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Λήξαντος την 3 ΐΊ ν ’Οκτωβρίου του Γ' 
έτους των « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
όσοι των κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοϋσι 
να έξακολουθήσωσιν ώς τοιοϋτοι καί κατά 
τό Δ έτος παρακαλούνται ν’ άποστείλωσι 
την συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
V) αποστολή του φύλλου είς πάντα jjlyj 
προπληρώσοντα.
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[Συνέχεια]

Είτα κατά  την άφιξιν ή μαρκησία έ
πρεπε να ευργι έ'τοιμον ένα ζωμόν καί 
μίαν πτέρυγα όρνιθίου κατά  τάς πασχα- 
λινάς ημέρας η Ιν ποτήριον γάλακτος 
μετά  παξιμαδίων κατά  τάς νηστησίμους, 
προ πάντων δέ 1ν κηρίον άνημμένον, διά 
νά σφραγίσγι έπιστολάς,δ ιότι τόν βίον της 
διήρχετο ή μαρκησία σφραγίζουσα τοιαύ- 
τα ς , όταν Skv άνεγίνωσκε τάς των άλλων.

Ουδέποτε ή δεσποινίς Βαλβιέν έζετέ- 
λε ι,ή  μάλλον είπεϊν, παρήγγελε νά. έκτε- 
λώσι την υπηρεσίαν ταύτην χωρίς νά στε- 
νά£τι, νά γογγύσν), νά παραπονεθή δτι 
έπασχεν έξ άλγηδόνων τών νεφρών καί νά 
νοσηλευθή καθ’ όδόν υπό τών θαλαμηπό
λων. Αύτή έπινε τόν πρώτον ζωμόν ή τό 
πρώτον σιρόπιον, τό όποιον έρρόφα βρα
δέως καθημένη έπί της έδρας, όπου έμελ- 
λε νά καθήστ] η κυρία της, στηρίζουσα 
τους αγκώνας έπί τής τραπέζης, όπου 
■έμελλε νά στηρίζγι ή *υρία της τους ίδ ι- 
κούς της.

Καί ή κυρία Μαιντενών, ητις κατέλα- 
€εν αύτήν πολλάκις είς την θέσιν της, 
•πρός μέγα σκάνδαλον τινών έκ τών άφω- 
σιωμένων, ήρκέσθη νά είπν) μειδιώσα ότι 
ή άγαθή Νανών έδοκίμαζεν ά ντ ’ αύτης 
-τό νέον κατάλυμα.

Την ημέραν εκείνην, άφοϋ τό προσωπι
κόν της υπηρεσίας παρουσίασε πρός την 
δεσποινίδα Βαλβιέν τά  σεβάσματά του, 
άφοϋ αύτή άπηύθυνε ψόγους τινάς ή έπα ί- 
νους, άφοϋ έφιλονείκησεν ολίγον μετά του 
Μανσώ, διότι δεν είχε φροντίσει νά προ- 
παρασκευασθή ό ζωμός της,κα ί του όποιου

ή ψυχρά υπομονή, σκληροτέρα της δυσ
τροπίας παρώργιζε την γηραιάν δεσποι
νίδα, ή φ ι . ΐ ο  ά ΰ α  Βαλβιέν διέταζε νά εΰ- 
τρεπισθή ό θάλαμος της κυρίας της καί 
έπεσκέφθη τόν διάδρομον, δστις κατά τό 
έθος, ήγεν έκ του θαλάμου έκείνου είς τά 
δωμάτια του βασιλέως.

Πλην φευ ! έν Βαλενσιέννν], οί καταλυ- 
μ α τία ι δεν κατώρθωσαν νά θέσωσι τά  δύο 
οικήματα είς τον αυτόν όροφον. Κλίμαξ 
σκοτεινή καί στενή τούς έχώριζε. Τό τοι- 
οϋτον ήν απελπιστικόν πλην καί άνεπα- 
νόρθωτον. Ή  δεσποινίς Βαλβιέν, ήτις 
προσέκοψεν είς τάς πρώτας βαθμίδας, ήρ- 
ξατο διαμαρτυρομένη καί μη δυναμένη 
πλέον νά έπιπλήζν) τούς καταλυματίας, 
έπετίθετο κατά  του Μανσώ, έπαναλαμ- 
βάνουσα :

-1— Ουδέποτε ό βασιλεύς θά κατορθώ
σει νά κατέλθϊ) άπό έκεϊ έπάνω είς τό οί
κημά μας.

—  Θά του φέξετε, δεσποινίς, άπήντη- 
σε ψυχρώς ούτος, θέτων τά  χρειώδη πρός 
γεϋμα έπί της μικράς τραπέζης.

— Νά του φέξω !  ’μέρα μεσημέρι !
τ ί  γελοϊον, εϊπεν ή δεσποινίς Βαλβιέν.

—  Ή  Αύτοϋ Μεγαλειότης θά σκεφθή, 
ότι εύρισκόμεθα έν έπαρχία, δεσποινίς.

Ή  Νανών ύψο>σε τούς ώμους αυτής.
—  Ώ  ! άλλως τε, έγόγγυσεν αΰτη , τ ί 

είπα ’μέρα μεσημέρι ! Θά είνε σκοτάδι 
πυκνό όταν τελειώσνις την υπηρεσίαν σου, 
άν έξακολουθής νά προετοιμάζνις μέ αύ
την την βραδύτητα.

—  Είνε περιττόν νά τά  έχω πρότερον 
έτοιμα, δεσποινίς, άπήντησεν ό Μανσώ 
εύγενώς' ψυχρός ζωμός μόνον διά τούς 
κρυολογημένους είνε καλός.

Καί έζηκολούθησε νά καθαρίζ·/) τό έκ 
πορσελάνης δοχεΐον μετά τνίς μ εγαλειτέ- 
ρας προσοχής.

Ή  δεσποινίς Βαλβιέν έζηκολούθει νά 
παραφέρηται μανιωδώς.

— Ήξεύρεις; εϊπεν, ότι μετά εν τέ
ταρτον της ώρας έρχονται —

—  Ό  βασιλεύς καί η κυρία, δέχονται 
τώρα τάς προσρήσεις τών κατοίκων, ά
πήντησεν ήσύχως ό Μανσώ. 'Ενεκα τού
του θά δαπανήσωσι τούλάχιστον ήμί-

σειαν ώραν* οί κάτοικοι τής Βαλενσιέν- 
νης εινε εύγλω ττο ι. ^

Ταϋτα δ’ είπών έθεσε πλησίον τής πα- 
ροψίδος τά  έζ έπιχρύσου άργύρου έπιτρα- 
πέζια  σκεύη, τά  όποϊα έξήγαγεν έκ πεοι- 
κόμψου πολυτελοϋς κιβωτιδίου ένδεδυμέ- 
νου έσωθεν δι’ όλοσηρικοϋ.

Ή  κυρία Μαιντενών, άπό του γάμου 
τη ς, έφερε τοιοϋτον κιβώτιον, ώς αί βα- 
σίλισσαι.

Ή  δεσποινίς Βαλβιέν, μηδέν έχουσα 
πλέον νά ε?πγ), ήρζατο νά μεμψιμοιρή.

— Τί εύτυχία  ! άνέκραζεν, ήμίσεια ώ
ρα διά προσαγορεύσεις ! . . .  καί έγώ ’πε
θαίνω άπό πείνα καί κανείς έδώ δέν μέ 
συλλογίζεται ! . . .

— Δ ιατί δεν τό είπατε, δεσποινίς ; ά
πήντησεν άταράχως ό Μανσώ, θά έπροθυ- 
μοποιούμην νά σ£ς υπηρετήσω. Ά τυχ ώ ς 
δέν ήδυνάμην νά τό μαντεύσω. Θέλετε 
νά δειπνήσετε ή νά πάρετε μόνον κάτι τ ι .

— Τί θά φάγγι ή κυρία ;
— Μίαν σούπαν άπό ’ρύζι καί συκοφά

γους.
—  Λοιπόν έγώ, κύριε Μανσώ, θά φάγω 

άπό τά  ίδια, άν άγαπατε.
—  Δεσποινίς, μόνον διά την κυρίαν 

υπάρχουν συκοφάγοι,άπήντησεν ό Μανσώ" 
ή κυρία τρώγει τόσον ολίγον ! θά σάς ευ- 
ρωμεν όμως σπουργίτια.

Ό  Μανσώ,άφοΰ έστρωσε την τράπεζαν, 
ήτοιμάζετο νά έξέλθη, όπόταν ν] κυρία 
Μαιντενών έφάνη είς την είσοδον του οι
κήματος της.

Περιεστοιχίζετο ύπό αύλικών, έπισκό- 
πων καί στρατηγών * είχε τάς χεΐρας 
πλήρεις άναφορών καί έμειδία πρός δύο ή 
τρεις ήγουμένας τών κυριωτέρων μοναστη- 
ρίων τής πόλεως, α'ίτινες ήλθον νά χ α ι-  
ρετίσωσιν έν τώ  πρωσώπω αυτής τήν γε
νικήν ήγουμένην πασών τών μονών τίϊς  
Γαλλίας.

Ά φοϋ δε άπαντες ούτοι παρήλασαν 
τρόπον τ ινά  προ αύτής, τούς άπεχαιρέ- 
τισε, κατά  την συνήθειάν τη ς, όρίσασα 
προηγουμένως είς τινας αυτών άκροάσεις 
τινάς. Τότε όλον αύτό τό πλήθος άπε- 
μακρύνθη, καί ή μαρκησία άπήλθε μόνη 
είς τό οίκημά της, ένθα ή Νανών καί ό



Μανσώ την άνέμενον, ό είς έν τώ  πρώτω I 
θαλάμω καί ή έτερα έν τώ  δευτέρψ.

Διερχομένη τον πρώτον, δστις ήτο μέ- 
γας άντιθάλαμος πολυτελώς κεκοσμημέ- 
νος διά παλαιών παραπετασμάτων της 
Βρύγης, ή μαρκησία ήοώτησε πόθεν τό 
οίκημά της συνεκοινώνει μετά του βασι- 
λέως.

Ό  Μανσώ έδειξε την κλίμακα περί ής 
ώμιλήσαμεν, ή δέ μαρκησία ρίψασα «δ ιά 
φορον έπ ’ αύτής βλέ[Αμα άνήλθεν εις τό 
ιδιαίτερον δω μ ά τιό ντη ς , έκεΐ δπου ό 
Μανσώ είχε στρώσει την τράπεζαν.

— Νανών, είπεν ή μαρκησία, ούδένα 
θά δεχθώ πρίν νά παρέλθωσι δύο ώραι, 
φρόντισε νά μη με έν όχληση κανείς. Κα
νείς, ακούεις καλώς !

Ή  Νανών έκλεισε την θύραν καί έξήλ- 
θεν, όπως γευματί ση καί μάθ·/) τά  νέα. 
’Αλλά μόλις έ'καμε τρία βήματα έν τώ  
άντιθαλάμω τούτω καί φοβερός θόρυβος 
ήκούσθη έπί τής κλίμακος' βαρύ τ ι σώμα 
έκυλίσθη από βαθμίδας είς βαθμίδα, ώ
θησε την θύραν τής κλίμακος καί όγκος 
τ ις  έφάνη προ αύτής. Ή  δεσποινίς Βαλ-  
St έν είδεν απέναντι έαυτής μικρόν τινα  
άνθρωπον ροδόχρουν καί ώχρόν σύναμα, 
δστις ανέκραξε μέ τεταμένας τάς χεΐ- 
ρας :

—  Ή  κυρία Μ αιντενών, παρακαλώ ;
Ή το  καί πάλιν ό φίλος μας Ίχσπϊνος.
Ή  Νανών ερριξε τρις φωνήν τρόμου καί

κατέφυγεν όπισθεν παραπετάσματος, την 
αυτήν δέ στιγμήν είσήλθεν είς τον ά ντ ι-  
θαλαμον εις βασιλικός κλητήρ καί εις χω- 
ροφύλαξ,οΐτινες έκραύγασαν άσθμαίνοντες:

— Που είνε, που εινε ;
— Ιδού αυτός ! άνέκρα.ξεν ή Νανών 

δεικνύουσα τον είσορμήσαντα, δστις ε- 
τριβε τά  γόνατά του.

—  Ευχαριστώ, δεσποινίς Νανών, είπεν 
ό κλητήρ, καί έξέτεινε τήν χεΐρα αύτοΰ 
έπί τής λείας του.

— Νανών ! έπανέλαβεν ό Ίασπΐνος . 
Καί δι’ ενός άλματος έξέφυγε τών χειρών 
του κλητηρος καί έ'δραμεν δπως £δγ) κατά 
πρόσωπον τήν γραίαν Νανών Βαλβιέν !

— Καί λοιπόν ! "Επειτα ; άπήντησεν 
αΰτη.

— Νανών τό . . .  Νανών τό ...
— Αι ! λοιπόν, τελείωσες 

ετσι τήν δεσποινίδα ; άνέκραξεν ό κλητήρ, 
βοηθούμενο; ήδη υπό του χωροφύλακος . 
Μήπως δι’ αυτό είσήλθες είς τήν κατο ι
κίαν του βασιλέως ; . . .  "Ας τον έρωτήσω- 
μεν ! . . .

— Πλήν τή άληθεία , αυτή είνε ! άν
έκραξεν ό Ίασπΐνος· τήν α να γνω ρ ίζω !... 
Καί σείς , Νανών , δέν με άνεγνωρίσατε 
ακόμη ;

—  Κύριε ! είπέν ή γεροντοκόρη τα ρ α -  
χθεΐσα ύπό αορίστου τίνος άναμνήσεως.

— Τώ 1660 έπί της όδοϋ τής Λωρ- 
ραίνης.

