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[Συνέχεια]

Έ ν τοσούτω, καθά εί'πομεν, ή μαρκη
σία δέν έκοιμάτο ήσύχως. Έ κ φόβου άρά 
γε τοΰτο προήρχετο ; Ό χΓ  τό δμμα τοΰ

ήδύνατο ν ’ άμφιβάλ7). Ό  Ίασπΐνος είχε 
τηρήσει, έπί τριάκοντα ετη το μυστικόν 
και άν δέν παρουσιάζετο ό κίνδυνος, ό ά- 
πειλήσας τήν ζωήν τοΰ Γεράρδου, θά έ'φερε 
τό μυστικόν αύτό άθικτον είς τόν άστο-

θανάτου της, ό δέ Ίασπΐνος ήτο ίερεΰς 
κα ί ή κυρία Μαιντενών έπίστευεν είς τό 
απόρρητον τής έξομολογήσεως. Φανερόν 
άρα δτι άν είχε χάσει τόν ϋπνον της μετά 
τήν άποκάλυψιν τοΰ Ίασπίνου, τοΰτο

μον τάφον, τόν άναμένοντα αύτόν έν τή ι προήρχετο, διότι ή ευδαιμονία τοΰ άγα - 
έπαύλει τοΰ Λαβερνή. Ούδέν θ’ άνεκοίνου παν τ ι έμποδίζει έπίσης τόν ϋπνον, δπως 
ούδέ πρός αύτήν τήν μαρκησίαν διά νά καί ή άνησυχία ή προερχομένη έκ τοΰ φό- 
έπιτύχτι ύπέρ τοΰ ποοστατευομένου του βου.

άετοΰ δέν ά π α τά τα ι' διακρίνει τόν ίέρακα | βαθμόν τινα  ή αξίωμα. ’Ά λλω ς τε ό Ί -  Διπλοΰς ήτο ό σκοπός τής μαρκησίας
>>εξάσης ώς στρατηγεΐον τήν μονήν τοΰ 

αγίου Γισλανοΰ' ήθελε νά γνωρίσή τήν
άπό τήν περιστεράν. Ό  Ίασπΐνος δέν ήτο ασπΐνος έλεγεν οτι τά  πάντα  είχε μάθει έκλεξάσης ώς στρατηγεΐον τήν μονήν τοΰ 
έμπιστος περί τής έχεμυθείας τοΰ οποίου παρά τής κομήσσης κατά  τήν ώραν τοΰ ·
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νεάνιδα έκείνην, ής ό Ίασπΐνος τή είχε 
διηγηθή την ιστορίαν καί νά προφυλάξη 
αύτήν άπό τοΰ Λουβοά, δστις, ώς ένό- 
μιζε, την κατεδίωκεν ωθούμενος έξ έρω
τος άθεμίτου, νά καταδείξη δέ τοιουτο
τρόπως τόν εχθρόν της διαπράττοντα κα
κήν πράξιν καί νά ποίηση αύτήν πράγμα 
αρεστόν είς τόν Θεόν.

Διότι όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι 
ή τακτική  τοΰ Λουβοά είχεν έπ ιτύχει. 
Ούδείς έγίνωσκε τό μυστήριον της γεννή- 
σεως της Ά ντω νιέττας.Κ α ί αύτός 6 Λαγ
κομπέρζ τό ήγνόει, άπέδιδε δέ τό ένδια- 
φέρον του είς υποτροπήν νεανικής ζω η- 
ρότητος έν τω  άνδρί έκείνω, τω τόσφ αύ- 
στηρφ τόν χαρακτήρα. Αύτοί συνήθως 
κρύπτονται έπιμελέστερον τών άλλων,δι
ότι έχουν άνάγκην νά φαίνωνται ώς ένά- 
ρετοι, ένω οί κοινοί τών ανθρώπων φρον- 
τίζουσι μόνον πώς ν’ άποκρύψωσι τά  έ- 
λαττώ ματά  των. Πώς ήτο δυνατόν ή κυ
ρία Μαιντενών νά μαντεύση τό αληθές 
αίτιον τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ Λουβοά ; 
άν τό έγίνωσκε δέ δ ια τ ί νά παραιτηθή 
τής χαράς τοΰ νά διαδώση αντό έν καιρφ 
εύθέτω ; Μήπως είνε μικρόν πράγμα ή 
κατάλληλος άνταπόδοσις ; Ή  έκδίκησις 
είνε βασιλική ίκανοποίησις- άλλ’ ή Μαιν- 
τενών δέν ήτο βασίλισσα ;

Θά ίδομεν ίσως κατόπιν δτι ή μαρκη
σία, έπιθυμοΰσα νά συναντήση τήν Ά ν -  
τω νιέτταν, δέν έπόθει μόνον νά δυσαρε- 
στήση τον Λουβοά. Ένεφιλοχώρουν ήδη 
έν τή εύγενή αύτής ψυχή αισθήματα 
μάλλον φιλάνθρωπκ.

Είς τό μοναστήοιον άφίκετο σύννους. 
Τό θέαμα δπερ είδε κατά τήν διάβασίν 
της ήτο θλιβερώτατον. 'Έλη είχαν σχη- 
ματισθη έκ τής διαρρήξεως τών προχωμά
τω ν, τά  δάση είχον κοπη διά νά μή εΰ- 
ρίσκωσιν έμπόδιον αί σφαΐραι τών τηλε
βόλων- οί χωρικοί έθρήνουν, οί ιππείς πε- 
ριήρχοντο πωλοΰντες τά  πάντα , λύκοι δέ 
ανθρωπόμορφοι ζητοΰντες τροφήν κατε- 
πίεζον τούς άσθενεστέρους. Τάς πένθιμους 
ταύτας εικόνας κατέλιπεν δπισθέν της ή 
μαρκησία είσδύουσα είς τήν σκοτεινήν 
στοάν, ήτις έχρησίμευεν ώς είσοδος έν τώ  
μοναστηρίω τοΰ 'Αγίου Γισλανοΰ.

Είπομεν δτι άπανταχοΰ τής Γαλλίας 
αί προϊστάμεναι τών θρησκευτικών Σωμα
τείων έλάτρευον τήν κυρίαν Μαιντενών, 
θεωροΰσαι αυτήν ώς ύπερτάτην άρχήγόν 
των. Κατανοεί εύχερώς έκαστος τήν 
γενομένην αύτή υποδοχήν έν Ά γ ίφ  Γ ι-  
σλανφ. Πάν δ ,τ ι τό μοναστήοιον ήδύ
νατο νά διάθεση πρός εύαρέσκειαν τϊίς 
τόσον εύγενοΰς ξένης έχρησιμοποιήθη παρά 
τών μοναχών. Παρεχωρήθ/) αύτή τα καλ- 
λίτερον μέρος πρός κατοικ ίαν, ή θέα δέ 
τοΰ δάσους, αί ιεραί ψαλμωδίαι, ή συνα
ναστροφή μετά τών μάλλον μεμορφωμένων 
καί έμφρόνων μοναχών υπήρξαν αί μόναι 
αύτής ψυχαγωγία ι κατά τάς πρώτας ή
μέρας. Μετά τοΰτο ή μαρκησία ήθέλησε 
νά παοουσιασθώσι πρός αύτήν έν τφ  έν- 
τευκτηρίφ πάσαι αί μοναχαί, άς άκόμη 
δέν είχεν ίδει.

Πάσαι προσήλθον δπως χαιρετίσωσι τήν

x vp ia r ,  διότι ούτως έκαλεΐτο ή βασίλισ
σα έκείνη- ή μαρκησία άπέτεινε πρός 
πάσαν εύειδή νεάνιδα εΰστοχαν φιλοφρό- 
νημα, χωρίς δμως νά έξεγείρη είς τό α
σθενές πνεΰμά της τήν άλαζονείαν, ήτις 
είνε κακός σύμβουλος έν τή μονώσει, δι
ότι συμβουλεύει πρό πάντων τήν ανίαν.

Ή  ήγουμένη έ'λεγε τα δνομα έκάστης 
συνοδεύουσα αύτό διά πληροφοριών περί 
τών προτερημάτων ή τών έλαττω μάτω ν 
αύτής. Ή  κυρία Μαιντενών τά  μέγιστα 
έξεπλάγη ίδοΰσα δτι ό κατάλογος έπε- 
ρατώθη, χωρίς νά ^τροφερθή τό δνομα δ
περ άνέμενεν.

— Έ ξ αύτών μόνον άποτελεΐτε τό κοι- 
νόβιον ; ήρώτησε τήν ήγουμένην.

—  Μ άλιστα, κυρία, άπήντησεν αΰτη 
κλείουσα τό βιβλίον της.

Ή  μαρκησία προσέβλεψεν αύτήν μέ ή
θος έκπληκτον.

—  Θά υπάρχουν δμως άκόμη μερικαί 
μοναχαί, προσέθηκεν, είτε άσθενεΐς, είτε 
έν άδεία ;

— Άσθενεΐς . . .  έ'χομεν τρεις.
—  Ά  ! . . .  καί πώς ονομάζονται ;
Ή  ήγουμένη ώνόμασεν αύτάς, άλλ ’ 

ούδεμία έφερε τό δνομα τής δεσποινίδος 
Δεσαβιέρ.

—  Καί αί έν άδεία ; . . . ήρώτησεν ή 
μαρκησία έτι μάλλον έ'κπληκτος.

—  Είνε αί δεσποινίδες Βερδαβέν, Ά λ -  
βοέν, Σεριζύ καί Έδερβράνδ.

—  Τέσσαρες μόνον ;
—  Μ άλιστα, κυρία.
—  Αύτό είνε παράδοξον ! έψιθύρισεν ή 

μαρκησία, κλίνουσα τήν κεφαλήν διά νά 
σκεφθή.

Ή  ιδέα έπήλθεν αύτή μετ’ ολίγον. Τό 
πεδίον ήτο γόνιμον.

‘Η ήγουμένη έφαίνετο τεταραγμένη ό
πωσοΰν ' ήκουε μετά τίνος τρόμου πάσας 
τάς έρωτήσεις τής μαρκησίας. Μία γυνή, 
μία ήγουμένη, ένδέχεται νά μή έ'χη τήν 
ευφυίαν γυναίκας άναμιγνυοριένης είς τήν 
πολιτικήν, έ'χει δμως πάντοτε τήν ιδίαν 
ικανότητα καί άγχίνοιαν. Ά ν  στερηται 
έπιθετικοΰ δπλου, έ'χει δμως τήν ασπίδα 
διά ν’ άμύνηται. Ή  ήγουμένη λοιπόν μέ 
δλον τό σέβας, άλλ’ δσον ήδύνατο τα 
χέως, εστρεψεν άλλαχοΰ τήν ακανθώδη έ
κείνην συνδιάλεξιν. Ώ μίλησε περί τών 
κήπων, περί τών κτιρίων, περί μιάς πε
ριέργου βιβλιοθήκης, περί τών εικόνων, 
α ΐτινες είς τήν Φλάνδραν είνε πάντοτε α
ξιοσημείωτοι.

Ή  μαρκησία τήν άφησε νά όμιλή, είτα 
αίφνης :

— Είνε παοάδαξαν, τή  αληθείς ! έπα
νέλαβεν ώς νά έλάλει κα τ ’ ιδίαν.

Διό ήτο έπιτετοαμμένον πλέον είς τήν 
ήγουμένην νά όπισθοχωρήση καί ήναγ- 
κάσθη νά έρωτήση τήν κυρίαν τ ί  εΰρισκε 
τό παράδοξον έν Ά γ ίω  Γ ισλανφ.

— Θά σάς τό είπώ, κυρία ήγουμένη, 
είπεν ή μαρκησία. Μέ διεβεβαίωσε κά
ποιος, άλλά θά ήπατάτο  βεβαίως, δτι 
έδώ, μ εταξύ τών Αύγουστινιανών μοναχών, 
έχετε μίαν δεσποινίδα . . . δέν ένθυμοΰ- 
μαι τό όνομά της . . . Τό πρόσωπον τής

ήγουμένης ήρυθρίασε μέχρι τοΰ λευκοΰ 
πέπλου τοΰ περιβάλλοντος τήν κεφαλήν 
της. Ή  μαρκησία,ήτις άπλήστως προσή- 
λου έπ’ αύτής τα άκαταμάχητον βλέμμα 
της, προσέθηκε :

— Δέν θά ένθυμηθώ ποτέ τό δνομα 
αύτό . . . έάν δέν υποβοηθήσετε τήν μνή
μην μου . . .

