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Λήξαντος την 3ΐΊν ’Οκτωβρίου τοΰ 
ζΓ’ έτους τών «’Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», παρακαλοΰνταχ δσοχ τών 
κκ. Συνδρομητών ήμών έπχθυμοϋσχ 
νά έξακολουθήσωσχν ώςτοχοΰτοχ καχ 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσχν έγ- 
καίρως τήν συνδρομήν αύτών. Την 
αύτην  παράκλησχν άπευθα;νομεν καχ 
πρός τούς κκ. Συνδρομητής, ών Λ 
συνδρομή εληξεν ήδη τήν 30fiv πα
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

ΤΕ Λ Ε Υ ΤΑ ΙΟ Ι  Κ ΕΡΑΝ ΔΑΛ
Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν

[Συνέχεια]

Έθλίβετο οτι ό Λεσγιδού ένεπιστεύθη 
τήν ύπόθεσιν είς πολλούς, δέν V)ν δμως 
δυνατόν νά όπισθοδρομήσγ).

Αί άρχαί £1Χον τεθή είς ένέργειαν. Ά ν -  
εμένοντο αί δ ιαταγαί τοΰ εϊρωνος είσχγ- 
γελέως.

Ά π ό  στιγμές είς στιγμήν δ ανακριτής 
κ. Όβερτέν θ ά είσήρχετο έπισήμως είς 
Ilevok καί θά μετέβαινεν είς τόν τόπον 
τοΰ έγκλήματος ϊνα έξιχνιάσϊ) τά κατά 
τήν μυστηριώδη ύπόθεσιν.

*0 Μισό άνεζήτει μέσον τ ι καί δέν εΰ- 
ρισκεν.

*Ηττον τολμηρός καί, οος τό είπωμεν, 
ήττον διεφθαρμένος καί κατά βάθος έν- 
τιμότερος τοΰ λοχαγοΰ, άπηχθάνετο νά 
άπολαύσγι τήν Α γνήν  καταχρώμενος τής 
άθλιας αΰτής θέσεως.

Ένεθυμεΐτο τάς ευτυχείς και ήρέμους 
έσπερινάς συναναστροφάς έν τφ  μαγει- 
ρείφ τής έπαύλεως' άνεμιμνήσκετο τών 
μειδιαμάτων τής ωραίας νεάνιδος καί κα- 
τελαμβάνετο μάλλον υπό οίκτου ή ύπό 
όργής.

Ό  δΈστρέλ δέν είχε τοιαύτας προλή
ψεις.

*0 διεφθαρμένος ούτος παρισινός, ό 
ματαιόδοξος καί μεγαλαυχών έπί ταΐς 
έρωτικαϊς κατακτήσεσιν αΰτοΰ, έφλέγετο 
ΰπό ακατανίκητου διά τήν Α γνήν  έπιθυ- 
μίας, την έκπλήρωσιν τής όποιας έπεζή- ι 
τει καί 4ς έπανόρθωσιν τής προσγινομέ- j 
νης αΰτφ  ύβρεως.

Πλήν δέν ήδύνατο νά δρέψϊ) τόν τόσφ 
ποθητόν έκεινον καρπόν έκτός τών τειχών 
τοΰ Πενοέ, Ινθα δέν έτόλμα νά πλησιάσγι 
έπί τώ φόβφ δευτέρας αποτυχίας.

*Η τύχη έφάνη αΰτφ εΰνους.
Έ νφ  έπλησίαζον πρός τινα διασταύ- 

ρωσιν όδοΰ τεανομένην ύπό άλλης όδοΰ, 
ήτις ήγεν είς την ϊπαυλιν , άπΙχουσαν 
μίαν καί ήμίσειαν περίπου λεύγαν, παρε- 
τήρησαν μακοόθεν γυναίκα μελανείμονα 
Ιφιππον.

ΤΗτο ή Ά γνη  Ιπανερχομένη έξ Έλβέν 
Ινθα είχε μετχβή ΐνα δώσγι ειδήσεις τφ  
Κλαυδίφ περί τής μητρός της καί πληρο- 
φορηθή περί της Ζουάννας Τρελάν.

Ό  λοχαγός ώθησε διά τοΰ άγκώνος 
τόν ένωμοτάρχην.

— Σου την παίζω κορώνα ή γράμματα, 
ειπεν άφιππεύων.

—  Πώς ;
— "Εχω τά σγέδιόν μου. Σΰ ^ έγώ. 

Είμεθα σύμφωνοι ;
— ’Εμπρός, ειπεν ό Μισό άμηχανών.
Ό  αξιωματικός ερριψε λουδοβίκειον είς

τόν άέρα,
— Κορώνα, ειπεν ό χωροφύλαξ.
’ Ησαν γράμματα.
— Έκέρδισα, ύπέλαβεν ό δ’Εστρέλ.
— Είσαι τυχηρός, ειπεν ό Μισό δά- 

κνων τόν μύστακά του. "Ας ίδωμεν τά 
μετέπειτα.

—  Παρατηρησον.

Οΰδεμία ατραπός έγχαρσία ύπαρχε 
κατά τό μέρος έκεΕνο. Ή  Ά γνη  έπομέ- 
νως δέν ήδύνατο ν’ άποφύγΥ) τούς δύο έ- 
κείνους έχθρούς.

Ή  δύστηνος νεάνις κατέστη ώχρά,είτ* 
έουθρίασε καί Ιτρεμε σύσσωμος.

Οί δύο άνδρες τίί εκλεισαν την οδόν.
Ό  λοχαγός έπλησίασεν αΰτήν.
— Ά γνη ,  ειπεν αύτίί, θέλω νά σοΙ 

όμιληβω.
— Τί θέλετε ;
— Θέλω νά σοί έξηγησω o,Tt πιθανόν 

νά σοί έφάνη άνεξηγητον έκ της δ ιαγω 
γ ή ;  μου.

Ό  Μισό οστις ^ρξατο παροργιζόμενος 
έχαιρέτισεν άποτόμως τόν αξιωματικόν.

_  Έκέρδισες,ειπεν αΰτφ . Κάμετε ο ,τι 
θέλετε !

Καί κεντήσας τό ^ ΐπ π ο ντο υ  άπεμα- 
κρύνθη ταχέως.

Ό  δ Εστρέλ είδε μετά προσοχής περί 
έαυτόν. Οΰδέν ύπήρχεν έν τ̂ ί έρημί^ έ- 
κείνγ).

Ητο ή δεκάτη τής πρωίας.
Δέν ήκούετο οΰδέ άνεμου πνοη, οΰδέ 

πτηνού κελάδημα, οΰδέ φύλλων ψίθυρος.
*0 αξιωματικός εφερε την χεΐρα έπί 

τοΰ χαλινού τοΰ ϊππου, οστις ώπισθοδρό- 
μησεν.

— Τί θέλετε ; ήρώτησεν η Ά γ νη .
— Ό  αδελφός σου μέ προσέβαλε δει — 

νώς, άπήντησεν ύποκώφως.
— Λοιπόν ;
—  Θέλω νά έξαλείψω την υβριν.
— Δέν μέ γ ιω ρ ίζ ε τ ε , ύ π έλ α β ε ν  ή νειΖ-

νις.
Καί Ισεισε την κεφαλήν.
— Σέ γνωρίζω είσαι ώραία καί καλή. 

Δι’ αΰτό σέ ήγάπησα. Έ χεις  γενναίαν 
καρδίαν καί θά θελήσγις νά σώσης τόν οι- 
κόν σου καί τόν αδελφόν, δστις σέ έπροσ- 
τάτευσε. Τό όνειδος σό?ς άναμένει.

— Τις οίδβ ;
— Θά σάς διβφυλάζω έγώ.
— Ψεύδεσθε. Ποϋ είναι αί άποδείξεις 

έναντίον μας ;
| — Τάς Ιχω είς την διάθεσίν μου.



Γνωρίζω ποΰ είναι τό πτώμα τοΰ Νοέλ 
Τρελάν, τόν όποϊον έφόνευσε ό πατήρ σου 
μετά τίνος τών υίών του Ισως.

— Σας λέγω οτι ψεύδεσθε, δπως έψεύ- 
δεσθε δταν έλέγατε δτι μέ αγαπάτε, 
βεϊς, δστις ενώπιον τοϋ Ιακώβου δέν εύ- 
ρίσκατε μίαν λέζιν διά νά υπερασπίσετε 
τήν τιμήν μου, τήν όποιαν σ£ς παρέδιδα 
έζ αδυναμίας. ’Αφήσατε με νά περάσω. 
Δέν σάς αγαπώ. Σάς μισώ.

— Ά λ λ ’ έγώ σέ αγαπώ πάντύτε. Δέν 
ήδυνάμεν νά κύψω υπό τάς άπειλάς τοΰ 
λυσσώντος εκείνου θηρίου κατά τήν συ
νέντευξή έκίίνιην. Δέν ήδυνάμεν νά δια- 
μαρτυρεθώ ΐνα σώσω τήν ζωήν μου. Είς 
στρατιώτες , είς εΰγενής δύνανται ν’ άπο- 
θάνωσιν, άλλ ’ οΰχί ν’ άτιμασθώσιν. Άκου- 
σόν με, σέ άγαπώ πάντοτε, θερμότερον ή 
άλλ οτβ. Μετά τήν υβρ ιν έκείνγιν σέ θέλω' 
σΰ θά χρησιμεύσεις ώς έπανόρθωσις' καί 
αυτήν μόνεν θέλω. Και άν πρόκειται νά 
καταφύγιο είς άπειλάς καί αν πρόκειται 
νά σέ καταστρέψω, άν άρνεθής νά έπα- 
νελθν;ς, δέν θά οπισθοδρομήσω ένώπιον 
οΰδενός διά νά σέ άπολαύσω.

— Οΰδ· ένώπιον τές  ατιμίας J
— Διψώ έκδίκεσιν καί ίδοΰ τήν κρατώ.
—  Διά τοΰτο ήνώθετε μετά τών έχ- 

θρών μας ;
—  Ναί, σύ δμως δύνασαι νά μέ άπο- 

σπάσγ)ς. Μία λ έ ξι ς σου άρκεΐ, Ιν βλέμ
μα σου, |ν μειδίαμά σου ΐνα χωρισθώ 
αυτές  τές  σπείρας.

—  Καί αυτή ή λέξις ποία εϊναι ;
— "Κσο ίδική μου έπί μίαν ώραν έπί 

μίαν στιγμήν καί γίνομαι οπαδός σου.
—  Ά λ λ ’ δ ,τι πράττετε είναι άνανδρον!
—  Μήπως δέν τό ήζεύρω ; Πταίεις 

δμως σύ ! Μέ κατεμάγευσες. Διατί νά 
είσαι τόσον ώραία,ώστε νά καθιστάς παρ- 
άφρονας τούς βλέποντάς σε ; Διατί έπλε- 
σίασες εις τά χείλε μου τό ποτήριον καί 
τό άπεμάκρυνες παρευθύς ; Πταίεις συ. 
Άκουσον. Γνωρίζω ποΰ είναι τό πτώμα 
τοΰ θύματος τοΰ πατρός σου" τοΰτο δέ 
άρκεΐ νά σάς καταστρέψνι. Δύναμαι νά σέ 
δδεγήσω μέχρι τοΰ λάκκου έκείνου άν άμ- 
φιβαλγ)ς. Κατέχω καί άλλο ετι μυστικόν. 
Ό  άδελφός σου ’Ιάκωβος έφόνευσε τόν 
μαρκήσιον δέ Φοντεράζ’ έχω έγγραφα 
αποδεικτικά τούτου. Σοί ομνύω ν’ απο
σιωπήσω τό έγκλεμα τοΰτο. Παραδόθτιτι 
είς έαέ καί θά σέ υπερασπίσω' θά ρίψω 
είς τό πΰρ τήν δικογραφίαν, ήν έφύλαττα 
διά τήν έκδίκγισίν μου. Ά λ λ ω ς ,  έντός 
μιάς ώ^ας τήν στέλλω είς τήν εισαγγε
λίαν καί άς γίνγ] δ,τι θελήσγι ό θεός ή ό 
διάβολος.

"Εβλεπε τήν Α γνήν  διστάζουσαν, κύ- 
πτουσαν τήν κεφαλήν, στενοχωρεμένεν 
καί άπέλπιδα.

—  Όποιον αίσχος ! έψιθύρισεν αΰτε .
— Καί άν oi Κερανδάλ, έξεκολούθεσεν 

δ λοχαγός, ένεφανίζοντο ένώπιον τής δ ι
καιοσύνες' άν καθεσθώσιν έπί τοΰ έδω- 
λίου τοΰ κατηγορουμένου ώς ένοχοι φό
νου άπαισίου καί αδικαιολογήτου διά 
κλοπήν' άν άποδειχθή δτι δ’Ιάκωβος έφό
νευσε τόν συγγενή του μαρκήσιον δέ Φον-

τερόζ, οΰχί έκ μίσους άλλ ’ ΐνα σφετερι- 
σθή τήν περιουσίαν του ΰπολογίζων καί 
είς τόν θάνατον τής θυγατρός του, δέν 
θά ήτο αίσχος μεγαλήτερον καί άνεπα- 
νόρθωτον !

—  Ά λ λ ά  πώς θά τούς σώσετε, είπεν 
ή Ά γνή .  Δέν έχετε τόσεν δύναμιν. Ύ -  
πάοχουσιν οί άλλοι καί ό Μισό άν σείς 
λείψετε. Καί μήπως ήξεύρω άν είναι ένο- 
χος ! Ά φ ε τ έ  με νά φυγω ! Χάνω τόν 
νοΰν είς τάς ατιμίας ταύτας. Κάμετέ μοι 
τόπον !