—  Κύριε !
—  Μικρός τ ις  παιδαγωγός, ολοστρόγ

γυλος, ρόδινος, δστις έζήτει θέσιν...
— ’Αλλά, κύριε...
— Έ νφ σείς έπηγαίνετε νά περιμένε

να κυττάζης

τε τήν κυρίαν σας ταξειδεύουσαν τότε.
— Ώ  ! κύριε...
—  Ή μην είκοσι καί τεσσάρων έτών , 

σείς δέ είσθε...
— ’Αρκεί !
— Ή  δεσποινίς Νανών μέ αναγνωρίζει! 

άνέκραξεν ό Ίασπΐνος πρός τους δύο άν- 
δρας, αφήσατε με.

— Είνε αληθές , δεσποινίς ; είπον ού- 
τοι όπωσοϋν έκπεπληγμένοι. . .

Ή  Νανών έδίσταζεν ε’ισέτι.
— Είμαι ό κουμπάρος σας. . , ό Ία 

σπΐνος. . . ό μικρός· Ίασπΐνος ! προσέθη- 
κεν ό άββας διά φωνής , ήτις έκαμε νά 
φρίξη τήν γεροντοκόρην.

— Ναί, ναί, είπεν αυτή πνιγο^ενη . . .  
Άποσύρθητε, κύριοι !

Οί δύο φύλακες, χαιρετίσαντες,άπεσύρ- 
θησαν.

—  A ! έπί τέλους, είπεν ό Ίασπΐνος, 
δστις άνέπνευσεν.

Ή  Νανών, καταπλαγεΐσα , έκάλυψε τό 
πρόσωπόν της διά τών χειρών αυτής, ώς 
άν ή οροφή ήπείλει νά πέση έπί τής κεφα
λής της.

—  Γρήγορα, ειπεν ό άββάς, οδηγήσατε 
με παρά τή  κυρία Μαρκησία.

—  Ά λ λ ’ είνε αδύνατον !
— Ούδέν είνε αδύνατον.
—  Ή  κυρία αναμένει τόν βασιλέα.
—  Ό  βασιλεύς θ’ άναμείνη.
— Αλλά τ ί νά εί'πω πρός τήν κυρίαν ;
—  Ό τ ι είμαι φίλος σας . . .
—  Θέλετε λοιπόν νά μέ ατιμάσετε ;
—■ Εμπρός λοιπόν !
— Νανών ! ήοώτησεν ή μαρκησία έκ 

του άλλου δωματίου, τ ί  είνε δλος αυτός 
ό θόρυβος, τόν όποιον ακούω ;

Ή  Νανών συνήνωσε τάς χεΐρας αύτής 
έν αγωνία.

— Eivxt έκεΐ ! ειπεν ό Ίασπΐνος όρμών 
πρός τήν θύραν.

—  Μέ καταστρέφετε! άνέκραξεν ή Να
νών, προσηλωμένη έπ’ αύτοΰ, δπως τον 
κρατήστι, ά λλ ’ ούτος διεξέφυγε καί είσ- 
ηλθε.

— Μά έπί τέλους, τ ί  τρέχει ; είπεν ή 
κυρία Μαιντενών ;

Ή  Νανών ολίγον ελειψε νά λιποθυ- 
μήσν).

—  Κυρία . . . έψιθύρισεν ό Ίασπΐνος, 
προβαίνων έπιχαρίτως.

—  Τί θέλει ό άνθρωπος αυτός ; ήρώ- 
τησεν έ'κθαμβος ή μαρκησία.

— Μίαν άκρόασιν, άπήντησεν ό Ία σπ ΐ
νος.

—  Τί δ ιέταξα , Νανών : είπεν ή μαρ- 
κησία μετ’αυστηρότητας.

Ό  Ίασπΐνος έκεραύνωσε διά του βλέμ
ματος τήν γεροντοκόρην, ήτις έντρομος
έ'δραμε πρός τήν κυρίαν της καί τή ~ * ειπε :

—  Ό  άββ&ς Ίασπΐνος.
Ε ίτα μετά τό τόλμημα τοΰτο, παρε- 

τήρησε τόν άββάν καί τόν καθικέτευσε 
διά του βλέμματος νά ήναι έχέμυθος, ό- 
περ ούτος τή ΰπεσχέθη διά συμπαθούς 
μειδιάματος.

—  Κατηραμένον αμάρτημα ! έψελλι-

σεν ή γεροντοκόρη μετ’απελπισ ίας, κλεί- 
ουσα τήν θύραν.

—  Ευτυχές αμάρτημα ! έψελλισεν ό 
άββάς.

ΚΖ'

ΤΑ ΜΤΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΤΡΙΑΣ ΜΑΙΝΤΕΝΩΝ

Ά λ λ ’ ό Ίασπΐνος, δστις τοσοΰτον έπ- 
εζήτησε τήν μετά τής κυρίας Μαιντενών 
συνδιάλεξή ταύτην, οΰκ ολίγον νισθάνθη 
έαυτόν στενοχωρούμενον δτε εύρέθη άπέν- 
αντι αύτής.

Διότι δέν ήτο αυτη έκ τών γυναικών, 
άς προβλέπει τ ις  ευκόλως. Οί μεγάλοι 
αύτής απλανείς οφθαλμοί, είς οΰς δέν ή - 
δύνατό τ ις  νά βαθύντ), ήκόντιζον το ιαύ- 
την λάμψιν φλογέράν, ώστε καί αετός θά 
ήδύνατο νά καή έν αυτή  ! Ό  δ’ Ίασπ ΐ
νος ήτο μικρά καί ανίσχυρος χρυσαλλίς.

Ά λ λω ς  τε καί δέν ήρκει νά προσβλέψν) 
μόνον πρός τήν ένδοξον ταύτην γυνα ίκα , 
έ'πρεπε νά τολμήογι καί νά τή όμιλήσν). 
ΤΗτο δέ αρά γε καί τόσον εΰκολον νά τή  
εΐπη ό Ίασπΐνος, έκεΐνο δπερ είχε νχ 
εί'πη ; ,

’Έκυψε τήν κεφαλήν" ή καρδία του ήδη, 
ύπερεξεχείλιζεν.Τοναΰται θλίψεις έκόχλα- 
ζον έν αυτή , ώστε ή έκρηξις ήν προσεχής. 
Ά λ λ ’ δταν τ ις  όμιλή πρός τούς μεγά
λους, δέον τήν πρώτην λέξιν νά ζυγίσνι 
καλώς. Αυτήν καί μόνην άκούουσιν οί με
γάλοι συνήθως.

— Λοιπόν, κύριε, τ φ  είπεν ή μαρκη
σία, συνελθοΰσα ολίγον έκ τής παραδό
ξου παρουσιάσεως, ήν τή  εκαμεν ή Να
νών. Ή  δεσποινίς Βαλβιέν σάς είσήγαγε 
παρ’ έμοί, δέν πρόκειται βεβαίως περί 
τίνος σπουδαίου;

Ό  Ίασπΐνος μόλις έ'σχε τήν δύναμιν νά 
νεύση καταφατικώ ς.

—  Πρός τά συμφέρον τής έκκλησίας 
βεβαίως ; έξηκολούθησεν ή μαρκησία.

Ό  Ίασπΐνος θά έδιδεν έκ τής ζωής αύ
τοΰ έ'τος, δπως ευργ) μίαν φράσιν' πλήν 
τοσαύτη έπεκράτει σύγχυσις είς τάς ιδέας 
του, ώστε ήτο δύσκολον, έ'στω καί μία Ι
δέα σαφής νά έξέλθτ) τοΰ νοΰ του.

Ή  μαρκησία άνυπομονοΰσα προσέθηκε 
ζωηρώς :

— Σπεύσατε, κύριε, έχω διαθέσει τόν 
καιρόν μου.

Ό  Ίασπΐνος άνύψωσε τούς οφθαλμούς 
του καί έτόλμησε νά προσβλέψ·/). Τό πρόσ
ωπον , τό όποιον έβλεπε, δέν ήτο έκεΐνο 
τό όποιον έγνώριζε, νέον καί χάριεν, ήτο 
πρόσωπον αύστηρόν καί ψυχρόν, πάντοτε 

I ώραΐον άναμφιλέκτως, ά λλ ’ άπο τοΰ ό- 
! ποιου ελειπεν άκτίς ζωογονοΰντος μειδιά
ματος. Ώ  ! έάν ή κυρία Μαιντενών έμει*- 
δία, ό Ίασπΐνος θά έγονάτιζε καί θά έ
λεγε τά  πάντα .

Ά λ λ ’ ή άκαμπτος καλλονή τής άρχαϊ- 
’ κής ταύτης μορφής ένέπνευσεν αύτώ φό- 
I βον, τόν έπάγωσεν ! Α π ένα ντ ι αύτοΰ είχε 
βασίλισσαν καί τή ώμίλησεν, δπως όμιλή 

j τ ις δι’ άναφορας.
— Κυρία, έψέλλισεν, ήλθο/ δπως ζη



τήσω Tcotpoc τής 'Υμετέρας. . . — θά έ'λεγε 
Μ εγαλειότητας, ά λλ ’έφοβήθη μήπως χα- 
λάστ) την δουλειάν, —  άγαθότητος, την 
χάριν πτωχού νέου καταδικασθέντος.

Ή  μαρκησία συνωφρυώθη καί ήγέρθη. 
Δέν άνέμενε τοσοΰτον κοινήν παράκλησιν. 
Ό  παράδοξος τρόπος της Νανών, το μυ
στήριον καί τό βίαιον της εισαγωγής τοΰ 
Ίασπίνου τη ύπέσχοντο έτερόν τ ι.

ΙΙροχωρήσασα δέ δύο βήματα, άκαμ
πτος ώς άγαλμα, άπήντησε λακωνικώς :

—  Εχω τήν συνήθειαν νά μ ή άναμ ι- 
γνύωμαι είς τά  έ'ργα της δικαιοσύνης.

Διά τής χει,ρός της συνεπλήρωσε τήν 
φράσιν της" τής ώραίας χειρός της, ήτις 
άπεχαιρέτα τόν Ίασπΐνον.

—  Ό  νέος ούτος καλείτα ι Λαβερνή ! 
άνέκραξεν ό άββάς, συνελθών χάριν είς 
τόν κίνδυνον,δν διέτρεχεν ή ύπόθεσίς του.

Ή  μαρκησία έ'φριξεν. Ό  Ίασπΐνος τό 
παρετήρησε καί κατεβίβασε τούς οφθαλ
μούς.

Ή  κυρία Μαιντενών διά φωνής ήσύχου 
άλλά καί μετά πολλής προσοχής ·'

— Ποιος Λαβερνη ; ήρώτησεν.
—  Ό  Λαβερνή ό έξ Άργώνης, είπεν ό 

Ίασπΐνος ταπεινή τή φωνή.
Ή  συγκίνησις της μαρκησίας δι’ ένός 

βλέμματος μόνον έξεδηλώθη τήν φοράν 
τα ύτη ν , πλήν τό βλέμμα τοΰτο άνίχνευσε 
μέχρι τών μυχ ια ιτάτω ν αύτής τήνκαρδίαν 
τοΰ Ίασπίνου.Έ σίγησε πρός στιγμήν, ΐνα 
συγκαλύψνι καί· κατασβύσγι δλην τήν έν 
τα ΐς  σκέψεσιν αύτής ταραχήν" ούτω δέ ή 
έπιφάνεια εμεινεν ήρεμος καί γαληνια ία , 
ώς ή τών κυμάτων, άτινα  πρό τίνος συν- 
εκάλυψαν πλοΐον καταβρωθέν ύπό τών 
φλογών.

—  Κύριε , έπανέλαβε , μέ ήκούσατε , 
ούδέν δύναμαι.

Ό  Ίασπΐνος δμως, άντί νά άποχωρήσγι, 
ώς αυτη ήλπ ιζε, πλησιάσας :

—  ’Αλλά, κυρία, είπεν ήπίω ς, δέν έν- 
θυμεΐσθε λοιπόν τήν κόμησσαν Λαβερνη ;

Νευρική ταραχή συνωφρύωσε τό μέτω- 
πον τής κομήσσης.

—  Κ άλλιστα, είπεν αυτη έν ηρεμία.
—  Μίαν φίλην σας... καί τ ί  φ ίλη ν!... 

άνέκραξεν ό Ίασπΐνος συνενών τάς χεΐρας 
καί παρατηρών τόν ούρανόν μετ’ άφάτου 
έκφράσεως στοργής καί λύπης.

—  ’Αληθώς , άπήντησεν ή μαρκησία , 
ή τ ις  έφρικίασεν αύθις χωρίς νάκατορθώσγ) 
νά συγκρατηθή- τεταραγμένη δέ ήρώτησε:

—  Έρχεσθε έπ’ όνόματί της νά μοί ζη
τήσετε τήν χάριν τοΰ νέου τούτου ; τ ις  
είσθε ; πώς είσήλθατε ένταΰθα ;

—  Είμαι ό παιδαγωγός τοΰ κόμητος 
Γεράρδου, κυρία.

—  Δ ιατί ή κυρία Λαβερνη δέν ήλθεν ή 
Ιδία ; Δ ιατί τούλάχιστον δέν έγραψεν ; 
Δέν σάς φα ίνετα ι, ότι μέ παραβλέπει κά
π ω ς ... πρό πάντων, άφοΰ πρόκηται περί 
τοΰ υίοΰ αύτής ;

— ’Απέθανε ! κυρία, άπήντησεν ό κα
λός άββάς, τόν όποιον ή λέξις αυτη καί 
ή συγκίνησις ένέπλησαν δακρύων.

Οί οφθαλμοί τής μαρκησίας άπήστρα- 
Ί>αν. Τοΰ Ίασπίνου δέν διέφυγεν ή έντύ-

πωσις, ήν έπί τής κομήσσης παρήγαγεν ή 
άποκάλυψις αυτη.

