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[Συνέχεια]

Ά κόμη δεν είχε συνελθεί έκ της έκπλη- 
ξεώς του ό Δεβώτ, οτε ή εισβολή έπετε- 
λέσθη διά τών θυρών καί τών παραθύρων. 
Τετρακόσιοι η πεντακόσιοι σωματοφύλα

κες, έκφέροντες κραυγάς χαράς, έπέπεσον 
κατά  τών παρεσκευασμένων φαγητών, διε- 
μέλισαν τά  κρέατα καί έζεπωμάτισαν τάς 
φ ιάλας, ένώ οί ΰπηρέται των Ι'κοπτον τόν 
άρτον καί ήρεύνων εις τάς σκευοθήκας ν’ 
άνεύρωσι παροψίδας.

Υπήρχαν σωματοφύλακες είς την α ί
θουσαν, έφ’ δλων τών έπ ίπλων, είς τους 
θαλάμους, είς τά  μαγειρεία, είς τάς άπο- 
θηκας" ΰπηρχον έπί της χλόης είς τ ’ 
άλση, είς τό κρηπίδωμα" έφαίνοντο είς τά  
παράθυρα, είς την κινητήν γέφυραν, έπί

τών κιβωτίων τών θάμνων, άτινα  είχον 
άνατρέψει διά νά τά  μεταχειρισθώσιν ώς 
καθίσματα. Ό σοι δέν εύρον χώρον έντός 
τοΰ πύργου, διεσπάρησαν είς τάς κα λλ ι-  
τέρας οικίας τοΰ χωρίου, ού οί κάτοικοι 
άπηλπισμένοι, διότι έστεροΰντο γεύματος 
τόσον πλουσιοπάροχου, τό όποιον προη- 
τοίμασαν καί διά τό όποιον είργάσθησαν, 
ά λλ ’ άνησυχοΰντες άφ’ ετέρου έπί τΐί 
πλημμύρα έκείνη τών σωματοφυλάκων, 
προσέφερον τάς τραπέζας των καί τά  κα
θίσματα, όσα είχον διά νά τελειώσγ) γρη-
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γορώτερον τό γεϋμα καί άποσυρθώσιν έν- 
ωρίτερον οί είσβαλόντες.

Είς τό μέσον τοϋ δρόγου, έντός εΰοέος 
ημικυκλίου,περιστοιχιζομένου ύπό ιππέων 
φρουρών, οΐτινες κατεβρόχθιζον έφιπποι 
τους πλακούντας καί άπέσπων πτέρυγας 
τών οπτών όρνιθίων,έφαίνετο ή άμαξα τοϋ 
δουκάς τής Βανδώμης. Ούτε κάν είχον ά- 
ποζεύξει τους 'ίππους. Διά τής άνοικτής 
εΰρείας θυρίδας είσήγοντο άχνίζοντα τά  
π ινάκια  τών φαγητών'ποτήριά τινα  οίνου, 
άπαστράπτοντα είς τόν ήλιον, έπί δίσκων 
άνεμένον την έκλογήν τοϋ άοράτου κυρίου, 
άφοϋ δέ ό Γαργαντούας ήθελεν έκφέρει 
την άπόφασίν του, τό ποτήριον πλήρες 
είσήγετο διά τής θυρίδος καί άπεκομίζετο 
κενόν.

Τό έντός τής άμάξης γεϋμα τοϋτο έν- 
ηργεϊτο μετά πλήρους σοβκρότητος καί 
άνελλιποϋς έθιμοταξίας. Οι θεράποντες 
ΰπηρέτουν έν γραμμή,, όπως οί έπίλεκτοι 
είς τά  πυρά τών γυμνασίων. "Ακρα σιγή 
καί μεγαλοπρέπεια έπεκράτει. Ό  Δεβώτ, 
οστις άπό τοϋ παραθύρου παρετήρει τό 
έπιβλητικόν έκείνο, ά λλ ’άξιοθρήνητον θέ
αμα, είδε τελεσθεϊσαν την έξαφάνισιν τών 
έκλεκτοτάτων έδεσμάτων του, χωρίς ν’ά- 
κούσνι ουδέ, κάν τόν ήχον τοϋ περονίου 
τοϋ πρίγκιπας' έπειδή δέ ή θυρίς ήνοίγετο 
άπό τό δεξιάν μέρος τής άμάξης, ό Δε
βώτ ούδέν άλλο έ'δλεπεν είμή την εισαγω
γήν τών πληρών πινακίων καί τήν έπιστρο- 
φήν τών κενών ποτηρίων. Ή  άμαξα έκείνη 
τώ  έφαίνετο Λεβιάθαν, πρός δν τριάκοντα 
θεράποντες παρεϊχον τό πρόγευμα.

Ά λ λ ’ άντί τούτου πόσον ζωηρόν ήτο 
τό πέριξ αΰτοϋ θέαμα ! πόσαι φ ιάλαι έ- 
θραύοντο, όποία κλαγγή παροψίόων καί 
ποτηρίων άντήχει, όποιος κρότος σιαγό
νων συγκοουομένων ! ’Οκτακόσιοι πεντή- 
κοντα σωματοφύλακες καί τετρακόσιοι 
θεράποντες έκαθάριζον άπό παντός άξιο— 
λόγου έδέσματος τάς τραπέζας,τάς τόσον 
περιέργως παρασκευασμένας, υπό τοϋ γεν
ναιόδωρου δεσπότου τοϋ Ούδάρδ. Ή μ ί- 
σειαν ώραν, είχεν είπει ό ταγματάρχης ! 
οί σωματοφύλακες θά έξήντλουν τά  πάντα 
είς είκοσι λεπτά .

Δι εφιλονείκουν ήδη τά  ψ ιχ ία , ότε είς 
σαλπιγκτής δι’ήχων παρατόνων έσάλπισε 
τα πρόσταγμα τής έφ’ 'ίππου άναβάσεως. 
Ή  θυρίς τής άμάξης έκλείσθη- ό κύριος 
δούξ είχε τελειώσει τό γεϋμά του.

Τότε έπηκολούθησε φυρμός, δν ό χρω- 
στήρ τοϋ άρίστου τών ζωγράφων θά ήδυ- 
νάτει νά παραστήσγι πιστώς έν είκόνι.

Οι σωματοφύλακες,μέ τό στόμα πλήρες 
καί μέ τάς χεΐρας κηλιδωμένας έκ τοϋ τε
λευταίου τεμαχίου δπερ άπεκόμιζαν, έ 
δραμον πρός τούς 'ίππους των, έφ’ ών οί 
πλεΐστοι άνήλθον δι’ ένός άλματος, κατά 
τήν μέθοδον τής ιππασίας, ήν είχον δ ι- 
δαχθή είς τό στρατιωτικόν σχολεΐον.

Ετεροι ιππέυσαν τ γ  βοηθεία τών θε
ραπόντων των, είτε διότι είχον ζαλισθή 
έκ τής άφθονου πόσεως, είτε διότι πράγ
ματι ό πολλά φαγών ζυγίζει περισσότερον 
τοϋ νήστεως —  καί μή πρός βάρος τής 
κοινής παροιμίας, τής διατεινομένης τά

έναντίον — μετά δεύτερον δέ σάλπισμα 
ή έμπροσθοφυλακή άνεχώρησε καλπάζου- 
σα , ένω αί ΐλα ι παρατασσόμεναι πέριξ 
τής άμάξης έλεπτύνοντο καί έμηκύνοντο 
θορυβωδώς έπί τής όδοϋ.

Ούόέ γάτος θά ευρισκε πλέον τ ί νά 
φάγτ) έν Ούδάρδ άπό τά  λείψανα τοϋ γεύ- 
χατος τού παραγγελθέντος ύπό τοϋ Δε
βώτ .

Ό  δυστυχής προμηθευτής άκίνητος είς 
τό παράθυρόν του. άπήντα μέ βεβιασμένον 
μειδίαμα είς τάς παντοίας υποκλίσεις καί 
τάς περιστροφάς τών άξιωματικών καί 
τών σωματοφυλάκων, οΐτινες έχαριεντί- 
ζοντο διερχόμενοι πρό αυτού.

Έν τούτοις ό άκούσιος άμφιτρύων έσχε 
την άνταμοιβήν του. Ό τε  ή άμαξα δ ι- 
ήλθε πρό τού πύργου, κά τι τ ι λευκόν καί 
εύσαρκον έφάνη μέσον τοϋ καταβεβιβα- 
σμένου παραπετάσματος τής θυρίδος καί 
άπέτεινε χαιρετισμόν, δμοιον μέ τήν ευ
λογίαν έπισκόπου.

Ό  Δεβώτ έκολακεύθη, νομίσας δτι ή
σαν τά  δύο δάκτυλα τής χειρός τοϋ κυ
ρίου δουκός τής Βανδώμης . Τινές δμως 
πονηροί έβεβαίωσαν δτι ήτο εις τών πο- 
δών λευκοφαίου κυνός, μεθ’ ής είχε συγ- 
γευματίσει ό δούξ.

Οί δέ προσκεκλημένοι τοϋ Δεβώτ, πέντε 
ή !ξ  δικανικοί πειναλέοι ή τοκογλύφοι, 
άποσυρθέντες τοϋ έ'ργου των , τοΰτέστι 
διαφυγόντες τήν άγχόνην, οΐτινες ήλθον 
διά τό γεϋμα, οί μέν έφ’ ήμιόνων, οί δέ 
έντός παλαιών φορείων τής έποχής Ερ
ρίκου τού Δ', άφοϋ είδον τήν διαρπαγήν 
έκείνην, άντί τής άπολαύσεως ήν ύπεσχέ- 
θησαν αΰτο ϊ; καί δι’ ήν τούς προσεκάλε- 
σαν, έπανήλθον είς τούς μονήρεις πύργους 
καί τάς οικίας των, χωρίς κάν ν’ άποχαι- 
ρετίσωσι τόν τεθλιμμένον Δεβώτ.

ΙΖ'
ΠΩΣ Ο ΔΕΒΩΤ ΜΕΤΕΠΕΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟΤΣ 

ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΕΠΙΛΕ
ΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΤΟΤΣ ΕΙΣ ΤΟ Ε- 
ΛΑΦΡΟΝ ΙΠΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΦΡΟΤΡΑΣ.

Ό  ταλαίπωρος αύτός έξη^ολούθει ν’ά- 
ναμένγ) τήν σύζυγόν του καί ήρχιζε ν’ ά- 
νησυχη. Ό  πάρεδρος τόν παρηγόρει δ ια- 
βεβαιών αύτόν δτι τό γεϋμα τόσον καί 
τόσον θά έπήγαινε χαμένον , άν ήθελον 
περιμείνει τή ν κυρίαν Δεβώτ, ένω ή ά
κούσιος έκείνη φιλοφροσύνη, ή γενομένη 
πρός τούς σωματοφύλακας, τώ  περιεποίει 
πολλήν τιμήν καί έ'μελλεν ίσως νά τώ 
πεοιποιήση καί ώφέλειαν.

—  ”Ας είνε ! είπεν ό προμηθευτής μετ’ 
ηχηρού στεναγμού, άς σφάξωμεν τά ύπο- 
λειπόμενα ζώντα ορνίθια καί τά  κουνέ
λ ια  δσα μάς μένουν' άς πιάσωμεν μερικά 
ψάοια- μένουν άκόμη άρκετά φαγητά , διά 
νά ύποδεχθώμεν έπαξίως τήν σύζυγόν μου. 
Φρόντισε νά γείνουν γρήγορα, πάρεδρε !

—  Βλέπω σκόνιν πρός άνατολάς είς 
τόν δρόμον ! άνέκραξεν ό έπί τής κορυφής 
τού πύργου.

—  Βεβαίως είνε ή σύζυγός μου ! είπεν 
ό Δεβώτ.

Καί ήρχισε νά διατάσσ*/] μετά νέας 
ζέσεως τά  τής προπαρασκευής τοϋ νέου· 
γαμήλιου γεύματος.

Έφαίνετο τώ όντι μακράν άμαξα μετά 
ταχύτητος τρέχουσα είς τήν όδόν.

—  Δέν είνε άλογα αυτά όποϋ σύρουν 
έκείνην τήν άμαξαν, είπεν ό έπ ιστάτης, 
είνε μονόκεροι ή ίππόγριφοι ! Τί ταχύτης
εινε αυτη I

Ή  σύζυγός μου β ιάζεται νά μέ ίδ·7ί, 
άπήντησεν ό Δεβώτ.

Ή  κυρία Δεβώτ τώ  δντι πρέπει νά 
έπείγετο πολύ, διότι οί ίππο ι ετρεχον ά - 
στραπηδόν, είς δ’ έξ αυτών κατέπεσεν ά- 
πνους πρό τής γεφύρας τοϋ πύργου.

