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Τήν επαύριον μία άμαξα κεκλεισμένη, 
ουνοδευομένη παρ’ ένός άνδρός καί δύο θε
ραπόντων έφιππων, έσταμάτα παρά τήν 
πύλην τής πόλεως πριν είσέλθη είς Βερ
σαλλίας. Ό  ίππεύς είσήλθε μόνος είς τ ή ν  

πόλιν καί ήοώτα μετά ξενικοΰ υφους ποΰ 
κεΐται τό άν ά χ τ ο ρ ο ν  τ&τ Βιρσα-ΙΑιωιτ.

Ή  παράδοξος έρώτησις έξέπληξε τούς 
έρωτωμένους, ώς νά ήρώτων αυτούς ποΰ 
εκειτο ό ήλιος. Έ ν  τούτοις εδειξαν το 
άνάκτορον είς τόν ξένον. Ούτος, άφοΰ ή -  
κουσε τάς οδηγίας, ήρώτησεν άν ή κυρία 
Μαιντενών εύρίσκετο είς Βερσαλλίας.

Οι προ τοΰ πυλώνος κλητήρες,πρός οΰς 
άπηυθύνετο, παρετήοησαν δτι ό ίππεύςμέ 
δλας τάς άλλοκότους έρωτήσεις του, έφαί- 
•νετο υποκείμενον σημαντικόν , δτι είχε 
δύο θεράποντας όπισθεν τής άμάξης του, 
δτι αυτός ό ίδιος έπεβαινε λαμπροτάτου 
ίππου καί ηύδόκησαν ν’ άπαντησωσιν δτι 
ή μαρκησία ειχεν ήδη αναχωρήσει κατά 
•τήν συνήθειάν της είς Σαίν -  Σύρ.

Ό  ξένος ήρώτησε λεπτομερώς περί τής 
άγούσης είς Σκίν -  Σύρ, καί χωρίς νά όμι— 
λήσγι ποσώς είς τά πρόσωπα, άτινα πι
θανώς εύρίσκοντο έντός τής άμάξης τής 
τόσον έπιμελώς κεκλεισμένης, έβάδισεν 
έπί κεφαλής τής μικράς συνοδίας πρός το 
Σαίν- Σύρ.

Τό ονομα τοΰτο είχεν έμποιήσει αΰτώ 
έντύπωσιν' τό αίμα συνέρρευσεν είς τάς 
παρειάς του, ή μελαγχολική μορφή του 
ένεψυχοΰτο άφότου ήρχισε νά διακρίνν) 
είς τό ορίζοντα τήν διάσηαον μονήν,πρός

Η Σ , μυθολόγημα

ήν ώδήγει τήν σιγηλήν αύτοΰ συνοδίαν.
Ήκολούθησε τήν όδόν, ήν γινώσκομεν, 

είδε μ ετ ’ ολίγον ένώπιόν του, τήν είσοδον 
τοΰ Σαίν -  Σύρ καί άκουσίως κεντών τόν 
ΐππον του, παρεκάλεσε τόν θυρωρόν νά 
ζητήσϊ) δι’ αυτόν άκρόασιν παρά τής κυ
ρίας Μαιντενών.

Τό προσωπικόν τής υπηρεσίας έν Σαίν 
Σύρ ήτο άβρόφρον, δπως ήτο πανταχοΰ 
τοιοΰτο δπου διώκει ή κυρία Μαιντενών. 
Ό  θυρωρός διέκρινε μακρόθεν τήν βαρεΐαν 
άμαξαν, τήν πάντοτε κεκλεισμένην, ήτις 
έστάθη είς τριάκοντα βημάτων άπόστα- 
σιν άπό τοΰ κυρίου της, είδεν αυτόν τόν 
κύριον καί τήν παράδοξον.,άλλ’ άςιοσέβα- 
στον,δψιν του καί ήρώτησε ποιον όνομα 
έ’πρεπε ν’ άναγγείλτ) πρός τήν κυρίαν του.

—  Βάν Γκράφτ, είπε λακωνικώς ό ξέ
νος.

Τό ένδοξον έκεΐνο έν τί! μονή όνομα, 
ενεκα τής καλλονής, τής αγαθότητας καί 
τή ς  περί τοΰ πλούτου φήμης τής Ά ν τ ω -  
νιέττης, τής τροφίμου, ής ή προίξ συνί- 
στατο είς Ιν έκατομμύριον, τό όνομα έ
κεΐνο, δπεο ή μαρκησία έτίμα διά τής εύ
νοιας της ,  έ'σχε μαγικόν άποτέλεσμα. Οϊ 
οφθαλμοί τοΰ θυρωροΰ,καίπερ συνειθισμέ- 
νοι είς τόσας έπισημότητας, διεστάλη- 
σαν έπί τή  θέα τοΰ πλουσίου Όλλανδοΰ, 
περί ού έλάλουν είς Σαίν -  Σύρ ώς περί 
μυθώδους τίνος ”Ιγκα τοΰ Μεξικοΰ.

Ό  θυρωρός εκρουσε βιαίως τόν κώδωνα 
διά νά είδοποιήστ) είς τό έντευκτήριον, 
καί έ'κρουσεν αυτόν δίς ώς νά έπρόκειτο 
περί τής έπισκέψεως πρίγκηπός τίνος έξ 
αΐματος βασιλικοΰ ή στρατάρχου τής 
Γαλλίας.

Ητο τώ δντι ό βάν Γκράφτ ώχρός, με 
τούς οφθαλμούς λάμποντας έκ πλείονος 
νοημοσύνης, άλλά καί έκ πλείονος μελαγ
χολίας. Ή  χυδαία όψις αύτοΰ είχεν άπο- 
κτήσει έκ τής λύπης εκφρασιν σκεπτικήν, 
έ'χουσαν πάντοτε ποιάν τινα μεγαλειό
τη τ α .  Ά π ό  τοΰ βάθους τών κοίλων ο
φθαλμών του καί υπό τό συνοφρύωμα 
όιαρκοΰς ρέμβης, έξεπέμπετο κατά δια
λείμματα άστραπηβόλον βλέμμα, δπερ 
ούδ’ αύτός ό Λουβοά θά ήδύνατο νά ύπο- 
στή, τοσαύτην άπεκάλυπτε βαθεΐαν ά-
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βυσσον καί τοιαύτας τρομακτικάς πλη- 
γάς έν τή  στιγμιαίως δι’ αύτοΰ άποκα- 
λυπτομέν·/) ψυχή του.

Ό  βάν Γκράφτ άπό τής συνεντεύξαως 
αυτοΰ μετά τής Ά ντω νιέττης  είς "Αγιον 
Γισλανόν, είχεν άπολέσει τήν άνάπαυσιν 
καί τόν ύπνον. Καθ’ έκάστην νύκτα τό 
φάσμα έκεΐνο ένεφανίζετο έν τή κλίνη του 
μέ τό μειδίαμα τό έπαιτοΰν τήν φιλο
στοργίαν, ένόμιζε δέ ό δυστυχής δτι ε -  
βλεπε καθ’ έκάστην νύκτα συνοδεύουσαν 
τήν γλυκεΐαν έκείνην οπτασίαν,έ’τερον φά
σμα καθνιμαγμένον, δπερ ϊκετευτικώς έψι- 
θύριζεν'

— Α γ ά π α  τήν θυγατέρα μου !
Ούδέν έγένετο δυνατόν νά ίατρεύσν) τόν 

βάν Γκράφτ άπό τάς έπωδύνου'ς έκείνας 
οπτασίας, ούδέν άλλο έκτος τής έλπίδος 
φοβεράς έκδικήσεως, ημέραν δέ τινα καθ’ 
ήν ό Γουλιέλμος μετέβη νά έπισκεφθνί 
τόν φίλον του, διότι έπρόκειτο ίσως νά 
δκνεισθή άλλο εν έκατομμύριον, είσήλθε 
χωρίς νά τόν προαναγγείλωσι, κατά τήν 
συνήθειάν, του καί εύρε τον Όλλοίνδόν 
καταγινόμενον είς τόν θάλαμον τής έν 
Βωμπίς οικίας του νά έγείρτ) σωρόν χρυ
σών νομισμάτων παντός έθνους έπί μαρ
μάρινης τραπεζης, έν τώ μέσω τοΰ θαλά
μου.

Ό  βάν Γκράφτ μετρών έσχημάτιζε 
στήλας νομισμάτων έκ δεκακισχιλίων λι
βρών έκάστην. Ό  Γουλιέλμος ήρίθμησε 
πεντήκοντα τοιαύτας άποτελούσας τ ε -  
τράπλευρον λαμπρώς σπινθηροβολούν, δ- 
πεο θά προσείλκυε τήν ορεζιν παντός κλέ
πτου, δπως ή νωπή σάρξ προσελκύει τούς 
γύπας.

Άφοΰ έσχημάτισε τήν πυραμίδα ταύ
την ό βάν Γκράφτ έπεθηκεν έπί τής κο
ρυφής χάρτην περιέχοντα τάς εξής λέξεις, 
γραφείσας ίδιοχείρως παρ’ αύτοΰ διά με
γάλων χαρακτήρων:

«Θά δώσω τάς παρούσας πενταχοσίας χιλιάδας 
λιβρών εις τόν πρώτον, εις οΐανδηποτε έθνικότητα και 
αν ανήκει, οστις θα μο\ άναγγείλ-τ] τόν θάνατον τοΰ 
Λουβοά.

«Μ άϊος, 1 6 9 1 .
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Και ό 'Ολλανδός έστερεωσε τόν χάρτην
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έπιθέτων είς τάς τέσσαρας αΰτοϋ γωνίας 
τέσσαοα διπλά δουβλόνια της 'Ισπανίας.

Ό  βασιλεύς έπλησίασεν όπως άναγνώσγι 
άνωθεν τών ώμων του φίλου του. 'Ο βάν 
Γράφτ τόν ήκουσε βαδίζοντα, και έστρεψε 
τήν κεφαλήν πρός αυτόν. Ό  Γουλιέλμος, 
χωρίς νά εΐπγι τι,  χωρίς νά έκδηλώση την 
έλαχίστην συγκίνησιν, είσηλθεν ε’ις τόν 
κοιτώνα και έξηπλώθη έπί της μεγάλης 
έδρας, όπου τόν εί’δομεν ά'λλοτε, είτα δέ 
μέ ΰφος φυσικώτατον ήρώτησε τόν έμπο
ρον πώς είχεν.

—  Καλά, άπήντησεν ό βάν Γκράφτ 
χαίρων άκρως διά την ιδέαν, ήτις είχεν 
έπελθγι είς τό πνεύμα του.

Καί συνωμίλησαν πεοί άλλων πραγμά
των.

Ε ίτα  ό Γουλιέλμος προσηλών έπί του 
φίλου του τό όξύ έκεΐνο βλέμμα,τό είσδύον 
μέχρι τών μυχιαιτάτων τής καρδίας,

—  Θά είχες καμμίαν δυσκολίαν νά ύ- 
πάγτις είς Γαλλίαν ; είπεν

Ό  βάν Γκράφτ ώχρίασεν.
—  Είς Σαίν-Σύρ ; έξηκολούθησεν ό 

Γουλιέλμος μέ τήν άσθενη καί διακεκομ- 
μένην φωνήν του.

Ό  'Ολλανδός έκλονίσθη" νέφος διήλθε 
πρό τών οφθαλμών του. Ουδέποτε είχε 
τολμήσει νά διατυπώσν) άφ’ έαυτοϋ τήν 
τολμηράν έκείνην ιδέαν, νά έπανίδϊ) τήν 
Άντωνιέτταν ! Καί έν τούτοις, άφοϋ δ 
Γουλιέλμος ώμίλησεν, άκράτητος έπι- 
θυμία, άσβεστος δίψα έφλόγισε τήν τ α -  
λαίπωρον καρδίαν του,όπως προσκολληθή 
δι’ ΰστάτην φοράν είς μίαν έσχάτην έλ -  
πίδα.

—  ’Αναχώρησε λοιπόν άμέσως, είπεν 
δ Γουλιέλμος" δύνασαι νά φθάσγις είς τά 
γαλλικά σύνορα μετά δύο ημέρας. ’Ακο
λούθησε τήν όδόν τών Παρισίων' θά εύρης 
είς αυτήν πεζή βαδιζούσας, πλανωμένας 
καί έπαιτούσας τρεις γυναίκας γερμανί- 
δα;,  δύνασαι νά τάς πλησιάσνις άφόβως' 
είνε πριγκίπισσαι άνωτάτου γένους. Ό μ ι-  
λεϊς τήν γερμανικήν. Αύταί δέν γνωρί- 
ζουσιν άλλην γλώ σσαν Ισο ό διερμηνεύς 
των καί όδήγησέ τας πρός τήν κυρίαν 
Μαιντενών. Πιστεύω οτι καί πρός αυτήν 
θά προξενήσεις μεγάλην εύχαρίστησιν. 
Πρόσφερε πρός τήν μαοκησίαν τούς φ;λι- 
κού; καί εΰσεβάστους χαιρετισμούς μου, 
βεβαιώσου δέ δτι σοϋ άναθέτω παραγγε
λίαν,διά τήν όποίαν θά με εΰχαριστήσης.

