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At συνδρομαί άποστίλλονται άπ’ ιύ - 
4[ΐ<; είς ’Αθήνας διά γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, '/ρυσοΰ κ τ λ.
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Χαρ. ’A r r i r o v .  (συνέχεια). — F o r tu n e  B o i s g o b e y  : ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ 
Χ ΕΡΙ, μετάφρασις Α ίσω πον . (συνέχεια). — Έ ρρ ίχ ον  Ρ ι β ι ΐ ρ  : ΜΙΑ 
ΑΠΑΓΩΓΗ, μετάφρασις Πέτρον B e r e f t ) .  .

Ε Τ Η Ι ΙΑ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η

«ρίΜ ίΧ ηρΜ ία
Έ ν Ά ίήνα ις φρ. 8, ταίς έπαρχιαις 8,50 

έν τω έζωτεριχφ φρ. χρυσά 15.
Έ ν *ΡωσσΙ$ ίούβλια 6.

Λήγοντος τήν 31Τιν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ’ 
έτους τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ' έ'τος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
■η άποστολή τοΰ φύλλου ε’ις πάντα μή 
προπληρώσοντα.

1 ΩΡΕΙΤΛΙ
είς τους κκ. Συνδρομητάς τους προπληρώ
νοντας την έτησίαν συνδομήν τω ν, ώς καί 
βις τούς νέους έγγραφησομένους :

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ ft. B ftA A B ftN H

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
κομψόν τομίδιον περιέχον : την Ειρήνην,  
την δ ύ σ τ η ν ο ν  Γυναΐχα,  την Φωτεινήν,  
τόν Λαχωνισ/ιόν,  τά  ΣτρογγυΛά Λόγ ια ,  
Μεθύσου Τί .Ιος,  τόν Ευτυχή Γάμον ,  καί 
τη ν  Ζ ηλο τυπ ία ν .

ArrorzTQY make

0 Κ Ο Μ Η Σ  Λ Α Β Ε Ρ Ν Η
ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ X ftP . ftNNINOT 

[Συνέχεια].

'Η  στωικη Ά ντω ν ιέ ττα  έπι τοσοΰτον 
παρεφέρθη, ώστε ν’ άναμνησθή καϊ τνίς 
προτάσεως τοΰ Γεράρδου, οπως όδηγήσν) 
«ύ τη ν  ε’ις τη ν οικίαν της μητρός του. Έ - 
φαντάσθη οτι έβλεπε άρχαΐον πύργον, πε- 
ριστοιχιζόμενον ΰπό γηραιών δένδρων, τό 
κυανοΰν κάτοπτρον μεγάλης λίμνης, δεν
τροστοιχίας μακράς όμιχλοσκεπεϊς, είς 
τό  βάθος τών όποιων διέκρινεν ώς οπτα
σίαν ιππέα παρακολουθούμενον ΰπό τών 
χυνών του" έφαντάσθη την ηδύτητα τών 
συνδιαλέξεων, την ήδονήν τοΰ νά έρείδη- 
τα ι έπί βραχίονός τίνος κατά  τούς περι
πάτους καί την παράδοξον έκείνην φρι- 
xiaotv ΰφ’ης κατελήφθη, οτε ό Γεράρδος, 
«πω", έξαγάγη αύτην έ* τνίς άμάξης, την 
Ίϊεριέβαλεν είς τάς άγκάλας του. Πάσαι

αύτα ι αί σκέψεις παρέφερον έπ ί τοσοΰτον 
τάν λογισμόν καί συνεκίνησαν την καρ- 
δίαν της, ώστε δέν ηκουσε τόν Γεράρδον 
προσερχόμενον έν σπουδή καί άνησυχία, 
ούδέ ήδυνήθη ν’ άποκρύψη δύο χονδρά δά
κρυα διαφυγόντα τών οφθαλμών τη ς , ένώ 
προσεποιεϊτο ότι έκύτταζε τάν ούρανόν.

—  Κλαίετε ; είπε λαμβάνων την χεΐρά 
της" μήπως πάσχετε ;

—  "Οχι, είπεν ή Ά ν τω ν ιέ τ τα ' ένεθυ- 
μήθην τήν παιδαγωγόν μου καί τάν ά
τυχη  Σιδώνιον καί έθλίβην κάπως οπως 
καί τήν πρωίαν, καθώς είδετε.

—  Δεν θά κοιμηθητε πλέον ;
—  Έκοιμήθην άρκετά , ευχαριστώ ' 

άλλά  σείς, κύριε ; . . .
—  "Ω ! έγώ, ένόσψ σας βλέπω νά θρη- 

-νήτε . . .
—  Δέν θρηνώ . . . άλλ ’ είμαι ανυπό

μονος. . .
—  Δ ιατί \
—  Είνε μεσονύκτιον' ή σελήνη φέγγει' 

δέν βλέπετε πόσον ό καιρός είνε ώραΐος 
καί γλυκύς ; Ά ν  συγκατατίθεσθε, είμαι 
πρόθυμος ν’ άναχωρήσω' αΰριον τό πρωι 
θά φθάσω είς τό τέρμα της οδοιπορίας 
μου καί σείς δύνασθε νά έξακολουθήσητε 
τόν δρόμον σας μόνος. Σάς ικετεύω, άς 
άναχωρήσωμεν.

Ό  Γεράρδος ούδέν άπεκρίθη, άλλά πά- 
ραυτα έπελήφθη τής παρασκευής τών 'ίπ
πων. Ό  έκ τούτου προξενηθείς κρότος 
αφύπνισε τάν σιδηρουργόν. Ό  Γεράρδος 
έ'δωκεν αύτώ  μίαν πιστόλαν, τήν φοράν 
δέ ταύτην αύτάς ό ίδιος προέτεινε τήν 
χεΐρά του, διά νά στηρίξϊΐ έπ ’ αύτοΰ τόν 
πόδα ή Ά ντω ν ιέ τ τα ’ τήν άνήγειρεν είς 
τά ς άγκάλας του καί τήν έτοποθέτησεν 
-έπί τοΰ ϊππου. Μετά πέντε λεπτά  οί δύο 
ταξειδ ιώ τα ι άνεχώρησαν έκ τοΰ σιδη
ρουργείου.

Είς τήν έσχατιάν τής κοίλης όδοΰ ή 
Ά ντω ν ιέ ττα  έσταμάτησε τάν ΐππον της, 
έστράφη καί έκύτταξε μέ τό ίδιάζον έ
κεΐνο καί έκφραστικάν βλέμμα της τήν 
μικράν έκείνην καί άπόκρυφον φωλεάν, 
όπου εύρε καταφύγιον ή πρώτη της εύτυ-
X1' * - ..................................................

—  Τί έχετε ; ήρώτησεν ό Γεράρδος.

j —  Τίποτε , άπήντησεν ή νεάνις έπ ι- 
σπεύδουσα τήν πορείαν τοΰ 'ίππου.

— Πόσον έπ ιφυλακτική είσθε πρός έμέ, 
πόσον ύποπτος, δεσποινίς ! Τά όμματά 
σας έξέφραζον μίαν ιδέαν, μίαν σκέψιν, 
άλλά μοί τήν άποκρύπτετε.

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  έταπείνωσε τό βλέμμα 
διατελοΰσα ύπό τά κράτος σφοδράς συγ- 
κινήσεως.

—  ‘Ως χάριν σάς τά ζητώ , είπε πλη - 
σιάζων, ομιλήσατε ! . . . εΐπετέ μοι αύ
τήν τήν σκέψιν σας. . .

—  Δύο σκέψεις μέ άπησχόλουν,' άπήν- 
τησεν ή Ά ντω ν ιέ ττα  μετά της άκατα - 
σχέτου αύτής ειλικρίνειας.

—  "Ας άκούσωμεν !
Καί έπλησίασεν ετι μάλλον' τό γόνυ 

του εψαυεν ήδη τήν άμαυράν έσσήτα τής 
νέας.

—  Ή  μία σκέψις, είπεν ή Ά ντω ν ιέ τ 
τα  ήτο οτι διά πρώτην φοράν έπί ζωής 
μου τήν έσπέραν ταύτην , έλ.ησμόνησα νά 
προσευχηθώ πρός τόν Θεόν, έγερθεΐσα τής 
τραπέζης.

— Φεΰ ! δεσποινίς. Ό  Θεός βεβαίως 
δέν θά μνησικακήσει,άφοΰ άρκετόν καιρόν 
θ’ άφιερώσητε είς αύτόν. Ά ςάκούσω μεν 
τήν άλλην σκέψιν, παρακαλ.ώ.

— Ή  άλλη, είπε μετά φωνής τρεμού- 
,σης, ήν ματα ίως προσεπάθει νά κατα 
στήσω ευσταθή, ήτο ότι αύτόν τον χαρί- 
εντα μικρόν οίκίσκον έκ τοΰ όποιου έξ- 
ήλθομεν δέν θά τόν έπανίδω πλέον !

Καί μαστίσασα τόν ΐππον τη ς, ώς νά 
4>σχύνετο, διότι διέπραξεν άμάρτημά τ ι , 
άπεμακρύνθη τοΰ Γεράρδου, ούτινος ή έπ -  
αφή , ή πνοή, τά  βλέμματα καί πάλιν 
νίσθάνετο ότι τήν έφλόγιζον.

Ά πό  τής στιγμής έκείνης, σιωπηλοί 
καί κατηφεϊς άμφότεροι ώδευον βήματι 
τα χ ε ΐ.’Εφώτιζεν ήδη ή ήώς τήν .πεδιάδα, 
καταλαβοΰσα αύτούς είς τήν είσοδον τής 
Μεζιέρης.

Διεκοίνετο άνωθεν τών οικιών το ύψωμαk Τ 4
έφ’ ού εκειτο τό μοναστήριον τών Κυανών 
Καλογραιών.

Ό τε  είς τών παρά τήν πύλην φρουρών 
έδειξεν είς αύτούς μακρόθεν τά κτίριον,



ή Ά ντω ν ιέ ττα  ώχρίασεν. Ό  Γεράρδος άν- 
τελήφθη τής ταραχές της.

—  "Ας σπεύσωμεν ! είπεν ή νεάνις.
Και ώρμησε κρατούσα τά  ήνία μέ χεΐ-

ραν πυρέσσουσαν καί μέ τό όμμα άδακρυ 
πρός τήν όδόν, άπέχουσαν περί τά  εκατόν 
βήματα της μονής, ής έφαίνοντο εΰκρι- 
νώς ή είσοδος και τά  παράθυρα.

Ά λ λ ’ ό Γεράρδος προδραμών έφραξε 
την δίοδον τοποθετήσας πλαγίω ς τόν''ίπ
πον του.

—  Ά κούσατέ με, δεσποινίς, σάς ικε
τεύω , είπεν- ή μορφή σας εινε ήλλοιω- 
μένη, τρέμετε. Σ ταματήσατε έδώ' πολλά 
έσκέφθην, .άφότου άνεγωρήσαμεν έκ τοΰ 
σιδηρουργείου και πολλά παρετήρησα.Νΰν 
είμαι βέβαιος δτι δέν μεταβαίνετε ευχα
ρίστως νά έγκλεισθήτε είς τό μοναστήριον.

Ή  νεάνις ήθέλησε ν ’ άντείπ·/], άλλ.’ ό 
νέος έξηκολούθησεν’

—  Μή τό άρνήσθε' ένθυμήθητε τήν 
προσφοράν μου. Γυρίσατε όπίσω, είνε ά
κόμη καιρός. Έ κεΐ πέραν θά ευρετε μίαν 
φίλην, μίαν προστάτιδα, τήν μητέρα μου. 
Έ κεΐ πέραν είνε ή έλευθερία, αί ήδοναί 
τοΰ κόσμου' έδώ είνε ή μόνωσις, ή σιγή, 
ή λήθη.

—  Ή  λήθη ! . . .  έψιθύρισεν έκείνη.
—  Δεσποινίς, δι’ εΰσπλαγχνίαν σάς τό 

ζητώ , μή θυσιασθ^τε ! Έ πιστρέψατε, ί -  
δατε πώς είνε χαρίεντες οί λειμώνες, πώς 
είνε ρόδινα τά  βουνά πρός τό μέρος τοΰ 
πύργου τοΰ Λαβερν·7ί ! Έδώ, κυττάξατε, 
τά  τείχη  είνε μαϋρα, καί σκοτεινοί οΐ θά
μνοι τών πύξων. "Οπισθεν σας τό πάν 
μειδιά, είνε ή ζωή. Έμπροσθέν σας τό 
πάν πενθεί καί έκφοβίζει, είνε ό θάνατος.

Ή  νεάνις έ'ρριψε βλέμμα κατηφές έπί 
τοΰ άπεράντου κτιρίου.

.—  Ά ντω ν ιέττα , άδελφή μου, έξηκο- 
λούθησεν ό νέος, έάν δέν άγαπάτε κανένα 
έν τώ  κόσμω, είς ον σάς προσκαλώ νά έ- 
πιστρέψητε, άναλογίσθητε τουλάχιστον 
τήν λύπην, ήν θά προξενήσητε είς τούς 
ενδιαφερομένους υπέρ υμών.
. —  Είς ποιον άοά γε ;

—  Είς έμε, δστις αισθάνομαι είς τήν 
καρδίαν φιλίαν τόσον ζωηράν, το ιαύτην 
απέκτησα συνήθειαν έν δ ιαστήματι ολί
γων ωρών, ώστε έάν μέ άφήσητε διά νά 
είσέλθητε είς αυτό τό πένθιμον μοναστή
ριον, θά αισθανθώ δτι κά τι τ ι τό συνδέον 
τήν καρδίαν μου μετά της ΰμετέρας θά 
διαρραγη καί θ’ άφηση τραΰμα αιώνιον έν 
έμοι.

—  Κύριε ! . .  μή μοΰ λέγετε αύτό ! ά
νέκραξεν ή νεάνις ύχοά ώς φάσμα, καί 
τής όποιας τό δμμα έξηκόντισεν άσυνήθη 
λάμψιν, άν είσθε χριστιανός, κύριέ, μή τό 
λέγητε αΰτό !

