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[Συνέχεια]

Ό  βασιλεύς έστράφη καί ελαβεν απέ
ναντι τοϋ ΰπουργοϋ του στάσιν άγερώχου 
Διός άπειλοϋντος.

—  Δ ιατί ; ήρώτησεν.
—  Δ ιότι, άνέκοαξεν ό Λουβοά σύρων

τό ξίφος του καί παρουσιάζων αυτό έκ. 
της λαβής ποός τον Λουδοβίκον ΙΔ , θά 
φανώ άσεβης ττρός τόν κύριόν ρ.ου , οστις 
ελπίζω  οτι θά ρ.έ φονέύσν) δι’ αύτοΰ τοϋ 
ξίφους του, ή θά |Αε άναγκάσν) νά φο- 
νευθώ [/.όνος ρ.ου έάν άρνηθνί νά [/I άκούστ), 
ένφ πρόκειται νά του ό'-αλήσω περί τνίς 
δόξης του καί περί της τψ .ης της Γαλ
λίας.

Καί τάς λέξεις ταύτας είπών έγονυ- 
πέτησε ρ-εθ’ όρρ/Γ,ς προ του βασιλέως καί | 
ίΐρπασε την χεϊρά του °πω ? θέσνι εις αυ- ;

* ’)
την τό ξίφος, όπερ ό Λουδοβίκος ΙΔ' ά - 
πέκρουσε φρικιών.

—  Μ εγαλειότατε, έπανέλαβεν ό Λου- 
βοά παρακολουθών συρόμενος τόν βασι
λέα, δστις τόν άπέφευγε χωρίς νά δύνα- 
τα ι ν’ απαλλαγή έξ αύτοΰ , αε περιεφρό- 
νησαν, κατηγόρησαν, διότι σας υπη
ρέτησα π ιστώ ς ' [αΙ άπεκάλεσαν έ|Απρη- 
στην του ΙΙαλατινάτου, δήμιον τών Ούγ- 
κενότων. Φέρω επί του [Λετώπου ^.ον'τό 
διπλουν αύτό στίγμα ' ήτι>.ι.άσθην χάριν 
'Ταών.Θ ά j/,έ ακούσετε, ·?) αλλέως θά φο-
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νεύσετε καί τό σώμά μου, δπως έφονεύ- 
σατε τήν ψυχήν μου. Μ εγαλειότατε, δεν 
θά δώσετε ώς μητέρα είς τά  τέκνα σας 
τήν χήραν του γελοίου ποιητού Σκαρρών. 
Δεν θά έπιβάλλετε ώς βασίλισσαν εις τούς 
εύπατρίδας, την πρώην υπηρέτριαν ένός 
άσημάντου άρχοντοχωριάτου. Γνωρίζο» 
δτι σάς λυπώ λέγων ταΰτα" άλλά φονεύ- 
σατέ με" είμαι βεβαίως άξιος θανάτου 
καί έπειδή άποποιεΐσθε τό ξίφος μου , 
απαιτώ  νά μέ πέμψετε εις τό ικρίωμα διά 
νά μΙ ακούσουν καλλίτερα κηρύσσοντα 
την αλήθειαν.

—  Κύριε, εϊσθε παράφρων , άπήντησεν 
δ βασιλεύς , φοβούμενος μήπως ή σκηνή 
έκείνη άκουσθή, διότι ό Λουβοά δέν ποο- 
σεϊχε ποσώς πλέον καί έν τή απελπισία 
του ώμίλει μετά φωνής ήχηράς.

—  Ναί , είμαι παράφρων , ύπέλαβεν , 
δπως οΐ προφήται οί προαναγγέλλοντες 
συμφοράς , δπως ό ’Ιερεμίας καί ή Κασ
σάνδρα, δπως οί μάρτυρες, οί θνήσκοντες 
πρός δόξαν του Θεοΰ. Σείς είσθε ό Θεός 
μου, Μ εγαλειότατε’ φονεύσατέ με, άλλά 
μή άτιμάζετε τό εΓδωλόν μου.

Ό  βασιλεύς έξηντλημένος κατέπεσεν 
έπί μιάς έδρας. Ό  Λουβοά ήσπάσθη τούς 
πόδας του χύνων χείμαρρον δακρύων. 
Τοιαύτη σκηνή δικαίω τφ  λόγφ έπτόει 
τον Λουδοβίκον ΙΔ\ Ό  Λουβοά κεραυνο
βόλος ήτο όλιγώτερον έπίφοβος παρά ό 
Λουβοά κλαίων. Τά θεατρικόν έκεΐνο μέ
σον έπέτυχεν , ώς ήτο επόμενον παρά τώ  
βασιλεϊ, δν άπεκάλουν βασιλέα Θεάτρου, 
καί ό Λουδοβίκος ΙΔ’ μετά φωνής συγκε- 
κινημένης, ήλλοιωμένης, είπεν έπί τέλους 
εις τον υπουργόν :

—  Λουβοά , αύτό τό όποιον πράττω , 
είνε άδύνατον νά μή τό πράξω.

Ό  Λουβοά, δστις ήτο γονυπετής παρά 
τούς πόδας του εκυπτε μέχρις έδάφους, 
ανύψωσε την κεφαλήν.

—  Ά κουσέ με, έξηκολούθησεν ό Λου
δοβίκος ΙΔ’ .Ένυμφεύθην τήν κυρίαν Μαιν- 
τενών κατά συνείδησιν, ό δέ γάμος αύτός 
επρεπε νά μέντ) διά παντός απόκρυφος' 
αυτή ή ιδία άπήτησε τοΰτο παρ’έμοϋ.

Μειδίαμα άδιόρατον διηλθε διά τών 
άκόμη φρικιώντων χειλέων του ΰπουργοΰ.

—  Δεν εχω κανένα λόγον δπως άμφι- 
βάλλω περί τής άφιλοκερδείας της μαρ- 
κησίας , είπεν ό βασιλεύς μ ε τ ’ έπάρσεως 
καταδειξάσης τανέω ς είς τον Λουβοά 
όποιαν άφροσύνην διέπραξεν άποκαλύπτων 
τον λογισμόν του. Ή  μαρκησία, ώς σου 
είπα , είχεν άπόφασιν νά τηρήση σιγήν . 
Γυνή χρηστή καί ευσυνείδητος— όΛουβοά 
ούδέν εκαμε κίνημα τήν φοράν ταύτην—· 
έπεζήτησε μόνον τήν ευκαιρίαν νά καθη- 
συχάστρ τήν συνείδησιν της καί ζήση έν 
είρήντ) μετά τής θρησκείας, ήτις έπιβάλ- 
λει νομίμους συζυγικούς δεσμούς. Ό  γά 
μος λοιπόν έτελέσθη" άλλ’ ιδού νέον γε
γονός άναφαίνεται. Τό μυστικόν, τό ό
ποιον άνηκεν εις ήμάς, είς τήν μαρκησίαν 
δηλαδή καί είς έμέ, δέν είνε πλέον άπο- 
κλειστικώςίδικόν μας. Τό έ'κλεψαν άπό τον 
κύριον 'Αρλαί , τόν άνάξιον κάτοχον τής 
έμπιστοσύνης μας . Τό μυστικόν αύτό

δύναται άθλιός τ ις  νά τό έκμεταλλευθή , 
νά τό διαδώσν) είς δλην τήν Ευρώπην, 
καί νά μάς καταστήσει τόν περίγελων 
αυτής, έμε τόν βασιλέα, δστις δεν έτόλ- 
μων νά φανώ τίμιος άνθρωπος καί αυτήν 
τήν ένάρετον καί νόμιμον σύζυγόν μου, 
ήτις έταπεινώθη έπί τοσοΰτον ypovov έξ 
α ιτ ία ς μου. Δέν δύναμαι πλέον νά δι
στάσω. Ή  κλοπή τίίς γαμήλιου πράξεως 
μέ παρακινεί ν’ αποφασίσω. Πριν ή γείνν) 
του έγγράφου έκείνου ή χρησις , ήν φο
βούμαι , θά πνίξω δλα αυτά  τά  μυστικά 
είς φαεινοτάτην δημοσιότητα , ώστε νά 
θαμβωθώσιν δλοι δσοι προσπαθούν νά έ- 
ξετάζωσιν έκ του πλησίον τάς ύποθέσεις 
του οικιακού μου βίου. Αύτή είνε ή ιδέα 
μου, Λουβοά" δεν σέ κατηγορώ, διότι μου 
έξέφρασες τήν ίδικήν σου, καίτοι ό ζήλός 
σου σέ παρέφερε πέραν τών όρίων του σε
βασμού, τόν όποιον σε διατάσσω νά ?χης 
είς τό έξης πρός τήν γυναίκα , ής γ ινώ - 
σκεις πλέον τόν τ ίτλον καί τά  δικαιώματα.

Ό  Λουβοά ήγέρθη έξ ολοκλήρου καί 
προσκλίνων ταπεινώς προ του κυρίου του, 
έξήνεγκεν έκ τών εΰρέων στέρνων του στε
ναγμόν άνακουφίσεως, μεθ’ ου άπέπτη 
πάσα αύτοΰ ή λύπη. Ή  τέως ήλλοιωμένη 
έκ της στενοχώριας μορφή του ήτο γα 
λήνιος’ δέν ερρεον πλέον δάκρυα άπό τούς 
οφθαλμούς του, ουδέ μειδίαμα πονηρόν έ- 
φαίνετο είς τά  χείλη του. Ό  Λουβοά ειχε 
νικήσει καί είς τό έξης έμερίμν(Ζ μόνον 
περί του πώς νά πεοιποιηθή έπιτηδείως 
τόν αντίπαλον διά νά ώφεληθή δσον τό 
δυνατόν έκ τής νίκης.

—  Σ’ επεισα, είπεν ό βασιλεύς καί 
χαίρομαι υπερβαλλόντως διά τούτο, διότι 
είσαι ό σοβαρώτερος άνταγωνιστής τής 
κυρίας μαρκησίας.

—  Τό έπ ’ έμοί, άπήντησεν ό Λουβοά, 
άγαλλιώ , διότι ή Ύμετέρα Μεγαλειότης 
ένέδωκε τήν φοράν ταύτην δπως πάν
τοτε είς αισθήματα εύγενή, άντί ν’ ά- 
κούσ-/], ώς θά επραττον έ'τεροι, τάς υπα
γορεύσεις τυφλού ερωτος. Βεβαίως ή Ύ -  
μετέρα Μ εγαλειότης, ουδέποτε θά κα - 
θίστα γνωστόν τόν γάμον, άνευ του φό
βου αύτοϋ, του προερχομένου έξ άκρας 
ευαισθησίας, μήπως ό κλέπτης παραδώση 
τό μυστικόν είς τήν δημοσιότητα πρός 
δυσαρέσκειαν άμφοτέρων τών συζύγων. 
Είνε τόσον έναντία είς τήν πολιτικήν ή 
δήλωσις αύτη ! Θά πληγώση βαθέως τήν 
φιλοτιμίαν άπάσης της βασιλικές οίκο- 
γενείας, θά λυπήσν) πολύ τήν καρδίαν 
τού Δεσπότου καί τών τέκνων του" θά 
έξεγείρη πάσαν τήν έν Γαλλί<£ τάξιν  τών 
εύγενών' τέλος θά παραστήση τόν βασι
λέα τόσον κατώτερον απέναντι τών λοι
πών ήγεμόνων τής Ευρώπης, ώστε, έπα- 
ναλαμβάνω, ή Ύμετέρα Μεγαλειότης, έν 
τή ίσχυρότητι τής θελήσεώς της καί έν 
τή μεγαλοφυΐα της, προεΐδεν άφεύκτως 
τά  τόσα έμπόδια.

Καί τους λόγους τούτους προφέρων ό 
Λουβοά βραδέως καί μετά έπιτετηδευμέ- 
νου σεβασμού, παρετήρει τό ήθος του μο
νάρχου, έλλοχών τήν συναίνεσίν του, ώς 
λείαν πρό πολλοΰ άναμενομένην.

—  Ναί, Λουβοά, είπεν ό βασιλεύς συ-Υ 
νοφρυούμενος, τά  πάντα προεϊδα καί δεν ̂  
είνε άνάγκη νά μοϋ άπαριθμήσγις τ ά ς κ 
στενοχώριας, ών ή σκέψις τοσάκις μ’ έ - '! 
στέρησε τού υπνου. "Ο,τι συμβαίνει ε ίνε) 
ανεξάρτητον τής θελήσεώς μου- συντρίβω c 
αυτήν καί προσκλίνω. Πρό πάντων θέλω Ί 
νά είμαι χριστιανός καί τίμιος άνθρωπος. * 
Ώ ς πρός τήν ιδ ιότητά μου ώς βασι^έως, 
θά ίδωμεν άν κανείς τήν διαφιλονεική. 1

—  Καί, έπανέλαβεν ό Λουβοά, ή κυ
ρία μαρκησία πολύ πρέπει νά πάσχη έν f 
τή  μετριοφροσύνη της καί τή ήρωική αυ- 7 
τ^,ς ταπεινώσει- καθότι καί αύτή γ ινώ - 3 
σκει οτι ή δημοσίευσις του γάμου θά 1 
βλάψν) τον ήγεμόνα,δν άγαπα περισσότε
ρον άπό εί'κοσιν ή ττας.

