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[Σ υνέχεια ].

ΙΔ'

Μετά μακράν καί σφοδράν πάλην, ό έ- 
κατενίκησε τού; φόβους μου. Έ παν ΐίλ -  

Οον εύσταθώ; ε’ι ;  τό φρούριον, άπόφασιν 
ίχων νά εξηγηθώ μετά  του κηδεμόνο; μου, 
τον όποιον εύρον εντός τοΰ γραφείου του.

Τόν παρεκάλεσα νά μοι δώσγι άκρόασιν,
—  Είμαι εις τάς δ ια τ α γ ά ;  σου, ά γα -  

■πητέμου, μοί είπε μετ’ έπ ιπλάστου ά γ α -  
Φότητος, τήν όποιαν άπό τίνος μετεχειρί-  
ζετο πρός εμέ χωρίς νά σ’ έπ ιπλήξω, αί 
«πισκέψει; σου είνε τόσφ σπάνια ι,  ώςτε  
δύναμαι νά τας θεωρώ ώς καλάν οιωνόν... 
μολονότι α ύτα ι ,  σχεδόν πάντοτε, άποδει- 
κνύουσιν δτι έχεις ελλειψιν χρημάτων.

—  "Οχ,1) ^έν είνε αυτό, τό όποΤον μέ 
■παρεκίνησε νά σας έπισκεφθώ, τ φ  άπήν-  
τησα .

—  Μά τήβ πι'στιν μου, τόσφ τό χειρό
τερον. Τέλος πάντων, ας ίδωμεν, κάθησε. 
Περί τίνος πρόκειται ; "Αν Ϋ)νε εΰκολον, 
θά γίνγι.

—  Εκείνο, περί τοΰ όποιου πρόκειται, 
κύριε, ύπέλαβον, είνε άπλούστατον' έρχο
μαι άπλώς νά σας ζητήσω την αποπομ
πήν ενός έκ τών ανθρώπων σας.

—  Μπϋ! ! καί τίνος ;
—  Τοΰ κυρίου Πλακίδα, τοΰ επιστάτου

«ας.
Ό  κόμης Ιμεινεν εκστατικός.
—  "Ω ! & ! πρόκειται αληθώς περί 

σπουδαίου αντικειμένου  
καλώ ;

—  Διότι μέ προςέβαλεν, άπήντησα ψυ·
λ Ρ “ <·

—  Μπά ! βλέπω δτι δεν θέλεις νά λη-

—  Θά ονομάσετε λοιπόν επίσης πα ι-  μασίαν εις το ιαύτας  γελοίας προςβολάς 
δαριώδη, κύριε, μίαν άτιμον πρόίζίν του, : καί άπόδειξον δτι είσαι φρόνιμος καί νου- 
διά τϊίς οποίας έσκόπει νά με δολοφονήσγ] | νεχής, άρκούμενος εις την  ίκανοποίησιν, 
ηθικώς, δ ιακηρύττων ενώπιον τοΰ δ ικα -|τήν  οποίαν σοΰ προτείνω, καί την οποίαν 
στηρίου δτι θεωρούμαι παρ’ δλων γενικώς [ είμαι έτοιμος ν’ απαιτήσω  παρ’ αυτοΰ, δ
ω ; παραφρων ;

—  *Ε! αυτά  είνε διαδόσει; τοΰ χωρίου, 
είπε μετά τόνου άδιαφόρου.

—  ’Ιδού ή άπόδειξις, κύριε, ύπέλαβον 
έξάγων έκ τοΰ θυλακίου μου την κλήσιν, 
τήν  όποιαν μοί είχεν αφήσει ό Γιλλώ.

—  Ά λ λ ’ αυτή  απευθύνεται πρός τόν 
Γ ιλλώ , άπήντησεν ό κόμης διατρέχων α υ 
τήν  διά τών οφθαλμών.

—  "Ω ! ομολογώ δτι ό κύριος Πλακί-  
δας δεν θά είχε τόσην κυνικήν αναίδειαν  
νά καταγγείλν] μόνον έμέ, ύπέλαβον μετά  
πικρίας.

—  Διάβολε ! άφοΰ έκακοποιήθη άπό

*ως σώσω τήν  φ ιλοτιμ ίαν  σου.
—  Τήν φ ιλοτιμ ίαν  μου ! . . . ανέκραξα, 

δταν πρόκηται περί μ.ι3ς τοσοΰτον βα 
ρεία; προςβολάς ! . . . Είνε ανάγκη νά έξ- 
ηγηθώμεν, κύριε, διότι νομίζω ότι εις τήν  
ύπόθεσιν τα ύ τη ν  διαφεύγουσι τά  περι
στα τ ικ ά  εκείνα, τά  όποια είμποροΰσι νά 
καταστήσω σ ι τήν πράξιν τα ύ τη ν  γελοίαν, 
δπως λέγετε. Δέν είμαι ποσώς έκ τών 
συνήθων ανθρώπων, κύριε. Μίαν ημέραν 
μοί είπετε. . . «Ό  πάππος σου ήτο παρά-  
φρων, ή μήτηρ σου επίσης . . . »

Ό  κύριος Μωφέρ δεν έδυνήθ^ο νά κατα-  
στείλη κίνημά τ ι  έκπλήξεως, άκούων μ*

σ£; τοσοΰτον άνηλεώ;, φυσικφ τ φ  λόγψ έπικαλούμενον το ιαύτας  πικρά; άναμνή- 
ήθέλησε νά έκδικηθη ό ανόητο; . . . Κα- σει
ταγγέλλω ν μόνον τόν Γ ιλλώ  καί όχι καί  
σέ, ένόμισεν δτι θά σε λυπήσϊ) άπό καρ- 
δία;.

—  Είσθε βέβαιο;, κύριε, δτι είμαι έ 
κτο ; τ75; κ α τ α γ γ ελ ία ;  τόν ήρώτησα θεω
ρών αυτόν κατά  πρό;ωπον.

—  Κ αί ποίαν άλλην Εννοιαν δύναμαι  
ν’ αποδώσω εις δλα α ύτά  ; . . . “Εκαμε 
■πολύ κακά, τά ομολογώ, νά προβϊί μέχρι; 
αυτού τοΰ σηκ,είου' άλλα  καί σύ ά να -

—  "Ω ! μή έκπλήττεσθε . . . Βλέπετε 
δτι είμαι γαλήνιο ;,  ύπέλαβον μετά  τόνου, 
δ; τ ι ; , χωρίς νά το θέλω, ένέφαινι πικράν 
ειρωνείαν.

Μέ παρετήρησε προ;εκτικώ; κατά  πρός- 
ωπον, ένόμισα δε δτι διέστειλε τά  χείλη  
του πικρόν μειδίαμα.

—  Έξακολούθησον, μοί είπεν.
—  Είμαι ακόμη πολύ τεταραγμ,ένο;, 

κύοιε, δπω; εννοήσω τήν  άξιολύπητον θέ-

επ ιπλήξω , δπω; πρέπει, καί θά τον άναγ-  
,-, Χ ·.

πητέ  μου, έπταισες, διότι τον έδειρε; . . . | σιν, τήν όποιαν μοί έπροξένησεν ή διπλή  
Θά διορθώσω έγώ τά  πράγματα, θά τον δ υ ;τυ χ ία ,  ή όποια έπλήγωσε τήν καρδίαν

μου. "Αν ήθελον καταγγε ίλε ι  ΰμ δ ;  ώ; 
παράφρονα, κύριε, οΰδεί; ήθελε πιστεύσει  
εϊ; το ιαύτην στυγεράν κα τη γο ρ ία ν  ά λ λ ’ 
έναντιον έμοΰ το ιαύτη  κατηγορία έχει 
μεγάλην σπουδαιότητα.

—  ’Αλλά  ποΰ θέλει; νά καταλήξ ϊ) ; ,

αυτο
κασω  να σου Ι,ητησν) συγγνώμην .

—  Συγγνώμην, κύριε ; . . . "Ω ! 
δέν μοι άρκεϊ.

—  ’Α λλά ,  τ ί  διάβολον ! αυτό είνε, νο- 
. Κ αί δ ιατ ί ,  παρα- μ ίζω, μ ία  καθαρά έκδίκησι; δ ι’ εσέ, άνέ-

κοαξεν ό κόμη;, όργισθεί; διά τήν α τ α 
ραξίαν μου. Πίστευσόν μοι, άγαπητέ  μ.ου, 
δτι πρέπει τ ις  νά περιορίζϊ) τ ά ;  α π α ιτ ή 
σει; του εί; τάν κόσμον τοΰτον. Ό  Πλα-

«μονήσνι; άκόμη τά  π α λα ιά  σου ! Πώ; ! κίδας είνε χρήσιμος ε ί ; εμέ, καί δέν εΐμ— 
άκόμη σκέπτεσαι αύτά  τά  άστε ΐα  ; No- ί πορώ νά τον άποπέμψω μόνον καί μ,όνον 
μίζω δμω; δτι είσαι άρκούντω; ίκανοποιη- διά νά σ’ ευχαριστήσω. Ή  ά π α ίτη σ ί ;  σου 
μένο;, άφοΰ τόν έδειρε; τόσον άνηλεώ;. Ό  είνε παράλογο; . . . έπίτρεψόν μοι τήν  
κύριο; Π λακιδα; οΰδένα ποτέ προ;έβαλ- , φράσιν
λεν, αγαπητέ  μου, 
Ύΐτο παιδαριώδη;.

οργη σου εκείνη —  ΤΑ ! άκόμη τό λέγετε, κύριε ;
—  Τότε πρέπει νά μή δίδιρ; τόσην ση-

αγαπ ητε  μου ; ειπεν ο κηόεμων μου ύψών
του; ώμου;. Αί ίδέαι σου είνε πολύ σκο- 
τειναί.

—  Θέλω νά καταλή ξω  εί; τό έζ?);, 
κύοιε Ό ταν  δέν θά δ ιατελώ  πλέον ΰπό 
τή ν  κηδεμονίαν σα;,  πιθανόν ημέραν τ ινά  
συγγενή; μού τ ι ; ,  άπληστο; καί φιλοχοή- 
μ ατο ;,νά  συνελάμβανε τήν ί^έαν— σκοτει-  
νοτέοαν έτ ι τών ’.δικών ιιου, δύνασθε νά 
τό όμολογήσητε— νά μέ άνακηρύξη άπ α-  
γορευτέον' τό έκ πεντακοσίων χ ιλ ιάδω ν



φράγκων είςόδημά μου είνε, βλέπετε, ίκα- ' 
νόν δέλεαρ. Έ ν το ιαύτη  περιπτώσει, είσθ* 
αρκούντως έξυπνος, όπως έννοήσητε ότι 
μία δικχστ ική άπόφασις, έπιβεβαιοΰσ* 
τήν παραφροσύνην μου, θά καθίστατο φο
βερόν δπλον εναντίον μου, αν δέν έφρόν- 
τιζον νά ΰπεοασπισθώ άπό τοΰδε' καί δι’ 
αυτό, κύριε, σό?ς ζητώ  έν πρώτοις, ώς δ ια-  
βεβα ίωσιν έκ αέοους ΰαών, την αποπομ
πήν τοΰ επ ιστάτου σας, δυνάμενος κατό- 
■πι νά σκεφθώ απαθώς περί τής έννόμου 
διορθώσεως των υποθέσεων αου, δπως ε ξ 
ασφαλίσω τήν έν τγί κοινωνία θέσιν μου 
καί τό μέλλον μου.

*0 κόμης μέ παοετήρει άπλήστως, ά- 
νοίγων τους μεγάλους οφθαλμούς του, ώς 
αν ώμίλουν τήν γλώσσαν τών Ό τ τε ν -  
τότων.

—  Διάβολε ! τ ί  σηααίνουσιν δλα αυτά ;  
άνέκραξεν επί τέλους. ’Α λλά  δίν είμπορώ 
νά παραδεχθώ δτι αυτός ό ανόητος Γ ιλλώ  
α έμάγευσε τόσον, ώςτε νά είςχωρήσωσιν 
εις τό πνεΰαά σου τοσοΰτον αλλόκοτοι καί 
ανύπαρκτοι φόβοι. Τό βέβαιον δμως είνε 
οτι σοΰ έξηρέθισαν τόν νοϋν !

—  Σ*ς παρακαλώ πολύ νά πιστεύσητε,  
κύριε, δτι έχω άρκοΰσαν κρίσιν, δπως εγώ 
ό ίδιος έννοήσω τάς ύβρεις, τάς όποιας πε
ριέχει τό δικαστικόν τοΰτο έγγραφον, καί 
άπορώ βλέπων υμάς έχοντα έναντίαν γνώ 
μην.

—  Διότι αληθώς δεν βλέπω τ ι  τό σπου- 
δαϊον. Εις το ιαύτας  μωρολογίας ή καλλι-  
τέρα άπάντησις  είνε ή περιφρόνησις. Μοί 
εινε αληθώς αδύνατον, δπως ικανοποιήσω  
τάς  παιδαριώδεις όομάς σου, νά στερηθώ 
ένός επ ιστάτου, δ όποιος μοί εινε άναγ-  
καΐος κ α ίε τ ι  περισσότερον νά δώσω άκοόα- 
σιν είς το ιαύτας  δολοπλοκίας, αΐ όποϊαι 
δεν θά έχωσιν άλλο αποτέλεσμα ή νά δια-  
σκεδάζωσι τους άέργους καί οκνηρούς.

—  Λοιπόν αυτή  είνε ή τελευτα ία  ά-  
πόφασίς σας, κύριε ; τόν ήρώτησα μετά  
τόνου αποφασιστικού.

—  Ό  Πλακίδας θά σου ζητήσγ) συγ
γνώμην, σ^ί το ΰπεσχέθην' τοΰτο μόνον 
είμπορώ νά πράξω ποός χάριν σου.

—  Έν το ιαύτη  περιπτώσει, κύριε, δεν 
φοβεϊσθε μή εγώ ό ίδιος άπαφασίσω νά ύ-  
περασπισθώ.

—  Καί τ ί  σκέπτεσαι νά κάμγις ;
—  ’Αγνοώ - ά λ λ ’ έπειδή αισθάνομαι τόν 

εαυτόν μου εις άκρον προςβίβλημένον, είμ
πορώ νά καταγγε ίλω  τόν Πλακίδαν errt 
συκοφαντία καί επί ψευδεΐ διαδόσει.

—  “Ω! όχι, αυτό δεν θά το κάμης, α
γαπη τέ  μ ο υ . ..

—  Καί δ ια τ ί ,  σό?ς παρακαλώ ;
—  Διότι δεν θά σοί το έπιτοέψω ποτέ! 

άπήντησε μετά  τόνου έπιτακτικοϋ.
— Τότε λυπούμαι πολύ, κύριε, διότι 

θ’ άναγκασθώ νά προβώ είς τοΰτο άνευ 
της συγκαταθέσεώς σας.

