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Λήξαντος τη ν  31ιν ’Οκτωβρίου τοΰ 
C7' έτους τώ ν  «Ε κλεκ τώ ν  Μ υθιστο
ρημ άτω ν», παρακαλοΰνταχ δσο\ τώ ν 
κκ. Συνδρομητών ήμών έπιθυροΰσχ 
νά έξακολουθήσωσιν ώςτοχοΰτοχ κα\ 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ άποοτείλωοιν έγ- 
καίρως τη ν  συνδρομήν αύτών Τήν 
αύτήν παράκλησχν άπευθύνομεν και 
πρός τοΰς κκ. Συνδρομητής, ών Λ 
συνδρομή έληξεν ήδη τή ν 30*ιν πα
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Μ ΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

Γ Ε Α Ε Τ Τ λ Ι Ο Ι  K E P A N I W
ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν

[Σ υνέχ ε ια ]

Ό  Μάξιμος καί ή ύποκόμησσα συνενο- 
οΰντο θαυμασίως.

Ούδέν λυσιτελέστερον της παρατεταμέ— 
ντ,ς διαμονής έν άποκέντρω Ιπαρχία, οπως 
διεγείρη τήν Ιδέαν ερωτος.

Δεν ητο αδύνατον ή κυρία δέ Ρεβίλ νά 
μεταβάλγι όνομα έν προσεχεϊ μέλλοντι.

Οί σύζυγοι Φοντερόζ εΐχον συμφιλιωθή. 
Ή  έξοχη συνετέλεσε το θαϋμα τοϋτο.

Μόνος ό δΈστρέλ διετέλει σκυθρωπός.
Ό  στρατηγός έπείραζεν αύτόν συχνάκις 

γω:ίς νά κατορθώσγ) νά τον καταστήση εΰ- 
θυμον.

—  Τ ί σκέπτεσαι ; Έ ^εις  φυσιογνωμίαν 
Όθέλλου καί δέν είσαι ουτε νυμφευμένος. 
Ή  μελαγχολία σου εΐναι ασυγχώρητος.

Τό αληθές είναι δτι ό αξιωματικός διε—

νοείτο τήν έκδίκησίν του καί ήγνόει πώς 
νά έπιτύ/η αύτήν.

’Ήθελε νά ήδύνατο νά έ'χη τήν Α γνή ν  
κεκλεισμένην μεταξύ τεσσάρων τοίχων καί 
νά τήν τιμωρήσει διά τήν ΰβριν, ήν ύ~έστη 
χάριν αύτής.

Ή τ ο  έκδικητικύς καί άνεζήτει μέσον 
οίονδήποτε ίκανοποιήσεως.

"Οσον άφορα τόν δ’Αμβαρές ην ε”ςαλλος 
έκ τής ^αοας.

Ή  μαρ/.ησία εί/εν αγγείλει αύτώ τήν 
συγκατάθεσιν τής Καικιλίας.

Άνέκτα  λοιπόν τήν περιουσίαν του.
Τά πάντα έλησμόνει έπί τή  έλπίδι 

ταύτη.
Ούδα μώς συνεκινεϊτο διά τήν Ζουάνναν 

νοσούσαν σοβαρώς, ούδέ όιά τήν Καικιλ.ίαν 
άπιδεχομένην τόν μετ’ αυτοΰ γάμον άναγ- 
καστικώς.

Ή  μόνη του άπασχόλησις ήν νά έμφα— 
νισθή πάλιν έν ΓΙαρισίοις όπόθεν άπήλθε 
καταστραοείς, νά διάγγ βίον πρίγ/.ηπος, 
νά θαμβόάσν) τούς φίλους του καί τάς αρ
χαίας του έρο>μένας· νά θριαμβεύστ, έκεϊ 
ενθα ύπό τής τύχης είχεν ήττηθή.

Ά  ! έκολακεύετο ότι δεξιώτατα διεξή- 
γαγε τήν ύπόθεσίν του.

’Εν τούτοις ύπήρξεν εύπρεπής.
Οτε μετά μεσημβρίαν ή Καικιλία κα- 

τήλθεν έπί τοϋ δώματος ε'νθα οί ξενιζόμε
νοι είς Σαίν-Ζιλδάς άπελάμβανον τής ω
ραίας φθινοπωρινής ήμέρας ήλθε πρός αύ
τήν καί λαμβάνων εύσεβάστως τήν ^εϊοά 
της έφερεν αύτήν είς τά  χείλη του σιωπη- 
λώς.

- ’Ιδού ό δ’Αμβαρές, όστις στήνει τήν 
σημαίαν του έπί τών κτήσεών του, είπεν ό 
δ’Εστρέλ τώ  στρατηγψ.

Ή  Καικιλία ε”μεινε ψυχρά μ’ όλην τήν 
λεπτότητα τοϋ μνηστήρας αύτής.

Ή  μαρκησία δέν είχεν αναγγείλει τό 
γεγονός είς τούς φίλους αύτής. Έπεφυλάσ- 
σετο νά πράξη, τοϋτο κατά τό δεΐπνον, 
όπερ παρεσκευαζετο μεγαλοπρεπές.Έν τού- 
τοις πάντες είχον μάθει τά  συμβάντα. Ύ -  
πάρχουσι νέα, τά  όποια μανθάνει τις, οίονεί 
εισπνέω/ αΰτά μετά τοϋ άερος.

Ούδείς είχεν εΓπει τ ι καί έκαστος τά  έ- 
γνώριζεν.

Ο δ’Αμβχρές έδέχετο τά  συγχαρητή
ρια τών έν τώ  πύργω μετά μετριοφροσύνης.

Ή  κυρία δε Φοντερόζ, ψυ^ρά καί σοβαρά 
ώς πάντοτε, έχαιρεν είς άκρον ένδομύχως.

Ό  κόμης ήν ό σύζυγος ό άρμόζων τή 
θυγατρί αυτής.

Έγνώρίζεν ότι ό δ’Αμβαρές ήν οίκονο— 
μικώς κατεστραμμένος, ήγνόει όμως τήν 
βαρύτητα τής καταστροφής καί τά  πραγ
ματικά αύτής αίτια.

Δεξ ιώ τα τα  ό κόμης είχεν άφηγηθή αύτή 
τόν βίον καί τάς περιπετείας του άποκρύ- 
πτο>ν εννοείται ό,τι ένόμιζεν ότι ήδύνατο 
νά βλάψη τήν ύπόθεσίν τοϋ γάμου.

— Καλά τά  έκατάφερες, άγαπητέ, ει-  
πεν αύτώ ό Μάξιμος. Jiai πότε θά τελευ- 
θώσιν οί γάμοι :

— Ό ταν θελησωσιν. Όσον τό δυνατόν 
τα/ύτερα. Ά λ λ ω ς  τε ή μαρκησία φαίνεται 
σπεύδουσα πλειότερον έμοϋ.

Ένδομύχως ό δέ Πρέλ ήν έξωργισμένος.
Ή  άποτυφλωσις πάντων εκείνων παρώ- 

ξενεν αύτον.
Έμέμφετο καί αύτός έαυτόν διά τήν 

σιωπήν του καί δεν ώμίλει.
—  Ό  άδης είναι έστροιμμένος κάλλι— 

στα είπε τή ύποκομήσσ·ρ δέ Ρεβίλ, ήτις 
παρετήρησεν αύτόν μετ’ έκπλήξεως.

- Δ ια τ ί μοί λέγετε τοϋτο ; ήρώτησε.
— Διά τίποτε, μία ιδέα !
— “Εχετε μυστικά άπό έμέ, είπεν αύ

τώ  μεθ’ ύφους έπιπλήξεως.
—  Θά τό μάθετε βραδύτερον.
—  Δ ια τ ί όχι άμεσως ;
—  Είμαι ήναγκασμένος νά σιωπήσω.
— Ύψ ιστε  θεέ, ύπό τίνος ;
Έκεΐνος άνηγέρθη καί μετά δραματικού 

κινήματος :
—  Ύ π ό  τής τιμής, άπήντησεν.
Ούτως ή κυρία δέ Φοντερόζ διενοεϊτο

νά σπεύστ) τον γάμον τής θυγατρος της.
Έγίνωσκε κάλλιστα τάς ιδέας καί τούς 

λόγους τών φυλάκων, τών γεωργών καί 
τών ύπηρετών αύτής.

Ή  Καικιλία ήν πράγματι άντικείμενον



εποπτειας ούτως ειττεΤν αστυνομικής, ην 
δλως ήγνόει.

Ό  επιμελητής Μαλό Βρικεβεκ περιερ— 
χόμενος όλονεν έφιππος την περιοχήν άπα- 
σαν συνελεγε τάς πληροφορίας των φυλά
κων καί τών εργατικών τοϋ δάσους.

Ούτως ειχε μάθει τάς συχνάς συνεντεύ
ξεις της νέας αΰτοϋ κυρίας μετά τοϋ Κο— 
ρεντίνου καί είχε διηγηθή αΰτάς τή μαρκη- 
σίιχ, ήτις ήννόει κάλλιστα τόν σκοπόν τής 
τοιαϋτης οίκειότητος.

Δ ιά  τοϋτο πλήρης χαράς άνήγγειλεν 
έπισήμως κατά το δεϊπνον τον προσεχή 
γάμον τής θυγατρός της Καικιλίας μετά 
τοϋ κόμητος Ροζέ δ’Αμβαρες υιού τής καλ- 
λιτέρας αΰτής φίλης.

Ό  γάμος θά έτελεϊτο άνευ πομπής έν 
τφ  παρεκκλησίω τοϋ πύργου.

Ή λπ ιζε ν  ότι ή Αΰτοϋ Πανιεροτης θά 
έδέχετο νά ένώσ·/) τούς νέους συζύγους, οΰ- 
δαμώς δέ άμφέβαλλεν ή μαρκησία ότι ή 
ύψηλή αΰτη προστασία θά συνεπήγετο έπί 
τών τέκνων αύτής τάς εΰλογίας τού Θεοϋ.

'Η  συγκινητική αΰτη προσφιόνησις έχαι- 
ρετήσθη ύπό πόσεως άφρώδους καμπανίτου 
έν άπ τώτω  άγαλλιάσει.

Ά λ λ ’ οτε, λήξαντος τού δείπνου, ήθέ- 
λησαν οί συνδαιτυμώνες νά συγχαρώσι τή 
μελλονύμφω, αύτη ειχεν έξαφανισθή.

Ιΐίχεν άποσυρΟή,ή δε Σωσσάνη, ή θαλα
μηπόλος, άνήγγειλε κρύφα τή μαρκησίο* 
ότι ή κυρία αΰτής ην κακοδιάθετος καί έπε- 
θύμει νά μείνγ) μόνη.

Ή  Καχκιλία δέ Φοντερόζ 

τή  Βέρθα Ρχσάρ.

«Άπεφασίσθη, Βέρθα μου. "Εκαμα τό 
δύσκολων βήαα. 'Εδεσμεύθην. Ή  φίλη σου 
συνελήφθη είς τό δίκτυον ώς αί άλλαι.

» Ά  ! καλή μου φίλη ! μονη μου φίλη ! 
Μοί τό είπες, ήσο εΰτυχής διδομένη είς 
τον σύζυγόν σου, τόν καλλίτερον τών άν— 
δρών, τόν χαριέστερον καί τόν άςιοπρε- 
πέστερον.Έγώ είμαι θανασίμως τεθλιμμένη. 
Θέλω νά κλαύσω, νά κραυγάσω νά δήξω 
τινά ή πραγμά τι. Νομίζω ότι κατέπεσα 
είς τό βάθος άβύσσου καί ότι κατεθοαύ— 
σθην.

« Δ ια τ ί  νά ύποκύψω ;
«Α λ η θ ώ ς  δεν γνωρίζω.
« Ή  θέλησις τής μητρός μου είναι ώς ή 

σταγών τοϋ ύδατος, ήτις πίπτει έπί τού 
βράχου νά κοιλαίνει τέλος αύτόν όσω σκλη
ρός καί άν ήναι.

«Τέλος συγκατετέθην. Είπα ναί.Ή ύπό- 
τ/εσις έδοθη καί πρέπει νά έκτελεσθή.

«Δ εν  φκντάζεσαι τ ί  αισθάνομαι.
«Σύ  δεν ήσθάνθης παρόμοιον αισθηυ.α. 

Ή  ζωή σου ύπήρξεν εΰτυχής.
« Έ γ ώ  αισθάνομαι μεγάλην οργήν εναν

τίον έμαυτής, έναντιον τής μητρός μοι> 
καί του μνηστήρος μου, τον όποιον μισώ.

«Σήμερον τήν πρωίαν έτι ητο πρός έμε 
λίαν συμπαθής, τούλάχιστον άδιάφορος. 
’Ήθελα νά τώ  δώσω εν σολδίον ώς είς 
έπαίτην. Μοί ένέπνεεν οίκτον

« Ή δ η  τόν βδελύσσομαι !

«Κ α ί  όμως τώ  άνήκω. Έ δωκα  τόν λό
γον μου καί δεν θά τόν άθετήσοι.

«Θλίβε ρά ένωσις ! μέλλον άπαίσιον !
«Ευρίσκω άπειρα έλαττώματα  εις τόν 

κόμητα, άτινα δεν έσκέφθην έν άρχή.
»Τ ό  βλέμμα του μοί φαίνεται πλαστόν. 

'Υπάρχει τ ι τό άπεχθες είς τήν στάσιν του 
καί φαίνεται ύποκριτικός.

» Ό τ ε  ηλθεν άπόψε νά μοί άσπασθή τήν 
χεΐρα μοί ήλθε νά τόν κτυπήσω.

