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Λήξαντος την 3 ΐΊ ν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ 
τους τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
ίσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
ά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
;ό Δ' Ιτος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
:ην συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 

αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
ϊροπληρώσοντα.

ΛΩΡΙίΙΤΑΙ
ίς τους κκ. Συνδρομητάς τους προπληρώ- 
ιοντας τήν έτησίαν συνδρομήν τω ν,ώ ς καί 
ίΐς τούς νέους έγγραφησομένους :

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Τ Λ. Β Α Λ Α Β Α Ν Η

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
κομψόν τομίδιον περιέχον : τήν Ειρήνην,  
Γην δ ύ σ τ η ν ο ν  Γυνα ίκα ,  τήν Φωτεινήν,  
cov Λακων ισμόν ,  τά  Στρογγυλά,  Λόγ ια ,  
ίεθύσου Ti . l o t ,  τόν Ευτυχή Γάμον ,  καί 

rr,v Ζη.Ιοτυπίαν.

ΑΥΓΟ ΥΣΤΟ Υ M A K E

1 0  Κ Ο Μ Η Σ  Δ Α Β Ε Ρ Ν Η
Κ Α Τ Α  ΜΕΤΑΦΡΛΣΙΝ Χ Α Ρ . ΑΝΝΙΝΟΤ 

[Συνέχεια]
Ή  Βιολέττα έλευθερωθεϊσα, είδε τότε 

δυο ξίφη λάμποντα, περιστρεφόμενα ώς 
μετέωρα ύπεράνω κεφαλών κλονιζομένων, 
είδε τήδε κακεϊσε γενόμενα κενά τινα  
μεταξύ τοΰ πλήθους, δύο 'ίππους σκιρ- 
τώντας,δύο άνδρας σπαθίζοντας καί παρά 
τούς πόδας αύτών τόν Δεβώτ ελεύθερον 
*αί δακρυρροοΰντα, δστις έγονυπέτει ώς 
να ήτο ένώπιον αγγέλων σωτήρων.

Ωρμησε πρός τήν κλίμακα ϊνα εύχα- 
ριστήσ·/) καί αύτή τούς δύο έλευθερωτάς. 
Ο πρό τοΰ πύργου χώρος είχε καθαρισθη 

καί ήτο έρημος χών σκαπανέων, δπως τό 
1 εσωτερικόν είχε καθαρισθη ύπό τών σω
ματοφυλάκων καί ήτο έρημον πάσης τρο
φής. Η καταπτοηθεϊσα σπείρα, διασπα- 
ρεΐσα καθ ολας τάς διευθύνσεις, έτρεχε 
πάσν) σπουδή έπί τά  ίχνη τών ιππέων.

Αλλ ή Βιολέττα έσχε δυνάμεις έπαρ- 
Χεΐς μόνον δπως ύπερασπισθή έαυτήν καί 
''περασπίσ·/) καί τόν σύζυγόν της. Μόλις 
ίυρέθη άπηλλαγμένη, μόνη , σωθεϊσα καί

ευθύς άπέμεινεν ώσεί καρφωμένη είς τό 
έδαφος, παράλυτος, κλονιζομένη, άν δέν 
ύπήρχε δέ έδώλιόν Tt, τό όποιον νά δεχθή 
ένώ κατέπ ιπτε τά  νεναρκωμένα μέλη της, 
θά κατέπ ιπτεν ύπτιος.

Ή  θαυμαστή δμως αύτη βοήθεια, ή 
τόσον έγκαίρως φθάσασα, δέν κατήρχετο 
έξ ουρανού. Ό  κύριος Ρυβαντέλ ά ντ ι- 
στράτηγος,είς δν είχεν άνατεθή ή διοίκη- 
σις οκτώ ταγμάτων καί πέντε ίλών, είχε 
μείνει όπισθεν, καθά εϊπομεν. Ητο γεν
ναίος μαχητής καί έντιμος άνήρ, μή α
γαπών τά  μεγαλεία , έ'νεκα τούτου δέ 
πλέον υπερήφανος καί εύερέθιστος άπέ- 
ναντι τών πριγκίπων καί τών μεγάλων 
άνωτέρων του.

ΤΗτο άνήρ ρέπων πρός τό άντ ιπολι- 
τεύεσθαι, ώς θά έλεγον σήμερον, όμοιάζων 
κατά τοΰτο πρός τόν Κατινά , ά λλ ’ ό 
χαρακτήρ τών δύο ήτο διάφορος. Ό  Κα- 
τ ινά  ήτο ήπιος, εύγενής, έπιφυλακτικός, 
σιωπηλός δτε ή Αύλή τόν ήδίκει. 'Ο Ρυ
βαντέλ ήτο οργίλος, πεισματώδης, φιλό- 
νεικος. Αι ίδιότητές του δμως αύτα ι δέν 
τόν ήμπόδισαν, διότι ήτο άνδρειότατος 
κα ί πλουσιώτατος καί τά  δύο ταΰτα  προ- 
τερήματά Υου τόν καθίστων άγαπητόν,είς 
τούς στρατιώτας.

Ό  Ρυβαντέλ , γινώσκων δτι είχεν έμ
προσθεν του τόν δοΰκα τής Βανδώμης, 
έ'να πρίγκιπα έξ αϊματος καί οπισθέν του 
τον κύριον Βουφλέρ, ενα μεγιστ&να, καθ
όλου δέν έμερίμνα νά κολακεύση τόν έ'να 
ή τόν άλλον έκ τών δύο άνωτέρων του' 
έτήρει τήν θέσιν του μεταξύ τών δύο, 
άναθείς τήν διοίκησιν τής φάλαγγός του 
είς έ'να ταξίαρχον καί φροντίζων νά μή 
προσεγγίσγι πολύ είς τήν έμπροσθοφυλα- 
κήν ή τήν οπισθοφυλακήν έκ φόβου μή 
πως έπιπλεχθή καί φιλονεικήσν) πρό τής 
μελετωμένης έκστρατείας.

Χάριν τοΰ ειρηνικού τούτου σκοποΰ 
έβάδιζε μόνος μετά τοΰ ύπασπιστοΰ του 
καί ένός θεράποντος ώς άπλοΰς έθελον- 
τή ς, άφίνων νά καλπάζγι μόνος του ό 
ϊππος του, δν αύτός ό ί'διος είχεν ανα
θρέψει καί έ'€λεπε τά  πεδία δι’ ών διήρ- 
χετο κάμνων παρατηρήσεις έπί τής συγ
κομιδής.

Μακρόθεν, δτε έφθανεν έπί τίνος υψώ
ματος,έβλεπε πρό αύτοΰ τάς ϊλας τοΰ ιπ
πικού έξεγειρούσας τόν κονιορτόν' όπισθεν 
διέκρινε τάς πυκνάς φάλαγγας καί τάς 
δώδεκα ϊλας τοΰ κυρίου Βουφλέρ, παρ’ ω 
ό δούξ τοΰ Μαίν ύπηρέτει ώς ύποστράτη- 
γος έν τή έκστρατεία έκείνη , περίστασις 
αξιοσημείωτος, διότι χάρις είς αύτήν ό 
μαρκήσιος Βουφλέρ ειχε πραγματικήν Αυ
λήν περιξ αύτοΰ.

Αισθανόμενος έαυτόν ελεύθερον μετα
ξύ τών δύο έκείνων δυνάμεων άνέπνεεν 
έλευθέρως τόν άέρα, έκροτάλιζε τό μα- 
στίγιόν του καί έχαριεντίζετο προσηνώς 
μετά τοΰ ύπασπιστοΰ του καί μετά τοΰ 
γηραιού του θεράποντος , δστις ήσθάνε-ςο 
έ'νεκα τούτου ποιάν τ ινα  στενοχώριαν.

Οταν ό Ρυβαντέλ, τήν πρωίαν, είδε 
τόν κύριον δοΰκα τής Βανδώμης νά στα- 
ματήσϊ) έν Ούδάρδ,έπειτα τόν κύριον Β ιλ- 
λεμύρ νά σταθμεύσν] έπίσης,έφοβήθη μή έ- 
πέλθ-/] ό συνωστισμός,ό προερχόμενος κ α τ ’ 

j άνάγκην είς το ιαύτας περιστάσεις καί έπι- 
] φέρων τόν φυρμόν τώ ν διαφόρων στρατιω- 
I τικών αποσπασμάτων, διό έπεμψε τόν ύ- 
πασπιστήν του, δπως βεβαιωθή περί τών 
συμβαινόντων.

’Απομείνας μόνος μετά τοΰ θεράπον
τος του, ήρχισε ν’άνιά , οπότε, παρά τήν 
άκραν τοΰ παρακειμένου μικρού δάσους, 
είδεν 'ίππους φυλασσόμενους ύπό τίνος ίπ 
ποκόμου, ίππεύοντος έπί ήμίονον.

Τρεις ιππείς, έπωφελούμενοι τοΰ ήλίου, 
δστις έχρύσου τήν χλοεράν κλ ιτύν τής
όδοΰ,ου, είχον έπανοποθέσει έπί τοΰ χόρτου 
λ ιτά ς προμήθειας. Φιάλη οϊνου, τά  λεί
ψανα π7^ακοΰντος καί ξηροί τινες καρποί 
άπετέλουν τό πρόγευμα. Ά λ λ ’ έκ τών 
τριών δαιτυμόνων είς μόνος μετείχε τοΰ 
προγεύματος. Καί ούτος δμως έτρωγε 
βραδέως, σχεδόν άκουσίως, ρίπτων βλέμμα 
στοργής έπί τών δύο συντρόφων, του οϊ- 
τινες, πρός τά  δεξιά καί άριστερά του κα- 
θήμενοι, έκλινον τήν κεφαλήν έπί τοΰ 
στήθους των καί έπαιζον άσυνειδήτως, ό 
μέν μετά τών μακρών ώτων μέλανος καί 
λευκού σκύλακος, ό δέ μετά τής κυνηγε
τικής του μαχαίρας.

Ό  Ρυβαντέλ έστη δπως άπολαύση τής



είκόνος ταύτης πλήρους μελαγχολίας καί 
χάριτος' ό τρώγων ήτο βραχύσωμος άνήρ 
στρογγύλος καί έρυθρός μέ τήν κόμην 
μιξοπόλιον. Έφερεν ένδυμα μέλαν, μαλ- 
λίνας περικνημίδας, σανδάλια άντ'ι υποδη
μάτων, κα ίτοι ώφειλε να ταξειδεύσγι έφιπ
πος. Θά ήτο ίερεύς ή ηγούμενος.

Έ κ τών δύο περιλύπων συντρόφων, ό 
θωπεύων τόν κύνα ήτο ώραΐος καί Ισχυ
ρός νεανίας εχων μέλαιναν κόμην , υψη
λόν ανάστημα καί φέρων πένθιμον ένδυ- 
μασίαν, δ ετερος δε ασθενής νεανίσκος, 
ξανθός ώς ό χρυσός, μολονότι ήσαν μέ- 
λα ινα ι αί βλεφαρίδες τών χαμαί νευόν- 
των οφθαλμών του.

Ό  θόρυβος, δν ποούξένησαν πλησιά- 
ζοντες τόν όμιλον οί τρεις ϊπΑοι του Ρ υ- 
βαντέλ, οί χρεμετισμοί τω ν, ότε διέκρι- 
ναν τούς άλλους 'ίππους, προύκάλεσε τάς 
ύλακάς του κυνός, έ'καμε δέ τόν υψηλόν 
μελάγχρουν νέον, νά στραφη. Ό  Ρυβαν
τέλ  είδε τότε γνωστήν φυσιογνωμίαν .

—  Μπ2 διάβολε ! εινε ό Λαβερνή, ά
νέκραξεν.

Ό  Γεράρδος, —  διότι αύτός ήτο —  ή - 
γέρθη μετά: σπουδής καί έδραμε πρός συν- 
άντησιν τοϋ στρατηγοϋ, άνακράζων’

— Κύριε Ρυβαντέλ ! . .
Οί ετεροι δύο άνδρες, ό ίερεύς καί ό νε

ανίσκος, ήγέρθησαν άμα άκούσαντες τό 
όνομα τοϋτο, ό’περ τοΐς ένέπνεε σεβασμόν. 
Ό  κύων επαυσεν ΰλακτών καί κατεκλίθη 
πλησίον τοϋ ίερέως.

—  Στρατηγέ μου, είπεν ό Γεράρδος, 
μετά πόσης χαράς σάς έπανα€λέπω.

—  Κι’ έγώ πόσον έκπλήσσομαι, προσ- 
έθηκεν ό Ρυβαντέλ, διότι ένόμιζον ότι 
εΰρίσκεσθε ε ίς'τό  στράτευμα τοϋ Κ ατινά.

—  Ή μην πράγματι, στρατηγέ μου, εί
πεν δ'Λαβερνή μεθ’ ΰποκώφου φωνής:

—  Δ ιατί λοιπόν σάς ευρίσκω ένταϋθα; 
Ό  Κατινά δεν επαυσεν είσέτι μαχόμενος 
κατά  τοϋ δουκός της Σαβοίας. Ά  ! 'συγ
γνώμην ! . . πρυσέθηκεν αίφνης άμα ώ£ 
παρετήοησε τό πένθος τοϋ νέου,·' λυπηρά 
τις  άπώλεια ίσως σάς ήνάγκασε νά έπαν- 
έλθητε.

—  Ή  μήτηρ μου, είπεν ό Γεράρδος διά 
φωνής ύποτρόμου.

Ό  Ρυβαντέλ εκυψεν άπό τοϋ έφιππίου 
του καί περιέβαλε διά τών βραχιόνων τού 
τόν τράχηλον τοϋ Γεράρδου έναγκαλιζό- 
μενος αύτόν μετά στοργής.

—  Θ’ αφιππεύσω, είπε, καί ούτω θά 
συζητήσωμεν κάλλιον. Ποιον έχετε έκεϊ 
μαζί σας ; Τόν αδελφόν σας ; τόν γραμμα
τέα  σας.