—  Ά λλ* είς τούς ώραίους αυτούς σκο
πούς σου υπάρχει μ ία μικρά δυςκολία, 
είπε μετά  τόνου χλευαστικοΰ, δτι δηλαδή  
θά σε περιγελάσγ) ό κόσμος, διότι δέν είμ- 
ποοεΤς νά κινήσης δίκην άνευ τής έγκρί- 
«εως τοΰ κηδεμόνος σου.

—  Κ αί αν ακόμη ό κηδεμών μου έδεί- 
κνυεν άσύγγνωστον αδράνειαν είς τό νά με 
ΰπερασπίσ·/) ; είπον μετά πικρίας, τήν ο
ποίαν δέν έδυνήθην νά κρατήσω

—  ΤΑ ! βλέπω δτι παρατρέχεις, άνέ
κραξεν έγερθείς, καί λησμονείς πρός ποιον 
όμιλεΐς.

— Ποσώς,κύριε, διότι επικαλούμαι τήν  
προςτασίαν σας.

—  ’Α λλά  πρέπει νά ήςεύρης οτι είσαι 
ΰπό τήν εξουσίαν μου καί δέν θά έπιτοέψω 
ποτέ νά άναμιχθί) τό όνομά μου μετά τοΰ 
ΐοικοΰ σου είς το ιαύτην  γελοίαν ΰπόθεσιν.

Τοιαύτη περιφρόνησις μέ έξηγοίωσε.
—  Γελοίαν ! ανέκραξα, γελοίαν ! δταν 

πρόκηται περί τής άξιοπρεπείας μου, περί 
τής ζωή; μου ! .. Ά λ λ ’ έπί τέλους,κύριε, 
τ ί  ένδιαφέοεσθε τόσον περί τής ΰποθέσεως 
τα ύ τη ς ,  ή όποία έσκευωοήθη έπίτηδες διά 
νά πιστευθγ) τά χ α  δτι άπώλεσα τό λ ο γ ι
κόν αου ;

Ό  κύριος Μωφέρ ώπισθοχώρησε βήματά  
τινα πλήρης οργής, ε ίτα  δέ επανήλθε 
πρός εμέ έντρομος. Είχε πέσει πλέον τό 
προςωπεΐόν του.

—  ΙΙίστευσόν μοι, είπε μέ συνεσφιγμέ- 
νους όδόντας, μή θελήστρς νά κηρυχθής 
αντάρτης.. .  Ήξεύοεις πόσον είμαι υπομο
νητικός... Μή επιχειρήσεις νά προκαλέσης 
σκάνδαλα . . . διότι σκέψου δτι προςβάλ-, 
λεις έμέ !

—  ’Αγνοώ αν εγώ ή ΰμεϊς θέλετε νά 
προκαλέσητε σκάνδαλα, άφοΰ μ’ εξευτε
λ ίζετε  τοιουτοτρόπως, κύριε,άπήντησα ά-  
γεοώχως. Τό βέβαιον δμως είνε δτι έχω 
άπόφασιν νά κηρύξω έν άνάγκγι πόλεμον 
έναντίον σας.. .

—  ’Αληθώς, σέ οίκτείρω,άπήντησε. Μή 
με άναγκάσγις νά σοΰ είπω οτι είσαι πράγ
μ α τ ι  παράφρων.

Μετά τάς αλλεπαλλήλους συγκινήσεις 
τής ημέρας εκείνης, ή λέξις αυτη  διήλθε 
τοΰ νοός μου ώ; πεπυρακτωμένος σίδηρος.

—  Ψεύδεσθε ! ανέκραξα γενόμενος πα
ράφορος.

’Α ντ ί  πάσης άλλης άπαντήσεως ό κη
δεμών μου έκάγχασε σπασμωδικώς . . . Τό 
α ίμα  άν έβη είς τούς οφθαλμούς μου . . . 
Έφοβήθην μή διαπράξω έγκλημά τ ι  καί 
Ιφυγον . . .

’Εκτός έμαυτοΰ γενόμενος, ετρεζα είς 
τόν κήπον ζητών τόν Πλακίδαν, τόν ό
ποιον θά έφόνευον βεβαίως, αν κατά  τ ύ 
χην, είς τ ινα  καμπήν δεδροστοιχίας τ ι -  
νός, δέν συνήντων τήν Ά ρ τεμ ιν .

—  Άνδρέα ! μοί είπε συγκεκινημένη, 
ποΰ τρέχεις ;

—  Ά φ ε ς  με, τ·7ι άπήντησα θέλω νά 
εκδικηθώ.

Έ κπλαγε ΐσα  έπί τη  έξάψει έκείνγ) τής 
οργής μου, ήθέλησε νά με άναχαιτίσγι,  
ά λ λ ’ εγώ άντέστην έπιμόνως.

—  Άνδρέα ! Άνδρέα ! ανέκραξε πεοί 
δακρυς δλη.

—  “Ω ! είπέ μοι δτι ψεύδονται, άνέ· 
κραξα, είπέ μοι δτι δέν είμαι παράφρων

—  Τί συνέβη ; Θεέ μου ! είπε' θά ήλ  
θες είς φιλονεικίας μετά  τοΰ κόμητος, εΙ· 
μαι βεβαία !

Ήννόησα τότε δτι άν τη  διηγούαην 
τάς δολιότητας, τών όποιων υπήρξα θΰμα^ 
θά έβύθιζ ον αυτήν είς μεγάλην λύπην. "Ο- 
θεν τνί ώμολόγησα δτι είχον λάβει ζωη- 
ράν συνέντευξιν μετά  τοΰ κυρίου Μωφέρ, 
ά λ λ ’ άπέκρυψα τούς λόγους, οί οποίοι 
προύκάλεσαν τήν  συνέντευξιν ταύτη ν .  Θά 
ήτο πολύ λυπηρόν δ ι’ έμ ένά  έκμυστηοευθώ 
είς τήν Ά ρ τ ε μ ιν  τήν αισχρότητα τοΰ άν- 
θρώπου έκείνου,τοΰ όποιου έφερε τό όνομα' 
ή συνήθης τραχύτης τοΰ κόμητος ήρκει δ
πως έξηγήστι τήν  ταραχήν μου. 'Άλλως  
τε, δέν έδυνάμην ν' άντ ισ τώ  είς τήν έπί- 
δρασιν, τήν οποίαν ή Ά ο τε μ ις  έξήσκει έπί 
τής ψυχής μου, καί πάραυτα ή όργή μου 
κατηυνάσθη. Συνεφωνήσαμεν νά άποφύγω  
τήν ημέραν εκείνην νά συναντηθώ μετά. 
τοΰ κηδεμόνος μου, φοβούμενοι μήπως μία. 
άσύνετος λέξις έπαναφέρϊ) τήν τοικυμίαν.

Άφεθείς  είς τάς  σκέψεις μου, ήρχισα. 
νά άναλογιζωμαι απαθώς τήν δυςεξήγη-  
τον δ ιαγωγήν τοΰ κόμητος. ’Οφείλω νά 
ομολογήσω δέ δτι, καίτοι ήσθανόμην φο
βέραν αντ ιπάθειαν πρός τόν άλλόκοτον 
τοΰτον κηδεμόνα, οΰχ ήττον δέν είχον λ ά 
βει ΰπό σπουδαίαν έποψιν όσα μοί ε ίχ ίν  
είπει κ α τ ’ αύτοΰ άλλοτε ό έβραϊος ’Α 
βραάμ. Ά λ λ ’ ήδη ήρχισα κάπως ν’ άνοίγω  
τούς οφθαλμούς μου. Ό  κύριος Μωφέρ ήτο- 
πλούσιος, ά λ λ ’ ή αισχροκερδής φιλαργυρία  
του δέν ήμπόδιζεν αυτόν τοΰ νά γίνγ) κά
τοχος περιουσίας, ή τ ις  άπέφερεν έτήσιον 
είςόδημα πεντακοσίων χ ιλ ιάδων φράγκων, 
έξ ών ουδέ τό ήμισυ έδαπάνα κ α τ ’ έτος. 
Δέν έδυνάμην νά πιστεύσω δτι ή πλεονε
ξία είχεν είςχωρήσει τοσοΰτον βαθέως είς 
τήν καρδίαν του, ώςτε είχε λησμονήσει, 
τό όνομά του καί τήν εΰγενή καταγω γήν  
του καί ωθείτο μοιοαίως είς το ιαύτας  π α 
ραβάσεις τής φιλανθρωπίας. *Η φ ιλ α υτ ία  
μου διηγείρετο τότε φ οβερ ά έπί τγί ιδέα  
δτι είς τών συγγενών μου, δσον άπομεμα- 

; κουσμένος καί άν ήτο, είχε φωραθή ώς 
κλέπτης καί άτιμος ! .. .  Ά λ λ ά  κατά τήν  

' ώ ίαν ταύτη ν ,  καθ’ ήν έβλεπον έμαυτόν έ-  
γκαταλελειμμένον άγενώς παρ’ αύτοΰ, δέν 
μοι έπετοέπετο πλέον ν’ άμφιβαλλω  περί 
τών υπονοιών ρ.ου. Οί λόγοι τοΰ Ρ ιλλώ  
αοί άπεδείκνυον οφθαλμοφανώς τήν άλή-  
θειαν, δτι δηλαδή ή κοινή φήμη άπέδιδεν 

1 είς τον κύριον Μωφέρ ένοχους καί έπιβού- 
λους σκοπούς.

Τήν επαύριον έκάλεσα τόν Βαστιανόν.
—  Βαστιανέ, τ φ  είπον, έχω ανάγκην  

ενός ειλικρινούς φίλου, ό όποιος νά μη  
φοβηθή άν πρόκειται νά κάμη έχθρόν τόν 
κύριον Μωφέρ, καί ό όποιος νά μοι ήνε 
τόσον άφωσιωμένος, ώςτε νά μοι λέγν) 
πάντοτε τήν αλήθειαν, δσφ πικρά καί άν 
γίνε αύτη  . . . Έσκέφθην αμέσως έσέ.

—  Μά τή ν  π ίστ ιν  μου, κύριε Άνδρέα,  
άπήντησεν ό Βαστιανός, είνε ίσως πολύ 
τολμηρόν τό νά λέγωμαι φίλος σας· ά λ λ ’ 
άν πρόκειται νά χάσω τήν ζωήν μου πρός 
χάριν σας, ήξεύρετε δτι δέν φοβούμαι νά 
το κάμω' τό ξΐφός μου είνε πολύ στερεόν, 
δπως καί ή καρδία μου. Δοκιμάσετε καί  
θά ίδήτε.

I —  Εύχαριστώ, άρκοΰμαι είς τόν λόγον



joυ' έπί τοΰ παρόντος έχω ανάγκην τής  
*ΐλικοινείας σου. 'Ορκίσου δτι θά μοι ά-  
πκντήσνις είς δ ,τ ι  ο’ έρωτήσω, χωρίς νά 
|ΐθϋ κρύψης τ ίποτε ,  φοβούμενος μή με λυ -
■πίβγ;·

■— Θεέ μου ! κύριε Άνδρέα, είπε τε- 
ταοαγμένοί, άπ ’ αύτό-'έξαρτάται . . .

—  Τό μέλλον μου, Βαστιανέ, ή τύχ η  
μου, ή ζωή μου !

—  ”Ω ! τότε έρωτήσατέ με, είμαι Ε
τοιμος.

Καθ’ ήν στ ιγμήν επρόκειτο ν’ ανεγείρω 
τό παραπέτασμα, έδίσταζον Ιτ ι,  τό ομο
λογώ' άλλά  πάραυτα άνέλαβον τό θάρ
ρος μου.

— Τί λέγουσιν εις τό χωρίον περί έμοΰ 
**ί πρό πάντω ν περί τοΰ κηδεμόνος μου ;

—  ”Ω ! δλος ό κόσμος γνωρίζει δτι εινε 
άνθρωπος υπερήφανος, τραχύς καί φιλάρ
γυρος καί δτι δεν σάς αγαπ ά  τόσον πολύ.

—  Κ α ί  . . . περί έμοΰ . . . τ ί  λέγουσιν;
—  Όλοι σάς άγαπώσι, διότι εισθε γεν

ναίος, οσον ό κόμης φιλάργυρος !
—  Δέν σ’ έρωτώ αύτό. Δέν λέγουσι περί 

•τίνος δυςτυχήματος . . . οικογενειακού ;
Ό  Βαστιανός έφάνη τεταραγμένος καί 

ποοςεποιήθη δτι δέν με ήννόησεν.
—  Κύριε Άνδρέα, δλοι έχομεν τούς ε

χθρούς μας' ά λ λ ’ έπειτα άπό ολίγον κα ι
ρόν θά είσθε κύριος τής  περιουσίας σας . . . 
ΕΙσθε τόσφ πλούσιος !

—  Δέν πρόκειται περί τής περιουσίας 
μου. Προςποιεΐσαι δτι δέν μ ’ εννοείς . . . 
Ά λ λ ά  βλέπεις δτι είμαι τόσον ατάραχος

. . Σ ’ ερωτώ αν λέγουν δτι υπάρχει φό
βος μή παραφρονήσω, δπως καί ή μή-  
τηρ μου.

—  Λοιπόν, αν θέλετε νά σάς είπώ τήν  
αλήθειαν . . . λέγουν δτι αύτή  ή άσθένεια 
ϊίνε οικογενειακή . . .

—  Έ  ! καί λέγουν δι’ εμέ ;
—  Μά τήν αλήθειαν ! προχθές τήν Κ υ 

ριακήν έφιλονείκησα μ ’ εκείνον τόν άτιμον  
τόν Πλακίδαν, ό όποιος ελεγεν εις δ ιαφό
ρους χωρικούς δτι υποφέρετε άπό παροξυ
σμούς, οί όποιοι σάς κάμνουν νά μή γνω 
ρίζετε πλέον τ ίποτε  !

—  Αυτός λοιπόν διαδίδει αύτάς τάς  
συκοφαντίας ;

—  Μά τήν π ίστ ιν  μου, ποτέ δέν έφαν-  
τάσθη κανείς αύτό τό πράγμα . . . Σάς έ 
βλεπαν τόσον εύθυμον καί τόσον ζωηοόν- 
έπρ επε νά εύρεθή αυτός ό άτιμος διά νά 
διαδίδγι αύτάς τάς συκοφαντίας, τάς ό
ποιας πιστεύουν μερικοί, ώς αύτόν ! Ά λ λ ά  
ολοι οί τ ίμ ιο ι άνθρωποι, οί όποιοι σάς 
γνωρίζουν, δπως κ’ εγώ, έννοοΰν δτι δλα 
αυτά  δέν είνε άληθή, καί σάς υπερασπί
ζονται . . . Δι’ αύτό λοιπόν δέν πρέπει ν’ 
άνησυχήτε.