« Εν τούτοις προσηνέχη εΰγενώς, ϊσως
δ\ Ί  * rε είναι και ειλικρινής.

« Δ ια τ ί  νά μή δύναμαι νά τόν πιστεύσω;
« Ά  ! φ ιλτάτη μου, οΰδέποτε μνηστή 

θά μεταβή είς τον βωμόν του υμεναίου 
μετά βαθυτέρας θλίψεως καί πένθους ώς τό 

ί(Α0ν·«Φαντάσθητι ότι συνέβήσαν ένταϋθα 
φρικαλέα γεγονότα, άτινα αδύνατον νά σοί 
γράψω έν μι ί̂ έπιστο).ή. Χρειάζεται τόμος 
ολόκληρος καί δεν ε/ω καιρόν νά τόνγράψο).

«Πρόκειται περί φόνων, περί κλοπών, 
περί έγκλημάτων τέλος.

» Άρκεΐ νά μάθης ότι οί δυστυχείς Ινε— 
ρανδάλ ήτιμάσθησαν.

» Ή  παραφροσύνη τής μητρός των, ήτις 
’εξερράγη έν εορτή ένώπιον πλήθους άνθρώ
πων κατά τό προσκύνημα τοϋ Έλβέν, έ
νεκα τής αιφνίδιας άφίξεως νεαρας κρεολής, 
τής Ζουάννας Τρελάν, θυγατρός τού θύμα
τος, καί έξαδέλφης μας, έπροξένησε μέγα 
σκάνδαλον.

» Ή  δικαιοσύνη είναι έπί ποδός.
«Δέν  θά δυνηθής νά έννοήσης άκριβώς 

τ ί συμβαίνει Θά σοί τά  εΐπω λεπτομερώς 
όταν ίδωθώμεν.

«Ε πειδή  οί Κερανδάλ είναι συγγενείς 
μας τό όνειδος αΰτών άντανα/.λ^ί έπίσης 
έφ’ ήμών.

«Είναι λίαν μυστηριώδης ετι ή φρικα
λέα αύτη ιστορία !

» Ό  κόμης εσχε τήν λεπτότητα νά μή 
άποσύρη τήν αϊτησίν του. Ή  μήτηρ μου 
μοί παρέστησεν ότι τοϋτο είναι ηρωισμός 
έκ μέρους του.

["Ε π ετα ι συνέπεια].

F .  D  G U E R A Z Z I

ΙΑ Χ Η  ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

(Συνέχεια )

Ό  υψηλότερο; έ'στη απέναντι του, δρ- 
θούμενος έπί τών δακτύλων τών ποδών 
καί κλινών τήν κεφαλήν πρός τό στήθος 
του, όμοιος πρός πελαργόν λαμβάνοντα 
τροφήν,... ό τό μικρότερον ?χων ανά
στημα, ανύψωσε τήν κεφαλήν καί ίδών 
τόσους ένώπιον αΰτοϋ παοατεταγμένους 
καί σχηματίζοντας παχύτατον τείχος, 
Ιλαβεν εδοαν καί άνίλθεν έπ’ αΰτής.

Οΰτως έπίλθε ταραχή καί θόρυβος μέ- 
! γας —  διότι οί Νεαπολΐται θορυβούσι 

καί κα τ ’ αυτάς Ι τ ι  τάς κοινοτέρας περι
στάσεις.

Οί συνωμόται, οϊτινες άνά πάσαν σ τ ι γ 
μήν έθεώρουν έαυτούς άπολωλότας, διά 
φωνών καί σημείων έξώρκιζον τόν Κα ζίρ - 
ταν νά σώση αυτους άπό τοϋ κινδύνου. 
Αΰτός δέ, όστις έφαίνετο έξακοντίζων 
φλόγας, ένφ πάντες οί άλλοι ήσαν όμοιοι 
πρός άνθρακας έσβεσμίνους, καθησύχα- 

; σεν αΰτούς δι* ένός βλέμματος, σημαί- 
νοντος ότι ό νους αΰτοϋ ήτο άγρυπνος. 
Έ ν  τούτοις, ό βασιλεύς πλησιάσας αυτφ,

| έπανέλαβε χαμηλή τή  φωνή :
—  Τί φρονείτε, κοντόσταυλε ;
—  Δύνασθε νά έπιτρέψητε τήν μονο

ί μαχίαν.
Τούτο ήτο αληθές, άλλά πνεϋμα δ ι

καιοσύνης δέν ΰπηγόρευσε τήν συμβουλήν 
ι του. Έπραξε τοϋτο,διότι είχε πεισθή ότι 

άν άπελείπετο αΰτοΐς έλπίς τις σωτηρίας, 
ή έλπίς αΰτη ένέκειτο είς τήν άπό τοϋ 
μέσου άφαίρεσιν τοϋ υπόπτου πλέον κα- 
ταστάντος Τσέρρα, δπερ βεβαίως θά συ- 
νέβα ινεν, άν οΰτος έξηναγκάζετο νά μο- 
νομαχήση, διότι ήτο άπό φύσεως δειλός 
καί άσθενής τό σώμα, ένφ ό άντίπαλός 

1 του, ώς ήδύνατο τις νά κρίνη τοΰλάχι- 
στον έκ τών φαινομένων, ήτο ρωμαλαΐος 
πολεμιστής.

Οΰτως ό Καζέρτας s-πραττε τυχαίως 
κατά τοϋ Τσέρρα, ό,τι δ Τσέρρας δέν κα- 
τώρθωσε νά πράξη διά τ ί ς  πονηριάς κατά 
τού Καζέρ τα.

—  Έσκέφθημεν, κοντόσταυλε, είπεν ό 
Μαμφρέδης είς τόν Καζέρταν, νά υποβά- 
λωμεν τήν δπόθεσιν ταύτην είς τά  πολι
τικά δικαστήρια, διότι άπο τών χριβεων 
τούτων τον  (α/εον, οΰδέποτε προκύπτει τ ι  
καλόν, καί συχνάκις έκεϊνος, τον όποιον 
έπικαλοϋνται καί ώφειλε νά παρίσταται 
έν τφ  άγώνι, δέν παρίσταται, και πρός 
βλάβην καταφανή τ ί ς  δικαιοσύνης τό 
άδικον κατισχύει τ ί ς  άθψότητος.

—  Καί όμως ή θρησκεία... είπε τις τών 
ιπποτών.

—  Η θρησκεία είναι ίερόν... άλλ’ υ
πάρχει γυνή τις, καλουμένη Δεισιδαιμο
νία, ή όποια φέρει τήν αΰτήν καί ή θρη
σκεία περιβολήν, Ιχουσα όμως τά πρόσω
πον άποτρόπαιον, όσον ΰπέρλαμπρον είναι 
τό τής πρώτης... Δυστυχώς δμως άμφό- 
τεραι εχουσιν αΰτό κεκαλυμμένον, καί ό 
όχλος, βαρόνε, δέν διακρίνει αΰτάς.

—  Ό  Θεός, άπήντησεν ό ιππότης, 
έποοστάτευσε συχνάκις τήν άθψότητα έν 
ταϊς κρίσεσιν αύτοϋ.

—  Καί συχνάκις όχι... Δ ια τ ί  νά θέ- 
τωμεν αΰτόν είς τήν άνάγκην νά κάμη 
θαϋμα, τό όποιον άγνοοΰμεν άν ή άγια 
αυτού θέλησις άπεφάσισε ;... Δ ια τ ι  νά 
Ινοχλοϋμεν αΰτόν, όταν ό άνθρωπος δύ 
ναται νά ένεργήση μόνος ; Δέν μάς εδωκε 
πρός τοΰτο τό λογικόν ;

Ο ιππότης, είτε άγνοών τ ί ν’ άπαν- 
τήση, είτε Ινεκα άλλου λόγου, ώπισθο- 
χώρησε, ψιθυρίσας :

— Είναι αιρετικός.



Ό  Ρινάλδος, δστις διά τοΰς σκοπούς 
αΰτοΰ ήθελε νά γίνιρ γ) μονομαχία, είχεν 
άφίστρ τόν Ιππότην νά λέγη, διότι μετε- 
χειρίζετο έπιχείρημα, δπερ έκεΐνος δέν 
ήδύνατο νά μεταχειοισθίΐ, καί διότι αν 
έπέμενεν αύτός θά Ιδιδεν Γσως ύπονοίας" 
άφοϋ δμως είδεν δτι οί λόγοι τοϋ ιππό
του δέν ήρκεσαν, άπεφάσισε νά προτείντι 
καί τούς ίδικούς του.

—  Βασιλεΰ μου, είπε πρός τόν Μαμ- 
φρέδην, είξεύοετε κάλλιον παντός άλλου 
οτ ι  δύο είναι αί περιστάσεις, κατά τάς 
οποίας οί νόμοι τοΰ βασιλείου έπιτρέπου- 
σιν έν ταϊς χώραις ύμών τήν μονομαχίαν: 
ή έβχάτη προδοαία καί ή διά δηλητηρίου 
ή άλλου οίουδήποτε μέσου δολοφονία, ώς 
έκ τούτου ή Ύμετέρα Γαληνότης δέν δύ- 
ναται νάπαραβίϊ...

—  Καί άν παρεβαίνομίν, κοντόσταυλε, 
τ ί  θά έλέγετε Πρέπει νά γείνιρ άρχή 
μίαν φοράν. Τ ί ! πρέπει αί πλάναι νά ύ- 
πάρχωσιν αιωνίως ; Δέν θά θέσωμεν τέρ
μα, δέν θά θέσωμεν δριον είς τάς μωρίας 
τών προγόνων μας ; Μή θά λυπηθίτε, 
άν κατηργοϋντο τά  βάρβαρα ταΰ τα  λε ί
ψανα δυστυχών χρόνων ;

‘Ο ’ Ιωάννης Λάνσιας, έξάδελφος τοΰ 
Μαμφρέδου, άφωσιωμένος δ ’ αύτφ είλικρι- 
ν ώ ς  καί ϊνεκα συμφέροντος καί 2νεκα άγά- 
πης, άνέλαβε νά διευκολύνγι τό Ιργον τοΰ 
Καζέρτα, προσθέσας :

—  Βασιλεΰ, κρίνω καλόν νά ύπομνήσω 
ύμΐν,δτι αί κρίσεις αύται άποτελοΰν μέγα 
μέρος τών βαρονικών προνομίων. Φρονώ 
δέ δτι ή παροΰσα στιγμή δέν είναι κα
τάλληλος διά μεταρρυθμίσεις, καί μάλι
στα  ώς είναι αδτη, ή όποία περισσότερον 
πάσης άλλης θά δώσγι άφορμάς παραπό
νων, ώς συνισταμένη είς έξωτερικάς έκδη- 
λώσεις, ών ή Ιλλειψις θά καθίστατο μάλ
λον έπαισθητή είς τό πλίθος.

*0 Μαμφρέδης, δστις δέν ήλπιζε νά 
εδριρ τόσον μεγάλην άντίστασιν, ύπείκων 
είς τάς συμβουλάς προσώπων, ών τό  κΰ- 
ρος Υ)τ ο άναμφισβήτητον, ΰψωσε τούς 
ώμους καί είπεν :

—  Ή  πλάνη δυστυχώς έρχεται μετά 
τ ί ς  ταχύτητος τοϋ πόθου καί αναχωρεί 
μετά τ ί ς  βραδύτατος τ ί ς  έλπίδος !...

Ε ίτα, στραφείς πρός τόν Π ρωτονοτά
ριον, είπεν :

—  Έκδώσατε τό έγγραφον παραχω- 
οούμεν τήν άδειαν.

Ό  μέγας Πρωτονοτάριος εσπευσε νά 
έκτελέσγ) τήν διαταγήν καί ένεχείρισεν 
είς τόν Μαμφρέδην τό τ ί ς  άδειας έγγρα
φον πρός υπογραφήν.

Ό  βασιλεύς ύπογράψας άπέδωκεν αύτό 
είς τόν Πρωτονοτάριον, καί τό τε  ό ’Ι ω 
άννης Ά λ ί ζη ς  άνέγνω :

—  'Τμεϊς , Μαμφρέδης Πρώτος, έλέω 
Θεοϋ βαβιλενς τής Σ ικελ ίας κτλ. κτλ. 
δια τον  παρόντος, παρέχομεν εις τόν κύ
ριον  ’ Αναέλμον, κόμητα τής Τβέρρας και 
είς τόν  κύριον άνώνυμον ιππότην, τόν 
προκαλέααντα, άμφοτέρονς παρόντας, ε
λεύθερον και άβφαλες πεδίον, πρός μονο
μαχίαν αχρι πρώτου αίματος, έν τη ήμε- 
τέρα χώρα τοϋ Βενεβέντον, όπως έν αντώ

λύβωβι διοί τώ ν  όπλων τό ζήτημα τής έ-  
βχάτης προδοβίας, έν τώ  διαοτήματι καί 
ίντός τής ήμέρας ταύτης, &ν μή τ ι  κώ
λυμα κτλ. κτλ. Πρός πίβτιν βυνετάχδη τό 
παρόν, φ ίρον τήν ιδιόχειρον ήμών υπο
γραφήν και τήν ήμετέραν βφραγΐδα. Έ ν  
έτει θωτηρίω 1265, ήμέρα 24, μηνί Ί α -  
νουαρίω.

Μαμφρίίνχ

Ό  Άνσέλμος δέν προσεδόκα τοιοΰ- 
τό τι. 'Ο τε  είδεν δτι ό βασιλεύς συνεσκέ- 
π τε το  μετά τών έκλεκτοτέρων βαρόνων, 
καί δτι μεταξύ τούτων ητο καί ό κόμης 
Ρινάλδος, ήτο βέβαιος δτι ή κρίβις τον  
θεοΰ  θά άπερρίπτετο.