Ό  βάν Γκράφτ δεν ήτο φύσει χαρα
κτήρας περιέργου καί έταστικοϋ. Έ γίν ω -  
σκ·ν ότι ό φίλος του ώμίλει πάντοτε περί 
θετικών πραγμάτων διό ήοκέσθη νά εί'πή 
ποος αυτόν"

—  Είς ποιον περίπου μέρος θά συναν
τήσω αΰτάς τάς κυρίας ;

—  Δέν δύνανται νά διανύουν πεοισσό- 
τερον άπό τέσσαρας ή πέντε λεύγας τήν 
ημέραν. Χθές διήλθον έκ Μόνς' θά τάς 
άνεύρνις πέραν τής Βαλενσιέννης.

Ό  βάν Γκάφτ χωρίς νά προβάλ-/) τήν 
έΛαχίστην παρατήρησιν προσεκάλεσε διά 
τοϋ κώδωνος τούς ύπηρέτας του, δπισθεν 
τών όποιων προσηλθεν ό Λαγκομπέρζ,όσ- J  
τις διερχόμενος διά τοϋ θαλάαου ένθα

ύψοϋτο ό σωρός τών πεντακοσίων χιλιά
δων λιβρών άφήκε κραυγήν, άναγνούς δέ 
τήν έπιτεθειμένην έπί τής κορυφής τής 
χρυσής πυραμιδος έπιγραφήν έβυθίσθη είς 
μελέτην έξ εκείνων, ας ό Σατανάς έμ- 
πνέει είς τούς παρ’ αΰτοϋ έξαρτωμένους.

Ό  Γουλιέλμος βλέπων τον Λαγκομ
πέρζ έρρέμβαζεν έπίσης.

Ό  βάν Γκράφτ διέταξε νά έτοιμασθώσι 
ΐπποι πρός οδοιπορίαν, ένεδύθη δέ χω
ρίς ποσώς νά δείξ'/ι σπουδήν ουτε είς τά 
κινήματα, οΰτε εις τούς λόγους. Ε ίτα  
άφοϋ έτελείωσεν.:

—  Είμαι έ'τοιμος, είπεν.
Οί θεράποντες άπεμακρύνθησαν εύσε- 

βάστως. Ό  Λαγκομπέρζ παρετήρει τόν 
χρυσόν καί έξηκολούθει νά σκέπτηται.

—  Μή λησμονήσνις, βάν Γκράφτ, είπε 
βραδέως ό Γουλιέλμος, νά ειδοποιήσεις 
τήν κυρίαν Μαιντενών ότι έπιφυλάττω 
αυτή μετά τινας ημέρας εϋχάριστον έκ- 
πληξιν καί οτι έχω προωρισμένον δι’ αυ
τήν εν φιλικόν δώρον.

Ό  βάν Γκράφτ ένευσε καταφατικώς. |
—  Λοιπόν ύπαγε, φίλε μου, είπεν ό j 

Γουλιέλμος τείνων τήν χεΐρα πρός τόν 1 
βάν Γκράφτ, όστις διηυθύνετο ήδη πρός 
τήν κλίμακα.

Ό  Λαγκομπέρζ ώς ν’ άφυπνίζετο διά 
μιας έπλησίασε καί άφοϋ έχαιοέτισε τόν j 
βασιλέα :

—  Δέν μέ παραλαμβάνετε κ’ έμέ, κύ
ριε ; είπε πρός τόν βάν Γκράφτ.

—  Διατί όχι ; άπήντησεν ούτος.
Ό  Λαγκομπέρζ ώρμησε καί κατήλθε 

διά της κλίμακος τών υπηρετών, όπως 
εΰρεθή πρώτος παρά τήν άμαξαν.

Ό  Γουλιέλμος στραφείς παρετήρησεν, 
ότι ό χάρτης ό υπογεγραμμένος παρά τοϋ 
βάν Γκράφτ είχε γείνει άφαντος άπό τής 
κορυφής τοϋ σωροϋ τοϋ χρυσίου.

Ιδού τίνι τοόπω ό βάν Γκράφτ έξεκί- 
νησε καί οί ήμέτεροι άναγνώσται δέν θά 
έκπλαγώσι πλέον βλέποντες αυτόν είσερ- 
χόμενον είς Σαίν-Σύρ καί συνοδεύοντα τήν 
βαρεϊαν άμαξαν.

Δέν άνέμεινεν έπί πολύ είς τό έντευ- 
κτήριον. Ή  κυρία Μαιντενών μόλις είχεν 
άποτελειώσει το γεύμα, συγγευματίσασα 
μέ τάς νεάνιδας, άς ήθέλησεν ούτω ν’ ά- 
ποζημιώσ*/) διά τήν άναβολήν της Γοβο-  
,1ία<: καί τούς άκάοπους αυτών κόπους. 
Ό τ ε  ή Νανών έλθοϋσα έψιθύρισεν είς τό 
ούς της τό όνομα τού 'Ολλανδού, τό χρώ
μα τής μορφής της μετεβλήθη, χωρίς δέ 
νά φανερώσγι τίποτε πρός τήν Ά ντω νιέτ
ταν, τ'/fc οποίας μόνον Ι'θλιψε τήν χεΐρα, 
άποτείνουσα άμα αυτή φιλικόν μειδίαμα, 
ήγέρθη άπό της τραπέζης καί είσηλθεν είς 
τά δωμάτιά της.

"Επεται συνέχεια.
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—  Καί νομίζεις πώς αυτό άρκεϊ ; Νο
μίζεις cm έξομολογούμενος ότι έφέρθης 
κακώς διορθώνεις τό κακόν τό όποιον έ -  
προξένησας ;

—  Οχι βέβαια. Θέλω νά τό διορ
θώσω καί θά τό διορθώσω, μην άμφιβάλ- 
λεις, θεΐέ υ,ου. Πρό ολίγων ωρών τό άπε- 
φάσισα καί δέν ήτο άνάγκη νά στείλετε 
νά μέ ζητήσετε ,  διότι έσκόπευα νά έ'λθω 
μόνος μου σήμερον τό πρωί νά σας εΐπω 
πώς θά διορθωθούν τά  πράγρ.ατα άπό 
τήν κατάστασιν είς τήν όποίαν τά έ'φερα.

—  Εινε πολύ άργά' όσα καί άν είπής 
είς τήν Ά λίκην έκείνη βέβαια δέν θά σέ

1 άκούσν).
—  Πρέπει νά πιστεύσγι τήν αλήθειαν. 

’Έ χ ω  τήν άπόδειξιν, ότι ό κύριος δέ Καρ
νοέλ εινε ό συνένοχος καί ίσως ό έραστής 
της γυναικός, ή όποία έλαβε μέρος είς 
τήν κλοπήν τοϋ χρηματοκιβωτίου σας.

—  Τήν άπόδειξιν ! Ποίαν άπόδειξιν ;
—  Άπόδειξιν βεβαίαν. Ά ν  θέλετε νά 

μέ ακούσετε θά πεισθητε. Σάς ειδοποιώ 
μόνον ότι είνε μακρά ιστορία.

—  "Ομίλει. Έ χ ω  υπομονήν. Καί άν 
θέλτις νά σέ συγχωρήσω μή μοϋ κρύψγις
TlTwQTc.

—  Θ’ άρχίσω άπό ένα πράγμα, τό ό- 
1 ποιον θά σάς έκπλήξη. Πρό της κλοπής 
1 τοϋ κιβωτιδίου τού Βορισώφ καί τών πε

νήντα χιλιάδων φράγκων είχε γίνει άλλη 
απόπειρα, τήν όποίαν ό Βινιορύ καί έγώ 
έγνωρίζαμεν.

—  Καί δέν μέ ειδοποιήσατε ;
—  'Ο Βινιορύ ήθελε νά σάς εΐδοποι- 

ήση, άλλ’ έγώ άντέτεινα. Μίαν τετάρτην 
βράδυ είχαμε δειπνήσει μαζύ καί ήρχό- 
μεθα σπίτι σας. Είδαμεν φώς είς τό γρα- 
©εΐον καί έμβήκαμεν ; Καί τί θαρρείτε 
πώς εϊδαμεν. Τό χέρι μιας γυναικός πια
σμένο είς τόν μηχανισμόν τοϋ χρηματο
κιβωτίου σας.

—  Χέοι ! . .  τί μοϋ λες τόρα ;
—  Ναί, χέρι, τό όποιον ό συνένοχος 

τής γυναικός έκοψε καί τό έρριψκ έγώ είς 
τόν Σηκουάνα έπειτα. Τό εύρηκαν, τό έ- 
πηγαν είς τήν Μόργην καί έκεϊ το έκλε
ψαν πάλιν.

—  Πώς, έκείνη ή ιστορία ’ποϋ έγρα
φαν ή εφημερίδες. . . .

—  Ητον ή απόπειρα διαρρήξεως τού 
χρηματοκιβωτίου σας. Έ γ ώ  καί ό Βινιορύ 
έμποοούσαμεν νά δώσωμεν λεπτομερείας 
τής ύποθέσεως αΰτης.

—  Καί δέν τό έκάματε ; αυτό είνε 
τρομερόν.

—  Ε ίχ ’ αποφασίσει νά εύρω μόνος μου 
τήν γυναίκα, ή όποια είχε κόψει τό χ έ 
ρι της.

—  Σέ ’ξεύρω ! Πώς όμως ό Βινιορύ έ -  
συμφώνησε είς αυτά τά πράγματα ; Τό



καθήκον του ήτο νάΓμέ ειδοποίηση καί 
είνε ασυγχώρητος, διότι έσιώπησε.

— ’̂Εγώ τόν έβίασα.
—  'Ωραΐον δικαιολόγησα. ’ Ητο υπάλ

ληλός μου καί με ήπάτησε. Λέν θα τόν 
συγχωρήσω π ο τέ . ’Εάν έκαμνε ότι επρεπε 
νά κάμ·/) δεν θά συνέβαινε τίποτε πλέον.

δ ι ' να σας ί'δ <ά Ρωσσίαν καί έπεθύμουν 
προτοΰ...

—  Είς τάς διαταγάς σας, συνταγμα
τάρχα, ό κύριος είνε ανεψιός μου' άλλ’ 
άν θέλετε νά είμεθα μόνοι . . .

—  Είχα  την τιμήν νά ΐδω τόν κύριον 
Μάζιμον Δορζέρ, είπε βραδέως ό Βορισώφ,

Θά έλάμβανα τάς προφυλάζεις μου καί καί εύχαριστήθην ότι καί πάλιν τόν συ-
οί κλέπται δέν ήθελον ζανάλθει. νήντησα, διότι θά σας ομιλήσω περί ύ-

—  Πιθανύν, τό ομολογώ, καί πολλά- ποθέσεως,είς την οποίαν ένδιαφέρεται.
κις κατηγόρησα τόν έαυτόν μου, δτι ητο j —  ’Α λ ή θεια ! άνέκραζεν ό κύριος
ή αιτία όλης αυτής τής ιστορίας. Ητο Δορζέρ, έκπληκτος διά την είσήγησιν,
όμως πολύ άργά. Είχα- άναλάβει έπιχεί- ώστε ήμπορεΐ νά μείνγι ;
ρησιν,την όποιαν επρεπε να τελειώσω. —  ’Ά ν δέν ήτο έδώ θά σας παρεκά-

—  Ποίαν έπιχείρησιν; ήρώτησεν ό κύ- >0υν νά τόν καλέσετε.
ριος Δορζέρ μ ετ ’ ανυπομονησίας. j —  "Ωστε ύπήρζατε τυχηρός. Καθή-

—  Ηθελα νά μάθω άν ό Ροβέρτος αατε, παρακαλώ, καί έζηγηθήτε.
I I  Καρνοέλ ητο ένοχος' είχα λόγους ν’ , 'Έλαβεν £κ χ σ τ ο ,  τ ^ν θέσιν του καί ό
άμφιοάλλω, λόγους τούς όποιους γνωρί- Μοέξ g ψ. β Μ μμ χ  ποός τόν θεΐόν
ζετε  τόρα. ’Ήμουν βέβαιος, ότι δέν είχε του σν]ιλχΐνον . Σ * ς τό εΙγκ 'πεϊ Iτου σημαίνον : Σας τό είχοε

—  Μαντεύετε ίσως την αιτίαν, ή ό
ποία μέ αναγκάζει νά αναχωρήσω αμέ
σως, ήρχισε λέγων ό συνταγματάρχης.

—  Σάς ομολογώ ότι όχι, άπεκρίθη ό 
τοαπεζίτης.

λάβει μέρος είς την πρώτην απόπειραν, 
άφοΰ ήτο μαζύ σας έκεΐνο τό βράδυ- ώς 
πρός δέ την δευτέραν . . .

Ό  Μάζιμος διεκόπη ώς έκ τής εισόδου 
ένός υπηρέτου, ό όποιος άνήγγειλεν ότι ό 
συνταγματάρχης Βορισώφ έζήτει νά ί'δγ) 
τόν κ. Δορζέρ διά κατεπείγουσαν υπό- I ,
6εσιν. ! ,

λ\ » <■ . ό  · I ' σήμερον τό πρωί.—  Δέν εχω καιρόν, απεκριθη αποτο- , ·'£> J;<
μως ό τραπεζίτης.