Ό  λοχαγός κατέβαλεν ύστάτγ)ν προσ
πάθειαν .

— O r ,  είπε, θά έμποδίσω τήν κατα 
στροφήν σου. Τί είναι ό Μισό ; Είς χω- 
ροφυλαζ, είς υφιστάμενος' άλλως τε αυ
τός δέν γνωρίζει τήν ΰπόθεσιν τοΰ ’Ια
κώβου. ’Εγώ θά σέ ΰπερασπίιω έπικαλού- 
μενος παρά τή δικαιοσύνη τήν μαρτυρίαν 
καί αυτοΰ τοΰ στρατγιγοΰ καί τών ά λ 
λων ευγενών τών ευρισκομένων εις Σαίν- 
Ζιλΐϊάς. Πλήν θέλω νά σέ άπολαύσω, 
διότι σέ άγαπώ παραφόρως, δέν δύναμαι 
νά ζήσω άνευ σοΰ ! Έκλεζον !

—  Μοί έμποιεΐτε φοίκνιν.
— Αΰτή είναι ή τελευτα ία  λέζις σου ;
Ά φέκε  τόν χαλινόν τοΰ ίππου καί ο

πισθοδρόμησε Ιν βήμα ί τ ο ι μ ο ς  ν’ άπομα- 
κρυνθή.

— "Ελθετε, είπεν ή νεάνις.
Είς τό κέντρον δρυμώνος τεμνομένου 

ύπό πλέγματος όδών άπολεγουσών άστε- 
ροειδώς, φαίνεται έτι έρειπωμένε σκιάς 
έν μέσψ θάμνων καί χόρτων.

Η σκιάς α ΰτε  έκ κεράμων καί τεμα
χίων πετρών οίκοδομεμένε έχει οκτάγω
νον μορφήν.

Ό φ = ίλεται είς τήν φαντασίαν μ α ρ κ ϊ)-  
σίου τίνος δέ Φοντερόζ, ένός τών πρώτων 
κυρίων τοΰ Σαίν-Ζιλδάς καί χρονολογεί
τα ι άπό Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ’ .

Τές σκιάδος ταύττ,ς μόν·/) ή στέγε διε- 
τγιρείτο σχεδόν σώα.

— ’Επί τών τοίχων φαίνονται έτι τε
μάχια τεθραυσμένων μαρμαρίνων αγγείων.

Διά τές  θύρας τοΰ ίσογαίου εισέρχε
τα ι τις εις αΓθουσαν, έν ή πρό έτών ούδ’ ή 
μαρκνισία οΰδ’ ή Καικιλία είσέλθον, άλλ ’ 
ής τά  έκ λευκοΰ μεταζίνου υφάσματος 
πεπαλαιωμένα ήδη έπιπλα καθαρίζονται 
κατά καιρούς υπό τίνος φύλακος ή τοΰ 
Μαλό, δστις έκεΐ ένίοτε άναπαύεται κατά 
τάς άνά τό δάσος έκδρομάς του.

Πρός τήν σκιάδα έκείνεν ή Ά γνή  θα- 
νασίμως τεθλιμμένε διευθύνετο έν σιγή.

Φθάσα πρό τών λιθίνων τεθραυσμένων 
βαθμιδών άφίππευσε, ποοσέδεσε τόν Καί- 
σαρα εις τινα πάσσαλον καί στραφεΐσα 
πρός τόν δ’Εστρέλ, δστις άφίππευσεν έπί- 
σες, ειπεν αΰτφ  :

— Άκολουθεϊτέ με.
—  Μετά μίαν ώραν έζήλθεν άκολου- 

θουμένε ύπό τοΰ λοχαγού.
Ή  Ά γνή  ήτο λευκή ώς ή χιών.
Ό  αξιωματικός ήθέλεσε ν’ άσπασθή 

τήν χεΐρά τες ,  ήν έκείνε ζωερώς άπέ- 
συρεν.

— ’Επωλήθεν, είπ* μετ’ αποστροφής.

ΆπΥΐτήσατε μίαν ώραν. Ίδοΰ παρήλθεν. 
Ά ν  εκείνοι, τούς όποιους άγα*ιτώ, είναι 
ένοχοι, τό όποιον άγνοώ, έστέ έντιμος καί 
προσπαθήσατε νά τούς σώσετε.Έγώ άπω- 
λέσθεν. Μέ έφονεύσατε. Χχίρετβ, κύριε.

— ‘Αγνή, θά σ’ άγαπώ πάντοτε, είπεν 
ό δ’ Έστρέλ, μεθ’ ΰφους ικετευτικού.

Έκείνε Ιλυσε τόν ΐππον τες ,  ϊππευσε 
καί άπέλθε χωρίς νά στραφή.

Ό  λοχαγός παρεκολούθεσεν έπ’ ολίγον 
αυτήν διά τοΰ βλέμματος, ειτα ϊππευσε 
καί οΰτος καί διευθύνθε πρός τόν πύρ-

Υ°̂  , rΗ ώρα τοΰ προγεύματος ήγγιζεν.
Μακρόθεν ήκούετο ό κώδων,είς δν άπε- 

κρίνοντο α ί έκ κεράτων σάλπιγγες.
Θά έβράδυνεν. ’Εν τούτοις δέν Ισπευ- 

δεν.
Et/εν άνάγκεν νά είναι μόνος.
"Ηδε ή αισχρά αυτοΰ πράξις ένεποίει 

α ΰτφ  τούτψ φρίκεν.
Αυτός ό ευγενής άζιωματικός έπραζεν 

ώς ό έσχατος τών ουτιδανών.
Ή  Ά γνή  δέν παρεδόθε δι’άρτον, άλλά 

διά τήν τιμήν τών οικείων τες  *αί διά 
τήν έλευθερίαν αΰτών.

Ήρυθρία έζ αισχύνες ό δ’Εστρέλ, ή δέ 
συνείδεσις Ιτυπτεν αυτόν

Εισερχόμενος είς τόν πύργον συνεντήθε 
μετά τοΰ δ’ Αμβαρές, δστις ήν έπίσες βκυ- 
θρωπός. Ίδόντες δμως άλλήλους έμει- 
δίασαν.

Ό τ ε  δ’ έκάθεντο παρά τήν τράπεζαν 
οΰδείς θά ήννόει δτι ό μέν έζεδιώχθε ύπό 
τές  θνεσκούσες έρωμένες του, δ δέ διέ- 
πραζεν ατιμίαν έσχάτεν.

ΙΔ'

Φως καΛ τ η λ έ γ ρ α φ ο ς .

Ή  Β ί ρ θ α  Ρ ι σ α ρ  τ η  Κ α ι χ ι Λ ί α  ί ε  Φο γ χ ε ρ ο ζ
* "Ελαβον έπιστολήν. Νέα μέ έθλιψαν. 

Λάβε έπιστολήν άπόψε διά ταχυδρομικές 
Αμαξοστοιχίας. ’Επείγουσα λίαν. Σύζυ
γός μου γράφει σοι έν σπουδή,

' ΒίρΟ»»
Τό τελεγράφεμα τοΰτο λαβοΰσα ή δε

σποινίς δέ Φοντερόζ, ήτ ις συνωμίλει μετά 
τοΰ μνεστήρός τες ,  ήτένισεν αυτόν κατά 
πρόσωπον.

Ό  κόμες είς τό σκλερόν καί διαπερα
στικόν έκεΐνο βλέμμα έκυψε τήν κεφαλήν.

Έ  Καικιλία έθε*ε τό τελεγράφεμα έν 
τφ  θυλακείψ τες .

— Είναι τελεγράφεμκ έκ Παρισίων ; 
ήρώτεσεν δ Ροζέ.

— Ναί έκ μιόΕς παλαιάς συμμαθε- 
τρίας μου.

—  Δύναμαι νά σΚς έρωτήσω τό όνομά 
τε ς

— Βεβαίως, Βέρθα.
—  Βέρθα τ ί  ;
— Βέρθα Ρισάρ.
— Ή  σύζυγος ή ή θυγάτερ τοΰ τρα

πεζίτου Ρισάρ ;
— Ή  σύζυγος. Ό  Γεώργιος Ρισάρ εί

ναι τριάκοντα Ιζ ή τριάκοντα έπτά τό 
πολύ έτών. Τόν γνωρίζετε ;



— Τόν συνήντησα κάποτε εις τους 
νργίμχτιστικούς κύκλους !

ο  ,y  » \ /
—  ώ υ χ ν α ^ ς τ ε  τ ο υ ς  χ ρ η α α τ ι σ τ ί Λ ο υ ς  κ . υ -  

χλουςI είπε μετ’ ειρωνείας ή Καικιλία !
— Βεβαίως. Αΰτη είναι ή έν τφ  κό- 

βμψ Ιβχ ύ̂ς. Τά άριστοκρατικώτερα ονό
ματα ύπάρχουσιν είς την θύραν τοϋ Χρη
ματιστηρίου γεγραμμένα.

— Είναι τό ίδικόν σας ;
— Ά λ λ '  είρωνεύεσθε.
— Ν*ί, τό δμολογώ.
— Ό  /ρυσός σήμερον είναι δ Θεός. 

Πάντες άνεξαιρέτως ένώπιον αΰτοϋ κλ ί-  
νουσι τό γόνυ. Έαιμήθην καί έγώ τους 
πολλούς Δ-έλθα έσπέρας παρά πρίγκηψι 
καί έκατομιιυριούχοις καί άνεστράφην 
μετά δουκισσών.

—■ Έ στω , ύπέλαβεν ή Καικιλία, τά 
χρηματιστικά δέν μέ τρομάζουσι. Παν- 
ταχοΰ δυνατόν νά ύπάρχωσι τίμιοι ά ν
θρωποι.

Τοΰτο είποϋσα άπεμακρύνθη.
Ή  ήαέρα διήλθεν ήρεμος.
Έ  δεσποινίς δέ Φοντερόζ έ σκέπτετο 

τό αινιγματώδες τηλεγράφημα τές  φίλης 
αυτές  Βέρθας. Διά τοϋτο άνέμενεν άνυ- 
«ομόνως τό ταχυδ3θμεΐον τές  έσπέρας.

Ό  Βινίκ είχε νέον δρόμον νά έκτελέση 
είς Βάν Ε ΰχαρίστως δέ ύπήκουεν είς π2- 
σαν τές  κυρίας του θέλησιν, άρκεΐ νά ηΰ- 
χαρίστει αυτήν.

01 κεκληιχένοι συνωμίλουν έν τ έ  α ί- 
θούσγ], ή δέ δεσποινίς δέ Φοντερόζ άνε- 
χρουεν έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού βαλλισμόν 
τοΰ Μέτρα, ό ^υρο,,· το ϋ  κύαμου ,  δτε θε
ράπων τις έκόμισεν αΰτΐΐ τήν πολύτιμον 
έπιστολήν έπί έπιχρύσου δίσκου.

Έτά^υνε τό τέλος τοΰ τεμαχίου, καί 
ουτω Ιδωκε τό σημεΐον τές  διαλύσεως 
τέ ς  συναναστοοφές.

[Έ π ετα ι συνέχεια], * rK

F  D . G U E R A Z Z I
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ Γ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέπεια]

Αν έλάλησεν οΰτως, δπως απόκτηση 
δόξαν ρήτορας, έπέτυχε τοΰ σκοποΰ, διότι 
τόσαι έπευφημίαι καί χειροκροτήματα 
διεδέξαντο τούς λόγους του, ώστε δ "Α
γιος Γερμανός έκινδύνευσε νά καταρρεύσ/).
Αλλ’ ουχί καί πάντες οί χειροκροτοΰντες 

έπίστευον είς τά ύπό τοΰ Μαμφρέδου λε- 
χθέντα :

Αυτός δ'ούτος ήσσον παντός άλλου. 
Ωμοίαζε κατά τοΰτο πρός τήν γ υ 

ναίκα, η τις τόσφ περισσότερον προσπαθεί 
έπανορθώσιρ τά θέλγητρα τών παρειών 

*αί τήν αΓγλην τοΰ προσώπου της, οσψ

περισσότερον έπιμένει δ χρόνος οπως άπο- 
φυλλίζγι τά κοσμήματα έκεΐνα λίαν πα- 
ρηκμακυίας καλλονές.

Καί δμως τά κα τ ’ αυτόν δέν Ιβαινον 
Ιτι είς προφανέ όλεθρον, διότι ό "Αγιος 
Γερμανός ήτο πράγματι όχυρώτατον φρού- 
ριον, καί αυτός οΰδέν παρημέλει τών δυ- 
ναμένων νά ένισχύσωσιν αυτό ?Tt μΧλλον. 
Οΰδέ στιγμήν άνεπαύετο. Έπεσκέπτετο 
τάς φρουρίς, ήμέρας καί νυκτός, περιε- 
πόλει, άντέμειβε τούς δραστήριους καί 
ένουθέτει πατρικώς τ ο ύ ;  νωθρούς.

Ώ ς είχε τότε ή πολεμική τέχνη, τό 
φοούριον έκεΐνο ήτο άπόρθητον, μόνον διά 
τακτ ικ ές  πολιορκίας δυνάμενον ν’ άλωθϊΐ. 
'Αλλά πρός τοΰτο είχε προβλέψγ) ό Μαμ- 
φρέδης, συναθροίσας έκεΐ τρόφιμα δυνά- 
μενα ν' άρκέσωσιν έπί δύο Ιτη Ά λ λ ω ς  
τε καί δ εχθρός δέν ήδύνατο νά περικυ- 
κλώσγ) αυτό είς τρόπον, ώστε ν' άποκόψϊ) 
πΧσαν μετά τών Εξω συγκοινωνίαν.