—  Διά τοΰτο, άπήντησεν ό βασιλεύς \ 
έμπίπτων έν άγνοια του είς τήν παγίδα, 1 
ή κυρία Μαιντενών ήθέλησε τήν αύταπάρ- 
νησιν μέχρι του ν’ άποσυρθή έκ τών Βερ- 1 
σαλλιών καί νά κλεισθή έντός μοναστη
ριού, εύθύς ώς έ'μαθε τήν απώλειαν τού  ̂
έγγράφου. Καί αύτή  δέν έπιθυμεϊ περισ
σότερον έμοΰ τήν δημοσίευσιν του γάμου 
μοίς. Άμφότεροι θά προεκρίνομεν τήν σι- ( 
γήν πρός τό συμφέρον τού Κράτους καί 
χάριν τής οικογενειακής μου ειρήνης.

Πάραυτα ή φυσιογνωμία τοΰ Λουβοά 
άπήστραψεν.

—  Πρέπει λοιπόν, είπε, νά σπεύσω νά I 
σάς καθησυχάσω, Μ εγαλειότατε, καί νά 
καθησυχάσω έπίσης τήν έπιφανή δέσποι- ' 
ναν, ήν είς τό έξής θά εχω τήν τύχην ν’ ‘ 
αποκαλώ κρυφίως κυρίαν μου. Διότι ου- 
δεν άκόμη άπωλέσθη καί ή ύπόληψις τών 
σεβαστών συζύγων ούδένα διατρέχει κ ίν
δυνον, χάριτι Θεία !

—  Τί έννοεϊς ; ήρώτησεν ό βασιλεύς 
έκθαμβος έπί τή μεταμορφώσει τοΰ υπουρ
γού του.

— Μ εγαλειότατε, τό σφάλμα δπερ διέ- 
πραξεν ό κύριος ‘Αρλαί έν άγνοια του,έγώ 
θά λάβω τήν άκραν εύχαρίστησιν νά έπα- 
νορθώσω.’Ενόσω κλαπέν είχεν άπολεσθή τό 
έγγραφον, εύρίσκεσθε είς τήν άνάγκην νά 
καταστήσετε φανερόν τόν γάμον σας με 
δλον τό κίνδυνον ευρωπαϊκού πολέμου καί 
τής πανδήμου άποδοκιμασίας της Γαλ
λίας. Ή  τιμή σας καί ή συνείδησίς σας έ- 
νείχοντο καί δέν ήδύνασθε νά οπισθοδρο
μήσετε. Πάσν) δυνάμει ένέκρινα καί έγώ 
τήν άπόφασίν σας, Μ εγαλειότατε. Ά λ λ ’ 
δμως τό έγγραφον έκεΐνο, τό όποιον ό 
κύριος Ά ρλαί λέγει δτι τοΰ έκλάπη, έγώ 
θά τό άνεύρω.

—  Σύ ! . .  Λουβοά ;
—  Μ εγαλειότατε, ή θεία Πρόνοια δεν 

άποκρούει ένίοτε καί τά  ευτελή μέσα, 
πρός πραγμάτωσιν μεγάλου τίνος σχεδίου.
Τό ε'γγραφον εύρίσκετο είς τά  θυλάκια τοΰ 
άπροσέκτου άρχιεπισκόπου. Είς θεράπων 
πλεονέκτης έπώλησε τ ’ αποφόρια τοΰ κυ
ρίου του πρός παλαιοπώλην διερχόμενον 
έκ τής όδοΰ' ώς συμβαίνει είς τούς άρα- 
βικούς μύθους, είς τών υπουργών σας I- 
μαθεν αύτό τό περιστατικόν. Γνωρίζει τάς 
εξεις τοΰ αρχιεπισκόπου καί ύπώπτευσε 
πόσον τά  συμφέροντα τ^ς Ύμετέρας Με-



ναλειότητος ήδύναντο νά παραβλαφθώσιν. 
Δέκα κατάσκοποι έξεστράτευσαν πάοαυτα 
καί έξηγόρασαν τά  διεσπαρμένα ένίνίματα 
-του αρχιεπισκόπου. Πάντα ταύτα  συνα- 
^θέντα καί καλώς σφραγισθέντα έκομίσθη- 
σανπρός τόν υπουργόν, ένώπιον του όποιου 
ήοευνήθησαν τά  θυλάκια καί άνευρέθη τό 
σπουδαΐον μυστικόν, τά περιεχόμενον είς 
την γαμήλιον πραξιν. ’Αναμφιβόλως ό υ
πουργός θά ένεχείριζε τό έγγραφον πρός 
την κυρίαν μαρκησίαν, άν οεν έφοβεΐτο 
μη προσβάλν) τον βασιλέα του, φαινόμενος 
κάτογος τοιούτου μυστικού, τό όποιον έ- 
κρίθη ότι δεν ε'πρεπε ν’ άνακοινωθ-7) είς 
αυτόν. Ό  υπουργός λοιπόν έτήρησε μετά 
ποοσοχής τό έγγραφον, ού την ύπαρξιν 
ούδείς έγίνωσκεν η ΰπώπτευεν' την ημέ
ραν δΙ του κινδύνου, δτε πρόκειται νά 
σώση τό παρόν καί τό μέλλον τοϋ κυρίου 
του, την κοσμικήν έξουσίαν καί την υ
στεροφημίαν του, ό πιστός εκείνος θερά
πων δέν διστάζει πλέον, ανοίγει τό χαρ- 
τοφυλάκιόν του καί παραδίδει τό τόσον 
θαυμασίως άνευρεθεν έγγραφον. Ίδοΰ αυ
τό, Μεγαλειότατε !

Καί λέγων τάς λ^έξεΐί ταύτας ό Λου
βοά μέ οψιν χαρμόσυνον προσήνεγκε γο
νυπετών πρός τόν Λουδοβίκον ΙΔ’ τό έ'γ- 
γραφον, συνεπτυγμένον είς τέσσαρα άντί 
τοϋ ξίφους, δπερ έ'τεινε πρός αυτόν πρό 
μικρού έν απελπισία.

Ό Λουδοβ ϊκος ΙΔ' ηνοιξε τό γαρτίον
'  t  - > / > * '  ‘ /με τρε[λουσαν χειρα, οιετρεςε το περιεχο- 

μενόν του καί μέ όλην του την προσποί- 
ησιν, την τόσον άκλόνητον, δεν ήδυνήθη 
νά καταστείλτ) ψίθυρον χαράς. Ό  μέγας 
βασιλεύς καθίστατο έλεύθερος. Ό  τίμιος 
άνθρωπος ήδύνατο νά διεκφύγ·/] άπό της 
δυσκόλου θέσεως διά τής θύρας, ην ήνοι- 
γεν άπροσδοκήτως αύτώ  ό επιτήδειος υ
πουργός.

Ό  Λουβοά τόν έ'βλεπεν έν σιγνΐ. Τόν 
έγίνωσκε τόσον καλώς, ώστε περιττόν έ'- 
κρινε νά ύποβοηθήσγ] τό αποτέλεσμα. "Α- 
φινε νά ένεργήσγι μόνη της ή άπελευθερω- 
θεϊσα άλαζονία τοϋ άνδρός. Τής μαρκη- 
σίας ό όλεθρος ήτο πλέον βέβαιος.

—  Έ ν τούτοις, παρετήρησεν ό βασι
λεύς, εδωκα τόν λ.όγον μου πρός την κυ
ρίαν μαρκησίχν.

Ω , Μ εγαλειότατε ' παραδώσατε 
αύτό τό έγγραφον πρός την κυρίαν Μαιν- 
τενών, καί αυτή θά σάς άποδώσγι τόν λό
γον σας.

Ο βασιλεύς ηρυθρίασεν έλαφρώς . Ή  
συνθηκολογία της συνειδήσεώς του έπε- 
τελεϊτο .

—  Λάβε το, Λουβοά, είπεν ό Λουδο
βίκος ΙΑ’ μετά βραχεϊαν σιγήν' φέρε ό ί
διος αύτό τό έγγραφον πρός την μαοκη- 
σίαν.

Ο Λουβοά δεν άνέμενε τοιαύτην άπό- 
φασιν άπροσδόκητον' ούχ ήττον τό μισός 
του ήτο τόσον σφοδρόν, τόση μεγάλη ή 
επιθυμία του, όπως ταπεινώστ] την i y -  
θράν του, ώστε ή παραφορά του τόν ήα- 
πόδισε νά διακρίν/] την παγίδα , είς ήν 
τόν ερριπτεν ό βασιλεύς, όπως έξασφαλίση 
τόν έαυτόν του.

—  Θά σ’ εΰχαριστήσν) θερμώς, Λου
βοά' πήγαινε αύριον τό πρω'ι είς Σαίν -  
Σύρ' έκεϊ θά είνε καί ή μαρκησία. Παρα- 
κάλεσέ την νά προετοιμασθ'/) διά τό είς 
Μόνς ταξείδ ιον'θά παραλάβω καί τάς κυ
ρίας.

—  Ευχαριστώ μυριάκις , Μ εγαλειότα
τε, διότι μ’ έξελέξατε νά φέρω πρός την 
κυρίαν Μαιντενών τάς δύο ταύτας άγαθάς 
ειδήσεις.

—  Τώ οντι, σ’ έπιφορτίζω κατά προ- 
τίμησιν, άπήντησε μειδιών ό βασιλεύς. 
Ήδυνάμην νά έπιφορτίσω μέ την εύχάρι- 
στον αυτήν έντολήν τόν κύριον Ά ρλα ί. 
Καληνύκτα, Λουβοά' πηγαίνω  νά κοιμη
θώ. Θέλεις νά περάσνις μαζί μου άπό τόν 
διάδρομον ;

—  Οχι , Μ εγαλειότατε. Θά έξέλθω 
άπό τά  γραφεία' προτιμώ νά μή γνωσθή 
ή έπάνοδός μου, διότι τοιουτοτρόπως θά 
κοιμηθώ ήσύχως την νύκτα καί θά έργα- 
σθώ έν άνέσει την πρωίαν.

Ό  Λουδοβίκος είσήλθεν είς τόν κο ιτώ- 
νά του, παρακολουθούμενος ύπό τοϋ Βον- 
τάν καί τού τακτικού ίατροϋ του, δστις 
άνέμενεν αυτόν είς τόν διάδρομον.

Ό  Λουβοά έξν^λθε περιχαρής, άγαλ- 
λιών, . ήλπιζε δέ δτι έμελλε νά κοιμηθή 
καλώς. Καθ’ήν στιγμήν διήρχετο διά τοϋ 
θαλ.άμου τών κατόπτρων, τοϋ παρακειμέ
νου τού σπουδαστηρίου τού βασιλέως, 
παρ’ ολίγον έν τή  σκιά νά προσκρούστι 
κατά  τίνος φάσματος ακινήτου, ισταμέ- 
νου έν τη γωνία , ώς άπαίσιον μαϋρον ά
γαλμα. Ό  Λουβοά ήτο δεισιδαίμων καί 
ώπισθο/ώρησεν έντρομος. Τό άγαλμα άφ- 
γίρεσε τόν πέπλον καί άπεκαλύφθη τό ω
χρόν πρόσωπον καί τό διαπεραστικόν δμμα 
τής κυρίας Μ αιντενών.

Ό  Λουβοά άφήκε κραυγήν τρόμου’ .
Ή  μαρκησία, μέ ήθος ευσταθές, μέ 

φωνήν βραδεΐαν, μέ μειδίαμα φοβερόν,
—  Κύριε Λουβοά,είπεν' ιδού ή παραγ

γελία  σας εγεινεν. Είνε περιττόν αύριον 
νά υπάγετε είς Σαίν -  Σύρ.

—  Ή κούσατε ; έψέλλισεν ό Λουβοά.
—  Τα πάντα ' ό βασιλεύς εχει ενα θε 

ράπαντά πολύ έπιτήδειον καί πολύ τολ
μηρόν.

—  Κυρία. . . τί) άληθεία ήσθε παρού
σα ! . . .

Καί οί όδόντες τοϋ μαοκησίου συνε- 
κοούοντο, αί δε τρίχες τής κεφαλής του 
ώρθούντο, ώς νά είχεν ένώπιόν του φάσμα 
καί όχι ζών πλάσμα.

—  Ούδέν φυσικώτερον, κύριε μαρκήσιε' 
μέ ειδοποίησαν δτι έπεστρέψατε καί δτι 
έπρόκειτο νά συνομιλήσετε μετά τοϋ βα- 
σιλέως. Σάς γνωρίζω ' έφοβήθην δτι θά 
τώ  άνηγγέλλετε καμμίαν κακήν εί'δησιν, 
καί διά τούτο ήλθα. ’Έχω τό δικαίωμα, 
καθώς γνωρίζετε.

—  ’Αφού ήκούσατε, κυρία, είπε ψελλ ί- 
ζων ό Λουβοά, θά έννοήσατε την θέσιν 
μου.

