
Ν.ΟΜΌΝ.
Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Ο Ν  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν  Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν  Κ Α Ι  Π Ε Μ Π Τ Η Ν

γ ί ά φ ε χ ο ν  |  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
S. ‘ο δ ό ς  Π α τ η σ ί ω ν  ά ρ ι β .  3 . Λ Ε Ω Ν  Λ Ε Ω Ν Η Σ ,  μυθιστορία  Γ ε ω ρ γ ί α ς  Σ ά ν δ η ς ,  (σ υ νέχε ια ) , μετάφρασις 
, .  s  ,  , , I. I . Σ χ ν Λ ίσ σ η .  — Ο Λ Ι Β Ι Ε Ρ Ο Σ  Ο  Ν Ο Θ Ο Σ ,  (μ ε τά  ε ίχόνος, σ υ νέχε ια ),

t συν ρομαι α π ο σ .ε  ο ν .α ι  α π  ευ-  μ υθ ιστορ ία  E r n e s t  D u b r e u i l ,  μ ετάφ ρ , Σ .  Τ .  —  Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Μ Ο Ν -
Ιας Α ς  Α θή να ; ο ια  γρα μ μ α το σ ή μ ο υ , . Σ Ο Ρ Ω .  μυθιστορία  Α  Α ο υ μ 3 ,  (σ υ νέχε ια ) , μετάφρασις Α μ ά .  —  Λ Ε Υ Κ Η
ιρτονομ ισμάτω ν, χουσοϋ χ . τ . λ .  | Λ Ο Ρ Ζ Τ ,  δ ιή γη μ α  Α ιμ ν Λ ίο ν  Σ ο ν β ε σ ζ ρ .

ΕΤΒ3ΕΙΑ. JCY ΤΜΔΙ> ΟΜΗ
Προηληριβτία :

Έ ν ’Α θ ή να ι; <ρρ. 8  ταΤς ίπ α ρ χ ία ις  8 , 5 0 1 ] 

Ιν  τ <3 Ιξω τερ ιχω  φρ. χρυσ ά  1 5 .
Έ ν  'Ρ ω σ σ ία  ^ούδλ ια  6 .

Λ Ε Ω Ν  ΔΕΩΝΗΣ
Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ  Σ Α Ν Δ Η Σ  

Μ ετά φ ρα σ ις Ί .  ’ h i d .  Σ χ ν Λ ίσ σ η .

Σ υ ν έ χ ε ια ·  ΐδε  προηγούμενον ψύλλον

ΙΔ'

ευρισκα άμέτοχον ε ί; αυτήν τήν ατιμ ίαν. I μ.ου ρανίς αΐματος,δέν θά στέαξω εις τοΰτο 
"Ελεγα κατ’ έμαυτν|ν· πολΰ κακόν μ’έπρο- j  ποτέ. Είσαι ή γυνα ΐκά «.ου, ανήκεις εις 
ξένισε, γ)δ·η μέ εχει άπατήσει- άλλ’ όπωσ- ί έμέ,καί σέ άγάπώ. ’Ενδέχεται νά σέ κάμω 
δήποτε, μέ αγαπά. "Αν Y)v«t άληθές δτι ι ν’ άποθάν-/]ς τ?ίς λύπης, άλλα νά σέ άφίβω 

ί τόν παρενοχλώ καί τον είμαι έπιβλαβής, νά φύγτις δέν είμπορώ.
| 6ά μέ τό έλεγε προ ενός μηνός μόλις, δτε ι — Δέχομαι, τον άπεκρίθην, καί λύπην 
!γ]σΟανόμην τήν καρτεροψυχίαν νά τόν ά - j καί θάνατον, άν μέ είπΐίς δτι άκόμνι μέ ά- 
i φίσω, ένώ αυτός είχε πέσει εις τά  γόνατά γαπ^ς.

Φθάνω είς Μεδιόλανα, άφοϋ νύκτα καί μου παρακαλών με νά μείνω. Ά ν  yjvxi pat— j — Ναί, να ί, ok αγαπώ, ανέκραζε με 
ίΐμέοαν ώδοιπόρήσα χωοίς ν* άναπαυθώ καί διοΰργος καί φιλόδοξος, δεν θά μέ εκρά-  ̂τάς συνήθεις παραφοράς του- σ ! μόνην ά - 
οΰτε νά λάβω καιρόν νά σκεφθώ. Κατα- | τει, επειδή περιουσίαν δέν έχω, ό δε ερως γαπώ , σέ μονήν, καί άλλην ν’ αγαπήσω 
βαίνω είς τό ξενοδοχεΐον δπου κατέλυεν ό μου εις τίποτε δεν τον ωφελεί. Διά ποιον ι τών αδυνάτων αδύνατον !
Λεώνης, καθ’ ?ίν διεύθυνσιν μέ είχε δόσει, λόγον τώρα θά έπαραπονεϊτο δτι τόν ε ϊ - 1 —  Ά λλά  πάλιν, άθλιε, ψεύδεσαι, τόν
στέλλω νά τόν ζητήσουν, άλλά μέ παοα- ι μαι οχληρά ; Ά ρκεΐ μίαν λέξιν νά είπν\ είπα. Συ ηκολουθησες την πριγκήπισσαν
τηρο ύν p.! απορίαν. J  διά νά μέ Sιώζγι. Γνωρίζει δτι είμαι φιλό- Ζαγγαρόλην.

— Δεν κατοικεί εδώ, μέ αποκρίνεται ό τιμος, δεν εχει νά φοβήται ούτε τάς ίκε- —  Ναί, αλλά την άποστρέφομαι. 
θαλαμηπόλος. 'Ό ταν Ιφθασε είχε καταβή σίας μου οΰτε τάς επιτιμήσεις. Δ ιατί θά —  Πώς ! ανέκραξα έκπληκτος. Καί δι- 
είς ήμ&ς, άλλ’ Ιπειτα  ενοίκιασε Ινα κα- έζήτει νά μ’ έξευτελίση ; . . . α τ ί λοιπόν τήν ήκολούθησες ; Ποια αισχρά;
γεράκι, δπου μετεκόμισε τά  πράγματά Δέν ήμπόοεσα νά εξακολουθήσω' ρεϋμα λοιπόν μυστήρια κρύπτονται έντός αυτών 
του' μόνον τό πρωί έρχεται ^ ιά  νά ’πάρ·/) δακρύων διέκοπτε τήν φωνήν κ&ί τούς λ ό - j δλων τών α ινιγμάτω ν ; Ο Χιάλμης ίιθέ- 
τά γράμματά του καί νά ζυοισθΐ5, έπειτα  γους μου. ι λνισε νά μέ δώσν) νά καταλάβω, δτι έδε-
φεύγει. —  Δ ιατί νά θελήσω νά σ’ εξευτελίσω ; σμεύθης πρός αυτήν τήν γυναίκα άπό χα -

— Ά λ λ ά  που λοιπόν είναι τό κατάλυμά ' άνέκραξεν ό Λεώνης άλλος έξ άλλου' διά μερ-·?, φιλοχρηματίαν. Οτι καί γραία 
του 5 ήρωτησα. Είδα οτι ό θαλαμηπόλος j  νά άπαλλάξώ τήν ήδη κατασπαραγμένην ουσα . . . Ά  ! τ ί  μέ αναγκάζεις νά προ-
μέ παρετήρει μέ περιέργειαν $ μ3λλον μέ συνείδησίν μου άπό νέον έλεγχον. Τοΰτο'φέρω ! 
αμφιβολίαν, καί δτι, είτε άπό σέβας, είτε σύ, Ίο υλ ίττα , δέν τό κατανοείς. Έ κ τού- 
άπο εύσπλαγχνίαν, έδίσταζε νά μέ άπο- j  του μαίνεται δτι σΰ ουδέποτε έπραξες εγ- 
Χριθϊΐ. Δέν ήθέλησα νά ζητήσω εξηγήσεις, ί κλημ,α ! . . .
άλλ’ είπα μόνον νά με όδηγήσν) εις τό δω -j Έ σ ιώ -η σενέγώ  επεσα εί; μίαν θρονίδα, 
μάτιο^ τό όποιον ό Λεώνης έκράτει ΰπ ’ έ- j καί έμείν»μεν οΰτως πως καί οί δύο ώς 
νοίκιον έκεΐ δέ, [ έμβρόντήτοι.

— "Αν ’ξεύρτις, τόν είπα, ποϋ εΰρίσκε- -—· "Αγγελε σύ, πτωχή νέα ! είπε τέλος 
ται αυτήν τήν ώραν, πήγαινε νά τόν ζη- δ ιατί ώφειλες νά γίν·/ι; σύντροφος ενός ά-
τήσγις, καί είπέ του δτι ήλθεν ή άδελ 
φή του.

Μετά μίαν ώραν, ιδού ό Λεώνης, μέ α
νοικτάς άγκάλας δπως μέ άσπασθνί.

λιτηρίου ωσάν έιιε 
Θεοϋ
καί σ έροιψι

κακόν εκαμ,ες του

Μή πιστεύσης είς αύτάς τάς συκο
φαντίας, άπεκοίθη ό Λεώνης" ή πριγκή- 
πισσα είναι νέα καί ωραία’ τήν έρωτεύθην, 
σέ τό άμολογώ . . .

— Δόξα σοι Ivjsie ! τόν λέγω βαθέως 
στενάξασα’ πάλιν προτιμώ νά σέ βλέπω 
άπιστον παρά άτιμον. ’Αγάπα την, πολύ 
άγάπησέ τη ν ; άφοΰ είναι πλουσία καί σύ 
πτω/ός ! "Αν τήν άγαποίς πολύ, ό πλοϋ-

πρίν έτι νά γεννηθνϊς, άθλιον πα ιδ ί, | τος καί ή πτω χεία  θά ήναι λέξεις κεναί 
έοοιψεν είς τάς άγκάλας ενός άπο- μεταςύ σας. Οΰτω κ’ έγι:γω σε η γα π ω ν  και

μ’ δλον δτι δέν είχα δπως ζήσω τίποτε 
άλλο παρά τά  δώρά σου, δέν ήρυθρίων διά

κεκηρυγμένου, έξ οΰ ρ,υοίους πάσχεις θα- 
S —Μή ,τόν λέγω , όπισθοχωρήσασα' περί- ] νάτους αϋσχους καί άπογνώσεως ; Ταλαί- 
μεινε' άν ίως τώρα μέ ήπάτησες,μή προσ-1 πώρος Ίο υλ ίττα  ! ταλαίπωρος Ίουλ ίττα  ! ;αυτό ' τώρα καί θά έξουθενιζόμην καί θά 
θέσ-ιρς καί άλλο έγκλημα είς δσα επραξες j Χείμαρρον δέ δακρύων έχυσε τότε καί j σέ καθιστάμην αφόρητος. "Αφες με λοιπόν 
πρός εμέ. Κ ύτταξε, παρατήρησε αυτό τό : αυτός. ν’ άναχωρήσω. Ή  επιμονή σου νά μέ κρα-
Υράμμα· είναι άπο σέ ; "Αν έπλαστογρά-j — ΑΓ, τό νλέγω 'έγώ  ηλθα δπως ακούσω τ-^ς δπως άποθάνω είς τά  μαρτύρια είναι 
φησαν τούς χαρακτί,ράς σου, είπέ μέ το 1 τήν απολογίαν σου ί) τήν καταδίκην μ.ου. ! καί αφροσύνη καί. σκληρότης έν τα υτφ . 
Κμέσως, επειδή τό ελπίζω καί συγχρόνως Είσαι ξνοχος, σέ συγχωρώ, καί άναχωρώ. — Έ χ εις  δίκαιον, είπε σκυθρωπώς δ 
Πνίγομαι. j —  Αυτόν τόν λόγον νά μή τόν ακούσω! I Λεώνης- αναχώρησε λοιπόν ! Πράττω εο-

*0 Λεώνη ς ερριψε τά βλέμμα του επί ανέκραξε διαπύρως. Σβΰσε διά παντός αΰ- ■ γ ο ν  δημίου ζητών νά σ’ εμποδίσω.
επιστολής καί ώχρίασεν ώς νεκρός. | τόν τόν λόγον άπό 'τά ς συνομιλίας μας.  ̂ ’Εζήλθεν ώς απεγνωσμένος. Τότε έγο- 

— ΤΩ θεέ μου ! άνεβόησα, Ιως τώρα "Οταν θελήσης νά μέ παραιτήσνις, φΟγε j νυπέτησα καί έζήτησα έξ ούρανοΰ δύνα- 
έλπ ιζα  δτι μέ είχαν άπατήσει ! Ήρχόμην έπ ιτηδείω ς, ώστε νά μή δυνηθώ νά σ’ έμ- μιν , έπεκαλέσθην τ·55ς μητρός μου την μνή- 
Λρός σέ σχ^εδόν μέ πεποίθησιν δτι θά σ' ποδίβω- άλλ’ ένόσφ μένει ε ί; τάς φλέβας I μην, καί πάλιν άνωρθώθην, δπως έτο ι-



μάσω έκ νέου τά  πρός δδοιπορίαν μου.
’Αφού έκλεισα πάλιν τά 'πράγματά  μου, 

ϊστειλα  νά ζητήσουν ταχυδρομικούς ίπ 
πους διά τό αυτό έκεϊνο έσπέρας, καί έν 
τφ  μεταξύ τούτω έπεσα εις μίαν κλίνην. 
Τόσον κατάκοπο; ήμην καί τόσον μέ είχε 
καταβάλει ή απελπισία, ώστε ήσθάνθην 
άποκοιμηθεΐσα την ειρήνην τών νεκρών έν- 
τός του μνήματος.

—  Μετά μίαν ώραν έξυπνώ είς τάς ά γ- 
κάλα ; τοϋ Λεώνη.

—  Μ αταίω ; θέλεις νά φύγγις, μέ είπε- 
τοΰτο υπερβαίνει τάς δυνάμεις μου. Ά -  
πέπεμψα τά  άλογά σου, είπα καί κατεβί- 
βασαν τήν απαρτίαν σου. Είχα ’πάγει μό
νος νά περιπατήσω έξω, εις τούς άγρούς, 
καί κατέβαλα πόϋσαν δύναμιν δπως βιάσω 
τον εαυτόν μου νά σέ χάσω. Άπεφάσισα 
νά μην έλθω νά σέ άποχαιρετήσω.Έκεϊθεν 
μετέβην εις τής πριγκηπίσσης, έποοσπά- 
θησα νά φαντασθώ δτι την ήγάπω ν’ όχι" 
εκείνην μισώ καί σέ άγαπώ. Α νάγκη  νά 
μείνης.