—  Μέ συγνωοεΐτε, θεΐέ αου, ειπεν δ
,r I  , χ 1 , χ  ̂ νήσουν τόν αϋτοκοάτορα καί κΰοιόν μου :Μάζιμος, μου καμνετε την ναοιν να o s -  „  , , 1 ' 1 Γ ’

, , ,  , , ~ , I —  ΙΙώς! και παλιν :χυητε τον κύριον Ηορισωφ και να μου ε - j '  ι _  »
πιτρέψετε νά μείνω καί ’γώ μαζύ σας ;
Είμαι βέβαιος πώς έ'χει νά σας ’μιλήσν) ^
περί τοΰ πρφην γραμματέως σας. ί ,  .  , , , *  _

1 , “« λ, , , t εκ θαύματος. Αλλα πολλοί ανδρείοι στρα-—  Ιίως το υποΰετεις : ηοωτησεν ο 1 , , . 1 1
> λ γ\ < ι ,  < « τιώ ται εφονευθησαν.κύριος Δορι,ερ υψων τους ωμούς. U συν- Τ

—  Δέν άνεγνώσατε τάς εφημερίδας ; 
Ά κόμη . Ε ίχα  πολλάς ασχολίας

Ωστε δέν γνωρίζετε ότι εις την 
Πετρούπολιν άπεπειράθησαν νά δολοφο-

—  Αυτήν την φοράν έπεχειρησαν ν 
άνατινάζωσι τά άνάκτοοα είς τόν άέρα. 

αύτοκράτωρ διέφυγε τόν θάνατον ώς

ταγματάρχης εχει λογαριασμούς μαζύ 
μου, είνε πιθανότερον ότι έ'ρχεται διά τάς 
Αποθέσεις του.

—  Ή  ύπόθεσις ή όποία τόρα τόν ά- 
πασχολεΐ δέν είνε χρηματική, άπεκρίθη 
ό Μάζιμος μετά βεβαιότητας καί σάς έγ- 
γυώμαι ότι ή συνδιάλεζις θά γίνη μόνον

—  Άποτοόπαιον, είπε μετά πεποιθή- 
σεως ό κύριος Δορζέρ. Καί πιθανόν τό έγ
κλημα προέρχεται έζ εκείνων, τούς ό
ποιους ονομάζετε, μηδενιστάς.

—  Δέν υπάρχει αμφιβολία. Αύτη ή 
έταιρία έκήρυζε τόν πόλεμον κατά τοΰ 
αυτοκράτορος καί κατά τής κοινωνίας,

περί τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ. Ά ν  μοΰ έ 
πιτρέψετε νά μείνω, θά μάθετε ταχύτερα 
ό ,τ ι  έ'χω νά σάς είπώ καί ί'σως μάθω καί 
’γώ πράγματα, τά όποια άγνοώ.

—  Πολύ καλά, άν ομως ό κύριος Βο
ρισώφ θέλει νά μοΰ ’μιλήση ίδιαιτέοως, 
δέν ’μπορώ νά τοΰ έπιβάλω την παρου- 
-σίαν σου.

—  Προσπαθήσετε, θεΐέ μου. Σ τοιχη 
ματίζω  πώς δέν θά σάς ζητήσν) νά μέ α
ποβάλλετε.

Έ π ί  τέλους θά ’δοΰμεν, έψιθύρισεν

καί θά έζακολουθήσνι τά έργον της. Ή
κυβέρνησις εχει τό δικαίωμα καί τό κα 
θήκον νά ΰπερασπίσΥΐ τά  ιερά συμφέροντα 
καί προσκαλεΐ τούς υπαλλήλους, έφ’ ών 
δύναται νά στηριχθν).

Άνηκω μεταζύ αυτών καί αναχωρώ.
—  Αί εύχαί μου θά σάς συνοδεύσωσι, 

συνταγματάρχα. Μισώ τούς έχθρούς τής 
οίκογενείας καί τής ιδιοκτησίας, ειπεν ό 
κύριος Δορζέρ σκεπτόμενος την δημοκρα
τίαν ροδίνην.

Θέλετε βέβαια ν’ άποσύρετε τά κεφά·

—  Διόλου. ’Ήμουν άπεσταλμένος διά 
νά επιτηρώ τούς μηδενιστάς.

—  Ά κόμη καί ’δώ λοιπόν είνε ; άνέ
κραζεν άπλοϊκώς ό τραπεζίτης.

—  Σχεδόν όσοι καί είς την Ε λβ ετία ν . 
Οί άρχηγοί των φρονίμως ποιοΰντες μέ- 
vouotv ε'ζω τών συνόοων μας, καί έκεΐ δι- 
οργανίζουν τάς συνωμοσίας, αί όποΐαι 
φέρουσι την πατρίδα μου είς κίνδυνον.

—  Καλά κάμνει καί ή ρωσσική κυβέρ- 
νησις καί τούς έπιτηρεΐ διά τών διπλω
ματών της.

—  Δέν θά ήρκουν μόνοι οί διπλωρ,ά- 
ται. Δέν ανήκω δέ εγώ είς ττ,ν ρωσσικ,τ,ν 
διπλωματίαν, άλλ’ άντιπροσωπεύω την 
πολιτικήν Ρωσσικην αστυνομίαν.

—  Πώς ! την αστυνομίαν ; έπανέλα
βεν ό κύριος Δορζέρ μικρόν έκπλαγείς.

—  Μάλιστα, κύριε, δέν υπάρχει πλέον 
λόγος νά κρύπτωμαι, άφοΰ φεύγω άπό 
την Γαλλίαν χωρίς σκοπόν πλέον νά έ -  
πανέλθω. Διά νά σάς τό είπω δέ, έ'χω 
λόγους, τούς οποίους θά έκτιμήσετε.

Τό κιβωτίδιον, τό όποιον είχα καταθέ
σει παρ’ ΰμΐν, περιέκλειεν έγγραφα μεγά
λης σπουδαιότητος, τά  όποια, όλα άνεφέ- 
ροντο είς συνωμοσίας κατά τής Ρωσσίας, 
είς καταλόγους μηδενιστών χ.αί λοιπών 
προγεγραμμένων, έ'νεκα τής τελευταίας έ -  
παναστάσεως τής Πολωνίας...

—  Ά ν  τό ήζευοα...
—  Δέν θά τό έδέχεσθε. Είμαι πεπεισμέ

νος. Δι’ αύτό καί ’γώ σάς είπα πώς εμπε
ριείχε μόνον οικογενειακά έγγραφα καί ά- 
ζίας χρηματικάς.

Δέν έλησμονήσατε βέβαια ότι τό κιβω- 
τίδιον έκεΐνο έκλάπη καί υπό πολύ περι
έργους μάλιστα περιστάσεις. Οί κλέπται, 
είχον συνένοχον έδώ μέσα, δεν υπάρχει 
άμφιβολία, καί ένομίσατε καί σείς,καθώς 
έγώ, ότι ό συνένοχος αύτός ήτο ό*^ραμ- 
ματεύς σας.

—  Καί τό νομίζω άκόμη. Ό  άνεψιός 
μου έ'χει άποδείζεις.

—  Ά  ! ειπεν ό συνταγματάρχης πα - 
ρατηρών άτενώς τόν Μάζιμον μη κινη- 
θέντα καν.

Δέν ήπατώμην λοιπόν ότε προ ολίγου 
σάς είπα ότι ό κύριος είνε άναμεμιγμένος 
είς την λυπηράν ΰπόθεσιν αυτήν.

—  Τί έννοεΐτε ; ήρώτησεν ό άνεψιός 
δι’ ύφους επιθετικού.

—  Λάβετε την καλοσύνην νά μέ ακού
σετε καί θά τό μάθετε, άπεκρίθη ό Β ο
ρισώφ χωρίς νά συγκινηθη.

Καί εγώ έ'χω άποδείζεις ότι ό κύριος 
δέ Καρνοέλ ήτο συνεννοημένος μέ τούς

ό τραπεζίτης. Ά ν  άναγκασθώνά σοΰ ’πώ λαια, τά  όποια μοΰ έχετε καταθέσει. Θά , κλέπτας. Τόν έζήτησα, τόν ηύοα, τόν συ-

την ομι-
•νά έζέλθης θά μέ περιμένης είς τό δωμά- δώσω διαταγάς νά έτοιμασθοΰν, διά νά ; νέλαβα καί τόν έκράτησα πολύν καιρόν

είς τόν οίκόν μου.
—- Χωρίς νά μέ ειδοποιήσετε, άνεκρα- 

ζεν ά τραπεζίτης.
—  ΤΗτο άνωφελές. Μέ είχατε άφήσει 

έλεύθερον καί ήμουν κύριος νά ένεργώ 
όπως ήθελα. Ά π ’ εναντίας μάλιστα δέν 
ήθελα νά τόν παραδώσω είς σάς, διότι 
ήθελα νά τοΰ άποσπάσω την έζομολόγη- 
σίν του.

—  Καί τό

-τιον μου, όπου θά τελειώσωμεν 
λίαν μας.

Ό δ ή  γησε τόν κύριον Βορισώφ μέσα, j κανονίσω μαζύ σας ύπόθεσιν μάλλον έν- 
είπεν είς τόν άναμένοντα διαταγήν υπη
ρέτην.

Μετά μικρόν ή θύρα ήνοιζε καί ό συν
ταγματάρχης έφάνη.

—  Σάς ζητώ συγγνώμην, κύριε, διότι 
έπέμεινα νά με δεχθήτε, ειπεν άφοΰ έ -  
χαιρέτισε λίαν ψυχρώς. Αναχωρώ άπόψε σκέδασίν σας.

τά  λάβετε σήμερον μάλιστα.
—  Σάς ευχαριστώ, κύριε, έχω όμως νά

διαφέοουσαν ή αυτήν.
—  'Ομιλήσατε, συνταγματάρχα. Δέν 

γνωρίζω περί τίνος πρόκειται, άλλά,. . . .
—  Δέν ήποοήσατε ποτέ διατί μένω 

είς Παρισί,ους έπί δύο ετη ;
—  'Υπέθετα πάντοτε, ότι πρός όια-

επετυχατε ;



—  "Οχι. Ό  πρφην γραμματεύς σας 
έγνώριζεν oxt εχει φίλους, οί όποιοι δέν 
θά τόν έγκατέλειπον, καί έτήρησε σιω
πάν έπίμονον.

—  Λοιπόν... τ ί  θά τόν κάμετε ; άν 
σκοπεύετε νά τόν παραδώσετε ε’ις τήν 
δικαιοσύνην δέν αντιτείνω, άλλά...

—  Δέν θά τόν παραδώσω, διότι μου 
έφυγε.

—  Σας βεβαιώ, δτι δέν θά δυσαρε- 
στηθώ, είπεν ό κύριος Δορζέρ άν ’πάγγι 
νά κρεμασθή άλλου.

— · Δέν θά κρεμασθή πουθενά, διότι είς 
την Γαλλίαν δέν κρεμούν και δέν πιστεύω 
δτι σκέπτεται νά φύγγ) άπ’ έδώ.

—  Είνε λοιπόν έδώ άκόμν) ;
—  Είνε είς τό Παρίσι καί δχι πολύ 

μακράν άπό την όδόν Σουρέζνης. Δι’ αυτό 
ήλθα έδ ώ.

—  Σάς ευχαριστώ πολύ, συνταγμα- 
τάρχα, έψιθύρισεν ό τραπεζίτης, τόν ό
ποιον ή εί'δησις αυτη έθορύβει πολύ. Θά 
λάβω τάς προφυλάξεις μου.

—  Θά κάμετε καλά, διότι είμαι πε
πεισμένος, δτι αυτός ό άνθρωπος θά έπι- 
χειρήσν) νά είσίλθγ) έδώ. ’’Εχει πρός τοϋτο 
λόγους, τούς όποιους άλλοτε μοϋ ένεπι- 
στεύθητε καί τούς οποίους κρίνω περιτ
τόν νά σας ΰπομνήσω τόρα.

Θά σάς εΐπω μόνον τ ί  συνέβη χθές την 
νύκτα διά νά προφυλάττεσθε άπό τούς 
ύπηρέτας σας και παρακαλώ τόν κύριον 
άνεψιόν σας νά μέ άκούσγ] προσεκτικά. 
Γνωρίζει διατί θέλω νά ομιλήσω παρου
σία του.

—  Ά λ λ ’ έγώ δέν γνωρίζω καί ήθελα 
νά τό μάθω, είπεν ό κύριος Δορζέρ, έπί 
πλέον θορυβημένος.

—  Είνε δίκαιον αύτό,είπεν ό Βορισώφ. 
Μάθετε λοιπόν δτι ό κύριος είνε έπιφοο- 
τισμένος άπό κάποιον νά έπανεύργ) τόν 
κύριον δέ Καρνοέλ. Καί τόσον ήθελε νά 
έπιτύχγι ή αποστολή του,ώστε ήλθε σπίτι 
μου καί άπήτησε νά τού άποδώσω τόν 
αιχμάλωτόν μου.

—  Τό έκαμες αύτό ! άνέκραξεν ό κ. 
Δορζέρ.

—  Ναί, άπεκρίθη ό Μάξιμος σταθε- 
ρώς, καί θά τό έκαμνα καί πάλιν άν ήτο 
άνάγκη.

—  Δέν άμφιβάλλω, άλλ’ είνε άνωφελές 
πλέον, είπεν είρωνικώς ό συνταγματάρ 
χης. ’Επανέρχομαι λοιπόν είς την διήγη- 
σίν μου.

