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[Συνέχεια]

Ό  βάν Γκράφτ συγκεκινημένος, άνα- 
σκιρτών εις πάντα κρότον θύρας, προσε- 
δόκα νά ί’δϊ) είσερχομένην την οπτασίαν 
του, καί άνεζήτει τό σκοτεινότερον μέ
ρος, δπως σταθή. Ά λ λ ’ ή μαρκησία ένε-

Α ιεχρινε ■*.4 τ ω  £να Ανθρωπον. (Σελ\ς 371).

φανίσθη μόνη, έδεξιώθη δέ αύτόν κατά 
τρόπον, δστις ήθελε και είς ηγεμόνα πε- 
ριποιήσει τιμήν.

Τόν ποοσεκάλεσε νά καθήση, ίσως διότι 
γινώσκουσα τάς εζεις τοΰ βαρβάρου έκεί- 
νου, ποοΰτίμησε νά τόν προλάβ·/) και νά 
τοΰ προσφέρ·/)*ώς χάριν έκεΐνο, τό όποιον 
θά έ'πραττε μόνος του.

—  Τέλος πάντων σάς βλέπω, κύριε, 
τφ  ειπεν" εΐνε αδύνατον νά έκφράσω δ- 
λην την χαράν μου. ίΜοΰ φέρετε καμμίαν 
καλήν εί’δησιν περί τοΰ βασιλέως Γουλί-

έλμου ; Ή  Αύτοΰ Μεγαλειότης δέν έλη- 
σμόνησε την σπουδαιοτάτην έκδούλευσιν, 
ήν μοί παρέσχε, καί την αιώνιον ευγνω
μοσύνην, ήν ή μεγαλοψυχία του μοί ένε- 
πνευσεν.

—  Κυοία, φέρω νέαν άπόδειξιν τής 
φιλίας τοΰ βασιλέως Γουλιέλμου, άπήν
τησεν ό βάν Γκράφτ, έζακολουθων νά 
προσέχ·/) είς τάς θύρας καί νά κατεχηται 
άπό την σταθεοάν ιδέαν του.

—  Μέ κατευχαριστεΐτε ! Ποίαν άρά 
γε άπόδειζιν ; είπεν ή μαρκησία, ήτις έν-
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νοοΰσα την αγωνιώδη προσδοκίαν τοΰ 
'Ολλανδού, άπεφάσιζε νά ίκανοποιήσν) 
αυτήν ταχέως καί κ α τ’ ευχήν.

—  Συνήντησα καθ’ όδόν, ερχόμενος 
έδώ, είπεν ό βάν Γκράφτ, τρία άτομα 
χωρίς αργύρια, χωρίς άρτον, χωρίς ένδύ- 
ματα σχεδόν. Είνε πτωχού γυναίκες, τάς 
όποιας κατέστρεψεν ή συμφορά.

—  Καί θά τάς συνεδράμετε βεβαίως ; 
είπεν ή μαρκησία, διότι είσθε αγαθός.

—  Κυρία, έπειδή ή συμφορά των προ- 
ήλθεν έξ υμών, δηλαδή έκ της Γαλλίας, 
τάς εφερα έδώ κατά την συμβουλήν τοϋ 
βασιλέως Γουλιέλμου.

—  ’Αλλά ποΐαι είνε λοιπόν αυταί αί 
τρεις γυναίκες ; ήρώτησεν ή μαρκησία.

—  'Η  κυρία πριγκίπισσα Βέλδενς καί 
αί δύο θυγατέρες της, καταστραφεΐσαι έκ 
της έρημώσεως τού Παλατινάτου, πυρ- 
ποληθέντος άσπλάγχνως κατά διαταγήν 
τού κυρίου Λουβοά. ’Επειδή έστερούντο 
τά πάντα, δέν είχον άσυλον, ούδ’ έλπίδα, 
τάς παρέλαβα. Ό  Γουλιέλμος έσυλλογί- 
σθη, οτι ύμεΐς θά φανητε φιλεύσπλαγχνος 
καί γενναία πρός αύτάς.

—  ”Α, κύριε ! άνέκ,ραξεν ή μαρκησία 
ώχρά έκ της χαράς καί τής συγκινήσεως, 
ό βασιλεύς Γουλιέλμος, δστις έ'σχε τήν 
ιδέαν ταύτην, καί ύμεΐς, δστις τήν έξε- 
τελέσατε, είσθε δι’ εμέ δύο φίλοι, πρός 
οΰς θά τρέφω αιώνιον ευγνωμοσύνην.

Καί λέγουσα ταΰτα ίσφιγξε τάς χεΐ-  
ρας τοΰ βάν Γκράφτ μ ετ ’ ειλικρινούς έγ -  
καρδίου διαχύσεως, μέ τόν θρίαμβον τόν 
πηγάζοντα έκ της συναισθήσεως, δτι έ -  
ξεδικεΐτο έπί τέλους διά τάς γενομένας 
κ α τ ’ αύτής προσβολάς.

—  Πού είνε ; ήρώτησεν ή μαρκησία 
μ ε τ ’ ένδιαφέροντος.

—  Κ ά τω , εις τήν άμαξάν μου.
—  Τάς είδε κανείς ;
—  Κανείς. Είχα μαζί μου μόνον δύο 

θεράποντας, οΐτινες μοΰ είνε έζ ολοκλήρου 
άφωσιωμένοι, καί έ'να άλλον υπηρέτην, 
ο α τ ιε  φοβούμενος τόν καταχθόνιον Λου
βοά, είς τήν υπηρεσίαν τοΰ οποίου είχε 
διατελέσει, δεν έτόλμησε νά με άκολου- 
θήση είς Βερσαλλίας, καί κρύπτεται μέ
χρι της άνκχωρήσεώς μου.

—  ’Επιθυμώ νά ϊλθουν έδώ αύταί αί 
ατυχείς γυναίκες.

—  Πηγαίνω νά τάς προσκαλέσω, εί
πεν ήσύχως ό βάν Γκράφτ.

—  Ή  άμ,αξα είνε κάτω ; ’Έ σ τ ω '  παρά 
τον κανονισμόν τοΰ Σαίν-Σύρ θέλω ώστε 
ή άμαξα αυτη, ή περιέχουσα τόσην συμ
φοράν καί ευγένειαν άμα, νά εΐσέλθνι είς 
τήν α ύλην, δπως ή άμαξα τοΰ βασιλέως 
ή ηγεμονεύοντας πρίγκιπος. Μείνατε, κύ
ριε βάν Γκράφτ.

Έσήμανε τόν κωδωνίσκον καί εδωσε 
τάς δεούσας διαταγάς πρός τον Μανσώ. 
Μ ετ’ ολίγον ήκούσθη ή άμαξα εισερχόμε
νη ε’ις τήν αύλήν τοΰ Σαίν-Σύρ.

Αίφνης τό κάλπασμα ΐππων πολλών 
καί ό κρότος άμάξης ταχέως βαινούσης, 
διέσεισαν τό έδαφος της παρά τήν μονήν 
όδοΰ.

—  Ό  βασιλεύς! άνέκραξεν ή μαρκησία.

—  Ό  βασιλεύς ! είπεν ό βάν Γκράφτ 
άνευ συγκινήσεως.

Καί ήθέλησε νά παραμερίσν).
—  Μείνατε καθήμενος, σάς λέγω, κύ

ριε, ποοσέθηκεν ή μαρκησία, σφίγγουσα έκ 
νέου τήν χεΐρά του.

Ό  βασιλεύς έφάνη είς τήν θύραν τοΰ 
θαλάμου καί ό βάν Γκράφτ ήγέρθη. Ό  
Λουδοβίκος ΙΔ' φέρων τον πΐλόν του είς 
τήν χεΐρα έχαιρέτισεν εύσεβάστως τήν 
μαρκησίαν καί χωρίς νά προσέξη είς τόν 
βάν Γκράφτ, είδε κάλλιστα άλλά δυση- 
ρεστήθη, διότι τόν είδε καθήμενον πλη
σίον της κυρίας Μαιντενών :

—  Κυρία, είπε ποία είνε ή άμαξα τήν 
όποίαν είδα είς τήν αυλήν ; Μήπως υ
πάρχει έδώ κανέν βασιλικόν πρόσωπον ; 
Μήπως ή βασίλισσα της ’Αγγλίας καί 
ό βασιλεύς ’Ιάκωβος ήλθαν νά σάς έπι- 
σκεφθώσιν.

—  ’Ό χ ι ,  Μεγαλειότατε, άπήντησε ψυ- 
χρώς ή μαρκησία' υπάρχουν δμως έντός 
τής άμάξης τρεις πριγκίπισσαι γερμανί- 
δες, τάς όποιας ήτοιμαζόμην νά δεχθώ, 
δτε ή ‘Υμετέρα Μεγαλειότης μοΰ εκαμε 
τήν τιμήν νά είσέλθτ].

—  Πρέπει νά τάς δεχθητε, κυρία, εί
πεν ό βασιλεύς όπωσοΰν τεταραγμένος 
διότι εδειξε τήν δυσαρέσκειαν του, καθότι 
ίδών τόν βάν Γκράφτ καθήμενον, ύπέθε- 
σεν δτι ή μαρκησία είχε τήν αδυναμίαν 
νά έπεκτείντ] τά προνόμια τοΰ 'Ολλανδού 
μέχρι τοΰ νά έπιτρέψη αύτώ νά είσέλθη 
είς Σαίν-Σύρ ή αγοραία αμαξά του.

Ή  μαρκησία .  κ α ι  ενευσε
πρός τον Μανσώ.

—  Τίνες είνε αύταί αί πριγκίπισσαι ; 
ήρώτησεν ό Λουδοβίκος ΙΔ\

—  ‘Η κυρία Βέλδενς καί αί δύο θυγα
τέρες της, Μεγαλειότατε.

—  ’Ανήκουν είς βασιλεύουσαν οικογέ
νειαν, είπεν ό βασιλεύς, 'δστις έγίνωσκε 
κατά βάθος κάλλιον παντός άλλου τήν 
γενεαλογίαν τών έν Εύρώπν) εύγενών 
οϊκων.

— Ή  κυρία πριγκίπισσα Βέλδενς ! έ -  
φώνησεν ό κλητήρ άναγγέλλων.

Καί έφάνησαν είσεοχόμεναι είς τον θά
λαμον τρεις γυναίκες ή μάλλον τρία φά
σματα ώχρά, ισχνά, φέροντα ένδύματα 
κατερρυπωμένα, άτινα έπλησίασαν τρέ- 
μοντα πρός τήν κυρίαν Μαιντενών.Ή μαρ
κησία ίδαΰσα τό θλιβεοόν έκεΐνο θέαμα 
δέν ήδυνήθη νά κρατήσΥ) τά δάκρυά της 
καί ήνοιξε πρός τήν άτυχη μητέρα τάς 
άγκάλας της, είς άς καί οι τρεις πριγκί- 
πισσαι έρρίφθησαν μετά λυγμών.

— Τί είνε τούτο ; έψιθύρισεν ό βασιλεύς 
όπισθοχωρών έξ έκπλήξεως καί σχεδόν 
έκ τρόμου, τόσον λησμανήσας τήν θέσιν 
του, ώστε νά έρωτήσνι διά τοΰ βλέμματος 
τόν βάν Γκράφτ, οστις διέμενεν ακίνητος.

—  Μεγαλειότατε, άπήντησεν ή κυρία 
Μαιντενών άπαλλασσομένη ήρέμα τοΰ έ- 
ναγκαλισμοΰ δπως πλησιάστ) είς τόν μο
νάρχην, βλέπετε τρεις πριγκιπίσσας, αΐτι- 
νες πρό ολίγου ήσαν πλούσιαι, ίσχυραί, 
ευτυχείς καί αϊτινες άπώλεσαν τά πάντα 
ενεκα τής πυρκαϊάς τοΰ Παλατινάτου.