Α£ αλλεπάλληλοι αύτα ί συγκινήσεις 
μου έξησθένιζαν καί την ψυχήν ώς τό 
σώμα- ειχεν άρχήσει ό νους μου νά μή δια- 
κρίνγι τί τό ορθόν τό καλόν ή τό κακόν, 
ή υπόληψις ή ή καταφοόνησις τών αν
θρώπων άπέβαιναν προς εμέ άμιιδροί νΐχοι, 
λέξεις τάς όποιας δέν ήθελα πλέον νά εν
νοήσω, άλλά μέ έπτόουν ώς μακρά σειρά 
άριθμών, τους οποίους έπρόκειτο νά συνά
ψω μέσα είς τον νοΰν μου.'Ο Λεώνης είχεν 
άπό τοϋδε έπ’ εμέ πλέον παρά ηθικήν δύ
να μ ή - ΐσχύν μαγικήν, άπό την οποίαν 
ητον αδύνατον ν’ άποσπασθώ.Τό βλέμμ.α, 
ή φωνή, τά  δάκρυά του έπενήργουν είς τά  
νεϋράμου δσον καί ε’ις την καρδιά μου- 
είχα καταντήσει μηχανή τήν οποίαν έκί- 
νει κατά τήν θέλησίν του πρός π2σαν δι- 
εύθυνσιν.

Τόν έσυγχώρησα και τον ϋπεσχέθην πΖν 
ο ,τι ήθελε. Μέ είπεν δτι ή πριγκήπισσα 
Ζαγγαρόλη, χήρα ούσα, εβαλε κατά νοΰν 
νά τόν νυμφευθ-7)- δτι έκ τής έφημέρου καί 
κούφης κλίσεώς του πρός αυτήν έξέλαβεν 
δτι ήγαπάτο, καί δτι επειδή έξετέθη πολύ 
ένώπιον τοϋ κόσμου ένεκα τής αφροσύνης 
τη ς, ήναγκάζετο νά μή τήν παραιτήση 
διά μι3ς, άλλά ν’ άποσπασθΐί ολίγον κα τ ’ 
ολίγον, διότι άλλως θά είχε νά κάμγ] μέ 
δλους τούς συγγενείς της.

—  Έ άν έπρόκειτο μόνον περ'ι μονομα
χίας μέ δλους τούς αδελφούς της, μέ δ- 
λους τούς έξαδέλφου; καί θείους τη ς, ε ί
πεν, ολίγον θά μ’ έμελλεν- ά λλ ’ αυτοί θά 
μετήρχοντο άλλο είδος έκδικήσεω;, κα
θώς κάμνουν οί μεγάλοι άρχοντες- θά 
μέ κατήγγελλαν ώς xap6o r dp o r  συνωμό
την ε ί; τήν εξουσίαν, και τότε θά έρρι- 
πτόμην ε ί; κάμμίαν ειρκτήν, δπου θά έ- 
περίμενα δέκα ϊτη  ίσως νά τούς 2λθ’ ή ό- 
ρεζις νά έξετάσουν άν ήμην ένοχος.

"Ολους τούς μωρούς τούτους μύθους 
ήκουα μ’ εΰκολοπιστίαν παιδίου. Ουδέ
ποτε ό Λεώνης έφρόντισε περί πολιτικής- 
άλλ’ ήγάπων ακόμη νά πιστεύω , δτι τό 
προβληματικόν τοϋ βίου του είχε σχέσιν 
μέ τοιούτου είδους μέγαν τινά  σκοπόν.

Συγκατένευσα νά εκλαμβάνωμαι είς τό 
ξενοδοχεΐον ώς αδελφή του, νά έξέρχωμαι 
σπανίως, ουδέποτε δέ μαζή του, και τέ 
λος νά τόν άφίνω εις πόίσαν ώραν πάντη 
ελεύθερον πρός έπίσκεψιν τής πριγκηπίσ- 
σης έπί τΫ5 αιτήσει της.

ΙΕ'

Ε λεεινή ητον αυτή ή ζωή. "Εως τότε 
μέ ησαν άγνωστα τά  βασανιστήρια τής 
ζηλίας, καί τά  ΰπέμεινα δλα μή θέλουσα 
ν αποτείνω είς τόν Λεώνην ανιαρά παρά
πονα- άλλά καί δέν μ’ Ιμενε πλέον δύνα- 
μις ικανή ώστε νά τά  έκφράσω. Ά πεφά- 
σισα ν’ άφίσω έν σιωπή τόν θάνατόν μου : 
νά Ιλθγι- τόσον άρρωστημένη ήμην ώστε 
τό ήλπ ιζα . Ή  άκηδία μέ κατέτηκεν έτι 
πλέον είς τά  Μεδιόλανα ή είς τήν Βενε
τ ία ν - εδώ είχα πλειότερα άλγη καί όλι- 
γωτέρας διασκεδάσεις. Ό  Λεώνη; έζη ά- 
ναφανδόν(μέ τήνπριγκήπισσανΖαγγαρόλην. 
Είς τό ΰέατρον, είς τούς χορούς, παντοΰ 
μέ αυτή ν- έξέφευγε πρός στιγμήν καί ήρ- 
χετο νά μέ ίδή, επειτα δ’ έπέστρεφε νά 
συνδειπνήσγ) μ’ εκείνην, καί μόνον είς τάς 
§ξ τής πρωίας επανήρχετο είς τό δωμά- 
τιόν μας. Τότε έπ ιπτεν είς τήν κλίνην 
κατάκοπος καί πολλάκις δύσθυμος. Έ ξη- 
γείρετο περί τό μεσημέρι σιωπηρός καί με
τέωρον Ιχων τόν νοΰν, επειτα  δέ έπορεύ- 
ετο είς τόν οίκον τής ερωμένης του, μέ 
τήν όποιαν Ιξήρχετο είς περίπατον εντός 
τοϋ δίφρου τη ς. Πολλάκις τούς έβλεπα νά 
διαβαίνουν- ό Λεώνης πλησίον της είχε 
τό ηθος εκείνο τό φρονίμως θριαμβευτικόν, 
την έρωτότροπον συμπεριφοράν καί τά έ- 
ρωτοπαθή καί όμοΰ ιλαρά βλέμματα &- 
τ ινα  είχε καί πλησίον μου άλλοτέ ποτε* 
εγώ τώρα είχα μόνας τάς μεμψιμοιρι'ας 
του καί τήν διήγησιν τών προσκομμάτων 
δσα άπήντα . Είναι αληθές δτι μάλλον ή 
γάπων νά τόν βλέπω έπανερχόμενον είς 
εμέ περίφροντιν καί άηδιάζοντα τήν δου
λείαν του μόίλλον ή άναπαυμένον καί ά- 
φροντιν, ώς τόν συνέβαινεν ενίοτε, διότι 
οδτω πως έφαίνετο ώ ; νά έλησμόνει τόν 
έρωτα δν είχε συλλάβει πρός εμέ, καθώς 
καί τόν όποιον άκόμη εγώ έτρεφα πρός 
αυτόν. Ένόμιζεν ώς πράγμα φυσικώτατον 
τό νά μέ διηγήτα ι λεπτομερώς τά  μεταξύ 
αυτού καί μιάς άλλης γυναικός, καί δέν 
παρετήρει δτι τό μειδίαμα τοϋ ποοσώπου 
μου ενώ τόν ήκουα ήτο μόίλλον άφωνος 
τοϋ πόνου μου σπαραγμός.

Έ να  βράδυ περί δύσιν ήλιου, έξηοχόμην 
τοϋ ναού τής μητροπόλεως, δπου είχα κα
θικετεύσει τόν " ΐψ ιστον έκτενώς νά μέ κα- 
λέσνι πλησίον του πρ οσδε χόμενος τά  παθή
ματα μου είς έξιλασμόν τών πταισμάτων 
μου. Έβάδ ιζα βραδέως υπό τό μεγαλοπρε
πές εκείνο προπύλαιον,καί έκ διαλειμμάτων 
έστηριζόμην είς τούς στύλους,Ινεκα τής α 
δυναμίας μου.Μέ ανέλυε πυρετός βραδύς.Ή 
έκ τής προσευχής κατάνυξις καί ό άήρ 
τής εκκλησίας μέ περιέχυσαν άπό ψυχρόν 
ίδρωτα- ώμοίαζα μόίλλον μέ φάσμα έξελ- 
θόν άπό τάς επιταφίους πλάκα ; τού ναού 
δπως ίδώ Ι τ ι άπαξ τά  τελευτα ία  φέγγη

τής ημέρας.Έ κεϊ, άκούω νά μέ όμιλή ένας 
άνθρωπος, δστις μέ ήκολούθει άπό τίνος 
ώρας.· χωρίς νά δίδω πολλήν είς τούτο προ
σοχήν- στρέφομαι χωρίς άπορίαν τινά ή 
φόβον, άλλά μέ άπάθειαν ανθρώπου πνέον- 
τος τά  λοίσθια, καί αναγνωρίζω ποϊον ; 
τόν Έρριέτην.

Διά μιιΖς άνέθρωσεν εντός μου ή μνήμη 
τής πατρίδος καί τών γονέων μου. Έ λη - 
σμόνησα αμέσως καί τήν πρός έμέ ανεξή
γηταν εκείνην διαγωγήν τού νέου τούτου, 
καί τήν δεινήν ίσχύν του επί τοϋ Λεώνη, 
καί τήν ψυχρότητά μου πρός τον παλαιόν 
ίρωτά του, καί τό τελευταΐον προ; αυτόν 
μϊσός μου. Τόν πατέρα μόνον καί τήν μη
τέρα μου έσυλλογίσθην, καί άσμένω; τε ί- 
νασα πρός αΰτόν τό χέρι μου. τόν άπηύ- 
θυνα μυρίας ερωτήσεις- άλλά δέν έσπευδε 
νά μέ άποκριθϊΐ, μ.’ δλον δτι έφαίνετο καί 
αυτός συμπαθής πρός τήν προθυμίαν μου 
καί τήν συγκίνησιν.

— Είσθε μόνη έδώ ; μέ ήοώτησε. Είμ- 
πορώ νά ομιλήσω μαζή σας χωρίς νά σό?ς 
εκθέσω είς τινα  κίνδυνον ;

—  Είμαι μόνη, κάνεις έδώ δέν μέ γνω 
ρίζει ούτε φροντίζει δι’ έμέ. "Ας καθήσω- 
μεν είς αυτό το πέτρινον έδώλιον, επειδή 
πάσχω, καί δ ι’ αγάπην Θεού, είπήτέ με 
περί τών γονέων μου. Έπέρασεν έτος ολό
κληρον χωρίς ν’ ακούσω προφερόμενον τά 
όνομά των.

—  Οί γονείς σας! είπε περιλύπως ό ’Ερ- 
ριέτης. Ό  εις έξ αύτών πλέον δέν σόίς 
θρηνεί.

— Ό  πατέρας μου άπέθανεν! ανέκραξα 
έγερθεϊσα. Ό  Έροιέτης δέν άπεκρίθη. Έ 
πεσα πάλιν έπάνω είς τό έδώλιον υπό τό 
βάοος τοϋ πένθους, καί ειπα ταπεινώσασα 
τήν φωνήν-

—  Θεέ μου, σύ δστις έντός ολίγου θά 
μέ ένώσγις μ’ εκείνον, νεϋσέ τον νά συγχω- 
ρήσ·») τήν θυγατέρα του.

—  Ή  μ,ήτηρ σας, είπεν ό Έροιέτης, ύ- 
πέφερε μακράν άσθένειαν. ’Ακολούθως έδο- 
κίμασε νά διασκεδάαγ) τήν λύπην της είς 
τάς συναναστροφάς- άλλ’ εί^ε χάσει άπό 
τά  πολλά δάκρυα τήν ωραιότητά της καί 
δέν εΰρήκε παραμ.υθίαν μ.εταξύ τού κόσμου.

-— Ό  καλό; μου πατέρας άπέθανεν, ή 
μητέρα έγήρασεν άπό τήν λύπην τη ; ! Ή  
δέ θεία μ.ου ;

—  Ή  θεία σα; προσπαθεί νά παρηγο
ρήσει τήν μητέρα σας, ΰποβάλλουσα είς 
αΰτήν δτι δέν είσθε άξία τών στεναγμών 
τη ς- άλλ ’ ή μήτηρ σας δέν τήν άκούει καί 
όσημέραι μαραίνεται άπομεμονωμένη καί 
άνιωμένη. Σείς δέ κυρία ;

Έπρόφερε δέ τήν τελευταίαν αΰτήν έρώ- 
τησιν ό Έοριέτης ψυχρώς μέν καί πως κα- 
ταφρονητικώ;, άλλά διεφαίνετο καί είς αυ
τήν συμπάθεια.

—  Έ γώ  δέ, άποθαίνω, καθώ; τό βλέ
πετε.

“Ελαβε τό χέρι μου, καί τόν ήλθαν δά-
* Ρ «·

—  Ά θλ ια  κόρη ! μέ είπεν, έγώ κατά 
τούτο δέν πτα ίω . Έ καμα  δ ,τ ι ήμπόρεσα 
δπως σ’ έμποδίσω τοϋ νά πέσιρς είς αύτό 
τά βάραθρον’ άλλά τό ήθέλησες.



—  Μη μέ όμιλος περί τούτου, τόν ε ΐπ * - 
μ’ είναι αδύνατον νά ομιλήσω Ιπί του πρ,ο·*' 
κειμένου τούτου μέ σέ. Είπε με άν η μη
τέρα έστειλε νά μ,έ ζητούν μετά την φυ
γήν μου.

—- Ή  μήτηρ σου σ’ έζήτησεν, άλλ’ όχι 
4oov ητο χρεία. Ή  δυστυχή; ! ήτο ώ ; πα
ραλογισμένη ε ί; την απελπισίαν τ η ;. Δέν 
υπάρχει σθένοί. Ίο υλ ίττα , ε ί; τό αίμα έκ 
τοΰ οποίου έπλάσθη;.

—  Ά  ! είναι άληθές, είπα πιριλύπως" 
όλοι τη ; οίκογενείας μου ήμεθα άνθρωποι 
ανάλγητοι, άνθρωποι ειρηνικοί. Ή λπισεν 
ή μητέρα νά έπιστρέψω ;

—  Τό ήλπισε μωρώ; καί παιδαριωδώς. 
Άκόμη σε περιμένει, καί θά τό έλπιζε) μέ
χρι τελευτα ία ; πνοής της.