—  Ά λ λά  . . . τό άγνοώ.
—  Ά ,  τό άγνοεΐτε ! . . είπεν ή κυοία 

Μαιντενών μετ’ άγερώχου έκπλήξεως το ι- 
αύτης, ώστε ή ήγουμένη άποσβολωθεΐσα 
σχεδόν δέν ήδύνατο νά προφέρη λέξιν. 
Πώς ! άγνοεΐτε τ ί  άπέγεινε μία τών 
τροφίμων σας, ή δεσποινίς . . .  ά ! ιδού 
όποΰ ένθυμήθην τό δνομα, ή δεσποινίς 
Ά ντω ν ιέττα  Δεσαβιέρ ;

Ή  ήγουμένη κλονιζομένη καί κύπτου- 
σα τήν κεφαλήν, ήθέλησε καί αύθις νά 
διαμαρτυρηθή, διαβεβαιοΰσα δτι τό ή -  
γνόει.

—  "Αν ήδυνάμην νά υποθέσω δτι μέ 
άπατώσιν, ένφ οφείλουν νά μοΰ άπαντώ - 
σιν είλικρινώς, άπήντησεν ή μαρκησία έ- 
γειρομένη, θά έφευγα άμέσως έκ της μο
νής ταύτης.

—  Κυρία, άνέκραξεν ή ήγουμένη ένοΰ- 
σα έν απελπισία ΐΑετευτικώς τάς χεΐρας, 
συγχωρήσατέ με ! . . είχον διαταγήν.

—  Δ ιαταγήν ; παρά τίνος, κυρία ;
—  Ά λ λ ά  . . .
—  Παρά τίνος, σάς λέγω  ; . . Παρά 

τοΰ άρχιεπισκόπου τής έπαρχίας ταύτης, 
ίσως ; . . . Πολύ κα λά - θά τοΰ ομιλήσω 
έγώ.

— Ώ , δχι, κυρία, δχι ! είχα δ ιατα
γήν παρά τοΰ μαρκησίου Λουβοά.

—  Τή άληθεία ; άπήντησεν ή μαρκη
σία- ό κύοιος Λουβοά δίδει δ ιαταγάς είς 
τάς ήγουμένας τών μοναστηρίων ; . . Καί 
μέ ποιον δικαίωμα ;

— Φευ ! κυρία, άγνοώ.
— Δ ιαταγάς ν’ άποκρύπτουν άπό έμέ 

τάς μοναχάς, τάς οποίας έπιθυμώ νά ίδω! 
προσέθηκεν ή μαρκησία προσποιουμένη 
όργήν.

—  Αί δ ιαταγα ί δέν άφορώσιν είς'Υμάς, 
κυρία, άφοΰ ό κύριος Λουβοά δέν ήδύνατο 
νά προΐδη δτι θά μάς κάμετε τήν τιμήν 
νά μάς έπισκεφθήτε.

— Τότε δέν δύναμαι νά έξηγήσω πώς 
μοί έπιτρέψατε νά ίδω πάσας τάς μονα
χάς, έκτός της νεάνιδος έκείνης.

—— Ά γνοώ  . . .
— Πολλά άννοεΐτε,κυρία,είπεν αύστη- 

ρώς ή μαρκησία, ένφ είς τήν θέσιν σας δέν 
πρέπει ν’ άγνοεΐτε τίπο τε. Πώς ! άφοΰ 
μία φίλη μου θνήσκουσα μοΰ έσύστησε νά 
έπαγρυπνώ έπί της κόρης της, ή τ ις εύρί- 
σκετο πρότερον είς τό μοναστήριον τών 
Κυανών Καλογραιών τ·/ϊς Μεζιέρης . . . 
διότι περί αύτής πρόκειται, νομίζω.

— Μ άλιστα, κυρία, είπε ταπεινώς ή 
ήγουμένη.

—  Καί ήτις κατόπιν μετεφέρθη είς 
τάς Αύγουστινιανάς τής Βαλενσιέννης . . .  
περί τόν Αύγουστον τοΰ παρελθόντος έ
τους. Φρονώ δτι δέν άπατώ μ α ι...

— "Οχι, κυρία.



-— Έκ. τής Βαλενσιέννης αί μοναχαί 
μετεφέρθησαν ένταΰθα. κ·αί εχει καλώς. 
Ά λ λ ’έν Βελενσιεννγ), νομίζω, οτι είδα την 
δεσποινίδα Δεσαβιέρ... δ ια τ ί δέν μοΰ ε
πιτρέπετε νά την ίδώ ένταΰθα ;

- -  Έ ξ α ιτ ία ς έκείνης της κατηραμέ- 
νης δ ιαταγής, κυρία.

—  Καί ή δ ιαταγή  αΰτη σάς έδόθη 
έσχ άτω ς; ^

—  ΙΙρό τριών μηνών, την έπαύριον της 
άφίξεώς της.

—  Παρά τοΰ κυρίου Λουβοά ;
—  Μ άλιστα, κυρία.
—  Καί δ ια τ ί ;
— ”Ω, κυρία διά πολλούς λόγους' ή 

νεάνις αύτη δεν είνε εύάγωγος.
—  ’Αλήθεια ; είνε φιλοτάραχος ’ίσως ; 

ξεμυαλισμένη ;
—  ’Α πεναντίας' είνε περίλυπος μέχρι 

θανάτου' πρέπει νά τήν έπιτηρώμεν Ημέ
ραν καί νύκτα. Θέλει νά φύγτ) άπό τό 
μοναστήριον.

—  Διά ποιον λόγον ;
—  Δέν θέλει νά λάβν) τό σχήμα.
—  Καί τήν αναγκάζετε λοιπόν ;
— Ό χ ι, έγώ.
— Ό  κύριος Λουβοά ίσως ; εϊπεν ή μαρ

κησία μετ’ ειρωνείας, διότι δέν ήδύνατο 
ν’ άποδώσγι εις τόν μαρκήσιον τήν ιδέαν 
τοΰ νά κλείση είς τό μοναστήριον τήν 
νεάνιδα, ήν ήθελε νά διαφθείρν).

—  Μ άλιστα, κυρία, έψιθύρισεν ή ηγού
μενη έν αλγεινή αμηχανία, άλλά σας ικε
τεύω , κυρία, μή είπατε οτι σας τό άνε- 
κοίνωσα.

—  Φοβεΐσθε τόν κύριον Λουβοά περισ
σότερον άπό έμέ ; εϊπεν ή μαρκησία' έχετε 
άδικον. Εμπρός ! θέλω έπί τέλους νά 
εννοήσω τ ί συμβαίνει καί πρός τοΰτο θά 
ομιλήσω πρός τήν δόκιμον. Ό δηγήσατέ 
με αμέσως πρός αύτήν τήν νεάνιδα.

Καί ή κυρία Μαιντενών προυχώρησεν, 
δπως έςέλθγι τοΰ έντευκτηρίου.

— Κυρία ! άνέκραξεν ή ηγούμενη άνα- 
χα ιτίζουσα αύτήν, περιμείνατε, σας ικε
τεύω ! θά σάς τήν φέρω έδώ.

— Ό χ ι, έπιθυμώ καλλίτερον νά μέ α
κολουθήσετε.

— ’Αδύνατον, κυοία.
— Πώς ! . .
— Είς τό μέρος οπού εύρίσκεται. . .
— Θά μέ κάμετε έπί τέλους νά όογι- 

σθώ ! άνέκραξεν ή μαρκησία.
Ή  ηγούμενη έγονυπέτησε συνενοΰσα 

τάς χεϊρας ίκετευτικώς.
—  Κυρία, κυρία ! άνέκραξεν ή δόκιμος 

αΰτη άπό τής εξόδου ημών έκ Βαλενσι- 
έννης άπώλεσεν όλοτελώς τό λογικόν. 
Δεκάκις ήθέλησε νά ριφθή άπό τά  παρά
θυρα. Σήμερον τήν πρωίαν ό κρότος τών 
τηλεβόλων τήν κατέστησε σχεδόν μανι
ώδη καί τήν έθέσαμεν είς περιορισμόν.

Ή  μαρκησία έποίησε κίνημα τρόμου.
—  "Ας είνε, εϊπεν αύστηρώς, θά υπά 

γω νά τήν ίδώ,έστω καί είς τήν φυλακήν. 
Προπορεύθητε, σας άκολουθώ.

Ή  ήγουμένη προσέκλινε θρηνοΰσα καί 
ώόευσε πρός τόν κήπον.

Εί'πομεν ότι ό ‘ Αγιος Γισλανός περιε-

στοιχίζετο ύπό τε7.μάτων καί δασών. Ό  
κήπος τοΰ μοναστηριού , κείμενος έκτός 
της πόλεως, έν τώ  μέσω τής τελματώδους 
καί δασώδους έκτάσεως, παρείχε θέαμα 
γραφικώτατον καί αγαπητόν καί είς τόν 
ποιητήν καί είς τόν ζωγράφον καί είς τόν 
εραστήν τής άλιείας. "Ελος, σχηματιζό- 
μενον έκ τών πολλών ύδάτων καί κείμε
νον είς τό μέσον, παρεΐχεν είς τά  δένδρα 
τήν ζωογόνον δρόσον καί υγρασίαν. Ά λ λ ’ 
ή όπωσοΰν κατηφής καί υγρά έκείνη το
ποθεσία δέν θά Ιθελγε πολύ τά πνεΰμα 
τών νεαρών μοναχών.

Ή  μαρκησία ήκολούθει τήν ήγουμένην 
είς τάς άναμέσον τών δενδροστοιχιών α
τραπούς, ών τά έδαφος, αμμώδες κ α τ ’άρ- 
χάς, καθίστατο όσον προύχώρουν βρυώδες 
καί σκολιόν. ’Έφθασαν έμπροσθεν μικροΰ 
οικοδομήματος, έν εΐ'δει πυργίσκου, ού ά 
τοίχος σχεδόν έξηφανίζετο έν τφ  μέσφ 
τών βρυωνιών καί τών αγρίων αμπέλων. 
Μόλις διεκρίνετο μία θύρα διά μέσου τών 
πυκνών έκείνων χλοερών παραπετασμά
των, τών κινουμένων πρό τοΰ πυργίσκου, 
όπόθεν έφευγον έπτοημένα είς πάσαν κ ί- 
νησιν τής ήγουμένης σμήνη στρουθιών, 
προσκρούοντα διά τών πτερύγων κατά 
τών περίπλοκων κισσών καί τών φυλλω
μάτων.

— Τόσον ολίγον καιρόν είσθε έδώ καί 
μόλα ταΰτα  έφεύρετε αύτήν τήν φυλακήν! 
εϊπεν ή μαρκησία. Ένόμιζα ότι το τά 
γμα τώνΑ ύγουστινιανών υπάγετα ι ύπό ή- 
πιωτέρους κανόνας.

—  Ά λ λά , κυρία, δέν συλλογίζεσθε τ ί 
συμφορά θά ένέσκηπτεν είς ήμάς άν ή νεά
νις αύτή έδραπέτευεν ή έφονεύετο ;

— Παντοΰ ήμποοεϊ νά μείντ) υπό έπ ι- 
τήρησιν μία δόκιμος, είς τό κελλίον της, 
είς εν δωμάτιον' δύο γυναίκες άρκοΰν νο
μίζω όπως έπιτηρώσι μίαν. Δέν είνε ά - 
νάγκη πρός τοΰτο σκοτεινών τοίχων, υ
γρών φυλακών, άποκρύφων ειρκτών. ..Δ ιότι 
πράγματι απόκρυφος ειρκτή είνε αυτή , 
κυοία ! . . .  Β λέπετε ; οΰτε τήν θύραν κάν 
δέν κατορθώνετε ν’ ανοίξετε ! Ά ,  κυρία !. 
άν κα τ ’ αύτόν τάν τρόπον προσπαθητε νά 
έμβάλετε τήν πρός τόν Θεάν αγάπην είς 
τά ς άτυχεϊς νέας...

Καί δέν έτελείωσε τήν φράσιν τη ς ' ή 
θύρα ήνοίχθη.

—  Κυρία, άπήντησε ταπεινώς ή ήγου
μένη, δέν ήθέλομεν τό παράδειγμα, καί 
οί λόγοι της δοκίμου αύτής νά σκανδαλί- 
σωσι τάς άλλας. Είξεύρετε, κυρία, οτι 
προφέοει ονόματα, δ ιηγείτα ι σκηνάς βε- 
βήλους καί ομολογεί...

—  Τ ί ; . . .
—  Ό τ ι άγαπ5ί κάποιον ! είπε τα πε ι

νή τή  φωνή ή ήγουμένη ποιοΰσα μετά 
τρόμου τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ.