Ήρχοντο πεζαί, έπαιτοΰσαι δπως ζ η τ ή -  
σωσιν άρτον παρά τής Γαλλίας, ήτ,ις τάς 
κατήντησεν είς τήν θέσιν, είς ήν τάς βλέ
πετε, άνευ δέ τής γενναιότητος τοΰ κυ
ρίου βάν Γκράφτ, δστις συναντήσας αΰ- 
τάς καθ’ όδόν, τάς παρέλαβεν είς τήν ά- 
μαξάν του, τά άτυχή ταΰτα θύματα,δέν 
θά ήδύναντο ίσως νά φθάσωσιν εως έδώ 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τής Ύμετέρας 
Μεγκλειότγιτος, υπέρτατου χ,οιτου παντός 
καταπιεζομένου, ύπερτάτου προστάτου 
παντός πάσχοντος.

Στρεφόμενη δέ πρός τόν βάν Γκράφτ, 
ένώ ό βασιλεύς τεθλιμμένος έταπείνου 
διά πρώτην φοράν τό βλέμμα ένώπιον 
άνθρωπίνων όντων :

—  Κύριε, προσέθηκεν ή μαρκησία, εύ- 
αρεστήθητε νά εί'πητε πρός τάς κυρίας 
ταύτας, έπειδή δέν ένναοΰν την γαλλικήν 
γλώσσαν, δτι εύρίσκονται ένώπιον τοΰ 
βασιλέως Λουδοβίκου τοΰ Μεγάλου.

Μετά τάς ποώτας έκφραστικάς λέξεις, 
άς έπρόφεοεν ό βάν Γκράφτ είς γερμανι
κήν γλώσσαν, αί τρεις γυναίκες μεθ ύπο- 
κώφου στεναγμού γονυπετώς επεσον εις 
τούς πόδας τοΰ βασιλέως, δστις δακρυρ- 
ροών άνήγειρεν αύτάς.

Διά τών άπομεινασών ανοικτών θυ- 
ρών καί έκ τοΰ πλησιοχώρου διαδρόμου 
έφαίνοντο αί αξιωματικοί τής υπηρεσίας 
καί τινες εύπατρίδαι,συνηθροισμένοι σιω- 
πηλώς, καί παρακολαυθοΰντες μέχρι τών 
έλαχίστων αύτής λεπτομερειών την σκη
νήν έκείνην τήν Ιξοχον δσον καί συγκι
νητικήν.

Ό  βασιλεύς άνεγείρων τήν μεγαλο
πρεπή κεφαλήν του :

—  Τί θά πράξητε, κυρία ; ήρώτησε 
τήν μαρκησίαν μετά φωνής ήλλοιωμένης.

—  Μεγαλειότατε, σκοπεύω νά παρα- 
καλέσω τάς κυρίας αύτάς νά δεχθώσι 
τήν φιλοξενίαν μου έν Σαίν -  Σύρ. Είνε ή 
σύζυγος, ή μήτηο καί αί θυγατέρες άπο- 
θανόντων, ένφ ύπερήσπιζον τήν πατρίδα 
καί τήν οίκογένειάν των. Η θέσις των 
είνε έν τή  οικία ταύτγι, ήτις ίδρυθη όπως 
παρέχνι προστασίαν είς τάς θυγατέρας 
τών έντιμων, άλλ’ άπορων ευπατριδών.

Ό  βασιλεύς τότε άποτεινόμενος πρός 
τόν βάν Γκράφτ μετά βλέμματος πλήρους 
ήπιότητος"

—  © ’απαντήσω είς αύτάς τάς κυρίας, 
ειπε, καί έξ δλης καρδίας μάλιστα.

Πλησιάσας δέ πρός τήν ποιγκίπισσαν 
Βέλδενς καί λαβών τήν χεΐρά της"

—  Κυρία, είπε διά φωνής συγκεκινη- 
μένης άλλ’ εύηχου, ή εύχαρίστησις δτι 
θά σάς εύεργετήσω έγώ αύτοπροσώπως 
δύναται μόνη νά μέ άποζημιώσν) διά τό 
κακόν τό όποιον σάς εγεινε μέ τόσην 
σκληρότητα παρά τάς διαταγάς μου καί 
έν άγνοια μου.

Ό  βάν Γκράφτ διηρμήνευσεν έπί λέξει 
τούς έπισήμους τούτους λόγους τοΰ ήγε- 
μόνος, δστις ένώπιον τόσων μαρτύρων έ -  
κεραυνοβόλει διά τόσον σφοδράς άποδο- 
κιμασίας τάς σκληράς αποφάσεις τοΰ ύ- 
πουργοΰ.

Έ κ α σ το ς  δέ ελεγε καθ’ έαυτόν δτε ό



.βασιλεύς άπήλθε σιωπηλός καί κατηφής :
—  Τί θά έλεγεν ό κύριος Λουβοά άν 

ήθελεν ακούσει ;
Πόσον πρέπει νά χαίρη ή μαρκησία! 

«λεγον οί άλλοι.
Καί ετεροι πάλιν προέβησαν μέχρι τοΰ 

νά προμαντεύσωσι τόν όλεθρον τοΰ Λου
βοά.

'Η μαρκησία ηύχαρίστησε τον βάν 
Γκράφτ δι’ ένός τών βλεμμάτων της έ- 
κείνων, ών ήτο απερίγραπτος ή ευγλωτ
τ ία .  Αύτός ίσως δέν είχεν άκόμη έκδι- 
κηθή έντελώς' άλλά δι’ αύτήν όποία έκ- 
δίκησι;,  συν τη  προσδοκία έκδικήσεως 
πληοεστέρας !

Ή σχολήθη παραχρήμα περί τών πριγ- 
κιπισσών καί είπε πρός τόν φίλον της 
‘Ολλανδόν :

—  ’Αναμείνατέ με" θά έπανέλθω.
Έ π ε τ α ι  συνέχεια.

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

Τ Ο  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

Μ ΕΡΟ Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]

—  Πολυ καλά. Τόρα είμαι πεπεισμέ
νος. Ό  άχρεϊος γραμματεύς μου δέν θά 
είμποοέση νά υποστηρίζη ότι δέν μοΰ τά 
ίκλεψε.

—  Τί είνε . . .
—  Ναί, κρατοΰμεν τό ποσόν,τό όποιον 

έκλάπη, καί άπό έμέ έςαρτάται νά συλ- 
λάβω τόν Καρνοέλ.

—  Είνε είς τό Παρίσι ! άνέκραζεν ό 
Βινιορύ.

—  Ναί, καί έχω άποδείζεις τής αί- 
σχοότητός του. Αύτός είνε άνάζιος εύ- 
-σπλαγχνίας, καί τά ψεύδη του δέν θά 
τόν σώσουν άπό τάς άτιμίας.

—  Πιστεύετε, οτι είχε τήν αναίδειαν 
νά ίσχυρισθη, ότι τά χρήματα αύτά τοΰ 
τά  έστειλε κάποιος οφειλέτης τοΰ πα- 
τρός του ! ’Έ βα λλε νά τοΰ γράψουν καί 
ενα γράμμα . . . διάβασε το καί είπέτε 
μου τ ί  νομίζετε σείς.

Ό  Βινιορύ ώχρίασε καί έ'λαβε διά χε ι-  
ρός προφανώς τρεμούσης τόν χάρτην, τόν 
όποιον τώ  έτεινεν ό κύριος Δορζέρ.

—  Πράγματι, έψιθύρισεν,άφοΰ άνέγνω- 
<7εν, αυτό τό γράμμα, φαίνεται, ότι τό 
έχει υπαγορεύσει ό κύριος δέ Καρνοέλ.

—  Υπαγορεύσει σέ ποιόν ; ήρώτησεν 
ό Μάζιμος.

—  Είς κάποιον φίλον του, βεβαίως. . . 
δέν γνωρίζω τόν χαρακτήρα αύτόν.

—  Θά γνωρίζης ομως τούς φίλους τοΰ 
Ροβέρ του δέ Καρνοέλ, έπανέλαβε ζωηοώς 
ό Μάζιμος. Ή σο πάρα πολύ συνδεδεμέ- 
νος πρός αύτόν.

—  Φίλους δέν είχε καθόλου, έψιθύρι- 
σεν ό Βινιορύ. Μερικούς παλαιούς συμ- 
^λαθητάς . . . καί έκείνους τούς έβλεπε 
πολυ σπανίως.

—  Ώ σ τ ε ,  είνε άνωφελές, ειπεν ό τρα
πεζίτης, νά ζητοΰμεν νά εϋρωμεν τίνος 
είνε ό χαρακτήρ αυτός.

—  Νομίζω, ά λλ ’ άν θέλετε νά μοΰ τήν 
δώσετε . . . ίσως ’μπορέσω νά . . .

—  ’Ό χ ι ,  καιρός χαμένος. Έεύρω τόρα 
τί νά υποθέσω περί τοΰ δυστυχοΰς αύτοΰ 
νέου, καί τό γράμμα αύτό θά τό φυλάζω 
ώς πειστήοιον κ α τ ’ εκείνων, οί όποιοι άμ- 
φιβάλλουν άκόμη.

Ή  θύρα τοΰ βάθους ήνοιζεν ήρεμα καί 
έπρόβαλε τό γλυκύ πρόσωπον τής ’Αλί
κης, ή όποία άμα είδεν ότι δέν ήτο μόνος 
ό πατήο της, έ'σπευσε νά είσελθη καί έπα- 
νακλείση τήν θύραν.

—  ’Έ λ α ,  τή  έφώναζεν ό κύριος Δορζέρ 
παρασυρθείς υπό τής περιστάσεως.

Έ σ κ έπ τετο  ότι ήτο προτιμότερον νά 
έπωφεληθή τής παρουσίας τοΰ Μαζίμου 
διά νά καταφέρη τό μέγα κτύπημα, καί 
παρ’ ολίγον νά θέση έπί τάπητος άνευ έ -  
τέρας σκέψεως τό ζήτημα.

Έσυλλογίσθη ομως, δτι ή παρουσία τοΰ 
ταμίου θά τόν εμπόδιζε νά έζηγηθη πρός 
τήν θυγατέρα του.

Τόν έ'λαβε κατά μέρος καί τώ είπε χα- 
μηλοφώνως :

—  Φ ίλτα τέ  μου, σάς παρακαλώ άπο- 
συοθήτε. "Εχετε  πεποίθησιν είς έμέ, διότι 
θά υποστηρίζω τήν ύπόθεσίν σας πλειό- 
τερον παρά δτι σείς. Είχες άδικον νά ά- 
κολουθήσης τάς συμβουλάς τοΰ άκατα- 
στάτου άνεψιοΰ μου, άλλά δέν είσαι καί 
άζιος άγχόνης δ’ αύτό.

Πηγαίνετε, φίλε μου,καί έ'λθετε νά δει- 
πνήσωμεν μαζύ.

Ό  Βινιορύ ύπήκουσε καί έζήλθεν.
Ή  ’Αλίκη άπέφυγε νά τόν παρατηρήση 

άλλ’ άντήλλαζε πρός τόν έζάδελφόν της 
ταχύ βλέμμα καί είδεν είς τούς οφθαλ
μούς του δτι δέ τή  έφερε καλά νέα.

—  Ή λ θες  είς καλήν ώραν, τή  ειπεν ό 
κύοιος Δορζέρ. Λυποΰμαι μάλιστα δτι δέν 
είχες έλθει καί ένωρίτερα.Θά εύρισκες έδώ 
τόν συνταγματάρχην Βορισώφ.

—  Έ κα μ α  καλά λοιπόν ποΰ δέν ήλθα. 
Αύτός ό. άνθρωπος μοΰ έμποιεϊ φρίκην, 
άπεκρίθη ή ’Αλίκη έν άποφασιστικότητι.

—  Ναί, έπανέλαβεν ό τραπεζίτης εύ- 
θύμως, τόν άπεχθάνεσαι, διότι υπέθεσες, 
καθώς έγώ, δτι ό κύριος δέ Καρνοέλ ήτο 
ό κλέπτης τοΰ χοητατοκιβωτίου μου.

—  Ό χ ι  μόνον δ’ αύτό.
—  Φ ιλτά τη  μου , έ'φθασεν ή ώρα νά 

άποβάλης αύτάς τάς ιδέας, τάς οποίας 
έπιμένεις νάέ'χης.Ό  άνθρωπος τόν όποιον 
ήγάπας είνε άνάζιός σου.

