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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
[Συνέχεια]

Ό  Λαυρέντιο; άνηγέρθ η άποτόμως 
μετά πυρετώδους έζεγέρσεως :

—  Λοιπόν ! . . . άνέκραζεν, έζησα έπί 
τρεις μήνας έκ τών προϊόντων κλοπών καί 
φόνων, τά  όποια μοί έφιλοδώρει ό καλός 
αΰτός κύριος Στρόγκ ! . . . Έγώ 2πια τό 
αίμα τών θυμάτων έκείνων . . . καί δλα 
αΰτά προήρχοντο έκ του έζαιρέτου πα-  
τρός μου. . . ά ! θαυμάσια ! Ύπάρχουσι 
πατέρες, οΐ όποιοι δίδουν τό αίμά των διά 
νά θρέψωσι τά  τέκνα των... ό ίδικός μου 
πατηο δέν ήτο τόσω ανόητος ! εδιδε τά 
αίμα τών άλλων !

Ό  Μούλ έντρομος έπλησίασε τόν Λαυ
ρέντιον.

—  Σιωπήσατε, καθησυχάσατε, είπεν.
—  Νά καθησυχάσω ! είπεν ό Λαυρέν

τιος μετά φοβέρας ψυχραιμίας, άλλ ’ είμαι 
ήσυχος, αγαπητέ κύριε Μούλ, δέν τό βλέ
πετε ! καί δ ιατί νά είμαι έκτος έαυτοϋ ; 
"Ολα αύτά  είνε τόσον άπλά καί τόσον 
φυσικά. "Αν είμαι ολίγον τεταραγμένος, 
τοϋτο προέρχεται έκ τής ευγνωμοσύνης 
μου διά τάς καλωσύνας αΰτάς. Αί συμ-' 
βουλαί έκεϊναι καί αί γενναιοδωρίαι πό- 
θεν προήρχοντο ! Καί ή προστασία έκεί
νη ! ... ώ, ή προστασία έκείνη !

Ενταύθα έσταμάτησεν αίφνης' ΰπόνοιά 
τις ή μάλλον φοβερά βεβαιότης έπήλθεν 
είς τόν νούν αύτοϋ.

—  Τί λοιπόν ; ήρώτησεν ό Μούλ.
•—- Οΰδέν, είπεν ό Λαυρέντιος, ή του

λάχιστον μικρόν πράγμα. Πώς ; εποεπεν 
ή προστασία νά έζασκηθϊ) υπό πάσας τάς 
μορφάς. . . Θά ήτο ατελής άν δέν έμπο- 
διζετο ό δέ Μεράκ νά μέ φονεύση ή νά μέ 
πληγώσϊ] είς μονομαχίαν ! ... Τό προεΐ- 
δον !...

—  Ώ  ! αληθώς. . . ό φόνος αΰτός. . . 
είπεν δ Μούλ συλλαμβάνων έπίσης τήν 
αυττ,ν ιδέαν.

—  Λοιπόν ! τ ί  ; Έκπλήττεσθε ; . . . 
Έγώ δι’ οΰδέν πλέον έκπλήσσομαι, άλλά 
γελώ !

Ταϋτα λέγων έμειδία καί έφαίνετο ή 
ρεμος ώς παράφοων.

— ’Αρκετά, άνέκραζεν δ Μούλ, προέ
βην πολύ, ύπελόγισα πολύ άνωτέρας τάς  
δυνάμεις σου. Συνέλθετε ολίγον, θά δμι- 
λήσωμεν πάλιν δι’ ο,τι υπολείπεται νά 
πράζετε άλλοτε.

—  Ά  ! βεβαίως , είπεν δ Λαυρέντιος, 
όταν θέλετε ευχαρίστως.

Πυρετός ισχυρός εφλεγεν αΰτόν.
—  Είνε άργά, είπεν δ Μούλ προσπαθών 

άνωφελώς νά καθησυχάση αΰτόν' πρέπει 
νά κατακλιθήτε. Θά Ιλθω νά σάς ίδω αΰ- 
ριον τό πρωί.

Ό τε  κατεκλίθη, ή έζέγερσις τοϋ Λ α υ
ρέντιου άντί νά κατευνασθϊί, τουναντίον 
έπετάθη. Ό  Μούλ εμεινε παρ’ αΰτώ μίαν 
σχεδόν ώραν' είτα απερχόμενος δι’ ύπη- 
ρησίαν έκάλεσε τόν θυρωρόν, είς όν εδωκε 
τήν έντολήν νά έπαγουπνϊί παρά τφ  Λαυ- 
ρεντίφ.

Την πρωίαν τή ; έπιούσης, περί τήν όγ- 
δόην ώραν, έπανήλθεν είς τήν όδόν Πεν- 
θιέβρ. Ή κατάστασις τού Λαυρεντίου εί
χεν Ιτι μάλλον δεινωθή. ’Ιατρός προσ
κληθείς διέγνωσε πυρετόν ισχυρόν μετά 
παραληρήματος καί συμφορήσεως τού έγ- 
κεφάλου.

Έπί ενα μήνα ό Λαυρέντιος διετέλεσε 
μεταζύ ζωής καί θανάτου.

Κατά  τό χρονικόν τούτο διάστημα , 
καθ’ ο δ Μούλ μυρίας έπεδαψίλευσε περι
ποιήσεις τω πάσχοντι, ή άνάκρισις τ α 
χέως προέβη κατά τοϋ Δακολάρ καί τού 
Πατίν. Ή άφορώσα τούς Λουβέν, Σα
μουήλ καί Μωϋσήν Ριχάρ καί τής Σανοάς 
είχε σχεδόν παραιτηθή.

Έπρόκειτο κατά πρώτον νά βεβαιωθή 
νομίμως ή ταΰτότης τού Δακολάρ.

Ό  Δακολάρ έπέμενε, παρά τάς αναμ
φισβήτητους διαβεβαιώσεις τής Πουλχε
ρίας, ύποστηρίζων δτι ήτο’Ιταλός, καλού
μενος ’Αντώνιος Κρουζίνης. Όπως δ’άπο- 
δειχθϊί τό ψεύδος, ήοκει νά φέοωσιν αΰτόν 
είς άντιπαράστασιν πρός τόν Σουσά’ ήρ- 
κέσθησαν δμως νά παρουσιάσωσι τόν Δα
κολάρ είς δεκάδα συμπατριωτών του, οΐ- 
τινες έγνώρισαν αΰτόν άλλοτε είς Γρενό- 
βλην.

Μεταζύ τούτων ήν δ αρχαίος αΰτοϋ 
κύριος Τ*, ούτινος είχε κλέψει τά τα-  
μεΐον. Πάντες άνεγνώρισαν αΰτόν άδιστά- 
κτως ώς τόν Γεώργιον Δαλισιέ.

Ό  Δακολάο ανύψωσε τούς ώμους, ήο- 
νήθη καί πάλιν προσθέτων δτι άφοϋ δέν 
τόν πιστεύωσι δέν θά παρεϊχεν άλλας έ- 
ζηγήσεις. Καί ούτως Ιπαυσεν άπαντών 
είς τάς έρωτήσεις τού άνακριτοϋ, βραδύ- 
τεοον δέ καί ένώπιον τών συνέδρων τήν 
αυτήν έτήρησε σιωπήν.

Ό πως δήποτε κατηγορεΐτο διά τόσα 
εγκλήματα, ώστε φοβερά καταδίκη άνέ- 
μενεν αΰτόν.

Ό ΓΙατίν, ό ψευδής "Αγγλο;, κατγ,- 
γορεϊτο έπί άποδράσει καί συνενοχή έν τή 
υποθέσει τή ;  δενδροστοιχία; Μαρμπέφ καί 
τώ φόνφ τού δέ Μεοάκ. Καί αΰτός έπίσης 
ήρνεϊτο έπιιιόνως ν’ άπαντά.

Ή άνάκοισι; έπεραιώθη τάχ ιστα, ή δέ 
ύπόθεσι; είσήχθη ένώπιον τοϋ Κακουογιο- 
δικείου κατά Νοέμβριον. Ό  Δακολάρ ήρ- 
νήθη άπολύτω; νά συνενοηθη μετά τού 
δικηγόρου, ον ώρισεν αΰτώ τό δικαστή- 
ριον. Μόνο; δ Μούλ ήδυνήθη ν’ άποσπάση 
παρ’αΰτοϋ λόγου; τ ινά ;. Ώμίλησεν αΰτφ  

I περί τού Λαυρέντιου.

—  Καί πώ; είνε ; ήρώτησεν δ ‘Δακο
λάρ ημέρα; τ ινά ; πρό τή ; ένάοζεω; τής  
δικαστικής περιόδου τών κακουργιοδικών.

— Καλλίτερα, είπεν δ Μούλ' ή νεότης 
ύπερίσχυσεν.

—  Εύρίσκεται πάντοτε είς τά θεοαπευ- 
τήριον τού ιατρού Πουμέ ;

—  Ναί' κακώς ίσως επραζα νά τόν το 
ποθετήσω έκεΐ, διότι θά έχη θλιβεράς α
ναμνήσεις. ’Αλλά τ ί  σημαίνει ; Ύπέστη. 
τόσας άλλα; δοκιμασίας. Ήδη ήρχισεν 
ή άνάρρωσις.

—  “Α ! τόσω τό καλλίτερον, είπεν δ 
Δακολάρ.

— Τόσω τό καλλίτερον ; έπανέλαβεν 
δ Μούλ μετά θλιβερού μειδιάματος. Κ αλ
λίτερον υποθέτω ν’ άπέθνησκε, διότι ναί 
μέν άναρρωννύει... άλλά τί θ’ άπογείνη ;

—  Πώς ;
—  Ναί... τ ί  θά γείνη ;
—  “Ω ! μή α ϊ  μέλλει, είπεν ό Δακο

λάρ  θά ζήση, θά ευρη στάδιον όπου
δήποτε . . . εχει άπό τήν δραστηριότητά 
μου ... καί άπό το αίμά μου είς τάς φλέ
βα; του !. . .

Αίφνη; έσιώπησεν, ώ; άνθρωπος ουτινος 
διέφυγεν απόρρητον, καί £ρριψεν έπί τοϋ 
Μούλ βλέμμα διαπεραστικόν.

*0 Μούλ άνύψωσεν έλαφρώς τούς ώ 
μους.

—  Μήπως, ύπέλαβεν άποτόμως ό Δα- 
κολάο, έπιμενουσι νά μέ καταδικάσωσι 
καί νά μέ καρατομήσωσιν ύπό τό ονομα 
Δαλισιέ ; Είνε γελοϊον. ’Ιδού οί τύποι ! 
Δαλισιέ ή Δακολάρ ή Κρουζίνη τΓ σημαί
νει, άρκεΐ νά καρατομηθώ. Δέν υπάρχει 
άρά γε μέσον νά άλλάζωσι γνώμην ;

—  "Αν ήτο δυνατόν, θά είχε γείνει 
ήδη, είπεν δ Μούλ.

—  Χάοιν αΰτοϋ, έννοεΐς ; είπεν ό Δα
κολάρ' έγώ δλως αδιαφορώ ! Λοιπόν δεν 
γίνεται ;

—  "Οχι, άπήντησεν δ Μούλ θλιβερώς.
—  Λυπηρόν, είπεν δ Δακολάρ, καί συ 

λυπάσαι δέν Ιχει οδτω; ; Είσαι καλό;, 
τό βλέπω. Λοιπόν είνε καλλίτερα, έσώθη ;

—  Αί !. .. έσώθη, είπεν δ Μούλ κινών 
μετά θλίψεω; τήν κεφαλήν... βεβαίως τά 
σώμα αναλαμβάνει δυνάμεις, άλλά τό η 
θικόν τίς θά τά ένισχύση ;

—  Έγώ ! είπεν δ Δακολάρ. Φέρε τον 
εις έμέ. Εννοεί; δτι πρέπει άπολύτω; νά 
τόν ίδω. Μά τον Σατανά ! αν μού στερή
σετε αΰτήν τήν χάριν θά κάμω μεγάλα 
πράγματα... θά δαγκάσω τόν δήμιον !

—  Σιώπησαν ! είπεν δ Μούλ, Κσο ή 
συχο;, θά τόν ίδης, σοί τά'ύπόσχομαι.