—  Στρατηγέ μου, ό νέος ούτος δέν είνε 
αδελφός μου, διότι τόν μόνον, ον είχον, 
άπωλέσαμεν πρό πολλοϋ. Είνε κάτι τ ι 
πλέον ή αδελφός μου, είνε δ κύριος Βε
λαίρ,· δ φίλος μου. Ό  γέρων είνε ό πα ι
δαγωγός μου, δ άββάς Ίασπΐνος.

Ό  Ρυβαντέλ άπεκαλύφθη. Ό  Ία σ π ΐ
νος, άπομάξας τό στόμα του, καί ό Βε
λαίρ διευθετήσας τήν κόμην του, έχαιρέ- 
τισαν εΰσεβάστως καί μακρόθεντόν στρα
τηγόν.

—  Στρατηγέ μου, είπεν δ Γεράρδος,

σάς παρακαλώ,μή σταματήσετε έδώ' δ νε
ανίας ούτος κρύπτεται. Ύπέπεσεν είς τήν 
δυσμένειαν τοϋ Λουβοά καί αποφεύγει δ- 
σον τό δυνατόν νά φανή. Σείς, στρατηγέ 
μου, είσθε τόσον γνωστός, τόσον μεγάλη 
είνε ή λάμψις της θέσεώς σας, ώστε άν 
διήρχοντο άπ ’ έδώ νέα στρατεύματα, θ’ 
άνεκαλύπτετο δ καύμένος αύτός νέος.

Τ Λ ! '  » /—  Α  ! κρύπτεται, απηντησεν ο στοα- 
τηγός παρατηρών μετ’ ένδιαφέροντος τήν 
συμπαθή μορφήν τού Βελαίρ, κάτι μεγά- 
λον έγκλημα θά διέπραξεν. Έ ν τούτοις, 
εινε αληθές οτι διά. ν’ ά,παρέσκγι τ ις  εις 
τόν κύριον Λουβοά δέν χρειάζεται καί 
πολύ, προσέθηκεν δ Ρυβαντέλ χαίρων,διότι 
παοουσιάζετο ή ευκαιρία νά έκφέρν] έ'να 
δηκτικόν υπαινιγμόν κατά  τοϋ ύπουργοϋ.

Ό  Γεράρδος έστέναξεν.
—  Καλά λοιπόν ! έξηκολούθησεν δ 

στρατηγός, θά εξακολουθήσω τήν πο
ρείαν μου". ιππεύσατε, Λαβερνή, διότι θά 
μέ συνοδεύσετε. Ό  καλός άββας μετά τοϋ 
νεανίου θά μάς άκολουθήσωσι μακρόθεν, 
θά τοΐς χρησιμεύσωμεν ώς πρόσκοποι καί 
θά τούς ύπερασπισθώμεν έν άνάγκν). Διότι 
έπί τέλους δ Λουβοά δέν εινε πανίσχυρος 
έν Γ αλλ ία , είπεν δ Ρυβαντέλ έν έξάψει, 
διάβολε! Λοιπόν έ'λθετε, φίλε μου, εχω νά 
σά.ς εϊπω χ ίλ ια  πράγματα καί δ ιατάξατε 
νά μοί δοθη Ιν τεμάχιον έξ έκείνου τού 
πλακούντος/ τό δποϊον ομολογώ ότι θά 
Ιτρωγον ευχαρίστως.Θά τό καταβροχθίσω 
είς τόν δρόμον' ούτω δέ θ’ άποφύγω νά 
γευματίσω απόψε μετά τών τόσων έκεί
νων πριγκήπων.

Ό  θε ράπων έσπευσε νά λάβγι άπό τών 
χειρών τοϋ άββά καλόν τεμάχιον πλακούν
τας, όπερ δ Βελαίρ εθηκεν έπί πλατέος 
φύλλου συκομωρέας. Ε ντο ύτο ις  δ Γεράρ- 
δός , σφίγξας τήν χεΐρα τών συντρόφων 
του, ΐππευσεν. Ό  Ρυβαντέλ κατεβρόχθισε 
μέ όρεξιν τό τεμάχιον, επιεν έκ τής φ ιά 
λης, έχαιρέτισε καί άπήλθε πλησίον τού 
Γεράρδου, θαυμάζων όλονέν τόν Ίασπΐνον, 
δστις έναπέθετεν έπειγόντως έν λευκώ χει- 
ομάκτρφ τά  λείψανα τοϋ προγεύματος, 
ιατάσσων τόν θεοάποντα νά τά  κούψη 

έν τώ  όδοιπορικώ σάκκω. Τό κυνάριον,μό
λις είδε τόν Γεράρδον έφιππον, καί έπή- 
δησεν ευκίνητον έπί τοϋ έφιππίου, έ'νθα 
έτοποθετήθη, έκτείνων τούς πόδας, ώς τό 
άρνίον έπί τών ώμων τοϋ καλοϋ ποιμένος.

—  Ά ς  μή πηγαίνωμεν τόσον γρήγορα, 
είπεν δ Ρυβαντέλ , δέ εχομεν τ ίποτε νά 
φοβηθώμεν ήμεΐς.Δόξα τώ  Θεώ, εΓμεθα έν 
έν εύνοία.

—  Ή  εύνοια περιορίζεται είς ύμάς μό
νον,στρατηγέ μου, άπήντησεν δ Γεράρδος.

—  Πώς ! Έ χετε παράπονα ; Ά φ ’ ού 
ό Κατινά εγραψε περί υμών καί της κα
λής σας διαγωγής είς Σταφφάρδην... δέν 
είσθε ευχαριστημένος έκ τής διοικήσεως 
ήν σας άνέθηκαν διά τήν έκστρατείαν 
τ α ύ τ η ν ;

—  Δέν μοί έ'δωκαν κάμμίαν διοίκησιν, 
στρατηγέ μου ;

— Πώς ! Θά ύπηρετήσητε πάλιν, ώς 
ύπολοχαγός ; Δέν σάς άνετέθη τουλάχι
στον ή διοίκησις λόχου ;

—  Δέν θά ύπηοετήσω ποσώς καί δέν· 
είμαι πλέον ούτε ύπολοχαγός, κύριε' μέ 
απέταξαν !

Ό  Ρυβαντέλ άνεσκίρτησεν έπί τού 'ίπ
που του.

—  Ύ μεϊς ! . .  αξιωματικός φρόνιμος ώς 
κόρη, καί γενναίος ώς λέων. Σάς απέτα
ξαν ! Καί ποιος άρά γε ;

—  Εκείνος δστις συνήθως αποτάσσει, 
δ κύριος Λουβοά.

—  Τί τοϋ έκάματε λοιπόν, Λαβερνή ;
'Ο Γεράρδος έδίστασε πρός στιγμήν.

Έδυσφόρ^ι,διότι ήναγκάζετο νά έπανέλθν) 
διά τής μνήμης είς τήν σκολιάν καί όδυ- 
νηράν περίοδον τών συμφορών του. Ά λ λ ’ 
δ μεθ’ ού ώμίλει μέ τόσην ειλικρίνειαν τόν 
έκύτταζεν, ώστε πάσα έπιφύλαξις θά ήτο 
προσβολή δι’ αύτόν. Διηγήθη λοιπόν είς 
τόν Ρυβαντέλ τήν καλωσύνην τΟϋ Κ ατινά , 
κατά τήν παραμονήν τής έν Σταφφάρδ·/) 
μάχης, τήν άφοσίωσιν τοϋ Βελαίρ,την φυ
γήν τής Ά ντω ανέττης, τήν σκληρότητα 
τοϋ Λουβοά πρός τήν νεάνιδα ταύτην καί 
τόν θάνατον τής κυρίας Λαβερνή,ήν ό αν
όσιος υπουργός είχε φονεύσει, ένω εύρί- 
σκετο είς τά ς άγκάλας τοϋ υιού της.

—  Ανάθεμα ! άλλ’ δ άνθρωπος αύτός 
είνε ό δαίμων τής κολάσεως, άνέκραξεν 6 
Ρυβαντέλ δλως συγκεκινημένο.ς έξ οίκτου 
καί οργής. Πώς ! σας καταδιώκει, διότι 
ύπερασπίσθητε τήν μητέρα σας καί τή ν 
μνηστήν σας ;

Ό  Γεράρδος έξήγαγεν έκ τοϋ έπενδύ- 
του του τήν έξης έπιστολήν τού ύπουργοϋ, 
ήν έπέδειξε τφ  στρατηγφ.

, ·Κ νρ ιε  Γεράρόε Ααβεργη.
»Ό  βασιλεύ; δέν άγαπα τήν ’ελλειψιν πειβαρ'/ίας 

χα\ σεδασμοϋ πρό; τού; άνωτέρου;, χα\ ε'χτό; της υπη
ρεσία; άχόμη. Μετά τήν μύνησιν, ην υπέβαλαν πρό; 
Αύτόν, ή Αύτοΰ Μεγαλειότη; σα; άοαιρεΐ τόν βαθμόν 
τοΰ ύπολοχαγοϋ, δν εΤχεν εύδοχήσει νά σα; άπονείμη. 
Θά μένητε δέ ύπό χράτησιν μήνα; εις τόν πύργον 
οα;. »Μ ίχαήλ Λουβοά ·.

—  ”Ω ! έψιθύρισεν δ στρατηγός' αύτό 
εινε πολύ ! . . . Ά ν  εκαμναν είς έμέ παρ- 
ομοίαν αδικίαν ! . . .

—  Σείς εισθε άνώτατος άξιωματικός, 
στρατηγέ μου, καί φοβούνται· νά τό κά
μουν. ’Εγώ είμαι έπαρχιώτης εύγενής, 
άπλοϋν άτομον, καί μέ μίαν πνοήν εξα
φανίζομαι . . . έκμηδενίζομαι.

—  Καϋμένε Λαβερνή ! . . . είπε μέ οι
κειότητα δ στρατηγός' άλλά τώρα τό 
συλλογίζομαι ! . . . Είσαι ύπό δυσμένειαν, 
δσον καί δ οίλος σου ό Βελαίρ' είσαι ύπό 
περιορισμόν, καί οί §ξ μήνες δέν παρήλθον 
είσέτι' σκέψου καλώς είς τ ί  έκτίθεσαι, 
απέναντι τοιούτου τέρατος, ώς ό Λουβοά! 
Εινε ικανός νά σέ τουφεκίσν). Τί διάβολο ! 
πρέπει νά προσέχνις . . . κανείς δέν θά 
δυνηθή νά σέ σώσγι, αγαπητέ μου νέε* 
δ ια τ ί έκτίθεσαι τόσον είς τούς δρόμους 
τήν ήμέραν, απέναντι είκοσι πέντε χ ιλ ιά 
δων άνθρώπων, έξ ών οί ήμίσεις δύνανται 
νά σέ άναγνωρίσωσιν. Αύτό είνε αφροσύνη.

—  Στρατηγέ, είνε αληθές, άπήντησεν 
δ Γεράρδος, φοβούμαι μόνον μήπως ' σάς 
δυσαρεστήσω' εύχαριστώ διά τούς καλούς

I σας λόγους. Έ γώ  έπιστρέφω, δπως συν



αντήσω τους φίλους μου, σείς δέ εξακο
λουθήσατε τόν δρόμον σας, διότι είνε φό
βος μήπως μάς ΐδωσιν όμοϋ.

Ό  στρατηγός έθεώρησεν έαυτόν προσ- 
€εβλημένον.

—  Δέν μοΰ λέγεις, Λαβερνή, μήπως μ’ 
έκλαμβάνεις διά κανένα δειλόν. Και άπό 
πότε ό Ρυβαντέλ φοβείται τάς σχέσεις 
τών διατελούντων έν δυσμενεία ; Μήπως 
είμαι χωροφύλαξ διά νά σέ συλλάβω είς 
τό μέσον τοΰ δρόμου ; Μήπως είς τόν διο
ρισμόν μου ώς άντιστρατήγου είνε άναγε- 
γραμμένον τό καθήκον νά μαντεύω τάς 
άντιπαθείας τοΰ Λουβοά, καί ν’ αναγνω
ρίζω έκ τής μορφής τών ανθρώπων, έάν 
είνε έλεύθεροι ή καταδεδικασμένοι είς πε
ριορισμόν ; Κάμε μου τήν χάριν νά μή σέ 
μέλη δ ι’ έμέ, άς φροντίσωμεν περί σοΰ 
κάλλιον. Ό ,τ ι  σοΰ είπον προήρχετο έξ ά- 
πλής περισκέψεως" γνωρίζω τόν Λουβοά 
καί τούς κατασκόπους του μέ τάς θηριώ
δεις ένεργείας του. Σέ ειδοποίησα τώρα' 
άς προχωρήσωμεν.

Ό  Γεράρδος ελαβε τήν χεϊρα τοΰ γεν
ναίου στρατηγοΰ καί την έ'σφιγξεν έν ά - 
φοσιώσει.

—  Προεΐδον τά  πάντα  , είπεν , έρχό- 
ενος ένταΰθα καί περιμένω πάντα  κ ίν- 
υνον.