Χθές είς την λέσχην έδέχθην την έπί-  
σκεψιν ένός Ρώσσου, τόν όποιον δέν έγνώ- 
οιζα, άλλά ό όποιος παρουσιάσθη ώς άπε- 
σταλμένος άπό τόν Γενικόν Αρχηγόν της 
Πολιτικές Αστυνομίας, καί μοϋ έδωκεν 
άποδείξεις της θέσεώς του.

Ή ρ χετο  είς ΙΙαρισίους,μού είπε,διά νά 
φέρν) είς άντιπαράστασιν τόν κύριον δέ 
Καρνοέλ μετά τίνος γυναικός,ή όποία είνε 
έδώ ή δραστηριωτερα αντιπρόσωπος τού 
μηδενισμού, ίσχυρίζετο δέ δτι ή γυνή 
αϋτη είχε σχέσεις πρός αυτόν, χωρίς νά 
γνωρίζη καί τά σχέδιά του.

Πράγματι δέ μάς ύπεδέχθη πολύ καλά.

τον είήατε ; ήρώτησεν ό Βορισώφ μετ ' εί

σαμεν νά οδηγήσω έκεΐ τόν κύριον δέ Καρ
νοέλ. Τόν ώδήγησα, άλλά πολύ άργά έν- 
νόησα δτι συνελήφθην είς παγίδα. Οί άν
θρωποι έκεϊνοι ήσαν σύμφωνοι διά νά τόν 
άφαρπάσωσιν.

Σήμερον τό πρωί, έπιστολή έκ Πετρου- 
πόλεως μέ διεφώτιζε περί τών συμβάντων 
τής νυκτός. Ούδένα μέ είχον στείλει καί 
ό Ρώσσος αυτός ήτο μηδενιστής.

—  ’Ήμουν βέβαιος.
Ή  έπ'.φώνησις αυτη έξέφυγε τοϋ στό

ματος τοϋ Μαξίμου προτοϋ έ'τι σκεφθή.
—  Τόν γνωρίζετε λοιπόν αυτόν τόν άν

θρωπον ; ήρώτησεν ό Βορισώφ.
Ό  άνεψιός τοϋ κυρίου Δορζέρ έδίστασε 

πρός στιγμήν, άλλά δέν ήτο πλέον καιρός 
νά κρατηθή.

—  Δέν τόν γνωρίζω, άλλά τόν είδαν, 
άπεκρίθη.

—  Καί ’μπορείτε νά μοϋ ’πήτε ποϋ
ί'δ

οωνικής εύγενείας
Τόν είδ α νά γευματίζετε μαζύ χθές 

τό βράδυ, είς έ'να έστιατήριον, κατά τήν 
λεωφόρον τού μελοδράματος, άπεκρίθη ό 
Μάξιμος έ'χων άπόφασιν τά πάντα νά ό- 
μολογήσ·/].

—  Καί πώς γνωρίζετε δτι ό άνθοωπος 
περί τοϋ οποίου όμιλώ είνε έκεϊνος ποϋ 
έγευμάτισε μαζύ μου !

—  Τό ’ξεύρω, διότι σάς ήκολούθησα.
—  ’Εκτελεΐτε λοιπόν καί άστυνομικά 

χρέη, καθώς φαίνεται ;
—  Βέβαια. ’Επιτρέπεται καί τούτο 

δταν έχγι νά κάμν) κανείς μέ κατάσκοπον.
—  Μάξιμε ! άνέκραξεν ό τραπεζίτης, 

άπευθυνων πρός τον άνεψιόν του αυστη
ρόν βλέμμα.

—  ’Ώ  ! αφήσατε τόν κύριον νά λέγγ], 
έπανέλαβεν ό συνταγματάρχης χωρίς νά 
συγκινηθ-Τί, δέν μέ μέλλει κάν καί έ'χω 
άλλως τε  καί άλλας έοωτήσεις νά τοϋ ά- 
πευθύνω.

—  Θέλετε νά μάθετε έ'ως ποϋ σάς ή
κολούθησα. Βεβαιωθήτε, δτι είδα τά 
πάντα. "Ημουν είς τήν ορχήστραν τού 
μελοδράματος όταν έπήγατε είς τό θεω- 
ρεΐον τής γυναικός έκείνης. Καί σάς ή -  
κολούθουν μέ άμαξαν δταν έπηγαίνατε 
είς τήν όδόν Ζουφροά. "Εμεινα δέ είς έ'να 
σπίτι άντικρύ τοϋ μεγάρου δπου είσήλ- 
θατε, έ’ως δτου έφύγάτε βοαδύτερον.

—  Τά συγχαρητήριά μου, κύριε, είσθε 
ικανότερος άφ’ δ,τι ένόμιζα. Οί μηδενι- 
σταί εύρηκαν είς τό πρόσωπόν σας σπου- 
δαΐον σύμμαχον.

—  Πολύ καλά γνωρίζετε δτι δέν είμαι 
μέ τό μέρος τών μηδενιστών.

— Άφοϋ τό λέγετε, σάς πιστεύω, άλλ’ 
είμαι ήναγκασμένος νά σκέπτωμαι τό έ -  
ναντίον, διότι άφοϋ έπεράσατε μέοος τής 
χθεσινής νυκτός σας νά μέ κατασκο
πεύετε, βεβαίως δέν τό έκάματε διά νά 
μέ βοηθήσετε κ α τ ’ αυτών.

—  Μή διαστρέφετε τά ζητήματα, πα
ρακαλώ. Είχα μάθει, δτι έκρατεϊτε διά 
τής βίας άνθρωπον,περί τοϋ οποίου ένδια-

Μάς έκάλεσεν είς δεϊπνον καί έσυμφωνή- φερόμην, έπειδή ύπέθετα δτι τόν κατη

γόρουν άδίκως. ’Ή θελα νά μάθω τί  έσκο- 
πεύατε νά τόν κάμετε. Έ μ α θ α .

—  Πολύ καλά. ’Μπορείτε νά μοϋ ’π ή τε  
ποία είνε τόρα ή γνώμη σας περί τού κυ
ρίου δέ Καρνοέλ ;

—  Δέν έχω καμμίαν αιτίαν νά μή 
σάς απαντήσω. Ό  κύριος δέ Καονοέλ είνε 
βεβαίως φίλος τής γυναικός έκείνης, ή ό
ποία yθες τό βοάδυ σάς έπεοίπαιζε τόσον 
ευφυώς.

—  Δόξα τώ  Θεώ. Παραδέχεσθε έπί- 
σης δτι ή γυνή έκείνη ανήκει είς τήν έ -  
ταιρίαν τών κλεπτών,τών εμπρηστών καί 
τών δολοφόνων ;

—  Τό παραδέχομαι, διότι έχω καί|ά- 
ποδείξεις τούτου. Αύτό ακριβώς έ'λεγα 
είς τόν θεϊόν μου άμα ήλθετε.

—  Καί τάς άποδείξεις αΰτάς ’μπο
ρείτε νά μέ τάς προμηθεύσετε ;

—  Πρός τί ; Άφοϋ καθώς είπατε θά 
φύγετε καί δέν θά έπιστρέψετε πλέον. 
Αί συνωμοσίαι, αί όποϊαι θά γίνονται 
έδώ δέν σάς ένδιαφέρουν πλέον.

"Αλλως τε ή πεποίθησίς μου στηρίζε
ται έπί γεγονότων προσωπικών, τά όποια 
δέν έ'χετε άνάγκην νά γνωοίζετε.

Ώ ς  τ:οος συνενοχήν του κυρίου δέ 
Καρνοέλ, έγώ πρώτος κηρύσσω δτι δέν 
είνε αμφίβολος. Άφοϋ ήλευθερώθη άπό 
μίαν άχρεϊαν γυναίκα βοηθουμένην άπύ 
ένα ψευδή αστυνομικόν πράκτορα, θά 
είπή δτι άποτελεϊ μέλος τής έταιρίας.

—  Εισθε πολύ καλά πληροφορημένος, 
έίπεν ό Βορισώφ μέτά μειδιάματος κα- 
κοβούλου.

—  Ό χ ι  καλλίτερον άπό σάς , άπε
κρίθη ό Μάξιμος, άν καί είδα μερικά 
πράγματα,τά όποΐα δέν είδατε σείς, διότι, 
έφύγατε αμέσως άμα έπυροβόλησε κά
ποιος γείτων- δέν εχω δμως καμμίαν αι
τίαν νά σάς κρύψω τί συνέβη κατόπιν.

Έφθασαν οί κλητήρες καί ό αστυνό
μος. Έπεσκέφθησαν τό μέγαρον λεπτομε
ρώς καί παρετήρησαν δτι δλη ή συμμορία 
είχε φύγει μετά τοϋ κυρίου δέ Καρνοέλ 
διά τοϋ τοίχου τού κήπου.

—  Ευχαριστώ πολύ διά τάς πληροφο
ρίας, άλλά τάς έγνώοιζα ήδη. ’Έ σ τειλ α  
σήμερον τό πρωί είς τήν όδόν Ζουφροά 
τούς άνθοώπους μου, οί όποιοι μ έπληρο- 
φόρησαν άκριβώς.

Προσθέτω μάλιστα δτι δέν ήλθα νά 
ΐδω τόν κύοιον θεϊόν σας διά τό πολιτι
κόν μέρος τής ύποθέσεως.

Υ π ο θ έτω  δτι ολίγον τόν ένδιαφέρει δτι 
ό άρχαΐος γραμματεύς του συνωρ-οτεϊ $ 
δχι κατά τής ρωσσικής κυβερνήσεως, έν- 
διαφερεται δμως νά βεβαιωθγί περί τού 
κυρίου αυτού ώς κλέπτου.

—  Έμαντεύσατε σύνταγματάρχα, άνέ
κραξεν ό τραπεζίτης. Ό  συνωμότης πιθα
νόν νά έμπνετ) καί ένδιαφέρον, ένω έάν 
ήμουν βέβαιος, δτι ό Καρνοέλ έκλεψε . . .

—  Ά ν  μέ άκούσετε δέν θ’ άμφιβάλ- 
λετε  πλέον. ”Ο τε ό κύριος δέ Καρνοέλ 
έπεσεν είς χεΐράς μου, ένήργησα πρός αυ
τόν ώς δλαι αί άστυνομίαι τοϋ κόσμου. 
Τόν ύπέβαλλον είς έρευναν καί έπί τέλους 
εύρέθησαν έπ’ αυτού πέντε δέσμαι τραπε



ζογραμματίων, άνά δέκα χιλιάδων φράγ
κων.

—  ’Ακριβώς το ποσόν τό οποίον μοί 
έπήραν. Φώς φανερόν.

—- Καί τόσω φανερόν μάλιστα, ώστε 
δυσκολεύομαι πολύ νά τό πιστεύσω.

—  ’Ιδού τό ποσόν, έπανέλαβεν ό Βορι
σώφ έζάγων τά γραμμάτια έκ τοΰ χρή
μα το φυλακίου του" τά  φέρω όπως τά εύ
ρηκα. Δεν σας τά  παρέδωκα ένωρίτερον, 
διότι ήλπιζα πάντοτε δτι θά όμολογήσν), 
ώστε νά τύχγι της συγγνώμης σας και 
της ίδικης μου.

—  Εΐνε εΰκολον νά προμηθευθή κάνεις 
πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων δταν δια
θέτη τά μυστικά της κυβερνήσεως, έψι- 
θύρισεν ό άνεψιός, υποπτευόμενος δτι ό 
Βορισώφ παρεσκεύασε ταύτην την σκηνήν 
πρός τό συμφέρον του.

—  Δεν ’μπορώ νά δεχθώ τά χρήματα 
αύτά ένόσιρ δέν είμαι βέβαιος περί της 
προελεύσεώς των, έψιθύρισεν ό θείος, μη 
ών καί αυτός πεπεισμένος περί της ειλι
κρίνειας τοΰ συνταγματάρχου.

—  ’Εάν άρνηθητε, θά εύρεθώ ήνκγκα- 
σμένος νά τά δώσω είς τούς πτωχούς, 
επειδή δέν μοί άνήκουν, άπεκρίθη ό Βο
ρισώφ. θ ά  σάς άποδείζω δμως δτι δέν τά 
προσφέρω έζ ιδίων μου διά νά κατα
στρέψω τόν κύριον δέ Καρνοέλ.

Ό τ α ν  τόν ήοώτησα ποΰ εύρε τόσω 
μέγα ποσόν, μοΰ ειπεν δτι τοΰ έστάλη 
άπό κάποιον,ό όποιος ώφειλεν είς τον πα
τέρα του.

—  Πολύ πιθανόν, ειπεν ό Μάζιμος χα -  
μηλοφώνως.

—  Ό χ ι  αύτό δέν είνε πιθανόν, άνέ- 
κραζεν ό κύριος Δορζέρ. Ό  πατήρ του 
άπέθανε κατεστραμμένος. Ούτε λεπτόν 
άφησε, ούτε πιστώσεις ο’ίας δήποτε φύ- 
σεως. Τό είζεύρω καλλίτερα άπό κάθε άλ
λον, άφοΰ τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου 
του, μ ’ έπεφόρτισε νά διορθώσω τάς ύπο- 
θέσεις του. Ά ν  τώ έχρεώστουν πενήντα 
χιλιάδας φράγκων θά μοί τό έλεγε.