Καί διά τών χειρών άπέκουψε τήν εΰ- 
γενή μορφήν της παριστώσα έξαίσιον ει
κόνα απελπισίας.

—  Ά ντω ν ιέττα  ! έλθετε, έ'λθετε! είπεν 
ό Γεράρδος άρπάζων τά  ήνία τοΰ ΐππου 
της, δν έ'στρεψε πρός τά  όπίσω, χωρίς ή 
άναβάτις νά κινηθή ποσώς.

Αίφνης είς εν τών παραθύρων τής μο
νής ένεφανίσθη μοναχή ΰψηλοΰ αναστή

ματος καί μεγαλοπρεποΰς έξωτερικοΰ, 
ήτ ις έ'κραξε :

—  Σείς είσθε, δεσποινίς Δεσαβιέρ ;
Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  έστράφη.
—  Μέ κράζουν, είπεν αίφνιδίως άνα- 

νήψασα, άφιπεύσασα εύθύς, ή μάλλον ε ί- 
πεΐν, πεσοΰσα άπό τοΰ ίππου.

—  Γρήγορα, γρήγορα! άνέκραξεν ό Γε
ράρδος προσπαθών άκόμη νά τήν άνεγείρτρ.

Ά λ λ ’ ή πύλη τής μονής ήνεωχθη' έ- 
φάνησαν προσερχόμεναι πολλαί μοναχαί. 
Ό  Γεράρδος παρήτησε πάσαν προσπά
θειαν.

—  Χαίρετε, κύριε Λαβεονή ! έψιθύρι
σεν ή περίλυπος νεάνις. Χαίρετε,διά παν
τός !

—  Ά ντω ν ιέ ττα  ! είς τόν έν ’Ιταλία  
στρατόν, ύπό τό Πινερόλον, Γεράρδος Λα- 
βερνή, ΰπολοχαγός τών δραγόνων. Ά ν  
ποθήσητε ποτέ τ ι έν τώ  κόσμφ τούτω , 
γράψατε μου μίαν γραμμήν, μίαν λέξιν, 
καί θά δράμω άμέσως. Ά ντω ν ιέττα  ! σάς 
έγνώρισα άπό είκοσι ώρών’ άλλά θεωρεΐτέ 
με φίλον σας αιωνίως.

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  άκίνητος, παγωμένη, 
έ τό δμμα προσηλωμένον έπί τοΰ Γεράρ- 
ου,είσήλθεν είς τά μοναστήριον περιστοι- 

χιζομένη ύπό μοναχών, χωρίς νά αίσθά-
5ί πόδ ες της ηγγι',ον τονητα ι καν οτι οι 

έδαφος.
Τοιαύτη ήτο ή νεάνις, ήν ό κύριος δέ 

Λαβερνή είχεν αγαπήσει περιπαθέστατα 
κατά  τό διάστημα τοΰ άπο^ωρισμοΰ. 
Είνε πέμψει πρός αΰτήν έκ τοΰ στοατο- 
πέδου έπιστολήν μέ τήν υπογραφήν «Γε
ράρδος».Ή έπιστολή αυτη , πλήρης εΰσε- 
βάσ του στοργΐς,άπεστάλη πρός τό ύπουρ- 
γεΐον τών στρατιωτικών ΰπό τϊ5ς ήγου- 
μένης, χωρίς ή νεάνις νά μάθη τ ι . Πλήν 
έπειδή έν τή ψυχή της διετηοεΐτο ύπέρ 
ποτε φλογερά ή άνάμνησις τοΰ Γεράρδου, 
έπειδή ήρνήθη έπιμόνως νά άπαντήσγι είς 
τήν ήγουμένην, ήτις ήρώτα αΰτήν περί 
τοΰ νέου, τοΰ μόλις όφθέντος είς τήν πύ
λην τής μονής καί εΰθΰς άφάντου γενο- 
μένου, έπειδή δέν παρήρχετο ώρα χωρίς 
νά ζητήση παρά τοΰ Θεοΰ τήν χάριν δ
πως έπανίδη τόν φίλον τη ς, έκεΐνον δστις 
τήν είχεν άποκαλέσει άδελφήν καί Ά ν -  
τω νιέτταν απλώς, μέ δλην τήν κατά  τό 
φαινόμενον σιγήν τοΰ νέου, οΰδέποτε ΰ - 
πέθεσεν δτι τήν έλησμόνησε καί έξηκο- 
λούθει ν’ άναμέν·/).

Ά μ α  δμως έγνωστοποιήθη αΰτνί δτι 
έπρεπε νά προετοιμασθή δπως περιβληθή 
τά μοναχικόν σχήμα, καί άμέσως έπί τή 
φρικώδει ιδέα τοΰ αιωνίου άποχωρισμοΰ, 
άπεφάσισε νά μή περιμείνν) έπί πλέον. ’Έ 
γραψε τότε πρός τάν Γεράρδον τήν έπι
στολήν ήν εί'δομεν έν χερσί τοΰ Κ ατινά, 
παρά τήν Σταφάρδην.

Έ ν τούτοις καί ή έπιστολή αύτη συ- 
νελήφθη παρά τής ήγουμένης καί ώς ή 
τοΰ Γεράρδου, έστάλη είς τό ΰπουργεΐον 
τών στρατιωτικών. Γινώσκομεν τήν άνη- 
συχίαν τοΰ Γεράρδου έπί τή άνακοινώσει 
τών λυπηρών έκείνων ειδήσεων' είδομεν 
τήν πατρικήν άγαθότητα , μεθ’ ής προσ-

του' γινώσκομεν τήν άναχώρησιν τοΰ Βε
λαίρ, τό ταζείδιόν του καί τήν αίσιον 
αΰτοΰ άφ ιξιν είς τό πανδοχεΐον, δπου τόν 
άφήσαμεν, θιγγάνοντα μετ’ ένθουσιασμοΰ 
τό κακόν μανδολΐνον. Γινώσκομεν πώς ό 
Λαγκομπέρζ τόν έμάντευσε καί τον άνέ- 
γνώρισεν έκ τής μελφδικης φωνής.

Απομένει ήμΐν νά μάθωμεν δ ιατί ό κ. 
Λουβοά εκρινεν εύλογον ν ’ άφήσν) δπως 
περιέλθγ] είς χεΐρας τοΰ Λαβερνή ή έπ ι
στολή έκείνη καί ποιον συμφέρον είχεν ό 
υπουργός έπί τοσοΰτον ισχυρόν, ώστε νά 
μεταβή αΰτοπροσώπως μετά τοΰ κατα
σκόπου Λαγκομπέρζ νά κατοπτεύσν) τά  
διαβήματα τής Ά ντω ν ιέ ττα ς , συμφώνως 
πρός τάς οδηγίας, t v  τή έπιστολή τη ς 
ή άπειρος κόρη έ'γραφε τόσον άφρόνως 
πρός τόν Γεράρδον.

«Τ'
ΤΟ ΑΝΛΗΡΟΝ

Ά φοΰ ό Βελαίρ έν τώ  πανδοχείω έ -  
θραυσεν έκ τής άκαταπαύστου κρούσεως 
τάς δύο μόνας άπομενούσας χοροάς τοΰ 
μανδολίνου, ήσθάνθη έαυτόν κατά πάντα  
καλώς εχοντα. Τό σώμα ήτο κατάκοπον, 
άλλά τό πνεΰμα ήτο άκμαΐον.

—  Δέν πρόκειται νά κοιμηθώ, είπε 
καθ’ έαυτόν. Ά ν  κοιμηθώ, θά μείνω κο ι- 
μώμενος σαράντα όκτώ ώρας,ένώ τά ς τέσ- 
σαρας τά πρωι ή δεσποινίς τοΰ νέου μου 
φίλου πρόκειται νά έλθη είς τό άνδηρον. 
’Έ πειτα  ποΰ άρά γε είνε αΰτά τά άνί>η- 
ρον ; πριν τό άνεύρω θά περάση καιρός. 
Στο πόδι ! θά ήτο νόστιμον νά διανύσω 
διακοσίας πενήντα έπτά λεύγας διά ν’ ά- 
ποτύχω είς τήν έκτέλεσιν ττΊς παραγγε
λίας !

Καί έπλησίασεν είς τό παράθυρον. Ό  
οΰρανός ήτο μέλας ώς πένθιμος πέπλος. 
Ό  άνεμος έπνεε μετά σφοδρότητος ίκα - 
νΤίς νά έκριζώσνι τά  δένδρα.

—  Εξαίρετος καιρός ! είπε καθ’ έαυ
τόν. Ά λ λ ά  τ ί άλλόκοτον ώραν έδιάλεξεν 
αΰτή ή δεσποινίς.Τάς τέσσαρας τό πρωί!., 
τά χάραγμα ! Δ ιατί νά μή μοΰ δώσν) συν- 
έντευξιν τά  μεσάνυκτα, τήν ώραν τών έ- 
ρώτων, δτε είνε σκοτάδι βαθύ.

Καί ήρχισε νά τονθορίζν) :
Μεσονυκτίου ώρα·
Δέν εΤνε νύχτα πλέον,
Δέν εΤν' άχόμ’ ήμέρα.

Ερώτων ώρα I

—  Ά ς  ίδοΰμεν ! έπανέλαβεν, άν έ'χω 
δλα τά  χρειαζόμενα διά τήν απαγωγήν. 
Έ ν σχοινίον μέ κόμβους. ’Ιδού τό <ιχο'.- 
νίον, άλλά πρέπει νά κάμω τοΰς κόμ
βους. Ά ς  ύπολογίσωμεν' δταν ΰποθέσω- 
μεν δτι τά  τείχη τοΰ μοναστηριού έχουν 
ύψος είκοσι ποδών είνε άρκετόν άς κά- 
μωμεν δώδεκα κόμβους είς τό σχοινίον... 
Ά  ! . . καί μίαν θηλειάν είς τήν άκρην 
διά νά μή άναγκασθή ή νέα νά προσδέση 
είς κανένα δένδρον καί έπειτα διά νά μή 
τσακισθώ ! . . Τώρα τίνος άλλου έχω χ^ 
νάγκην ; ένός ΐππου. "Εχω ένα καί μοΰ 
φαίνεται άξιόλογος. Είνε είκοσιτρεΐς λεΰ-

ηνέ^θη ό Κ ατινά πρός τόν άξιωματικόν γα ι άπό τό μοναστήριον μέχρι τοΰ πύο-



γου τοΰ Λαβερνή διά τής πλαγία ς όδοΰ. 
Το άλογόν μου θά τά  καταφέοη νά δ ια- 
νύσν] τό ήμισυ τοΰ δρόμου, είς την μισω- 
σιά το άλλάζω καί τελειώνει. Έ να  φα
νάρι ! . .  μπά ! δέν είνε άνάγκη, άφοΰ η 
αύγη θά μάς φωτίζϊ). Έ να  δπλον . . .  εχω 
τό ξίφος μου. Έμπρός !

Ό  Βελαίρ,μετά τής αποσκευής του,έξ- 
ήλθε σ ιγά-σ ιγά  μέ βήμα κλονούμενον έκ 
τοΰ πανδοχείου την δευτέραν καί ήμ ί- 
σειαν μετά τό μεσονύκτιον, εύρέθη α ντ ί
κρυ τής μονής.

Ή  δρόσος τής νυκτός,ή προσέγγισιςτής 
κρίσιμου στιγμής ώξυναν,ούτωςείπεΐν, πά
σας τάς διανοητικάς δυνάμεις τοΰ μουσι
κού. 'Οσάκις ό κίνδυνος δέν παραλύει τά  
ψυχικά σθένη,διπλασιάζει την δραστηριό
τη τα .Ό  Βελαίρ έγένετο οξυδερκής ώς α ΐ-  
λ,ουρος καί φρόνιμος ώς όφις. Προσέδεσε 
κ α τ ’ άρχάς τόν ΐππον του είς τόν κορμόν 
δένδρου καί είσέδυσεν έλαφρώς βαδίζων είς 
τη ν κοίλην άτραπόν ήν άνεφέραμεν, την 
κειμένην παρά τό σαθρόν τείχος, έφ’ ού 
έφύοντο οί θάμνοι τών πύξων. Χάρις τνϊ 
στρατηγική ταύττρ προφυλάξει, δι’ής καί 
μόνης ήδύνατο ν’ άποκτήσϊ) την υπόλη
ψην τοΰ κυρίου Κ ατινά , ήδυνήθη ό μου
σικός νά προβή είς τελεσφόρον κατόπτευ- 
σιν καθ’ δλον τόν πέριξ περίβολον.

Τότε συνέχάρη έαυτόν, διότι μετέβη 
πρό τής ώρισμένης ώρας είς τόν τόπον 
τή ς συνεντεύξεως . Έ σχε καιρόν νά ίδη 
κα ί νά σημειώσν) δτι μία άκρα τοΰ το ί
χου, άπομακρυνομένη τής όδοΰ, προύχώρει 
σχηματίζουσα εύθεϊαν γωνίαν πρός τούς 
άγρούς. Έ κεΐ δέν ήκούετο ποσώς κρότος 
βημάτων, ύπήρχον θάμνοι, δπισθεν τών ό
ποιων, ήδύνατο νά κρυφθη, στάχεις ύψη- 
λ,οί βρώμης φθάνοντες μέχρι τής βάσεως 
τοΰ τοίχου, έκτείνων δέ τάς χεϊρας έπί 
τή ς  έπιφανείας τοΰ τοίχου ό Βελαίρ, ά- 
νεκάλυψε πάσας τάς ρωγμάς καί τά  χά
σματα, άτινα  περιεγράψαμεν καί άτινα  
έσχημάτιζον έξαιρέτους βαθμίδας, έξ ών 
άνήρ ευκίνητος καί άποφασιστικάς ήδύ- 
το νά έπωφεληθγί.