—  "Ωρα καλή ! άλλά μήπως είνε άδια- 
κρισία νά σ’ έρωτήσω τ ί σκοπεύεις νά 
πράξης ;

—  Στρατηγέ μου , παλαιέ μου φίλε , 
είσθε έξ έκ είνων τών εΰγενών ανθρώπων, 
πρός οΰς μετά χαράς άνακοινοϊ τ ις  τά  μυ- 
ς-ικά του.Είς τήν έπαρχίαν μου,όπου διέμε 
νον τεθλιμμένος μετά τόν θάνατον τής τα - 
λαιπώρου μητρός μου, εμαθον άορίστως 
δτι προπαρεσκευάζετο ό καταρτισμός φο
βερού στρατού. Έγένοντο ένέργειαι είς 
τά ς  έπαρχίας, κρυφίως συνελέχθησαν έρ- 
γά τα ι καί νεοσύλλεκτοι, καί αί άποθήκαι 
ίκενώθησ αν. Βαθμηδόν ήκολούθησα τό 
ρεΰμα, δπως ϊδω πρός ποιον μέρος ήθελον 
καταλήξγι άπασαι έκεϊναι αί προπαρα- 
σκευαί, οί ρύακες μέ Ιφερον είς τόν ποτα
μόν, ό ποταμός είς τήν θάλασσαν, καί 
έπί τέλους έπείσθην, δτι ό Λουβοά μελετά 
νά έπιπέσν) κατά  τής Φλάνδρας, καί ν’ 
άποκλείσγ) αυτήν ώς τήν Σαρλεροά καί 
νά έπιχειρήση ί’σως κάτι κατά τής Ό - 
στένδης.

—  Πιθανόν, άπήντησεν ό Ρ υβαντέλ ’ 
ά λλ ’ έν τιμή , ήμεϊς ούδέν γινώσκομεν. 
Ά π α σ α ι αί δ ιαταγα ί μ&ς ηλθον συγ
χρόνως.Ό Βουφλέρ,ό δούξ τής Βανδώμης, 
ό Λουξεμβούργ, ό Ζοαγιέζ, ό κύριος Σου- 
β ίζ , ό κύριος δούξ καί έγώ, άπήλθομεν 
τήν αυτήν ημέραν καί ώραν, όφείλοντες 
νά τελέσωμεν τήν αυτήν πορείαν. Τά σώ
ματα  αύτών άποτελοΰσι μέχρι τοΰδε στρα
τόν εξήκοντα χιλιάδων άνδρών' δπισθεν 
ημών καί μεθ’ ημών βαδίζουσι στρατεύ
μ α τα , άτινα  δέν γνωρίζομεν, πυροβολικόν, 
δπερ υπολογίζω είς εκατόν τηλεβόλα τού- 
λάχ ιστόν, μετά φορτηγών αμαξών δι’ Ιν 
«κατομμύριον λιτρών πυρίτιδος. Είνε τε 
ράστιον. Όσον αφορά τά  τρόφιμα καί τάς

προμήθειας, αύτά  ύπερβαίνουσι π£σαν ι
δέαν. Είδον χθές πεντακοσίας φορτηγούς 
άμαξας νά μεταφέρωσι ξύλα διά τά μ α - 
γειρεΐον. Ή  σειρά των έξετείνετο έπί δύο 
λεύγας. Είς τ ί θά χρησιμεύσουν πάντα  
ταΰτα  ; Ό  βασιλεύς ίσως δέν γνωρίζει τ ί 
ποτε περί τούτου, ά λλ ’ ό Λουβοά τό γνω
ρίζει καλώς, καί είνε λαμπρά έργασία 
α ύτή , τήν οποίαν εκαμεν.

—  ”Ω ! ναί, είπεν ό Γεράρδος, ό κύ
ριος Λουβοά είνε μεγαλοφυία ' δύνασθε νά 
τόν άποκαλέσητε δαίμονα, καί είνε πράγ
ματι ό δαίμων τοΰ κακοΰ. Καί δμως, κύ
ριε Ρυβαντέλ, το καταχθόνιον αύτό πνεΰμα, 
οπερ έπιφέρει πανταχοΰ τήν έρήμωσιν καί 
τήν φθοράν, τήν μάστιγα  αύτήν, ήτις 
έξωλόθρευσε δίς τό Π αλατινάτον, πέρυσιν 
άκόμη άνεπανορθώτως, τόν κολοσσόν αύ
τόν, καθ’ ού δπως τόν κρημνίσωσι, συνη- 
νώθησαν άπαντες οί ηγεμόνες τής Ευρώ
πης, είς κόκκος άμμου, εν άτομον, θά τόν 
καταστρέψη. Ό  Λουβοά θά παρευρεθή 
άναμφιβόλως είς την έκστρατείαν, ήν προ
παρασκευάζει, δι’ δ ήλθον έπίτηδες δπως 
φονεύσω τόν Λουβοά, προσέθηκε ψυχρώς ό 
Γεράρδος προσηλών τούς ζωηρούς ώραίους 
του οφθαλμούς είς τήν έξημμένην δψιν 
τοΰ Ρυβαντέλ.

—  Αΐ, α ί ! . .  διάβολε !. παραπολύ-βιά-; 
ζεσαι, νεαρέ μου φίλε, άπήντησεν ό στρα
τηγός' δέν άποδοκιμάζω τόν σκοπόν σου, 
δχΓ δέν θά παρεπονούμην άν άπηλλασ- 
σόμεθα τοΰ Λουβοά,ποσώς' άλλά μέ ποια 
μέσα ;

—  Ώ  ! στρατηγέ μου, μέ τά μέσον 
τοΰ στρατιώτου καί τοΰ εύγενοΰς, είπεν ό 
Γεράρδος, τύπτω ν τήν λαβήν τοΰ ξ ί
φους του.

—  Όρίστε ! Καί μήπως νομίζεις δτι 
είς υπουργός τών Στρατιωτικών δύναται 
νά μονομαχήση μέ ενα ύπολοχαγόν τών 
δραγόνων ; - 1

—  Δέν είμαι πλέον ύπολοχαγός, άφ’ 
ού άπετάχθην.Ε πιστρέφω ανεξάρτητος είς 
τάς τάξεις τών ευπατριδών' ό κόμης Λα
βερνή, νομίζω, δτι άξίζει δσον καί ό μαρ- 
κήσιος Λουβοά.

—  ΓΙαιδίον! ό Μ ιχαήλ, ό υίάς τοΰ Μι
χαήλ, δέν μονομαχεί. Ό  βασιλεύς δέν θά 
τό έπιτρέψ·/) είς αύτόν, καί θά σέ άποκε- 
φαλίσουν, φίλε μου.

—  Ά ς  ήμην καν βέβαιος περί τούτου! 
είπεν ό Λαβερνή μετά λυπηρού μειδιά
ματος.

—  Πώς ! θά σέ ηύχαρίστει αύτό τό 
πράγμα ; τό ορέγεσαι ;

—  Καί δ ια τ ί δχι, στρατηγέ μου ; Τί 
Ιχω νά πράξω έν τώ  κόσμ<ρ τούτω , ό- 
πόθεν ή μήτηρ άπήλθεν, ενθα ... Ιν έ'τερον 
προσφιλές πρόσωπον δέν θά έπανευρεθη 
πλέον; Ή  θρησκεία, άπαγορεύει είς τούς 
χριστιανούς τήν αύτοχειρίαν, άλλά τούς 
επιτρέπει έτέρωθεν ν’ άποθάνωσιν έπί τοΰ 
ικριώματος, άφοΰ έξεδίκησαν τήν μητέρα 
των! Ό θεν θά συναντήσω τόν κύριον Λον- 
βοά.καί θά τώ. άνακοινώσω τήν πρότασίν 
μου' θά άρνηθή, είμαι βέβαιος, δπως καί 
ΰμεΐς. Τότε θ’ άπευθυνθώ πρός τόν Κουρ- 
τανβώ,τόν πρωτότοκον υιόν το υ ... τόν ό

ποιον θά φονεύσω , επειτα  είς τόν κύριον 
Μπαρβεζιέ... έ'πειτα . . .

—  Θά καταστρέψγις λοιπόν δλην τήν 
φωλεάν ; Πόσον σπεύδεις.

— Θά έξαφανίσω τήν γενεάν ταύτην , 
ώς.ό Λουβοά έξηφάνισε την τιμήν μου καί 
τήν χαράν μου ! .. άνέκραξεν ό Γεράρδος 
έν φοβερά έξάψει !

—  Η σύχασε δά, είπεν ό Ρυβαντέλ. Με
τριάσου... άφησε κανένα διά σπόρον. 'Ο 
Λουβοά είνε όμολογουμέ,νως ό χείριστος 
πολίτης τής Γαλλίας, άλλά μή λησμονής 
δχι έ'χει καί προτερήματα' ώς γνωρίζεις, 
αύτός διερρύθμισε τόν στρατόν μας ! 
Εννοώ τήν οργήν σου, άλλά ζητήσατε 
έτερον μέσον έκδικήσεως. Γνωρίζεις κα
νένα είς τήν Α υλήν;

—  Κανένα δέν γνωρίζω καί δέν επιθυ
μώ κανένα νά γνωρίσω. Ά κουσε, στρα
τηγέ μου, μή έναντιοΰσθε είς τήν άπόφα- 
σίν .μου, ήτις είνε άμετάτρεπτος.

— Ά κουσε κάτι τ ι ,  δπερ σοΰ λέγω χα- 
μηλοφώνως, άφ’ δσα άκούω άπ ’ έδώ καί 
άπ ’ έκεϊ, καί μετά τήν συρροήν τών μ ι
κρών καί μεγάλων πριγκίπων , οΰς βλέ
πω έπί κεφαλής τών στρατιωτών, μοί έπ- 
ήλθεν άπό τής χθές παράδοξος ιδ έα .Ό τ ι 
δηλαδή ό Λουβοά δέν θά ελθη μόνος νά 
έπιθεωρήση τήν εργασίαν, τής οποίας ή - 
μεϊς εΐμεθα όργανα. Ό  βασιλεύς ενδέχε
τα ι νά. ελθνι διά νά παρευρεθή είς τά  
πρώτα πολεμικά έ'ργα τοΰ προσφιλοΰς του 
υίοΰ, τοΰ δουκός Μαίνης.

—  Ό  βασιλεύς ! είπεν ό Γεράρδος.
—  Σιωπή ! φυλάξου μή έπαναλάβης 

αύτά ποΰ σοΰ λέγω ούδ’είς αύτήν τήν σκι
άν σου. Συμπεραίνω λοιπόν : ήπρόθεσίς σα·ς 
τοΰ νά φονεύσητε τόν Λουβοά δέν θά ήτο 
άπολύτως κακή, έάν ό Λουβοά συνήνει νά 
φονευθή. Ή  δέ ιδέα σου τοΰ νά προσκα- 
λέσης είς μονομαχίαν τόν υιόν τοΰ ρηθέν- 
τος Μιχαήλ δέν μοΰ φα ίνετα ι πρακτική. 
Ά ς  ύποθέσωμεν δτι θά έφόνευε§ τόν Κουρ- 
τανβώ καί τόν Μπαρβεζιέ, δέν θά έφό- 
νευες όμως καί τόν τέταρτον υιόν, τόν 
άββά Λουβοά, διότι νομίζω οτι είς άββάΕς 
δέν μονομαχεί' θά έ'μενον λοιπόν άκόμη 
τέσσαρες μικροί Λουβοά > άφοΰ πάντες 
συμποσοΰνται είς επτά : Παραίτησε αύ
τήν τήν ιδέαν' περίμενε τόν βασιλέα, έάν 
θά έλθϊ), δπερ δέν έπιβεβαιώ, άλλ ’ δπερ 
είνε πιθανόν, καί έγώ, δστις λέγω δ ,τι 
σκέπτομαι ύψηλοφώνως καί καθαρώς, σέ 
πέρνω άπό τά χέρι την ήμέραν μάχης τ ί
νος, δτε τό ίδικόν μου χέρι θά είνε με
λανόν καί τό ξίφος μου έρυθράν καί σ! 
παρουσιάζω είς τήν Αύτοΰ Μ εγαλειότητα 
τόν βασιλέα καί έάν ώφειλον- άκόμη κά 
περάσω έπάνω. άπό τά  πτώ ματα  τών έ
πτά  Λουβοά καί τοΰ πατρός των.

—  Είσθε έξαίρετος φίλος καί ισχυρός 
προστάτης, στρατηγέ μου' άλλά , σκε- 
φθήτε καλώς τ ί μοΰ λέγετε. Έ άν ό βασι
λεύς άποκρούση τήν αί’τησίν μου ;

— Τότε θά ίδωμεν.
—  Θά είνε δμως πολύ άργά, άφοΰ θά 

είμαι δεσμευμένος.
.—  Αναλαμβάνω ύπ ’ εύθύνην μου τό 

ταξείδιόν σου.



—  Ά λ λ ’ έ’ως νά ελθτ) ή στιγμή τής 
παρουσιάσεώς μου πρός τόν βασιλέα, έάν 
ανακαλυφθώ πριν καί μέ όδηγήσωσιν είς 
τόν Λουβοά ;

—  Ά λ λά  νομίζεις δτι διατρέχεις πάν
τοτε αυτόν τόν κίνδυνον, περιπλανώμενος 
φανερά, κα τ ’ αύτόν τόν τρόπον !

—  Ναί, άλλά τό έκαμνον έπί τούτω, 
δπως μέ οδηγήσουν είς τόν κύριον Λου
βοά ■καί τώ  -απευθύνω την πρόσκλησίν 
μου άπ ’ ευθείας.

—  Παράδοξος άνθρωπος ! έψιθύρισεν δ 
Ρ υβαντέλ ' εκτίθετα ι είς παρόμοιον κίν
δυνον, συνοδευόμενος ύπό φίλου, δστις 
διατρέχει μεγαλείτερον κίνδυνον ή αύτός 
ό ίδιος? και ένός άββά, δστις εινε ικανός, 
τό πολύ -  πολύ , νά τόν ένθάρρρύν·/), όπό- 
ταν θά τόν οδηγήσουν έμπροσθεν του ου- 
λαμοϋ, .δστις θά τόν τουφεκίση.

—  Στρατηγέ μου, δέν πρέπει νά είπατε 
αύτά είς τόν αγαπητόν μου άββά Ίασπ ΐ- 
νον, άπήντησεν ό Γεράρδος μειδιών.

—  Δ ιατί λοιπόν ;

ανθρώπων,ερχομένων πρός αύτούς καί άσθ- 
μαινόντων, διά χειρονομιών δε καί κραυ
γών φρίκης καλούντων είς βοήθειαν.

