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Πρωίαν τινά  ή γραϊα Μαργαρίτα είς- 
ίΐλθε τεταοαγμένγ) εις τό γραφεΐον τοΰ 
κυρίου Μ εϊλλάκ.

—  Μίαν είδησιν ! είπεν, εχω μίαν κα- 
λίιν εΐδησιν δίρζ τον κύριον . . .  Εινε κάτω 
μία άμαζα καί εινε μέσα ...

—  Τελείωσε λοιπόν, Μαργαρίτα" ποιο; 
εινε μέσα είς τνιν άμαξαν.

—  'Η δεσποινίς Αΰγουστίνγ) . . . ΜπόΖ! 
ίθ ελ α  νά ’πώ ίι κυρία Κουρσύ. Νά ! έρχε
τα ι επάνω, κύριε. Τό καλό εινε που έχο
με καί καλόν πρόγευμα σήμερον.

Καί όντως" Υ) θύρα γ]νεφχθγ) καί θροΰς 
μεταζίννι; έσθ·7ίτο; γικούσθϊ). Ή  Αΰγου-

στίννι έρρίφθη εις τάς άγκάλας τοϋ πα- 
τρό; τγις.

— Κόρνι μου, άγαπγ)τγ) μου κόρΥ) ! ά- 
νέκοαξεν 5 γέρων, επί τέλους ένεθυμήθϊΐς 
καί τόν γέροντα πατέρα σου . . .

— Άφοΰ δεν ήλθετε σεις νά μ’ Εδΐήτε, 
άπεράσισα νά ελθω εγώ !

—  ΕΙχον πολλάς υποθέσεις.
—  ’Αλλά τώρα εινε διακοπαί.
•— Έ  ! μη έζετάζνις . . .  ’Αλλά στάσου 

νά σε ίδώ καλλίτερα. Πόσον είσαι ώραία! 
Βλέπω οτι δ γάμος σε κατέστγ)σ*ν ώραιο-
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τέραν. Δεν σ’ έοωτώ Si* άλλο τ ι, διότι 
μαντεύω οτι ε ΐloci ευτυχής.

—  Ευτυχής κατά πάντα. 'Ο σύζυγός 
μου μέ λατρεύει.

— Καί φαίνεται οτι θά σ’ έ π α ρ α χ ά ϊ -  
ί ενσε .

— Αυτό εινε φυσικόν υπάρχει κοι
νή παροιι/.ία διά του; πατέρας, ή όποια 
λέγει : *'Ono io c  σ ά γ α π α  σ ΐ  χάμε ι  χαι  
x Ju t c · '  άλλ’ υπάρξει καί μία οΕλλνι πα- 
ροιυιια διά τους συζύγους, ή όποια λέγει: 
•■Όποιοι σ ’ άγαπβ,  σε ύ παχο ν ε ι ».

—  Ά λ λ ’ αυτό δέν εινε λογικόν, διότι, 
έν τοιαύτγι περιπτώσει, αί γυναίκες δεν 
θά ήγάπων τους συζύγους των.

— Άδιάφορον ! τους αγαπούν κατά 
διάνοιαν.

— ”Α ! αυτό εινε μία προςβολή διά 
τους συζύγους' καί σύ δεν πρέπει ποτέ, 
Αΰγουστίνη, νά γελάς τόν σύζυγόν σου, 
διότι εγώ νομίζω οτι εινε αξιόλογος άν
θρωπος. Καί άπόδειξις εινε οτι σοί έπέ- 
τρεψί νά Ιλθγις νά μ’ Γδγις καί νά διέλθης 
ημέρας τινάς μετ’ έμοΰ.

— "Ω! ενα ολόκληρον μήνα. Αυτή ήτο 
άπαίτησίς μου.

— Τό δωμάτιόν σου εινε έδώ, δπως 
καί πρότερον. Τό κατ’ εμέ, άφ’ οτου Ε
φυγες, δταν νιμαι μόνος, γράφω καί άνα- 
γινώσκω δσον δύναμαι' άλλά πάντοτε νο
μίζω οτι είμαι πλησίον σου. Νομίζω δτι 
σ’ έπαναβλέπω μικράν, δπως ήσο άλλοτε, 
καί δτι σ’ έναγκαλίζομαι, δπως κατά τό 
παρελθόν...

—  Καί δπως τώρα, πάτεο μου ! Διότι 
γνωρίζω δτι πάντοτε μέ άγαπόίς καί δι’ 
αυτό σ’ ενθυμούμαι πάντοτε.

Ό  κύριος Μεϊλλάκ έθεώρει άπλήστως 
την θυγατέρα του. Ένόμιζεν δτι εβλε- 
πεν αυτήν κατά ποώτην φοράν. Έν ένί 
λόγφ δεν έπαυε νά την θανμάζη καί ένόμι
ζεν δτι ούδεμία επί τής γής γυνή ώμοίαζε 
κατά τε την χάριν καί τήν γοητείαν ποός 
τήν θυγατέρα του.

Ή  Αΰγουστίνη, είςελθοϋσα εις τό δω
μάτιόν τη ;, εντός τοϋ οποίου διήλθε τά 
άθώα τής παιδικής τη ; ηλικίας ετη , δέν 
εύρεν αυτό άομόζον πρό; τήν θέσιν τη ; 
καί νισθάνθη πάραυτα βαθυτάτην θλίψιν 
καί άπογοήτευσιν. Είδε μετά λύπη ; δτι 
τά  παραπετάσματα των παραθύοων τη ; 
δεν ήσαν τοϋ τελευταίου συρμού, δτι ή 
κλίνη τη ; δεν ήρμοζεν εις εΰγενή κυρίαν,δτι 
τό κομμωτήοιόν της ήτο άκομψον καί ά- 
καλλώπιστον, καί τέλος δτι ή είκών τής 
Πκναγίας,ένώπιον τής όποιας άλλοτε, δτε 
ήτο έτι μικρά, έκλινε τό γόνυ καί π3ος- 
ηύχετο, δτι ήτο εργον άδεξίου καί αμα
θούς ζωγράφου. Καί έλεγε καθ’ έαυτήν οτι 
δεν θά ύπέφερε νά διαμείνη επί πολΰ εν
τός τοϋ δωματίου εκείνου, δπως καί άλ
λοτε Ά λλά  τ ι ;  λογισμό; διήλθε τότε, ώ ; 
άστραΛή, τό πνεϋμά τη ; : « Ά λ λ ’ άν ό
σύζυγό; μου κατεστοέφετο ;» Έμειδίασεν 
έπιχαρίτως, κατά τό σύνηθε;, καί άπήν- 
τησε μόνη εις τήν εοώτησιν ταύτην : «Θ’ 
άπέθνησκον».

Φοβηθεΐσα μή λυπήσγ  τόν πατέρα της, 
ή Αΰγουστίνη δεν ώμολόγησεν αύτώ τήν

θλιβεραν εντυπωσιν, ^ν ένεποίησεν αϋτ"  ̂
τό δωμάτιον της. Οΰχ ήττον έξεθείασε 
την μαγειρικήν τέχνην τής Μαργαρίτας 
καί εφάνη θαυμάζουσα διά τήν κοαψότη- 
τα τοϋ γραφείου τοϋ πατρός της.

— Ήκουσα δτι έκαμες εις H aU SSO lS  
πολλά πράγματα, ότι κατέστησες τήν οι
κίαν σου παλάτιον, έξ εκείνων τά όποια 
άναγινώσκομεν εις τήν Χαλιμάν.

■ Εφ’ δσον εδυνήθην κατέστησα αυτό 
κομψον καί θελκτικόν. Ο Βενιαμίν εινε 
κατατεΟελγμένος. Προςεκάλ εσε διαφόρους 
φίλους του εις H aU SSO lS καί εξήλθομεν 
εις τά κυνήγιον. Μετ’ ολίγον καιρόν θά 
διοργανωσωμεν καί άλλας πολλάς διασκε
δάσεις. Δυςτυχώς ό σύζυγός μου έχοησι- 
μοποίησε πρό πολλοϋ εις άλλα κοινωφελή 
έργα διάφορα -παλαιά οικόπεδα καί κ τ ί
ρια,τά όποια ήσαν πέριξ τοϋ εργοστασίου' 
αλλω ; θα ωκοδόμουν λαμπρότατον μέγα- 
ρον διά τοϋ; ξένου; μου, τούς όποιου; θά 
προ;καλώ πάντοτε κατά τάς ημέρας των 
εορτών.

— Καί εις τ ί έχρησιμοποίησε τά κ τ ί
ρια ταΰτα  ό σύζυγός σου;

— Ανήγειρε γηροκομεΐον καί πτωχο- 
κομεϊον διά του; γέροντας εκείνους έργά- 
τας, οί όποιοι δέν δύνανται πλέον νά έο- 
γασθώσιν.

Ωραία ιδέα ! είπε σοβαρώ; ό κύριο; 
Μεϊλλάκ.

— Άναμφιβόλως, ώραία Ιδέα, άλλ’ ο
λίγον άνωφελή; Γσω;· διότι έπί τέλου; έ- 
κάστη κοινότη; εχει καθήκον νά διατρέφη 
του; πτωχού; τη ; καί ΰπάοχουσι πρό; 
τοϋτο διάφορά φιλανθρωπικά καταστήμα
τα ε ΐ; τά ; πλησιεστέρα; πό λε ι;... Καί I- 
πειτα . αυτά τά  έργα στοιχίζουν πολύ.

—  Όλ',γώτερον Γσω; άφ’ δσα ήθελε; 
δαπανήσει προ;καλοϋσα εκατόν ξένου; διά 
νά διασκεδάσωσιν.

—  Ναί ! δεν αντιτείνω  . . . Ά λ λ ’ ε’ι; 
αυτά τά  κτίρια έδύνατο κάλλιστα ό κύ
ριο; Κουρσυ ν’ άνεγείρτ) Sv μεγάλον κα τά 
στημα διά τό τ αμε ΐο ν  τών ο ι κ ονομ ιών .

—  J i a  τό ταμε ΐο ν  τών  ο ικ ονομ ιών■
—  Βεβαίω ;' εινε καί αύτό μία ιδέα 

τοϋ κυρίου Κουρσύ. Διά τοϋ μέσου δέ τού
του απαλλάσσει του; έργάτας τοϋ κόπου 
τοϋ νά μεταβαίνωσιν ε ΐ; τήν πρωτεύουσαν 
καί νά παοακαταθέτωσιν ε ί; τάς τοαπέ- 
ζας τά  περισσεύματα τή ; εργασία; των. 
Ό  κύριο; Κουρσύ δέχεται άτόκω; καθ’ 
έκάστην εβδομάδα έστω καί δύο φραγκα 
καί ολίγα σολδια, άτινα  ήθελον περισσεύ
σει έκ τή ; έβδομαδιαία; εργασία; παντός 
εργάτου. Έ καστον δέ μήνα κλείει τού; 
λογαριασμού; του με όσου; έκ τών εργα
τών ήθελον καταθέσει χρήματα καί εγ
χειρίζει ε ί; έκαστον έξ αυτών gv βιβλιά- 
ριον, · ε ί; τό όποιον εινε άναγεγραμμένα 
καθ’ ημερομηνίαν τά  κατατεθέντα παρ’ 
αΰτοϋ ποσά. “Αν τ ι ;  τών εργατών λάβη 
εκτάκτου; άνάγκα; καί θελήσγ) νά ζητή- 
σνι χρήματα απέναντι τών κατατεθέντων, 
παρουσιάζει ε ί; τόν κύριον Κουρσύ τό βι- 
βλιάριόν του καί άμέσω; οΰτο; τώ δίδει 
δσα χρήματα ήθελε ζητήσει. Εις τό τέλος 
δι’ έκαστου έτους ό κύριο; Κουρσύ, δπω;

ένθαρρύνγ) τήν έργασίαν καί τήν οίκονο 
μίαν, ποο;θέτει έξ ιδίων του εί; Εκαστο 
βιβλιάριον τών εργατών του πεντήκοντ* 
φράγκα, ουτω δέ διεγείρει τήν άμιλλαν 
μεταξύ αυτών.

—  Ά !  πρέπει ν’ άγαπα ; πολύ τόν σύ
ζυγόν σου! άνέκοαξεν ό κύριο; Μεϊλλάκ.

—  "Ω! ναι, τόν άγαπώ πολύ καί συν· 
εννοούμεθα θαυμασίως' δεν άναμιγνύομχι 
ποσώς εις τάς υποθέσεις του, καθώ; έκεΐ- 
νο; δεν φροντίζει περί τών οικιακών.

