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Γνωρίζεις δτ’ είμαι θυγάτηρ πλουσίου 
τίνος χρυσοχόου τών Βρυζελών. Ό  πατήρ 
(*ου ητο έζαιρέτως επιτήδειος είς την τ έ 
χνην του, άλλ* άνθρωπος απαίδευτος.’Από 
*πλοΰ τεχνίτου είγεν αποκτήσει περιου- 

. Οχι ευΛχτχφ^όν'/ιτον, ο'Γ/ψ.έρχ!, αυςου-
1 Α >„ . ’ >

πιτήδευμα. Καίτοι μετριωτάτης ανατρο
φές, έσύ^ναζεν είς τάς οικίας τών πλου
σίων επαρχιωτών άλλά καί ή μήτηρ μου, 
ώς ευειδής καί εΰφυεστάτη, έτύγχανε καλ- 
λίστης δεςιώσεως είς τά ;  συναναστροφές 
τών πολυτελεστέρων μεγαλεμπόρων.

Ό  πατήρ μου ητο πραότατος καίόλως 
άπ^θής, αΰται δέ αί διαθέσεις του έπετεί- 
νοντο καθεκάστην, μετά τοΰ πλούτου, καί 
τ ί ς  εΰημερίας. Ή  μήτηρ μου ώς ζωηρό
τερα καί νεωτέρα, Ιχαιρε πλήρη καί απε
ριόριστον ελευθερίαν,δράττουσα π2«αν δια- 
σκέδασιν τήν όποιαν παρέχει ό φιλήδονος 

j καί εύπορο; κόσμος. ΤΗτο άναθή. είλικοι-

προτερήματα’ άλλά καί φΰσει[έλαφρόνους· 
τό δέ κχλλο; της, τό όποιον οί χρόνοι έ -  
σεβάσθησαν παοαδόζω;, παοεζέτεινε την 
νεότητά της, κατά δυστυχίαν μου, διότι 
τοΰτο έπροξένει μέγα κακόν είς τήν ανα
τροφήν του. Μέ ήγάπα μέ πολλήν φιλο
στοργίαν, είναι αληθές, άλλα χωρίς φρό- 
νησιν καί χωρίς κάμμίαν προσοιχήν.Σεμνΰ- 
νομένη είς, τήν νεαρό^ητά μου καί είς τά  
φροϋδα έπίκτητα πλεονεκτήματα δι* ών 
μέ είχε στολίσειy άλλο δέν έσκέπτετο είμη 
π ώ ; νά μ’ έπιδεικνύζί εις τόν κόσμον,ώστε 
νά έπ·.σύρω τών άνθ,ώτων τά βλέμματα*



βκντρ είς τούς περιπάτους καί τάς συνα- 
ναστροφάς οπουδήποτε.

Μέ λύπην, άλλα καί ηδονήν δμοΰ άνα- 
πολώ τοϋ; καιρούς εκείνους' πολλά; Εκαμα ; 
θλιβερά; σκέψεις Ικτοτε περί τ·ής ματαίας 
καταδαπανήσεως τών νεαρών μου χρόνων, 
καί όμως στενάζω οσάκις επαναφέρω είς 
τήν μνήμην μου την εΰτυχή έκείνην επο
χήν τής άμεριμν.η.σίας, ήτις ή ποτέ δέν ϊ -  
7Γρ·πε νά παρ&θγ), ή νά μή την γνωρίσω 
i r 6 t £ .

Νομίζω δτι βλέπω άκόμη την μητέρα 
μου μέ τό εΰχαρι καί ευτραφές σωματάκι 
της ,  μέ τάς χεΐράς τ η ;  εκείνα; τ ά ;  λευκό- ! 
τάτας, τά όμματά τ η ;  τά μελανότατα, μέ 
το μειδίαμά τ η ;  τό φιλάρεσκον, καί όμως ί 
άγαθότητος Εμπλεων τόσον, ώστε Εβλεπέ . 
τ ι ;  έκ πρώτης όψεως, δτι αΰτή ή γυναίκα 
δέν έγνώρισε ποτέ τί έστι λύπη ή φροντίς, 
καί δτι ητο άνικανος νά στενοχωρήση τινά 
εί;  τίποτε, οΰδ’ άν έπρόκειτο διά τό καλόν 
του. Ώ  ναί, τήν ένθυμούμαι’ ένθυμοΰμαι 
τ ά ;  μακρά; ώρα; δτε πρά τοΰ γεύματο; 
συνεσκεπτόμεθα περί τών ενδυμασιών, τά ;  
δποίας έμέλλαμεν νά φορέσωμεν εί; τόν χο
ρόν τ ή ;  εσπέρα; εκείνη;· Επειτα τ ά ;  ώοα; 
τ ά ;  πρό τοΰ δείπνου, δτε έπεξειργαζόμεθα 
τά  περί τόν στολισμόν ημών μέ τόσα; καί 
τόσα; λεπτομερεία;, ώστε μόλι; μάς Ιμενε 
μία ώρα διά ν’άποφανώμεν καί εί;  τόν πε
ρίπατον. ’Αναπολώ τήν μητέρα μου, πάν
τοτε μέ τ ά ;  μεταξω τά ; έσθήτάς τ η ; ,  μέ 
τ ά ;  σισύρας τ η ; ,  μέ τά μακρά τ η ;  λευκά 
πτερά, καί μ’ δλον εκείνον τόν χνοώδη όγ
κον τών λεπτονήτων καί λεπτοκεντήτων 
τριχάπτων τ η ;  καί κοσύμβων.

’Αφοΰ έτελείωνε τόν ίδικόν τ η ;  στολι
σμόν, έλησμόνει πρό; στιγμήν τόν εαυτόν 
τ η ;  καί ένησχολεΐτο εί;  έμέ. T7i άληθεία, 
εβαρυγνώμουν ενίοτε λύουσα χιλιάκι; καί 
πάλιν δένουσα τά έκ μελανού άτλαζίου πέ
διλά μου, δπω; εξαλείψω πτυχήν τινα έπί 
τοΰ ποδό; μόλι; διακρινομένην, ή δοκιμά- 
ζουσα είκοσι πολλάκι; ζεύγη χειοοκτίων, 
δπως ευρω τέλο; πάντων έκεϊνο τοΰ όποιου 
ή ροδόχρους βαφή ήτο δσον ήρεσκεν εί; 
τήν μητέρα μου ζωηρά. ’Εκείνα τά χειρό
κτια τόσον άκριβώ; έφηρμόζοντο εί;  τά ;  
χεΐράς μου, ώστε, μετά τού; άτρύτου; κό
πους τοΰ; όποιους κατέβαλλα δπως τά φο
ρέσω, έσχίζοντο’ άλλα λοιπόν καί ούτως 
έσχηματίζετο σωρό; χειροκτίων σχισμένων, 
εως νά εύρεθ-Τί έν ζεΰγο; τελειότατον, τό 
όποιον έφόρουν μίαν μόλι; ώραν,καί Επειτα 
έ/άριζα εί; τήν θαλαμηπόλον μου. Καί 
ουτω; έκ νεαρά; ήλικίας συνείθισα τόσον 
νά προσέχω είς αΰτά; τάς μικρότητα;, ώ ; 
εί; σπουδαία; καί σημαντικά; ενασχολή
σεις τοΰ βίου τ ή ;  γυναικό;, ώστε άνειχό- 
μήν όλα; αΰτά; τ ά ;  οχληρία;.

Τέλο; πάντων έξηρχόμεθα, καί έκ τοΰ 
θορύβου των μεταξωτών έσθήτων μας, ή 
καί έκ τής ευωδίας τών θαλψιχειρίων τά 
όποία έκρατοϋμεν, έστρέφετο ό κόσμο; καί 
μάς παρετήρει. Ε ίχα συνειθίσει ν’ άκούω 
τ ’ όνομά μα; προφερόμενον εί; τήν διάβα- 
σίν μ » ;  ΰπο πάντων, ώ ; καί νά έπισύρω 
πάν βλέμμα έπί τοϋ άπαθού; προσώπου 
μου" δ τοιοΰτο; δέ συγκερασμός ψυχρότη-

τος καί δμοΰ ίταμότητός.τίνος άθώας συνι- 
στ$ τήν λεγομένην καλήν συμπεριφοράν 
πάστς ,νεάνιδο;. Π»ρί δέ τ ή ;  μητρό; μου, 
αΰτή έσεμνύνετο διπλασίω; έπιδεικνυομέννι 
καί συγχοόνω; έπιδεικνύουσα τήν θυγα
τέρα τ η ; - ήμην ή άντανάκλαβις, ή μάλ
λον είπεΐν μέρο; αΰτή;,μέρο; τοϋ κάλλους, 
μέρο; τοΰ πλούτου τ η ; ·ε ί ;  τού; στολισμούς 
μου διέλαμπεν ή φιλοκαλία της, τό πρό- 
σωπόν μου, ώς δμοιάζον μέ το ίδικόν της, 
άνεκάλει είς τήν μνήμην τόσον αΰτής ώ ; 
καί τών φίλων μα; τήν μόλι; ήδη παοα- 
κμάζουσαν τρυφερότητα τ ή ;  πρώτη; νεό
τητά ; τ η ; '  εί; τρόπον ώστε βλέπουσά με 
νά βαδίζω πλησίον τ η ;  δλη νεαρά, ένόμι- 
ζεν δτι Εβλεπε τόν έαυτόν τ η ;  διττώ ;"  
ώχράν καί λεπτήν, ώ ; ήτο δεκαπενταετή;, 
περιλαμπή καί ώραίαν ώ;είσέτι διετηοεϊτο. 
Καί ήτο λοιπόν άδύνατον νά έξέλθϊ] τ ή ;  
οικίας χωοί; έμοΰ' ένόμιζεν, άν δέν μέ είχε 
πλησίον τ η ; ,  δτι κάτι τήν Ελλειπεν δτι 
ειχε κάποιαν άτέλειαν ή δτι ήτο κακά έν- 
δυμένη.

Μετά τό δεΐπνον έπαναλαμβάνοντο αί 
σπουδαΐαι διασκέψει; περί τών μεταξω
τών περικνημίδων, περί τών άνθών. Ό  
πατήρ μου, δστι; δλην τήν ήμέοαν ένη
σχολεΐτο εί;  τά τοΰ έργαστηρίου του, έ- 
προτίμα βεβαίω; νά διάγγι τήν εσπέραν ή- 
σύχω;, μετά τ ή ;  οικογένεια; του συνανα- 
στρεφόμενο;' τόσον δμω; ήτο άγαθό;,ώστε 
ποτέ δέν μά; άπηύθυνε τήν έλαχίστην πα- 
ρατήρησιν, δτι τόν έγκατελείπαμεν κατά- 
μονον εί;  τόν οικον. Άπεκοιμάτο εί; μίαν 
καθέδρα·ί, ένώ αί κομμώτριαί μα; άμιλ- 
λώντο νά πραγματοποιήσωσι τά ;  έμπει- 
ροκάλου; τ ή ;  μητρό; μου έπινοία;" καθ’ήν 
δέ στιγμήν έμέλλομεν ν’ άναχωρήσωμεν, 
έξύπνουν τόν έξαίρετον άνθρωπον, δστι; ε
γειρόμενο; έπορεύετο όχι μόνον άγογγύ- 
στως, άλλά καί εΰχαρίστως, νά μάς φέργι 
άπό τού; νάρθηκα; τοϋ έργαστηρίου τοΰ; 
τιμαλφεστέοου; λίθου;, έπεξειργασμένους 
δλους έπί σχεδίων του. M 2; έφήρμοζε δέ 
αυτούς μόνο; του καί Επειτα κλίνων ποός 
τού; ώμου; τήν κεφαλήν έκαμάρωνεν ε 
πάνω μα; τό αποτέλεσμά των.

"Ολα αΰτά τά πολύτιμα πετράδια ήσαν 
πρό; πώλησιν διό καί πολλάκι; ήκούαι/,εν 
τριγύρω μα; γυναίκα; φθονεράς, νά προ
φέρουν κακεντρεχείς άστεϊσμού;, δτι τά 
κοσμήματά μα; ήσαν μ,έν ίδικά μα; σή
μερον, άλλ’ αΰριον Εμελλον νά πωληθοϋν 
ή μήτηρ μου δμω; έπαρηγορεΐτο λέγουσα, 
δτι αί μεγαλείτεραι τών κυριών έστολί- 
ζοντο μέ τά ίδικά μα; άποφόρια καί τοΰτο 
ήτο άληθέ;. Τήν επαύριον ήρχοντο κ’ έ- 
ζήτουν τοΰ πατοό; μου κοσμήρ,ατα δμοια 
μ’ εκείνα τά όποια είχαμεν φορέσει" δ δέ 
πατέρας, μετά παρέλευσιν ολίγων τινών 
ημερών, εστελλε τά αΰτά έκεΐνα. Ε ί ;  ήμά; 
τοΰτο δέν έπροξένει τήν έλαχίστην λύπην, 
διότι χάνουσαι αΰτά εύρίσκαμεν άλλα λαμ
πρότερα.

’Εν μέσω τοιαύτη; ζω ή ; ήλικιούμην α
μέριμνο; καί περί τού παρόντο; καί περί 
τοϋ μέλλοντο;, οΰτε ποσώ; έφοόντιζα νά 
σχηματίσω ή νά ιθύνω τόν χαρακτήρά 
μου. Έγεννήθην προσηνή; καί εύκολόπι-

στο; καθώ; ή μήτηρ μου, καί ώ; αΰτή ά- 
φινόμνίν εί; τά ρεύμα τ ή ;  είμαρμένης.’Αλλ’ 
δμως ήμην όλιγώτερον αΰτής φαιδρά- 7)- 
σθανόμ·»)ν άαθενέστερον τά θέλγητρον τών 
ηδονών καί τής ματαιοπρεπείας. ’Α πή- 
λαυα τής εΰημερίας έκείνης χωρίς νά γνω
ρίζω νά εκτιμώ τήν'άξίαν τ η ;  καί χωρίς 
νά τήν συγκρίνω πρά; τήν τών άλλων. Δέν 
είχα ιδέαν περί τών παθών τοΰ κόσμου. 
Μέ άνέθοεψαν ώ ; νά μή Εμελλα νά τά_γνω- 
ρίσω πώποτε' καί ή μήτηρ μου άνετράφη 
κατά τόν αΰτόν τρόπον, άλλ’ εκείνη ΰπήρ- 
ξεν εΰτυχή;,  έπειδή ήτο άνίκανο; νά αί- 
σθανθΐΐ αΰτά, καί ποτέ δέν ήλθεν εί; τήν 
άνάγκην νά παλαίσϊ) εναντίον των.

