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Έ ν τψ  ίδίω φύλλω , εις δ άρξόμεθα τής 
δημοσι εύσεως των ΤΡΕΜΟΡ, άοχεται 
«υγχρόνως καί ή δημοσίευσις του έξοχου 
έργου του ’Ακαδημαϊκού Α Λ Ε Ξ Α Ν ίΡ Ο ν  

ΔΟνΜΑ, υίοΰ, κατά  μετάφρασιν του κ. 
Λ.άμ.προ\> Έ ν υ ά λ ϊ}  ΰπό τον τ ίτλον :

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ν Α
Τό όνομα του περιπύστου συγγραφέως 

τής Κ υρ£ ι*ς τ ώ ν  Μ ^αμ-ελιών, του 
Μ υ θ ια τ ο ρ ή μ -α τ ο ς  τ?4ς Γ υ ν α ικ ό ς  καί
τόσων άλλων έργων, έξόχως ψυχολογικών 
καί κοινωνικών, εϊνε άρκοΰσα σύστασις 
υπέρ του νέου τούτου έργου, όπερ θά συγ- 
κινήσν] καί θά τέρψγι τους άναγνώστας τι
μών, εΐπερ τ ι καί άλλο.

Α Γ Γ Ο Χ Σ Τ Ο Υ  M A K E

0 ΚΟΜΗΣ ΛΑΒΕΡΝΗ
Ϊ Λ Τ Λ  ΜΕΤΑΦ P A SIN  X ftP . ΑΝ,ΝΙΝΟΥ 

[Συνέχεια]

Οί κατάσκοποι παοετήρουν μετ’ άκρας 
•προσοχής τον θεράποντα, την έπιστολήν, 
κα ί τόν έτοιμαζόμενον ν’άναγνώσϊ) αυτήν.

Ό  βάν Γκράφτ άπεσφοάγισε βραδέως 
κα ί άνέγνωσεν" άλλ ’ έφάνη οΰδέν έν- 
-νοών' τήν άνέγνωσεν έκ νέου καί ή εκ- 
πληξίς του ηύξανεν εις πάσαν αυτής συλ
λαβήν.

—  T?) άληθεία, έψιθύρισεν, αυτό εϊνε 
•πολύ παράδοξον.

Ή το  τόσον έντονος ·/) κραυγή αΰτη, 
ώστε ό Γεράρδος παρά πάντας τούς νό
μους τής έχεμυθείας καί τής εύγενοΰς 
συμπεριφοράς δεν ήδυνήθνι νά μή έρωτήσγ) 
τόν βάν Γκράφτ περί τίνος έπρόκειτο. 
Ουτος άντί ν’ άπαντήστ) εκλεισε καί συνέ- 
π τυξε  τήν έπιστολήν παρατηρών μετ’ ά- 
•πορίας προς τό μέρος του μεγάρου του 
■υπουργείου.

Ε ίτα άνέγνωσε καί πάλιν τήν έπιστο- 
λή ν, ή τις διελάμβανε τά  έξής :

«Κύριε, ΰπεσχέθητε πεντακοσίας χ ι-  
λ.ιάδας λιβρών εις τόν πρώτον, όστις σας 
άνήγγελλε μίαν σπουδαίαν εΐδησιν.Τό πο-

σόν τοϋτο ανήκει εις έμέ, διότι έγώ σάς 
άναγγέλω  πρώτος  δτι ό κ. Λουβοά άπέ- 
θανεν.

«Μετέβην εις Σαίν -  Κλού διά νά σάς 
τό εί'πω, άλλά δέν σάς εύρον.Παρεκάλεσα 
τόν ύπηοέτην σας καί τόν έΛιστάτην σας 
νά μου έπαφήσουν πιστοποιητικον έν 
τάξει συντεταγμένο·/. Έ χω  τ ύ πιστο- 
ποιητικόν τοΰτο, τό όποιον βέβαιοί ότι 
έγώ έκόμισα τήν είδησιν σήμερον τή·ν 16 
’Ιουλίου 1691, τήν πέμπτων ώραν παρά 
τέταρτον.

«Κατέχω προς τούτοις τό γραμμά-
τιον τών πεντακοσίων γιλ ιάδων λιβρών

t . ι  ' > 5ίγεγραμμενον και υπογεγραμμενον ιοιο-
χείρως παρ’ ύριών, τό όποιον θά λάβω
τήν τιμήν νά σας παρουσιάσω εις Ρ οτ-
τερδάμην, όπου μεταβαίνω διά νά σας
περιμένω. »

"Ο βάν Γκράφτ αποτεινόμενος πρός 
τόν Γεράρδον :

—  Ποιον εϊδομεν έπί του άνδήρου ε
κείνου πρό ολίγου ; ήρώτησε μέ ήθος έκ- 
πεπληγμένον.

—  Τόν κύριον Λουβοά, άπήντησεν ό 
Γεράρδος έκπληκτος διά τήν έρώτησιν.

—  Πόσον διάστημα παρήλθεν εκτοτε ;
—  Πέντε λεπτά  περίπου.
‘Ο βάν Γκράφτ έστράφη πρός τόν θε

ράποντα του.
Κατά ποιαν ώραν σήμερον την 

πρωίαν εφεοαν τήν έπιστολήν ταυτην εις 
Σαίν-Κλού ; ήρώτησεν.

—  Κ ατά τήν τετάρτην καί τρία τέ
ταρτα, κύριε.

—  Καί ό κομιστής αυτής σάς έζήτησε 
νά ύπογοάψητε πιστοποιητικόν ;

— Ελέησε νά τό ύπυγράψωμεν, κύριε, 
είπε μυστηριωδώς ό θεράπων.

‘Ο βάν Γκοάφτ έκθαμβος, ώς νά διήρ- 
χετο νέφος πρό τών οφθαλμών του"

—  Δεν δύναμαι νά έννοήσω έψιθύ- 
ρισε φρικιών. Πώς ! . . .  ό Λουβοά, ό άνθρω
πος οστις ετρεχεν έκεϊ πρό ολίγου...

Καί ένώ έπεχείρει νά συστηματοποιήσω 
τάς συγκεχυμένας ιδέας του φωνή α ιφνί
διος του Γεοάρδου τόν εκαμε νά σ ν ν ίΐθ γ .

Άνήρ τις  έξελθών έκ τοΰ υπουργείου 
έπλησίασε καί ώμίλησε κρυφίως πρός τούς

| κατασκόπους' οΰτοι πλησιάζοντες βαθ
μηδόν άνά εις άπετέλεσαν κύκλον πέριξ 
τοΰ Γεράρδου καί τοΰ βάν Γκράφτ, ένώ 
ό άπεσταλμένος πλησιάζων εύγενώς πρός 
τόν Λαβερνή :

— Κύριε, είπε πρός τόν Γεράρδον, μίαν 
λέξιν νά σάς εΐπω κατά μέρος, παρακαλώ.

Ό  Γεράρδος παρηκολούθησε βήματά 
τινα  τόν άποτείναντα ποός αυτόν τόν 
λόγον, όστις προσέθηκεν :

— Εΰαρεστεϊσθε νά μέ παρακολουθή
σετε αμέσως εις τό ΰπουργεϊον, όπου ό 
κύριος Λουβοά έπιθυμεϊ νά σάς όμιλήσγι ;

— Έ γώ  ; . . .  ήρώτησεν έκπληκτος διά 
τήν πρότασιν καί δυσπιστών άφ’ έτέρου.

— Ύ μεΐς μάλιστα, ό Γεράρδος κόμης 
Λαβερνή...

—  Ά λ λ ά .. .
—  ’Αμέσως !
—  Κ ύρ ιε !... είπεν ό Γεράρδος προσ

βληθείς έκ τοΰ έπ ιτακτικοΰ καϊ σχεδόν 
άπειλητικοϋ ήθους τοΰ κατασκόπου καί 
έκ τής χλευαστικής αύτοΰ έκφράσεως.

Καί, όπισθο^ωρήσας εφερε τήν χεΐρα 
εις τήν λαβήν τοΰ ξίφους.

— ”Ω ! μή διστάζετε, πρό πάντων δέ 
μή φωνάξετε ! είπεν ό άγνωστος νεύων 
ταχέως πρός τούς περιεστώτας ακολού
θους του, οΐτινες έπέπεσον κατά  τοΰ Γε
ράρδου καί τόν ώθησαν ή μάλλον τόν ά- 
πήγαγον άνάοπαστον εις τό ΰπουργεϊον.

Ό  κόμης είγεν ήδη νείνει άφαντος καί 
ό βάν Γκράφτ, έκπληκτος, έκθαμβος ΐ-  
στατο άκόμη εις τήν θέσιν του μετά τοΰ 
θεράποντος του.

—  ”Αν έγώ δεν έννοώ τίποτε άπ ’ αυ
τά , είπε καθ’ εαυτόν ό Όλλανδός, προ- 
γωοων καί επανερχόμενος εις τά  άνά- 
κτοοα, ή μαρκησία θά έννοήσν) βεβαίως 
τ ί  συμβαίνει. "Ας παραδώσω εις αυτήν 
ό ,τ ι μοΰ γράφουν καί άς διηγηθώ αυτή , 
ό ,τ ι είδα.

’Ενώ έποοεύετο ήμποδίσθη παρά τίνος 
ατόμου τεταραγμένου, διεσχισμένου, α ί-
ματοφύοτου, οστις ελαβε τάς χεΐράς του

, γ  1 κραί,ων :
—  Ά ,  κύριε σείς είσθε ποΰ εϊνε 

ό Γεράρδος ;
— Μπά ! εϊνε ό ταλαίπωρος νέος, τόν



όποιον είδα προ ολίγου, είπεν δ βάν 
Γκράφτ* ευρετε τον κύριον Ίασπΐνον ;

—  Κύριε, έξηκολούθησεν ό Βελαίρ μέ 
τόνον θλιβερόν δστις /.sc! κύτους τούς 
βράχους ήθελε συγκινήσει, την στιγμήν 
καθ’ ήν Κμελλον νά πλησιάσω τον φίλον 
μας Ίασπΐνον, μερικοί άνθρωποι ένεδρεύ- 
οντες τον άνήοπασαν. Ή τοιμάζετο νά 
μου όμιλήσγ;, κύριε, νά μου ε ϊπ γ  που 
είνε ή Β ιΌ λέττα !.. Καί μου τόν άνήρ- 
π α σ α ν !.. Ή θέλησα νά τόν υπερασπίσω... 
αλλά βλέπετε οι άθλιοι εκείνοι πως μ’ 
έκακοποίησαν. ”Ω ! τόν Γεράρδον ας είδο- 
ποιήσωμεν,. τόν Γεράρδον ! . .  ας σπεύσω- 
μεν !

— Σιώπα, δυστυχή! είπεν όβάνΓκράφτ 
επιθέτων ενα δάκτυλον επί τών χειλέων 
του, σιώπα ! Καί ό Γεοάρδος συνελήφθη 
ώς ό Ίασπΐνος. Θά προσπαθήσω νά τούς 
σώσω .. .  φρόντισε νά προφυλαχθής.

—  "Ω ! έψιθύρισεν 6 Βελαίρ, δεν εχω 
πλέον στήριγμα ! . .  δέν εχω πλέον φ ίλον!., 
δέν εχω πλέον την Β ιολέτταν ! . .  Τ ίποτε 
πλέον !

Ό  βάν Γκράφτ έξηκολούθησε τόν δρό
μον του μέ πλείονα ζέσιν χωρίς νά ί’δτ) 
οτι ό Βελαίρ κλονισθείς κατέπεσε καί έ- 
κυλίσθη αναίσθητος όπισθεν του μαρμα- 
ρίνου βάθρου ενός τω ν μεγάλων έξ ορει
χάλκου φλωρεντινών αγγείων.

Μετ’όλίγον ό βάν Γκράφτ ελεγε νά τόν 
άναγγείλωσι προς την μαοκησίαν.

Αΰτη μετά την φοβέραν μεταξύ βασι- 
λέως καί Λουβοά σκηνήν, έπέστρεψεν εις 
τά  δωμάτιά της άφήσασα τόν βασιλέα 
ύπό το κράτος όργης ήττον βια ίας, άλλά 
πλέον έπικινδύνου ίσως.

Προαισθανομένη την οργήν του ύποπε- 
σόντος εις δυσμένειαν ύπουργοϋ, φοβου- 
μένη τούς τελευταίους σπαραγμούς της 
άγωνιώσης υδοας, δεν έτόλμα ούτε κάν 
νά συλλογισθή, τόσας άνέμενεν ακόμη 
συμφοράς.

Άκούσασα τά δνομα του βάν Γκράφτ 
άπαγγελόμενον παρά τής Νανών άνεσκίρ- 
τησε και εδραμε ποός την θύραν. Ό  άνήρ 
αύτός είχε δίς ήδη έξαποσταλη πρός αυ
τήν εις στιγμάς κρίσιμους παρά της παν
τοδυνάμου ΙΊοονοίας.

Ό  βάν Γκράφτ άνήγγειλεν άμέσως τά  
συμβάντα άνευ περιφράσεως.

