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[Συνέχεια]

Αί νεάνιδες άπεδέχοντο άταράχως καί 
άνευ φιλαρεσκείας τά ς φιλοφρονήσεις έκεί- 
νας,τάς οφειλομένας καί εις τήν εύγενή των 
περιποίησιν και είς το γένος των. Έ κα 
στος τών αξιωματικών έκείνων είχεν ί'σως

είς άλλο μοναστήριον αδελφήν ή συγγενή 
του, πρός ήν μετ’ ευχαριστήσεως θά ε- 
βλεπε νά προσεφέροντο μετ’ ίσης άβρό- 
τητος οί αξιωματικοί άλλου στρατού.Ό  
Ίασπΐνος έτοποθετήθη όπισθεν τής μαρ- 
κησίας, ή δ  ̂ Νανών άπεφευγεν αυτόν ώς 
Σατανάν. Ό  Γεράρδος ΐστατο  είς άπό- 
στασιν δύο βημάτων άπό τής Ά ντω ν ιέτ -  
τα ς καί εβλεπε σχεδόν άναπαλλομένην 
τήν καρδίαν της ύπό τήν στολήν της, ή - 
σθάνετο σχεδόν τό θάλπος τής πνοής 
τη ς , άλλ’ έπροτίμα νά σιγα κάλλιον πα

ρά νά εϊπη πρός αύτήν χυδαίαν τινα  φρά- 
σιν, έπροτίμα νά μείντ] νεκρός παρά νά 
προφερν) βέβηλόν τινα  λόγον.

Ό  πονηρός νεανίας, ό σημαιοφόρος, 
παρετήρει τήν σκηνήν ταύτην καί εβλεπε 
τήν ταραχήν' ή . φυσική τής νεότητας 
ζωηρότης, ύποβοηθοΰντος κα ί τοΰ οί
νου, έξήψαν αύτόν' θελκτικός καί ρόδινος 
τήν οψιν, μέ τό στόμα κοσμούμενον ύπό 
χαριεστάτου μειδιάματος,έπλησίασε πρός 
τήν κυ'ρίαν Μαιντενών καί μεθ’ ύπόκλι- 
σιν τόσον μακράν, ώστε έφάνη ώς προοί-



, .  X Iμιον προσφωνησεως και προσειλκυσε την 
γενικήν προσοχήν.

—  Κυρία, είπε, πρός τινα  να έκδηλώ- 
σωμεν την εύγνωμοσύνην μας ; πρός υ
μάς, την απόλυτον δέσποιναν πάντων ή 
πρός τάς εύγενεΐς ταύτας κυρίας, τάς εύ
γενώς φιλοςενούσας ημάς ; Πρέπει καί 
πρός υμάς κα ί πρός έκείνας. Ά να γ ινώ - 
σκω είς τους οφθαλμούς τών συντρόφων 
μου την έπιθυμίαν, την όποιαν δέν τολ- 
μώσι νά έκφράσωσιν. Είνε σοβαρώτεροι 
αύ ΐοΰ καί έπιφυλακτικώτεροι έμοΰ’ άλλ’ 
έγώ εχω περισσοτέραν ειλικρίνειαν καί 
περισσοτέραν τόλμην. Τοΰτο δέ προέρ
χεται έκ της εύδοκιμήσεως τών πρώτων 
μου πολεμικών έργων, τό στάδιον τών ό
ποιων ένεκαίνιοα σήμερον , καί δ ι’ ά μοί 
παρέχετε τόσον ένδοξον ανταμοιβήν. Πρό 
ολίγου, κυρία, κατά τήν άφιξίν μας, τό 
παράδειγμα τοΰ κυρίου Λαβερνή ένεπνευ- 
σε καί είς ήμάς τό θάρρος ν’ άσπασθώμεν 
τήν χεΐρά σα ς.Ά λλά  νΰν,τό λαμπρόν συμ- 
πόσιον, δπερ αί κυρίαι αύτα ί εύηρεστήθη- 
σαν νά μάς παραθέσωσιν, ή καλοκαγαθία 
των καί ή ΰμετέρα εύμένεια μ’ένθαρρύνου- 
σι νά παρακαλέσω υμάς, δπως μάς χορη
γήσετε άλλην μίαν χάριν. Οί Γάλλοι εύ- 
πατρίδαι είνε απα ιτητικο ί οσάκις εύρί- 
σκονται έν έκστοατεία. ’Επιτρέψατε ήμΐν 
νά χαιοετίσωμεν δ ι’ ένός άσπασμοΰ εύσε- 
βάστου, τάς κυρίας αύτάς, α ΐτινες ΰπεν- 
θυμίζουσιν είς ένα έκαστον ημών μίαν α
δελφήν ή μίαν φ ίλην' οί φίλοι των ή οί 
αδελφοί των θ’ άποδώσωσιν, έλπ ίζω , τόν 
ασπασμόν τοΰτον, είς τάς ίδικάς μας ά- 
δελφάς.

Μέγας θόουβος έπηκολούθησε μετά τάς 
λέξεις τα ύ τα ς- οί αξιωματικοί έγέλων καί 
έχειροκρότουν' αί μοναχαί ήρυθρίων πά- 
σαι ύπό τόν πέπλον τω ν, άλλά καί πα 
σών τά  δμματα έξήστραψαν. Περί δέ τής 
κυρίας Μαιντενών, ήτις ήκοοάσθη μεθ’ υ
πομονής τούς λόγους έκείνους, ούδείς ήτο 
βέβαιος, ούδ’ αύτός ό ρήτωρ, δτι θ’ άπε-
δ ι ν ν ♦ - ‘εχετο ττ,ν α ιτησιν ευ^ενως.

Ά λλά  τό γόητρον τής νεότητος καί 
τής καλλονής είνε άκαταμάχητον. Ή  
μαρκησία προσέβλεψεν έπί στιγμήν ακί
νητος τόν ικέτην, δστις ΰποκλινόμενος έ
νώπιόν της προσήλου έπ’ αύτής βλέμμα 
σπινθηροβολοΰν έξ· εύφυίας καί ειλικρί
νειας άνζμένων τήν άπάντησιν.

Έσεισεν ήρέμα τήν κεφαλήν καί νεύ- 
ουσα διά της ώραιας χειρός της :

—  Ά ποτάθητε πρός τήν κυρίαν ήγου
μένην, είπε, διότι, καθώς σάς είπα, έδώ 
δέν έ'χω άλλα δικαιώματα είμή τά  τής 
χορηγουμένης πρός έμέ φιλοξενίας. Ή  κυ
ρία ήγουμένη γινώσκει δτι τήν παράκλη- 
σιν ταύτην άποτείνει ή τάξις τών μάλ
λον γνησίων καί γενναίων εύπατριδών τής 
Γαλλίας, ή τόση λαμπρώς ένταΰθα άν- 
τιπροσωπευομένη. Πείσατέ τη ν - παν δ ,τι 
δύναμαι νά ποάξω είνε νά συνενώσω καί 
έγώ τάς παρακλήσεις μου, δπως γείνν) ά- 
ποδεκτή ή α ίτησίς σας.

Ό  σημαιοφόρος έκλινε τό γόνν δπως 
ευχαριστήσν) τήν μαρκησίαν διά τούς εύ- 
μενεΐς λόγους της, ειτα  δι’ ένός άλματος

σχεδόν παρέστη ένώπιόν τής ήγουμένης, 
όπωσοΰν τεταραγμένης— όφείλομεν νά τό 
•όμολογήσωμεν— απέναντι τής ίδιαζούσης 
έκείνης είς τό γαλλικόν έθνος παραφοράς.

—  Ή κούσατε, κυρία ; είπεν ύπ,οστηοί- 
ζων τούς λόγους του δ ι’ δλης τής χάριτος 
τοΰ μειδιάματος του.

—  Νομίζω δτι θά ήδίκουν τάς κυρίας 
ταύτας, άπήντησεν ή ήγουμένη, καί δτι 
θά παρέβαινον τούς κανόνας,άν άπεποιού- 
μην νά συγκατατεθώ είς αύτό, τό όποιον 
μοί ζη τε ίτα ι μετά τόσης άβρότητος. Ή  
τιμή , ή προσγιγνομένη είς ήμάς έκ μέρους 
τόσων άνδρείων καί νικηφόρων στρατιω
τώ ν, θά καταστήση ζηλότυπα δλα τά  
λοιπά κοινόβια.

Είποΰσα δέ τάς λέξεις ταύτας ή ήγου
μένη ύπεκλίθη άβροφρόνως, ό δέ σημαιο
φόρος πλησιάζων μετ’ άμιμήτου χάριτος:

—  ’Επιτρέψατε , είπε , νά δρέψω έγώ 
πρώτος τούς καρπούς τοΰ έπιχειρήματός 
μου .

Καί άπέθηκεν έπί τών παρειών τής ή 
γουμένης φίλημα έπίχαρι καί άβρότατον, 
οίον θά έζήλευον οί ήρωες τών μυθιστο
ρημάτων τής έποχής έκείνης.

Έκαστος τότε τών άξιωματικών έ- 
ποαξε τό αύτό πρός τήν πλησιέστερον αύ
τοΰ εύοισκομένην μοναχήν ή δόκιμον.

Ό  Γεράρδος ΐστατο  ένώπιόν τής Ά ν -  
τω ν ιέττα ς ’ τό αίμά του δλον συνέρρευσεν 
είς τήν καρδίαν. Ή  νεάνις τόν προσέβλεπε 
μέ βλέμμα, δπερ θά ένεψύχου άγα}μα. Ό  
Γεράρδος προύχώρησε κατά ήμισυ βήμα 
καί Ιμεινεν ώσεί προσηλωμένος είς τό έ
δαφος.

— Λοιπόν ; . .  τ ί  κάμνεις ; είπεν αύτώ  
κρυφίως ό πανοΰργος σημαιοφόρος , έγώ 
άφοσιοΰμαι καί θυσιάζομαι καί σύ υπο
χωρείς

Ό  Γεράρδος καί ή Ά ντω ν ιέττα  έπλη- 
σίασαν πρός άλλήλους' αί χεΐρές των συν- 
ηνώθησαν καί τά  καίοντα χείλη έκάστου 
έ'ψαυσαν τήν πεφλογισμένην παρειάν τοΰ 
άλλου. Ή  Ά ντω ν ιέττα  μετά ταΰτα  έκού- 
βη έν σπουδή μεταξύ τοΰ πλήθους τών 
μοναχών καί έπεσεν έξηντλημένη έπί μιάς 
έδρας. Ό  Γεράρδος άπέμεινεν ώς οίνόλη- 
πτος, έ'κθαμβος, ζαλισμένος,ούδέν άκούων 
καί ούδέν βλέπων.

θόρυβος μέγας έξήγειρεν αύτόν έγκαι- 
ρως.

—  Ό  βασιλεύς ! ανέκραξαν οί παρά 
τήν είσοδον τοΰ έστιατορίου λοχαγοί τών 
σωματοφυλάκων.

Πάντες τότε καί άξιωματικοί καί μο
ναχαί έτοποθετήθησαν ώς έν παρατάξει.

Ό  βασιλεύς ένεφανίσθη φέρων υψηλά 
υποδήματα, μέ τάν πίλον είς τήν κεφα
λήν κα ί τήν ράβδον είς τήν χεΐρα, έχων 
έκ δεξιών τόν Φίλιππον τής ’Ορλεάνης 
αδελφόν του, καί οπιοθέν του τόν δοΰκα 
τής Σάρτρης καί τόν δοΰκα τής Μαίνης. 
Εΐποντο οί λοιποί πρίγκιπες καί οί α ύλ ι- 
κοί.

Ό  βασιλεύς ήγάπα τήν έπιδειξιν καί 
τά  θορυβώδη θεάματα' έσταμάτησε μετά 
χαράς βλέπων τόσα φώτα λάμποντα, τό
σα άνθη, τόσας νέας μορφάς. Ή  κυοία

Μαιντενών μόνη προύχώρησε πρός ύπάν- 
τησίν του έν τώ  μέσω τής κενής άπομει- 
νάσης διόδου, καί τοΰ διπλοΰ στοίχου τών 
άξιωματικών καί τών μοναχών.

Ά μ α  ώς άνεγνώρισεν αύτήν ό βασιλεύς 
άφεΐλε τάν πΐλόν του καί προέβη πρός 
συνάντησίν της. Ό  χαιρετισμός, δν άπέ- 
τεινεν αύτή καί ή ύπόκλισις, ήν έποίη- 
σεν έκείνη, ήσαν άληθώς ύποδείγματα εύ- 
γενών περί τό φέρεσθαι τρόπων.

—  Κυρία ! άνέκραξεν ό βασιλεύς, σείς 
κάμνετε θαύματα.

