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[Συνέχεια]

Ό τε  οί δύο αδελφοί κατήλθον ένδεδυ- 
■μένοι ενδύματα έκ. βελούδου, ό μέν μελα
νού, ό δέ καστανοχοόου, καί φέροντες πε
ρικνημίδας,ώς ε’ι ήσαν έτοιμοι δι’έκστρα- 
τείαν, ό Μορβανδός είδεν αυτούς ώ πλι- 
σμένους διά καλών καραβινών, άς άπέθη- 
καν πλησίον αυτών, ΐνα δύνανται ευκό
λως νά τάς λάβωσιν έν περιπτώσει απρο
όπτου προσβολής.

Ό  φύλαζ παρετήρει πάντα  ταΰτα  έκ
πληκτος, μη φανταζόμενος, ώσπερ πάν- 
τες οί Μορβανδοί, οτι τό Μορβάν ήδύ- 
νατο νά καταληφθή ύπό τών εχθρών.

—  Κάμε δπως και ημείς, Ό βέν, διέ- 
ταζεν ό κόμης, καί Κσο έ’τοιμος διά πάν 
ένδεχόμενον. Δέν πρέπει οί κυνηγοί νά 
τρέχουν κίνδυνον νά φονευθοΰν ώς δορκά
δες, χωρίς νά ύπερασπισθοΰν.

Ό  φύλαξ ήν υψηλός, πεντηκοντούτης 
■περίπου, οστεώδης, δασύτριχος, ισχνός 
καί μελάγχρους, εχων φυσιογνωμίαν δρα
στήριου καί αποφασιστικού άνδρός.

—  Πιστεύετε πώς θά έ'λθουν ; έψελλισε 
γενώμενος κάτωχρος.

—  Δέν είναι μακράν. Τούς είδομεν σή
μερον τό πρωί.

—  Ποΰ ;
—  Είς τό δάσος τοΰ Σαμπινιόλ.
Ό  Όβέν έσιώπησεν. Έζεκρέμασεν άπό 

τοΰ καταπετάσματος της εστίας δπλον 
μεγάλης διαμέτρου, έπλήρωσεν αυτό διά 
δύο φυσιγγίων μετά σφαιρών διά λύκους 
χ,αί έκάθησε παρά τήν εστίαν.

Ό  Ροβέρτος καί ό αδελφός του παρε- 
κάθησαν είς τήν τράπεζαν.

—  Τί κρίμα , είπεν ό Ούγος, νά μή 
Ιχουν οί σύντροφοί μας έκεΐ κάτω δ ,τ ι η
μείς ε'χομεν έν άφθονί(χ !. .

Έχαιρον ευρισκόμενοι πάλιν είς τήν

παλαιάν πατρικήν αυτών οικίαν. Ή  θε- 
ραπαινίς υπηρετεί αυτούς άθορύβως καί 
τούς ήτένιζε μετά συμπαθούς βλέμματος 
πλήρους σεβασμοΰ καί αγάπης.

—  Έπεοιποιεΐσο τό παοεκκλήσιον, Ό 
βέν ; ήρώτησεν δ Ούγος.

—  Μ άλιστα, κύριε κόμη.
—  Τά φυτά θά έμεγάλωσαν ;
—  Έ γεινε περιβόλι τριγύρω είς τούς 

τοίχους.
— Συνέβη τ ί νεώτερον έδώ ;
— Μ άλιστα. Ό  υιός τοΰ Ούβέοτου, ό 

καλλιεργητής τοΰ Π λαντίς, έσκοτώθη.
— Ταλαίπωρος νέος ! Καί ποΰ έφο- 

νεύθη ;
— Είς τό μέρος τοΰ Όρλεάνς. Οί γο

νείς του είναι απαρηγόρητοι.
— Καί ό Σαδουΐνος , ό λατόμος τοΰ 

Οΰλάνς τ ί  γ ίνετα ι ; τόν είδες ;
— Ή λθε δύο τρεις φοραΐς νά ’ρωτήσν) 

διά σας. Ά λ λ ’ άπό τόν καιρόν ποΰ άρχη- 
σαν νά φοβώνται έδώ,δέν βγαίνει καθόλου 
άπό τά  ’ξαδέλφια του τοΰ Πριεοέ.

—  Αΰριον, πριν έζημερώσν), νά ύπάγιρς 
είς Σεβάν, νά τόν φέρης μέ τόν Ρωμαϊον 
καί τόν Ίωάννην. Θά έ'λθουν τό πρωί , 
ά λλ ’ δσον ένωρίτερα τόσφ καλλίτερα.

Ό  κόμης παρετήρησε τόν άδελφόν του 
και προσέθηκε χαμηλοφώνως :

—- Ό  γάμος τελε ίτα ι μεθαύριον. Δέν 
έ'χομεν καιρόν νά χάνωμεν !

Καί στρεφόμενος πρός τόν φύλακα :
—  Τί λέγει διά τούς Πρώσσους ό γέ

ρων Σαδουΐνος ;
—  Δέν ’μ ιλεΐ καθόλου. Παμπόνηρος δ- 

ποιος είμπορέσγι νά τοΰ βγάλη τέσσαρα 
λόγια . Είξεύρει δμως καθείς τ ί σκέπτε
τα ι. Τούς μισεί ’σαν τήν πανούκλα. Εί
ναι οικογενειακόν. Ό  πατέρας του ήτουν 
είς Ίένα καί Λειψία.

Οί δύο αδελφοί είχον περατώσει τό δεΐ- 
πνόν των , εχοντες τούς άγκώνας έ- 
στηριγμένους έπί τής τραπέζης, ώς άλ
λοτε δτε έπέστρεφον έκ τής Θήρας, έν τώ 
μεγάλω μαγειρείφ, ενώπιον τής ύψηλής 
έστίας μέ τό έκ γρανίτου γείσωμα.
- Ό  Ούγος ήναψε σιγάρον καί ήνοιζε 
το παοάθυρον.

Όπως καί πρό τής Κουφοβαλανιδιάς,

ή πεδιάς κατεκλύζετο ύπό τής πάχνης , 
τεφρόχροα νέφη περιέβαλον τά  κάτω 
άκρα τών μεγάλων δένδρων τοΰ κήπου, 
ών ή κορυφή μόνον έζεϊχε τής πάχνης, ώς 
βύρλα άνωθεν λίμνης, ή ημισέληνος ή φω- 
τίσασα τήν σφαγήν τών δραγόνων κατά 
τήν αύτήν ώραν, λεύγας τινας άπωτέρω, 
έφώτιζεν έπίσης τούς λόφους τών π λευ
ρών τοΰ Ροσεβιέλ.

Ό  Ροβέρτος, καθήμενος πρό τοΰ πυ- 
ρός, έσκέπτετο τήν Ε λένην του.

Ό  Ούγος, γνωρίζων τά  πάντα , συνεμε- 
ρίζετο μέν τήν άγανάκτησιν τοΰ άδελφοΰ 
του, ά λλ ’ ολιγώτερον αισθανόμενος τόν 
θάνατον τής μαρκησίας, ήτο έ'μπλεως τοΰ 
φοβεροΰ έκείνου μίσους, δπερ έμπνέει είς 
τάς έκλεκτάς ψυχάς μόνη ή άνάμνησις τών 
δεινών τής πατρίδος. Καί έσκέπτετο επο
μένως τούς ικανούς έκείνους έπιδρομεΐς,οΐ
τινες έμάχοντο ώς αρπαγές καί ώς κόρακες 
καί γύπες μάλλον, ή ώς έχθοοί γεννα ι- 
όφρονες καί ίπποτικοί.

Ό πω ς οί Σίμωνες καί οί Φαρζεάς, 
άλλ ’ είς υψηλότερα άποβλέπων, δέν ήδύ- 
νατο ούτε καν νά τό σκεφθή, δτι οί ΐπ -  

j ποι τών Ουλάνων καί οί Γερμανοί στρα- 
| τ ιώ τα ι θά 'έλεηλάτουν τό Μορβάν του 
: άπεινί καί θά έμειδίων κατόπιν διά τήν 
j ανανδρίαν τών κατοίκων αύτοΰ, έν τοϊς 
ζυθοπωλείοις τής πατρίδος των, κ α τα π ί
νοντας ποτήρια ζύθου, ή τρώγοντες τούς 
δυσπέπτους άλάντας των.

Θά έ'καιε μάλλ.ον τόν οίκόν του, τόν 
οίκον τών πατέρων του, παρά νά τούς 
άφήση νά είσέλθωσιν έν α ύτφ .

ινης ενομισεν οτι ηκουσε
πλησιάζοντος άμαζίου'δευτερόλ.επτον μό
λις είχε παοέλθει καί ό θόρυβος επαυσε.

Πάραυτα ό κύων, δστις έπλανατο πέ- 
ριζ τής οικίας ήρζατο ύλακτών.

— Σιωπή ! είπεν ό Ούγος.
Δέν ήτον πλέον μικρόν άμάξιον, δπερ 

έπλησίαζεν, ά λλ ’ ανθρώπων βήματα.
Τρία άτομα διεκρίνοντο βαίνοντα πρός 

τήν γέφυραν.
Νεύσαντος τοΰ κυρίου αύτοΰ, ό φύλαξ 

έζήλθε καί προύχώρησε πρός τούς νυκτε
ρινούς αυτούς έπισκέπτας, κρατών τόν 
κΰνα άπό τοΰ περιτραχήλιου του.
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*0 Οΰγος τους έδέχθη μετά προθυ
μίας.

—  Οί Τρεμόρ, είπε καί ό μπάρπα-Σα- 
δουΐνος, τόσον άργά ! Τί τρέχει λοιπόν ;

— Τρέχει, δτι οί Πρώσσοι ήλθον είς 
Σεβάν καί δτι τούς κτυποΰν κατά  την 
στιγμήν ταύτην είς τήν Κουφοβαλανιδιάν.

— Ποιος λοιπόν ;
*0 ’Ιωάννης Τρεμόρ ύψωσε τούς ώμους.
— Δέν ’μπορεί νάναι παρά οί Σίμωνες, 

ειπεν. Αυτός ό μανιώδης, ό όποιος θέλει 
νά ξεβγάλν] κάμποσους, καί άν δέν έξέ- 
χασε την τέχνη του, δεν θά τά  περάσουν 
καλά μέ τό στόμα τοϋ τουφεκιού του.

—  θ ά  ξαναλθουν δμως.
— Πρέπει λοιπόν νά τούς περιμένωμε 

καί γρήγορα μάλιστα.
—  ’Ά λλω ς τε, ειπεν ό ’Ιωάννης Τρε

μόρ,καί ό ’ξάδελφος έδώ έ'χει κάτι νά σάς 
προτείνν).

Οί δύο αδελφοί εΐχον προσκαλέσει τούς 
Τρεμόρ νά καθίσωσιν, έπίσης δέ καί τόν 
λατόμον, δστις Ιστη ένώπιον της εστίας. 
Ό  φύλαξ ήθέλησε ν’ άποσυρθϊί.

—  Δέν είσαι περιττός Ό βέν, εΐπεν ό 
Ρωμαίος Τρεμόρ, μείνε.

Καί οι νεοελθόντες διηγήθησαν την ε- 
λευσιν τών δραγόνων.

Ό  κόμης άνέγνωσεν έπισταμένως την 
δ ιαταγήν τοΰ στρατηγού φόν Γκέμπεν.

—  "Εχει σχέσεις μετά τοΰ μαρκησίου, 
ειπεν . Ό  στρατηγός έ'χει άπεοάντους 
γαίας εις Πομερανίαν, καί ό κύριος δέ 
Τανναί ΰπήγε πολλάκις έκεϊ, δπως θη- 
ρεύσ·/).

—  Πεντακόσιοι ΙΙρώσσοι είς τόν Πύρ
γον, εΐπεν ό Ούγος, δέν θά καταλάβωσι 
παρά τά ισόγεια καί τά μαγειρεία.

Ό  λατόμος έμειδίασε.
Τό μειδίαμα έκεϊνο έξέπληξε τόν Σου

βραί.
-— ’Εάν θελήσωμεν, εΐπεν ό Σαδουϊνος 

δέν θά ’ βγουν άπό ’κεΐ πλέον ! . . .
Οί δύο άδελ^φοί καί ό Ρωμαίος Τρεμόρ, 

παοετήοησαν άλλήλους.
Προφανώς ή σκέψις τοΰ λατόμου άν- 

ταπεκρίνετο τη ίδικνί των" έπρόκειτο νά 
ουζητήσωσι περί σχεδίου τινός, δτε ό έξά- 
δελφος Σαδουϊνος πρώτος ε’ισήρχετο είς τό 
ποθητόν αύτό ζήτημα.

—  Γνωρίζεις κάνέν μέσον ; ήρώτησεν δ 
κόμης.

— Ά σφαλέστατον.
—  Π οϊον ;
—  Νά πετάξωμε ’στόν άέρα τό περι

τείχισμα τής λίμνης.
—  θ ά  ήτο θαυμάσιον ! εΐπεν ό Οΰγο;.
— Ό  πύργος θά γκρεμισθτΓ θά πνι

γούν δλοι !
— Πεντακόσιοι άνθοωποι !
— Χ ίλιοι, ολόκληρος στρατός, άν ήναι 

ανάγκη.
—  Είναι δυνατόν ;
— Είναι πολύ εύκολον.
—  Είπέ μας τήν ιδέαν σου.
— Είναι άπλή.
ΓΙάντες έστράφησαν πρός τόν λατόμον, 

ούτινος οί οφθαλμοί έσπινθηροβόλουν πο- 
νήρως.

