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[Συνέχεια]

Έν τφ  μεταξύ ό Πλεμόν διέτοεχε τγ)ν 
θάλασσαν παραπλέων την άκτήν.

Ή  υπηρεσία αΰτή της κινητης άμύνης 
Τίτο πολυσύνθετος καί ποικίλη.

Δέν περιωρίζετο μόνον εις Ιν είδος ερ
γασίας. Οί είς αΰτήν διοριζόμενοι α ξ ιω 
ματικοί οφείλουν νά καταβάλλωσι πάσαν 
«ΰτών  την εΰφυίαν καί μάθησιν.

Τά έπί τών τορπιλλών πειράματα άπο- 
τελοΰσι μέρος τοϋ προγράμματος. Αί μη- 
χαναί είνε τόσον νέαι, τόσον πρόσφατοι, 
ώστε πάντοτε είνε δυνατόν νά έπενεχθή 
τελειοποίησίς τις είς αΰτάς. Μετά τινων 
Ημερών πείραν ό Πλεμόν έδέησε ν’άναγνω- 
-ρίσνι οτι ή τορπίλλη καί τό τορπιλλοβό- 
λον δέν είχον τό μέλλον, δπερ ένθουσιώ- 
δεις τινές άρχικώς άπέθηκαν αΰτοϊς. ’Α
κόμη δέν ειχε σημάνει όριστικώς η τ ε 
λευταία ώρα τών μεγάλων πλοίων' άλλως 
τε άμφίβολον είνε αν μέλλϊ) ποτέ νά ση- 
μάνγ).

Ούτως άπομονούμενος έξ α ΰ τ ί ς  ταύτης 
τ^ς κινήβεως ό άξιωματικός καθίστατο 
φιλόσοφος μάλλον ή έπιστήμων. Όβάκις 
παρετήρει τοΰς ακίνητους έκείνους βρά
χους, τάς άθοαύστους στιβάδας, ενθα τό 
κϋμα Ιρχεται καί θνήσκει, χωρίς νά ύπερ- 

οΰδέ κατά μίαν γραμμήν τό ταχθέν 
υπό τ ί ς  φύσεως δριον, έλεγε καθ’ έαυτόν 
«ναλογιζόμενος την ματα ιότητα τών άν- I 
^ρωπίνων προσπαθειών :

— Καί ή ί^χύς τοϋ άνθρώπου έχει τοι- 
αΰτα δρια. Είνε έπιτετραμμένον αΰτφ  νά 

I καταστρέφϊ), νά έπαυξάνγι τάς άπαισίους 
αΰτοϋ δυνάμεις, νά έπινον} έφευρέσεις δ
πως συσσωρεύν) θύματα' ά λλ ’ ί) γενική 
ισορροπία δέν βλάπτετα ι έ£ τούτου. Ό  
αΰτός νόμος διέπει πάντα τά δντα καί 
ή πρόοδος,ητις φαίνεται έξαίρουσα είς ση- 

ί μεϊόν τι την υπεροχήν ένός μέρους τοϋ ε ί
δους έπί ζηαίί* τών άλλων, δέν έξαντλεϊ 
την πανταχοϋ διακεχυμένην ζωτικότητα,

| δπως ή πλημμύρα ή ρίπτουσα είς τινα 
παραλίαν περισσότερον ΰδωρ δέν έξαντλεϊ 
τά βάθη τοϋ Ώκεανοϋ.

Καί έσυλλογίζετο τότε πόσον ή έπι- 
στήμη αΰτη τοϋ πολέμου, ή διαρκώς με
ταβαλλόμενη, ήτο ολέθριος εις τήν άν- 
θρωπότητα.

Αί έκδρομαί του έφερον αΰτόν ένίοτε 
πολΰ μακράν είς τήν άκτήν, καθότι τό 

!■ διαμέρισμα τοϋ Λοριάν έπεκτείνεται μέ
χρι τών έκβολών τοϋ Αείγηρος. Καθόσον 
δέ άπεμακούνετο έκ τοϋ λιμένος έφαίνετο 
είς τόν Πλεμόν δτι νέος τις δεσμός τόν 
συνεκράτει' ήσθάνετο έαυτόν άκατανική- 
τως ποοσελκυόμενον είς τήν ξηοάν. Μή
πως διότι ή γη της Βρεττανίας, ή γεννέ- 
θλιός του γ ί ,  ή γ ί  ένθα έκοιμώντο τόν 
τελευταΐον ύπνον οί γονείς του είχε κα- 
ταστη  ό ύστατος καί διακαέστατος τών 
πόθων του ;

Ένίοτε δτε μακράν έκ τοϋ πελάγους 
δέν τήν έβλεπε πλέον, ήσθάνετο άκατα- 
νίκητον στενοχώριαν. Τά παρά τάς στε
νοποριάς νησίδια τά ξηρά καί γυμνά έφαί- 
νοντο αΰτφ  άτερπί, ώς τεμάχια άποσπα- 
σθέντα έκ της στερεάς. Εΰθΰς δέ ώς έπα- 
νήρχετο είς ταύτην, τά πάντα άνέκτων 
πρό τών οφθαλμών του γόητρον, θέλγη- 
τρον ποιητικόν άκαταπαυστως άνανεου- 
μενον. Έκαστον άνθος, έκαστον σπαρτόν, 
έκάστη βοτοένη, έκαστον βρύον έκαμνεν 
ώστε ν’ άναθάλγι είς τήν ψυχήν του α ί 
σθημα γλυκύ,έξ έκείνων, άτινα είχε γ νω 
ρίσει κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν καί 
άπομάθει κατά τήν θλιβεοάν του νεότητα.

Καί έν τή παραφορά της χαράς του δ 
πλοίαρχος ανέκραξε :

— Σήμερον δέν άναγεννώμαι ; σήμερον 
δέν άνακαλύπτω τόν οΰρανόν καί τό φώς ; 
Σήμερον δέν άγαπώ ; Δ ιατί νά μή έχω 
πλέον τήν μητέρα μου ; Θά τήν έλάτρευ- 
ον άκόμη καί ίσως μετ’αΰτης -ήθελον ά- 
ποτρέψει διά παντός τά δμματα άπό πά 
σης άλλης χαράς έπιτετραμμένης 9) μή.

Ά λ λ ά  ταυτοχρόνως είς τά βάθη της 
καρδίας του ή φωνή του, ην τοσάκις είχεν 
άκούσει άπό της έποχης της έξ ’Ασίας 
έπανόδου του έπανελάμβανεν αΰτώ μετά 
ήδέων ποικιλμάτων τόνου τόν αιώνιον έ- 
πφδόν τοϋ αιωνίου άσματος : « ’Αγάπα,
άγάπα ! τά  πάντα έν τφ  κόσμφ άγαπώ- 
σ ιν».

Καί παργιτεΐτο πλέον άπό τοϋ νά βο
λιδοσκοπεί τήν άβυσσον τών λογισμών 
του, άπό τοϋ νά κατέρχηται είς τά  βάθη 
τ ί ς  ψυχής του. Μία είκών, μία μόνη κα- 
τωπτρίζετο είς τό βλέμμα του, έξωραϊζο- 
μένη έτι μάλλον, έξιδανικευομένη έκ τ ί ς  
άποστάσεως τ ί ς  εΰδαιμονιας, ί)ν μόλις 
διείδε καί τών πικριών άς βραδέως άπέ- 
γεύθη.

Οι γινώσκοντες τήν Βρεττανίαν καί τήν 
τραχεΐαν ποιητικήν κατασκευήν της χώ
ρας αΰτης, γινώσκουσιν δτι οΰδαμοϋ τ ί ς  
Γαλλίας, δσον είς αΰτην, διεσώθη τόσον 
ζωηρώς ή έντύπωσις τών δοξασιών, άς 
αΰτή ή φύσις φαίνεται έπιβάλλουσα. Έ π ί 
τών εκτεταμένων πεδιάδων καί τών λό
φων της, έπί τών βράχων καί τών άκτών 
φαίνονται ζώντα ύπό τάς άκτΐνας τοϋ δύ- 
οντος ήλίου άόρατα διά τά βέβηλα βλέμ
ματα, ά λλ ’ αισθητά είς τήν ένδόμυχον 
ζωήν, είς δλα τά μυθώδη οντα τών π α 
ραδόσεων.

Πάσα δμίχλη ομοιάζει πρός σινδόνα φά
σματος έφ' ής ή σελήνη άπό τοϋ αίθριου 
οΰρανοϋ έπιρρίπτει τό φώς της, δπερ έξη- 
πλοϋτο έπί τών βαοέων τάφων τών κοι
μητηρίων.

Πρός τήν Βρεττανίαν είχε στραφί π ά 
σα ή στοργή τοϋ Πλεμόν. Ό  νεαρός άξ ι
ωματικός άφγιρεΐτο βαθμηδόν άπό τοϋ
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συνήθους βίου, ήρέσκετο νά βυθίζηται εις 
την ατμόσφαιραν εκείνην τών δημωδών 
δοξασιών, νά αίσθάνηται έαυτόν περικυ- 
κλούμενον άπό μελαγχολικών παραδό
σεων.

'Ενίοτε έν τη παραδόξφ πάλη μεταξΰ 
-τής ζω ική ; αΰτοϋ ορμής,ήτις ήθελε νά έκ- 
χυθη έκτός έαυτοϋ καί τής τρυφής, ήν ή 
σθάνετο έκ της έκουσίας αΰτοϋ μονώσεως, 
κατελάμβανον αίίρνης έαυτόν όνειροπο- ! 
λοϋντα σχέσεις μετ’ δντων υπερφυών, έξ 
ών εινε πλήρεις αί διηγήσεις τών ναυτών. 
’Από της μιάς άκρας μέχρι τής άλλης τής I 
βρεττανικής χερσοννήσου έπικρατεϊ αλη
θής συναυλία φσμάτων καί παραμυθιών, j 
έν οίς άναλλοιώτως πάντοτε φαίνονται οί 
νεκροί συνδεδεμένοι μετά τών ζώντων, αί 
μνησταί έπισκέπτονται τοΰς έραστάς των 
καθ’ υπνους καί οσοι έχάθησαν είς τόν 
'Ωκεανόν προσέρχονται καί συνδιαλέγον
τα ι έρωτικώς μετά τών νεανίδων τοϋ τό
που των, ένφ αΰταί περιστρέφουσι τόν 
ρόμβον των.

Ό  Πλεμόν έβυθίζετο είς τήν άρμονίαν 
ταύτην τήν έπικεχυμένην είς τά  πρόσωπα 
καί τά πράγματα καί άφινε νά τόν λι- 
κνίζη τό πένθιμον αΰτής βαυκάλισμα. 
’Εν Νικαί^ έκουσίως παρητήθη άπό τοϋ 
νά έπανίδη τήν Λευκήν. Νϋν έσυλλογί
ζετο μήπως ή Λευκή ήτο καί αΰτή νεκρά, 
ώς αί ήρωίδες τών παραμυθιών καί μήπως 
θά ήρχετο νύκτα τινά νά θέση είς τόν 
δάκτυλόν του τόν αρραβώνα τής μνη
στείας, ήτις δέν Ιχει έπαύριον.

Ή  μόνωσις καί ή  έγκατάλειψις περικα- 
λύπτουσι βαθμηδόν τήν ψυχήν δι’ ατμό
σφαιρας, είς ήν α ΰ τ ή  έπί τέλους συνειθίζει. 
’Αποτελοϋσι δι’αΰτήν οίονεί δευτέραν φύ- 
σιν καί ή πραγματικότης, ήτις έρχεται νά 
προσκρούση καί νά συντρίψη τάς ήμέρας 
ταύτας , φαίνεται πολλάκις οχληρά, ανυ
πόφορος.

Διό καί ό πλοίαρχος δυσαρέστως έβλε- 
πε παρουσιαζομένας έκάστοτε τάς περι
στάσεις, αϊτινες τόν άνεκάλουν διά τής 
βίας είς τόν κόσμον καί είς τάς φροντί
δας του. Μία έπίσκεψις τοΰ ΰπουργοΰ τών 
ναυτικών έγένετο πρόξενος έπιθεωρήσεων, 
πειραμάτων είς τήν θάλασσαν, άλλά καί 
υποδοχών έπισήμων, έξ ών ήναγκάσθη ν’ 
άποσπασθη έκ τής έρημικής μονοτονίας 
τών προσφιλών του ονειροπολήσεων.

['Έ πεται συνέχεια], Χ α ρ .  Λ ν ν ι ν ο ς

Παρακαλοϋνται ο ΐ ό7άγοι έκ τών 
κ. κ. Συνδρομητών ήμών, ο ι καθυστε- 
ροΰντες είσέτι τήν λήξασαν συνδρομήν 
τω ν , νά φροντίσωσι περί εγκαίρου 
πληρωμής αυτής.

’Επίσης παρακαλοϋνται ο ι απαντα
χού κ. κ. άνταποκριταί ήμών νά σπεύ- 
σωσι πρός τακτοποίησιν και έξόφλησιν 
τών λογαριασμών των έξ είσπράξεως 
συνδρομών ή πωλήσεως φύλλω ν κτλ. 
Πολί» θά μας ύποχρεώσωσι διά τοΰτο.

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

[Συνέχεια]

ΙΔ'

'Ως πρ6ς τ6 μίλλον.

— Κυρία, παρακαλώ νά μοϋ δώσετε 
άδειαν.

— Διά ποΰ ;
— Έ χ ω  κάπο|α δουλειά . . .
— Τί δουλειά ;
Ή  Παλάσσα συνεστάλη.
— Γΐά . . . γ ιά  ’δική μου δουλειά . . .. 

θά ’πάγω σέ μια φιληνάδα μου.
— Καί πότε σκέπτεσαι νά ’πας ;
—  Έ γώ  ; τώρα, άν μ’ άφήσετε.
—  Τώρα ; έπηρώτησεν ή Λιουδμήλα 

καί έσκέπτετο. "Οχι, τώρα δέν είμπορώ 
νά σέ άφίσω* τό βράδυ δμως πήγαινε, άν 
θέλης.