—  Ή θέλησα νά περιποιηθώ έπαξίως 
τούς κυρίους αύτούί,άπήντησεν ή μαρκη
σία δεικνύουσα τούς άξιωματικούς τοΰ 
ίππικοΰ.

Ό  βασιλεύς περιήλθε τότε τό έστιατό- 
ριον, ένω ό άδελφός του συνωμίλει φιλο- 
φρόνως μετά τής ήγουμένης καί τής μαρ
κησίας. Ό  δούξ τής Σάρτρης, εύειδής νέος, 
ζώσα είκών Ερρίκου τοΰ Δ , έν ηλ ικ ία  εί
κοσι έτών,διένειμε φιλοφρονήματα,έξακον- 
τ ίζω ν ένταυτω  βλέμματα πρός τάν στοί
χον τών έρασμίων μοναχών. Διά τών α
νοικτών θυρών είσήρχετο ό νυκτερινός ά
νεμος, ύπό τήν πνοήν τοΰ οποίου έπνευ- 
στίων τά  φώ τα ' έκ διαλειμμάτων ήκού- 
ετο ό μυκηθμός τών τηλεβόλων καί ό 
χρεμετισμός τών ΐππω ν.

—  Δέν βλέπω τόν Λουβοά, είπεν ό βα
σιλεύς, δ ιατί δέν είν’ έδώ ;

Πονηρόν μειδίαμα άνήλθεν έπί τά  χείλη 
τής μαρκησίας, ή τ ις , μολονότι συνωμίλει 
μετά τοΰ δουκός τής ’Ορλεάνης, ήκουσε 
τήν έρώτησιν τοΰ βασιλέως.

—  Μ εγαλειότατε, άπήντησεν ό δούξ 
τής Σάρτρης, ό κύριος Λουβοά άπήλθε 
μετά τοΰ Βωμπάν πρός έπίσκεψιν τών τά 
φρων, πρό τεσσάρων δέ ώρών δέν άνεφάνη. 
Δέν πρέπει νά έλαβεν, δπως δλοι αύτοί οί 
κύριοι,τό προσκλητήριον διά νά παρευοεθή 
είς τόν Ά γ ιο ν  Γισλανόν.

—  Είνε άκατάβλητος,ύπέλαβεν ό βασι
λεύς έξακολουθών τόν περίπατόν του καί 
δεχθείς ποτάν προσφερθέν αύτώ  παρά τών 
μοναχών μετά τινων διπύρων' είτα  συνε- 
χάρη φιλοφρόνως τόν Ρυβαντέλ διά τήν 
έπ ιτυχ ίαν τοΰ έλαφροΰ ίππικοΰ καί δ ιήλ- 
θε πλησίον τοΰ Γεράρδου, ον παρετήρησεν 
έπί πολύ.

Ή  μαρκησία είχεν άποπεοατώσει τήν 
μετά τοΰ άδελφοΰ τοΰ βασιλέως συνδιά- 
λεζιν καί ήτο ήδη έλευθέρα" ένευσε πρός 
τόν δοΰκα τής Μαίνης νά πλησιάσν), δπως 
παρουσιάσωσιν όμοΰ είς τόν βασιλέα τάν 
νέον ύπολοχαγόν. 'Η ευκαιρία ήτο καταλ- 
λοτάτη .

Ά λ λ ’ αίφνης ήκούσθη κρότος δπλων 
καί ΐππω ν έξωθεν, έφάνη δέ ό Λουβοά είς 
τήν κορυφήν τής κλίμακος μέ τό βλέμμα 
άργιλον καί άναπνέων θορυβωδώς, κατά  
τήν συνήθειάν του.

— Ό  βασιλεύς ; έλεγε, ποΰ είνε ό βα
σιλεύς ;

Ό  βασιλεύς έστράφη άκούσας τόν ήχον 
τής φωνής έκείνης. Τό διαπεραστικόν όμ- 
μα τοΰ ύπουργοΰ είχεν ήδη διακρίνει αύ
τόν,έτοιμον ήδη νά όμιλήσνι πρός τόν Γε
ράρδον , είδε τά νεΰμα τής μαρκησίας,



βπευδούσης νά παρουσίαση τόν προστα- 
τευόμενόν της, έμάντευσε τάς εύνοϊκάς 
διαθέσεις τοΰ δουκός της Μαίνης. Ούδέν 
διέφυγεν αύτόν , ούδ’ ή ώχρότης καί ό 
τρόμος τής Ά ντω ν ιέττα ς , έγγύθεν τής 
οποίας διήλθε διά νά φθάση μέχρι τοΰ 
βασιλέως, ούδ’ αύτη ή ταραχή της ήγου- 
μένης, πρός ήν άπέτεινε κεραυνοβόλον 
βλέμμα.

Ό λα  έκεΐνα τά  σχέδια και τά  μυστή
ρια τά  είχεν έφεύρει ή μαρκησία.

—  Τί τρέχει, Λουβοά ; ήρώτησεν Λου
δοβίκος ό ΙΔ', πολλήν βίαν έ'χεις, βλέπω.

—  Τρέχει, Μ εγαλειότατε, οτι ένφ έδώ 
διασκεδάζουν, ή φρουρά τοΰ Μόνς έ'καμεν 
εξοδον καί έ'χασεν έκατόν όργυίας έκ τής 
τάφρου. Οί κύριοι αύτοί παρατηρώ δτι 
^γευμάτισαν καλά, προσέθηκε δυστρόπως, 
άλλ’α ί πόλεις δεν κυριεύονται μέ τά  πη- 
ρόνια. Εμπρός, κύριοι, ιππεύσατε !

— Έ χ ει δίκαιον, ειπεν ό βασιλεύς μετ’ 
αταραξίας πλήρους άβρότητος καί ευστο
χίας" άς ίππεύσωμεν, κύριοι ! . . .  Αί κυ- 
ρίαι θά έχωσι τήν καλωσύνην νά μάς συγ- 
χωρήσωσιν...

Ό  Λουβοά εϊπεν άκόμη γρυλλίζων λέ
ξεις τινάς, α ΐτινες δέν ήκούσθησαν. Ό  
αποχαιρετισμός έγένετο καθ’ άπασαν τήν 
γραμμήν έν ριπή οφθαλμού. Μόλις ό Γε
ράρδος έπρόφθασε νά στραφή πρός τήν 
Ά ντω νιέττα ν  καί άξιωματικοί άπήλθον 
έν σπουδή. ‘Ο βασιλεύς καί οί πρίγκιπες 
ϊππευσαν.

Ό Λουβοά έξηλθε τελευταίος, άφοΰ 
έβεβαιώθη δτι ούδεΐς άπέμενε πλέον, ά
δύνατον δέ ή γραφίς ήμών νά παραστήση 
δλον τό μίσος, δλην τήν μανίαν, δλην τήν 
απειλήν, άτινα  έμπεριείχοντο έν τή ά- 
πλή ταύτη  φράσει, ήν άπηύθυνε πρός τήν 
κυρίαν Μαιντενών :

—  Χαίρετε, κυρία.
Δέν δυνάμεθα δ’ έπίσης νά παραστή- 

σωμεν μέ ποιον ήθος θριάμβου καί περι- 
φρονήσεως άπήντησεν έκείνη :

—  Χαίρετε, κύριε.

ΛΕ'

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ

Οί ιππείς έπεστρεψαν είς τό στρατό- 
πεδον μετά ταχύτητας, ήτις θά ένεποίει 
πολλήν ανησυχίαν είς τούς έχθρούς.

Ό  Γεράρδος, βεβυθισμένος είς τούς εύ- 
δαίμονας ρεμβασμούς του,άφινε τόν ΐππον 
του νά βαίνη μόνος παρά τόν τοΰ κυρίου 
Ρ υβαντέλ . Ό  σημαιοφόρος νομίζων δτι 
έπέστρεφον πάλιν είς τήν μάχην ΰπετον- 
θόριζε πολεμικόν τ ι φσμα. Ό  Ίασπΐνος, 
οφειλών νά φείδεται τής Ά σπρης, ής τό 
βάδισμα δέν ήτο άνάλογον μέ τήν περί- 
στασιν, έπανήρχετο έν τριποδισμφ μετά 
τοΰ θεράποντος καί τών δύο φρουρών.

Προεφυλάσσετο όπισθεν της βασιλικής 
συνοδίας, ήτις έβαινε μετά τής περιεσκεμ- 
(λένης βραδύτητος, της έμπρεπούσης είς 
τήν Βασιλικήν Μ εγαλειότητα.

Ό  Λουβοά καλπάζων μετά τών υπα
σπιστών του ύπερέβη τήν οπισθοφυλακήν

‘καί άναζητών, ώς ό λέων τήν βοράν, τ ι-  
νά, δπως έκχύση τήν οργήν του, συνήν- 
τησε πρός δυστυχίαν του τόν Ρυβαντέλ, 
δστις είχε διατάξει τόν ιπποκόμον του 
νά διορθώση ένα ιμάντα τοΰ 'ίππου του, 
έξελθόντα έκ τής πόρπης.

Ή το  σκότος καί τήν νύκτα ό στρατη
γός δεν διακρίνεται άπό τοΰ άπλοΰ άξιω - 
ματικοΰ. Ό  Λουβοά διακρίνας ιππέα 
σταματήσαντα καί συνδιαλεγόμενον μετ’ j 
άλλων, δέν ήδυνήθη νά κρατηθή άπό τοΰ 
ν’ άνακράξη:

—  Αί' σύ, ποΰ έμεινες όπίσω ; . . . έμ- 
πρός, γρήγορα.

Ό  Ρυβαντέλ δέν ήτο υπομονητικός. 
"Ενεκα- τοΰ έπελθόντος είς τόν ΐππον του 
συμβεβηκότος ήτο ήδη δύσθυμος. Δέν ά - 
νεγνώρισε τόν Λουβοά, ή προσεποιηθη οτι j 
δέν τόν άνεγνώρισε καί διά φωνής τρα
χείας άπήντησεν είς τήν διαταγήν :

—  Τί αστείος ποΰ είνε αύτός ό ά- 
χρεϊος.

Ό  Λουβοά ήκουσεν' ή λέξις ήτο τρα
χεία είς τό ούς τοΰ εύαισθήτου ύπουργοΰ 
Έσταμάτησε τόν ΐππον του, οί δέ ύπα- 
σπ ιστα ί του έπίσης.

—  Ποιος είνε ό αυθάδης,δστις ώμίλη- 
σεν ; ήρώτησεν οδηγών τόν ΐππον του 
πλησίον τοΰ Ρυβαντέλ.

— Έ γώ είμαι, ό Ρυβαντέλ, καί άλλος 
αύθάδης δέν είνε έδώ παρά σύ !

Άκόμη δέν είχε τελειώσει τήν φρά- 
σιν του, δτε είδεν άντικρύ του, είς δύο 
βημάτων άπόστασιν τήν άπειλητικήν 
μορφήν τοΰ Λουβοά, δστις έθεώρει έπαρ- 
κές τό νά φανή μόνον χωρίς νά όμιλήση.

— Ά  ! είνε ό κύριος Λουβοά. έξηκο- 
λούθησεν ό Ρυβαντέλ χωρίς πολύ νά συγ- 
κινηθή.

—  'Υποθέτω δτι δέν μέ είχετε ανα
γνωρίσει, κύριε, εϊπεν ό Λουβοά σφιγγών 
τούς όδόντας, διότι μέ άπεκαλέσατε . . . 
άχρεΐον !

—  Ό πω ς δέν μέ άνεγνωρίσατε καί 
σείς, κύριε μαρκήσιε, διότι μέ άπεκαλέ
σατε φυγάδα καί αύθάδη !

—  Έ λα , ελα, άς είνε! είπε διακόπτων 
αύτόν ό υπουργός μετά βαρυθυμίας, άς 
ύποθέσωμεν δτι δέν εί’πομεν τίποτε.

—  Αύτό θά ήτο τό καλλίτερον !..ε ίπ ε  
όργίλως καί ό Ρυβαντέλ ίππεύων έκ νέου.

—  Πώς είπατε ; ήρώτησεν ό Λουβοά.
—  Ά ς  ύποθέσωμεν δτι δέν εΐπομεν 

τ ίπο τε, άπήντησεν ό σκληροτράχηλος 
στρατηγός.

Καί άπηλθον,βαδίζοντες παραπλεύρως. 
Ά λ λ ’ ή ειρήνη αΰτη μεταξύ των δέν έ
μελλε νά διαρκέση πολύ.

—  Είνε δυνατόν, εϊπεν ό Λουβοά, ένώ 
έκάλπαζον, άνδρες εμφρονες,αξιωματικοί, 
νά πηγαίνουν νά διασκεδάζουν μέ γλυκ ί
σματα καί μέ πλακούντια !

Ό  Ρ υβαντέλ έξέφερε γρυλλισμόν δυσ- 
οίωνον, άλλά κατέστειλε τήν οργήν του.