Ό  Δεβώτ έδ ραμε πρός τήν άμαξαν, ή - 
νοιξε τήν θυρίδα καί ήρπασεν είς τάς 
άγκάλας του τήν Β ιολέτταν, χωρίς νά 
παρατηρήσ·/] οτι αυτη ήτο σχεδόν ήμιθα— 
νής.

Ενώ οί ύπηρέται μετά σπουδής έ τα - 
κτοποίουν τήν αίθουσαν, άκόμη δ ιατε- 
λοϋσαν έν ά ταξία , ενεκα τοϋ γεύματος 
τών σωματοφυλάκων, ό Δεβώτ κατώρθωσε 
νά έπαναφέργ) τήν σύζυγόν του είς τάς αι
σθήσεις της " γονυπετής παρ’ αυτήν τ7ι 
άπηύθυνε παντοίας τρυφεράς έρωτήσεις, 
ταυτοχρόνως δέ ήθελε νά μάθγι δ ιατί 
έκαμε νά σκάση εις τών ΐππω ν, αξίας τρι- 
ακοσίων πιστολών.

—  Αί ! κύριέ μου, άπήντησεν ή Βιο- 
λ έττα , διότι μέ είχον περιστοιχίσει ιπ 
π ε ίς - διότι οί κύριοι αυτοί ήθελον νά μέ 
συνοδεύσωσιν άπό πολύ σιμά καί διότι, 
διά νά διαφύγω τούς ίππους τω ν, οί ό
ποιοι τρέχουν πολύ γρήγορα, έπρεπε νά 
κάμω τούς ίδικούς σας νά τρέξουν γρηγο- 
ρώτερα.

—  Πώς ! άνέκραξεν ό Δεβώτ, καί άλ
λοι ίππεΐς ! Μήπως είνε σωματοφύλακες;

— Είνε έπίλεκτοι έφιπποι,διοικούμενοι 
παρά τοϋ κυρίου Βιλλεμύρ καί έρχονται 
έδώ.

—  Μά τ ί λοιπόν ; . . .  δλη ή βασιλική 
άκολουθία πρόκειται νά έλθ·/) είς τό Ού
δάρδ ; Μήπως σού είπαν δτι θά γευθοϋν 
καί αυτοί έδώ ;

Ή  Β ιολέττα δέν έννόησεν- ούδ’ ένδιε— 
φέρετο άλλως τε νά έννοήσν). Ή  μεγάλη 
ώχρότης τοϋ προσώπου της , ό περί τούς 
οφθαλμούς της μέλας κύκλος καί ό νευ
ρικός τρόμος ολοκλήρου τοϋ σώματός της 
έμαρτύρουν ζωηράν συγκίνησιν, ής τήν 
έζήγησιν ήτοιμάζετο νά ζητήσ-/] ό Δεβώτ, 
δτ’ αίφνιδίως οί επίλεκτοι ένεφανίσθησαν 
προ τοϋ Ούδάρδ.

— Τί συμβαίνει είς αύτόν τόν τόπον, 
κύριε ' είπεν ό έπ ιστάτης προσδραμών 
πρός τόν Δεβώτ- μας έπνιξαν τά  στρατεύ
ματα . ’Ιδού οί έπίλεκτοι καί κάτω είς 
τήν πεδιάδα έκεϊ, πρός τήν Έκλούζαν, ύ- 
πάρχει λέγουν έλαφρόν ιππ ικόν- ό κλητή
ρας μου, δπου έ'στειλα ν’ άγοράστ) ψωμί 
είς τήν κωμόπολιν έδώ σιμά, λέγει πώς 
είδε πεοισσοτέοους άπό δέκα νιλ ιάδες πε- 
ί,ους, οι οποίοι εκαταπατουσαν τα  σπαρτα 
καί ήσαν σκορπισμένοι είς τούς δρόμους.

—  Ποϋ πηγαίνουν δλοι αυτοί ;
— Είς τήν Βαλενσιέννην, κύριε.



Ό  Δεβώτ έτυψε το μέτωπον. Έ νεθυ- 
μήθη οτι πάσαι αί προμήθειαι,άς είχε συ
νάζει κρυφίως κατά  διαταγήν τοϋ Λου
βοά είχον μετακομισθη είς Βαλενσιέννην. 
Ή  πόλις αυτη άρα έμελλε νά χρησιμεύση 
ώς κέντρον είς μεγάλην τινά  καί μυστη
ριώδη έπιχείρησιν μελετηθεΐσαν παρά τοϋ 
■υπουργού. Συναθροίσας τόσα άλευρα ό αι
σχροκερδής προμηθευτές έσκέφθη μόνον 
πώς νά ξύστ) τόν πάτον τών σάκκων' ολί
γον τόν έμελλε διά τόν προορισμόν τοϋ έμ- 
πορεύματος.

Ό  Δεβώτ, όπως δλα τά  χυδαία πνεύ
ματα , ήρκέσθη νά μαντεύσν), η ένόμισεν 
■δτι έμάντευσε κάτι.

— "Ας άφήσωμεν, είπε, τους επίλε
κτους, τό έλαφρόν ιππικόν καί τό πεζικάν 
νά υπάγουν νά συνενωθούν μέ τούς σωμα
τοφύλακας είς Βαλενσιέννην. Ή  Β ιολέττα 
Ιφθασεν' ας γευματίσωμεν μέ την Β ιολέτ- 
ταν' άς τελέσωμεν τούς γάμους μας' αύτό 
είνε τό καθήκον παντός πιστοϋ υπηκόου, 
δταν ό βασιλεύς του επιχειρώ πόλεμον.

Ά λ λ ’ ό Δεβώτ έ'καμνε τόν λογαριασμόν 
του χωρίς τόν ξενοδόχον. Οί έφιπποι έπί- 
λεκτοι ήσαν φοβερόν σώμα , ευθύς δέ ώς 
ήκούσθη τό πρόσταγμα : "Αλτ ! έν Ού
δάρδ :

— Κύριοι, τοϊς είπεν ό διοικών αύτούς, 
δστις έφημίζετο ώς είς έκ τών ίκανω τά- 
των στρατιωτικών τού καιροϋ έκείνου, έ
χετε έμπροσθεν σας τούς σωματοφύλακας 
καί δπισθέν σας τό έλαφρόν ιππικόν'τοϋτο 
σημαίνει δτι είς Βαλενσιέννην θά εύρετε 
τά  φαγητά τελειωμένα, η δτι δέν θά 
προφθάσετε νά φάγετε μόνοι δσα άπομέ- 
νουν. Α κούσατε με' είσθε έν δλω έβδομή- 
κοντα κύριοι καί εκατόν θεράποντες' τό 
χωρίον αύτό έ'χει πύργον, έπαυλιν καί 
τριάκοντα οικίας’ θά εύρωμεν έδώ τό 
γεϋμά μας, αλλέως δέν γ ίνετα ι.

Γλώσσα το ιαύτη είνε πάντοτε κα τα 
ληπτή  διά τόν Γάλλον στρατιώ την’ οί έ- 
π ίλεκτοι αφιππέυσαν καί ό αρχηγός των 
εισ7|λθεν είς τόν πύργον.

Ο Δεβώτ ίδών αύτόν έφρικίασεν δλος.
Καί δικαίως, διότι ό κύριος Βιλλεμύρ 

Τϊν 5ιΧ.ε το εξωτερικόν λίαν ένθαρρυντικόν. 
Ητο αδελφός τοϋ λοχαγοϋ καί τοϋ συν

ταγματάρχου Ριοτόρ, φονευθέντων άμφο- 
τερων έπί κεφαλής τών έπιλέκτων κατά 
τά  έτη 1678 καί 1684. Ή λιοκαής, φέ- 
ρων ουλάς εί^ τό πρόσωπον, κολοσσός τό 
ανάστημα, άριστος ευπατρίδης καί είς τά 
επακρον εύγενής τά ήθος, τοσάκις είχε 
βαπτισθ-7) είς τό φοβερόν πϋρ τών πο
λιορκιών, ώστε ώμοίαζε μάλλον προς μ ι
σθοφόρον βάρβαρον η γάλλον μαρκήσιον. 
Απετάθη πρός τόν τρέμοντα Δε6ώτ καί 

τώ  είπε :
Κύριε, μαγειρεύετε έξαίρετα έδώ... 

ώς αισθάνομαι.
Βέβαια, κύριε... νυμφεύοιιαι... δη

λαδή ...
Νυμφεύθητι, κύριε, είσθε ελεύθερος’ 

άλλά δόσετε νά γευματίσωμεν είς έμέ καί 
είς τούς έπιλέκτους μου.

—  Ά λ λ ’ οί σωματοφύλακες...

—  Βασιλική υπηρεσία ! είπεν αύστη- 
ρώς ό αρχηγός.

Ό  Δεβώτ προσέκλινε καί άπήγαγεν έν 
τάχει τήν σύζυγόν του, ητις έκλονίζετο 
ύπό τόν άμαυρόν πέπλον τόν σκέποντα 
αυτήν.

Ό  κύριος Βιλλεμύρ παρατηρήσας τήν 
χαρίεσσαν έκείνην επτοημένην γυνα ίκα :

—  Ά  ! είπεν, είνε ή κυρία,τήν όποιαν 
οί άνδρες μου έπείραζον πρό ολίγου. Συγ
χωρήσατε τούς έπιλέκτους, κυρία’ αγα 
πούν νά ζώσι καλά , ένόσψ ζώ σιν’ έπειδή 
δέ έκ τών έβδομήκοντα όποϋ εινε , τό ή - 
μισυ θά πέσν) είς τήν πρώτην έφοδον —  
θά συμβνί +οϋτο άρά γε αύριον ; θά συμβ-7ί 
άπόψε ; όθεός μόνος καί ό βασιλεύς τό 
γινώσκουσιν — επωφελούνται τοϋ καιρού. 
Έν πάση περιπτώσει δέν θά σάς έμποδί- 
σωσι νά νυμφευθητε δταν αγαπάτε. Τέ
λος πάντων θά γευθώμεν ;

Καί μετά τήν άβρόφρονα ταύτην ομι
λίαν , ό διοικητής έ'καμε στροφήν διά 

] τών χονδρών ύψηλών ύποδημάτων του.
; Ή  Β ιολέττα είχε φύγει έν τώ  μεταξύ. Ό  
Βιλλεμύρ έτοποθέτει τούς έπιλέκτους του, 
ήνοιγε μόνος του τά  έρμάρια καί τάς 
σκευοθήκαςκαί έπεμελεΐτο δπως τά  πάντα  
διατεθώσιν έν τάξει.

Αύτός διένειμε τά  τρόφιμα, παρέδωκε 
τάς φιάλας καί έκοψε τό ψητόν. Δέν ά
φησε τ ίπο τε είς τούς ορνιθώνας, τίποτε 
είς τούς κλωβούς τών κονίκλων, τίποτε 
είς τό ίχθυοτροφεϊον, τίποτε πουθενά" 
άλλ’ άφ’ ετέρου τίποτε δέν έπηγε χαμέ- 
νον. Είς τούς θεράποντας μόλις άπέμεινε 
κά τι τ ι νά φάγωσιν. Ό  διοικητής έγευ- 
μάτισε μέ μίαν φρυγανιάν καί μέ ολίγον 
γλύκισμα. Περατωθέντος τοϋ γεύματος 
έχαιρετισε τόν Δεβώτ καί διέταξε τόν σαλ
π ιγκτήν νά σαλπίσ·/) τό πρόσταγμα της 
έφ’ ίππου άναβάσεως. Δέν είχον άκόμη οί 
άνδρες θέσει τόν πόδα έπί τοϋ άναβολέως, 
δτε νέα σαλπίσματα άντήχησαν είς άπό- 
στασιν έκατόν βημάτων άπό τοϋ χωρίου.

1—  Δέν σάς τό άνήγγειλα , κύριοι ! εί
πεν ό Βιλλεμύρ πρός τούς άνδρας του πα - 
ρελαύνονίας ένώπιόν του' ακούετε τά έλα- 
φράν ιππικόν ; Τί καλά έκάμαμεν όποϋ έ- 
γευματίσαμεν ! Εμπρός !

Καί παρηλθον πρό της τελευτα ίας οι
κίας τοϋ χωρίου Ούδάρδ,έν ώ χρόνω ακρι
βώς, δισχίλιοι ιππείς, φέροντες έπί τών 
νώτων τοϋ ϊππου καί ενα πεζόν έκαστος, 
διεσπάρησαν πειναλέοι είς τό άτυχες χω
ρίον.