Τοιαύτας σ κ έ ψ ε ι ς  έποίει δ κ ό μ Υ ΐ ς  τ έ ς  
Προβηγγίας καί ήτο σ/εδόν έν άπελπισμφ. 
Ήδύνατο νά δια'άξγι Εφοδον καί θά τ ό  
Ιπρχττεν.

Ά λ λ ά  τά τείχη έκεΐνα έφαίνοντο αΰτφ  
λίαν όχυοά καί κάλλιστα φρουρούμενα. 
ώς έκ τούτου, ούδ' ή έλαχίστη έλπίς ΰ- 
πέρχεν άγαθές έκβάσεως.

Ά ν  άπεκρούετο — ώ; έφαίνετο βέβαιον 
—  θά έψυ^ ραίνετο ή ζέσις τών Γάλλων 
του, είθισμένων νά ύπερηφανεύωνται έν 
τ7] εΰτυχί^ καί νά άποθαρρύνωνται ύπέρ 
τό δέον έν τϊΐ δυστυχία.

Θά Εχανε τήν τοΰ άηττήτου φήμην, 
ήτ ις τόσον έβοήθει αύτφ . θ ά  ήλαττοΰτο 
ή ύπόληψίς του καί έκ τούτου θά έπή- 
γαζον πλήθος δεινών, ών τό μικρότερον 
θά ήτο ή έγκατάλειψις τ έ ς  έπιχειρήσεως. 
Ν’ άναθ έσγι τόσους μόχθους, τόβ*ς προσ
δοκίας, τόσους πόθους, είς τήν αμφίβολον 
εκβασιν μ ι ί ς  μά^ης, καθ' ήν είς οΰδέν θά 

ί ώφέλουν αυτφ  ή στρατιωτική πείρα, οί 
άπό κεφαλή; ά^ρι ποδών διά τόση; δα
πάνης ώπλισμένοι ίππότα ι,  θά ήτο άντ ι-  
κους άσυνεσία.

Πλην τούτου, έγίνωσκε κάλλιστα, δτι 
οί μετ’ αυτοΰ ένωθεντες πολυάριθμοι Ρω- 

| μαϊοι δέν ήλθον δπως βοηθήσωσιν αύτφ , 
άλλ ’ δπως συμμετάσχωσι τ έ ς  λείας, ήν 
θά κατέκτα ή ανδρεία τών ίδικών του, 
καί δτι, κατά τήν πρώτην αποτυχίαν, 
θά άπήρχοντο, ώς είχον £λθ'(ΐ, σπείροντες 
πανταχοΰ, δπως δικαιολογήσωσι τήν φυ
γήν των, τήν είδησή της ήττης του, ήν 
θά έμεγαλοποίουν διά ψευδών διηγήσεων. 
Ά λ λ ά  καί ή άδράνεια δέν ήτο ήσοον της 
ήττης έπι βλαβής

Επασχεν ?λλειψιν τροφών, καί τά τα - 
μεΐά του ήσαν κενά οί δέ Ρωμαίοι, ώς 
ε’ πομεν, ήκολούθουν αύτφ  οπως κερδή- 
σωσιν, οΰχί δπως δαπανήσωσιν.

Αν ή τύχη δέν ήνοιγεν αύτφ  αίφνης 
όδόν τινα σωτηρίας, έθεώρει έαυτόν άπω- 
λεσθέντα.

Ά λ λ ά  τό πρόσωπόν του δέν έξεδήλου 
τους φόβους του... Έμειδία συχνάκις, 
παρά τήν συνήθειάν του... "Αν Ιβλεπε δέ 
τινα, εΓτε έκ τών άρχηγών, είτε έκ τών

στρατιωτών, πεφοβισμένον, τόν έκάλει 
όνομαστί καί Ελεγεν αύτφ  :

— θάρρος ! . . .  Διέβημεν τήν γέφυραν, 
καί τΐΐ βοηθείφ τοϋ Α γ ίου  Μαρτίνου θά 
ύπερβώμεν καί τά τείχη ταΰτα . Ή  καλή  
αχε'φια ν ι κ ά  τ η ν  κακήν  τύχην .

Οΰτως ένεθάρρυνε τούς άλλους, ένφ έ- 
κεΐνος ήσθάνετο έκλεΐπον τό θάρρος του.

Έ νφ  δέ δ Μαμφρέδης, μεθ' δλους τούς 
ώραίους λόγους του, άντί νά έξέλθγ) είς 
τό πεδίον, Ιμενεν έν τφ  φρουρίψ κεκλει- 
σμένος. οΰχί διότι έστερεΐτο θάρρους, 
άλλά διότι έδυσπίστει πρός τού; π ι α το ν ς  
α ΰ τ ο ϋ  βαρόνο υς ,  καί ό Κάρολος, μή δυ- 
νάμενος νά φανίΐ ώς λέων, έκαραδόκει, 

ί πονηρός ώς άλώπηξ, τήν κατάλληλον εΰ- 
καιρίαν, συνέβη έν Ά γ ί ψ  Γερμανφ γεγο
νός, σπουδαϊον μέν αΰτό καθ’έαυτό, σπου- 
δαιότερον δέ διά τάς συνεπείας του, τό 
έξές :

Έ π ί τίνος τών έπάλξεων περιεπάτουν 
πρός διασκέδασιν πολλοί τών πρωτίστων 
οπλαρχηγών τού Μαμφρέδου, έν οί; ό κό- 
μνίς ’Ιορδάνης τές  Ά γγαλώνος καί δ 
Αμηρ2ς Ίουσούφ, συνομιλοϋντες, ώς εθος 

τοΐς στρατιώταις, περί πολεμικών πραγ
μάτων.

Έ πί τέλους, άπό τοΰ ένός είς τό άλλο 
άντικείμενον μεταβαίνοντες, κατέληξαν 
καί είς τά τές  ημέρας, καί ό κόμης ’Ιορ
δάνης διά πολλών συνετών λόγων άπεδεί- 
κνυεν, δτι τό εχθρικόν στράτευμα μετ’ 
οΰ πολύ θά ήναγκάζετο νά διαλυθίί,διότι 
θά ήτο άφροσύνη μ2λλον ή σύνεσις, άν έ- 
ποοχώρει είς τό βασίλειον £χον τον Ά 
γιον Γερμανόν είς τά νώτα, καί δ κόμης 
τέ ς  Προβηγκίας δέν ήτο τόσον άπειρος 

' περί τά πολεμικά, ώστε νά διαπράξϊ) τοι- 
ούτο άνεπανόοθωτον λ ίθ ο ς - προσέθετο δέ 
δτι καί ή αναβολή ήτο δλεθρος δι* αΰ- 
τόν, διότι, καθ’ δσον έγίνωσκεν έξ άσφα- 
λοΰς πηγές , έστερεΐτο καί τροφών καί 
χρημάτων, οί δέ στρατιώται δέν άρκοΰν- 
τα ι είς ύποσχέσεις, άλλ ’ απα ιτε ίτα ι  χρυ- 
σίον, δπως ώθήσγι τις αΰτούς πρός τά 
έμποός, καί σίδηρος, δπως τούς έξαναγ- 
κάσγ) νά όπισθοχωρήσωσι, · διότι οΰτοι 
ύπέρ πάντα  άλλον άκολουθούσι τό άρ— 
χαΐον γνωμικόν : οπού  δεν κερό'ιζη Tig
χάνει .

Καί μετά πολλά άλλα, κατέληξεν είς 
τό συμπέρασμα, δτι λίαν συνετώς Ιπρα- 
ξεν δ βασιλεύς έγκαταλιπών τό Βενεβέν- 
τον καί δραμών μεθ’ δσης είχε προχείρου 

\ δυνάμεως, δπως προστατεύσγ) τόν Αγιον 
j Γερμανόν.

Είς ταΰτα  άπήντησεν δ Άμηρ3ς, δτι 
οί λόγοι του ήσαν άξιοι αΰτοϋ, άλλ' δτι 
μικροΰ έδέησεν ενεκα ακριβώς αΰτοϋ τοΰ 
ίδίου νά μή ένισχυθϊ) εγκαίρως δ "Αγιος 
Γερμανός, διότι, άν ήκολούθουν τήν γνώ 
μην του, τό φρούριον,κατά τά φαινόμενα, 
θά ήλίσκετο, έπηρεάζον κατά τό μάλλον 
καί ήσσον τήν Εκβασιν τοϋ πολέμου.

Ό  Άγγλαώνος, βαρέως φέρων τόν 
ένώπιον τόσων συναδέλφων του ελεγχαν 
τοΰτον, είπεν είς τόν Ά μ ηρ ίν ,  δτι ήγνόει 
τί Ιλεγεν α ύτφ , δτι αΰτός οΰδέποτε συν- 
εβούλευσε τφ  Μαμφοέδγ) ή -ΡΥα γενναία,

-



δτι θά ητο «ροδοβία, άν άπέτρεπεν αυ
τόν άπό τής ένισχύσεως τοΰ 'Αγίου Γερ
μανού, καί δτι,τιμή το πρόδωπό»' του, 
ϊ|«ατβτο.

01 πεοιεστώτες, άρεσκόμενοι έπί τϊΐ 
τοιαύτγι ?ριδι τών δύο έκείνων άνδρών, 
περιεκύκλωσαν αΰτοΰς και άσυνέτως περί
εργοι περιέμενον ΐνα Γδωσι τό τέλος.

'Ενταύθα δ αναγνώστης δέον νά ση- 
μειώιη, δτι καίπερ ή ΐίκφρασις : τιμτ] s i s  
το πραβιοπον  έμετρίαζεν δπωσοΰν την 
διάψευσιν, οΐ μάλλον δμως άκριβολογοΰν- 
τες 8έν έθίώρουν έαυτοΰς ήσσον προσβε
βλημένους και κατέφευγον άμέσως είς την 
μονομαχίαν.

Εν τοΕς είς την έποχήν, καθ’ ήν δ Λω- 
τρέκ μετέβη είς Νεάπολιν, άναφερομένοις 
χρονικοί;, άναγινωσκεται, δτι Γάλλος τις 
ευπατρίδης είπεν είς ’Ιταλόν τ ι μ ή  είς τό  
πρόβωτταν τον ,  ί\\ '  οΰτος, πριν ή δ Γάλ
λος τελείωση τόν λόγον, Ιπληξεν αυτόν 
κατά πρόσωπον, είπών δτι Ιντιμος ευπα
τρίδης ουδέποτε βέβαιοί ώς άληθές τό 
άβίβχ ιον, ουδέποτε λέγει, δτι γινώσκει 
καλώς δ,τι πράγματι άτελώς μόνον Ιμα- 
θεν.

Ώ ς Ικ τούτου καί δ Άμηρδ?ς, ποοσ- 
βληθείς έκ τών λόγων τοϋ Ά γγαλώνος , 
ανέκραξε :

— Λοιπόν, κόμη, διεπράξετε προδο
σίαν, καίπερ θά ώρκιζόμην έπί τής ψυ
χής τοΰ πατρός μου, δτι δέν είσθε προδό
της. Δέν ένθυμεΐσθε, δτι έκ τοΰ φόβου 
μη βρέξετε τόν λαιμοδέτην σας ή χαλά
σετε τόν ύπνον σας ήθέλετε νά κρατή
σετε τόν βασιλέα είς Βενεβέντον, διότι δ 
καιρός την νύκτα έκείνην ητο βροχερός ;

Οί περιεστώτες έκώγχασαν.
'Ο δέ Ά γγαλώνος , γενόμενος πορφυ

ρούς έκ τής όργής, διά πικρών λόγων ά- 
πήντησεν είς τόν Άμηρά». Οΰτος άντα- 
πήντησε, καί ή Ιρις έδεινώθη τόσον, 
ώστε ό κόμης, άνευ τής ελάχιστης άνα- 
σκοπής, ειπεν αΰτφ , δτι έψεύδετο άναι- 
δέστατα καί δτι ητο έτοιμος νά δώσν) 
αυτφ  την άποχοώσαν άπόδειξιν, προσθέ- 
σας, δτι οί τρελλοί, άν έν t9i πατρίδι 
του θεωοοϋνται ώς άγιοι, έν Ίταλί:* ρα- 
βδιζ ονται, δπως συνετισθώσιν: οτι άλλο 
είναι νά ποοσβάλγι τις τάγμα ιπποτών, 
καί άλλο νά ληστεύση συνοδίαν έμπορων: 
οτι άλλο ήτο νά διοικϊί τις στρατόν,καί 
άλλο νά βόσχτ) πρόβατα, και πολλά Ιτι 
προσβλητικά, ών βεβαίως δ Άμηράς δέν 
Ττο άξιος, διότι καί άγαθός άνήρ ήτο καί 
γενναίος.

Ά λ λ ’ ή όργη δέν μετρεΤ, οΰτε τά  κτυ
πήματα, οΰτε τους λόγους, καί δ γινό
μενος λίαν πορφυρούς έκ τής όργής, είναι 
πρεπον νά γ ίνετα ι ειτα κάτωχρος έκ τής 
αισχύνης.