— Άπέθανεν ! άνέκραξεν ή μαρκησία. 
Καί πότε ;

— Φεΰ ! κυρία, τόν παρελθόντα Αύ
γουστον.

—  Καί. πότε κατεδικάσθη ό νέος ;
—  Χθες !
—  Χθές ! . . .  Καί ερχεσθε πρός^με σή

μερον ; . . .  Δ ιατί πρός με κατά προτίμη- 
σιν, πρός με, ή τις άλλην δύναμή δέν εχω 
ή τάς παρακλήσεις ; έ'σπευσε νά εί'πγ) ή 
κυρία Μαιντενών, έξακολουθοΰσα διά τοΰ 
βλέμματος νά έρευνα τήν ψυχήν καί τά  
χαρακτηριστικά τοΰ Ίασπίνου.

— Ή λθον πρός υμάς, κυρία, άπήντη
σε χωρίς νά ταραχθή, διότι πολλάκις ή- 
κουσα τήν κυρίαν Λαβερνή νά όμιλή περί 
τής τρυφεράς φ ιλίας, ή τις σάς ήνωνε μετ’ 
αύτής κατά τήν νεότητά τη ς, διότι ή 
κατά  τοΰ Λαβερνή άπόφασις πρόκειται 
νά έκτελεσθή μετά δύο ώρας,καί ό φιλεύ- 
σπλαγχνος θεός σάς εστειλε σήμερον τήν 
πρωίαν είς Βαλενσιέννην.

Καθ’ δσον ώμίλει ό άββάς παρετήρει 
έξαλειφομένην τήν έπί τοΰ μετώπου τής 
μαρκησίας ανησυχίαν. Ή σθάνετο, ότι αυ
τη τόν έβλεπε δι’ εύμενεστάτου βλέμμα
τος. Ή  μαρκησία ήσθάνετο έαυτήν αρ
κούντως ίσχυράν, δπως δυνηθί] νά έξακο- 
λουθήσ·/] τάς έρωτήσεις της.

—  Ωστε, ειπεν αυτη , ή άγαθή κό- 
μησσα έγκατέλειψε τόν κόσμον τοΰτον... 
χωρίς νά με ένθυμηθή ;

— Θνήσκουσα, κυρία, σάς έκληροδό- 
τησε νά έπαγρυπνητε επί τοΰ κόμητος 
Γεράρδου : ιδού δ ιατί σάς καθικετεύω σή
μερον νά τόν σώσετε.

— Τί £πραξεν ;
— ’Απήρεσεν είς τόν κύριον Λουβοά.
— Ά  ! αύτό μόνον;
—  ’Αρκεί αύτό, κυρία.
— Ό χι δμως καί δπως δικαιολογήση 

καταδίκην είς θάνατον. Μήπως παρέβη 
τήν στρατιωτικήν πειθαρχίαν, μήπως ή- 
πείθησεν ; Ό  μαρκήσιος Λουβοά είνε αύ- 
στηρός χ.αί έ'χει δίκαιον" μόλα ταΰτα  θά 
τοΰ ομιλήσω... θά παρακαλέσω...

—  Κυρία, θά σάς έξηγήσω τήν διαγω
γήν καί τήν άθωότητα τοΰ κόμητος Γε
ράρδου' πλήν ό καιρός έπείγει.Τήν πρωίαν 
ταύτην τά πολεμικόν Συμβούλιον άπε- 
φάνθη. Ό  κύριος Λουβοά, δν είδον, καί 
πρός δν ώμίλησα ήτο μανιώδης.

— Μανιώδης, δ ιατί ;
—  Έ κ τής έμπιστοσύνης, ήν είδον ότι 

είχον...
— Εμπιστοσύνης είς τ ίνα ; ήρώτησεν ή 

μαρκησία γενομένη καί πάλιν άνήσυχος.
—  Είς υμάς, κυρία.
— Ώ μιλήσατε περί έμοΰ είς τόν κύ

ριον Λουβοά ! . .  άνέκραξεν ή κυρία Μαιν- 
τενών πλέον τεταραγμένη, άφ’ δ ,τ ι έφα ί- 
νετο μέχρι τοΰδε, ήπειλήσατε τόν κύριον 
Λουβοά διά τοΰ ονόματος μου... χάριν 
τής κυρίας Λαβερνή καί τοΰ υίοΰ της

—  Άναμφιβόλως , κυρία , άπήντησε 
μεθ’ άπλόηττος ό Ίασπΐνος, δέν ήδυνά- 
μην άλλως νά πράξω. Ό  κύριος Λουβοά

μοί ήρνεΐτο τήν χάριν τοΰ κόμητος,άν καί 
γνωρίζη τήν φ ιλ ίαν, τήν συνδέουσαν υμάς 
πρός τήν οικογένειαν τών Λαβερνή, δ ι’ δ 
καί ήπείλησα αύτόν διά δυνάμεως ίσχυ- 
ροτέρας της ίδικής του.

— ’Αλλά, διέκοψεν ή μαρκησία, μετά 
θυμοΰ καί φόβου ταύτοχρόνως, εί'χετε 
πολύ άδικον νά Λράξετε, ό,αι έπράξατε. 
"Οτι εύρισκόμην είς φ ιλικάς σχέσεις μετά 
τής οίκογενείας, περί ής πρόκειται, τοΰτο 
κ α τ ’ ούδέν ένδιαφέρει τόν υπουργόν . . . 
"Αλλως τε έγώ δέν έ'χω δύναμιν, ούδενός 
είμαι άνωτέρα, ούδέποτε άγωνίζομαι κατά  
τών υπουργών τοΰ βασιλέως, οΐτινες είνε 
οι διερμηνευταί ή οί έκτελεσταί τών θε- 
λήσεών του. Έ άν έπράξατε τοΰτο, κύριε, 
σάς άποκηρύττω.

Ό  Ίασπΐνος ώχρίασεν. Έφάνη λίαν ά- 
πρόσεκτος.

— Τί θά έ'λεγεν άρά γε ! Θεέ μου, άν 
έγνώρ ιζεν δτι ολίγον ελειψε νά προδώσω 
δλον τό μυστικόν μου είς τόν κύριον Λου
βοά ! είπε καθ’ έαυτόν.

Ένόμιζα, δτι ήδυνάμην νά είμαι βέ
βαιος δτι δέν θά έγκαταλείψετε τόν κύ
ριον Λαβερνή, έψέλλισεν ό άββάς.

—  Καί δ ιατί τοΰτο, κύριε ; άνέκραξε 
'παραφερθεΐσα ή μαρκησία.

—  Χάριν τ·7ίς μνήμης τής μητρός του, 
άπήντησεν ό Ίασπΐνος.

—  Δέν υπάρχει φ ιλία  δυναμένη νά έπ ι- 
βληθή είς τό καθήκον, κύριε άββά. Έ άν 
πάντα  τά  πρόσωπα, άτινα  ΰπηρξαν φιλικά 
πρός με, στηριζόμενα έπί της φ ιλίας τα ύ - 
της προσέβαλον τόν βασιλέα ή τούς νό
μους, θά έβλέπομεν πολύ παράδοξα «ρ άγ- 0 
ματα . Ώ  ! όχι, κύριε, δέν θά γίνη τοΰτο 
ποτέ' ή προστασία, δι’ ής μέ τιμά ό βασι
λεύς μέ καθιστά λίαν προσεκτικήν, άντί 
νά μέ καθιστά θρασεΐαν. Καθόσον ή Αύ
τοΰ Μεγαλειότης ό βασιλεύς μοί άπονέμει 
τήν εμπιστοσύνην του , κατά τοσοΰτον 
προσπαθώ νά φανώ άνταξία  αύτής . Ό  
προσβάλλουν τούς νόμους είνε έχθρός μου, 
καί έγκαταλείπω  ένα έ'νοχον, άνευ λύπης, 
άνευ τύψεως της συνειδήσεως, άνευ άνα- 
μνήσεως φ ιλ ίας, ήν άλλως αύτό τά έ'γκλ.η- 
μά του διαλύει. Θά εΐπω έγώ αύτή είς τόν 
κύριον Λουβοά, έξηκολούθησεν αϋτη τρέ- 
μουσα έκ μυστικοΰ τρόμου , θά τφ  εί'πω 
τάς άρχάς μου έπί τοΰ άντικειμένου τού
του. 'Ω σ τε , κύριε ά β β ά , μή βασίζεσθε 
πλέον έπ’ έμοΰ. Θά ένήργουν ίσως άποτε- 
λεσματικώς, δπως σώσω τόν υιόν άρχαίας 
μου φ ίλη ς- άλλ’ έπειδή μέ έξεθέσατε καί 
έξεθέσατε τόν έαυτόν σας, ούδέ λόγος άς 
μή γίνγ] πλέον έπί της ΰποθέσεως τα ύ- 
της μεταξύ μας . Ά  ! κύριε , ή καρδία 
μου αίμάσσει ’ ά λλ ’ έκπλήσσομαι , πώς 
άνήρ τής ήλικ ίας σας καί τοΰ χαρακτή
ρας σας διέπραξε τοιοΰτον σφάλμα * οί 
κληρικοί, κύριε, όφείλουσι νά ώσιν υπομο
νητικοί καί ταπεινο ί. Χαίρετε, κύριε.

Ό  Ίασπΐνος, άφοΰ άφησε τήν θύελλαν 
νά διέλθϊ) άνωθεν τών κεκυρτωμένωνώμων 
του, προσεπάθησε νά ί'δν) άν εμεινεν άκόμη 
είς τόν ούρανόν ολίγη αιθρία.

—  Έχει δίκαιον, είπε καθ’ έαυτόν, άς 
υπομένω είσέτι ολίγον καί άς φανώ τα -



πεινός. Είμαι ό ισχυρότερος καί διά μιάς 
λέξεως θά τήν κατασυνέτριβον’ άς είμεθα 
υπομονητικοί καί ταπεινο ί- άς ύποκριθώ- 
μεν, ότι την περιποιούμεθα !

—  Έ π ί τέλους, κυρία, έπανέλαβεν ό 
άββάς διά φωνής ικετευτ ικές, δεν θά κα
ταστρέψετε, ενεκα του σφάλματος του ά
τυχους Ίασπίνου, άνδρα γενναϊον και ά- 
θώον, φέροντα τό όνομα του Λαβερνή.

—  Καί αν ήτο ό Ώ βινιέ, καί άν ήτο ό 
αδελφός μου, κύριε, δέν θά τόν κατέστρε- 
φον' όχι, άλλά θά τόν άφινον ε’ις την δι
καιοσύνην.

Μετά τούς λόγους τούτους, προερχο- 
μένους έξ άκάμπτου θελήσεως καί ήτις 
τώ  άφήρει πάσαν ελπίδα, ό άββάς ερριψεν 
έπί της μαρκησίας βλέμμα στερρόν καϊ 
απειλητικόν, λάμψιν κατά  λάμψεως, ι
σχυρόν κτύπημα ξίφους κατά ξίφους, έν 
συμπλοκή.

—  Τό ήθέλησεν, έψιθύρισε, τώρα είνε 
ή σειρά της νά τρέμη καϊ νά ζητή χάριν!

—  Κυρία, εϊπεν ό Ίασπΐνος, διά φω
νής τρεμούσης άλλ ’ άτρομος την στιγμήν 
έκείνην, ίσως θά ήδύνασθε νά ακούσετε 
την άφοσίωσίν σας πρός την δικαιοσύνην 
καϊ νά παραβλέψετε την χριστιανικήν εύ- 
σπλαγχνίαν, άν έπρόκειτο περί συνηθουί 
περιστάσεως, άλλ’ ένταΰθα, κυρία, εύρί- 
σκεσθε άπέναντι έξαιρέσεως.

Ή  μαρκησία άνύψωσεν ύπερηφάνως την 
κεφαλήν, έκπλαγεϊσα διά τό θράσος τοΰτο 
καϊ την άνάστασιν ταύτην του πνεύμα
τος του άββά, τό όποιον είδε τόσον χα
μηλά κύπτον. 

ο —  Δέν πρόκειται, τό επαναλαμβάνω, 
κυρία, περί υίοϋ καλής ο’ικογενείας, όστις 
έγενετο ενοχ-ος καϊ τόν όποιον καταλεί
πετε ε’ις τούς νόμους. Δέν πρόκειται περί 
φίλης, ήτις σάς καταλείπει τόν υίόν της 
καί ής ποδοπατάτε την μνήμην καί την 
τελευτα ίαν θέλησιν. Ό  κύριος Λαβερνή 
δέν είνε μόνον τέκνον εύγενοΰς οΐκογε- 
νείας ή τέκνον φίλης . . .

—- Καί τ ί  είνε λοιπόν ; . . έψιθύρισεν ή 
κυρία Μ αιντενών,ήτις ήσθάνθη αίφνης την 
καρδίαν της δακνομένην ΰπό κρυφίου ό- 
φεως.

Ό  Ίασπΐνος έσίγησε πρός στιγμήν, 
κατά τό φαινόμενον, όπως άναπνεύση καί 
σπογγίσγι τό πρόσωπόν του, άλλά πράγ
ματι, όπως καταστείλν) τόν θυμόν του 
καί ταξιθετήστ) τούς λόγους του , έ'νε- 
κεν της παραφοράς, ήτις τόν είχε κατα 
λάβει.

—  ’Απαντήσατε, κύριε, άπαντήσατε 
λοιπόν ! εϊπεν ή μαρκησία προχωρούσα 
καί σχεδόν τρέμουσα.

— Ουδόλως αγνοείτε, κυρία, άπήντη
σεν ύπερηφάνως ό άββάς, ότι ή κόμησσα 
δέ Λαβ ερνή είχε δύο υιούς, δύο διδύμους" 
δέν τό άγνοεϊτε βεβαίως, ύμεΐς, ήτις υπ 
ήρξατε φίλη αυτής.