—  Καί νά κάμνουν αύτό, ένφ φονεύ
ονται οί στρατιώ τα ί των ! έξηκολούθησεν 
ό Λουβοά, ένθαρρυνόμενος έκ της σιγής 
τοΰ συνοδοιπόρου του ή παραφερόμενος έκ 
της κοχλαζούσης ένδομύχως οργής του.

Καί έκέντησε ζωηρώς τόν ΐππον του.
—  Δέν μοΰ λέγετε, παρακαλώ, άνέ

κραξεν ό Ρυβαντέλ κεντών έπίσης τόν ίδι— 
κόν του ίππον καί πλησιάζων, διά ποιον 
τά  λέγετε αύτά  ;

j — Δ ι’ αύτούς δπου τά  κάμνουν τά  
λέγω , άπήντησεν ό δύστροπος υπουργός.

—  Τό έ'καμα δμως καί έγώ ! εϊπεν ό 
Ρυβαντέλ.

—  Τότε τό λέγω καί διά σάς ! άπε
κρίθη δ Λουβοά.

—  Κύριε, δπου δήποτε ό βασιλεύς μέ 
διατάξη νά υπάγω , πηγαίνω  καί θεωρώ 
μεγάλην τιμήν μου νά υπάγω , τό άκού- 

eT£ ’—  Καί είς τά  γλυκίσματα ; εϊπεν ό 
Λουβοά.

— Κύριε, ή προσβολή σας άπευθύνεται 
πρός τόν βασιλέα, έάν δέ νομίζετε δτι 
είσθε τόσον ισχυρός,ώστε νά προσβάλλετε 
τήν Αύτοΰ Μ εγαλειότητα, άποταθήτε 
πρός Αύτόν. Τό έπ ’ έμοί, δσον ανίσχυρος 
καί άν είμαι,σάς καθιστώ γνωστόν δτι δέν 
υποφέρω τάς ύβρεις σας. Έδώ δέν εΐμεθα 
είς υπηρεσίαν καί πιστεύω εξηγούμαι κα
θαρά ώς πρός τ ’ άποτελέσματα τής δια
γωγής σας.

Ό  Λουβοά έφερε τήν μίαν χεΐρα είς 
ι τό μέτωπον καί άφεΐλε τόν-πΐλόν του διά 
νά δροσίση τήν φλογισθεΐσαν έκ της όρ- 

I γής κεφαλήν του. Έπειδή δμως δέν ήτο 
δυνατόν ν’ άπαντήση, χωρίς νά προκα- 
λέση θόρυβον, ήκουε δέ καταφθάνοντα 
τό βασιλέα-.

—  Καί πάλιν σάς λέγω , πολύ καλά ! 
εϊπεν.

—  Καί άφήκε τόν Ρυβαντέλ, δστις έ- 
λάλει άρκετά μεγαλοφώνως, ώστε ό βα
σιλεύς διεοχόμενος ήδυνήθη νά τόν ά- 
κούση καί νά έρωτήση περί τής άφορμής 
τής έ'ριδος.

— Ό  Ρυβαντέλ ήθελε ν’ απόκτηση, 
ά λλ ’ ό Γεράρδος τόν ίκέτευσε νά μή είπη 
τ ίπο τε καί νά έξακολουθήση τόν δρόμον 
του, τοσούτω μάλλον, δσω ήκούετο προς 
τά  δεξιά τοΰ Μόνς ζωηρός τουφεκοβολι- 
σμός. Ό  Λουβοά έκέντησε τόν ίππον του 
νά προχωρήση πρός τό μέρος έκεΐνο, ώς 
άνθρωπος μή φειδόμενος τής ζωής του.

Έθέάθη τότε ό Βωμπάν έπί τίνος μι - 
κροΰ υψώματος. Κεκλιμένος σχεδόν όπι
σθεν κοφίνων πλήρων χώματος, είχε παρ’ 
α ύτφ  ένα σχεδιαστήν καί ένα σκαπανέα 
κρατούντα τό τηλεσκόπιόν του. Παρετή- 
ρει μετ’ άκρας προσοχής τήν μεταξύ τών 
προφυλακών μάχην, έξ ής έφαίνετο ούδέν 
έννοών.

Ό  Λουβοά έσταμάτησε πλησίον του, 
ε'πειτα έσταμάτησε καί ό βασιλεύς, δστις 
ήθέλησε ν’ άπέλθη πεζός μέχρι τοΰ μέ
ρους δπου ΐστατο ό Βωμπάν, παρά τάς 
ικεσίας,ας άπέτεινον αύτφ  νά μή έκτεθή.

— Τί συμβαίνει,Βωμπάν; ε ίπε,δ ια τί πυ
ροβολούν έκεΐ,δπου δέν ύπάρχουν εχθροί ;

—  Αύτό άκριβώς ζητώ  νά μάθω κ’ 
έγώ, Μ εγαλειότατε, άπήντησεν ό μέγας 
άνήρ, προσελθών καί χαιρετισας τόν βα
σιλέα, χωρίς νά παρατηρήση δτι ή κε
φαλή του υπερέβαλε τό οχύρωμα.



—  Θά είνε δευτέρα έξοδος, βέβαια ! 
είπεν ό Λουβοά.

—  Ό χ ι, άπήντησεν ό Βωμπάν,δέν είνε 
Ιξοδος, διότι δέν ήνε δυνατόν νά προύχώ- 
ρησαν τόσον πολύ είς τήν πεδιάδα οί πο- 
λιορκούμενοι" άλλως τε θά εί'χομεν ειδή
σεις περί α ύτή ς ... Προσέξατε ! . . ο ί πυρ
σοί, τους όποιους κρατούν άνημμένους έ
κεΐ πλησίον τών ΐππω ν σας, έφείλκυσαν 
την προσοχήν τών πολιορκουμέ'νων καί θά 
πυροβολήσουν. Κύψατε , Μ εγαλειότατε !

Καί ό μέγας 'άνήρ άρπάζων βιαίως τον 
βασιλέα έκ τοΰ βραχίονας,ήνάγκασεν αυ
τόν νά κλίνη τήν κεφαλήν. Ή το  καιρός" 
ήκούσθη συριγμός ή μάλλον μυκηθμός 
στρηνής. Ό  βασιλεύς έφερε τήν χεΐρα είς 
τό οΰς του" ό Λουβοά έπραξε τό αυτό καί 
6ί άλλοι αξιωματικοί έπίσης. Μία σφαίρα 
τηλεβόλου έπεσεν έν τώ  μέσω τών βασι
λικών ίππων κάί ερριψε χαμαί Ιν ζώον, δ
περ έξέφεοε πένθιμον φωνήν.

Πολλοί τών άξιωματικών έδραμον δπως 
βεβαιωθώσι περί τοΰ'αποτελέσματος.

—  Βοίζουν τά  αύτιά  σας , Μεγαλειό
τα τε , είπεν ό Βωμπάν" είνε πολΰ δυσάρε- 
στον, ά λλ ’ αύτό θά είπη νά εύρεθή κανείς 
σιμά δταν διέρχεται σφαίρα. Πιστεύω δτι 
θά σβύσουν τά  φώτα, διότι αλλέως ήμπο- 
ρεΐ νά πάθωμεν δλοι.

— Καί θά ήτο περιττόν κ α τ ’αύτήν τήν 
στιγμήν, είπεν ό βασιλεύς φαιδρώς" άρκεΐ 
δτι άπώλεσα ενα ϊππον.

1— Δέν είνε έκ τών ίδικών σας ΐππω ν, 
Μ εγαλειότατε, είπεν ό Λουβοά" μοΰ έφάνη 
πώς ήτο ήμίονος.

—  Τίνος ήτο ή ήμίονος ; ήρώτησεν δ 
βασιλεύς. '

—  Τοΰ κυρίου Λαβερνή , τοΰ όποιου 
τόν έφημέριον παρ’ ολίγον νά φονεύση ή 
σφαίρα, άπήντησεν ό Ρυβαντέλ. Μόλις 
είχε προφθάσει νά καταβη.

—  Τοΰ Λάβερνή ; . .  ειπεν ό βασιλεύς " 
δέν άνήκει, νομίζω,είς τό έλαφρόν ιππικόν;

—  Είνε ό προστατευόμενος τής κυρίας 
Μαιντενών , άνεκραξε πικρώς ό Λουβοά , 
είς τών ήρώων τοΰ δείπνου έν τώ  Ά γ ίω  
Γισλανώ.

—  Καί λοιπόν, Βωμπάν, ελεγες, είπε 
διακόπτων αύτόν μετά σπουδής ό βασι
λεύς, δτι ό πυροβολισμός αύτός δέν προ
έρχεται άπό έξοδόν τινα  ;

—  Μ άλιστα, Μ εγαλειότατε.
—  "Εστειλα νά μάθω, είπεν ό Λουβοά.
—  ”Ω ! δέν ήτο άνάγκη νά στείλετε 

διά νά μάθετε , θά σας είπω έγώ τ ί είνε , 
είπεν ό κύριος Λουβοά. Ό λην τήν ήμέραν 
έφαίνοντο περιπολοΰντα μικρά αποσπά
σματα έκ τεσσάοων, πέντε καί ενίοτε δέκα 
άνδρών, έν τώ  μεταξύ τών ήμετέρων γραμ
μών, πρός τό άκρότατον σημεΐον τών με
θορίων. Ένθυμεΐσθε ότι σάς άνέφερα περί 
τούτου, κύριε.

—  Ή σαν χωρικοί, είπεν ό Λουβοά.
—  Ό χ ι, ήσαν έθελονταί.
—  ’Αλλά , κύριε, είπε διακόπτων αύ

τόν ό Λουβοά, αί περιπολιαι μας τ ί 2κα- 
μναν ; Θ’ άφινον τούς έθελοντάς αυτούς 
νά διέλθωσιν ;

κριβείας τών δσων λέγω  , άπήντησεν ό 
Βωμπάν . Ά λ λω ς  τε, αύτό δέν ανάγεται 
είς τά  καθήκοντά μου.Έ γώ οφείλω νά δι
ευθύνω τά πυροβολικόν καί τάς πολιορκη- 
τικάς έργασίας. Είς τόν κύριον δοΰκα τοΰ 
Λουξεμβούργου καί τόν κύριον Βουφλέο 
άπόκεινται ή έπίβλεψις,καί ή κατοχή τών 
θέσεων.

— Έ ν τοσούτω εχεις μίαν ιδέαν, Βωμ
πάν, καί οφείλεις νά μάς τήν εί'πης, είπεν 
ό βασιλεύς.

— Έν πρώτοις παραμερίσατε , Μεγα- 
λειότατε" είδα φώς είς τόν προμαχώνα" 
θά πυροβολήσουν.

Πυροβολισμός τώ  όντι έροίφθη καί αί 
σφαΐραι τών τηλεβόλων άνέσκαψαν τά έ- 
δαφος είς τά  πέριξ. Ταυτοχρόνως έπαν- 
ήλθεν ό πεμφθείς πάοά τοΰ Λουβοά υπα
σπιστής, άνήγγειλε δέ δτι σώμα έκ τετοα- 
κοσίων περίπου άνδρών είχε κρυβή ένε- 
δρ εΰον έντός τοΰ έ'λους,χωρίς νά είνε γνω
στόν πόθεν προήρχετο ή έκ τίνων άπετε- 
λεΐτο" δτι κα τ ’ άρχάς έξηλείφθη ώς σώμα 
τοΰ γαλλικού στρατού" δτι ό δούξ τοΰ 
Λουξεμβούργου δέν ήδυνήθη νά έπιτεθη 
κα τ ’ αύτοΰ ώς μή γνωρίζων καλώς τήν 
τοπογραφίαν τοΰ έ'λους " δτι ύπό τό πΰρ 
τών έθελοντών έκείνων εκειτο ή οδός δι’ 
ής εμελλε νά διέλθη ή σιτοπομπία" δτι 
ό κύριος Βουφλέρ μή έχων διαταγάς άν
έμενεν " δτι έπί τέλους οι αόρατοι έκεΐνοι 
καί άγνωστοι έχθροι είχον έπιφέρει μεγά- 
λην βλάβην είς τάς περιπολίας καί τάς 
έφοδείας, έξ ών δύο είχον καταστραφή έξ 
ολοκλήρου άπό τής ένάρξεως τοΰ πυρός.

—  Ό  Βωμτϋάν είχε δίκαιον, είπεν ό 
βασιλεύς" πρέπει νά μεριμνήσωμεν περί 
τούτου.

Ό  Λουβοά ήουθρίασε καί άπεμακούνθη 
έν τάχει χωρίς νά πραφέρη λέξιν. Μετά 
μίαν στιγμήν ήκούσθη διατάσσων τούς 
ιππείς νά έκτελέσωσι κίνησίν τ ινα , έκ τοΰ 
ποδοβολητού δέ τών ΐππων έξήχθη δτι ά - 
πόσπασμα ίππικοΰ έκινήθη πρός τήν ύπο- 
δειχθεΐσαν διεύθυνσιν, γενάμενον άφαντον 
έν τώ  σκότει.