—  Μοΰ τό είπατε καί άλλοτε, πάτεο 
μου, καί δέν ήθέλησα νά τό πιστεύσω.

—  Καλά, νά τόρα ποΰ δέν μοΰ ’μιλεΐς 
πλέον είς τόν ενικόν, αύτό μόνον μάς ε -  
λειπε.

—  Καλό λοιπόν, πατέρα, σοΰ τό ’ζα- 
ναλέγω πώς δέν τό πιστεύω καί οΰτε θά 
τό πιστεύσω ποτέ.

Καί ουτε ό Μάζιμος τό πιστεύει, προσ- 
έθηκεν ή νεάνις.

—  Ό  Μάζιμος ! άνέκραζεν ό κύριος 
Δορζέρ, ώ ! διάβολε, δέν τό έπέτυχες. Έ -

ρώτησέ τον νά ’δής τ ί  θά σοΰ ’πη διά τόν 
κύριον δέ Καρνοέλ.

Ή  ’Αλίκη ούδέν ειπεν, άλλ’οί οφθαλμοί 
της ήρώτησαν τήν οψιν τοΰ νέου, έρυθρι- 
άσαντος μέχρις ώτων καί ούδέν είπόντος.

—  "Ομίλησε λοιπόν, τώ ειπεν ό θειος. 
Είπέ είς αύτήν τήν τρελήν ότι ό πρώην 
γραμματεύς μου ήτο συνεταίρος ληστών. 
Μοί διηγήθης δλα τά κατορθώματα, έζ- 
άγαγε λοιπόν τό συμπέρασμα. Νομιζο» 
δτι δέν θ’άρνηθής τούς λόγους σου πρό 
τής θυγατρός μου.

—  ’Ό χ ι  ! έψιθύρισεν ό Μάζιρ-ος, διότι 
δυστυχώς δ,τι είπα ήτο άληθές.

—  Πώς ! έψιθύρισεν ή ταλαίπωρος ’Α 
λίκη, καί σύ τόν έγκαταλείπεις... σύ ποΰ 
μοΰ ώρκίζεσο χ_θές άκόμη.

— Χθές ήμουν πεπεισμένος δτι τόν κα
τηγορούν άδίκως. Σήμερον, αναγκάζομαι 
ν’ άναγνωρίσω δτι ήπατώμην.

—  Μά τί  συνέβη άπό χθές ;
—  Λυπηρά πράγματα. Είδα τόν κύ

ριον δέ Καρνοέλ νά φεύγη μέ μίαν γυ
ναίκα, ή όποία βέβαια είνε ή κλέπτρια.

—  Γυναίκα ! έπανέλαοε θλιβερώς ή 
δεσποινίς Δορζέρ.

—  Ναί, άγαπητή μου ’Αλίκη. Καί τί 
γυναίκα ! "Ένα άθλιον πλάσμα, τό όποιον 
είνε είς τήν υπηρεσίαν τών μηδενιστών.

—  Τόνομά της; ειπεν ή ’Αλίκη b ιά φω
νής πεπνιγμένης.

—  Μοΰ ειπεν ένα όνομα, άλλά δέν είνε 
βέβαια τό αληθινόν της. Σέ βεβαιώ δ
μως πώς είνε κλέπτρια.

—  Καί λέγεις πώς έφυγε μαζύ της ! 
Γ ια τί  έφυγε ; Μήπως τόν είχαν συλλάβει;

—  Σέ παρακαλώ,άγαπητή μου ’Αλίκη, 
μή έπιμένης νά μάθης δλας αύτάς τάς 
λεπτομερείας. Θά σοΰ τά διηγηθώ άν τό 
άπαιτής, άλλ’έλπίζω δτι σοΰ άρκει ό λό- 
λος τής τιμής μου δτι ό κύριος ^έ Καρ
νοέλ είνε άτιμος.

—  Είς τόν λόγον τής τιμής σου λοι
πόν ;

—  Εις τόν λόγον τής τιμής μου καί 
τής συνειδήσεώς μου, ό κύριος δέ Καρνοέλ 
είνε ό αυτουργός πράζεων, τάς όποιας ά- 
ποφεύγω νά ονομάσω διά νά μή σέ λυ
πήσω πολύ, άλλ’ αί όποΐαι έσκαψαν ά
βυσσον άδιάβατον μεταζύ σοΰ καί αύτοΰ.

’Μπορείς νά πιστεύσης, διότι τόν ΰπε- 
ρησπίσθην όσον ήτο δυνατόν, καί γνωρί
ζεις δτι δέν έχω κάνέν συμφέρον νά τόν 
καταστρέψω.

—  Καλά, ειπεν ή ’Αλίκη μετά προσπά
θειας, ποΰ είνε ;

—  Πώς, ποΰ είνε ; άνέκραζεν δ κύριος 
Δορζέρ, δέν σκοπεύεις έλπίζω νά πας νά 
τόν εΰρης.

—  Θέλω νά ’ζεύοω ποΰ είνε.
—  Επιμένεις λοιπόν ; ήρώτησεν ό Μά

ζιμος, έχων άπεφασιν νά τελειώση" είνε 
μαζύ μέ τήν γυναίκα αύτήν.

—  ’Απόδειζε πώς δέν λέγεις ψεύματα.
—  Πώς θέλεις νά σοΰ τό άποδείζω ; 

Δέν ’μπορώ νά σέ ’πάγω έκεΐ. Θά πάγω 
δμως μόνος μου άπόψε. Θά τόν ίδώ, θά 
ίδώ μάλιστα καί τήν συνένοχόν του καί 
αύριον θά σοΰ είπώ δ,τι μάθω.



—  ’Αρκεί, διέκοψεν είποϋσα ή δεσποι
νίς Δορζέρ.

Σέ πιστεύω τόρα . . . καί δέν έ'χω παρά 
ν’ άποθάνω, προσέθηκε χαμηλόνουσα τήν 
φωνήν.

—  Ν ’ άποθάνης ! άνέκραξεν ό πατήρ. 
Τί σού ’καμα διά νά μοϋ συντριβές τήν 
καρδίαν ; Έ γ ώ  θ’ άποθάνω άπό λύπην, 
εάν έπιμένης είς τήν άδικον αυτήν άπό- 
φασίν σου.

—  "Οχι, είπεν ή ’Αλίκη ριπτομένη είς 
τήν αγκάλην του, δχι,πατέρα,δέν έπαυσα 
νά σέ άγαπώ . . . Συγχώρησέ με δμως, 
διότι δέν εχω τό θάρρος νά ζήσω. Δέν θά 
σέ άφήσω μόνον, άν δέν μέ καλέση ό θεός 
πλησίον του.

Και έξερράγη είς λυγμούς.
Ό  Μάξιμος καί αύτός συγκεκινημένος 

Ικυπτε τήν κεφαλήν ϊνα μή φαίνηται ή 
συγκίνησίς του.

—  ‘Ομίλησε λοιπόν σύ, τω  είπεν ό 
κύριος Δορζέρ. Βοήθησέ με νά τήν κάμω 
νά έννοήση, δτι δέν κάμνει καλά νά μέ 
λυπή ετσι . . . δτι δέν έ'χει τά δικαίωμα 
νά πικοαίνη τό γήοάς μου ποϋ δέν θέλει 
νά ’πανδρευθη . . .

—  Ποτέ, ειπεν ή ’Αλίκη. 'Υπόσχομαι 
δτι διά της βίας θά τόν άρνηθώ, άλλ’ 
δχι καί δτι θά τόν λησμονήσω. ‘Ορκίζο
μαι δμως,δτι ποτέ δέν θά προφέρω τό δ- 
νομα έκείνου, τόν όποιον ήγάπησα, καί 
σό?ς παρακαλώ ούτε καί σείς νά μοϋ ’πή
τε  τίποτε δι’αύτόν, οΰτε σύ, πατέρα,ούτε 
σύ, Μάξιμε.

—  Μή φοβήσαι δτι θά έπαναλάβωμεν 
αυτήν τήν λυπηοάν ομιλίαν, άπεκρίθη ό 
κύριος Δορζέρ, άναλαβών τήν ψυχραιμίαν 
του, καί θέλων νά θέση τέρμα είς τήν 
θλιβεράν ταύτην σκηνήν. Οΰτε διά τό 
σχέδιόν μου θά σοϋ ομιλήσω, τό όποιον 
δέν θέλεις ν’ άκούσης. Είσαι κυρία τής 
θελήσεώς σου, παιδί μ ου .θά  περιμένω νά 
σοϋ έπανέλθη ή φρόνησις.

Καί τόρα πηγαίνεις νά μέ περιμένης 
είς τήν τραπεζαοίαν; Έ χ ω  νά ’πώ κάτι 
τ ι  είς τόν έξάδελφόν σου.

Ή  ’Αλίκη τ φ  ετεινε τό μέτωπόν της 
καί έξήλθε χωρίς νά θλίψη τήν χεΐρα τού 
Μαξίμου, ό όποιος έννόησε τό διατί.

Ό  πατήρ της δμως έσκέπτετο άλλως.
—-  Παιδί μου, τφ  είπε, τόρα σ’ έκ- 

τιμώ, διότι έφάνης σταθερός, καί χωρίς σέ 
δέν εϊξευρα τί  νά κάμω μέ τό πεϊσμά της.

—  Φοβούααι δμως δτι δέν κατώρθωσα 
τίποτε.

—  Ά πα τά σα ι,  διότι έπέτυχες. 'Ο  χρό·' 
νος θά διόρθωση τά λοιπά.

—  Τό εύχομαι, θεΐέ μου. Λυπούμαι 
δμως αυτόν τόν Βινιορύ.

—  Δέν είνε καί τόσω άξιολύπητος, είπε 
χαμηλοφώνως ό τραπεζίτης. Ά λ λ ω ς  τε, 
δέν ανησυχώ γιά ’κείνον. Πρώτον ή κόρη 
μου. Ά ν  ήμποροϋσες νά τελειώσης τό αρ
γόν σου.

—  Νά τήν θεραπεύσω ; Δέν ζητώ  καλ- 
λίτερον. Έ ν  τούτοις . . .

—  Τί.
—  'Υπάρχει νομίζω εν μέσον.
—  Είπέ μού το, καί τήν μισήν μου

περιουσίαν είμαι έτοιμος να συσιασω . . .
— ■ Δέν υπάρχει άνάγκη χρημάτων. 

Γνωρίζω δμως κάποιον πού ’μπορούσε. Μέ 
άφήνετε ελεύθερον νά βλέπω τήν Άλίκην, 
δπως θέλω καί μέ δποιον θέλω.

—  Βέβαια.
—  Τότε φεύγω, διότι δέν έχω καιρόν 

νά χάνω.
—  Πότε θά σέ ξαναϊδώ ; ήρώτησεν ό 

κύριος Δορζέρ.
—  'Οταν επιτύχω, άπεκρίθη ό Μαξι- 

μος άνοίγων τήν θύοαν.
Καί κατήλθε τήν κλίμακα λέγων καθ’ 

εαυτόν :
—  Μόνον ή κόμησσα ’μποοεΐ νά φέρη 

είς τά  καλά της τήν Άλίκην.

Η'

Ό  Μάξιμος έξηλθε τοϋ οίκου τοϋ θείου 
του μάλλον συγκεχυμένος ή δτε είχεν είσ- 
έλθει.

Έφαντάζετο, δτι ήθελε τά πάντα τα- 
ξιθετήσει, ήθελε πληρώσει χαράς τόν κύ
ριον Δορζέρ, έπαναφέρων τήν Άλίκην είς 
όοθοτέρας ιδέας καί βεβαιώσει τόν φίλον 
του Βινιοού.

Καί ό κύριος Δορζέρ ύπέστη σκηνήν θλι- 
βερωτάτην. Ή  Α λ ίκ η  ήθελε ν’ άποθάνη 
καί ό Βινιορύ ήτο περίφροντις.

Αί ελπίδες έξηλέγχθησαν άπατηλαί. 
Τοϋτο συμβαίνει πολλάκις κατά τόν βίον 
μας.