—  Έπί τέλους !
— Βασίζομαι μάλ ιστα είς σέ, έζηκο- 

λούθησεν δ Μούλ, δτι θά τόν μεταβάλη;  
καί θά θεραπεύση; τά κακόν, τό όποιον έ- 
προζένησες είς αΰτόν.

—  Πολύ καλά ! "Εχεις δίκαιον.
—  Eioat ό πατήρ του... Μη τό άρνεΐ- 

aat είς έμέ άνωφελώς ! οί λόγοι σου θά 
έπιδράσωσιν έπ’ αΰτοϋ, μεθ’ δσα συνέβη- 
σαν, καί είς τοιαύτην έπίσημον στιγμήν. 
Διάταζον αΰτόν νά ζήση.

—  Διάβολε ! τά πιστεύω.



—  Ώμίλησον είς αυτόν διά τάς τύψεις 
βου... διά την άνάγκην τής τιμωρίας. . . 
χαί ίκέτευσε αΰτόν νά ζήση... Έν άνάγκν] 
§ιάταξον καί ΰπόδειξον α ΰτφ  τό καθήκον 
του.

—  Καλά ! καλά ! ϊ α ο  ήσυχος, είπεν 
ό Δακολάρ, φέρε τον είς έμέ, καί έδώ, μό- 
■νος μέ αΰτόν, ήζευρω τ ί  πρέπει νά τω  
«ίπω.

—  Βασίζομαι είς σέ' ή πατρική άγάπη 
Οά σε έμπνεύσγ).

— Βεβαίως... Διά τοΰτο αποθνήσκω, 
<ίπεν ό Δακολάρ, καί δέν λυποΰμαι παρά 
•πολΰ ολίγον ! ... θ ’ άποθάνω ή ούτως ή 
άλλως. . . "Επειτα, έξ αΰτοΰ καί χάριν 
αΰτοΰ... είνε μία παρηγορία ... Φέρε τον 
τό ταχύτερον.

—  Μετά την δίκην, τήν οποίαν θά τω 
άποκρύψφ, καί άφοΰ ιόω δτι είνε έν κα- 
■ταστάσει νά ΰποφέρΥ) τάς φοβεοάς αΰτάς 
συγκινήσεις.

—  Καλά ... Βασίζομαι εις τόν λόγον
» I<του, ευχαριστώ !

Ή σκηνή αΰτη έ'λαβε χώραν έν τή φυ
λακή της αστυνομίας, έ'νθα δ Δακολάρ 
μετηνέχθη δύο ήμέρας πρό τής ένάρξεως 
τοΰ Κακουργιοδικείου.

Η δίκη είχεν όρισθή διά τήν δεκάτην 
τετάρτην Νοεμβρίου, θά διήρκει δέ π ιθα 
νώς τρεις ήμεοας. Τήν παραμονήν, ό Λου- 
βέν εΰοέθη, περί τήν ένδεκάτην τής εσπέ
ρας, νεκρός έν τή ειρκτή του. Διά τής 
αιχμής παλαιοΰ καρφίου είχε γράψει έπί 
τοΰ τοίχου : «Πεθαίνω, διότι έ^ωρίσθηκα 
άπό τον y t a v p i t  n o r  J a .U a i d  /· Είτα έ- 
πειράθη νά έμπήξ?ι τό καρφίον εί; τήν 
καρδίαν του' άλλ ή δύναμις τφ  έ'λειπεν. 
Εσχισε τότε είς λωρίδας Ιν ένδυμά του 

-καί κατεσκεύασε. βρόχον δι' οΰ άπηγχο- 
•νίσθη άπό τοΰ παραθύαου.

ΛΒ'

Ή κοινή περιέργεια, ζωηρώς διεγερ- 
)̂£ϊσα έκ τής δίκης ταύτης, δέν ίκανο- 

ποιήθη τελείως.Ή συζήτησις ήπλοποιήθη 
καί έβραχύνθη έκ τής επιμονής τοΰ Δα
κολάρ τοΰ ν’ άπαντΛ είς τάς έρωτήσεις 
τοΰ προέδρου’ έπειράθη μάλιστα, ΐνα τ ί -  
Λαώπη ταχύτερο'/,  νά έπιβάλγ) σιγήν τ φ  
<5υνηγόρω αΰτοΰ.

Ό  Πατίν έμιμήθη καλώς ή κακώς τόν 
αρχηγόν του.

Είς τών κυριωτέρων μαρτύρων, ή Μα- 
ριέτα, άπουσίαζεν. Πρό τινων ημερών,πει- 
σθ εϊσα περί τής φοβεράς μηχανορραφίας, 
ής υπήρξε θΰμα, κατελήφθη ΰπό άγριας 
παραφροσύνης καί ένεκλείσθη έν Tivt φρε- 
νοκομείω, άνευ έλπίδος ίάσεως.

Τό τέλος τής πρώτης ήμέρας καί ή 
πρωία τής δεκάτης πέμπτης κατηναλώ- 
βησαν ΰπό τών οίμωγών καί τών διαμαρ
τυρήσεων τοΰ Μωΰσέως καί τοΰ Σα*μουήλ 
κατά τρόπον, ώστε ό Δακολάρ άνυπομο- 
νών παργιτήθη τής σιωπής του.

—  ’Έλα λοιπόν ... αρκετά είπατε διά 
τό τίποτε, άνέκραξεν. . . ή ϋπόθεσίς σου 
εινε καθαρά, Σαμουήλ, διατί άνυπομονείς;
Ητο ό συνήθης μου χρηματοφύλαζ, εϊχο-

μεν ανοικτόν λογαριασμόν. . . ζητήσατε  
είς αΰτό τό κατάστιχον τόν αριθμόν 52, 
είνε ό ίδικός μου... θά εΰρετε είς τά ένερ- 
γητικόν μου πέντε χιλιάδας φράγκων καί 
κάτι. . .  τά όποία τώ χαρίζω... ΑφΥϊσε νά 
καταδικασθής, τ ί  διάβολο !

Τοΰτο συνετέλεσεν Ιτι μδίλλον εις συν
τόμευσή τής δίκης, ή δέ άπόφασις έξε- 
δόθη τήν νύκτα τής δεκάτης πέμπτης.

Κετεδικάσθησαν !
Ό  Γεώργιος Δαλισιέ, έπικαλούμενος 

Δακολάρ, είς θάνατον.
Ό  Κλαιρβασέν ερήμην είς θάνατον.
Ό  Πατίν, ό Μωύσής καί ό Σαμουήλ 

Ριχάρ είς ισόβια αναγκαστικά έργα. Διά 
τόν Μωΰσήν, ΰπερβάντα τό έξηκοστόν, ή 
ποινή μετεβλήθη είς ισόβιον φυλάκισιν.

Ό Φραγκΐστος Οΰσδάλ καί ό Φοβέτ — 
ό τελευταίος οΰτος έρήμην— είς εϋκοσιν έ- 
τών αναγκαστικά ?ργα.

Ή 'Άννα Γκορόν, χήρα Σανοάς, είς έ- 
πτά έτών αναγκαστικά έργα' ό δέ υπ η
ρέτης αΰτής είς πενταετή ειρκτήν.

—  Έπί τέλους ! είπεν ό Δακολάρ ά- 
κούσας τήν άπόφασιν ταύτην . . . έτε- 
λείωσε.

Ώ^ηγήθη πάλιν είς τήν φυλακήν του, 
ένφ δέ έλάμβανον δι’ αΰτόν τά  κα τά λλη 
λα μέτρα οπως μή αΰτοκτονήσνι παρετή
ρησε τόν Μούλ.

— At, σύ ! είπεν, ήξεύρεις τ ί σκέπτο
μαι τώρα... Έ χω τόν λόγον σου.

— Έσο ήσυχος είπεν ό Μούλ, θά τόν 
τηρήσω.

—  Καλά ! αΰτό θέλω.
—  "Οταν δυνηθή νά ΰποφέργ] τάς συγ

κινήσεις.
— Πώς ! άνέκραξεν ό Δακολάρ. Ά λ λ ά  

δέν δύναμαι νά περιμένω έγώ ! . . . Πόσος 
καιρός μοί μένει; δέκα πέντε ήμέρας, τρεϊς 
έβδομάδες περίπου ;

—  Αυτό άοκεΐ.
— Ά  ! δχι ! Θέλω νά είμαι βέβαιος. 

Ήρνήθην νά κάμω ανακοπήν πρό ολίγου, 
διότι είνε ανανδρία- άλλ ’ άν πρόκειται νά 
κερδίσω καιρόν, είμαι έντός -ϊής προθε
σμίας καί κάμνω ανακοπήν... "Ας μοί φέ
ρουν ενα δικαστικόν κλητήρα, οποίον δή
ποτε... καί γρήγορα !

Ή άνακοπή συνετάχθη καί ΰπέγραψεν 
αΰτήν : ’Λ ν τ ώ η ο ς  Κ ρ ο ν ζ ί ν η ς ,  έπ ι κ α . Ι ού -  
j i eroQ J a x o J a p ,  ψεί 'όώζ Γεώ ργ ι ο ς  J a -  
Λισιέ.

— Τώρα, προσέθηκεν αποτεινόμενος τφ  
Μούλ, ή ϋπόθεσίς μου είνε έν τάξει, β α 
σίζομαι είς σέ.

—  Καλώς, είπεν ό Μούλ.
[Έ π ετα  ι συνέχεια]. ·

ΑΙΙΟ Π; ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ε Μ Η Τ Η Ρ  ΐ Ρ Ε Λ Λ Η
Σ Ν 1 Υ Ρ Ν Α Ι Κ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  

Κ ατ4 μ ίτ ίφ ρ α σ ς ν  ΑΜΑ.

Α Ν Τ Ι Ζ Η Λ Ι Α

Λ ιή γ η μ α  * α τ 4  τ6  γ α λ λ ικ ό ν .

[Τέλος]

Μετά μικράν παΰσιν ό κύριος Βρεμόν 
έξηκολούθησεν :

—  Δυσκολεύομαι νά πιστεύσω δτι ά- 
στείζεσθε. Είνε αληθές, πρέπει δέ κ  αί ύ-  
μεΐς νά τό ομολογήσετε, δτι διά τών α ι
φνίδιων αΰτών ποοτάσεών σας, ζητείτε  νά 
μέ έκπλήξετε. Ακούσατε : Δότε μοι τόν 
λόγον τής τιμής σας,δτι αί προτάσεις σας 
αΰτα ι είνε ειλικρινείς, έπιτρέψατέ μοι ό
μως νά εξετάσω καί τάς διαθέσεις τής 
Φεονάνδης, έάν δ’έπιμένετε άποποιουμένη 
τήν έκπλήρωσιν τοΰ μεταξύ μας συνοικε
σίου, τοΰ μβλλον προσήκοντος, θά σόίς υ 
πακούσω.

— Θά μέ υπακούσετε ; έπανέλαβεν ή 
κυρία Δελινιΰ μετ' έλαφρόίς είρωνείας,πεί- 
θομαι είς τάς διαβεβαιώσεις υμών καί 
σ5!ς δίδω τόν λόγον τής τιμής μου, δτι 
θά είμαι πρός ύμάς ειλικρινής. Έπεί-  
σθητε ;

— Σχεδόν.
—  Τώρα θά φωνάξω τήν Φερνάνδην 

καί θά τήν έρωτήσωμεν άμφότεροι. Ε ί
μαι ήδη προητοιμασμένη.

—  Θά έποοτίμων ...
— Νά τή ομιλήσετε μόνος ; Πρός τ ί  ; 

Δέν είναι εΰπρεπέστερον νά ποάξετε τοΰτο 
ένώπιον τής μητρός της ;

Ταΰτοχοόνως έσυρε τόν θώμιγκα τοΰ 
κωδωνίσκου καί ένεφανίσθη υπηρέτης.

—  Είπατε είς τήν κόρην μου δτι τήν  
ζητώ.

"Η κυρία Δελινιΰ καί ό κύριος Βρεμόν 
σιγώντες άνέμενον τήν έλευσιν τής Φερ- 
νάνδης, παραδιδόμενοι άμφότεροι είς σκέ
ψεις διαφόρους.

