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νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοϋτοι καί κατά 
τό Δ  έτος παρακαλοϋνται ν ’ άποστείλωσι 
την συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
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[Συνέχεια]

— Ό χ ι, άπήντησεν ό Βελαίρ, δεν τόν 
γνωρίζω, ά λλ ’ ήκουσα νά γ ίνετα ι λόγος 
περί αύτοϋ.

—  Καί έγώ έπίσης, είπεν ό Ίασπΐνος.
—  Είνε πολύ γνωστός, έπανέλαβεν ό 

Δεβώτ. ’Αλλά πώς έφυγε ; . . .  δ ια τ ί ;. . . .  
Έ νας άνθρωπος πληγωμένος,ένας άνθρω
πος έξηντλημένος ; . . .  μία σκιά άνθρώ
που, τόν όποιον οΐ υπάλληλοί μου έσωσαν 
άπό βέβαιον θάνατον, χάρις είς τάς πε
ριποιήσεις των ! . . .  Ά  ί βέβαια πρέπει νά 
ήθέλησε νά πραγματοποίηση τά  σχέδια, 
τά  όποια χθες έκάμναμεν μαζί.

—  ’Αλήθεια ; είπεν ό Βελαίρ.
—  Ή θελε νά τρέςν) ολον τόν κόσαον 

διά νά εύρν) έκεϊνον , οστις τόν έπλή- 
γωσεν.

—  'Ακου έκεϊ ! είπεν ό Ίασπΐνος
— Έ να  μαθητήν του, μαθητήν του 

είς την ξιφομαχίαν, ένα πα ιδ ί, όποϋ τοϋ 
εκαμε είς τό στήθος μίαν τρύπαν ίσα μέ 
τό χερι μου.

Ή  Β ιολέττα άνεσκίρτησεν.
—  Έ να  πρωτόπειρον, όποϋ έμάνθαν» 

άπ ’ αύτόν τό σπαθί διά νά φονεύση έ'να 
γελοΐον σύζυγον.

Ή  Β ιολέττα ήρχισε νά γελά καί ό Βε
λαίρ έπίσης, μολονότι ή κατάστασις ήτο 
κρίσιμος’ ά λλ ’ επειδή ό Δεβώτ έγέλα 
πρώτος, ούδέν είχε τό παράδοξον 
λως των.

Ό  Ίασπΐνος δέν έγέλα, ά λλ ’ είσήλθεν

είς τό δωμάτιον τοϋ Λαγκομπέρζ μετά είπεν ή νεαρά γυνή , καί είθε αύτή νά έμ- 
τοϋ Βελαίρ. j πνεύσγι πρός τόν κύριον Βελαίρ άσματα

—  Δέν είνε παράδοξον, είπεν ό Ία σπ ΐ-  μελαγχολικά καί τρυφερά, όπως πρέπει 
νος ότι αύτός ό κύριος Λαγκομπέρζ εφυ- νά είνε οι λογισμοί τοϋ άληθινοϋ ερωτος. 
γε κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον ; —  Ά κοϋς, άνάδοχέ μου, ειπεν ό Δε-

Πολύ παράδοξον, κύριε ά β β ά , ά - βώτ σιγά είς τό ώτίον τοϋ Ίασπίνου,
δστις άπέμενε σκεπτικός, έ'χει πνεϋμα ή 
σύζυγός μου !

—  Πολύ πνεϋμα, άπήντησεν έ άββάς"

πήντησεν ό Βελαίρ.
— Δέν είνε παράδοξον, είπεν ό Δεβώτ 

έξωθεν πρός τόν έπιστάτην,ώσεί θέλων νά 
συμπληρώσν) τήν συνδιάλεξιν, δέν είνε ά - 
κατάλ'Απτον πώς αυτή ή τόσον μεγάλη 
πέτρα έπεσε μόνη της ;

Ό  Ίασπΐνος κύψας άνήγειρε σιωπη- 
λώς τήν σιδηράν ράβδον, ήν είχε μετα-
χειρισθή ό Λαγκομπέρζ ώς μοχλόν. Παρε- ! βραχίονά σου είς τήν σύζυγόν μου. 
τήρησε τήν άκραν αύτής, φέρουσαν άκόμη ! Ε ίτα δε στρεφόμενος μειδιών πρός τόν 
ίχνη χώματος, τήν έ'δειξεν είς τόν Βελαίρ Βελαίρ : ♦
καί τήν άπέθηκεν ήσύχως είς τόν τοίχον, j  Καί σείς, φίλε μου, προσέθηκε, λά-

Έννόησες ; είπε πρός τόν νέον' π ι-  βετε τόν ίδικόν μου βραχίονα’ στοιχημα-

d  συγχαίρω, βαπτιστικέ μου.
—  Τό πρόγευμα είνε έ'τοιμον ! . .  έκρα

ξε προσελθών ό έπ ιστάτης.
— Ά ς  δπάγωμεν είς το τραπέζι ! εί

πεν ό Δεβώτ" άνάδοχέ μου, δόσε τόν

στεύεις τώρα είς τά  θαύματα ;
—  Ά δ ισ τάκτω ς, άπήντησεν ούτος.
— Αί’ ! μά δέν μοϋ λέγεις ;...ά νέκοα- 

ξεν ό Δεβώτ έξακολουθών νά ΐσ τατα ι
κατω , τ ι εινε απο κατω  απο την

ο γε-

τίζω  πώς πρέπει νά έχετε μεγάλην ορε- 
ξ ιν , άφοϋ έκηλαϊδούσατε όλη νύκτα.

—  Ναί, κύριε, τό ομολογώ, άπήντη
σεν ό Βελαίρ.

— Έ γώ  δέν πεινώ, είπεν ό άββάς, καί
— Μία λαβή κιθάρας,κύριε,άπήντησεν δέν θά έχω όρεξιν καθόλου, ένόσω δέν μά- 

ό έπ ιστάτης. | θω περί τού κυρίου Λαβερνή. Ε λπ ίζω  οτι
— Ή  κιθάρα μου, τήν οποίαν έξεχα- ι θά έπιστρέψγ). Δέν είνε άληθές,Άμούρ,ό’τΐ 

σα έκεΐ έπάνω όταν είσήλθα είς τό οω- ό κύριός σου θά έπιστρέψγ) ;
—  Δέν ήμπορεΐ βέβαια ν’ άργήση, εί

πεν ή Β ιολέττα, διότι άλλέως καί ήαεΐς 
θ’άνησυχοϋμεν. Ά λ λά  φαίνεται δτι ό κύ
ριος Βελαίρ λυπ ε ϊτα ι, διότι δέν παρηκο- 
λούθησε τον Λαβερνή, προσέθηκεν ή Βιο- 
λ έττα , βλέπουσα τόν νέον κυμαινόμενον 
μεταξύ τής χαράς μιάς έρωτικής άναμνή- 
σεως καί τής λύπης διά τήν παράληψιν 
φιλικοϋ καθήκοντος.

—  ’Ώ , κυρία ! . . .  έψιθύρισεν ό Βελαίε.‘ _ Τ i ι

—  Το αληθές είνε, άνέκραςεν ό Δεβώτ, 
δτι συνέβησαν εδώ πολλά άλλόκοτα πράγ
ματα πρό δώδίκα ώρών. Τί περιπέτειαι ! 
καθένας άπό ήμάς είχε καί τήν ίδικήν 
του.

-— Πρώτον τό

μάτιόν μου ! έ'σπευσε νά εΐπν) ό Βελαίρ 
Ή  καϋμένη ή κιθάρα μου ! τό όργανό 
μου όποϋ άγαποϋσα τόσον πολύ !

—  Μά μοϋ φα ίνετα ι, έπανέλαβεν < 
Δεβώτ, άποτεινόμενος πρός τήν σύζυγό·

:ο σπ ίτιτου, πώς είδα είς Παρισίους εις 
σας μίαν τέτοιαν κιθάραν λαμπράν, μέσα 
είς μίαν βελουδένιαν θήκην.

Ή το  ή κιθάρα τοϋ βασιλέως, ήν είχεν 
παραδώσει πρός φύλαξιν ό Βε7.αιρ άναχω- 
ρών είς τήν Β ιολέτταν.

—  Μ άλιστα, κύριε, νομίζω, άπήντη
σεν ή Β ιολέττα  έπί μάλλον καί μάλλον 
τεταραγμένη

—  Πρέπει νά τήν χαρίσωμεν είς τόν 
κύριον Βελαίρ, οστις παίζει τόσον ώραΐα, 
προσέθηκεν ό Δεβώτ. Ή  σύζυγός μου καί 
έγώ σάς παρακαλοϋμεν νά τήν δεχθήτε 
πρός ένθύμησιν τοϋ γάμου μας. Αι ; τ ί 
λέγεις, γυναικούλα μου ;

—  Πρός ένθύμησιν τής νυκτός ταύτης,

μαν οι στρατιωται, 
Β ιολέττα.

<μα, το οποίον εκα- 
έ'σπευσε νά εϊπη ή

— "Επειτα ή ά'οιξις τών κυρίων, : p t -

σέθηκεν ό Δεβώτ, οί όποιοι έφθασαν ώς 
έχ. θαύματος είς κάτάλληλον στιγμήν.



— Ή  έξαφάνισις τοΰ πληγωμένου, εί
πεν ό Βελαίρ.

—  Ή  μεγάλη έκείνη πέτρα, ή όποια 
έπεσε μόνη της, έπανέλαβεν ό προμη
θευτής.

—  Καί ή όποία έσπασε μίαν κιθάραν, 
είπεν ό Ίασπΐνος.

— Ά ν τ ί νά συντρίψη τόν κύριον Βελαίρ, 
νουνέ μου! διότι νά εύξεύρετε,δτι ό κύριος 
Βελαίρ θά ήτο βεβαίως υποκάτω άπό τό 
παράθυρόν, τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν 
έπεσεν ή πέτρα. Ενθυμούμαι μάλιστα 
δτι τό τραγοΰδι έπαυσεν αμέσως καί δτι 
είπα μέ τό'' νοΰν μου,ή μάλλον είπεΐν, ε ί 
πα πρός τήν σύζυγόν μου: Ά κουε ποΰ
κλείει δυνατά μία θύρα' θά έπέστρεψεν ό 
κύριος Λαβερνή. Ό  κύριος Βελαίρ άφησε 
τό τραγούδι διά νά τόν καλησπερίση. Έ ν- 
θυμεΐσε, γυναικούλα μου, ποΰ σοΰ είπα 
αύτά ;

—  ’Ίσως, άπήντησεν ή Β ιολέττα  έρυ- 
θριώσα μέχρι της κόρης των οφθαλμών.

— Ό λα  τά  σκέπτεσαι, είπεν ό Ί α 
σπΐνος.

— Ναί, τά  παρατηρώ δλα καί δταν 
άκόμη κοιμώμαι, άπήντησεν ό Δεβώτ, 
δστις έκδιπλώνων τό χειρόμακτρόν του 
κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν δεν ήδυνήθη νά 
ίδη άδιόρατον μειδίαμα μεταβιβασθέν ώς 
ηλεκτρική φρικίασις άπό τών χειλέων τοΰ 
Βελαίρ είς τά  της Β ιολέττας.

Οί θεράποντες έκόμιζον ήδη τά  φαγη
τά . Ό  Ίασπΐνος παρετήρει πάντοτε πρός 
τήν θύραν. Ό  Άμούρ, δστις εκειτο έπί 
τής ψιάθου πλησίον του, μή βλέπων αυ
τόν γαλήνιον, δπως ήτο ή συνήθειά του 
δτε παρεκάθητο είς τήν τράπεζαν, μ^τέ- 
βη καί έστάθη είς τήν θύραν τοΰ εστια 
τορίου, όπόθεν έκ περιτροπής παρετήρει 
τόν Ίασπΐνον καί τήν είσοδον τής οι
κίας.

Ό  Δεβώτ έτρωγε, προσεπάθει δέ νά 
βιάση καί τόν άνάδοχόν του νά φάγη. 
Συνωμίλει, έγέλα καί έςηκόντιζε μυρία 
φλογερά βλέμματα κατά  τής Β ιολέττας. 
Αύτη έθλίβετο βλέπουσα θλιβόμενον τόν 
Βελαίρ. Τόσον έλησμόνει τήν θέσιν του 
ό μουσικός καί τόσον άφηρημένος ήτο, 
ώστε ένίοτε έστήοιζε τήν κεφαλήν έπί τών 
χειρών του χωρίς νά τρώγη.

Ό  άγαθός άββάς έπλάνα έαυτόν άπα- 
ριθμών κατά φαντασίαν τά  λαμπρά κα
ρυκεύματα καί τά  έξαίσια ψητά, τά  ό
ποια ό Ρυβαντέλ θ’ άνεύρισκεν είς τήν 
τράπεζαν τών πριγκίπων, είς ήν άναμφι- 
βόλως θά προσεκάλει καί τόν Γεράρδον 
Λαβερνή νά παρακαθήση.

Αίφνης ό Άμούρ ήρχισε νά ύλακτή.
— Ά  ! τέλος πάντων ιδού τον ! ανέ

κραξαν ό Βελαίρ καί ή Βιολέ'ττα έγειρό- 
μενοι μετά σπουδής.

— Ό χ ι, άπήντησεν ό Ίασπ ΐνος’ άν 
ήτο ό Γεράρδος, ό Άμούρ δέν θά εμε- 
νεν έδώ. Θ ά έτρεχεν ήδη καί θά έπήδα 
έ'ως είς τό πρόσωπον του.

— Είνε ό έπ ιστάτης, είτϊεν ό Δεβώτ’ 
όδηγεΐ έδώ έ'να ταχυδρόμον.