— Καί διευθύνει; μόνη ;
—  Βεβαιότατα.
—  Καί πόσα έξοδεύεις κατά μήνα;
— Ά ν  τά  λογαριάσωμεν δλα, πέντε 

χιλιάδας φράγκων.
— Καί έχεις μηνιαΐον είςόδημα ;
—  Εξήκοντα χιλιάδων.
— ’Εξαίρετα... Ά λ λ ’ είσαι άκόμη νέ« 

καί δεν ήξεύοεις τά π ιά γμ α τα  τού κό
σμου. Ή  γυνή πρέπει νά ν,νε πάντοτε οι
κονόμος καί νά μη σπαταλδ την περιου
σίαν τού συζύγου της εις μάταια πράγ
ματα. ΙΙρέπει νά προβλέπγι πάντοτε τά 
έκτακτα , δηλαδή τά ταξείδ ια, τάς άσθε- 
νείας καί δ ,τι άλλο δύναται τά συμβή εις 
τόν άνθρωπον, καί ποό πάντων όταν δ συ· 
ζυγός τη ; ηνε έμπορο;, υποκείμενο; εί; 
ζημ ία ;. Έ χ ε ι; έξήκοντα χιλιάδων φράγ
κων είςόδημα, έστω! Δεν πρέπει δμω; δι’ 
αυτό νά μη προςπαθήί; νά μετριάζγι; τά 
Ιξοδά σου, καί πρό πάντων εκείνα, τά  ό
ποια εινε περιττά. Πρέπει νά γνωρίζνι; ά- 
κριβώ; τ ί στοιχίζει τό μέν, τ ί στοιχίζει 
τό δέ, καί νά τηρή; άκριβή λογαριασμόν 
περί όλων έν γένει τών έ^όδων, δηλαδή 
πόσα δαπανα; κατά μήνα διά τού; ύπη- 
ρέτας σου, διά τοϋ; ίππου; σου, διά τά ; 
άμάξα; σου καί οΰτω καθεξή;.

— Καί τ ί θά έννοήστ) τ ι ;  μ’ αύτά;
— Θά σου δώσν, αφορμήν νά έπιβλέ* 

πη ; τά πάντα καί νά ήσαι ενήμερο; εί; 
δλα.

—  ”Ω! έ/ω πιστού; ύπηρέτα;.
— Οί όποιοι ΐσω ; δέν σε κλέπτουν, καί 

οί όποιοι άπόνω; κατασπαταλώσι τό χρή- 
μά σου. Σύ έπρεπε νά έζοδεύη; τριάκοντα 
χ ιλιάδα ; φράγκων κα τ’ έτος, μέ τό υπό
λοιπόν εκείνο θά έσχηματιζε; μίαν καλήν 
περιουσίαν διά τά  τέκνα σου.

— Ώ ! δ ιά τά τέκνα μου !
— Δέν έχεις τώρα, άλλά θά κάμγις. 

Σήμερον είσαι εις τήν εξαψιν τής συζυ
γ ική ; σου ευτυχ ία ;, άλλ’ ή έξαψ ι; αδτϊ) 
θά παρέλθτ) εντό; ολίγου, καί τότε θά έν- 
νοήσης τό κενόν, τό όποιον θ’ άφήσνι έν 
τή καρδία σου. Υ πάρχει εποχή, κατά τήν 
όποιαν πάσα γυνή αισθάνεται τήν άνάγ- 
κην τοϋ νά περιπτύσσωσιν αυτήν οί μικροί 
καί τρυφεροί βραχίονες ενός άγγέλου της 
καί νά κατασπαζωνται αυτήν τά ροδινά 
^είλη του, προφέροντα συγχρόνως την λέ- 
ξιν: t Μ α μά ν .  Καί αυτός έτι ό άνήρ, καί 
μάλιστα oto; ό ίδικός σου, τόν όποιον έκ 
τών λόγων σου ήννόησα ώς τόν εναρετώ- 
τερον καί τιμιώτερον τών άνθρώπων, καί 
αύτό; θά έπιθυμήσγ) τήν άπόκτησιν ενός 
τουλάχιστον τέκνου, δπως αίσθανθ?) τάς 
δυνάμεις του άναζωογονουμένας καί όο-



γώβας πάντοτε πρός την εργασίαν, ήτις 
*ύτή καί jjlovvj δύναται νά καταστήση ευ
τυχές τό άθώον εκείνο πλάσμα,τού όποιου 
αϊτός ύπήρξεν ό πατήρ.

Ή  Αΰγουστίνη δεν κατεπείσθη μεν είς 
τούς λόγους τοΰ πατρός τη ς, άλλ ’ ουχ 
■jjTTOv ένηγκαλίσθη αύτόν περιπαθώς. Ό  
κύριος Μεϊλλάκ έμειδίασε διά τήν άπάν- 
τησιν ταύτην τής θυγατρός του.

Καθ’ δ,λην εκείνην την ήμέραν ή νεαρά 
γυνή διέμεινεν έν τ'?, ειρηνική οίκί^ τοϋ 
πατρός της" τήν δ’ επιούσαν, μόλις ό κύ
ριος Μεϊλλάκ έξήλθε μεταβάς είς τό δι- 
καστήριον, ή Αΰγουστίνγ) έπωφελήθη τής t 
ευκαιρίας ταύτης,δπως άρξηται των προς 
τάς άρχαίας φίλας της επισκέψεων της. 
Πρώτη, την οποίαν έπεσκέφθη, ήτο ή κυ- j 
ρία Λαγράνδ. Τούτο δ' επραξε σκοπίμως, 
διότι ήθελε νά διηγηθνί την παρούσαν 
ευτυχίαν της εις αυτήν πρώτην, ήτις άλ
λοτε κατέκρινε τόν μετά τού κυρίου Κουρ
σύ γάμον της καί συνεβούλευεν αυτήν νά 
νυμφευθί) τόν Λέοντα.

Ή  κυρία Δέ Λαγράνδ ύπεδέχθη <ριλο— 
φρόνως τήν Αΰγουστίνην, τήν ήρώτησε 
περί τού συζύγου της, περί της ευτυχίας 
της καί τέλος περί τοϋ βίου, δν ήδη διή- | 
γεν. Ή  Αΰγουστίνη δεν άπέκουψε τίποτε 
άπ’ α υτή ν1 ώμολόγησεν αΰτ?ί οτι ήτο κατά 
πάντα ευτυχής καί τήν έβεβαίωσεν δτι j 

ουδόλως μετενόησεν οΰτε θέλει μετανοήσει 
ποτέ περί τής έλλογης της ταύτης.

Ή  κυρία Λαγράνί) ήκρο&το μετά προς- ; 
οχής τής Αΰγουστίνης· δτε δέ αύτη έτε- ' 
λείωσεν, έψιθύρισε μετά στεναγμού :

— Δυςτυχής νέα !
Ή  έμμεσος αύτη , ούτως είπεΐν, μομ- | 

φή, ή πλα γ ία  αύτη προςβολή ήνάγκασε j 
την κυρίαν Κουρσύ ν’ άναχωοήσνι πάοαυ- 1 
τα* ούχ ήττον, πρό τής άναχωρήσεώς I 
της, χάριν άβροφροσύνης, παρεκάλεσε τήν 
κυρίαν Λαγράνδ νά τνί ύποσχεθτί δτι θά 
τήν έπισκεφθΐ) είς Haussois.

Κατελθοΰσα τής οικίας τής κυρίας Λα
γράνδ, ή Αΰγουστίνη διηυθύνθη είς τινα 
παρά τήν όδόν Rochechouart ταπεινήν 
καί πενιχράν οικίαν, τής όποιας τό εξω
τερικόν ήτο άθλιον καί ελεεινόν. Έρωτή- 
σασα δέ τόν θυρωρόν πεοί τής δεσποινίδος 
Αΰρηλίας Δουμόνδου, έμαθε παρ’ αυτού 
οτι αΰτη κατώκει είς τήν τετάρτην ορο
φήν.

Άναβάσα ταχέως τάς κλίμακας, έστη 
ποός στιγμήν είς τον πρόδρομον δπως 
κρατήσνι τήν αναπνοήν της, ειτα δέ έ- 
κρουσε βιαίως τόν κώδωνα' ύπηρέτριά τ ις , 
άτημελήτως ένδεδυμένη ήνέωξε τήν θύραν, 
άλλά μετά τοσαύτης προφυλάξεως, ώςτε 
ήθελέ τ ις  νομίσει, βλέπων αΰτήν, δτι έ- 
σκόπει νά έμποδίσϊ) τήν εΓςοδον είς τινα  
αχρεΤον επισκέπτην.

—  Ή  δεσποινίς Δουμόνδου ; είπεν ή 
Αυγουστίνη.

— Εινε εδώ' άν ή κυρία έπιθυμϊ) νά 
είςέλθγ) . . .

Ή  ύπ/,ρέτρια απώθησε διά τοϋ ποδός 
σάρωθρόν τ ι, τό όποιον εΰρίσκετο πρό τής 
Ούρα; καί ή Αΰγουστίνη είςήλθεν. Ό τε  δέ 
ή υπηρέτρια ήνέψξε τήν θύραν τής αίθού-

σης, ή Αΰγουστίνη παοετήρησε μικράν 
τινα  έξαέτιδα παιδίσκην, ρακένδυτον σχε- 
δόν, μέ πρόςωπον χλωμόν καί μέ χει>η 
κάτωχρα. Ή  υπηρέτρια ήρπασε πάραυτα 
αΰτήν έκ τού βραχίονος καί την ώθησεν 
έ ν τ ί ;  παρακειμένου τινός δωματίου, ψ ι- 
θυριζουσα συγχρόνως είς τό ούς της άκα- 
τανοήτους τινάς λέξεις.

Ή  Αΰγουστίνη ν)σθάνετο βαθυτάτην 
λύπην είς τήν θέαν τοσαύτης άθλιότητος. 
’ Επί τέλους ή υπηρέτρια είςήγαγεν αΰτήν 
είς μεγάλην τινά αίθουσαν, τ?5 ένευσε νά 
καθήσγ) επί τίνος ανακλίντρου καί την 
παρεκάλεσε νά περιμείνγι επ’ ολίγον, δπως 
μεταβ·/] νά είδοποιήση τήν δεσποινίδα Αύ- 
ρηλίαν. >

Ή  κυρία Κουρσύ έρριψε τότε περί αΰ
τήν βλέμμα έταστικόν καί αμέσως ήννόη- 
σεν δτι τά  πάντα  παρίστανον όψιν θλιβε- 
ράν Ό λα  τά  έπιπλα τής αιθούσης έκεί- 
νης ήσαν εΰτελή καί πεπαλαιωμένα, οί 
τοίχοι κατάμαυροι έκ τής πολυκαιρίας 
καί άκαθαρσίας καί πολλαί ΰελοι των 
παραθύρων ήσαν τεθλασμέναι, τάς οποίας 
ειχον αντικαταστήσει διά χάρτου χονδρού 
κεκολλημένου έπί τών θυριδωμάτων.

"Αν ή Αΰγουστίνη εΰρίσκετο είς τήν
οικίαν χωρικού τίνος, μή έχοντος οΰδε-
ρίαν κοινωνικήν άξίωσιν, δεν θά έξεπλήσ-
σετο τόσον διά τήν απλότητα ταύτην, ^
πρός ήν άλλως τε ήτο εξοικειωμένη. Ά λ λ ’
» / > /  > »εν τω οωματιφ εκεινφ, εντός του οποίου
περιέμενε τήν Αΰρηλίαν νά βλέπ·/) τοσαύ-
την αθλιότητα, τί) έφαίνετο μέγα τι καί
φοβερόν. Βεβαίως ή αδελφή τής Αΰρηλίας
— διότι κατώκει παρά τΐϊ άδελφγ] της —
θά ΰπέφεοε μεγάλας στερήσεις καί ώς έκ
τούτου είχεν αμελήσει εντελώς τήν έπ ι-
διόρθωσιν καί διασκευήν τής οικίας της.

Έ π ί τέλους είςήλθεν ή Αΰρηλία. Ή  
χαρά, τήν όποιαν έπεδείξατο, δτε είδε 
τήν Αυγουστίνην, τήν άρχαίαν μαθήτριαν 
της κυρίας Ραμώ, έξήλειψεν άπό τοϋ νοός 
τής κυρίας Κουρσύ τάς θλιβεράς ιδέας, 
α ΐτινες κατέλαβον πρός στιγμήν αΰτήν Ή  
Αΰρηλία ένηγκαλ σθη περιπαθώς τήν άρ
χαίαν φίλην τη ς .ί

—' Ά λ λ ' έδώ κάμνει πολύ ψύχος ! ά- 
νέκοαξεν' έλθέ είς τό δωμάτιόν μου' έκεϊ 
δέν θά αίσθανώμεθα τόσον ψύχος.

