ
ρόν . . . καί έξ άλλου εχομεν καί άνάγκην 
άπό μίαν γυναίκα, ή όποία νά μας έτοι- 
μάζνι τό φαγητόν μας καί νά έπιδιορθόνν) 
τά φορέματά μας, καί νά δποϋ μάς παρου- 
σιάσθη μία καλή εΰκαιρία . . . Λοιπόν θά 
την πάρωμεν . . . τόσφ τό καλλίτερον διά 
σέ . . . μένεις χίρος . . .

Ή  δυςτυχής γυνή έσύρετο προ τών πο- 
δών τοΰ άρχιλγιστοΰ, κοάζουσα :

—  At’ όνομα τοΰ Θεοϋ ! ϊλεος ! . . . 
ελεος ! . . .

—  Έ  ! άς παύσουν αυτά...  ’Εμπρός!...
Ό  χωρικός ήρπασε πέλεκυν, δστις ϊ -

κειτο χαμαί καί τόν ύψωσε κατά τής κε
φαλής τοΰ Μαλκράφτ’ άλλ’ έν ριπ·7ί όφθαλ- 
μοϋ άφωπλίσθη.

—  ’Αγαπητέ μου φίλε, είπεν άπαθώς 
δ αρχιληστής, λησμονείς δτι διά ν’ από
κτησης τό δικαίωμα νά κτυπηθής μ’ ενα 
Ιππότην, δπως είμαι έγώ, πρέπει νά ήσαι 
καί σΰ ιππότης. Θά ίδϊΐς λοιπόν δτι θά σε 
κάμω άμέσω; Ιππότην . . . Γ ω τ ιέ ,  έξηκο- 
λούθησεν αποτεινόμενος πρός ενα τών συν
τρόφων του, άναψε μία καλήν φωτιάν καί

βάλε νά κα9| καλά εκείνος ό σίδηρος.. .  . 
θ ά  τόν κάμω έγώ νά χορεύσν) δπως πρέπει.

—  Ώ ! κύριε! σάς όρκίζω είί τό όνομα 
τής μητρός σας ! . . . είπεν όλολύζουσα ή 
δυςτυχής χωρική.

—  Δέν την έγνώρισα.
—■■ Είς τό όνομα τοΰ Θεοϋ !
—  ΔΙν γνωρίζω κανένα Θεόν ! δ σύζυ

γός σου πρέπει νά άποθάνγ), διότι ’σήκωσε 
τό χέρι εναντίαν μου. . . Καί Ιπέιτα διατί 
παραπονεΐσαι ; Είσαι νέα καί ώραία, θά 
γίνιρς ερωμένη ενός*ιππότου, ένώ άν μεί- 
ν·/)ς έδώ, θά ήσαι δι’ δλην σου τήν ζ<ι>ήν 
αναγκασμένη νά υπήρετνίς fva πτωχόν καί 
άνόητον χωρικόν . . .

—  Θεέ μου ! Θεέ μου ! άνέκραξεν ή τα 
λαίπωρος γυνή, πώς άφίνεις νά ζοϋν είς 
τόν κόσμον αυτά τά θηρία ;

Ό  Μαλκράφτ έποίησε νεύμα πρός τόν 
Γω τιέ .

"Ο χι . . .  όχι .  . . συγχωρήσατέ με! 
είμαι τρελλή ! . . . Δέν είσαι τόσψ σκλη
ρός, δσω θέλεις νά φαν/ίς. "Ολα αΰτά τά 
κάμνεις διά νά με φοβίσνις . . .

Καί Ιπεσεν είς τούς πόδας τοΰ άρχιλγ)·* 
στοϋ ολοφυρομένη καί κλαίουσα.

—  Γω τιέ ,  είπεν ό Μαλκράφτ, είν* έτοι
μος δ σίδηρος ;

—  Μάλιστα, άρ^ηγέ.
—  Έ  ! τότε τί περιμένεις ; “Αρχισε τό 

έργον σου. Ά λ λ ά  πρέπει νά γδύσνις αΰτά 
τό κτήνος.

Ή  ταλαίπωρος γυνή, άκόύσασα ταϋτα, 
ήγέοθη καί εβαλε όξΰν στεναγμόν.

—  Ά θ λ ιε  ! . . . Ά θ λ ιε  ! . .  .
—  Ύγιαινε, αγαπητή μου γυναίκα,είπ* 

στενάζων ό χωρικός, ύγιαινε! Πρόςεχε τόν 
μικρόν μας Όλιβιέρον, ό όποιος μίαν ημέ
ραν, είμαι βέβαιος, θά μ’ έκδικηθί) ! . . .

Ε ίτα  δέ, Ιξω φρενών γενόμενος, προΰ- 
χώρησε πρός τόν Μαλκράφτ καί Ιπτυσεν 
αυτόν κατά ποόσωπον.

Φοβερά βλασφημία διέφυγε τών χειλέων 
τοΰ άρχηγοΰ.

—  ’Εμπρός ! Γωτιέ,  εμπρός ! . . .
Πάραυτα οί κακούργοι συνέλαβον τόν

δυςτυχή χωρικόν, τόν έξέδυσαν έντελώς 
καί διά τοϋ άνημμένου σιδήρου ίκαυσαν 
τάς σάρκας του !

Ό  δυςτυχής εξέβαλλε φρικώδεις κραυ- 
γάς, ή δέ ταλαίπωρος γυνή ήγέρθη αΰτο- 
μάτως, Ιτεινε τούς βραχίονας πρός τόν σύ
ζυγόν της, ώσεί θέλουσα νά έναγκαλισθή 
αΰτόν δι’ έσχάτην φοράν, άλλ’ αί δυνά
μεις της τήν έγκατέλειψαν και έπανέπε- 
σεν . . .

Ητο νεκρά !
Τήν στιγμήν έκείνην τά παιδίον έξύ- 

πνησε καί βλέπον περί αΰτό αγνώστους 
μορφάς, ΐοχισε νά κλαίϊ).

—  ΤΑ ! είπεν άγρίως δ Μαλκράφτ, δέν 
άγαπώ τά παιδιά ποΰ κλαίουν 1 . . .

Καί δψωσε τό ξίφος του κατά τοΰ άθώου 
έκείνου πλάσματος !

Ά λ λ ά  καλπασμοί ίππων πολλών, διερ- 
χομένων έκ τής όδοϋ, καί άγριαι φωναί 
άνεχαίτισαν τάν βραχίονα τοΰ δολοφόνου 
«ΰτοστιγμεί δέ ή θύρα τής οικίας ήνεφ-



χθν) καί είς προσωπιδοφόρος έπήδησεν εν 
αΰτέ ώς μαινόμ,ενος.

—  Όλιβιέρε ! Όλιβιέρε ! . . . Τόν έφό- 
νευσαν ! . . .

Ό  Μαλκράφτ ήθέλησε νά εμποδίσω) αΰ- 
τω  τήν είςοδον.

Ά λ λ ’ ό άγνωστος άντέστη διά τού ξί
φους του, ΐνω ή αιφνίδια έμφάνισις πολ
λών χωροφυλάκων, δμοΰ είιϊερχομένων^έξέ-, 
πληξε τους-κακούργους εκείνους, οίτινες 
άρχισαν νά φεύγωσιν δ είς κατόπιν τ6ΰ 
άλλου.

ΑΓφννις δ άγνωστος, ίδών τό παιδίον :
—  Ά  ! ιδού αυτό ! . . . ζ έ  άκόμη,, έ -  

φώνησε περιχαρής.
Είτα δέ, ριψας τό βλέμμα έπί τών δύο 

πτωμάτων, άτινα εκτάδην έκειντο έπί 
τ έ ς  γ ές  :

—  Άναπαύθητε, έν ειρήνη, είπεν, ευ- 
γενέ θύματα τ*71ς θηριωδίας ανθρωπόμορ
φων τεράτων ! . . . Ό  κύριός μου, δ δούξ 
τ έ ί  Αΰρνιλίας, θά σάς έκδικηθνί !

Καί, λαβών τό πολύτιμον αΰτοΰ φορ- 
τίον, περιετύλιξεν αΰτό έντός τοΰ μανδυου 
τόυ καί άπήλθεν.

"Επεται συνέχεια.
Σ Τ.

0 ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ
Διήγημα "Εδγάρδου Πόου. Μετάφρ. Ε . 'Ρ οίδου .

Συνέχεια και τέλος· ϊδε προηγ. φύλλον

Είς τοιαύτην ευρισκόμενος διάθεσιν ψυ
χ έ ς  έκαθήμην νύκτα τινά παρά την τρά
πεζαν εΰτελεστάτου καπηλειού, δτε ένό- 
μισα δτι διακρίνω άντικρύ μ.ου μέλανά 
Ttva όγκον έπί γιγαντιαίου πίθου ρακές, 
άποτελοΰντα τό σημαντικώτατον σκεύος 
τ έ ς  αιθούσης. Πλησιάσας καί ψηλαφήσας 
αΰτόν διά τ έ ς  χειρός έπείσθην ότι ητο γά 
τος, μαΰρος καί μεγάλος τουλάχιστον όσον 
δ ΠΑοΰκύΥ) δμ,οιάζων αΰτώ καί κατά πάν
τα τά λοιπά, πλήν μόνον ότι δ μέν Πλού- 
των οΰδέ μίαν είχε λευκήν τρίχα, ένώ δ 
προκείμενος Ιφερεν έπί τοΰ στήθους άσπρη 
τινά καί μεγάλην άκανονίστου σχήματος 
κηλΐδα.

Ευθύς άμα τον ήγγισα,δ γάτος ήγέρθη, 
εχασμήθη, Ιτριψε τήν κεφαλήν εις τήν 
χεΐρά μου καί έφάνη υπερευχαριστούμενος 
εκ τών θωπειών μου. ’Εγώ δέ πεισθείς ότ 
αδύνατον ητο νά εΰρω άξιολογώτερον τού
του διάδοχον τοΰ Πλούτωνος, Ισπευσα νά 
προτείνω είς τόν καταστηματάρχην νά 
μοί τόν παρζχωρήσν) έπί δικαία άμοιβή, 
άλλ οΰτος μοί άπήντησεν ότι οΰτε ίδικός 
του ητο, οΰτε έγνώριζε πόθεν ήρχετο δ 
γάτος, -ήμην δέ κύριος νά τόν λάβω, άφοΰ 
τόσον πολύ μοί άρέσκει.

