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Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Δ Ο Υ Μ Α  (υιου)

Α Ν Ε Τ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ
Τπέμενε τήν οψιν καi τήν έξέλιξιν άπαθέστατα, οζω; 

ΰπέμενε π α ν  μόνον έγίνετο τοσοϋτος θόρυβος εν τω δωματίω, 
ώστε ήναγκάσθη νά άνοιξη τους οφθαλμούς. Έκάθησεν επ', 
τής κλίνης προσπαθών νά βεβαιωθώ, ττόθεν προήρχετο ό θόρυ
βος ούτος καί έρωτών, τις ήτο. Ουδείς άπεκριθη, άλλ ’ ό θό
ρυβος έξηκολούθει πάντοτε. Έφάνη είς τόν ιππότην, ότι ο θό
ρυβος ούτος, άρκετά όμοιος πρός τά.επαναλαμβανόμενα κτυ
πήματα σφυρίου, ήρχετο έκ τοϋ μέρους τής εστίας. Ή ναψε 
λυχνίαν, ήγερθη καί έβάδισε πρός τό μέρος του θορύβου. Τό 
άργυρούν κιβώτιον εύρίσκετο έν τή θέσει, έν τή όποια τό ε’.χεν 
άφήση, καί τό περιεχόμενόν αύτοϋ έποίει. τον θόρυβον τούτον. 
Καθ’ ον χρόνον λοιπόν ό ιππότης έκοιματο, ή καροία του 
έπαλλε σκιρτώσα είς τά τοιχώματα τής φυλακής της, οπως 
θά έσκίρτα εί; τά  τοιχώματα τοϋ στήθους, τό όποιον θά τήν 
περιεκλειεν. Ό ιππότης έφρικίασεν, εκείνος, όν ούδέν 'συνεκινει.

— Παράοοξον, έψιθύρισε καί παρετήρηαεν έπί τινας στιγ- 
μάς τό έμψυχον, ούτως είπεϊν, τοϋτο κιβώτιον τής ζωής του, 
τοϋ όποιου οί παλμοί κ α τ ’ όλίγον ήλαττοϋντο Ότε έσβέ- 
σθησαν τέλος.

— Πρέπει νά τελειώση ή ύπόθ?σι.ς αύτή, είπε, καί λαμ- 
βάνων τήν λυχνίαν οιά τής μιας χειρός κα ί’ τό κιβώτιον οϊά 
τής έτέρας, κατέβη είς τόν κήπον, τόν όποιον έφώτιζε σελήνη 
πλησιφαής.

Τά ολίγα φύλλα, τά όποια έφερον άκόμη οί'κλάδοι, άπο- 
σπώμενα ύπό τής νυκτερινής αύρας επιπτον έν πρός έν μετά 
θορύβου έπί τοϋ έδάφους. Ή  σιγή έβασίλευε παντοϋ. Ή  φύ- 
σις έφαίνετο άποκοιμηθεΐσα μέ τήν πρόθεσιν νά μή έξυπνήση. 
πλέον. Έάν εκ τίνος γειτονικής οικία;-παρετήρει τ ι ;  τόν ιπ 
πότην ένδεδυμένον, όπω; ήτο,'καί μόνον έν τω κήπο), θά τόν 
έξελάαβανεν ώ ; ύπνοβάτην. Διηυθύνθη πρό; μικρόν κλίσιον, 
ένθα ό κηπουρό; εφύλαττε τά  εργαλεία καί λαβών σκαπάνην 
ήρχισε νά σκάπτη οπήν. Τήν στιγμήν εκείνην ό άνεμο; έμυ- 
,κατο μ £ λ α γ χ ο  λ ι κ ώ τ ε ρ ο ν εί; τά δένδρα.’Α φ’ ού έγεινεν ή όπήΤ

ό κ. Διλό έτοποθίτησε τό άργυροϋν κιβώτιον, τό όποιον διαρ- 
κούση; τή ; εργασία; ταύτη ; είχεν άφήση πλησίον τή ; λυ
χνία ;' ε"πειτα τό έκάλυψε διά χώματο; καί ισοπέδωσε τό σκα- 
φέν μέρος, ϊνα άποκρύψη, ό'τι άνεκινήθη τό έδαφος καί έπα- 
νήλθεν, ϊνα κατακλιθή έκ νέου, λέγων : «Πρέπει νά ελπίσω, 
ότι τώρα θά κοιμηθώ ήσυχος.» Καί τω  όντι, έκοϊμήθη ύπνον, 
δν ούδέν ήδυνήθη νά ταράξη. Ή  ήμ.έρκ είχε προχωρήση 
καί ό ιππότης έκοιμάτο άκόμη, ότε δέ εί; τά ; δέκα έξύπνη- 
σεν, είχε σχεδόν λησμονήση τό ονεΐρόν του καί τό συμβάν, 
οπερ τό έπηκολούθησε. Θά ήτο θαϋμ.α, έάν ένεθυμεϊτο, ότι ή 
κ. Δάνζ έπρόκειτο νά τόν έπισκεφθή. Εύτυχώς ό Ιούλιο; τοϋ 
τό ύπενθύμισε δι ’ έπιστολή; καί εί; τά ; δύο ή βαρωνίς άφί- 
κετο. *

— Δικαιούσθε, νά άπορήτε διά τήν έπίσκεψίν μου, είπεν 
ή βαρωνίς είς τόν ιππότην, ά λ λ ’ ή αγαθοεργία, κύριε, έχει 
δικαιώματα, τά  όποια στερούνται αί άλλαι θεολογικαί άρε- 
τα ί. Πρό παντός, είπετε μου, έάν ύμεΐς, όστις δέν πιστεύετε 
τίποτε, πιστεύετε εί; τήν αγαθοεργίαν. Έάν δέν πιστεύετε, 
απέρχομαι.

— ’Ήρχισα νά πιστεύω, κύρια, καί πολύ μάλιστα, άπο 
τή ; στιγμής, άπό τής όποιας τήν έξασκεΐτε.

— ΙΙώς ! θ ά  είχον λοιπόν τόσην επιρροήν έφ’ ύμών ; Ποια
μεταβολή ! είνε μόνον τοϋτο ;

— Μ οϋ δίδετε τήν άδειαν νά σάς ομιλήσω έλευθέρως ;
— Ναι..
— Νά σάς ε’ίπω παν ό,τι αισθάνομαι ;
— Εύχαρίστως.
— ’Έ , λοιπόν ! δώσατέ μου τήν χεΐρά δας.
— Λάβε την, ' ■ »
Ό  ιππότης τήν εφερεν είς τά  χείλη του. Ή  βαρωνίς εκα- 

με κίνημα. Τότε ό κ. Διλό ελαβί γραμμάτιον χιλίών φράγ
κων έκ σωρού τοιούτων, τά όποια εύρίσκοντο έπί τής εστίας, 
'καί τό εθηκεν είς τό βαλάντιον τή? βαρωνίδος.



— Διά τούς πτωχούς, είπεν.
— Εξακολουθήσατε, είπεν ή·/.. Δάνζ μειδιώσα.
— Βαρωνίς, 6 άνθρωπος μόνον οιά τής καρδίας είνε ευ

τυχής.
— Λέγετε ;
— Έκτος τών συγκινήσεων τής καρδίας ούδέν ύπάρχει 

γλυκύτερον έν τω κόσμω.
— Άστειεύεσθε.
— Σείς δέν έλέγετε τοϋτο άλλοτε ;
— Ναί, άλλά . . .
— Έ , λοιπόν, τό επαναλαμβάνω. Είπετε μου όμως, βα- 

ρωνίς, μόνον ή αγαθοεργία σάς οδηγεί ενταύθα ;
— Καί διά ποιαν άλλην αιτίαν θά ηρχόμην :
— Έρυθριάτε.
— Μοϋ λέγετε πράγματα τόσον παράδοξα.
— Μοϋ έδώκατε πρό: τοϋτο τήν άδειαν.
— Μέχρι όμως ορίου τίνος.
— Τότε, δέν λέγω πλέον τίποτε καί έν τούτοις . . .
— Έν τούτοις ;
— Θά σάς έ'λεγον πράγματα τόσον ενδιαφέροντα.
— Έ πί τής καρδίας ;
— Ναι.
— Ά φ ’ ού δέν έχετε.
— Α γαπάτε κανένα, κυρία ;
— Κανένα.
— Είς τ ί λοιπόν θά σάς χρησιμεύσω ή καλλονή, ή νεότης 

καί ή καρδία σας ;
— Θά άγαπήσω μόνον, έάν μέ αγαπήσουν.
— Καί αν σάς ελεγον, ότι σάς άγαπώ, βαρωνίς ;
— Δέν θά σάς έπίστευον.
— Τί πρέπει νά κάμω, όπως αποκτήσω τον έρωτά σας :
— Ίππότα !
— Διά τούς πτωχούς, διέκοψεν ό κ. Διλό δίδων δευτέραν 

προσφοράν.
— Έ χετε παράδοξον τρόπον αγαθοεργίας !
— Τί πειράζει, άρκεϊ νά ώφεληθώσιν έξ αύτοϋ οί π τω 

χοί σας.
— Έλέγετε λοιπόν ;

— Βλέπετε, ότι έπανέρχεσθε ά φ ’ έαυτής, κυρία. "Ελεγον, 
έξηκολούθησεν ό ιππότης, κλινών τό γόνυ πρό τής κ. Δάνζ, 
έ’λεγον, ότι, άν δέν μέ αγαπήσετε,. δέν γνωρίζω τί θα γείνω, 
ότι ώνειροπόλησα μεθ’ ύμών το θελκτικώτερον μέλλον, τήν 
τελειοτέραν ευτυχίαν.Εισθε νέα,είμαι τοιοϋτος, είσθε έλευθέρα 
καί έγώ δέν ζητώ παρά νά μεταβάλω τήν ελευθερίαν μου είς 
αίωνίαν δουλείαν πρός χάριν σάς. Πεισθητε, κυρία. Ή  ζωή 
είνε τόσον βραχεία ! Έχομεν τό δικαίωμα νά χάνωμεν και
ρόν , άμφιβάλλοντες καί φοβούμενοι ; Ποιας ένδείξεις άφο- 
σιώσεως απαιτείτε παρ’ έμοϋ : Θέλετε τήν ζωήν μου ; Τί 
δώρον κοινόν καί τ ί εύκολώτερον νά δίδη τις τήν ζωήν του 
είς τό άτομον, οπερ άγαπα ! Τό δώρον τοϋτο έν 'τούτοις πρβ- 
σφέρουσι πάντες οί έρασταί είς όμοιας περιστάσεις. Μετα- 
χειρισθήτέ με κατά την φαντασίαν σας, δέν θά βλέπο) παρά 

•διά τών οφθαλμών σας, θά σκέπτωμαι μόνον διά τού πνεύ
ματός σας, θά είμαι δούλος, σκιά σας, τό εύμάλακτον καί 
ύπήκοον τοϋτο πράγμα, τό όποιον πάσα γυνή, ώς ύμεΐς, θέλει 
•νά ε”χη πλησίον της.

Οί λόγοι ούτοι, έλέχθησαν διά φωνής τόσον ενδομύχου, μετά 
φαινομενικής συγκινήσεως τόσον άπροσοοκήτου, ώστε έπί σ τ ι- ' 
γμήν ή βαρωνίς ένόμισεν, ότι ό ιππότης είχε παραφρονήση.

— Σείς όμιλεΐτε μέ τόσην περιπάθειαν ; τώ είπεν.
— Έγώ , βαρωνίς.
— Καί όμιλεΐτε εί: ίυ.ί ;\ I ’

— Είς ΰμάς, ναι. Δέν είνε οί λόγοι, τούς όποιους προετι-
μάτε νά άκούετε ά ντ ’ εκείνων, τούς όποιους έλεγον άλλοτε ;

— Καί άν είχον τήν αδυναμίαν νά σάς πιστεύσω ;
— ‘Ω! τότε θά ήτο ό ευτυχέστερος άνθρωπος τοϋ κόσμου..
— Ποιος ;
Ιναί ταύτην τήν φοράν ή κ. Δάνζ έσκέφθη πράγματι, OTt 

ό ιππότης οέν ήτο είς τά  καλά του.
— Ό  ’Ιούλιος, άπήντησεν ήσύχως ό κ. Διλό.
— Πώς, ό ’Ιούλιος ;
— Ναι, έκεινος σάς όμιλεΐ δ ι’ έμοϋ.
— Δέν έννοώ τίποτε.,
— Ό  'Ιούλιος σάς άγαπα, κυρία.
— Τις σάς τό είπεν ;
— Ό  ίδιος, όστις ήλθε νά μοί άναγγείλη τήν έπίσκεψίν- 

σας καί επειδή δέν έχει τό θάρρος νά σάς έξομολογηθη τόν 
έρωτά σου, σάς τόν έξωμολογήθην εγώ άντί έκείνου.

Ή  βαρωνίς ήγέρθη έρυθριώσα.
— Είνε άγένεια, κύριε.
— Έν όνόματι τών πτωχών, άκούσατέ με, κυρία.
Καί ό ιππότης λαβών το ύπόλοιπον τών γραμματίων, άπό 

τά  όποια είχεν άντληση δίς, τά  έστειλε νά συναντήσωσι τά  
πρώτα.

Δάκρυ, έ'λαμψεν είς τούς οφθαλμούς τής βαρωνίδος. Ό
r t » / I * «. · tl » ’ l/Λιππότης απεστρεψε τη ν  κεφαλήν, ινα  μη το ιοη.

— Ναί, είμαι λίαν άφρων, έξηκολούθησεν ή κ. Δάνζ, 
ά λ λ ’ ή τιμωρία θά ύπερβτϊτό σφάλμα. Παρομοία ΰβρις πρός. 
γυναίκα, ήτις δέν σάς έκαμε τίποτε, δέν είνε πλέον ελλειψις. 
καρδίας, είνε ενδειξις σκληρότητος.

— Άκούσατέ με, κυρία, καί θά μέ δικαιώσετε. Γνωρί
ζετε, ποιος είμαι, σάς τό είπον, ή διαγωγή μου παρά τή μαρ
κησία τό άπέδειξεν. Αναίσθητος πρός τά κοινά αισθήματα 
τής άνθρωπότητος, είμαι ανίκανος νά αισθανθώ έρωτα. Έ ξ 
όλων τών προσώπων, τά  όποια είδον, ά φ ’ ότ’ου εύρίσκοααι. 
είς την κατάστασιν ταύτην, είσθε ή μόνη, δι ’ ήν ήσθάνθην 
έντύπωσιν, είς τήν όποιαν ή έξαιρετική θέσις μου δέν θά ή- 
δύνατο νά δώση τήν άληθή σημασίαν. Οπως καί αν έχη 
άντί νά σάς προξενήσω λύπην, θά’ έδοκίμαζον νά σάς απαλ
λάξω τοιαύτης, έάν τοϋτο έξηρτάτο άπό έμέ. Είνε τό μό
νον, οπερ δύνανται νά μοϋ ζητήσωσι. Λοιπόν σάς βλέπω ά- 
πειλουαένην ύπό μεγάλου κινδύνου, κυρία.

»-ν.Ί · \ «Ν »— 1 πο κινουνου ;
— Κινδυνεύετε νά μέ άγαπήσετε, βαρωνίς.
— Νά σάς άγαπήσω !
— Ναί, τό επαναλαμβάνω- ή α ίτια , ήτις σάς ώδήγησεν 

έδώ δέν δέν έγκειται είς μόνην τήν αγαθοεργίαν. Μετά τό 
συμβάν έκεΐνο τής έπαύλεως σάς ήλθεν ή περιέργεια αΰτη, 
μεμιγμένη μετά πείσματος, τοϋ νά διασκεδάσετε θριαμβεύ- 
ουσα τού άνευ καρδίας άνδρός, τόν οποίον όνομάζουσιν ιπ 
πότην Διλό. Είνε τοϋτο διασκέδασις διά μίαν γυναίκα, ής 
ή ισχύς είνε αναμφισβήτητος. Έ πειτα , οτε θά ήγάγετε τόν



’Ά νευ  καρδίας

jiDipOv' τούτον θρίαμβον, θά άφήνετε τόν ιππότην νά άπελ- 
πισθή ολίγον, πολύ μαλιστα, έάν εΐνε δυνατόν, ουσα βέβαια, 
οτι θά έμένετε αδιάφορος είς τάς παρακλήσεις του,όπως έκ,εΐνος 
ιεμεινεν άπαθής είς φϊλοφροσύνας, αΐτινες σκοπόν εΓχον νά 
κερδίσωσιν έν στοίχημα. Έπαίζετε κινδυνώδες παιγνίδιον, 
κνρια, άποδυομένη είς άγώνα, έν τώ όποίω πάντοτε θά έθρι 
άμβευον καί έν *ώ όποίω ή καρδία σν.:, τεθεϊσα μ ε τ α ξ υ τού 
εγωισμού ύμών καί τής άδιαφορία: y-ου, έπεσε τέλος δούλη 
ττ,ς φαντασίας μου. Εύτυχώς σάς έξήγαγον τής άπάτης καί 
επειδή έοχεσθε ένταύθα νά ζητήσετε έκφράσεις φιλοστοργίας 
καί άφοσιώσεως, σάς ώμίλησα ώς άνθρωπος, οστις άγαπα.

-Ίοού ύμεϊς τώρα, κυρία, έπί τή : όδοϋ. τήν οποίαν ή καρδία 
•σας έχει ένοιαφέοον νά άκολουθήση Ο Ιούλιος σάς άγαπα, 
προσπαθήσατε νά τον αγαπήσετε καί άν ή καροία ύαών έχει 
πράγματι άκόμη εύτυχεϊς στιγμάς έν τώ κόσμω τούτω. έπω- 
ίφεληθήτε αύτών άμφότεροι, άοού τόσον αξίζετε.

— Ευχαριστώ, κύριε ίππότα, οιά τό ένόιαφερον,οπερ λαμ
βάνετε οιά τήν ήσυχίαν καί εύτυχίαν μου καί οιά τά  μέσα, 
τά όποια μεταχειρίζεσθε, ί'να μέ πείσετε περί αύτοϋ. Τούτο 
μέ κολακεύει τόσω περισσότερον,καθόσον δέν έκάμετε βεβαίως 
δ ι’ άλλον ό,τι κάμνετε τώρα. δ ι’ εμέ. Αληθώς ήθέλησα νά 
θριαμβεύσω τή : αδιαφορίας σας ένεκεν ληο,θείσης άποφάσεω: 
καί όχι δ ι’ απλήν ίκανοποίησιν τού έγωίσμού μου. “Ανευ ύ- 
περηφανιας νοαιί,ω ε^αυττ,ν ανωτεραν τοιουτου ειοου; ι/.ι/.ρο- 
φιλοτιμιών. Εΐνε ’ίδιον τών γυναικών νά παλαίωσιν άγώνας, 
'όπως έκεϊνον, τόν όποιον ήρχόμην νά παλαίσω ένταύθα. Ά λ λ ’ 
έγώ εΐχον λόγον σπουδαϊονήθελον νά καταρρίψω τόν σκεπτι
κισμόν σας καί νά έπαναστρέψω πρός έμέ τήν εύτυχίαν, τήν 
όποιαν προσεπάθουν νά σάς κάμω νά γνωρίσετε. Θά ονομά
σετε τούτο εγωισμόν, έστω ! Θά σάς εϊπω μόνον, ότι τό α ί
σθημα, όπερ έοοκίμασα δ ι’ ύμάς, εΐνε ύψηλότερον, εύγενεστε- 
ρον. Εΐνε τό αίσθημα, όπερ έμπνέουσι πάντοτε είς γυναίκα 
μέγα θάρρος, όπως εκείνο, το οποίον έδείξετε, ή επικοινωνία 
εύφυΐας ύψηλής, όπως έκείνη, τήν όποιαν κέκτησθε, όταν μ ά 
λιστα το θάρρος τούτο θά προήοχετο μόνον έκ τής άπουσίας 

; τής καρδίας, όταν μάλιστα ή αγχίνοια αύτη θά έφηρμόζετο 
εί; σοφίσματα μισανθρωπικά.Λέν άγαπώ τόν κύριον Μοντιδύ, 
δέν θά τον άγαπήσω ποτέ, δέν ύπώπτευον ότι μέ άγαπά. 