Ώ ς  έκ τούτου, έταράχθη μεγάλως, δτε 
ήκουσεν άναγινωσκόμενον τό άνωθι έγ
γραφον. Έφαίνετο ώς άνθρωπος άπολέσας 
τήν μνήμην καί έσκέπτετο:

—  Ό  Ρινάλδος θά έσυμβούλευσε βεβαίως 
νά μή καταλήζωσιν είς τοΰτο, τούλάχι- 
στον ώφειλε νά τό πράξϊ)... Ί σ ω ς  δέν θά 
ήδυνήθη νά τό έμποδίσγ)... άλλά δέν ή 
δύνατο πράγματι νά τό έμποδίσν) ;... Δ ι-  
α τ ί  ; δέν βλέπω τόν λόγον... Αύτή ή μο
νομαχία δέν πρέπει νά γ ίvyj καί δέν θά 
γίνγ)... Ά ς  ίδωμεν, αν ήναι καιρός νά θέσω 
έμαυτόν ύπό τήν προστασίαν τού θρόνου, 
καί έκεΐνον ύπό τήν προστασίαν της α γ 
χόνης... όχι... τώρα είναι πολύ άργά... 
τά  γεγονότα μέ συμπαρέσυρον,.. Μεθ’ δ- 
λην μου τήν εύφυίαν δέν ήδυνήθην νά άπο- 
φύγω τήν μοιραίαν ενωσιν... ή ζωή των 
είναι σφιγκτά συνηνωμένη μετά τής ίδι- 
κ ίς  μου... δέν δύναμαι δέ νά κατορθώσω 
δπως πέσγι ό πέλεκυς έπί τοϋ τραχήλου 
τών συντρόφων μου χωρίς νά χάσω καί 
έγώ τήν κεφαλήν... τήν κεφαλήν !... Ά  ! 
έδώ χρειάζεται πράγματι τέχνη... θάρρος, 
Άνσέλμε... έν τφ  ύπερτάτψ τούτψ κιν- 
δύνψ, μή διάψευσής σεαυτόν... ακόνισε 
τόν νοϋν... αντιμετώπισε θαρραλέως τήν 
τύχην... αδτη άγαπ^ τούς τολμηρούς... 
Σκέψου δέ δτι δέν σοι απομένει άλλο, δ
πως σωθής ή μ ό ν ο ν  ή τόλμη...

Ο δτω  άκριβώς, καθ’ ά διηγοϋνται οί 
άρχαΐοι θρΰλοι, καί ό Γάνος έκεΐνος, ού 
τό όνομα κεΐται έπί κεφαλίς τοϋ παρόντος 
κεφαλαίου, καταδικασθείς ύπό τοϋ Κ α
ρόλου Μάγνου, δπως διαμελισθτΊ, ώς προ- 
δούς τούς Χοιστιανούς έν Ρονκισβάλλιρ, 
ένθα άπέθανεν ό διάσημος κόμης Όρλαν· 
δος μετά τών πλείστων Παλαδίνων της 
Γαλλίας, καί βλέπων έπικείμενον τών ό 
λεθρον, παρεκάλεσε τόν αύτοκράτορα νά 
■παραχωρήσιρ αΰτφ μίαν χάριν, καί άφοΰ 
ούτος άπήντησεν δτι, πλήν τής ζω ίς ,  θά 
παρεχώρει αύτώ δ,τι δήποτε άλλο, έ ζή 
τησε νά διαμελισθίί ύπό τεσσάρων πρα
σίνων ίππων" άλλ ’ ή έπίνοιά του δέν ώφέ- 
λησεν αύτόν, ώς δέν ωφέλησε καί τόν Ά ν -  
σέλμον ή ίδική του, διότι, —  πάντοτε 
κατά τόν θρϋλον, —  ό Μαλαγίγης έπα- 
ρουσίασε διά μαγείας τέσσαρας δαίμονας 
έν μορφνί πρασίνων ίππων, καί ό Μαμφρέ
δης διά τ ί ς  έξουσίας αύτοϋ Υίρεν έκ τοΰ 
μέσου πάντα τά  κωλύματα, δσα παρενέ- 
βαλλεν ό δυστυχής Τσέρρας.

—  Βασιλεΰ μου ... είπεν ό Άνσέλμος,

έν πλήρει ταπεινότητι, πρός τόν Μαμ- 
φρέδην... δέν ύπάρχει περιστερά, δσον ά
γνή καί άν ήναι, τήν οποίαν ή μοχθηρία 
τών άλλων νά μή δύναται νά συκοφαν- 
τήσν). Ή  πρός ύμ,άς πίστις μου είναι πα
σίγνωστος, άποδειχθεΐσα άχρι τοΰδε μυ- 
ριοτρόπως, ούδέ φοβείται νά κηλιδώσιρ 
αύτήν ό άνθρωπος ούτος, ό όποιος τό ο- 
λιγώτερον τό όποιον δύναταί τις νά είπϊί 
περί αύτοϋ είναι δτι παρουσιάζεται ά
γνωστος ώς κλέπτης.

—  Δύναμαι ν’ άποκαλυφθώ, καί τό τε  
τ£ θά γένιρς, Άνσέλμε ;

—  Ό μ ιλώ  πρός τόν βασιλέα καί παρα
καλώ νά μή μέ διακόπτουν. . . (δ Μαμ
φρέδης ϊνευσε πρός τόν ιππότην νά σκο- 
πήσγι) . . .  'Ο Θεός γινώσκει, άν δέν θά 
ήγωνιζομην προθύμως καθ’ οίουδήποτε έν 
τφ  κάσμφ, καί κ α τ ’ αύτοϋ τούτου έτι, 
δπως ύποστηρίξω τήν πίστιν μου ταύτην 
διά τών δπλων... Ά λ λ ’ ανήκω είς ένδοξον 
οικογένειαν, έκ τών εύγενεστέρων τοϋ βα
σιλείου, καί οί περί ιπποτών νόμοι μοί 
απαγορεύουν νά κατέλθω έν τφ  πεδίψ μ ε τ ’ 
άνδοός, ό όποιος, ού μόνον δέν άποδει- 
κνύει δτι είναι ιππότης, άλλά κρυπτόμε
νος έν τ ί  πανοπλί^ του παρέχει ύπονοίας 
δτι είναι δυνατόν νά φέρϊ) καί στίγμα τι 
άτιμίας ..

—  Έ γ ώ  άτιμος !. .. Σύ είσαι άτιμος...
—  "Η έξορίας διά δολοφονίαν ή διά 

προδοσίαν, ή δι’ οίουδήποτε άλλο Ιγκλη 
μα, προβλεπόμενον ύπό τοΰ νόμου.

Ό  άγνωστος ήθέλησε ν’ άπαντήστρ, 
άλλ ’ ό Μαμφρέδης τόν άνεχαίτισε, δι’ αύ- 
στηροΰ βλέμματος.Έν τούτοις, έξηκολού- 
θησε νά σφίγγιρ διά τρεμούσης έκ τής λύσ- 
σις χειρός τήν λαβήν τοϋ ξίφους του...

—  Ώ ς  έκ τούτου, ήδυνάμην εύλόγως 
ν’άρνηθώ, φοβούμενος μή, βοηθοΰντος τοΰ 
θεοΰ, έπειδή είμαι πεπεισμένος δτι ή ύ- 
πόθεσίς μου. ώς ύπόθεσις άθψότητος, είναι 
καί ίδική του, φοβούμενος λέγω, μη ή 
κα τ ’ αύτοϋ νίκη μου ήθελε μέ άτιμάσν) 
περισσότερον ή ή ή τ τά  μου, άν ήγωνιζό- 
μην κατά έντιμου ιππότου.

—  Κόμη τ ί ς  Τσέρρας, (άπήντησεν ό 
Μαμφρέδης) ... μάθετε, δτι άνθρωπος, ό 
όποιος άγωνίζετα ι, ώς πράττιρ ό ιππότης 
ούτος, ύπέρ τ ί ς  δόξης τοΰ ήμετέρου ο£- 
κου, δέν δύναται νά ήναι άτιμος, ούδέ 
Ιχει τά <?τίγματα, τά  όποΐα αναφέρετε. 
Έ ν  τούτοις, έπειδή καί ήμεΐς έπιθυμοϋ- 
μεν, δσον καί σείς, νά διατηρώνται ακέ
ραιοι οί περί ιπποτών νόμοι, δέν θέλομεν 
νά μονομαχήσετε κατ ’ άνδρός, δστις δυ
νατόν νά μή ήναι ιππότης.

Καί ταϋτα είπών, διέταξε τον Ρογίρον 
νά ποοσέλθγι είς τόν βωμόν. 'Ο τε  Ss ού
τος ποοσίλθε, προσέθετο :

—  Γονυπετήσατε.
Ε ίτα λαβών τό ξίφος άπό της πλευράς 

του, έγύμνωσεν αΰτό καί κτυπήσας δι’ 
αΰτοΰ τρις έπί τ ί ς  περικεφαλαίας τοΰ Ρ ο 
γήρου είπεν :

—  Είσθε ιππότης ... Οί τρόποι σας ά- 
ποδεικνΰουσιν ήμϊν δτι πρό πολλοΰ γινώ- 
σκετε τά τών ίπποτών χαθήκοντα... δέν 
άμφιβάλλομεν δέ οτι θά τιμήσετε τόν βαθ



μόν σας ... (καί ταΰτα "λέγων περιέζωσεν 
αΰτφ tSi'cjc χειρί τό ζίφος ). Ουδέ συγκα
τατιθέμεθα νά κατέλθετε είς τό πεδίον, 
άνευ ένδόζου έμβλήματος. Κοντόσταυλε 
Ρινάλδε, εΰαρεστήθητε, πρός χάριν μας, 
νά παραχωρήσετε αΰτφ τά  σύμβολά σας. 
Σάς βεβαιοΰμεν δτι αί χρυσαί υμών τα ι-  
νίαι καί οί άργυροί λέοντες δέν θά λυπη* 
θώσιν έπί τούτψ, διότι αν έπετρέπετο είς 
ιδιώτην νά φερη τά  βασιλικά εμβλήματα, 
θά έδίδομεν αΰτφ αΰτόν τούτον τόν αετόν 
μας

Ό  κόμη; τ ί ;  Καζέρτας,λαβών άπό τ ί ς  
Ιδρας του την ασπίδα, ένεχείρισεν αΰτην 
φιλοφρόνως είς τόν Μαμφρέδην, οστις δ ι"  
ηυθέτησεν αΰτην έπί τοΰ βραχίονος τοΰ 
νέου ιππότου. Οΰτος, συγκινηθείς έκ τ ί ς  
μεγάλη; ταύτης έκδηλώσεως τ ί ς  αγάπης, 
•ήδυνήθη μόλι; νά ψελλίση :

—  Εΰχαριστώ μυριάκις, αΰθέντα μου !
—  Τώρα, κόμη τ ί ς  Τσέρρας, είπεν ό 

Μαμφρέδης, βλέπετε καλώς δτι Ιχετε ένώ· 
πιόν σας άνδρα, τήν μετά τοΰ οποίου 
μονομαχίαν δέν δύνασθε ν’ άρνηθίτε, δ ι
ότι καί αν Ιφερε πάσας αΰτάς τάς βρω
μερά; κη^ΐδας, τοΰ προδότου καί τοΰ So- 
λοφόνου , τάς οποίας τφ  άπεδώκατε, 
τό άζίωμα τοΰ ιππότου, είς τό δποΐον 
τόν έπροχειρίσαμεν άπέπλυνεν αυτάς, ώς 
άποπλύνη τάς άμαρτίας τό άγιον βά- 
πτισμα.

Ό  ποντικος έμΛλέχ&ηκε μέθα 'ςε κα- 
jiKig γάταις, ώς είπεν ό Δάντης. Ό  κόμη; 
τ ί ς  Τσάρρας, δσψ περισσότερον προσεπά- 
θει ν’ απαλλαγή τ ί ς  περιπλοκής, τόσω 
περισσότερον περιεπλέκετο, καί άνά πάν 
β ίμα έκλείετο αΰτφ καί μία διέζοδος.Έν 
τούτοις, δέν άπεφάσιζε καί νά έγκατα- 
λείψη τάς απόπειρας του. Φρονών δτι έν 
τ ί  δ ια γω γ ί  έχείνρ τοΰ ιππότου κρυπτο- 
μένου, ένυπίρχε μέγα τ ι μυστήριον, τό 
όποιον, άν άπεκαλύπτετο, ήδύνατο 
νά καταστ-ήση αδύνατον τήν μονομαχίαν, 
είς νέαν πονηοίαν κατεφυγεν, ειπών :

—  "Αν μή, άπατώμαι , βασιλεύ μου, 
κατά τοΰς περί ιπποτών νόμους ή ίκλογη 
τών δπλων ανήκει εις έμε.

— · Έ χ ε τ ε  δίκαιον, έκλέζατε
—  Άφοϋ άπόκειται ε’ις εμέ νά έκλέζω, 

ίδοΰ δ κατάλογος τών οπλών : δύο αμφί
στομοι μάχαιραι τ ί ς  Γενεύης, μετά λε- 
πίδος δύο σπιθαμών , άσπίς δερμάτινη , 
μανδύας μάλλινος, άπλοΰν κράνος είς τήν 
κεφαλήν καί στέφανος έζ άνθέων.