— Ό  Ίασπΐνος συνελήφθη, είπεν.
Ή  μαρκησία ώχρίασεν.
—  Καί ό Λαβερνη έπίσης προ ολίγου, 

προσέθηκεν ό βάν Γκράφτ.
Κραυγή υπόκωφος έξήλθεν άπό τά  χεί- 

λη •‘τής μαρκησίας.
—  Παρά τίνος, Θεέ μου ; έτραύλισε με 

φωνήν έπιθάνατον.
—  Παρά τίνος ; . .  Καί μ' έρωτάτε ;
Η μαρκησία συνήνωσε τάς χεϊρας κ ι- 

νήσασα άπελπιστικώς τήν κεφαλήν.
—  Τώρα, έξηκολούθησεν ό 'Ολλανδός, 

άναγνώσατε καί τοΰτο.
Καί ετεινεν αυτή τήν επιστολήν, ήν ή 

μαρκησία άνέγνωσε μετ' έκπλήξεως εύνο- 
ήτου.

—  Τί σημαίνει τοΰτο ; . .  έψιθύρισεν.
— Σημαίνει ότι ύπεσχέθην καί υπέ

γραψα ύποχρέωσιν νά πληρώσω πεντακο- 
σίας χιλιάδας λιβρών εις έκεΐνον δστις . . .

—  ’Ήθελε φονεύσει τόν Λουβοά ; άνέ- 
κραξεν ή μαρκησία.

— Οχι, άλλ’ εις έκεΐνον δστις ήθελε 
μου αναγγείλει πρώτος τόν θάνατόν του.

— Καί σάς τόν ανήγγειλαν ;
—  Σήμερον τήν πέμπτην ώραν.
— Τώρα είνε επτά , τόν είδα προ ήμ ι- 

σείας ώρας μόλις .. .
—  Καί έγώ τόν είδον ποό δέκα λε

πτών τό πολύ.
— Λοιπόν δεν πι,στεύετε αύτό, τό ό

ποιον σας άναγγέλλει ή έπιστολή, δέν 
είνε αληθές ; είνε δολιότης φανερά' επρεπε 
κα τ ’ αυτήν τήν στιγμήν νά . . . δχι ! μή 
πιστεύσητε !

—  Νά σάς εί'πω τήν αλήθειαν, κυρία ;
—  ”Ω, ναί !
Ό  βάν Γκράφτ έπλησίασε σιωπηλός.
— Λοιπόν . . . τό πιστεύω !
Ή  μαρκησία έποίησε κίνημά τ ι ώσεί 

νά ήθελε νά κρούσν) τόν κωδωνίσκον . . . 
επειτα προσέβλεψε τον βάν Γκράφτ, δστις 
έκύτταζεν αυτήν σκεπτικός. Δέν ήκούετο 
άλλος κρότος είμή ό του ώρολογίου, ού 
τό έκκρεμές έμέτρει ρυθμικώς τόν καιοόν. 
Ή  μαρκησία καί ό βάν Γκράφτ συνησθά- 
νοντο πάσαν τήν βαρύτητα τών στιγμών 
έκείνων, α ΐτινες παρερχόμεναι κατέπιπτον 
μία πρός μίαν εις τήν α ιωνιότητα.

Ή  κυοία Μαιντενών κατέπεσε βραδέως 
εις τήν έδραν της καί καίουσα διά τής 
φλογός ενός κηρίου, άπομείναντος άνημ- 
μένου άπό τής παρελθούσης έν αγρυπνία 
νυκτός, τήν έπιστολήν, ήν ειχεν έγχειρίσει 
αυτή ό βάν Γκράφτ,

— Καί έγώ, είπε μετά φωνής άσθενοΰς 
έπί τοσοΰτον, ώστε μόλις ήκούετο, έγώ, 
κύριε, δεν τό πιστεύω.

ΟΒ'

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΤ ΣΑΤΑΝΑ

Ό  Λουβοά έπιστρέψας εις τό σπουδα- 
στήριόν του εδωκε τάς δεούσας δ ιαταγάς.

Άφρίζων έκ τόΰ θυμοϋ, καταβεβλημέ
νος, άλλά διαοκώς άνακτών δυνάμεις ύπό 
τούς νυγμούς της οξείας άλγηδόνος της 
λύπης, περιήρχετο μεγάλοις βήμασιν έν- 
τός του σπουδαστηρίου του τύπτω ν διά 
του ποδός καί' διά της πυγμής τά  έπιπλα 
δπως άπαλλάξη διά τής σωματικής οδύ
νης τό πνεϋμά του, κατεχόμενον ύπό φρι- 
κτης ήθικνϊς βασάνου.

Μεταξύ τών έκφευγόντων έκ τών χει- 
λνέων του άσυναρτήτων λόγων, ήκούοντο 
εύκοινώς οι έξης συχνάκις έπαναλαμβα- 
νόμενοι :

—  Έ γώ  εις τήν Βαστίλλην ! δχι' δεν 
θά υπάγω , έάν κατορθώσω έκεΐνο, τό ό
ποιον θά επιχειρήσω.

Ή  θύρα του σπουδαστηρίου ήνοίχθη, 
δύο άνδρες ώθησαν έντός αύτοϋ τόν Ί α 
σπΐνον πελιδνόν έκ του τρόμου καί όπι- 
σθοχωροΰντα ώς άρνίον προ τής θύρας 
του σφαγείου.

—  Έ ξοχώτατε, ιδού ό έ'νας ! είπεν ό 
εις τών δύο άνδρών.

— Καλά, πηγαίνετε καί νά είσθε έ’το ι- 
ροι νά πράξετε δ ,τ ι σάς είπα.

—  Μ άλιστα, Έ ξοχώτατε.
Οι δύο άνδρες διελθόντες διά του σπου

δαστηρίου έκλείσθησαν' εις παρακείμενον 
δωμάτιον δπου τό πεφοβισμένον δμμα τού 
Ίασπίνου διεκρινε δύο ετέρους άνδρας ώ - 
πλισμένους με ξίφη καί τουφέκια, περι- 
πατοϋντας κατά  μήκος καί πλάτος.

Ό  Λουβοά ήτο φοβερός τήν θέαν. Τά 
ένδύματά του ήσαν έν άταξίιγ., ό λαιμο
δέτης του λελυμένος, τό ύποκάμισόν τον 
ανοικτόν, έπί πάσι δε ή φυσιογνωμία του 
ειχεν αποκτήσει εκφρασιν απειλητικήν 
δσον ούδέποτε. Ά γρ ια , έξαλλος άποφα- 
σιστικότης ήστραπτεν είς τούς φλογερούς 
οφθαλμούς του. Έ φαίνετο, ούτως είπεΐν, 
έξεοχόμενος μετά μυκηθμοΰ ό λογισμός 
του έκ τής διανοίας ώς έκ κοατήρος.

Ό  Ίασπΐνος προέβη ζών μάλλον ή νε- 
κοός. Αί θύραι έκλείσθησαν δπισθέν του.

—  Τί έπιθυμεΐτε, Έ ξοχώ τατε ; είπεν. 
Οι άνθρωποί σας μέ ώδήγησαν έδώ όπω- 
σοϋν άποτόμως χωρίς νά λάβωσιν ύπ οψιν 
τόν έπισκοπικόν μου χαρακτήρα.

—  Μ άλιστα ! άν νομίζετε οτι πρόκει
τα ι τώοα περί του επισκοπικού σας χα
ρακτήρας ! . . άπήντησεν ό Λουβοά, δστις 
έ'δραμεν είς τό παράθυρον νά Γογι Η,άτι 
συμβαΐνον έν τή  αύ7>ή.

Ήκ,ούσθη μετ’ ολίγον κρότος βημάτων 
βιαίων είς τό πλησιόχωρον δωμάτιον, εις 
S ό Ίασπΐνος ειχεν ΐδει τους ώπλ.ισμενους 
άνδρας. Μία θύρα έκλείσθη' έτριξαν οί μο
χλοί καί ό αρχηγός τών κατασκόπων εμ
φανιζόμενος είς τήν θυραν του σπουδα
στηρίου, άφοΰ εκρουσε καί ηνοιχθη, ειπε 
τάς λέξεις ταύτας πρός τόν Λουβοά :

—  Έ ξοχώ τατε, καί ό άλλος είνε μέσα!
— Καλά, άπήντησεν ό ύπουργός άπο- 

πέμπων τόν πράκτορά του' και τώρα, σε- 
βασμιώτατε επίσκοπε, ας συνομιλήσωμεν, 
παρακαλώ.

Ό  Ίασπΐνος ήρχισε νά τρέμγι άκουσίως 
καί μή δυνάμενος νά καταστείλη τόν τρό
μον του. Ένόμιζεν δτι είχε συλληφθή εις 
μίαν τών παγίδων έκείνων, είς άς θνή- 
σκουσι τά  άνθρώπινα πλάσματα, τα  έμ- 
π ίπτοντα  είς αύτάς, άνευ έλπίοος βοή
θειας.

—  Κύριε, ειπεν ό Λουβοά, περιερχόμε- 
νος μεγάλοις βήμασιν ώς πάνθηρ πρό του 
γραφείου του, πρό πολλοΰ ήδη παίζομεν 
άμφότεροι παιγνίδ ιον, τό όποιον θά ήτο 
γελοΐον άν παρετείνετο έπί πλέον. ΜΙ 
ένεπαίξατε είς Βαλενσιέννην, τό ένθυμοϋ- 
μαΓ μ’ έβασανίσατε κατά  τήν διάρκειαν 
της πολιορκίας του Μόνς, τό έβλεπα, 
άλ,λά δέν ήδυνάμην νά τό εμποδίσω , 
καθότι δέν ήδυνάμην νά λ,άβω μίαν ήρωϊ- 
κήν άπόφασιν. Έφρόντιζον τότε κκί δι’ 
άλΛο τ ι ' άλλά σήμερον διαφέρει' σήμερον 
δέν εγω νά φροντίσω περί ούδενός.

Καί έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας ωρυό
μενος σχεδόν κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε 
αί κνήμαι τοϋΊασπίνου ήρχισαν νά λυγ ί-  
ζω ντα ι.

—  Σήμερον, έξηκολούθησεν ό Λουβοά, 
ό βασιλεύς μέ ύβρισε, μέ έδιωξε, μέ ήπεί-



λησε νά μέ φυλακίσγ) είς τήν Β αστίλ- 
■χ-/ΐν . . .  Τί λέγετε, σεβασμιώτατε έπ ι- 
σκοπε ; είς τήν Βαστίλλην έμέ ! . . τόν 
Λουβοά ! . . Καί όμως μάλιστα ! . . Λοι
πόν, κύριε Ίασπ ΐνε, άνθρωπος οίος έγώ 
δέν πηγα ίνει είς την Β αστίλλην. ’Εάν 
πέση, π ίπ τε ι νεκρός. Θέλω νά τελειώσω 
δπως δήποτε, άλλά πρό τούτου, θά ύπε- 
ρασπισθώ όπωσοΰν, έννοεΐτε ;

—  Έ ξοχώ τατε ! . .
—  Συντομεύω την ομιλίαν μου, διότι 

α ί σ τ ιγμα ί μου είνε πολύτιμοι . . . οΰδέν 
δύναται νά έμποδίσγι την δυσμένειαν, είς 
-Jjv ύπέπεσα, άλλά κάτι τ ι δύναται νά μέ 
σώσγι άπό του νά ύποπέσω είς αυτήν μέ 
κατα ισχύνην. Ό  καταπ ίπτω ν άθλητής 
δέν α τιμ άζετα ι αν είς τήν πτώσίν του 
συμπαρασύρν) καί τόν άντίπαλόν του . 
Έ χ ω  μίαν έχθράν, επίσκοπέ μου, καί 
θέλω κα ί αύτη  νά πέσνι μετ’ έμοΰ, βασί
ζομαι δέ πρός τοΰτο είς τήν σύμπραξίν 
■σας. Σάς εχω τώρα είς τάς χεΐράς μου 
κα ί σ2ς κρατώ. Έδώ δέν είμεθα είς Βα- 
λενσιέννην" δέν θά έ'λθν) οΰδ’ ό βασιλεύς, 
οΰδ’ ή μαρκησία μέ δέκα χιλιάδας φω- 
νασκούς νά κόψουν τήν συνδιάλεξίν μας. 
Είς τά σπουδαστήριον τοΰτο, τοΰ οποίου 
οί τοίχοι είνε πιστοί,ό  Λουβοά εΰρίσκεται 
ένώπιον τοΰ κυρίου Ίασπίνου καί τοΰ 
λ έγει : Γνωρίζετε τό μυστικόν της κυ
ρίας Μαιντενών καί θά μοΰ τά εΐπητε !

Ό  Ίασπΐνος,όστις άπό τινων στιγμών 
άνέμενεν οτι έκεΐ θά κατέληγεν ό Λου- 
€οά, προσεποιήθη έ'κπληξιν καί άπήν
τησεν :

— Έ ξοχώ τατε, περί ποίου μυστικοΰ 
μοί δμιλεΐτε ;

—  Μήπως υπάρχουν πολλά ; είπεν δ 
Λουβοά μετά γέλωτος θηριώδους. Τόσον 
τά  καλλίτερον ! έκλέξατε εν έξ αυτών, 
διά ν’ άρχίσητε, οποίον θέλετε, μοΰ είνε 
άδιάφοοον, διότι σάς ορκίζομαι είς τόν 
Θεάν τόν ζώντα οτι θά μοΰ τά  εί'πητε δλα 
μέχρι τοΰ τελευτα ίου, δλα τά  μυστικά 
τά  όποια κρύπτετε ύπό τόν χ ιτώνα τής 
άθωότητος. Σας παρακαλώ μόνον, κύριε 
Ία σπ ΐνε , νά σπεύδωμεν !

