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την Ζη.Ιοτυπίαν.
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[Συνέχεια]

Ζ'
Ο ΠΤΡΓΟΣ ΤΟΤ ΛΑΒΕΡΝΗ

Ό  καιρός ήτο άστατος κα ί χλιαρός. 
<0  ήλιος δέν κατώρθου νά διασχίστι τά  
■νέφη, έκ του σκιερού δε του ουρανού θό- 
λου κατήρχετο μόνον ή θερμότης του 
μετά  φωτός ολίγου.

Ή  κυρ'ία Λαβερνή έκάθητο έπι προσκε- 
φαλαίου ε’ις την θύραν τής μεγάλης α ι
θούσης, ή ς α ί βαθμίδες ήγον προς τον κή
πον. Πέριξ αυτής Ιθαλλον έντός εΰρέων 
κ ιβω τίων αιγοκλήματα καί κληματίδες, 
ά τ ινα  πλήρη ευωδίας άνεϊρπον μέχρι του 
ΐζώστου τού ποώτου πατώματος.

Ό  πύργος τού Λαβερνή συνέκειτο έκ 
τού Ισογείου, έγειρομένου έπι αναβάθρου, 
£ί ενός πατώματος εχοντος εννέα παρά

θυρα καί έκ μιας στέγης οξείας, ήτις έπ- 
έκειτο τής ο’ικοδομής, άνυψουμένη μετά 
χάριτος προς τόν ουρανόν. Αί μεγάλαι έ- 
κεΐναι στέγαι τού δέκατου πέμπτου α ί-  
ώνος δέν όμοιάζουσιν άρά γε πρός την 
προσευχήν ; δέν φαίνονται λέγουσαι : τά  
πάντα  πρός τόν ουρανόν ;

Ή  οικία αύτη ώκοδομημένη διά λίθων 
καί πλίνθων, μέλαινα καί μεγαλοπρεπής 
την κορυφήν, χαρίεσσα καί άνθηρά περί 
τήν βάσιν, ήγείρετο ύπό τάς κλιτύς γη
λόφου ήμικυκλιοειδούς, ούτινος οί δύο 
βραχίονες έπεστρωμένοι ύπό δασών, περι- 
έσφιγγον αυτήν ήρέμα καί τήν έπροφύ- 
λαττον άπό τούς βορείους καί δυτικούς 
ανέμους. Δέν έπεδεικνύετο ή οικοδομή έν 
άγερωχία, πολλάκις δε ό οδοιπόρος διήρ- 
χετο διά τής κοιλάδος, χωρίς κάν νά ύπ - 
οπτεύση οτι εκειτο κατο ικ ία  μεταξύ των 
αίγείρων καί των προαιωνίων φηγών.

Ή  όδός διήρχετο κάτωθεν τού λόφου, 
άπό τής όδού δέ μέχρι τού πυλώνος οκτώ 
σειραί καστανεών έσχημάτιζον τετραπλήν 
δενοροστοιχίαν, προωρισμένην μάλλον ν ’ 
άποκρύψωσι τήν πρόσοψιν τής οικίας παρά 
νά τήν κοσμήσωσι καί νά τήν κα ταστή - 
σωσιν έπιδεικτικήν.

. Μικρός ρύας, τού όποιου τήν μίαν ό
χθην έκ τού μέρους τνίς δενδροστοιχίας, 
προσέθετεν είς τήν τοποθεσίαν έκείνην τήν 
κίνησιν, τήν δρόσον καί τόν ήδύν ψίθυρον 
τών διαυγών ύδάτων του. Διήρχετο τα - 
πεινώς ύπό μικράν λιθίνην γέφυραν, ής 
άνωθεν ήγείρετο ό πυλών, ό φέρων τά οί- 
κόσημον τών Λαβερνή. ’Επί τής προσό- 
ψεως έκείνης, τά  παράθυρα ήσαν πάντοτε 
κεκλεισμένα διά παραπετασμάτων καί οΰ- 
δείς ποτε έφαίνετο είς αυτά .

Ά πό  τού θανάτου τού κυρίου Λαβερνή, 
πασα ή ζωή καί ή έν τώ  πύργω κίνησις 
είχεν άποσυρθή είς τό έσωτερικόν.Τά δω
μάτια  τής κομήσσης εβλεπον πρός τόν κή
πον πρός τό νοτιανατολικόν, καί ό ήλιος 
έθέρμαινεν αυτά άπό πρωίας μέχρις έσπέ- 
ρας. Αυτόθι, εί'τε καθημένη παρά τό πα - 
ράθυρον τού πρώτου πατώματος, εϊτε κά
τω , έν τή μεγάλν) αιθούση, δίδουσα δ ια- 
ταγάς καί έπιτηροϋσα τούς ύπηρέτας, ή 
κυρία Λαβερνή, ώς μόνην θέαν ειχεν απέ