Πολλοί έζεπλάγησαν, έπί τ ί  άπροσδο- 
κήτφ ταύτη ποοτάσει τοΰ Τσέρρα, θεω- 
ρήσαντες αΰτήν ώ; άπόδειζιν γενναιότη
τας. Ά λ λ ο ι ,  είς τούτους δέ συγκατεριθ- 
μεϊτο καί δ Μαμφρέδης, συνετώτεροι, έζ- 
έλαβον αΰτήν ώς έπινόημα δειλίας, έν- 
νοήσαντες δτι ήτο πρόφασις πρός μα τα ί
ωσή  τοΰ άγώνος.

—  Ήμεϊς, ώς άγωνάρχη;... ειπεν δ βα
σιλεύ;, μικρόν τ ι  τεταραγμένο;... δέν δυ- 
νάμεθα νά παραδεχθώμεν τοιαΰτα άήθη 
εί; τούς ίππότας δπλα.

—  Καί έγώ δέν θέλω νά άποπλύνω τό 
προσαφθέν μοι αίσχος τ ί ς  ΰπονοίας δι’ 
άλλου τρόπου.

—  Δέν είζεύοομεν, κύριε κόμη, ποιον ! 
είναι μεγαλείτεοον αίσχος, νά δώση τις 
διά τ ί ς  δ ιαγωγ ίς  του αφορμήν είς ΰπο - 
νοίας περί προδοσίας, ί  ή προφανής άπό- 
δειζις δτι φεύγει τόν άγώνα, δ δποϊος δύ- 
ναται νά τόν έζαγνίση" τό πρώτον είναι 
άβέβαιον, το δεύτερον είναι βεβχιότατον.

—  Η έκλογή τών δπλων άς μή κω- 
λύση τήν Ύμετέραν Γαληνότητα ατό τ ί ς  
έκτελέσεως τ ί ς  περί τοΰ άγώνος άποφά- 
σεώς της... ειπεν δ ανώνυμος ιππότης ... 
διότι δάναμαι ν’ άγωνισθώ άγνωστος καί 
κατά τόν τρόπον, τόν δποϊον έπρότεινεν 
δ άντίπαλος.

—  Καί πώς ;... ήρώτησεν δ βασιλεύς, !
—  Καλύπτων τό πρόσωπον διά μετα- 

ζωτοΰ μαύρου υφάσματος, δμοίου πρός 
έκεΐνο, τό δποΐον άπέκρυπτε τό πρόσωπον 
τοΰ κόμητος Άνσέλμου, δτε μέ ώδήγη- 
σεν είς μίαν τών ειρκτών τ ί ς  Νεαπόλεως 
άπω; μέ κάμη νά γνωρίσω τόν πατέρα μου.

Ο Ρινάλδος, οβτις γ)*ροατο προσε*τι- 
κώ τα τα  τ ί ς  συζητήσεως ταύτη ;,  Ιγνω 
τίς ήτο δ άγνωστος Ιππότης καί ^οζατο 
νά σκέπτ-ηται περί τ ί ς  ισχύος τ ί ς  ειμαρ
μένης, ήτις έζηνάγκασεν αΰτόν νά παοα- 
δώση προθύμως τά  σύμβολά του είς άνδρα, 
περί τοΰ δποίου πρό πολλών έτών είχεν 
έπισήμως δρκισθί δτι οΰδέποτε θά Ιφερεν 
αΰτά.

Έ γ ν ω  έπίση; αΰτόν καί δ Ανσέλμος 
καί δέν εΰρε καλλίτερον μέσον δπως άπο- 
κούψη τήν ταραχήν του, ή κραυγάσας :

—  "Εστω, άς γίνη κατά τήν θέλησίν 
σας Μονομαχώ καί διά τών είς τούς ίπ
πότας συνήθων δπλων.

—· Κοντόσταυλε, είπε τό τε  δ Μαμφρέ
δης, αί τοΰ βασιλείου μέριμναι δέν έπι- 
τοέπουσιν ήμΐν νά παρασταθώμεν είς τήν 
μονομαχίαν ταύτην. Οθεν άναθέτομεν 
υμΐν τό μέρος τοΰ δικαστοΰ καί τοΰ άγω- 
νάρχου καί διατάσσομεν ρητώς νά ύπα- 
κουωσιν ΰμΐν άνευ τ ί ς  έλαχίστης α ν τ ι 
λογίας. ώσανεί ήσθε ήμεϊς αΰτοί. Μή λη- 
σμονίτε δτι έπετρίψαμε» τήν μονομαχίαν 
άχρι τοΰ πρώτου αίματος. Λάβετε άρκοΰ- 
σαν φρουράν, οπως καταστείλετε πάντας 
όσοι ήθελαν τυχόν νά δράαωσιν είς βοή
θειαν τινός τών μονοι/.αχούντων. "Αν δέ 
τις έπιμενν), φονεύσατέ τον, καί θα ήναι 
καλώς φονευμένος. Λάβετε πάντα τά κα
τάλληλα μέτρα, δπως πεοιφρουρήσετε τήν 
τιμήν σας καί τήν τιμήν μου. Φροντίσατε 
νά μή διαταοαχθη ή τάζις, μή λησμονητε 
δέ, δτι συχνάκις οί τοιοΰτοι της τ ιμ ίς  
αγώνες κατέληζαν είς έπαισχύντους δο
λοφονίας. Υμ ά ς  δέ, Ί-οφδάν* τ ί ς  Ά γκ α -  
λώνος, καθιστώ μάρτυρα τοΰ αγνώστου 
ιππότου, καί υμάς, Βενιγκάζα, τοΰ Ά ν 
σέλμου.Εκπληρώσατε τά καθή*οντά σας, 
ώς ανδρείοι ίππόται. Κόμη Λάνσια, ά 
κολουθήσατέ μας. Κοντόσταυλε, περιμέ- 
νομεν έν τοϊς άνακτόροις νά μάθωμεν τήν 
εκβασιν τοΰ άγώνος.

Τοΰς λόγους τούτους είπών δ Μαμφρέ
δης, άπεχαιρέτισε διά τοΰ νεύματος <pt- 
λοφρόνως τοΰς βαρόνους καί άπίλθε μετά 
τοΰ κόμητος Λάνσια διά τίνος τών θυρών 
τ ί ς  αιθούσης.

—  Ριν άλδε, είπε τό τε  ό κόμη; τ ί ς  
Τσέρρας, πλησιάσας αΰτφ, δτε άι*ήρχοντο 
είς τό έκτός τών τειχών τοΰ Βενεβέντου 
πεδίον. Ρινάλδε, εϋδετε μετά πόση; στα- 
θερότητο; σάς Ισωσα τήν ζωήν. Ή  δι
καιοσύνη τώρα άπαιτει νά πράζετε καί 
σεΐς κάτι τ ί,  δπως σώσετε τήν ίί>ικήνμου.

—  Έσκεπτόμην άκριβώς περί τούτου,. 
Άνσέλμε .. καί Ισο ήσυχος.

—  Ά λ λ ’είπέτε μοι τίνι τρό*φ, αΰθέν
τα ... διότι είναι τώρα είς τό χέρι μου νά 
σάς καταστρέψω δλους.

—  Καί σέ αΰτόν μέ ήμάς.
—  Δέν τό άρνοΰμαι ... Ά λ λ ά  τ ί  λέγει 

ή παροιμία ; «Θάνατος μέ πολλούς θά
νατος δέν λ ο γ ι έ τ * ι ». Καί Ιπειτα ποιος 
ήζεύοει τί ήμπορεΐ νά συμβί·.. t 'H  νύχτα 
κάνει ’πίσκοπο κ’ ή αΰγή μητροπολίτη».

—  Όμιλεΐς ορθότατα, Άνσέλμε. Τώρα 
δέν πρέπει νά φοβίβαι διά τίποτε. Έ χ ε  
θάρρος. Αποκρούσε τά  πρώτα κτυπήμα
τα. Καί τοΰτο είμπορεϊς εΰκόλως νά τό 
πράξης, διότι Ιχεις καλήν πανοπλίαν. 
Έ γ ώ  τό τε  θά κάμω νά γίνη ταραχή, καί 
μέσα είς τήν ταραχήν αΰτήν θά φονευθί 
δ αντίπαλός σου, δ όποιος, άν δέν άπα- 
τώμαι, πρέπει νά ήναι...

—  Ό  υιός τ ί ς  συζύγου σας . . . είναι 
βέβαιον.

—  ’Έ σ τω . . .  καί σείς φεύγετε.
—  Ά λ λ ά  ποιος μέ βεβαιόνει δτι θά τό  

πράζετε ;
—  Πώς δύναμαι νά σέ βεβαιώσω, Ά ν 

σέλμε ; Έ γ ώ  δέν έδημιούργησα αΰτούς 
τοΰς καιρούς, κατά τοΰς όποιους άνθρω
ποι άνευ πίβτεως είναι ήναγκασμένοι νά 
έμπιστεύωνται είς τήν άμουβαιαν πίβτιν.

Καί θά έζηκολούθουν έπί πολΰ ίσως 
λαλοΰντες, άλλ' είχον ήδη φθάση είς τό 
πεδίον.

*0 Ρινάλδος τότε, προσκαλέσας ιδ ια ι
τέρως τόν άποσπασματάρχην, διεταζεν 
αυτόν νά τοποθέτηση τούς στρατιώτας έν 
σ^ήματι τετραγώνου νά μή έπιτρεψωσιν 
ft’..' ονόένα νά διέλθη τή,ν στοατιωτική,ν 
γραμμήν, πρίν ή δ είς τών άντιπάλων ά- 
ποθάνη ή καταβληθη, καί άν τις ήθελεν 
αποπειραθί τοΰτο νά τόν φονεύσωσιν ά 
νευ τοΰ έλαχίστου ενδοιασμού... προσθέ- 
σας δτι ταΰτα  πάντα Ιδει νά έκτελεσθώσι 
κατά γράμυια, ίττ'ι ποιν^ &avtttot>.

Είτα, πλησιάσας πρός τόν γέροντα συ
νωμότην, οΰτινος οί χοόνοι άπέκουψαν ή' 
μΐν τά όνομα, είπεν αΰτφ , δτι, άν ό 
άγνωστος ιππότη; έφόνευεν ή έτραυμά- 
τιζεν, ώς έφαίνετο βέβαιον, τόν κόμητα 
Άνσέλμον, αΰτός μετά τών τολμηροτέ- 
ρων ώφειλον νά διασπάσωσιν αμέσως τάς 
γραμμάς τών στοατιωτών, οϊτινες οΰδε- 
μίαν θά έποίουν άντίστασιν, καί νά προσ- 
παθήσωσι παντί σθένει νά φονεύσωσι καί 
εκείνον.

Ό  ιππότης άκούσας τή ν διαταγήν 
ταύτην, άπήντησεν :

—  *Εχει καλώς .. Μοί άρέσκει πολύ ... 
Οΰτος είναι δ κανών ... Μή αμφιβάλλετε 
δτι ή δ ιαταγή ύμών θά έκτελεσθη.

Έ ν  τούτοις, οί μάρτυρες, άφιππεύσαν- 
τες κατά τήν συνήθειάν των, ήρχισαν νά



έπιθ εωρώσιν Ικαστος τόν μαχητήν του, δ
πως Εδωσιν αν ήτο ώπλισμένο,ς έντελώς, 
άν ό θώραξ ήτο καλώς έμπεπορπημένος 
καί ή πανοπλία ισχυρά καθ' άπαντα αΰ
τ ί ς  τά  μέρη. Είτα δ μάρτυς τοΰ Ά ν σ έ λ 
μου, πλησιάσας τόν άγνωστον Ιππότην, 
έξ*  τασεν ιδία χειοί, μη ύπό τά ;  έκ με- 
τάξης ταινίας, δι ών έδένετο ή κόρυς έπί 
τοϋ περιλαιμίου, ΰπίρχε χαλκός, σίδηρος,
4) άλλο τ ι μέταλλον.

Αΰτό τοϋτο Ιπραξε καί ό κόμης τ ί ς  
Ά γγα λώ νος  πρός τόν Άνσέλμον. Ά λ λ ’ 
άμφότεροι έπείσθησαν, οτι οΰδείς ύπεκρύ- 
■πτετο δόλος.

Μετά τοϋτο, οί δήο αντίπαλοι άντήλ- 
λαξαν τά  ξίφη των, διότι ή συνήθεια ά- 
πήτει ό είς νά μονομαχήστρ Ιχων τό ξίφος 
τοϋ έτέρου, άμφότερα δέ τά  ξίφη έδοκι- 
μάσθησαν ΰπό τών μαρτύρων, δπως άπο- 
κλεισθί πάσα υπόνοια, δτι κατά την κα
τασκευήν αΰτών ειχεν έμφιλοχωρήσή δό
λος, ή ειχε γίνιρ χρησις ακαταλλήλου ύ- 
λικοΰ.

ΔΙν έμέτρησαν δέ τό μίκος αΰτών, 
διότι τό τοϋ Άνσέλμου ητο βραχύτερον, 
καί τούτο άκριβώς έξουδετέρου τό πλεο
νέκτημα, οπερ ειχεν ό Ρογίρος ών υψη
λότερος.

Κ α τά  τούς καιρούς έκείνους, άλλαι έ- 
ξετάσεις δέν έγίνοντο. Βραδύτεοον, δτε 
τά ήθη μετεβλήθησαν καί αί ψυχαί διε- 
φθάρησαν, ύπερίσχυσεν ή συνήθεια νά φέο-/) 
δ προκαλούμενος αμυντικά καί έπιθετικά 
δπλα δι' έαυτόν καί τόν αντίπαλόν του.