—  Ό  θεράπων τοΰ κυρίου Ρυβαντέλ ! 
άνέκραξεν ό Βελαίρ.

—  Κρατεί μίαν επιστολήν είς τό χέρι, 
είπεν ή Β ιολέττα.

—  Τί σημαίνει τοΰτο ; έψιθύρισεν ό 
Ίασπΐνος τρέμων ήδη.

Ό  γηραιός θεράπων είσήλθεν είς τό 
έστιατόριον καί διακρίνας ευθύς έξ άρχής 
τόν άββάν, διηυθύνθη κ α τ ’ ευθείαν πρός 
αύτόν καί τώ  ένεχείρισε τήν έπιστολήν, 
ήν είχεν ίδει ή Β ιολέττα .

—  Έ κ μέρους τοΰ κυρίου Λαβερνή, είπε 
λυπηρώς.

Ό  Ίασπΐνος έλαβε τήν έπιστολήν βλέ
πων τόν θεράποντα μέ ήθος τόσον ικε
τευτικόν καί πεφοβισμένον, ώστε ούτος 
έδάκρυσε καί έστρεψε τήν κεφαλήν πρός 
τήν Β ιολέτταν καί τόν Βελαίρ, άμφοτέ- 
ρους καταβεβλημένους έκ τής ένσκήψεως 
τήςάγνώστου συμφοράς,ήν προησθάνοντο.

—  Ε πιστολή αύτοΰ  έπιστολή του
πρός έ μ έ !   είπε τραυλίζων ό Ία σπ ΐ
νος· είνε ή πρώτη έπιστολή όποΰ μοΰ ε-
γραψεν είς τήν ζωήν του Θεέ μου ! __
Θεέ μ ο υ !... τ ί  συνέβη λοιπόν ;

Ή  χείρ του έ'τρεμε καί ό χάρτης έξέ— 
φεύγε τών παραλύτων δακτύλων του.

—  Δέν ήμπορώ ν’ άναγνώσω, ε ίπεν ’ ά- 
νάγνωσε, κύριε Βελαίρ, σέ παρακαλώ.

Ό  Βελαίρ έλαβε τήν άπαίσιον έπιστο
λήν. Ή  Β ιολέττα  έστηοίχθη έπί τοΰ έρί- 
σματος μιάς έδρας. Ό  Δεβώτ κρατών τό 
περόνιον είς τήν χεΐρα, έμενε κεχηνώς’ ή 
συγκίνησις τής συζύγου του τόν έστενο- 
χώρει.

Ά μ α  τώ  πρώτω βλέμματι, δπερ ό Βε
λαίρ έ'ρριψεν έπί τής ανοικτής έπιστολής, 
έφάνη ύπό τό φρικιών δέρμα του άποσυ- 
ρόμενον βαθμηδόν το αίμα έκ τοΰ προ
σώπου του καί συρρέον είς τήν καρδίαν 
του.

Ό  Ίασπΐνος συνήνωσε τάς χεΐρας καί 
έκυψε τήν κεφαλήν. Ή  ψυχή του έπεκα- 
λεΐτο τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ.

— Ά ναγνώ σατε, κύριε Βελαίρ, είπεν ό 
Δεβώτ, αλλέως θά κάμετε τήν σύζυγόν 
μου ν’ άποθάνν] άπό τόν φόβον της.

«Φ ίλτατέ μου άββά, άνέγνωσεν ό Βε
λαίρ, κακά έ'πραξα νά μή άκολουθήσω 
τάς συμβουλάς σου’ κακός δαίμων μέ 
παρέσυρε μέχρι τής Βαλενσιέννης, δπου 
εύρέθην άντιμέτωπος πρός τόν κ. Λου
βοά. »

Ό  Ίασπΐνος έπεσε γονυπετής έπί τής 
έδρας’ ό δέ Βελαίρ, άφοΰ ήγειρε τούς ο
φθαλμούς είς ούρανόν, έξηκολούθησεν :

«Ή  Ιρις, τήν οποίαν ήθελες ν’ άποφύ- 
γωμεν, συνέβη. Ή λεγξα  τόν υπουργόν 
διά τόν θάνατον τής μητρός μου’ αύτός 
δέ διέταξε νά μέ συλλάβουν. Είμαι καθ- 
ειργμένος είς τόν πύργον, καί άνευ τής 
γενναιοψυχίας τοΰ κ. Ρυβαντέλ, δστις ά- 
νέλαβε νά σοί διαβιβάση τήν παροΰσαν έ- 
πιστολήν μέ κίνδυνον'νά καταστραφή αύ
τός ό ίδιος, καμμίαν είδησιν δέν θά έλάμ- 
βανες περί έμοΰ. Τήν στιγμήν ταύτην 
συνέρχεται τό Στρατοδικεΐον καί θά έκ- 
δοθή ή περί έμοΰ άπόφασις. Φ ίλτατε άβ
βά, περιπόθητέ μου φίλε, τό άρχαιότερον 
ύποκείμενον έκ τών τριών πρός ά διασώ
ζω άκόμη στοργήν, σύ δστις μέ είδες νά

γεννηθώ, έλθέ νά μέ βοηθήσης οπως ά - 
ποθάνω ήσύχω ς.»

Ό  Ίασπΐνος έξέφερε κραυγήν διάτορον, 
ήγειρε τάς χεΐρας σπασμωδικώς κινουμέ- 
νας ύπεράνω τής κεφαλής του καί κατέ- 
πεσεν άπό τής έδρας είς τό πάτωμα, ένώ 
ό Άμούρ έξέφερε πένθιμους ώρυγάς.

—  Έ γ ώ  πτα ίω  ! άνέκραξεν ό Βελαίρ, 
ώχρός, βλοσυρός, άποσπών τήν κόμην. 
Έ γ ώ  π τ α ίω ’ είμαι άνανδρος, διότι δέν 
συνώδευσα τον φίλον μου’ θά τόν έμπόδι- 
ζα νά ύπάγη είς Βαλενσιέννην . . .  θά τον 
ύπερήσπιζα κατά τοΰ Λ ουβοά !... Έ γώ 
πτα ίω . Ώ  Γεράρδε!... πτωχέ μου φίλε !

Ή  φοβερά αδτη άπελπισία ένεποίησεν 
άπερίγραπτον οδύνην είς τήν Βιολέτταν" 
άφήκε τόν άββάν,πρός δν ό Δεβώτ παρεί
χε πάσαν περίθαλψιν, έδραμε πρός τόν 
Βελαίρ, καί άψηφοΰσα τά  πάντα , έρρίφθη 
είς τάς άγκάλας του. Ά λ λ ’ έκεΐνος τήν 
άπώθησεν.

— Βλέπεις δτι ό Γεράρδος μέ κατη
γορεί, είπεν" μνησικακεΐ έναντίον μου. 
Αύτός δέν θά μ’ έγκατέλειπεν .. .δέν είνε 
άθλιος ώς έγώ. ’Έ λα, φίλε μου, έξηκο
λούθησεν ό ατυχής νέος, προσπαθών ν’ 
άνεγείρη τόν Ίασπΐνον" έλα, άς άναχω- 
ρήσωμεν. Ό  Γεράρδος αποθνήσκει’ άς ύ- 
πάγωμεν ν ’ άποθάνωμεν όμοΰ μέ τόν Γε
ράρδον !

Ή  Β ιολέττα  ήοπασε τήν επιστολήν’ 
ήτο πεπεισμένη δτι ό Γεράρδος δέν είχε 
λησμονήσει έν αύτη τόν Βελαίρ. Διά φω
νής ήχηράς, μέ δλα τά  δάκρυά τη ς, τά  
ρέοντα άφθόνως έπί τοΰ χάρτου, έξηκο- 
λούθησε τήν άνάγνωσιν:

<Έίπέ είς τόν Βελαίρ, τόν αγαπητόν 
μου άδελφόν, προσέθετεν ό Γεράρδος έν τη 
έπιστολή του,δτι τώ  άπαγορεύω νά έγκα- 
ταλ ίπη  τόν πύργον,δπου γινώσκω, δτι εύ- 
ρίσκεται έν ασφαλεία. Ή  κυρία Δεβώτ θά 
τον σώση, είς άνάμνησιν τής έκδουλεύ- 
σεως, τήν οποίαν παρέσχον πρός τόν σύ
ζυγόν της καί πρός αύτήν. Κ αταλείπω 
είς τόν Βελαίρ έκτός τής μνήμης μου καί 
τήν φροντίδα ν’ άνεύρη τήν Ά ντω ν ιέ τ -  
ταν καί νά είπη πρός αύτήν δτι άπέθανα 
προφέρων τό όνομά τ η ς .Ά ς  έπαγρυπνή έπί 
τής άτυχοΰς νεάνιδος καί άς τήν σώση 
άπό τάς καταδιώξεις τοΰ κυρίου Λουβοά. 
Ά ν  λείψη καί ό Βελαίρ, κανένα δέν θά 
εγγ  πλέον νά τήν προστατεύση. »

Ή  άνάγνωσις τής περικοπής ταύτης 
έπράϋνε τήν παραφοράν τοΰ νέου. Ή  λύ
πη του, ήκαθιστώσα αύτόν έκφοονα, κα- 
τηυνάσθη διά τοΰ άρμονικοΰ ήχου τής 
προσφιλοΰς φωνής, τής άνακοινούσης αύ
τώ  τήν ύστάτην τοΰ Γεράρδου θέλησιν. 
’Άφωνος, πράος, μέ τό πρόσωπον περίρ- 
ρυτον έκ τών δακρύων, διηυθύνθη καί έ- 
νηγκαλίσθη τόν Ίασπΐνον, δστις μετά τά 
πέρας τής άναγνώσεως, είχεν έγερθη έν- 
θαρρυνθείς καί ένδυναμωθείς διά τής προ
σευχής.

Ό  Ίασπΐνος χωρίς ν’ άκούη ποσώς 
τούς χυδαίους παρηγορητικούς λόγους τοΰ 
Δεβώτ, ήρχισε νά περιπατΤ) σιγηλός έν
τός τής εύρείας αιθούσης. Ή  έκτακτος 
ώχρότης του καί ή νευρική κίνησις τών



κρεμαμένων άτόνως χειρών του ποοέδιδον 
βιαίαν ψυχικήν ταραχήν.

’Όπισθεν του έβάδιζεν 6 κύων, σταμα- 
τών οσάκις ό Ίασπΐνος έσταμάτα καί έ- 
παναλαμβάνων το βάδισμα, οσάκις ό άβ
βάς έκινεΐτο έκ νέου. Τά δύο εκείνα οντα, 
τά  στενώς συνδεόμενα προς άλληλα, ώ ; 
δύο αυτόματα, έφαίνοντο άπολέσαντα τό 
μέν τό όρμέμφυτον αύτοΰ, τό δέ την ψυ
χήν του.

Ή  Βιολ έττα  καί ό Βελαίρ είχον 
παραμερίσει διά ν’ άφήσωσιν εις τόν Ί α -  
σπΐνον έλεύθερον τόν μονότονον περίπα
τόν του. Ό  Δεβώτ δυσηρεστημένος διά 
τό νέον περιστατικό*, δπερ ένεβύθιζε καί 
αύθις είς πένθος τόν πύργον του καί έμα- 
τα ίωνε τό πρόγευμά του, έξετέλει διά 
της άκρας τών δακτύλων Ιν έμβατήριον 
-έπί τών ύέλων, γουλλίζων καί λέγων οτι 
ό άββάς είχε παραφρονήσει.

Ό  Ίασπΐνος μέ τήν κεφαλήν κεκυφυΐ- 
αν εστη καί ήρχισε ν’ άριθμή έπί τών δα
κτύλω ν.

— Ά π ’ έδώ εως τάς Βερσαλλίας όπου
είνε όγδοήντα λεΰγα ι, 

είπε ταπεινή τη φω νή .... Τριάντα ώρών 
δρόμος!... Καί ό Γεράρδος δεν έ'χει νά 
ζήση είμή δώδεκα ίσως ώρας άκόμη I

Είτα έπανέλαβε τό βάδισμά του. Μετά 
πέντε λεπτά  έσταμάτησεν έκ νέου.

Δεν τό ήθέλησα έγώ ! άνέκραξεν’ 
ο Θεός το θελει !.... Τοσον τό χειρότερον 
δι avzi jr .  Ο Θεός άς είνε μάρτυς οτι ή 
θελα νά τηι- προφυλάξω...

Καί διακόπτων άποτόμως τούς μυστη
ριώδεις τούτου: λόγους, οΐτινες ένεβα- 
λον είς απορίαν τόν Βελαίρ καί τήν Βιο- 
λέττα ν , ένώ ό Δεβώτ έκίνει τήν κεφα
λήν είς ένδειξιν οίκτου, ό Ίασπΐνος έ- 
στράφη πρός τόν προμηθευτήν καί μετά 
φωνής ευσταθούς :

—  Έ να  άλογον, σέ παρακαλώ, νά μοΰ 
δώσης, τώ  είπε, καί έ'να οδηγόν διά νά 
μέ οδηγήση είς Βαλενσιέννην.

— Αλλά, φ ίλτατέμου άββά, άπήντη
σεν ό Δεβώτ, οστις δέν άπεκάλει πλέον 
άνάδοχόν του άνθρωπον έν το ιαύτη  κρι- 
σίμω θέσει διατελοΰντα καί τόσον τεθλιμ - 
μένον, δέν είσαι είς κατάστασιν υ,οϋ οαί-* I »
ν ε τ α ι___

Ό  Ίασπΐνος χωρίς ν’ άπαντήση έστοά- 
φη πρός τήν Β ιολέτταν μέ ύφος ικετευτι
κόν.