Ο Άμηρδς, καίπερ, Υίσθάνθη την διά- 
ψευσιν έκείνην ώσεί πληγην έγχειριδίου 
έν τϊί καρδί(χ, έγέλασεν, δι’ ίδιάζοντος τ ί 
νος τρόπου λίαν προσβλητικού, καί είπε
σαρκαστικώς :

—  Ό  κύριος κόμης είναι υψηλός καί 
μετρεΐ την πιστιν αΰτοΰ διά τών νεφών’ 
καθ’ δσον δέ άποβλέπει είς τά  καθήκοντά

του, συνεννοείται μετά τής σελήνης. Τή 
άληθεί^, κόμη, την νύκτα έκείνην, έφο- 
βήθην μη δ άνεμος σβέσιρ την πίβτιν σας 
καθ’ δδόν. Πριν ίι αρχίσετε την μάχην, 
φρόντισα re νά συνεννοηθήτε μετά τοΰ 
έχθοοΰ, δπως μη κτυπ^!, οΰτε διά τής 
αιχμής, οΰτε διά τής κόψεως τοΰ ξίφους, 
διά νά μη σδί; κάμγ) κακόν... Είς την κε
φαλήν δμως δέν πειράζει .. Προσέξατε νά 
μην άφίσετε τόν μανδύαν σας, διότι κατά 
την άπό τοΰ πεδίου έπά»οδόν σας δύνα- 
τα ι νά παγώσιρ δ ίδρώς έπάνω σας...

Καί άλλα πολλά τοιαΰτα.
Οί γέλωτες τών περιεστώτων ηΰξανον, 

καί οί ανταλλασσόμενοι λόγοι έπολλά- 
πλασιάζοντο, άχρις οΰ δ Άγγαλώνος , 
άδέξιος περί την 8ι ευφυολογιών μονομα
χίαν, γι νωσκων δτι άντί μι£; θά ·ίκουεν 
έκατόν, βαρέως φέρων την έκ τούτου οδύ
νην, μη άκούων πλέον τών τήτ συνέσεως 
λόγων καί παρασυρθεΐς ύπό τής όργής, 
ΰψωσε την πυγμήν καί κατήνεγκεν α υ 
τήν, δι’ δτης είχεν ισχύος, έπί τοΰ προ
σώπου τοΰ ΆμηρΛ, θραύσας την ρίνα του.

Ό  Ίουσούφ, καίπερ έκ τοΰ δριμέος 
σωματικοΰ άλγους έκινδύνευσε νά πέσγ) 
χαμαί, στηριχθείς υπό τοΰ δριμυτέρου 
Ιτι, δπερ γισθάνθη ή ψυχή του, έξιφούλ- 
κησεν άμέσως

Αύτό τοΰτο Ιπραξε καί δ κόμης ’Ιορ
δάνης, καί θά άλληλοκτόνουν βεβαίως, 
άν μή οί χοινοί φίλοι παρεμβάντες έχώ- 
λυσαν αυτούς, θέλοντες οΰτω ν’ άποτρέ- 
ψωσι τάς συνεπείας ¥ρι8ος, ήν αυτοί έκεΐ- 
νοι ειχον προς διασκέδασή προκαλέσΥ), 
έξερεθιζοντες τόν ενα κατά τοΰ άλλου — 
μή έλπιζοντες δτι τοιοΰτο κακόν έξ α ΰ 
τής ήδύνατο νά προκύψγ) — καί άγνοούν- 
τες, οί άφρονες ! δτι δταν τά πάθη έξε- 
ρεθισθώσιν, οΰδ’ αΰτά γινώσκουσι ποΰ θά 
καταλήξωσι, καί δτι, άφοΰ ό άνθρωπος 
δέν εχν) τήν δύναμιν νά τά μετριαζϊ], ή 
σύνεσις άπαιτε ϊ νά μη θίγωνται

Ά πήγαγον  τόν Άμηρόξν καθγιμαγμένον 
είς τά καταλύματά  του, δ δέ ’Ιωάννης 
Βιλλάνης διηγείται '  δτι οί Σαρακη.οί, 
ίδόντες αΰτόν έν το ιαύτη καταστάσει καί 
μαθόντες τό συμβάν, ώργίσθησαν είς τοι- 
οΰτον βαθμόν, ώστε δοαξάμενοι τά δπλα 
έπετέθησαν κατά τών Χριστιανών, οίτι- 
νες ΰπεδέξαντο αΰτοΰς έτοιμοι πρός μ ά 
χην, καί δτι έπήλθε συμπλοκή κατά τήν 
όποιαν οί Σαρακηνοί ήττήθησαν.

Τό ήμέτερον δμως χρονικόν λέγει δτι, 
ναι μέν ήθελον ν’ άναστατώσωσι τό π4ν, 
νά θέσωσι πΰρ είς τό φρούριον, νά θύσωσι 
καί ν’ άπολέσωσι, καί άς έπήρχετο δ,τι 
■^θελεν, — άλλ ’ δ ΆμηρδΕς έκώλυσεν αΰ- 
τούς, κραυγάζων δτι οΰδείς ήθελε ν' άνα- 
μιχθ·7) είς τάς υποθέσεις του, δτι ή προσ
βολή ητο ιδιωτική καί ίδιωτικώς άπρεπε 
νά έπανορθωθίΐ, δτι θά ητο αίωνία δι’αΰ- 

' τόν αισχύνη άν άλλος έδεικνύετο προθυ- 
1 μώτερος αυτοΰ δπως έκδικήσγ) τήν τιμήν
; του,. ,  δτι νά μείνωσιν 5)συχοι... καί δτι

άν ΰπήρχέ τις τόσον τολμηρός, ώστε Ιν
καί μόνον νά ποοχωρήσγι βήμα, θά άπέ-
κοπτεν iSicj: χειρί την κεφαλήν του.

1 Β ι6λ. VII.

"Οθεν — έπάγεται τό χρονικόν —  οί 
Σαρακηνοί, πεισθέντες έκ τών Γπιχειρη- 
μάτων τούτων, καί ίδιως έκ τοΰ τελευ- 
ταίου, συγχατετέθησαν, καίπιρ δυσθό- 
μως, ϊνα ήσυχάσωσι.

Τήν έπιοΰσαν, δ Άμηράς, μεταπεμψά- 
μενος τόν γραμματέα του, ένεχείριβεν 
αΰτφ  χάρτην έπιμελώς διπλωμένον καί 
έσφραγισμένον διά πράσινης μετάξης καί 
κηροΰ, διατάξας νά φέρΥ) αΰτόν είς τόν 
κόμητα Ίορδάνην τής Ά γγαλώνος .

Τοΰ γραμματέως έκτελέσαντος την δια
ταγήν, δ κόμης ηνέψξε τόν χάρτην καί 
άνέγνω :

«Πρός τόν αίνούμενον έν τ?ί πίστει τοϋ 
Σι St Ίσσ3 καί μιμητήν τών έντολών τής 
πίστεώς του, Ίορδάνην τής Ά γγαλώνος , 
κόμητα, άρχηγον τοϋ τετάρτου λόχου 
τών Γερμανών Ιππέων.—  ’Εν Ά γ ίψ  Γερ- 
μ α ν φ ,  ταύτην τήν ήμίραν, τελευταίαν 
τής Σελήνης τοΰ Γεμμαδί, Ιν Ιτος άπό 
τή ;  Έγείρας 6 4 3 .— Ί ό ο ν ,  σΰ με ι κ ά λ ν -  
4'a  α όι« κόνεως,  ένώπιον αυτών τών φί
λων μας, μέ κατέστησας άνίσχυρον νά 
πολεμήσω κατά τών έχθρών μας .— ‘Υπάρ
χει ϊ ν  τινι πίστει, ή Ιν τιν ι τών έντολών 
τοΰ θεοΰ σου, γεγραμμένον νά κτυπιΖς τόν 
φίλον, ό όποιος δέν σέ προσέβαλε, καί τόν 
όποιον σΰ πρώτος προσέβαλες ;

• Προσήκει είς την άνδοείαν σου , διότι 
Ιχεις φήμην άνδρείου ιππότου, νά φέρεσαι 
τοιουτοτρόπως πρός το>>ς πιστούς ΰπη- 
ρέτας τοΰ βασιλέως σου ;

» Ά ς  μάθγι τώρα ή εΰγενεία σου, άν 
ησαι γενναίος, δτι σέ προκαλώ νά έξέλ- 
θγις αΰριον μετά μεσημβρίαν, είς αΰτό 
έχεϊνο τό μέρος, δπου μέ έκτύπησες, δπως 
μοϋ παράσχτρς διά τών δπλων ίκανο- 
ποίησιν.

» ’Ελθέ μόνος, άν θέλτρς, ή μετά τής 
ακολουθίας σου, μοί είναι άδιάφορον τοΰ
το, καί θά σοί άποδείξω διά τή ; σπάθης 
καί λόγχης, δτι δέν φρέρεσαι ώς προ- 
σήκει είς γενναΐον βαρόνον.

» Ά ν  σέ φονεύσω, ώς έλπίζω, ή σπάθη 
μου θά άναλάβγ) κατά πάντων την κόψιν 
της, τήν δποίαν τώρα, ?νεχα λάθους ίδι- 
κοϋ σου, φυλάσσει μόνον κατά σοϋ.

» Ά ν  δέν Ιλθιρς, δέν θά σέ έγκαταλεί-  
ψω, καί άν 2τι φύγγις πέραν τών θαλασ
σών καί τών ορέων.

• Ά ν  δέν έξέλθιρς, θά διακηρύξω είς 
άπασαν τήν χριστιανωσύνην, δτι είσαι οΰ- 
τιδανός καί δειλός έν τφ  θελήματι τοϋ 
Θεοΰ καί έν τα ΐς  έντολαΐς του, έν ταΐς 
έντολαΐς τών άγίων, καί έν έκείναις πάν
των τών έντίμων ιπποτών.

»Ό  Μέγας Θϊός καί Μωάμεθ δ Προφή
της αΰτοΰ άς παρέχωσι μακροβιότητα 
καί εΰτυχίαν είς πάντα,δστις ήθελεν άνα- 
γνώσΥ) οοθώς τήν έπιστολήν ταύτην, βρα- 
χεΐαν δέ την δδόν καί εΰάρεστον τήν πρε
σβείαν είς τόν μέλλοντα νά παραδώστι 
αΰτην είς τόν άνωμνησθέντα κόμητα καί 
άρχηγόν Ίορδάνην τής Άγγαλώνος.

»Ό  δοΰλος τοΰ Θεοΰ Ίουσούφ, έκ τής 
φυλής τών Βενι-ζιέν, Άμηο2ς τών Σαρα- 
κηνών τής Άπουλίας, »

Ό  κόμης Ιορδάνης, άναγνοΰς μετά



προσοχής τήν πρόκλησιν ταύτην, ήνέωξε 
τό κιβώτιόν του και λαβών χρυσ<2 τινα 
νομίσματα Ιθετο αΰτά έν τ·?4 χε*ρί τοΰ 
βαρακηνοϋ κήρυκος είπών :

— Λαβε ταΰτα  δι'άγάπην μου.—Ειτα 
προσέΦετο ταπεινοτέρ^ τ?1 φων?1 :— Είπέ 
«ίς τόν κύριόν σου, δτι είμαι ϊτοιμος νά
εΰναριστήσω π2σαν έπιθυμίαν του, οτι

■ / * ' ' 1  ' > 
α υ ρ ι ο ν  περιμένω αυτόν να με τίμηση εις
τό γεΰμα. Καί μετά τό γεΰ:χα μονομα-
χοΰμεν, καί ό θεός άς άναδείξη νικητήν
όποιον θέλει.

Τό γεγονός δέν ητο δυνατόν νά κρυβΐΐ 
και νά μή φθάση είς τάς άκοάς τοΰ Μαμ
φρέδου, όστις βαρέως φέρων αυτό, Ινεκα 
τών καιρών, καί θέλων ώς συνετός νά έπι- 
φέρη θεραπείαν, έπραξεν έκεΐνο όπερ έπέ- 
φερεν ό,τι δέν προσεδόκα, δήλά δη ο,τι 
έδείνωσε τά κατ* αυτόν.

Τό καθ’ ήμ5ίς, οσον καί άν έσκέφθημεν, 
δέν ήδυνήθημεν νά έννοήσωμεν πόθεν πη
γάζει, ή τις αποστέλλει α υτή ν ,— άλλ'έ- 
πείσθημεν ότι ΰπάρχει καταδιωξίς τις, 
φοβερά διά τάς συμφοράς, ά ; έπιφέρει, 
φοβερωτέρα Ιτι διά τό μυστήριον, όπερ 
τήν περιβάλλει, ητις μεταβαλλει είς ϊρ- 
γον άσυνεσίας τήν γνώμην τής συνέσεως, 
άφίνει είς τό κακόν άπχσαν τήν πικρίαν 
του, άφαιρεΐ άπό τοΰ άγαθοΰ τήν γλυκύ
τα τα  του, έξαχρειόνει τήν τε καρδιαν καί 
τόν νοΰν, μετατρέπει είς βλάβην τήν πρός 
βέ άγάπην τών πιστών σου, μετα βάλλει 
είς τριβόλους τοΰ σώματος π2ν άντικεί- 
μενον, όπερ θίξεις, καί είς άκάνθας τής 
ψυχής π3?ν σχέ^ιον, όπερ ήθελες άκολου- 
θήσιρ' — άπηλπισμένη καταδίωξις, ήχις 
σέ καταθλίβει, ώ ; ύπέρογκον βάρος επι- 
βλιηθέν έπί τής θννιτής ζωής σου, καί έν 
γνώσει σου, έξχναγκαζον αυτήν νά βυθί
ζεται βαθμηδόν είς τό ύπ ’ αυτήν έδαφος, 
άχρις οΰ τήν κλείσΥ) ώς πλάξ παρασκευα- 
σθεΐσα έκ τών προτέρων, έν τφ  τά φ ψ .—

*0 κόμνις τής Ά γγαλώνος , ΰπακούσας 
είς τήν διαταγήν τοΰ βασιλέως, προσήλ- 
θεν ένώπιον του κλονούμενος, βλέπων χα
μαί, κάτωχρος καί βέβαιος,οτι είχεν ύπο- 
πέσει είς τήν οργήν τοΰ κυρίου του.