Ε Ώς πρός ύμάς, ίππότα, ήμέραν τινά θά μεταβάλετε γνώ- 
μην, διότι εΐσθε νέος καί δέν θά διατηρήσετε αιωνίως τήν 

ι άπάθειαν ταύτην. Ή  ψυχή έχει τάς έποχάς της καί δέν δύ- 
* ναται νά μείνη άπογεγυμνωμένη καί έρημος πριν ή άνθήση 
[ πρότερον ούδέν δύναται νά άποθάνη έκεϊ οπού ούδέν εζησε. 
[; θ ά  άγαπήσετε, τό έλπίζω, σάς τό εύχομαι, πρέπει. Είθε ή 
ί γυνή, ήτις θά κατορθώση τό θαύμα τούτο τής μεταβολής,νά 

εΐνε άξια. άγάπης καί νά μή σάς κάμη νά ύποφέρετε τήν θλϊ- 
ί -ψιν τής άδιαφορία:. Σάς εύχαριστώ διά τούς πτωχούς μου, 
I οϊτινες θά ώφεληθώσιν έκ τής έπισκέψεώς ταύτης. Χαίρετε, 
( ίππότα,- καί εύτυχεΐτε ύπό τήν έννοιαν τήν όποιαν έν νοείτε 

τήν εύτυχίαν.
ΙΙοίν ή λάβη καιρόν ό κ. Διλό νά ..άποκριθή, ή κ. Δάνζ 

είχε καταλίπη τήν οικίαν.
Δύο ώρας, μετά τήν συνδιάλεςιν ταύτην ό ιππότης έκά- 

θητο σύννους πρό τής πυράς. Αί λέξεις, άς εϊχ_εν άκούση,έβόμ- 
βουν πέριξ τής κεφαλή: του. Εύρισκε νέας σκέψεις είς τούς νέ
ου: εκείνους λόγους, άλλά δέν ήδύνατο νά τάς εντυπωθή καί
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νά τα : άναλύση τελείως. Τώ ελειπεν ή αγχίνοια έκείνη, τήν 
όποιαν μονον ή καρδία δύναται νά παράσχη.

Ό κ.Διλό έξήλθε, θά ελεγέ τις, διότι είχεν ανάγκην ένα- 
σχολήσεως. Έπεσκέφθη τόν Ιούλιον, είς δν έκεϊνος σκεπτικι
στής δέν έσχε τό θάρρος νά ειπη, οτι ή κ. Δάνζ δέν έσκέφθη 
ποτέ νά τόν άγαπήση· πορευόμενος είς τήν οικίαν τοϋ Βαλεν
τίνου έζήτει καθ’ οδόν λέξεις καταλλήλους, ί'να τόν παρηγο- 
ρήσ7ΐ ολίγον.

Πόσον έξεπλάγη ό άνθρωπος ούτος, όστις δ ι’ ούδέν έξε- 
πλήσσετο, ότε είσελθών είς τόν άντιθάλαμον τού Βαλεντίνου 
ήκουσεν άσματα, γέλωτας καί κρούσεις ποτηρίων.

— Δέν κατοικεί πλέον έδώ ό κ. Βαλεντίνος ; ήρώτησε τον 
θαλαμηπόλον.

— Ναί, κύριε.
— Ποιος λοιπόν κάμνει τόν θόρυβον αύτόν ;
— Έκεϊνος μετά τών φίλων του.
— Δέν ήτο λοιπόν ^δυστυχής καί τεθλιμμένος ;
— Ναί, κύριε, χθες.
— Χθες, έπανέλαβεν ό ιππότης παοατηρών τόν άνθρωπον, 

όστις τώ άπεκρίθη οΰτω καί τού όποιου ή τελευταία λέξις 
περιεΐχεν ολόκληρον βιβλιοθήκην φιλοσοφίας. Τί εΐνε λοιπόν 
ή θλΐψις, όταν άποθνήσκη μεταξύ τής χθες καί τής σήμερον ;

Καί άπεμακρύνθη.
— Ό  κ. ιππότης δέν θα είσέλθη ; είπεν ό ύπηρέτης.
— ’Ό χι, διότι δέν είμαι άρκετά εύθυμος διά τήν θλΐψιν 

τοϋ κυρίου σου.
Έπανήλθεν είς τόν οίκον του. ’Εν τή άπεριγράπτω κατα- 

στάσει, έν ή εύρίσκετο, ή έρήμωσις τώ έφάνη λίαν αρεστή.
’Ήρχισε νά άναγινώσκη. Μέρος τής νυκτός παρήλθεν ού

τως έν τή σιωπή σκέψεως, ής ή α ιτία  καί ό σκοπός προσηγ- 
νιζον όρατά καί ψηλαφητά καί άπεμακρύνοντο πάλιν, οποις

,  ,  ^  1 , »  Τ <> ^  Ύαι Φα.ντασ[/.αγορι/.αι εκειναι οπτασ,ιαι, οι ων οιασκεοα^ουσι 
τά  πχιοία.

Τήν έπομένην άπό ττ,ς χαραυγής είχεν έγερθή έκεϊνος,όστις 
έκοιμάτο μέχρι της δεκάτης, καί έπειδή ό ήλιος άνέτελλε 
λαμπρός έν διαυγεϊ ούρανώ, κατέβη είς τόν κήπον, ί'να άνα- 
πνεύση τήν πρωινήν αύραν. ’Έκαμε δύο.ή τρεϊς γύρους, άπο- 
φεύγων νά στρέψη τούς οφθαλμούς προς το μέρος, έν τώ όποίω 
ήτο τεθαμμένη ή καρδία του. Ήσθάνετο, ότι πράγμά τι τόν 
έσυρε πρός τό μέρος έκεϊνο. Ή  έρήμωσις τού χειμώνος έξηκο- 
λούθει. Ό κ. Διλό έκάθησεν έπί θρανίου άφήσας τά βλέμματά 
του νά πλανώνται κατά τύχην πέριξ αύτοϋ. Ή  τύχη γνω
ρίζει, τί κάμνει καί οί οφθαλμοί τού ιππότου, ά φ ’ ού περιε-' 
στράφησαν έδώ καί έκεϊ, προσηλώθησαν αίφνης μεταξύ τών 
δένδρων, άτινα έσχημάτιζον ώσεί κιγκλίδα πρό αύτοϋ, καί 
έπί χλόης πράσινης, άναφυομένης μόνον τήν άνοιξιν, διέκρι- 
νεν άνθη ερυθρά καί λευκά, άνοίξαντα τήν προτεραίαν καί 
έλαφρώς κινούμενα ύπο τοϋ άνεμου.

— Εΐνε περίεργον, έψιθύρισεν ό κ. Διλό, καί έβάδισε πρός 
τά  άνθη.

Εί: τό μέρος, ένθα ήσαν τά άνθη, τό έδαφος είχεν άνακι- 
νηθή- έν μια λνέξει τά  άνθη ταύτα έφύησαν άνωθεν τοϋ άρ
γυροί/ κιβωτίου, τό όποιον περιείχε τήν καρδίαν τού ιππότου, 
καί ότε έπλησίασε, πτηνόν ήρξατο άοον χωρίς νά φοβηθή τήν 
παρουσίαν του.

Ό ιππότης ένόμισεν έπί στιγμήν ότι ώνειρευετο· όεν επι-



στευεν ο,τι είδε κχί ό,τι ήκουσεν έφερε τήν χεΐρα έπί τών 
οφθαλμών καί παρετήρησεν έκ νέου.

Τά άνθη ήσαν πάντοτε έκεΐ καί ήταν τά  μόνα τοϋ κήπου 
Ό  κ Διλο πλησιάσας διέκρινεν έπί τών άνθέων τούτων στα
γόνα δρόσου άπαστράπτουσαν ώς άδάμας. Δ ιατί ή σταγών 
αύτη τοϋ ϋοατος τώ άνεπόλησε τό δάκρυον έκεΐνο, οπερ είδε 
τήν προτεραίαν περιρραΐον τούς . οφθαλμούς της βαρωνίδος.; 
Δέν θά δυνηθώμεν νά άπαντήσωμεν γνώρίζομεν μόνον, οτι ό 
κ. Διλό έορεψεν εν πρός .έν τά άνθη ταϋτα μετά τη : μεγα- 
λειτέρας προσοχής καί φροντίδος, όπως μή άπολέσωσι μηδέν 
μήτε έκ τού αρώματος μήτε έκτης λαμπρότητάς, των καί τά 
άπεστειλεν έντός μικρού κιβωτίου είς τήν Δάνζ, λέγων 
καθ’ έαυτόν:

— Πτωχή γυνή ! Σοί άνήκουν.
ΤΙ βαρωνίς άπήντησεν:
« ’Έλθετε άμέσως νά μέ ϊδητε καί νά μοϋ έξηγήσητε τήν 

αιτίαν, οιά τήν οποίαν μοί έστείλετε τό ένθύμιον έκεΐνο. Φρ-
Ό ~ ι  ~ * s *  .οοϋμαι, μήπως άπατηθώ, εάν πιστεύσω είς ό,τι μοί λέγει ή 

' καροία μου . »
Μετά ήμίσειαν ώραν ό κ.Διλό εύρίσκετο παρά τή βαρωνίδι.
— Σεις μοί έστείλετε τά  άνθη ταϋτα ;
— Ναί, βαρωνίς.
— Καί οιατί ;
— Διότι σεις τά  έκάμετε νά άναφυώσιν.
— ΙΙώς τούτο ;
— Μέ τούς λόγους, τούς οπαίου; μοϋ ειπετε χθες, μέ έν 

δάκρυ, τό όποιον έχύσετε.
Ή  βαρωνίς έ'ρρηξε κραυγήν χαράς.

— Βλέπετε, ότι ούναται νά βλάστηση τι είς τήν μάλλον 
άπομεμονωμένην καρδίαν, τήν μάλλον ξηράν, τήν μάλλον 
τεθαμμένην. Τά άνθη ταϋτα,άναφυέντα ούτως,είνε τό ορατόν 
έμβλημα τής ευτυχίας,είς ήν ή καροία σας δύναται νά άνθήση 
άκόμη. Εμπρός, θάρρος, ίππότα, είσθε νέος. Διά παρελθού- 
σαν θλΐψιν πρέπει νά ένταφιάσετε τήν νεότητά σας ; Ύ πάρ- 
χει ευτυχία έν τή  ζωή, έπανελάβετε τήν καρδίαν σας, πει 
σθήτε, άγαπήσετε, θά είσθε ευτυχής, σας τό λέγω έγώ, τό 
άναλαμβάνω έγώ, τό θέλετε ; . ’Από της χθές είσθε άλλος· 
ύπάρχει άνάγκη νά κλαύσετε νά γελάσετε, νά ύποαείνετε 
καί νά ευτυχήσετε, όπως πάντες, οίτινες σάς έννοούσιν τέλος 
ύπάρχει άνάγκη νά ζήσητε έντός τών άν^ρωπίνων όρων, 
οιότι ήθελήσαμεν νά άπομακρυνθώμεν καί ταχέως ή άργά ό 
θεός θά μας τιμωρήση. ’Ίδωμεν, φίλε' μου, πιστεύσατέ με, 
ποιον συμφέρον έχω νά σάς άπατώ ; Τί πρέπει νά σας εΐπω 
περισσότερον ; Σάς άγαπώ ! Δέν είνε τοϋτο αρκετόν ; Έ πα- 
ναλάβετε τήν καρδίαν σας καί θά ϊδητε, πόσον ή γλυκεία 
λέςις «άγαπώ» θά σάς καταστήση ευτυχή, διότι είι/.αι νέα, 
διότι είμαι ώραία, διότι σάς άγαπώ πραγματικώς.

, Ο ιππότης ήτο έκτος έαυτοϋ· ή βαρωνίς διέθετεν ήδη τό 
πλεΤστον μέρος της θελήσεώς του.

—  Δέν άρκεΐ ότι έδρέψατε τά  άνθη, τώ είπε,, πρέπει νά 
έπανακτήσετε τήν καρδίαν σας. Πηγαίνετε, θά σάς άνααένω 
έοώ, προσευχόμενη. Επάνελθετε νά μοϋ εΐπητε ότι μέ αγα
πάτε καί το μέλλον θά μάς άνήκη διά παντός.

Μέ τούς οφθαλμούς διεσταλμένους, συγκεκινημένος, όμοιος 
προς μηχανήν ό ιππότης κατέλιπε τήν οικίαν τής βαρωνίδος 
καί έπανήλθεν είς τήν ίδικήν του. Φθάσας είς τόν κήπον,

ένθα διέταζε νά τόν άφήσωσι μόνον, ήρχισε νά άνν,σκαλεύη 
οιά τών χειρών το έδαφος μέχρις ότου οί Ο νυχες τ ο υ  συνήντν). 
σαν τό κιβώτιον. ’Έπειτα τό έ'λαβε, τό έφερεν εί: τό δωμά- 
τιόν του καί τό έξήτασεν έπί πολύ, χωρίς νά τολμήση νά τό 
άνοίςη. Τέλος άφήρεσε τά πώμα καί άνοίξας διά τών πυρε- 
τωοών χειρών των τό στήθος, έβύθισεν έντός τήν κ α ρ δ ία ν  του, 
κραυγαζων :

— Επάνελθε, άφοϋ έκείνη τό θέλει.
Ο κλονισμός ύπτ,ρξε παράδοξος καί μόλις εσχε τόν και

ρόν νά. πιέση έντός τών χειρών τό στήθος του, όπως έμποδίση 
την καρδίαν *ά πηδήση έντός αύτοϋ, άλλά μετά στιγμήν 
τώ έφάνη, oTt τό παν μετεβάλλετο. Ήρχισε νά γελά γέλωτα- 
νευρικον καί οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν άφθονων δακρύων 
άτινα έρρεον ώς ύδωρ έκ πηγής. Ένόμισεν ότι έμελλε νά άπο
θάνη. Ήνοιξε τήν θύραν καί έκάλεσε τόν ύπηρέτην, όστις 
έ'όραμεν άμέσως.

— Τί συμβαίνει είς τόν κύριον ιππότην ; ήρώτησεν ούτος 
βλεπων τήν κατάστασιν τοϋ κυρίου του.

— Τίποτε άλλο παρ’ O T t  είμαι πολύ εύτυχής ! Δέν τό ομο
λογείς καί σύ ;

—· Ναί, ίππότα.
— Μέ άγαπδίς ;
— Ό κύριος ιππότης γνωρίζει τοϋτο καλώς.
— Έχω τώρα άνάγκην νά μέ άγαπήσουν, διότι έγώ 

άγαπώ όλον τόν κόσμον, είπεν άναπνεύσας όλίγον ό κ. Διλό.
Καί λαμβάνων τόν ύπηρέτην είς τούς βραχίονάς του τόν 

ένηγκαλίσθη δ ι’ όλων τών δυνάμεων.
— “Αχ ! πόσον είνε γλυκύς ό έναγκαλισμός ! έκραύγασεν.
— ’Αλλά, κύριε, έχ^άσετε τό λογικόν !
— "Οχι, έπανεϋρον τήν καρδίαν αου.
Καί ο ιππότης κατέλιπε τό δωμάτιόν του τροχάδην άκο- 

λουθών τήν οδόν, ήτις έφερεν είς τήν οικίαν τής βαρωνίδος. 
Ό  ύπηρέτης μή έννοών τίποτε καί ύποπτεύων, ότι συμβαί
νει δυστύχημά τ ι, έοραμε κατόπιν του· ά λ λ ’ οσον καλώ: καί. 
αν έτρεχεν, ό κύριος του έτρεχε ταχύτερον.

Φθασας είς έκατόν βημάτων άπόστασιν άπο τής βαρωνί
δος ό ήμέτερος ήρως συνήντησε συνάθροισιν άνησύχων γυναι
κών. αΐτινες έκώλυον τήν οδόν.Μέσω τοϋ πλήθους όχημα είχε 
σταματήσει καί δύο φωναί ύπερεΐχ^ον τοϋ γενικού θορυβου.

— Είνε σφάλμα σου ! έλεγε φωνή γυναικός γραίας συγ- 
κεκινημένηί.

— ’Έπρεπε νά τόν εϊχετε πλησίον σας, άπήντα ή φωνή 
τοϋ άμαξηλάτου.

— Τί τρέχει ; ήρώτησεν ό ιππότης μ ετ ’ ένδιαφέροντος.
— Τό κτήνος τούτο εθραυσε τόν πόδα τοϋ σκύλου μου, ά- 

πήντησεν ή γηραιά γυνή καί ταύτοχρόνως έδείκνυεν είς τον- 
κ. Διλό τόν σκύλον της, τόν όποιον έκράτει είς τάς χεϊρας ούρ ■ 
λιάζοντα παρά τάς θωπείας, άς τώ έ'καμνεν.

Ό π ο ύ ς  τ ο ύ  ζ ώ ο υ  έ κ ρ έ μ α τ ο  κ α θ η μ α γ μ έ ν ο ς .

Είς τήν θέαν ταύτην ό ιππότης ώχρίασεν, έ'ρρηξε κραυγήν 
καί επεσεν ύπτιος. Είχε λιποθυμήση.· Ό  ύπηρέτης του έπρό- 
λαβε νά τόν ύπόστηρίξη καθ’ ήν στιγμήν έπιπτε, καί τόν 
έφερεν είς τήν οικίαν άναίσθητον.

[Έ π ε τ α ι  το τέλος].

Κ . Π Α ι^Ν Α Κ Α Κ Η Σ



ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΡΑΔΕΛ

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν
Ά λ λ ' έπειοή ώ ; έκ τών περιπλόων τούτων ή Μάγχη καί 

ή  βόρειος θάλασσα, άπέβαινον πλέον απροσπέλαστοι είς α υ
τόν χωρίς ν ’ άποπειραθή πάλην άδύνατον άπήλθεν είς τον 
’Ινδικόν Ωκεανόν καί είς τάς ινδικά; θαλάσσα; όπου ήλπιζε 
νά εύρη μεγάλα πλοία τής ολλανδικής εταιρίας τών ’Ινδιών.

Καί οέν ήπατήθη κατά τοϋτο, καθόσον πρωίαν τινά ό 
σκοπός άνήγγειλεν ότι δύο πλοία επλεον ύπηνέμω;.

Ή  «Χλωρίνόη «έπλευσε τότε πρός αύτά καί άφοϋ τά  έφθα- 
σεν, ηρχισεν άμέσως ή μάχη. Τα πλοία ταϋτα ήσαν ολλαν
δικά καί μεγάλα,ών τό μικρότερον έφερεν είκοσι καί οκτώ τη
λεβόλα. Ή  μάχη άρξαμένη τή, όγδόη πρωινή, ώρα έξηκολού- 
θει κρατερά μέχρι τής μεσημβρία;· τό άδυνατώτερον τών δυο 
πλοίων κονονιοβοληθέν κατά τήν πρύάναν άπώλεσε τήν με- 
γάλην αύτοϋ κεραίαν, τό πηδάλιον καί τόν άρτέμονα, καί 
σχεδόν ήτο έκτός μάχη;, τό άλλο όμως όλίγον παθόν r,δυνατό 
ν ’ άντιστή, έπί πολύ.