— Έ να  άλογον διά τόν κύριον άββάν 
άμέσως ! άνέκραξεν ή νεαρά γυνή μέ τό
νον έπ ιτακτικόν βασιλίσσης, οστις ήνάγ- 
κασε να έξέλθωσιν έν τφ  άμα τής αιθού
σης τούς θεοάποντας, τόν επ ιστάτην καί 
αύτόν τόν ί'διον Δεβώτ. Διότι ό προμη
θευτής άκόμη δέν είχε τόσον εντελώς ά - 
ποβάλει τήν ιδ ιότητα τοΰ θεράποντος, 
ώστε νά παρακούση διαταγήν ουτω πώς 
έκφερομένην.

Ό  ΐππος προσήχθη’ ό Ίασπΐνος έ'θεσε 
τόν πόόα έπί τοΰ άναβολέως. Ό  Άμούρ 
έπήδησεν άμέσως έπί τοΰ έμπροσθίου υ. ί - 
ρους τοΰ έφιππίου.

Ο άοοάς πάντοτε σιωπηλός άνεζήτη- 
σε διά τοΰ βλέμματος πέριξ αύτοΰ τόν ό-

δηγόν, οστις εμελλε νά τόν συνοδεύση 
μέχρι τής Βαλενσιέννης.

Ιίλήν ούδείς έκινήθη, διότι ό Δεβώτ 
είχεν άπομακρύνει κρυφίως πάντας τούς 
ύπηρέτας του έκ φόβου μή ένοχοποιηθή 
βοηθών ε'να δυστυχή πεσόντα είς τήν δυσ
μένειαν τοΰ κυρίου Λουβοά.

Ή  Βιολέ ττα  έννόησεν’ άνεχαίτισε διά 
τής λευκής χειρός της τόν Βελαίρ, οστις 
ήθελε νά δράμγι πρό τοΰ ΐππου.

— Σείς, τώ  είπε, σείς κύριε, έτέθητε 
ύπό τήν φύλαξίν μου παρά τοΰ κυρίου 
Λαβερνή, οστις έ'σωσε τήν τιμήν μου, καί 
οστις έ'σωσεν έπίσης τόν κύριον Δεβώτ 
άπό τήν αγχόνην' άν άλλοι λησμονώσι 
τήν το ιαύτην εύεργεσίαν, έγώ δέν θά τήν 
λησμονήσω ποτέ. Θά μείνετε λοιπόν έδώ' 
έγγυώμαι περί τής άσφαλείας σας, διά 
τής ιδίας μου ζωής. Α ί, έπ ιστάτα , συνό- 
δευσε τόν κύριον άββάν μέχρι τής Βαλεν
σιέννης, καί νά μή κυττάζης τόν κύριον 
Δεβώτ έ'τσι, δταν έγώ δ ιατάσσω .Έ γώ  εί
μαι ή κυρία έδώ μέσα' υπάκουσε ή σέ 
άποβάλλω άμέσως.

Ο έπιστάτης βλέπων ώχρία έξ οργής 
καί άπέστρεφε τήν κεφαλήν χωρίς δμως 
νά τολμά νά άπαντήση, συνησθάνθη ποΰ 
έ'κειτο ά/.ριβώς ή παντοδυναμία καί μ ετ’ 
ολίγας στιγμάς ήτο έφιππος.

Έ ν τούτοις ό Βελαίρ θλίβων τόν άββάν 
Ίασπΐνον είς τάς άγκάλας του έ'λεγεν 
αύτώ  κρυφίως :

— Ό  κύριος Λουβοά μισεί έμ.έ δσον 
καί τόν Γεράρδον. Ά ν  διά νά σωθή ό Γε
ράρδος είνε ανάγκη νά θυσιασθή ή ζωή 
μου, ένθυμήθητε δτι είμαι έδώ καί δτι 
περιμένω.

— Εύχαριστώ , άπήντησεν άπλώς ό 
Ιασπΐνος’ είχα πεποίθησιν έφ’ υμών.

Ό  Βελαίρ έ'σφιγξεν άμφοτέρας τάς χεΐ- 
ράς του μετά βλέμματος ίσοδυναμοΰντος 
πρός δρκον.

Ό τε  δέ ή Β ιολέττα , άνησυχοΰσα διά 
τήν συνδι άλεξιν έκεί νην, έπλησίασε πρός 
αυτούς,

— Κόρη μου, είπεν ό Ίασπΐνος μέ τήν 
γλυκέΐαν φωνήν του, σ’ ευλογώ ’ έσο ευ
τυχής !

Ό  Δεβώτ έφάνη θέλων έπίσης νά πλη - 
σιάση.

— Χαίρετε καί εύδαιμονεΐτε,κύριε,προς- 
έθηκεν ό Ίασπΐνος καί άπεμακρύνθη τα 
χέως μέ τά  ομματα καί τήν ψυχήν προσ
ηλωμένα είς τό έμπροσθεν του διάστημα, 
τό όποιον εμελλε πυοετωδώς νά διανύση 
ποίν φθάση είς Βαλενσιέννην.

Ό  Βελαίρ καί ή Β ιολέττα παρηκολού- 
θησαν αύτόν διά τών εύχών καί διά τοΰ 
βλέμματος τών δακρυροοούντων έκ συγκι- 
νήσεως οφθαλμών τω ν ’ άφοΰ δ’ έγένετο 
άφαντος, ό Βελαίρ καταβεβλημένος έκά- 
θησεν έπί τοΰ θωρακίου τής γεφύρας 
θρηνών.

Ό  Δεβώτ έπλησίασε πρός τήν σύζυγόν 
του καί ήθέλησε νά έκχύση μέρος τής χο
λής, ή τ ις έκόχλαζεν έντός του.

— 'Ωραία δουλειά μοΰ κάμνετε, κυρία! 
ειπεν. Έ να  σωρό κόσμος έ'ρχεται έί>ώ είς 
τήν οικίαν μου έξαφνα, δλοι έχθροί κεκη-

ρυγμένοι τοΰ κυρίου μου καί σύ λαμβάνεις 
τό μέρος των ! μέ καταστρέφεις.

Ά λ λ ’ ή Β ιολέττα ρίπτουσα έ π ’ αύτοΰ 
άγέρωχον περιφρονητικόν βλέμμα :

— Είπέ νά μέ οδηγήσουν είς τό πα- 
ρεκκλήσιον τοΰ πύργου, ε ίπεν’ θέλω νά 
προσευχηθώ υπέρ τής ψυχής τοΰ πατρός 
μου καί υπέρ τής ζωής τοΰ κυρίου Λα
βερνή. Συνοδεύσατέ με, κύριε Βελαίρ.

Ό  Δεβώτ συνωφρυώθη καί παρεμέρισε 
διά ν’ άφήση έλευθέραν τήν διάβασιν είς 
τόν μουσικόν. Τή στιγμή έκείνη έφαίνετο 
τη  άληθεί<κ αχρείος καί κωμικός δεσπο- 
τίσκος !

ΚΔ'

Η ΣΤΝΕΙΛΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ

Ό  Λαγκομπέρζ έ'τρεξεν έπί διάστημα 
ήμισείας ώρας. Ποΰ μετέβαινεν; ούδ’ αύ
τός ό ΐππος του έγίνωσκεν. Ένόσφ διήρ— 
κει ή έκ τοΰ φόβου σκοτοδίνη, ή ή τα 
ραχή, ή προερχομένη έκ τής σκοτοδίνης 
τα ύτη ς , ό ξιφομάχος έθλιβε διά τών κνη
μών τάς πλευράς τοΰ ΐππου του διά νά 
έπιταχύνη τήν πορείαν του άφ’ ένός καί 
άφ’ έτέρου διά νά κρατηθή καλλίτερον 
άσάλευτος έπί τοΰ έφιππίου. Ά λ λ ’ δτε ό 
Λαγκομπέρζ εύρέθη ίκανώς μακράν.άπό 
πάσης όδοΰ, άπό πάσης κατο ικ ίας,. δτε 
δέν είδε πλέον δπισθέν του τό παράθυρόν 
τοΰ Δεβώτ καί τοΰ Ίασπ ίνου,τά  δύο μόνα 
πεφωτισμένα παράθυρα τοΰ πύργου, άτινα  
έφαίνοντο ώσεί οφθαλμοί άγρυπνοι παρα- 
κολουθοΰντες αύτόν, τότε καθησυχάσας, 
άσθμαίνων, διέστειλε τάς οστεώδεις κνή- 
μας καί ό ΐππος, απαλλαγείς άπό τήν θλί- 
ψιν τοΰ διαβάτου έκείνου, είσήλθε τριπο- 
διζων είς τούς καλλιεργημένους άγοούς.

Ά λ λ ’ δμως ή δήθεν έκείνη άνάπαυσις 
κατέστη φρικτή βάσανος διά τόν Λαγκομ
πέρζ. Ή  έρρυθμος κίνησις τοΰ ταχέος 
καλπασμού έλίκνιζεν ήδυπαθώς τό έξην- 
τλημένον σώμά του, άλλά τό τριπόδισμα 
συνετάραξε τά  έντόσθιά του καί μετ’ ο
λίγον τριγμός οδυνηρός τών σαρκών τοΰ 
στήθους του τόν έ'καμε νά έκφεοη κραυ
γήν καί βλασφημίαν, έξ ής καί ό,διάβο
λος αύτός θά έσκανδαλίζετο.

Ό  ξιφομάχος έσταμάτησε τόν ΐπτιον 
του, δστις άκριβώς τοΰτο έπόθει. Ή  μό
λις έπουλωθεΐσα πληγή του είχεν άνοιχθή 
έκ νέου κατά τήν έπιφάνειαν καί έκ τών 
διασχισθέντων πανίων διέφευγον σταγό
νες τινές αϊματος. Έ πήλθε κατά πρώτον 
είς τόν νοΰν τοΰ άλιτηρίου έκείνου καί ή 
ιδέα νά κραυγάση επικαλούμενος βοήθειαν' 
ά λλ ’ ούδείς διήρχετο άπό τά  πέριξ’ ύστε
ρον έσκέφθη νά έπανέλθη είς τόν πύργον 
τοΰ Ούδάρδ , άλλά πώς νά έπανεύρη τόν 
δρόαον καί πώς ν’ αντιμετώπιση τήν ορ
γήν τοΰ Λαβερνή, δταν ούτος ήθελε μάθει 
τόν θάνατον τοΰ συντρόφου του ;

Ό  Λαγκομπέρζ λοιπόν εύρίσκετο έκεϊ, 
έν τώ  μέσφ τών άγρών πιέζων δι’ άμφοτέ- 
ρων τών χειρών τό στήθος του.Ό  ^λεπων 
τό φάσμα-έκεΐνο,μέ τήν; άραιάν κόμην καί 
μέ τό πρόσωπον άξύριστον,θά τον έζελάμ-



βανεν ώς τόν κύριον ιππότην της ’Ελεεινές 
Μορφής, δτε μονήρης καί άπολωλώς είς 
τας έρημους τής έπαρχίας του έφρικία είς 
την πνοήν τ-7ίς νυκτερινές αύρας καί έζή- 
τεί παρ’ αύτης αφορμήν κατορθωμάτων.

Μέ την διαφοράν δμως δτι ό Λαγκομ
πέρζ δέν ειχε μαζί του οΰδέ τον Σάνχον, 
ουδέ τό θαυμαστόν θεραπευτικόν βάλσα- 
μον' δέν είχεν ούδ’ αύτήν κάν την άτοό- 
μητον καρδίαν τοϋ ήρωϊκού έκείνου παρά- 
φρονος' τόν κατέλαβε φόβος οτε είδε ρΐον 
τό αίμά του. "Ολαι αί συγκινήσεις τής 
νυκτός έκείνης παρήγαγον ταυτοχρόνως 
τό άποτέλεσμά των. Κεκοπιακώς έκ της 
νηστείας, έξηντλημένος έκ τοϋ φόβου ΰφ ’ 
ού κατείχετο μετά τήν έκ τοϋ πύργου 
άπόδρασίν του, κεκοπιακώς έκ τής άνα- 
μοχλεύσεως τοϋ βαρέως λίθου, κεκοπια- 
κώς έκ τής φυγής του μετά τήν απόπει
ραν τής δολοφονίας, ό Λαγκομπέρζ κα τ- 
ηλθε τοϋ ΐππου, έτύλιξε τόν χαλινόν περί 
τόν βραχίονά του καί έ'μεινε κείμενος εκ
τάδην έντός μιάς τών αΰλάκων τού ά- 
γροϋ, εις τήν έπιφάνειαν τής οποίας ή φυ- 
ομένη βρίζα έσχημάτιζε μαλακόν χλω
ρόν στρώμα.

Ό  ΐππος ήρχισε νά βόσκν], ό Λαγ
κομπέρζ κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν, 
ΐνα  λιποθυμήση διά νά μή άναλογισθή 
τήν θλιβεράν θέσιν του καί τούς φόβους 
του μέχρι της έπομένης ημέρας.

Ή  ήμερα κατά  τά έαρ ανατέλλει λίαν 
ένωρίς. Εύθύς άμα τα ΐς  πρώταις άκτίσιν 
ό ξιφομάχος διέκρινε θώρακας καί δόρα- 
τα , ε ίτα  όπισθεν σμήνος θεραπόντων, ό- 
δηγούντων τάς άποσκευάς.

Ό  Λαγκομπέρζ περιέμεινεν εως δτου 
παρέλθωσιν οί ιππείς.

Ό τε  δέ είς τήν έσχατιάν τού αγρού 
είδε μόνον σκευαγωγά αμάξια καί ήμιό- 
νους άκολουθοϋντας τήν χαλικώδη όδόν, 
ήρχισε νά έκφερτι θρηνώδεις κραυγάς καί 
έφείλκυσε μ ετ’ ολίγον τήν προσοχήν τών 
θεραπόντων, οΐτινες συνήθως είνε κάπως 
έλεήμονες, έπειδή είνε πολύ περίεργοι.