Μέ ήλθαν νέα δάκρυα μέ λυγμού;. Ό  
Έρριέτη; μέ άφισε νά κλαίω μη λέγων 
οΰτε λέζιν. Νομίζω ότι καί αυτό; έκλαιε. 
Ά πέμαξα τοΰ; οφθαλμού; μου όπω; τόν 
έρωτήσω άν ή μητέρα έλυπήθη πολΰ διά 
την άτίμωσίν μου, άν ερυθρία δι’ εμέ, άν 
«κόμη είχε τό θάρρος νά προφέρει τό όνο
μά μου.

—  Ά δ ιάκοπα τό έχει ε ί; τό στόμα τη ;, 
ειπεν ό Έ ρριέτη;. Δ ιηγείτα ι ε ί; όλον τόν 
κόσμον τόν πόνον τη ;·  τώρα έβαούνθησαν 
πλέον ν’ ακούουν αΰτήν την ιστορίαν, καί 
χαμογελούν οσάκις άρχιζε) πάλιν νά κλαίει, 
ή την αποφεύγουν λέγοντες :

*~ Νά, πάλιν ή κυρία 'Ρουϊτέρου τώρα 
θ’ άρχήσει νά μό£ς διηγηθίΐ τήν άρπαγήν 
τ ίς  κόρης της !

Τά ήκουα αυτά χωρίς ν’ άδημονήβω, 
καί έγείρασα τούς οφθαλμούς πρός αΰτόν, 
τόν ε ίπα -

— Σύ δέ, Έρριέτη, τώρα μέ καταφρο
νείς ;

— Δέν σέ άγαπώ πλέον οΰτε σώζεται ή 
πρός σέ ύπόληψίς μου, μέ άπεκρίθη' άλλά 
σε λυποΰμαι καί θέλω πάντοτε νά σέ γίνω 
χρήσιμο;. Ά ν  στερήσαι χρημάτων είμαι 
ει; την διάθεσίν σου. θέλεις νά γράψω είς 
την μητέρα σου ; θέλει; νά σέ συνοδεύσω 
έως έκεΐ, πλησίον τη ; ; Λέγε καί μη φό
βου μήποτε καταχρησθτϊς της προαιρέσεώς 
μου. Δέν πράττω χάριν φ ιλίας, άλλά κατά 
καθήκον. Δέν φαντάζεσαι, Ίο υλ ίττα , πό
σον γλυκεία καθίσταται ή ζωή πρός τούς 
Offot θεσπίζουν νόμους εί; έαυτοΰ; καί τού; 
φυλάττουν.

Δεν άπεκρινόμην είς τόν Έοριέτην.
— Λο ιπόν θέλει; νά μείν·/·(;  έδώ μόνη 

*αί εγκαταλελειμμένη ; Πόσος καιρός εί
ναι αφοτου ό σύζυγός  σου σέ παρήτησε ;

■— Δέν μέ παράτησε, άπεκρίθην συγκα- 
τοικούμεν εναντιώνεται είς την άναχώ- 
ρησίν μου, τήν όποιαν πρό πολλοϋ μελετώ, 
αλλά δέν έχω πλέον δύναμιν νά τήν βάλω 
*ις πράςιν.

Πάλιν ένέπεσα ε ί; σιωπήν. Έ τεινε  τόν 
βραχίονα *αά έστηοίχθην εω ; ε ί; τό κατά 
λυμά μου. Μόνον έκεΐ όταν έφθασα παρε- 
τήρησα ότι ήλθε μετ’ έμοϋ καί ό Έρριέ- 
■'η;. Ενόμιζα ότι έστηριζόμην είς τόν 
βραχίονα, το-ϋ Λεώνη, καί ειχα ολον μου 
‘t>ov νοΰν συγκεντρωμένον ε ί; τά  δεινά μου, 
°ΰδέν λέγ ουσα. |

— θέλε ις  νά έλθω αΰριον πάλιν, νά μέ 
ειπής ποΤον σκοπόν έχεις ; μέ ήρώτησε 
παραιτών με είς τό κατώφλι τοΰ καταλύ
ματος μ,ου.

  Ναί, τόν είπα, χωρίς νά σκεφθώ ότι
ητο ενδεχόμενον νά συναπαντηθϊΐ μέ τόν 
Λεώνην.

  Κατά ποιαν ώραν ;
— "Οταν θέλεις, τόν άπεκρίθην ήλι- 

θ ίω ; πως.
Ηλθε την έπιοΰσαν όλίγας στιγμάς μετά 

τήν έξοδον τοϋ Λεώνη. Δέν ένθυμήθην ότι 
έγώ τόν είχα είπεΐ νά ελθγι, καί τό
σην απορίαν έδειξα είς αυτόν, ώστε εΰρέθη 
είς τήν ανάγκην νά μέ τό ενθύμισε). Τότε 
ήλθαν είς τήν μνήμην μου λόγοι τινές, 
τοΰ; όποιους είχε συναρπάσει ή άκοή μου 
λεχθέντας μεταξΰ τοϋ Λεώνη καί τών συν
τρόφων τ-ου, καί τών οποίων ή έννοια είχε 
μέν μείνει άμ-υδρά είς το· πνεύμά μου, 
άλλά μ ’ έφαίνετο ώς άφορώσα είς τον Έρ- 
ριέττην καί απειλούσα τήν ζωήν το υ .Έ - 
φριζα άναλογισθεΐσα είς ποιον κίνδυνον 
τόν εξέθετα.

— Νάέξέλθωμεν, τόν λέγω φοίττουσα, 
διότι έδώ δέν είσαι διόλου άσφαλής.

—  Έμειδίασε, καί διά τής μορφή; του 
έ^έφρασεν έσχάτην περιφρόνησιν πρό; τόν 
κίνδυνον τόν όποιον έφοβούμην.

—  Πίστευσέ με, είπε βλέπων ότι ήθελα 
νά έπιμείνω ε ί; τήν προτροπήν μου" ό άν
θρωπο; περί οΰ ό λόγο; 8έν θά έτόλμα νά 
σηκώσει τό χέρι επάνω μου,άφού δέν τολμφ 
οΰτε τοΰ; όφθαλμοΰ; ν’ αναβιβάσει είς τά 
δψο; τών ίδικών μου.

Δέν έδυνάμην ν’ ακούω νά ομιλούν κα τ ’ 
αυτόν τόν τρόπον περί τοϋ Λεώνη. Καί 
μεθ’ όλα; τά ; κακία; καί τά  πταίσματά 
του ητο ακόμη πρό; έμέ ό ,τ ι ε ίχα  ε ί; τόν 
κόσμον προσφιλέστερον. Παρεκάλεσα τόν 
Έρριέττην νά μή τόν δυσφημεί οΰτω πω ; 
ενώπιον μου.

Δι’ έμέ λέγε ό ,τι θέλεις, τόν ε ίπ α ' κα- 
ταφρόνησέ με, έλεγξέ με ώς κόρην άφιλό- 
τιμον, άκαρδον, ώς παοαιτήσασαν τοΰς « -  
γαθοτάτους τών γονέων, καί ώ ; καταπα- 
τήσασαν πάν καθήκον Γδιον ε ί; τό φΰλόν 
μου, δέν θά πειραχθώ'θά σέ ακούσω κλαί- 
ουσα, καί δέν θά παύσω τού νά σ’ ευγνω
μονώ δι’ όσα μ’ έποότεινες χ θ έ ;- άλλ’ άφες 
νά σέβωυ-αι τό όνο«.α τού Λεώνη' είναι τά 
μόνον αγαθόν τό όποιον μέσα είς τά  άδυτα 
τής ψυχής μου είμπορώ άκόμη ν’ ά ντιτάξω  
κατά  τών αναθεμάτων τού κόσμου.

—  Νά σέβεσαι τού Λεώνη τ ’ όνομα 1 
άνέκραξεν ό Έρριέτης πικρώ; γέλασα;· 
δυστυχής γυνή ! Ά λ λ ά  στέργω καί τοϋτο 
άν θέλεις ν’ άναχωρήση; είς τάς Βρυξέλ- 
λας. 'Ύ παγε νά παρηγορήσεις τήν μητέρα 
σου τήν πτω χήν, έπάνελθε είς τήν όδόν 
τού καθήκοντος, καί σέ υπόσχομαι ν’ ά- 
φήσω έν ειρήνη τόν άθλιον όστις σέ ήφά- 
νισε, ένφ δύναμαι νά τόν συντρίψω ώς ά- 
χυρον, άν θελήσω.

—  Νά έπιστρέψω είς τήν μητέρα μου! 
άπεκρίθην. *Ω ναί" ή καρδία μου προστά
ζει τούτο κατά πάσαν σ τ ιγμ ή ν  άλλά νά 
έπιστρέψω είς τάς Βρυξέλλας, μ’ εμποδί
ζει ή φιλοτιμ ία μου. Πώς θά φέρωνται

πρός έμέ ολαι έκεΐναι αί γυναίκες, α ΐτινες 
έζήλευαν τήν λαμπρότητά μου, καί σήμε
ρον ευφραίνονται διά τήν ταπείνωσίν μου !

— Φοβούμαι, Ίο υλ ίττα , ΰπέλαβε, μή
πως δέν είναι αύτός ό ισχυρότερος λόγος 
σου. Ή  μήτηρ σου έχει ένα οίκον καί είς 
τήν εξοχήν, όπου ήδύνασο νά ζήσης μετ’ 
αΰτής μακράν τής άνηλεούς κοινωνίας. 
Μέ τήν περιουσίαν σας, ήδύνασο νά ζήσης 
καί οπουδήποτε είναι άγνωστος ή συμ.- 
φορά σου, καί έκεΐ θά κνέκτας νέους φ ί
λους ώς έκ τόύ κάλλους σου καί τής εΰ- 
προσηγορίας σου. Ά λ λ ’ όμολόγησε ότι δέν 
θέλεις νά παραιτήσεις τόν Λεώνην.

—  θ έλω , τόν άπεκρίθην κλαίουσα,άλλά 
δέν είμπορώ.

—  Δυστυχής, δυστυχεστάτη τών γυ 
ναικών ! είπε περίλυπος ό Έρριέτης· είσαι 
καλή καί πλήρης άφοσιώσεως, άλλά στε- 
οεΐσαι ύπεοηφανείας ’ όπου δέ δίν δπάρχει 
εύγενή; υπερηφάνεια, δέν υπάρχει οΰτε 
τρόπο; σωτηρία;. Ταλαίπωρον άσθενές 
πλάσμα, σέ οίκτείοω έξ όλης μου ψυχής, 
διότι έμόλυνες τήν καρδίαν σου, τήν έμ ία- 
νες έκ τής συναφή; πρός μίαν καρδίαν φκύ- 
λην, έκλινε; τήν κεφαλήν υπό μίαν ουτι
δανήν χεϊρα, άγαπόίς ενα άνανδρον ! Α 
πορώ πώ ; σέ ειχα ποτέ αγαπήσει, άλλ’ έν- 
ταΰτω  καί δον θά έδυνάμην νά μείνω σή- 
μεοον ε ί; τά  δεινά σου άδιάφορο;.

— Ά λ λά  τέλο ; πάντων, τόν είπα, έ- 
πτοηαένη άπό τό ήθός του καί τού; λό
γου ;, τ ί έκαμεν ό Λεώνης ώστε νά σέ 
δώση τό δικαίωμα νά τόν εξυβρίζεις τοιου
τοτρόπως “,

— ’Αμφιβάλλει; άν έχω τοιοϋτο δικαί
ωμα ; Ά λ λ ά  δεν μέ λέγεις δ ιατί ό.Λεώ- 
νης, ένω είναι ατρόμητος— τοϋτο υπάρχει 
άναντίορητον— καί άρις·ος ξιφομάχος,ποτέ 
δέν έτόλμησε νά μέ προκαλέσε), έμέ όστις 
έπί ζωής δέν ήγγισα ξίφος, ένώ τόν έξε- 
δίωξα έκ Παρισίων μέ μίαν μόνην λέξιν, 
καί έκ Βρυξελλών μέ 8ν μόνον βλέμμα ;

—  Αΰτό μέ είναι άκατανόητον τφόντι, 
είπα.

—  Μ ήπω; αγνοεί; τίνος ερωμένη είσαι; 
έξηκολούθησεν ό Έρριέτης. Δέν έτυχε κά
νεις νά σέ διηγηθΐί τά  θαυμάσια, κατορθώ
ματα τού ιππότου Λεώνη ; ουτε ήρυθρί- 
ασες πώποτε ότι έγινες συναίτιος μετ’ 
αυτού καί έδραπέτευσε; μεθ’ ένό; αισχρού 
κλέπτου λεηλατήσασα τού πατρό; σου τό 
εργαστήρι ;

Έ βαλα  όδυνηράν κραυγήν καί έκρυψα 
τό πρόσωπον ε ί; τ ά ; χεΐρά ;μου' έπειτα 
άνήγειρα τήν κεφαλήν εκφωνούσα όλαις 
δυνάμεσι'

 Αΰτό είναι ψεϋδο;! ψεϋδο;! Ουδέποτε
κατήλθα είς τόσην χαμέρπειαν- καί οΰτε 
ό Λεώνης. Μόλις εϊχαμεν άπομακρυνθή 
σαράντα λεύγας, καθ’ όδόν διά τήν Γενέ- 
βην,' καί ό Λεώνης έστάθη έν τώ μέσω τής 
νυκτός, έζήτησεν Ινα κιβώτιον, όπου έβα- 
λεν όλα τά  τιμαλφή κοσμήματα όπως τά  
έξαποστείλϊ) είς τόν πατέρα μου.

—  Είσαι βεβαία ότι τά έκαμε ; ήρώτη- 
σεν ό Έρριέτης γελών καταφρονητικώς.

— Είμαι βεβαία Ιάνέκραξα' τά ειδα τό



κιβώτιον, καί είδ« καί τόν Λεώνην δτι 
Ικλειεν έκεί μέσα τά  διαμάντια .