Τήν φοράν ταύτην δέν έτηρήθησαν αί 
διατυπώσεις, δπως κατά τάς δύο προη- 
γουμένας έπιδρομάς. Ό  κύριος δούξ της 
Βανδώμης είχε προσενεχθή ώς πρίγκηψ’ ό 
κύριος Βιλλεμύρ έγευμάτισεν ώς ευπατρί
δης στρατιώ της’ τά έλαφρόν ιππικόν είσ- 
ώρμησεν είς τό Ούδάρδ δπως τά  πυκνά 
νέφη, ών προηγοϋνται άναγγέλλοντα τήν 
θύελλαν βρονταί καί άστραπαί.

Τό έλαφρόν ιππικόν έπρεπε νά σταθ
μεύσει χάριν τροφής καί καταυλισμού είς 
θέσιν άπέχουσαν μίαν λεύγαν τοϋ Ούδάρδ' 
ά λ λ ’ έπειδή, ώς φα ίνετα ι, δέν εύρον έκεϊ 
ούτε τά Ιν ούτε τό άλλο έξ όσων είχον

ανάγκην, ό ταξίαρχος, δ διοικών τήν φά
λα γγα , έν απουσία τού Ρυβαντέλ α ντ ι
στράτηγου, καθυστερήσαντος έν τ ϊΐ πο
ρεία, είχε ζητήσει πληροφορίας καί έμαθεν 
δτι ό έπί της έπιμελητείας τών τροφίμων 
είχε παοαγγείλει νά μετακομισθώσι τά  
πάντα  εις Βαλενσιέννην.

Ό  ταξίαρχος διέταξε νά όδηγήσωσι 
πρός αύτόν τόν έπιμελητήν διά νά συν- 
εννοηθη προσωπικώς μετ’ αύτοϋ' τφ  άπ- 
ήντησαν δμως δτι ό κύριος έπιμελητής έ- 
πανηγύριζε τούς γάμους του είς πύργον 
κείμενον ού μακράν έκεϊθεν, δν προσφά- 
τως είχεν αγοράσει.

Είς τήν ανάγκην πάντες ύπήκουσαν’ 
ό ταξίαρχος είδεν δτι όπως έπισιτίσν) τούς 
άνδρας καί τούς ίππους έπρεπε νά έξακο- 
λουθήσν) την πορείαν μέχρι Βαλένσιεννης’ 
μαθών δμως δτι ό πύργος, ένθα έπανη- 
γύρίζοντο οί γάμοι τοϋ έπιμελητοϋ έύρί- 
σκετο είς τόν δρόμον του, είς Ούδάρδ, 
συνέστειλε τά  ^ςείλη, έφόρεσε τόν πΐλόν 
του, καί διέταςε τήν έπί τά  ποόσω πο
ρείαν, μελετών ν’ άποτείν/ι τραχεϊαν έπ ί- 
πληξιν πρός τόν κύριον έπιμελητήν.

Είς πασαν έποχήν οί προμηθευταί τοϋ 
στρατοϋ δέν χαίρουσι τήν συμπάθειαν τών 
παρ’ αυτών διατρεφομένων. Ουδέποτε δά- 
κνων τόν άρτον ή μασσών τήν δρυζάν του 
ό στρατιώτης παραλείπει τήν εύκαιρίαν 
νά καταρασθ’71 τόν έπιστάτην ή τόν προ
μηθευτήν. Τό τοιοϋτο όπωςδήποτε τούς 
παρηγορεΐ, άφ' έτέρου δέ ό προμηθευτής 
επωφελείται έξ αύτοϋ διά νά παραμέληση 
έτι μάλλον καί τήν ποιότητα καί τήν πο
σότητα. Ρητέον δμως δτι τό έπάγγελμα 
αύτό εινε έπικερδες, δέν είνε άπηλλαγμέ- 
νον κινδύνων, ό δ’ έπιμελητής έκεΐνος τ?1ς 
Πικαρδίας έμφρόνως άπήντησεν δτε τόν ή- 
ρώτων δ ιατ ί έσπε υδε τόσον νά πλουτήσ-/)·'

—  Ά ν  δέν έσπευδα, δέν θά έπρόφθανα 
νά σχηματίσω περιουσίαν πριν άπαγχονι- 
σθώ.

Έ π ί τ·7)ς βασιλείας Λουδοβίκου τοϋ ΙΓ’ 
τοϋ Δικαίου, δστις ήτο ήγεμών άμα καί 
στρατιώτης έκ τών γενναιότερων καί δσ- 
τ ις  θά καθίστατο έξοχος στρατηλάτης,άν 
ήτο όλιγώτερον οκνηρός, πολλοί έπ ιμελη- 
τα'ι τών τροφίμων άπηγχονίσθησαν. Είχε 
τότε προσφάτως καθιερωθ-7) τά- σύστημα 
της προμήθειας καί επ ιμελητείας' ό επι
μελητής ήτο γλίσχρος, ό δέ στρατιώτης 
παράφορος' ό πρώτος έκερδοσκόπει έπί 
βλάβ*/) τού στομάχου τού δευτέρου' ούτος 
δ’ έξεδικεϊτο έπί της καοωτίδος αρτηρίας 
τ*75ς πρώτης. Καί ό μέν Ρ ισελιέ ήνείχετο 
τά  γενόμενα' ά λλ ’ ό κύριος Φουκέ, οικο
νομολόγος πεπολιτισμένος, άπηγόρευσενά 
άπαγχονίζωσι τούς ύπαλλήλους του, χά
ριν της φιλανθρωπίας. Ό  Λουβοά, άγα- 
πών μέν τούς στρατιώτας, έπροστάτευ- 
σεν ούχ ήττον τούς έπιμελητάς,χάριν τ-/)ς 
πειθαρχίας καί χάριν φιλοτιμ ίας έπίσης, 
διότι αύτός τούς είχε διορίσει . Είς τρό
πον ώστε τά μίσος, άτελώς ικανοποιηθεί 
ηύξήθη καί έκάραδόκει τήν εύκαιρίαν. -

Είς τήν παρούσαν δέ περίστασιν ή ευ
καιρία παρουσιάζετο λαμπρά. Έπρόκειτο 
νά έκτελέσωσιν οδοιπορίαν επίπονον, α ί-



φνιδίως διαταχθεΐσαν' ό δε υπουργός τών 
Σ τρατιωτικών, ό έπιβάλλων είς τους στρα- 
τ ιώ τα ς το ιαΰτα  κοπιώδη γυμνάσματα, 
πρέπει νά φροντίζν) καί περί της διατρο
φής των. Νηστικό άοκοϋδι δέν χορεύει, 
λέγει ή παροιμία.

Ταΰτα διελογίζετο ό ταζίαρχος,ό διοι- 
κών την φάλαγγα , ταΰτα  έπανελάμβανον 
οί ιππείς καί οί έπί τών νώτων τών 'ίπ
πων των πεζοί, ότε εφθασαν είς Ούδάρδ.

Ή  ημέρα άπεκλινε πρός την δύσιν' οί 
ίπποι ήσαν περίρρυτοι έκ τοΰ ίδρώτος καί 
οί άνδρες ήσαν ώχροί έκ της πείνης καί 
της οργής.Ό ταζίαρχος, έ'μπειρος περί τά 
το ιαΰτα , άνεγνώρισεν οτι ό πύργος ήτο ή 
κατοικ ία ή μάλλον άρμόζουσα δι’ ενα 
προμηθευτήν' διό προυχώρησε μέχρι της 
κινητής γεφύρας, ήν εύρεν άνεσηκωμένην.

Ό  Δεβώτ ήρχιζε νά βαρύνηται τάς ε
πισκέψεις τών στρατιωτικών, καί κύριος 
της ιδιοκτησίας του, ένόμισεν δτι είχε τό 
δικαίωμα νά κλείσν) τήν θύραν τοΰ οίκου 
του καί νά παρατηρη διαβαίνοντα τά  βα
σιλικά στρατεύματα.

Πλήν άλλως έσκέπτετο ό ταζίαρχος. 
Έ φιππος έκτύπησε διά τοΰ μαστιγίου του 
τό δρύφακτον κράζων :

—  Αί, σύ ! . .  κύριε έπιμελητά !
Πέριζ αύτοΰ συνεσπειροΰντο περί τούς

τεσσαράκοντα άζιωματικοί κα ίύπαζιω μα- 
τικοί,μέ τήν μίαν άκραν τοΰ τρικώχου π ί
λου καταβιβασμένην έπί τοΰ μετώπου των, 
μέ τό όμμα βλοσυρόν, μέ τό ήθος όργίλον.

Ό  Δεβώτ ήνοιζε τό παράθυρον, όπι
σθεν τοΰ όποιου ώχυροΰτο.

—  Τί είπατε, κύριε : άπήντησε δειλώς.
—  Κύριε, έ'κραζεν ό ταξίαοχος, εισθε 

έπιμελητής τών τροφίμων ;
—  Μ άλιστα, κύριε.
—  Σείς έλάβετε τήν ύπ ’ άοιθμόν πεν- 

τήκοντα δύο παραγγελίαν, διά τήν τρο
φοδοσίαν της έπαρχίας ταύτης ;

—  Μ άλιστα, κύριε.
■— Καί κατά  πρώτον, σάς παρατηρώ, 

κύριε έπιμελητά, ότι δέν είσθε . εύγενής. 
Δέν όμιλοΰν' πρός έ’να ταζίαρχον τοΰ βα
σιλικού στρατοΰ άπό μ,έσα άπό τήν τρώ
γλην των,ώσάν σκύλος όποΰ γαυγίζει τούς 
διερχομένους διαβάτκς. Έ ζέλθετε νά σάς 
ίδοΰμε καί λ ιγάκ ι καί καταβιβάσατε τήν 
γέφυραν. Μήπως φέρομεν στολήν λευκήν 
διά νά μάς έκλάβης ώς 'Ισπανούς ; Κ υτ- 
τά ζα τε ' τά  ίμάτιά  μας είνε έρυθρά καί 
τά  σειρήτια άρκετά στιλπνά,υποθέτω ,ώσ
τε νά μάς άναγνωρισετε ότι είμεθα τό γαλ
λικόν έλαφρόν ιππικόν.

Ό  Δεβώτ εκλινεν έκτος τοΰ παραθύρου 
οσον περισσότερον ήδύνατο καί άπήντησεν 
ότι είχεν εύλογους άφορμάς νά μέντι έγ
κλειστος, ότι δ.ηλθον οί σωματοφύλακες 
κα τ ’ άρχάς καί κατόπιν οί έπίλεκτο ι, τό 
δέ χωρίον καί ό πύργος έλεηλάτήθη παρ’ 
αυτών.

—  Πάντα ταΰτα  δέν ένδιαφέρουσι τό 
έλαφρόν ιππικόν, άπήντησε μέτ’ οργής ό 
ταζίαρχος' Επρεπε νά μάς εχετε τροφήν 
είς τόν τελευταΐον σταθμόν.' Είνε σημειω- 
μένον είς τό φύλλον της πορείας μου καί 
ή  τροφή μάς έ'λειψεν.

— Κύριε, ελαβα διαταγήν νά μετακο
μίσω όλα τά  τρόφιμα είς Βαλενσιέννην.

—  Δείζατέ μου τήν διαταγήν σας , 
κύριε.

—  Ή  διαταγή ήτο προφορική' μοΰ τήν 
εφερεν είς ιππεύς της δημαρχίας της Βα- 
λενσιέννης.

Ή  άπάντησις έθεωρήθη άτυχής καί έ- 
ζήγειρε θύελλαν είς τόν όμιλον τόν περι- 
στοιχίζοντά τόν ταζίαρχον.

—  Εμπρός, έμπρός ! προχωρήσατε, ει- 
πεν ούτος πρός τόν Δεβώτ, καί καταβ ι- 
βάσατε τήν γέφυραν' έν όνόματι τοΰ βα- 
σιλέως !

—  Ά λ λά , κύριε, εύρίσκομαι είς τήν κα
τοικίαν μου.

—  Θέλω νά είσέλθω διά νά έπισκεφθώ 
τάς οίναποθήκας σας.

—■ Είνε άδειαναί.
—  Γνωρίζομεν πόσην άζίαν εχει αύτή 

ή λέζις, κύριε έπ ιμελητά ' άνοίζατε ή άλ- 
λέως κυριεύω τόν πύργον διά της βίας καί 
τότε άλοίμονον !

—  “Ερχομαι, κύριοι! είπεν ό Δεβώτ δα- 
κρυρροών.

—  Ά  ! έπί τέλους ! ανέκραζαν οί ά- 
ποτελοΰντες τόν όμιλον γύπες.

Έν τούτοις ό Λαγκομπέρζ προσεπάθει 
νά κρατήσγ) τόν φίλον του,νέον Ρήγουλον, 
παραδιδόμενον έκουσίως είς τούς πεινα
λέους έχθρούς. Ή  Β ιολέττα , περιορισθεΐσα 
έντός θαλάμου προφυλασσομένου διά κ ιγ- 
κλίδων, ούδέν έγίνωσκεν έκ τών συμβαι- 
νόντων εζω.