Καί όντως έντός τού κομψοτάτου καί 
φιλοκάλως διεσκευασμένου δωματίου τ· ς̂ 
Αΰρηλίας έκαιε μεγάλη τις έστια, καθι- 
στώσα αΰτό θερμότατον. Τά πάντα οιε- 
τηρούντο έν αΰτφ  έν τάξει καί καθαριό- 
τη τ ι, τά  δέ παραπετάσματα των παρα
θύρων ήσαν τού τελευταίου συρμού. Ή  μ ι
κρά κλίνη τής Αΰρηλίας ήτο έπιμελώς έ- 
στρωμμένη δι’ ώραίων καί μετά χάριτος 
κεντημένων κλινοσκεπασμάτων,τά δέ προσ- 
κεφάλαια αΰτης ήσαν περιβεβλημένα διά 
λευκοτάτης καί επίσης κεντημένης οθόνης' 
έν τφ  μέσω τής τραπέζης έκειτο άγγεϊόν 
τ ι πλήρες δροσερών καί εΰόσμων άνθέων, 
άνωθεν δέ τ·7)ς έστίας ήτο άνηρτημένον ώ- 
ραιότατον καί πολύτιμον ώρολόγιον. Έ ν 
ένί λόγψ τό, δωμάτιόν τής Αΰρηλίας ήτο 
μετ’ άκρας φιλοκαλίας διεσκευασμένον.

Ή  Αΰγουστίνη διηγήθη είς τήν φίλην

της λεπτομερώς τά  κα τ’ αΰτήν καί τ·») 
ώμολόγησε τήν πλήρη εΰδαιμονίαν της.

— Τώρα ήλθεν ή σειρά μου, είπεν ή 
Αΰρηλία στενάξασα. Είμαι καθ’ δλην τήν 
σημασίαν τής λέξεως δυςτυχής, καθώς 
καί ή αδελφή μου, αΰτή ή άγαθή καρδία. 
Μετ’ ολίγον θά την ίδϊΐς' ήκουσεν δτι ήλ
θες καί Ιτρεξεν είς τό δωμάτιόν της διά 
νά έτοιμασθ·?). Ττί ώμίλησα πολλάκις περί 
σού, ώςτε ή πτωχή Λουίζα επιθυμεί πολύ 
νά σε γνωρίστ,. Πιστεύω δτι θά ένόησες 
ήδη τήν θέσιν μας· £ν βλέμμα ήοκεσεν δ
πως μαντεύσνις δτι εΐμεθα πτωχοί άν
θρωποι' καί όμως έχομεν τήν άξίωσιν νά 
φαινώμεθα δτι εΐμεθα πλούσιοι ! Ή  ατυ
χής Λουίζα Ιγεινε τό θύμα τής φαντασιο
πληξίας ενός νέου. Ό  σύζυγός της εινε μέν 
εξαίρετος νέος καί κατέχει καλήν θέσιν έν 
τώ Τπουργείω, ά λλ ’ οΰδέν άλλο φροντί
ζει εί μή πώς νά επιδεικνύεται αυτός τε 
καί ή σύζυγός του. Κ ατ’ άρχάς ή Λουίζα 
άντέστη είς τούτο, άλλά κατόπι συνείθισε 
καί αΰτη είς τάς διασκεδάσεις καί τάς μα- 
ταίας επιδείξεις καί ήδη ήμέλησε καθ’ δλα 
τήν οικίαν της καί δέν φροντίζει ούτε περί 
τοϋ τέκνου της, τό όποιον άφίνει είς τάς 
φροντίδας τής θαλαμηπόλου της Ρόζας. 
Τό περιποιούμαι καί εγώ έφ’ δσον δύναμαι, 
άλλά τί θέλει; νά κάμω καί έγώ ; Εννο
ε ίτα ι δέ δτι δι’ δλα αΰτά άπαιτούνται 
οΰκ ολίγα έξοδα, τά όποια βεβαίως δέν 
άνταποκρίνονται ποός τά Ισοδα. Ό  μισθός 
τοϋ γυναικαδέλφου μου δέν έπαρκεΐ. Ε 
νίοτε, δταν μένω μόνη— καί τούτο συμ
βαίνει συχνάκις— καταλαμβάνομαι υπό 
φρικτης απελπισίας' πολλακις ήθέλησα νά 
φύγω έκ τής οικίας ταύτης καί νά εΐςέλθω 
ώ ; παιδαγωγός παρά τιν ι μεγάλη  ̂οίκί^, 
ά λλ ’ ό γυναικάδελφός μου μέ ήμπόδισε 
πάντοτε μετά παρακλήσεων καί θωπειών. 
’Έ χω περιουσίαν είκοσι χιλιάδων φράγκων, 
τά όποια μοί δίδουσι τό<Ιον χ ίλ ια  διακό
σια φράγκα κατ’ έτος. Διδω οκτακόσια εί; 
τήν άδελφήν μου πρό; διατροφήν μου, μοί 
μένουσι δέ τετρακόσια διά τά  έκτακτα έ 
ξοδά μου.

— Καί σοι άρκούσιν ;
— Τί νά κάμω ; Ή  Λουίζα πρό πολλοϋ 

μέ παρακινεί νά καταγίνωμαι ε ί; τά ερ
γόχειρα καί νά τα  πωλώ ε ί; τήν εταιρίαν 
τών \1 ε, Ι ι οσώγ. Ό Θ εό; φυλάξοι ! Νά πω- 
λήσω άντί ολίγων φράγκων £ν έργόχειρον, 
ε ί; τό όποιον αφιέρωσα τόσων ήμερών ερ
γασίαν; "Ω ! τούτο εινε αδύνατον ! Εινε 
άληθέ; δτι εργάζομαι, άλλά τοΰλάχιστον 
στολίζω τό δωμάτιόν μου. Έ γώ  δέν 
φορώ άπό αΰτά, διότι φέρω πένθος διά 
τήν μητέρα μου. Δέν εινε καλλί^ερον νά 
έργαζωμαι, άν μοί μένγ) άκόμη καιρός,διά 
τόν εαυτόν μου παρά δι’ άλλους ; Τί πα 
ράδοξος ιδέα νά νομιζωσιν δτι πρέπει τις 
νά έργάζηται διά τήν πολυτέλειαν ! Αΰτά 
έγώ δέν το εννοώ. "Αν έχω, ένδύομαι, δ
πως πρέπει, άν δέν έχω, ένδύομαι δπως 
τύχ·/). Άρκεΐ νά μή γίνωμαι μόνον γελοία. 
"Οχι, άγαπητή μου φίλη, είμαι πτωχή 
καί θά γιμαι αιωνίως το ιαύτη. Α γα πώ  
καί έγώ τήν εΰζωίαν, άλλά μέχρι τοϋ ση
μείου εκείνου, είς τό όποιον νά είμπορώ νά



άπλώσω τάς χειράς μου' άγαπώ και εγώ 
τούς καρπούς, άλλά τους ώριμους καί οΰχί 
τούς άώρους. Ά ν  ποτε νυμφευθώ, θά εκ
λέξω σύζυγον ϊντιμον καί έργατικόν, καί 
οΰχί ματαιόδοξον καί σπάταλον, προτι- 
μώντα μιΖλλον τάς ματαίας επιδείξεις ή 
την ευημερίαν τής οικογένειας του . . .

Κατ’ εκείνην την στιγμήν ή θύρα ήνεώ- 
χθη καί ένεφανίσθη ή κυρία Λουίζα, έν- 
δεδυμένη μετ’ £κρας φιλοκαλίας. Έ χ α ι- 
ρέτισεν εΰγενώς την Αΰγουστίνην κα'ι έ- 
κάθησε παρ’ αΰτή ζητούσα συγγνώμην διά 
την βραδύτητα αυτής.

Ή  Αΰρηλία δέν έψεύσθη, είποΰσα οτι ή 
Λουίζα ήγάπα τάς ματαίας επιδείξεις. ’Ε- 
φόρει έσθήτα μεταξίνην, έστολισμένην διά 
λεπτότατων τρ ιχάπτων, την όποιαν σπα- 
νίως, αί γυναίκες τής κοινωνικής τάξεώς 
της, φοροΰσι κατ’ οίκον.

Διεβεβα ίωσε την Αΰγουστίνην δτι έ- 
χάρη μεγάλως,γνωρίσασα αΰτήν, περί τής 
όποιας πολλάκις ήκουσεν ομιλούσαν την 
αδελφήν της, δτι, διαρκούσης τής έν Πα- 
ρισίοις διαμονής της, θ’ άνταπέδιδεν αΰτ?ί 
την έπίσκεψίν της ταύτην, καί τέλος δτι, 
έπωφελουμένη τής εΰτυχοϋς ταύτης περι- 
στάσεως,παρεκάλει αΰτην δπως Ιλθγ] παρ’ 
αΰτίί την προςεχή Παρασκευήν.

Η Αυγουστίνη Ιροιψε βλέμμα γοργόν 
έπί τής Αύρηλιας καί ήννόησε πάραυτα 
δτι ή φίλη της έπεθύμει νά δεχθΐί την 
«ρόςκλησιν ταύτην.

— Δέχομαι, ειπεν ή κυρία Κουρσύ, 
άλλά μέ μίαν συμφωνίαν, ή μόίλλον μέ την 
ύπόσχεσιν δτι θά μοι άποδώσητε την έπ ί
σκεψίν μου ταύτην εις H aU SSO lS.

— Καί κατά ποίαν έποχήν ;
— Μετά δύο μήνας, κατά την Ημέραν 

τής έορτής τοϋ συζύγου μου.
— Σκέψου καλά, Λουίζα, άνέκοαξεν ή 

Αΰρηλία. Θά 7]νε βεβαίως πολύς κόσμος.
—  Θά τ)νε τοΰλάχιστον έκατόν προς- 

κεκλημένοι.Θά παιξωμεν μίαν κωμιρδίαν, 
επειτα δέ θά χορεύσωαεν και θά καύσωμεν 
ολίγα πυροτεχνήματα.

— Ώ  ! θά ηνε ώραίον ! άνέκραξεν ή 
Λουίζα. Τό κατ’ έμέ δέχομαι εΰχαρίστως.

— Ά λ λ ά  φοβούμαι μή δέν τηρήσιρς 
τόν λόγον σου, είπε μειδιώσα ή Αΰρηλία. 
Ή  Αυγουστίνη άγνοεϊ δτι ήμεΐς δέν εΓ- 
μεθα εκατομμυριούχοι.

—  Έ , βεβαίως, αγαπητή μου, ύπέ- 
λαβε πικρώς ή Λ ουίζα’ άλλά διά νά 
φθάσν) τις εις H aU SSO lS απαιτούντα ι £ξ 
ώραΓ τ ί περισσότερον τοϋ νά παραλάβω 
μετ’ έμοϋ τρία φορέματα.

Ή  Αυγουστίνη έΐΛειδίασεν.
—  Ώ  ! gv μόνον άρκεϊ καί άς είναι 

καί άπλούστατον.
— Λοιπόν εΐμεθα σύμφωνοι* μετά δύο 

μήνας, ύπέλαβεν ή Λουίζα.
—  Τώρα εϊπέ μοι, σέ παρακαλώ, ποϋ 

κατοικεί ή ’Ιφιγένεια ; ήρώτησεν ή κυρία 
Κουρσύ τήν Αΰρηλίαν.

— ’Οδός Ά γ ι ο ν  Γερμανόν ,  αριθμός 17' 
κατοικεί εις Ιν ώραΐον μέγαρον μετά τοϋ 
συζύγου της, τοϋ κόμητος δέ Μαιζονφόρτ.

— Θά έπισκεφθώ άμέσως αΰτην.
Καί χαιρετίσασα άνεχώρησεν, άποκο-

μίζουσα έκ τών μέχρι τοϋδε έπισκέψεών 
της θλιβεράς έντυπώσεις.Ή  μέν κυρία Λα- 
γράνδ ωκτειρεν αΰτήν, ή  δέ Αΰρηλία ΰ- 
πέφερε σιωπώσα. Ή λπ ιζεν  επομένως δτι 
ή  πρός τ ή ν  κυρίαν Μαιζονφόρτ έπίσκεψίς 
της θά έχαροποίει κατά τ ι αΰτήν.

Όθεν διηυθύνθη πρός τήν όδόν τοϋ Ά -  
γ ίον  Γ ερμα νό ν .Ή  θέα τού μεγαλοπρεπούς 
μεγάρου τού Δέ Μαιζονφόρτ κατέθελξε 
πάραυτα αΰτήν καί ένόμισεν δτι θά εδρη 
έν αΰτφ τήν χαράν, τήν όποιαν καί αδτη 
ήσθάνετο.

"Οτε ή ίέμαξα Ιστη πρό τών πυλών τού 
μεγάρου τής φίλης της, ή Αυγουστίνη, 
κατελθούσα,παρετήρησεν έπισταμένως τήν 
μεγαλοπρέπειαν αυτού καί έξ αΰτής ήννό- 
ησεν δτι ή φίλη της ητο εΰτυχής.