Τό τε  δέ κατ ’ ανάγκην μέγα μέρος τ ί ς  
ήμέρας κατηναλίσκετο ε’ις τήν έξέτασιν 
τών δπλων, διότι έν τι} πανοπλία άνεμί- 
γνυον τινές τεμάχια προσηρμοσμένα δ^ 
ήλων έκ κασσιτέρου, κόρυθας έστιλβω- 
μένας Ισωθεν κατά τόπον άφαιροϋντα τήν 
δρασιν, ή κατασκευασμενας διά τοιαύτης 
τέχνης, ώστε δ φέρων αυτάς, μόνον πρός 
τόν οΰρανόν ήδύνατο νά βλέπϊ)' περιχει- 
ρίδας, αΐτινες σφίγγουσαι ίσχυρώς έτραυ- 
μάτιζον δι' αιχμών τάς φεοούσας αΰτάς 
χεΐρας' θώρακας δηλη τηριασμένους, ο ΐ τ ι 
νες σχίζοντες τήν επιδερμίδα μετέδιδον εις 
τό αιμα τό θανατηφόρον δηλητήριον... 
Ι τ ι  περισσότερον... έπιγάστρια καί περι
κνημίδας έκ χαρτονιού, κεκαλυμμένας τε- 
χνικώτατα δι’ έλασμάτων αργύρου... "Οθεν 
καί πάντες οί άγαθοί συγγραφείς, οΐτινες 
συνένραψαν τοιαύτης δλης βιβλία, άνα- 
φωνοϋσι συχνάκις : ώ ηίϊη ! οί καιροί '

Οί μάρτυρες, μετά ταΰτα. έθεσαν εις 
χεΐρας τών αντιπάλων τάς άκρας ταινίας, 
έχούσης μίκος τριών περίπου οργυιών,καί 
ίππεύσαντες αυθις διέτρεξαν τό πεδίον 
παρατηροΰντες μη ειχε λάκκον τινά ή 
δψωμα, δυνάμενον νά κωλύσΥ) τήν όπι- 
σθοχώρησιν τών ιπποτών... μεθ’ δ έπα- 
νελθόντες ε’ις τήν παρά τούτους θέσιν των, 
Ινευσαν είς τόν στρατάρχην δτι πάντα 
ήσαν έτοιμα.

Ο στρατάρχης τότεΙπεμψδ τόν κήου- 
κα, δστις διά τοΰ ξίφους τ ί ς  δικαιοσύνης 
Ικοψε τήν ταινίαν' ή μονομαχία ήρξατο.

ΔΙν θά διηγηθώμεν βεβαίως τάς πεοι- 
πετείας τ ί ς  μονομαχίας ταύτης. Δέν εί-

| ναι άνάγκη νά έπαναλάβωμεν καί ήμεΐς 
δσα έν πάσι σχεδόν τοϊς ποιήμασι συχνά
κις περιγφάφονται...

Ό  θέλων νά έντρυφήσιρ είς τοιαύτην 
πϊριγραφήν δύναται νά εδριρ μίαν θαύμα- 
σίαν έν xfi ’Αττ,ελευ&ερω&είβγι Ίερουβαλημ  
τού Τάσσου, καί μίαν θαυμαστήν έν τοϊς 
Λομβαρδοί(,· τοΰ Θωμά Γρόσση, 1 — ζώσης 
δόξης τ ί ς  ’ Ι τα λ ία ς—  οΰδενός δευτέρου —  
καί δπου θέλει εΰχεοώς πρώτου. — "Α λ 
λως τε καί αί περιπέτειαι τ ί ς  ήμετέρας 

' ύπίρξαν κοινόταται, οΰδέν τό έκτακτον i 
παρουσιάσασαι.

*0 Ρογίρος ΰπερτέρει λίαν τού αντιπά
λου του κατά τε τήν ΐσχύν καί τήν έπι- 
δεξιότητα. Ό  Άνσέλμος, πε-ποιθώς δτι 
θά έβοηθεΐτο έγκαίρως, ήμύνετο μετά κό
που μεγάλου καί έδείκνυε προφανώς δτι 
δέν θά ήδ ύνατο νά άν θέξιρ πολύ.

Ά λ λ ’ άφοϋ παρίλθεν άρκετός χρόνος 
καί ειδεν δτι οΰδείς έκινεΐτο, κατά τά  
συμπεφωνημένα, πρός βοήθειαν του, ύπέ- 
θεσεν δτι δ Ρινάλδος ειχεν έπαναπέσιρ 
είς τήν συνήθη αΰτφ άφαίρεσιν καί δτι 
ειχε τόν λησμονήσιρ. Ό θεν  έστρεψε πρός 
τόν κοντόσταυλον τήν κεφαλήν, δπως ή 
αΰτός —  ή άλλος τις τών συνωμοτών —  
ύπενθυμίσνι αΰτώ τ ί  ώφειλε νά πράξιρ... 
Ανωφελής άπόπειρα !...

Οΰδείς τών έκεϊ συνηγμένων, καί ο ΐτ ι
νες ήσαν οΰκ ολίγοι, άπεπειράθη καν νά 
ύψώστρ τήν χεΐρα.

Ό  Ρογίρος είδεν δτι παρείχετο αΰτφ 
ή εΰκαιρία νά προχωρήστρ καί καταφέρων 
αΰτφ ισχυρόν κτύπημα νά δώσγι πέρας 
είς τήν μονομαχίαν. Ά λ λ ’ , ώς συμβαίνει 
πολλάκις, συναισθανόμενος τήν έπί τοϋ 
άντιπάλου του υπεροχήν του, ήθέλησε, 
πρό τών άλγηδόνων τοϋ θανάτου, νά τον 
κάμιρ νά δοκιμάσιρ τάς οΰχ ήσσον φοβέ
ρας άλγηδόνας τού τρόμου... Ώ ς  έκ τού
του, ή μονομαχία έξηκολούθησε μικρόν 
Ιτ ι .

*0 Ρογίρος ήτο άθικτος Ιτ ι.
Ό  Άνσέλμος, άφοπλισθείς έν μέρει, 

ειχεν είς δύο τρία μέρη διατρυπημένον τον 
θώρακα καί πεπιεσμένην τήν κόρυθα,άλλά 
δέν είχεν Ι τ ι  αίματωθϊί.

Τά φοβερά έκεΐνα κτυπήματα έπροξέ- 
νουν αΰτώ σφοδρούς πόνους' τοϋτο δέ, 
έπίσης καί ή Ικπληξις δτι δέν έβοηθεΐτο 
καί δ φόβος μή δέν ήθελε βοηθηθϊί εγκαί
ρως, έτάραξαν τόσον πολΰ τον νοϋν του, 
ώ σ -re έκτός Ιαυτοϋ, άπολέσας τήν δρασιν 
καί άπελπισθε'ς έκ τοΰ αναγγέλλοντας ί  

τήν ή ττάν  του θορύβου, ήρξατο νά όπι- 
σθοχωρΫι' άνά πάν β ίμα  Ιστρεφεν έν απελ
πισία τήν κεφαλήν πρός τόν άκίνητον 
ίστάμενον Καζέρταν, παοέχων οδτω συ
χνάκις εΰκαιρίαν είς τόν εχθρόν του νά 
τόν φονεύσιρ δι’ ένός καί μόνου κτυπή
ματος.

Έ π ί τέλους, δ Ρογίρος, βαρυνθείς τό 
παιγνιδιον έκεΐνο, έδράξ ατο της πρώτγις 
ευκαιρίας και οι’ ίσχυρ.ου άναστροφου κτυ-

1 Ο Γρόσσης έγιννή^η εν Μεδιολάνω τω  1794 
και άπέθανε τω  1853. Τό ποίημά του ol Λομβαρ Sol 
έζυμνήθη μεγάλως ύπό τών φίλων του. Σήμερον όμως 
υπέρ αυτοΰ ό ένθβυσιασμός ε’μετριάσθη.

πήματος Ικοψε τάς έκ μετάξης ταινίας, 
1 δι’ ών ή κόρυς τοΰ Άνσέλμου ήτο δεδε

μένη έπί τοϋ περιλαιμίου, καί έτραυμά- 
τισεν αυτόν είς τόν λάρυγγα.

[*Έπ«τ«ι συνέχεια].
Π α ν . Π α ν α ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[  Συνέχεια ]

Είδε τήν κόμησσαν καί Ιμεινεν απαθής’ 
έγίνωσκεν δτι ήτο έκεϊ. Ά λ λ ά  παρατη- 
ρήσας τόν Σεβεράκ, έποίησεν Ιν β ίμα ό
πισθεν. Ή  μορφή του συνεσπά.σθη φρικω- 
δώς, αί τοϋ μετώπου του φλέβες έπληρώ- 
θησαν αΐματος, τό βλέμμα του έγένετο 
άτενές.

—  Ό  Πέτρος ! στενάξας ιιπε μ ε τ ’ ά- 
σθενοΰς φωνίς, ώσεί τρωθείς καιρίως.

—  Καί δ Φροσσάρ ! έβόησεν ό κόμης, 
διευθυνόμενος -πρός τόν νέον. Ό  Φροσσάρ ! 
"Ημην βέβαιος περί τούτου !

—  Σιγάτε, κύριε, είπεν αυστηρώς δ 
Φροσσάρ. Καί έθεώρησεν αΰτόν διά τρό
που τόσφ παραδόξου, ώστε δ Μερλώ έκ- 
πλαγείς καί άνήσυχος, έτήρησε σιγήν.

Ό  κόμης άπέστρεψε τήν όψιν άπό τοΰ 
Σεβεράκ, δν άπεποιεΐτο τού νά θεωρήστρ 
ένοχον.

ΤΗτο όντως παράδοξον, άφοϋ τόσφ έ- 
πιδεικτικώς άνεχώρησε, νά έπανέλθη καί 
εδριρ τήν κόμησσαν έν τφ  τόπψ έκείνφ.

Πώς δέ καί δ Φροσσάρ συνήνίσε νά συ- 
νοδεύση αΰτόν ;

Ένυπηρχεν έν τϊι έντεύξει τούτων μυ
στήριόν τ ι, δπερ Ιδει ν' άποκαλύψτρ, καί 
δπερ έπεθύμει θερμώς.

—  Σάρρα, θά μοί έξηγήσητε, εϊπε, 
πώς ευρίσκω υμάς ένταϋθα J

Διά τακ τ ικ ίς  ταϊς γυναιξί συνήθους, 
ή Σάρρα άφίκεν άμέσως τό έδαφος, έφ’οΰ 
ήθελ ον νά τήν βάλωσι. Καί, άποχρινομένη 
δι’ έρωτήσεως είς τήν άνάκρισιν, ήτις τϊ| 
άπευθύνετο,

—  'Τμεϊς, κύριε, έκλείσατε τήν θύραν 
έκείνην ; ήρώτησε, δεικύνουσα δι’ ύψηλό- 
φοονος κινήματος τήν θύραν τοΰ θαλάμου.

—  Ναί, άφοΰ άνωφελώς έζήτησα ύμάς 
πανταχοϋ, άπεκρίνατο ·  γέρων... Ά λ λ ά ,  
σάς παρακαλώ, έξηγήσατέ μοι, θά σάς ε ί
ναι εδκολον νά διευκρινίσητε τήν άλγει- 
νήν ταύτην θέσιν' πράξατέ το, έν τφ  
συμφέροντι πάντων...

—  Μετά τήν πρός έμέ ταύτην συμπερι
φοράν σας, άνέχραξε θρασέως ή Σάρρα, 
πράγματι ή δέησίς σας έρχεται πολύ άργά 
ήθελήσατε νά μεταχειρισθίτε βίαν. Αι, 
λοιπόν ! Εξακολουθήσατε.

Καί σταυρώσασα τάς χεΐρας διά περι
φρονητικού βλέμματος έφαίνετο δτι οΰδό- 
λως ένδιεφέρετο δι’ δ ,τι συνέβαινεν, ώς



θα έπραττε πεποιθυϊα έπί τ ΐ 5 άθωότητι 
αΰτής έτέρα γυνή

Ό  κόμης κατεπράϋνε τήν άρχομένην νά 
ζέη οργήν του. Ήθέλησε νά μείνη γαλή
νιος.

—  Ακούσατε, Σάρρα, έστέ λογική, 
είπεν' οΰδέν ύπώπτευον, ίι τύχη μόνη μέ 
ώδήγησε ένταϋθα. . . Φρικαλέα αμφιβο
λία μέ κατέλαβεν, είναι άληθές... ’Αλλά 
μή πάντα δέν νομιμοποιοΰσι τοΰς φό
βους μου ; Νομίζω  μάλιστα οτι δέν θέλω 
δειχθ^ λίαν απαιτητικός ζη τών έζήγϊΐσιν. 
"Αν οΰδέν ΰπάρχη τό άπ<*δον, μία λέξις 
άρκεϊ... Ά λ λ '  εΕπατέ την... Είναι άνάγκη 
... τά θέλω... ε’ιδέ μή-..

Ή  Σάρρα ώρθώθη πρό τοϋ κόμητος μέ 
οφθαλμούς σπινθϊΐροβόλους, έτοιμη διά 
τήν πάλην.

—  Είδέ μή ;
—  Είδέ μή δέν εγγυώμαι πλέον περί 

έμοΰ ! άνέκραζεν ό στρατηγός, οΰτινος 
τό πρόσωπον, ώχρόν Ιως τό τε , έγένετο 
καταπόρφυρον.

—  Μέ απειλείτε ; είπεν ή νεαρά γυνή- 
’ Εχει καλώς ! Δέν θά είπω πλέον λέζιν.