Ό τ ε  ήγέρθην ν’ αναχωρήσω, τό ζώον 
έφάνη όοεγόμενον νά μέ συνοδεύσν], καί 
προέγματι μέ ήκολούθησεν ώς κύων, τρί 
βων έκ διαλειμμάτων τ·»)ν κεφαλήν εις τάς 
κνήμας μου. "Αμα έφθάσαμεν είς τήν οι
κίαν, είσέλθεν έκεΐ ώς οικοδεσπότης, άπό 
δέ τ έ ς  έπιούσης κατέστη στενός φίλος τ έ ς  
συζύγου μου. Ά λλ* χΐ έλπίδες, ΰφ’ ών κα- 
τίΐχόμην παραλαμβάνων αΰτόν, ουδόλως

επληρωθηβαν. Τό πτωχόν ζώον αντί συμ- 
παθείας μοι ένέπνευσε μετ’ ολίγον άκατα- 
νίκητον απέχθειαν, όσον δέ περισσότερον 
με ηγά,πα, τοσουτιρ μ.άλλον άπεστρεφόμην 
αΰτό. Αίσθημά τι έντροπές έκ τ^ς άνα- 
μνήσεως τ-ϊής πρός τόν Πλούτωνα διαγω
γές  μου μ’ έκώλυε νά κακοποιήσω τόν δι
άδοχον αυτοΰ, αλλ ή αντιπάθεια μου έ- 
κοουφώθη βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως είς 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε τόν άπέφευγα μετά 
φρίκης καί σχεδόν μετά τρόμου, πρό πάν
των, άροΰ άνεχάλυψα ότ-t, όπως δ Πλού- 
των, ητο κάχεΐνος μ,ονόφθαλμος.

Τό αληθώς παράδοξον είναι, ότι ή ποός 
έμέ τρυφερότης τοΰ γάτου συνηύξανε κατ’ 
ακριβέ αναλογίαν τ*75ς πρός αΰτόν απο
στροφές μου. Ό που δήποτε καί *ν μετέ- 
βαινον μέ ήκολούθεΓ δσάκις έκαθήμην κα- 
τεκλίνετο παρά τούς πόδας αου ή έπήδα 
έτϊί τών γονάτων μου, άν δέ ήγειρόμην,ά- 
νερόιχάτο διά τών ονύχων έπί τών ώμων 
μόυ καί έπέμενε νά μένγ) εκεί. Κατά τάς 
στιγμάς ταύτας πολλάκις ώρέχθην νά τόν 
πνίξω* τοΰτο όμως δέν Ιπραττον κωλυό
μενος ου μόνον έκ τ έ ;  άναμνήσεωί τοΰ
πρώτου μου κακουργήματος, άλλά καί__
πρέπει νά τό εΐπω, διότι τόν έφοβούμην. 
'Ε τ ι  μάλλον αίσχύνομαι νά δμολογήσω 
τίς ητο τοΰ τοιούτου φόβου μου ή αίτια' 
καί τοΰτο όμως πρέπει νά εξομολογηθώ, 
δσον καί άν φαίνεται παιδαριώδες καί χ ι
μαιρικόν. Ή  σύζυγός μου ειχεν έπιστήσει 
πολλάκις τήν προσοχήν μου είς τό σχέμα 
τ έ ς  λευκές κηλϊδος, ής έμνημόνευσα ήδη, 
ώς τ έ ς  μόνης μεταξύ τοΰ ζώου τούτου καί 
τοΰ Πλούτωνος διαφοράς. Ό  αναγνώστης 
ενθυμείται βεβαίως, ότι ή κηλίς αΰτη ήτο 
έξ αρχές μέν μεγάλη, άλλ’ οΰδέν είχε 
σ^έμα ακριβές, προϊόντος όμως τοΰ χρό
νου, βραδύτατα καί διά παοαλλαγμών α
νεπαίσθητων, τάς όποιας έπί πολύ ήγωνι- 
σθην νά θεωρήσω ώς προϊόν όπτικης απά
της, ή κηλίς αΰτη απέκτησε σ^έμα πολύ 
μάλλον ώρισμένον *ήδη δέ παοίστανεν άκοι- 
βώς άντικείαενον τό δποΐον τρέαω  νά ονο
μάσω. Τοΰτο πρό πάντων τό φρικώδες ίν
δαλμα έκορύφονε τήν πρός τό ζώον απο
στροφήν μου καί τόν άσβεστον πόθον νά 
τό εξοντώσω, τό δποΐον δέν έτό^μ,ων έκ 
φόβου νά ικανοποιήσω. Ά λ λ ’ έν τ?ί συγ
χύσει μου παρέλειψα νά είπω τί τέλος 
πάντων παοίστανεν ή έπί ταΰ στήθους τοΰ 
γάτου λευκή κηλίς. Αΰτη ήτο πιστή καί 
άκριβής εΐκών αγχόνης ! . . .τής άγχόνης 
είς ήν θά κρεμ-ασθώ αΰριον ύπό τοΰ δημίου !

Ή  δυστυχία μου ΰπερέβαινε τά όρια 
τοΰ πιστευτοΰ. “Αλογον ζώονήρκει νά κα- 
ταστήσγ) έμέ, τόν κατ’ εικόνα καί δμοίω- 
σιν τοΰ Θεοΰ πλασθέντα, τόν άθλιέστα- 
τον τών ανθρώπων.Οΰτε ΰπνον είχον πλέον 
οΰτε στιγμήν ησυχίας. Τήν μέν ήμ,έραν μέ 
ήκολούθει κατά πόδας, πλειστάκις δέ έ- 
ξυπνών τήν νύκτα φσθανόμην τήν ΰγράν 
αΰτοΰ πνοήν έπί τοΰ προσώπου μου ή ό- 
λόκληρον τό ζώον έπικαθήμενον τοΰ στή
θους μου ώς έφιάλτης.

'Υπό τό κράτός τοιούτων βασάνων ί -  
χασα βαθμηδόν τόν ολίγον νοΰν όστις μοί 
άπέμενε. Διαλογισμοί απαίσιοι καί μόνον

τοιοΰτοι κατεΐχον τάς φρένας μου νυχθη
μερόν* ή συνήθης μου σκυθοωπότης καί 
μ,ελαγχολία ποοέβησαν p.£y ρι μίσους ό- 
λοκλήρου τοΰ ανθρωπίνου γένους, ή δέ 
ταλαίπωρος σύζυγός μου, τ έ ;  όποιας δέν 
είχεν όρια ή πραότης καί ή υπομονή, ητο 
τά θΰμα τών καθημερινών εκρήξεων τ έ ς  
καταλαβούσης με πανδαμάτορος μανίας. 
'Ημέραν τινά Ιτυχεν ή δυστυχής νά μέ 
άκολουθήση καταβαίνοντα νά λάβω ξύλα 
είς τό υπόγειον τ έ ς  ήρειπωμένης οι
κίας, δπου είχε περιορίσει ημάς ή πενία. 
Δυστυχώς συνηκολούθησεν ήμάς καί δ γά
τος, όστις προστριβόμενος θωπευτικώς είς 
τήν κνήμην μου μ’ έκαμε νά ολισθήσω καί 
παρ’ ολίγον νά κρημ.νισθώ άπό τών βαθ
μιδών τ έ ς  καταρρεούοης κλίμακος τοΰ υ
πογείου. Ό  παροξυσμός τ έ ς  όργές μου 
κατίσχυσε τότε τοΰ δεισιδαίμ,ονος φόβου, 
τόν δποΐον μοί έπροξένει τό κατηραμένον 
εκείνο ζώον. Ύψώσας τόν πέλεκυν, δν ϊ -  
τυχε νά κρατώ,εσπευσα νά καταφέρω κατ’ 
αΰτοΰ πληγήν, ήτις θ’ άπέβκινε βεβαίως 
θανατηφόρος, αν ή σύζυγός μου δέν έπρό- 
φθανε νά κρατήσγ) τόν βραχίονά μου. 'Η 
τοιαύτη παρέμβασις μ.έ μετέβαλεν άπό 
ανθρώπου είς θηρίον. Ά π α λ λά ξας τόν 
βραχίονά μου άπό τών χειρών αυτές ύ
ψωσα καί πάλιν τόν πέλεκυν καί ένέπηξα 
αΰτόν δλόκληρον είς τό κρανίον τ έ ς  ά
θλιας. Ό  θάνατος έπήλθεν ακαριαίος καί 
οΰδέ στεναγμόν έποόφθασε νά έκπέμψη.

Εΰθύς μ.ετά τό κατόρθωμά μου ένόησα 
δτι Ιπρεπε διά παντός τρόπου ν’ άποκρύψω 
ή ν’ αποκομίσω τό πτώμα. Απολύτως ό- 
μ.ως αδύνατον ήτο νά έζαγάγω αΰτό, ϊ -  
στω καί διά νυκτός, έκ της οικίας ίνευ 
κινδύνου νά φωοαθώ ΰπό τών γειτόνων. 
’Εν άρχ·7ί διενοήθην νά καύσω αΰτό, άφοΰ 
τό κατακόψω είς μικρά τεμάχια, εΰθύς δ
μως, έπειτα έσκέφθην, ότι κάλλιον ήτο νά 
τό θάψω, όρύσσων λάκκον έν τώ ύπογείω 
ή νά καρφώσω αΰτό έντός κιβωτίου καί 
νά τό άποστείλω διά τοΰ σιδηροδρόμου 
ώς σύνηθες εμπόρευμα είς άνύπαρκτον πα
ραλήπτην. Πάντων δμως τούτων άσφαλέ- 
στερον έθεώρησα έπί τέλους νά κτίσω τό 
πτώμα είς τόν τοίχον, ώς είχον ακούσει 
δτι εποαττον οί καλόγηροι τών μέσων χρό
νων. Ποός τοιοΰτον σκοπόν έφαίνετο κα- 
ταλληλότατον κοίλωμά τι έν τ -Ji γωνία 
τοΰ υπογείου, χρησιμέυσαν άλλοτε ώς κά
μινος, καί έπειτα φραχθέν καί έπιχρισθέν, 
ώς καί οί άλλοι τοίχοι, διά χονδροειδοΰς 
τίνος κονιάματος, μαλακοΰ καί πολλαχοΰ 
διεορηγμένου έκ τ έ ί  υγρασίας. Εΰκολον 
λοιπόν έφαίνετο ν’ άφαιρέσω πλίνθους τ ι -  
νάς, νά εισαγάγω τό πτώμα είςτήνποώην 
εστίαν καί έπειτα νά κτίσω καί νά έπι- 
χρίσω πάλιν τον τοίχον, είς τρόπον ώστε 
οΰδ’ ίχνος ν’ άπομείνη τ έ ς  τοιαύτης ερ
γασίας.