Τοΐς είπε τότε δτι τοαυματισθείς, ένω 
διετέλει είς ττ,ν ύπτιρεσίαν του κ. Λου
βοά, μείνας έπί μακράν χρόνον ασθενής 
καί προσφάτως άναορώσας, ήθέλησε νά 
έπιστρέψγ) πρός τόν κύριόν του' ά λλ ’ ή 
άφοσίωσίς του τόν εκαμε νά πλανηθη 
περί τήν έκτίμησιν τών σωματικών του 
δυνάμεων. ’Έδειξε τότε τό στηθός του 
κηλιδωμένον έκ τοϋ ολίγου αίματος, δ
περ είχε έκρεύσει τήν νύκτα καί τούς 
παρεκάλεσε νά τόν όδηγήσωσιν είς τήν 
πλησιεστέραν πόλιν, δπου θά εΰοισκε μέσα 
δπως μεταβή είς Παρισίους.

Οί άνθρωποι έκεϊνοι, είς ούς τό όνομα 
τοϋ Λουβοά ένεποίησεν αΐσθησιν, δπω: 
είς δλον τόν κόσμον, έτοποθέτησαν τόν 
Λαγκομπέρζ έφ’ ένός τών άμαξίων. ’Ανε- 
κοίνωσαν δέ αύτώ  δτι μετεκόμιζον είς 
Βαλενσιέννην τάς άποσκευάς τών ακο
λούθων τής Αύτοϋ Μεγαλειότητας, καί 
δτι, άφοϋ οί άκόλουθοι μετέβαινον είς 
Βαλενσιέννην, πιθανόν ήτο νά μεταβη 
έκεϊ καί ό βασιλεύς. Ό  Λαγκομπέρζ δέν 
ήδυνήθη νά μάθη έξ αύτών άν θά μετέ-

βαινεν έκεϊ καί ό κύριος Λουβοά' ή λπ ι-  
ζεν δμως νά τόν συναντήσγ), μεγάλως δ’ 
έχάρη καί έν ταυτώ  άνησύχησεν δτε 
παρά τάς πύλας τής Βαλενσιέννης έμα- 
θεν δτι ό κύριος Λουβοά είχε φθάσει είς 
τήν πόλιν έκείνην, κατά  τήν παρελθούσαν 
νύκτα.

Έδέη σε νά σκεφθή δπως παρουσιασθή 
εύπρεπώς, διότι ό υπουργός δέν ήγάπα 
τά  δραματικά άπρόοπτα. Ό  ιματισμός 
άνθρώπου κατακλιθέντος έν άγρφ καί 
φέροντος ύποκάμισον κηλιδωαένον έξ α ί
ματος, ήκιστα θά τόν εύηρέστει. Ό  κ. 
Λουβοά έπεθύμει νά τόν ύπηοετώσι μετά 
καθαριότητος καί εύπρεπείας. Διά ό Λαγ
κομπέρζ έπεμελήθη τού καλλωπισμού του 
καί προεγευμάτισεν άνευ υπερηφάνειας 
μετά τών θεραπόντων, οΐτινες παρέσχον 
αύτώ  τόσας σημαντικάς έκδουλεύσεις.

Έν τούτοις ό ακάματος Λουβοά τά  
πάντα είχε διοργανώσει κατά  τήν νύκτα 
έκείνην. Καθησύχασε τόν δούκα Βανδώμ, 
έπ ιπλήττω ν αύτόν άμα διά τήν είς τήν 
μονήν εισβολήν του. Έπεσκέφθη τόν δού
κα τής Μαίνης καί τόν Βουφλέρ καί συ- 
νεχάρη αύτούς διά τήν εύσπλαγχνίαν, ήν 
έδειξαν πρός τάς μοναχάς. Πρός τάν δού
κα τής Μαίνης ιδίως ό Λουβοά .προσηνέ- 
χθη μετ’έπιχαρίτου κολακείας. Ό  υπουρ
γός έπρεπε νά προφυλάττηται άπό τού 
μίσους τής κυρίας Μαιντενών καί ή ούδε- 
τερότης, άν ούχί ή συμμαχία τοϋ δουκός 
τής Μαίνης, ήτο δι’ αύτόν άπαραίτητος. 
Τό κ α τ ’ έξοχήν προσφιλές έκεϊνο τέκνον 
τοϋ βασιλέως καί τής κυρίας Μοντεσπάν, 
ό μαθητής τής κυρίας Σκαρρών, ήτο τό 
είδωλον τού Λουδοβίκου ΙΔ καί τής μαρ- 
κησίας. ‘II κυρία Μαιντενών πρό πάν
των, ήτις δέν νισθάνετο ποσώς αδυναμίαν 
διά κανένα άνθρωπον καί διά κανέν πράγ
μα, θά έθυσίαζε τήν ζωήν της χάριν τοϋ 
δουκός τής Μαίνης.

Ό  Λουβοά συνεχάρη άβροφρονέστατα 
τόν νεαρόν νόθον πρίγκιπα διά τά  προσ
όντα αυτού τά  προσφυέστατα, δπως κα- 
ταστή έκ τών άριστων στρατιωτικών δι
οικητών. "Οσον όλιγώτερον έπίστευε τοϋ
το, τόσον διεξοδικώτερον το έ'λεγεν. Πι- 
κρώς παρεπονέθη κατά  τοϋ κυρίου Ρυβαν
τέλ , τόν όποιον δμως έπί τέλους έδικαιο- 
λόγησε δολίως, έπιρρΐπτων πάσαν τήν 
μυσαρότητα τής πράξεως τής έγκαταλεί- 
ψεως τών μοναχών είς ένα κάποιον Λα- 
βερν-75, ένα έξαλλον κα ί άδιόρθωτον, α
πόβρασμα τοϋ στοατοϋ τοϋ Κ ατινά , δσ- 
τις,διαγραφείς έκ τών τάξεων τοϋ στρα- 
τοϋ δι’ άσέβειαν, έτόλμησέ νά έμφανι- 
σθή καί αύθις έπίτηδες, καί συνελήφθη 
έπ ’ αύτοφώρω προσβάλλων τάς μοναχάς 
καί άνθιστάμενος κατά τού υπουργού τών 
Στρατιωτικών.

Ό  δούξ τν5ς Μαίνης, δστις δέν είχεν 
άνατραφη έπί ματαίω  παρά της κυοίας 
Μαιντενών, καί ή τ ις είς αύτόν έδείκνυε 
πλείονα άφοσίωσιν παρά είς δέκα όμοϋ 
διαδόχους τοϋ χριστιανικωτάτου βασι- 
λέως, ό δούξ τής Μαίνης , λέγομεν, έπε- 
κρότησε τούς λόγους τοϋ κυρίου Λουβοά, 
συνεπικροτοϋντος καί τοϋ κυρίου Βου

φλέρ. Συνεφώνησαν δλοι ώς πρός τόν φαϋ- 
λον έκεϊνον Λαβερνή. Ό  δούξ της Μαίνης 
έδήλωσεν δτι έπρεπε νά δοθή Ιν παρά
δειγμα, ό κ. Βουφλέρ ήπόρησε δ ιατί τό 
παράδειγμα δέν είχε δοθή ήδη, ό δέ κύ
ριος Λουβοά, χαίρων ύπερμέτρως, άπήν- 
τησε μετριοφρόνως, δτι έθεώρησε καθηκόν 
του ν’ άναμείνη τάν βασιλέα, δπως αύ
τός άποφασίστ), δτι δ’ έν τοσούτω είχε 
συγκαλέσει στρατιωτικόν Συμβούλιον.

Ό  δούξ τής Μαίνης ούδέποτε είχε 
χρηματίσει μέλος τοιούτου Συμβουλίου’ 
ό Λουβοά τάν διεβεβαίωσεν δτι ήτο πράγ
μα λίαν περίεργον. Ό  νεαρός δούξ έξέ- 
φρασε τότε τήν έπιθυμίαν νά δικάσ·/] πρώ
την φοράν ώς σύμβουλος είς τήν ύπόθε- 
σιν τοϋ Λαβερνή, ποοσέθηκε δέ πο ιη τι- 
κώς δτι θά ήτο λίαν σφοδρά ή συγκίνη- 
σις, ήν θά ήσθάνετο άπαγγέλλων κατα
δίκην θανάτου. Ό  Λουβοά, βλέπων αύ
τόν οΰτωσί προδιατεθειμένον,διώρισεν αύ
τόν πρόεδρον τού στρατιωτικού Συμβου
λίου, τού συνεοχομένου νά δικάση τό έγ
κλημα τού Λαβερνή, σύμβουλον δέ τόν 
κύριον Βουφλέρ. Ή  έκλογή τού εισηγη- 
τού ήτο άδιάφορος, είπεν αύτοϊς ό κύριος 
δούξ Μαίνης μετ’ άξιεράστου μειδιάμα
τος, άφοϋ ή είσήγησις έγένετο τόσον κα
λώς παρά τοϋ κυρίου Λουβοά.

Μετά τούτο άπεχωρίσθησαν. Ό  κύριος 
δούξ Μαίνης άπηλθε νά κοιμηθή, ό κύ
ριος Βουφλέρ άπηλθε νά προετοιμασθή διά 
τήν πορείαν της αΰριον, ό δέ Λουβοά νά 
έπισπεύσν] τήν ένέργειαν τού στρατιω τι
κού Συμβουλίου.

Ούτως έβαινον τά  πράγματα καί έ'βαι- 
νον μετά μεγάλης ταχύτητος, ώς βλέ- 
πουσιν οί άναγνώσται. Ό  Λουβοά είχε 
τήν καλήν τύχην νά φθάση είς τάς πύλας 
της Βαλενσιέννης αρκετά εγκαίρως, δπως 
έμποδίσϊ] τόν Γεράρδον νά συναντήσ/) τήν 
άτυχή ’Α ντω νιέτταν. Διότι ήτο άκριβώς 
αύτή , είσαχθεΐσα παρά τού Λουβοά είς τό 
μοναστήριον τών Αυγουστινιανών της πό- 
λεως έκείνης, ή ολίγου δεΐν συναντηθεΐσα 
μετά τού έραστοϋ τη ς, τόσον ή σύμπτω- 
σις ηύνόει τόν άγνάν έκεϊνον μεταξύ των 
έ'ρωτα καί τόσον ό άστήρ τοϋ Λουβοά 
κατεδίωκεν αύτόν διά τής φοβεράς έπιρ- 
ροής του.

Ούτως ό Λουβοά είχε νικήσει τάν έχ- 
θρόν του, καί μετ’ όλίγας ώρας ό Γεράρ
δος έμελλε νά έξοντωθή. Ό  Λουβοά κα
τόπιν θά έξήλειφε τό όνομα έκεϊνο έκ τής 
μνήμης του. Είχεν έπιτηδείως χρησιμο
ποιήσει ώς στήριγμά του τόν δούκα τής 
Μαίνης κατά  της άργης τής κυρίας Μ αιν- 
τενών , έν περιπτώσει καθ’ ήν αύτη ή
θελε κατακραυγάσει διά τό ο’ικτρόν τέ
λος τού υιού τής παλαιάς της φίλης —  
διότι ό Λουβοά ένεθυμεϊτο δτι ή κυρία 
Λαβερνή τάν είχεν απειλήσει διά τής 
μαρκησίας. "Αλλως τε ποία πιθανότης 
ήτο δτι ή κυρία Μαιντενών θά ένεθυμεϊτο 
τήν έπαρχιωτικήν έκείνην οικογένειαν ; 
Ή  κυρία Μαιντενών είχε τόσα πολλά 
πράγματα νά σκεφθή ! έπειτα  τ ίς  θά παρ- 
επονεΐτο, τ ίς  θ’ άνεφέρετο πρός αύτήν ; 
Μετά τήν έξαφάνισιν τοϋ Γεράρδου, ό



Λουβοά έθεώρει έξησφαλισμένην τήν α τ ι
μωρησίαν.

'Η δέΆ ντω νιέττα . Εγκλειστος είς τό μο- 
νκστήριον όπου ούδείς έγίνωσκεν αύτήν,δέν 
θά είχε πλέον έμπιστους καί προστάτας. 
'Ότε be ό Λουβοά, άφοΰ ώδήγησε την δε
σποινίδα είς τό έν Βαλενσιέννη μοναστή- 
ριον τών Αύγουστινιανών,ήθέλησε νά μάθη 
ειδήσεις περί τοΰ Λαγκομπέρζ, ούδείς έγί- 
νωσκε τ ί είχεν άπογείνει ό ξιφομάχος. Ί 
χνη τινα  αίματος είς τόν άγρόν της κριθής 
καί τόν χώρον πεπατημένον έκ τών ίππων 
καί εκ τών ποδών τών άγωνισθέντων εί
χον μόνον ί'δει καί παρατηρήσει παρά τόν 
τοίχον τοΰ μοναστηριού τών Κυανών Κα
λογραιών.Έ γίνετο δε καί άορίστως λόγος 
περί όρνιθοπώλου έπιστρέφοντος είς Φλάν
δραν,οστις εύρεν άνθρωπόν τινα  θνήσκοντα 
είς τήν οδόν καί τόν παρέλαβεν είς τό ά- 

’ μάζιόν του. Ό  όρνιθοπώλης άνευρεθείς 
καί έξετασθείς παρά τών πρακτόρων τοΰ 
Λουβοά, έδήλωσεν ότι ό άγνωστος όν είχε 
παραλάβει μή δυνάμενος ν’ άνθέξη είς τό 
ταξείδιον, έζήτησε παρ’ αύτοΰ νά τόν ά- 
ποθέση χαμαί καί άναμφιβόλως θά είχεν 
ήδη άποθάνει είς τόν δρόμον όπου τόν 
άπεβίβασεν. Ό  Λουβοά οστις λίαν έπεθύ- 
μει ν’ άπαλλαγη τοΰ Λαγκομπέρζ ηύχα- 
ριστήθη έκ της έξηγήσεως, ήτις παρεϊχεν 
είς αύτόν τήν έλπίδα περί τοΰ θανάτου 
του. ’Ά λ λ ω ; τε άν έ'ζη άκόμη μετά τό
σον καιρόν ό Λαγκομπέρζ βεβαίως θά Ε
σπευδε νά το καταστήση γνωστόν. Άφοΰ 
δέν έζήτει χρήματα, σημεϊον ότι ήτο τε- 
θνεώς.