—  Είσαι βεβαία δτι τό κιβώτιον ε 
κείνο , δέν σόίς ήκολούθησε καί παρέκει, 
καθ’ δλην τήν λοιπήν δδοιπορίαν σας ; Εί
σαι βεβαία δτι δέν ήνοίχθη δταν έφθάσατε 
*ίς τήν Βενετίαν ;

Ή  τελευτα ία  αυτή έρώτησις επέχυσεν 
εις τήν διάνοιαν μου τό«ϊον φώς, ώστε δέν 
είμπόρεσα πλέον νά διστάσω.- ’Αμέσως έν- 
θυμήθην δσα ματαίως έπροσπάθει ή μνήμη 
μου ν’ άντιληφθ?), αναπολούσα τά διατρέ- 
ξαντα  έπ’ αΰτοϋ τοϋ προκειμένου.Ένθυμή- 
θην τήν πρώτην περίστασιν καθ’ήν είδα τό 
όλέθοιον αυτό κιβώτιον. Κ ατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν, διέκρινα τάς τρεις έποχάς τής 
έμφανίσεώς του λογικώ τατα  συναρμοσθεί- 
σας, δπως μέ εξαναγκάσουν εις τό άπαί- 
σιον συμπέρασμα. Καί πρώτον τήν νύκτα 
την δποίαν έπεράσαμεν είς τόν μυστηριώδη 
πύργον, δπου είχα ίδή τόν Λεώνην νά βάλ- 
λη τά  διαμάντια μέσα εις τό κ ιβώτιον’ 
δεύτερον, την τελευταίάν νύκτα μας είς 
την ελβετικήν καλύβην, δτε είχα ίδή τόν 
Λεώνην νά έκθάπττρ λαθραίως τόν θησαυρόν 
του άπό τόν λάκκον δπου τόν είχεν έμπι- 
στευθή" και τρίτον, την δευτέραν ημέραν 
τής άφίξεώς μας ε’ις την Βενετίαν, ό’τε είχα 
εΰρει τό κιβώτιον εύκαιρον καί την αδα
μαντίνην πόρπην έκεϊ χαμαί τυλιγμένην 
μέσα είς βαμβάκι. *Η έπίσκεψις τοΰ έβραίου 
θαδδαίου και αί πεντακόσιαι χιλιάδες 
φράγκων τάς όποιας αυτός — κατά την συν
ομιλίαν ητις σενέπεσεν νά γ ίνετα ι μεταξύ 
τοΰ Λεώνη καί τών συνεταίρων του καθ’ ην 
στιγμήν είχα τύχει έκεΐ πλησίον καί κρυ
φίως ήκουσα— δ Ηαδδαίος τόν είχε μετρή
σει δταν έφθάσαμεν είς την Βενετίαν, δλα 
αυτά έσυνδυάζοντο ακριβέστατα μέ την 
άνάμνησιν τής πρωίας εκείνης. Συνέσφιγξα 
τά  δύο μου χέρια, καί άνυψώσασα αυτά 
πρός τόν ουρανόν.

—  Οδτω, λοιπόν, άνέκραξα πρός τόν ε
αυτόν μου άποτεινομένη, τό πδ!ν άπώλετο, 
ώς καί αυτή ή ύπόληψις τοΰ πατοός μου 
καί τής μητρός μου πρός εμέ. Τά πάντα 
έδηλητηριάσθησαν, ώς καί αυτή 1 η άνά- 
μνησις τής 'Ελβετίας ! Οί έξ εκείνοι μή
νες τοΰ ίοωτος καί τής ευδαιμονίας ήσαν 
αφιερωμένοι είς άπόκρυψιν μι2ς κλοπής.

— Καί εις διεκφυγήν τών ερευνών τής 
αστυνομίας, έποόσθεσεν δ Έρριέτης.

— Ά λ λ ’ όχι ! όχι ! έπανέλαβα άλλη έξ 
άλλης βλέπουσά τον έρωτημ,ατικώς· μέ ή- 
γάπα ! είναι βεβαιότατον δτι μέ ήγάπα ! 
Ό σάκις ένθυμηθώ τόν καιρόν εκείνον αδύ
νατον είναι νά μή πεισθώ πεοί τοΰ εοωτός 
του. ΤΗτο, άν θέλγ,ς, ενας κλέπτης δστις 
άπήγαγε μίαν κόρην καί Ινα θησαυρόν μα- 
ζίΐ τη ς, άλλά τά  ήγάπα άμφότερα.

Ό ’Εροιέτης άνέστειλε τούς ώμους- είδα 
δέ δτι παρελάλουν, καί έπανελθοΰσα είς 
τάς φρένας μου ήθέλησα ανυπερθέτως νά 
μάθω ποιον τό αίτιον τοΰ άκατανοήτου 
κράτους του έπί τοΰ Λεώνη.

—  θέλεις αυτό νά μάθγις·, μέ λέγει. Καί 
πρός στιγμήν έσιώπησε σκεπτόμενος; Έ 
πειτα  έπανέλαβε :

— Θά σέ τό ε ίπώ - είμπορώ νά σέ τό

εΐπώ ' άλλά καί είναι αδύνατον νά μή τό * νά πράττη. τό κακόν' ποέπει νά ί γ γ  α ί-  
έσυμπέρανες ήδη, ά,φοϋ έζησες έν έτος μετ’, σθανθή τήν άπόλαυσιν τής κακίας, ΐνα α ί- 
αΰτοΰ. Εις τήν Βενετίαν πρέπει νά έ ;η -  σθάνεται τήν άπόλαυσιν τής άρετής. Ό  
πάτησε πολλούς υπό τά ίδιά σου ομμαται^ άνθρωπος οΰτος, φρονιμώτεοος, δεξιώτεοΟς 

^  Πώς νά έξτιπάτησε ; αυτός νά έξη- I καί απαθέστερος τοΰ Λεώνη, είναι πολΰ
πά τη σ ε ; ! πρόσεξε, Έρριέτη, μή λό
γους τοιούτους είς τόν αέρα* ήδη είναι άρ- 
κεταί αί κα τ ’ αΰτοϋ κατηνορίχι.

— Σέ'πιστεύω άκόμη καί σήμερον, Ίου
λ ίτ τ α , ώς άνίκανον νά γίνεσαι συνένοχος 
αΰτοΰ τοΰ ανθρώπου, άλλά φοβοΰ μήποτε 
γίνης. Πρόσεξενδιά τήν ,άγάπην τής οί/.ο- 
γενείας σου. Α γνοώ μέχρι τίνος δύναται 
μία γυνή νά ηναι ερωμένη ενός κατεργάρη 
ατιμωρητί. ,.

  Ά λλά  μέ καταισχύνεις, κύριε" οι
λόγοι σου αυτοί είναι ωμότατοι' τελείωσε 
λοιπόν τό έργον σου,·, σπάοαξε τήν καρδιά 
μου έως τέλους, έξηγών με τί είν’ εκείνο 
τό δποϊον σέ δίδει δικαίωαα, διά νά είπω 
οΰτω, ζωής καί θανάτου έπί τοΰ Λεώνη. 
Ποΰ τόν έγνώρισες ; τ ί 'ζεύρεις περί τοΰ 
παρελθόντος βίου του ; Έ γώ , δυστυχώς 
τίποτε δέν γνωρίζω' είδα τόσας αντιφάσεις 
είς αΰτόν τόν άνθρωπον, ώστε, άγνοώ 
πλέον άν πλούσιος ήναι ή πτωχός, έζ εΰ- 
γενών τωόντι κατάγετα ι ή έκ τοΰ όχλου 
άκόμη καί περί τοΰ επωνύμου του αμφι
βάλλω άν άνήκει είς αΰτόν.

— Το έπώνυμόν του, άπεκρίθη δ Έρ· 
ριέτης είναι τό μόνον πράγμα τό όποιον 
ή τύχη δέν τόν άφισε νά κλέψη. Όνοαά 
ζετα ι τωόντι Λέων Λεώνης, καί άνήκει 
είς ένα τών άριστων οίκων τής Βενετίας. 
Ό  πατήρ του διέσωζεν άκόμη μέρος τής 
πεοιουσίας του καί έκτισε τό παλάτι δπου 
έκατοικήσετε. Ή γάπα  φιλοστοργότατα 
αυτόν τόν μονογενή υιόν, οΰτινος αί πρώϊ- 
μ.οι επιδόσεις προήγγελ,λαν δτι είχε πνεΰ- 
μα σπάνιον. Ό  Λεώνης άνετράφη έπιμε- 
λώς, καί έτι δεκαπενταετής περιηγήθη τό 
ήμισυ τής Ευρώπης μετά τοΰ πα ιδαγω 
γού "ίου. ’Εντός πέντε ετών έμαθε, μέ ά- 
πίστευτον εΰκολίαν, τήν γλώσσαν, τά ήθη 
καί τήν φιλολογίαν τών λαών τους όποι
ους διήλθε. Τοΰ πατρός του ό θάνατος τόν 
έπανέφερεν,είς τήν Βενετίαν μετα τοΰ π α ι
δαγωγού του. Ό  παιδαγωγός οΰτος ήτο 
ό άββόίς Ζαννίνης, τον όποιον ίσως έβλε
πες συχνά αυτόν τόν χειμώνα είς τήν ο ι
κίαν σας. Ά γνοώ άν καλώς τόν έκοινες* 
είναι άνθρωπος ζωηρ2ς φαντασίας, μ εγά
λης παιδείας καί ευφυέστατος, άλλά καί 
κακοήθης είς τόν ύπέρτατον βαθμόν, κα
θώς καί χαμερπέστατος, ΰπό τό ύποκοιτι- 
κόν πρόσχημα τής άνεξικακίας καί τοΰ 
ορθοΰ λόγου. ’Εννοείται λοιπόν δτι έξε- 
φαύλισε τό συνειδός τοΰ μαθητοΰ του,καί 
τάς περί δικαίου καί άδικου νύξεις του αν
τικατέστησε διά τίνος τέχνης τοΰ βίου 
δήθεν, τέχ νης συνισταμένης είς τό νά 
πράττνι πόίσαν άφροσύνην παρέχουσαν είς 
αυτόν διασκέδασιν, πδσαν παρεκτοοπήν 
άποβαίνουσαν είς αυτόν λυσιτελή, π2σαν 
καλήν ή κακήν πρόίξιν Ικανήν νά προσελ- 
κύσν) τήν άνθρωπίνην καρδίαν. Έγνώρισα 
τόν Ζαννίνην τοΰτον είς Παρισίους, καί 
ενθυμούμαι δτι τόν Ακόυσα νά λέγγι, οτι 
ΐνα  πράττ·/) τ ις  τό καλόν, πρέπει νά’ξεύρτρ

ανώτερος αΰτοΰ είς τήν τέχνην του' ένώ δ 
Λεώνης, άφαρπαζόμενος άπό τά  πάθη του 
ή παρεκτρεπόμενος άπό τάς φαντασμαγο
ρίας του μακοόθεν άκολουθεΐ έκεϊνον, έξ 
οΰ άφεύκτως θά άπολεσθίΐ, καί ήδη μάλι
στα άπωλέσθη, άφοΰ άπόκειται σήμερον 
εις τήν διάκρισιν αισχροκερδών τινων συ
νενόχων του καί ολίγων τινών τιμ ίων άν- 
θρώποιν, ο ίτινε; θά βαρυνθοϋν επί τέλους 
καί αυτοί νά τον φέρωνται έλευθερίως.

Θανάσιμον ψΰχος έπάγωνε τά  μέλη 
μου, ένώ έλεγε ταΰτα  ό Έρριέτη;. Κ ατέ
βαλα δμως πδίσαν δύναμιν δπως τόν α
κούσω μέχρι τέλους.

"Ε πεται συνέχεια.

Ο Λ Ι Β Ι Ε Ρ Ο Σ  0 Ν Ο Θ Ο Σ
Μ ΓΘΙ ΣΤ ΟΡΙΑ ERNES T DUBREUI L

Συνέχεια· ΐδε ττοοηγουαενον φύλλον.
—  Συγχωρήσατέ μοι, κύριε Όλιβιέρε, 

να σας υπενθυμίσω δτι συνήθως οί νέοι 
τής3 ηλικίας σας δέν αναμιγνύονται είς 
τά  πολιτικά , άλλά μιόνον είς τά  έοωτικά.

— Κυρία, οΰδέποτε ήγάπησα. Ή  καρ- 
δία μου πνέει έκδίκησιν, θέλει νά ΐδη τόν 
δολοφόνον τοΰ πατρός μου π ίπτοντα  ΰπό 
τό ξΐφός μου.

—  Καί γνωρίζετε τόν άνθοωπον εκεί
νον, δςτις τοσοΰτον σκληρώς έπλήγωσε 
τήν καρδίαν σας ;

— Ά ν  τον εγνώριζον, κυρία, αυοιον, 
σάς διαβεβαιώ, δέν θά υπήρχε πλέον εις 
τήν ζωήν ! . .

—  Ίσως νά γίνε πλούσιος καί ισχυρός, 
περιστοιχιζόμενος υπό στρατιωτών καί 
φίλων, οί οποίοι τόν προστατεύουσι !

—  Ώ  ! τό όνομά του, τό όνομά του 
μόνον . . . καί τοΰτό μοι άρκεϊ ! . . .

—  Έ π ί τέλους, εάν ποτε λάβητε ά- 
νάγκην βοηθείας, έλθετε εις εμέ. Δέν θά 
σας άρνγ,θώ τίποτε

—  Kusta . . .
—  Ιδού, λάβετε τήν σφραγίδα ταύ- 

την . . . Έάν ποτε θελήσητε νά μ’ ίδητε 
έλθετε είς τό Λοΰβρον, δώσατε αυτήν εΕς 
τινα άξιωματικόν, δςτις θά μοί την έγ* 
χειρίσν) πάραυτα, καί σας δρκίζομαι δτι 
αμέσως θά σας δεχθώ.

—  Εΰχαριστώ, κυρία . . .
— Έ χ ετε  δέ πάντοτε ΰπ ’ οψει σας δτι 

άπό τής ήμέρας ταύτης έχετε είς Παρισί
ους μίαν προςτάτιδα, ήτις δέν λησυ,ονεΐ 
ευκόλως τάς ευεργεσίας, δσω καί τάς ύ
βρεις . . .

Κ ατ’ εκείνην τήν στιγμήν ή θύρα ήνε- 
φχθη καί ενεφανίσθη δ άκόλουθος τής βα- 
σιλίσσης.

—  Λοιπόν, Καρλόττε · . .
—  Ή  συνοδία σας περιμένει έξω.
—  Πολΰ καλά. Υ γ ια ίν ε τε , κύριε Ό λι- 

βιέρε,υγιαίνετε,ό θεός νά σας διαφυλάττνι!



Καί, ταϋτα  είποΰσα, ή 'Ισαβέλλα Ιροιψε 
βλέαμα συμπαθές έπί τοϋ νέου, έτεινεν 
«ύτω τήν χεΐρά τη ς, τήν οποίαν ούτος ή- 
βπάσθη,καί άνεχώρησεν.

■— Μά τήν π ίστιν μου, δέν είδον ώραι- 
οτέραν γυνα ίκα ! άνέκραξεν 6 Ζεβάν . . . 
*αι άγαπ^ πολύ τους στίχους, ώς μ* εί— 
υεν ό ακόλουθός της . . .

