
Ε ίτα  στοεφομένη πρός τόν όμιλον τών 
μοναχών, έν τώ  μέσω τών οποίων, άνεζή- 
τησε την Ά ντω ν ιέττα ν  :

— Θά ί'δης, αγαπητή κόρη, είπε καθ’
r ι  » \ ' \ t * f !εαυτην, εαν τηρω τας υποσχεσεις μου !

Λ Γ

ΟΠΟΤ ΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΜΝΟΝΤΑ!

Ό λίγας στιγμάς μετά την παρά τόν 
ανεμόμυλον της Ίων συμπλοκήν, περί ής 
ό βασιλεύς εγραφε πρός την μαρκησίαν έν 
τη έπιστολή του, τό έλαφράν ιππικόν, τό 
όποιον έπολέμησεν υποστήριξαν τούς έπι- ! 
λέκτους, έπανήρχετο είς τά στρατόπεδον. 
Οί ιππείς, κατάκοποι, κεκαλυμμένοι ΰπά 
κονιορτοΰ, έκόμιζον τούς τραυματίας των, 
έδέχοντο δέ καθ’ όδάν τά  συγχαρητήρια 
τοΰ βασιλέως,οστις είχε τοποθετηθη μετά 
τών Αύλικών του παρά την όδόν , δι’ ής 
έπανήρχοντο τά  στρατεύματα.

Ό  Γεράρδος παρετήρησεν ολίγα βήματα 
μακράν τοΰ σμήνους τών Αύλικών άνδρα 
μελανείμονα, οστις έταράσσετο άεννάως δ-

,  «. / \ / ~ [ J  τπως εφελκυσν) την προσοχήν του. Ητο ο 
Ίασπΐνος άσθμαίνων' ό Ίασπΐνος, δστις 
καθ’ δλην;τήν διάρκειαν της μάχης δεν 
είχε παυσει νά πρασεύχηται, νά τρέχη μέ
χρι τών προσκόπων διά να ίδη μετακομι- 
ζομένους τούς τραυματίας καί διά νά έρω- 
τήση περί τοΰ προσφιλούς του μαθητοΰ.

Ό τε  είδε τάν Γεράρδον ύγ ιά  καί γαλή - 
vtov, κατά τό σύνηθες, έξέφερε κραυγήν 
χαράς καί έρρίφθη έπί τοΰ ΐππου, δν έθώ- 
πευσε καί ήσπάσθη έπανειλημμένως μετά 
παιδικής παραφοράς.

Ό  Γεράρδος εκυψεν δπως άσπασθή τάν 
άγαθάν άββάν, είτα  φθάσας εις τά στρα- 
τόπεδον, έπεστάτησεν είς τήν είσοδον τής 
διμοιρίας του, παρέσχε τάς άπαιτουμένας 
πληροφορίας πρός τάν στρατηγόν καί έ- 
πανήλθεν είς τήν σκηνήν του, δπου τάν 
άνέμενον ό Ρυβαντέλ καί πολλοί φίλοι 
του, μεταξύ τών όποιων θά ή με θα αχά
ριστοι άν δέν άνεφέρομεν καί τάν κύνα 
Άμούρ.

Άφοΰ έτελείωσαν οί ένηγκαλισμοί καί 
έκενώθησαν πολλά ποτήρια όΐνου , έκα

στος έπέστρεψεν είς τά  ίδια . Έπήρχετο 
ή νύξ ' ό ουρανός έφλογίζετο έκ τών βομ
βών,α ΐτινες έρρίπτοντο κατά  τής πολιορ- 
κουμένης πόλεως. Ό  Γεράρδος άπομείνας 
μ.όνος μετά τοΰ Ίασπίνου άφωπλίσθη, έξ- 
ηπλώθη έξηντλημένος έκ τοΰ κόπου έπί 
τής στρατιωτικής του κλίνης , ένώ ό άβ
βάς έκαθέσθη παρά τό προσκεφάλαιόν του.

—  Τί φοβερόν πράγμα είνε ό πόλεαος 
δταν πηγαίντι κανείς ! εϊπεν ό Ίασπΐνος, 
άλλά πόσον ώραΐον είνε όταν επιστρέφω 
τ ις  έξ αύτοΰ !

— Δέν είνε αλήθεια, άπήντησεν ό Γε
ράρδος μετά λύπης.

—  Πώς ! άνέκραξεν ό άββάς, άπέκτη- 
■ σες τόσην δόξαν, ό βασιλεύς σέ συνέχαρη,
είσαι ζών καί ύγιής δπως πρότερον καί 
δέν είσα ι εύχαριστημένος;... Ά λ λ ’δμως... 
καλά δπου τό έσυλλογίσθην ! ποοσκάλεσε 
τόν υπηρέτην σου, κύριε κόμη, νά σέ βοη- 
θήση νά έκδυθης" άνέγνωσα είς διάφορα 
βιβλία οτι ό ίππεύς ένίοτε πληγώνεται 
χωρίς νά τό έννοήση καί δτι δταν άφχι- 
ρέση τήν στολήν του καί τά  δπλα του 
ευρίσκει τάς σφαίρας καί τό αίμα. *

—  Φ ίλτατε άββά, εύχαριστώ' δταν ό 
ίππεύς μάχετα ι πραγματικώς, οχι είς τά 
βιβλί α, και λάβη κα μμίαν πληγήν καλήν, 
έάν δέν τά έννοήση άμέσως,τά όποιον συμ
βαίνει ένίοτε, σέ παρακαλώ νά πιστεύσης 
δτι θά τό αίσθανθη μετά μίαν ώραν τά 
πολύ. Είμαι σώος καί υγ ιή ς ...: κατά τό 
σώμα,άν οχι κατά  τά πνεΰμα καί έπ ίτη - 
δες άπεμάκρυνα τόν υπηρέτην μου διά νά 
συνομιλήσωμεν οί δύο μας σοβαρώς.

—  Ά  ! εϊπεν ό άββάς άνη<τυχών διά τό 
προοίμιον.

— Φίλε μου , έξηκολούθησεν ό Γεράρ
δος πλησιάζων ετι μάλλον είς τάν Ίασπ ΐ- 
νον, θά έσυλλογίσθης βεβαίως πρό ολίγου 
δτι ήτο ενδεχόμενον νά φονευθώ' δέν εινε 
άληθές ;

—  Τά έσυλλογίσθην πάρα πολύ !
— Ά ν  αύτό συνέβαινε, τ ί θά έκαμνες 

διά τήν δεσποινίδα Δεσαβιέρ ;
—  Ά λ λ ά .. .
—  Δέν υποθέτεις βέβαια δτι τήν έλη- 

σμόνησα, εϊπεν ό Γεράρδος. Τόσα πολλά 
συνέβησαν πρό τριών ημερών, ώστε άπο-
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Λήξαντος τήν 3 ΐΊ ν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ’ 
« ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 

τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
Δ' έ'τος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 

τήν συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
ή άποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
προπληρώσοντα.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  M A K E

0  Κ Ο Μ Η Σ  Δ Δ Β Ε Ρ Ν Η
ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΝ X ftP . ΛΝΝΙΝΟΤ 

[Συνέχεια]

Έ ν τούτοις ή μαρκησία άπέπεμψε τή 
νεάνιδα μετά χαριέντος μειδιάματος λέ- 
γουσα αύτη :

—  Υ π ά γετε , δεσποινίς' άναλάβετε τήν 
θέσιν σας μεταξύ τών συντρόφων σας" αί 
έξηγήσεις σας εινε άρκεταί, τά  πάντα  έ- 
λησμονήθησαν.

Ή  Ά ντω ν ιέττα  ύπεκλίθη ταπεινώς και 
εύσεβάστως" είτα  έγένετο άφαντος έν τώ 
μέσω τών μοναχών, μετά προθυμίας περι- 
στοιχισασών τήν νέαν εύνοουμένην.

Ή  κυρία Μαιντενών έφάνη αύστηρά 
καί ψυχρά πρός τήν ήγουμένην, έδήλωσεν 
δτι άνελάμβανεν ύπ ’εύθύνην της παν δ ,τι 
άπέβλεπεν είς τήν δεσποινίδα Δεσαβιέρ 
καί προσεκάλεσε τήν Νανών, δπως άπο- 
συρθη είς τά  δωμάτιά της.

Αίφνης άγγελιαφόροςτις μετά συνοδίας 
παρουσιάσθη μετά θυρύβου πολλοΰ πρό 
τής μονής, κομίζων πρός τήν κυρίαν Μαιν- 
τενών έπιστολήν τοΰ βασιλέως έ'χουσαν 
ώς εξής :

«Κυρία, ό ανεμόμυλο; τής Ί&ιν γενναίως ε'χυριεύθη 
χθέ; -αρτ των έπιλέχτων χαΐ τοΰ ε’λαοροϋ "ιππιχοϋ. 
Το τελευταιον τούτο σώμα μάλιστα ούδένα ανδρα ά- 
πώλεσεν. ΕΤνε ή πρώτη σοβαρα συμπλοκή, ένταυτω 
δέ πλήρης νίχη. Δέν θα τήν πανηγυρίσετε μεθ’ ημών ;

«Λουδοβΐχος·.

-— Βεβαίως ! άπήντησε ταπεινή τή 
φωνή ή μαρκησία, ήτις έρυθριάσασα έκ 
χαράς ήσπάσθη τήν έπιστολήν. Ά ναπαύ- 
θητι ολίγον, άγγελιαφόρε, καί περίμενε , 
διότι θά φέρης είς τάν βασιλέα τήν άπάν- 
Τησίν μου.



ρώ άληθώς πώς ήρκεσαν δι’ δλα αί είκο- 
σιτέσσαρες ώραι έκαστου ημερονυκτίου. 
Ά λ λ ’ ιδού τέλος δτι άπηλλάγημεν' ή δι
μοιρία μου, άφοΰ είργάσθη σήμερον, κα τ ’ 
ανάγκην αΰριον θ’ άναπαυθ'/)' βασίζομαι 
δ’ έπί σοΰ δτι θά με βοηθήσγις νά χρησι
μοποιήσω την ήμέραν τής αυοιον δπως έ- 
πιθυμώ.

—  Ά ς  ίδωμεν,φ ίλτατέ μου κόμη,λέγε.
—  Μοΰ είπαν, δτι αί μοναχαί, αι διω- 

χθεΐσαι έκ Βαλενσιέννης, μετέβησαν είς 
Κυεβραίν' έπληοοφορήθην δμως άπο τους 
φέροντας τάς ζωοτροφίας είς το στρατό- 
πεδον χωρικούς, δτι δέν είνε άληθές καί 
δτι αΐ μοναχαί δέν μετέβησαν είς Κυε
βραίν. θ ά  πληροφορηθής, σέ παρακαλώ, 
τό μέρος τό όποιον έξέλεξαν ώς καταφύ- 
γ ιον' είνε φυσικόν άνθρωπος ιερωμένος νά 
δεικνύν) ένδιαφέρον περί μοναχών.

—  Δέν . ’έ χε ις  άδικον κατά βάθος, ειπεν 
ό Ίασπΐνος" άλλ’ είσαι άρά γε βέβαιος 
δτι δέν ήπατήθης ; ήτο πράγματι ή δε
σποινίς Δεσαβιέρ, τήν οποίαν είδες έντός 
τοΰ άμαξίου έν Βαλενσιένν·/) ;

—  Αύτά τά  πράγματα δέν συζητοΰν- 
τα ι, φ ίλτατέ μου άββά. Εινε βέβαιον δτι 
ειδα τήν δεσποινίδα Δεσαβιέρ' καί τ υ -  
φλώς άν ήμην , θά τήν έβλεπα. Έ χει 
οφθαλμούς καί ή καρδία μου, προκειμένου 
περί αύτής. Ά λ λω ς  τε ή μανία τοΰ Λου
βοά δεικνύει δτι οί οφθαλμοί μου, καί ή 
καρδία μου δέν ήπατήθησαν. Δέν πρέπει 
νά μετέβησαν μακράν αί μοναχαί' είς τά 
περίχωρα εύρίσκονται άναμφιβόλως. Κάμε 
μου τήν χάριν νά έπισκεφθής τήν κυρίαν 
Μαιντενών. Ζήτησε παρ’ αύτης νά μοΰ 
χορηγήσνι τήν τιμήν μιάς άκροάσεως' ο
φείλω νά την εύχαριστήσω διά τήν αγα
θότητά τη ς, καί διότι τόσον εύγενώς δια
τηρεί τήν άνάμνησιν της άτυχους μητρός 
μου. Ό πω ς έπισκεφθώ τήν μαρκησίαν, 
θά επιτύχω  εύκόλως άδειαν μιάς ήμέρας' 
δύο ώραι άρκοΰσιν δπως έκτελέσω τό 
καθήκον τοΰτο ' μοΰ άπομένει είς τήν διά— 
θεσίν μου τό υπόλοιπον της ήμέρας διά 
νά έξετάσω εις τά  πέριξ καί εϋρω τό μέ
ρος δπου διαμένουσιν αί μοναχαί.

— θ ά  τό πράξω, άπήντησεν ό Ία σπ ΐ
νος' άλλά μοΰ υπόσχεσαι έ'να πράγμα ;

—  Ώ , φίλε μου, δχι δρους ! . . .
— Α πεναντία ς . Πρέπει νά μή άπομ,α- 

κρυνθης πολύ τοΰ στρατοπέδου, νά σέ 
συνοδεύσω δέ κ ’ έγώ πανταχοΰ.

—  Διά νά ζητήσω δμως τό μοναστή- 
ριον, ανάγκη πάσα ν’ άπομακρυνθώ.