Άπησχόλησαν τό πνεΰμά μου εί;  μα
θήματα έξ ών ή καρδία τίποτε δέν καο- 
πούται. "Επαιζα λαμπρά κλειδοκύμβαλον, 
έχόρευα έξαισίως, έζωγράφιζα διά βαφών 
ύδρομιγών ( a  1’ aquarelle ) μέ θαυμα
στήν λεπτότητα καί εΰχειρίαν πλήν δέν 
ύπήρχεν έντός μου οΰδέ σπινθήρ τού ιερού 
πυρά; έκείνου τό όποιον δίδει τήν ζωήν ή 
φωτίζει πρό; διάγνωσιν αΰτή;.

Ήγάπων τού; γονείς μου, άλλ’ ήγνό
ουν τί έστι άγαπάν πολύ ή ολίγον. ’Εσύν- 
θετα ώραία; έπιστολάς πράς τάς νεαράς 
μου φίλα;, άλλά δέν ένόουν τήν βαρύτητα 
τών εκφράσεων, ώ ;  οΰδ’ έκείνην τών αι
σθημάτων. Τ ά ;  ήγάπων κατά συνήθειαν 
ήμην πρά; αΰτά; καλή έκφύσεω; καί χρη
στοήθειας, άλλά πολύ ολίγον μ’ Εμελε 
περί τού χαρακτήρός των. Περί τούτου 
δέν εξέταζα .ποτέ. Καμμίαν δέν εκαμνα 
εύλογον διάκρισιν μεταξύ α ύτώ ν  τήν έπι- 
σκεπτομένην με συχνότερον αΰτήν καί ή
γάπων πλειότερον.

Δ'

Τοιαύτη ήμην δεκαεξαετής, δτε ήλθεν 
δ Λεώνης εί;  τά ;  Βρυξέλλα;. Ε ί ;  τό θέα- 
τρον τόν είδα κατά πρώτον. “Ημην μέ 
τήν μ.ητέοα μου εί; 8ν θεωρεΐον κείμενον 
πλησίον τ ή ;  θέσεω; δπου αΰτά; έκάθητο 
μεταξύ τών κομψοτάτων καί πλουσιωτά- 
των νέων τ ή ;  πόλεως. ‘Η μήτηρ μοΰ έπέ- 
στησε πρώτη τήν προσοχήν έπ’ αυτού. 
Ώ ;  άπαύστω; φροντίζουσα νά μοΰ εύρν) 
σύζυγον, τοϋτον έζήτει μεταξύ τών άν- 
δρών δσοι έστολίζοντο λαμπρότερα καί ε ί
χον ώοαιοτέραν συμπεριφοράν αΰτά ήσαν 
τά μόνα συστατικά δι’ έκείνην. Το γένο; 
καί ή περιουσία 8t’ άλλο δέν τήν ένδιέφε- 
ρον, είμή διότι αΰτά ήσαν υποσχετικά 
άλλων πραγμάτων οΰσιωδεστέρων είς τού; 
ίδικού; τ η ;  οφθαλμούς, δηλαδή τών κα
λών τρόπων καί τής κομψότητος. Ό  ση- 
μαντικώτατος τών ανθρώπων άν εφορει 
άπλούν Ενδυμα, τήν έφαίνετο μηδαμινός. 
Έπρεπεν ό μέλλων σύζυγος τής θυγατρός 
της νά Εχνι τά περιχείρια τοΰ χιτώνός του 
καλλικέντητα, ό λαιμοδέτης του νά Υ)ναι 
άπό τούς έξαιρέτους καί δεμένος μέ χάριν" 
τά  σχήματά του εΰγενικά, τά πρόσωπόν 
του εΰειδές, τά φορέματα του κομμένα 
καί ραμμένα είς τούς Παρισιού;" τέλος 
πάντων, νά κατέχνι τό προτέρημα έκεϊνο 
τού νά έφευρίσκ») ένώ συνομιλεί τάς κωτί*



λας εκείνα; φράσεις, δι’ ών πολλοί άν
τρες άρέσκουν είς τάς συναναστροφάς τά 

■ μέγιστα.
Τό κατ’ έμέ, δέν έκαμνα καμμίαν σύγ- 

κρισιν μεταξύ τούτων κ’ εκείνων, άλλά 
τυφλώς άφινόμην είς τήν εκλογήν τών γο
νέων μου, καί οΰτε έπεθύμουν τόν γάμον, 
οΰτε τόν άπέφευγα.

Ή  μήτηο- μου εύρε τόν Λεώνων έζαί- 
σιον. Είναι άληθές δτι έχει πρόσωπον θελ- 
κτικώτατον, καί δτι είναι εγκρατέστατος 
τ ι ς  έπιστήμης εκείνης τοΰ φέρεσθαι εΰχε- 
ρώ; καί χαριέντως ΰπό τά καλά ενδύματα' 
ηΰδοκίμει δέ πρός τούτοι; καί είς τούς 
τρόπους τους όποιους ήγάπα ή μήτηρ μου' 
άλλ’ έγώ δταν τόν είδα, δέν ήσθάνθην κάμ
μίαν άπό τάς ρωμαντικάς έκείνας συγκινή- 
βεις έζ ών αί ένθερμοι ψυχαί προμαντεύουν 
την ειμαρμένην των. Έστράφην καί τόν 
παρετήρησα ολίγον, μόνον δπως υπακούσω 
είς την μητέρα μου, ουτε θά τόν παρετή- 
ρουν καί δευτέραν φοράν, άν έκεινη δέν μέ 
παοώτρυνεν είς τοΰτο διά τών άδιακόπων 
επευφημιών τ η ;  καί διά τής περιεργείας 
νά μάθιρ πώς ώνομάζετο. Νέος τ ι ;  έκ τών 
γνωστών μας, τόν όποϊον έκάλετε διά νά 
έρωτήσγι ποϊος ητο ό χαριτωμένος έκεϊνος 
ξένος, τήν άπεκρίθη δτι ητο Βενετός τις 
εΰπατρίδη;, φίλος ένός τών πρώτων μεγα- 
λεμπόρων τής πόλεως· δτι έφαίνετο ώς 
πλουσιώτατος καί ώνομάζετοΛέωνΛεώνης.

Η μήτηρ μου ύπερεχάρη έκ ταύτης τής 
άπαντήσεως. Ό  έμπορος, ό φίλο; τοΰ Λ ε
ώνη, έμελλε κατά σύμ,πτωσιν νά δώσΥ) τήν 
έπαύριον χορόν, δπου ήμεθα καί ημείς ποο- 
σκεκλημέναι. Έ κ  τούτου καί μόνου κατά
λαβε πόσον έλαφρόνους καί άβουλος ητο 
ή πτω χή μήτηρ μου, δ η ,  δπως έπιστήσ-ρ 
την προσοχήν της είς τόν Λεώνην ήοκέσθη 
μέ τάς έπιπολαίους πληροφορίας άς έλα
βε, μαθοΰσα αΰτόν ώς πλούσιον καί ώς 
εΰπατρίδην.

Καί ευθύς λοιπόν κατ’έκείνην τήν εσπέ
ραν μ' έσύστησε νά ώραΐσθώ δσον τό δυνα
τόν τήν έπαύριον. Έ γ ώ  άπλώς έμειδίασα 
πρός αΰτήν τήν σύστασιν, καί ακολούθως 
άπεκοιμήθην καθ’ ην ώραν καί τάς άλλας 
νύκτας, χωρίς ποσώς νά έπισπεύση τούς 
παλμούς της καρδίας μου ή ιδέα τοΰ Λ ε
ώνη. επειδή ήδη μέ είχαν συνειθίσει ν’ ά- 
κούω άνευ συγκινήσεως καί πολλά άλλα 
παρόμοια σχέδια. Ή  μητέρα διϊσχυριζετο 
δτι ήδη ήμην άοκετά φρονίμη, καί δέν έ
πρεπε νά μέ μεταχειρίζωνται ώσάν παιδί. 
Η π τω χή, δέν έβλεπεν δτι αΰτή ήτο πολύ 

πλέον παιδί παρ’ έμέ.
Μέ ενδυσε μέ τόσην μικρολογίαν καί 

προσοχήν, ώστε τψόντι έντός τοΰ χοροΰ 
διέπρεπα' άλλ’ εί; μάτην' ό Λεώνης δέν 
έφαίνετο,καί ή μήτηρ έφοβήθη μήπως ήδη 
αΰτός άνεχώρησεν άπό τάς Βρνξέλλας· α
νίκανος δέ δπως μετριάσν) τήν άνυπομο- 
νησίαν της, έρωτ^ί τόν οικοδεσπότην τί 
ϊγεινεν ό φίλος τον ό Βενετός.

— *Α ! άνέκραζεν ό κύριο; Δελπέκ, ήδη 
τόν διεκρίνετε τόν Βενετόν μου ; —  καί έρ- 
ριψε μειδιών έν βλέμμα έπί τής στολής
μου, ώ ; νά έμβήκεν είς τό νόημα Ώ -
Ρ*ίος νέος, έποόσθεσε,καί άπό μεγάλην οι

κογένειαν. Είς τό Λονδΐνον καθώς καί εις 
Παρισίους είναι ύπογοαμμός φιλοκαλίας, 
πλήν, κυρά μου, οφείλω καί νά σάς ομο
λογήσω δτι είναι χαρτοπαίκτης φοβερός, 
καί . . . βλέπετε δτι αΰτήν τήν ώραν δέν 
φαίνεται ; Είναι εί;  τό παιγνίδι' τό ποο
τιμ»! παρά τά ;  ώραιοτάτας τών γυναικών.

—  Χαρτοπαίκτης ! είπεν ή μήτηρ μου, 
κακόν αΰτό, κάκιστον !

—  Ώ ,  ΰπέλαβεν 6 κύριος Δελπέκ, είνε 
κατά τάς περιστάσεις. "Οταν κάνεις 2χϊ) 
τούς τρόπους ! . » .

—  ’Αγκαλά, βέβαια . . .— έπεΐπεν ή 
μήτηρ μου.

Καί τήν ήρκεσεν αΰτή καί μόνη ή πα- 
ρατήοησις. Ποτέ πλέον δέν τήν άνησύχησε 
τό πρός τήν χαρταπαιζίαν πάθος τοΰ 
Λεώνη. Μετά τινα ώραν ένεφανίσθη αΰτό; 
είς τήν αίθουσαν οπού έχορεύαμεν. Είδα 
τόν κύριον Δελπέκ νά τόν όμιλίί κρυφίως 
βλέπων έμέ, τούς δέ οφθαλμούς τοΰ Λεώνη 
περιέργως περί έμέ στρεφομένου;, μεχοι— 
σοΰ καθοδηγηθέντες άπά τάς εισηγήσεις 
τοΰ φίλου του μέ άνεκάλυψαν έν τφ μέσφ 
τοΰ πλήθους' καί τότε έπλησίασε περισ
σότερον δπως μέ παρατηρήσν). Κ * τ '  έκεί- 
νην τήν στιγμήν, είδα δτι ή θέσις μου, 
θέσις κόρης πρός υπανδρείαν, είχέ τι τό 
γελοϊον, διότι είς τήν έκφρασιν τών όμμά- 
των του ύπήρχέ τις ειρωνεία, έζ ή ;  πρώ
τον ίσως έπί ζωής μου1 ίισθάνθην είς τήν 
παρειάν μου τό ερύθημα τής έντροπής.

Καί αΰτή ή έντροπή κατέστη όδυνηρό- 
τατον άλγο;, δταν είδα δτι ό Λεώνης 
μετά τινας στιγμάς έπέστρεψεν είς τό δω- 
μάτιον δπου τό χαρτοπαίγνιον.Έπίστευσα 
δτι έχλευάσθην καί κατεφρονήθην, καί ά- 
δημ^νησα πρός την μητέρα μου, πράγμα 
τά όποιον ποτέ άλλοτε δέν μέ συνέβη· διό 
καί ήπόρησεν ίδοΰσά με φερομένην πρό; 
αΰτήν, μέ δυστροπίαν.

—  Δέν ’ξεύρω τί ϊχεις απόψε ! —  μέ 
είπεν άγανακτήσασα καί αΰτή— έχάλασε 
δλως διόλου ή όψις σου" έγινες τής άηδίας. 
Σήκω νά φύγωμεν.

Έ ν φ  τψόντι άνεγείοετο, έφάνη ό Λ ε
ώνης διερχόμενος τήν αίθουσαν μέ βήματα 
εσπευσμένα, καί πλησιάσας είς ήμίίς τήν 
προσεκάλεσεν είς τήν βάλσην- πράγμα ά- 
νέλπιστον, τό όποιον τήν κατέστησε πάλιν 
δλην φαιδράν. Μ' έρριψε τό ριπίδιόν της 
γελώσα καί έχάθη πάραυτα μ ετ’ αΰτοΰ 
είς τόν στρόβιλον τών χορευτών.

Ε π ειδ ή  ήγάπα περιπαθώς τόν χορόν, 
είς τάς συναναστροφάς μά; συνώδευε πάν
τοτε γραΐά τις θεία μου, άδελφή τοΰ πα- 
τρός μου, ητις  έμενε πλησίον μου οσάκις 
χορευούσης τής μητρός μου έγώ έκαθήμην. 
Ή  δεσποσύνη ’Αγάθη, ώς ώνομάζετο ή 
θεία μου, είχεμείνει άγαμος. Ό  χαρακτήρ 
της ήτο ψυχρός καί εΰθύς' αΰτή υπήρχε 
τό συνετώτερον πρόσωπον τής οικίας, άλλ’ 
ούχ ήττον μετείχε καί αΰτή τής ματαιο- 
πρεπείας μας. ήτις είναι δ σκόπελο; δλων 
τών όψιπλούτων. Καίτοι παρίστανεν είς 
τού; χορούς οίκτράν πρόσωπον, καθημένη 
πάντοτε, άλλ’ δμως δέν δυσηρεστεϊτο νά 
έρχεται μέ ήμΛς, διότι ήδύνατο τοιουτο
τρόπως νά έπιδείζνι καί αΰτή έπί τών γη

ραιών τουλάχιστον ήμερων της τάς ώ -  
ραίας ενδυμασίας της, οποίας δέν είχε 
τούς τρόπους νά φορέσΥ) έπί τής νεότητός 
της. Λοιπόν περί πολλοΰ μέν έποιεΐτο τά 
χρήματα καί αΰτή, άλλ’ ουδόλως έδελεά- 
ζετο άπά τά λοιπά πράγματα τοΰ κόσμου. 
Ετρεφε παλαιόν μϊσος πρός τούς εύπατρί- 

δας καί περιστάσεως τυχούσης δέν ίλειπε 
τοΰ νά έκτοζεύν) κατ’ αΰτών σαρκασμούς 
ευφυεστάτους ένίοτε.