Ή  υπηρέτρια παρεσκεύαζεν εις τούς κυ
ρίους της τά  δωμάτιά των.

Έν τοϊς μαγειρείοις τοΰ πύργου οίύπη- 
ρέται δπισθεν παραπετασμάτων έξ έλατί- 
νου ύφάσματος έκοιμώντο βαθέως.

—  Είξεύρετε, έπανέλαβεν ό λατόμ-ος, 
καταβάλλων προσπάθειαν τ ινα , διότι συ
νήθως ο ί'λόγοι του ήσαν σπάνιοι καί 
έ'λεγον περί αΰτοϋ είς τά  πέριξ δτι έκα
στος τών λόγων του ή ξ ’.ζε λουδοβίκειον, 
δ ιατί λέγουν δτι ό πύργος τοΰ Σεβάν θά 
χαθ·7ί άπό κατακλυσμ.όν ;

Οΐ πέντε άκροαταί του έκίνησαν τάς 
κεφαλάς έκ δεξιών πρός τ ’ αριστερά,άλλά 
μόνον δπως δείξωσι τήν εΰχαρίστησιν 
αΰτών διά τούς λόγους τοΰ Σαδουίνου, 
τοΰ Σαδουίνου τοΰ άφώνου, διότι οΰδείς 
έν Μορβάν ήγνόει τήν παράδοσιν.

Ό  Ρωμ,αΐος Τρεμόρ έ'καμε νεΰμα συν- 
εννοήσεως πρός τούς δύο αδελφούς, ση
μαίνον :

— θ ά  φθάσν) είς τό προκείμενον.
—  Έ τσ ι λοιπόν, άν τό κρηπίδωμα 

τής λίμνης σκάσνι, τ ίποτε δέν θά μείνγι 
όρθό ’ς τήν πεδιάδα, δλα θά συρθούν ώς 
τήν Σωμ,οντέλ.

— Καί ό πύργος άκόμη, εΐπεν ό φύ- 
λαξ.

— Ό  πύργος πρό πάντων.
— Αδύνατον.
—  Νά τό ίδώ πρώτα.
— Ή  κρηπίς είναι στερεά καί ό πύρ

γος αντέχει.
—  Τό πέρνω έπάνω μου, εΐπεν άπλώς 

ό λατόμος.
— Έ  ιδέα εχει καί τά  καλά τη ς,πα- 

ρετήρησεν ό Ρωμ.αϊος Τρεμόρ. Ά λ λ ά  τό 
περιτείχισμα είναι δυνατό, έξάδελφε.

Ό  μπάρμπα-Σαδουΐνος ύψωσε τούς 
ώμ.ους καί οΰτε κατεδέχθη νά συζητήσγ] 
τήν γνώμην τοΰ Ρωμαίου.

Ό  Ρωμ.αϊος δέν έγνώοιζε τήν τέχνην.
Ό  λατόμος ήρκέσθη νά μειδιάσγι μ,έ 

τήν ήρεμον πραότητα άνθρώπου, δστις 
γνωρίζει πλειότερα τών άλλων, καί τοΰ 
οποίου οί πρόγονοι διά τής απλής πυρί- 
τιδος εΐχον ήδη υποσκάψει τό ήμισυ τοΰ 
δρους Οΰλάνς.

Έκ εϊνος είχεν είς τήν διάθεσίν του τ ί 
καλλίτερον τής πυρίτιδας.

Αί πρόοδοι τής έπιστήμ-ης ί>έν εΐναι 
μ,αταία λέξις, οί δέ σοφοί δέν εφεΰρον ά- 
νωφελώς τήν δυναμίτιδα καί πληθύν ά λ 
λων έκρηκτικών ύλών, δ ι’ ών δύναται 
τ ις  νά καταστρέψγι μίαν πόλιν είς ήμ.ί- 
σειαν ημέραν.

Οί άδελφοί Σουβραί έπιώπων καί ή- 
κουον.

Ό  πρωτότοκος έ'κρινε κατάλληλον τήν 
στιγμήν δπως έπέμ.βη.

—  Λέγεις λοιπόν μπάρμπα-Σαδουΐνε, 
δτι δύναται κάνεις νά πνίξη τούς ευρι
σκομένους είς τόν πύργον τοΰ Σεβάν ;

— Βέβαια.
— Τά νερά, τά όποια είναι άποθηκευ- 

μένα είς τήν λίμνην, άν τ ’ άφήσουν έ
ξαφνα θά έσάρωναν τήν πεδιάδα καθώς 
καί αΰτή τή παλγιοκαλύβα ;

— Ώ ς πτερόν.

— Παοακάτω δέν είναι παρά δύο τρεις 
καλύβαις καί είμπορεΐ κανείς νά είδοποι- 
ήσν) τούς κατοίκους των.

— Δέν εΐναι ανάγκη.
—  Δ ιατί ;
— Διότι είναι ’ψηλότερα.
Ό  λατόμος ίσχυρίζετο δτι αί καλύ- 

βαι δέν ήσαν έκτισμ-έναι ώς ό πύργος είς 
τό βάθος τής πεδιάδας , άλλ* είς τά  
π λά γ ια  τών λόφων, οϊτινες τήν περικυ- 
κλοΰσιν ώς ύψηλά τείχη .

Ό  κόμης έφάνη εΰχαριστηθείς.
— Τόσω τό καλλίτερον, εΐπεν' άλλως 

τε τά  κτίζη κάνεις έκ νέου.
— Τόσω τό καλλίτερον, είπε καί ό φύ- 

λαξ ένθουσιασθείς έκ τής ιδέας δτι ήδύ- 
ναντο κα τ ’ αυτόν τόν τρόπον νά πολε- 
μ.ήσωσι τόν έχθρόν, θά τούς κάναμ-ε ε'να. 
καλό ξάφνισμα αΰτών τών μ.αϊμ.ούδων, 
άν τούς ελθη στό νοΰ νά μάς σκοτίσουν.

—  Θά τό κάμουν, εΐπεν ό κόμης μ.ετά 
βεβαι ότνιτος.

— Πρέπει λοιπόν νά έτοιμ,ασθοΰμε 
διά τήν υποδοχήν, εΐπεν ό ’Ιωάννης Τρε-
μόρ·

Οί Σουβραί καί ό Ρωμ.αϊος έσκέπτοντο 
μέν τούς Γερμανούς, ά λλ ’ έσκέπτοντο και 
άλλο τι έ'τι.

Ό  μαρκήσιος θά έφθανε τήν έπαύριον,
Έ άν ό κατακλυσμός ώφέλει καί ώς 

πρός τόν στρατηγόν φόν Γκέμπεν κα ί 
τήν συνοδίαν αΰτού, θά ωφελούντο δ ιτ -  
τώς, άλλά θά κατέστρεφον τά  προχώμα
τα εΰχαρίστως καί διά τήν καταστροφήν' 
μ.όνον τού μαρκησίου.

Έ ξ άποφάσεως ή θεία Πρόνοια έλάμ.- 
βανε μ-έρος ύπέρ αυτών.

—  ’Πές μ.ου λ.οιπόν, έξάδελφε, ύπ έ- 
λαβεν ό Ρωμ.αΐος Τρεμ.όρ, ή Ihior. σου εΐ
ναι θαυμαστή. ’Μπορεί κάνεις ν’ άνοίξ'/ϊ 
τα ΐς  μίναις, άν τοΰ χρειασθοΰν ή καί άν 
δέν τοΰ χρειασθοΰν.

Ό  λατόμος οικονόμησε μ.ίαν λ έξ ιν ,. 
καί έδήλωσε τήν εΰχαρίστησιν αΰτοϋ 
διά γρυλλισμ.οΰ, σημαίνοντος δτι δέν έ -  
ζήτει τ ι καλλίτερον παρά νά ένεργήσνι 
δσον τάχιον.

—  ’Έχεις δλα δσκ σου χρειάζονται ;.
— Ό λα . ^
— Πού ;
— Οχι βέβαια μ.αζή μου.
-— Στό σπ ίτι σου, ’ς τό Ουλλ^άνς ;
—  Ναί.
— Έ χ ει δσα ’μ.ποροΰν νά κάμουν νά 

τιναχθη δλος ό τόπος, ειπεν ό ’Ιωάννης 
Τρεμόρ.

— Εΐναι ή δουλειά μου.
—  ’Μπορούμε νά σέ συνοδεύσωμ.ε έκεϊ 

κάτω ;
—  Πότε ;
— Αμέσως.
—  Καί θά γυρίσωμε ;
— Αμέσως.
—  Καί άν άπαντήσωμεν τούς δραγό

νους ;
—  Αΰτοί κοιμώνται, εΐπεν ό λατόμος 

μετά τοΰ πράου αΰτοϋ μειδιάματος.
Τό Σουβραί άπέχει τοΰ Οΰλλάνς τέσ - 

σαρας μόνον λεύγας.



To Ούλλάνς κεΐτα ι είς τό πρός τό μέ- ! 
ρος τοΰ Φρετοά όρος. Eivat δέ μέγιστον 
λατομεΐον πετρών στερεών καί ωραίων 
ώς τό μάρμαρον. Τό λατομεΐον τοΰτο α 
νήκει έζ ολοκλήρου εις τόν έζάδελφον τών 
Τρεμόρ, δστις έπλούτισεν έζ αύτοΰ. Συν
ήθως δΙ οί περιζ κάτοικοι νομίζουσιν, δτι 
παρίστανται είς βομβαρδισμόν, διότι άπά 
πρωίας μέχρις έσπέρας ούδέν άλλο άκούου- 
σιν ε’ιμή έκρήζεις ώσπερ κανονοβολισμούς.

Είναι ό λατόμος, δστις υποσκάπτει 
τήν ιδιοκτησίαν του.

Ά λ λ ’ άπά τής ένάρζεως τοΰ πολέμου 
πασα έργασία είχε σταματήσει. Ι ΐα ντα - 
χοΰ έκαιον καί κατεκρήμνιζον, ούδαμοΰ 
δέ ώκοδόμουν. Τά λατομεΐον επομένως έ- 
σ ίγα.

Περί τό μεσονύκτιον μεγάλη φορτηγός 
άμαζχ,  έζευγμένη διά δύο ρωμαλέων ίπ 
πων, είσήλθεν έν τνί αυλή τοΰ λατόμου.

’Εν τή άμάζη ταύτη  ύπήρχον εξ άν
δρες, ώπλισμένοι διά καλών δικάννων δ- 
πλων καί έτοιμοι νά πυροβολήσωσι κατά 
τοΰ έχθροΰ, δστις ούδαμοΰ έφάνη.

Ή σαν δ’ οΰτοι οί δύο Τρεμόρ, οί δύο 
Σουβραί, ό φύλαζ καί ό κυρ Σαδουΐνος.

’Ολίγον μόνον έστάθησαν είς τό λ α 
τομεΐον.

"Οταν ή άμαξα έζεκίνησε πάλιν, περι
είχε δέκα άνδρας άντί έζ.

'Ο ιδιοκτήτης τοΰ Ούλλάνς παρέλαβε 
τέσσαοας έκ τών έργατών αύτοΰ, οΐτινες 
κατοικοΰσιν δλον τό έτος είς τά  διά τήν 
ίιπηρεσιαν προωρισμένα μέρη τής οικίας.

Ησαν π ιστοί καί άφοσιωμένοι τφ  Σα- 
δουίνω έργάται, φέροντες μεθ’ έαυτών βο- 
“λίδας, δικέλλας, σκαπάνας, π τύα  καί 
χαλύβδινα τρύπανα.

Ή  νύζ ήτο σκοτεινοτάτη. Οί λατόμοι 
είχον έφοδιασθή διά πάντων τών άναγ- 
καιούντων αύτοΐς ώς καί διά φανών έτι.

Ή  άμαζα έλαβεν άλλην διεύθυνσιν.
Ή δη  δέν ήκολούθει τήν έν Σουβραί ά

γουσαν, άλλά τήν είς Σεβάν. Ή  όδός εί
ναι μακροτέρα καί τραχυτέρα, αί άνω- 
φέρειαι καί κατωφέρειαι μάλλον απότο
μοι, τό δ’ έδαφος λίαν ανώμαλον.

’Επ’ ολίγον ή άμαζα έκυλίετο έπί άμ- 
μώδους δενδροστοιχίας μεταζύ τεσσάρων 
στίχων προαιωνίων δρυών.

Γωνία τ ις  τοΰ ούρανοΰ, ήττον σκοτει
νή τοΰ ύπό τά  δένδρα ζόφου, έπεφάνη ά 
νωθεν τής κεφαλής τών ταζειδ ιωτών, ά- 
ποτελ.οΰσα φωτεινήν αύλακα, έν φ  διήρ- 
χοντο σκότει.

Ό  Ροβέρτος άπεκαλύφθη.
Ή  γωνία αΰτη τής γης κεΐτα ι είς τό 

άκρον τής περιοχής Ροσεβιέλ.
Είχεν έλθει πολλάκις έκεΐ έφιππος ύπό 

τά  δένδρα έν συνοδί!Κ τής Ελένης.
’Ήδη έκείνη άνεπαύετο έν τφ  τάφω 

τής οίκογενείας τη ς, είς μικράν άπά τής 
δενδροστοιχίας εκείνης άπόστασιν, έν αύ- 
τ·7) έκείνη τη περιοχή, έν η έγεννήθη ΐνα 
ζήση ζωήν θλίψεων καί ύποστη τόσω 
τραγικόν τέλος.

'Ο Ροβέρτος διενοεΐτο δτι παρεσκεύαζε 
τό μαρτύριον τοΰ άθλιου, δστις έφόνευ- 
σεν αυτήν.