Ή  μαρκησία ώχρίασεν, ώρθώθη ή μάλ
λον ΰπεχώρησε καί διά πεπνιγμένης φω
νής :

—  Τό ήξεύρω, έψιθύρισε, καί ό εις τών 
δύο άπεβίωσε, δεν εχει ούτω ;

—  Ναί, κυρία, ό εις τών δύο άπέθα-

νεν. Ά λ λ  υπάρχει ετερόν τ ι, οπερ βεβαί
ως, άγνοεϊτε, διότι άλλως θά εΰρισκον ά- 
γαθωτέραν, πλέον φιλεύσπλαγχνον, υμάς, 
ή τις βασιλεύετε έπί του κόσμου διά τοΰ 
κάλλους υμών καί τής μεγαλοφυίας !

Ή  μαρκησία ήσθάνθη ότι οί οφθαλμοί 
αυτής παρεπλανώντο, ότε ό Ίασπΐνος την 
κατεκυοίευε διά τής δυνάμεως τών φλογε
ρών αύτοΰ οφθαλμών , καί έξέτεινε την 
χεΐρα αυτής έπί τοΰ ανακλίντρου, έφ’ ου 
έστηρίχθη διά σπασμωδικής κινήσεως.

—  Α κούσατε, τή  εϊπεν ό άββάς, ακού
σατε μίαν λυπηράν ιστορίαν, καταβιβά- 
σατε τό βλέμμα σας άπό τά  ύψη, έφ’ ών 
πλανάσθε, έπί τής δυστυχίας, ή τ ις εύρί- 
σκεται είς την γην ταύτην, μάθετε τ ί  πά - 
σχουσιν έδώ κάτω αί μητέρες, α ΐτινες δέν 
είνε βασίλισσαι, α ίτινες δέν εϊνε μητέρες !

Ή  μαρκησία δέν ήδυνήθη πλέον ν’άνθ- 
έςνι,καϊ καταπλαγεΐσα  άνέκραξεν :

—  Πλήν, τ ί  θά μοί είπητε, κύριε ;
Ό  άββάς έφοβήθη μη προδώστ) την 

σκέψιν καί τόν θρίαμβόν του.
—  Κάτι τ ι , τό όποιον δέν σάς άπο- 

βλέπει, άναμφιβόλως, κυρία, άλλά τό ό
ποιον θ’άκούσετε μετ’ένδιαφέοοντος, διότι 
είνε μυστικόν, όπερ ή κυρία δέ Λαβερνή, 
ή τόσον άφωσιωμένη είς υμάς φίλη , μοί ! 
τό ένεπιστεύθη παρά τήν κλίνην τοΰ θα
νάτου της.

—  Μυστικόν άφορών τ ίνα  ; ήρώτησεν 
ή κυρία Μαιντενών, ώχρά καί πυρετωδώς 
άνήσυχος.

—  Τήν γέννησιν τών δύο τούτων διδύ
μων, άπήντησε ψυχρώς ό Ίασπΐνος.

Ή  μαρκηβία επεσεν έ'ντρομος καί κατα
βεβλημένη έπί της έδρας1. Ό  Ίασπΐνος, 
δν δέν διέφυγεν ή έντύπωσις,ήν παρήγαγε 
τό ευσεβές αύτοΰ ψεΰδος, ύψωσε τούς ο
φθαλμούς πρός τόν ουρανόν, ώς διά νά 
ζητήσν) συγγνώμην παρά τοΰ Θεοΰ’ ε ιτα , 
κλίνων έκ νέου τήν κεφαλήν, ΐνα  συνέλθη 
καί μή ποοφέοη λέξιν τινά  παρακεκινδυ- 
νευμένην.

— ’Εγνωρίσατε, είπε, κυρία, τήν φιλό- 
στοργον άγάπην, ή τ ις ήνου τόν κύριον 
Λαβερνή μετά τής συζύγου του. Εϊχον 
άποσυρθή τοΰ κόσμου. Ό  έ'ρως τών δύο 
τούτων ευγενών πλασμάτων ένεπνεύσθη 
παρά τοΰ Θεοΰ καί ηΰλογήθη παρ’ αύτοΰ. 
Άμφότεροι τόν διετήρησαν μετ’ εύλα- 
βείας. Ένυμφεύθησαν τώ  1660, προ τής 
ειρήνης τώς Πυρηναίων καί άπεσύρθησαν 
είς το έν Λαβερνή κτήμά των. Ό  κόμης 
προσεκλήθη παρά τοΰ βασιλέως, όστις έ- 
γίνωσκε τήν πρός αύτόν π ίστιν του καί 
τώ  ένεπιστεύθη σπουδαίαν έν Προβηγκία 
άποστολήν. Ό  κύριος Λαβερνή διώκει 
έκεΐ σώμα στρατοΰ, οπερ παρέμεινε μέχρι 
τής πλήρους έκτελέσεως τών διαταγών 
τοΰ Βασιλέως. Συγγνώμην διά τήν πολυ
λογίαν μου, κυρία, άρχομαι άπό ολίγον 
τ ι μακρυνής άφετηρίας, άλλ.’ είμαι γέρων 
καί ένθυμοΰμαι παλα ιά  πράγματα.

’Έπρεπε νά εβλεπέ τ ις  πώς ή μαρκησία 
ήκουσε τήν προσπεποιημένην αυτήν πο
λυλογίαν, καί πώς κατέτρωγε διά τών 
οφθαλμών τόν άφηγούμενον !

1. ”Ι8ε εικόνα φύλλου 21 9 .

— ’Εξακολουθήσατε,έψέλλισε, θλίβου- 
σα διά τών χειρών της τά  τρ ίχαπτα  τής 
έσθήτός της.

— Ή  κυρία κόμησσα, εξηκολούθησεν 
ό Ίασπΐνος, ήτον έπίτοκος, όπόταν ό σύ
ζυγος αυτής άνεχώρησεν είς Προβηγκίαν, 
θλιβερωτάτη δ’ύπήρξε δι’ άμφοτέρους ή 
άπουσία τοΰ κόμητος έν τοιαύτν) στ ιγ 
μή. Ά λ λ ά  σάς εϊπον, κυρία, ό Θεός ηΰλό- 
γει τήν έ'νωσίν των καί τήν 26 Αύγούστου 
1660, τήν αύτήν ήμέραν, καθ’ ήν ό βα
σιλεύς είσήρχετο είς Παρισίους μετά τής 
νέας βασιλίσσης, ή κόμησσα έγέννα υίόν.

Ό  άββάς έπρόφερεν ήσύχως καί ώς νά 
ε'διδεν Ιδιαιτέραν σημασίαν είς τάς λέξεις 
ταύτας, ών ή άκρόασις μετέβαλεν είς φά
σμα τήν μαρκησίαν.

—  Ά πατάσθε, κύριε, έψέλλισεν αΰτη . 
Δύο τέκνα έγέννησε ταυτοχρόνως ή κυρία 
Λαβερνή.

—  Ουδόλως άπατώμαι, άπήντησεν ό 
Ίασπΐνος, διότι ένταΰθα έγκειτα ι τό μυ
στικόν, περί ου ήθελον νά σάς ομιλήσω. 
Είχον φθάσει τήν ιδίαν πρωίαν είς Λα
βερνή καί εύθυμος, ώς πτηνόν, έζήτουν 
θέσιν παιδαγωγού. ’Ή μην είκοσιπενταε- 
τής, κυρία, καί είχον φυσιογνωμίαν έντι
μου άνθρώπου" είχον δαπανήσει όπωσοΰν 
άσυνέτως τά  τρία τελευτα ία  σκοΰδα, ά - 
τ ιV? μοί έ'μενον καί ήμην νήστις άπό τής 
προτεραίας" όθεν έτόλμησα νά είσέλθω

| είς τόν πύργον. Ή  κυρία Λαβερνή περιε- 
πάτει είσέτι, διότι ήτο ή πρωία, έ'τεκε 
δέ τήν εσπέραν. Έ άν ήξεύρατε, κυρία, 
πόσον ώραία ήτο, μεθ’ όλην τήν έκ τών 
πόνων ώχρότητά τη ς, πόσον γλυκύ ήτο 
τό μειδίαμά της, πόσον καλή μήτηρ ύ -  
πέσχετο ότι θά ήτο ! . . .

Έ νταΰθα ό άββάς κατελήφθη ύπό δα
κρύων, εκρυψε τό πρόσωπόν του έντός τών 
χειρών αύτοΰ καί μεταξύ τών δακτύλ.ων 
του ή μαρκησία είδε ρέοντα δάκρυα.

—  Συγγνώμην καί πάλιν, εϊπεν ό Ί α 
σπΐνος, άλλ’ ή κυρία Λαβερνή ύπήρξεν έκ 
τών γυναικών έκείνων, άς δέν δύναταί τ ις  
νά ένθυμηθή χωρίς νά κλαύσγ). Τήν ήμέ
ραν έκείνην τήν παρεκάλεσα νά μοΰ εΰργ) 
θέσιν παιδαγωγού' τή ύπεσχέθην νά είμαι 
π ιστός, άφωσιωμένος, τίμ ιος, καί ώμολό- 
γησα ότι έπείνων.

—  Δέν ε'χω τέκνα είσέτι, άπήντησεν ή 
νέα κόμησσα μετά τής θελκτικής φωνής 
της" άλλά θά εχω προσεχώς, σήμερον ί
σως. Παρακαλέσατε τόν Θεόν νά είνε υιός, 
κύριε άββά, παρακαλέσατε θερμώς' ό σύ
ζυγός μου θά ήτο τόσον ευτυχής άν άπο- 
κτήση υίόν ! . . .  Καί τότε θά γ ίνετε ύμεΐς 
παιδαγωγός του.

— Ώ  ! κυρία, πόσον έδεήθην ! Πόσον 
ήμην βέβαιος, ότι θά είσηκουόμην παρα- 
καλών τόν Θεόν δ ι’ έ’να τών άγγέλων αύ
τοΰ ! ' Ολην τήν ήμέραν προσηυχόμην 
καί τά μεσονύκτιον, ένώ ήγρύπνουν, όπως 
μάθω τήν εύχάριστον είδησιν, παρά τήν 
γέφυραν, έξω τοΰ πύργου, ήξεύρετε, — . 
συγγνώμην ! άνέκραξεν ό Ίασπΐνος, έλη- 
σμόνησα έντελώς, 0Tt πιθανόν νά άγνο- 
ήτα ι τόν πύργον Λαβερνή, —  ένώ ήγρύ-



πνουν,λέγω, είδον τόν χειρουργόν έξερχό- 
μενον έφιππον καί μεταβαίνοντα είς την 
πλησιόχωρον πόλιν, όθεν είχεν Ιλθει διά 
τόν τοκετόν.—Αί ! λοιπόν ! τώ  έκραζα 
ουγκεκινημένος.— Λοιπόν ! άπήντησενού
τος,ό κύριος Λαβερνή άπέκτησεν ενα υιόν! 
Καί άνεχώρησε καλπάζων,άφίνων με πλή
ρη χαράς. Είχεν εί'πει ε>α υιόν, τήν επ
αύριον δι ήκουσα τήν κόμησσαν λέγου- 
σαν, ένω ΰπήγον διά νά τήν συγχαρώ : 
—  Ευχαριστήσατε τόν κύριον άββάν, εί
πατε του δτι Ι'χω ΰ ΐ ’ο υιούς, καί δτι θά 
?χγ) δύο μαθητάς.

—  Δύω υ ιούς... βλέπετε ; δύω δίδυμα, 
έψιθύρισεν ή κυρία Μαιντενών. Τό βέβαιον 
είνε έξηκολούθησεν αυτη , δτι τήν νύκτα, 
μετά τήν άναχώρησιν τοΰ χειρουργού τού
του, ή κόμησσα κατελήφθη έκ νέου ύπό 
πόνων καί έγέννησε καί άλλον υιόν.—’Ι
δού τουλάχιστον, τ ί μοι είχε γράψει... εί- 
χον τήν έπ ιστολήν...

—  Κυρία, άπήντησε σοβαρώς ό Ίασπ ΐ
νος, λησμονείτε πάντοτε, δτι γνωρίζετε 
ϋμεΐς, δπως καί δλος ό κόσμος, έκεΐνο μό
νον, δπερ ή κόμησσα ήθέλησε νά εί'πν) . 
Υ πάρχει tv μυστικόν, ένθυμηθήτε το, τό 
γνωρίζω μόνος έγώ, καί Ιδού αύτό. . .

—  ’Αλλά δ ιατ ί, άνέκραξεν ή μαρκησία 
ήτις ήγέρθη, κατατεταραγμένη, δ ιατί , 
κύριε, διηγεΐσθε είς έμέ... μυστικόν... τό 
όποιον ό Θεός σάς διατάσσει νά άποκρύ- 
ψετε, άφοΰ, ώς λέγετε, σάς ένεπιστεύθη 
αύτό έν έξομολογήσει ;

— Διότι άποκαλύπτων αύτό, κυρία , 
έλπίζω  νά σώσω τήν ζωήν άνθοώπου, καί 
διότι ό Θεός ουδέποτε διέταξε τόν πνευ
ματικόν νά άφήσν) εν πλάσμα νά άποθάνν), 
ένω ήδύνατο νά τό σώση.

"Επεται συνέχεια.

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

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

Τό αινιγματώδες πρόσωπον πιθανόν δτι 
δέν παρετήοησε κατά  τήν δχθην τής λ ί
μνης τόν συνοδόν τη ς, ό όποιος τήν ώδή- 
γησεν άπό τής όδοΰ Κλισσιύ μέχρι τής 
όδοΰ Ζουφροά, διότι διήλθε πλησίον τοΰ 
έλκύθρου χωρίς νά στρέψτ) τήν κεφαλήν.