—  Θά χαθήτε άν άνοίζετε, ελεγεν ό 
πάρεδρος πρός τόν πυργοδεσπότην. Αυτοί 
οί ίππεις είνε τίγρεις.

—  Κύριε, φύγετε άπό μίαν κρυφήν θύ
ραν, 2λ,εγεν ό έπ ισ τάτη ς’ θά σάς συνο- 
δεύσωμεν όλοι' είνε τό μόνον μέσον σω
τηρίας.

—  Μή μέ άφήσγις μόνον, Ιλεγεν ό Λαγ
κομπέρζ κρατών τόν Δεβώτ άπό τά  με
γαλοπρεπή του ίμάτια , θά μ’ έκλάβουν 
ώς οικοδεσπότην καί θά μέ κακοποιήσουν 
άντί σοΰ.

Έ κάστη τών παραινέσεων τούτων έ- 
πηύζανε τήν ωχρότητα τοΰ προμηθευτοΰ' 
άπό ώχροΰ έγένετο κίτρινος καί ήδη κα
θίστατο πράσινος.

Κτύπημα ισχυρόν κατένεχθέν κατά  τοΰ 
άκρου της γεφύρας εκαμε τόν Δεβώτ ν ’ 
άνασκιρτήσν) καί τόν έπεισε νά ποοβη είς 
διαπραγματεύσεις μετά τοΰ έχθροΰ' ό πά
ρεδρος καί ό έπιστάτης έδραπέτευσαν άν- 
δρείως διά της κρυφίας θύρας. Ό  Λαγ
κομπέρζ κατεκλίθη έπί τής κλ.ίνης του.

Αί άλύσεις έτοιζαν καί ή γέφυρα κατε- 
βιβάσθη. Ό  Δε^ώτ προυχώρησε μέ προσ
ηνές ήθος, άλλά μέ τήν καρδίαν πάλλου- 
σαν καί είχεν ήδη έ'τοιμον είς τά  χείλη 
προσφώνησιν κολακευτικήν άμα καί θρη
νώδη. Ά λ λ ’είκοσι άνδρες έφώρμησαν κα τ ’ 
αύτοΰ καί τόν ώδήγησαν πρός τόν τα 
ζίαρχον.

Οί άνδρες αυτοί ώμοίαζον πρός τόν θη
ρευτικόν κύνα, όστις άρπάζει τόν λαγωόν 
καί έπιθέτει έπί τής σπονδυλικής του 
στήλης σιαγόνα άβλαβή άκόμη, άλλ ’ 4-

τοίμην πάντοτε είς εν προστακτικόν βλέμ
μα τοΰ κυρίου του νά έμπηχθη ώς είκοσι 
όμοΰ έγχειρίδια είς τάς σπαιρούσας σάρ
κας.

—  Έζαίρετα ! είπεν ό ταζίαρχος' κρα- 
τε ϊτέ  τον καί άς μέ παοακολουθήσωσι με
ρικοί έντός τής οικίας οπού θά κάυ,ω ε
ρευνάν.

—  Κύριε, κύριε ! άνέκραζεν ό τα λα ί
πωρος Δεβώτ, δέν έ'χω οΰτε μίαν οΰγγίαν 
άλεύρου, οΰτε έ'να κόκκον κριθής, οΰτε έ'να 
κόκκαλον, οΰτε μίαν σταγόνα οίνου ! . . 
Μοΰ τά  έπΐίραν όλα !

—  ’Ίσα, ίσα ! . . .  θ’ άναγνωρισθή ή ά -  
κεραιότης σας καί ή άθφότης σας καί θά 
σάς δώσωμεν πιστοποιητικόν.

Καί οί έπιδρομεϊς προύχώρησαν.
—  Κύριε , εχω τήν σύζυγόν μου , τήν 

νέαν σύζυγόν μου, άσθενή, θά τήν κάμετε 
ν’ άποθάνη άπό τόν φόβον.

"Αγριοι άλαλαγμοί άπήντησαν είς τήν 
άπελπιδα ταύτην ικεσίαν. Οί παράφο
ροι νέοι στρατιώται έγένοντο άγριώτεροι 
είς τήν έπίθεσιν.

Ά λ λ ’ ό ταζίαρχος συνεκινήθη αισθαν
θείς οίκτον' ήτο πεντηκοντούτης καί είχε 
νυμφευθή πρό £ζ εβδομάδων.

—  Αύτό διαφέρει, είπεν έκτείνων τόν 
βραχίονα ώς φραγμόν μεταζύ τοΰ πύργοι 
καί τών έπιδρομέων' θά σεβασθώσι τή ν  
σύζυγόν σου, κύριε έπιμελητά.

Οί άλαλαγμοί μετετράπησαν είς ψίθυ
ρον έχθρικόν κατά  τοΰ ταζιάρχου.

—  Ά ,  γ^ά νά σάς ’πώ ! ειπεν ούτος,. 
έγώ προστάζω έδώ' μήπως είνε ανάγκη 
νά λάβω σημείωσιν τών ονομάτων τών ά -  
πειθών διά νά τά  παραδώσω πρός τόν 
στρατηγόν ;

Ό  κύριος Ρυβαντέλ δέν έ'παιζεν είς τό 
ζήτημα τής πειθαρχίας" οί παράφοροι έ- 
γόγγυσαν ταπεινότερον' οί στόμαχοι μό
νον παοεπονοΰντο.

Ά λ λά  παρεκτός τών άζιωματικών κα:ί 
τών ιππέων ύπήρχον καί οί δισχίλιοι πε
ζοί σκαπανείς, ους είχον φέρει έπί τών νώ
των τών ίππω ν των.

Ή σαν χωρικοί κακότροποι, αγέρωχοι 
καί αύθάδεις, διότι έγένοντο στρατιώ τα ι. 
Ούτοι έγόγγυσαν, διότι έπί στιγμήν ήλ- 
πισαν έπί τήν διαρπαγήν τοΰ πύργου.

Ό  ταζίαρχος ·δέν ήτο άνθρωπος ίσχυ- 
ράς θελήσεώς, ώς ό κύριος Βιλλεμύρ" έ- 
κλονίσθη έκ τοΰ θορύβου τών παραπόνων 
καί μέ τήν πρόθεσιν νά εύχ#ριστήσγ) ό
λους :

—  Κύριοι, εσχε τήν άφροσύνην νά είπγ], 
θά έπισκεφθώ τήν οικίαν μέ δύο άζιωμα- 
τικούς" άν είνε κενή, ώς δ ιατείνετα ι ό οι
κοδεσπότης, θ’ άναχωρήσωμεν" έάν όχι, 
σημεΐον ότι είνε φανερά προδοσία καί τότε 
πλέον ! . .

Ήχηραί έπιδοκιμασίαι ύπεδέχθησαν 
τούς λόγους τούτους. Διά τούς πεζούς έ -  
σήμαινον : υπάρχει βεβαίως προδοσία κα ί 
ό έπιμελητής θ’ άπαγχονισθνί.

Τά πλήθη δέν άκούουν άκριβώς κα ί 
κατά  πάντα τούς άγορεύοντας πρός αύτά  
ρήτορας- πάσα συμββυλή, άπαρέσκουσα 
αύτο ϊς, χάνει τήν σημασίαν καί μετα



βάλλει το νόημά τη ς, έ'ως νά φθάση μέ- 
χρις αυτών. Οί ιππείς άνέμενον βομβοΰν- 
τες, εως δτου νά ένεργήστ) τήν ερευνάν ό 
ταζίαρχος. Διά «.όν/Ις τής παρουσίας αυ
τών άνεχαίτιζον τους πεζούς, δτε δέ μετά 
ήμίσειαν ώραν ό άρχηγός έπιστρέψας έ- 
βεβαίωσεν οτι ούδέν εΰρεν άπό τής σ ιτα
ποθήκης μέχρι τοΰ οίνώνος, έπίστευσαν 
τους λόγους του, τοσούτω μάλλον, δσω 
έν τώ μεταζύ οί χωρικοί τοΰ Ούδάρδ εί
χον διηγηθή πρός αυτούς τήν λεηλασίαν 
τδν σωματοφυλάκων καί τών έπιλέκτων.

Έν τούτοις ή δικαιολογία αυτή, ή ι
κανή νά καθησυχάσν) τούς στομάχους 
τών νοημόνων, δεν ήρκει νά δώσγι δύναμιν 
είς τούς ίππους. 'Ο ταγματάρχης, ό δια- 
ταχθείς νά δώσγι τό πρόσταγμα τής πρός 
τήν Βαλενσιέννην πορείας, διέκοψεν εύσε- 
βάστως τόν άνώτερόν του διά τής έζής 
παρατηρήσεως :

— Κύριε,οί 'ίπποι δέν άντέχουσι πλέον.
— Ά λ λά , κύριε ταγματάρχα, άφοΰ έδώ

δέν εύρίσκεται τίπο τε, άφοΰ ή χορτονομή 
εύρίσκεται είς Βαλενσιέννην, πρέπει νά ύ -  
πάγωμεν έκεϊ.

—  Κύριε, καί ό ένας ίππεύς είνε πάρα 
πολύ διά τά  ζώά μας, τά  όποια δέν ήμ- 
ποροΰν νά πάρουν τά  πόδιά των" άλλά 
διπλοΰν φορτίον δέν ήμποροΰν νά φέρουν’ 
πρέπει νά πεζεύσουν οί σκαπανείς.

—  Έ σ τω - άς πεζεύσουν οί σκαπανείς ! 
ειπεν ό ταζίαρχος μετά τής εύχαριστή- 
σεως, μεθ’ ής πάς άζιωματικός τοΰ ίππ ι- 
κοΰ άπαλλάσσεται τών πεζών.

Ή  διαταγή αϋτη έπαρηγόρησε τούς 
ιππείς διά τήν νηστείαν των. Οί νεαροί 
έκεϊνοι εύπατρίδαι είχον πολύ ύποφέρει έκ 
τής έπαφής τών χωρικών , ο'ίτινες καί ε- 
σφιγγον αυτούς πολλάκις δτε δ ΐππος 
έκάλπαζεν.

Έ σπ ευσαν ν’ άνακτήσωσι τήν έλευθέ- 
οαν κατοχήν τοΰ 'ίππου των καί άπεμα- 
κρυνθησαν τοΰ Ούδάρδ σχεδόν μέ τόσην 
χαράν έπί τή άπαλλαγ·^ των , δσην σχε- 
οον ή,σθάνετο καί ό Δεβώτ, τό άθώον 
θΰμα τής ημέρας έκείνης.

Ακούων τόν ήχον τής σάλπιγγος , 
βλεττων τούς ιππείς άναβαίνοντας έπί τών 
ίππων, αισθανόμενος τόν κλονισμόν, τόν 
προεοχόμενον έκ τοΰ καλπασμού τών δ ι- 
σχιλίων τετραπόδων, ό Δεβώτ άναντιρρή- 
τω ς είχεν ευλόγους άφορμάς νά αίσθάνη- 
τα ι χαράν ύπέρμετοον’ άλλά δεν παρετή- 
ρησε τά  μελανά καί σιωπηλά πλήθη , ά- 
τινα  είχον απομείνει έν τώ  σκότει τής νυ- 
κτός υπό τά  δένδρα.

Αφοΰ ό θόρυβος τοΰ καλπασμού, ον 
τοσον καλώς απεμιμήθη διά τοΰ στίχου 
του ό ΒιργιΤ^ος , έζησθένησεν αρκετά , ό 
πάρεδρος και ό έπ ιστάτης έπέστρεψαν 
πρός τόν πυργοδεσπότην. Έρρίπτετο ό είς 
εις τας αγκαλας τοΰ άλλου. Ό  Λαγκομ- 
περζ θα ενηγκαλίζετο καί αύτόν τόν Βε- 
λαίρ κατ έκείνην τήν στιγμήν.

—  Γρήγορα ! άνέκραζεν ό Δεβώτ’ ση
κώσατε τήν γέφυραν. Έχρειάσθη άπό ευ
γένειαν νά τήν άφήσω καταιβασμένην, 
ένόσω οΐ κατηραμένοι έκεϊνοι ιππείς ήσαν 
παρόντες’ κατηραμένοι, ό λόγος τό εχε^

διότι πραγματικώς έφάνησαν εύγενέστα- 
το ι, άφοΰ έφυγαν  Ά λλά  τέλος πάν
των σηκώσατε, τήν γέφυραν’ βιάζομαι νά 
μείνω μόνος μέσα είς τό σπ ίτ ι μου, νά 
έλευθερώσω τήν καϋμένη τή γυνα ϊκά μου 
άπ ’ έκεϊ όποΰ τήν εχω κλεισμένη, καί νά 
μάθω δ ιατ ί ήτο τόσον λυπημένη , τόσον 
ωχρά, δ ια τ ί.. .