— Ευχαριστώ, Βαστιανέ, αύτό ήθελον 
νά μάθω.

”Επεται συνέχιια.
* * rjl
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Μ ΑΝ Ο ΓΗ Λ ΓΟΝΖΑΛΕΣ

H Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η  Τ Ο Υ  ΒΑ  Σ Ι  Λ Ε Ω Σ
[Σ υνέχ ε ια ].

Κ α τά  τό δ ιάστημα  δέ τοΰτο,ή ’Ιωάννα 
έξήγαγεν έκ τοΰ κιβωτίου μικρόν τ ινα  δε
σμόν τα ιν ίας  κ α τά  τό ήμισυ κεκαυμένον 
ύπό του πυρός.

—  Ιδού  ή πρώτη σελίς τών ερώτων 
μας, είπε μετά  στεναγμού, ύπαινισσομένη 
τό άλλόκοτον συμβάν, τό οποίον ύπήοξεν 
ή άφορμη τοΰ πρός τόν Βελτράν έρωτός 
της. Περίεργος σύμπτωσις  ! θά τελειώση  
δπως άρχισε . . . δ ιά τοΰ πυρός .

Κα ί,  έγεοθεΐσκ μετά  καρτερικής μεγα
λοψυχίας, έπλ-ησίασε πρός τό πύραυνον 
καί είς τήν  εντός αύτοΰ άνημμένην άν- 
θρακιάν προςέφερεν ολοκαύτωμα τά  λε ί
ψανα τοΰ ιστορικού καί περίφημου εκείνου 
δεσμοΰ. Ή  μέταξα καιομένγ] έτριζεν ύπό 
τό πΰρ, οΐονεί έκπέμπουσα κραυγάς παρα
πόνων.

Ή ’Ιωάννα έστη τεταραγμένη.
—  Ήκουσες, Μένσια ; ήρώτησεν.
—  Ναί, Μ εγαλειοτάτη, άπήντησεν ή 

"’ αδ ίλλα , έλπίζουσα νά παρατείνη πρός 
Γδιον όφελος τήν συγκίνησιν τής βασιλ ίσ-  
σ η ς1 ένόμισα δτι ήκουσα στεναγμόν.

—  Είνε ά π άτη  τής  φαντασίας, δόνα 
Π αδίλλα ,είπεν ή βασίλισσα μετ’ άγωνίας.

—  Δέν ήξεύρω, άπήντησεν ή επίβουλος 
γυνή, άλλά ,  άν ήμην είς τήν θέσιν σας, 
δέν θά άπεφάσιζον ν’ άποχωρισθώ τών πε
ριπαθών τούτων κε ιμηλ ίω ν.Κ ατά  τήν γνώ
μην μου, δ, τ ι  πρό ολίγου ήκούσαμεν εινε 
κακός οιωνός.

—  Ά λ λ ά  τ ί  πρέπει λοιπόν νά κάμω 
α ύτά  τά  προςφιλή, άλλά  καί επικίνδυνα  
δ ι ’ εμέ κε ιμήλια ; Ποϋ θέλεις νά τα  κρύ
ψω ; είς τό δωμάτιόν μου, δπου κατά  π ά 
σαν στ ιγμήν είςέρχονται τόσοι ;

—  Είνε επικίνδυνον,τό γνωρίζω. Ά λ λ ’ 
«ν ή Ύ μετέ  ρα Μεγαλειότης σ υγ κ α τε τ ί
θετο, θά τά  Ικουπτον έγώ είς μέρος, δπου 
ούδείς ποτε έδύνατο νά ΰποπτευθΐί,μέ κίν
δυνον τής ζωής μου καί μέ τήν ύπόσχεσιν 
δτι θά διατηρήσω τά μ υ σ τ ι κ ό ν  τοΰτο μέ
χρι θανάτου . . .

Καί συγχρόνως έτεινε τάς  χείράς της  
ποός τό κιβωτίδιον.

Η Ιωάννα άνεχαίτισεν αυτήν.
—  Οχι, είπε κινήσασα θλιβερώς τήν  

κεφαλήν, διότι άν τ ις  εκ τών εχθρών μου 
άνεκάλυπτέ ποτε τό μυστικόν μου, φο- 
βοΰμαι, καλή μου Μένσια, μήπως δλοι ε
κείνοι, οί οποίοι έμίσουν τόν ά τυχή  Λεδέ- 
σμαν,έστρεφον τά μίσός των εναντίον σου.

—  Ά λ λ ά  τό μυστικόν αύτό μόνον η 
μείς αΐ δύο θά γνωρίζωμεν, ύπέλαβε μ ετ ’ 
επιμονής ή νεαρά γυνή. ’Ά λ λ ω ς  τε διά 
μιάς μόνης λέξεως είμπορώ ν’άποστομώσω 
τούς κατηγόρους σας.

—  Κ αί πώς τοΰτο ; ήρώτησεν έκπλη
κτος ή βασίλισσα.

—  Θά εΐπω δτι  ό δόν Βελτράν Δέ Λά

Κουέβας μέήγάπα  καί είχεν όρκισθή]δτι δέν 
θά ή γάπα  ποτέ άλλην' δτι εΐχεν εκλέξει 
τήν μικράν τα ύτη ν  οικίαν διά τάς συνεν-

'Γ <***»·.  » , « »  ,τευςεις μας και οτι ολαι α υτα ι  αι αναμνή
σεις άνήκουν είς εμέ- δτι άμφότεραι έκ τοΰ 
άγγείου τούτου έλαμβάνομεν τά  άνθη καί 
προςεκολλώμεν αύτά  είς τήν κόμην μας, 
καί άμφότεραι έπί τοΰ αύτοΰ σκίμποδος 
έκαθήσαμεν πολλάκις' δτι εδώ,πλησίον τοΰ 
ευνοουμένου σας,έλησμόνησα τό όνομά μου 
καί τήν καταγω γή ν  μου, ό δέ έρως ύπεοί- 
σχυσ* τής τ ιμής  καί τοΰ καθήκοντος. Ναί, 
έξηκολούθησεν ή δόνα Μένσια ρίπτουσα έπί 
τής βασιλίσσης φλογερά βλέμματα , χά-  
ριν ύμών άς άπολέσω τήν ψυχήν μου . . .

Ή ’Ιωάννα έκπληκτος ήνέφξε τούς με
γάλου; καί κυανούς αύτής οφθαλμούς καί 
προςήλωσεν αύτούς έπί τής δόνας Μέν- 
σιας.

—  Ναί, έξηκολούθησεν ή ώραία Πα
δ ίλλα  μετά  προςπεποιημένου μειδιάματος,  
ιδού έν άνάγκϊ) τ ί  θά έλεγον διά νά σώσω 
τήν τ'.μήν τής βασιλίσσης . . .

Έ  Ί  ωάν\α ήγέρθη ύχοά  έκ ζηλοτύ
που όργής.

— Δέν θέλω νά εΐπνις τίποτε! ανέκραξε. 
Κ αί πώς ! άφοΰ δλη ή Τολέδη, δλη ή 'Ι
σπανία ήξεύρε·. δτι έγώ ήγάπων τόν δόν 
Βελτράν, θέλεις σύ, άθλία , νά διακήρυξης 
είς τόν κόσμον δτι μέ ή π ά τα  χάριν μιάς  
αύλικής μου ; Είμαι ζηλότυπος καί υπε
ρήφανος διά τόν έρωτά του, Μένσια, καί 
δέν θ’ άνειχόμην ποτέ νά ψευσθής καί νά 
έξευτελισθης χωρίς νά με ώφελήσγις.Όχι,  
δέν θέλω νά σώσης τήν τ ιμήν μου διά τοι-  
αύτης  ά τ ιμ ίας .  Πρό τής δύσεως τοΰ ήλίου 
θέλω ν’ άποτεφρωθώσι τά  λείψανα τα ΰ τα ,  
τά  οποία περιέχει τό κιβωτίδιον τοΰτο. 
’Εμπρός, Μένσια,μοί άπέδωκες τό θάρρος, 
τό όποιον ε ί χ ο ν  άπολέσει, καί θά ήμαι ά -  
νηλεής είς τό έξής

—  Τότε, Μ εγαλειοτάτη, άφοΰ τό θέ
λετε, θά πυρπολήσωμεν πάν δ,τι δύνατα ι  
νά πυρποληθτί, ύπέλαβεν ή δόνα Μένσια 
μετά προςπεποιημένης άταραξίας. Ά λ λ ’έ- 
κείνα, τά  όποια δέν πυρπολοΰνται, δη
λαδή οί άδάμαντες καί τά πολύτιμα  
εΓδη ;

—  Θά τα  βάλωμεν εντός αύτοΰ τοΰ 
ποτηοίου καί έπειτα θά ένοικιάσωμεν τήν  
πρώτην λέμβον, τήν οποίαν θά ευρωμεν 
είς τήν παλα ιάν  γέφυραν" θά δ ιαταξω  τόν 
λευ,βοΰχον νά μάς περιμένγ) είς τήν όχθην 
τοΰ ποταμοΰ, καί ένφ σύ θά κω π η λάτες ,  
θά ρίψω εντός τών ύδάτων πάν δ ,τ ι  δέν 
δύνατα ι νά πυ'ρποληθΐ).

—  Έ σ τω ,  είπεν ή δόνα Μένσια περι- 
λύπως' καί τώρα τ ί  διατάσσετε,Μεγαλειο-

τ“τ7ΐ;Ή βασίλισσα έκαθητο έπί τίνος σκ ίμ
ποδος, έχουσα έπί τών γονάτων της το 
κιβωτίδιον.

—  Καΰσον τάς έπιστολάς τα υ τα ς ,  ει- 
πεν ή 'Ιωάννα έγχειρίζουσα αύτή  έπιστο-  
λάς τ ινας, άφοΰ πρώτον διέτρεξεν αυτάς  
διά τοΰ βλέμματος'δέν θέλω νά τας βλέπω 
πλέον, διότι μοί ΰπενθυμίζουσι τό ώραίον 
παρελθόν μου, ένώ ήδη τό μέλλον μου προ
οιωνίζεται σκοτεινόν καί άβέβκιον.



Ή δόνα Μένσια έρριψ* τ ά ;  έπιστολάς  
τ α ύ τ α ;  *ίς τό πυρ.

Κ α τά  τό δ ιάστημα  τοΰτο ή ’Ιωάννα  
είχεν ανοίξει μ'.κραν τ ι  χρυσούν ώόν, θαυ-  
μασ ίω ; έπεξειργασμένον,τό όποιον περιείχε 
τρεϊ; κυκλίσκους σακχαρόπηκτου;, τους 
οποίους είχε δωρήσει εις αύτήν ό δόν Βελ
τράν κατά  την ημέραν τής βαπτίσεω; τής  
δόνας Ζουάνα;.

—  Ρίψε καί αύτά  εις τό πύο, ειπεν ή 
’Ιωάννα, δέν θέλω νά τα  βλέπω..

Ή Παδίλλα υπήκ-ουσε.
Πάραυτα δέ τό δωμάτιον έπληοώθη ευ

ωδίας, όμοίας πρός εκείνην, την όποιαν 
άναδίδει τό θυμίαμα.

Ή ’Ιωάννα δέν ήσθάνετο τ ίποτε, ά λ λ ’ 
έξηκολούθει τό έργον της.

Αίφνης έσταμάτησεν άποτόμως, κρα
τούσα άνά χεΤρας επιστολήν τ ινα , την  ο
ποίαν δέν έτόλμα νά ρίψη εις τό πΰρ.

Μένσια, ειπε θλιβερώ; ή βασίλισσα,  
έ Βελτράν, ένεκα τοΰ σφοδρού έρωτός του, 
δέν έπίστευεν ενίοτε ότι ή δόνα Ζουάνα 
είνε θυγάτηρ του. 'Ημέραν τ ινά  λοιπόν, 
τυφλωθεΐσα ΰπό τού έρωτος, έπραξα τήν  
ανοησίαν νά τώ ομολογήσω μεθ' δοκού είς 
τ ινα  επιστολήν μου δτι ή δόνα Ζουάνα 
ητο πράγματι  ό καρπός τού ενόχου έρω
τός μας. ’Ιδού ή επιστολή αύτη , Μένσια ! 
Εννοείς λοιπόν τώρα δτι ή έπιστολή  
αυτη, άν περιέπιπτεν εις ξένας χεϊοας, θά 
μέ κατέστρεφεν ;

Καί ένώ διά τής μιας χειρός έκάλυπτεν  
έντρομος τους οφθαλμούς της, διά τής  
άλλης ένεχείριζεν εις τήν  δόναν Μένσιαν 
τήν  επάρατον επιστολήν.

Οί μέλανες οφθαλμοί τής ώραίας Πα- 
δίλλης έξ ήστραψαν αίφνης ώς δύο φλογε
ροί άνθρακες' ήρπασεν άπλήστως τήν επι
στολήν εκείνην, τήν οποίαν τνΊ ένεχείρι- 
σεν έμπιστευτικώς ή βασίλισσα, καί έτρεξε 
πάραυτα πρός τό πύραυνον.

Εις τό φύσημα αυτής τό πύο άνεζωπυ-  
ρώθη αίφνης.

Ή ’Ιωάννα ένόμισεν δτι ή έπιστολή της 
εκείνη έκάη, δπως καί αί άλλα ι,  ά λλ ’ ή 
δόνα Μένσια, διά ταχυδακτυλουργικής όν
τως έπιτηδειότητος, άπέκουψεν αύτήν εν
τός τού στηθοδέσμου της.

—  Μένσια, έξηκολούθησεν ή βασίλισσα, 
δεικνύουσα αυτί! πολύτιμον δακτύλιον,  
ιδού καί ή τελευτα ία  άνάμνησις τής έφη- 
μέοου ευτυχ ίας  μου, διά τήν όποιαν ήδη 
θρηνώ ! Ό  δακτύλιος ούτος περικλείει ό- 
ξύτατον δηλητήοιον. "Εχω καί εγώ δ- 
μοιον εις τό δωμάτιόν μ,ου καί τόν έφύ- 
λ α τ τ α  διά πάσαν περίστασιν, δ ιότι  τήν 
ημέραν, κατά  τήν οποίαν άντηλλάξαμ,εν 
αυτούς, ώρκίσθημεν άμοιβαίως τόν έξής 
δρκον « Ό τ α ν  πλέον εννοήσω οτι μ.έ ά 
π ατας ,  δταν εννοήσω δτι έπαυσες τού νά 
με αγαπάς, τό δηλητήοιον τούτο θ’ άπο- 
κόψγι τό νήμα τής ζωής μου, ή δέ τύψις  
τοΰ συνειδότος έστω διά σέ μαρτύοιον 
διηνεκές, άντ ί  τής ευτυχίας, τήν όποιαν 
έλπ ιζες  δτι θά εΰρης εις άλλον έρωτα».