Ή  κυρία Μαιντενών δέν έλαβε τάν κό
πον νά κούψϊ) τά περιφρονητικόν μειδίαμα 
κα ί τόν οίκτον, δν ένέπνεον αύτή  οί λό
γοι ούτοι. Ή  δέ αίδήμων ήγουμένη, έ- 
σταυροκοπήθη καί πάλιν, ύποπτεύουσα 
οτι ή εύγενής έπισκέπτις διετέλει κα τ ’έ- 
κείνην τήν στιγμήν ύπό τά κράτος πονη- 
ράς έπηρείας, διότι δέν ήτο δυνατόν τό

ση ένοχος άνεξικακία νά ύποκρύπτηται 
ύπό τάν πέπλον τής σεβασμίας κυρίας 
Μαιντενών.

Άφοΰ ήνοιξε άκόμη δύο θύρας καί κα
τήλθε μερικάς βαθμίδας, ήνοιξε διά κλει
διού τά  φύ7,λα παραθύρου,όπως είσχωρή- 
σν) όλίνον φώς είς αίθουσαν ώοειδή πλα - 
κόστρωτον, έπ''· τών τοίχων τής οποίας, 
τών έπικεχρισμένων Βι’άμμοκονίας,διεσώ- 
ζοντο άκόμη άτεχνοι ζωγραφίαι, παρι- 
στώσαι τάς μάλλον πένθιμους σκηνάς τών 
Παθών τοΰ Σωτηρος. Ήρώτησε δέ τότε 
εύσεβάστως τήν μαρκησίαν έάν εύηρεστεΐ- 
το ν’ άναμείνγ) καθημένη έπί τίνος τών 
δρυίνων θρανίων, τών ευρισκομένων είς τό 
άλλόκοτον έκεΐνο έντευκτήριον.

—  Ό χ ι' θά ύπάγω έως τά άκρον, ά
πήντησεν ή κυρία Μ αιντενών' θά προχω
ρήσω μέχρι τοΰ μέρους όπου έσχετε τά 
φρικτάν θάροος, ή μάλλον τήν άξιοκατά- 
κριτον ανανδρίαν νά φυλακίσετε τήν τα -  
λαίπωρον νεάνιδα. Είνε έντετειχισμένη ; 
άνοίξατε' είνε είς τάν τάφον ; άνοίξατε, 
σάς λέγω κα ί πάλιν !

Κραυγή χαράς άπήντησεν εις τάς 
λέξεις ταύτας, ότε δέ ή ήγουμένη έ- 
νεάς εσυρε τούς σιδηροΰς μοχλούς βα
ρείας θύρας, ήτις έκλειε σκοτεινόν καί 

, παγερόν δωμάτιον, ή μαρκησία εύρέθη έ
νώπιον νεάνιδος, ήτις έπεσε γονυπετής πρό 
αύτής κράζουσα :

—  Έ στέ εύλογημένη, οιαδήποτε καί 
άν είσθε, διά τούς λόγους, τούς όποιους

| ήκουσα. ’Ίσως είσθε .’ισχυρά, κυρία, άφοΰ 
αί φυλακαί ανοίγονται είς τήν διαταγήν 
σας. Ά λ λ ά  βεβαίως είσθε άγαθή. Έστέ 
εύλογημένη, έν άνόματι τοΰ Κυρίου !

Ή  μαρκησία άνήγειρε τήν νεάνιδα *λα- 
βοΰσα αύτήν έκ τής χειράς καί τάχ ιστα  
ώδήγησεν αύτήν έκτος όλων έκείνων τών 
τοίχων, όλων τών κιγκλιδων. όλου τοΰ 
παγετοΰ' έξελεξεν έντός τοΰ κήπου εν θρα- 
νίον είς τά ύπαιθρον, ύπά τό φώς τοΰ ή
λίου, διά φωνής δέ άταράχου, άλλ’ ής 
τήν άπόκρυφον απειλήν έννόησεν ή ήγου
μένη, εϊπεν :

— Έπσιτρέψατε, κυρία, είς τό έντευ
κτήριον, καί άφήσατέ μας, παρακαλώ, 
έδώ μόνας.

Ή  ήγουμένη ύπεκλίθη καί άνεχώρη- 
σε καταστέλλουσα τούς στεναγμούςτης.

Ή  μαρκησία παρετήρει άτενώς, μετ’έν- 
διαφεροντος, τό όποιον δέν έμπόδιζε τήν 
εΰστοχον αύτής έκτίμησιν, τήν ώχράν έ
κείνην καί δακρυόεσσαν μορφήν, το φρι
κιών έκεΐνο σώμα καί πάσαν τήν θαυμα
στήν καλλονήν, ήν τόσαι θλίψεις δέν ή - 
δυνήθησαν ν’ άλλοιώσωσιν. "Αφησε τήν 
νεάνιδα νά όλολύζν) καί νά τρέμη, διότι 
τόσον είς τάν γέλωτα,όσον καί είς τά  δά
κρυα, ό χαρακτήρ διαφαίνεται άνυπόκρι- 
το ς καί εύχερώς άναγινώσκεται έπί τής 
μορφής του.

Ή  Ά ντω ν ιέττα  μετ’ ολίγον ήσχύνθη 
διά τάν θρήνον της.

—  Συγχωρήσατε με, κυρία, είπε, π ιέ- 
ζουσα τήν καρδίαν της δι’ άμφοτέρων τών 
χειρών, ώς νά ήθελε νά καταστείλτι τούς 
στεναγμούς καί τούς θρήνους τη ς, είμαι



αδύνατος καί κλαίω έκ χαράς καί ευγνω
μοσύνης, δπως άλλοτε θά εκλαιον έξ ό- 
ούνης.

— Είσθε ή δεσποινίς Δεσαβιέρ ; ήρώ- 
τησεν ή μαρκησία θλίβουσα τρυφερώς 
τάς χεΐρας της Ά ντω ν ιέττα ς , α ιτινες ή- 
σαν συνεσπασμέναι άκόμη έκ της νευρικής 
ταραχές.

■— Μ άλιστα, κυοία.
—  Μοΰ είπον πολλά κακά περί υμών, 

ένφ έγώ έπεθύμουν νά εχω καλήν ιδέαν. 
'Ομιλήσατε μου είλικρινώς ένώπιόν τοΰ 
Θεοΰ, δστις είνε ί'σως περισσότερον ορα
τός διά σάς ύπό τό στερέωμα αύτό παρά 
έντός τής φυλακής σας. Ε ίπέτε μου την 
αλήθειαν, άνευ πάθους καί μετ’ έμπιστο- 
σύνης. θ ά  σάς δώσω έγώ τό παράδειγμα 
τής ειλικρίνειας. Χαίρω κάποιαν ίσχύν 
έν Γαλλία . Ό  θεός μοΰ εδωκε τήν δύ- 
ναμιν νά προστατεύω τούς πάσχοντας 
καί νά τιμωρώ τούς προσβάλλοντας τήν 
θρησκείαν. Ή  σύμπτωσις μέ ώδήγησεν 
εις αύτό τό μοναστήοιον, δπου θά δια- 
τρίψω έπί τινας ήμέρας. "Εμαθα δτι μία 
δόκιμος ήτο είς περιορισμόν διά σοβαρόν 
παράπτωμα καί άπήτησα νά μοΰ τήν 
δείξουν. ’Ιδού είμεθα μόναι. Ε ξηγήσατε 
μου τ ί έπράξατε καί ένθυμήθητι δτι ό 
ό θεός σάς άκούει. Έ γώ , ονομάζομαι 
ή μαρκησία Μ αιντενών.

Ή  Ά ντω ν ιέττα , μετά παραφοράς έν ή 
διεφαίνετο ό ζωηρός καί συμπαθής χαρα- 
κτήρ της,

— Ή  έχθρά τοΰ κυρίου Λουβοά ; άνέ- 
ώ, τότε έσώθην !

Τότε χωρίς νά δώση καιρόν είς τήν 
μαοκησίαν ν’ άποκρούση τάν παράδοξον 
έκεϊνον ποοσδιορισμόν, ή δεσποινίς Δεσα
βιέρ διηγήθη αύτή τήν ζωήν της, τά  
παθήματα της, τούς φόβους της, χωρίς 
ούδέν ν’άποκρύψγι ή νά δικκιολογηθή, ότε 
μέν ζοφουμένη έκ τών αναμνήσεων, ότέ 
δέ άπαστράπτουσα έκ της έλπίδος, έν τ έ -  
λει δέ συνεκίνησε τόν τόσον αύστηοάν δι
καστήν της, πείσασα αύτήν δτι ελεγε 
τήν αλήθειαν.

— Δέν τήν καταδιώκει έξ Ι'οωτος ό 
Λουβοά, είπε καθ’ έαυτήν ή μαρκησία" 
υπάρχει είς τά μέσον άπόκρυφόν τ ι ,  τό 
όποιον θά διαφωτίσω.

Άφοΰ ή Ά ντω ν ιέττα  διηγήθη τήν λυ- 
πηράν ιστορίαν τής παιδικής της ήλικίας 
καί έ'φθασεν είς τάς μετά τοΰ Γεράοδου 
σχέσεις της, άντί νά έρυθριάσγι ή νά ψελ- 
λίση ώς αίδήμων νεάνις, ώμολόγησεν άνευ 
περιστροφών τά αίφνίδιον έκεΐνο αίσθημα, 
τό προελθάν έκ μιάς απλής συνχντήσεως, 
τήν οποίαν δέν έδίστασε ν’ άποδώση είς 
τόν άγαθόν της άγγελον, καί νά τήν πα- 
ραστήση ώς μίαν τών σπανίων εύτυχιών, 
α ΐτινες τη έ'λαχον είς τήν ζωήν της.

—  Κόρη μου, είπεν ή μαρκησία, όπω
σοΰν δυσαρεστηθεΐσα, πρέπει νά μή έ'χης 
το ιαύτας ιδέας περί τών άγγέλων, δτι 
αύτοί συμβουλεύουν τόν ?ρωτα. Ή  τοι- 
αύτη ιδέα δέν εινε χριστιανική.

—  Δ ιατί ; ήρώτησεν ή νεάνις μετ’ά - 
φελοΰς άγνότητος. Οί άγγελοι δέν θέλουν 
ν’ άγωνιώμεν ; Δύναταί τις νά μή άγα 

πά ; Μήπως ό αγαπών άμαρτάνη πρός 
τόν θεόν ;

Ή  μαρκησία δέν ήθέλησε νά συνάψη 
μετά τής άθώας εκείνης καί απλοϊκής μο
ναχής τοιαύτην ύψηλήν συζήτησιν πεοί 
αγάπης. Άκουσίως ήσθάνετο έαυτήν πα- 
ααφερομένην έκ τών μητρικών της καθη
κόντων. Ένεθυμεΐτο οτι πράγματι ήδύνα- 
τό τ ις  ν ’ άγαπά.

— Κόρη μου, είπε, βεβαίως εινε εύ- 
γενές τό αίσθημα τής φ ιλίας τοΰ κυρίου 
Λαβερνή, ά λλ ’άφοΰ είσθε προωρισμένη νά 
υπηρετήσετε τόν θεόν, όέν πρέπει νά δι- 
ατηρήτε άλλο αίσθημα έκτάς αύτοΰ τού
του.

— ’Ιδού δτι καί σείς μοΰ όμιλεΐτε δπως 
δλοι οί άλλοι ! άνέκραξεν ή νεάνις μετά 
θλιβεράς έκπλήξεως. Πώς ! μέ γνωρίζετε, 
είξεύρετε τά  πάντα  /.αί μέ συμβουλεύετε 
νά κλεισθώ είς μοναστήριον ;

—  Φ ιλτάτη μου κόρη, σάς γνοιρίζω ο-  
λιγώτερον τώρα άφ’ δ ,τι ένόμιζα δτι σάς 
έγνώριζα πρό μικροΰ. Τήν έπιμονήν τοΰ 
κυρίου Λουβοά είς τά νά σάς κρύπτη τήν 
άπέδιδα κ α τ ’άρχάς . . .

— Είς τ ί ; είπε μετά περιεργείας ή 
Ά ντω ν ιέττα .

Ή  μαρκησία έσιώπησε καί έπροτίμησε 
μάλλον νά προσηλώσν) τό έταστικόν βλέμ
μα της είς τούς διαυγείς οφθαλμούς τής 
νεάνιδος. Συνησθάνετο δλην τήν αθωότη
τα  καί τήν άγνότητα τής ψυχής εκείνης. 
Δ ιατί νά ταράξη τήν άνέφελον έκείνην 
άγνοιαν δι’ άπεοισκέπτου άποκαλύψεως ; 
Άρκεΐ μικρός χάλιξ π ίπτω ν έντός,νά θο- 
λώση τό διαυγές ύδωρ μιάς πηγής.