—  ’Ώ , Έ ξοχώ τατε ! μέ άπειλεΐτε ! 
« ιπε ταπεινώς ό άτυχής ιεράρχης.

—  Διάβολε ! άν σάς άπειλώ ; Καί 
δ ιατ ί νομίζετε δτι δ ιέταξα νά σάς άρ- 
πάσουν ημέρα μεσημέρι είς τάς Βερσαλ
λ ία ς  ;

—  Έ άν γνωρίζω μυστικά, ών ή άπο- 
κάλυψ ις δύναται νά βλάψγ) τήν προστά- 
τιδά  μου, μή έλπίζετε δτι θά τ ’ άποκα- 
λύψω, άπήντησεν ό έπίσκοπος μέ φωνήν 
συγκεκινημένην,άλλά μέ ήθος πλήρες εύ- 
γενοΰς εύσταθείας.

—  Μπά ! άνέκραξεν ό Λουβοά.
— Ουδέποτε, Έ ξοχώτατε !
Καί ό Ίασπΐνος, μέ τά μέτωπον διά- 

€ροχον έκ παγεροΰ ιδρώτος, μέ τά  γό
νατα  καμπτόμενα, άνέμεινεν.

Ό  Λουβοά προέβη κατά Ιν βήμα ποάς 
τόν ταλαίπωρον Ίασπΐνον, δστις ένόμι- 
σεν δτι προσήγγισεν ή στιγμή τοΰ μαρ
τυρίου.

— ’Έ λα εμπρός ! είπεν ό Λουβοά μέ

τ ήν βραγχνήν καί αυθάδη φωνήν του, μη 
μέ κάμετε νά έπαναλάβω δ ,τ ι είπα ,ή  αλ
λέως . . .

—  ’Αλλέως θά μέ φονεύσετε, δέν είνε 
άληθές, Έ ξοχώ τατε ; Παρετηρήσατε δτι 
ήδη έ'καμα τήν προσευχήν μου.

—  Βλάξ ! άνέκραξεν δ Λουβοά- εισθε 
άνόητος, άφοΰ δέν μ’ έννοήσατε" ένώ έγω 
είπα ήδη δτι περί οΰδενάς πλέον φρον
τ ίζω , άφοΰ υποθέτετε δτι θά σάς κάμω 
την τιμήν νά σάς υποβάλω είς βασανι
στήρια, άφοΰ π ιστεύετε δτι θά φονεύσω, 
ώς νά μ’ έσύμφερε, τόν μόνον μάρτυρα, 
τόν όποιον δύναμαι νά εξαναγκάσω νά 
λαλήστ) ! Εμπρός, λέγω καί πάλιν, θά 
μοΰ εί'πητε ποιον είνε τό μυστικόν τής 
κυρίας Μ αιντενών, τά μυστικόν έν ω ό 
κύριος,Λαβερνή διαδραματίζει τά κύριον 
ποόσωπον ; θ ά  διασκεδάσητε τάς αμφι
βολίας μου περί τοΰ κυρίουΛαβερνή αύτοΰ 
καί περί τής θέσεως αύτοΰ άπέναντι τής 
μαρκησίας ; βλέπετε δτι σάς υποβοηθώ... 
Διά τελευτα ίαν φοράν, θέλετε ; . .

—  "Οχι, άπήντησεν ό Ίασπΐνος.
Ό  Λουβοά κατέπνιξε στεναγμόν λύσ- 

σης καί υψών μετά περιφρονήσεως τους 
ώμους ήρπασε τόν Ίκσπΐνον έκ τοΰ βρα- 
χίονος, καί τόν έσυρε πρός τήν θύραν τοΰ 
πλησιοχώρου δωματίου.

Τοίχος παχύς, τοίχος φρουρίου σχεδόν, 
έξ έκείνων, οΰς εκτιζον κατά τήν επο
χήν έκείνην, διεχώριζε τά  δυο δωμάτια. 
Ό  Λουβοά ήνοιξε τήν θύραν καί είπε 
πρός τόν Ίασπΐνον μέ φωνήν επ ιτακτική ν'

—  Κ υττάξατε !
Ό  έπίσκοπος άνεγνώρισε τόν Γεράρδον 

ώχράν καί άφωπλισμέ'Όν ευρισκόμενον έν 
τώ  μέσω τεσσάρων άνδρών, ών έκαστος 
ϊστατο  είς μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου, ώς 
τέσσαρες πένθιμοι άνδριάντες.

Έφρικίασεν, άλλ’ άνακτών θάρρος :
—  Ή το  περιττόν νά τόν συλλάβητε, 

Έξο χώ τατε, ε ίπεν’ θά όμιλήστ) ολιγώτε- 
ρον άπό έμέ.

Ά λ λ ’ ό Λουβοά άντί νά τοΰ άπαντήστι:
—  Ένθυμεΐσθε τά σύνθημα ; είπε πρός 

τούς άνδρας έκείνους.
—  Έ να  κωδωνισμόν, Έ ξοχώ τατε, ά

πήντησεν ό είς έκ τών τεσσάρων, δστις 
έφαίνετο ώς αρχηγός.

Ό  Λουβοά έκλεισε βραδέως τήν θύραν 
καί ώδήγησεν αύθις τόν Ίασπΐνον έντός 
τοΰ σπουδαστηρίου.

Ή το  πελιδνός' άφρός έπεφαίνετο είς 
τά  χείλη του. Δύναμίς τις υπεράνθρωπος, 
καταχθόνιος τόν μετεμόρφωνε καί άπέ- 
διδεν είς αυτόν τάς διαστάσεις γ ίγαντος.

—  Τώρα, είπε πρός τόν Ίασπΐνον, υ 
ποθέτω δτι θά μ’ έννοήσητε κάλλιον. Εί- 
δετε τόν κύοιον Λαβερνή, αύτάν τόν ό
ποιον άνεζητεΐτε, τόν μαθητήν σας, τόν 
εύνοούμενον τής προστάτιδός σας . Εί- 
δετε έπίσης τούς φυλάσσοντας αύτάν τέσ- 
σαρας άνδρας καί ήκούσατε νά όμιλοΰν 
πεοί κωδωνισμού, δστις θά είνε τά σύν
θημα. Κύριε Ίασπ ΐνε, ιδού, κρατώ τό

| σχοινίον τοΰ κωδωνίσκου, το σύνθημα δέ 
! τά όποιον θά δώ ιω  είς τούς τέσσαρας 
αυτούς σημαίνει νά ξιφουλκήσωσι καί νά

φονεύσωσι παραχρήμα τόν κύριον Λα
βερνή. Έάν έντός πέντε λεπτών δέν μέ 
ίκανοποιήσητε διά τής άπαντήσεώς σας, 
σημαίνω τόν κωδωνίσκον. Πέντε λεπτά  
είνε ολίγον, τό ήξεύρω, άλλά πρέπει νά 
μέ συγχωοήσητε, διότι βιάζομαι πολύ. 
Κυτ τά ξα τε καλά είς τά ώρολόγιόν μου" 
τά  πέντε λεπτά  ήρχισαν.

Ό  Λουβοά έτοποθετήθη πρό τής έστίας 
κρατών τών θώμιγγα τοΰ κωδωνίσκου 
διά τής άριστεράς χειρός. Ό  Ίασπΐνος έξ
αλλος άφήκε κραυγήν θρηνώδη καί συνή- 
νωσε τά ς χεΐρας- διείδε τότε πάσαν τήν 
φρίκην τής θέσεώς του έκείνης. Ό  Λουβοά 
τώ  όντι περί ούδενός πλέον έφρόντιζε καί ό 
Γεράρδος είς τάς χεΐράς του ήτο χαμένος.

— Έ ξοχώ τατε, άνέκραξεν, είνε απόρ
ρητον τής έξομολογήσεως. Δέν θά θελή- 
σητε νά κολάσω τήν ψυχήν μου !

—  Μή χάνετε τάν καιρόν σας, είπεν δ 
Λουβοά μετά φοβέρας αταραξίας’ τά 
πρώτον λεπτόν πλησιάζει νά λήξν).

Ό  Ίασπΐνος άνέτεινε τά  ομματα, τάς 
χεΐρας, τήν ψυχήν του αυτήν, πρός ουρα
νούς, ε ίτα  έγονυπέτησεν ένώπιον τοΰ υ
πουργού, κατά τοΰ όποιου ώς έπί σκο
πέλου συνετρίβησαν καί οί λυγμοί του καί 
αί άνωφελεΐς ίκεσίαι του.

— Διστάζει ! είπεν δ Λουβοά ΰποκώ- 
φως' ιδού είς χριστιανός, είς ποιμήν άν- 
θρώπων, οστις πιστεύει είς τάν Θεόν, 
δστις στηρίζεται έπί τοΰ πα ραδ είγαατος 
αύτοΰ τοΰ Θεοΰ καί δστις διστάζει κυ
μαινόμενος μεταξύ τής άλαζονείας μιας 
γυναικάς καί τής ζωής ένάς άνθρώπου ! 
Ό  ήλίθιος αυτός γέρων δέν συλλογίζεται 
δτι διά τήν γυνα ίκα δέν πρόκειται είμή 
νά εινε ή νά μή είνε βασίλισσα' αυτό μό
νον διακινδυνεύει έκείνη. Ένώ διά τάν 
άνδρα, νέον, ώραΐον, άθώον, λατρευτόν, 
ποόκειται νά εινε ζών καί έλεύθ^ρος μετά 
τινας στιγμάς ή πτώμα. Προσέξατε λοι
πόν είς τά ώρολόγιον ! . . σας απομένουν 
τρία λεπτά  μόνον.

— Ώ  θεέ μου ! ώ θεέ  μου ! είπεν δ 
ταλαίπωρος Ίασπΐνος δάκνων τό μανδύ- 
λιόν του καί τύπτω ν τά στήθος, δέν δύ
ναμαι έν τούτοις νά ομιλήσω !..

—  Έ στω , άθλιε ! . .  άνέκραξεν ό Λου
βοά έν τή παραφορά τής οργής του, άφοΰ 
τόσον ολίγον σέ μέλει διά την ζωην αυ- 
τοΰ τοΰ νέου, δ ιατί νά μέ μέλνι έμε ; Τό
σον τά χειρότερον διά σέ' τόσον τό χει
ρότερον δι’έκείνην καί δι’αυτόν' άποσύρω 
τόν λόγον μου καί έπισπεύδω τήν ώραν.

Καί ήγειρε τόν βραχίονα δπως κρούσν) 
τόν κωδωνίσκον' ά λλ ’ ό Ίασπΐνος όρμή- 
σχς  τον εσταματησε κραί,ων :

— ’Έλεος, Έ ξοχώ τατε! θά ομιλήσω' 
εχετε δίκαιον' ή βασίλισσα θά μέ συγ- 
χωρήστ), διότι άφγ,ρεσα τά στέμμα τη ς, 
άλλ’ ή μήτηρ ουδέποτε ήθελε μέ συγχω- 
ρήσν) άν άφινα νά φονευθή τό τέκνον της!

— Είνε υιός της, δέν είνε άληθές ; άν
έκραξεν δ Λουβοά όρμών πρός τάν Ιασπι- 
νον, ού ήρπασε τάς χεΐρας έν τή έξάλλω 
παοαφοοα τής χαράς του.

■ —  Ναί.
"Ειιεται αυνέχεια.
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[Συνέχεια]

— Εϊνε ό άνεμος, είπαν.
—  Ό χ ι. Εϊνε πόδι σκυλιοΰ, τό όποιον ; 

ξύνει. Ά νο ιξε , Λιβερλέ' άνοιξε, Β λ ίτζ  ! I 
Έκραξεν ό φίλος μου εγειρόμενος- πριν j 
δμως προχωρήσγ) δύο βήματα, γ ιγ α ν τ ι-  : 
αΐος κύων δανικός ώρμησεν εις τόν πύρ
γον καί έπέθεσε τους . έμπροσθίους αυτοΰ 
πόδας έπί των ώμων τοΰ Σπέρβερ, λείχων 
την γενειάδα καί τάς παρειάς αύτοΰ διά 
της μεγάλης έρυθράς του γλώσσης, καί . 
έκπέμπων ΰλακάς χαράς.

Ό  Σπέοβεο ’έθεσε την χε ϊρχ  έπί τοΰ ' 
λ«ΐ[Λοΰ τοΰ ζώου^ καί στραφείς πρός με'

— Ποιος άνθρωπος, είπε, θά ήμπο- 
ροΰσε νά μέ άγαπήση ’έ τσ ι ,  Φρίτζ . . . . ; 
παρατήρησε τ ί κεφαλή, τ ί  ’δόντια, τ ί 
’μάτια  !

Καί, άνοίγων τό στόμα αύτοΰ, έπεδει- 
ξεν ΐνα θαυμάσω όδόντας ικανούς νά ξε- 
σχίσωσι βούβαλον. Άπομακρύνων είτα  
αυτόν μετά δυσκολίας, διότι ό κύων έδι- 
πλασίαζε τάς θωπείας του, έφώναξεν :

— Η σύχασε, Λιβερλέ' τό 'ξεύρω, ό'τι 
μέ αγαπάς. Καί ποιος θά μέ ήγάπα , έάν 
δέν μέ ήγάπας σύ ;

Καί καθήσας έκ νέου, έ'τριβεν αύταρέ- 
σκως διά της χειρός τήν κεφαλήν τοΰ 
Λιβερλέ καί άπηρίθμει τά  προτερήματα 
αύτοΰ.