—  Αυτό καί ’γώ είπα είς τόν υιόν του, 
έπανέλαβεν ό συνταγματάρχης' τότε  ό 
υιός του μοί έ'δειζε τό γράαμα αύτό, περί 
τής άζίας τοΰ όποιου θά κρίνετε τώρα. 
Ιδού το.

Ο κύριος Δορζέρ ελαβεν άνά χεΐοας τό 
γράμμα καί άνέγνωσε ταχέως.

—  Δέν είνε ύπογεγραμμένον, ειπεν. 
Εζώφλησις χρέους ανώνυμος είνε απαρά

δεκτος.
Τί λέγεις σύ περί αύτοΰ, ειπεν ό θείος 

μεταβιβάζων τό γράμμα είς τόν άνεψιόν.
—  Λέγω,ειπεν ό Μάζιμος άφοΰ έζήτασε 

τήν επιστολήν μετά προσοχής, δτι δέν 
είνε αληθής. Ποιος δμως τήν έ'καμε ; ’Α 
γνοώ. Τό παράζενον είνε δτι είνε γραμ
μένη είς χαρτί μέ τετραγωνίδια, τό όποιον 
μεταχειρίζονται οί έμποροι.

—  Καί ό πατήρ τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ 
δέν είχε ποτέ φίλους έμπορευομένους, 
άπεκρίθη ό τραπεζίτης. "Αν ποτε είχε δα
νείσει εις τινα, θά ήτο κανείς έκ τών ό
μοιων του. 'Α λλως τε  δέ ποτέ έμπορος

δέν αποδίδει τό χρέος του δι’ ανωνύμου 
επιστολής.

—  Όπόθεν έζάγεται, συνεπέρανεν ό 
Βορισώφ, δτι ό υιός έβαλλε νά τοΰ γρά
ψουν τήν έπιστολήν αύτήν διά νά έζη— 
γήστ) τήν κατοχήν τών χρηρ.άτων.

Υ π ο θ έτω  λοιπόν,κύριε,δτι είσθε πεπει
σμένος περί τής ήθικότητος τοΰ πράκτο- 
ρος αύτοΰ τών μηδενιστών.

—  ’Ώ  ! έντελώς, άνέκραζεν ά κύριος 
Δορζέρ.

Ό  Μάζιμος δέν ήτο ίσως τής αυτής 
γνώμης,άλλά δέν εύρε τί ν’ άντιτείνη.

—  Ώ σ τ ε ,  έπανέλαβεν ό συνταγματάρ
χης, έπιτρέψατέ μου νά σάς παραδώσω 
καί τό γράμμα καί τά χρήματα. Δέν θά 
ένασχοληθώ πλέον περί τοΰ κυρίου δέ 
Καρνοέλ, άφοΰ αναχωρώ είς Πετρουπολιν. 
θ ά  είμαι υπάλληλος εις τό έζής έν 
Ρωσσία, δπου είνε άπίθανον δτι θά έ'λθη 
ποτε ό πρώην γραμματεύς σας.

'Αν οι συνένοχοί του μοΰ τύχωσι 
ποτέ είς τά  χέρια θά σάς ειδοποιήσω περί 
τών καθ’ εκαστα τής κλοπής.

Ό , τ ι  καί άν συμβή αναχωρώ ήσυχος, 
διότι σάς έπληροφόρησα περί τοΰ ποιοΰ 
άνθρώπου, ό όποιος ήθέλησε νά σάς τα -  
ράζ·/]. Ά ν  άρχίσ/ι καί πάλιν τάς αύθά- 
δεις άποπείρας του δύνασθε κάλλιστα νά 
τόν άποστομώσετε.

Ό  κύριος Βορισώφ είχε καταχέσει τά 
τραπεζογραμμάτια έπί τής τραπέζης καί 
μεταβιβάσει τήν έπιστολήν είς τόν κύ
ριον Δορζέρ.

—  Καί ήδη, κύριοι, σάς χα ιρετώ .Ό  έ- 
πιστάτης μου θά ελθγι κατά τάς τρεις ν’ 
άποσύρ·/) τά κεφάλαιόν μου.

—  Τά πάντα θά είνε έτοιμα, ειπεν ό 
τραπεζίτης, ώς πρός τά ποσόν δμως αύτά 
αμφιβάλλω άν ποέπει. . .

—  Είσθε πάντοτε ό κύριος νά τά δια
θέσετε ύπέρ άγαθοεργών πράζεων, άπε
κρίθη ό συνταγματάρχης.Χαίρετε, κύριε. 
Δέν πιστεύω δέ νά συναντηθώμεν πλέον 
είς τήν Γαλλίαν.

Σάς παοακαλώ νά προσφέρετε τά  σέβη 
μου είς τήν δεσποινίδα Δορζέο καί νά μέ 
θεωρείτε πάντοτε έκ τών φίλων σας.

Καί ταΰτα λ έ Υ ω ν  έχαιρέτισε καί δι- 
ηυθύνετο π ρ ό ς  τ ή ν  θύραν, ά λ λ ά  π ρ ο τ ο ΰ  

έζελθη έπεστράφη είπών τ ε λ ε υ τ α ϊ ο ν  πρός 
τ ό ν  Μάζιμον :

—  Πιστεύσατέ με, κύριε,μή καταδιώ- 
ζετε τούς σωτήοας τοΰ κυρίου δέ Καρ
νοέλ. Είνε ικανοί νά σάς φονεύσωσι.

Καί έζηφανίσθη ακριβώς, καθ ήν στιγ
μήν ό ύπηοέτης ’Ιωσήφ είσήλθε διά τής 
θύρας λέγων'

—  Ή  δεσποινίς μέ στέλλει νά σάς ει
δοποιήσω οτι τό γεΰμα είν’ έτοιμον.

—  Καλά , άπεκρίθη ό κύριος Δορζέρ 
μ ε τ ’ άνησυχίας. Είπέ της δτι έρχομαι.

Ό  υπηρέτης έζήλθε καί ό τραπεζίτης 
εμεινε μόνος μετά τοΰ Μαζίμου, όλιγό- 
τερον θορυβημένου.

—  Ό  διάβολος νά πάρνι καί τόν Ρώσ- 
σον καί τάς αποκαλύψεις του, άνέκραζεν 
ό θείος. Μούρχεται νά τρέζω νά τοΰ δώσω 
'πίσω αύτά τά  γραμμάτια.

—  Γ ι α τ ί ;  ήρώτησεν ό άνεψιός. ‘Υ π ο 
θέτετε  δτι τά έ'φερε μόνος του διά νά 
άτιμάσν) περισσότερον τόν κύριον δέ Καρ
νοέλ ; Δέν τόν νομίζω ικανόν τοιαύτης 
άτιμίας ;

—  "Ωστε, λέγεις οτι είπε τήν αλή
θειαν ;

—  Ναί, ώς πρός τό δτι αί πεντήκοντα 
χιλιάδες φράγκων εύοεθησαν έπί τοΰ 
πρώην γραμματέως σας. Μένει τόρα νά 
μάθωμεν ποιος έ'γραψε τήν έπιστολήν.

—  Άρ.φιβάλλεις δτι είνε αύτός ό δυ
στυχής ;

—  Ό χ ι  άκριβώς, άν καί τοΰτο κατα
στρέφει τάς σκέψεις μου περί τοΰ χαρα- 
κτήρός του. Ά λ λ ’ άδιάφορον. Μεταζύ τής 
κλοπής χρημάτων καί έκείνης,τήν όποιαν 
διέπραζεν, ή διαφορά είνε πολύ μικρά. Νά 
συνεταιρισθή μέ ληστάς οΐ όποιοι παρα
βιάζουν χρηματοκιβώτια ύπά τά πολιτι
κόν πρόσχημα, καί οί όποιοι άνατινάσ- 
σουν είς τόν άερα τ ’ ανάκτορα, είνε πε
ρισσότερον παρ’ δ,τι πρέπει διά νά κακο
συστήσουν ενα άνθρωπον.

Είμαι βέβαιος δτι τοιαύτη είνε ή π ε-  
ρίπτωσις τοΰ Καονοέλ.

—  Καί ’γώ, άφ’ δτου ήκουσα τήν 
συνομιλίαν σου μέ τόν Βορισώφ, άν καί 
μόνον τά μισά έννόησα. Μία γυναίκα, ά- 
παγωγή, ή όδός Ζουφροά . . . καί δέν 
’θυμοΰμαι τί άλλο άκόμη.Δέν ’ζεύρει κα
νείς τί τρέχει.

—  Ό λ ’ αύτά συνδέονται μέ τήν ιστο
ρίαν ποΰ ήθελα νά σάς ’πώ δταν ό Βο
ρισώφ μάς διέκοψε. . . τήν ιστορίαν τοΰ 
κομμένου χεριοΰ.

—  Ά  ! ναί, λέγε λοιπόν. Ά λ λ ο  πάλι 
αίνιγμα αύτό, χειρότερον άπό τ ’άλλα.

—  θ ά  σας τό λύσω έγώ μέ ό>.ίγα 
λόγια. Σάς είχα ’πει δτι έβαλλα είς τήν 
τσέπη μου το κομμένο χέρι, μαζύ μ  ̂ τά 
βραχιόλι τοΰ χεοιοΰ αύτοΰ καί τό έφύ- 
λαζα διά νά εύρω τά πρόσωπον, είς τά ό
ποιον άνήκε. Αύτά τό βραχιόλι παρ’ ο
λίγον νά μοΰ κοστίση πολύ άκριβά.

Ενα βράδυ ποΰ ήμουν είς κάποιον δη
μόσιον χορόν, έγνώρισα μίαν πολύ ώραίαν 
γυναίκα καί ’λίγο άγρίαν, ή'όποία μοΰ έ -  
πέτρεψε νά τήν συνοδεύσω είς τό σπίτι 
της δπου μ’ έπερίμεναν μερικοί κακούρ
γοι διά νά μέ δο7.οφονήσουν καί μοΰ πά
ρουν τά βραχιόλι. Έ π ί  τέλους κατώρθωσα 
νά τούς διαφύγω.

—  Μοΰ τά διηγήθης αύτά. Σ ’ έγλύ— 
τωσε τότε ό Γώγος.

—  Μάλιστα . Τόρα θά ελθωμεν καί 
είς τον Γώγον , άλλ’ άς τελειώσωμεν 
ποώτα.

Ή  γυναίκα αυτη έχάθηκε καί είχυν 
άπελπισθεΐ δτι θά τήν έπανεύρω, δταν 
μ ε τ ’ ολίγον χρόνον τήν συνήντησα είς τά 
θέατρον. Μ’ έχαιρετισε πολύ γλυκά καί 
έπήγα είς τό θεωρεΐόν τη ς ' τήν προσεκά- 
λεσα νά δειπνήσωμεν καί έδεχθη. Έ π ή -  
γαμε είς τό Μπρεμπάν καί είς τά τέλος 
κατώοθωσε νά μοΰ φύγν) μέ τό βραχιόλι 
μαζύ.

Είνε λοιπόν φανερόν δτι αύτήν τήν είχε 
στείλει ή ιδία ή κλέπτρια καί ή όποία



ήθελε καί καλά νά μού πάρτ) τό βραχιόλι 
’πίσω.

—  Πιθανόν.
—  Ά π ό  τότε πάλι έχάθηκε ή κυρία 

αύτη. Ουτε έφαινότανε πουθενά.
Έ ν τφ  μεταξύ έμαθα οτι ό Καρνοέλ 

είνε φυλακισμένος είς τό μέγαρον τοϋ Βο
ρισώφ καί παρουσιάζομαι διά νά τόν ζη 
τήσω.

Ό  συνταγματάρχης μέ ύπεδέχθη πολύ 
κακά καί Ιφυγα, άφοϋ τοϋ είπα πώς θά 
τοϋ στείλω τους μάρτυράς μου.

—  'Ά λλη άνοησία.
—  Ή  όποία δέν είχε συνεπείας. Χθές 

δμως συνήντησα τόν Βορισώφ μέ κάποιον, 
ό όποιος μοϋ έφαίνετο ύποπτος. Τους ή -  
κολούθησα . . .

—  Καλά ! ’ξεύρω τά  έπίλοιπα. Τους 
ήκολούθησες ώς τό μέγαρον τής όδοϋ 
Ζουφροά. Ό  συνταγματάρχης τά διη- 
γήθη δλα.

—  Ναί, μά δέν ήξευρε νά σάς ’πή δτι 
ή γυναίκα ποϋ έφυγε μέ τόν Καρνοέλ είνε 
ή ιδία ποϋ μ ’ έγέλασε έμένα δύο φοραΐς.

Είνε αυτή ποϋ τήν έ'στειλε ή κουλο- 
χέρα νά τελειώση τάς υποθέσεις της. Καί 
τόρα δέν είχα δίκαιον νά σάς λέγω οτι ό 
Καρνοέλ είνε συνένοχός των ;

—  Διάβολε ! δέν άμφιβάλλω. Δέν έ 
πρεπε ομως νά τα ’πής είς έμέ αύτά διά 
νά έπανορθώσγ)ς τό κακόν, τό όποιον έ'- 
καμες.

—  Ά λ λ ά ,  θεϊέ μου, θά τά ’πώ καί είς 
τήν έξαδέλφην μου.