Έμενεν ό Βελαίρ" τοΰτο δέ άνησύχει 
καί έξώργιζε τόν Λουβοά. Ό  Γεράρδος 
τόν είχε κρύψει έπιμελώς είς τόν πύργον 
Λαβερνή, ό δέ Λουβοά διά νά μή άνακι- 
νήση τήν θερμήν άκόμη τέφραν, έξ ής ή - 
δύνατο νά προκύψη φώς επικίνδυνον, έσε- 
βάσθη τόν πύργον μετά τόν θάνατον της 
κομήσσης. Ή  έπιστολή της καθαιρέσεως 
ήν έπεμψε πρός τόν Γεράρδον,ήτο τό μό
νον βλήμα όπερ έτόλμησε νά έξακοντίση 
διά νά ικανοποίηση προσκαίρως τήν άσβε- 
στον δίψαν τής έκδικήσεώς του. Ό  Λου
βοά έπεφυλάσσετο νά συλλάβη τόν Βε
λαίρ άμα τη πρώτη ένδείξει , έξ ής θά 
προύδίδετο ό άτυχης έκεΐνος.

Επειδή δέ ό μουσικός θ’ άπέιιενεν έγ- 
καταλελειμμένος μετά τόν θάνατον τοΰ 
Γεράρδου, δέν είχε δέ άλλο μέσον διά νά 
ζήση είμή τήν κιθάραν του, ό ήχος αύτης 
τάχ ιστα  έ'μελλε νά τόν καταγγείλη .

Είχεν ήδη άνατείλει πρό πολλοΰ ή ή
μερα, ένώ ό Λουβοά είργάζετο άκόμη ύπό 
τήν λάμψιν τών καταναλωθέντων κηοίων" 
κατήρτιζε τήν έκθεσιν τοΰ στρατιωτικού 

j Συμβουλίου.
—  Τί έλεεινότης ! Ελεγε καθ’ έαυτόν 

άναγινώσκων τήν φοβεράν έ'κθεσίν του, τ ί  
; έλεεινά εμπόδια είς τόν βίον ένός μεγάλου 

άνδρός ! Έ νώ πρόκειται νά θέσω είς ενέρ
γειαν μηχανήν πολέμου, ήτις δύναται νά 
συντρίψη τήν Εύρώπην, ιδού είς κόκκος 
άμμου, εν άχυοον έμπίπτει είς τούς τοο- 

u ,χούς καί άντί νά γράφω διαταγάς περί τής 
| έκστρατείας ή περί τής διατροφής εκατόν

χιλιάδων άνδρών, άντί νά μελετώ πώς νά 
κατορθώσω τήν άλωσιν οχυράς πόλεως ή 
τήν ή ττα ν ένός στρατοΰ, ιδού ότι έπισω- 
ρεύω σοφίσματα καί ψεύδη έπί τοΰ χάρ
του τούτου διά ν’ απαλλαγώ  ένός άνθρώ-

r ' Υ  '   ̂ , _I
π ο υ ,  ε ν ο ς  ( , ω υ φ ι ο υ ,  τ ο  ο τ τ ο ι ο ν  [Λ ε ν ο χ λ ε ί : . .  

Ώ  Καρτέσιε!.. σύ, όν άποκαλοΰσι άφοονα 
διά τήν θεωρίαν σου, πόσον έχεις δίκαιον, 
πώς ποαγματικώς τά  πάντα  συνδέονται ! 
Πόσαι άλύσεις άόρατοι είς τούς άσθενεΐς 
οφθαλμούς μας συνδέουσι πρός άλληλα τά  
διάφορα μεγάλα γεγονότα, τά  όποια μας 
φαίνονται απρόοπτα, μεμονωμένα καί έξ 
ών άποτελεΐτα ι ό βίος τών επιφανών άν
δρών ! Ούτως ό πρώτος κρίκος της άλύ- 
σεως ταύτης ύπήρξεν ό προμηθευτής Βρό- 
σμαν καί ό τελευταίος θά είνε ό κόμης 
Λαβερνή. Μεταξύ τών δύο αύτών άκρων 
τίς  ήδύνατο νά ύποθέση ότι μεσολαβεί ό 
Λαγκομπέρζ, ό Βελαίρ, ή ’Α ντω νιέττα— ή 
ταλαίπωρος νέα,φεΰ ! —  ή Έλεονώοα, ή 
άτυχης γυνή , ή κόμησσα Λαβερνή, ή άξι— 
οθαύμαστος μήτηρ ; Τίς γνωρίζει τόν Βάν 
Γκράφτ,τόν πλούσιον 'Ολλανδόν,οστις,ώς 
λέγουν, κατέστη παράφρων μέ όλα του τά  
πλούτη, τόν Βάν Γκράφτ, τόν όποιον ούδ’ 
έγώ ό ίδιος γνωρίζω ; ΓΙοΐος γνωρίζει τον 
άθλιον εκείνον Γιλβέρτον,τόν βλάκα έκεΐ- 
νον τίμιον άνθρωπον, οστις πρέπει ν’ άπέ- 
θανε τής πείνης όμοΰ μέ τό μυστικόν, τό 
όποιον έκαμα νά πληρώση τόσον ακριβά. 
Έ γώ  μόνος σήμερον γνωρίζω ολ’ αύτά. 
Ώ , πόσα πράγματα κατέρχονται όμοΰ 
μετά τοΰ θνήσκοντος είς τό αιώνιον σκό
τος ! πόσα πράγματα σοβαρώτατα ! Τίς 
θά δυνηθή ποτέ ν’ άνοικοδομήση όλην τήν 
μακράν καί φοβεράν περιπέτειαν άπό τοΰ 
έ'ρωτος της Έλεονώρας Βάν Γκράφτ, τόν 
όποιον ή ιστορία άποκαλεΐ Κ ατάκτηπί ϊ -  
τής ‘O. l . lanUdc , μέχρι της καταδίκης 
τοΰ Γεράρδου Λαβερνή, ήν οί μεταγενέ
στεροι θ’ άποκαλέσωσι Π o .hopx ia r  τον 
Μό,  c.

Καί τά ς λέξεις ταύτας λέγων ό Λου
βοά βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως είχε πε- 
ριπέσει είς μελαγχολικήν ρέμβην. Αι τό- 
σαι πένθιμοι άναμνήσεις, αί τόσαι θρη
νώδεις σκιαί, άς έπεκαλεΐτο, ό πικρός τής 
συνειδήσεως έλεγχος, είχον διασείσει έπί 
τέλους τήν χαλκίνην αύτοΰ καρδίαν. Έκ 
τών δακτύλων του έξέφυγεν ή γραφίς, έ
κλινε τήν ίσχυράν κεφαλήν καί έκρυψε τό 
πρόσωπον μεταξύ τών χειρών.

Τήν στιγμήν έκείνην ό άγγελος,ό άγα- 
πητός τφ  Κυρίω, ό άγγελος μέ τάς ά
σπιλους πτέρυγας, ό χέων τό βάλσαμον 
έπί πάσης πληγής, ήν προξενεί ό δαίμων, 
ό άγγελος της συγγνώμης,έπλανατο ύπε- 
ράνω τοΰ άμαρτωλοΰ έκείνου καί προσε- 
πάθει νά τόν συγκίνηση έκτυλίσσων ένώ- 
πιόν του τήν μακράν σειράν τών θυμάτων 
του, τούς σφαγέντας ή καέντας ζώντας 
άθώους έν τώ  Π αλατινάτω , τούς διαμαρ- 
τυρομένους όσοι έπεσαν ύπό τήν σπάθην 
τών δραγόνων, τά  ιδιαίτερα του έγκλή- 
ματα , τ ’άποκαλούμενα παρ’ αύτοΰ έπί 
τό εύφημότερον μέσα, όπως τά  δημόσια 
άπεκαλοΰντο ά ι ά γ χ α ι .

—  Συγχώρησε άπαξ, τφ  έψιθύριζε σι

γά ό άγγελος, καί θά συγχωρηθης έκα- 
τοντάκις.

—  Νά συγχωρήσω άρά γε ! . . .  άπήντα 
ό Λουβοά είς τήν μυστηριώδη έκείνην 
παραίνεσιν, ν ’ ανοίξω τήν χεΐρά μου, διά 
νά διαφύγη ό Λαβερνή,νά μή έκτείνω αύ
τήν οπως συντρίψω τον Βελαίρ ; __  νά
φανώ τόσον συγκαταβατικός, ώστε νά 
δώσω τήν Ά ντω νιέττα ν  είς τόν Γεοάο- 
δον ; . . .  θά συνκατένευον άμφότεροι ; Αύ
τός ό άμείλικτος έχθρός μου, τοΰ οποίου 
έφόνευσα τήν μητέρα, καί οστις είνε κά
τοχος ένός τών μυστικών μου!.. Έ κείνη !.. 
ής τό πνεΰμα έδηλητηριάσθη, ήτις ού- 
δέποτε θά μέ συγχώρηση διά τήν θυσια- 
σθεΐσαν παιδικήν της ήλικ ίαν καί θά μέ 
καταρασθη άν μάθη τόν φοβερόν θάνατον 
τής μητρός της ! . . .  ’Ό χι ! . .  όχι οίκτον ! 
Τό πεπρωμένον, τό όποιον μέ παρεκίνησε 
νά φονεύσω τάς δύο γυνα ίκας, μέ βιάζει 
σήμερον νά έξολοθίεύσω τά  τέκνα τ ω ν ! . .  
Ναί, Καρτέσιε" έχεις δίκαιον" τά  πάντα 
συνδέονται. Ά λ λά  πας σύνδεσμος, πάσα 
άλυσις δύναται νά θραυσθη καί ανήκει 
είς έμέ νά εκλέξω τούς μάλλον εύθραύ- 
στους κρίκους διά νά τελειώσω τό τα χύ - 
τεοον.

Ό  Λουβοά άνέλαβε τήν γραφίδα καί 
προσέθηκε τό συμπέρασμά του είς τήν 
έ'κθεσίν του μετά τίνος όργης καί παρα
φοράς. Προσεκάλεσεν ένα τών ύπασπιστών 
του καί έπεφόρτισεν αύτόν νά φέρη τήν 
Εκθεσιν είς τόν κύριον δοΰκκ της Μαίνης. 
Ταυτοχοόνως διέταξε νά έτοιμασθώσιν οί 
'ίπποι του διά νά μεταβη καί έπιτηρήση 
τήν άναχώρησιν τών ?Κευθυνομέν®ν είς 
Μόνς στρατευμάτων.

"Ετερος υπασπιστής άπέθηκεν έπί τοΰ 
γραφείου του ογκώδη φάκελλον τών κα
θημερινών έγγραφων. Ό  Λουβοά διέτρεξε 
δι’ ένός βλέμματος τάς σφραγίδας καί 
τήν γραφήν τών φακέλλων, όπως έκλέξη 
τά  σπουδαιότερα, ένώ δέ άνεγίνωσκεν έ
λαβε τό ποτήριον τοΰ ύδατος της Φόρ— 
γης, όπερ καθ’ έκάστην έφερεν αύτώ πρό 
παντός προγεύματος ό πρώτος αύτοΰ θα
λαμηπόλος.

Καθ’ ήν στιγμήν άπεθετε τό ποτήριον 
έπί τοΰ δίσκου, είδε τόν δίσκον τρέμοντα" 
τό βλέμμα του άνήλθε μέχρι τοΰ προσώ
που τοΰ υπηρέτου, κατελήφθη δέ ύπά 
μυστηριώδους τρόμου, ότε άνεγνώρισε τόν 
Λαγκομπέρζ, 1 οστις δέν εύρε καλλίτερον 
τρόπον παρουσιάσεως παοά έκεΐνον, καί 
οστις λίαν γνωστός παρά τώ  προσωπικω 
της υπηρεσίας τοΰ ΰπουργοΰ, έπέτυχε ν’ 
άντικαταστήση τόν θαλαμηπόλον.

—  ’Ώ , έξοχώτατε ! έψιθύρισεν ό ζιφο- 
μάχος, ώ, καλέ μου κύριε ! . . .

Καί ένώ έχαιρέτιζεν ό μονόφθαλμος ή- 
δυνήθη νά διακρίνη έπί τής μορφής τοΰ 
Λουβοά τήν δυσάρεστον έκπληξιν,τήν ση- 
μαίνουσαν : σ’ ένόμιζα νεκρόν !
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“Επεται συνέχεια.



F O R T U N E  B O ISG O B E Y

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Είς ττ,ν έπανάληψιν ταύτην ό Μάξιμος 
έ'δει νά κολακεύσνι καί ττ,ν φιλοτιμίαν 
του.Έ βα ινε μετά μαθηματικές ακρίβειας 
προσπαθών νά κούραση την αντίπαλόν 
του και σκοπών εις πρώτην δοθησομένην 
εύκαιοίαν νά την πλήξν) διά τίνος ξιφ ι
σμού, τόν όποιον είχεν άκριβώς υπολο
γίσει.