Ό  υπολογισμός μου εΰρέθη άκριβής. 
Έξαγαγών ίκανάς πλίνθους διά τίνος λα
τομικές σφύοας έστήριξα τό πτώμα όρθιον 
είς τον έσωτερικόν τοίχον καί έτοποθέ- 
τησα πάλιν τάς πλίνθους δπως είχον πρίν. 
Προμηθευθείς επειτα άσβεστον, άμμον καί 
ολίγον ϊριον παρεσκεύασα κονίαμα κατ’



ουδέ» διαφέρον τοΰ παλαιού καί έκάλυψα 
δι' αΰτοϋ έπιμελώς τό νεόκτιστον τειχίον. 
Ή  χζρά μου ύπήρξεν άπερίγραπτος δτε, 
μετά τό τέλος τής εργασίας, έπείσθην δτι 
οΰδέ τό έλάχιστον άπέμενεν fyvo; ενοχο
ποιητικόν, ποά πάντων άφοϋ άπεχόμισα 
πάντα τά συντρίμματα και έτάρωσα τό Ε
δαφος μετά προσοχής.

Πρώτη μου Επειτα φοοντί; ήτο ν' άνα- 
ζνιτήσω τόν παραίτιον τής συμφοράς, τόν 
γάτον δηλ., τόν όποιον τήν φοράν ταύτην 
είχον άκλόνητον άπόφασιν νά θανατώσω. 
Οΰδ αμοΰ δμως ήδυνήθην ν’ άνεύοω αύτόν. 
Τό πανοϋργον ζώον φοβηθέν, ώ ;  φαίνεται, 
δτε μέ ειδε θυμωμένον Εκρινε πρέπον νά 
κρυβή μέχρις οΰ παρέλθ·/) ή όργή. Αδύνα
τον μοι είναι νά έκφράσω τήν άνακούφισιν 
καί τήν μακαριότατα, ήν ήσθάνθην έκ τής 
απουσίας του. Ή  νύξ παρήλθεν ολόκλη
ρος χωρίς νά φανϊ). ’Αναγκάζομαι δέ νά 
δμολογήσω, οτι άπό τής εισαγωγής τοΰ 
βδελυροϋ ζώου είς τήν οικίαν, ή νύξ έκείνη 
ύπήρξεν ή πρώτη καθ’ ήν κατώοθωσα νά 
κοιμηθώ’ νά κοιμηθώ άφοϋ έφόνευσα καί 
Εκτισα είς τον τοίχον τήν γυναίκα αου!

Ή  έπιοϋσα καί ή μ ετ ’ αΰτήν ήμέρα πα- 
ρήλθον κάκεΐναι χωρίς νά μεταίδω τόν 
γάτον. Έ κ τ ο τ ε  ήρχισα ν’ άναπνέω έλευ- 
θέοως, ώς άνθρωπος έλευθερωθεί; άπό ά- 
φοοήτου ζυγοϋ, έλπίζων δτι τό τέρας έ- 
κεϊνο μέ άπήλλαξε διά παντός τής πα
ρουσίας του. Ή  εΰτυχία μου ήτο άπεοί- 
γραπτος" οΰδέ κάν μέ άνησύχουν πολΰ αί 
συνέπειαι τοϋ κακουργήματος μου. Ή  α
στυνομία προέβν) τ?) άληθεία εΓς τινας 
άνευ αποτελέσματος άνακρίσεις, εμελλε δέ 
νά προβνί καί είς κατ’ οίκον ερευνάν έκ 
ταύτης δμως οΰδέν είχον νά φοβηθώ μετά 
τάς ληφθείσας προφυλάξεις, ώστε έθεώρουν 
τήν ησυχίαν καί τήν μακαριότ-/)τά μου 
εντελώς άσφαλισθείσας.

Τήν τετάρτην έν τούτοις μετά τόν φό
νον ήμέραν,μ’ έπεσκέφθη ό αστυνόμος μετά 
πέντε κλητήρων, οΐτινε; ήρεύνησαν π2σαν 
γωνίαν τ ή ;  οικίας μετά πλείστης προσο- 

ής καί λεπτομερείας. Μετά ταϋτα κατέ- 
ησαν και είς την υπόγειον αποθήκην πα-, 

ραλαβόντε; με ώ ; οδηγόν. Ή  πεποίθησίς 
μου είς τό άδυτον τής κρύπτης δπου ε- 
κειτο τό σώμα τοϋ έγκλήματος, ήτο τοι- 
αύτη, ώστε οΰδέ τήν έλαχίστην ήσθανό- 
μην στενοχώριαν. Τό πρόσωπόν μου ήτο 
Ιλαρόν καί οί παλμοί τής καρδίας κανονι
κοί ώ; άθώου παιδίου, ένφ περιέτρεχον 
από τής [λκίς είς την άλλην άκραν τό υ
πόγειον ήσύχως διαλεγόμενος μετά τών 
άντιπροσώπων τής έξουσίας. Οΰτοι, οΰδέν 
ύποπτον άνευρόντες, ήτοιμάζοντο ήδη νά 
μέ άποχαιρετήσωσι. Ή  χαρά μου ήτο το- 
σαύτη, ώστε έν τη δοιχή αΰτή; ήσθάνθην 
την άνάγκην νά καταστήσω πληρέστερον 
τόν θρίαμβον καί τήν άθωότητά μου Ιτι 
έναργεστέραν άνακράζων : ιΚύριοι χαίρω 
δτι ήδυνήθην νά διασκεδάσω πόίσαν υμών 
υποψίαν. Ή  οικία αδτη, καίτοι παλαιά, 
είναι καλοκτισμένη καί είς τούς τοίχους 
«υτής οΰδέτό έλάχιστον υπάρχει χάσμα». 
Ταϋτα λέγων έκτύπων τούς τοίχους τού
τους πρός δεξιάν καί άριστεράν καί έν τή,

παραφορά τοϋ θριάμβου μου και εις αΰτά 
τό μέρος, όπισθεν τοϋ όποιου- είχον κρύψει 
τά πτώμα τοϋ θύματός μου. ’Ακούσατε δ
μως καί τί συνέβη. Πριν Ετι παύση άντη- 
χών δ τελευταίος έπί τοϋ τοίχου κτύπος 
ήκούσθη οίονεί ώς άπάντησις είς τούτον 
φωνή τις ώς έκ βαράθρου έξερχομένη. Έ ν  
άρχί) ώμοίαζε γόον ύπόκωφον καί διακε- 
κομένον όδυρομένου παιδίου, βαθμηδόν δ
μως ώγκώθη έκ κραυγήν ήχηράν καί ό- 
ξεΐαν, μετέχουσαν έπικλήσεως βοήθειας 
άγωνιώντος άνθρώπου καί ώρυγής ώργι- 
σμένου θηρίου.

Δέν επιχειρώ νά πεοιγράψω τό είδος καί 
τά μέγεθος τοϋ καταλαβόντος με τρόμου. 
Τά γόνατά μου έλύθησχνκαί μόλις Εφθασα 
νά στηριχθώ έπί τοΰ άντικρύ τοίχου. Οί 
ετοιμαζόμενοι ήδη ν' άναβώσι τήν κλί
μακα άστυνομικοί υπάλληλοι Εμειναν κά- 
κεΐνοι άκίνητοι καί έμβρόντητοι έκ τ ή ;  
φρίκης· μετά τινα δμως δευτερόλεπτα οί 
δώδεκα αΰτών στιβαροί βραχίονες είργά- 
ζοντο πυρετωδώς νά διαρρήξωσι τό τε ι 
χίον, οΰ ή κατάπτωσις άπεκάλυψε τά 
πτώμα όζον ήδη καί έ:ουπωΐΛένον έξ αΐ- 
ματος πεπηγότος. Έ π ί  δέ τοϋ ώμου αΰ
τοϋ έπεκάθητο, άγρίως ώρυόμενον καί τό- 
ξεύον σπινθήρας έκ τοϋ μόνου όφθαλμοΰ 
του τό βδελυρόν θηρίον, τό δποΐον μέ είχε 
καταστήσει φονέα καί παρέδιδεν ήδη τήν 
κεφαλήν μου είς τόν δήμιον. Έ ν  τή βίο: 
καί τ·3Ί ταραχή μου είχον κλείσει ώ; φαί
νεται, καί τόν γάτον μετά τοϋ πτώματος 
τής γυναικός μου.

Η ΑΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
Μ Τ β Ι Χ Τ Ο Ρ Ι Α  Α Α Ε Ι  ΑΝΛΡ Ο Τ 4 0 T S IA

Συνέχεια· ιδε προηγούμενον φύλλον.

—  Πόσον είσθε ωχρός! είπε τφ Σχικώ.
—  Ναί, εΐπεν οΰτος,αί τελευταΐαι στι- 

γμαί τοϋ δύστυχους τούτου μέ συνεκί- 
νησαν.

—  Λοιπόν, άπέθανεν ; ήρώτησεν δ Γο -  
οανφλότος.

—  Ύπάρχουσι λόγοι πείθοντες, άπε- 
κρίθη δ Σχικώ.

—  Καί δμως προ ολίγου ήτο τόσον 
καλά.

—  Κάλλιστα. Ήθέλησε νά φάγ·/) πράγ
ματα δύσπεπτα καί, ώς δ ’Ανακρέων άπέ- 
θανε, διότι δέν ήδυνήθη νά καταπίη.

—  Ώ  ! & ! · είπεν δ Γορανφλότος, δ 
φαύλος ήθελε νά μέ πνίξγ),έκκλησιαστικάν 
άνθρωπον, καί τφ  Εφερε δυστυχίαν.

