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[Συνέχεια]

— Ττ,ν έγλύτωσα ! είπεν 6 Λαγκομ- 
•περζ μέ ήθος ΰπουλον καί ήπιον.

—  Το εϊξευρα καί τό έπερίμενα, άπτ,ν- 
ττισεν ό Λουβοά, οστις έν τφ  μεταξύ ε- 
λαβε καιρόν νά συνέλθ·/).

παρ?)λθ£ χ α ΐ α υ τή  χ*6μ.η « * ρ ίτ ή ρ ί ΐ .  (Ινεοάλαιον ΚΘ )

—  Πώς, Έ ξοχώτατε ! είξεύρετε δλα 
μου τά  συμβάντα ; ήρώτνισεν 6 ξιφομά
χος χωρίς ποσώς νά τό πιστευν).

—  Είξεύρω πάν 6,τ ι θέλω ν.ά μάθω, 
άπήντησεν ό υπουργός με υφος τραχΰ καί 
επ ιτακτικόν. Ίατοεύθης ;

—  Ό χ ι άκομνι έντελώς.
—  Τέλος πάντων στέκεσαι είς τ ά  πο

διά σου ;
—  Μ άλιστα, Έ ζοχώτατε.

|. —  Καί έχεις άνάγκν,ν άπό χρήματα ;
I. ‘Ο Λαγκομπέρζ εσεισε τήν κεφαλήν

| μετά μειδιάματος έκφράζοντος πρόκατα- 
βολικάς ευχαριστίας.

—  Θά λάβτ)ς' μολονότι δεν τά  έκερ- 
δτ,σες.

Ό  Λαγκομπέρζ Ιλαβε τότε στάσιν 
θριαμβευτικήν. .

—  Ή  ’Εςοχάττις σας ά πατάτα ι, ε ίπεν’ 
με την διαφοράν μόνον 
κερδήσω μ.έ ενα ςιφ^σμόν, 
δύο.

—  Πώς είπες ; ήρώτησεν δ Λουβοά 
1 έκθαμβος' δέν καταλαμβάνω τ ί λέγεις.



— Ή  τύχη μέ αδίκησε την [λίαν φο
ράν, Έ ξοχώτατε.

— Ή  τύχη δεν επεμβαίνει" σέ αδίκη
σε τό χέρι σου, φ ίλτατε μου.

—  Έ σ τω ' άλλά τό χέρι μου ίκανο- 
ποιήθη. Επιστρέφω είς την Εξοχότητά 
σας τό ξίφος, τά όποΐςιν είμαι ανάξιος νά 
φέρω, άν καί επανόρθωσα την προσβολήν, 
την όποιαν Ιπαθεν.

—  Ε λπ ίζω  πώς θά θελήσνις νά έξηγη- 
θ?ίς έπί τέλους.

—  Δέν έννοεϊ ή Έξοχότης σας δτι ά - 
νεϋοον τόν Βελαίρ ;

—  Που ;
—  Είς τήν οικίαν του φίλου μου Δε

βώτ, ένός άνθρώπου εύτυχήσαντος χάρις 
είς 'Υμάς, δστις ήγόρασε *ρο ολίγου ενα 
λαμπρόν πύργδν καί έ'γεινεν εκατομμυρι
ούχος είς ολίγον δ ιάστημα ... Ά  ! πόσον 
καλά έπληρώθη έκεΐνος διά την τιμήν 
την όποιαν είχε νά ΰπηοετη τήν Έξοχώ- 
τη τά  σας . . .  μαζί μ’έμέ !

Ό  Λουβοά έφάνη δυσανασχετών.
— Λοιπόν, ό Βελαίρ ; . . .  ήρώτησεν.
—  Τόν ήκουσα υποκάτω άπό τά  παρά

θυρα νά παίζγι τήν κιθάραν του, τόν έ- 
προκάλεσα, έμονομαχήσαμεν καί τόν έ- 
φόνευσα !

—  Τάν έφόνευσες;.. τόν έφόνευσες στά 
σωστά άνέκραξεν ό Λουβοά παραφερό- 
μενος έκ τής χαράς.

—  Τόν έφόνευσα γ^ά καλά, Έ ςοχώ- 
τατε" του εδωκα δύο γερά τραύματα είς 
τήν καρδίαν.

—  Πρόσεξε, είπεν ό Λουβοά κυττάζων 
αυτόν είρωνικώς" ζή κανείς ένίοτε Ιπειτα  
άπό μίαν σπαθιάν, κύριε Λαγκομπέρζ, καί 
ζώσα άπόδειξις περί τούτου είσαι σύ. Φο
βούμαι' μήπως αύτός ό νεκρός ’γρήγορα 
βρυκολακιάση ώσάν εσέ.

—  Ό χ ι, Έ ξοχώ τατε ' έ'λαβα τά  μέ
τρα μου.

—  Ποια ;
—  Ά φοϋ έφόνευσα τόν άνθρωπον, τόν 

ένταφίασα υποκάτω άπό μίαν μεγάλην πέ
τραν, όπου ήμπορεΐ νά ζυγίζγι δύο χ ιλ ιά 
δας λίτρας, τήν όποιαν έκαμα νά πέστ) 
έπάνω είς τά πτώμά του άπό ύψος οκτώ 
ποδών περίπου.

—  Τότε διαφέρει, Λαγκομπέρζ’ τότε ό 
Βελαίρ είνε πραγματικώς νεκρός' άλλά τ ί 
θά είπή ό Δεβώτ ; Πώς θά του έξηγήσης 
τάν φόνον αύτόν,δστις εγεινεν είς τήν οι
κίαν του ;

—  ‘Απλούστατα, Έ ξοχώ τατε ' ό Βε
λαίρ ήτον έρωτευμένοςμέ τήν γυνα ΐκάτου:

—  Ένυμφεύθη λοιπόν ό Δεβώτ ; καί 
δ ιατί νά μή μοϋ είποϋν τίποτε ;

—  Ένυμφεύθη μίαν νέαν όποϋ ήθελε νά 
πάρη ό Βελαίρ, ένθυμεΐσθε, Έ ξοχώτατε ; 
έκείνην πρός τήν οποίαν ό Βελαίρ, δταν 
ήτο μακράν της Γαλλίας,?στελλε τάς τό- 
σας έπιστολάς, τάς όποιας κατά  δ ιατα
γήν σας Ικαια. Λοιπόν ώς φίλος τοϋ Δε
β ώ τ έγώ έπαγρυπνώ έπί τής τιμής του. 
Εύρηκα τόν Βελαίρ νά τραγουδή γλυκά 
άποκάτω άπό τά  παράθυρα τής Β ιολέτ- 
τας. . .

—  Τής Β ιολέττας ! . .  πράγματι, ένθυ-

μοϋμαι αύτό τό δνομα, έψιθύρισεν ό, Δου- ' 
βοά. Λοιπόν δ Δεβώτ δέν θά μάθ'/ι τίποτε 
καί θά σοϋ χοεωότή μάλιστα ευγνωμοσύ
νην, διότι τόν έξεδίκησες.

—  Ελπίζω, Έ ξοχώτατε.
—  Καί άφοϋ ό κύρ Δεβώτ είνε πλού

σιος , πιστεύω δτι θά σοϋ προσδιορίστ) 
μίαν $τησίαν πρόσοδον.

Ό  οφθαλμός τοϋ Λαγκομπέρζ έσπινθη- 
ροβόλησεν ύπό χαράς.

—  Μ άλιστα, Έ ξοχώ τατε, άν τάν υπο
χρεώσετε Σείς ! . .  ώ ! νά ήθέλατε νά τόν
ποχρεωσετε t

—  Είνε δίκαιον, είπεν ό Λουβοά άφ·/ι- 
ρημένος, διότι άπό τινων στιγμών έσκέ- 
πτετο τήν άνεξάντλητον πρός αύτόν εύ- 
μένειαν τής τύχης. Πρό ολίγων στιγμών 
μόλις ή ιδέα περί τοϋ Βελαίρ άπησχόλει 
καί έστενοχώρει αύτόν καί ιδού δτι ό Βε
λαίρ ήτο νεκοός.

—  Πότε τάν έφόνευσες ; ήρώτησε τάν 
Λαγκομπέρζ.

—  Αυτήν τήν νύκτα όποϋ έπέρασε , 
μετά τήν άναχώρησιν τού κυρίου Λαβερνή.

— Πώς! ό Λαβερνή ήτο μαζί του είς 
την οικίαν τού Δεβώτ ; Έ κ ποίας συμ- 
πτώσεως ;

—  Καί μαζί μέ τάν κύριυν Ρυβαντέλ, 
μάλιστα, Έ ξοχώτατε.

—  Λοιπόν ό Δεβώτ υποθάλπει τάς 
έναντίον ήμών μηχανορραφίας ; ήρώτησε 
μετά ζωηρότητος ό ύπουργός.

Αντί νά άπαντήσν) τήν άλήθειαν καί 
να δικαιολογήσν) τον προμηθευτήν :

—  Δέν ήξεύρω, άπήντησε μεθ’ ύποκοι- 
σίας ο αρχαίος ζηλότυπος, χαίρων, διότι 
παρουσιάζετο περίστασις, καθ’ήν ήδύνατο 
νά ρίψη ολίγον δηλητήριον είς τά νέκταρ 
τοϋ φίλου του.

— Ά ,  ά ! έψιθύρισεν ό Λουβοά, πολύ 
καλά.

Καί ό Λαγκομπέρζ είδε συνοφρυούμενον 
τόν κύριόν του.

’Ιδού τ ί έσκέπτετο ό Λουβοά:
—  Τρεις άνθρωποι μέ έστενοχώοουν" 

εις εξ αυτών άπέθανεν" ό ετερος πρόκειται 
τώρα ν’ άποθάνγ], Δ ιατί ό τρίτος νά μέ 
στενόχωρη;

Καί εροιψεν έπί τοϋ Λαγκομπέρζ, ψυ- 
χοάν άστραπήν, ής ό άθλιος έκεΐνος δέν 
έννόησε τήν σημασίαν, διότι άλλως θ’ ά 
πεθνησκεν έκ τοϋ φόβου , άπαλλάσσων 
ούτω τόν Λουβοά τοϋ κόπου τής έπινοίας.

KF/

ΑΡΝΙΟΝ ΛΤΣΣΩΝ

Ό  ύπουργός έξηκολούθησε τόν άφωνον 
μονόλογόν του.

—  Πρέπει νά στείλω , έσκέπτετο, αυ
τόν τάν άχρεΐον τόσον πολύ μακράν, ώστε 
νά μή έπανέλθγ] ποτέ.

Καί έξαγαγών έκ τοϋ χρηματοφυλα- 
κίου του κύλινδρον χρυσών λουδοβίκειων, 
παρετήρησε μειδιών τόν Λαγκομπέρζ,ού ή 
οψις έφαιδρύνετο.

—  Λάβε, τώ είπεν' αύτά είνε διά τόν 
ένταφιασμάν τοϋ κυρίου Βελαίρ. Τώρα δ
μως όποϋ έπληρώθης, θά έργασθης" ετοί

μασε τά  παπούτσιά σου, διότι εχεις πολ
λής έργασίαν.

7— Κανένα ταξεΐδ ι ; ήρώτησεν ό Λ αγ- 
καμπέρζ μ ετ’ άθυμίας.

—: Αι, τ ί  ; δέν σοϋ άοέσουν πλέον τά  
-αξείδ α ; είπεν ό Λουβοά.

— Ό τα ν  είμαι υγ ιής, μοϋ άρέσουν, 
Έ ξοχώ τατε ' άλλά δυστυχώς δέν είμαι" 
ή πληγή μου άκόμη δέν εκλεισεν.

—  Καί νομίζεις δτι ό άήρ τής έξοχής 
θά σέ βλάψγ) ;

—  Είμαι βέβαιος δτι θά μέ φονεύση. 
Ό  Λουβοά προσήλωσε τό διαπεραστι

κόν του βλέμμα έπί τοϋ Λαγκομπέρζ.
—  Μήπως αύτός ό βλάξ μαντεύει τόν 

σκοπόν μου ; έσυλλογίσθη ό ύπουργός^
— ’Ιδού, Έ ξοχώτατε, παρατηρήσατε 

τά στήθός μου, εσπευσε νά ειπη ό Λ αγ
κομπέρζ, καί ίδέτε άν ψεύδωμαι.

Αιφνίδιος ιδέα έπήλθεν είς τάν Λουβοά.
—  Είνε κακή πληγή , είπε μετά ζωη- 

ροτητος, καί ήμπορεΐ νά χειροτερεύσν) άν 
δέν προφυλαχθτίς. Έ χεις  άνάγκην άνα- 
παύσεως, καϋμένε Λαγκομπέρζ.