_ —  Ά ρκεΐ ή δεσποινίς αΰτη νά εχη τόν 
κοινόν νοΰν, έσκέφθη, δπως μή προτίμη
ση νά έμφανισθτί άπό τό μέρος τοΰ άνδη
ρου τό βλέπον είς τήν όδόν. Ήμπορεϊ νά 
περάση έκεΐθεν κόσμος καί νά διαταράξη 
την συνδιάλεξίν μας'θά  έμφανισθή λοιπόν 
«πό  τό μέρος τοΰ άγροΰ- πηγαίνω  νά 
πάρω τόν ΐππον μου καί νά έπιχειοήσω 
κατόπτευσιν ολόγυρα.

Ό  Βελαίρ έξετέλεσε τό σχέδιόν του έ- 
π ιτυχώ ς. Ώδήγησε τόν ΐππον του διά 
μέσου τοΰ άγροΰ τής βρώμης, ή δέ διά— 
€ασις δέν προύξένησεν άλλον κρότον είμή 
τόν θροΰν τών στάχεων, συγχεόμενον αλ
λέως τε, χ χ ρις είς τάν άνεμον, μέ τόν θροΰν 
τών κλάόων. Κανείς δέν ύπήρχεν είς τά  
πέριξ, οί κύνες ΰλάκτουν άνταποκρινόμε- 
νοι πρός άλλήλους, άλλ’ είς μακρυνήν ά - 
πόστασιν. Τρία τέταρτα ώρας έσήμανε 
τά ώρολόγιον τής μονής.

—  Ά  ! είπεν ό Βελαίρ, τρεις παρά τέ
ταρτον, άν ή νέα ήτο ολίγον τ ι  περισσό
τερον έξυπνος, θά έβαζε έμποάς τ ’ ώοο-

λόγι τη ς ' έγώ άν ήμην μοναχή καί άν 
έπερίμεν* τήν έπίσκεψιν έραστοΰ έρχομε- 
νου έξ άποστάσεως διακοσίων πενήντα 
έπτά  λευγών, θά έμενα άγρυπνος όλην 
την νύκτα είς τό άνδηρον.

Καί έτονθόρισε :

Άφοΰ πρέπει ν’ άποθάνω.
Τί αξίζει μια ώρ«,

—  Τί ώραϊα στιγμή ! έξηκολούθησεν. 
’Ώ , ώ! τ ί  συμβαίνει έκεΐ; "Ενας λαγό ς!., 
θά έπάτησ* έπάνω είς τή  φωληά του. 
'Ορίστε τώρα ποΰ έξαφνίσθη καί τό ά
λογόν μου.

Τώ όντι,τό  μικρόν τετράποδον έπτόησε 
τά μεγάλον. Ό  Βελαίρ εδεσε τόν χαλινόν 
τοΰ ίππου του είς τήν έξοχήν χονδροΰ λ ί
θου, κειμένου παρά πόδας τοΰ τοίχου.

—  Τώρα, είπεν, άν ή δεσποινίς θέλν) 
νά χάνγι τόν καιρόν τη ς, έγώ πρέπει νά 
οικονομήσω τάς στιγμάς μου. "Ας άναρ- 
ριχηθώ είς αύτόν τάν τοίχον- θά κερδήσω 
καιρόν δπως δήποτε.

Έξήρτησεν έκ τοΰ βραχίονός το υ  - τό 
σχοινίον με τούς κόμβους, έπωφελούμενος 
δέ άπό πάσης ρωγμής, ήν είχον ορύξει έν 
τώ  τοίχω οί άκανθόχοιροι , κατώρθωσεν 
άνευ πολλών κλονισμών νά δράξτι διά τής 
δεξιάς χειρός του τήν κορυφήν τοΰ το ί-
λ ο υ·

— Φθάνει νά μην είνε πολλά σπασμένα 
γυαλ ιά  καρφωμένα έκεΐ έπάνω, είπε, καί 
νά μή μοΰ έμβη κανένα είς τά χέρι. Θά 
πέσω άπό ϋψος δεκαπέντε ποδών καί θά 
συντρίψω πολλήν βρώμην !

Είς τό σημεΐον τοΰτο τής έπιχειρήσεώς 
του εύρίσκετο, δτε κρότος αιφνίδιος ά ντ -  
ήχησεν ολίγα βήματα μακράν αύτοΰ. 
Θροΰς ήκούσθη έν τώ  μέσω τών πύξων 
καί σκιά τ ις  άνθρωπίνη ώρθώθη έν τνϊ 
σκοτία ύπεράνω τών θάμνων.

Ό  Βελαίρ έ'κυψε τήν κεφαλήν ώς κο
χλίας είσάγων τόν λαιμόν είς τό κέλυ- 
φός του- ά λλ ’ ό κοχλίας δέν έχει χεϊρας 
έκτεθειμέ.νας έκτος τής κατοικίας του, 
ένώ ό Βελαίρ είχεν άμφοτέρας τάς χεΐ- 
ράς του έξαρτωμένας άπό τής κορυφής τοΰ 
τοίχου. Έσυλλογίσθη άμέσως τόν "Ελ
ληνα Κυναίγειρον, δστις είς παρομοίαν, 
ούχ ήττον δυσάρεστον περίστασιν, άπώ- 
λεσε τήν δεξιάν χεΐρα άποκοπεΐσαν ΰπό 
Πέρσου, ε ίτα  τήν άριστεράν, καί δστις, 
άναγκασθείς ν’ άρπάση την λέμβον διά 
τών όδόντων,άπώλεσε τελευταΐον καί τήν 
κεφαλήν άποκοπεΐσαν.

Ή  ιστορία αυτη είνε άπίθανος, ά λλ ’ ό 
Βελαίρ έπίστευεν αύτήν σοβαρώς- κ α τ ’ έ
κείνην δέ τήν περίστασιν ή άνάμνησίς 
της ήτο φρικτή.

—  Ά ν  μοΰ καταφέρουν καμμίαν μέ 
τόν πέλεκυν είς τά  δάκτυλά μου ! είπε 
καθ’ εαυτόν- άς γλιστρήσω κάτω  καλλί
τερα- είνε ολιγώτερος κίνδυνος.

Ά λ λ ’άντί ν’άκούση συρίζοντα τόν πέ
λεκυν, ήκουσε φωνήν συγκεκινημένην, ή -  
δεΐαν, ήτις τφ  έλεγε :

Σείς είσθε, κύριε Γεράρδε ;
Ή  κεφαλή του ώρθώθη άνωθεν τών 

ώμων , κατέβαλε προσπάθειαν, ποιήσας

άλμα σχεδόν καί εύρέθη άντικρύ θελκτι- 
κω τάτης ώχράς νεάνιδος,ήτις παρηκολού- 
θει έναγωνίως τάς προσπαθείας του.

Ά λλά  παραχρήμα, ευθύς ώς τά  πρόσω
πά των εύρέθησαν αντιμ έτω πα , πριν ή ό 
Βελαίρ προφθάση νά προφέρν) λέξιν, ή νε
αρά μοναχή άφήκε κραυγήν καί ώπισθο- 
χώρησε.

—  Δεσποινίς Ά ντω ν ιέ ττα , μη φοβή- 
σθε ! έ'κραξεν ό Βελαίρ- δέν είμαι ό κύριος 
Γεράρδος, είνε άληθες, άλλ ’ έρχομαι έκ 
μέρους του. Βλέπετε δτι γνωρίζω τό ό
νομά σας- μη φεύγετε, πλησιάσατε.

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  δέν έπλησίασεν, άλλά 
καί δέν ώπισθοδρόμησε πλέον.

—  Δεσποινίς, έξηκολούθησεν ό Βελαίρ, 
έάν είχα μίαν μόνην χεΐρα έλευθέραν θά 
σάς έδείκνυα τά  διαπιστευτήριά μου. Είνε 
τα ΰτα  ή έπιστολή, τήν όποιαν έγράψατε 
σείς πρός τόν κύριον Λαβερνή καί διά τής 
όποιας ήμην διαπεπιστευμένος παρ’ ύμΐν, 
ώς λέγουν οί πρέσβεις. Ή  έπιστολή αυτη 
είνε είς τό θυλάκιόν μου, έδώ δ ίπλα - λά
βετε τήν καλωσύνην νά τήν πάρετε . . . 
Ά  ! δ ιστάζετε, βλέπω, τόσον τό χειρό
τερον- εύρίσκομαι είς πολύ άσχημην θέσιν 
καί άπό στιγμής είς στιγμήν χάνω τάς 
δυνάμεις μου. Παρατηρήσατε δτι κρ-έμα- 
μαι δίά μόνων τών χειρών,μεταξύ ούρανοΰ 
καί γής, διήνυσα, δεσποινίς, διακοσίας πε
νήντα έπτά λεύγας, καί μέ κακά άλογα 
. . . Νά τα  τώρα ! . . . ή πέτρα όποΰ ά - 
κουμβώ τό χέρι μου κλονεΐτα ικα ί θ’ άπο- 
σπασθν) . . . Δι’ όνομα τοΰ Θεοΰ, ή δι’ ό
νομα τοΰ κυρίου Γεράρδου,δεσποινίς, προ- 
φθάσατε γρήγορα, διότι θά πέσω.

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  ύπερνικώσα τούς φό
βους της προσέδραμεν άοωγός είς τάς θλι- 
βεράς έπικλήσεις τοΰ μουσικού.»

—  Δεσποινίς, είπεν ό Βελαίρ, έκτείνατε 
τήν ώραίαν μικράν σας χεΐρα- —  έξαίοε- 
τα  ! —  πιάσετε τά σχοινί, τό όποιον κρέ- 
ματα ι είς τόν βραχίονά μου —  αύτοΰ, 
πολύ καλά ! —  Θά σάς δώσω πάσαν έξή- 
νησιν άμέσως.—  Δέν υπάρχει έδώ κανένα 
δένδρον 5

—  Εινε αύτή ή φιλύρα, είπεν ή Ά ντω 
ν ιέττα .

—  Πολύ καλά ! . . . τότε εύαρεστή- 
θητε νά προσδέσητε τήν θηλειάν αύτοΰ 
τοΰ σχοινιού είς ένα κλάδον τής φιλύρας* 
έκλέξατέ τον δμως νά είνε στερεός, σάς 
παρακαλώ . . . Έ τελείωσε ;

—  Έ τελείωσεν, είπεν ή νεάνις.
—  Ά  ! άνέκραξεν ό Βελαίρ ώς ναυα

γός σωζομενος, ήτο καιρός !
Έκρεμάσθη μέ τάς δύο χεΐράς του άπά 

τά σχοινίον καί διεσκέλισε τήν κορυφήν 
τοΰ τοίχου, έν μια στιγμή. Ή  Ά ντω ν ι
έττα  τάν είδεν ένώπιόν της ύποκλινόμε- 
νον μεθ’ δλης τής χάριτος, τήν οποίαν δι
δάσκει ή καλή άνατροφή.

—  Δεσποινίς,είπεν,ονομάζομαι Βελαίρ' 
είμαι άρκετά καλός μουσικός, εύνοούμενος 
τοΰ κυρίου Κ ατινά, ύπό τόν όποιον ύπηρε- 
τουν ώς έπίλεκτος, δτε δ κύριος Γεράρ
δος Λαβερνή, μέ παρεκάλεσε νά έλθω έδώ 
καί ιδού ήλθα νά λάβω τάς δ ιαταγάς σας.



—  Ά λ λ ’ αΰτός ; . . ήρώτησεν ή Ά ν 
τω νιέττα  μ ετ ’ αγωνίας.

—  "Ω ! αυτός, δεσποινίς, έχει υπηρε
σίαν. Πιστεύω οτι πρόκειται νά κτυπη- 
θοϋν έκεϊ κάτω είς τό Πεδεμόντιον. Δι’ 
αΰτόν τόν λόγον ό κύριος Λαβερνή δεν δύ- 
ναται ν’ άφησγ, την θέσιν του. ’ Ηλθα ό
μως έγώ καί είνε τό ίδιον, ιδού τό σχέ- 
διόν μου. θ ά  φύγωμεν άπ ’ έδώ καί θά σάς 
οδηγήσω είς τόν πύργον Λαβερνή, είς τήν 
κυρίαν κόμησαν, μητέρα τοΰ ΰπολοχα- 
γοΰ. Α ληθ ινά  ! . . ιδού καί ή έπιστολή 
σας, ήτις μαρτυρεί περί τής άποστολής 
μου. Ευτυχώς είνε άκόμη νύκτα βαθειά 
καί δέν ήμπορεΐτε νά διαβάβετε, άλλά δέν 
πειράζει. ’Εμπρός, δεσποινίς, άφοΰ είσθε 
σεϊς έδώ, κ ’ έγώ έπίσης.

Ή  Ά ντω ν ιέττα  ώπισθοχώρησεν έ'ντρο- 
μος, Εκπληκτος έπί τή  αταραξία μεθ’ ής 
ό άγνωστος προέτεινεν αυτί) το ιαΰτα  ϊ -  
σχατα μέτρα.

—  "Αν δέν σπεύσωμεν, έξηκολούθησεν 
ό Βελαίρ, θά χάσωμεν ολον τό όφελος, τό 
όποιον μάς παρέχει τό σκότος της νυκτός.

—- Ά λ λά , κύριε, άνέκραξεν ή Ά ν τω 
ν ιέττα , μέ φέρετε είς άπόγνωσιν ! Μοΰ ό- 
μ ιλεΐτε περί άποδράσεως, ώς νά έπρόκειτο 
περί περιπάτου.

—  Καί είνε περίπατος πραγματικώς, 
δεσποινίς, είς τών ώραιοτέρων καί μάλλον 
ευχάριστων περιπάτων, έξ όσων δύναται 
νά έπιθυμήση ώραία καί θελκτική δε,σμώ- 
τ ις , ώς ύμεϊς. Σάς λέγω μόνον νά σπεύ
σωμεν. διότι θά μάς προφθάσν) ή ημέρα 
καί μαζί μέ αΰτήν οί οχληροί" τήν εΰ- 
καιρίαν πολΰ δύσκολα ήμπορεΐ κανείς νά 
τήν πιάση άπό τά  μαλλιά .