Διεκόπη ό άτυχης ύπό καταχθονίου 
κρότου. Ούτω τήν νύκτα μυκώνται τά  
λασπώδη κύματα τών ποταμών, δτε κα - 
τακλύζουσι τήν πεδιάδα, άποκλείουσι τά  
χωρία, άνέρχονται παφλάζοντα κατά  τών 
τοίχων καί καταπίπτουσ ιν ώς φοβεροί κα- 
ταρράκται είς τάς οικίας, άς πνίγουσιν 
όμοΰ μέ τούς κατοίκους.

ΙΗ’ 9
Ο ΔΕΒΩΤ ΣΩΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗΝ

Οί πεζοί σκαπανείς είχον άπομείνει μό
νοι μέ έ'να ύπαζιωματικόν, τόν όποιον 
τόν ειχεν άφήσει πρός έπιτήοησιν καί 
πρόληψιν άπό τών παρεκτροπών. Λίαν θά 
παρεγνώριζε τόν συρφετόν έκεΐνον, δστις 
ήθελεν ύποθέσει δτι ένεφορεΐτο ιδεών ειρη
νικών, ώς ποίμνιον προβάτων. Οί σκαπα
νείς, οΐτινες δέν ήσαν τό άνθος τής Πι- 
καρδίας, τοΰ Βερρύ καί τοΰ Ποατού, ένε- 
θυμήθησαν δτι είχε γείνει λόγος περί προ
δοσίας καί τιμωρίας’ δτι ύπήρχεν έκεϊ α
πέναντι είς πύργος καί έντός τοΰ πύργου 
ό έπιμελητής τών τροφίμων, δηλαδή ό 
κοινός έχθρός, άφοΰ δέ διεσκέφθησαν έπ ’ 
ολίγας στιγμάς καθ’ ομίλους, άποτελου- 
μένους έκ συμπατριωτών, έπεπεσον ώς 
θάλασσα άπαλλασσομένη τοΰ φραγμού, 
κατά  τής άναβιβαζομένης τότε γεφύρας.

Έπεσον τινές έζ αύτών είς τόν ρύακα, 
άλλά δέν ήτο βαθύς αρκετά,ώστε νά π ν ι- 
γώ σ ιν ’ έζ άλ7*ου περιεπλέχθησαν είς τά  
δίκτυα καί αί χεΐρές των συνήντησαν κα- 
λαμωτάς παρά τά ς δχθας.

Δ ίκτυα ! . . λοιπόν ήδύναντο νά π ιά - 
σουν ψάρια ! . . Οί κάτοικοι τοΰ ΙΙοατού, 
οί τών πεδινωτέρων μερών, είνε κα τ ’ έζο- 
χήν ίχθυοφάγοι. Ή ρχισαν νά λε7)λατώσι 
τόν ποταμόν είς τοιοΰτον τρόπον, ώστε 
ούτε είς κωβιός, ουδέ εις έγχελυς, ίσος τό 
πάχος μέ βελόνην διά πλέζιμον, ουδέ έν 
τρ ιγλίον, άνάλογον τό πάχος ποός κωβιόν 
εζ έβδομάδων, διέφυγε τήν άγραν.

Έ ν  στίφος ώρμησεν είς τάς άποθήκας, 
έ'τερον δέ στίφος Άρχισε νά διαρρηγνύν] τήν 
θύραν τής κυρίας κλίμακος, ήν ό Δεβώτ 
ίδών τόν κίνδυνον έπρονόησε νά κλείσν) καί 
νά στερεώσν) διά τοΰ σιδηρού μοχλού.

Ήκούοντο ήδη αί έπώδυνοι κραυγαί 
τών υπηρετών, πολιορκουμένων ύπό τοΰ 
άγριου πλήθους , αί κραυγαί τών ύπηρε- 
τριών, α ΐτινες κατεπτοημέναι ετρεχον ώς 
νυκτερίδες έδώ κ ’ έκεϊ είς τούς διαδρόμους’ 
ήδη άνήπτοντο κηρία τ ινά ,ά τ ινα  έμελλον 
νά μεταβληθώσιν είς έμπρηστικούς πυρ
σούς, δτε ή θύρα διερράγη καί ό Δεβώτ 
έγένετο ανάρπαστος ύπό τών μανιωδών 
έκείνων, καθ’ ήν στιγμήν προσεπάθει νά 
ε’ισέλθν] είς τό μέρος δπου εύρίσκετο ή σύ
ζυγός του διά νά κρυβί) πλησίον της.

Συλληφθείς, συρόμενος , φερόμενος έπί 
τών ώμων τών αχρείων έκείνων, ή έζαφα- 
νιζόμενος έν τώ  μέσω αύτών δτε κατήρ- 
χοντο τήν κλίμακα, δερόμενος, σφιγγό- 
μενος, νεκρός μάλλον ή ζών, έζήνεγκε 
κραυγήν παραπόνου τόσον όζεϊαν , τόσον 
θρηνώδη, ώστε άντήχησεν δλος ό πύργος.

Ή  Β ιολέττα άκούσασα τήν κραυγήν , 
ήνοιζε τήν θύραν τής κρύπτης της,έζήλθε 
καί παραφερομένη ύπό μεγαθύμου οργής, 
ήνοιζε, παρά τάς προσπαθείας δέκα άν- 
δρών ζητούντων νά τήν έμποδίσωσι, πα - 
ράθυρον βλέπον πρός τήν τάφρον τοΰ 
πύργου.

Ένώ ήμύνετο μανιωδώς, διέκρινε τόν 
Δεβώτ συνταρασσόμενον ύπεράνω τών ά - 
ποκομιζόντων αύτόν βραχιόνων’είδε σχοι- 
νίον κρεμάμενον άπό τοΰ ένός τών βρα
χιόνων τής γεφύρας καί ά'πελπις, εζω 
φρενών, συνήθροισε πάσας τάς δυνάμεις 
της καί έκραζε ·’

— Βοήθειαν!..μάς φονεύουν!. .βοήθειαν!
Καί έ'δακνεν ένταυτώ  τάς χεΐρας έκεί

νων, ο'ίτινες προσεπάθουν μανιωδώς νά 
κλείσωσι τό στόμα της καί νά τήν άπο- 
μακρύνωσιν έκ τοΰ παραθύρου.

Ή το  καιρός’ σιγή φρικτή ήρχιζεν ήδη 
νά έπικρατή είς τό πλήθος, ή σιγή, ή 
προηγουμένη τοΰ φόνου καί συνοδεύουσα 
τήν άποτρόπαιον προπαρασκευήν αυτοΰ.

Αίφνης φωνή βροντώδης ήκούσθη έν τ ΐΐ 
νυκτί ώς έ'κκρηζις τουφεκισμού, δύο ίπποι 
μετά μεγίστης ταχύτητας τρέχοντες, ε ί- 
σεχώοησαν μεταζύ τοΰ πλήθους.

—  Νά πάρτι ό διάβολος ! Λαβερνή ! 
είπεν ή φωνή, κάποιον σκοτώνουν έδώ, 
νομίζω.

—  Μ άλιστα , στρατηγέ μου’ άς έφορ— 
μήσωμεν, άς φονεύσωμεν αύτόν τόν συρ
φετόν.

—  Ό  κύριος Ρυβαντέλ ! έψιθύρισαν οί 
σκαπανείς τρεπόμενοι είς φυγήν, εύθύς ώς 
άνεγνώοισαν τόν στρατηγόν.

"Επεται συνέχεια.

Λήζαντος τήν 3 ΐΊ ν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ’ 
έτους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων», 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έζακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ' έ'τος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
ή άποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα  μη 
προπληρώσοντα.

ΔΩΡΕΙΤΛΙ
είς τούς κκ. Συνδρομητάς τούς προπληρώ
νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των,ώς καί 
είς τούς νέους έγγραφησομένους :

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ A. Β Α Α Α Β Α Η Η

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
κομψόν τομίδιον περιέχον : την Ειρήνην,  
την δ ύ σ τ η ν ο ν  Γυνα ίκα ,  τήν Φωτεινή?,  
τόν Λ α χ ω η σ μ ύ γ ,  τά  ΣτρογγυΛά. Λύγ ια ,  
Μεθύσου T i . l o t ,  τόν Ευτυχή  Γάμον ,  καί 
την Ζη.Ιοτυπίαν.



F O R T U N E  B O I S G O B E Y

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ
ίυναϊκα με ανατροφήν καί υψηλής τά -  

εως, ή όποία έδυστύχησε.
Καί πως έδυστύχησεν ; 'Υποπτεύομαι 

ότι ήράσθη κάποιον κατωτέρας τάςεως, 
άφοϋ μάλιστα λέγει, δτι ό σύζυγό; της 
ήτο εργάτης . . .  h i  τόν ένυμφεύθη παρά 
τήν θέληβιν της αίχογενείας της- . . . οί 
γονείς τη ς τήν άπεκλήρωσαν, έδυ.στύχησε

Δυσηρ«στήθη χάπως ίδών ώ ς ακόλουθον 
υπηρέτην γραφείου και έξεπλάγ-») μεγάλως 
άναγν«ρίσας έντός τόν 'Ρυβέρτο>ν §4 Καρ- 
νοέλ.

Μόλις τόν είδεν, άλλά διέκρινεν δτι ό 
πρώην γραμματεύς τοϋ Θείου του ήθέλησε 
νά κρυβ/ή.

—  Αυτός εινε, ειπεν ακολουθών διά 
τών οφθαλμών τό άγημα έλαύνον ώς μετέ
ωρον. Χθες έμαθα πώς είνε στό Παρίσι, 
άλλά δεν ήξευροε,, ούτε ή καύμένη. ’Αλίκη 
τό ’ξεύρει, πώς τρέχει χαροτσάδα .  ’Ιδού 
ανακάλυψης, ή όποια μεταβάλλει καί πά
λιν δλας τάς ιδέας μου.

Ποϋ τρέχει ό ταλαίπωρος ;: Τ ί κάνει 
σ’ έκεϊν/ο τό ώρχΐο αμάξι ; Χμ ! αρχίζω 
νά π ιστεύω ,-δτι αυτός ό Ρώσαος ποϋ τόν 
κατηγορούσε, δέν είχε πολύ. άδικο. 'Ο 
κυρ 'Ροβέρτος εχει σχέσεις μέ πλον-

—  . αρχίσω. 'Ο κατεργάρης είνε ( σια υποκείμενα. Αύτό δέν εινε φυσι-
ψεν είποϋσα ή προστατευομένη της κο- πονηρός, άλλά δέν είνε δμως καί παγωμέ- κόν. Αύτός ό άπηλπισμένος εραστής μοϋ
μήσσης Γ ιάλτα . ινος ’σάν τή μάμμη του. Ά ν  τόν φέρω μέ φα ίνετα ι πώς περνά ζωή πολύ· εύχάριστον.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

—  Λυπούμαι πολύ, δτι δέν δύναμαι νά καί άπό πτώσεως είς πτώσιν έπεσε στή 
σάς δώσω τάς πληροφορίας, τάς όποιας Μ πατιγνιόλλ νά τραβά τό κορδόνι είς έ'να 
ζη τε ίτ ε , είπεν ή κυρία Πιριάκ έγειρομένη σπ ίτ ι τη ς όδού Καρδ ιν έ .
τού καθίσματος. Ούδέποτ’έξέρχομαι, καί | Ν αί,μα μ’ όλα αυτά  δέν έξηγεϊτα ι καί 
ουδένα δέχομαι. Καί καλά -  καλά δέν ή- ή προστασία εύγενοϋς Ρωσσιδος, ή όποία 
ξεύρω ποϋ είνε ή όδός Ζοκγροά.  |εύρίσκει θέσιν είς τό πα ιδ ί, χωρίς νά συμ-

0  Μάχιμος ήννόησεν δτι ή συνδιάλεξις βουλευθή τήν μάμ'/.ην. Και θέσιν ΰπηρέ- 
εληξε καί ήγέρθη λεγων : ίτου είς Τραπεζιτικόν κατάστημα, ένω ήτο

—  Μέ συγχωρείτε, κυρία, δτι σάς παρ- -εύκολώτερον νά τό πάρη σπ ίτ ι τη ς ' θαρρώ 
ηνώχλησα. Οταν ήλθα, ήσθε μέ κάποι- πώ^ γ ιά  ν ’ άνακαλύψω τά  πάντα  πρέπει 
ον, καί δέν ήθελα. . . |νά ’ρωτήσω τόν Γώγον. ’Έπρεπε μάλιστα