—  Δέν είν’ αλήθεια, Έ ξοχώτατε ; έ
ψιθύρισεν δ μονόφθαλμος μετά τρόμου.

—  Ε πιθυμώ νά νοσηλευθνίς ώς νά ή
σουν στρατάρχης τής Γ α λλ ία ς ! έξηκο- 
λούθησεν ό Λουβοά κρούων τόν κωδωνί- 
σκον.

—  Προσκαλέσατε τόν ιατρόν μου Σε- 
ρών, είπε πρός τόν έμφανισθεντα υπασπι
στήν.

—  ”Ω, Έ ξοχώτατε ! τ ί  καλωσύνη ! έ
ψιθύρισεν ό Λαγκομπέρζ άμηχανών έκ 
τής εύγνωμοσύνης.

Ό  ιατρός προσήλθεν. Ή  μορφή του ήτο 
έκ τών σκαιών έκείνων έπιστήμονος φι- 
λοδόξου, α ΐτινες προκαλοϋσι τήν προσο
χήν τού φυσιολόγου καί έμπνέουσι τρό
μον είς τόν άσθενή.

—  Σερών, είπεν ό ύπουργός, ή ζωή 
αυτού τού υπηρέτου μου μοί είνε πολύ
τιμος" σοϋ τόν έμπιστεύομαι" είνε πλη
γωμένος καί δεν έθεραπεύθη καλά" κ ύ τ-  
ταξε τήν πληγήν του.

Ό  Σερών έπλησίασεν, ό δέ Λαγκομ
πέρζ άπεκάλυψε καί αύθις τό στήθός του.

—  Αί σάρκες ήρχισαν νά έπουλώνται, 
είπεν ό ιατρός.

—  Είς τήν έπιφάνειαν, είπε διακό
πτων ό Λουβοά" άλλά μέσα άκόμη ή 
πληγή είνε άνοικτή, καί άπόδειξις είνε 
δτι εξέρχεται αίμα.

—  Ά  ! είπεν δ ιατρός παρατηρών τάν 
κύριόν του μετ’ έκπλήξεως.

—  Ή  πληγή είνε πολύ κακή, έπανέ
λαβεν ό Λουβοά άπαντήσας είς τό βλέμ
μα τοϋ ιατρού δι’ ετέρου βλέμματος 
μάλλον εκφραστικού.

—  Δέν τό άρνοϋμαι, έψέλλισεν ό Σερών.
Ό  Λαγκομπέρζ έφρικίασεν.
—  Παρατήρησε καλλίτερα, Σερών, καί 

είπέ είλικρινώς τήν γνώμην σου" δ κύριος 
είνε θαρραλέος καί δύναται ν’ άκούσ·/} τήν 
άλήθειαν. ·

Ό  Σερών προσεποιήθη δτι έξετάζει 
μετά πλείονος προσοχής.

—  Είνε άληθές, είπεν, δτι τό τραϋμοί



είνε βαθύ' άναπνεύσατε ολίγον, κύριε, σας 
«αρακαλώ.

Ό  Λαγκομπέρζ έστέναξεν άντί ν’ άνα- 
πνεύση.

— Είνε επικίνδυνος, δεν είνε άληθές ; 
προσέθηκεν ό Λουβοά.
-  —  Σοβαρά, είπεν ό Ιατρός μέ φωνήν 
έπιτάφιον.

Κραυγή αγωνίας έξέφυγεν έκ τοΰ στή
θους τοΰ ξιφομάχου, ένώ ό Λουβοά έγ- 
χειρίζων γραφίδα είς τον ιατρόν ύποχρέου 
αύτόν νά γράψη την συνταγήν.
" —  Καί ποΰ θά νοσηλευθ·7) ό κύριος ; 
ήρώτησεν ό ιατρός.
” — Είς τήν κατο ικ ίαν του, άπήντησε 
μεθ’ υποκρισίας ό Λουβοά.
" —  Ά λ λ ά  δέν εχω διόλου κατοικίαν 
είς Βαλενσιέννην, είπεν ό Λαγκομπέρζ.

—  Οΰτ’ έγώ δέν Εχω, άπήντησεν ό 
Λουβοά. Ά λ λ ά .. .  τώρα ένθυμοΰμαι... τά  
νοσοκομεία, τά  όποια διέταξα νά καταρ- 
τισθοΰν, είνε έτοιμα ; Νά εύρεθή είς αύτά 
tv δωμάτιον διά τόν Λαγκομπέρζ, τό 
Χαλλίτερον.

*0 ξιφομάχος έχαιρέτισεν.
-— ’Εξαίρετα, είπεν ό Σερών.
—  Και τό ήσυχώτερον, έξηκολούθη^ 

σεν ό Λουβοά, τό πλέον άπομεμακρυσμέ- 
νον άπό παντός θορύβου.

—  ΓΙολύ καλά , Έ ξοχώτατε.
—  Παράλαβε λοιπόν τόν άσθενή σου, 

κύριε Σερών, διότι πιστεύω οτι θά τόν 
ίΕιάσν] πυρετός. Βάλε τον είς τήν κλίνην 
καί συλλογίζομαι δτι άναλαμβάνεις ευθύ
νην απέναντι' μου.
' —  Μ άλιστα, Έξο γ ώ τχ τ ε .

—  ’Ώ , Έ ξοχώτατε, ευχαριστώ! έψιθύ- 
ρισεν ό Λαγκομπέρζ, ού οί όδόντες συνε- 
κρούοντο πράγματι έκ τοΰ τρόμου, σπεύ- 
δων δέ περισσότερον καί αύτοΰ τοΰ Λου- 
€οά έβάδισε πρός τήν θύραν.

Ό  Σερών έπλησίασε πρός τόν κύριόν 
του.

—  Είς τόν πύργον κλεΐσέ τον, τώ  ειπε 
σιγά καί μετά σπουδής ό υπουργός. Είς 
καμμίαν τρύπαν, είς καμμίαν φυλακήν 
καί ύπό άπόλυτον έχεμύθειαν. Είνε ένας 
αλιτήριος, άξιος διά κρεμάλαν !

Ό  Σερών έχαιρέτισεν εύσεβάστως καί 
έξηλθεν, έπόμενος τώ  Λαγκομπέρζ, δστις 
έστράφη άκόμη διά νά είπη:

—  Ευχαριστώ, καλέ μου αΰθέντα !
Ό  υπασπιστής παρεμέρισε διά νά άφή- 

βτρ αύτοϊς έλευθέραν τήν δίοδον καί άν- 
ήγγ ειλεν είς τόν υπουργόν δτι ό Ρυβαν- 
τέλ άνέμενε νά τον δεχθη είς άκρόασιν.

~—  *0 Ρυβαντέλ ! είπεν ό Λουβοά, εινε 
χαλάς άξιωματικός, τόν όποιον έκακομε- 
ταχειρίσθην όπωσοΰν χθές, καί παρά τοΰ 
όποιου άλλως τε θά μάθω τ ί  έ'καμνεν είς 
τήν οικίαν τοΰ Δεβώτ. Δ ιατί νά μνησι- 
Χακώ εναντίον του, διότι είχε σχέσεις μέ 
τόν Λαβερνή ; Μετά μίαν ή δύο ώρας δέν 
θά ύπάρχη πλέον Λαβερνή, ούτε Λαγκομ
πέρζ, ούτε, Βελαίρ. Ά ς  είσέλθη ό κύριος 
^Ρυβαντέλ.

Καί ό Λουβοά ήσχολήθη αύθις περί 
τήν άλλήλογραφίαν του κάΐ διά νά κερ- 
δήση καιρόν καί δπως λαβή ήθος άξιο—

πρεπές κάτά  τήν άφιξιν τοΰ στρατηγού 
και άφήση νά παρέλθη ή πρώτη του όρ- 
μή. Λίαν δμως έξεπλάγη δτε, άντί τόΰ 
βαρέος καί έρρύθμου βήματος τοΰ άξιω- 
ματικοΰ τοΰ ιππικού, ήκουσε καλπάζων 
έπί τοΰ δαπέδου πλάσμα Tt μάλλον ακί
νητον καί θορυβώδες ώς ’ΐππος δραπετεύ- 
σας.

—-  Ποιος είνε:; είπεν έγείρων τήν κε
φαλήν' π ώ ς ! . ,  δέν είσαι σύ ο Ρ υβ α ντέλ !

—  Οχι, κύριε, είμαι έγώ, άπήντησεν 
6 σκιρτών άνθρωπος, έγώ ό Ίασπΐνος είς 
τάς δ ιαταγάς σας.

Ή το  τώ  ον τ ι ό Ίασπΐνος, ό έξαίρετος 
άββάς, δστις είσήρχετο τοιουτοτρόπως 
ε ί: τό γοαφεΐον τοΰ ΰπουργοΰ.

Ούτος κατεμέτρησεν αύτόν άγερώχως 
καί βαναύσως οι’ ένός βλέμματος καί δεν 
έ'κρινεν αύτόν λ ία ν  εύνοϊκώς.

—  Ά φοΰ δέν είσαι ό κύριος Ρυβαντέλ, 
δ ιατί εισέρχεσαι ύπό τό όνομά του είς τό 
γοαφεΐον μου ;

— Κύριε... έψελλισεν ό Ίασπΐνος.
—  Έ ξοχώ τατε, νά λέγης! παρετήρησε 

τραχέως ό Λουβοά, ή καλλίτερα νά μή 
λεγγις τίποτε καί νά έξέλθης έν τώ  άμα.

— Μέ συγχωρεΐτε,Έ ξοχώτατε,ήγνόουν 
τόν τ ίτλον , μέ τόν όποιον σας άποκα- 
λοΰν. Έρχομαι τώρα άπό τόν κύριον Ρυ
βαντέλ. Πρό ολίγου δτε εφθασα είς Βα
λενσιέννην τόν συνήντησά' έπειδή γνωρι- 
ζόμεθα, έρρίφθην είς τάς άγκάλας του, 
έρρίφθη καί αύτός εις τάς ίδικάς μου, καί 
έκλαύσαμεν μαζί. Άπεφασισαμεν νά έ'λθη 
αύτός νά σάς ζητή-ση άκρόασιν, καί έπει- 
δή θά ήρνεΐσθε νά δεχθήτε έμέ, ένώ αύ
τόν θά τόν έδέχεσθε, μοΰ παρεχώρησε 
τήν σειράν καί ιδού ποΰ ήλθα.

—  Μπά ! . . ετσι είνε ; . . άνέκραξεν ό 
Λουβοά περιστοέφων όργίλως τούς οφθαλ
μούς ύπό τάς πυκνάς όφρΰς. Μήπως εί
σαι τρελλός ;

—  Ό χ ι άκόμη, Έ ξοχώ τατε, άλλά φο
βούμαι μή γείνω πιθανώς, έάν έξακολου- 
θήση αύτή ή κατάστασις.

Καί ό Ίασπΐνος άνευ προσποιήσεως, 
έξήγαγε τά μανδήλιόν του, άπέμαξεν Ιν 
δάκρυ άπό τής άκρας τοΰ οφθαλμού καί 
έκάθησεν άνέτως έπί μιάς έ'δρας.

Ό  Λουβοά παράφορος ήρπασεν αυτόν 
βιαίως άπό τών ώμων καί τόν ήνάγκασε 
νά όρθωθή.

—  Σέ διατάσσω νά μ.οΰ είπής άαέ-* 4. ’ 1σως , τ ί κοινόν υπάρχει μεταξύ σοΰ 
καί τοΰ κυρίου Ρυβαντέλ, είπε πρός τόν 
άββαν.

—  Ή  έπιθυμία δπως σώσωμεν ένα άν
θρωπον, ένα άνθρωπον τοΰ όποιου αύτός 
είνε φίλος καί έγώ έπίσης, άπήντησεν ό 
Ίασπΐνος.

—  Ποιον άνθρωπον ;
- ■— Τόν κύριον κόμη τα  Λαβερνή, Έ ξο

χώ τατε, τόν όποιον άνέθρεψα έγώ, καί 
τον όποιου ή οικογένεια έθρεψεν έπί τριά
κοντα έτη έμέ, πτωχόν παιδαγωγόν ά - 
μαθή καί οχληρόν' τόν κόμητα Λαβερνή, 
άγαπητέ μου κύριε, ένα λαμπρόν νέον, 
άθώον, άβλαβή, ορφανόν . τοΰ όποιου 
ή μήτηρ άπέθανεν · είς τάς άγκάλας μου.