—  Κ άλλιστα, κύριε Λουβοά, είπεν ή 
μαρκησία μετά τής αυτής έντονου καί 
έπισήμου φωνής.
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—  ’Ιδού τό έ'γγραφον, κυρία, έψιθύρι- 
σεν ό υπουργός κλονιζόμενος.

Ή  μαρκησία άπέκρουσε διά τοϋ δα
κτύλου τό πρός αυτήν τεινόμενον /άρ
τ ιο ν ' ό δάκτυλός της έστηρίχθη έπί τοϋ 
βρα/ίονος τού Λουβοά, δστις έφρικίασεν, 
ώς νά ήσθάνθη την επαφήν σιδήρου πεπυ- 
οακτωμένου.

—  Τό έγγραφον καλώς εύρίσκετο είς 
τάς /εΐράς σας καί έκάμετε θαυμασίαν 
χρήσιν αυτού, είπεν ή κυρία Μαιντενών. 
Φυλάξατε το . Δύναται νά σάς χρησιμεύστ) 
ακόμη. Ώ ς πρός έμέ, δέν έχω ανάγκην. 
Θά σάς τό άποδείξω την ημέραν καθ’ ήν 
θά δυνηθώ νά σάς ευχαριστήσω όπως σάς 
αξίζει. Ά ποκτώ ν αύτό τό Ιγγραφον καί 
φέρων αύτό είς στιγμήν τόσον επίκαιρον, 
παρέσχετε, κύριε, πρός τόν βασιλέα καί 
πρός έμέ έκδούλευσιν, έξ έκείνων, α'ίτινες 
ουδέποτε λησμονοϋνται. Θά κρίνετε, ευ
θύς ώς παρουσιασθή ή ευκαιρία, άν έ'χω 
καλήν μνήμην. Χαίρετε, κύριε Λουβοά.

Τό άγαλμα προσέκλινεν, έποίησε πέν- 
θιμον ύπόκλισιν, τό πρόσωπόν του έκα- 
λύφθη έκ νέου ύπό τοϋ πέπλου, καί ό 
Λουβοά άπέμεινε μόνος έ'κφρων καί άσθ- 
μαίνων , αισθανόμενος φλογισθέντα τόν 
βραχίονά του έν τώ  μέσω δλων έκείνων 
τών κατόπτρων, άτινα  άπεικόνιζον την 
ώχράν μορφήν του.

—  Ό  Βοντάν την είδοποίησεν δτι ή - 
μην με τόν βασιλέα, έψιθύρισεν. Ήκουσε 
τά  πάντα . Ά ν  δέν την καταταστρέψω, 
θά μέ καταστρέψνι αυτή . Ά λ λ ’ άδιάφο- 
ρον ό γάμος δέν θά δημοσιευθή αυτήν 
τήν φοράν. Έ ν τοσούτω θά διασκεδάσω 
τό πνεύμα τοϋ βασιλέως με μίαν καλήν 
πολιορκίαν !

ΙΔ'
ΕΙΣ ΑΧΡΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΣΚΟΣ

’Έν τ ιν ι χαρίεντι χωρίω, κειμένω είς 
άπόστασιν ολίγων λευγών άπό τής Βα- 
λενσιέννης καί καλουμένω τότε Ούδάρδ— 
διότι κατόπιν έκάη, έλν)στεύθη, κατε- 
στράφη ύπό τού πολέμου καί ουδέ τό δ- 
•νομά του σώζεται πλέον —  εκειτο κατά 
τάς άρχάς τοϋ έτους 1691, πρός τ ’ άρι— 
στερά τή ς όδοϋ, πύργος μετά τών κτη- 

άτων καί τών δασών του, πρός τά  δε- 
ιά δέ είκοσι περίπου οίκίσκοι, φαιδροί, 

πλούσιοι, χαρμόσυνοι τήν θέαν έντός τοϋ 
περιβάλλοντος αυτούς μανδύου έκ βρυω- 
νίας καί άγριαμπέλων καί ύπό την βα- 
ρεΐαν σκέπην τής έκ χονδρών κεράμων 
στέγης των.

Τό θέαμα, δπερ παρείχε τότε ή μόνη 
οδός τοϋ χωρίου, ήτο λίαν παράδοξον, 
άλλά βεβαίως γραφικώτατον. Είπωμεν 

-πρώτον όλίγας λέξεις περί τής τοποθε
σίας' ουδέποτε ίσως διά τήν περιγραφήν 
θέας μάλλον εύαρεστου έχρησιμοποιήθη- 
σαν κάλλιαν όλίγαι γραμμαί.

Προ τοϋ πύργου, παρά τό χείλος τής 
όδοϋ, διήρχετο ρύαξ θορυβώδης, είκοσι 
ποδών τό εύρος' τά  ύδατά του άφρίζοντα 
Ιρρεον ύπό τήν κινητήν γέφυραν καταβε- 
βιβασμένην ούσαν, είς τήν έσχατιάν τής



όποιας διά τών ύαλοφράκτων θυρών διε- 
φαίνετο κήπος καταπλημμυρούμενος ύπό 
του φωτός τοΰ ήλίου καί έξωραϊζόμενος 
υπό τών ζωηρών χρωμάτων τών άνθέων 
τοΰ Βορρά.

Είς τάς δχθας τοΰ ρύακος άνεκινεΐτο 
πλήθος πολυάσχολον άνθρώπων, πληρούν- 
τω ν ΰδατος τάς χύτρας, άναπτόντων 
πυράς καί ε’ισαγόντων είς τάς χύτρας 
διάφορα πτηνά  κατά  τό μάλλον καί ή τ -  
τον άποτετιλμένα ή ογκώδη τεμάχια 
νωποΰ κρέατος, η κράμβας καί δαυκία 
καί γ ιγάντε ια  κρόμμυα ήλειμμένα διά λ ί
πους καί άλλάντας καί χοιρομήρια μικρά. 
Καί ένώ ήστραπτε τό πυρ, έσπινθηοοβό- 
λει τό ΰδωο, ό δέ καπνός, ό άναθοώσκων 
έκ τών οβελών καί τών λεβήτων ήμιλ- 
λάτο μετά της ψύχρας άχνης τοΰ άφροΰ, 
ήν έλαφρός ανατολικός άνεμος άφήρπα- 
ζεν άπό τούς καταρράκτας τοΰ ρύακος.

Έξήρχοντο άπό τοΰ πύργου διά της 
κ ινη τές γεφύρας, ή είσήρχοντο άδιακό- 
πως είς αυτόν άνδρες καί γυναίκες, περίρ- 
ρυτοι ύπό ίδρώτος, άσθμαίνοντες, πάν- 
τες δέ φέροντες ή άποκομίζοντες φορτία 
τροφίμων. Κόνικλοι καί λαγωοί, ίχθΰς καί 
καραβίδες νωπαί άπεκομίζοντο καί έπα· 
νήρχοντο ά ντ ’αΰτών πλακούντες , ζυμα·

τό είδος τοΰτο.Ε ίχε πάσαν την άπαιτου- 
μένην έπιδεξιότητα δπως άποφεύγη την 
φυλακήν καί .την άγχόνην.’Ά πληστος καί 
φιλάργυρος,ήτο ικανός νά φανή έλευθέριος, 
άσωτος μάλιστα, άν ή άσωτία του δέν ή- 
λάττου τήν περιουσίαν του είμή κατά  τό 
1ν δέκατον. Αυτό τό μεοίδιον είχεν ορίσει 
διά τά  πάθη του καί τά  ελαττώ ματα  
του. Ουδέποτε άνθρωπος έψεύσθη μέ πε- 
ρισσοτέραν άναίδειαν καί περισσοτέραν 
ευκολίαν. Έψεύδετο πάντοτε ' έψεύδετο 
πρός τόν ίδιον έαυτόν του' έψεύδετο όνει- 
ρευόμενος. Άφοΰ εσχεν ώς άρχήν δτι ή 
πενία είνε κατάστασ ις, ής έπωφελούμε- 
νος ό έπιτήδειος άνθρωπος δύναται νάΥ / * t /ςησγι ευαρεστως, γενομενος κατόπιν πλού
σιος, έσκέφθη δτι καί ή κατάστασις τοΰ 
οφειλέτου είνε τέχνη έξαίρετος, διά τής 
όποιας πας ευφυής δύναται νά ζήση λαμ- 
πρώς. Επομένως έφήρμοσε τήν μέθοδον, 
ευθύς ώς άπέκτησεν εν σκοΰδον νά τό φυ- 
λάτττ) καί νά κάμνη δέκα σκούδων χοέος. 
Ουδέποτε ό άνθρωπος αύτός έπλήρωσεν' 
ώφειλεν είς τούς φίλους του, είς τάς έρω- 
μένας του, είς τούς ύπηρέτας του' ώς 
πρός τούς προμηθευτάς, οΰτε λόγος κάν 
δέν πρέπει νά γ ίνετα ι. Ευθύς ώς έγένετο 
κάτοχος χιλίων πιστολών διετήρει ενα

ρικά έκ κρέατος καί άλλα το ιαΰτα  πα - , έπ ιστάτην, τόν όποιον επίσης δέν έπλή· 
ρασκευάσματα, ή δέ το ιαύτη οριστική ρωνεν, ά λλ ’ δστις εζη έκ τών πιστώσεων, 
μεταμόρφωσις ώφείλετο είς τούς είκοσιν ώς τό εντομον εκ τών πληγών. Ό  Δεβώτ 
οβελούς κα ί είς τούς είκοσι καιομένους έξώγκου ταΰτοχρόνως τό ένεργητικόν καί 
κλιβάνους έν τα ΐς  οίκίαις τοΰ χωρίου. | τό παθητικόν του καί έπί τέλους κατώρ- 

Οί εκατόν κάτοικοι παντός φύλου τοΰ θωσε νά πλουτίση. 
χωρίου παρεσκεύαζον τό γαμήλιον γεΰμα \ ’Εν τούτοις , θαλαμηπόλος ών τοΰ 
τοΰ κυρίου τω ν, ένός διάσημου έργολά- άρχιεπισκόπου τών Παρισίων, έπλήρωνεν 
βου, είσπράξεως φόρων, τοΰ κ. Δεβώτ, δ- j ενίοτε δι’ εισιτηρίων είς τήν Ακαδημίαν, 
στις πρό μικροΰ είχεν άγοράσει τόν πύρ- είς καμμίαν Δοξολογίαν ή είς τά  άνάκτορα

3ώ !

γον, τό χωρίον καί τούς υποτελείς είς τόν 
πύργον κακοίκους του, δλα τα ΰτα  διά 
μιας, ά ντ ί εξήκοντα χιλιάδων σκούδων, 
α ΐτινες ήσαν τό δέκατον τοΰ κέρδους,δπερ 
ήρύσθη έν διαστήματι τριών μηνών, άνα- 
μιγνυόμενος είς τά  οικονομικά τής Αύτοΰ 
Χ ριστιανικωτάτης Μ εγαλειότητος.

Εύχερώς διεκρίνετο ούτος περίπατων 
άγερώχως έν τφ  μέσω τών υποτελών του. 
Ητο άνήρ τριάκοντα πέντε, μέχρι το ιά- 

κοντα οκτώ έτών τήν ηλικ ίαν, χυδαίος 
τήν δψιν, μέμέτωπον ύπόκυρτον, μέ πρόσ- 
ωπον πλα τύ , μέ δμμα ζωηρόν καί έξέχον 
ώς τό τής μηλολόνθης, μέ χροιάν χολε
ρικήν καί μικράν χονδράν ρίνα ώς κυνός. 
Έ π ί τής όπωσοΰν προεχούσης γαστρός 
του άνεπαύοντο φιλαρέσκως αί βραχεϊαι 
χεϊρές του. Έφερε μεγαλοπρεπή ένδυμα- 
σίαν' έπεδείκνυε τάς κνήμας του. στιβα- 
ράς μάλλον ή ευθείας, έμειδία πρός τούς 
υποτελείς του,οσάκις προσήλουν πρός αυ
τόν δειλώς τά βλέμμα καί συνετάραττεν 
•αυτούς δταν Ιβλεπεν δτι τό εργον δέν ε- 
βαινε κατά  τήν έπιθυμίαν του. Έ ν συν
τομία, έφαίνετο κύριος άνέτως διάγων. 
Διά τήν αίσιον έγκατάστασιν αύτοΰ έτε- 
λεΐτο ό δλεθρος έκεΐνος τόσων προβάτων 
καί μόσχων καί πτηνών καί θηραμάτων.