— Καθόλου, κύριε, ήμην μόνη, διέκο- :άπό ’κεϊ

Ά λήθεεια έχω άδικο νά τον ύπερασπί-—  Ή σθε μόνη ! έπανέλαβεν ό Μ άξι- τέχνη θά μάθω τήν άλήθεια. 
μος έκπληκτος. I Πρέπει νά περάσω καί άπό τό γραφεϊον : ζωμαι. Θά μαύ δώση 'κατόπιν έξήγησιν, ή

—  Βέβαια, κύριε, άπήντησε ψυχρώς ή γ ιά  νά ’δώ τόν Βινιορύ. Ά μ α  φεύγω θά j  όποία βέβαια δέν θά είνε πρός δφελός
κυρία Πιριάκ. Πρό μικρού έ'τι σάς είπα, |’βρώ τόν Γώγο, θά τόν πάρω μαζύ μου | του, διότι δέν τόν έμπιστεύομαι καί πολύ.
δτι ούδένα δέχομαι. νά φάγν) γλυκίσματα  καί έ'να ποτήρι κρα- Μά τόν Θεό ! τόσω τό χειρότερο γ ι ’

—  Περίεργον. Καί έγώ ένόμισα πώς ώ - σάκι, θά τού λύσϊ) την γλώσσα. αύτόν.Τό καθήκον μου είνε νά ειδοποιήσω
μιλεΐτε μέ κάποιον. | Ή  ιδέα αυτη άνέμνησεν είς τόν Μ άξι- ! τή ν  Ά λ ίκ η ν  καί πρέπει νά σπεύσω. Θά

—  Ή πκτήθητε, κύριε. Σάς εύχαριστώ μον, δτι δέν είχε φάγει τ ι άπό της προ- μάθϊ] ή έξαδέλφη μου δτι ό Λιμοκοντόρος  
δέ πολύ διά τό ένδιαφέρον, τό όποιον δει- τεραιας, καί ήσθάνθη αίφνης δτι ή όρεξίς 
κνύετε περί τοϋ έγγονού μου. Δέν θά κα - ^του ύπό τη ; οδοιπορίας καί τοϋ πρωινού 
ταχρασθώμεν βέβαια της προστασίας, ήν άέρος κεντηθεϊσα άπγιτει ταχεϊαν ίκανο- 
έχετε τήν καλοσύνην νά μάς προσφέρετε, .ποίησιν. Ό  Μάξιμος συνήθως έπρογεύετο 
ά λλ ’ είμαι εύτυχής καί υπερήφανος, μαν- οίκοι, άλλά σήμερον έξή'λθε, χωρίς νά εί-
Οάνουσα ότι τήν αξίζει.

’ Ηδη ή ομιλία έ'ληγε κανόνικώτατα, 
καί ύπό τοιούτους δρους, ώστε ό Μάξιμος 
παρεζαλίσθη. Ή  μάμμη τοϋ ύπηρέτου έ
μενε κάτοχος τού πεδίου καί τό δεύτερον

δοποιήσν) τόν ύπηρέτην του δτι θά έπι- 
στρέψγι, καί τ φ  έφάνη άπλούστερον καί 
πρακτικώτερον νά προγευθ’Τί είς τού Τορ-  
τ όνι .

Εύρίσκετο πολύ μακράν τοϋ μπουλβάρ
ήδη, πρό μιάς ώρας,ό άνεψιός τοϋ κυρίου τών ’Ιταλών, άλλ ’ ήν διατεθειμένος νά 
Δορζέρ ήναγκάσθη νά όμολογήσγ) δτι άν διανύσϊ) τό διάστημα πεζ’Τί . Ά λ λω ς  τε, 
α ί συνδιαλέξεις του πρός τούς κα τω τέ- ,ήτο ή δεκάτη μόλις τής πρωίας καί έάν 
ρους του είχον μάρτυρας, ήθελον βεβαίως έβράδυνεν ήν πιθανόν δτι θά συνήντα καί 
γελάσει είς βάρος του. άλλους γνωρίμους του είς τό καφενεΐον.

Αισθανθείς δτι καθίστατο πλέον γε-

της μοϋ φαίνεται πολύ ύποπτος, καί δτι 
τήν περιπαίζει δταν τής γράφει αισθήματα 
καί κλάμματα. Θά ’δούμε τότε άν θά έ- 
πιμένη νά τόν νυμφευθη.

Έ  ! έ' ! δσω πάει ό φίλος μου Βινιορύ 
πέρνει άπάνω του.

Μετά τό παρηγορητικόν τοϋτο συμπέ
ρασμα, ό Μάξιμος άπεφάσισε νά μεταβγ] 
μέχρι τοϋ καφενείου Τορτόνι δι’ άμάξης. 
Πρός στιγμήν έσκέφθη νά διέλθγι τής όδοϋ 
Σονρέζνης  δπως εύρτ] τόν Βινιορύ καί τόν 
Γώγον , άλλά μετ’ ώριμωτέραν σκέ- 
ψιν έπροτίμησε τήν προτέραν δ ιάταξιν, 
καί μετά τέταρτον ώρας έκάθητο πρό 
στρογγύλης τραπέζης τού καφενείου Τορ
τόνι καί παοήγγειλε δωδεκάδα όστριδίων 
καί πλακούντιον έξ ήπατος.

Ή το μονος εν τ ιν ι μικρά αίθού
έν ώχρόνφ ήνοιγε τά  οστρΐδια έί,ήτησε

υση και

προτεραίαν οτι

’Έ πειτα  δέ καί ούτω έσχότίνΥί i f i r  χ α ι -  
λοΐος, έψελλισε λέξεις τ ινάς συγγνώμης, ρό τυκ μέχρι τής ώρας, καθ’ήν έπρεπε νά 
έχαιοέτισεν άδεξίως, καί έξήλθε τοϋ θυ- μεταβή είς τό δάσος, 
ρωρείου, πολύ όλίγας λαβών πληροφορίας, j Κατήρχετο λοιπόν πρός τήν Μ αγδα-

Ή  κυρία Πιριάκ τόν ώδήγησε μέχρι |ληνήν, σκεπτόμενος τόν κέρβερον τής ό- j τάς έφημερίδας.
τής έξόδου, έν ψυχραιμία πάντοτε, καί δού Ζοι-φροά, καί τήν θαυμαστήν θυρω- | Είχεν άναγνώσει τήν
χωρίς νά τήν άπολίπωσι κάν οί εύγενεϊς 1 ρον τής όδού Καρδ ιν έ .  Έ σκέπτετο δμως , τό κομμένο  χ έ ρ ι  άλιευθέν έν τφ  Σηκου-
τρόποι της. |πάντοτε ώς αληθής Παρισινός, δηλαδή άνα έξετέθη είς την Μόργκ, καί ή λπ ι-

—  Διάβολε, ειπεν ό Μάξιμος, άμα εύ- βλέπων ύψηλά καί ούτως είχε τήν εύκαι- ζεν δτι κάτι τ ι νέον ήθελεν εύρεϊ περί
ρέθη έπί τοϋ λιθοστρώτου τής όδοϋ Κ α ρ -  ρίαν νά βλέπτι καί τούς διαβάτας. Δέν έ- αύτοϋ είς τά  noix.Ha.
δ ινέ ,  νά θυρωρός, πού ’σάν κ ι’ αύτήν ’λ ί-  λησμονεί ποτέ νά ρίψ-/ι εν βλέμμα έπί j Έ λαβε τήν έφημερίδα καί διατρέχων 
γα ις ’μπορεί νά ’βρ·75 κανείς,ή. σχεδόν κ α μ -ιτή ς  ένδυμασίας τών γυναικών. ’Ολίγον τήν τρίτην σελίδα έ'στη πρό τοϋ έξης 
μίαν. μάλιστα έλειψε καί ν’ άκολουθήσνι μίαν

Έέρω πολλαίς μ’έκατομμύρια, πού δέν έξ αύτών, τής οποίας τό κεκαλυμμένον 
έχουν τόσω καλούς τρόπους, καθώς αυτή . πρόσωπον έμάντευσεν ώραιότατον.
Πάει κανείς νά πιστεύση, πώς εζησε ’σέ Ά μ α  εφθασεν είς τό ύψωμα τής όδοϋ 
αριστοκρατικό κόσμο. Παρά ’.λίγο νά τήν Λ ισ β ό ι η c, είδεν έρχόμενον πρός τήν διεύ- 
’πώ κυρία Μαρκησία. Μόνο ’στό Παρίσι θυνσίν του όχημα πολυτελέστατον, τό ό- 
απαντά  κανείς τέτο ια  φαινόμενα, καί ποιον έπέσυρε τήν προσοχήν του. 
πάλ ι νά ’δούμε. » | Οί δύο ϊπποι έβάδιζον μεγαλοπρεπέ-

Δέν ύπάρχει αμφιβολία πώς κάτι μυ- στατα  καί ό αμαξηλάτης ώδήγει θαυμά- j περίεργον είς τής Μόργκ.
στήριον κρύπτεται έδώ. Ή  κυρία Πιριάκ σια. | »Ή  έκτεθεϊσα έν τ·7) αίθούσνι τών νε-
μέ ο ,τ ι καί άν λέγη γνωρίζει τήν κόμησ- j Τοϋτο μόνον ήρκεσεν, δπως ό Μάξιμος κρών χειρ έξηφανίσθη καί είνε βέβαιον δτι
σαν Γ ιά λτα . Ή  κυρία Πιριάκ θά είνε σταθίί καί τό παρατηρήσνι διερχόμενον. | έκλάπη.

τλου,τυπωμένου μέ κεφαλαιώδη στοιχεία: 

ΜΓΠΉΡΙΟΝ Ε11Ι ΜϊΤΓΗΡΙΟϊ·

Δελεασθείς έκ τού τ ίτλου άνέγνωσεν 
είδησιν τήν οποίαν δέν έπερίμενεν:

«Χθες, κατά  τήν μίαν μετά τό μεσο
νύκτιον, έ'γραφεν ή έφημεοίς,συνέβη τ ι λίαν



»Πώς καί ύπό τίνος : Τοΰτο είνε άγνω
στον».

—  Αύτό δά τιτον άνέλπιστον, έψιθύ- 
ρισεν ό Μάξιμος.

Καί διέκοψε πρός στιγμήν την άνάγνω- 
5ιν, διότι ό υπηρέτης τω  εφερε τό πρό
γ ε υ μ α .  Άφοΰ τά  πάντα  παοετεθησαν, ό 
ανεψιός τοΰ κυρίου Δορζέρ έπανέλαβε την 
άνάγνωσιν .'

«Επειδή, τήν είδησιν ταύτηνέπληροφο- 
ργ,θημεν ότε τό φύλλον μας ήτο ύπό τά  
πιεστήρια δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν καί 
λεπτομερείς πληροφορίας περί τοΰ τρόπου, 
καθ’ δν ή ασυνήθης κλοπή έγένετο.

» ’Εν τούτοις έδυνήθημεν νά μάθωμεν 
δτι ή χειρ άνηρπάγη δτε οί φύλακες τής 
Μόργκ έγευμάτιζον. Είχεν έκτεθεϊ έφ’ ο
λόκληρον την ήμέραν καί ύπήρχεν έκεϊ 
?τι δτε έκλείσθησαν αί θύραι.

»Ό  νυκτοφύλαξ κατά  την περιπολίαν 
του περί την δεκάτην, πρώτος εί'δεν δτι 
είχεν έξαφανισθή.

«Είνε σχεδόν βέβαιον δτι ό κλέπτης είσ- 
ηλθεν είς την αίθουσαν τών νεκρών διά 
τοΰ παραθύρου τοΰ ποταμοΰ. Καί δμως 
ούδαμοΰ φαίνονται σημεία ρήξεως.

• Διετάχθη αμέσως άνάκρισις. Οί άνα- 
γνώσταί μας έστωσαν βέβαιοι δτι τα 
χέως καί ακριβώς θέλουσι πληροφορηθεϊ 
τό άποτέλεσμα, τό όποιον ίσως θέλει ρί- 
ψει νέον φώς έπί τής μυστηριώδους ταύ
της ΰποθέσεως».

— Ναί, είπε καθ’ εαυτόν ό Μάξιμος, 
j περιμένετε άπ ’αύτόν, άναγνώστa t ,καί θά

περιμένετε πολύ άκόμη. Μόνος έγώ εις 
τόν κόσμο’μπορώ νά διαλε.υκάνω την ύπό- 
θεσιν, άλλά δέν σάς τά κάνω τό χατήοι.