Ή κυρία Δελινιΰ διεννοεΐτο τήν συνάν- 
τησιν, ήτις μετ’ ολίγον θά έλάμβανε χώ
ραν, έφοβεΐτο ειλικρινή έξομολόγησιν έ* 
μέρους τής θυγατρός της, καίτοι τήν α υ 
τήν πρωίαν τή  έφανέρωσε τήν θέλησίν 
της. Ό  κύριος Βρεμόν έξεπλήσσετο πλει- 
ότεοον παρ’ δσον ήλπιζε, τό δέ πνεΰμά 
του έπλανάτο είς λαβύρινθον εικασιών, μή 
γνωρίζων είς τ ί  νά άποδώστ) τήν νέαν 
ποόθεσιν τής κυρίας Δελινιύ,

Καίτοι ό κύριος Βρεμόν ήτο άνήρ, ή 
δέ Φερνάνδη— ώς νέα καί εΰειδής— ήδύ
νατο νά συντελέση είς τό νά λησμονηθ^ 
ή είκών τής μητρός της, έν τούτοις ό 
κύριος Βρεμόν άνησύχει, ώς πρός τήν έ'κ- 
βασιν τής σκηνής, ήτις έμελλε νά δια-  
δραματισθή. Χωρίς τό παράπαν νά ή, δόν 
Ζουάν, Λοβελάκος ή υποκόμης τοΰ Βαλ-  
μόν, πας τις έν τή θέσει τοΰ κυρίου Βρε
μόν ευρισκόμενος, θά κατελαμβάνετο ΰπό 
τών αΰτών αισθημάτων.

Ή θύρα τής αιθούσης ήνοίχθη τέλος, 
καί ή Φερνάνδη έφάνη.

ΤΗτο ώχρά καί περίλυπος' βαδί- 
ζουσα δέ είχε τήν ζωηρότητα τοΰ π τη -  
νοΰ, ήτις τή προσέθετε μεγίστην γοη
τείαν. Οί ώοαΐοί της οφθαλμοί έφαίνοντο



άπολέσαντες τήν θελκτικήν λάμψιν των 
ώς έκ τών δακρύων. Ή έπιδερμίς της, ή 
τόσον διαφανής καί λευκή, έφαίνετο έο- 
ρυτιδωμένη σχεδόν. Ό  κύριος Βρεμόν π α 
ρετήρησε τήν άλλοίωσιν τού προσώπου 
της καί τήν μεταβολήν των τρόπων της.

—  Μέ έζήτησες, μητέρα μου ; είπε δι’ 
έπιπλάστου φωνής άντί τές συνήθους άρ- 
γυροήχου.

—  Ναί, κόρη μου, άπεκρίθη ή κυρία 
Δελινιύ, καλέσασα αυτήν νά καθήστ) 
πλησίον της μετά προσποιητές άγαθό-  
τητος . ’Ανάγκη νά συνομιλήσωμεν . . .

—  Είσθε ασθενής, καλή μου Φερνάνδη; 
ήρώτησεν ό κύριος Βοεμόν.

—  ’Ολίγον, έψιθύρισεν ή νεάνις, ής ή 
καρδία, έζωγκουμένη ύπό τών δακρύων, 
ήτο έτοιμος νά έκχυλίσϊ).

—  Δέν είναι τίποτε, ειπεν ήσύχως ή 
κυρία Δελινιύ. Χθές τήν νύκτα ΰπέφερεν 
άπό τήν γνωστήν και εις υμάς ημικρα
νίαν. Θά παρέλθν) ταχέως.

’Αποτεινομένη δέ πρός τήν Φερνάνδην, 
μέ τήν έπιτακτικήν έκείνην γλυκύτητα,  
ήν τόσον καλώς ΰπεκρίνετο, προσέθηκεν, 
δτι δ κύριος Βρεμόν έπεθύμει νά τήν έξε- 
τάσν) περί των αισθημάτων της και δτι 
ήλπιζε νά τήν άκούστι άπαντώσαν μεθ’ά- 
πάσης τές  εΰγενείας νεάνιδος, έρασμίας 
και εΰπειθούς. Τάς τελευταίας ιδίως λέ- 
ζεις προέφερε μετά τόνου διακριτικού, 
προσηλούσα συγχρόνως έπί τής κόρης της 
βλέμμα έμφαντικόν.

*0 κύριος Βρεμόν ήρώτησε τότε τήν 
Φερνάνδην έάν συγκατένευε νά τόν δε-^θή 
ώς σύζυγον, καίτοι ήτο τεσσαρακοντού- 
της, ή δέ κόμη του ήρζατο λευκαινομένη.

Ή  Φερνάνδη δέν άπεκοίνατο κατ ’ άρ- 
χάς, ά λλ ’ Ικυψε τήν κεφαλήν της έρυθρι- 
άσασα, ούτως ώστε, ή ένδειζις αΰτη της 
μυχίας αΰτης λύπης, ήδύνατο νά έκλη- 
φθή καί ώς αποτέλεσμα παρθενικής αί-  
δοϋς. Ό  κύριος Βρεμόν έπανέλαβε τήν έ- 
ρώτησίν του, ήτ ις , τή βοηθεία βραχείας 
άλλ ’ έκφραστικής έκ μέρους της κυρίας 
Δελινιΰ διδαχές, έτυχεν άπαντήσεως. Ή 
Φερνάνδη ήτο φύσει εΰαίσθέτος καί ψυ
χές άσθενοϋς, εΰκόλως ΰποτασσομένης. 
Τοσοΰτον δέ έζοι κειώθη είς τό νά ΰπο- 
τάσσηται πάντοτε είς τάς αποφάσεις της 
μητρός της, ώστε καί έν τή  περιστάσει 
ταύτη  δέν ένόμιζε δυνατήν τήν άντίστα-  
σιν' άλλως τε, έπίστευεν δτι δ γάμος θά 
τήν άπήλασσε τές μητρικές δυναστείας.

Ό πως ποτ’ άν ή, άπήντησε πρός τόν 
κύριον Βρεμόν δτι τόν έδέχετο ώς σύζυ
γον. Προφέοουσα δμως τήν καταφατικήν  
έκείνην άπάντησιν έπί τοσοΰτον συνεκι- 
νήθη, ώστε ολίγου δεΐν έλιποθύμει.

Ό  κύριος Βρεμόν έφάνη κατά τ ι  ικ α 
νοποιηθείς έκ τής άπαντήσεως τές Φερ- 
νάνδης. Έν τούτοις, ώς άνήρ νουνεχής, 
δέν ήδύνατο νά άπαιτήσγι έρωτα παρά 
τές νεάνιδος, καί άπέδωκε τήν αμηχα
νίαν τ έ ί  χαριέσσης μνηστές του είς τήν 
δειλίαν αυτής, έλπίζων δτι βοαδύτερον ή 
άγαθότης καί ή άφοσίωσις αΰτοϋ θά ή- 
μείβοντο διά τές  αγάπης της.

Ώμοίαζε κάπως τους ανθρώπους έκεί-

νους, οΐτινες ιδιοποιούνται θησαυρόν άνευ 
πολλών δισταγμών καί οΐτινες τάς διά 
τήν άπόκτησιν αΰτοϋ ελπίδας των στη-  
ρίζουσιν έπί τές  καλές χοήβεως, ήν αΰ-  
τού θά ποιήσωσι. Συνεφώνησαν δέ δ
πως δ γάμος τελεσθή έντός ολίγου. Ό  
κύριος Βρεμόν υπεσχέθη ν’άσχοληθή δρα- 
στηρίως περί τούτου.

Μόλις δ κύριος Βρεμόν άνεχώρησεν, ή 
δέ Φερνάνδη, μέ πάλλουσαν καρδίαν καί 
ψυχήν καταβεβλημένην ύπό τές συγκινή- 
σεως είσέλθεν έν τφ  δωματίφ της, δ Ερ
ρίκος δέ Κερμπρίτσιο ένεφανίσθη έν τ έ  <*ί- 
θούσγ).

Γ

— 'Τμεϊς έδώ, κύριε! έφώνησεν ή κυρία 
Δελινιΰ μετά σφοδρού ψυχικού άλγους.

—  Πρός τ ί  ή έ'κπληξίς σας αΰτη ; ε ί
πεν ό νεανίας, δέν είμαι πλέον δεκτός είς 
τήν οικίαν σας ;

—  Ό γ ι  δά, είπε πραϋνομένη, έν τού- 
τοις ένόμιζον δτι θά εΐχετε έννοήσει δτι 
ή παρουσία σας είς τήν οικίαν μου είναι, 
διά τινα τοΰλάχιστον καιρόν, άτοπος.

—  Ύπέθίτον δτι θά συνήντων έδώ τόν 
κύριον Βρεμόν. Μετέβην πρό ολίγου είς 
τήν οικίαν αΰτού, άλλ ’δ υπηρέτης του μοί 
άπεκρίθη δτι εΰοίσκεται έδώ, ιδού, κυρία, 
δ ιατί ήλθον.

—  Μόλις πρό δέκα λεπτών έζήλθε. 
Θαυμάζω πώς δέν τόν είδατε.

—  Ώς πρός έμέ, λυπούμαι' διότι γνω- 
ρίζων αΰτόν ώς τόν οίκειότερον φίλον σας, 
ήρχόμην νά τόν παοακαλέσω νά μεσολα- 
βήση καί κάμψη, εί δυνατόν, τήν σκληρό
τη τα  σας.

—  Νομίζω δτι τό πρόσωπον, είς τό ό
ποιον σκοπεύετε ν’άποτανθέτε,είναι ακα
τάλληλον, είπεν είρωνικώς, ή κυρία Δελι- 
νιύ, αμφιβάλλω δέ, καί έπί τή  υποθέσει 
έτι δτι δ κύριος Βρεμόν θά παρεδέχετο 
τήν παράκλησίν σας, άν θά ήδύνατο νά 
κάμψη δ,τι άποκαλεΐτε φιλοφρόνως . . . 
σκληρότητα μου ...

—  *0 κύριος Βρεμόν, προσηνέχθη πάν
τοτε πρός με κάλλιστα καί γενναιότατα. 
Θά έθεώρει δέ καθέκόν του, είμαι βέβαιος 
περί τούτου, νά σάς ΰποδειζϊ) πόσον είναι 
σκληρόν νά σπαράσσετε άποχωριζουσα 
δύο καρδίας, αί όποΐαι άλ.λως τε σας είναι 
τοσοΰτον άφοσιωμέναι.

—  ’Αληθώς, συγκινοϋμαι διά τήν ά-  
φοσίωσίν των, ύπέλαβεν ή κυρία Δελινιΰ 
μετά κακεντρεχούς μειδιάματος. Ά λ λ ’ α 
δυνατώ νά τήν ανταμείψω, διαρρηγνύου- 
σα δεσμούς, τους όποιους έγώ ή ιδία συν
έδεσα. Σας συμβουλεύω ώς φίλη νά μή 
στηρίζεσθε έπί τού κυρίου Βρεμόν έχει 
ίσχυροΰς λόγους, πιστεύσατέ μοι, νά μή

, σάς βοηθήσγ).
— Καί ποιοι λοιπόν είναι οί λόγοι οΰ-

! τ <>ι ;
— Δέν τούς έννοεΐτε ;
- · ° γ ·
—  Λοιπόν, δ μέλλων σύζυγος τής Φερ- 

! νάνδης ...
I —  Είναι ...

—  Ό  κύοιος Βρεμόν ! *
— Άδύνατον ! άπετάνθη πρός υμάς ;
—  Ναί, διά νά έπιτύχγι τήν ysipa τ έ ;  

θυγατρός μου.
Ό  Ερρίκος δέ Κερμπρίτσιο έμεινεν ώς 

κεοαυνόπληκτος.Ή κυρία Δελινιΰ τόν πα- 
ρετήοει δ ι’ υφους θριαμβευτικού καί ορ
γίλου συνάμα. Τό μίσος, δπερ συχνάκις 
είναι ό μετασχηματισμός τού εοωτος, δέν 
είχεν έντελώς προσβάλλει τήν καρδίαν 
τές  περικαλλούς χήρας, ΐνα ή ζηλοτυπία  
κωλύση αΰτήν νά άπολαύση άπλήστως  
τές  τέρψεως ταύτης.