Ή  μάχη άπό τής δεκάτης ώρας δέν έμετριάσθη διόλου, 
άλλ ή νέα «Χλωρίνόη» δέν ήτο ευτυχέστερα τής άρχαίας,κα
θόσον όλίγαι μόνον άπελείποντο σφαΐραι καί αΰται δέ καί 
τά  λοιπά πολεμοφόδια έμελλον μ ετ ’ ού πολυ νά έςαντλη- 
θώσι τελεον.

Έ ξ άλλου δέ ώ ; έκ τών πολλών βλαβών, άς ύπέστη. δέν 
ήδύνατο ν ’ άποσυρθή' οί ίστοί ήσαν βεβλαμμένοι, διάτρητα 
δέ τά  ιστία καί τά  σχοινιά κεκομμένα.

Έ κ παντός λοιπόν τρόπου έπρεπε ν ’ άποσπάση την νί
κην. έπρεπε νά νικήση η ν ’ άπολεσθή,, έν δέ τη κρισιμωτάτη 
ταύτη θέσει, ήτις ούδέ καν νά σκεφθγί έπετρεπεν είς τόν Που.- 
πόννην, τό θάρρος δέν άπέλιπεν αύτόν ένόει ότι εν μόνον είχε 
νά πράξη, ότι έν τώ ύπελείπετο έσχατον μέσον, ν ’ άποπει- 
ραθη έφοδον οθεν προχωρεί έν αδιαφορία ή «Χλωρίνδη» κα- 
ταπυροβολουμένη, αί άρπάγαι ρίπτονται, καί όμοια προς 
ζώντα πολύποδα προσκολλάται είς τόν έπίφοβον καί κολοσσι- 
αϊον αύτής εχθρόν, καί μετά μικρόν τά  δύο πληρώματα συμ
πλέκονται έπί τ :ϋ  καταστρώματος τοϋ όλλανδικοϋ πλοίου.

Ή  μάχη ύπήρξε κρατερά, ά λ λ ’ έπί τέλους ή τόλμη κα
τέβαλε τόν άριθμόν, οί Γάλλοι ένίκησαν καί τή) φοοα ταύτη.

Ή  λεία συνίστατο είς πλοΐον έκ 46 τηλεβόλων έρχόμενον 
έκ Βαταυια; μέ φορτίον πολυτίμων λίθων καί θαυμαστών 
άντικειμένων, παντός είδους, άξίας πολλών εκατομμυρίων.

Ιΐανταχοϋ τοϋ καταστρώματος κατέκειντο νεκροί καί πάσα 
άντίστασις είχεν έκλίπει, ά λ λ ’ έν τοΐς τηλεβολοστασίοις τοϋ 
πλοίου έμάχοντο είσέτι κρατερώτατα, ό δέ ΙΙομπόννης θελή- 
σας νά καταπαύση τό πϋρ όρμά πρός τήν καταπακτήν τοϋ 
καταστρώματος καί βλέπει έν u έσω τοϋ καπνού πολλούς άν- 
δρας υπερασπίζοντας μίαν θύραν έπαλλήλως πίπτουσιν ό εί; 
μετά τόν άλλον, καί πίπτουσι πάντε; μέχρι τού εσχάτου,

ό δέ Πομπόννη; είδε τότε, τοϋ καπνού διαλυθέντο;, ότι οί 
μαχόμενοι έκεΐνοι άνδρες έφερον στολήν τών παρά τά αρα
βικά παράλια κατοίκων.

Διά τοϋ άντιθέτου μέρους τού αίμάσοντο; έτι πελέκεώ; του 
διασχίζει τάς σανίδας μιας θύρας, ταύτη ; δ ’ άνοιγείση; b 
μεμαυρισμένος ύπό τή ; πυρίτιδο; καί τετραυματισμένο; έπί 
τοϋ προσώπου διά κτυπήματος σπάθης καί διά σφαίρα; έπί 
τοϋ ώμου καταορομεύ; ίσταται κατάπληκτο; έναντι ερασμίου 
πλάσματο;, έναντι κόρης άπαραμίλλου καλλονής, ή τ ι; κατέ- 
κειτο έπί κλίνης άναίσθητος.

Ούδέποτε ό Πομπόννης ώνειρεύθη τελειότερων καλλονής τύ
πον ό Γκύ δέ Βριάκ, κόμης τού Κερμόρ, τούτέστι Πομ
πόννης, δέν ελαβε καιρόν έ'ως τότε νά σκεφθη περί έρωτος, 
καί ούδέποτε διετάραξαν τήν καρδίαν αύτοϋ οσάκις άπέβαι - 
νεν είς τήν ξηράν τά  οργιά, είς ά συνήθως οί καταδρομείς, οί 
πειραταί καί αύτοί άκόμη οί άπλοι ναϋται παραδίδονται ο
σάκις έχουσι τά θυλάκια αύτών πλήρη χρυσίου, ά λ λ ’ένώπιον 
νεάνιδι;, ένώπιον νεαρά; γυναικός, περιήλθεν αιφνη; εί; ήν 
αμηχανίαν θά περιήρχετο καί άφελή; καί αδέξιο; έφηβο;.

Ά μα είδε τό σώμα έκεΐνο άδρανές, έστη έκπληκτος· ή 
ναυτική άξίνη του αύτομάτω; έρρίφθη μακράν αύτοϋ, αύτος 
δέ παραμερίσας διά τού ποδός τού; νεκρού; τών ανθρώπων, 
οΰ; έφόνευσεν, ΐστατο έκεΐ έν άβεβαιότήτι καί θάμβει άμη- 
χανών περί τοϋ πρακτέου καί άποβαλών τήν ίσχυν άμα καί 
τό θάρρο;,τού; δ ’ οφθαλμού; προσηλών έπί τής γυναΛο; ταύ- 
της, είς ήν εύθύς έξ άρχής άκων παρεδωκεν ήδη έαυτόν.

Ή  νεανις καί έν τή, θέσει ταύτη ήτο ώράιοτάτη, μέ τούς 
βοστρύχους τή ; μακρας μελαίνη; αύτής κόμης περιειλιγμένους 
όφιοειδώς είς τήν κεφαλήν, καί τούς λευκού; καί άποστιλβον- 
τα ; άνά μέσον τών κοραλίνων συνήθω;, άλλά νϋν ώχρών, χει- 
λέων τη ; όδόντα;, καί αδύνατον ήτο νά έχη τ ι; ενώπιον του 
έπαγωγότερον πλάσμα τής Ιρασμίας Δαίας.

Ή  ώραία Δαία ήτο θυγάτηρ τοϋ πρωθιερέως τή ; Μασκά- 
της, πορευομένη εί; τήν παγόδαν τή ; Γιάγρενατ χάριν προ
σκυνήματος, καί- προσκομίζουσα ώ ; θυσίαν τη αίμοβόρω θεό- 
τη τι Κάλι απειράριθμα πλούτη. -

Ά λ λ ’ οί έν τοϊ; κιβωτίοι; τού κυριε.υθέντος πλοίου εύρισκό- 
μενοί άδάμαντες καί λοιποί πολύτιμοι λίθοι ούδέν έσήμαι- 
νον ά—έναντι τοϋ άπαραμίλλου έκείνου εμψύχου άδάμαντος, 
καταδεδικασμένου, άτυχώς, νά γένηται λεία τών φιλήδονων 
καί κυανών βόνσων (ιερέων) τή ; φοβερά; Κάλι.

Οί άνδρε;, οΰ; ό Πομπόνη; έφόνευσε διά τοϋ πελέκεω;, ή
σαν ’Ινδοί φύλακε; τής Δαίας, πάντε; δ ’ έφονεύθησαν πλήν 
ενός, ΰστις ένώ ερρεγχεν έσχάτην καταβαλών ένέργειαν έν τη 
άγων ία του, έσύρθη μέχοις αύτοϋ καί έναγκαλισθείς την κνή 
μην του· διά τών χαλκοχρόων βραχιόνων του, έοηξεν αύτήν



ίσχυρώς· οί όδόντες του ένεπήγησαν είς τήν σάρκα., ό οέ Πομ
πόννης, συνελθών έκ τής έκτάσεως, συνέτριψε το κρανίον τοϋ 
Ίνδοΰ διά τοϋ ναυτικού υποδήματος του.

Τότε συνήλθε και ή Δ κι* έκ του γενομενου κατά τήν πά 
λην έκείνην θορύβου καί αίδημόνως έσταύρωσε τάς χεϊρας έπί 
τοϋ στήθους ΐν'α καλύψη- αυτό, έντρομος δ ’ ήρεν ίκετευτικώς 
έπί τοϋ νικητοϋ τούς οφθαλμούς- άλλ ’ 6 Πομπόννης οεν ήτο 
πλέον επικίνδυνος, μή άνήκων είς έαυτόν, ά λλ ’ είς τήν ώ- 
ραίαν Δαίαν, πρός ήν γονυπετήσας καί τάς χεϊρας ένώσας :

— Μή φοβείσαι τίποτε, ειπί, μήτρέμης1... οιότι ο ενέχεις 
νά φοβηθή,ς τίποτε.

Ά ν  καί ή θυγάτηρ τού πρωθιερέως της Μασκάτης οέν 
ένόει ποσώς τήν γαλλική'·': οι ’ έτέρας τινός όμως γλώσσης, 
κοσμοπολιτιστικωτάτης, τη ' τών οφθαλμών καί τών χειρο
νομιών, διά της γλώσσης τοϋ έρωτος, ένόησεν άριστα το ύπο 
τοϋ Πομπόννη ρηθέν καί όακρυβρέκτους έχουσα τους οφθαλ
μούς, έμειοίασε πρός τός νικητήν, πολλώ ωραιότερα· γενο μένη 
μάλιστα δ ί’αύτού.

Τό μειοίαμ.α έκεϊνο ήν ύπόσχεσις πάσης χαρμονής καί ερω
τικής μέθης καί οιήνοιγε τήν θύραν τοϋ μεθυστικού παράδει
σου τοϋ Βούδα, καθόσον καί ό Βριάκ ήν ωσαύτως ώραϊος· οί 
οφθαλμοί αύτοϋ ελαμπον ώς πολύτιμος άνθραξέν μέσω τοϋ 
μεμαυρισμένου ύπό τής πυρίτιδάς τής μάχης προσώπου του 
καί τό όλον παράστημά του ένέφαινεν αύτόν ώς τύπον ώραι- 
ότητος, ισχύος καί.νίκης.

Καί ή Δαία δέ. έλησμόνει τά πάντα,καί τόν πατέρα αύτής, 
πρωθιερέα τής Μασκάτης. πρός^όν άλλως δέν ήσθάνετο πολύ 
υίικόν φίλτρον, σπανίως βλέπουσα αύτόν, καί τήν θεάν Κάλι, 
ήν, όφείλομεν νά τό όμολογήσωμέν, έλάτρεύε περιωρισμένως' 
μάλιστα δ' έλησμόνει καί τούς ύπεραμυνομένους αύτής καί 
ύπέρ αύτής φονευθέντας θεράποντας, ών τό είσέτι άχνίζον 
αίμα σχεδόν ήγγιζε τούς έντός εύρέων έμβάδων άναπαυομέ- 
νους γυμνούς· αύτης πόδας.

Ά λλά  δυνάμεθα άρά γε νά ίκπλαγώμεν έπί τη όλως γυ 
ναικεία ταύτη λησμοσύνη; μ ή π ω ς  ό ισχυρός οέν ύπερνικα πάν 
τό έπιπροσθοϋν αύτώ ;

Βεβαίως ούχί, άφοϋ ούδείς έκπλήσσεται βλέπων τήν. Χιμέ- 
νην ριπτομένην εις τάς άγκάλας,.τοϋ Σίδου, ένώ άχνίζει είσ
έτι έπ ’ αύτοϋ τό αίμα τού πατρός της άπανθρώπου ταύτης 
κόρης, ήτις καί θά συνεζευγνύετο αύτόν παραχρήμα έάν το 
έπέτρεπεν ό βασιλεύς καί μή έβράδυνεν έκ λόγων εύπρεπείας 
τόν .γάμον έπί έτος.

Ό Πομπόννης ώμίλησε καί πάλιν πρός τήν ώραίαν Δαίαν 
καί έπείσθη νϋν ότι ήγνόει τέλεον τήν γαλλικήν' έπειδή ομως 
ή Δαία ένόει άρκούντως τήν αγγλικήν, ήν αύτός ώμίλει ώς 
τήν μητρικήν του γλώσσαν, τώ έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά 
μείνη μόνη, αισθανόμενη τήν άνάγκην, κατόπιν τόσων συγ
κινήσεων, νά συγκεντρώση είς έαυτήν πάσας τάς δυνάμεις 
της, έφ’ ώ δέν ήτο τό παράπαν άξια κατακρίσεως, καί έκεΐ- 
νος ώς άληθής ιππότης προσεκλίνατο είς τήν έπιθυμίαν της 
ταύτην,

— Τάς έπιθυμίας σας θεωρώ ώς διαταγάς, άπεκρίθη, καί 
θά ελθω πλησίον σας όταν μοί κάμετε τήν τιμήν νά μέ προ- 
σκαλέσετε. Δ ιατάξατε, εΐσθε κυρία ένταϋθα . . .

Καί ό Πομπόννης άνέβη έπί τοϋ καταστρώματος.
1 . νΙδε εικόνα φύλλου 6 1 6 .

Τό πλήρωμα κατεγίνετο μέρος μέν είς τό πλύσιμον τ«ύ κα
ταστρώματος, μέρος δέ είς τήν άρίθμησιν τών άπάραμίλλων 
θησαυρών, ών έπληροϋτο τό πλοϊον, ύπήρχον δέ ,πλούτη πολ
λών έκατομμυρίων, συναχ^έντα πανταχόθεν τής έπικοατεία; 
τοϋ πατρός τής Δαίας,πρωθιερέως τής Μ ασκάτη:, οπως προ- 
σενεχθώσιν, ώς είπομεν άνωτέρω, είς τήν θεάν Κάλι καί είς 
τον θεον Σκύβαν, οίον άδάμαντες, μαργαρΐται, σάπφειροι, 
πολύτιμα ύφάσματα. χρυσός είς νομίσματα καί ακατέργα
στος, τάπητες, υφάσματα,έπιπλα, κλπ,ούδέποτε δέ τό στρά
τευμά τοϋ καταδρομικού εύρέθη απέναντι τοιούτων άπροσδο- 
κήτων ώφελημάτων.

Εν τούτοις άπαράμιλλος δραστηριότης έπεκοάτει έν τώ 
κυριευθέντι πλοίω· οί νεκροί άνευ τής ελάχιστης λεπτολογίας 
έρριπτοντζ εις την θάλασσαν, ένώ οί αιχμάλωτοι καί οί τραυ
ματία'. συνεσωρεύοντο έπί τού έτέοου τών κυριεύθέντων πλοίων 
καταστάντος σχεδόν άχρηστου ώς έκ τών μεγάλων βλαβών, 
άς ύπέστη κατά τόν κανονιοβολισμόν.

Άπελείπετο λοιπόν τό έτερον τών κυριευθέντων πλοίων, ή 
δεύτερα δηλ. λεία, και ή «Χλωρίνδη, » ή ώραία τοϋ ΓΙομ- 
πόννη φρεγάτα,ήτις ήγωνίσατο κρατερώς, καί αϋτη μέν ύπο- 
στάσα σπουοαιας βλάβας, ελάσσονας όμως τών λοιπών ούο.

Ό Πομπόννης περιέστη τότε είς άμηχανίαν περί τού πρα- 
κτεου, οιοτι το πλήρωμα ύπέστη σπουδαίας κατά τήν μά
χην ζημίας· ή « Χλωρίνδη » άπώλεσε τό πέμπτον τών άν- 
ορών αυτής και πλειους τούτων έκ τών ύπολ&ιφθέντων ήσαν 
άκατάλληλοι είς μάχην, τά δέ πράγματα ήτο πολύ ενδεχό
μενον νά περιέλθωσιν είς άκροσφαλή θέσιν άπό στιγμής είς 
στιγμήν, οτ ’ έξαίφνης άπέληξαν αισίως.

’Ε ; άπαντος ή τύχη διέκειτο έύμενώς πρός'τόνΐίομπόννην. 
Επί τοϋ κυριευθεντος πλοίου εύρίσκοντο έξήκοντα ήόγοοή- 

κοντα Μαλαίσιοι, προσληφθέντες διά τήν περίστασιν, οΐτινες. 
επολεμησαν ο̂ ς λεοντες καί οίτινες άνεγνώρισαν πάντε: τήν 
υπεροχην τών I άλλων* οί Μαλαίσιοι ουτοι ήσαν σφόδρα άνή- 
συχοι περί τής τύχης των, άγνοούντες τί εμελλον νά γείνωσι, 
καθόσον δέν ήσαν τακτικοί αύτοί στρ-/τιώται, έκαστος δ ’ αύ
τών είχε πάντως καί τινα πειρατείαν σπουδαίαν ή μή. ήτις 
έπεβαρυνε τήν συνείδησιν αύτοϋ.

Διεσκέπτοντο' δέ πάντες ταπεινή τή φωνή, ότ ’ έπί τέλους 
είς έξ αύτών άποίπασθείς τοϋ ομίλου καί προσελθών προσέ- 
πεσε είς τούς πόδας τού ΙΙομπόννη,όστις προσηλωμένος τέλεον 
είς τήν εικόνα τής ωραίας Δαίας, ήν είχεν άδιαλείπτως είς 
τόν νοϋν αύτοϋ, άνήρχετο είς τό ύψηλόν μέρος τοϋ πρός τήν 
πρύμναν καταστρώματος τής «Χλωοίνδης. »

— Τί θέλεις ; τον ηρώτησεν αίφνης.
Ο Μαλαίσιος άπεκρίθη έν παρεφθαρμένη άγγλικτ,γλώσση·

— Σύ είσαι γενναίος, έπειδή πολλοί έκ τών άνδρών σο\> 
έφονεύθησαν, έπιθυμοϋμεν νά τούς άντικαταστήσωμεν' έάν 
μάς παραλάβης μαζή σου, θά ίόής τότε έάν μαχώμεθκ γεν- 
ναίως· άλλως ήδυνήθης νά κοινής περί τούτου.

Ούδεμία άπελείπετο πλέον αμφιβολία περί τοϋ πρακτέου· 
ή τύχη έπεμπε τώ Πομπόννη οπότε είχε χρείαν άνδρών πο
λυτίμους νεοσυλλέκτους, οϋς εΐδεν ήδη τίνι τρόπω έμάχοντο.

Μετά μικρόν οί Μαλαίσιοι ήσαν έστρατολογημένοι έπί τής 
« Χλωρίνδης. »

Τότε ό Πομπόννης έν μείζονι διατελών συγκινήσει ή όσον 
κατά τήν άρτι λήξχσαν φοβεράν μάχην διεμήνυσε τή Δαία



έάν έστεργε νά τόν όεχθή' τή φορίί ταύτη 6 Γκυ οέ Βριάκ 
ένεδύθη καλώ :, μή ών πλέον ό ύπό πυρίτιδο; μεμαυρισμένο; 
κυβερνήτης τοϋ καταδρομικού, ά λ λ ’ ώραΐο; καί χρυσοπάρυ- 
Φος κυβερνήτης.