—  Ά  I προσέζατε !
Καί πρός αΰτήν, μέ τρεμούσας χεΐρας 

βαδίσας ό κόμηί, έφαίνετο έτοιμος είς 
πόίσαν βίαν. Πριν ή οί μάρτυρες τής σκη
νή; λάβωσι καιρόν νά ποιήσω1*1 β^μκ, 
άφίκετο παρά τΐ) Σάρρq:

Έθεώρησαν άλλήλους. Έ π ί τοΰ μετώ 
που τνίς νεαράς γυναικός ή*τινοβόλει αδά
μαστος τόλμη' τά  χείλη της είχον περι
φρονητικόν μειδίαμα, οί οφθαλμοί της 
γαλήνιον βλέμμα.

Ό  κόμη; ώπισθοπόρησεν Ιν βήμα. 
Είτα, βλέπων έαυτόν περιφρονηθέντα, α
νέκραζε διά τόνου ανέκφραστου οδύνης :

—  ΤΑ ! τάλαινα γύναι ! Μέ φονεύετε !
Έ ταλαντεύθη έπί τών ποδών του έτο ι

μος νά πέση.
Έ γένετο  πάλιν ωχρότατος. Ό  Σεβεράκ 

έποίησεν Ιν βν^μα είς βοήθ*ιαν αΰτοϋ. 
Συγχρόνως ή δεσποινίς Δεσυνή, ΰψώσασα 
τό καταπέτασμα τής θύρας, ήρχετο πρός 
ύποστήριζιν τοϋ κόμητος.

—  Λευκή · άνέκραζεν ό κ. Καναλέλ.
Καί καθήσας ώς ήμι^ανής άφήκε τήν

νεάνιδα ν' άσπάζηται τό φλ.έγον μέτωπόν 
του καί νά σφίγγη τάς πεπηγυίας χεΐρας 
του .

Ή  Σάρρα ώπισθοχώρησε παρατηρή®ασα 
τήν Λευκήν. Ό  Φροσσάρ συνελθών, ειδεν 
είς τήν μεσολάβησιν τΐίς δεσποινίδος μέ
σον σωτηρίας.

—  Θά μοϋ φανή παράζενον, ειπεν ό 
Μερλώ, άν δέν Ιλθη καί ή κόρη μου...

Βλέπων τήν Λευκήν ό στρατηγός ένό- 
μισέ πως οτι ή φρικώδης σκοτία, έν ή διε- 
μάχετο τό πνεϋμά του, έφωτίζετο ΰπ’ 
άκτΐνος καθαρού φωτός.

‘ Η Λευκή μετά τού κόμητος παρά τόν 
Σεβεράκ καί τόν Φροσσάρ, πάντα δέν ά- 
πέβα ινον αθώα καί παραδεκτά ;

— Σύ ήσο έκεϊ, τέκνον ; ήρώτησεν.
Εί μή Υΐτο λίαν συγκεκινημένος, ό κό

μ ης  θά ήκουεν έν τη σιγή τ *'ν βεβιασμέ- 
νην αναπνοήν τοΰ Σεβεράκ καί ττΊς Σάρ

ρας περιμενόντων μετά τρομεράς άνυπο- ύπό τών ρητορικών αποτελεσμάτων, βέ-
μονησιας τήν άπόκρισιν τής νεάνιδος. βαιος περί τ'55ς νίκης. Έθώπευε. τάς πε-

Η Λευκή έοριψεν έπί τϊίς κομήσσης ριόδους, διεκύβευε συγκινητικά έπίθετα. 
καί τοΰ Πέτρου ήσυχον βλέμμα καί, πε- Ό  Σεβεράκ, ή Σάρρα καί ή Λευκή, 
ριπτυχθεΐσα τόν γέροντα ϊνα τύχη συγ- διαβλέποντες ήδη τόν σΑοπόν, πρός δν 
γνώμης δήθεν διά τό ψεύδος της, Ιτεινεν ό νεανίας, διετέλουν ώς έπί πυράς.

—  Ναί, θεΐέ μου, ήμνίν έκεϊ, είπεν. — *0 Πέτρος συνεκινήθη πως, μοί ώμο-
—  Είς τό σκοτος ; ήρώτησεν ό Μερλώ. ! λόγησεν δτι ήράτο πρό πολλοΰ, άνευ έλ-
—  Οχι, συνταγματάρχα, άπεκρίθη ή πίδος, νεάνιδος τίνος ύψηλής καταγω- 

νεάνις χωρίς οΰδέν ν’ άπωλέση έκ τής γα -  ' γϊίς καί μεγάλης περιουσίας. Πώς λοιπόν 
λήνης της. Ημεθα, ή κόμησσα, οί κύ- ( οΰτος, φέρων τόσον μικρόν όνομα καί έλα· 
ριοι οΰτοι καί έγώ, είς την βιβλιοθήκην, χίστην πατρικήν περιουσίαν, νά τολμήση 
Μόνον δταν έκάμετε θόρυβον είς τήν θύ- νά έλπίση τήν γεΐρα τής νεάνιδος ταύ-
ραν θέλων νά έμποδίσητε τόν κ. Σεβεράκ της ; Δέν έπεθύμει νά έκτεθη είς ταπει-
τοϋ νά έζέλθη, κατέβη ή κόμησσα, ϊνα νωτικήν άποποίησιν- προΰτίμα νά έκπα—
ίδη τ ί  συνέβαινεν. Έ γώ ,  τ ’ ομολογώ, έφο- 
βήθην* καί έμεινα έκεϊ έπάνω, δπως α
κούω. ..

—  "Οπως άκούη !
Ό  Πέτρος έθεώρησε τήν νεάνιδα δι’ ικε

τευτικών οφθαλμών. Είδεν αΰτήν άφωσι- 
ωμένην, αποφασιστικήν, ώς έτοιμον είς 
τήν θυσίαν μάρτυρα.

Έπεθύμει νά συρθη πρό τών ποδών της, 
νά τ?) κραυγάση :

—  Άφοΰ τά πάντα ή*ούσατε, γινώ- 
σκετε δτι μισώ καί καταρώμαι τό έ γ 
κλημά μου. Ήζεύρετε δτι άν είμαι έν- 
ταύθα, ώδηγή^'Λν διά τής βίας. Σύγ- 
γνωτέ μοι δτι έποίησα ύμΐν τοιαύτην α 
ποκάλυψή, σύγγνωτέ μοι, δτι προσεβλήθη 
πως διά ταύτης ή υπερηφάνεια καί ή ά- 
γιότης τής παρθένου.

—  Καί τ ί  έκάμνετε έκεϊ, ώς έν συμ- 
βουλίψ ; ήρώτησε πράως ό κόμης.

Ή  Λευκή έδίστασε. Ένδοϋσα είς τήν 
γενναιότητα ττ\ς καρδίας της τοϋ νά ?λθη 
αρωγός είς τοΰς τόσψ σπουδαίως άπει- 
λουμένους, θέλουσα νά κωλύση τόν κό
μητα τοΰ ν’ άποκαλύψη τήν παγεοάν α
λήθειαν, έρρίφθη έν τφ  μέσω τ?1ς σκηνής 
μή σκεφθεΐσα τ ί  έ'πραττε.

Καί τόρα έπρεπε νά έζεύρη αιτίαν τινά' 
συλληφθεΐσα είς τήν παγίδα τυϋ ψεύδους 
έδει νά έζακολουθήση άπατώσα. Ά λ λ ά  τί 
νά εϊπη ; Ό  Φροσσάρ ήλθεν είς έπικου- 
ρίαν τίίς νεάνιδος.

—  Έ άν έπιτρέπετε στρατηγέ, θέλω 
έζηγήσν) ΰμΐν τά πρδγμα ; είπε καταμε- 
τρών διά τού βλέμματος τόν Μερλώ, μορ- 
φάζοντα έν τΐ) γωνία του. Είναι άπλού- 
σ τα το ν . ..

Ή  έπεμβασις τού Φροσσάρ ύπτίρζε τ ι 
μωρία διά τόν Σεβεράκ. Πώ; έμελλε άρα 
νά άποκαλύψη τά πάντα. Α ί λέζεις «είναι 
άπλούστατον» , τφ  έφάνησαν προσβλητι
κά! ώς ράπισμα.

Ό  Φροσσάρ έζηκολούθησε
Συνώδευον τάν Σεβεράκ μέχρι τϊίς

τρισθϊΐ, νά ζήση ή ν’ άποθάνη μακράν αΰ
τής. Βιάσας δέ αΰτόν διά τών έπανειλημ- 
μένων έρωτήσεών μου, τόν ήνάγκασα νά 
μοί εϊπη, δτι έκείνη ήν ήγάπα . . .

—  Φροσσάρ, διέκοψεν ό Σεβεράκ, ίκε- 
τεύων τάν φίλον του νά σιγήση.

—-  Έζακολουθεΐτε, άνέκραζεν ό κόμης, 
σό?ς δ ια τά τ τω . . .

—  Α γ α π η τ έ  μοι, οί δισταγμοί είναι 
τώρα άνευ λόγου, είπεν ό Φροσσάρ, άφοϋ 
έκτός τοϋ κόμητος πάντες γινώσκομεν 
τά  αισθήματα, άτινα διατρέφεις... ΤΗλ- 
θεν ή στιγμή τοϋ όμιλήσαι παρρησία. ΑΕ 
λοιπόν, στρατηγέ, έπειδή ήθελε ν’ ανα
χώρηση αΰριον, τφ ·άπέδειζα  δτι είναι 
άφρων καί τόν ή γ*γον  είς τάν πύργον. 
Είθ ισται, δταν τις έράται, ν’ άπευθύνηται 
είς τήν οικογένειαν τΐίς νεάνιδος. ..Επειδή 
δμως ό Σεβεράκ έφοβεΐτο υμάς, άπηυ- 
θύνθη είς τήν κυρίαν κόμησσαν. Καί αν 
ό συνταγματάρχης Μερλώ, διά τϊίς άπε- 
ρισκέπτου δρμν ς̂ του, δέν άνέτρεπε πάντα 
τά  σχέδιά μας, θά έμανθάνετε αΰριον 
ήσυχώτατα έκεΐνο, δπερ ήναγκάσθημεν 
νά εϊπωμεν ύμΐν κατόπιν τόσων απειλών.

Καί δ συμβολαιογράφος νίρχισε νά γελ$ 
μετά τϊίς θαυμαστής ήσυχίας άνθρώπου 
χαίοοντος δτι ήγ*γεν  είς αίσιον πέρας 
τάς ιδέας του.

‘ Η Σάρρα, πρός στιγμήν, άπώλεσε τήν 
γνώσιν τών όντων κ*ί τών πραγμάτων. 
Οί λόγοι τού Φροσσάρ άφίκοντο είς τά 
ώ τα  αΰτής ώς συγκεχυμένοι βόμβοι.

Οί οφθαλμοί της Ιβλεπον διά μέσου 
ομίχλης

Έ νφ  έσκέπτετο δτι τά π3ν τετελεστα ι, 
διότι πάντα άπεκαλύφθησαν, έπ’ αΰτο- 
φώρφ τοϋ πράγματος συλληφθέντος, αϊ- 
φνης τόσφ καλώς συνεδυάσθησαν αί περι
στάσεις, ώστε οΰδέν είχε νά φοβάται.Μία 
λέζις δμως ένεχαοά/θη καλώς είς τό πνεϋ- 
μά της,ρίψασα άπλετον φώς,ή λέζις: «νεόί- 
νις» .‘ΟΠέτρος λοιπόν ήγάπα νεάνιδα τινα. 

Η καρδία της συνεστρέφετο καί ρίψασά
δδοϋ. Νομίζω,είδατε +,μό5ς άναχωρούντας. έπί τή ;  Λευκές καί τοϋ Σεβεράκ φρικώ-
Καθ’ όδάν τάν ήρώτησα, ώς μέ συνεβου- δες βλέμμα, έμεινεν ακίνητος καί άφωνος,
λεύσατε, ένθυμεΐσθε. Ήθέλησα λοιπόν νά φανταζομένη τήν όλεθρίαν κατάπτωσιν
μάθω τούς λύγου; τής κατήφειας του, πασών τών έλπίδων της, τ ήν άνεπανόρ-
τά  αΕτια τής αιφνίδιας άναχωρήσεώς του. θωτον άπόπτυσιν πασών τών όνειροπο-
Οί λόγοι φίλου είς τάς στιγμάς, καθ’ άς λημάτων της.
ή καρδία συσφίγγεται πολυαέριμνος, ε ί
ναι μεγάλη παραμυθία, άνακούφισις, μέ
γα τι.

Ό  Φροσσάρ άφίετο ήδη παρασυρόμενος

Ό  Φροσσάρ, πλησιάσας δπως χωλύση 
τόν κόμητα τού νά Εδη τήν σύζυγόν του, 
ής ή παραφορά ητο έπίφοβος, έψιθύρισε 
χαμηλοφώνως :



—  Προσοχή, θά κκταστρέψητε πάντα, 
διότι πρόκειται περί τ ί ς  ζωής τοΰ Πέ
τρου.

Αΰτη συνήλθέ πως, έστράφη πρός τό 
μέρος τοΰ Πέτρου καί είδεν αΰτόν κα τηφ ί 
και καταβεβλημένον.

Έ ζή τη σ ε  ν’ άνιχνεύσγ) άποκάλυψίν τινα 
έν τ?) μορφτί αΰτοΰ.

Ή γά π α  άρά νεάνιδά τινα ; Ή γά π α  
άλλην έκτός αΰ τ ίς

Ή  δεσποινίς Δεσυνή παρέστη αΰτϊί 
άκίνητος καί ώχρά.

Δέν αμφέβαλλε.
Τήν Λευκήν ήγάπα.
Ναί, ό άθλιος προΰδιδεν αΰτήν, καί 

πρό πολλοΰ ή καρδία του δέν άνίκεν είς 
αΰτήν.