—  Συγχωρήσατέ τον, κουμπάρε, είσθε 
χριστιανός.

—  Τόν συγχωρώ, είπεν δ Γορανφλότος, 
μολονότι μ ’ έφόβισε πολύ.

— Δέν άοκεΐ,είπεν δ Σχικώ, πρέπει ν’ά- 
νάψητε κηρόν καί νά ψιθυοίσητέ τινας ευ- 
χάς πλησίον τοϋ νεκρού.

—  Διατί;
Οί άναγνώσται ήμών ένθυμοΰνται, δτι 

αυτη ήτο ή συνήθης λέξις τού μοναχού.
—  Πώς, διατί ; "ΐνα μή συλληφθήτε 

καί φυλακισθήτε ώς φονεύς.

—  Έ γ ώ  ! φονεύς τού άνθρώπου τούτου! 
ά<*τείζεσθε’ αΰτός ήθελε νά με πνίξη.

—  Πραγματικώς. "Ενεκεν δμως τής α 
ποτυχία; του· ή οργή έτάραξέ το αία,ά 
του, αίματοφόοον τι άγγεΐον θά έθραύσθη 
εις τό στήθό; του καί καλήν νύκτα."Οπως 
δήποτε δμως, βλέπετε, Γορανφλότε, δτι 
σείς είσθε δ αίτιος τοϋ θανάτου τουί Αί
τιος ακούσιος, αληθώς, άλλ'άδιάφορον.Μέ- 
χρις οΰ'άποδειχθΐΐ ή άθωότης σάς, δύναν- 
ται νά σ5ς βασανίσωσι.

—  Νομίζω, δτι Εχετε δίκαιον,κ ύοιε 
Σχικώ, είπεν δ μοναχός.

—  Τόσφ δέ μόίλλον Εχω δίκαιον, δσφ 
είς ταύτην τήν καλήν πόλιν τής Λυών 
υπάρχει έπισκοπικάς έπίτροπος πολύ τρα-

Χ ύί '—  ’Ιησού Χριστέ! έψιθύρισεν δ μοναχός.
Πράξατε, λοιπόν, δ,τι σ £ ς λ έ γ ω ,  κουμ

πάρε.
—  Τί πρέπει νά πράξώ ;
—  Τοποθετήθητε ενταύθα,απαγγείλατε 

έν κατανύξει οσας ήξεύρετε καί δέν ήξεύ
ρετε προσευχάς καί,αμα τίί έσπέθ3:,δτε θά 
είσθε μόνος,έζέλθετε τοΰ ξενοδοχείου,σπεύ- 
δοντες βραδέως. Γινώσκετε τό είς τήν γωνί
αν τής δδοΰ εργαστήριον τού πεταλωτοϋ ;

—  Βεβαίως- έκεΐ προσέκρουσα τήν χθε
σινήν εσπέραν, είπεν δ Γορανφλότος, δει- 
κνύων τόν έκ τοϋ κτυπήματος μελανωπόν 
οφθαλμόν του.

—  Προσφιλής άνάμνησις. Λοιπόν, θά 
φροντίσω, δπως έπανεύρητε έκεΐ τάν ΐππον 
σας· εννοείτε ; Θά ίππεύσητε, χωρίς εί; 
οΰδένα νά παράσχητε έζηγήσεις' Επειτα, 
δσον καί άν φοβεΐσθε, θά λάβητε τήν πρός 
τού; Παοισίου; άγουσαν' εί< Βιλνέβην-λέ 
-Ροά θά πωλήσητε τάν ΐππον σας καί θ’ 
άναλάβητε τον Πανούργον.

—  ΤΑ ! τόν άγαθόν μου Πανοϋργον ! θά 
είμαι ευτυχή; νά τον έπανίδω, διότι τόν 
άγαπώ. ’Αλλά πώς θά συντηρηθώ εως 
έκεΐ; ποοσέθεσεν δ μοναχός μέ ΰφος κλαυθ- 
μηρόν.

—  'Όταν δίδω, δίδω, είπεν δ Σχικώ, 
καί δέν άφίνω τού; φίλους μου νά έπαι- 
τώσιν, ώς ποάττουσιν είς τό μοναστήριον 
τής 'Αγίας Γενοβέφας. Λάβετε.

Ό  Σχικώ έζήγαγε τοϋ θυλακίου του 
δρό?Λα σκούδων, τά όποια εθεσεν έπί τής 
εΰρείας παλάμης τοϋ μοναχού.

—  Γενναίε άνερ ! είπεν δ Γορανφλότος 
συγκεκινημένο; μέχρι δακρύων" άφετέ με 
νά μείνω μαζύ σας εις τήν Λυών, ήτις εί
ναι ή δευτέοα ποωτεύουσα τοΰ βασιλείου 
καί πόλις φιλόξενος.

—  Έννόησον δμως τούτο, τριπλοϋν κ τή 
νος ! δέν θά μείνω έδώ, άναχωρώ, άλλά 
τόσον ταχέως, ώστε δέν σέ ύποχρεώ .νά 
με άκολουθήσνις.

—  Γεννηθήτω τό θέλημά σας, κύριε 
Σχικώ, είπεν δ Γορανφλότος έν αΰταπαρ- 
νήσει.

—  Δόξα τώ Θεφ ! είπεν δ Σχικώ ' Ετσι 
σέ θέλω, κουμπάρε.

Ένεκατέστησε δέ τόν μοναχόν παρά 
τήν κλίνην τού νεκρού, κατήλθεν είς τό 
δωμάτων τοϋ ξενοδόχου καί λαβών αυτόν 
κατ’ ιδίαν:



—  Κύριε Βεονουλλιέτε, τφ ειπε, χωρίς 
νά το έννοήσητε, συνέβη γεγονά; σπου- 
δαίον είς την οικίαν σας.

—  Μπά ! εΐπεν ό ξενοδόχος έκπεπληγ- 
μένο;, τ ί  συνέβη ;

—  Έκεϊνος ό 'λυσσασμένος βασιλόφρων, 
ό υβριστή; τ ή ;  θρησκείας, ό μισητός <ρίλο; 
τών Οΰγονότων , . .

—  Αί λοιπόν ;
—  Έ δ έχθ η  την πρωίαν τ ή ;  σήμερον 

ίνα άπεσταλμένον έκ Ρώμης.
—  Τό ήξεύρω, άφοϋ έγώ σάς τά ειπον.
—  Ό  άγιο; πατήρ ήμών, ό Πάπας, 

δστι; έχει τό δικαίωμα τ ή ;  απονομή; τή ;  
δικαιοσύνης έπί τής γής, έστειλεν αυτόν 
άπ’ ευθείας πρός τόν συνωμότην, άλλ’ ού- 
τος, κατά πάσαν πιθανότητα, δέν ύπώ- 
πτευε τόν σκοπόν τ ή ;  έπισκέψεως.

—  Καί τίς ητο ό σκοπός ;
—  ’Υπάγετε είς τό δωμάτιον τοϋ ξέ 

νου σας, κύρ Βεονουλλιέτε, έγείρατε ολί
γον τό κάλυμμα τ ή ;  κλίνης του, παρατη
ρήσατε αυτόν περί τόν λαιμόν καί θά τον 
μάθητε.

—  Μέ τρομάζετε.
—  Δέν σάς λέγω περισσότερον. 'Η τοι- 

αύτη πρόίξις δικαιοσύνης έξετελέσθη είς 
τόν οικόν σας, κυρ Βερνουλλ^έτε. Ό  πά
πας περιεποίησεν ύμΐν μεγίστην τιμήν.

Μετά τούτο, ό Σχικώ έθεσεν είς τήν 
χεΐρα τού ξενοδόχου δέκα σκούδα καί ε- 
σπευσεν είς τό ίπποστάσιον, όπόθεν παρέ
λαβε τούς δύο ΐππου;.

Έ ν  τφ μεταξύ τούτψ, ό ξενοδόχος άν- 
ήλθε τγ)ν κλίμακα ταχύς ώ ;  πτηνόν καί 
είσήλθεν είς τό δωμάτιον τοϋ Νικολάου 
Δαυίδ, δπου εύρε τόν Γορανφλότον, προσ- 
ευχόμενον.

Πλησιάσα; δ’ εις τήν κλίνην καί άνε- 
γείρας τό κάλυμμα αΰτή ;,  παρετήρησε 
τό έπί τοϋ ξένου τραύμα, ερυθρόν ετι, ένφ 
τό σώμα του ητο ·})δη ψυχρόν.

—  Οΰτως ας άποθάνωσι πάντες οί ε χ 
θροί τ ή ;  θρησκείας ! είπε, ποιων νεύμα 
συνεννοήσεως πρός τόν Γορανφλότον.

—  ’Αμήν ! άπήντησεν ό μοναχός.
Τά γεγονότα ταϋτα συνέβαινον πεοίπου 

καθ’ δν χρόνον ό Βουσύ απέδιδε τήν Ά ρ -  
τεμιν δέ Μεριδάρ είς τάς άγκάλας τοϋ γέ
ροντα; βαρόνου, όστις έπίστευεν αυτήν νέ
κραν.

ΛΑ'

Τ 6 ν ε  τ ρ ό π ω  ό  δ ο ΰ ξ  δ Ά ν ζ ^ ο Ο  I -  
μ α θ ε ν  ο τ ε  ή  " Ά ρ τ ε μ ί ξ  δ έ  Μ ε ρ ε -  
δ ό ρ  δ έ ν  ε ε χ ε ν  ά π ο θ ά ν ε ε .

Έ νφ  τ ’ ανωτέρω γεγονότα συνέβαινον, 
ποο^σήγγισαν αί τελευταϊαι ήμέραι τοϋ ’Α
πριλίου.

Οί τοίχοι τ ή ;  μεγάλης μητροπόλεως 
τ ή ;  Σάρτρης ησαν Ισωθεν κεκαλυμμένοι 
διά λευκού ύφάσματο;, κατά δέ τό μήκο; 
τών κιόνων δράγματα φύλλων, τά όποια 
7)σαν άκόμη, ενεκα τ ή ;  ώρας τοϋ έτους, 
σπάνια, άντεκαθίστων τά ,λείποντα άνθη.