—  Βλέπετε,είπεν ή κόμησσα έγερθεΐσα 
ΐνα κάλλιον ίδή, ό πάγος τής λίμνης είνε 
στερρεός,άφ’ ού άντέχει είς τόσον κόσμον' 
δεν είναι τόσον ευπρεπές νά παγοδρομή 
κανείς έν τώ  μέσω τοΰ πλήθους, άλλ’ αμ
φιβάλλω άν ή λέσχη τών παγοδρόμων έ'- 
χει όργανισθεΐ είς τήν λίμνην τής Μαδρί
της, καί άν αγαπάτε τό γυμνάσιον αύτό, 
διά τό όποιον τρελαίνομαι, ’μποροΰμεν 
νά δοκιμάσωμεν έδώ.

Ό  Μάξιμος δέν έζήτει τ ι  καλλίτερον, 
άν καί ή παρουσία τής κομήσσης Γ ιάλτα  
ήθελε τόν έμποδίσει νά πλησιάσν) τήν

μελαγχοοινήν, καί δμως δέν εσπευσε ν’ά- 
παντήση.

Ή  κόμησσα έμάντευσε τή ν  α ιτ ία ν  τής  
άμ ηχ ανίας του.

— Τίνα ώραν Ιχετε ορίσει τήν συνέν- 
τευξίν σας ;

—  Είς τάς τρεις.
—  Καί πρός ποιον μέρος τοΰ δάσους ;
—  Έ π ί τής όδοΰ Μπουλώ.
— Πολύ μακράν άπ ’έδώ, πλτσίον τής 

Μαδρίτης. Είνε δύο καί μ ισή ' έάν ήθέ- 
λατε νά κάμετε έ'να γΰρον μαζύ μου θά 
σάς ώδήγουν επειτα  έκεΐ.

—  Δέν θέλετε δμως,έπανέλαβε γελώσα 
ή ξ έ ν η ,προτιμάτε νά πάτε μόνος,διότι δέν 
πιστεύω ποτέ δτι πηγαίνετε νά δοκιμά
σετε ΐππον.

Λοιπόν θά μέ άφήσετε έντός είκοσι λε
πτών, ό άμαξηλάτης μου θά σάς όδηγή- 
ση δπου θέλετε καί θά έπιστρέψγι νά μέ 
περιμέν·/) έδώ. Σάς ύπεσχέθην δτι θά ή- 
σθε ελεύθερος καί πάν δ ,τι υπόσχομαι 
κρατώ.

Ό  Μάξιμος ούτ’ έδέχθη ούδ’ ήρνήθη. 
Έ σκέπτετο.

"Ελεγε καθ’ έαυτόν, δτι ή ’Αλίκη δέν 
ήθελεν Ιλθει είς τό δάσος μέ δέκα βαθμούς 
ψύχους κάτω τοΰ μηδενικού, έπειδή ό κύ
ριος Δορζέρ δέν θά τής τό έπέτρεπε,καί ή 
σεβαστή κυρίαΜαρτινώ,ή παιδαγωγός,δέν 
θά έδέχετο ποτέ νά κρυολογήσν) μόνον καί 
μόνον διά νά ευαρεστήσει τήν μαθήτριάν 
της.

"Εβλεπε δέ δτι ήτο ή μόνη περίστασις 
νά άκολουθήσνι τά  βήματα τής κυρίας 
Σερζάν καί ν’ άνιχνεύσν) τό μυστήριον, τό 
όποιον τήν περιεκάλυπτεν.

Ό  πειρασμός τον ώθεΓ όχι διότι τόν 
Αιχμαλώτισαν τά  κάλλη τής μελαγχροι- 
νής' τό πάθος τά όποιον ήσθάνθη δ ι’ αυ
τήν έκεΐνο τό εσπέρας, είχεν ήδη έλατ- 
τωθή. Τόν ώθει νΰν ή περιέργεια.

Καί δμως δέν ήθελε νά έγκαταλείψ·/) 
καί τήν κόμησσαν Γ ιάλτα .

—  Σάς έπαναλαμβάνω, δτι είσθε δλως 
διόλου έλεύθερος, τώ  είπεν ή ξένη, ώστε 
αποφασίσατε. Οί ϊππο ι μου άνυπομονοΰν.

Πράγματι δ’ ό άμαξηλάτης, κατελθών 
τής θέσεώς του, Ϊνα σταθή πρό τοΰ έλκύ
θρου, μόλις ήδύνατο νά τούς κρατήσν).

Ό  Μάξιμος έ'μελλε νά δεχθή τόν έπί
ρ ί,

£ να όεχΐτ/) τον επι 
τής λίμνης περίπατον, δτε είδε μακρόθεν
ερχομενην α μ α ςα ν , την οποίαν αμέσως 
άνεγνώρισεν. Ή το  ή άμαξα τοΰ θείου 
του οδηγούμενη ΰπά άνθρώπου, οΰχί τό 
σον έπιτηδείου.

—  Μοΰ φα ίνετα ι, έψιθύρισε,πώς όδηγεΐ 
ό Ιωσήφ. Ή  ’Αλίκη είνε μέσα. Ά  ! 
τήν πεισματάρα ! Ή λθε μέ δλη τήν πα
γωνιά καί χωρίς νά φροντίζη γιά  τόν -κό
σμο.

Μά πώς τά  κατάφερε ; Διάβολε ! Είπε 
τοΰ πατέρα της πώς ήθελε νά ’δή τούς 
παγοδρομοΰντας , έκαλόπιασε τήν κυρίαν 
Μαρτινώ, ποΰ δέν τής άρνεΐται ποτέ τ ί 
ποτε, καί ό Ιω σήφ , ποΰ ’ξεύρει τά μυστι
κόν, έμέθυσε τόν άμαξα, καί τοΰ ’πήρε 
τήν θέσι του.

'Α μα κάνουν τόν γύρο τής λίμνης, θά

πάνε δεξιά στην οδόν Μπουλώ, γ^ά νά ’δή 
ή ’Αλίκη άν κ ’ έκεΐ παγοδρομοΰν.

"Αν δέν έ'μβω έγώ στήν μέση , ό Θεός 
’ξεύρει τ ί  θά γείντ) μέ τήν έξαδελφη μου 
καί τόν Ροβέρτον. Νά τά  μας τόρα.

— Περιμένω, είπεν ή κόμησσα μετ’άν- 
υπομονησίας.

—  Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, είπεν ό Μάξι
μος, θαρρώ πώς είδα έκεΐ κάτω  είς έκεΐνο 
τά άμάξι . . .

—  Τήν δεσποινίδα Δορζέρ, έπέρανεν ή 
κόμησσα. Ναι, έκείνη είνε καί μάς είδε.

Διά τής θυρίδος τής άμάξης έπεφάνη 
ή ξανθή τής ’Αλίκης κεφαλή, άλλά σχε
δόν πάραυτα έξηφανίσθη.

Καί ό Ιωσήφ είχεν ίδεΐ τόν ανεψιόν 
τοΰ κυρίου του καί έμάστιξε τούς 'ίππους 
άπελθόντας δρομαίως.

— Λοιπόν ; ήρώτησεν ή ξένη.
Ό  Μάξιμος εδειζεν ήρωϊσμόν.
—  Κυρία, είπεν άνευ δισταγμού, λ υ 

πούμαι πολύ, δτι είμαι ήναγκασμένος νά 
σάς άφήσω.

—  Διά ν’ άκολουθήσετε έκείνην τήν 
νέαν, δέν είν’ ετσι ;

—  Ό χ ι. . . ά λλά . . .
—  Διά τ ί νά ψευσθήτε ; Φώς φανερόν, 

δτι τήν δεσποινίδα Δορζέρ θά περιμένετε 
είς τήν όδόν Μπουλώ. "Αν πάτε πεζή, θά 
φθάστ) πρώτη, καί θά ήνε δυσάρεστον, 
άφοΰ μάλιστα πρέπει νά τής έξηγήσετε, 
καί δ ιατί νά εισθε είς τό άμάξι μαζύ μου, 
άντί νά περιμένετε είς τήν συνέντευξιν.

—  "Ω ! διόλου ‘ σάς ορκίζομαι δτι ή 
έξαδελφη μου δέν μέ περιμένει καί πη
γαίνω . . .

—  Νά έπανορθώσετε τό άδικον, &αί ι
δού πώς : Οί ΐππο ι μου τρέχουν καλλί
τερα άπό τοΰ θείου σας. Θά κάμουν τόν 
γύρον τής λίμνης άπό τήν άλλην δχθην, 
πριν τό άμάξι αύτό φθάσγι είς τήν πύ
λην. Θά σάς άφήσω πλησίον τής όδοΰ 
Μπουλώ, είς δποιον μέρος μοΰ ’πήτε, καί 
θά φύγω, χωρίς νά γυρίσω ’πίσω μου.

Ή  δεσποινίς Δορζέρ δέν άμφιβάλλει , 
δτι έγώ σάς έπήγα μέ τό άμάξι έκεΐ, καί 
θά σάς ευχάριστή, διότι δέν έλείψατε άπό 
τήν προσδιωοισμένην ώραν.

Ή  ποότασις δέν ύπεμειδία είς τόν Μά- 
ξιμον, άλλ ’ ή κόμησσα δέν τώ  άφήκε καί 
καιρόν νά διαμαρτυρηθή.

Έ νω δ’ ετι έκράτει τά  ηνία ένευσε 
τώ  άμαξηλάτ·/) νά λάβτι τήν θέσιν του 
καί έμάστιξε.

—  "Α, νά, τόρα πλέον είνε σωστή α
παγω γή , άνέκραξεν ό Μάξιμος γελών βε- 
βιασμένως.

— ’Α παγωγή, ή όποία δέν μοΰ συμ
φέρει καν, είπεν ή κόμησσα ξηρώς. Σάς 
φέρω είς τούς πόδας τής γυναικός, τήν ο
ποίαν άγαπάτε.

— Διαμαρτύοομαι. Ή  δεσποινίς Δορ
ζέρ είνε έξαδελφη μου καί τίποτε περισσό
τερον.

— Δέν σάς πιστεύω . Έάν δέν τήν ά- 
ναπούσατε δέν θά ήσθε τόσ<ο βιαστικός 
νά τήν συναντήσετε.

—  Δέν τήν άγαπώ έγώ.
— Τί, μήπως θά μοΰ ’πήτε πώς ερχε_



σθε είς την συνέντευξιν αυτήν διά λογα
ριασμόν φίλου σας ;

— "Οχι, απεναντίας έρχομαι νά έμ- 
ποδίσω συνάντησιν.

—  Έ ξηγηθήτε σαφέστερον, διά νά έν- 
νοήσω τ ί τρέχει.

Οί 'ίπποι ετρεχον ακατάσχετοι καί δ ι- 
ήλθοντήν λωρίδα γής,δπου αί δύο λίμναι 
διαχωρίζονται.

Ό  δρόμος ούτος, τοσούτω ταχύς, έμέ- 
θυσε τόν Μάξιμον, θορυβημένον ήδη έκ 
τών αποτόμων έρωτήσεων τής κομήσσης. 
'Η γυνή αΰτη τόν έθλιβεν, ώς άν ήτο ζη
λότυπος καί ή φ ιλαυτία  του έκολακεύε- 
το. Έσκέπτετο δε δτι ήτο καλόν νά τνί 
έξηγήση δτι ή καρδία του δεν άνήκεν είς 
τήν έξαδέλφην του.

—  Καλά λοιπόν, κυρία, είπε μετά τ ί
νος δισταγμού, μάθετε δτι ή δεσποινίς 
Δορζ έρ ήράσθη, δυστυχώς, νέου τινός, ό 
όποιος,κατά τήν γνώμην μου, δεν είνε ά
ξιός της. Είνε μυστικόν, τό όποιον δέν 
μου ανήκει, σας τό λέγω δέ, έπειδή γνω 
ρίζω δτι θά το φυλάξετε.

—  Ό  νέος αυτός είνε ό κύριος δέ Καρ- 
νοέλ, δέν είνε ετσι ;

Ρ ίγος διέδραμε τά  μέλη τοΰ Μαξίμου.
—  Έ μαντεύσατε, έψιθύρισεν.
— Δ ιατί νομίζετε δτι ό κύριος δε Καρ- 

νοέλ δέν είνε άξιος τής δεσποινίδος Δορ-

^ Ρ;—  Έ γκατέλειπε τόν οίκον τοΰ θείου 
μου ΰπό δυσαρέστους περιστάσεις.

—  Τότε πώς εύρίσκεται άκόμη είς Πα- 
ρισίους ;

—  'Υποθέτω δτι εμεινε διά νά έπανί-
τήν έξαδέλφην μου. Τής εγραψε πώς

θά τήν περιμένν) σήμερον είς τό δάσος 
τής Βουλώνης. Ή  έξαδέλφη μου μοΰ ε- 
δειξε τό γράμμα κα ί καθώς βλέπετε είχε 
τήν άδυναμίαν νά έ'λθν).

Ή  συνέντευξις θά γίνγι παρουσία καί 
τής παιδαγωγοΰ, ή όποία εύρίσκεται μα
ζ ί της είς τό άμάξι. Ή  ύπόθεσις λοιπόν 
δεν θά έ'χτ) σοβαρά αποτελέσματα, ά λλ ’ 
επρεπε νά παρευρεθώ καί έγώ διά νά δια- 
κόψω είς τόν κύοιον δέ Καρνοέλ πάσαν 
περαιτέρω άπόπειραν.