ναντι της τό ήμικύκλιον δάσους π λα τά 
νων καί καστανεών, σχηματιζουσών μέ- 
λανα καί πυκνόν θόλον, ύφ’ δν διεφαίνετο 
ό ρύαξ,φωτιζόμενος ένιαχού λαθραίως διά 
τίνος σχισμάδος τού φυλλώματος- πέραν 
τού δάσους καί τού μελαγχολικού ρείθρου 
οΰδέν έφαίνετο είς τόν ορίζοντα. Ά πό  δέ 
τού πύργου μέχρι τού ημικυκλίου έξετεί- 
νετο εύρύχωρον τετράπλευρον περιέχον 
κανονικάς πρασιάς ροδώνων ρομβοειδείς ή 
ωοειδείς, λιθίνην 7,εκάνην μετά πίδακος, 
καταπλημμυρούμενον ύπό φωτός καί άέ- 
ρος έλευθέρου, συλούμενον άδιακόπως ύπό 
πασών τών μελισσών καί τών ψυχών τής 
έξοχης" είς δέ τάς τέσσαρας γωνίας τού 
κήπου πεφυτευμέναι τέσσαρες γ ιγα ντ ια ΐα ι 
κερασέαι προσείλκυον τούς χλωρίωνας, 
τούς σπίνους καί τούς πυρρούλας, φλυά- 
ρους παρασίτους, οϊτινες έ'βλεπδν μ ετ’οί'- 
κτου τήν γραμμήν τών μελαίνων χελιδό
νων,α ΐτινες είχον καταφύγει ύπό τόν θριγ
κόν τής ύπερμεγέθους στέγης.

Είς τό μικρόν τούτο κτήμα, έ'κτασιν ’έ - 
χον πεντήκοντα τό πολύ πενταπλέθρων, 
περικεκλεισμένον πανταχόθεν ύπό φρα
κτών καί τού ρύακος, ή κυρία Λαβερνή 
διήλθε τά  δύο τρίτα τού βίου της. Αυ
τόθι είχε γεννηθή ό Γεράρδος. Ό  δέ άπο- 
θανών κόμης Λαβερνή, ό συμπολεμιστής 
τού Κ ατινά , έλυπεΐτο, διότι δέν ήδυνήθη 
νά έκφέρη αυτόθι τήν ύστάτην πνοήν, τήν 
ήμέραν, καθ’ ήν, τρωθείς θανασίμως έφ’ έ- 
νός τών προχωμάτων τού Μάεστριχτ, έξ- 
έπνευσε λέγων : «Ώ  δυστυχή μου σύζυγε! 
ώ, ή οικία μου ! »

Αυτόθι τέλος ή κόμησσα, έρείδουσατά 
νώτα έπι τής παραστάδος τής θύρας, μέ 
τήν μίαν χεΐρα έπι τών αιγοκλημάτων 
καί τήν άλλην έπι τής καρδίας τη ς, παρ- 
ετήρει, ώς πάντοτε, τόν φωτεινόν κήπόν 
της καί τό σκιερόν δάσος, εικόνα συγκι
νητικήν ζωής σβεννυμένης, ήτις έν μέν τώ 
παρόντι παρέχει τόν ήλιον, έν δέ τώ  μέλ- 
λοντι ορίζοντα παγερόν καί ζόφον.

Ή  κυρία Λαβερνή δέν ήτο άκόμη πεν- 
τηκοντούτις. Ή  κόμη της μόλις ήρχιζε 
νά έπαργυρούται. Τό όμμα της ήτο ά
κόμη ήμερον καί διαυγές ώς άλλοτε. 
Πλήν άλλοτε ή φιλόγελως καί ζωηρά κό-
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μησσα προσεβλήθη υπό δύο αλλεπαλλή
λων συμφορών, α ϊτινες έπάγωσαν τήν 
καρδίαν καί τό πνεΰμά της.

Ά πό  του θανάτου του συζύγου της ού- 
δείς ένεθυμεϊτο ότι ήκουσεν αυτήν ποτέ 
γελώσαν άπό του θανάτου δέ ένός των 
υιών της ουδέποτε έθεάθη καν μειδιώσα. 
Ή  λύπη της είχε μεγαλεϊον* είχε χάριν 
τό σώμά τη ς, ^ωρίς έκφρασιν, ή δέ φωνή 
της απέκτησε πάσας τάς αποχρώσεις, ας 
ή φυσιογνωμία δεν ήδύνατο νά έκφράσνι. 
Θυγάτηρ πλουσίου οίκου καί μάλιστα μο
νογενής, έπειδή ένυμφεύθητόν κ. Λαβερνή 
παρά την θέλησιν της ο’ικογενείας της, 
έπειδη ήσθάνθη δτι ή οικογένεια της έ- 
χαιρεκάκει έπί τώ  προώρω θανάτω τοΰ 
κόμητοςκαι άπεκάλει τό δυστύχημα τοΰτο 
θείαν δίκην, η κόμησσα άπεφάσισε νά πε- 
ριφρονΫ) τον οίκτον τοΰ πλησίον. Έ πέβα- 
λεν εις την μορφήν της προσωπεϊον μαρ- 
μαρμάρου' άλλα δυστυχώς ή καρδία της 
άπέμενε ζώσα, ή καρδία της ΰπέφερε τά  
πάντα καί άνά πάντα παλμόν αυτής ή 
κόμησσα συναισθανομένη την λύπην, συν- 
είθιζε νά έπιθέτν) την χεΐρά της έπ’ αυτής 
διά νά καταστέλλγι τούς βιαίους παλ
μούς της.