—  Δέν συλλογίζεσαι δτι ό Λουβοά ήμ- 
πορεΐ νά σοΰ στήση πάλιν καμμίαν πα γ ί
δα ; Δέν συλλογίζεσαι τάς έχθρικάς περι
πολίας ; είς δλην τήν πεδιάδα άντηχοΰν 
τουφεκισμοί' δπισθεν παντός θάμνου φαί
νεται καπνάς καί όπισθεν παντός φρά
κτου άκούεται βομβαρδισμός.

—  Τότε λοιπόν έξ α ιτ ία ς αύτών τών 
φόβων θ’ άφήσουν τήν δεσποινίδα Δεσα
βιέρ ν’ άμφιβάλτι περί έμοΰ καί νά τήκε
τα ι έν τη  άπελπισία ;

—  Οχι' θ’ άνακαλύψω έγώ τό μονα- 
στήριον, είς τά όποιον εύρίσκεται. θ ά  υ
πάγω , θά ομιλήσω, θά ...

—  Αί, φ ίλτατέ μου Ίασπ ΐνε, άνέκρα
ξεν ό Γεράρδος, αύτό άκριβώς ήθελα νά- 
ποφύγω. Δέν είσαι σύ ό Βελαίρ. Μερικά 
πράγματα συμφωνοΰν μέ τήν κιθάραν, 
άλλ’ είνε άσυμβίβαστα μέ τό ράσον. θ έ 
λεις νά διακινδυνεύσεις τήν μέλλουσαν 
προαγωγήν σου είς καρδινάλιον ; καί μέ 
συγχωρεΐς, άν λέγω μόνον καρδινάλιον, 
ένφ ίσως άποβλέπεις καί είς ύψηλότερον 
άξίωμα.

—  Καλά, καλά, ας μή έπαιρώμεθα δά 
τόσον, είπεν ό Ίασπΐνος, διά μίαν μικράν ί 
εύνοιαν, τήν οποίαν άπεκτήσαμεν ! . . .

—  Πώς ! άποκαλεΐς αύτό μικράν εύ- ! 
νοιαν ; . . .  Νά έπ ιτύχης τήν χάριν μου καί ! 
τόν βαθμόν τοΰ ύπολοχαγοΰ είς τό έλα- 
φράν ιππικόν μετά δέκα λεπτών συνδιά- 
λεξιν μετά τής μαρκησίας ;

Ό  Ίασπΐνος έγένετο αίφνης σοβαρός.
—  Μή λησμονήσεις ποτέ, είπεν, δτι 

τήν εύνοιαν, τήν οποίαν μοΰ αποδίδεις, 
τήν οφείλομεν μόνον είς τήν παλαιάν φι
λίαν τής μαρκησίας πρός τήν εύγενή σου 
μητέρα. Ά φ ίνω  τόν Βελαίρ νά μέ χλευά- 
ζϊ) δσον θέλν) , ώς πρός τοΰτο" μερικά 
πράγματα συμφωνοΰν μέ τήν κιθάραν, 
δπως έλεγες πρό ολίγου. Σύ δμως νά μή 
χλευάζης. Ά φ ’ έτέρου χαίρω πολύ, άγα- 
πητέ μου, διότι σέ βλέπω πάλιν εύδιάθε- 
τον, προσέθηκεν ό Ίασπΐνος, πληρών δι’ 
οίνου τά ποτήριόν του. Έ ν τοσούτφ πριν 
λάβω τόν πίλον τοΰ καρδιναλίου, άναδέ- 
χομαι νά μεταδώσω έγώ τάς περί σοΰ ει
δήσεις είς τήν δεσποινίδα Δεσαβιέο. Ά ς  
πιωμεν καί άς μή κάμωμεν πλέον λόγον 
περί τούτου, είπε πληοώσας καί τά ποτή- 
ριον τοΰ Γεράρδου. Ά λ λ ά  τό νά πίνγι τ ις  
χωρίς νά τρώγγι είνε σχεδόν Αμάρτημα' 
άς φάγωμεν συγχρόνως, παρακαλώ ' ήγό- 
ρασα σήμερον τά πρωι μερικά ορνιθοπού- 
λ ια , τά  όποια δέν είνε καί πάρα πολύ ά- 
χαμνά δι’ αύτήν τήν έποχήν' αύτοί οί 
κάτοικοι τοΰ Ά ϊνώ  είξεύρουν καλά ν’ α
νατρέφουν τάς όρνιθας.

—  Καί είξεύρουν πολύ καλά έπίσης νά 
σκοπεύουν ! ύπέλαβεν ό Γεράρδος δεικνύων 
είς τόν Ίασπΐνον τούς νεκρούς καί τούς 
τραυματίας, οΰς μετεκόμιζον είς τά νο- 
σοκομεΐον.

Ό  άββάς έξήλθεν είς τήν είσοδον τής 
σκηνής, προσηυχήθη ύπέρ τών νεκρών καί 
έπανελθών έκάθησεν είς τήν τράπεζαν, ήν 
ό Γεράρδος είχε παρασκευάσει έν τώ  με
ταξύ.

Ά λ λά  μόλις ήρχισαν τρώγοντες καί ή- 
κούσθησαν αί σάλπιγγες τοΰ έλαφροΰ ίπ- 
πικοΰ σημαίνουσαι συνάθροισιν.

—  Τί τρέχει πάλιν ; άνέκραξεν ό Γε
ράρδος.

Ό  σημαιοφόρος τής ύλης είσήλθεν είς

—  Άποστελλόμεθα είς τό στρατηγεΐον 
τοΰ βασιλέως.

—  Είς Βηθλεέμ ;
—  Ν αί' πρέπει δέ νάείμεθα έκεΐ έντός 

ήμισείας ώρας.
—- Πρέπει νά διανύσωμεν δρόμον ένός 

τετάρτου τής ώρας καί νά φορέσωμεν τήν 
μεγάλην στολήν ! Α ί, άββά μου, πάγει 
χαμένον τό δεΐπνον μας ! . .

—  Ό χ ι, οχι' δπως είμεθα, θά ύπάγω- 
μεν, ειπεν ό στρατάρχης' καί οχι έν σώ- 
μ α τι, άλλά κατά  μικρά άποσπάσματα, 
κεχωρισμένα άπ ’ άλλήλων, κατά  είκοσι 
μέτρα περίπου' αύτά είνε τό περίεργον !

— Και ειζευρεις προς τινα  σκοπον ;

Γ η ν  σκηνην του ητο ϊύειδής ν ε α ν ί σ κ ο ς

δεκαεξαέτης, δστις είχε πρώτην φοράν έπί 
ζωής του πολεμήσει είς τήν παρά τάν ά - 
νεμόμυλον μάχην και έκπληρώσει τό κα
θήκον του ώς άνδρεΐος εύπατρίδης.

—  Κόμη, τώ  ειπ’ε, δέν γνωρίζεις τά  
νέα ;

—  ’Ό χ ι,φ ίλτα τέ  μου' σέ παρακα7.ώ νά 
μοΰ τ ’ άνακοινώσης.

—  "Ω ! αύτό δά έρωτ^ δλος ό κόσμος!
. . . πρός τίνα  σκοπόν ; . . Έ γώ  πιστεύω 
πώς θέλουν νά μάς κάμουν δλους στρα- 
τάρχας τής Γαλλίας . . .

Καί ό νεανίσκος ήρχισε νά γελά, λαμ - 
βάνων μετ’ οίκειότητος εν ποτήρι ον οίνου 
άπό τής τραπέζης διά νά πίτ) μαζί μέ 
τόν άββάν, δστις έμειδίαβλέπων τήν φαι- 
δράν του όψιν.

— Έ σ τω , είπεν ό Λαβερνή, άς ά να- 
χωρήσωμεν.

—  Κόμη, πρέπει νά μέ π χ ρ γ ς  είς τό 
άλογόν σου, έξηκολούθησεν ό σημαιοφό
ρος μετά διπλάσιάς ίλαρότητος, τά ίδι- 
κόν μου έφονεύθη είς τόν ανεμόμυλον, τόν 
δέ έπιστάτην μου καί τούς ύπηρέτας μου 
έ'πεμψα είς Βαλενσιέννην διά νά μοΰ ά - 
γοοάσουν ισπανικόν οίνον. Δέν έχω παρά 
έ’να παληάλογο τοΰ κάρρου, δέν επιθυμώ 
δέ νά κάμω τόν βασιλέα νά έντραπή,διότι 
μ’εχει είς τήν υπηρεσίαν του.

—  θ ά  σοΰ δώσω ένα έκ τών ίδικών μου 
ίππω ν, άπήντησεν ό Γεράρδος, έκλεξε ο
ποίον σοΰ άρέσει.

—  Εύχαριστώ.
Καί ό νεανίσκος έξήλθε τής σκηνής 

σκιρτών ώς δορκάς.
— Είμαι λοιπόν ήναγκασμένος νά δει

πνήσω μόνος, είπε στενάζων θλιβερώς ό 
άββάς.

—  Ό χ Γ  έχε υπομονήν, φ ίλτατέ Ί α 
σπΐνε· ό βασιλεύς δέν δαπανά συνήθως 
πολύν καιοόν, μετά μίαν ώραν δέ θά έπι- 
στρέψω καί θά εύωχήσωμεν. θ ά  φέρω και 
συνδαιτυμόνας.

—  Καλά, θά ύπομείνω ! άνέκραξεν ό 
άββάς μετ’ άποφάσεως καί έπελήφθη τής 
καταβροχθίσεως ένός όρνιθίου, μέ τήν ά
φρονα βραδύτητα άνθρώπου έπιθυμοΰντος 
δπως ή καταβρόχθισις διαρκεσν) μίαν ώ
ραν.

Πάντες οί άξιωματικο! τών έπιλεκτων 
καί τοΰ έλαφροΰ ίππικοΰ είχον λάβει τήν 
αύτήν διαταγήν παρά τοΰ βασιλέως. Ό. 
Ρυβαντέλ παρευρίσκετο έκεΐ, ήσαν δ’ έν 
δλω είκοσιτέσσαρες εύπατρίδαι, δλοι νέοι 
καί σφριγώντες, εξαιρέσει τινών άνωτέρων 
άξιωαατικών. Μετέβησαν δλοι είς το 
στρατηγεΐον τοΰ βασιλέως κατά μακράς 
ομάδας έκ πέντε ή εξ ιππέων, φθάσαντες 
δέ, άφίππευσαν κατά  τό έθος είς τά  πέ
ριξ τοΰ στρατηγείου,τά φυλασσόμενα πα 
ρά τών έν υπηρεσία φρουρών τής Αύτοΰ 
Μεγαλειότητος.



Πλήν ολοι έκεΐνοι οί ιππείς ούκ ολίγον 
έξεπλάγησαν ίδόντες προσερχόμενον θερά
ποντα τ ινα  της κυρίας Μαιντενών διανέ- 
μοντα πρός ενα έκαστον αυτών Ιν δελ- 
τίον.

Ό  Γεράρδος λαβών τό ίδικόν του, ά

—  Διά ποΰ ;
—  Διά τόν ' Αγιον Γισλανόν.
—  Είσαι καί συ λοιπόν ! . . ώ, τόσον 

τό καλλιτερον ! Τότε ακούσε την συμβου
λήν μου άς μη χάνωμεν ούτε στιγμήν' άς 
άποχωρισθώμεν άπό την συνοδίαν αύτήν

νέγνωσεν έπ ’ αύτοΰ ύπό τήν λάμψιν τών |τών άδιακρίτων καί άς μεταβώμεν είς τήν 
πυρσών : * συνέντευξιν.

«Μετάβητε εις τήν μονήν τοΰ Ά γιου Γισλανοΰ α
μέσως».

Κατωτέρω δέ :
« Έ κ  μέρους της κυρίας μαρκησίας Μ αιντενώ ν.

—  Ά λλά  δλοι αύτοί οί αδιάκριτοι, ό
πως τούς λέγεις , έ'λαβον έκαστος έπίσης 
Ιν προσκλητήριον ώς ημείς, καί μεταβα ί
νουν έπίσης είς τήν συνέντευξιν.

—  Ά  ! άπήντησεν ό άββάς ψυχρανθείς 
Τόσαι κραυγαί έκπλήξεως αντήχησαν, όπωσοΰν" πώς λοιπόν ! ή κυρία Μαιντενών

δσα ήσαν τά  διανεμηθέντα δελτία , π α - προσκαλεΐ δλςν τόν κόσμον ;
ραχρημα δέ κατά  τήν πρόσκλησιν πάν- j — Όγδοήκοντα αξιωματικούς ;
τες έκεΐνοι οί νέοι ιππέυσαν, χωρίς νά γ ι-  —  Τ ίποτε δέν έννοώ" άλλ ’ άς ύπάγω -
νώσκωσι διά τ ί  προσεκαλοΰντο είς Ά -  ίμεν μολα τα ΰτα .
γιον Γισλανόν. | —  Αύτά λέγω κ ’ έγώ.