Κατά τό ήθικόν, ήτο άρχαΐος θεράπων, 
υιός θεράποντος περιπεσόντος είς ενδειαν, 
θεράπων έπιτήδειος, κλέπτης, τέλειος είς

τών Βερσαλλιών κατά τήν ώραν τής έστι- 
άσεως. Διά τής άθώας ταύτης τροφής έξ- 
ηπάτα  τήν πείναν τών π ιστωτών του. 
Ά λ λ ’ ή ύπόθεσις τών άναξυρίδων τοΰ 
κυρίου Ά ρλαί ύπήρξεν ιδίως είς αυτόν 
λίαν έπωφελής, καίτοι δέν έκέρδησεν έξ 
αυτής οΰτε μίαν πιστόλαν τοϊς μετρητοΐς' 
τάς έπώλησεν είς τον Λουβοά, τή  μεσι
τεία  τοΰ συντέκνου του Λαγκομπέρζ. Ό  
Δεβώτ καί ό Λαγκομπέρζ, άγύρται άμ- 
φότεροι καί έπιχειρηματιαι , συνεδέοντο 
έκ νεανικής ήλικίας διά φ ιλ ία ς,τήν οποίαν 
είχον καταστήσει στενοτέραν μυρίαι παρ- 
εκτροπαί καί λωποδυσίαι.

Πλήν ό Δεβώτ άνέμενε τήν κατάλλη
λον ευκαιρίαν, δπως άπό λωποδύτου προ- 
βιβασθνί είς κλέπτην. 'Έως τότε ό βίος 
του είχε διαρρεύσει νωθρός. Αί νέαι σχέ
σεις, δς άπέκτησε μετά τοΰ διασήμου υ
πουργού έφώτισαν τό πνεΰμά του καί 
άπέβλεψε πρός μεγαλεπήβολα σχέδια . 
Εύρε τόν Λουβοά γενναιόδωρον,κατέχοντα 
δέ τό ίδιάζον χάρισμα, δπως διά μεγά
λων μέσων καί δι’ ώραίων λόγων έξα- 
χρειώντρ τούς άνθρώπους. Οΰτω, δτ’έπρό- 
κειτο νά πληρώσν) τάς κλαπείσας άναξυ- 
ρίδας , ό κύριος Λουβοά έκολάκευσε τόν 
Δεβώτ έπί δεκαπέντε περίπου ήμέρας διά 
τής εξής φράσεως ·'

—  Φέρε μου τόν λογαριασμόν σου.
Ό  Δεβώτ κατήρτισε τόν λογαριασμόν

του καί τόν ύπέβαλε δεκαπεντάκις. Τέπ 
λος , έπ ιτυχών τήν ευκαιρίαν νά συνομι·! 
λήση μετά τοΰ Λουβοά, καί έπιδείςας εί  ̂
αύτόν τόν λογαριασμόν, ήκουσεν είς άπ-| 
άντησιν τούς έξης λόγους :

—  Θά διατάξω  νά πληρωθϊίς είς το̂ | 
κατάλληλον καιρόν.

Τέλος ό Δεβώτ περιελθών είς τά  εσχα-j 
τα  έπενόησε νά μετατρέψνι τήν ύποσχεθε^ 
σαν αύτώ παρά τοΰ υπουργού άμοιβήν 
παραγγελίαν τ ινά , δι’ ής νά έπιφορτισθή,Ι 
ό δέ Λουβοά άνυπομονήσας άπήντησεν[ 
αύτώ  :

—  Θά σκε<[
Ό  Δεβώτ έγένετο δφις δπως όλισθαίνγ],!

ψύλλος δπως πηδά , κόρις δπως είσδύγι J  
καί κατώρθωσε νά έπιτύχγι μίαν προμή-Ι 
θειαν , τήν στιγμήν καθ’ ήν ό Λουβοά έ-Ι 
μελέτα τό γ ιγάντειον είς Μάνς έπιχείρημαΙ 
καί άνεζήτει πανταχοΰ- πράκτορας κρυ-| 
φίους, άγνώστους,διά νά προπαρασκευάσει 
αύτό έν σιγ·7).

Ό  Δεβώτ είχεν έκδηλώσει είς τόν υ
πουργόν τόσην έπιθυμίαν δπως έπιτύχγι 
ή δέ ή έπ ιτυχ ία  τοιούτου οργάνου , δσονΙ 
άηδές και άν ήτο τοΰτο, ήτο τόσον έξη-| 
σφαλισμένη, ώστε, όσον σοβαρά καί άν| 
ήσαν τά  συμφέροντα, δυσπιστία δέν έχώ- 
ρει. Ό  Δεβώτ συνετέλεσεν είς τήν έπ ιτυ- 
χίαν τοΰ ΰπουργοΰ , έπλούτισε , συνή-| 
θροισε κεφάλαια πολλά καί έχάραξεν είς 
τήν μνήμην του τά ς τρεις φράσεις, δι’ ώνΙ 
ό Λουβοά τόν είχε πείσει νά περιμένν) χω
ρίς ν’ άπελπισθ-7) :

« Φέρε μου τόν λογαριασμόν σου.
» Θά διατάξω  νά πληρωθείς είς τόνΙ 

κατάλληλον καιρόν.
» Θά σκεφθώ ».
Ό  ύπουργός δύναται νά βασίσνι τάςι 

τρεις ταύτας φράσεις έπί φερεγγυότητοςι 
κολοσσαίας' ά λλ ’ αύτα ί αί ίδ ιαι τρεΐςΙ 
φράσεις, εχουσαι ώς βάσιν καλώς έφωδια-Ι 
σμένον χρηματοφυλάκιον, έπέτρεπον είςI 
έ'να Τραπεζίτην νά μή πληρώση ποτέ! 
οβολόν. Ό  Δεβώτ τάς υιοθέτησε καί δΓ| 
αυτών έστόλιζε τήν συνομιλίαν του. Δι I 
αύτοΰ δ’ έπέτυχεν έξκισίως είς τε τάςΙ 
ύποθέσεις του καί είς τόν ιδιωτικόν του I 
βίον. Εύχερώς τ ις  έννοεΐ πόσα έκερδησεΙ 
θέτων είς κυκλοφορίαν παραπλήσιον νόμι
σμα, ένώ ένταυτώ  άπεθησαύριζε τά  είδη, I 
άτινα  δι’ αύτοΰ ήγόραζεν

Πάντοτε ωφελείτα ι τ ις  έκ τής συνανα· 
στροφής τών μεγάλων άνδρών. Έ κ τής I 
μεγαλοφυΐας τοΰ Λουβοά ό Δεβώτ δέν ή-I 
δυνήθη ν’ άρυσθή είμή τρεις φράσεις 
άλλά τάς έτήρησε καλώς είς τήν μνή
μην του.

Ό  έξαίρετος αύτός κύριος είχεν άφι- 
χθή τήν πρωίαν έκείνην έκ Βαλενσιέννης, 
δπου μετέβη νά δώσγι λογαριασμόν εις 
τόν οικονομικόν έφορον τής έπαρχίας. 
Δέν έγνώριζε τό κτήμα , ούτινος έγένετο 
άγοραστής παρακινηθείς έκ τής καλής 
φήμης ήν είχε τοΰτο, διά νά έγκατα- 
σταθή δ* έν αύτώ  μεγαλοπρεπώς είχε 
προσκαλέσει όλους τούς γείτονας είς μέγα 
γεΰμα, ούτινος εμελλε νά προίσταται ή



νεαρά σύζυγός του, άποΰσα άπό της έπο- | 
χής τοΰ γάμου των είς Καμπραί όπως ' 
νοσηλεύσ·/) τόν πατέρα της, άναμενομένη 
δΐ την ήμέραν έκείνην.

Έ πετα ι συνέχεια.

Είς τους άπό IV Νοεμβρίου έγγραφο- 
μένους συνδρομητάς παραχωροΰμεν δ ω 
ρ εά ν  τά  άπό 13 Σεπτεμβρίου φυλλάδια 
τών « ’Εκλεκτών Μ υθιστορημάτων», είς ά 
ήρξαντο δημοσιευόμενα δλως νέα μυθι
στορήματα.

F O R T U N E  B O IS G O B E Y

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχει»]

Καί έν άνάγκτ) ήθελεν έφεύρει ετι.
Μέρος πρός τοποθέτησιν χρημάτων δεν 

έγνώριζεν άλλο έκτός τοΰ θυλακίου του, 
καί έκεΐνο έκενοΰτο μετά καταπληκτικής 
ταχύτητος.

Σχεδόν είχε φάγει τά  κεφάλαιά του 
καί έσκέπτετο νά υποθηκεύσει τά  άκίνητα 
κτήματά του, δύο μεγάλας οικίας είς τά 
κέντρον τών Παρισίων.

Ούτω βαίνων, βεβαίως ηθε).ε καταλή
γει καί ώς έθελοντής είς τούς Εύ£ώ>οιχ 
της ’Αφρικής, ή χρυσοθήρας είς Καλιφορ- 
νίαν, καί άντεμετώπιζεν, άνευ φρίκης, την 
τελευτα ίαν ταύτην τιμωρίαν τών . Ι ίόντωγ.

Πρέπει δμως, οπως τύχν) της συγγνώ
μης μας διά την το ιαύτην κατασπατά - 
λησιν, νά εΐπωμεν ότι, θηρεύων την ηδο
νήν, ουδέποτε συνήντησε τόν έρωτα, έ
ρωτα έντιμον ή τουλάχιστον σοβαρόν.

Μεταξύ τών γυναικών, οσαις ένέτυχε 
κατά τόν βίον του ούδεμία έδυνήθη νά 
τόν κρατήσ·»), διότι ούδ ε[χία τω  έφάντι ά - 
ξία όπως προσκολληθή πρός αυτήν.

Είνε άληθές ότι δέν συνανεστρέφετο ό- 
σας είνε άξια ι ν’ άγαπηθώσι, διότι ό κα
λός κόσμος τόν παρηνόχλει, καί αί ώ - 
ραΐαι διά γάμον νεάνιδες τω  έφαίνοντο ώς 
αί τελειοποιηθεΐσαι έκεΐναι πλαγγόνες, αί 
προφερουσαι : «πατέρα» καί «μητέρα». 
Εΰρισκε χάριν καί ηδονήν παρά τα ΐς ί -  
. Ιενθερίαΐ ΐ  γυνα ιξί, τάς οποίας έλάχιστα 
έξετίμα.

Καί όμως ό παραλυμένος ούτος νεα
νίας είνε καρδίαν πλασθεΐσαν ώσεί έξεπί- 
τηδες διά νά αίσθανθή τόν έρωτα.Ό  σκε
πτικ ιστής ούτος καί άσεβής είχε τον έν- 
θουσιασμόν καί τήν π ίστιν , καί μικρόν τ ι 
μαλιστα άπλοτητος. Ούτε άπιστος ήν

ν  tουτε πεπωρωμενος.
Ινα μετά πάθους δοθ·7, είς τόν έρωτα 

τω  ελειψε μέχρι τοΰδε ή περίστασις. Καί 
άφ’ής μάλιστα έπεδόθη είς τάς δ ικαστι- 
κάς έρεύνας όλιγωτέραν έλττίδα είχεν ϊνα 
εις καλόν μέρος έναποθέση τήν καρδίαν 
του.

Έπιδεικνύων βεβαίως τό βραχιόλιόν του 
είς τούς δημοσίους χορούς δέν ήτο δυνα
τόν νά τύχν) της περιστάσεως ταύτης.

Ό  σπινθήρ, ό μέλλων νά θέσ·/) τά πΰρ

είς τήν πυρίτιδα, ήτο άνέλπιστον ότι θά 
λάμψτι έπί τοΰ σανιδώματος τοΰ οκίτι ,ν 
ή τοΰ πα ρ χ ί τ ο ν  κοσμοπολίτικης αιθούσης.

"Αλλως τε περί τούτου έλάχιστα έ- 
φρόντιζε,διότι ή άνεξαρτησία του τφ  ήτο 
προσφιλής, καί ή μόνη γυνή, τήν οποίαν 
έπεθύμει ν’ άνακαλύψν) είχε μίαν μόνον 
χεΐρα, έγκαταλείψασα τήν έτέραν μεταξύ 
τών μαγγάνων τοΰ χρηματοκιβωτίου τοΰ 
κυρίου Δορζέρ.

Τήν έπαύριον λοιπόν της έσπερίδος τοΰ 
θείου του έγερθείς ό Μάξιμος άμα τη  η
μέρα, άπεφάσισε νά μή χάσγι τήν πρωίαν 
του, άφοΰ τό άπομεσήμερον είχε προδια
θέσει δ ι’ έκδρομήν είς τό δάσος. Έσκέ
πτετο ότι ή μεγάλη έπιχείρησίς του μεθ’ 
ολοκλήρους πέντε ημέρας εύρίσκετο σχε
δόν είς τό αύτό σημεΐον. Καί τη  άληθεία, 
πλειότερον έφλυάρησεν ή ένήργησε πρός 
άνεύρεσιν της x o v - l o j t p a c .

Τό μυστήριον μάλιστα περιεπλέκετο 
άντί νά διαφωτισθή, διότι είχεν άκολου- 
θήσει άλλα ίχνη.