Ή  τύχη δμως άνέστρεψε τό πάν. Ε’ις 
την κρισιμωτέραν στιγμήν της μάχης τό 
ξίφος της κομήσσης διολισθήσαν έπ'ι τοϋ 
καρπού τής χειρός του Μαξίμου ε’ισήλθεν 
ύπό τό ένδυμά του.

Τό άπέσυρεν άμεσως , άλλ’ ό σίδηρος 
περιπλακείς πρός τό βραχιόλιον τά άπέ- 
σπασεν άπό τής χειρός και ουτω κατέ
πεσε κατά γής.

Ό  Μάξιμος έκπλαγείς δέν άντέκρουσε 
καί ή κόμησσα νοήσασα τ ί συνέβη άπέρ- 

ε τήν προσωπίδα της, λέγουσα :
—  Σάς έπλήγωσα, κύριε ;
—  Ό χ ι . . . δέν είν’ αύτά άπεκρίθη ό 

νεανίας.
— Τόν έπληγώσατε στην καρδίαν ίσως, 

άνέκραξε γελών ό ιατρός. Κόμησσα, τό 
ξϊφός σας άπέσπασεν άπό τό χέρι τοϋ κυ
ρίου Δορζέρ ενα βραχιόλιον, τό όποιον 
μοϋ φαίνεται έρωτικάν φιλοδώρημα.

Καί ταϋτα  λέγων τό άνέλαβεν άπό χα
μαί καί παρουσίασεν είς τήν πελάτιδά 
του.

—  Ά ν  μοϋ τό ζητήσν) καί αύτή κα
θώς καί ή άλλη , έσκέπτετο ό Μάξιμος, νά 
μέ πάρη ό διάβολος άν ’ξεύρω τ ί νά τής 
’πώ.

Ή  κόμησσα τό έξήταζε περιέργως.
—  Δεν είν ’ άλήθεια, ήοώτησεν άτενί- 

ζουσα πρός τόν άνεψιόν τοϋ κυρίου Δορ
ζέρ δτι αύτά τά ένθύμημα δέν είνε γ υ -  
ναικός ;

—  Δέν θά μέ πιστεύσετε άν σάς ’πώ 
οτι τά ήγόρασα, άπεκρίθη ό Μάξιμος 
προσπαθών νά μειδιάστ).

— Καί ή γυνα ίκα αύτή σάς ώρκισε νά 
> / , γ ·το φερετε πάντοτε μαςυ σας ;
—  Ό χ ι ! είπεν ό Μάξιμος άπερισκε- 

πτως.
— Τότε λοιπόν νά σάς δώσω μίαν συμ

βουλήν. Φυλάξετε τό βραχιόλι αύτό προ
σεκτικά διά νά μή τό χάσετε, προπάν
των δέ νά μή σάς τά πάρνι κανείς. Τό 
κρατώ. Τί θά έκάμνατε άν σάς τό έκρα- 
το ϋσα ;

Ό  ταλαίπωρος νέος ήρυθρίασεν ολό
κληρος καί έζήτησεν άπάντησ ιν’ εύρε δέ 
καταλληλοτάτην.

—  Κυρία, είπεν εύθύμως, άν μ’ έκρα- 
τούσατε, θά είχα τό δικαίωμα νά σκε
φθώ δτι μοϋ ’κάμετε έρωτικήν έκδήλωσιν. 
Νά δείξετε εις έ'να άνθρωπον δτι είσθε ζη 

λότυπος διά τό παρελθόν του, είνε ώς νά 
τοϋ έλέγατε δτι τάν αγαπάτε.

Ή  κόμησσα γισθάνθη φρικίασιν, και α
στραπή διήλθε διά τών οφθαλμών τη ς ' έ- 
κράτει τό βραχιόλιον καί δέν έφαίνετο 
διατεθειμένη νά τά άποδώστ],

Ό  Μάξιμος έκάθητο έπί άκανθών, άν 
καί προσεπάθει νά φανή εύχαοις.

Ό  ιατρός παρετήρει τήν κόμησσαν 
Γ ιάλτα  καί έφαίνετο καί αύτός ώσεί λαμ - 
βάνων ζωηρόν ένδιαφέρον διά τήν σκηνήν 
ταύτην .

—  ’Έ χετε δίκαιον , κύριε , άπεκρίθη 
τέλος ή ξένη ’ πιθανόν τοϋτο καί τότε θά 
ήπατάσθε. Διά νά σάς αποδείξω δέ δτι 
δέν άγαπώ κανένα,ιδού τό βραχιόλιον σας.

Ό  Μάξιμος τό έβαλεν είς τό θυλάκιόν 
του, ένω ό κύριος Β ιλλαγώς έλεγε μέ τό
νον σοβαρόν άμα καί άστεΐον :

—  Α λήθεια , κόμησσα, είσθε πολύ κα
λή. Γνωρίζω γυνα ίκας, ποϋ ήθελαν κά
μει καλά τούς λογαριασμούς των πριν 
τό έπιστρέψουν. Καί είς τήν θέσιν σας 
έγώ ήθελα αναγκάσει τόν κύριον Δορζέρ 
νά έρχεται καθ’ ήμέραν έπί ενα μήνα νά 
μοϋ δίδγ) μάθημα οπλασκίας καί ιππα 
σίας.

—  'Υποχρέωσις πολύ γλυκεία , άνέκρα
ξεν ό Μάξιμος, έπανευρών πάσαν αύτοϋ 
τήν ευθυμίαν.

—  Ά  ! σάς επιασα, είπε ζωηοώς ή
κόμησσα, καί έλπίζω  δτι θά γίνετε δι’έ-
μέ άληθής φίλος. Είσθε καί τόρα, δέν είν’ 
»
ε τ σ ι  ;

'Ο Μάξιμος έ'καμε κίνημα ένθουσια- 
σμοϋ.

— Τότε , έπανέλαβεν ή κόμησσα μέ 
χάριεν μειδίαμα, ικανόν νά γυρίση κεφα- 
λήν καί σοβαροτέραν τής τοϋ Μαξίμου, 
θά μέ συνοδεύσετε είς τό δάσος. Ή κουσα 
πώς ή λίμνη έπάγωσε καί Ι'χω διάθεσιν 
νά παγοδρομήσω.

Ή  πρότασις αυτη λίαν έπίκαιρος γε- 
νομένη ύπέμνησεν εύτυχώς είς τόν Μά- 
ξιμον, δτι ειχε καθήκον νά έκπληρώση, 
καί δτι θά ήτο δυσάρεστον δι’ αύτόν νά 
λείψν) μοναδικής περιστάσεως, δπως σώστ) 
τήν έξαδέλφην του Ά λ ίκη ν έξ έπικινδύ- 
νου παραφοράς.

—  Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, είπε μέ ύ
φος άμήχανον, είς κάθε άλλην περίστα- 
σιν θά ήμουν εύτυχής νά σάς συνοδεύσω, 
άλλά σήμερον έχω συνέντευξιν , άπό τήν 
οποίαν δέν ’μπορώ νά λείψω.

—  Μέ τήν κυρίαν τοϋ βραχιολιού ; ή
ρώτησεν ή κόμησσα.

—  Σάς βεβαιώ δχι, άλλά . . .
—  Είς τά δάσος τής Βουλώνης είνε ή 

συνέντευξίς του, είπεν ό ιατρός.
—  ’Ώ  ! τότε έπανέλαβεν ή κόμησσα 

Γ ιάλτα , δέν έχετε αφορμήν νά μέ άρνηθή- 
τε, καί σάς λέγω καθαρά, δτι θά τά  j a -  
.Ιάσωι ιε , άν μέ άφήσετε νά ’πάγω μόνη. 
’Έ πειτα  δέν θά σάς κρατήσω καί πολύ. 
Θά ζεύξουν τό έ'λκυθρόν μου, θ’ άναβήτε 
μαζύ μου, θά πάμε είς τήν λίμνην , καί 
θά μέ άφήσετε δποτε θελήσετε. Σύμφω
νοι, δέν είν’ έτσι ; Σάς περνώ, μοϋ ανή
κετε γ ιά  μίαν ώραν.

Ίατοέ, οδήγησε, σέ παρακαλώ, τόν κύ
ριον Δορζέρ είς τήν βιβλιοθήκην, όποϋ θά 
μέ περιμείνη νά ένδυθώ μιά στιγμή.

Ό  Μάξιμος ήθέλησε νά διαμαρτυρηθή, 
άλλ’ ή κόμησσα είχεν ήδη φύγει, καί ού
τος εύρέθη μόνος μετά τοϋ κυρίου Β ιλ- 
λαγώς, ό όποιος τόν ήρώτησεν :

—  Έ  ! λοιπόν πώς τήν εύρίσκεις τήν 
πελάτιδά μου ;

—  Α ρχίζει νά μοϋ φαίνεται άξιολά- 
τρευτος.

—  Ποϋ θά ’πή, δτι είς τήν άρχή σοϋ 
έφάνη άσχημη. ’Ήμουν βέβαιος, καθώς 
καί δτι πολύ γρήγορα θά ήλλαζες γνώ 
μην. Ή  κόμησσα εύθύς έξ αρχής απαρέ
σκει, ά λλ ’ είς έ’να τέταρτον τής ώρας κα- 
ταθέλγει τούς εύφυεϊς. Τό δε σπανιώτερον 
είνε νά τής άρέσ·/] κανείς, καί είμαι βέ
βαιος πώς σείς τής άρέσετε πολύ. Εννό
ησα άπό τούς οφθαλμούς της δτι σάς συμ
παθεί.

—  Α λήθεια  , έφάνηκε πολύ καλή γ ιά  
μέ, ένω έγώ έφέρθην τόσον άδέξια . . .  έ
πειτα  κ ’έκεϊνο το συμβάν τοϋ βραχιολιού, 
ήτο τόσφ γελοϊον !

—  Τό βραχιόλι ! μά αύτά άκριβώς είνε 
τό όποιον έκίνησε τό ένδιαφέρον τής κυ
ρίας Γ ιάλτα . Α γ α π ά  τάς αίσθηματικάς 
ιστορίας, καί σείς τόρα τής έφανήκατε 
ήρως μυθιστορήματος.

—  Ό χ ι δμως καί τοϋ ’δικοϋ της, ια
τρέ.

—  "Ω μή φοβήσθε τίπο τε, ή κόμησσα 
είνε ώχυρομένη κατά  τοϋ έρωτος' μόνον 
τήν φ ιλίαν σας ζητεί.

—  Τά βλέπω, άλλ’ άπό τήν φιλίαν είς 
τόν έρωτα ή όδ άς είνε ολισθηρά, καί φο- 
βοϋμαι μήπως δεν ’μπορέσω νά κρατηθώ 
είς τόν κατήφορον.

— Έ λ α  δά, παρισινός δπως σεις, δέν 
άφίνει νά παρασυρθή. Λάβετε τήν φ ιλ ίαν, 
άφοϋ σάς τήν προσφέρουν, καί θά εύχαρι- 
στηθήτε. Στοιχηματίζω  πώς θά έλθ?) ή
μερα, ποϋ θά μ’ εύχαριστεΐτε, δτι σάς 
παρουσίασα είς τήν κόμησσαν Γ ιάλτα .

Καί ένφ περιμένομε, έλθετε νά ίδήτε 
τά  καλλιτεχνήματά  της.

Ό  Μάξιμος έκρινε περιττόν νά έπ ιμεί- 
V*/] καί ήκολούθησε τον κύριον Β ιλλαγώς, 
διά τής αύτής θύρας, δι’ής είχον είσέλθει.

Τάς αίθούσας διεδέχοντο αί αί'θουσαι, 
άπαράλλακτα δπως καί είς τάς Βερσαλ
λίας. Αί'θουσαι κατάχρυσοι μέ οροφάς έ- 
ζωγραφημένας, παριστώσας σκηνάς μυ- 
θολογικάς.

Πρό έκάστης θύρας ΐστατο  υπηρέτης έν 
μεγάλν) κυανοχρύσφ στολτϊ άνοίγων τήν 
δίοδον.

Ό  Μάξιμος άποθαρρυνθείς έκ τής βασι
λικής ταύτης πολυτελείας δέν έπρόφεοε 
λέξιν καί μόλις έπανέλαβε τόν λόγον άμα 
εύρέθησαν εις ευοεϊαν στοάν, αίθουσαν τής 
βιβλιοθήκης,πλήρη έκ βιβλίων πολυτελώς 
δεδεμένων.

—  Έ πί τέλους, άνέκραξεν. Έδώ ’ξεύ
ρω ποϋ εύρίσκομαι.Έδώ έννοεΐ κανείς πώς 
είνε είς τό Παρίσι είς τό σπ ίτ ι γυναικάς 
πλούσιας καί εύφυοϋς' ένφ έπεονούσαμε 
τόρα άπό τ ’ άλλα δώματα, έλεγα μόνος



μου μήπως ήθελα, πχρουσιασθεΐ είς τόν 
βασιλέα Λουδοβίκον ΙΔ καθήμενον ε ί; τόν 
θοόνον του.

—  Εννοείτε τόρα λοιπόν δ ιατί ή κό
μησσα Γ ιάλτα  προτιμά νά μένη είς τό 
αγγλικόν διαμέρισμα του οίκου της, άπε
κρίθη ό ιατρός. Τήν έπιβαλλομενην αυ
τήν πολυτέλειαν την αποφεύγει δσω δύ- 
νατα ι. Το λοιπόν μέρος του μεγάρου τό 
προορίζει διά τάς μεγάλας έορτάς τετρά
κις ή πεντάκις του έτους, όπότε έρχεται 
ό'λον τό Παρίσι.

