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[Συνέχεια]

Ή  μαρκησία κ α τ ’ έκείνην την στιγμήν 
ητο ή ζώσα φοβερά εΐκών τής απελπισίας 
κα ί τοΰ τρόμου. Έ φαίνετο ώσεί έναγω- 
νίως παλαίουσα κατά τής επιθυμίας ό
πως σταματήση διά μιας λέξεως τάς α
ποκαλύψεις τοΰ Ίασπίνου. Ή  λέξις αυτη

έπεπλανάτο η<5η είς τά  χείλη τη ς ' άλλ’ 
αίφνης τό Ισχυρόν έλατήριον τής ψυχής 
εκείνης άπέκτα νέαν Ι’ντασιν διά νέον α
γώνα. Μέχρι τίνος σημείου γνωρίζει ; . . .  
ελεγε καθ’ έαυτην ή μαρκησία' ί’σως δεν 
τά  γνωρίζει δλα ... άς άναμ.είνωμ.εν !%Ό  Ίασπΐνος, ό άπλοΰς την καρδίαν 
καί τόσον ολίγον ικανός ν’ άμυνθνΐ έν πά- 
σγι άλλη περιστάσει κατά  τοΰ άγερώχου 
πνεύματος τής μαρκησίας, προσεκτικώς 
οϋ'/ ηττον άντελαμβάνετο πάσης κυμάν- 
σεως τής ψυχής της καί παρηκολούθει

όλα τά  κ ινή ιιατά  της, ώς ό άλιευς βλέ
πει είς την θάλασσαν συνταρασσομένην 
ύπο/.ώφως έκ τών τελευταίων σπαραγ
μών την λείαν του συλληφθεΐσαν ύπό τοΰ 
άγκιστρου καί δεσμίαν παρά την λέμβον 
του.

Ή  μαρκησία ερρνψε περί αΰτην βλέμ
μα ύποπτον.

— Τοΰτο μόνον κανείς δεν γνωρίζει, 
έπανέλαβεν ό Ίασπΐνος ταπεινών την φω
νήν, δτι ή κόμησσα Λαβερνή την ιδίαν 
ημέραν τοΰ τοκετοΰ ελαβε μυστηριώδες
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άγγελμα, δι’ ού έζητεΐτο παρ’ αύτής συν- 
έντευξις πλησίον τής μικράς θύρας τοΰ 
κήπου. Εύρεν έκεΐ μίαν παλαιάν καί πο
λύ αγαπητήν της φίλην, Ιν θΰμα τοΰ 
λαμπροΰ έκείνου κόσμου δπου όμοΰ είχον 
ζήσει. Ή  γυνή εκείνη άπήρχετο μετά 
σπουδής έκ Παρισίων διά νά κρύψν) άπό 
τους οφθαλμούς δλων έγκυμοσύνην, ήτις 
δέν ήτο δυνατόν ν’ άποδοθη ε’ις τόν σύ
ζυγόν της. 'Υπερήφανος καί έν αύτώ τώ  
σφάλματί της, άδάμαστος έν τη συμφο
ρά της, δεν εϊχεν έκμυστηρευθή τό πράγ
μα οΰδ’ είς αυτόν τόν έοαστήν της, εις 
δν μάλιστα περισσότερον άπό πάντα  ά λ 
λον ίσως, άπέκρυψε τήν κατάστασίν της. 
Ένεθυμήθη μόνον δτι είχε μίαν παλκιάν 
φίλην, τήν κόμησσαν Λαβερνή, τόσον ευ
τυχή καί τόσον άγνήν, αύτήν προσεκά- 
λεσε καί έξωμολογήθη πρός αύτήν τήν α
πελπισίαν της. Καί άληθώς, κυρία, προσ- 
έθηκεν ό Ίασπΐνος, δστις έ'φερε τό μαν- 
δήλιόν του είς τό πρόσωπόν αύτοΰ διά νά 
μή ίδτ] τήν κυρίαν Μαιντενών άγωνιζομέ- 
νην νά παλαίση διά τοΰ φιαλιδίου τών 
αρωμάτων κατά τής άναποδράστου λ ι
ποθυμίας, ή κόμησσα ήτο ή παρηγορία 
τών τεθλιμμένων, ή πρόνοια τών δυστυ
χών, ανδρεία καί έπιτηδεία έν τή εύ- 
σπλαγχνία τη ς .— Κατεστράφην καί ή τ ι-  
μάσθην, είπε πρός αύτήν ή ταλαίπωρος 
φυγάς, δεν θά έπιζήσω μετά τό αίσχος 
μου, τό όποιον μετ’ ολίγον θά φανερωθή. 
Μετ’ όλίγας ώρας θά είμαι μήτηρ" κατό
πιν θά ριφθώ είς τάς άγκάλας τοΰ θανά
του. ’Αγρυπνεί έπί τοΰ τέκνου μου καί ό 
θεός θά σέ άνταμείψτ). "Αλλο τ ι δεν α
πα ιτώ  παρά σου είμή συγγνώμην διά τήν 
ψυχήν μου, τήν σιγήν καί τήν λήθην διά 
τό σώμά μου.

Ή  κόμησσα έννόησε πάσαν τήν συμ
φοράν τής γυναικός έκείνης, ής έγίγωσκε 
τήν άγέοωχον θέλησιν. —  Δέν θ’ άποθά- 
νγ)ς, τή εϊπεν- ό σύζυγός μου είνε άπών" 
θά παραλάβω τό νεογνόν πρό έκείνου, τό 
όποιον θά χαρίστ) είς έμέ ό θεός, θά τ ’ά- 
ναθοέψω όμοΰ καί τά  δύο ώς δίδυμα καί 
κανείς δέν θά μάθη ποτέ τό μυστικόν σας, 
ενόσω σύ ή ιδία δέν μέ άπαλλάξης. Κατά 
πρώτον έλθέ μετ’ έμοΰ. θ ά  σοΰ είπώ τ ί 
πρέπει νά γείνγι' ένθυμήσου δτι δέν πρέ
πει τίς ποτέ ν’ απελπ ίζετα ι ένόσω εχει 
πλησίον του καρδίαν φιλικήν καί γεν- 
ναίαν, διότι μία πιστή φίλη άναπληροϊ 
τόν θεόν κατά  τάς ημέρας τής δοκιμα
σίας.

Ή  μαρκησία άφήκε τήν κεφαλήν της 
νά καταπέσγ] πρός τά  όπισθεν έπί τοΰ 
γλυπτοΰ έρείσματος της έδρας. Ό  Ί α 
σπΐνος έπανέλαβε μετά ζωηρότητος :

—  Τά πάντα έξετελέσθησαν ώς ήθέ- 
λησεν ή κόμησσα. Ή  ταλαίπωρος φυγάς 
οτεκε βρέφος άρρεν έντός τοΰ θηρευτικού 
περιπτέρου τοΰ κεκρυμμένου είς τά βάθος 
τοΰ δάσους. Σχεδόν δέ ταυτοχρόνως ·/ 
κυρία Λαβερνή, ήτις είχε τοποθετήσε 
τήν κλίνην της είς τήν μεγάλην αίθουσαν 
έν τώ ίσογείω, ή άγαθή κόμησσα, ήσπά- 
ζετο τό ίδικόν της τέκνον, άρρεν έπίση 
τεχθέν έν τώ  μέσω τής χαρας πάντων τών

έν τνί οικία. Ε ίτα , άφοΰ ό ιατρός άνε- 
χώρησε καί ή. κόμησσα άπέπεμψε πάντας 
τούς ύπηρέτας... ένω ή νύξ ήτο χλιαρά 
καί τ ’ άρώματα είσήρχοντο διά τών α
νοικτών παραθύρων... άμα τώ  σημείω τώ 
συμφωνηθέντι μεταξύ αύτής καί τί5ς φί
λης της, ή τελευτα ία  αΰτη , έκόμισε τό 
τέκνον της είς τόν πύργον, παρέδωκεν αύ- 
τό είς τάς άγκάλας τής κομήσσης καί 
έγένετο άφαντος είς τον κήπον. Καί ιδού 
δ ιατ ί, κυρία, τή έπαύριον δύο δίδυμα έ- 
κοιμώντο είς τήν κλίνην τ·7,ς κυρίας Λα- 
βερνη" τό γνωρίζετε τώρα καλώς όσον 
καί έγώ.

Λυγμός έπί πολλήν ώραν κατασταλείς 
έξέφυγεν έκ τοΰ στήθους τής μαρκησίας" 
Εστρεψε πρός τόν Ίασπΐνον το'ύς διεσταλ- 
μένους έκ τής Θλίψεως καί τοΰ φόβου ό-. 
φθαλμούς της καί διά φωνής αδυνάτου"

— .Ν α ί! . . .  ε ϊπεν’ ή γυνή , ή τ ις επρα- 
ξεν αύτό ήτο άγγελος... ’Αλλά τήν άλ
λην μητέρα, ήν ή κόμησσα είχε σώσει 
τοιουτοτοόπως, τήν γνωρίζετε, κύριε άβ- 
βά ; Ή  κυρία Λαβερνή σάς είπε βεβαίως 
τό ονομά της ; . . .

—  Ούδέποτε, κυρία, άπήντησεν ό Ί α 
σπΐνος, παρατηρών αύτήν άτενώς" άν 
σάς ομολογώ δέ τό μυστικόν, πράττω 
τοΰτο δπως μέ βοηθήσετε διά νά τήν ά - 
νεύοω.

— Πρός τ ί ; ήρώτησεν όρμητικώς ή 
μαρκησία.

—  Ώ , κυρία, διότι ή γυνή έκείνη είνε 
ϊ’σως σήμερον Ισχυρά καί θά δυνηθή, άν 
τήν άνακαλύψω, νά σώσν] τόν Γεράρδον, 
άφοΰ ύμεΐς δέν δύνασθε νά πράξετε τίποτε 
ύπέρ αυτοΰ.

—  Δέν θά τήν άνεύρετε, κύριε άββά, 
εϊπεν ή μαρκησία μετά φωνής συγκεκι- 
νημένης" άλλως τε θά ήτο περιττόν, 
διότι αύτό τά νέον δε ΐγμ α , τό όποιον μοί 
διηγήθητε περί τΤις μεγαθυμίας τής κο
μήσσης, άποδιώκει πάντα  δισταγμόν" είς 
έμέ άνήκει νά έπαγρυπνήσω έπί τοΰ υίοΰ 
της καί άναδέχομαι αύτό άπό τοΰδε.

—  Ώ  , δχι , άπήντησεν ό Ίασπΐνος 
σείων τήν κεφαλήν, δέν εφθασα άκόμη 
εις τό τέρμα ττίς αποστολές μου. θ ’ ά- 
ναζητήσετε καί σείς μετ’ έμοΰ τήν άγνω
στον, κυρίαν, θά τήν άναζητήσετε μετά 
μεγαλειτέρας ή έγώ προθυμίας, άφοΰ σας 
διηγηθώ καί τό ετερον τοΰ μυ,στικοΰ, 
δπερ γινώσκετε μόνον κατά τό ήμισυ.

—  θεέ μου ! άνέκραξεν ή μαρκησία.
—  Έ μάθετε, κυρία, δτι εν τών διδύ

μων άπέθανεν;
— Ν α ί...
—  Γινώσκετε οτι πρό μικροΰ ή κόμησ

σα εϊχεν άπολέσει τόν σύζυγόν της είς 
τήν πολιορκίαν τής Μάεστρεχτ, καί δτι 
δέν άπέμενεν αύτή άλλο στήριγμα, άλλο 
άντ-.κείμενον στοργής, άλλη έλπίς, είμή 
τά ετερον τών διδύμων, ό είς τών δύο μα 
θητών μ ο υ ;

—  Άναμφιβόλως" λοιπόν ; . . .
—  Λοιπόν,είπε καθ’έαυτήν ή κόμησσα, 

άφοΰ έγώ άνέθρεψα αύτό τά παιδίον, ά
φοΰ κανείς δέν θά τό άγαπήση δσον έγώ, 
δέν θά είνε δίκαιον νά τό στερηθώ έξ ά·

πλής τίνος ιδιοτροπίας. Εζ άλλου τ ίς  
πϋ'τε θά μάθτ) δτι δέν είνε καρπός τής 
κοιλίας μου ,;... τό γνωρίζει καί αύτός ι» 
ϊδιος ; Ό ν ι .  Ό  θεάς μοΰ έξαπέστειλεν

» V Λ / «■ / ·> > ̂  /αυτόν τον οευτερον υιον, εινε ιοικος μου, 
τόν διατηρώ !

—  ’Αλλά, κύριε, ήρώτησεν ή μαρκη- 
σία διά φωνής, ή τις ούδέν είχε τό άνθρώ- 
πινον, ποιον αρά γε έκ τών δύο παιδίων 
άπέθανεν ;

—  Ό  υιός τής κομήσσης, άπήντησεν ό 
Ίασπΐνος.