Πρός στιγμήν όμως τό καλλίτερον οπερ 
είχε νά κάμη ήτο νά άκολουθήσν] τήν χα - 
ραχθεΐσαν όδάν καί έξηλθεν ένωρίς σκο- 
πεύων νά έπισκεφθή τήν μάμμην τοΰ Γώ- 
γου είς Μ πατιγνιόλλ . Τήν προτεραίαν 

j είχε προσφέρει τά πρόγευμα εις τινας φ ί
λους του καί διά της ομιλίας καί τών σι- 
γάρων κατώρθωσαν νά παραμείνωσι καί 
μέχρι της ώρας τοΰ γεύματος. Ή  προε- 
σχεδιασμένη έπίσκεψις άνεβλήθη πρός με- 
γάλην του λύπην, διότι είχε μεγίστην έ
πιθυμίαν νά ευχαρίστηση τόν Γώγον, ό 
όποιος τόν εσωσεν έκ τοιούτου κινδύνου.

Ή το  καλή ή ιδέα του νά τόν συστήση 
είς τήν εύνοιαν τοΰ κυρίου Δορζέρ, ά λλ ’ 
οπωσδήποτε καί ενα δώρον άξίας δέν θά 
έτύγχανε κακής υποδοχής.

Έπορεύθη δέ διά τής αύτής όδοΰ, ήν 
είχε λάβει έξεοχόμενος τοΰ σχ ί τ ι ν .  Τφ έ- 
φαίνετο ότι έ'βλεπεν άκόμηλάμπονταςτούς 
σπινθηροβόλους οφθαλμούς τής λατρευτής 
παγοδρόμου, ένόμιζεν ότι ήσθάνετο τήν 
εύάρ’εστον θλίψιν τής χειρός τοΰ παραδό
ξου έκείνου πλάσματος, τοΰ όμοιάζοντος 
προς βασίλισσαν καί όμως ίσχυριζομένου 
ότι λέγετα ι κυρίου Σερζάν.Κατηράτο τήν 
προθεσμίαν, τήν οποίαν τφ  έ'ταξεν' ελεγεν 
ότι ίσως ή κυρία τόν έπεριπαιζε καί ότι 
δέν διεκινδύνευε μέγα τ ι άν έβράχυνε τήν 
προθεσμίαν αύτός.

‘Η όδός Ζονγραά  ήτο σχεδόν έπί τοΰ 
δρομολογίου του καί όταν εφθασεν έπί 
τοΰ /ιπον.Ιβάρ δέν έδυνήθη νά άντιστή 
είς τόν πειρασμόν.

Διά τής λεωφόρου Βιλλιέρ, χωρίς νά 
σταθή είς τήν όδάν K ap i h r e  εφθασε μέχοις 
τής όδοΰ Zoi tppca, όπου κατώκει ή καλ
λονή του.

Έ χιόνιζε καί δέν ήτο ετι ή έννάτη 
ώρα τής πρωίας. Τά πάντα  ήσύχαζον είς 
τήν ειρηνικήν ταύτην συνοικίαν.

Ό  Μάξιμος χωρίς νά παρενοχληθή έξή- 
τασε τόν οίκον είς δν είσήλθε τό άνεξή- 
γητον έκεΐνο πρόσωπον.

Έγνώρισεν άμέσως τά μέγαρον μέ τά  
δύο πατώ ματα  καί τάς δύο θύρας καί

χωρίς έπί πλέον νά σκεφθή έ'στη πρό τής 
προσόψεως,έν τφ  μέσω τής όδοΰ. Τά πα
ραθυρόφυλλα ήσαν κλειστά καί ούδ’ έλά- 
χιστος καπνός έφαίνετο έξεοχόμενος τών 
καπνοδοχών.

Ή  οικία αύτη έφαίνετο ώς άκατοίκη- 
τος καί ό Μάξιμος έσκέφθη ότι ή .τγ ι γ χ ί -  
π ι σ σ α  τής παγοδρομίας δέν έψεύσθη, ότι 
τόν διεβεβαίωσεν ότι άναχωρεΐ έκ Παρι
σίων άπό τή ; αύριον.- k

Έσκέφθη είτα  ότι θά άφησε κάποιον 
διά νά φυ'λάττη τόν οίκον της, τόν ό
ποιον θά εΰρισκε διά νά όμιλήση, καί ότι 
ίσως ήν ή καταλληλοτέρα περίστασις διά 
νά λάβνι μυστικά ; πληροφορίας περί τής 
κυρίας τοΰ μεγάρου.

Γενικώς οί θυρωροί δέν είνε άδιάφθοροι 
καί ή όψις χρυσοΰ νομίσματος τούς τρο
χίζει τήν γλώσσαν. Ό  Μάξιμος εξέβαλ
λε τοΰ θυλακίου του νεόκοπον είκοσά- 
φραγκον καί έπορεύθη εύθύ πρός τήν αύ- 
λειον θύραν κρατών τό νόμισμα μεταξύ 
τοΰ λιχανοΰ καί τοΰ άντίχειρος.

Έ κτύπησε καί ούδείς έφάνη. Έ κτύπη - 
σεν ετι καί ένφ τό τρίτον ήχει ό κώδων, 
ή θύρα ήνοιξεν ολόκληρος.

Παρουσιάσθη άνθρωπός τ ις  μή όμοι- 
άζων πρός υπηρέτην, υψηλός, ένδεδυμένος 
ρ ί δ ε γ γ ό τ a r  κομβωμένην μέχρι του λ α ι
μού καί έ'χων μύστακας ξανθούς μακοο- 
τάτους.

’Αληθής μορφή στρατιώτου, τύπος ύ- 
παξιωματικοΰ έν πολιτική στολή.

—  Μέ συγχωρεΐτε, είπεν ό άνεψιός τοΰ 
τραπεζίτου, άποφεύγων νά όνομάστ) κύ
ριον τά παράδοξον τοΰτο ον, τά μέγαρον 
τοΰτο δέν πω λείτα ι ;

—  Ούτε πω λείτα ι ούτε νοικ ιάζεται, 
άπεκρίθη ό άνθρωπος κρατών τά θυρόφυλ- 
λον καί έτοιμαζόμενος νά τό κλείση.

—  Περίεργον... καί μ’ είχαν βεβαιώσει 
πώς ό ιδιοκτήτης ζητεί άγοραστήν. Φαί
νεται θά άπατήθηκα είς τήν θύρα.Καί ό
μως.. έδώ δέν κάθεται ή κυρία Σερζάν ;

—  Δέν τήν ’ξέρω.
—  ’Αδύνατον. Τήν έ'χω συναντήσει τό- 

σαις φοραίς, έσχάτως μάλιστα τήν συνώ- 
δευσα μέχοις έδώ ... καί αύτή ή ιδία μοΰ 
είπεν δ τ ι.. .

—  Σοΰ ξαναλέω πώς δέ ’ξέρω ποιά είνε 
ή κυρία Σερζάν. Κ ύτταξε στο διπλανά 
σπ ίτ ι.

Ό  Μάξιμος έσκόπει νά έπιμείντ), ά λλ ’ 
ό θυρωρός τφ  έ'κλεισε κατά πρόσωπον την 
θύραν.

Τοΰτο άπήρεσεν είς τόν Μάξιμον σύ- 
ραντα βιαίως τά κωδώνιον.

Ή  θύρα δέν ήνοιξε καί ό Μάξιμος έκ 
τής οργής έγένετο άλλος.

Έσυρε πάλιν τό κωδώνιον καί τόσον ί-  
σχυρώς ώς ϊνα  τό άποσπάση. Έ κτύπησε 
δέ καί διά τοΰ ποδός καί τοΰ γρόνθου κα
τά  τής θύρας κλειστής πάντοτε.

Τό μόνον άποτέλεσμα τοΰ θορύβου τού
του ήν νά έμφανισθή έπί τοΰ ούδοΰτής θύ
ρας τής άπέναντι οικίας άνθρωπός τ ις , μέ 
κασκέτον καί έμπροσθέλλαν κυανήν, άλη- 
θής ούτος θυρωρός στηριζόμενος έπί τοΰ 
σαρώματος, ένδεικτικάν τοΰ έπαγγέλμα-



τός του, καί πρασατενίζοντος τον Μάξι- 
μον έκθάμβως.

Ή  έμφάνισις αύτη κατηύνασε τόν ανε
ψιόν τού κυρίου Δορζέρ, μεταλλάξασα καί 
τάς ιδέας του.

Τό είκοσάφραγκον τό έκράτει ετι καί 
έσκέφθη ότι ίσως ήθελε άποφέρει μεγαλεί- 
τερον αποτέλεσμα διδόμενον πρός τόν γεί
τονα τοϋ πρώτου θυρωροϋ.

Καί δεν ήπατάτο . Ό  άνθρωπος ό κρα
τών τό σάρωμα είδε τόν χρυσόν λάμποντα 
είς τάς χεΐρας κυρίου πο to χηθως πρέπει. 
ένδυμένου καί ΐνα  δείξν) ότι ήν εύμάλλα- 
κτος έμειδίασεν ύποχρεωτικώς άφαιρών 
συνάμα καί τό πιλίκιόν του.

Ό  Μάξιμος άπεφάσισε καί εβη πρός 
αυτόν.

—  Ή  τύχη μου μ’ έ'ρριξε σ’ έκεϊνον έ- 
κεΐ τόν χονδράνθρωπο, είπεν καί άνέπαλ- 
λεν τό χρυσούν νόμισμα έν τώ  κοίλω τής 
χειρός του.

—  Ά  ! να ί, τόν Πρώσσο, είπεν δ θυ
ρωρός.

— Μά τ ί,αυτό ς ό γελοίος είνε Πρώσσος;
— ΙΙρώσσος, Πολωνός ή Βαυαρέζος δέν 

’ξέρω καί καλά κα λά ,γ ια τ ί αύτός’μ ιλεΐ ό- 
λαις τής γλώσσαις. Τόν λέμε όμως Πρώσσο 
γ ια τ ί είνε γελαστός ’σαν πόρτα φυλακής

—  Καί είνε θυρωρός έκείνου τοϋ με
γάρου;

—  "Α, μπά. Οι θυρωροί είνε πειά εύ- 
γενεΐς άπ ’ αυτήν τήν κοκκινοτρίχη αρκού
δα. Τόν έχουν έκεΐ γ ιά  νά φυλάν) τό σπ ίτ ι.

—  Μέσα όμως κατοικοϋν.
—  "Οχι,κύριε, Δεν είνε κανείς, έγώ μά 

τήν άλήθεια κανένα δεν είδα, έκτος άπ ’ 
αύτόν.

—  Παράξενον ! Ένόμιζα πώς κάθετε 
μέσα μιά κυρία.

— Κυρία! πρώτη φορά άκούω γ ι ’αΰτήν.
— Μά έπί τέλους τίνος είνε αυτό τά 

σπ ίτ ι ; γ ια τ ί βέβαια έ'χει κύριον.
—  Καί βέβαια. ’Εκτίσθηκε πέρσυ άπό 

ενα κύριον καθώς πρέπει.
Έ ξη  μήνες καθότανε έ'τσι καί άξαφνα 

ενα πρωί, Ιβγαλλαν τό ένο ιχ ιάζεζα ι .  Έ - 
περιμέναμε τούς νέους άφεντάδες καί άκό- 
μα τούς περιμένομε. Αυτήν μόνον τήν άρ- 
κούδα είδαμε ποϋ κάθεται ολομόναχη έ
κεΐ μέσα. Έδοκιμάσαμε νά τόν κάνωμε 
νά ’μιλήσνι, μά αυτός μόνον >Sacramento  
i a r t e i f f l e  καί κάθε είδους β ί α σ τ ή ι ι ί α  μάς 
ελεγε.

’Μ ιλεϊ όμως καλά γαλλ ικά  ’σάν καί σάς 
καί έμένα,άμα θέλει. ’Αλλά δεν θέλει πο
λύ συχνά. Καί μά τήν π ίσ τ ι μου τόν ά- 
φήκαμε πειά ήσυχο.

—  Είσθε βέβαιος πώς αυτός ό άνθρω
πος είνε υπηρέτης ;

—  Βέβαιος όχι, άλλά άπό τά  φερσί
ματά του τό καταλαβαίνω . Ζή ’σάν στρα
τιώ της, δέν βγαίνει ποτέ, ούτε γ ιά  νά 
φάγν), καί ό Θεός ’ξεύρει τ ί μαγειρεύει 
γ^ά τροφή του. Ό  μπακάλης ποϋ εινε 
στη λεωφόρο Βι .Ι . ί ιερ  λέγει πώς έ'φερε ενα 
βαρέλι μεγάλο παστά κρέατα καί ενα βα
ρελάκι ρακί.

—  Διάβολε ! Τότε όλη ή γειτονιά θά 
’μ ιλεϊ γ ι ’ αύτόν.

—  Μπά ! είνε τόρα όκτώ μήνες, ποϋ 
γείνονται αύτά . Τά συνειθίσαμε.

—  Έ πί τέλους ομως αυτός ό ιδιότρο
πος θά δένεται κάποτε καί επισκέψεις.