— Τί φρονείς περί αυτών τών έθελον
τών ; ήρώτησεν ό βασιλεύς τόν Βωμπάν 
μετά τήν άναχώρησίν τοΰ Λουβοά.

—  Έ ξεπληττόμήν, άπήντησεν ό Βωμ
πάν, δτι οί έχθροι δέν είχον συλλογισθή 
άκόμη νά συνδράμωσι τό Μόνς, τώρα δέ 
βλέπω δτι τό 'έσυλλογίσθησαν. Οί έθε
λονταί αύτοί είνε πρόσκοποι στρατοΰ τ ί 
νος, δστις κάπου σχηματίζετα ι. Ό  κύ
ριος πρίγκιψ τής Όράνζης θά κινηθΤί" 
τιιστεύσατέ το, Μ εγαλειότατε. Ά λ λ ’ ό
πως είχα ήδη τήν τιμήν νά εί'πω πρός 
τήν Ύμετέραν Μ εγαλειότητα, αύτό άφο- 
ρά τούς διοικητάς τών σωμάτων,τούς έ- 
πιβλέποντας τήν γραμμήν τοΰ άποκλει- 
σμοΰ.

Ό  Λουβοά έ'φθασεν ακριβώς έν καιρώ 
διά ν’ άκούση τάς τελευτα ίας ταύτας λέ
ξεις.

—  Ά ς  κινηθή ό κύριος πρίγκιψ τής 
Όράνζης, είπεν" έ'χομεν πολλάς σφαίρας 
δι’ αύτόν καί άρκετάς οβίδας διά τό

Ά γνοώ , άλλ’ έγγυώμαι περί τής ά- Μόνς. Μή ανησυχείτε δ ι’ αύτό, Μεγαλειό

τα τε . Ό  κύριος πρίγκιψ τής Όράνζης 
δέν θά κινηθη" ά λλ ’ άν εύαρεστηθη ή ‘Υ - 
μετέρα Μεγαλειότης νά παρακαλέση τόν 
κύριον Βωμπάν δπως κινηθη αύτός δσον 
τό δυνατόν ζωηρότερον" αί πολιορκητικά!, 
έργασίαι δέν προχωρούν.

Ό  Βωμπάν ήγειρε τήν κεφαλήν, ήν έ- 
τήοει πρό τίνος κεκυφυΐαν κατεχόμενος 
ώς ό Αρχιμήδης ύπό προφανούς ρέμβης.

—  Τί λέγετε ; είπεν' αί πολιορκητικά! 
έργασίαι δέν προχωρούν ;

-— "Οχι, άνέκραξεν ό Λουβοά" κανένα 
δέν κατηγορώ" ά λλ ’ δμως είνε αληθές δτι 
ή τάφρος διαγράφει το ιαύτην έλλειψ ιν, 
ώστε δέν προχωροΰμεν ποσώς πρό δύο ή— 
μερών καί έξοδεύομεν πολλά χρήματα.

—  Καί τ ί  έπιθυμεΐτε ; ήρώτησεν ήσύ- 
χως ό Βωμπάν.

—  Έπεθύμουν τήν έφαρμογήν τοΰ γεω
μετρικού άξιώματος, δτι ό βραχύτερος 
δρόμος άπό ένός σημείου είς ε'τερον εινε ή 
εύθεΐα γραμμή. Ή  Ύμετέρα Μεγαλειό
της έννοεΐ δτι άν ή τάφρος είχε μήκος 
ήμισείας μόνον λεύγης, θά προσηγγιζο- 
μεν ταχύτερον είς τά  εργα τοΰ έχθροΰ, 
παρά τώρα δτε έχει μήκος τουλάχιστον 
μιάς λεύγης.

—  Μ άλιστα, κύριε, είπεν ό Βωμπάν, 
άλλά τότε θά έγενόμην άφορμή νά φονευ-*- 
θώσι διακόσιοι άνδρες !

—  Πιθανόν, κύριε, άπήντησεν ό Λου
βοά, άλλά τότε θά έκυριεύετο τό Μόνς 
δύο ήμέρας έγκαιρότερον καί ό καιρός μας 
είνε μετρημένος, διότι ή Ευρώπη μάς πα
ρακολουθεί.

— Θά πράξω δ ,τ ι μέ δ ιατάξει ή Αύτοΰ 
Μ εγαλειότης, είπεν ό μηχανικός μετ’ ά - 
παθείας πλήρους αβρότητας" είς τόν βα
σιλέα άνήκει ή ζωή τών υπηκόων του. Ό  
βασιλεύς άναδέχεται αύτήν τήν εύθύνην* 
έγώ , δστις είμαι στρατιώτης καί χρι
στιανός, προσπαθώ νά έργασθώ περισσό
τερον διά τής σκαπάνης παρά διά τοΰ 
τηλεβόλου.Επιχειρώ νά κυριεύσω τάΜόνς 
άνασκάπτων δσον τό δυνατόν περισσότε
ρον τό έδαφυς καί φειδόμενος δσω τό δυ
νατόν περισσότερον τής ζωής τών άνδρών. 
Ουχ ήττον άν ό βασιλεύς έπιθυμη νά έρ- 
γασθώμεν δραστηριώτερον, θά χαράξωμεν 
μίαν εύθεΐαν γραμμήν άπ ’ εδώ μέχρι τής 
πόλεως" έπιχειροΰμεν άπό μεθαύριον τό 
εργον, τοΰτο δέ θά στοιχίση εις τήν Αύ
τοΰ Μ εγαλειότητα δέκα χιλιάδας σκού
δων άλιγώτερον καί χιλίους όκτάκοσίους 
άνδρας περισσοτέρους, αύτός είνε ό λογα
ριασμός.

—  Πράξε δπως έγκρίνης, Βωμπάν, δι
ότι είσαι άρμοδιώτερος ήμών είς πολλά 
πράγματα,είπεν ό βασιλεύς,χωρίς νά φανη

; προσέξας είς τόν μορφασμόν τοΰ Λουβοά, 
καί κάμε ώστε νά δυνηθώμεν νά ρίψωμεν 
ιε τ ’ ολίγον τους λαμπρούς έκείνους μύ
ρους, τούς οποίους μοΰ ύπεσχέθης.

Ό  μηχανικός έτέθη πάλιν έπϊ τό έρ- 
γον του.

Έ ν τούτοις ό βασιλεύς, διά νά παρη- 
γορήση όπωσοΰν καί τόν ύπουργόν του, 
άπέτεινε πρός αύτόν τόν λόγον.

—  Τί άπέκαμες ; ήρώτησεν αύτόν, μ|

Ε



■τους έθελοντάς αυτούς, οΐτινες μάς πυρο- 1 
βολοΰσιν ;

—  Μ εγαλειότατε, διέταζα νά έπιτηρί) 
κύτους εν απόσπασμα καί ύπό την προ
στασίαν του άποσπάσματος νά διέλθη ή 
οιτοπομπία.

Ό  Βωμπάν έστρεψε πρός τόν ορίζοντα 
τά νοήμον βλέμμα του, ώσεί ήθελε νά 
διακρίνη την πολεμικήν κίνησιν, περί ής 
ώμίλει ό υπουργός. Ένώ δέ ό βασιλεύς 
καί ό Λουβοά κατήρχοντο συνο[/.ιλοΰντες, 
ό Βωμπάν, ίδών μακράν βαδίζοντας τούς 
άνδρας,τούς έκπεμφθέντας παρά τοΰ Λου
βοά :

— Καί άλλοι άνδρες Θυσιάζονται α
δίκως, είπε καθ’ εαυτόν" καί δ ιατί ; ήτο 
τόσον εύκολον ν’ άφήσωσι τούς εχθρικούς 
εκείνους άκροβολιστάς νά πυροβολώσιν είς 
τό κενόν ! ’Α ντί νά πέμψω πρός αύτούς 
ανθρώπινα σώματα ώς σημεία διά τάς 
βολάς των , θ’ άπεσυρον καί τούς υπάρ
χοντας έκεΐ στοατιώτας. Φεΰ ! . . . ά λλ ’ 
αύτό δέν μ ’ένδιαφέρει, προσέθηκεν ό Βωμ
πάν στενάζων' άς φροντίσουν οί σωμα- 
τάρχαι, οί διευθύνοντες την εκστρατείαν.
Ας υπάγω  νά γεμίσω τούς δλμους μου 

καί νά πυρακτώσω τάς σφαίρας μου.
Ό  βασιλεύς, οστις είχεν αδυναμίαν 

πρός τάν Λουβοά, καί δέν ήθελε νά ελθη 
είς φανεράν μ ετ’ αύτοΰ ρήζιν, δέν ήθέλησε 
νά συζητήση έπί πλέον μετ’ αύτοΰ ώς 
πρός τήν τοποθέτησιν τοΰ αποσπάσματος, 
Κατήλθεν άπό τοΰ υψώματος μετά τοΰ 
Λουβοά, δστις έλαβε τήν άδειαν ν’ άπέλ- 
θη λέγων :

— Μεγαλειότατε·, ζητώ  τώρα παρ’ ‘Υ 
μών νά μοΰ επιτρέψετε δπως υπάγω  νά 
προγευματίσω είς τά στρατηγεΐον μου.

—  Νά προγευματίσης τήν ένάτην ώ
ραν τής εσπέρας ;

—  Είμαι άκόμη νήστις, Μεγαλειότα
τε, άπήντησεν άπλώς ό Λου"βοά.

Ό  βασιλεύς συγκινηθείς, διότι πράγ
ματι ό υπουργός έλεγε τήν αλήθειαν, έ
σεισε τήν κεφαλήν, έτυψε φιλικώς τόν 
ώμον τοΰ Λουβοά καί εϊπεν αύτώ  :

—  Είσαι αγριάνθρωπος, άλλά πιστός 
είς τά καθήκον' πήγαινε ν’ άναπαυθης.

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]

Τίνος φίλου ; Δέν είχε πλέον φίλους, 
άν ήτο άληθές, δτι ό μόνος πιστός μένων 
αύτοΰ, ’Ιούλιος Βινιορύ, έ'παυσε νά τόν 
ύπερασπίζηται καί προσεπάθει νά τάν ύ - 
ποσκελίση παρά τή ’Αλίκη. ’’Αλλως τε, 
ούδείς έν τώ  κόσμω έδύνατο νά γνωρίζη 
δτι ό Ροβέοτος δέ Καρνοέλ ήτο κεκλει- 
σμένος είς τάν οίκον τοΰ συνταγματάρ
χου Βορισώφ.

Ά φοΰ έπί τινα  δευτερόλεπτα παρετή-

οησε προσεκτικώς, ήγέρθη, άφηρεσε τόν λαμπον έκ χαράς,άμα ό Ροβέρτος τάν άν- 
πΐλόν του καί έχαιρέτισεν. j  τήμειβε διά τίνος ένθαρρυντικής λέζεως.