Διάφοροι ύπηρέται, έν μεγάλη στολή), 
Ιτρεξαν πάραυτα δπως ύποδεχθώσι τήν 
Αΰγουστίνην, ί)τις μεγάλως έξεπλάγη έπί 
το ύ τψ ’ έσκέφθη δέ πάραυτα δτι τοιού- 
τους ΰπηρέτας δέν είχεν εις Hussois 
καί δτι, κατά τήν επάνοδόν της, θά συν- 
επλήρου τήν σπουδαιαν ταύτην Ιλλειψιν.

Ή  ’Ιφιγένεια Δέ Μαιζονφόρτ ΰπεδέχθη 
μετά μεγίστης χαρ&ς την Αΰγουστίνην 
καί ένηγκαλίσθη αΰτήν περιπαθώς.

—  Ένυμφεύθης κατόπιν έμοϋ ; ειπεν ή 
κυρία Κουρσύ.

—  Ναί, άλλ’ ίμ η ν  μεμνηστευμένη. Αί 
οίκογένειαι μας είχον στενωτάτας σχέσεις 
Ό  πατήρ μ.ου παρέσχεν έκδούλευσίν τινα  
εις τόν κύριον Δέ Μαιζονφόρτ, οδτω δέ αί 
σχέσεις των κατέστησαν τοσοϋτον στεναί, 
ώςτε κατόπιν άπεφάσισαν νά καταστήσω- 
σιν αΰτάς άδιαρρήκτους' συνεφώνησαν νά 
ένώσωσι τά  τέκνα τω ν.’Επειδή δέ μεταξύ 
έμοϋ καί τοϋ συζύγου μου δέν ύπήρχεν 
άντίρρησις, ή εΰχή αΰτών έπραγματοποι- 
ήθη καί τοιουτοτρόπως Ιγεινα κυρία Δέ 
Μαιζονφόρτ.

— Μαιζονφόρτ ! ώραΐον όνομα, ειπεν 
ή Αΰγουστίνη.

—  Ώοαϊον πραγματικώς,αγαπητή μου.
— Καί ετι ώοαιότερον είνε τό μέγα- 

ρόν σου.
—  Σοί άρέσκει ; Είνε πραγματικώς ερ- 

γον άρχιτεκτονικόν. Ά λ λ ’ δταν είςέλθγις 
εις τό γραφεΐον το^ συζύγου μου, έκεΐ θά 
θαυμάσνις την μεγαλοπρέπειαν τοϋ μεγά
ρου τούτου. Μ2ς έπρότειναν πολλάκις νά 
τό πωλήσωμεν και μας ποοσέφεοον δύο ε
κατομμύρια φράγκων, άλλ’ ό αγαπητός 
μου’Αλφρέδος δέν ήθέλησε νά το πώληση. 
Καί πραγματικώς, δέν αξίζει τόν κόπον. 
Α π ένα ντ ι τοιαύτης ζωής, τήν οποίαν 
διάγω εντός αύτοϋ, τ ί είνε δύο έκατομ- 
μύρια φράγκων;

Ή  Αΰγουστίνη έκίνησε τήν κεφαλήν, 
έμειδίασεν έκ φθόνου μδλλον $ έξ εΰχαρι- 
στήσεως, καί χαιρετίσασα, άνεχώρησεν έκ 
τοϋ μεγάρου τής κυρίας Μαιζονφόρτ, ά- 
φοϋ προηγουμένως προσεκάλεσεν αΰτήν εις
Hussois.

Ή  έπίσκεψίς αδτη μεγάλως δυσηρέστησε 
την Αΰγουστίνην. Αΰτή, ήτις έπέσυρε πρό 
ολίγου τόν θαυμασμόν τής Λουίζης, ήδη 
γίσθάνετο έν τή, καρδιά τούς σκώληκας τής 
ζηλοτυπίας καί έσκέπτετο δτι άπέναντι

τής Ίφιγενείας αΰτή ητο μηδέν. Ά λ λ ’ητο 
άρά γε ώραιοτέρα αΰτής ή Ίφ ιγένεα  j 
Ό χ ι, βεβαίως' καί δμως ώνόμαζον αΰτήν 
χ ν ρ ί α ν  χ ύ μ η σ σ α τ ,  ένώ αΰτη  εφερε τόό· 
νομα άπλώς xvpla.  Ό ποία διαφορά !

Ή  Αΰγουστίνη έπανήλθεν βίς την οί* 
κίαν τού πατρός της, μή αίσθανομένη άρ- 
κούσας δυνάμεις}-δπως έξακολουθήσν) τάς 
έπισκέψεις της. Μόλις είσελθούσ», Ιμαθεν 
δτι ό πατήρ της εύρίσκετο έν τώ γραφείς 
του μετά τίνος πτωχής γυναικός, άκο- 
λουθουμένης υπό τών τέκνων της.

—  Ό λους τούς πτωχούς καί τούς τυ- 
χοδιώκτας δέχεται πάντοτε, τ -7) ε’.πεν ή 
Μαργαρίτα, ή υπηρέτρια τοϋ πατρός της. 
Θέλει καί καλά νά υπερασπίζεται πάντοτε 
τούς πτωχούς καί όχι τούς πλουσίους. 
Δέν άπήντησα ποτέ μου τέτοιον δικηγό
ρον. Είνε τρεις μήνες τώρα, ποϋ ενας κύ
ριος, ό όποιος είχε τόν τρόπον καλά, μοϊ> 
έδινε δύο λίρες χρυσαίς διά νά τόν παρου
σιάσω εις τόν πατέρα σας, άλλ ’ έγώ,χωρίς 
νά καταδεχθώ νά τάς πάρω,τόν έπαρουσί- 
ασα καί τού έπρόςφερεν εΓκοσι χιλιάδες 
φράγκα διά νά τόν ύπερασπισθγ} εις μιαν 
δίκην ποϋ είχεν* ό πατέρα σας δέν έδέ- 
χθη μέ κανένα τρόπον, καί τήν άλλην 
ήμέραν έδέχθηκε νά ύπερασπισθίΐ δωρεάν 
τόν άντίδικόν του, δ όποιος βέβαια δέν 
είχε λεπτόν. Είνε πράγματα αΰτά , σ’ ε
ρωτώ καί τοϋ λόγου σου ; ’ Εξω εις τήν 
γειτονιάν άκούω πολλαίς φοραίς νά λέ
γουν δτι ό .κύριός μου είνε πάμπλουτος, 
κ’ έγώ ή δυστυχής δέν άντιτείνω , επειδή 
σέβομαι τό σπ ίτ ι, ενώ ξεύρω καλά πώς ό 
πατέρας σας δέν Ιχει περιουσίαν" άν έχγι, 
θά έχγι μικρά πράγματα ! Δέν θά προς- 
παθήσετε σεΐς, κυρία, νά τοϋ άλλάξετ* 
αΰταίς τα ίς ίδιοτροπίαις ποϋ εχει ;

Ή  Αΰγουστίνη δέν εδωκεν οΰδεμίαν ά* 
πάντησιν εις τάς φλυαρίας τής υπηρέτριας 
καί είσήλθεν εις τό δωμάτιόν της.

"Επεται συνέχεια.
Σ. Τ.

  &----

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
Μ Τ β Ι Σ ' Γ Ο Ρ Ι Α  Α Λ Κ Χ Λ Ν Λ Ρ Ο Υ  ΑΟΤΜΛ

Σιινέγεια· ϊδε προηγούμενον φύλλον.

— Μ εγαλειότατε, άπεκριθη ούτος; α 
φού έσκέφθη ώρίμως, ό έξοχώτατος δούξ 
δ’ Άνζςοϋ ή σδίς στέλλει πρεσβευτήν ή
h 1·

— Διάβολε, ειπεν ό βασιλεύς, ήξιζε 
τον κόπον νά πιέστρς τήν παρειάν σου μέ 
τήν πυγμήν, δπως λ.ύστρς τούτο τό δί
λημμα.

— Υπομονήν, υπομονήν, ώς λέγει εις 
τήν γλώσσαν τοϋ Μακιαβέλλη ή σεπτή 
μήτηρ σας, την οποίαν ό Κύριος διαφυ- 
λάττοι* υπομονήν.

—  Βλέπεις, δτι Ιχω, είπεν ό βασιλεύς, 
άφοϋ σέ άκούω.

— Έάν στέλλγ) πρός ΰμ&ς πρεσβευτήν, 
τό πράττει, διότι π ιστεύει, δτι δύναται 
νά το πράξ·/)- έάν δέ πιστεύγ] δτι δύναται 
νά το πράξ·/) αΰτός, δστις είναι ή σύνεσις 
προσωπεποιημένη, τούτο σημαίνει, δτι α ί-
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«θάνεται εαυτόν ισχυρόν, εάν δ’ ,αίσθάνη- 
Ται εαυτόν ισχυρόν, όφείλομεν νά τον πε- 
ρι*οΐϊ|θώμεν. Ά ;  σεβώμεθα τάς δυνάμεις, 
ίς άπατώμεν αΰτάς, άλλ’ ας μή πα ίζω- 
μίν μέ αΰτάς' ας δεχθώμεν τόν πρεσβευ
τήν των καί άς έπιδείξωμεν εΰχαρίστνισιν, 
ότι βλέπου,εν αΰτόν. Οΰδόλω; τοϋτο δε- 
βριεύει Ϋ,μάς. Ένθυρ,εΐσθε πώς ό αδελφός 
ί«ς ένηγκαλίσθη τόν αγαθόν ναύαρχον 
Κολινύ, όστι; ^ρχετο ώ ; πρεσβευτής τών 
Οΰγονότων, οΐτινες έθεώρουν έαυτοΰς δύ- 
vajjitv ;

— 'Ώστε εγκρίνεις τήν πολιτικήν τοϋ 
αδελφού μου Καρόλου Θ\

— Ό χ ι, άς έννοηθώμεν' έπικαλούμαι 
|ν γεγονός καί προσθέτω : εάν βραδύτερον 
ίΰρωμεν μέσον νά βλάψω.ι/.εν, όχι τόν άπε- 
υταλμένον,όχ ι τόν πρευσβευτήν ή τόν κή- 
ρυκα, άλλά ν’ άρπάσωμεν άπό τόν λ α ι μ ό ν  

τόν κύριον, τον υποκινητήν, τόν αρχηγόν, 
τόν μέγαν καί τιμώμενον πρίγκηπα, τόν 
δούκα δ’ Ά νζιοϋ, τόν μόνον καί πραγμα
τικόν ένοχον, εννοείται όμως μετά τών 
τριών Γκίζη, καί νά τους κλειδώσωμεν εν
τός φρουρίου, ίσχυροτέρου τού Λούβρου, 
ώ ! Μ εγαλειότατε, άς το πράξωμεν.

— Μοί άοέσκει πολύ τοϋτο τό ποοοί-ι ι
μιον, είπεν ό 'Ερρίκος.

— Δέν άηδιάζεις, τέκνον μου ; ειπεν ό 
Σχικώ. Λοιπόν, εξακολουθώ.

— 'Εμπρός.
— Έ άν όμως δέν στέλλγι πρεσβευτήν, 

διατί ν’ άφινης όλους τοΰς φίλους σου νά 
{ΐυκώνται ;

— Νά μυκώνται ;
— ’Εννοείς, οτι θά έλεγον βρυχώνται, 

έάν ήτο δυνατόν νά έκληφθώσιν ώς λέοντες.
— Σχικώ, λησμονείς ότι εκείνοι, περί 

τών οποίων όμιλεϊς, είναι φίλοι μου, οί 
μόνοι φίλοι μου.

 Θέλεις νά σοι κερδίσω χ ίλ ια  σκούδα,
βασιλεύ μου ; είπεν ό Σχικώ.

— Λέγε.
— Στοιχημάτισαν μαζύ μου, ότι εκεί

νοι οί άνθρωποι θά μείνωσι πιστοί ε ί; πά- 
ίαν δοκιμασίαν καί έγώ στοιχηματίζω νά 
σύρω πρός τό μέρος μου, ψυχ·^ τε καί σώ- 
ματι, τρεις έκ τών τεσσάρων, μέχρι της 
αδριον εσπέρας.

Ή  πεποίθησις, μετά της οποίας ώμίλει 
δ Σχικώ, ένέβαλε τόν Ερρίκον είς σκέψεις, 
ώστε δέν άπεκριθη.