—  Ποτέ, έκτάς πειά τήν νύκτα.
—  Μου άνοιξε όμως τήν πόρτα, άμα 

έκτύπησα.
—  Καί νά σάς ’πώ , πρέπει νά καυχη- 

θητε, γ ια τ ί είχατε τύχη . Έπροχθές ήλθε 
ε'νας υπάλληλος, ποϋ είχε ενα χαρτί γ ιά  
τους φόρους. Έ κτύπησε καμμιά εικοσα
ριά φοραίς' έσπασε τήν πόρτα,καί ό Πρώ- 
σος ούτε το ’κούνησε καν. Τότε ό υπάλ
ληλος έχωσε τό χαρτί κάτω άπό τήν χα
ραμάδα καί έφυγε.

Ό  Μάξιμος έσκέπτετο, δτ ι, έλλείψει 
άλλων πληροφοριών, έδύνατο έν τούτοις 
νά μάθτ) παρ’ αύτοϋ τά όνομα τοϋ ιδιο
κτήτου.

—  Δέν έννοώ τίποτε, ειπε μεταβιβά- 
ζων τό χρυσοϋν νόμισμα είς τάς χεΐρας 
τοϋ θυρωρού. ’Έ λεγα πώς είς αύτό τό 
σπ ίτ ι ’κατοικούσε α ία  κυοία Σεοζάν.

—  Κυρία Σερζάν ; έπανέλαβεν ό εύγε- 
νής θυρωρός. Γ ιά σταθήτε λοιπόν. ’Ξέρω 
μιά ποϋ κάνει τά έμπόριο τοϋ συρμού. Ό  
άνδοας της είνε στό ταχυδρομείο.

—  Ό χ ι, δέν είν’α ύτή , άλλά  καλά ποϋ 
είπες γιά  ταχυδρομείο. Αύτός ό Πρώσσος 
δέν λαμβάνει ποτέ γράμματα ;

—  Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Στό ταχυδρο
μείο ούτε τδνομά του ποτέ ’ξέρουν, ούτε 
τόν άφέντη του. Έ λέγατε λοιπόν, κύριε, 
πώς ζητάτε μιά κυρία Σερζάν.Έκτος άπό 
τήν κυρά Σερζάν, ποϋ πουλεΐ χορταρικά, 
δέν έχομε άλλη κα.μμιά στή γειτονιά  μας. 
Καί πώς είνε (ρτεΐασι ιένη ή κυρία αυτή ;

—  Νέα,υψηλή καί εύμορφη μελαγχροι- 
νή. καί κάτι ’μάτια  ’μυγδαλάτα.

—  Καλά, ’κατάλαβα, καμμιά πα σ τ ρ ι -  
χού.Ια, ε ;

—  Μμ, ’μπορεί.
—  Θά σάς έ'δωκε ψεύτικη διεύθυναις.  

Έδώ στήν όδόν Ζουφροά , ’νοικιάζουνε μόνο 
σέ ’πανδρευμέναις τά  σπ ίτ ια .

—  Μά καί ’γώ αρχίζω νά πιστεύω πώς 
μ’ έπερίπαιξε, είπε κκθ’έαυτόν ό Μάξιμος.

"Επεται συνέχεια. Α ιςοπος

Λήξαντος τήν 3111ν ’Οκτωβρίου τοϋ Γ* 
έτους τών «Ε κλεκτών Μυθιστορημάτων», 
οσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοϋσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιούτοι καί κατά 
τά Δ' έτος παρακαλοϋνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
ή άποστολή τοϋ φύλλου είς πάντα μή 
προπληοώσοντα.

ΑΩΡΕΙΤΑΙ
είς τούς κκ. Συνδρομητάς τούς προπληρώ
νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των,ώ ς καί 
είς τούς νέους έγγραφησομένους :

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Τ * .  Β Λ Λ Α Β Α Ν Η

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
κομψόν τομίδιον περιέχον : τήν Ειρήνην,  
τήν Λι'ιστηνον Γυνα ίκα ,  τήν Φωτεινή?,  
τόν Λακων ι σμόν ,  τά  Στρογγυ.Ιά. Λόγ ια ,  
Μεθύσου ΤέΛοζ, τόν Ευτυχή Γάμον ,  καί 
τήν Ζη.Ιοτυπίαν.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ L ΞΕΝ0Π0Υ Α0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

Πολλοί πατέρες γίνοντα ι οι ακούσιοι, 
δολοφόνοι τών τέκνων των. Θά έπίστευον 
άρά γε οΐ ταλ.αίπωροι ότι ή στοργή των 
όξύνεται είς έγχειρίδιον ; καί ομως αύτή 
αΰτη φονεύει ή στοργή ή τυφλή καί άκρι
τος. Δυστυχώς έκτος τής άστοργου ταύ- 
της στοργής καί τοϋ πλούτου, άστοργο- 
τέρου όταν δέν τον ίθύνν) ή κρίσις, 6 πα
τήρ τοϋ Λέοντος ούδέν άλλο δίιέθιείτεν υ
πέρ του υίοϋ ταυ. Δέν τολμώ νά εξετάσω 
ένταϋθα διά μακρών τήν άνατροφήν τοϋ 
ήρωός μου καί να καταδείξω τάς ελλείψεις 
της καθόλου καί την διαγωγήν τοϋ πα - 
τρός. Ούτε έγώ λησμονώ ότι δέν γράφω 
περ ί  πα ίόων  αγωγής ,  ούτε ό άναγνώστης 
πείθεται ότι είνε δυνατόν νά ύποτυπωθη, 
Ιστω καί άορίστως, είς κανόνας, ή τέχνη 
έκείνη τής άνατροφής, ή λεπτοτάτη  καί 
ψυχολογική συμπεριφορά τών πατέρων 
πρός τους υιούς, περί ής είπον άνωτέρω. 
“Εν μόνον άς μοι έπιτραπή νά σημειώσω, 
ότι πατήρ, όςτις ένδίδει είς πάσαν άπα ί- 
τησιν τοϋ παιδός, δεικνύων αύτώ  άλό- 
γως καί άκαίρως τήν άγάπην του'πατήρ, 
οςτις δαπκνά άφειδώς καί άνεξετάστως 
ΐνα πληρώσ·/) πάσαν ιδιοτροπίαν τοϋ πα ι- 
δός, καί κατόπιν, όταν εύρεθώσιν άμφό- 
τεροι είς τά βάραθρον, οργίζεται καί φω- 
νασκεΐ είς νέας απαιτήσεις, διά να ύπο- 
χωρήσν) αίσχρότερον,—  ό τοιοϋτος ούδέν 
ήτταν αμαρτάνει τοϋ άστοργου καί ά - 
φρόντιδος πατρός ή τοϋ παιδοκτόνου. Ά -  
τυ^ώς ό Μ ιχαήλ Ρόδιος άνήκεν είς τήν 
τά ςιν  τών άνοήτων τούτων πατέρων. Τό
ρα μόνον, μετά τας άνεπανορθώτους παρ- 
εκτροπάς τοϋ υιού του, δείκνυται πρός 
αύτόν αυστηρός καί άκαμπτος παρά λό
γον, έν φ  θά ήτο έπιεικής καί ευδαίμων 
έπί τώ  Λέοντι, έάν έδείκνυτο αυστηρός 
όταν ε'πρεπε.

Ό  άνθρωπος  είνε δ , τ ι  τρώγει  !  είπεν δ 
Moleschott— και  δ,τ ι  ά να γ ι ν ώσκ ε ι , έ ΰ ύ -  
νατό τις  νά προσθέσγ). Τόν κλεινόν υλ ι
στήν έλπίζω  νά μη δυςαρεστήσ·/) ή προς- 
θήκη κύτη , άφ’ού ούτε τήν ιδέαν του ά - 
ναιρει, ούτε τό λογαπαίγνιόν του κατα 
στρέφει (Der Mensch ist w as er isst — 
und w as er liest). Έ άν ό άφορισμάς τοϋ 
συγγραφέως τής «Κυκλοφορίας της ζωης» 
άφορά τόν άνθρωπον έν γένει καί ΰλ ικώς, 
διά την άνεπτυγμένην άνθρωπότητα καί 
ύπό ήθικήν έ'ποψιν νομίζω άλήθειαν αύ- 
ταπόδεικτον τό συμπλήρωμα : Ό  άνθρω
πος είνε δ,τι  ά ναγ ι νώσχε ι .  Ούδείς δύνα- 
τα ι ν’ άρ’νηθή τήν σημαντικήν έπί τών 
ιδεών, τών αισθημάτων καί έν γένει τοϋ 
χαρακτήρος τοϋ άνθρώπου έπίδρασιν, τών 
βιβλίων, άτινα  έκ νεότητος άνέγνωσεν. 
Μεταβολαί καί άναμορφώσεις άπίστευτοι 
οφείλονται είς τάς βιβλιοθήκας —  τά  
ψυχικά τα ύτα  φαρμακεία, ώς τας άποκα- 
λεΐ ό de Amicis. Ή  πνευματική δ ία ιτα



είνε τελεσφοοωτέρα τής υλικής, καί το ά- 
ποτέλεσμα ολίγων βιβλίων είνε βεβαιό- 
τερον καί χρονιώτερον της φακής, τών 
πίσων καί τών φασήλων, άτινα  ένθουσι- 
ωδώς έγκωμιάζει ό Moleschott.

Είς τάς αναγνώσεις της παιδικής και 
νεανικής ήλικίας οφείλει καί ό Λέων,κατά 
μέγα [λερός, την στρεβλήν διαμόρφωσιν 
τοϋ ήθους καί του χαρακτήρος. Καί ήτο 
μέν πλουσία είς ψυχικά φάρμακα ή οικο
γενειακή βιβλιοθήκη, άλλ’ οί έκάστοτε 
φαρμακεΐς έ'τυχον κακοί καί ή λήψις τών 
φαρμάκων ατελής. Ή  πρόωρος άνάγνω- 
σις, επί παραδείγματι, τών άσέμνων εκεί
νων βιβλίων, άτινα  καταδιώκει ή αστυνο
μία,είνε δηλητήριον έπιφέρον άμεσον ηθι
κόν θάνατον.Καί έν τούτοις,άφ’ής εποχής 
διηύθυνε τά  παραπαίοντα βήματα καί 
την ψελλ-ίζουσαν γλώσσαν του Λέοντος ή 
γαλλίς παιδαγωγός, ή κυρία Δυβάλ—  έκ 
τών πρώτων, δς είδον αί Ά θήνα ι— μέχρι 
τής έκ του Γυμνασίου άποφοιτήσεως, γο
νείς καί διδάσκαλοι τώ  άφινον πλήρη ε
λευθερίαν έκλογής είς τά  βιβλία, δι’ ών 
Ιτερπε τάς ώρας τής σχολής του. Ούδεμία 
τάξις, ούδεμία σκέψις διηύθυνε τάς ανα
γνώσεις έκείνας, τάς τόσω άποτελεσμα- 
τικάς. Άνεγίνωσκε δ ,τι ευρισκεν : Ίστο- 
ίαν , Φιλοσοφίαν , Ε πιστήμην , περίο
ικα , μυθιστορήματα , προ παντός μυθι

στορήματα, έξ ών ύπερηγάπα τά  γαλ
λικά, ώστε κατήντησε νά περιλάβη έν τη 
Βιβλιοθήκη του ολόκληρον σχεδόν τήν 
συλλογήν τοϋ Calm ann Levy. Ά νεγίνω - 
σκεν άτάκτως, ήμ ιτελώς, ■ είκγ, καί ώς 
ετυχεν' ήρχιζε μίαν ’Αστρονομίαν καί τήν 
έγκατέλειπεν έπ’ άορίστω, διά νάποπερα- 
τώσ·/) Ιν μυθιστόρημα' ουδέποτε ό κομψός 
σελιδοδείκτης ύπερέβη τό μέσον έκάστου 
τόμου τής ιστορίας τοϋ Μ ακώλαιϋ' τήν 
αυτήν τύχην έλάμβανον πάντα τά  πολύ
τομα τεύχη τής Βιβλιοθήκης του, άτινα 
ήρχιζε μετά ζέσεως, άλλ’ έγκατέλειπεν 
εις πρώτην ευκαιρίαν . Είς τό Σχολεΐον 
ουδέποτε ΰπήρξεν έπιμελής' άπεστρέφετο 
τα  σχολαστικά καί την κατά πρόγραμμα 
σπουδήν' ήγάπα τήν ελευθερίαν , τήν α
ταξίαν, τό έπιπόλαιον, τό άσυνάρτητον.