—  Ώ στε λοιπόν αύτό .τά όποιον επε- 
ζησεν έψελλισεν ή κυρία Μαιτενών
τρεμουσα σύσσωμος.

—  Αύτό τά όποιον έπεζησεν, άπήντη- 
σεν ό Ίασπΐνος πλησιάζων Ιτ ι μάλλον 
πρός τήν μαρκησιαν διά νά εϊπή  κατά  
πρόσωπόν αύτής τούς φοβερούς λόγους, 
αύτός τόν όποιον άποκαλοΰν κόρ.ήτα'Ρε-"' 
ράρδον Λαβερνή, ό ά τυχ ή ; νεος, ον ό κυ- 
>ιος Λουβοά θά φον.εύσνι μετ’ ολίγας ώ
ρας, είνε τό τέκνον, οπερ ή άγνωστος ά - 
πέθηκεν είς τάς άγκάλας τής κομήσσης, 
καί τοΰ όποιου τήν μητέρα έρχομαι, κυ
ρία, νά σάς παρακαλέσω δπως μέ βοηθή
σετε ν’ άνεύρω, διά νά τόν σωστ] αυτη 
τούλάχιστον άπό τόν θάνατον.

—  Τά πειστήρια ! τά  πειστήρια θέλω ! 
άνέκραξεν ή κυρία Μαιντενών έκτος έαυ- 
της άπό τήν άπελπισίαν ένταυτώ  καί τόν 
ελεγχον της συνειδήσεως.

—  Ιδού, κυρία, εϊπεν ό άββάς συρων 
έκ τοΰ κόλπου του μικρογραφικήν εικόνα, 
ήν ένεχείρισε πρός τήν μαρκησίαν. Ιδου 
ή είκών τοΰ Γεράρδου" βλέπετε δτι δέν 
ομοιάζει ποσώς πρός τόν κύριον Λαβερ
νή. Ά λ λω ς  τε, δτι θά διέλθγ] άπ ’ έδώ 
διά νά όδηγηθή είς τόν τόπον τής κα τα 
δίκης, κυττά ξατέ τον καί σείς, διότι 
κάτι τ ι μοΰ λέγει δτι ομοιάζει πρός την 
άληθη του μητέρα, ίσως τότε τόν ανα
γνωρίσετε ! . . .

Καί τάς λέξεις ταύτας είπών, ένώ ή 
μαρκησία περιειργάζετο μέ όμμα άπλη- 
στον τήν εικόνα, ό Ίασπΐνος έξηντλημέ- 
νος επεσε γονυπετής ένώπιόν της" ή μαρ
κησία τόν άνήγειρε δι’ άμφοτερων τών 
χειρών καί διά πρώτην φοράν οί οφθαλ
μοί της έκεΐνοι οί απαθέστατοι έφάνησαν 
δακρυρροοΰντες.

Μετ’ ολίγον ή άστραπή άνεφάνη πάλιν 
είς τά βλέμμα της.

—  Είπες, άνέκραξεν, δτι έδικάσθη ύπό 
στρατιωτικού Συμβουλίου ;

—  Προεδρευομένου παρά τοΰ κυρίου 
δουκός τής Μαίνης.

—  Ώ  ! εύλογητός ό θεός ! . . .  άλλ’ 
Λουβοά μήπως είξεύρει ; . . .

—  Τ ίπ ο τ ε !. . .  ήμην έτοιμος νά τοΰ 
ομιλήσω δτε είσήλθετε είς Βαλενσιέννην.

Ή  μαρκησία έφρικίασεν.
—  Ά λ λά  τ ί υποθέτει, άφοΰ τόν ήπει- 

λ ή σ α τ ε ;
—  'Ό τι θά ύπερασπισθήτε ίσως τόν 

υίόν παλαιάς σας φίλης.
—  Βεβαίως θά τόν ύπερασπισθώ μέ

χρι θανάτου !
Καί ή κυρία Μαιντενών ήρπασεν ενα



μανδύαν, ένα κεκρύφαλον καί περιή'λθεν έ
ξαλλος έντός τοΰ θαλάμου ώσεί άλλοφρο- 
νοΰσα. Διά μιας κά τι ένεθυμήθη καί στα- 
ματήσασα ένώπιον τοΰ Ίασπίνου, λαμ- 
βάνουσα μιαν τών χειρών του καί παρα
τηρούσα αυτόν ατενώς κατά πρόσωπον :

—  Καί α ύτ ός  ήρώτησε, τ ί  γνωρί
ζει ;

—  Γνωρίζει, δτι ή μήτηρ του άπέθα- 
νεν, άπήντησεν ό Ίασπΐνος ύποστάς ά- 
πτόητος τό βλέμμα της, γνωρίζει, δτι 
ουδέν τώ  άπομένει έν τω  κόσμω τούτω 
καί άναμένει άταράχως τόν θάνατον, ώς 
μοί τά έ'γραψε σήμερον τό πρωί. Ιδού ή 
έπιστολή του, άναγνώσατε, κυρία.

Ή  μαρκησία άνέγνωσε τήν έπιστολήν 
μετά τής αυτής άπλήστου περιεργείας, 
μεθ’ ής είχε παρατηρήσει τήν εικόνα, ε- 
σφιγξε βιαίως διά τής μιας χειρός τήν 
χεΐρα τοΰ Ίασπίνου καί διά τής έτέρας 
εδειξεν αΰτώ  τόν κρεμάμενον είς τόν το ί
χον ’Εσταυοω'Λένον.

Ο Ίασπΐνος άντί πάσης άπαντήσεως 
έποίησε βραδέως καί έν κατανύξει τά ση- 
μεΐον τοΰ σταυοοΰ.

Καθ’ ήν στιγμήν ή μαρκησία ήτοιμά- 
ζετο νά όρμήση έκτός τοΰ θαλάμου, ή 
Νανών εκρουσε δειλώς τήν θύοαν.

— Ό  κύριος δούξ τής Μ αίνη;, είπε, 
θέλει νά καταθέση τά  σεβάσματά του 
πρός τήν κυρίαν.

—  Ά ς  είσέλθη ! άνέκραξεν ή μαρκη
σ ία ' κύριε άββά, υπάγετε νά εΰρετε τόν 
κύριον Λαβερνή. Μετά δύο ώρας θά λά- 
βη ειδήσεις παρ’ έμοΰ' κατόπιν έπιστρε- 
ψ α τε ' σας πεοιμένω έδώ.

Ό  Ίασπΐνος, έ'κφρων έκ τής χαράς, 
προσκρούων σφοδρώς κατά τών έπίπλων, 
προσέκοψε κατά  τοΰ παραπετάσματος 
τής θύρας, έξ ής ήθέλησε νά είσέλθη, καί 
ένηγκαλίσθη είς τόν προθάλαμον την 
γηραιάν δεσποινίδα, ήτις Ικυπτε τήν κε
φαλήν καί έταπείνου τούς οφθαλμούς. Ή  
Νανών άφήκε κραυγήν, ένω ό άββάς ώρ- 
μησεν εξω, προσκρούων ώς κήτος κατά  
τών χρυσοστόλιστων καί άπαστραπτόν- 
τω ν αυλικών, οΐτινες έπλήρουν τόν πρό
δομον.

ΚΗ'

ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ

Καίπερ θαυμάζων τάν Ίασπΐνον έν τή 
μετά τής κυρίας Μαιντενών δ ιπλω ματι
κή σκηνή ό άναγνώστης, θά ένθυμηθή ί
σως άκουσίως δτι ουδέποτε ή κυρία Λα
βερνή είχεν άνακοινώσει είς τόν άγαθάν 
άββάν τό μυστικόν της έθελουσίως ή έν 
ώρα έξομολογήσεως, δπως αυτός έδήλωσε 
τή  μαρκησία. ’Ενδεχόμενον λοιπόν νά κα- 
τηγορηθή ό Ίασπΐνος έπί ψεύδει ή ό συγ- 
γραφεύς έπί άπροσεξίο*. *0 Ίασπΐνος έ- 
ψεύσθη όπωσοΰν" ά λλ ’ άς ίδωμεν άν ήδύ
νατο νά πράξη άλλως. Ό  συγγραφεύς 
είνε λογικός, άς τό άποδείξωμεν.

Διδάσκαλος άνευ έργασίας, συνήντησεν 
έν ετει 1660 είς τόν δρόμον μίαν υπη
ρέτριαν, άνευ τής κυρίας της. ‘Η συνάν-

I - ϊΐσις έγένετο πρό τής θύρας τοΰ ναού 
χωρίου τινός. Χωρικός τ ις  όνόματι Δε- 
βϊώτ ήθελε νά βαπτίση τόν άνεψιόν του, 
παιδίον επταετές, οΰτινος ούδείς έν τώ  
χωρ.ίψ έπροθυμοποιεΐτο νά γείνη άνάδο- 
χος, έξ α ιτ ία ς τής κακής φήμης τοΰ πα
τρός του.

Ό  Ίασπΐνος καί ή Νανών— διότι ή υ
πηρέτρια ήτο ή Νανών— έ'βλεπον τό κα- 
κοορίζικον έκεΐνο παιδίον θρηνοΰν έξ έν- 
τροπής. Ό  Ίασπΐνος έλεήμων προύχώρη- 
σε καί ετεινε πρός αύτό τήν χεΐρα’ ή 
Νανών μειδιώσα έ'λαβεν έκ τής άλλης χει- 
ρός τάν μικρόν κατεργάρην, δστις ε'μελ- 
λε νά γε^νη ό διάσημος Δεβώτ, ό έν τή 
παρούση ίστορί^ μνημονευόμενος.

Ό  χωρικός ώδήγησε τόν άνάδοχον καί 
τήν άνάδοχον είς τόν ναόν, δπου έγένετο 
τά βάπτισμα. Κατά τήν έπιστροφήν ό 
χωρικός προσέφερεν αύτοΐς ολίγην πήτ- 
ταν καί εν ποτήριον έκλεκτοΰ λευκοΰ οί
νου. 'Ο Ίασπΐνος καί ή Νανών έξηκολού- 
θησαν τόν δρόμον των άφίνοντες είς τήν 
τύχην του τάν δ ι’ κυτών γενόμενον νέον 
χριστιανόν.

Ό  Ίασπΐνος τήν έποχήν έκείνην ήτο 
θαλερός καί ροδοπάριος" ή Νανών ζωηρά 
καί πανούργος, ό δέ διάβολος άγρυπνος 
ώς καί σήμερον. Ό  κουμπάρος καί ή 
κουμπάρα ώδοιπόρησαν όμοΰ έπί τρεις η 
μέρας, έδαπάνησαν κατά  τάς τρεις ταύ- 
τας ημέρας τά  τρία σκοΰδα, άτινα  είχεν 
ό Ίασπΐνος, έξώδευσαν έπί πλέον καί δύο 
σκοΰδα, άτινα  είχεν ή Νανών καί τότε 
ήρώτησαν άλλήλους.

Ό  Ίασπΐνος έδειξε τότε τά  θυλάκιά 
του κενά' ή Νανών επίσης εδειξε κενά τά  
ίδικά της. "Επρεπε λοιπόν νά χωρισθώ- 
σιν.

—  Μπά ! είπεν ό άββάς, άς έξακολου- 
θήσωμεν τήν οδοιπορίαν μας' θά έργα- 
σθώαεν καθ’ όδόν καί διά τοΰ τρόπου 
τούτου θά δυνηθώμεν νά μείνωμεν περισ
σότερον καιρόν μαζί.

—  ”Οχι, άπήντησεν ή Νανών, δέν ήμ- 
πορώ νά υπάγω μακρύτερον' εφθασα ά- 
κριβώιξ είς τήν πόλιν, δπου ή κυρία μου 
μέ διέταξε νά τήν περιμένω. Καί πρέπει 
νά τήν περιμένω, διότι άν δέν μέ εύρη, 
θά νομίση δτι τήν έγκατέλειψα, διότι εί
νε πτω χή , πράγμα τό όποιον είμαι άνί- 
κανος νά πράξω, ή δτι τήν παοηκολού- 
θησα διά νά κατασκοπεύσω τά  μυστικά 
της, τό όποιον είνε περιττόν, διότι τά  
γνωρίζω.

—  Ά  ! περιμένεις λοιπόν έδώ τήν κυ
ρίαν σου ; είπεν ό Ίασπΐνος.

— Μίαν γυναίκα έξοχου πνεύματος.
—  Πώς ονομάζεται ;
— Είσαι περίεργος, κουμπάρε μου' άλ

λά σοΰ τό συγχωρώ. ’Ονομάζεται κυρία 
Σκαρρών.