Ό  βασιλεύς, γυμνόπους, ώ ;  ειχεν έλθει 
άπό τ·7ΐς πύλης τής Σάρτρης, ΐστατο έν 
τώ  μέσω τού προνάοϋ, παρατηρών ενίοτε

έάν πάντες οί αΰλικοί καί οί φίλοι του 
ησαν παρόντες. Τινές δμως τούτων, πλη- 
γωθέντες τούς πόδας, ένεκα τοϋ ανωμάλου 
καί σκληρού έδάφους τών οδών, είχον ύ- 
ποδηθή, Ιτεροι δέ, πεινάσαντες ή κουρα- 
σθέντες,άνεπαύοντο ή έτρωγον είς τά καθ’ 
όδόν υπάρχοντα ξενοδοχεία, έν οίς λα
θραία»; είσέδυσαν, καί μόνον ολίγοι ειχον 
λάβει τό θάρρος νά παραμενωσιν έπί τών 
υγρών πλακών τ η ;  εκκλησίας μέ τάς κνή- 
μας γυμνάς ύπό τόν μακρόν μανδύαν τών 
μετανοούντων.

ΈτελεΤτο θρησκευτική δέησις έπί τφ 
σκοπφ νά δοθ"?1 διάδοχος εί; τάν θρόνον 
τ ή ;  Γαλλίας" οί δύο χιτώνες τ ι ς  Πανα
γίας, τών όποιων, λαμβανομένων ύπ’ όψιν 
τών ύπ’ αύτών γενομένων πλείστων θαυ
μάτων, δέν ήδύνατο ν’ αμφισβητηθώ ή 
παραγωγική δύναμις, ειχον έξαχθή τ ή ;  
χρυσή; πυξϊδος, ό δ’ έν πλήθει συρρεύσας 
λαό; προσέκλινεν ενώπιον τών άπό τοϋ 
βωμού έξακοντισθεισών πύρινων άκτίνων, 
δτε έξήχθησαν οί χιτώνες.

Ό  Ερρίκος Γ  κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν, έν μέσψ τ ή ;  γενική; σιγή;, ηκουσε 
παράδοξον θόρυβον ώς άποπνιγομένου γέ
λωτος, καθ’ εξιν δ’ άνεζήτησε τόν Σχικώ, 
διότι τφ έφάνη, οτι μόνος ούτος θά είχε 
τήν τόλμην νά γελάσγ] έν τοιαύτ-/) στιγμή.

Ούχ ήττον, δέν ήτο ό Σχικώ, ό γε- 
λάσας είς την θέαν τών δύο χιτώνων, 
διότι ήτο άπών, δπερ έλύπει μεγάλως τόν 
βασιλέα, δστις, ώς ένθυμούμεθα, ειχεν αί- 
φνιδίως άπολέσει αΰτςν έτί τής όδού τοϋ 
Φονταινεβλώ, χωρίς νά μαΟνι τι πλέον περί 
αΰτοϋ. Ό  γελάσα; ητο ίππεύς, τάν όποιον 
ό είσέτι άχνίζων ΐππος του ειχεν οδηγή
σει πρά τ ή ;  θύρας τ ή ;  εκκλησία; καί δ;-  
τ ι ; ,  φέρων ετι τά  έκ βορβόρου κατεσπι- 
λωμένα ένδύματα καί υποδήματά του, 
εί^ε διολισθήσει μεταξύ τών γυμνοπόδων 
καί μανδύας μετανοούντων ή σάκκους πε- 
ριβεβλημένων αΰλικών.

Ό  ίππεύ;, ίδώντάν βασιλέα στραφέντα, 
έστη πρά τής θέσεως τοϋ χορού, λαβών 
στάσιν σεβασμού.

Ό  Ερρίκος, δυσαρεστηθείς, διότι ό ίπ- 
πεύς, άφικόμενος βραδέως, είχε ποιήσει 
τόσον θόρυβον καί διότι δέν ητο περιβε- 
βλημένος τό μοναχικόν ένδυμα, τά όποιον 
ητο έπιβεβλημένον έκείνην τήν ημέραν, 
προσέβλεψεν αΰτάν μέ βλέμμα έπιπλήξεω; 
καί όργής.

Ό  άρτίως έλθών δέν έφάνη έννοήσας, 
ΰπερβάς δέ τινα; πλάκας, έφ’ ών ησαν γε- 
γλυμμέναι είκόνε; επισκόπων, μετέβη καί 
έγονυπέτησε πρά τοϋ έκ βελούδου έδωλίου 
τοϋ δουκά; δ' ’Ανζιού, δστι;, βεβυθισμέ- 
νο; εί; σκέψει;, οΰδαμώ; προσεϊχεν εί; τά 
περί έαυτάν συμβαίνοντα.

Ούχ ήττον, δτε τιαθάνθη τήν επαφήν 
τού νεωστ'ι έλθόντο;, έστράφη μετά ζωη- 
ρότητο; καί είπε χαμηλοφώνω; :

—  Βουσύ !
—  Καλήν ημέραν, έξοχώ τατε,  άπήν

τησεν ό ευπατρίδης, ώς έάν ειχεν άπομα- 
κρυνθή τοϋ δουκο; την προτεραίαν καί οΰ
δέν σημαντικόν είχε συμβή άπό τής άπο- 
μακρύνσεώς του.

—  ’Αλλά, τφ εΐπεν ό πρίγκηψ, είσαι 
λοιπόν λυσσασμένο; ;

—  Διατί, έξοχώτατε ;
—  "Ιν’ άφίσνις άδιάφοοον τίνα τόπον 

καί νά έλθγις ε ί ;  Σάρτρην, δπως ίδνκ τοΰ; 
χιτώνα; τ ή ;  Παναγία; ;

—  Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε ,  ειπεν ό Βουσύ, τά ε- 
πραξα,διότι έχω ανάγκην νά σά; ομιλήσω 
παραχρήμα.

—  Διατί δέν ηλθε; ταχύτεοον ;
—  Διότι, πιθανώ;, μοί ητο αδύνατον.
—  Τ ί ,  λοιπόν, συνέβη προ τριών περί

που εβδομάδων, καθ’ ά ;  απουσιάζει; ;
—  Περί τούτου ακριβώς έπιθυμώ νά λα- 

λήσω πρά; ύμά;.
—  Μπά ! θά περιμένει; νά έξέλθωμεν 

τ ή ;  εκκλησίας.
—  Οίμοι ! πρέπει κατ’ άνάγκην, τούτο 

δ’ ιδίως μέ δυσαρεστεΐ.
—  Σούτ ! ιδού τά τέλος' έχε υπομονήν 

καί θά έπιστρέψωμεν όμού εί; τάν οικόν 
μου.

—  Τό ελπίζω, έξοχώτατε.
Τφ όντι, ό βασιλεύ; περιεβάλλετο, επί 

τοϋ λεπτού χιτώνός του, τόν αρκετά χον
δροειδή χιτώνα τής Παναγίας, ή δέ βα
σίλισσα κατεγίνετο, τγί συνδρομή τών κυ
ριών τής Αύλής, νά πράξϊ) τό αΰτό.

Μετά τούτο, ό βασιλεΰ; έγονυπέτησε 
καί ή βασίλισσα έμιμήθη αΰτόν άμφότεροι 
δ’ έμειναν έπί μίαν στιγμήν, ύπό εΰρύ.ώ- 
μοφόριον, έκτεινόμενον άνωθεν αύτών, 
προσευχόμενοι έξ δλη; καρδία;,ένφ οί πα- 
ρεστώτε;, ΐνα κολακεύσωσι τόν βασιλέα, 
έτυπτον τά μέτωπα έπί τού έδάφου;.

Άκολούθω;, ό βασιλεύ; ήγέρθη, άπέ- 
θετο τάν «γιον χιτώνα,έχαιρέτησε τόν άρ- 
χιεπίσκοπον καί τ ή ν  βασίλισσαν καί διηυ- 
θύνθη πρά; τήν θύραν τ ή ;  μητροπόλεω;.

Ίδ ώ ν  δμω; τάν Βουσύ, εστη.
—  ’Α ! κύριε, ειπε, φαίνεται, δτι αί 

θρησκευτικαί ημών τελεταί δέν άρέσκουσιν 
ήμϊν, διότι δέν δύνασθε ν’ άποβάλητε τόν 
χρυσόν καί τήν μέταξαν, ένω ό ύμέτερος 
βασιλεύ; περιβάλλεται τό σαγιάκι καί τήν 
σάγην.

= -  Μεγαλειότατε, άπεκοίθη ό Βουσύ 
μετ’ άζιοπρεπεία;, πλνιν ώχριών έξ άνυ- 
πομονησία;, οΰδεί; δσον έγώ είναι ζηλω
τ ή ;  τ ή ;  ύπηρεσίκ; τ ή ;  'Υμετέρα; Μεγα- 
λειότητο;,  οΰδ’ εκείνοι, τών οποίων τό 
ράσον είναι τό μάλλον χονδροειδέ; καί οί 
πόδε; οί μάλλον πληγωρ-ένοι" μόλι; δμως 
έφθασα έκ μακρ2; καί κοπιώδους οδοιπο
ρία; καί μόνον τήν πρωίαν ταύτην έμαθον 
τήν εί; Σάρτρην άναχώρησιν τ ή ;  'Υ μ ετ έ 
ρα; Μεγαλειότητο;. Διέτρεξα, λοιπόν, εί
κοσι δύο λεύγα; έντό; πέντε ώρών, δπω; 
φθάσω μέχρι τ ή ;  'Υμετέρα; Μεγαλειότη
τα ; '  οΰτο; είναι ό λόγο;,ενεκα τού όποιου 
δέν ήδυνήθην ν’ αλλάξω ενδύματα, τό ό
ποιον άλλω; ή Ύμετέοα Μεγαλειότη; δέν 
θά έβλεπεν, έάν έμενον εί;  Παρισιού; άντί 
νά δράμω νά ένώσω τ ά ;  δεήσει; μου μετά 
τών ύμετέρων.

Ό  βασιλεύ; έδείχθη κατηυχαριστημέ- 
νο; έκ τ ή ;  δικαιολογία; ταύτης, πλήν, 
παρατηρήσα; τού; φίλου; του, Ινιοι τών 
όποιων είχον ύψώσει τοΰ; ώμου; εί;  τά



άκουσμα τών λόγων τοΰ Βουσύ, έφοβήθη, 
δτι ·?)θελε δυσαρεστήσει αυτούς, έάν έφαί- 
νετο προσηνής πρός τόν ευπατρίδην, καί 
άντιπαρϊίλθεν.