—- Μμ... Τώρα έχω άνάγκην, κυρία... 
χωρίς άλλο πρέπει νά ’πάγω τώρα.

—  Είπα, τό βράδυ- άλλα λόγια δέν 
’ξεύρω.

Ή  Παλάσσα κάτι ήθελε νά είπη άκό
μη, ά λλ ’ έμποδίσθη, έκρέμασε τά  χείλη 
καί έξήλθε τοϋ θαλάμου.

«Αυτά τά κουφομιλήματα, τά  γνεψί
ματα καί τά «τώρα» δέν μοϋ καλαρέ
σουν !» ,  διελογίσθη ή Λιουδμήλα, «μή 
τύχη καί έχουν συνωμοσίαν έκεΐνος,αΰτή, 
καί ή κυρά μητέρα μου ; . . . Αΰτά τά 
νεύματα πιθανώς εινε συνθηματικά καί 
πιθανώς, δέν είνε τά  πρώτα, άλλως τε ή 
Παλάσσα δέν θά τά ένόει άμέσως . . . 
Ώ σ τε  έχουν συνεννοηθή πλέον . . . ’Αλλά 
ποϋ, καί δ ια τ ί ;  . . . Ό χ ι  βέβαια διά τά 
μαϋρά της ’μάτια  !

«Δέν είνε άλλο παρά διά τά χρήματα ! 
έσκέφθη ή Λιουδμήλα" ολαι αΰτα ί αί 
κλωσταί είνε άπό τό ίδιον κουβάρι- μία 
καί ή αΰτή πάντοτε δολορραφία !»

Ή  Λιουδμήλα μετ’ αΰστηρότητος κα- 
τέκρινεν έαυτήν διά τήν «έμπιστοσύνην» 
καί τήν άμεριμνησίαν της. Ένόησεν ήδη 
δτι ό Βελτίστσεφ έπίτηδες έπαιζε μετ’αΰ- 
τό προμνησθέν παιγνίδιον, δπως διά τής 
πλαστής υποταγής του άποκοιμίση τήν 
άγρυπνίαν της. Είδε πλέον δτι οΰτος έπέ- 
τυχε τοΰ σκοποϋ τούτου, δτι τά  χρή
ματα τά κρατεί αΰτός, δτι χάοις είς 
τήν άμεριμνησίαν καί τήν έμπιστοσύνην 
της προεΐδε τήν έντεχνον αΰτοΰ μετά τής 
μητρός της δολορραφίαν- ήδη κατενόησεν, 
έκ τής άπόψεως ταύτης, πό£σαν τήν δο
λορραφίαν, άλλά πρός τ ί  ένέχεται ή Πα
λάσσα ·, καί τ ί έστιν ή Παλάσσα αυτη 
καί δποΐον διαδραματίζει πρόσωπον ; Διά 
ποιον σκοπόν προσδιωρίσθη αΰτη ΰπό τοϋ 
Πλάτωνος Βασίλειεβιτζ ;

Είς τήν κεφαλήν τής Λιουδμήλας έπ- 
ήλθεν ή ιδέα, μή άρα θέλει οΰτος, τ7) βο
ήθεια τής υπηρέτριας,νά άπαλλαχθή α ΰ 
τής άποτελεσματικώς ; . . . Καί μήπως 
αΰτή αΰτη ή Παλάσσα δέν είμπορεΐ νά 

I είνε έξηγορασμένη ; καί μήπως δέν είμ
πορεΐ νά ρίψη τι είς τό πρώτον κυάθιον 
τείου, είς τό πρώτον τεμάχιον φαγητού ; 
Άφοϋ αΰτός δέν έσταμάτησε πρό τοΰ θα
νάτου τοϋ έξαδέλφου του, θά συλλογισθή 
νά διαπράξη νέον έγκλημα ; . . . Τοϋτο 
τώρα ήτο άρκούντως εΰχερες’ ή πρώτη 
δοκιμή άπέβη κα τ ’ εΰχήν, τά χρήματα 
είνε είς χειράς του, ή μαμά είνε μέ τό 
μέρος του, έρώσα, μεμαγευμένη- αΰτός 
δέ, τ ί  παράδοξον, δέν μένει άπαθής καί 
διαμοιράζεται μετ αΰτής μέρος τών χρη
μάτων τούτων, καί ή μαμά θά μείνη 
εΰχαριστημένη, ή μαμά θά σιγήση . . .

Ή  Λιουδμήλα έφριξε πρός στιγμήν,
*Η ταραχώδης αυτη σκέψις είχε, κα τ ’ 

αΰτήν, πολλήν τήν π ιθανότητα. «Δέον 
νά προφυλαχθώ, δέον νά κατοπτεύω, δέον 
νά λάβω τά μέτρα μου ! » ,  άπεφάσισεν ή 
Λιουδμήλα.

Έν μέσφ τοσοϋτον ταραχώδους ψυχ ι
κής καταστάσεως τ·7\ έπήλθε πρός σ τ ιγ 
μήν ή ιδέα, νά παραιτηθη τών χρημά
των, νά άφίση είς τήν ήσυχίαν του τόν 
Βελτίστσεφ, ένί λόγω, νά καταπλήξη α ΰ 
τόν διά τής μεγαλοφροσύνης τ η ς - άλλ ’ 
άμέσως κατέκρινεν έαυτήν διά τήν ιδέαν 
ταύτην.

«Λίαν άκαιρος μεγαλοφροσύνη ! » , είπε 
καθ’ έαυτήν ή Λιουδμήλα. «Δικαίως οΰ
τος τότε θά μέ περιγελάση διά τήν το ι 
αύτην μεγαλοφροσύνην μου . . .  Ά λ λ ά  μή
πως έκτός τούτου, οΰδέν άλλο μοί άπέ- 
μεινε πλέον ;»

T-Ji έπήλθε καί άλλη ιδέα- νά Ιλθη 
μετά τοϋ Βελτίστσεφ είς άμοιβαίας δ ια 
πραγματεύσεις, τοΰτέστι νά τ φ  πώληση 
είς καλήν τιμήν τά ένοχοποιητικά έγ- 

I γραφα.Ή ίδέα αΰτη τή έφαίνετο καταλλη 
λότερα,διότι έθεμελιοϋτο έπί μάλλον πρα- 
κτικοϋ έδάφους" άπέναντι αΰτής έξεγεί- 
ρετο άπασα αΰτής ή ματαιόδοξος φιλαυ
τία , δι’ ής τοσοϋτον δαψιλώς ήτο πεπροι- 
κισμένη ή Λιουδμήλα. «Πώς 1 έλεγε καθ’ 
έαυτήν, τό αίσθημα τοϋτο— νά έλθης είς 
διαπραγματεύσεις— εινε τό αΰτό ώς νά ό- 
μολογήσης τήν ήττάν σου' είνε τό αΰτό 
ώς άπό βασιλίσσης νά γείνης μεταπράτης' 
νά συμφιλιωθώ διά τά  χρήματα, τότε, 
οπότε ήδυνάμην νά Ιχω είς τήν έξουσίαν 
μου άνεξαιρέτως αΰτόν τόν άνθρωπον, τήν 
ψυχήν του, τό όνομά του καί δλα τά μέσα 
του! Αί διαπραγματεύσεις αΰται ίσως θά 

i είχον τόν τόπον των τότε μόνον, δταν δέν 
μοί έ'μενε πλέον οΰδέν δπλον, άλλά μή- 

| πως δλα τά  δπλα μοί έλειψαν ; δλα έκτός 
1 τών έγγράφων τούτων;. . .  Μπό? ! ένόσφ τά 
| έγγραφα είνε είς χειράς μου, είνε ίδικός 

μου ! Θέλει νά μοΰ τ ’ άποσπάση, νά τ 
άποσπάση τή βοηθεί^ο τής κορασίδος ταύ
της, ίσως τή βοηθείοε έγκλήματος’ έχει 
καλώς, ά λλ ’ έγώ άμαχητεί δέν θά ΰποχω- 

ι ρήσω ! Θά πολεμήσω ! Ό  άγών δέν έπε- 
| ρατώθη άκόμη, Πλάτον Βασίλειεβιτζ !



Ίδωμεν τίς Ισται νικητής ! Ά λ λ ά  τότε 
•προτιμότερον άν έγώ δέν νικήσω, οΰδ’άλ-
λος τις νά νικήσγι ’ ».

Ή  Λιουδμήλα έπεπόθει λάμψιν, ά λλ ’ 
οΰχί λάμψιν παλλακίδος, έπεπόθει πλού
τον, άλλ ’ οΰχί πλούτον δημοσίας γυναι- 
κός, ήν έκαστος θά είχε το δικαίωμα νά 
δακτυλοδεικτ^. Ήσθάνετο δτι ειχεν α 
νάγκην μεγάλου ονόματος, ΰψηλές κοι
νωνικές θέσεως, κοινωνικού σεβασμού καί 
ΰπολήψεως. Αΐ έμφυτοι, οδτως είπεΐν, 
παλλακίδες, φρυνώδους φύσεως, αείποτε 
έπιδιώκουσι τό αντίθετον τοΰτο άκρον, 
διότι, μετά τές  πρός τά  χρήματα καί 
τήν λάμψιν άπληστίας των υπάρχει πά ν
τοτε έν τ·?ί ημερήσια διατάξει ματαιόδο
ξος φ ιλαυτία , ήτις ώς ΰψιστον σκοπόν 
αΰτές τίθησι νά διαλάμψ·/], νά γείνγ) 
τοΰ κόσμου καί άπαραιτήτως «καθώς 
•πρέπει» γυνή, είς τοΰς πόδας τές  οποίας 
νά σύοωνται άπαντες οί ’ισχυροί τοΰ κό
σμου. Δέν έψεύδετο αυτη πρός τόν Βελτ ί
στσεφ, δέν ΰπέσγετο μάτην, λέγουσα αΰ
τφ, οτι θά είνε εις θέσιν παντοΰ καί 
πάντοτε νά διατηρώ είς σημεΐον αξιοπρε
πές τό όνομα καί τήν θέσιν του, δτι θά 
γείνγ] πρότυπον γυναικός τές  εποχές μ*ς' 
ήσθάνετο έαυτϊί άρκοΰσαν ένέργειαν καί 
ίσχΰν διά πάντα ταΰτα , καί τώρα αίφνης 
νά εΰρεθέ είς τήν θέσιν μεταπράτιδος ! . . .

Ή  σκέψις αυτη ένέκλειεν έν έαυτγ φρι- 
χώδές τ ι  δι’ αΰτήν.

«Πρέπει νά τάν συντρίψω δι’ οΐουδήτι- 
νος τρόπου ! πρέπει νά τόν έξαναγκάσω 
είς άνυπόκριτον, είς απεριόριστον ΰποτα- 
γήν ! ’Αλλά τίν ι τρόπφ πώς νά πρά- 
ξω ; Δέον νά πεοιπλέξω τά τελευταία νή
ματα τ έ ς  δολοπλοκίας του, νά αποπλα
νήσω τέ ς  όδοΰ τήν κορασίδα ταύτην .. . 
δέον νά άγωνισθώ ! . . .  »

Ήσθάνετο αυτη δτι μ’ δλας τάς προς- 
παθείας τές  δραστηριότητος της, μ’ δλην 
τήν έπιμονήν της> μ’ δλην τήν άγρυπνον 
προσοχήν καί έπαγρύπνησιν είς τήν δο- 
λορραφίαν ταύτην θά δυνηθ^ νά έμποδίσγ) 
τήν πραγματοποίησιν αΰτές . θά δυνηθ^ 
νά έπιτύχγ) τοΰ κυρίου σκοποΰ της, ά λλ ’ 
αμέσως έπέλθεν αΰτ^ νέα άμφιβολία, ή - 
τις άλλως τε δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Tfj 
έπέλθεν ή ιδέα δτι, ΰπανδρευομένη τόν 
Βελτίσ τσεφ, οΰτος δυνατόν νά θέλγ) πάν
τοτε καί νά προσπαθί), δπως άπαλλαχθτϊ 
*υτές, δτι ή δίψα τοΰ μεγάλου κέρδους 
καί τές  άνεξαρτησίας θέλει εισθε αΰτφ  
αιωνίως πρόσκομμα νά είρηνεύσγ) πρός τήν 
μέλλουσαν θέσιν του, καί δτι, ένδεχόμε- 
νον τότε νά θελήσγι νά τήν έξαποστείλγ) 
εις τάς αιωνίους μονάς. .

Η τελευταία αΰτη σκέψις κα τ ’ άρχάς 
ειχεν έκφοβίσει αΰτήν, ά λλ ’ έμβριθεστε- 
fov σκεφθεϊσα ή Λιουδμήλα κατέληξεν είς 
νεον συμπέρασμα, έπίστευεν είς τά κρά- 

τές ώραιότητός της, είς τήν γοητείαν 
τ °υ σώματός της' έκ πείρας έγίνωσκεν 
ί^η  μέχρι ποίου βαθμού έξετείνετο, σχε- 
■ϊΐκώς πρός τοΰτο, ή έπί τοΰ Βελτίστσεφ 
«πιρροή της, οΰδέποτε άκόμη οΰτος ήδυ- 
^ήθη νά κρατήσν) χαρακτήρα ένώπιον τές  
'’'ανιβχύρου ταύτης άπατηλότητος' μέ-

χρις έσχάτων 2τι, έν τφ  καλλυντηρίφ αΰ
τέ ς  κατά μάνας μετ’ αΰτοΰ διαμένουσα, 
μετεχειρίζετο αΰτόν ώς ήθελεν' έν αΰτφ 
εχανεν οΰτος τήν θέλησίν του, την σταθε
ρότητά του, καθιστάμενος πειθήνιον βρέ
φος. Ή  Λιουδμήλα έγνώριζε πάντα ταΰ
τα  καί διά τοΰτο άπάσας αΰτές  τάς περί 
τοΰ μέλλοντος συζυγικού βίου έλπίδας 
άνέθετεν είς τή,ν έπαγωγόν δύναμιν τές  
γυναικείας αΰτές  γοητείας. Άπεφάσισεν 
ώστε, ΰπανδρευομένη. ώφειλεν έν μέτρφ 
καί πάντοτε, άλλά λεπτώς, νά διεγείργι 
καί έξερεθίζγ) τά  αισθητικά ένστικτα τοΰ 
άνθρώπου τούτου, σπανίως ικανοποιούσα 
αΰτά , δπως γίνε πάντοτε έπ’ άπειρον έπι- 
θυμητή, δπως πάσα θωπεία αυτές  τφ  
φαίνεται εΰδαιμονία καί ΰψίστη άμοιβή' 
έφρόνει δτι τήν τακτικήν ταύτην ώφειλε 
νά διατηρώ μέχρις δτου έκεΐνος καταστΐϊ 
υποχείριος είς τάς θελήσεις της, μέχρις 
δτου τά καλλυντήριον αΰτές  ΰπερμαχήστι 
τών πρός πλουτισμόν άοπακτικών δρμών 
του, μέχρις δτου δέν ύποταχθτΊ είς τήν 
θέσιν, ήτις , κατά τά σχέδιά της, προώρι- 
σται αΰτφ  έν άπωτερω μέλλοντι.