Προσκλίνα; δέ ταπεινώ ; προ τής αιχμαλώτου,
— Κυρία, τή είπεν εύγενώς, ναί μέν ή τύχη τών μαχών 

■σάς έρριψεν είς τήν εξουσίαν μου, άλλά σας παρακαλώ να μη 
άποβλέψετε πρός με ώς πρό: νικητήν, ά λ λ ’ ούο’ ώς προς 
κύριον τούναντίον, είμαι ταπεινός δούλος σας. Ά τυχώς όμως 
είμαι ήναγκασμένος νά σας παρέξω φιλοξενίαν έπί του πλοίου 
μου, διότι τούτο κινδυνεύει νά βυθισθή μετά τινας ώρας, οιότι 
είνε διάτρητον είς δύο μέρη.

— Θά ύπάγοι όπου θέλετε, άπεκριθη μέ τρεμουσαν φωνήν 
ή ώραία Δαία, διότι ύστερον άπό όλα όσα είπατε δέν είμαι 
τάχα αιχμάλωτός σας :

— "Οχι ! άπεκριθη ό ΙΙομπόννης, είσθε έλευθερζ, καί σά; 
τό ορκίζομαι είς τήν τιμήν μου ώς εύπατρίδης.

Παραδόξως ή διαβεβαίωσις αΰτη, οτι ή Δαία άνεκτάτο 
τήν ελευθερίαν της, προΰκάλεσεν έκρηξιν χαράς έν τή καρ- 
δία της.

— Όρκίζεσθε ότι θά μέ οδηγήσετε οπού επιθυμώ : είπε 
τρεμούση τή φωνή.

— Τό ορκίζομαι, άπεκριθη ό ΙΙομπόννης καί έπί θυσία 
έτι τής ζωής μου.

— Καλά, σάς πιστεύω' λοιπόν άποβιβχσατέ με εί: τήν 
νήσον Κεϋλάνην άπό έκεΐ ευκόλως θά ύπάγω είς τήν Ινοι- 
κήν καί εί: τό Ι'ιάγρενατ.

Μετά μικρόν ή Λαία έπέβαινε τής «Χλωρίνόης», καί ό 
ΙΙου.πόννηςέδεί'/θηλιάν φιλόφρωντη προσέφερε τόν ίδιον αύτοϋ 
θάλαμον, μετά τής διαφοράς μόνον ότι δέν ά.πέκρυψεν ότι είχε 
λήξει ό βίος αύτοϋ, διότι εύθυς διά τοϋ πρώτου βλέμματος ή 
Δαία έκυρίευσε τήν καρδίαν του.

Ή  Δαία, καίτοι εύρισκομένη έπί τής « Χλωρίνοης » έν 
μέσω άνθρώπων, οϊτινες, άς εΐπωμεν τήν άλήθειαν, ώμοία- 
ζον αύτόχρηαα πρό; πειρατάς, ήτο έν πλήρει ασφαλεία, διότι 
θελων ό κυβερνήτης τοϋ πλοίου ν ’ άποφύγη πάσαν διαμφι- 
σβήτησιν καί νά έχη αύτό; πάν δικαίωμα, παρητήσατο τό 
πλούσιον αύτοϋ μερίδιον έκ τών μεθ’ άπαντο; τοϋ πληρώμα - 
το; διανεμ,ηθέντων λάφυρων, αύτο; μόνον τήν Δαίαν έπιθυ- 
μών νά έχη, προ; ήν ούδέ καν τον λόγον νά στρέψη έτόλμα.

Έπήρχετο ή νυξ καί ή « Χλωρίνόη » άπεμακρύνετο τοϋ ι 
Ιγκαταλειφθέντος πλοίου, οπεο άφίετο έν μέσω πελάγεί"μόνον 
ότι άντί ν ’ άφεθή τέλεον όπως βαθμηδόν καταποντισθή, τό 
πλήρωμα έσκέφθη νά φωταγωγήση μεγαλοπρεπώ; τό πλοΐον 
καί τό πΰρ έτέθη έν αύτώ, όπερ έφλέγετο έπί πολλά; ώοα; 
φωτίζον τόν πλοϋν τή ; « Χλωρ^δης. »

Ένώ ή Δαία άπο τοϋ πρό; τήν πρύμναν ύψηλοτέρου μέ
ρους τοϋ καταστρώματος παρετήρει διά ψυχρού βλέμματος 
τάς εις τόν ουρανόν άνερχομένας φλόγας, ό δέ ΙΙομπόννης 
ίσταμένος έπί τοϋ καταστρώματος δέν ήδύνατο ν ’ άποσπάση 
του; οφθαλμούς άπο τοϋ προσώπου αύτής, όπερ έφωτίζετο 
ενίοτε ύπο τής μεμακρυσμενη; άντανακλάσεω; τών φλογών, 
ή θυγάτηρ του πρωθιερεω; τή : Μασκάτη; έτρόμαξεν έκ τή ; 
ισχυρά; έκρήξεω;, διότι εβαλε κραυγήν καί έντρομος κατέ- 
φυγεν εί; τά ; άγκάλα ; τοϋ νικητοϋ τη ;, έπί πολύ όιατελέ-

σασα λιπόθυμο; έπί τή ; καρδία; ή τ ι; μόνον χάριν αύτής 
έπαλλε πλ,έον. .

Μετά δύο ήμερα; ό σκοπό; άνήγγειλεν ότι έφαίνετο ξηοά, 
εύοίσκοντο δέ τότε έναντι τών άκτών τή ; Κεϋλάνη;.

— ’Ιδού ή ξηρά, είπεν ό Πομπό\νη; πρός τήν ώραίαν 
Δαίαν δείξας διά τής χειρός τήν εν τώ όρίζοντι φαινομένην 
κυανήν γραμμήν. Έκεΐ θά μ ’ άφήσης ... διά παντός ...

Νϋν ή Δαία ένηγκαλίσθη τον έραστήν αύτή;.
— ΙΙοτ:, άνέκραξε δακρυρροοϋσα.· διέταξε νά στρέψη πρώ

ραν τό πλοΐον, καί. προσέθηκε χωρί; νά ΰπρπτεύση βεβαίω; 
ότι οί λόγοι τη ; θά έμελοποιοϋντο : « Επιθυμώ πλησίον σου 
νά είμαι πάντοτε ... πλησίον σου επιθυμώ νά άποθάνω !»

ΙΙερί Κεϋλάνης ούδεί; έγένετο πλέον λόγο;,ή δέ ώρα ία Λαία 
έλησμόνει τέλεον τόν πατέρα αύτή; πρωθιερέα τή ; Μασκάτη;· 
βασίλειόν τη ; ήτο ή «Χλωρίνόη», άνακαινισθεΐσα κχί έξο- 
πλισθεΐσα διά φοβερού πυροβολικού, έχουσα δ ’ άήττητον 
πλήρωμα καί κυβερνήτην τόν φοβερόν Ιϊομπόννην.

'Έκτοτε ό καταδρομεύ; ήθέλησε νά ένδύηται ιό; άσιάτη;, 
τά δέ χρυσοϋφή, άδαμαντοποίκιλτα καί μαργαροποίκιλτα εν
δύματα του παρίστων αύτόν ώ ; τινα  ναβάβην ή άσιάτην 
ήγεμόνα. κατά δέ τά ; ήμερα; τών μαχών ήν άκόμη ωραιό
τερο; καί πάντοτε κατά-τήν μάχην είχεν εί; τά  χείλη τήν 
άλλόκοτον επωδόν: «Κ ι’6 Δζίμ. Πομπόννη: ! κι ’ ό Δζία Που.-~ ' i i - ~ -*  4

πόννη; !» .
Ζήτω ό Πομπόννη; ! Τό πλήρωμά του τόν έλάτρευέν, έλά- 

τρευε δέ καί τήν ώραίαν Δαίαν,·γενομένην πιστήν καί άφω- 
σιωμένην σύντροφον τού πλοιάρχου.

Τήν έπέραστον καί θαρραλέαν ταύτην γυναίκα εβλεπέ τις 
πάντοτε έν ώρκ κινδύνου παρά τό πλευρόν του Πομπόννη 
προασπίζοντο; αύτήν κατά τών σφαιρών,, διότι ούδέποτε ό 
Γκυ δέ Βριάκ κατώρθωσε νά τήν πείση όπω; κατά τήν μά
χην μένη έντό; τοϋ θαλάμου.

— Επιθυμώ πλησίον σου νά ήμαι πάντοτε ... πλησίον σου 
έπιθυμώ νά άποθάνω. .

Έ πί δύο έτη ή «Χλωρίνόη» διεπλευσε.τά; θαλάσσα; τής 
’Ινδική; καί τή ; Σινική; κυριεύου&α άγγλικά πλοία καί ισπα
νικά, έτι δέ καί σινικά, μαλαισιακά καί ινδικά ... καί πλούτη 
άπειρα καί άναρίθμητα.

Ό Πομπόννη; άφιλοκερ’δέστατο; ών υ.όλι; έλάμβανεν ολί
γον τι πε'ρισσότεοον τών ύ π ’ αύτον άνδρών έν τώ μεριδίω του,- 
άν καί παλιν τό έπιβάλλον αύτώ ήτο μέγιστον ενεκα τών 
πολλών λειών. . . . . . .  *

Ά λ λ ’ ώ ; είχον τά πράγματα δέν ήούναντο νά παρατα- 
θώ ίιν έπ ’ άπειρον πάντα τά  παθόντα καί σπουδαίώ; μάλι
στα ύπό τοϋ Πομπόννη ε”θνη επνεον μένεα καί κατεδίωκον 
αύτόν, οί Μαλαΐοι καί οί Σϊναι πειραταί μακρόθεν κατήγ- 
γελλον 4ΐ;  τ ’ .άγγλικά καί ισπανικά πλοία τήν διάβασίν του 
καί ολόκληροι μοϊρα’ι άνέπλεον καί κατέπλεον τά ; θαλάσσα; 
ζητοϋσαι ή νά'διακόψωσι τόν πλοΰν αύτοϋ ή νά τόν περιζώ- 
σωσι, καί αυτά δέ τά  έμπορικά πλοία βέβαια όντα περί τή ; 
τύχη; αύτών δέν έτόλμων νά ριψοκινδυνεύσωσιν άνευ φρουρά; 
πολεμικών τινων πλοίων.

Ο Πομπόννη; καί ή «Χλωρίνόη» του άσημάντους πλέον 
καί άναξίας" αύτοίς λείας έκυρίευον, επειδή δ ’-ή «Χλωρί'/οη» 
άπο -έτους περίπου δέν έπανήλθεν είς τά  παράλια τή ; Εύρώ- 
π η ;ν έάν έπεθυμει νά έξακολουθήση άκόμη τού; καταορομί-

!
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κούς πλους, ώφειλε νά λησμονηθή έπί τινα τουλάχιστον χρό
νον έν αίς ήνδραγάθει θάλάσσαις, διό άπέπλε\*σεν είς Γ αλλ ίαν 
έκεϊ θ ’ άπεφορτίζοντο πάντας τούς θησαυρούς,5ΐ'τινες θά έπηύ- 
ξανον μεγάλως του τής V ille -e s -C o q .

Καί αύτός ο ’ ό Πομπόννης ν^ρχισε νά στενοχωρήται έπί της 
«Χλωρίνοης». Καί ναί μέ ή Δαία ήτο πάντοτε ώραία, στορ
γική καί έπεραστοτέρα, ά λ λ ’ ή καροία τοϋ Γκύ οέ Βριάκ 
προσεβλήθη άνεπαισθήτως ύπό τοϋ καί τούς ίσχυροτάτους 
τών ερώτων καταπνίγοντος τέρατος, ύπο τοϋ κόρου.

Άπο πολλών [Ληνών ύπηρέτει έπί της «Χλωρίνοης» ώς 
δεύτερος πλοίαρχος Αμερικανός τις όνόματι Άνδρέας Γίλμορ 
ναυτικός πρώτης τάξεως ήρεμώτατος καί τολμηρότατος· ού
τος σοβαρός ών, τραχύς καί κατηφής έρυθρόξανθος, μέ ρίνα 
κεκυρτωμένην ώς άρπακτικοϋ ορνέου κ « ί οφθαλμούς καλυπτό
μενους ύπό πυκνών όφρύίυν, κατώρθωσε ν ’ άπολαύση της έμ- 
πιστοσύνης τοϋ Γκύ δέ Βο'.άκ, εμπιστοσύνης μέχρι τινός δε- 
δικαιολογημένης· βεβαιότατον μάλιστα τυγχάνει ότι θά διέ
μενε πιστός είς το καθήκον, τούτέστι πρότυπον άξίωματικοϋ 
καταδρομικοϋ πλοίου, έάν μη άνήπτετο έν τή καρδία αύτοϋ 
άκαθεκτότατος έρως.

Ό Άνδρέας άπό τής πρώτης στιγμής, καθ’ ήν είδε τήν 
Δαίαν ήράσθη αύτής έμμανώς- μια δέ τών ή μερών, καθ’ ήν 
ή «Χλωρίνδη» έκυμαίνετο έρωτοτρόπως έν τώ  όρμω τής Σου- 
μάτρας όπου ήτο-ήγκυροβολήμένη, τοϋ Πομπόννη εύρισκομέ- 
νου έν τή ξηρα, προσέπεσεν είς τούς πόδας τής θυγατρός τοϋ 
πρωθιερέως τής Μασκάτης καί τή ώμολόγησε τήν τρέλλαν 
του.

— Σηκωθήτε, άπεκρίθη ή Δαία, άγαπώ τόν Πομπόννην, 
τον λατρεύω καί θά τόν λατρεύω μέχρις έσχάτης μου πνοής- 
σηκωθήτε... θά προσπαθήσω νά λησμονήσω ότι μοϋ ώμίλη- 
σες τοιουτοτρόπως, ότι έφέρθης μέχρι τοϋ σημείου αύτοϋ, δι
ότι έάν ελεγον καί μίαν λέξιν είς τόν κυβερνήτην, θά συνέ- 
τριβε τό κρανίον σου. Είσαι καλός νέος. Άνδρέα... λησμό
νησε τήν στιγμήν αύτήν τής παραφοράς, καί ποτέ ας μή 
γείνη λόγος, διότι θά τά είπω είς τόν κυβερνήτην, καί γνω
ρίζεις τότε τ ί θά συμβή.

Ο Άνδρέας Γίλμορ έ’λαβεν ύπο σπουδαίαν έποξιν τά  λε- 
χθέντα, δέν ήδυνήθη όμως ν ’ άποσπάση άπό τής καρδίας του

\ ν  η * ’ ι > ν \ ,.τον έρωτα, οστις εκ τουναντίον ηυςησε, και ήρχισε να βοε · 
λύσσεται τόν Γκύ δέ Βριάκ, τον άρχηγόν αύτοϋ, κα ινά  έ- 
χθαίρη αύτόν, ούδέν άλλο πλέον ζητών ή νά σβέση τό έν 
αύτώ κοχλάζον μϊσος.

Ή  πρός τοϋτο ευκαιρία έμελλε νά παρουσιασθή μόνη.
Ή  «Χλωρίνδη» άνέπλευσε πρός τήν βόρειον θάλασσαν, ή 

δέ ώραία φρεγάτα, τό τολμηρόν καταδρομικόν, κατέφυγεν είς 
Σαίν-Μαλώ. Ά π α ξ  ό Πομπόννης έπεσκέφθη νύκτωρ τήν 
Ville-es-Coq, είτα δ ι’ άπήλθε διά τοϋ πλοίου του.

Ή  Δαία έγένετο ατυχής άφότου κατελιπε τ ήν ώοαίαν έ
κείνην θάλασσαν, ής ή αύρα τή έ'φερε το έσπερας τά  εύώδη 
τής πατρίδος άρώματα, καί άπαίσιοι πραισθήσεις έκυρίευον 
τήν τεταράγμένην αύτής ψυχήν έξ άλλου δέ ή γυνή σπα- 
νίως διατελεΐ άδιάφορος είς φρενίτιδα, ής αύτή εΐνε ή αίτια.

τ

Ίϋτοοία της Δαίας και της «Ωραίας Όλλανοίϊς».

Πολλακις ή Δαία ήλθε μέχρι τοϋ σημείου νά ζητήση παρά 
τοϋ Πομπόννη ν ’ άπομακρύνη τόν Άνδρέάν Γίλμορ, ά λ λ ’ ο
σάκις ηθέλησε νά τό πράξη τό στόμα της δέν ήνόίγετο, καθ’ 
όσον έγνώριζεν όποσον βίαιος ήν ό κύριος αύτής καί ικανός έν 
τή πρώτη στιγμή τής όργής νά τινάξη τόν μυελόν τοϋ άν- 
θριοπου του είς τον άέρα καί είλικρινώς ή θυγάτηρ τοϋ πρωθι- 
ερέο̂ ς τής Μασκάτης, ήτις ούδαμώς άπεδέχετο τόν έρωτα 
του Γίλμορ, οέν έπεθύμει τον θάνατόν του ώς εξαγνισμόν τοϋ 
μόνου κακουργήματος, όπερ διέπραξεν ένώπιον της, τοϋ νά 
άγαπα τήν σύζυγον τοϋ κυρίου του.

Εν τούτοις ό Άνδρέας Γίλμορ άπέβαινεν ένοχλητικός, 
οιότι ή Δαια οσάκις προσεβλεπε τον νεαρόν καταδρομέα, έ'βλε- 
πεν αυτόν παρατηροϋντα αύτήν διά τοϋ ψυχροϋ αύτοϋ βλέμ
ματος, έν τώ οποίω δέν ήπατάτο ότι έ'β)»επεν άκτϊνα έλπί- 
δος.

— Είμαι ύπομονητικός, έφαίνετο λέγων, καί περιμένω !
Τί όμως περιέμενε ;
Γην ουσκολωτάτην ευκαιρίαν, ήν αύτή ή τύχη άνελάμ-

ρ . ~ .οανε να τω παρασχη.
Ή  θέσις τοϋ καταδρομέως δέν εΐνε πάντοτε έκ τών εύαρε- 

στοτάτων καί μάλιστα όταν ούτος εΐνε πως άταχτος ,  ώς ύπε- 
δήλου έαυτόν ό Γκύ δέ Βριάκ.

Άπελθών είς τά παράλια τής Δανίας πρός ένάσκησιν τοϋ 
έπαγγέλματος αύτοϋ ύπέστη φοβεράν τρικυμίαν, ήτις έ'βλάψε 
τόσον τήν « Χλωρίνδην» , ώστε ήναγκάσθη νά ρίψη είς τήν 
θάλασσαν πάντα τά τοόοιαα, κοπάσαντο: δέ τοϋ άνεμου έ—I » k 1 · t
πρεπε νά φθάση ώς τάχιστα είς τον πρώτον λιμένα ϊνα νέας 
λάβη ζωοτροφίας.

Ά λ λ ’ ήτο άπηγορευμένον τώ Πομπόννη ν ’ άγκυροβολήση. 
j είς λιμένα.

’Εν τούτοις έπρεπε νά ζήσωσιν οί έν τώ πλοίω συνήθως ο 
πειρατής πείνα καί έχει άνάγκην κρέατος, οίνου- καί ρακής, 
τό δέ στράτευμα τής «Χλωρίνδη;» οέν έτρεοετο μέ τόν άέρα 
ή βλέπον τόν κυανόχρουν ουρανόν.