Τά γεγονότα τοΰ πολέμου, τ ’ άτυχή- | 
ματα τής Γαλλίας, ένούμενα πρός τάς ' 
βαρείας αύτοΰ όδύνας, καθίστων αύτόν ι 
άνοικτίρμονα.

Είχεν όρκισθν} νά ή άκαμπτος.
Θά έζετέλει τήν έπιβαλλομένην αύτφ  

έντολήν μ ετ’ αύστηρότητος δικαστοΰ.
Ό  λατόμος καί οί έργάται αύτοΰ μό

νον τούς έπιδρομεΐς έσκέπτοντο.
Οί Τρεμόρ καί οί Σουβραί έσκέπτοντο 

ώς αύτο ί, άλλά διττόν έπεδίωκον σκοπόν, 
χωρίς νά έκμυστηρευθώσιν είς εκείνους, 
οΐτινες έβοήθουν αύτούς μετ’ άφοσιώσεως.

’Ολίγον άπωτέρω, οί ΐπποι κατήλθον 
δρομαίος άπόκρημνον'κλιτύν.

Αίφνης έσταμάτησαν. Ό  Ούγος, δστις 
ώδήγει αύτούς, τούς έζήγειρε διά τής 
φωνής.

Οί ΐπποι ήνορθώθησαν χρεμετίζοντες.
Δεζιόθεν αύτών ύψοΰτοή χαμηλή κοίλη 

δρΰς.
Ό  Ροβέρτος καί οί Τρεμόρ κατήλθον 

της άμάζης.
Φοβερόν τότε θέαμα παρέστη πρό τών 

όφθαλνμών των.
Έ πτά  έως οκτώ πτώ ματα  έκειντο τά  

μέν έπί τής όδοΰ, τά  δ’ έρριμένα είς τήν 
τάφρον.

Οί μανδύαι τών ιππέων, τά  κράνη 
αύτών καί τά  δπλα ήσαν έσπαρμένα έν
θεν κάκεΐθεν.

Ούδαμοΰ ΐππο ι νεκροί’ μόνον άνθρω
ποι ήσαν. Οί πυροβολήσαντες αύτούς 
δέν άπώλεσαν τάς σφαίρας των.

Λίμνη αΐματος είχε καταστήσει έρυ- 
θράν τήν φάραγγα.

"Ινα διέλθωσιν, έδει νά παραμερίσωσι 
τά  πτώ ματα .

Ό  Ροβέρτος καί οί Τρεμόρ έτοποθέτη- 
σαν τούς νεκρούς είς τά χείλη τής τάφρου 
καί λαβόντες τούς ίππους αύτών άπό 
τών ήνίων τούς ήνήγκασαν νά διαβώσι 
τό πένθιμον έκεϊνο κώλυμμα, τρομακτικόν 
ώςπερ ό πίλος Σίμωνος τοΰ πανούργου, 
δστις είχε τρομάζει τούς 'ίππους τών 
προσκόπων.

—  Νά οί πυροβολισμοί ’ποΰ άκούσαμε, 
είπεν ό ’Ιωάννης Τρεμόρ.

—  Θά άπαντήσωμε τούς Πρώσσους, 
παοετήρησεν εις λατόμος. Μπαρούτι μυ
ρίζει.

—  Θά ύπερασπισθώμεν.
—  Αύτός ό διαβολο-Σίμων έζανάρχισε 

τήν λαθροθηρίαν, είπεν ό Ούγος δέ Σου
βραί. ’Ολίγοι λαθροθήραι είναι ’σάν καί 
αύτόν.

Ή  φορτηγός άμαζα έζηκολούθησε τόν 
δρόμον της. "Εστρεψε τά χωρίον Σεβάν, 
έλαβε τήν οδόν τοΰ Κορβινύ, έκυλίσθη 
έπί πέντε περίπου χιλιόμετρα, καί τήν 
δευτέραν τής πρωίας ώραν έστη έπί τής 
κορυφής τοίχου,συγκρατοΰντος τά ΰόατα 
τής λίμνης τοΰ Σεβάν.

Η'

’Εκεΐθεν, πρό τριών έτών, έν τφ  άμα- 
ζ ίψ  τών Τρεμόρ, ό Λουκάς Φαρζεάς καί 
ή Κ αταλίνα διήρχοντο τήν άπαισίαν έ-

κείνην εσπέραν, καθ’ ήν ή Σολάνζη ήρ- 
νήθη νά νυμφευθή τόν Ρωμαΐον.

Τήν ήμέραν, άπά τών καταρρακτών 
τοΰ έπιβλητικοΰ έκείνου προχώματος, ά - 
ληθοΰς έργου Τ ιτάνων, βλέπει τις θέαμα 
μεγαλοπρεπές, έκτεινόμενον καθ’ άπασαν 
τήν όοοσειράν τοΰ Μορβάν, τό μέγα Μον- 
ταρνύ, τό όρος Γενιέβρη καί τό Πρυνελέ.

Ό πω ς σχηματισθη ή λίμνη έκείνη, ήρ- 
κεσε νά κλεισθη ή κοιλάς δι’ έπιχώματος 
έκ γϋς , ίσχυροποιηθέντος δΓ είδους προ- 
μαχώνος έκ γρανίτου, ούτινος αί θύραι 
περιλαμβάνονται μεταζύ δύο τετραγωνι
κών κιόνων, υψηλών ώς οί πύργοι τής 
μητροπόλεως.

Τά έργον τοΰτο έζετελέσθη περί τά 
μέσα τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος ύπό 
τίνος Τανναί, κατέχοντος τά  κτήματα  
τής πανισχύρου έκείνης οίκογενείας.

Ό  πύργος, είς ον σπανίως κατώκει, υ
πήρχε' δέν έσκέφθη δμως νά τόν μετα- 
φέρη άλλαχοΰ, καθόσον ό άρχιτέκτων ό 
κατασκευάσας τό πρόχωμα ήγγυάτο τήν 
στερεότητα αύτοΰ.

Ύ πελόγισε μή λαμβάνων ύπ ’ δψει τάς 
προόδους τής τέχνης καί πρό πάντων τό 
έργον τής έκδικήσεως, δπερ έπεφυλάσσετο 
καθ’ ένός Τανναί.

Πώς, άλλως τε, νά φαντασθη τήν κα- 
τακρήμνισιν τοΰ μεγαλοπρεποΰς έκείνου 
τοιχίσματος ;

Ή το  αδύνατον νά συμβή κατακλυ
σμός.

Ό  Ροβέρτος δέ Σουβραί έμενεν έπί τοΰ 
ΰψους θεώμενος.

Είς αύτόν άνήκεν ή διοίκησις τής συνο- 
δίας. Οί άλλοι ύπήκουον α ύτφ .

Ή  ψυχραιμία του είς κινδυνώδεις πε
ριστάσεις, ή γενναιότης Χαί ή έπιδεζιό- 
της του έπεβαλον σεβασμόν καί έμπιστο- 
σύνην.

Στηριζόμενος έπί τοΰ έκ γρανίτου στύ
λου ήκροδίτο τοΰ έν τή έζοχΤ) θορύβου. 
Παρετήρει μετά προσοχής τά  σκότη, είς ά 
ούδέν έφαίνετο φώς.

Δέν ήκουεν είμή τόν φλοίσβον τών ύδά— 
των καί έμάντευε, χωρίς νά βλέπη, μα- 
κρόθεν έν τφ  σκότει, τά μέρος, ένθα ύ- 
ψοΰτο τό λΐκνον τής οίκογενείας του,δπερ 
έσκόπει νά καταστρέψη.

Λΐκνον μιανθέν διάδιπλοΰ έγκλ.ήματος!
Κάτωθεν αύτοΰ,είς βάθος έζήκοντα πο- 

δών,είς τούς πόδας τοΰ προχώματος, είδε 
φώτα κινούμενα, συγχρόνως δέ ήκουσε 
κτυπήματα  δικέλλης έπί πέτρας.

Ό  άρχηγός τών λατόμων έβολιδοσκό- 
πει τόν γ ιγαντώδη τοίχον ζητών τά  τρω
τά  σημεία, έζ ών θά ήδύνατο νά προσ- 
βάλη τόν κολοσσόν.

Ό  Ούγος δέ Σουβραί καί οί Τρεμόρ 
παρηκολούθουν μετά περιεργείας τήν έζέ- 
τασιν αυτών.

Οί έργάται άπέσπων δγκους λ ίθω ν1 καί 
παρήγον όπάς, ας έφρασσον άφοΰ έπλή - 
ρουν αύτάς διά δυναμίτιδος. Ή  έσκαπταν 
όπάς διά χαλύβδινων τρυπάνων,άνοίγον- 
τες είς τά τείχη έντομάς βαθείας, πρό 
πάντων είς τούς πόδας τών τετραγωνικών

1 . "Ιδε εικόνα φύλλου 305.



στύλων, τών συγκοκτούντων τους καταρ- 
ράκτας.

Είργάσθησαν δραστηρίως καθ’δλην τήν 
νύκτα. Ά μ α  τή '«μέρα τό εργον είχε λή
ξει.

Τριάκοντα θρυαλλίδες διαφόρου μήκους 
έκρέμαντο άπό τάς πλ,ηγάς τοϋ γ ίγαντος 
έκείνου, έτέρα δέ το ιαύτη άκεραία συνέδεε 
μεταξύ αύτών τάς άλλας, προωρισμέν·/), 
δπως μεταδώσν) τό πύρ, άλλ* αόρατος 
άπο τούς διαβάτας, διότι έκρύπτετο όπι
σθεν τών θάμνων τοϋ κρηπιδώματος ή κά
τωθεν τοϋ στηρίγματος τοϋ περιθωρίου.

Ό  ιδιοκτήτης τοϋ Ούλλάνς έγαυρία. 
Είχεν έπιδεξίως έργασθή.

Συνταγματάρχης εις άκρον λεπτολόγος 
οΰδέν θά εΰρισκεν άξιον έπιδιορθώσεως.

Έ καυχάτο διά τοϋτο.
Ύπήρχεν έν τοϊς έγκάτοις τοϋ προμα- 

χώνος ο ,τ ι ήδύνατο νά καταστρέψ^ ολό
κληρον τό Μονταρνύ. Φοβερός κρότος θά 
ήκούετο μακρόθεν.

Ώ ς πρός τό τις θά έ'θετε τό Ιναυσμα, 
δέν Ιπρεπε νά τό σκέπτωνται. Οί δέκα 
έκεΐνοι άνδρες διεκρίνοντο έπί αρκετή 
φρονήσει, καί ούδ’ ύπήρχε φόβος νά όμι- 
λήσωσι' τό εργον έξετελέσθη νύκτωρ. Οΰ
δείς τό ύπωπτεύθη. Εΐχον όρκισθή νά τη - 
ρήσωσι μυστικότητα άνευ φλυαρίας καί 
δι’ άπλότητος,άρμοζούσης ε ί; χρόνους άρ- 
χαιοτέρους.

Ό  γέρων λατόμος άνέλαβε τήν έκτέ- 
λεσιν, ής ή στιγμή ακριβώς θά ώρίζετο 
ύπό τοϋ Σουβραί.

Ό  Ρωμαίος Τρεμόρ ητο ωχρός έκ τη ; 
συγκινήσεως.

Ή  παγίς έστήθη’ θά ήρχετο άρα τό 
θήραμα ;

Κατά τήν εκτην ώραν, έρυθροειδής τα ι
νία έ'ταμ.ε τόν ορίζοντα, πρός άνατολάς 
κατά τά  άκρα τών οοέων, ών αί οφρϋς 
διεγράφοντο μελαναι έπί τής πορφύρας 
ταύτης γραμμής.

Ό τε  ό πρώην μνηστήρ τής Σολάνζης 
άνήλθε παρά τώ  Σουβραί, δ Ροβέρτος τφ  
είπε, διά τόνου παρεμφερούς πρός τόν τών 
μάντεων :

— Ή  δικαιοσύνη τού Θεοϋ διαθέτει 
τά  πάντα  !

Ή  λειτουργία τοϋ γέροντο; έφημεοίου, 
έσήμαινεν είς τήν έκκλησίαν τοϋ Σεβάν, 
δτε οΐ Τρεμόρ ώλίσθησαν ώ ; σκιαί είς τόν 
οίκον αύτών έν Πριεοέ ιιετά τού έξαδέλ- 
φου των Σαδουίνου καί τών τεσσάοων λα 
τόμων, θεραπόντων πιστών, ποός οΰς ή- 
δύνατό τις νά ϊ γ γ  πάσαν έμπιστοσύνην, 
και καταλλήλων νά θέσωσι τό πύο έν 
άνάγκγ).

Κατά πασαν δθεν πιθανότητα θά έμά- 
χοντο, έκτός έάν έπροτίμων νά έγκατα- 
λείψωσι τό Σεβάν είς τήν διάκοισιν τοϋ 
έχθρού καί νά κουφθώσιν είς τά βάθη τών 
δασών.

Τοϋτο θά ήτο ίσως τό φρονιμώτερον, 
άλλ’ οί Τρεμόρ δέν ήθελο ν νά ταπεινω - 
θώσιν.

Έδοκίμασαν νά πείσωσι τόν πατέρα 
των νά κρυφθή είς μέρος άσφαλές, άπο- 
συρόμενος είς οίκίσκον τινά μεμονωμένον

μακράν τών έοευνών τών Πρώσσων, ο ΐτ ι-  
νες δέν θά έβράδυναν νά φανώσι πρός έκ- 
δίκησιν τών νεκρών των καί διά νά δώ- 
σωσιν, ώς έ'λεγον, εν παράδειγμα.