Καθημένη εις την θέσιν της την ημέραν 
εκείνην 26 Αύγούστου; ήδύνατο νά δια- 
κρίννι έπί μιας τώ ν κερασεών τοΰ κήπου 
άνθρωπίσκον εΰσωμον καί βραχύν τό άνά- 
στημα, φυσίγναθον καί θαλερόν την οψιν, 
άμαυράν φέροντα ένδυμασίαν, ο στις έκά- 
θητο έπί δισχιδούς κλάδου μέ εν κάνιστρον 
εις τον κόλπον, έναποθέτων μετ’ άκρας 
προσοχής έντός τοΰ κανίστρου, έπεστρω- 
μένου διά φύλλων τά  κεράσια,ατινα εδρε- 
πεν έκ τής άκρας τών ύψηλοτέρων κλωνί- 
ων. Ό  άνθρωπίσκος αυτός προς τ ’ άνω 
βλέπων είχεν άπομακρυνθν) πολύ της κ λ ί-  
μακος, ήν κ α τ ’ άρχάς είχε μεταχειρισθη 
προς άνάβασιν. Ή  περί τό εργον της συλ
λογής ζέσις παρεκίνησεν αυτόν νά προβ·7) 
μέχρι της ύψίστης κορυφής τοΰ δένδρου, 
μέχρι τών σειομένων αυτοΰ λοφιών, όπου 
οι καρποί έκρέμαντο λίαν προκλητικοί την 
θέαν, καί όπου τά  στρουθιά δέν ήδύναντο 
νά τούς βλάψωσι, διότι έκεϊ θά ήσαν πολύ 
έκτεθειμένα καί πολύ θά έταλαντεύοντο 
ΰπό τοΰ άνέμου.

Ή  κόμησσα, ή τ ις οΰδέν τό έκτακτον 
εύρισκεν ένόσω ό άνθρωπίσκος έξετέλει τό 
εργον του, ευρισκόμενος εις τούς κα τω τέ
ρους καί καταλλήλους προς τό ανάστημά 
του κλάδους, έξέφερε κραυγήν ευθύς ώς 
τον είδεν ώς γιγάντειον όρνεον νά λυγίζϊ] 
τούς λεπτούς κλώνας.

—  Ώ  θεέ μου ! . . αυτο ί ό καϋμένος ό 
άββάς θά πέση νά σκοτωθή ! είπεν' Ία -  
σπϊνε ! τρελλός είσαι ; . . Ίασπϊνε !

Ό  Ίασπϊνος δεν ήκουσεν' ή κόμησσα 
είχε τήν φωνήν λίαν ασθενή, ή δέ κερασέα 
έκειτο μακράν. Ά λ λά  πλησίον τοΰ Ί α 
σπίνου, παρά τήν ρίζαν τοΰ δένδρου, έ- 
κειτο χαμαί κεκλιμένος, μέ τό ρύγχος 
μεταξύ τών δύο έμπροσθίων ποδών,μικρός 
κύων λευκός καί μέλας τό χρώμα, μέ τρί
χωμα δασύ,μέ ώτα μικρά,μέ τρίχας φαιάς 
εις τάς όφρΰς, έξαιρέτου ίσπανικοΰ γένους

Λίκτοΰ μετά τοΰ άγγλικοΰ γένους τών κα
ρολικών κυνών, ζώον όπερ ή Πρόνοια είχε 
προικίσει δι’ άγχινοίας, διά χάριτος, διά 
θάρρους, δι’ άγαθότητος, πλεονεκτήματα 
άρκετά καί εις άνθρωπον προσέτι.

Ό  κύων ήκουσεν ό ,τι δέν ήκουσεν ό 
έπί τοΰ δένδρου άββάς. Ήγέρθη καί προσ- 
έβλεψε μακρόθεν τήν κυρίαν του, ώσεί ζη
τών νά έρωτήστ) αυτήν καί νά έννοήση 
τούς λόγους της.

Ή  κυρία κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ικέ
τευε διά τής φωνής καί διά τών νευμά
των καί παρεκάλει τόν άββάν δι’ έπανει- 
λημμένων χειρονομιών. Ό  κύων έστήριζε 
τούς δύο λευκούς έμπροσθίους πόδας του 
έπί τής πρώτης βαθμίδος τής κλίμακος 
καί ΰλάκτησεν άνατείνων τήν κεφαλήν 
προς τόν άββάν ' ούτος ουτε κάν έστρεψε 
τήν κεφαλήν, άλλ ’ είπε προς τόν κΰνα:

—  Ναί, Άμούρ, ναί ! θά σοΰ δώσω κε
ράσια" ησύχασε, μικρέ Άμούρ.