Ό  Λουβοά ώπισθοχώρησεν Ιν ■ βήμα* 
έγένετο πελιδνός καί ή καρδία του έπαλ
λε σφοδρώς, έπανεΐδε νόερώς τήν έν τώ  
πύργω τοΰ Λαβερνή σκηνήν. Έπανεΐδε 
τήν εΰγενή έκείνην δέσποιναν έκπνέουσαν, 
τόν μίκρόσωμον άββάν γονυπετή παρ’ αΰ- 
τ-7], τόν υίόν της άπειλητικόν, τόν μικρόν 
κύνα, κωμικόν έπικουρον, ώρυόμενον ώς 
σκύμνον. Έπανεΐδε τήν Ά ντω ν ιέττα ν  είς 
χεΐρας τών χωροφυλάκ,ων καί τήν εικόνα 
τής κυρίας Μαιντενών, έξακοντιζούσης 
διά τών οφθαλμών άστραπάς άπό τοΰ 
πλαισίου της.

—  Δέν θά τελειώση λοιπόν ποτέ αύτή 
ή άνάμνησις ! έψιθύρισε τρέμων έξ οργής. 
Ε ίτα άποτεινόμενος πρός τόν Ίασπΐνον, 
δστις ώς άρνίον έτρεμεν έπτοημένος πρό 
τοΰ βλέμματος τοΰ γυπός,προσέθηκε βρα
δέως-

—  Σέ άναγνωρίζω, είσαι ό άββάς, δσ- 
τ ις  μοΰ έδειξε τήν πυγμήν, λέγων δτι εί
μαι τέρας.

Ό  Ίασπΐνος έκυψεν ετι μάλλον τήν κε
φαλήν καί δέν άπήντησεν.

—  Καί δ ιατί έρχεσαι νά μέ άπειλήσης 
σήμερον ; Λέγε ! έξηκολούθησεν ό Λουβοά 
μετ’άπαισίου τόνου φωνής.

Ό  Ίασπΐνος συνενών τάς χεΐρας άνύ- 
ψωσε τήν κεφαλήν καί έδειξε πρός τόν 
υπουργόν πρόσωπον τόσον είλικρινώς τε- 
θλιμμένον, ώστε έφοβήθη ό Λουβοά μή 
συγκινηθή.

'Ο άββάς ήρχισε νά θρηνη καί πεσών 
γονυπετής, έψιθύρισε μετά φωνής διακο
πτόμενης ύπό λυγμών'

—  Χάριν !
— Δέν έχω τά δικαίωαα ν’ άπονείίΛΟ» 

χάριν, άπήντησε σκληρώς ό Λουβοά.
—  Έ ξοχώτατε, σείς τόν προσεβάλετε.
— Ό  υπουργός έκπροσωπεΐ τόν βασι

λέα καί ώς πρός αύτήν τήν ΰβριν, τήν ό
ποιαν δέχεται άντί τοΰ ήγεμόνος του. Ό  
κύριος Λαβερνή έξύβρισε τόν βασιλέα' ά- 
ποτάθητε πρός τόν βασιλέα.

—  Ά λ λ ά , Έ ξοχώ τατε, άπήντησεν δ 
Ίασπΐνος έτι μάλλον ταπεινώς καί ικε- 
τεύων, Σείς είσθε ό κύριος. Τά πάντα  έξ- 
αρτώνται άφ’ 'Υμών. Ποιος δέν υπακούει 
Σ«ς ;

—  Α στεΐζεσα ι, καλέ μου άνθρωπε.
—  Σείς , έξηκολούθησεν δ Ίασπΐνος 

παρεπέμψατε τόν κύριον Λαβερνή είς στρα
τιω τικόν Σ υ μ β ο ύ λ ω ν .  Σείς άφαιρέσατε 
τόν βαθμόν του.

— Αί’, καί τ ί  μ’ αύτό ; Ά ν  έγώ τόν 
άπέταξα έπραξα καλώ ς'άν τόν παραπέμ
πω είς στρατ. Συμβούλιον, σημεΐον δτι 
είνε ένοχος. Τά Συμβούλιον συνέρχεται' 
πήγαινε νά φέρης ποάς αύτά τάς ένστά- 
σεις σου, έάν είνε άκόμη καιρός ή νά κά- 
μης τά  παράπονά σου, έάν είνε άργά.

Ό  Ίασπΐνος καταβεβλημένος έκρυψε 
τό πρόσωπον μεταξύ τών δύο χειρών καί 
ήρχισε νά θρηνη θορυβωδώς, ώς πάιδίον 
άποθαρρυνθέν.

 θεέ  μου, έψιθύρισε, Θεέ μου ! πώς
ήμποροΰν νά βλέπουν τόσον άνάλνητοι ένα 
άνθρωπον κλαίοντα .

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό ύπασπι—



στής έκόμισε προς τον υπουργόν φάκελλον 
έκ μέρους τοϋ προέδρου τοϋ στρατιωτικού 
Συμβουλίου . Ό  Λουβοά διέρρηξε ττ,ν 
σφραγίδα.

Ό  Ίασπΐνος προσέβλεψε και ήκροάσθη 
συγκεντρώσας πάσας τάς σωματικάς και 
ψυχικάς αύτοϋ δυνάμεις Ή  καρδία του 
σχεδόν είχε παύσει νά πάλλν).

—  Είνε πολύ άργά, είπεν ό Λουβοά.
—  Πολύ άργά ! άνέκραξεν ό Ίασπΐνος 

έγειρόμενος' δ ιατί πολΰ άργά ;
—  Διότι έξεδόθη ή άπόφασις, άπήντη- 

σεν 6 Λουβοά διατρέχων τό έγγραφον τόϋ 
κυρίου δουκός τής Μαίνης.

—  Καί ή άπόφασις καταδικάζει τόν 
Γεράρδον ;

—  Είς θάνατον.
Ό  Ίασπΐνος έξέπεμψε κραυγήν τοομε- 

ράν καί οί οφθαλμοί του έξηκόντισαν τοι- 
αύτην λάμψιν, ώστε ό Λουβοά έπτοήθγ). 
ΤΗτο παραφροσύν/ι ή ήτο θάρρος ή α ιτ ία , 
ή έξάπτουσα τους οφθαλμούς εκείνους;

— Π ήγαινε, κύριε Ίασπ ΐνε, είπεν ό υ
πουργός, πήγαινε νά παρακαλέστις τό Συμ- 
βούλιον' ομίλησε πρός τον κύριον δοϋκα 
τής Μαίνης, όστις είνε πολύ εύσπλαγχνος.

— Καί ό κύριος δούξ τής Μαίνης θ’ ά- 
πονείμνι τήν χάριν ; είπε διακόπτων αύ
τόν ό Ίασπΐνος.

—  Ούδ’ αύτός έ'χει τό δικαίωμα.
— Τότε δ ιατί μοϋ λέγετε νά υπάγω 

πρός αύτόν ; Διά νά μ’ άποπέμψετε, αί' ;
Ό  Λουβοά ύψωσε τούς ώμους.
—  Ώ  ! άλλ’ έγώ δέν θά φύγω έτσι ! 

έξηκολούθησεν ό Ίασπΐνος.
Ό  Λουβοά ετυψε τό πάτωμα διά τοϋ 

ποδός.
—  Πρόσεξε, διότι διακινδυνεύεις μεγά- 

λως, φ ίλτατε κύριε, τω  είπεν.
—  ’Αλήθεια ; ειπεν ό άββάς μετά νεύ

ματος άξιοθαυμάστου περιφρονήσεως καί 
αύταπαρνήσεως, καί τ ί  διακινδυνεύω ;
. —- Κινδυνεύεις νά μή εύρεθνίς πλησίον 

τοϋ οίλου σου τήν στιγμήν άκριβώς, καθ’ 
ήν θά σέ είχεν α νάγκην:.. Διότι είσαι άβ
βάς, νομίζω.

Ό  Ίασπΐνος διέστειλε τούς βλοσυοούς, 
οφθαλμούς καί τά  φρικιώντα χείλη του.

—  Αί άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου, έξ
ηκολούθησεν άταράχως ό Λουβοά, έκτε- 
λοϋνται έντός πέντε ώρών. Μείνε έδώ, άν 
άγαπάς. Έ γώ  πηγαίνω  νά δώσω τάς ά- 
ναγκαίας δ ιαταγάς. Χαΐρε, κύριε άββά 
Ίασπΐνε.

Ό  Ίασπΐνος άνεσκίρτησεν ώς άγριος 
αίλουρος καί έ'φραξε τήν δίοδον εις τόν 
Λουβοά.

—  Σάς είπα είς τόν πύργον τού Λα
βερνή, έτραύλισε μέ φωνήν πεπνιγμένην, 
σάς είπα δτι είσθε τέρας...

— Λοιπόν ; είπεν ό Λουβοά άπτόήτος.
—  Λοιπόν σήμερον σάς άποκαλώ ά - 

χρεΐον.^
. —  Ώ ς υπουργός τών Στρατιωτικών , 

δέν άναμιγνύομαι είς τά  τών άββάδων , 
είπε χλευάζων δ Λουβοά " θά σέ παρα- 
πέμψω δμως είς τόν άρχιεπίσκοπον, είς 
τόν δποΐον υπάγετα ι ή ένορία σου, δστις 
θά σέ φυλακίσγι, κύριε Ίασπ ΐνε. Χαίρετε!

—  Κύριε , άνέκραξεν ό Ίασπΐνος έξω 
φρενών έκ τής οργής καί φοβερός τήν 2- 
ψι·ν, θά υπογράψετε άμέσως τήν χάριν τοϋ 
κυρίου Λαβερνή.

Ό  Λουβοά παρεμέρισε τόν άββάν διά 
μιάς κινήσεως τοϋ εύρώστου βραχίονόςτου.

—  Κύριε Λουβοά, ή τήν χάριν αύτήν, 
ή άλλέως θά ομιλήσω !

— Θά δμιλήσ·/)ς ; Καί τ ί θά είπης ; 
Ό μίλει δσον θέλεις' δέν μ’ένδιαφέρει.

— Τήν χάριν αύτήν, σάς λέγω !
Έ ν τούτοις είς τόν Λουβοά είχεν έμ- 

ποιήσει αΐσθησιν ή άπειλή.
—  Σοϋ έπαναλαμβάνω, είπεν, δτι κα

νείς δέν έ'χει τό δικαίωμα τής χάριτος, 
έκτός τοϋ Βασιλέως.

—  ’Έ στω λοιπόν' άς άναβληθή ή έκτέ- 
λεσις έ'ως δτου νά ίδώ τόν βασιλέα.

Ό  Λουβοά ήρχισε νά γελά.
— Ώ , δ άχρεΐος, ό άχρεΐος γελά ! . . 

άνέκραξεν ό Ίασπΐνος άτενίζων πρός τόν 
ούρανόν. Έ στω  ! άφοϋ τό θέλγις, καλά ' 
φόνευσε τον Λαβερνή' έγώ θά υπάγω ε’ις 
Βερσαλλίας.

Είς τόν Λουβοά ένεποίησεν έντύπωσιν 
δ τόνος μεθ’ ού δ Ίασπΐνος έπρόφερε τάς 
λέξεις ταύτας.

—  Δέν είξεύρεις λοιπόν, δήμιε, ποιος 
είνε ό κύριος Λαβερνή ; έξηκολούθησεν ό 
Ίασπΐνος, ού ή μορφή έφωτίζετο, καθόσον 
έξήπτετο ή ψυχή του καί ή λαλιά  του. 
Δέν υποθέτεις ;

Τόσην προσοχήν παρέσχεν είς τήν έν
νοιαν τών λόγων τούτων ό Λουβοά, ώστε 
παρέβλεψε τάς ύβρεις. . .

—  ”Α ! . . . θέλεις νά βλάψης τόν κύ
ριον Λαβερνή, σύ ; . . . ά ! παίζεις μέ τά  
μυστικά τής κυρίας Μαιντενών, ήτις είνε 
. . . βασίλισσα τής Γαλλίας.

Ό  Λουβοά έπλησίασέ δ ι’ ένός άλματος 
καί έξέτεινε τήν χεΐρα πρός τόν άββάν, 
δστις έμεθύσκετο έκ τών λόγων του καί 
έκ τής πεποιθήσεώς του , ώς οί άρχαΐοι 
μάρτυρες.

—  Τά μυστικά τής κυρίας Μαιντενών ; 
άνέκραξεν ό ύπουργός μετά φωνής άσθ- 
μαινούσης.