Ά λ λ ’ ό γέρων ήρνήθη.
Καί προσέθηκε μειδιών :
—  Είμαι γέρων, καλλίτερα νά μοϋ ρι- 

χθοϋν έμέ παρά κάνενός άλλου.
Ή  ήμέρα παρήλθεν ήσυχος.
Οί περί τούς Τρεμόρ και οί έν τώ  πύργφ 

τών Σουβραί, έπωφελήθησαν τής άνα- 
κωχής ταύτης, δπως παρασκευάσωσιν έ- 
φόδια, χύσωσι σφαίρας, και έτοιμάσωσι 
φυσίγγια .

‘Ο έχθρός δέν έφάνη.
Ουτε και οί Σίμωνες. Τούς ένόμισαν 

πληγωθέντας.
Ό  Ρωμαίος Τρεμόρ έπορεύθη καί έ- 

κρουσε τήν θύραν αΰτών, άλλ ’ ήτο κε- 
κλεισμένη.

Ή δύνατο τις  νά πιστεύσν) δτι τρομά- 
ξάντες διά τήν έπιχείρησίν των καί φο
βούμενοι μή ό έχθρός έπέστρεφε μετά δυ- 
νάμεως, ό σιδηρουργός καί ή σύζυγος 
αυτοϋ έκρύπτοντο £τι είς άπομεμακρυ- 
σμένην τ ινά  γωνίαν τοϋ δάσους, δπερ 
τόσφ καλώς έγνώριζον.

Ύπόθεσις πιθανή, ά λλ ’ έσφαλμένη.
Σίμων ό νυκτοβάτης καί ή Ά μώνη , έ- 

νοστιμεύθησαν τό νέον αΰτό είδος τής 
Θήρας, καί άπό βαθείας νυκτός ό π ετα 
λωτής έπέστρεψεν είς τό πεδίον τής μά
χης, άκολουθούμενος ύπό τής άκαταβλή- 
του συζύγου του.

Ή  δυστυχής γυνή ήλπιζεν έκ τών φο
βερών αΰτών συγκινήσεων τήν ΐασιν τοϋ 
πνεύματος τοϋ Σίμωνος.

Ό  πρώτος θηρευθείς λαγφός, τόν κα 
τέστησε τόν έπιφοβώτεοον τών λαθροθη
ρών, καί ό πρώτος φονευθείς δραγόνος τόν 
γενναιότερον τών στρατιωτών.

Περί τήν χαραυγήν, καθ’ ήν στιγμήν 
οΐ Σουβραί καί οί Τρεμόρ έπεράτουν τήν 
έπιχείρησίν των έν τή λίμ.ννι τοϋ Σεβάν, 
έκεΐνο! ήρχιζον τήν ίδικήν των.

Ένεδρεύων μετά τής Ά μώνης είς γω 
νίαν πεδιάδος, ες λεύγας μακράν τοϋ 
Σεβάν, πρός τό Ώ τέν, εΐδεν έρχομένγιν 
πρός τό μ.έρος αΰτοϋ περιπολίαν έκ πέντε 
Οΰλάνων.

Οί λευκομ.έλανες τελαμώνες τών λογ
χών αΰτών, έκυμάτιζον είς τήν αύραν 
τής πρωίας.

Οί ΐπποι έβάδιζον βραδέως, οί δέ άν- 
δρε: ώμίλουν εΰθύμως μ.εταζύ των.

Γονυπετής δπισθεν ρίζης δ^υός ό Σί
μων άφήκεν αύτούς νά διέλθωσιν.

Ώμίλουν Γαλλιστί καί έξεθείαζον τούς 
γαλλ.ικούς οίνους.

Ό  λαθροθήρας ήσθάνετο μεγίστην συγ- 
κίνησιν.

Ό τε  άφίχθησαν είς άπόστασιν τριά- 
κοντα βημάτων, έπυροβόλ^ησε διά τών 
δύο πυρών τοϋ δπλου του.

Ό  πρώτος τών οΰλάνων άνέστράφη, 
άφήκε τούς άναβολεϊς, καί τό σώμα του 
έκρότησεν ύποκώφως έπί τής όδοϋ. Ό  ε- 
τερος,παρασυρθεις ύπό τοϋ ϊππου του, έ- 
κρατεϊτο έκ τής χα ίτης αΰτοϋ' ή κεφα

λή του άνεπήδα δεξιά και αριστερά, κ ι— 
νουμένη έκ τοϋ μανιώδους καλπάσματος 
τοϋ υποζυγίου του, καί έπί τέλους ώλί— 
σθησεν έπί τής κρηπίδος, τόν έ'να πόδα 
έπί τοϋ άναβολέως εχων, καί ήφανίσθη, 
άφίνων δπισθεν αΰτοϋ μακράν γραμμήν 
αΐμ,ατος.

Ή  Ά μώνη έκένωσε τό δπλον αΰτής 
έπί τών τριών άλλων, οΐτινες όπισθοχώ- 
ρουν.

Είς τών ΐππω ν πληγωθείς κατεπλάκω- 
σε τόν ιππέα.

Ό  Σίμων ειχε στρατοπεδεύσει έν τφ> 
μέσφ τής όδοϋ.

Ό τε  οί τελευτα ίο ι Οΰλάνοι διήλθον 
πλησίον του, τοέχοντες άπό ουτήρος, ου- 
τος έσκόπευσεν έπί εν δευτερόλεπτον.

Ό  εις έξ αΰτών έκυλίσθη είς λάκκον’ 
τοϋ άλλου δέν διέκρινέ τ ις  είμή τόν με
λανόν μανδύαν ήπλωμένον καί πλήρη κο- 
νιορτοϋ, πλησίον σωρείας τεθραυσμένων 
κεράμων, ένώ λεπτή γραμμή α'ίμ,ατος ερ- 
ρεε πρός τήν τάφρον.

Ό  ήλιος άνέτειλεν.
Ό σφ  μ.ακράν ήδύνατο ό οφθαλμ.ός νά 

ίδ·/), δέν διέκοινέ τ ις  οΰδεμίαν κατο ικ ίαν.
*0 Σίμων καί ή Άμ-ώνη Ισπευσαν είς 

τό βάθος τού δάσους καί άνέμ,ενον.
Περί τήν δεκάτην, ένω προητοιμάζοντο· 

νά έπιστοέψωσιν είς τό σιδηρουογεΐον, ώς 
αγριόχοιροι ταξειδεύοντες, ήκουσαν κρό
τον ταχυδρομικής άμάξης.

Έρρίφθησαν πρηνείς έπί τών θάμνων.
Ή  άμαξα διήλθεν.
Έ ν αΰτή είς μόνος άνθρωπος ήτο έξη- 

πλωμένος έπί τών προσκεφαλαίων, τήν 
κεφαλήν κεκλιμ ίνην εχων έπί τής δε— 
ξι2ς γωνίας.

—  Ό  μαρκήσιος, εΐπεν ή Ά μώνη .Α ΰ- 
ριον εΐναι ό γάμος. Καϋμένη Σολάνζη !

Καί σύρουσα τόν Σίμ,ωνα άπό τής χει- 
ρίδος :

—  Έ λ α , τώ ειπε, πρέπει νά τοϋ ’μ ι
λήσω.

Ό  σιδηρουργός ύπήκουσεν.
Πρό παντός δμ,ως παρατηρών τους ά - 

ναβλα στάνοντας κλάδους τοϋ ύλ.οτομ.η- 
θέντος πυκνοϋ δάσους, έν ω άδύνατον ήτα 
ιππείς νά τόν καταδιώξωσι, τήν όδόν,. 
περιοριζομ.ένην καί λίαν έπικίνδυνον, τήν 
πεδιάδα μέ τά  άπέοαντα δάση δπισθεν 
αυτής, ώς άσφαλές καταφύγιον, έψιθύρισε 
χαμ,ηλοφώνως τήν συνήθη τοϊς άλιεύσι 
καί λαθροθήραις φράσιν :

— Κρϊμ.α ! τό μ.έρος ήτο καλόν !

Θ'

Ό  μαρκήσιος δέ Τανναί έπανήρχετο- 
μόνος.

Έφθανεν έξ Ίέννης, ένθα ό χρόνος τ φ  
έφαίνετο άνυποφόρως μ.ακρός, έν τή προσ
δοκία τής ήμέοας, ήν ή Σολ-άνζη ώρισε, 
καί καθ’ήν θά έλάμβανε κατοχήν έπί τής 
κόρης, δι’ ήν γ)σθάνετο φλογερόν καί τ υ 
ραννικόν πάθος, οΰχί έκ τρυφερότητος, 
άλλ’ έκ τής έπιθυμίας τοϋ νά δαμάση 
δούλην άποστάτιδα.

ΓΙρούιίθετο δθεν νά μ,είνγι έν Σεβάν, δ-



σον χρόνον τώ  έχρειάζετο, δπως συνταχ- 
θώσι τά  συμβόλαια, καί συντελεσθή ή 
έκτέλεσις τοΰ γάμου, και άρπάση είτα 
την σύζυγόν του, ώς εί έπρόκειτο τώ δντι 
περί πραγματικής αρπαγής.

Ό  Σερβές τον άνέμενεν είς ’Ιταλίαν, 
ένθα προητοίμασε τά πάντα  πρός υποδο
χήν τών κυρίων αύτοΰ.

Τό οίκημα, δπερ έμίσθωσεν, ήτο αλη
θής έοωτική φωλεά, κείμενη έν θαυμασια 
τοποθεσία, έπίγειος παράδεισος, έν ώ ό 
μαρκήσιος ήδύνατο νά λησμονήση τά  πάν
τα , καί τάς τύψεις τοΰ συνειδότος καί 
της πατρίδος του τά δεινά, καί δσας ή - 
γείροντο περί αύτόν έχθρας.

Τά λο ιπά, ό δολοφόνος της Ελένης δέ 
Ροσεβιέλ, ούδόλως τά έσκέπτετο.

Ό  νοΰς αύτοΰ δεν ήτο έλεύθεοος.
Μία μόνη εΐκών είχε τό προνόαιον νά 

τόν συγκινη καί νά έγγίζη  τάς χορδάς 
ψυχής διεφθαρμένης, ύπό των απολαύ
σεων, ζωής έν παντί δοκιμασθείσης.

Ή  προφητεία της Φελισίδος 'πραγμα
τοποιείτο.

Ούδ’ αύτή ή ράπτρια τών νεωτερισμών 
ήδύνατο νά ύποπτευθή τοσοΰτον απότο
μον λύσιν.

Μέχρι τής κορέσεως τοΰ πάθους του, ό 
Όλιβιέρος ούδ’ έπί στιγμήν ήδυνήθη ν’ά- 
πασχολήση άλλαχοΰ τό πνεΰμα αύτοΰ.

"Ινα φθάση μέχρι τής Σολάνζης ήτο 
ικανός νά έπιχειρήση τά  πάντα , νά έκ- 
τελέση πράξιν έντελώς παράφρονα καί νά 
ύπερπηδήση πάντα  φραγμόν, δν ό σεβα
σμός πρός τήν κοινωνίαν έπιβάλει τω  εύ- 
γενεΐ.

["Επεται συνέγεια.] *Κ.

ΙΩΑΝΝΟΤ Β Α Λ Ε Ρ Α

ήτο λίαν ζωηρόν. Είς έκάστην οδόν ύπαρ
χον εξ ε'ως έπτά σταυροί τοΰ Μαίου άν- 
θοστόλιστοι, άν καί ούδείς έξ αύτών ήτο 
τόσον ώραϊος ώς έκεΐνος,δν έ'στησεν ή Πε
π ίτα  πρό της θύρας τής οικίας της. Πλη- 
θύς άνθεων οίονεί τις θάλασσα περιεκόσμει 
τόν σταυοόν έκεΐνον.

Τήν νύκτα παρε«ρέθημεν είς έοοτήν έν

νά σάς έναγκαλισθώ καί νά απολαύσω 
τήν εύτυχίαν τοΰ νά γείνω ίερεύς.

7 Μαίου.

Καθ’ έκάστην εσπέραν άπό τών έννέα 
μέχρι τών δώδεκα, έχομεν, ώς σάς είχον 
είπεΐ, συναναστροφήν παρά τη Π επίτα.

τώ  οικω τής Πεπίτας. Ό  σταυρός, δν είχε ’Έρχονται τέσσαρες πέντε κυρίαι καί ά λ - 
στήσει κατά τήν όδόν, έτέθη εντός με- . λα ι τόσαι δεσποινίδες τοΰ χωρίου, συμ- 
γάλης χαμηλές αιθούσης ένθα ύπάρχει περιλαμβανόμενης καί τής θείας Κασίλ- 
κλειδοκύμβαλον, καί παρέσχεν ήμΐν ή Πε- δας, καθώς έπίσης Ιξ έπτά νεανίσκοι, οϊ- 
π ίτα  θέαμα άπλοΰν καί ποιητικόν, τό τινες συνειθίζουσι νά παίζωσι πα ιγνίδ ια  
όποιον είχον ί'δει μόνον δτε ήμην μικρός, άροαβώνων. Ώ ς είνε δέ έπόμενον, δπάρ- 
καί τό όποιον νΰν δέν ένεθυμούμην. χουσι καί τρεις τέσσαρες νεόνυμφοι.