Έμενεν δμως καί τελευταία τις έλπίς. 
Ή  κόμησσα Γιά7»τα έδύνατο διά μιάς 
μόνης λέξεως νά θέση τέρμα είς τήν θλι- 
βεοάν αυτήν κατάστασιν. Έ πρεπε νά φα- 
νερώση δηλαδή πρό της δεσποινίδος Δορ
ζέρ, δτι είχεν άπατηθη ώς ποός τόν Ρο
βέρτον δέ Καρνοέλ. Καί ήθελε βεβαίως 
τήν πιστεύσει ή Α λ ίκ η ,  άφοϋ έγνώριζεν, 
δτι ή κόμησσα είχεν ύπερασπισθή τόν ά
παντα, ένόσω ΰπέθετεν, δτι ό δυστυχής 
αύτός ήτο αθώος.

Τά πάντα λοιπόν έξηρτώντο έκ της 
μεταβολής της Ά λ ικη ς ,  διότι δέν έδιδε 
τόσην σημασίαν ό Μάξιμος είς τά  πρό 
ολίγου έκδηλωθέντα αισθήματα της έξα- 
δέλφης του. Ουδέποτε νεανις άπαρνεΐται 
σπουδαίως τού γάμου, διότι δέν έπέτυχε 
συνοικέσιον έξ έρωτος. Ό τ α ν  δέ λάβη 
τήν σπουδαίαν αυτήν άπόφασιν, σημαί
νει δτι άγαπ^ άνευ έλπίδος.

Ή  Α λ ίκ η ,  νικηθεΐσα διά τών πραγμά
των, δέν προσεπάθει νά υποστήριξη τήν 
άπωλεσθεΐσαν ύπόθεσίν της, άλλ’ έ’τρεφε 
πάντοτε τήν έλπίδα είς τό βάθος της και- 
ρίως θλιβείσης καοδίας της ,ή  δέ υποταγή 
της ήτο μόνον φαινομενική.

Άπηρνεΐτο πρός στιγμήν τόν Ροβέρ
τον, άλλ’ ώρκίζετο νά μή νυμφευθή ποτέ 
άλλον τινα. Καί είχεν άποφασίσει νά φυ- 
λάξη τήν έλευθερίαν της, διότι ύπέθετεν 
δτι ή ώρα της άποκαταστάσεως του έ -  
κλεκτοϋ μνηστού της ήθελε φθάσει.

Αυτήν μόνην τήν πλάνην έπρεπε νά 
τής άφαιρέσωσι, τοϋτο δέ μόνη ή κυρία 
Γ ιά λτα  έδύνατο νά κατορθώση.

Ό  Μάξιμος έπ’ αΰτΐίς ήλπιζε καί διά

τοϋτο ήθελε νά τήν ί'δη τό ταχύτερον. 
θ ά  Ισπευδεν είς τόν οίκόν της, άν "έγνώ— 
οιζεν, δτι θά τήν εύρισκεν.

'Ο ιατρός δμως Βιλλαγώς τφ  είπεν δτι 
θ’άπουσιάσει έπί εν ήμερονύκτιον καί ήτο 
ήναγκασμένος ν’ άναβάλη τήν έπίσκεψίν 
του είς τήν έπαύοιον.

Έπαρηγορεΐτο κάπως είς τάς δυσκο
λίας ταύτας, σκεπτόμενος δτι τό αυτό 
εσπέρας θά είχε τό αίνιγμα λελυμένον, 
οπότε, παρουσιαζόμενος ΰπό τού κ. Β ιλ -  
λαγώς πρός τόν Ροβέρτον καί τήν συνέ
νοχόν του, θά έδύνατο μ ετ ’ αυτήν τήν 
συνέντευξιν νά όμιλή μ ετ ’ απολύτου βε- 
βαιότητος.

Δέν είχε πράξει δ,τι έπεθύμει καί έβά- 
διζε δυσηοεστημένος καί έξ εαυτού καί 
έκ τών άλλων.

Ποϋ έπήγαινεν ; Ούδ’ αύτός έγνώριζεν' 
είχε δέ λάβει μηχανικώς τήν όδόν Σ ια -  
τηδών, δτε, φθάς είς τό μπουλβάρ Μα- 
λέρμπ, έσκέφθη νά έπισκεφθή τόν Γώγον.

Δέν τόν είχεν ίδεΐ άπό τού περιπάτου 
των έκείνου, τοϋ καταλήξαντος είς τήν 
άνέλπιστον άνακάλυψιν, καί δέν είχε τόν 
καιρόν νά όμιλήση μετά τής κυρίας Πε- 
ριάκ.

Ά λ λ ω ς  τε  καί ό ίδιος Καρδίκης δέν 
απείχε πολύ τής όδοϋ Ζουφροά, ό δέ Μά
ξιμος έπεθύμει νά έρωτήση τόν κύρ Β ι -  
δάο άν συνέβη τι είς τά έγκαταλειφθέν 
μέγαοον.

Έ β α  ινε λοιπόν βραδέως, διότι είχε 
καιρόν νά χάνη, καί ή πείνα δέν τόν κα τ-  
έλαβεν άκόμη, άν καί ή ώρα τοϋ γεύμα
τός του είχε παρέλθει.

Αί απασχολήσεις καταστρέφουσι τήν 
όρεξιν.

Φθάς είς τό άκρον τού πάοκ Μονσώ, έ
σκέφθη νά ί'δη τά μέγαρον τοϋ Βορισώφ, 
καί ύπέκυψεν είς τόν πειρασμόν, άν καί ή 
εκδρομή του αυτη δέν είχεν ώρισμένον 
σκοπόν. Καί δέν μετενόησε δι’αύτό, διότι 
ειδεν δτι ό ταγματάρχης δέν είχε ψευ- 
σθη. Οί ύπηρέται του κατεγίνοντο νά έ -  
τοιμάζωσι τά πράγματά του. Βεβαίως ό 
κύριός των άνέμενεν.

—  Καλά ταξειδι ! έψιθύρισεν ό Μάξι
μος, καί μακάρι νά μή’ξαναγυρίσης πειά. 
Τί ανυπόφορος άνθρωπος ! . . . καί δμως 
άν θεραπεύσω τήν έξαδέλφην μου άπ» 
τον έρωτά της, αύτός βεβαίως έχει βοη
θήσει είς τούτο, διότι αί πενήντα χιλιά
δες φράγκα καί τά πλαστόν γράμμα ά- 
ποδεικνύουν πολύ καλά τί κατεργάρης 
εινε ό κύριος δέ Καρνοέλ.

Ό  θεΐός μου θά έκαμνε καλά νά ττίς 
τά δείξη της κόρης του. Καί θά τής τά 
έδειχνε βεβαίως, άν δέν άρχιζεν άμέσως 
τά κλάματα. Δέν πειράζει δμως. Ή  Α 
λίκη θά τά έννοήση δλα, άμα της όμι
λήση ή κόμησσα.

Αύτό θά είνε τό τελευταΐον κτύπημα.
Ό  Μάξιμος δέν έστάθη πρό τοϋ με

γάρου τοϋ Βορισώφ, άλλ’ έξηκολούθησε 
τήν όδόν Βινιύ, καί έβάδιζε βεβυθισμέ- 
νος είς τάς σκέψεις του, δτε κραυγή τις  
επληξε τά  ώτά του καί τάν άπέσπασε 
τοϋ ρεμβασμού του.



Έγείρων την κεφαλήν είδε μεγαλόσω
μον 'ίππον, τοΰ όποιου τό στερνόν τον 
ήγγιζε σχεδόν, έζευγμένον είς κομψοτά- 
την β ιχτο ιρ ίαν ,  την όποιαν διηύθυνε γυνή 
μόλις κατορθώσασα διά δυνάμεως έζαιοε- 
τικης νά τον σταματήση.

Ό  Μάζιμος αμέσως έπήδησε παρα- 
πλεύρως καί ήτοιμάζετο νά ζητήσϊ) συγ
γνώμην διά την άδεζιότητά του, οτε ανε- 
γνώρισε την κόμησσαν Γ ιά λτα ,  άνεστραμ- 
μένην πρός τά  οπίσω καί σύρουσαν τους 
χα7.ινούς, διά νά κράτηση τόν δρόμον τοΰ 
ίππου της.

Παρ’ ολίγον νά φονεύσ·/) άνθρωπον, ό 
όποιος ευχαρίστως θά έθυσιάζετο δι’ αυ
τήν, άλλά δι’ άλλου τρόπου.

—  Σείς ! άνέκραζεν αυτη ωχρά διά 
τόν κίνδυνον, τόν όποιον διέτρεζεν ό Μά
ζιμος.

—  Σείς ! ανέκραζε καί ό Μάζιμος άφη- 
ρημένος διά τό άπροσδόκητον της συναν- 
τήσεως.

Τά δύο μονοσύλλαβα έπιφωνήματα 
διεσταυρώθησαν.

Ή  κόμησσα εφερε πρωινήν ένδυμασίαν, 
καί ό ακόλουθος, όπισθεν καθήμενος, την 
μικράν στολήν.

—  Σάς παίρνω μαζύ μου, είπε h'.oc φω
νής συγκεκινημένης. Ά ναβητε γρήγορα, 
ή Ν έτζι δεν ’μπορεί νά περιμένη.

Ό  Μάζιμος δεν έπερίμενε νά έπαναλη- 
φθή ή πρόσκλησις. ’Έ λαβε θέσιν παρά τό 
πλευρόν τής-κομήσσης, καί ή υπερήφανος 
Νέτζι άπήλθεν ώς σφαίρα τηλεβόλου.

—  Δεν ’ζεύρετε πώς έφοβήθηκα, έψι
θύρισεν ή κόμησσα. Έ ν α  βήμα άκόμη καί

-θά σάς κατεπατοΰσε τό άλογόν μου.
—  Σάς οφείλω τήν ζωήν, είπε ζωηρώς 

ό Μάζιμος, καί ή χαρά, δτι σάς έπανεΐ- 
δα, ήθελε μέ παρηγορήσει διά τάς πλη- 
γάς. Μέ πολλήν δυσκολίαν κατόρθωσα ν’ 
άναβάλλω τήν έπίσκεψίν μου δι’ αΰριον, 
άλλά ιδού ποΰ ήλθατε.

—  Ή λ θ α !  Τί θέλετε νά ’πήτε. Μόλις 
πρό μιάς ώρας έζήλθα καί έπήγαινα είς 
τό σπίτι διά νά σάς περιμείνω.

—  Πώς, δεν άνεχωρήσατε σήμερα τό 
πρωΐ διά νά ’πάτε είς τήν έζοχήν μιάς 
φίλης σας ;

—  "Οχι.
—  Τότε, γιατί μοΰ ειπεν ό κύριος Β ι λ -  

λαγώς, δτι . . .
—  Τόν είδατε ;
—  Ναί" ήλθε σήμερα τό πρωί. . ,πρώ- 

την φοράν ποΰ ήλθε είς τό σπίτι μου.
—  Καί τ ί  ήθελε νά σάς ’πη ; 'Ομιλή

σετε, λέγετε ! . .. Λοιπόν.
—  Δηλαδή . . . δέν ήζεύρω άπό ποΰ ν’ 

άρ^ίσω, έψιθύρισεν ό Μάζιμος έκπληκτος, 
διότι ή κόμησσα έδείκνυε τόσην άνυπο- 
μονησίαν. Μοΰ είπε τόσα πολλά . . .

Γ\ * /ια με ;
—  Μοΰ ειπεν, δτι ή υγεία σας άπήτει 

μεγάλην περιποίησιν καί μοΰ έσύστησε, 
καθώς πάντοτε, νά μή παρατείνω έπί 
πολλήν ώραν τάς έπισκέψεις μου καί ν’ 
αποφεύγω μερικά θέματα ομιλίας.

—  Σάς παρεκάλεσε νά μή μοΰ όμιλήτε 
περί τοΰ κυοίου δέ Καρνοέλ;

—  Ό χ ι  ακριβώς . . . άλλά άπό μερι
κούς λόγους του, έννόησα δτι γνωρίζει, 
δτι ένασχολεϊσθε περί αύτοΰ.