—  Τέλος πάντων, είπε προσπαθούσα 
νά εύρη μίαν λύσιν, έσυλλογίσθητε ποτέ 
τ ί ήθελε νά σάς κάμη ό Λουβοά καί μέ 
ποιον δικαίωμα σάς κατεδίωκε τοιουτο
τρόπως ;

-—Ή ρώτησα αύτόν τόν ίδιον.
—  Τί σάς άπήντησεν ;
—  Ό τ ι ήμην μοναχή, ή προωρισμένη 

νά γείνω το ιαύτη καί δτι ή έκ τής μονής 
φυγή μου ήτο έγκλημα" δτι αύτός δέ, 
ώς υπουργός τοΰ βασιλέως, μαθών τά έγ
κλημα τοΰτο, ώφειλε νά τό τιμωρήση καί 
νά τά έμποδίση.

—  Αυτό μόνον ;
—  Αύτό" παραλείπω τήν οργήν, τάς 

άπειλάς καί αύτήν τήν έγκατάλειψ ιν, τήν 
χείοονα τοΰ θανάτου, είς ήν διατελώ.

—  Ά λ λ ’ έταξειδεύσατε μετ’ αύτοΰ έκ 
Μεζιέρης είς Βαλενσιέννην. Τί σάς είπε 
καθ’ όδόν ;

—  ’Ήμην έντός άμάξης κεκλεισμένης" 
αύτάς παρηκολούθει έ'φιππος. Έφρικίων 
οσάκις έβλεπον τήν φοβεοάν έκείνην μορ
φήν διά τής θυρίδος τής άμάξης" καί αύ
τάς έπίσης έφαίνετο θέλων ν’ άποφύγη 
τό βλέμμα μου. "Ω ! έννόει καί ήσθάνετο 
δλον το μισός μου,τό όποιον ετοεφα κα τ ’ 
αύτοΰ, άφότου τόν είδα είς τόν πύργον 
τοΰ Λαβερνή νά φονεύση τόσον σκληρώς 
είς τάς άγκάλας μου τήν ευγενή μου προ- 
στάτιδα, ήν πρός στιγμήν ήλπισα δτι 
έ'μελλον ν’ άποκαλώ μητέρα μου. Διότι

! ή κόμησσα Λαβερνή ούδέποτε ήθελε μέ

κραξεν

συμβουλεύσει νά κλεισθώ είς μοναστήοιον, 
προσέθηκεν ή Ά ντω ν ιέ ττα  μετά τόνου 
τοιαύτης θελκτικής καί τρυφεράς έκπλή
ξεως, ώστε ή κυρία Μαιντενών ελαβεν έκ 
νέου τάς χεΐράς της και τάς έθώπευσεν 
έντός τών ίδικών της ψιθυρίζουσα :

— Ά κατανόητον ! . . Πράγματι αύ
τός δ Λουβοά είνε σκοτεινότερος άπό τον 
Ά δ ν ^  Ά ς  ίδωμεν τώρα, έπανέλαβεν αί- 
φνιδίως, διηγήθητέ μου τάς έλπίδας σας' 
έάν άποποιήσθε ν’ άφιερωθήτε είς τόν 
θεόν, έ'χετε κάμμίαν άλλην καταφυγήν ;

— ' Εχω τόν κύριον Λαβερνή, είπεν εύ- 
σταθώς ή Ά ντω νιέττα .

— Ά λλά  μοΰ φα ίνετα ι, δτι πρό κα ι-  
ροΰ έ'πρεπε ν’ άμφιβάλλετε περί τοΰ α ι
σθήματος του.

—  Ούδέποτε θ’ άμφιβάλω.
—  Φοβούμαι μήπως σάς λυπήσω, κό

ρη μου, άλλά τέλος πάντων πρέπει νά σάς 
εί'πω τήν άλήθειαν άνταποκρινομένη είς 
τήν έμπιστοσύνην σας, Ό  έρειδόμενος έπί 
τής άνθρωπίνης καρδίας, συχνάκις π ίπ τει 
έγκαταλελειμμένος. Μόνος ό θεός είνε π ι
στός πρός τούς άγαπώντας αύτόν.

— Ό  κύριος Λαβερνή είνε πιστός δσον 
καί ό θεός.

—  Παιδίον ! είπεν ή μαρκησία συγκε- 
κινημένη, μετά τόσας ήμέρας άφότου ά - 
πεχωρίσθητε ! . . .

—  Καθ’ έκάστην ετεινα πρός αύτόν 
τάς χεΐρας" ή δέησίς μου καί αί εύχαί 
μου κατά  πάσαν ήμέραν τάν άνεύρισκον.

— Οί άνδρες λησμονούν.
— Οί άνδρες ’ίσω ς... πλήν αύτάς δχι.· 

Ά λ λω ς  τε γνωρίζω καλώς δτι δέν μ’έλη- 
σμόνησεν. ΙΙρό τινων ήμερών ένεφανίσθη, 
μέ άνεγνώρισεν. Κραυγή έξέφυγε τοΰ στό
ματός του" τήν ήκουσα τήν κραυγήν του. 
Είνε άκόμη έ'ναυλος είς τά  ώτά μου καί 
άντηχεΐ είς τήν καρδίαν μου, κυρία. Ά ν  
ό κύριος Λαβερνή μέ είχε λησμονήσει, δέν 
θά έκραύγαζε τόσον άλγεινώς. ’Έ π ε ιτα ... 
τ ί  νά σάς εί’πω ; δέν τάν γνωρίζετε" διότι 
αλλέως ήρκει μόνον νά παρατηρήσετε τούς 
οφθαλμούς του διά νά έκτιμήσετε τήν 
ψυχήν του. ’Έχει τό ήθος πράον ένταυτώ 
καί άποφασιστικόν. Έ χ ε ι γαλήνιον τήν 
οψιν καί ενθεομον τήν καρδίαν. Ήσθάνθην 
πρός αυτόν έμπιστοσύνην, άπό τοΰ πρώ
του βλέμματος, τά όποιον ά ντηλλάξα - 
μεν" καί σάς έπίσης ήγάπησα άπό τής 
πρώτης στιγμής, καθ’ ήν σάς είδα. Τόσον 
δέ ισχυρά είνε αύτή ή πεποίθησις έν τη  
ψυχή μου, τόσον βαθέως έρριζωμένος ό 
έ'ρως έν τή καρδία μου, τόσον διαρκώς 
παραμενει ή είκών του πρό τών ομμάτων 
μου, ώστε ενίοτε συγχέω είς ένα κοινόν 
λογισμόν πάν δ ,τι εύγενές καί άγαθόν 
συναντώ, πρό ολίγου δέ δτε σάς είδα τό 
πρώτον, ένόμισα δτι εβλεπα έκεϊνον, καί 
τήν στιγμήν ταύτην άκόμη, ένω μοΰ μει
διάτε, νομίζω δτι μοΰ μειδιά έκεΐνος.

— Είσθε άξιέραστος νέα, είπεν ή μαρ
κησία άγαλλιώσα κρυφίως έπί τή  ιδέα 
τής τόσον έπικινδύνου εκείνης όμοιότη- 
τος. θ ά  σάς αποδείξω έμπράκτως μέχρι 
τίνος σημείου μ’ έκάματε νά ένδιαφέρω- 
μαι ύπέρ υμών. Ά λ λ ’ ακούσατε με" μή



έΛουσιάζεσθε πολύ.. Ό  κύριος Λαδερ-νή 
είνε άξιος ίσως πατίνις της ύπολήψδώς 
esc?" υυλλογίσθητΕ δμως πόσον είνε μα- 
χοάν.....

—  Μακράν ! . . .  'ΐΩ, οχι, κυρία ! άνέ- 
χραΕεν ή νεάνις μετά θαυμαστής έπ ιτη - 
δειότητος επωφελούμενη της φράσεως. 
Ό κύριος Λαβερνή <ϊέν δύναται νά είνε 
μακράν, άφοϋ προ ολίγου ήτο είς Βαλεν- 
σΐΐνν,η.ν καί ήμεΐς εύρισκόμεθα είς Ά γ ιο ν  
Γισλανόν. Ό  γαλλικός στρατός βαδίζδΐ 
κατά τοΰ Μόνς' ό κύριος Λαβερνή υπηρε
τεί είς τόν στρατόν καί το Μόνς άπΙ*ει 
δύφ λεύγας άπ ’ αύτοΰ.

—  Έ σ τω , κόρη μου’ ό κύριος Λαβερ
νή είνε είς τόν στρατόν, εϊπεν ή μαρκη
σία άναλογιζομένη -πόσαι συμφοραί ηπεί- 
λησαν τούς δύο εκείνους νέους πρό τριών 
ήμερων. Ά λ λ ’ είς αξιωματικός εΰρίσκέ
τα  ι διαρκώς εκτεθειμένος είς κίνδυνον έν 
πολιορκιί^:., ό’λην δε την εμπιστοσύνην,την 
όποιαν άνατίθετε εις τόν φίλον σας, μία 
βολή του-φεκίου δύναται νά έκμηδενίσγι.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν,ώς νά ήθελεν 
ή σύμπτω-σις νά δικαιώσν) τήν μαοκησίαν, 
φοβερά Ικκρηξις έκλόνισε τό έδαφος,προ
ερχόμενη έκ. τοΰ μέρους -όπου έκειτο τό 
Μόνς.

Αί δύο γυναίκες ώχρία·σαν καί άκουσίως 
έσφιγξαν τάς χεΐρας άλλήλων.

—  Καί περί αυτοΰ έπίσης έσκέφθην, 
έπανέλαβεν η νεάνις. Τό έσυλλογίσθην 
σήμερον τό πρωί οτε ήκουσα τούς πρώ
τους κρότους τών τηλεβόλων. Έ συλλο- 
γιζόμην ότι μία βολή ίσως έξ έκείνων τάς 
όποιας ήκουα είχε θανατώσει εκείνον, δν 
αγαπώ ' τότε δέ μέ κατέλαβε παραφρο
σύνη, έλησμόνησα τά  πάντα καί ήθελα 
νά τρέξω είς Μόνς. Αί μοναχαί μέ άνε- 
χα ίτισαν είς τόν έξώστην, άπό τοΰ ό
ποιου ήθελα νά ριφθώ' τότε δέ μ’ έ'κλει- 
σαν είς τήν φυλακήν, όπου ούδέν ήκουον 
πλέον. Ά λ λά  τ ί μέ μέλει διά τόν κρότον 
τοΰ τηλεβόλου ή διά τήν σιγήν ; είχα 
λάβει ήδη τήν άπόφασίν μου. Μόλις θά 
έμάνθανα τόν θάνατον τοΰ κυρίου Λαβερ
νή,διότι π ιστεύσατέ με, κυρία, ποίν άπο- 
θάνιρ είνε άδύνατον νά μή μοΰ πέμψη τόν 
τελευταϊον αύτόΰ αποχαιρετισμόν, ευθύς 
τότε . . .

—  Τότε ; . . εϊπεν ή μαρκησία.
—  Θ’ άπέθνησκοζ, κυρία, κ ’ έγώ.
—  Ταλαίπωρος νέα ! Ό  Θεός δέν τό 

έπιτρέπει.
—  Είμαι ορφανή, είμαι έγκαταλελειμ- 

μένη, θά γείνω άθεος, άν ό Θεός μοΰ πέμ- 
ψν) αύτήν τήν συμφοράν' θά πιστεύσω ότι 
αύτός μοΰ έμπνέει τήν απελπισίαν,

— Βλασφημεΐτε, κόρη μου . . . Προ- 
*αλεϊτε τόν Θεόν ! . .