—  Ό  κύριος Λαβερνή σάς διέταξε νά 
με όοηγήσητε είς τήν μητέρα του ; είπεν 
ή Ά ντω ν ιέ ττα  προσηλοΰσα έπί τοΰ Βε
λαίρ οφθαλμούς φλογερούς έτάζοντας μέ
χρι μυχίων τήν ψυχήν του διά ν’ άνα- 
καλύψωσι τήν ειλικρίνειαν.

—  Μέ διέταξε δέν είνε τό ορθόν, δε
σποινίς, μέ παρεκάλεσεν είνε τό σωστό- 
τερον. Ά λ λ ’ είτε μέ παρεκάλεσεν είτε μέ 
διέταξε, τό αληθές είνε ότι θά σάς οδη
γήσω ε ί; τόν πύργον Λαβερνή.

—  Μέ άγαπά πολύ, ώστε έπιθυμεϊ νά 
μέ σώστ), δέν είνε άληθές ;

—  ’Ώ , ό'σον περί της αγάπης του έγώ 
σάς έγγυώμαι. . .

—  Καί σείς, κύριε, είσθε φίλος του ;
—  ’Επιστήθιος.
—  ’Έ χετε παΛαιάν καί άκραιφνή φι

λίαν ;
—  Ακραιφνή ναί, παλα ιάν. . . δέν δύ

ναμαι νά εί'πω. Ά λλά  χάνομεν πολΰν 
καιρόν... είσθε άποφασισμένη ναί ή όχι 
Καθ’ όδόν θά συνομιλήσωμεν περί όλων 
αΰτών τών λεπτομερειών.Λαμβάνω τήν τ ι
μήν νά σάς υπενθυμίσω δτι θά περιβλη- 
θεϊτε τό σχήμα αύριον τήν μεσημβρίαν, 
ότι είνε τρεις ή ώρα καί ότι επρεπε νά 
εΰρισκώμεθα ήδη είς τάν δρόμον ποό δέκα 
λεπτών.

Ή  Ά ντω ν ιέττα , κρύπτουσα τό πρόσω- 
πον διά τών ψειρών, διετέλει ήδη ΰπά τό 
κράτος πάλης έκ τών σφοδρών έκείνων,

α ΐτινες έξαντλοΰσι καί αΰτοΰ τοΰ άν- 
δρός τάς δυνάμεις. Έ δίσταζεν, έπεθύμει, 
ετρεμεν.

—  Διά τελευτα ίαν φοράν, είπεν ό Βε
λαίρ εΰγενώς, σάς ειδοποιώ, δεσποινίς, 
οτι ΰπεσχέθην είς τάν κύριον Λαβερνή νά 
σάς οδηγήσω πρός τήν κυρίαν μητέρα του. 
θ ά  σάς οδηγήσω καί έάν δέν σπεύσετε, 
θά σάς άπαγάγω  μιά καί καλή ! Έκτος 
έάν αποφασίσετε νά φωνάξετε καί νά κρά
ξετε είς βοήθειαν" τότε αλλάζει' έν το ι- 
αύτη περιπτώσει θά ύποκλιθώ ταπεινώς 
καί θά φύγω. ’Έχω έχθρόν ενα υπουργόν, 
οστις λέγετα ι κύριος Λουβοά, εννοείται 
δέ ότι δέν ήμπορεΐ κανείς νά χωρατεύγ) 
μέ το ιαΰτα  σκάνδαλα. Λοιπόν, ιδού ό 
δρόμος' έπιθυμεΐτε ν’ αναχωρήσετε ;

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα , ή τ ις άπό τινων στι
γμών έξηκολούθει νά παρατηρή άτενώς 
τόν Βελαίρ, έπείσθη τέλος,άνευροΰσα εί'τε 
είς τάχαρακτηριστικά έκείνου,εί'τε είς τήν 
ιδίαν αύτης ψύχήν τήν δέουσαν άπόφασίν.

—  Μέ αΰτό τό σχ ο ιν ί; ήρώτησεν.
—  Ναί, δεσποινίς- θά ξεσχισθοΰν ο

λίγον τά  χέρια σας' σάς ζητώ  συγγνώ
μην, διότι δέν έφερα κλίμακα, άλλά δέν 
δύναται κανείς νά φροντίσγ] περί πάντων. 
Έν τούτοις έπεθύμουν νά μή πάθουν τ ί 
ποτε τά  ώραΐα χεράκια σας, τά  όποια, ά
γαπά τόσον πολΰ ό κύριος Λαβερνή' μία 
ιδέα μοΰ ήλθε" θά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς 
δέσω άπό τήν μέσην μέ τό σχοινί καί νά 
σάς κατεβάσω σ ιγά -σ ιγά  είς τήν βρώμην.

—  Εΰχαριστώ, κύριε, άπήντησε μετά 
ζωηρότητος ή Ά ντω ν ιέ ττα , δέν πρόκει
τα ι είς το ιαύτην στιγμήν νά προφυλάξω 
τά  δάκτυλά  μου.

Ήρπασε τόν πρώτον κόμβον τοΰ σχοι
νιού καί άτραμήτως έκρεμάσθη έκτός τοΰ 
τοίχου' ή μικρά νευρώδης χείρ τ τ ς  άνε- 
ζήτησε κατόπιν τάν δεύτερον κόμβον, 
έπειτα  δέ τόν τρίτον καί καθεξής, μετά 
τόσης ταχύτητος, ωστε ό Βελαίρ τήν είδε 
κατελθοΰσαν, πριν προφθάσν) νά συστήσϊ) 
αΰτη προσοχήν.

—  Ώρα καλή ! είπεν' ιδού συνένοχος, 
ήτις θά μέ άπαλλάξ·/) άπό άρκετόν κόπον. 
Είνε ή σειρά μου τώρα' είς τό άλογον 
καί έμπρός !

Καί έπανέλαβε τήν άσκησιν τής Ά ντω 
ν ιέττα ς, μέ τήν διαφοράν ταύτην όμως 
οτι φθάσας είς τό ήμισυ, έπήδησε κάτω 
διά νά συντομεύσγ] τόν δρόμον.

—  Ε λά τε  τώρα, δεσποινίς, είπεν. ,Τ° 
άλογόν μου είν’ έδώ σιμά' περιμένετε νά 
τό λύσώ.

Αίφνης, ένώ ελυε τόν 'ίππον, ήκουσε 
βήματα παρά τόν τοίχον καί είς τήν 
γωνίαν ένεφανίσθη άνήρ τ ις .

"Επεται ο«νίχ«ια.

A  I Γ Υ  Ν A I Κ Ε Σ
iTvat ώς τά άνθη, τα όποΤα τυχαίως φύονται εΐς τήν 
σχιάν· τεΐνουσιν άοιακόποις πρός τό φώς, κα\ η ού
τως η άλλως θέλουν πάντοτε να άνοίζωσι τόν δροσε
ρόν κα\ μυροβόλον χάλυχά των εΐς τόν ήλιον, οστις 
τα μαραίνει χα\ τά καταβιβρώσκει. Μόνον τό ιον, ώς 
λέγουσιν οί ποιηταί, προτιμά έκ μετριοφροσύνης νά 
μένη κεκρυμμένον· άλλά τότε φέρει τό πέ^ος τής α
νωφελούς ώραιότητός του.

5^ .  Δ ο τ μ α ς .

F O R T U N E  BOISGOBETY

Τ Ο  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια].

— Κάλλι στα,  σάς συνοδεύω.
~ —  Χωρίς τήν άδεια μου ; αΰτό είνε 

πτ>λύ.
—  Ά ν  δέν μοΰ τό έπιτρέψετε, δέν Θά 

μέ έμποδίσετε νά σάς άκολουθήσω.
—- Ά  ! αΰτό είνε πολύ κακό, καί κα

θώς βλέπω, κύριε, έ'φθασεν ή ώρα νά σάς 
’πώ ότι πολΰ κακά μ’ έκλαμβάνετε. Μέ 
’πήρατε γ ιά  πασ τ ρ ι κ ή  καί σάς λέγω ότι 
δέν είμαι. Δέν άγαπώ τά  συμβάντα κα ί 
τά  άποφεύγω όταν μοΰ παρουσιάζονται.

—  Ά λλά  τέλος είσθε έλευθέρα νά πά τε 
όπου σάς άρέσει.

—  Ό χι πάντοτε, άλλά κάνω όμως 
ό ,τ ι μοΰ φα ίνετα ι άρεστόν.

—  Ά πόψε μοΰ ήρεσε νά παγοδρομήσω, 
μοΰ ήρεσε νά συνομιλήσω μαζύ σας, διότι 
μοί έφάνητε άνθρωπος καλοανατεθραμμέ- 
νος καί τόρα μοΰ αρέσει νά γυρίσω μόνη 
σπ ίτ ι μου, πιστεύω δέ ότι καί σεΐς δέν 
θά μέ δυσαρεστήσετε.

—  Κάθε άλλο ’μπορείτε ν ’άπαιτήσετε 
άπό ’μένα, έκτός τοΰ νά σάς άφήσω νά 
φύγετε, χωρίς νά ’ξεύρω άν θά σάς ξανα - 
ϊδώ. θ ά  σάς ύποσχεθώ ότι δέν θά σάς 
άκολουθήσω, άλλά θά σάς πάρω τό κατό-' 
πιν καί άν άκόμη πρόκειται νά άνεβώ 
’πίσω στην αμαξά σας. Καί άν μοΰ κλεί
σετε τήν πόρτα σας, είμαι ικανός νά περ
νώ τα ίς  νύχτα ις μου κάτω  άπό τά  παρά
θυρά σας καί νά σάς κάνω σερενάδαις, κα
θώς οί ίσπανοί φο ιτητα ί.

Ή  άστεία αυτη άπειλή έπανέφερε τό 
μειδίαμα είς τά  χείλη τής ώραίας μ ελαγ- 
y ροινής, ή όποία άπεκρίνατο άφοΰ μικρόν 
έσκέφθη.

—  Είσθε βλέπω,κύριε, τρομερός άνθρω
πος, καί έπί τέλους θά μέ έκθέσετε έάν 
έπιμένω νά έναντιόνωμαι είς τήν σ τ ιγμ ι-  
αίαν σας φαντασίαν. Ό  καλλίτερος τρό
πος νά σάς κάνω νά ξεθυμάνετε είνε νά 
ΰπογωρήσω. Ά λ λ ω ς  τε, σκοπεύω νά σάς 
άποΟείξω οτι ή άρνησίς μου δέν ήτο χ ο -  
χ ί τ α ρ ι ά ,  ότι δέν εχω νά σάς κρύψω τ ί
ποτε καί ότι θέλω σπουδαίως νά θέσω 
τέλος είς κατάστασιν έπικίνδυνον. Σάς 
υπόσχομαι λοιπόν νά μέ συνοδεύσετε, με 
τινας όρους.

—  Τούς παραδέχομαι όλους.
—  Κατά πρώτον, θά πάμε πεζή. Ε ίνε ' 

ώραΐος καιρός καί δεν κάθημαι μακράν. 
Έ π ε ιτα  θά μέ άφήσετε ολίγα βήματα 
μακράν τοΰ οίκου μου, καί δέν θά ζητή 
σετε νά μέ ξαναϊδήτε, έκτός άν σάς τό 
έπιτρέψω.

—  Σύμφωνοι, είπε ζωηρώς ό Μάξιμος 
χαίρων διά τά πρόγραμμα μή περιέχον 
οΰδέν άπελπιστικόν.

—  Τότε έ'λθετε' θά έξέλθωμεν διά τής 
όδοΰ Κ. ί ι ο σχύ .  Είνε ό συντομώτερος δρό-

I μος διά νά πάμε σπ ίτ ι μου.



Ό  Μάξιμος ήκολούθησε τήν άγνωστον 
λαμβάνων υφος νίκη τοΰ.

Τοΰ έφαίνετο δτι δλοι οί έκεΐ παρι- 
στάμενοι άνδρες θά τόν έζήλευον διά τόν 
θρίαμβόν του" δέν δυοηρεστήθη δέ δτε εί
δεν έκ της άλλης πλευράς της αιθούσης 
τόν δόκτορα Β ιλλαγώς χαιρετίσαντα αύ
τόν διά κινησεως φ ιλ ικές και έπιδοκιμα- 
στικής.

—  Τί ιδιότροπος άνθρωπος αύτός ό 
Ούγγρος, έλεγε καθ’ έαυτόν ό Μάξιμος 
άντιχαιρετίζων. ’Α νακαλύπτει θαυμασίαν 
καλλονήν κα ί άρκεϊται νά μοΰ την δειξϊ), 
χάριν τοΰ πρός τήν τέχνην έ'ρωτος. Είνε 
πλατωνικός και μοΰ φαίνεται δτι ποτέ 
δέν θά είμαι τής σχολής του.

Ή  μελαγχροινή παρέλαβεν έκ τοΰ ίμα- 
τοφυλακίου τό έπανωφόριόν της καί τό 
περιχείριον, (manchon) κομψοτάτης άμ- 
φότερα κατασκευής, Ι'σπευσε δέ νά χώσν) 
τάς χεΐράς της περιβεβλημένας χειρόκτια 
δέρματος Σουηδίας.

Ό  Μάξιμος είδήμων δλων τούτων, ε- 
βλεπεν δτι τό συμπλήρωμα τής ένδυμα- 
σίας τη ς, τή έδιδε τό ύφος μεγάλης κυ
ρίας τών βορείων μερών, και άδιστάκτως 
έπείσθη δτι τόν έπερίπαιζε βεβαιοΰσα 
αύτόν δτι έγεννήθη έν τή όδώ N o J . l t .

Εισερχόμενος, δέν είχεν άποβάλλει τό 
έπανωφόριόν του κα ι ούτω άπέφευγε τόν 
κόπον νά τρέχτ) είς τό άλλο άκρον τής 
αιθούσης, προτοΰ έξέλθτ). Καί τοΰτο ήν 
εύτύχημα, διότι ή κυρία βεβαίως ήθελεν 
έπωφεληθεΐ τής περιστάσεως διά νά φύγτ).