Έ κ τής κεφαλής τοΰ σταυροΰ έκρέμαντο Οί δε λοιποί της συναναστροφής είνε 
έπτά τα ιν ία ι στεναί, δύο λευκαί, δύο πρά- οί συνήθεις, οΰς καί άλλοτε έγνωοίσαμεν, 
σινοι, καί τρεις έρυθραί, ούσαι τά συμ- οί ανώτεροι τοΰ χωρίου, δηλαδή ό πατήρ 
βολ ικά χρώματα τών θεολογικών αρετών, μου, δστις είνε ό δήμαρχος, ό φαρμακο- 
Ό κτώ  παιδία , πέντε ώς έξ έτών, παρι- ποιός, ό ιατρός, ό γραμματεύς καί ό κύ- 
στώντα τά  έπτά μυστήρια, κοατοΰντα ριος Επίτροπος.
τάς έπτά  τα ινία ς, α ΐτινες έκρέμαντο άπό Ή  Π επίτα πα ίζει χυντσ ί ν α  μετά τοΰ 
τοΰ σταυροΰ,έχόρευσαν είδός τ ι άντιχόρου, πατρός μου, τοΰ κυρίου Ε πιτρόπου, ή 
κάλλιστα  έκτελεσθέντος . Τό βάπτισμα μ ετ’ άλλου τινός.
παρίστανε παιδίον ένδεδυμένον ώς κα-  ̂ Έ γώ  δέν ήξεύρω είς ποίαν μερίδα νά 
τηχούμενος με τόν λευκόν του χ ιτώνα . τοποθετηθώ. Έ άν φανώ μεταξύ τών νέων, 
Τήν ίερωσύνην, ά!λλο παιδίον μέ ίερεως δ ιαταράττω  διά τής σοβαρότητός μου, 
στολήν. Τό χρίσμα,είς μικρός έπίσκοπος. τά  πα ίγν ια  καί τάς έρωτοτροπίας των. 
Τό εύχέλαιον, είς οδοιπόρος μέ βακτη- Έάν πάλιν άναμιχθώ μετά τών γεροντο- 
ρίαν καί μανδύαν πλάνητος πλήρη κογ- τέρων, λαμβάνω τό ΰφος τοΰ προσεκτικοΰ 
χυλίων. Τόν γάμον, είς νυμφίος καί μία άκροατοΰ, εις αντικείμενα, τά  όποια δέν 
νύμφη, καί τήν μετάνοιαν, είς Ναζωραίος έννοώ. Δέν ήξεύρω δέ άλλα πα ιγνίδ ια  είς
μέ σταυρόν καί άκάνθινον στέφανον. τά  χαοτία, εΐμή τί/ν τνφ.Ιύν όνον,  τόν

Π Ε Π Ι Τ Α  Χ Ι Μ Ε Ν Ε Σ
[Συνέχεια]

Τέλος υπερασπίζομαι οσον δύναμαι κα 
τά τών αστειοτήτων τοΰ πατρός μου, καί 
περιοοίζομαι μόνον είς τό νά γίνω καλός 
Ιππεύς, χωρίς νά σπουδάσω δλας αύτάς 
τάς άλλας τέχνας, τόσον ανοικείους διά 
κληρικόν, άν καί ό πατήρ μου μέ διαβε- 
βαιοΐ, δτι ούκ ολίγοι κληρικοί Ισπανοί, 
τάς γνωρίζουσι καί τάς έξασκοΰν ένίοτε 
έν Ισπανία  άκόμη μέχρι τής σήμερον, ό
πως θοιαμβεύση ή π ίστ ις , καί διατηοηθη 
καί άναστηλωθή ή καθολική ένότης.

Μοί βαούνει τήν ψυχήν τό δτι ό πατήο 
μου είνε τοιοΰτος' δτι όμιλεΐ ασυστόλως 
καί είοωνικώς περί τών σοβαροτέρων ποαν- 
μάτων. Ά λ λά  δέν άρμόζει είς εύσεβή υιόν 
νά προχωρήση περαιτέρω , ή δσον προ
χωρώ εγώ, είς τήν καταστολήν τών δ ια
χύσεων αύτοΰ τών ολίγων τ ι Βολταιρια- 
νών. Τάς ονομάζω ολίγον τ ι Βολταιρια- 
νάς, διότι δέν δύναααι νά τάς παραστήσω 
καλώς. Κατά βάθος ό πατήρ μου είνε κα
λός καθολικός, καί τοΰτο μέ παρηγοοεΐ.

Χθές ήτο τοΰ Σταυροΰ, καί τό χωρίον

Ό  χορός, μάλλον ή χοροί, υπήρξε σει- β . Ιέποντα  όνον  καί ολίγον τήν τυφλήν 
ρά υποκλίσεων, βηματισμών, περίστρο- κοντ σ ί να ,  ήτοι Bl'isca CPUSada. Τό καλ
φών καί γονυκλισιών είς τόν χρόνον μου- λίτερον θά ήτο νά μήν έπήγαινα είς τήν 
σικής, όχι κακής, οίονεί ώς έμβατήοιον, συναναστροφήν. Ά λ λ ’ ό πατήρ μου έπ ι- 
όπερ ό μουσικός ϊπα ιζεν έπί τοΰ κλειδο- μένει νά πηγαίνω . Έ άν bέν έπήγαινα,
κυμβάλου α ετ ’ άοκετής δεξιότητας.

Τά παιδία , τέκνα τών υπηρετών τής '
λέγει, θά ήμην γελοίος.

Πάρα πολύ έκπλήττετα ι ό πατήρ μου,
οικίας τής Πεπίτας, άφοΰ έξετέλεσαν τό βλέπων τήν άγνοιάν μου τινών «πραγμά- 
παιγνίδ ιόν τω ν, άπήλθον νά κοιμηθώσι ί των. Μ άλιστα τό νά μή ήξεύρω χ υ ν τ σ ί ι α  
λαβόντα πολλά δώρα καί θωπείας. ιδίως, αύτά τόν εκπλήττει είς άκρον.

Ή  έσπεοίς έξηκολούθησε ρ·έχρι τής —  Ό  θεΐός σου σέ άνέθρεψε — μοί λέ- 
δωδεκάτης, καί συνωδεύθη δι’ άναψυκτι- γει — υποκάτω άπό ένα φανόν, άναγκά- 
κών δηλαδή κυμβίων σιοοπίου, καί τελευ- 
ταΐον σοκολάτας μετά πλακουντίων καί 
γλυκυσμάτων, καί ΰδατος μετά ζακχά- 
οεως.

Ή  άπομάκρυνσις καί ή μόνωσις τής 
Πεπίτας βαίνουσι λησμονούμεναι ώς 6- 
του ήρχισε τό έαρ, δι’ δπερ ό πατήρ μου 
εύρίσκεται λίαν ευχαριστημένος.

Είς τά εξής ή Πεπίτα θά δέχηται καθ’ 
έσπέοαν, καί ό πατήρ μου έπιθυμεΐ νά 
λαμβάνω καί έγώ μέρος είς τήν συνανα
στροφήν .

Ή  Πεπίτα άπέβαλε τά  πένθιμα καί 
εινε ήδη χαριεστέρα καί μάλλον αξιοθέα
τος, ©έρουσα ένδυμασίαν έλαφράν χ.αί 
σχεδόν θερινήν, άν καί πάντοτε μετά με
γάλης μετριότητας.

Ε λπ ίζω  OTt ό πατήρ μου δέν θά μέ 
κοατήση ένταΰθα πέραν τοΰ μηνάς τού
του. Τόν ’Ιούνιον θά ελθωμεν όμοΰ αύτό- 
θι, καί τότε θά ίδήτε πώς, ελεύθερος 
τής Π επίτας, μή σκεπτομένης περί έμοΰ, 
μηδ’ενθυμουμένης με οΰτε έπ’άγαθώ οΰτε 
έπί κακώ, θέλω λάβει τήν εύχαρίστησιν

ζων σε νά σπουδάζης Θεολογίαν, καί πάν
τοτε Θεολογίαν, καί άφίνων σε είς τό 
σκότος ώς πρός τά έπίλοιπα πράγματα, 
τά όποια πρέπει νά γνωρίζης. Δι’ αύτό 
τοΰτο, δτε θά γίνης ίερεύς, καί δέν θά ήμ- 
πορής νά χορεύης καί νά έργολαβτίς είς 
τάς συναναστροφάς, εχεις ανάγκην νά 
γνωρίζης τήν χυ> ισ/να.  Έάν όχι, τ ί θά 
πηγαίνης νά κάμης δυστυχή ;

Είς δλους αύτούς τούς λόγους, καί ά λ 
λους άκόμη, ήναγκάσθην νά ύποκύψω, 
καί ό πατήρ μου μέ διδάσκει κ α τ ’ οίκον 
νά παίζω  τήν κοντ σ ί να ,  δπως τήν παίζω  
καί έν τη οικία τής Πεπίτας. Έκτος τού
του, δπως σάς είπον ήδη, έπεθύμει νά μέ 
διδάξη τήν ξιφασκίαν, καί κατόπιν νά 
καπνίζω , νά σηααδεύω μέ τό πιστόλιον 
καί μέ τό τυφέκιον. Αλλ εις ουδεν έκ 
τούτων συνήνεσα.

—  ‘Οποία διαφορά — αναφωνεί ό π α 
τήρ μου — μεταξύ τής ίδικής μου νεότη- 
τος καί τής ίδικής σου !

Καί κατόπιν προσθέτει γελών:
—  Κατ’ούσίαν, εινε τό αύτό. Καί έγώ



έπίσης εΐχον τάς ώρας τών προσευχών 
μου είς τόν στρατώνα τών σωματοφυλά
κων. Τό σιγάρον ήτο τό θυμιατήοιον, τά 
χαρτιά το προσευχητάριον, ουδέποτε δε 
μοί έλειπον άλλα ι προσευχαι και ασκή
σεις κατά τό μάλλον ή ήττον χρ ιστια- 
νικαί.

Ά ν  και με εϊχετε προκαταλάβει, δσον 
άφορα τάς ευφυολογίας ταύτας τοΰ π α 
τρός μου, καί δτι έ'νεκα τούτου έμεινα 
μεθ’ΰμών δώδεκα έτη , άπό τοΰ δεκάτου 
μέχρι τοΰ εικοστού δευτέρου, έν τούτοις 
μ ! λυποΰσι καί μέ ένοχλοΰσιν οΐ λόγοι 
τοΰ πατρός μου, ένίοτε πάρα πολύ έλευ- 
θέριοι. Ά λλά  τ ί θά τφ  κάμωμεν ; Ά ν  
καί δέν δύναμαι νά τόν έπιπλήξω διά τού
τους, ά λλ ’ δμως ουδέ τόν έπαινώ, ουδέ 
γελώ δι’ αυτούς.

Τό περίεργον και άξιέπαινον συγχρόνως 
είνε, δτι ό πατήρ μου γ ίνετα ι άλλος άν
θρωπος, δταν εΰρίσκεται παρά τ9) ΙΙε- 
π ίτα .

Ούδέ καν τυχα ίω ς τφ  έκφεύγει μία 
μόνη φράσις, μία μόνγ) λέξις έξ έκείνων, 
&ς τόσον δαψιλώς προφέρει ε ί; άλλα μέρη. 
Είς τήν οικίαν τής Π επίτας, ό πατήρ 
μου είνε πράγματι ή ένσάρκωσις τής υπο
κρισίας. Ά λ,λως τε δέ καθ’ έκάστην φα ί
νετα ι μάλλον έρωτευμένος δι’ αύτήν καί 
μετά μεγαλειτέρων έλπίδων έπ ιτυχ ίας.

’Εξακολουθεί ό πατήρ μου νά ήνε λίαν 
ευχαριστημένος άπό έμέ, δσον άφορα τήν 
μάθησιν τή ; ιππασίας. Έ ντός τεσσάρων 
πέντε ήμερών, βέβαιοί δτι θά δύναμαι νά 
ιππεύω , καί θά ιππεύσω τόν 'Εωσφόρον,  
ΐππον μέλανα, υιόν ΐππου άραβικοΰ καί 
φορβάδος έκ τής φυλής τής Guadalcazar, 
πηδηκτικόν, δρομέα, πλήρη πυρός, καί 
συνειθισμένον είς δλας τάς ποικιλίας τοΰ 
υψώματος τών έμπροσθίων ποδών έν τώ 
βαδίζειν.

— Ό σ τις  θέτει τούς μηρούς του έπί τής 
ράχεως τοΰ 'Εωσφόρον — λέγει ό πατήρ 
μου —  ήδη δύναται νά έπιβή καί αΰτών 
τών Κενταύρων' καί σύ θά θέσνις τούς μη
ρούς σου έπί τής ράχεώς του έντός ολί
γου.

Ά ν  καί διέρχωμαι όλόκληοον τήν ημέ
ραν είς τήν πεδιάδα έφιππος, είς τήν λέ
σχην καί είς τήν έσπερίδα, κλέπτω  δμως 
ώρας τ ινάς έκ τοΰ ύπνου μ.ου, άλλοτε έ- 
κουσίω; καί άλλοτε διότι έξυπνώ καί 
μελ,ετώ τήν θέσιν μου, καί έξετάζω τήν 
συνείδησίν μ,ου. Ή  είκών τής Πεπίτας 
υπάρχει πάντοτε παροϋσα είς τό πνεΰμ,ά 
μου' μ,ή είνε έρως ; έρωτώ έμαυτόν.

Ή  κινδυνεύσασα ηθική μ.ου, ή ύπόσχε- 
σίς μ.ου, τοΰ νά αφιερωθώ είς τήν ιερωσύ- 
νην, άν καί μ.ή υπογεγραμμένη, υπάρχει 
έν έμοί ισχυρά καί τελεία . Έάν είσέφρη- 
σεν έν τή ψυχή μ.ου τ ί τό ζητούν νά μέ 
έμποδίσγι είς τήν έκπλήρωσιν τής ύποσχέ- 
σεως ταύτης, πρέπει νά τό πολεμήσω.