— Καί πώς νά ειδοποιήσω τώρα τόν ] Ή  έφιππος συνοδία διήνυσε ταχέως τά
καϋμένον τάν Ία σπ ΐνο ν ; ελεγεν ό Γεράρ- j διάστημα της μιάς καί ήμισείας λεύγης. 
δος ε'κπληκτος έπίσης ώς οί λοιποί" θά Διέκρινον έν τώ  μέσω τών περί τάν Ά ν ιο ν  
μέ περιμένη καί θ’ άνησυχη. Δέν εχω δε Γισλανόν δασών τήν λάμψιν τών πυρσών, 
καιρόν νά τοΰ στείλω ουδέ κάν τόν ύπ η -;ο ύς έ'φερον θεράποντες όπως φωτίζωσι 
ρέτην μου. |τούς άφικνουμένους έκ τών προσκεκληαέ-

Η συνοδία έξεκίνησεν. Ό  Γεράρδος νων. Αί έρυθρωπαί λάμψεις, αί ά ντανα- 
παρετήρει πέριξ αύτοΰ δυσηρεστημένος |κλώμεναι είς τό ύδωρ τών τελμάτων , ή 
διά τό έμπόδιον, δίστάζων, δτε είς άπό-ίύπό  τά  δένδρα σύναξις έκείνη καί ό ζοφε-
στασιν τριάκοντα βημάτων δπισθεν είδε 
βαίνουσαν λευκήν ήμίονον, ήν άνεγνώρι- 
σε, διότι είχε προ πολλοΰ είς τήν υπηρε
σίαν του τό ζώον έκεΐνο, εις τά όποιον 
ώφειλε νά έπέλθν) τό μοιραΐον τέλος κατά 
τήν πολιορκίαν τοΰ Μόνς.

—  Δεν είνε ή ’Άσπρη αύτή ποΰ έρχε
τα ι μόνη της ; ήρώτησε τόν υπηρέτην 
του.

— Μά έτσι μοΰ φα ίνετα ι, κύριε" άλλά 
δεν είνε μόνη" έ'χει έπάνω είς τήν ράχιν 
της κάποιον, ή κάτι τ ι μαϋρον.

ράς δγκος τοΰ κτιρίου, άπετέλουν έν συν- 
όλω θέαμα, δπερ ένεποίησεν αί'σθησιν με
γάλην είς τούς πρώτους διακοίνοντας αύ
τό. Έφαίνοντο έπίσης περιπολοΰντα έν 
τώ  σκότει αποσπάσματα ίππικοΰ, είς τάς 
παρακειμένας οδούς , έπιτηροΰντα τάς 
γραμμάς καί φρουροΰντα ένταυτω , δπως 
μή πάθωσιν άπευκταΐόν τ ι οί προσκεκλη
μένοι τής κυρίας Μαιντενών.

Πάντα τα ΰτα  όμοΰ μέ τάς αίφνηδίους 
είς τάν ορίζοντα άναλαμπάς, μέ τόν ή
χον τών παταγωδώς έκρηγνυμένων βομ-

Ο υπηρέτης είχε δίκαιον" ήμίονος,ήτις ·βών καί με τινα  συγκεχυμένον ψίθυρον 
έκαλεΐτο ’Άσπρη, χάρις είς τό χρώμά της, ιτοΰ ανέμου, τοΰ πυράς, τών ύ<5άτων, πα - 
«υνηνώθη έν τάχει μετά τής συνοδίας, έ-!ρεκίνησαν τον σημαιοφόρον, τάν βαδί- 
<ράνη δέ τότε ή άπαστράπτουσα έκ χα - ζοντα έν τω  μέσω τοΰ Γεράρδου καί τοΰ 
ράς μορφή τοΰ Ίασπίνου,δν ό Γεράρδος έ- Ίασπίνου νά εί'πτ) :
σταμάτησεν. —-  Μήπως ή κυρία Μαϊντανών προσε-

—  Ποΰ πηγαίνεις, φ ίλτατέ άββά ; ε ί-  ικάλεσεν επίσης καί τά  τέσσάρα στοιχεία; 
πεν" τ ί  σοΰ συνέβη ; | —  θ ά  ήτο μεγάλη τιμή ' οι’ αύτά , ά-

— Ά  ! έσύ είσαι ; σέ έζήτουν, άπήν- πήντησεν ό Ίασπΐνος μετά πέποιθήσεως. 
τησεν ό Ίασπΐνος λίαν περίφροντις. Τράβα I Μετά τήν άπάντησιν ταύτην άφίππευ- 
■χατά μέρος, διότι θέλω νά σοΰ ομιλήσω" σαν. 'Ο Γεράρδος είχεν έκκινήσει έκ τών 
πρόκειται περί σπουδαιοτάτου α ντικεί
μενου.

'Ο Γεράρδος ύπήκουσεν.
—  Φαντάσου , είπεν ό άββάς οτι ένω 

Ικοπτα τό κοτόπουλο καί σ’ έπερίμενα , 
Ίλαβα μίαν έπιστολήν, διά τής οποίας μέ 
■προσεκάλουν νά μεταβώ κάπου . Ή λθα 
λοιπόν νά σέ ειδοποιήσω διά νά μή άνη- 
συχήσνις.

—  Περίεργον ! τά ίδιον ήθελα νά σοΰ 
μηνύσω κ ’ έγώ.

—  Δ ιατί ; ήρώτησεν ό Ίασπΐνος.
—τ Διότι καί έγώ έπίσης ελαβα δχι έ- 

-πιστολήν , ά λλ ’ αύτά τό προσκλητή
ριον.

—  Προσκλητήριον ; έκ μέρους τίνος ; 
άνέκραξεν ό άββάς.

— Έκ μέρους τής κυρίας Μαιντενών .

τελευτα ίων καί φθάσει έκ τών πρώτων. 
Είς τήν είσοδον τής μονής εύρέ τ ινας τώ ν 
έν τή υπηρεσία τής κυρίας Μαιντενών Αύ- 
λικών, ποός ους έπεδειξε τά προσκλητή
ριον του καί άνήλθε τήν κλίμακα μετά 
τών άλλων. Πλησίον του έβαινε γοργώς 
ό Ίασπΐνος.

Είς τήν κορυφήν τής κλίμακος έπί δα
πέδου άνθοστολίστου —  διότι, μολονότι 
είνε τά  άνθη σπάνια κατά  τόν χειμώνα, 
είνε γνωστόν δτι είς τά  ανθοκομεία τής 
Φλανδρίάς δέν λείπουν ποτέ — έφαίνετο 
ή μαρκησία, ένδεδυμένη μετά τής συνή
θους άπλότητος, άλλ’ής ή καλλονή άπ- 
ήστραπτεν υπό τήν λάμψιν τών πυρσών, 
ώς νά μή είχεν ήδη ύπερβή τό δριον τής 
ήλ ικ ίας,καθ ’ ήν αί γυναίκες παύουσιν άπό 
τοΰ νά είνε ώραΐαι.

Εύθύς ώς διέκρινε τούς πρώτους εύ- 
πατρίδας, ους ό θεράπων της ανήγγειλε, 
προέβη εν βήμα πρός ΰπάντησίν των καί 
διά φωνής καταθελγούσης πάντων τήν 
καρδίαν, διότι ήτο άκατανόητος δτε το 
ήθελε,

—  Κύριοι, είπεν, έζήτησα παρά τοΰ 
βασιλέως τήν άδειαν νά πανηγυρίσω τόν 
πρώτον σας θρίαμβον. Έπεθύμουν νά εύ- 
ρίσκωμαι είς τό Λοΰβρον ή είς τάς Βερ
σαλλίας διά νά σάς περιποιηθώ άναλόγως 
πρός τήν άξίαν σας" άλλ’ έδώ, έν Ά γ ίφ  
Γισλανώ, φιλοξενοΰμαι καί έγώ έντός 
αύτοΰ τοΰ μοναστηριού. Λάβετε ύπ ’ δψιν 
τήν πρόθεσίν μου μόνον καί συγχωρήσατε 
τήν μετριότητα τής υποδοχής,δεχθήτε δέ 
έδώ τήν φιλοξενίαν μου" θά μοΰ τήν άν- 
ταποδώσετε, έλπίζω , είς τό φρούριον τοΰ 
Μόνς.

Μετά ψιθύρου χαράς εύσεβάστου έγέ- 
νοντο δεκτοί οί λόγοι ούτοι" ή γυνή έ
κείνη, ή τόσον ώραία, ής τό πνεΰμα ύπε- 
ρέβαινε καί αύτήν τήν καλλονήν τη ς, θά 
έτιθάσσευε καί άγρίους κ α τ ’ έκείνην τήν 
στιγμήν. Φαντασθήτω έκαστος όποιον α
ποτέλεσμα είχον οί λόγοι της είς άκροα- 
τήριον συνιστάμενον έκ Γάλλων.

Ό  Γεράρδος ώθούμενος ύπό αισθήμα
τος άνεξηγήτου. δι’ αύτάν τάνίδιον καί ύπό 
έτέρου αισθήματος προσφιλεστάτου τή 
ψυχή του, τοΰ αισθήματος τής ευγνωμο
σύνης, προύχώρησε καί προσέκλινεν ένώ- 
πιον τής μαρκησίας μετά συγκινήσεως, ή- 
τ ις  μετεδόθη καί είς αύτήν,άμα ώς τόν ά- 
νεγνώρίσεν.

—  Κυρία, είπε τρέμων, άν ήμην καί 
έγώ άπλώς είς έξ αύτών τών κυρίων, προσ
κεκλημένος σας, ξενιζόμενος είς. τήν οικίαν 
σας, θά σάς ίκέτευον μόνον νά μοΰ'χορη
γήσετε τήν τιμήν ν’ άσπασθώ τήν χεΐρά 
σας" άλλ ’ έπράξατε πάρα. πολλά ύπέρ έ- 
(Λθΰ καί ποέπει νά γονυπετήσω ένώπιόνI k ' i y
ύμών,διότι οϋτω πρέπει τ ις  νά ευχαριστ·}) 
τόν προστάτην του άγγελον" δέν τολμά 
νά θίξη τό, ίμάτιόν του διά τών χειλέων 
τρυ,' δέν Ιχει τά θάρρος νά τάν έγγίξ'/). διά 
τής άκρας τών δακτύλων του.

Τά διιματα τής μαρκησίας έγένοντο 
τόσφ λαμπρά καί τόσφ περιπαθή, ώστε 
άν ήτο παρών ό. βασιλεύς θ’ ανεύρισκε δυ- 
σαρέστως είς αύτά έκφρασιν ύπερβολίκω- 
τέραν τοΰ δέοντος.

Ούδέν άπήντησε, διότι ήσθάνετο τήν 
καρδίαν της έξωγκουμένην" άφήκε τάν ώ- 
ραΐον έκεϊνον εύπατρίδην νά κλίνη τό γόνυ 
εμπροσθέν της. Έ μεινε πρός στιγμήν ά - 
φηρημένη βλέπουσα αύτόν" είτα  αίφνης 
έτεινεν αύτφ  τήν φρικιώσαν καί ύποτρε- 
μον χεΐρά της.

— ‘Λάβετε, τήν χεΐρά'μου, κύριε, άπ
ήντησε, δύνασθε νά τό πράξετε, οί άγγε
λοι φεΰ ! δέν έύρίσκονται έπί τής γης.

Καί ώς νά έφοβήθη μήπως ώμίλησε 
περισσότερον τοΰ πρέποντος, άπέσυρεν έν 
τώ  άμα τήν χεΐρά τη ς, ήν προσέφερε πρός 
άλλους αξιωματικούς, μέ τήν διαφοράν ο -  
μως'ίδτι δέν έκύτταζεν αύτούς. Έ κύτταζε 
τόν Ίασπΐνον, δστις ειχεν άποσυρθή είς 
μίανγωνίαν,δπως άποκρύψνι τάδάκρυάτόυ.



Μετ’ ολίγον ήναγκάσθη νά έγκαταλεί- 
ψη άμφο τέρας τάς χεΐράς τνις είς τό κα- 
τκγοητευμένον έκεΐνο πλήθος. Την συγ- 
κίνησίν τνις διεδέχθη ζωηρότης καί ευθυ
μία ακατανίκητος. Ουδέποτε τόση λεπτή 
εύφυία, τόσον άβρά φιλοφρονήματα, τόσω 
χαρίεντα καί εύγενή σκώμματα είχον αν
τηχήσει ύπό τους θόλους έκείνους. Είς έ
καστον τών προσκεκλημένων άπηύθυνε 
ενα κατάλληλον λόγον ή Εν μειδίαμα' 
τινές δ’ ευτυχέστεροι έ'σχον άμφότερα.

Ή  μαρκησία παρεκάλεσε τον Ρυβαν
τέλ, πρός ον έποίησε παντοίας περιποιή
σεις, νά διηγηθ?! αΰτίί τά  κατά τήν παρά 
τόν ανεμόμυλον συμπλοκήν, κατά τήν δι
άρκειαν δέ τής διηγήσεως κατώρθωσε νά 
καταστείλη  τήν συγκίνησίν της έπί το - 
σοϋτον, ώστε νά μή στρέφη τό βλέμμα 
πρός τήν γωνίαν τοΰ εντευκτηρίου, δπου 
ό Γεράρδος είχε μετριοφρόνως άποσυρθή 
μετά τοΰ Ίασπίνου. Έ ν τούτοις ή γωνία 
έκείνη προσείλκυε τήν προσοχήν της ώς 
μαγνήτης. "Αν καί ήνάγκαζε τούς σωμα
τικούς οφθαλμούς της νά μή βλέπωσιν έ
κεΐ, έν τούτοις έ'βλεπεν, ήσθάνετο τά 
βλέμματα τοΰ Ίασπίνου, ήσθάνετο έπ ί
σης καί τά  βλέμματα τοΰ Γεράρδου,· καί 
έφοβεΐτο,ή μάλλον είπεΐν έφοβεΐτο μήπως 
έκεΐνος δέν τήν παρετήρει.

Ό  Μανσώ ένεφανίσθη είς τήν θύραν τοΰ 
εντευκτηρίου φέρων τήν επίσημον στολήν 
τής έθιμοτυπίας, παοακολουθούμενος ύπό 
τοΰ προσωπικοΰ τής υπηρεσίας τής έστι- 
άσεως.

—  Ή  τράπεζα εινε έτοιμη, κυρία, α
νήγγειλε γεγωνυΐα τη  φωνή.