—  Σάς περιμένω, κύριε,τώ είπεν ή με- 
λαγχροινή, προσβλέπουσα αύτόν σκωπτι- 
κώς.

Έ σπευσε καί τή προσέφερε τόν βρα
χίονα του, τόν όποιον έκείνη έλαβεν άνευ 
παρακλήσεων.

Ό  Μάξιμος ήτο τρελός έκ τής χαράς 
του. Έ βάδιζε, τήν κεφαλήν υψηλά έ'χων, 
νωρίς νά προσέχη είς τούς λοιπούς συνε- 
ςερχομένους, δι’ αύτό καί δέν παρετήρη- 
σε τόν Γώγον πορευόμενον διά τοΰ πεζο
δρομίου τής όδοΰ K J i a a i r .

—  Λοιπόν επιμένετε νά πάτε πεζή καί 
μ ! τέτοιο κρύο ; ήρώτησεν δχι καί άνευ 
υστεροβουλίας τήν μελαγχροινήν, ή όποία 
^ιγοΰσα συνεσφίγγετο έπ’ αυτοΰ.

—  Διάβολε, άν έπιμένω. Ά φοΰ είνε 
εν ας άπό τούς δρους τούς οποίους παρε- 
δέχθητε. Πιστεύω λοιπόν πώς θά τούς 
τηρήσετε δλους.

—  Τότε οδηγήσατε με, διότι δέν ήξεύ
ρω ποΰ πάμε.

—  Θά τό μάθετε δταν φθάσωμε σέ 
μισή ώρα.

—  Τόσω γρήγορα ;
—  Βέβαια. Κατοικώ έδώ κοντά είς 

! τήν γειτονιά  όποΰ έπέρασα τήν παιδική 
I μου ηλ ικ ία , είπεν είρωνικώς ή άγνωστος.

—  Θέλετε καί καλά νά με κάνετε νά 
πιστεύσω πώς είσθε άπό τής Μ πατιγνιόλ, 
μά έννοια σας κα ί δέν πιστεύω .

—  Θά ’πή πώς δέν έ'χετε π ίσ τ ι. Τόσω 
L τό χειρότερο! Μόνον ή π ίστ ις σώζει.

—  Τήν έχω. Πιστεύω πώς έχετε καρ- 
I δίαν, δτι είσθε καλή δσω καί ώραϊα καί

δτι δέν θέλετε νά μέ κάνετε ν’ άπελπισθώ 
άπαγορεύουσά μου νά «ά ς ξαναϊδώ.

—  Έ ξεχάσετε λοιπόν τάς συμφωνίας 
μας. Έ ρωτικαί εκδηλώσεις απαγορεύον
τα ι. Καί άν έκαθόμουν ν’ άκούω τα ίς  ’St— 
καίς σας δέν θ’ άνεγνώριζα τόν δρόμον 
τοΰ σπιτιοΰ μου. Πάμε όδός Τ ίδ α Λ ι ,  άν 
θέλετε.

Ό  Μάξιμος ύπεχώρησεν είς τήν έλα- 
φράν πίεσιν τής έπί τοΰ βραχίονός του 
στηριζομένης χειρός. Ήκολούθει τήν όδόν 
είς ήν τόν ήγεν ή χειρ αύτη , τήν οποίαν 
σφόδρα έπεθύμει νά σφίγξτ) ΐνα  έκφράστ) 
τόν έρωτά του, χωρίς καί νά παραβή τούς 
δρους- τούς οποίους πρό ολίγου τώ  ύπέ- 
μνησεν ή μελαγχροινή του άγνωστος.

Απορών διηρώτα έαυτόν ποΰ θά κα- 
ταλήξη ό νυκτερινός ούτος περίπατος. Είς 
κομψόν τ ι μέγαρον τοΰ βουλεβάρ Μα-  
.Ιέρμπ  ή είς άπλοΰν τ ινα  οίκον τής όδοΰ 
Μ ο ν χ ί ,  δπου έ'καστον πάτωμα ένοικιάζε- 
τα ι πρός έξακόσια φράγκα κ α τ ’ έτος είς 
τάς έν τ·/) άρχνί τοΰ σταδίου των εύρισκο- 
μένας ;

Έ κ τών δύο τούτων υποθέσεων έκλινε 
πρός τήν δευτέοαν, διότι τοΰ έφαίνετο 
άπίθανον ή νέα γνώριμός του νά κατοική 
μέγαρον.

Ά λ λω ς  τώ  ήτο καί άδιάφορον. Είχε 
’μάτια  ’ποΰ έμποροΰσαν νά κολάσουν τόν 
άνθρωπον, άκόμη καί είς τά πειό πτωχικά 
σπ ιτάκ ι.

Φθάσαντες είς τά άκρον τής όδοΰ 'Γί
δα J t ,  διήλθον διά τής όδοΰ ' AiuiTfpJaii  
κα ί τής όδοΰ s i tu tUron.

Ή το άργά, σχεδόν μεσονύκτιον, καί οί 
δ ιαβάται κατά  τήν ώραν ταύτην είνε ολί
γοι είς τά  μέρη έκεΐνα. Οί έρασταί λοιπόν 
δύνανται νά συνδιαλέγωνται άφόβως' ου
τε θά τούς παρατηρήσει κανείς, ούτε θά 
τούς άκούσει.

Μεθ’ δλα δέ τα ΰτα , μετά τάς ποώτας 
φιλοφρονητικάς λέξεις, διά τών όποιων 
πάς τ ις  άρχίζει είς το ιαύτας περιστάσεις, 
ή συνδιάλεξις αίφνιδίως κατέπαυσεν.

Ό  Μάξιμος έσκέπτετο περί τοΰ συμ
βάντος τούτου καί έ'βλεπεν δτι ήν καλόν 
νά μελετήσν) τό έδαφος πριν ή προχωρήσν). 
Έφοβεΐτο πολύ μή φενακισθή. Ή  φύσις 
του, ώς σκεπτικιστοΰ άέργου, ήρξατο νά 
κυρίαρχη καί σχεδόν μετενόει νΰν δτι 
τόσω ταχέως άφήκε νά θαμβωθή ύπό τής 
καλλονής καί τής χάριτος έπιδεξίου τινός 
γυναικός, ή όποία προσποιείται τήν άπε- 
ρίσκεπτον ΐνα  δώσν) μεγαλειτέραν άζίαν 
είς τά  θέλγητρά της.

Έ φθασαν τήν όδόν Marik καί ά ντ ι- 
παρήλθον διαβάντες διά τής γεφύρας τής 
έπονομασθείσης «Π λατείαςτής Ευρώπης» .

Έ κεΐ, έπακουμβώντες έπί τοΰ προστη- 
θίου, ήσαν τρεις άνδρες, άκολουθοΰντες 
μετά μεγάλου ενδιαφέροντος τούς έξελιγ— 
μούς άτμομηχανής καί στραφέντες άμα 
τό ζεΰγος διήλθε πλησίον αύτών.

—  Δέν ήθέλατε φοβηθεί άπ ’ αύτούς άν 
ήσθε μόνη ; ήρώτησεν ό Μάξιμος.

—  ’Ό χ ι,δ ιότι άν ήμουν μόνη θά έπερνα 
άμάξι, άπεκρίθη ήσύχως ή κυρία. Δέν

είμαι δειλή, άλλά τήν νύκτα ή γειτονιά  
μου είνε δλως διόλου έρημη.

—  Ποΰ κατοικείτε λοιπόν ; ’Μπορείτε 
νά μοΰ τά ’πήτε, άφοΰ έκεΐ πάμε.

—  Όδός Z o t yp od ,  πλησίον τής πλα 
τείας Β αγ γ ρ ά μη ς .  Είνε κάπως μακράν 
καί έπρεπε νά σάς ειδοποιήσω. Όμολογώ 
δμως δτι ήθελα νά σάς υποβάλω είς αύ
τήν τήν άγγαρίαν γ ιά  νά σάς μάθω άλ
λοτε νά μή έπιμένετε νά οδηγήσετε γυ
ναίκα, ή όποία δέν ’ξεύρετε ποΰ κατοικεί.

—  Ή  τιμωρία είνε γλυκεία καί λυ
πούμαι δτι δέν κατο ικείτε είς τό άκοον 
τοΰ κόσμου.

—  Πάλι φιλοφρονήσεις. Ά φοΰ λοιπόν 
είσθε άδιόρθωτος δέν βλέπω καί ’γώ γ ια τ ί 
νά μή είμαι αδιάκριτος. Δέν μοΰ λέτε, εί
σθε ώπλισμένος, καθώς οί ίππότα ι τοΰ με- 
σαιώνος ; Αισθάνομαι πώς τό χέρι μου ά- 
κουμβά σέ σκληρό πράγμα καί μοΰ ’πλή 
γωσε μάλιστα τό δέρμα, μ’ δλο τά χει- 
ρόκτι ’ποΰ φορώ.

Ό  Μάξιμος δέν έπερίμενε το ιαύτην έ- 
ρώτησιν. Είχε πρός στιγμήν λησμονήσει 
τά περίεργον κόσμημα, τά όποιον έφερε 
καί ή συνωδός του τώ  ύπέμνησε τοΰτο 
διά τοΰ μάλλον παραδόξου τρόπου.

Δέν έσκέφθη βεβαίως ό Μάξιμος δτι ήτο 
δυνατόν νά τόν βοηθήστ) είς τήν έπ ιχεί- 
ρησίν του ή άγνωστος, άλλά δέν είχε καί 
κανένα λόγον ΐνα  κρύψ·/) τήν άλήθειαν 
καί μετ’ εύχαριστήσεως μάλιστα τί) άπήν- 
σησε :

—  Είνε βραχιόλι.
—  Ένθύμησις! δώρον έρωτος" ά ! αύτό 

μάς συμφιλιώνει.
—  Μά τ ί ,  έπ ιστεύατε, πώς δέν είμαι 

ικανός ν’ άγαπήσω ;
—  "Οχι άκριβώς. Ή  λέξις α γαπώ  έχει 

πολλάς έννοιας. Έ πίστευα  πώς δέν είσθε 
αισθηματικός.

—  "Οταν θέλετε, θά σάς άποδείξω τό 
εναντίον. Καί μήπως δέν σάς τό άπέδειξα 
μέχρι τοΰδε ; Ά πό  έπιθυμίαν τοΰ νά σάς 
εύχαρις·ήσω δέν κάνω αύτόν τάν π ερ ίπατο ;'

—  Πράγματι, μέ τά κρύο ποΰ κάνει, ή 
διαγωγή σας είνε αξιέπαινος, συμφωνώ, 
καί σάς παρακαλώ νά μέ άφήσετε νά ζε
στάνω τό χέρι μου,ποΰ άκουμβά σ’τά βρα
χιόλι μέσ’ τό i i a r o i r  μου. Μή θαρρείτε, 
πώς δέν σάς έμπιστεύομαι πειά , άλλά μέ 
’πόνεσαν τά  ’νύχια μου άπό τό κρύο‘είπεν 
ή άγνωστος άποσύρουσα τάν βραχίονά της 
ήρέμα.

Έβάδιζον τήν όδόν Κ ωνοταν τ ι ν ο νπό -  
Jltb>c καί έντός ολίγου έφθανον είς τά έ- 
ξωτερικάν βυν .Ι ιβάρ .

Ή  οδοιπορία ήν προς τό τέρμα της καί 
ό Μάξιμος είδεν δτι δέν είχε καιρόν νά 
χ * ν ίΐ· <

—  Ό μιλεΐτε περί έμπιστοσύνης, ε ίπε ' 
’πήτέ μου λοιπόν τό δνομά σας, γ ιά  νά 
δείξετε πώς μ’έμπιστεύεσθε.

—  Θαρρώ πώς σείς πρέπει ν ’άρχίσετε. 
Έ γώ  δέν ’ξεύρω κάν τό δνομά σας.

—  Ούτ’ έγώ δέν 'ξεύρω τό ’δικό σας.
—  Μά έγώ σάς τό είπα. Ίουστίνη .
—  Καί ’γώ Μάξιμος . Μήπως άρκεΐ 

αύτό ;



—  Καλά, άς εινε. Χέρι με χέρι. Προ
τοΰ μάθω τό έπώνυμόν σ ας θέλετε νά 
μάθετε τό ’δικόν μου. Σάς προειδοποιώ 
πώς δεν είνε διόλου ώραΐον. ’Ονομάζομαι 
Σερζάν. . . Ίουστίνη Σερζάν. Δέν θά με 
πάρετε πειά , θαρρώ, πώς είμαι άπό την 
Ρωσσία ή άπό την 'Ισπανία.

—  Κυρία ή δεσποινίς !
—  Δεσποινίς, άλλά δέν σάς απαγο

ρεύω νά μέ λέτε κυρίαν. Και τόρα ή σει
ρά σας.

—  Μάξιμος Δορζέρ, χωρίς άπόστροφον 
είς τό δ, όδός Σσ ιατωάών ,  99.

—  ’Απαράλλακτα ’σάν νά ’διάβαζα 
την χάρτ α  σας.

—  Είκοσι πέντε ετών, είσοδηματίας, 
καί ολίγον ιδ ιόκτητης, άνύμφευτος, θέ
σις άνεξάρτητος, χαρακτηρ αξιόλογος. . .

—  ’Αρκέΐ, άρκεΐ, πρακαλώ.Διά νά σάς 
απαντήσω είς τόσας λεπτομερείας, θά ή
μουν ήναγκασμένη νά σάς ’πώ πράγματα, 
τά  όποια δέν σάς ενδιαφέρουν κάν.