— ’Ώ , οχι ! Αμύνομαι κατά τής 
δυστυχίας. Ολη αύτή ή έγκαρτέρησις, 
όλη αύτή ή υποταγή ,τήν όποιαν βλέπετε 
είς έμέ,έπήλθεν άφοΰ ελαβον τήν άπόφα- 
σιν τα ύ τη ν .Έ π ί πολύν καιρόν έπερίμενα, 
χωοίς νά παραπονεθώ, διότι ό κύριος Λα
βερνή δέν ήδύνατο νά γνωρίζν) ποΰ ήμην 
περιωρισμένη.Έφρόνουνπάντοτε ότι όθεός 
θ’ άπεκάλυπτεν είς τόν φίλον μου τό ό

νομα τοΰ μοναστηριού, ενθα μέ περιώρι- 
σαν. Πόσας θανασίμους ώρας διήλθον ! 
Τέλος πάντων ώρισα εν τέρμα, έταξα προ
θεσμίαν ενός μηνός όπως αναμένω καί υ
ποφέρω.Τήν προτεραίαν τής ημέρας καθ’ήν 
ό μην έ'ληγεν,είδα έν Βαλενσιένν·/ι τόν κύ
ριον Λαβερνή, οστις με είδεν έπ ίσης.’Ά λ 
λοι άς άποκαλέσωσι τό τοιοΰτο σύμπτω- 
σιν. Έ γώ  τό άποκαλώ θέλημα τοΰ θεοΰ 
καί έ'χω πεποίθησιν είς αύτόν. Ά λ λ ’ ιδού! 
πρό τριών ημερών ό κόμης Γεράρδος έπα- 
νεΰρε τά  ί'χνη μου' πρέπει νά μέ άναζητ/)" 
πρέπει νά γνωρίζη ήδη τήν άφιξίν μου 
είς Ά γ ιο ν  Γισλανόν. ’Ίσως τόν εμποδίζει 
ή υπηρεσία του . . . άλλά καί πιθανόν νά 
έπληγώθη ' πιθανόν ν’ άπέθανεν! Ωρισα 
οκτώ ημέρας οπως αναμένω, κυρία. Έάν 
έντός όκτώ ήμερών δέν λάβω ειδήσεις περί 
αύτοΰ. Έ άν δεν μοΰ γράψγι, ή δέν παραγ- 
γείλγι νά μοΰ γράψωσιν, ή δέν στείλν) τόν 
Βελαίρ . . . γνωρίζετε ποιος είνε αύτός, 
κυρία; είνε ό άλλος φίλος μου, ό λαμπρός 
έκεΐνος νέος, περί τοΰ οποίου σάς ώμ ίλη- 
σα, οστις άναρριχάται είς τά  τείχη  καί 
■φονεύει τούς γ ίγα ντα ς διά νά μέ υπερά
σπιση, έάν, λέγω , όκτώ ήμέραι παρέλθωσι 
χωρίς νά περιέλθη είς έμέ καμμία εϊδησις, 
σημεΐον δτι ό κύριος Λαβερνή άπέθανεν ή 
με έλησμόνησεν,δπως μέ ήπειλήτε πρό ο
λίγου. Ά πό  τής στιγμής έκείνης ούδέν 
πλέον εχω νά πράξοι έν τώ κόσμω τούτω 
καί θ’ άπέλθω έξ αύτοΰ !

—  ’Ώ  ! μέ τρομάζετε, εϊπεν ή μαρκη
σία, έγειρομένη καί έναγκαλιζομίνη τήν 
Ά ντω ν ιέττα ν , διατείνεσθε οτι μέ αγα 
πάτε, δτι Ιχετε έμπιστοσύνην είς έμέ καί 
μοΰ όμιλεϊτε κα τ ’ αύτόν τόν τρόπον ;

— Πρέπει τώ  οντι πολύ νά σάς άγα - 
πώ , π ιστεύσατέ με, κυρία, άπήντησεν ή 
νεάνις μετά θλιβερού μειδιάματος, πρέπει 
νά έχω πολλήν έμπιστοσύνην πρός ύμάς 
διά νά σάς ομιλώ μέ τόσην ειλικρίνειαν.

—  Ά λ λ ά  δέν συλλογίζεσθε δτι έπ ι- 
στολαί δέν δύνανται νά φθάσουν έως έδώ, 
δτι δέν εισέρχονται άνδρες, δτι δλα τά  
τείχη δέν είνε εύκολα πρός άνάβασιν, ό
πως τό άνδηοον τών πύξων, τό όποιον 
πρό ολίγου μοί περιεγράψατε καί ότι ό 
κύριος Λαβερνή πιθανόν νά μή Ιχτ) πλέον 
είς τήν διάθεσίν του άνθρωπον άφωσιωυ.έ- 
νον ώς τόν Βελαίο.Έν τοσούτω ή πολιορ
κία εξακολουθεί" ό αξιωματικός αύτός 
είνε άπησχολημένος ήμέραν καί νύκτα, 
σκέπτεται περί υμών, χωρίς νά δύναται 
νά σάς τό καταστήση γνωστόν. Ό κτώ  ή- 
μέραι, δέκα, δεκαπέντε ίσως, πιθανόν νά 
παρέλθωσι τοιουτοτρόπως... θά διαπρά- 
ξετε άμάρτημα ένώπιον τοΰ θεοΰ έάν 
καταστρέψετε τό πλάσμα του, θά προξε
νήσετε θανάσιμον λύπην είς τόν φίλον 
σας, έάν τάν έγκαταλείψετε διά παν
τός ! . . Τί λέγω ; . . θά καταστήσετε 
είς αύτόν μισητήν καί αυτήν τήν μνή
μην σας, διότι θά λυπήτα ι διά τόν θά
νατόν σας, τοΰ όποιου σείς καί μόνη θά 
είσθε ή α ιτ ία . ”Ω, οχι ! δέν θά συμβή τά 
τοιοΰτο. Δέν τό θέλω, σάς τό απαγορεύω! 
Σάς απαντώ  μέ τούς ίδιους λόγους σας, 
περιμείνατε, υποφέρετε... έλπίζετε !

—  Έ γγυήθητέ μου τότε, κυρία, ΰπο- 
σχέθητέ μου δτι θά τάν έπανίδω, εϊπεν ή 
νεάνις διά φωνής τόσον ήπ ιας, ώστε ή 
μαρκησία συνεκινήθη μάλλον έκ τής δλως 
κοσμικής ταύτης παρακλήσεως, παρ’όσον 
ήθελε συγκινηθή έκ τής άφώνου υπο
ταγής.

—  'Υποσχέθητέ μου δτι δέν θά προ- 
βήτε είς κανέν διάβημα, ότι δέν θά έκφε- 
ρετε ούδέ ενα στεναγμόν ανυπομονησίας, 
ότι δέν θά έκτελέσετε κανέν σχέδιον πρίν 
μ’έπανίδετε καί μέ συμβουλευθήτε. 'Υπο
σχέθητέ μου ταΰτα  πρότερον, καλή μου 
κόρη, διότι έγώ έπιβάλλω όρους είς τούς 
άλλους, δέν ανέχομαι δέ νά μοΰ έπιβάλ- 
λουν οί άλλοι.

—  Κυρία, προσφιλής καί ενδοξε προσ- 
τά τ ις  μου , γονυπετώ ένώπιον σας καί 
σάς λέγω μέ χεϊρας ίκέτιδας : Έ παγρυ- 
πνεϊτε έπ ’ έμοΰ, σώσατέ με , άφήσατέ με 
ν’ άγαπώ , καί πάντα  τά  λοιπά σάς τά  
υπόσχομαι.

'Η μαρκησία έπέθηκε τά  χείλη έπί 
τοΰ μετώπου τής νεάνιδος, ε ίτα  έπανήλ- 
θεν είς τήν μονήν, στηρίζουσα τήν χεΐρα 
έπί τοΰ ώμου της. Ή  ήγουμένη άνέμενε 
μακρόθεν έναγωνίως, παρ’ ολίγον . δέ νά 
λιποθυμηση, δτε είδε τήν Ά ν τω ν ιέ τ τα ν  
καί τήν μαρκησίαν έν τοιαύτν) οίκειότητι 
προσερχομένας.

"Επεται συνέχεια.

Λήξαντος τήν 31γ)ν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ’ 
ίτους τών « Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων», 
όσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ έ'τος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλφσι 
τήν συνδρομήν των, καθότι διακόπτεται 
ή άποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
προπληρώσοντα.

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

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

—  Μοΰ φα ίνετα ι, είπεν ό Ροβέοτος διά 
φωνής ήλλοιωμένης, δτι δέν εχω πλέον 
τ ι νά περιμένω είς τό μέλλον, καί δτι θά 
ήμουν άνανδρος καί τρελλός άν έδεχόμην 
τάς προτάσεις σας. Καί άν άκόμη ήμουν 
δράστης τοΰ έγκλήματος, διά τά όποιον 
μέ κατηγοροΰσι, δέν θά είχα κανέν ένδια- 
φέρον διά νά δεχθώ τάς μυσαράς προτά
σεις σας.

— Μέ συγχωρεϊτε ! άλλά λησμονείτε 
ίσως οτι άν άπεδείκνυα είς τάν κύριον Δορ
ζέρ ότι είσθε άθώος, τά  πράγματα θά ήλ- 
λαζαν θέσιν. Δέν θέλω νά έπαναλάβω όσα 
σάς είπα, άλλά καλώς έννοεΐτε, ότι διά 
τούτου ή. έπ ιτυχ ία  σας ήθελεν είνε πλή -
ρ·/ις·

Ό  πατήρ ήθελε μετανοήσει , ή κόρη 
είνε ίδική σας ψυχή καί καρδία, καί ό 
άντίπαλός σας δέν ήθελε τολμήσει νά τήν 
διαμφισβητήσγ).

Πρέπει μόνον νά ένεργήσετε γρήγωρα.



Όσον σφοδρότερος ό έ'ρως γυναικός, τό
σον όλιγώτερον διαρκεΐ. Έ καστη παρερ- 
χομένη ήμερα έλαττο ϊ τάς ελπίδας επι
τυχ ίας. Μή περιμένετε, διότι τά  αισθή
ματα , έφ’ ών έ'χετε πεποίθησιν ψυχραί
νονται.

Έ π ί τέλους ώφεληθήτε περιστάσεως, ή 
όποία δέν θά πάρουσιασθη πλέον. Δύνα- 
σθε άκόμη νά νυμφευθήτε τήν δεσποινίδα 
Δορζέρ. Έ ντός όλίγών ήμερων θά είνε 
πολύ αργά καί θά μετανοήσετε πικρώς, 
διότι δεν ακολουθήσατε τήν συμβουλήν 
μου.

— ’Ό χι,δ ιότι μέ συμβουλεύετε αίσχράν 
πράξιν.

—  Αύτό λοιπόν σάς εμποδίζει. Φοβεϊ- 
σθε νά παααδώσετε εις τήν Ρωσσικήν Κυ- 
βέρνησιν τήν γυνα ίκα , ή όποια εκλεψε 
τά  έγγραφά μου ; Έ άν έτιμωρεΐτο, όπως 
καί τής αξίζει, οί ένδοιασμοί σας θά ή- 
σαν άκόμη μεγαλείτεροι, έπειδή αύτή ή 
γυνα ίκα σάς κατέστρεψε.

Βεβαιωθήτε δμως, ότι ούδέν δύναμαι 
κ α τ ’ αύτής, έπειδή είμεθα είς τήν Γαλ
λίαν. ’Επιμένω νά τήν γνωρίσω, διά νά 
προφυλλάττοιμαι είς τό έξης άπ ’ αύτής. 
Είς τούς χρόνους, καθ’ οΰς ζώμεν, οί συνο- 
μωται μόνον προσβάλλουσιν. Έ γώ  δέ πε
ριορίζομαι μόνον νά υπερασπίζω τόν έαυ
τόν μου καί σάς παρακαλώ καί σάς νά 
μέ βοηθήσετε.

—  Έ άν αύτά έσκέπτεσθε μόνον, δέν 
ήθέλατε έπιμείνει τόσιο πολύ νά μάθετε 
τό όνομα έχθροΰ, τόν όποιον δέν δύνασθε 
νά φοβεΐσθε.

— ’Απατάσθε. Αυτοί οί άνθρωποι είνε 
πολύ επίφοβοι, καί τη άληθεία, δέν έ'χετε 
κανέν συμφέρον νά τούς υπερασπίζετε, ά- 
φοϋ δέν εισθε συμπατριώτης των.

Σάς υπόσχομαι δέ ότι ούδέποτε θά μά
θουν ότι σεις μοΰ τούς έφανερώσατε. Σάς 
ορκίζομαι, οτι δέν θά τό μάθουν μέ ό ,τι 
καί άν συμβ·7).

— ’Αρκεί , κύριε , είπεν ό Ροβέρτος. 
Συνηνεσα. νά σάς άκούσω μέχοι τέλους. 
Μάθετε όμως ότι ούδέποτε έδίστασα, ό
πως φαίνεται ότι π ιστεύετε.

Έ άν έγνώριζα τό μυστικόν, τό όποιον 
θέλετε νά μοΰ άποσπάσετε, ούδέποτε θά 
τό έπρόδιδα, άκόμη καί διά νά δικαιολο
γηθώ κατά  τοσούτω τρομεράς κατηγο
ρίας. Δέν γνωρίζω όμως τίποτε, καί ήμ- 
πορεΐτε νά μέ βασανίσετε, χωρίς νά μάθε
τε τ ίποτε άπό ’μέ.

—  Αυτή είνε ή τελευτα ία  λεξις σας ;
—  Ναί.
—  Τότε, τον έαυτόν σας νά αίτιάσθε 

δ ι’ ό ,τ ι σάς συμβή.
—  Τί νά μοΰ συμβη χειρότερον. Είμαι 

αιχμάλωτός σας. Δέν θά είμαι πάντοτε. 
’Ανάγκη άργά ή γρήγωρα νά μέ παοαδώ- 
σετε εις τους δικαστάς μου. Θά μ’ έρωτή- 
σουν κα ί θά τούς απαντήσω. Είς σάς δέν 
έ'χω τίποτε νά ’πω.