Όζυδερκής καί άγχίνους, συνειθίσασα 
αΰτή μέν νά άπρακτή  νά βλέπν) δέ δ,τι άν 
έπρατταν οί άλλοι, έμάντευσε τήν δυσθυ
μίαν ήν είχα άποδείζει πρός τήν μητέρα 
μου πρό μικροΰ, καί τόσον έκείνης οί θαυ
μασμοί περί τοΰ Λεώνη, καθώς καί τό έ- 
ράσμιον, ύπεοήφανον καί ειρωνικόν πρόσω
πον τοΰ Βενετοΰ, άπεκάλυψαν είς αΰτήν 
πολλά πράγματα, τών δποίων δέν άντε- 
λήφθη παντελώς ή μητέρα.

—  Παρετήρησες, Ίουλίττα  ; έκυψε καί 
είπεν είς τό αΰτί μου- ή εΰγενία του δά 
μάς έπεριγέλασε* τό έκατάλαβε; ;

'Ρίγος μέ ήλθεν είς τούς λόγους τού
τους, επειδή τά αΰτά μ’ έλεγε καί ή καρ
δία μου. Πρώτον ήδη είχα ίδή έναργώς 
έπί τής φυσιογνωμίας ένός άνδρος άπει- 
κονισμένην τήν πρός τά ήμέτερα περιφρό- 
νησιν. Διά τάς γυναίκας,δέν μ ’ έμελεν δτι 
καί άν έφλυάρουν ί)ι’ ήμί?;, διότι έδιδά- 
χθην νά θεωρώ ώ; έλατήριον τής έχθρο- 
παθείας των τόν φθόνον’ άνήρ δμως οΰ- 
δέποτε μέχρι τοΰδε μά; είχε χλευάσει,καί 
τοΰτο ίαως χάριν τής καλλονής μας· διό 
καί ό Λεώνης μ ’ έφάνη αύθαδέστατος άν
θρωπος. ’Αληθώς μ’ έπροξένησεν αποστρο
φήν' καί δταν έπιστρέψας τήν μητέρα μου 
εί;  τήν θέσιν της μέ προσεκάλεσε διά τόν 
προσεχή χορόν, τόν άπηρνήθην κ’ έγώ ύ- 
περηφάνως.

Έ κ  τής άπορίας ητις τότε έχαρακτη- 
ρίοθη έπί τοΰ προσώπου του, είδα προφα
νώς πόσην ειχεν οίησιν, δτι έμελλα νά 
δράξω τήν πρόσκληυίν του- έθριάμβευσα 
λοιπόν τότε κ’ έγώ έν τΐΐ φιλαυτία μου καί 
κατηυφράνθη ή ψυχή μου' εί;  δέ τήν μη
τέρα μου έπροφασίσθην δτι ήμην πολύ κου
ρασμένη. Ό  Λεώνης έπειτα μάς άφισε τα- 
πεινώς ύποκλίνας, καθώς οί ’Ιταλοί συνει- 
θίζουν, άλλ’ άπερχόμενος ερριψεν έπάνω 
μου βλέμμα περιεργείας ήνωμένης καί πά
λιν μέ λεπτήν τινα ειρωνείαν, ίδιάζουσαν 
είς τόν χαρακτήρα του.

Έκθαμβος ή μήτηρ δι* αΰτήν τήν δια
γωγήν μου, ήρχισεν έκτοτε νά φοβήται 
μήποτε άποστατήσω πρός τούς άφορών- 
τάς με πόθους της ,  καί λοιπόν έλάλησε 
πρός έμέ ήπίως, έλπίζουσα δτι μ ετ ’ ολίγον 
θά έπειθόμην νά χορεύσω, καί δτι δ Λ εώ
νης πάλιν θά μέ προσεκάλει’ άλλ’ έγώ έ- 
πέμεινα, καί οΰτε ήγέρθην άπό τήν θέτ- 
σιν μου.

Μετά τινα ώραν, άκούομεν κατ’ έπανά- 
ληψιν είς τόν θόρυβον τοΰ χοροΰ τό όνομα 
τοΰ Λεώνη. Διέβη τις πλησίοθέν μας λέ- 
γων δτι ό Βενετός έχασεν|έζακ05ΐα χρυσ2 
λοδοβίκια.

—  Ευγέ του Ι^ειπεν ή θεία μου* τώρα



tiyai δπου θά προοπαθήσιρ· νά εΰρ-fi Λίχμ- 
μίανύμφη μέ· σημαντική- προίκα.’

—  Ώ !  άπό προίκα,.κυρία μου, Εχει άΰ- 
•ξός ανάγκην ,Ι.ύπέλαβεν άλλο;· α ΰ τ ό ; . ε ί 
ναι· βαθύπλουτο,;.

ι — .’Ιδού, .έπρόσθεσ® τρίτος· χορεύει. 
Παρατηρήσατε ,άν φαίνεται διόλου- τ ε τ α -  
ρ«γμένος.

'Ε π ετα ί ουνέχεια. . λ,λ ■ :·«

• Ο Λ Ι Β Ι Ε Ρ Ο Σ  0 Ν Ο Θ Ο Σ
Μ Τ Θ Ι Σ Τ Ο ί ’ ΙΑ  E R N E S T  D U B R E U I L

Συνέχεια· “δε προηγούμενον φύλλον.

II' ·.
Τ6 παιδίον «ύρίσχίΐ οΐχογένιιαν.

r

Μετά τινα; στιγμάς ό Γεράρδος, τόν 
όποιον ε ί ;  τό έξι.;  θά όνομάζωμεν Καπε- 
λρϋζον —  δι4τι αΰτό; ητο ό προσωπιδο- 
φόρος— άνεχαίτισε την όρμήν τοΰ ΐππου 
του, ίιότι.  είχεν ανάγκην νά σκεφθή περί 
τής  τ ύ χ η ;  τοΰ παιδίου, δπερ μεθ’ έαυτοΰ 
ίφεοεν, άφοΰ'πλέον δέν Εζων εκείνοι, εί; 
οΰ; είχεν έμπιστευθή αΰτό ! Ά λ λ ’ εί; τίνα 
νά το έμπιστευθή κάί πάλιν, άφοΰ οΰδένα 
έγνώριζεν -

Έ ν  τούτοι; τό παιδίον άπεκοιμήθη εί; 
τ ά ;  άγκάλας του.

Μυρίαι σκέψεις συγκεχυμέναι έβασάνι- 
ζον την διάνοιαν του' Εβλεπε περιπαθώς 
τό πεφιλημένον πλάσμα, τοΰ οποίου ήτο ό 
μόνο; έπί γής προ ;τά τη ; ,  καί παρεκάλει 
τόν Θεόν ν’ άποστείλνι αΰτώ συμπαθή τινα 
ψυχήν πρό; βοήθειαν του.

Έ π ί  τέλου;. άπεφάσισε νά είςέλθ·/| εί; 
τήν ποώτην οικίαν, ήν καθ’ δ δον ήθελεν 
απαντήσει, καί εί; τοΰ; κυοίους αΰτ·7);, 
πτω χού; ή πλουσίου;, νά έμπιστευθή τό 
μικρόν παιδίον.

Ακριβώς δέ, μετά τινα βήματα,έπί τ ή ;  
δδοϋ Τ ο ύ ρ , παρετήρησεν οικίαν τινά, έκ 
τών παραθύρων τ ή ;  όποία; έφαίνετο άμυ- 
δρόν φώ;.

Ό  Καπελούζο; κάτ έβη τοΰ ΐππου του 
καί, φέρων μετά προφυλάξεω; τό παιδίον, 
Εκρουσε την θύραν τ ή ;  οικία;.

Τό φώ; έσβέσθη πάραυτα.
—  Καλοί μου άνθρωποι, μή φοβεϊσθε ; 

άνοίζατε, είπεν δ ίππεΰ; διά φωνή;, ήν 
προ;επάθει νά καταστήσν) γλυκεϊαν καί 
ικετευτικήν, ανοίξατε, είμαι φίλο;. ’Ανοί
ξατε ! . . . λυπηθήτε δυ ;τυχέ ;  παιδίον, τό 
όποιον φέρω εί ;  τά ;  άγκάλα; μου καί τό 
δποϊον θ’ άποθάννι άπό τό ψΰχο; , . . ’Α
νοίξατε, διά τό όνομα’Εκείνου, τοΰ οποίου 
«ήμερον έορτάζομεν τό όνομα !

Η θρησκευτική αυτη έπικλησι; συνεκί- 
νησε βεβαίω; τοΰ; οίκοδεσπότα;, διότι 
πάραυτα ή θύρα ήμιανεώχθη καί έφάνη 
μορφή τ ι ;  ώχρα καί περιδεή;.

—  Κύριε, είπεν ό οικοδεσπότη; πρό; τόν 
Καπελοΰζον, δέν είμποροΰμεν νά σα; προ;- 
φέρωμεν τίποτε, διότι οί κατηραμένοι αΰ- 
τοΐ λτρσταί μ ά ; έγύμνωσαν, δέν μας άφή- 
χχν  τίποτε ,  άκόμη καί τό ψωμί τ ή ;  ήμέ- 
ρα; μ £ ;  έπήραν . . .

—  Δεν Εχω ανάγκην άπό τίποτε, *ύριε,

και δίν ζητώ. άπό σάς παρά μίαν ευεργε
σίαν την όποιαν δ θ ε ό ;  θά σα; τήν άντά- 
ποδώατί) καί έγώ θά σάς άνταμείψω πλ<ιυ- 
σιοπαροχως . . * ’Αλλά, διά τήν αγάπην 
αυτοΰ τοΰ μικρού -παιδιού, άνοίξατέ μου 
γρήγορα τήν θύραν !
. —  Τί λέγει; καί βύ, Ζιλμέττη ; ΐέλεις 

ν’ ανοίξω ; είπεν δ άνήο στρεφόμενο; πρό; 
τήν σύζυγόν του.

—- Ανοιξε, Βερνάρδε. Μού φαίνεται ότι 
δ ίππεΰ; αΰτό; δέν ψεύδεται όπω; έκεϊνο; 
δ άλλο; . . . Καί έπειτα, προςέθηκε προ
χωρούσα, . όμιλεt δ’ ενα μικρόν παιδί . . . 
διά κάνέν δυστυχπμένον ορφανό, φαίνε
ται ! . . .

—  Ά χ  ! καλή μου κυρία, ορφανόν. . . 
δυσάρφανον ! . . .

-— Ά ;  τόν δεχθώμεν λοιπόν δι’ αγά
πην τού μικρού μα; Ζεβάν ! . . ι - Άνοιξε, 
Βερνάρδε, άνοιξε !

/Ο Καπελούζο; είςήλθεν.
—  Ά χ  ! κυρία Ζιλ·μέττη, είπεν, ό Θεός 

νά σα; άνταμείψν) διά τήν καλήν σα; αΰ
τήν πράξιν καί νά σ α ; φυλάξν) άπό κάθε 
κακόν ! . . . Ά λ λ ’ ακούσατε' δ καιρό; με 
βιάζει . . . Έρχομαι άπό τοΰ; Παρισιού; 
καί πρέπει άμέσω; νά επιστρέψω διά νά 
άνταμώσω τόν κύριόν μου . . . Τό παιδί 
αυτό Εχει πατέρα, τού όποιου τό όνομα 
πρέπει νά μένη άγνωστον . . .  *Η μήτηρ 
του άπέθανε . . . Τό-είχα* έμπιστευθή εί; 
δύο εΰγενεϊ; ψυχά;, αί όποΐαι δυστυχώ; 
επέταξαν εί; τοΰ; οΰρανοΰ; πρό ολίγων 
ωρών !

—  Άπέθανον ;
—  Έδολοφονήθησαν αΰτήν τήν νύκτα ;
—  Δυστυχία !
—  "Αν πάρετε αΰτό τό δυςτυχες πλά

σμα, καί τό άναθρέψετε ώ ; ίδικόν σα;, θά 
κάμετε μεγάλην εΰσπλαγχνίαν.

—  Ά λ λ ά  γνωρίζετε,κύριε, ποιοι εΐμεθα 
καί άν άξίζωμεν τ ή ;  έμπιστοσύνης σα; ;

—  Έ χ ε τ ε  Ινα υιόν, κυρία Ζιλμέττη.. .  
Άναθρέψετε καί αΰτό ώ ; τόν υιόν σα;.Καί 
όνομάζεσθε ;

—  Βερνάρδο; Μαγιέ.
—  Ε ί ;  σάς λοιπόν^ Βερνάρδε Μαγιέ καί 

κυρία Ζιλμέττη, έμπιστεύομαι αΰτό τό 
ορφανόν. Α γ α π η τ έ  το χάοιν έκείνου, ό ό
ποιο; πρέπει νά ζή χωρί; νά το βλέπν) καί 
χάριν εκείνων, οί όποιοι δέν ΰπάρχουσι 
πλέον. ’Ονομάζετε Όλιβιέρο;. Ίδοΰ αΰτή 
ή πυξί; περιέχει άρκετά χρήματα . . . 
Κάθε χρόνον θά Ερχωμαι νά σα; βλέπω καί 
διά. νά σα; εΰχαριστώ διά τήν μεγάλην 
εΰεργεσίαν, τήν δποίαν σήμερον μοΰ προς- 
φέρετε . . .

Ε ίτα  δέ, θερμώ; εναγκαλισθεί; τό παι
δίον.

—  Ύγιαινε, Όλιβιέρε μου, υγίαινε ! 
είπε πνιγόμενος έκ τών δακρύων. . . Καί 
αεϊς, έξηκολούθησε μετά τινα στιγμήν, 
στρεφόμενα; πρό; τόν χωρικόν, καί δίδων 
αΰτώ τό παιδίον, καί. σεϊς,· κύριε Βερνάρδε 
καί κυρία Ζιλμέττη άναθρέψατέ το μέ τόν 
φόβον τού. θεού'! . . . Διδάξετέ το τήν 
αγάπην πρός τόν βασιλέα του καί τό μί
σος πρός τόν δούκα Ίωάννην τ ή ;  Βουρ
γονδίας ! .  . .

Ταϋτα δ’ είπών, έγένετο άφαντος;

Τά δύο παιδία άνεπτύχθησαν, άγαπώ- 
μενα ώς άδ«λφοί. !0  δέ Καπελούζο;, κατά 
τήν ΰπόσχεσίν του, ήρχετο κατ' Ετος όπως 
έναγκαλιζηται τόν μικρόν Όλιβιέρον.