Ό  Καπελοϋζος, δςτις άπό τίνος ·?ί!$η 
είχεν έπανέλθει άπαρατήρητος καί ήκο- 
λούθει διά τοϋ βλέμματος τό τέλος τής 
σκηνής εκείνης, έπλησίασε τότε τόν Ό λ ι- 
βιέρον.

— Κύριε . . . μίαν λέξιν, σάς παρακα
λώ, τφ  είπεν.

—  Τί με θέλετε ; είπεν ό Όλιβιέρος 
στρεφόμενος άποτόμως.

—  Μπά ! Ιδού καί ό άνθρωπος τών μυ
στηρίων ! έφώνησεν ό Ζεβάν τ ί διάβολο 
εΓχετε γίνει ;

—  Κύριε Όλιβιέρε, είπεν ό Καπελοϋ
ζος, χωρίς ν’ άπαντήσγι εις τόν ποιητήν, 
γνωρίζετε ποία είνε ή γυνή αδτη, τ95ς ό
ποιας πρό ολίγου Ισώσετε τήν ζωήν ;

— Ό χ ι, κύριε, άλλ ’ έκ τών λόγων της, 
έκ τής συμπεριφοράς της, φαίνεται δτι θά 
είνε υψηλής κα ταγω γές.

— Είνε ή ’Ισαβέλλα τής Βαβιέρης.
—-Ή  βασίλισσα ! .. άνέκοαξαν έκπλη

κτοι οι δύο φίλοι.
  Ή  βασίλισσα, έπιστοέφουσα Γσως έκ

τίΐς οικίας τοϋ άστρολόγου της Ά π ιά νη  ή 
Ιχ τίνος έοωτικής συνεντεύξεως.. .Βλέπετε 
έξηκολούθησεν ό Καπελοϋζος, τ ί ευτυχής 
συνάντησις, κύριε Ό λιβιέρε;

—  Δέν σας έννοώ καθόλου, κύριε, είπεν 
δ Όλιβιέρος άποτόμως. Και έν πρώτοις 
ποιος είσθε, δ όποιος όμιλεΐτε μέ τοιαύ- 
την γλώσσαν ; τ ί με θέλετε ; καί πόθεν 
μέ γνωρίζετε ;

— Ένθυμεΐσθε, άπήντησεν 6 Καπελοϋ
ζος, άνθρωπόν τινα , ό όποιος ήρχετο κα τ’ 
ίτος καί σάς ώμίλει περί τοϋ πατοός σας, 
δ δποϊος σάς έδίδαξε νά εΰλογήτε τήν 
μνήμην του καί ό όποιος σάς ειπεν δτι 
πρέπει νά τον έκδικηθήτε ;

— "Ω ! είσθε σείς λοιπόν δ άνθρωπος, 
τοΰ όποιου τό ποόςωπον αγνοώ,διότι είχες 
πάντοτε αύτό κεκαλυμ,μένον διά ποοςω- 
πίδος ; Ά χ  ! άν είσθε σείς ό σωτήρ εκεί
νος, είς τόν όποιον οφείλω τήν ζωήν, κύ
ριε, πρός χάριν μου, δμιλήσατε ! . . σάς 
«νοίγω τά άγκάλας μου διά νά σας άπο- 
δείξω τήν φιλίαν μου, τήν ευγνωμοσύνην 
μου ! . . . 'Ομιλήσατε ! . . . άχ ! . . . ομι
λήσατε ! . . .

— Δέν είμαι ό άνθρωπος εκείνος, άπήν- 
“Γησε στενάζων ό Καπελοϋζος . . . είμαι 
®μως άπεσταλμένος άπό έκεΐνον, καί έκεΐ- 
νος μ’ είπε νά σας ειδοποιήσω νά έλθετε 
εις Παρισίους . . .

— ’ Αχ ! Θεέ μου δέν θά τον έπανίδω 
λοιπόν ποτέ, κύριε ;

 "Ισως . . . ήμέραν τ ινά . . . καί ή ή-
Μ?α αυτή . . . πλησιάζει . . .

—  Τέλος π ά ν τ ω ν . . .
—  ’Αλλ’ Sv μυστήριον, τό όποιον δέν 

j *'μπορώ νά σας εΓπω, τόν ήνάγκαζε καί 
I Τ0ν αναγκάζει άκόμη νά μέντ) άγνωστος

εις ύμάς . . . Μάθετε δτι έντός ολίγου ι , 
γνωρίσετε τό όνομα τοϋ πατρός σας, ώς 
καί τοϋ δολοφόνου του.

— "Ω ! δίκαιε Θεέ ! . . . πώς ; . . . τίν ι 
τρόπω ; . . .

—  'Ακριβώς τήν νύκτα τοϋ Πάσ^α εΰ- 
ρεθήτε είς τήν εκκλησίαν τής Παναγίας, 
πλησίον τοϋ αγάλματος τοϋ άγιου Χρι
στόφορου. Λάβετε τά  δπλα σας καί έστέ 
Ιτοιμοι εις πάσαν είδοποίησιν . . .

—  Πολύ καλά.
—  Σάς συνιστώ δμως άν, μέχρι τής 

ημέρας εκείνης, μέ συναντήσετε, νά μή 
μ’όμιλήσητε, καί ιδ ίω ς. . .νά  μή με π λη 
σιάσετε !

—  Καί δ ιατί ;
— Διότι τοϋτο θά σας έπιφέρτ) δυςτυ- 

χίαν. Χαίρετε, κύριε Όλιβιέρε, χα ίρετε!... 
Ά  ! μίαν λέζιν άκόμη . . .

—  Λέγετε.
— Ή  μάλλον μ,ίαν συμβουλήν Ζητήσατε 

κατοικίαν εις άλλο μέρος τής πόλεως. Μή 
κατοικήσετε εις τάς βρωμεράς Ικείνας δ- 
δούς, εις τήν μονήν τών Βερναρδίνων. . . 
Ό  φίλος σας μ’ είπεν δτι έχετε τοιοϋτον 
σκοπόν. Μή, δι’ όνομα τού Θεοϋ ! . . .

—  ’Αλλά . . .
—  Σάς το έπαναλαμβάνω, άκουσατε 

τήν συμβουλήν μου. Καί έν τοιαύττ) πεοι- 
πτώσει, είμπορώ νά μάθω έδώ τήν νέαν 
σας κατοικίαν. Χαίρετε, κύριοι, καί μή 
λησμονήσετε τήν συμβουλήν μ.ου.

Ό  Όλιβιέρος ήθέλησε νά μάθη τά α ί
τ ια  της τοιαύτης συμβουλές, άλλ ’ δ Κα
πελοϋζος, φορέσας ταχέως τόν μανδύαν 
του καί χαιρετία*- τούς νέους, Ιγεινεν ά
φαντος.

— Αυτός δ άνθρωπος, είπεν δ Ζεβάν 
μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Καπελούζου, 
φαίνεται δτι ένδιαφέρεται δι’ ήμάς. "Ας 
Γδώμεν. . , Τώοα, άγαπητέ μου Όλιβιέρε, 
πρέπει νά φύγωμεν εντεύθεν.

—  Βεβαιότατα.
—  "Αχ ! προςφιλής μ.ου Ίακωβίνα ! 

πόσον είνε σκληρόν ν’ αναχωρήσω εντεύ
θεν χωρίς νά σ’ Γδω /ωρίς νά σ' έναγκα- 
λισθώ ! . . . ’Αλλά θά σ’ έπανίδω, φίλη 
μου, θά σ’ έπανίδω ! . . .

—  Είσαι τρελλός, Ζεβάν.
—  Κ αλά,καλά . . .  θά ίδωμ.εν . . . τώρα 

άς φύγωμεν, διότι ό Μαλκράφτ μάς περι
μένει.

—  Ναί, να ί- άς φύγωμεν.

ΙΔ'

Όπου άποδεικνύεται νατά *1 ώφελοΰσιν αί 
ο ΐχίαι, αΐτινες εχουσι τλ παράθυρα μό
νον ηρός τοϋ; χήκου;.

‘Ο Μχλκοάφτ, ώς άνωτέοω εΐδομεν, εί
χεν επ ιτύχει παρά τοϋ ηγουμένου τήν ά
δειαν τοϋ νά παραλάβη έν τφ  κελλίω του 
τους δύο νέους έπί δύο η τρεις ημέρας.

Τήν νύκτα λοιπόν εκείνην, δ Ό λιβ ιέ- 
ρος και δ Ζεβάν διήλθον παρά τφ  άξιο- 
λόγφ φίλω των. Τήν δέ πρωίαν, μετά τό 
λιτόν πρόγευμά τω ν, διαρκοϋντος τοϋ ό
ποιου οΐ τρεις φίλοι συνδιελέχθησαν εΰ- 
φροσύνως, ό πρφην λτ,στής έγκατέλειψε

τούς δύο φίλους, είπών αΰτοΐς δτι ώφειλε 
νά παρευρεθ·71 είς όρισθεΐσαν συνέντευξιν 
μετά τίΐς βασιλίσσης, εντεταλμένος ών. 
ώς ηδη γνωρίζομεν, παρά τού ηγουμένου 
τών Μαομουτιέρων δ ιά(μυστικές πρός αΰ
τήν αποστολής. Ό  δέ Ζεβάν, έπειγόμενος 
νάνεύρτι ώς τάχ ιστα  όΓκημά τ ι ,  έξηλθε 
μετά τοΰ μοναχού, καταλιπόντες μόνον 
τόν Όλιβιέρον, δ μέν διευθυνθείς πρός 
τό Λοϋβρον,δ δέ ποος άνεύρεσιν οίκήαατος.

Κ ατ’ έκείνην τήν ήμέραν νέφη πυκνά 
καί μαύρα έκάλυπτον τόν δρίζοντα.

—  Οΰφ ! είπεν δ ποιητής, τ ί Ϋ,μέρα 
αυτή ! . . . ’Εντός ολίγου θά ίίχωμεν φο
βέραν θύελλαν ! . . . Καί δμως πρέπει νά 
εδρω οΓκημα. Τί διάβολον ! είς δλας αΰ- 
τάς τάς όδούς δέν θά εΰρω ίν οΓκηαα δι’ 
ένοίκιον ; . . .

’Ακριβώς κα τ’ έκείνην τήν στιγμήν εύ- 
ρίσκετο έπί τής όδοϋ τής Βιέβοής.

—  ΤΑ ! έξηκολούθησεν λέγων δ Ζεβάν, 
ίδών υφαντήν τινα  καθήμενον εαπροσθεν 
τής θύρας τού εργοστασίου του, ιδού εις 
άνθρωπος, δ όποιος είμποοεΐ νά με πλη - 
ροφορήστ) άν ΰπάρχη είς αυτήν τήν συνοι
κίαν κάνέν οΓκημα δι’ένοίκιον ;

Καί, πλησιάσας τόν υφαντήν καί χ α ι-  
οετίσας αΰτόν εΰγενώς'

— Καλή ’/χέρα σας, κύριε, τφ  είπεν.
— Καλή ’μερα σας ! άπήντησεν εΰγε

νώς δ υφαντής.
—  Είμπορώ νά σας ζητήσω , κύριε, 

μίαν πληροφορίαν.
—  Έλευθέρως, κύριε.
—  Μήπως γνωρίζετε είς τήν δδόν ταύ- 

την κάνέν οΓκημα όι’ ένοίκιον.
— Ναί" εχω έγώ μίαν οικίαν . . . »
—  Ά λ λ ’ όχι μεγάλην . . . διά δύο άν- 

θοώπους.
—  Δέν πειράζει . . .  θά συμφωνήσωμεν· 

ε^ω πληρεξουσιότητα άπό τήν ίδιοκτή- 
τριχν αυτής νά κάμω δ ,τ ι θέλω . . . Θά 
σάς τήν δώσω δώδεκα φράγκα κατά 
μήνα.

—  Διάβολε ! μήπως είνε έτοιμ,όοοοπος;
—  Καθόλου . . . Νά ! ιδού αΰτή.
Καί ό υφαντής ϊδειξε διά τής χειρός είς

τόν Ζεβάν τήν γνωστήν ήδη είς τούς ά- 
ναγνώστας μας οικίαν, ή τ ις εκειτο παρα- 
πλεύρως τ·71ς υπό τή ; Ζολάνδης κατεχο- 
μένης, καί ή όποία είχεν έγκαταλειφθή 
έρημος άφ’ ής εποχής δ Κορζύ, δ βοηθός 
τού Καπελούζου, είχε διαδώσει, ώς ήδη 
γνωοίζομεν, τάς περί φαντασμάτων παρα
δόξους οπτασίας του.

— Μ πά! αΰτή είνε ; είπεν ό Ζεβάν έκ
πληκτος . . . καί δ ιατί τόσω μεγάλη οικία 
ενοικιάζεται τόσον εΰθηνά ;

— Διότι εχει δέκα ετη νά ένοικιασθ·71.
*0 Ζεβάν ώπισθο^ώρησεν Ιντρομος.
— Δέκα έτη ! ανέκραξε. Πώς τοϋτο ;
—·. Δ ιό τ ι . . . Ά λλά  δέν έπρεπεν Γσως

νά σάς τό εΓπω, ΰπέλαβεν δ υφαντής δι- 
στάζων.

—  Δ ιατί ; Μήπως μέ νομίζετε διά κα
κόν άνθρωπον ;

— Α πεναντίας· φαινεσθε δτι είσθε α
ξιόλογος νέος.

— Εΰχαριστώ, κύριε. Λοιπόν . . .



—  Ή  οικία, τήν δποίαν σ&ς προτείνω, 
«ίνε εξαίρετος οικία . . . άλλ ’ ?χει παρά
θυρα, τά  όποια βλέπουν πρός. τόν κήπον 
τής γειτονικές οικίας . . . έκείνης έκεϊ πα- 
ραπλεύρως, τήν όποιαν βλέπετε χωρίς πα
ράθυρα κα£ θύρας ! . . .

—  Πραγματικώς . ... Τοΰτο είνε πολύ 
περίεργον ! . . . ’Εξακολουθήσετε, κύριε.

—  Δυςτυχώς είς τον κτύπον τής οικίας 
τ α ύ τ η ς  έξέρχονται καθ’ εσπέρας . . .

—  Τί εξέρχονται ;
—  Φαντάσματα !
Ό  Ζεβάν παρετήρησε τόν υφαντήν διά 

βλέμματος χλευαστικοΰ.
—  ΤΑ ! ; φαντάσματα ; είπεν οίονεί

εκπληττόμενος.
— ”Η μάλλον |ν φάντασμα, προςέθη- 

κεν ό υφαντής, μία μεγάλη λευκή μορφή, 
ή όποία πεοιπατεΐ τήν νύκτα είς τόν κή
πον καί ψάλλε* διάφορα άσματα είς άγνω
στον γλώσσαν.