—  Τά ’δικά σας δλα μ’ ενδιαφέρουν.
—  Γ ιά νά σάς κάμω νά λησμονήσετε 

τό πρόσωπον ποΰ σάς έδωκε τό βραχιόλι ;
—  Καί γ ια τ ί δχι ;
—  Ά χ  ! σείς οί άνδρες. Πάντοτε έ

τοιμοι νά λησμονήσετε έκείνην ποΰ δέν 
είν ’ έδώ ... καί ν’ άπατήσετε έκείνην ποΰ 
σάς ένέπνευσε φανταστικόν έρωτα. Αΰτην 
την γυνα ίκα τήν άγαπάτε, ή τουλάχιστον 
την ήγαπήσατε άπαξ, ένφ έμέ μόλις μ’έ- 
γνωρίσατε. Ά λ λ ’ έγώ υποθέτω πώς οΰτε 
λέξιν δέν πιστεύετε άφ’δ ,τ ι λέτε.

—  Σάς ορκίζομαι, οτι δέν ψεύδομαι’ 
καί δτι είς καμμίαν δέν εχω δώσει τόν 
λόγον μου.

—  Έ χ ω  μεγάλην έπιθυμίαν νά δοκι
μάσω τήν ειλικρίνειαν σας.

—  ’Εμπρός, περιμένω.
—  Ά ν  σάς έζητοϋσα τό βραχιόλι θά 

μοΰ τό έδίδατε ;
Ή  έρώτησις αΰτη έπεσεν ώς κατάψυ- 

χρον υ&ωρ έπί τοΰ Μαξίμου. Ή το  έτοι
μος τά  πάντα  νά κάμγι πρός χάριν τοΰ 
θαυμασίου πλάσματος, τά  πάντα , έξα ι- 
ρέσει τής παρούσης αίτήσεως. Νά δώση 
τό βράχιόλιον, ήν τό αΰτό ώς άν εί έγ- 
κατέλιπε πλέον τήν ύπόθεσιν τής κομ
μένης χειρός, καί ή φ ιλοτιμ ία του άνθ- 
ίστατο . ’Ά λλω ς τε, ή πρότασις τώ  έφαί
νετο κάπως απότομος, καί εΰθΰς ύπο- 
πτεύθη μήπως ή δεσποινίς Σερζάν ήτο ά- 
πλή τυχοδιώκτις. Ή  σκηνή έγένετο πλη
σίον ράμφους αεριόφωτος καί ή ώραία τοΰ 
σχ έτ ι ν  διέκρινεν έπί τής φυσιογνωμίας 
τοΰ συνοδοΰ της άμφιβολίαν, ή όποία βε
βαίως τήν έπλήγωσε, διότι έπανέλαβε μέ 
τόνον ξηρόν’

—  Μή λάβετε τόν κόπον ν’ άρνηθήτε, 
δέν σάς ζητώ  τίποτε. "Ηθελα νά σάς δο
κιμάσω καί είδα πώς εχω άδικον. Έπρεπε 
νά σκεφθώ δτι τό κόσμημα αΰτό, έκτός 
τής άξίας τήν οποίαν έχει ώς ένθύμημα, 
πιθανόν νά ήνε καί πολύτιμον καί νά ’έγγ  
μεγάλην τιμήν. "Επειτα, σείς οί άνδρες, 
δέν διστάζετε διόλου νά κατηγορήσετε 
μίαν γυναίκα δι’ αίσθημα ποταπόν, καί

δτι πιθανόν νά ένομίζατε την δοκιμήν μου 
ώς προερχομένην έκ συμφέροντος.

—  Διαμαρτύρομαι, άνέκραξεν δ Μ άξι
μος, συγκινηθείς λίαν έκ τών λόγων τού
των ποτέ δέν μοΰ πέρασε το ιαύτη  ιδέα, 
καί άν τό βραχιόλι αΰτό δέν ήτο ένθύ
μημα οικογενειακόν . . .

—  Ά ς  τ ’ άφήσωμεν αΰτά , παρακαλώ. 
Καί άφοΰ είχατε την καλοσύνην νά μέ 
συνοδεύσετε άς πάμε ώς τό τέλος. 'Ομο
λογώ δτι φοβοΰμαι νά ’πάγω  έκεΐ μόνη 
μου. Ποτέ δέν μοΰ συνέβη νά γυρίσω τό
σον άργά, καί δέν υπέθεσα πώς καί οί 
δρόμοι θά ήσαν τόσον έ'ρημοι.

—  Μη φοβεΐσθε τίπο τε, δεσποινίς, εί
πεν ό Μάξιμος, θέλων νά ρίψγ) είς λήθην 
διά τής εΰγενείας τήν κακήν έντύπωσιν, 
τήν προξενηθεΐσαν ύπό τοΰ δισταγμού 
το υ ’ οΰδέ κάν έχω κατά  νοΰν νά σάς έγ - 
καταλείψω καί έπειτα  δέν υπάρχει ποΰ ό 
κίνδυνος.

—  Θά γελάσετε μαζί μου, άλλά μοΰ 
φα ίνετα ι δτι άπό τό βουλεβάρ μάς ά - 
κολουθοΰν.

Ό  Μάξιμος έστρεψεν, άλλ ’οΰδένα είδεν 
όπισθέν του. Τώ έφάνη δτι μακράν είδεν 
άνθρώπους βαδίζοντας παρά τάς οικίας 
καί είς τό άντίθετον πεζοδρόμιον έ'να πα ι
δίον ’ υπέθεσε τό πράγμα άνευ σπουδαιό- 
τητος καί είπε γελώ ν’

—  ’Ή θελα νά παρουσιασθή περίστασις 
διά νά σάς ύπερασπισθώ. Δυστυχώς, δέν 
πιστεύω νά σάς προσβάλλουν. Ή  συνοι
κία ποΰ κατοικείτε δέν συχνάζετε μέν 
είς αΰτάς τάς ώρας, άλλά πλέον δέν είνε 
καί τό δάσος B ondy’ , και έκεΐνοι οί άν
θρωποι ποΰ είνε έκεΐ κάτω , μοΰ φαίνον
τα ι οικοκυρές ποΰ πάνε σπ ίτ ι τω ν. Θά 
μάς έπεφταν κοντά άν είχαν κακάς δια
θέσεις.

—  Άδιάφορον. Ά ς  τρέξωμεν. Μόλις 
έχομεν έκατόν βήματα νά κάμωμεν. Κα
τοικώ είς τήν είσοδον τής δευτέρας όδοΰ, 
δεξιά.

—  Δέχεσθε τόν βραχίονά μου ;
—  *Οχι, σάς εΰχαριστώ. Θά μ’ έμπό- 

διζει τό βραχιόλι σας.
—  ΤΑ, βλέπω δτι τό βραχιόλι μου σάς 

έκάθησε στό στομάχι. Καί ό’μως άν ήξεύ- 
ρατε γ ια τ ί τοΰ δίδω τόσην άξίαν, δέν θά 
μ’ έπειράζατε τόσω πολύ.

—  Δέν θέλω νά τό μάθω.
—  Καθώς δέν θέλετε καί νά μέ ξα- 

ναδήτε, δέν είνε έτσ ι; σέ πέντε λεπτά  θά 
μοΰ ’πήτε : καληνύκτα, καί δλα ’τελεί
ωσαν.

—  Τό μυθιστόρημά μου τελειώνει είς 
τήν πρώτην έπιφυλλίδα.

—  Καί σάς βεβαιώ πώς αΰτό είνε τό 
καλλίτερο.

—  Ναί, μά πρέπει νά έχή τοΰλάχ ι- 
στον μιάν άρχήν.

—  Μά τ ί λοιπόν τόν περίπατον ποΰ 
’κάμαμε,δέν τόν λογαριάζετε γ^ά τίποτε ;

—  Δέν είνε άρχή, είνε πρόλογος.

1. Χωρίον τοΰ διαμερίσματος τοΰ Σηκουάνα, κα 
τοικούμενον υπό 2,280 κατοίκων, πλησίον τοΰ ομω
νύμου δάσους, ύπάρξαν πρό έτων φωλεα κλεπτών.

Σ. τ. Μ.

-— Πολλαίς φοραίς ό πρόλογος άξίζει 
περισσότερον άπό τά βιβλίον. Μοΰ φαίνε
τα ι δμως δτι πολΰ κακη θέσι έδιαλέξαμε 
διά νά συζητήσομε σχολαστικότητας, 
θαρρώ πώς άκούω βήματα ποΰ πλησιά
ζουν. Εμπρός.

Διήλθον τό μέρος δπου ή δενδροστοι- 
ία ΒιΑΛ-άρ συναντάται πρός τό βουλε- 
άρ Μα.1έρμπ.

Ό  Μάξιμος έβλεπεν δτι ή κυρία τόν 
δηγεΐ πολΰ μακράν. Τά μέρη τα ΰτα  δέν 

τώ  ήσαν γνωστά καί ήπόρει ποΰ ήθελε 
καταλήξει ή αίσθηματικη αΰτή οδοι
πορία.

Ή  ιδέα δτι θά έπιστρέψγ) πεζή τώ  
ήτο λίαν δυσάρεστος καί έφοβεΐτο δτι 
δέν θά εΰρν) άμαξαν, δ ιότι ή άγνωστος 
ήν άνιλεής.

—  Ίδοΰ συμβάν, τό όποιον δέν θά διη— 
γηθώ είς τόν ιατρόν Β ιλλαγώς, έλεγε 
Αετά πείσματος. Ή μουν βέβαιος δτι θά 
έπ ιτύχω  καί βλέπω δτι χλευάζομαι ώς 
άνόητος. Ά ν  είχα κρίσι, θά έθεώρουν 
τόν έαυτόν μου νικημένον καί δέν θά έ- 
ζητοΰσα νά τήν ξαναίδώ. Ναί, ά λλ ’ είνε 
εύμορφη δπως δέν άπαντά κανείς πολ
λα ίς , καί θά τήν ξαναίδώ καί άν άκόμη 
πρόκειται νά μάθω μέ ποιά έχω νά κάμω.
Οχι βέβαια μέ καμμιά συνειθισμένη, 

διότι καί ή γλώσσά της καί οί τρόποι 
της είνε άριστοκρατικοί, καί στοιχημα
τ ίζω  δτι τ ’ δνομα ποΰ μοΰ είπε είνε φαν
ταστικόν.

Δέν ονομάζονται Ίουστίνη Σερζάν δ
ταν έκφράζονται έτσι ώραία. Δέν ’ξεύρω 
πώς μοΰ κατέβηκε νά υποθέσω δτι ήθελε 
νά μοΰ πάρν) τό βραχιόλι μου.

—  Έ π ί τέλους έφθάσαμεν άνευ απευ
κταίου, είπεν ή άγνωστος. Νά ή όδός 
ποΰ κατοικώ καί τώρα νά σάς εΰχαρι- 
στήσω διά τήν συνοδίαν σας. Μοΰ προ- 
σεφέρατε μεγάλην υπηρεσίαν, διότι . . . 
είνε άνόητον, άλλά τό έξομολογοΰμαι, ά
πόψε έφοβούμην.

—  Είνε μεγάλος ό δρόμος σας, είπεν ό 
Μάξιμος καί άν κατο ικήτε είς τό άλλο 
άκρον. . .

—  Ό χ ι, κύριε. Τά σπ ίτ ι ποΰ κάθομαι 
είνε δύο βήματα μακράν . . . τό βλέπω 
άπ ’ έδώ.

—  Δέν θά μοΰ άπαγορεύσετε νά έλθω 
ώς τήν θύραν σας.

Ή  κυρία έδίστασε πρός στιγμήν, άλλ’ 
άπεκρίθη’

—  θ ά  ήμουν άχάριστος άν σάς τά ήρ- 
νούμην, άφοΰ σάς έφερα έως έδώ κάτω . 
"Ελθετε.

Ό  Μάξιμος τήν ήκολούθησεν. Ή  όδός 
είνε άρκετά εΰρεΐα καί έκ μέν τής μιάς 
πλευράς έγείρονται οικοδομαί καλοΰ έξω- 
τερικοΰ, έκ δέ τής άλλης, οικόπεδα πρός 
πώλησιν. Αί οίκίαι ήσαν μεγάλαι καί 
νέαι, άπασαι δι’ ένοίκιον.Ύπήρχον δέ καί 
τινα  μέγαρα κομψά καί άπαντα  τοΰ αυ- 
τοΰ ρυθμοΰ.

Ή  άγνωστος έβάδισε κα τ ’ εΰθεΐαν πρός 
τό πλησιέστερον, έξήγαγε μικράν κλείδα 
καί τήν είσήγαγεν είς τά κλεΐθρον.

—  Ά π ’ έδώ θά περάσω δταν εΰαρε'



στηθήτε νά μέ δεχθήτε ; ήρώτησεν ό Μά- 
ζιμος.

—  Δεν είπα οτι θά σάς δεχθώ, έπα
νέλαβεν αΰτη ζωηρώς.

—  “Οχι, άλλ’ έλπίζω  δτι δέν θά μέ 
απελπίσετε καί δτι θά μοΰ έπιτρέψετε νά 
πκρουσιασθώ.

—  Πότε ;
—  Αΰριον.
—  Αΰριον ; Δέν θά μ’ εύρήτε.
—  Δ ιατί ;
—  Διότι αΰριον πρω\ φεύγω άπο το 

Παρίσι.
—  Διά πάντα  ;
—  "Οχι, διά δεκαπέντε ’μέροας.
—  Πολύ, άλλά θ’ άποφασίσω νά ■πε

ριμένω, έάν μοΰ ύπόσχεσθε δτι εις την 
έπιστροφήν σας. . .

—  'Ό ταν έπιστρέψω δέν θά μ’ ένθυμεΐ- 
σθε πειά , ά λλ ’ έάν, δπερ άπίθανον, μ’ έν- 
θυμεΐσθε άκόμη, θά κάμετε καλλίτερα νά 
μή ζητήσετε νά μέ ξαναϊδήτε.

—  ’Ιδού συμβουλή, τήν όποιαν δέν θ’ 
άκολουθήσω.

—  Καί διά τήν οποίαν θά μετανοήσε
τε δτι δέν τήν ήκολουθήσατε. Δέν ’μπο
ρώ δμως νά σάς έμποδίσω άπό τοΰ νά 
τρέχετε είς τήν πλάνην σας. Έ λθετε λοι
πόν άφοΰ έπιμένετε, άλλά μετά δεκαπέντε 
ήμέρας καί νά κτυπήσετε εις τήν μεγάλην 
θύραν. ’Απόψε εισέρχομαι άπ ’ έδώ, διότι 
είνε περασμένη ή ώρα καί δέν θέλω νά 
’ξυπνήσω τούς άνθρώπους μου.