’Επειδή δέ οΰτε νά προχωρήση, οΰτε 
νά σταθή, Ινευον αΰτφ , ϊστη είς τινα 
άπό τοΰ βασιλέως άπόστασιν, μακρότερον 
όμως τοΰ συνήθους.

Απαξ μόνον έτόλμησε νά έγείρη τους 
οφθαλμούς καί νά ίδή τόν Μαμφρέδην (τήν 
εΰγενή καρδίαν πώς βυθίζει έν άπελπισί^ 
ή οργή τοΰ ΰπ' αυτής άγαπωμένου !) 
— άλλά δέν έτόλμησε νά ύποστή τήν θέαν 
του, και έταπείνωσεν αυθις αυτούς.

Ό  βασιλεύς έκάθητο, έν τ·ρ αΰστηρό- 
τητι τής δικαιοσύνης του, βλέπων α τε 
νώς καί έν οργή τόν πτωχόν κόμητα.

Μετά τετάρτου ώρας σιγήν, καθ’ δ δ 
Άγγαλώνος ένόμιζεν ότι π2σαι αί άν- 
θρώπιναι γενεαί, άπό τοΰ Ά δάμ άχρι 
τών ήμερών του, ήσαν περί αυτόν θεώ- 
μεναι τό αίσχος του καί κατγιράσθιη μυ
ριάκις τήν στιγμήν τής γεννήσεώς του, 
αισθανθείς ότι πολλαί δυστυχώς είναι έν 
τ?ί ζωγ) αί περιστάσεις, καθ' ας δ άνθρω
πος έπιθυμεΐ ώς τό ύπέρτατον τών άγα-

«

θών τόν θάνατον, ήκούσθη ή φωνή τοΰ 
βασιλέως λέγουσα :

— Άφίνομεν ΰμΐν, κύριε κόμη, ν’άπο- 
φασίσητε, άν άπό τών υπονοιών τοΰ βα- 
σιλέως ύμών, $ άπό άλλου τινός έξαρτά- 
τα ι ,  άν οΰτος σήμερον δέν είξεύρει πλέον 
νά διακρίνη τούς φίλους αΰτοϋ άπό τών 
έχθρών του Έ νφ  στρατός βαρβάρων, πο- 
θών άπλήστως τάς κτήσεις μας, έπιδιώ- 
κων τόν έντελή όλεθρόν μας, ΐσ τατα ι ένώ
πιον ήμών παρατεταγμένος, καί μάς δι
δάσκει ν’ άγρυπνώμεν έν δμονοι^:, άν θέ- 
λωμεν τήν σωτιηρίαν μας, υπάρχει τις τολ- 
μήσας νά έξευτελίση διά τής έσχάτης 
τών προσβολών οπλαρχηγόν, προσφιλή ή- 
μΐν καί διά τάς απείρους ύπνιρεσίας του 
καί διά τήν μακράν καί αποδεδειγμένων 
πίστιν του: οπλαρχηγόν,άποτελοϋντα τήν 
κυριωτέραν ίσχύν τής ήμετέρας άμύνης, 
καί όστις, άν άπεσύρετο ή έπρόδιδε, δέν 
άπελείπετο ήμΐν άλλο, ή νά άποθάνωμεν.

• Καί δ διαπράξχς τοΰτο τολμ^ ν’άπο- 
καλή άτιμον τόν κ ό μ η τ α  τής Καζέρτας. 
Είς υμάς, κόμ Υ)  ’Ιορδάνη, άφίνομεν ν’άπο- 
φασίσητε ποιος τών δύο είναι δ μόίλλον 
προδότης καί ποιος είναι άξιος νά στ ιγ-  
ματισθή περισσότερον ώς άτιμος.

» Ά ν  τό έγκλημα μετρήται διά τής 
βλάβης, ήν έπιφέρει, — καί βεβαίως με- 
τρεΐται οΰτω — ό κόμης τής Καζέρτας 
άφήρεσεν ήμΐν μόνον έαυτόν καί τινας 
υποτελείς του, ένφ δ άλλος άφαιρεΐ π ά 
σαν άμυναν καί άποκόπτει ήμΐν τήν δ- 
δόν τής νίκης' ήμάς δέ, τά τέκνα μας, 
τούς υπηκόους μας πάντας παραδιδει δέ
σμιους είς τόν έχθοόν.

• Δέν περιορίζεται δέ είς τούτο καί μό
νον' άλλά, δι* άνηκούστου τόλμης, παν 
ύπερβαίνων όριον, περιφρονεΐ τούς νόμους 
τοϋ βασιλείου, περιφρονεΐ τό πρόσωπον 
βασιλέως, όστις θά έπροτίμα νά ταφή 
ύπό τά έρείπια τοϋ θρόνου, καί οΰχί νά 
ύποφερτρ, νά καταβληθή, έξευτελισθή, έ
στω καί κα τ ’έλάχιστον,ή βασιλική αΰτοϋ 
έξουσία, καί στέλλει προκλήσεις καί προ
τείνει μονομαχίας καί ύπό τούς οφθαλ
μούς μας αΰτούς παρασκευάζει τά όπλα 
του.

• Τόσον άσύνηθες καί σπουδαΐον είναι 
τό γεγονός τοΰτο, ώ κόμη Ιορδάνη, ώστε 
ήμεΐς, ώς συνετοί κύριοι, έν τή άμφιβο- 
λίΐ£ όντες, μνι ή όργή σκοτίζει τόν νοΰν | 
μας καί παρεμβαίνει είς τάς κρίσεις μας, 
ήθελήσαμεν, πριν ή άπαγγείλωμεν τήν

, άπόφασιν, ν’ άκούσωμεν τήν γνώμην σας. 
Λ έγετε* .

— Βασιλεΰ, άπήντησε βραδέως καί 
διακεκομμένη τ^ φωνή δ κόμης 'Ιορδά
νης, είμαι ένοχος. Τήν πρόκλησιν δέν ε- 
στειλα, άλλ ’ άπεδέχθην, διότι οΰτως ώ- 
φειλε νά πράξη π£ς φέρων πτερνιστήρας 
καί ξίφος ιππότου. Οΐαν δήποτε ποινήν, 
όσον καί άν ήναι βαρεία, μοί έπιβάλλει 
ή Ύμετέρα Γαληνότης, είμαι έτοιμος νά 
ύποκύψω είς αΰτήν, χωρίς νά παραπο- 
νεθώ. 'Εν μόνον σ2ς ικετεύω, μή μέ εξευ
τελίζετε τόσον, συγκρίνοντές με πρός τόν 
άτιμον έκεΐνον Καζέρταν, διότι τοΰτο 
δέν άξίζουσι, δέν λέγω αί ΰπηρεσίαι μου,

άλλ'έκεΐναι, άς οί πατέρες μου προσήνεγ- 
κον είς τόν ΰμέτερον οίκον χαί ή έπί τόσα 
2τη άσπιλος φήμη μου.

Καί θά έξηκολούθει σχεδόν μετά δα- 
κρύων... άλλ ’ δ Μαμφρέδης διέκοψεν αυ
τόν, είπών ήσσον τραχείς τίΐ φωνϊΐ, κχί 
περ πάντοτε αΰστηοφ :

— Ή  ΰποταγή σας, κόμη, εΰχαριστεΐ 
ήμ<2ς Συγκατατίθεσθε ν’ αναθέσετε είς 
έμέ τήν λύσιν τής Ιριδός σας ;

— Καί άν ήθελον, δέν δύναμαι ν’ άρ- 
νηθώ, διότι είμαι πεπεισμένος ότι ό ,τ ι 
δήποτε καί άν άποφασίση περί έμοΰ ή 
Ύμετέρα Γαληνότης,, δέν θά ηναι έκτος 
τών δρίων τής τιμής.

— Παράδοτε λοιπόν ήμΐν τό ξίφος 
σας, καί μετάβητε είς τάς φυλακάς τών 
άνακτόρων' είσθε δεσμώτης τοΰ βασιλέως.

Ό  Άγγαλώνος , παραδούς τό ξίφος καί 
ΰποκλινάμενος,άπήλθεν. Ό  δέ Μαμφρέδης, 
πολλά έλπιζων έκ τής εΰπειθείας ταύτης 
τοΰ κόμητος, μετεπέμψατο άμέσως τόν 
Άμηρ2ν, μή θέλων νά παρέλθν) ή ήμέρα 
έκείνη, χωρίς νά συμβιβάση αΰτούς. Γ ι- 
νώσκων δέ, ότι οί Ά να το λ ΐτα ι  κατα- 
πλήσσονται εΰκολώτερον τών άλλων ύπό 
τών φαινομένων, μετεπέμψατο τούς πρώ
τους άξιωματικούς τοΰ οΕκου του, έκά- 
λυψε δι’έγγράφων τάς τραπέζας, Ιθετο έν 
τφ  προδόμφ διαγγελείς καί ταχυδρόμους, 
ώσεί περί πολλών καί μεγάλων έπρόκειτο 
δημοσίων υποθέσεων.

Μόλις ό Άμηράς, δν κατά δοθεΐσαν 
διαταγήν δέν άνήγγειλον, είσήλθεν έν τ?ί 
βασιλική αιθούση, δ Μαμφρέδης άποπέμ- 
ψας τούς άξιωματικούς, έπλησίοςσεν είς 
αυτόν καί τόν έχαιρέτισε προσηνέστατα 
είπών :

— Καλώς ήλθεν δ εΰλογητός τοϋ Κυ
ρίου Βαβόί -Ίουσούφ, δ Ινδοξος υιός τών 
Βενί Ζιέν. Τό πρόσωπον τοΰ πιστοϋ υπη 
ρέτου είναι άοεστόν·είς τόν βασιλέα του, 
ώς τό άρωμα τής μύρρας, όταν ή βροχή 
γονιμοποιέ τόν μήνα τής βλαστήσεως. 
Έλθέ καί κάθησαι πλησίον μου, έδώ είς 
τά άριστερά. Ό  βασιλεύς, οστις άκούει 
έκ δεξιών τήν φωνήν τοϋ άρχαγγέλου καί 
έξ άριστερών τήν τοΰ φίλου καί φέρει ώς 
σφραγίδα έπί τοΰ μετώπου του τόν φό
βον τοϋ θεοϋ, δ βασιλεύς έκεΐνος πορεύε
ται έν τί) εύρεια όδώ, έν roEg rpi/jotg έ- 
κει 'νων , o i)s· ό @εό§ έπλι^ρωβε χ α ρ ί τ ω ν , τά 
διαβήματα του κατευθύνονται πρός τήν 
χαράν, καί ή εΰλογία τού θεοϋ θά μέν/ι 
έν τφ  οΕκψ του είς γενεάς γενεών.

Ό  Άμηράς έδειξε τότε διά τής χειρός 
τό έξψδημένον πρόσωπον του, θέλων — 
κατά τά φαινόμενα — ν’ άρχίση άμέσως.

Ά λ λ ’ δ Μαμφρέδης δέν άφισεν αΰιόν , 
προσθέσας :

— Οΰτως δ προφήτης ν ά  έκπληρώση 
άπαντας τούς πόθους σου, ώς γινώσκομεν 
τί θέλεις ν ά  εΓπης ήμΐν, πιστέ Άμηρά. 
καί δι’αΰτό σέ προσεκαλέσαμεν. Ό  ΰπνος 
μας δέν ήτο τήν παρελθοϋσαν νύκτα ήσυ
χος, όσον τάς προηγουμένας, καί δέν έ- 
φάνκι ήμΐν δ ήλιος ταύτην τήν πρωίαν 
λαμπρός ώς άλλοτε, οΰτε τόσον εΰχάρι- 
στος δ πρός τόν Κύριον έωθινός ύμνος τών



πτηνών. 'Ιδού ηύδόκησεν ό τά πάντα δυ- 
νάμενο; νά πικράνγ) τον δούλάν του χαί 
νά ποτίσϊ) αύτόν τά ποτόν τή ς  9λ ϊψΒ (ος . . .  
Ό  θεός είναι μέγα;, καί ά ; γίνγι τό θέ
λημά του. Ή  άκτ ί ;  τών Βενί-Ζιέν ί η αυσε 
φωτιζουσα τού; υιού; τη ;.

»*0 π ιστά; Ίουσούφ έξυβρίσθη εί; τά 
μέρο;, όπου δ Δημιουργό; ένετύπωσεν έπί 
τοΰ πλάσματο; την εικόνα του' άλλ’ 
6 κόραξ είναι μέλα; ένώπιον τοΰ ούρανοΰ, 
ή δέ περιστερά λευκή ...  ούδέ τό έρπετόν, 
άν καί υπό τού; όνυχα; άνήγειρε την 
κεφαλήν, προσέβαλε τά ;  σάρκα; τοΰ αε
τού" τό δηλητήριον μόνον τά πτερά του 
έκηλίδωσεν.

» Ό  θ εό ; προστατεύει την ίσχύν τοΰ 
λέοντο; καί τό όνομα τού δικαίου, διότι 
είναι ίδικά του καί άπόδειξι; τοΰ βρα- 
χιονό; του. Ά λ λ ’ άν ή ΰβρι; είναι μηδέν, 
μεγίστη είναι ή Αμαρτία.