Ό  Ερρίκος, άλλως τε, ήτο τόσον ώ- 
οαΐος καί έν τή θλίψει του έτι, ώστε μετ’ 
ολίγον ή κυρία Δελινιΰ κατελήφθη ύπό 
μυχίας τινός ταραχές, μεταβαλοϋσα δέ 
έπί το εΰυ.ενέστερον τήν έκφρασιν τού 
προσώπου της, τ φ  υπεδειζε θεσιν π λη
σίον της έπί τού ανακλίντρου.

—  Παιδίον, είπε, μή αναλαμβάνετε τό 
περιαλγές αΰτό ύφος' άς δμιλήσωμεν λο- 
γικώς ώς δύο καλοί φίλοι.

Ό  Ερρίκος άνεκάλυψεν είς τάς λέξεις 
ταύτας διαλάμπουσαν άμυδράν έλπίδα, 
καθήσας δέ είς τήν ΰποδειχθεΐσαν α ΰ τφ  
θέσιν, έφώνησε διά θλιβεράς πλήν γλυκυ-  
τάτης φωνής :

—  Θεέ μου ! τ ί  σάς έκαμα λοιπόν καί. 
μέ βασανίζετε χωρίς α ιτ ίαν  ;

—  Τί μού έκάματε ; άπεκρίθη ή κυ
ρία Δελινιΰ προσηλούσα έπ’ αΰτοϋ τοΰς 
πλήρεις μομφές ένταυτώ καί τρυφερότη- 
τος οφθαλμούς της ... τίποτε.

Τό τίποτε έκεϊνο προέφερε μετά τόνου· 
τοσοΰτον έκφραστικοϋ, ώστε ό Ερρίκος 
έταρά/θη.

—  Τίποτε; τήν λέζιν αΰτήν έπροφέρατε 
μετά τόνου τοσοΰτον 'παραδόξου, ώστε 
τολμώ νά πιστεύσω τό έναντίον. Ας ίδω
μεν έάν ποτε σάς προσέβαλα, κυρία, εί- 
πέτε μοι αΰτό ΐνα δυνηθώ νά έζαλείψω  
τό λάθός μου, παρακαλών καί μετανοών.

Έ λαβε τήν χεΐρα τές  νέας γυναικός 
καί έθλιψεν αυτήν" είτα έζηκολούθησε 
μέ τό μελαγχολικόν καί θωπευτικόν έ- 
κεϊνο ΰφος, δπερ ή νεότης τόσον καλώς 
γινώσκει :

— Διατί δέν μοί άποκρίνεσθε ; τό ά- 
μάρτημά μου είναι τόσον μέγα, ώστε νά 
είναι άσύγγνωστον.

  "Ισως ! έψιθύρισεν ή κυρία Δελινιύ,
ής Τι συγκίνησις ηΰξανεν έπί τή θέα τοϋ 

| ώοαίου καί άδολου έκείνου νέου.
—  "Ισως ;... Είμαι λοιπόν ένοχος ;
—  Δέν είπα αυτό.
— "Ω ! τό είπατε, κυρία Δελινιύ, τό 

είπατε, -μή τό άρνεισθε. Έστέ ειλικρινής
1 καί θά ί’̂ ητε έάν γνωρίζω νά έπανορθώ 

τάς προσβολάς, αί όποΐαι δυνατόν άκου- 
σίως νά μοί διέφυγον.

—  Αΰτη είναι άνεπανόρθωτος, ΰπέλα- 
βεν ή κυρία Δελινιΰ έμψυχουμένη.

—  Άνεπανόρθωτος; είνε άδύνατον.Έζ- 
ήτασα τήν συνείδησίν μου καί αΰτη δέν 
είναι τοσοΰτον έπιβεβαρυμένη δσον θέ
λετε νά μέ κάμετε νά πιστεύσω.

—  Δι’ δ,τι σάς μέμφομαι, δέν έπιβα- 
ρύνεται ή συνείδησίς σας, έζηκολούθησεν



ή κυρία Δελινιύ, ής ·ίι φρόνησις ΰπέκυψε 
πρό τής άφελείας τοΰ νεανίου.

—  Μήπως λοιπόν μέ μέμφεσθε διά τήν 
όμολογίαν τήν όποιαν έκαμα πρός τήν δε
σποινίδα Φερνάνδην ; Ώ  ! κυρία ! έπεθύ- 
μουν μόνον νά βεβαιωθώ έάν ή καρδία 
της, ένουμένη μετά της ίδικής μου, ήδύ- 
νατο νά ΰποστηρίξγι xrjv αΐτησιν, τήν ό
ποιαν θά σάς άπηύθυνον.

Τό μέτωπον τής κυρίας Δελινιΰ κατέ
στη καί πάλιν σκυθρωπόν,

Ή νεαρά γυνή έσιώπα.
— Έμάντευσα ; έπανέλαβεν ό Ερρί

κος άδημονών.
—  Ό χ ι ,  έντελώς, τφ  άπεκρίθη ή κυ

ρία Δελινιΰ.
Και παρατηρούσα αΰτόν άσκαρδαμυ- 

κτεί καί μετά συγκινήσεως, άνυψουσα δέ 
έπιχαρίτως τοΰς ώμους, έπανέλαβε:

— Δέν θά μαντεύσετε, δέν θά μαντεύ
σετε ποτέ, είσθε πολΰ άκακος.

—  Λάμψις αιφνίδια διήλθε τοΰ πνεύμα
τος τοΰ ’Ερρίκου δέ Κερμπρίτσιο, δι’ ής 
άνεκάλυψε σχεδόν την αλήθειαν. Έρρίγη- 
σε, καί τό πρόσωπόν του κατέστη κατα-  
πόρφυρον, δάκρυα δέ άνέβλυζον έκ τών 
ώραίων του οφθαλμών.

— Νομίζω οτι αΰτήν την φοράν έμάν
τευσα.

—  Πώς ! ήοώτησεν ή κυρία Δελινιΰ 
μετά προφανούς ανησυχίας.

Ό  'Ερρίκος δέν άπεκρίθη μέν, ά λλ ’ ϊ -  
φερεν αίοημόνως έπί τών χειλέων του την 
χεϊρα της κυρίας Δελινιύ. Είτα έγείρων 
την κεφαλήν μετά θαυμαστού κινήματος 
συμπαθείας :

—  Νομίζω δτι πάσχετε, είπεν.
— Πόθεν τό συμπεραίνετε ;
—  "Αν καί έχω ανάγκην πλειοτέρου ή 

ΰμεΐς οίκτου, αισθάνομαι δμως δτι ή όργή 
μου μετεβλήθη είς βαθυτάτην συγκίνησιν. 
Ναί, κυρία, σάς εννοώ καί τό βλέπω, δέν 
μοί μένει άλλο παρά νά σιωπώ καί νά 
κλαίω.

—  Διατί ; ήοώτησεν ή κυρία Δελινιΰ 
θορυβηθείσα ένδομύχως.

—  Διότι . . . διότι , νομίζω , έμάν
τευσα δτι ΰμεΐς, ή τόσον ώραία, αγαπάτε  
πρόσωπον, τό όποιον δέν είναι άξιον τής 
συμπαθείας σας, δέν δύναται δέ νά άν- 
ταποκριθή πρός τά  συμπαθή αίσθήματά  
αας ... Ά λ λ ’ ίσως είμαι ένοχος άλαζονίας 
καί αλογίστου εικασίας ! Κατά τήν περί- 
πτωσιν αΰτήν, κυρία, θά μέ υποθέσετε 
ώς άκριτον καί μωρόν, καί τότε αρκούν
τως έξεδικήθητε.

'Τπήρχεν έν τή  ομιλία τοΰ ’Ερρίκου 
τοσαύτη άγνότης καί ειλικρίνεια, ώστε ή 
κυρία Δελινιΰ, τεθορυβημένη ΰπό τοΰ π ά 
θους της, μετά στενοχώριας ήδυνήθη νά 
έμποδίσγι άπόκρισιν θαυμασμού.

—  Δέν είσθε οΰτε κοΰφος,οΰτε μωρός...
— "Ω ! σάς εΰχαριστώ ! έφώνησεν οΰ- 

τος. Πεισθήτε, δτι μυχίως λυποΰμαι διά 
τάς άκουσίας θλίψεις, μέ τάς όποιας σάς 
έπότισα. Μετά δακρύων σάς ζητώ συγ
γνώμην, καί σάς έξορκίζω νά προβήτε είς 
την ηρωικήν αΰττν  απόπειραν, ένοΰσα 
δύο όντα, τά  όποϊα πάντοτε θά είναι εΰ-

γνώμονα πρός ύμάς καί υπερβαλλόντως 
θά σάς άγαπώσι.

—  Αδύνατον ! άπήντησεν ή κυρία Δε- 
λινιύ, ήτις, οσάκις ό νεανίας ήγγιζε τήν 
χορδήν ταύτην, ήσθάνετο τήν οργήν της 
έκχυλίζουσαν, εδωκα τόν λόγον μου.

—  Δέν είναι άμετάκλητος, κυρία. Δύ- 
νασθε κάλλιστα νά τόν ανακαλέσετε. Ώς 
έκ τής ηλικίας του ό κύριος Βρεμόν, δέν 
είναι ό κατάλληλος σύζυγος διά τήν Φερ
νάνδην. Ό  γάμος αΰτός είναι ασυμβίβα
στος. Θά καταστήσετε τήν κόρην σας δυ
στυχή καί καθ’ δλον τόν βίον σας θά με- 
ταμελήσθε διότι τήν έθυσιάσατε.

—  Δέν θυσιάζω κανένα, είπεν όρμητι- 
κώς ή άνιλεής χήρα άναλαμβάνουσα τό 
έγκαταλειφθέν στυγνόν υφος της. Υ π α ν 
δρεύω τήν Φερνάνδην μέ άνδρα καλόν καί 
σώφρονα, άνευ νεανικών όρμών, εΰσταθή 
καί νουνεχή. Πιστεύσατε, κύριε, δτι γνω
ρίζω τ ί  πράττω.

—  Καί έγώ γνωρίζω, είπεν ό ’Ερρίκος 
κινών μετ ’ απελπισίας τήν κεφαλήν, δτι  
προπαρασκευάζετε μεγάλον κακόν. Έάν 
δμως θέλετε έκδίκησιν, προσέξατε, θά τήν 
έ'χετε πλήρη.

—  Έχομεν καί άπειλάς, είπεν ή κυρία 
Δελινιΰ μεθ’ΰφους περιφρονητικού καί συγ
κινητικού συγχρόνως.

—  Ώ  ! μείνατε ήσυχος, αί άπειλαί 
μου, μόνον εμέ θά πλήξωσιν.

—  Ώραία ! έννοώ τί θέλετε νά είπη- 
τε. Ά λ λ ά  τήν θεωρίαν αΰτήν τήν γνω
ρίζω έκ στήθους. Ά λλο τε ,  τρεις νέοι μέ 
ήπείλουν δτι θά αυτοκτονήσουν, καί έν 
τούτοις σήμερον ζώσιν, άπολαμβάνοντες 
πλήρη υγείαν. "Αν κάμετε ώς αΰτοί, θά 
κάμετε πολΰ καλά.

—  Έ πατήθητε  δυστυχώς, κυρία μου, 
είπεν ό Ερρίκος μετ’ αΰξοντος ερεθισμού. 
Ό ,τ ι  δοκιμάζω διά τήν κόρην σας, δέν 
είναι έκ τών κοινών έοώτων, τοΰς οποίους

1 τό έλάχιστον κώλυμα έξαλειφει τής καρ- 
δίας. Οί έρωτες, τοΰς οποίους λέγετε, είναι 
έφήμεροι, ταχέως καταναλισκόμενοι καί 
τών όποιων έντός ολίγου ό άνεμος δ ια
σκορπίζει τήν σποδόν. Ό χ ι ,  δ,τι δ ι’ έ 
κείνην αισθάνομαι είναι βαθεΐα συμπάθεια, 
ήτις, άφ’ ής ήμέρας τήν είδον, μετεδόθη 
είς τήν ψυχήν μου, ώς ήλεκτρισμός, καί 
.τήν κατέλαβεν έξ ολοκλήρου καί διά 
παντός. Έν τή διαρκεΐ έμμονή τοΰ μετ’ 
άφοσιώσεως οΰρανίου τούτου έρωτος, έν 
τή όμολογουμένϊΐ έλπίδι άφεστώσης εΰ- 
τυχίας, άπεΐχον πάσης έπιδείξεως, δυνα- 
μένης νά προδώσν] τό μυστικόν μου. ‘Η 
φυσική μου δειλία μοί έπέβαλλεν άναγ-  
καίως τήν σιωπήν καί τήν έπιφύλαξιν. 
Βεβαιωθήτε, δτι ό έρως οΰτος είναι ή 
ζωή μου, καί μόνος ό θάνατος θά δυνηθή 
νά άποσπάσν) αΰτόν τής καρδίας μου.