— Φαντάζεσθε λοιπόν, είπεν ό κύριος 
Βορισώφ χαιρεκάκως μειδιών, ότι θά σάς 
έλευθ ερώσω έπί τέλους ;

Λησμονείτε λοιπόν, ότι άμα σάς έκλει
σα είς τό μέγαοόν μου, παρέβην δίς ή τρις

τον νομον, και οτι η δικαιοσύνη της πα - 
τρίδος σας τιμωρεί το ΰτο ;

—  Σκοπεύετε λοιπόν νά μέ δολοφονή
σετε ; ήρώτησεν ό Ροβέρτος δέ Καρνοέλ 
τόν συνταγματάρχην, προσατενίζων αύ
τόν έταστικώς.

—  Ά ,  μπά ! άπεκρίθη περιφρονητικώς 
ό κύριος Βορισώφ. Τά χυδαία αύτά  μέσα 
δέν τά  μεταχειρίζεται εύγενής ώς έμέ, 
καί ένασμενίζομαι νά πιστεύω ότι ή οι
κογένεια μου είνε έπίσης αρχαία, ώς καί 
ή ίοική σας. ’Ά λλω ς τε, άντιπροσωπεύω 
τήν Ρωσσικήν Κυβέρνησιν , ό οίκός μου 
είνε Ι'δαφος ρωσσικόν, καί ή ποινή τοΰ 
θανάτου είνε άπηγορευμένη έν Ρωσσί^.

— Τήν άντικατεστήσατε διά τοΰ χ ι ο ό τ ,  
είπεν ό Ροβέρτος μετ’ ειρωνείας.

—  Μή γελάτε. Ά πό  ’μέ μόνον έξαρ- 
τάτα.ι νά σάς έπιβάλλω τήν τιμωρίαν αύ
τήν, καί είνε πολύ πιθανόν ότι τότε θά 
ομολογήσετε τ ί.

—  Δοκιμάσατε.
—  Πρός τ ί ; ’Έχω μέσον άλλο καλλί- 

τερον. θ ά  σάς φυλάττω  έδώ μέχρις ότου 
αποφασίσετε νά ομιλήσετε.

—  Καί έάν έπιμένω νά σιωπώ ;
—  Τότε θά σάς στείλω είς τήν Σιβη

ρίαν. Έ χω  πάν ό ,τ ι μοΰ χρειάζεται δι’ 
αύτό. Ά μ αξαν ταχυδρομικήν, κατεσκευ- 
ασμένην έξεπίτηδες δι’ αύτό τό είδος τής 
μεταφοράς' άνθρώπους άσφαλεΐς διά νά 
έπαγρυπνώσιν έφ’ ύμών κατά  τήν διάρ
κειαν τής πορείας- δ ιπλωματικά διαβα
τήρια, διά τών οποίων είς καμμίαν γ α λ 
λικήν ή γερμανικήν αρχήν έπιτρέπεται νά 
έπισκεφθη τήν άμαξαν, είς τήν οποίαν θά 
ήσθε κλεισμένος.

θ ά  φθάσετε είς τό τέλος τοΰ τα ξε ι- 
δίου, χωρίς κανένα νά ίδήτε, καί χωρίς 
κανείς νά σάς ίδη. Έ π ε ιτα  δέν θά γίνη 
πλέον λόγος διά σάς.

Πριν όμως φθάσωμεν είς αύτό τό έ'σχα- 
τον μέσον, θά σάς άφήσω καιοόν νά σκε- 
φθήτε.

Έ ντός ένός μηνός θά υ.οΰ απαντήσετε.
—  Ούτε έντός δέκα έτών θά αάθετε τ ί 

ποτε άπό ’μέ, άνέκραξεν ό Ροβέρτος δέ 
Καρνοέλ.

—  Δέν θ’ άφήσω νά παοέλθη τόσος πο
λύς χρόνος. Είς μην είνε αρκετός. Ό ταν 
τό χρονικόν τοΰτο διάστημα παρέλθη, δέν 
θά έ'χετε πλέον κανέν ένδιαφέρον νά ομο
λογήσετε, επειδή ή θυγάτηρ τοΰ κυρίου 
Δορζέρ θ’ άπωλεσθη πλέον διά σάς. Τότε 
καί έγώ θά φροντίσω νά σάς έξαφανίσω 
άπό τής θέας τών άνθρώπων.

Τό πράγμα είνε βαρύ , τό όμολογώ , 
άλλά σείς τό ήθελήσατε. Τά πάντα μετε- 
χειρίσθην διά νά σάς καταπείσω . Έ άν έ- 
πιμένετε νά πέσετε είς τό βάραθρον, πρό 
τοΰ χείλους τοΰ όποιου σάς έσταμάτησα, 
τ ί μ ’ ένδιαφέρει, ή δ ιατί νά αίσχυνθώ ;

—  Διά τήν άτιμ ίαν.
—  Μοΰ τά  εχετε ’ξαναπη, καί αί ύ

βρεις σας δέν μέ προσβάλλουν. Ά π ’έναν- 
τ ία ς έλπίζω  οτι ό χρόνος θά σάς έμπνεύση 
ιδέας φρονιμοτέρας, καί ότι θ’ αποφα
σίσετε πριν παρέλθη πλέον ό καιρός.

θ ά  μέ βλέπετε καθ’ έκάστην- είνε κα

θήκον μου νά σάς κρατώ ένήμερον τών 
συμβαινόντων είς τοΰ κυρίου Δορζέρ. Εί
μαι πολύ φίλος του , ώστε δέν μοΰ κρύ
π τει τίποτε πλέον. Θ’άκολουθώ κατά βή
μα τάς προόδους τοΰ φίλου σας καί άντι- 
πάλου ’Ιουλίου Βινιορύ παρά τή  δεσποι- 
νίδι Α λ ίκ η , καί θά φροντίζω πάντοτε νά 
σάς ειδοποιώ.

Θά σιωπήσω,δι’ ό ,τ ι γνωρίζω ,άλλά μέ
χρι νεωτέρας διαταγής θ’ άφήσω τόν κύ
ριον Δορζέρ νά σκεφθη περί ύμών ό ,τι 
θέλει.

Είνε πιθανόν, ότι άμα δέν άκούει πλέον 
νά γ ίνετα ι λόγος διά σάς, θά έξασφαλι- 
σθη πλέον άπό τόν κίνδυνον, τόν όποιον 
ετρεχεν ή κόρη του. άν ήσθε είς Παρι- 
σίους.

Καί θά έ'χη πολύ δίκαιον, έπειδή ή δε
σποινίς Δορζέρ θά ήνε θυμωμένη, διότι 
δέν έφάνητε είς τήν συνέντευξιν, τήν ό
ποιαν τής έδώκατε. 'Υποθέτει ότι τήν 
έγελάσατε, καί αύτή ή προσβολή είνε έξ 
έκείνων, τάς όποιας αί γυναίκες δέν συγ
χωρούν.

Διά νά σάς συγχώρηση έ'πρεπε νά γνω - 
ρίζη ότι δέν είσθε έλεύθερος σήμερον είς 
τής τρεις, καί βεβαίως δέν θά τής τό εί
πώ έγώ.

—  Εξακολουθήσατε, άπεκρίθη ό Ρο
βέρτος δέ Καρνοέλ, χωρίς νά συγκινηθη. 
Εύρετε όδύνας μυσαρωτέρας ή τό xroi i r ,  
μέ τό όποιον μέ ήπειλήσατε πρό ολίγου. 
Δέν θάποθαρρυνθώ.

—  Έ τελείωσα, άπεκρίθη ό συνταγμα
τάρχης άνευ συγκινήσεως- ενα ζήτημα μοΰ 
υπολείπετα ι άκόμη, μεγάλου ένδιαφέρον- 
τος.

'Η γυνή, ή όποία μοΰ εκλεψε, καί τήν 
όποιαν νομίζετε ότι θά σώσετε διά τής 
σιωπής σας, δέν θά μέ διαφύγη, μάθετέ 
το. Οί πράκτορές μου είνε ήδη έπί τά  ί 
χνη τη ς - θά τήν άνακαλύψωσιν- είμαι 
βέβαιος- καί ή θυσία τήν όποιαν κάμνετε 
δι’ αύτήν τής τιμής σας καί τής έλευθε- 
ρίας σας, δέν θά τήν προφύλαξη άπό τήν 
τύχην, τήν όποιαν άξίζει.

Καί τόρα έτελείωσα ό ,τ ι είχα νά σάς 
είπώ. Σάς άφήνω, έπειδή άν άργήσω, φο- 
βοΰμαι μήπως δέν εύρω τόν κύριον Δορζέρ 
καί τήν θυγατέρα του- θά φθάσουν μετα
ξύ τών πρώτων είς τήν εορτήν αύτήν, 
στοιχηματίζω , καί θά άπέλθουν ένωρίς. 
Πρέπει λοιπόν νά τούς ίδώ διά νά σάς|εί- 
πώ αΰριον τά  νεώτερά των,-καθώς και περί 
τοΰ κυρίου Βινιορύ, έπειδή πιστεύω ότι 
θά τούς συνοδεύση είς τόν χορόν αύτόν.

Μετά τόν είρωνεικόν τοΰτον έπίλογον ό 
κ. Βορισώφ έχαιρέτισε διά κλίσεως τής 
κεφαλής τόν αιχμάλωτόν του, καί άπήλ- 
θεν ώς είχεν είσέλθει.

Ό  Ροβέρτος δέν άπεπειράθη νά τόν 
κράτηση. Τί έδύνατο νά είπη είς τον δή
μιον τοΰτον, ό όποιος τόν έβασάνιζεν άπό 
μιάς ώρας. Ούτε νά τόν μαλάξη ήλπιζεν, 
ούτε νά τόν καταπείση, καί δέν ήθελε νά 
έπιτείνη φρικώδη κατάστασιν.

Αί δυνάμεις τφ  έξέλι πον. Ή  οργή, ή 
όποία μέχρι τοΰδε τόν συνεκράτει είς 
ταύτην τήν άνισον πάλην, ήρχισε νά



μεταβάλλνιτοα είς βαθείαν άποθάρρυνσιν.
Ή  ύπερηφάνειά του δεν κατεβλήθη, 

άλλ’ήσθάνετο π ικρώτατα την αδυναμίαν 
του, καί δέν έδύνατο νά παραδοθη είς την 
νάρκωσιν έκείνην της απελπισίας, ή ο
ποία συνεπάγεται την λήθην.

Οί λόγοι άπαντες τοΰ συνταγματάρ
χου έμειναν είς την καρδίαν του ώς δη
λητηριώδη βέλη. Το μεγαλείτεοον δέ κτύ
πημα έξ δ'σων του έπεφερεν, ήν δτι ό φ ί
λος του ’Ιούλιος Βινιορύ ήτο ό αντίζηλός 
του.

Ό  Βινιορύ, ό καλλίτερος, ό μόνος του 
φίλος, ήγάπα τήν Ά λ ίκη ν  καί διεκαίετο 
έξ έπιθυμίας νά τήν νυμφευθή.

Καί ό μυσαρός Βορισώφ δέν έψεύσθη 
δτε εϊπεν, δτι ό κύριος Δορζέρ ΰπεβοήθη 
τόν ταμίαν του.

Κλείων είς τόν Ροβέρτον ό κύριος Δορ
ζέρ τήν θύραν τοΰ οίκου, δέν ήτο τά αύ
τό ώς άν εί τω  ελεγεν οτι έπεθύμει γαμ
βρόν του άνθρωπον έκ τοΰ λαοΰ, ικανόν 
νά τον διαδεχθή ;

Ό  Βινιορύ έπλήρου όλας τάς απα ιτή 
σεις του, ητο κατάλληλος διά τάς χρη- 
ματιστικάς έργασίας καί δέν είχε τό α
τύχημα ν’ άνήκν) είς εύγενη οικογένειαν.

Ό  Βινιορύ είχεν άκόμη καί άλλα προ
τερήματα, τά  όποια άρέσκουν είς τάς 
νέας. Ή το  εύμορφος, νέος, ευφυής, ήπιος 
τούς τρόπους καί μετριόφρων. Ήξευρε νά 
άγαπα , χωρίς νά τό λέγη , καί ή ’Αλίκη 
θά έννόησεν άπό τούς οφθαλμούς του δτι 
τήν ά γα π^ .