Τί έμελλε λοιπόν νά πράξη τότε ό Πομπόννης ;
Ό ,τ ι συνήθως. Τά τηλεβόλα τής «Χλωρίνδη;» προσεοέ- 

θησαν ένδοθεν τοϋ πλοίου, ή τηλεβολοστοιχία έβάφη διά μέ- 
λανος χρώματος, ή έγκαταλειφθεϊσα φρεγάτα προσωμοίαζεν- 
έμπορικω πλοίω καί διά κατραμωμένου καραβοπάνου έκαλύ- 
φθησαν μέρη τινά τοϋ σκάφους τοϋ πανούργου καταδρομέως.

Τοιουτοτρόπως δέ άψηφών τά  πάντα καί διά πολλοϋ θάρ
ρους προσωρμίσθη εν Νόρδεν, τώ άσφαλεί λιμένι τής άνοβε- 
ρείου άκτής.

Παρά τήν ριψοκίνδυνον ταύτην άγκυροβόλησιν ό Πομπόν
νης, όστις συνείθιζε νά λέγη γελών ότι δέν έσπάρη άκόμη τό 
λίνον, έξ ού θά κατεσκευάζετο τό πρός απαγχονισμόν του- 
σχοινίον, κατηυθύνθη διά τής κυβερνητικής λέμβου είς τήν 

! ξηράν.
’Ώ  ! είχε τό μέσον νά κωλύση πάσαν όχληράν περιεργίαν 

προφασιζόμενος ότι στομακάκη έμάστιζε τούς έν τώ πλοίω, 
καθόσον έθεώοει βέβαιον ότι ώς έκ τοϋ' ί&όβου δν έυ.πνέει τό\ » ι

' νόσημά του μεταδιδόμενον έξ άπλής άναπνοής τοϋ άέρος τών

#
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προσβεβλημένων ούδείς τών έν τώ λιμένι Νόρδεν θά άπεφώ- 
σιζε νά '.or, τ ι συμβαίνει έπί τής «Χλωοίνδης»· τοϋτο δ ’άκρι- 
βώς έπεθύμει καί αύτός.

Επειοή ο ολίγον μακράν έστάθμευον φορτηγίδες πλήρεις 
οίνου, ζύθου καί ρακής καί αί λέμβοι τής «Χλωρίνδης» θά. 
μετέφερον το εμπόρευμα τοϋτο, έγενοντο προτάξεις περί αγο
ράς, μη δε μι ας όέ διεγερθείσης δυσπιστίας, αί συμφωνίαι έγέ 
νοντο μετά τών προμηθευτών καί ήρχισε φυσικώτατα ό επι
σιτισμό: τοϋ είς έμπορικόν πλοΐον μεταβεβληαε/ου καταδρο
μικού.

Μονη ή Λαία ήτο περίλυπος έπί τούτω καί ε'λεγε μετά οα.- 
κρύων τώ  άπο ούο περίπου έτών μή έγκαταλιπόντι αύτήν 
Πομπόννη,

— ’Ώ  ! οέν θά με αγαπάς πλέον έπί πο7*ύ, οιότι άούνα- 
τον νά μή απχντήσης λευκήν καί ώχράν εύρωπαίαν κόρην, 
ή όποια θά είνε ικανή νά σέ άποσπάση άπό τάς άγκάλας 
μου !

Ή  Δαία οέν έπίστευε μέν οτι έξεφράσθη καλώς, ά λ λ ’ ό 
Πομπόννης, όστις ύπελόγισε καί ένόησε πάντα, ελαβε τά  
μέτρα του, πάντα προϊδών πλήν τοϋ άπροόπτου, οπερ συν- 
ίστατο είς τό έξης.

’Ενώ μια τών ημερών, πλησιαζούσης ήδη τής φορτιοσεως 
τής « Χλωρίνοης»καί μετά 48 ώρας μελλούσης ν ’άποπλεύση, 
διηυθύνετο, τήν εσπέραν, πρός τήν προκυμαίαν όπου άνέμε- 
νεν αύτόν ή λέμβος, ορομαίως 6 δεύτερο; πλοίαρχος, Άνορέας 
Γίλμορ, τώ λέγ»ι έν μεγάλη ταραχ/ι καί πνευστιών

— Πλοίαρχε, σάς ζητώ παντού.
— Ησύχασε, Γίλμορ, ήτο ή πρώτη λέξι; τοϋ Πομπόννη, 

κχίτοι έννοήσαντος τήν σοβαρότητα τών πραγμάτων έκ τοϋ 
ότι ό οεύτερος πλοίαρχος οέν ήτο ώς συνήθως άπαθής.

Καί ό Άνορέας άνέλαβε παραυτα τήν αταραξίαν, αύτοϋ.
— Πλοίαρχε, είπε, διετάξατε νά στείλω τήν μεγάλην 

λέμβον είς τήν ξηράν μέ σαράντα ανθρώπους οιά νά ρυμουλ
κήσουν τήν τελευταίαν φορτηγίδα, οορτωμένην κρασιά καί 
ρακιά ;

— Μάλιστα.
— Λοιπόν παρά τάς ρητάς όιαταγας μου οί ναϋται τής 

λέμβου άφήκαν τέσσαρα; μόνον έξ αύτών οιά νά τήν φυλάτ- 
τουν καί οί λοιποί ύπήγαν νά πιοϋν μπίραν καί σκι 'εόαμ  είς 
τό έστιατόριον, έκεΐνο έκεΐ κάτω, τοϋ οποίου βλέπετε' σιδηράν 
πλάκα μέ τήν έπιγραφήν : «Τω Στεφηφόρω άετώ*.

— Καί έπειτα !
— Έκεΐ έμάλωσαν μέ άνοβερείου; ναύτας είς βαθμόν όπου 

είνε άούνατον νά ήσυχαση κανείς τήν πάλην. Έυραν μαχαί
ρια καίποΐο; τώρα ήμπορεΐ νά εΐπη ότι αύτοί οί σαράντα δια- 
βό).οι, οί οποίοι παλαίουν έκεΐ μέσα ομοιάζουν διόλου πρός 
ναύτας, εμπορικού πλοίου, καί ότι οέν είνε «άβολοι άναθεμα- 
τισμένοι, καί οέν νομίζετε, πλοίαρχε, ότι αύτό θά μάς έπι- 
φέρη κακόν είς . . .

Δέν έπρόφθασε νά τελειώσν) τήν φράσιν, οιότι έκπυρσο- 
κρότησις διέκοψε τον λόγον του.

Έπειοή αί αάχαιοαι δέν έπήοκουν πλέον έν τώ «Σ τεφη
φόρω άετώ», οί παλαίοντες κατέφυγον είς τήν πυρίτιδα, τήν 
οέ πρώτην βολήν έπηκολούθησαν πάραυτα πολλαί άλλαι καί 
ή  σκηνή μετεβλήθη είς σφαγεΐον.

Ό  Πομπόννης όραμών είσώρρ.ησεν είς τήν ίσόγαιον αίθου

σαν τοϋ οινοπωλείου τοϋ «Στεφηφόρου άετοϋ,» κεραυνοβόλός 
δ ’ ήν ή προσγενομένη έντύπωσις.

— Ό πλοίαρχος!., ό Πομπόννης, ανακράζει τό στράτευμα 
αναγνώρισαν αύτόν έν μέσω τής πυκνής εκείνη; ατμόσφαιρας, 
ένθα ό καπνός τής πυρίτιδο; άνεμιγνύετο μετά τών καπνών 
τών σινάρων...I I

Ναί, ά λ λ ’ έάν οί ναϋται τή ; «Χλωρίνόη;» αναγνώρισαν - 
τε ; τόν αρχηγόν αύτόν έσταμά'.ησαν, οί άλλοι, ώ ; Άμβερ- 
σαΐοι καί οί οπαδοί των,, ώ ; νέον εχθρόν αύτόν ύπολαβόντε;

</ y », . ... . » ... ,  'εςετίναςαν ενάντιον του, μολι; προχωρησαντο; αυτου. εντός 
τής αιθούσης, δοχεΐον κουρασάου.

Ο Πομπόννης έπεσε χαμαί' είχε (ϋληθή κατά μετωΛον 
υπό τού δοχείου, όπερ συνετρίβη, βαθειαν προξένησαν έντο- 
μήν.

Ναί, έ'πεσεν έκεΐνο;,' ού έφείσθησάν αί σφαΐραι, γενόμενος 
θυμα χυδαίας κτηνωδίας.

Ό δήμαρχος καί ή πολιτοφυλακή είσέβαλον τότε είς τόν 
«Στεφηφορον άετόν», τό δέ αποτέλεσμα, ήν ότι έντός μικρού 
μόνον ό Γκυ δέ Βριάκ έμεινεν άνχίσθητος έπί τοϋ δαπέδου τοϋ 
οινοπωλείου' Πομπόννη; ό καταδρομεύ; ήν άνευ ζωής, ά λ λ ’ ο 
δήμαρχος τοϋ Νόρδεν ’Ισίδωρο; Βαγκατεμ, ώ ; άγαθό; άνήρ, 
διέταξε νά μετενεχθτί οΐκαδε ό τραυματία ;, ού όμολογητέον 
ελεεινή ήν ή θέσι;, καθόσον τό κρανίον ήτο διερρωγό;, αύτο; 
δέ δέν συνήρχετο.

Καί ένώ ό Γκύ δέ Βριάκ τοιουτοτρόπω; έν τή οικία τοϋ 
δημάρχου εύρίσκετο, ή δέ «Χλωρίνόη» ήτο αγκυροβολημένη 
αρκούντως μακράν, ώστε νά μή φαίνεται άπό τή ; ξηράς, ή 
Δαία άπηλπίζετο θ:ωροϋσα έσαεί άπόλωλότα τόν αγαπητόν 
αύτή;.

Ό Άνδρέα; Γίλμορ, όστι; άνέλαβε τήν κυβέρνησιν τή ; 
«Χλωρίνδη;», έστειλε ναύτα; εί; τήν ξηράν τάχα πρό; λήψιν 
πληροφοριών, ούτοι δ ’ έπανελθόντε; εί; το πλοΐον είπον ότι 
έάν μή άπέθανεν ό κυβερνήτη; Πομπόννη;, ολίγον άπεΐχε τού
του' τόσον -£έ πειστικώ; |λέχθησαν, φαίνεται, τά πράγμα"», 
ώστε άποβά; καί ούτο; είς τήν ξηράν, έπανήλθεν είς το πλοΐον 
άγρίω; καί οιαβολικώ; μειδιών, καθόσον έκεΐνο, το όποιον έ- 
μαθεν, έπλήρου αύτόν χαρά;.

’Έμαθε δηλαδή ό Άνορέας Γίλμορ ότι ό δήμαρχος του 
Νόρδεν ’Ισίδωρο; Βαγκάτεμ, είχεν ώραιοτατην θυγατέρα ονό- 
ματι Ελένην Βαγκάτεμ. γνωστήν υπο τήν επωνυμίαν τή ; 
« Ωραία; Ολλανδή;,» ξανθοτάτην, τύπον του άκοω; καλού 
καί τόσον ώραίαν μέ τού; γαλανού;' τη ; οφθαλμού; όσον ήτο 
τοιαύτη ή Δαία ι/.έ του; μαύρου;'του; ίοικού; τη ; και ύπερε- 
χουσα μαλιστα τής θυγατρο; του πρωθιερεω; τή ; Μασκάτη;, 
καθόσον ήτο ή ώραιοτατη τών γυναικών, οϊαν ούδεί; έγνωρισε.

Καί δέν είχεν άδικον ό Γίλμορ, διότι ότε συνήλθεν ο I κύ 
δέ Βριάκ, είδε παρά. τό προσκεφάλαιον αύτοϋ άγγελικήν μορ
φήν έν αίγληφόρω οίονεί στεφάν/ι, άμεσως δ ελησμονήθη ή 
άτυχής Δαία τοϋ Πομπόννη, του άσταθού: Πομπόννη, συγ- 
κεντρώσαντο; πάσαν αύτοϋ τήν προσοχήν είς τήν Ελένην 
Βαγκατεμ.

Καί ή θυγάτηρ τοϋ δημάρχου δέν έόείχθη άόιάφορος είς 
τήν ανδρικήν τοϋ καταδρομέως καλλονήν καί λίαν συντομως 
ήράσθη αύτοϋ σπουόαίως

Ό  Πομπόννης δέν ομολογεί ότι ήσθάνετο όσημέρχι ότι 
άνεκτάτο τάς δυνάυ.εις του καί ότι θά ήόύνατο μετά μικρόν
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νά έπχνέλθη άς το  πλοϊον, ό οέ Άνδρέας Γίλμορ, οστις έ- 
μρίνθανε τακτικώς τά  κατά. τόν πλοίαρχον, ήτο βέβαιος 
περί τής επιτυχίας ή ήλπιζε τουλάχιστον οτι καί ό πρός 
έκοίκησιν πόθος καί το διαδεχόμενον τόν έξυβρισθέντα έρωτα 
μίσος θά τω παρέδιδον τήν Δαίαν.

Μ ετ’ ολίγον δ Πομπόννης ήγέρθη τής κλίνης· καί έπειδή 
αύτός άπέφυγε νά δμολογήση τή Ελένη Βαγκάτεμ τήν αλή
θειαν. ή θυγάτηο τοϋ δημάρχου ήτο πεπεισμένη ότι είχεν 
ένώπιον της πλοίαρχον έυ.πορικοϋ πλοίου έφοπλίσθέντος έν 
Αμερική καί είρηνικωτάτας εχοντος διαθέσεις·' οτε δέ χ-ρώ- 
μενος καί έν τώ έ'ρωτι τόλμη έπρότεινε τή ώραία ’Ολλανδή 
άνεύ περιφράσεων νά τήν άπαγά’γη, έκείνη έκίνησε τήν έοζ.- 
σμίαν ξανθήν κεφαλήν αύτής, ούχί διότι άπεστρέφετο τόν 
Γκύ δέ Βριάκ, έκ τούναντίου τόν έλάτρευεν όλοψύχως, άλλά 
διότι συνέβαινε. τόϋτο πριν ή εύλογήση τόν ύμέναιον λειτουρ
γός τοϋ Ύψίστου.

Ιναί θά ένυμφεύετο μέν έπί τέλους ό Πομπόννης, ά λ λ ’ 
επειδή ύπήρχεν ή Δαία, ήτις έστενοχωρεϊτο έν τώ πλοίω, 
έπρεπε νά λά.βη ώ : πρός αύτήν λεπτού,ερεστάτας ποοουλά- 
ςεις, καθόσον οέν θά ηνείχετο νά τη άρπάσωσι τόν πολυοί- 
λητόν της.

Επειοη οε οεν ηουνατο νά παραμείνη έπ ’άπειρον έν Νόρ- 
οεν,· άφου άνεκτήσατο πλέον τάς δυνάμεις του, ή στοιχειωδέ
στατη δε αβροφροσύνη τώ άπηγόρευε νά μείνη έπί πλέον ξε- 
νι,όμε.ος έν τή οικία τοϋ δημάρχου ’-Ισιδώρου Βαγκάτεν, τή 
προτεραία τ*?,; αναχωρησείος του, ην προ ουο ήμερών άνήγ- 
γε'ιλεν, ή Ελένη Βαγκάτεμ παρεκάθισεν είς τήν πατρικήν 
τραπεζαν εχουσα λίαν ερυθρούς τούς οφθαλμούς, δ δέ πατήρ 
μεθ ολην την μυωπίαν του ιοων τά  ιχνη τών δακρύων τη ; 
άπεθηκε θορυβωδώ: 'επι τής τραπέζη: τό μέγα ποτήριον τοϋ 
άφρί,οντος ζύθου όπερ-ήτοιμάζετο νά φέρη’είς τά χείλη καί 
αίφνης,

— Κύριε Κερμόρ, άνέκραξεν — ό καταδρομεύς ελαβεν έκεΐνο
των ovc|/.z των τ ου τ όττερ εθεωρει ότι τ,το όΤ»ω£ άγνωστον_
κύριε Κερμόρ. γνωρίζετε οι όλου οια,τί ή Έλενη είλαυσεν ;

Οχι, κυοιε Βαγκάτεμ, άνταπήντησε προσκλίνων δ 
-κύριος δε Βριάκ.

— Λοιπόν νά σάς τό εϊπω έγώ ! Έκλαυσε, οιότι θ ' άνα- 
χώρήσετ» . . . θέλω δηλαδή νά σάς εϊπω’ ότι πρέπει νά έπι- 
στρεψετε άγρηγςρα. Εάν θελετε νά έξακολουθήσετε τό στά- 
οιόν σας, όεν υπάρχει έλλειψις πλοίων είς Ολλανδίαν καί έάν 
οεν ήσθε αρκετά πλούσιος, ο οημαρχος του Χόρδεν Ισίδωρο: 
Βαγκάτεμ έχει χρήματα διά δύο . . . άρκετά διά πάσαν 
περίπτωσιν οιά νά ουνηθν· ή κόρη του νά νυμφευθή οπω; θέ
λει. Αύτά έχω νά σας είπώ, φίλε μου. Τώρα αναχωρήσατε, 
αλλα επάνελθετε ταχέως, οιοτι οεν επιθυμώ νά ήνε κόκκινα 
τά μάτια τής θυγατρός μου, καθόσον πρώτον μέν δέν θά ήνε 
πλέον ή « Ωραία. Ολ.λανοή,» και οεύτ-ερον., διότι θά μ ’επνι- 
γεν αυτη ή μπίρα την οποίαν .πίνω κάθε φορά ’που'παίρνω 
τήν άναπνοήν μου, καί παρετηρήσατε βέβαια, κύριε Κερμόρ, 
οτι.άγαπώ  πολύ τήν μπίραν.

Ο ΙΙομπ'οννης άνεχώρησεν.άφοϋ άντήλλαξε τού: επισημό
τατους τών όρκων μετά της Ελένής Βαγκάτεμ.

Ελάτρευεν αύτήν καί βέβαιον καθίστατο ότι ή ώραία Ό λ- 
λανοη θά εκαλείτο κυρία Γκυ οε Βριάκ καί κόυ.ησσα τοϋ

"Οτε δ ’ έπανήλθεν είς τό πλοϊον, ή Δαία τόν ένηγκαλίσθη, 
αύτός δ ’ εύρεν αύτήν είπερ ποτε ώραίαν, τν) τό είπε καί τή 
το απέδειξε μυριοτρόπως, οΰτω: ώστε κατίσχυ'σεν έπί τέλους 
τών έν τή ψυχή της γεννηθείσων υπονοιών.

Καί οτε άνήχθη είς τό πέλαγος προσεπάθησέ νά πείση τήν 
ώραίαν Δαίαν. οτι δέν ήδύνατο πλέον νά διαμείνη έν τή « Χλω
ρίνδη » , καθόσον έμελλε ν ’ άφοπλισθή καί νά παραμείνη έπί 
τινας μήνας έν τώ μυχώ τοϋ λιμένος τοϋ Σαίν Μαλώ ϊνα λη 
σμονηθή ολίγον, διότι δ Πομπόννης δέν ήδύνατο πλέον νά 
έξέλθη είς τήν θάλασσαν καί έάν έξηκολούθει τούς καταδρο- 
μίκούς αύτοϋ πλοϋς μ ετ ’ ού πολύ θά συνελαμβάνετο άνχπο- 
δράστως· τοσοϋτον δέ παρέπεισε τήν Δαίαν, ώ σ τ ’ έ’στερξεν ή 
άτυχή; νά κατοίκηση έν τή ξηρά. έγκατέστησε δ ’ αυτήν έν 
παραλίω οίκω όχι μακράν τής άριστεράς τού Ράγκου όχθης 
έξω τοϋ χωρίου Σαίν Λουναίρ'.