—  Αϊ, τ ί  τρέχει ! άνέκραξεν ό Ρυβαν
τέλ  σταματήσας τόν ίππον του, δπως ά- 
ναγνωρίσγι κάλλιον τόν κίνδυνον πριν η 
όρμήσγ)·είς αύτόν. Μήπως ό έχθρός διέβη 
τά  σύνορα καί απώθησε την έμπροσθοφυ- 
λακήν μας ; Ή  μήπως ή Αύτοΰ Μ εγαλει- 
ότης ό Γουλιέλμος τής Α γ γλ ία ς  μόβς πα- 
ρεσκεύασε τήν αύτήν έκπληξιν,τήν όποιαν 
έσκοπεύομεν νά τώ  κάμωμεν ; "Ακούσε, 
Λαβ ερνή, τό πιστόλιον είς τό χέρι καί άς
σπευσωμεν

Βοήθειαν! βοήθειαν! έφώναζον πλη- 
σιάζουσαι αί θλιβεραί σκιαί.

—  Είνε χωρικοί... γυναίκες,είπεν ό Γε
ράρδος.
- —  Οί όποιοι φεύγουν,ενεκα έχθρική; έ- 
πιδρομής, άπήντησεν ό στρατηγός έπιμέ- 
νων είς τήν ιδέαν του.

Ό  Γεράρδος εδραμε πρός τινα  τών φυ- 
γάδων καί τόν ήρώτησεν' έμαθε δέ δτι

Διότι είχεν αύτός ολως διόλου άλ- ι σώμα πεζικού έπολιόρκει καί έλεηλάτει 
λην ιδέαν' δσον αφελής καί σάς φα ίνετα ι, πλησίον κείμενον πύργον.
ήθελε τίποτε όλιγώτερον παρά νά μεταβγ, 
είς Βερσαλλίας.

—  Αύτός είς Βερσαλλίας ! . .
—  Τίποτε όλιγώτερον σΧς λέγω! *Ητο 

μάλιστα πεπεισμένος, ώς μοί ελεγεν, ού

—  Πεζικόν! τό ίδικόν μου ίσως ; άν
έκραξεν ό Ρυβαντέλ. Διάβολε, άς ίδωμεν 
τ ί συμβαίνει, Λαβερνή !

Καιν έκέντησε τόν 'ίππον του.
—  Λέγουσι, στρατηγέ, δτι είνε ή οικία

μόνον δτι θά πείστ) τόν βασιλέα, δτι εί- προμηθευτοϋ τίνος τής τροφοδοσίας.
μαι άθώος, άλλά καί δτι θά κατορθώσν] 
νά μέ πρ οβιβ άσωσιν είς στρατάρχην.

—  Είς στρατάρχην;
—  Καί αύτό φαίνεται έλάχιστον είς 

τον Ίασπΐνον. Δέν είξεύρετε τ ί είνε δταν 
τοϋ καταιβαίνγι καμμία ιδέα είς το κε
φάλι.

—  Πρέπει νά προσέξνι;! θά είνε ί’σως 
τρελλό,ς. Μοϋ φαίνεται πώς τό έκατάλαβα 
κάπως άπό τούς οφθαλμούς του ! Είνε ι
κανός νά σέ καταστρέψη !

— Ό χ ι, όχι, στρατηγέ μου, ό Ία σπ ΐ-  
νος δέν σκέπτεται πάντοτε,κα ί δταν ή κε
φαλή είνε κενή, ό οφθαλμός δέν έκφράζει 
τίποτε, άλλ ’ δταν ό Ίασπΐνος σκέπτετα ι, 
νά είσθε βέβαιος δτι σκέπτεται- δι’ έμέ 
καί τήν ευτυχίαν μου. Ά ν  προσκαίρως 
παρνιτήθη τής ιδέας τοϋ να μέ προβιβάσγ) 
είς στρατάρχην, άν ήλθεν έδώ μαζί μου , 
άντί νά μεταβή είς Βερσαλλίας,' τόέπραξε, 
διότι φοβείται μή κάμω καμμίαν άφρο- 
σύνην.

— Άκουσέ με, άγαπητέ μου νέε, κρύψε 
τόν άββάν σου ε ί; ένα κουτί'τόν φίλον σου 
Βελαίρ. ε ί; ενα άλλο' κρύψου καί σύ ε ί; κα- 
νέν τρ ίτον' κάμε ε ί; αύτά  μερικά; τρύπας 
διά ν ’ άναπνέετε. Κολλώ έγώ είς αύτά τά 
κουτιά μερικά;. έπιγραφάς, τά  φυλάττω  
μεταξύ τών άποσκευών μου καί είς τήν 
κατάλληλον ημέραν, σας άποκαλύπτω .

Ι θ '
. ; . D;'v , Ό Sr .r- . . . »

ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΕΙΣ

Ό  Γεράρδος άπήντησε δ ι’ ένός μειδιά
ματος είς τούς ηχηρούς γέλωτας τοϋ ά - 
γαθοϋ στρατηγοϋ, όπότε αίφνης διέκρινον 
έν τΤι άμφιλύκγ) τής εσπέρας σκιάς τινας

—  Ά !  τότε διαφέρει,άς μή βιασθώμεν. 
—*- Ναί, στρατηγέ μου, ά λλ ’ οί στρα-

τ ιώ τα ί μας δέν είνε λνισταί καί είς τρο
φοδότη; δέν είνε Όλλανδός.

-η- Έ χ ε ι; δίκαιον' ά ; σπεύσωμεν.
Καί οί δύο ίπ π ε ΐ; ήλασαν άπό.ρυτήρο;.
Γνωρίζομεν τά  έπ ίλο ιπα . Είδαμεν τήν 

φυγήν τών σκαπανέων καί τήν φοβέραν 
ένέργειαν τών δύο ξιφών. Άφήσαμεν τόν 
Δεβώτ , γονυπετή ένώπιον τών σωτήρων 
του, τον Λαγκομπέρζ κεκρυμμένον ύπό τήν 
κλίνην του, τόν έπιστάτην καί τόν πάρε- 
δρον, δέν ήξεύρομεν ποϋ, τήν Β ιολέτταν 
ακίνητον καί παγωμένην είς τόν προθάλα
μον τοϋ πρώτου πατώματος.

Πέριξ τοϋ Ρυβαντέλ, μέ τήν αύτήν τα 
χύτητα , μεθ’ής έσπευσε καί αύτός, είχον 
συναθροισθή οί χωρικοί τοϋ Ούδάρδ ένθαρ- 
ρυνόμενοι ύπό τής ιδέας, δτι εις στρατη
γός ήοχετο είς βοήθειάν των..

—  Μά τήν άλήθειαν, είπεν ό στρατη
γό ; είς τόν Δεβώτ, άφοϋ αύτός καί ό σύν
τροφός του άφίππευσαν καί ένεπιστεύθη- 
σαν τούς 'ίππους των είς είκοσι χεΐρας προ- 
θυμοποιηθείσας ν’ άναλάβωσιν αύτούς,κα
λά τήν έγλυτώσατε, κύριε τοοφοδότα,πι
στεύω δτι αύτοί οί κακοϋργοι ήθελαν νά 
σέ κρεμάσουν !

—  ’Ιδού καί τό σχοινί, προσέθηκεν ό 
Δεβώτ, δστις. γισθάνετο τόν έαυτόν του ά- 
πηγχονιζόμενον μόνον έπί τνί άναμνήσει 
τοϋ κινδύνου.

- j*  Έφθάσαμεν έγκαίρως.
—  Ά λ λ ’ ήκουσα καί μίαν γυνα ίκα νά 

φωνάζνι μοϋ φα ίνετα ι, είπεν ό Γεράρδος.
—r Ητο ή κανμένη ή γυνα ΐκά μου, κύ

ριε στρατηγέ.
— Διάβολε, αύτή δέν είνε τροφοδότις"

καί δέν είχαν δικαίωμα νά τήν κρεμάσουν. 
Ώστόσον ιδού τά  κατορθώματα τών α
θλίων αύτών σκαπανέων, δταν τούς άφ ί- 
νουν έλευθέρους ! Καί τό έλαφρόν ιππικόν 
ποϋ είνε ;

Ό  Δεβώτ διηγήθη τά  συμβάντα.
—  Τό προεΐδα, είπεν ό Ρυβαντέλ. Εί

χον θέσει έπίτηδες τούς χωρικούς όπισθεν 
τών εύγενών, διά νά προλάβω αύτά  τά  
δυστυχήματα. Πρέπει νά έ'χης ύπ ’ όψιν 
σου, Λαβερνή,δταν θά γείντις στρατηγός, 
νά μή άφίνϊΐς ποτε είς τήν διάθεσίν του 
τόν χωρικόν , τόν όποιον έχεις έξοπλίσει. 
Είνε παιδίον, ε ί; τό όποιον δίδουν ένα 
σπαθί ε ί; τό χέρι' ή θά βγάλγι τά  'μ ά τ ιά  
του ή κάποιον θά σκοτώσγι.

—  Ά γα π η τέ  μοι κύριε, άπήντησεν ό 
Γεράρδος, έάν ποτε θά γείνω στρατηγός, 
ώς ΰμεΐς, θά γείνητε στρατάρχης τής 
Γ αλλίας, θά ένθυμώμαι είσέτι τά  καλά 
σα; μαθήματα, τών οποίων θά έπωφεληθώ 
έξ δλη ; μου καρδία;. Ά λ λ ά , στρατηγέ 
μου, εύαρεστηθήτε νά μεριμνήσητε ολίγον 
περί τοϋ πτωχοϋ τούτου άνθρώπου, δστι; 
άδημονεΐ.

-— Τί ζητεί, άφοϋ ζή.
—  Α ναμένει τήν άδειάν σα ;, δπω ; με- 

ταβ'ίί καί καθησυχάση τήν σύζυγόν του. 
Δέν έχει ουτω, κύριε, δτι σ?.; ένόησα κα
λώ ; ;

—  Μάλιστα,κύριε άξιωματικέ, είπεν ό. 
Δεβώτ, μάλιστα, σώτέρ μου.

—  Είμαι άπλοϋ; εύπατρίδη;, κύριε, 
δέν είμαι άξιω ματικό ;, άλλά λογίζομαι 
πολύ εύτυχής, δτι ήδυνήθην νά σα; εύα- 
ρεστήσω.

—  Νά μέ εύχαριστήσετε, έψιθύρισεν ό- 
Δεβώτ, φέρων τήν χεΐρα έπί τοϋ λαιμοϋ. 
Είσθε πολύ μετριόφρων, κύριε!

—  Πηγαίνετε λοιπόν νά εύρετε τήν σύ
ζυγόν σα;, είπεν ό Ρυβαντέλ , γελών ποά; 
τόν Δεβώτ, δστις άπήλθεν ύποκλινόμενος.

—  Καί έγώ, είπεν ό Γεράρδος, θά με
ταβώ πρός τούς ολίγον άπέχοντας έντεϋ- 
θεν φίλους μας, τούς όποιους φοβοϋμαι 
δτι άφήκαμεν όπισθεν, ένεκα τής ταχύ
τητάς μας.

—  Μάλιστα , πήγαινε ' τούλάχιστον 
πρέπει ό κύριος τροφοδότης νά σας παρα- 
χωρήσνι φιλοξενίαν είς τόν οικόν του, είνε 
χρέος του. Ό  άγαπητός προγεγραμμένος 
Βελαίρ, προσέθηκε χαμηλοφώνως, καί σύ 
φ ίλτατε Λαβερνή, θά είσθε έδώ έξαίρετα, 
τρέξε, τρέξε !

Ό  Γεράρδο; μόλις είχε προχωρήσει, δτε 
άνεϋρε τούς συντρόφους του, ορθίους έπί 
τών άναβολέων καί έπισπεύδοντας τό βά
δισμα τών ϊππω ν των διά τών πτερνι
στήρων καί διά τής φωνή :, δπως προφθά- 
σωσι τους προχωρήσαντας, περί ών ήρ- 
ξαντο ήδη ν ’ άνησυχώσιν.

Ό  άββόίς ειχεν άπολέσει τόν πΐλόν του 
καί Ιν τών σανδαλίων του, ό δέ Βελαίρ 
έκραύγαζε καλών τόν Γεράρδον μεγαλο
φώνως.

—  Η συχάσατε, φίλοι μου, είπεν ό Γε- 
ράρδος' τ ίποτε δέν συνέβη παρά μόνον, 
δτι έσώσαμεν τήν ζωήν ένός άνθρώπου,



δστις θά μάς προσφέρη καλόν δεΐπνον πρός 
ανταμοιβήν.

-— Δόξα τω  Θεώ ! είπε στενάζων ό 
Ίασπΐνος, δστις έπεσε μάλλον -η κατήλ- 
θε του 'ίππου στηριζόμενος έπί τοΰ βρα
χίονας τοΰ Γεράρδου, δν ό Βέλαίρ έκράτει 
<5ιά τη ς άλλης χειρός.

Τοιουτοτρόπως είσήλθον είς τόν πύρ
γον, μέχρι της πεφωτισμένης αιθούσης, 

j έντός της όποιας εύρίσκετο ήδη ό Ρυ - 
I βκντέλ.

Κατά την στιγμήν έκείνην ό Δεβώτ 
χκτήρχετο την κλίμακα, προηγούμενος 
τίς Β ιολέττας, ήτις έπεθύμει νά προσ- 
φέρν] πρός τους έλευθερωτάς της ένθερμους 
yiyx ρ ιστία  ς.
I — Κύριοι, ιδού ή σύζυγός μου ! άνέ- 
κρκξεν ό Ά μφιτρύων, φωτίζων διά τριφώ- 
του κηροπηγίου τό θελκτικόν πρόσωπον 
της Β ιολέττας.

Ό  Βελαίρ πελιδνός, όπισθοχώρησεν. 
Ή Β ιολέττα άφηκε κραυγήν ύπόκωφον.