Ή^Λ^ουδμήλα έγνώριζεν, δτι ώς γυνή, 
δύν ατα ι καί έπομένως οφείλει νά έπιτύχγ] 
τοιούτου είδους θρίαμβον.

ΙΕ'

«Διίαπίσβη».

Καθ’ όδόν, ό Βελτίστσεφ είσέλθε παρά 
τιν ι κλειθροπώλνι καί ήγόρασε παρ’αΰτού 
συλλογήν διαφόρου σχήματος καί μεγέ
θους άντικλειδών.

Ό  χρόνος ήτο δι’αΰτόν πολύτ ιμ ος .Ά 
νέμενεν άνυπομόνως τήν Παλάσσαν' άλλ ’ 
αί ώοαι παρήρχοντο καί ή θαλαμηπόλος 
δέν ένεφανίζετο. Ό  Πλάτων έδοκίμαζεν 
οργΐλον καί άνιαρόν αίσθημα παρεμφερές 
πρός απελπισίαν, καί τό αίσθημα τούτο 
άνά πάσαν ώραν καί στιγμήν άνεγεννάτο 
καί ηΰξανε. Μικρού δεΐν ώλόλυζεν έξ άνυ- 
πονησίας καί άθυμίας.

Έ π ί τέλους τήν έννάτην έσπερινήν 
<5οαν ένεφανίσθη αΰτη·

—  Τϊ μοΰ έκαμες έσύ ! Σέ περιμένω 
ολημέρα ! έφώνησεν δρμών πρός αΰτήν ό 
Βελτίστσεφ.

Ή  κορασίς έξήγησεν δτι ή κυρία πρό 
τές  ώρας ταύτης δέν τ^ έδιδε τήν άδειαν, 
καί τώρα δέ τήν άφέκε μόνον, διότι καί 
έκείνη έξέλθε συγχρόνως μετ’ αΰτές .

—  Πού έπέγε ; μετά ζωηρότητος ή 
ρώτησεν ό Πλάτων.

— Νομίζω, πώς είπε πώς πηγαίνει ’ς 
τές  μητέρας της.

«Αί, τόσον τό καλλίτερον ! άστε δέν 
έχω καιρόν νά χάνω ! Γρηγορώτερα! » , ά- 
πεφάσισεν ένδομύχως καί διά μιάς άπε- 
τάθη πρός τήν κορασίδα :

—  Ά κουσ ’ έδώ, Παλάσσα ! τώρα σΰ 
χρεωστεΐς νά μοΰ κάμιρς τήν μεγαλειτέ- 
ραν έκδούλευσιν, διά τήν όποίαν ζήτησέ 
μου δ,τι θέλεις, καί δέν θά σοΰ τό άρνη- 
θώ' μόνον νά μέ βοηθήσγις.

— Γιά τέτοιον καλόν κύριον, ’σάν καί

σάς, έγώ είμαι πάντοτε πρόθυμη, είπεν 
άκκιστικώς ή Παλάσσα.

— Δέν θά μέ προδώσιρς ;
— Καλέ τί λόγια ’ν’ αύτά ποΰ λέτε . . .
— Άκουσε λοιπόν" ή κυρία σου έχει 

κάτι γράμματα .. . σΰ καταλαβαίνεις τ ί  
γράμματα .. . άν ήμποροΰσα, εστω καί ενα, 
νά άποκτή ιω , θά ειχα τά δικαίωμα νά 
τήν ένοχοποιήσω, καί τότε, έ'χε γειά, 
Λιουδμήλα Σεργέεβνα ! Βοήθησέ μου νά 
τό κάμω !

Ή  κορασίς εΰρίσκουσα δυσκολίαν άνέ- 
σπασε τοΰς ώμους.

—  Καί πώς έγώ είμπορώ νά τό κά
μω ! . . .

— Είμπορεΐς, είμπορεΐς ! Τό ’ξεύρω 
έγώ ! Σύ, παραδείγματος χάριν, γνωρίζεις 
πού εχει κρυμμένα τά χαρτιά της.

— Τά χαρτιά της,κατά τήν συνήθειαν, 
θά τά εχει ή εις τό γραφείο της ή είς ενα 
κουτί άπό μαύρο ξύλο, ή άκόμη καί ’ς 
τόν κρυψώνα.

— Μόνον είς αΰτά τά τρία μέρη ;
— Έ τ σ ι  θαρρώ.
— Άκουσε λοιπόν τ ί θέλω, δσον είμ

πορεΐς τά ταχύτερον, σήμερον μάλιστα, 
νά κατόρθωσες νά πάργις δλα έν γένει τά 
χαρτιά της, δ,τι καί άν εχγ), καί ’ςτό 
φτερά νά τά φέρης έί>ώ, κ ’ έγώ πλέον ϊ -  
πε ιτα  τά βλέπω καί ζητώ δ,τι μοΰ χρει
άζεται.

— Τί ’ν’ αΰτά, καλέ, ποΰ λέτε ! ειπε 
χειρονομούσα ή Παλάσσα’ αυτό θά είπϊί 
πώς πρέπει νά κλέψω.

— Τί θά είπγ] νά κλέψιρς, άφοΰ ΰ»τερα 
πάλιν θά τά βάλγις είς τήν θέσιν των !

— Καί άν, ό Θεός νά μήν τό δώσγ), 
μέ πιάσγ] ή κυρία, τότε τ ί  Ιχω νά πά -  
θω ; . . .

— "Οσο δι’ αΰτό έγώ εχω ενα άσφα- 
λές μέσον ! έπρότεινε κΛταπραόνων αΰτήν 
ό Βελτίστσεφ, καί πλησιάσας πρός έρ- 
μάριόν τ ι ,  έν ω μεταξύ άλλων ΰπέρχε καί 
πρόχειρον φαρμακεΐον, έλαβε φιαλίδιον 
μορφίνης. Δέν τές  βάζεις νομίζω κάθε 
βράδυ έπάνω είς τό τραπεζάκι ενα πο- 
τέρι νερό ; ήρώτησεν οΰτος.

— Πάντοτε.
— Καί τό πίνει πάντοτε ;
— Πάντοτε, δταν πλαγιάζει πίνει δσο 

έχει έκεΐ, καί τήν νύκτα άκόμη π ίνε ι- 
γ$ά τοΰτο έγώ γεμίζω καί τήν ποτ ιλ ί-  
τσα καί τήν βάζω πάντοτε κοντά της.

— Πάρε λοιπόν αΰταίς τής στάλαις, 
εΰρέ κατάλληλον εΰκαιρίαν καί χωρίς νά 
παρατηρηθ^ς, χΰσε όλιγώτερον άπό τήν 
μισή μποτιλ ίτσα είς τό ποτέρι τοΰ νεροΰ, 
καταλαμβάνεις ;

Ή  κορασίς μετά δισταγμού, τρόμου 
καί έκπλήξεως έθεώρησε τόν Βελτίστσεφ.

—  "Οχι, ’ ς αΰτό δέν έρχομαι, ύπέλα
βεν αΰτη δι’έξησθενημένης φ ω νές 'γ ι ’αΰτά 
τά  πράγματα πηγαίνει κανείς ’ ς τό κά
τεργο.

— Παλαβή, καί μήπως αΰτό εινε φαρ
μάκι ; έγέλασεν ό Πλάτων' αΰτό δέν εινε 
παρά υπνωτικό, καί διά νά σοΰ άποδείξω 
κ ύ ττα ξ ’ έδώ.

Έξεπωμάτισε τό φιαλίδιον, έχυσεν έπι



τής γλώσσης του δύο-τρεΐς σταγόνας και 
τάς κατέπιεν.

— Μήπως νομίζεις πώς έχω δοεξιν νά 
σέ στείλω ’ς τό κακουργοδικεΐον ; έξηκο
λούθησεν οΰτος' καί τ ί  ανάγκην Ιχω νά 
θανατόσω, έστω άκόμη καί την κυρίαν 
σ ο υ ; . . .  Έ γώ  σοΰ δίδω υπνωτικό, διά νά 
είμπορέσης μέ περισσοτέραν ησυχία καί ά-

τής χειρός πρός την κορασίδα τό χρυσίον 
του' κατόρθωσες τη δουλειά, θά λάβης 
άκόμη τά διπλδ ! . . . Δεξου, Παλάσσα, 
δέν έ'χω καιρόν νά χάνω !

Τό δέλεαρ ητο μέγα, άλλ ’ ή κορασίς 
ήρνήθη.

— Ό χ ι,  Πλάτον Βασίλειεβιτζ ! μετ’ 
άποφάσεως είπεν α ΰ τη ’ δέν μέ συγχίζετε

τά

A . SCHNBEGANS

σφάλεια νά κάμης την δουλειά σου' κα- i οΰτε μέ τά λόγια σας, οΰτε μέ τα χρη- 
ταλαμβάνεις ; . . .  "Αν πιή, έστω καί τρεις 1 ματά σας ! Τίποτε δέν θέλω άπό λόγου 
τέσσαραις γουλιαίς, αΰταίς εινε άρκεταίς ( σας! Άφήσετέ με καλλίτερα νά 'πάγω 
νά τής φέρουν τόν δυνατώτερον ΰπνο, διά ςτο σπίτ ι,  γ ια τ ί  έγώ μέ κανένα τρόπο 
τεσσαρες ώραις, καί σΰ είς τό διάστημα 1 δέν δέχομαι ! . . . Δέν θά σό2ς καταδώσω' 
τοΰτο ανοίγεις προσεκτικά τά  συρτάρια 1 κάμετε οπως ’ξεύρετε, κ ’ Ιμένα μη μ’ ά- 
της καί πέρνεις τά έγγραφά της . . .  Έ γώ  νακατεύετε !
θά περιμένω καί έως τό πρωι άκόμη έκεϊ ; Ο Βελτίστσεφ έν σφοδροί αγανακτήσει 
άπό τό μέρος τοΰ μαγειρειοΰ' έκεΐ σΰ θά έσφιγξεν ίσχυρώς τοΰς γρόνθους του
μου τα φερης.

—  Καί έάν έξυπνήση ; μετά περισκέ- 
ψεως ήρώτησεν ή Παλάσσα.

Ά χ  ! έσΰ φόνισσα ! τ ί  μοΰ κάνεις! 
Τό ’ξεύρεις πώς μέ θανατόνεις , μέ θανα- 
τόνεις ! έκτός έαυτοΰ έψιθύρισεν οΰτος διά

— Δέν θά ξυπνήση, άκουσε ποϋ σοϋ λέ- j  τών συνεσφιγμένων όδόντων του, και ώς 
γω ! πρέπει μόνον νά καιροφυλακτήσης ! , έξησθενημένος έρρίφθη αδρανής έπί έδρά- 
κατέπειθεν ό Βελτίστσεφ. Μίαν ώραν ά- I νου καί έβυθίσθη είς διαλογισμούς, 
φοΰ τό πινί καί υστέρα πήγαινε έλεύθερα j Παρήλθε στιγμή βαθυτάτης καί άδια- 
είς τό δωμάτιον της καί κάμε τήν δου- λείπτου σιγής. Αίφνης άνεσκίρτησεν οΰ- 
λειά σου. , τος τής θέσεώς του, ώσεί ένεπνεύσθη άκα-

Ή  Παλάσσα περιέπεσεν εις διαλογι- ριαίως ΰπό νέας σκέψεως. 
σμούς. j —  Λοιπόν διόλου δέν συγκατατίθεσαι

— Και πώς θά κάμω τήν δουλειά μου, είς τοΰτο ; άπετάθη οΰτος πρός τήν κο- 
άφοΰ δλα της τά κλειδιά τά έχει μέσα ρασίδα. Καλά λοιπόν, ώστε άς τήν άφή- 
είς τό πορτμονέ της, κάτω άπό τό προσ- σωμεν αΰτήν τήν ιδέαν ! θά μέ βοηθήσης 
κέφαλο κρυμμένα ; παρετήρησεν αυτη. j όμως νά κάμωμεν Ιν άλλο πράγμα ! Αυτό 

Ό  Βελτίστσεφ έλαβε δέσμην κλειδών. 1 πειά δέν εΐνε τίποτε καί σένα δέν θά σοΰ
— Μέ αΰτά ! έπρότεινεν οΰτος.
— Τί εΐνε αΰτά ; αντικλείδια ; Ό  Θε

ός φυλάξοι ! Γ ιά τόν κόσμον δλον δέν τό 
κάνω,ήονεΐτο έντρομος ή Παλάσσα'μήπως 
είμαι καμμιά κλέφτρα νά κρατώ άντ ι-

δώση κόπο ! Είπες πώς ή Λιουδμήλα
τώρα δέν εινε ’ςτό σπίτ ι ;

—  Έπϊίγε ’ς τής μητέρας της.
— Καλά. Πηγαίνομεν τώρα μαζύ καί

καί ένόσω αΰτή λείπει, έγώ ό ίδιος θά

μετε !
Ό  Βελτίστσεφ άπεφάσισέ νά ένεργήση 

διά γενναιοτέρου δελέατος. Ήνοιξε τό 
ταμεΐόν του, έλαβεν έξ αΰτοΰ σακκίδιον 
καί έχυσεν έπί τής τραπέζης, πρό τών ο
φθαλμών τής Παλάσσας, σωρόν λαμποβο- 
λούντων φλωρίων.