— ’Ακολουθήσατέ με, κύριοι, σάς πα
ρακαλώ, εϊπεν ή μαρκησία. Σας προεΐπα 
δτι έδώ δέν εύρίσκομαι είς τήν οικίαν μου, 
καλόν είνε δμως νά είξεύρετε καί ΰμεΐς 
ποΰ εύρίσκεσθε. Είσθε είς τήν κατοικίαν 
τών Αύγουστινιανών μοναχών τής Βαλεν- 
σιέννης, α ύτα ι έζήτησαν τήν χάριν νά σάς 
φιλοξενήσωσιν είς τήν κατοικίαν των.

Καί δέν ήδυνήθη ν ’ άτιστη  δτε έλεγε 
ταΰτα  είς τήν έπιθυμίαν τοΰ νά στραφή 
πρός τήν άπηγορευμένην γωνίαν.

Είδε τόν Γεράρδον ώχριώντα καί σφ ίγ- 
γοντα τήν χεΐρα τοΰ Ίασπίνου, εύχαρι- 
στοΰντα δέ μακρόθεν διά βλέμματος εύ- 
γλώττου τήν άξιολάτρευτον αύτοΰ προ- 
στάτιδα.

ιαθ’ εαυτην η— Ά ντημείφθην ! εϊ 
μαρκησία.

Καί λαβοΰσα έκ τής χε’-ρός τόν Ρυ
βαντέλ ώδήγησε πάσαν τήν όμήγυριν πρός 
τό έστιατόριον.

ΛΔ'
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Τό έστιατόριον άπετέλει θέαμα λαμ
πρόν. Ητο ευρύχωρος αίθουσα, ής τήν ο
ροφήν ύπεβάσταζον κίονες άφίνοντες δε- 
ξιόθεν καί αριστερόθεν εύρεΐαν δίοδον , έ- 
κοσμεΐτο δέ διά μεγάλων αψίδων καί θαυ- 
μασίων ύελωμάτων, ών ή καθαριότης διε- 
τηρεΐτο απαράμιλλος, χάρις είς τήν έξ ι- 
διασμένην φλαμανδικήν έπιμέλειαν.

Αί μοναχαί είχον μεταβάλ>,ει είς έστια - 
τόριον τής κοινότητάς των παλαιόν παρ- ( 
εκκ>ήσιον, δπερ μετέφερον είς μέρος κα - ■ 
ταλληλότερον. Τόν χειμώνα ήτο παγερώ- 
τατον, ά λλ ’ έπίτηδες τό είχον έκλέξει 
διά τοΰτο αί αύστηοάς άσκητικάς έ'ξεις 
έ'χουσαι μοναχαί, αί πρώην κάτοχοι τής 
μονής έκείνης. Αί μετοικήσασαι αυτόθι 
Αύγουστινιαναι έπάγωνον, πρό τριών ήδη 
ήμερων, ή δέ κυρία Μ αιντενών, ετι όλιγώ- 
τερον αύτών συνειθισμένη είς τήν κακου
χίαν, έφρόντισε νά διατάξη δπως τοπο- 
θετηθώσιν είς τάς δύο έσχατιάς τής α
πέραντου αιθούσης υπερμεγέθη πύραυνα, 
κατά τά  ισπανικά έ'θιμα, τά  έπικοατοΰν- 
τα  όπωσοΰν καί έν Φλάνδρη. "Αλλως τε 
ή μαρκησία ήλπιζεν δτι ή θερμοκρασία 
τοΰ εστιατορίου θά έβελτιοΰτο καί έκ 
τών παμπληθών φώτων καί έκ τής ζω η- 
ράς φαιδρότητος τών συνδαιτυμόνων.

Πέντε τράπεζαι, άποτελοΰσαι μήκος έ- 
βδομήκοντα ποδών, ήσαν πεφορτωμέναι 
ύπό παντοίων έδεσμάτων, ιχθύων παχυ- 
τάτω ν έκ τοΰ ιχθυοτροφείου, δορκάδων, 
ένός άγριοχοίρου, φονευθέντος παρά τών 
βασιλικών στοατευμάτων τών άποκο- 
πτόντων τά  δένδρα τοΰ δάσους πέριξ τοΰ 
στρατηγείου τής Αύτοΰ Μ εγαλειότητος- 
σωροί καρπών, θαυμασίως διατηρηθέντων 
έν ώρ$ χειμώνος,ήγείροντο παρά τάς πυ
ραμίδας τών γλυκισμάτων, έντέχνως πα - 
ρασκευασθέντων παρά τών μαγειρισσών 
τής μονής. Γαλακτερά διάφορα καί σακ
χαρόπηκτοι καρποί εύρίσκοντο έκτεθει- 
μένα παραπλεύρως έπί τής ομηρικής έ
κείνης τραπέζης, μέ τούς πλακούντας έκ 
κρέατος λαγωοΰ καί χοιρομήρια.

’Έμπροσθεν έκάστου δαιτυμόνος μέγα 
ποτήριον κρυστάλλινον ήστραπτε καί φιά— 
λα ι, εύθαρσώς άντιμετωπίζουσαι τήν δί
ψαν. Διότι κα τ ’ έκείνην τήν έποχήν αί 
γυναίκες ειχον τό θάρρος νά μή έπιτρέ- 
πωσιν είς τούς άνδρας νά καπνίζω σ ιν,άλλ’ 
είχον ένταυτώ  καί τήν αδυναμίαν νά 
τούς άφίνωσι νά πίνωσιν.

Ή  λαμπρά δ ιάταξις καί ό πλοΰτος τοΰ 
συμποσίου έξήγειρεν αμέσως τόν γενικόν 
θαυμασμόν' άλλ ’ ό Γεράρδος δέν έπρόσε- 
χεν είς τήν τράπεζαν.

Εκατέρωθεν αύτής, είς τάς διόδους τάς 
σχηματιζομένας ύπό τών κιόνων, ήσαν 
παρατεταγμέναι έν μακραΐς σειραΐς αί 
μοναχαί καί αί δόκιμοι.

Αί πρώται έφερον μέλαινα περιβολήν 
μετά τοΰ λευκοΰ έπωμίου καί τοΰ πέπλου 
καί τής περιφήμου δερμάτινης ζώνης, ήν 
ή Θεοτόκος, άνερχομένη είς ούρανούς, ά
φήκε, κατά τήν παοάδοσιν, νά πέση είς 
τάς χεΐρας τοΰ άγίου Θωμά, καί ήν ή 
άγία  προστάτις τών Αύγουστινιανών έ- 
κληροδότησεν ώς έ'μβλημα είς τό μονα
στικόν αύτό τάγμα . *

Αί δέ δόκιμοι διεκρίνοντο εύχερώς έκ 
τής ένδυμασίας αύτών, τής κατά  τό ήμ ι- 
συ κοσμικής κα 1 κατά τό έτερον ήιιισυ 
μοναστικής' έφερον καί αύτα ι μέλανα χι
τώνα καί έπώμιον λευκόν, άλλ ’ άνευ ζώ
νης, καί μέ τήν κόμην άπερίττως έροιμμέ- 
νην πρός τά  όπισθεν.

Ε π ’ αύτών προσηλώθη τό βλέμμα καί 
ό νοΰς τοΰ Γεράρδου, εύθύς ώς ούτος είσ~ 
ήλθεν είς τήν αίθουσαν. Ά νεζήτησε το 
μάλλον ώχρόν πρόσωπόν, τούς μάλλον 
γλυκείς οφθαλμούς, τό μάλλον τρέμων 
σώμα, καί έπειδή τό πρόσωπόν έκεΐνο έ- 
πεθύμει νά παρατηρηθή καί οί οφθαλμοί 
έκεΐνοι ήλπιζον καί έπόθουν άπλήστως νά 
συναντήσωσι τούς ίδικούς του, ό Γεράρ
δος δέν έβ ράδυνε ν’ άνακαλύψη αμέσως 
τήν Ά ντω ν ιέττα ν  μεταξύ τών μοναχών, 
α ΐτινες αίδημόνως έκυπτον τήν κεφαλήν, 
εύρισκόμεναι ένώπιον τόσων αξιωματικών.

Ή  θέα έκείνη τόσω τόν έγοήτευσε 
καί τόν συνεκίνησεν, ώστε έλησμόνησε νά 
προχωρήση ώς οί άλλοι. Ό  σημαιοφόοος 
τόν έ'συρεν ήρέμα λέγων πρός αύτόν :

—  Τί έ'παθες, ύπολοχαγέ ; άπελιθώ- 
θης ;

Ό  Γεράρδος έποίησε κίνημα απότομον 
καί προύχώρησεν έν τάχει πρός τήν τρά
πεζαν.

Ό  δέ Ίασπΐνος, ύπεκλίθη ένώπιον τής 
κυρίας Μαιντενών, ήτις Ιτεινεν αύτώ  τήν 
χεΐρα μετά χαριεστάτου μειδιάματος καί 
στρεφομένη εϊπεν άπερισκέπτως :

—  Νανών , νά ύπηρετήσης τόν κύριον 
-άββάν Ίασπ ϊνον- θά καθήση είς τήν ίδ ι- 
κήν μου τράπεζαν.

Ή  Νανών έφρικίασεν , ό δέ Ίασπΐνος 
έταπείνωσεν αίδημόνως τούς οφθαλμούς 
διά νά ν’άποδώση είς τήν γεροντοκόρην 
τον βεβιασμένον χαιρετισμόν. Έκαθέσθη- 
σαν τέλος είς τήν τράπεζαν, ή δέ κυρία 

-Μαιντενών υπέδειξε μετά θαυμαστής ευ
στοχίας τούς μέλλοντας νά καθέςωσι τήν 
κυρίαν θέσιν έν έκάστη τραπέζη . Αύτή 
έκάθησεν είς τήν πρώτην τράπεζαν, έν τ ω  

μεσω τοΰ έστιατορίου.
Αί μοναχαί καί αί δόκιμοι έτοποθετή- 

θησαν τότε όπισθεν τών δαιτυμόνων , ύ- 
πηρέτουν αύτούς, έωνοχόουν μέ τάς λεύ
κάς αύτών χεΐρας , έξ ών τινες Ιτρεμον 
όπωσοΰν ψαύουσαι άκουσίως τήν έουθράν 
καί χρυσοκέντητον στολήν τών αξιωμα
τικών, οΰς διεκόνουν.

Ό  Γεράρδος εβλεπεν άντικρύ του τήν 
κυρίαν Μαιντενών, έχουσαν έκ δεξιών τάν 
κύριον Ρυβαντέλ καί έξ αριστερών τόν 
κύριον Βιλλεμύρ. Τήν μαρκησίαν ύπηρέτει 
ή Νανών καί γραΐά τ ις  μοναχή. Ό  ση
μαιοφόρος, άτίθασσος ώς πρός τά  φιλικά 
αύτοΰ αισθήματα, έκάθησε πλησίον τοΰ 
Γεράρδου. Ό  νεανίσκος αύτός παρετήρει 
άπλήστως δλας τάς μοναχάς, τήν κυοίαν 
Μαιντενών , καί άκόμη τήν Νανών. Έν 
ήλικ ία  δεκαέξ έτών οί οφθαλμοί είνε συν
ήθως έπιεικεΐς.

Ό  Γεράρδος δέν έτόλμα νά στραφή δ
πως άναζητήση έκείνην ήν έλάτρευεν. Ί 
σως εύρίσκετο δπισθέν του ' ίσως ήτο ό 
βραχίων τής Ά ντω ν ιέττα ς , δστις έ'ψαυεν 
έλαφρώς μέ τήν μελανήν χειρίδα του, ότέ 
μέν τόν ωμόν του, ότέ δέ τήν κόμην του. 
Ό  βραχίων αύτός έφαίνετο άνήκων είς 
νεάνιδα μή Ιχουσαν ήλικίαν άνωτεραν τών 
δεκαοκτώ ε τώ ν  άλλ’ έξ αύτοΰ καί μόνου 
δέν ήδύνατο τις νά συμπεράνη άν ή νέα 
ήτο μοναχή ή δόκιμος.



Ό  σημαιοφόρος δμως έστράφη παρα- δου, έμιμήθη -τον Ίασπϊνον καί δέν ήνώ- 
τηρών ίταμώς" φαίνεται δέ δτι τόσον ηύ- χλησε πλέον τον Γεράρδον,είμή διά μονο-
χαριστήθη έξ έκείνου τό όποιον είδεν , 
ώστε έστοάφη κατόπιν, έπανειλημμένως. 
Ό  Γεράρδος έβασανίζετο, μη δυνάμενος 
νά τόν μιμηθή" έφοβεΐτο τό βλέμμα της 
κυρίας Μαιντενών και ήρκεΐτο νά θαυμάζη 
την άβροφυά χεΐρα,μέ τους οοδινούς όνυ
χας , ή τις έκάστοτε έξετείνετο έπί της 
τραπέζης καί έπλήρου φρικιώσα τό ποτη- 
οιόν του.ι

Ή  μαρκησία, βλέ πουσα την βάσανον 
ταύτην του νέου, έψιθύρισε κρυφίως κάτι 
πρός την Νανών , η τ ις , άφοΰ έρριψεν Ιν 
βλέμμα πρός τό μέρος τοΰ Γεράρδου , 
άπεμακρύνθη της κυρίας της περιελθοΰσα 
την τράπεζαν.

Ό  Γεράρδος ηκουσεν όπισθέν του τό 
βήμα της Νανών, ηκουσε δε καί την φω
νήν της λέγουσαν : .

— ‘Η κυρία έπιθυμεΐ, δεσποινίς, νά υ
πάγετε πλησίον της.