Καί πώς είχεν έμπιστοσύνην καί τ ό 
σην τύφλωσιν, ώστε νά μή τό ύποπτεύσγι;

Έ τρ ιξ ε  τοΰς όδόντας, έννοήσασα οτι 
συνελήφθη είς την έπιδεξίως ΰπό τοΰ Π έ 
τρου στηθεΐσαν παγίδα.

Ωστε προΰκειτο ή νά καταστρέφω ή νά 
σώσγ) αύτόν. ΑΓ λοιπόν, είπε καθ’ έαυ
τήν, θά τόν σώσω, θά μοί οφείλει την 
τιμήν καί την ζωήν του.

Θά τόν υποτάξω διά τ ί ς  άφοσιώσεώς 
μου, άφοΰ δέν τόν κατέχω διά τοΰ έρω
τος.

—  Ωστε, οτε άπεποιεϊσθε νά μείνητε, 
Σεβεράκ, ήγεσθε είς τοΰτο,διότι ήγαπάτε 
την δεσποινίδα Δενυνή ; είπεν ό σ τρα τη 
γός μετά σοβαρότητος. Δέν έτολμάτε νά 
μοΰ αίτησητε τήν χεΐρά της; Τοΰτο άκρι
βώς μ’ έκπλήττει, κατόπιν τών δειγμάτων 
τ ί ς  αγάπης μου άτινα Ιδωκα ύμΐν. Έ -  
γινώσκετε οΰχ’ ή ττον  πόσον ύπεληπτό- 
μην υμάς. Ήξεύοετε οτι, δι’ έμέ, γενναίος 
στρατιώτης,οίος υμείς,υποσχόμενος πολλά 
έν τώ  μέλλοντι, ισοφαρίζει πρός εΰπατρί- 
δην, καί ΐσ τα τα ι  πολΰ ύψη'λότερα τοΰ 
έκατομμυριουχου. Πόθεν λοιπόν προήρχετο 
ή δειλία αΰτη ;

Ό  Φροσσάρ δι’ ένός βλέμματος Ινευσε 
τφ  Πέτρψ νά λάβγι θάρρος. Ά λ λ ’ ή καρ
δία τοΰ νέου έξεχείλιζεν ύπό την ταράτ- 
τουσαν αΰτόν τρικυμίαν. Αισθανθείς δμως 
την άνάγκην τοΰ ύπεοασπίσαι έαυτόν, καί 
πεϊσαι :

—  Μ’ έπληρώσατε εΰεργεσιών, άπεκρί
νατο. Μετά τόσας αγαθότητας, ών .δέν 
ήμην τό πλεΐστον άξιος, Υρχυνόμην δπως 
τολμήσω καί αιτήσω παρ’ ύμών άκόμη 
άλλην, άπειοάκις μειζονα τών δσων μοί 
έδώκατε. Μεταξύ ύμών καί έμοΰ ή άπό- 
στασις είναι τόσον μεγάλη, είσθε τόσφ 
εύγενοΰς κα τα γω γ ίς ,  τόσφ ελευθέριος, 
ώστε οΰτε καν έφανταζόμην νά ύψωθώ 
μέχρις ύμών...

Διά τών λόγων τούτων, διά τοΰ τόνου 
της φωνίς του, ό Πέτρος συνεκίνησεν ά- 
κρως τόν κόμητα.

—  Δέν ήγαπατε λοιπόν είλικρινώς; ε ί
πεν ό κόμης άναλαβών καί βλέπων τόν Πέ- 
τοον λίαν τεταραγμένον. Ό  διακαής έ'ρως 
οφείλει νά ύπερνικά δλα τά  κωλύματα.

—  Ά  ! άν ήδύνασθε ν’ άναγνώσητε έν 
τώ  βάθει τ ί ς  καρδίας μου, έπανέλαβεν ό 
νέος, θά έβλέπετε όποιον άναλλοίωτον ϊ -

ρωτα αφιέρωσα είς έκείνην, ής οΰτε κάν 
τολμώ άκόμη νά προφέρω το όνομα πρό 
ύμών. Θά έβλέπετε πόσον είμαι δυστυ- 'Ό  κόμης δέν ήκουε πλέον τόν Σεβεράκ’ 
Ιλεγε καθ’ έαυτόν :

—  Πώς ν’ άνακαλύψω τήν άλήθειαν ; 
Πάντες είναι συνεννοημένοι, δπως μέ άπα- 
τήσωσιν ; Έ άν άληθώς ό Πέτρος είναι 
ένταΰθα διά τήν Λευκήν, υπάρχει μέσον 
νά τό μάθω...

Έστράφη πρός τήν δεσποινίδα.
—  Ήκουσας, τέκνον μου, πάν δ ,τ ι έ- 

λέχθη. Γινώσκεις τόν Σεβεράκ πρό πολλοΰ. 
Ή  εΰτυχία του είναι είς τάς χεΐράς σου, 
τό  είξεύρεις ; At λοιπόν άν σοι τόν προσέ- 
φερον διά σύζυγον, ήθελες τόν δεχθη ;

Ή  Λευκή έτήρησεν, έπί τινα στιγμήν, 
τρομεράν σιγήν. Διενοεΐτο :

—  "Αν άποποιηθώ, τό πάν αποκαλύ
πτετα ι. Ή  κίαησσα άπόλλυται, αύτός δ 
θεΐός μου, ό τόσον πρός με αγαθός φανείς, 
θά ταφ·75 ηθικώς.

Ά λ λ ’ άν δεχθϊί... Έφρικίασε. Νά  γείντι 
σύζυγος έκείνου, οΰ τόσον ήοάτο τό πρόσ- 
θεν, καί οΰ έράται άκόμη τόσον, άλλ’ δν 
δέν δύναται πλέον νά έκτιμ^, δέν ήθελεν 
είσθαι ή μεγίστη τών βασάνων

—  Μήπως αποποιείσαι ; ήρώτησεν ό 
κόμης ΰπ’άφορήτου ανυπομονησίας κατα- 
τουχόμενος. Διά τίνα λόγον ; Σέ παρα
καλώ, όμίλει, διότι πρόκειται περί τ ί ς  
εΰτυχίας σου.

—  Θεέ μου ! ειπεν, ύμεΐς, φαίνεται, 
θείε, μέ υποβάλλετε ύπό άνάκρισιν. Ή  
θέσις αΰτη είναι άλγεινοτάτη δι’ έμέ. Μέ 
βιάζετε ν’ άποκαλύψω τά  άποκρυφότερα 
αίσθήματά μου, τάς μάλλον απορρήτους 
ιδέας μου καί δημοσία. Τίς νεάνις είς τήν 
θέσιν μου, δέν θά έστενοχωρεΐτο, δέν θά 
νίσχύνετο ; Α ! πιστεύσατε δμως, είμαι 
έτοίμη τό πάν νά πράξω δπως ευχαρι
στήσω καί καθησυχάσω ύμάς. Άφοΰ  δέ 
ή άνάπαυσίς σας έξαρτάται έκ τ ί ς  άπο- 
κρίσεώς μου... ΑΓ λοιπόν ! ναί, γινώσκω 
δτι δ Σεβεράκ μέ άγαπ^, καί πρό πολλοΰ. 
Δέν είχεν άκόμη δμιλήσει τ ι,  άλλ’ αί γυ 
ναίκες έπί τοΰ αντικειμένου τούτου είναι 
λίαν οξυδερκείς. Θά παρετηοήσατε Γσως, 
δτι τήν έσπέραν ταύτην, δτε μάς άπε- 
χαιρέτισεν, ήμην συγκεκινημένη καί τε- 
ταραγμένη, διότι έβλεπον αΰτόν μετά 
βαθείας λύπης φεύγοντα καί δέν ήδυνά
μην νά τόν άναχαιτίσω ...

Ό  Πέτρος έποίησε κίνημά τι, δπως ρι- 
φθϊί είς τοΰς πόδας της Λευκίς. Δ ι ’ ένός 
βλέμματος, ή νεάνις καθήλωσεν αυτόν είς 
τήν θέσιν του.

—  "Ωστε συναινεΐς νά γείνΤις συζυγός 
του ; ήρώτησεν δ κόμης.

—  Προθυμότατα, άπεκρίνατο ή δε
σποινίς Δεσυνή, καί εύθαρσώς προσέθηκε: 
Εΰχαοιστώ ύμάς μάλιστα, διότι μοί α
σφαλίζετε τό μέλλον μου.

—  At λοιπόν, Σεβεράκ, ή δεσποινίς ει- 
vat ίδική σας, τήν δίδω ύμΐν.

Ή  Σαρρα ούδέν κίνημα έποίησεν, οΰ- 
δένα στεναγμόν άφηκεν. Α ί όφρΰς αΰ τ ίς  
συνεσπώντο, οί οφθαλμοί έκοιλάνθησαν

γενόμενοι μέλανες, ώσεί προσεβλήθησαν 
ύπό κεραυνοβόλου δεινοΰ.

Έθεώρησε τόν Πέτρον, οΰτινος δ κόμης 
ήνου τήν χεΐρα μετά τ ί ς  χειρός τ ί ς  Λευ
κίς, οίονεί λέγουσα : Βλέπεις ; ανέχομαι 
θαρραλέως τήν έπιβαλλομένην μοι φρι- 
κώδη ποινήν. Έγκαρτερώ χάριν σοΰ. Τό 
αναγνωρίζεις τοΰλάχιστον ; Είδε τό νεα
ρόν ζεΰγος έν συγκινήσει, δτε δ κόμης 
είπε :

—  Περιπτύχθητε, τέκνα μου.
Καί Ιφριξεν, δτε ό Πέτρος ήψατο διά 

τών χειλέων του τ ί ς  παρειάς τ ί ς  δεσποι
νίδος, άλλ’ ώφειλε ν’ άποκριθ?ί είς τόν 
σύζυγόν της, έρχόμενον ταπεινώς πρός 
αυτήν, καί είπόντα :

—  Έφάνην πως ζωηρός πρό ολίγου. 
Σύγγνωτέ μοι.

Αΰτη Ικλινε τήν κεφαλήν, μή τολμώσα 
είσέτι νά δμιλήσϊ), φόβφ μή ή φωνή της 
ήτο πολύ μεταβεβλημένη.

Ό  Φροσσάρ, έπιδεξίως έπλησίασε πρός 
αΰτήν, έλκύσας τήν προσοχήν της ταλαί- 
νης γυναικός, συνελθούσης πως.

—  Λοιπόν, γέρον «ύντροφε, είπεν δ 
κόμης είς τόν Μερλώ, βλέπεις τ ί  άξίαν 
είχον οί φόβοι σου καί αί ύποψίαι μου ; 
Έγηράσαμεν, φίλε μου, καί δέν βλέπομεν 
καθαρά. Τόρα, Φροσσάρ, συνοδεύσατε τόν 
φίλον σας, καί τήν φοράν ταύτην, μή τον 
έπαναγάγητε.

Ή  Λευκή έποίησε βήματά τινα πρός 
τόν Σεβεράκ έξερχόμενον. Καί, έλθοΰσα 
έπί τοΰ κατωφλιού τ ί ς  θύρας :

—  Κύριε, είπεν, ήμην είς τό γνωστόν 
ύμΐν μέρος κεκρυμμένη, ώστε ήκουσα
πάντα. Έθυσίασα δμως έμαυτήν δπως 
σώσω τήν τιμήν έκείνου, δν προσε βάλατε. 
Ά λ λ ά  μάθετε δτι δέν σάς άγαπώ, καί 
οΰδέποτε θά σάς άγαπήσω

Ό  Σεβεράκ ΰπεκλίνατο άπέναντι τ ί ς  
άποφάσεως ταύτης, χωρίς νά προφέρη
λέξιν, καί συντετριμμένος τήν καρδίαν
έξίλθε.

ΙΖ'

Έ ν  τφ  λαπρώς έπιπλωμένφ καί ύπό 
βαρυτίμων τριχάπτοις πολυτελέσι κεκο- 
σμημένων παραπετασμάτων θαλάμφ της, 
ή Σάρρα κεκλεισμένη ήδυνήθη νά παραδο- 
θϊΐ άφόβως είς τήν λύσσαν τοΰ πάθους της.

Μακράν της παρουσίας τοΰ συζύγου
της, τοΰ Σεβεράκ καί τ ί ς  Λευκίς, μή 
διατελοΰσα ύπό τήν φρίκην τ ί ς  άπειλίς, 
έπανευροΰσα άπασαν τήν διαύγειαν τοΰ 
πνεύματός της, είπε καθ’ έαυτήν δτι ένε- 
παίχθη οίκτρώς.

Ό  Φροσσάρ μετά πολλής εύφυίας ήδυ
νήθη νά συγκαλύψνι δλα τά  έγκληματικά 
φαινόμενα της έσπέρας έκείνης.

Ό  Πέτρος καί ή Λευκή ώφελήθησαν 
έξ αύτης. Ή γαπ ώντο ,  Ιμελλον ν’ άνήκω- 
σιν δ μέν είς τόν δέ, καί α ιτ ία  ήτο αΰτη.

Διετέλει καθεζομένη, καί τόν άγκώνα 
έπί τοΰ γόνατος έρείδουσα, διενοεΐτο βα- 
θέως, δέν Ικλαιε, διότι δ έγκέφαλος αύ- 
τ ί ς ,  πΰρ καταβρωτικόν γενόμενος, άπερ- 
ρόφα τά δάκρυα.