Δέκα κ%ί τέ^σαοα Ετη παρήλθον Εκτοτε·.
Περί τά τέλη τοϋ Νοεμβρίου τού έτους 

1 4 0 7 ,  άπροςδόκητος καί άπα-ισία είδησις 
κατετάοαξε τήν Γαλλίαν.

Τήν 2 3 Ί ν τού αΰτοϋ μηνός ό δοΰξ Λου
δοβίκος τή< Αΰοηλία; έδολοφονήθη καθ’ 
ήν στιγμήν, φαιδρό; καί μειδιών, εξήρχετο 
μετά τ ή ;  βασιλίσση; Ικ τινο; δείπνου, 
ακολουθούμενο; υπό δύο σωματοφυλάκων 
καί τινων υπηρετών. Έ π τ ά  ή οκτώ προ;ω- 
πιδοφόροι έπετέθησαν κατ’ αΰτοϋ, άφοΰ 
πρώτον Ιτοεψαν εί; φυγήν τού; συνοδούς 
του, καί άφήκαν αΰτόν νεκρόν. Έ ν  δέ τ?ί 
συγχύσει έκείννι, πτω χή τ ι ;  γυνή, όνομα- 
ζομένη Ίακωβίνα Γριφφάρδου, είδεν έξερ- 
χόμενον Εκ τίνος οικίας τ -Ji; δδοϋ TlaXaiby  
T e/iic .lor, άνδρα τινα, υψηλόν καί χονδρόν 
φέροντα πλατύγυρον πίλον, οΰτινος έκα* 
λύπτετο σχεδόν ολον τό ποόςωπον. Ό  άνηρ 
έκεϊνο; πλησιάσα; τοΰ; φονεΐ;, είπεν αΰ- 
τοϊ; χαμηλοφώνω;:

—  Εξαίρετα  ! . . .  τώρα ά ; φύγωμεν, 
είνε νεκρό; !

Καί διηυθύνθη πρό; τήν οικίαν τοϋ δου· 
κό; Ίωάννου τής Βουογονδίας, δ ;τ ι ; ,  κατ’ 
έκείνην τήν νύκτα, έκοιμήθη ήσυχος, διότι 
δέν υπήρχε πλέον δ εχθρός του.

Ό  θάνατος τού δουκός τής Αΰρηλίας 
κατελύπησεν άπαντα τόν λαόν του. Ή  
ιστορία διετήρησε τήν άνάμνησιν τών 
εΰγενών αΰτοϋ τρόπων καί τών πολλών 
φιλανθοωπικών του πράξεων. Καί δτε, ά* 
ναγνωσθείσης τής διαθήκη; του, έγνώσθη, 
ώς διηγείται δ Μισελέ, δτι, καί είς τους 
άσπονδοτέρους έχθοούς της ή εΰγενής ε
κείνη ψυχή έφάνη συγκαταβατική καί γεν
ναιόδωρο;, τά  δάκρυα τού λαοΰ του ησαν 
πλέον άνεξάντλητα.

Τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων τού αΰ
τοϋ έκείνου Ετους ό προστάτης τοΰ Ό λ ι -  
βιέρου ήλθε, κατά τό σύνηθες, νά τον έπι- 
σκεφθϊί.

’ Ητο, δσον οΰδέποτε, μελαγχολικός καί 
περίλυπος. Κ α τ ’ έκείνην δέ τήν ήμέραν Ε
λαβε τόν Όλιβιέρον καί συνδιελέχθη μ ετ ’ 
αΰτοϋ έπί μακρόν μ,ετά τό πέρας δέ ταύ
της ,  ό νεανίας ήτο κάτωχρος. Δάκρυα Ερ- 
ρεον έκ τών οφθαλμών του, καίτοι παντί 
σθένει προςεπάθει νά κοατήσγι αυτά.

—  Κύριε ’Ιησού Χριστέ ! άνέκραξεν ή 
άγαθή Ζιλμέττη, τί συνέβη λοιπόν ;

Ό  Καπελοΰζος Εκαμε νεύμα τ<3 νεανίκ.
—  Τίποτε, μήτέρα μου, τίποτε" μου ει- 

πεν ενα μυστικόν . . .
Ή  Ζιλμέττη έταπείνωσε τούς οφθαλ

μούς.
Όλιβιέρε, έπανέλαβεν ό Καπελοΰ

ζος, θά φυλάξτρς τόν λόγδν σου ;
τ;— θ ά  τον φυλάξω !
—  Θά σε ειδοποιήσω έγώ, δταν ελθιρ ή 

ώρα. :
Μετά τινα δέ σ ι ω π ή ν *

—  Κύριε, είπεν ό νεανίας, σείς ό όποιος



έφάνητε πάντοτε τό ιφ  καλός πρό; έμέ,δέν 
θά μοΰ δείζητε τό ποόσωπόν σας, ποτέ ;

Ό  Καπελοΰζο; άνεσκίρτησε.
—  Ποτέ ! έψιθύοισεν. 5·
—  Δό; μοι τουλάχιστον νά σφίγζω την 

χεΐρά σας, άφοΰ καί τού; δύο μάς ένόνει 
τό άύτό μίσος.

—  Τήν χεΐρά μου ! άνέκραζεν δ Καπε- 
λοΰζος, την χεΐρά μου ! . . . Δυστυχία ! ί) 
χειρ αΰτη δέν εΐνε δυνατόν νά σφίγζιρ ποτέ 
χεΐρα άλλου ! Ύγίαινε, Όλιβιέρε, ΰγί- 
αινε! . . . Ένθυμοΰ καί..  . . περίμενε.

Ταΰτα δ’ είπών, έχαιρέτισε την κυρά 
Ζιλμέττην καί άπήλθεν έσπευσμένως.

Κ α τ ’ εκείνην την στιγμήν είςήρχετο 
<3!δων δ Ζεβάν, ίδών δέ τόν Όλιβιέρον, 6- 
δραμε πρός αΰτόν λέγων :

—  ’Αδελφέ μου ! αδελφέ μου !
Καί, παρατηρήσα; την ωχρότητα τοΰ 

ποοςώπου του:
—  Τ ί Ιχεις, Όλιβιέρε μου ; έπανέλα- 

βεν. Ώ  ! θ ε έ  μου ! θ ε έ  μου ! λέγε , σέ πα
ρακαλώ.

Ό  Όλιβιέρο; κλαίων έρρίφθη εις τάς 
άγκάλα; τοΰ φίλου του.

—  ’Αδελφέ Ζεβάν, θά τα μάθης δλα* 
σοϊ τό δρκίζομαι. Ά λ λ ά  διά τό όνομα τοΰ 
θεοΰ, μη μ’ έγκαταλείψη; ποτέ ! Ζεβάν, 
είμαι κατηραμένον πλόίσμα 1 . . .

Δ'

Τ 6  ϊ τ ο ς  1 4 1 S .

"Αν την 2 4 71ν ’Οκτωβρίου τοΰ έτου; 
1 4 1 5 ,  περιηγητής τις διήρχετο έκ τ ή ;  
δδοΰ, τ ή ;  άγούση; άπό Παρισίους εις 
Καλαί, θά 2βλεπε πεντήκοντα περίπου χ ι 
λιάδας γαλλικοΰ στοατοΰ, τεταγμένου είς 
παράταζιν μάχης, διότι. Ιπρόκειτο νά πα- 
ρακωλύσωσι την διάβασιν τοΰ βασιλέω; 
τ ί ;  Α γ γ λ ία ς ,  Ερρίκου τοΰ Ε  ,δςτις, άφοΰ 
διά τών στρατευμάτων του περιήλθεν δλην 
την Νορμανδίαν, κυριεύσας καί λεηλα τή- 
σας αΰτήν, άπεφάσισε νά είςβάλη καί είς 
Γαλλίαν, έπωφεληθείς τών εσωτερικών αυ
τ ή ;  σπαραγμών.

"Ερρίκος ό Ε  ητο μέγας διπλωμάτης 
καί τολμηρές βασιλεύς.

Ήκολοΰθησεν δθεν κατά γράμμα τάς 
πειθαρχικά; δδηγία; τοΰ Ριχάρδου Β ’ 
τούτέστιν αΰτάς έκείνας, &; πρό δεκαπεν
ταετίας περίπου, ήκολούθησαν καί οί Γερ
μανοί, καί τών όποίων τά αποτελέσματα 
κατέπληξαν πάντας.

Ή  μαθηματική επιστήμη άδιαρρήκτως 
συνδεδεμένη μετά τ ή ;  πολεμική; κιζΐ ή έν 
πολέμψ άφελή; ευγένεια τών άνωτέρων 
πρό; τού; υποδεεστέρους, ιδού ή τών Γερ
μανών υπεροχή, ην πάντες θαομάζουσιν.

Έρρϊκο; δ Ε  βασιλεύς τ ή ;  Α γγλίας 
ειχεν εύγενεΐς τούς τρόπους· είςέβαλλε μέν 
εί; τήν Γαλλίαν, άλλ’ έγίνωσκε καλώ; νά 
ύπερασπίζηται και τήν έαυτοΰ τιμήν καϊ 
τήν τοΰ αντιπάλου του.

’Εν Γαλλία 0μω; συνέβαινε τό εναντίον' 
ναί μέν δ γαλλικό; λαό; έφαίνετο πάντοτε 
πρόθυμος νά ΰποστϊ) πάσαν θυσίαν, προ- 
κειμένου περί τής πατρίδο; του,άλλά κα τ’ 
έκείνην - τήν έποχήν δέν είχε κυβέρνησιν,

ικανήν ν’ άνταποκριθή εί; τάς προ;δοκία; 
του, ειχε βασιλέα νεανίαν παράφρονα, τοΰ 
δποίου τήν θέλησίν έπέβαλλεν είς ιδιότρο
πο; καί δλω; ανίκανος γέρων, δ δούζ Δε- 
βερρύ.

Ούχ ήττον,άμα ώ ; έγνώσθη δτι τά άγ- 
γλικά στρατεύματα έκυρίευσαν . τήν Νορ
μανδίαν, ή χώρα δλη ήγέρθη έπί ποδό;. 
Ή  Γαλλία έζωπλίσθη δσον έδύνατο ταχύ-  
τερον καί πάς Γάλλος έδράζατο προθύμως 
τά δπλα δπως ΰπερασπίσν) τήν τιμήν τής 
πατρίδος του.

Ή δ η  τά δύο στρατεύματα ήσαν αντι
μέτωπα.

. Περί τό λυκόφως τής αυτής εκείνης ή- 
μέρας δύο νέοι έβάδιζον έπί τής δδοΰ,τής 
άγούση; άπό Παρισιού; εί; Καλαί- άμφό- 
τεροι έφαίνοντο δτι ησαν εύγενεΐ;. Ό  με-  
γαλείτερος ητο περίπου είκοσιπενταετή;.

Ειχεν ανάστημα υψηλόν καί κομψόν, 
πρόσωπον ωοειδές, κόμην θαυμασίω; ζαν- 
θήν καί οφθαλμού; μέλανα; καί έκφραστι- 
κούς. Έ π ί  δέ τοΰ ωραίου προσώπου του 
διεκρίνετο βαθεΐά τ ι ;  μελαγχολία, κατα- 
τρύχουσα τήν καρδίαν του .Έ ν  γένει δμω;, 
ώ ; έκ τοΰ εύγενοΰ; παραστήματος του,ευ
κόλως έδύνατο τις νά μαντεύσγ) δτι δ νέος 
ούτος ήτο' υψηλής καταγωγής.

ΤΗτο τό παιδίον, τό δποΐον δ Καπε- 
λοΰζος Ισωσεν άπό τόν θάνατον- ήτο ό Ό -  
λιβιέοος.

Ό  φίλος του, τής αύτής ώ ; έγγιστα η
λικίας, άπετέλει άντίθεσιν προφανή. Είχε 
τό ανάστημα μικρόν, τήν κόμην καστα
νήν καί τήν όψιν μελάγχρουν* άλλ’ ειχε 
τά ήθος ειλικρινές καί άποφασιστικόν, ή 
δέ φυσιογνωμία του έδήλου όζύνοιαν εξαι
ρετικήν.

Ό  νέος ούτος ήτο θετός αδελφός τοΰ 
Όλιβιέρου, δ Ζεβάν Μαγιέ, ύπό τόν θώ
ρακα τοΰ .δποίου Ιπαλλε ■ καρδία γενναία 
άμα καί αίσθαντική, ύπό δέ τόν πλατύ- 
γυρον πΐλόν του έκρύπτετο μέτωπον εΰού 
καί λάμπον έζ εύφυίας. Έ ν  ένί λόγψ δ 
Ζεβάν ήτο ποιητής.

Πολλάκις, δτε τά βαλάντιόν του ήτο 
κενόν, δ νεαρός μαθητής τοΰ Απόλλωνος 
έγίνωσκε νά κεοδίζτρ ούκ ολίγα χρήματα 
διά τής ποιητικής του λύρα;- άλλοτε δέ, 
δτε δ Όλιβιέρο; τισθάνετο λύπην τινά, δ 
Ζεβάν, διά φωνή; γλυκείας καί φαιδράς, 
τφ  έψαλλε στίχους τινάς, οΐτινες κατέθελ- 
γοντήν καρδίαν του καί άπεδίωκον άπ’αΰ- 
τ ή ;  τήν ανίαν. Καί τότε δ Όλιβιέοος έ- 
μειδία, δ δέ Ζεβάν έσκίρτα έκ χαοιΖς διά 
τήν επιτυχή τής μούσης του εκβασιν.

Α γ α θή  καί γενναία καρδία, φίλος άνε- 
κτίμητος, ψυχή ενθουσιώδης καί συμπα
θής, πνεΰμα διαυγές καί πεφωτισμένον, 
ιδού παν δ, τι καθίστα τόν Ζεβάν είς τά 
όμματα τοΰ Όλιβιέρου πολύτιμον αδελ
φόν, διά τήν άπόκτησιν τοΰ δποίου πολ
λάκις ηύλόγει τόν θεόν.

Έ π ε τ α ι  συνέχεια.

Σ. Τ .

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
Μ Τ β Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Λ  Λ Λ Ε Ι Α Ν Λ Ρ Ο Τ  Α Ο Υ Μ Λ

Συνέχεια· ίδε προηγούμενον φύλλον.