—  Έδώ εινε χίλια  ρούβλια, αΰτά είνε 
διά προπληρωμήν ! ειπεν οΰτος ώθών διά

Σ ΙΚ Ε Λ ΙΚ Η  Ε Κ ϋΙΚ Η Σ ΙΣ

κλειδιά ; . . .  Τί ν’ αΰτό ποϋ λέτε,Πλάτων κυττάξω δ,τι μοΰ χρειάζεται. Σΰ μοναχά
Β α σ ίλ ε ιεβ ιτ ζ ! . . .  Μέ προσβάλλετε ! Έ γώ  θά κλείσης τήν θύρα, καί τής εισόδου,
τέτοια πράξι ποτέ δέν θά τήν κάμω ! . . .  καί τοΰ μαγειρειοΰ, καί δποιος κ ι ’ άν
Ό χ ι '  κάμετε ό ίδιος δπως ’ξεύρετε, έγώ κτυπήση, έστω καί αυτή ή κυρία σου,
δμως είς αΰτό δέν ’μπορώ νά σάς βοη- έστω καί ή άστυνομία, νά μήν άνοιξης
θήσω ! μεχρισότου τελειώσω. Έ γώ  δέν θ’ άρ-

Ό  Βελτίστσεφ μετά ζέσεως άνέλαβε νά γήσω, καί τότε ’μεΐς ’βγαίνομεν ή άπό
καταπείση αΰτήν, δτι τοϋτο ποσώς δέν τήν έμπροσθινή θύρα, ή άπό τοΰ μαγει-
είνε κλοπή, δτι οΰδένα διατρέχει κίνδυ- ρειοΰ καί μετά δέκα λεπτά  επιστρέφεις,ώς
νον, δτι πάντοτε δύναται οΰτος νά τήν νά μήν ήτο τίποτε.
προφύλαξη καί τήν ΰπερασπίση, ά λλ ’ ή Η Παλάσσα ΐστατο σιωπώσα έν άνα-
κορασίς έπέμενε καί ήτο αμετάπειστος. ποφασίστψ άμφιβολίι£.

—  Ό χ ι ,  Πλάτον Βασίλειεβιτζ, δπως —  Παλάσσα! Δέν έχω καιρόν νά χάνω!
θέλετε, έγώ δμως δέν ’μπορώ νά τό κάμω καταπειστικώς κινών τήν χεΐρά της, έν-
τοϋτο μέ κανένα τρόπο ! Γ ι’ αΰτό ’μπο- τεταμένως ίκέτευεν ό Βελτίστσεφ' ζήτησέ
ρεΐ νά μέ βάλουν ’στή φυλακή, καί έβγαί- μου δ,τι θέλεις, πάρε αΰτά τά  φλωριά,
νοντας άπ ’ τή φυλακή χάνω ολη τήν άλλά παμε άμέσως ! . . . Πάμε γ ΐ « τ ί
τιμή μου, καί θεσι καλή πουθενά δέν μπορεί νά ποοφθάση νά έπιστρέψη ! . . .
θαΰρω πειά, γ ια τ ί  ποιά άφεντικά θά μέ Πάμε, αναθεματισμένη, σοΰ λέγω ! 
δεχθούν μέ τό συστατικό τής φυλακής; . .  Καί σχεδόν διά τής βίας έσυρεν αΰτήν 
Κ’ εγώ δέν τό δέχομαι, καί σας, μέ συγ- μεθ έαυτοΰ πρός τήν θύραν.
χωρεΐτε, δέν σόίς συμβουλεύω νά τό κά- Ο θαλαμηπόλος έσκέπασεν αΰτόν διά

τής μηλωτής του καί ήνοιξε τήν θύοαν.
Ό  Βελτίσ τσεφ έπάτησε τόν οΰδόν,άλλ’ 

αίφνης οπισθοχώρησεν έν άφώνω καί συγ
κεχυμένη φρίκη.

Έ πί της άνωτάτης βαθμίδος τής κλ ί
μακος αΰτοΰ ΐστατο ή Λιουδμήλα.

[Έ πετα ι ουνίχεια].
Α γ α θ .  Γ .  Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

[Σ υνέχεια ]

Πέραν τής έκκλησίας, δέν ΰπήρχον άλ- 
λαι οίκοδομαί, έπομένως, άφ’ οΰ έφθασεν 
έκεΐ ό Έ καρτ, έστη καί ρεμβάζων έθαύ- 
μαζε τήν περικυκλοΰσαν αυτόν τοποθε
σίαν. ’Αντικρύ του, διά μέσου τών δύο ά- 
ποκρήμνων κατωφερειών τών βράχων, τών 
σχηματιζόντων τήν κλιτΰν τής Βαδιά- 
τσας, έφαίνετο ή Μεσσήνη καί ή πρό αΰ
τής ήρεμος θάλασσα μέχρι τής παραλίας 
τοΰ Μιλάτσου' πλαγίως ήδη έρριπτεν 6 
δύων ήλιος τάς ακτίνας του έπί τής 
σιωπηλές κλιτύος, διαγραφούσης υπερ
μεγέθη τήν σκιάν τοΰ ένός τών βράχων.

*0 διά τών παλυαρίθμων όπών τής 
στέγης τής παναρχαίου έκείνης έκκλησίας 
είσβάλλων άνεμος έκίνει άεννάως τόν μόνον 
έν αΰτή λύχνον,έξαρτώμενον έκ τής κορυ
φής δι’ έσκωριασμένης άλύσεως' τό δέ α 
σθενές καί πάλλον φώς του, μόνον μαρ- 
τύριον άνθρωπίνης έν αΰτϊί ΰπάρξεώς, ά
φινε νά διακρίνη τις , διά μέσου τοΰ κυ- 
ριαρχοϋντος ήδη σκότους, αρχαίους διά 
χλόης κεκαλυμμένους νορμανδικούς σταυ
ρούς καί άλλα άναθήματα, μάρτυρας ιού  
παλαιοΰ αΰτής μεγαλείου.

Ά φ ’ οΰ ό Έκαρτ έδεσε στεοεώς είς τι. 
τών παρ,αθύρων τού ναοΰ τόν ΐππον του, 
μετέβη είς τά πλάγ ια  τοϋ ναοΰ, δπου 
έκειτο τό σχετικώς περιποιημένον κελ- 
λίον,καί θέβας τήν χεΐρα παρά τό στόμα.

— Φρά Σεραφίνο ! έκραύγασε, γ ιά  κύτ- 
ταξε μήν έχη ’ς τό υπόγειο καμμιά στάλα 
κρασί' έγω δύο ώρες ποΰ είμαι καβάλλα 
καί διψώ.

Πρός στιγμήν οΰδέν έκεΐ έπάνω έδεί- 
κνυε σημεία ζωης' έπί τέλους δμως |έξ 
ένός τών έπιμήκων παραθύρων έπρόβαλ- 
λεν,άργά καί μετά προφυλάξεως, μοναχός 
τις — έάν είναι δυνατόν νά όνομασθή ουτω 
τό έν ταίς πολλαΐς πτυχαΐς τοΰ ράσου του 
κεκαλυμμένον άνθρωπάριον, ρυτιδώδες μέ 
γρυπήν ήκρωτηριασμένην ρίνα καί κάθετον 
σχεδόν στόμα, άνευ όδόντων— μέ βλέμμα 
τόσον καλοκάγαθον καί παιδικόν, ώστε 
ταχέως έμάντευέ τις δτι ό κάτοχός του 
ήτο άνθρωπος μή δυνάμενος οΰτε μυΐαν 
νά φονεύση:

— Πολΰ καλά γνωρίζετε, κύριε λο
χαγέ, τώ άπήντησε μέ τήν έρρινον ά -  
σθενή φωνήν του, δτι είμαι ενα άπό τά 
πτωχότερα μοναστηροπόντικα.

— Ναί ! Ναί ! άλλά γνωρίζω έπίσης 
πώς έχεις κ’ ενα μικρό βαρελάκι άπό το 
καλό ποΰ κερνάς τόν παπά, 5 όποιος έρ
χεται κάθε Κυριακή καί λειτουργεί ! έ !

Διστάζων, ό μοναχός έξήταζε διά τοϋ 
βλέμματος τόν Έ καρτ ' φαίνεται δμως 
δτι έξήγαγεν εΰχάριστον άποτέλεσμα, 
διότι νεύσας πρός αΰτόν νά πλησιάση είς 
τήν θύραν τοΰ κελλίου, ήφανίσθη' μετ 
ολίγον δμως πάλιν ήκούσθη ή φωνή του, 
ήτις τόν έ'κραξε νά άνέλθη.



οΰ δ "Εκαρτ έκάθισε παρά σεσα- 
ΐρ6)(*ένην τράπεζαν, απέναντι τοΰ μονα- 
οΟ δστι; είχε κομίσει φιάλην παλαιού 
,(νου τ·7ί« Αίτνη;,έσκέφθη πώ ; νά άρχίσγ) 

ομιλίαν καί νά ώφεληθνί έκ τη ;  έπι- 
βχέψεώ; του ταύτης.

— Καί είναι παπάδες, οί όποιοι απο
ζούν νά έλθουν ’ς αΰτήν την έρημίαν

ν* λειτουρ-, ήσουν ; τόν ήρώτησεν.
— 'A ! κύριε λοχαγέ, δέν ήμεθα δά 

Κ*! τόσον έρημοι' ύπάρχουν καλοί άνθρω- 
Soi έδώ τριγύρω είς τάς έπαύλεις.

— Είς τάς έπαύλεις ; ήρώτησεν πάλιν 
^οοποιούμενος άγνοιαν, έχετε λοιπόν 
is\nciον έπαύλεις, αί όποΐαι κατοικοΰν- 
τ*ι;

— ΓΙώς όχι ! άπήντησεν ό μοναχός 
ίροδβληθεί; έν τή φιλοτιμία του' καί ήρ- 
χιβεν άπαριθμών τοΰς κατοικοΰντας' έλη- 
σμόνΥΐσεν όμως νά είπη τό όνομα τοΰ Ρ ω 
μαίου' προσέθεσεν όμως ένθυμηθείς φαί- 
νίται κατόπιν.

— Είναι καί ενας Ρωμαίος, άλλά δέν 
I είναι τώρα 'δώ, πάντοτε σχεδόν λείπει.

— Ρωμαίος, είπες ; τόν γνωρίζεις αΰ- 
τόν;

— Άκοΰς λέγει! καί ποιος δέν μέ γνω
ρίζει έμέ' είμαι διορισμένος άπό τόν άρ-

I «επίσκοπον. Ά χ !  τ ί  τραβώ, ό δυστυχής, 
οταν μάλιστα φουσκόν·»), έν καιρφ βρο— 

καί τρικυμίας, αΰτός ό χείμαρρος, 
πλησίον τής έκκλησίας, ό όποιος διέρχε
ται τήν κλιτύν. ”Ω πολΰ δέν θά βαστάζει 
άχόμη, κάποτε θά τήν συνεπάρ·/). Ά λ λ ά  
άπό τούς παππάδες ποΰ έρχονται, πολλοί 
γνωρίζουν καλά τόν Ρωμαίο. —  Τό 
«ιίτι του είναι τό πλησιέστερον εις τήν 
έχκλησίαν καί δ ίδιος είναι καλός καί 
φρόνιμος νοικοκύρης.Ώ,οΙ παππάδες τοΰς 
γνωρίζουνε δλους έδώ, πρό πάντων τάν 
Σάντι δέ Πασκουάλο, δ όποιος έχει καί 
μιάο ώραία κόρη... 'ζεύρετε δέ πώς καλα
ΐσει είς τούς παππάδες ή συντροφιά τών 
γυναικών.
I  Ταύτα δέ είπών άνεβλεψε γελών προς 
Τόν Έκαρτ.
t — Καί πόσων έτών είναι ή κόρη του ;

— Ά χ ,  ώραΐο κορίτσι, έξοχώτατε, θά 
το γνωρίζετε, αναμφιβόλως, μόλις είναι 
δεκαοκτώ χρόνων. Έρχεται συχνά μέ τάν 
*«τέρα της ’ς τήν έκκλησίαν. ·' 
ί — Γνωρίζει δ πατέρας της τού ; μονα- 
χονις τού Α γ ίου  Ποάου ;

— Ναί, ναί ! ακριβώς' λέγουν μάλι>· 
ότι τού; έπώλησε κα τ ’αΰτάς τά λάδι

τους καί κάτι πορτοκάλλια καί έκέρδισε 
°χι ολίγα.
k Ο Έκαρτ έμεινε λίαν εΰχαριστημένος 
«πο τήν συνδιάλεξιν ταύτην, διότι, κατά 
τ*)ν ιδέαν του, έπέτυχε τόν σκοπόν τη ;  
έπισκέψεώς του, ώ ; έκ τούτου, καί ΐνα μή 
δώσν) τήν έλαχίστην ΰποψίαν εί; τάν μο
ιχ ό ν ,  δυνηθέ δέ νά τφ  χρησιμεύσϊ) καί 
έν τφ  μέλλοντι περιστάσεως τυχούσης,τε- 
ϊ,νιεντω; περιέστρεψε τήν ομιλίαν εί; α
διάφορα ολω; ζητήματα , μέχρι; ότου, 
αποχαιρέτισα; τόν μοναχόν, ΐππευσε καί 
Λ*ριχαρή; διηυθύνθη εί; Μεσσήνην, 
ι Η Φελιτσίτα ήκολούθει διά τού βλέμ-

ματο ; τον αναχωροΰντα έρωμενον, οστι; 
δι’ άσφαλοΰ; και πεπειραμένης χειρό; δι- 
ηύθυνε τόν ΐππον του έπί τοΰ έπικυνδύνου 
παρά τόν χείμαρρον μονοπατιού, δτέ μέν 
κάμπτων άκροσφαλώ; μεγάλα; πέτρα;, 
δτέ δέ έλαφοώ; πηδών παρεμπίπτοντα; 
χάνδακα;. Πρό πολλοΰ είχον κρυφθή ό
πισθεν τών πρώτων οικιών τ·Τ5ς Μεσσήνης, 
έν φ  τό βλέμμα της έμενε προσηλωμένον 
πρό; τήν διεύθυνσίν του' βαθύτερον δέ ή 
άλλοτε κατά τήν στιγμήν ταύτην ήσθά
νετο έν τή καρδία τη ;  τήν θεσπεσίαν έ
κείνην έλπίδα, ήν τόσον ίσχυράν χαρίζει 
ε ί ;  τήν νεότητα δ πρώτο; έρως.