— Ά  ! είπεν ό Σχικώ, συλλογίζεσαι 
καί βυθίζεις τήν πυγμήν σου είς τήν θελ
κτικήν παρειάν σου. Είσαι, τέκνον μου, 
!0χυρότερος ή όσον ένόμιζον, διότι οσφραί
νεσαι τήν αλήθειαν.
' — Λοιπόν, τ ί με συμβουλεύεις ;
| Νά περιμένης, βασιλεύ μου. Είς τήν

ίλέξιν ταύτην περιέχεται τό ήμισυ της σο
φίας τοϋ Σολομώντος. Έάν έλθτ] ποέσβευ- 
^ής, δέχθητι αΰτόν εΰμενώς' έάν δέν 
*λθγ) πράξον ο,τι βούλεσαι- τοΰλάχιστον 
βμως εσο ηΰχαριστημένος με τόν αδελφόν 
«ου, τόν όποιον δέν άρμόζει, πίστευσόν 
|*<Η, νά θυσιάσης πρός τούτους τοΰς ά
δειους. Ήξεύοω, οτι είναι άθλιος, άλλ’ 
*ivat Βαλοά. Φόνευσον αΰτόν, έάν το θεω- 
f? ; συμφέρον, άλλά, πρός τιμήν τού ονό

ματος σου, μή τον έζευτελίζης' περί τού
του φροντίζει αΰτός οΰτος.

— Είναι αληθές, είπεν ό Ερρίκος.
— ’Ιδού καί νέον μάθημα, τό όποιον 

μοί οφείλεις' εΰτυχώς όμως δέν άριθμοϋ- 
μεν πλέον τά μαθήματα. Τώρα δ’ άφες με 
νά κοιμηθώ, Ερρίκε" πρό οκτώ ημερών, 
εΰρέθην είς τήν άνάγκην νά μεθύσω ένα 
μοναχόν,οσάκις δ’ άναλάβω τοιαύτην δυ
σχερή έπιχείρησιν, είμαι μεθυσμένος έπί 
μίαν έβδομάδα.

— Έ να μοναχόν ! μήπως είναι ό Γε- 
νοβεφϊνος, περί τού οποίου μοί ώμίλησας 
άλλοτε ;

—  'Ακριβώς. Δέν τώ έχεις ΰποσ^εθή
μίαν ήγουμενίαν ;

— Έ γώ  ;
— Τούτο είναι δ, τ ι όλιγώτερον δύνασαι 

νά πράξης ΰπέο αυτού, μεθ' όσα αΰτός έ- 
πραξεν ΰπέο σού.

— Είναι, λοιπόν,πάντοτε άφωσιωμένος 
είς εμέ ;

— Σέ λατρεύει. 'Αλήθεια, τέκνον μου...
—  Τ ι ;
—  Μετά τρεις έβδομάδας,είναι ή εορτή 

της Μετουσιώσεως.
—  Έ π ε ιτα  ;
— Ε λπ ίζω , ότι μάς ετοιμάζεις καμ- 

μίαν λ ιτανείαν.
— Είμαι ό χοιστιανικώτατος βασιλεύς 

καί εχω καθήκον νά διδω πρός τόν λαόν 
μου τό θρησκευτικόν παράδειγμα.

— Καί θά μεταβάς, κατά τήν συνή
θειαν, είς τά τέσσαοα μεγάλα μοναστήρια 
τών Παρισίων ;

— Ώ ; συνήθως.
—  Συμπεριλαμβάνεται είς τόν άοιθμόν 

καί τό τ·7ίς άγίας Γενοβέφας ;
— Άναμφιβόλως, είναι τό δεύτερον.
—  "Εχει καλώς.
— Δ ιατί μ' έρωτάν ;
— Διά τίποτε. Είμαι περίεργος. Τώρα 

Ιμαθα ό ,τ ι έπεθύμουν. Καλήν νύκτα, Ερ
ρίκε

Έ νψ δ’ό Σχικώ ήτοιμάζετο νά κοιμηθνί, 
μέγας θόρυβος ήκούσθη είς τό Λούβοον.

_ _ /Ορίστε, είπεν ό Σχικώ, είναι γε- 
γοαμμένον, ότι δέν θά κοιμηθώ, Έρρικε.

— Λοιπόν.
— Ενοίκιασε δι' έμέ, τέκνον μου, £ν 

δωμάτιόν είς τήν πόλιν, άλλως θά έγκα- 
ταλείψω τήν υπηρεσίαν σου' μά τήν τιμήν 
μου, τό Λούβρον καθίσταται μή κατοική- 
σιμον.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, είσήλθεν ό 
άρχηγός τών σωματοφυλάκων τεταραγ- 
μένος.

—  Τί συμβαίνει ; ήρώτησεν ό βασιλεύς.
— Μ εγαλειότατε, άπεκρίθη ό άρχηγός, 

εισέρχεται είς τό Λούβρον ό απεσταλμέ
νος τού κυρίου δουκό; δ’ ’Ανζ$οϋ.

—  Μετ’ ακολουθίας ;
— '°X S  Ρ·όνο«.
— Τότε πρέπει νά τον ύποδεχθώμεν 

διπλασίως καλώς,διότι είναι ανδρείος.
— Εμπρός, είπεν ό βασιλεύς, ποοσπα- 

θών νά προσλάβϊ) ΰφος ίρεμον, τό όποιον 
διέψευδεν ή ψυχρά ώχρότης αΰτοϋ,εμπρός, 
ά ; συνέλθϊ) άπασα ή αΰλή μου είς τήν

μεγάλην αίθουσαν καί άς μ' ένδύσωσι με
λανά' άρμόζει νά φέρη τις πένθιμον περι- 
βολήν, όταν έχϊ) τό δυστύχημα νά δια- 
ποαγματεύηται μετά τοϋ άδελφοϋ του, 
διά πρεσβευτού.

Ο'

Χ ν ιν έχ εκ χ  τ ο ΰ  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ .

Ό  θρόνος τού Ερρίκου Γ’ ήγείρετο είς 
τήν μεγάλην αίθουσαν.

Πέριξ δ’ αΰτοϋ συνωστίζετο θορυβώδες 
καί έξημμένον πλΐ,θος.

Ό  βασιλεύς έκαθέσθη έπί τοϋ θρόνου 
μελαγχολικό; καί σύνοφρυς.

Πάντων οί οφθαλμοί ήσαν εστραμμένοι 
πρός τόν διάδρομον, διά τοϋ όποιου ό άρ- 
χηγό; τών σωματοφυλάκων έμελλε νά είσ- 
αγάγν) τόν άπεσταλμένον.

— Μ εγαλειότατε, είπεν ό Κουέλο; εί;
» Τ « ο  « / / ι Vτο ους του ρασιλεως, γινοισκετε το Ονομα 

τοϋ πρεσβευτού ;
—  "Οχι, τ ί μ’ ενδιαφέρει ;
— Μ εγαλειότατε, είναι δ Βουσύ' δέν 

είναι οΰτω τετραπλασία ή ΰβρις ;
— Δέν έννοώ πού έγκειται ή ΰβρις, ά 

πεκρίθη ό Ερρίκος, προσπαθών νά διατη- 
ρήστι τήν ψυχραιμίαν του.

— "Ισως ή Ύμετέρα Μεγαλειότης δέν 
την έννοεϊ, πλήν εννοούμεν ήμεΐς αΰτήν, 
είπεν δ Σχομβέργ.

Ό  Ερρίκος δέν άπεκρίθη· ήσθάνετο, ότι 
ή όργή καί τό μίσος εβραζον πέριξ τού 
θρόνου του καί έχαιρεν ένδομύχως, ότι ή- 
γείροντο δύο προχώματα τοιαύτης δυνά- 
μεω; μεταξύ αΰτοϋ καί τών εχθρών του.

—  "Ας είσέλθν) ό άπεσταλαένος, ειπεν.
Είς τό άκουσμα τούτων τών λέξεων,

σιγή θανάτου έπεκράτησεν έν τί! αιθούση, 
θά έλεγε δέ τ ις , ότι έκ τοϋ βάθους τ-75; 
σιγΤίς έκείνης ήκούετο δ βρυχηθμός τ ϊ ΐ ;  
όργΤί; τού βασιλέως.

Ο Βουσυ είσίίλθε μέ τό μέτωπον υψη
λά, μέ τό βλέμμα πράον καί μέ τόν πίλον 
ε ί; τήν χείοα.

Οΰδεί; τών περιστοιχούντων τών βασι
λέα έφείλκυσε τό ΰπερήφανον βλέμμα τού 
νέου.

Ιΐροΰχώρησε κατ' εΰθεϊαν πρό; τόν βα
σιλέα, ύπεκλίθη βαθέως, ίστη ενώπιον τοϋ 
θρόνου καί περιέμεινε νά έοωτηθ·7).

—  μεϊς ένταύθα, κύριε δέ Βουσύ! σας 
ένόμιζέ τ ι ;  ε ί; τό βάθος τή ; Ά νδεγαυίας.

— Μ εγαλειότατε, είπεν δ Βουσύ, ή μην 
τώ όντι έκεΐ, άλλ ' ώς βλέπεπε άπήλθον.

— Καί τ ί φέρει υμάς είς τήν ήμετέραν 
πρωτεύουσαν ;

—  Ο πόθος νά προσφέρω τό ταπεινό- 
τατον σέβας μου πρός τήν Ύμετέραν Με
γαλειότητα .

Ό  βασιλεύς καί οί εΰνοούμενοι ήτένι- 
σαν άλλήλου;" προφανώ;, προσεδόκων άλ- 
λοίαν άπάντησιν παρά τοϋ δρμητικού νεα- 
νίου.

—  Καί . . . οΰδέν πλέον ; είπε λίαν ύ- 
περηφάνω; δ βασιλεύ;.

— Θέλω προσθέσει, Μ εγαλειότατε. τήν 
διαταγήν, τήν όποιαν Ιλαβον παρά τ ϊΐ; 
Αΰτοϋ Ύ ψηλότητο ;,τοϋ έξοχωτάτου δου-



κάς δ’ Άνζ^οΰ, τοϋ νά ενώσω τό σέβα; αύ
τοΰ μετά τοΰ έμοϋ.

—  Καί ούδέν έτερον ειπεν ύμΐν ό δούξ;
— Μοι ειπεν, δτι, μέλλων νά έπιστρέψγ] 

μετά τής βασιλομήτορος, έπεθύμβι, δπως 
VI Ύμετέρα Μεγαλειότης γινώσκη τήν έ- 
πιστοοφήν ένός τών πιστοτέρων υπηκόων
της.

‘Ο βασιλεύς, σχεδόν άποπνιγόμενος έκ 
τής έκπλήξεως, δέν ήδυνήθη νά έξακο- 
λουθήση τάς έρωτήσεις του.

Ό  Σχικώ, έπωφεληθείς τ ι ς  διακοπές, 
έπλησίασε τόν άπεσταλμένον καί τώ είπε:

— Καλήν ημέραν, κύριε δέ Βουσύ.
'Ο Βουσύ έστράφη, άπορών, δτι είχε

φίλον έν έκείνγ) τίί συνελεύσει.
— A ! κύριε Σχικώ, σάς χαιρετώ έξ 

δλης καρδίας. Πώς εχει δ κύριος δέ Σαίν- 
Λύκ ;

— Ά ρ ιστα ' κατ’ αύτήν τήν στιγμήν, 
περιπατεΐ. μέ τήν σύζυγόν του πρός τό μέ
ρος τών πτηνοκομείων.

— Τοϋτο μόνον έχετε νά μοι εϋπητε, 
κύριε δέ Βουσύ ; ήρώτησεν ό βασιλεύς.

'— Ναι, Μ εγαλειότατε- έάν ύπάρχτ) έ- 
τέρα τις  σημαντική α ΐτησις, δ έξοχώτα- 
τος δούζ δΆνζιοΰ θέλει λάβει τήν τιμήν 
ν’ ανακοινώσει ύμϊν αύτήν.

— Κάλλιστα, ειπεν δ βασιλεύς.
Έγερθείς δέ σιωπηλός τοΰ θρόνου, κα

τήλθε τάς δύο βαθμίδας αύτοΰ.
Ή  συνεδρία έλύθη.
Ό  Βουσύ παρετήρησε διά τήςάκρας τοΰ 

οφθαλμού του, δτι ήτο περιστοιχισμένος 
ΰπό τών τεσσάρων ευνοουμένων, ώσεί πεοι- 
κεκλεισμένος έντός ζώντος καί άπειλητι- 
κοΰ κύκλου.

Εις τό άκρον τής αιθούσης, δ βασιλεύς 
συνδιελέγετο μετά τοΰ καγκελλαρίου του.

Ό  Βουσύ προσεποιήθη, δτι ούδέν είδε 
καί έξηκολούθησε νά συνδιαλέγηται μετά 
τοΰ Σχικώ.

Ό  βασιλεύς δμως, ώς έάν μετείχε τής 
συνωμοσίας καί ώς έάν είχεν άποφασίστ] ν’ 
άπομονώσγ) τόν Βουσύ, μετεκαλέσατο παρ’ 
έαυτώ τόν Σχικώ.

Ούτος έχαιρέτισε λίαν άβροφρόνως τόν 
Βουσύ, δστις άντεπέδωκεν αύτώ τόν χ α ι
ρετισμόν.

Ό  Βουσύ μετέβαλε στάσιν καί πρόσω- 
πον. ΤΗτο ίρεμος μετά τοΰ βασιλέως, ευ 
προσήγορος μετά τοΰ Σχικώ καί νΰν έγέ- 
νετό χαρίεις.