—  Σύζυγος τοΰ παραλυτικού ;
— Ακριβώς.
—  Καί εχει μυστικά.
—  Μοΰ φαίνεται δτι δέν εχει παρά 

ενα, άλλ’ άρκετά σοβαρόν.
Καί διηγήθη ή Νανών γελώσα το μυ

στικόν εις τό ώτίον τοΰ Ίασπίνου, δστις

δέν είχε| ήρυθρίασεν. Τά μυστικόν τότε 
καμμίαν σπουδαιότητα, δπως δέν ήτο 
σπουδαίος ό Ίασπΐνος, ή Νανών καί αυτή 
επίσης ή κυρία Σκαρρών καί δμως ό Ί α 
σπΐνος ήλεγξε τήν κουμπάραν έπί άδια- 
κρισία.

—  Μπά ! άπήντησεν ή Νανών, δέν ε ί
μαι καθόλου άδιάκοιτος, άφοΰ ή κυρία 
μου τίποτε δίν μοΰ ένεπιστεύθη, άφοΰ 
κρύπτεται άπό έμέ καί ταξειδεύει χωρίς 
νά μ’ έ'χη μαζί τη ς ' επειτα  ίσως άπατώ - 
μαι, ίσως ΰπώπτευσα περισσότερον άφ’ 
δ ,τ ι είνε.

—  Καί δ ιατί πραγματικώς, είπεν ό ά- 
γαθός Ίασπΐνος, νά μή πιστεύσης μάλλον 
έκεΐνο τό όποιον σοΰ είπεν ; Σοΰ είπε τόν 
λόγον, διά τόν όποιον προτιμά νά τα ξε ι- 
δεύση μόνη της ;

— Ναι, χάριν οικονομίας. Πηγαίνει, 
μοΰ είπε, νά οανεισθή χρήματα άπό μίαν 
φίλην της είς τήν έπαρχίαν καί διά νά 
πληρώση δσον τό δυνατόν όλιγώτερον εις 
τάν δρόμον θέλει νά φαίνεται χωρίς υπη
ρέτριαν.

— Τί νά σοΰ είπώ, Ν ανών... ή δ ικα ι- 
ο7.ογία μοΰ φαίνεται ορθή' έγώ άν ήμουν 
είς τήν θέσιν σου, θά έπειθόμην.

—  Τότε δ ιατί νά μέ κάμης νά ελθω 
εως έδώ διά νά τήν περιμένω καί νά τήν 
συνοδεύσω πάλιν : θά τής έστοίχιζεν όλι
γώτερον άν μέ άφινεν είς Παρισίους.

—  Είνε ή υπερηφάνεια, Νανών ! Οί 
έν Παρισίοις φίλοι δέν πρέπει νά ύπο- 
πτεύσουν τήν πτωχείαν της, καί δταν έ- 
πιστρέψη είς τήν ποωτεύουσαν πρέπει νά 
έ'χη μαζί της καί τήν ύπηρέτριάν της. 
Πίστευσέ με, κουμπάρα μου' πρέπε^ ν’ ά- 
ποκτήσης τήν εξιν είς αυτόν τάν κόσμον 
νά βλέπης τά  πράγματα άπό τήν καλήν 
δψιν. Ά λ λ ’ άς άφήσωμεν τήν διδαχήν, 
άφοΰ πρέπει ν’ άποχαιρετίσωμεν άλλή
λους, άς άποχωρισθώμεν μέ μίαν καλήν 
ένθύμησιν.

Καί οί δύο φίλοι άπεχωρίσθησαν τώ 
δντι καταγοητευμένοι ό είς διά τόν άλ
λον καί περισσότερον λυπούμενοι διά τόν 
αποχωρισμόν, παρά διά τό αμάρτημά 
των.

—  Ή το , ελεγε καθ’ εαυτόν ό Ία σπ ΐ
νος, μία καλή νέα, τήν οποίαν δέν θά ξα- 
ναϊδώ ποτέ.

—  Ητο πολύ καλός νέος, έσκέπτετο 
ή Νανών, τόν όποιον έ'χασα διά παντός.

Καί ιδού τ ίν ι τρόπω ό άββάς έγένετο 
κάτοχος τοΰ πρώτου μέρους τοΰ άνεξη- 
γήτου άκόμη τότε μυστικού. Ά λ λ ’ δτε 
φθάσας τότε κατά  τύχην είς Λαβερνή καί 
περιπλανώμενος πέριξ τοΰ κήπου ήκουσε 
τήν μυστηριώδη συνομιλίαν μεταξύ τής 
κομήσσης καί μιάς άγνώστου, ήν ή κό
μησσα άπεκάλει Φραγκίσκαν, δτε τήν έ- 
σπέραν, πεοιπλανώμενος καί κατεχόμενος 
ύπό άνησυχίας περί τής υγείας τής μελ- 
λούσης αύτοΰ προστάτιδος, ήκουσεν έξερ— 
χόμενον έκ τοΰ έν τώ  κήπω περίπτερου τόν 
απαραίτητον γογγυσμόν, δν καί έκ τοΰ μαρ
μάρου προσέτι θά ήδύνατο ν’άποσπάσωσιν 
αί ώδινες,δτε βραδύτεοονδπισθεν μιάςλόχ- 
μης ένεδρεύων, είδε μίαν γυναίκα πεφο_



βισμένην, κομίζουσαν φορτίον τ ι είς τάς 
άγκάλας της,νά  είσέλθη είς τόν θάλαμον 
τ ί ς  κομήσσης, ν’ άσπασθή αύτήν καί νά 
φύγτ) κατόπιν διά τών σκοτεινών δεν
τροστοιχιών μέχρι της έξωτερικής θύρας 
τοΰ κήπου, ό Ίασπΐνος άντΐ υποψίας α
πέκτησε σχεδόν βεβαιότητα, ή τ ις έγένε
το πλήρης τήν ποώτην φοράν, καθ’ ήν 
ήκουσεν έν τη οικία τής κομήσσης προ- 
φερόμενον τό ονομα τής κυρίας Σκαρρών 
καί λόγον περί αύτής. γενόμενον, μαρτυ- 
ροΰντα δτι ήτο παλαιά φίλη.

Λοιπόν ή κόμησσα Λαβερνή δέν άπέ- 
κρυπτεν οτι ή κυρία Σκαρρών ήτο πα- 
λα ιά  της φίλη. Ή  δε κυρία Σκαρρών έ- 
καλεΐτ'ο Φραγκίσκα, ή κυρία Σκαρρών έ- 
ταξείδευε μόνη έν ετει 1660 είς τήν ε
παρχίαν, άφοΰ είχε διατάξει τήν ΰπηρέ- 
τριάν της νά τήν περιμένν) είς τά  πέριξ. 
Ά ν  έφαίνετο ώς ελλειψις φρονήσεως τό 
νά διατηρή πλησίον της τήν υπηρέτριαν, 
άπό τήν όποιαν έν τούτοις έκούπτετο, 
ούχ ήττον κατά βάθος τό μέτρον της ήτο 
φρονιμώτατον, καθότι είχεν ανάγκην πε- 
ριποιήσεως καί στηρίγματος, είχεν ανάγ
κην ένός βραχίονος ή γυνή έκείνη κατά 
τήν άνάρρωσιν καί τήν έπιστροφήν της, ή 
καί χάριν αύτοΰ τοΰ βοέφους, έν περιπτώ- 
σει καθ’ήν ή κυρία Λαβερνή δέν ήθελεν 
έκτελέσει έκεΐνο,τό όποιον ηλπιζε νά πρά
ξη ΰπέρ αύτής ή κυρία Σκαρρών. Βραδύτε- 
ον δέ, δτε ό άββάς γισθάνετο δτι υπήρχε 
ιαφορά τις  είς τάς ΰπέρ τών διδύμων 

φροντίδας τής κομήσσης, δτε τήν αύτήν 
διαφοράν άνεΰρεν έν τή πατρική στοργή 
τοΰ κόμητος, πρός δν βεβαίως ή έ'ντιμος 
γυνή είχεν ανακοινώσει τήν αλήθειαν, δτε 
ό άββάς έλαβε διαταγήν δπως τόν ενα 
τών δύο μαθητών του ν’ άποκαλή Λα
βερνή , ένώ ό άλλος θ’ άποκαλεΐτο ά- 
πλώς Γεράρδος, έννόησε κάλλιον καί έ- 
πείσθη, διότι πάντα ταΰτα  ήσαν πλέον 
ή επαρκή διά τόν δειλόν παρατηρητήν .δ
πως συμπληρώ σν] τό μυστικόν, τό τόσον 
παραδόξως ανακοινωθέν αύτώ παρά τής 
Νανών.

Έ κ τούτου όρμώμενος εύχερώς ήδύνατο 
νά μαντεύση τά  λοιπά. Άφοΰ ό υιός της 
κομήσσης άπέθανε καί ό κύριος Λαβερνή 
έφονεύθη έν Μάεστρεχτ, επρεπεν ή κόμησ
σα ν’ άποδώση τόνΓεράοδον είς τήν αλη
θή του μητέρα κ α ινά  μείνγι μόνος έν τώ  
κόσμω. Ή  κυρία Λαβερνή γισθάνθη δτι ή- 
γάπα  μετά λατρείας τό τέκνον έκεΐνο, τό 
όποιον δέν ήτο ίδικόν της. Ή το  δι’ αύτήν 
ή μόνη γαρά τη ί, άϊιωσίωσεν ΰπέο αύτοΰ

_ \ * Υ ! * <ί , Τ _ ' Τπασαν την (,ωήν της και ο Ιασπΐνος ευρε 
το τοιοΰτον φυσικόν,ώς νά τήν είχεν αυ
τός συμβουλεύσν) νά τό ποάξν).

Τό άπόρρητον οπερ έτήρησε πάντοτε ή 
κόμησσα περί τής υίοθετήσεως τοΰ Γε- 
ράρδου, ήτο αδύνατον νά διαφύγη αύτόν. 
Ό πω ς έξασφαλίση τήν κατοχήν τοΰ θε- 
τοΰ έκείνου υίοΰ ή κυρία Λαβερνή, ανήγ
γειλε ήμεραν τινά  τόν θάνατόν του πρός 
τήν κυρίαν Σκαρρών δι’ έπιστολής έχού- 
σης ώς έξης :

«Σα; άνακοινώ μετά θλίψεω;, φίλη κυρία, τήν ά- 
πώλεαν ην ύπέστην τοΰ δευτέρου τών υιών μου. Ε7-

I μαι βέβαια ότι μέ όλα; τά; σοβαρά; μέριμνας τά; α
πασχολούσα; υμα; και έν αύτώ τώ ύψηλώ σταδίω οπερ 
διατρέχετε, διετηρήσατε τήν άνάμνησιν τοΰ παιδιού ε
κείνου, υπέρ οΰ τόσον ένδιεφέρεσθε ώ ; οικογενειακή μου 
φίλη. Συγχωρήσατε με, κυρία, διότι έσταξα τήν στα
γόνα αύτήν τή; πικρία; είς τήν κύλικα τή; εύδαιμο- 

| νία; σας. Λησμονήσατε ! Ούδέν α; ταράξη πλέον τήν 
I γαλήνην τοΰ βίου σα;. Τοΰτο έπεύχεται 'Τμΐν ή εί- 
I λικρινή; σα; φίλη

• Έ ρρ ιέτα  χόμ.ησαα Λα6ερν9|>.