Δέν έβράδυνε νά έπέλθ·/] τό αποτέλε
σμα. Ή το  είκοσαέτις μόλις ή κεφαλή 
του, δταν τήν είχεν έμπλήσει μέχρι διαρ- 
ρήξεως, γνώσεων παντοίων, έξ δλων τών 
κλάδων τής έπιστήμης , έξ δσων έπεχει- 
ρίσθη ποτέ το ανθρώπινον πνεϋμα, άλ.λ’ 
άτακτων , συ^ττεφυριχενων y έτΓίπολαίων , 
άνευ βάθους καί βάσεως. Ούτως έμορφώθη 
ό έσωτερικός Λέων : ούδέν σπουδαΐον,
ούδέν έμβριθές, ούδέν ολόκληρον ή τέλειον 
έν α υτώ ’ ούδεμία γνώσις ή πεποίθησις 
έδραία. Αΐ ήθικαί του άρχαί, αί θρησκευ- 
τ ικα ί πεποιθήσεις, αί έπιστημονικαί γνώ
σεις , αί κοινωνικαί ίδέαι , αυτή ή αρετή 
καί κακία, άκόμη ή γλωσσομάθεια, έφ’ ή 
έκαυχ&το , τά  πάντα  σύγχυσις , έπ ιφά- 
νεια, κύμανσις, σάλος. Ό ,τ ι  είπεν ό Β ί- 
σμαρκ περί των Παρισίων έφαρμόζεται 
πληρέστατα έπί του ήρωός μου : Ό  Λέων 
είνε μόνον πρόσοψ ις  [facade]. Τών κεκο- 
νιαμένων τάφων, περί ών όμιλεt ό Ίη -

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

σοϋς, δέν θα εΰοισκέ τις πιστότερον ο
μοίωμα.

Διότι τώ  δντι, εικοσαετής άκόμη ό 
Λέων, ήτο έξωτερικώς είς τών πρώτων 
καί κομψοτέρων καί παρισινωτέρων λεόν
των , τους όποιους είδεν ή έξευοωπαϊζο- 
μένη Ε λλάς. Δέν ήτο πολύ ώραιος, άλλ’ 
έπειδή ήτο πλούσιος καί ακόλουθος τοϋ 
συρμοϋ έκ τών φανατικών, δεν είξεύρω δ ι’ 
όποιας α ίγλης περιέβαλλε καί πως έξω-, 
ράϊζεν αύτόν ό χρυσός καί ή ίπποτική 
έκείνη υποταγή . Ούδέποτ’ έ'δωκε τήν 
έλαχίστην σημασίαν είς τό χρήμα , οΰτ’ 
έ'δειξε τό έλάχιστον ίχνος φειδοϋς είς τάς 
δαπάνας του. Διά τοϋτο, καί διά την πε- 
ρίβλ επτον κοινωνικήν του θέσιν,ήτο άγα- 
πητος καί έπιζήτητος είς τούς κύκλους 
τών έκλύτων καί ασώτων καί είς τάς συ- 
ναναστροφάς καί τους χορούς τών μεγά
λων, καί πανταχοϋ, δπου έ'σπευδε νά έπι- 
δείξν) τήν ευφυΐαν του, τήν άνάπτυξίν 
του , τήν γλωσσομάθειάν του καί την 
κομψήν του ένδυμασίαν. Ά λ λ ’ ή ευφυΐα 
του ήτο κοινή, στηριζομένη είς ολίγα 
στερεότυπα λογοπαίγνια  καί τινας κενο- 
φανεϊς ιδέας φιλοσοφικάς, δι’ ών έγκατέ- 
σπειοεν έν οίστρω τάς διηγήσεις του , έκ
τος άναιδοϋς τίνος ειρωνείας , δι’ ής κα - 
τώρθωοε νά δυςαρεστήσν) κόσμον ολόκλη
ρο ν  ή άνάπτυξίς τον προβληματική καί 
άχρησίμευτος' ή γλωσσομάθειά του μο
νομερής καί ατελής κατά  το σύνηθες. Ή  
ένδυμασία του μόνον ήτο άμεμπτος, ά λλ ’ 
ώφείλετο άφ’ ένός είς τήν τέχνην τοϋ κ. 
B errier καί άφ’ ετέρου είς τήν έλευθεριό- 
τη τα  τοϋ κ. Ροδίου, πατρός.

Ούτος δ’ έκαυχατο καί ήτο έ'νθους διά 
την πρόοδον τοϋ υιού του. Τόν έ'βλεπε 
διά του απατηλού ομματος τής στορ
γής καί άπεθαύμαζεν έπ ί του μετώπου 
του σφραγίδα μεγαλοφυΐας, ιδεατήν ά τυ- 
χώς καί τοις άλλοις αόρατον. Ή  πρός 
παν καλόν ακατάσχετος κλίσις τοϋ νέου 
—  ώς έ'λεγε —  τόν άπέτρεπε νά διακρίννι 
εύκοινώς τήν ιδιοφυίαν του καί νά τω  
όρίστ) τό στάδιόν του. Διέβλεπεν ό αγα
θός πατήρ γραφίδα τό όλιγώτερον Μιχαήλ 
’Αγγέλου είς τά  άτεχνα δοκίμια ζωγρα
φικής, δι’ ών δ υιός κατεσπίλου πολυτελή 
λευκώματα" προεμάντευεν δτι θά ύπερβνί 
τόν Μόζαρτ, δταν τώ  άνέκρουε μετά πά
θους έπί του κλειδοκύμβαλού τάς πρώτας 
του κοινοτάτας ή κλοπιμαίας συνθέσεις , 
καί έχαρακτήριζεν ώς αυτόχρημα άρις·ουρ- 
γήματα τά  φλογερά άρθρα ή πο ιημάτια, 
άτινα  ό Λέων έδηυ,οσίευεν είς τά  περιο
δικά τών μαθητικών Σ υλλόγων, τόσω 
κοινών προ δεκαετίας έν ’Αθήναις. Ή  
άλήθεια είνε δτι δέν έστεροϋντο ταϋτα  
ποιάς τίνος πρωτοτυπίας καί χάριτος, ώς 
καί αί έπί του κλειδοκυμβάλου έκτελέσεις 
μουσικών τεμαχίων, ξένων δμως, δέν ήσαν 
άμοιροι τέχνης τινός καί αισθήματος συγ
κινητικού. ’Αλλά ταϋτα  πάντα ήσαν μη
δέν —  έ'λεγεν ό κ.Ρόδιος, πατήρ —  άπέ- 
ναντι τού έπιστημονικοϋ ταλάντου, τό 
όποιον κατεϊχεν ό νέος. ’Εφρόνει μετά πε- 
ποιθήσεως δτι, έάν έσπούδαζε νομικά, θά 
ύπερέβαινε καί αύτόν τόν ί'διον. «Ό  θεός
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ήλέησε τήν Ε λλάδα! τόΈθνος ήθελεν ενα 
νέον μέ τοιοϋτον πνεϋμα διά νά το προο- 
δεύσν) !»  έτόλμησέ ποτε νά έκφρασθή ένώ- 
πιον φίλων του, έν τή αμβλυωπία τού φ ίλ
τρου , προκειμένου περί του πολιτικού 
μέλλοντος τοϋ υιού του.

Πατήρ με το ιαύτκς ιδέας, τάς όποιας 
δέν έδίσταζεν, ώς ό άπλαϊκώτερος καί ά- 
μαθέστερος τών πατέρων ό πρώην υπουρ
γός, νά έκστομίζν) ένώπιον τού υίοϋ του, 
πώς ήτο δυνατόν νά τον μορφώση καί νά 
τον άναδείξτι ; ’Αγαθός καί μειλίχιος 
έκ φύσεως άλλως τε, μέ τ ί  γλώσσαν θά 
έπεβάλλετο έν άνάγκ·/) ; πώς θα έπανέφε- 
ρεν είς τά καθήκον τόν μεγαλοφυά, τόν 
αριστοτέχνην, τόν πολιτικόν ;

”Ε, σεις ! τόν περιπαίζετε ; Ό  νέος δέν 
έ'χει ανάγκην ποδηγετήσεως ' έγεννήθη 
μεμορφωμένος . . . Ουδέποτε τόν έπέπλη- 
ξεν, ουδέποτε τόν έτιμώρησεν, ουδέποτε 
τώ  ήρνήθη τ ι, καί ποτε μάλιστα ήλεγξε 
δεινώς τήν σύζυγόν του, διότι έτόλμησέ 
νά όμιλήστι βαρύτερον τοϋ συνήθους κατά 
τινα  παρεκτροπήν τοϋ Λέοντος.

Ά φ ’ ού τόν άπετύφλωσεν έπί τοσοϋτον 
ή στοργή, είνε δλως άςιος τής τύχης του 
καί τών λυπών,άς θα τώ  προξενήση ό χα
ριτωμένος υιός.

Μέχρι τής έκ τού Γυμνασίου άποφοι- 
τήσεως, ή ζωή τοϋ Λέοντος Ροδίου υπήρξε 
μέν άσωτος κάπως καί έλευθέρα, ά λλ ’ ο
μοιόμορφος. Ή το  έποχή μεταβατική δια- 
μορφώσεως, άνευ δράσεως ζωηράς καί 
ποικίλης. Τόν Λέοντα έστήριζεν άκόμη 
τό γόητρον τής οίκογενείας, τό ισχυρόν 
έκεϊνο καί γλυκύ γόητρον , ό σω<ττικός 
φάρος εις πολλάς τρικυμίας τοϋ βίου' τόν 
άνεχαίτιζεν άκόμη τό θρησκευτικόν α ί
σθημα, το όποιον κατά  βάθος δέν είχεν 
έκριζώσει άκόμη ό σκεπτικισμός. Διά 
τοϋτο μέχρι τής έποχής έκείνης ή πάλη 
υπήρξε σφοδρά ά λλ ’ εσωτερική' έγεννή- 
θησαν είς τόν έγκέφαλον τοϋ Λέοντος αί 
τολμηρότεραι ίδέαι, συνελήφθησαν τά  πα- 
ραβολώτερα σχέδια , διεμορφώθη ό χαρα- 
κτήρ έκεϊνος , δστις βραδύτερον θα μας 
έκπλήξτ)' πλήν ή ζωή του δέν μας παρέ
χει άπό τοϋδε, ή τας σχεδόν όμοιας πάν
τοτε σκηνάς τής παιδικής νεότητος.

θερινή τ ις  περιήγησις κατά  την έποχήν 
ταύτην άνά τας κυοιωτέρας πόλεις τής 
Ελλάδος, άπετέλεσε τήν μόνην διατάρα- 
ξιν τής συνήθους ζωής. Ήρχησεν άπό τής 
Κορίνθου καί έ'φθασε μέχρι τής Κέρκυρας, 
έπισκεπτόμενος νέα καί άρχαϊα μνημεία , 
αντιγράφων τάς έπιγραφάς, κρατών Ή με- 
ρολόγιον γα λλ ισ τ ί, καί διανοούμενος καθ’ 
όδόν νά έκδώστι είς εκατόν μόνον α ντ ίτυπα  
τάς εντυπώσεις τής περιηγήσεώς του . 
Ά πό  τών διαφόρων σταθμών τής έκδρο- 
μής ταύτης έπέστελλεν έκτενώς πρός 
τους φίλους του, έκπλησσομένους διά την 
χιγητιι.τοίησί}· tot·, κ.αί έδικαιολόγει τό 
πράγμα ίσχυριζόμενος δτι έτέξιτκτο σπο ι— 
δάΐ,ωγ.  «Ή  διά της κινήσεως μελέτη, 
» προσέθετε , συντείνει είς τήν άνάπτυξίν 
» καί του σώματος κα ί του πνεύματος 
* συγχρόνως" περιηγούμαι τώρα κρατών