Τάς τελευταίας ταυτας λέξεις έπρόφερε 
μεθ’ ΰφους έμφαίνοντος σταθερότητα καί 
ειλικρίνειαν. Ή μήτηρ τής Φερνάνδης ή -  
σθάνθη καμπτομένην τήν φοβεράν ζηλο
τυπίαν της.

—  Λοιπόν, κυρία μου, έστέ μεγαλό
ψυχος. Δώσατε δείγματα υψηλής καί

I εΰγενούς αΰταπαρνήσεως. Ή αΰτοθυσία
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συνεπιφέρει αρρήτους παρηγορίας, αί ό- 
ποϊαι μάς άνυψοΰσι πρό τών οφθαλμών 
μας. Τί ώραϊον νά δύναταί τις νά λέγγ, :
• ’Ιδού δύο εΰτυχή όντα, τά  όποία είς 
έμέ όφείλουσι τήν εΰτυχίαν των, τήν ο
ποίαν τοΐς έδώρησα διά θυσίας μου».Σκε- 
φθήτε, κυρία, ποσον ή πράξις αΰτη είναι 
συγκινητική, ΰψηλή, άγία. Είσθε λοιπόν 
κατωτέρα τής γενναίας αΰτής πράξεως ,

Ή κυρία Δελινιΰ έμειδίασε πονήρως.
—  Είσθε εύγλωττος, είπεν.
—  Έ χω  τήν εΰγλωττίαν έκείνην, τήν 

οποίαν έμπνέει ό πόνος, τήν εΰγλωττίαν  
τής καρδίας. Ακούσατε, έπανέλαβε γο
νυπετών, προσπίπτω είς τοΰς πόδας σας, 
σάς παρακαλώ, σάς ικετεύω, μίαν λέξιν 
είπατε, ή όποία νά μοί παρέχνι άμυδράν 
μόνον έλπίδα, καί θά σάς αγαπώ ώς αδελ
φήν, ώς άγγελον, ώς μητέρα !

Έπρόφερε ταύτα  μετά φωνής περιπα
θούς, καταθλίβων συγχρόνως τάς χεϊρας 
τής κυρίας Δελινιύ, δς έκάλυπτε διά τών 
δακούων του.

Ή κυρία Δελινιΰ πράγματι ήτο συγκε- 
κινημένη, άλλά δέν είχε καί γενναίαν τήν 
ψυχήν, ώστε νά έκτιμήσν] τήν εΰγενή 
πραξιν, ήν ό Ερρίκος τή άπεικόνιζε μετά  
τοσαύτης ζωηρότητος καί πρό πάντων  
νά τήν ένστερνισθή κατά τήν περίστασιν 
έκείνην. Χωρίς νά έμφωλεύϊ) ήδη έν αΰτή  
αίσθημά τ ι  διά τόν νεανίαν έκεϊνον, δεν 
ήδύνατο έν τούτοις ν’ άποφασίσϊ) άφ’ έ- 
αυτής νά τόν ένώσν) μετ’ άλλης. Πρός 
τούτοις, δέν ήθελε νά συντελέσγι είς τήν 
εΰτυχίαν του , διότι ή ΰπερηφάνιά της, 
ώς ώραίας γυναικός, έπασχεν, ενεκα τής 
προτιμήσεως, ήν έπέδειξεν οΰτος πρός τήν  
Φερνάνδην, καί έτι πλέον' ή υπερευαισθη
σία αΰτής εΰρέθη συντετριμμένη ΰπό τής 
δοθείσης αΰτή ΰπό τοΰ Ερρίκου διαβε- 
βαιώσεως τού νά τήν άγαπ% ώς μ η τ έ ρ α .  
‘Η λέξις αΰτη ήοκεσε νά κλείσνι τήν καρ
δίαν της,τήν πρό ολίγου άνοιγεΐσαν είς τά  
α ίτήα α τα  τοΰ Ερρίκου. Αί δέ γυναίκες, 
αί άγουσαι τήν ηλικίαν τής κυρίας Δε- 
λινιύ, οΰδόλως συγκατατίθενται νά άν - 
ταλλάξωσι τόν έρωτά των διά τής υίϊκής 
στοργής.

— Λοιπόν, κυρία, είπεν ό Ερρίκος μέ 
βλέμμα ικετευτικόν, δέν απαντάτε ;

— Τί θέλετε νά σάς είπω ; άπεκρίθη ή 
κυρία Δελινιΰ μεθ’ΰφους ψυχρού. Αυτό, 
τό όποϊον ζητείτε , σάς τό έπαναλαμβά-  
νω, δέν δύναμαι νά σάς τό προσφέρω.

—  Καί λοιπόν, ό κύριος Βρεμόν θά 
νυμφευθή τήν Φερνάνδην ;

—  Εννοείται.
Ό  Ερρίκος ήγέρθη σιωπών καί κατη-  

φής, έχαιρέτισε σοβαρώς τήν κυρίαν Δε- 
λιν^ύ, οΰδέν προσθείς, καί διηυθύνθη πρός 
τήν οικίαν τοΰ κυρίου Βρεμόν, δν δέν εΰ- 
ρεν έκεϊ. Μέ τήν καρδίαν τότε περιαλγή, 
τήν κεφαλήν πυρέσσουσαν καί άνακυκών 
έν τφ  νφ μυρίας παράφρονας σκέψεις, 
περιεπλανήθη έντός τών Παρισίων τό 
πλεΐστον τής ήμέρας. Έσκέπτετο ν’ αυ-  
τοκτονήσν), κατελήφθη ΰπό τής ιδέας ν’ 
άρπάσΥΐ τήν Φερνάνδην, ήθέλησε νά προ- 
καλέσ·/ι τόν κύριον Βρεμόν εις μονομα



χίαν, και θα έπραγματοποίει ιβως τας 
σκέψεις του ταύτας, άν, ένφ έπέστρεφεν 
είς τήν οικίαν του, έπιστολή τοϋ πατρό; 
του δέν μετέβαλε την πορείαν τών σκέ
ψεων του. ’Ιδού τ ί  περιείχεν ή επιστολή:

• ΠροσφιΛη  μ ο ν  Έ ρ ρ ΐ χ ι ,
•ΕΤμα: πολύ ασθενής, όλίγαι ώραι ζωής ίσως μοί 

υπολείπονται £τι. Πρό τοϋ θανάτου μου έπεθύμουν 
πολύ νά σοι είπω τό ύστατον χαϊρε, νά έπιθέσω έπί 
τών π«ρειών σου τόν ύστατον ασπασμόν. ’ Ελθέ τα
χέως , γλυχύτατόν μου τέχνον , διά νά φέρης τήν 
παρηγορ'ιαν ταύτην ε'ιςγέρονια, δστις άποθνήσκων, θά 
σέ άγαπόϊ και πέραν τοϋ τάφου.

»Ό  π α τ ή ρ  σ ο υ  
* Ί Γ π ο χ ό μ η ς  δ ΐ  Κ ε ρ μ π ρ ίτ σ ι ο · .

Ό  'Ερρίκος ήγάπα τόν πατέρα του. 
Έν τή καταστάσει, έν ή εύρίσκετο, ή εί- 
δησι; αυτη τόν κατεσπάραττεν. Ή ναγ-  
κασμένος ν’ αναχώρηση έσπευσμένως διά 
Βρεττάνην, —  καθ’ ήν στιγμήν ή παρου
σία του ητο αναγκαιότατη έν Παρισίοις, 
ΐνα κωλύση, εί δυνατόν, τόν προαποφα- 
σισθέντα γάμον — έδίσταζε περί τοϋ πρα- 
κτέου. Έπάλαιε μεταζύ έ'ρωτος καί κα
θήκοντος. Έν τούτοις, μετά σφοδράν πά
λην, τά γενναία αισθήματα ΰπερίσχυσαν 
τών έγω'ίστικών καί Ιγραψε πρός την Φερ
νάνδην, άγνοών τίνω τρόπω θά έλάμβανε 
τήν έπιστολήν του. ΓΙεριεγραφεν αΰτη με
τά διάπυρου καί ειλικρινούς θλίψεως τόν 
πρός αΰτήν Ιοωτά του, τάς βασάνους του 
καί την απαραίτητον ανάγκην, ήτις τόν 
ύπεχρέου ν'άναχωρήση είς Βρεττάνην, ΐνα 
κλείση τοΰς οφθαλμούς τοϋ θνήσκοντος 
πατρός του. Έτελεύτα δ’ίκετεύων αΰτήν  
ν’ ά ντ ισ τέ  πάσει δυνάμει είς την θέλησιν 
τές  μητρός της καί τήν διεβεβαίου οτι, 
έπιστρέφων, θά κατώρθου νά διαρρήζη γ ά 
μον, δστις τόν έβύθιζεν είς τήν μεγαλει- 
τέραν τών άπελπιών.

Τήν έπιστολήν ταύτην — έν ή έζέχεεν 
όλην του τήν λύπην —  την βεβρεγμένην 
μέ τά δάκρυα του, τήν ένεπιστεύθη είς 
τόν υπηρέτην του, δστις έπεφορτίσθη νά 
τήν έγχειρίση τή Φερνάνδη, καί δστις, 
πωληθεί; τή κυρία Δελινιύ, την παρέδωκε 
πρό; αΰτήν.

Την ιδίαν νύκτα ό Ερρίκο; άνεχώρησεν 
εί; Βρεττάνην. Εΰρε τόν πατέοα του θνή- 
σκοντα έν τώ άρχαίφ καί μονήρη πύργιρ 
του. Τόσον βαθέως συνησθάνθη την ψυ
χικήν ταραχήν, έπί τή θέί* τοϋ άγωνιών- 
το; γέοοντος πατρό; του, ώστε έλησμόνει 
σχεδόν τόν ίΕοωτά του.

Ό  κύριος δέ Κερμπρίτσιο, άναγνωρίζων 
τόν υιόν του, άνέλαβε τές άκοας άτονίας, 
ένή πρότερον ήτο βεβυθισμένος, καί έφάνη 
αναζωογονούμενος, ώσπερ φώ; παλαιόν 
πριν σβεσθέ- Διετήρησεν έπί δεκαπέντε έτι 
ημέρα; τήν τελευταίαν πνοήν τ έ ;  προσ- 
καίρου ύπάρζεώς του καί παρέδωκε τόν ύ 
στατον στεναγμόν εί; τάς άγκάλας τοϋ 
υίοϋ του, δστις δέν έγκατέλειψε τό προσ- 
κεφάλαιον αΰτοϋ.

Ο Ερρίκος έτέλεσε τά έπικ ήδ εια κα- 
θήκοντα καί άναθέσας κατόπιν τήν φρον
τίδα τών ΰποθέσεών του είς τόν συμβο
λαιογράφον τές  γείτονο; πόλεω;, άνεχώ
ρησεν έσπευσμένως διά Παρισίους.

Αί νύκτες, δς διέλθεν έγγΰς τοϋ ψυχορ- 
ραγοϋντος πατρός του, αί ποικίλαι οούναι, 
δς ήσθάνθη, τόν κατέστησαν άδύνατον,ά- 
σθενέ- Κατελήφθη άπό πυρετού,ή δέ κα- 
τάστασις αΰτη,παροζύνουσα τόν έρεθισμόν 
τές φαντασία; του, συνετέλει εί; τό νά 
πάσχη δεινώς κατά τό διάστημα τοϋ τα -  
ζειδίου του, μέ δλας τά ;  βασάνους, τάς 
έπιβαλλομένα; ύπό τού φόβου,τέ; ανυπο
μονησία; καί τού άλγους. Μία πάντοτε  
ιδέα κατείχε τό πνεϋμά του,καί άδιαλεί-  
πτως έψιθύριζε :

—  Τρεις έβδομάδες άπουσίας ! ή Φερ
νάνδη θά ένυμφεύθη.