Ό  Ίασπΐνος έγίνωσκεν δτι άμα τή πα
ραλαβή τής έπιστολής ταύτης ή κυρία 
Μαιντενών επεμψε τήν εικόνα της μετά 
φ ιλικω τάτης άπαντήσεως. Ιίάσαι αύτα ι 
αί ένδείξεις δέν ήσαν φανεραί δ ι’ αύτόν ;

Δέν ήτο έπίσης εύεξήγητος δι’ αύτόν 
καί ή σιγή τής κυρίας Μαιντενών κατά τά 
πρώτα ετη τής ζωης τοΰ παιδίου καί ή 
πλήρης έκ μέρους αύτής παραίτησις τών 
μητρικών δικαιωμάτων ;

Ό  Γεράρδος, άφοΰ άπαξ ένεγράφη είς 
τήν οικογενειακήν βίβλον τών Λαβερνή , 
δέν ήδύνατο νά διαγραφή είμή διά δίκης 
έπί νοθεία καί τοΰτο θά προσήπτεν ά τ ί-  
μωσιν είς τήν τόσον άφωσιωμένην φίλην, 
ής ή εύεργεσία θ’ άπεκαλεΐτο έγκλημα . 
'Η Φραγκίσκη Ώ βινιέ άπηρνήθη τόν υίόν 
της έξ ύπερηφανείας έστω" άλλ’ ή υπερη
φάνεια δέν καταστρέφει έκεΐνο το όποιον 
δημιουργεί. Ούδείς, έκτος τοΰ Θεοΰ, έγ ί
νωσκεν άν αύτή έ'πασχε καί έπόθει τόν 
υίόν της. Καί άν ή μεταμέλεια καί ό ε- 
λεγχος έπήρχοντο, τ ί  ήδύνατο νά πράξη, 
άφοΰ έπίστευσεν δτι τό τέκνον της ειχεν 
άποθάνει ;

Μένει νά έξηγήσωμεν τόν τρόμον τής 
Νανών έπανιδούσης τόν Ίασπϊνον. Τό 
πράγμα είνε εύχερές. Ό  Ίασπΐνος διά τήν 
ψευδευβλαβη έκείνην ήτο διαβολική έμ- 
φάνισις, μία λέξις τοΰ άββά ήδύνατο νά 
καταστρέψη τήν Νανών παρά τή μαρκη
σία, διότι άν αύτη εύκόλως συνεχώρει τήν 
φ ι . ί ε ν ά άα ν  της διά τό άμάρτημα αύτής 
δέν θά τήν συνεχώρει ποτέ διά τήν προ
δοσίαν της. Καί ά ντ ί μιάς λέξεως ό Ί α 
σπΐνος θά έφώναζε πεντήκοντα, έάν ή 
Νανών ήθελεν έπιμένει νά μή τόν άνα- 
γνωρίση καί άν δέν ήθελε νά συγκατα- 
τεθή νά έπιτρέψν) αύτώ τήν είσοδον είς τά  
δωμάτια τής κυρίας της. Ένέδωσε λοι
πόν στένουσα καί ύπήκουσεν είς τόν Ί α -  
σπΐνον, δηλαδή είς τόν διάβολον.

Μετά τοΰτο ό Ίασπΐνος θά ήτο έ'ντι- 
μος άνήρ άν άπεκάλυ—τεν είς τήν μαρκη- 
σίαν τήν πρώτην πηγήν έξ ής ήρύσθη τό 
διάσημον μυστικόν ; Δέν θά ήτο μισητόν 
πράγμα νά καταγγείλη  τήν χο ΐ ' ρπά  p a r  
του; Ή  κυρία Μαιντενών θ’ άντεπάλκιεν 
ίσως κατά δυστυχήματος προερχομένου 
έκ μέρους της Νανών, ένώ ώφειλε νά 
κύψη τήν κεφαλήν άπέναντι τής ομολο
γ ίας τής κομήσσης, γενομένης πρός τόν 
πνευματικόν αύτής.

Άναμφιβόλως ό Ίασπΐνος καλώς επρα- 
ξε νά ψευσθή, καί μετά τάς έξηγήσεις 
ταύτας έλπίζωμεν δτι καί τό νέον τοΰτο 
άμάρτημα θά τώ  συγχωρηθή. Τό έφ’ή- 
μΐν δέν διστάζομεν νά τώ  άπονείμωαεν 
τήν άφεσιν.

Τούτων πάντων καλώς έννοηθέντων, 
άς άφήσωμεν νΰν τόν Ίασπϊνον, σπεύ-

δοντα πρός τήν ειρκτήν,κατά τήν δ ια τα 
γήν τής κυρίας Μαιντενών καί άς έπα - 
νέλθωρ,εν πρός τόν Λουβοά, δν αφήσαμε·/ 
σχολιάζοντα μετά πολλής ανησυχίας τήν 
σημαντικήν ταύτην φράσιν : «Τά μυστικά 
τής κυρίας Μαιντενών !»

Ό  Λουβοά άπέμεινε μετά τήν άναχώ- 
ρησιν τοΰ Ίασπίνου είς κατάστασιν, ή τις 
ευκολώτερον έννοεΐται, παρά περιγράφε- 
τα ι. Τό άπολυταρχιχ.όν έκεΐνο πνεΰμα, τό 
συνειθισμένον είς τήν υποταγήν πάντων 
τών περιστοιχιζόντων αύτό, ό τύραννος 
έκεΐνος τών στραταρχών, τών πριγκίπων, 
καί τών βασιλέων, δέν ήδύνατο ν’ άνεχθή 
δπως τρέμη ένώπιον ένός ταπεινού έπαρ- 
χιώτου άββά, καί έν τοσούτω είχεν αρ
κετά εύλογους άφορμάς νά τρέμν).

Έν τούτοις, έπειδή καί είς τάς μ εγ ί- 
στας τών δυστυχιών ό ισχυρός τόν χα
ρακτήρα άνήρ εύρίσκει πάντοτε ωφέλειαν, 
ό Λουβοά παρηγορεΐτο έπί τή ίδέο>ί οτι ή 
κυρία Μαιντενών είχε μυστικά . . . καί 
μυστικά έπιζήμια δι’ αύτήν άναμφιβόλως, 
έσυλλονίζετο ό Λουβοά, διότι άλλως δέν 
θά τά  άοινε νά μένουν μυστικά.

Έκ τών λόγων τοΰ Ίασπίνου έξήγετο 
δτι ό άξων τών μυστικών αύτών ήτο ό 
Γεράρδος Λαβερνή.

— "Άν έγγίσγις μίαν τρίχα τής κεφα
λής τοΰ νέου αύτοΰ, είχεν ανακράξει ό 
άββάς,ή κυρία Μαιντενών θά κάμν) νά κυ- 
λισθή ή ίδική σου κεφαλή έπί τοΰ ικριώ
ματος !

Ό  Λουβοά δέν έφοβεΐτο τό ικρίωμα, 
ά λλ ’έσκέπτετο άν υπήρχε μέσον τ ι δπως 
έξαναγκάσν) τήν μαρκησιαν ν’ άποκαλυ- 
φθή, ένφ αύτός εύοίσκετο έξησφαλισμέ- 
νος, απρόσβλητος, όχυρούμενος όπισθεν 
τών στρατιωτικών νόμων καί τής άπο- 
φάσεως τής άπαγγελθείσης παρά τοΰ κυ
ρίου δουκός τής Μαίνης.

Ή  ό Ίασπΐνος ήτο έχέφρων καί υπήρ
χε τότε μυστικόν τ ι —  τοΰ οποίου θά έ- 
φρόντιζε νά γείντ) κάτοχος — ή ό Ία σπ ΐ
νος ήτο παράφρων καί τότε ή κυρία Μ αιν- 
τενών ούδέν θά παρενέβαλλε πρόσκομμα 
είς τήν δικαιοσύνην τοΰ Λουβοά.

Αύται ύπήοξαν αί σκέψεις τοΰ Λουβοά, 
κατά  τάς πρώτας στιγμάς, τάς παρελθού- 
σας μετά τήν φυγήν τοΰ Ίασπίνου.

Ε ίτα έγκαρδιωθείς, καθορίσας δέ τόν 
σκοπόν του, έξέπεμψεν έ'να κατάσκοπον 
έπί τά  ίχνη τοΰ άββά.

Ό  κατάσκοπος είδε τόν άββάν τρέ
χοντα δπισθεν τών βασιλικών άμαξών, 
παρουσιασθέντα είς τό δημαρχεΐον, εύθύς 
ώς είδεν είσελθοΰσαν έκεΐ τήν κυρίανΜαιν- 
τενών' παρήλθεν Ιν τέταρτον τής ώρας 
καί ό Ίασπΐνος δέν έξεδιώχθη, σημεΐον 
δτι έγένετο δεκτός. Ό  κατάσκοπος έπα- 
νήλθε καί άνεκοίνωσε ταΰτα  είς τόν Λου
βοά.

—  Ό  Ίασπΐνος αύτός δέν είνε παρά
φρων, ειπε καθ’ έαυτόν ό υπουργός, υπ 
άρχει τφ  δντι μυστικόν τ ι 'π ώ ς  έξακοντί- 
ζετα ι ή βόμβα υπό τοΰ δλμου ; "Οταν ά - 
νηφθή ή πυρΐτις. Ά ς  άνάψωμεν λοιπόν 
καί τήν ίδικήν μας πυρίτιδα.

Καί πάραυτα ό Λουβοά προσκαλέσας
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τόν άστυνόμον καί τους χωροφύλακας διέ- 
ταξεν αύτούς ν’ άνακοινώσωσιν είς τόν 
Γεράρδον τήν άπόφασιν τοΰ στρατιοιτικοΰ 
Συμβουλίου, βέβαιος ών ότι τό κίνημα 
τοΰτο και ό θόρυβος θά προύκάλει κίνημα 
άλλο καί θόρυβον έκ της κυρίας Μ αιντε- 
νών.

Αί το ιαΰτα ι τελετα ίγ ίνοντα ι μετά πέν
θιμο υ παρατάξεως. Ό  Γεράρδος πεοιεπά- 
τει έντός της αιθούσης, ήν είχον ορίσει 
αύτώ ώς ειρκτήν, δτε είδεν εισερχόμενους 
ενα γραμματέα, έ'να λοχαγόν,μετά ούλα- 
μοΰ στρατιωτών, ε ίτα  τόν αστυνόμον καί 
όπισθεν, έντός ομίλου δυσειδών μορφών, 
μίαν δυσειδεστέραν καί μάλλον στυγνήν, 
ήτις προύξένησεν αύτώ φρικίασιν άπε- 
χθείας, διότι κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν 
ήτο απρόσβλητος ύπό τοΰ φόβου.

Ό  γραμματεύς άνέγνω τά  πρακτικά 
της δίκης καί τήν άπόφασιν,συντεταγμέ
νων καλώς. Άνεφέρετο έν αύτή ότι δ ϋπο- 
λοχαγός τών δραγόνων Γεράρδος Λαβερνη, 
ευπατρίδης, παραβάς τόν περιορισμόν ΰφ’ 
δν είχε τεθϊί, βαρέως έξυβρίσας τάς μο- 
ναχάς καί όνειδίσας τόν υπουργόν τοΰ 
βασιλέως έν τή  έκτελέσει τών καθηκόν
των του, δ είρημένος Γεράρδος Λαβερνή 
άποδειχθείς ένοχος έπί παραβάσει τής 
πειθαρχίας, άπειθεία κ α τ ’ άνωτέρου καί 
ιεροσυλία, κατεδικάζετο διά τό τριπλοΰν 
αύτοΰ έγκλημα είς τήν ποινήν τοΰ θα
νάτου.

Ό  Γεράρδος έστήριξε τά  νώτα έπί τοΰ 
τοίχου τής ειρκτής δτε έγένετο ή άνά- 
γνωσις τής άποφάσεως. Ζωηρά άκτίς ή
λιου κατείρχετο έπί τοΰ προσώπου του 
εκ τίνος πλαγίου παραθύρου. Έλαφρόν έ- 
ρύθημα έφάνη έπί τών παρειών του, δτε 
ήκουσεν άπαγγελλόμενον τό μέρος τής ά
ποφάσεως, τά άφορών είς τήν δήθεν έξύ- 
βρισιν τών μοναχών, τά  χείλη του ήνοί- 
γοντο δπως προφέρωσι διαμαρτυρίαν, άλλ’ 
έπειδή τό βλέμμα του ούδεμίαν συνήντη- 
σεν έν τη  αιθούση μορφήν, ήτις νά τώ 
φανη αξία δπως άποδεχθή τήν διαμαρ
τυρίαν του ταύτην, ό Γεράρδος έσίγησεν, 
έγένετο καί αύθις ώχράς καί άνέμενε τό 
τέλος.

Ό  γραμματεύς προσέθηκεν ότι ή έκτέ- 
λεσις έμελλε νά λάβη χώραν είς τήν Πλα
τείαν διά τουφεκισμού ή διά τής άποκε- 
φαλίσεως , κα τ ’ έκλογήν τοΰ καταδίκου.

—  Πότε ! ήρώτησεν δ Γεράρδος.
—  Σήμερον , έπανέλαβεν ό γραμμα

τεύς έξακολουθών τό λεκτικόν τής άπο
φάσεως, μετά πέντε ώρας άπό τής άπαγ- 
γελίας τής παρούσης άποφάσεως.

Ό  Γεράρδος έξεβαλεν έκ τοΰ κόλπου 
του μικρόν ώρολόγιον, άνήκον άλλοτε είς 
τήν κόμησσαν Λαβερνή καί παρετήρησεν.

—  ’Απωλέσθησαν δύο ώραι, είπε, καί 
είνε δυσάρεστον’ ίσως είχα τό δικαίωμα 
νά λάβω γνώσιν τής άποφάσεως άμέσως' 
δύο ώραι έπί πέντε σημαίνουν πολύ είς 
το ιαύτας περιστάσεις.