—  Ναί . . .  ή κυρία Μαιντενών θά σέ 
καταστρέψ·/], Λουβοά. . . ’Αμάν, έάν βλά- 
ψγίς μίαν τρίχα έκ τής κόμης τού κυρίου 
Λαβερνή, ή Έσθήρ θά κάμν) νά πέσϊ) ή 
κεφαλή σου έπί τοϋ ικριώματος.

—  Τί λέγεις ; ήρώτησεν ό Λουβοά,δσ- 
τις άνεμνήσθη τών μυστηριωδών απειλών 
τής κομήσσης . ’Εξηγήσου ! προσέθηκε 
θλίβων τάς χεΐρας τοϋ άτυχοϋς άββά. Ό 
νέος αυτός λοιπόν, είνε πρόσωπον τόσον 
ένδιαφέρον διά τήν μαρκησίαν ; . . .

Ό  Ίασπΐνος έξέφερε γέλω τα , δστις θ’ 
άπεδείκνυε τήν παραφροσύνην του, άν ήτο 

-όλιγώτερον φοβερός. Ό  Λουβοά , τό ένόησε 
καί περιέβαλε διά τοϋ βραχίονος τον ώ
μον τοϋ άββά.

—  "Ας είνε, είπε' παραχωρώ τήν άνα- 
βολήν. Ά ς  συνομιλήσωμεν , κύριε άββά . 
Κάθησε, ησύχασε' δλα διορθώνονται είς 
αύτόν. τόν κόσμον , άφοϋ έπέρχεται έξή- 
γησις, μά τόν Θεόν. . .

—  Μή βλάσφημες τόν Θεόν ! είπεν ώ -

ρυόμενος καί περίρρυτος έκ τοϋ ίδρώτος ό 
άββάς, δν δ Λουβοά ήνάγκασε νά καθήση 
διά φιλοστόργου βίας.

—  Κάθησε, κάθησε. . . άς ίδωμεν ! . . .  
Άπόδειξέ μου, πώς ή κυρία Μαιντενών 
ένδιαφέρεται άρκετά δι’ αύτόν τόν νέον. 
Είπε μου τό μυστικόν. . . ομίλησε, φ ίλ - 
τα τέ  μου Ίασπΐνε ! . . . είσαι άξιόλογος 
άνθρωπος' βλέπω δτι υπερασπίζεσαι τούς 
φίλους σου καί εκτιμώ αυτούς τούς χα
ρακτήρας. Θά υπογράψω τήν αναβολήν . . .  
ιδού,υπογράφω ! Ά λ λά  ομίλησε, ομίλησε! 
διότι άλλέως θά πιστεύσω δτι μεταχειρί
ζεσαι καταχρηστικώς τό δνομα τής μαρ- 
κησίας, διά νά μέ κάμψης, καί θά άπο- 
σύρω τήν αναβολήν. . . Τό μυστικόν, ε ί-  
πέ μου, τό μυστικόν τής κυρίας Μ αιντε- 
νών ! . . . Ά  ! μά πρέπει νά όμιλήστις, 
κύο Ίασπ ΐνε ' είπες άρκετά, ώστε δέν είνε 
δυνατόν νά σιωπήστ,ς τώ ρ α .Ή  ομολόγησε 
τ ί τρέχει, διά νά σέ δώσω τήν άναβολήν, 
ή άλλέως έπιταχύνω τήν έκτέλεσιν.

Ό  Ίασπΐνος, έ'ντρομος, ήνοιγε τό στό
μα, δπως δμιλήση, δτε πάταγος κραυγών 
καί μουσικής άντήχησεν είς τήν π λα τε ί
αν , πρός ήν έβλεπαν τά  παράθυρα τοϋ 
γραφείου τού Λουβοά.

—  Ζήτω ό βασιλεύς ! άνεφώνει τό πλή
θος είσβάλλον είς τήν πλατείαν, ώς μυ- 
κωμένη θάλασσα. Ζήτω δ βασιλεύς !

—  Ό  βασιλεύς ! είπεν δ Λουβοά μετά 
παραφοράς οργής.

—  Ό  βασιλεύς ! έπανέλαβεν ό Ίασπ ΐ
νος, δρμών πρός τό παράθυρόν καί έξαλ
λος έκ τής χαράς.

—  Ό  βασιλεύς καί ή κυρία Μαιντενών 
μή σταματήσαντες είς τόν τελευταΐον 
σταθμόν, εισέρχονται είς Βαλενσιέννην,ά- 
νήγγειλεν είσελθών εις υπασπιστής πρός 
τόν περίλυπον Λουβοά.

Άκούσας τό δνομα τής μαρκησίας δ 
Ίασπΐνος έγονυπέτησεν ώς παράφρων, έ'- 
πεμψεν ασπασμούς ποός τόν ούρανόν καί 
άπαλλασσόμενος τής άγκάλης τοϋ Λου
βοά, δστις τείνων πρός αύτόν, τήν περί 
άναβολής δ ιαταγήν, τόν περιέβαλλεν ώς 
δφις διά νά έπιτύχγ] παρ’ αύτοϋ μιαν λ έ -  
ξιν :

—  Ή  κυρία Μαιντενών είς Βαλενσιέν
νην ! άνέκραξεν άνοίγων δίοδον διά μέσου 
τών άξιωματικών καί τών θεραπόντων 
τοϋ Λουβοά, ά ! ό Γεοάοδος έσώθη. Φυ
λάξατε τό έγγραφόν σας, κύριε' δέν έχω 
πλέον άνάγκην αύτοϋ.

. Καί ό μικρόσωμος άββάς, άφοϋ ένηγ- 
καλίσθη ένω έτρεχε τόν Ρυβαντέλ , άνε- 
μίχθη παραφόρως μετά τού πλήθους, δ
περ έπλήρου τάς όδούς δπως ίδη διερχο- 
μένας τάς βασιλικάς άμάξας.

—  Τά μυστικά τής κυρίας ΜαιντενώνΓ 
. . . έπανέλαβεν δ Λουβοά, καταπ ίπτω ν 
Ιξηντλημένος έπί μιάς έ'δρας.

Κ<7

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΕΝΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Αί όδοί ήσαν πλήρεις ανθρώπων. Ή  
πόλις έκείνη, ή διατελοϋσα είσέτι ύπο



βυγκίνησιν ενεκα τ·7ίς διαβάσεως τεσσαρα- 
κοντακισχιλίων άνδρών, άναστατωθεϊσα 
έκ τοΰ τρόμου τών μοναχών καί έκ τών 
απαιτήσεων τών έκλεκτών στρατευμάτων, 
μόλις είχεν ανακτήσει τήν ήσυχίαν της 
πρό δυο ώρών.Διότι όλα τά  στρατεύματα, 
είχον έξελθει, χάρις είς τήν άοκνον έπ ι- 
τήρησιν τοΰ Λουβοά, είς τό διοργανωτι
κόν πεεΰμά του, είς τήν αυστηρότητα 
μεθ’ ής έξετελοΰντο αί δ ιαταγα ί του.

Είς τούς πάντας ήδη ήτο γνωστόν ότι ό 
γαλλικός στρατός έβάδιζε κατά τοΰ Μόνς, 
όπερ ή έμπροσθοφυλακή είχεν ήδη πεοι- 
κυκλώσει, ένφ ή οπισθοφυλακή μόλις έξ- 
ήρχετο έκ τής λεωφόρου τής Βαλενσιέν- 
νης.

Φαντασθήτω έκαστος τ ί  άποτέλεσμα 
παρήγαγεν ή αιφνίδιος άφιξις τοΰ Λουδο
βίκου ΐΔ  . Ό  βασιλεύς άπό πολλοΰ δέν 
είχε διοικήσει αύτοπροσώπως στράτευμα, 
μετα τοΰ βασιλέως δέ ήρχοντο οί πρίγ
κιπες, ήρχετο ή κυρία Μαιντενών , ή- 
τ ις , βασίλισσα προσφάτως γενομένη, δέν 
είχεν άκόμη φανή είς τούς υπηκόους της, 
τούς κατοικοΰντας τάς βορείους τοΰ Κοά- 
τους έπαρχίας, ώς έ'πραττε τόσον συχνά 
άλλοτε ή κυρία Μοντεσπάν.

Ο βασιλεύς έδέησε ν’ απόκρυψη τό τα - 
ξείόιον του, ώς είχεν άποκρυβή καί ή ά - 
φιξις τοΰ στρατοΰ. Ό  Λουβοά άνεμενε τόν 
κύριόν του, τήν έπαύριον. ’Αλλά βασι
λική τ ις  ιδιοτροπία, αφορμή τις άσήμαν- 
τος, μία φρικίασις τής κυρίας Μαιντενών, 
φρικίασις προφητική, έ'καμεν ώστε νά μή 
σταματήσωσιν είς τόν τελευταϊον σταθ
μόν καί ό Λουδοβίκος είσήρχετο είς Βα
λενσιέννην τήν ήμέραν,άντί νά είσέλθη μέ 
τά  φώτα.

Δώδεκα άμαξαι πλήρεις αύλικών καί 
αξιωματικών της ακολουθίας τοΰ βασι- 
σιλεως προυχώρουν βραδέως διά τών όδών 
μέχρι τοΰ Δημαρχείου, όπου είχον προπα- 
ρασκευασθή καταλύματα  άπό τής προτε
ραίας. Της άμάξης τοΰ βασιλεως, κα τα - 
φόρτου έζ άκολούθων, καί περιστοιχιζο- 
μενης ύπό ιπποκόμων καί σωματοφυλά
κων, εΐπετο έτέρα άμαξα, ήττον πολυτε
λής, έν ή πάντες οί οφθαλμοί άνεζήτουν 
άπλήστως τήν μαρκγισίαν Μαιντενών. Γα
λήνιος καί όπωσοΰν ώχρα έκάθητο αυτη 
μετά δύο κυριών καί ένός στρατάρχου τής 
Γαλλίας. Εις τών υπασπιστών τοΰ βλσι- 
λέως Εφιππος έ'βαινε μετά προσοχής παρά 
τήν θυρίδα τής άμάξης.

Ή  γυνή έκείνη,περί ής πάσα ή Εύρώπη 
έλάλει άκαταπαύστως , ήτις ειχε φθάσει 
εις το ιαύτην ΰψίστην περιωπήν, Εφερε τό 
μεγαλεϊον της άκόπως καί άνευ έπιδεί- 
ξεως. Καθείς έμάντευεν ότι ή ψυχή της 
ήτο προνομιούχος,άνωτέρα καί αυτής τής 
τύχης της, καί τό πλήθος,τά περιεργαζό
μενον αύτήν άκορέστως, έσίγα , άλλ ’ οΰχί 
άνευ τινός θαυμασμού καί σεβασμού.

Η πομπή προυχώρει, ή λαμπρότης τοΰ 
καιρού άπέδιδεν είς τήν άπροσδόκητον έ
κείνην είσοδον, θριαμβευτικόν χαρακτήρα. 
Οΐ αστυνόμοι, οί δημοτικοί άρχοντες, οΐ 
δικαστικοί, οί αρχηγοί τών Στρατιωτικών 
σωμάτων καί οί άνώτεροι αξιω ματικο ί, ό

σοι εύρίσκοντο άκόμη έν τή πόλει, προσ- 
έδραμον έν σπουδή, μετά τής ιδιαιτέρας 
του έκαστος ακολουθίας καί προξενοΰντες 
άναστάτωσιν είς τό πλήθος, συνηνώθησαν 
μέ τήν μεγάλην βασιλικήν ακολουθίαν, 
ώς παραποτάμια είσβάλλοντα είς μέγαν 
ποταμόν.

Έ νφ  οί κώδωνες ήχουν καί τά  τηλε
βόλα έκρότουν καί αί έπευφημίαι έξερρή- 
γνυντο, ό Λουβοά, κεκρυμμένος όπισθεν 
παραπετάσματος,Εβλεπε τό θέαμα μέ καρ- 
διοβόρον πείσμα, έξακοντίζων έπί τής 
Μαιντενών βλέμματα, άτινα  θά συνέτρι- 
βον αύτήν είς κόνιν, άν ό λογισμός τοΰ 
έχθροΰ ήδύνατο νά φονεύσγι μακρόθεν ώς 
βόμβα.

’Εν τούτοις ή πρώτη άμαξα τής πομ
πής, ήτις είχεν είσέλθει είς Βαλενσιέννην 
δέκα λεπτά  πρό τών άλλων καί έντός τής 
οποίας εύρίσκοντο δύο γυναίκες καί είς 
άνήρ, μετέβη κ α τ ’εΰθεΐαν και έσταμάτησε 
ποό. τίνος ιδιαιτέρας καί πλαγίου θύρας 
τοΰ Δημαρχείου, όπου άπεβιβάσθησαν οί 
έν τή άμάξτ).