Πρό πολλοΰ παρατηρώ, καί μ,ή μέ κα- 
τηγορήσητε έπί ύποροψία διότι σας λέγω 
δ ,τ ι παρατηρώ, δτι ή έξουσία τοΰ βουλη
τικού, ήν ύμεΐς μοί έδιδάξατε νά έξασκώ, 
είνε παντοιοτρόπως άνωτέρα δλων μου 
τών λοιπών αισθήσεων. Έ νφ  ό Μωϋσής

έπί τοΰ δρου; Σινά συνωμίλει μ.ετά τοΰ 
Θεοΰ, ό χυδαίος δχλος, έν τή πεδιάδι έ- 
λάτρευεν, άποστάτης, τόν χρυσοΰν μό
σχον. Παρά τήν μικράν ηλικίαν μ.ου, δέν 
φοβείται τό πνεΰμά μου παοομοίας απο
στασίας. Θά ήδυνάμην καλώς νά συνομι
λήσω μετά τοΰ Θεοΰ, έν πλήρει άσφαλεία, 
έάν ό έχθρός δέν ήρχετο νά πολεμήσγι 
έναντίον μου είς αΰτό τό εΰκτήοιόν μ.ου. 
Ή  είκών τής Π επίτας παρουσιάζεται είς 
τήν ψυχήν μου. Είνε πνεΰμά τ ι, δπερ πο- 
λεμ,εΐ πρός τά. ίδικόν μ.ου πνεΰμά. Ή  ιδέα 
τής καλΛονής της, έν δλγι τή άυλω αΰτής 
καθαρότητι, μοί παρεντίθεται έν τή έδώ, 
ήτις άγει είς τήν βαθεΐαν άβυσσον τής 
ψυχής, έ'νθα ό Θεός υπάρχει, καί μ.έ έμ- 
ποδίζει νά φθάσω ποάς αΰτόν. Δέν τυ - 
φλουμ.αι έντελώς. Βλέπω καθαρώς, δ ια
κρίνω' δέν παραισθητώ . 'Υπεράνω τής 
πνευματικής ταύτης κλίσεως, ήτις μ.έ ώ- 
θεϊ πρός τήν Π επίταν,υπάρχει ό έ'ρω; τοϋ 
άπείοου καί τοΰ αιωνίου. Ά ν  καί άναπα- 
ριστώ είς έμαυτόν τήν Πεπίταν ώς ιδέαν, 
ώς ποίησιν, άλλ ’ δμως ή ιδέα αύτη , ή 
ποίησις αύτη έ'χουσί τ ι τό πεπερασμένον, 
τό περιωρισμένον, τό συγκεκριμένον, ένφ 
ό έ'ρως πρός τάν Θεάν καί ή έννοια τοϋ 
Θεοΰ τό παν πεοιβάλλουσιν. Ά λ λ ’ δσας 
προσπαθείας καί άν καταβάλλω , δέν κα
τόρθωνα) νά δώσω μ-ορφήν τινα  φαντα
στικήν είς τήν ύψίστην ταύτην άντίλη - 
ψιν, τήν ούσαν άντικείμενον πολύ άνωτέ- 
ρας άφοσιώσεως, δπως καταπολεμώ δι’ 
αΰτής τήν εικόνα, τήν άνάμνησιν τής 
φθαρτής καί έφημ.έρου άληθείας, ήτις ά- 
διακόπως μ.έ κατέχει. Θερμώς δέομαι πρός 
τάν Θεόν, δπως αΰξήσν) έν έμοί ή φαντα
στική δύναμ.ις, καί πλάσν) tv δμοίωμα, 
Ιν σύμβολον τής άντιλήψεως ταύτης, δ
περ νά παριστάνγι αΰτήν ολόκληρον, δ
πως άπορροφήσ·/) καί έξαλείψγ] τήν εικόνα, 
τήν άνάμνησιν τή ; γυναικός ταύτης. Είνε 
αόριστος, είνε σκοτεινή, είνε απερίγρα
πτος, όμ,οιάζει πρός βαθύ σκότος ήύψηλο- 
τέρα άντίληψ ις τοΰ έρωτός μ.ου. Έ νφ έ
κείνη μοί παρουσιάζεται μ.έ σχήματα δια- 
γεγραμμένα, καθαρά, προφανής, φωτει
νή, μέ τά άμ.υδράν φώς, δπερ ΰπομ-ένου- 
σιν οί πνευμ.ατικοί όφθαλ^μοί, καί μ,ή φω
τεινή, μέ τό άλ,λο έκεΐνο φώς τό έντονώ- 
τατον, δπερ διά τούς όφθαλμ,ούς τού πνεύ- 
μ.ατος, όμ-οιάζει ποάς τό σκότος.

Πάσα άλλ.η παρατήρησις, πάσα άλλη 
μ,ορφή, δέν έπισκιάζει τήν εικόνα τής γυ
ναίκας ταύτης. Παρεμβάλλεται μεταξύ 
τοϋ Εσταυρωμένου καί έμ.οϋ, παρεμβάλ
λετα ι μεταξύ τής σεπτής είκόνος τής Πα
ναγίας καί έμοΰ, καί ένίοτε καί τής σε- 
λίδος αΰτής τοΰ πνευμ.ατικοΰ βιβλίου, ο- 
περ άναγινώσκω, έ'ρχεται νά ζωγραφηθή.

Δέν πιστεύω έν τούτοις, δτι έ'χω κυρι- 
ευθή ύπ ’έκείνου, δπερ καλοΰσιν έ'ρωτα τήν 
σήμ-ερον. Καί έάν τόν εΐχον τόν έρωτα 
τοΰτον , θά τόν έπολέμ.ουν καί θά τόν 
ένίκων.

Ή  καθημερινή συνάντησις τής γυνα ι- 
κός ταύτης, καί οί διαρκείς ύπέρ αΰτής 
έπαινοι, έως καί τοΰ πατρός Επιτρόπου , 
μ.έ κρατοΰσι άπησχολημένον. Διαστρέ- 1

φουσι τό πνεΰμά μου πρός τό άσεβές, καί 
άφαιροϋσιν αΰτό άπό τής όφειλομένης συ
στολής. Ά λ λ ’ δχι. Δέν άγαπώ άκόμη τήν 
Πεπίταν. Θά φύγω καί θά τήν λησμο- 
νήσω.

Ενόσω μένω έδώ, θά άγωνισθώ έρρω- 
μένως. Θά άγωνισθώ πρός τόν Θεόν, δ
πως νικήσω αΰτον διά τής αγάπης καί 
τής υποταγής. Αί κραυγαί μου θά φθά- 
σωσι μέχρις Αΰτοϋ, ώ ; πεπυρωμενα βέλη, 
καί θά διαπεοάσωσι τήν άσπίδα, δ ι’ ής 
προφυλάττεται καί κρύπτεται άπό τών ό- 
φθαλμ,ών τής ψυχής μ.ου. Θά πολεμήσω, 
ώς ό ’Ισραήλ, έν τή σιγτί τής νυκτός, καί 
ό Θεάς θά μέ πληγώσν) είς τόν μηρόν καί 
θά μ.έ καταρρίψγ) κατά τήν πάλην τα ύ 
την, δπως ήττώμενος ώ νικητής.

*

¥ *
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Ταχύτερον παρ’ δ ,τ ι ύπέθετον έγώ, ά - 
γαπητέ μου θεΐε,άπεφάσισεν ό πατήρ μου 
νά έπιβώ τοΰ 'Εωσφόρον.  Χθές είς τάς Ιξ 
τής πρωίας, ιππέυσα τό ώραΐον τοΰτο 
ζώον, ώς τό ονομάζει ό πατήρ μου, καί 
έπορεύθημ-εν είς τήν πεδιάδα. ‘Ο πατήρ 
μου ΐππευε φορβάδα πυρράν.

Έκάθησα τόσον καλά, έστηριζόμην το- 
σοΰτον στερεώς καί καταλλήλως έπί τοΰ 
ύπερηφάνου έκείνου ζώου, ώστε ό πατήρ 
μου δέν ήδυνήθη νά άντιστγί είς τόν 
πειρασμόν τοΰ νά έπαινέσγ) τόν μ,αθητήν 
του ’ καί άφοΰ άνεπαύθημεν είς σταθμόν 
τ ινα , άπέχοντα ήμίσειαν λεύγαν εντεύθεν, 
κατά τάς ένδεκα, έστοάφημ.εν πρός τό 
χωρίον καί είσήλθομεν έν αΰτφ  διά τοΰ 
μ,άλλον συχναζομενου καί κεντρικωτέρου 
μέρους. Ό  'ίππος μου παρήγε πολύν πο- 
δοβολητόν, καί έξεπέτρωνε τούς δρόμους. 
Είνε περιττόν νά προσθέσω δτι διήλθομεν 
πρό τοΰ οΓκου τής Π επίτας, ή τ ις άπό τ ί 
νος άγαπί? πω ; νά κάθηται είς τό παρά- 
θυοον, καί ευρίσκετο ήδη όπισθεν τών περ
σικών χθαμ.αλοΰ τινο ; παραθύρου.

Μόλι; ή Πεπίτα ήκουσε τόν κρότον , 
ύψωσε τού; οφθαλμούς καί μάς εΐδεν, 
ήγέρθη, άφήκε τά ράψιμον, δπερ έκράτει 
άνά χεΐρας, καί μάς παρετήρει. 'Ο Εωσ
φόρος, δστις, ώς έμαθον έπειτα , έχει ήδη 
τήν συνήθειαν νά κάμνν) πα ιγνίδ ια  οσά
κις διέρχεται πρό τοϋ οίκου τής Πεπί
τας, ήρχισε νά πηδά, καί νά άφηνιίΖ ολί
γον. Έ γώ , προσεπάθησα νά τάν ήσυχά- 
σω, άλλ’έπειδή παρεξενεύετο διά τάς χεΐ
ρας,α'ίτινες τόν διηύθυνον, ώς έπίσης καί 
διά τάν ίππέα, καί ίσως περιφρονών αΰ
τόν, ήγρίευε βαθμηδόν, ήοχισε νά φρι- 
μάσσγι, νά περιστρέφηται, καί ένίοτε νά 
λακτίζτι. Ά λ λ ’ έγώ έμεινα στερεός καί 
απαθής, δεικνύων α ΰτφ  δτι ή μην ό κ ύ 
ριός του, τιμ.ωρών αΰτόν διά τών πτερνι
στήρων, πλήττω ν αΰτόν έλαφρώς διά τοϋ 
μαστιγίου κατά τά στήθος, καί συνεχών 
αΰτόν διά τοϋ χαλινού. Ό  'Εωσφόρος, 
δστις σχεδόν έστηρίζετο έπί τών οπισθίων 
ποδών, έταπεινώθη κατόπιν τόσον, ώστε 
καί Ικαμψε τά  γόνατα χαριέντως, τελών 
ύπόκλασιν.

Τό πλήθος τών περιέργων, οΐτινες ε ΐ-



χον συναθροισθη έκ τοΰ θεάματος, έξερ- 
ράγησαν είς θορυβώδεις χειροκροτήσεις. 
Ό  δε πατήρ μου εΐπε :

— Καλά έτσ ι, διά τους νέους τους αύ- 
θάδεις και κακούς !

Καί διακοίνας κατόπιν έν τώ μέσω τοΰ 
πλήθους τόν Κουρρΐτον, όστις δεν εχει 5 
άλλην άξίαν είμή την τοΰ που.!α τ σ α δ ό -  \ 
(.ιον, άπετάνθη πρό; αύτόν με αύτάς τάς 
λέξεις :

— Κ ύτταξε άθλιε. Ίδέ τώοα τόν Θευ-  
Αό j ’o r  καί ά ντ ί νά τόν έμπαίξης κάθησε 
καί χάσκε άπό έκπληξιν.

Πράγματι, ό Κουρρΐτος έμενε μέ τό 
στόμα ανοικτόν, ακίνητος,αληθώς έκστα- 
τ ικό ς...

Ό  θρίαμβός μου ύπήοξε μέγας καί μο
ναδικός, άν καί ασυμβίβαστος ποός τόν 
χαρακτήοά μου.

Τό άνοίκειον τοΰ θριάμβου τούτου μέ 
ένέπλησεν αίδοΰς. Τό ερύθημα έχρωμά- 
τισε τάς παρειάς μου. Έγενόμην ερυθρός 
ώς τό ρόδιον, καί πρό πάντων, όταν πα- 
«ετηρησα οτι ή Πεπίτα μέ έχειοοκρότει 
καί μέ έχαιρέτα θωπευτικώς, μειδιώσα 
καί κινοΰσα τάς ωραίας χεΐράς της

Τέλος πάντων απέκτησα τό πτυχίον 
άνδρός ίσχυροΰ καί ίππέως πρώτης τά - 
ξεως.

'Ο πατήρ μου δέν δύναται νά είνε μάλ
λον ευχαριστημένος καί υπερήφανος.Δια
τείνετα ι ότι συμπληοοΐ την ανατροφήν 
μου, δτι ύμεΐς μέ έστείλατε πρός αύτόν 
ώς βιβλίον σπουδαιότατον μέν, ά λλ ’ άτα - 
κτοποίητον καί άδετον, καί ότι αυτός μέ 
τακτοποιεί καί μέ δένει.

Τό ζατρίκιον έάν άποτελη καί αύτό 
μέρος τοΰ δεσίματος καί της τακτοπο ιή- 
σεως, έπίσης είνε ηίιη μεμαθημένον.

Δύο έσπέρας έπαιξα μετά τής Πεπί
τας.