—  Πότε ; θά περιμένης νά πεθάν·/) άπό 
τήν λύπην της ή νά τρέξν) νά κλεισθή ?ίς 
κανένα μοναστήρι ;

—  "Ο χ ι‘ θέλω μόνον...
—  Δέν ’ζεύρεις τί τρέχει έδώ. Ή  ζωή 

μου κατήντησεν άνυπόφορος. Ή  Α λ ίκη  
ούτε όμιλεϊ πλέον ούτε τρώγει. Ό  Βινιοού 
φαίνεται ώσάν νεκρός. ΙΙάγω νά τρελαθώ.

—  Έ ν τό ς  ε’ικοσιτεσσάρων ώρών θά ο
μιλήσω της έζαί)έλφης μου, ώστε νά έ- 
πέλθνι άποφασιστικόν άποτέλεσρ,α.

—  Διατί αυτή ή άογοπορία, άφοϋ’μπο- 
ρεΐς νά της ’μιλήστις αμέσως. Μέ περιμέ
νει. "Ελα νά προγευμάτισες μαζύ μας.

—  Αΰριον άν θέλετε, έπειδή άπόψε 
θά συλλάβω τόν Καρνοέλ μέ τήν έρωμέ- 
νην το υ .. .  διότι αύτή ή μηδενίστρια είνε 
ερωμένη του.

—  Τί ! θά τούς συλλάβγις ! καί τί έ -  
πάγγελμα έχεις·;

—  ”Ω ! έννοια σας δέν έπήγα άκόμη 
εις τήν αστυνομίαν. Θέλω δμως όριστι- 
κώς νά μάθω τί πρέπει νά πιστεύω περί 
τού πρφην γραμματέως σας καί γνωοίζω 
κάποιον, ό όποιος θά μέ όδηγήσ·/) είς τό 
σπίτι ’ποϋ'κάθηται.

—  Διάβολε ! αύτό είνε έπικίνδυνον' 
ένθυμήσου τί σοϋ είπεν ό συνταγματάρ
χ η

—  Καί τί είπεν ;
—  Είπε νά προσέχνις. Αύτοί οί άν

θρωποι είνε ικανοί νά σέ σκοτώσουν.
—  Μή φοβεΐσθε, καί δέν θ ’ άφήσω νά 

μέ σκοτώσουν έτσι.
—  Ό  ίδιος είσοίΐ πάντοτε. Ό λ ο  έμ-

πρός πηγαίνεις, χωρίς νά άμφιβάλλγις διά 
τίποτε .  Λησμονείς πώς έχεις νά κάμνις 
μέ ληστάς, οί όποιοι τό έγκλημα τά θεω
ρούν τίποτε. Άφοϋ άνετίναξαν είς τόν 
αέρα τ ’ άνάκτορα ’μπορούν κάλλιστα νά 
σέ δολοφονήσουν καί σέ.

—  Ναί, ρ.ά έγώ δέν είμαι ό αύτοκρά- 
τωρ τής Ρωσσίας καί δέν εΐμεθα είς τήν 
Πετρούπολιν. "Επειτα δέν θά είμαι 'καί 
μόνος.

Είπέτε μου δμως, θεΐέ μου, είχατε ο
μιλήσει είς τόν Βορισώφ περί τοϋ ερωτος 
τής έξαδέλφης μου πρός τόν Καρνοέλ ;

—  Πρό πολλού τού είχα’πεϊ κάτι τ ι . . .  
είς έποχήν όπότε δέν έμπορούσα νά προ- 
ίδω τί ήθελε συμβή.

—  Έκεϊνος δμως άπέκρυψεν οτι έ- 
κρατούσε τόν Καρνοέλ. Ήξευρεν δτι ό 
Καρνοέλ σάς έθορυβοϋσε καί δέν ήρχετο 
νά σάς ’πή τίποτε. Διά τίνα δμως αι
τίαν τό εκρυπτεν δτι τόν έχει φυλακι- 
σμένον ; άγνοώ. Στοιχηματίζω δμως δτι 
μετεχειοίσθη μέσα πρός τοϋτο άτιμα.

Τήν στιγμήν ταύτην είσήρχετο ό ’Ι 
ούλιος Βινιορύ.

Έφαίνετο περίφροντις καί μικρόν έξε- 
πλάγη άμα είδε τόν Μάξιμον είς τό γρα- 
φεΐον τού κυρίου Δορζέρ.

—  Κύριε, είπεν είς τόν τραπεζίτην, μέ 
ειδοποίησαν δτι ό συνταγματάρχης Βο
ρισώφ θά στείλη νά παοαλάβη τά  κ α τα -  
τεθέντα κεφάλαιά του. ’Μπορώ νά κανο
νίσω τον λογαριασμόν ;

—  Ναί, άπεκρίθη ό πατήρ της Α λ ί 
κης, εΐμεθα σύμφωνοι, είδα τόν συνταγ
ματάρχην. Εχω  δμως νά σοϋ ομιλήσω.

—  Είς τάς διαταγάς σας, έψιθύρισεν 
ό Βινιορύ, προαισθανόμενος καταιγίδα !

—  Διατί δέν μέ ειδοποιήσατε περί της 
πρώτης άποπείρας τής κλοπής. Μή έκ- 
πλήττεσθε. Ή  ξεύρω τά  πάντα. Ό  Μάξι
μος μέ διηγήθη δλην τήν ιστορίαν τοϋ 
κομμένου χεριού.

—  Θά έ'καμνε καλά άν σάς τά διηγείτο 
ένωρίτερον, άπεκρίθη ζωηρώς ό ταμίας. 
Αύτός μ ’ έβίασε νά σιωπήσω.

Ό  Μάξιμος ούδέν είπεν, άλλ’ έ'μεινε 
σύννους. Έ σ κ έπ τετο  δτι πολύ έ'σπευσεν 
ό Βινιορύ νά δικαιολογηθή είς βάρος φί
λου του.

—  Τά γνωρίζω, έπανέλαβεν ό κύριος 
Δορζέρ καί δέν σάς έπιπλήττω. Έ ν  τού-  
τοις, άφοϋ ή θέσις σας τό επέβαλλε, δέν 
έ'πρεπε νά παοαβλεψετε τά καθήκοντα! σας.

Ά ς  τ ’ άφήσωμεν δμως αύτά καί κά- 
μετέ μου τήν χάριν νά έξετάσετε τά  τρα
πεζογραμμάτια αύτά, προσέθηκεν ό τρα
πεζίτης δεικνύων πρός αύτόν τήν δέσμην 
τών χαρτονομισμάτων.

Ό  Βινιορύ τά έ'λαβε καί τά έμέτρησεν.
—  Είνε πενήντα, είπεν.
—  Δέν ζη τώ  αύτό. Πόθεν νομίζεις δτι 

προέρχονται ;
—  Έ κ  τοϋ ταμείου βέβαια. Έ γ ώ  ό 

ίδιος τά έδεσα, κατά τό Ιδικόν μας σύ
στημα.

Έ π ε τ α ι  σ υ ν έχ εια . Α ι ς ο π ο γ

Ε Υ Γ Ε Ν ΙΟ Υ  M O P E

Η ΔΙΨΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Μ υ θ ο λ ό γ η μ α

Α'

Ό  Ραϋμόνδος Λούλ κατφκει έν τή όδφ 
Προβέλ, ή δέ Μαργαρίτα Γενεβράρ έν τή 
όδφ Τοαλιέρ. Άμφότεροι ήσαν Παρισινοί, 
συναντηθέντες ήμέραν τινά καί άγαπή- 
σαντες άλλήλους.

Ό  Ραϋμόνδος ήτο υιός σοφού έπιστή- 
μονος, ώς ήτο καί αύτός έπίσης, καίτοι 
μόνον εικοσαετής ών. Διό ή Μαργαρίτα 
ήτο καθυπερήφανος διά τάς γνώσεις έκεί- 
νου δν ήγάπα. Ά λ λ ά  καί ό Ραϋμόνδος 
ήτο υπερήφανος διά τήν Μαργαρίταν,ήτις 
έλλείψει τή ς  Θεολογίας, ής ούδέ λέξιν έ
γνώριζεν, ήτο ώραιοτάτη.

Δυστυχώς ό Ραϋμόνδος Λούλ δέν ήτο 
μόνον θεολόγος, άλλά καί άλχημιστής. 
Έσπούδασε τήν άπόκρυφον φιλοσοφίαν. 
Έγνώοιζε πάντα τά άπόκρυφα και ώνει- 
ροπόλει τήν φιλοσοφικήν λίθον καί τό 
φάομακον τής ζωης, πράγματα άτινα έ- 
φαίνοντο άφρονα είς τόν ιερέα Γενεβράρ, 
θειον καί κηδεμόνα τής ώραίας Μαργαρί
τας.

Ήμέραν τινά λοιπόν έξωργισμένος λίαν 
κατά τοϋ Ραύμόνδου Λούλ, ύποστηρίζον- 
τος έ'ν τινι νεοφανεϊ βιβλίφ δτι ή φιλοσο
φική λίθος εύρέθη, άπεφάσισε νά διακόψν) 
τάς σχέσεις του μ ετ ’ αύτοϋ, καί είπεν 
είς τήν ανεψιάν του νά μή συλλογίζηται 
πλέον αύτόν καί δτι ουδέποτε έ'μελλε νά 
τόν έπανίδν).

—  Μίαν φοράν μόνον, είπεν αυτη.
Ό  θείος αύτής κ α τ ’ άρχάς έκώφευσεν, 

άλλ’ έπί τέλους συγκατετέθη καί τοιου
τοτρόπως έγένετο ή τελευταία συνέντευ
ξή-

Ή  νεάνις ήτο βεβαιοτάτη δτι ό μνη- 
στήρ αύτής τήν ήγάπα καί δτι ήθελε 
κατορθώσν] έν ολίγοις νά τόν κάμν) νά έγ -  
καταλείψη τήν έπιστήμην του, ήν πολύ 
ολίγον αυτη έξετίμα.

—  Ιίαραίτησον τήν έπιστήμην σου’ 
ή ευτυχία μας έζαρτάται έκ τούτου.

—  Τί είναι ή ευτυχία άνευ της μαθή- 
σεως ; άπεκρίθη ό Ραϋμόνδος.

Έκείνη έταπείνωσε τήν κεφαλήν καί 
δέν έννόησεν.

—  Είς τ ί  ώφελεΐ ή μάθησις διά νά εύ- 
τυχήσν) τις ; Καί δταν τάχα ζητήσης 
έπί πολύ τί θά μάθνις ;

—  ”Ω ! άπεκρίθη έκεϊνος,δέν ύποπτεύ- 
εσαι όποιον τεράστιον έ'ργον θά επιχει
ρήσω ;

—  Είξεύρω δτι ό θεϊός μου τίποτε δέν 
ζητεί,  δέν γνωρίζει τίποτε καί δμως είναι 
λαμπρά, άπεκρίθη ή άφελής νεάνις. Τώ 
άρκεΐ ή πρός τόν θεόν άγάπη. Είναι έγ -  
κρατής, φρόνιμος, άγαθός καί μόνον είς 
τόν θεόν έλπίζει διά νά ζήση πολύν 
χρόνον.

—  Νά ζήση έπί πολύν χρόνον, άνέκρα
ξεν ό Ραϋμόνδος Λούλ, ν’ άποθάνν) τις 
μίαν ήμέραν ! τότε  πρός τ ί  νά ζή ;



—  ’Αλλά . . . μοΰ φαίνεται. . .
 Σο'ι φαίνεται, σοί φαίνεται. . . ’Εγώ

θέλω νά πολεμήσω τό τέλος, νά άποδιώξω 
τόν θάνατον, νά διαιωνίσω την ζωήν.

’Εκείνη τόν παρετήρησεν'. Δεν ή ιο  δυ
νατόν δμως νά ήτο τρελός, διότι τόν ή- 
γάπα.

Τότε ό Ραϋμόνδος ένθουσιάσθη.Διηγήθη 
τους μετά της έπιστήμης αγώνας του , 
τάς νυκτερινάς αγρυπνίας του, τά  μακρά 
μυστηριώδη έ'ργα του. . . θά εύρισκε. . .

—  Και ό Ιρως μας ’ ήρώτησεν εκείνη.
—  Μήπως δέν είμποροΰμεν νά περιμέ- 

νωμεν, άφ’ού κατέχομεν τήν αιωνιότητα ;
’Εκείνη έμειδίασε, καί διά τοΰ δακτύ

λου έ'δειξε τόν ουρανόν.
—  Έ κ ε ΐ  έπάνω υπάρχει , είπε μετά 

πεποιθήσεως.
—  Ό χ ι ,  άπεκρίθη εκείνος επίσης πε

πεισμένος. . . ’Επί τής γης.
Τότε μόνον εκείνη έννόησεν δτι άπώ- 

>ετο ή ευτυχία της καί εκλαυσεν.
—  Τί νά κάμω λοιπόν ; ήρώτησεν.
—  Νά μοί όρκισθής δτι μόνον έμέ θ’ 

άγαπας πάντοτε καί θά ύπανδρευθής.
—  Τό ορκίζομαι.
—  Καί νά μέ περιμένης.
—  Π άντοτε ;
—  ’Επί πολύ . . . θά μείνω μόνος, θά 

κλεισθώ, θά ζήσω ίσως έ'τη πλησίον τών 
καμίνων μου,άλλά θά νικήσω . . .  καί τότε 
θά Ιλθω ΐνα συμμερισθώ μαζί σου άπέ- 
ραντον ευτυχίαν.