Αύτός δέ διαμείνας έπί τινας ήμέρας πλησίον της άπήλθεν 
ούχί διά τής «Χλωρίνδης», άλλά διά γολέττας, είς ην εδωκε 
μορφήν τίμιου καί καλού πλοίου, καί ο ι’ ής επανήλθε ταχέως 
είς Νόρδεν.

Ότε είδεν αύτόν. ή «Ώ ρ ζ ία  Ολλανδή», έγένετο κατέρυ- 
θρος καί ολίγον έ'λειψε νά πάθη, δ δέ πατήρ ’Ισίδωρος Βαγ
κάτεμ έλαβεν αύτόν άπό τοϋ λαιμού καί τόν έθλιψε μέχρι 
πνιγμού αποκαλώ^ αύτόν υιόν του- μετά τινας δ ’ έβδομάδας 
δ πλοίαρχος Κερμόρ ήν δ εύτυχής σύζυγος τής ώοαίας Ε λέ
νης Βαγκάτεμ.

T-ή προτεραία τοϋ γάμου ότε ή πολίχνη Νόρδεν έγέ-νετο 
άνάστατος έκ τών έτοιμασιών τοϋ μεγάλου τούτου γάμου, 
ούδείς προσεϊχεν εί: τόν εϊσπλο’Λ μικρού πλοίου κυβερνωμένου 
ύπό τεσσάρων μόνον άνδρών καί προσδεθέντος είς τήν προκυ^ 
μαίαν, άφοϋ συνέστειλε τά  ίστία· νυκτος δέ γενομένης δ κυ
βερνήτης αύτου άνοιξα ς τήν θύραν τοϋ θαλάμου καί άφαιρέ- 
σας τόν πλατύγυρον πίλον, οστις άπέκρυπτε τά χαρακτηρι
στικά αύτοϋ,έστράφη πρός γυναίκα κρύπτουσαν τήν κεφαλήν 
διά τών χειρώνή γυνή αύτη έστήριζε τους αγκώνας έπί τρα- 
πέζης κκ ί άφθονα δάκρυα ερρεον διά τών δακτύλων αυτής.

Ό  άνήρ έκεϊνος ήν δ άλλοτε δεύτερος πλοίαρχος τής «Χλω
ρίνδης#, δ καταδρομεύς Ά  ν-δ pi άς I ίλμορ επομενως ώμίλει, 
ώς εύνόητον, πρός τήν Δαίαν.

— Έφθάσαμεν, τή έλεγε.- έχετε άκόμη ολίγην ύπομονήν 
καί θά δυνηθητε νά πεισθϊίτε περι τής προοοσιας τοϋ πλοίαρ
χου Πομπόννη.

Ή  Δαία δι ’ αποτόμου κινήματος άπέμαξε τους οφθαλ
μούς, λάμποντας άγρίως.

— Άπόδείξέ μου, Γίλμορ, ότι λέγεις τήν άλήθειαν καί θά 
ίδης πόσον οοβερά θά εΐνε ή έκδίκησίς μου !

Ό Άνδρέας Γίλμορ έκάγχασε σκληρώς.
•— Ά λλά  κατά τήν τελευταίαν στιγμήν θά καταληφθητε 

ύπό άδυναμίας καί θά συγχωρήσετε ...
—' Δέν τόν άγαπώ πλέον·, ά φ ’ ότου μέ ήπάτησε, τόν μισώ 

• έ ολην τήν δύναμιν του έρωτος, τον δ π οί ο ν περιεφρόνησε και 
κατεπάτησε' ναί'μέν θά ήδυνάμην νά συγχωρήσω μίαν άπι- 
στίαν, παροδικόν έρωτα, άλλά νόμιμον γάμον, άφοϋ ηρνήθη

Κε ου.οο.

νά μέ κάμη σύζυγόν του ! ώ ! ποτέ ! Καί θά ίδης, Γίλμορ, 
τό επαναλαμβάνω, έάν γνωρίζω νά έκδικηθώ !

Σιωπή έπεκράτησεν έ/. μέρους του τε καταορομέως καί τής 
Δαίας, μεθ’ δ δ Γίλμορ έπανέλαβε·
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— Καί θά φυλάξετε τήν ύττόσ  ̂ε<τίν σας !
Ή  Δαία. έταπείνωσε τήν κεφαλήν.

I ■  f
— Ναί, Άνορέα Γίλμορ, θά γείνω ίδίκή.σού.
II συμφωνία ήτο τετελεσμένη...
Ή  Δαία καί ό Άνδρεας Γίλμορ άπέβησαν εί; τήν ςηράν 

!ν τήν νύκτα, τή δε πρωία οί κονοωνες έσήμαινον ίσχυρώς.
Ή  Ελένη Βαγκάτεμ έν τω ώραίω αύτή: στολισμώ ήν 

ί άνταξία τής επωνυμίας της Ωραίας Ολλανδής, ό οέ πατήρ,
I  -οστις ώδήγει αύτήν είς τόν ναόν, ήτο βέβαιος περί της εύδαι- 
Ft_ μ;νιας της θυγατρός αύτοϋ, καθόσον ο γαμβρός του Ινερμορ 
!: τω ένέπνεε καί ζωηράν .συμπάθειαν καί άκραν εμπιστοσύνην 
ί καί ούοαμώ.ς έπίστευεν, ώς ούο’ ο έπόμενο; αύτώ Πομπόννης, . 
[  ότι ή εύδαιμονία της θυγατρός του ήπειλεΐτο τότε καί ότι 
Ε έμελλε βεβαίως νά καταστραφή.

Όπισθεν στήλης ή Δαία κατεβίβρωσκε διά τών οφθαλμών 
Γ. τήν θρ'ιαμβεύουσαν άντεράστριάν της καί.ένώ προύχώρει ή 

; Ελένη Βαγκάτεμ έν μέσω τών ήχων τού θριαμβευτικού παι- 
Γ ανος κατά τήν έ'ξοδον τού ανδρογύνου, χαίρουσα καί ένασμε- 
ί νιζομένη είς τούς βραχίονας τοϋ Γκύ οέ Βριάκ κόμητος δέ 

Κερμόρ ή Πομπόννη, έκείνη έκλαιεν απαρηγόρητα· ό οέ θρι- 
αμβεύων έπί τέλους άγριος καταδρομεύς Άνορέας Γίλμορ 

.. προσωμοίαζε πρός πονηρόν δαίμονα.
Ή  Δαία ήτο ίδική του !

I- Κατά συμφωνίαν γενσμένην,' ό Κερμορ. έμελλε ν ’ άπέλθη 
l· μετά της νεαράς αύτοϋ συζύγου εύθύς 'μετά τόν γάμον, άπε- 

;■ φάσισε δέ νά παύση ών καταδρομεύς, ό κίνδυνός τών κατα- 
I δρομικών πλοίων δέν εΐλκυεν αύτόν πλέον έτελείωσεν ό Πομ

πόννης καί ήρχιζεν ό Γκύ δέ Βριάκ κόμης τού Κερμόρ.
ΤΙτσ άρκούντως πλούσιος καί μόνος ό θησαυρός της \ i l le -  

■es-Coq ήδύνατο νά εΐπη τί περιείχε.
Θά παρελάμβανε τήν ούραίαν Ολλανδήν είς Λάνδ Κούρτ 

καί έκεΐ θά άπήλαυεν ήσύχως τής εύδαιμονίας του.
Ά λ λ ’ ή ή Δαία ; τί ; δέν είχε λοιπόν πλέον διόλου θέσιν 

έν τή καρδία τοϋ Πομπόννη ή θυγάτηρ τοϋ πρωθιερέω; τής 
Μασκάτης.

Ούχί, δέν ελησμόνει ποσώς τήν Δαίαν, ό Γκύ οέ Βριάκ 
1 I  ήτο ελαφρός μόνον καί ούχί αχάριστος, καί όταν έν τύψει συν- 

I ειδότος άνελογίζετο αύτήν, έσκέπτετο νά τή όμολογήση τά  
■ πάντα καί νά ζητήση παρ’ αύτής συγγνώμην, πρός δέ νά 
! τήν όδηγήση είς Μασκάτην πλησίον τοϋ πατρός αύτής.

Ά χ  ! και νά ήδύνατο καν νά ύποθέση ότι έκείνη συνωμό- 
[ τει άκριβώς τή στιγμή έκείνη τόν όλεθρόν τ ίυ  !

ΤΙ γολέττα δι ’ ή ; έ’φθασεν ό Πομπόννης είς Νόρδεν έκυ- 
£ μαίνετο ήγκυροβολημένη όλίγον μακράν τής παραλίας, τή 

δ ’ έπιούση τοϋ γάμου φαιδρά καί μειδιώσα ή Ελένη Βαγ
κάτεμ καί πάντη άνυπόπτως κόμησσα πλέον τοϋ Κερμόρ, έ- 
στηρίζετο έρωτύλω: είς τόν βραχίονα τού συζύγου της, έπΟ- 
μένου τοϋ γέροντος Βαγκάτεμ δακρυρροοϋντος, διότι ή πολυ- 

L φίλητος 'Ελένη του έμελλε νά τόν έγκαταλίπη παραδιδομένη 
Γ ώς αύτός έ'λεγεν, «είς τήν διάκρισιν τών κυμάτων», γνωστού 
ϊ όντος ότι έπί τινα : εβδομάδας θά κατώκει τήν ξυλίνην τού 

t '  συζύγου τη£ οικίαν.
Έ π ί τέλους δ ’ ή Ωραία Ολλανδή άπεσπάσθη άπό 

τών άγκαλών τοϋ πατρός της καί έπέβη έντός τοϋ άκατίου, 
» δ ι’ οΰ θά έφθανε μετά τοϋ συζύγου της είς τήν γολέτταν.

Έάν ό έρως δίδει πνεύμα είς τούς μή έχοντας, άφαιρεϊ ό
μως ενίοτε καί πάσαν σύνεσιν

Ό Πομπόννης πωρωθείς ύπό τοϋ μεγάλου έρωτός του, έπα- 
νεπαύετο είς τόν αξιωματικόν, οστις έμελλε νά φροντίση περί 
τής όδοϋ' ή γολέττα άνελκύσασα τήν άγκυραν ανέπτυσσε 
πάντα τά  ιστία καί ήτοιμάζετο μακρόθεν νά παράπλεύση τά ; 
άκτάς τρεπόμενη πρός δυσμάς· ή  νύξ έπήρχετο καί τά  πάντα 
ήρέμουν πλήν τοϋ.είς φυλακήν τού πλοίου τεταγμένων άν
δρών, ότε ή έξέγερσις τοϋ Πομπόννη ύπήρξε φρικαλέα.

Διεμάχετο μάτην .έντός μολυβδωτοϋ δικτύου, όπερ Ιρρίφθη 
έπ ’ αύτοϋ.

Είχε συλληφθή αύτός ό αήττητος,είχ; συλληφθή διά προ
δοσίας. ώς λέων έν παγίδι καί πάσα άντίστασις άπέβαινε πε 
ριττή.

Εύνόητα άποβαίνουσι τά γενόμενα' ή γολέττα μετέβαλε 
πλούν μόλις κατεκλίθη ό Πομπόννης μετά τής νεαρά: αύτοϋ 
γυναικός έντός τού θαλάμου' τό πλήρωμα είχε πωληθή εί: τόν 
Άνδρέαν Γίλμορ καί έν σταθερα νυκ τ ίή  λέμβος ή; έπέβα.ι- 
νεν ούτος καί 'λ,τϊ:  άπό. πολλών ώρών περιέπλεεν έν άζοστά- 
σει κατά τήν διεύθυνσιν τοϋ Πομπόννη έπλησίαζεν ήρέμα 
τήν γολέτταν έκ τών πλευρών καί έκαμεν έφοδον έπ ’ αύτής' 
ή άβλαβή: αλιευτική λέμβος έπληροϋτο άγγλων ναυτών, 
άνεώγη άθορύβως ή θύρα τοϋ θαλάμου καί τό δίκτυον κατέ- 
πιπτεν έπί τής κλίνης τού Πομπόννη καί παρεδίδου αύτόν · 
άνυπερασπίστω: εί: τούς-έχθρούς αύτοϋ.

Αύτός όστις τοσαύτας μετεχείρίσθη πανουργίας έγίνετο θύ
μα τοιοςύτης έκ-τών κοινοτάτων, καί περί πλέον ό Άνίρέ*<: 
Γίλμορ έπώλησεν αύτόν είς τούς "Αγγλους τούς θανασίμους 
του έχθρούς.

Έ ξ άπαντος ρ Πομπόννης ήτο άπωλεσμένος !
Τις δ ’ έξεπλάγη τή έπιούση ότε αλιευτική λέμβος έπανή- 

γαγε τήν ώραίαν 'Ολλανδήν σώαν 'καί ύγια είς Νόρδεν :
Ό  πατήρ αύτής Βαγκατεμ, οστις ούδέποτε ήδυνήθη νά 

έννοήση το μυστήριον.
Ά λλ  ’ ούδέ ή άπεγνωσμένη Ελένη έγνώρισε ποτέ *ri έπα- 

κριβώς συνέβαινεν.
Έ πί πολλούς μήνας έθρήνησε τόν πολυλατρευτον αύτής 

"σύζυγον, ον τή άνήρπασαν τή έπιούση τού-γάμου.
Τί όμως έκαμαν τόν Πομπόννην :

Κατεβίβασαν αύτόν είς τό άντλον κατάφορτον ύπό δεσμών 
καί έντός του' δικτύου περιωρισμένον έπειοή ο ’ έγνώριζον τήν 
άκαταδάμαστον αύτοϋ ένεργητικότητα, έπρεπε νά,ληοθώσι 
παντα τά  μέτρα καί έλήφθησαν. .

Ό Πομπόννης λυσ.σών έζήτει νά συντρίψη τήν κεφαλήν 
έ',νΐ τών πλευρών τοϋ πλοίου,, όπερ περί τήν αύγήν τή : έπιού
ση; ε’ισέπλεεν είς τόν ορμον τής Βεϋμούθης, α,ύτός δέ ένεκλεί- 
σθη έντός τοϋ Κερατίου Πύργου. .

Ό τε οέσαιον χεϊρας καί πόδας διά βαρούλκού κατε€ίβαζον 
αύτόν είς τήν λέμβον, δι ’ ής θά μετεφερέτο είς τήν ξηράν, 
άνεγνώρισε τόν- Άνορεαν Γίλμορ όστις διέτασσε καί όιεκανό- 
νιζε τά' πάντα.

Ένόησε τότε πάντα καί μειδίαμα ύπεροπτικής περιφρ:νή- 
σεως δϊέστειλε τά χείλη αύτοϋ.

— Έπωλήθην είς τούς "Αγγλους άπό σκυλαμερικανόν, 
είπεν έμπτύσας αύτόν οί Ά γγλο ι, ποτέ δέν ήμπόρεσαν νά με 
συλλάβουν καί ήτο αναγκαία ή προδοσία τοϋ άθλιου αύτοϋ.



Ταύτη ι μόνον τήν ι/.ομφήν έζήνεγκε καί έζηπλώθη si; τά ; 
ψάθας τοϋ δεσμωτηρίου τοϋ Κερατίου πύργου άναμένων πλέον 
τήν τύχην του, τύχην ήν έκ μακροτάτου Ιγνώριζε, οιότι ού- 
δέποτε θά έστεργον οί Ά γγλο ι ν ’ άναγνωρίσωσι τήν άςίαν 
τοϋ πρό; αύτόν γράμματος -/.αΐ νά τόν χοίράκτηρίσωσιν ώ ; 
καταδρομέα- -όν έθεώρουν ώ ; πειρατήν καί ώς τοιοϋτος έμελλε 
ν ’ άπαγχονισθή.

Θλιβερά ήν ή προσδοκία αΰτη έκείνω ου τοσάκις έφείσθη- 
σαι αί άγγλικαί σφαΐραΐ’τοιαϋτα οέ όιενοεϊτο μέχρι τής έλεύ- 
σεως τοϋ θανάτου πρός δν είχεν άμερίμνως, οτε άνεώγη ή Ού
ρα του όϊβμωτηρίοΐι καί έν τω  ε’ισδύσαντι οωτί είδεν είσελ.- 
θοϋσαν γυναίκα κρατούσαν έν y ειρί κλεπτο©άναοον.

— Αναγνώριζε [as Πομπόννη, είπεν αΰτη άποκαλυο0εΐ<7α. 
είμαι ή Δαία. α ’ έπρόδωκες καί έςεδικήθην έγώ σε παρέ- 
δωκα εί; τούς ’Άγγλους».

Σημα 'ωΟίς . — Ένταϋθα λήγει ή άφήγησις τών κατά 
Πομπόννην, Δαίαν καί Ώραίαν ’Ολλανδήν.

Υπάρχει λόγος νά πκίτεύσοψ.εν ότι ή Θυγάτηρ τοϋ πρω
θιερέως τήςΜασχάτη; οέν Θά είχε τό θάρρος νάέπιδιώςη μέχρι 
τέλους τήνέκδίκησίν της,οιότι τήν επιούσαν οτε προσηλ.Θον νά 
ζητήσωσι τόν τολμηρόν καταδρομέα καί νά άγάγωσιν αύτόν 
εί; το Ικρίωμα, έγένετο ούτος άφανής χωρίς νά φάνή το παρα 
μικρόν ίχνος. Φαίνεται δέ βέβαιον οτι ή Δαία διενήργησε τήν 
άπόδρασιν τοϋ Γκυ δέ Βριάκ καί οτι ούτο: συνδεδεαένο; ποοοk Γ Τ k ’  Γ '
α ύτή ν  οιά τώ ν οεσίΛ&ν τη ς  ευγνωμοσύνης έλησ*λόνησε την ώ- 
οαιαν 'Ολλανδήν καί εζ'/]σε μετά τής Δαία; έν άγνώστω τινί 
γωνία τής γης, διότι έ'κτοτε ούδέποτε πλέον ήκούσθη γινόμε
νος λόγος περί Πομπόννη.

Ό  Λέων Λαφρεσάνζ μ ετ ’ αυςοντος πάντοτε ένδιαφέρον- 
τος έςηκολούθησε μέχρι τέλους τήν άνάγνωσιν τοϋ χειρογρά
φου, όπερ τώ ένεπιστεύθη ό φίλος αύτοϋ, τή δ ’ έπιούση οτε 
έπανεϋρε τόν Φλαβι«-νόν έ'Εεγερθέντα τοϋ ύπνου.

— Ναί μέν πολύ σπουδαία εΐνε .ή ιστορία αϋτη, τώ είπεν, 
άλλά τί τάχα άποδεικνύει ; Ό Γκύ δέ Βριάκ έσώθη...

Ά λ λ ’ ό Μωροά άνυπομονών άνεχαίτισεν αύτόν.
— Αύτο μόνον βλέπει; σύ, καί πρέπει νά όμολογήση; ότι 

μεγάλην δεικνύεις άπροθυμίαν ! Πώς ! έπιμένεις νά μή έν- 
νοής ότι ή κόρη τοϋ πρωθιερέως της Μασκάτης άφησε τήν έκ- 
δίκησίν της νά τόν άκολουθή, ά λ λ ’ οτι ό Γκύ δέ Βριάκ άνε- 
κάλυψεν, ώς καί σύ, τήν μυστικήν δίοδον, κυριευθεί; όμως 
άπό της πείνης, άπέθάνεν ο δυστυχής, διότι ή θαλασσα δέν 
είχε τότε άποπερκτώσει τό έργον της καταστροφής άμα καί 
τής σωτηρίας· δέν είχε ίσως δυνηθή ν ’ άνακαλύύη τήν έ'ςοόον 
έκείνην. Ο σκελετός τόν όποιον είδες καί είδα εΐνε Ιδικός του 
καί άπο τους δακτύλους του άπέσπασα τό Χρυσοϋν φύλλον, 
τό φέρον τήν ύπογραφήν Πομπόννη .