Ό  άστυνόμος έπλησίασεν εύγενώς.
—  Ποία είνε ή έκλογή τοΰ κυρίου ; ή

ρώτησεν.
—  Ά  ! . .  Ναί ! ή έκλογή μου... Λοι

πόν, δπως αγαπάτε ! . .  Σταθήτε ολ ίγον, 
προτιμώ τον τουφεκισμόν.

Ό  αστυνόμος προσέκλινεν'ό γραμματεύς 
έγραψε τήν άπάντησιν τοΰ καταδίκου.

Τότε δ διοικών τούς χωροφύλακας α ξ ι
ωματικός πλησιάσας έπίσης ήρώτησεν άν 
ό Γεράρδος έπεθύμει τίποτε.

—  Ναί , άπήντησεν ούτος , ήθελα νά 
άσπασθώ τόν κύριον Ρυβαντέλ, άν είνε ά- 
κόμη είς Βαλενσιέννην. Έ π ε ιτα  ήθελα νά 
ζητήσουν πληροφορίας άν εφθασεν είς φ ί
λος μου ιερωμένος. Νά τόν άναζητήσουν, 
παρακαλώ * κάπου έδώ τριγύρω είς τά 
φρούριον θά εύρίσκεται. ’Ονομάζεται άβ
βάς Ίασπΐνος.

—  Ιδού έγώ ! άνέκραξεν άκούσας τό 
δνομά του ό άββάς, έρχόμενος έκ τής κυ
ρίας Μ αιντενών, τοΰ Λουβοά προθύμως ά- 
φέντος αύτώ  έλευθέραν τήν είσοδον.

Ό  Λουβοά κατεσκόπευεν όπισθεν πα
ραθύρου τινός καί προσεπάθει νά μαντεύση 
έκ τής φυσιογνωμίας του τήν εκβασιν τής 
συνετεύξεώς του.

Ά λ λ ’ ό Ίασπΐνος άπό πρωίας έπανει- 
λημμένως καί σκληρώς δοκιμασθείς είχεν 
αποκτήσει τήν ακαμψίαν μαρμάρου. Ό  α
γαθός άββάς είχε πολύ θρηνήσει καί δέν 
θά έθρήνει πλέον ούδ’ έκ χαράς. ’Ά λλω ς ή 
μεγάλη ευτυχία  τάν άπέπνιγεν' άν ή με
γάλη οδύνη είνε άφωνος, καί ή μεγάλη 
χαρά είνε σοβαρά.

Ό  Λουβοά λοιπόν ένόμισεν δτι διέκρι- 
νεν έν τή μορφή τοΰ Ίασπίνου κάτι τι,ώσεί 
τήν άποσκίρτησιν τής μαρκησίας καί έ- 
θλίβη πολύ , διότι όλιγώτερον έπόθει νά 
καταστρέψη τόν Γεράρδον,παοά νά παρα- 
κληθή παρά τής μαρκησίας ύπέρ αύτοΰ 
καί νά είσδύσ/ι ούτω είς τούς λογισμούς 
της .

Ό  Ίασπΐνος άφοΰ άπήντησεν: Ιδού έγώ! 
εΰρέθη είς τάς άγκάλας τοΰ Γεράρδου, 
δστις ώρμησε πρός αύτάν έκφέρων κραύ- 
γήν χαράς.

Ό  άγαθός άββάς ήσθμαινεν. Οί μάρτυ
ρες τής κατανυκτικής ταύτης σκηνής ώπ ι- 
σθοχώρησαν μέχρι τοΰ ούδοΰ τής θύρας. 
Ό  Ίασπΐνος δέν ήδύνατο νά προφέρη λε- 
ξιν. Ό  Γεράρδος άπέδωκε τήν συγκίνησίν 
του είς τήν εί’δησιν, Γήτις ένδιέφερε τόσον 
πολύ άμφοτέρους.

—  Τί τά  θέλεις, καλέ μου φίλε, τώ  εί
πεν ' θεωρούμαι πολύ ευτυχής , άφοΰ σέ 
έχω πλησίον μου κ α τ ’ αύτήν τήν στιγμήν.

—  Άπόπεμψε όλους αυτούς τούς άν- 
θρώπους, έψιθύρισεν δ Ίασπΐνος.

—  Εύχαοίστως. Κύριοι, άν δέν έ'χετε νά 
κάμετε τ ίποτε έδώ,ώςύποθέτω,μή λησμο- 
νήτε δτι μοΰ υπολείπονται άκόμη δύο 
ώραι καί τρία τέταρτα καί δτι είνε άνάγκη 
νά μή χάσω τόν καιρόν μου.Ό  κύριος άβ
βάς είνε ό πνευματικός μου καί πάς δ ύ- 
πολειπόμενος καιρός ανήκει είς αύτόν.

Ή  αίθουσα έκενώθη . Οί χωροφύλακες 
έτοποθετήθησαν εξω. Ό  άστυνόμος καί δ 
άνήρ μέ τήν δυσειδή όψιν, δν άνεφέρομεν 
άνωτέρω , άφοΰ συνεζήτησαν έπί τινας 
στιγμάς ταπεινή τη φωνή, έγένοντο άφαν
το ι, κατελθόντες τήν κλίμακα . "Ενεκα 
τής έκλογής τοΰ Γεράρδου έπωφελεΐτο μέν

δ άστυνόμος, δστις θά έφρόντιζε διά τά  
τοΰ τουφεκισμού καί έζημιοΰτο τό άλλο 
άπαίσιον πρόσωπον, δπερ θά έξετέλει τήν 
άποκεφάλισιν.

Οί δύο φίλοι έμειναν μόνοι. Ό  Ία σπ ΐ
νος ήρχισε τήν συνδιάλεξιν διά μακροΰ ά- 
σπασμοΰ , είς δν έπηκολούθησαν λέξεις 
διακεκομμέναι καί στεναγμοί.

—  Δέν θ’ άποθάνης, είπεν.
—  Έ λα  , έλα , άπήντησεν ό Γεράρδος 

μειδιών μετά πραότητος, σέ προσεκάλεσα
νά }λ’ ένθο ύ  δέν αρμοV. ;γωr  — αρρυνης και 
ένθαρρύνω σέ...

— Σοΰ λέγω  δτι έσώθης.
—  Ά  ! έπανέλαβεν ό Γεράρδος, άφησε 

τά  περιττά λόγια . Είμαι εις τό φρούριον, 
είμαι καταδικασμένος, είμαι ύπό τήν ε
ξουσίαν τοΰ Λουβοά. Ή  χείρ του θά έκ- 
ταθη μετά δύο ώρας καί τριάκοντα τρία 
λεπτά  διά νά μέ συλλάβη, ά λλ ’ είμαι πάν
τοτε ύπό τήν έξουσίαν του δέσμιος' άς μή 
άπατώμεθα, άς συνομιλήσωμεν ώς άνδρες. 
Πώς ήκουσε τήν είδησιν ό Βελαίρ ; Θαρ- 
ραλέως καί εύγενώς, δέν είνε άληθές ; ή 
άπουσία του μοΰ άποδεικνύει ότι είνε άξιος 
τής φιλίας μου καί τής έμπιστοσύνης μου.

—  Μά τόσον είσαι λοιπόν λυσσασμένος 
ν’ άποθάνης, άνέκραξεν ό Ίασπΐνος, ώστε 
νά μή θέλης νά μέ άκούσης καί νά μέ έν- 
νοήσης ; Σοΰ λέγω  δτι δέν θ’ άποθάνης, 
δτι έσώθης, σοΰ λέγω δ τ ι__

Δέν έπρόφθασε νά τελείωση . Ή  θύρα 
ήνοίχθη αίφνης. Ό  δμιλος τών έξω φρου- 
ρούντων χωροφυλάκων παρετάχθη στρα- 
τ ιω τικώ ς έκατερωθεν είς όύο σειράς έπε- 
κταθείσας μέχρι τής κλίμακος.

Έφάνη άναβαίνων ό αύτάς λοχαγός, ό 
αυτός γραμματεύς , ό αύτάς άστυνόμος. 
Μόνον όπισθεν αυτοΰ, άντί τοΰ πένθιμου 
υποκειμένου, τοΰ έξαφθέντος ένεκα τής 
έκλογής τοΰ Γεράρδου , ήρχετο δ κύριος 
Βιλλεμύρ, διοικητής τών σωματοφυλάκων 
έν υπηρεσία παρά τώ  βασιλεΐ τήν ήμέραν 
εκείνην.

Έ πετα ι συνέχεια.

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

TO  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

Ή  άμαξα τοΰ κυρίου Δορζέρ δέν έφαί- 
νετό που.

Ό  Μάξιμος έγνώριζε καλώς τήν τοπο
γραφίαν τοΰ δάσους. Έδύνατο νά φθάση 
είς τόν τόπον τής συνεντεύξεως πρό τής 
άμάξης διά πλαγίας τινάς όδοΰ.

—  Τρεις παρά τέταρτον, είπε, βλέπων 
τό ώρολόγιόν του. Ό  Καρνοέλ θά ήνε είς 
τήν θέσιν του. Ά ν  σπεύσω ’λίγο , θά έ'χω 
καιρόν νά ’πώ τίποτε είς τόν ευγενή αυ
τόν, προτοΰ φθάση ή Α λ ίκ η .

Έ ντός δέκα λεπτών, βαδίζων έν σπου
δή, εφθασεν είς τό είρημένον μέρος, άλλά,



πρός μεγάλην του έ'κπληξιν, δεν εύρεν έκεΐ 
τόν πρώην γραμματέα τοΰ θείου του.

—  Καί δμως έδώ είνε τό μέρος , ένώ 
ούδέ σκιά Καρνοέλ φαίνεται που. Ά π ί-  
στευτον. Και θ’ άναγκκσθή ή Α λ ίκη  νά 
τόν περίμένγ). ”Α ! αύτό μ’ άρέσει καλλ ί
τερα. θ ά  ’δ*7), πώς τήν κοροϊδεύει, και θά 
δεχθή καλλίτερα τήν διδαχήν, τήν όποιαν 
της ετοιμάζω.

Ό  Καρνοέλ δμως είνε έγω ϊστής, καί 
την πρώτην φοράν που θά τόν συναντήσω, 
θά τοΰ ’πώ τ ’άθλά του.

Ναί, μά θά εφυγεν άπό τό Παρίσι. Εϊ- 
δεν οτι δέν ’μπορεί νά περιμέντ) τίποτε 
άπό την σκηνήν τοΰ αποχαιρετισμού, καί 
δτι ό άέρας τοΰ τόπου αύτοΰ δέν είνε υ
γιεινός γ ι ’αύτόν. Τό κουπέ, είς τό όποιον 
τόν είδα σήμερα , τόν έπήγαινεν είς τόν 
σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου. Καί γ ιά  νά 
ταξειδεύη μέ τόση πυλυτέλεια  ό κυρ Ρο
βέρτος, φα ίνετα ι πώς έ'χει φίλους πολύ 
πλουσίους. . . φίλους. . . δηλαδή συνενό- 
χους.

Αί σκέψεις αύτα ι διεκόπησαν ύπό τοΰ 
πλαταγίσματος μάστιγος, άγγέλλοντος 
την άφιξιν άμάξης. Ό  ’Ιωσήφ, φοβούμε
νος δτι ήογησεν, έκτύπα τούς ίππους νά 
τρέξωσιν.

Ό  Μάξιμος είδεν όντως τό δχημα, άφ- 
ικνούμένον, ώς προεμάντευσεν, έκ τής ό- 
δοΰ τοΰ Άστέρος, έκ φόβου δέ μήπως ό 
αμαξηλάτης γνως·οποιήσνι τήν παρουσίαν 
του είς τήν δεσποινίδα Δορζέρ, έκρύβη 
παρά τά  ύλοτομούμενα δένδρα. Τό μέρος 
ήτο μοναχικόν καί τό δάσος σιωπηρόν. 
Ή  χιών έκάλυπτε τήν γην, καί άπό τών 
κλάδων τών δένδρων έκρέμαντο τεμάχια 
πάγου.

—  Πολύ θλιβερόν μέρος καί θλιβερά 
συνέντευξις, έψιθύριζεν ό έξάδελφος, κτυ- 
πών τούς πόδας κατά  γης , διά νά θερ- 
μανθή. Καί μόνη ή ’Αλίκη ! Ποία άπογο- 
ή τ ϊυσ ις , δταν μ έ ’δγ), άντί τοΰ έραστοΰ 
τη ς. Τόσω τό χειρότερον ! αύτή τό ήθέ- 
λησεν.

Ή  άμαξα εστη. Ή  δεσποινίς Δορζέρ 
έπρόβαλε τήν κεφαλήν διά τής θυρίδος, ό 
δέ Μάξιμος, έξελθών τής κρύπτης του, έ- 
πλησίασεν.