Ό  Βουσύ ουδέ τά βλέφαρα έκίνησε.
—  Λοιπόν, είπεν αύτφ δ δούζ, δέν 

βλέπεις ;
—  Τ ί ;
—  'Ό τι  δ Σχομβέργ, δ Κουέλος καί δ 

Μωζιρόν ΰψωσαν τούς ώμους, άκούσαντες 
τήν δικαιολογίαν σου ;

—  Τό είδον, έζοχώτατε, τό είδον άρι
στα, είπεν δ Βουσύ λίαν ατάραχος.

—  Λοιπόν ;
—  Λοιπόν ! πιστεύετε, δτι θά φονεύσω 

τόν πλησίον μου έντός έκκλησίας ; Ειμ,αι 
καλός χριστιανός καί δέν θά το πράζω.

—  Ά  ! κάλλιστα, είπεν έκπληκτο; δ 
δούζ δ’ Άνζ|οΰ, ένόμισα, OTt δέν είδε; ή 
δτι δέν ήθέλησα; νά ίδν ς̂.

Ό  Βουσύ επίσης ΰψωσε τού; ώμου;,μετά 
δέ τήν έκ τ ή ;  εκκλησία; Ιζοδον, λαβών 
κ α τ’ ιδίαν τόν πρίγκηπα :

—  Λοιπόν, εΐ; τόν οικόν σα; έζοχώ
τα τε  ; τφ είπε.

—  Παοαχοήμα, διότι θά έχεις πολλά 
πράγματα νά μοι άνακοινώστις.

—  Ναί, πραγματικώς, έζοχώτατε, καί 
τά όποια, είμαι βέβαιος, οΰτε ύποπτεύετε.

Ό  δούζ προσέβλεψε τον Βουσύ έκπλη
κτος.

—  Είναι άληθές, είπεν δ Βουσύ.
 Ά φ ε ;  νά χαιρετίσω μόνον τόν βα

σιλέα καί έρχομαι μ.αζύ σου.
Ό  δούζ μετέβη ν’ άποχαιρετισν) τόν α

δελφόν του, όστι;,  έκ θαύματος τής Πα
ναγίας 5>ν διατεθειμένος είς τήν μακρο- 
θυμίαν, έπέτρεψεν αΰτω ν’ άπέλθϊ) είς Πα
ρισίους, κατ’ αρέσκειαν.
' Ό  δούζ, έπιστρέψας πρός· τόν Βουσύ 

καί κλεισθείς μ.ετ’ αύτοΰ είς 8ν τών δω
ματίων τοΰ μεγάρου, τό δποΐον ειχεν δ- 
οισθή αυτφ ώς κατοικία :

—  Έμποός, σύντροφε, τφ είπε, κάθη- 
σον καί διηγήθητί μοι τήν ιστορίαν σου* 
ήζεύρέις, δτι σ’ ένόμισα άποθανόντα;

—  Τό πιστεύω, έζοχώτατε.
—  Ήζεύρεις, δτι ή Αύλή ένεδύθη λευ

κά έζ άγαλλιάσεως διά τήν έζαφάνισίν 
σου καί δτι πολλά στήθη άνέπνευσαν έλευ- 
θέοως ποώτην φοράν, άφ’ ή ;  εμαθες νά 
κρατάς τό ζΐφος; Δέν πρόκειται δμ,ως περί 
τούτων' βεβαίως, θά μ’ έγκατέλιπες, δ
πως καταδιώζης ώραίαν τινά άγνωστον! 
Τίς ήτο καί τί πεέπει νά προσδοκώ ;

—  ’Οφείλετε νά θερίσητε δ,τι έσπεί- 
ρατε, έζοχώ τατε,  ·$)τοι πολλήν αισχύνην!

—  Τί εΓπετε; είπεν δ δούζ, πολλφ μάλ
λον έκπλανείς διά τούς παραδόζους λό
γους ή διά τό άτοπον ΰφο; τοΰ Βουσύ.

—  Ό  έζόχώ τατο; ήκουσεν, επομένως 
είναι περιττόν νά έπαναλάβω τού; λόγους 
μου.

—- Έ ζη γ ή θ η τε ,  κύριε, καί άφετε είς 
τόν Σχικώ τά αινίγματα.

—  Ώ !  ούδέν τούτου εύχερέστερον, έζο
χ ώ τα τε ,  θέλω δ' άρκεσθή νά ποιήσωμαι 
έκκλησιν εί;  τήν μνήμην σα;.



—  Ά λ λ ά  τίς είναι εκείνη ·/) γυνή;
—  Ένόμιζον, δτι δ έξοχώτατος ειχεν 

αναγνωρίσει αΰτήν. '
—  ΤΗτο, λοιπόν, εκείνη ; άνέκραξεν ό 

δούξ.
—  Ν act, έξοχώτατε.
—  Την είδε; ;
—  Ναί.
—  Σοί ώμίλησεν;
—  Άναμφιβόλως' μόνα τά φαντάσμα- 

τα δέν λαλοΰσιν. Ίσ ω ς  δμω; δ έξοχώ τα
τος εδικαιούτο νά πιστεύη καί είχε τήν 
ελπίδα, δτι ητο νεκρά.

Ό  δούξ ώχρίασε, κατασυντρίβεις δπό 
τήν σκληρότητα τών λόγων έκείνου, δστις 
ώφειλε νά ήναι κόλαξ αΰτοϋ.

—  Ναί, έξοχώτατε, έξηκολούθησεν δ 
Βουσύ, εΐ καί ωθήσατε είς τό μαρτύριον 
νεάνιδα εΰγενή, έκείνη άπέφυγε τό μαρ
τύριαν' πλήν μ,η άκό[Αη άναπνεύσητε, μή 
θεωοήσητε υμάς συγχωρηθέντα, διότι έ 
κείνη ή νεάνις, διατηοήσασα τήν ζωήν, 
ύπέστη δυστύχημα μεΐζον τοϋ θανάτου.

—  Τί συνέβη είς αΰτήν ; ήρώτησεν ό 
δούξ, τρέμων σύσσωμος.

—  Τνί συνέβη, έξοχώτατε, δτι είς άνήρ 
Ισωσε τήν ζωήν της· άλλ’ δ άνήρ έκεϊνος 
έπληρώθη τόσον ακριβά τήν έκδούλευσίν 
του, ώστε θά ήτο προτιμότερον νά μή 
παρεΐχεν αΰτήν.

—  Τελείωσε, άς ίδωμεν.
—  Λοιπόν, έξοχώτατε, ή δεσποινίς δέ 

Μεριδόρ, δπως διαφύγ·/) τήν ήδη ανοικτήν 
άγκάλην τοϋ δουκός δ’ Άνζιοϋ, τοϋ ό
ποιου δέν ήθελε νά γιν·/) ερωμένη, έρρίφθη 
εις τάς άγκάλας άνδρός, τάν όποιον ά- 
πεχθάνεται.

—  Τί λέγεις ;
—  Λέγω, δτι ή Ά ρτεμ ις  δέ Μεριδόρ 

καλείται σήμερον δέσποινα Μονσορώ.
Είς τά άκουσμα τοϋτο, δ Φραγκίσκος, 

άντί τής συνήθους αΰτφ ώχρότητος, έγέ- 
νετο καταπόρφυρος, ώς έάν τό αίμα έ
μελλε νά έξακοντισθγ) τών οφθαλμών του.

—  Χίλιοι διάβολοι ! ανέκραξε μανιώ
δης, είναι αληθές ;

—  Άφοϋ σάς τά λέγω, άπήντησεν δ 
Βουσυ μέ τό ΰπερήφανον ΰφος του.

—  Δέν έννοώ τοϋτο, είπεν ό πριγκηψ, 
οΰδ'ύποπτεύω τάν έντιμον χαρακτήρά σου, 
Βουσύ' έρωτώ έμαυτόν, έάν ήναι δυνατόν 
εις τών εΰπατριδών μου, είς Μονσορώ, νά 
τολμήση νά προστατεύσγι κατά τοϋ έρω- 
τόςμου γυναίκα,τήν όποιαν τιμώ δι’αΰτοϋ.

—  Καί διατί όχι; είπεν ό Βουσύ.
—  Λοιπόν, θά έπραττες καί σΰ δ,τι 

αΰτάς έπραξε ;
—  Καί τι πλέον, έξοχώ τατε ' ήθελον 

σάς ειδοποιήσει, δτι δ έρως υμών έσφαλλεν.
—  Ά κ ο ίσ α τε  μίαν στιγμήν, Βουσύ, 

έάν ευαρεστήσθε, είπεν ό πριγκηψ, άναλα- 
βών τήν γαλήνην του' εννοείτε, φίλτατε, 
δτι δέν δικαιολογούμαι.

—  Καί σφάλλετε, πριγκηψ μου, διότι 
δέν είσθε είμή άπλοϋς εΰπατρίδης, οσάκις 
πρόκειται περί φρονήσεως.

—  Λοιπόν, ενεκα τούτου, σάς παρα
καλώ νά γενήτε δικαστής τοϋ κυρίου δέ 
Μονσορώ.

—  Έ γ ώ  ;
—  Ναί, ύμεΐς, καί νά μοι είπητε, έάν 

δέν ήναι προδότης ώς πρός εμέ.
—  Ώ ς  πρός υμάς ;
—  *Ω; πρός έμέ, τοϋ δτοίου έγίνωσκε 

τά ;  προθέσεις.
—  Τίνε; δ’ ήσαν αί προθέσεις τής Ύ 

μετέρας Ύψηλότητος;
—  Νά κατορθώσω ν’ αγαπηθώ ΰπά τής 

Άρτέμιδος.
—  Ν ’ ά γ α π η θ ή τε ;
—  Ναί, άλλ’ οΰδέποτε νά ποιήσωμαι 

χρήσιν βίας.
—  Αΰται ήσαν αί προθέσεις υμών, έξο

χώ τα τε  ; ειπεν δ Βουσΰ μέ ειρωνικόν μει
δίαμα.

—  Άναμφιβόλω;" διετήοησα δ’ αΰτάς 
μέχρι τής έσχάτης στιγμής, εί καί δ κύ
ριος Μονσορώ κατεπολέμησεν αΰτάς ριεθ’ 
δλης τής δυνατής αΰτφ λογικής.

—  Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε  ! έξοχώτατε ! τί λέγε
τε ; Έκεϊνος ώθησεν υμάς ν’ άτιμάσητε 
τήν Ά ρτεαιν ;

—  Ναί*.
—  Διά τών συμβουλών του ;
—  Διά τών έπιστολών του. θ έλ ετ ε  νά 

ίδητε μίαν αΰτών ;
—  Ώ  ! άνεφώνησεν δ Βουσύ, έάν ήδυ- 

νάμην νά το πιστεύσω
—  Περίμεινον μίαν στιγμήν καί θά 

ίδεις.
Ό  δούξ Ιδραμε ποάς μικρόν κιβώτιον, 

διαρκώς φυλαττόμενον ΰπό τίνος τών ακο
λούθων του, λαβών δ’ έξ αΰτοϋ έπιστολήν, 
ένεχείρισεν αΰτήν είς τάν Βουσύ.

—  Άνάγνωσον, τώ είπεν, άφοϋ αμφι
βάλλεις είς τόν λόγον τοϋ ποίγκηπός σου.

Ό  Βουσΰ Ιλαβε τήν έπιστολήν μέ χεϊρα 
τρέμουσαν έκ τής άμφι βολίας καί άνέγνω- 
σεν :

* ’E £oyd> tart,
« Ά ς  ήσυχάσγι ή 'Υμετέρα Ύψηλότης' 

τό πράγμα θέλει κατορθωθή άκινδύνως, 
διότι ή νεάνις αναχωρεί, τήν έσπέραν ταύ 
την, δπως ύπάγ-/] καί διέλθγ) οκτώ ημέρας 
παρά τινι θεία της. διαμενούση εις τόν 
πύργον Λύδε" άναλαμβάνω, λοιπόν, τήν 
έκτέλεσιν, περί τής όποιας μή άνησυχήτε. 
Ώ ;  πρός τοΰ; δισταγμούς τής δεσποινίδας, 
πιστεύσατε, δτι οΰτοι θέλαυσιν έκλείπει, 
άμα ώ; εΰρεθίί ένώπιον τής Ύμετέρας Ύ -  
ψηλότητος' έν τφ ριεταξΰ τούτω ένεργώ... 
καί άπόψε . . .  θά είναι εί;  τάν πύογον 
Β ω ζ έ .  f

•Της Υ [ΐ. Ύψηλότητο; ταπεινότατος θεράπων 
•Βρλντ δ4 Μονσορώ ·

—  Λοιπόν, τ ί  λέγεις, Βουσύ ; ήοώτη- 
σεν ό πριγκηψ, άφοϋ ό εΰπατρίδης έπανέ- 
γνωσε τήν έπιστολήν.

—  Λέγω, δτι ΰπηρετεϊσθε καλώς, έξο
χώ τατε.

—  Δήλα δη, δτι, άπ’ έναντίας, προ- 
δίδομαι.

—  Είναι αληθές ! έλησμόνουν τήν συ
νέχειαν.

—  Μ’ ενέπαιξεν ό άθλιος ! μ ’ έκαμε νά 
πιστεύσω τόν θάνατον τής γυναικός έ 
κείνη;.

—  Τήν δποίαν σάς έκλεψε' τφ δντι, τά

παιγνίδιον είναι προσβλητικόν άλλ’ δμως, 
προσέθετο ό Βουσΰ μετά πικράς ειρωνείας, 
είναι λόγος συγγνώμης δ έρως τοϋ κυρίου 
δέ Μονσορώ.

—  ΤΑ ! πιστεύεις ; είπεν δ δοΰξ μέ τ& 
κακεντρεχές μειδίαμά του.

—  Δέν έχω ιδίαν γνώμην ώ ; πράς 
τοϋτο- τά πιστεύω, έάν ύμεΐ; τό πιστεύητε'

—  Τί θά έπραττες, έάν ήσο εί; τήν θέ- 
σιν {λου ; Ά λ λ ά  πρώτον πεοίμενε' τί αΰτός 
έπραξεν ;

—  Έ κ α μ ε  τόν πατέρα τής νεάνιδος νά 
πις·εύσγ),δτι ύμεΐς άπηγάγετε αΰτήν. Προσ- 
ηνέχθη δ’ ώς προστάτη;, ένεφανίσθη είς 
τάν πύργον Βωζέ μέ έπιστολήν τρϋ βαρό
νου δέ Μεριδόρ καί, έπί τ έ λ ο υ ; , ' προσήγ- 
γισε μετά λέμβου εί; τά τείχη τού πύρ
γου καί άπήγαγε τήν αιχμάλωτον, την 
δποίαν ένέκλεισεν είς τήν γνωστήν ΰμΐν οι
κίαν καί ήνάγκασε, δι’ έκφαβίσεων, νά 
συζε·<χθ^ μ ετ ’ αΰτοϋ.