Ή  κραυγή καί ό τρόμος παρελθόν ά- 
τζρατήρητοι διά τόν Δεβώτ, δν ό Ίασπ ΐ- 
νος έ'σπευσ,ε νά έναγκαλισθή.

Ά λ λ ’ ό Γεράρδος καί ό Ρυβαντέλ ε ί- 
ρ ν  παρατηρήσει τά  πάντα . Καί ό μέν 
ατρατηγός ούδέν ένόησεν, ό δέ Γεράρδος 
έθλίβη βλέπων τήν απελπισίαν, τήν έζω- 
γραφημένην εις τό πρόσωπον τών δύο 
έραστών.

Άφοΰ καί ό Δεβώτ πεοιεπτύχθη ένθέρ- 
ριως τόν Ίασπΐνον,

— Ό  άναδοχός μου, έδώ ! άνέκααξεν, 
άνάδοχός μου είς τόν πύργον μου ! ..

(ί,αζνΐ μέ αυτούς τούς κυρίους ! . .  Λοιπόν... 
ό κύριος άξιωματικός θά είνε τότε ό κύ
ριος Λαβερνή ! . .

—  Αυτός ό ίδιος, είπεν ό Ίασπΐνος.
— Α ληθώ ς, έξηκολούθησεν ότ ροφο- 

<>ότης τό ονομα Λαβερνή μοί φέρει ευτυ
χίαν ! Τί σύμπτωσις ! Φαντασθήτε δτι 
εις τόν οίκον τοΰ κυρίου Λαβερν·7ί,ήκάλλιον 
>ά είπώ, είς τόν οίκον τής κυρίας μητρός 
του, δταν έπήγαινα μέ τάς προμήθειας 
μου εις Φλάνδρην, έπανεΰρον κατά  τύχην 
τον άνάδοχόν μου, ένα άνάδοχον τόν ό
ποιον δέν είδα Ιξ φοράς δλας ολας είς 
τ*;ν ζωήν ρ.ου — Τί καλή τύχη ! Φαντα- 
®θήτε δτι πλησίον τοΰ πύργου τοΰ Λα- 
οερνη συνήντησα τήν Β ιολέτταν, ήτις μό
λις είχε μάθει τήν ασθένειαν τοΰ πατρός 
της, καί ήτις συνήνεσε νά μέ ύπανδρευθη! 
Φαντασθήτε δτι είς τό παρεκκλήσιον τοΰ 
«ύτοΰ πύργου τοΰ Λαβερνή ένυμφεύθην 
την Β ιολέτταν ! Φαντασθήτε δτι είς τό 
*«ρεκκλήσιον τοΰ αύτοΰ πύργου τοΰ Λα
βερνή ένυμφεύθην τήν Β ιολέτταν ! Φαν
τασθήτε τέλος πάντων δτι αύτήν τήν 
στιγμήν, άνευ τοΰ κυρίου κόμητος, θά ή- 
μην νεκρός. Μ άλιστα ! άν ό κύριος Λα- 
^ερνη έβράδυνεν Ιν δευτερόλεπτον, ποΰ 
'Ίμποροΰσε νά συμβή, έν τούτοις Ιν δευ
τερόλεπτον σάς λέγω , άνάδοχέ μου, άν έ- 
ρράδυνεν, ή σύζυγός μου θά ήτο χήρα...
ϊ ί  τ ί  χήρα ! . .  Ό ριστικώς, ό κύριος Λα- 
>ερνη εινε πάντοτε δι’ έμέ αφορμή ευτυ
χίας !

'Ο Βελαιρ έστοεψε τούς οφθαλμούς του

πρός τόν Γεράρδον μετ’ έκφράσεως άνεκ- 
φράστου λύπης καί εύγενοΰς έπιπλήξεως' 
έπειτα οί ώραϊοί του οφθαλμοί έκλείσθη- 
σαν καί ό νεανίας έ'πεσεν ώς κεραυνόπλη
κτος είς τάς άγκάλας τοΰ φίλου του.

Έ νώ δέ έκαστος ήτο ούτως άπησχο- 
λημένος καί κατεχόμενος ύπό τών έντυ- 
πώσεων έκείνων, ή κεφαλή τοΰ Λαγκορ.- 
πέοζ, ήλλοιωμένη τήν δψιν, ένεφανίσθη 
είς τήν θύραν.Ό μοναδικός οφθαλμός του, 
διαστελλόμενος έκ της έκπλήξεως καί τοΰ 
τρόμου, ποοσηλοΰτο άπλήστως έπί τοΰ , 
Βελαίρ, δστις δέν έβλεπεν αύτόν. Ό  σκε- j  

λετώδης άνήρ, βεβαιωθείς δτι κανείς δέν | 
τον είδε καί δέν. τόν άνεγνώρισε, κατέ- 
στειλέ τήν παραφοράν άγριας χαράς καί 
έξηφανίσθη ώς σκιά, είς τόν προθάλαμον.

*0 Γεράρδος δ ι’ ένθαρρύνσεων καί ύπο- 
σχέσεων καθησύχασε τόν Βελαίρ. Ό  Ία 
σπΐνος έπαυσεν έναγκαλιζόμενος τόν Δε
βώτ, όστις είχεν έξαντλήσει πάσας αύτοΰ 
τάς θωπείας καί ανέκτησε τήν χοήσιν τών 
οφθαλμών του τήν στιγμήν καθ’ ήν ή Bt- 
ολέττα είχεν άρχίσει νά κλονίζηται καί 
ν’ άναζητή στήριγμα, δπερ προσέφερεν 
αυτή εύγενώς ό γηραιός στρατηγός.

—  Είχε γίνει λόγος νά δειπνήσωμεν 
μοΰ φαίνεται ; ειπεν ό Ίασπΐνος μέ τήν 
λεπτήν φωνήν του.

—  ”Ω ! άνέκραξεν ό Δεβώτ άναστενά
ζων, νά δειπνήσετε ! . . Πώς τό λέγετε 
αύτό μέ τόσην άφέλειαν, άνάδοχέ μου ! . .  
Νά δειπνήσετε ! . . . Αύτό καί τίποτε 
άλλο δέν εκαμνον δλην τήν ημέραν έδώ ! 
Δέκα χιλιάδες άνθρωποι έπρονευμάτισαν, 
έγευμάτισαν καί έδείπνησαν είς τήν οι
κίαν μου, άγαπητέ μου άνάδοχέ . . . νά 
δειπνήσετε ! . .

Ή  έξαψις τοΰ Δεβώτ προύκάλεσε τόν 
άσβεστον γέλωτα  τοΰ στρατηγού καί αύ
τοΰ τοΰ Γεράρδου.

—  Δέν εχω οΰτε μίαν ψίχαν ξηρού 
άρτου, ούτε μίαν στάλαν ξεΐδι διά νά 
προσφέρω ώς γαμήλιον γεΰμα είς τήν 
προσφιλή αύτήν σύζυγον, διά τήν όποιαν 
πρό ολίγου έτοιμάζετο βασιλικόν συμπό- 
σιον εκατόν μαγείρων ! Νά κοιμηθή τις 
χωρίς νά γευματίση σήμερον ! είς πύργον 
δπως ό ίδικός μου ! Ν’ άποθάνν) τνϊς πεί
νας μέσα εις έ'να κτήμα ποΰ άςίζει μισό 
έκατομμύριον . . .

—  Σάς άπομένει ένα πράγμα καλλίτε- 
ρον άπό τό δεΐπνον , είπε θαρραλέως ό 
Ρυβαντέλ παρατηρών τήν Β ιολέτταν διά 
προκλητικού βλέμματος, χωρίς νά ύπο- 
πτεύη δτι έβύθιζε νέον έγχειρίδιον είς τήν 
καρδίαν τοΰ Βελαίρ.

—  Α ληθώς ! άνέκραξεν ό Δεβώτ μέ 
θριαμβευτικόν ήθος, μοΰ μένει ή σύζυγός ϊ 
μου !

Καί προύχώρησε μέ ανοικτάς τάς άγ
κάλας καί μέ προκλητικόν στόμα πρός 
τήν Β ιολέτταν, ήτις ώπισθοχώρησεν αίδη- 
μόνως άπωθοΰσα αύτόν.

—  Πολύ καλά ! είπεν ό Ρυβαντέλ , ά
φοΰ δέν έχετε τίποτε νά μάς προσφέρετε, 
πρέπει τότε νά γευματίσω έν Βαλενσιέννη 
μεθ’όλων αυτών τών πριγκίπων, γνησίων 
καί νόθων. Θά υπάγω . Ά λ λ ω ς  τε πρέπει

νά ικανοποιηθώ άπαγχονίζων έ'να ή δύο 
σκαπανείς διά τά ς παρεκτροπάς των καί 
τήν αύθάδειάν των.

—  Ενα άπό τά Βερρύ πρό παντός, άν
έκραξεν ό Δεβώτ, ένα μικρόν ξανθόν, τον 
όποιον διέκρινα , διότι μοΰ έ'σφιγγε τόν 
λάρυγγα περισσότερον άπό τούς άλλους.

—  Πολύ καλά, θά τόν εύρωμεν αύτόν 
καί σείς, κυρία, έ'χετέ τινα  νά μοί συστή- 
σητε μεταξύ έκείνων, ο'ίτινες σάς ένώ- 
χλουν ; άναμνήσθητε καλώς ! προσέθηκεν 
ό εύθυμος στρατηγός,δστις ήτο πεπρωμέ- 
νον φα ίνετα ι, τήν έσπέραν έκείνην νά κά
μν·/) έκ περιτροπής τήν Β ιολέτταν νά έρυ- 
θριά ή νά ώχοια.

Ή  Β ιολέττα ήρυθρίασε πράγματι , 
άλλ ’ έσιώπησεν.

—  Χαίρετε, λοιπόν, προσέθηκεν ό Ρυ
βαντέλ, χαΐρε εύτυχές ζεύγος.

Ό  Γεράρδος έσπευσε νά τώ  εϊπη δτι 
δέν έννόει ν ’ άφήσν) αύτόν νά άναχωρήση 
άνευ συνοδίας. Ό  Ίασπίνος άντέστη είς 
τήν πρότασιν τοΰ Γεράρδου.

—  Ό  στρατηγός, είπεν, έχει ολόκλη
ρον στρατόν πρός ύπεράσπισίν του, σύ τού- 
ναντίον, κύριε Λαβερνή,τρέχεις μέγαν κίν-1· 
δυνον, άν σέ συναντήσν) κανείς.

Ό  Γεράρδος έπέβαλε σιγήν είς τόν άββά 
διά νεύματος φιλικού.

—  Είνε περίπατος δύο ώρών , άπήν
τησεν.

‘Ο Δεβώτ έσπευσε ν’ άνοιξη τάς θύρας 
είς τόν σωτν^ρά του. Ό  Ίασπΐνος παρε- 
κάλεσε τόν στρατηγόν διά τής φωνής καί 
τοΰ βλέμματος, συνιστών αύτώ ν’ άπο- 
πέμψη τάν Γεραρδον δσον τό δυνατόν τα - 
χύτερον. Κατά τήν στιγμήν ταύτην ό Γε
ράρδος εύρών μόνην τήν Β ιολέτταν , τή 
είπε χαμηλοφώνως'

—  Είνε δυνατόν , κυρία, νά ύπήρξατε 
τόσον σκληρά, ώστε νά λησμονήσητε τοι
ουτοτρόπως καί νά θυσιάσητε ένα θελκτι- 
κώτατον νέον ; . . .

—  Κύριε... έψιθύρισεν ή Β ιολέττα τε- 
ταραγμένη.

—  Κατεστρέψατε τόν πτωχόν αύτόν 
Β ελα ίρ , ποοσέθηκεν ό Γεράρδος, είθε ό 
πλούτος τοΰ Δεβώτ νά σάς άποζημιώση 
διά τήν άπώλειαν τόσον πιστού έραστού!

—  Πιστού ! άνέκραξεν ή Β ιολέττα μέ 
όάκρυα είς τούς οφθαλμούς' καί μέ β ια ι
ότητα προδιδουσαν τό αληθές αίσθημά 
τη ς ' πιστός αύτός ό άστατος,δστις έφυγεν 
πρό τριών μηνών χωρίς νά μέ ένθυμηθή !

—  Ά  ! κυρία, έφευγε τόν Λουβοά καί 
τήν Βαστίλλην.

Ή  Β ιολέττα συνήψε τάς χεΐρας μετά 
παραφοοάς καί άπήντησεν'

—  Καί δ ιατί δέν μοί έ'γραφε τότε ; 
έγώ θά έπερίμενα ! . .

—  Πολλάκις σάς έγραψεν’ άλλ’ αί έ- 
π ιστολαί του ύπεξηρέθησαν ίσως, καί ένώ 
σάς έπετίμα αύτός έπίσης, διότι τόν έ- 
λησμονήσατε, σείς έδικαιώσατε τήν ύπο- 
ψίαν του !

— Κύριε, ήθελον νά σώσω τόν πατέρα 
μου, πτωχόν γέροντα καί έγκαταλελειμ- 
μένον !

—  Ό  πατήρ σας θά ζήση, έστω ' άλλά



θά φονεύσητε τόν Βελαίρ. Παρατηρήσατε 
τον, είνε ζών άνθρωπος ή σκιά.

Ή  Β ιολέττα έπέθηκε τάς χεΐρας της 
έπί της καρδίας αυτής, ήτις -ίισθάνετο ά- 
περίγραπτον άλγος.

—  Φευ ! είπεν, άπώλεσα λοιπόν τά  
πά ντα , διότι ό πτωχός μου πατήρ άπέ- 
θανεν ήδη πρό όκτώ ήμερων.

"E rtxai συνέχεια.