Ί^ών δέ τόν Κουέλον πλησιάζοντα :
— Αΐ ! καλήν ημέραν, κύριε δέ Κου- 

έλε, τώ είπε, δύναμαι νά λάβω τήν τ ι- 
μ.ήν νά έοωτήσω υμάς πώς έχει ό οίκός 
σας ;

—  Πολύ κακώς,κύριε, άπεκοίθη ό Κου- 
έλος.

—  "Ω ! Θεέ μου, άνεφώνησεν δ Βουσύ, 
ώσεί ένδιαφεοόμενος, τ ί συνέβη ;

—  ‘Υπάρχει τ ι ,  τό όποιον μάς στενο- 
χωρεϊ μεγάλως, άπήντησεν ό Κουέλος.

— Υ πάρχει τ ι ; ειπεν δ Βουσύ μετ’έκ- 
πλήξεως" άλλά δέν είσθε άρκούντως ι 
σχυροί ύμεΐς καί οί ΰμέτεοοι, δπως άνα- 
τοέψητε αύτό τό τ ί ;

— Συγγνώμην, κύριε, ειπεν δ Μωζιρόν,

άπομακρύνας τόν Σχομβέογ, δστις έπλη- 
σίαζεν, δπως μετάσχγι τής συνδιαλέξεως, 
ήτις ύπέσχετο ν’ άποβΫΊ ένδιαφέρουσα, δέν 
είναι τ ί , άλλά τ ίς ' τοΰτο ένόει ό κύριος 
δέ Κουέλος.

— Ά λ λ ’ έάν τις στενοχωρί) τόν κύριον 
δέ Κουέλον, ειπεν δ Βουσύ, άς τον άπω- 
θήσγ], ώς έπράξατε ύμεΐς πρός τόν κύριον 
Σχομβέργ.^

—  Τοιαύτην συμβουλήν τφ  δίδω έγώ, 
κύριε δέ Βουσύ, ειπεν δ Σχομβέργ, νομίζω 
δ’ οτι έχει απόφασή ν’άκολουθήση αύτήν.

— Ά  ! ύμεΐς εϊσθε,κύριε δέ Σχομβέργ, 
ειπεν δ Βουσύ, δέν ειχον λάβει τήν τιμήν 
νά σάς αναγνωρίσω.

— 'Ίσως είμαι είσέτι κυανοϋς τά πρόσ- 
ωπον, ειπεν δ Σχομβέργ.

— "Οχι, μάλιστα δ’είσθε πολύ ώχοός' 
μήπως είσθε αδιάθετος, κύριε ;

— Κύριε, ειπεν δ Σχομβέργ, έάν είμαι 
ωχρότατος, τοΰτο προέρχεται έξ οργής.

Μήπως έπίσης ύμεΐς στενοχωρεΐσθε 
άπό τι ί) άπό τινα ,ώ ς ό κύριος δέ Κουέλος;

— Ναί, κύριε.
-—- 'Ως έγώ , ειπεν ό Μωζιρόν- έπίσης 

έγώ στενοχωροΰμαι ύπό τίνος.
— Πάντοτε πνευματώδης,αγαπητέ μοι 

κύριε Μωζιρόν, ειπεν ό Βουσύ- τή, άλν,θείοι 
δμως, δσον παρατηρώ ύμάς, τόσον μάλλον 
τά διεστραμμένα πρόσωπα ύμών μ’έμβάλ- 
λουσιν εις φροντίδας.

— Μέ λησμονείτε, κύριε, ειπεν δ δ’Ε- 
περνών, στάς ύπερηφάνως ένώπιον τοΰ 
Βουσύ.

_ Υ.υγγνώμην, κύριε δ’ Επερνών, εΐ- 
σθε όπισθεν τών άλλων, κατά τήν συνή
θειάν σας,έχω δέ τήν εύχαρίστησιν νά σάς 
γνωρίζω τόσον ολίγον, ώστε δέν ώφειλον 
ν’ απευθύνω ύμΐν έγώ πρώτος τόν λόγον.

ΤΗτο περίεργον θέαμα τό μειδίαμα καί 
ή άφέλεια τοΰ Βουσύ, εύρισκομένου έν τώ 
μέσψ τών τετσάρων εκείνων μαινου,ένων, 
τών δποίων οί οφθαλμοί έλάλουν μετά 
τρομεράς ευγλω ττίας.

Έ δει νά γίναί τ ις  τυφλός ·7\ μωρός, δ
πως μή έννοη τ ί ήθελον.

Ό πω ς δέ μή φαίνηται, OTt έννοεΐ, εδει 
νά ήναι Βουσύ.

Ούτος έτήρησε σιγήν, τό αύτό δέ μει
δίαμα διέστελλε τά χείλη του.

— Τέλος πάντων ! άνέκραξε, τύπτω ν 
| ταύτοχοόνως τό έδαφος, δ Κουέλος, δστις 
| πρώτος ίρχισε ν’ άνυπομοννί.

Ό  Βουσύ ύψωσε τό βλέμμα πρός τήν 
στέγην καί είτα εφερεν αύτό περί εαυτόν.

— Κύριε, είπε, παρατηρείτε πόσον εί
ναι ηχηρά αυτη ή αίθουσα ; Οί μαρμάρινοι 
τοίχοι καί αί μαρμαροκονίαι καθιστώσι 
τήν φωνήν ήχηοάν" ένώ, απ ’ εναντίας,εις

| τό ανοικτόν πεδίον, οί ήχοι διαιρούνται, 
πιστεύω δ’ δτι καί τά  νέφη λαμβάνουσι τό 

I μέρος των.Α υτη ή γνώμη είναι έκ τών τοΰ 
J Άριστοφάνους. Ά νεγνώσατε τόν Άριστο- 
. φάνην, κύριοι ;

Ό  Μωζιρόν ένόμισεν, δτι ένόησε τήν 
I πρόσκλησιν τοΰ Βουσύ καί έπλησίασεν αυ
τόν, δπως τφ  λαλήστι εις τό ούς.

Ό  Βουσύ δμως έσταμάτησεν αύτόν.
— "Οχ1 έμπιστευτικάς ανακοινώσεις

ένταΰθα, κύριε, σάς ικετεύω, τώ είπε' γι- 
νώσκετε πόσον ή Αύτοΰ Μεγαλειότης εί
ναι ζηλότυπος' θά έπίστευεν, ότι κακολο. | 
γοΰμεν.

Ό  Μωζιρόν άπεμακρύνθη είπερ ποτε ύρ- 
γισμενος.

Ό  Σχομβέργ έλαβε τήν θέσιν αύτοΰ καί 
j μέ φωνήν βαοεΐαν:

— Έ γώ , ειπεν, είμαι γερμανός πολύ 
βαρύς, άλλ’ ειλικρινέστατος" όμιλώ μεγα
λοφώνως, δπως οί άκροώμενοι μέ άκούω- 
σ ιν- δσάκις δμως ή φωνή μου, την όποιαν 
προσπαθώ παντί σθένει νά καταστήσω σα
φή, δέν ακούεται, διότι ό πρός ον άπευ- 
θύνομαι είναι κωφός, ή δέν γ ίνετα ι κατα
ληπτή , διότι ό πρός όν λαλώ δέν θέλει νά 
έννοήση, τότε έγώ . . .

— Ύ μ εΐς ; εϊπεν ό Βουσύ, προσηλώσας 
έπί τοΰ νέου βλέκ,μα, όποιον μόναι αί τ ί
γρεις έξακοντ ίζουσι καί τά  όποια φαίνον
ται σκορπιζοντα χειι/.άρουυς φλογών, ύ- 
μεΐ: ; . .

Ό  Σχομβέργ δέν συνεπλήρωσε τήν φρά- 
σιν του.

Ό  Βουσύ άνέστειλε τού; ώμους καί έ
στρεψε πρός αύτόν τά  νώτα, εύρέθη δ’ έν
ώπιον τοϋ δ' Επερνών.

Ό  Επερνών ήτο έτοιμος νά όμιλήσγ) 
καί δέν ήδυνήθη νά ύποχωρήσγ).

  Ιδετε, κύριοι, είπε, πόσον έπαρχι-
ώ τη ; Ιγινεν δ κύριος δέ Βουσύ κατά τήν 
φυγήν του μετά τοΰ κυρίου δουκός δ’ Ά ν- 
ζιοϋ* έ'χει γένειον, δέν φέρει κόμβον εις τά 
ξίφος του, φορεΐ μαϋρα υποδήματα καί 
τεφρόχρουν πίλον.

— Τοϋτο καί έγώ παρετήρουν, αγαπη
τέ αοι κύριε δ’ ’Επερνών. Βλέπων ύμάς 
τόσον καλώς ένδεδυμένον, ήρώτων έμαυτόν 
ποϋ δύναται νά φέρν) τόν άνθρωπον ολί
γο/ίμερος απουσία" ίδού έγώ , ό Λουδοβί
κος δέ Βουσύ, άρχων τοϋ Κλερμών, είμαι1 » / » V ρ , . « - >
Υ , ν α γ κ α σ α ε ν ο ς  ν α  λ χ μ . ο α ν ω  ω ς  υ π ο ο ε ι γ μ . α

καλαισθησίας ϊνα μικρόν ευπατρίδην Γα- 
σκόνον Ά λ λ ’ άφήσατέ με, κύριοι, νά δι- 
έλθω, σάς παρακαλώ' είσθε τόσον πλη
σίον μου, ώστ’ έπατήσατε τόν πόδα μου, 
ο-άλιστα δ’ δ κύριος δέ Κουέλος, τόν ό
ποιον ήσθάνθην παρά τά χονδρά υποδή
ματά μου, προσέθετο δ Βουσύ μετά θελ- 
κτικοϋ μειδιάματος.

Διελθών δέ μεταξύ τοΰ δ’ ’Επερνών καί 
τοϋ Κουέλου, έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν 
Σαίν-Λύκ, δστις ήσθάνθη κάθυγρον τήν 
χεΐρα τοϋ φίλου του καί ένόησεν,δτι άσύ- 

j νηθές τ ι συνέβαινεν.επομένως έλαβεν αύτόν 
μεθ’ έαυτοΰ καί έζήλθον τής αιθούσης.

Παράδοξος ψιθυρισμός έκυκλοφόρει με
ταξύ τών εύνοουαένων καί τών λοιπών 
αύλικών.

—  Είναι άπίστευτον, έλεγεν δ Κουέ
λος, τόν προσέβαλον καί δέν άνταπεκρίθη.

— Έ γώ , έλεγεν δ Μωζιρόν, τόν πρου- 
κάλεσα καί δέν έδέχθη τήν ποόκλησιν.

— Έ γώ , Ιλεγεν ό Σχομβέργ, ύψωσα 
τήν χεΐρα μέχρι τοϋ προσώπου του και 
δέν έκινήθη.

—  Έ γώ , άνεφώνει ό Επερνών, έπάτη- 
σα τόν πόδα του καί δέν ώμίλησεν.

—  Είναι προφανές, δτι δέν ήθέλησε νά



εννοήσή, ειπεν ό Κουέλο;. Κάτι ΰποκρύ- 
ιττεται.

■— Έ γώ  ήξεύοω τί ύποκρύπτεται, εί- 
sev ό Σχομβέργ.
 ̂ — Καί τ ί ;
; -— Γινώσκει κάλλιστα, δτι οί τέσσαρες 
ήι/.εϊ; θά τον έφονεύομεν, δέν θέλει δέ νά 
«ονευθή.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, δ βασιλεύ; 
έπλησίασε τού; νεανία ;, ένώ ό Σχικώ ε- 
λάλει είς τό οϋ; αύτοϋ.

— Λοιπόν, είπεν ό βασιλεύς, τ ί Ιλεγεν 
6 κύριο; δέ Βουσύ, νομίζω, δτι ήκουσα νά 
όμιλώσι μεγαλοφώνως.

— Θέλετε νά μάθητε, Μ εγαλειότατε, 
τί ελεγεν δ κύριος δέ Βουσύ ; είπεν δ Έ - 
πεονών.
I — Ναι, ήζεύρετε, δτι είμαι περίεργος, 
άπήντησεν δ βασιλεύς μειδιών,

— Μά τήν π ίστιν μου, τίποτε καλόν, 
είπεν δ Κουέλος'δέν είναι πλέονίίαρισινός.

— Καί τ ί λοιπόν είναι ;
I — Άγρότγις Παραμερίζει.

— Ώ  ! ώ! είπεν δ βασιλεύς, δήλα δή ]
— Δήλα δΫ) θά παροξύνω ενα σκύλον νά 

τω δαγκάσ-/] τήν κνήμην, είπεν δ Κουέ
λος, καί πάλιν νά ίδωμεν, έάν θά τό α ι
σθανθώ μ’ εκείνα τά υποδήματα.