—  Καί ταϋτα δέν είναι αισχρά απιστία; 
άνεφώνησεν δ δούξ.

—  Διαπραχθεΐσα ύπό τήν αιγίδα τής 
ύμετέρας άπιστίας, έξοχώτατε, άπεκρίθη 
ό εΰπατρίδης μετά τής συνήθους αΰτώ 
τόλμης.

—  ΤΑ ! Βουσύ ! . . .  θά ίδεις έάν ήξεύρω 
νά έκδικώμαι.

—  Νά έκδικηθήτε ! ήσυχάσατε, έξο
χώ τα τε ,  δέν θά πράξητε τοιοϋτό τι.

11 ω ς ,
—  Οί ποίγκηπες δέν έκδικούνται, έξο

χώ τατε,ά λλά  τιμωροϋσι.θέλετε έπιπλήςει 
τάν Μονσορώ διάτήν απιστίαν του καί θέ
λετε τάν τιμωρήσει.

—  Καί τίνι τρόπψ ;
—  Άποδίδοντε; τήν ευτυχίαν είς τήν 

δεσποινίδα Μεριδόρ.
—  Δύναμαινά το πράξω ;
—  Βεβαίω;.
—  Π ώ ς  ;
—  Άποδίδοντες αΰτή τήν έλευθεοίαν.
—  Εμπρός, έξηγήθητε.
—  Ούδέν τούτου εΰχερέστερον' δ γάμος 

υπήρξε βίαιος, επομένως άκυρος.
—  "Εχεις δίκαιον.
—  Ενεργήσατε, λοιπόν, ν’ άκυρωθν1) δ 

γάμος, οϋτω δέ θέλετε ένεργήσει, έςοχώ- 
τα τε ,  ώς έντιμος εΰπατρίδης καί ώ ; πρίγ- 
κηψ.

—  ΤΑ ! α ! είπεν ό φιλύποπτο; δούξ,ό
ποια θέσις! Ένδιαφέοεσαι, λοιπόν Βουσύ;

  Έ γ ώ  οΰδόλως’ μόνον μ’ ένδιαφέρει,
έξοχώτατε, νά μή λεχθτΊ, δτι ό Λουδοβί
κος Κλερμών κόμης δέ Βουσΰ υπηρετεί 
πρίγκηπα ά~ισταν καί άνδρα άνευ τιμής.

— · Λοιπόν, θά ίδεις. Τίνι τρόπψ δμως 
ν’ άκυρώσω τάν γάμον ;

—  Εΰκολώτατα. Διά τής ένεργεία; τοϋ 
πατρός.

—  Τού βαρόνου δέ Μεριδόρ ;
—  Ναί.
—  Οΰτος δμω; εΰρίσκεται εί;  τό βά

θος τής Άνδεγαυίας.
—  Είναι έδώ, έξοχώτατε, είς τούς Πα- 

ρισίους.
—  Είς τόν οίκόν σου ;
—  Ό χ ι "  εί; τήν οικίαν τής θυγατρός



του. Είπατε αΰτφ, έζοχώτατε, δτι δύνα- 
ται νά βασισθ?! έφ* υμών, δτι, άντ'ι νά θε- 
ωρίί την Ύμετέραν Υ ψ ηλότητα  δποίαν έ- 
θεώρει αΰτήν μέχρι τοΰδε ·?ίτοι έχθράν. 
δύναται νά θεωρήσγ) αυτήν προστάτριαν, 
και έκεϊνος, δστις κατηρΛτο τό άνομοί σας, 
θέλει λατρεύσει ήμόίς ώς τόν αγαθόν άγ- 
γίλόν του.

'Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια .

Α μ λ .
     -

Η ΠΑΓΠΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Διήγημα A, F ou rgeu ad .

Α'

*Η Γαβρςέλλα πρός τόν Μ έξιμον-

i i  ΙονΛίον·
Σοί γράφω, Μάξιμε, διότι ελπίζω οτι δέν θα κα- 

τακρίνης τό διάβημά μου τοΰτο, και διότι αισθάνομαι 
Ατι ή καρδία μου εΤνε ελεύθερα, οπως διαθέσω αυτήν 
κατά βούλησιν.

Ρίψον είς τό πυρ τα βιβλία σου και επάνελθε τα
χέως εις τήν οικίαν σου, οπως έπαναλάμψη ή ε*κ τών 
τόπων τούτων φυγαδευθεισα χαρά.

Ούχ ήττον είμαι ευτυχής, Μάξιμε, οσον ούδεμία 
έπί τοΰ κόσμου γυνή, άναλογιζομένη οτι σύ νυ^Οή- 
μερον απασχολείς τό πνεΰμά μου και οτι άνήκω εις 
σέ διά παντος.

Ύπάκουσον λοιπόν εις τήν θέλησίν μου και έλθέ, 
έλθέ ταχέως, Μάξιμε ! Αφες τά πολυτελή μέγαρα 
τής πρωτευούσης, αφες τάς ίδρας τοΰ Πανεπιστημίου 
κα\ επάνελθε εις τήν οικίαν σου, τής οποίας ή Ούρα 
έκλείσθη οπισθέν σου διά παντός.

*Ο αγγεΛ ός σον , όπως συνείθιζες νά ο’νομάζης τήν 
γράφουσαν τάς γραμμάς ταύτας, έντός ολίγου θά 
πενθηφορήση· ή δγεία τής θείας μου Μαγδαληνής έχει— 
ροτέρευσε κατ’ αύτάς έπαισθητώς κα\ κατά τήν γνώ
μην τοΰ \ατροΰ, δέν θά ζήση πέραν τοΰ μηνός τούτου. 
Και αν δέν έπανέλθης ταχέως, Μάξιμε,θά μείνω μόνη 
έπί τοΰ κόσμου, ανευ ούδενός άλλου προςτάτου εί μή 
τοΰ Ό σ σ ια τ ο ν ,  τοΰ πιστοΰ εκείνου κυνός τής Νέας 
Γής.

Ή  έποχή αΰτη εΐνε ή ώοαιοτέρα και καταλληλότερα 
διά τήν εξοχήν. Ό  ήλιος φωτίζει τούς άγροΰς και τάς 
πεδιάδας, οπως ή έλπ'ις φορτίζει τήν καρδίαν μου κα\ 
ή λάμψις τοΰ μέλλοντος άναζωπυρεΤ και ένισχύει τόν 
ίρωτάμου.

*Όταν τό σκότος τής νυκτός, έπερχόμενον, άποκρύ- 
πτη άπό των οφθαλμών μου τάς εύανθεΤς και χλοεράς 
πεδιάδας κα\ τά θάλλοντα καί εύοσμα δένδοα ή 
καρδία μου αίσθάνεται άνέκφραστον λύπην άλλ οταν 
α\σθανθώ πνέουσαν έπ\ τής κεφαλής μου τήν δροσεράν 
και μυροβόλον εσπερινήν αύραν, ήτις μοί μεταφέρει τό 
άρωμα τών προσφιλών μοι έκείνων πεδιάδων, τοτε ή 
καρδία μου αισθάνεται γλυκυτάτην άνακούφισιν κα\ τά 
χείλη μου ακοντα προφέρουσι τό ονομά σου ! Ά λ λ ά , 
φεΰ! πάραυτα έπαναπίπτω εις βαθυτάτην μελαγχολίαν, 
διότι δέν είσαι πλησίον μου, Μάξιμε, οπως θαυμά- 
σωμεν όμοΰ τό μεγαλεΐον κχ’ι τάς καλλονάς τής φύ- 
σεως, ακόυσα δέ προσηλώ τους οακούοντας οφθαλμούς 
μου έπ\ τής όδοΰ τής πρωτευούσης, έλπίζουσα οτι θά 
σ’ ιδω έπανερχόμενον. Ώ  ! έλθέ, έλθέ ταχέως, Μά
ξιμε ! Τό παν, ανευ σου εΤνε δι’ έμέ σκοτεινόν* κα\ 
αυτός ό λάμπων ήλιος, ό περικαλύπτων κα'ι ζωογονών 
τήν γην άπασαν, καθιστών αυτήν μακαρίαν, κα\ αυ
τός ό ήλιος, ανευ σοΰ, μο\ φαίνεται αστρον ζοφώδες 
και έσβεσμένον.

Τά δάση και αί πρασινίζουσαι πεδιάδες σέ περιμέ- 
νουσιν, οπως και έγώ, Μάξιμε. Τά άνθη ζητοΰσι τό 
βλέμμα σου, οπως διαγύσωσι τό άρωμά των. Οΰτω 
κα\ ή καρδία μου ζηττΤ τήν καρδίαν σου, τήν όποιαν 
θεωρώ άμίαντον, καίπεο πεοιπλανωμίνην εις τά α
χανή καί μυστηριώδη τής πρωτευούσης ένδιαιτήματα.

Σπεΰσον λοιπόν νά ελθης αν ό νέος σου βίος δέν έξ- 
ήλειψεν άπό τής μνήμης σου τό γλυκύταττον παρελθόν 
μας. Θέλω νά ϊδω εις τόπλευρόν μου τόν προςτάτην 
μου. θέλω νά ιδω πλησίον μου τόν ε’κλεκτόν τής καρ- 
δίας υου. Ό  μονότονο? βίος τοΰ χοιρίου δέν θά μέ φο
βίση ποσώς, διότι ή παρουσία σου θ’ άποδιώκη τάς 
λύπας μας καί θά μέ καθιστα ευτυχή. Τά πτηνά θά 
χαιρετίσωσι χαρμοσΰνως τήν αφιξίν σου, ώ γλυχύτα- 
~ον αστρον μου, καί τά θηρία έντρομα θά χρυβώσιν εις 
Τον ίχον τής μελιρρύτου φωνής σου. Έ λ θ έ , Μάξιμε,

ίλθέ, δπως προστατεύσης ο’ρφανήν <έαν, ήτις ώς μό
νον οπλυν Ι’χει τήν αδυναμίαν της καί τά δάχρυά 
της. Σύ μόνος δύνασαι νά μέ ύποστηριξης χα'ι νά μέ 
υπεράσπισές· βϋ μόνος, εις ον προςέφερα όλοχαύτωμ* 
τήν χαρδίαν μου, σύ μόνος εση χαί προςτάτης μου, ό 
πιστός τών αισθημάτων μου φύλαξ. Ή  θεία μου, ή- 
τις, ώς γνωρίζεις, σέ άγαπα χα\ σέ ύπολήπτεται, άπό 
τοΰδε σέ ονομάζει ανεψιόν της. Ώ  ! ναί· έλθέ, ίχλε- 
χτέ τής χαρδίας μου, αν ετι φλέγει τήν χαρδίαν σου 
τά άσβεστον έχεΤνο αίσθημα, οττερ χαθιστα άλλοτε εύ- 
τυχή τήν πιστήν καί διά βίου άφωσιωμένην είς σέ

Γα ρβιίλλα ν.

Υ . Γ .  "Ελπίζω ότι δέν θά με χαταδιχάσης αν δέν 
δειχνύω τήν προςήχουσάν λύπην διά τόν προσεχή θά
νατον τής θείας μου.’Αλλά σχέφθητι δτι ή αγαθή αΰτη 
γραία αγει ήδη τό ε'νενηχοστόν ?τος τής ήλικίας της 
χαί δτι μία μόνη επιθυμία άπέμεινεν αύτή : τοΰ νά 
γνωρίση ε’χ τοΰ σύνεγγυς τόν θάνατον. Σχέφθητι έπί- 
σης, άγαπητέ Μάξιμε, δτι είς τήν ηλικίαν'μας, δσω 
πιχρόν χαί αν ηνε τό παρόν, εΐνε μηδέν απέναντι τοΰ 
προσδοχωμένου εύδαίμονος μέλλοντος.

Ή  έλπίς αΰτη εΤνε ή άναχούφισις τής τεθλιμμένης 
ψυχής μας. Καί τήν ε'λπίδ» ταύτην σύ έπέχυσας είς 
τήν χαρδίαν μου, Μάξιμε.

Π'

*11 Βιλ(λμι(νη κρ6{ τ4ν Η ίξ ιμ ο ν .

{ ί  ΊονΛίον.
Σοί αναγγέλλω εΰάρεστον ειδησιν, Μάξιμε, διά τήν 

όποιαν πιστεύω δτι Οά χαρής άπά χαρδίας, δπως καί 
έ [ύί.

Σήμερον τήν πρωίαν ό πατήρ μου μ" ε'κάλεσεν είς 
τά γραφεΐόν του. Ε ίς.τήν πρόσχλησιν ταύτην πάραυτα 
άνεμνήσθην, τό ομολογώ, τής ίχθρας, ήτις ύφίσταται 
μεταξύ τών δύο οικογενειών μας, τών Μοντεγύ χαί 
Καπουλέ.

—  Κόρη μου, μοί είπεν δ πατήρ μου μετά ήδύτη- 
τος, αγνώστου μέχρι τοΰδε είς έμέ, επρεπεν αναμφι
βόλους νά προσενεχθώ είς σέ αύστηρότερον, άλλά βρα- 
δύτερον ήννόηαα δτι, δσην σκληρότητα καί άν έδεί- 
κνυον είς σέ, οΰδέν Οά έπετύγχανον· ώστε άπεφάσισα 
νά φανώ ε'πιεικής. "Αλλως τε, δέν πταίει ό Μάξιμος, 
δςτις δέν πιστεύω νά τρέφη τά αιώνιον εκείνο μΤσος,τό 
όποϊον ετρεφον χαί οί πρόγονοι αΰτοΰ, κατά τής οίχο- 
γενείας μας· άλλά σύ, ήτις έπρεπε νά μοι έχμυστηρευ- 
σΟής πάραυτα τόν πρός αΰτόν ερωτά σου.

—  ’Εφοβούμην τήν οργήν σου ! έψιθύρισα μετά συ
στολής .

Έμειδίασεν.
—  Λοιπόν εξακολουθείς νά τον άγαπας ; μέ ήρώ- 

τησεν.
— Ν αί, πάτερ μου.
—  Τότε γράψον είς τόν Μάξιμον νά ελίη ταχέως, 

μοί είπε μετά τρυφερότητος· συγκατανεύω είς τόν γά
μον σας.