Τόρα, κυρία, γνωρίζετε τά  πάντα .
Έ γένετο σιωπή. Ή  κόμησσα έφαίνετο 

συγκεκινημένη καί ό Μάξιμος ήρώτα εαυ
τόν μήπως μετανοήση, διότι έξεμυστη- 
ρεύθη τοσούτω λεπτήν ύπόθεσιν.

—  Κύριε, είπε τέλος, είσθε ό πλέον τ ί 
μιος άνθρωπος' έξ δσων έγνώρισα καί άπό 
σάς έξαρταται νά γενήται ό καλλίτερος 
φίλος μου. Έφθάσαμεν είς τήν δενδρο- 
στοιχίαν τοΰ Λονσσιάμ. Ή  όδός Μπουλώ 
είνε πλησίον. Σας άποδίδω τήν έλευθε- 
ρίαν σας, άλλ’ έλπ ίζω  δτι θά ελθετε νά 
μέ ’δήτε αΰοιον καί τότε δέν θά σας υπο
δεχθώ πλέον είς τήν αίθουσαν τής οπλα
σκίας,προσέθηκεν εΰθύμως.

’Από τής τρίτης ώρας ή κόμησσα Γ ιάλ
τα  θά ήνε είς τό ’σπ ίτ ι της διά τόν κύ
ριον Μάξιμον Δορζέρ, άλλά μόνον δ ι’ αυ
τόν.

Η κόμησσα έκράτησε τούς 'ίππους της, 
τό έλκυθρον εστη καί ό Μάξιμος κατήλ-

θεν, υποσχόμενος έγκαρδίως δτι τήν έπ- 
αύριον ήθελε σπεύσει έπωφελούμενος πε- 
ριστάσεως τόσω χαριέντως προσφερθείσης, 
νά έπανίδν) γυνα ίκα , ή όποία ήρχισε νά 
τοΰ γυρίζν) τήν κεφαλήν.

Ή  κόμησσα δεν έστάθη ν’ άκούση τάς 
φιλοφρονήσεις του.

Διηύθυνε τούς ίππους πρός τήν δεν- 
δρί,στοιχίαν τοΰ Λονσσιάμ καί ό Μάξιμος 
ακολουθών αύτήν διά τών οφθαλμών, είδε 
τό όχημα στρεφόμενον και έξαφανιζό- 
μενον.

Μόνος παρά τήν γωνίαν τής όδοΰ έ
σκέπτετο. Τά μετά τό γεΰμά του έπεισό- 
δια τφ  έπανήρχοντο είς τόν νοΰν ταυτο- 
χρόνως. Ή  έν τνί αίθούσ·/) τής οπλασκίας 
σύστασις, τό συμβάν τοΰ βραχιολιού, ό 
διά τοΰ έλκύθρου περίπατος, ή έμφάνισις 
τής μελαγχροινής είς το σκ έ τ ι ν ,  καί ή α
νέλπιστος συνάντησις τής ’Αλίκης.

Ή  έξέλιξις αύτή  τών διαφόρων συμ
βάντων τόν έτάρασσε τοσοΰτον,ώστε συγ- 
χίζων τά  πάντα , ήγνόει ποΰ εύοίσκετο.

Έν τούτοις σημεΐόν τ ι φαεινόν άπε- 
σπάτο έκ τοΰ σκοτεινοΰ τούτου όρίζον- 
τος.

Η κόμησσα τοσοΰτον τόν περιεποιήθη, 
ώστε δεν άμφέβαλλεν δτι τής ήρεσε, καί 
ήδη έξετίμα κατάκτησιν, ή όποία κα τ ’ 
άρχάς οΰδ’ έπιθυμητή κάν τώ  έφαίνετο.

Καί βεβαίως έδύνατο νά συγχαρή εαυ
τόν, δτι ευθύς έξ αρχής έγένετο ό έμπι
στος τής μεγάλης ταύτης κυρίας.

Οί θρίαμβοί του είς τόν κατώτερον κό
σμον τώ  έφαίνοντο ήκιστα ζηλευτοί έν 
συγκρίσει πρός τήν έπ ιτυχ ίαν, ής έ'τυχε, 
χωρίς νά τήν ζητήστ). Ό  παρισινός άερ
γος είνε ε'τοιμος νά καύσν) δ ,τ ι πρότερον 
έλάτρευεν. Ή  μεταβολή ήτο πλήρης.Δύο 
ώραι ήρκεσαν είς τήν κόμησσαν Γ ιάλτα , 
νά έκτελεσθν) τό θαΰμα τοΰτο.

Ό  Μ άξιμος,αίφνιδίως λησμονήσας τόσα 
πράγματα, άνεμνήσθη έν τούτοις δτι ήλ- 
θεν είς τό δάσος ΐνα  έπαγρυπν·/) έπί τής 
έξαδέλφης του.

Έ π ετα ι συνέχεια. Α ιςωποε

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΛ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

— Α, μή το λέγεις αύτό, Βασιλική 
μου ! σ’ ά γα π ώ ! άλλά μου είνε άδύνατον 
νά μείνω ... έφέτος τουλάχιστον μ’ έμπο- 
δίζουν πολλά πράγματα, καί θα φύγω 
αΰριον διά τήν Ευρώπην" είς εν ετος σοΰ 
υπόσχομαι νά έπιστρέψω είς τάς άγκά- 
λας σου καί είς τήν πατρ ίδα ... Ιν έτος 
πέρνα τόσω γρήγορα ! . . .

Έξηκολούθησεν ή συνομιλία, έν ω πε- 
ριεπλανώντο ένηγκαλισμένοι άνά τους 
διαδρόμους τοΰ μυροβόλου κήπου. Ή  Βα
σιλική δέν άνθίστατο πλέον είς τήν πει
στικήν γλώσσαν τοΰ έραστοΰ τη ς ' εκλαιε 
μόνον καί παρεκάλει νά έπιστρέψγι γρήγο

ρα, μά πολύ γρήγορα...Εκείνος ύπ ισχνεϊ- 
το, καί καλύπτων τήν πικρίαν τοΰ παρόν
τος, άνέπλασσε τά  γλυκύτερα περί τοΰ 
μέλλοντος σχέδια. "Αμα έφθασαν παρά 
την οικίαν, ό Λέων έξήγαγεν Ιν κυτίον έξ 
έρυθροΰ δέρματος κα ί το ήνοιξεν. Οί άδά- 
μαντες ωραίου χρυσοΰ σταυροΰ έ'λαμψαν 
πολύχρωμοι είς τάς άκτΐνας τής σελήνης.

— Φύλαξέ το ! είπε προςφέρων είς τήν 
Βασιλικήν τό κόσμημα' τοΰτο άς σου είνε 
τό  πολυτιρ-ώτερον άπό δλα σου τά  πλού- 
τ η .. .  εις μικρός άδαμάντινος σταυρός είμ— 
πορεΐ νά φέρν] τήν ευτυχ ίαν ' ποιος είξεύ- 
ρει είς τ ί θά σου χρησιμεύσν) μίαν ήμέραν..

Ή  Βασιλική ήσπάσθη δακρύουσα τό 
θειον έμβλημα' δεν έγνώριζε δ ιατί τήν 
συνεκίνησαν τόσον οί λόγοι τοΰ έραστοΰ 
της . . .

’Απερχόμενος ό Λέων παρέδωκεν είς 
τήν κυοίανΔυβάλ πεντακις χ ίλ ια  φράγκα. 
’Αποβλέπων είς τήν έκ τής φυγής καί τής 
κλοπής όογήν τοΰ πατρός του , ένόμιζεν 
άοκετόν τό ποσόν τοΰτο εως ου ήθελε τόν 
έξευμενίσει καί πάλιν, άν καί ουδέποτε 
έφοβήθη σπουδαίως μήπως ήθελεν άνα- 
στείλγ) τήν πληρωμήν τών έξόδων τής Βα
σιλικής.

’Ολίγα βήματα είχε μακρυνθ.η τής οι
κίας ό Λέων,δταν άμαξα δρομαίως έλαύ- 
νουσα, διεσταυρώθη μετά τής ίδικής του. 
'Υπό το φώς τής σελήνης ένόμισεν δτι 
διέκρινεν είς τό βάθος τήν γυναικώδη μορ
φήν τοΰ Κρίτωνος ’Αστϊριάδου.

— Διάβολε ! είπε καθ’ εαυτόν" τ ί  γυ
ρεύει έδώ-κάτω τέτο ια  ώρα αύτός ό κύ
ριος ;

Τήν έπομένην — έν ώ άπεκαλύπτετο ή 
κλοπή καί έζητεΐτο ό αύτουργός — με
ταξύ έπιβατών τοΰ άτμοπλοίου τών γα λ 
λικών διαπορθμεύσεων,τοΰ άποπλέοντος έκ 
Πειραιώς είς Μασσαλίαν, συγκατηριθμήθη 
καί ό Λέων Ρόδιος.

Ε'
*Εξ δ ν υ χ ο ς  τ 6 ν  Λ έ ο ν τ α .

Μόλις μετά ενα μήνα οι άτυχεΐς γο
νείς ελαβον ειδήσεις παοά τοΰ φυγάδος. 
Ή  επιστολή τοΰ Λέοντος, χρονολογουμένη 
έκ Παρισίων. ήτο τόσφ ταπεινή , ώς έάν 
είχε γραφή διά δακρύων. Τήν άπελπισ ίαν, 
τήν όργήν κα ί την λύπην, τήν οποίαν ·/)- 
σθάνθη ό γέρω-Ρόδιος άνακαλύψας τήν 
κλοπήν, καί μαθών παρά τής Βασιλικής 
τήν φυγήν τοΰ Λέοντος, έμετρίασε κατά 
πολύ ή υποκριτική συντριβή καί μετάνοια 
τής επιστολής έκείνης,μετά τέχνης συντε
ταγμένης, ώστε καί σκληρότερον τοΰ Μι
χαήλ Ροδίου πατέρα νά κάμψγ).— Ό  Λέων 
έπωνόμαζε τήν διαγωγήν του αίσχίστην 
καί έπονείδιστον" έζήτει γονυκλινής συγ
γνώμην διά την παρακοήν του , διά την 
πρός την πατρίδα άχαριστίαν καί διά την 
μυστικήν του άπόδρασιν" έκπλανηθείς τής 
άρετής καί τα  μέγιστα άδι κήσας, ούδένα 
είχεν υπέρ αύτοΰ λόγον, ούδεμίαν δ ικα ι- 
ολόγησιν" έδύνατο άκόπως καί έντίμως



νά ύπακούσ·/), νά περιβληθτ, τό ξίφος και 
το στέμμα τοΰ στρατιώτου, νά έπιτελέση 
τό καθήκον του, νά εύαρεστήση είς τους 
γονείς του. Ά λ λ ’ ή Ειμαρμένη άλλως εϊ- 
χεν ορίσει' «δύναμις άνωτέρα τόν ^γοεγε, 
ιταοά την θέλησιν του , παρά τον πόθον 
του, ν’ άψηφήση τά  πάντα  καί ν’ άπέλθν) 
μακράν.Ύπεράνω τής ανθρώπινης έλευθε- 
ρίας ΐσ τα τα ι ή Ειμαρμένη,τυφλή καί παν
ίσχυρος θεότης, ά λλ ’ άκαμπτος καί άφυ- 
κτος, πρό τής οποίας κλίνουσιν οί θνητοί 
την κεφαλήν. Δέν ένόει νά δικαιολογήση 
τήν πράξίν του, ά λλ ’ είχε τουλάχιστον τό 
δικαίωμα νά ζητήση παρά τών γονέων του 
δ,τι έζήτει παρά τών θεατών ό πάλαι δρα
ματουργός, ό παριστών τόν ήρωά του ε'ρ- 
μαιον τής ύπερφυοΰς ταύτης ^υνάμεως— 
τόν έλεον καί τον οίκτον."Ω, ναί! τό αύτό 
πκρίστα θέαμα καί αυτός, πρός τους αρ
χαίους ήρωας εκείνους, οϊτινες ύποδεδεμέ- 
νοι τόν κόθορνον έξείλισσον άπό του όκρί- 
βαντος τάς οίκτράς αυτών τύχας, θύματα 
τής Ειμαρμένης, ήτις ύπέρκειται τών αν
θρωπίνων... Συγγνώμην ! δέν έζήτει τ ί 
ποτε περισσότερον ’ .ήθελεν είς τήν ξένην 
ευρισκόμενος νά τον συνοδεύη τών γονέων 
του ή εύχή ’ χρήματα δέν έζήτει ά λλα - 
δσα είχεν ά φ α ι ρ ε ο η  (ήτο ή λέξις του) τώ  
έπήρκουν δι’ δσον χρονόν έσκόπει νά δια- 
μείνη έν Παρισίοις’ μόνον τήν πτωχήν 
Βασιλικήν παρεκάλει νά μη λησμονήσωσι, 
παρέχοντες τακτικώ ς τήν σημαντικήν έ- 
ποπτείαν των καί την μηνιαίαν έπιχορή- 
γη σ ιν .»

Τοιαΰτα γράφων ό Λέων ήτο βέβαιος 
δτι θά συγκίνηση. Καί τφ  δντΓ ή έπ ι- 
στολή, τήν οποίαν ελαβεν είς άπάντησιν 
παρά τοΰ κυοίου Ροδίου, ήτο έπιστολή 
πατρός πρός υίόν, ούχί άποδράσαντα πρός 
άπόκρυψιν κλοπής, άλλ’ άποδημοΰντα ύπό 
τους εύνοϊκωτέρους δρους. Μετά τινας έ- 
λαφράς έπιπλήξεις καί συμβουλάς , τόν 
προέτρεπεν έν τέλει, άφ’ ου άπαζ έγένετο 
τό διάβημα, νά μη σπεύση νά έπιστρέψ·/), 
άλλά να μείνγι έν Παρισίοις πρός έξακο- 
λούθησιν τών σπουδών του, καί αύτός α
ναλαμβάνει τά  έξοδά του, μετά την έξ- 
άντλησιν τών χρημάτων, ατ ι>α α ύ θ η ι ρ ί -  
T(i>c f t j -ε Λάβει .  'Ως ποός την Βασιλικήν, 
τφ  συνίστα νά τη  γράφη μόνον τακτικώς 
καί κατά  τάλλα  νά μένν) έντελώς ήσυχος.