—  Είμ’ έγώ, εϊπεν. Καλημέρα, κυρία 
Μαρτινώ. Καλημέρα, ’Αλίκη. Μή λ υ π ή -  
σαι, σέ παρακαλώ, κα ί άκουσέ με.

Ή  δεσποινίς Δορζέρ ήν κάτωχρος καί 
ή παιδαγωγός της εϊχεν ύφος, τό όποιον 
είς πασαν άλλην πεοίστασιν θά έκίνει τόν 
γέλωτα  τοΰ Μαξίμου.

— Έρχεσαι έκ μέρους του ; εϊπεν ή 
’Αλίκη συγκεκινημένη. Τόν είδες λοιπόν ;

—  "Οχι , εϊπεν ό Μάξιμος, προσπαθών 
νά λάβν] ύφος σοβαρόν κα ί συμπαθητικόν. 
Καθώς σύ, έπερίμενα κ ’ έγώ δτι θά συν
αντήσω έδώ τόν κύριον δέ Καρνοέλ, διότι 
ήθελα νά τοΰ ομιλήσω" άλλά δέν έφάνη- 
κε, καί ούτε θά φαν·7).

—  θ ά  τοΰ συνέβη κανέν δυστύχημα ! 
άνέκραξεν ή νεάνις.

—  Έ γώ  τουλάχιστον δέν ήξεύρω, εχει 
δμως λόγους ισχυρούς νά μή φαίνετα ι είς 
τόν κόσμο. Μ’ έρώτησες άν τόν είδα. Ναί,

τόν είδα, άλλά δέν τοΰ’μίλησα.Τόν ’πήρε 
τό ’μάτι μου σήμερα τό πρωί, είς έ'να ά- 
μάξι μέσα, λαμπρό άμάξι, μέ δύο άλογα 
θαυμάσια. . . Κ’έκεΐνος μ’είδε.

—  Καί δέν κατέβηκε νά έ'7.θν) πρός σε ;
—  Δέν έπρόσεξε καί δυσηρεστήθη πολύ, 

δτι μέ συνήντησε, έπειδή έκαμε νά κρυ- 
φθή είς τό άμάξι του. Σέ βεβαιώ δέ, πώς 
δέν είχε διόλου ύφος λυπημένον, άν καί 
σοΰ γράφτ] έπιστολάς άπελπιστικάς.

—  Μά ποΰ νά έπήγαινε ; έψιθύρισεν ή 
δεσποινίς Δορζέρ, ώσεί έρωτώσα έαυτήν.

—  Ποιος ’ξεύρει ; ’Ίσως στον σιδηρό
δρομον.

— ’Αδύνατον ; Μοΰ ώρκίσθη πώς δέν 
θά έφευγε, χωρίς νά μέ ’δή.

—  θάλλαξε γνώμην, ή καλλίτερα. . . 
θέλεις νά σοΰ ’πώ τ ί σκέπτομαι ;

— Ναί.
—  Τότε λάβε θάρρος. Σκέπτομαι, δτι 

ό νέος αύτός δέν αξίζει νά θυσιασθής γ ι ’ 
αυτόν. Δέν λέγω πώς είνε ένοχος αύτής 
τής πράξεως,άλλ’ή διαγωγή του έπιτρέπει 
δλας αύτάς τάς υποθέσεις. Τί νά σοΰ ’πή 
κανείς γ ι ’ άνθρωπον, ποΰ ζή είς τό Πα
ρίσι, χωρίς νά τολμά νά φα ίνετα ι ; Ο
λοι ’ξεύρομε πώς ήτο πτωχός, πριν γείνν) 
γραμματεύς τοΰ θείου. Ποΰ εύρίσκει καί 
έξοδεύει ;

θ ά μ ο ΰ ’πνίς τό άμάξι δέν είνε’δικό του" 
έ'στω ! άλλά τίνος είνε ; Δέν ήξευρα ποτέ 
μου, δτι είχε φίλους πλουσίους. Καί δέν 
έ'πιασε βέβαια σχέσεις μέ έκατομμυριού- 
χους, άφ’δτου έ'χασε τήν θέσιν του. Ε π ι
τρέπεται λοιπόν ν’ άμφιβάλλϊ) κανείς, διά 
τήν αίφνιδίαν αύτήν μεταβολήν τής περι
ουσίας. Ά  ! νά , καί ή κυρία Μαρτινώ 
φαίνετα ι, άπό τήν φυσιογνωμία της, πώς 
είνε τής αύτής ιδέας.

Ή  παιδαγωγός έ'κρινε καλόν, προσκα- 
λουμένη ούτως εμμέσως ύπό τοΰΜαξίμου, 
νά έκφράσν] τήν ιδέαν της.

—  ’Α γαπητή μου ’Αλίκη, εϊπεν,ό έξά- 
δελφός σου έ'χει δίκαιον. Συγκατένευσα νά 
σέ συνοδεύσω, έπειδή ήτο άτοπον νά ελ— 
θτ)ς μόνη πρός συνέντευξιν μετά τοΰ κυ
ρίου δέ Καρνοέλ,καί διότι μοΰ ύπεσχέθης, 
δτι θά τά  ’πής δλα είς τόν πατέρα σου 
άπόψε. Ε λπ ίζω  δμως, δτι τόρα έφωτί- 
σθης άρκετά, ώς πρός τό ποιόν τοΰ νέου 
αύτοΰ, καί δέν θά θελήσγις πλέον νά έκ- 
τεθής πρός χάριν του. Μεγάλη είνε αύτή 
ή άφροσύνη ποΰ έ'κανες, καί έλπ ίζω  νά 
ήνε καί ή τελευτα ία .

Ή  νεανις δέν ήκουεν.Τήν προσοχήν της 
καί τό βλέμμα της έφίστα άλληλοδιαδό- 
χως άπό τοΰ Μαξίμου είς τήν όδόν Μπου- 
λώ , δπου ούδείς έφαίνετο.

—  ‘Ορκίσου μου, πώς τόν θεωρείς έ'νο- 
χον, είπε μετά μακράν σιγήν.

—  Λόγω τιμής, άπεκρίθη ό Μάξιμος 
άνευ δισταγμοΰ.

Ή  ’Αλίκη ώχρίασεν έτι πλειότερον , 
άλλά. κυρία τής συγκινήσεώς τη ς, είπε 
διά φωνής σταθερές :

—  Έπρόφερες τήν καταδίκην μου, θά 
τήν ύποστώ δμως μετά θάρρους. Είπέ τοΰ 
Ιωσήφ νά μάς ’πάγν) είς τό σπ ίτ ι.

Ό  Μάξιμος μή έλπίζων δτι ή ’Αλίκη

ήθελε παραδοθή τόσω ταχέως, εσπευ^ε νά 
έκτελέση τήν δ ιαταγήν της, φοβούμενος 
ο τ ι  ήθελε μεταλλάξν] γνώμην.

—  Ά κουσ ’ έμέ άγαπητή μου, τφ  είπε» 
ένώ τον άπεχαιρέτα, άν θέλιρς νά ζήσης 
ευτυχής, ν’ άκολουθής τάς συμβουλάς 
τοΰ πατέρα σου.

Πρός δέ τόν λαθρεμπαρικόν άμαξηλά- 
την αποτεινόμενος :

—  Όδός'2’«(·^£>»/(·,.Ιωσήφ. Αί κυρίαι 
θέλουν νά έπιστρέψουν.

'Ο Ιωσήφ ύπήκουσεν ούδέν έννοών έξ 
δλων τών γενομένων.

— Έ καμα καλήν πράξιν, ειπε καθ’ έ
αυτόν ό Μάξιμος άκολουθών διά τών ο
φθαλμών τήν άπερχομένην άμαξαν. Τό 
κτύπημα ήτο καλόν καί ή έξαδέλφη μου 
ίατρεύθη σχεδόν άπό άσθένειαν, ή όποία 
έμποροΰσε νά γένν) μακροχρόνιος.

Τόρα ποΰ έ'χω τήν συνείδησιν άναπαυ- 
μένην άπό αύτό τό μέρος, άς άσχο- 
ληθώ καί διά τάς υποθέσεις μου. Ή  με- 
λαγχροινή τοΰ σκ έτ/r ίσως είνε ακόμη είς 
τήν λίμνην. 'Α ς τρέξω λοιπόν.

Καί πράγματι έ'τρεξεν.
Ά λ λ ’ ούδ’ ή κυρία Σερζάν ήτο έκεΐ , 

ούδ’ ή κόμησσα.
Ο Μάξιμος σαν βρ ί γ/ ι έ ΐ ' η  γ ά τ α  ήναγ- 

κάσθη νά έπιστρέψγ) άπρακτος έκ τής θή- 
ας τών ώραίων γυναικών καί τό σπου- 
αιότερον πεζή, μέχρι τής θριαμβικής ά- 

ψίδος.
Τι) ήμερα έκείνγ] ή άρετή του δέν άν- 

τημείφθη.
Έ πετα ι συνέχεια. Α ι ς ω π ο ε

Λήξαντος τήν 3 1Τΐν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ' 
έτους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων», 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά  
τό Δ έ'τος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των, καθότι διακόπτεται 
ή άποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
προπληρώσοντα.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΠΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΔ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ Κ 0 Σ Μ 3 Υ
[Συνέχεια]

»Δέν περιωρίσθην είς τήν πληρωμήν τών 
χρεών τοΰ υίοΰ σου. ‘Υποθέσας δικαίως 
δτι ό δραπέτης καί άλλοΰ θά έδύνατο νά 
διαπράξη το ιαΰτα  αίσχη,άνευ έλπίδος σω
τηρίας, έτηλεγράφησα άμέσως δεξιά καί 
άριστερα νά συλληφθή έπ’ όνόματι τής έλ- 
ληνικής Πρεσβείας ό κόμης Λέων Ρόδιος, 
ούτινος εδιδον άκριβή χαρακτηριστικά . 
Τήν έπομένην τώ  δντι ήχθη δέσμιος έκ 
Μασσαλίας είς Παοισίους, καί μοι παρε- 
δόθη.

» Ακόμη είχε τό θάρρος νά με προςβλέ- 
πγι ύψαύχην καί αγέρωχος. — Κύριε , τω 
είπον άπαθώς,ή φυγή σας δέν σας έχρησί- 
μευσε " συνελήφθητε , διότι χρεωστεΐτε 
100 ,000  φράγκα" θά μείνετε έδώ είς πε-



ρίβρισμόν sως οτου ό .πατήρ σας, ·προς τόν 
όπβϊον γράφω σήμερον, άποβτείλτ) αύτό τό 
ποσόν. ’’Αν άποπειραθήτε την έλαχίστην 
Αντίστασιν., θά σας παραδώσω είς την άρ-

«Ούτως έκοάτησα τον Λέοντα κα ί τον 
κρατώ άκομη περιμένων,τάς<$ιαταγο]; σου. 
Τό προτιμώτερον είνε νά σου στείλω  ιχέ 
ασφαλή συνοδίαν τόν έκπεπτωκότα αυτόν 
κ0!Λ.ητα, ού τίνος πρέπει ν’ άναλάβης συν- 
τόνως τη» διόρθωσήν . Τό υλικόν τραύμα 
είνε μικρόν - έκαντοντακιςχ ίλια  'φράγκα 
απέναντι τη ς  μεγάλης σου περιουσίας δεν 
πρέπει ούτε καν νά τα  σκεφθης.’Αλλά καί 

ο ήθικόν, όσον βαρΰ καί δυςφό,οητον ήνε, 
παρέχει πολλάς έλπίδας έπουλώσεως. ~Μή 
άπελπίζεσαι'ύπάρχει ακόμη κ.αιοός' ό υιός 
σου εχει πολλά μεγάλα ελαττώ ματα , ά λλ ’ 
είνε εύπλά-στου ηλ ικ ία ς άκόμη κα ί επιδε
κτικός βελτιώσεως Φαίνεται δτι δέν τω 
έφάνης αυστ,ηοός νηπιόθεν, δτι τά  πάντα 
τώ έπετρεψας , δτι ούδένα τω  έπε-βαλες 
χαλινόν, καί διά τοΰτο υποπίπτει μετά 
μεγάλης ευκολίας είς τόν άσωτον βίον, είς 
λαβύρινθον., άψ’ου δεν δύναται νά έςέλθη, 
είμή διά του έγκλήματος. Τόρα θά έννο- 
ησιρς καί «ύ  ότι ή άνοχή καί η ςπιείκεια  
δεν είνε η άσφάλεστέρα πάντοτε μέθοδος 
πρός διαπλασιν τών τέκνων. 'Επίτηδες έ- 
φάνην σήμερον τόσω σκληρώς καί πολλα- 
γού ήκιστα άβρόφρων, διά νά σου κα τα - 
οείξω μέ την ειδεχθή εικόνα τοΰ υίούσου 
την πολυχρόνιον πλάνην σου, καί νά σε 
αναγκάσω νά λάβης γενναιοτέρας αποφά
σεις. *

Εκαστος δύναται νά φαντασθη την έν- 
τύπωσιν, την οποίαν προύξένησεν είς τους 
ατυχείς γονείς ή επιστολή τοΰ Πρέσβεως. 
Είς τά  κεραυνοβόλα έκεϊνα περί τοΰ Λέ
οντος νέα, ή κυρία Ροδίου καταπεσοΰσα 
λιπόθυμος, ηχθη ύπό τών θαλαμηπόλων 
είς την κλίνην- η υγεία της , πρό πολλοΰ 
φιλασθένου καί αδυνάτου, έτράπη ήδη έπί 
τά χείρω. Τόρα πλέον έσβέσθη καί το ά- 
μυδρόν έκεΐνο φώς τ·5ίς έλπίδος. τό όποιον 
έπερριπτε πένθιμον λάμψιν έπί τών ερει
πίων της μητρικής καρδίας' ό υιός της 
δεν ήτο πλέον ό κοΰφος, ό αυθάδης, ό έ- 
πίμονος, ο άσωτος έκεΐνος νεανίας, μέ τας 
παρεκτροπάς τοΰ όποιου έδύνατο κανείς 
επί τέλους καί να γελάση .Ό χ ι ! πρό τών 
ομμάτων της, άν δχι πρό τών τοΰ κόσμου, 
"αρίστατο σήμερον ό Λέων ώς άτιμος κα 
κούργος καί θρασύς πλαστογράφος. Τό 
οτεμμα, τό όποιον εβλεπεν άλλοτε παρά 
~ους πόδας της συντετριμμένον , εκειτο 
τορα έστιγματισμένον, ήτιμασμένον !