—  Κα'ι τό φάντασμα τοΰτο εχει σχήμα 
άνδρός ή γυνα ικός!

—  Γυναικός, ώς λέγουν.
:— Ε ξα ίρετα .
—  Πώς ;
—  Θά ενοικιάσω εγώ αυτήν τήν οικίαν.
— Δέν φοβεΐσθελοιπόν τά  φαντάσματα;
—  Καθόλου. Καί ιδού ή άπόδειξις.
Καί, θέσας τήν χεΐρα είς τό θυλάκιόν

του, ό Ζεβάν έξήγαγεν άργυρα τινα  νομί
σματα, άτινα  ένεχείρισε τφ  υφαντή.

—  ’Ιδού, σάς προπληρόνω τόν πρώτον 
μήνα.

—  Ό μ ιλεΐτε σπουδάζων, κύριε ;
—  “Ακούσε, φίλε μου" ουδέποτε υπήρξα 

τόσω πλούσιος, ώςτε νά χαρίζω τά  χρή
ματά μ.ου . . .

—  Τότε, κύριε ;
— Τότε δός μοι τήν κλείδα καί έλθέ 

μετ’ έμοΰ νά ίδωμεν τήν νέαν μου κατοι
κίαν .

Καί, σύοων έκ τής χειρός τόν υφαν
τήν, διηυθύνθη μετ’ αύτοΰ πρός τήν άκα- 
τοικητον οικίαν. Άφοΰ δ’ έπεθεώρησεν αυ
τήν, τήν οποίαν εύρε κατά πάντα  εΰάρε- 
στον, έσπευσε πρός τήν μονήν τών Βερ- 
ναρδίνων, δπως είδοποιήση τόν φίλον του 
Όλιβιέρον περί τής ένοικιάσεως τής οι
κίας ταύτης.

Έ λθέ, αδελφέ [Λου, είπεν δ Ζεβάν, 
έλθέ ταχέως είς τήν νέαν μας κατοικίαν.

—  Καί δέν πρέπει, νομίζω, πριν νά φύ- 
γωμεν, ν’ άποχαιρετίσωμεν τόν φίλον μας 
Μαλκράφτ καί νά τόν εΰχαριστήσωμεν;...

—  "Οχ1! όχι" αυριον έρχομαι εγώ δ ί 
διος καί τόν ειδοποιώ περί τής νέας μας 
κατοικίας. Έ λθέ !

Ή  ΰπό τοΰ Ζεβάν ένοικιασθεϊσα οικία 
Υ)το διώροφος καί είχε διάφορα δωμάτια 
μετ’ επ ίπλω ν' τά  παράθυρα δ’ ενός έξ αυ
τώ ν, κειμένου έπί τής πρώτες οροφής, 
ησαν ακριβώς απέναντι τοΰ κήπου τής 
γειτονικής οικίας, είς υψος τριών ίως τεσ
σάρων μ.έτρων άπό τοΰ εδάφους.

Έ π ί δύο ολοκλήρους ώρας δ υφαντής 
ρ.ετά τής συζύγου του έκαθάριζον αυτήν, 
έν τώ  διαστήματι δέ τούτφ δ Ζεβάν διη-

γήθη γελών είς τόν φίλον του τόν μΰθον 
τοΰ περιφήμου φαντάσματος, διεγείραντα 
τό μειδίαμα έπί τών-χειλέων τοΰ συνήθως 
μελαγχολικοΰ νέου.'

—  Θέλεις νά καθήσωμεν είς τό δωμά- 
τιον έκεΐνο πλνισίον τοΰ κήπου ; είπεν δ 
Ζεβάν γελώ ν'τότε καί τότε θά ήτο άστεΐον!

—  ’Ολίγον μέ μέλει, Ζεβάν, άπήντησεν 
δ Όλιβιέρος ψυχοώς.

— ‘Ωραία ανταμοιβή διά τόν θησαυ
ρόν, τόν δποΐον εύρον ! έπανέλαβε καγ- 
χάζων δ Ζεβάν.

—  Συγχώρησόν μοι, Ζεβάν . . . Τό εν
νοώ . . . δτι δέν είμαι καλός σύντροφος.

Καί δ Όλιβιέρος ένηγκαλίσθη τόν φί- 
φον του.

—  Ώ !  δέν μοΰ κακοφαίνεται διόλου 
διά τόν ψυχρόν χαρακτήρα σου, είπεν δ 
Ζεβάν. Θά ελθν) ήμέρα, κατά τήν οποίαν 
κανένας επίγειος άγγελος θά σε χαρο
ποιήσει · · ·

—  Πολΰ άπίθανον, Ζεβάν.
— Ά φες αύτά ! . . .  Έ χ ω  παράδειγμα 

τόν εαυτόν μου, ό όποιος, άφ’ δτου έγνώ- 
ρισα τήν Ίακωβίναν, εγεινα ζωηρότερος 
άφ’ δ ,τ ι ήμην.

Οΰτω συνομιλοΰντες, οί δύο φίλοι Ιφθα- 
σαν είς τό πλησίον τοΰ κήπου δωμάτιον. 
μόλις δ’ είσελθόντες, δ Ζεβάν έρρίφθη έπί 
τίνος πεπαλαιωμένου ανακλίντρου.

— Ώ  ! μά τήν π ίστιν μου ! εδώ είμ- 
πορεί τ ις  νά κοιμηθή εξαίρετα, άνέκραξεν.

Μετά τινα δέ στιγμήν έγερθείς, έπλη- 
σίασε τό παράθυρον.

—  Καί αυτός δ μυροβόλος κήπος, φίλε 
μου, είνε ο ,τι ώραΤον ! . . .  τ ί λέγεις καί σύ;

Ό  Όλιβιέρος έθεώρει μειδιών τον Ζεβάν. 
Ήσθάνετο χαράν άνεκλάλητον βλέπων ευ
τυχή τήν αγαθήν εκείνην καί ειλικρινή 
καρδίαν.

Ό  Ζεβάν έρρίφθη καί αυθις έπί τοΰ ανα
κλίντρου.

— Κοιιχήσου τώοα, φίλε μου, είπεν δ 
Όλιβιέρος, ή ώρα είνε ήδη προκεχωρη- 
μένη. Έ γώ  θά καθήσω πλησίον τοΰ παρα
θύρου.

—  Καλά λέγεις, άλλ’ είς τόν έλάχιστον 
θόρυβον, τόν όποιον θά προξενήσν] ή έμ- 
φάνισις τοΰ φαντάσματος, νά μ’ έξυπνίσγις. 
’Ακούεις ;

—  Έσο ήσυχος.
—  Μοί τό υπόσχεσαι ;
—  Ναί.
—  "Αχ ! φίλε μου, τί ώραϊον κρεββάτι! 

καί τ ί ώοαΐα όνειρα ποΰ θά ίδώ !. . . Κα
λήν νύκτα ! αδελφέ μου . . . καλήν νύκτα, 
Ίακωβίνα μου ! . . .

Καί, μειδιών πάντοτε, έκλεισε τους ο
φθαλμούς καί άπεκοιμήθη.

— ’Αγαθή καί εΰγενής καρδία, έψιθύρι- 
σεν δ Όλιβιέρος θεωρών αυτόν περιλύπως, 
τήν δποίαν σύρω είς τήν όδόν τής δυστυ
χίας ! . . . Ν αί! τής δ υσ τυχ ία ς !.. . διότι 
έπί τέλους τ ΐ θά γίνω μόνος έν τφ  μέσφ 
τής άπειροπληθοΰς ταύτης πόλεως, άγνω 
στος, αφανής, άνευ ονόματος, άνευ έλπ ί- 
δος ; Είς ηλικ ίαν, καθ’ ήν αισθάνεται τις 
δτι τό παν προςμειδι^ περί αΰτόν, δτι είς 
τό βλέμμα γυναικός τίνος ή καρδία του

πάλλει καί συγκινεϊτα ι'ε ίς εποχήν,καθ’ ήν 
αισθάνεται δτι άγαπό! καί ά γα πάτα ι, έγώ 
άλλο δέν εχω κατά νοΰν ή το μίσος καί 
τήν έκδίκησιν ! Ά χ  ! Ζεβάν, γλυκύτατε 
καί προςφιλέστατε φίλε ! πολλάκις μ’ έπε- 
ρίπαιξες διά τήν ψυχρότητά μου καί τήν 
αδιαφορίαν μου καί πολλάκις μ’ ήλεγξες 
ώς σκληρόν καί άναίσθητον. . . Ό χ ι, δεν 
Ιχεις δίκαιον, φίλε μου ! Έθυσίασα ταΊ 
πάντα  έν τή νεότητί μου, κκτέπνιξα  έν 
έμοί πόΖν αίσθημα εΰγενές, διότι ή έκδί- 
κησις είχε καταλάβει ολόκληρον τήν καρ
δίαν μου ! . . . Ά χ  ! "Τψιστε θεέ  ! Σύ, δ 
τοσοΰτον άγαθός καί πολυεύσπλαγχνος, δ 
τιμωρών τήν κακίαν καί άνταμείβων τήν 
αρετήν, δ ιατί λοιπόν κατέστησες τήν ζωήν 
μου τοσοΰτον επαχθή καί θλιβεράν ; . . .

Καί ό Όλιβιέρος έφερε τήν χεΐρα είς 
τούς οφθαλμούς.

- ^ Έ ν  δάκρυ ! άνέκραξεν, £ν δάκρυ !. . . 
Είμαι λοιπόν τόσω άθλιος, ώςτε νά 
κλαίω ; . . . Ό χ ι, "Οχι ! . . . αισθάνομαι 
έν έμοί τήν ψυχήν τοΰ πατρός μου, ή ό
ποία μέ ποοςτατεύει καί διευθύνει τά  δια
βήματα μου . . .  “Αχ ! Θεέ μου ! είμαι 
πολύ νέος άκόμη καί πιστεύω δτι δέν θά 
μέ εγκαταλείψεις ! . . .

Ύπό τά βάρος τοιούίων οδυνηρών σκέ
ψεων, δ Όλιβιέρος Ικρυψε τά πρόςωπον 
είς τάς χεϊράς του.

Α ίφνιδία ανέμου πνοή άπέσπασεν αΰτόν. 
άπό τών σκέψεών του.

Ό  νέος ήγειρε τήν κεφαλήν, περιέφερε 
μηχανικώς τό βλέμμα περί τόν κήπον τής 
Ζολάνδης καί προσήλωσεν αΰτό εκστατι
κόν έπί τίνος γυναικείας μορφής, ή τ ις , ά- ' 
φοΰ διήλθε μετά ταχύτητας τόν κήπον, 
έκάθησεν έπί τίνος λίθινης έδρας, τοποθε- j 
τημένης ΰπό γηραιάν πτελέαν, οΰχί μα
κράν τών παραθύρων τοΰ δωματίου του.

"Επεται. συνέχεια.

Σ. Τ.

3. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
Μ Τ β ί ε Γ Ο Ρ Ι Α  Λ Α Ε Ι Α Ν Λ Ρ Ο Ϊ  ΔΟΥΜΑ

Συνέχεια· ?δε προηγοΰμενον φύλλον.

Τήν έπιοΰσαν, τά συμβούλιον συνηθροί- 
σθη. Τά συγκροτοΰντα αΰτό πρόσωπα διέ- 
φερον έκάστοτε, κατά τάς άστατους φ ι
λίας του βασιλέως. Τήν ημέραν δ’ εκείνην 
συνέκειτο ΰπό τών Κουέλου, Μωζιοόν, Έ - 
πεονών καί Σχομβέργ.

Ό  Σχικώ, καθήμενος πρό τής κεφαλής , 
τής τραπέζης, εκοπτε χάρτινα πλοία, δ
πως ναυπηγήστι, ώς έλεγε, ·τ·7ι Αυτοΰ Χρι- 
στιανικωτάτν) Μ εγαλειότητι ς"όλον ό’μοιον 
έκείνφ τής Αύτοΰ Καθολικωτάτης Μεγα
λειότητας.

Ά νηγγέλθη  ό κύριος δέ Μορβιλλιέ.
Ό  πολιτικός άνήρ είχε περιβληθή τά 

βαθυτάτου χρώματος ένδύματά του καί 
είχε προσλάβει τό μάλλον πένθιμον ήθόί ; 
του. Μετά δέ βαθεϊαν ύπόκλισιν, ήν άντα- ; 
πέδωκεν αΰτω ό Σχικώ, έπλησίασε τόν ; 
βασιλέα. j

— Εΰοίσκομαι είπεν, ενώπιον τοΰ συμ* .
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βουλίου τής ‘Υμετέρας Μεγαλειότητος ;
—■ Ναί, ένώπιον τών καλλιτέρων φίλων 

μου. 'Ομιλήσατε.
—  Λοιπόν, Μ εγαλειότατε, λαμβάνω 

δικβεβαίωσιν, τής δποίας Ιχω ανάγκην. 
Πρόκειται νά καταγγείλω  έπίφοβον τ·7ί 
Ύμετέρα Μ εγαλειότητι συνωμοσίαν,

— Συνωμοσίαν ! ανέκραζαν άπαντες οί 
παρεστώτες.

Ό  Σχικώ Ιτεινε τό ούς καί διέκοψε τήν 
ναυπήγησιν ώοαίας λέμβου.

— Συνωμοσίαν, να ί, Μ εγαλειότατε, εί- 
πεν δ κύριος δε Μορβίλλιέ, ταπεινώσας 
την φωνήν μυστηριωδώς, ώς δτε πρόκειται 
περί φοβερών έμπιστευτικών ανακοινώσεων.

— Ώ  ! & ! είπεν ό βασιλεύς. ’Εμπρός, 
ΐϊναι συνωμοσία Ισπανική ;

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ό δούζ δ’ 
Άνζιοΰ,προσκεκλημένος είς τό συμβούλιον, 
είσήλθεν είς τήν αΓθουσαν, τής όποιας ή 
θύοα παραχρήμα έπανεκλείσθη.

—  ’Ακούσατε, αδελφέ μου, ειπεν δ Ε ρ
ρίκος, μετά τάς συνήθεις έθιμοτυπίας' ό 
χύριος δέ Μορβίλλιέ καταγγέλλει ήμΐν 
βυνωμοσίαν κατά τής ασφαλείας τοΰ Κρά
τους.

Ό  δούζ ίρριψε βραδέως έπί τών παρε- 
βτώτων τό γνωστόν ήμΐν εταστικόν καί 
δύσπιστον βλέμμα του.