Ό  Λέων έ'γραψεν αμέσως άποδεχόμενος 
τάς συμ,βουλάς τοΰ πατοός του καί πολ
λά διά το μέλλον ύπισχνούμενος. Ούτως 
ένόμιζεν δτι έπανέκτησεν ασφαλώς τήν 
εύνοιαν τών γονέοιν του, προθύμων πάλιν 
νά στέρξωσιν είς πασαν του ίδιοτοοπίαν 
 ̂ χρηματικήν άπαίτησ ιν. Ή  κυρία Ρο

δίου μόνον δέν έ'βλεπε τά  πράγματα οό- 
δινα' δέν έπίστευε πολ Ι̂ 
νοιαν έκείνην κα ί την 
ίλπ ιζεν  είς σωφρονεστέραν ζωήν καί συν
τόνους σπουδάς έν Παρισίοις. Ή το 
σχεδόν βεβαία περί τών έπικειμένων ά
θλων τοΰ υίοΰ της, καί οσάκις έν τή 
ίπ ιστολί! τοΰ συζύγου της προςέθετεν 
εις τό τέλος όλίγας γραμμάς, ή προ- 
κίσθησις έπίεζε τήν καρδίαν τη ς, καί 
ή χείρ της τρέμουσα έχάρασσε λέξεις π ι-

υ εις την μετα- 
απείνωσιν, ούδ’

κοάς παραινέσεως. Τό τελευταϊον κ τύ 
πημα ήσθάνθη βαθέως ή τάλα ινα  μήτηρ’ 
δ ,τ ι ήρχισεν ή περί την Βασιλικήν αξιο
θρήνητος διαγωγή τοΰ Λέοντος, συνεπλή- 
ρωσε τόρα ή φυγή καί ή κλοπή. Ή  κυρία 
Ροδίου άπέβαλε πλέον άνεπιστρεπτεί υ 
γείαν καί χαράν' άπό τα  ύπερήφανα χείλη 
τής εύγενοΰς δεσποίνης έξηλείφθη όριστι- 
κώς τό μειδίαμα καί ή στυγνότης τοΰ ύ
φους καί τής ζωής ό πρόδηλος πεοιοοι- 
σμός, έμαρτύρουν τά  άλγη , άτινα  έσπά- 
ραττον τήν άτυχή έκείνην ύπαρξιν. Ά λ -  
λοίμονον είς τήν μητρικήν καρδίαν, τήν 
ύπερπληθή στοργής μοναδικής, άνευ έλ- 
πίδων καί χαρ&ς , πλήν μεστής πικοίας 
καί άπογοητεύσεως. . .

Ούτω παρήλθεν ό χειμών καί ή άνοι- 
ξις, άνέτειλαν δ’ αί πρώται ήμέραι τοΰ 
θέρους. Έ τος παρήλθε καί πλέον άπό τής 
άναχωοήσεως τοΰ Λέοντος. Βαθμηδόν αί 
έπιστολαι του έγένοντο σπανιώτεραι καί 
έπί τέλους έπαυσαν κάτήντησε νά παο- 
έλθνι τριμηνία ολόκληρος, χωρίς ούτε οί 
γονείς του ούτε ή Βασιλική νά έχωσιν 
ούδεμίαν περί αύτοΰ είδησιν.Τής άβεβαιό- 
τητος ταύτης καί τής άγνοιας τούς άπ- 
ήλλαξε, βραδέως καί κατά τρόπον σκλη- 
ρότατον,-έπιστολή έκτενής παρά τοΰ έν 
Παρισίοις Πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος, φ ί
λου στενοΰ καί άλλοτε συναδέλφου τοΰ 
κυρίου Ροδίου.

«Λυπηρόν καθήκον φίλου έρχομαι νά εκ
πληρώσω διά τής παρούσης μ ο υ '—έγρα
φε μετά τους πρώτους φιλοφρονητικούς 
τύπους ό διπλωμάτης. — Είξεύρω δτι δέν 
θα διαθρύψω τήν φιλοτιμ ίαν σου ώς πα 
τρός, προκειμένου νά σοι ομιλήσω περί 
τοΰ υίοΰ σου' ά λλ ’ ανάγκη απόλυτος, χω
ρίς νά ζητήσω τάς συγκεκαλυμμένας φρά
σεις τής άβρότητος , νάποκαλύψω τά 
πράγματα μετά παρρησίας, διά να μάθης 
ήδη παρ’ έμοΰ πιστόν καί άληθές, δ ,τι θά 
έμάνθανες βραδύτερον έκ φημών, ίσως 
πεπλανημένων' θά μοι έπιτρέψτ,ς νά λη
σμονήσω σήμερον δτι είμαι διπλωμάτης, 
καί να φανώ άπλούστατα φίλος.

»Πρό τρ^ών μηνών συνεπληρώθη έ'τος, 
άφ’ δτου ,ό υιός σου ήλθε νά μ’ έπι.σκεφθτ], 
πρώτην φοράν έρχόμενος είς Παρισίους. 
Είχον νά τον ίδω πρό πέντε έτών, καί 
τον έθαύμαζα τόρα μεταβεβλημένον καί 
τέλειον. Ή  πρώτη έντύπωσις ύπήρξεν ά- 
ρίστη' μοί ήρεσεν ό λεπτός του τρόπος, 
ή άμεμπτος συμπεριφορά του, ή ευφυής 
άλλά μετριόφρων ομιλία του —  σωστός 
Παρισινός τέλος πάντων ό Λέων σου. Τόν 
ήρώτησα τ ί ήλθε νά κάμη, καί μ’ηύχαρί- 
στησεν άποκριθείς δτι σπουδάζει τά  Νο
μικά καί άγει το τρίτον έτος, διανύσας 
τά  δύο ποώτα έν Ά θήνα ις. Τόν παρεκά- 
λεσα θερμώς,άναχωρήσαντα μετά πολλήν 
ώοαν, νά μ’ έπισκέπτητα ι συχνά, καί ό 
νέος μοί το ύπεσχέθη" έκτοτε τόν έβλεπα 
άπαξ τουλάχιστον τής έβδομάδος" δέν έ- 
λειπεν άπό τούς χορούς καί τας εσπερί
δας τής Πρεσβείας, τόν συνέστησα δέ 
θερμώς καί είς πολλάς άλλας έγκριτους 
οίκογενείας, δπου πάντοτε προςεκαλεΐτο- 
τέλος, οί έν Παρισίοις Έ λληνες δέν είχον

αναγκην τών συστάσεων μου' το ονομά 
σου τοϊς είνε τόσφ γνωστόν !

» Έ βλεπα τόν Λέοντα ύπερήφκνον οσά
κις έξηοχόμεθα μαζύ είς τόν περίπατον 
καί ένόησα δτι έπεζήτει νά φα ίνηται είς 
τά  δημόσια μέρη τής πόλεως έπί τών ά- 
μαξών τής Πρεσβείας. Είχε τόν σκοπόν 
του δ άνθρωπος. Ε πίσης έπί τινα  χρόνον 
ένησμένιζε συμπαρακαθήμενος έν τφ  άμα- 
ξίω τοΰ υίοΰ τοΰ Αυστριακού Πρέσβεως, 
άλλ’ έμαθα ταχέως δτι ήλθε μετ’ αύτοΰ 
είς ρήξιν σκανδαλώδη έν τφ  ά γ γ λ ικ φ \ α -  
φενείω. Ά λ λ ’ έκτος τοΰ έπεισοδίου τού
του, ή ζωή έβαινεν όμαλή καί ευάρεστος 
έπί τινας μήνας.

» Ημέραν τινά  τόν ήρώτησα ποΰ κα
το ικεί. Μοΰ άπήντησε μετά τής μεγαλει- 
λέρας άφελείας τοΰ κόσμου, δτι κρατεί 
δωμάτιον έν τφ  Ξενοδοχείω Βριστόλ. 
’Έ κπληκτος δι’ δ ,τ ι ήκουσα τφ  έκαμα, 
μετά πολλής εΰγενεία ί μάλιστα, τήν φι
λικήν παρατήρησιν, δτι σπουδαστής ά - 
πλοΰς, δσφ πλούσιος καί α.ν ήτο, δέν εύ- 
ηρμόστει νά κατοική είς τόσω δαπανηοόν 
ξενοδοχεΐον. Δέν άπήντησεν, άλλ ’ ήρκέ- 
σθη νά μειδιάστ). Έθαύμασα τήν έκφρασιν 
τοΰ μειδιάματος έκείνου, γνησίου άοιστο- 
κρατικοΰ μειδιάματος : ήτο έκφραστικώ- 
τερον πάσης άλλης άπαντήσεως' χωρίς 
νά με προςβάλλτ), μοί έδιδε νά νοήσω δτι 
δέν ήτο πρέπον, ά λλ ’ ούτε άναγκαϊον νά 
επεκτείνω έ'ως έκεΐ τόν κύκλον τής προ
στασίας μου' μοί έλεγεν δτι αί πρόσοδοί 
του τφ  έπέτρεπον το ιαύτην πολυτελή δια
μονήν, μέ τήν συναίνεσιν τοΰ πατρός του 
έπί τέλους.’Άνθρωπος λεπτής άνο'τροφής, 
μέ άφώπλισε διά τοΰ θαυμασίου μειδιά
ματος' μ’ έκαμε νά μετανοήσω σχεδόν 
διά την παρατήρησιν μου...

»Δέν θά ήνοιγον πλέον τό στόμα, ουδέ 
θά συνελάμβανον τήν έλαχίστην περί τοΰ 
Λέοντος υπόνοιαν, έάν δέν συνέβαινεν 
άλλο τ ι γεγονός. Έ τυχε  νά ίδω μιαν η
μέραν τό έπισκεπτήριόν του, έφ’ ού μετ’ 
απορίας άνέγνων κάτωθι μεγαλοσχήμου 
στέμματος : Le comte Leon de Rodios. 
Μή νομίσνις δτι έθεώρησα τόν υίόν σου α
νάξιον τοΰ τίτλου τούτου, ά λλ ’ έπειδή 
ήξευρα δτι σύ, ό πατήρ του, ούδέποτε είς 
τά  έπισκεπτήριά σου ή είς τήν υπογρα
φήν σου μετεχειρίσθης τ ί  πλέον τοΰ ονο
ματεπωνύμου σου, ένόμισα άπρεπή δια- 
μαρτύρησιν κατά τής πατρικής μετριο
φροσύνης τό αύθαδες έκεΐνο C o m t e .  Διά 
τοΰτο είς τήν πρώτην συνάντησιν τοΰ έ
καμα πλαγίω ς τήν παρατήρησιν.

»—  Ό  πατήρ σου άμφιβάλΛω άν είδεν 
αύτά τά  μ π ιλ ιέτα ' τ φ  είπον έν τέλε ι' εί
μαι βέβαιος δτι δέν θά σού τα  έπέτρεπεν 

! έπ’ ούδενί λόγω.
» Έδοκίμασε καί πάλιν νά περιορισθή είς 

τό μειδίαμα, άλλ,ά τόρα τόν ήνάγκασα νά 
δμιλήσγ), έντόνως μάλιστα καί μετ’ άγε- 
ρωχίας.

»—  Τί έννοεΐτε, μοί είπεν'άμφ ισβητεΐ- 
τε τήν ύπαρξιν τοΰ τ ίτλου  ή τό άρμόζον 
τής χρήσεώς του ;

»—  Μήπως θέλετε νά με φέρετε είς δί
λημμα ; Ό  αρχαίος πατρικός φίλος έλη-



σμόνησεν ίσως την Λογικήν τοΰ Βεκίου, 
ά λλ ’ ό'χι καί τό πρός τον φίλον του κα
θήκον. Μ άλιστα, αμφισβητώ καί τα  δύο!

»—  Κύριε πρέσβυ, — άπήντησεν ό Λέων 
τονίζων την λέξιν, έν ώ μέχρι τοΰδε με 
προσηγόρευε διά τοΰ επωνύμου μου

διά την συμπεριφοράν τοΰ νέου, τον ό
ποιον τώ  είχον συστήσει. "Αναυδος και 
άδικαιολόγητος έστειλα είς τό Βριστόλ 
νά φέρωσι τον Λέοντα. Μετ’ αΰστηρότη- 
τος τώ  έζήτησα λόγον τής διαγωγής 
του, ή τ ις τόσω μ’ έξεθετεν. Ευτυχώς ού-

νομίζω ότι είς κανένα πατρικόν φίλον δέν δ=ν μειδίαμα άνέτειλεν επί τής μορφής 
επιτρέπεται νάμφισβητή τούςτ ίτλους,χω - του, καί ανεπηρέαστος, έδυνήθην νά έκ τ ι-  ι 
ρίς νά λάβγ) τόν κόπον νάναδιφήση τά  οί- μήσω δεόντως την άνήκουστον αυθάδειαν 
κογενειακά αρχεία . . .  του. Έξετράχυνε την συζήτησιν μέχρι

»—  Κύριε κόμη,ειπον καί έγώ δυσαρε- τοιούτου βαθμού, ώστε (σου το λέγω εί- 
στηθείς" ό σκοπός μου δέν ήτο βέβαια νά λικρινώς) διά νά μη άναγκασθώ νά τω 
σας δυσαρεστήσω" ήθελα νά σας είπω μό- στείλω κανέν κάθισμα κατά  κεφαλής, έ- ; 
νον ότι καί τα  άρχεΐά σας άν ήνε υπέρ ξήλθον, άφήσας αυτόν μόνον είς την α ί- 
ύμών, τό ’Έθνος σας όμως, ή έποχή, αί θουσαν.
οίκογενειακαί παραδόσεις έπί τέλους, δια- ! »Έ κτοτε δέν τον έπανεΐδον είς την 
μαρτύρονται.Έ λλην καί Κόμης μετά την Πρεσβείαν. Είς τόν περίπατον ή αλλαχού ι 
άνάρρησιν τοΰ Σ υντάγματος, μοΰ φαίνε- άν συνηντώμεθα, άντηλλάσσομεν ψυχρόν, | 
τα ι κά τι τ ι τραγελαφικόν. [ τυπικόν χαιρετισμόν. Ά λ λ ’ άν καί είχον j

»— Έπεθύμουν καί έγώ νά ήμ α ιδ ιπλω - | διακόψει τάς μετ’ αύτοΰ σχέσεις, ήκουον 
μάτης, διά να έχω την άξίωσιν, ότι, έ- βραδύτερον έν τφ  άριστοκρατικώ κύκλω 
κείνο τό όποιον μοΰ φα ίνετα ι, είνε καί τώ  , συχνάς καί δηκτικάς ομιλίας περί ένός
οντι πραγματικόν.