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

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

—  Αυτή βέβαια δέν είνε ή κλέπτρια, 
έψιθύρισε. Δέν παγοόρομεΐ κανείς δταν 
πρό μικρού έχει κόψτ] τό χέρι του. Ίσως 
δμως τήν είχε στείλει καί ή καθ’ αύτό 
κλέπτρια γ ιά  νά μέ σύργι είς τήν ένεδραν.

Διάβολε ! πρέπει ν’ ανοίξω τά  ’μάτια . 
Βαδίζω απάνω, σέ παγίδας, είς τό έξης 
μακρυά άπό τ·7ίς έμμορφαις γυναίκες, καί 
μά τήν αλήθεια, θά κάνω καλά άν ’πάγω 
'στον αστυνόμο καί τοϋ ’πώ τ ί  μοϋ συμ
βαίνει. Ά λ λά  τότε θά έκθέσω τόν Βινιορύ 
κα ί ή έξαδέλφη μου θά τά  έ'χη μαζύ μου, 
διό καί ή ΰπόθεσις θά στραφ-Ti κατά τοϋ 
κυρίου δέ Καρνοέλ.

"Οχι,όχι, πρέπει νά έξακολουθήσω τόν 
πόλεμον Ot’ έξόδων μου, έ'στω καί άν μοϋ 
κοστίσν] τό δέρμα μου.’Επροχώρησα πολύ, 
ώστε δέν εΐμπορώ νά σταθώ. Ώρκίσθην 
πώς θ’ άνακαλύψω μόνος μου τους κλέ- 
πτας καί πρέπει νά φυλάξω τόν δρκον 
μου.

Ό  Μάξιμος έτρωγεν ήδη τό τελευταϊόν 
του δστριον διαλογιζόμενος ταϋτα  δτε εί- 
δεν είσερχόμενον τόν κύριον Β ιλαγώς,πρώ- 
την ταύτην φοράν μετά τήν έσπερίδα τοϋ 
σχέτ ι ν .

Ή  συνάντησις δέν τφ  έφάνη δυσάρε
στος. Ό  Ούγγρος ιατρός ήν ευχάριστος 
σύντροφος είς τό φαγητόν. ’Ήξευρε πολλά 
καί έδύνατο περί πάντων νά όμιλή.

Έ βη πρός τόν Μάξιμον τείνων τήν 
χεΐρα καί μειδιών. Τφ έξέφρασε τήν ευα
ρέσκειάν του δτι τόν συνήντα καί έκά- 
θησε παρ’ αύτώ .

—  Δέν σάς βλέπομε πειά , τφ  είπεν ό 
Μάξιμος. Τόσαις φοραίς έπήγα είς τήν 
Λέσχην χωρίς νά σάς συναντήσω.

—  Α λήθεια , άπεκρίθη ό Β ιλαγώς * έ- 
πέρασα τρεις τέσσαρας νύκτας δίπλα σέ 
μιά άρρωστη ποϋ έκινδύνευε. Τήν έ'σωσα 
δμως καί άπό σήμερα θάρχίσωμε τό ovtar  
είς τό πείσμα τοϋ λαιμοϋ καί τής λαρυγ- 
γίτιδος πού είν’έπιδημία. Αύτήν τήν στ ιγ
μήν δλαι μου α ί πελάτιδες βήχουν καί 
είμαι άνω κάτω .

Καί διέταξε δύο κοτελέτας καί αύγά 
με άμανίτας.

—  Είδατε τνίς έφημερίδες σήμερα τό 
πρωί ; ήρώτησεν ό Μάξιμος.

—  Ό χ ι. Ή  αλήθεια εινε πώς δέν δια

βάζω ποτέ μου. Ή  πολιτική  δεν μ’ αρέ
σει καί τά  νέα τά  μανθάνω άπό τής βίζι— 
τα ίς  μου, γ ια τ ί επισκέπτομαι ολο γυνα ί
κες, έκείναις τά  ’ξέρουν πολύ καλά.

—  Ώ στε γνωρίζετε, τήν ύπόθεσιν τού 
χεριού πόϋ έ'κλεψαν είς τήν Μόργκ.

—  Ναί, έμαθα. Περίεργο πράγμα. Νά 
μή φοβούνται τόν Ποινικόν Κώδικα καί 
νά πάνε νά κλέψουν πράγμα ποϋ χρησι
μεύει είς τήν ανατομίαν! Τίποτε δέν είνε 
πλέον ιερόν διά τούς κλέπτας.

—  Καί τ ί  σκέπτεσθε γ ιά  τήν ύπόθεσιν 
αύτήν ;

— Τί διάβολο θέλετε νά σκεφθώ ! "Ο,τι 
μοϋ είπαν ’ξέρω, καί δέν έ'χω τήν έλαχί- 
στην ικανότητα νά μαντεύω τά  α ιν ίγ 
ματα , άλλως τε πολύ ολίγον μ’ ένδιαφέ- 
ρουν δλ’ αύτά !

’Πέτε μου δμως καί τό τέλος τοϋ μυ
θιστορήματος, τού όποιου είδα τήν αρ
χήν. θ ά  είνε πλέον εύχάριστον.

—  Τίνος μυθιστορήματος ;
— Τού ’δικού σας, τού axizi r .  Μήπως 

είνε αδιακρισία, νά σάς έρωτήσω πώς έ- 
τελείωσεν ή ύπόθεσις μέ τήν καλλονήν, 
τήν οποίαν άνεκάλυψα ;

—  Πολύ κακά, φ ίλτατε  ιατρέ.
—  Α λήθεια  ; Κ’ έμέ μοϋ ’φάνηκε πώς 

έφύγατε'μαζύ.
—  Πράγματι, μοϋ έπέτρεψε νά τήν 

συνοδεύσω, καί έπωφελήθην τής περιστά- 
σεως, άλλά δέν είχα προίδει τήν λύσιν 
τής κωμφδίας.Μ ήπως σάς άφήκεν είς τήν 
θύραν τοϋ σχέ τ ι ν  ; Τήν έπερίμεναν ;

—  Μπά, δχι ! Έδέχθη άνευ δυσκολίας 
τήν συνοδίαν μου. Δέν ήθελε νά πάρωμε 
άμάξι, καί έτσι τής έπρόσφερα τόν βρα- 
χίονά μου. Μέ ώδήγησε ’σέ μιά γειτονιά 
ποϋ δέν τήν ήξευρα πολύ -  πολύ, καί δ
ταν έφθάσαμε στά σπ ίτ ι τη ς, μοϋ είπε : 
«καλή νύκτα» κ ’ έμβήκε μέσα.

—  Πάρα πολύ άγρια.
—  Καί δέν εινε μόνον α ύτό .Ό τα ν  έπ- 

έστοεψα άπό τήν εκδρομή μου αύτή , μέ 
’πήραν άπό ’πίσω μερικοί λωποδύται, άπό 
τούς όποιους έγλύτωσα τ·7) βοήθεια ένός 
παιδιού, τό όποιον έ'χει ό θεϊός μου είς τό 
γραφεϊον. Αύτό μοϋ έ'δειξε τόν δρόμον, 
καί μοϋ ’βρήκε άμαξα.

—  Διάβολε ! Ή  κυρία αύτή  μοϋ φαί
νεται πολύ ύποπτος καί φοβούμαι δτι 
ήτο συνεννοημένη μέ τούς λωποδύτας, οί 
όποιοι σάς έκυνήγησαν.

— Κ’ έγώ τό υποπτεύομαι , άλλά δέν 
τολμώ νά τό πιστεύσω. Αύτή ή γυνα ίκα 
έχει τρόπους πριγγιπέσσης.

—  Τά φαινόμενα πολλάκις άπατώσι, 
πρό πάντων είς τό Παρίσι. ’Σ αύτή τήν 
πόλιν ή γυναίκες έξευγενίζονται άπό τήν 
μιά ’μέρα ’ς τήν άλλη. Στοιχηματίζω νά 
πάρω μιά γυνα ίκα τού δρόμου, μά ωραία, 
νά τή ν ’ντύσω καθώς πρέπει, νά τήν βάλω 
σέ πολυτελές σπ ίτ ι καί έπειτα  νά τήν 

περάσω γ ιά  μεγάλη κυρία. Μ’ ένός μηνός 
διδασκαλίαν θά σοϋ κάν·^ τήν δούκισσα 
άριστούργημα.

—  Ναί, πράγματι- άλλά ’μπορώ νά 
όρκισθώ, δτι αύτή ή μελαγχροινή δέν ή-

γε·

τανε ποτέ τοϋ δρόμου. ’Ξέρω έγώ άπ ’αΰ· 
τ ά ’ εινε άπό ττις καλαίς.

—  Πώς ονομάζεται ;
— Μοϋ είπεν έ'να δνομα έ'τσι στά κον

τούραν , πολύ κοινό, κυρία Σερζ
Σέ βεβαιώ , ιατρέ , αύτή ή γυναΐχϋ 

είνε α ίνιγμα. Καί νά ’δης ποϋ είνε κάμ 
ποσαις ’μέραις, ποϋ δλο άσυνήθη πράγ
ματα μοϋ συμβαίνουν. Φαντάζεσθε ποτε, 
δτι έκεΐνος ό μικρός υπηρέτης είνε συστη
μένος είς τόν θεΐόν μου άπό μίαν πλου· 
σιωτάτην ξένην, τήν οποίαν γνωρίζετ· 
τούλάχιστον έκ φήμης, τήν κόμησσα» 
Γ ιάλτα  ;

— "Αν τήν γνωρίζω ; Είνε μιά άπό τά; 
καλλιτέρας πελάτιδάς μου. Τόρα πρό μι
κρού μ ’ έφώναξε, καί θά περάσω άπό ’κεϊ, 
άφοϋ φάγω.

—  Περίεργον ! Ό  θεΐός μου μοϋ είχ·: 
’πει, δτι άνεχώρησεν είς τήν Νίκαιαν ί 
τό Μονακό.

—  Έ πήγε πράγματι , ά λλ ’ έπέστρεψί 
χθες. Φαίνεται δτι τό ταξεΐδ ι δέν τήν ω
φέλησε, άφοϋ έχει άκόμη τήν άνάγκηνμου.

—  Έ  ! άφοϋ είσθε ό ιατρός της, θα 
μοϋ δώσετε μερικάς πληροφορίας. Ακούω 
πάντα  νά ’μιλούν γ ι ’ αύτήν τόσα παρά
δοξα καί φανταστικά πράγματα, πού δέν 
είξεύρω τ ί  νά σκεφθώ. Μοϋ φαίνεται ’σάν 
πριγκιπέσσα τής ΧαΛιμάc.

—  Σχεδόν κά τι τέτοιο είνε, είπε 
λών ό κύριος Β ιλαγώς.

—  Ά λ λ ά  τέλος πού είνε τό πριγκιπά
το της ;

—  Πολλά μοϋ ζη τε ίτε . ’Ξέρω μονάχα 
πώς είνε πάρα πολύ πλουσία , καί έ'χει 
γούστα πολύ ιδιότροπα. Δέν ’μπορεί ποτι 
νά σταθ-75 είς έ'να μέρος. Πρό καιρού είχι 
φύγει γ ιά  τήν Ι τα λ ία ν , καί μοϋ είπε πώ; 
θά μείντ) έκεϊ τόν χειμώνα.Δέν είχε περά· 
σει μ ιά ’βδομάδα καί έγύρισε ’πίσω. Γι' 
αύτό λοιπόν δέν θά μού φανή παράξενον, 
άν αύριο φύγν) νά έπισκεφθίί τάς πηγάι 
τοϋ Νείλου.

—  Φαίνεται πώς δλαι αί Ρωσσίδες είν' 
έτσι γεννημέναις.
■ —  Δέν πιστεύω δμως νά είναι Ρωσσίς

—  Μέ συγχωρεΐτε, ιατρέ. Τό ένδιαφέ· 
ρον πού δεικνύει γ ι ’ αύτό τό πα ιδ ί, κα
θώς μοϋ είπαν, προέρχεται δ ι’εύγνωμοσύ· 
νην υπηρεσίας, τήν οποίαν ό πατήρ τοϋ 
παιδιού αύτοϋ, δτε ήτο αιχμάλωτος εί< 
Ρωσσίαν, προσέφερεν είς τόν πατέρα τήι 
κομήσσης.

—  Πιθανόν δτι κατφκησεν είς Ρωσ
σίαν κατά  τήν παιδικήν της ήλικ ίαν,άλλ 
είμαι σχεδόν βέβαιος δτι είνε υπήκοος τοϊ 
Σουλτάνου.

—  Μπά ! Μήπως έδραπέτευσεν άπο 
κανέν χαρέμι; Αύτό δά θά ήτο άριστούρ- 
γημα.

—  ’Ό χ ι, άλλ ’ έγεννήθη είς μίαν έπαρ· 
χίαν τής Α σ ια τ ική ς Τουρκίας, καί ένυμ* 
φεύθη ένα "Ελληνα, άπό τάς φαναριωτι- 
κάς οίκογενείας, α ί όποΐαι ισχυρίζονται 
δτι είνε άπόγανοι τών αύτοκρατόρων τον 
Βυζαντίου.

— Καί ό ένδοξος αύτός σύζυγος ά π έ ' 
θανεν, υποθέτω.



Ή κοαησσα-— Ά πέθανε καί έτάφη 
είνε χήρ<* προ τριών ετών.

— Καί τ ί  ηλικ ίαν έχει ;
•— Δέν έτόλμησα ποτέ νά τήν έρωτή- 

σω. Φαίνεται πολύ νέα, άλλά θά πλησι- 
άζη είς τά  τρ ιάντα .

— Είνε εύμορφη, δέν είν’ έτσι ; γ ια τ ί 
μόνον άπό μακράν τήν είδα.