Πρώτος κατήλθεν ό άνήρ, άπλούστατα 
ένδεδυμένος, φέρων ξίφος καί ύπό μάλης 
κρατών μικρόν έξ έβ ένου άργυροκόσμητον 
κιβώτιον. Γινώσκομεν το άτομον α υ τό , 
διότι τό εί’δομεν άλλοτε παρά τή κυοία 
Μαιντενών έν Βερσαλλίαις, εσπέραν τινά  
καθ’ ήν ή μαρκησία έδείπνει άναμένουσα 
τόν κύριον 'Αρλαί.

Ή το  ό έπ ιστάτης τής μαρκησίας , ό 
Μανσώ , εύγενέστατος καί έντιμότατος 
άνθρωπος.

Ό  Μανσώ προσέφερε τόν βραχίονά του 
είς γηραιάν τινα  γυνα ίκα , φέρουσαν μέ- 
λανα κεκρύφαλον ώς ή μαρκησία, έπ ιτε- 
τηδευμένη, σοβαρά, σεμνοπρεπής τό ήθος 
καί τάς κινήσεις.

Έ φαίνετο αξιοπρεπής άνευ περισκέψεως, 
σοβαρά άνευ μεγαλείου καί έδείκνυεν εί
κοσι δύο οδόντας, έξ ών τεχνίτης τ ις  έ- 
λεφαντόδοντος ήδύνατο νά κατασκευάση 
ευκόλως έξήκοντα τέσσαρας, ώς τούς τής 
μαρκησίας’ ήτο ή θαλαμηπόλος π ιθηκί- 
ζουσα *τήν κυρίαν της, ήτο ή δεσποινίς 
Νανών Βαλβιέν. ή ίσχύουσα μεταξύ τών 
ισχυρών.

Ή  δεσποινίς Νανών άπέθηκε τήν ά- 
κραν τών δακτύλων της έπί τοΰ βραχίονος 
τοΰ Μανσώ, έστράφη δέ καί έπανεστράφη 
διά νά διευθετήσϊ) τήν έσθήτά της, ρυτι- 
δωθεϊσαν έν τή άμάξη. Έ ταπείνωσε τούς 
οφθαλμούς, όπως μή ί'δτ] ολους έκείνους 
τούς ανθρώπους, οΐτινες τήν παρετήρουν 
κατεοχομένην καί μακαρίως έπήρθη οτε 
ήκουσε τινάς έκ τών παρεστώτων ψιθυρί
ζοντας πρός άλλήλους"

—  Δέν είν’ αύτή  ή κυρία Μαιντενών ;
Δ ιότι αύτή ήτο ή άξίωσις τής όεσποι- 

νίδος Βαλβιέν, ήτις άνευ τών συχνών έ- 
π ιπλήξεων τής μαρκησίας, θ’ άντέγραφεν 
άκριβέστερον, δηλαδή γελοιωδέστερον, τό 
ενδοξ ον αύτης υπόδειγμα.

Ά λ λω ς  τε , πώς νά μή πάθη έξ ύπερη- 
φανείας,ή ασθενής έκείνη κεφαλή; Πώς νά 
μή έκλάβη έαυτήν φώς, ή ασθενής έκείνη 
άντανάκλασις ; Πώς ή y i . l c r i d a  Βαλβιέν

νά μή νομίση ότι ήτο τμήμά τ ι τοΰ α
τόμου τής κυρίας Σκαροών ;

Ή  Νανών δέν παρεδέχετο μόνον ότι θά 
-τήν ένυμφεύετο ό Λουδοβίκος ΙΔ’ . Ά λ λ ά  
και τοΰτο δεν ήτο μετριοφροσύνη έκ μέ
ρους της ; Τόν βασιλέα δέν διεφιλονείκει 
πρός τήν κυρίαν τη ς, άλλά μόνον τόν βα
σιλέα. 'Ως πρός τούς πρίγκιπας, τούς 
πρέσβεις, τούς υπουργούς, τήν αυλήν ο
λόκληρον τέλος πάντων, πάντα  ταΰτα  έ- 
θεώρει άνήκοντα είς άμφοτέρας, διότι 
περιεποιοΰντο καί ύπετάσσοντο είς άμφο
τέρας.

Καί βεβαίως,ή κυρία ουδέποτε άπεδεί- 
χθη ή άπήτησε τόσας τιμάς, όσας ή θα
λαμηπόλος. Ή  κυρία Μαιντενών ύπήρξεν 
άρκετά άγχίνους, ώστε νά έπιβάλη τόν 
σεβασμόν καί πρός αύτήν άκόμη τήν τα 
πεινήν άρχήν τοΰ σταδίου της. Ά λ λ ’ ή 
δεσποινίς Βαλβιέν, όμοία πρός τον ονον, 
τόν φέροντα έπί τών νώτων ιερά άντ ικ εί- 
μενα, προυτίμα μάλλον νά πιστεύη ότι αυ
τήν έλάτρευον, άντί ν’ άποδίδη είς τό α
ληθές εί'δωλον τούς ύμνους καί τό θυμί
αμα.

Αύτή ή άλαζών γυνή είσηλθε λοιπόν 
διά μιάς τών πλαγίων εισόδων τοΰ Δημαρ
χείου, όπου οί καταλυμ ατία ι τού βασι- 
λέως εσπευσαν πρός υποδοχήν της καί 
τήν ώδήγησαν είς τό κατάλυμα τής μαρ
κησίας.

Διότι ή κυρία Μαιντενών, οσάκις έτα - 
ξείδευεν, προσεποιεΐτο οτι κατώκει είς ι
διαίτερον κατάλυμα, ώς άπλή κυρία τής 
αυλής , οί δέ ύπηρέται της άφικνοΰντο 
πάντοτε είς τόν πρός δν όρον πρό τών υ
πηρετών τοΰ βασιλέως , όπως τά  πάντα  
προπαρασκευασθώσιν έγκαίρως καί πρώτη 
αύτή έγκατασταθή, διά νά δύναται νά ύ- 
ποδεχθή άμέσως τόν βασιλέα, άνευ ση
μείου τίνος άνησυχίας ή α ταξία ς, ενεκα 
τοΰ ταξειδίου.

Προς τοΰτο συνήθως ή δεσποινίς Βαλ
βιέν ηύδόκει ν’ άσχοληθή, οσάκις συγκα
τετίθετο νά ύποστή τούς κόπους τής με- 
τατοπίσεως. Έ γίνωσκε τάς εξεις καί τάς 
τόσον άπλάς άνάγκας τής κυρίας τη ς - 
συνίσταντο δέ αύτα ι είς ενα θάλαυ,ον, κα
λώς ηύτρεπισμένον, μέ παραπετάσματα 
έξ υφάσματος άμαυροΰ χρώματος, μέ μίαν 
μικράν τράπεζαν δΓ αύτήν μετά μιάς έ
δρας παρά τήν κλίνην καί μίαν μικράν 
τράπεζαν μετάμιάς έπίσηςεδρας απέναντι, 
διά τόν βασιλέα, μερικά άγγεΐα  κυανού 
καί λευκού χρώματος, πρός ά ίδιάζουσαν 
είχε προτίμησιν, μ ετ ’ ευωδών άνθέων, άν 
καί ό βασιλεύς άπηχθάνετο τάς ευωδίας, 
άλλά τά ς ήνείχετο έν τω  θαλάμω τής 
μαρκησίας.

Έ πετα ι συνέχεια.

Λήξαντος τήν 31 Τΐν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ ’ 
Ετους τών «Έ κλεκτών Μ υθιστορημάτων», 
όσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά  
τό Δ' Ετος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι δ ιακόπτετα ι 
ή αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
προπληρώσοντα.



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

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Καί. ήτο ή πράξίς του αυτη ήρωϊσμός, 
επειδή δέν είχε τό έπανωφόριόν του, ουτε 
κάν περιλαίμιον έκ γούνας. Καί ή άπρονο- 1 
ησία του κύτη τουλάχιστον ενα κατάρ- 
ρουν ήθελε τόν φιλοδωρήσει.Ά λλ’άν άπαζ 
άπεφάσιζέ τ ι ,  ούδέν πλέον έμπόδιον τόν 
έκράτει.

Ά φοϋ άπεχαιρέτισε φ ιλ ικώ τατα  τόν 
κύριον Β ιλλαγώς, κατέβη μετά της κο
μήσσης είς τήν αυλήν καί έκάθησε παρ' 
αυτή έπί τοϋ στενού καθίσματος τοϋ έλ- 
κύθρου.

Ό  αμαξηλάτηςεδωκε τά ήνία κ α ίτή ν  
μάστιγα  είς τήν κυρίαν του καί έκάθησεν 
έπί τοϋ οπισθίου βάθρου.

—  Ά ς  ’πούμε τίποτε, είπεν ή κόμησσα 
πρός τόν Μάξιμον.

Αύτό καί έκεΐνος έπεθύμει, άλλά νά 
συνδιαλεχθώσι περί τ ίνο ς ; Μόλις πρό μιάς 
ώρας έγνώριζε τήν κόμησσαν καί εφερεν 
εις τά μέσον τό μόνον δυνατόν ζήτημα 
ομιλίας περί τού Γώγου , άλλά παρετή- 
ρησεν δτι ή κόμησσα άπέφευγε τεχνηέν
τως τό θέμα τοϋτο.

—  Άρκεΐ νά μή ξαναρχίση τήν ομι
λ ία  τοϋ βραχιολιού, έσκέπτετο. Δεν θά 
’ξέρω τ ί νά τής άποκριθω.

‘Η κόμησσα προσεπάθει νά κανονίσϊ] 
τάν βηματισμόν τών ΐππων της, οί όποιοι 
μέχρι τούδε δέν είχον ζευχθή όμοϋ, ό δε 
Μάζιμος αισθανόμενος τό ψύχος καί βλέ— 
πων δτι ή έκτασις έκείνη ώμ.οίαζε πρός 
Σιβηρίαν, έξέφερε τάν έξης παράξενον 
συλλογισμόν :

— Παγωνιά ποϋ ’μπορεί νά ξεφυτρώση 
καί λευκαίς άρκούδαις.

Τοϋτο μόνον εύρε νά εί'πη.
—  Καί νά εύχαριστήση τ ’ άλογά μου, 

πού είνε γεννημένα είς τάς παγωμένας 
στέπας τής Ρωσσίας , άπεκρίθη ή κό
μησσα. Κ ατ’ άρχάς δεν έμπορούσα νά τά  
κρατήσω, τόρα δμως τά  έσυνείθισα, καί 
’μπορούμε νά ’μιλήσωμε.

—  Καί καλά έπιμένει, έσκέφθη ό Μά
ξιμος. Ά ς  τήν άφήσω ν’ άρχίση πρώτη.

— Πήτέ μου τίποτε γ ιά  τάν θεΐόν σας, 
έπανέλαβεν ή ξένη.

Ό  ανεψιάς οΰδ’ έσκέπτετο ποσώς, δτι 
τοιοϋτο θά ήτο τό θέμα , καί ήγνόει τ ί 
ν ’ άπαντήσν).

—  Έ χει μίαν κόρην, έξηκολούθησεν ή 
κυρία Γ ιάλτα .

τ— Ναί , κυρία , έψέλλισεν ό Μάξιμος 
έκπληκτος.

—  Κόρην,ή όποία μοϋ έφάνη ώραιοτά- 
τη . Τήν είδα κάποτε μέ τόν κύριον Δορ
ζέρ είς τά  Ή λύσια  Πεδία . Καί πώς συν
έβη καί δέν ύπανδοεύθη άκόμη ;

—  Μά . . . δέν ’ξέρω κ ’ έγώ. "Επειτα 
δά μόλις εινε δεκαεννέα χρόνων.