» διαρκώς πρό των οφθαλμών μου τό πο ι- 
» κίλον βιβλίον της αρχαίας καί νέας Έ λ- 
» λάδος, ακριβώς δπως έβημάτιζον συνή- 
» θως κατά μήκοςτοΰ σπουδαστηρίου μου, 
» μελετών 'Ελληνικήν 'Ιστορίαν ή Γεω- 
* γραφίαν. "Αλλως τε, έάν δεν ί’δη κανείς 
» έκ του πλησίον πρώτον την χώραν του 
» καί κατόπιν τάς άλλας, δέν δύναται νά 
» γίνη άγθρωπνζ τον χόσμον,  ώς είνε άνά- 
» γκη νά ήνε σήμερον». —  Καί ταΰτα  
μέν ό Λέων" πλήν έγώ σας βεβαιώ δτι ό 
έρως της σπουδής δέν έκίνει άγνώς τά βή
ματά του" τόν έκίνει περισσότερον τών ά'λ- 
λων , διά νά μη είπω μόνον , τό πρώτον 
αίσθημα της ζωής, τά όποιον ύπειςήλθε 
τότε είς τά  στήθη του, ρομαντικήν μέν 
καί μυστηριώδη περιβεβλημένον έσθήτα 
ύπό την έπίδρασιν τών αναγνώσεων, ά λλ ’ 
ισχυρόν κατά  βάθος καί άδολον, ώς έκ 
τοΰ θελγήτρου τών δύο γλαυκών οφθαλ
μών, τούς όποιους ήκολούθει. Ή  αίθερία 
θυγάτηρ τοΰ έν Ά θήναις πρεσβευτοΰ με
γάλης τινάς Δυνάμεως, περιηγούμενου 
τότε οίκογενειακώς τά "Ελληνικόν Βασί
λειον, ήτο ή κόρη τών ονείρων του. Ή  
συμπάθεια αϋτη , σχεδόν αμοιβαία, έχρο- 
νολογεΐτο άπό τοΰ παρελθόντος χειμώνος, 
δτε συχνότατα συμπαρευρίσκοντο οί νέοι 
μετά τών γονέων των είς τά  γεύματα καί 
τάς εσπερίδας της αριστοκρατίας. Ό λ ί-  
γα ι μόνον συναντήσεις μετά τινων έλα- 
φρών έρωτοτροπιών, ήρκεσαν είς τήν μις 
Μαίρυ, ΐνα κατακτήσϊ) τόν έ'ρωτα τοΰ 
άθηναίου κομψευομένου, έρωτα τόν όποιον 
μετεπορεύοντο μετά ζέσεως αί ώραιότε- 
ραι τών Ά τθ ίδω ν. Έ κτοτε, άν και έτή - 
ρησε τήν βρεττανικήν αυτής άξιοπρέπειαν, 
ουδέποτε παρασχοΰσα αύτώ θάρρος πε
ρισσότερον τοΰ δέοντος, ή μις Μαίρυ δέν 
έδυνήθη έν τούτοις νά προσποιηθή έξ 6- 
λοκλήρου αδιαφορίαν, καί συνήργησεν, ό
σον τουλάχιστον καί ό Λέων,είς τήν στε
νήν συσχέτησιν τών οικογενειών των,άπο- 
τολμήσασα έως τέλους νάποκαλύψη ένω- 
ρίς είς τό νέον τά  περιηγητικά σχέδιά 
της καί νά προτρέψη αύτόν πλαγίω ς εις 
μίμησιν. Ή  Αύτοΰ Έξοχότης, ό έπ ιτε- 
τετραμμένος τά  τών δύο χαρ ι τ οβρύτωγ ,  
τής τε Άνάσσης καί της θυγατρός του, 
έκρινε καλάν νά μη νοήσνι τά  αισθήματα 
τής τελευτα ίας, νάποδώστ, τά  πάντα είς 
συμπτωσιν, καί να προςκαλέσ·/) είς τήν 
συνοδίαν των τον υιόν τοΰ ύπουργοΰ, 
διαρκούσης τής περιηγήσεως έκείνης. Ού
τως ή ευδαιμονία τών έραστών, ών έπε- 
τύγχανον τά  σχέδια, ύπήρξεν αμιγής. 
Άκόμη καί σήμερον ό Λέων —  πιθανόν 
δέ και ή Μαίρυ —  ένθυμεϊται μετά συγ- 
κινήσεως τάς όλίγας , πλήν τόσω ευτυ
χείς ημέρας, καθ’ &.ς συνοδός τής ξαν
θής καί ήγαπημένης έκείνης κόρης, έ- 
θαύμαζεν άντανακλωμένην έπί των γλαυ
κών έκφραστικών οφθαλμών της τήν μα
γείαν τής ανατολής ή τό ή'ρεμον θέλγη- 
τρον τής δύσεως , καί την ήκουε πλησίον 
του άναπέμπουσαν στεναγμούς ήδονής 
ύπό την α ίγλην τής σεληνοφωτίστου έλ- 
ληνικής νυκτάς ή ύπό το μυστηριώδες 
φέγγος τοΰ διαστέρου ούρανοΰ. Ένόμιζε

συγκεντρουμένας δλας τάς συγκινήσεις 
τής μέχρι τότε ζωής του είς τήν συγκίνη- 
σιν, ήτις έκλόνιζε βαθέως τήν καρδίαν 
του, δταν, είς ευκαιρίας έκτακτους, προς- 
εκόλλα τά  χείλη του έπί των ροδοχοόων 
καί σαρκωδών χειλέων τής ξανθής παρ
θένου , ήν έπορφύρου ή αιδώς, άλλά κα- 
τηύναζεν ό έ'ρως, ύπό τα  πυκνά δένδρα τοΰ 
δάσους, ύπό τους θόλους βυζαντίνου Νααΰ, 
παρά δροσοβόλον άκτήν, έπί της ήμιφω- 
τίστου κλίμακος Ξενοδοχείου. Τόσω βα
θέως διεπερασεν αύτόν τό θέλγητρον τής 
ποιητικής έκείνης ζωής, ής τό πρώτον 
άπήλαυεν, ώστε ό ήρως μας ήσθάνθη έν 
έαυτφ όρμάς φ ιλολογικάς, αγνώστους 
αυτφ  ετ ι, καί συνέλαβε τήν τολμηροτεραν 
τών ιδεών, τήν ιδέαν νά γράψϊ) Ιν μυθι
στόρημα. Ευτυχώς δεν έλαβε τόν ύλικόν 
*αΐράν πρός έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του καί 
περιωρι'σθη νά γράψν) τάΉμερολόγιόν του, 
έκτενέστερον καί ποιητικώτεοον, έναποθέ- 
των έκεΐ άτάκτως δ ,τι θά ηύκαίρει ίσως 
ποτέ νά συναρμολογήσιρ. Πλήν, έκτάς 
τούτου, περί των παραδόξων τάσεων τής 
περιόδου ταύτης τής ζωής του, ύπάρχου- 
otv άλλα μνημεία γραπτά, πλήρη πειθοΰς: 
Είς τό τέλος μιας σελίδος τοΰ περικόμ- 
ψου σημειωματάριου του π. χ. ύπάρχει ή 
έξής περίοδος πολύ ένοχοποιοΰσα αύτόν:
« Τά πάντα περί έμέ κυανά" ή θάλασσα 
κυανή . ό ουρανός κυανοΰς , οί οφθαλμοί 
της κυανοί. Έ ν μέσω τής κυανότητος 
ταύτης αναφαίνονται λευκαί γραμμαί " ό 
λευκός άφοάς έν τή θαλάσση , τά  λευκά 
ελληνικά μάρμαρα, έξ ών κίονες στίζουσι 
πολλάκις τόν ορίζοντα, καί το λευκόν 
πρόσωπον της , λευκότερον άκόμη τών 
μαρμάρων. Εννοώ τώρα πώς άπετελέσθη 
ή σημαία μας . . . πρώτην φοράν βλέπω 
πόσον θά ή μην ευτυχής νά έκπνεύσω έπί 
τών κυκνολεύκων πτυχών τη ς» .

Είς τό Λεύκωμα τής μις Μαίρυ ύπάρ- 
χει γεγραμμένη α γγλ ισ τ ί καί ύπογεγραμ- 
μένη ύπό τοΰ Λέοντος ή έξής σκέψις, 
τήν οποίαν ή σώφρων Βρεττανίς δέν θά έ- 
δέχετο βεβαίως άπό άλλον. «Ά λλο ίμο- 
νον είς εμέ, έάν χωρίς νά ζώ είς τήν καρ
δίαν σου, έχω τήν άξίωσιν νά ζήσω είς 
τό λεύκωμά σου διά των ολίγων μοο 
γραμμών. » —  Ά λ λ ά  το σπουδαιότερον έξ 
όλων, άποδεικνύον έναργώς ποΰ περιε- 
στρέφοντο τότε αί σκέψεις τοΰ Λέοντος, 
είνε ό έξής χαρακτηρισμός τοΰ έρωτος, 
άπαντών έν έπιστολή πρός φίλον του, 
καί άναμφιβόλως μιά τών ώραιοτερων 
ιδεών, άς έγέννησεν ή κεφαλή τοΰ έρα- 
στοΰ, τήν όποιαν —  ιδέαν, πρός Θεοΰ I— 
δέν θα έδίσταζον νά υιοθετήσω: «Έ ρ ω ς... 
έκδήλωσις σφοδράς γεννετησίου ορμής. 
Ή  ύπερβολή τής έπιθυμίας άλλοιοϊ τήν 
ουσίαν τοΰ αισθήματος καί μετατρέπει 
τόν σκοπόν του, δπως έν τ·7) φύσει ή ύ
περβολή τοΰ φωτός προςβάλλει τούς ο
φθαλμούς μας ώς σκότος. Τίς θά έπ ί- 
στευεν δτι αί έπί τοΰ δίσκου τοΰ ήλίου 
σκοτειναί κηλΐδες είνε ύπερβολικόν φώς, 
καί το αίσθημα έκεΐνο τό άγνάν καί άϋ- 
λον σφοδρά σαρκική όρεξις ;»

Καί ήτο τφ  δντι σφοδρά ή ορεξίς του

διά την θελκτικήν θυγατέρα τοΰ πρέ
σβεως, ώς το είδε καί το άνεγνώρισε πλέ
ον, άφ’ ού, ληξάσης ταχέως τής εύτυ- 
χοΰς έκείνης περιοδείας, τής τόσω ποιη
τικής, έπανέλαβε τήν ζωήν τών Α θηνών, 
τόσω πεζήν κ α τ ’ άντίθεσιν, καί άπεξε- 
δύθη αίφνης δλης τής ίδανικότητος τοΰ 
έρωτός του— έπί το θετικώτερον τραπέν- 
τος καί όρεγομένου ήδη τάς έρυθρολεύ- 
κους σάρκας τής Ά γγλ ίδος, μάλλον τών 
χαρισμάτων τοΰ πνεύματός τη ς. Ά λλά  
κόρη τόσω ύψηλής περιωπής, άν και ευ
κόλως δαψιλεύν) τά πνεΰμά της, δέν πα
ρέχει τά  θέλγητρά τη ς άλλως, ή διά του 
γάμου. Καί π ιθανώ τατα  οί έρωτές των 
θά κατέληγον είς τό ευτυχές τοΰτο τέρ
μα, έάν τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια ά- 
κουσίως δέν ένήργουν έναντι ον τών συμ
φερόντων τών νέων έραστών. Κατόπιν 
ζητημάτων τινών. διεθνούς χαρακτήρος, 
καθιστώντων άναγκαίαν τήν ά ντ ικα τά - 
στασιν τοΰ έν Ά θήνα ις ’Ά γγλου πρεσβευ
τοΰ, ή κυβερνησις τής γαληνότατης Ά 
νάσσης τόν άνεκάλεσε περί τα  μέσα τοΰ 
’Οκτωβρίου. Οί έρασταί άπεχωρίσθησαν 
καί έλησμονήθησαν. Ό  Λέων πρό πάν
των ύπήρξε στω ϊκώτατος. Άνθρωπος τοΰ 
κόσμου— έλεγε καυχώμενος έπί τω  τ ίτλω  
ον έδιδεν είς έαυτάν—-έχει τόσας ασχο
λ ίας, ώστε δέν του μένει καιρός νά έν- 
θυμήται τάς ψυχράς θυγατέρας τοΰ Βορ
ρά, προ πάντων όταν δέν τας θερμαίνγι ή 
Α νατολή  . . . Ά λ λ ’ έκτος τών σκέψεων 
τούτων τόν παρηγόρησεν αύτή αύτη ή 
ζωή, τήν οποίαν ήρξατο διάγων.

"Επεται συνεχεία. Γ ρ . Δ . Κβνοπουλος
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πωλοΰνται τά έξης νεώτατα γαλλικά βιβλία, μέ τάς 
αύτάς τιμάς των γαλλιχών βιβλιοπωλείων, ήτοι πρός 
<ρράγι(α χρυσά 3.50 έκαστος τόμος, έλεύθ. ταχυδρο
μικών 3.80 :

LES BILLETS BLEUS, par E m il e  Goo d eau , 
illustrations de Trock.

LA. COUR DE L’EMPEREUR GUILLAUME, 
par ***.

LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE. par C. 
K o e t t s c h a u , lieutenant-Colonel, ouvrage traduit 
avec l'autorisation de l ’autem·, par E r n e s t  J a e -  
g l e , professeur a  l'Ecole specials m ilitaire de 
Saint-Cvr.

LES S'CRONGNIEUGNIEU DU COLONEL RA- 
MOLLOT, par C h a r l e s  L e r o y .

LES FEMMES JUGEES PAR LE DIABLE, 
p a r  G. C l a u d in .

GR1PPE-SOLEIL, p a r  F. du B o isg o b e y .
HONNETE ? p a r  E. E r i s h  e t  N. L a v a l .
GAULOISERIES NOUVELLES, p a r  A r m a n d

SlLVESTRE
PORTRAITS D’AUJOURD’HUl, par A do lphb  

R a c o t .
PORTRAITS D'HIER, par A d o l p h e  R a c o t .
LES FINESSES DE P1NTEAU, p a r  C h a r l e s  

L e ro y  l l lu s t i 'e ·
LES FEMMES NIQUIETANTES ET LES 

MARIS COM1QUES, p a r  Da n ie l  Da r c .
LES GIGOLOTS DE CES DAMES, par In a u t h . . .
L’EMPIRE D’ALLEMAGNE a  VOL D’OISEAU, 

p a r  E  B r a u l t .
L’ART DE FAIRE SES 13 JOURS, par L. 

Di d ie e .
LES 36 FEMMES DE LA BALADE, par J ea n  

M a l i c .
LA VIE EN CHEMIN DE FER, par P i e r r b  

G if f a r d . .
L’HYGIENE DE L’AMOUR, par M a n t e g a z z a .
LE TOUT BERLIN, p a r  * * *
LE DOSSIER DU GENERAL BOULANGER, 

p a r  U n  C u r ie u x .
GISELLE RUBENS, par E r n e s t  Da u d e t .

TvitoYpa(pB7or Κ ορίννης, oioQ Πατησίωγ αρ ιθ . 3.