—  Ε λ π ίζ ω ,  δτι τοΰ άπεβάλλατε αυ
τήν τήν ιδέαν, άνέκραζεν ή κόμησσα.

—  Προσεπάθησα, άπεκρίθη ό Μάζι
μος, άλλά νομίζω, δτι επιμένει. Έ χ ε ι  
πρός τοΰτο λόγους, τούς . . .

—  Τίνας.
—  Καί εκείνος ένασχολεΐται περί τοΰ 

Ροβέρτου δε Καρνοέλ.
—  Τί έτόλμησε . . .
—  Έ κ  τύχης. Πεοιπατών μέ κάποιον 

φίλον του,συνήντησε αύτήν τήν γυναίκα, 
περί τής οποίας σάς ώμίλησα, τήν συνέ
νοχον τής κλεπτρίας, ή όποία εκοψε το 
χέρι της είς τό χρηματοκιβώτιον τοΰ 
θείου μου.

—  Λοιπόν ;
—  Λοιπόν ό φίλος του, τοΰ ειπεν δτι 

ή γυναίκα αυτή κατωκει είς ε'να σπίτι τής 
όδοΰ Ζουφροά... δπου μέ είχε σύρει καί 
’μέ διά νά μοΰ πάρν) τό βραχιόλι ποΰ εί- 
^εν άφήσει ή συνένοχός της . . .  ένθυμεϊσθε 
ίσως τήν ίστοοίαν αύτήν.

—  Βέβαια, βέβαια. Εξακολουθείτε, 
ειπεν ή κόμησσα, μετά συγκινήσεως τήν 
οποίαν δέν έδύνατο νά έζηγήση ό Μάζι
μος.

—  Ό  φίλος τοΰ ίατροΰ έγνώριζε φαί
νεται, έπανέλαβεν ούτος, δτι ή γυναίκα 
αύτή ήτο ή έρωμένη τοΰ Ροβέρτου δέ 
Καρνοέλ. Τό είπε, καί.. .

—  Δέν είνε άλήθεια. Ό  Βιλλαγώς έ- 
ψεύσθη.

— ’Ισχυρίζεται πώς έ'γει άποδείζεις
—  Τίνας άποδείζεις.
—  ’Απόψε συνέβησαν τόσα πράγματα, 

τά όποια ήθελα νά σάς διηγηθώ . . . ύ- 
πήρζα μάρτυς είς πολύ παράζενα πράγ
ματα . . . τά όποια συνέβησαν είς τό ί
διο έκεΐνο σπίτι τής όδοΰ Ζουφροά . . . 
καί ό κύριος δέ Καρνοέλ έ'παιζε τό σπου- 
δαιότερον πρόσώπον . . . θ ά  σάς τά διη- 
γηθώ άμα φθάσωμεν.

—  Καί ύπήρζατε καί σείς μάρτυς, εί
πατε ;

—  Ναί. "Ημουν έκεΐ, τά είδα δλα καί 
τόρα είρ.αι βέβαιος, δτι ό κύριος δέ Καρ
νοέλ είνε έραστής καί συνένοχος αύτής 
τής άχρείας.

—  Καί είπατε είς τόν Βιλλαγώς δ,τι 
είδατε ; ήρώτησεν ή κόμησσα διά φωνής 
ήλλοιωμένης.

—  Ό χ ι .  ’Αλλά είτε ό ίδιος είτε ό φί
λος του τόν έπληροφόοησε, είτε διότι έ -  
μάντευσεν δ,τι ήθελα νά τοΰ κρύψω . . . 
νομίζω, δτι τά  ’ζεύρει δλα.

—  Πολύ καλά. Έ γ ώ  ’ζεύρω τ ί  μέ πε
ριμένει, έψιθύρισεν ή ζένη.

Ή  κόμησσα ώμίλησε χαμηλοφώνως καί 
δμως ό Μάζιμος ήκουσε τούς λόγους έ- 
κείνους, οί όποιοι ύπεδήλουν είς αύτόν, 
δτι κίνδυνόν τινα διέτρεχεν αυτη.

—  Τί θέλετε νά ’πήτε ; άνέκραζεν.
—  Τίποτε, άπεκρίθη ψυχρώς ή κυρία 

Γ ιά λτα . Έζακολουθήσατε, σάς παρακα
λώ. Μοΰ έβεβαιώσατε, δτι ό κύριος δέ

Καρνοέλ είνε άθλιος. Καί ό ιατρός είνε 
τής γνώμης σας, υποθέτω.

—  Έ γ ώ  μάλλον είμαι τής ίδικής του, 
Άφοΰ είδε αύτόν τόν Καρνοέλ νά τόν 
σώσ-/] έκείνη ή άχοεία άμφέβαλλε άκόμη. 
Δέν έμποροΰσα νά πιστεύσω δτι ένδιαφέ- 
ρεσθε δι’ άνθρωπον άνάζιον. Ό  ιατρός μοΰ 
διεσκέδασε τάς τελευταίας άμφιβολίας. 
Μοΰ είπε τ ί  εκαμεν ό Καρνοέλ,άφοΰ έφυ- 
γεν άπό τό μέγαρον τής όδοΰ Ζουφροά.

’Έπρεπε νά σάς ’πώ πρώτα, τί έ'καμεν 
είς αύτό τό μέγαρον καί ποιοι τον ώδή- 
γησαν έκεΐ, άλλά...

—  Περιττόν. Είπέτε μου τά  λοιπά.
—  Καλά λοιπόν, άφοΰ θέλετε ν’ ακού

σετε πρώτα τό τέλος τής ιστορίας αυ
τής, μάθετε δ'τι ό Καρνοέλ ήκολούθησε 
τήν έρωμένην του ή όποία τόν ώδήγησεν 
είς ενα άλλο σπίτι δπου μένουν μαζύ.

—  Καί ό Βιλλαγώς γνωρίζει αύτό τό 
σπίτι ;

—  Βέβαια. Ό  φίλος του τοΰ τό είπε. 
Κάθεται είς μίαν συνοικίαν έογατών,πλη
σίον τοΰ Α γίου Φιλίππου.

—  Νομίζετε ;
—  Διατί οχι ; Ό  ιατρός μάλιστα μοΰ 

είπε καί νά πάμε.
—  Είχεν αύτήν τήν τόλμην.
—  Καί θά πάμε, μέ τόν φίλον του ά- 

πόψε... τήν νύκτα...
θ ά  τούς συναντήσω είς τά Ή7»υσια 

Πεδία καί άπό έκ εΐ . ..
—  Δέν θά πάτε. Σάς τό άπαγοοεύω.
—  Μοΰ έπιτρέπετε νά σάς έρωτήσω τό 

γιατί ; ειπεν ό Μάζιμος έκπληκτος καί 
γοητευμένος ταύτοχοόνως διά τό υφος 
τό όποιον έλάμβανεν ή κόμησσα.

Δέν θά τώ ώμίλε>. βεβαίως προστακτι- 
κώς. Έ άν ήτο πρός αύτήν άδιάφορος.

—  Διότι είνε τά αύτό ώς άν έτρίχετε 
είς τόν θάνατον, άπεκρίθη ζωηρώς.

—  Είς τόν θάνατον !
—  Ό  Βιλλαγώς θέλει νά σάς παρα

σύρει είς ένέδραν. Δέν θά έπεστρέφατε ζών 
άν τόν ήκολουθεΐτε άπόψε.

—  Καί τ ί  συμφέρον εχει ό ιατρός διά 
νά μέ £(παστρΐχ/τρ  ; ήρώτησε μειδιών ό 
άνεψιός τοΰ κυρίου Δορζέρ.

—  Τά αύτό συμφέρον, διά τό όποιον 
σάς έμπόδιζε νά μέ ’δήτε.

Γνωρίζετε πράγματα, τά όποια δέν θέ
λει νά μάθω. Ή λ θε  είς τά σπίτι σας έζ-  
επίτηδες διά νά σάς πείσγ) δτι θά είμαι 
άποΰσα έ'ως αύοιον. Τά ψεΰδος αυτό eiyε 
τόν σκοπόν του.

Έ άν ώς έκ θαύματος δέν σάς συνήντων, 
δέν θά σάς εβλεπα σήμερον. Καί ό Βιλλα- 
γώς σκέπτεται δτι αΰριον δέν θά είσθε 
μ,εταζύ τών ζώντων.

—  Πώς ! ό Βιλλαγώς, ό όποιος έκαυ- 
χάτο δτι σάς ίιτο τόσον άφοσιωμένος, ό 
Βιλλαγώς συνωμοτεί έναντίον σας. Δέν 
τολμώ νά ’πώ έναντίον μας, άν καί μοΰ 
έκάματε τήν τιμήν νά μέ συμπαραλάβετε 
είς τήν προγραφήν.

—  Μή άστειεύεσθε. Είνε σοβαρά τά 
πράγματα, θ ά  σάς τό άποδείζω αμέσως, 
"Εως δτου φθάσωμεν άς όμιλήσωμεν δι’ 
άλλο τι.



Είδατε τήν έξαδέλφην σας άπό τών 
συμβάντων της νυκτός έκείνης ;

—  Μόλις πρό ολίγου.
—  Μόνην ;
—  Ό χ ι ,  ήτο έκεϊ καί ό πατήρ της. 

Ή  σκηνή ήτο πολύ θλιβερά. Δεν έκρυψα 
τ ί  έσκεπτόμην περί Καρνοέλ. Ή  ’Αλίκη 
δέν μοϋ άντεϊπεν, άλλά διεκήρυξε κατη
γορηματικούς,ότι δέν θέλει νά ύπανδρευθη.

—  Αύτό σημαίνει, οτι δέν πιστεύει 
λέξιν άφ’ όσα της λέγετε, καί έννοεϊ νά 
μείνη πιστή είς τον άπόντα, έως οτου ά- 
ποδειχθτί ή άθωότης του.

Είνε γυνή καί έχει πίστιν.
-—  ’Επιδοκιμάζετε λοιπόν οτι έπιμένει;
—  Βεβαίως.
—  Καί ’γώ υπέθετα ότι σείς ’μπορείτε 

νά τήν κάμετε ν’ άλλάςη γνώμην.
—  Έ γ ώ  ;
-— Άναμφιβόλως. Θά σά; ήκουε τό 

σω μάλλον, καθ’ όσον γνωρίζει ότι δέν 
είσθε έχθρά τοϋ κυρίου δέ Καρνοέλ.

—  Έάν άκολουθήση τάς συμβουλάς 
μου θά τόν νυμφευθη.

—  Αύτό λέγετε !
—  Βεβαιότατα. Θά έπαναλάβωμεν αύ- 

τήν τήν συνδιάλεξή μετά τινας στιγμάς, 
διότι έφθάσαμεν.

Ό  Μάξιμος είδεν, οτι ή κυρία Γ ιά λτα  
μή θέλουσα νά καταβη έν τη  αύλή πρό 
τών υπηρετών της ,  έ'στη παρά τήν μικράν 
όπισθίαν θύοαν, όπόθεν είχεν είσέλθει τό 
πρώτον ό έξάδελφος τ·7ίς ’Αλίκης οδη
γούμενος ΰπό τού ίατροϋ Βιλλαγώς.

Ή  θύοα ήνοιξε καί ό υπηρέτης έ'σπευσε 
νά λάβη τά ήνία άπό τών χειρών της κο- 
μήσσης, ή όποία τοϋ εδωκε καί διατα
γήν τινα είς γλώσσαν άγνωστον.

‘Η κόμησσα είσηλθε πρώτη καί ό Μά- 
ξιμος τήν ήκολούθησεν, άλλ’ άντί νά διευ- 
θυνθη είς τό αγαπητόν της περίπτερον τά 
προωρισμένον διά τά γυμνάσιά της, έ'λα- 
βεν άλλην όδόν.

—  Ποϋ μέ οδηγεί, έλεγε καθ’ εαυτόν ό 
Μάςιμος μή τολμών νά τήν έρωτήση.

Ή  δενδροστοιχία, δι’ ής έβάδιζον, έ
ληγε πρό μεγάλου θερμοκηπίου, γέμοντος 
άνθέων καί χλόης, μολονότι ή έποχή δέν 
ήτο κατάλληλος.