—  Θαρρεί κανείς πώς με γνωρίζει, είπε Δέν ήτο λοιπόν παράζενον ότι έδείκνυεν
χαμηλοφώνως ό Ροβέρτος. , ένδιαφέρον είς τήν τύχην άνθρώπου προ-

Μά ποΰ νά μ’ έχη ’δει. Τό βέβαιον είνε στάτου του, τόν όποιον ήγάπα. Πώς 6- 
πώς δέν ήλθε μέ κακούς σκοπούς. Τί θά μως έδυνήθη νά μαντεύση τ ί συνέβη μετά 
κάνη δμως τόρα ; τήν είσοδον τής άμάζης, τής όδηγούσης

Ά  ! φεύγει... έπέραοε τά αριστερό του τόν Ροβέρτον καί τάν αύτοκαλούμενον 
πόδι έζω άπό τάν τοίχο καί μέ τό χέρι κύριον Βριάρην ;
μέ χαιρέτα, σαν νά μοΰ λέγει : μένε ήσυ-| ’Εννοείται δ'τι έκ περιεργείας έπληρο- 
χος, θά ζαναλθώ. φορήθη δτι τά μέγαρον έκεΐνο άνήκεν είς

Τοιαύτας εικασίας έσχημάτιζεν ό κύ- έ'να Ρώσσον συνταγματάρχην, τόν όποιον 
ριος δέ Καρνοέλ, δτε αίφνης είδε λάμψαν- είχεν ίδεΐ είς τοΰ κυρίου Δορζέρ, καί τοΰ 
τα  έπί τοΰ στήθους τοΰ μικροΰ δύο ή οποίου το δνομα δέν θά τώ  ητο άγνωστον, 
τρία μετάλλινα  κομβία, τά  όποια έκ τής Ά λ λά  πώς έδυνήθη ν’ άνακαλύψη δτι 
μεταλλαγής τής θέσεως τοΰ μυστηριώ- ό κύριος δέ Καρνοέλ δέν έζήλθεν, άλλ’δτι 
δους τούτου παιδός εύρέθησαν ύπό τάς , τόν κατεκράτησαν διά τής βίας. 
άκτίνας τής σελήνης. | ’Επειδή βεβαίως δλ’αύτά  τά  έσκέφθη,

Τοΰτο ήρκεσεν δπως έπανέλθη είς τό άφοΰ άπεφάσισε τήν αυτήν νύκτα ν’ άνέλ- 
πνεΰμα τοΰ Ροβέρτου έπισκοτισθεΐσα ά- θη διά τοΰ τοίχου τοΰ κήπου τοΰ κυρίου 
νάμνησις. ί  Βορισώφ, τρέχων τάν κίνδυνον νά κα τα -

—  Ό  Γώγος, άνέκραζεν ! είνε ό Γώ- συντριβή π ίπ τω ν, παραλείποντες δτι ήτο 
γος ! . . .  να ί, πράγματι είνε τό σακάκι δυνατόν νά συλληφθη υπό τών υπηρετών 
του μέ της τρεις σειραΐς τά  χρυσά κομ- τοΰ μεγάρου ή ύπό τών αστυνομικών κλη- 
βία. Πώς δέν τόν έσυλλογίσθηκα προτή- τήρων,
τερα ; Ό  Γώγος βεβαίως δέν ήτο κλέπτης,

Τήν στιγμήν έκείνην δ τολμηρός πα ΐς καί ό Ροβέρτος ήτο άδύνατον νά παρα- 
έζέλιπεν δπισθεν τοΰ τείχους. j  νοήση τούς σκοπούς του, άφοΰ άντήλλα -

Ή  κωμψδία έ'ληζε καί ό μόνος θεατής ζαν τά  σημεία, 
έκρινε καλόν ν’ άφήση τήν θέσιν του. j Κατά πάσαν πεποίθησιν ό Γώγος είχεν 

Έσβεσε τό κηρίόν, το όποιον τόσον έλθει διά νά κατασκοπεύση τό μέρος, είς 
εύφυώς μετεχειρίσθη διά νά συνεννοηθη ό ένέκλεισαν τάν κύριον δέ Καρνοέλ καί 
μέ τάν άνέλπιστον σύμμαχόν του. Θά δπως συνεννοηθη πρός αύτόν. 
ήτο απρονοησία μεγάλη άν τό άφηνεν έπί Καί πράγματι έπέτυχεν.Ά λλά  άπό μέ-
πλέον είς τό παράθυρον, έπειδή οί ύπηρε- ρους τίντις ήρχετο ; Τίς τόν έπεφόρτισε 
τα ι τοΰ συνταγματάρχου άφεύκτως θά μέ τήν λεπτήν ταύτην αποστολήν ; 
τόν έβλεπον, έάν διετάσσοντο νά κατέλ-| Ή το  άδύνατον νά ύποθέση τις  δτι μό- 
θωσιν είς τάν κήπον. ι νος αύτός συνέλαβε τήν ιδέαν ν ,ά π ελ ευ -

Ό  Ροβέρτος κατήλθεν ήρέμα τήν κυ- θερώση τόν αιχμάλωτον, ούτε δτι είς τάς 
κλοτερή κλίμακα καί έσπευσε νά καθήση δυνάμεις του τάς ιδίας ήθελεν άρκεσθεΐ. 
παρά τήν έστίαν. j Άναχωρών έκαμε σημεΐον : Έ λπ ιζε

Τό πΰρ έκαιε πάντοτε, τό ύδωρ έβρα- είς έμέ . . .  ή είς άλλους. Τίνας άλλους ; 
ζεν έντός τοΰ σ α μ ο β ή ρ  κα ί τό φώς τών Καί τ ίς  λοιπόν έδείκνυεν ένδιαφέρον είς 
έκ πορσελάνης λυχνιών κατηύγαζεν έπί τόν άπόντα ;
τής τραπέζης , καταφόρτου έκ βιβλίων j  —  Ά ν  εκείνη ! έσκέφθη ό Ροβέρτος 
καί κυτίων σιγάρων. j ώχριών έκ συγκινήσεως. Θά τήν είδεν ό

Ούδείς είχεν είσέλθει είς τήν βιβλιοθή- Γώγος διαβαίνουσαν διά τής αύλής καί 
κην, έν ω χρόνω διήρκει ή μακρά έκδρομή θά τήν έπλησίασε διά νά της είπη δτι μέ

είδε νά είσέρχωμαι συνοδευόμενος παρ’ έ
νός άγνώστου, είς τό μέγαρον τοΰ κυρίου

τοΰ Ροβέρτου.
Οί φύλακες βεβαίως παρέμενον δπισθεν 

τών θυρών, άγρυπνοΰντες σιωπηλώς, έπει- 
δή ούτεήκούοντο ούτε έφαίνοντο.

Ό  Ροβέρτος έσκέπτετο περί τής παρα- 
δόζου έμφανίσεως τοΰ Γώγου. Ευκόλως 
άνεμ,νήσθη δτι άφικόμενος τήν πρωίαν

Βορισώφ.
Έκείνη δέ άφοΰ γνωρίζη ότι ό Ρώσσος 

αύτός έπροζένησε τήν δυστυχίαν μου θά 
έμάντευσε τήν αλήθειαν.

Ά  ! έάν τήν έμάντευε ! θά μ’ έσυγχώ- 
προ τής αύλείου θύρας παρετήρησε τό ! ρει, διότι δέν έπήγα σήμερον είς τό δά- 
παιδίον παίζον μετ’ άλλων παίδων επί j  «ος τής Βουλώνης, θά ένοοΰσεν δτι συνε
τού πεζοδρομίου τής όδοΰ Β ινιύ, δτι δέ ' λήφθην είς παγίδα καί δτι μ’ έκράτησαν
έκ τής έκπλήζεώς του, διότι τόν είδεν 
έντός πολυτελούς άμάζης,έλησμόνησε καί 
νά τόν χαιρετίση.

Ό  κύριος δέ Καρνοέλ πάντοτε έκαλο- 
μεταχειρίζετο τόν Γώγον. Ή γάπα  πολύ 
τήν εύφυά φυσιογνωμίαν καί τούς θαρρα
λέους τρόπους.

Πάντοτε δέ ό Γώγος έζεδήλου τήν 
πρός τόν γραμματέα συμπάθειάν του.Ή μ- 
φισβήτει τήν εύνοιαν νά έκτελέση τάς 
παραγγελίας του καί οί οφθαλμοί του έ'-

διά τής βίας.
Θ’ άνθίστατο είς τήν θέλησιν τοΰ πα - 

τρός της, μέχρις ού ήθελα δυνηθη νά τής 
έζηγήσω όποία κακή τύχη μέ καταδ ιώ 
κει.

Οί οφθαλμοί του έλαμπον έκ χαράς. 
Ή λπ ιζε  δέ δτι τά πάν δέν άπώλλετο.

Ή  λάμψις δμως αΰτη τής έλπίδος άπ- 
εσβέσθη όγρήγορα.

—  Ό χ ι, έψιθύρισεν, δχι . . . είμαι τρε
λός. Ά ν  ή Α λ ίκη  έγνώριζεν δτι είμαι



α ιχμάλωτο ' τοΰ κυρίου Βορισώφ, δέν ήθε
λε προστρέξει είς το ιαΰτα  μέσα.

Ή θελεν είπεΐ τά  πάντα εις τόν πατέ
ρα της, και θά τάν παρεκάλει νά παύση 
το ιαύτη μυσαρά καταδ ίωξις, τότε δέ ό 
πατήρ της θά έπετύγχανε την έλευθε- 
ρίαν μου παρά τοΰ συνταγματάρχου. Ό  
κύριος Δορζέρ άπεχθάνεται τάς σκοτει- 
νάς αύτάς δολοπλοκίας. Θέλει νά μέ ά- 
κούση πριν ή μέ καταδικάσει.

Ή  κόρη του δέ, ή όποία τόν γνωρίζει 
τόσω καλά, ήθελεν άπευθυνθή είς αύτόν, 
άντί νά έμπιστευθη είς έ'να υπηρέτην.

"Οχι, δέν έ'στειλεν αύτή τόν Γώγον.
Καταβληθείς ύπό τής άβεβαιότητος ό 

Ροβέρτος, κατέπεσεν έπί τίνος εόρας καί 
έβυθίσθη είς σκέψεις άπελπιστικάς.

Ευρισκεν ήδονήν πικράν ν’ άναπαριστα 
πρό αύτοΰ την ’Αλίκην έν τω μέσω τοΰ 
χοροΰ, καθ’ δν την αύτήν στιγμήν ίσως ή 
’Αλίκη ήκουε τούς ψευδείς χαριεντισμούς 
τοΰ Βορισώφ καί έμειδία είς τάν ’Ιούλιον 
Βινιορύ.

— Ά ν  με ήγάπα, δέν θά έπήγαινεν 
είς αύτόν τόν '/ορόν, έσκέπτετο θλιβερώς.

Ά λ λ ’ αί σκληραί αύτα ι εικόνες άπε- 
σβέννυντο κατά  μικρόν. Τά έξηρεθισμένα 
νεΰρά του καθησύχασαν καί νύξ κατέλα
βε τί» πνευαα του.

Τω έφαίνετο γλυκύ νά παραδοθή είς 
τήν λήθην, τήν έσχάτην παρηγορίαν τών 
δυστυχών.

Μετά τοσούτους δέ συνεχείς κλονισμούς 
ή φύσιςέπανελάμβανε τά  δικαιώματά της.

*0 Ροβέοτος έπεθύμει νά κοιμηθή. Ά -  
πεξεδύθη καί κατεκλίθη όπου τώ  παρε- 
σκεύασαν κοίτην οί ΰπηρέται τοΰ συνταγ
ματάρχου.

Καί δ ιατί νά μείνη άγρυπνος ; Ό  Γώ- 
γος έφυγε, καί άν ή χειρονομία του έξε- 
δήλου, οτι ήθελον έ'λθει είς βοήθειάν του, 
δέν έσήμαινε βεβαίως τοΰτο oTt θά ήρ- 
χοντο τήν αύτήν νύκτα.

Ό  Ροβέρτος έκοιμήθη βαθέως δπως ά - 
ναλάβη δυνάμεις, καί άμα έξύπνησεν εί
δε τόν ήλιον φωτίζοντα τά  παράθυρά του!

Οί ύπηρέται τοΰ συνταγματάρχου ού- 
δαμοΰ έφαίνοντο, καί έπειδή δέν έπεθύ- 
μει νά τόν εϋρωσιν έν τη κλίνη έ'σπευσε 
νά έγερθή.

Είχε περατώσει τήν κόμωσίν του, δτε 
ήνοιξεν ή θύρα καί είσήλθεν ό κύριος Βριά- 
ρης, μειδιών καί έξυρισμένος. Ή το  δμως 
άπλούστερον ένδεδυμένος καί ούδ’ έ'φερε 
τάς χρυσάς διόπτρας καί τόν λευκόν λα ι
μοδέτην του.

—  Τί θέλετε ; ήρώτησεν ό κύριος δε 
Καρνοέλ μέ ύφος ελάχιστα ενθαρρυντικόν.

— Κ ατ’ άρχάς νά έρωτήσω άν έκοι- 
μήθητε καλά , άπεκρίθη έκεΐνος.

’Επειδή δέ ό αιχμάλωτος έτήρει σιγήν 
περιφρονητικήν είς τήν έρώτησιν ταύτην, 
ό κύριος Βριάρης προσέθηκεν :

—  Έ χει δέ καί άλλον σκοπόν ή έπ ί- 
σκεψίς μου. Ή λθα  νά σάς απαλλάξω  τοΰ 
κόπου νά ερευνήσετε διά τό χρηματοφυ- 
λάκιόν σας.

Ό  Ροβέρτος άνεμνήσθη αίφνης δτι τή 
προτεραία άπεκδυόμενος, άφήκεν είς τό

θυλάκιον τοΰ έπενδύτου του τό χαρτοφυ- 
λάκιόν του, είς δ έμπεριείχοντο δλα τά  
έγγραφα καί δλη ή περιουσία του.

’Έ τεινε τήν χεΐρα ΐνα  λάβη τό ένδυμά 
του, άλλ’ ό κύριος Βριάρης πάντοτε ήρε
μος καί χαρίεις τώ  είπεν ;

— Δέν θά τό εύρήτε. Δέν είνε πλέον 
έκεΐ.

— Μοΰ τό έκλέψατε δταν έκοιμώμουν, 
άνέκραξεν ό κύριος δέ Καονοέλ.