— Ποιόν νά ζητήσω ;
— Τήνκυρίαν Σερζάν.Είνε τ ’ δνομά μου, 

τό ’ξεύρετε κάλλιστα . Κ αληνύκτα, κύριε.
Ό  νεανίας οΰδ’ έπρόφθασε κάν νά έπ ι- 

μείνη. Ή  κλεϊς έστράφη χωρίς θόρυβον. 
Ή  άγνωστος ώθησε μόλις τήν θύραν καί 
διά τοΰ ήμιανοίγματος είσήλθεν.

Έ πετα ι συνέχεια.
Λ ιεο π ο ς  

— -

ΕΡΡΙΚΟΥ ΡΙΒΙΕΡ

Μ Ι Α  Α Π Α Γ Ω Γ  Η
Α '

Πρό τινων έτών, ό ’Αλβέρτος Δεσταίγκ, 
μεθ’ οΰ ήμην στενώς συνδεδεμένος, έσχε- 
τίσθη έν Βρέστ·/] μετά τίνος γυναικός, ής 
ήράσθη παραφόρως. θέλω  προσπαθήσει νά 
διηγηθώ ύμϊν τήν τοσούτω θλιβεράν δσω 
καί παράδοξον ιστορίαν τοΰ έρωτος τού
του. θέλ^ω άρυσθή τήν διήγησίν μου έξ 
έπιστολών τοΰ ’Αλβέρτου, έκ σελίδων τοΰ 
ημερολογίου του, έξ Ιδιαιτέρων τέλος ση
μειώσεων, ας θέλω ταξιθετήσει,δ ιότι λίαν 
συγκεκινημένος ών έκ τών άναμνήσεων,άς 
τολμώ νά διεγείρω, ουδόλως αισθάνομαι 
έμαυτόν ικανόν ΐνα  συντάξω σχέδιόν τ ι.

Ό  ’Αλβέρτος καί ή Μαρία έγνώρισαν 
άλλήλους εν τ ιν ι χορφ. Ό  ’Αλβέρτος ήν 
τότε είκοσιτριετής. Ή  Μαρία θά είχεν 
ήλικ ίαν είκοσι καί οκτώ,μέχρις είκοσι καί 
έννέα έτών. Μοί φα ίνετα ι δτι είσέτι βλέ
πω αυτήν. Ή  έκφρασις τής φυσιογνωμίας

της ήν παράδοξος. Είχε μεγάλους κυα- 
νοχρόους οφθαλμούς, ών τό βλέμμα ήν 
άνήσυχον, δειλόν καί περιπαθές. Άφθονος 
καστανόχρους κόμη έστόλιζε τό μέτωπον 
αυτής. Τό στόμα τη ς, οΰ τό κατώτερον 
χείλος έκλινε μικρόν πρός τά  κάτω , ήν 
γλυκύ καί μελαγχολικόν. Ό  στολισμός 
της μοί έφάνη άρκούντως πρωτότυπος. 
Έφερεν έσθήτα χνοώδη μεθ’ ώραιοτάτων 
κροσσών. Οί πόδες τη ς, πόδες μικρότατοι 
καί ύποδεδεμένοι διά σανδαλ.ίων έκ λευ- 
κοΰ μετάξινου υφάσματος, ήσαν άξιοθαύ- 
μαστοι.

Ή  ορχήστρα άνέκρουε τότε μουσικόν 
τ ι τεμάχιον καί οί μικροί αυτής πόδες 
έτυπτον έρρύθμως τό έ'δαφος. Ό  Αλβέρ
τος προσεκάλεσε τήν Μαρίαν. Εκείνη έδέ- 
χθη, ήγέρθη, τ φ  έξετόξευσεν έν έκ τών 
άστραπιαίων έκείνων βλεμμάτων δι’ ών 
αί γυναίκες άναλύουσι τόν άνδρα καί έ- 
λάβετο τοΰ βραχίονος αύτοΰ. Έβλεπον 
άμφοτέοους όρχουμένους. Εκείνη ήν μάλ
λον υψηλή, ισχνή πως, πλήν ΰπέρ τό δέον 
άβρά καί άγαλματώδης τό σχήμα. Τό 
κομψόν καί εΰκαμπτον αυτής ανάστημα 
έπέκλινεν έπί τοΰ βραχίονος τοΰ Α λ 
βέρτου. Έχόρευε μετά συστολής καί ήδυ- 
παθοΰς άφελείας. Διερχομένη πρό τών 
κατόπτρων, συνεβουλεύετο ταΰτα  , ώς 
πράττουσιν άπασαι αί γυναίκες καί έμει— 
δία πιθανώς, διότι ήσθάνετο έαυτήν ώ - 
ραίαν χ.αί ευτυχή.

Έπειδή ό χειμών πρό μικροΰ ήρξατο,ό 
Ά λβ  έρτος ήδυνήθη πολλάκιςνά  συναντή- I 
στ) τήν κόμησαν δέ Σεράν. Έμαθεν oTt 
δέν κατώκει έν Βρέστγ), δτι ό σύζυγός 
της ήν πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου τής 
Φουγέρης καί δτι ήλθε μόνον ΐνα διέλθγι 
δύο μήνας παρά τους συγγενείς αυτής. 
Μόλις παρήλθον δύο έβδομάδες καί ή έμ- 
πνευσθεϊσα τφ  Ά λβέρτω  ύπό τής κυρίας 
δέ Σεράν συμπάθεια μετεβλήθη είς σφο
δρόν έ'ρωτα,πλήρη ταραχής καί έπιθυμιών. 
Μετά μάκρους δισταγμούς, άπεφάσισε νά 
τή  έξομολογηθνί τόν έρωτά του —  δ έστιν 
έγραψεν αύτή πεοί τούτου. Τνϊ έλεγεν 
δ ,τ ι λέγουσι πάντοτε έν τοιαύτν] περι- 
πτώσει ■’ δτι ήν άςιολάτρευτος καί δτι 
τήν ή γάπ α ' πλήν έ'γραφεν αυτή ταΰτα  
μετά τρόπου παθητικού, άτε διατελών 
ΰπό τό κράτος άληθοΰς έρωτος.

Μετά τινας ήμέρας, έλαβεν είς άπάν- 
τησιν τήν έπομένην τής Μαρίας έπιστο- 
λήν , ήν άντιγράφω α υτο λεξε ί, διότι 
θαυμασίως άπεικονίζει τόν έξαλλον καί 
φαντασιώδη τής νεαράς γυναικός χαρα
κ τή ρ α  :

«Μία γυνή , κύριε, δύναται πάντοτε ν’ 
άποκριθγί, έάν έχη καρδΐαν. Δέν θά τό 
πράξη δμως έάν1 είνε έρωτότροπος.’Αγνοώ 
έάν ή θ ε ία  Πρόνοια ή ή ειμαρμένη έθετο 
ύμας έπί τής όδοΰ μου. ’Έχω δμως τό 
προαίσθημα δτι θέλει προκύψει δυστύ
χημά τ ι ή μεγάλη τ ις  θλίψις. Πρέπει 
γυνή τ ις  νά είνε φίλαυτος, δπως δεχθΫ) 
τήν προσφοράν τής ύμετέρας άφοσιώσεως, 
ένφ γινώσκει δτι είνε συνηνωμένη έτερω, 
καί μάλιστα οταν τό άτομον τοΰτο είνε 
γυνή , διότι τά  σφάλματα τών μητέρων

έπιβαρύνουσι τά  τέκνα. Ά φ ’ δτου συ- 
νήντησα ύμάς είς τόν χορόν, άδ ιαλεί- 
πτως ύμδίς έσκεπτόμην. Δ ιατί ; —  Είμαι 
μάλλον μεγαλειτέρα υμών. Ε ίμαι σχεδόν 
τριακοντοΰτις. Σοόδρα έταλαιπωρήθην. 
Φεΰ ! Έ άν δέν ήνοιγον τήν καρδίαν ώς 
πρός φίλον, θά μ’ έπιστεύετε ; Έ ν τφ  κό- 
σμω φαίνομαι ώς -ύπεραγαπώσα τόν χο
ρόν καί τάς τέρψεις του. Ή  σεμνοπρέπεια 
ά π α ιτε ϊ ΐνα ή γυνή ουδέποτε άποκαλύπτη 
τάς θλίψεις. Σεμνύνομαι, διότι ούδέποτε 
μεμψιμοιρώ. Λίαν έμπιστεύομαι είς τήν 
ύμετέραν τιμήν, διό καί άποκρίνομαι. 
Δέν θά ομιλήσω ύμϊν περί τών καθηκόν
τω ν μου. Μόνον θά εϊπω δτι έσομαι φίλη 
ύμών, δτι έν τή άφοσιώσει ταύττ) πλήρη 
θέλετε εΰρει εύνοιαν- άλλά μόνον φίλη · ·

«Σ ύγγνω θ ι,φ ίλτατέ μοι ’Αλβέρτε, σύγ- 
γνωθι έάν σέ λυπώ" άλλά φοβοΰμαι, ούχί 
μήπως άπολεσθώ χάριν σοΰ, άλλά μήπως 
δέν άγαπώμαι άρκούντως. Είμαι άπα ιτη - 
τική . Είνε αληθές δτι θά παρέλθν] π λε ϊ-  
στος χρόνος ΐνα  μέ ί'δγ)ς καί άμφιβάλλω 
άν θά δυνηθής νά ύποφέρνις. ’Αγνοώ έάν 
ό καλός μου άγγελος ή ό κακός μου δαί
μων μέ παρακιντί νά σοί γράψω, νά είμαι 
άφωσιωμένη είς τόν έρωτά σου, ή ή άνάγ- 
κη τοΰ νά εί’πω τούς διαλογισμούς μου 
ένί φιλω : διότι είσαι ό έμός,δέν έχει οΰτω;

«Πόσον ή ήμέρα είνε μακρά ! Έν τού- 
τοις έκαμα μικράν έν τφ  λιμένι έκδρο- 
μήν. Πλήν όπόσον αΰτη θά μοί έφαίνετο 
βραχυτέρα έάν ήδυνάμην νά κάμω ταύτην 
έρειί>ομένη έπί τοΰ βραχίονος σου. Γ ινώ - 
σκεις δτι έπεθύμουν νά χρησιμοποιήσω 
τόν περίπατόν μου χάριν σοΰ. Ή λπ ιζον, 
δτι διά τής εΰγενείας τών τρόπων μου θά 
έπειθον τον οδηγόν μου ΐνα  μέ συνοδεύση 
έπί τοΰ πλοίου. Δέν ήννόησεν. Ε ίτα  μοί 
προσφεοονται δπως μέ όδηγήσωσιν έπί τοΰ 
Π ό ρ δ α ,  δπερ ούδόλως μέ ευχαριστεί. Δέν 
θά είμαι ισχυρά είμή μόνον ΐνα έπανέλθω 
έπι τοΰ Σχη:χίωνοΐ .

«Φεΰ ! φ ίλτατέ  μοι, σοί διηγούμαι 
άνοησίας- άλλά μή δέν βλέπης δτι με
ταξύ πάντων τούτων σοί άποκρίνομαι δτι 
μυριάκις σέ άγαπώ ; —  θ ά  σοί αιτήσω 
μίαν παράκλησιν καί έλπίζω  δτι δέν θά 
μοί τήν άρνηθής : νά μοί γράφγις,δηλαδή. 
Οταν είσαι έπί τοΰ πλοίου, μετάδιδε 

μοι τούς διαλογισμούς σου. Μή δέν είμαι 
φίλη σου, ή πρεσβυτέρα σου αδελφή ; Εί
μαι επιεικής. Πρός σέ ιδίως τοΰτο μοί 
φαίνεται ευχερές.

» Ώ ! έάνποτε ήοάσθης πρέπει νάγινώσκης 
πόσον ύποφέρν] ό προσδοκών, δταν ή προσ
δοκία ή άναμεμιγμένη μετά τίνος γλυκύ- 
τητος. Σήμερον εύρίσκομαι έν τή  κατας·ά- 
σει ταύτν). Είμί τεταραγμένη καί άνήσυ- 
χος.Ό τέ μέν μοί φαίνεται δ’τ ι θά σέ ίδω 
αό βραδύτερον κατά τήν έσπέραν ταύ
την, ότέ δέ καθίσταμαι άπελπις. Ή  
καρδία μου είναι συντετριμμένη, φοβού
μαι. —  Ε ίτα τό μέλλον είναι φρικώδες, 
διότι, έάν δντως μέ άγαπας, όπόσον θά



■ήσαι δυστυχής όταν δεν θά είμαι πλέον 
πλησίον σου. Σέ άγαπώ παραφόρως κ α ί  
δέν θέλω νά υποθέσω ότι ό έρως σου είναι 
ιδιότροπος. —  ‘Η ιδέα μόνον αυτή με 
λυπεί. Ά ναμφιβόλως οταν δέν θά είμαι 
πλέον πλησίον σου, έτέρα νεωτέρα καί ώ- 
ραιοτέρα ί'σως έμοΰ θά σέ παραμυθησει 
καί έγώ θά εΰχαριστούμην. —  Σύγγνωθι, 
ά λλ ’ οΰδό7»ως θά αποφασίσω νά πράξω 
τοΰτο άγογγύστως. Πρός τ ί τό βλέμμα 
σου άνεζήτησε τό έμόν ; Πρός τ ί έσκέ- 
φθης νά μοί γράψνις ; Διότι ·ίι ειμαρμένη 
άπεφάσισεν ούτως.— ’Έ στω λοιπόν, έγώ ή 
Βρετάνη, έγώ ή δεισιδαίμων, ώς είναι 
πάσαι της πατρίδος μου αί γυναίκες, 
έγώ , ή έξ άπαλών σχεδόν ονύχων γνωρί- 
σασα την ήθικήν οδύνην, ή τ ις , βραδύτε- 
ρον, είδον μίαν πρός μίαν καταπιπτούσας 
τά ς ονειροπολήσεις ρεμβαζούσης κόρης 
κ α ί  νεαράς γυναικός, λοιπόν έγώ, κατά 
την πρωίαν ταύτην, ίκέτευσα νοερώς τον 
"Υψιστον Ϊνα σοί έμπνεύστ) αληθή πρός 
έμέ έρωτα, όστις πιθανώς θέλει διαρκέσει 
έπί τινας μόλις εβδομάδας. Οίμοι ! φ ίλ- 
τα τέ  μοι, τ ις  γινώσκει έάν ποτε έπανίδω- 
μεν άλλήλους ; Γράφε μοι, ένθάρρυνέ με.