Ο Λαφρεσάνζ δέν ένίστατο πλέον.
— Ναί, καλά λέγεις, φίλτατε, άνταπήντησεν, άλλά νά 

σοί εϊπω τήν αλήθειαν, τόσον προβληματική, ή διά νά εϊπω 
καλλίτερα-, τόσον φαντασιώδης μοι έφάνη πάντοτε ή υπαρξις 
θησαυρού καί τόσον άφελεΐς οί άγων ιζό μεν οι νά τόν άνακα- 
λυψωσιν, ώστε δέν έπιθυμώ νά καταταχθώ εις αύτούς.

— Μή φοβείσαι τίποτε καί έάν ειμεθα ήπατημένοι, έγώ 
μόνον θά άναλαβω ολην τήν ευθύνην σύ μάλιστα θά έ'χ·()ς 
τό δικαίωμα νά μέ άποκαλέσης ηλίθιον καί βλάκα καί νά 
μοι εϊπ·/ις χιλίας άλλα ; παρομοία; άληθεία;.

Ο Λαφρενσάνζ ούδέν εί; ταϋτα άπεκρίθη. »
— Mot δίδει; λοιπόν ελευθερίαν ένεργείας είπεν έντόνως ό 

Μωροά.
— Πώς ; θέλει; νά σοί τή̂ / άρνηθώ !
Ο Μωροά ήςευρε μ ετ ’ ολίγον τ ί έμελλε νά πράξφ.

Ήσαν τότε αί τελευταΐαι ήμέραι τοϋ έάρος, ή δέ τελευ
ταία του εί; Σαίν Μαλώ μετάβασι; τώ  έοωκε τήν έως τότε 
λείπουσαν τελευταίαν πεποίθησιν καί έθεώρει καλόν, μέ κ ίν - 
ουνον νά.διακυβεύση τό άποτέλεσμα τοϋ έργου όπερ μετά 
μείζονρς όλονέν έπεδίωκεν ένεργείας, βασιζομένης όσημέραι έπί 
άκλονήτου πεποιθήσεως, νά επίσπευση τά πράγματα καί νά 
κερδήση τόν άγώνα έν σπουδαία πάλη, καθόσον ένόει κάλλι- 
στα ότι αντίπαλοι, οΐτινες ήσαν είς πάντα αποφασισμένοι,δέν 
ε’χανον καιρόν, ά λ λ ’ απεναντίας έζήτουν νά τόν προλάβωσιν.

Ό Φλαβιανός εύθύ βαίνων έσκέφθη νά πορευθη ε’ις εΰρεσιν 
τού άγαθοϋ Φιλήμονος, διότι μ ετ ’ αύτοϋ πρώτον ήθελε νά δια- 
λεχθή, θεωρών έπί τέλους άναπόδραστον τήν συνδρομήν αύ- 
τοϋ, έ’φθασε δέ καταλλήλως είς τήν οδόν Κωμαρτέν, καθόσον 
ή θεία Έλβίρα καί ή κνεψιά ήτοιμάζοντο νά έςέλθωσι μΙ7ν- 
λουσαι νά περιέλθωσι τά  καταστήματα, ένώ αύτος ό κύριος 
Σιωοναί ένηβρύνετο άναγινώσκων τότε διαφόρους έφημερίδας.

Ανέμεινε λοιπόν νά μείνη μόνος ό κύριος Σιωδναί, καί 
μετά τινας τετριμμένους λόγους καί μετά τινας έρωτήσεις 
περί τής φωνής τής θείας Έλβίρας όπως καλλίτερον προδια- 
τεθή ό άνήρ, ήρχισεν εύθύς τήν Ομιλίαν καί έπανελ.θών είς τό 
Χρυσοϋν φύλλον, έξέθηκεν αύτώ πιστώς μεταφράσκς τό περιε- 
χόμενον.

Τό δέ συμπέρασμά του ήν τό έξης :
— Άνεκάλυψχ. ολην τήν ιστορίαν τοϋ προπάππου τής οε- 

σποινίδος δέ Κερμόρ καί τήν ιστορίαν τών ερώτων του καί ή 
άνακάλυψις, τήν όποιαν έκαμεν ό Λαφρεσάνζ εις τό ύπόγειον 
τοϋ Κερατίου κόλπου, συμπληρώνει τό τελευταΐον χάσμα. Λ

— ’Ώ  ! πόσον θά χαρ-?ί ή Βέρθα, άνέκραξεν ό θείος Φι- 
λήμων κρούων τάς χεϊρας μετά παιδικής χαοας, αύτή ή ό
ποια άποδίδει τόσην σημασίαν είς ό,τι άνάγεται ε’ις τού; προ
γόνου; τη ;.. .

Ό Φλ^αβιάνός περιηλθεν' ε’ις τήν δυσχερή θέσιν ήν έπεθύ- 
μει.

— Ά  ! είπε, ζητώ τόν λόγον τής τιμής σας νά μή ά- 
νο.ίξετε τό στόμα καί είπητε έκεϊνο τό όποιον σάς έξεμυστη- 
ρεύθην ούτε είς τήν κυρίαν Σιωδναί ούτε εί; τήν δεσποινίδα 
δέ Κερμόρ.

Ό  θείος Φίλήμων έβηξε τρις.
— Σά; ομολογώ ότι το πράγμα θά εΐνε πολυ δύσκολος 

άπεκρίθη άφελώ;, διότι αί γυναίκες αυταί θά έννοήσουν α
μέσως ότι τα ϊ; κρύπτω κάτι τι.

Ό  Φλαβιανός Μωροά έτεινε τήν χεΐρα.
— Α π α ιτώ  τόν λόγον τής τιμής σας, είπεν, άλλοι; σιωπώ 

καί δέν θά μάθετε τά  λοιπά, τά όποια εΐνε π:λ^υ σπουοαιό- 
τερα.

Ό νέος έγνώριζε τήν χρηστότητα τοϋ θειον Φιλήμονος 
καί ότι άπας ύποσχόμεχό; τ ι προετίμα μάλλον νά κατα- 
στραφή ή νά ,πρ.οδώ ϊη τον όρκον του καί ότι ούδε λόγος θά 
έ'ήρχετ-^ τοϋ στόματός του’ οϋτω δέ βοηθουσης καί τής περι- 
εργίας τοϋ Σιωδναί ύπεσχεθη έπισήμως.

("Ε π ετ* : σ υ ν έχ ε ι* ).



ΕΔΜΟΝΔΟΓ ΔΕ ΑΜΓΓΣΙΣ

Ν I Α
ρένη'ς, άτινα αίωροϋντάι πανταχόθεν έπί τής κεφα).ής σας καί 
σάς κλϊίουν ολόγυρα τον όρίζονταώς τείχη άπεράντου. άβύσ- 
σου. Έξέρχεσθε. άπό τήν Σειράν Μορένην, βλέπετε-εκτεινο- 
μένας ενώπιον σας τά : έρήμους πεδιάδας τής Μάγχη;· έξίοχε- 
σθε άπο τήν Μάγχην, προχωρείτε έ·πί τή ; άνθηράς πεδιά- 
δος τή ; Άλμ.ανσας, η τ ι; ποικίλλεται ύπό παντός είδους κα λ 
λιεργειών, και φαίνεται ώς απέραντος τάπη ; ^ρώματισμένος 
δ ι’ όλων τών πρασίνων χρωμάτων, άτινα δύνανται νά έςελ- 
θουν άπό τόν χρωστήρα ζωγράφου τινός.

Καί τέλος πέραν τή ; πεδιαδος τή ; Άλμάνσας, εκτείνεται 
ευφρόσυνος όασις. χώρα εύλογήμένη ύπο τοϋ θεοϋ. άληθής ε
πίγειο; παράδεισο;, τό ,βασίλειον τής Ούαλεντίας, άπο τών 
συνόρων τοϋ όποιου μέχρι τής πόλεως, διέρχεσθε οιά μέσου 
κήπων, άμπέλων, πυκνών φυτειών έκ πορτοκαλεών, έπαύ7νεων, 
χωρίων εύθυμων, δασών έκ φοινίκων, έκ ροιών καί άλόης, ζα- 
χαρϊκαλαμόνών, άτελευτήτων φρακτών έ' ινδικών -συκών, 
α ακρών άλύσεων εκ λοφίσκων καί γηλόφων κονΐκοϋ σχήματος 
καλλιεργημένων κατά διαφόρους τρόπους άπό τής κορυφή; μέ
χρι τής βάσεως καί ποικιλλομένων ύπό διαφόρων χρωμάτων, 
πανταχοϋ δέ ούδέν άλλο βλέπετε ή ζωηράν καί άκμαίαν βλά- 
στησιν,ήτι; πληροί παν κενόν,ύπερβαίνει παν ϋψος, ενδύει π ά 
σαν έςοχήν,ύψούται,αίωρεΐται,όιολισθαίνει,συνθλίβεται, συσσω
ρεύεται, συμπλέκεται, σάς εμποδίζει τήν θέαν, σάς κλείει τήν 
οδόν, σάς θαμοόνει διά τής πρασινκδας, σάς κουράζει διά τής 
ώραιότητος. σάς συγχέει μέ τάς ιδιοτροπίας της .καί τάς 
τρέλλας της καί σάς κάμνει τήν έντύπωσιν αιφνίδιας τίνος 
παραγωγικής γονιμότητος τής γής, καταληφθείσντ; ύπό ήδυ- 
παθοϋς πυρετού έκ τοϋ πυρό; μυσΐηριώδου; τινό; ηφαιστείου.

Τό πρώτον κτίριον όπερ προσβάλλει τήν ορασίν σας όταν 
είσέρχεσθε είς τήν Ούαλεντίαν, είνε μέγα τι Ίπποόρομιον 
ταυρομαχιών, κείμενον δεξιά τοϋ σιδηροδρόμου, σχημ.ατιζο- 
μενον έκ τεσσάρων σειρών ‘τόξων, κειμένων τής μίάς έπί τής 
άλλης, ύποστηριζομένων διά παχέων κιόνων, πλινθόκτιστον, 
όμοιαζον μακρόθεν πρός τό Κολοσσαϊον. Είνε τό Ίπποδρό- 
μιον έντός τοϋ οποίου τήν τετάρτην Σεπτεμβρίου τοϋ 1871 
ό βασιλεύς Άμεδαΐος ύπό τάς όψεις δεκαεπτά χιλιάδων θεα
τών έ'θλιψε τήν χεΐρα τοϋ έξοχου ταυρομάχου, τοϋ έπονομα- 
ζομένου Τάτου, μονόποδος, όστις διευθύνω·/ τά ; παραστασεις 
τοϋ Ιπποδρομίου είχε ζητήσει τήν άδειαν νά τώ προσφέρη τά. 
σεβάσματα του έντό; τοϋ θεωρείου.

Ή  Ούαλεντία είνε πλήρης άνάμνήσεων τοϋ δουκος τή ; 
Άόστης. Ό  σκευοφύλαξ τοϋ■ μητροπολιτικόϋ ναού κατέχει 
χρυσοϋν χρονόμετρον μέ τά  άρχικά τοϋ όνόματό; του ψητεΐα 
άδαμάντινα, καί μίαν άλυσιν έκ μαργαριτών, δορηθείσαν 
αύτώ ύπό τοϋ ίδιου,όταν μετέβη νά προσευχηθή εί; τό παρεκ- 
κλήσιον τής Nuestra Senora de los D esam parados;lIa- 
ναγία ; τών Έγκαταλελειμμένων). Έν τώ  Πτωχοκομείω οί 
πτωχοί ένθυμ.οϋνται ότι ημέραν τινά έλαβον άπό τή-; Ιδίας
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Τό άπό Γρανάδα; εί; Ούαλεντίαν ταξειδιον γενομενον de 
U11 T il’On, όπω; λέγουν εί; τήν Ισπανίαν, ήτοι άνευ διακο- 
πή ; τινο;, είνε διασκέδασις, τήν όποιαν πάς άνθρωπος λογι
κός άποφεύγει νά δοκιμάση δευτέραν φοράν έν τώ βίω του.

Άπό Γρανάδα: μέχρι Μενζιβάρ, χωρίου κειμένου έπί τής 
αριστερά; όχθης τοϋ Γουαδαλκιβίρου μεταξύ Ίαένης καί Ά ν- 
δουζάρ, είνε μία ολόκληρος νύξ μέ τό λεωφορεΐον άπό Μεν
ζιβάρ μέχρι τού Άλκαζάρ τοϋ Άγιου Ίωάννου είνε ήμί- 
σεια ημέρα μέ τόν σιδηρόδρομον, έντός άμάξης χωρίς παρα
πετάσματα, έν τώ μέσω πεδιάδος γυμνής, ώ : ή παλάμη τής 
χειρός καί μέ τόν φοβερόν έκεΐνον ήλιονκαί άπό τοϋΆλκαζάρ 
τοϋ Ά γ . Ίωάννου μέχρι Ούαλεντίας, ύπολογιζομένης ολοκλή
ρου μιάς έσπέρας τήν όποιαν διέρχεσθε είς τόν σταθμόν τού 
Άλκαζάρ περΐμένοντες τήν αμαξοστοιχίαν,είνε άλλη μία νύξ 
καί άλλη μία ολόκληρος πρωία, όπως φθάσετε εί; τήν πο
θητήν πόλιν άκριβώς τήν μεσημβρίαν, ότε ή φύσι : ,  ώς θά \
ελεγεν ό Αιμίλιος Πράγας, άνατριχιάζει έπί τή φοβερά ίοέα 
ότι ύπολείπονται είσετι τέσσαρες θερινοί μήνες.

Ά λλά  πρέπει νά ομολογήσω ότι τά μέρη τά  όποια διατρέ
χει τις είς τήν άρχήν καί είς τό τέλος τοϋ ταξειδίου τούτου 
είνε τόσον ώραΐα ώστε παρά τάς έ* τής άϋπνίας καί του 
καύσωνος κοπώσεις αισθάνεται τις άπερίγραπτον εΰχαρίστη- 
σιν. Είνε ταξειδιον πλήρες άπροσδοκήτων άπόψεων, αιφνίδιων 
μεταβολών, παραδόξων άντιθέσεων, σκηνογραφιών, οΰτως 
είπεΐν. τής φύσεως, θαυμασίων καί φανταστικών μεταμορφώ_ 
σεων, ταξειδιον όπερ σάς κάμνει νά πιστεύεται ότι διετρέςατε 
ούχί μέρος τής Ισπανίας, ά λ λ ’ ολόκληρον τόν μεσημβρινόν 
τής γής διά μέσου τών μάλλον .διαφόρων χωρών.

Άπό τής κοιλάδος τής Γρανάόας, τήν όποιαν διασχίζετε 
ύπό τό φέγγος τής σελήνης, άνοίγοντες οίοίεί μετά κόπου τήν 
δίοδον μεταξύ τών δασών καί τών κήπων, έν τώ μέσω μεγα
λοπρεπούς βλαστήσεως, ή όποια θαρρείτε ότι σάς περικυκλό- 
νει ώ ; έξωγκωμϊνη θάλασσα διά νά σάς πεοιτυλίξη καί νά 
σάς καταπίη μέ τά  χλοερά της κύματα, φθάνετε έν τώ μέ
σω πενιχρών καί άποκρήμνων βουνών, όπου ούτε ίχνος άν- 
θρωπίνης κατοικίας φαίνεται, έγγίζετε τό χείλος τών κρη
μνών, διέρχεσθε πλησίον τών οχθών τών χείμαρρων, διατρέ
χετε βαθείας χαράδρας καί νομίζετε ότι περιεπλανήθητε είς 
λαβύρινθον κρημνών.

Ακολούθως φθάνετε έκ νέου έν τώ μέσω τών πρασίνων 
λόφων καί τών άνθισμένων άγρών τής άνω Ανδαλουσίας, 
καί μετά ταϋτα εξαφανίζονται αίφνιδίως άγροί καί λόφοι καί 
εύρίσκεσθε έν τώ μέσω τών πετρωδών όρέων τής Σειράς Μ ο-



αύτοϋ χηρό: τον έπιούσιον άρτον. Έν τώ έργαστηρίω μωσαϊ
κών, Νόλλα τινός, φυλάσσονται δύο λίθοι, έφ’ ένός έκ τών ό
ποιων έχει χαράξει ίδιοχείρως το όνομα αύτοϋ και έπί τοϋ 
άλλου το ονομα τής βασιλίσσης. Έν τή πλατεία τοϋ Τετουάν 
ό λαός οεικνύει τήν οικίαν τοϋ κόμητος τοϋ Σερβελλόν, έν 
τή όποια έξενίσθη, καί ήτις εΐνε ή ιδία οικία ένθα Φερδινάν- 
δος ό Ζ' ύπέγραψε έν έτει 1814 τά  καταλύοντα τό Σύνταγ
μα διατάγματα, ένθα παρητήθη ή βασίλισσα Χριστίνα έν 
ετέι 1 8 4 0 ,ένθα διήλθεν ήμέρας τινάς ή βασίλισσα ’Ισαβέλλα 
έν εντει 1858. Τέλος δέν ύπάρχει γωνία τής πόλεως είς τήν 
όποιαν νά μή δύναται τις να εΐπτ, : έδώ εσφιγξε τήν χεΐρα 
ένός πολίτου, έδώ έπεσκεφθη εν έργοστάσιον, έδώ διήλθε πεζή, 
μακράν τής ακολουθίας του, περιστοιχιζόμενος ύπό τοϋ πλή 
θους, άνύποπτος, ατάραχος, μειδιών. Καί ύπήρξεν ακριβώς 
ή Ούαλεντία, έπειδή ό λόγος περί τοϋ δουκός τής Άόστης, 
ή πόλις έν τή οποία πεντέτις τις κορασίς, άπαγγέλλουσα 
στίχους, έθιξε τό φοβερόν έκεΓνο θέμα τοϋ R ey extranjero 
(ξένου βασιλέως) διά τών εύγενεστέρων καί συνετωτέρων λέ
ξεων, αΐτινες πρό πολλών έτών δέν ήκούσθησαν ίσως έν Ι
σπανία' λέξεων, τάς οποίας έάν όλη ή Ισπανία συνέλεγε καί 
έ μελέτα, ίσως θά άπέφευγε πολλάς συμφοράς αί όποΐαι τήν 
έπληξαν καί αί όποΐαι τήν αναμένουν λέξεων, τάς όποιας 
’ίσως ήμέραν τινά θά ενθυμούνται στεναζοντες οί Ισπανοί καί 
αί όποΐαι άπό τοϋδε ήδη άρύονται έκ τών συμβεβηκότων θαυ- 
μασίαν αΐγλην αλήθειας καί ώραιότητος.

Καί έπειδή οί στίχοι εΐνε εύκολοι καί χαρίεναες τούς αντι
γράφω. Τό ποίημα έπιγράοεται : @ci»g καί βασιλεύς  καί 
έχει ώς έξής :

«Dios, en todo soberano,
Creo un dia a los mortales,
Y a todos nos hizo iguales 
Con su poderosa mano.

No reconocio Naciones 
Ni colores ni matices
Y en ver los hombres felices 
Cii'ro sus aspiraciones

El Rey. che su imagen es,
Su bondad debe im itar
Y el pueblo no ha de indagar 
Si es aleman ό frances.

Porqufc con cefio iracundo 
Rechazarle siendo bueno ?
Un Rey de bondades lleno 
Tiene por su patria el mundo.