— Έ γώ  έχω εις τγ)ν οικίαν μου |ν ση- 
ριεΐον σκοποβολής καί θά το ονομάσω 
Βουσύ, είπεν δ Σχομβεργ.

— Έ γώ ,είπεν δ δ' Έπερνών, θά προβώ 
κατ’ εΰθεΐαν καί άπωτέρω. Σήμερον έπά- 
τησα τόν πόδα του,αύριον θά τον ραπίσω. 
Είναι ψευδανδρεΐος, ανδρείος έκ μικροφι
λοτιμίας, δστις λέγει καθ’ εαυτόν: ’Αρ
κετά εκτυπήθην χάριν τής τιμής, τώρα 
θέλω νά είμαι συνετός χάριν τής ζωής.

Έπεται auviyei*. .
Α μ , λ .

Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ  Φ Α Λ Ι Ε Ρ Ο Σ
ΕΚ ΤΟΝ -ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΟΦΜΑΝ

Συνέχεια, ”8ε προηγούμενον φύλλον.

’Αλλ’ δ ’Αντώνιος δέν την ήκουε πλέον, 
διότι τά  βλέμματά του άπησχόλει θέαμα 
έξαίσιον. Ά πό  τής θαλάσσης προέβαινε 
μεγαλοπρεπώς ό Βουχ έν τα υρο ΐ ,  φέρων ά- 
ναλάμποντα τόν βενετικόν λέοντα καί 
σχίζων τά  κυανά ΰδατα τών διωρύγων, 
τινα Ιπληττον εν ρυθμώ αί εκατόν κώπαί 
του. Πέριξ δε τής ήγεμονικής σημαίας 
άνεπήδων έπί τών κυμάτων χ ίλ ια ι άλλαι 
γόνδολαι,ώς δμάς κύκνων λουομένων έν τώ 
θαλασσίω άφρώ, καί ή δλη πομπή διηυ- 
θύνετο πρός τόν λιμένα, ένώ δ ήλιος, έτοι
μος νά έξαφτνισθή δπισθεν τοϋ μαρμαίρον- 
τος όοίζοντος μαγικής εσπέρας, έκάλυπτε 
διά τής χρυσής κόνεως τών τελευταίων 
ακτίνων του τά  αετώματα τών μεγάρων 

Ιτής κατοπτριζομένης έπί τοϋ πόντου Βε
νετίας.

Ά λ λ ’ χίφνιδίως, ενώ δ Α ντώ νιος άπε- 
θαύμαζεν έν σιωπή τό θριαμβευτικόν τοϋτο 
δοαμα, τό βάθος τοϋ ούρανοϋ έφάνη κα- 
θαιματούμενον. Ό  άνεμος τοϋ πελάγους

άρχισε συρίζων μετά δυνάμεως, ητις εν
τός ολίγου εφθασε την βιαιότητα τής θυ- 
έλλης. Τά διεσκορπισμένα σύννεφα, άτινα  
έκυλίοντο έπί τοϋ ούρανοϋ, συνηνώθησαν 
καί άπετέλεσαν θόλον μολύβδινον. Ή θά
λασσα, καταστάσα τρικυμιώδης καί απει
λητική , έμυκόίτο καί επληττε μετ’ οργής 
την σίένουσαν τρόπιδα τοϋ Βουχεν ταύρου , 
ούτινο; αί άτακτοι κινήσεις παρεΐχον άπό 
στιγμή ; είς στιγμήν τόν φόβον καταπον
τισμού. Ό  λαός καταπεπληγμένος συνέρ- 
ρεεν άθρόος παρά τάς προκυμαίας, βάλλων 
κραυγάς τρόμου.

Καί δ Α ντώνιος ήσθάνετο, μολονότι 
ξένος πρός τάς ευτυχίας ή τάς συμφορά; 
τής πατρίδος του, τόν οίκτον καταλαμ- 
βάνοντα την ψυχήν του έπί τώ θεάματι 
κοϋ κινδύνου δν όιέτοεχεν ό αναμενόμενος 
σωτήρ της. Αίφνης διακρίνει έντός τή ; 
θαλάσση;, παρά τήν άκτήν,πλοιάριον, φέ- 
ρον τά ; κώ πα; του κατά πάντα ετοι- 
U.OV, οπεο προσδεδεμένον έπί τή ; αποβά
θρα; έτινάσσετο υπό τοϋ κλύδωνο;. Χω- 
ρί; δέ νά συλλογισθϊί τόν κίνδυνον, λήσμο- 
νών τόν τετραυμ.ατισμένον βραχίονά του,

. > \ * « 1 Λ ' 'ρ ιπτετα ι εντός αυτου, το λυει και κωπη
λα τε ί ταχέως πρός τό μέρος τοϋ Βουχεν-  
τα ύρυυ , ένώ οί Πατρίκιοι κραυγάζουν έν
τρομοι άπό τής άκτής :

— Σώσατε τόν Δόγην ! Σώσατε τόν 
Δόγην !

Άκολουθοϋντες τό παράδειγμα τοϋ 
Α ντω νίου καί πολλοί άλλοι ναϋται πε
πειραμένοι, ρ ίπτονται έντός τών λέμβων 
των καί αρχίζουν νά διαγωνίζωνται πρός 
αΰτόν περί τή ; τιμής τοϋ νά φθάσουν πρώ
τοι ε ί; τόν B ovx i r z a v p o r .  Ά λ λ ’ ή τύχη 
φαίνεται πραδήλως εΰνοοϋσα τόν Α ν τώ 
νιον. Διευθύνων τό πλοιάριόν του μετ’ έ- 
πιδεξιότητος σχεδόν ύπερανθρώπου, άφίνει 
όπίσω πάντα ; τού; άμιλλωμένους πρός αΰ
τόν καί κατορθόνε; νά προσκολληθή ποώ- 
τος είς τά πλευρά τοϋ Βονχενταύρου .

“Ορθιο; έπί τής γεφύρας τοϋ πλοίου δ 
Δόγη; Φχλιέοο; άντέτασσε μεγαλοπρεπή 
εΰστάθειαν είς την ταραχήν τών περί αυ
τόν. ' Ό  προφανής κίνδυνος δέν τον έκα- 
μεν οΰδ’ έπί στιγμήν νά ώχριάσγ) καί δτε 
δ Α ντώ νιος ποοσεκόλλησεν είς τά πλευρά 
τή ; ναυαρχίδο; τό πλοιάριόν του δ γη 
ραιός Δόγης, έπανευρίσκων αίφνης δλην 
τήν ρώμην καί τήν εΰκινησίαν τών νεαρών 
χρόνων του, έρρίφθη έντός αυτοϋ μετ' εΰ- 
χερεία; καί ταχύτητος τελείου νάυτικοϋ. 
Καί ό Α ντώ νιος, υπερήφανος διά τήν εΰ- 
τυχίαν του, άνέλαβε πάλιν τάς κώπας καί 
μετ’ ολίγον κατέθεσε τό πολύτιμον φορ- 

] τίον του έπί τής πλατείας τοϋ Α γίου 
, Μάρκου.

Κατά τό διάστημα τοϋτο, δ Μαρίνος 
Φαλιέίος είχεν ύποστή πάσας τάς προσβο- 

ί λάς τής καταιγίδος. Ά λ λ ά , καίτοι κα- 
ταβεβρεγμένος καί κεκοπιακώ;, δέν ήθέ- 
λησε νά μεταβή ε ί; τό παλάτιον προτού 
εΰχαριστήστ) τόν θεόν διά τήν σωτηρίαν 
του. Ό  λαός παρηκολούθει αΰτόν έπευφη- 
μών, άλλά τά  πνεύματα δέν ειχον ετι « -  

1 παλλαχθή τοϋ καταλαβόντος αΰτά τρό- 
1 μου. Ή  θνήσκουσα ήμέρα έφαίνετο δτι έ-

τελείωσε δι’ άπαισίων οιωνών καί γέρον- 
τές τινε ; είχον παρατηρήσγ) μάλιστα, κι- 
νοϋντε; τήν κεφαλήν, δτι δ Δόγης, μετα- 
βαίνων ε ί; τήν εκκλησίαν, είχε διέλθή 
κατά λάθος, έν μ,έσω τής γενικής συγχύ- 
σεω;, υπό τά ; δύο στήλας, α ΐτ ιν ε ; σημει- 
οϋσιν έν τή πλατεία  τού Ά γιου Μάοκου 
τόν τόπον τών θανατικών έκτελέσεων

Ό  Α ντώ νιο ; είχεν άποσυρθή τοϋ πλή 
θους, χωρίς κανείς νά προσέξϊ), χωρίς κα
νείς νά ©οοντίση περί αΰτοϋ. Καταβεβλη
μένος έκ τών μόχθων ου; είχε κάμγ) καί 
αισθανόμενο; ζωηρότερον ήδη τόν πόνον 
τής πληγής του, εφθασε βοαΛέω; καί έξ- 
ηπλώθη πάλιν υπό τό περίστυλον τού ί>ου- 
κικού ανακτόρου. Μεγάλη έπαμένω; ΰπήρ- 
ξεν ή εκπληξί; του, δταν μετά τήν δύσιν 
τού ήλίου εΰγενής τις άπεσταλμένος ένε- 
φανίσθη ε ν ώ π ι ο ν  του καί τόν παρεκάλεσε 
νά στηριχθ·75 έπί τοϋ βραχίονός.του δπως 
τόν δδηγήση πλησίον τοϋ Δόγη.

Ό  Μαρίνο; Φαλιέρος προέβη βήματά 
τινα  ε ί; ύπάντησιν τού σωτήρός του.

— Φίλε μου, τφ  είπε, σήμερον άπέί>ει- 
ξας θάρρος, δπεο δέν θά λησμονήσω ποτέ. 
Πάσα άοετή πρέπει νά αμείβεται. Δέξου 
λοιπόν τό βαλάντιον τούτο καί άν αί τρεις 
χ ιλ ιάδε; φλωρίων τά  όποια περιέχει δέν 
σέ φθάνουν, δμίλει ελεύθερα. Σήμερον δέν 
δύναμαι νά σοί άρνηθώ τίποτε. Ά λ λ ’ ή 
συνάντησί; μα; αΰτη ά ; εινε ή πρώτη καί 
ή τελευτα ία .

Καί λέγων ταύτα  ό γηραιό; Δόγης έ- 
φάνη καταλαμβανόμενος ΰπό ζωηράς συγ- 
κινήσεως. Οί οφθαλμοί του ελαμπον καί 
τό αΰστηρόν πρόσωπόν του έπορφυρώθη.

Ά λ λ ’ δ Α ντώ νιος δέν έδωκε πρβσοχήν. 
Κατευχαριστημένος δτι διά τοϋ κινδύνου 
δν διέτρεξε κατώρθωσε τοΰλάχιστον ν' α 
πόκτηση μικράν τινα  περιουσίαν, έχαιρέ- 
τισε βαθέω; καί έξήλθε λησμονών τάς ό- 
δύνας του, χάριν τής εΰτυχίας του.

Β'

Τήν έπομένην ημέραν, δ Μαρίνος Φα- 
λν’.έρος, φέρων τήν ηγεμονικήν άλουργίδα 

1 καί κύπτων άπό τοϋ έξώστου τού μεγάρου 
τών Δογών, παρετήρει κάτω ρεμβάζων,

I τόν εΰθυμον τής Βενετίας λαόν, παοαδι- 
δόμενον είς παντός είδους διασκεδάσεις 
καί έορτάς, &; διενήργει ή Δημοκρατία έπί 
τή στέψει τού νέου άρχοντο;. Ό  παιδικός 
φίλο; του Βοδοέρης, καθήμενος πλησίον 
αΰτοϋ, έξήταζεν άνησύχω; τό πρόσωπόν 
του, δπερ έφεοε τά σημεία μυστικής κα 
τήφεια ; καί θλίψεω ;, ή ; άνεζήτει τό μυ
στήριον. Οί δύο άρχοντε; ήσαν μόνοι έν 

| τώ εΰρεΐ μεγάρω.
j — Αί λοιπόν, Φαλιέρε, δ ιατί είσαι με- 
| λαγχολικό ;; Ό χρυσούς όγκος τοϋ δουκι- 
κού στέμματος έβάρυνεν άπό τοϋδε τό 
μέτωπόν σου;

Ή  απότομο; αυτη έοώτησι; άπήρεσεν 
είς τόν γηραιόν Δόγην. Ά λ λ ’ έγνώριζεν 

! δτι ή έκλογή του ήτο Ιργον άποκλειστι- 
κώς τοϋ Βοδοέρη, έγνώριζεν δτι ή έπιρ- 

| ροή τοϋ εΰπατρίδου τούτου ήτο άπεριό- 
οιστος, καί κρύπτων τήν δυσαρέσκειάν του



άπήντησεν άδιαφόρως OTt έσκέπτετο τά ; 
φροντίδα; ΰφ’ ών περιεκυκλοΰτο ώ ; έκ τή ; 
«παύστου παρουσίας τοΰ γενουηνσίου στό
λου παρά τά  υδατα τής Βενετίας.