—  "Αν ήξευρε πόσον μέ ή γάπ α  ό Βελ
τράν, είπε καθ’ έαυτήν ή Παδιλλα, θ’ ά- 
πέθνησκεν άιχέσως έκ ζγιλοτυπίας !

—  θ ά  έφύλαττον πάντοτε ώς ίεοόν 
τόν προςφιλή τούτον δακτύλιον, έξηκο- 
λουθησεν ή βασίλισσα, άν δέν ειχον χ α 
ράζει εις τόν εσωτερικόν αυτού περίμετοον 
τάς έξης λέζεις, αί όποΐαι δ ι ’ εμέ είνε φο- 
βερώτεοαι καί αυτού τού δηλητηοίου :
» Η Ιωάννα τής ΙΙορτογαλλίας πρός τόν 
δόν Βελτράν Δέ Λά Κουέβαν». Προςφιλής 
τού έρωτός μου άνάμνησις, προςέθηκεν ή 
βασίλισσα άφήσασα νά πέσν] κατά  γής ό 
δακτύλιος αυτής,  σέ αποχαιρετίζω διά 
π α ν τό ς !

’Ενώ δέ ήγείοετο άπομάσσουσα τά  δά- 
κρυά της, ή δόνα Μένσια ηρπασεν έπιδε- 
ξίως τόν δακτύλιον τής  βασιλίσαης καί 
άντικατέστησεν αυτόν δ ι’ έτέρου, οςτις 
κατά τύχην ώμοίαζε πρός αύτόν, καί τόν 
όποιον εφερεν εις τόν δάκτυλον αύτής.

Ή βασίλισσα έλαβε τόν δακτύλιον, χ ω - 
ρίς νά τον παρατηρήσ·/), καί έρριψεν αυτόν 
εντός τού ποτηριού, το όποιον έμελλε νά 
συμπαραλάβν) εις τήν λέμβον.

Τότε ή ’Ιωάννα τής Πορτογαλλίας, 
κατά τήν συνήθειαν τής έποχής εκείνης, 
άπέκρυψε καί πάλιν  τό πρόςωπόν της εν
τός τής προςωπίδος καί,λαβοΰσα το προς- 
φιλές ποτήριον, έκρυψεν αύτό ΰπό τόν μα- 
κοόν μανδύαν της καί διηυθύνθη πρός τήν 
θύραν τοΰ δωματίου, άκολουθουμένη ΰπό 
τής δόνας Μένσιας, τής όποιας τά χείλη  
επέστεφε μειδίαμα πονηρόν. ’Α λλά  δέν έ- 
πρόφθασαν νά διέλθωσι τόν ουδόν τής θύ- 
ρας, δτε άμφότεραι ώπισθοχώρησαν έν
τρομοι, άφεΐσαι κραυγήν φοβέραν.

Ό  δόν Βελτράν Δέ Λ ά  Κουέβας, ώχρός 
ώς ό θάνατος, περιέμενεν αΰτάς  όπισθεν 
τής θύρας μέ τάς χεΤρας έσταυρωμένας 
έπί τού στήθους.

—  Σ ταθήτε  ! ανέκραξε διά βροντώδους 
φωνής, ·ήτις κατετοόμαξε τάς δύο τα ύ τα ς  
γυνα ίκας, έκλαβούσας αυτόν διά φ ά ντα 
σμα .

Ή  βασίλισσα, καταβληθεΐσα  ΰπό τοΰ 
τρόμου, άφήκε νά πέση έκ τών χειρών της 
τό ποτήριον καί έγονυπέτησεν άκουσίως 
ενώπιον τοΰ φάσματος.

Ή δέ δόνα Μένσια, αίσθανθεΐσα τους 
πόδας της κλονουμένους καί μή δυναμένους 
νά ύποβαστάσωσι τό βάρος τού σώματός  
της,  έκάθησεν επί τού εδάφους, μή δυνα- 
μένη ν’ άρθρώσν; λ έ ξ ι ν  τά  μέλη της έτοε- 
μον σπασμωδικώς οί όδόντες της συνε- 
κρούοντο, ώς άν ήθελε καταληφθή ΰπό 
σφοδρού πυρετού, καί οί οφθαλμοί αυτής  
δέν έδύναντο νά πιστεύσωσιν άν ή ανθρώ
πινος εκείνη μορφή ήτο πράγματι ό δόν 
Βελτράν Δέ Λά Κουέβας ή ή σκιά αύτοΰ  
έξελθούσα πα,ρωργισμένη έκ τού τάφου της.

Ό  δόν Βελτράν, ειςελθών, έκλεισε τήν  
θύραν καί άνήγειρε τήν βασίλισαν, τήν ό
ποιαν ίίθλιψεν εις τάς άγκάλας του μέ δά 
κρυα χαράς.

Ή δ όνα Μένσια Δέ Παδίλλα έμενεν α 
κίνητος καί ψυχρά, ώς άγαλμα.

'Ο δόν Βελτ ράν άφήκε τότε τήν βα
σίλισσαν καί προύχώρησεν £ν βήμα πρός 
αυτήν.

—  Έλεος ! εύσπλαγχνίαν ! άνέκοαξεν

ή ένοχος κρύπτουσα τό πρόςωπον εί; τ«ς 
χιΐράς της.

Ό  κόμη; Δέ Λεδέιμας έρριψεν έπ’ αυ
τής  βλέμμα πλήρε; αποστροφή; καί πεοι- 
φρονήσεω;.

—  Δέν είσαι άξια εΰσπλαγχνία ;,  άπι
στο;, διότι κλέπτει;  καί προδίδει; τους 
νεκρού; !

—  Τί σημαίνει τούτο, φίλε μ,ου ; ΰπέ- 
λαβεν ή ‘Ιωάννα τή ;  Πορτογαλλία;. Μή 
κατηγορεί τήν Μένσιαν, τήν μάλλον ειλι
κρινή καί άφωσιωμένην τών αύλικών μου. 
"Αν την βλέπνι; έντό; τή ;  οικία; ταύτης,  
έγώ τήν δ ιέταξα  νά με άκολουθήστ), καί 
δέν έπραξε τ ίποτε  άνευ τής δ ιαταγής  μ.ου.

—  Λοιπόν ΰμεϊς τήν δ ιετάξατε, Μεγα- 
λε ιοτάτη . ήρώτησεν άπαθώς ό δόν Βελ
τράν, νά κλέψο τόν δακτύλιον, ά ντ ικατα-  
στήσασα αυτόν διά τοΰ ίδικοΰ της ;

Ή ’Ιωάννα, εκπλαγεΐσα,προςήλωσεν επί 
τής Παδίλλης τούς φλογερούς οφθαλμούς 
της.

—■ 'Εξηγήσου, Βελτράν ! δέν σ’ έννοώ.
'—  "Ελεος ! έψιθύρισε τότε ή δόνα Μέν- 

σια δι’ έσβεσμ,ένης φωνής.
—  Αχ ! ένομίζετε,Μ εγαλειοτάτη, έξ- 

ηκολούθησεν ό Δέ Λά Κουέβας, δτι ή γυνή 
αΰτη  είναι ό τύπο ; τής ειλικρίνειας καί 
τής άφοσιώσεως. Α ί θωπεΐαί της,  τά  μει- 
δ ιάμ ατά  της καί τ ά  δάκρυα της σάς ή- 
πάτων καί σας κατέθελγον. Ένεπιστεύ-  
θητε τήν ζωήν σας εις τάς χειροές της,τήν  
τ ιμήν σας εις τήν  τ ιμήν της καί έπί τέ
λους τήν ήγαπήσατε  ώς άίιελφήν. Λοι
πόν, Μ εγαλειοτάτη, σάς λέγω ότι ή δόνα 
Μένσια δέν ήτο άξία  τοσαύτης εμπιστο
σύνης καί αγάπης. Α ί θωπεΐαί της καί ή 
άφοσίωσίς της δέν ήσαν άλλο τ ι  ή προς- 
ποίησις καί άπ άτη ,  τά  δέ δάκρυα αυτής  
ησαν δμοια πρός έκεΐνα τά  όποια έχυσεν 
ό Πέ τρος δτε ήρνήθη τόν κύριόν του . . . 
"Ανευ έμοΰ, Μ εγαλειοτάτη,ή άπιστος αΰτη  
γυνή θά σας έπρόδιδεν, δπως ό ’Ιούδας τόν 
Χριστόν. Θέλετε νά σα; αποδείξω δ,τ: 
λέγω, Μ εγαλειοτάτη ; Παρατηρήσατε τόν 
δάκτυλόν τ η ;  καί Ιρευνήτατε εί; τόν στη
θόδεσμον της.

Ή ’Ιωάννα τής Πορτογαλλίας έπλη-  
σίασε τότε πρός τή ν  ΓΙαδιλλαν καί άνε- 
γνώρισε πράγμ,ατι τον δηλητηριασμένον 
δακτύλιον.

—  Μένσια, ήρώτησεν αύτήν άποτόμω;,  
ποιον σκοπόν είχε; άπατώ σά  με τοσοΰτον 
αίσχρώ; ;

Ή νεαρά γυνή, γονυπετή ; ποό τών πο- 
δών τ ή ;  βασιλ ίσση;, έκλαιε καί ώλοφύοετο.

—  Δέν θά σα; όμολογήσν) τίποτε, Με- 
γαλε'.οτάτη, είπεν ό δόν Βελτράν' άλλά θά 
σάς τά  είπω δλα έγώ, διότι άναγινώσκω  
εί; τήν καρδίαν της, ώ; εί; βιβλίον α 
νοικτόν.

Ή ώραία Παδίλλα ϊπαυσε τότε κλα ί-  
ουσα καί άνεγείρασα αύθαδώ; τήν κεφα
λήν, έξετόξευσε κ α τά  τού κόμητος Δέ Λε-  
δέσμα βλέμμ,α άγριον καί άπειλητικόν.

-— Προςέξατε, κύριε κόμη, τώ είπε, 
προςέξατε !

—  Τήν ακούετε, Μ εγαλειοτάτη ; έξ- 
ηκολούθησεν ό δόν Βελτράν.Ή γυνή αυτη



έ̂ν ομοιάζει προς τάς ά λ λ α ;  γυνα ίκα ;  
«ΰτή διαψεύδει τήν παροιμίαν « ο !α ή  μορ- 
φή, το ιαύτη καί ή καρδία.» Έ χ ε ι  μορφήν 
Αγγέλου καί καρδίαν λυκαίνης' καί τέλος 
Χάκνει τήν χείρα, ή οποία την  θωπεύει. 
Ένεπιστεύθητε είς αύτήν τά  ΐερώτερα α 
πόκρυφα τής καρδίας σας και ήλπ ίσατε οτι 
β* θεοαπεύση τήν πληγήν σας. Α ύτή  ό'μω; 
τί έπραξε ; Σάς έκλεψε τόν δακτύλιον ε 
κείνον, ό όποιο; έδύνατο νά σα; άπολέσιρ. 
Ένεπιστεύθητε είς αύτήν τήν άνατροφήν 
τής βασιλόπαιδος, τήν όποιαν έπρεπε ν’ 
«γαπά, δπω; ή μήτηρ άγαπά  τό τέκνον 
της. Τί έπραξεν ό'μως αΰτη ; Σ 2 ;  ύπεξή- 
ρεσε τήν επιστολήν {κείνην, διά τ ή ;  ό
ποια; έδύνατο ν’ άποδείξτ) δτι ή βασιλό-  
«αι;  δέν είνε νόμιμος θυγάτηρ τοΰ βα· 
βιλέως.

—  Φρίκη ! φρίκη ! άνέκραξεν ή βασί
λισσα. ’Α λ λ ’ όποιου είδους παραφροσύνη 
διετάραξε τό λογικόν τής γυναικός τα ύ -  
της ; όποιον βδελυρόν πάθος διέφθειρε 
τήν καρδίαν της ; όποία τέλος μαγεία  
έδυνήθη νά έμπνεύση εί;  αύτήν τοσοΰτον 
χαμερπέ; καί άποτρόπαιον μίσος έναντίον 
τή ;  βασιλ ίσση; της ;

—  “Ελεος ! έκραύγασεν ή δόνα Μένσια 
δάκνουσα τ ά ;  χεϊρά; της έξ άπελπισ ία ;  
καί παρατηρούσα πάντοτε τόν κόν,ητα 
μετά τοΰ άγριου έκείνου βλέμματος, το 
όποιον τώ  έλεγε: II(.όςεϋ,ον !

—  Δέν είσαι άξία χάριτο;,  γυνή κα- 
τηραμένη καί άπιστος ! ανέκραξε πλήρης 
όργής ό δόν Βελτράν.Νομίζει; λοιπόν δτι  
ό κόμη; Δέ Λεδέσμα; θά φοβηθ·^ μίαν ά 
τιμον γυναίκα καί θά γίνϊ) συνένοχός 
της ; "Οχι' θά σοι άφαιρέσω τό προςω- 
πείον καί θ’ άποκαλύψω τά  αίσχη σου, 
καί άν τολμάς, εκδικήσου με κατόπιν.  
Γνωρίζετε, Μ εγαλειοτάτη, προ;έθηκεν ά-  
ποταθεϊσα πρός τήν ’Ιωάνναν, ποία ά π ι 
στος χειρ ώδήγησε τούς συνωμότας κατά  
τήν παρελθοΰσαν νύκτα είς τό δωμάτιόν  
σας ;

— Κόμη Δέ Λ ίδέσμα, άνέκραξεν ίκε- 
τευτ ικώ ; ή Παδιλλα, σάς ορκίζω εί; τό ό
νομα τής μητρός σας, είς δ,τι έ'χετε έπί 
τοΰ κόσμου ίερώτερον, μή προχωρήσετε 
πλέον ! Λάχετε τήν έπιστολήν καί τόν 
δακτύλιον, καί όρκίζομαι ενώπιον τοΰ 
Θεοΰ δτι δέν θά μ ’ έπανίδετε ποτέ πλέον!

—  Είτε μείνϊΐς, είτε άναχωρήσης, ά 
πήντησεν ό κόμη;, ή βασίλισσα πρέπει νά 
μάθη τά  πάντα.