Καί έρριψε κάτω έν δράγμα κερασιών 
πολύ ώριμων καί πολύ μαύρων, άτινα  ό
μως είχον συλήσει τά  πτηνά  καί αΐ μυΐα ι. 
Ό  καλούμενος Άμούρ κύων δέν ηύχα- 
ριστήθη, άλλ ’ άπεναντίας δυσηρεστήθη, 
παροργισθείς, διότι δέν τόν εννόησαν έπή- 
δησεν άπό τής πρώτης βαθμίδος ε’ις τήν 
δευτέραν καί έξηκολούθησε νά ΰλακτγί 
όργίλως.

—  Ά ,  μά τ ί  είν* αύτό ; είπεν ό άββάς 
έξακολουθών νά δρέπγι, μήπως σοΰ φαί
νεται πώς κλέπτω  τά  κεράσια ; μήπως 
είσαι σύ ό οικοδεσπότης, Άμούρ ;

Ό  κύων άπήντησε διά γρυλλισμοΰ ση
μαίνοντος παν ο ,τ ι δύναται νά ίΐπν] Ιν 
ζώον όταν περιφρον^ κανένα.

Ή  κόμησσα δέν ήδυνήθη ν’ άναμείνη 
έπί πλέον καί προσήλθεν εις βοήθειαν τοΰ 
κυνός. Διασχίσασα τόν κήπον έδραμέ προς 
τήν κερασέαν. Ό  Άμούρ έ'παυσε νά ύλα- 
κτή , έλειξε τάς χεΐράς της καί κατεκλίθη 
πάλιν έπί τοΰ έδάφους.

—  Δέν άκούεις λοιπόν, άββά ; είπεν ή 
κυρία Λαβερνή. θ ά  μέ κάμτρς νά πάθω 
άπό τόν φόβον μου. Πολύ λαίμαργος θά 
είσαι διά νά έκτίθεσαι τοιουτοτρόπως εις 
κίνδυνον διά τρία ή τέσσαρα κεράσια, τά  
όποια οΰτε τά  πουλιά καταδέχονται νά 
τσιμπήσουν.

—  Ώ , κυρία, έγώ λα ίμαργος;... είπεν 
ό Ίασπϊνος προσπαθών νά έπιθέση τον 
πόδα παρακάτω. Μπά ! . .  ποΰ είνε ή σκά
λα ; δέν τήν βλέπω πλέον.

—  Είσαι ένα μ ίλλ ι μακρύ ά άπ’ α υτή ν ... 
πρόσεχε ! . .  τρίζει ό κλάδος.

—  Κυρία, είμαι ελαφρός ώσάν πτερόν.
Δέν έπρόφθασε νά τελειώσν) τάς λέξεις

ταύτας, ότε ό κλάδος διερράγη' ευτυχώς 
ό Ίασπϊνος έμεινε κρεμάμενος. Ή  κόμησ
σα άφήκε κραυγήν.

Ό  Άμούρ ήγέρθη όπως έκφράση ΰλα - 
κτών προς τόν Ίασπΐνον ό ,τ ι έφρόνει περί 
τής συμπεριφοράς του. ‘Ο άββάς κατώρ- 
θωσεν έπί τέλους νά εΰργι στήριγμα καί 
νά φθάσγι εις τήν κλίμακα, κατήλθε δέ 
κρατών κάνιστον πλήρες έξαιρέτων κερα
σιών, όπερ θριαμβευτικώς παρουσίασε προς 
τήν κόμησσαν.

—  Κρίμα εις τούς τόσους κόπους σου, 
Ίασπ ϊνε, είπεν ή κυρία Λαβερνή. Ποτέ δέν 
τρώγω καρπούς' τό είξεύρεις κάλλιστα.

Ό  άββάς, νωρίς ποσώς νά έλαττωθή ή 
χάρις τοΰ μειδιάματος του, τοΰ στολίζον- 
τος τήν άγαθωτάτην μορφήν τρυ, μετέβη 
μέχρι τής δεξαμενής, έν ή εύρίσκετο βε- 
βυθισμένον έντός τοΰ υδατος έτερον κά
νιστρον καλώς κεκλεισμένον καί άνήγει- 
ρεν αυτό, έξ ού ήκούετο προσερχόμενος 
κρότος σκιρτημάτων παραδόξων.

—  Θεέ μου ! τ ί είνε έκεϊ μέσα ; ήρώ- 
τησεν ή κυρία Λαβερνή.