Έ π ε τ α ι  συνέχεια.
Α μ , λ .

Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ  Ε Κ Α Ι Κ Η Σ Ι Σ
Διήγημα Ευγενίου Χΰη.

γόν μου εις τό φρενοκομεΐον, διότι παρε- 
φρόνησε.

Καί, ταΰτα είπών, ό δόν Βαλταζάρ ά- 
νεχώρησεν.

—  Έ γ ώ ,  δςτις ειδον τόν δον Β α λ τα 
ζάρ διελθόντα πριν ή ό Ρομέρος άναχω- 
ρήσ·») εκ Πρέδιας, είπεν εις έζ αυτών, θά 
τον ειδοποιούν...άλλά βλέπων αΰτόν διευ- 
θυνόμενον είς Μεδινάν, δεν έσκέφθην δτι 
θά μεταβ-Ji είς Πουέρτον...

μείνε, Ρομέρε μου . . . Καί δταν ή σελήνν) 
άνατέλλγι έπί τοΰ δρίζοντος καί διαχύνγ) 
έπί τΤίς γϊ)ς τό ώχρόν καί συμπαθές αΰ- 
τϋς φώς, δι’ ήμάς τους δύο ανατέλλει, 
Ρομέρε μου... Ό  ήλιος λάμπει είς τό στε
ρέωμα δι’ήμάς τους δύο, φίλε μου ! . . .  Καί 
τά πτηνά άδουσι περιλύπως άναμέσον τών 
φυλλωμάτων τών δένδρων, οίονεί θέλοντα 
νά άνακουφίσωσι τ^ ι  λύπην δύο όντων, ά
τινα μόνα άπέμειναν έπί τ?5ς γίΐς.

• Καί επειτα, Ρομέρε μου, εννοείς δποΐον 
ύψος ενυπάρχει έν τ?ί ιδέα, δτι μόνον η 
μείς οί δύο άπεμείναμεν έν τφ  κόσμψ ; . . .  
Ώ  ! πόσον ήδέως ήχοΰσιν είς τά  ωτά μου 
αί λέζεις αΰται: ημείς ο ί δύο . . . "Ολη ή 
ζωή μας συνίσταταt είς τάς τρεις ταύτας 
λέζεις’ δεν εινε άληθές, άγγελέ μου ; . . . 
Λέζεις μαγευτικαί καί θελζικάρδιοι, αΐ- 
τινες έπρεπε νάποτελώσι [λίαν· ο ί
(ίυο, λέζεις δηλοΰσαι τόν έγωϊσμόν, πλην 
καί τόν έρωτα συνάμα . . . ’Αλλά καί αΰ
τός δ Θεός μάς άγαπ^, διότι ό ϊρως μας 
δέν ζτί τεΐ νά ταφίί ύπό τάς καταχθονίους 
τών αισθήσεων ήδονάς' οΰτω τόν ερωτά 
μας ουδέποτε θά σβύσγ) δ κόρος . . . διότι 
οΰτος δέν εΐνε άλλο είμη άνάμνησις, δπως 
ή επιθυμία εΐνε έλπίς . . . »

Ά λ λ ’ έπειδή δ Ρομέρος άπέθανε, καί 
διά τοΰτο ή Μέΐνα αισθάνεται έαυτην ευ
τυχή, είπέτε μοι σείς, θελκτικαί άναγνώ- 
στριαι , τίς θνητός δύναται ν’ άποδώ- 
στ) τό λογικόν είς την δυςτυχϊ) τούτην 
παράφρονα; "Ισως παράφρων τις ,  δπως καί 
αΰτή! Διότι τίς έχέφρων καί καρδίαν Ιχων 
συμπαθΤί δύναται ν’ άκούσγι την άθώαν καί 
μελίρρυτον φωνήν της ,  χωρίς νά συγκινηθΐί 
μέχρι δακρύων ;

—  "Ω ! πόσον σέ άγαπώ, Ρομέρε ! . . . 
Καί άν δέν ύπαρχε Ρομέρος ; ’Αλλά τότε  
πώς θά ητο δυνατόν νά αίσθάνωμαι χεΐρα 
άνδρός, θλίβουσαν τήν ίδικήν μου καί τά 
χείλη του κολλώντα έπί τών χειλέων μου, 
άν δέν έγνώριζον δτι ητο δ Ρομέρος; "Αχ! 
Ρομέρε μου ! Ρομέρε μου ! Avrdc, παν- 
ταχοΰ καί πάντοτε αΰτός . . .

Καί έν τούτοις υπάρχει πλησίον τίΐς 
γυναικός ταύτης είς άνθρωπος, εχων σώας 
τάς φρένας, καταοώμενος τό παρελθόν, τό 
παρόν καί τό μέλλον οΰτος δέ εΐνε δ άν- 
θρωποκτόνος Βαλταζάρ, δ φονεύσας τόν 
Ρομέρον καί διαμείνας ατιμώρητος, διότι 
οί νόμοι τ -75ς εποχές τφ παρεΐχον τό δι
καίωμα τοΰ φονεύειν . . .

Ά λ λ ’ άλλοι νόμοι έζεδικήθησαν τόν ά- 
τυχϋ Ρομέρον. 01 νόμοι έκεΐνοι, οΰς ή φύ- 
σις ενσταλάζει είς τήν καρδίαν έκάστου 
όντος, δπερ έπροικίσθη μέ ψυχήν . . .  οί 
νόμοι εκείνοι, οΐτινες μάς λέγουσιν : ‘Η ψυ
χή σου μεμονωμένη εινε ατελής" ζήτησον 
τήν αδελφήν της ,  άλλην τινά ψυχήν. Ά ν  
την άνεύρνις, σημαίνει δτι δ Θεός σέ ηΰ- 
λόγησε,διότι δύο ψυχαί ήνωμέναι είς μίαν, 
παοιστώσι τόν οΰοανόν, τήν μακαριότητα, 
τά Χερουβείμ. Ά ν  άπλώς τήν συναντήσγις, 
ώ ! θά αίσθανθϊίς εαυτόν έλκυόμενον άκα- 
ταμαχήτως πέριζ αΰτ^ς’ καί ή ανεξήγη
τος αΰτη συμπάθεια, ί ,  μάλλον είπεΐν, ή 
ελζις θά σε σύρη, θά σε άνυψώστ) ΰπε- 
ράνω δλων τών ανθρωπίνων διαλονισυιών.

Συνέχεια χα\ τέλος· ίδε ποοηγ. αριθμόν.

Ε '

Τήν έπιοΰσαν άπαντες σχεδόν οί κά
τοικοι τ^ς Πρέδιας είχον έστραμμένα τά 
βλέμματα πρός τό μέρος τοΰ Πουέρτου,ό- 
πόθεν βραδέως ήρχετο μέλας τις 'ίππος, έ-  
στολισμένην εχων τήν κεφαλήν διά θυσά
νων και άνθέων . . . άλλ’ δ ΐππος οΰτος 
ητο άνευ αναβάτου. Περίεργον ! Ιλεγόν τ ι -  
νες, καί δμως αΰτός εινε δ ίππος τοΰ Ρο- 
μέρου . . . άλλά ποΰ εινε λοιπόν δ Ρομέ
ρος καί δ ωραίος αΰτοΰ κύων ; . . . Καί 
ένφ διέβαινεν ένώπιόν των ό ίππος, πα- 
ρετήρησαν κηλΐδας α ίμ α τ ο ς  έπί τών πο- 
δών του . . . Συνέβη λοιπόν δυστύχημα 
είς τόν Ρομέρον ; ελεγον πρός άλλήλους 
άποροΰντες- καθόσον, αληθώς είπεΐν,ήγά- 
πων αυτόν, καί το,ι ειχε τοσοΰτον αυστη
ρόν καί σκυθρωπόν τό ΰφος. Είς τό όνομα 
τοΰ Ρομέρου, τό ατυχές ζώον, διερχόμε- 
νον κατ’ έκείνην τήν στιγμήν πλησίον των, 
έστρεψε τήν κεφαλήν, ώςεί έννοησαν αΰ- 
τούς, έχρεμέτισε θλιβερώς καί ήκολούθησε 
την πρός τήν γέφυραν τοΰ Γουαδαλέτα 
άγουσαν . . .

—  Ό  Ρομέρος, έπανέλαβον οί φιλοπε
ρίεργοι, χθές τό έσπέοας διηυθύνθη πρός 
τήν Μεδινάν, ή δποία κεΐται πρός βορ- 
ράν. Πώς ό ΐππος του έπιστρέφει μόνος 
καί πλήρης κηλίδων αίματος έκ τ·7)ς δδοΰ 
τοΰ Πουέρτου, τό δποΐον κεΐται ποός νό
τον ;

—  Ό  Θεός νά με φυλάζϊ)! εΐπέ τις έζ 
αυτών. Ά λ λ ’ ιδού έρχεται έκ Πουέρτου δ 
δόν Βαλταζάρ, δ γενναίος ταυρομάχος,τόν; 
δποΐον ήδη ένομίζομεν ευρισκόμενον είς 
Σεβίλλην" ιδού τον έρχόμενον έφιππον. . . 
Παναγία μου ! πόσον εινε ωχρός...Αΰτός, 
δ δποΐος εοχεται άπό τό Πουέρτον, θά 
μάς εΐπτ) τί γίνεται ό Ρομέρος.

—  Έ ,  σύ, δόν Βαλταζάρ, δςτις εοχε- 
σαι άπά τά Πουέρτον, μή πως είδες ενα 
λευκόν κύνα καί νέον τινά ίππεύοντα ω
ραίου μαύρου ίππου ;

—  Ναί, κύριοι, δ μαΰρος ΐππος ειχεν 
εις την κεφαλήν θυσάνους μ,ετ’ άνθέων καί 
δ λευκός κύων λαιμοδέτην έκ τριχάπτων.

—  Ναί, ναί, δον Βαλταζάο.
—  Οί θύσανοι τοΰ ίππου ήσαν ερυθροί, 

κύριοι, άλλ’ όλιγώτερον ερυθροί τοΰ αίμα
τος, δπερ έ ζ ΐ ι λ θ ε ν  έκ τοΰ στόματος τοΰ 
κυρίου του καί τοΰ κυνός.