—  Βελτράν, έπανέλαβεν ή δόνα Μέν- 
σια έγερθεϊσα μετ' άπελπ ιστ ική ; άποφα-  
σ ιστ ικότητο ;,  έγνώριζον δτι είσαι υπερή
φανος καί αμείλ ικτος, άλλά  δέν ηλπιζον  
δτι είσαι καί τοσοΰτον άνανδοο;, ώ ;τε  νά 
ύβρίζτ,ς μ ίαν γυναίκα, ή όποία ομολογεί 
τό λάθο; τ η ;  καί ζη τε ί  συγγνώμην ! Σοΰ 
ζητώ  γονυπετή ; ειρήνην, καί σύ ζη τε ί ;  
τόν πόλεμον! Έ σ τ ω ’ άποδέχομαι τήν πρό;- 
κλ/)σιν ! Μέ κατηγόρησε; έπανειλημμένω; 
ώ; άπιστον, ώ; προδότριαν,τώρα ήλθεν ή 
σειρά μου νά κατηγορήσω κ’ έγώ έσέ ! Θά 
γίνω ό δήμιό; σου ! ...  Τετοάκι; σοί έπα- 
νέλαβον : «Πρόσεξον, κόμη Λεδέσμα», 
ά λλά  σύ άγρόν ήγόοασα;! Θά είπω λοιπόν

γυμνήν τήν  άλήθειαν ! Πρό ολίγου είπετε, 
Μ εγαλειοτάτη, δτι δέν έδυνήθητε νά εν
νοήσετε όποία μαγεία, όποιον πάθο; μέ 
ώθησαν εί; τά νά διαπράξω τοιοΰτον σ τ υ 
γερόν έγκλημα, έγώ, ή έξ εύγενοΰς οικο
γένειας καταγομένη ! Μάθετε λοιπόν, Με- 
γαλειοτάτ-η, δτι ό άνθρωπος αυτός, τόν 
όποϊον σείς ένομίζετε εΰγενή καί ύπεοή- 
φανον, εινε άτιμος καί επίβουλος, διότι 
μοί ώρκίσθη δτι μέ ή γάπα  καί δτι θά μ ’ 
ένυμφεύετο.

Εί; τήν  άπροςδόκητον τα ύ τη ν  αποκά
λ υ ψ ή  ή ’Ιωάννα τή ;  Πορτογαλλίας ή -  
σθάνθη ρίγος παγερόν, διατρέχον δλον τό 
σώμά της,  καί παρετήρησεν άλληλοδ ια-  
δόχω; μετά  βλέμματος άγριου τόν δόν 
Βελτράν Δέ Λ ά  Κουέβαν καί τήν δόναν 
Μένσιαν.

—  Κόμη Δέ Λεδέσμα, είπεν έπί τέλους 
ή βασίλισσα, ελπίζω δτι δέν θά θελήσετε 
νά με άπατήσετε , άν ζητήσω παρ' υμών 
νά μάθω τήν αλήθειαν, δσψ φοβερά καί 
άν ήνε... Είπέτε μοι λοιπόν, έψεύσθη ή 
δόνα Μένσια δέ Παδίλλα ;

Ό  δον Βελτράν έγονυπέτησεν ενώπιον 
τής βασιλίσσης.

—  "Οχι, Μ εγαλειοτάτη, δέν έψεύσθη, 
άπήντησε θλιβεοώς.

—  Πολύ καλά ! έψιθύρισεν ή ’Ιωάννα, 
τής όποιας τό πρόςωπον έγένετο κάτωχρον 
καί έκαλύφθη αίφνης ύπό ψυχροΰ ίδρώτος. 
Πηγαίνετε, κύριε κόμη ! Σύ δέ, Μένσια, 
μείνε ! Συγχωρώ τό μϊσός σου, διότι γ νω 
ρίζω τ ί  δύνατα ι νά πράξϊ) μ ία  γυνή δταν 
πληγωθί) είς τήν καρδίαν.

Ό  δόν Βελτράν Δέ Λά Κουέβας ήρ - 
πασε τήν χείρα τής ’Ιωάννης καί έναπέ- 
θηκεν έπ’ αύτής  τρυφερώτατον φίλημα.

—  "Αχ ! είμαι άνάξιος τοΰ ίοωτός σας, 
τό γνωρίζω ! άνέκραξε θλιβερώς. Έ γίνω -  
σκον καλώς δτι ή δόνα Μένσια θά έζετέ- 
λει μ ίαν ημέραν τήν άπειλήν, τήν όποίαν 
πρό ενός έτους ώρκίσθη ενώπιον μου. Ή 
θελε νά σας καταστρέψϊ], νά σας έξευτε- 
λίσν). Έδυνάμην λοιπόν νά την άφήσω ; 
έπρεπε λοιπόν νά σιωπήσω διά νά φανώ 
άγνός καί ειλικρινής είς τούς οφθαλμούς 
σας ; 'Όχι, σάς ήγάπων πάρα πολύ, καί 
δέν ήθελον νά ύποφέρητε χάριν έμοΰ.

—  Άλλοίμονον! έψιθύρισεν ή βασίλισσα, 
τώρα δέν μοι μένει άλλο τ ι  ή ό θάνατος.

Κ α ί,  έξηντλημένη ύπό τ ή ;  λύπη ;  καί 
τών συγκινήσεων, έπεσε λιπόθυμος έπί τ ι -  
νο; άνακλίντρου.

Έπεται συνέγιια.
Σ. * *

Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Ε Ν Ϊ Α Λ Β
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ΡΟΖΙΝΑ Η ΑΝΘΟΠΩΔΙΣ
[Συνέχεια]

Κ αί δμω; πόσον ήπατώ ντο  ! Ύπό τό 
έλκυστικόν εκείνο εξωτερικόν, ύπό την αρ
μονικήν εκείνην στωμυλίαν , ύπό τάς συ- 
χνάς ρήσεις τοΰ Εύαγγελίου, ύπό τάς ώ-

ραίας εκφράσεις, τάς  αγαθότητα  καί χρι
στ ιαν ικήν άγάπην άποπνεούσας, όποϊος 
ένεκρύπτετο δαίμων ! Νευρική μέχρι κα
κ ία ; ,  καί είς τό έλάχιστόν χύνουσα κρο- 
κοδείλεια δάκρυα, ζώσα αντ ιλο γ ία  καί  
αναποδιά, άείποτε δυσηρεστημένη καί είς 
τ ίποτε  μή εύχαριστουμένη, καθίστα τόν 
νομιζόμενον έκεϊνον συζυγικόν Παράδεισον 
άντρον τ ή ;  Κολάσεω;! Ά φό το υ  έγεινα άν
θρωπο; καί Άρχισα νά έννοώ τόν κόσμον, 
δύναμαι νά σέ όρκισθώ δτι ούδέ ημέρα π α 
ρήλθε, χωρίς νά συμβώσιν έν τ9) οικία  
σκηναί, χωρίς ή μήτηρ μου νά κλαύσ/ι, νά 
κραυγάσγ] κατά  τοΰ πατρό; μου, νά τόν 
άποκαλέσγι τύραννόν της καί μ άσ τ ιγα .  
’Ενώ έ<άθητο ήσυχος, αίφνης σπασμός ά-  
προσδόκητος τοΰ πώγωνός της καί ΰγραν- 
σις τών οφθαλμών προανήγγελλον τήν μέλ- 
λουσαν νά έκραγΤ] θύελλαν, ή τ ις  δέν έβρά- 
δυνε. Βραδύτερον έσυλλογίσθην τ ί  ύφ ί-  
στατο ό δυστυχής εκείνος άνθρωπος,δστις, 
κατάκοπος έκ τής εργασίας του, έπανήρ- 
χετο είς τήν οικίαν, έλπίζων νά εΰρν) 
τήν άνάπαυσιν, τουναντίον δέ συναν- 
τών τήν διαρκή μεμψιμοιρίαν τής  συ
ζύγου του. Ή δύνατο κάλλ ιστα  νά μένγι 
έκτός αύτής όσον τό δυνατόν περισσότερον 
χρόνον, διότι ό έν τω οίκψ βίος του κ α 
θ ίστατο  μαρτύριον, καί δμως, άμα εύρί- 
σκων ευκαιρίαν, έπανήρχετο μέ τό με ι
δίαμα είς τά  χείλη καί φροντίζων νά μή  
πράξη τ ι ,  δυνάμενον νά λυπήσϊ) τήν μ η 
τέρα μου. ’Α λλά  τίποτε. Τήν ήσπάζετο είς 
τό μέτωπον' συνωμίλουν έπί τ ινα  λεπ τά ,  
αίφνης δέ ήκούοντο κλαυθμοί καί παρά
πονα καί φωναί. "Ισως σάς φα ίνωντα ι  
ταΰταύπερβολα ί,  πλήν είναι αληθέστατα .  
"Επρεπε νά έβλέπετε τόν καλόν έκεϊνον 
άνθοωπον, προσπαθοΰντα νά κατευναζγ] 
τήν  μητέρα μου, κατακρίναντα πολλάκις  
εαυτόν, δπω; τήν  εύχαριστήσγ), με ιδ ιώντα  
γ λ υκ ύτα τα ,  καίτοι άλλως ήτο σοβαρώ- 
τ α το ; .  Θά ένόμιζέ τ ι ;  δτι τοΰτο έξηρέ- 
θιζεν αύτήν μάλλον, διότι τά  άνα ιτ ιολό-  
γ η τ α  παράπονα, άντ ιθέτως πρός τήν  
συΐλπεοι©οοάν τοΰ πατρό; μου, επολλα-  
πλασιάζοντο. Ε νίοτε  διέκρινον τήν εν
δόμυχον όογήν του, έκδηλουμένην εί; τά  
βλέαματά  του, άλλ'ούδέποτε ήκουσα νά 
τοΰ διαφύγν) σκληρά τ ι ;  λέςις ή πικρός 
λόγος. Τήν ήνείχετο, διότι έλεγεν δτι δ,τι 
κάμνει δέν προέρχεται έκ κακ ία ; ,  άλλά  
διότι πάσχει. 'Υποθέτω ό’μω ; δτι τήν ή 
γάπα. Ά φ ο ΰ  μάτην προσεπάθει νά τήν  
καθησυχάσγ), τήν άφινε λέγουσαν καί άφι-  
εροΰτο πρός εμέ. Ούχ ήττον ό άνθρωπος, 
δσον άγαθός καί άν ήτο, δέν έπαυε βέ
βαια καί νά ύποφέρτ) έκ τών καθημερινών 
αύτών διενέξεων. Ό  Θεό; νά μέ συγχω-  
ρήσγ), βεβαίω; δμω; τόν θάνατόν του έπε- 
τάχυνεν ό χαρακτήρ τής μητρός μου' 
διότι ολίγον κ α τ ’ ολίγον ό δυστυχή ; π α 
τήρ έφθινε καί έααραίνετο, Ιως έπί τέλους 
έκλεισε τούς οφθαλμού; έν είρήνν) . . .

Μικρά ούσα τότε, έξηκολούθησεν ή Ρο- 
ζίνα μετά  μικράν παΰσιν, δέν ήδυνήθην 
νά έκτιμήσω τήν άνεπανόρθωτον άπώ-  
λειαν' άλλά  δέν παρήλθε πολύς χρόνος, 
καί ένόησα τίνος έστερήθην.



Οί πρώτοι μήνες τής χηρείας κατέβα-  
λον την  μητέρα μου· άλλ' ολίγον κ α τ ’ ο
λίγον ό πρώτος αυτής  χαρακτήρ έπανήρ- 
χετο, βιαιότερος /.αί δυστροπώτερος μ ά λ ι 
στα, Φαντασθήτε τότε την θέσιν καί έ- 
μοΰ, ή όποία έμεγάλονα κ α τά  την η λ ι 
κίαν. Παν ο,τ ι  έκαμνα είς την οικίαν ήτο 
κακόν, καθ’ έκάστην ύβριζόμην ώς άδεξία, 
ανίκανος νά έργασθώ,νά μαθω τίποτε' ουχί 
σπανίως δε καί έδερόμην. Είχον καταλη-  
<ρθγι ΰπό δειλ ία ; ,  ώστε αληθώς ηρχισα νά 
πιστεύω είς τους λόγους τής μητρός μου 
καί νά δ ιστάζω είς πάσαν πράξίν μου, είς 
πάν κίνημά μου, Ιττω  καί τό έλάχιστον.  
Κ α ί όμως οί γείτονες, οσάκις ήρχοντο εί; 
τήν οικίαν καί εβλεπον νέον μού τ ι  εργό
χειρο·/, κόσμημά τι  έξ εκείνων, τά  όποια 
αί νεάνιδες κατεργαζονται ποάς στολισμόν 
τών αιθουσών, δέν ελειπον νά τάποθαυ-  
μάζωσιν, έρωτώντες τίς τ ά  Ικαμεν. Οΰχί  
σπανίω ςή  μήτηρμου ελεγεν οτι είναι ίδικά  
τ η ; ,  όμιλοϋσα περί εκείνων,τά όποια άπ -  
έδιδεν είς εμέ, μετά  περιφρονησεω;.

Σάς βλέπω, κύριε Λουκιανέ, σείοντα τήν  
κεφαλήν μετά  τίνος δυσπιστίας. Ναί, μέ 
έφθόνει ή μήτηο μου ! Καί έγώ ή ιδία, χ- 
ναλογιζομένη τάς β ια ιό τητας  αυτής πρός 
με, ελεγον κ α τ ’ έμαυτήν : "Αν είναι τοι-  
αΰτα ι  αί μητέρες, τ ί  λοιπόν είναι αί τ ί -  
γρεις ; Καί δμως ήτο μήτηρ μου, καί δ- 
μω ; την έσεβόμην, καί ουδέποτε τήν πα-  
ρήκουον. Υπό τήν δ ιδασκαλίαν του πα-  
τρό; μου είχον μάθγι αρκετά, οΰχ ήττον  
εφοίτησα μετά  τόν θάνατόν του καί εί; τό 
σχολεϊον. Ιδοϋσά με δτι τήν ύπεοέβαινον 
εις ξένας γλώσσας, μέ άπέσυρεν.

Πολλάκις προσεπάθουν νά τήν δικαιο
λογήσω" εσυλλογιζόμην καί ένώ, ώς ό 
ταλαίπωρος πατήρ μου, μήπως ήτο νόσος, 
υπερβολική ευπάθεια τών νεύοων, καί τήν 
συνεχώρουν, Τήν συνεχώρουν, άλλ,ά δέν ή- 
δυνάμην νά υφ ίσταμα ι καί τά άδιάλειπτον  
αυτό μαρτύριον ! Πολ,λάκις, έν τώ  άπελ- 
πισμ.ώ μου, μου έπήρχετο είς τόν νοΰν νά- 
νοίςω ημέραν τ ινά  τήν θύραν καί νά ριφθώ 
εις τ ινα  τών διωρύγων τής πόλεω; ! "Ω, 
δ ιατ ί  εν το έκαμα } Έφοβούμην τον θ ά 
νατον.

Κεκλεισμένη διαρκώς σχεδόν εί; τήν οί 
κίαν, ουδενα έβλεπον φέρουσα κατά  τό 
πλεϊστον ράκη, έδερόμην, οσάκις έπε- 
χειρουν νά διορθώσω κανέν φόοειιά μου. 
Θεέ μου, Ηεέ μου, τ ί  ύπέφερα ! Καί δμω; 
ή τύραννό; μου ήτο μήτηρ μου, καί δμω; 
άπό τ α ;  χεΐρά; της ουδέ στ ιγμήν ελειπον 
αί θ ρ η σ χ ιν τ ιχ α ί Μ e .le ia t ,  τό χρυσοΰν ε 
κείνο βιβλίον, τό όποιον πάντοτε έχρησί- 
μενΐν ώ ; παρηγορία μου.