• Πάντα ϊσταντα ι ένώπιον τοΰ Α λ λά χ  
καί τοΰ Προφήτου του, άπ:ό τοΰ κόκκου 
τή ;  κόνεω; μέχρι τοΰ όρου;, καί άπό τή ; 
έν το ΐ; άδύτοι; τοΰ νοάς άπομεινάση; 
άνεκτελέστου ιδέα; άχρι τοΰ βαρυτέρου 
τών έγκλημάτω ν  ήμέ^κν  ds τ ι ν α  π ά ν τ α  
θά  τεβτί ι ι ί ιν έν  rij πλά ό τ ι γ γ ι ,  καί έκαστον 
Ιγκλημα θά τιμωρηθ^ άναλόγω; τή ;  φύ- 
σεώ; του.

• Οΰτω, πριν οί ύποτελεΐ; άποτίσωσιν 
εΐ; τόν VIονγχ'ρ κα ί  Νεχίρ τι\ν π ο ι ν ή ν  
το ν  τάφου1, ήμεϊ; οί βασιλεΐ; τή ;  γή ; 
εΓμεθα προωρισμένοι νά έπιβάλλωμεν εί; 
αύτού; την ποινήν τη ;  ζωή; .. καί ήμεϊ; 
έννοούμεν νά τιμωρήσωμεν την κατά σοΰ 
γενομένην δβρι ν, διά τρόπου τοιούτου, 
ώστε νά μείννι; εύ/αριστημένο;... »

Ό  Μααφρέδη; ήθελε νά έξακολουθήσγ), 
άλλ ’ δ Άμηρά;,  υπεκφυγών τόν ανεμο
στρόβιλον έκεΐνον τών ανατολικών μετα
φορών, άνέκραξεν :

— Ά ξ ιο ;  μητρό; ακολάστου, άξιο; νά 
Γδιρ; τού; υιού; του έπαιτοΰντα; άρτον 
α τ ιμ ία ;  παρά τοΰ έχθροΰ τή ;  ζωή ; του 
είναι έκεϊνο;, δ όποιο; αναθέτει ε ί ; άλ 
λον την ύπεράσπισίν του έν ζητήματι τ ι 
μής·

— Μη τό στόμα τή ;  συκοφαντία; θέ
λει νά σέ έκδικήσϊ) Μη ή χειρ τοΰ δολο
φόνου αναλαμβάνει τήν ύπεράσπισίν σου j 
Δέν εΓμεθα ήμεϊ; δ Ίίυνλεάς σου, εί; τόν 
δποϊον δ Προφήτη; εδωκεν απόλυτον έξου- 
σίαν έπί τή ;  ζωή ; σου καί τή ;  περιουσία; 
σου ;

— Ό χ ι  δμω; και έπί τή ;  τ ιμή ; μου.
— ’ Α ν λοιπόν έζητούμεν παρά σοΰ θυ

σίαν τινα ύπέρ τών λαών μα; καί ΰπέο 
ήμών, εί; ούδέν θά έλογίζεσο τά ;  ευεργε
σία; μα; καί τά ;  τών προγόνων μα; ; Εί; 
ούδέν θά έλογίζεσο OTt σέ άπεσύραμεν 
άπό τών ορέων τή ; Σ ικελία;, δπου κατφ- 
κεις καί £ζη; άπό κοινού μετά τών θηρίων 
τού δρυμού ;

— Πρό; τ ί  μοΰ ένθυμίζει; δ,τι δέν έλη- 
σμόνησα ; ο,τι ευχαριστώ; πάντοτε ένθυ- 
μοΰμαι ; θ ά  φονεύσω τά ;  συζύγου; μου, 
τά τέκνα μου, τόν ίππον μου, τόν σκΰ-

ι . Πασαι αί διά χυρτών φράσεις έλήφθησαν 4χ τοΰ 
Κορανίου.

λόν μου, και έμέ αύτόν έπ’έκείνων, άν τό 
έπιθυμτί; ..

— "Οχι, δέν θέλομεν τό αίμά σου.’Απ’ 
έναντία ;, έπιθυμοΰμεν τήν ζωήν σου καί 
τήν φήμην σου. θ ά  Γδγ); ενα ευπατρίδην 
νά σού ζητήστρ συγχώρησιν ένώπιον συνε
δρίου ιπποτών, θ ά  CSν];  νά θέτιρ έπί τή ;  
κεφαλής σου τήν κόνιν τών ποδών σου 
ώ; διάδημα δόξη;. θ ά  Γδιρ; νά κάθηται 
ε ί ; τού; πόδα; σου ώ ; έπί τών βαθμιδών 
τοΰ θρόνου τών ισχυρών. Τί >,ητεϊ; περισ
σότερον ; 'Υπάρχει οριον καί ε ί ; τήν έκ- 
δίκησιν. Τί διδάσκει τά Κοράνιόν σου έν 
τφ  Σ ο ν ρ α  -  Ααράφ  ; — Σ ν γ χ ύ ρ ε ι  εκου -  
βίως,  εύεργέτε ι  τ ό ν  ομο ιό ν  <ίου, μή Ζριζε 
πρός  τούς άμα&είς.— Μή αύτά δέν διδά
σκει καί τό "Αγιον ήμών Εύαγγέλιον ;

— Προφήτη; μου είναι ή καρδία μου. 
Ο κόμη; είδε τό α'υιά μου' μέ έκάλυψε 

dice κόνεως.  Δέν δύναααι νά τόν συγ
χωρήσω. Δύναμαι, άν θέλτρς, νά δώσω δι’ 
έπτακισχ ίλ ια  Ιτη τήν ψ·)^ήν μου εί; τόν 
’Εβλί;, δπω; τήν βχσανιζγ) κατά βούλη- 
σιν, άκόμη καί δι’ ολον τόν καιρόν, κατά 
τόν δποϊον δ ’Αλλάχ κατεδίκασε τού; κα- 
ταχραστά; νά σύρωσιν έν τ·7) Γεέννγ) τήν 
άλυσιν τών 70 πήχεων, διά μέσου τοΰ 
θείου καί τών φλογών, άλλά δέν δύναμαι 
νά συγχωρήσω ,τόν κόμητα, διότι μέ έκά- 
λνφε  ό ι α  κόναως.Ι

— 'Ανάθεσον, Άμηρόί, τήν ύπόθεσιν 
σου εί; τόν βασιλέα . . . σέ παρακαλεί δ 
Μαμφρέδη;.

— Ανέθεσα αυτήν εί; τήν κόψιν τή ; 
σπάθη; μου, (καί ταΰτα  είπών, εσυρε τήν 
σπάθην του καί εθετο αύτην άστράπτου- 
σαν ύπό τού; οφθαλμού; τοΰ Μαμφρέδη) 
.. . ζήτησέ την άπό αυτήν καί άν σοί τήν 
παραχωρήσιρ, άν σοί άπαντήστ), Ιστω ίδι- 
κή σου.

— Ίουσούφ, τό θέλομεν.
— Τό θέλει; ; . . .  Ιστω' διάταξον αύριον 

τό πρωι νά μοΰ φέρωσιν έν τφ  σαρικίψ 
τούτψ τήν χεϊρα, ή δποία μέ έκτύπησε, 
φέρουσαν μεταξύ τών δακτύλων χάρτην, 
περιέχοντα αΓτησιν συγγνώμη;, καί έγώ 
θά σοί άπαστείλω αύτόν οπίσω έσφραγι- 
σμένον διά τή ;  σφραγίδα; μου ... Τότε θά 
εΐπω δτι ίκανοποιήθην καί θά έγκατα- 
λειψω τήν εριν.

— Αΰτη είναι αφρικανική ώμότης καί 
τά βασίλειον ήμών ούδεποτε θά βεβηλωθ?ί 
διά τόση; βαρβαρότητα; . Έ σ τω , Ί ο υ 
σούφ, άφού δέν θέλει; ν’ άναθέστρς εί; 
ήμ2ς τήν ύπόθεσιν, εύαρεστήθητι τουλά
χιστον ν’ άναβάλη; τήν μονομαχίαν.

— Νά τήν άναιβάλω ; Είξεύρει; τ ί  ε ί 
ναι γεγραμμένον έν τφ  βιβλίψ τοΰ σοφού ; 
Ό τα ν  ή στέγη άρχίστρ νά φθείρεται, άλ
λαξε αυτήν, διότι θά πεσγ) έπί τής κεφα
λή ; τή ; οίκογενεία; σου.— "Αν άφίση; τό

1 Τήν φράσιν ταύτην σ\ινειθ'ιζουσι ουχνάχις οί 
Μουσουλμάνο·, διότι, καθ’ ά λέγει ο Άβουλφέδας έν 
τω β'βλίω της Ε γ ε ί ρ α ο ,  ό Μωάμεθ, οεύγων τόν διω
γμόν τών Κοραΐσχιτών, δ'.ήλθεν άσφαλώ; διά μέσου 
τών πρός χαταδίωξιν αύτοϋ άποσταλέντων, ρίψας 
δοάχα χόνεως έπί τών χεφαλών των χαΐ άπαγγείλας 
τόν Ιπόμενον στίχον τοΰ Κορανίου : —  Έ x a X v x j r a '  
μ ε ν  z vt o v q  δ ι α  x o r s u i Q  x a l  δ ε ν  η δ ν γ η θ τ } < τ α γ  
r a  ΐ δ ω σ ί Υ  ή μ α c·

αίμα έπί τή ;  πληγή ; ,  δ θάνατος θά δρέψγ) 
τόν καρπόν τή ;  άμελεία; σου. Κο*ιμήθητι 
έπί τή ;  ΰβρεω; καί θά ήσαι άξιος ή υ- 

ι βρι; νά κοιμηθϊί έπί σοΰ.
— Πήγαινε λοιπόν, πιστέ δούλε, πα 

ρότρυνε εί; τήν άλληλοκτονίαν Σαρακη- 
νού; καί Χριστιανού;, άνοιξε σύ αύτός 
τά ;  πύλα ; καί παοάδο; ήαά ; ε ί ; τόν έχ- 
θρόν... Έν αύτ·7ί ταύτη  τή γή άλλοτε είς 
άσεβή; Άμηράς Ισφ*ξεν ένώπιον τού βω
μού τόν Αγιον Βερτάριον. Ανανέωσε τό

I άνόσιον Ιγκλημα, διότι οΰτε έγώ θά ή- 
μαι ολιγώτερον άθφο;, οΰτε σύ όλιγώ- 
τερον κακούργο;... Έγκατάλειψον,Άμηρά, 
τήν Ιριδά σου, πρός χάριν μου . . .  σέ κα
θικετεύει δ βασιλεύ;.

— Δέν δύναμαι, υιέ τοΰ Φρειδερίκου,
! δέν δύναμαι..

Ό  Μαμφ ρέδη;, έγερθεί; β'.αίως, ίιρπα- 
σεν άπό τού βρα^ίονο; τόν Άμηρβν καί 
Ιφερεν αύτόν εί; τόν έξώστην, άπό τοΰ 

, δποίου έπί τή ;  κλ ιτύο; τ^ύ όρου; Κασσί- 
| νου έφαίνοντο τά έρείπια τή ;  Έ ρακλε ία ; ,  

ήν είχεν έξολοθρεύστρ διά πυρά; καί σιδή
ρου ή λύσσα τών Βανδάλων...

Μεγάλα είναι τά έρείπια έκεϊνα καί 
πράγματι άξια τών γ ιγάντων τή ;  Ρώμης, 
οϊτινε; ού μόνον φθάνουσιν, άλλά καί διά 
τών ρακών τοΰ μεγαλείου των ύπερτερού- 
σιν δ,τι μεγαλοπρεπέ; άνήγειρεν ή φει
δωλή τών νεωτέρων φιλοδοξία.

["Ε ιτετα ι συνέχ εια ].
Π α ν .  Π α ν α ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

[  Συνέχεια]

—  Σά; έξορκίζω, έπανέλαβεν, άκού- 
σατέ μοι. Πρέπει νά μάθητε τήν άλή- 
θειαν, διότι τό π5ν δύναμαι νά υποφέρω, 
πλήν τή ;  καταφρονήσεώ; σα;. Τήν ημέ
ραν, καθ’ήν είδον ύμ2;, μοί έφάνη δτι τό 
λογικόν μου, έπί τόσον γρόνον ταραχθέν, 
ύπό τίνος δέν ήξεύοω παραφροσύνης, έπα- 
νεύρισκεν άπαν αύτοΰ τό σθένο;.

• Κατηράσθην τό εγκληαά μου, καί δέν 
ήθέλησα πλέον νά τά έπχναλάβω. Πρά 
τοΰ άγνοΰ βλέμματός σου ήρυθρίων, ήμην 
δυστυχής. Μήπως ήοάσθην ύμών, έπειδή 
ήσθε τόσον άγνή καί τόσον πρ^εΐα ;

• Πάραυτα κατελάβετε άπασαν τήν 
χ,αρδίαν μου ! "Ω ! ποσάκι; δέν κχτηοά- 
σθην τήν ταπείνωσίν μου 1 Πόσον ή ζωή 
μοί ήθελεν είσθε εύ^αίμων καί ώραία έγ- 
γ ύ ;  ύμών ! . . . Δέν ήλπιζον δτι ήμέραν 
τινά θά ήδυνάμην νά καταστώ σύζυγός 
σα;. Δέν ετρεφον τόσην ύπεοηφάνειαν.

>Άλλά προσεφέρεσθε πρό; με εύνο'ίκώ; 
καί ήδυνάμην νά άναμένω παρ’ ύμών μι- 
κοάν τινα φιλίαν.