Ταΰτοχρόνως δέ ή λευκή χειρ έξηφανί- 
σθη καί ή ρικνή χειρ τής Νανών έξηκο- 
λούθησε τήν υπηρεσίαν.

— ΓΙολύ κακότυχοι εΐμεθα ! είπε τα 
πεινή τή φωνή ό σημαιοφόρος πρός τόν 
Γεοάρδον’ εΐχομεν ενα άγγελον διά νά μάς 
ύπηρετή καί μάς τόν άφήρεσαν. ’Ιδού ! . . 
κύτταξέ τον άντικρύ μας !

Ό  Γεράρδος έκύτταξε τω  όντι καί είδε 
τήν Ά ντω νιέττα ν  πλησίον τής κυρίας 
Μ αιντενών, ή καλλονή αύτής καί ή ά- 
γαλλ ίασ ις έφάνησαν άντανακλώμεναι ώς 
έντός κατόπτρου έπί τής μορφής τοΰ Λα
βερνή, ή δέ μαρκησία δι’ ένός λαθραίου 
βλέμματος ήδυνήθη νά ι'δν) τό αποτέλε
σμα, δπερ παρήγαγε τό σχέδιόν της. Ό  
κόμης έλησμόνησε τήν τράπεζαν’ έλησμό- 
νησε πάντα τά  έπ ίγεια , ή ψυχή του ι-  
πτατο  πρός ΰπάντησιν της ψυχής της 
Ά ντω ν ιέττα ς , ής ή υπηρεσία άφ’ έτέρου 
υπήρξε πλημμελεστάτη. Έοείδουσα τήν 
μίαν χεΐρα έπί τής έδρας τής μαρκησίας, 
περιέφερε ρεμβώς διά τής άλλης χειοός 
την φιάλην, χωρίς νά μεριμνά δπως πλη
ροί τό ποτήριον τοΰ κ. Ρυβαντέλ. Ούτος 
δέ, όστις δέν ήτο έρωτόληπτος, έθαύμαζε 
μέν πολΰ τήν ώραίαν νεάνιδα, ήν ή κυρία 
Μαιντενών έταξεν δπως διακονή αύτόν, 
αλλ ώς καλός δαιτυμών, έλυπήθη πλει- 
στάκις διά τήν απουσίαν τής Νανών.

Ο μυστηριώδης αύτός διάλογος τών
δύυο εραστών, εν τω  μεσιρ του σορυδου και 
τοΰ πλήθους, τά  άκούραστα αύτών βλέμ
ματα , ή περιπαθής εύγλω ττία  τών άφώ- 
νων χειλέων των, ή ώχρότης καί τό έρύ- 
θημα, άτινα  έναλλάξ άνήοχοντο έπί τών 
παρειών τω ν, δλη αύτή ή τακτική  τοΰ έ
ρωτος έν ένί λόγω έγένετο έπί τέλους κα
ταληπτή  εις τε τόν σημαιοφόρον και τόν 
Ίασπϊνον. Καί ό μέν Ίασπΐνος έκρυψε τήν 
συγκίνησίν του διπλασιάζων τήν δρεξίν 
του, ένεκα της οποίας άπησχόλει άδια- 
κόπως άμφοτέρας τάς χεΐρας τής δεσποι- 
νίδος Βαλβιέν. Ό  δέ σημαιοφόρος, άφοΰ 
παρετήρησεν έπισταμένως καί έβεβαιώθη 
δτι ή άγγελόμορφος νεάνις διετέλει είς άν- 
ταπόκρισιν μετά τοΰ γείτονός του Γεράρ-

συλλάβων, άτινα  δέν άπήτουν άπάντησιν. 
Έν τοσούτω ό κύριος Ρυβαντέλ πολύ θά 
ΰπέφερεν έκ τής δίψης, άν δέν προσήρχετο 
είς συνδρομήν αύτοΰ ή κυρία Μαιντενών, 
νεύουσα ποός τόν Μανσώ.

Έν τή άφώνω ταύτη  συνδιαλέγει των 
ό Γεράρδος καί ή Ά ντω ν ιέττα  άνεκοίνω- 
σαν πρός άλλήλους πάν δ ,τ ι είχον υποφέ
ρει, πόσον ήγάπων καί έλάτρευον άλλή
λους καί κατά  τίνος φοβεροΰ έχθροΰ έ
πρεπε ν ’ άγωνισθώσιν.

Ή  κυρία Μ αιντενών, ήτις ήτο τό ση- 
μεΐον τής διαθλάσεως δλων έκείνων τών 
πυρωδών βλεμμάτων, ήτο δ ι’ αύτούς ή 
προσωποποίησις τής έλπίδος.

Μετ’ ολίγον, ή έπήρεια τών γενναίων 
οί'νων τής Καρ-πάνης καί τής Βουργουν
δίας μετέβαλον τόν ψίθυρον τών συνδαι
τυμόνων είς θορυβώδη θαυμασμόν. Ή  
μαρκησία ήγέρθη καί μετ’ αυτής ήγέρθη- 
σαν πάντες, δτε δέ ύψοΰσα τό ποτήριον 
προεπιεν υπέρ τής υγείας τοΰ βασιλέως 
καί τής κατατροπώσεως τών έχθρών του, 
θορυβώδη έζερράγησαν έν τώ  έστιατορίψ 
τά  χειροκροτήματα καί ή κραυγή : Ζήτω 
ό βασιλεύς ! ή κλονίσασα τούς θόλους.

Αί μοναχαί, άφοΰ έξετελεσαν τήν υπη
ρεσίαν τω ν, συνετάχθησαν μετριοφρόνως 
παρά τήν ήγουμένην αύτών. Μετ’ ολίγον 
δέ τούς διαφόρους αύτών ομίλους περιε- 
κύκλωσαν οί άξιωματικο ί, εύχαριστοΰν- 
τες καί συγχαιρόμενοι αύτάς μετά τής 
σπάνιας έκείνης άβρότητος, ήν τότε εύ- 
χερώς τ ις  συνήντα είς πάντα  τά  στρατό
πεδα καί ήν σήμερον μόλις δύναται νά 
άνεύργι είς τάς αίθουσας.

Έ πετα ι συνέχεια.

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

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

—  Τοΰ χρεωστεϊ εύγνωμοσύνην, έψιθύ- 
ρισεν ό Ροβέρτος θλιβεοώς, καί δ ι’ αύτόν 
θάπολέσω τήν Ά λ ίκ η ν , διότι θά τόν ύ- 
πανδρευθή. Τί άνάγκη ν’ άρνηθή νά ΰπα- 
κούση εις τόν πατέρα της ; Ή  απουσία 
μου τήν λύει άπό τόν δρκον, τον όποιον 
μοΰ έδωκε. Τόοα πλέον δέν πιστεύει δτι 
μ’ έκακολόγησαν, μέ περιφρονεΐ.

Έ θηκε τήν κεφαλήν μεταξύ τών χει- 
ρών του κα ί έκλαυσεν.

—  Πρέπει νά έξέλθω άπ ’ έδώ ή ν’ άπο- 
θάνω, είπε καθ’ εαυτόν. Ά ν  δέν εύρω 
τρόπον νά φύγω, θά βάλω φωτιά  είς τό 
κατηραμένον αυτό σπ ίτ ι.

Καί ήτο είς τήν διάθεσίν του ν’ άνάψ·/) 
πυρκαϊάν ρίπτων τούς άνημμένους άνθρα
κας έπί τών ξύλων.

Ά λλά  καί τό σχέδιον τοΰτο δέν ήθελεν 
άποβή πρός όφελος τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ. 
Οί φύλακες κατά πάσαν πιθανότητα ή-

γρύπνουν" πυρκαϊά δέ άνευ κρότου ή κα- 
πνοΰ εινε αδύνατος" ήθελον λοιπόν σπεύ- 
σει είς κα τάσβεσ ίντη ς, προτοΰ τό πΰρ 
άνοιξη έξοδον είς τόν αιχμάλωτον.

Ό  Ροβέρτος άπέρριψε τήν ιδέαν ταύ
την καί ήρχισε νά έξετάζτ) μετά μεγαλει- 
τέρας προσοχής τήν στοάν, έν ή τόν είχον 
έγκλείσει.

Τά κηρία διέχυνον ζωηρόν φώς, άλλά 
ή όρόφή έσκιάζε.το είς τό σκότος, άνεγεί- 
ρων δέ τήν κεφαλήν, είδεν δτι άκτίς σε
λήνης -έλαμπε διά τών παραθύρων τοπο
θετημένων άνωθεν ύψηλοτάτης βιβλιοθή
κης.

Καί ήσαν τρία, άπαοάλλακτα δέ ώς 
τών εργαστηρίων τών ζωγράφων. Ό  κύ
ριος δέ Καρνοέλ δέν ήλπιζεν δτι ήδύνατο 
νά φθάση έκεΐ, ά λλ ’ έσκέφθη δτι άν άνήρ- 
χετο έκεΐ έπάνω θά έβλεπε τούλάχιστον 
άν εΰρισκε διέξοδον.

Διά νά έπιχειρήση τις νά δραπετεύση 
πρέπει πρώτον νά γνωρίζη ακριβώς όποιαν 
θέσιν κατέχει ή φυλακή όπόθεν θά φύγη, 
ό δέ Ροβέρτος δτε ήρχετο είς τοΰ κυρίου 
Βορισώφ,ούδεμίαν α ιτ ία ν είχε νά μελετή- 
σν) τά  περίχωρα τής κατο ικ ίας αύτοΰ, 
άφοΰ ούδόλως έγνώριζεν δτι ήθελον τόν 
κρατήσει διά της βίας.

Ώδηγήθη διά τόσων δωματίων καί 
ιαδρόμων ύπό τοΰ ΰποχρεωτικωτάτου 

κυρίου Βριάρη, χωρίς κάν νά δώση τήν έ- 
λαχίστην προσοχήν.

Τό μόνον, δπερ έ'μεινεν είς τήν μνήμην 
του, ήν δτι τό πρώτον δωμάτιον έβλεπεν 
είς κήπον.

Έπρόκειτο δέ νά πληροφορηθή άν αύ
τός ό κήπος έξετείνετο κα ί μέχρι τής 
στοάς.

Ύ πό τής ιδέας ταύτης ώθούμενος, έ
λαβε τό φώς καί ήρχισε τήν κατώ πτευ- 
σιν.

Παρά τό άκρον τής βιβλιοθήκης εύρε 
κλίμακα ξυλίνην, κυκλοτερώς άνερχομένην 
είς τόν οροφον.

Ά νήλθε δι’ αύτής καί έ'φθασε πρό τ ί 
νος έξώστου, περιβαλλόμενου διά κ ιγκλ ί- 
δων καί κεκοσμημένου δι’ άρχαίων προτο
μών.

Έφθασεν είς τό παράθυρον καί είδεν 
έκτός. Ή  σελήνη έφώτιζε καλλίτερον 
χειμερινού ήλίου έν Παοισίοις.

Ό  αιχμάλωτος άμέσως άνεγνώρισε τόν 
κήπον, ον είχε καί πρότερον Ιέ>εΐ, κα τά - 
φυτον έκ μεγάλων δένδρων καί περιβαλ- 
λόμενον ύπό υψηλών τοίχων.

Στρώμα χιόνος έκάλυπτε τό έδαφος είς 
μεγάλην έκτασιν. Τά βήματα ανθρώπου 
ήθελον άφήσει ίχνη , καί δμως ούδαμοΰ 
έφαίνοντο το ιαΰτα . Ό  Ροβέρτος συνεπέ- 
ρανεν, δτι οί ύπηρέται τοΰ συνταγματάρ
χου δέν έφύλαττον έκεΐ.

Κατεμέτρησε διά τών οφθαλμών τήν 
άπόστασιν άπό τοΰ έδάφους, τριάκοντα 
πόδας τούλάχιστον, καί είδεν δτι ήτο 
πλειότερον ή δσον έπρεπε διά νά κα τα - 
συντριβήτις πηδών.“Αλλως τε υπήρχε καί 
έτερον έμπόδιον μάλλον δυςυπέρβλητον.Ό 
τοίχος, ό όποιος διεχώριζε τόν κήπον άπό 
έτέοου κήπου ή αυλής.



Μετά προσοχής δμως θεωρών ό Καρ
νοέλ, διέκρινεν έπί τής κορυφής πράγμα 
τ ι κινούμενον, καί δέν έβράδυνε ν’ ανα
γνώριση την κεφαλήν κα ί τους ώμους α
τόμου διερχομένου διά τοΰ θριγγοΰ τοΰ 
τοίχου.

Τί έ'καμνεν έκεΐ ό άνθρωπος κύτός;Δ ιατί 
άνήλθεν έπί τοΰ τοίχου καί πώς τό κα τ- 
ώρθωσεν ;

Άπέθεσε τό φώς του καλύψας αυτό , 
ώστε εβ’λεπε μέν τόν άνθρωπον φω τι- 
ζόμενον ΰπό της σελήνής; δέν έφαίνετο 
δμως αυτός.

Έδύνατο λοιπόν κάλλιστα  νά τόν πα
ρατήρηση έν άνέσει καί κατωρθώση νά έ- 
ξηγήση την μοναδικήν του έμφάνισιν.

—  Αύτός ό κύριος άπάνω είς ενα τοί
χο καθισμένος θά ήνε βέβαια κατάσκο
πος, βαλμένος άπό τόν συνταγματάρχην.

Βασανίζων δμως την ’ιδέαν ταύτην, ά- 
νεγνώρισεν οτι δέν ήτο ορθή.

—  Δέν βάζει κανείς φρουρούς είς θέσεις 
δλως διόλου ακαταλλήλους,κα ί δταν μά
λ ιστα  ’μπορεί νά τούς βάλη καί άπ ’ έ'ξω 
άπό τήν θύραν.