Ευτύχημά μου έθεώρουν μόνον τ ά ;  η μ έ
ρα;, καθ ά ;  μέ εστελλε νάγοοάσω τ ι  χρή
σιμον εί; τήν οικίαν. Έφόοουν τότε τά 
καλλίτερόν μου ένδυμα άπό ύφασμα ά-  
πλουστατον, διώρθονα τήν κόμην μου καί 
έθετον τον πΐλόν μου, πάντα  έργα τών 
χειρών μου. ”Ω, ά ;  ελειπε καί αυτή ή μ ι 
κρά ευτυχ ία , ίήτις ΰπήρξεν ή καταστροφή  
μου, ε^ηκολούθησεν ή νεάνις, ένώ οί ο
φθαλμοί της έπληρώθησαν δακρύων.

Ά φ ο ΰ  τόσα ΰπέΐερα, άς μέ εκλειεν εί;

τά υπόγειον μάλλον παρά νά μου δώσν) 
καί αυτήν τήν μικράν ελευθερίαν ! Η μ έ 
ραν τ ινά  ή μήτηρ μου μέ άπέστειλεν εί; 
τήν άγοράν διά νά προμηθευθώ ύφασμά τι  
καί άλλα  πράγματα έκ τών άπειρων ε 
κείνων, τά  όποια χ ρησιμεύουσ·.ν εί; τ ά ;  
οικογένεια; καθ’ έκαστην. Μετέβην εί; 8ν 
κ α τάσ τη μ α  έκ τών πωλούντων τά  είδη 
τ χ ΰ τα  καί τών μεγαλειτέρων τή ;  πόλεω;. 
Είσελθοΰσα οΰδένα είδον έν α ύτψ  άγο- 
οαστήν, καί άπετάθην πρό; Ινα τών υπ α λ 
λήλων, ζητούσα δ ,τ ι  μοί έχ ρειάζετο. Έ νφ  
δέ παρετήρουν τά  εμπορεύματα, δπω; ε κ 
λέξω, κρότο; ξίφου; καί πτερνιστήρων έπέ- 
συοον τήν προσοχήν μου. Στραφεΐσα, ε ί
δον ενα αξιωματικόν, νεαρώτατον λοχα-  
γάν τοΰ πυροβολικού, τόν όποιον δέν παοε 
τήρησα κατά  τήν είσοδόν μου, διότι έμε- 
σολάβει μεταξύ αύτοΰ καί έαοΰ σωοός 
υφασμάτων. Διηυθύνετο πρά; τήν  θύραν, 
φορών χειρόκτια, τά  όποια τότε είχεν ά- 
γοράσγ) Ίδών με, ένόμισα δτι έβράδυνε 
τό βήμα, καί μετ ολίγον γρώτησε τον 
έμπορον, εάν έχϊ) μανδήλ ια  μέ τά  αρχικά  
στοιχεία  Β. Λ. Έ πί τ -f καταφ ατ ική  έκεί- 
νου απαντήσει έζήτησε νά τά  ίδη καί ή- 
ρώτησε τήν τιμήν. Δέν ήξεύρω καί έγώ 
πώ;, άλλά  μοΰ έφάνη δτι τά  μανδήλια  
ήσαν πρόφασι;, ΰπό την οποίαν ήθέλησε 
νά παρατείν·/) την έν τ φ  κ α τα σ τή μ α τ ι  
διαμονήν του, καί ήσθάνθην τό πρόσωπόν 
μου πορφυρούμενον. Ταραχθεΐσα, ήγόρασα 
δπω; δπω; δ ,τ ι  ίθελον καί έστράφην δ
πω; αναχωρήσω Ό  αξιωματικό ; εϋρέθη 
ένώπιόν μου, τοΰτο δέ μ ’ έτάοαξεν έτι 
μάλλον. Έν τή, αμηχαν ία  μου τόν έθεώ- 
οησα έπί στ ιγμήν, καί εκείνο; δέ έστήριζε 
τά  βλέμματά  του εί; τ ά  ίδικά μου, ώσεί 
ήθελε νά είσδύσγι μέχρι τών μυχών τής 
καρδία; μου. Τ αΰτα  π άντα  έγένοντο σ τ ιγ 
μιαίοι;. Έ ταπείνωσα τήν  κεφαλήν, έχαι-  
ρέτισα τόν έυ.ποοον καί έξήλθον, ούχί ό
μως καί τόσον ταχ έω ;,  ώστε νά μή άκού- 
σω τόν αξιωματικόν έρωτήσαντα : «Ποια 
είναι αύτή ή εύμορφη κόρη;» Ά π ήλθο ν  
τοΰ καταστήματος  ουχί άνευ ταραχής τι- 
νο;, τό ομολογώ.

Παρήλθον δέκα περίπου ήμέραι, καθ’ α; 
ουχί σπανίω; ή εί/.ών τοΰ άξιωματικοΰ  
διήοχετο πρό τ ή ;  φαντασ ία ;  μου έν άοοί- 
στω μορφΤ), συχνότατα δέ ένθυμούμην τά  
τ η ;  απροόπτου συναντήσεω;. Έν το ιαύτη  
καταστάσει διετέλουν τά  κ α τ ’ έαέ, δτε 
πρωίαν τ ινά, ένφ είργαζόμην, καθηαένη  
εί; τό παράθυρον τοΰ δωματίου μου, κρό
το; συρομένου ξίφους έπέσυρε τήν ποοσο- 
χήν μου. Δέν δύναμαι νά σάς περιγράψω 
τ ί  ήσθάνθην κατά τήν στ ιγμήν εκείνην  
ένόμισα δτι δλον μου τό α ίμα συνέοοευσεν 
εί; τήν καρδίαν μου. Δέν είχον ϊδη, είνχι 
αληθές, τίς διέβαινε κάτωθεν, άλλά θά 
ένόμιζέ τ ις  δτι τόν έμάντευσα. “Ηγειρα 
τό περίεργον βλέμμα μου δειλόν καί συνε- 
σταλμένον, ένώ έξηκολούθουν ράπτουσα, 
ή μάλλον ένώ ή βελόνη έκέντα τού; δ α 
κτύλους μου τρέμοντας.

Ή το  εκείνος.Έταπείνωσα άμέσως τού;  
οφθαλμού;. Οί τα χ ε ϊ ;  καί ισχυροί παλμ,οί 
τ ή ;  καρδία; μου μοί έφάνη δτι έμελλον

νά τήν διααρήξωσιν, άπο&ϊώκοντε; τα  
αΰτΤ) συρ,ρεΰσαν α ίμ α  at; τά πρόσωπόν 
μ.ου, δπεα ένόησα οτι έγένετο καταπόρ- 
φυρον, έκ τών φλογών, ά ;  έξέπεμπεν,. Ό  
άξ ιω ματ ικό ; παρήλθεν, έγώ δέ διετέλεσ* 
έπί πολύ ακίνητο; κα ί  συλλογιζομένη ό
ποια τ ι ;  ήτο ή άλλόκο,το; έκείνη επιρροή 
τήν άποίαν έξήσκει επ’ έμοΰ ό άνθρωπος 
ούτο;. Ένόμισα οτι κάτ ι  μέ πρ,οσειλκυε 
πρός αύτόν, δτι κάτ ι  μέ συνέδεεν άδιαρ- 
ρήκτως μ ετ ’ αυτοΰ.

Και τα ΰ τ α  είποϋσα ή Ρ ο , ίνα  έσίγη,σεν 
έπί μικρόν, ώς ανακαλούσα έν τή  μνήμη 
της τά  κατά  τήν εποχήν, -̂ ν άφηγεϊτο.

—  Αί κάτωθεν τοΰ παραθύρου δ ιαβ ά 
σεις έξηκολούθησαν συχνότεραι, προσέ- 
θηκε μ.ετά τήν σιγήν ταύτη ν ,  ένώ συγ
χρόνως τό θάρρος μου ηΰξανεν. Έν μι5ί 
τούτων άνήγειρα τήν κεφαλήν καί τόν 
προσεΐδον άτενώ;. Μέ έχαιρέτισε δ ι ’ έλα- 
φρά; καί ανεπαίσθητου σχεδόν κλίσεω; 
τής  κεφαλής, έγώ δέ, άγνοώ πώς, άφήκα 
νά μοΰ έ*φύγγι έλαφράν μειδίαμα. Χωρίς 
νά μακρηγορώ έπί τών προοιμίων τούτων 
τής δυστυχίας μου, άρκεϊ νά σάς είπω 
δτι ό κρότος έκεϊνος τοΰ ξίφους καί τών 
πτερνιστήρων είχε καταντήστ) δ ι ’ έμέ ώς 
τις συνήθεια ακατάβλητος .  Ό τ α ν  έπλη-  
σίαζεν ή ώρα, ημην άνήσυχος, τεταραγ-  
μένη, δέν ήσθκνόμ.ην τόν έαυτόν μ,ου. Έάν  
δέ συνέβαινε νά βραδύνν) ολίγον, ή ανη
συχία μου αυτη  έπετείνετο, καί μυρίαι 
άνεκυκώντο είς τόν νοΰν μου ίδέαι, ή μία  
φοβερωτέρα τής άλλης. ’Απείρους άνέ- 
πλαττον  άνοήτους δυστυχίας. Έ π ί τέλους 
έφαίνετο, μ.έ έχαιρέτιζε μ ε λ ιώ ν  καί διήρ- 
χετο.

'Ημ,έραν τ ινά  έβράδυνε μάλλον τών άλ
λων' ήμην ώσεί παράφρων, είχον δέ άπελ- 
πισθ·?5 νά τόν ίδω, δτε έφάνη μακρόθεν. 
Τήν φοράν τα ύτη ν  έφόρει πολ ιτ ικά , καί 
έγώ δέν ήξεύρω δ ιατ ί.  Πλησιάζων πρός 
τήν οικίαν, έξήγαγε τά μανδήλιόν του διά 
νά σπογγισθη δήθεν, οτε δέ ακριβώς δι- 
ήοχετο ΰπό τό παράθυρόν μου, μοί έπέ- 
δειξεν επιστολήν, ήν είχ_ε περιτετυλ.ιγ-  
μένην εντός αύτοΰ. Δέν έχρειάζετο πολύ 
δπως εννοήσω δτι ή έπιστολή εκείνη ήτο  
προωοισμένη δ ι’ έμέ. Ευκόλως δύνασθε νά 
φαντασθήτε πώ; διήλθον τό υπόλοιπον τ ή ;  
ημέρα; καί όποιαν έπέρασα νύκτα. Τι πε- 
ριεΐχεν άρά γε τά γράμμα έκεϊνο ; Γί μοΰ 
ελεγεν ; Πώ; ήδυνάμην νά τό άναγνώσω ; 
Πώς θά ήτο δυνατόν νά περιέλθϊ) εις τάς  
χεΐρά; μ.ου ; Α ύτα ί  ήσαν αί έπασχολοΰσαί  
με αλλεπάλληλο ι σκέψει;. Πολλά έσχη-  
μάτιζον κατά  νοΰν σχέόια, τών όποιων 
ούδέν L*. ε ηύχαρίστει, διότι εί; πάντα  δ ιέ— 
βλε πον κινδύνου;. Διετέλουν έν άπελπ ι-  
liof.. Ήγέρθην τήν πρωίαν μ.έ τού; οφθαλ
μού; έουθρούς, μ.έ κεφαλαλγίαν καί έλα-  
φρόν πυρετόν. Καταγινομ.ένη εις την ο ι 
κιακήν ΰπηοεσίαν, δέν ήμέλουν άπό σ τ ιγ -  
μ ή ; εί; στ ιγμήν νά τρέχω εί; τά παρά
θυρον άναμένουσα.

Μετά τό γεΰμα είδον τήν μητέρα μου 
έτοιμαζομένην νά έξέλθγι. Τοΰτο μέ ένε- 
θάοουνεν ολίγον. Έχάθησα εί; τό παρά
θυρον, λαβοΰσα βιβλίον πρά; άνάγνωσιν.



Ευκόλως καταλαμβάνετε  αν ήδυνάμην νά 
Εννοήσω' διό άνεγίνωσκον ολόκληρον σ ε 
λίδα, μηχανικώς ποοσηλοΰσα τους οφθαλ
μούς έπ’ αύτής' δτε δε τό βλέμμα μου S ιέ - 
τοε/ε τόν τελευτα ΐον στίχον, παρετήοουν 
ότι ήτο ανάγκη νά άρχίσω καί πχλιν άπό 
τοΰ πρώτου.

Ικανή ώρα παρήλθεν ούτως" άνά πάν 
βήμα άνθρώπου, διερχομένου τήν οδόν, έ 
β τρ ε φ ο ν ,  ά λ λ ’ έπί πολύ ήπατώμην' τέλος 
ί) προσδοκία μου ίκανοποιήθη. Ό  άξιωμα-  
τικός μου έπεφάνη, φορών καί πάλιν πο
λίτικα. Έ δάδιζε  βραδέως' δ ι’ έλαφροΰ 
νεύματος τής κεφαλής μοί υπέδειξε νά 
χατέλθω είς τήν θύραν, έγώ δέ, χωρίς νά 
βκεφθώ πολύ έπί τούτου, ώρμησα πρός αυ 
τήν,οπού καί αύτός έπλησιαζεν, έχων τήν 
μίαν χείρα είς τό θυλάκιον τοΰ ενδύμα
τος του. Μετά δύω βή ματά  του ήμεθα 
πλησίον άλλήλων, εκείνος δέ, στρέφων τήν  
κεφαλήν άλλαχοΰ καί οίονεί μή βλέπων 
με: «Εύχαριστώ, δεσποινίς, είπε χαμηλο-  
φώνως,καί συγχρόνως έρριψε μέ τρόπον τήν  
επιστολήν του, ή τ ις  έπεσεν έσωθεν τής θύ- 
ρα;. Φαντασθήτε τήν  θέσιν μου κατά  τάς  
όλίγας έκείνας στ ιγμάς' ήρυθρίων καί ύ -  
χρίων εναλλάξ, οί πόδες μου έτρεμον καί 
ένόμιζον οτι δλ*η ή οικία έβάρυνεν έπ’ έμοΰ 
Ίδοΰσα τήν  επιστολήν έν άσφαλεία, έ 
μεινα ολ.ίγον έξω είς τήν θύραν, παρατη
ρούσα δεξιά καί άριστεοά έκ φόβου μή είδέ 
τις αύτήν οιπτομένην Εύτυχώς ούδέν ύ 
ποπτον {δοΰσα, καθησύχασα έντελώς. 
Μεθ’ ο, άρπάσασα τό γράμιλχ, διηυθύνθην 
είς τά δωμάτιόν μου, μέ τρεμούσας δέ 
χεΐρας άνοίξασκ αύτό, ήρχισχ τήν άνά- 
γνωσιν.