Ό  Λιβεολέ έφαίνετο έννοών αυτόν.
— Ίδέ, Φρίτζ, εϊνε έπάνω εις τά άνθος 

του, εϊνε πέντε χρόνων. Με ενχ καί μόνον 
δάγκαμα ρίπτει κάτω  λύκον. Ό σας φοράς 
άπαντώμεν άγριοχοίοους, τρέμω δι’ αυ
τόν . . . εϊνε πολύ άφοβος . . . Φοβοΰμαι 
μή τον ξεσχίσουν. Κάτω, Λιβερλέ, ξα
πλώσου ανάσκελα.

Ό  κύων ύπήκουσε, καί μάς ΐδειξε τήν 
κοιλίαν.

—  Κ ύτταξε, Φρίτζ, τήν γραμμήν αυ
τήν μέ χωρίς τρίχας, ή οποία πηγαίνει 
άπό τά  μηριά εως τό στήθος . . . αγριό
χοιρος τήν Ι'καμε. Ό  δυστυχής . . . δέν 
άφινε τό α ΰτί τοΰ έχθροΰ . . . .  ήκο- 
λούθησκ τά  ϊ'χνη τοΰ αΐματος . . . .  
φθάνω . . . κα ί βλέπω τόν Λιβερλέ μου 
εις τήν έλεεινήν αυτήν θέσιν. Τόν άρπά- 
ζω , τόν διπλόνω μέ τόν μανδύαν μου,καί 
τόν φέρω έδώ. Ευτυχώς τά  έντόσθια δέν 
είχον πειραχθή. Ρ άπτω  τήν κοιλίαν το υ ... 
ό δυστυχής ύπέφερε . . . μετά τρεις η 
μέρας εγλυφε τάς πληγάς του. Τό σκυλί, 
τό όποιον γλύφετα ι, σώνεται ! Τό ’θυ
μάσαι, Λιβερλέ ; Διά τοΰτο μέ αγαπάς, 
δέν εϊνε αλήθεια, Λιβερλέ ;

Ήσθανόμην βαθεΐαν συγκίνησ ιν διά 
τήν άμοιβαίαν στοργήν τών δύο έκείνων 
φ ίλ ω ν  ό κύων έκίνει τήν ουράν' ό άνθρω
πος είχε τούς οφθαλμούς πλήρεις δακρύων.

—  Τί δυνατός που εϊνε, Φρίτζ ! Διά 
νά ελθγι κοντά μου, έ'κοψε τήν άλυσον 
καί εΰρήκε τά  ί’χνη μου ! Πάρε, Λιβερλέ.

Καί τώ ερριψε τά  λείψανα ττίς δορκά- 
δος.

Ό  Λιβερλέ λαβών τό δώρον, έπήγε νά 
έξαπλωθή παρά τήν έστίαν, κρατών τό 
όστοΰν διά τών έμπροσθίων αύτοΰ ποδών 
καί τρίζων φοβερώς τούς όδόντας.

—  Έ  ! είπεν ό κυνηγός, τ ί  θά Ιλεγες,
■· \ J / Υ  \ ,  y fαν σε επροσταςα να του παργις το κοκ- 
καλον έκεινο ;

— Θά ήτο δύσκολος αποστολή !
Έγελάσαμεν εύθύμως . . . ε ίτα  έσιω-

πήσαμεν.
Δέν γνωρίζω ακριβώς ποό πόσου κα ι- 

ροΰ διήρκει ή σιγή μας, δτε υπόκωφος 
τ ις  υλακή, τρομερά ώς εί άπομεμακρυσμέ- 
νος κρότος θυέλλης, μάς εκαμε νά άνα- 
σκιρτήσωμεν.

’Εκυττάξαμεν τόν Λιβερλέ. Έκοάτει 
πάντοτε τό όστοΰν μεταξύ τών ποδών, 
ά λλ ’ έγείρας τήν κεφαλήν, μέ σπινθηρο- 
βολοΰντας οφθαλμούς καί όρθώσας τά  ώ- 
τα,ήκροάτο...οργίλη δέ τις φρικίασις διέ— 
τρεχε τάς τρίχας τών νώτων του.

Αίφνης ήγέρθη βιαίως καί έρρίφθη κατά 
τοΰ τοίχου μετά υλακής διακεκομμένης, 
βραχνώδους, λυσσαλέας. Έ φαίνετο θέλων 
νά διάσχιση τόν τοίχο·' διά τοΰ βλέμμα
τος, τά  δέ συνεσταλμένα χείλη του άπε- 
κάλυπτον διπλήν, τρομεοάν καί χιονόλευ- 
κον οδοντοστοιχίαν. Έ σιώπα ένίοτε σ τ ιγ - 
μιαίως, καί στηρίζων τό ρύγχος εις τήν 
κάτω γωνίαν τοΰ τοίχου, έφύσα βροντω- 
δώς' ε ίτα  δέ έγείρετο έν οργή καί προσε- 
πάθει νά σχίσνι τόν γρανίτην διά τών 
ονύχων.

‘Ημείς έθεωοοΰμεν αύτόν, οΰδέν έννο- 
οΰντες έκ της ανησυχίας του.

Δευτέρα λυσσώδης υλακή, φοβερωτέρα 
της πρώτης, μάς ήνάγκασε νά άναπηδή- 
σωμεν έκ τών καθισμάτων μας.

—  Λιβερλέ, έφώναξεν ό Σπέρβερ πλη- 
σιάζων τόν κύνα' τ ί  διάβολον ?χεις ; έ- 
τρελλάθης ;

Λαβών δ έ τεμάχιον ξύλου, ήρεύνησε 
τόν τοίχον. Ούδέν κενόν, ούδείς ύποπτος 
ήχος, ό κύων δμως δέν επαυεν ύλακτών.

—  Φθάνει, Λιβερλέ ! πήγαινε νά κοι- 
μηθής, καί μή μάς ανησυχείς πλέον !

Τήν στιγμήν ταύτην έξωτερικός τις 
κρότος έπληξε τά  ώτά μας. Ή  θύρα ή- 
νεώχθη, ό δέ στρογγύλος καί καλοκάγα
θος Τωβίας Ό φφενλώχ έφάνη έπί τοΰ 
ούδοΰ.

— Χαίρετε, αξιότιμοι κύριοι, είπε, τ ί 
κά μ νετε ;

— Αύτός ό Λιβερλέ, άπεκρίθη ό Σπέρ
βερ, δέν ’ξεύρομεν τ ί διάβολο έ'χει καί α
νησυχεί . . .

— Θά ήκουσε τόν κρότον της ξυλίνης 
μου κνήμης εις τήν κλίμακα τοΰ πύργου, 
είπεν ό Τωβίας γελών. Ε ίτα δέ, θέτων 
τό φανάριον έπί της τραπέζης, έξηκολού- 
θησεν :

— Πρέπει λοιπόν νά μάθετε νά δένετε 
τούς σκύλους σας, κύριε Γεδεών. Έ χετε 
αδυναμίαν δι’ αυτούς, καί καμμίαν ήμέ- 
ραν, τά  ζώά σας θά μάς διώξουν άπό τό 
φρούριον. Μόλις πρό ολίγου, ένώ έπερ- 
νοΰσα άπό τήν μεγάλην αίθουσαν, ό 
Β λίτζ μέ άρπαξε άπό τήν κνήμην... Νά, 
φαίνονται ακόμη τά  ϊ’χνη τών ’δοντιών

το υ ... την καινούργια μου κνήμην. . . ο 
κακοΰργος !

— Νά δέσω τούς σκύλους;., αύτό μάς 
λείπει ! άνέκραξεν ό Γ εδεών...

—  Δέν λέγω τοΰτο διά τόν εαυτόν 
μου, φίλε Σπέοβεο' ομιλώ διά τήν τά ξιν . 
Οί σκύλοι πρέπει νά μείνωσι εις τήν κα
το ικίαν τω ν, οΐ γάτοι εις τήν στέγην, 
καί οί χριστιανοί εις τό φρούριον.

Προφέρων δέ τάς. τελευτα ίας ταύτας 
λέξεις, ό Τωβίας έκάθησε στηρίζων τούς 
αγκώνας έπί της τραπέζης, κα ί είπε δι’ 
έμπιστευτικοΰ ύφους'

—  Βέβαια γνωρίζετε, κύριε, δτι απόψε 
είμαι χήρος ;

—  Πώς ;
—  Βέβαια' ή γυνα ΐκά μου αγρυπνεί 

μαζύ μέ τήν Γερτρούδην εις τό δωι/.άτιον 
τοΰ κυρίου κόμητος.

—  Λοιπόν δέν βιάζεσθε ;
—  Καθόλου.
—  Κοίμα δτι ήλθατε άργά, είπεν 6 

Σπέρβερ, δλαι αί φ ιάλαι εϊναι άδειανκί.
Ή  τεθλιμμένη δψις τοΰ καλοΰ Τωβίκ 

μέ συνεκίνησεν. Έπεθύμει τόσον νά έπω- 
φεληθή ττίς χηρείας του !

—  Δέν πειράζει, έστέναξεν... Θά ή να ι 
δ ι’ άλλοτε. Ό ,τ ι  αναβάλλεται δέν χά
νεται.

Καί έγερθείς, ελαβε τό φχνάριόν του.
—  Καλήν νύκτα, κύριοι.
— Περίμεινε. Βλέπω δτι ό Φρίτζ νυ

στάζει... Πηγαίνομε μαζύ.
—  Εύχαρίστως, Σπέρβερ, ευχαρίστως. 

Θά περάσωμεν νά ίδωμεν τόν μάστοο- 
Τρούμπ, τόν οίκονόμον, είναι κάτω μέ 
τούς άλλους, ό Κναπβούρστ δ ιηγείτα ι 
τά  παραμύθιά του.

—  Καλά. Χαϊρε, Φρίτζ !
— Καλήν νύκτα, Γεδεών. Μή λησμο

νεί δέ νά μέ φωνάξγις έάν ή κατάστασις 
τοΰ κυρίου κόμητος χειροτερεύσγ).

—  Μεϊνε ήσυχος... Λιβεολέ, ελα !
Έξηλθον.
Ένώ δέ διήρχοντο τό γεφυρωτόν, ή - 

κουσκ τό ώρολόγιον τοΰ Νιδέκ σημαίνον 
τήν ένδεκάτην ώοκν.

Ήμην κατάκοπος.

Ή  αύγή ήρχισεν ήδη νά φωτιζν) τό 
μόνον τοΰ πύργου παράθυρον δτε μ’ έ- 
ξύπνησεν ό μεμακρυσμένος ήχος κυνηγε- 
τικοΰ κέρατος.

Ήγέρθην ευθύς, ήνέωξα τό παράθυοον 
καί έθεώοησα άπλήστως τό μεγαλοπρεπές 
θέαμα, δπερ παρουσιάζετο εις τά  βλέμ
ματά μου, παρεμφερές έκείνω, δπερ έκ 
τ-7ίς κορυφής τών Ά λπεω ν βλέπει έκάστην 
πρωίαν ό αετός δταν άραιοΰται ό πορφυ- 
ροΰς πέπλος τοΰ όρίζοντος' ορη, όρη, 
όρη. . . κα ί, εις τό βάθος, τό άπειρον... 
μαγική είκών, μαρτυοοΰσα τοΰ Πλάστου 
τήν παντοδυναμίαν.

Πρό είκοσι ήδη λεπτών τής ώρας έ- 
ρέμβαζον, έρειδόμενος έπί τοΰ παραθύ
ρου, δτε χείρ τ ις  έστηρίχθη έλαφρώς έπί 
τοΰ ώμου μου.



Έ στράφην' ή γαληνια ΐα  μορφή καί τό 
σιωπηλόν μειδίαμα τοΰ Γεδεώνος μ’ έ- 
χαιρέτισαν δ ι’ ενός"

—  Καλημέρα, Φρίτζ.
Ε ίτα έλαβε θέσιν παρ’ έμοί είς τό πα - 

ράθυρον ροφών τήν μικράν του καπνο
σύριγγα, καί τείνων τήν χεΐρα είς τό 
άπειρον, έλεγεν'

—  Νά, Φρίτζ , κ ύ ττα ξε ... τό θέαμα 
αυτό βέβαια θά σου άρέσει' είσαι καί συ 
παιδί τοΰ Μελανού Δάσους. Έ κεΐ, είς 
τ.ό βάθος, είναι ή Κοίλη Πέτρα... Τήν 
βλέπεις ; θυμάσαι την Γερτρούδην. . .

> ν ' »  « »  '  » ' Iποσον f/,ακρυα είναι */) εποχτ) εκείνη !
Έ σπόγγισε δάκρυ' τ ί  ήδυνάμην νά τώ 

είπω ;
—  Φρίτζ, έξηκολούθησε μετά βρα- 

χεΐάν τινα  παΰσιν" όλα πηγαίνουν καλά" 
ό κύριος κόμης δεν έπαθε προσβολήν τήν 
νύκτα.

Αί λέξεις αύτα ι μέ άπέσπασαν τοΰ 
ρεμβασμού μου, καί μ’ έπανέφερον εις τό 
αίσθημα της πραγματικότητας.