— Έ γώ  την είδα άπό πλησίον, άλλά
έγώ δέν ’ξέρω τ ί νά ’πώ. Είν’ εύμορφη

ί  άσ'/ημτί δέν ’ξέρω καλά -  καλά . Σάς 
βεβαιώ δμως, δτι γοητεύει έκεϊνον, ποΰ 
την πλησιάζει. Παρ’όλίγον κ’έγώ νά συλ- 
λ7)φθώ. Είνε γόησσα.
■ ·— Καί έκκεντρικη γόησσα.Λέγουν δτι 

ζϊϊ πολύ ίδιοτρόπως.
■— Καί δέν έχουν άδικον. ’Ξέρω πολ

λούς οί όποιοι θά την νομίσουν γ ιά  τρε
λήν. ’Αγαπά πάρα πολύ δλα τ ’ άνδρικά 
γυμνάσια. Κυνηγεΐ, σκοπεύει περίφημα 
μέ τό π ιστόλ ι, καί είνε άριστος ξκρομά-
χος-

Ό λα δμως αύτά  δέν ·την εμποδίζουν 
να γίνν) πάλιν ή λεπτοτέρα καί άγαπη- 
τοτέρα γυνή . Έ νδύεται θαυμάσια καί 
περνά είς τό γονστη  καί της Πχρισιναίς 
αύταίς.

Πρέπει νά την ίδήτε σπ ίτ ι της όταν 
έχη έορτή καί δέχεται τούς» φίλους της. 
Είνε μεγάλη κυρία άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών καί ey ει πνεΰμα, ώστε καί νά πω- 
λήση. Ό λα  τά  ’ξεύρει : μουσικήν καί ζω
γραφικήν καί άν ήθελε νά γράφη μυθι
στορήματα καί κωμωδίας, βέβαια τά  βι
βλία της ήθελον τύχει μεγάλης υποδοχής.

—  Λογία, μ’ άλλους λόγους.
-  Ά ,  μπά. Είνε ή άπλουστέρα γυνή
άπ’ δσας έγνώρισα. Μιά φορά μόνον άν 
τής ’μιλήσετε θά συμμερισθήτε τήν γνώ
μην μου. ’Αλλά πώς έτυχε νά μή π η γ α ί
νετε σπ ίτι της, δλοι σας οί φίλοι πηγα ί
νουν.

— Είς τούς χορούς της ; Δέν μέ άρέ- 
σουν πολύ αύτα ί αί διασκεδάσεις. Βαρύ- 
νομαι τόν θόουβον τοΰ χοροΰ.

Έ π ε τ α ι  σ υ ν έχ ε ια . Α ιςω π ο ς

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝΟΠΟΥΑΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

[Συνέχεια]

Ό  ξένος έκάμφθη μάλλον ύπό του γο
ήτρου τών δύο μελανών οφθαλμών ή ύπό 
τα επιχειρήματα τοΰ ροδίνου της στόμα
τος, καί έ'μεινεν.Είνε άληθές δτι ή πενθε- 
poc της, ή μόνη σύντροφος Ιν τη οικία, ό 
φυσικός καί άγρυπνος φύλαξ τής ύπολή- 
ψεως τοΰ υίοΰ της, δέν είδε ρ.έ καλόνδμμα 
Την άκαιρον έκείνην φιλοξενίαν καί έ'καμε 
πρός την νύμφην της τάς δέουσας παρα
στάσεις. Ά λ λ ’ ή νέα Π λακιώταινα , προσ- 
βληθεΐσα καιρίως, άπήντησεν άποτόμως 
προς τήν γραίαν, άφεύκτως δέ θα έξερρη- 
γνύετο μετά πατάγου τρομερά οικογενει
ακή θύελλα,άνευ τής παρουσίας τοΰξένου.

Τά μετά ταΰτα  καλύπτει βαθύ τό ερε— 
δος τής νυκτός, ή μάλλον τών νυκτών,

διότι εινε βεβαιωμένον δτι ό’Αθηναϊος κύ
ριος έ'μεινε δύο ήμερόνυκτα ύπό την φιλό- 
ξενον στέγην τοΰ κουμπάρου, τίς οίδεν ύπό 
τίνων πειθόμενος λόγων.Τό πράγμα έσκαν- 
δάλισε μέχρι φρενήτιδος τά  σεμνότυφα γε
ρόντια τής γειτονιάς, έπί συνεχείς εσπέ
ρας έχοντα άντικείμενον συνδιαλέξεως τήν 
άρετήν τής γυναικός έκείνης, καί προσπα- 
θοΰντα, διά κακεντρεχούς άναδρομής είς 
τό παρελθόν, νά καταδείξωσιν άξίαν οί
κτου την τύχην καί το μέτωπον τοΰ Πλα- 
κ ιώ τη . Δύο πράγματα συνέβαλον κυρίως 
είς τήν κραταίωσιν τών υπονοιών τοΰ κό
σμου : πρώτον, σοβαοά τις  ερις μεταξύ 
νύμφης καί πενθέράς, ολίγον χρόνον μετά 
ταΰτα  έπισυμβάσα, καθ’ ήν, ώς ένωτίσθη- 
σαν οί γείτονες, πολλάκις έπανελήφθη τό 
όνομα τοΰ Αθηναίου κυρίου μετ’ άπειλών 
καί ύβρεων, καί δεύτερον, ή μετά έννέα 
μήνας άκριβώς γέννησις τής Βασιλικής, 
τήν έ'κτακτον καλλονήν τής οποίας άπέδι- 
δον είς ξένην δλως έπέμβασιν. Έ ν τφ  με
ταξύ ή μήτηρ τοΰ Π λακιώτη είχεν άπο- 
θάνει.

Καί πιθανόν νά μη έ'χωσιν απολύτως 
άδικον αί κακαί γλώσσαι τής πολίχνης. 
Ή  άρετή τής γυναικός είνέ τ ι εύθραστότε- 
ρον ύάλου, διότι στηρίζεται έπί τής καρ- 
δίας, εύμαλάκτου καί εύενδότου, άντίρ- 
ρόπος τής φυσικής όρμής, τόσω δυςκατά- 
βλήτου παρά τοϊς ζωοις. Καί όμως, έάν 
ή τιμή τοΰ άνδρός έτίθετο ύπό τής κοι
νωνίας είς δ μέρος εδρεύει ή τής γυναικός, 
ούτε είς τίμιος άνήρ θά ύπήρχεν. Ό σω 
ισχυρά καί διαρκής είνε ή πρός την φύσιν 
πάλη, ύπάρχουσιν έν τούτοις ολίγαι γυ
ναίκες ύπείκουσαι είς τό καθήκον’ ά λλ ’ 
ούδεί ς τών έλευθέρων άνδρών θά κατίσχυε 
μέχρι τέλους, —  καί κατά τοΰτο, νομίζω, 
ή γυνή είνε ύπερτέοα. Τ πό  τους σημερι
νούς κοινωνικούς δρους, [ t in  τ ιμ ία  γυνή, 
άξίζει οσον χ ίΛ ιο ι  τίμ ιο ι άνδρες.

Διά τους παραδεχομένους, ώς είπον, τό 
κληρονομικόν τών διαθέσεων, ή πρός άνώ- 
τερα τής σφαίρας έν ή έγεννήθη έμφυτος 
κλίσις τής Βασιλικής, δέν είνε δύσκολον 
νά έλέγχη τήν έκ μεγάλων καταγωγήν 
της.Τοΰτο,οίονεί άναγνωρίζων καί ό Λέων, 
πολλάκις, είς στιγμάς θαυμασμοΰ τή  άπ - 
έτεινε χάριν άστειότητος, τήν έρώτησιν :

—  Καλέ τοΰ Κωνσταντή τοΰ Πλακι
ώτη κόρη είσαι σύ ;

—  Ό χι ! άπήντα ή Βασιλική, δ ιά τ α 
νου έξαισίου ειρωνικού, έν ω έφώτιζε τήν 
μορφήν της χαρακτηριστικόν μειδίαμα. 
Φεΰ ! ήτο τόσω βεβαία περί τούτου ή 
πτωχή παιδίσκη . . .

Έ ν μέσω τοΰ βίου τής κραιπάλης καί 
τών ήδονών , τόν όποιον ήγεν άσώτως ό 
Λέων, συχνάκις, ώς χρυσή άκτίς διαπε- 
ρώσα τά  σκότη , έπήρχετο ή άνάμνησις 
τής έλληνίδος παρθένου καί μετέβαλλε τήν 
λάλον ευθυμίαν του είς ρέμβην σιωπηλήν 
ειτε έν μέσω εταιρών, είτε έν μέσω φίλων 
ευρισκομένου. Ή το  γεγονός πλέον δτι διά 
την ώραίαν κορασίδα ήσθάνετό τ ι άγνό- 
τερον τών χαμηλών αισθημάτων, έν οΐς 
έκυλίετο άπό τίνος, ώς έν βορβόρφ' ή ά-

φελής άλλά θαμβοΰσα έκείνη καλλονή,κα- 
τώρθωσε νά έμπνεύση άδολον στοργήν , 
ειλικρινές ένδιαφέρον είς τόν σχεδόν έκφαυ- 
λισθέντα άνθρωπον τοΰ κόσμου. Καί είνε 
μέν άληθές δτι ένίοτε,οσάκις έν ρέμβη μο
νήρη ένεφανίζετο πρό αύτοΰ ή Βασιλική 
περίχρυσος καί περικαλλής, μέ την αί'γλην 
τής άνθηρότητος καί τής έρυθράς ά ντα - 
νακλάσεως, ώς είδεν αύτήν τό πρώτον έν 
τή έρυθρά αιθούση, ύπό το φώς τοΰ δύον- 
τος ήλίου, έφρισσεν έκ πόθου, άναλογιζό- 
μενος πόσον θά έγίνετο ώραϊον τό πλάσμα 
έκεΐνο μετά τρία ή τέσσαρα έτη ... Πλήν 
ταχέως άπεδίωκε τήν ζωηράν άνάμνησιν 
καί τας τολμηράς περί τοΰ μέλλοντος ει
κασίας, έπανερχόμενος είς σκέψεις γαλή
νης, οΐας ένέπνεεν αυτώ  τό άγνόν πρός την 
κόρην αίσθημα, δλως άδελφικόν, ώς το έ- 
νόμιζε, καί άμιγές πάσης ύστεροβουλίας.

Σκέψις τ ις , τήν όποιαν άνεκύκλου συνή
θως καθ’ εαυτόν, σχέδιον μερίμνης καί 
προστασίας ύπέο τής άναδεκτής τής μη- 
τρός του, πολλάκις τόν έκράτει άγρυπνον 
τήν νύκτα, καί τον έβασάνιζε, περίπλο- 
κον, φα ίνετα ι, καί δυςεπίτευκτον. Ά λλά  
δεν έπέμενε καί πολύ.Ό  Λέων ήτο έκ τών 
χαρακτήρων έκείνων, ο'ίτινες άνευ πιέσεως 
καί άντιστάσεως, ούτε ισχυροί είνε ούτε 
ένεργητικοί" ή θέλησις καί ή έπιμονή άνα- 
δείκνυται παρ’ αύτοΐς έξ άντιλογίας, δ
πως είς τά  πα ιδ ία . Ό  Χορτίδης τώ  έλεγε 
συνήθως : «Ό τα ν  με φυσά ή θύρα, άρκεΐ 
νά σοΰ εΐπω νά την άφήσης άνοικτήν, διά 
νά την κλείσης άμέσως’ απαράλλακτα 
μεταχειρίζονται καί τα  μωρά.»

Ούτως έβαινον τά  πράγματα έπί τινα  
χρόνον, ήρεμον κατά  το φαινόμενον καί 
ευτυχή. Ή  τύχη τών ηρώων μου θά έμε- 
νεν ί'σως έπί πολύ άμφίβολος καί άόριστος, 
έάν δέν έπήρχετο γεγονός τ ι ,  Ιν καίήμισυ 
έ'τος μετά την πρόςληψιν. τής Βασιλικής, 
τό όποιον έπέσπευσε τάς άποφάσεις καί 
μετέβαλεν ούσιωδώς,ή μάλλον διηυκοίνησε 
τά  αισθήματα τοΰ Λέοντος.

Τήν εσπέραν έκείνην ό κύριος Μιχαήλ 
Ρόδιος έώρταζε διά μεγάλου χοροΰ τά  
γενέθλιά του. Τό γνωστόν ήμΐν παρά την 
πλατεία ν τοΰ Συντάγματος μέγαρον, άπ- 
ήστραπτε φαιδρώς έκ τών φώτων,καί φθόγ
γοι μουσικής, κατισχύοντες τοΰ θορύβου 
καί τοΰ άλαλαγμοΰ, έ'φθανον μέχρι τών 
θαμιστών τοΰ άπέναντι καφείου, ο'ίτινες 
είς τό ύπαιθρον καθήμενοι άπήλαυον τής 
ώοαίας ά ττικής νυκτός. Οί πλεΐστοι τού
των ρομαντικοί νέοι καί μετεωροκ’οποΰν- 
τες, διότι δέν είχον τά  μέσα νά ήνε ύλ ι-  
κώτεροι, πτωχοί καί άσημοι, είς τούς ο
ποίους αί θύραι τοΰ μεγάλου κόσμου ήσαν 
κεκλεισμέναι, διέκοπτον τήν μακαρίαν ό- 
νειροπόλησιν καί έθεώρουν μετά ζηλοτύ
που όμματος τάς πολυτελείς άμάξας τών 
πλουσίων, α ιτινες κατέφθανον άλλεπάλ- 
ληλοι ήδη άπό τής ένάτης. Ό ,τ ι  έ'ξοχον 
ένέκλειεν ή ελληνική πρωτεύουσα έν τφ  
πλούτφ , έν τή  πολιτική , έν τή διπλωμα- 
τίο£,έν τή  επιστήμη,Ιν τοΐς γράμμασιν, έ- 
στααάτησεν έκεϊ,ύπό το αρχαιοπρεπές πε
ρίστυλον τοΰ μεγάρου καί πρό τής χρυσο- 
τεύκτου πύλης,άνήλθε τάς μαρμαρίνας καί



■ταπητοστρώτους βαθμίδας,τάς διηκούσας 
διά χρυσού και βελουδίνου ερείσματος, έ- 
θαύμασε τόν φιλόκαλον κόσμον τοϋ προ
δρόμου με τας λαμπράς τοιχογραφίας καί 
τα  αγάλματα,έξεχύθη δ’έκεΐθενεί; τάς εύ- 
ρείας καί φωταυγεΐς αίθουσας,τάς πλήρεις 
άνθέων καί καλλονώ ν.Ώ  α ίκαλλοναί! πώς 
ήστραπτον θαυμάσιαι ύπό το φώς των 
λααπτήοων καί τών κτιρίων, άντανακλώ - 
μενον πανταχοϋ έπί της στιλβηδόνος τοϋ 
πέριξ πολυτελοϋς διακόσμου' πώς άνεδει- 
κνύοντο έν τώ  μέσω τής α ίγλης τών χρω
μάτων καί της πο ικ ιλ ίας, ΰπό τας πλού
σιας έσθήτας καί τους τιμίους λίθους, ά- 
ποπνέουσαι μεθυστικήν ευωδίαν, ώς οντα 
άλλου κόσμου,άτινα συνήγειρεν έκεϊ ή μα
γεία  τής μουσικής.