Ά λ λ ά  καί δ Έκαρτ ματα ίω ; έπεχεί- 
ρει νά κοιμηθή' διηνεκώ; ή φαντασία του 
άνέπλαττε τό πλάνον βλέμμα τη ;  αγνώ
στου του. Τά ίχνη τη ;  τά ειχεν έπανεύ- 
ρει,· θά τά  ήκολούθει δέ μέχρις ότου ήθε- 
λεν άνακαλύψει τό περιπόθητον έκεΐνον 
πλάσμα . . .  αΰριον ίσως... αΰριον ; Ά λ λ ά  
μήπως τόν κατέλαβεν ήδη δ ΰπνο; ; δι
ότι ένόμιζεν ότι ώ ; εί πετών έφθασε διά 
μέσου χροερών λειμώνων εί; μαγευτικόν 
τ ι  δάσος τη ;  πατρίδο; του' αί ΰψίκομοι 
δρΰ; έφαίνοντο μεμαγευμέναι άπά τόν 
γλυκύν μορμυοισμόν τών κάτωθι ρυακίων' 
διά τών πυκνών αίμασσιών δι έκρινε τό 
φλέγον μέλαν βλέμμα της Σικελίδος του' 
καί τώρα... είς τήν άκραν τοΰ δάσους ά- 
νακαλύπτει διά κισσού περιελιγμένον μι
κρόν οίκίσκον' πετών ανέρχεται έπ’αΰτοΰ, 
ποιον δέ συναντ^ έντός ; . . . τήν θεσπέ- 
σιον έκείνην κόρην, ή τ ι ; ,  μέ τό μαγευτι-  
κώτερον μειδίαμά τη ; τώ δίδει τό εΰώδες 
έκεΐνο άνθο;' αΰτό; τό άρπάζει,ή δέ καρ
δία του άνοίγεται καί τό κλείει έντός, 
ΐνα μή τό άφήστ) πλέον νά έξέλθτρ... ά λλ ’ 
έν τή έκστάσει του έκείντρ τό όνειρον με
ταβάλλεται. Αίφνης φλόξ ισχυρά κα ίάπο -  
πνίγουσα διά τού καπνού τη ;  τφ  καλύ
πτει τήν εικόνα έκείνην . . .  φωνάζει, δ ια 
μαρτύρεται, άλλ ’ οΰδείς άπαντ<55. Μόνον 
δ αιώνιος τών ρυακίων ψίθυρος ακούεται 
διά τών πεδιάδων καί έρειπίων. Πίπτει ! 
έξανίσταται πληγωμένος ! άλλ ’ ή οπτα
σία πάντοτε φεύγει καί κράζει.

— Φελιτσίτα !
Ά λ λ ’ ή σαρκαστική ήχώ άπαντίΖ :
— Φελιτσίτα !
Εξακολουθεί τόν δρόμον του, πηδά 

χάνδακας καί πάντοτε προχωρεί, δτε τ έ 
λος μακρόθεν ακούει κλαυθμηράν καί ά- 
σθεννί φωνήν λέγουσαν :

— Χαΐρε, Φελιστίτα !
Καί έντό; τών παραδοζοτέρων εικόνων 

παύει τό όνειρον του καί έξυπν^...

Η'

Τέσσαρα; ήμέοα; μετά τήν εί; "Αγιον 
Πράον εκδρομήν έκείνην, άνηγγέλετο περί 
τά εσπέρα; είς τήν κόμησσαν τοΰ Σελλα- 
μάρε ή έπίσκεψις τοΰ άββά Σκαλιόνε.

Μετά τήν έκδρομήν έκείνην καί τό έ- 
\ πακολουθέσαν[αΰτήν γεύμα ή κόμησσα 

έγινεν άπρόσιτο; καί άόρατο; ε ί ;  π ά ντα ; '
1 οΰτε τά ;  φίλας της έδέχετο οΰτε τοΰς φί

λους καί λατρευτάς της, οΰδ’ αύτοΰ τοΰ

διοικητοΰ έξαιρουμένου' μόνον δ ιατρό; 
τη ;  *αί δ Σκαλιόνε είχον είσέτι έλευθέραν 
τήν είσοδον έν τφ  μεγάρφ.

Ή  γενική άπάντησι;,  ήν ένετείλαντο οί 
ύπηρέται ήτο : «ή κυρία κόμησσα πολύ 
λυπεΐτα ι, άλλά δυστυχώ; κατάκειτα ι ΰπό 
πυρετού, δστι; τήν προβέβαλεν ενεκα τ ϊ ί ;  
έπί τοΰ ύγροΰ έδάφου; τοΰ δάσου; τών 
Πορτοκαλλεών τοΰ Α γ ίο υ  Πράου διαμο
νή; τη ; .  »

Παράδοξος πράγματι ήτο δ πυρετό; οΰ- 
το; διά τόν γηραιόν ιατρόν τη ; ,  όστι; 
έκπληκτο; έν τή αΰτή στιγμή έβλεπε τήν 
πελάτιδά του προσβαλλομένην διαδοχι- 
κώ; ΰπό θέρμη; καί παγετού' τφ  ήτο ά- 
δύνατον νά διαγνώσγ) όριστικώ; τήν ά- 
σθένειάν τ η ; '  εί; όλα; τ ά ;  έρωτήσει; του 
ή ασθενή; τφ  άπήντα ζηρώ; : «Κρύωμα, 
φλόγωσι;, υγρασ ία !»  *0 κό μ η ; ,  όστι; 
οΰδέποτε έδειζε διά τήν σύζυγόν του τό 
έλάχιστον ένδιαφέρον, οΰτε τώρα έλαβε 
μεγαλείτερον' μόνον ύπεγείρων τού; ώ 
μου; έλεγεν δτι τόν πυρετόν αΰτόν π ά ν 
τοτε σχεδόν παρετήρει εί; τήν σύζυγόν 
του καί ότι οΰδέποτε τήν άφινεν οΰτε ή
μέραν οΰτε νύκτα ' οί δέ ύπηρέται έ νόμι
σα ν δτι ήτο ή καταληλλοτέοα εΰκαιρία 
ΐνα διασκεδάσωσι γελώντε ; ε ί ; λογαρια
σμόν τοΰ γέροντο; σωματοϊατροΰ.

Ό  μόνο;, δστι; κατά τήν περίστασιν 
ταύτην ήδύνατο νά είπν) τι θετικόν, ήτο 
δ άββά ;' άλλά μήπως έμάντευέ τις άν 
ό,τι θά Ιλεγεν δ μυστηριώδης οΰτος 
άνθρωπος ητο άλήθεια ή άπλή ειρω
νεία ;

Ήμέραν τινά καταλαβύν  τόν ιατρόν 
γράφοντα συνταγήν, τφ  άφήρπασε τα ύ 
την γελών, ένφ συγχρόνως τφ  έψιθύριζεν 
είς τά οΰς :

— Καλέ μου γιατρέ, άέρα κοπανάς' ό 
πυρετό; τών κυριών προέρχεται άπό Ιρωτα 
καί Ιπομένω; ανάγεται εί;· τήν ομοιοπα
θητικήν, μ' έννόησε; ;

Ήννόει άρά γε ό καλό; μα ; άββά; τόν 
έαυτόν του ώ; τό μόνον φάρμακον κατά 
τήν περίστασιν ταύτην ; Τό τοιοΰτον ή- 
δύνατό τ ι ;  οΰχί έσφαλμένω; νά ύποθέσγ), 
άναλογιζόμενο; τά  αποκλειστικά δ ι
κα ιώματα ών έχαιρε παρά τή  κομήσσγΓ 
διότι καθηυιερινώ; τήν έπεσκέπτετο, μό- 
λ ι ;  δέ άπεμακούνετο καί τή έπήρχετο ό 
πυρετό; σφοδρότερο; ή πρότερον' Ικλειεν 
έπειτα τά ;  θύρα; καί έ'συρεν έπ 'α ΰτά ; τά 
έκ πολυτελοΰ; ΰφάσματο; παραπετάσμα
τα, άποκλείουσα οΰτω, όπω; καί τού; φί- 

1 λου; τη ; ,τό  φώ; τη ;  ήμέρα;'έ'μενε δέ μέχρι 
βαθεία; νυκτό;, δτέ μέν έζηπλωμένη εί; 
τήν γωνίαν ασιατικού διβανίου, μέ άπλα- 
νέ; τό όμμα, δτέ δ’ άνίστατο «ίφν ιδ ίω ; 
καί πυρετωδώ; βηματίζουσα έλάμβανεν 
άντιπαοερχομένη έκ τών διαφόρων έπίπλων 
τά έπ’ αΰτών πολύτιμα κομψοτεχνήματα, 
άτινα έθραυε μετ’ οογη; καί κατεπάτει 
άνευ λόγου.

Έν τοιαύτϊ) καταστάσει εΰρεν αυτήν δ 
άββά; είσελθών κατ ' έκείνην τήν έσπέραν.

— Σεΐ; είσθε άββά ; τ φ  λέγει πριν ή 
οΰτο; προφθάσει νά χαιρετίσ·/), έάν δέν 
έχετε τίποτε νεώτερον άπό χθέ;, τότε



καλά θά κάμετε νά μέ αποχαιρετίζετε καί 
νά μέ άφήσετί μόνην !

— Ά λ λ ά ,  κόμησσα, ησυχάσατε, τή 
άπήντησεν οΰτος, σήμερον σάς φέρω την 
άρχήν τοΰ τέλους !

Ό  άββάς πλησιάσας s-στη ένώπιον της, 
έν φ  συγχρόνως άνεμίζετο διά τοΰ πλα τυ -  
γύρου πίλου του. 'Η κόμησσα τότε έγεο- 
θεϊσα μετά βιαίας χειρονομίας τόν έρωτά:

— Λοιπόν ! την άρχην τοΰ τέλους ! 
έμπρός ! όμίλει.

—  Ά λ λ ά ,  κυρία Τερεζίνα, σήμερα ά- 
νάπτετε ’σάν πυρΐτις !

— Τί κάμνω καί τ ί  δέν κάμνω, δέν 
Ιχω νομίζω άνάγκην νά τό ακούσω άπό 
σάς' αν δέν άπατώμαι ήλθατε νά μοι ε ί- 
πητε τ ί  γνωρίζετε ! Λοιπόν, ποία είναι ; 
πώς τήν λέγουν ; ποΰ κατοικεί ; τήν έπι- 
σκέπτεται ; τήν άγαπφ ; τόν άγαπ$ έ
κείνη ; έπανεϊδον άλλήλους ; Κχουν...;

— Δι’ όνομα Θεοΰ, κυρία κόμησσα, ν’ 
άναπνεύσω ολίγον . . .  μέ συγχίζετε μέ 
τόσας έρωτήσεις.

— Έ σ τω , σιωπώ καί σέ άκούω ! ά 
πήντησεν έκείνη καταπραύνθεΐσα ολίγον.

Καί εθεσεν έπί τοΰ διβανίου τοΰς πόδας, 
οΰς έκάλυψε διά βαρυτίμου δέρματος έ* 
λέοντος, καί έξαπλώθη έπ’ αΰτοΰ. Είχε 
τό βλέμμα ατενές καί έπί τής οροφής 
προσηλωμένον, ε'μενε δ’ ακίνητος. 'Ητο 
ουτω θελκτικωτάτη καί έν πλήρει μα 
γεία τών άπεριγοάπτων θελγήτρων της, 
διά τών λεπτοφυών της δακτύλων ήνοιγε 
καί Ικλειε σπασμωδικώς τό ριπίδιον, κ ά 
τωθεν δέ τοΰ έν είδει σκήπτρου κεκυρ- 
τωμένου χρυσοΰ κτενίου, ή μελανή ώς 
μέταξα κόμη της Ιπιπτεν έπί τών ώμων 
λελυμένη είς βοστρύχους. Ή  λευκότης 
της εΰγενοΰς της κατατομής άπήστρα- 
πτεν, έν άντιΦέσει πρός τό πορφυροΰν 
χρώμα τών μαλακών προσκεφαλαίων, διά 
τών οποίων ΰπεφαίνοντο αί θαυμάσιοι 
καμπύλαι τοΰ άγαλματώδους σώματός 
της.

— Κατ’ άρχάς, ήρχισεν ό άββάς, έπο- 
ρεύθην είς άγιον Ποάον, όπου διαδοχικώς 
έξή τασα τόν ήγουμενον καί τοΰς άλλους 
άδελφοΰς περί τής νεάνιδος αΰτής' ά λλ ’ 
οΰδείς έγνώριζέ τ ι  περί αΰτής . . .

— Κανείς, άνέκραξεν ή Τερεζίνα, καί 
μ' όλον τοΰτο καί έγώ, καί σεΐς ό ίδιος 
τήν είδατε, άφ'οΰ άπό τοΰ έξώστου διά 
μέσου τών μοναχών μέ παρετήρει καί έ- 
μειδία !