—  Αί', τόσον τό καλλίτερον !
—  Είς σε χρεωστεΐται αυτό , Φρίτζ.
—  Πώς είς έμέ ; Δεν τώ δ ιέταξα  τ ί 

ποτε !
—  Καί τ ί πειράζει ; είσαι έδώ, καί 

τοΰτο φθάνει !
—  ’Αστειεύεσαι, Γεδεών τ ί ωφελεί ή 

παρουσία μου άν δέν τώ  δίδω ιατρικά ;
— Ω φελεί πολύ' έχεις καλόν οιωνόν.
Τόν προσέβλεψα είς τούς όφθαλμούς'δέν

έγέλα ,
—  Μ άλιστα, έπανέλαβε σοβαρώς,έχεις 

καλόν οιωνόν, Φρίτζ' τά  περασμένα χρό
νια ό κύριος κόμης έπάθαινε δευτέραν 
προσβολήν τήν άλλην ημέραν άπό τήν 
πρώτην καί έπειτα  τρίτην, τετάρτην. Σύ 
έμποδίζεις όλα αυτά , καί στααατας τήν 
ασθένειαν, τοΰτο είναι βεβαιότατον.

— ’Ό χι δά καί πολύ, φίλε Σπέρβεο' 
ευρίσκω, έξ εναντίας, ότι τό πραγμα είναι 
πολύ σκοτεινόν.

—  Είς κάθε ηλικίαν αανθάνει κανείς 
κ ά ΐι  τ ι ,  έξηκολούθησεν ό αγαθός γέρων, 
υπάρχουν είς τόν κόσμον τοΰτον άνθρω
ποι με καλούς καί άνθρωποι μέ κακούς 
οιωνούς. Παραδείγματος χάριν, τοΰ Κνάσ- 
βουρστ τό ’μάτι πιάνει. "Οταν τόν απαν
τήσω τήν στιγμήν ποΰ ετοιμάζομαι νά 
υπάγω  είς τό κυνήγι , είμαι βέβαιος 
ότι κάτι δυστύχημα θά μοΰ συμβη' τό 
τουφέκι μου δεν πιάνει φωτιά  . . . στραγ
γαλίζω  τό ποδάρι . . . μοΰ ξεκοιλιάζουν 
ένα σκυλί . . . ’ξεύοω κ ι’ έγώ ! Διά τοΰτο 
έγώ ποΰ τό γνωρίζω, φροντίζω πάντα  νά 
φεύγω πριν ’ξημερώστι. . . ή φεύγω άπό 
τήν όπίσω θύρα.

—  ’Εννόησα' άλλ ’ αί ίδέαι σου μοί 
φαίνονται παράδοξοι, Γεδεών.

—  Καί σύ, Φρίτζ, έξηκολούθησε χω
ρίς νά μέ άκούσ·/) , είσαι καλός νέος. 
’Έχεις τήν εύλ>ογίαν τοΰ Θεοΰ, φθάνει δέ 
νά ΐδ·/] κανείς τήν ανοικτήν σου φυσιο
γνωμίαν, τό ειλικρινές σου βλέμμα, τό α
γαθόν σου χαμόγελον, διά νά αισθάνεται 
τήν καρδίαν του εύχαριστημένην . . . Μέ 
ολίγα λόγια , είσαι τυχηρός, δεν υπάρχει

αμφιβολία . . . τό έλεγα πάντοτε . . . καί 
ή άπόδειξις . . . θέλεις τήν άπόδειξιν;

—  Ν αί, μά τόν ’Ασκληπιόν ! δέν θά 
μοί είνε όυσάρεστον νά μάθω τόσας άρε- 
τάς κρυμμένας είς τό άτομόν μου.

—  Λοιπόν, είπε , σφίγγων μοι τόν 
βραχίονα, ίδέ έκεϊ κάτω  !

Καί μοί έδείκνυε λόφον τ ινά , τετρακό
σια περίπου βήματα μακράν τοΰ φρου
ρίου.

— Δέν βλέπω τίποτε.
—  Βέβαια ' είνε άπλούστατον πραγμα' 

έδιωξα τήν Πανώλην. Κάθε χρόνον κατά 
τήν δευτέραν προσβολήν, τήν έβλέπομεν 
έκεϊ ποΰ κρατοΰσε τά  γόνατά της. Τήν 
νύκτα άναπτε. φω τιά , έζεσταίνετο καί 
έ'βραζε χόρτα. Ή το  κατάρα ! Σήμερον 
πρώτη μου φροντίς ήτον ν’ άναβώ είς τόν 
μικρόν πύργον τών σημείων.. .δέν είδον τ ί 
ποτε . . .  Ή  κακή γραϊα έ'φυγε, βέβαια, 
άφοΰ κατάλαβε ότι είσαι έδώ.

Έναγκαλνίζόμενός με δέ μετ’ ένθουσια- 
σμοΰ, ό άξιόλογος γέρων, είπε διά συγκε- 
κινημένης φωνής'

— ”Α, Φρίτζ, τ ί ευτυχία νά σ’ έχω- 
μεν έδώ ! ή γρηά θά σκάση άπό τόν θυ
μόν της . . . χά ! χά !

Έντρεπόμην, τό όμολογώ, διότι ουδέ
ποτε είχον γνωρίσει τά  τόσα προτερή- 
ματά μου.

— Λοιπόν, Σπέρβερ, έπανέλαβον, ό κό
μης έπέρασεν ήσυχος τήν νύκτα ;

—  Ή συχώτατος !
—  Τά πάντα  λοιπόν βαίνουσι κ α τ ’ ευ

χ ή ν  ας καταβώμεν.
Διήλθομεν καί πάλιν τό γεφυρωτόν 

κα ί ήδυνήθην νά παοατηρήσω κάλλιον 
τήν δίοδον έκείνην, ής τίνος τά  τείχη 
ΰψοΰντο ύπεοβολικώς, έκτεινόμενα μέχρι 
της βαθύτατης κοιλάδας. Ή το  ώσεί κλ ί- 
μαξ έκ κρημνών, επικειμένων άλλήλοις.

Ρ ίψας τό βλέμμα έκεΐθεν, ήσθάνθην 
σκοτοδινίασιν καί ύπισθοδοόμησα έντρο- 
μος μέχρι τοΰ γεφυρωτοΰ’ είσελθών τα 
χέως είς τόν πρός τό φρούριον διάδρομον, 
ένώ διεβαίνορ.εν πρό άνοικτής θύρας,είδον, 
έπί της κορυφής διπλής τίνος κλίμακος, 
τόν Κνάσβουρστ, ούτινος ή παράδοξος φυ
σιογνωμία μοί είχε προξενήσει έντύπωσιν 
τήν *οοτεοαιαν. Αυτή δέ ή αίθουσα ποοσ- 
είλκυσε τήν προσοχήν μου. Ή τα  ή β ιβλι
οθήκη τοΰ φρουρίου, υψηλή , σκοτεινή, 
κονιώδης, μέ μεγάλα τοξοειδή παράθυρα, 
άρχίζοντα έκ τοΰ θόλου καί κατερχόμενα 
έως τριών μέτρων ύψος άπό τοΰ πατώ 
ματος.

Έ ν τη αίθούσγι έκείννι, έπί εΰρέων βι
βλιοθηκών τοποθετούμενα,εΰρίσκοντα ούχί 
μόνον πάντα  τά  έ'γγραφα, οί τ ίτλο ι, καί 
τά  γενεαλογικά δένδρα τοΰ Νιδέκ, τά 
άποδεικνύοντα τά  δικαιώματα καί τάς 
συγγενείας καί σχέσεις αυτοΰ πρός τους 
ένδοξοτέρους της Γεομανίας οίκους, άλλά 
καί πάντα  τά  χρονικά τοΰ Μελανός Δά
σους, αί συλλογαί τών αρχαίων πατρ ιω τι
κών ασμάτων, καί τά  μεγάλα είς φύλλον 
συγγράμματα έκδοθέντα ύπό τοΰ Γουτεμ- 
βεργίου καί τοΰ Φάουστ, άξιοσέβαστα καί 
έπί τή ήλ ικ ία  των καί έπί τφ  βαρεΐ αυ

τών καλύμματι. Αί γ ιγα ντ ια ια ι σκιαί 
τοΰ θόλου, ρίπτουσαι τά  ψυχρά αυτών 
χρώματα έπί τών τοίχων, ήγειρον τάς 
αναμνήσεις τών μεσαιωνικών μοναστη- 
ρίων' ό δέ πυγμαίος Κνάσβουρστ, συ- 
σπειοούμενος έπί τήν κορυφήν της κ λ ί
μακος, κοατών ΰπεομέγεθες έρυθρόνωτον 
βιβλί ον έπί τών παραμεμορφωμένων γο
νάτων, τήν κεφαλήν κρύπτων έντός κα
λύμματος έκ δέρματος, τήν ρίνα εχων 
πεπιεσμένην, τούς οφθαλμούς φαιούς καί 
φωσφορίζοντας, τά χείλη συνεσταλμένα 
ώς έκ τής σκέψεως, ισχνός τό σώμα καί 
στρογγύλος τούς ώμους, έφαίνετο ό φυ
σικός κάτοικος, ό ποντικός, ώς έλεγεν 
ό Σπέρβεο, τοΰ τελευταίου έκείνου κα τα 
φυγίου της έπιστήμης είς τό Νιδέκ.

Ό ,τ ι  ομως παρεΐχεν εις τήν αίθουσαν 
ιστορικήν, πράγματι, σπουδαιότητα, ή - 
σαν αί εικόνες τής οίκογενείας, α ΐτινες 
έκάλυπτον ολόκληρον τοίχον.

Πάντες ήσαν έκεΐ, άνδρες καί γυναίκες, 
άπό τοΰ Οΰγου τοΰ Λύκου μέχρι τοΰ 
Γέρι Χάνζ, τοΰ νΰν κυρίου . . . ’Από τοΰ 
άμορφου σχεδιάσματος βαρβαρικης έπο- 
χής μέχρι τοΰ τελείου έργου τών διαση- 
μοτέρων τοΰ αίώνός μας ζωγράφων.

Τά βλέμματά μου έστράφησαν, φυσικφ 
τώ  λόγω, πρός τό μέρος έκεΐνο.

Ούγος ό Α’ φαλακρός τήν κεφαλήν, έ
φαίνετο θεωρών με. Οί φαιοί αίματόφυρ- 
τοι οφθαλμοί του, ή έρυθρά γενειάς, τά  
πλατέα  τριχώδη ώτα τώ έδιδον υφος ά 
γριον, οπερ μοί ένέπνευσε φ όβον.

Παρ’ αύτώ , ώς άρνίον πλησίον λύκου, 
νεάνίς τ ις  γλυκεία καί μελαγχολική τό 
βλέμμα, υψηλόν έχουσα τό μέτωπον καί 
τάς χεΐρας συνηνωμένας έπί τοΰ στήθους, 
ΐνα στήριξη προσευχητάριον μετά χαλύ
βδινων πορπών, τήν ξανθήν καί .λεπ τή ν 
κόμην πίπτουσαν βοστουχηδόν αμφοτέ
ρωθεν τοΰ προσώπου ώσεί χρυσή τις  στεφά
νη,εΐλκυσε τήν προσοχήν μου διά τήν πρός 
τήν δεσποινίδα Ό δηλίαν ομοιότητά της.

Ούδέν ήδύτερον καί θελ,κτικώτεοον της 
παλαιας έκείνης είκόνος, έζωγραφισμένης 
έπί σανίδος, ξηρας ίσως καί αύστηρας 
τάς γραμμάς, άλλά πλ,ήρους άξιεράστου 
άφελείας.

Τήν παρετήρουν πρό τίνος, ότε έτέρα 
τις είκών γυναικός, παρ’ αυτή κεκρυμμέ- 
νη, εΐλκυσε τά  βλέμματά μου. Φ αντά- 
σθητι τον γοτθικόν τύπον κατά τήν 
άρχικήν του ακρίβειαν' μέτωπον μακρόν 
καί στενόν, οφθαλμούς κίτρινους, κόμην 
πυρρην καί ρίνα γρυπήν.

Ή  γυνή αύτη φαίνεται έπίτηδες πλα- 
σαένη διά τόν Ούγον , είπον καθ’ ε
αυτόν.

Καί ήρχισα παρατηρών τήν έσθ'7)τά 
της. Ή  δεξιά χειρ έστηρίζετο έπί σπά
θης' σιδηοοΰς δέ θώραξ περιέσφιγγε τό 
στηθός της.

’Αδυνατώ νά έκφράσω τάς σκέψεις, 
α ΐτινες διήρχαντο τοΰ νοΰ μου πρό τών 
τριών έκείνων εικόνων' οί οφθαλμοί μου 
μετέβαινον άπό της μιόΕς είς τήν άλλην 
μετά παραδόξου περιεργείας' δέν ήδυνά- 
αην νά τούς άποσπάσω.



—  Τί κάμνεις έκεϊ έπάνω τόσον ένωρίς 
μέ τό φως ; είπεν ό Σπέρβερ πρός τόν 
Κνάσβουρστ. Φαίνεται δτι δέν έκοιμήθης 
δλην τήν νύχτα.

—  Εϊνε άληθές" διήλθον την νύκτα 
άναγινώσκων.

— Δέν σέ φθάνει ή ήμερα ;
—  Ό χ Γ  καταγίνομαι περί σπουδαίου 

τίνος ζητήματος , καί δέν θά κουνηθώ 
παρά όταν τό λύσω.