Οί ΙΙρώσσοι, οί όποιοι είξεύρουν νά 
προφυλάττωνται είς τήν έκστρατείαν, το- 
ποθετοΰν πάντοτε τούς σκοπούς τω ν, τήν 
μέν ημέραν έπί τίνος υψώματος καί τήν 
νύκτα είς τάς κοιλάδας.

Χάρις είς τό σύστημα τοΰτο βλέπουσι 
μέν τούς μακρόθεν έρχομένους, δέν φαί
νονται δμως αυτοί τήν νύκτα καί διακρί- 
νουσι τήν σκιάν τοΰ έχθροΰ έκ τής χα
μηλής θέσεώς των.

’Επειδή δέ ήτο νύξ καί φωτεινή μάλι
στα, ό κύριος Βορισώφ, συνταγματάρχης, 
γινώσχ.ων τά  στρατηγήαατα ταΰτα  δέν 
εθηκεν έκεΐ βεβαίως τόν άνθρωπον αύτόν.

"Αλλως τε δέν υπήρχε καί κλ ίμαξ προσ- 
ηρμοσμένη έπί τοΰ τοίχου, ώστε ό άνθρω
πος αύτός είχεν άνέλθει έκ τής άντιθέτου 
π7νευράς.

Ά λ λά  πρός τ ίνα  σκοπόν ; Πολύ πιθα
νόν διά νά κλέψη- έφαίνετο δμως πολύ 
τολμηρός, διότι ή νύξ δέν ήτο άρκετά 
προχωρημένη καί τό μέρος τοΰτο καί μέ
χρι τοΰ μεσονυκτίου συχνάζεται πολύ.

Είνε δμως αληθές δτι ή δριμύτης τοΰ 
ψύχους ήλάττου τόν άριθμόν τών διαβα
τών. Ό τε  ή θερμοκρασία είνε δώδεκα 
βαθμούς κάτω  τοΰ μηδενικοΰ, οί άνθρω
ποι δέν έξέρχονται τών οικιών τω ν, οί 
άεργοι μένουσιν είς τά  καπηλεία καί οί 
κλητήρες καί έκεΐνοι καταφεύγουσιν ύπό 
τάς θολωτάς θύοας.

Μόνον οί λωποδΰται καί οί κακοποιοί 
έξέρχονται.

Ουδέποτε δμως άποτολμώσί τ ι κατά  τ ί 
νος οικίας φυλαττομένης ύπό πληθύος υ
πηρετών, προπάντων δέ είς μόνος ούδέ
ποτε έπιχειρεΐ το ιαύτην δύσκολον καί κιν
δυνώδη ύπόθεσιν.

Τό πολύ πολύ νά κρυβή έν τώ  κήπφ, 
όπως ευρών ευνοϊκήν περίστασιν άρπάση 
τ ι πολύτιμον καί φύγη.

Αυτός,τόν όποιον ό Ροβέρτος εβλεπεν, 
ισως έστάλη ύπό τών συντρόφων πρός κα- 
τώπτευσιν, διότι δέν έφαίνετο 2χων διά-

θεσιν νά κατέλθη διά τοΰ τοίχου είς τάν 
κήπον.

Ούδ’έκινεΐτο κάν’έφαίνετο ώς τά  ανδρεί
κελα έκεΐνα, τά  όποια κρεμώσιν άπό τών 
δένδρων διά νά μή πλησιάζωσι τά  πτηνά.

Ό  κλέπτης αύτός δέν έφαίνετο βιαζό- 
μενος.

Έ κπλαγείς έξ δλων τούτων ό κύριος 
δέ Καρνοέλ άνεμνήσθη αίφνης δσων τώ 
είπε πρό τίνος ό κύριος Βορισώφ.

"Εχω έχθρούς, είχεν είπεΐ ό Ρώσσος 
πράκτωρ, έχθρούς ίκανωτάτους, δυναιιέ- 
νους νά έπιχειρήσωσι καί κατά τοΰ ά τό
μου μου δολοφονίαν.

— "Αν ό άνθρωπος αύτός έκεΐ κάτω 
είνε κατάσκοπος τών έχθρών του, έσκέ- 
φθη ό Ροβέρτος, ή παρουσία του έξηγεΐ- 
τα ι εύκολώτατα. Ηλθε νά έξετάση τό 
μέρος, τό όποιον θά προσβάλλουν, καί άν 
πράγματι είσήρχοντο καμμίαν νύκτα είς 
τό μέγαρον τοΰτο , θά εϋρω είς αύτούς 
συμμάχους, τούς οποίους δέν ήλπιζα  . . .  
άλλά ε'νοπλος προσβολή μέσα είς τό Παρί
σ ι—  είνε άδύνατος. Αύτός ό άθλιος Βο
ρισώφ λέγει ψεύματα, καί άν ύποθέσωμεν 
δτι έ'χει πράγματι πολιτικούς έχθρούς, 
βεβαίως έ'χει λάβει δλας τάς προφυλά
ξεις του κ α τ ’αύτών.

Δέν πρέπει νά περιμένω βοήθειαν άπό 
τούς έ'ξω. Ά δ ιάφορον δμως.

Τί χάνω άν φανερώσω είς έκεϊνον έκεΐ 
τόν κατεργάρην δτι είνε κάποιος είς τά  
’ψηλά αύτά  παράθυρα.

"Αν γνωρίζη τό σπ ίτ ι, πρέπει νά ’ξεύρη 
δτι είνε τά  παράθυρα τής στοάς, δπου ό 
κύριος τοΰ σπιτιοΰ δέν περνά τής βρα- 
δειαΐς του καί θά τοΰ φανή παράξενον νά 
’δή φώς είς τέτο ιαν ώραν.

Ας τοΰ κάμω σημεΐον. Δέν ύπάρχει 
άμφιβολία πώς θά μοΰ άποκριθή φεύγων 
άμέσως. "Αν δμως δέν ήλθε διά νά κλέ
ψη, τ ί θά συμβη ;

‘ Οπως δήποτε άς δοκιμάσω.
Οϋτω σκεφθείς ό κύριος δέ Καρνοέλ, έ

λαβε τό φώς, τό Ι'φερεν ύπέρ τήν κεφαλήν 
του καί έπλησίασεν είς τάς ύάλους τοΰ 
παραθύρου.

Ή  λάμψις τοΰ φωτός καθίστατο έτι έν- 
τονοτέρα διά τόν άνθρωπον τόν θεώμενον 
τοΰτο άπό τοΰ ύψους τοΰ τείχους, έπειδή 
ή σελήνη δέν έφώτιζε τά  παράθυρα.

Εύρίσκετο είς τό πρώτον τέταοτόν της, 
καί έπειδή άνέτειλεν ένωρίς, έ'κλινεν ήδη 
πρός τήν δύσιν της.

Αί άκτΐνές της κατέλαμπον έπί τών 
κορυφών τών δένδρων καί τής μιάς πλευ
ράς τοΰ τείχους, άλλά τό πλειότερον μέ
ρος τοΰ κήπου, τό πλησιέστερον πρός τήν 
οικοδομήν, καί αύτήν ταύτην άφηνον έν 
τη σκοτία.

Ό  Ροβέρτος λοιπόν ήν βέβαιος δτι τό 
σημεΐόν του ήθελεν είνε καταφανές καί 
έπερίμενεν δτι, άμα ό άνθρωπος έκεΐνος τό 
εβλεπεν ήθελε φύγει.

"Εμεινεν δμως,καί μάλιστα ύψωθείς ο
λίγον, έστηρίχθη έπί τών άγκώνων, ώσα- 
νεί έζήτει θέσιν καλλιτέραν διά νά έξε
τάση τό φώς έκεΐνο, τό όποιον έξαίφνης 
ελαμψε πρό τών οφθαλμών του.

Ένθαρρυνθείς έκ τής πρώτης ταύτης 
έπ ιτυχ ίας ό Ροβέρτος έσκέφθη νά προχω- 
ρήση καί περαιτέρω.

Έχαμήλωσε τά κηρίον καί τείνων τόν 
βραχίονα,έπανέκλεισεν αύτόν δεικνύων οϋ
τω είς τόν παρατηρητήν οτι ό φωτεινός 
έκεΐνος τηλέγραφος πρός αύτόν άπηυθύ- 
νετο.

Ό  σκοπός έπετεύχθη, διότι έκεΐνος έ- 
γερθείς πλειότερον έπέβη τοΰ τείχους ιπ 
παστί, εχων έντός τήν μίαν κνήμην καί 
τήν έτέραν έκτός.

Ό  κύριος δέ Καρνοέλ τόν Ιβλεπεν ήδη 
κάλλιον, άλλά τφ  έφαίνετο πολύ μικρός.

Σχεδόν παιδίον.
Ή  άπόστασις ήτο μεγάλη, ώστε δέν 

έδύνατο νά διακρίνη τά  χαρακτηριστικά 
του.

—  Ή  ενδυμασία καί τό ανάστημα χα
μινιού τών Παρισίων, έψιθύρισεν ό α ιχμά
λωτος τοΰ συνταγματάρχου. Βέβαια αύ
τό τό παιδί δέν ήλθε έδώ διά νά έκβιάση 
τό μέγαρον. Δέν ήξεύοω πώς ανέβηκε, 
άλλά βλέπω πο7ύ καλά δτι δέν έμπορεΐ 
νά καταβή είς τόν κήπον, άφοΰ δέν έ'χει 
σκάλα ... νά πηδήση πολύ όλιγότερον. . 
ό τοίχος έ'χει ϋψος τριάντα ποοών. "Ας 
ίδωμεν τ ί  θά κάμει.

Ό  νυκτερινός έπισκέπτης ήγειρε τούς 
βραχίονας είς τό κενόν καί τούς έπανέφερεν 
έπί τοΰ στήθους του.

Ή  μίμησις αύτή έφαίνετο δηλοΰσα : 
είς έμέ κάμνεις αύτά τό σημεΐον ;

Ό  κ. δέ Καρνοέλ άπεκρίνατο κινών τό 
κηρίον του καί φέρων αύτό πρό τοΰ προ
σώπου του.
• ’Ήθελε διά τούτου νά δηλώση : Ναί, 
είς σέ. Τόρα ίδέ με καλά .

Τήν κίνησιν ταύτην βεβαίως ήννόησεν 
ό πα ΐς, διότι έ'θεσε τήν χεΐρα άνωθεν τοΰ 
οφθαλμοΰ Ϊνα ένδυναμώση τήν δρασίν του.

Ή  καρδία τοΰ Ροβέρτου επαλλε σφο- 
δρώς.

Δέν έξελάμβανε πλέον τόν παΐδα τοΰ
τον ώς τόν πρόσκοπον κλεπτών καί σχε
δόν ήρχισε νά έλπίζη δτι ήρχετο άπό 
μέρους αγνώστου φίλου.

“Επεται συνέχεια. Λ ι ς ω π ο ς

   «*
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΔ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ Κ 0 Σ Μ 3 Υ
[Συνέχεια]

Τήν έπομένην πρωίαν μόνος έν τώ  σπου
δαστήριο) του ό Λέων —  διότι έθεώρει πε
ριττόν νά διανυκτερεύη έν τώ  κοιτώνι τής 
μητρός του, — έ'λαβε παρά σοβαροΰ καί 
τεθλιμμένου θεράποντος τήν αγγελίαν τοΰ 
θανάτου της. Έν τή ταραχή του δέν εύ- 
ρεν άλλο τ ι νά είπη, ή τήν συνήθη του 
λέςιν, τήν όποιαν προέφερεν αργά, χαμ η- 
λοφώνως, σχεδόν άσυνειδήτως :

—  Αριστούργημα.
Καί πλέον τίποτε.
ΙΙροςήρχοντο δ ι’ δλης τής ήμέρας ά - 

πειροπληθεΐς έπ ισκέπται καί ήσπάζοντο 
τήν ψύχραν χεΐρα τής εύγενοΰς γυναικός. 
Έ ν τώ  νεκρικφ θαλάμφ, έντός τοΰ πολυ-



■τέλους φερέτρου, ύπό την ώχράν λάμψιν 
τών κτιρίων, άν καί ήλλοιωμένη ύπό τής 
Ι*,ακρκς άσθενείας και τοΰ θανάτου ή υπε
ρήφανος δέσποινα, διετήρει άκου.7) τήν άρ
ρητον έκείνην μεγαλοπρέπειαν, ητις τήν 
πεοίέβαλλε ζώσαν. Τά χείλη της πρό 
πάντων, ωχρά κα ί καταπεπονημένα έκ 
τών σπασμών τής αγωνίας, συνεσφίγγον- 
το είς έκφρασιν μεγαλείου καί περιφρονή- 
σεως τόσω ζωηοάν, ώς νά την εδωκεν ή 
ζωή καί οχι ό θάνατος. —  Οί ξένοι είς 
τά παρακείμενα δωμάτια, δεν επαυον έκ- 
θειάζοντες εΰγλώ ττω ς τά  προτερήματα 
τής μακαρίτιδος, τήν ευγένειαν τοΰ ή 
θους, τήν παιδείαν, τήν άρετήν. Ά π ε -  
θνησκεν ή δ ί ν τ έ f a  κυρία Ροδίου, κατά 
την διαίρεσιν αυτής τής νέκρας, καί ό κό
σμος έλεγε περί ταύτης δ ,τ ι υπενθύμισε 
ποτέ είς τόν υίόν τη ς, δτι ελεγε καί περί 
τής πρώ τη ς .  Πολλοί δμως, οί γινώσκον- 
τες τάς λεπτομερείας τοΰ οίκογενειακοΰ 
της βίου, κύπτοντες είς τό οϋς τοΰ συν
τρόφου τω ν, έψιθύριζον τάς πικοάς τα ύ- 
τας λέξεις :

— Τήν καΰμένη ! ό «γυιός της τήν ε -  
φαγε . . .