—  Ά ς  διαρκέση όλιγώτερον, άλλ’ άς 
Ιλθη γρηγορότερον, ειπεν έκείνη. Κλαίω 
έκ τών προτέρων, προσέθηκε, τά ώραΐα 
ετη τά όποια θά χάσωμεν, τάς ώραίας 
ώρας τής ζωής μας.

—  Τρέλα . . .  Ή  νεότης είναι αίωνία 
δταν ή ζωή ήναι άπεοιόριστος.

—  Πήγαινε λοιπόν, ειπεν έκείνη. ’Εγώ 
δέν έννοώ τίποτε άπό τήν έπιστήαην σου 
καί μόνον νά κλαίω δύναμαι. Επάνελθε 
ταχέως, άλλ’ είτε άργά, είτε γρήγορα θά 
μ ’ έπανεύρης . . . ίδικήν σου πάντοτε.

Β'

’Απεχωρίσθησαν καί δέν είδον άλλή- 
λους . . . έπί πολύ. Ό  Ραϋμόνδος Λούλ 
περιηγήθη άπασαν τήν γην ΐνα άποκτήση 
γνώσεις καί τά  άναγκαΐα υλικά διά τό 
μέγα έ'ργον. Ε ίτα  έπανήλθεν είς Παρι- 
σίους καί κατώκησεν έν άποκέντρω τινι 
όδώ, έκεΐ δέ έγκεκλεισμένος νύκτα καί 
ήμέοαν έντός τοΰ χημικού έργαστηρίου 
του είργάσθη άδιακόπως. Πάσαν έπικοι- 
νωνίαν διακόψας μετά τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου, μόλις τοώγων τι καί δπως ήθε- 
λεν ή υπηρέτρια του, τό μόνον πρόσωπον 
δπερ είχε δικαίωμα νά κρούη τήν θύραν 
του χωρίς νά εισέρχεται έν τώ δωματίω 
του, άνάπτων τάς καμίνους του, περι- 
στοιχιζόμενος υπό παλαιών βιβλίων, ΰπό 
περγαμηνών, υπό μαγικών βιβλίων, ύπό 
άμβύκων,διήλθεν έν αύτώ έ'τη μακρά,ετη 
άτελείωτα, χωρίς νά τό παρατηρήση,ούδέ 
νά έννοήση τόν πάρερχόμενον χρόνον, ούτε 
τό έπερχόμενον γήρας.

Όπόσαι πάλαι, όπόσαι ψυχραί άπάται j 
κατά τόν παράδοζον τοΰτον βίον !

Ά λ λ ’ ημέραν τινά εϋρεν. Ώ  ! την φο

ράν ταυτην δέν ήτο άπατη. Μακράν πά
σα ψευδής χαρά ! . . Μόνος αύτός ήτο ι
σχυρότερος δλων τών άνθρώπων καί μέ- 
γας ώς ό κόσμος.

Εύρε τήν αθανασίαν . . .
Έ π ί  τοσοΰτον ήτο τότε βέβαιος περί . 

έαυτοΰ, ώστε άπεφάσισε νά κάμη τό πεί
ραμα έπί τοΰ ίδίου σώματός του.

Μέχρι τότε  είχε κάμη πειράματα έπί 
τών ζώων καί έν τή  άγνοί^ί του καί ά- [ 
δυναμία του, πανταχοΰ δπου έκάλεσε τήν 
ζωήν έπέφερε τόν θάνατον.Άλλά τήν φο
ράν ταύτην ήτο βέβαιος, έγνώριζε πόθεν 
ήρχετο καί ποΰ μετέβαινεν. Αύτός ό θεός , 
ένικήθη.

Έ π ι ε ,  καί αίφνιδίως ήσθάνθη έαυτόν 
ισχυρόν, ρωμαλέον,διότι άπό πολλοΰ χρό
νου ό κάματος έκύρτωσε τό σώμα του καί 
ή βεβαρημένη κεφαλή του έ'κλινεν έπί 
τοΰ ώμου του.

Νέον αίμα, πλήρες ζέσεως διέτρεξεν | 
έντός τών φλεβών του. Νίκη ! άνεφώνησε | 
καί έν τή  παραφορά του ή περιέχουσα τό
. ·  · ' <  , r /ιερόν υγρόν φιάλη εςεφυγε των χειρων 
του καί έθοαύσθη.

Παοάφοων ώρμησεν έπί τών συντριμ- 
ρ.άτων ταύτης, έν τώ πυθμένι δέ τοΰ 
ποτηριού, είς τήν άμυδράν λάμψιν τής 
καιούσης κ.αμίνου είδεν άπαστράπτουσαν 
τελευταίαν σταγόνα

—  Μίαν σταγόνα, μίαν καί μόνην. . . 
Μαργαρίτα ! άνέκραξε, Μαργαρίτα, διά σέ 
ή σταγών αυτη καί ό κόσμος άς κατα- 
στραφή. Είς ήμάς τούς δύω ή άθανασία !

Κατήλθε τοΰ δωματίου καί εδραμε τ ε -  
θορυβημένος πρός τήν κατοικίαν τοΰ γη 
ραιού ϊερέως Γενεβράρ.

Είς τήν έρώτησίν του οί άκούσαντες 
έγέλασαν' πρό τριάκοντα επτά έτών εί
χεν άποθάνη.

Ά λ λ ’ ή Μαργαρίτα ! . . .  . Μετά δυσκο
λίας τώ υπέδειξαν τήν κατοικίαν της, 
διότι οΰδείς έν τή  συνοικία έκείνη έγνώ
ριζε τήν Μαργαρίταν ταύτην, έκτος γη -  
ραιάς γυναικός, ήτις άορίστως ένεθυμήθη 
δτι άλλοτε έγνώριζε. πρό πολλοΰ δμως, 
νεάνιδά ούτως όνομαζομένην καί ήτις ή- 
θέλησε νά τήν άναζητήση μ ε τ ’ αύτοΰ. 
Ά νευ  της βοήθειας της γυναικός ταύτης 
ούδέποτε ήθελεν εύρη έκείνην.

Έ ντός  χθαμαλής διωρόφου οικίας έκά- 
θητο. Ολος τοέμων άνήλθε καί έ'κρουσε 
τήν ύποδειχθεϊσαν αύτώ θύραν.

Ή  θύρα ήνεώγη, καί είς τήν έρώτησίν 
άν έκεΐ κατώκει ή Μαργαρίτα, άπεκρί- 
θησαν :

—  Δέν κάθηται έδώ.
—  Μαργαρίτα Γενεβράρ.
Είχεν είσέλθη καί παρετήρει άνησύχως 

πέριξ έαυτοΰ.
—  Μαργαρίτα Γενεβράρ ; Ά λ λ ά  τότε 

είμαι έγώ,είπε γραϊα κάτωχρος καί έρρυ- 
τιδωμένη, έγερθεΐσα κλονιζομένη άπό με
γάλου θρονίου έν ω έκάθητο.

—  Σύ ! . .  είσαι τρελή, γραϊα ! άνέκρα

ξεν ό Ραϋμόνδος Λούλ, ζητώ  τήν Μαρ
γαρίταν, ώραίαν νέαν ξανθήν.

Παρατηρήσας δέ κρεμαμένην άπό τοΰ 
τοίχου ώραίαν εικόνα νεάνιδος ής οί με
γάλοι οφθαλμοί έφαίνοντο δτι τόν έθεώ- 
ρουν έρωτικώς,

—  ’Ιδού ή Μαργαρίτα μου, άνέκραξεν, 
έκείνην τήν οποίαν άγαπώ καί ή όποία 
ώρκίσθη νά μέ περιμίνη.

Ή  γραία έθεώρησε μελαγχολικώς τήν 
εικόνα, είτα έκεϊνον καί έμειδίασε θ ΐ ι -  
βεοώς.

—  Έ γ ώ  αληθώς είμαι, είπε, καί δέν 
σέ ήπάτησα, διότι πάντοτε σέ πεοιέμενον, 
άλλ’ ήργησες πάρα πολύ, Ραύμόνδε...  Ό  
χρόνος έπηλθε πρό σοΰ καί άναχωοήσας 
άφήκεν έπί τοΰ ταλαιπώρου σώματος καί 
τοΰ ώραίου άλλοτε προσώπου μου τό άνε- 
ξάλειπτον σημεϊον τής διαβάσεώς του.

-— Σύ, ή Μαργαρίτα ! άνέκραξεν έκεΐ- 
νος, είς τοιαύτην κατάστασιν !

Έκείνη έμειδίασε αύθις θλιβερώς.
—  ’Αλλά καί σύ, Ραϋμόνδε, είπε, νο

μίζεις λοιπόν δτι είσαι ό ίδιος καί ον έ -  
γνώρισα ; Παρατήρησε λοιπόν, φίλε μου.

Τόν έλαβεν άπό τής χειρός καί τόν ώ- 
δήγησε πρό κατόπτρου.

Εκείνος ερρηξε κραυγήν · έκοιμήθη νέος 
καί κομψός καί έξηγέρθη ΰπέργηρως. '

—  Ώ  ! ή έργασία, ειπεν.
—  "Οχι, τά  έ'τη...
—  Ά λ λ ά  πόσα έ'τη λοιπόν παρήλθον 

άπό τής τελευταίας συναντήσεώς μας ;
—  Η μ ισυς  αιών.
Κατέπεσεν έπί ξυλίνου σκαμνιού καί 

έκάλυψε τήν κεφαλήν του δι’ άμφοτέρων 
τών χειοών αύτοΰ μετά σκυθρωπής θλίψεως.

—  Ηαισυς αιών! ειπεν, είναι δυνα
τόν ; . .  .

Πρός στιγμήν μετενόησε δι’ όλα τά ά- 
πολεσθέντα ετη του καί τήν οίχο^λένην 
ευτυχίαν του.

Ά λ λ ’ έγερθείς αίφνης ζωηρός,
οαξε

θά ζνηση άθά-
—  Δέν πειράί,ει, άνέ 

ημισυς αιών δι’ δν τινα 
νατος.

Καί έξαγαγών άπό τοΰ δακτύλου του 
χουσοΰν δακτύλιον, ούτινος ή πυελίς πε
ριείχε τήν σταγόνα τοΰ ρευστοΰ,

—  ΙΙίε,  είπε μετά πεποιθήσεως, πίε, 
τήν άθανασίαν σοί δίδω.

Καί τότε  έκείνη άπωθήσασα τον χρυ- 
σοΰν δακτύλιον, ήνέωξε τό ένδυμά της 
καί άπεκάλυψε τώ Ραϋμόνδω Λούλ, φρ’. -  
κιώντι, παραμεμορφωμένον σώμα καί κα- 
τεσκληκός στήθος.

—  Θέλεις λοιπόν, είπε, νά διαιώνισης 
τήν σήψιν ταύτην !

Καί καλυπτομένη αύθις"
—  Ό  Θεός, προσέθηκε, γνωρίζει πολύ 

καλά τί κάμνει δταν άνανεώνη κάθ’ ε'κα- 
στον έ'αρ τήν φύσιν. Όλιγώτερον σοΰ ειρ- 
γάσθην, Ραϋμόνδε, άλλ’ έσκέφθην περισ
σότερον ίσως.Τώ σώμα είναι ύλη καί ΰπό- 
κειται είς φθοράν, μόνη ή ψυχή είναι αθά
νατος, διά τής θείας πνοής. Κακώς μ ετε -  
χειρίσθης τόν καιρόν σου, Ραϋμόνδε.

—  Κατάρα ! άνέκραξεν ούτος, διατί 
νά μή σ’ άκούσω προτήτερα.



Και διά τοϋ ποδός συνέτριψε τόν δα
κτύλιον, ή δΙ σταγών τνίς αθανασίας ές -  
ητμίσθη έν τφ  αέρι.

Γ

Μετά εν έ'τος εμαθε τόν θάνατον της 
Μαργαρίτας, καί τήν σορόν της ήκολού- 
θησεν εύσεβώς μέχρι τής τελευταίας κα τ
οικίας της. Ε ίτα  μόνος έν τφ  βίω, άνευ 
αγάπης, άνευ φίλων, άνευ ουδενός φίλου 
δεσμού, δστις νά τόν συνδέη μετά της 
γης ταύτης, έφ’ ής ήτο καταδεδικασμέ- 
νος νά περιπλαναται άκαταπαύστως ώς 
θηρίον, έ'ζησεν άνευ έλπίδος καί απαρα
τήρητος.

Τό κενόν ύπήοχεν όπισθεν, έ'μπροσθεν, 
πανταχ οϋ.

Οΰδεμία παρηγορία διά την ήλκωμέ- 
νην καρδίαν του, ούδέν καταφύγιον διά 
τήν τεθλιμμένην καί άποτεθαρρυμενην 
ψυχήν του.

Τις θά τόν περιεποιεϊτο κατά τά ατε
λείωτα ετη , άτινα θά εζη ; Διά τίνα θά 
επασχεν ; Δι’ όποίαν ψυχήν, αδελφήν τής 
ίδικής του, ή δι’ όποίαν αιτίαν ; . .

Έ ν  τω  φρικώδει κενω τοϋ σκυθρωπού 
βίου του, έκάλεσε καί αύτός τόν θάνα
τον, άλλ’ έκεϊνος δέν άπήντησεν είς τήν 
άπέλπιδα πρόσκλησίν του.