Ό  Ίασπϊνος άνήγειρε τό κάλυμμα με
τά  πολλών προφυλάξεων καί έ'δειξεν εις 
τήν κόμησσαν τρεις εύμεγέθεις ίχθΰς, μέ 
έρυθρά πτερύγια, μέ μαύρην ράχιν καί 
λευκήν κοιλίαν, οΐτινες περιέστρεφον μα- 
νιωδώς τούς στρογγύλους οφθαλμούς των· 
καί άνέπνεον άκορέστως τήν δρόσον.

—  Ψάρια ! Μά τ ί σοΰ ήλθεν, άββά. 
Γνωρίζεις ότι δέν τρώγω ψάρι, όπως δέν 
τρώγω καί κεράσια.

—  Άδιάφορον, άπήντησεν ό άββάς, έ- 
πέρασα καλά τήν ημέραν μου" μοΰ ήλθαν 
δύο ίδέαι εις τό κεφάλ ι... χά ! χά ! . . 
καί έ'πειτα λέγουν ότι ποτέ δεν μοΰ έρ
χεται καμμία καλή ιδέα ! Τί λέγεις περί 
τούτου, σύ Άμούρ ;

Ό  Άμούρ είχε πλησιάζει κα ί έξήταζε: 
μ ετ’ άνησυχίας τά  έντός τοΰ κανίστρου· 
άνακινούμενα ζώα, όσφραινόμενος αυτά 
μετ’ άγερώχου πεοιφρονήσεως. Έρωτηθείς 
παρά τοΰ Ίασπίνου περί τής γνώμης του, 
προσέβλεψεν αύτον ατενώς καί έστρεψε τά  
νώτα . Ά ν  οί κύνες ήδύναντο νά μειδ ιά- 
σωσιν, ό Άμούρ θά έγελα έμπαικτικώς 
κατά  πρόσωπον τοΰ Ίασπίνου.

—  Τί ίδέαι σοΰ ήλθον ; άς άκούσωμεν, 
άγαπητέ Ίασπϊνε, είπεν ή κόμησσα, δύ
σπιστος οσον καί ό Άμούρ, άλλ ’ άβοοφρο- 
νεστέρα.

'Ο Ίασπϊνος έδειξε τά  δύο κάνιστρα.
—  Κυρία, ειπεν, ό μυλωνάς άνοιξε χθές 

τά  νερά κ’ έδούλευσε τρεις ώρας μέ τόν 
μύλον του. "Ημουν εις τήν όχθην καί έ
τρωγα κεράσια... όχι, δαμάσκηνα. Τρώγω 
πάντοτε τά  χαλασμένα' άλλά μερικά ό- 
ποΰ είνε πολύ μαλασμένα τά  πετώ . Έ ρ- 
ριψα λοιπόν εις τό ποτάμι δύο τρία άπ’ 
αύτά . Συνήθως έπιπλέουν καί μοΰ άρεσε', 
νά παρακολουθώ τό ρεΰμα καί νά τά  βλέ
πω νά στριφογυρίζουν μέχρι τοΰ φράκτου, 
όπου παρασύρονται καί γίνοντα ι άφαντα. 
Χθές όμως τά  έβλεπα νά γ ίνω ντα ι άφαντα 
άμέσως καθώς τά  έρριπτα. Αύτό έκαμε 
νά μοΰ έλθη εις τόν νοΰν μία ιδέα—λ, πρώτη, 
Τά δαμάσκηνα αύτά , έσυλλογίσθην, θά 
τά  καταπίνουν τά  ψάρια' άλλά τ ί ψάρια 
νά είνε ; Κυπρίνοι : αύτοί ποτέ δέν πη
γαίνουν σιμά εις τά  νερά τοΰ μύλου' ά - 
γαποΰν τά  ήσυχα νερά καί τόν βοΰρκον. 
Λαυράκια ; άλλά αύτά  δέν τρώγουν παρά 
κρέας πρόσφατον. Μήν είνε τ ίγ κ α ι; άλλ 
αύτα ί έχουν τό στόμα στενόν' πέρκαι ;

—  Φ ίλτατε άββά, άντί νά μοΰ είπής 
ποϊα ψάρια δένέφαγον τά  δαμάσκηνά σου, 
είνε προτιμότερον νά μοΰ είπής ευθύς έξ

I άρχής ποϊα τά  έφαγον.



—  Είνε είδος κυπρίνου όπου τά  λέγουν 
έδώ μυλωνάδες, έ'να είδος σπάνιον, ψάρια 
τοΰ ποταμοΰ, όποΰ πωλοΰνται πολυ ακρι
βά. Τότε έπήρα κ ’ έγώ ενα καλό καλάμι 
κ ’ ενα αγκίστρι πρώτου άριθμοΰ καί ήλθα 
κ ’ έκοψα κεράσια διά δόλωμα.