Καί έ κείνον δέν τόν κατηγορούν, δέν 
τφ  προσήπτον άτιμω τικήν πραξιν. Ή  τ ι
μή του ήτο άθικτος, υπερασπιζόμενος δέ 
τόν κύριον δέ Καρνοέλ, έδείκνυεν αισθή
ματα εύγενέστατα.

"Ε π ετα ι ουνέχεκι. Α ις ω π ο ε

   -  - -

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α. ΞΕΝ0Π0ΥΛ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

— Είνε άπό τον τόπον μου, Λέον, ά
πήντησεν ή Βασιλική μέ ήρεμον καί γλυ- 
κεϊαν φωνήν’ μιά φορά ήμουν κ ’ έγώ δπως 
είνε αύτή τόρα" θέλεις λοιπόν, διότι τόρα 
μ’ εκαμες καλλιτέραν τη ς, νά φαίνωμαι 
υπερήφανος καί άκατάδεκτος ;

— Δέν σου είπα νά την περιφρονής, 
Β ασιλ ική- τνί άρκεΐ μοΰ φαίνεται ό χα ι
ρετισμός σου.

—  Ξϊνε πολύ ολίγον ό χαιρετισμός μου! 
νά ήξευρες πόσην εύχαρίστησιν αισθάνο
μαι είς τήν ομιλίαν της . . . .

Τόν Λέοντα έξηρέθισεν ή έπιμονή τής 
έρωμένης του καί ύψωσε πάλιν τήν φω
νήν του είς τόν όργίλον τόνον. Έξεμάνη, 
ύβρισεν, ήπείλησε, διέταξεν. Ή το  ή πρώ
τη  φορά, καθ’ ήν ώργίζετο ένώπιον τής 
Βασιλικής' ώσφράνθη φαίνεται τόν κ ίν
δυνον, δι’ ού ήπείλει τήν άπλήν νεάνιδα 
ή συναναστροφή τής φθονεράς, καί προ-

σεπάθει νά τον άποτρέψη. Ή  Βασιλική 
ύπέκυψε, νοείτα ι, καί ύπεσχέθη κλαίουσα 
νά μη δεχθ-7) άλλην φοράν τήν Μαρίαν.

Ιίαρήλθον λοιπόν ήμέραι τινές. χωρίς 
αί δύο φ ίλα ι νά ίδωθώσιν έκ τοΰ πλη 
σίον. Πάλη συνέβαινεν είς άμφοτέοας. 
’Ήθελεν άφ’ ένός ή Μαρία νά έπανίδη 
τήν Βασιλικήν καί να ένσταλάξη τό υπό
λοιπον τοΰ δηλητηρίου τη ς ' άλλά την 
άπέφευγε, διά νά την φαντάζητα ι χαιρε- 
κάκως όλοέν φλεγομένην ύπό περιεργίας 
καί αμφιβολίας. Ή  Βασιλική άφ’ έτέρου, 
άνυπόμονος καί ανήσυχος νά μάθη τ ι κα
κόν ελεγεν ό κόσμος περί αύτής, έπεθύμει 
μέν νά όμιλήση μετά τής φίλης της μίαν 
άκόμη φοράν' άλλ’ ή ρητή δ ιαταγή τοΰ 
Λέοντος τήν άνεχα ίτιζε καί πάντοτε άπέ
φευγε νά την καλέση.

’Επί τέλους, ΰπέκυψεν ή Μαρία καί ήλ
θε μίαν ήμέραν απρόσκλητος, μέ την άπό- 
φασιν νά συμπληρώσει τό έργον τοΰ μί
σους. Ά φ ’ ού συνωμίλησαν έπ ’ ολίγον 
περί άσημάντων, άνέλαβον ταχέως τήν 
ένδιαφέρουσαν ομιλίαν, πρός ήν έσπευδον 
άμφότεραι. Είς τάς πρώτας παρακλήσεις 
τής Βασιλικής, εϊπεν ή Μαρία, ώς έάν έ- 
λεγε τά άπλούστεοον πράγμα τοΰ κόσμου:

—  Ά φ ’ ού έπιμένης τόσφ νά τά μά- 
θης, πρέπει νά σού το ’πώ. Λέγουν πώς 
δεν είσαι κόοη τοΰ Π λακιώτη ' ή μητέρα 
σου σ’ έκαμε μ’ έναν Ά θηναΐον, ποΰ ήλθε 
στά Μέγαοα καί έκάθησε στά σπ ίτι σας 
κάμποσαις ήμέραις.Ό  πατέρας σου έλειπε 
μέ τά θεϊό σου ’ς τά  Λιόσια.

Ή  Μαρία έσιώπησεν. ’Έλαβε τήν ηδο
νήν νά νοήση τόν ένδόμυχον σπαραγμόν 
τής Βασιλικής, ύπό την προσποιητικήν 
αύτής αδιαφορίαν. Μόνον οί ώραϊοι οφθαλ
μοί τής άτυχοΰς έπληοώθησαν, χωρίς να 
θέλη, δακρύων. Ή  υπερήφανος φύσις της 
δέν ήθέλησε νά φανη ΰποκύπτουσα είς 
τόσω φοβεράν ταπείνωσιν.

— Δέν πιστεύω τέτο ια  λόγια ' ό κό
σμος είνε πολύ κακός ! είπε μετ’ ολίγον 
ψυχρά' κλείσασα δέ και άνοίξασα ταχέως 
τούς οφθαλμούς, άφήκε νά ρεύσωσιν έπί 
τών παοειών της τά  δάκρυα, άλλά χωρίς 
άλλος τ ις  τών μυών τοΰ προσώπου της 
νά μετακινηθή είς έκφρασιν θλίψεως. Μετ’ 
ολίγον προςέθηκεν :

—  ’Πέ μου, σέ παρακαλώ, καί πώς 
τον ονομάζουν αύτόν τόν Άθηναΐον ;

—  ”Ω, τό λέγουν τόνομά του έκεΐ 
κάτω , άλλά πάντα  μυστικά καί στά αυ
τ ί '  κανείς δέν μού το είπε έμέ . . .  σέ 
βεβαιώ δτι δέν το ’ξεύρω.

Ήγέρθη αίφνηδίως ή Βασιλική καί έ- 
ξήλθεν" έφοβεΐτο μήπως ήθελεν έκραγή ή 
θλίψις της ένώπιον τής Μαρίας. Έάν έ- 
μάνθανεν άπό άλλον τάς διαδόσεις τοΰ 
κόσμου, ίσως θά ευρισκεν άνακούφισιν, 
συγκλαίουσα τη παλα ια  της φ ίλη ' ά λλ ’ 
ητο φυσικόν νάποκρύψη τήν θανατηφόρον 
έντύπωσιν άπό έκείνης, ήτις είχε τήν 
τόλμην νά την καταστήση ένήμερον το ι- 
ούτων πραγμάτων.

Μόνη ή Μαρία, έστράφη πρός τήν θύ
ραν, δι’ ής έξήλθεν ή Βασιλική. Συνέ- 
σφιγξεν είς γρόνθον τήν μίαν χεΐρα καί

την έκτύπησεν έπί τής παλάμης τής άλ- 
7,ης δύο -  τρεις φοράς. Άπήστραψ^ν οί ό̂ - 
φθαλμοί της οί πονηροί έκ χαρας όλοψύ- 
χου, καί μειδίαμα θριάμβου άνέτειλεν έπί 
τής μορφής της.

— Τόρα καλά σ’ έχω, αρχόντισσά μου!
Είπε καί έφυγεν.

Τήν εσπέραν, εύρεν ό Λέων τήν Βασιλι
κήν κατηφή καί περίλυπον, έξηπλωμένην 
έπί ιδιορρύθμου πομπηϊανοΰ εδράνου, έν 
τφ  κομψφ αύτής τιμονίω . Ή το  έξα ι- 
σίως ώραία. Ή  λύπη έπεδείκνυε τήν καλ
λονήν της ύπά φάσιν νέαν' διά πρώτην 
φοράν ό Λέων έθαύμαζε τήν χιονώδη έ
κείνην ώχρότητα, τόσω θαυμασίως ήρ- 
μοσμενην πρός το παμμέλαν τής κόμης' 
τούς οφθαλμούς τούς άπλανεΐς, ών ή λάμ- 
ψις είχε σβεσθή είς τά  δάκρυα' τήν ήρε- 
μον μεγαλοπρέπειαν τών άγαλματωδών 
αυτής χαρακτήρων' τήν έκφρασιν καί τήν 
στάσιν τής θλίψεως, εικόνα θελκτικήν, 
μέ πλαίσιον τάς ύψηλάς πλευράς τοΰ πε- 
ριχρύσου εδράνου. Έ σ τη  ολίγα βήματα 
πρό αύτής καί την έβλεπεν έν^σιγή, έν ώ 
έξέβαλλε τά  λευκά του χειρόκτια. Καί ή 
νεάνις έσιώπα καί τόν έβλεπεν.

Αίφνης, διά νάποδείξη τήν εύαρέσκειάν 
του ό Λέων, μετεχειρίσθη τήν φράσιν,τήν 
οποίαν., ώς είδομεν, είχε πρόχειρον είς 
το ιαύτας περιστάσεις άπό πολλοΰ χρό
νου, καί τη είπε δ ι’ ύφους εύτραπέλου, 
σύρων ταύτοχρόνως ένα σκίμπ οδα, νά 
καθήση πλησίον της, καί έκκοαβόνων το 
στρατιωτικόν του ά^πέχονον.

— Καλέ του Κωνσταντη του Πλα
κιώτη κόρη είσαι σύ ;

—  Ό χ ι  !
Δέν ήκουσεν άκόμη άπό γλ^κυτέρου 

στόματος φοβερώτερον δ χ ι  ό Λέων. Έ -  
μεινεν άκίνητος, προςκλινής, ώς ήτοιμά- 
ζετο νά καθήση, έχων άκόμη τήν μίαν 
χεΐρα έπί τοΰ κομβίου του καί τήν άλ
λην έπί τοΰ σκίμποδος. Δέν έπίστευε 
ποτέ, άντί τοΰ θελκτικού έκείνου ό f t ,  
είς ού τήν άμίμητον ειρωνείαν ένησμένι- 
ζεν άλλοτε, νάντηχήση ώς κεραυνός ή 
άπαισία  έκείνη άπόφασις, μέ τόνον φρι- 
κώδαυς βεβαιότητος. Τά ρόδινα χείλη τής 
περικαλλούς νεάνιδος ένόμιζεν άνίκανα δι’ 
άλλο τ ί , ή διά φιλήματα καί στεναγμούς. 
Δέν θα έξεπλήσσετο περισσότερον, έάν 
έλάμβανε φίλημα άπά στόμιον τηλεβό
λου.

—  Καί τότε τίνος είσαι ; ήρώτησεν 
έπί τέλους σοβαρός, ένφ έκάθητο.

— Δέν εΐξεύρω.
—  Δέν είξεύρεις ; . . τ ί έπαθες σήμε

ρον Βασιλική ;
Ή  νεάνις δέν έδυνήθη νά ύπομείνη ά- 

παθής τήν άνάκρισιν. Έχ.ρυψε τήν κεφα
λήν έντός τοΰ μανδηλίο^ της, καί ήρξατο 
κλαίουσα μετά λυγμών. Έπέπρωτο νά 
περιπίπτη είς έκπλήξεις τήν έσπέραν έκεί
νην ό Λέων. Έσταύρωσε τάς χεΐρας καί 
έβλεπε τάν άπαρηγόρητον εκείνον θρήνον, 
μέ ήθος άνθρώπου άμηχάνου καί έκ τών 
παραδόξων βεβαρημένου.

—  'Ά  -  ριστούργημα ! ανέκραξε μετ’



ολίγον, τονίζων ιδιαιτέρως την ήγαπημέ- 
νην του εκφρασιν.

Τρυφερότερος κατόπιν γενόμενος, έζή
τησε παρά της έρωμένης του τό α ίτιον 
της απροόπτου έκείνης λύπης . 'Η Βασι
λική έδίσταζε κ α τ ’ άρχάς και ύπετραύλι- 
ζεν" άλλά πιεζομένη ύπό τών παρακλή
σεων, διηγήθη ε’ις τόν Λέοντα ό ,τι έμαθε 
παρά τής φίλης της. Ή  νέα Ικπληξις τοΰ 
νέου υπερέβαλε πάσας.

— Καί ποιός ήλθε καί σοΰ είπε τέ
τοια πράγματα ; ήρώτησεν.

Ή  Βασιλική προσεπάθησε ν’ αποφυγή 
τήν άσύμφορον άπάντησιν, πλήν ό Λέων 
τήν ήνάγκασε νά είπη τήν άλήθειαν. Είς 
τά όνομα τής Μαρίας, τό όποιον άλλως 
ευθύς έξ άρχής είχε μαντεύση, ό Λέων έξ- 
ωργίσθη.