Ό  θάνατος, ό τρομάζων τούς άδυνά- 
τους καί ένθαρρύνων τούς ισχυρούς, έπι- 
φαίνεται ήμέραν τινά έπί του προσκεφα- 
λαίου τοϋ ανθρώπου ώσεί ό έσχατος λι- 
μήν, έ'νθα έκλείπουσιν άπασαι αΐ άνθρώ- 
πιναι αθλιότητες, καί πέραν τοϋ οποίου 
ανοίγονται οί φωτεινοί ορίζοντες τής ά- 
ναπαύσεως καί τής αγάπης.

Δι’ αύτόν δμως, ούτε λιμήν, ούτε τ έ 
λος, οΰτε άσυλον διά τό μαρτυρικόν σώ- 
μά του, διά τήν τεθλιμμένην ψυχήν του.

"Αλλως τε δέν ευρισκεν ούδεμίαν δια- 
σκέδασιν' άνεμίχθη μετά τών άνθρώπων 
καί τούς εύρε παιδαριώδεις. Δι’ αύτόν ή 
σαν όλοι παιδία, καί δι’ έκείνους παρά- 
φρων.'

Ό τ α ν  ώμίλει περί τής έπιστήμης του, 
άπεμα'κρύνοντο αύτοϋ. Παν δ,τι ελεγεν 
ήτο ύλη πρός άστειότητας. Τοϊς έφαί- 
νοντο άναχοονισμοί.

—  Έπέρασε ό καιρός σου, γέρο μου, 
τφ  έλεγον, αρχίζεις νά μωρολογής. "Α
φησε τους άλλους τώρα.

Ήμέραν τινά έξανεστη καί ώμολόγησε 
τήν μεγάλην ήλικίαν του, τήν έπιστή
μην του καί τάς ανακαλύψεις του, άλλ’ 
ή πόλις ολόκληρος έγέλασε καί τόν ένέ- 
κλεισαν έντός φρενοκομείου. Ούχ ήττον 
δμως, έπειδή ή παραφροσύνη του έφαί
νετο ήσυχος καί αβλαβής, καί έπειδή οϊ 
άνθρωποι ταχέως κορέννυνται,καί νά κα- 
κοποιώσιν ετι ,  τόν ήλευθέρωσαν μ ετ ’ ο
λίγα ετη.

Τ ί  νά κάμη τήν έλευθερίαν του ; . .
Ή οξατο νά έργάζηται αύθις,ν έπί δω

δεκαετίαν, ΐνα ευργι άντιφάρμακον κατά 
τής ζωής. Έφεϋρε πλεϊστα δηλητήρια, έξ 
ών τά μέν έφθειραν βραδέως τήν ζωήν, τά 
δέ πάραυτα έκεραυνοβόλουν τόν άνθρωπον.

Πάντα ύπάρχουσι σήμερον καί δι’ αύ- 
τών θαυματουργοϋσιν οί έγκληματία-t καί 
οί Ιατροί, άλλ’ ούδέν ένήργησεν έπ’ αύ
τοϋ.

—  Ναί, τό βλέπω, ελεγε, τό μάλλον 
θανάσιμον δηλητήριον δέν είναι έκεΐνο τό 
όποιον φονεύει, άλλ’ έκεΐνο τό όποιον κά- 
μνει νά ζ·7) τις,

Τά πάντα έδοκίμασε, σκληοοτάτας δέ 
βασάνους ύπέστη,διότι τό σώαά του ήτο 
μεν προεφυλαγμένον κατά τού θανάτου, 
άλλ’ ούχί καί κατά τών πόνων. Τόν ή -  
κουον νά ύποφερτ] γοερώς, άλλά μεθ’ έκά- 
στην κοίσιν ή πηγή τής ζωής, έπ ’ ολί
γον προσβληθεΐσα,άνελάμβανεν ίσχυρότε- 
ρον τήν δύναμίν της καί ούδεμίαν έλπίδα 
κατέλιπεν είς τήν συντετριμμένην ψυχήν 
του.

Κατιδών τήν αδυναμίαν του άπεφά- 
σισε νά μεταβή πρός τινα σοφόν, περί ού 
είχεν άκούστ), καί δστις άπέθνησκε τότε 
έκ γήρατος, καίτοι ούδέ τό τέταρτον τής 
ηλικίας του είχεν.

Είπε τό όνομά του καί άποκαλύψας 
πρόσωπον ούδέν ανθρώπινον εχον πλέον 
καί φρίκην έμποιοϋν τοΐς πάσι, τφ  είπεν’

—  Σώσόν με.
—  Τί θέλεις ;
—  Ν ’ άποθάνω.
—  Επάνελθε αύριον, τφ  άπεκρίθη ό 

σοφός, άλλά τήν μίαν, διότι εύτυχέστε- 
ρος σοϋ θ’ άποθάνω μ ε τ ’ ολίγον.

—  Καί δέν λυπεΐσαι ;
—  Τό έ'ργον μου έπερατώθη.
Τήν έπιοϋσαν δ γέρων Ι'πασχε πολύ, 

ήτο έτοιμοθάνατος σχεδόν, άλλ’ έγερθείς 
έπί τής κλίνης του τφ  είπεν"

—  Ραϋμόνδε, πολύ έσκέφθην άπό τής 
χθές. Έ ξή τα σ α  πολύ καλά καί σοί ομο
λογώ δτι ούδέν εύοον. Κατεδικάσθης νά 
ζής αιωνίως. . . Μή άπελπίσθητι δμως 
πριν μέ άκούσγις έντελώς.

"Ο ,τι είς δέν δύναται , δύνανται 
πολλοί όμοϋ. Έ κ ε ϊ  ενθα μία γενεά είναι 
ανίκανος, εικοσιν έπόμεναι έπιτυγχάνου- 
σιν. Ή  έπιστήμη δέν άνήκει είς ενα, 
οΰτε είς μίαν γενεάν, οΰτε είς μίαν έπο- 
χήν, άλλ’ είς τήν ανθρωπότητα. Άνάγνω- 
σον δλα τά βιβλία μου, έντός αύτών θά 
ευργις μέρος τής άληθείας, διότι πάντοτε 
ήμην έμπνευσμένος μέ τήν άγάπην τοϋ 
καλοϋ. ’Ανάγνωσον πάντα τά προηγη- 
θέντα ημών καί τά μεταγενέστερα. 
Έργάσθητι καί σύ, ίσως εύτυχήσης νά 
δώσης ώθησιν είς τό κοινόν έ'ργον. Τήν 
ήμέραν έκείνην θά λάμψη μόνον έν τώ  
κόσμω ή ύψίστη άλήθεια- τήν ήμέραν 
έκείνην θά κερδήσης τήν αίωνίαν άνά- 
παυσιν.

—  Πιστεύεις λοιπόν δτι έ'μεινα άερ
γος ; άπεκρίθη ό Ραϋμόνδος Λούλ. Καί 
έγώ είργάσθην πολύ.

—  Ναί, άλλ’ εμεινε στείρα ή έργασία 
σου διά τούς ανθρώπους. Μόνον έάν έργα- 
σθής διά τούς άλλους θ’ άνταμειφθής.

Είπεν ό σοφός καί άπέθανε, περιστοι- 
χιζόμενος ύπό τής άγαπώσης αύτόν οί- 
κογενείας του, ήτις τόν έθρήνησεν ύπό 

I τών συγχρόνων του, οΐτινες τόν έξετίμων.

Ό  Ραϋμόνδος Λούλ άνεχώρησε περί- 
φροντις μέν, άλλά παοηγορημενο_ς. Είχε 
πολλά άκόμη έτη διά νά ύποφέρν), άλλ’ 
ήλπιζεν, έπίστευεν είς τήν φρόνησιν 
σοφού, έπίστεύεν είς τήν έσχάτην έκείνη 
ώραν τήν τοσοϋτον ματαίως άναμενομέ- 
νην, καί ήν τοσοϋτον διακαώς έπεθύμει.

Έβράδυνε, διότι τό έ'ργον ήτο μακρόν, 
είργάσθη δμως νυχθημερόν. Έ π ί  "Τέλους 
ήλθεν ή ώ;α καθ’ ήν ή έργασία του έ- 
καρποφόρησεν.

Άνέκραξεν :
—  Δεν υπάρχει πλέον χάος, τό φώς 

λάμπει.
Καί παός άνταμοιβήν αύτοϋ τφ παοε- 

χωρήθη ό θάνατος.
Έ π ί  τοϋ τάφου του παρήγγειλε νά 

χαοάξωσιν:
«Τό φώς έκδιώκει τό σκότος, ή έπι

στήμη τό κακόν. Ό  Θεός άποκαλύπτε- 
ται τφ  άνθρώπω ούχί διά τών μυστη
ρίων, άλλά διά τών προσκτωμενων γνώ
σεων, καί τότε ή ψυχή απαλλασσόμενη 
τής άγνοιας της καί τών προλήψεών της 
ανέρχεται πρός τό μέγα έκεΐνο σύμπαν, 
δπερ είναι ό "Υψιστος».

Γ .  5®l . £Β.

Ε Ι Σ  Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΪΟ Ν

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

[Α ί έν παρενθέσει τιμαί σημειοΰνται χάριν 
τών έν τα ϊς έπαρχ'αις καί τώ  έξωτερ·.κώ έπιθυ- 
μοΰντ ν να άποκτήσωσιν αύτά, ελεύθερα τα χ υ 
δρομικών τελών],

«Παρισίων ’ Απόκρο»-/», μυθιστορία Ευγενίου 
Σ ύη , μετάφρασι; Ίσιδωρίδ'.υ I. Σκυλ'σση (τό
μοι 1 0 ) .......................................................... Δρ. 6 [7 ]

«Α ί Ρωσσ'δες Παρθένοι ϊ) ό Μηδενισμός έν
Ρω τσία » (τόμοι 2 ) ............................... Δρ. 3 [3 ,3 0 ]

«Παλαιαί Ά μ α ρ τ'α ι»  λυρική σύλλογό, δπο 
Δ η μ . Γ ρ . Καμπούρογλου· · · · Λ επ τ . 6 0  [7 0 ]

« Ή  Φο>νή τή ς Καρδιας μοο», λυρική Σ υλ
λογή. δπο Δημ.. Γρ . Καμπούρογλου. Αεπ. 6 0  [7 0 ]  

«Ιστορ ία  τοΰ Μεγάλου Π έτρου», αύτοκράτο- 
ρος τη ς  Ρωσσίας. μ ετά  εισαγω γή; καί παραρτη
μ ά τω ν   Δ ραχ. 4 [4 ,5 0 ]

«Α ! τίμιαι γυναικεί» διήγημα ΰπο Amedee
A ch ard ....................................................  Λ επ τ. 7 5  [9 0 ]

«Ο ! ’Αγώνες τοΰ Β ’ου: Σέργ.οί Παν'νης», μυ- 
β.στόρη α βραβευθέν δπο τής Γ α λ λ ’.κή ί ’Ακα
δημίας...................................... Δρα/. 2  [2 .2 0 ]

« Ύ ιτ α τ 'α » , μυθιστορ'α Ιστορική uro Charles
Kingsley [τόμοι 2 ] ........................... Δρ. 4 [4 .2 0 ]

«Κωμωδία·.» ύπό Αγγ. Β λά χου Δρ. 2  [2 .2 0 ]
« Ό  Γονζάλβης Κορδοΰβιος ή ή Γρινάδα ανα- 

κτηθεΐσα · μυΟ.στ ρημα . . Δρ. 1 .5 0  [1 .7 0 ]
« Ή  Σειρήν», μυβ.στορ'α Ξ α β ιέ δέ Μοντε-

7;£ν....................................................  Δρ. 1 .5 0  [1 .7 0 ]
«Τα ’Απόκρυφα τή ς  Ιερας Έξετάσεο>ς» μυ-

θ'.στορ'α......................................  Δρ. 2  [2 .2 0 ]
«Έ θελβ ίνα » μυθιστορ'α τοΰ ’’Αγγλου Ό ρ -

λ έν ..........................................................( Δρ. 1-70 [1 .8 0 ]
«Έ λλη νικα ι Σκηναί» &τϊο ’Αγγέλου Βροφφε- 

ρίου, μετάφρ. ΰπο Π. Πανα [τόμ . 2 ]  Δρ. 5  [5 5 0 ]
« Α ίγ υπ τ'α  Βασιλ.όπα'.ς» μυθιστορία ιστορική, 

δπο Γεωργίου ’Έ β ερ ς, μεταφρασις 6r.o Ε . Γ α -  
λά η, I. Κ . Δελιγιάννη καί Σ τ . Σ τρέιτ (τόμοι
τρ ε ις ) ........................... Δρ. 5  5 0  [6 ]

« Ή  μυστηριώδης Συμμορία», μυθ.στορία M ary
L if o n ......................................................  Δρ. 2 [2 .2 0 ]

«Μπουμπουλίνα— ’Αρκάδιον», Δράματα δΐΐό
Γ . Άνδρικοποΰλου..................................  Δρ. 3  [3 .3 0 ]

«Τ α  χ ά λ ία  μας», κωμφδία Π. Ααζαρίδου, ή- 
6ο“.οιοΰ.....................  ν . . . .  λ . 7 0  (8 0 )

Τ *π ογραφ ε~ ον  Κ ορ(ννη<, δύοc Π ατη σ ίω ν  ά ρ ιθ . 9 .