—  Θά τήν άγαπάτε, ύποθέτω.
—  Έ γώ , διόλου, σάς ορκίζομαι.
—  Τότε, ’μπορώ νά σάς έρωτήσω, άν 

δ ,τ ι μοϋ είπεν αυτά τό παιδί ήνε αλήθεια.
—  Ό  Γώγος ! καί τ ί  λοιπόν σάς είπε ;
—  ' Οτι ήγάπα ενα υπάλληλον τοϋ θεί

ου σας.
—  Πώς ! τά παλιόπα ιδο , καί . . .
—  Α δίκως τά  βάζετε μ’ αύτόν. Έ γώ  

ευχαριστούμαι νά τόν βάζω νά φλυαρή. 
Χθές έβαρυνόμην, καί μοϋ ήλθε στό νοϋ 
νά τόν καλέσω καί νά τόν έρωτήσω άν 
ήνε ευχαριστημένος άπό τήν θέσι του. Ή  
άλήθεια είνε πώς έζητοϋσα νά διασκεδάσω 
καί τό έπετυχα. Αύτάς ό μικοός τά  πα
ρατηρεί δλα καί χάρις είς αύτόν γνωρίζω 
τό σπ ίτ ι τού θείου σας καλλίτερον καί 
άπό σάς. διότι καθώς μοϋ είπεν ό Γώγος 
πηγαίνετε πολύ σπανίως έκεϊ.

—  Ά  ! σάς είπε. . .
—  Αύτό καί πολλά άλλα άκόμη. Με 

τόσον ένθουσιασμάν μοϋ έ'κανε τήν περι
γραφήν τής δεσποινίδας Δορζέρ, ώστε μοϋ 
’κτύπησε στό κεφάλι νά τήν προσκαλέσω 
είς τάν προσεχή χορόν μου.

—  ‘Η έξαδέλφη μου δεν πολυσυχνάζει 
είς τάς διασκεδάσεις, καί φοβούμαι. . .

— "Οτι δέν θά γείντ) δεκτή ή πρόσ- 
κ,λησίς μου. Πιθανόν. Τότε θά ’πάγω  νά 
’δώ τάν πατέρα της καί θά τόν παρκκα- 
λέσω νά μοϋ τήν παρουσιάστ). Καί δχι 
μόνον αύτό.Έ κεϊνο τό μαγκόπαιδο μοϋπε- 
ριέγραψε κα ί τήν γραϊαν παιδαγωγόν, καί 
τόσω καλά, ώστε μοϋ φαίνεται πώς τήν 
γνωρίζω άπό τότε πού ’γεννήθηκα. Μοϋ 
περιέγραψε τάν ταμ ίαν , έ'να πολύ εύγενή 
νέον, καί τάν γραμματέα το υ , εύγενή , 
άπό τήν Βρετάνην, τον όποιον ό θειός σας 
άπέβαλεν αύτάς τάς ημέρας. Α λήθεια , 
γ ια τ ί τάν έδιωξε ;

— Μά δέν ήξεύρω καί καλά καλά, άπε
κρίθη ό Μάξιμος" θαρρώ δμως δτι ό κύριος 
δέ Καρνοέλ εδωκε τήν παραίτησίν του. Ό  
θεΐός μου ήθελε νά τόν στείλτ) είς τήν 
Α ίγυπτον, καί έπειδή δεν ήθέλησεν άπε
σύρθη.

—  Καρνοέλ ! έπανέλαβεν ή κόμησσα. 
Μοϋ φαίνετα ι πώς αύτό τό δνομα δέν μοϋ 
είνε άγνωστον·. Δέν ήτο άλλοτε είς τήν 
γαλλικήν πρεσβείαν είς τήν Πετρούπολιν 
ένας ακόλουθος μέ το ίδιο δνομα ;

—  Ναί, ήτο ό πατήρ τοϋ Ροβέρτου 
δέ Καρνοέλ.

—  Τότε πώς συμβαίνει ό υιός__
— Νά δεχθ·7) τήν θέσιν γραμματέως είς 

Τραπεζιτικόν κατάστημα ; διότι ό πατήρ 
δέν άφησε περιουσίαν.

— Καί ό υιός φαίνεται είνε εργατικός 
καί προσπαθεί ν’ άνακτήση τήν θέσιν του. 
Είνε εύμορφος είς τό πρόσωπον ;

—  Πολύ. Δέν είνε άνοστος, άλλά έχει 
πολλήν ευγένειαν κα ί ευφυΐαν. "Αλλως 
τόν γνωρίζω καί πολύ ολίγον.

—  Ή  άλήθεια είνε, άνέκραξεν ή κυρία 
Γ ιάλτα , πώς δέν είξεύρω τ ί μοϋ κατέβη
κε καί σάς ζητώ  τόσας πληροφορίας. Θά 
σάς φαίνιρμαι πολύ αδιάκριτος.

—1 Είς έμέ ! διόλου,είπε δκζμαρτυρόμε-

νος 6 Μάξιμος, καί άποκρύπτων τήν άλή- 
θειαν.

—  "Ω ! έννοώ πολύ καλά δτι ή περι- 
έργειά μου είνε υπερβολική. Ά λ λά  δέν 
πιστεύω νά σάς προσβάλλη. Είμαι περί
εργος μόνον μέ τούς φίλους μου, καί αν 
καί αι σχέσεις μας δεν χρονολογούνται 
άπό πολλοϋ, πιστεύω δμως δτι είσθε φ ί
λος μου.

—  Καί δεν άπατάσθε, κυρία, άνέκρα
ξεν έγκαρδίως ό Μάξιμος. Αισθάνομαι δ ι’ 
ημάς, έπιτρέψατέ μου νά σάς τό όμολο- 
γήσω, τήν ζωηροτέραν, τήν είλικοινεστέ- 
ραν συμπάθειαν.

— Πιστεύω είς τήν συμπάθειάν σας 
καί σάς τήν αποδίδω. Θά μέ περιπαίξετε 
ίσως. Είσθε αληθής Παρισινός καί δέν θά 
παραδεχθήτε ποτέ βέβαια, δτι δύο πρό
σωπα, τά  όποια δέν είδον ποτέ άλληλα, 
δυνατόν νά αίσθανθώσιν αίφνιδίως φιλίαν, 
καί άκόμη όλιγώτερον έρωτα. Γελάτε βέ
βαια διά τά  συμβαίνοντα είς τά  μυθιστο
ρήματα. Έ γώ  δμως δέν γελώ , τά  αισθά
νομαι.

Είνε αληθές δτι έγώ είμαι γυνή παρά
δοξος καί ιδιότροπος. Είς τήν κοινωνίαν 
σας μέ νομίζουν τρελήν καί σείς θά σκέ- 
πτεσθε,καθώς οί άλλοι, έπειδή μέ ηύρατε 
ν». έξασκοϋμαι είς τά  όπλα ' είς τήν πρώ
την σας έπίσκεψίν σάς ήνάγκασα νά μέ 
δώσητε μάθημα ξιφασκίας καί έ'πειτα σάς 
συμπαρέσυρα είς τά έ'λκυθρον.

Ό λ ’ αύτά  συμφωνώ,καί έγώ, είνε Ιδιο— 
τροπίαι,άλλ’ δταν μέ γνωρίσετε περισσό
τερον θά ’δήτε οτι αξίζω κάποιαν έπ ιεί- 
κειαν. Δέν πτα ίω  έγώ άν ή τακτική  μου 
μέ βαρύνει. Τά πρώτά μου, τά  ώραιότε- 
ρα μου έ'τη έτσι έπίρασαν. Τόρα λοιπόν 
μόνον τά  άπρόοπτα μέ άρέσουν. Έ πε ιτα  
δέ, προσέθηκεν ή κόμησσα, μέ σώζει καί 
ή καλοσύνη μου. "Εχω κακήν κεφαλήν, 
άλλά καρδιά πολύ καλήν.

Ό  Μάξιμος έψιθύρισε τετριμμένον τ ι 
φιλοφρόνημα,τό όποιον έκείνη δέν ήκουσε.

—  Νά σάς’πώ ! έπανέλαβε’ θέλετε νά 
μάθετε γ ια τ ί σάς κουράζω μέ τγίς έρωτή- 
σεις μου περί τής έξαδέλφης σας καί τοϋ 
γραμματέως τοϋ θείου σας ; Μετά τους 
λόγους τού Γώγου, ύπέθεσα δτι ή δεσποι
νίς Δορζέρ ήγάπα τάν κύριον δέ Καρνοέλ) 
ό όποιος τήν αγαπά.

Ό  Μάξιμος ήρυθρίασε μ’ δλον τόν πα
γερόν άνεμον, ό όποιος τόν έπληττε κατά 
πρόσωπον.

—  Βλέπω δτι έμάντευσα, άνέκραξεν ή 
ξένη. Τόρα είμαι β ία δτι οΐ δύο έρα- 
σταί ύποφέρουν βασανιστήρια, άφ’ δτου ή 
θέλησις τοϋ θείου σας τούς έχώρισεν άπο- 
τόμως.

-— Είσθε μάλλον διορατική άπό εμέ, 
είπεν ό άνεψιάς τοϋ Τραπεζίτου. Δέν έν- 
νόησα δτι ή έξαδέλφη μου κλαίει διά τήν 
άναχώρησιν αυτού τοϋ νέου, καί δσον δι’ 
αύτόν νομίζω δτι έπαρηγορήθη διότι 
έγκατέλειψε τήν θέσιν του, έπειδή δέν έ
φάνη που άφ’ δτου άνεχώρησεν.

Ό.Μ άςιμος όμιλών ούτως είχε κατά 
νοϋν νά φυλάξη τό μυστικόν τής Ά λ ι
κης, άλλά ή κόμησσα δέν ήπατήθη.



— Ά πατάσθε, τώ  είπε. Καί ’ξεύρετε 
τί σχεδιάζω ; Θά τό ’δήτε. Σκοπεύω νά 
άναλάβω τά μέρος της έξαδέλφης σας 
κατά τού θείου σας, νά άνεύρω τάν κύριον 
δέ Καρνοέλ καί νά τόν ύπερασπισθώ. Είνε 
παράλογον, δέν είνε έτσι ;

— "Οχι, άπεκρίθη ό Μάξιμος, άλλ’ 
είσθε κακώς πληροφορημένη. Έ άν έπ ί- 
στευα δτι ή έξαδέλφη μου θά ήτο ευτυχής 
νυμφευόμενη τάν κύριαν δέ Καρνοέλ, έγώ 
ό ίδιος θά έκαμα δτι σείς σκοπεύετε νά 
κάμετε. Είμαι δμως ήναγκασμένος νά 
σάς εϊπω δτι θά ε ίγατε άδικον άν έδει-

' ’ Sv ' X * * ' ' rκ,νυετε ενοιαφερον ol αυτόν τον νεον.
— Δ ιατί : μήπως έ'χει νά τόν μεμφθή 

κάνεις διά κακήν τ ινα  πράξιν ;
—  Δέν λέγω αύτό, έψιθύρισεν ό Μάτ 

ξιμος μετανοών ήδη δτι πολλά είπε.
—  Τόν κατηγορούν ίσως'  διά τ ί τόν 

κατηγορούν ;
—  Διά τίποτε, άλλά ή διαγωγή του 

είνε πολύ αλλόκοτος.’Έ φυγε, χωρίς ν’ ά- 
ποχαιρετίσ·/) τόν καλλίτερον του φίλον, 
τόν ’Ιούλιον Βινιορύ, ταμίαν τοϋ θείου 
μ ο υ .... καί κρύπτεται.Δέν συμπερκρέρεται 
κανείς έ'τσι δταν έχτ] τήν συνείδησιν κα- 
θαράν.

Ή  κόμησσα έκαμε κίνημά τ ι, τά ό
ποιον οί ΐππο ι ήννόησαν, διότι άμέσως 
έσπευσαν νά στραφώσι πλαγιώτερον, ό δέ 
Μάξιμος έκπληκτος Ιβλεπεν δτι δέν έπέ- 
μεινε πλέον είς τήν συνδιάλεξιν.

"Ισως έσκέπτετο δτι ήν καιρός νά έπι- 
στήση άπασαν τήν προσοχήν της έπί τοϋ 
έλκύθρου,κυλιομένου μετά ταχύτητας κα
ταπληκτικής.

'Α πασα ή μεγάλη όδός ή άγουσα πρός 
τήν λίμνην ήτο πλήρης αμαξών καί άν- 
θρώπων πεζών. Είχε διαδοθή δτι έπαγο- 
δρόμουν καί τό πλήθος έτρεξε ν ’ άπολαύ- 
σ·/) θεάματος άρκούντως σπανίου εις τό 
ήμέτερον κλίμα.

Έπρόσεχε δέ ή κόμησσα Γ ιάλτα , μή 
περιπλεχθή καί καταπατήσν) τ ινά , καί 
όντως έπέτυχε,χάρις είς τήν μεγάλην δε
ξιότητά  της. .

Έν ριπή οφθαλμού οί 'ίπποι διήλθον 
τής λίμνης , καί καθ’ ήν στιγμήν ή κό
μησσα τούς έσταμάτα , ό Μάξιμος διε- 
κρινε πάραυτα, γυνα ίκα , κατερχομένην 
πεζή πρός τήν όχθην, δπου εύρίσκοντο 
εκατοντάδες παγοδοομούντων, καί μόλις 
συνέσχε κραυγήν θαυμασμού.