— Διάβολε! .. Καί περί τίνος πρόκειται;
—  Ορόκειται νά μάθω πώς ό Λουδοβί

κος τοΰ Νιδέκ εύρε τόν πρόγονόν μ ου,Ό - 
θωνα τόν Νάννον, είς τά δάση τής Του- 
ριγγίας. Γνωρίζεις, Σπέρβερ, δτι ό προ
πάππος μου Ό θων ήτο υψηλός ενα μό
νον πήχυν .Ή το  δέ προσφιλής είς πάντας, 
ενεκα τών γνώσεων του , καί διεκρίθη 
κατά τήν στέψιν τοΰ Αΰτοκοάτοοος Ρο
δόλφου. Ό  κόμης Λουδοβίκος τόν ένέκλει- 
σεν έντός τοΰ φέροντος τά πτερά του. 
Κατά τό γεΰμα, ό Όθων ήνοιγε τήν ου
ράν τοΰ πτηνοΰ, πάντες δέ αΰλικοί τε καί 
κυρίαι έθαύμαζον τόν εύφυά εκείνον μη
χανισμόν. Τέλος, ό Ό θων έζήλθε, κοα- 
τών ξίφος είς τήν δεξιάν, καί δι’ ήχηράς 
φωνής έ'κραξε : «Ζήτω ό Ροδόλφος, τής 
Άβσούογης ό Αΰτοκράτωρ !»

Ό  ιστοριογράφος Βερνάρδος Χερτζύγ, 
οστις άναφέοει πάντα ταΰτα , δέν μνη
μονεύει πόθεν ήρχετο ό νάννος έκεΐνος... 
άν ήτο κοινής καταγω γής. . . ή έξ εΰ- 
γενοΰς οίκογενείας... τό όποιον φαίνεται 
καί πιθανώτερον, διότι ό όχλος δέν έ'χει 
τόσην εΰφυίαν !

Ή μην έκπληκτος διά τήν έπαρσιν τοΰ 
άνθρωπαρίου. Ζωηρά δμως περιέργεια μέ 
ώθησε νά τόν άποκτήσω φίλον. Αυτός 
καί μόνος ήδύνατο νά μοί παρέχτι πλη 
ροφορίας περί τών δύο πρός δεξιάν τοΰ 
Ούγου εικόνων.

— Κύριε Κνάσβουρστ, τώ είπον μετά 
σεβασμοΰ, θά έχετε τήν καλοσύνην νά 
μοί λύσετε μίαν άπορίαν ;

Ό  κυφός, κολακευθείς έκ τών λόγων 
μου, άπεκρίθη"

—  Ό μ ιλεΐτε, κύριε,έάν πρόκειται περί 
χρονικών, είμαι έ'τοιμος νά ικανοποιήσω 
την περιέργειάν σας.

—  Ακριβώς έπεθύμουν νά μάθω ποια 
πρόσωπα παριστώσιν ή δεύτερα καί ή 
τρίτη είκύν τής πινακοθήκης σας.

—  Ά  ! είπεν ό Κνάσβουρστ, οΰτινος 
ή φυσιογνωμία έζωηρεύθη, όμιλεΐτε περί 
τής Έ δβίγης καί τής Οΰλδίκης, τών δύο 
συζύγων τοΰ Οΰγου !

Αποθέσας δέ τό βιβλίον, κατήλθε τήν 
κλίμακα ΐνα  εύκολώτερον συνομιλήσωμεν.

Οΐ οφθαλμοί του έσπινθηροβόλουν έ
φαίνετο ένθουσιασμένος νά έπιδείξη τήν 
σοφίαν του.

Φθάσας πλησίον μου μ’ έχαιρέτισεν έ- 
πιχαρίτως.

—  Κύριε, είπε τείνων τήν μακράν ο
στεώδη χείρά του πρός τάς εικόνας, ό 
Οΰγος τοΰ Νιδέκ, πρώτος τής οίκογε
νείας του, ένυμφεύθη τφ  823, τήν Έ δβί- 
γην τοΰ Λουτζελβούργου, ήτις άπεβίωσε 
τώ  837, έν νεαροί ήλ ικ ία , χωρίς ν’ χψ ίαγ

τέκνα. Ό  δέ Οΰγος, γενόμενος κύριος τής 
μεγάλης αυτής προικός, δέν ήθέλησε νά 
τήν έπιστρέψγ] είς τούς γυναικαδέλφους 
του, πρός οΰς ήλθεν είς αίματηράς μά- 
χας. Ή  άλλη έκείνη γυνή , ήν βλέπετε 
θωρακοφοροΰσαν, τόν έβοήθησε διά τών 
συμβουλών της. Ή το  άνδρία γυνή . . .  ά
γνωστον πόθεν προερχομένη καί είς τίνα 
οικογένειαν άνήκουσα. Τόν Οΰγον, συλλη- 
φθέντα παρά τοΰ Φράντζ φόν Λουτζελ- 
βούργ, καί μέλλοντα νά άπαγχονισθή, ε- 
σωσεν ή Οΰλδίνα,κυριεύσασα τον ένθρικόν 
πύργον έπί κεφαλής τών ύπηκόων της καί 
άπαγχονίσασα τόν Φράντζ ά ντ ’ αύτοΰ. 
Ό  δέ Οΰγος τήν ένυμφεύθη τώ  843, καί 
ε'σχε παρ’ αυτής τρία τέκνα.

—  Λοιπόν,άπεκρίθην σύννους, ή πρώτη 
αύτοΰ σύζυγος εκαλείτο Έ δβίγη, οί δέ 
απόγονοι τοΰ Νιδέκ οΰδεμίαν ε'χουσι πρός 
αυτήν σχέσιν ·

—  Οΰδεμίαν.
-— Είσθε βέβαιος περί τούτου ;
—  Δύναμαι νά σάς έπιδείξω τό γενεα

λογικόν μας δένδρον. 'Η Έδβίγη δέν είχε 
τέκ να ... Ή  δέ Οΰλδίνα, ή δευτέοα τοΰ 
Ούγου συζυγος, είχε τρία.

•— Παράδοξον !
— Δ ιατί ;
— Ένόμισα δτι είδον ομοιότητά τ ινα ...
— Αί ομοιότητες., έ'.. αϊ ομοιότητες!..

είπεν ό Κνάσβουρστ μετά όξέως γέλωτος. 
Ίδέτε τήν εικόνα ταύτην έπί τοΰ πα- 
λαιοΰ τούτου κυτίου' παρίστησι τόν Χάνζ 
Βούρστ, τον προπάππον μου. Έ χει γρυ
πήν τήν ρίνα' έγώ τήν έχω σιμήν' μή δέν 
είμαι έγγονός του ;

— Βέβαια.
— Τό αΰτο συαβαίνει καί διά τούς 

Νιδέκ. Πιθα νόν νά όμοιάσωσι τής Έδβί
γης, δέν λέγω τό έναντίον' ά λλ ’ ή Οΰλ
δίνα είναι γενάρχης των. ’Ιδού τό γενεα
λογικόν δένδρον, κύριε !

Άπεχωρίσθημεν, ό Κνάσβουρστ καί 
έγώ, συνδεδεμένοι διά μεγάλης φιλίας.

Ε'
—  Καί δμως, ελεγον μονολογών, ή ο- 

μοιότης υπάρχει... Ά λ λα  εϊνε σύμπτω- 
σ ις ... Τί δέ εϊνε ή σύμ πτω σ ις ;.. δ ,τι ό 
άνθρωπος αδυνατεί νά έξηγήσν). Κάτι 
συμβαίνει !

Ήκολούθουν σύννους τόν φίλον μου 
Σπέρβερ, ή δέ είκών τής Έδβίγης άνεμί- 
χθη έν τώ  πνεύματί μου μετά τής είκό- 
νος τής νεαοάς κομήσσης.

Αίφνης δ Γεδεών έστη ' ήμεθα πρό τών 
δωματίων τοΰ κόμητος.

— Έ μβα, Φρίτζ, μοί είπε, έγώ πη
γαίνω  νά φροντίσω διά τήν τροφήν τών 
σκύλων' θά έπιστρέψω εΰθύς.

Είσήλθαν. Ό ποία δέ ΰπήρξεν ή έκπλη- 
ξίς μου δτε είδον, έν τ -Tj σκια τής πα
στάδας τόν κόμητα, στηριζόμενον έπί 
τοΰ άγκώνός του καί παρατηροΰντά με 
προσεκτικώς !

" Ε π ε τ ο ι ι  σ υ ν έ χ ε ι α .  Α ν τ .  Φ .

Ε Ι Σ  Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  :
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Τ Α  Δ Υ Ο  Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Α

Α ι ή γ η μ α

Ή  Μαρία ήτο χήρα. Ό  σύζυγός της 
Κωνσταντής ήν ξυλουργός τό έπάγγελμα, 
άποθνήσκων δ’ άφήκε.ν υιόν, τόν μόνον 
κληρονόμον τοΰ ονόματος του, δωδεκαετή.

Μολονότι αγράμματος, καί ίσως δι’ 
αΰτό τοΰτο ό μάστρο-Κωνσταντής ζών 
έ'τι έπεθύμει υπέρ παν άλλο νά σπουδάση 
ό υιός του τά  γράμματα ΐνα  καταστήση 
αΰτον έπιστήμονα.

’Έπρεπε νά τόν έβλέπατε μετά πόσου 
ζήλου έγκατέλιπε τήν έργασίαν του ΐνα 
τοέξη είς τους διδασκάλους καί έρωτήστ) 
περί τοΰ υϊοΰ του.

—  Έ  ! πώς πηγα ίνει, δάσκαλε, ό Πε
ρικλής ; ήρώτα μέ τήν άπλοίκήν του 
φωνήν άφαιρών άπό τής κεφαλής μετά 
σεβασμοΰ τό xaaxero r  του.

Καί πεοιέμενεν έναγωνίως ν ’ άκούσ·/) 
τήν άπόκοισιν τοΰ διδασκάλου, δτε μέν 
χαροποιούσαν αΰτόν, ότέ δέ, άλλά συνη- 
θέστερον,πικραίνουσαν καί λυποΰσαν. Καί 
άπήρχετο έκεΐθεν κατηφής,ρ.εταβαίνων είς 
τό ua.·) α ζ ΐ  του ΐνα  έργασθή καί κερδίσγι 
χρήματα διά τόν υιόν του, τόν άμελή 
Περικλή.

Έ κεΐ έτεινον ολαι του αί σκέψεις, ολοι 
οί κόποι, δλαι αί ιδέαt . Άπορον πώς άν
θρωποι άγράμματοι παντελώς καί άπλοϊ- 
κοί αισθάνονται τόσον πρός τήν μάθη- 
σιν έρωτα.

Ένθυμοΰμαι τόν μακαρίτην έρχόμενον 
παρ’ ήμϊν, λίαν γνωρίμοις του, διότι ό 
πατήρ μου τφ  έπρομήθευεν είτε ξυλείαν, 
είτε τόν έβοήθει καί είς χρηματικάς του 
άνάγκας, ΐνα  ζητήσΥ) έμέ καί έρωτήσγι 
πεοί τοΰ υϊοΰ του.

—  Έ  ! ήρθε σήμερα ό· Περικλής ; μοί 
έ'λεγε ; διότι έσυνείθιζε νά μοί τόν στέλλν) 
δπως τόν προγυμνάζω.

— Ό χ ι, δέν ήλθε μαστρο-Κωνσταντή, 
άπεκρινόμην, καί άνεχώρει ό δυστυχής 
πατήρ μέ τήν λύπην είς τήν καρδίαν,άλλά 
καί άν ποτέ ήρχετο οΰδέ εν λεπτόν τής 
ώρας άπεφάσιζε νά προσέξνι είς τά  λεγό- 
μενά μου οΰτος.

—  Περικλή, έπί τέλους πρόσεξε, τ φ  έ- 
λεγον σχολαστικότατα,δεκαπέντε ρήματα 
εξαιρούμενα τρέπουσι τό ε__

—  Ουφ ! έ'καμνε μορφάζων έκεΐνος, 
μέ τάς έξαιρέσεις αΰτάς τής γραμματι
κής κοντεύω ν’ άποξηραθώ, κύριε Αίσωπε.

Καί έσπευδε νά συλλάβγ) περιϊπταμένην 
μυΐαν ΐνα είς τά  όπίσθιά της κολλήσν) τε- 
μάχιον χάρτου καί άφήσν) αυτήν καί πά
λιν νά πετάξγι, δπερ λίαν έσυνείθιζε νά 
κάμν·/) έν τώ  σχολείω.

*
* *

Ό  πατήρ του κρυολογήσας αίφνης ά - 
πέθανεν. Οΰτω δέ, ώς άνωτέρω εϊπον, έ- 
μεινεν ή χήρα του Μαρία μετά τοΰ υϊοΰ 
της Περικλέους, οΰδόλως · συνετισθέντος 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του, ά λλ ’ 
είπέρ ποτε έξακολουθοΰντος νά δεικνύγ) 
τήν πρός τά  γράμματα άντιπαθειάν του.



Μεγαλειτέραν μάλιστα ευρών έλευθε- 
ρίαν ού&έποτε προσήρχετο εις τό σχολεΐον, 
άλλά  πάντοτε μ ετ’άλλων φ ίλω ν,κατά  την 
σχολικήν διάλεκτον, επχαζε xarArt, τρέ
χων ότέ μεν είς την θάλασσαν, ότέ δέ 
έξέδραμεν άνά τάς έξοχάς, καί άλλοτε 
μένων είς απόκεντρα καφφενεϊα έλάμβανε 
τά  πρώτα μαθήματα της .χαρτοπαιξίας 
καί τής άνηθικότητος.