Δέν έδόθη μέχρι τοΰδε τόσον έναργής 
αφορμή νά ένθυμηθώσι τά  άθλα τοΰ Λέ
οντος. ’Αλλά τά θύμα, τά όποιον έκειτο 
ποό αυτών, τους ήνάγκαζε νάνατρέχωσιν 
είς τό παοελθάν καί να χαρακτηρίζωσιν 
ώς έπρεπε τήν έκάστοτε διαγωγήν τοΰ 
υίοΰ. Έ άν ήξευρεν ό Λέων πόσον κατέπε- 
σεν είς τάς συνειδήσεις τών έντιμων αν
θρώπων άπό τής ημέρας έκείνης, θά έχυ- 
νεν άφεύκτως τά  ολίγα δάκρυα, άτινα  ήρ- 
νήθη άπιστεύτως έπί τοΰ φερέτρου τής 
μητρός του...

Ή  κηδεία τής κυρίας Ροδίου έγένετο 
μεγαλοπρεπεστάτη. Ή το  ή τελευτα ία  πε- 
ρίστασις, καθ’ ήν ό οίκος τών Ροδίων άπ- 
νισχόλει τήν άριστην μερίδα τής αθη
ναϊκής κοινωνίας καί την δημοσιογραφίαν' 
διά τελευτα ίαν φοράν τό μέγαρον τής 
Πλατείας τοΰ Συντάγματος έδέχετο διά 
τών πενθίμως κεκοσμημένων θυρών του , 
πολΰν καί έγκριτον κόσμον. Ήκολούθησεν 
ό Πρωθυπουργός, τινές τών 'Υπουργών, ό 
αρχηγός τής Ά ντιπολιτεύσεως , οί πρέ
σβεις,οί Αύλικοί καί πλήθος άπειρον λαοΰ. 
Λόγοι ευτυχώς δεν έξεφωνήθησαν" μόνον 
νεκρολογιαι έδημοσιεύθησαν τήν έπιοΰσαν,

■ τά όποιον είνε πολΰ προτιμότερον,
Ά τυχώ ς ό οίκος τών Ροδίων δέν έπέ- 

δειξεν εκτοτε άλλην, πλήν τής πένθιμου 
έκείνης δόξης. Έ πήλθε ταχεία  ή πτώσις 
πριν ή άναπετασθώσιν α ί θύραι, αί κλει- 
σθεϊσαι ύπό τοΰ πένθους. Οΰτω , θά εί- 
πωσι πολλοί, σβέννυται καί ό λύχνος με
τά  την τελευτα ίαν πένθιμον λάμψιν.

Ά ς  μοι έπιτραπή νάποπερατώσω τά 
κεφάλαιον δι’ ολίγων παρατηρήσεων έπί 
τής λέξεως, δ’ ής ό Λέων ΰπεοέχθη τήν 
αγγελίαν τοΰ θανάτου τής μητρός του. 
Ό  μή αγαπών τάς παρεκβάσεις είμπορεΐ 
νά στρέψη τήν σελίδα.

Τά α ρ ι σ τ ο ύ ρ γ η μ α  είνε, ώς είδομεν πολ-

λάκ ις, ή προσφιλεστέρα καί συχνοτέρα 
εκφοασις τοΰ Λέοντος' είνε ή λέξις του, ή 
πρόχειρος,ή πολυσήμαντος.Τοΰτο δέν συμ
βαίνει μόνον είς τόν Λέοντα' παρετήρησα 
δτι οί πλειστοι τών φίλων μου, ή έκεΐνοι 
μεθ’ ών ήλθον δπως δήποτε είς στενήν 
συνάφειαν,ανεξαρτήτως χαρακτήρος καί ι 
διοσυγκρασίας,εχουσι τήν ιδιαιτέραν των 
λέξ ιν ' κα ί, έάν ή άναλογία δέν ήνε σφα
λερός οδηγός , πρέπει νά είκάσωμεν οτι 
πάς άνθρωπος, είτε μελαγχολικός καί ο
λίγον λαλίστερος ιχθύος, είτε Φαιδρός καί 
λάλος ώς χελιόών, έ'χει τήν το ιαύτην λέ
ξιν. Έκ τών απείρων συνθηματικών ήχων, 
δ ι’ ών άνακοινοΰμεν πρός άλλήλους τάς 
έσωτερικάς έννοιας, έκαστος έξ ημών έξ- 
ελέξατο καί ένεστερνίσθη ενα —μίαν λέξιν 
ή φράσιν,προτιμηθεΐσαν διά λόγους άπολ- 
λυμένους έν τώ  ώκεανώ τής μνήμης,ή άν- 
αφαινομένους ένίοτε έν τώ  χαρακτήρι καί 
τα ϊς  εξεσι τοΰ ατόμου. Έ άν μελετηθή ή 
ομιλία οίουδήποτε ανθρώπου , τοΰ σοφοΰ 
ή τοΰ άμαθοΰς, τοΰ μελαγχολικοΰ ή τοΰ 
ευήθους, τοΰ παράφρονος ή τοΰ βλακός , 
θάττον ή βράδιον θάποκαλυφθή ή ή γα - 
πημένη λέξις, μία μεταξΰ πολλών ή ολί
γων,συχνότατα προφερομένη, άποβαλοΰσα 
πλέον τήν αρχικήν αύτής σημασίαν, άλ
λοτε έπίκαιρος, άλλοτε παράκαιρος, πάν
τοτε δμως έντονος, χαρακτηριστική, μεθ’ 
ήδονής έκστομιζομένη . Εύρίσκεται βα- 
θέως έγκεχαραγμένη —  τίς  οίδε μεθ’ ό
ποιων αναμνήσεων συναφής— έν τώ  λοβώ 
τοΰ έγκεφάλου τοΰ έξυπηρετοΰντος τάν 
προφορικόν λόγον ' ανέρχεται πρόχειρος 
είς τά  χείλη, ίσως δ’ εύρίσκεται καί έν τη 
καρδία. ”Ω ναί ! οΰτε δύςκολον οΰτε άδύ
νατον είνε, ή ίδια έκάστω λέξις νάνταπο- 
κρίνηται βαθέως είς τήν ψυχήν, νά έκδη- j 
λοϊ τόν χαρακτήρα , ή δέ μικρά καί ε ύ - , 
τράπελος αΰτη τών λέξεων φιλοσοφία , | 
νά έ'χη βαθυτέραν τ ινά  έννοιαν. Φρονώ δτι ! 
ό ζών έπί τών χρόνων τοΰ Νέρωνος , πά - ι 
σαν άλλην ή τήν επ ι ε ί κ ε ι α ν  θάπήντα συ- j 
χνήν είς τά  χείλη τοΰ ώμοΰ έκείνου αΰτο- | 
κράτορος. Δυσκόλως θά έπειθόμην δτι ή 
λέξις τοΰ Νεύτωνος, τοΰ εΰκλεοΰς άλλά

, ! , , , 7και εγκρατέστατου επιστήμονας , ητο ο 
ερ<ύc . Ό  σύγχρονος τοΰ Εύρυπίδου, ου
δέποτε θά ήκουε κατά  κόρον τήν λέξιν 
γ ι ν ή  άπό των χειλέων τοΰ μισογύνου 
δραματικού' καί πάσα άλλη θά ήτο βε
βαίως ή λέξις τοΰ Μιραβώ ή τά xd./J.oc. 
Τουναντίον δέν θα έξεπλησσόμην ποσώς 
έάν ήκουον δτι ό Αρχιμήδης δέν έδύνατο 
νάρθρώση δέκα λέξεις, χωρίς νά παρεμ- 
βάλη τάν προσφιλή του ( κ , χ. Ιύν .  Ή  δ , -  
xaim7ΐ'»ι>,ώς ήτο ή πρώτη τών περί τόν’Α- 
ριστείδην αρετών, θά ήτο ίσως καί ή πρώ
τη τών λέξεών του, Καί έπειδή έανήσθη- 
μεν πολιτευτοΰ,ο ί συνομιλοΰντες μετά τοΰ 
Χαριλάου Τρικούπη όμολογοΰσι τήν κατά 
κόρον χρήσιν τής λέξεως φόρος , κυρίως 
καί μεταφορικώς, ήτις άπαντα συχνή είς 
πάντα  λόγον ή άοθρον τοΰ φοροχαροΰς 
πρωθυπουργοΰ. Ό  (5έ Κράκ θά προςέθετεν j 
ίσως είς τά νΑστυ  δτι πάσα άλλη δύναται ! 
νά ήνε ή λέξις παντός έ'λληνος πολιτευ- j 
τοΰ ή ή τ ι ι ι ι ό τ ηζ .

Μεταβαίνω εις θετικωτέρα παραδείγ
ματα , τά  όποια, μέ μικράν έ'ρευναν ό α
ναγνώστης δύναται νά πολυπλασιάση . 
Κυρία τ ις  ευφυής καί εΰπαίδευτος, άν καί 
οΰχί τόσον ιδανική είς τοΰς «ρωτάς της , 
έφερεν αείποτε είς τά  ροδόχροα χείλη τήν 
λέξιν ι δ α ν ι κ ό ν '  κατήντησε νά ε’ίπη ποτέ 
δτι ό καφές της έ'χασε τό ιδανικόν του , 
δ ιότι. . . έγένετο γλυκύτερος τοΰ δέοντος. 
Είς φίλος μου προτιμά πάντοτε τήν λέξιν 
άντ ιχε ί/ι εναν"  είνε ικανός ό τολμητίας νά 
όνομάση οΰτω καί αυτά τό συντακτι
κόν b i n ,κ ε ίμ ε ν ο ν  . Είς τών διδασκά
λων μου, πο>.ΰ άφε.Ιης ό καλότυχος, έν- 
ησμένιζε πολύ είς τήν λέξιν ταύτην καί 
είς τά  έξ αύτής παράγωγα καί σύνθετα ' 
κατώρθωσέ ποτε νάνακαλέίη  είς τήν τά -  
ξιν μαθητάς άτακτοΰντας έν φωναΐς καί 
μανία, διά τής χαριεστάτης παρακελεύ- 
σεως : Νά παύκ ι ι ν ν  α ί  άφέ . ί ε ι α ι  !

Ό  Λέων ήγάπα  τήν λέζιν ά ρ ι σ τ ο ν ρ -  
γ η ι ι α .  Τή είχε δώσει τόσον έλαστικήν ση
μασίαν ή χρήσις, ώστε ή ιδία λέξις ήτο 
δι’ αύτόν έ'παινος, ΰβρις, ειρωνεία, έπιφώ- 
νησις, εκ.πληξις. Δύνασθε νά φαντασθήτε 
πόσην ίσχΰν είχεν έν τώ  πνεύματί του ή 
λέξις, άφ’ ου ταύτην μόνην εύρε πρόχει
ρον, καί δι’ αύτής κατώρθωσέ νά συνοψίση 
δλην τήν θλίψιν, τήν όποιαν ήσθάνθη έπί 
τώ  θανάτω τής μητρός του. —  Ή  ευφυής 
έκείνη θυγάτηρ τοΰ δικαστικού, ή άλλοτε 
έρωμένη του, τώ  είπε ποτέ :

—  Προφέρετε τόσω συχνά τήν λέξιν 
ά ρ ι ί ’τ ο ΐ ’ρ γ η ι ι α , ώστε άμφιβάλλω άν ήξεύ— 
ρετε τ ί  σημαίνει. Είσθε καλός νά ονομά
σετε α ρ ι σ τ ο ύ ρ γ η μ α  , πράγμα τό όποιον 
οχι μόνον δέν είνε ά ρ ι α τ ο ν ,  ά λλ ’ οΰτε κάν 
ε ρ γ ο ν .  Νά είσθε φειδωλός είς τήν έ'κφρα- 
σίν σας,διότι δέν βλέπετε γύρω σας πολλά 
αριστουργήματα.

—  Μόνον σάς ! άπήντησεν έ’τοιμος ό 
Λέων.

Θ'

Χαλκ6ς ήχων xxl κύμβαλον άλαλίζον.

Ό  Μιχαήλ Ρόδιος κατεβλήθη πολΰ 
άπό τοΰ θανάτου τής συζύγου, του. Ή  
λύπη τής άπωλείας τόν περιώρισεν έπί 
χρόνον πολΰν έντός τοΰ δωματίου του, 
σιωπηλόν, μελαγχολικόν, τραχΰν ένίοτε 
καί απότομον, άκοινώνητον, σχεδόν μ ι
σάνθρωπον. Συχνάκις είςήρχετο ό υιός του 
καί έκάθητο άπέναντί του παρά το γρα- 
φεΐον, χωρίς νάνταλλάττω σ ι λέξιν ' έκά- 
πνιζον μόνον διαρκώς,βλέποντες ό είς τόν 
άλλον.Ό σάκις ό Λέων έπεχείρει νά παρη- 
γορήση διά λόγων, ή νάποσπάση άπό λυ
πηρών λογισμών δι’ άδιαφόρου ομιλίας 
τόν πατέρα του, προςέκοπτε κατά  σιγής 
έπιμόνου, ή έλάμβανε, μονοσυλλάβους α
παντήσεις, μή έπιτρεπούσας τήν παράτα- 
σιν. Ή  κατάστασις αΰτη δέν έδύνατο νά 
διαοκέση έπί πολύ' άφεύκτως θά κατέ- 
στρεφε τήν ύγείαν τοΰ Ροοίου, καί ό πε
ρίλυπος γέρων θά ήκολούθει τήν σύζυγόν 
του είς τόν τάφον. Ή  ιδέα αΰτη κατε- 
τρόμαζε τόν Λέοντα' δταν ό πατήρ του



έ'πασχε.καί έσιώπα, τόν συνεκίνει. Ή σθά
νετο πρός αύτόν ζωηρότερον τό υίϊκόν 
φίλτρον , άνθρωπος έπί τέλους καί αυ
τός , δταν έβλεπε τήν κατηφή του ρ-ορ- 
φήν ρ.έ τους άλαρ.πεΐς οφθαλρ.ούς καί το 
άφωνον ώχοόν χείλος, ύπό τους καπνούς 
τοΰ σιγάρου, ή δταν τόν ήκουε χ.ραυγά- 
ζοντα καί όργιζόρ-ενον ώς άλλοτε έναντίον 
του, παραφερόρ.ενον πρός στιγμήν, άλλ’ 
ΐνα  μειδιάση καί διασκέδαση κατόπιν. 
Είχε πολύ ένδιαφέρον ό Λέων περί τής με
τατροπές τοΰ βίου καί τών διαθέσεων 
τοΰ πατρός του,θά ήτο δέ πολύ ευτυχής, 
έάν εϋρισκε πρός τοΰτο κατάλληλόν τ ι 
μέσον.