Αίμάσσων τήν καρδίαν ό γερω -  Ρόδιος 
εγραψε πρός τον φίλον του συγκινητικω - 
ΐάτην επιστολήν" τόν ηύχαρίστει θερμώς 

ι ®ιά την ύπέρ τοΰ Λέοντος πρόνοιαν καί 
~ην άποτροπήν τοΰ σκανδάλου. Ά λ λά  το 
Τραύμα ήτο βαρύ καί άθεράπευτον ύπό τε 
τΤν ηθικήν καί την υλικήν εποψιν. Ό  
Λεων πρό πολλοΰ ήτο αδιόρθωτος' δεν 
Ε'·χε πλέον τήν δύναμιν ό ατυχής πατήρ 
νά τω έπιβληθή ' καί τ ί  τον ώφέλει αύ- 
τον,άν άτιμαζόμενος τόρα ό υιός του,* ή - 
®ελε μετανοήσει προϊούσης τής ηλικ ίας ;

Έψεύσθησαν φεΰ ! αί χρυσαΐ του έλ- 
πίδες κ·αί κατέρρευσαν αί έδραΐαι περί 
τού Λέοντος πεποιθήσεις, α ΐτινες συνέ- 
τειναν σπουδαίως είς τήν καταστροφήν. 
Ή  δε πε5ΐουσία του, πολλάς αφαιμάξεις 
ύποστασα μέχοι τούδε, ώχρία καί έκλο- 
νίζετο είς τήν τελευτα ίαν ταύτην έγχεί- 
ρησιν. Τώ δντι, "ίνα δυνηθή νά τω έσω- 
κλείστι συναλλαγματικήν 100 ,000  φράγ
κων, ήναγκάσθη νά έκποιήση καί την έν 
Πατησίοις οικίαν μετά του κήπου, ενθα 
κατώκει ή Βασιλική. 'Η κυρία Δυβάλ, ή- 
τις^εϊχεν αύστηράν εντολήν νάποκρύψ·/) τά 
πάντα άπό τής Βασιλικής, ήναγκάσθη 
προσωρινώς νά πληρώση ένοίκιον, εως ού 
ήθελεν έπιστρέψει ό Λέων καί αποφασί
σει περί μετοικήσεως.

Έν τούτοις παρά τας προσπαθείας τοΰ 
Πρεσβευτοΰ, τά  άθλα τού ψευδοκόμητος 
διεθρυλλήθησαν έν Παρισίοις, ιδία μεταξύ 
τών έκεΐ ομογενών, άφ’ ών διεδόθησαν καί 
έν Έ λλάδ ι. Είς τόν Λέοντα Ιμεινεν έπί 
πολύ ώς .ειρωνικόν ποοσωνύμιον ό νόθος 
του τ ίτ λο ς ' ούδ’ έτόλμησε νά χαράξη 
πλέον εις τά  έπισκεπτήριά του στέμμα 
μεγαλόσχη.Άον καί τ ίτλον οίονδήποτε, 
έκτός τού μικρού στέμματος τής ευγε- 
νείας, τό όποιον έφερεν ανέκαθεν. Είς άν- 
τίροοπον δμως προσέθηκεν Ικτοτε τον τ ί-  
•τλον «διδάκτωρ τά  Ν ομικά», ό όποιος 
είνε ισάκις ψευδής, άλλ’ όλιγώτερον σκαν
δαλώδης τού κόμητος. Οπως καί άν ή, 
ή Ε λλάς οφείλει έθνικήν ευγνωμοσύνην 
εις τόν Λέοντα Ρόδιον. Αύτός μετ’ ολί
γων άλλων έλληνοπαίδων ni j t o y t—
y f /ώι·, αύτοτιτλοφορηθέντων δουκών καί 
μαρκησίων, κατώοθωσε νά καταστρέψη τό 
γόητρον τού έλληνικοΰ ονόματος καί να 
κηλιδώσγ) τήν π ίστ ιν  τών Ε λλήνων έν 
Παρισίοις, τούλάχιστόν παρ’ έκείνοις, οΐ- 
τινες δέν τρέφουσιν ιδανικόν πρός τήν 
κλασικήν άρχαιότητα Ιρωτα. Έ κτοτε 
καλοΰσι συχνότερον Grecs τούς λαθρο- 
πα ίκτας καί έπαυσαν οί καταστηματάρ- 
χαι πάσαν πρός Έ λληνα  πίστωσιν. Τό 
πρώτον κακόν κατεπολέμησεν άποτελε- 
σματικώς § γνωστός Jules Claretie* τόν 
εύχαριστοΰμεν. Τό δεύτερον δμως δεν είνε 
κα τ ’ ουσίαν κακόν' ή ελλειψις της π ιστώ - 
σεως, α ιτ ία  ήσύχου καί έργώδους ζωης, 
άρκεΐ νά μας άποδώση, καλώς μεμορφω- 

I μένους καί χρησίμους έπιστήμονας, πολ- 
ί  λούς τών έν Παρισίοις σπουδαστών, ο ιτ ι- 
νες άλλως θά έπέστρεφον . . . χειρότεροι 
ίσως τού Λέοντος Ροδίου.

G u a r d a  e  p a e s a

I T «Ό  άνθρωπος τοΰ κόσμου πρέπει νά 
ήνε ανώτερος πάσης συγκινήσεως.» Τοΰτο 

' έφρόνει μετά πεποιθήσεως ό Λέων καί προ- 
I σεπάθει νά το έφαρμόζη πάντοτε. Κ ατ- 
ήρχετο είς τήν Ε λλάδα μετά διετή σχε
δόν απουσίαν' πρός τ ί άρά γε νά τρέςη 

| δρομαίος καί νά ριφθή ώς μαινόμενος είς 
τάς άγκάλας τών γονέων του ή της μνη- 
στης του ; Έ μεινε λοιπόν δι’· όλης τής

ήμέρας παρά τ ιν ι θείω του έν Πειραιεΐ, 
περί την δείλην άνήλθεν είς τάς Α θήνας, 
έφρόντισε νάποστείλν] είς τό μέγαρόν το-υ 
τήν άπαοτίαν, ώς πρόδρομον εαυτού, καί 
μετέβη έν πρώτοις είς ενός φίλου του ι
ατρού τήν οικίαν, με χαμηλά παράθυρα, 
έπί της όδοΰ Σταδίου.

Έ κεΐ εύρε πολλάς κυρίας καί δεσποι
νίδας έκ τών γνωστών, κα ί τινας κυρίους 
καθημένους είς τήν αίθουσαν καί συνομι- 
λούντας ζωηρώς. Ό  Λέων έγένετο δεκτός 
μετ’ ένθουσιασμού. ’Έθλιψε τάς χεΐρας 
δλων, άπεκοίθη φιλοφρόνως εις τάς εκ
φράσεις τής έγκαρδίου υποδοχής, έτοπο- 
θετήθη παρά το παοάθυρον καί ελαβε μέ
ρος είς τήν συνδιάλεξιν, ής άπετέλεσεν 
άμέσως το θέμα.

—  Βλέπετε πόσον μ’ άγαπα ό κύριος· 
Ρόδιος ; είπεν ό ίατοός Β . . . μόλις έπέ- 
στρεψεν άπό τήν Εύοώπην ήλθε πρώτα- νά 
ίδίί έμέ καί επειτα  θά ’πάγγι σπητί του.

— Τί λέτε! άνέκραξεν ή οικοδέσποινα, 
μήτηο τοΰ ίατοοΰ, άκόμη δέν ’πήγατε νά 
ίδήτε τήν καϋμένη τήν μητέρα . . . τόν 
πατέρα . . . ά, είσθε σκληρός υιός ! πώς 
θά σας περιμένουν οί δυστυχείς . . .

— Με μιά ώρα άργότερα ή ένωρίτερα 
δ=ν ’χάθηκεν ό κόσμος ! άπήντησεν ό Λέ
ων, τον όποιον κατέτεοπεν ή εκπληξις 
ήν έξεδήλουν πάντες έπί τω  πραξικοπή
ματα

— Ούτε τήν δεσποινίδα Βασιλικήν δέν 
θα ίδατε άκόμη ! είπε μία τών κυριών' 
άλλ ’ αύτό πάλιν είνε σκληρότης πρωτο
φανής.

—  Ά π ’ έδώ είνε πολύ εύκολον νά την 
ίδή ' πέρνα καθ’ ήμέραν τήν ώραν τοΰ πε
ριπάτου' ύπέλαβεν ό ιατρός.

— Πεζή ή μέ την άμαξαν ; ήρώτησεν 
ό Λέων.

—  Συνήθως μ ! την ά μ α ξαν  άλλά καί
y  ̂  / / « ν  < >πε(,ϊ) φα ίνετα ι συχνακις καιεφιππος ενίοτε.
—  Οταν ήνε πεζή μοΰ φαίνεται ώ- 

ραιοτέρα, εχει τόσον ώραΐον ανάστημα' 
παρετήρησέ τ ις  τών δεσποινίδων, έν φ 
δλοι εσπευσαν νά το έπιδοκιμάσωσιν.

—  Καί έφιππον ποιος τήν συνοδεύει · 
ήρώτησε πάλιν ό Λέων.

—  Ό  πατήρ σας' άπήντησεν ό ιατρός, 
άλλά δέν την είδα παρά μίαν ή δύο φο
ράς πρό πολλοΰ καιρού' τήν δευτέραν φο
ράν, νομίζω, είχον μαζύ των καί τον κύ
ριον Άστεριάδην.

Ό  Λέων συνεκάλυψε τήν ένδόμυχον τα 
ραχήν του ύπό πλαστήν άδιαφορίαν.

— Νά τ ί  θα ’πη έρωτευμένος ! βλέ
πετε πώς έρωτα κα ί διά τα  μικρότερα 
πράγματα ; είπε μειδιώσα πονηρώς ή οι
κοδέσποινα.

—  Έ γώ , κυρία μου, έοωτευμένος ; πλα- 
νάσθε ! ύπέλαβεν ό Λέων' άν άγαπώ τήν 
Βασιλικήν τήν άγαπώ μέ τον νοΰν μου 
καί δχι μέ τήν καρδίαν μου' ετσι, βεβαι- 
ωθητε είνε κανείς πολύ ήσυχος.

—  Τότε ή άγάπη σας δέν είνε διόλου 
έγκάρδιος' παρετήρησεν ή δεσποινίς, ήτις 
έπήνεσε τό άνάστημα τής μνηστής του.