—  Τί θέλετε νά εΓπητε, δόν Βαλταζάρ;
—  "Ω! θέλω νά εΓπω δτι ηλθον δπως 

ζητήσω τόν έφημέριον, διά νά έλθη νά 
θάψτ) τό πτώμα τοΰ Ρομέρου, διότι τόν 
εφόνευσα, καί διά νά όδηγήση τήν σύζυ

ΣΤ'

Ό  δόν Βαλταζάρ ειχεν δμολογήσει την 
αλήθειαν' ύποπτευθείς τάν έοωτα τί^ς συ
ζύγου του μετά τοΰ Ρομέρου, ειχεν έπι- 
στρέψει έκ Σεβίλλης λίαν μέν άργά δι’ αΰ
τόν, άλλά πολύ ενωρίς διά τόν Ρομέρον 
καί τήν Μέϊναν’ καθόσον, ώς ήδη γνωρί
ζετε, δ Ρομέρος έφονεύθη ΰπό τά όμματα 
της έρωμένης του καί πρό τοιούτου φρικώ- 
δους θεάματος ή Μέΐνα άπώλεσε τό λο
γικόν.

Παραφοονήσασα ή ώραία Μέΐνα, έγέ-  
νετο ετι ώραιοτέρα καί εΰτυχεστέραδιότι, 
άπολέσασα τό λογικόν της, συναπώλεσε 
καί τήν άνάμνησιν τ^ς αποφράδος εκείνης 
νυκτός . . . Τό πάν έζηλείφθη τοΰ νοός της 
καί μία μόνη ιδέα, σταθερά, αναλλοίωτος, 
άμετάτρεπτος κατεΐχεν ήδη αύτήν, orι 
j id r o r  αύτη χα ϊ ό Ρ ομ έρος  εζω ν r h r  in i  
τής γής. Λοιπόν δέν εΐνε ευτυχής ήδη ή 
Μέΐνα, άφοΰ, πρό της παραφροσύνης της, 
μόλις έτόλμα νά προφέρη τό όνομα τοΰ 
Ρομέρου; Τό όνομα αΰτό, δπερ ηχει είς τά 
ώτά της καί έφρικία, δπερ ίκουε προφε- 
ρόμενον καί άκουσα άνεσκίρτα, τό όνομα 
αΰτό, δπερ πάντοτε έπρόφερον τά χείλη 
της καί τό δποΐον Ιπρεπε νά κρύπτνι, τό 
όνομα, τό δποΐον, δτε ητο μόνη, έποόφερεν 
άδιαλείπτως, αΰτό, τέλος, δπερ κατέστη- 
σεν αΰτήν παράφρονα . . .

Πόσον ητο εΰτυχής ! "Ηδη έδύνατο νά 
προφέρτ) τό όνομ.α αΰτό άφόβως καί νά το 
έπαναλαμβάνγ] κατά πάσαν στιγμήν. Τάς 
έοωτικάς έκείνας διαβεβαιώσεις, &ς άλ
λοτε μόλις έδύνατο νάποτείννι τφ εραστή 
της, καθόσον αί συνεντεύζεις των ήσαν 
σπάνιαι καί ταχείς, καθ’ άς αί λέζεις διε- 
κόπτοντο ύπό τών δακρύων καί τών φιλη
μάτων- τάς έρωτικάς έκείνας έκφοάσεις, 
ήδη αποτείνει αΰτφ έλευθέρως καί άνερυ- 
θριάστως . . . Αΰτη, ητις άλλοτε μόλις έ-  
τόλμ,α έζ αίδοΰς νά δρέψνι £ν άνθος καί νά 
προςφέργ) αΰτό τφ ‘Ρομέρψ, ήδη, πεοι- 
πτύσσουσα αυτόν είς τάς άγκάλας της, 
τφ λέγει:

—  Θέσον τό άνθος τοΰτο είς τά στήθη 
μου, Ρομέρε ! διότι θά μαρανθϊ) ταχέως 
έκ τών φιλημάτων μου . . .

Καί έλεγεν είς τόν Ρομέρον :
—  Όποία εΰτυχία, αγάπη μου ! μόνον 

ημείς οί δύο έμείναμ.εν έπί τίίς γ·75ς... ι 
δού" δ ήλιος δέν λάμπει πλέον εί μή δι’ 
ήμ.άς τούς δύο- δι’ ημάς μόνον τού; δύο 
τά άνθη εΐνε δροσερά καί μυοοβόλα" αί 
ώραΐαι αΰται πορτοκαλλέαι, αί εΰώδεις 
αΰται ροδωνιαί, τά σκιερά ταΰτα δένδρα... 
τό πάν, τό πάν δι’ ημάς τούς δύο άπέ-



τίπως δοκιμάστις τήν ευτυχίαν, ήτις προ- 
ώοισται διά τόν εΰαίσθητον, ώ ; ό ΰψιπέ- 
της άετός, δςτις ΰψοΰται ύπεράνω τών 
νεφών, δπώς αίσθανθνί τό θάλπος τών η
λιακών άκτίνων !

’ Αλλως τε, δ<ά νά vjνε εντελής ή ευτυ
χία κύτη., άπαιτεϊται θάρρος, δπως άντι- 
μετωπίσγι; την ταπείνωσιν . . . όπως αν
τιμετώπισης καί αυτ*ν Ιτ ι  τόν θάνατον, 
τόν όποιον, φέΰ ! ■ ή κοινωνία θεοιρεΐ δί
καιον. Τυιοΰτο; θάνατος είνε γλυκύς ! Τόν 
■ρσθάνθη ό Ρομέρο;, έν τώ μέσφ τ -Ji; ήδυ- 
παθεία; και τών γλυκυτάτων ασπασμών 1 
Τοιοΰτος θάνατος σε έξαγνίζει, ένώ συγ
χρόνως σέ τιμωρεϊ !

Ναί' ό Ρομέρος έξεδικήθη, διότι ό δόν 
Βαλταζάρ, φύσει υπερήφανος ών, δέν ήθέ
λησε νά κλείσν] αΰτήν είς τό φρενοκομεϊον, 
άλλ’ έμεινε μόνος μετ’ αΰτνίς έν ιί) είς 
Πουέοτον οικία του, μόνος μετά τ-7)ς Μεί- 
νας, ήτις «πό ήμέρας είς ημέραν καθίστατο 
ώραιοτέρα καί, δίκαιε Θεέ! ακούει συ^νά- 
κις τήν μελίρρυτον φωνήν της, λέγουσαν :

—  Ρομέρε, αγάπη μου, ένθυμεϊσαι τήν 
ήμέοαν, καθ’ ήν τό πρώτον σέ είδον ; Τό 
βλέμμα σου προςηλώθη έπί τοΰ ίδικοΰ 
μου . . · καί ήρυθρίασα. . . Αίφνης ευτυ
χής τις ιδέα ήρξατο βλαστάνουσα έν τή 
καρδία μου. . . Ρομέρε, ενθυμείσαι τά ζη
λότυπα έκεϊνα άνθη,«τινα u.oi «πέκρυπτον 
τήν θέαν σου ;.. .Τοσαύτη πληθύ; ποικιλό
χρωμων άνθέωνήγείρετο έπί τοΰ τάφου τ ή ;  
μητρός μου ! . . . διότι, ενθυμείσαι, ένώ 
προςηυχόμην έπί τοΰ τάφου αυτής, οί ο
φθαλμοί μου πρώτην φοράν συνήντησαν 
τού; οφθαλμούς σου ! . . . Καί έφοβήθην, 
Ρομέρε μου, διότι ή πρώτη μας συνέντευ- 
ξ ι ;  έγένετο ύπο απαίσιου; οιωνούς . . .

• Ρομέρε μου ! ενθυμείσαι μίαν άλλην 
φοράν, καθ’ ήν ή Μαρία, τήν οποίαν έμί- 
σων, έζήτει διά τοΰ βλέμματος νά σαγη- 
νεύση τήν καρδίαν σου, έξορκίζουσά σε νά 
τήν αγαπάς, διότι και αυτη θά σε άγαπδ 
κάλλιον έμοΰ ; 'Ενθυμείσαι τάς θωπείας 
τών πρώτων ερώτων μας ; Πόσον ήαην 
ωχρά ! Πώς τά χείλη μ.ου ετρεμον καί οί 
•πόδες μου έκλονίζοντο ! . . . Ενθυμείσαι 
ότε τό πρώτον, συγκινηθεϊσα, έρρίφθην είς 
τ ά ;  άγκάλας σου ;

• Ρομέρε, ένθυμ.εϊσ«ι τό ώοαϊον εκείνο 
άστρον,τό όποιον έλαμπεν εί; τό στερέωμα; 
'Ενθυμείσαι τί,  ένφ βραδέως ύψοϋτο, μοί 
έλεγες ;

* —  “Αγγελέ μου, ίδέ τό άστοον μας, 
τό μυστηριώδες έμβλημα τοΰ άπειρου έ
ρωτός μ.α; ; Ποσάκι; οί οφθαλμοί μα; ή- 
κολούθησαν αυτο έν τή πορεία του ! “Ω ! 
«γαπώ τό άστρον έκεϊνο, διότ! μαζη έ- 
θαυμάσαμεν αυτό! Ώ !  πώ ; καταρώμ,αι τά 
νεφη, άτινα ενίοτε άποκρύπτουσι, τό ώ- 
ραΐόν μου άστρον ! Τά καταρώμαι, δπως 
κατηράσθης άλλοτε τά άνθη, ατινα σοι 
«πεκρυψαν τό βλέμμα μου, οπω; καταρώ- 
μαι τόν θόρυβόν, δ ;τ ι ;  καλύπτει τήν φω
νήν σου ! 'Αγαπώ τό άστρον «ΰτό, διότι 
δέν τό βλέπει άλλο βλέμμα. Ά φ «νέ; καί 
άγνωστον παρά "πάντων, λάμπει άναμέ- 
σον τών συναδέλφων του καί, προβαϊνον

εί; άγνωστον κόσμον, φέρει μεθ’ έαυτοΰ το 
μ,υστικόν μου, τό όποιον καί σύ άγνοεϊ;» 
Ναί, τό μυστικό» μου, Μέϊνα' διότι εις 
αΰτό εσπέραν τινά ένεπιστεύβην τ ά ;  ίδέ»; 
μου καί εί;  αΰτό άφιερώ ολοκλήρους ώοας 
άναγινώσχων έπί τοΰ λάμποντος δίσκο» 
του».