—  Έ δ ώ ,  είπεν ή κυρία Γ ιάλτα , ’μπο- 
ροϋμεν νά όμιλήσωμεν έ^ευθέρως. Κανείς 
δέν θά μάς διακόψη.

—  Οΰτε ό ιατρός ; ήρώτησε γελών ό 
Μάξιμος.

—  ’Ό χ ι ,  διότι καί άν έλθη θά τοϋ εί-  
ποϋν, οτι δέν είμαι έδώ.

—  Μήπως σκέπτεσθε νά μή τάν ξανα- 
δεχθήτε πλέον.

—  Θά τόν δεχθώ άκόμη’ μίαν φοράν" 
άλλά θά είνε ή τελευταία.

—-  Μέ τά σωστά του λοιπόν έγινεν έχ- 
θρός σας ;

Η έρώτησις αυτη εις τήν όποίαν ό 
Μάξιμος δέν έ'διδε καμμίαν σπουδαιότητα 
εκαμε τήν κόμησσαν νά φρίξη.

—  Ό χ ι ,  άπεκρίθη βραδέως, άλλ’ έγώ 
θέλω νά χωοισθώ άπ’ αύτόν.

Καί έπειδή ό Μάξιμος τήν έθεώοει διά 
βλέμματος έκπληκτου, προσέθηκεν:

—  Έ λ θ ε τ ε ,  θά τά  μάθετε ολα.
Καί τον ώδήγησεν είς μεμονωμένον έν 

τώ  θερμοκηπίω δωμάτιον, όπου έθαλλον 
αί καμέλιαι, διεσκευασμένον άγροτικώς.

—  Λοιπόν, είπεν ή κόμησσα είς τόν 
Μάξιμον άμα έκάθησαν, είδατε τόν κύ
ριον δέ Καρνοέλ χθές τήν νύκτα ;

— Μόλις τόν είδα,διότι έφάνη καί άμε— 
σως έξηφανίσθη. Τάν είχε φέρει ό Βορισώφ 
είς μίαν κλειστήν άμαξαν, τήν όποίαν ώ- 
δήγει ό ίδιος, καί είσηλθε μέ καλήν συνο- 
δίαν είς τά μέγαρον οπού τάν έπερίμενεν 
ή συνένοχός του. ’Έφυγαν δέ άμέσως σχε
δόν διά τοϋ τοίχου τού κήπου. συν
ταγματάρχης, ό όποιος είχε μείνει είς τόν 
δρόμον, έβαλ7*ε τούς ανθρώπους του νά 
κάμουν έφοδον, άλλ’ οί γείτονες εύγηκαν 
είς τά παράθυρα, έφώναξαν καί τούς ή -  
νάγκασαν νά φύγουν. Θά τούς έπιαναν 
όλους μαζύ.

Τόρα πώς ή γυναίκα αυτη κατώρ- 
θωσε νά τόν άποσπάση άπό τά χέρια των, 
αγνοώ, άλλά σάς λέγω οτι είς τήν έπι- 
χείρησιν αυτήν, είχεν ώς συμβοηθάν κά
ποιον, τόν όποιον γνωρίζετε πάρα πολύ.

—  Ποιον λοιπόν ;
—  Θά σάς έκπλήξω καί φοβούμαι, ότι 

θ’ ανησυχήσετε. Θά ήτο κακόν όμως άν 
έσιώπων, διότι ό κύριος ούτος εινε είς έκ 
τών ανθρώπων σας. Μάθετε λοιπόν ότι 
ό σύμμαχος αύτής τνίς γυναικός, ή όποία 
προστατεύει τάν κύριον δέ Καρνοέλ, είνε 
ό διδάσκαλός σας της ξιφασκίας.

Πρός μεγάλην εκπληξιν τοϋ Μαξίμου, 
ή κυρία Γ ιά λτα  έήέχθη τήν έκμυστήρευ- 
σιν ταύτην μετά τελείας άδιαφορίας.

—  ’ Α ! είπεν ήσύχως, τάν άνεγνωρί- 
σατε λοιπόν τάν Καρδίκη ;

—  Ναί, άν καί είχεν ένδυθεϊ σύμφωνα 
πρός τόν συρμόν- έδείπνησε είς τού Μπι- 
γνιάν μετά τοϋ Βορισώφ, ό όποιος τόν με- 
τεχειρίζετο ώς φίλον,χωρίς νά ύποθέτη ό 
ταλαίπωρος τί ήθελε τού συμβεΐ κατόπιν.

—  Ό  Καοδίκης είνε πολύ έπιτήδειος.
—  Τά παραδέχομαι, άλλά δέν νομί

ζετε  πώς σάς προδίδει ;
—  Ποιάς σάς τό λέγει ;
—  Αί σχέσεις του μετά μηδενιστρίας 

καί αί περίεργοι άνδραγαθίαι του.
—  Δέν ήξεύρω, άν ή γυνή έκείνη είνε 

μηδενίστρια, άλλά γνωρίζω, ότι ό Καρδί- 
κης είνε Πολωνός πρόσφυξ, καί έ'χει τό 
δικαίωμα νά καταστρέφη τά σχέδια τού 
Ρώσσου κατασκόπου.

—  Ωστε δέν ευρίσκετε κακόν, ότι έ'- 
λαβε τό μέρος τών δύο αυτών κλεπτών, 
διότι βεβαίως καί ή γυνή αυτη καί ό 
Καρνοέλ έβοήθησαν έκείνους, οί όποιοι 
ήνοιξαν δι’ άντίκλειδος τό χρηματοκιβώ- 
τιον τοϋ θείου μου.

—  ’Απατάσθε, διότι ό κύριος δέ Καρ
νοέλ δέν τούς γνωρίζει καί πρώτην χθές 
φοράν είδε τήν γυναίκα, ή όποία τάν έ
σωσε.

—  Αυτή όμως βέβαια είνε κλέπτρια.
—  Διόλου, ούδ’ έκείνη, ούδ’ αύτός.
—  ’Αγνοείτε, ότι εύρηκαν έπάνω του 

τάς πενήντα χιλιάδας φράγκων, αί όποΐαι 
έχάθησαν άπό τά χρηματοκιβώτιον ;

—  Ό  κύριος Βορισώφ δέν τάς εύρήκε ;
—  Ναί, καί τάς παρέδωκεν· είς τόν 

θεϊόν μου μέ έ'να γράμμα, τό όποιον ό 
Καρνοέλ έβαλε νά τού γράψουν, διά νά 
έςηγήση τήν προέλευσιν τοϋ ποσοϋ αυ
τού. Τοϋ εστάλη, καθώς ισχυρίζεται, άπό 
ένα φίλον τοϋ πατρός του, φίλον άνώ- 
νυμον.

—  "Η άπό ένα έχθρόν, ό όποιος μ ετε -  
χειρίσθη τήν πανουργίαν αυτήν διά νά 
τάν καταστρέψη. Ή  αία άπό τάς δύο αύ- 
τάς έξηγήσεις είνε βεβαίως ή άληθής.

Έγένετο  σιωπή. Ό  Μάξιμος έκπλη
κτος ήκουε τάς έξηγήσεις τής κομήσσης 
δικαιολογούσης τήν διαγωγήν τοϋ Καρ
νοέλ.

Τά πράγματα βεβαίως ύπέκρυπτον μυ
στήριον, καί ό ανεψιός τού κυρίου Δορζέρ 
περιέμενεν άνυπομόνως, όπως ή μεγάλη 
αυτη κυρία τω έξηγήση όλα ταύτα.

Είχεν αποφασίσει μάλιστα νά τη θέση 
καί έρωτήσεις έπί τών ζητημάτων αυτών, 
ότε θόουβος βημάτων ήγειρε τήν προσο
χήν του. ’Έστρεψε τήν κεφαλήν καί είδε 
κηπουρόν τινα προχωροϋντα μέ σκαπά
νην έπ’ ώμου καί τά ποτιστήριον άνά

χ·ε ΐ ? α ? 'Τά υψηλόν άνάστημα καί οί ύψηλοί ώ
μοι τοϋ άνθρώπου αύτοϋ ήγειραν πρώτον 
τήν προσοχήν του, άλλ’ άμα τόν προσέ- 
βλεψε κατά πρόσωπον, άμέσως άνεγνώρισε 
τάν Ρώσσον κύριον, οστις διαδοχικώς έ
γένετο ό θυρωρός τής οδού Ζουφροά καί 
ό προστάτης τής ψευδοϋς κυρίας Σερ
ζάν.

Ή  παράδοξος αυτη έμφάνισις άπέσπα- 
σεν έπιφώνημα έκπλήξεως παρά τοϋ ανε
ψιού τοϋ κυρίου Δορζέρ.

—  Τί έ'χετε λοιπόν ; ήρώτησεν ή κό
μησσα χωρίς νά συγκινηθή.

—  Μά . . . αύτός ό άνθρωπος, έψιθύ- 
ρισεν ό Μάξιμος.

—  Καλά, αύτός ό άνθρωπος περιποιεί
ται τ ’ άνθη μου. Ή λ θ ε  καί άμα μάς είδε 
έφυγε, διά νά μή μάς ένοχλήση.

Πράγματι δέ έχαιρέτισε διά τοϋ ψιαθί- 
νου πίλου του καί έξήρχετο.

—  Ναί, άλλά κ ’̂αύτός τήν γνωρίζει 
τήν κλέπτριαν, καί είνε μάλιστα περισσό- 
τεοον συνδεδεμένος μαζύ της ή ό όπλοδι- 
δάσκαλός σας. Αύτάς έφύλαττεν άλλοτε 
τά μέγαρον τής όδοϋ Ζουφροά. Αύτός κα
τόπιν προσεποιεΐτο τόν Ρώσσον αυθέντην 
καί προστάτην αύτής τής άχρείας. Ή τ ο  
συνεργός της ότε μοϋ έπήρε τά βραχιόλι. 
Ήλθομεν είς έριδα μαζύ καί έπρόκειτο νά 
μονομαχήσωμεν τήν έπομένην.

—  Βλέπετε ,  ότι έκάματε πολύ καλά 
νά μή δώσετε προσοχήν, είπεν ήσύχως ή 
κόμησσα. θ ά 4έμονομαχούσατε μ ’ ένα ύ- 
πηρέτην.

—  Καί δέν έκπλήττεσθε, ότι ό κη
πουρός σας είνε συνένοχος τής γυναικός 
αύτής. Δέν άμφιβάλλω, άν καί δέν τόν 
είδα άπόψε είς τήν όδόν Ζουφροά.

—  Δι’ ούδέν έκπλήττομαι. Εννοώ ό
μως, ότι σεϊς έκπλήττεσθε δι’ όλα, καί 
ήλθεν ή στιγμή νά σάς είπώ ό,τι ήθελα 
νά σάς κρύψω.



Μάθετε λοιπόν, οτι γνωρίζω ΰπό τίνος 
έγενετο ή κλοπή, ή όποία έπροξένησε τ ό -  
βας δυστυχίας.

—  Τό ήξεύρατε καί έσιωπάτε !
—  ’Ακούσατε με πριν νά μέ κρίνετε. 

Καί πρώτον ένθυμηθήτε, δτι άπό τό χρΆ- 
ματοκιβώτιον τοΰ θείου σας έπήραν μό
νον ενα κασάκι άνήκον είς ενα Ρώσσον 
κατάσκοπον.

θ ά  μοΰ ’πήτε, ότι έπήρανκαί ενα χρη
ματικόν ποσόν. θ ά  φθάσωμεν καί είς 
αυτό καί θά σας αποδείξω, οτι τά  πράγ
ματα δέν έ'γειναν όπως υποτίθεται.

—  ' Ωστε οί κλέπται ήσαν μηδενι- 
σταί . . . αυτό καί ’γώ έσκέφθην.

—  Ή  κυβέρνησις, είς την υπηρεσίαν 
της οποίας είνε ό Βορισώφ, έ'χει καί άλ
λους εχθρούς εκτός τών μηδενιστών.

—  Ποιους ;
—  Ό λους τούς προγεγραμμενους. "Ο

λους όσοι ύπερήσπισαν την άνεξαοτησίαν 
της Πολωνίας, καί οί όποιοι ζώσιν εξόρι
στοι, μακράν της κατακτηθείσης πατρί- 
δος των.