Θά έγραφον ένταΰθα που καταλήγου- 
σιν οί ουτω πράττοντες, ά λλ ’ οΰ τής πα - 
ρουσης ώρας. Ό  σκοπός μου είνε άλλος, 
ν’ αφηγηθώ τόν βίον τοΰ Περικλεούς, ά- 
πλουστατον, είν’ άληθές, άλλά λίαν συγ
κινητικόν καί ένδιαφέοοντα.

Ό  Περικλής αυξανόμενος είς ηλικίαν 
ΰφ’ δρους επιτρέποντας αύτώ  μικράς τ ι -  
νας α ταξίας τό πρώτον, έσυνείθισεν είτα 
καί αυτός νά μή δέχεται παρατηρήσεις 
καί τους γονείς του νά μή τολμώσι νά 
τοΰ κάμνωσι το ιαύτας, ή λίαν άσθενεΐς 
καί οίονεί χαιδευτικάς.

Τυχών φύσεως λίαν εύπλάστου. άφεθη 
μόνος νά τήν μόρφωση, καί έκ τής συ
νήθους πρός άλλα πα ιδία  της γειτονιάς 
σχέσεως, έπλασε ταύτην,λ ία ν ταχέως μά
λ ιστα , άγαν αυθάδη καί άτίθασσον.

’Άμεσον τούτου έπακόλούθημα ήν ή 
πρός πάντας παρακοή, ή κα τ ’ ιδίαν βού- 
λησιν διεξαγωγή πάσης αυτόν άφορώσης 
ΰποθέσεως καί ή αύτώ  άοέσκουσα διευθέ- 
τησις τών έργασίμων ώοών, δηλαδή τών 
ώρών τής διασκεδάσεως, διότι ποτέ δέν 
είργάζετο.

Ό  ούτω χαραχθείς ύπ ’ αύτοΰ δρόμος, 
ομαλός βεβαίως κατά τό φαινόμενον είς 
πάντα  άπειρον τών κοινωνικών βαράθρων, 
ήτο αδύνατον διά πάντα  πεπειραμένον 
νά έχη καί ομαλόν τό τέλος διά τόν Πε- 
ρικλέα. Ό  βίος του έβαινε, πρός μεγάλην 
του χαράν, εύχάριστος, ρόδινος, άν θέλε
τε , καί τώ  προσεμειδία ύπισχνούμενος 
αυτώ είς τό μέλλον μεγαλειτέρας ήδονάς 
καί απολαύσεις. ’Αλλά πάντως, ό κανο- 
νικώς έκτυλισσόμενος ούτος ρ.ΐτος, θά έ- 
δείκνυεν ένα κόμβον" ώς είνε δέ πασίδη- 
λον, ό δεύτερος καί τρίτος κόμβος δέν ή - 
θελον βραδύνει έπιφέροντες μεθ’ εαυτών 
καί ένα J v t i d v o r ,  τήν αίφνίδιον διακοπήν 
τής απολαυστικής ταύτης ζωης του.

Τοΰτο θέλοντες νά προλάβωσιν οικο
γενειακοί φίλοι, ένουθέτησαν αυτόν, συμ- 
βουλεύσαντες καί τήν μητέρα του πώζ 
καταλληλότερον νά φερθη.

Εσπέραν δέ τ ινα , δτε κατά τά σύνη- 
θες ό Περικλής είβήρχετο είς τόν οίκόν 
του ολίγον τ ι βεβρεγμένος, εΰρε τήν μη
τέρα του κλαίουσαν.

Τώ έφάνη τοΰτο παοάδοξον, επειδή 
πάντοτε εκρυπτεν αύτη τά  δάκρυα της, 
καί τήν ήρώτησεν. Ή  καρδία του έμα- 
λάσσετο ετι είς τήν δύναμιν τών μητρι
κών δακρύων' δέν είχε όλοτελώς άποβά- 
λει παν τρυφερόν αΐσθηυ.α.

Τήν έρώτησίν του έπηκολούθησε συν- 
διάλεξις μυστική , τρυφερά, άγια , συν- 
διάλεξις μητράς δυστυχοΰς πρός απολω
λότα υιόν.

Κατά τήν διάρκειαν ταύτης ό Περι

κλής έφαίνετο δακρύων, καί ώσεί είς άλ
λον τ ινά  κόσμον ιδεών μεταβαίνων, κό
σμον άγνωστον μέχρι τοΰδε αύτώ , ό ό
ποιος φαίνεται τόν ηΰχαρίστει , διότι 
μετά τά πέρας τής συνδιαλέξεως ταύτης 
έπεσεν είς τάς άγκάλας της μητρός του 
δακρύβρεκτος.

Τά δάκρυα ταΰτα  ήσαν βάπτισμα σω
τηρίας δι’ αυτόν’ ό Περικλής μετενόησε 
καί έσώθη.

*
* *

Έ κτοτε μετήλλαξεν έξεις καί συνή
θειας. Ό  βίος του ΰπέστη άλλοίωσιν.

Ήγείρετο τό πρωί καί μετέβαινε νά 
έογασθή παρά πατρικώ του φ ίλφ  φερε- 
τροποιώ.

Ήθέλησε ν’ άκολουθήση τά εργον τοΰ 
πατρός του,νά γίνη ξυλουργός, καί παρέ- 
μεινεν ώς μαθητευόμενος έκεϊ είς τά φε- 
ρετροποιεΐον τοΰ πατρικοΰ φίλου.

Τάς πρώτας ήμέρας τώ  έφάνη πολ.ύ 
δυσχερές νά κρατή τόν σκέπαρνον καί νά 
τόν καταφέρη έπί τών ξύλων κανονικώς 
λειαίνων ταΰτα  έξ ίσου, πολύ δέ κοπιώδες 
ν’ άνακινή τάς χεΐρας κρατών τον μέγαν 
πριόνα καί ν’ άποκόπτη, τή βοήθεια καί 
ετέρου μαθητευομένου, ακριβώς είς τήν 
χαραχθεΐσαν γραμμήν υπερμεγέθη σανίδα.

Καί δμως κατενίκησε παν τό άναφαι- 
νόμενον έμπόδιον, κατενίκησε τούς κό
πους καί μικρόν κατά μικρόν έτελειοποι- 
εΐτο είς τά εργον. Ή  οκνηρία τον ειχεν 
έγκαταλείψει καί είργάζετο, είργάζετο 
πάντοτε μέ υπομονήν γέροντος έργάτου.

Κάποτε ήλθέ τις καί παρήγγειλεν είς 
τάν πρωτομάστορη ένα φέρετρον διά τόν 
υιόν ενός πλουσίου τοαπεζίτου κατο ι- 
κοΰντος έκεΐ που πλησίον. Ή το  έορτή 
καί οί έργάται άπαντες έλειπαν.

—  Περικλή, είπεν ό πρωτομάστορης, 
πιάσε, καϋμένε, νά τά  μέτοα, ξύλα είνε 
έτοιμα, κομμένα, κάνε ένα κασόνι, καί τό 
γαρνίρομε έπειτα μαζύ.

Ό  Περικλής έξεδύθη τάν Ιορτάσιμον 
έπενδύτην του καί ήρξατο μετά ζέσεως 
προσαρμόζων τά  ξΰλα πρός άλληλαί

Είργάζετο καί έσκέπτετο.
—  Τά καϋμένο τό πα ιδ ί, διενοεΐτο, 

ήταν συμμαθητής μου , πλούσιος, άλλά 
καταδεκτικός καί έπιμελής. ’Εμάθενε 
γράμματα. ’Απόδειξις πώς εκείνος έτε- 
λείωνε έφετος τά γυμνάσιο καί ’γώ κάνω 
τόν μαραγκό καί μάλιστα δσο τό συλλο
γίζομαι ποΰ κάνω τά κασόνι του τώρα. 
’Αρά γε νά τό ’ξέρη, γ ια τ ί δέν έιτέθανε 
ακόμη. Τόν άποφάσισαν μονάχα οί γ ια 
τροί. Μά ό Θεός μας τ ί δε κάνει. Τόν άρ
ρωστο τόν ζωντανεύει καί ένα άλλ.ον ποΰ 
είνε καλά τόν άορωσταίνει καί πεθαίνει. 
Δέν είνε αδικία αύτά άοά γε ; Μά πάλι 
ποιος 'ξεύρει άν έκεΐνος ποΰ πεθαίνει δέν 
ήταν περιττός ’στάν κόσμο καί ό άλλος 
ποΰ ζωντανεύει δέν θά κάνη ένα καλό, 
μεθαύοιο ποΰ θά μεγαλώση καί θά σπου- 
δάση.

Είργάζετο καί έσκέπτετο.
—  Ή τα ν συμμαθητής μου, τό καΰ- 

μένο τά πα ιδ ί. Έκεΐνος έσπούδαζε μέ

τήν καρδιά του καί άν τόν άφήση ό Θεάς 
νά ζήση θά σπουδάση ακόμη, θά ώφελήση 
τήν πατρίδα μας. Έ γώ  δμως έγεινα μα
ραγκός καί κάνω κασόνια γ ιά  νά θά βω 
τάν κόσμο' τ ί άσγηαη δουλειά ! άν δέ 
πεθαίνη ό κόσμος, έγώ δουλειά δέν θά 
έχω καί θά πεθάνω της πείνας καί έ
πειτα  θά μέ θάψουν μέ τά ’δικό μου κα
σόνι ποΰ έκανα γ tofc ένα άλλον. Τουλάχι
στον γ ι ’αΰτό τά πράγμα δέν θά πληρώσω. 
Τί άσχημη δουλειά.

Είργάζετο καί έσκέπτετο.
— Τό καύμένο τά πα ιδ ί, τό λνυποΰμαι. 

Γ ια τί νά πεθάνη έκεΐνο καί νά μήν πε- 
θάνη ένα άλλο.Τά ίδιο είνε' τό κασόνι θά 
μάς τό πλήρωναν πάντα . Πόσο περίεργος 
είνε ό κόσμος. Ό  άνθρωπος ζή άπό τήν 
δυστυχία τοΰ όμοιου του . Ά ν  δέν σκο- 
τώσης κανέναν, άν δέν κλεψης τά  χρή
ματα ενός άλλου, ό δικηγόρος 6έν θά έ'χη 
μια δραχμή νάγοράση ψωμί γ ιά  τά  π α ι
διά του. "Αν δέν άρρωστήσης, ά γιατρός 
δέν έρχεται νά ’δή τό σφυγμό σου καί νά 
σοΰ ζητήση ένα τάλληρο. Ά ν  δέν πεθάνης 
δεν θά σέ ψάλλνουν οί παπάδες,δεν θά σοΰ 
σκάψη λάκκον ό νεκροθάπτης. δέν θά σοΰ 
κάμη κασόνι ό μαραγκός, γ ιά  νά πληρω
θούν δλοι αυτοί. Καί δμως έγώ τά κάνω 
χωρίς νά πεθάνη τό καϋμένο τά παιδί.

Είργάζετο πυρετωδώς καί έσκέπτετο 
οτε είσήλθεν ό πρωτομάστορας.

— Περικλή !
— Μάστοοη, έτελείωσε τό κασόνι.
—  Ναι, μά δέν ’ξέρεις' τά παιδί είνε 

καλλίτερα έμαθα, καί λένε οί γιατροί πώς 
θά ζήση. Έκοιμώτανε καί έξύπνησε πολύ 
ίδρωμένο. Αυτός ό ίδρώς θά τοΰ κάνη 
καλό.

— "Ωστε πάει χαμμένος ό κόπος μου, 
έσκέφθη ό Περικλής. Καί ’γώ  ν ι αυτόν 
τόσην ώραν έκοπίαζα καί 'ίδρωσα.

Καί έλαβε τόν έπενδύτην του ΐν ά- 
πέλθη.

Πολύ έγω ϊστική ή σκεψις του' ποσά- 
κις ό άνθρωπος δέν σκέπτεται ουτω hi έν 
τίποτε.

Είπον τοΰ Περικλή νά κάμη ενα φε- 
ρετοον δι’ αυτό τό πα ιδ ί. Αυτός πρόθυ
μός καί ταχύς τόκυριώτερον τό έτελείωσε. 
Ποΰ είνε ό πελάτης, ποΰ είνε τό θΰμα ; 
Δ ιατί νά είνε καλλάτερα ’, πρεπει να πε
θάνη. Νά πάγη ό κόπος χαμμένος ; οχι, 
εινε αδύνατον.

Αύτά έσκέπτετο ό Περικλής έξελθων 
τοΰ έργαστηρίου.

Έπέρασεν άπό τήν οικίαν τοΰ άσθενοΰς 
καί άλλόφρων ήρώτησεν ένα υπηρέτην :

—  Δέν θά πεθάνη ό άφέντης σου ;
'Ο υπηρέτης έκπληκτος :
—  Οχι, δόξα σοι ό Θεός.
Ό  Περικλής έφυγεν έκεΐθεν λνυπημένος 

κατάκαρδα. ’Ήθελε νά πεθάνη αυτός διά 
τάν όποιον έκοπίασε νά κάμη τά φέρε— 
τοον.