Ά φίκετο  είς Παρισίους έν καιρφ νυ- 
κτός, καταβεβλημένος, θνήσκων' αί κνέ- 
μαί του έκάμπτοντο ύπό τό βάρο; τοϋ 
σώματός του.

Έπέβη αγοραίας άμάζης, καί ώς έκ 
τού συγκεχυμένου τών ιδεών του καί τοϋ 
κατατρύχοντο; αΰτόν πυρετού, άντί νά 
είπη τφ  άμαζηλατη την διεύθυνσίν του, 
είπε την τές κυρίας Δελινιύ. ‘Η άμαζα  
Ιστη πρό αΰλείου θύοας, ής τά φύλλα ή- 
σαν ήνεψγμένα, ό δέ πρόδομος έφωτί- 
ζετο δ ι’άσυνήθους φωτοχυσίας, πλείσται 
δέ κυρίαι έν περιβολή χοοοϋ κατήοχοντο 
άμα ζών έκεί κατά σειράν σταθμευουσών.

Ό  Ερρίκος, στηρίζας την κεφαλήν του 
έπί τές  θυοίδος τές άμάζης, άνεγνώρισε 
τήν οικίαν τές κυρίας Δελινιύ έγείρας δέ 
τους οφθαλμού; του είδεν άπαστράπτον- 
τα  έκ φωτό; τά παράθυρα της πρώτης ο
ροφές, έν ή κατώκει ή μήτηρ ΐ έ ς  Φερ- 
νάνδης. Ό  ήχος ορχήστρας άνακρουούσης 
τετρά^ορον. έ'φθασε μέχρις αΰτοϋ. Έφρι- 
κίασε, κατέλθε τές άμάζης, καί άποτει- 
νόμενος πρός τόν οίκοφύλακα, δστις μό- 
λ ι ;  τόν άνεγνώρισε:

—  Δίδει χορόν λοιπόν ή κυρία Δελι- 
νιύ ; ήρώτησε μετά ταραχέ;.

—  Βεβαίω;, ά λ λ ’ αΰτό δέν τό γνωρί
ζετε ; άπεκρίθη ό οίκοφύλαζ έ'κπληκτο;.

—  Δέν τό γνωρίζω. Διατί δίδει χορόν;
— Δ ιατί ; Διά τόν γάμον...
— Τίνος ;
—  Μά τόν Θεόν ! αΰτό είναι φοβερόν. 

Διά τόν γάμον τ έ ;  δεσποινίδο; Φερνάνδη; 
μετά τοϋ κυρίου Βρεμόν.

Ό  Ερρίκο; άφηκε βραγχνώδη φωνήν, 
ώρμησεν έντός τές άμάζη; είπών τήν φο
ράν ταύτην τήν διεύθυνσίν του τ φ  ήνιόχφ.

Κατά  τήν έν τ έ  οίκίι»' άφιζίν του, δ 
ύπηρέτης άπουσίαζεν . Ένεδύθη μετά 
σπουδές, άνέλθεν έκ νέου έπί τές άμά- 
ζης, καί έπανέ^θεν είς τήν κατοικίαν της 
κυρίας Δελινιύ.

Δ'

Ά ν  καί ήτο αδύνατος καί μόλις ήδύ
νατο νά ΐσ τα τα ι  είς τοΰς πόδας του, ώς 
έκ τών κόπων καί τ έ ;  άσθενείας, δ Ε ρ
ρίκος, μαθών δτι έδίδετο γαμήλιος χορό;, 
ήσθάνθη έν έαυτφ έκτακτον δύναμιν. Ώς 
σκιά άνέλθε τήν κλίμακα, διέλθε τά δω
μάτ ια , χωρίς νά παρατηρηθη, καί Ιφθασεν 
εί; τήν θύραν τ έ ;  αιθούσης, ένθα τό π λέ -  
θος συνωστίζετο. Παρετήρησε διά τών

σπινθηροβολούντων βλεμμάτων του. έντός 
τές αιθούσης έκείνης καί δtέκρινε τήν κυ
ρίαν Δελινιύ, τόν κύριον Βρεμόν καί τήν 
Φερνάνδην. Ή κυρία Δελινιύ, συνδιαλε- 
γομένη μετά τινων κυριών, έμειδία, ό κύ
ριος Βρεμόν έφαίνετο εΰδαιμονέστατος, 
συνδιαλάττων χειραψίας, ή δέ Φερνάνδη, 
ώ ! ή Φερνάνδη, έν μέσιρ κύκλου νεανίδων 
εύοισκομένη, ήτο ώχρά,ώς όέζάνθεων πυρ- 
τοκαλέα; στέφανος, δστις περιέστεφε τό 
μέτωπόν της. 'Οσάκις έμειδία, τό μειδ ί
αμα έκείνο ήτο βεβιασμένον καί πικρόν.

Ό  Ερρίκος ήσθάνθη καμπτόμενον έαυ- 
τόν ύπό τό βάρος βιαίας λύπης. Ή -  
ναγκάσθη νά στηρι^θη έπί τ έ ;  παραστά- 
δος τές θύρας. Ιΐροσήλωσεν έπί τές Φερ- 
νάνδης βλέαμα βλοσυρόν καί κεραυνοβό
λον, δπεο τήν κατέστησεν άκίν/ιτον. Έ κ-  
φρασις βαθείας συγκινήσεως έπεφάνη α ί 
φνης έπί τοϋ προσώπου της, δπερ μετ’ ου 
πολύ έγένετο καταπόρφυρον. ’Ολίγου δείν 
καί έλιποθύμει. Ήρύσθη έν τούτοις άρ- 
κοϋσαν δύναμιν, ΐνα άντιστή είς τήν ά- 
προσδόκητον έκείνην συνάντησιν, θέσασα 
έπί τού μετώπου της τό πεποικιλμένον 
ρινόμακτρόν της, δπερ έκράτει.

Τήν στιγμήν ταυτην ή ορχήστρα προα- 
νέκρουε χορόν τινα. Οί χορευταί πάντε; 
έτάχθησαν έν τη αιθούση καί ήρζαντο 
χορεύοντες. Ό  Ερρίκος δέ Κερμπρίτσιο 
παρετήρησεν δτι ή Φερνάνδη δέν έχόοευεν, 
ά.ν καί ήγάπα πολύ τόν yopov. Μεθυσθείς 
ύπό τές μυστηριώδους ισχύος της μουσι
κές, άντλήσας θάρρος ύπό τοϋ κατέχον
τας αΰτόν ζωηρού άλγους, διήνοιζε τό 
συνωστιζόμενον πλήθος, έ'φθασε μέχρι τ έ ;  
Φερνάνδης, έκαθησε παρ’ αΰτή καί είτα  
ώς έμπνευσθείς :

—  Χορεύετε; τή είπε χαμηλοφώνως καί 
δι’ ύφους πικοοϋ.

—  Άπεποιήθην, άπεκρίθη ή Φερνάνδη 
μετ’άλγεινές θλίψεως.

—  Καί τ ί  πειράζει ! ά ; χορεύσωμεν !, 
ύπέλαβεν δ Ερρίκος εΰτόλμως, είναι ή ύ-  
στάτη χάρις, τήν δποίαν ώς ικέτης ζητώ. 
Δέν θά μέ έπανίδετε πλέον.

—  Ά λ λ ’ ή μήτηρ μου ! ... έψιθύρισεν 
ή Φερνάνδη μετά φρίκης.

—  Ώ  ! άπεορίψατε τά δεσμά... ένυμ- 
φεύθητε, έψιθύρισεν ό Ερρίκος μεθ’ ύπο- 
κώφου φρίκης.

Καί έδράζατο τών χειρών της νέας γυ-  
ναικό;, τήν Ισυρεν, ήμιθανέ σχεδόν, δπου 
τό πλέθο; περιεδινοϋτο, καί έναγκαλιζό- 
μενος τό εύκαμπτον σώμά της έρρίφθη έν 
τφ  μέσψ τών χορευτών.

Ή ορχήστρα έπαιζεν έζαισίως,οί χορευ
τα ί ήσαν αραιοί,τό δέ ώχρόν καί συμπαθέ; 
ζεϋγο; διεκρίνετο ώ; σκιά άνά τήν αίθου
σαν, θαυμαζόμενον ύπό τών θεατών.

Ή κυρία Δελινιΰ καί δ κύριος Βρεμόν, 
περί άλλα ασχολούμενοι, οΰδέν τών συμ- 
βαινόντων ήνόησαν.

Ό  Ερρίκος έν τούτοις καί ή Φερνάνδη, 
χορεύοντες, άντήλλασσον χαμηλοφώνω; 
λέζει; πυρετώδεις καί διακεκομμένας.

—  Λοιπόν ! ... δέν έλάβατε τήν έπι
στολήν μου ;

—  Ό χ ι .



—  Τόν άθλιον, τ ί  άοά γε τήν έκαμε ;
—  Σά; ένόμιζον καρτερικόν ... έπιλή- 

βμονα ...
— Καί όμως ένυμφεύθητε.
—  Ή μήτηρ μου μέ ήνάγκασε.
— Έ στω  επικατάρατος.
— Νομίζει δτι οΰτω μέ καθιστά εΰ

τυχή.
— Δυστυχής Φερνάνδη,έάν έγνώριζες...
—  Τί λοιπόν ;
—  Διαδραματίζονται είς τον κόσμον 

τούτον φρικώδεις πράξεις, οδυνηρά συμ
βάντα νεότητος καί αγάπης. Σάς θυσιά
ζουν ...

— Είναι αδύνατον !
— Ή μήτηρ σας μέ μισεί.
— Καί δ ιατί;
— Διότι σας άγαπώ.
Ή Φερνάνδη παρετήρησε τόν Ερρίκον 

έκπεπληγμενη και σιωπώσα. Ά κ τ ίς  άπο- 
καλύψεως ίφάνη φωτίσασα τό πνεΰμά 
της.

— Νομίζω δτι σας έννοώ, είπε τέλος. 
Έ  μνιτνιρ μου ... σάς αγαπά έπισνις.

Ό  'Ερρίκος έσιώπ*.
—  ΤΩ ! μήτέρ μου ! έψέλλισεν ή Φερ

νάνδγ) .
Δάκρυα έφάνησαν είς τοΰς οφθαλμούς 

της. ’Ελαφρώς κλίνουσα έπί τοΰ ώμου τοΰ 
νεανίου, οστις την ΰπεστήριζεν έπί τοΰ ί-  
σχυροΰ καί νευρώδους βραχίονός του, μό
λις έψαυε τό φάτνωμα, βεβυθισμένη έν ό- 
δυνηροτάτνι σκέψει, έζ ής ό’Ερρΐκος την 
διέκοψε, μετ' ολίγον λέγων :

—  Φερνάνδη, μέ αγαπάτε ακόμη ;
— Δέν μοί έπιτρέπετε πλέον τοΰτο.
—  Τί λέγετε ;
— Δέν είμαι πλέον Φερνάνδη ... ε ί

μαι ...
—  Κυρία Βρεμόν.
— Τετέλεσται.
—  Φερνάνδη ! ... Φερνάνδη ! ... ’Εάν 

 ̂ ήθέλατε . . . δι’ ολίγης άποφασιστικότη-
τος . . .  θά άπεφεύγατε τό μαοτύριον ...

—  Διά ποίου μέσου ;
—  Διά της φυγής.
—  Αυτό είναι άτιμον.
— Θά είμεθα ελεύθεροι !.., Ευτυχείς,

θά λ ησμονησωμεν τον κοσμον.
—  Αί τύψεις τοΰ συνειδότος θά δηλη- 

τηριάσωσι την ζωήν μου.
Εαν έπιμένετε, Φεονάνδη ... δέν μέ 

αγαπάτε πλέον !
Η φερνάνδη δέν άπεκρίθη' μόλις έκρά- 

τει τά δάκρυά της.
Κ ατά την στιγμήν έκείνην ό χορός εΰ- 

ρίσκετο περί τό τέρμα του.
Τρία ή τέσσαοα ζεύγη άντείχον είσετι 

εις τον εκ τοΰ ^οροΰ κάυιατον.
Ο Ερρίκος, καί ή Φερνάνδη, έλαφροί 

ως φάσματα, έφαίνοντο άντλοΰντες νέαν 
ισχυν, καί έστρέφοντο μετά δαιμονίου τα- 
χύτητος.