—  Ρομέρε ! ενθυμείσαι τήν έπισΐαλήν 
εκείνην, τήν οποίαν μοί εγραψες άναχω- 
οών, καί ήτις ήρχιζεν ούτως :

«Ήξεύρεις δτι ό ερως εινε σκληρός, Μέ- 
ϊνα ; Μακράν σου αισθάνομαι τρομεράς βα- 
σάνους . . . να ί! τρομεράς. Καί δμως θά 
ήσθανόμην άπερίγραπτον χαράν αν έγνώ- 
ριζον δτι καί σΰ υποφέρεις επίσης, δτι καί 
σοΰ ή καρδία συντρίβεται είς τάς θυέλλα; 
τ η ;  ψυχή;, OTt καί σΰ δοκιμάζει; τού; 
άπέλπιδας έκείνους φόβους, οΐτινες γεν- 
νώσι σκληράς καί άποτροπαίους εΰχάς . . . 
διότι, Μέϊνα, συγγνώμην, πολλάκις έπε- 
θύμησα νά μάθω τον θανατόν σου . . . καί 
ήδη δτε μέ ά γ α π α ; . . .  Ά λ λ ’ είπέ μοι, 
άγγελε τ·7,ς ψυχή; μου, αισθάνεσαι καί σύ 
πάντα ταΰτα; Ώ !  άν ήσθάνεσο δλα αΰτά, 
άν έκαστο; παλμός τής καρδία; μου άν- 
ταπεκρίνετο πρό; τόν ίδικόν σου, τότε βε
βαίως, δταν,θρηνών καί όλοφυρόμενο;,προ
φέρω τήν λέξιν M tir a r ,  ή καρδία σου θά 
ήκουε τό ονομάσου καί θά άπεκοίνετο : 
Ρ ο/κ 'ρ ι .'»

Καί διεκόπτετο αίφνης, ένώ έκίνει θλι- 
βερώς τήν κεφαλήν της.

—  Βλέπεις, Ρομέρε μου, έξηκολούθει ή 
Μέϊνα, πώς ένθυμοΰμαι έκ στήθους τήν 
επιστολήν σου ; Μόνη ή άνάμνησις άπέ- 
μεινεν είς έμέ, άλλά μόνον δσω άφορ^ σέ, 
Ρομέρε μου . . . πάντα τ ’ άλλα έλησμό· 
νησα . . . Καί τήν μητέρα μ.ου ; δέν ένθυ- 
μοϋμαι πλέον τήν μητέρα μου . . . Τήν 
παιδικήν μου ηλικίαν ; δέν ένθιιμοΰμαι 
πλέον αΰτήν, διότι δέν σ’ έγνώριζον τότε, 
Ρομέρε, δπως τώρα, δτε μόνοι ήμεϊς οί 
δύο έμείναμεν έν τφ κόσμω.

Ό  δόν Βαλταζάρ ήκουε πάντα ταΰτα 
καί 7)σθάνετο άπερίγραπτον θλίψιν. Ού
τως, ήμέοαν τινά, θεώρησα; τήν τιμωρίαν 
ταύτην άνωτέραν τών δυνάμ,εών του,προς- 
εκάλεσε πρακτικόν τινα ιατρόν, δςτις έ-  
γνώριζε νά θεραπεύϊΐ τούς παράφρονας, 
ΰποσχεθείς αΰτώ γενναίαν ανταμοιβήν τών 
κόπων του. Ό  ιατρό; ήλθε καί έδήλωσεν 
δτι ή Μέϊνα έντό; ολίγου θά ίαθϊί. Καί 
όντως" τά πάντα έβαινον καλώ; καί ή 
Μέϊνα ήρξατο έπανακτώσα τό λογικόν 
τη ; .  ’Ολίγο ;  ετι καιρό; καί θά έθεραπεύετο 
έντελώ;.

Ά λ λ ά  καθ’ δσον έπανέκτα τό λογικόν 
τ η ; ,  έπί τοσοΰτον έσβέννυτο ή καλλονή 
τ η ;  καί τά μηλα τών παρειών τ η ;  καθί
σταντο ωχρότερα' καθόσον ή άνάανησις 
τοΰ παραπτώματος, άποδιώκουσα τό ψεΰ- 
δος, όπερ έβαυκάλιζε τήν Μέϊναν, έβασά- 
νιζεν άσπλάγχνω; αΰτήν καί «νεμίμ,νησκεν 
αΰττί τήν σκληράν πραγματικότητα.

Μετά τήν έπανάκτησιν τοΰ λογικοΰτης, 
ή πρώτη αΰτή; σκέψι; ύπήρξεν ό 'Ρομέ- 
ρο;’ άλλά πάραυτα, φεΰ ! άνεμνήσθη δτι 
απέθανεν . . . οτι ύπό τά βλέμματά τ η ;

έδολοφονήθη,. Ώ  ! ή άνάμ·*τισι; τ ή ;  ά π * ι -  
σία; καί αποφράδος έκείντις νυκτός κατε- 
σπ-άραξε τήν καρδίαν της ! Έναυλοι ήσαν 
εί;  τά ύ τ ά  τ η ;  αί τελευταϊαι ' κραυγαΐ 
τοΰ Ρομέρου . . . καί ένάι/αζεν δΐι βλέ
πει είςέτι χονόμενον τό αίμά του . . „ Α - 
νεμνήσθη δτι επεσεν εί; τούς πόδας τοΰ 
Βαλταζάρ, κραυγάζουσα: «”Ω μή τον φο- 
νεύσης, φόνευσον μ.άλλον·. . . εμέ . . . »  Καί 
ένόμισεν δτι ακούει τήν άγρίαν φωνήν τοΰ 
Βαλταζάρ, δςτις, άφοΰ εφόνευσε τόν Ρ ο-  
μέρον, έπάταξεν αΰτήν διά τ-^ς σπάθης 
του κατά πρόσωπον καί τή είπεν: «Ά θλία  
καί ποοδότις, σ’ έζεδικήθην. »

Ε ϊτα ,  ή δευτέρα αΰτής σκέψις ύπϊΐρζεν 
ό σύζυγός της. ΤΗτο πλησίον της. . . αΰ
τό ; ,  δςτις έφόνευσε τόν έραστήν της καί 
ό όποιος έπάταξεν αΰτήν είς τό πρόσω
πον. . . Καί τότε ή Μέϊνα γ)σθάνθη άκοά- 
τητον μίσος κατ’ αΰτοϋ καί έσκέφθη δτι 
δέν δύναται νά ζήση είς τό έζή ; μ ετ ’ «ν- 
θοώπου, τόν όποιον μισεί, καί δςτις έφο- 
νευσε τόν έραστήν της . . .  Ή  άπαισία 
εΐκών τ'ίς νυκτός εκείνη; άδιαλείπτω; έ -  
πανήρχετο σκοτεινή, φοβερά, άπειλητική, 
είς τά βλέμματά της. Ό  κόσμος, ό ψυ
χρός καί άκαμπτος οΰτος κόσμος, ό προ- 
βάλλων πάντοτε ώς έπιχείρημα τήν ήθι- 
χήν, θά ζνΐ τήσν) λόγον παρ' αΰτής διά τά 
δάκρυα, τά όποια χύνει είς άνάμ,νησιν τοΰ 
έρ«στοΰ της καί τοΰ παραπτώματα; αΰτ?,ς. 
Ή δ η  δέν είχε τό δικαίωμα νά κλαύσ/j τόν 
Ρομέρον ενώπιον τοΰ συζύγου της. Λοιπόν 
νά τον λησμονήσιρ; ΤΑ! οχι, ποτ£ . . .προ- 
τιμώτερος δι’ αυτήν ό θάνατος, ή ή φοβερά 
τοΰ συνειδότος τύψις.

—  Βλέπω δτι πρέπει ν' αΰτοκτονήσω, 
έσκέφθη ή Μέϊνα. Δ'.ατί νά ζήσω ; . . . 
Ά λ λ ά  διατί λοιπόν μ.’ έθεράπευσαν ; Ή -  
μην τόσψ εΰτυχής, δτε ήμην παράφρων ! 
Όποιου κακοΰ εγεινα πρόξενος είς αΰτούς; 
Δέν ήτο δι’ αΰτούς άρκοΰσα έκδίκησι; ή 
παραφροσύνη μου ; Ά λ λ ’ όχι' έπρεπε νά 
μοι άποδώσωσι τό λογικόν, δπως συντε- 
λεσθ?ί πλήρη; ή έκδίκησι;· επρεπε νά μ’ 
έπαναφέρωσιν εί;  τόν κόσμον,' δπω; μέ δα- 
κτυλοδεικνύωσιν οί σύζυγοι . . . ’Ιδού τί 
ήθέλησαν νά ίδωσιν, άποδίδοντέ; μοι τό 
λογικόν" άλλ’ έγώ δέν θά θελήσω τοΰτο 
ποτέ, όχι !

Τοιαΰται ήσαν αί σκέψει; τ ή ;  Μέϊνα;, 
δτε έπανέκτησε τό λογικόν τ η ; .

Μετ’ ολίγα; ήμέρα; ηΰτοκτόνησεν.
’Ετάφη μακράν τοΰ νεκροταφείου, εί; 

τόπον άπόκεντρον, άνευ συνοδίας ίεοέως, 
διότι ή εκκλησία δέν έπιτρέπει τοΰτο είς 
τούς αΰτόχειρας ! Οΰδεί; ήκολούθησε τόν 
νεκρόν τ η ;  καί οΰδείς εχυσε δάκρυ θαλε
ρόν εί; άνάμνησιν αΰτή;.

ό  δ όν Βαλταζάρ έπώλησε τήν οικίαν 
του καί τά κτήματά του καί άνεχώρησεν 
έκ Πουέρτου καί οΰδείς ποτε εμαθε ποΰ 
διηυθύνθη.

Καί επειτα λέγουσιν οτι ό παράφρων 
ε^ε δυςτυχής ! . . .
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