’Αλλ’ ή Βασιλική την εσπέραν έκείνην 
υπερείχε πασών, τό κάλλος τό άμεμπτον 
καί την χάριν την άμίμητον. Ή το  περι- 
βεβλημένη την έθνικήν στολήν, κατά  το 
σύνηθες, τη λα υγή ; ώς άστήρ έκ τής με- 
τάξης, τοϋ χρυσοϋ καί των άδαμάντων. 
Ό  Λέων είχεν έπιμεληθ·?) ιδιαζόντως τής 
πολυτελοϋς έκείνης περιβολής, αύτός πα- 
ραγγείλας έν Καλάμαις την έρυθράν με- 
ταξίνην έσθήτα, αύτός φροντίσας περί 
τοϋ κομψού διαδήματος, αύτός έκλέξα; 
τά  πέδιλα, άκόμη καί τά  χειρόκτια. 
ΙΙλουσίως λοιπόν καί έπιχαρίτως ένδεδυ- 
μένη, καλλονή υπέροχος, καταγοητεύουσα 
διά τών εύγενών καί οικείων τρόπων, δεν 
έδύνατο νά γίνε παρά το άντικείμενον τής 
γενικής προσοχής καί τής κοινής ομιλίας. 
Είς όλου; τούς κύκλους, πάντες εκρινον 
άναγκαΐον νάνταλλάσσωσι μεταξύ άλλων 
κα ί τας περί τής Βασιλικής κρίσεις καί 
εντυπώσεις των. Αύτός ό σοβαρός καί έ- 
πίσημος κύκλος έξ υπουργών, διπλωμα
τώ ν, άνωτέρων στρατιωτικών, ό συγκρο
τούμενος πάντοτε πέριξ τού γλυκέος καί 
μειλιχίου πρωθυπουργού, συχνάζοντος 
παρά τω  ήγαπημένψ του Ροδίω καί νω - 
χελώς έξηπλωμένου έπί τής καθέδραςτου, 
ελαβεν έπί τινα  χρόνον θέμα ομ ιλία ; τήν 
περικαλλή Μεγαρίδα, ε ί; τήν όποιαν όλοι 
είχον έπιδαψιλεύσει θωπεία ; καί έπαίνου;.

Ε ί; καθηγητή ; τού Πανεπιστημίου πρό 
πάντων, φέρων άκόμψω; τό μέλαν κολό- 
βιον, ά λλ ’ έπιδεικνύων αύταρέσκω; τόν 
σταυρόν τών Ταξιαρχών, ήτο πλήρη; λά 
λου ένθουσιασμοϋ ύπ^ρ τής ώραίας πα ιδ ί
σκης' έ'βλεπεν έπί του προσώπου της ά - 
ναλάμπον τό θειον τών προγόνων κάλ
λος καί είς τό εύσταλές ανάστημα καί 
το εΰκολπον στήθος έ'βλεπεν ένσωματου- 
μένην τήν ’ιδανικήν τελειότητα  τής αρ
χαίας τέχνης. Έ ν τέλει προύκάλει τόν 
Φαλμεράϋερ, κα ίτο ι νεκρόν πρόπολλοϋ, νά 
Ιλθν) έν Ά θήνα ις, νά ίδη τήν Βασιλικήν 
καί κατόπιν νά είπη άν οί Έ λληνες έξε- 
φυλίσθησαν ή όχι. —  Τότε κάποιος έκ 
τών στρατιω τικών, διακρινόμενος έπί δη
κτική  εύφυολογί£«, έξήνεγκεν ύπαινιγμούς 
τινα ς, άμφισβητοϋντας τήν άννότητα τού 
υπέρ της κόρης ένθουσιασμοϋ τοϋ γηραιοϋ 
διδασκάλου, καί έν ω ούτος ήτοιμάζετο 
νάπαντήσν) είς τό πείραγμα, έπιμαρτυρό- 
μενος τού; κλασικού;, τόν καθησύχασεν

ό μακαρίτη ; πρωθυπουργό; διά της συνή
θους του φράσεως :

—  Μή χάνεσαι ! Βέν τα  πιστεύουμε 
’μεΐς αύτά !

Πλήν άλλοϋ άλλοι άλλως ώμίλουν 
περί τής άναδεκτή; της οίκοδεσποίνης . 
Έ άν πλησιάσωμεν έπί παραδείγματι τόν 
όμιλον έκεΐνον τών κομψών καί φαιδρών 
νέων, ό όποιος κατηρτίσθη έν γω νία  τ ιν ί 
άπομεμακρυσμένη τής αιθούσης τοϋ χαρ
τοπαιγνίου, θάκούσωμεν γλώσσαν τολμη- 
ράν καί άσεμνον. Τινές τώ ν κυρίων τού
των μάς είνε ήδη γνωστοί' ό Χορτίδης, 
ό Άστεριάδης, ό Φ ίλιππος Καλάτος, καί 
άλλοι μ.1 ένδοξώτεοα ονόματα, άλλά ©αυ-I ^ \ ι 7 Γ
λοτέραν καρδίαν.

—  Χωρίς τ ’ άστεΐα  τόοα. . . έκείνη ή 
μικρή είνε καλλίτερη άπό όλες της με- 
γάλα ις ' ελεγεν ό Χορτίδης.

—  Ώ  ! δέν έ'χει άμφιβολίαν, κομμάτι 
θεός! άνέκραξεν ένθέρμως μειράκιον δεκα- 
εξαετές, άληθώς τεθαμβωμένον έκ τής 
καλλονής, ήτις ώς μάγος οπτασία τώ  έ- 
πεφαίνετο τήν εσπέραν έκείνην. Καί είχε 
δίκαιον ! πώς είς τήν ηλικ ίαν έκείνην, 
καθ’ ήν ή γυνή τω  προςεμειδία ύπό πέ
πλον άκόμη , ώς Ίσ ις  μυστηριώδης , ά
γνωστα ύπισχνουμένη , νά μή τον σαγη- 
νεύση ή θέα δωδεκαετούς παρθένου, τόσω 
ώραίας, τα ύτά  ίσως πασχούσης καί α ί-  
σθανομένης ;

—  Σοϋ άρέσει πολύ, Φωκίον ! κάτι 
πολύ ένθουσιασμένος φαίνεσαι ! τώ  άπήν
τησεν ό έξάδελφός του, κατά  τ ι μεγαλή- 
τερο;, έκπεμπων νέφο; καπνού.

—  Καλ’ αύτή άρέσει σ’ έμάς τούς με
γάλους, καί σ’έσάς τούς μικρούς δέν θ’ά - 
ρέσγι ; είπεν ά Άστεριάδης, καί πάντες έ- 
γέλασαν με το λυπηρόν καί θρηνώδες τού 
ύφους. Ά φεύκτως ισχυρόν πάθος θά εκί- 
νει τήν γλώσσάν του.

Τότε ό Χορτίδης κύψας τώ  έψιθύρισεν 
όλίγας λέξεις είς τά ούς.

—  Ά κοϋς έκεϊ ! πώς όχι, διάβολε ! ά- 
νεφώνησεν έκεΐνος, έν φ έπορφυροϋντο αί 
παρειαί του' καί θά ίδίίς . . . άπό άπόψε 
θάρχίσω . . .

— Λές νά κατορθώσγις τ ίποτε ;
—· P a r o l e  σού λέγω , στοιχηματίζω  

πώς άπόψε θά την φιλήσω.
—  Αύτό είνε εύκολο . . . ’μπορείς νά 

τη φιλήσγις καί μπροστά στον Λέοντα, 
έτσι χάριν φ ιλ ία ς ' είπεν ό Φίλιππος Κα
λάτος.

—  Ά μ  δέ θά την φιλήσω ’μπροστά 
του ! casus belli γυρεύεις έσύ πάλι ;

Δέν έδυνήθησαν καί πάλιν νά κρατή- 
σωσι τόν γέλω τα , διότι ήτο γνωστόν τό 
έκτακτον ένδιαφέρον, τό όποιον υπέρ της 
κόρης έδείκνυεν ό Λέων. Διά τοϋτο, το ι- 
αϋτα ι όμιλίαι έκ μέρους φίλων του, ήσαν 
άνάρμοστοι καί βδελυκταί' άλλ’ έξ άν- 
θρώπων τόσω φαύλων δέν θα περιέμενέ τις 
είλικρινεστέραν διαγωγήν.

Ή  συνομιλία διεκόπη, διότι τήν σ τ ιγ 
μήν έκείνην είςήλθεν ά Λέων, στηρίζων έπί 
του βραχίονας λευχείμονα νεάνιδα, κόρην 
άνωτέρου δικαστικού ύπαλλήλου. Έ φη- 
μίζετο διά το ύπερήφανον καί άορενωπόν

κάλλος της , τή> άκραν ζωηρότητα.,, καί 
την προτίμησιν ,. ή.ν έδείκνυε πρός αύτήν 
τελευτα ίω ς ό Λ£ων. Πολλοί έ'λεγον ότι 
είνε ή σ υ ι τ τ η μ α η χ ή  έ ρ ω ι ι έ ν η  του ,κατά  την 
φράσιν τών έν Ά θήνα ις έρωτολόγων-, Ά -  
φήκε τόν βραχίονα τοϋ Λέοντος καί πρού- 
χώρησε πρός τον όμιλον.

—  Νά σας ’πώ,. κύριοι, δεν χορεύετε; 
ήρώτησεν αύστηρώς„

—  Προτιμώ τό κάπνισμα καί την συν
ομιλίαν, δεσποινίς,, άπήντησεν ό Χο,ρτί- 
δης ε'χων περισσότερον τό θάρρος.

—  Μ πά. . . ωραία άπάντησις" καί. δεν 
καταβαίνετε τότε είς τό καφενεΐον- ;: Ση- 
κωθήτε γρήγορα νά χορέψετε ! . ... κάί 
τα κορίτσια όεν έχουν καβαλιέρους!'

Καί ταύτα  λέγουσα έπ ιτα κτικώ ς, μετ- 
εκίνει τά  καθίσματα βιάζουσα τούς νέου; 
νά έγερθώσι, καί ε ίτα , ώθήσασα αύ-τούς 
έμπρός, τού; ήνάγκασε νά είςέλθω>σ:ιν εί; 
τήν αίθουσαν, ώς ποίμνιον άποσχιιρ,τήσαν 
ε ί; τήν μάνδραν.

—  Άκοϋς έ ζ ε ΐ! ελεγεν οδηγούσα τού^ 
χορευτάς' νά τους προςκαλεΐ έδώ ή οι
κοδέσποινα καί αυτοί νά κρύβωνται . . . 
νάφίνουν τά  γνωστά τους κορίτσια νά χο
ρεύουν μέ ξένους καβαλιέρους . . . Κωθώ
νια τοϋ διαβόλου, αλήθεια κ ι’άπ'άλήθεια!

—  Αριστούργημα ! έ'λεγεν ό Λέων γε- 
λών άπό καρδίας.

’Έπαυσαν τά  άστεΐα, άμα ειςήλθον είς 
τήν αίθουσαν τοϋ χορού, όπου έπεκράτει 
έπίσημος σοβαρότης. Ό  στρόβιλος έξηκο- 
λούθει ζωηρός, καί ύπό τους γαργαλι
στικούς ήχους τής λαμπράς ορχήστρας, οί 
φίλοι μας έκόντες άκοντε; ελαβον μέρο;.

Κατά τό διάστημα τοϋτο ά Ά στεριά- 
δη; ποοσεπάθει πάσγι δυνάμει νά εύαρε- 
στήσγι τη  Βασιλική)' αί περιποιήσει; του, 
τά  βλέμματά του , οί τρόποι του , έπέ- 
σπασαν τήν προσοχήν τοϋ Λέοντος, όςτις 
τούς έπέβλεπε, χωρίς νά λέγη τίποτε. 
Μόνον έγένετο ύχρός έξ οργής, όταν μετά 
τινας κύκλους στροβίλου, ό Κρίτων άπέ- 
θηκε τήν περιπόρφυρον χορεύτριαν έπί του 
χείλους άνακλίντρου καί συνέσφιγξε διά 
τών δακτύλων τόν βραχίονα , οπερ δεν 
διέφυγε τήν προσοχήν τοϋ παρατηρητοϋ. 
Ά λ λ ά  καί πάλιν έσιώπησε, διπλασιάσας 
τήν έπίβλεψιν . Ή  Βασιλική, άθωα καί 
άμόλυντος, έθεώρησε τήν θλίψιν έκείνην 
ώς άδεξιότητα, ώς λάθος, τό όποιον ευ
κόλως συνεχώρησεν είς φίλον,τόσφ καλόν 
καί συμπαθή, οίος τ·?ί ήτο ό Άστεριάδης.
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