— Τά έλαβα ώς παρακαταθήκην. Δέν 
είνε λοιπόν τό ίδιον πράγμα. Έπειδή θά 
σάς τό δώσω άμα πρέπει, καί τοΰτο έ- 
ξαρτάται άπό σας. Θά τά λάβετε άνέ- 
παφον τήν ήμέραν, καθ’ ήν αποφασίσετε 
νά κάμετε δτι ό κύριός μου άπα ιτε ΐ άπό 
σάς. Τήν ήμέραν έκείνην θά λάβετε πεν- 
τήκοντα χιλιάδας φράγκα.

Ό  συνταγματάρχης κύριος Βορισώφ 
δέν σκοπεύει νά τάς οίκειοποιηθή. Φοβεί
τα ι δμως μήπως κάμετε κακήν χρήσιν 
αυτών ένταΰθα, καί μ’ έπεφόρτισεν έπί 
τοΰ παρόντος νά τάς φυλάξω, καθώς καί 
μερικάς έπιστολάς καί μίαν μεταξύ τών 
άλλων, είς τήν οποίαν κάποιος ανώνυμος 
σάς στέλλει πεντήκοντα χιλιάδας φράγκα, 
τά  όποια άλλοτε ό πατήρ σας τόν έδά- 
νεισεν.

Ό  Ροβέρτος ώχρίασεν.Τό κτύπημα ήτο 
σκληρόν καί τό ήσθάνθη κατάκαρδα.

Δέν έλυπεΐτο <5ιά τά  χρήματα. Τη προ
τεραία, μετά τήν πρός τόν δεσμοφύλακά 
του συνομιλίαν, έσκέφθη πρός στιγμήν νά 
τά  ρίψη είς τό πΰρ διά νά καταστρέψη 
άπόδειξιν κατηγορίας κ α τ ’ αύτοΰ φερο- 
μένην.

Καί δέν τά  έξηφάνισεν, έπειδή άπη- 
χθάνετο νά ένεργήση ώς κλέπτης κατα- 
διωκόμενος καί ρίπτων καθ’ όδόν τά  κλο
π ιμα ία .

Ή  έπιστολή δμως έκείνη ήτο ή δικαιο
λογία του. Έκείνη ώμολόγει δτι τό πο- 
σόν αύτό προήρχετο άπό οφειλέτην τοΰ 
πατρός του. Καί νΰν άπό τοΰ συνταγμα
τάρχου έξηρτατο νά έξασφαλίση τήν μό
νην άπόδειξιν, ήν ό Ροβέρτος δέ Καρνοέλ 
έδύνατο νά προσκαλέση είς ΰπεράσπισίν 
του.

—  Λοιπόν , είπεν όργίλως , ό κύριος 
Βορισώφ διέταξε ν ά τ ο ΰ ’πάγης τό χαρτο- 
φυλάκιον αυτό, καί σύ ώφελήθης τοΰ ϋ- 
πνου μου διά νά τό πάρης."Επρεπε νά τό 
περιμένω. Ά λ λω ς  τε δέν είνε άνάγκη νά 
παραπονοΰμαι είς έ'να υπηρέτην. Ά ς  έλθη 
ό κύριός σου νά τοΰ είπώ τ ί σκέπτομαι 
περί τής νέας του άναιδείας καί αίσχρό- 
τητος.

— Δέν θά τόν ίδήτε σήμερον, άπεκρί
θη ό έπιστάτης άπλώς. ‘Υποφέρει ολί
γον. Μέ παρήγγειλεν δμως νά τεθώ είς 
τάς δ ιαταγάς σας καί άμα λάβετε ανάγ
κην μέ καλεΐτε. Τό μέγαρον ολόκληρον 
είνε είς τάς δ ιαταγάς σας μέχρι τή ς ήμέ
ρας, καθ’ ήν εύαρεστηθήτε νά έξέλθετε. 
‘Ομολογήσατε καί αΐ θύραι τοΰ μεγάρου 
θ’ άνοιχθώσιν άμέσως.

Ό  Ροβέρτος διά χειρονομίας τόν ά- 
πέπεμψεν.

—  Ναί, θά φύγω άπ ’ έδώ, έσκέφθη ό

Ροβέρτος, ένω ό κύριος Βριάρης έξήρχετο 
οπισθοχωρών, άλλά χωρίς νά ύποστώ τάς 
αίσχράς προτάσεις, τάς οποίας ό κύριος 
Βορισώφ θέλει νά μοΰ έπιβάλη.

"Επεται συνέχεια. Α ιςοπος

-—
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

[Συνέχεια]

Μετά μεσημβρίαν έορτής τίνος — εί
χον παρέλθει δεκαπέντε -  εί'κοσιν ήμέραι, 
καθ’άς δέν συνωμίλησαν πλέον πατήρ καί 
υιός, —  ό Λέων έκάθητο παρά το κλει- 
δοκύμβαλον έντός έσωτάτης αιθούσης, 
καί έμουσούργει τεμάχιόν τι,ψάλλω ν συγ
χρόνως τό άσμα. Ή το  τό «S te lla  con- 
fid en te» , ή άπλή άλλά συγκινητικω τάτη 
σύν θεσις , ή τόσω κοινή καί προσφιλής. 
Μέ την κομψήν στολήν τοΰ στρατιώτου ό 
Λέων υπενθύμιζε τόν στρατιωτικόν συνθέ
την τοΰ τεμαχίου, μέλπων δέ διά τής 
περιπαθούς φωνής καί ύποκρούων τεχνι- 
κώς τάς μαγικάς στροφάς, έξέχυνε περί 
έαυτόν ολην τήν περιπάθειαν καί διηρμή- 
νευε π ιστώς τό αίσθημα, δπερ ένέκλειεν 
ή μουσική καί ή ποίησις Ή  τέχνη δέν έ
χει εθνικότητα, καί όΈ λλην στρατιώτης 
έξετέλει τήν δ ιαταγήν τοΰ ’’Ιταλοΰ άξιω - 
ματικοΰ.

Ήκούσθησαν βήματα είς τόν διάδρο
μον έλαφρά, καί μετ’άλίγον έπεφάνη παρά 
την θύραν ή σκυθρωπή μορφή τοΰ γέρον
τας Ροδίου. Τόν εΐλκυσε τό μέλος.Έ στη 
ακίνητος, κύπτων ρεμβός, έφ’ δσον έξη— 
κολούθει τό άσμα, καί άκροώμενος. Ά μ ’ 
ώς έτελείωσεν ό έρασιτέχνης, έπλησίασε·* 
ό πατήρ βραδέως, έστηρίχθη όρθιος παρά 
τό κλειδοκύμβαλον άπέναντι τοΰ καθη- 
μένου υίοΰ του, καί, προςβλέψας αύτόν 
έπ ’ ολίγον, τ φ  είπεν :

-— Μοΰ ήρεσε πολύ τό κομμάτι καί έ- 
δοκίμασα πολλήν εύχαρίστησιν' άλλά 
συγχρόνως μοΰ έγεννήθη μία σκέψις, τήν 
όποιαν θά σου ε’ίπω. Ά χ  ! δέν είμποροΰσε 
άρά γε ό θαυμασμός μου νά ήνε αμιγής 
παντός άλλου αισθήματος ; τόρα καθώς 
καί πάντοτε, ή λύπη καταστρέφει τήν 
χαράν . . . ’Ά λλο ι πατέρες είνε εύτυ- 
χεΐς βλέποντες τό ήμισυ μόνον τών προ
τερημάτων σου είς τούς υιούς τω ν, οΐ ό
ποιοι δμως δέν έχουσι σπουδαία έλα ττώ - 
ματα" έγώ, καί τα  διπλάσια προτερήματα 
άν είχες, θά ήμην πάλιν δυςτυχής διά το 
μέγα σου έλάττω μα . Έ σ τω ' είσαι κομ
ψός καί χαρίεις' όμιλεΐς λαμπρά, γράφεις 
καλλίτερα, πα ίζεις καί τραγωδεΐς ώς καλ
λιτέχνης, ζωγραφίζεις καί χορεύεις έξα ί- 
σια, τα ΐς  γλώσσαις τών  ά γ γ ϋ ω ν  χα ΐ  
τών- ά> θ μ ώ π ω ΐ  ,/α./<?<.' τό ήξεύρω . Σοΰ 
λείπει δμως τό μέγιστον τών αγαθών, τό 
έξωραίζον δλα τά  ά λλα ... δέν έ'χεις ΑΓΑ- 
ΓΠΙΝ. ”Ω ! ή καρδία σου είνε νεκρά. . . δέν 
άγαπάς κανένα. . . . κανένα. Δεν άγα - 
πάς τόν Θεόν, δ ιό τ ι, είξεύρω, είσαι ά 
θεος' δέν άγαπ^ς τά δνομά σου, διότι 
τό έκηλίδωσες διά τοΰ έγκλήματος πολ-



f
Τ,οέκις‘ δέν αγαπάς την μητέρα σου, διότι 
την έφόνευσες με την διαγωγήν σου, διότι 
δέν σέβεσαι την μνήμην της καί τας συμ- 
βουλάς τη ς ' δεν αγαπάς τον πατέρα σου, 
διότι δέν έκτελεΐς τάς θελήσεις του' δέν 
άγαπάς τήν Βασιλικήν— τήν οποίαν μοΰ 
είπες μίαν φοράν οτι προτιμάς τοΰ Θεοΰ 
σου — διότι την ήτίμασες. Ούδέν καί 
ούδένα αγαπάς' άνευ αγάπης καί σύ είσαι 
ανωφελής,καί τούς περί σέ, τους αγαπών
τας σε, καθιστάς δυςτυχεΤς. Ά ν  οχι ή 
άγάπη, δέν είζεύρω τ ί σε συνδέει, σέ, λο-
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πιτάχυνσ ιν τόν Λέοντα, ή τούλάχιστον μου ; τ ί σου είπα ; δέν μου φαίνεται νά 
θά τον ήρώτα περί τοΰ σκοποΰ του. Ά λ -  νικούσες κανένα κακό . . . ’Πές μου τήν 
λά κατετρόμαζε καί άπήλπιζε τήν νεά- αλήθεια, μ’άγαπάς ;
νιδα ή έπαισθητή ψυχρότης καί το άπό 
τίνος σπάνιον τών επισκέψεων τοΰ έραστοΰ 
τη ς ' κατόπιν τοΰ άλλοτε περιφρόντιδος 
ερωτος, ή Βασιλική δέν ήζευρε τ ί να ΰ -  
ποθέση' οσάκις παρεπονεϊτο είς τον Λέον
τα , ό νέος έπροφασίζετο στρατιωτικάς ά- 
σχολίας, ή μελέτας, ή αδιαθεσίαν. Μίαν 
φοράν, έρωτήσασα την κυρίαν Δυβάλ περί 
της διαγωγής τοΰ μνηστηρός της, ελαβε 

γικόν πλάσμα, μετά της ζωής' μήπως τά  | τήν εξής άπάντησιν: «Ό  έ'ρως, παιδί μου,
κτηνώδη ένστικτα ; μήπως αΐ μάτα ια ! α
πολαύσεις τοΰ κόσμου ; Στίλβεις, κροτείς, 
έπιδεικνύεσαι, βασιλεύεις' άλλά φεΰ ! ού- 
δέποτε θά αίσθανθής μίαν κάν στιγμήν 
ουρανίου εύδαιμονίας, έ'να παλμόν άύλου 
τρυφής ! Ό  ’Απόστολος διά σέ, νομίζεις, 
εγραψε τό : χαλκός ήχών καί κύμβαλον 
άλαλάζον . . .

Ό  Λέων άπορών διά τήν μακράν ομι
λίαν, τήν όποιαν άπό πολλών έτών είχε 
νάκούση παρά τοΰ πατρός του, περιέμε- 
νεν άνυπόμονος τό τέλος. Ά λ λ ’ δταν ή - 
κουσε τό άκίνδυνον καί άσήμαντον δι’ αύ
τόν συμπέρασμα, έπίεσε πάλιν μειδιών 
έλαφρώς τά  ελεφάντινα πλήκτρα τοΰ ορ
γάνου, καί, ώσεί μυκτηρίζων καί περι- 
φρονών τάς παρατηρήσεις τοΰ πατρός του, 
έπανέλαβεν έτ>. άπαζ τήν έπωδάν :

Stella del nostro amore, addio I

διος έδιδάσκετο δτι ό υιός του r  e . - r r c r t r  
•άπό Αόγια'  ούδ’ ή αύθάδεια καί το ά τ ί-

δέν είμπορεϊ νά εχη τήν ιδίαν πάντοτε θερ
μότητα ' ομοιάζει μέ τη φω τιά ' βαθμηδόν 
σβύνει, άν δεν έ'χης ζΰλα νά ρίπτης καί 
νά την άνανεόνης.»