Πάραυτα έγονυπέτησα πρό τών ποδών του καί έχυσα 
δάκρυα χαράς καί ευγνωμοσύνης. 
ί Σοί γράφω λοιπόν νά ελθης, Μάξιμε, έξ ονόματος 

ε’κείνου, δςτις μέχρι τοΰδε τοσοΰτον αυστηρός ύπήο- 
ξεν είς ε’αέ, καί δςτις ήδη συγκατατίθεται είς τήν ένω- 
σίν μας. Τοσαύτη δέ εΤνε ή εχπληξίς μου, ώςτε νομίζω 
δτι εινε όνειρον δ,τι ήδη σοί γράφω ! Ά λ λ  εύτυχώς 
δέν εΤνε· ό πατήρ μου μοί έπέτρεψε να σε άγαπώ καί 
νά ένώσω τήν τύχην μου μετά τής ίδικής σου.

Έ λ θ έ  λοιπόν, Μάξιμε, αρκούντως ΰπέφερες· τά μέλ
λον ήρξατο ήδη νά προςμειδια. Ή  παρελθοΰσα πενία 
σου δέν θά ηνε πλέον διά σέ εί μή πικρά άνάμνησις, 
ήτις θά σε διδάξη νά έχτιμήσης δεόντως τήν μέλλουσαν 
εύτυχίαν σου. ΣχΤσον πλέον τά βιβλία καί τά λεξ.κά 
καί έλθέ πλησίον μου νά σε διδάξω έγώ τάς τέρψεις 
τοΰ έρωτος και νά μάθης παρά τοΰ λεξ χοΰ τής καρ- 
δίας μου τί σημαίνει ή λέξις,: Ά γ α π Ά  ! Φεΰ ! οί ξη
ροί χαί σχολαστικοί ακαδημαϊκοί δέν άνεΰρον είςέτι 
τάς καταλλήλους λέξεις, δπως παραστήσο>σι τά φλο
γερά αισθήματα δύο άγαποιμένων . ψυχών !

Πρό ολίγων ήμερών συνήντησα καθ’ όδάν τήν μητέρα 
σου κα'ι τήν αδελφήν σου. Ω , πόσον μ έλύπησεν ή α
διαφορία των, Μάξιμε ! Βεβαίως θά προσπαΟήσης νά 
φιλιωθώμεν καί πάλιν, δέν εΤνε άληθές ; Αλλά διατί 
αρά γε μ’ εχθρεύονται; Διότι σέ άγαπώ ; Ά λ λ ά  μή
πως ή πρός σέ αγάπη μου άφαιρεΐ τά ε'πί σοΰ δικαιώ
ματα των ;

Ή δη  ϋγίαινε, προςφιλέστατέ μου Μάξιμε, και εχε 
πάντοτε ύπ’ ίψιν σου δτι σέ περιμένει άνυπομόνως ή 
πιστή καί άφωσιοιμένη μνηστή σου

Β ιλ ιλ μ ίν η .

Γ '

Μ Α ΐ Ι Μ Ο Σ

Ό  καιρός ητο βροχερός.
Ό  Μζζιμος, σύννους καί μελαγχολικός, 

έκάθητο εν τφ δωματίω του. Έ ν  τφ  π χ -  
ρακειμένφ δωματίφ αντηχούν ιφ^ματα 
φαίδρα, και κρότος συγκρουομένων ποτη- 
ρίων.

ΤΗβαν φίλοι τοΰ Μαζίμου, οΐτινες συν- 
ηυθύμουν έν τφ  δωματίφ έκείνφ καί οΐ 
όποιοι έπανειλημμένως ειχον προςκαλέ-τει 
αυτόν άλλ’ οΰτος, βεβυθισμένος είς τάς 
βκέψεις του, δέν ήκοίΛν οΰτε τά $σματα, 
οΰτε τάς φωνάς, οΰτε τόν ηχον τών ουγ- 
κρουομένων ποτηοι'ων.

ΑΓφνης ό Μάζιμος ^κουσεν έλαφρόν κρό
τον εις την θύραν τοΰ δωματίου του.

Ένόμιαεν δτι οί φίλοι του ηλθον νά τον 
προςκαλέσωσι καί πάλιν καί προςεποιήθη 
δτι δέν ^κουσεν.

Άλλα', στρέψας τό βλέμμα πρός την 
θύραν, είδε χεΐρά τινα, ρίπτουοαν δύο έπι- 
στολάς έντός τοΰ δωματίου του. 7Ηααν 
αί έπιστολαί τνίς Γαβριέλλας καί τίΐς Β ι -  
λελμίνης.

Ό  Μάζιμος Ιλαβε τάς έπιστολάς καί 
άνέγνωσεν αύτάς.

Τά χείλη του έμειδίασαν παραδόζως 
καί τό μέτωπόν του αυνωφρυώθη Ιτ ι  μάλ
λον.

Τά ασματα έζηκολούθουν φαιδρότερα 
έν τφ  παρακειμένψ δωματίφ. Ήνέφζε την 
θύραν άθορύβως καί κατηλθε ακροποδητί 
τήν κλίμακα.

Κρατών πάντοτε τάς έπιστολάς του, 
περιεπλανήθη έφ’ ικανά; ώρας είς τάς ο
δού; τϊί ;  πόλίως. Καί Ιβρεχεν, Ιβρεχε 
πάντοτε.

Μετά τινα; ώρας έπαν^λθεν εί; τήν οι
κίαν του.

Τά ^σμ,ατα έζηκολούθουν ίτι  καί ό οί
νο; έαπένδετο άφθόνω;.

Ό  Μάζιμο; δι?)λθεν αδιάφορο;. Είστίλ- 
θεν εί; τό δωμάτιόν του καί έρρίφθη έπί 
τινο; ανακλίντρου, κρατών διά τών χει-  
ρών του τό μέτωπον.

—  "Ω ! τό ώρκίσθην ! τό ώοκίσθην ! 
Ιλεγεν.

Εϊτα  δέ, έγερθείς, έκάθησε πληβίον 
τραπέζη; τινό;, τήν κεφαλήν πάντοτε 
κρατών άνά χεΐοα;, καί παρεδόθη εί; βα
θύτατου; διαλογισμού;.

Έ π ί  τέλου; ήοχισε νά γράφΥ)1 άλλά 
πάραυτα Ιρριψε μ.ετ’ οργ·/1ς μακράν αΰτοΰ 
τόν κάλαμον καί ήρζατο διατρέχων μεγά- 
λοις βήμασι τό δωμάτων.

Ή  νΰζ ειχεν ήδη αρκούντως προχωρή
σει, δτε έκάθησε καί πάλιν πλησίον τ?5ς 
τραπέζης καί ελαβεν άνά χεΐρα; τόν κά
λαμον.

Έγραψε δύο έπιστολάς καί, λαβών αΰ- 
τάς,  έζίίλθε τϊί ;  οικίας.

•''Οτε έπαν7,λθεν,ήτο πλέον μεσονύκτιον.
Τά $σματα τών φίλων του είχον ήδη 

παύσει καί μόνον ή φωνή τοΰ άλέκτοοος 
ήκούετο μακρόθεν.



Ό  Μάξιμο; κατεκλίθν) καί πάραυτα ά- 
πεκοιμήθτ).

Μόλι; είδε διά τών χαραδρών τών πα
ραθύρων του ύποφώσκουσαν τήν ήώ, ό Μά
ξιμο; ήγέρθν) τ ή ;  κλίν-ή; καί ένεδύθν) τ α 
χέω ς, άφείς έπί τής' τραπέζγι; αΰτοϋ π2ν 
δ,τι ώφειλεν εί; τον ίδιοκτήτι^ν τής οι
κία; του. Κατόπιν'δέ, καίτοι έξήκολούθεΐ 
νά βρέχν) ραγδαίω;, έγκατέλειψε τήν πό- 
λιν, φέρων μεθ’έαυτοϋ μικρόν τι δέμα.

Ό  ήλιο; είχε φθάσει ακριβώς εί; τό μέ
σον τοϋ Σταδίου του, καθ’ ήν στιγμήν ό 
Μάξιμος άπεχαιρέτα τήν πρωτεύουσαν.

Δ'
Ό  Μ άξιμος πρός τήν  Γαβριίλλαν.

1 7  ΊονΛ ίον .
Πολλάκι; ήρώτησα έμαυτόν, Γαβριέλλα, αν ό ερως, 

τόν όποιον μοι ώρκίσθης διά τών χειλέων σου, καθη- 
γιάσθη έν τή καρδία σου. Καί ή Ιδέα ότι ήμέραν τινά 
θά περιεφρόνεις τόν Ερωτά μου, έκ! τώ  λόγω ότι εί
μαι πτωχός,καί θά προςέφερες τήν καρδιάν σου εις άλ
λον τινά ολβιον θνητόν, δυνάμενον ν’ άνταποκριθή εις 
τάς απαιτήσεις τής πολυτελείας και ευζωίας, ή ιδέα 
αΰτη, Γαδριέλλα, κατεδασάνιζε τό πνεΰμά μου.

Κ αί σήμερον άκόμη, οτε μοι ώμολόγησες τόν ?ρωτά 
σου καί αισθάνομαι είλικρινώς ότι μέ άγαπας, συγ- 
χώοησόν μοι νά σ ’ ε'πω ότι άμφιδάλλω. Καί ή άμφι- 
δολία αϋτη, τό ομολογώ, είνε άδικος, διότι αισθάνο
μαι ότι μακράν σου μεγάλως υποφέρω.

Ό χ ι ,  Γαδριέλλα, δέν άπώλεσες τήν καρδίαν ταύ- 
την, ήτις σοι ώρκ'ι,σθη αίωνίαν άγάπην. Καί άν μα
κράν σου εϋρίσκωμαι έν τώ μέσω τοσοϋτον γοητειών 
και τοσοϋτον καλλονών, πίστευσον ότι διετήρησα αΰ- 
την άμίαντον άπό παντός πειρασμού, δυναμένου νά με 
καταστήση άνάξιον τοϋ ερωτός σου.

Σ ’ ευχαριστώ μυριάκις, Γαδριέλλα, ότι έν τή έπι- 
πόνω και πολυκυμάντω τοϋ βίου σου πορεία, έξέλεξας 
έμέ ώς συνοδοιπόρον σου καί ε’ις έμέ άφιέρωσες τάς 
γλυκυτέρας ελπίδας τής εύτυχίας σου. 'Η  ειλικρινής 
αϋτη και αυθόρμητος ομολογία σου μέ άνυψοΐ ύπερ- 
άνω τών άνθρωπίνων ματαιοτήτων και των φι
λοδοξιών τοϋ κόσμου. Αισθάνομαι τήν καρδίαν μου 
έκχειλίζουσαν άπειρου ευγνωμοσύνης και τήν '/εΐρά 
μου τρέμουσαν, ένώ χαράσσει τάς γραμμάς ταϋτας. 
Σ ’ εύχαριστώ και πάλιν, γλυκεΐά μου φίλη. Ή  εκ
λογή σου αΰτη άποδεικνύει ότι κατενόησας κάλλιστα, 
Γαδριέλλα, ότι ή έπί τοϋ κόσμου ευτυχία δέν έξαρτα- 
ται είς τά πλούτη ένός φιλάργυρου- ή εις τάς έψιμμυθι- 
ώμένας καί πομπώδεις έπιδείξεις φαντασιοπλήκτου τί
νος νέου, άλλ εις τάν ειλικρινή καί άοολον έρωτα, 
όςτις έγκειται εις τους παλμούς δύο συγχρόνως καρ
διών, συμπασχουσών και άγαπωμένων εναλλάξ. “Ηδη 
οϋδέν δύναται νά κατισ/ύση τοϋ εροιτός μας, άφοϋ σέ 
άγαπώ και ή καρδία σου άνήκει εις έμέ.

Ά λ λ ’ έ'σο έπιεικής, Γαδριέλλα, όσον άφορα τά βι
βλία μου. Αΰτά, έν στιγμαΐς οδύνης καί δυστυχίας, υ
πήρξαν δι’ έμέ οΐ μόνοι μου φίλοι, καί αΰτά μέ παρη
γορούν έν ήμέραις άθλιότητος χαί άπελπισμοϋ. Δέν θά 
μοι άρνηθής λοιπόν τήν χάριν ταύτην ! . . .Ά λ λ ω ς  τε, 
τί θά έσκέπτεσο αν ήμέραν τινά σοι Ιλεγον : «Πα- 
ραιτοϋμαι τής έργασίας, όπως άφιερωθώ . . .  ή μάλ
λον οπως πωληθώ είς σέ ;»  Άναμφιδόλως θά ήρχετο 
ήμέρα, εσο βεδαία, καθ’ ην θά έδείκνυες ψυχρότητα 
και άποστροφήν εις έμέ, διότι θά μ’ ένόμιζες ώς άν
θρωπον, έπιζητοϋντα τήν ευτυχίαν του εις τήν περιου
σίαν της συζύγου του. Τοιαϋται είνε χί ίδέάι τής έπο- 
χής μας. Τάς τοιαύτας ένώσεις ή κοινωνία ονομάζει 
γ ά μ ο ν ς  εχ  σ υ μ φ ερ οττο c , διότι έν αΰταΐς δέν είς- 
χωρεΤ τό αίσθημα τοΰ έρωτος, άλλ’ ή φιλοκέρδεια η 
μάλλον είπεΐν ή αισχροκέρδεια.

“Αφες με λοιπόν νά έξασφαλίσω τό μέλλον μου και 
νά καταστώ ιΛφέλιμος εις τήν κοινωνίαν, εις τούς ό
μοιους μου, και τέλος είς τήν γυναίκα έκείνην, τήν ό
ποιαν διά βίου θ’ άγαπήσω· όταν δέ ή ώρα έπιστη, καθ’ 
ην θά δυνηθώ νά είπω: «Κατέλαδον άξιοπρεπή θέσιν έν 
τη κοινωνία διά τών κόπων μου’ήδη δύναμαι άνέτως νά 
ζήσω, ν’ άγαπήσω και νάγαπηθώ·, ΐότε μόνον θά ελθω 
πρός σέ κα'ι θά ένώσωμεν διά βίου τάς τύχας μας.