»ΤΗτο πολύ δι’ έμέ νά ζώ ύπά τά όμ-



ματά σας, έν τή ακτινοβολήσει τής καλ
λονής σας, έν τφ  γοήτρω τής φωνής σας, 
έν τή μέθη τοΰ μειδιάματος σας νά μή 
καταλείπω υμάς ποτέ, νά σάς ΰπηρετώ 
χαί σάς λατρεύω.

• Ά λ λ '  ήτο αδύνατον.
• Λέζις τις άκουομένη, βλέμμα λάθρα 

συλληφθέν, ήδύνατο νά προδώσιρ ΰμϊν τό 
απόρρητον.

• Και έκουσίως κατεδίκασα έμαυτόν 
είς έξορίαν.

• Ά  ! πόσον διετέλεσα ευγνώμων ΰμϊν 
δτε μοί έδώκατε τό φυλακτήριον έκεΐνο 
δπερ άν^κεν ΰμϊν, δπερ υμείς εΓχετε Γσως 
άσπασθή ! ..

• Πόσον γ] ποοφιλής αυτη άνάμνησις 
μοί Τ ίτ ο  πολύτιμος !

• Οΰδέποσε μέ κατέλιπε .. .
• Τό Ιφερον έδώ, έπι τοΰ στήθους μου, 

καί τό φέρω είσέτι.
• Τά έσπέρας δέ έν τ-ρ μοναξΐίί τοΰ 

βίου μου, δτε διενοούμην την γενέτειραν 
γήν μου, πάντα τά χαταλειφθέντα έν 
αυτί) προσφιλή όντα, είς αΰτό απεύθυνα 
πάσας τάς προσευχάς μου, πάσας τάς έλ- 
πίδας μου.

• Οΰδέποτε άπεχοιμήθην, Ιν νυχτοφυ
λακή, υπό τήν σκηνήν, ή έν τοΐς άμμοις 
τής ερήμου, χωρίς νά θλίψω τόν προσφιλή 
τοΰτον θησαυρόν έπί τών χειλέων μου.

• Ένόμιζον δτι διετήρησέ τι έξ υμών 
καί οτι είχον πλησίον μου μέρος τι τής 
καρδίας σας...

• Τρωθείς, φλεγόμενος ύπό τοΰ πυρετοΰ, 
παράφρων, τό έκράτουν είσέτι, καί τοΰτο 
άναμφιβόλως μ’ Ισωσε.

» Ά  ! κάλλιον ν’ άπέθνησκον !
• Θά μ’ έκλαίετε, άλλά θά διετηρεΐτε 

τουλάχιστον περί έμοΰ τρυφεοάν τινα καί 
ύπερήφανον άνάμνησιν, ένφ. τώρα, έξηυ- 
τελισμένος, πεπτωκώς, κύπτων υπό τό 
βάρος τής άτιμίας, είμαι ό δυστυχέστε- 
ρος τών θνητών. Καί ένφ λατρεύω υμάς, 
υμείς, ΰμεΐς .. ·

Υπήρχεν είς τους λόγους τούτους Ικ- 
φρασις σπαραχτικές θλιψεως.

Εν δάκρυ ερρευσεν έπί τής παρειάς 
του, έξαφανισθέν έν τφ  μύσταχι αΰτοΰ.
Ορθιος πρό αυτής, ωχρός, μελανείμων, 

μέ τό προσωπον ηΰλαχωμένον ύπό τοΰ 
δαχρυου έχείνου, ητο τοιοΰτος, οΐον αυτη 
τόν είχε παρατηρήσει τήν πρώτην ημέραν.

Εφριξεν, ισχύς τις άχαταμάχητος ώθει 
αυτήν πρός αΰτόν, ήνέψξε τό στόμα, 
έμελλε νά όμιλήσϊ)...

Ο Πέτρος έμάντευσε τήν ταραχήν της, 
ωρεξε τάς χεΐρας, άνεφώνησε' Λευκή ί 
μετά ζεούσης έλπίδος.

Αλλ ή νεάνις έσχυθρώπασεν αίφνης, 
αφέχε στεναγμόν καί, δι’ ένός βλέμμα
τος, τφ  έδειξε τόν κόμητα χαί τήν Σάρ- 
ραν έρχομένους πρός αΰτούς.

Πάραυτα ή νεάνις κατελήφθη ύπό τής 
πραγματιχοτητος. Ό  προσβληθείς σύζυ
γος χαί ή Ινοχος γυνή ήσαν πρό αΰτών.

Ο Πέτρος εχυψε τήν κεφαλήν, χαί βα- 
δίζων βραδέως, χατηφής καί σιγηλός, 2- 
λαβε μετά τ?ίς δεσποινίδας τήν πρός τόν 
πύργον άγουσαν.

ΙΗ'

Τήν έπομένην έβδομάδα πάντες οί έν 
Καναλέλ ξενιζόμενοι έπέστρεψαν είς Πα- 
ρισίους. Ή  ημέρα τοΰ ΰμεναίου προσήγ- 
γιζε.

Ή  Λευχή είχε μεταβΐί μετά τοΰ θείου 
της είς έπίσχεψιν τοΰ μεγάρου Δεσυνή, αί 
δέ έργ ασίαι είχον άρχίσίρ πρός έπισχευήν 
τής αρχαίας χαί πολυτελούς ταύτης οι
κοδομής.

Τό νεαρόν ζεύγος Ιμελλε νά έγχαταστ?\ 
έν αΰτφ  έπί τινας ήμέρας, μεθ’ άς ό Σε- 
βεράκ θ’ άνεχώρει δι’ Αλγερ ίαν , δπου θά 
ήρχετο χαί ή συζυγός του, πιθανόν, διότι 
τοΰτο Ιμεινε σκοτεινόν πως.

Ή  Λευχή έρωτηθεΐσα άπεχρίνατο άο- 
ρίστως. Ώς πρός τόν Σεβεράχ, έπέμεινε 
νά μεταβή είς τήν θέσιν του, μεθ’ δλας 
τάς παροτρύνσεις τοΰ κόμητος νά μείννι 
είς Παρισίους.

Ή  έπιμονή αΰτη έφαίνετο ανεξήγητος 
τφ  χόμητι, διό ημέραν τινά είπε τφ  Φροσ
σάρ :

— Τί διάβολον ! ό Σΐβεράχ θέλει π ά 
λιν νά ύπάγγ, είς Όράν ; Θ’ αφήσιρ μόνην, 
μετά τινας ημέρας τού γάμου, γυναΐχα, 
ήν λατρεύει, χαί τοΰτο διά τήν ευχαρί- 
στησιν τού νά Γδη τά ρυπαρά μπ ονρ ν υΰ ζ  
τών Αράβων ! 'Ομολογώ δτι δέν έννοώ 
τίποτε.

— Καί τ ί  λέγει περί τούτου ή δεσποι
νίς Δεσυνή ; άπεχρίνατο ό Φροσσάρ.

— Τό εΰρίσχει χαλόν.
— Αΐ λοιπόν, τούτο είναι άπόδειξις, 

δτι έγκρύπτεται συνωμοσία' τό νεαρόν 
ζεύγος κρυφίως σκοπεύει φαίνεται νά έπι- 
σκευθή τήν Αλγερίαν κατά τήν σελήνην 
τοΰ μέλιτος. Ά λ λ ω ς  είναι έζαίρετος τό
πος. "Ολοι δσοι ήσαν έχεΐ τό λέγουσιν. 
’Εκεί ό στρατιώτης είναι βασιλεύς, δταν 
δέ είναι καί πλούσιος, ώς έχ περισσού, 
είναι σχεδόν Θεός. Ή  νεαρά γυνή θά δια· 
σχεδάσ·ρ λοιπόν.

— Πολΰ πιθανόν, έτονθόρισεν ό χόμης.
Ά λ λ ’ ένδομύχως δέν ήτο πεπεισμένος.

Οΰδέν έξαν.ριβώσας έχ τοΰ Φροσσάρ, έ- 
στράφη πρός τήν Σάρραν.

Ή  νεαρά γυνή Ισεισε τήν χεφαλήν σχε- 
πτιχή, χαί μετά τινας λέξεις άνεξηγήτους 
ύπό τήν χαταφατιχήν καί τήν αποφατι
κήν αΰτών Ιννοιαν, ένεχλείσθη έν τφ  θα- 
λάμψ της μετά τν ς̂ χ. Στέβαρτ, ήτις μό
λις είχεν άφιχθή ΐνα διέλθϊ) έβδομάδας 
τινάς παρά τή προσφιλεΐ αυτής Σάρρ :̂.

Τέλος, πάντα Ιν τ·ρ διαγωγή τοΰ Σε- 
βεράχ ήσαν παράδοξα. Έ νφ  ή μνηστή του 
διέμενεν είς Παρισίους, αΰτός χατφκει είς
Boi le Roi.

Ήρχετο δμως καθ’ έχάστην, άλλ ’ άπε- 
ποιεΐτο νά έγκαταστή, άνεχώρει μόνον 
διά τής τελευταίας Αμαξοστοιχίας έπι- 
στρέφων παρά τή μητρί αΰτοΰ.

Δέν ήθέλησεν, άπό τής έξ Αλγερίας 
έπανόδου του, νά χατοικήσιρ είς τό έν 
τή όδφ Πυραμίδων οίκημά του. Πολλαί 
υπέρ τ?ίς Σάρρας άναμνήσεις συνεδέοντο 
μετ’ αΰτοΰ.

Είς έκαστον βήμα θά έπανεύρισκε τήν 
εικόνα τής νεαράς γυναικός. Έφρικία δέ 
έπί παντί άναμιμνήσκοντι αυτφ  τό πα 
ρελθόν.

Τέλος έφοβεΐτο μή αυτη Ιρχηται πά
λιν παρ’ αΰτφ  καί προκαλή σκηνάς.

Ά πό  δύο έβδομάδων μετεβλήθη έξ ολο
κλήρου. Έγένετο ισχνή, οί χαρακτήρες τοΰ 
προσώπου της συνεσπάσθησαν πρός τά 
άνω τοΰ μετώπου' τόσψ ή μόνη ιδέα ήτις 
τήν κατ εβιβρ ωσχεν έπέδοασεν έπ’ αΰτής.

Είς τοΰς οφθαλμούς της ύπήρχεν ήδη 
εΐδός τι άποπλανήσεως.

'Υπέφερε πολύ' άλλά μετ’ έπιμελείας 
Ικρυπτεν δλας τάς αγωνίας της, ΰποκρς- 
νομένη ό τ ι  ήτο έν συντροφίορ, τόν δέ υπό
λοιπον χρόνον διεοχομένη έν τφ  άνατο- 
λ ικφ  θαλαμίσκψ μετά τ91ς κ. Στέβαρτ.

Κεκλιμένη έπί άνακλίντοου καί τήν κε
φαλήν χεχωσμένην Ιχουσα ύπό τά πρασ- 
κεφάλαια, έσκέπτετο, ένφ ή αγαθή κυρία 
άνεγίνωσκε τάς προσφιλείς αΰτΤί 
xag τ η ν  Γνώβεων ,  πίνουσα τό τέ'ίον.Άν- 
εκύκλου έν τφ  πνεύματί της πάντοτε τό 
αΰτό πρόβλημα, ήτοι τό μέσον νά ευρ·ρ 
δπως μή πραγματοποιηθή αυτός ό υμέ
ναιος.

'Εν αΰτφ  συνεκεντροΰντο άπασαι αί ί -  
δέαι της, προξενοΰσαι αΰτϊί άφορήτους 
άλγηδόνας.

'Εκάστοτε ήγείρετο καί μετέβαινεν είς 
τό παράθυρον, δπερ Ιβλεπεν είς τόν κή- 
πον τοΰ μεγάρου.

Καί έχεΐ, τήν ήμέραν, ΰπό αΓθριον οΰ- 
ρανόν, έπί χρυσιζούσης ύπό τοΰ φθινοπω
ρινού ήλίου πόας, Ιβλεπε τόν Πέτρον καί 
τήν Λευκήν περιπατοΰντας βραδέως καί 
θλιβερώς.

Άπεσπάτο  τότε έκ τοΰ θεάματος τού
του, Ινεκα τοΰ οποίου ή καρδία της έ
παλλε τόσον.

Κατόπιν καθημένη έπί τών προσκεφα- 
λαίων έλάμβανε τά χαρτία, έξέθετε αΰτά 
έπί τού τάπητος, καί προσεκτική, ώς αί 
μάγισσαι Ά θ ιγγανίδες , ών ήκολούθησε τό 
καβαλιστικόν έπάγγελμα έν τγ) παιδική 
ήλικία της, έζήτει νά μαντεύσν) τό μέλ
λον.

Καί πάντοτε ή μοιραία ύπερίσχυσις 
τών μηαβ τ ο ν ίω ν  τής άνήγγελε θάνατον. 
Ή θελε νά μάθρ διά τίνα. Τά χαρτία I- 
μενον άφωνα. Δέν έβλεπε πλέον έν τφ  
πα ιγν ίψ  ή σκότος καί μυστήριον.

Τότε ήγείρετο αΰθις, καί χωρίς νά λέγγ, 
λέξιν, μέ βλέμμα ατενές καί χείλη σπα
σμωδικά, κατεκλίνετο έπί τού ανακλίν
τρου, παραδιδομένη έκ νέου είς δ ιαλογι
σμούς.

Ή  ήθική χατάστασίς της ήτο πράγ
ματι φρικώδης. Συγκεντρώσασα άπασαν 
τήν υπαοξίν της έν τφ  Ιρωτι τούτψ , ή 
θελε ν’ άντιστή, νά παλαίσιρ, νά ύπερι- 
σχύσιρ.