Ό  άββάς ήγειρε τούς ώμους.
—  Μοί όμιλεΐτε, κόμησσα, ώς νά μή 

έγνωρίζατε τόν λαόν τής Σικελίας' ναί 
μέν ώς έπί τό πλεΐστον είναι καλοί 
άνθρωποι, άλλά φοβούνται καί τήν σκιάν 
των άκόμη" αίφνης έάν τοΰς έρωτήσης 
άν τό μεσημέρι Ιφαγον ψάρια τηγανητά  
καί μακαρόνια μέ σάλτσα, άμέσως θά ύ- 
ποψιασθοΰν διά τήν έρώτησίν σας καί θά 
σάς άπαντήσουν οτι ο,τι δήποτε καί 
άν Ιφαγον τούς ήρεσε, διότι καί τά δύο 
είναι ορεκτικά. Ά π ό  κανένα μοναχόν δέν 
ήδυνήθην νά άνακαλύψω τ ι '  ώστε δ ενας 
μοί έπροφασίζετο οτι προσηύχετο καί δ 
άλλος ότι είιρίσκετο κα τ ’ έκείνην τήν

στιγμήν είς τήν έκκλησίαν . Τί τά 
θέλετε, κυρία μου, είναι άρκετά Ιξυπνοι 
αΰτοί οί καλόγηροι, γνωρίζετε δά ότι τήν 
αυτήν κυριακήν συνεσκέπτοντο είς άπό- 
κρυφόν τι κελλίον μετά τοΰ Ρωμαίου, τοΰ 
έπιπλοποιοΰ σας καί τοΰ Σαλβατόρου 
Μέρλου, τοΰ άρχηγοΰ τής Μαρίας . . .

— Καλέ τ ί  μέ μέλλει διά τήν Μαρίαν, 
τόν Ρωμαΐον καί δι’ όλο αΰτό τό σκυλο- 
λόγι ; διά τήν κόρην ένδιαφέρομαι . . . .  
καί δι’ έκεϊνον' ποΰ είναι λοιπόν ή άρχή 
τοϋ τέλους ποϋ μέ ΰπεσχέθητε ; . . .

Ήγέρθη τότε ό άββάς καί πλησιάσας 
εΰλαβώς μέ έσταυρωμένας τάς χεΐρας έπί 
τοΰ στήθους ήρξατο λέγων :

—  Πρό τριών ημερών, τή άδεία τοΰ 
πανιερωτάτου άρχιεπισκόπου καρδιναλίου 
Μ ε σ σ ή ν η ς ,  διαμένω έν Βαδιάτσ£>: πρός έξι- 
λέωσιν μερικών άμαρτιών μου. Έκεΐ λοι
πόν . . . .

—  Ά ββά , διέκοψεν αΰτόν αίφνης ή 
κόμησσα ρίπτουσα πρός αΰτόν άργιλον 
βλέμμα, βλέπω ότι αΰτα ί αί συνωμοσίαι 
καί αί Μαφίαι σάς γύρισαν τό κεφάλι !

*0 άββάς δέν άπήντησε, γελών δέ καί 
δι’ ΰφους ύπερηφάνου έξηκολούθησε :

— Καθ’ έκάστην s-οχεται |ξω |_
φιππος δ λοχαγός καί εξετάζει παντού 
όπου ΰπάρχουν οίκογένειαι μέ ωραίας κό
ρας . . . διά τοΰτο άπό τής αΰριον ό π ι 
στός σας υπηρέτης Σκαλιόνε θά φυλάγν) 
είς τό μοναστήρι αΰτά καί βεβαίως πολΰ 
παράδοξον θά μοϋ φανή έάν δ άφωσιω- 
μένος οΰτος θεράπων δέν κατορθώσϊ] εντός 
δύο τουλάχιστον ημερών νά σάς άναγ- 
γείλγι τά  άφορώντα τήν κόρην αΰτήν.

Ή  κόμησσα άκίνητος τόν ήκουεν' εΰ- 
ρίσκετο κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν έν νευ- 
ρικφ έρεθισμφ' τά χείλη της έχινοϋντο 
σπασμοδικώς, τό δέ βλέμμα της άπέπνεε 
πΰρ ζηλοτυπίας καί έν ώ έκ διαλειμμάτων 
σαρκαστικώς έμειδία, αίφνης μεταβάλλει 
όψιν καί ποοσβλέπουσα εΰνοικώς τόν άβ
βάν :

— Καλέ μου πνευματικέ, τφ  λέγει, ε ί
σθε βλέπω πολΰ έξυπνότερος άφ’ό,τι ένό- 
μιζα. Ά ποτ ίσατε  λοιπόν τάς άμαρτίας 
σας είς τήν Βαδιάτσα, μή λησμονήσητε 
όμως νά δεηθήτε καί δι’ όσας μέλλετε νά 
πράξητε" ό,τι δέ παρατηρήσετε καί μά
θετε έκεΐ,νά Ιλθητε νά μοί τά είπήτε καί 
τότε θά προσπαθήσω νά γίνω αξ ιαγάπη
τος πνευματικός σας' έν τοσούτω χαΐρε, 
άββά μου.

Καί ταΰτα  ειποϋσα ήγέρθη καί γελώσα 
ήφανίσθη όπισθεν τοΰ παραπετάσματος 
τοΰ πλησίον δωματίου.

Έκπληκτος άπέμεινεν δ καλός γέρων 
ιατρός, ότε κατά τήν έσπέραν ταύτην έ- 
πεσκέφθη τήν κόμησσαν' ώς διά μαγείας, 
τόν ένοχλητικόν έκεϊνον καί άνεξήγητον 
πυρετόν διεδέχθη άκράτητος εΰθυμία' έ- 
ρωτότροπος, γοητευτική καί μυροβόλος 
τόν ΰπεδέχθη ή Τερεζίνα, έν ώ δέ διά λε
π τές  ειρωνείας προσεπάθει νά τώ άπο- 
δείξιρ ότι πολΰ ήπατήθη τό δ ιαγνωστι
κόν του, δσον άφορ^ τήν άσθένειάν της, 
άκράτητος καί πλήρης θελγήτρων ήρχισε, 
κατά τήν συνήθειάν της, διά παντός τρό

που νά περιπαίζη τάς φίλας της καί 
γείτονάς της ' καί έν γένει τό έσπέρας { } 
κείνα τόσον ΰπεοβολικώς ζωηρά καί Ρ 
γευτική έφάνη είς τόν ιατρόν της, 
ολίγου δεΐν νά τφ  διεγείργ) αίσθήμκΧϊ 
άτινα  άνεμιμνήσκετο ότι ήσθάνθη καΤ£ I 
τήν πρό πολλοΰ δύσασαν νεότητά του.

Προήρχετο ή κατάστασις αΰτη έξ 
φνιδίου άναβρασμοΰ τού θερμοϋ αΐματό; 
της, δπερ διέχεεν είς τάς φλέβας της 
ρετώδη ζωήν, ής μόνη τροφή ήτο ή έκ,δί- 
κησις—ή άπαραίτητος είς τήν Σικελί** 
έκδίκησις— ήν έσκόπει ή Τερεζίνα νά έξ*. 
σκήσγι έναντίον τοϋ προδότου τνίς καρδί»; 
της καί της έρωμένης του. Τόν ώνόμαζ^ 
προδότην,άλλά μήπως είχε δικαίωμα έπί 
τής καρδίας του ; Τούτο όμως σκεπτομένη 
πάραυτα έξανίστατο Καί πώς ; άπώλε· 
σεν άρά γε τό γόητρον έκεΐνο, δι’ οπερ ή. 
ξίου νά βλέπν] ερποντα πρό τών ποδ<3γ 
της πάντα, εί; όν ήθελεν έπιδαψιλεύση τό 
έλάχιστον σημεΐον εΰνοίας ! Μήπως δέν 
ητο πλέον ή βασίλισσα τΐίς ώραιότητος 
έν Σικελί^ ; Δέν ήτο πλέον τό βλέμμα 
της, ή έπίψαυσις τής χειρός της άξιον 
ένός βασιλείου ; Αΰτός λοιπόν δ ξένος 
τοϋ βορρά, πρός όν έπεδαψίλευσε τόσην 
εδνοιαν προτιμήσασα αΰτόν έξ όλων τών 
λατρευτών της, τολμ^ νά πεοιφοονή τοι
οϋτον βασιλικόν δώρον ;

Ά χ  ! όσον δι’ αΰτό δέν θά ήσυχάβη 
προτού τόν ΐδει συρόμενον πρό τών πο- 
δών τη ;  καί έκλιπαροϋντα τόν οίκτον τη;.

Ή  νεάνι; όμω; έκείνη, ήτις έτόλμηαε 
νά περιπλέξγι διά τού τολμηρού ϊρωτός 
της,τούς σκοπούς τη ;  κομήσσης τοΰ Σελ
λαμάρε !

Τήν παρίστα είσέτι διά της φαντασίας 
της μειδιώσαν πρός αΰτήν άπό τοΰ έξώ
στου τΐίς μοννίς, ώς ή νικήτρια τής έγ- 
καταληφθείσης. Ναί, χαΐρε καί άγάλ- 
λου άναιδές γύναιον ! περίμενε όμως καί 
θά Ιλθν) στιγμή, καθ’ ήν θά γευθής τήν 
πικρίαν της έκδικήσεως τής Τερεζίνας.

Ή  είδησις τοΰ άββά υπήρξε βάλσαμος 
διά τήν φλέγουσαν πληγήν της, τή έπρο- 
ξένησεν άγοιόν τι θέλγητρον, άνέκφαστος 
δέ καί πρωτοφανής χαρά ένέπλησε τήν 
καρδίαν της ' τοσοϋτον ηΰθύμει άναλογι- 
ζομένη τήν έκδίκησίν της, ώστε παρ’ ολί
γον νά έναγκαλισθή τόν άββάν καί είτ£ 
τόν ιατρόν της.

Ύ πό  τών σκέψεων τούτων βαυκαλιζο· 
μένη κατεκλίθη, έν ώ δέ έπί τών λεπτών 
της χειλέων έπλανάτο ειρωνικόν μειδία
μα, ήκουε τήν άσθενν} παρήγορον φωνήν 
τής καρδίας της κράζουσαν: Ά !  ξένε προ- 
δότα καί άναιδή; κόρη, μετ’ ολίγον θά 
ίδητε πώς έκδικεΐται Σικελίς κόμησσα !

["Επεται συνέχεια].
f t . Δ . X .

Τ Ο Μ Ο Ι
«Έχλεχτών Μυθιστορημάτων» των έτών Α ', Β ', Γ 
Δ' xal Β ' δεδεμένοι στερεώτατα χα\ κομψότατα —ω- 
λοϋνται έν τω Βιβλιοπωλεία» ήμών.’Επίσης φύλλα τών 
«Έχλεχτών Μυθιστορημάτων» τοϋ Α1 Β ' Γ'χαι Δ’ ?- 
τους πρός λεπτά 20 εχαστον, τοϋ δέ Ε ' χα\ ΣΤ’ πρός 
λεπτά 10.
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Η Σ Χ . Ο Ι Ν Ο Β Α Τ Ι Σ
Ά μ * ρ ι * α ν ι * ό ν  δ ι ή γ η μ α .

Είθισται νά λαλώμεν είρωνικώς περί τ ί 
νος γυναικών κλίσεως πρός τήν φλυ- | 
#ρι'αν, ώσεί τό έλάττωμα τοϋτο άνήκεν 
χιιοκλειστικώς είς τό ώραΐον φΰλον. Αί 
ΐ8ιαι παρατηρήσεις μου μοί απέδειξαν τό 
αντίθετον, στοιχηματίζω δέ οτι έν τϊί 
\t<sfri, ή? είμί μέλος, δμιλοΰσι τόσον, δ- 
βον καί είς οίανδήποτε γυναικείαν όμήγυ- 
ριν. "Οταν βλέπητε έν τ·»5 αίθούσνι τ έ ς  | 
Λέβχης τέσσαρας ή πέντε ματαιο- ! 
οβολούς νέους ανεστραμμένους έπί τών 
θρονίων των, κρατούντας τό σιγάρον των, 
και τών οποίων αί κεφαλαί πλησιάζουσιν | 
ένίοτε πέριξ της στρογγυλής τραπέζης, ή- 
τις είναι πάντοτε δ άξων τών άνθρωπί- j 
νων τούτων συναθροίσεων, έστέ βέβαιοι i 
ότι σχολιάζουσι τάς ιδιοτροπίας τοΰ Τόμ 
ίΐ την καταστροφή^ τοΰ Δίκ ή τόν άτυ- | 
•β τοΰ Ερρίκου ?ρωτα διά την δείνα ή 
t̂ v τάδε' έκεΐ ή καλλονή της εποχές δι
έρχεται διά της σμίλης τών άνηλεών χει
ρουργών' έκεΐ διονυχίζουσι τάς ωραίας λ έ 
ξεις, έκεΐ άρχεται ή φήμη, έκεΐ τά πάντα 
βυζ·/ιτοΰνται και κρίνονται, τοΰτέστι πάν
τα τά πρός τήν δμάδα ήμών σχετιζόμε- 
να ζητήματα. Έν τΐί λέσχγ) λοιπόν έμα- 
Οον τάς λεπτομερείας τής ύποθέσεως Βάν 
Τούϊλερ.