’Ανεγνώρισε τήν μελαγχροινήν τοϋ 
σκέτι ν .

Ναί, αυτή ήτο, ή μελαγχροινή μέ τήν 
χρυσίζουσαν έπιδερμίδα, ή καλλονή, ή ά- 
νακαλυφθεϊσα ύπό τοϋ ιατρού Β ιλλαγώς. 
Έφόρει τήν ιδίαν ένδυμασίαν, δπως καί 
&ίς τά αχ ί τ ι ν ,  καί δέν έφαίνετο θέλουσα 
νά κρυβή, διότι οΰδ’ έσκέφθη κάν νά κα- 
ταβιβάση έπί τοϋ προσώπου της τήν κα- 
λύπτ'ραν.

‘ΟΜάξιμος ουδόλως έξεπλάγη ,δ ιότι τήν 
εύρισκεν έκεϊ. ΤΗτο φυσικώτατον, άφοϋ 
έπαγοδρόμησεν έπί παρχέτον ,  δτι ήλθε νά 
παγοδρομήση καί έπί τοϋ άληθοϋς πάγου. 

Ά λ λ ’ όπόσαι άνακαλύψεις είς τήν τ υ -■  ,   -

ζάν έψεύσθη άγγέλλουσα δτι ήθελε ν άπΰυ- J 
σιάσει δεκαπέντε ημέράς, καί ό άνεψιός 
τοϋ κυρίου Δορζέρ έπεθύμει λίαν νά τής 
ζητήσγ; λόγον διά τό ψεϋδός της έκεϊνο, 
καί διά τινα  άλλα.

*Έπεται συνέχεια. Α ις ω π ο ς
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

Ημέραν τ ι ν ά — έ'τος είχε παρέλθει άπό 
τής νέας ταύτης ζωής— είπεν ή κυρία 
Ροδίου πρός τόν σύζυγόν της, έν ώ πρό 
μικρού μόλις είχεν άπέλθει άνθρωπός τ ις , 
είς τάν όποιον ό κύριος Ρόδιος είχεν έ- 
ξαργυρώσει συνάλλαγμα 500 δραχμών, 
ΰπογεγραμμένον ύπό τοϋ υιού του :

— Αί, τ ί λέγεις τόρα ; άκόμη ελπίζεις 
δτι θά διορθωθή ό χαριτωμένος μας ;

Ό  δικηγόρος έσεισεν άπελπιστικώς τήν 
κεφαλήν.

—  Έ άν δέν τον ώφελήσν) εν μέσον ά
κόμη, τά όποιον μάς ήλθεν έτσι απρόο
πτον, τίποτε δέν θά τον ώφελήση είπε
μετ’ ολίγον.

—  Καί τ ί  εινε άρά γε αύτά τό εύεο- 
γετικόν μέσον ; ήρώτησεν ή κυρία.

—  Τό στρατιω τικόν εν ή δύο έτη υπη
ρεσίας, είς σταθμάς ζωής περιωρισμένης 
και αυστηοάς, έν τώ μέσω αύτοϋ τοϋ α ι
σχρού βίου, τόν όποιον διάγει, πιθανόν νά 
εγ γ  σωτήριον αποτέλεσμα" καί ό Λέων θά 
κληρωθή προσεχώς.

—  Ά ς  έλπίσωμεν" άλλά φοβούμαι με- 
γαλήτερα κακά, είπε θλιβερώς ή κυρία 
Ροδίου" έπειτα  ποιος εΐξεύρει άν θά θε- 
λήση νά καταταχθή ; αύτάς δέν έρχεται 
’σέ περιορισμούς.

Τής μητρός αί προαισθήσεις ήλέγχθη- 
σαν τώ  οντι βάσιμοι. Οταν μετά τινας 
μήνας ό Λέων έκληρώθη διά δύο έτη, έπ ’ 
ούδενί λόγω συγκατετίθετο νά ύποβλη- 
θή είς 'Το μαρτύριον τής στολής καί τών 
ασκήσεων ή, τό όλιγώτερον, τοϋ γρα
φείου" έκ πνεύματος άντιλογίας, κατά 
τάς έ'ξεις του, άμα είδε τόν πατέρα του 
έπιμένοντα νά παρουσιασθί) καί κωφεύον- 
τα  είς πάσαν περί έξαιρέσεως αί'τησιν, 
συνέλαβε το ιαύτην άποστροφήν ποός τόν 
στρατιωτικόν βίον, έστω καί τον έπιει- 
κέστερον, ώστε οχι μόνον αύτός διεκήρυ- 
ξεν δτι ουδέποτε ήθελεν έκουσίως προς- 
έλθει, άλλά καί τους φίλους του, δσοι 
κατεδέχθησαν νά γίνωσι φαντάρο ι ,  ώς 
τους άπεκάλει περιφρονητικώς, άπέφευγε 
μετ’ αηδίας. Τάς τελευτα ίας ημέρας, δτε 
πάσα περαιτέρω βραδύτης θά προΰκάλει 
τήν σύλληψίν του, παρουσιάσθη ένώπιον 
τοϋ πατρός του καί τον ήρώτησε σοβα- 
ρώς τ ί είχεν άποφασίσει, νά τον έξαιρέση, 
μεταχειριζόμενος πάσαν τήν ίσχύν του, 
ή νά τον άφήσγι νά σαπηΟίί εις τά  γρα
φεία τοϋ'Υπουργείου καί είς τούς έλληνι- 
κούς στρατώνας.

—  Εννοώ νά υπηρέτησης καί σύ τήν 
πατρίδα σου δπως τόσοι άλλοι τής η λ ι
κίας σου καί τής τάξεώς σου, άπήντησεν 
ό γέρω-Ρόδιος" άλλως τε , δέν έχεις κανέ
να λόγον έξαιρέσεως" οί μονογενείς καί οί 
ορφανοί άκόμη, απαλλάσσονται σήμερον 
μετά δυσκολίας...

—  Καί άπό έμέ περιμένει ή πκτρίς ; 
μήπως είδατε ε ί; τό όνειρόν σας δτι θά 
πάρω τήν Πόλι ;

—  Δέν σου έπιτρέπω έδώ μέσα τήν 
χυδαΐαν αύτήν λογικήν ! φύλαξε την δταν 
συζητάς μέ τους φίλους σου είς τή,ς μπυ- 
ραρίες...

— Μοϋ επιτρέπετε τουλάχιστον νά σας 
είπω δτι είμαι μύωψ ; άντέταξεν ό Λέων.

—  Είς τόν στρατόν υπάρχουν πολλοί 
νέοι, τών όποιων άν δοκιμάσγις τά  μα
τογυάλια  , θά σου φανούν πολύ βαοειά ! 
είπεν ό διχ,ηγόρος.

—  Μά αυτοί ίσως ούτε πλούτον έ
χουν ουτε επιρροήν.

—  Δέν έννοώ νά μεταχειρισθώ τήν έ- 
πιρροήν, τήν οποίαν άπέκτησα δι’έντίμου 
καί δικαίας πολιτείας, υπέρ μιάς άδικου 
πράξεως" δσον άφορά τόν πλούτον, γρή
γορα θά έχγις καί σύ δσον καί έκεϊνοι.

— Έ άν ονομάζετε άδικον πράξιν τήν 
διάσωσιν τής υγείας τοϋ υιού σας, αδι
κείτε άπλούστατα τάν έαυτόν σας" έάν 
νομίζετε πάλιν δτι διά τού στρατιωτικού 
περιορισμού, ίσως δέ καί τού θανάτου μου, 
θά προλάβετε τήν σπατάλην τής περιου
σίας σας, σάς συμβουλεύω νά μη στηοίζε- 
σθε πολύ είς τήν πεποίθησίν σας.

—  Ούτε τά έν ούτε τά άλλο" τά  έπ ι- 
χειρήματά σου, τά  όποϊα μό7.ις τά  έπε- 
τρεπε κανείς είς παιδίον αύθαδες καί μεμ- 
ψίμοιρον,στηρίζονται έπί βάσεω; σαθράς: 
ό στρατιωτικός βίος οΰκ έστι πρό; θάνα
τον, κύριέ μου !

—  Ωστε μόνον έάν έπρόκειτο νάπο- 
θάνω, ήθελατε ένεργήσει ύπέρ τής έξα ι- 
ρέσεώς μου ;

—  Ουτε καί τότε ! άνέκραξεν ό Μι
χαήλ Ρόδιος, έγειρόμενος καί ύψων τήν 
φωνήν μέχρι τόνου, δστις πρώτην φοράν 
έπληττε τά  ώτα τού υίοϋ του" ούτε καί 
τότε ! προτιμώ νάποθάνγις καί σύ καί έγώ 
καί δλοι μας, παρά να φανώ έπιλήσμων 
τών καθηκόντων, τά  όποια ό πολίτης ο
φείλει πρός την πατρίδα . . . Έ άν σύ, δει
λός καί άφιλόπατρις, θέλγις νά κηλιδώσης 
τήν πατροπαράδοτον άγνότητα τής οίκο- 
γενείας σου, μόνος έξ δλων ρίψασπις πρό 
τοϋ καθήκοντος, σοϋ δίδω τόν λόγον μου 
δτι. θά σε άποκηούξω, διά να περιορίσω 
τό στίγμα μόνον έπί τού μετώπου σου !

Ό  Λέων ήκουσε μέ διανοίκτους οφθαλ
μούς καί χαΐνον στόμα τήν κεραυνοβόλον 
άποστροφήν. Διά πρώτην φοράν έλάμβανε 
τοιοϋτο τέλος ή συζήτησις" έπ’ ολίγα 
λεπτά  πατήρ καί υιός είδον άλλήλους 
όρθιοι καί άφωνοι" δτε δ’ ό κύριος Ρό
διος έπανεκάθησεν άπορων καί αύτός πώς 
κατίσχυσε μέχρι τέλους νά διατυπώστ) 
τόσον αύστηρώς τήν άπόφασίν του, ό 
Λέων έστράφη καί άπήλθεν άκροποδητεί, 
κατάπληκτος έκ τής άήθους έκείνης ευ-



γλω ττ ία ς  τοΰ πατρός, ώς έάν έξεπυρσο- δρόμων, περιστοιχιζομένη ύπό θάμνων χα- 
κρότει αίφνης είς τάς χεΐρας του ό- μηλών καί κανονικών, έκεϊ παρά το τε- 
πλον, τό όποιον έπίστευε κενόν. | χνικάν σπήλαιον, άφ’ οΰ άνέβλυζεν ύδωρ,

Τάς ακολούθους ημέρας ό Λέων διετέ- καταπ ίπτον μετά πάταγου έντός τής μι- 
λει εις φαινομενικήν ηρεμίαν καί έτήρει 1 κράς λίμνης, έκάθητο μελαγχαλικη καί 
σιγήν. Τοΰτο έ'καμε τόν πατέρα του νά ρεμβώδης ή κόρη έφ’ ένός σιδηρού θρανίου, 
νομίση ότι έπείσθη έπί τέλους περί τής Προΰτίμα τήν θέσιν ταύτην πολΰ μάλ- 
έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος του , καί , λον τής σκιάδος, ήτις ήγείρετο άπωτέρω. 
περιέμενεν άπό ημέρας εις ήμέοαν νά προς- Ή  εσπέρα ήτο όλη φώς καί άρωμα" ή 
έλθη εις τό στρατολογικόν γραφεϊον. πανσέληνος,μεσουρανούσα,κατέρριπτε τάς

—  "Ισως, Ελεγε καθ’ έαυτόν ό κύριος άργυροχρύσους άκτΐνάς της διά τής όμί— 
Ρόδιος, περισσότερον τών λόγων μου νά χλη : τοΰ αίθέρος, ώς λεπτής φωταυγοΰς 
τον έ'πεισαν αί δειναί περιστάσεις τής πα- j  κόνεως, λευκάζουσα τούς ανωφερείς ορο- 
τρίδος, τής όποιας θέλει νά συμμερισθνί μίσκους, οΐτινες είλίσσοντο καί δ ιεσταυ- 
τάς τύχα ς ’ ήτο καλάς κατά  βάθος ό υιός ι ροΰντο έν τφ  κήπω, άναδεικνύουσα έντός 
μου, χωρίς νά το είξεύρω. ι α ίγλης τήν βαθύτητα τών δένδρων, άν-