—  Δέν άγαποΰν τά  δαμάσκηνα αύτά 
τά  ψάρια :

—  Ώ , όχι δά, κυρία ! άλλά τά  δαμά
σκηνα έχουν χονδρό κουκοΰτσι και δέν 
στέκουν καλά εις τό άγκίστρΓ έβαλα 
λοιπόν διά δόλωμα κεράσια καί ώς βλέ
πετε έ'πιασα τρία άρκετά μεγάλα, τά  
όποια τό όλιγώτερον ήμπορεϊ ν’ αξίζουν 
είκοσι τέσσαρα σόλδια τό έ'να.

—  Γιά νά σοΰ είπώ, είπεν ή κόμησσα, 
είνε δύο φοραις τώρα όποΰ μοΰ κάμνεις 
λόγον περί της αξίας τών ψαριών- μήπως 
σκοπεύεις νά τά  πώλησης ;

—  Μ άλιστα, κυρία κόμησσα, καθώς 
επίσης καί τά  κεράσια.

—  Πώς, άββά ; . . χρηματολογείς ;
Η μορφή τοΰ άγαθοΰ άββά ούδεμίαν 

έξέφρασε δυσαρέσκειαν διά τήν έπίπληξιν.
—  Οχι διά λογαριασμόν μου, είπε μει- 

διών.
—  Διά λογαριασμόν ίδικόν μου τότε, ή 

διά λογαριασμόν τοΰ Γεράοδου ; διότι δέν 
αγαπάς κανένα άλλον έκτος τών τριών, 
τοΰ έαυτοΰ σου δηλαδή, έμοΰ καί έκείνου. 
"Α ! έλησμόνουν τόν Άμούρ’ μήπως θέ
λεις ν’ άγοράσγις τίποτε κουλουοάκια δι’ 
αυτόν ;

—  Οχι, κυρία, όχι. Συνάζω χρήματα 
διά τήν κυρίαν Μαιντενών.

Ή  κυρία Λαβερνή έποίησε νεΰμα έκ- 
πλήξεως καί παρετήρησε μετά περιεργείας 
τόν άββάν κατά  πρόσωπον, δστις έφα ί- 
νετο προσέ^ων έξ ολοκλήρου εις τά  κερά
σια καί εις τους ίχθΰς του.

—  Διά τήν κυρίαν Μαιντενών ; έπανέ- 
λαβεν ή κόμησσα.

—  Δέν έ'χετε τήν εικόνα τής κυρίας αυ
τής εις τήν αίθουσαν ; ήρώτησεν ό Ίασπϊ- 
νος.

—  Ναί, βέβαια. Καί τ ί  μέ τοΰτο ;
— Δέν άγαπάτε πολύ αυτήν τήν ει

κόνα ;
—  Άναμφιβόλως" ή κυρία Μαιντενών 

-ήτο ή καλλιτέρα ©ίλη μου προ τοΰ γάμου 
μου, ή δέ είκών της είνε Ιν τών καλλ ιτέ- 
ρων έργων τοΰ Πέτρου Μινιάρ. Ά λ λά  τίς  
σχέσις υπάρχει μεταξύ τής κυρίας Μαιν- 
τενών καί τών ψαριών, τά  όποια επιασες 
μέ τό αγκίστρι,μεταξύ τών κερασιών καί 
τής είκόνος, τήν όποιαν έ'χομεν ;

—  Κυρία, άπήντησεν ό Ίασπϊνος λαμ- 
βάνων ήθος έπίσημον, τό χρύσωμα τοΰ 
πλαισίου τής είκόνος έκείνης έξηλείφθη 
καί αί γλυφα ί έχάλασαν' ή κατάστασις 
αύτη  δέν είνε ά νταξία  το ιαύτης κυρίας...

—  Ώ  ! είπε μελαγχολικώς ή κυρία 
Λαβερνή' δι’ έμέ ή ζωγραφία αυτή είνε 
άπλώς μία άνάμνησις, άνάμνησις βαθμη
δόν έξαλειφομένη καί ώχριώσα ώς ή φ ιλία  
έκείνης, ή τ ις μοί τήν έδώρησε, γηράσασα 
■δπως έγηράσαμεν καί ήμεΐς. Είνε προσω
πογραφία φίλης, ήτις. δέν είνε πλέον φίλη 
μου. Τίνα παριστ?ν ή είκών, άββά ; μίαν

νέαν καί ώραίαν γυναίκα" τήν κυρίαν 
Σκαρρών, τόν μαργαρίτην δστις ελαμπε, 
διακρινόμενος μεταξύ τόσων άλλων, έν τώ 
μεγάρω Άλβρέ, έν τη κατοικ ία τοΰ θείου 
μου, τήν έποχήν, καθ’ ήν κ ’ έγώ έπίσης 
ή μην νέα, δτε ό κύριος Λαβερνή εζη καί 
μέ ήγάπα. Ώ , φ ίλτα τε  Ίασπ ϊνε, τά  χρώ
ματα έξηλείφθησαν, τά  πρόσωπα έρρυτι- 
δώθησαν καί αί φ ιλ ία ι διελύθησαν ύπό 
τής λήθης. Ολα αύτά , δπως τό π λα ί-  
σιον, έ'χασαν τό χρύσωμά των !