Virio de nacion estrana 
Garlos Quinto emperador.
Y conquisto su valor
Mil laureles para Espana.

Y es un recuerdo glorioso 
Aunque en guerra cimentado,
El venturoso reinado
De Felipe el Animoso.

Hoy el tercero sois Vos 
Nacido en estrano suelo 
Que viene a ver nuestro cielo *
Puro destello de Dios.
A1 rayo de nuestro sol 
Sed bueno. justo y leal,
Que 4 un Rey bueno y liberal 
Adora el pueblo espanol.

Y a vuestra frente el trofeo 
Cefiid de perpetua gloria,
Para que diga la  historia 
— Fue grandee 1 Rey Amadeo. — »

( Ό παν το δύ ναμο ς  θεός  έπλασεν  ήμ έ ρα ν  τ ι ν α  τούς  
θνητούς καί δ ιά τής ΐ σχυρας  αΰ τ ο ν  χειρός μάς  έκαμε»  
ολους ί σους.

Λεν ά ν ε γνώρ ι α ζ ν  οντε έ θ ν η ,  οντε χρώματα ,  οντε φ ω 
τοσκιάσε ις .  Η μόνη  ε π ι θ υ μ ί α  του  ήτο να [δη τούς  α ν 
θ ρώπου ς  ευτυχείς .

Ό  Βα<Ιιλεύς οσ τ ι ς  ε ΐ νε  ε ί κ ' ι ν  α υ τ ο ύ  π ρ έ π ε ι  ν ά  μ ι μ ή τ α ι  
τ η ν  α γ α θ ό τ η τ ά  τ ο υ , ό δε λαός  δεν  π ρ έ π ε ι  να  έ ξε τάζη έάν  
ε ΐ νε  Γ ερμ α ν ό ς  ή Γάλλος .

Λιατ ι  ένώ ε ΐ νε  καλός  νά  τ ώ ν  ά π ο θ ώ μ ε ν  μ ε τ '  ορ γ ή ς  ; 
Ό  π λ ή ρ η ς  ά γ α θ ό τ η τ ο ς  Β ασ ι λ ε ύ ς  έχε ι  π α τ ρ ί δ α  τ ό ν  κύαμον .

Ο Α ύτο κρ ά τωρ  Κάρολος  Πέμπτος  ή λ θ ε ν  ά π ό  ξ έν ον  έ 
θ ν ο ς ,  κ α ί  δ ι ά  τ ή ς  α ν δ ρ ε ί α ς  τ ου  έδρεψε  χ ι λ ί α ς  δ ά φ ν α ς  δ ι ά  
τ ή ν  Ί β π α ν ί α ν .

Εΐνε ένδοξος άνάμν ησ ι ς ,  καίτοι  έν πολέμιο άποχτ ηθε ΐβα ,  
ή ευτυχής  β α σ ι λ έ α  τοϋ Μεγαλοφύχου Φιλ ίππου .

Σ ή μ ε ρ ο ν  ό τ ρ ί τ ο ς  ε ΐ σ θ ε  Σ ε ί ς ,  οθ τ ι ς  έ γ ε ν ν ή θ η τ ε  εις  ξέ- 
ν η ν  γ ή ν  και ερχεβί^ε νά  Ι'δετε τ ο ν  ο υ ρ α ν ό ν  μας .  κ α θ α ρ ό ν  
σ π ι ν θ ή ρ α  τ οϋ  θ ε ο ϋ .

Τ π ύ  τ ή ν  α κ τ ί ν α  τον  7)λίου μ α ς  έβο ά γ α μ ό ς ,  δ ί κ α ι ο ς  και  
ε ν θ ύ ς · δ ι ό τ ι  ό Ι σ πα ν ικ ό ς  λάός  λ α τ ρ ε ύ ε ι  τ ό ν  α γ α θ ό ν  και  
φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν  Βασ ι λ έα .

Περιβαλον  τό μ έ τ α π ύ ν  σου δ ιά τ ο ν  τρ οπα ί ο ν  τής α ιώ 
ν ιας  δύξης,  ϊ ν α  ε ϊπη ή Ι στ ορ ία : — Ο Β ασ ιλ ε ύ ς  Άμεδα ΐος  
ύπήρξε  Μέγας.  — »)

’Ώ πτωχή κορασίς, πόσα σοφά πράγματα είπες σύ, καί 
πόσα πράγματα ανόητα έκαμαν οί άλλοι !

Ή  πόλις τής Ούαλεντίας,έάν εισερχόμενοι είς αύτήν έχετε 
ύ π ’ οψιν τά  άσματα τών ποιητών δ ι’ ών έξύμνησαν τάς 
καλλονάς αύτής, δέν άντ αποκρίνεται είς τήν ώραίαν εικόνα 
τήν όποιαν έχετε σχηματίσει έν τώ νώ ύμών περί αύτής, άφ ’ 
ετέρου όμως δέν παρουσιάζει τήν άπαισίαν έκείνην οψιν ήν 
αναμένετε, έάν κρίνετε έκ τής δικαίας περί αύτής φήμης ώς 
πόλεως ταραχοποιού, φιλοπολέμου, ύποκινούσης' πολιτι/.άς 
ταρα,χάς καί άρεσκομένης μάλλον είς τήν οσμήν τής πυρίτι- 
όος παρά είς τά  άρώματα τών κήπων καί τών έκ πορτοκα- 
λεών δασών της.

Ή  πόλις κεϊται έπί εκτεταμένης καί άνθηράς πεδιάδος έπί 
τής δεξιάς όχθης τοϋ Γουαδαλκιβίρου, οστις τήν χωρίζει άπό 
τά  πρ'οάστεια αύτής, ολίγον μακράν άπό τόν όρμον όστις, 
τή χρησιμεύει ώς λιμήν. Αί όδοί της εΐνε σκολιαί μέ ύψηλάς, 
άκομψους καί πολυχρώμους οικίας, ένεκα δέ τούτου ήττον 
εύαρέστου-δψεως ή αί οδοί τών άνδαλουσιακών πόλεων, καί
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εντελώς έστερημέναι τής τερπνή; εκείνης ανατολικής χ_ροιάς, 
ήτις οιαθετει τόσον εύαρέστως τήν ©αντασίαν.

Έ π ί τής άριστερ^ς όχθης τοϋ ποταμού εκτείνεται ώραιό- 
τατος περίπατος άποτελούμενος έκ μεγαλοπρεπών δενδροστοι- 
χιών καί ώραίων κήπων, εις τον όποιον φθάνει τις έξερχόμενος 
τής πύλης τοϋ Κίο, έκχτ'ρωθεν τής όποιας εγείρονται ούο με
γάλοι πύργοι μ ετ ’ επάλξεων καί ή όποια φέρει το όνομα τοϋ 
ήρωος, οιότι ούτος διήλθε c t ' αύτής έν ετει 1094 άφοϋ έξε- 
δίωξεν έκ τής Ούαλεντίας τούς Μαύρους.

Ή  μητρόπολις,κτισμένη έπί εκτεταμένου χώρου, όπου ηγεί- 
οετο έπί τής εποχής τών 'Ρωμαίων ναός έπ ’ όνόματι τή ς ’Αρ- 
τέμιοος, ακολούθως όέ έπί τής έποχής τών Γότθων εκκλησία 
έπ ’ όνόματι τοϋ 'Αγίου Σωτήρος, καί ακολούθως εν τζαμίον 
έπί τής έποχής τών ’Αράβων, μεταβληθέν έκ νέου είς εκκλη
σίαν ύπο τού Κίο, μετατραπεΐσαν έκ όευτέρου είς τζαμίον ύπό 
τών ’Αράβων έν ετει 1101 καί πάλιν μετά ταϋτα είς έκκλη- 
σίαν ύπό τοϋ βασιλέως Don Iaime μετά τήν οριστικήν εξω- 
σιν τών έπιόρομέων, είνε μέγα κτίριον, καί περιέχει άφθονα 
κοσμήματα καί θησαυρούς, άλλά οέν ούναται νά παραβληθή 
προς τάς περισσοτέρας έκ τών λοιπών ισπανικών μητροπό
λεων.

Γπάρχουν μερικά μέγαρα τά  όποια άξίζει νά ίδη τις, ώς 
τό μεγαρον τής Audiencia ( ’A*pοάσεως), τό όποιον είνε 
ώραΐον μνημεΐον τού όεκάτου έκτου αίώνος, καί έν τώ όποίω 
συνήρχοντο οϊ Κόρται τού βασιλείου τής Ούαλεντίας· τό Δη- 
μαρχεΐον κτισθέν μεταξύ τοϋ ΙΕ’ καί τού ΙΖ' αίώνος, έν τώ 
όποίω φυλάσσονται τό ξίφος τοϋ Don Iaime, αί κλείδες τής 
πόλεως καί ή σημαία τών Μαύρων καί πρό πάντων τό Χρη 
ματιστήριον φημιζόμενον διά την ώραίαν αύτοϋ αίθουσαν 
άποτελουμένην έκ τριών ναρθήκων, χωριζοαένων ύπό είκοσι- 
τεσσάρων στύλων κυρτών, έπί τών όποιων στηρίζονται μετά 
περισσής χάριτος τά έλαφρά τόξα τών θόλων καί ό οφθαλμός 
δέχεται έκ τής αρχιτεκτονικής έκείνης εύάρεστον έντύπωσιν 
τέρψεως καί αρμονίας. Καί τέλος ύπάρχει έν μουσείον ζωγρα
φικής, όπερ δέν συγκαταλέγεται μεταξύ τών τελευταίων τής 
Ισπανίας.

("Ε πετα ι τό .τέλο ς).

3 1 .  5 ^  ^ Β ά λ β η ς .

Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α  Μ Ο Τ

( ΤΗΙ . . . ,  ΕΑΝ ΘΟ Μ ΑΛΛΟ ΥΣΑΙ)

Η Χρυσούλα ήταν ξκνθομαλλούσα κόρη ενός ξυλοκόπου 
καί είχε πολλαίς φοραίς άκούσει πώς ή εύτυχία ύπάρχει, μά 
ποτέ δέν μπόρεσε νά μάθη καί πού μπορούσε νά τήν βρή.

Ώς τόρα δέν τήν είχε δει καθόλου μέσα στό δάσος, όταν 
έκουβαλοϋσε φορτωμένη τά ξυλα πού έκοβε ό πατέρας της, 
μέσ’ τά  χαλικοστρωμένα μονοπάτια μέ ματομένα τά μικρά 
πόδια της άπό τ ’ άγκάθια καί ταίς τσικνίδαις. Δέν τήν είχε 
δει καί ούτε ήξευρε πού είνε, μά πάντα έσυλλογιζόταν πώς 
θά μοιάζη μέ κάποιον νέον εμμορφον, ξανθόν, καλοντυμένον, 
σάν βασιλόπουλο.

Καί ’λεγε :

— Μά λοιπόν θά μείνω έτσι αιώνια μέσα σ ’ αύτό τό δά
σος καί δέν θά γνωρίσω ποτέ τήν· ευτυχία ;

Καί τόσον λυπημένη ήταν ή καϋμένη ή Χρυσούλα πού έ
π ε φ τ α ν  τά δάκρυα άπο τά  μζτια  της, τόσον πολυ πού καί ή 
πέτραις άκόμη τού δρόμου εκλζψχν, κ ι ’ αύταίς. ή πέτρχις, 
πού ποτέ δέν τής, είδε κανείς νά κλαψουν.

Καί ή Χρυσούλα εκλαιε πάντοτε.
Μά κατά καλήν της τύχη, εύρέθηκε έκεΐ κοντά μία καλή 

νεράιδα. Έγύρισε τήν είδε καί τής λέει :
— ’Έ λα σώπα, μικρούλα μου ξανθομαλλίύσα, μή κλαΐς 

έτσι. Έσύ θαρρείς τήν εύτυχία σου μακρυά καί έκείνη είνε 
δέκα βήματα άπό σένα. Έ λα , κύτταξε άπό τό άλλο μέρος 
τού δρόμου. Βλέπεις τόν έμμορφο λεβέντη, πού κοιμάται άπό 
κάτω άπό τήν μεγάλη έκείνη τριανταφυλλιά : Είνε τό βζσι- 
λόπουλο. Δέν σέ είδε ποτέ του καί όμως σέ βλέπει τόρα στόν 
ύπνον του. Πέρασε τό δρόμο καί γρήγορα γρήγορα πήγαινε 
κάθισε δίπλα του. Ά μα ξυπνήση θά σοϋ πέραση τό -χέρι του 
στό λαιμό σου καί θά σέ πάρη στό παλάτι του όπου θά σέ 
κάμη βασίλισσά του.

Μόλις έτελείωσε ή καλή νεράιδα κ ’ έχάθηκε.
Ή  Χρυσούλα έμεινε χωρίς λέξι στό στόμα σάν πεθαμέ'^η. 

Δέν έπίστευε ποτέ πώς μπορούσε νά ύπαρχη στόν κόσμο ένα 
τόσο ώραιο βασιλόπουλο. Μέ τήν ιδέα μόνο πώς ήθελε τήν 
αγκαλιάσει καί τήν φιλήσει έκοβόταν τά γόνατά της. Μά 
είοε πώς έχανε τον καιρό της έτσι, καί μιά καί δυο μαζεύει 
τό φουστάνι της για  νά τρεχη γρηγορότερα καί τό ’βαλε στά 
πόδια νά βρή τήν εύτυχία πού τήν περίμενε άπό τό άλλο μέ
ρος τοϋ δρόμου.

*

* ¥
Τί κρίμα όμως, σ ’αύτό τό δάσος είχε καλαίς-νεράϊόαις, μά 

είχε καί κακαίς. Μιά κακή λοιπόν νεράιδα εύρέθηκ’ έκεΐ μπρο
στά της καί τήν έσταμάτησε.

— Μή θαρρείς, τής λέγει, πώς έτσι γρήγορα θά βρής τήν 
εύτυχία. Αύτο δέν γίνεται. Χωρίς νά κοπιάσης καθόλου ; 
Μάθε άπο μένα πώς ούτε σήμερα, ούτε αύριο δέν θά σέ πάρη 
στό παλάτι του τό έμμορφο βασιλόπουλο.

— Μά γ ια τί είσαι τόσο κακή, κυρά μου ; τήν έοώτησε ή 
Χρυσούλα. Σέ τί θά σέ πειράξη άν μιά φτωχή κόοη εύτυ- 
χήση ; Έ πειτα  δά καί δέν έχω νά φοβηθώ, τίποτε άπό σένα 
άφοϋ ή καλή νεράιδα μουπε νά περάσω άπό τό άλλο μέρος τοϋ 
δρόμου, κχνείς δέν μπορεί νά μ ’ έμποδίση.

— Ναί, άλήθεια, οέν μπορεί μιά νεράιδα νά καταστρέψη 
τά  σχέδια μιας άλλης νεράιδας, μά, γιά δέ, αύτή πού σέ 
προστατεύει έξέχασε νά σοϋ όρίση καί τόν τρόπον πού θά πε- 
ράσης στό άλλο μέρος τοϋ δρόμου. Γύρισε δές έκεΐ ψηλά στήν 
κορυφή τού δένδρου.Βλέπεις τό νήμα τής άράχνης πού φθάνει 
ώς το άλλο όένορο ; έκεΐ έπάνω θά περάσης γιά νά οθάσης 
στο βασιλόπουλο πού σέ περιμένει.

Αύτά είπε ή κακή νεράιδα καί έχάθηκε άπό μπρός της. Ή  
Χρυσούλα έμεινε μοναχή καί έτρεμε σύσσωμη καί έτρεμαν καί 
τά φύλλα τών δένδρων άπό τήν κακία τής κακής νεράιδας, 
άκόμη καί τά  πουλάκια πού ήταν κρυμμένα μέσ’ στά κλαδιά 
καί έχτιζαν τήν φωληά τους.

*
* *

Στήν αρχή ή Χρυσούλα δέν ήθελε νά πιστέψη τήν τόση 
της δυστυχία καί άρχισε νά τρέχη γιά  νά φτάση. Μά τοϋ
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κζκου. Μιά δύναμι άόρατη τήν έκρατοΰσε άπό τό μέρος αύτό 
του δρόμου. ’Αδύνατον νά κάμγ) εν*, βήμα εμπρός καί ούτε 
ήμποροϋσε να κο·υνή<~γι τά'/έρια της πρός τό μέρος ποϋ ήταν ή 
ευτυχία τη : κοιμισμένη άπό κάτω άπο τήν τριανταφυλλί*.

Ετσι άρχισε τά κλάματα. Μά πώς ; άλήθ?ια λοιπον οέν 
θά καθήση δίπλα στο έμμορφο βασιλόπουλο γιά να τήν εύρή 
τήν ώρχ ποϋ θά ζυπνήσνι καί νά τήν πζρτ, γυναίκα τ-ου νά 
τήν π sop στο παλάτι ;

Έσήκωσε τά  μάτια καί είδε το λεπτό νήμα τής αράχνης 
ποϋ επήγαινί άπο τήν κορυφή τοϋ ένός δένδρου είς τό άλλο. 
’Αλλοίμονο, τέτοιο λεπτοκαμωμένο ποϋ λες καί θά τό ’περνε 
ό άεοας .μέ το φύσημά του. Πεταλούδα άν έπεονοϋσε δίπλα 
του, μόνο μέ τό κούνημα τοϋ φτερού της μπορούσε νά τό 
σπάση. Καί άν έκανε ή Χρυσούλα νά περπατήση έκεϊ έπάνω, 
μόλις άκουμβοϋσε τήν άκρηα τοϋ ποδιού της. ποϋ θά ’πεφτε 
κάτω, στά χαλίκια τού δρόμου, κατασκοτωμένη, καταματω- 
μένη. Καί ομως μ ’ όλα αύτά ήθελε να δοκιμάση, άΐιοϋ άπό 
’κεΐ έκρεμόταν ή ευτυχία της.

’Ανέβηκε ώς τήν κορφή τοϋ δένδρου -καί έσκυψε άπάνω

στό νήμα τής άράχνης. Πώς έφοβόταν, πώς έτρεμε!..» Μά 
πάλι πήρε άπόφασι καί :

— Χαϊρε, είπε, σύ ποϋ κοιμάσαι κάτω άπό τήν τριαντα
φυλλιά, έμμορφο βασιλόπουλο, μέ τό γελοίο στό στόμα, αγα
πημένη μου ευτυχία. Δέν σέ γνωρίζω και ομως πεθαίνω γιά 
τήν άγάπη σου.

Είπε καί μέ άπόφασι άρχισε νά περπατή,. ’Εσείς θαρρείτε 
πώς έσπασε το νήμα καίαύτή έπεσε κάτω σέ χίλια δυό κομμά- 
τια  ; Καθόλου. Ή  καλή νεράιδα τήν έλυπήθηκε καί άμέσως 
τήν έκαμε ένα μικρό μικρό χρυσοκόκκινο μαμουνάκι άπό 
’κείνα ποϋ τά λέμε ^αιί ιληάόί^· καί έπέρασε είς τήν άλλη 
άκρη. ’Έπειτα πάλι έςανάγινε ή ώραία ςανθομαλλοϋσα κόρη 
καί έπήγε καί έκαθησε δίπλα στό κοιμισμένο βασιλόπουλο. 
Τότε τό βασιλόπουλο έξύπνησε, τής πέρασε τό -/έρι γύρω στό 
λαιμό της καί τής είπε ένώ τήν έφιλοϋσε στό στόμα :

— Θέλεις, ςανθομαλλοϋσα, νά γ ίνης βασ ίλ ισσα  μου :

( Ινατα Tiv C A T U L L E  MKiNDES)
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