Πλήν, όταν έζήτησε τήν γνώμην τής \ τανακλωμένη είς μυρία ινδάλματα έντός 
συζύγου του, δύσπιστος πάντοτε ή κυρία j τής λίμνης, κοσμοΰσα τόν κ α τ α ρ ρ ά κ τ η ν  

Ροδίου, προκειμένου περί οίαςδήποτε ά - τοΰ ύδατος διά φαντασιωδών χρωμάτων, 
ρετής τοΰ υίοΰ της, έκίνησεν άμφιβόλως καί προκαλοΰσα διά τής ζωηρές άντιθέ
τήν κεφαλήν καί είπε :

—  Χμ ! αύτός ποΰ δέν όμιλεΐ . . .
Καί δέν συνεπλήρωσε τήν φράσιν, δι

ότι οΰτε αύτή οΰτε ούδείς άλλος έγίνω - 
σκε τά  σχέδια, άτινα  έβυσσοδόμευεν ό

σεως μαύρας-μαύρας τας σκιάς. Οί γρΰλ- 
λοι έ'τριζον ύπό τα  φυλλώματα ' άντήχει 
ενίοτε ό κρωγμάς τών νυκτόβιων, έκήλει 
τό ούς ή κελαρύζουσα πτώσις τοΰ υδατος, 
καί ή αΰρα, συνάγουσα τάς ευωδίας τών

Λέων. Ά φ ’ ού τψόντι ό χρηστός πολί- άνθέων,έθώπευε τήν όσφρησιν, ζωογονούσα 
της έζήντλησεν όσα μέσα έδύνατο νά δια- τούς πνεύμονας. ΙΙού καί που διάττων 
θέσγι μόνος αύτάς υπέρ τής έξαιρέσεώς  ̂ άστήρ διέγραφεν ώχράν τ ινα  λευκήν γραμ- 
του, αδυνάτου άνευ τής συμπράξεως τοΰ j μήν έπί τοΰ στερεώματος καί ήφανίζετο, 
πατρός, άπεφάσισε νάπέλθη είς τά έξω- ώς πυροτέχνημα βληθέν ύπ ’ άορατου ys i— 
τερικόν. Ά λλά  καί τοΰτο θά ήτο άνεπί- ρός είς τά  ύψη. Ή  Βασιλική, λευκά φέ- 
τευκτον,άνευ τής πατρικής συνδρομής,έάν 
ό Λέων δέν έφρόντιζε νά έκπορθήση δι’ 
άντίκλειδος τό γραφεϊον τοΰ κυρίου Ρο
δίου, έξ ού άφήοεσεν όσα χαρτονομίσματα 
εΰοε πρόχειρα —  48 εως 50 ,000  φράγ
κων. Κατά τήν διάπραξιν τής κλοπής, ό 
ατυχής Ρόδιος έκοιμάτο έντός τοΰ αύ
τοΰ δωματίου, ά λλ ’ ούδ’ έπί στιγμήν δι- 
εταράχθη ή ήρεμος καί κανονική άνα- 
πνοή του έκ τοΰ κρότου τών βημάτων 
καί τοΰ τριγμού τής κλειδός. ’Εγίνωσκεν 
ό Λέων καί έξ ά'7.λων περιστάσεων oTt ό 
φυσικός ύπνος τοΰ πατρός του ήτο όπως 
καί ό ήθικός : πολύ βαρύς.

Φέρων τάν κλοπιμαΐον θησαυρόν έξήλθε 
νύκτωρ τοΰ μεγάρου, χωρίς νά ί'δη κανένα, 
καί μετέβη έφ’ άμάξης είς τήν οικίαν τής 
Βασιλικής, όπου προηγουμένως είχε φρον
τίσει ν’ άποστείλη εν κιβώτιον, πλήρες 
τών άναγκαίων τοΰ ταξειδίου.

Τόν ύπεδέχθη , φι7.όφρων ώ ; πάντοτε, 
ή καλή κυρία Δυβάλ, μεθ’ ής συνωμίλησε 
γαλλ ισ τ ί έπί ώραν τ ινά 'τη  συνέστησε θερ
μώς τήν αύστηράν έπιτήρησιν τής Βασι
λικής κατά  την άπουσίαν του , καί την 
παρεκάλεσε νά τω  γράφη άπας τούλάχι
στον κατά δεκαπενθημερίαν.

— Λόγοι ανώτεροι μέ άναγκάζουσι νά- 
φήσω τήν Έ λλάόα έπί τινα  χρόνον,προς- 
έθηκεν, έάν δεν έγνώριζα ύφ’ όποιαν έπ ί- 
βλεψιν άφίνω τήν Βασιλικήν, θά έδίσταζα 
πολύ περί τοΰ πρακτέου. Βλέπετε πόσα 
σάς οφείλω, κυρία Δυβάλ.

Μεθ’ ό κατήλθε μόνος είς τόν κήπον, 
όπου, ή Βασιλική, κατά τήν συνήθειάν 
τη ς, άνέπνεε τήν αΰραν τής εσπέρας. Έν 
τ ίΐ μικρά πλατεία  τοΰ κήπου, τη σχη- 
ματιζομένη έν τή διασταυρώσει δύο δ ια-

ρουσα ένδύματα, μέ τήν μακράν κόμην 
έρριμμένην έπί τών ώμων, έξωραϊζομένη 
ύπό το σεληναΐον φώς, έφαίνετο ώς νύμ
φη μαγική, έξελθοΰσα τοΰ πολυκρότου 
σπηλαίου ή άναδύσασα έκ τών ύδάτων 
τής λίμνης.

Ητο περίλυπος τήν έσπέραν έκείνην, 
διότι ή έπιγραφή τοΰ κιβωτίου, τήν έπλη- 
ροφόρησε περί τής μελλούσης άναχωρή- 
σεως τοΰ Λέοντος. Ά μ α  τάν είδεν ερχό
μενον ήγέρθη είς προϋπάντησιν καί πεσοΰ- 
σα είς τάς άγ/.άλας του"

— Φεύγεις, Λεωνάκη, φεύγεις ! άνέ- 
κραξε μετά φωνής πνιγομένης ύπά τών 
λυγμών καί τών φιλημάτων.

Έκάθησαν πλησίον άλλήλων έπί τοΰ 
θρανίου. Ή  συνομιλία έξηκολούθησεν έπί 
τινας στιγμάς τρυφερά, άλλά διακεκομ
μένη καί άσυνάρτητος.Μ ετά μικράν σιγήν 
ή κόρη ήρώτησε σοβαρώς:

—  Καί δ ιατί φεύγεις ;
—  Είνε ανάγκη . . . μεγάλη άνάγκ,η, 

άπήντησεν ό Λέων.
— Τά π ιστεύω ' άλλά τ ί  είδους, ανάγ

κη, δέν είμπορώ άρά γε νά μάθω ;
— Ά ν  έ'αενα έδώ ειμπορουσα, φαν- 

τάσου, νάποθάνω.
—  Θεέ μου ! νάποθάνης, Λέον ! καί 

τ ί  τρέχει λοιπόν ;
— Ά ν  δέν φύγω θά με κάμουν στρατι

ώ τη ν  ’ξεύρεις τ ί θα ’πη ’στρατιώτης ; ά
κουσε : θά μου φορέσουν μίαν άθλίαν στο
λήν, δέν θα μάφίνουν νά κοιμώμαι σπ ί
τ ι μου, θά με τρέχουν είς τά  γυμνάσια 
καί είς τούς περιπάτους, θά μου ά λλά - 
ζουν τό Θεά άπό τά πρωΐ έ'ως το βράδυ 
στό γράψιμο, θά τρέχω, θά ίδρόνω, θάρ- 
ρωστήσω, καί στό τέλος είμπορεΐ νάποθά

νω. Θέλεις νά μείνω, Βασιλική ; άφίνω 
τόρα τόν πόλεμο ποΰ ’μπορεί κανείς νά 
σκοτωθη . . . Θέλεις ;

—  Καί δέν είμπορεΐς νά μη γίνης 
στρατιώτης ; ποΐός σε ύποχρεόνει ;

—  Αδύνατον" άν μείνω έδώ πρέπει νά 
ήμαι κρυμμένος" εί δέ μή, μέ πέρνουν διά 
τής βίας . . . κ ’ έγώ φεύγω γ ια τ ί δέν'μπο- 
ρώ νά χάσω τήν ελευθερίαν μου . . . έν- 
νοεΐς ;

Ή  Βασιλική κατεβίβασε τήν κεφαλήν 
καί εμεινεν έπ’ ολίγον σκεπτική" είτα  δ’ 
άνανεύσασα πάλιν καί προσηλώσασα τούς 
μεγάλους οφθαλμούς της έπί τοΰ Λέον
τος, είπε διά φωνής περιλύπου :

—  Δέν μ’ άγαπας, Λέον ! όχι, δέν μ’ 
άγαπάς ! . . άν μ’ άγαποΰσες θά έ'μενες 
έδώ, μαζί μου, καί άς ήθελες γίνει καί 
στρατιώτης . . .

—  Μά . . . θέλεις λοιπόν νάποθάνω ;
—  Καί θ’ άποθάνουν άοάγε τόσοι νέοι, 

πού τους βλέπω τώρα στρατιώτας ; καί 
άπό τους γνωστούς μας άκόμη πολλούς 
είδα σήμερον μέ τη στο7νή... Έκεϊνοι δέν 
έ'χουν ψυχήν, Λέον ; δέν φοβούνται μήπως 
άρρωστήσουν, μήπως ’πεθάνουν ή σκοτω
θούν ;

— Τό κάμνουν έξ άνάγκ,η ς, Βασιλική" 
αυτοί δίν έχουν χρήματα νά φύγουν ! ά
πήντησεν ό Λέων, τάν όποιον έξέπληξε 
κ α τ ’ άρχάς ή παρατήρησις.

— ’Ό χι ! έπανέλαβεν έντόνως ή Βασι
λική" πολλοί άπό αύτούς είνε πλούσιοι 
όσον καί ήμεΐς, άλλά νά σου ’πώ γ ια τ ί 
έ'γειναν στρατιώται ; πρώτον, γ ια τ ί άγα- 
ποΰν τούς συγγενείς των καί δέν θέλουν 
νά τους χωρισθοΰν, καί ύστερα άγαποΰν 
καί την πατρίδα τους καί γίνοντα ι στρα- 
τ ιώ τα ι διά νά την υπερασπίσουν άπό τους 
έχθρούς... νά σου φέρω τήν Ιστορίαν μου, 
νά ίδης τ ί  λέγει διά τους αρχαίους Σπαρ- 
τ ιά τα ς !

“Εμεινεν άναυδος ό Λέων είς τήν άπλήν 
καί άφελή ταύτην γλώσσαν. Δέν ήξευρεν 
άκόμη οτι,άμα ή ώραία κεφαλή τή ςΈ λλη - 
νίδος έ'κλινεν έπιχαρίτως, καί είργάζετο ό 
μικρός ά λλ ’ΰγ ιής έκεΐνος έγκέφαλος, συν- 
δέων άναμνήσεις μετά παρατηρήσεων, 
έόύνατο νά παραγάγη τόσον ώραίας σκέ
ψεις καί νά έπιφέρη τόσω λογικά συμπε
ράσματα.Συνέλαβε κα τ άρχ άς τήν ρομαν
τικήν ιδέαν νά ήττηθη είς τήν άθωαν έπί- 
πληξιν τής νεάνιδος. Ό  βίος του τότε θά 
περιεβάλλετο άληθή μυθιστορικόν χαρα
κτήρα" θά διηγείτο είτα  ένθουσιώδης,πώς, 
ό ,τ ι δέν κατώρθωσεν ή έπίμονος οργή τοΰ 
πατρός, επέβαλε μετά σθένους ή άπλή 
παιδική γλώσσα,τήν όποιαν έκίνει ό έ'ρως" 
καί πώς τάν έκδεδιητημένον, τάν άσωτον, 
τόν κλέπτην, τόν ρίψασπιν, τάν πρό ού- 
δενος ύποχωροΰντα, έπανέφερεν είς τό κα
θήκον ή-ισχυρά ήθική δύναμις τής άγνής 
πα ιδός... Ά λ λ ’ ό άνθρωπος τοΰ κόσμου, 
άν και αληθώς συνεκινήθη— συνέτεινεν είς 
τοΰτο πολύ ή μαγεία τής έσπέρας— κατέ- 
στειλεν έγκαίρως τάς όρμάς του καί ή λλα - 
ξεν άμέσως τακτικήν.

" Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια . Γρ. Δ. Ξ ε ν ο π ο υ λ ο ϊ