— Είναι δυνατόν ; . . έψιθύρισεν.
ι— ΟΕμοι ! ναί, έζοχώτατε, είπεν ό κύ

ριος δέ Μορβίλλιέ, συνωμοσίαν έπίφοβον.
— Διηγήθητέ μας τά  πράγματα, ειπεν 

δ Σχικώ, ένώ εθετεν έντός τής έπί τής 
Τραπέζης κρυστάλλινης λεκάνης τήν τε- 
^ειωθεΐσαν λέμβον.

— Ναί, έψιθύρισεν δ δούζ δ’ Ά νζιοΰ , 
διηγήθητέ ήμΐν τά  πράγματα, κύριε άρ- 
χιγραμματεΰ.

— ’Ακούω, ειπεν ό Ερρίκος.
—  Μ εγαλειότατε, είπεν ό άρχιγραμ- 

|ΐατεύς, πρό πολλοΰ, έπώπτευον τάς ένεο- 
γείας τινών δυσηρεστημένων . . .

— Ώ ! ειπεν δ Σχικώ . . . τινών ; . . 
ιίσθε πολύ μετριόφρων,κύριε δέΜορβιλλιέ!

—  Ησαν, έζηκολούθησεν ό άρχιγραμ- 
(ιατεύς, άνθρωποι άνευ σημασίας, μικρέμ
ποροι, έπιτηδευματίαι ή μικροί γραφείς... 
*κί τινες μοναχοί καί μαθηταί.

— Οί τοιοΰτοι δέν είναι πολύ μεγάλοι 
πρίγκηπες, ειπεν δ Σχικώ μετά μεγίστης 
«παθείας καί άρχίσας τήν κατασκευήν ε
τέρου πλοίου.

Όδούζ δΆνζςούέμειδίασε κα τ’ ανάγκην.
— Θά Γδητε, Μ εγαλειότατε, είπεν δ 

*ρχιγραμματεύς. "Ηζευοον, δτι οί δυση- 
ρεστημένοι επωφελούνται πάντοτε δύο κυ
ρίων περιστάσεων, τοΰ πολέμου ή τής θρη- 
β*είας . . .

— Eivat πολύ λογικόν, είπεν δ Ερρί
κος. Έ π ε ιτα  ;

Ο άρχιγραμματεύς, ευτυχής διά τό εγ- 
*ωμιον τοΰτο, έζηκολούθησεν :

— Είς τόν στρατόν είχον άζιωματικούς 
^ωσιωμένους τή Ύμετέρα Μ εγαλειότητι, 
6ι'ΐνες μ’ έπληροφόρουν περί πάντων* ά λλ ’

πρός τήν θρησκείαν, τό πράγμα είναι 
•''«χερέστερον. Έθεσα, λοιπόν, είς ένέρ- 

(ϊ*ι«ν τούς ανθρώπους μου.

—  Πολύ ορθώς, είπεν δ Σχικώ.
—  Έ π ί τέλους, έζηκολούθησεν δ Μορ- 

βιλλιέ, κατώρθωσα, διά τών πρακτόρων 
μου, νά σαγηνεύσω Ενα τών ανθρώπων τής 
έκκλησιαστικής έφορίας τών Παρισίων. . .

—  Πρός τ ί  ; είπεν δ βασιλεύς.
—  Ό πω ς κατασκοπεύγ) τούς Ιεροκήρυ

κας, οΐτινες διερεθίζουσι τόν λαόν κατά 
τής Ύμετέρας Μ εγαλειότητος.

—  Ώ ! ώ ! είπε καθ’ έαυτόν ό Σχικώ, 
μήπως δ φίλος μου είναι γνωστός ;

—  Οί άνθρωποι εκείνοι δέν έμπνέονται 
ύπό τοΰ Θεού, Μ εγαλειότατε, άλλ* υπό 
έχθοικωτάτης κατά τοΰ στέμματος φα
τρίας. Έσιίούδασα έκείνην τήν φατρίαν.

—  Ά ρ ισ τα , είπεν δ βασιλεύς.
—  ’Ορθότατα, είπεν ό Σχικώ.
—  Γ ινώσκω δέ τάς έλπίδας αυτής, 

ποοσέθετο θριαμβευτικώς δ Μορβίλλιέ.
—  Ά ζιόλογα  ! άνεφώνησεν ό Σχικώ.
Ό  βασιλεύς Ινευσε ποός τόν Γασκόνον

νά σιωπήσιρ.
Ό  δόύζ δ* Ά νζιοΰ ήτένιζε τόν ρήτορα.
—  Έ π ί δύο καί πλέον μήνας, είπεν ό 

άρχιγραμματεύς, μισθοδοτώ άνδρας πολύ 
έπι&εζίους, δεδοκιμασμένης άνδρείας εί 
καί άκορέστως άπλήστους, τούς δποίους 
όμως ώφειλον νά χρησιμοποιήσω ύπέρ τοΰ 
βασιλέως καί οΐτινες αμείβονται μέν γεν
ναιότατα, ούχ ήττον δμως τό κέρδος υπερ
βαίνει τήν δαπάνην.Έ μαθον, λοιπόν, παρ’ 
αυτών, δτι, αντί θυσίας μεγάλου χρημα
τικού ποσού, ήθελον λάβει ννώσιν τής 
πρώτης συνεντεύζεως τών συνωμοτών.

—  Αύτό είναι καλόν, είπεν ό Σχικώ· 
πλήρωνε, βασιλέα μου, πλήρωνε !

—  AC ! όχι φειδωλίας, άνέκραζεν δ Ε ρ
ρίκος. "Ας Εδωμεν . . . άρχιγοαμματεΰ, 
τόν σκοπόν τής συνωμοσίας, τάς έλπίδας 
τών συνωμοτών. . .

— Μ εγαλειότατε ! πρόκειται ούδέν η τ -  
τον ή περί δευτέρας νυκτός τού άγίου Βαρ
θολομαίου.

—  Κατά τίνος ;
— Κατά τών Ούγανότων.
01 παοεστώτος ήτένισαν άλλήλους, έκ- 

πεπληγμενοι.
—  Πόσον σόίς έστοίχισε τούτο, κατά 

προσέγγισιν ; ήρώτησεν δ Σχικώ.
—  Έβδομήκοντα πέντε χιλιάδας λ ι-  

τρών άφ’ ένός καί εκατόν χιλιάδας άφ’ ε
τέρου.

Ό  Σχικώ έστράφη πρός τόν βασιλέα.
— Έ άν θέλης, σοί φανερώνω τό μυστι

κόν τοΰ κυρίου δέ Μορβίλλιέ άντί χιλίων 
σκούδων, άνέκοαζεν δ Γασκόνος.

— Είπέ, άπήντησεν δ βασιλεύς.
—  Είναι ή "Ενωσις άπλώς καί καθα- 

οώς, είπεν δ Σχικώ, ή "Ενωσις,  ή λαβούσα 
άρχήν πρό δεκαετίας. Ό  κύριος δέ Μορ- 
βιλλιέ άνεκάλυψεν δ ,τι π2ς κάτοικος τών 
Παρισίων γινώσκει ώς τό Πάτερ ήμών.

—  Κύριε . . . διέκοψεν είπών δ Μορ- 
βιλλιέ.

—  Λέγω τήν άλήθειαν . . . καί θά το 
άποδείζω, ·είπεν δ Σχικώ μέ δικηγορικόν 
δφος.

— Τότε, εΓπατέ μοι τό συνεντευκτήριον 
τών μελών τής Έγώσεως.

—  Λίαν εύχαρίστως : ά. ή δημοσία ο
δός· β\ ή δημοσία όδός’ γ #. αί δημόσιοι 
όδοί.

—  Ό  κύριος Σχικώ θέλει νά γελάστι, 
είπεν δ Μορβίλλιέ, μορφάσας. Καί τό ση- 
μεΐον τής άναγνωρίσεώς των ;

— Είναι ένδεδυμένοι ώς Παρισινοί και 
κινοΰσι τάς κνήμας, δταν βαδίζωσιν, ά - 
πήντησε σοβαοώς ό Σχικώ.

Γενική Ικρηζις γέλωτος ύπεδέχθη τήν 
έζήγησιν ταύτην. Ό  κύριος δέ Μορβίλλιέ 
έπίσης έθεώρησε καλόν νά γελάσν). Πλήν, 
άναλαβών τήν σοβαρότητά του, έζηκολού
θησεν.

—  Έπί. τέλους, κατάσκοπός μου π « -  
ρέστη εΓς τινα  τών συνεδριών αυτών γε- 
νομένην είς μέρος, τό όποιον δ κύοιος 
Σχικώ άγνοεΐ.

Ό  δούζ δ’ Ά νζιοΰ ύχρίασε.
—  Ποΰ ; ήρώτησεν δ βασιλεύς.
—  Είς τό μοναστήριον τής Α γ ία ς  Γε- 

νοβέφας.
- ~ Είς τό μοναστήριον τής Ά γ ια ς  Γε- 

νοβέφας ! είπεν δ βασιλεύς.
—  Είναι άδύνατον, έψιθύοισεν δ δούζ.
—  Καί δμως είναι αληθές, είπεν δ Μορ- 

βιλλ ιέ, κατηυχαριστημένος έκ τής προζε- 
νηθείσης έντυπώσεως καί παρατηρών θρι- 
αμβευτικώς τούς παρεστώτας.

— Καί τ ί  Ιπραζαν, κύριε άρχιγοαμμα- 
τεΰ; τ ί άπεφάσισαν; ήρώτησεν δ βασιλεύς.

—  "Οτι θά έκλέζωσιν άρχηγούς, δτι 
έκαστον τών μελών τής Έτώσεως  θέλει 
δπλισθή, δτι θέλει άποσταλή είς έκάστην 
επαρχίαν απεσταλμένος έκ τής επαναστα
τικής πρωτευούσης καί δτι άπαντες ot 
ΰφ’ υμών πολυαγαπώμενοι ούγονότοι, εί
ναι αύτα ί αί εκφράσεις τω ν...

Ό  βασιλεύς έμειδίασε.
—  Θά σφαγώσιν είς ώρισμένην ημέραν.
—  Τοΰτο είναι δλον ; ήρώτησεν δ βα

σιλεύς.
—  Διάβολε ! είπεν δ Σχικώ, φαίνεται, 

δτι είσαι καθολικός.
—  Είναι,λοιπόν, τό δλον; είπεν δ δούζ.
— Ό χ ι, έζοχώτατε...
—  Τό π ιστεύω , είπεν δ Σχικώ. Έ άν 

μόνον τοΰτο ήγοράζομεν άντί 175,000 λ ι- 
τρών, δ βασιλεύς θά έκλέπτετο.

—  'Ομιλήσατε, άρχιγραμματεΰ, ειπεν 
δ βασιλεύς.

—  Υπάρχουν άρχηγοί...
Ό  Σχικώ είδε τόν υπενδύτην τοϋ δου- 

κός, ταοαττόμενον υπό τών παλμών τής 
καοδίας αύτοϋ.

— Καλέ, καλέ, συνωμοσία μέ άρχη
γούς, ε ίπ εν  είναι πολύ παράδοζον. Καί
ομως κάτι θέλομεν άκόμη διά τάς 175000
λίτρας μας.

— Τούς άρχηγούς... τά  ονόματα τω ν ; 
ήρώτησεν δ βασιλεύς· πώς ονομάζονται οί 
ά ρχηγο ί;

—  Κατά πρώτον, είς ίεροκήρυζ, είς 
φανατικός, είς δαιμονιών, τού όποιου ή- 
γόρασα τό όνομα άντί 10 ,000  λιτρών.

—  Καί έπράζατε καλώς.
Έπεται συνέχεια.

Α μ ιλ .



Είς τό έλληνικόν δημόσιον πρό πολλοΰ ό ΑΙμύλιος 
Σουβέστρ (Emile S o u v e s t r e )  εΤναι γνωστός: διά της 
μεταφράσεως πολλών διηγημάτων του χαι-πρό πάν
των διά τής άρίστης εκείνης τοΰ Un ph i lo s o p h e  s o u s  
l e s  toits  μεταφράσεως, ην χάρι.ν, τοΰ κοινού έξεπόνει ό 
αοίδιμος Ευστάθιος Σΐμ,ος xal.fjv ά θάνατος τόν ήνάγ- 
κ«σε ν’ άφήσ^’ ημιτελή. ’Αλλ’ ίν  έκ τών ?ργων ί ο υ  
είναι γνωστός, δέν συμβαίνει,τό αΰτό καί ί.α  τόν βίον- 
του· διά τοΰτο δημοσιεύοντες κατωτέρω τήν Α ενχην  
Λορζν, διηγημα αύτοϋ έκ τών άριστων, ούχΐ άσκόπον 
χρινομεν νά προτάςωμεν βιογραφικάς τινά; σημειώ
σεις περί τοϋ συγγραφέω;. λ -