«Είνε ή έκτη της εσπέρας, ’Αλβέρτε, 
καί αμφιβάλλεις ίσως περί έμοΰ. ’Ίσως 
εΰρίσκεσαι μόνος έπί τοΰ πλοίου σου καί 
τεθλιμμένος. Φοβείσαι μη σέ άποστρέφο- 
μα ι, μη δέν σέ άγαπώ. Έταλαιπωρήθην 
κατά  τε την νύκτα καί την ημέραν ταύ
την θανασίμως. Οΰδόλως δύναμαι ν ’ άν- 
θέξω κατά  τοΰ έ'ρωτός σου. Ή ττή θη ν- 
έλθέ’ σέ ά γαπώ .»

Ό  ’Αλβέρτος ελαβε την έπιστολήν 
ταύτην καθ’ όδόν. Έ πειδή όμως ή άπό- 
στασις ήν άοκούντως μεγάλη, όπως πο- 
ρευθή έν τή  οικία του άνήλθεν έν τάχει 
τήν όδόν μέχρι τοΰ προπυργίου δ’ Ά ζώ  
καί έκεϊσε, ύπό τό φώς φανοΰ καί ύπό 
λεπτήν καί ψυχράν άμα βροχήν, ήν δέν 
ήσθάνετο, ήνέωξε τό φύλλον έκεϊνο τοΰ 
χάρτου, τό περιέχον τό μέλλον του.

Ά ναγνώσας αΰτό έγένετο  ̂ σύννους. 
Ε ίτα ώχρός καταστάς εκ τε τής εΰδαιμο- 
νίας καί τής συγκινήσεως, τήν καρδίαν 
εχων πεπιεσμένην, τήν κεφαλήν έπί τοΰ 
στήθους κεκλιμένην, έπέστρεψεν άργώ βή- 
μ ατι έν τή  πόλει.

Μετά δύο μήνας, πεντεκαίδεκα άκρι
βώς ήμέρας άπό τής άποκαλύψεως τοΰ 
έρωτός τω ν, ό νεαρός άνήρ καί ή νέα 
γυνή άπεχωρίσθησαν. Ό  κ. δέ Σεράν 
έλθών παρέλαβε μεθ’ έαυτοΰ τήν Μαρίαν, 
όπως έπαναφέρνι αΰτήν είς Φουγέρην. 
Ά λ λ ’ οΰχ ήττον, πρό της άπελεύσεώς 
του, έ'σχε τόν καιρόν νά παρουσιασθή τώ  
Άλβέρτω καί παρετήρησε τήν εΰνοιαν,ήν 
έχαιρε παρά τή  κυρίί* δέ Σεράν.

Ή  παρουσίασις ελαβε χώραν είς τό θέα- 
τρον. 'Ο τε ό Αλβέρτος έξήλθε τοΰ θεω
ρείου, ήρώτησα ,αΰτόν τ ί  έσκέπτετο περί 
τοΰ κ. δέ Σεράν.

—  'Υπήρξε πρόςέμέ λ ίαν αξιαγάπητος, 
μοί είπεν" άλλ’άγνοώ ένεκα τίνος μέ πα - 
ρετήρει πλειστάκις μετά περιεργείας με- 
γαλειτέρας έκείνης, δ ι’ ής παρατηροΰσιν

ένα άδιάφορον καί μεθ” ϋφους σχεδόν 
σκωπτικοΰ.

Τήν διμηνον τοΰ Αλβέρτου καί τή ς 
Μαρίας εΰδαιμονίαν έπηκολούθησε διετής 
άποχωρισμός. Ό  ’Αλβέρτος έστάλη είς 
Σενεγάλην καί ό έπί τοΰ καταλόγου τοΰ 
πληρώματος βαθμός μου μέ ήνάγκασε νά 
άπίλθω  μ ετ’ αΰτοΰ. Οΰδέν θά είπω περί 
της παραδόξου ταύτη-ς χώρας, έ'νθα ό ή
λιος της διακεκαυμένης ζώνης φλέγει 
τάς άμμους τής έρήμου, ένθα ή θάλασσα 
θραύεται έν μέσω άμμωδών σκοπέλων, ό
που ή τών ποταμών πλούσια βλάστησις 
κρύπτει πυρετούς καί κροκοδείλους. Ή - 
νιώμεθα θανασίμως έν αΰτή .

Κατά τόν πρώτον τοΰ άποχωρισμοϋ 
τούτου χρόνον, ό Αλβέρτος κα ί ή Μαρία 
συνεχώς επέστελλον άλλήλοις. Αί έπι- 
στολαί της Μαρίας ήσαν διά τόν Αλβέρ
τον τεκμήριον έναργές τής προτέρας εΰ- 
δαιμονίας καί τών μελλουσών αυτών ελ
πίδων. Περιέμενε ταύτας μετ’ αγωνιώ
δους άνυπομονησίας καί μετ’ ολίγον κα
τέστησαν αΰτώ  άπαραίτητοι. Οΰδέποτε 
άλλως τε έ'ρως γυναικός έξεφράσθη διά 
τρόπου μάλλον άφελοΰς, εΰφυεστέρου καί 
παθητικωτέρου. ΑΟτη μετά μεγίστης ει
λικρίνειας τώ  διηγείτο τόν ήμερήσιόν της 
βίον, τάς ανησυχίας καί τους πόθους της.

«Ό σ φ  μακρύνομαι, έγραφεν α ΰτφ , τής 
έσχάτης εΰτυχοΰς ήμών ήμέρας, τόσω 
αισθάνομαι έμαυτήν μάλλον καταβεβλη- 
μένην. 'Ομοιάζω ναυαγώ άναζητοΰντι είς 
τόν ορίζοντα τό σώσον αΰτόν πλοΐον. 
Αιωνίως γράφω τρέμουσα . Τί ήθελον 
δώσει διά μίαν ώραν έρημίας, καθ ’ήν θά 
μοί ήτο δυνατόν νά σέ άναπολήσω ! Ή  
ζωή μου είναι μακράν. Φεΰ ! Δ ιατί νά μή 
δύναμαι ένώπιον πάντων νά κλαίω  ! Εί
ναι σκληρόν. —  Θέλεις νά λάβτις ιδέαν 
τ ινά  τής ΰπάρξεώς μου ; ’Έ στω . Σήμε
ρον περί τήν έννάτην καί ήμίσειαν τής 
πρωίας κατέβην παρά τή  θυγατρί μου,ό
πως άκούσω τών μαθημάτων αΰτής. Περί 
τήν δεκάτην καί ήμίσειαν προγευματίζο- 
μεν. Ε ίτα ή θυγάτηρ μου μελετά έπί τοΰ 
κλειδοκυμβάλου. Τότε διατίθημι μίαν 
στιγμήν, διότι νομίζουσιν ότι εΰρίσκομαι 
παρ’ αΰτή . Οΰχί, δέν εΰρίσκομαι παρ’ 
αΰτή ! άλλ ’ έν τφ  κοιτώνί μου, οπού εΰ- 
τυχής οΰσα σοί γράφω. Μετά τό γεΰμα, 
άναγινώσκω ή εργάζομαι μέχρι τής δέ
κατης έσπερινής, ε ίτα  κατακλίνομαι ό
πως αύθις τή έπιούσνι έπαναλάβω τά  
α υ τά » .

Άπένεμε τώ  Άλβέρτω τάς μάλλον 
λεπτάς θωπείας, άς είνε δυνατόν νά λά - 
βγι άνήρ παρά γυναικός. Τώ έλεγεν ότι 
τήν κατέστησεν εΰτυχεστέ^αν.

«Πόσον είμαι εΰτυχής ώΰσα ούτω πε- 
φιλημένη ! Είς σέ βεβαίως θά χρεωστή ή 
θυγάτηρ μου τάς φροντίδας, τάς περιποι
ήσεις, άς τή  έπιδαψιλεύω .Ό  πρός σέ έ'ρως 
μου μέ άνύψωσεν, Α λβέρτε, να ί, μέ άνύ- 
ψωσε. Μοί άπέδωκε μυρίας θωπείας, ών 
ήμοίρουν. Έγένεσο πρός με τοσοΰτον .άνε- 
ξίκακος, τοσοΰτον αγαθός ! Έ ζήτησας 
ν’ άπομακρύνγς τάς βάτους άπό τής όδοΰ 
μου. Μήπως δέν γνωρίζεις ότι ό άγαπών

αισθάνεται άπειρα·* υπερηφάνειαν, ΰπερ- 
τάτην άγερωχίαν. Αί γυναίκες έ'ν τισ ι 
περιστάσεσιν είσίν εΰτυχέστεραι ΰμών . 
Και'τοι γινώσκουσιν ότι οταν έρώσιν ή ά - 
πλουστάτη υπόνοια δύναται νά έπιφερν) 
τήν άπώλειάν των r οΰδόλως διστάζουσι 
νά έκτεθώσιν ή νά  προξενήσωσι τήν έλα - 
χίστην θλίψιν, τήν μικρότοετη,ν έναντιό- 
τη τα  τώ  εαυτών φίλιρ. »

Ημέραν τ ινά , ό Αλβέρτος τή είχε λα - 
λήσει περί τής εΰτυχ ίας, ής ήθελον άπο- 
λαμβάνει, έάν έζων έ'ν τι_νι τοΰ κόσμου 
γω νί$ , όλως άφωβιωμένοι εις τόν έρωτά 
των.

«Έ λπίζουσα ότι θά απολαύσω μικράς 
ησυχίας, έρχομαι νά συνομιλήσω έπί μ ι
κρόν μετά σοΰ.. Σκέπτομαι έάν ήνε δυνα
τόν νά κρατήσω τους θησαυρούς μου ά - 
κινδύνως. Κρΐναι πόσον υποφέρω,διότι μοί 
συμβαίνει νά μή δύναμαι ν’ άσπασθώ τήν 
εικόνα σου καθ’ έκάστην. Φεΰ ! ή α τυ
χής μου θυγάτηρ δύνατα ι νά μέ άγαπά, 
καθόσον έκαμα υπέρ αΰτής τήν μεγα- 
λειτέραν θυσίαν. 'Υπήρξα μάλιστα καί 
φίλαυτος, θυσιάσασα σέ χάριν αΰτής. Σύγ- 
γνωθι, Α λβέρτε. Έ άν ήδυνάμην νά έξα- 
σφαλίσω τήν ήσυχίαν σου μή έγκαταλιμ - 
πάνουσά σε, θά τό επραττον. Ιίλήν ή εΰ- 
δαιμονία τότε μόνον είνε όντως διαρκής, 
όταν δύναται τ ις  νά παρουσιάση τήν σύ
ζυγον αύτοΰ ένώπιον πάντων. Πάσα ένω- 
σις, ώς ή ήμετέρα, όταν έπέρχηται ό κό- 
ος, είνε κόλασις. Οί έ'λεγχοι, τά  δάκρ-υα, 
ιαδ εχονται άλληλα . Χάνουσι πάσαν χρη

στότητα . Φεΰ ! θά είπγ,ς σήμερον ότι 
είμαι ή κυρία Φρόνησις.

“Επεται συνέχεια.
Π έ τρο® Β ε ν ε ρ η ς

Ε ΙΣ  ΤΟ ΓΡΛ.Φ Η ΙΟ Ν

Τ Ο Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
πωλοΰνται τά έξης νεώτατα γαλλικά βιβλία, μέ τάς 
αΰτάς τιμάς τών γαλλικών βιβλιοπωλείων, ήτοι πρύς 
φράγκα χριισα 3.50 έκαστος τόμος, έλεύθ. ταχυδρο
μικών 3.80 :

LES BILLETS BLEUS, par E m ile  G o u d eau , 
illustrations de Trock.

LA COUR DE L’EMPEREUR GUILLAUME, 
p a r  ***.

LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE. par C. 
K o e t t s c h a u ,  lieutenant-Colonel, ouvrage traduit 
aveo l'autorisation de l'auteur, par E r n e s t  J a b -  
g l e ,  professeur a l ’Ecole speciale m ilitaire de 
Saint-Cvr.

LES S'CRONGNIEUGNIEU DU COLONEL RA - 
MOLLOT, p a r  C h a r l e s  L e r o y .

LES FEMMES JUGEES PAR LE DIABLE, 
p a r  G. C la u d in .

GR1PPE-SOLEIL, par F. du  B o isg o b e y . 
HONNETE ? par E . E r is h  e t  N. L a v a l .  
GAULOISERIES NOUVELLES, par Arm and

SlLVESTRE
PORTRAITS D’AUJOURD'HUl, par A d o lp h e  

R a c o t .
PORTRAITS D’HIER, par A d o lp h e  R a c o t .  ' 
LES FINESSES DE P1NTEAU, par C h a r l e s  

L e r o y ,  illustre .
LES FEMMES NIQUIETANTES ET LES 

MARIS COM1QUES, par D a n ie l  D a r c .
LES G1GOLOTS DE CES DAMES, par I n a u t h ...  
L’EMPIRE D’ALLEMAGNE k VOL D’OISEAU, 

par E. B r a u l t .
L’ART DE FAIRE SES 13 JOURS, par L . 

D id ie e .
LES 36 FEMMES DE LA BALADE, par J e a h  

M a l i c .