“Ολη πόθος, έστερημένη δ' έκείνου, δν 
έλάτρευεν, ήσθάνετο έν τ φ  οργανισμφ α ΰ 
τής σπουδαΐον φαινόμενον, είδός τ ι  α ι
σθητικού πυοετού καταταράττοντος αυ
τήν. Έπασχε σχεδόν ΰπό παραφροσύνης, 
έδεΐτο τού Πέτρου. Ό  δπνος της έταράτ-



τετο υπό φρικαλέων ονείρων, καί ήγείρετο 
μέ τεταμένα όδυνηρώς νεΰρα, μέ κάθιδρα 
μέλη, ώ ; έν χαταστάβει καταλήψιας.

Έβχε τό σθένος οΰδέν νά εΓπΥ) τή Στέ- 
βαρτ, 5ιότι έφοβείτο τούς έλέγχους τής 
«ίδήμονο; Ά γγλ ιδος .
$3 Αΰτη, είθιβμένη είς τάς ιδιορρυθμίας 
τής Σάρρας, οΰδόλως άνησύχει Ιλεγεν, 
ώς άλλοτε, «είναι ηλεκτρική κρίσις», καί 
έπίστευεν, δτι ή ζοφώδης αΰτη μελαγχο
λία  θά παρήρχετο, ώ ; μέλαν νέφος έν τφ  
οΰρανφ, καί δτι ηλιακή άκτίς θά έπανέ- 
φερεν αΓφνης την αιθρίαν. Και βτωϊκώς 
άνέαενε.

Ώ ς πρός τόν κόμητα, ένησχολεΐτο 
πολύ μετά τών έργολάβων διά τάς έπι- 
σκευάς τοΰ μεγάρου Δεσυνή, καί μετά 
τοϋ Φροσσάρ διά την κηδεμονίαν.

"Αλλως τε, ώς έκ τοϋ εΰθύμου χαρα
κτήρας του πάντοτε εβλεπε τά πράγματα 
υπό την εΰάρεστον δψιν. Ητο εΰίίιάθετος 
διά τό συνοικέσιον τής άνεψιβς του, έπεί- 
ραζε τόν Μερλώ, καί ύπέθαλπεν έπανα- 
στάσεις κα τ ’ αυτού, δίδων κακάς παραι
νέσεις είς την Μαγδαληνήν.

— Εΐσθε πολύ ήρέμου χαρακτήρος Ιλε— 
γεν αΰτή, καί διά τούτο έπιτρέπετε είς 
τόν πατέρα σας νά σδίς τυραννή. Πώς έν- 
θαρρύνετε αΰτόν οΰτως, ώστε νά σό?ς με
ταχειρίζεται ώς άρνίον;.. .

— Έκ τής πολλές πρός έμέ αγάπης, 
άπεκρίνατο ή Μχγΐ>αληνή, πράττει δλα 
ταϋτα  δ πατήρ μου. Ίσως είναι ολίγον 
υπερβολικός, άλλά δύναμαι νά μνησικακώ 
κα τ ’ αύτοϋ ; Παιδίον μόλις άπώλεσα την 
μητέρα μου, αυτός μέ άνέθρεψε, καί τοι 
δέ στρατιώτης, τραχύς μάλιστα, ήγρύ- 
πνει όμως έπ' έμού ώς σκοπός. Καί πράγ
ματι εΐναι σκοπός δι’ έμέ. Ό τ ε  μέ π λη 
σιάζει τις, προτείνει λόγχην, φωνών : 
'Ανοιχτά.  Ά λ λ ’ δ απότομος τρόπος άφορ^ 
είς καλόν. Έ ζ δσων μ’ έπεριποιοϋντο καί 
μοί έξέφοαζον αισθήματα, ούδείς παρέ- 
μεινε, διότι δέν ησαν ειλικρινείς, πάντες 
έτράπησαν είς φυγήν πρό τοϋ σκοπού.

— Πάντες δχι ! δ Φροσσάρ, δ ηρωικός 
Φροσσάρ !

— Μίνος, ένέμεινε... ειπε φαιδρώς ή 
Μαγδαληνή, καί δέχεται τάς έξόδους μέ 
στεορόν πόδα, ουδόλως αποθαρρυνόμενος 
έκ τών έπιθέσεων Ήττημένος έπανέρχε- j 
τα ι είς τήν προσβολήν οΰτω, μιδϊ τών η 
μερών τούτων, τό φρούριον, παρά τήν άν- 
τίστασιν τού φρουράρχου, θά ζητήσγ) νά 
παραδοθή...

— θ ά  είναι ή μόνη παράδοσις, ήν θά 
υπογράψω ασμένως, άνεφώνει δ κόμης. 
Καί »ν Ιχιητε ανάγκην πληρεξουσίου, 
προσφιλές τέκνον, ελπίσατε έπ’ έμέ...

Καί ζωογονηθείς ό κόμης Ιλεγε'
— Πολύ έπεθύμουν νά συζεύξω αύτάς 

τάς δύο κόρας, άμφοτέρας, τήν αυτήν 
ημέραν, θά ήτο λαμπρόν ! Ά λ λ ’ δ Μερλώ 
είναι κτήνος, δπερ ουδόλως ακούει τήν 
λογικήν.

Καί δ κόμης έφαντάζετο έζαίρετον τε 
λετήν, πλήθος προσκεκλημένων καί λαού, 
τήν έκκλησίαν άνθοβριθή καί φωτο βόλον, 
καί είς τόν βωμόν δύο νύμφας ύπό τόν [

λευκόν πέπλον των. ΤΗτο ώραία είκών 
χαταθέλγουσα αΰτόν. Κατ’ άρχάς είχε 
σκεφθϊί νά δώσγ| μεγάλην έοοτήν εί; τιμήν 
τού γάμου τής άνεψιΛς του, ά λλ ’ έκωλύθη 
υπό τινο; παρατηρήσεω; παρά τής δεσποι
νίδα; Δεσυνή αΰτφ  γενομένη;. Κυριευ- 
θεϊσα αυθι; υπό τών θρησκευτικών ιδεών, 
ή Λευκή έζέφρασε τήν επιθυμίαν τού ν’ 
άποσυρθϊί έπί τ ινα ;  ήαέρα; εί; μοναστή- 
οιον, δπω; δεηθή καί προπαρασκευασθή 
διά τήν νέαν σταδιοδρομίαν. Έζέλεξεν 
εΰσεβη τινα οικίαν κειμένην έν τή συνοι-
Kiqc Saint-Germain, άνήκουσαν εί; τό 
τάγμα τοϋ άγίου Αύγουστίνου. Αί υψη
λής τάξεως κυρίαι ποό τ·?); μεγάλη; τ εσ 
σαρακοστή; έκεί κατέφευγον. Έφάνη δθεν 
άπλούστατον, καί μάλιστα αρκετά καλ- 
λαισθητικόν, τφ  κόμητι δπως ή ανεψιά 
του έκτελέσγ) τό σχέίκον τούτο. Παρήγ- 
γειλεν ενα ώραιότατον έκ χυτού αργύρου 
Έσταυρωμένον, δν ή δεσποινίς Δεσυνή 
έπεθύμει νά προσφέργι είς τό μοναστήριον.

Επέσπευσε τό πέρας τού γαμικοϋ συμ
βολαίου.Ή δεσποινίς Δεσυνή, συμβουλευ- 
θεϊσα ύπό τού θείου της, ειπεν δτι έπι- 
θυμεΐ δπως ή περιουσία τη ;  είναι άπό
κοινού μετά τού συζύγου τη ; ,  διότι ή νέα 
κόρη, φανταζομένη χωρισμόν άπό τοϋ 
Σεβεράκ, ήθέλησε νά τφ  άσφαλίσιρ μεγά
λην περιουσίαν, Έν τφ  σπουδαστηοίψ δέ 
τού Φροσσάρ, ένώπιον τής Λευκή;, οΰτο; 
Ιλαβε γνώσιν τών προθέσεων τή ;  Λευκή;. 
Ήγέρθη ζωηρώ;, καί άποποιηθεί; τήν 
γενομένην αΰτφ  εΰνοιαν, ειπεν δτι συζεύ- 
γνυται μόνον έπί τφ  δρψ άπασα ή περι
ουσία νά άνήκγι εί; τήν σύζυγόν του. Ή  
δεσποινί; Δεσυνή, άκούσασα τόν Πέτρον 
διαμαρτυρόμενον έναντίον τών γενναίων 
διαθέσεων, άς εΐχεν ύπέρ αΰτού συλλάβϊ), 
ήρυθρίασε. Ήσχύνθη σκεφθεΐσα πρό; σ τ ιγ 
μήν δτι δ Σεβεράκ ήδύνατο νά δεχθή δώ- 
ρον, τό ήίΐισυ τή ;  προικό;. Έφοβήθη μή 
τόν προσέβαλε. Έρριψεν Ιν δειλόν βλέμμα 
έπί τοϋ νεανίου, καί έμειδίασεν αΰτφ  
κατηφώ ;. Ήκουσε μέ κεφαλήν κεκυφυΐαν 
τήν μακράν καί κολακευτικήν άπαρίθμη- 
σιν τή ;  κολοσσιαία; περιουσία; της, γενο
μένην υπό τού Φροσσάρ, οστις ^τροσέθη-

κεν δτι δ σύζυγος δέν Ιχει ιδίαν το ιαύτην, 
διότι, μετά τόν θάνατον τού πατρός του, 
παράτησε τό μέρος τής κληρονομιάς του 
υπέρ τή ;  μητρό; του. Είδε τόν Πέτρον 
σοβαρόν έπί τή ;  έδρας τον». Ή τ ο  τοιοΰ- 
το ; οίον πάντοτε ώνειροπόλησε' πτωχό; 
καί υπερήφανο;. Έγένετο αΰθι; δι’ αΰτήν 
δ Σεβεράκ τής άλλοτε, δ κλαύσα; μετ ’ 
α ΰτή ; ,  δ λατρευθεί; ΰπ ’ α ΰτή ;.  Τό π2ν 
παρεδόθη εί; λήθην, τό Ιγκλημα αΰτοΰ, 
ή θλίψις αυτής. Τή έπαύριον, έκλείετο έν 
τφ  μοναστηρίψ τών Αυγουστίνων.

Ή λπ ιζεν  δτι ή σιγή καί ή γαλήνη τής 
εύσεβοΰ; ταύτης οικίας θά ένήργουν εΰ- 
νοϊκώς έπί τοΰ πνεύματός της καί θά τϊί 
άπέδιδεν άπαν τό ηθικόν α ΰτή ; σθένος. 
Πλήν μάτην ! Καθώς κατόπιν υπερμέτρου 
καμάτου τό σώμα υπό τής μαλθακή; κ λ ί
νη ; έκνευρίζεται καί δέν δύναται νά εΰρϊ) 
άνάπαυσιν, οΰτω καί έν τή άκινησίοι τή ;  
μοναστηριακή; έκείνη; ύπάρζεως. Ή  Λευ
κή, άποσπασθεΐσα τή ;  τύρβη; τοϋ κοσμι- 
κοϋ βίου, έν τί) μοναξια τοΰ κελλίου τη ; ,  
ε ί ; έαυτήν κατοπτριζομένη, παρεδόθη 
άπασα εί; τά ;  αναμνήσεις της, Ήθέλησε 
νά προσευχηθή, προσεπάθησε λοιπόν νά 
έπανεύρη εΰδαίμονάς τ ινα ;  έκστάσεις, ν’ 
άπορροφηθή έν τ·71 ιδέα τοϋ θεοΰ. "Υψω
σε τήν ψυχήν της πρός τόν ουρανόν μετά 
περιπαθοΰ; ζέσεω;, άλλ’ άπαύστω ; έπα- 
νέπιπτεν έπί τή ;  γής. Ό  Ιρως είχε δέσν) 
τάς πτέρυγάς της.

Έκλαυσε πικρώς τήν άπελπισθεΐσαν 
ηρεμίαν της. Άφοΰ οΰτε πρό τοΰ βωμοϋ 
δέν ήδύνατο ν’ άποφύγγ) τόν Πέτρον, θά 
έζη λ ο ιπόν εΰδαίμων μετ’ αΰτοΰ, δτε θά 
εδρίσκετο παρ’ αΰτφ . Προσεκάλεσε τον 
έξομολόγον καί ήνέψξεν αΰτφ  τήν καρ- 
δίαν της. Ό  άγαθός ίερεύς έπεδοκίμασε 
τήν διαγωγήν της, καθησυχάσα; αυτήν. 
Τή υπέδ^ιζεν δτι τό μέλλον θά ήτο κάλ- 
λιον, δτι δ σύζυγό; τη ;  θά παρεϊχεν αυτ?| 
έχέγγυα σταθερώτατα, δπω; έζαγνίσιρ τά 
Ιγκλημά του.

["Ε πϊτα ι συνέχεια].

I .  Π .  Γ ε ο ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο ς
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TOY ΛΑΪΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
TO T

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Δ Ο Υ Μ Α :

I
Oi δυο ουτοι τόμοι, απαρτιζόμενοι έξ 80 φυλλαδίων

■ I  1 1 1 2  \  Γ  Λ  I
(Ελεύθεροι ταχ .̂ τελών)

J i a  τούς  s v  τα ΐ ς  Έπαρχ ία ι ς  δ ραχμα ς  4.  Λια τούς  έν τώ Έξωτερ ικω φ ρά γκ α  5 .
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