Ά ν  ή άστυνομία ’μποροΰσε νά μυρισθή 
καλλίτερα θά καταλάβαινε πώς δέν πρό
κειται περί δολοφονίας. "Ανθρωποι, ποΰ 
σκοτώνουν γυναίκα καί ρίχνουν τά  κομμά- 
τιά  της στον ποταμό, δέν τούς μέλει νά 
πάνε νά κλέψουν έ'να άπ ’αύτά ,γ ιά  νά τώ - 
χουν ένθύμησι.Έ γώ δμως τά καταλαβαί
νω πώς ή κυρία ήθελε νά πάρν) τό χέρι της 
πίσω. Δέν τής άρεσε τό κομμάτι της νά 
εινε έκεϊ μέσα στούς πνιγμένους καί άφήκε 
την φροντίδα είς τά συνένοχόν της νά τής 
τό κλέψνι.

Διότι ό συνένοχος βέβαια,έ'καμε καί τό 
Κατόρθωμα αύτό. Ό  τρόπος είνε ό ίδιος 
«άντα. Καί είς την Μόργκ έμβήκε κα
θώς καί είς τό γραφεΐον τοΰ θείου μου χω
ρίς κάμμίαν ρήζιν.

Μόνον έδώ, ποΰ ήτο δυσκολώτερον ή- 
νκγάκσθη νά εχν) μαζύ του βάρκα, σχοινί 
μέ κόμβους καί νά Λάθ 7) τάς συνήθειας 
τών φυλάκων.

Τίποτε δέν έφοβήθηκε. Εμπόδια δέν 
υπάρχουν γ ι ’α ύ τό ν .Ά , αυτοί οί άνθρωποι 
είνε πολύ έπιτήδειοΓ θά πολεμήσουν δυ
νατά, συνεπέρανεν ό Μάξιμος πίνων πο- 
τήριον οίνου.

Καί τ ί  δέν έδιναν γ ιά  νά πάρουν ’π ί-  
ϊω τό βραχιόλι ; έσκέπτετο ό άφρων 
ρίλος τοΰ Βινιορύ. Είνε άξιοι νά τολμή- 
ίουν τά  πάντα , κα ; είνε καί καλά πλη- 
οφορημένοι. Καί βέβαια, ξέρουν πώς έγώ 
χω τό βραχιόλι, πώς τό φέρω μαζύ μου

κα ί τό δίχνω είς τόν καθένα.Δέν τούς κο
στίζει τ ίποτε νά μέ σκοτώσουν μόνον καί 
μόνον γ ιά  νά μοΰ τό πάρουν.

Ή  σκέψις αύτη  ώς φωτεινή άκτίς τώ  
κατέδειξε συμβεβηκότα τινά  τής έκστρα- 
τείας του.

Έσκέφθη τούς λωποδύτας,οί όποιοι τόν 
κατεσκόπευον κατά  την όδάν Ζοοψροΰ καί 
έσυλλογίσθη δτι πιθανόν νά τούς είχε 
βάλλει έκεϊ ή μελαγχροινή τοΰ σκέτι ν .

Έ π ε τ α ι  συνέχεια. Α ίσω π ο ς

ΣΥΓΧΡΟΝΟ? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΔ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

Γ
’ Α π ο φ ά σ ε ις  έ* π ν ε ύ μ α τ ο ς  ά ν τ ι λ ο γ ί α ς .

Είς λόγος, ό κυριώτερος νομίζω, δι’ δν 
ή νεότης άποκαλεϊτα ι τρε./ι) κα ί θεωροΰν- 
τα ι «γελοίοι ύπό τών πρεσβυτέρων»— ώς 
λέγει ό Alphonse K a rr— οί εικοσαετείς 
νέοι τής σήμερον, είνε ό εξής : Οταν ή
καρδία όμιλ·/) ό νοΰς σιωπά, έν ώ έπρεπε 
να συμβαίνγ) άκριβώς τό εναντίον. Πλην 
ή εύαισθησία είνε ή μοίρα τής νεότητος 
καί πρέπει νά ήνε κανείς πολύ δύςκολος 
ΐνα  μη συγχώρηση τά  λάθη της καί τας 
παρεκτροπάς.

Μόνον ό Λέων καί πάντες οί ώς αύτός 
άνθρωποι τοΰ κόσμου, έχοντες άξιώσεις 
αναισθησίας καί ίσχυριζόμενοι δτι ούδέν 
τους συγκινεΐ, φαίνονται' μοι άσύγγνω- 
στοι διά τόσω βαρείας παρεκτροπάς , είς 
τάς όποιας ύποπίπτουσιν έκουσίως , χά
ριν ίδιοτρόπου καί σκανδαλώδους έπιδεί- 
ςεως. Οϋτω θά έξηγηθή) τά νέον πραξι
κόπημα τοΰ ήρωός μου, άφ’ ου είξεύρω 
δτι ούδεμία άλλη γυνή , έκτος τής ξαν
θής έκείνης κόρης τής ’Άρκτου, έκίνησε 
τήν καρδίαν του είς παλμούς, φυσικώς 
ολίγον βιαιο'τέρους τών φυσιολογικών, 
άλλ ’ ηθικώς τοσαύτην κεκτημένους τήν 
ίσχύν.

’Ιδού έν τούτοις πώς έπήλθεν είς τόν 
νοΰν τοΰ Λέοντος ή παοαδοξωτάτη τών 
ιδεών, έξ δσων συνέλαβέ ποτε άνθρωπος 
τοΰ κόσμου.

Εσπέραν τινά  συνεζήτει άπό πολλής 
ώρας έν τ ιν ι Ζυθοπωλείω τής όδοΰ Πατη
σίων μετά τοΰ Κρίτωνος Άστεριάδου περί 
της Βασιλικής, κοινοΰ άπό τίνος θέμα
τος μεταξύ των φίλων, πρός τούς όποιους I 
ήρέσκετο έπιδεικνύων τόν θησαυρόν έκεϊ- 
νον τοΰ κάλλους καί τής άγνότητος.

Έπρόκειτο περί του μέλλοντος, περί 
τής τροπής, ήν θα έλάμβανεν ή έ'τι άσχη- 
μάτιστος καλλονή τη ς, περί τής άναπτύ- 
ξεώς της, τών διαθέσεων κα ί του γάμου 
τη ς. 'Ο Κρίτων, συμμεριζόμενος πληρέ
στατα τήν ιδέαν τοΰ Χορτίδη, πρό μικροΰ 
έκφρασθεϊσαν, ίσχυρίζετο δτι ή Βασιλική 
δέν θα έ'μενεν έπί πολύ άκόμη έν Ά θή - 
ναις άφελης καί άδιάφθορος. Ό  θαυμα

σμός, τόν όποιον έξεδήλουν πάντες καί 
πάσαι έπί τν) καλλονή της, καί αί φυσι- 
καί όρμαί,αϊτινες θάφυπνίζοντο προϊούσης 
τής ηλικ ίας, ήσαν οί δύο ισχυρότεροι λό
γοι τής άτυχοΰς μεταβολής, έπίκουροι 
τών οποίων θά ηρχοντο ταχέως αύτός ό 
βίος, τόν όποιον τή έπέβαλλον καί ή άνά- 
πτυξις τοΰ πνεύματος,περί ής έμερίμνων. 
Τέλος ή κακία τών άνθρώπων, εύδαιμό- 
νων οσάκις διαφθείρωσι τήν άθωότητα, 
θά συνεπλήρου τήν καταστροφήν.

Ταΰτα καί άλλα έλεγεν ό Κρίτων, πλήν 
δέν έβλεπε τάν Λέοντα θερμόν έν τή συ
ζητήσει, ούδ’ άποκρινόμενον διά της συ
νήθους αύτώ άδιαφόρΟυ, πλην εύφυοΰς 
στωμυλίας. Συνήθως αί συζητήσεις διά 
τον Λέοντα Ρόδιον δέν ήσαν ή άφορμαί 
λογοπα ιγνίω ν, πλήν παραδόξως άπόψε 
έφαίνετο προσέχων μάλλον είς τήν έ'ννοιαν 
τών λόγων καί σκεπτόμενος. Τόν Κρίτωνα 
έξέπληξε τά τόσον ένδιαφέρον τοΰ φίλου 
του ΰπέρ της άναδεκτής τής μητρός του. 
Τώ είπε λοιπόν, θέλων νά βολιδοσκοπήση 
τά μέγεθος καί το είδος τοΰ ένδιαφέροντος 
τούτου :

—  Καϋμένε Λέον ! αύτό το πράγμα σέ 
λυπεϊ ; σύ άνθρωπος τοΰ κόσμου τόρα, λυ- 
πεΐσαι, διότι μία ώραία γυνή θά έννοήση 
γρήγορα τόν προορισμόν της καί θα κατα- 
στήσν) ευτυχείς τούς άλλους καί ίσως σέ 
πρώτον ;

Ό  Λέων παράφορος κατέφερε τόν γρόν— 
θον του έπί της τραπέζης.

— ’Ά θλιο ι ! ανέκραξε , διεφθαρμένοι ! 
δεν ήξευρα δτι φθάνει έως έκεϊ ή άχρειό- 
της σας' έχάθηκαν μέσα στην Α θήνα  τά 
κορίτσια κ ’ έπέσατε δλοι σας σ’ αύτό το 
άθώο πλάσμα ;

—  Ά  μπά ! καί ποιος έλογάριασεν 
άκόμα γ ιά  γυναίκα έκεΐνο τό βυζανιά
ρικο ; άντέταξεν ήρέμως ό Άστεριάδης.

—  Μ άλιστα ! δέν σας άκούω δλους σας 
τ ί  λέτε καί τ ι έ'χετε στό νοΰ σας, τόρα 
κάμποσο καιρό... Υπηρέτρια μου νά ήτο 
δέν θα’μιλούσατε μέ τόσην άνα ίδ εια ... μά 
κακό ονειρο ί'δα.τε, προσέξατε έπί τέλους 
γ ια τ ί τό κορίτσι είνε ύπό την προστα
σίαν μου !

Καί πλήρης οργής ό Λέων ήγέρθη καί 
έξήλθε , χωρίς καν νά καληνυκτίση. Ό  
Άστεριάδης δέν έταράχθη' ήτο συνειθι- 
σμένος είς το ιαύτας άποτόμους διακοπάς 
έκ μέρους τοΰ Λέοντος, καί έγνώριζεν δτι 
οσάκις έτραχύνετο τήν έσπέραν μέχοι 
τοιούτου βαθμοΰ ή συζήτησις, τήν πρωίαν 

: ή πρώτη έπίσκεψις τήν οποίαν θά έδέχετο 
ήτο ή τοΰ δυσηρεστημένου.

—  Διάβολε ! έσκέπτετο ό Λέων Ρό
διος, έν ω άνήρχετο τήν όδάν Σταδίου

| κεκυφώς καί γοργώ τώ  ποδί, χωρίς νά- 
ποδίδτ) τό χα. ΐη ' σ π ί ρ α ,  τά όποιον ήκουε 
παρά τών άραιών νυκτίων διαβατών" διά
βολε ! τούς ’μπήκε καί καλά νά διαφθει- 
ρουν τό κορίτσι καί προσπαθοΰν τόρα νά 
με προετοιμάσουν μέ θεωρίας καί σκέψεις. 
Αριστούργημα ! τούς αχρείους έκεϊ ! εί
δες νά τολμήσουν νά μου ’ποΰν κατά 
πρόσωπον δτι πρώτος έγώ πρέπει νά έπω- 
φεληθώ τής πτώσεώς τ η ς ! . ,  άγκαλά άπό



τον Άστεριάδη τ ί περιμένει κ α ν ε ίς__
έ'ως προχθές  Ά λ λ ’ ϋννοια σου, φαύλε,
καί θά σου αποδείξω οτι, ’σάν το θέλω 
έγώ , μία κόρη ύπό την προστασίαν μου, 
μένει άσπιλος καί άγνή ώς ή χιών !. .

Την νύκτα έκείνην ήκολούθησε τάς 
σκέψεις του, α ΐτινες τόν ήγαγον είς συμ
πέρασμα , διά το όποιον ήναγκάσθη νά 
γελάση.

—  Τί βλάκας ποϋ είμαι ! είπεν' άλλά 
νόστιμο δέν θα ήτο δέν θά τους έ'καμνα 
νά σκάσουν όλους αυτούς ; Π άλι... νά ί-  
δούμε αργότερα τ ί θα γεννηθή.