Τό σκεπτεσθε ; έπανέλαβε μετ’ α 
πελπισίας ό νεανίας.

— Τί λοιπόν, φίλε μου ;
Μετά τινας ώρας, Φερνάνδη, θά α 

νήκετε είς τόν κύριον Βρεμόν !

—  Σιωπήσατε !
—  Θά άποθάνω !
—  Ώ  ! Θεέ μου '...
—  Θά άποθάνω ! σά; λέγω , έξηκο- 

λούθησεν δ άνάλγητος νεανίας διά φω
νής συγκινητικής. Έν δ ιαστήματι τριών 
έβδομάδων άπώλεσα δέκα έτη τοΰ βίου 
μου !. .. Είδον θνήσκοντα τόν πατέρα μου! 
... Παρέστην εις τήν αγωνίαν του... Είς 
τήν ταφήν του αυτήν ! . . . ένώ, μέ τήν 
καρδίαν συντετριμμένην, έσκεπτόμην σέ, 
τήν όποιαν έδώ έθυσίαζον ... Επιστρέφω  
τέλος... καί ευρίσκω δτι ανήκετε είς ά λ 
λον. . . σύ, ή μόνη καί ΰπερτάτη άγάπη  
μου έπί τής γής !... σύ, ή μόνη καί ΰπερ
τάτη  οδύνη μου !

—  Ησυχάσατε, Ερρίκε !
— Νά ησυχάσω !
— Ναί !... διότι πάσχω !... ή καρδία 

μου θραύεται ... πιέζεται ίσχυρώς
— "Ας σταματήσωμεν ! είπεν δ νεανίας 

φρικιών.
—  "Οχι... ας χορεύωμεν πάντοτε, ε ί

μαι ευτυχής.
—  Έ στω  ! άς χορεύσωμεν ακόμη, ώ 

δυστυχής μου έρως !
—  "Ας χορεύσωμεν, μέχρι τέλους !
—  "Ας χορεύσωμεν, μέχρι θανάτου !
—  ”Ω ! έάν άπέθνησκον χορεύουσα ! 

έψιθύρισεν ή Φερνάνδη.
—  Ναί, Φερνάνδη... Νά άποθάνωμεν , 

νά άποθάνωμεν !
—  Αισθάνομαι τήν ψυχήν μου φεύγου- 

σ αν.
— Φοβείσαι, παιδιον !
— "Οχι... πάσχω... υποφέρω ...
—  Ναί... είσαι ώχρά ώς δ θάνατος !
—  Ή καρδία μου συντρίβεται περισ

σότερον τώρα.
—  Δυστυχής! αισθάνεσαι δτι πάσχεις;
—  Ναί.
—  Ώ  ! άς παύσωμεν τόν καταχθόνιον 

αΰτόν χορόν !
—  Ό χ ι  . . . "Αν παύσωμεν. . . νομίζω 

δτι θ’ άποθάνω.
—  Μέ τρομάζεις !
— "Α ! φοβείσαι καί σύ, τώρα !
Προφέρουσα τάς λέξεις ταύτας, ή Φερ

νάνδη φρικωδώς έρρίγησεν.
—  ”Αχ ! Θεε μου ! έφ'ώνησεν.

■ — Τι παρατηρείς λοιπόν ;
—  Τό βλέμμα τής μητρός μου !
—  Λοιπόν ;
—  Είναι τρομερόν, φρικώδες !
—  Μέ άνεγνώρισε, άναμφιβόλως.
—  Ναί. Τήν ακούω διατάττουσαν νά 

παύσνι δ χορός.
—  Πράγματι ! ή ορχήστρα κρούει τό 

τέλος τοΰ χοροΰ. . . Χαίρε, λοιπόν, Φ=ρ-
νανόη I

—  Χαίρε, Ερρίκε !
—  Αΰοιον θά σέ θρηνήσω καί θά άπο

θάνω εκεί, έν τή μονώσει τών βρεττανικών
ακτών μου !

—  Καί έγώ... έγώ !... Σέ άναμένω είς 
τόν ουρανόν.

Ό  χορός έληξε καί δ Ερρίκος μετά  
τής Φερνάνδης έπαυσαν χορεύοντες' άλλά  
μόλις οί ίσχυρώς συνδεδεμένοι βραχίονές

των έλύθησαν, άμφότεροι έ'πεσαν ΰπτιοι. 
Έσπευσαν νά βοηθήσωσιν αυτούς, ά λλ ’ 
οΰδέν σημεΐον ζωής παρείχαν. Κατώρθω- 
σαν νά τοΰς έπαναφέρωσιν είς τάς α ι 
σθήσεις των. Ή Φερνάνδη άπετέθη έπί 
τής παρθενικής αΰτής κλίνης,σχεδόν θνή- 
σκουσα, δ δέ Ερρίκος έκομίσθη έν τή οι
κία του , διαβιβοωσκόμενος ΰπό τοΰ κα- 
ταράτου πυρετοΰ καί προφέρων άκατα-  
παύστως τό ονομα τής Φερνάνδης, ής ή 
μορφή παρουσιάζετο αΰτφ  πρό τώνέκπλή-  
κτων αΰτοΰ οφθαλμών. Είκοσάκις έζήτησε 
πληροφορίας περί τής άσθενοΰς,ίίς ήρνοΰντο 
νά δώσωσιν αΰτφ . Τέλος,μετά δύο ημερών 
άδημονίαν,ήτι; έπηύξανε τήν νευρικήν αΰ
τοΰ κατάστασιν  — απουσιάζοντας τοΰ υ 
πηρέτου του καί γραίας τινάς φύλακος, 
ήν άπεμάκρυνε πολλά προφασισθείς — ή-  
γέρθη, κλονούμενος, ένεδύθη μεθ’ δσης 
ήδύνατο ταχύτητος καί έξελθών διηυθύν- 
θη πρός τήν οικίαν τή ; κυρίας Δελινιύ.

Οί ύπηρέται ήθέλησαν νά έμποδίσωσιν 
αΰτώ τήν εϋσοδον, άλλ ’ έρριψεν αΰτο ί; τό 
βαλάντιόν του, γνωρίζων δέ ποΰ έκειτο τό 
δωμάτιον τής Φερνάνδης διηυθύνθη πρός 
αΰτό.

Ή θύρα ήτο ανοικτή' θόρυβος λυγμών 
καί θρήνων έξήοχοντο τοΰ δωματίου. 
Είσήλθεν έν αΰτφ  καί είδε τήν κυρίαν Δε- 
λινιΰ παρά τή κλίνγ) τής άσθενοΰς θυγα-  
τρός της, άμηχανοΰσαν καί κατεχομένην 
ΰπό βαθυτάτης λύπης.

Ό  κύριος Βρεμόν,ίστάμενος πλησίον της 
όρθιος καί ακίνητος, είχε προσηλωμένους 
τοΰς ΰγροΰς οφθαλμούς του έπί άψύχου 
τινός μορφής, ήτις έξεΐχε τοΰ προσκεφα- 
λ.αίου τής κλίνης, λευκοτέρα τών τριχά- 
πτων, ατινα τήν περιέ βαλλον.

Ό  Ερρίκος ήννόησε τά πάντα.
Η απελπισία τόν κατέστησεν άφωνον. 

Έστηρίχθη έπί τοΰ τοίχου. 4(ρουνοί δα
κρύων έ'ρρεον έν σιγή έπί τών παρειών 
του.Τό σώμά του άπαν Ιτρεμεν. Στιγμάς  
τινας μετά ταΰτα,αισθανθείς έαυτόν πολΰ 
καταβεβλημένον ΰπό τοΰ πυρετοΰ, νικη- 
θέντα σχεδόν ΰπό τής λύπης, έσύρθη μέ
χρι τής κλίνης, χωρίς νά άποσπάση τής 
λύπης των καί τών τύψεων τοΰσυνειδότος, 
τά  δύο έκεΐνα δντα, τά  θρηνοΰντα τήν 
Φερνάνδην. Κύψας έπί τής κλίνης κατη-  
σπάσθη έπί τοΰ μετώπου τήν νεκράν , 
είτα ρίψας βλέμμα άνεκφράστου πικρίας, 
έπί τής κυρίας Δελιν^, σφόδοα τεταραγ-  
μένης, ώς έκ τής παρουσίας του, έψιθύρισε 
διά φωνής δηκτικής :

—  ’Αρκούντως έξεδικήθητε, κυρία, διά 
τόν έρωτα τόν όποιον δέν ήσθανόμην πο
σώς δι’ΰμάς. Είσθε ζηλότυπος καί κακή ! 
Τό πρός έμέ μίσός σας έφόνευσε τήν θυγα
τέρα σας καί δμως είγατε υψηλόν καθή
κον νά έκπληοωσετε. Τό καθήκον τής μη
τρικής αΰταπαρνήσεω; ! άλλά δέν είχατε 
τά θάρρος νά τό εννοήσετε, δέν είχατε τήν 
τόλμην νά τό έγκολπωθήτε ! Ή ψυχή 
σας ήτο πολΰ χαμερπής, ταπεινή ! Έπρο- 
τίμήσατε τήν έκδίκησιν τής άφοσιώσεως' 
θοίαμβεύσατε λοιπόν! Ή θυγάτηρ σας εί
ναι νεκρά., καί έγώ... άποθνήσκω...

Προφέοων τάς λέξεις ταύτας,μετά  φω-
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ν έ ;  δλονέν έκλιπούση;,κατέπεσεν' οί όδόν- 
τες του συνεκρούσθησαν , καί θρηνώδης 
στεναγμό; έξεφυγε τών χειλέων του.

Ό  κύριος Βρεμόν έπεχείρησε νά τόν ά-  
νεγείρη.

*Ητο νεκρός !
Κατά διαταγήν τοΰ κυρίου Βρεμόν , 

τοϋ καλλίστου βεβαίως τών ανθρώπων, ό 
'Ερρίκος καί ή Φερνάνδη έτάφησαν είς ε να 
καί τόν αΰτόν τάφον.

Ή κυρία Δελινιΰ έθρήνησε την θυγα
τέρα της έπί τινα καιρόν, ουδέποτε  δμως 
τόν δυστυχέ ’Ερρίκον.

Τό μίσος τές  γυναικός είναι ζωηρόν καί 
άνεξιλέαστον. ’Ενυμφεύθη καί πάλιν, οΰχ 
ήττον δέν κατέστησε καί τόν δεύτερον σύ
ζυγόν της εΰτυχέστερον τοϋ πρώτου.

Α ν α σ τ α σ ί α  Α ρ α β α ν η .

Τ Ε Λ Ο Σ

Κ ΑΡΟ ΛΟ Υ Β Ρ ΙΚ Ε Τ Τ

Χ Α Ρ Ι Ν  ΤΟΤ Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ο Σ

Α'

—  Ναί, έχει νοστιμούτσικον πρόσω
πον.

Αί λέξεις αΰτα ι έλεχθησαν μέ τόνον 
τινά αδιαφορίας καί ό λαλών Ιστριψε βρα
δέως τόν μακρόν ώραϊον αΰτοϋ μύστακα, 
ένφ μέ προσοχήν παρετήρει την νεαράν 
κόρην, τές οποίας την καλλονήν έσχολία- 
ζεν ό φίλος του.

—  Μέ ψυχρόν κάπως τρόπον τό λέγεις! 
άνεφώνησεν ό σύντροφός του, νέος μέ ει
λικρινές, ώραϊον πρόσωπον. Νοστιμούτσι- 
κη, τί λέγεις ; Εινε, τφ  δντι, άγγελος !

Ό  Ράλφ Χύντλεϋ προσέβλεψ εν αυτόν 
ζωηρώς.