Ά λ λ ά  πριν η ή ώρα  ̂ αΰτη έπέλθη, εχω άμετάτρε- 
πτον σκοπόν νά έξακολουθήσω τό ίργον μου, όπως ου- 
νηθώ ν άποκτήσω τήνχεΤράσου, χωρίς νά έρυθριάσω 
ένώπιον σου έπι τη ιδέα ότι εις σέ οφείλω τήν ευτυ
χίαν μου. “Οχι· δέν θέλω άλλο τι παρά σοΰ ειμή τόν 
£ρωτα σου· σέ μόνον άγαπώ και οΰχί τήν περιουσίαν 
σου. ~ '

Όμολογώ ότι δέν ημην άξιος τοΰ ερωτός σου. Λ οι
πόν άνάγχη νά περιμένωμεν· άνάγκη νά έξακολουθήσω 
τάς σπουδάς μου· διότι μόνον διά τοΰ μέσου τούτου 
θ» έξασφαλίσωμεν τήν ευτυχίαν μας. Δέν άγαπώ τά 
πλούτη καί τάς ματαίας έπιδείξεις, άλλά τήν άνεξαρ- 
τησίαν τοΰ άνθρώπου, τοΰτέστι του νά ζήσω μετά σοΰ 
ζωήν εύδαιμονα καί μακαρίαν.

"Αν δέ ή ελπίς αΰτη μας χωρίζι) έπι -του παρόντος, 
σκέφθητι ότι μίαν ήμέραν θά ελθω πρός σέ νικητής και 
τροπαιοΰχος, ούδενός άλλου ’έγιαν άνάγκην εί μή τοϋ 
ερωτός σου. “Ε χ ε λοιπόν υπομονήν καί οϋδέν δύναται 
νά διασπάση τόν Ιρωτά μας.

’Επειδή κατ’ αΰτάς τά μαθήματα τοϋ Πανεπιστη
μίου διακόπτονται έπί τινα καιρόν, ζγω σκοπόν νά 
ελθω νά σ’ ϊδω μετά πέντε ημέρας (23 τρέχοντος)» 
Ε ίπ έ το?το είς την έξαίρετον θείαν σου, τήν όποιαν 
άπό χαροιας ευχαριστώ διά τά ειλικρινή πρός έμέ αι
σθήματα της- ισως ή άγγελία τής άφίξεώς μου μετα- 
δώση αΰτή νέαν ζωήν.

’Αγάπα με λοιπόν . πιστώς, Γαδριέλλα μου, καί, 
οπως ε’γώ , άγάπα τήν μητέρα μου καί τήν άδελφήν 
μου. Γνωρίζεις ότι ε’ νε πολύ δυςτυχεΐς, όπως δέ πάν
τες οί πεπτωκότες, εχουσιν άνάγκην αγάπης μάλλον 
η οίκτου· διότι, ό οίκτος είνε τό έσχατον μεταξύ τών 
χριστιανικών καθηκόντων.

Ύ για ινε, Γαδριέλλα, καί άγάπα πάντοτε τόν μέ
χρι τάφου άφωσιωμένον σοι

Μ ήξιμον.

Ε'

Ό  Μ άξιμος πρός τήν Βιλελμίνήν-

17 ΊονΛ ίον .

Αισθάνομαι άπερίγραπτον χαράν διά τήν εΰτυχίαν 
σου, Βιλελμίνη. Μέ αγαπάς λοιπόν είσέτι, άγαπητή 
μου έξαδέλφη, μετά της αΰτής έκείνης άγάπης καί 
άφοσιώσεως, ήτις μας συνέδεε κατά τά άθώα Γιη τής 
παιδικής μας- ήλιχίας, ότε φαιδροί καί άμέριμνοι πε- 
ριετρέχομεν τάς εΰανθεΐς έκείνας πεδιάδας, αίτ νες 
εκειντο όπισθεν τής οικίας τοΰ πατρός μου. Οϊμοι I 
παραδάλλων τήν άποιίΐασαν έκείνην εϋτυχή έποχήν 
ποός τήν ένεστώσαν, αισθάνομαι τό στήθος μου πιεζό- 
μενον ϋπό βαθυτάτης μελαγχολίας. Ή  δυστυχία, ή 
παντελής άπώλεια τής περιουσίας μ#υ, ή άπελπιστική 
θέσις τής μητρός καί άδελφής μου καί τέλος ή Ιδέα οτι 
ή άρχαία πατρική μου οικία περιήλθεν είς ξένας χεΐράς 
καταθλίδουσι και καταδυναστεύουσι τήν καρδίαν μου. 
Εργάζομαι μετά ζήλου άοκνου, όπως δυνηθώ νά έπι- 
τύ-/ο> αίσιώτερον μέλλον. Τ ί νά περιμένω ; Τ ί  εΤμαι; 
Είς πτωχός καί δυστυχής νέος ! .  . . Σΰ εΤσα'ι πλού
σια, Βιλελμίνη, καί αγνοείς τάς αιωνίους βασάνους, 
τάς όποία; υποφέρει ό πτωχός, άν μάλιστα ΰπήρξέ 
ποτε πλούσιος! Ό  πατήρ μου άπέθανεν έκ μαρασμοϋ, 
διότι άπώλεσε τήν περιουσίαν του· καί έγώ έπέπρωτο 
νά έπιζήσω, ΐνα ΰποστώ πάσας τάς πικρίας τής άθλιό- 
τητος κα’ι τής πενίας. “Α χ ! Βιλελμίνη, άν ή τύχη 
δέν έοαίνετο τόσω άοικος είς έμέ, θά έδυνάμην ΰπερη- 
φάνως νά σέ ονομάσω σύζυγόν μου, διότι γνωρίζω ότι 
μέ άγαπας καί διότι, εΤνε άληθές, έγεννήθημεν ό είς 
διά τόν άλλον άλλά σήμερον . . .

Δέν προχωρώ· μέ παρεκάλεσες νά μήσοι γράφω 
πλέον τάς λύπας μου, κα' ο’φείλω νά σε υπακούσω, 
Ά λ λ ά  τότε, διατί παραπονεΤσαι διά τό σύντομον τών 
ε’κιστολών μου; Πώς δύναμαι ν άποδιώξω τοΰ νοός 
μου τάς θλιδεράς ταύτας σκέψεις ; ________

Παρηγορήθητι, μετά πίντε ημέρας θά ημαι πλησίον 
σου. Διά λόγους, τούς όποιους πραφορικώς θά σοι 
είπω, δέν επιδοκιμάζω τά σχέδιά σου καί έλπίζω ότι 
θά αναγνώρισης τό δίκαιόν μου. Δέν θέλω, δέν απαιτώ 
άλλο τι παρά τής γυναικός, τήν όποιαν θά νυμφευθώ, 
εΙμή τήν καρδίαν της. Θέλω νά “δω αΰτήν εΰτυχή, 
άλλά θέλω έπίσης είς εμέ καί μόνον νά όφείλη τήν εΰ
τυχίαν της.

ΕΤμαι πάντοτε δ αΰτός, άγαθή μου έξαδέλφη. πάν
τοτε ό Κ tiptoe σ κ υ θ ρ ω π ό ς ,  ό π ω ς  μέ ώνόιιαζες πρό 
εΤκοσιν ήμερων ?ν τινι έπιστολη σου, έν η μ’ έπέπλητ- 
τες σφοδρώς διά τόν μελαγχολικόν χαρακτήρά μου. 
Ά λ λ ά  πώς θέλεις νά μή ημαι τοιοΰτος. άφοΰ κατα- 
τρύχομαι Οπό σκληοών άναμνήσεων ; Πώς θέλεις νά 
φαίνωμαι φαιδρός, άφοΰ ή άνάμνησις τών εΰτυχών ή- 
μεοών διατηρείται πάντοτε έν τώ νώ μου ζωηρά καί 
άκμαία ; “Q ! ένθυμεΐσαι, Βιλελμίνη, μεθ’ όποιας χα
ράς ε’δλέπομεν τόν ήλιον δύοντα καί πώς ε’καλύπτομεν 
διά τών χ ειρών μας τό πρόσωπον έπί τή ιδέα ότι αί 
οίκίαι μας περιστοιχίζονται ΰπό φαντασμάτων ;

“Ω  ! τότε ημεθα άγγελοι, Βιλελμΐνη,ι αταδάντε? 
έξ οΰρανοΰ, άμέτοχοι τών θλίψεων τοΰ κόσμου ! 'Ε 
σπέραν τινά —  ένθυμεΐσαι ; —  έδρεψες άνθος τι έκ τοΰ 
άγροΰ, όπερ .ώνόμαζες Π ν θ ία ν  εΤνε τό μ α τ τ ε ΐ o r ,  
άνέκραξες κα\ έψιθύρισες τούς ώραίους τούτους στί
χους, τούς όποιους οΰδέποτε θά λησμονήσω :

Καί τά λούλουδα τοΰ κάμπου ■■ 
Μαδημένα έρωτηθήκαν,
Ώ ςκα ί αΰτά μοΰάποκριθήκαν 
Π ώ ί έσύ δέν μ’ άγαπας...

Καί τό.βλέμμά σου προςηλοΰτο έπ’ έμοΰ, ώςεί βέ
λον νά μάΟη άν τό άνθος έκεϊνο ελεγε τήν άλήθειαν !

Ω,πώς παρήλθον αί ευτυχείς έκεΐνιι ήμέραι, καθ’άς 
ήγνόουν τί έστι λύπη καί δέν ήσθανόμην αλλο τι ή τούς 
γλυκείς τής καρδιας μου παλμούς ! Ο ϊμ οι! ,θά. έ^ανέλ· 
θωσιν άρά γε αί ήμέραι έκεΐναι ;

Βλέπεις ; άγαπώ νά έπανέρχωμαι είς τό παρελθόν. 
Διά σ,έ,.τίτκ ®έν έδοκίμασες τάς πικρίας τής δυστυχίας, 
τά πάντα' βαίνουσιν, όπως καί πριν, άμετάδλητα, α
ναλλοίωτα, άμετάτρεπτα. Ά λ λ ά  δι’ έμέ, ώ ! δι’ έμέ 
τά πάντα μετεδλήθησαν και εΤχον δίκαιον ότε ήμέραν 
τινά σοι. ελεγον ότι ή e J s t ic - e ir e  ε τ ί ο τ ι  α Β α ιη Λ η .  
Ναί ! δέν ?χώ άλλην παρηγορίαν ή' ΐάς γλυκείας ανα
μνήσεις μο . , τάς όποιας θά διατηρώ προςφιλεΐς ένόσω 
ή τύχη δέν μειδιά καί πρός έμέ. Ό  κΰδος έρρίφθη πλέ
ον ! Ή  ζωή μου ήδη αυνίσταται είς τάς τρεις ταύτας 
λέξεις : ε ρ γ ά ζ ε σ θ α ι ,  ύ π ο φ ερ ε ιτ , ρ εμ β εσ θ α ι.

Χαΐρε, σύντροφε τής παιδικής μου ηλικίας, χαΐρε. 
Εϊθε νά jj.ij δοκιμάσης ποτέ τάς πικρίας, όσας έγώ έ- 
δοκίμασά. Αγάπα πάντοτε τούς πτοιχοΰς καί' παρηγό- 
ρει τούς τεθλιμμένους, μεταξύ τών όποιων μή λησμο
νεί καί τόν δυ;τυ"/ή

Μ άξιμον.

Τ .  Γ .  Ή  μήτηρ μου καί ή Εΰλαλία σέ άγαπώσιν, 
όπως πάντοτε· άπόδος τήν άδιαφορίαν των είς τήν 
σκληράν καί άμείλικτον ειμαρμένην. “Αλλως τε μή
πως σύ εΤσαι ό αίτιος τής καταστοοφής τω ν',

Ύ γιαινε καί πάλιν, Βιλελμίνη μου, καί ένθυμοΰ 
ότι μετά πέντε ημέρας θά ημαι πλησίον σου, ΰπό τήν 
σκιάν τής βαθυσκίου καστανέας.

ΣΤ'

ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ

Ό  κύριο; Χορβούργ4 ό πατήρ τοϋ. Μα- 
ζίμρυ, ύπήρζε τό θϋμα τής αίσχροκεοδείας 
τοϋ κυρίου Μουφόρτ, πατρό; τ ή ;  Βιλελ- 
μίν·»);. Ώ ;  ix. τούτου ό Μίίξιμό; έτρεφε μί
σος αδιάλλακτον πρό; τόν αρπαγα τ ή ;  
περιουσία; του καί τόν φονέα τοϋ πατρό; 
του καί οΰδέποτε παρτ-,τήθ'Ο τ ή ;  ιδέα; τής 
έκδικήσεω;.

“Ηδϊΐ, χάριν τών αναγνωστών μ.α; καί 
συμφώνω; πρό; τούς κανόνα; τών [Αυθιστο- 

ριογράφων, όφείλομεν νά δώσωμεν ά^ριβή 
εικόνα ένό; έκαστου τών προσώπων,ατινα 
παρουσιάζομεν έπί τ ή ;  σκνινή;, καίτοι φρο- 
νοϋμεν οτι ολίγον ενδιαφέρει τόν άναγνώτ 
στγ)ν άν δ μ,έν Ιχτρ ττιν ρίνα μεγάλην, δ 
δέ μικράν, ό μέν τό πρόσωπον ώοειδέ;, ό 
δέ στρογγύλον.

*Οπω; δήποτε, θέλοντε; νά εΰχαριστή- 
σωμεν πάντα; ανεξαιρέτως,θά εΓπωμεν δτι 
ή Βιλελμίννι καί ή Γαβριέλλα ήσαν εξίσου 
ώραΐαι εί;  τά βλέμματα τού Μαξίίλου.

Ήδ·/) προχωροϋμεν.
Παύει πλέον ή παοένθεσι;.

*  *  Ύ
Έ π ε τ α ι  τό τέλος.

• o t o t o x x  ο  K x o t a x x
Α4)ξαντος τοδ  Β' Ιτο υ ς , κ ι ρ » α Χ ο ΐ | ΐ ι «  

το ύ ς  « κ . ϊννδρομητΛ ς ή μ ΰ ν , το ύ ς  intO u- 
μ οϋ ντα ί νά. έξαχολουθήσω σιν ώ ς τ ο ιο 3 τ ο ι 

* * τ ά  τώ ά ρ ξίμ ιν ο ν  Γ ' Ετος. v i  i n o στ*1- 
λω σι τήν συνδρομήν τω ν , κ α θ ό τι £ ια κ ό κ τ ·-  
τ α ι  i p i m x S f  τό  φύλλον ι ΐ ς  χ ίν ια  μ ή  χρ ο - 
ηληρώσοντα.

Φύλλα ηροήγοΰμ·ναι εΰρίσκονται είς τό γρα- 
φεϊον τών Έ χΛ εχτΰ ιγ  Μ υθιστορη μ άτω ν , τιμώμενα 
άντί λεπτών 1 0  διά τούς έν Έ λ λ ά ϊι  καί S O  διά 
τούς έν τώ έςωτεριχω, άποστέλλονται δέ είς τόν αίτή- 
σοντα άμα τή παραλαβή τοΰ άντιτίμου.