—  Ώ σ τ ε  ή γυνή, ή όποία τά διηύθυ- 
νεν δλ’ αύτά θά είνε πρόσφυξ, διότι γυνή 
εκοψε τό χέρι της εις τό μηχάνημα.

—  Όποία καί άν είνε, ένήργησε κατά 
τοΰ πράκτορος τών δυναστών της πατρί- 
δος της. Ό  Βορισώφ αύτός είχεν έντολήν 
νά έπιβλέπη καί έπαγρυπνή έπί τών μη
δενιστών καί νά τούς καταγγέλλγ).

Τό κιβωτίδιον, τό όποιον είχε κατα
θέσει είς τοΰ θείου σας, περιείχε τάς έγ 
γραφους άποδείξεις εύρείας συνωμοσίας 
κατά της Ρωσσικης τυραννίας. Τά έ'γ- 
γραφα αύτά τοΰ τά είχε δώσει προδό
της τις ,  δστις καί έτιμωρήθη, καί οί πα- 
τριώται, τούς οποίους έξέθετον, ηθελον 
νά τά  άναλάβωσι πάση δυνάμει.

—  Καί νά τά  κλέψουν μόνον εύρηκαν 
κατάλληλον ;

—  Είς αύτούς ό σκοπός αγιάζει τά 
μέσα. Ήσαν καλά πληροφορημένοι καί 
ήξευραν, οτι ή έπιχείρησις δέν ήτο καί 
τόσ<ρ δύσκολος. ’Εγνώριζαν, δτι άπό τάς 
έπτά έ'ως το μεσονύκτιον ούδείς έφύλατ- 
τε τό χρηματοκιβώτιον τοΰ κυρίου Δορ- 
ζέρ.

—  Διάβολε ! θά τό ειπεν ό κύριος δέ 
Καρνοέλ.

—  Σάς ώρκίσθην πρό ολίγου, δτι ό κύ
ριος δέ Καρνοέλ δέν τούς έγνώριζε διό
λου. Σας τό ορκίζομαι καί τόρα.

—  ’Αλλά τέλος ε ίχαν φίλους είς τό 
σπίτι ;

—  Δέν τό άρνοΰμαι.
—  Τίνας ; Ά ν  δέν είνε ό Καρνοέλ, δέν 

είνε βέβαια ό Βινιορύ.
—  Ό χ ι .  Αλλως τε δέν σάς ένδιαφέ- 

ρει νά μάθετε ποιος τούς έβοήθησε. Δύο 
έξ^αύτών άνέλαβον τήν έπιχείρησιν αύ
τήν.

Έ π ε τ α ι  συνέχεια. Λ IΣο!ΊοΣ

Τό κατωτέρω χαταχωριζόαενον διήγημα, εΤνε ep- 
γον τοΰ χ. Ν ικ .Ίω . Σταματέλου, ουτινο; πρό πολλοΰ 
οι άναγνώσται ήμων άνέγνωσαν και άλλα έπιτυ/ή αύ
τοΰ £ργ®, δημοσ'.ευθέντα έν τοΤς 'Ε x J fx ro T r  Μr βι- 
σ τορ η μ α σ ι  και έν άλλοις περιοδικοί;. Τό νέον τοΰτο 
διήγημα τοΰ κ. Σταματέλου εϋ'/αριστως, πεποίβαμεν, 
θέλει άναγνωσθή διά τε τό προιτότυπον και τό φυσι
κόν τή; περιγραφής. Σ .τ .Δ .
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Α ιήγημα
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Παν ο,τι θά σάς διηγηθώ δέν είνε έφ- 
εύρεσις ή γέννημα τής φαντασίας μου, 
είνε άπλοΰν γεγονός ή μάλλον σειρά πε
ριέργων αναμνήσεων δύο άνομοίων καί ό- 
λίγω άπομεμακρυσμένων ηλικιών , είνε 
κάτι τ ι ,  τό όποιον ομοιάζει μέ δ,τι κα- 
λοΰμεν αίσθημα, άλλ’ αίσθημα, τό όποιον 
δυσπιστοΰμεν νά παραδεχθώμεν δτι έμφύ- 
τως φωλεύει είς τήν καρδίαν μας, είνε 
μάλλον, ώς καί σείς οί άναγνώσταί μου 
θά πεισθήτε , ιδιοτροπία τής άγνωστου 
άνθρωπίνης φύσεώς μας. Καί τά ολίγα 
ταΰτα άρκοΰσιν έν είδει όρισμοΰ τής διη- 
γήσεώς μου.

Έσυνήθισα πάντοτε είς δ,τι γράφω καί 
εις δ,τι διηγοΰμαι νά άποτυπώ, όσον τό 
δυνατόν,τήν πραγματικήν αλήθειαν,μέ ύ
λην τήν εύειδή ή άειδή γυμνότητά της, 
χωρίς νά προσπαθώ νά διοοθώνω καί νά 
καλλωπίζω τό άντικείμενόν μου. Πιστεύω 
δτι δσον τις τελειότερον ,άπομιμεΐται ή 
αντιγράφει τόν φυσικόν ή τόν ηθικόν κό
σμον, τόσον έπιτυγχάνει καί γίνεται α
ρεστός είς τούς άναγνώστάς του.

Ούτω λοιπόν καί είς τήν διήγησίν μου 
ταύτην, ή πραγματική αλήθεια καί ή εί- 
λικρινεστέρα άπλότης θέλουσιν έμψυχόνει 
τόν κάλαμόν μου.

Κατά τήν παιδικήν μας ηλικίαν, καί 
ώς τοιαύτην έννοώ τήν μέχρι τοΰ δεκά- 
του έτους καί πλέον ίσως, διά τινας φύ
σεις ταπεινό τέρας, έν τώ έγκεφάλω ήμών 
καί έ</ τνί καρδία μας είνε διακεχυμέναι 
τοσαΰται παράδοξοι ίδέαι καί άλλόκοτοι, 
τοσαΰτα αισθήματα αόριστα καί άνεξή - 
γητα, θάλασσα αποριών καί αντιφάσεων, 
εικόνες άπατηλαί ποικιλόμορφοι, ώ στε ,τή  
άληθεία, άπορώ πώς κατά τήν ηλικίαν 
ταύτην διατηρώμεν τήν λογικήν φύσιν 
μας, χωρίς νά πάσχωμεν ή χωρίς νά πα- 
θαίνωμεν θετικήν τινα άλλοίωσιν, δυνα- 
μένην νά έπιδράση είς τόν κατόπιν βίον 
μας. Τά γνωρίζομεν δλα,χωρίς νά έχωμεν 
περί ούδενός σαφή ιδέαν, αίσθανόμεθα 
τήν καρδίαν μας μεγάλην, ένώ άρκεΐ μία 
βροντή ή εις τουφεκισμός νά μάς δει— 
λιάσγι, καί έν γένει πλέομεν είς ενα με
ταβατικόν καί άγνωστόν κόσμον, έκ τοΰ 
οποίου προώρισται νά δημιουργηθή ό μετ’ 
ολίγον μέγας ίσως άνήρ, ή τό έλάχιστον 
ό φιλήσυχος πολίτης.

Είνε άληθέστατον δτι έκ τοΰ χάους
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έξήλθεν ή θεία δημιουργία, άς μή έκ- 
πλησσώμεθα λοιπόν άν έκ τοΰ χάους έ- 
κείνου τών παιδικών μας ανοησιών δια
λάμπει είτα ή άληθής νοημοσύνη.

Ό τ ε  διέτρεχον τήν ηλικίαν ταύτην, 
μεταβατικήν, σύν τοϊς άλλοις έπεισοδίοις 
τών παιδικών άνοησιών μου, έλάμβανε 
χώραν καί τό έξης"

Είχον μίαν γειτόνισσαν —  αύτη μοί 
είχεν αφαίρεση πάσάν μου ήσυχίαν καί 
πάσαν άνάπαυσιν' ήτο ή σκιά, ή παν- 
ταχοΰ άκολουθοΰσά με. Δέν είχον πλέον 
ύπνον, τόν άπώλεσα, μοί έκλάπη. Έ σ τ ε -  
ρούμην τών νοητικών μου δυνάμεων, οσά
κις ένεφανίζετο ένώπιόν μου, ώς όνειρον 
ή ώς φάσμα ή γειτόνισσά μου. Δέν έγε-  
λων, διά νά μή μέ άκούση, δέν εκλαιον, 
διά νά μή μέ κάμγ) νά παύσω άπέφευγον 
νά τήν βλέπω, διότι έτρόμαζον, ήσθανό- 
μην είδός τι άποσυνθέσεως. Καί ένώ έγώ 
έ'πασχον δλα ταΰτα, έκείνη ήτο ίσως συμ
παθής πρός έμέ καί μέ ήγάπα, μή γνω- 
ρίζουσα δτι μοί έπροξένει τόσα κακά. Ε ’ις 
ούδένα έ'λεγον τί έ'πασχον, διότι άπλού- 
στατα έντρεπόμην. Ό λ ο ι  ήγάπων τήν 
δι’ έμέ φοβεράν γειτόνισσάν μου, καί ώμί- 
λουν συχνά μέ αυτήν καί τήν έπεριποι- 
οΰντο καί τήν έπροστάτευον. Δι’ έμέ τά 
πάντα άνεξήγητα. Διατί μοί έπροξένει 
τόσην φρίκην ; Οί όδόντες της ήσαν λευ
κότατοι, τά χείλη της κόκκινα, οί οφθαλ
μοί της ολόμαυροι, μάλλον ώραΐοι, ή 
φωνή της ταπεινή καί γλυκεία. —  ’Αλλά 
έγώ τήν έτρόμαζον,διότι ήτον Άράπισσα. 
Ώ  ! ήτο έκ τής φυλής τών Μαύρων, δέν 
ήτο λευκή, δι’έμέ δέν ήτο άνθρωπος. Χρι- 
στιανή ! πώς ήτο δυνατόν νά άγαπα δ 
Χριστός, ό ώραιότερος άνθρωπος, διότι 
ήτο τέλειος θεός,  τοιοΰτον γένος, μαύ
ρους ανθρώπους; Ά λ λ ω ς  τε ,  οί άνθρωποι 
οί καλοί καί οί ήμεροι πρεπει νά είνε λευ
κοί' τό λευκόν είνε σύμβολον τής άθωό- 
τητος, τό μέλαν είνε σύμβολον τής κολά- 
σεως, τών δαιμόνων.

Τό λογικόν μου δέν είχε τήν δύναμιν 
νά σκεφθή ούτε περισσότερον, ούτε έντε- 
λέστερον. s'Ev μόνον πράγμα έσκεπτόμην, 
καί τοΰτο έαετοίαζε τό πρός αύτήν αΐ-ι \ ^ Γ 7  %
σός [Λου, οτι {Λονον χί  χειρες καί το πρό- 
σωπόν της είχ̂ ον τοιοΰτον άπαισιον χρω- 
ματισμόν, διότι πώς ήτο δυνατόν ένα ο
λόκληρον αρτιμελές σώμα νά είνε δλον 
μαΰρον.

Σαφή ιδέαν, ζωηράν εικόνα, λεπτομερή 
παρατήοησιν δέν ήουνάμην νά σχημα
τίσω. Τό αληθές ήτο δτι ούδέποτε είχον 
τό θάροος νά άτενίσω καλώς καί νά εξε
τάσω μέ απάθειαν τό άντικείμενόν τών 
σκέψεών μου. ’Αλλά μίαν ημέραν τό άπε- 
φάσισα" τί θά πάθω, είνε έπί τέλους καί 
αύτη γυναίκα, ήγουν άνθρωπος καί συζεΐ 
μ ε τ ’ άλλων ανθρώπων.