—  Ό λον τό Παρίσι, είνε πολύ αόρι
στον. Έεύρω οτι άπό τους άνδρας έρχε
τα ι ό καλλίτερος κόσμος, άλλά ποίας γυ
ναίκας δέχεται ;

—  Πρό πάντων ξένας έκ τών μεγα- 
λειτέρων] τάξεων. Ή  άριστοκρατία τών 
δύο κόσμων τό θεωρεί τιμήν της νά χο- 
ρεύσ·/) είς τό μέγαρόν της όπου άπαντά 
κάνεις νεάνιδας είς ώραν γάμου. Σάς εύ
χομαι νά νυμφευθητε κάμμ ίαν.Έ  πτωχο- 
τέρα άπ ’ αύτάς εινε τουλάχιστον εκατομ
μυριούχος.

— Ευχαριστώ , ιατρέ. ’Ελπίζω νά πε- 
θάνω άγαμος, έστω και άν έιμαι χωρίς 
λεπτόν όπως είνε πολύ πιθανόν.

Ίδέτε δμως ενα ελκυθρον! 'Ά , λόγφ τ ι
μές, είνε αριστούργημα.

Πράγματι κάτω  είς τη ν αυλήν, αυλήν 
υπερμεγέθη περιφρασσομένην ύπό κ ιγκ λ ί-  
δων, άνέμενεν έζευγμένον είς τρεις ίππους 
ελκυθρον , έφ’ ού έκάθητο άμαξηλάτης , 
έλθών ώς έφαίνετο μετά τοϋ έλκύθρου του 
έκ τών οχθών τοϋ Νεύα.

—  Διάβολε, είπεν ό Μάξιμος θά έλυ- 
πόύμην είς δλην μου τήν ζωήν άν δέν έ- 
πήγαινα  είς τό δάσος μέ αύτό τό πολυ- 
τελέστατον όχημα, είς τό πλάγ ι της ώ- 
ραιοτέρας γυναικός τοϋ ΙΙαρισιοϋ. Μοϋ 
φαίνεται ομως δτι είνε κάπως πρόωρα. 
Τό χιόνι άκόμη δέν είνε πολύ σκληρό.

—  Μά δέν ήξεύρετε, φίλε μου. Χιονίζει 
άπό χθές τό βράδυ καί τό θερμόμετρον 
δεικνύει δώδεκα βαθμούς κάτω τοϋ μηδε
νικού.Θαρρεί κανείς πώς εινε είς τήν Μό
σχαν.

Ή  συνδιάλεξις διεκόπη έκ τής άφ ί- 
ξεως τής κομήσσης' έφαίνετο δλη μετα- 
βληθεΐσα.

’ Εφερε πιλίδιον έκ δέρματος ένυδρίδος, 
περιεβάλλετο δέ άπό κεφαλής μέχρι πο- 
δών διά γούνας έκ δέοματος άλώπεκος.

Τό αίμα έπορφύριζε τάς παρειάς της 
και οί οφθαλμοί της ελαμπον.

Εφαίνετο ότι είχε πυρετόν.
ΙΙοοσεχετε , κυρία , είπεν ό ιατρός 

κατάπληκτος έκ τής αλλαγής ταύτης. 
Το κρυον είνε σφοδρόν καί οί ίπποι σας 
δυσυπότακτοι. Ακόμη δέν είσθε έντελώς 
καλά, ή ύπερβολική κόπωσις πιθανόν νά 
σάς έπαναφέρτ) τήν άσθένειαν. Νομίζω, 
οτι είνε καλόν, νά τόν άφήσετε αύτόν τόν 
περίπατον.

Η γνώμη αυτη , άν καί λίαν σοβαρώς 
δοθεΐσα, δέν έγένετο δμως άσπαστή.

—  Εάν ζαναπέσω είς τό κρεββάτι, θά 
με ξανακάνετε πάλ ι καλά, φ ίλτατε ια 
τρέ, είπεν εύθύμως ή κόμησσα. ’Έ πειτα

εχω τήν πεποίθησιν, δτι ό παγωμένος άέ- 
ρας θά μοϋ κάμγι καλό. Τό ταξεΐδί μου 
είς τό Μονακό δέν έπέτυχε. Ά ς  κάνωμε 
λοιπόν μιά δοκιμή είς τό δάσος μέ αύτή 
τήν παγω νιά . Ό ποιος μέ άγαπά άς μέ 
άκολουθήσγι, προσέθηκε, ποός βλέπουσα 
ατενώς τόν Μάξιμον.

Ό  Μάξιμος ήκολούθησεν , άν καί δέν 
ήγάπα άκόμη, κατά  τήν βαθειαν της λέ- 
ξεως έννοιαν.

Έ π ετα ι συνέχεια. · Α ιςω π ο ς

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝΟΠΟΥΔΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

Ή λθε τότε ό Λέων άνελπιστος έπί- 
κουρος. «Έ γώ  νά σου ’πώ γ ια τ ί δέν θε- 
7̂ ουν πλέον τήν Βασιλικήν» , είπε πρός τον 
άποροϋντα, — καί τω  διηγήθη τά  πάντα . 
Μεθ’ όσης παρρησίας ώμίλησε πρός την 
μητέρα του , ώμολόγησε καί πρός τον 
ΓΙλακιώτην τόν έρωτα, τόν όποιον είχε 
συλλάβει διά την νεάνιδα, καί τον άμε- 
τάτρεπτον σκοπόν, τόν όποιον είχε, νά 
την άναθρέψν) είς τό πείσμα τών γονέων 
του, καί κατόπιν νά την νυμφευθή. Έ - 
ζήτει τόρα έπισήμως τήν άρωγήν τοϋ 
μέλλοντος πενθεροϋ του, πρός εύόδωσιν 
τών σχεδίων του. Δέν έπρεπεν—έλεγε—  
νάμφιβάλλν) ό Π λακιώτης, ουτε περί τών 
άγνών του προθέσεων, οΰτε περί τές  τα 
χείας ύποχωρήσεως τών γονέων του, ούτε 
έν τέλει περί της βεβαίας ευτυχίας της 
θυγατρός του. Ή το  διατεθειμένος νά έ- 
ξοδεύσν) δλην του τήν ίσχύν, δλην τήν 
έπιρροήν, δλον τό χρήμα, υπέρ τής Βασι
λ ικ ές . Βεβαίως πρός ούδεμίαν άλλην ή 
πρός την μέλλουσαν σύζυγόν του θά έφέ- 
ρετο τοιουτοτρόπως ό Λέων. Δέν είχε νά 
κάμγι άλλο ό Π λακιώτης, έάν έκήδετο 
τ·7,ς ευτυχίας τής θυγατρός του, ή να 
προσποιήθή δτι τήν προςλαμβάνγι μεθ’ 
έαυτοϋ είς Μέγαρα καί νά την παραδώσν) 
κατόπιν είς αύτόν.

Ταϋτα ανέπτυξε μετά σαγηνευτικής 
ευγλω ττία ς ό Λέων,πρός τον πατέρα της 
Βασιλικής' πλήν αύτός, κατάπληκτος καί 
μή πιστεύων είς τά  ώτά του, έδίσταζε 
πολύ νά πεισθή καί νάποφασίση. Μεθ’ δ
λην τήν ύβριν, τήν όποιαν τοϋ έκαμαν 
σήμερον οί Ρόδιοι— έλεγε— δέν είμποροϋ- 
σε νά παραβλέψγι φιλίαν τόσων έτών καί 
να ένεργήση παρά την θέλησίν των, τό
σω σπουδαϊον διάβημα' τοϋτο θά ήτο ά- 
πάτη πρός ανθρώπους, οί όποιοι πολλα- 
χώς τόν ευηργέτησαν, άπάτη μεγάλη, 
τήν οποίαν ό Θεός ούδέποτε ήθελε τώ 
συγχωρήσει.Καί έπειτα  πώς ήτο δυνατόν 
νά τω  δώσν] τήν θυγατέρα του, πτωχήν 
καί άφανη κόρην, άνευ της συγκαταθέ- 
σεως καί της εύχης τών γονέων του ;— 
είς ταϋτα  ό Λέων, άφ’ ού έπί ματαίω 
έξήντλησε τά  έπιχειρήματά του, έλαβε 
τήν τυλώδη χεΐρα τοϋ πελωρίου χωρικοϋ

καί ήρχισε νά τον παρακαλή' δάκρυα ά - 
νέβλυσαν άπό τών οφθαλμών τοϋ άνθρώ- 
του τοϋ κόσμου, να ί, δάκρυα' έταπεινοϋτο 
ϊκετεύων ό έκγονος τών ιπποτών τής Ρό
δου ένώπιον πτωχοϋ καί άσημου Μεγα- 
ρέως,— άλλά καί περισσότερον τούτου ήτο 
ικανός νά τω  ύπαγορεύση ό ιδιότροπος έ
ρως, ό πιεζόμενος είς τά  στήθη το υ ...

Ό  Κωνσταντίνος Πλακιώτης έπείσθη' 
ένόμισεν έπί τέλους ό άπλοϋς, δτι ήκουεν 
άντηχοϋσαν τήν ανδροπρεπή φωνήν τοϋ 
άληθοϋς έρωτος, τού ευεργετικού πλού
του, της έντιμου ειλικρίνειας. Έ πείσθη, 
καί συνεφώνησαν, θλίψαντες τάς χεΐρας 
άλλήλων.

Έν τώ  μέσφ κήπου μικρού, άλλ ’εΰθα- 
λοϋς, είς τήν εξοχήν τών Πατησίων, ε
γείρεται οικία κομψή καί ιδιόρρυθμος, ά- 
νήκουσα είς τούς Ροδίους. Μακράν άλλων 
κατοικιών , έπιχαρίτως διεσκευασμένη , 
πλήρης θέλγητρου άγροτικοϋ, διαμονή 
ευάρεστος καί υγ ιεινή , έμενεν έν τούτοις 
κενή καί άχρησίμευτος, έκτός τής Πρωτο
μαγιάς, τήν οποίαν έώρταζον έκεϊ διά 
γεύματος, καί άλλων έκτάκτων περιστά
σεων Έν ταύτγ) έγκατέστησεν ό Λέων 
τήν Βασιλικήν μετά την έκ τοϋ πατρικού 
μεγάρου άναχώρησιν. Καί είνε μέν άληθές 
δτι οί γονείς του άντέστησαν μετά πα - 
τάγου είς τήν χοησιμοποίησιν της οικίας 
ταύτης, δ ιατάξαντες τόν οίκονόμον νά 
τοις παραδώσγι τάς κλείδας, ά λλ ’ ύπεχώ- 
ρησαν φρονίμως πρό της άπειλής τοϋ 
Λέοντος, δτι θά ένωκίαζεν άλλως μέγα
ρο ν, εστω καί πρός χιλίας δραχμάς Λ,ατά 
μηνα.

Ή  Βασιλική ήτο εύτυχεστέρα έκεϊ ζώ - 
σα μόνη καί ανενόχλητος, έν μέσω άν- 
θέων καί έρωτος, μετά τού προσωπικοϋ 
της υπηρεσίας, ύπό την έμφρονα έπίβλε- 
ψιν της κυρίας Δυβάλ, της γαλλίδος π α ι
δαγωγού, τήν οποίαν έσχε τά  πρώτα ετη 
διά τον υιόν της καί ή κυρία Ροδίου. 
Ταύτης τόν αυστηρόν καί εΰθύν χαρακτή
ρα, τά υγιές πνεϋμα καί την ποικίλην 
μόρφωσιν, έλαβεν αφορμήν νά γνωρίση 
πολλάκις ό Λέων' καί τόρα, δτε μόνη ή 
Βασιλική, είχεν ανάγκην πεφωτισμένης 
καί ίσχυράς προστασίας, ένεθυμήθη χο ί
ρων τήν παλαιάν του διδάσκαλον λαί είς 
ταύτην άνέθηκε μετά πεποιθήσεως τήν 
γενικήν διεύθυνσιν τής άνατροφης τη ςνεά - 
νιδος. —  «Μέ εξάγετε άπό άληθή αμη
χανίαν, κυρία μου, άνευ υμών δέν θά έ- 
γνώριζα είς ποίας χεΐρας νά έμπιστευθώ 
τόν θησαυρόν μου.» Είπεν είς τήν κυρίαν 
Δυβάλ,καί δέν είχεν άδικον.— Έξελέξατο 
έπίσης γηραιόν τινα  διδάσκαλον, έγνω- 
σμένον καί τοϋτον έπί άρετή, άναλκβόν- 
τα  τά  ελληνικά γράμματα καί την έγκυ- 
κλοπαιδείαν, έν ώ ή κυρία Δυβάλ, ομι
λούσα καλώς καί την ελληνικήν, έμελλε 
νά την διδάξγι ξένας γλώσσας, ζωγραφι
κήν καί μουσικήν . Ή  διευθύντρια εί
χε ρητήν διαταγήν νά μη έπιτρέψν) ποτέ 
είς ούδένα τήν είς τήν επαυλιν είσοδον, 
έκτός τών ανθρώπων της υπηρεσίας καί 
τών μετά τοϋ Λέοντος έ ρχομένων' άνε-



λαβε δ’ έν τέλει τήν υποχρέωσήν νά ήνε 
πάντοτε παρούσα, κατά  τα ς ώρας τών 
άλλων μαθημάτων.