—  Αΰτη είνε ή α ίτ ια  ; έπανέλαβεν ό 
Βοδοέρης. Αΰταί αί μηδαμηνότητες σκο
τίζουν τό πνεϋμά σου; τό σχέδιον τής ύ- 
περασπίσεως τής πόλεως θά συζητηθίί εν
τός ολίγου έν τή Γερουσία. Επομένως ή 
ευθύνη δέν δύναται ποσώς νά σέ βχρύνη... 
Δέν ήλθα νά σοΰ ομιλήσω περί τοΰ πολέ
μου σήμερον. Ό  σκοπός τής έπισκέψεώς 
μου είνε άλλος καί δέν ένδιαφέρει παρά 
σέ. "Αν τό μαντεύσης ! . .  "Ερχομαι νά σοΰ 
ποοτείνω .. ίν  συνοικέσιον.

— "Εν συνοικέσιον! τί τρέλλα! ίκρχύ- 
γκσεν δ 5&όγης στρέφων τά νώτα πρός τόν 
φίλον του. Έ ν  συνοικέσιον ! άλλ’ αγαπη
τέ μου, Ι/ω άλλας σκέψεις έπί τοΰ παρόν
τος. Ή  έορτή τής Άναλήψεως δέν έγγ ί-  
ζει ακόμη και ελπίζω μέ τήν βοήθειαν 
τοΰ Θεοΰ δτι έως τότε ή Ά δριατική  θά 
Γδη πρότερον τάς νίκας μου καί θά δεχθΐ) 
μετά περισσοτέρας ΰπερηφανείας τόν δα
κτύλιον τής μνηστείας, δν τ ΐί ρίπτει πό?ς 
νέος Δόγης άνακηουσσόμενος*.

— Ά λ λά  ποιος σοΰ όμιλεΐ περί τής 
Άναλήψεως καί περί τοΰ μυστηριώδους 
γάμου τών Δογών μετά τής Άδοιατικής ; 
έπανέλαβεν δ Βοδοέρης. Ή  θάλασσα εινε 
τόσω πιστή σύζυγος,ώστε νά τήν ερωτεύ
ετα ι τις δ'.αρκώς; Δέν γνωρίζεις τάς απ ι
στίας τη ς; Έλησμόνησες δτι έκάστοτε δέ
χετα ι καί νέον δακτύλιον ώς φόρον δου
λείας δν τΫ) αποτίνουν οί ηγεμόνες τής 
Βενετίας; Έ πίστευα , Φαλιέρε, δτι απας 
καταλαβών τήν υπερτάτην άρχήν θά έ- 
φρόντιζε; νά έκλέζνις ώς σύντροφον τήν ώ- 
ραιοτέραν παρθένον τοΰ κόσμου.

—  Ε ί; τήν ηλικίαν μ,ου; ειπεν ό Δόγης. 
Ά λ λά  δέν είμαι καταβεβλημένος ΰπό τών 
μόχθων τής ζωής; Καί επειτχ πώ ; θά ή- 
δυνάμην ν’ αγαπήσω τόσψ άογά ; θέλε·.; 
νά μέ κάμ·/)ς γελοΐον ;

— Ώ ; πρός τί ; έξηκολούθησεν ό Βο
δοέρης ; Μήπως υπολογίζεις τήν ζωήν 
σύμφωνα πρός τό ποσόν τών ετών καί τοΰ; 
καταβληθέντας μόχθους; Μήπως τό ξίφος 
τοΰ Δόγου τής Βενετίκς είνε βαρΰ διά 
τήν χεΐρά σου ; Μήπως δταν ανέβαινε; 
τάς βαθμίδας τοΰ δουκικοϋ ανακτόρου έ- 
κάμφθησαν ΰπό τόν πορφυροΰν μανδύαν 
τά  γόνατά σου ;

— Ποιος το λέγει; άνέκραξεν ό Φχλιέ
ρος διά φωνής βροντώδους. "Οχι, μά τόν 
Ά γ ιο ν  Μάρκον, ουτε δ βραχίων μου είνε 
όλιγώτερον ισχυρός οΰτε ή χείρ μου όλι- 
γώτερον ασφαλή; ή έν καιρώ τή ; νεότη
τά ; μου. Ά ;  παρουσιασθ-7) περίστασις καί 
θά τό αποδείξω !

— Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, δύνασαι α 
κόμη, έπανέλαβεν ό Βοδοέρης, νά δρέψης 
τά  ώραιότερχ τής ζωής άνθη καί άν άνυ- 
ψώσιρς εις τό ΰπέρτατον αξίωμα τήν γυ 
ναίκα ην θά σοί προτείνω, δλη ή Βενετία 
θά κλίνγ) τήν κεφαλήν έπιδοκιμάζουσχ τό 
διάβημά σου.

1. "Εθιμον της Ένετιχης Δημοκρατίας, ιβ θ ' δ πας 
νέος Δόγης ίμνηστεύετο τήν Άοριατιχήν.

Καί επωφελούμενος τής έκπλήξεως και 
τής ταραχής, ή τ ις έγαλβάνιζε τό γηραι^ν 
σώμα τοΰ άρχοντος, ό πονηρός Πατρίκι°ϊ 
ήρχισε νά τώ πεοιγράφγ] λεπτομερώς τά ί 
καλλονάς καί τάς χάριτας, α ΐτινες διέκρι' 
νον τήν νέαν κόρην, ής έπρόκειτο νά τώ 
άποκαλύψγ) τό όνομα. Έκάστη δέ λέξις 
του, είκονίζουσα ποοκλητικώς τά£ απο
λαύσεις δς Ιμελλε νά δοκιμάση. άν συγ- 
κατένευεν εις τόν γάμον, παοήγε ζωηρο- 
τάτην αίσθησιν έπί τοΰ Φαλιέρου. Αί έξ- 
ηντλημέναι αισθήσεις του άνεζιρογονοΰν- 
το. Καί μή άντέχων περισσότεοον :

—  Ποϋ εινε, τώ  λέγει, δ θησαυρός αΰ- 
τος τόν όποιον μοϋ αποκαλύπτεις ;

— Ά λ λά , έπανέλαβεν ήσύχως δ Βο- 
δοέρης, Ιχω τήν τιμήν νά σοΰ όμιλώ περί 
τής έγγονής μου.

— Τής έγγονής σου ; Βοδοέρη, έτρελ- 
λάθης! Και δέν εινε νυμφευμένη πρό τόσου 
καιοοϋ μέ τόν Βεοτούκκιον Νένολον ;

— Ά λλά  δέν πρόκειται περί τής ανε
ψιάς μου Φραγκίσκας- τήν κόρην αΰτής 
σοΰ προτείνω. Ό  Νένολος έχάθη, δπως 
γνώριζες, έν ναυμαχί^ τ ιν ί. Ή  χήρα του 
απαρηγόρητος,ϊγεινε καλογραία έν Ρώμη, 
έγώ δέ άνέθρεψα τήν κόρην της, την Ά ν  - 
νουντσιάταν, εις ώραΐόν τι έρηιιητήοιον, 
δπου ΰπό τήν έπίβλεψίν μου ηΰξήθη εις 
χάριν καί καλλονήν. Σήμερον είνε μόλις 
δεκαεννέα έτών. Καί θά σοί είνε ΰποτε- 
ταγμένη ώς τέκνον σου καί άφωσιωμένη 
ώς σύζυγος εΰγνωμονοϋσχ διά τήν ευεργε
σίαν, ήν θά τ?5 κάμης.

— Ά λλά  θέλω λοιπόν νά τήν ίδώ! ποΰ 
είνε; έκραύγασεν ό Δόγης, οΰτινο; ή φαν
τασία έθερμαίνετο έπί -τ, προσδοκία εΰτυ- 
χ ία ; τόσον ευκόλου.

Μετ’ ολίγα ; ώρας, έξερχόμενος τοϋ Ύ - 
περτάτου Συμβουλίου, δ Μαρίνος Φαλιέοος 
συνήντησε πράγματι κατά τήν διάβασίν 
του τόν μαργαρίτην τής καλλονής, έφ’ οΰ 
δ φιλόδοξος Βοδοέρης έβάσιζε τάς μυστι- 
κάς ελπίδας του. Καί εις τήν θέαν αΰτής 
δ Δόγης ήσθάνθη φρίσσον δλον τό σώμά 
του.

Ή  Ά ννουντσ ιάτα ήτο πράγματι ή χα- 
ριεστέρα κόρη τής Βενετίας. Καί δ Βοδοέ
ρης άπό ήαερών τήν έδίδασκε τό ποόσω- 
πον δπερ τή προώριζε νά παίξν). Ή  άθώα 
νεϊν ις  ήτο άγνότητος αγγελικής. Ή  άπλή 
καρδία της δέν ήξευρε τ ί έσήμαινε πάθος. 
Μετά τυφλής εμπιστοσύνης ύπέκυπτε,χω 
ρίς νά ζητΐί τήν έξήγησιν καί εις τά ε
λάχιστα  νεύματα τοΰ συγγενοΰς της,δστις 
έξεπροσώπει τό αξίωμα τής οίκογενείας 
καί δστις ήτο δ προστάτης αΰτής. Είχε 
διαταχθΐ] ύπ ’ αΰτοϋ νά είνε έτοιμη δπως 
έμφχνισθή έμπροσθεν τοϋ Δόγη καί νά τώ 
άποτείν/) λέξεις τινάς ΰπαγορευθείσχς αΰ
τή , ών ήγνόει έντελώς την σημασίαν. Ή  
πχοουσία τοϋ άρχοντος δέν τη προΰξένη- 
σεν οΰδένα φόβον, άλλά μειδιώσχ πχρε- 
τήρησε τήν ταραχήν του καί γονυπετοΰ - 
σχ δπως άσπασθ?5 τήν χεΐρά του, ήν τ?| 
ετεινε τρέμων ;

— Κύριέ μου, τώ είπε διά παιδικής 
φωνής, αληθώς θά μου κάμετε τήν τιμήν 
νά μέ θέσητε εις τά  δεξιά σας έπί τοΰ

δουκικοϋ θρόνου; Θά ήμην^πράγματι πολύ 
εΰτυχής !

Οί λόγοι οΰτοι ησαν μαθήματα τοϋ 
Βοδοέρη. Τά πτωχόν παιδίον δέν ύπώ- 
πτευε ποσώς τάς υποχρεώσεις τοΰ γάμου 
καί ένόμιζεν δτι τό πάν συνίστατο εις τά 
νά λάβη τόν τίτλον τής ήγεμονίδος καί 
ν’ άνυψωθ-Ji εις περιωπήν περιουσίας καί 
τιμής ϋπέροχον. Ά λλά  δέν έδύνατο βε
βαίως νά φαντασθη δτι δ Βοδοέρης τήν 
μετεχειρίζετο ώ ; άπλοΰν όργανον τών πο
λιτικών του σχεδίων. Καί άν κανείς τ 
άπεκάλυπτε τήν ειδεχθή συμφωνίαν, δι’ή; 
ή νεότης της καί ή καλλονή της έπω- 
λοΰντο εις τόν έστεμμένον πρεσβύτην, δέν 
θά ήννόει πάλιν τίποτε έξ αΰτών.

Ό  Φχλιέρος έμενεν άπολιθωμένος έξ έκ
πλήξεως καί θαυμασμοΰ. Ό  Βοδοέρης, I- 
χων τά βλέμμα προσηλωμένον καί εις τά 
πα»αμικρότερα κινήματά του, συνέχαιρεν 
ένδομύχως εαυτόν έπί τη ταχεία έπιτυχίοι:. 
Καί δταν ό Δόγης, συνελθών έκ τής πρώ
της έντυπώσεως, άρχισε νά συλλογίζηται 
πόσον άστείχ ήθελε φχνίί εις τον λαόν ή 
σύζευξίς του μεθ’ ένός πχιδίου, δ Βοδοέ
ρης ήλθεν εις βοήθειάν του, κκτενίκησε 
τοΰ; δισταγμούς του καί συνεφώνησεν άπό 
κοινοϋ μετ’ αΰτοϋ νά τελεσθίί ό γάμος 
κρυφίως, ή δέ Δόγισσα νά πχρουσιασθη 
μετά τινα χρόνον εις τους εΰγενεϊς καί 
εις τόν λαόν άπό πολλοϋ μέν ώ ; σύζυγος 
τοϋ Φχλιέοου,διαιιένουσα διιως εν τιν ι τώνι 7 ι » ’
πόλεων τής Ιτα λ ία ς ’, έφ’ δσον δ Φχλιέρος 
ήτο πρέιβυς τής Δημοκρατίας έν Ά β ιν ι ών. I 
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