—  Όμως πολύ νοήμων ! άπήντησεν
:οιμως ό Λέι



—  Σάς ομοιάζει.
—  Ή  Βασιλική ;
—  Ό χ ι δά' ή άγάπη σας... άλλά και 

ή Βασιλική ύπό μίαν έ'ποψιν.
—  'Υπό ποίαν παρακαλώ ;
—  Ά φ ’ ου ό Λέων είνε f i a a i J e v c  τών 

ζώων ; . . .
—  7Α ρ « ;
—  Τό ά(<α αύτό σάς το χαρίζω.
— Merci, mademoiselle ! άς είμπο- 

ροϋσα νά σάς το κάμω ά( ΐά γ ( .
Οΰτως ή συνομιλία έξηκολούθησεν έν 

έλαφρώ εύφυολογίας πνεύματι, καί ό Λέων 
εσχεν άφορμήν νά έπιδείξ·/) τάς νεωστι 
κτηθείσας γνώσεις, συνισταμένας είς πο
λυπληθή παρισινά λογοπαίγνια  καί νέας 
περί συρμοΰ καί τρόπων τοΰ φέρεσθαι θε-

άξιοπρεπώς τάς έδαφιαίας ύποκλίσεις τών 
γνωρίμων, εύτυχών δτι έδύναντο νάπο- 
δείξωσι τόν θαυμασμόν των δι’ ένός χα ι
ρετισμού. Ή  Βασιλική ούδεμιάς προσο
χής άξιοΰσα τούς περ ιπατητάς, έβάδιζε 
με άπλανή δμματα, κατά  την συνήθειάν 
της, άπαθής καί ψυχρά είς τά  περί αύ
τήν.

Ό  Λέων άπέφευγε νά εί'πν) τάς έκ τής 
θέας έντυπώσεις του" έφοβεΐτο μήπως ή - 
θελεν ομιλήσει περισσότερον τοΰ δέοντος 
ένθουσιωδώς. Ή το  βαθεΐα ή κατάπληξίς 
του καί ή χαρά του συγχρόνως, δι’ δ ,τι 
εβλεπεν" ό θησαυρός, τόν όποιον είχεν 
έμπιστευθνί εί'ς την κυρίαν Δυβάλ, έπο- 
λυπλασιάσθη" τό δένδρον τό όποιον έ- 
καλλιεργει τόσον έπιμελώς, άπέδωκε καρ-

ωρίας. Προςέσχεν δμως νά μη εί'πη τίποτε πους . . . «ώραίους είς δρασιν καί καλούς
περί τών άσφαλεστέρων μεθόδων τής πλα
στογραφίας ή τοΰ εύάρέστου τών ώρών 
τάς όποιας διέρχεται κανείς ύπό κράτησιν.

Τέλος αί κυρίαι αί καθήμεναι παρά το 
παράθυρον καί διασκεδάζουσαι μέ τους πε- 
ρ ιπατητάς έπέστησαν τήν προσοχήν τοΰ 
Λέοντος έπί δύο γυναι-κών μιας νέας καί 
μιας πρεσβυτέρας, έρχομένων μακρόθεν έπί 
τοΰ απέναντι πεζοδρομίου.

Ή το  ή Βασιλική μετά τής κυρίας Δυ- 
βάλ .

Ό  Λέων έστάθη όπισθεν τών άλλων 
προφυλακτικώς καί παρετήρει. Τόν κατέ- 
πληξε καί τον έμάγευσεν ή μεταβολή τής

εις ρρωσιν» — ίνα είπω κατά  την Γρα
φήν. Ταΰτα έσκέπτετο παρακολουθών τήν 
νεάνιδα, άντιπαρελθοΰσαν καί έξαφανι- 
σθεϊσαν, είς τήν πρός την πλατείαν τοΰ 
Συντάγματος κλίσιν τής όδοΰ. Τόν περιέ- 
μενεν εύτυχία  είς τήν άνάμνησιν τής ό
ποιας εφρισσε' πΰρ διέτρεχε τό σώμά του 
δλον" γισθάνετο τήν άνάγκην νά μείνη 
μόνος, νά φύ'γν) . . .

—  Πώς σας έφάνη, κύριε Ρόδιε ; έπέ- 
μενον έρωτώσαι αί κυρίαι πρό πάντων'δέν 
έγινε πολύ ώραία ;

—  'Ωραία ήτο πάντοτε, κυρίαι μου, 
άπήντα ό Λέων, δέν βλέπω καμμίαν δια-

Συντάγματος, το οποίον προτιμώσι παν
τός άλλου οί κομψευόμενοι τών Α θηνών, 
ό δέ Λέων, —ώς γνήσιος’Αθηναΐος,— δλων 
τών βουλεβάρτων καί λεωφόρων τής γαλ
λικής πρωτευούσης. Μόνον διά το ήγα- 
πημένον τοΰτο πεζοδρόμιον ένοστάλγει, 
δτε εΰρίσκετο έν Παρισίοις ό άνθρωπος τοΰ 
κόσμου. Ά ς  τφ  συγχωρηθΐΐ τόσω παρά
δοξον αίσθημα καί τόσον ιδιότροπος συγ-
κινησις

νεάνιδος. Παρήλθον δύο ετη , τά  κοισιμώ- φοράν, μόνον δτι έμεγάλωσεν ολίγον, 
τερα έν τή ηλικ ία  τή ς γυναικός, δύο ετη ] —  Καί μικρό πράγμα τώχεις ; δέν η -
καθ’ ά ή αφελής καί φιλόγελως παιδίσκη ζευρες δτι έ'τρεχε τον κίνδυνον ν’ άσχη- 
μεταβάλλεται είς νεάνιδα τελείαν, έπιδε.- 
κνύουσαν τά  προκλητικά θέλγητρα τοΰ 
θήλεος καί άπό τών οφθαλμών έξακοντί- 
ζουσαν τήν φλόγαν τοΰ πόθου —  πόθου 
μετά γνώσεως καί μετά λόγου. Καί έγέ
νετο ώραία καί γλυκεία  ή Βασιλική , ώς 
ή ένσάρκωσις δλων τών έλπίδων, δσας έν- 
έπνευσεν ή θέα τής περικαλλοΰς παιδικό- 
τητός της. Τό σώμά της, άναδε.ικνυόμε- 
νον ύπό τήν άπλήν άχυρόχρουν έσθήτα , 
μέ το άνάστημα τό υψηλόν καί εύθυτενές 
ώς κηπευτής κυπαρίσσου, καί το στήθος : τούς οφθαλμούς πρός την όδόν καί είδε 
τό κολπούμενον γλαφυρώς, καί το βάδι—  ̂ τόν Άστεοιάδην, όδηγοΰντα τά περίκομ- 
σμα τό μεγαλοπρεπές, παρείχε τήν τελείαν ψον άμαςίδιόν του, τά κυανόχρουν, έφ’ού 
τεχνικήν όψιν αρχαίου αγάλματος . Τά ■ τοσάκις είχε συγκαθίσει καί ό Λέων. Ή  
πρόσωπόν, ούτινος οί χαρακτήρες άπέβα- j Βασιλική πρά μικρού μόλις είχε διέλθει" 
λον ήδη τόν παιδικόν τΰπον,ελάμπεν ύπό ί ήτο σύμπτωσις άρά γε, ή μήπως άδιόρ- 
ώραιότητος τόσον εκφραστικής,ώστε, χω- : θωτος ό Κρίτων έτόλμα νά την παρακο-

μιση ; είτεν ό ιατρός Β ... είσαι πολύ εύ- 
τυχής,φ ίλε μου'έμεγάλωσε χωρίς νά χάση 
ούτε τήν έλαχίστην γραμμήν άπό τήν 
τελειότητα  τής καλλονής της.

— ’Ολίγον θά μ’ έμελλε περί τοΰ έ- 
ναντίου, σας βεβαιώ, εϊπεν άφελώς ό Λέ
ων, θαυμάζων καί αύτός, πώς χάριν κε- 
νοτροπίας, ίσχυσε νά μη τρέξη κατόπιν 
τής νεάνιδος.

Πάοαυτα έκινησε τήν προσοχήν του ό 
ήχος τροχών καί κωδωνίσκων" έστρεψε

ρίς ύπερβολήν, ήτο άδύνατον νά το άτε- 
νίση κανείς έπί μακρόν" σοί ώμ ίλει, ένο-

λ ο υ θ ή  ;
Ή  σκέψις αύτη τώ  π ρ ο υςενη σ ε  τό σ η ν

μιζες, διά τής θέας , καί ήναγκάζεσο έξ άνησυχίαν , ώστε ήναγκάσθη νά έγερθνϊ
αίδοΰς νά καταβιβάσης τά  δμματα. Ά λ -  καί ν’ άπέλθ·»),διά νά μη καταστ7j γελοίοι 
λως τά τέλειον τής καλλονής περιέβαλλε ι μένων περισσότερον. Είχον ήδη άναφθή τά  
τήν κόρην δι’ άρρήτου τινάς μεγαλείου καί ! φώτα καί οί πυκνοί περ ιπατητα ί τής ό- 
ύπερηφανίας, άκουσίως συνεχούσης τούς ! δοΰ Σταδίου άπήρχοντο είς δεΐπνον,συνω- 
πάντας πρός αύτής" θά ήτο άφεύκτως έκ ! μίλουν μεγαλοφώνως, φέροντες κίτρινα 
τών έξόχως άγερώχων καί έπιβλητικών χειρόκτια καί άνθοδέσμην ίων έπί τοΰ
φύσεων, έάν έπί τής μορφής της δέν άν- 
τενακλατο γλυκύς ό ήλιος τής άγάθότη- 
τος, ό μεσουρανών έν τνί ψυχγί τής παρ
θένου.

Ή  κυρία Δυβάλ σεβασμία τήν δψιν καί 
την περιβολήν έβάδιζεν εύχαρις, περιά
γουσα τό βλέμμα κύκλω καί άποδίδουσα

στήθους’ αί κυρίαι ήσαν σπανιώτεραι, ά- 
ποχωροΰσαι συνήθως ένωρίτερον. Μετά 
πόσης χ^ράς καί συγκινήσεως έπάτει ό 
Λέων τό στενόν έκεΐνο καί κονιορτώδες 
πεζοδρόμιον , μέ τα  καχεκτικά του δεν
δρύλλια καί τους ασθενείς φανούς, δεξιά'  .  Λ , 1 fcV»*» ίΛ. AUfcl Λ-f kVJA
τφ αναδαίνοντι πρός την πλατείαν τοΰ Γ' πρός λεπτά 10.

Διευθυνόμενος πρός την οικίαν του, —  
ήτο πλέον καιρός νά ί'δ·/) τούς γονείς του, 
χωρίς να αίσχυνθ?) διά την αδυναμίαν του 
—  έσκέπτετο περί τοΰ καταλληλοτέρου 
τρόπου τής πρός την Βασιλικήν παρουσιά- 
σεως.-Έν τών σχεδίων ήτο τφ  δντι έπ ιτυ- 
χές, καί είχε τήν άρετήν τοΰ μυστηρίου 
καί τής έκπλήξεως' ήτο βέβαιος δτι θά 
εϊχεν άμεσον τά άποτέλεσμα, καί είς τήν 
άνάμνησίν του ήσθάνετο φρικίασιν πόθου.

—  Άρκεΐ μόνον νά μή την ειδοποιή
σουν περί τής έλεύσεώς μου ! έσκέφθη καί 
έτάχυνε τό βήμα.

Έγένετο δεκτός ύπό τών άνθρώπων 
τοΰ μεγάρου μετά χαράς' αύτοί ήγνόουν 
τάς λεπτομεοείας τής έν Παρισίοις ζωής 
καί τ ά ς  θλίψεις, ών έγένετο πρόξενος. 
Ά λ λ ά  τής μητρός του ή ύποδοχή, άσθε- 
νοΰς καί μή έξερχομένης τοΰ κοιτώνος, 
ήτο πάν άλλο ή ένθουσιώδης' τώ  έθλιψε 
τήν χεΐρα, τόν ήσπάσθη έπί τοΰ μετώ
που, τώ  ηύχήθη ψυχρώς α’ισίαν τήν επά
νοδον, ά λλ ’ ούδέν μειδίαμα διέστειλε τά 
ώχρά χείλη, ούδεμία άκτις χαρ^ς έξέλαμ- 
ψεν έπί τών ήμιφωτίστων οφθαλμών τής 
πολυπαθοΰς γυναικός. Ή  μήτηρ λησμο
νεί ίσως τά  π ά ντα ' άλλ’ ή θυγάτηρ τών 
ηγεμόνων ούδέποτε λησμονεί τά αίσχος 
καί την άτίμωαιν.

—  Είσθε άσθενής μητέρα ; ήρώτησεν 
ό Λέων.

—  Ναί, άποθνήσκω διά σέ' καί δέν 
έχω ούτε κάν τήν παρηγορίαν δτι άπο- 
θνήσκουσα σέ σώζω...

Νοείται, δτι ύπό τοιούτους δρους δέν 
έδύνατο νά διαοκέση έπί μακρόν ή συνο
μ ιλ ία , καί είς πρώτην εύκαιρίαν ό Λέων 
έξήλθεν, ίνα εύρη τάν κύριον Ρόδιον.

"Επετο» συνέχεια. Γ ρ . Δ. ΞενοπουλΟΣ

Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν
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