Είχον παρέλθει ολίγοι μήνες, άφότου ή 
Βασιλική εζη παρά τ γ  άναδόχω της. Κα
τά  το διάστημα τοϋτο άπαξ έπεσκέφθη 
τούς Ροδίους ό Π λακιώτης, ά λλ ’ έδυςκο- 
λεύθη νάναγνωρίστι τήν θυγατέρα του. *0 
πλοϋτος της ένδυμασίας , ύφ’ ήν άνεδει- 
κνύετο ή ελληνική καλλονή της, καί οί 
τρόποι οί εύγενεϊς,οί τόσω ταχέωςκτηθέν- 
τες, μετέβαλον έξ ολοκλήρου τήν άλλοτε 
άπλοϊκήν καί άφελή Μεγαρίδα, μέ το βρα
χύ c t y o r r t o r  καί το κίτρινον μανδήλιον. 
Διά τούτο, όταν μετά χάοιτος τώ  παρε- 
πονέθη διά την σπάνιν τών έπισκέψεών 
του, τό φίλημα , τό όποιον έπέθηκεν ό 
πατήρ έπί τών ροδοχρόων παρειών της ,
δέν ύστέρει ώς πρός τον θαυμασμόν καί 
την στοργήν τοϋ άλλου έκείνου φιλήμα
τος, τοϋ καταστρέψαντός ποτε τό ιχνο
γράφημα τής γαλλίδος περιηγητρίας.

Καί ήτο τώ  οντι βραχύς ό χρόνος διά. 
το ιαύτην μεταβολήν . Ά λ λ ’ ή Βασιλική 
έδείχθη τόσω φιλότιμος, τόσω έπίμονος, 
τόσω συμμορφωτική, ώστε κατώρθωσεν έν 
δ ιαστήματι εξαμήνου ό ,τ ι ούδ’ έν δυσίν 
ετεσιν άλλως θά ήτο δυνατόν. ’Ήδη ώμί- 
λει ολίγα πάντοτε, άλλά σώφρονα καί κα
λώς λελεγμένα’ έφέρετο άνέτως καί εΰγε- 
νώς, έπωφεληθεϊσα όσω ήτο δυνατόν της 
εξεως τοϋ καλοϋ κόσμου" καί το δυςκολώ- 
τερον, άνεγίνωσκε καί εγραφε καλώς, ου
δέποτε δοϋσα αφορμήν παραπόνου ε’ις τό 
τόσω μεμψίμοιρον γένος τών διδασκάλων 
της"— ό Λέων πρό πολλοϋ είχε καταθέσει 
τήν έντολήν του.— Μόνον αί περί τον χο
ρόν καί την μουσικήν πρόοδοί της δέν ή
σαν έπαισθηταί" πλήν όλοι ήσαν βέβαιοι 
ότι καί τούτων τάς δυσκολίας θά ύπερε- 
πήδα ταχέως ή έπίμονος καί φιλομαθής 
φύσις τής παιδός, ής ή φωνή, γλυκεία καί 
διαυγής,παρείχε τάςάρίστας τών έλπίδων.

Τό ώραΐον σχέδιον,τό όποιον συνέλαβεν 
ή κυρία Ροδίου έπί τή θέα τής άναδεκτής 
της, έπραγματοποιεΐτο όσημέραι. Ή το  | τής ώρας τοϋ έ'τους, τούς εκαμον νά έπε· 
τώ  όντι τό ζών κόσμημα τών αιθουσών : κτείνωσιν ευχαρίστως καί πέρα τού άρχι- 
τη ς. ό ώραιότερος τοϋ δίφρου της στολι- κοϋ προγράμματος τήν έκδρομήν. Περι- 
σμός, ό έπιδεικτικώτερος συνοδός τών πε- ' πλανώμενοι δι’ ολης τής ημέρας άπό τής 
ριπάτων της, καί γενικώς μία τών θελ- ήοϋς, τήν μεσημβρίαν έφησυχάζοντες ύπό

την σκιάν τών αίγείρων καί των π λα τά 
νων, τήν νύκτα κοιμώμενοι μακαρίως είς 

βραχεί κατέστη γνωστή ύπό τό όνομα ή τά  χωρία καί τας πολίχνας ή είς άπλά έ- 
*Ε.ΙΛηγ'ιι: τής κυρίας Ρο δ ί ο υ ’ τήν έθαύμα- j ρημικά χ ά ν ι α , όπου έξόχως έφιλοξενοϋντο, 
ζεν ό λαός, τήν έζήλευεν ή άριστοκρατία,  ̂έ'φθασαν, χωρίς σχεδόν νά το έννοήσωσι, 
άνεπλασσον τά  γλυκύτερα περί αυτής ό- μέχρις ’Ελευσϊνος. Ά λ λ ’ έκεϊ ή σύμπνοια 
νειρα οί δεκαπενταετεΐς κύριοι, τούς ό- ! τοϋ κυνηγετικού όμίλου διεταράχθη, τών 
ποιους συνεκίνει ή ηλ ικ ία  της καί το μέν έπιθυμούντων νά έπιστρέψωσιν είς Ά -

κάλλος. Οί υπέρλαμπροι καί ανέκαθεν πε- 
φημισμένοι χοροί τής κυρίας Ροδίου προς- 
ελάμβανον ήδη νέαν α ιγλην, διά της κα - 
ταχρύσου έκείνης κορασίδας" ήτο πα ντα - 
χοϋ 'παρούσα, τούς πάντας περιποιουμένη, 
περί πάντων φροντίζουσα , τούς πάντας 
μαγεύουσα . Είχε διδαχθη τό μέρος της 
μετά τόσης υπομονής, ώστε ένόμιζέ τις 
ότι έγεννήθη μεταξύ εορτών καί εσπερί
δων. Βραδύτερον. όταν έξέμαθε καί τον 
χορόν καί έδύνατο νά λαμβάν/ι μέρος, κα- 
τακοσμοϋσα καί τέρπουσα, ό εγκυκλος καί 
ό συρτός τής κυρίας Ροδίου έγένοντο έπί 
πολύ ονομαστά έν Ά θήνα ις.

Παραδόξως ή ζωή τής τρυφής κα ί της 
έπιδείξεως δέν άπήρεσκεν είς τήν Βασιλι
κήν. Ταχέως έλυτρώθη τής νοσταλγίας, 
ύφ’ ής κατείχετο τάς πρώτας ήμέρας" αί 
φροντίδες καί αί θεραπεΐαι, ών έτύγχανε 
παρά πάντων έν Ά θήνα ις, τήν εκαμνον νά 
μη ένθυμήται συνεχώς τήν στοργήν, ύφ’ 
ής περιεστοιχεϊτο παρά τν] οίκογενεία της, 
αί δέ συνεχείς άσχολίαι καί αί μελέται 
καί ή πο ικ ιλ ία  τής ζωής έκείνης, δέν ά- 
φινον τό πνεϋμά της έλεύθερον νά πετάξη 
μετά πόθου μέχρι τοϋ καταλεύκου άγρο- 
τικοϋ οίκίσκου, ενθα έγεννήθη, καί τής 
πράσινης έξοχης, ύφ’ ής περιβάλλετο, ύπό 
τον φωταυγή καί κυανοϋν ουρανόν τής πα- 
τρίδος της. Ή  ευκολία μεθ’ ής υπεβλήθη 
είς τάς άπαιτήσεις τής ζωής τών πόλεων, 
ή χαρά σχεδόν μεθ’ ής έ'κυψεν ύπό τον 
ζυγόν άτερπών καί δύσκολων πραγμάτων, 
ή ταχύτης μεθ’ ής έξέμαθε τάς συνήθειας 
τοϋ άριστοκρατικοϋ κόσμου, ώς έάν είς— 
ήρχετο είς τό στοιχεϊόν της, πάντα ταύτα  
έπιστοποίουν θρύλλους τινάς δηαώδεις , 
κυκλοφοροϋντας έν Μεγάροις , είς βάρος 
τής ύπολήψεως τής συζύγου τοϋ Πλακι- 
ώτη, καί άμφισβητούντας τήν γνησιότητα 
τής Βασιλικής.

- Διά τους παραδεχομένους το κ.Ιηρονο-  
uixdr τών δ ια^έσίω»·,τοϋθ’όπερ είνε πλέον 
άλήθεια φυσιολογική, κρίνω καλόν νάνα- 
γράψω ό ,τ ι είνε γνωστόν έκ τών θρύλλων 
τούτων, άν και ό νόμος απαγορεύει τήν 
άναζήτησιν τής πατρότητος.

Παρήλθον περισσότερα τών δέκα έτών 
άφ’ ότου τρεις ή τέσσαρες’Αθηναΐοι εύπα- 
τρίδαι έπεχείρησαν κυνηγετικήν περιήγη- 
σιν άνά τα  περίχωρα τών Α θηνών. Ή  
καλή συντροφιά, ή άρίστη δεξίωσις ής έ- 
τύγχανον πανταχοϋ, χάρις είς τά  μεγάλα 
των ονόματα, ή άφθονος καί αξιόλογος 
Θήρα, ήτις άντήμειβε τούς πόνους τω ν, 
καί έπί τέλους, τό γλυκύ καί εύάρεστον

κτικωτέρων ύπάοξεων, α ΐτ ινες έξωράϊζον 
τάς Α θήνας. Ή  Βασιλική Π λακιώτη έν

θήνας, ένός δέ των κυρίων έπιμένοντος νά 
προχωοήσωσι μέχρι τών Μεγάρων, καί έ- 
κεϊθεν νά έπιστρέψωσι διά θαλάσσες. Δέν 
κατώρθωσαν μέχρι τέλους νάσυμφωνήσωσι, 
συγκατετέθησαν δέ μόνον νά έπιτρέψωσιν 
είς τόν περί ού ό λόγος κύριον νά μεταβή 
μόνος εις Μέγαρα, όπου τόν έκάλει σπου
δαία τις ,άνάγκη , ώς ίσχυρίζετο, μετά την 
άναχώρησιν τού οποίου άνέλαβον τήν είς 
Α θήνας έπιστροφήν, σχολιάζοντες πο ικ ι- 
λοτρόπως τήν έκτακτον τώ  όντι επιμονήν 
τοϋ άνδρός.

—  Ανθρώπινό κρέας μοϋ μυρίζει ! εί
πεν έν τέλει κλείων πονηοώς τόν οφθαλ
μόν εις τών κυνηγών, άνήκων εις τό δι
πλωματικόν σώμα" κάποια πεντάμμορφη 
Μεγαρίτισσα θά ’ξεύρν) καί πηγαίνει έκεϊ
με την έλπίδ α της ευτυχίας

Οί κυνηγοί -  περιηγηταί έξέλαβον τήν 
παρατήρησιν ώς άστειότητα καί έγέλα- 
σαν έκθύμως, διότι ήτο έγνωσμένη ή σω
φροσύνη τού συντρόφου των.

’Εν τούτοις έκεϊνος, άκολουθούμενος 
μόνον ύπό του κυνός του καί έπ ’ ώμου 
φέρων τό δίκανον, έ'φθασεν είς Μέγαρα 
περί τήν δείλην όψέ, καί διηυθύνθη αμέ
σως πρός οίκίσκον τινά  ταπεινού έζωτερι- 
κού —  όπερ άπεδείκνυεν οτι δέν ήτο ή 
πρώτη φορά καθ’ ήν έπεσκέπτετο τήν πο
λίχνην —  καί εκρουσε τήν θύραν, χωρίς 
νκποφύγν) τά  όμματα πολλών περιέργων, 
οΐτινες έσημείωσαν καλώς τήν ελευσίν του. 
Έ κεϊ έγένετο δεκτός μετά χαράς ύπό νέας 
γυναικός, μεστής κάλλους καί ορεκτικής 
εύτραφείας.Μετάταςπρώταςφιλοφρονήσεις,

—  Καί ό Ινωνσταντής τ ί κάνει ; δέν 
είν’ έδώ ; ήρώτησεν ό ξένος.

—  Καλά καί σε χαιρέτα,κουμπάρε μου, 
μά δέν είν ’ έδώ" άπήντησεν ή Μεγαρί- 
τισσα" λείπει γ ιά  ’λ ίγες ’μέραις στού ’ξα
δέρφου του, άπάνου στά Λιόσια, ποϋ θά 
δούνε κάτι κτήματα .

—  Κρΐμα ! κα ί τον ήθελα πολύ . . . 
είχα χρεία νά τον ’μιλήσω γ ιά  μιά ΰπό- 
θεσι σπουδαία ! ύπέλαβε μετά λύπης ό 
κυνηγός, σκεφθείς άμα άπρεπές νά κατα- 
λύσγι είς τήν οικίαν νέας καί ωραίας γυ- 
ναικός, καθ’ όν χρόνον Ιλειπεν ό σύζυγός 
της. Τούς ένδοιασμονς του έξέφρασε πλα - 
γ ίω ς πρός την οικοδέσποιναν, πιεζόμενος 
ύπό των επιμόνων αυτής παρακλήσεων.

—  Μπά ! καλέ τ ’ είν’ αύτά  ποϋ λές, 
κουμπάρε μου ! έ'ννοιά σου καί ό Πλακιώ
της δέν είνε άπό ’κείνους ποϋ ’ξεύοεις' θά 
ίδνίς πώς θά το χαρτί άμα έ'λθγι καί ’βρτί 
στό σπ ίτ ι του τήν εύγενεία σας .
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