—  Ά χ  ! καί πώς νά κάμω νά δ ιατη
ρήσω αύτή τή  φωτιά  ! ήρώτησεν ή Βασι
λική.

—  Πάει πειά ! μοΰ φαίνεται . . . δτι 
έρριψες διά υ,ιάς δσα ζύλα είχες . . . τόρα 
δέν έ'χεις νά κάνης παρά να περιμένης ή
συχα νά σβυσθή.

Ή  νεάνις δέν ένόησε τό πνεΰμα τής 
παιδαγωγού. Πλήν άνήσυχος έζ δλων 
τούτων, κατώρθωσέ νά έρωτήση μίαν ή
μέραν τόν Λέοντα περί τοΰ γάμου. ’Έφερε 
τό ζήτημα πλαγίω ς, άορίστως, άφελώς, 
δειχθεΐσα άνωτέρα έαυτής τήν τέχνην, 

j δήθεν δτι τήν ήρώτησεν ό πατήρ της καί 
| δέν ήζευρε τ ί να τώ  ειπη. Καί ελαβε τήν 
! άπάντησιν ταύτην :

Δέν ήτο ή πρώτη φορά καθ’ ήν ό Ρό- ' —  Καϋμένη Βασιλική ! τ ί  θέλεις τόρα
γάμους καί κολοκύθια! δλ’ αύτά τά  πράγ
ματα είνε ι/.άταια καί άνόητα' ό έ’ρως μό- 

θασσον τοΰ νέου τώ  ήσαν άγνωστα. Ά λ λ ’ | νον είνε αιώνιος καί αληθινός. Δέν είνε 
είς τήν έσχάτην έκείνην ΰβριν, φλόζ έπορ- καλλίτερα άρά γε νά μείνωμεν δπως εΐμε- 
φύρωσε τάς παρειάςτου καί έκ τών οφθαλ- ' θα ; Τί σοΰ λείπει, ή τ ί περισσότερον θά 
μών του ερρευσαν δάκρυα οργής. Έ κμα- I άπολαύσης άν σε στεφανωθώ ; Τό στεφάνι 
νής έ'συρεν άπό τοΰ βραχίονας τόν Λέοντα διά τόσον εύτυχεϊς έραστάς, δπως εΐμεθα 
εις τήν στοάν τής πινακοθήκης καί τον ’ ήμεϊς,ομοιάζει μέ τον άκάνθινον στέφανον 
έσταμάτησε πρό τής είκόνος τής μητρός τοΰ μαρτυρίου' πολύ γρήγορα θά ματώση
του. Τοέυ έζέ τεινεν έπί της νωπής έ- τά μέτωπά μας.
λαιογραφίας τήν χεΐρα, καί ώρκίσθη είς ί  Ή το κεραυνός. Ή  λάμψις του έφώτισε 
τήν μνήμην τής πεφιλημένης νέκρας έκδί- καί κατέδειζε την άβυσσον,ήτις έ'χαινεν έν- 
κησιν φοβέραν —  δτι θά κάμη τόν υίόν ώπιον τής δυστυχοΰς κόρης, καί ό κλόνος 
του νά δυστυχήση, νά πεινάση, νά έπα ι- ; του 'παρέλυσε τάς δυνάμεις της. Τήν κα- 
τήση, άν δεν θέληση νά έργασθή, διότι τέλαβε μακρά αφασία' αμήχανος είς ά- 
εϊνε άνάζιος *αί τής έλαχίστης άγάπης πάντησιν, ανίκανος είς άντίρρησιν, άδύ- 
καί φροντίδας. j νατος δι’ οργήν ή δάκρυα, εβλεπε τόν έ-

Ό  Λέων άνεκάγχασεν. Πλήν τό θάρ- ραστήν της ώχρά, ώσεί άπολιθωθεΐσα.Έ - 
ρος του ήτο προσποιητόν" έφοβήθη τήν 1 κείνος δέν περιέμενε τήν θανατηφόρον 
άγρίαν έκφρασιν τοΰ προσώπου τοΰ πα - ' ταύτην έντύπωσιν' δέν έπίστευεν οτι, ο- 
τρός του κα ί προαίσθησις άπαισία τώ  ώ- πως αί άλλα ι έρωμέναι τοΰ κόσμου, καί ή 
μίλει έν πεποιθήσει περί τής πραγματο- αφελής Βασιλική θά είχεν έστραμμένην
ποιήσεως τής απειλής. Ά λ λ ’ οΰτε πρό 
ταύτης ύπεχώρει.

Παρήρχετο έν τούτοις ό χρόνος, χωρίς 
νά έπέλθη διακανόνισις τών εκκρεμών 
ζητημάτων. Μετά τήν παρέλευσιν τοΰ 
πένθους, ή Βασιλική περιέμενεν άπό ημέ
ρας είς ήμέραν, νά καθορισθή υπό τοΰ 
Λέοντος ή έποχή τοΰ γάμου της. Ή το 
πλέον καιρός' δλως διόλου περιττόν έθεώ- 
ρει ή κόρη νά παρατείνηται άσκόπως ή 
κατάστασις έκείνη καί να μένη έπί το- 
σοΰτον χρόνον τό μέγαρον άνευ δεσποίνης.
Εάν είχε τό θάρρος θά προέτρεπεν είς έ-

τόσω πολύ τήν προσοχήν της είς τον γά 
μον. Τον έ'ρωτά της ένόμιζεν αμιγή παν
τός έγωϊσμοΰ, φιλοδοξίας, ή συμφέροντος. 
Ή  άπαίτησις τής έρωμένης του σχεδόν 
τόν παρώργισε, άντί νά τον συγκινήση. 
Πώς ; α ΐ θυσίαι δσας ύπέστη χάριν αυτής, 
δέν ήρκουν νά πληρώσωσι τήν ευδαιμονίαν, 
τήν οποίαν τώ  παρέσχε, καί είς δνομα 
μόνον, είς μίαν τελετήν, είς έν μέγαρον, 
άπέβλεπεν ό ερως, ό τόσον άγνός καί ά
δολος ; Ή θέλησε νά δοκιμάση, καί λαβό- 
μενος τής χειρός της,είπε μέ ΰφος γλυκύ: 

— Δ ιατί έταράχθης έ'τσι , Βασιλική

Ή  άφασία έλύθη.
—  ”Ω, ναί ! είπε στραφεΐσα ή νεάνις, 

μετ’άβιάστου τρυφερότητος.
—  Κ αλά' άφ’ού μ’άγαπάς, άφ’ού σ’ά- 

γαπώ , άφ’ού μαζί μου είσαι εύτυχής, άφ’ 
ού έδώ μέσα εχης δλας σου τάς άπολαύ- 
σεις , δέν έννοώ πρός τ ί ζητείς γάμους 
καί λύπας καί φροντίδας. Άρά γε σκέ
πτεσαι ΰπέρ έμοΰ ή υπέρ σοΰ, δταν θέλης 
ν ’ άποχαιρετίσωμεν τήν εύτυχή αύτήν 
ζωήν.

—  Σκέπτομαι καί υπέρ τών δύο αας, 
Λέον !

— Σοΰ π ιστεύω ' άλλά δέν μου λέγεις, 
είς τ ί θά ώφελήση έμέ , ίγματος 
χάριν, ό γάμος μας ; έλογάριασες ποτέ ;

’— θεέ μου ! πώς μεταβάλλεις γρήγορα 
σκέψεις ! άλλην φοράν δέν ητο τό δνειρόν 
σου, ό πόθος σου , νά γίνω  σύζυγός σου , 
νά ζήσωμεν μαζί, νά μου δώσης τό δ ν̂ομά 
σου, νά σου δώσω τήν ΰπαρζίν μου δλην ; 
Αύτό δέν ύπεσχέθης είς τούς γονείς μου , 
αύτό δέν έζήτησες μέ επιμονήν άπό τούς 
γονείς σου, δι’ αύτό δέν με άνύψωσες, μέ 
τον πλούτον καί μέ την άνάπτυζιν , έμέ, 
μίαν άπλήν χωρικήν ; .. Καί πώς, δέν θα 
νυμφευθης ; . δέν θ’ απόκτησης οικογέ
ν ε ια ν ;. . . θάφήσης έρημον τό σπ ίτι σου, 
άφ’ ού άπέθανεν ή μητέρα ; δέν θα παρη
γορήσεις τόν πατέοα ; . .

—  Αύτή θά ήνε ή έκ τοΰ γάμου ώφέ- 
λειά  μου ; Καλά' μάθε δμως , Βασιλική , 
δτι Ιγεινα πλέον πτωχός' αυτά  είνε ά - 
πολαύσεις μόνον διά τούς πλουσίους. Οί 
πτωχοί δταν θά νυμφευθοΰν φροντίζουν 
καί διά προίκα... Ή  οικογένεια, ή όποία 
φέρει μέγα όνομα καί έ'χει άζιώσεις, θέλει 
εζοδα πολλά δ ιά να  ζήση ... Ά φησε τα  
αύτά  τόρα" είσαι άκόμη μικρή, Βασιλική 
μου,διά νά τα  έννοήσης... μόνον ’πές μου, 
σύ τούλάιχστον τ ί θα ώφεληθής άπό τον 
γά μ ο ν ;

—  Έ γώ ; καί τ ί ωφελείται εκείνος τοΰ 
οποίου πραγματοποιοΰνται τά  ωραιότερα 
όνειρα ; μ’ έρωτας αληθινά τ ί θα ώφεληθώ 
άπό την ευτυχίαν μου ; ’ρώτησε δλα τά  
κορίτσια τών Α θηνών, τά  όποια μοΰ έ
λεγες άλλην φοράν δτι ζηλ.εύουν τήν τ ύ 
χην μου , καί θά σου άποκριθοΰν... Πα- 
ρήκουσα τούς εύεργέτας μου, έγκατέλειψα 
τούς γονείς μου, ζώ μακράν τής πατρίδας 
μου , έκόπιασα τόσον νά φανώ άζία τής 
καλωσύνης σου , μόνον καί μόνον διά να 
γίνω  σύζυγός σου. Έ άν ήθελες νά μείνω 
διά παντός έοωμένη σου , δέν θα εκαμνες 
τόσα δι’ εμέ... Ά χ , πρέπει λοιπόν νάπο- 
θάνω άπό την λύπην μου έδώ μέσα , καί 
άλλη νά κατοικήση τό σπ ίτ ι σας , άλλη 
νά γίνη εύτυχής σύζυγός σου ; . .  Θεέ μου! 
δέν σέβεσαι τούλάχιστον τόν πατέρα σου, 
ό όποιος πολλές φορές μ’ εδειζεν είς τό 
πλευοόν του , ώς την μέλλουσαν θυγατέ
ρα του ;

—  Εύγε, παιδί μου, εύγε ! άπήντησεν 
ό Λέων έκπληκτος έζ δσων ήκουε" ποιός 
σού τα  είπεν αύτά ; αί'; μήπως έ'μαθες άπ-



έξω κανένα μυθιστόρημα; Βρε τηνκαυμένη 
τή  Βασιλική ! καλ ’ άκοΰς άξιώσεις πού 
της εχει ! . .  Γ ιά νά σου ’πώ , κορίτσι μου' 
μην έξετάζης, κάνε μου τή χάρι, τ ί  ύπο- 
σχέθηκα ’ςτούς άλλους' φρόντισε μόνον 
νά θυμηθ^ς τ ί είχα πη ’σέ σέ,δταν ήθελα 
νά σε ζητήσω άπό τους γονείς σου’ σέ’ 
ρώτησα άν θέλης νά με πάρης γ ια  ά'ντρα ; 
μοΰ «ραίνεται δτι μόνον περί τής άγάπης 
σου σ έ ’ρώτησα. ..Σ ιωπάς; ά ,τά ενθυμείσαι 
κ α λά ... σοΰ είπα νά μείνης μαζί μου καί 
συγκατένευσες, χωρίς νά σου ύποσχεθώ 
τίποτε πεοισσότερον.Μέ ήκολούθησες μό
νον άπό άγάπη, τό ένθυμοΰμαΓ ό γάμος 
δέν ήτο άκόμη δνειρόν σου. Γ ι’ αύτό τότε 
σ’ άγαποΰσα κ’ έγώ περισσότερον. Τί έ- 
κααα κατόπιν ή τ ί θά κάμω είνε λογα
ριασμός ’δικός μου... σύ χρεωστάς μόνον 
νά μ’ αγαπάς καί να ύπακούης' τ ’ άκοΰς, 
παιδί μου ; Καί άν σε ξαναρωτήση ό πα - 
περας σου,’πέ του νάλθη νά του άποκριθώ 
έγώ ... ά κο ΰς ;