—  Τά είδες τώρα; ανέκραξε τρέρ.ων" 
ε, όταν σοΰ τά  έλεγα, δέν ήθελες νάκού- 
σης... Καλά νά πάθης άφοΰ μέ παρήκου- 
σες ! βλέπεις τ ί  άποτελέσματα φέρουν αί 
συναναστοοφαί τών παλαιών φίλων ; . . 
Ά μ  δέν τό καταλαμβάνεις, καϋμένη, ότι 
αύτή σέ φθονεί, καί διά νά σέ λυπήση θά 
σοΰ ’πη κάθε ψεΰμα ; . .

Διά τοιούτων καί άλλων, πάντοτε ή- 
γανακτημένος, προσεπάθει νά παρηγόρηση 
τήν έρωμένην του, καί νά την άποτρέψη 
άπό νέων έοευνών καί σκανδάλων. Τήν 
έσπέραν έκείνην όμως δέν ήδυνήθη ν’ ά- 
πομάξη τά  συχνά τής νεάνιδος δάκρυα. 
Δ ιετέλει ύπό τήν έντύπωσιν λυπηροΰ ά- 
κούσματος ή Βασιλική, καί έπί μακράν 
έδέρετο είς θύελλαν σκληρών διαλογι
σμών. Ύ πώ πτευε τήν τιμήν τής μητρός 
τη ς, τήν γνησιότητα έαυτής, τήν ε ίλ ι-

άνεχαίτισε τό βήμα, καί τήν ήτένισε διά 
βλέμματος πλήρους όργής καί περιφρονή- 
σεως.Ή  Μαρία τόν έβλεπεν αύθαδώςκαα- 
μύουσα τούς οφθαλμούς καί άποροΰσα.

— Γιά νά σου ’πώ έσένα ! τή είπεν δ. 
Λέων αύστηρώς" νά μου κάνης τή χάαι 
νκ μην έχης σχέσεις μέ τη Βασιλική . . . 
πρόσεξε νά μή σε ξαναϊδώ στό σπ ίτ ι μαυ, 
γ ια τ ί θά σε κατρακυλήσω άπό τή σκάλα. 
Τ ’ άκοΰς :

—  ’Αα’ έννοια σου και χωρίς να μου
το ’πης δέν ξαναπηγαίνω  ! άπήντησε διά 
τοΰ αυτοΰ τόνου ή Μαρία. ’Έχω κ ι’ έγώ 
τήν α ιτ ία  μου...

Καί τώ  έστρεψε οργίλη τά  νώ τα , άπο- 
μακρυνθεϊσα έν μέσω χαλάζης παρθείων 
βελών :

—  Όρίστε μας ! ποΰ θά μας φοβερίση 
τόρα ό a rT p a c  της ! Γιά ’δές τό χάχα, 
ούτε λοχίας δέν έ'γεινε άκόμη. . . έ'χει 
καί μοΰτρα καί ’μ ιλεΐ! I lot ός θέλει, καλέ, 
νά ’ξεύρη τή  παληόμ__

Ό  Λέων άκούων απαθώς, ήναγκά- 
σθη είς τήν τελευτα ίαν ϋβριν νά έφορ- 
μήση έναντίον της. Πλήν ό έχθρός ε’ις- 
ήλθε δρομαίως είς τήν οικίαν καί έκλεισε 
βροντωδώς τήν έξώθυραν. Ό  κώδων, σει- 
σθείς άποτόμως ύπό τοΰ θυροφύλλου, δι
έχυσε παταγώδεις κρούσεις, έν ώ τάυτο- 
χρόνως καί ό σκ ον π ι ό α ς ,  άγγέλλων κατά 
τά σύνηθες τήν παρουσίαν του, έκτύπα 
μανιωδώς τόν βραχνόν κώδωνά του, έπί 
τών πλευρών τοΰ σαθροΰ άμαξίου. Ό  
στρατιώτης δέν ήδυνήθη νά μη γελάση εις 
τό παράδοξον έκεΐνο έμβατήοιον.

Μετά τής σκανδαλώδους άποκαλύψεως
κρίνειαν τής φίλης τη ς, τήν θρυλλουμέ- τής Μαρίας, συνδεων καί άλλα τινά  γεγο· 
νην αισχρότητα τοΰ κόσμου. Εις λόγος 
ήτο, είς θρΰλλος άπλοΰς, μία φήμη άνυ- 
πόστατος ίσως, καί εντούτοις δέν ήξευοε 
πώς έπλήοωσε τήν καρδιάν της ολόκλη
ρον, πώς τήν άβάσιμον εί'δησιν ύπεστήρι- 
ζεν ή ψυχή της καί την έπίστευε, πώς 
δέν έτόλμησε νάποβάλη τήν ιδέαν έκεί-

νότα ό Λέων, ήρχισε νά συμμεοίζηται καί 
αύτάς τούς φόβους τής Βασιλικής, καί νά 
δικαιολογη ένδομύχως τά  δάκουά της. 
Πλήν την παρεκάλει νά λησμονήση τήν 
σνχογαντ ία*· ,  καί νάποφύγη νά εί'πη τ ι 
είς τόν πατέρα της — σύστασις άλλως πε
ρ ιττή . Ούτε αυτός ούτε έκείνη, άν καί

νην, ώς ψευδή καί άνεξέλεγκτον... Μόλις ! κατεΐχον άμφότεροι στοιχεία τινά  σκε- 
μετά πολλάς ήμέρας ό έ'ρως έμετρίασε : ψίως, ύπώπτευσαν τήν φοβεράν άλήθειαν. 
τήν λύπην τη ς, καί ί'σχυσε κάπως νά την j Ενώπιον διαλογισμών τινων ό νοΰς φοικιά 
παρηγορήσγι. Πολύ έκοπίασεν ό Λέων νά 
την ίδη φαιδράν κάί φιλόγελων, ώς άλ7νθ- 
τε ' καί έπανήλθε μέν τό μειδίαμα είς τά  
χείλη τής νεάνιδος ύπό τας θωπείας τοΰ 
έραστοΰ, πλήν ή χαρά της, ή άλλοτε α
μ ιγής, είχε δηλητηριασθή, άφ’ ότου ή 
φαντασία της διέκρινε, μακράν είς τό πα
ρελθόν, ώς φάσμα τήν μητέρα της, ώ
χραν, κατηφή, αμαρτωλήν, ήτιμασμένην, 
μέ το νόθον τέκνον είς τάς άγκάλας τη ς ...

Ό  Λέων, πρός αποτροπήν παρομοίων 
σκηνών, έκρινεν άναγκαΐον ν’ άποταθή 
πρός τήν Μαρίαν. Καί μίαν ποωίαν, πολύ

ώς ένώπιόν βαράθρου, καί άκουσίως τρέ
πετα ι άπ ’ άλλην διεύθυνσιν.

Ό  ’Αστεριάδης, ούδέν τών διατρεξάν- 
των γνωρίζων, έξηκολούθει δαψιλεύων τάς 
θωπείας του είς τήν Μαρίαν, έπ’ έλπίδι 
τής ταχείας ύπέρ τών σκοπών του χρησι- 
μοποιήσεως.

Η'
*Η τελευταία λάμψις «ρό τοΰ σκότους.
’Έ κτακτον όψιν παρείχε τήν ημέραν έ

κείνην τό άπό τίνος ήσυχον μέγαρον τών 
Ροδίων. Σιγή καί κατήφεια έπεκράτει 
έντός, άν καί έβριθε κόσμου. Αί κυρίαι,

ένωρις, εν ω έξήρχετο τής οικίας τής ! αί θαλαμηπόλοι, οί ύπηρέται, οί φίλοι, 
Βασιλικής, συνήντησε τήν θεραπαινίδα, όλοι έβάδιζον άθορύβως καί ώμίλουν χα- 
άτημέλητον, σύρουσαν όκνηρώς τά  κρού- j μηλη τη φωνη. ’Έξωθεν έσταμάτων συ- 
πεζα έπί τής όδοΰ, καί κρατούσαν τό σι- νεχώς αί άμαξαι καί άνήργοντο οί ιατροί
δηροΰν δοχεΐον τών ακαθαρσιών,τό όποιον καί οί έπισκέπται.
είχεν έκκενώσει είς τό περιμένον άμάξιον 
τοΰ σ χ ο νπ ι ό ά .  Ό  στρατιώτης έλαβε σο- 
βαράν στάσιν απέναντι τής νεάνιδος, ής

Η μήτηρ τοΰ Λέοντος εκειτο βαρέως 
ασθενής.

Ή  έπιστήμη είχεν άπελπισθή περί

τη ς σωτηρίας τη ς , καί τό θλιβερόν- πρ-ο- 
μήνυμα τοΰ θανάτου- της διεδόθη ταχέως 
άνά τήν πόλιν. ’Έσπευδον λοιπόν οι συγ
γενείς καί οί φίλοι·, όλος ό λαμπρός: έκεΐ· 
νος κόσμος, ό το«αύτας στιγμάς ευτυ
χείς διελθών έν τώ  μεγάρω, όπως ιδωσί 
διά τελευτα ίαν φοράν τήν έτοιμοθάνατον 
δέσποιναν, τήν οποίαν έσεβάσθη.σαν καί 
ήγάπησαν τόσω, καί παρηγορήσωσι τήν 
οικογένειαν, διά την έπικειμένην ®υμ<&ο 
ράν. ’Έβλεπον έκεΐ ένα σύζυγον απηλπ ι- 
σμενον καί άνήσυχον, ένα υίόν· ψυχρόν 
καί άπαθή, κα ί έπί τής μεγαλοπρεπούς 
κλίνης Ιν πτώμα ζών. Δέν έδύνατο νκνα- 
γνωρίση κανείς τήν κυρίαν Ροδίου" τόσον 
είχε καταβάλει ή λύπη καί ή άσθένεια 
τήν άτυχή μητέρα. Ά λ λ ’ έτήρει μετ’ά- 
κριβείας τόν λόγον της. Πριν ή ίδη τάν 
υίόν της ποδοπατοΰντα τήν θέλησίν της 
καί παρακαθίζοντα είς τήν οικογενειακήν 
τράπεζαν, όμοβάθμιον αύτή καί ομώνυ
μον, μίαν χωρικήν" πριν ή ίδη καταστρε- 
φομενην παντελώς τήν περιουσίαν της 
καί πριν ή άναγκασθή νά ύποκύψη, αύτή 
ή θυγάτηρ τών ήγεμόνων, είς δυσφόρητον 
μετρ ιότητα— άπέθνησκεν. ’Έκλειε τούς 
οφθαλμούς είς τήν πτώσιν τοΰ οί'κου της.

Τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου της , άν 
καί ήρνήθη ν’ ίδη τήν Βασιλικήν, έκραξεν 
έν τούτοις παρ’ αύτή τάν Λέοντα κα ί τω  
άπηύθυνεν όλίγας λέξεις, πλήρεις αγγε
λικής συγκαταβάσεως.

— Αισθάνομαι ότι άποθνήσκω, τφ  ει 
πω" δέν θέλω νά θεωρήσω κανένα α ιτ ίαν 
τοΰ θανάτου μου" ή τύχη μέ κατέτρεξε... 
καί έάν ύπέφερα δυςτυχήματα καί θλίψεις, 
αί όποΐαι τόρα μέ καταβιβάζουν είς τόν 
τάφον, σκέπτομαι ότι εγώ πρό πάντων 
υπήρξα αφορμή" σύ δέν π τα ίε ις ... θά ή 
σουν άλλος,άν οί γονείς σου ήσαν άλλο ι...
’ Ακούσε τόρα τήν τελευτα ίαν μου θέλη- 
σιν, τήν οποίαν δέν πρέπει νά παρακούσης 
όπως καί τας άλλας. Μή θελήσης νά έπα- 
νορθώσης τό κακόν μέ την αδικίαν τοΰ 
άθώου. Νά νυμφευθης τήν Βασιλικήν. . .

Ό  Λέων ήσπάσθη τήν χεΐρά της καί 
άπεσύρθη χωρίς νά προφέρη λέξιν. Έ γνώ - 
ριζε καλώς ότι δέν ήτο είς θέσιν νά τη -  

! ρήση τήν ύστάτην θέλησιν τής μητρός 
I του, καί άπεφυγε τουλάχιστον νά μολύνη 
; τήν τελευτα ίαν της ήμέραν, διά ψευδοΰς 
• ύποσχέσεως. Ή το  βεβαίως πολύ λυπηρόν 
! τοΰτο" άλλ ’ ό άνθρωπος τοΰ κόσμου δέν 
' αποφασίζει νά θυσιάση τάν βίον του όλό- 
1 κληοον , διά να τίμηση τήν μνήμην τής 
μητρός του.

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