Πρός πραγματοποίησιν τής άποφάσεώς 
μου ταύτης έ'κρινα καλόν νά έφοδιασθώ 
διά πληροφοριών τινων, σχετικών πρός 
τήν καταγωγήν καί τόν βίον της. Ποΰ 
έγεννήθη καί τίνες ήσαν οί γεννήτορες 
της ,  μαΰροι καί αύτοί ή κάτι τι άλλο' 
διότι έσκεπτόμην, δτι καί αύτή κατά



τούτο, ό χ  ομοιάζει {χε 7)|/.ας, κφου υπαρ- 
χει και ζ·7|, νά γεννάται άπό όμοιους της 
ανθρώπους. Ά λ λ ά  και την άπλουστάτην 
ταύτην σκέψιν την έκαμνον μετά διστα
γμού. Έ κ  τούτου δύνασθε νά κρίνητε την 
έπίδρασιν της ψυχολογικής καταστάσεώς 
μου έπί της  νοητικής.

Εμπρός είς τό εργόν. Ή  μητηρ μου 
ήτο κατάλληλος νά μο'ι δώση πάσαν πλη
ροφορίαν καί είς τούτο δέν έδίστασα. Κα
τόπιν σχετικών έρωτήσεών μου, αίτινες 
ουδόλως έπεστησζν τήν προσοχήν της 
μητρός μου, Ιμαθον άπλούστατα δτι ή 
Άράπισσα, ή γειτόνισσά μου ήτο σκλάβα 
μικρή είς ενα καράβι ξένο, καί δτι ό κύ
ριός της τήν έπώλησε είς τούς γείτονάς 
μας άντί δύο σάκκων άλεύρου καί ολίγου 
έλαίου, τά όποια τώ ήσαν αναγκαία διά 
τήν έξακολούθησιν τοϋ ταξειδίου του. 
ΤΗτο τότε μικρά, μόλις δέκα καί τριών 
έτών καί ήρίθμει τεσσαρακονταετή περί
που βίον είς τήν οικίαν τοϋ κυρίου της, 
ώστε ή ηλικία της ήτο άνωτέρα τών πεν- 
τήκοντα. Λεπτομέρειαν άλλην δέν ήδυ- 
νήθην νά μάθω καί τοϋτο μέ έπίκρανε 
πολύ, διότι παν δ,τι ιμαθον έπηύξανε 
μάλλον τήν ανησυχίαν μου. Ήνοίγετο 
ένώπιον μου άγνωστόν τι περί αυτής, δ- 
περ έμεγέθυνε τόν τρόμον μου.

ΙΙόθεν ήτο,είχε γονείς,αδελφούς, έπόνει 
δι’αΰτούς, τούς ένεθυμεΐτο ; ταϋτα πάντα 
ήσαν δι’ εμέ άπορίαι μεγάλαι,άξιαι λόγου 
πολλοϋ καί περιεργείας δεδικαιολογημέ- 
νης. Σκλάβα— δηλαδή πράγμα τό όποιον 
αγοράζεται καί πωλείται μέ τόσην έλευ
θερίαν καί αδιαφορίαν, χωρίς νά κινή οΰτε 
τήν συμπάθειαν τού άγοράζοντος, οΰτε 
τήν σκληρότητα τοϋ πωλοϋντος.

Ιίλήν τούτων δμως είχον μάθει τυ -  
χαίως, δτι καμμιά φορά τήν έ'πιανε τό 
ά ρ ά π ιχ ο  καί ε'βγανε άφρούς άπό τό στόμα 
της καί ακολούθως επιπτε κατά γης διά 
πολλάς ώοας αναίσθητος. Ή  εΐδησις αυτη 

είς τό άγνωστον τού βίουπροστισεμενη
της, μέ έβεβαίου οτι ή γυνη αυτη ήτο 
άγρία καί είχεν ένστικτα θηριώδη, τά 
όποια τήν καθίστων έπίφοβον είς πάντα, 
δστις τήν έπλησίαζεν, ή καί άπλώς τήν 
ήτένιζεν. Ά λ λ ά  αύτή ή κα τ’ έμέ θηριώ
δης γυνή έγαλούχει καί άνέτρεφε τό μι
κρόν τεκνόν τής κυοίας της, ή μάλλον εί
χεν άναθρέψει δλην τήν γειτονικήν μας 
οικογένειαν καί θερμώς ήγάπα καί ήγα- 
πατο ΰπ’ αυτής . Οϊα άντίθεσις είς 
τάς σκέψεις μου ! Έ γ ώ  λοιπόν μόνος τήν 
έτρόμαζον χωρίς λόγον, διότι ήτο Ά ρ ά 
πισσα' καί τό μικρόν πνευματικόν μου 
κεφάλαιον ήτο αδύνατον νά πλουτισθή 
διά τής άπλής ιδέας,, δτι ύπό τό μέλαν

κεΐα καί συμπαθής φωνή πρός εμέ, ϊ -  
στρεψα τήν κεφαλήν μου, καί εύρέθην έκ- 
τεθειμένος είς συνομιλίαν μετά τής Άρά- 
πισσας. Ή  ομιλία της ήτο άπλουστάτη, 
καθόλου φυσική καί απολύτως όμοια πρός 
τήν ίδικήν μας.Μέ ήρώτα σχετικόν τι πρός 
τήν οίκογένειάν μου, δπερ δέν ενθυμούμαι. 
Αμέσως ένεθαρρύνθην, τή άπήντησα είς 

όλας τάς έρωτήσεις της , άν καί ήμην ο
λίγον άφηρηίλένος, πλήν οί παιδικοί ο
φθαλμοί μου, λαίμαργοι λίαν, έκαρφώθη- 
σαν έπί τού προσώπου της καί μ ’ολην τήν 
έντύπωσιν ήν μοί έποοξενει ή παρουσία 
της, έκυριεύθην ύπό τής έπιθυμίας νά τήν 
παρατηρήσω δσΰν ήδυνάαην καλλίτεοον. 
Έ κ  είνη μοί ώμίλει, ένώ έγώ έξέταζα τάς 
παρειάς της, τούς όδόντας της, τά χείλη 
της, τόν λαιμόν της, τάς χεΐράς της καί 
παν δ,τι ήδυνάμην. Είνε ολη μαύρη, εί- 
πον κ α τ ’ έμαυτόν, είχον πεισθή περί τού
του, διότι τήν μέν χεΐρά της Ιβλεπον γυ
μνήν μέχρι τού άγκώνος, ό δέ στηθόδε
σμος της ήτον ανοικτός αρκετά πολύ,ώστε 
νά διακρίνω δτι καί τό στήθος τ η ;  ήτο καί 
εκείνο μαϋρον καί δμοιον πρός τό χρώμα 
τοϋ προσώπου της.

Μ ετά τάς ολίγας,άς μοί άπηύθυνεν, έ-  
ρωτήσεις, άπεσύρθη, άφοϋ λίαν εύγενώς 
μέ έχαιρέτισεν. ’Έμεινα μόνος' ό ήλιος μέ 
έθέρμανε καί ήσθανόμην εΰχαοίστησιν, 
γλυκεία πνοή άέρος μέ έδρόσιζεν ήπίως 
καί ή ώραία έποχή τήςάνοίξεως ένεθουσία 
καί τον μελαγχολικώτερον τών άνθρώπων. 
Ούδέν έσκεπτόμην' τά πάντα είχον διέλ- 
θει, τά ίχνη τής συνεντεύξεώς μου μετά 
τοϋ φρικώδους έκείνου τέρατος τής φαν- 
τασίαςμου σχεδόν έξηλείφθησαν διά μιας. 
Σκέψις φυσική καί άπλουστάτη διηύθυνε 
τάς έντυπώσεις μου' είνε ή Άράπισσα 
μία γυνή δπως αί άλλαι, μέ τήν διαφο
ράν δτι είνε μαύρη. Ύπάρχουσιν είς τον 
κόσμον τοϋτον πολλά παράδοξα, μεταξύ 
αυτών καί μαϋροι άνθρωποι, πλασμένοι 
καί αυτοί κ α τ ’ εικόνα θεοϋ καί όμοίωσιν. 
’Ά λ λω ς τε ποιος μάς έδίδαξεν δτι τό λευ
κόν είνε τό φυσικώτερον χρώμα καί ούχί 
τό μέλαν ;

Εντούτοις  ή ημέρα έκείνη έσβέσθη ώς 
άπασαι αί λοιπαί καί έπήλθεν ή νύξ. 
”Ω ! ή νύξ πόσον ομοιάζει ποός τήν Ά -  
ράπισσαν έκείνην, δταν είνε άνευ άστέ-  
ρων,συννεφώδης ! Πλήν καί τούτο ψευδές, 
διότι ή μαύρη έκείνη δούλη είχεν ώραίους 
λευκούς όδόντας. Έκοιμήθην' είθε νά ή -  
γούπνουν καί νά έπύρεσσον ! Ή  πραγμα
τική έκείνη εικών τής ημέρας, μετεμορφώ- 
θη τήν νύκτα είς φρικώδες όνειρον.ΉΆρά- 
πισσα μέτόεύρύ ώςβάραθρον στόμα της καί 
τά πλατέα χείλη της, μαύρη κατάμαυρη,

έκεΐνο έξωτερικόν έκαλύπτετο εΰγενής με τά μαλλιά της άνώμαλα, ένεφανίζετο 
ψυχή καί γενναία καρδία. Α π ά τ η  τά  \ πρό εμού άμα ώς έ'κλεια τούς οφθαλμούς
πάντα καί ό κόσμος δλος !

’Ημέραν τινα έκάθημην είς τό παράθυ- 
ρόν μου, άντικρυ τοϋ παραθύρου τής φο
βέρας γειτόνισσάς μου. Ή  τύχη ήθέλησε 
νά πραγματοποιήση τήν άπόφασίν μου. 
Νά άτενίσω καλώς καί νά παρατηρήσω 
ακριβώς τό τυοαννοϋν με άντικείμενον.

Χωρίς νά προσέξω πόθεν ήρχετο γλυ-

μου. Έ γ ώ  ήσθανόμην εαυτόν πολύ μικρόν 
ένώπιον της, έπίστευον δτι ήδύνατο νά 
μέ καταπίγ) ολόκληρον, χωρίς ουδέ καν 
νά προσκρούσω είς τούς όδόντας της. Οϊα 
φρίκη μέ κατελάμβανεν, ετοεμον ! Ό  φο
βερός δαίμων τής κολάσεως δέν θά είχε 
βεβαίως φρικαλεωτέραν οψιν.Οΐ οφθαλμοί 
της ,  μαύρη άβυσσος θηριωδίας, έπίστευον

ότι μέ άπερρόφουν . Ή  χείρ της έκείνη, 
γυμνή μέχρις άγκώνος, ήτο ικανή νά κα
τακρήμνισή τήν οίκίανμου ολόκληρον. Τό
σον βάρος, τόσον μέγεθος πώς είχεν είσδύ- 
σει είς τό μικρόν δωμάτιόν μου. Αυτη ήτο 
ή τελευταία σκέψις ήν εκαμνον κα τ’ ο- 
ναρ. Ευτυχώς έξύπνησα καί ήγέρθην ά
μέσως. Τό ονειρον έκεΐνο τής φαντασίας 
μου, έκυρίευσε πάλιν τάς σκέψεις μου το
σοϋτον, ώστε άκόμη καί τόοα, καθ’ ήν έ- 
ποχήν γράφω, μετά πάροδον τόσων έτών, 
άναπολώ μετά φρίκης τήν τύραννον τών 
παιδικών μου χρόνων.

Πλήν τά ετη μεταβάλλουσι τά όρη είς 
θαλάσσας καί τάς έρημους είς δάση, τό. 
παιδίον γίνεται νεανίας καί ό νεανίας άνήρ 
καί ό άνήρ γέρων.Καί τότε ποία μεταβολή 
σκέψεων καί αίσθημ.άτων, άκρα δύο άνευ 
συνενώσεως, στιγμαί δύο άνευ άρχής καί 
τέλους, άνόμοιαι δλως καί ακατάλη
πτοι.

’Ή δη λογίζομαι ευτυχής, διότι έτε -  
λείωσα τό πρώτον μέρος καί τό πρώτον 
κεφάλαιον τής διηγήσεώς μου" τάχα θά 
δυνηθώ νά γράψω καί τό δεύτερον καί 
τελευταΐον ;

Πέποιθα.
Έ π ε τ α ι  τό τέλος.
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