1 > Τ , ΜΆ λλο ΐα ι πολυ ήσαν αί νΰν σκεψεις του 
άπό τάς ποώτας. Τάν έλυπεΐτο πριν τον 
παλαιόν συμμαθητήν, διότι έκινδύνευε, 
καί τώρα ζηλότυπος αύτός άχθεται διά 
τήν καλλιτέρευσιν της υγείας του.



Έπέστρεψεν είς τήν οικίαν του χλωμός Ή  
κοά δύσθυμος. ρας.

—  Τί ε'χεις, Περικλή μου ; τόν ήρώ- 
τησεν άνήσυχος ή μήτηρ.

—  Νά, μέ πονή τό κεφάλι. Ευγήκα 
ίδρωμενος άπό τό μαγαζί και μου φαίνε
τα ι πώς έκρύωσα.

— Νά πέσης, παιδάκι μου,’σ'τά κρεβα- 
τάκ ι σου. Νά σου κάνω ενα ζεστό.

Τό ζεστόν ήτοιμάσθη καί τό έρρόφησεν 
ολόκληρον ό Πεαικλής, άλλά ή κακοδια
θεσία του ηΰζανεν. Ή σθάνετο τήν κεφα
λήν του πυοακτουμένην, 5 σφυγμός του 
έκτύπα ίσχυρότερον.

— Μητέοα, τά ‘κεφάλι μου κα ίει, πάει 
νά σπάσγ). Νά φωνάξης ενα γιατρό. Αυ
τόν ποϋ γιατοεύει τά παιδί τοΰ γείτονα 
μας τοΰ πλουσίου.

Ή  μήτηρ πρόθυμος εσπευσεν.
—  Γιατοέ μου ! νά σοΰ χαρίση ό Θεός 

τά  παιδάκια σου, ελα νά μοΰ σώσνις τό 
παιδί μου. "Ενα τώχω , ή άμοιρη.

Ό  ’ιατρός τήν ήκολούθησεν είς τόν οί
κον της. Εύρε τόν Περικλέα κατακείμε- 
νον, άορανΤ), ωχρόν.

— Δέν είν’ αλήθεια, γιατρέ μου, πώς 
δέν εχει τ ίποτε ; Δέν θά μοΰ τό σώσνις τό 
μονάκριβό μου ;

— Ναί, τ ίποτε δέν εχει. Κρυωμένο εϊνε 
μόνον. Νά τό τρίψης καλά καλά , νά τοΰ 
δώσης ενα ζεστό καί νά τά σκεπάσης 
πολύ. Αμα ίδρώση τήν νύκτα, νά τ ’ ά λ
λαζες καί τό παιδί σου, έ'ννοιά σου, θά 
γίνη καλά.Αΰριο τό πρωι θά τό ξαναϊδώ.

Μετά πόσης φροντίδος τό Ιτριψε, μετά 
πόσων παλμών τώ  παρεσκεύαζε τό ζεστό 
του ψιθυρίζουσχ χαμηλοφώνως παρακλή
σεις καί εΰχάς, είνε αδύνατον νά φαντα- 
σθή τις .

Τήν νύκτα έκάθησε παρά,τό προσκέφα- 
λόν του βλέπουσα είς τά ώχρόν τής καν- 
δύλας φώς τήν ωχρότητα τοΰ προσώπου 
του, καί αίσθανομένη τήν ταχεΐαν άνά- 
παλσιν τοΰ στήθους του ώς ίδικήν της.

Έ κυπτεν έπί τοΰ ποοσώπου του ζη - 
τοΰσα νά ίδϊ) τόν άναθρώσκοντα θρόμβον 
ίδρώτος, τήν έλπίδα τής σωτήριας του, 
άλλά μάτην !

Παλαιόν τ ι έπίμηκες ώοολόγιον,όρθοΰ- 
μενον ώς φάσμα είς τ ινα  σκοτεινήν γω 
νίαν τοΰ δωματίου, έσήμανε τήν πρώτην 
μετά τό μεσονύκτιον.

—  ”Αχ ! είπεν ή τάλα ινα  μήτηρ ώσεί 
άπαντώσα είς τό αχ τοΰ ωρολογίου' δέν 
θά ίδρώση,ΓΙαναγίτσα μου! θά σοΰ άνάψω 
ενα κερί ίσα μέ τό μπόϊ του.

Φαεινή τ ις  σκέψις διήλθε τοΰ νοΰ της. 
Ηγέρθη, ελαβεν ελαιον άπό τής κανδύ- 

λας τών εικονισμάτων καί ήλειψε τους 
κροτάφους του. Αύτό θά σοΰ κάνη καλό, 
Περικλάκι μου, έψιθύρισε καί εκυψεν άπο- 
θέτουσα φίλημα θερμόν, μητοός δυστυ
χούς φ ίλημα,έπ ί τών ψυχρών χειλέων του.

Ο Περικλής έκίνησε τά  χείλη του.
—  Τό κακόμοιρο τά πα ιδ ί, έψιθύρισεν 

άσθενώς.
Η μήτηρ ήκουε προσεκτικώς.

—  Τά κασόνι του, έπανέλκβεν ό Περι
κλής.

μητηρ έντρομος εσταυρωσε τας χεΐ-

—  Νά πεθάνγ) τόσω νέο, έπρόφεοε μόλις 
άκουόμενος καί πάλιν.

Ή  μήτηρ επεσεν είς τά  γόνατα ΐνα 
προσευχηθή. Οΰδέν ελεγεν' αί λέξεις εφευ- 
γον τόν νοΰν της καί τά  χείλη της. Έ - 
φαίνετο ώς ά γα λμ α ... όχι, ώς ε’ικών γρα- 
φεϊσα έν ώρα . . ά λλ ’ ούτε. Ώ ς σκέψις 
γεννηθεϊσα έν διανοία σκοτεινή καί άπηλ- 
πισμένη, ώς φάσμα άγιον παριστώμενον 
έν άπόπτω είς τό ονειρον άσθενοΰς υπέρ 
ού καί δέεται.

Τέλος ουδέποτε θερμοτέρα προσευχή 
καί έκφραστικωτέρα έν τή σιωπή της ήρθη 
πρός τόν Ουρανόν.

Ήγέρθη τό πρωι ΐν ’ άνοίξν) είς τόν ια
τρόν. Πιο όγδόη ή ώρα καί ό Περικλής 
έκοιμάτο.

—  Δέν τά άλλαξες τό πα ιδ ί, ήρώτησεν 
ό ιατρός.

—  “Αχ ! γιατρέ μου, δέν ϊδρωσε, έπρό- 
φερεν έν απελπισία.

— Τό καΰμένο τό πα ιδ ί, έψιθύρισεν ό 
Περικλής.

—  ”Ας τόν ’ξυπνήσωμεν,είπεν ό ιατρός. 
Θά σοΰ στείλω ενα δροσιστικό νά τοΰ δί
νης κάθε μισή ώρα μιά κουταλιά ' θά πε
ράσω τ ’ άπόγευμα.

Ό  Περικλής ήνοιξε τούς οφθαλμούς 
του. Τό χρώμά του είχεν άλλάξει. Έ φαί- 
νετο κίτρινος.

— Περικλή μου ! έπρόφερεν ή μήτηρ, 
δέν μοΰ ’μιλεϊς ; Δέν γνωρίζεις τήν μη- 
τεροΰλά σου ;

Ό  Περικλής έστύλωσε τά βλέμμα του 
άτονον έπί τής μητρός του ζητών νά δια- 
κρίνγ) τ ι γνώριμον.

—1 Ν’ άποθάν/ι τοσφ νέος !
—  "Αχ, 'μ άτ ια  μου, μή μοΰ τά λές 

αυτό.
— Τό καΰμένο τό πα ιδ ί, έψελλισε πά 

λιν ό Περικλής.
—  "Αχ ! σώπα ’μάτια  μου ! σώπα.
Καί εκλαιεν ή ταλαίπωρος μήτηρ.
Κατά ήμίσειαν ώραν τοΰ έ'διδεν, ήμ ια-

νοίγουσα τά  χείλη του, τό ιατρικόν.
Ό  άσθενής τό κατέπινε μηχανικώς. 

Ή  θέσις του έφαίνετο ή αυτή , άπό τίνος 
μάλιστα είχε κλείσει καί τά  δμματα.

Ή  μήτηρ πλέον ΐστατο  έκεΐ έπάνω του 
ώς φρουρός άγγελος φυλάττουσα τήν ζωήν 
τοΰ τέκνου της.

Ή λ π ιζ  εν ή δυστυχής ότι ό θάνατος 
δέν θά έτόλμα νά τό άφαρπάση τόσω 
νέον, άφοΰ μάλιστα τήν ηΰχαρίστει ήδη 
έργαζόμενον, τά ταλαίπωρον !

Καί εμενεν έκεϊ κλίνουσα έπάνω του, 
ώσεί ΐνα τό σκιάση άπό τόν κίνδυνον, 
τόν όποιον Ιβλεπεν έρχόμενον.

Ή  μεσημβρία παοήλθεν, άλλά δέν μετ- 
ήλλαξεν ή μήτηρ τήν θέσιν της. Ή  κόμη 
της λυτή  έ'πιπτεν έπί τών ώμων. Τό σώμά 
της άκίνητον πλέον εδιδεν ιδέαν τοΰ α
γάλματος τής Νιόβης. Τήν μόνην διαφο
ράν ήν είχεν ήσαν τά  δάκρυα.

Ή  θύρα ήνοιξε καί ό ιατρός είσήλθε, 
χωρίς ή μήτηρ νά έννοήση τ ι. Ή  προσοχή 
της ήν άλλοΰ έστραμμένη. ’Έβλεπε τοΰ

τέκνου της τας παρειας πορφυρουμενας 
έλαφρώς, τά  δμματα άνοιγόμεν^ καί τά  
χείλη διαστελλόμενα. Ένόμισεν ότι ήτο 
ημεΐον τής έπανερχομένης ζωής. Ά λλο  

όμως έπρόδιδε τοΰ ίατροΰ τό θλιβερόν 
βλέμμα. Έγνώριζεν δτι ήτο ή τελευτα ία  
πάλη τής ζωής κατά τοΰ θανάτου.

—  Τό καΰμένο τό παιδί έσώθηκε, μη
τέρα, έψιθύρισεν.

Καί επεσεν είς άκινησίαν.
’Έκυψεν ό ιατρός καί ήκροάσθη. ‘Η 

ψυχή είχεν άποπτεΐ άφήσασα κενόν το 
σώμα.

Ή  μήτηρ ήννόησεν άπό τά βλέμμα 
τοΰ ίατροΰ καί επεσε λιπόθυμος.

— Ό  είς έσώθη, είπεν ό ιατρός, ό 
άλλος άπέθανεν.

Καί έ'σπευσεν είς βοήθειαν τής μητρός. 
Μετέφερον τόν Περικλή είς τό νεκρο- 

ταφεΐον έπί τοΰ ίδίου φερέτρου, τό όποιον 
κατεσκεύαζε τήν ποοτεραίαν διά τόν πα
λαιόν του συμμαθητήν,τόν υιόν τοΰ πλου
σίου τραπεζίτου, είς τόν οίκον τοΰ οποίου 
έδίδ ετο γεΰμα χαρμόσυνον έπί τή άναρ- 
ρώσει τοΰ υϊοΰ του.

Α ι ς ω π ο ς

Σ Γ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Α Χ

ε\ς τα ΈχΛεχτα  Μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α ,  χατά πασαν έ- 
ποχήν, ύπολογιζομένης τής έτιρίας συνδρομής είς 104 
φύλλα.

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η

A . L  U  Τ  A  U  D

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
τροποποιηθεΤσα συμφώνως xrj *Ελλ. Νομοθεσία υπό 

Α. Κ αλλιβωκ&  ύφηγητοΰ τήςΊατροδικαστικής.

Εις τόμος εις σχήμα 8ον έκ σελίδων 356 τιμώμε· 
νος άντι δραχμών 8.

ΠωλεΤται παρά τω μεταφραστή και εν τω κατά 
τήν οδόν Πατησίων άριθ. 9 γραφείω τών ΈχΛεχτ&ν  
Μ υ θ ι σ τ ο ρ η μ ά τ ω ν .

Άποστέλλεται δέ αμα τή παραλαβή του αντίτιμο» 
ταΤς Έπαρχίαις, άντι δρ. 8,50 και τώ Εξωτερικά» 
άντι φρ. γρ. 8.

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η ____

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Α Μ Π Ε Λ Ο Γ Ρ Γ Ι Α
Κ Α Ι  Ο Ι Ν Ο Π Ο  I I *

ΥΠΟ

Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Υ  Π Ο Ν Η Ρ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ

καθτ,γητοΰ τής Φυτολογίας 
κ.τ.λ .

ΕΚΔΟΣΙ Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

Ουσιωδ&ς ε π η ν ζ η μ ε ν η  κ α ι  σ υ ν τ ε τ α γ μ ε ' ν η  χ α τ α  
τ α  ν εω τ ε ρα  σ υ σ τ ή μ α τ α

Σύγγραμμα άναγκαιότατον εις τούς άμπελουργοΰς 
κα\ τους οινοποιούς τής ’Ανατολής

Π ω λε ίτα ι έν τ φ  γρ α φ είω  ημ ώ ν
Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Χ . 4 .

ταις ε'παρχίαις δρ. 4,30 και τώ έξωτερικω 
φρ. χρυσών 4. Άποστέλλεται δέ άμα τή παραλαβή 

τοΰ αντιτίμου.

ΤνπογραφεΤοΥ  K ooivvrc. SSor Πα-τηπίίΛν