—  Πρόσεξε, φίλε μου ! Τί νίθελεν είπέ 
ή λαίδη Ό λυφαντ , δταν μάθγ), δτι ό υιός 
καί κληρονόμος της όμιλεϊ οΰτω περί τών 
αίθερίων θέλγητρων άφχνοϋς τίνος Ά μ ε -  
ρικανίδος κόρης ; Καί είξεύρεις, υποθέτω, 
δτι αΰτη δέν είνε τίποτε άλλο, ή συνοδός 
τές ξενοδόχου μας.

’Ερύθημα στενοχώρια; διέλθεν έπί τοϋ 
προσώπου τοϋ λόρδου Λίονελ καί άκου- 
σιως αΰτοϋ άπεκρίθη:

—  Σΰ παρά πολΰ γρήγορα πηδό?ς είς 
συμπεράσματα, Ραλφ' ένφ έγώ θέλω μό
νον καί μόνον νά συστηθώ πρός την χα- 
ριεστέραν κόρην, την οποίαν είδον άπόψε.

—  Καλά, πολΰ καλά' έλθέ' έγώ είμαι 
μέ αΰτήν γνωρισμένος καί δύναμαι νά σοί 
κάμω την έκδούλευσιν αΰτην πρός χάριν 
σου.

Καί μέ τοΰς βραχίονας περιπλέγδην οί 
δύο φίλοι προέβησαν έκεϊ, δπου έκάθητο 
παρατηροϋσα την περί αΰτην φαιδράν 
σκηνήν, είς τήν όποιαν μέχρι τοϋδε δέν 
είχε λάβει μέρος, ή Μαργαρίτα Έλλερ- 
σβυ.

Μόλις ήδυνήθη νά πιστεύση αΰτά  τά  
ίδιά τη ;  ώτα, δτε ή Μαργαρίτα έμαθεν, 
δτι δ έπιθυμών νά συστηθέί πρό; τό μικρόν

Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

ά,τομύν τηζ  κύριο;, ητον ό νεαρό; λόρδο; 
Ό λυφαντ , περί οΰ είχεν ακούσει τοσαϋτα.

Οπω; ό κύριος Χύντλεϋ είχεν είπεΐ, ή 
μικρά Μαργαρίτα Έλλερσβυ ητον ή έμ
μισθο; συνοδό; της μις Μάουντ καί τό 
Ιργον τοϋτο έπηγγέλλετο κατά πρώτον 
παρ' αυτϊί. Ή 'Αλίκη Μάουντ έφάνη έκ- 
πλαγεισά καί μέ πολλήν κρυφίαν της δυ
σαρέσκειαν είδε τάς φιλόφρονας πρός τήν 
Μαργαρίταν περιποιήσεις τοϋ νεαροϋ εΰ- 
πατρίδου, έπί τοϋ όποιου έσκόπευε νά 
δοκιμάση τήν δύναμιν τών ιδίων αυτές  
θέλγητρων. Δέν ΰπέρξε δέ αΰτη ή τελευ
τα ία  φορά, καθ’ ήν δ λόρδος "Ολυφαντ 
άπήντησε τήν Μαργαρίταν Έλλερσβυ. Έ- 
νέ>ιξ ήδη, μέ πολΰν πλούτον καί χωρίς 
νά ¥χγ) κανένα, ΐνα περιορίζη, ή νά διευ- 
θύνη τάς πράξεις του, είχεν έλθει είς τήν 
’Αμερικήν πρό; έπίσκεψίν τοϋ φίλου του 
Χύντλεϋ καί νά διασκεδάση έπί Ιν έτο;, 
πριν ή έπιδοθ?) εί; τήν διεύθυνσίν τών 
έκτεταμένων κτημάτων του καί εί; τά 
πολλαπλά καθήκοντα καί μέριμνας "Αγ
γλου γαιοκτήμονα;' καί τόρα έν διαστή-  
ματι εξ μηνών ήναγκάσθη νά άναγνωρίση, 
δτι Ιν βλέμμα έκτοξευόμενον έκ ζεύγους 
κυανών σκεπτικών οφθαλμών είχε δι’ α ΰ 
τόν περισσότερα θέλγητρα, ή δσα είχον 
πάσαι ομοϋ αί έξ έπιφανοϋ; ξένους καλ- 
λοναί, έξ ών έπλήρου συχνάκις ή Λαίδη 
μήτηρ του τήν οικίαν της, —  ΐνα τήν κα- 
ταστήση, — ώς συνείθιζεν αΰτη νά λέγη: 
εΰάρεστον διά τόν Λίονελ.

Άφοϋ ή πρώτη έκπληξίς της παρέλθε 
ή ’Αλίκη Μάουντ συνεμορφώθη πρός τήν 
περίστασιν. Και άν έτι έφάνη αναίσθητος 
δ νεαρός λόρδος πρός τά θέλγητρά της, ή- 
σθάνετο, δτι δέν θά ητο μικρός θρίαμβος 
δι’ αΰτήν τό νά καυχάται πρός τάς άνη- 
κούσας είς τήν ιδίαν έαυτές τ ά ζ ι ν ,  δτι 
εις την υπηρεσίαν της είχε ποτέ την σύ
ζυγον ένός όμοτίμου τές ’Αγγλίας, ώστε, 
δτε δ νεαρός λόρδος έπεσκέπτετο τήν οι
κίαν της είχε πολλάς εΰκαιρίας, ΐνα βλέ- 
πη τό άντικείμενον τοϋ έοωτός του. Αί 
ήμέραι διά τήν Μαργαρίταν παρήρχοντο 
ώς δνειρον, άλλά καίτοι άθφα,ώς παιδίον, 
καλώς έγίνωσκεν, δτι οί τής τάξεώς του 
άνθρωποι θά κατεδίκαζον τόν λόρδον Ό 
λυφαντ, δτι άνοικείως λησμονήσας έαυ- 
τόν καί τήν θέσιν του έξέλεξε μίαν νεά- 
νιδα, ώς αΰτή, ΐνα τη προσφέοη τήν λ α 
τρείαν του καί προσέτι ήσθάνετο, δτι ή 
άγέρωχος άριστοκρατική οίκογένειά του 
αναμφιβόλως θά έθεώοει αΰτήν ώς έπεί- 
σακτον. Καίτοι δέ ζώσα βίον μονήρη καί 
άχαριν, έν τ έ  ΰπερηφανία της, ή νεάνις 
άπηρνήθη ν’ άποδεχθ·?) τήν πουσφερομένην 
αυτή ευοαιμονίαν ΰπό τοιούτους οιωνούς, 
διότι ή Μαργαρίτα "Ελλερσβυ είχεν ΰψη- 
λόφρονα καί ευγενή χαρακτήρα καί, εί καί 
ορφανή καί μέ μόνα τά  άδολα αΰτές όρ
μέμφυτα παρ’ ών ώδηγεΐτο, ήτο παν δ,τι 
ώφειλε νά είνε μία άγαθή καί αξ ιαγάπη
τος γυνή.

Οΰτω δέ, δπότε δ λόρδος Ό λυφ α ντ  κα- 
τέθηκεν είς τοΰ; πόδας αΰτές τού; τε 
τ ίτλο υ ; καί τήν καρδίαν του, εί καί αΰτή  
έγίνωσκεν, δτι τόν ήγάπα, προσηνώς άμα

δέ καί σταθερώς άπήντησεν— ·οΰχ ί»—  
καί άπό της άπαντήσεως ταύτης, οΰτε 
έπιχειρήματα, οΰτε παρακλήσεις ήδυνή- 
θησαν νά τήν μεταπείσωσιν.

Πρέπει δέ νά όμολογήσωμεν, δτι έκτό; 
τοϋ δτι σκληρώς διεψεύσθη τών έλπίδων 
του καί πολΰ συνάμα έξεπλάγη δ λόρδος 
Λίονελ' διότι, εί καί άδαής τών τοϋ
κόσμου, έγίνωσκεν δτι τοιοϋτο δέν θά 
ητο τό αποτέλεσμα, άν έζήτει είς γάμον 
μίαν έκ τών νεανίδων τής τάξεώ; του.

—  Οΰτω λοιπόν είς τών όμοτίμων τές  
Αγγλίας άπεκρίθη ! Έ , "Ε ! Τίς ήδύ

νατο νά στοχασθή, δτι ή μικρούλα έκείνη 
είχε τόσην φρόνησιν ! Διότι, νά σοί είπώ, 
Λίονελ, καμμίαν φοράν θά άνακαλϊΐς εί; 
τήν μνήμην σου τήν τρέλλαν ταύτην κ«ί 
θά εΰχαριστεΐ; τήν νέαν αΰτήν διά τό κ α 
κόν, διά τό όποιον τώρα φρονεί;, δτι δέν 
υπάρχει θεραπεία.

—  Εΰκολον είνε νά τό λέγη τ ι; ,  Ράλφ. 
Δέν είξ*ύρει;' άγαπώ τήν νεάνιδα τα ύ τη ν - 
άλλά τ ί  λέγω ; Τήν άγαπώ ; Μάλιστα, 
τήν λατρεύω ! Λέγει;, δτι θά δυσηρε- 
στεΐτο ή μήτηρ μου' ί  ! ίσως κ α τ ’ άρχάς, 
άλλά τόσον πολΰ μεριμν^ υπέρ έμοϋ, ώστε 
δέν θά έθεώρει έαυτήν ώς προσβληθεϊσαν 
ΰπ’ έμοϋ δι’ αΰτό, διά πολΰν κα ιρόν.Άλλ’ 
είς τ ί  χρησιμεύει τό νά όμιλώμεν οΰτω ; 
Ό πω ς λέγεις, άπεκρούσθην. Ά λ λ ’άν έπί· 
στευον, δτι ή Μαργαρίτα “Ελλερσβυ μέ 
είχεν εί; τόν νοϋν τη ; ,  άν ολίγον μόνον 
μέ ήγάπα, οΰτε σύροντέ; με μέ σχοινιά 
θά μέ άπέσπων άπ' αΰτέ ;·  Ά λ λ '  είν* 
εΰκολον νά έννοήση τ ι ; ,  δτι ερως δέν δύ- 
ναται νά υπάρξη ΰπό τό ψυχρόν, γαλή-  
νιον έκεϊνο έξωτερικόν.

Πολΰς καιρός δέν παρέλθεν άφ' δτου 
έγένετο ή άνωτέρω συνομιλία καί ή λαίδη  
"Ολυφαντ ΰπεδέχετο τόν υιόν αΰτης, τόν 
δποϊον πολλοΰς μένας άκόμη δέν άνέμενε 
νά ίδέ·

Μετά τήν άναχώρησιν αυτού τά  κύ
ματα τών πικριών κατεκλυσαν πανταχό- 
θεν τήν ψυχήν τ έ ;  Μαργαρίτας, ένφ συγ
χρόνως κατενόει πόσον σφοδρώς ήράτο 
τοϋ μνηστήρος έκείνου, τόν όποιον τό ι 
σχυρόν αΰτές περί τοϋ καθήκοντος συν
αίσθημα τη είχεν υπαγορεύσει νά άπαρ- 
νηθέ' πρός έπίμετρον δέ τών θλίψεων της 
ή μις Μάουντ παροργισθεϊσα διά τήν ά- 
νόητον αΰτές ΰπερευσυνειδησίαν, ένεκα 
τές όποίας άπέρριψε τό προταθέν αΰτη  
λαμπρόν συνοικέσιον, τη άνήγγειλεν, δτι 
αί ΰπηρεσίαι αΰτές δέν τν} ήσαν πλέον 
άναγκαΐαι.

Καί οΰτω μετ’ ολίγους μήνας ή Μαρ
γαρίτα εΰρέθη εκτεθειμένη εις τήν ψυχρό
τη τα  καί σκληρότητα τοϋ κόσμου, άνευ 
οΰδενός φίλου καί σχεδόν άνευ λεπτοϋ. 
Ά λ λ ’ ή θεία Ποόνοια λαμβάνει φροντίδα 
υπέρ τών άξιων τές προστασίας αυτής 
καί μετ’ οΰ πολΰ ή Μχργαρίτα εΰρεν έν 
οίκί$ θέσιν παιδαγωγού διά τοΰς νε
αρούς βλαστούς πλούσιας τινός οίκογε- 
νείας καί ένταϋθα θ’ άφήσωμεν έπί τού 
παρόντο; αΰτήν.

ΐ"Ε π(τα ι συνέχεια].
Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α ς  Α λ ε ξ α κ η ς