’ Γό έσπέρας τοΰ ίππικοΰ μου θριάμβου, 
ή Π επίτα μέ έδεχθη ένθουσιώδης, καί 
έπραξέ τ ι ,  όπερ ουδέποτε είχον έπιθυμή- 
σει, ούδ’ είχε λάβει τό θάρρος νά ποάξη 
πρός έμέ : Μοί έτεινε την χεΐρα.

Μή νομίσητε ότι δέν ένεθυμήθην έκεϊνο, 
όπερ συνιστώσι τόσοι καί τόσοι ηθικο
λόγοι καί άσκηταί. ’Αλλ’ έσκέφθην ότι 
ΰπερβάλλουσι τόν κίνδυνον. Τό τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος, οτι, όστις τείνει τήν χεϊρα 
πρός γυνα ίκα έκτίθετα ι, ώς άν ήγγιζε 
σκορπίον, μοί έφάνη λεγόμενον είς άλλην 
σημασίαν. Ά ναμφιβόλως είς τά  θρησκευ
τικά  βιβλία, έννοεϊται μέ τούς ύγιεινο- 
τέρους σκοπούς, έξηγοΰνται λίαν σκλη- 
ρώς φράσεις τινές καί γνώμαι τής 'Α γίας 
Γραφής. Πώς νά εννοήσω, ότι ή καλλονή 
τής γυναικός, εργον τόσον τέλειον τοΰ 
Θεοΰ, είνε πάντοτε α ιτ ία  άπωλείας; Πώς 
νά έννοήσω έπίσης, ώς γενικήν σταθεράν 
έ'ννοιαν, ότι ή γυνή είνε πικροτέοα καί 
τοΰ θανάτου ;

Πώς νά έννοήσν) τ ις , ότι, οστις έγγ ί-  
ζει γυνα ίκα , έν οίαδήποτε περιπτώσει 
καί μέ οίανδήποτε σκέψιν, δέν μένει ακη
λίδωτος ;

Τέλος, άπήντησα ταχέως, ένδομύχως 
είς ταύτας καί τάς τοιαύτας γνώμας,

καί έλαβον τήν χεΐρα, ήν ή Πεπίτα θω
πευτικώς μοί έ'τεινε, καί τήν έθλιψα έν 

j τ·7ι έμνί. Ή  τρυφερότης τής χβιοός έκεί- 
νης μέ έ'καμε νά έννοήσω περισσότερον 

j τήν λεπτότητα  καί καλλονήν αύτής, ήν 
έως τότε δέν έγνώοιζον είμή μόνον διά 
τών οφθαλμών.

Κατά τά  έθιμα τής έποχής, άπαξ δο- 
θείσης τής χειρός, οφείλει τ ις νά διδη 
αυτήν πάντοτε, καί ερχόμενος καί άνα- 
χωρών. ’Ελπίζω ότι έν τη πράξει ταύτη , 
έν τώ  δείγματι τούτω τής φ ιλίας, έν τη 

| ένδείξει ταύτη  τής αγάπης, γενομένη 
μετ’ άγνότητος, καί άνευ τής έλαχίστης 
πονηράς σκέψεως, δέν θά διΐδητε ύμεΐς, 
ούδέν τό κακόν καί κινδυνώδες.

’Επειδή ό πατήρ μου πολλάκις αναγ
κάζετα ι τό έσπέρας νά μένη μετά τοΰ 
ένοικιαστοΰ καί μετ’άλλων άγοοτών , καί 
μέχρι τής δέκατης καί.ήμισείας ή τής 1 1, 
δέν είνε συνήθως έλεύθεοος, τόν α ντ ικα 
θιστώ έγώ είς τό παιγνίδιον τοΰ tresillo 
παρά τή Π επίτα .Ό  κύριος ’Επίτροπος καί 
ό γοαμματεύς είνε σχεδόν πάντοτε οί έ- 
πίλοιποι συμπαΐκτα ι ημών. Παίζομεν τό 
δέκατον μόνον τοΰ ρεαλίου, ώστε είς έν 
ή δύο μόνον τάλληρα περιορίζονται τά 
οιψοκινδυνευόμενα ποσά άποδίδοντες τό
σον ολίγον ένδιαφέοον είς τό παιγνίδιον, 
τό διακόπτομεν καί συχνάκις μέ ευχά
ριστους συνομιλίας, καί μέ συζητήσεις 
πολλάκις όλως ξένας πρός τό παιγνίδ ιον, 
είς άτινα  ή Π επίτα καταδεικνύει πάν
τοτε πεφωτισμένον νοητικόν, ζωηρότητα, 
φαντασίαν καί χάριν τόσον έκτακτον είς 
τό λέγε ιν, ώστε αληθώς εκπλήττομαι.

Δέν ευρίσκω λόγον έπαρκή, όπως αλ
λάξω γνώμην, όσον αφορά έκεΐνα, άπερ 
σάς άνέφερα άλλοτε, καταπολεμών τούς 
φόβους σας, ότι ή Πεπίτα δύναται νά 
αίσθάνηται κλήσίν τινα πρός έμέ. Φέρε
τα ι πρός έμέ μετά τής φυσικής αγάπης, 
ήν πρέπει νά εχη πρός τόν υιόν τοΰ ζη- 
τοΰντος αύτήν Δον Πέτρου δέ Βάργας, 
κκί μετά τής δειλίας καί τής συστολής, 
ήν έμπνέει άνθρωπος ύπό τάς έμάς περι
στάσεις ευρισκόμενος, όστις δέν είνε μέν 
είσέτι ίερεύς, ά λλ ’ όστις μέλλει νά γίνη 
μετ’ ολίγον. ’Επιθυμώ καί οφείλω έν 
τούτοις νά εΐπω πρός υμάς, ήδη ότε σάς 
γ^άφω πάντοτε ώς άν ήμην γονυκλιτής 
πρό υμών, έν τώ  έξομολογητηρίιο, τα - 
χεΐαν τ ινα  έντύπωσιν, ήν ήσθάνθην δίς ή 
τρις μέχρι τοΰδε. Κάτι τ ι ,  οπερ ίσως είνε 
παραισθησία ή λήρος, ά λλ ’ όπερ έση- 
μείωσα.

[Έ πεται συνέχεια]. Λ ν τ .  Φ ρ α β α ς ι λ η ς .

Α . Γ .  Κ Ω Ν ΣΤ ΑΝ Τ ΙΝ ΙΔΟ Γ

Δ ΙΑ  Τ Ρ Ι Α  Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α
[Συνέχεια]

Μετά τό ποώτον ποτήοιον, κατά τήν 
πόσιν τοΰ όποιου έπεκοάτει σιγή, ό πε- 
πιεσμένην εχων τήν ρίνα κτηνέμπορος ήρ- 
ξατο τοΰ λόγου.

— Καί μόνο αύτά  τά  δυο κομμάτια 
πουλεΐς, Κάρπο-’Α ντώ νιτζ ;

— ’Αμ δέν έχω δά καί πολλά- μια α
γελάδα μοΰ μένει, μά αύτή άς μείνη 
πειά —^4έν τή δίνω.

— Καί τ ί τιμήν ζητείς δ ι’ αύτήν ποΰ 
πουλεΐς ; ήοώτησε ροφών.

—  Κι’ άφίσετε δά νά τήν ίδήτε πρώτα 
κ ’ έ'πειτα σομφωνοΰμεν, είπεν ό Κάρπος 
ώθών τό κενωθέν ποτήοιόν του.

—  Τάχομ’ ίδή, τάχομ’ ίδή.
— Α ΐ,καί πώς ταΰρετε ; ’Ξέρετε, έγώ, 

έπειδή δέν έ'χω πολλά ζώα, οσα. εχ̂ ω τ χ γ ω  
καλοθρεμμένα.

—  Όσο γ ι ’ αύτό δέν έχομε νά ’ποΰμε 
τ ίπο τε ' ή άγελάδα είνε παχειά, άλλά 
τό άλογο είνε παληό, καί τά πισινά πό- 
Sta τά  έ'χει χαλασμένα. Έμάς είν ’ ή 
δουλειά μας αύτή καί δέν γελοιόμαστε.

—  Μά κ ’ έγώ δέν εχω σκοπό νά σάς 
γελάσω" άν σάς αρέσουν τά  πέρνετε. Όσο 
γ ιά  τήν τ ιμή , ποΰ λέτε, θά μοΰ δώσετε 
είκοσιπέντε ρούβλια γιά  τ ’ άλογο καί 
τριάντα γ ιά  τήν άγελάδα.

Καί ήρξαντο αί διαπραγματεύσεις, α ΐ- 
τινες έχουσιν ιδιόρρυθμόν τινα  κωμικόν 
τύπον παρά Ρώσσοις, καί α ΐτινες άπέλη- 
ξαν είς τήν αγοράν τοΰ τε ΐππου καί τής 
άγελάδος άντί τεσσαράκοντα ρουβλίων.

Ό  Κάρπος, γνωοίζων τήν άξίαν τών 
κτηνών άτινα  έπώλησεν, έχαιρεν ένδομύ
χως διά τήν ύπέοογκον σχετικώς ταύτην 
τιμήν καί είχε σχηματίσει πεποίθησιν 
ότι οι άγορασταί ήπατήθησαν. Ή το  δια
τεθειμένος νά πωλήσή αύτά είς τιμήν 
πολύ κατωτέοαν ταύτης, διότι ό μέν ίπ 
πος ήτο σχεδόν χωλός, ή δέ άγελάς στεί
ρα' επομένως, εύχαρίστως έδέχθη τήν 
προταθεΐσαν αύτώ  ύπό τών κτηνεμπόρων 
τιμήν, έδωκε τήν χεΐρά του, καί άπρο- 
καλύπτως έςέφρασε τήν χαράν του ό α 
γαθός χωρικός.

— Θαρρώ πώς έγελαστήκαμε ’ς αύτή 
τήν αγορά, είπεν ό πεπιεσμένην έ'χων τήν 
ρίνα ξένος, καί θά κάμωμε καλά νά πα- 
ρατηοήσωμε άλλη μιά φορά τά  ζώα, 
προσέθετο καί έκαμε νεΰμα συνεννοήσεως 
πρός τόν απέναντι αύτοΰ καθήμενον συν- 
έταιοόν του.

Τό ευχαοι τέως ποόσωπον τοΰ Κάρπου 
κατέστη σκυθρωπόν. «Τίς οίδε, διελογί- 
σθη, άν δέν άνακαλύψουν τά  έλα ττώ - 
ματά των ! ».

— Ά φοΰ τό θέλετε, συνεπεοανε, ση- 
κωθήτε νά πάμε νά τά  παρατηρήσετε 
άλλη μιά φορά, άν κ ’ έγώ νομίζω πώς ή 
συμφωνία μας είνε τελειωμένη, άφοΰ εί
πατε πώς τά  είδατε καί έδώσαμε καί τά  
χέρια. "Ας ήνε όμως, σηκωθήτε νά πάμε.

Οί κτηνέμποροι έθεώοησαν έκ νέου άλ- 
λήλους καί άντήλλαξαν αύθις βλέμμα 
συνεννοήσεως.

—  Καλά, είπεν ό μονόφθαλμος, δέν 
' πειράζει, δέν πέρνομε τό λόγο μας όπίσω-

δόσε μας τόρα εξήντα ρούβλια ρέστα άπό 
μιά έκατοστάοα, γ ια τ ί δέν έχομε ψιλά 
καί πάμε νά πιοΰμε τά  καλοροίζικα.

Ό  Κάρπος, ούτινος τό πρόσωπον έκ 
νέου έφαιδρύνθη είς τήν θέαν τοΰ τά



χρώματα της "Ιριδας έ'χοντος χαρτονο
μίσματος της αΰτοκρατορικής Τραπέζης 
τών έκατόν ρουβλίων, Εκυψε μ.ετά τίνος 
νωχελείας καί άνέσυρεν έκ τοΰ ύποδήμ.α- 
τός του δερμ.άτινον φάκελλον, τρέμ-ων δέ 
έκ συγκινήσεως έξήγαγεν έξ αΰτοϋ δέμα 
περιέχον χαρτονομ-ίσματα. Τό διορατικόν 
βλέμ.μ.α τοΰ πεπιεσμ,ένην έ'χοντος την 
ρίνα ξένου, ήδυνήθη αστραπηδόν νά ύ- 
πολογίση τά  έν τφ  δεμ.ατι χρήματα οτι 
άνήρχοντο ε’ις 150 ρούβλια ώς έγγ ιστα .

Ό  Κάρπος πρό πολλοΰ έσκέπτετο νά 
εκποίηση τά άχρηστα δ ι’αΰτόν ζώα, ά ντ ’ 
αΰτών δέ αγοράσει νέα, ά λλ ’ οΰδέποτε 
έξέφρασε τοΰτο καί είς την σύζυγον του, 
σκεφθεις οτι «αΰτά  δέν είνε δουλειαίς 
τών γυνα ικών». Την προτεραίαν λοιπόν 
είχεν αποφασίσει άμ.ετακλήτως νά προβή 
είς την πράξιν ταύτην, τοσούτφ μ-άλλον, 
καθόσον πρό τινων ημερών είχε μεταβή 
είς την πόλιν κομίζων 7 ψάθας (42 κοιλά) 
σίτου, δν έπώλησεν εις καλήν τιμήν, καί 
έκ της πωλήσεως ταύτης είχε διαθέσιμ.α 
χρήματα.

-— Αΰριον είνε παζάρι, διελογίζετο, θά 
πωλήσω τό άλογο και τήν αγελάδα, θά 
πάρω 25 -30  ρούβλια, θά προσθέσω άκόμ.η 
κ ι’ άλλα καί θ’ άγοράσω άλλα νέα καί 
καλλίτερα ζώα.