Ούτως έμορφοΰτη ή Βασιλικ/ι, προκό- 
πτουσα όσημέραι έν παιδεία και κάλλει, 
ευτυχής έν τή απομονώσει τής έξοχης , 
πλούσια, τιμώμενη, άγαπωμένη, καί εύ- 
ρίσκουσα παρά τώ  Λεόντι, οστις τό πλεΐ- 
στον της ήαέρας διήρχετο έκεϊ, παρηγο- 
ρίαν έπαρκή δι’ όλων τών άλλων τήν στέ- 
ρησιν. Φιλότιμος πάντοτε, κατέβαλλε πό
νους άτρυτους ν’ άναδειχθή άνταξία  τών 
ΰπέο αύτης θυσιών καί τοΰ ονόματος τό 
όποιον θά' έφερε μετ’ ολίγον- τρισολβία 
δια το ευτυχές μέλλον, τά όποιον τη προς- 
εμειδία/ ήσυχος περί της τύχης της καί 
της έκβάσεως τών αισθημάτων της, άφινε 
τόν έ'ρωτά της έ7.εύθερον νά ριζώται καί 
ν ’αύξάνη, μή εχουσα άνάγκην, ώς ένόμι
ζεν, έπιφυλάξεως ή χαλινού. Ή το  τόσω 
πεπεισμένη ότι θά έγίνετο μετά τινα  έτη 
κυοίαι Ροδίου, όσον καί ότι ήτο κόρη τοΰ 
Κωνσταντίνου Π λακιώτη ...

Τοΰ Λέοντος τά όνειρα έπληροϋντο.Έν 
ποώτοις κατώρθωσε νά νικήση τήν έπίμο- 
νον άντίστασιν τοΰ πατρός του καί να συν- 
ομολογήση ειρήνην μετά της μητρός, ής 
κατέστρεψε τά  σχέδια καί έπλήγωσε τήν 
όπερηφανίαν. Τούτου επέτυχε διά τών β ι -  
aiot r μέσο>>', ώς έλεγε- μέ την ευγένειαν 
καί την πειθώ, ώμίλει «πρός γαστέρας 
ώτα μή έχούσας' » «όνον δ’ όταν ήπεί- 
λησε σημεία καί τέρατα, θεμιτά καί αθέ
μ ιτα , καταστροφάς καί έρείπια,- έκμανής 
γενόμενος καί φοβερός , κατώρθωσε νά 
κάμψη είς οίκτον τόν πατέρα,καί να λάβη, 
παρ’ αύτοΰ τήν ύπόσχεσιν πάσης υλικής 
συνδρομής. Τό τείχος τής μητρικής ύπε- 
ρηφανίας άντεΐχεν άκόμη άπροσμάχητον, 
άλλ ’ έπί τέλους ή ανάγκη τό έξεπόοθησε. 
Συγκατετέθη μετ’ ολίγων μηνών χόλον καί 
δυστροπίαν, νά έλθη είς συνεννόησιν μετά 
τοΰ υίοΰ της ή κυρία Ροδίου, καί ί'σχυσε 
ν ’άκούση ατάραχος τά  σχέδιά του καί τας 
προόδους τής Β α σ ιλ ική ς .Ά λλ ’ούχί άπαξ, 
ορθία καί με έσταυρωμένας χεΐρας ή ύψη- 
λόφρων θυγάτηρ τών ηγεμόνων,μόνη έντός 
τοΰ δωματίου της, έχυσε δάκρυα πικοά, 
νομίζουσα ότι βλέπει χαμαί παρά τους 
πόδας τη ς, §ν στέμμα συντετριμμένον__

—  «Πάει κ ι’αύτό μαζί μέ τά λ λ α » ,ε  πεν 
ό Λέων Ρόδιος πρός τον φίλον του Χορτί- 
δην έννοών τήν ΰποχώρησιν τών γονέων- 
άλλ ’ ήγνόει ότι ή υγεία τής μητρός του 
επαθε διά τούτου δεινόν κλονισμόν, οστις 
ταχέως θά είχε σοβαράς συνεπείας. Λέ- 
γουσα ότι διά τής ζωής της θά υπερά
σπιση τήν άγνότητα τής οικογένειας της, 
δέν έψεύδετο ίσως.

—  Μά πώς θά είμπορέσης νά την στε- 
φανωθής α ύτή ν ; δέν εινε πνευματική κόρη 
τής μητρός σου; παρετήοησεν ό Χορτίόης.
Ο δε Λέων τφ  άπήντησεν ό ,τι καί πρός 

τον Π λακιώτην, τήν αύτήν προβαλόντα 
δυςκολίαν.

—  Δέν βαρυεσαι! άμα έ'χη κανείς μέσα, 
ό ,τ ι θέλει κάνει στό Ρωμαίικο !

Ο ,τι έφοβήθη τόσον ή κυρία Ροδίου 
συνέβαινεν έν τούτοις, άφ’ού τά  άθλα τοΰ

Λέοντος κατέστησαν γνωστά έν βοαχεΐ. 
Ή δη ό κόσμος ολος έν Ά θήνα ις ώμίλει 
περί τής έπιδόξου κυρίας Ροδίου «πτωχής 
καί άσημου χωρικής», τήν όποιαν άνύψου 
τόσω παράδοξος τύχη . Αί νεαραί Ά τ θ ί-  
δες, όσαι μετ’ έ'ρωτος έ'βλεπον τόν Λέον
τα , καί αί μητέρες, όσαι έ'τρεφον έλπ ί- 
δας γάμου τόσον επικερδούς, ήγωνίζοντο 
νά καταβιβάσωσιν έκ φθόνου τήν Βασι
λικήν, οίκτείροντες τόν Λέοντα διά τήν 
άτυχή εκλογήν του. —  .« ’Επί τέλους μιά 
εύμορφιά έ'χει! νόστιμη τρέλα νά νυμφεύε
τα ι κανείς τόν λακέ τής μητέρας του !» 
Ι7.εγον κακεντρεχώς , ενθυμούμενοι τάς 
μετά τής νέας έλληνίδος άμαξοδρομίας 
τής κυρίας Ροδίου. Ή  δέ ζωηρά έκείνη 
θυγάτηρ τοΰ δικαστικόΰ, μεθ’ ής ό Λέων 
οιετήρει τάς στενωτέρας έρωτικάς σχέσεις, 
έξέχυσε τήν πικρίαν όλην έ'ρωτος διακα- 
οΰς καί εύελπιδος, πλήν σκληρώς κατα- 
πατηθέντος, είς δηκτικώτατον διάφορον, 
δημοσιευθέν έν μια τών ποωϊνών έφημερί- 
δων καί άγγέλον τ ου ς γ ό μ ο υ ς  τ οΰ  j i i o r -  
IOC Ρ ι ι ό ί η υ  μ ε τ ά  τ ή ς  κ ο υ μ π ά ρ α ς  του .

Ά λ λ ’ ή Βασιλική διήγεν εύτυχής έν 
τώ  έρημητηρίω της, ούδέν βλέπουσα, ού
δέν άκούουσα, ούδέν άναγινώσκουσα, μα
κράν τοΰ φθόνου καί τής γλώσσης τοΰ κό
σμου. Καί δταν περί την εύδίαν χειμερι
νήν δείλην, έντός τής μεγαλοπρεπούς ά- 
μάξης, άκτινοβολοΰσα ύπό τοΰ πλούτου 
καί τής καλλονής, άνθηρά αύτή καί εύ- 
χαρις παρά την σοβαράν καί μελανείμονα 
παιδαγωγόν, καί άπέναντι τοΰ Λέοντος, 
τρίτου ένίοτε συγκαθημένοω, κατήρχετο 
καί μέχρι τών μυρμηκιώντων περιπάτων 
της πόλεως, μόνον βλέμματα θαυμασμού 
καί συμπάθειας ό κόσμος προς ήλου επ ’ 
αύτης ! . . .

Ώ ς πρός τον Λέοντα, ή θεραπεία τής 
μνηστής του, θεραπεία άγνή, νοείτα ι, μή 
έπεκτεινομένη πέραν άπλής άνωτέρας έ- 
ποπτείας, δέν άπερρόφα ολόκληρον τόν 
χρόνον τοΰ ημερονυκτίου, ώστε νά παύση 
τήν συνήθη άσωτον ζωήν. Δέν ένόει ό 
καλός φίλος νάφήση μόνην είς τάς νυκτί- 
ους διασκεδάσεις τήν γνωστήν καί πα- 
λα ιάν συντροφιάν τοΰ Χορτίδη, τοΰ Κα- 
λάτου καί τών άλλων, άφ’ ών μόνον ό 
Ά στεριάδης,μετά την πολυθρύλλητον μο
νομαχίαν, έγένετο κάπως σπανιώτερος. Οί 
φίλοι μας έξηκολούθουν συνδιασκεδάζον- 
τες καί παραδιδόμενοι είς πάσαν φαυλό- 
τη τα  καί παρεκτροπήν. Μετά τοΰ πολυ
τίμου χρόνου καί τή ? υγείας έδαπανατό 
άφειδώς καί το χρήμα- οί δύο μικροί πρώ
τοι έξάδελφοι, ΐνα έπαρκέσωσιν είς τάς 
δαπάνας, εύρέθησαν είς τήν άνάγκην νά 
συνεταιρισθώσιν ιδία καί να κλέψωσι διά 
ρήξεως τόν πλούσιον πάππον των. Ό  Ά 
στεριάδης, άν καί πλουσιώτερος όλων, έ- 
λαβεν έντονους έπιστολάς παοά τοΰ πα
τρός του, δστις. τώ  άφηρεσε τήν έπί τών 
Τραπεζών π ίστω σ ιν- ό Χορτίδης, κα τα - 
φαγών έπί τέλους τά  7.είψανα τής κολοσ
σιαίας περιουσίας του, έδανείζετο έπί έ- 
νεχύρω, άνευ έλπίδος άποδόσεως. ’Εκ τών 
ά7.7.ων είς τήν καλλιτέραν θέσιν ήτο ό Κα- 
7.άτος, ,συνετώτερ.ος είς τάς δαπάνας καί

προσπαθών πάντοτε νά οφελήται έκ τών 
άλλων, καί είς τήν χειροτέραν ό Λέων, 
όρκισθείς φαίνεται νά καταβροχθίση άν- 
α ιτ ίω ς τήν περιουσίαν τοΰ πατρός του. 
Με τά  τούτου δειναί καί συχναί ήσαν αί 
λογομαχίαΓ νευροπαθής έπί τέλους κα- 
ταντήσας ό γέρο» -  Ρόδιος —  τόν έγήρα- 
σεν ό χρόνος καί ό υιός του — ήρχιζε φω- 
νασκών καί άπειλών καί έπιπλήσσων είς 
πάσαν νεαν χρηματικήν άπαίτησιν τοΰ 
Λέοντος- άλλά τό 7^άθος του, λάθος φρι- 
κτόν, είς τό όποιον ώφειλε τάς συμφοράς 
του πάσας, ήτο ότι άνθίστατο, διά να 
ύποχωρήση έπί τέλους αίσχρότερον.

Τά έτος έκεΐνο ό Μ ιχαήλ Ρόδιος ήναγ- 
κάσθη νά εκποίηση ολίγα κτήματα  καί 
μίαν οικίαν. Ά ρχαί ώδίνων- τά έβλεπε 
καί ό Λέων. Ά λ λ ’ είχε τόσας δαπάνας ! 
νεος τής θέσεως καί τής άνατροφής τής 
ίδικής του, πώς ήδύνατο νά ζή /ιέ το τ ί 
π ο τ ε  έν.μέση πρωτευούση ; Τά θέατρον, ή 
ιππασία , αί έτα ΐρα ι, οί φίλοι, αί παρθέ
νοι, τά  συμπόσια, καί δλαι αί πολυδά
πανοι άπολαύσεις τοΰ καλοΰ κόσμου, διά 
ποιον ήσαν, άν όχι δ ι’ αύτόν ;

’Έ πειτα  είχε καί την Β ασιλικήν- δέν
άπητεί μικράν δαπάνην ή διατήρησις τοΰ
οίκου της, άλ7^ά πώς λοιπόν ήθέλατε νά 

' , , ,,η  εκείνη, την οποίαν ο κοσμος επιστευε
μνηστήν τοΰ πρώτου 7.έοντος τών Α θ η 
νών ; Έδύνατο ’ίσως νά την περιορίση έν
τός εκπαιδευτικού καταστήματος μέχρι 
τών 17 έτώ ν- άλλά τοΰτο θάπήτει πολ- 
λάς διατυπώσεις, καίτοι μικροτέοαν δα
πάνην- άλλως, οΰτε ή ανατροφή άνευ τής 
ελευθερίας, της έκ τής έξεως τοΰ καλοΰ 
κόσμου, θά ήτο έντε7.ής, ούτε αύτός θά 
την έβλεπε καθημέραν, ύπό την άμεσόν 
του έποπτείαν διάτελοΰσαν, ούτε τοΰ 
κοινού τήν προσοχήν θάπησχόλει, μή ά- 
γομένη πλέον ώς έν θριάμβω ή Έ7.ληνίς. 
Δ ιότι, είξεύρετε, οσον καί άν έπέπληξε 
τήν μητέρα του διά την ματαίαν τής 
κόρης έπίδειξιν, ό Λέων δέν ήγάπα διά 
τοΰτο όλιγώτερον τόν θόρυβον καί τήν 
λάμψιν. Τόρα αί έσθήτες καί τα  κοσμή
ματα τής Βασιλικής ήσαν άσυγκρίτως 
πολυτιμώτερα- ό βίος της ήτο πολύ π7νέον 
δαπανηοός- ή έν Πατησίοις οικία άνακαι- 
νισθεΐσα έ'λαμπεν ύπό πολυτελείας καί 
πλούτου- τούλάχιστον αί όλίγαι φίλαι 
καί οί φίλοι, ούς ώδήγει παρά τη περι- 
καλεΐ ΈλληνίίΗ ό Λέων, έ'μενον είς άκρον 
ηυχαριστημένοι.

Έ π ε τ α ι  σ υ νέχ ε ια . Γρ. Δ . Ξ ε ν ο π ο ϊλ ο ς
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