Ώ ,  κύριε Λουκιανέ ! πάντοτε θά ένθυ- 
μώμαι τάς έντυπώσεις τής ώρας εκείνης. 
Δεκάκις κ α τά  συνέχειαν άνέγνων τήν επ ι
στολήν, καί πάντοτε είχον τήν  επιθυμίαν 
νά τήν άναγνώσω έκ νέου. Ποώτην τότε  
φοράν τά δμματά  μου έπιπτον έπί τοιού-  
των γραμμών, καί πρώτον τότε ή πτω χή  
μου καρδία ήσθάνετο το ιαύτας  συγκινή-  
°εις. Τήν ένθυμοΰμαι έκ στήθους κατά  τό 
πλεϊστον, διότι βραδύτερον μέ τήν έζήτη-  
®*ν επ ιτηδείως, έγώ δέ, τυφλήν έχουσα  
προς αύτόν εμπιστοσύνην, τήν έδωκκ.

«Ή παροΰσα επιστολή μου ή θά είναι 
έξομολόγησις καί διαθήκη μου, μοί έγρα- 
φεν, ή θά μοΰ άνοίξϊ) τούς ούρανούς, άμ-  
φότερα δέ τ α ΰ τ χ  κρέαανται καί έζαρτών-  
τ« ι «wo τά  ίδικά σου χείλη . . . Γελώσί  
τινες τά  α ισθήματα, ά τ ινα  γεννώνται άμα  
Τις τό πρώτον άτενίση ποόσωπόν τ ι'  δέν 
παραδέχονται δτι δύνατα ι τις νάγαπήσ·/) 
μίαν γυνα ίκα  έκ πρώτης όψεως. Πόσον 
*tvai μωροί ! ...  Ό τ ε  τό ποώτον σέ είδον, 
τοσαύτην ήτο ή καταλαβοΰσά με γοητεία,  
ωστε έκτοτε ή είχών σου έχαράχθη άνεξί- 
τηλος έν τή  καρδία μου, ή 6ε συμπαθής 
Χ*ί γλυκεία μορφή σου μέ παρηκολούθει 
πανταχοΰ. Διηρχόμην συχνά πρό τής οί - 
*ίας σας καί έβαινον υιετά ίεράς συγκινή-  
οεως, ώσεί περιεπάτουν είς σεπτόν τ ινα  
χώρον. Δέν παοετήοησες α :ά  γε τοΰτο ; 
Δέν ένόησες όποία θύελλα έμυκάτο έντός 
μου ; . . . Τρέφω ειλικρινή καί άδολον

ενθουσιασμόν ΰπέρ σοΰ, ώ Ροζίνα μου, σέ ' 
λατρεύω ώς νά είσαι αδελφή μου καί έτι  
πλέον, αί προθέσεις μου είναι άγνα ί καί 
οί ύπέρ σοΰ σκοποί μου άγιοι. ’Επιθυμώ 
καί έκ μέσης καρδίας εύχομαι ύπέρ τής  
ευτυχ ίας  σου, έ-τω  καί μέ δυστυχίαν {δι
κήν μου, καί δέν θά είμαι έκεϊνος, άπό 
τοΰ οποίου τόν νοΰν θά διήρχετο ή ιερό
συλος ιδέα νά έκμεταλλευθή, τήν παρθε- 
νικήν σου καρδίαν, δπως κατατρίψγ] ώρας 
τινάς ή ημέρας εύαρέστο"ς.Έάν δέ ό θεός  
έπραγματοποίει τό μοναδικόν όνειρόν μου, 
νά συντελέσω έγώ ύπέρ τής εύτυχίας σου, 
αί ίδ ικαί μου χείοες νά σοί χρησιμεύσουν 
ώς στήριγμα έν τώ  βίω σου, έγώ νά είμαι 
τό πάν διά σέ, θά τόν ηύχαρίστουν γο
νυπετής, διότι θά μέ καθιστά τόν εύδαι-  
μονέστκτον τών άνθρώπων . . . .  Τι θά 
μοΰ εΓπ-/)ς είς π άντα  τα ΰ τα ;  ’Εννοεί; κάλ-  
λ ιστα  δτι τό μέλλον, ή ζωή, ή ηρεμία 
τής ψυχής μου καί τής καρδίας μου κρέ- 
μα ντα ι  άπό τών χειλέων σου Είπέ ! ώ, 
νά ήκουον δτι μέ άγαπάς, όχι δσον έγώ 
σέ, διότι τοΰτο είναι αδύνατον, ά λ λ ’ ά-  
π λο ύσ τα τα  δτι μέ θεωρείς μέ εύνουν όμαα, 
θά σοί ήμην ευγνώμων, ά γαπ η τή  κόρη, 
θά μοί ήνοιγες τούς ούρανούς καί θά μέ 
είσήγες είς τόν Παράδεισον ! · . . . »

Μετά τα ΰ τα  έξεδήλου σφοδοάν επ ι
θυμίαν νά λάβγι άπάντησίν μου, νά μ ’ ϊδγ) 
έκ τοΰ πλησίον, νά όμιλήσγι μαζή μου. 
Μεθ’ δπόσης ευγλω ττ ία ς  παρεκάλει νά μή 
τόν στερήσω τής εύδαιμονίας τα ύ τη ς  ! . . . 
Ά π λ ο ύ σ τ α τ α  έπρότεινε νά τόν δεχθώ νύ 
κτα  είς τήν ο ικ ίαν’ άλλά  μέ τόσον άθώον 
καί άκακον ύφος, άνθρώπου παραφρονοΰν- 
τος έξ έρωτος καί ετοίμου νά προβ'7) είς 
απελπ ιστ ικά  μέτρα ! Έν τέλει δέ μοί έ- 
διδεν οδηγίας διά ποιων σημείων νά τώ  
καταστήσω γνωστήν τήν παραδοχήν ή 
τήν άρν-ησίν μου, είς τήν όποιαν δμως 
κ α τ ’ ούδένα τρόπον ήθελε νά πιστεύση.

'Αληθώς τρελός είναι ό άνθρωπος ού- 
τος, είπον έν άρχή, μέ τάς προτάσεις του 
αύτάς.  Ά λ λ ’ ολίγον κ α τ ’ ολίγον συνείθιζον 
είς τήν ιδέαν αύτήν. ’Άπειρος, ώς ήμην, 
έχουσα τήν διαρκή τυραννίαν τής μητρός 
μοό, λησμονήσασα πλέον τ ί  έστι στοργή 
άπό τοΰ θανάτου τοΰ πατρό; μου, ένόμι
ζον δτι μοί έχάριζε τόν Παράδεισον ό άν
θρωπος εκείνος διά τής άφοσιώσεώ; του, 
κατέληξα  δέ εί; τό συμπέρασμα δτι δέν 
μοΰ έζήτει καί πολλά πράγματα. Μέ έ- 
τρόμαζον μόνον αί συνέπειαι τοΰ δ ιαβή
ματος μου. Πώς νά εγερθώ νύκτα, καί νά 
διαλάθω τήν προσοχήν τής, μητρός μου, 
καί νά τώ ανοίξω τήν θύραν !... Ά λ λ ’ έν 
τή  πεποιθήσει μου, έν τή πρός τόν άνθρω
πον έκεϊνον άπεριορίστω άγάπγ) μου, ήρ-  
χισα νά ευρίσκω τά  πάντα  εύκολα καί κ α τ 
ορθωτά. Ε υτυχώ ; ούδένα άλλον είχομεν 
έν τ7( οικία, έστερούμεθα δέ σχεδόν διαρ
κώς, διά τό δύστοοπον τής μη-ρός μου, 
καί υπηρέτριας.

Ή μήτηρ μου έπανήλθεν, έγώ δέ έκρυψα 
τήν επιστολήν είς τό στήθος μου. Έπερί-  
αενον άνυπομόνως τήν νύκτα, δπως προβώ 

j είς τήν πρώτην δοκιμήν. Έδειπνήσαμεν,  
I είργάσθημεν μετά τής μητρός μου έπί τ ινα

ώραν καί έπειτα άπεσύρθημεν είς τάς κλ ί-  
νας μας. Άνέμενον νά παρέλθωσι δύο ώραι 
έν ύπερτάτν) άγωνία· μετά  τοΰτο ήγέρθην 
τ ή ;  κλίνης ήσύχως, ήνοιξα τήν θύραν τοΰ 
δωματίου άθορύβως καί κατήλθον είς τήν  
αύλήν, δπου διέμεινα έπί ήμίσειαν περίπου 
ώραν καί πάλιν μετά  τών αύτών προφυλά
ξεων έπανήλθον είς τήν κλίνην μου, χ ω 
ρίς ή  μ ή τ η ρ  μου νά έννοήσγ) τό έλάχιστον.  
Τοΰτο μέ έκαμε νά λάβω ολίγον θάρρος* 
ά λ λ ’ άμέσω; έσκέφθην άν θά έπετύγχανον  
ώσαύτως καί κατά  τήν εσπέραν τής συν- 
εντεύξεως, πάραυτα δέ έπανήλθον άπαν-  
τε; οί φόβοι καί οί δ ισταγμοί μου. Α π ε ί 
ρους έκαμνον σκέψεις άναλογιζομάνη τό 
άτοπον τοΰ δ ιαβήματος, τούς έξ αύτοΰ  
κινδύνους, κατέληγον είς τήν άπόφασιν νά 
μή τώ παραχωρήσω τήν συνέ-ντευξιν πλήν  
είς τήν άπόφασιν τα ύτη ν  έξαν ιστατο  ή 
καρδια μου. 'Έπειτα ή περιέργεια, τό ά 
γνωστον, ή έπιθυμία τοΰ νά μάθω τ ί  μέ 
ήθελε, τ ί  θά μοί έλεγεν, ένισχύοντα τήν  
άπαίτησ ιν  τής  καρδίας μου, ύπερίσχυον 
καί άπεφάσιζον νά τόν δεχθώ. Τοιαΰτα  
σκεπτομένη, διήλθον τό λοιπόν τής νυ- 
κτός, άναμένουσα τήν ώραν νά τόν ίδω. 
Ά λ λ ά  τήν έπιοΰσαν δέν έφάνη. Φαντα
σθήτε τήν άγωνίαν μου, ή τ ις  κατήντησεν  
εί; αληθή άπόγνωσιν, δταν καί τήν  έπο- 
μένην δέν έφάνη.

"Ω, κύριε Λουκιανέ ! Έ γώ , ή τ ις  έδί- 
σταζον νά τόν δεχθώ, η τ ι ;  χ.ατενόουν τό 
άσύνετον τής πράξεως έκείνης, έγώ, ή τ ις  
έν στ ιγμ α ίς  όρθοφροσύνης άπεφάσιζον νά-  
ποφύγω έπιμελώς τήν συνέντευξιν, είχον 
περιέλθη είς τοιοΰτον βαθμόν παραφοράς, 
ώστε θά προέβαινον είς άληθές τόλμημα,  
έάν τό άπήτε ι  ό άνήρ έκεϊνος. Ένόησα δτι 
ήμ-^ν δεσμευμένη πλέον μέ αύτόν. Καί ώς 
νά μή ήρκουν π άντα  τα ΰ τα ,  αί σκέψεις ιχή 
ήσθένησε, μή έπαθέ τ ι ,  έπηύξανον τήν α 
πελπισίαν μου, πρό πάντων δμως μέ κα-  
τετυράννει ή ιδέα μήπως άπεσύρθη πλέον, 
καί τότε, ή άθλία  έγώ, έσκεπτόμην μή τόν 
δυσηρέστησα είς τ ι  ! Ά λ λ ’ είς τ ί  ; Δέν ή-  
δυνάμην νά σκεφθώ ή ταλαίπωρος πώς ήτο  
δυνατόν νά λυπήσω άνδρα, τόν όποιον ούτε 
είδόν ποτε έκ τοΰ πλησίον, ούτε ώμίλησα,  
ούτε έσχον πρός αύτόν τήν έλαχ ίστην σχέ- 
σιν. Ποΰ νά φαντασθώ ή π τω χ ή  τώ  πνεύ- 
ρ.ατι έγώ δτι π άντα  τα ΰ τ α  ήσαν τεχ νά 
σματα  τοΰ άνιέρου άνδρός, δστις, έννοήσας 
τήν πρός αύτόν στοργήν μου, έφέρετο ού- 
τω , θέλων νά σκανδαλίσ·/) μέχρις εσχάτων  
τό έν τν5 καρδία μου κοχλάζον αίσθημα, 
δπως μετά  μειζονος ασφαλείας έπιτύχγ) 
τών άνοσίων σκοπών του.

Τέλος τήν τρ ίτην ημέραν, άλλ' άφοΰ 
καί πάλιν παρήλθεν ή συνήθη; ώρα, έφάνη, 
παρακάμπτων τήν γωνίαν τής όδοΰ. Ούδ’ 
έσυλλογίσθην πλέον τ ί  έπραττον. Έ ςή γα -  
γον τό μανδήλιόν μου, κατά  τάς έν τή  
έπιστολή οδηγία; του, καί έφερον αύτό  
ούχί πλέον είς τά  χείλη, ώς μοί Ιγραφεν, 
ά λ λ ’ είς τούς πλήρεις δακρύων οφθαλμούς 
μου. Τετέλεσται ! Ήμην πλέον {δική 
του I. . . »

Κ αί ή Ροζίνα, τα ΰ τα  είποΰσα, έσιώ-



πησε σχεδόν πνευστιώσα.,.Μ ετά στιγμών  
τινων βιγήν έξηκολούθησε :

Δεν θά σάς περιγοάψω τήν ανησυχίαν  
τής  ημέρας εκείνης. Νομίζω καί σήμερον 
άκόμη δτι δέν Ιζων' έκινούμην έν τι) οι
κία ώς νευρόσπαστον. Μεγίστας κατέβαλ-  
λον προσπαθείας μή προδοθή ή άγωνία  
μου καί έννοήσν] τ ι  ή μήτηρ μου. Πλήν 
δέν τό επέτυχαν καθ’ ολοκληρίαν, ί ιό τ ι  
άπαξ μέ ήρώτησε μέ τό σύνηθες κ ΰ τ γ  
στρυφνόν υφος :

—  Ροζίνα, πώς είσαι σήμερον έτσι σάν 
άφνίρημένη ;

Έ πήλθε τέλος ή νΰξ . Προφασισθεϊσα 
δτι είχον εργασίαν, διήλθον ώραν τ ινά  έκ
τος τοΰ κοιτώνος, μεθ’ δ έπανήλθον εις τό 
δωυ.άτιον, φέρουσα φως. Έ πλησίασα την 
κλίνην τής μητρός μου, η τ ις  είδον δτι έ 
κοιμάτο. Έκάθησα παρά τήν τράπεζαν 
καί Ιλαβον έογόχειοόν τ ι  ϋποκρινομένη δτι 
εργάζομαι. Ά π ό  καιροϋ είς καιρόν παοε- 
τήρουν τήν μητέρα μου, ή τ ις  πάντοτε έ- 
κοιμάτο. "Επειτα εσβεσα τό φως καί άνέ- 
μενον. “Ηκουον τόν κρότον τοΰ έκκρεμούς, 
μοί έφαίνετο δτι παρήρχοντο ώραι ολό
κληροι, ά λ λ ’ ή ποθητή ώρα τής έπιστο-  
λής δέν έσήμαινεν. Ή θέσις μου κατά  τάς  
στ ιγμάς  έκείνας δέν πεοιγράφεται. Τέλος 
τό ώρολόγιον έκτύπησε τήν δεκάτην, προ- 
ξενήσαν τόν συνήθη θόρυβον, δστις δμως 
είς έμέ έφάνη ώς βροντή κεραυνού.