Ό  κτηνέμ.πορος δέν είχεν άπατηθη 
ε’ις τους υπολογισμούς του. ’Ακριβώς 150 
ρούβλια ήσαν τά  χρήματα, άτινα ό Κάρ
πος, έγερθείς τήν πρωίαν, παρέ)>αβε μ.εθ’ 
έαυτοϋ.

Ό  άγαθός χωρικός, οΰδέν ΰποπτεύων 
ήρίθμ,ησεν Ιν πρός Ιν εξήκοντα ρούβλια, 
έπανέλαβε τήν άρίθμ,ησιν καί έκ δευτέ
ρου,ελαβε τό έξ εκατό ρουβλίων χ_αρτονό- 
μ.ισμα, έ'θεσεν αΰτό είς τό δερμ.άτινον πε- 
ρικάλυμμ,α και εΰχαριστήσας τους άγο- 
ραστάς ήγέρθη.

— Πάμε τώρα νά πιοΰμ.ε καί τά  κα- 
λορρίζικα, επρότεινεν άκτινοβολών έκ χα-
Ρ*<·

Ήγέρθησχν καί οί κτηνέμπαροι, έπλή- 
ρωσκν 24 καπήκια διά τό τέϊον καί έξ- 
'ίλθον.

—  Θά μας κάμ.τις τή χάρι νά μείνουν 
ώς αΰοιο τά  ζώα στήν αΰλή σου, καί σοΰ 
πληρόνομ,ε τό χόρτο ποΰ θά φ^ν, εΐπεν ό 
μονόφθαλμος.

— Γ ια τί όχι, μέ μ,εγάλη εΰχαρίστησι, 
ύπέλαβεν ό Κάρπος.

—  Εΰχαριστοΰμ.ε- καί ποΰ θά πάμε νά 
πιοΰμε τά καλορίζικα ;

—  Ό που θέλετε, άπήντησεν ό 
πος.

—  Τότε, πάμε λοιπόν εξω στό άλλο 
καπηλειό, ποΰ ό κάπηλος είνε Εβραίος 
καί δίνει τή βότκα πειό φθηνά.

—  ’Εγώ ’ξέρετε δέν πίνω ρακί, μά 
γ ιά  χατηρί σας θά πιώ  καί ενα καί δυό, 
γ ια τ ί σάς βλέπω καλούς άνθρώπους.

—  Ή  καλοσύνη σου ! . . .  Ά μ ’ τ ί ’μ.πο- 
ρεΐ νά πάθη κανείς μέ ενα καί δυό ρα
κιά ! ύπέλαβεν έρρίνως καί μορφάζων ό 
κτηνέμποοος.

Ε ί; τήν είσοδον τοΰ χωρίου Μ* ΰψοΰτο 
αχυροσκεπή; καλύβη,ήν κατεϊχενΈβραϊός

Κάρ-

τις , τόν κάπηλον Απαγγελλόμενος. Είς 
τήν καλύβην αΰτήν ώδήγησαν τόν Κάρ- 
πον οί δύο ξένοι. Οΰδείς θαμ.ών ΰπηρχεν 
έν αυτή , έκτος τοΰ καπήλου, φέροντας 
τάν τύπον τών υιών τοΰ ’Ισραήλ. Έφόοει 
οΰτος επενδυτήν έκ δοράς προβάτου κα- 
τερχόμενον άχρι τών γονάτων του, σ τ ίλ - 
βοντα έκ της ρυπαρότητος, έρυθράν μ.αλ- 
λόπλεκτον ζώνην περί τήν όσφΰν καί ΰ- 
ποδήμ.ατα στρ αβ οπατημένα καί πλήρη 
βορβόρου. Αί άκ,ραι τοΰ βοστρυχώδους 
καί είς δύο διαχωρισμ.ένου σφινοειδώς πώ- 
γωνό; ταυ ήγγιζον τήν έπιφάνειαν τοΰ 
κυλικείου, όπισθεν τοΰ οποίου ΐστατο 
μ.ειδιών τοϊς ξένοις. Δύο βόστρυχοι μ.ιξο- 
πόλιοι έκρέμ.αντο έ'νθεν καί ενθεν τών 
κοίλων κροτάφων του. Είχε σώμα κάτι- 
σχνον καί κεκυρτωμ.ένον, ρίνα μ,ακράν καί 
γρυπήν, οφθαλμ,οΰς μ.ικ,ρούς καί θολω
τούς καί όφρΰ; δασείας. Ή το  άρπακτικόν 
όρνεον.Πολύ σπανίως ά π α τά τα ίτ ις  έκτη ς 
μ,ορφης είς τήν διάγνωσιν τοΰ χαρακτηρος 
τοΰ άνθοώπου' αί τοιούτου δμ,ως είδους 
μ,ορφαί τών έν Ρωσσία ’Ιουδαίων τοιαύ- 
την κακήν έντύπωσιν προξενοΰσιν, ώστε 
έκ πρώτης δψεως δύνασαι νά σχηματίση; 
πεποίθησιν περί της ποιότητος καί τών 
διαθέσεων αΰτών, χωρίς νά εΰρεθής ποτε 
ήπατημένος.

— Καί τοΰ χρόνου ! έτόλμησε νά ψελ- 
λίσν] ό βέβηλος" αγαπάτε νά περάσετε 
άπό μέσα ; είνε πειό ζεστά έκεϊ. Όρίστε.

Καί ώδήγησε τούς νεήλυδας είς μ ι
κρόν ί>ωμάτιον θερμόν, άλλά ρυπαρόν, 
ουπαρώτατον καί έχον θύραν έξόδου πρός 
τήν αΰλήν.

— Μεγάλα ή μικρά ποτήρια ; ήρώτη- 
σε’ καί πριν ετι λάβνj άπάντησιν κατε- 
βίβασεν έκ τοΰ έρμ.αρίου μέγα δοχεΐον 
πλήρες οίνοπνεύμ.ατος.

— Δόσε μ.ας πρώτα τρία μ.ικοά ποτη
ράκια, είπε περιδεώς ό Κάρπος, δστις έρ- 
ρίγησεν έπί τή  θέα τοΰ ογκώδους δοχείου.

Ό  κάπηλος έκόμισε τοία ποτήοια βότ
κας είς μ,ικράν παροψίδα,περιέχουσαν τε 
τράγωνα τεμάχια άρτου εκ σικά- 
λεώς καί αλίπαστον κραμ.βολάχανον. Τά 
πρώτα ποτήρια κατεπόθησαν καί ό κά
πηλος έ'φερε τήν δευτέραν δόσιν, ήτις 
καί αΰτή κατεπόθη.

— Έ χω  ποΰ γυρίζω τόσα χωριά, εΐ
πεν ό μ,ονόφθαλμος κτηνέμπορος παρατη- 
ρών τόν Κάρπον, καί είδα καί έγνώρισα 
τόσους καί τόσους άνθρώπους, μ.ά ’σαν 
καί λόγου σου άνθρωπο,Κάρπο’Α ντώνιτζ, 
δέν είδαν οΰτε θά ίδοΰν τά  ’μάτια  μου.

— Καλλίτερο μουζίκο άπό τόν Κάρπο 
Ά ντώ ν ιτ ζ  δέν έχομε στό χωριό, προσέ
θετα ό Έβραϊος έκ της θέσεώς του είς 
πλημμελη ρωσσικήν διάλεκτον, μ.έ τή 
διαφορά δμως ποΰ τό λεπτό του έμεΐς οί 
κάπηλοι δέν τό βλέπουμ,ε στό ’μάτι.

— Καί πώς αυτό ; Πρώτη μου φορά τά 
βλέπω ! Ρώσσος καί νά μ,ήν πίννι ! . .  αΰτό 
είνε πρωτάκουστο πράγμα. Φέρε, κέοασέ 
μας άπό ’μ.ένα, προσέθετο ό πεπιεσμένην 
εχων τήν ρίνα κτηνέμπορος.

-— ΤΑ, έγώ δέν είμ.πορώ νά πιώ άλλο ! 
διεμαοτυρήθη ό Κάρπος.

— Μάς προσβάλλει;! εΐπεν ώ ; προσβλη
θείς τοόποντινά ό μ.ονόφθαλμ.ος, ^λθαμ.ε
μέ δυό πόδια, άλλ.ά έ'χομ.ε Πατέρα, Υιόν 
καί "Αγιον Πνεΰμ.α, ώστε τά ρακιά πρέ
πει νά γίνουν τρία.

Ό  κάπηλνΟς είχεν ήδη πληρώσει τρία 
ποτήοια μεγαλειτερας χωρητικότητας καί 
έ'θετο αΰτά  έπί της τραπέζης μετά νέας 
ζακούσκας.

Μετά δυσαρέσκειας έ'λαβεν είς χεΐρας 
τό τρίτον ποτήριον ό Κάρπος καί έπί ικα
νήν ώραν έκράτει καί έθεώρει αΰτό μ.ορ- 
φάζων, ώς δταν πρόκειτο νά πίνι τις δυσά- 
ρεστον τήν γευσιν ποτόν, φάρμακον 
τέλος" καί ένφ οί δύο αΰτοϋ συμπό- 
τα ι εΐχον ήδη κενώσει τά  ποτήριά των, 
οΰτος, προσηλ.ωμ.ένον έ'χων τό βλέμμα έπί 
τοΰ ίδικοΰ του, έσκέπτετο.

— ΓΙ̂ έ το λοιπόν, τ ί τά κυττάζεις ; ε ΐ
πεν δ μ.ονόφθαλμ.ος ώθών αΰτόν διά τοΰ 
άγκώνος.

Ό  δυστυχής Κάρπος, μή δυνάμενος νά 
άρνηθή ε ί; τούς μ.ετά τοσαύτης θερμότη- 
τβς έκθειάσαντας τήν καλοσύνην αΰτοϋ 
φίλους καί άνασκιρτήσας ώς άφυπνισθείς, 
εφερε τά ποτήριον είς τά χείλη καί έκέ- 
νωσεν αΰτό. Ήσθάνετο ήδη τάς συνε- 
πείας τοΰ οινοπνεύματος, σκοτοδίνην καί 
παράλυσιν τών μελών του. « —  Αΐ, ’στό 
διάβαλ^ο ! διελογίσθη, — τ ί τάχα κ ι’ άν 
μεθύσω μ.ιά φορά! πηγαίνω  σπ ίτ ι καί κοι
μούμαι.

—  "Ετσι δά σ’ άγαπώ ! . . . Μπράβο ! 
’ξέρεις δμως, Κάρπο Ά ντώ ν ιτ ζ  μέ δυο 
πόδια ήρθαμ-ε, μά είχαμε καί δυο χέρια, 
καί δυό καί δυό κάνουν τέσσαρα ! Έ , 
Γ ιάνκελ, πώς σέ λένε ! φέρε μας τά τ έ 
ταρτο.

Τί πρός τόν Κάρπον τώρα ; έκεϊ ποΰ 
πήγε τά τρίτο, άς πάγ·/) καί τό τέταρτο.

Ή το  ήδη κατενθουσιασμ,ένος μ.έ τήν 
έλευθεριότητα τών νεων φίλων του" τοϋ 
ήρχετο νά τούς έναγκαλισθή καί τούς φι
λήσει. Ολίγου δεΐν ΙκΛαιεν έκ χαράς, χα 
ράς ανεξήγητου. Τάς χεΐρας καί πόδας 
ήκολούθησαν τά  πέντε δάκτυλ.α,τά πέντε 
δάκτυλα ήκολούθησαν τά δέκα, τά  δέκα 
τούς δώδεκα Αποστόλους, τούτους δέ οί 
τεσσαράκοντα ίσως Μάρτυρες καί ό ά 
θλιος Κάρπος πρό πολλοΰ ήδη είχε χάσει 
τάν λογαριασμ.όν.

["Επεται συνέχεια.]

Προτιθέμίνος νά έχδώσω προσεχώς Ίατρ ιχοΥ  
Ή μεροΛ όγιον , ητοι Π ρακτικόν δόηγον ζω ν  
ια τ ρ ό ν ,  χατα τό σύστημα τών έν Εϋρώπί] κατ’ 
ετος έχοιδομίνων Agendas, παραχαλώ τοΰ; απαν
ταχού της Έλλάοος συναδέλφου; χα'ι τους έν τή αλ
λοδαπή ^Ελληνας Ιατρούς να μοί πέμψωσι ταχυδρο- 
μιχώς μέχρι τή; 10  Όχτωβρίου τήν διεύθυνσιν αΰ
τών, ΐνα δημοσιευθή έν τώ ήμερολογίω.

Α. Κλλλιβωκαχ ι α τρός
Lmτ.γητήί έν τ<3 Έ ίν . Π«νϊζιστη|ίίω.

Σ Γ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Δ Ι
είς τά «Εκλεκτά Μυθιστορήματα», κατά πασαν i -  
ποχήν, ύπολογιζομένης τής έτησίας συνδρομής εις 104 
φύλλα. —

Τόμοι «Έκλεχτών Μυθιστορημάτων» τών ε’τών 
A', Β' και Γ' δεδεμένοι στεοεώτατα και κομψότατα 
πωλοΰνται ε’ν τω γραφε’ιω ημών. Έπίσης φύλλα τών 
«Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» τοΰ Α' και Β* τόμου 
πρός λεπτά 20 έκαστον, και τοΰ Γ' πρός λεπτά 10.

Τνπ ο γρα φ εΐο ν  Κ ορ ίν νη ς ,  odoς Παζησίω τ άριθ. 9.