Καί ήτο τόσον έπιβάλλων ό τόνος τοΰ 
Λέοντος, ώστε ή Βασιλική δέν έτόλμησε 
νάπαντήση.Μ έ παγετώδες ύφος έβλεπε μό
νον τόν έραστήν της, δστις ήγέρθη πλή 
ρης οργής καί ήρξατο περιπατών μεγά- 
λοις βήμασι κατά  μήκος τοΰ δωματίου . 
Έξηκολούθει δέ πάντοτε άπευθυνόμενος 
πρός τήν νεάνιδα, διά βαναυσοτέρου όλοεν 
τρόπου κα ί τολμηροτέρας γλώσσης , χυ
δαίος τάς ιδέας , χυδαίος τά  σχήματα. 
Ή  παραφορά του,έκουσία κατά τ ι,τό ν  έξ- 
ώθησε μέχρι τών εσχάτων.Μ ετά τάς ύβρεις 
τάς αλόγους καί άναιτίους »τής το λέγει 
έπί τέλους καθαρά-καθαρά" νά μη ξκνα- 
τολμήση νά του άναφέρη άλλη φορά τέ
τοιες ομιλίες, γ ια τ ί τήν πήρε ό διάβολος' 
αύτή  σούτ! καί να σω πα ίνη 'δ .τι θέλει αύ
τός θά την κάνη καί άλλη νά ίδη νά στε- 
φανωθή,καί άλλη νά πάρη σπ ίτ ι του,αύτή 
δέν εχει τό δικαίωμα νά όμιλήστ). Νέτα 
σκέτα ! »

Αφρίζων δέ καί κοχλάζων άκόμη έλα-

Πάντοτε καλή καί ευπροσήγορος, έπιμε- 
λής καί προσεκτική, ούδέποτε άρνηθεϊσά 
τ ι είς τόν έρωτα, ήπόρει πώς αίφνης κα
τέστη άναξία τών ύπέρ αύτής σχεδίων 
τοΰ Λέοντος. Φεΰ ! ήγνόει ή άπλή, δτι 
διά να τηρήση μέχρι τέλους τήν θέσιν 
της, επρεπε νά τω  άρνηθ-7) Ιν πράγμα — 
κ,αί Ιν μόνον.
. Πλήν ούτως ή άλλως ήλθεν είς τό ά-

Ή  Βασιλική τά  έμάντευσεν δλα τα ΰ
τα , άν καί τα  ήκουε πρώτην φοράν. ’Ά 
νευ άντιρρήσεως διά τοΰτο, περιωρίσθη 
νά έρωτήση τήν κυρίαν Δυβάλ, άν ήλπιζέ 
τ ι περί τής καλωσύνης καί τής συγκατα- 
βάσεως τοΰ Λέοντος.

— Είσαι καθ’όλοκληρίαν είς τήν έξου- 
σίαν του ! άπήντησεν ή γαλλ ίς πρεσβϋτις, 
άφ’ ού έκίνησε σχετλιαστικώ ς τήν κεφα

ληθές συμπέρασμα. Ά φεύκτως ό Λέων δέν I λήν— είς δ ,τ ι αποφασίσει περί σοΰ, πρέ-
θα ήτο καλός, δπως τόν εινε νοαίσει u i-  ί πει, καί σε συμβουλεύω νά ύποκύψης ά - 

~ , , . / i ' »τ « ’ >χρι τουοε, αφ ου παρα τας υποσχεσεις γογγυστως. Ισως ή ταπεινοσυνη σου και
του, παρά τον άλλοτε έρωτά του, παρέ- I ή υπομονή σου τάν κάμωσι νά λάβη οι-

οσω 
ί

βλεπε καί κακομετεχειρίζετο κόρην 
καλήν καί άγαπώσαν. Όσον άγαθή καί 
άν ήτο, δέν επρεπε τόρα πλέον νά περιο- 
ρισθη είς «άγάπην θερμήν καί τυφλήν υ
ποταγήν», έπρεπε, πριν ή κποφασίση τήν 
θυσίαν έαυτής, νά ένεργήση ύπέρ τής βελ— 
τιώσεως τής τύχης της

κτον ύπέρ σοΰ. Ν’ άναφέρης τό πράγμα 
καί είς τάν πατέρα σου δέν θα ήτο ανω
φελές' όλίγαι λέξεις έκείνου, είς τόν ό
ποιον έδωκε τόν λόγον τής τιμής του, 
δύνανται ίσως νά έπαναφέρωσι τάν Λέον
τα  είς τά καθήκον. Ά λ λ ’ «ν έκορέσθη άπο 
τον έρωτά σου καί δέν σ’ άγαπά πλέον,

Διηγήθη είς τήν κυρίαν Δυβάλ τά  συι/.- 1 κ^θώς φοβούμαι, τ ίποτε δέν θα ίσχύση 
βαίνοντα, ύπείκουσα άφ’ ένός είς τήν ά
νάγκην τής έξομολογήσεως καί άφ’ ετέ
ρου είς τάς συχνάς έρωτήσεις τής σεβα- 
σ

τήν άτυχή μαθήτριάν τη ς, έζήτησε νά 
τη γνωρίση κατά  βάθος τήν θέσιν της. 
»Τό δίκαιον μιάς κόρης πτωχής— τή εί
πεν — έναντίον τοΰ πλουσίου έραστοΰ της, 
δστις έξήσκησεν έπ ’αύτής δλα του τά  δι
κα ιώματα , κατόπιν μεγάλων εύεργεσιών, 
είνε δλως άνίσχυρον. Έ άν ή άθέτησις τών 
ύποσχεσεών του έπιφέρη τήν άτίμωσίν 
της, ό νόμος τήν υπερασπίζει' ά λλ ’ό νό
μος, ώς λέγουσιν, ομοιάζει τά άράχνιον, 
τά όποιον συλλαμβάνει μέν τά  μικρά έν
τομα, άλλ’άφίνει νά διέλθωσι δι’αύτοΰ 
τά  μεγάλα. Ό  Λέων είνε μέγα έντομον' 
είνε πλούσιος καί ισχυρός, ή δ’ έπί δικα- 

βε τό πιλίκιόν του καί κατήλθε δρομαίος ( στηρίου συζήτησις τής ύποθέσεως, έκτάς 
τήν κλίμακα. Έ φευγεν εκεΐθεν διά τε- ■ τοΰ σκανδάλου, ούδέν άλλο θά παρήγεν 
λευτα ίαν φοράν, πλήν ηύχαριστημένος έξ ! άγαθόν. Ά λ λω ς  τε , καί τους δικαστάς 
έαυτοΰ. Μέ το υπερβολικόν τής οργής, τά άπροσωπολήπτους έάν ύποθέσωμεν, δ 
κατά  τ ι προσποιητόν, ήθελε νά κα τα - 
πλήξη καί να προλάβη τήν Βασιλικήν.

έναντίον του.
Ή  Βασιλική ήγέρθη και έπλησίασε τό 

παράθυρον διά νάποκούψη τά  δάκρυά της. 
ής παιδαγωγού, ήτις παρετήοησε τήν ! Ήσθάνετο ήδη τήν λύπην της έκχειλί- 
λυήμερον άπουσίαν τοΰ Λέοντος καί ε ι-  ζουσαν καί τους οφθαλμούς της πλημμυ-

ροΰντας. Ά λ λά  καί έκεΐ ήνανκάσθη νά 
ύποκριθη φαιδρότητα καί να μειδιάση, 
διότι είς τά απέναντι παράθυρον τοΰ Νι- 

σα νά βαυκαλίση δ ι’ απατηλών έλπ'.δων *ή τα , ό Κρίτων Άστεριάδης εύρισκόμενος

χεν άκούσει άλίγας λέξεις έκ τοΰ τρα
χέος έκείνου διαλόγου. Ή  κυρία Δυβάλ, 
εύθεΐκ πάντοτε καί ειλικρινής, μή θέλου-

Ήξευρεν δτι καί ό οίκοκύρης περιόριζε

είμπορεΐ κάνεις νά στηρίξη τήν ευτυχίαν 
του είς γάμον αναγκαστικόν, ή είς ολί
γων χιλιάδων φράγκων άποζημίωσιν. Προ-

κατά  τύχην, τήν έχαιρέτισεν ύποκλινέ- 
στατα . Άκουσίως έκαμε τήν παοαβολήν 
μεταξύ αυτοΰ καί του Λέοντος' ό Κρίτων 
τήν ήγάπα πρό πολλοΰ μέ θερμότητα ό- 
λοέν αύξάνουσαν, καθώς τή τό άπέδειξε 
τοσάκις, έν ώ τοΰ Λέοντος έσβέννυτο βαθ
μηδόν ό έρως' άλλ ’άρά γε θά ήτο καί αύ
τάς τόσω βάναυσος καί άπότοαος, ώς ό 
νΰν έραστής, καί Οχ ήθέτει τάς ύποσχέ- 
σεις του, έάν τας έδιδεν άπαξ ; Εύτυχία 
είς εκείνον, περί τοΰ όποιου έρωτά τοιου
τοτρόπως ή γυνή , τήν όποιαν άγαπά, 
δταν μάλιστα διατελη ύπό τοιαύτας τρι
κυμιώδεις πεοιστάσεις ! . . . .

Έ πεται συνέχει*. Γρ . Δ . Ξ ε ν0Π0Υλ0ς

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α
Έ ν Σελίδι 116, στήλη 2, στίχο; 42, άντί eSpar, 

άνάγνωΟι v d p a r .

Παραχαλοννται οι ολίγοι είσέτι καθυστεροΰντες 
τήν συνδρομήν των xx. Συνδρομηται ν άνανεώσωσιν 
αύτήν μέχρι τέλους τρέχοντος 'Ιανουάριου, άλλως ά

φυλλου.

ενίοτε τας αζιωσεις του , οταν φωναζη ! φανώς η πειΰω και η ικεσία είνε προτιαο- ναγχαζόμεθα, μετά μεγίστης ήμών λύπης, νά διαχό 
πολύ ό κλέπτης. j τέρα τής βίας, έν το ιαύτη περιπτώσει. j Ψ“ μ,εν όριστιχΰ,ς τήν προς αύτούς άποστολήν τοΰ

Ή  Βασιλική ήσθάνθη βαθύτατα το ι Έ άν άποτύχωσι τά  δάκρυα καί ή λογι- 
κτύπημα. Τά όνειρά της δλα διεσκορπί- κή, ούτε ά δόλος, ούτε ή ραδιουργία, ούτε 
ζοντο, καί το μέλλον, τά όποιον ηϋγαζεν ή α ΐτησις δικαιοσύνης, ούτε ή αύτοδικία, 
ένώπιόν της άκροφαές, κατεδείκνυτο ήδη ' δύνανταί τ ι ύπέρ τής έκπλανηθείσης. Ή  
έρεβώδες, ώς ή νύξ. Μετά τήν πρώτην ά- κοινωνία, ή τόσον αύστηρά πράς τήν γυ- 
πέλπιδα θλίψιν καί τα  δάκρυα, δταν ήλ- ! ναΐκα, στρέφεται αμείλικτος έναντίον 
θεν ή σκέψις, προσεπάθησεν ή νεάνις νά ί τής απειρίας της, τής εύπιστίας καί τής 
κατανοήση τό α ίτιον τής σκληρότητος' τυφλότητας. Ή  τύχη της άπεφασίσθη' ό 
καί τής άδικίας τοΰ έραστοΰ της. Ή ρώ- έρως δεν τη χρησιμεύει πλέον καί πρέπει 
τησεν έαυτήν κατά  τ ί έπτα ισε' τ ί  ά π ε - ' νά τον άποβάλη' τριπλοΰν δέ μέλλον ά- 
ποιήθη είς έκεϊνον, τάν όποιον ήγάπα , τ ί  | πόκειται αύτή είς έκλογήν : ή ν’ άποθά- 
άφορμήν παραπόνου τφ  είχε δώσει ποτέ,  ̂νη, ή νά ζήση δούλη καί έρωμένη τοΰ 
ώστε νά έπέλθη ταχέως ή ανέλπιστος έ- διαφθορέως, ή άποκρύπτουσα τό αισχός 
κείνη μεταβολή. Εύρεν δτι, έκτός άγάπης 
θερμήςκαί τυφλήςύποταγής, τίποτε άλλο 
δέν ήσθάνθη ή παρέσχε πράς τόν Λέοντα. ! εύδαιμονίαν.»

της, να ζήτηση είς δεύτερον έρωτα, τ υ -  
χηρότεοον τοΰ πρώτου, τήν άποπτάσαν

Ε  Ξ Ε  Δ  Ο θ  Η
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Ό  rrpffiroc μου ’Έρωο- —  AC e r re a  Μονσαι·. —  
Τις ηπατατο. —  Το όΰρον der άνζιδωρεΐται. 
—  Κορίτσι μαΛαμμα .

Τιμαται έν Άθήναις μιας Δραχμής, 
έν δέ ταΐς έπαρχίαις χαΐ τω έξωτεριχω 1,20.
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