Ή ύπόθεσις Βάν Τούϊλερ συνεκίνησεν 
είς άκρον τήν Λέσχην ήμών, καίπερ ού- ! 
Siv τό άστεΐον είχε δι’ αύτόν τοΰτον τόν 
ίρωα. Ό  Ράλφ Βάν Τούϊλερ είναι έκ τών 
ίγερωχοτέρων και εύερεθιστοτέρων δντων. 
Κατάγεται άπ ’ εύθείας γραμμές άπό τοΰ 
Βού τερ Βάν Τούϊλερ, τοΰ διασήμου Ό λ -  j  

λοινδοΰ διοικητοΰ τ έ ί  Νέας 'Υόρκης, τοΰ 
Νέου ’Αμστελοδάμου, ώς τότε τήν άπε- 
«ίλουν. Οΐ πρόγονοί του διετέλεσαν πάν
τοτε δήμαρχοι, ή ναύαρχοι ή στρατηγοί,
*1 μήτηρ του δ’ είναι ή κυρία Βανρενσε- 
**ερ Βανζάντ Βάν Τούϊλερ, ής τό μεγα
λοπρεπές μέγαρόν κεΐται έπί της δεξιάς 

τοΰ Ούδσωνος. Ό  Ράλφ είναι εί- 
*οσιπενταετής περίπου, έκ γεννετές δέ 
Αγενής καί έκατομμυριοΰχος. Είς τάς 
ευνοίας ταύτας ή εύμενής μοίρα προσέθη- 
*ε πολυτιμότεοον δώρον" τφ  έδωκεν άγα- 
8ϊ]ν ψυχήν, τοιουτοτρόπως δέ μέ τήν με- 

1 γ*λην περιουσίαν του δ Βάν Τούϊλερ ήτο, 
**ί θά ήναι άκόμη, δταν τό νέφος τοΰτο 
^κρέλθνι, τό άνθος τέ ς  Λέσχης μ<*ς.

Πρό ένός περίπου έτους διεδόθη, αν 
δύναται όνομασθίί διάδοσις πνοή τις, 
*κατάληπτος σχεδόν, διελθοΰσα τήν α ί 
θουσαν τοΰ σφαιριστηρίου, δτι ό Βάν 
Τούϊλερ κατείχετο ύπό τίνος φροντίδος. 
Οπως συμβαίνιρ έξ έθους νά φέρωσιν ά- 

**ντες άπό κοινοΰ τά αύτά υποδήματα 
J  τόν αύτόν λαιμοδέτην, οδτως, άνευ οΰ- 
*Ι*ι8ς ποοηγουμένης συμφωνίας, κατήν- 
Ά̂σβν εθος νά δμιλώσι περί τοΰ Βάν Τού-

ιλερ, ώς περί ανθρώπου δυστυχούς.'Οποία 
δμως ήτο ή δυστυχία αδτη, πώς τω έ- 
πέλθε, διατί δέν ήδύνατο ν’ απαλλαγή 
ταύτης; Ταΰτα ήσαν άντικείμενον άνεξ- 
αντλήτων εικασιών. Είς ούδενός ποτε τόν 
νοΰν έπήλθεν ή σκέψις, δτι δ Βάν Τούϊλερ 
εΰρίσκετο είς χρηματικάς δυσχερείας. Μή 
ήτο έρωτευμένος; Τοΰτο έφαίνετο έπ’ ίσης 
άπΐθανον διότι, άν ήτο έρωτευμένος, ά- 
παντες, ήτοι έκατοντάς ίσως έξ έκείνων 
άς καλοΰσι πρώτας οικογένειας, θά τό έ- 
γνώριζον αύθωρεί. Ά δ ι  άφορον δμως, είχε 
τά συμπτώματα τοΰ γνωστοΰ τούτου νο- j 
σήματος. Έθεάτο φυλλομετρών, μετέωρον | 
τόν νοΰν έχων, τά περιοδικά καί τάς έφη- 
μερίδας τοΰ αναγνωστηρίου, πλανώμενος j 
έν τα ΐς αίθούσαις τ έ ς  λέσχης έν πληρε- 
στάτγ) άγνοία τών πράξεων του, είτα έξ- 
ερχόμενος χωρίς δέκα λέξεις νά προφέργι. 
Καί ό μάλλον αδιάφορος οφθαλμός ήθελεν 
έκπλαγή διά τήν έπιγενομένην είς τόν 
Βάν Τούϊλερ παράδοξον μεταβολήν. Οί 
τρόποι τοΰ βίου του άπέμενον οΐ αυτοί 
σχεδόν δπως καί άλλοτε, άλλ ’ δμως είχε 
μεταβληθ1?)' συχνάκις τόν εδρισκον έν τώ 
καπνιστηρίψ τές  λέσχης άποκεκοιμισμέ- 
νον έπί τής καθέδρας του καί κρατούντα 
έφημερίδα. Ούχί πρό πολλοΰ, άν μετεβαί- 
νατε είς δύο ή τρεις συναναστροφάς τήν 
αύτήν έσπέραν, ήσθε βέβαιος δτι ήθέλατε 
συναντήσν) τόν Βάν Τούϊλερ είς δλας. 
Ά λ λ ά  κατόπιν ούδαμοΰ μετέβαινε.

Μετ’ ολίγον νέοι ψιθυρισμοί διακριτι- 
κώτεροι τοΰ πρώτου, ά λλ ’ άγνωστον, δ
πως καί οΐ πρώτοι, πόθεν προερχόμενοι, 
μάς έπεβεβαίωσαν δτι δ Βάν Τούϊλερ ήτο 
έρωτευμένος.

Ποίας; Ό  κατάλογος τών έν ώρα γ ά 
μου νεανίδων κατεστρώθη καί έξητάσθη 
μετά προσοχής ύπό έμπειρων' υπέθεσαν 
δτι θά ήγάπα νέαν τινά έκ τών γηραιο- 
τέρων ονομάτων άξίων νά συνδεθώσι μέ 
τόν Βάν Τούϊλερ, άλλ’ είς ούδέν συμπέρα
σμα κατέληξαν. "Επειτα ή φωνή τ έ ς  φή
μης διεσάλπισεν δτι ό Βάν Τούϊλερ ήρά- 
το μιάς ήθοποιοΰ. Πλεΐστα μέλη τέ ς  λέ
σχης κατελήφθησαν άποτόμως καί άπροσ- 
δοκήτως υπό έρωτος πρός τή,ν δραματικήν 
τέχνην, κα τ ’ ούλαμούς δέ άποτελουμένους 
έκ δύο ή τριών, είσέβαλον είς άπαντα τά 
θέατρα, άπό τοΰ Μελοδράματος μέχρι 
τών ωδικών καφείων, χωρίς ούδέν νά τούς 
θέση έπί τά ίχνη τοΰ άποκρύφου έρωτος 
τοΰ Βάν Τούϊλερ. Έσπέραν τινά μόνον δ 
Δελανέϋ ένόμισεν, δτι είδε τόν Βάν Τούϊ- 
λερ έν τινι κ ιγκλιδωτφ θεωρείφ μικροΰ 
τίνος θεάτρου τές  άνω πόλεως, άλλά π ι 
στεύω νά ήπατήθη έξ όμοιότητός τίνος. 
' θ  Δελανέϋ, είρήσθω έν παρόδφ, ήτο δ 
ένεργητικώτερος δλων είς τάςέρεύνας του. 
Δέν συνεχώρησεν ούδέποτε καθ’ ολοκλη
ρίαν τόν Βάν Τούϊλερ διότι τόν έπωνό- 
μασε Φ ουβτα ι/άκ ιαν  δ Δελανέϋ, βέβαιον 
είναι, δτι λατρεύει τήν γυναικείαν συν- 
τροφίαν.

Μ’ δλα ταΰτα, τό περικαλύπτον σκό
τος τούς υποτιθεμένους έρωτας τοΰ Βάν 
Τούϊλερ μάς έβύθισεν είς παντοίας άλλο- 
κότους εικασίας. Μήπως ήτο κάμμία με-

λαγχροινή Μελπομένη, τραγικώς ώπλ ι-  
σμένη μέ έγχειρίδιόν ή κάμμία ξανθή καί 
φιλόγελως Θάλεια; Οΰδείς έγνώριζεν,άλλ’ 
άπαντες έλεγον δτι εΰρίσκετο έπί φρικώ- 
δους κατωφερείας. Μέχρι τότε ήρχετο 
τουλάχιστον άρκετά τακτικώς εις τήν 
Λέσχην. Αίφνης Ιπαυσεν έρχόμενος. Ουτε 
είς τόν περίπατον έφαίνετο, οΰτε είς τό 
Ά λσος ,  οΰτε είς οΰδεμίαν τών οικιών, έν 
αίς πρότερον έσύχναζεν. Έ ξ άπαντος θά 
ειχεν άναχωρήσν), αύτός, δ λαμπρότερος 
άστήρ τές  καλλιτέοας κοινωνίας !

— Ποΰ είν’ δ Βάν Τούϊλερ ;
—  Μήπως είδες τόν Βάν Τούϊλερ ;
— Τί έγινεν δ Βάν Τούϊλερ ;
— Νομίζω, μάς είπεν δ Φραγκίσκος 

Λιβιγκστών, στενότατος καί άχώριστος 
τοΰ Βάν Τούϊλερ φίλος, νομίζω δτι αΰτός 
δ δυστυχής σάς έπέρε τά  μυαλά.

— Πράγματι.
— Λοιπόν, άνεχώρησε.
— Ποΰ ;
— Είς τήν έξοχήν.
—  Τέτοιον καιρόν ;
— ‘Υπήγε νά ίδν) τήν μητέρα του.
— Τόν Φεβρουάριον ;
—  Δέν είξεύρω, μά τήν πίστιν μου, 

φ ίλτατέ  μοι Δελανέϋ, άν ύπάρχγι νόμος 
άπαγορεύων είς τόν υιόν νά έπισκεφθέ 
τήν μητέρα του κατά τόν Φεβρουάριον, 
άν τοΰ έλθγ) δρεξις.

Τό πράγμα έμεινεν εως έδώ. Ό  μόνος 
έμπιστος τοΰ Βάν Τούϊλερ ήτο δ Λιβιγ- 
κστών, δστις καλλιστα έγνώριζε ποίας 
άτοπους υποθέσεις έκάμαμεν, ά λλ ’ είτε 
διότι δέν είχε τή ν άδειαν, είτε διότι ηύ* 
χαριστεΐτο νά παρατείνγι τήν αγωνίαν 
μας, δέν είπε τίποτε. Μετά δέκα πέντε 
ήμέρας διεδόθη, σπουδαίως δμως τήν φο
ράν ταύτην, δτι δ Βάν Τούϊλερ άνεχώρει 

| είς Ευρώπην. Περί τοΰς δώδεκα έκ τών 
i μελών μετέβησαν ΐνα τόν· προπέμψωσι,
! κατά τήν είς τό άτμόπλοιον έπιβίβασίν 

του. Έ π ί τέλους κάτι θετικόν έγνώριζον 
περί αύτοΰ! ΤΗτο άληθής άνακούφισις.

Τοΰ Βάν Τούϊλερ άναχωρήσαντος, τά 
πάντα άπεκαλύφθησαν ταχέως. Μή ό Λι- 
βιγκστών έπί τέλους έβαρύνθη ν’ άπο- 
κρύπτγι τό μυστικόν ; . . . Έσπέραν τινά 
διηγήθη τό πράγμα είς τήν Λέσχην, μή 
παραλιπών οΰδεμίαν λεπτομέρειαν.

Ό  Βάν Τούϊλερ πράγματι είχε λάβνι 
μέγιστον ένδιαφέρον, ούχί διά τινα ήθο- 
ποιόν, διότι ή δεσποινίς ’Ολυμπία Ζαμ- 
πρίσκη δέν ήτο οΰτε τραγψδός, οΰτε κω- 
μφδός, άλλά διά τινα σχοινοβάτιδα, ής 
ή επικίνδυνος γενναιότης έξέπληξε τήν 

: Νέαν Ύόρκην κατά τόν προηγούμενον 
χειμώνα, καίπερ ή παράστασίς της δέν 
ήρκεσε νά κρατήσγι τόν Δελανέϋ, καθ’ ήν 
ήμέραν είχε παρακολουθήσν) μέχρι τής ά- 

| νω πόλεως τά ίχνη τοΰ Βάν Τούϊλερ.Πώς 
ί άνήρ, οΐος έκεΐνος, έθέλχθη ύπό ταύτης, 
j φαίνεται άπίστευτον, άλλά τά  απίστευ

τα  πάντοτε πράγματα συμβαίνουσι. Πρός 
τούτοις, ή δεσποινίς ’Ολυμπία δέν ήτο 
κόρη συνήθους ιπποδρομίου, ά λλ ’ απτόη
τος άκροβάτις, ής * ΐ κινήσεις είχον το- 
σαύτην χάριν, ώστε καί τά αΰθαδέστατα



σκιρτήματα της διετήρουν την ευγένειαν. 
"Οταν τ ις  παρετήρει έπί τινα χρόνον την 
θαυμασίαν ίσχυν και έπιδεξιότητά της, 
τώ  έφαίνετο φυσικώτατον δτι έζετέ"Χει τά 
ασύγγνωστα έκεΐνα πράγματα. Κατεϊχεν 
ιδιαιτέραν τέχνην διά νά μεταβαίνν) άνε- 
παισθήτως άπό της μιας στάσεως είς την 
άλλην. Ένόμιζέ τις δτι ήτο έκτακτος 
μορφή, άφαιρεθεϊσα έκ τή ;  έλληνικης μυ
θολογίας, δτε έξετέλει τάς έπικινδυνω- 
δεστάτας κινήσεις της μετ ’ ευστροφίας 
καταπληκτικής.
$  Περιγράφω τήν δεσποινίδα ’Ολυμπίαν, 
οΐα έφάνη τφ  Βάν Τούϊλερ κατά τήν πρώ 
την φοράν, καθ’ήν είσήλθε τυχαιως έν τω. 
θεάτρψ, έν ω εΐλκυε πλήθος άπειρον. Δι’ 
έμέ ήτο δεκαοκταέτις ή είκοσαέτις νέα, 
ίσως μεγαλειτέρας ήλικίας, διότι ή π ο ύ 
δρα  κα'ι ή άπόστασις καθιστώσι τάς σχοι- 
νοβάτιδας ταύτας αίω\ίως νέας. Εύστρο
φος, μέ μυώνας χαλυβδίνους, αρκούντως 
ευειδής, καί ίσχυροτάτης κράσεως.. Ά λ λ ’ 
ό Βάν Τούϊλερ είχεν ένθουσιασθή διά τήν 
γυμναστικήν της.