—  Καί έγώ, κυρία, είπεν ό Ίασπϊνος, 
σάς είπα ότι θ’ άγοράσω Ιν πλαίσιον κα ι
νουργές διά τήν εικόνα καί θά τό άγο
ράσω.

—  Έπεθύμουν νά μάθω δ ια τ ί ένδια- 
φέρεσαι τόσον ύπέρ μιας είκόνος, τήν ο
ποίαν ποτέ δέν βλέπεις, νομίζω.

—  Έ ν πρώτοις, κυρία, διότι είνε ώ- 
ραΐον £ργον, ώραία κεφαλή, κεφαλή βα- 
σιλίσσης, δπως έ'λεγε προ τής άναχωρή- 
σεώς του ό κύριος Γεράρδος.

—  Μπά ; ό Γεράρδος ελεγεν αύτό ;
—  Τό έ'λεγε, χωρίς νά είξεύργ, δτι λέ 

γει τήν άλήθειαν.
—  Πώς τοΰτο, Ίασπϊνε ;
Ό  Ά ββάς έπλησίασεν έ'τι μάλλον πρός 

τήν κόμησσαν καί έψιθύρισεν εις τό ώ- 
τίον της :

—  Ή  κυρία Μαιντενών είνε βασίλισσα 
τής Γαλλίας.

—  Έτρελ7*άθης ; άνέκραξεν ή κυρία 
Λαβερνή οπισθοδρομούσα έκθαμβος.

—  Βασίλισσα μή άνεγνωρισμένη α
κόμη, άλλά καί τοΰτο δέν θ’ άργήσν) νά 
γείν·/). Ή  Αύτοΰ Μεγαλειότης ένυμφεύθη 
τήν κυρίαν Μ αιντενών,αύτό είνε γεγονός, 
ό δέ γάμος μετ’ ολίγον θά γείν·/) γνω 
στός.

—  Ά πό ποϊον εμαθες αυτήν τήν εί'- 
δησιν ;

—  Μή μ’ έρωτάτε, κυρία κόμησσα’ είνε 
μυστικόν.

—  ’Έχεις μυστικόν,τό όποιον δέν μοΰ 
ένεπιστεύθης; είπεν ή κόμησσα μειδιώσα’ 
είνε αδύνατον ! Πρέπει λοιπόν νά μή τό 
εμαθες προ πολλοΰ.

—* Μέ νομίζετε λοιπόν άνίκανον νά 
τηρήσω μυστικόν έπί .πολύν καιρόν ; ά- 
πήντησε μετ’ ήπίας λεπτότητος ό άβ
βάς καί μετά βλέμματος πλήρους γλυ
κείας μελαγχολίας.

—  Ώ ς πρός έμέ, βεβαίως.
—  ’Ώ ! κυρία ! έψιθύρισεν ό Ίασπϊνος, 

δστις ήναγκάσθη νά στραφώ διά νά κα- 
ταπνίξνι έ'να στεναγμόν.

—  Έκτος έάν είνε άπόκρυφον τής έξο- 
μολογήσεως, έξηκολούθησεν ή κόμησσα.

—  Καί εινε ακριβώς τοιοΰτο.
—  Ά λ λά  δέν έξωμολόγησες κανένα 

προ οκτώ ημερών, κανένα τούλάχιστον, 
δστις νά γνωρίζτ) τά  μυστικά τοΰ Κρά
τους.

Ό  άββάς έ'σεισε τήν κεφαλήν.
—  Σφά7*λω, είπεν ή κόμησσα’ έξομο- 

λόγησες χθές εις τό παρεκκλήσιόν μας τόν 
βαπτιστικόν σου Δεβώτ, υπάλληλον τών 
ιπποσκευών, πρώην θεραπόντα τοΰ αρχιε
πισκόπου τών Παρισίων, πριν τελέσης τό

μυστήριον τοΰ γάμου το υ ’ έξωμολόγησες 
έπίσης καί τήν εΰμορφην νέαν σύζυγόν 
του,τήν Β ιολέτταν,ήτ ις όμως πάρα πολύ 
εκλαιεν δτε ένυμφεύετο, ώστε νά υπο
θέσω δτι ενέχεται εις τήν πολιτικήν. Ό  
Δεβώτ θά σοί έξομολογήθϊ) δτι έ'κλεψε 
καμπόσα άπό τόν κύριον Ά ρλα ί, τόν τ ε -  
λευταΐόν του κύριον καί ότι θά κλέψνι άρ
κετά άπό τόν βασιλέα έκ τών τροφίμων 
τοΰ στοατοΰ τή ς Φλάνδρας, οπου τόν 
στέλλει ό κύριος Λουβοά. Ή  Β ιολέττα 
θά σοί έξωμολογήθη δτι άγαπά ή ήγά- 
πησεν άλλον καί όχι τόν σύζυγόν της.