“Τόσην αυθάδειαν δέν περιέμενα,τό ο
μολογώ' έν ω μέχρι τοΰδε ήσθανόμην λύ- 

νθην άναβρί

Ελληνος κόμητος, υίοΰ τοΰ ποώην έπί 
τών Οικονομικών 'Υπουργοΰ, κατοικοΰν- 
τος είς τό Βριστόλ, έξερχομένου έφ’ ά -

πην μόνον, τορα γ,σΟάνΰην άναδρασμόν μάξης κεκοσμημένης δ ι’ οικοσήμων, μέ 
τινα  όργής. j θεράποντας έν στολή), καί άγοντος τόν

»—  Κύριε, είπον είς τόν Λέοντα" δέν δαπανηρότερον καί σκανδαλωδέστερον βί- 
σας είνε έπιτετραμμένον ναύθαδιάζετε πρό- ον. «Ά φεύκτω ς αυτός ό άνθρωπος, έλε- 
σωπον, πρός τό όποιον μόνον ύπακοήν γον, η κατασωτεύει άφρόνως κολοσσιαίαν
καί σεβασμόν οφείλετε . . .

»Δέν ένθυμοΰμαι άκριβώς τ ί άπήντησεν 
έκεϊνος' είξεύρω μόνον ότι ειδον καί πά -

περιουσιαν, ή καμνει χρεη, τα  οποία σα 
δυσκολευθή νά πληρώσγι" ούτως ή άλλως 
ταχέως θά σβεσθή ή λάμψις του —  αυτό

λιν άνατέλλον τό πανίσχυρόν του μειδία- | πλέον είνε ζήτημα χρόνου.» Δέν θά έδι-
μα, καί ότι ταχέως κατηυνάσθην.Κατώρ- 
θωσεν, ούκ οίδά πως, νά προλάβη την έ- 
πικειμένην ρήξιν, καί ή συνομιλία έξη- 
κολούθησεν έπί χαμηλοτέρου τόνου καί 
μετριοπαθεστέρου πνεύματος. Είνε τεχνί
της ό υιός σου. ‘Ό ταν άπεχωρίσθημεν, φ ί
λοι καί πάλιν, μ’ Ικαμεν νά εϊπω κ α τ ’ έ- 
μαυτόν καί να ησυχάσω : «Α δυναμ ία  του 
είνε, δέν πταίει" τό ήδίκησα, τό καϋμένο 
τό π α ιδ ί.. .»  Έ ν τούτοις παρήλθον περί 
τας δέκα ημέρας χωρίς νά τον ΐδω" είχε 
δυσαρεστηθή, φα ίνετα ι, έκ τών παρατη
ρήσεων μου, καί δέν θα έπανήρχετο, έάν 
δέν τω  επεμπον πρόσκλησίν τινα  συνδιαλ
λακτικήν διά τό Υεΰμα, την όποιαν ε- 
σπευσε νά δεχθ·7).

» Πλην δέν έδυνήθην νάποφύγω έως τέ 
λους την έπαπειλουμένην ρήξιν. Ά τυχ ώ ς , 
μεταξύ τών γαλλικών οικογενειών, τάς 
οποίας έσύχναζεν ό υίός σου, τ·7ί συστάσει 
μου, ήτο καί ή τοΰ στρατηγού C h ... Έ 
χει πολλάς θυγατέρας, μέ την μικροτέ- 
ραν τών όποιων, τρελοκόριτσο πρώτης τά - 
ξεως, ό Λέων έζήτησε νά κάμν) έρωτας. 
Δέν είςεύρω πώς κατώρθωσεν, ώστε τά  
θερμά του αισθήματα νά γίνωσιν άμέσως 
γνωστά" ή σκανδαλώδης διαγωγή τοΰ 
' E J J r f r o c  /ίό/ιητος έψιθυρίζετο ήδη με
ταξύ τών οικείων τής οίκογενείας, καί 
μίαν ήμέραν έπί τέλους ό στρατηγός Ch.. 
τόν συνέλαβεν είς άνοίκειον μετά τής θυ- 
γατρός του θέσιν, κα ί τον άπέβαλε τής 
οικίας του καττισχυμένον. Έ τρεξε μετά 
τοΰτο είς την Πρεσβείαν πλήρης όργής, 
καί μοι έκαμε τά πικρότερα παράπονα

καί άφήσας χρέη 1 0 0 ,0 0 0  φράγκων.
»—  ’Ιδού, κύριε, οί λογαριασμοί δια

φόρων καταστηματαρχών" μοί εϊπεν ό δι
ευθυντής" ό κόμης Ρόδιος είχε πίστωσιν 
άπεριόριστον ύπ ’ έγγύησιν τής Πρεσβείας 
του" έκτος τοΰ χρέους τής τροφής καί τής 
διαμονής του,καί τών χρημάτων,τά όποια 
κατά  καιρούς τοΰ έδώσαμεν είς μετρητά, 
ημείς έξωφλήσαμεν πρό πολλοΰ αυτούς 
τούς λογαριασμούς. Ή  Πρεσβεία οφείλει 
σήμερον 100 ,000  φράγκα" ιδού ή έγγύ- 
ησις.

»Καί μετά τής δέσμης τών λογαρια
σμών, μοί έ'τεινεν Ιν έπισκεπτήριον. Ά ν -  
εγνώρισα ότι ήτο ίδικόν μου, ιδιόγραφον 
μάλιστα" κάτωθεν είχε προστεθή διά τοΰ 
αύτοΰ σχεδόν χαρακτήρας ·" Ή  ε Ι . Ι η κ κ η  
Π(>(υβ(ία ϊ γ γ ι  ά τ α ι  ό ι ά  τα  J) (’ΐ η  τον κύ ι ιη -  
tot, Λέο ντ ος  P o d i t w ’ είς τό πλάγιον έφαί
νετο ό τύπος τής σφραγίδος. "Εμεινα έκ
πληκτος είς τήν θέαν τής βδελυράς εκείνης 
πλας-ογραφίας.Ά λλά την στιγμήν έκείνην, 
καθ’ήν εν μόνον άσύνετον κίνημά μου θά 
ήτο άρκετόν νά καταστρέψν) διά παντός 
τόν Λέοντα, ένεθυμήθην τόν γηραιόν πα
τέρα του, τόν παλαιόν μου φίλον, ζώντα 
μακράν, ήσυχον περί τοΰ υίοΰ του καί ά- 
νάξιον καθ’όλοκληρίαν τοΰ στίγματος, τό 
όποιον θά ένεκόλαπτεν έπί τοΰ μετώπου 
του ή δημοσίευσις το ιαύτης ατιμ ίας. . . 
Κατώρθωσα λοιπόν νά υπερνικήσω τάς 
συγκινήσεις μου καί να είπω εγκαίρως:

» — Ναι , αναγνωρίζω τό χρέος τής 
Πρεσβείας" θά σας πληρώσω.

» Ακόμη άπορεϊ ό διευθυντής τοΰ Ξε
νοδοχείου, πώς, άφ’ ου ή έγγύησις ήτο’ά- 
ληθής καί οΰχί πλαστή , ώς καί αυτός εί-

δον π ίστ ιν  είς τά  θρυλλήματα τοΰ μεγά- | 
λου κόσμου, έάν έγώ αυτός δέν άντελαμ- 
βανόμην πολλάκις τής σκανδαλώδους με- 
γαλοπρεπείας τοΰ υίοΰ σου. Είδον τήν χε φοβηθή, ό Λέων ήναγκάσθη νά δρα- 
πολυτελή άμαξαν κεκοσμημένην μέ θυρε- j 
ούς καί έλληνικάς σημαίας, πλουσίως έμ- ! 
πεπετασμένην, τήν οποίαν, υποθέτω, έ- | 
κράτει ύπ ’ ένοίκιον έπισκευάσας" είδον \'-Ρ,
τούς μεγάλους θεράποντας άμιλλωμένους ■ 
νάναόείξωσι τό ήγεμονικόν μεγαλεϊον τής . 
Αύτοΰ Ύψηλότητος" άνεγίνωσκεν είς τάς 
εφημερίδας περί εορτών καί συμποσίων, 
είς τό Βριστόλ καί άλλοΰ, όπου γενναίως 
έχορήγει ό κόμης Λέων Ρόδιος" μίαν δέ 
φοράν νομίζω, μεταξύ τών γελοιογραφιών 
σατυρικού τίνος φύλλου, διέκρινα καί την 
μορφήν τοΰ άπαραμίλλου υίοΰ σου. θ ά  
σοι έ'γραφον τότε ειδοποιών σε περί τών 
διατρεχόντων, έάν δέν άνελογιζόμην δτι 
είς άλλους άπέκειτο τό καθήκον τοΰτο, 
πρός τούς οποίους θά συνέστησες βεβαίως 
δι’ έπιστολής τόν Λέοντα, άφ’ ου δεν έ
καμες τοΰτο πρός έμέ.

»Δέν είξεύοω νά σου γράψω πολλάς λε- 
πτομερείας τοΰ νέου τούτου καί περίλαμ
πρου βίου τοΰ Λέοντος" άλλ ’ ώς έξάγετα ι 
έκ τοΰ αποτελέσματος, δέν θά ήσαν διόλου 
ευάρεστοι.Ή  λάμψις του έσβέσθη ταχέως, 
ώς ίσχυρίζετο ό κόσμος. Άπροσδοκήτως 
είδον πρωίαν τινά  παρ’ έμοί ένα τών διευ
θυντών τοΰ Ξενοδοχείου Βριστόλ, κρα
τούντα δέσμην λογαριασμών καί έν νευ
ρικοί ταραχτί διηγούμενον , πώς ό Έ λ -  
λην κόμης έδραπέτευσε διά νυκτός, έξ- 
αγαγών μετά δόλου τήν άπαρτίαν του,

πετεύσγι.Ά λλά προ έμοΰ άπεκαλύφθη τρα- 
νώς καί ή αισχρά του δ ιαγωγή καί ή οίκ- 
τρά του θέσις" έπωφελήθη τής μετ’ έμοΰ 
σχέσεως, όπως τυφλώση τούς άνθρώπους 
καί τύχγι πιστώσεως’κατώρθωσε δέ περισ
σότερα ίσως τών οσων ώνειρεύετο, μιμη- 
θείς τήν γραφήν μου, καί προσθείς κάτωθι 
τοΰ έπισκεπτηρίου μου (καί είχε πολλά 
ίδικά μου παρ’ αύτω) τάς παντοδυνάμους 
έκείνας λέξεις. Δέν δύναμαι νά μάθω πώς 
κατώρθωσε νά θέσγ) καί τον τύπον τής 
σφραγίδος" άλλ ’είς άνθρωπον άσυνείδητον, 
πλην τυφλώς γενόμενον δεκτόν πανταχοΰ 
μετ’ εμπιστοσύνης, τά  πάντα  είνε δυνατά. 
Ή  παροιμία λέγει : Έ ζ  8 r i ^ o c  z o r  . . . 
A i o r z a .

Έ π ετα ι συνέχεια. Γ ρ . Δ . Ξενοπουλος

Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

Τ Ο Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί έν παρενθέσει τιμαί σημειουνται χάριν τών έν 
ταίς έπαρχίαις χα\ τω έξωτερικώ επιθυμούν των vi 
άποκτήσωσιν αύτά, ελεύθερα ταχυδρ. τελών ]
P i e r r e  Z a c c o n e :  <■ Τά 'Τπερώα τών Παρισίων «,

Δ ρ α χ μ ά ς .......................................................4 (4,20)
Maximilien  P e r r i n :  <■ Παράπτωσις χαι Μεταμέ* 

λεια ■> ητοι «Απομνημονεύματα Άλίχης Δέ-Μερ- 
βίλλ », (ολόκληρον τό εργον) Δοαχ. 3,50 (3,70) 

ΊονΛ ίον B e p r : «'Η  Πλωτή ΙΙόλι;» Δραχ. 1 (1,20) 
Victor: H u g o :  «Ή  Παναγία τών Παρισίων·, μετά* 

^ρααις I. Καρασσούσα, (τόμοι 2), Δραχ. 4 (430) 
Επίσης φύλλα τ ΰ ν Έ χ .Ιε χ τ ΰ ν  Μυθιστορημάτων 

τοΰ Α’ *α\ Β' τόμου πρός λεπτά 20 εχαστον, χαι τοΰ 
Γ' πρός λεπτά 10.

Τνπογραφεΐον Κορίννης, oSoc Πατησίων α,ριθ. 9.