— Ά ν  είχα κόρην, ελεγε, δέν θά τήν 
Ιστελλον είς παρθεναγωγεΐον, ά λλ ’ είς γυ- 
μναστήριον. Αί Αμερικανίδες μας είναι 
λεπτα ί μέχρι γελοίου. Είναι κρίνοι ωχροί, 
χαρίεντες, άλλά τήν έπιοϋσαν μαραίνον
τα ι .  Νυμφεύεσθε μίαν έξ αΰτών καί τ ί  
νυμφεύεσθε", μίαν γυναίκα αιωνίως κεφα- 
λοπονοΰσαν.

Ό τ ε  έπανήρχετο έκ τοϋ θεάτρου είς 
τήν κατοικίαν του, τήν πρώτην έκείνην 
έσπέραν, άλλόκοτος ιδέα διήλθε τοϋ νοϋ 
τοϋ Βάν Τούϊλερ' διελογίσθη δτι άν τις 
νεάνις, οίαδήποτε, έκ τών διακοσίων άς 
έγνώριζεν έκ καλής οίκογενείας, είχε τοΰς 
μυώνας τής σχοινοβάτιδος έκείνης, θά έ- 
νυμφεύετο παραχρήμα καί θά τήν έλά- 
τρευεν έφ’ δρου ζωής.

Τήν έπομένην έπανήλθεν ΐνα ίί>γ) τήν 
δεσποινίδα ’Ολυμπίαν.

—  ’Ολυμπία Ζαμπρίσκη, έσυλλογίζε- 
το, τί παράξενο όνομα ! Τό ’Ολυμπία εί
ναι γαλλικόν, τό Ζαμπρίσκη πολωνικόν, 
πολεμικόν πιθανόν όνομα. Τό αληθές όνο
μά της θά ήναι Σάρρα Τζών ή κάτι τι 
παραπλήσιον. Τί είδους νά ήναι είς τόν 
ιδιωτικόν βίον της ; Θά ήναι ένδεδυμένη 
άρά γε δπως καί είς τό θέατρον καί θά 
τρώγν] μέ πηδήματα ;

Καί ό Βάν Τούϊλερ έξηκολούθησεν εί- 
ρωνικώς καί άφελώς διαλογιζόμενος τόν 
οικιακόν βίον τής ’Ολυμπίας, μέχρι τής 
ένάρξεως τής παραστάσεως.

Ή τ ο  Παρασκευή. Τήν έπομένην θά έ- 
δίδετο Ικτακτος ήμερησία παράστασις, 
είς ήν μετέβη, καθώς καί είς τήν έσπερι- 
νήν. Έ π ε ιτα  έκ συνήθειας πλέον κατήν- 
τησε νά διέρχηται έκεΐθεν καθ’ έκάστην, 
ακριβώς παριστάμενος καθ’ δν χρόνον εί
χε μέρος έκείνη. Τό έπίλοιπον τού προ
γράμματος πολΰ ολίγον τόν ένδιέφερε. 
Λίαν έξβπλάγη δτε παρετήρησεν, δτι έπί 
δύο έβδομάδας είς ουδεμίαν έκ τών πα 
ραστάσεων τής δεσποινίδος ’Ολυμπίας ϊ -  
λειψεν.

— Αΰτό δέν είμπορεΐ νά έξακολουθή-

σ·/), έσκέψατο. Ή  ’Ολυμπία— τήν έκάλει 
άπλώς ’Ολυμπίαν ώς παλαιάν γνωριμίαν 
— ή ’Ολυμπία είναι θεία, άλλ ’ αδύνατον 
νά έξακολουθήσϊ) αΰτό τό πράγμα. Βάν, 
παιδί μου, πρόσεξε !

Έν τούτοις ή έννάτη καί ήμίσεια τόν 
εΰρισκε *αθ’ έκάστην έσπέραν είς τήν συν
ήθη θέσιν του έπί μίαν εβδομάδα άκόμη. 
Αί εξεις ήμών μάς κυριεύουσι κα τ ’ άρχάς 
τόσον ήσύχως, ώστε δέν πιστεύομεν δτι 
παρασυοόμεθα- τό νήμα είναι μετάζινον 
καί έκ πτ ίλων, οί δρόμοι γοητευτικοί,καί 
κατόπιν,ολίγον κατ ’ολίγον, τό νήμα κα 
θ ίσταται βαρεία άλυσις καί ό δρόμος, τής 
κολάσεως.

Νέον στοιχεΐον είσήλθε πρό όλίγου είς
X »  / «  »  ζ  t  1 > Λτην ευχαριστηαιν yjv προυζενησεν εις τον 

Βάν Τούϊλερ τά άνδραγαθήματα τής δε- 
I σποινίδος ’Ολυμπίας' έννοώ τάν αόριστον 

φόβον δν έδοκίμαζε, μήπως ίδη όλισθαί- 
νοντα τόν ώραΐον έκεϊνον πόδχ άπό τής 
φοβεράς αιώρας ή μήπως τό λεπτόν σχοι - 
νίον, δπερ τήν συνεκράτει, θραυσθή καί 
πέστ) ή ’Ολυμπία, μέ τήν κεφαλήν κατά 
πρώτον, άπό τοϋ ΰψους. Ένίοτε, κατά 
τό διάστημα έναγωνίου στιγμής, τήν έ- 
φαντάζετο αιμοσταγή καί τό μειδία
μα διά παντός έσβεσμένον άπό τών χει- 
λέων της! Ένίοτε, ένόμιζέ τ ις , δτι έκείνη 
έπεζήτει τόν θάνατον. Τοιοϋτος βίο ς δέν 
θά ήτο είς άκρον, τή άληθεί:»:, σκληρός ; 
Ή  έσχάτη πενία μόνον θά τήν ήνάγκασε 
νά έκλέξϊ) τά επάγγελμα τοϋτο. "Γψιστε 
θεέ ! άν ή μικρά λευκή y είρ της ήνοίγετο 
καθ’ ήν ώραν έκρέματο άπό τού σχοινιού, 
θά συνετρίβετο!... Φρικώδης σκέψις ήτις 
ϊκαμε τόν Βάν Τούϊλερ νά φρικι^. δλος. 
Είχεν άπόφασιν νά παύση πλέον μετα- 
βα ίνων έκεϊ, κατά τάς άρχάς δέ, ή είς τό 
θέατρον έκεΐνο τακτ ική  παρουσία του,δέν 
τόν είχεν άποτρέψη τών κοινωνικών κα
θηκόντων του, οΰτε τών άλλων διασκεδά- 
σεών του, άλλά τώρα κατήντησε νά τόν 
avic»* πάσα άλλη τής έσπέρας ένασχόλη- 
σις, καί έβάδιζεν έν ταΐς όδοΐς άνυπομό- 
νως καί άσκόπως μέχρις οΰ ή παράστασις 
άρχίση. Μετά τήν παράστασή οΰδαμοϋ 
αλλαχού μετέβαινεν, εί μή είς τήν οικίαν 
του ΐνα κατακλιθή.

Τοιουτοτρόπως κατέλιπε λεληθότως δ- 
λας τάς εξεις του, καί ή έξαφάνισίς του 
άφήκεν εΰρΰ στάδιον είς τάς κακολογίας, 
περί ών προηγουμένως είπον. Δι’ δ έ'κρινε 
καλόν νά κρύπτηται όπισθεν τών παρα
πετασμάτων τοϋ κιγκλιδωτοϋ έκείνου θε
ωρείου έν ώ ό Δελανέϋ ένόμισεν δτι τόν 
παρετήρησεν ήμέραν τινά.

["Ε πετα ι το τέλος],
Γ . f t . B aaabanhs

MAGAZINE ILLUSTBE
DE L A  FAM ILLE

P a r a i t  a  P a r i s  l e  5  et  l e  20 d e  c h aque  mots

PRIX  DBS ABONNEMENTS:

S i x  n i o i s :  t’r .  9 .  — U n  a n :  IV .  1 6 .
(Συνϊρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμιν).

Κ Ε Γί 1
ΈκεΤ, οπου ολα τα Δ ιδ α κ τ ι κ ά  Β ι β λ ί α  

τα Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ,  καί τα Μ νθ ι σ τ ο ρή μα Λ  
τά Δράμα τα  και τά π ο ι ή μ α τ α  ο λ α ,  μέ o)J 
τά ' Η μ ε ρ ο λ ό γ ι α  και τοΰς απείρους ΗμεροδεΜ
και *Α τλ αν τ α ς ,  εκεΤ οπου ή εξαίρετος γρΛ
% λ  η  κα\ ολα έν γένει τά χ ρ ε ι ώ δ η  τον  “y p a j
καί τά μύρια πρωτογ ρονιάτικα δώρα, τάς μέ ά Λ  
τους τι^χάς των, ε κ ε ί  οπου καί αύτό άκομη τό 
£κ τών Αγγλικών Επανορθωτικόν τής κόμης «άρΛ
τό^περιζήτητον HEBE’S HAIR RESTORER· 
λεΐται άντι δρ, 7 ! ε κ ε ΐ  οπου άδιακόπως συροβ 
ολαι κα\ ολοι καί μέ ολα τους τ’ άγγελουδάκια· 
είς τό Β ι β λ ι ο π ω λ ε ΐ ο ν  /.α' Χ αρ το πω λε ΐ ο ν  I  
ρ ί ν ν η ς * ,  Ιν τη όδω Προαστε.ου άρ. 10, ε κε ΐΜ  
πωλείται κα) ή Εσχάτως ύπό του κ. Γ . Μαυρο-β 
έκδοθεΤσα

U T O P I A  Τ Ο Ν  ΙΟΝΙ )Ν ΝΗΣΩΝ,
ε κ ε ΐ  καί τά έξαιρέτως χρυσόδετα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
τοΰ κ. Τσακασιάνου, τό κάλλιστον τούτο δώρο» 
τήν Α* τοΰ ε τ ο ν ς  άντί δρ 3.50, Ελεύθερον τα/οΙ 
μικών, εκεΤ και τό περιζήτητον

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τοΰ Άσωπίου μας, ό άνθηρότατος αυτός παπποΰΙ 
λων τών Ε λληνικών 'Ημερολογίων, μέ ολαις I  
πολλαΐς καί μεγάλαις χάραις καί τή μικρή-μικρΛ 
μή του, ήτις εΤνε διά μέν τόΈσωτερικόν φρ·4,50 ϊ 
δέ τό Έξωτερικόν φρ. 5 ά'δετον, κα\ φρ. 5,751 
τό ’Εσωτερικόν κα\ 6 διά τό Εξωτερικόν χρΛ 
τον, ε χ ε ΐ  καί τό χαριέστατον

ΗΜ ΕΡΟ ΛΟ ΓΙΟ Ν  ΤΗ Σ Ε Φ Η Μ Ε ΡΙΔ Ο Σ ΤΩΝ Κ Υ Ρ Ι
μέ ολη του τήν λεπτήν-λβπτήν καλαισθησίαν, πεΛ 
μενον πανταχοο άντι δρ. 1,20, ε κε ί ,  μάλιστα & 
μέ ολη τήν πολυζηλευμένη ώμορφιά του και ■
w - r s ρ ω μπ ο̂\> 6 Κ α ζχ μ ία ς  

μϊ  μακράς κ α ιν ο τ ο μ ία ς
Κ’ ε\ς μέν τό ’Εσωτερικόν λεπτά πενήντα ή τιμΐ 
ε’ις δέ τό Έξωτερικόν έξήντα καί προπληρωμή. 1

ε κ ε ΐ — άλλά και ποΰ άλλοΰ άπό ε κ ε ΐ — εύρίσκί 
ται οι μέ τόσην καλαισθησίαν χρυσοδεμένοι τόμοι |

ΕΚΛΕΚΤΩΝ Ι Ϊ1Υ9ΙΣΤ0ΡΗΙΪΙΑΤΩΝ
των όποιων ή άπόχτηϊις εΤνε ίργον μεγίστης άπολΙ 
σεω;· εΤνε άπόχτησις ολοκλήρου μυθιστορηματική?I 
βλιοθήχης.

Λ οιπ ώ ν  δ λ χ ι  χ α ί  δ λ ο ι  μιας £χ»ϊ, ί * * ΐ  I I

ΚΑΤΑΑΑΗΑΟΣ E T K A IP lJ

Έ ν τψ  γραφε(ω ήμών δπάρχει χειρόγρ^ 
κατάλογος Μυθιστορημάτων, δεδεμέν ν τών τζί 
στων, τοΰ Δουμα, Μοντεπέν, Ρισβούργ, ΒεΙ 
Τεράΐλ, κτλ . Τά μυθιστορήματα ταΰτα  άπαΙ 
λοΰσιν άληθη Μυθιστορηματικήν Βιβλιοθήκην,! 
λοΰνται δέ εί̂ τε δλα όμοΰ 7ή και χωριστά. 1 
ταςύ τών μυθιστορημάτων τούτων υπάρχει όι 
κλήρος ή σειρά τών «Δραμάτων τών Παρισί<1 
συμπεριλαμβανομένης καί τής «*Ωρα'ας Άνθβ 
μου», κα ί πλείστα ά'λλα σπάνια κοί δυσευρ! 
μυθιστορήματα.

ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΡ. ΚΑΛΤΒΩΚΛ

( Φ α ρ μ α κ ο π ο ιο ύ  έν α ά ίτ ρ α ις  )
Σπουδαία ευκαιρία St’ απασαν τήν Δοτικήν Β 

λάδα Πωλείται ε ί; φιαλίδια καί κατ’ όκαν.
Παρά τω Ιδίω_κατασκ$οάζεται ό θαυμάσιο; Γ»1 

χ οθ ρ επ τ ι κ ο ς  Οίνος μ ε τ ά  K i r a c  xa l  Kax&1 
καθώ; καί τοϋ ΕνχαΛΰπτου  6 πεφημισμένος » rl 
π ν ρ ε τ ι χ δ ς  κα\ Κο. Ιόμβον . ο μόνο; φημιζόμενο; 
τής δ ι ά ρ ρ ο ι α ς ,  Άπόδειξις έστω αί είς χεΐράί' 
Ορι σχόμεναι συγχαρητήριοι Ιπιστολαί διαχεχρι( 
(ηνεΑίατρών.