Ό  γάμος θά ήτο βεβαίως σωτήριον μέ- 
τρον."0 ,τ ι άϊ^/ιρεσεν ή κυρία Ροδίου, μό
νον μία κυρία Ροδίου έδύνατο νά δώση. 
’Εάν τό πένθος ΰπεχώρει είς τήν χαράν, 
έάν τά σκοτεινά παράθυρα τοΰ μεγάρου 
έφεγγοβόλουν καί πάλιν έν έορταϊς παν- 
νυχίοις, έάν τάς ήχοΰς τών άπείάντων
αίθο έξήγει τά  έγκαταλελειμενα

Ρόδιος, ρ.ετά παρέ7.ευσιν ολίγων λεπτών, 
καθ’ ά έρρόφησε πολλάκις τό σιγάρον του. 
Είχα σκοπόν νά σου ομιλήσω έγώ πρώ
τος περί αύτοΰ τοΰ πράγματος' άλλά σε 
άφινα ελεύθερον είς τάς πράξεις σου, διότι 
δέν έπίστευα ποτέ δτι είχες άνάγκην νέας 
συγκατανεύσεως μετά τόσας Ιριδας καί 
μετά τόσα έξοδα, ύπέρ τής κόρης, τήν ο
ποίαν ετυχε νάγαπήσης. Ά φ ’ ού έλαβες 
πρό πολλοΰ τήν συγκατάθεσιν της μητρός 
σου καί τήν ίδικήν μου, νά νυμφευθής δ
πως άπεφάσισες καί έζέλεςες, ό χρόνος 
είνε απολύτως είς τήν διάθεσίν σου' ε ίιι- 
πορεϊς νά φέρης έδώ τήν Βασιλικήν δποτε 
θέλης, καί έγώ θά ευλογήσω μετά χαράς 
τούς γάμους σας.

Ό  Λέων περιέρ.ενε τήν άπάντησιν τα ύ
την καί είχεν έτοιμον τήν άντίρρησιν.

—  Ά λλοτε ήμην είς θέσιν νά εκλέξω 
καί να νυμφευθώ όποιαν ήθελα, είπε' 
τόρα δμως τό πράγμα διαφέρει πολύ' δ'έν 
είμαι άρκετά πλούσιος, ώστε νά μή έχω 
χρείαν νά κερδοσκοπήσω έπί τοΰ γάμου'· 
άν άλλοτε είμποροΰσα νάκολουθήσω τήν 
καρδίαν μου, τόρα είνε ανάγκη νάκολουθώ 
τόννοΰν μου, καί, μερικώτερον άκόμη, τό 
βαλάντιόν μου . . .

Ό  γέρω -  Ρόδιος έ'μεινε ρ.έ ανοικτόν 
στόμα. Φεΰ ! πρώτην φοράν ήκουσε άπό 
τό στόμα τοΰ υίοΰ του ρ,ίαν άλήθειαν, 
ά λλ ’ ήτο πλέον άχ.αιρος καί άτοπος ή έ- 
φαρμογή της. Μετ’ ολίγον ήρώτησεν ή -
Ρ ^ ω« \ (

— Καί ποΰ λοιπόν θ’ άφήσης τήν δυς- 
τυχη έκείνην κόρην, ή όποία πιστεύει ά - j 
κόρ.η είς τόσω λαρ.πρόν μέλλον, χωρίς νά ,

κλειδοκύμβαλα καί έάν την σιωπήν του 
θανάτου ήφάνιζεν ή τύρβη νέας ζωής, ά
φεύκτως έπί τοΰ προσώπου τοΰ γέροντος 
θά έπήνθει πάλιν τό ρ.ειδίαρ.α, καί ή νε
κρά του καρδία θά επαλλε ζωηρότερον είς 
τήν πεοίπτυξιν της συζύγου τοΰ υίοΰ του.
Μία νύρ.φη ώραία καί πλουσία θάπειργά- 
ζετο δλων τούτων τήν μεταβολήν' έπειτα 
ή ποοίξ θά ύπεβάσταζεν έν καιρφ τήν κα- 
ταρρέουσαν περιουσίαν. Περί τής Βασιλι
κής ούδέ καν λόγος έδύνατο νά γ ίνη έν 
τή  περιστάσει τα ύτη ' ήτο περικαλλής, α
γαθή, άνεπτυγμένη ' άλλά πτω χή , άση- 
ρ.ος, καί . . . δέν άπεφάσιζε έπί τέλους νά είξεύρη τήν σκληράν τύχην, είς τήν ό- 
διέλθη τήν ζωήν του ρ.ετά γυναικός, τήν | ποίαν τήν κατέόικασες ; 
όποιαν είχεν ήδη βαρυνθή, καί να κα τα - j — Δ ι’ αύτήν μή.σας μέλλει ! άπήντη- 
στρέψη τό μέλλον του διά να έκπλη- σεν ό Λέων. Υπάρχουν τόσοι .πολλοί καί 
ρώση τάς υποσχέσεις του καί την θέλη- | καλοί, θεωροΰντες ώς τήν ύψίστην εύτυ- 
σιν τών γονέων του —  θέλησιν, τήν ό- | χίαν τής ζωής των νά την νυμφευθώσιν, 
ποίαν, δταν έσκέπτετο περί τής κόρης άλ- ώστε καί τον έλάχιστον έξ αύτών νά προ- 
λως, είχεν έκβιάσει διά τής επιμονής, τιμήση ή Βασιλική, θά μείνη ηύχαριστη- 
”Υπό πάσαν έποψιν ό μετά της Βασιλικής ] μένη.
γάμος τώ  έφαίνετο — σιγά ρ.ή το μάθη j —  Νορ.ίζω δρ.ως δτι δέν την ήγάπη- 
ή ταλαίπωρος — άσύμφορος καί ρ,ονονού | σες, ούτε τήν έκράτησες παρά την θέλη- 
γελοϊος. Άπεφάσισε διά τοΰτο νά φρον-  ̂ σίν μας, ούτε έξώδευσες τόσας χιλιάδας 
τίβη χοηματικώς ύπέρ τής άποκαταστά- χάριν τής άνατροφης της, διά νά την πα - 
σεοις τής έρωμένης του μετά τοΰ τυχόν- ραχωρήσης κατόπιν είς άλλον, 
τος άπλοϊκοΰ, δστις ήθελε τυφλωθή έκ —  Θέλετε λοιπόν νά σάς το είπώ ; ή 
τών θελγήτρων της, καί νάποταθή πρός ρ.ετ’ αυτής σχέσις μου , ή τόσω ρ.ακοά 
τον πατέρα του, ζητών τήν ούμπραςίν του  ̂ καί στενή, εκαμεν ώστε νά ρ.ή ρ.ε συγκι- 
ύπέρ τής έπ ιτυχ ίας νέου, ευαρρ.όστου' συν- νοΰν πλέον τά  προτερήματα τη ς ' άν άλ- 
οικεσίου. | λοτε τά  έπεθύρ,ουν, τόρα τά  αηδιάζω.

Μίανήμέραν λοιπόν άποφασίσας ό Λέων  ̂ Έ π ί τοΰ προσώπου τοΰ πατρός έζω- 
νά παοίδη δλα τά  τελειω τικά  μονοσύλ- γραφήθη έλαφρός τρόμος. Είς τήν άναιδή 
λαβα τοΰ πατρός του, ήρχισε τήν προ- ( έκείνην ομολογίαν τής άτιρ,ίας τοΰ υίοΰ 
σχεδιασρ.ένην όρ.ιλίαντου δειλώς,πλαγίω ς, j του, ήσθάνθη φρικίασιν διαδραρ.οΰσαν τό 
καί κατώρθωσε νά φθάση γενναίως μέχρι J σώμά του καί άνορθώσασαν τάς τρίχας 
τοΰ συμπεράσρ.ατος. Τό ρ.ακρόν πένθος του. Ταχέως δμως έκοάτησε τής συγκι-
και η αιώνια λύπη δέν άπελπιστικώς 

ου.
εινε η ρ-οιρα του νήσεως του και εκινησεν 

ανθρώπου έν τώ  κόσμω, έλεγεν' άφ’ ού έ- j τήν κεφαλήν, έν ώ έρρόφα τό σιγάρον 
δύναντο άκόμη,διατί νά μη άπολαύσωσιν j —  Δ ιαγωγή ανθρώπου έντιμου καί εύ- 
εύτυχεστέρας ζωή;:' ρ.ία γυνή θά έπανέ- συνειδήτου'έλεγε χαρ,ηλοφώνως καί άργά, 
φερεν ασφαλώς τήν χαράν είς τήν οικίαν' ώσεί όμιλών καθ’ έαυτόν. Πλανά δ ι’ ύ -
ήτο πλέον καιρός νά φροντίσωσι περί 
τούτου.

ποσχέσεων ψευδών τούς γονείς μιάς κό
ρης... έμπνέει είς αυτήν αίσθημα ισχυρόν 

—  Μέ προέλαβες, άπήντησεν ό κύριος δι’ άφοσιώσεως υποκριτικής . . . άποσπά

παρά τοΰ πατρός του άδοότατα ποσά δι 
τής προςποιήσεως έντιμων προθέσεων . . 
έκπληροΐ τούς άνοσίους σκοπούς του μετι 
πάσης εύκολίας... άηδιάζει τήν κόρη 
μετά τήν άτίμωσιν, καί . . . χάριν ρ.ιά 
προιχ.ός, τήν χ.λωτσοβολά είς τούς δρό 
ρ.ους... Ή  φαικώδης συνέχεια τής πλα 
στογραφίας ! . . .  Ά λ λ ’ έκεΐ εύρέθη έ'να 
καλός άνθρωπος,ό όποιος τήν ε'κρυψεν άπ 
τόν κόσμον  τόρα ορ.ως...

Καί άποτεινόρ.ενος έντονώτερον πρό 
τον Λέοντα'

— Καί τ ί λόγον θέλεις νά δώσω έγώ
ανέκραξε, πώς νά δικαιολογήσω ή νά κρύ—j_
ψω τήν ώραίαν διαγωγήν τοΰ υίοΰ μου 
απέναντι τοΰ κόσμοι»;

—  Σείς δέν φέρετε καμμίαν εύθύνην, 
άπήντησεν ό Λέων σεις δέν ύπεσχέθητε 
τ ίποτε πρός ούδένα, ούτε έχετε νά δώ 
σετε λόγον διά τήν διαγωγήν μου. Ά μ α  
έρ-άθατε τούς σκοπούς μου, παρεδώκατε 
τήν Βασιλικήν ο πίσω είς τούς γονείς τη ς ' 
έγώ άπ ’ευθείας συνενοήθην ρ,έ τάν πατέρα 
της καί τήν έλαβα όπίσω' δποτε θέλει ό 
Πλακιώτης άς έλθη νά ζητήση λόγον 
τών πράξεών μου... έγώ είξεύρω τ ί θά τω  
άποκριθώ.

—  Καί έγώ είςεύρω τ ί  θά τω  άποκρι- 
θης, είπεν ό άτυχής πατήρ' ή αναίδειά 
σου μοΰ είνε γνωστή, δέν περιμένω τόρα 
νά σε ρ.άθω' μόνον θά σε παρακαλέσω νά 
με άφήσης είς τό έξης ήσυχον, νά ρ.ή με 
συγχίζης άδίκως καί να φέρεσαι δπως εί- 
ζεύρεις, χωρίς νά ρ.’ έρωτας, άφ’ού ισχυ
ρίζεσαι δτι δέν έ’χω καμμίαν εύθύνην περί 
σοΰ. Κάμε δ ,τ ι θέλεις, παιδί ρ,ου.

Καί στρέψας τήν κεφαλήν δυςηρεστη- 
μένος, έςηκολούθησε καπνίζων έν σιωπή. 
Ό  Λέων ήγέρθη σταυροκοπούμενος.

—  Ή  μοΐρά ρ.ου τώ χει, έ’λεγεν έςερ- 
χόμενος' δπως καί άν χ,άμω, δέν είμπορώ 
νά εύχαριστήσω αύτούς τούς άνθρώπους!..

—  Έ γω ϊστά  ! έψιθύρισε μεταξύ τών 
όδόντων του ό κύριος Ρόδιος, έκπέρ.πων 
νέφος καπνοΰ.

Έπεται συνέχει*. Γρ· Δ. 3 ενοπουδος
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