Έ ζή τ ε ι  μέσον διαρρήζεως τοΰ γάμου 
τούτου. ’ Η το  αδύνατον νά τελεσθ·?), δέν 
ήθελε. Ή  τιμή έπ έτα ττε  τφ  Πέτρφ νά 
(XVI την καταλίπγ).

Έ π ε ιτα  ήδύνατο νά Υ) ευδαίμων μετ’ 
άλλης; Ή  συνείδησίς της, ήν προσεπάθει 
ν’ άποστομώσΥ], έζεγείρετο καν ώμίλει. 
Άνεμιμνήσκετο τ?ις ψυχρότητος τοΰ Σε
βεράκ, τΐίς έπιμονίς του ε’ις τό νά την 
άποφεύγγι, χ,αί παντός ο ,τι Ιπραζεν δπως 
μη άκούν).

Τά  πάντα μετήλθεν ϊνα παρατείν·») την 
έπίπλαστον έκείνην ησυχίαν τ?ίς καρδίας 
της. Ά λ λ ά  κεραυνόβλημα έφώτισε την 
σκοτίαν, έτάραζε την σιγήν, ώφειλε ν’ ά- 
νοίζη τοΰς οφθαλμούς δπως Ebip, δσψ φρι- 
κώδες καί άν ητο τό θέαμα.

Ό  Σεβεράκ δέν ήγάπα αΰτήν πλέον, 
ήγάπα άλλην. Ύ π ό  όδυνηρόίς κυριευ- 
θεΐσα κατήφειας, έσκέφθη ν’ άποθάντ).

Έ ν  στιγμή γενναίας ΰπερηφανείας, ειπε 
καθ’ έαυτήν, δτι αΰτη ήτο τό μόνον κώ
λυμα μεταζΰ τοΰ ζεύγους τούτου καί τής 
ευδαιμονίας.

Ζώσα έχώριζεν αΰτά διά τΤίς άναμνή- 
σεως, άπαύβτως ύπό τοΰ σφάλματος άνα- 
νεουμένης. Νεκρά, έπέτρεπεν αΰτοϊς τήν 
λήθην, τόσφ εΰκόλως έπερχομένην, φευ ! 
έν τή καρδία.

ΠΛσα δυσπιστία μεταζΰ αΰτης ήθελεν 
έζαλειφθΐί, πΛσα προκατάληψις έζασθε- 
νίσιρ, καί ήθελον ζή  εΰδαίμονες.

Αυτη δέ θά ήτο υπό τό ψυχρόν χώμα, 
ένφ έκεϊνοι θά έβάδιζον έν τή άκτινοβόλφ 
ζέσει τών έρώτων των. Και θά έγεύοντο 
άλλοι τάς τόσας εΰφροσύνκς, άς αύτη 
ώνειροπόλησε. Ά λ λ η  τις θά έκρέματο έν 
μέθη έζάλλφ ε’ις τόν βραχίονα έκείνου, 
έφ’ οΰ αυτη τόσψ θυμηδώς ήρειδετο.

Ά λ λ η  θ* Ιβλεπε τούς θωπευτικούς καί 
γλυκείς οφθαλμούς έκείνους, ών τό βλέμμα 
άντηνάκλα τό φώς της.

Ά λ λ η  θά έδέχετο καί θ’ απέδιδε τούς 
ασπασμούς έκείνους, οΐτινες ώφείλοντο 
αΰτή. Έ ν  ταίς σκέψεσι ταύταις, κατελή
φθη ύπό λύσσης, έζετράπη τοΰ λογικού, 
άφ^κεν άπελπιστικάς κραυγάς, και διά 
τών όζέων όδόντων της εσχισε μανιωδώς 
τό μανδύλιόν της, μή Ιυναμένη νά σπα- 
ράζϊ) τήν άντερωμένην της. Ανέκραζε :

—  Ποτέ ! δέν θά γείνγι ! θ ά  τήν πνίζω 
κάλλιον διά τών χειρών μου. Ά ν  τήν 
θέλγι, θά τήν άποκτήσιρ νίκράν.

Ητο φρικώδης οϋτω, μέ τήν όπισθεν 
δεδεμένην χρυσόζανθον κόμην της, τάς 
χεΐρας σπασμωδικώς τεταμένας, τά  χείλη 
ζένως γελώντα.

Ή  άγρία αΰτΐ^ς φύσις, καμφθεϊσα πρός 
στιγμήν, άνεφαίνετο έν δλγι τ?| άδαμάστψ 
αΰτης σφοδρότητι.

Παρεσύρετο άκαθέκτως ύπό τών δεσπο
ζόντων αΰτήν ένστικτων. Έ ζή τε ι  δπως 
κατισχύσγ) ή θέλησις της.

Έπεθύμει νά έχγ) ώ τα  δουλικώς αΰτή 
ύπείκοντα, ή πιστόν έραστήν.

Άδιάφορον αΰτίί άν ήγαπάτο. Είχεν 
ανάγκην ν’ άγαπ2 . Έ ν  δέ μόνον όν ήδυ
νήθη ν’ άγαπήσγ), τόν Πέτρον. ΔΙν άνε- 
χαιτίσθη ΰπό τών προλήψεων τοΰ κόσμου,

οΰδόλως έσκέφθη νά καλύψνι τήν εΰ«χη- 
μοσύνην.

Ητο έτοίμη νά ΰπερπηδήσγ) δλους τούς 
φραγμούς, νά συντρίψ/) δλας τάς κοί-νωνι- 
κάς πέδας. Διενοεΐτο ν’ άναχωρήστι, νά 
καταλίπ·») τόν σύζυγόν της, καί συμπα- 
ραλαμβάνουσα τον Πέτρον νά φύγν) μ ετ ’ 
αυτοΰ μακράν τών ανθρωπίνων έλεει.νοτή- 
των.

Η ’ Ινδία μετά τοΰ πυρίνου οΰρανοΰ 
της εΐλκυεν αΰτήν.

Έ ν  λαμπρφ άντικατοπρισμφ Ιβλεπε 
μαγικόν τ ι  άνάκτορον ΰπό τήν πρασιάν 
ούρανομήκων δένδρων κεκρυμμένων και 
διά διαυγούς λίμνης περιβαλλόμενων.

Έκεϊ, έν τφ  μέσψ τ-^ς μαλθακότητος 
καί τ·?5ς ήδυπαθείας τοΰ ανατολικού βίου,, 
παρά τόν Πέτρον, θά ήτο εΰδαίμων.

Καταβιβρωσκομένη ύπό επιτεταμένου 
πυρετοΰ, έφέρετο διά τνίς παραφρονούσης 
φαντασίας της, πρός τήν χώραν τών ονεί
ρων.

Ήψρεΐτο  υπίρ τήν γΐίν, οΰδέν αΰτήν 
άνεχαίτιζεν.

' Ιπ τα το  ε’ις εΰδαίμονας χώρας, ϊνθα 
συνέζη μετά τοΰ έραστοΰ της.

Δέν παρεδέχετο δέ δτι έκεϊνος ήδύνατο 
ν’ άποποιηθή τοΰ νά τήν άκολουθήση.

Είχεν άποφασί*ει νά τόν βιάσϊ), άσφα- 
λίζουσα αΰτφ ΰπαρζιν αγγελικές εΰτυ-

Τοΰ φωτός διηθουμένου διά τών παρα
πετασμάτων, είδε τήν πραγματικότητα 
τΐίς θέσεώς της

Πρός στιγμήν άνεμνήσθη δτι δέν ειχεν 
έν ταίς χερσί τήν παντοδύναμον ράβδον 
τών μάγων, καί δτι, άν ήθελε νά κατι- 
σχύστ) είς τήν άρζαμένην πάλην, εδει νά 1 
συνενώση δλας τάς δυνάμεις της, νά ένερ- 
γηση έφ’ άπαζ μετά θάρρους καί συνέ- J 
σεως.Μέ βεβαρυμμένην κεφαλήν καί σώμα 
έζηντλημένον, κατεκλίνατο καί έκοιμήθη 
ύπνον ταραττόμενον ύπ’ οδυνηρών ονεί
ρων σπαρακτικών καί πένθιμων σκηνών 
άνάπλεων.

Έγερθεϊσα, έπανεΰρεν άπαν τό σθένος 
αΰτ?ις, συνέστησε τά  σχέδιά της, και ή 
θέλησε νά παραστή είς τούς περί αΰτήν 
μέ ήσυχον μορφήν, έφ’ ής νά μή ύπαρχε 
τό έλάχιστον ίχνος τών τρομερών παρα
φορών της.

Ή θελε  ν’ άρχίσ·») τήν προσβολήν άπό 
τϊΐς Λευκές.

Ή  άληθής έχθρός ητο ή κατηφής, σι
ωπηρά καί ψυχρά νεανις. Τίνας διαθέσεις 
άρα Ιμελλε νά εύργι είς αύτήν ;

Ίσ ω ς  έντρομος έκ τών αποκαλύψεων, 
δς ώφειλεν είς τήν τύχην, εμελλε νά συμ- 
φωνήσνι μετά τ-ής Σάρρας, δπως πλάσωσι 
μέσον τ ι  δι’ ού νά έπιτραπ^ ή αναβολή, 
τοΰλά^ιστον, ό γάμος.

Ίσω ς ,  παραφερομένη ύπό τοΰ μίσους 
κα τ ’ έκείνης, ήτις είχε λάβη τόν άνδρα, δν 
ήγάπα, θ’ άπεποιεΐτο νά θραύβιρ τήν ένώ- 
πιον τοΰ κόμητος συμβληθεΐσαν ύποχρέ- 
ωσιν.

["Ε π ετα ι συνέχεια].

I .  11·  Γ ε ω ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο ς

ΣυνΒρομηταΙ έγγράβονται* εις τά 
«Εκλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πά
σαν εποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ  Βιβλωπωλείω ήμών, 
είς πάντα τά Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, καε τοις κ.κ. Άνταποκρι- 
ταΐς ήμών.

ΑΙ’ ΟΑΟΤΣ ΚΑΙ ΟΑΑΣ
ώς κάλλιστον και εύθηνώτατον απ’ 
δ λα τά  π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ α  
δ ώ ρ α  συνιστώμεν τό  έξα ιρετικώς 
•καλλιτεχνικόν καί μοναδικόν εις τό  
ειδός του, δχά τη ν ποικιλίαν, τίιν χά- 
ρχν καχ πρωτυπίαν του, τό  π ο ι η 
τ ι κ ό ν  δ ώ ρ ο ν τοΰ κ. I. Τσακα- 
σχάνου. Τόμος κομμός, καλλιτυπέ 
στατος, ζηλευτός, έκ 312 μοσχοβο- 
λισμένων σελίδων, μετά πλουσιωτά- 
του έξωφύλλου, δυνάμενος νά φέρη 
τέρψχν καχ στο?ασμόν δπου καχ άν 
εύρεθή, άποκταται άντι δρ . 1 . 5 0 ,  
καχ χρυσόδετος άντχ δρ . S ,  προστι
θεμένων διά τους έν τα ίς Έπαρχίαχς 
λεπτ 25 δχά ταχυδρομχκά. Έ ν  αύτφ 
μεταξύ τώ ν  145 εύτραπέλων καχ σο
βαρών ασμάτων του, είς τά  πολυχα- 
ρχτωμένα τ ρ α γ ο υ δ ά κ χ α  τ ή ς  
κ χ θ ά ρ α ς άπαντα κάνεχς καχ τά 
δημοτχκώτατα ηδη καταστάντα :

« "Α χ ,  πώς ’μπορείς χι’ αλλάζεις τήν χαρϊιά σ ο « ·,  
«Γ ια τ ί  πονώ χαι χλαίω να ρ.άθτ]ς μ 'έρω τας»,
• Α χ , γιατί νά σ’ αγαπήσω»,
• Θυμήσου, ασπλαχνη, τάν ?ρωτά μας»,

«Ρ ίχ νω  ίπάνω σου ενα βλέμμα ’ποΰ ή ψυχή μου

[έπιΟυμη·,
«Τής γής τ ί  πλάσματα άποσταμένα, στοΰ ύπνου 

[γέρνουνε τήν άγχαλιά ·, 
«Μ ία  μόνον πο9ώ χαί λατρεύω 'ποΰ τόν χόσμο στο- 

[λίζει ή μορφή της», 
«Ε ίς  τό γιαλό έχαθόμουνα προχθές τό μεσημέρι», 
«Τής ταλαίπωρης ψυχής μου τραγουδώ τόμυστιχό·, 
« Α χ ,  χαί γ ια τί νά μή μπορώ, άφρόπλαστε ®ο-

[νηά μου,

καχ τόσα άλλα, μετά όποχα, βοσκο- 
πούλαχς καχ μοδχστρούλαχς, ή, δε- 
σποχνις τοϋ σαλονιού καχ ό νυχτο- 
τραγουδχστης της κιθάρας, χρόνια 
τόρα γλυκονανουρίζουν τη ς καρδού
λας τους τά  πάθη. Δ ι’ αύτό άπ’ δλα 
τά  πρωτοτοχρονιάτικα δώρα συνι- 
στώμεν τά  ποιήματα τοϋ κ. Τσακα- 
σιάνου

ΑΙ’ ΟΑΟΤΣ ΚΑΙ ΟΑΑΣ !

Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Α Τ Ο Ι
ΚΑΙ

ΕΥΘΗΝΟΤΑΤΟΙ

π ω λ ο γ ν τ α ι

Ε Ι Ϊ  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ»! Τ Η Σ  « Κ Ο Ρ Ι Ν Ν Η Σ »
Οδός Οροχβτιίου dp ίο.

Τνπ ογραφεΤον  nAor Π ρ ο α σ τ* ίο ν , i p i f i .  40.