Κ α ίτο ι  ήτο σκότος, έττρεψα τό έντρο- 
μον βλέμμα μου πρός τήν κλίνην τής μ η 
τρός μου. Έ πλησίασα άκροποδητί, ποοσ- 
ήγγ ισα  τό αυς μετά  προσοχής καί ήκουσα 
τήν  τακ τ ικήν  πνοήν άνθρώπου κοιμωμέ- 
νου. Εμπρός ! είπον κ α τ ’ έμαυτήν, καί ας 
γείνη δ ,τ ι  γείννι, καί διηυθύνθην πρός τήν 
θύραν, ήν άφήκα επίτηδες άνοικτήν, δτε 
πρό ολίγου είχον είσέλθγι. Πριν ή τήν ά- 
νοίζω, έφοβήθην μή τοίξη, καί ψυχρός ί· 
δρώς μέ περιέρρευσεν. Τοτε έσυλλογίσθην  
πώς δέν είχον σκεφθή τοΰτο τήν ήιιέραν, 
δπως άλείψω τούς στρόφιγγας αυτής δι' έ- 
λαίου. "ΙΙνοιζα δσον ήδυνάμην άθορύβως’ 
έξήλθον, άνέπνευσα. Κατήλθον τήν κ λ ί 
μακα, ή τ ις  ευτυχώς ήτο μικρά. Εύοεθεϊσα 
άπαξ είς τήν αυλήν, έδραμον ελεύθερα 
πρός τήν θύραν. Προσήλωνα τό αυς" οΰ- 
δέν ήκούετο, οΰδ’ ό έλάχιστος θόρυβος έ- 
τάραττε  την έρημίαν τής καί άλλως άπα- 
κέντρου όύοΰ. Ά νέμ ε ινα  λεπ τά  τ ινα ,  δτε 
ή^ουσα βήματα . Ά λ λ ’ ήσαν άρά γε τοΰ 
αξιωματικού μου ; Τά βή μ ατα  έπλησ ία-  
ζον όλονέν- μετ’ ολίγον έπαυσαν ποό τής 
θύρας, τήν οποίαν ήκαυσα ελαφρώς κρουο- 
μένην Ή καρδία μου έπάλλετο σφοδρώς 
καί οί πόδες μου Ιτρεμαν. 'Ήνοιξα, καί ό 
άςιωχατ ικος  εισέδυσε, οίπτων είς τά  πέ- 
ριζ βλέμμα έταστικόν. Οΰδέν παοατηρή- 
σχ , τό ύποπτον έ’κλεισε τήν θύοαν.

—  Σάς ευχαριστώ διά τήν εμπιστοσύ
νην, μοί είπεν, άσπαζομένη με είς τό μέ- 
τωπον, πριν ή πραφθάσω νά τώ εΐπω τ ι .

Μέ ίλαβε τής χειρός, καί παρασύρων . 
με.; χωρίς οΰδέν νά εννοώ, μέ έβαλλε νά 
καθήσω είς κατάλληλόν τ ι  παοά τήν θύ
ραν μέρος.

Δέν θά σάς αφηγηθώ έν λεπτομερεία

τά  κατά τάς νυκτερινάς ταύτας  συνεντεύ
ξεις,αϊτινες έξηκολούθησαν έπί πολύνχρό
νον δίς ή τοίς τής έβδομάδος.’Αρκείνά σάς 
εΐπω δτι έθεώρουν τόν εαυτόν μου λ ίαν ευ
τυχή  καί είς τόν κολοφώνα τής εύδαιμο-  

| ν ία ς . ’Απολέσασα μικρά τόν πατέρα μου,έ- 
χουσα ώς τύραννον τήν μητέρα μου, ευρι- 
σκον έν τ γ  πρός έμέ άγάπγι τοΰ Βίκτωρος 
δλην τήν στοργήν, ής μέχρι τής γνωριμίας 
αύτοΰ ήγνόουν τά  θέλγητρα. Καί τοΰτοί’σως 
είναι ή μόνη δικαιολογία  μου. Μοί ώρκί- 
ζετο δτι μέ ή γάπ α ,  δτι μέ έλάτρευεν, δτι 
θά έθεώρει ώς τήν εΰδαιμανεστάτην τών 
ημερών του έκείνην, καθ’ ήν θά μέ ώνό- 
μαζε σύζυγόν του. Πάντα δέ τα ΰ τα  έλεγε 
μετά τοσαύτης ειλικρίνειας,τοσαύτης πει
στ ικότητας, τοσούτου ενθουσιασμού, ώστε 
καί μάλλον πεπειραμένη εμού θά ήπ ατάτο .  
Ό τ α ν  προέβαινεν είς τάς απαιτήσεις  του 
ολίγον κ α τ ’ ολίγον, καί έγώ ήρναύμην,διε- 
μαρτύρετο, μέ άπεκάλει δύσπισταν, μή ϊ -  
χουσαν πρός αυτόν πλήρη καί τυφλήν έμ- 
πιστοσύνην, δτι α ί περί αύτοΰ άμφιβολίαι  
μου τόν φέρουν εις απελπισίαν, δτι τούτο 
τόν λυπε ί μέχρι θανάτου.

Ώ ,  φίλε μου Λουκιανέ, έν α τ ιγαγ  άλ-  
λοφροσύνης ύπέκυψα, καί άπό τής σ τ ιγ 
μής εκείνης άρχισε δι’έμέ τό άληθές μαρ
τύριαν ! Είναι τόσον λεπτόν πράγμα ή 
τ ιμή  τής κόρης και τόσον ευκόλως θραύε- 
τα ι  καί άφαν ίζετα ι ! έψιθύρισεν ή νεάνις 
πνιγομένη ΰπό λυγμών.

Ό τ α ν  άνένηψα, δταν καλώς έσυλλο
γίσθην τ ί  έκαμα, μέ κατέλαβεν αληθής 
παραφροσύνη.’Ησθάνθην βδελυγμίαν ένζν-  
τίον έμού, οΰχ ήτταν  καί κατά  τού ά ν - 
δρός, τον όποιον τέως έλάτρευον. "Ημεθα 
τακτικο ί  είς τάς  συνεντεύξεις, ά λ λ ’ ένό- 
μιζον δτι έγεννήθη ψυχρότης τ ις  παρ’ 
άμφοτέροις. Πλήν τ ί  ήδυνάμην νά κάμω ; 
”Ηδη έξηρτώμην άπό τοΰ άνδρός έκείνου. 
Πάν ο,τ ι  άπήτε ι  παρ’ εμού ώφειλον νά 
τώ παραχωρώ, ακριβώς δέ εναντίον τής  
το ιαυτης  τυραννίας έξανίστατο ή καρδία 
μου. ’ Α λ λ ’ ήαην πλέον δούλη. Ή δυνά-  
μην νά διακόψω τάς σ/έσεις ; Τίς έν τοι-  
αύτγι περιπτώτει θά έζημιοΰτο ;

Μετά τ ινα  χρόνον παρετήρησα καί είς 
έκεϊνον πλήρη μεταβολήν ήτο ψυχρότε
ρος είς τά ;  πρός έμέ έκφράσεις του, μ ά λ 
λον επ ιφυλακτικός,ή περί γάμαυ ομιλία σχε- 
δόν εντελώς έζέλιπεν άπό τού στόμ,ατός 
ταυ. Μετά τούτο αι συνεντεύξεις κατέ
στησαν άραιότεραι, ενεκα διαφόρων λό
γων, οΰς έπροφασιζετο. Μέχρι τινός έπί- | 
στεοον, —  ή Α π ισ τ ία  είναι ό χείριστος ε 
χθρός τών νεανιδων —-, ά λ λ ’δτε ήρχισε νά 
μέ βλέπγι άπαξ τής έβδουιάδο; καί κ α τό 
πιν σπανιώτερον,ή πεποίθησί; μου τελείω; 
έκλονήθη. Εσπέραν τ ινά  διά γλώσση;, ήν 
παρέχει ή άπελπισία, τ φ  ύπέδειξα τά ;  
άμ.φιβολία; μου, τού; φόβους μου καί τά ;  
ύποψία; μου. Διεμαοτυρήθη έντονώ τατα ,  
άλλά  δέν ήλθε πλέον. Μάτην έπί παλλά ;  
εσπέρα; τόν άνέμενον, μ,άτην τ ά ;  ημέρα; 
έκαθήαην ε ί ;  τό παράθυρον, στρέφουσα εί; 
π άντα  κρότον τήν  κεφαλήν μου. ”Ω ! ή 
άγωνία τών ημερών έκείνων καί τών άγρύ- 
πνων νυκτών ύπήρξεν ό έξιλασμό; τού ά-

μαρτήματός μου! Τόν συνήντησα άπαξ ήδ^ 
καθ’ οδόν, προσπαιούμενον δτι δέν μέ γνω
ρίζει, καί έπειτα τόν έχασα πλέον ! Ή -  
ναγκάσθην νά ζητήσω  πληροφορίας καί |- 
μαθον δτι κ α τ ’ αΓτησίν του μετετέθη είς 
Φλωοεντιαν καί δτι πρόκειται νά λάβη 
σύζυγον έκ Ρώμης. Δέν δύναμαι νά σά; 
ορίσω οποίον α ίσθημα κατείχε τότε τήν 
καρδιάν μ,ου πρό; τόν άνθρωπον τούτον 
άλλά  πολύ ώμοίαζε πρό; μΐσο;. Τόν έμί- 
σαυν, καί δμω; τόν άνεζήτουν.Τότε κατε- 
νόησα όπόσον εξευτελ ίζετα ι μ.ία κόρη,κα- 
ταπεσοΰσα. Ούίέ  φ ιλαυτ ία ,  ούδέ άζιοπρέ- 
πεια τ·  ̂ απομένει πλέον, καί γ ίνεται ϊρ- 
μ.αιον τοΰ ά π ατή σ αντο ;  αυτήν άνδρό;.

Εΰκόλω; δύνατθε νά φαντασθήτε τήν 
τρομεράν άπελπισίαν μου, ή τ ι ;  κατέστη  
πραγμ-ατική μανία , δτε διέκρινα δτι ό 
άνθρωπο;, τόν όποιον ήρώτων, μοί έφάνη 
ώ; γνωρίζων τά  κ α τ ’ έμέ. Ε πανήλθαν εί; 
τήν οικίαν έν φρικτ-Jl καταστάσει.  Μετά 
τ ή ;  μητρό; μου αΰδέν μ.έ συνέδεε, — καί ά; 
μέ συγχωρήσγι ό Θεό; όιά την έκφρασίν 
μου τ α ύ τ η ν , — ώστε οΰτε τήν έσυλλογί-  
σθην Ό  μόνο; μου στοχασμό; ήτο πώ; 
θά ήδυνάμην νά έκδικηθώ κατά  τού άτ ί-  
μ.ου τούτου.

Συνέλεξα δσα; οικονομία; είχον, χω- 
ρί; δέ νά εΐπω τίποτε εί; τήν μητέρα μου, 
έξήλθον τ ή ;  ο ικ ία ;,  ήγόρασα ίν  δπλον καί 
διηυθύνθην ενταύθα. Δέν έσκέφθην τά ;  
δυναμένα; νάναφυώσι δυσκολία;· ή μόνη 
κατέχουσά μ.ε καί έμ.ψυχούσά με ίόέα ήτο 
ή τή ;  έκδικήσεω; καί τ ιμω ρία ; τοΰ άθλιου 
άπατεώνο;. Κ αθ ’ οδόν δμω; ήρχισα νά 
συλλαγίζωμ.αι τάς συνεπεία; τοΰ άσυνέτου 
διαβήματό ; μου, άλλά  δέν ύπήρχε πλέον 
καιρός όπισθοχωοήσεως, ή τ ις  καί άλλως  
ήτο αδύνατος πλέον .Ό τε  έφθασα είς Φλω
ρεντίαν,καθ’ ήν σ τ ιγμήν έδυεν ό ήλιος,και  
τά  σκότη τής νυκτός έξηπλούντο έπί τής 
πόλεως, πόλεως δ ι’ έμέ δλως αγνώστου, 
δπου οΰδαμού ήδυνάμην νά καταφύγω , οι 
φόβοι μου έπολλαπλασιάσθησαν καί ή ά 
γωνία  μου έκοουφώθη.

Έ λαβ αν  τήν π 3 ωτην τυχοΰσαν ενώ
πιον μου όδόν, καί, χωρίς νά ένναώ πού 
διευθύνομαι καί πού μεταβαίνω, περιεπά- 
τουν είκτί καί ώ ; ϊτυχεν .  "Αν μέ έρωτή- 
σητε πόθεν διήλθον, τ ί  ειδον, δέν θά δυ- 
νηθώ νά σάς άποκριθώ. Κ αί έγώ δέν η-  
ξεύρω πώ; εύρέθην είς τήν κορυφήν εκεί* 
νου τοΰ λόφου, είς τήν οποίαν μέ ηΰρετε.

Έκάθησα έκεϊ, καί, περισυλλέγουσ* 
τόν νούν μ.ου, ήδυνήθην νά σκεφθώ ολίγον. 
Μελετήσασα τό άκροσφαλέ; τ ή ;  θέσεώς 
μ.αυ καί τό παράβολον τής  άπαφάσεώς μου, 
ηρχισα νά κλαίω,οί κλαυθμοί μου δέ έκεΐ* 
ναι, ΰπαθέτω, σας ώδήγησαν πρός έμέ.

—  Ναι, ΰπέλαβεν ό Λουκιανός, 
άρν ά ς δέν έπιστεύομ.εν είς τά  ώ τά  μ.ας, 
ά λ λ ’ δτε έκ νέου σάς ήκούσαμεν, έσπευ- 
σαμ.εν, ύπαθέτοντε: δυστύχημά  τι .

Έ π ε τα ι συνέχεια.
Λ άμπρος Ε νυαλης