Ό  ΑΪμνΛιοc Σ όυβ εσ τρ  έγεΛήΟη έν Morlaix, ,τω 
1806. 1'ίός μη^ανιχόΰ προωρίσΟη και αϋτός ουτος 
κατά πρώτον διά τό κερδαλέον τοΰτο επάγγελμα καϊι 
ε1σή/0η πρός τοΰτο εις μηχανικήν τινα σχολήν. Πρό 
τής πατρικής λοιπόν θελήσεως ίοέησεν ό νεαρός Αίμύ- 
λιος νά έπιτάξη σιγήν εις τάς ορέξεις του, άλλ άπο- 
θανόντος μετ' ο’λίγον τοϋ πατρός του άνέλαβε τήν ε
λευθερίαν του και άπεφάσισε νά γ'ινί) δικηγόρος, δι ο 
και ά-ήλθεν είς Ρέννην "να σπουδάση τά νομικά. Με- 
ταβάς τώ 1830 εις ΠαρισίΌυς ήσθάνβη' “έν έαυτώ τήν 
πρός τήν γραμματολογίαν κλίσιν του και έτράπη κατά 
πρώτον είς τήν δραματουργίαν, συνθέσας . εμμετρον 
δράμα τήν Π οΛιορχ ιατ τον  Μ εσοΛόγγ ίον ,  ατε τοΰ 
ήμετέρου άγώνος πολλούς θαυμαστάς εύράντος είς Πα- 
ρισίους και έμπνεύσαντος τον μέγαν Ουγκό> τό προς 
τόν Κανάοην ποίημά του. Διά μεσιτείας φίλου τού 
τίνος, πολύ σημαίνοντος, κατώρΟωσε να δεχθή τό δρα
μα τούτο tv τών κρατίστων θεάτριυν τών Παρισίων 
και εμελλε ν’ άναβιβασθη επί τής σκηνής, οτε ό συγ- 
γραφεΰς άπέσυρε τοΰτο, διότι ή επιτροπεία τοΰ θεά
τρου άπήτησε τήν περικοπήν σκηνών τινών, και πρού- 
τίμησε νά σύνθεση ετερον. Έ ν τφ  μεταξύ ό Σουβέστρ 
μαθών τόν θάνατον του άδελφοΰ του ναυτικοΰ, πνι- 
γέντος μεθ’ ολης τής περιουσίας του, ήναγκάσΟη νά έ- 
πιστοέψη είς Βρετάνην, διότι ή Οίκογένειά του μόνον 
αυτόν εΤγε τοΰ λοιπού στήριγμα. Εις Νάντην εισήλθεν 
ώς υπάλληλος είς σπουδαΐον βιβλιοπωλεΐον, ήρξατο 
δέ νά δημοσιεύη εις ε’παογιακά περιοδικά μελέτας τ ι- 
νάς περ\ Βρετάνης.: Αί γραμματολογικοί αύται μ«λέ- 
ται έσ*/έτισαν τούτον μετά τίνος δικηγόρου, συμβου- 
λεύσαντος αύτόν νά συνεταιρισθή μετά νεαροΰ δικηγό
ρου προτιθεμένου νά συστήαη έκπαιδευτήριον. ’Αλλά 
μετά τινα καιρόν άπε'/ωρισθη τοΰ συνεταίρου του ενε- 
κα ασυμφωνίας και άνέλαζε τήν διεύθυνσιν έφημερί- 
δος τινός τής Βρέστης. Πολίτικα! διχογνωμία», ήνάγ- 
κασαν αύτόν νά καταλίπη τήν σύνταξιν τής έφημερίδος 
ταύτης και έπανήλθεν εις Παρισίους τώ 1835 ενθα τά 
πρώτα μυθιστορήματά του ένεποίησαν αίσθησιν τινα 
κα\ έπ\ οκταετίαν ειργάζετο άδιακοποϊς, προσφέρων ε\ς 
τό δημόσιον τά ώραΤα εκεΐνα μυθιστορήματα και διη
γήματα ατινα διακρίνονται διά τό φυσικόν, τό αληθές, 
τό ζωηρόν κα\ τδ φιλοσοφικόν τής διηγήσειος. *Η Γαλ
λική ’Ακαδήαεια έκτιμώσα τόν */αοίεντα τούτον συγ
γραφέα εστεψε τό άνωτέρω μνηαονευθέν σύγγραυ.μά 
του Un ph i loaoph c  s o n s  Ips to its  *0 Αίμύλιος Σου
βέστρ ένυμφεύθη σύζυγον καλλιεργοΰσαν ώσαύτως τά 
γράμματα· αγων δέ ·τό τεσσαρακοστόν ογδοον ετος 
τής ηλικίας του έτελεύτησε τόν βίον ΐν Παρισίοις τώ
4854.

Λ Ε Υ ΚΗ  ΑΟΡΖΥ
[Διήγημα έκ τών τοϋ ΑίμνΑΙον Σονβεσ τρ ] .

. I .
Α'.

Ό  τίλιο; εκλινε πρός τήν δύσιν αΰτού, δ δε 
εσπερινός άνεμος έγερθείς άπό τοϋ κόλπου 
τοϋ Τάραντος ηοχιζε ν’άνακινϊΐ μεθυστικάς 
ευωδίας έν τή άτμοσφαιρί*. Ή  Λευκή Λορζΰ 
καθ7)(χέν·/ι κάτωθεν σκιάδοί ρόδινων δα
φνών έπέρζινε τό πλέςιμον ισπανική ; w.av- 
δϊΐλας συνειθιζομέντις τότε έν ’Ιταλία .

Νεανίχ; τις ΐστκτο  όρθιος είς απόστα
σήν βϊΐμάτων τινών άπ ’ αυτής. Καί άν τό 
ώ/ρόν χρώαά του, οί κυανοί οφθαλμοί του 
καί ή ζχνθΫ) κόμ·/1 του δεν έφανέίωνον σα
φώς τήν καταγωγήν του, δμως ν) πλιόρνις 
βαρυτίμων γουνών ένδυμασία του ευκόλως 
διετράνου δτι ητο κάτοικος τής "Αρκτου.

’Εθεώρει πάντοτε τήν νεάνιδα* άμφό- 
τεροι έσιώπων, κατειλημμένοι υπό χαυνώ- 
σεώς τίνος· ταΰτοχρόνως έσιώπησαν, άλλά 
μόνον τά  χείλγ) των εμενον οΕφωνα, διότι 
μυστγιριώδϊΐς συνομιλία έγίνετο έν τή σκέ- 
(ίει αυτών.

Έ π ί μακρόν διέμεινον βββυθισμένοι έν 
τ -Jl ονειροπολήσει α υ τώ ν  τέλος ή Λευκή 
ανύψωσε τήν^κεφαλήν καί έθεώρνισε τόν 
νεανίας- Οΰτος έποίνισ® .κίνημά τ ι.

—  Τί ωραία ’ποΰ εισθε! είπε διά συγ- 
κεκιν/ιμένιης φωνής. .

Ή  νεανις έμειδίασεν έρυθριώσα·.
-— Ώ  ! πιστεύω τώρα είς τόν επίγειον 

παράδεισον, έξνικολούθ-/)σεν ό ζέ-νος. Τοιοϋ- 
τον θά_7ΐναι τό μέρος αΰτοΰ,1 καί τοιούτος 
ό.νιλιός. του, βεβαίως δέ ή Ευα θά σας ώ- 
μοίαζεν.

 ’Α γαπάτε λοιπόν πολύ τήν ’Ιταλίαν
μας ; ήρώττ,σεν ή Λευκή.

— Δ ιατί νά μή τήν ά γα π ώ ; Έλγ)σμο- 
νήσατε πόθεν έρχομαι ; Έδώ ό ήλιος ο
μοιάζει ” ρός μεταζίν/ιν σκνινήν, ό δέ τής 
πατρίδος μου πρός χαλύβδινον θόλον. Αΐ 
έςοχαί σας είναι ουράνιοι κήποι, έν ω αί 
ίδικαί μας δάσν) ή ερνιμοι. Ό  ώραιότεοος 
ήλιός μα ; λάμπει έπί σωρών πάγων, καί 
συλλέγομεν τά ώραιότερ* άνθ·/| μα; είς 
τούς πάγου;. Ή  θάλασσά σας είναι εΰθυ- 
μοτάτΤί έν ώ καί οί μικρότεροι ποταμοί 
ήμών έκβάλλουσι μυκηθμούς. Ε νταύθα 
ευρίσκω τόν Θεόν μέγαν καί άγαθόν} τόν 
έννοώ είς τό φως, είς τάς εΰφδίας, είς τήν 
άρμονίαν, έννοώ δτι μ’ άγαπφ, διότι είμαι 
ευτυχής- άλλ ’ ό Θεός έκεΐ είναι φιλάργυρος 
καί κακός. Ε νταύθα  ή πλάσις είν’ άνεξάν- 
τλητος πηγή χαρόίς, έν ώ είς ήμίΕς είναι 
έχθρά, καί πρέπει νά τήν πολεμώμεν διά 
νά τήν νικήσωμεν ή νά τήν άπατήσωμεν.

—  Δ ιατί τότε δέν άλλάσσετε πατρίδα ; 
ήρώτησε δειλώ; ή Λευκή.

Ό  νεανίας δέν άπεκρίθϊ) καί έγένετο άο- 
κούντω; μακρά σιγή. Αίφνης δμως προχο>- 
οήσας πρός τήν ν ε α ν ία  έκάθησεν είς τό 
πλευράν αυτής.

— Πρέπει νά σάς ομιλήσω ! ειπεν.
Εκείνη ΰψωσε τούς οφθαλμούς καί ειτα

τούς κατεβίβασε τεταραγμένη. *0 ζένος 
έζηκολούθησεν.

—  'Ο τε άπεβιβάσθην είς τήν Κροζίαν, 
πρό τριών μηνών, καί έφέρθην εί; τήν οι
κίαν τοϋ κυρίου Παύλου, σας ημην άγνω
στος, δεσποινίς. Έ ν τούτο ι; μόλις έμά- 
θατε δτι πλησίον σας εΰρίσκετο ξένος τού 
όπϋίου οί πόνοι ούδένα ένδιέφερον. έδρά- 
ματε καί αί περιποιήσεις σας α’ έσωσαν.

—  Διότι κατήγεσθε άπό τόπον είς τόν 
όποιον έπί πολύν καιρόν κατώκησεν ό πα 
τήρ μου καί τόν όποιον μ’ έσυνείθισε νά 
θεωρώ ώς ίδικόν μου.

— Διά τοϋτο δέν σΐ?ς άνέμνησα αΰτό 
διά νά σάς ευχαριστήσω' καί πρός τ ί ; οί 
άγγελοι πράττουσι τά καλόν δπως οί άν
θρωποι τό κακόν, έκ φύσεως I Κ αταλείπων 
δμως τήν Ρωσίαν είχα ενα σκοπόν. Θερα- 
πευθείς, χάρις είς υμάς, ώφειλα νά έζα- 
κολουθήσω τήν πορείαν μου, καί δμως δέν 
τό επραζα. "Εμεινα, καί καθ’ έκάστην η
μέραν ήσθανόμην δτι τά  πάντα  έντός μου 
μετεβάλλοντο.

— Ναί, είπεν ή Λευκή μειδιώσα* πρό 
μηνάς ετ ι, αί παραφοραί σας μ’ έφόβιζον...

—  Βεβαίω ;, δεσποινί;. Ε ί; τά  μέρη 
μ α ;, ό άνθρωπος σχηματίζετα ι συμφώνως 
ποάς τήν φύσιν, ή δέ ισχύς του μόνον διά

τής βίας φανερΰύται. Ό  Ρώσος έκλέγει 
μόνον μεταζύ τής δουλείας ή τής ισχύος, 
διά νά ήναι δέ ισχυρός πρέπει νά συν-Ι 
τρίβγι πόΖν δ ,τι τω  άνθ ίσ ΐατα ι^  νά' κατα- 
βάλληντά ύποχωροϋντα καί νά θάπττ)-τά 
πάντα  ΰπ ’ αΰτόν. Έ ζησα τάν βίον τούτον 
έν δσω ήγνόουν ετερον, καί ΰπήοζα κακός 
διά νά ευτυχώ . '

—  Τί λέγετε ; άνέκοαζεν ή Λευκή. *Α ! 
κατηγορείτε ΰμάς αΰτόν. ι

’Εκείνος εσεισε τήν κεφαλήν μειδιών 
σκυθρωπός.

—  Κακώς κρίνει τ ις  τά θηρία δταν τά 
βλέπγι έζημερωμένα. Πριν σας γνωρίσω, ή
γνόουν δτι δύναταί τ ις  νά ήναι καλός, 
άλλά δέν γνωρίζω όποιαν έπανάστασιν έ- 
κάματε σείς έντός μου, καί ή παρουσία 
σας Ιχει τήν δύναμιν ν’ άποκοιμίζϊ) τά  όρ· 
μέμφυτά μου.

— Ή  δύναμι; αύτη τήν οποίαν απο
δίδετε είς έμέ, υπάρχει έντός σας.Τάς κα
λάς διαθέσεις σας έκλαμβάνετε ώ ; έαπνεύ- 
σεις προερχομένας άπ ’ έμού.

—  "Οχι, όχι, δεσποινίς, άν έγινα καλ
λίτερος, τοϋτο συνέβη διότι βλέπων ΰμάς 
αισθάνομαι ευτυχίαν μή έπιτρέπουσάν μοι 
πλέον νά έπιθυμώ τό κακόν. ’Αδύνατον νά 
τό άγνοήτε- ό νέος βίος μου άπό ΰμάς προ
έρχεται, σείς δέ είσθε ή συνείδησίς μου. 
Δ ιατί δμως έρυθριατε καί άποστρέφετε τή» 
κεοαλήν ; προσέθηκε πλησιάζ'ων περισσό- 
τεοον. Μ’ έννοήσατε λοιπόν, δεσποινίς ; 
γνωρίζετε λοιπόν τέλος δτι τά  πάντα  έν 
έμοί μετεβλήθησαν διότι σάς άγαπώ ;

Ή  Λευκή έποίησε κίνημά τ ι ώσε'ι ήθελι 
νά έγερθή, άλλ’ έκεΐνος έόράζατο ταχέω! 
τών δύο χειρών αΰτής.

—  ”Α ! μείνατε, είπε μετά περιπαθοΰ( 
παοαφοράς, πρέπει νά μοί άποκριθήτε. Μί 
χρι τοϋδε έσίγησα, ήθέλησα νά δοκιμάσω 
έμαυτόν έβο7.ιδοσκόπτισα τήν καρδίαν μοι» 
έπί πολύ καί βαθέως, καί μόνον εοωτα έν
τός αΰτής εΰρον. Κατεΐχον άλλοτε όνειρί 
πλούτου καί φιλοδοξίας καί τά  έλησμό· 
νησα ! Ε ίπέτε μοι δτι μέ άγαπατε, δεσποι· 
νίς, καί άφίνω έκεΐ τά παρελθόν μου ετοι· 
μος ν’ άρχίσω νέον βίον. Ά λλά ,'πρός Θεοΰ 
άποκριθήτέ μου, θεωρήσατέ με' τ ί θέλετί 
πρέπει νά φύγω ή νά μείνω ;

'Η Λευκή έδίστασε πρός στιγμήν, άλλ 
ΰψωσε τούς οφθαλμούς καί είτα  καταβι 
βάζουσα τούτου; συγκεχυμένη, άφήκε νι 
πέση ή κεφαλή της έπί τού ώμου τού vs 
ανίου.

Έκεΐνος ερρηξε κραυγήν χαράς καί πί· 
ρικαλύπτων ταύτην διά τών βραχιόνω' 
του τήνέκοάτησεν έπί μακοόν έπί τοϋ στή' 
θου; τον. * * £33.

"Επεται συνέχεια.
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Φύλλα «ροηγούμ-ενα εΰρίσκονται είς τό γρ8 
φεϊον τών ΈχΛεχτ&τ Μ υ θ ισ τ ο ρ η μ ά τω ν ,  τιμώαε- 
άντι λεπτών I Ο διά τούς έν Έ λλάδι και VO · 
τους έν τώ έξωτερικώ, άποστέλλονται δέ είς τόν αί^ 
σοντα άμα τη παραλαδΐ] τοϋ αντιτίμου.