—  Κυρία, είπε διακόπτων αυτήν ό άβ
βάς, ή Β ιολέττα Ζιμπέρ είνε έντιμος νεά- 
νις, ή τ ις υπανδρεύεται τόν Δεβώτ, διότι 
αύτός έδέ^θη νά χορηγή χρηματικήν σύν
ταξιν εις τόν πατέρα της, δστις είνε α
πόμαχος καί τυφλός.

—- Α κριβώ ς’ αυτή  μέν είνε πολύ έ'ντι- 
αος, ό δέ Δεβώτ δέν είνε άρκετά τοιοΰ- 
τος, ώστε νά σοΰ έμπιστευθοΰν τά  μυ
στικά τοΰ βασιλέως καί τής κυρίας Μ αι- 
τενών. Ιδού τέλος πάντων όποΰ ηύλό- 
γησες τούς γάμους τω ν ’ εύχομαι νά ευ- 
τυχήσωσιν. Ά λ λ ’ άς έπανέλθωμεν εις τό 
άλλο συνοικέσιον, τό όποιον πιστεύω δτι 
είνε κάπως σοβαρώτερον. Είνε άπλή φή
μη ; τ ίποτε ί'σως δέν είνε θετικόν.

—  Είνε γεγονός, κυρία, γεγονός τετε- 
λεσμένον. Ό  βασιλεύς είνε καταγοητευ
μένος, ή κυρία Μαιντενών λάμπει έκ τής 
χαράς, ό δέ κύριος Λουβοά τόσον μανιω- 
δώς έταράχθη, ώστε έ'γεινεν άφαντος καί 
κανείς δέν είξεύρει ποΰ τόν ώθησεν ή άπ - 
ελπισία του. Ή  δέ γνώμη μου έπί τοΰ 
προκειμένου είνε ή εξής : άφοΰ ή κυρία 
Μαιντενών είνε βασίλισσα τής Γαλλίας 
καί άφοΰ υπήρξε πολύ φίλη σας, πιθανόν 
νά τό ένθυμηθη.

Ή  κυρία Λαβερνή εσεισε τήν κεφαλήν.
—  Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, έξηκολούθη

σεν ό άββάς, ήκουσα νομίζω νά γ ίνετα ι 
λόγος δτι εί'χετε λάβει παρ’ αυτής μίαν 
έπιστολήν, ταυτοχρόνως μέ τήν εικόνα.

—  Κ ατά τήν έποχήν τοΰ θανάτου τοΰ 
υίοΰ μου, να ί, προ δεκαεπτά έτών. Αυ
τήν μόνον.

—  ’Έ σ τω ’ είνε άρκετό καί αύτό ’ ή φι
λ ία  μιάς βασιλίσσης τής Γαλλίας άξίζει 
κά τι.

—  Δ ι’ έμέ ;
—  Ά ν  όχι δι’ υμάς, τούλάχιστον διά 

τόν υιόν σας. Ό  κύριος Γεράρδος υπηρε
τε ί εις τόν στρατόν, δέν προάγεται δέ 
κανείς σήμερον άνευ προστασίας καί διά 
τής προστασίας τής βασιλίσσης δύναται 
νά γείν») στρατάρχης τής Γαλλίας. "Ω ! 
συλλογίσθητε αύτό ! Ιδού ό λόγος διά 
τόν όποιον έψάρευσα σήμερον αυτά  τά  
ψάρια καί συνέλεξα τά  κεράσια, τά  όποια 
θά πωλήσω Ιξ λίβρας, θ ά  συνάξω τοιου
τοτρόπως οκτώ πιστόλας, δσον θά στοι- 
χίστι εν νέον ώραΐον πλα ίσ ιον’ δταν δέ εχτ) 
κανείς εις τήν οικίαν του τήν εικόνα τής 
βασιλίσσης, τήν οποίαν έχάρισεν αύτή ή 
ιδία βασίλισσα καί μίαν έπιστολήν τής 
βασιλίσσης, αν δέν κατορθώσν) τίποτε, θά



είπϊ) δτι είνε πολύ άτυχης, μά τον Χρί
στον

« Μά τόν Χριστόν ! » ήτο τό σύνηθες 
έπιφώνημα τοϋ άββά. Είς πάσαν περίστα- 
σιν ή όργή η ή χαρά του, ή αμηχανία ή 
ό θρίαμβος έξεδηλούτο διά τής άλλοκό- 
του καί ήχηράς ταύτης έπιφωνήσεως.Ει- 
πών δέ ταϋτα  ό άββάς,έξήλθε, διότι είχε 
φθάσει ή ώρα της λειτουργίας.

Ή  κυρία Λαβερνή δεν ήκροάζετο αυ
τόν πλέον, περιπεσοϋσα είς βαθεϊαν ρέμ
βην. Είσηλθε μόνη είς τήν αίθουσαν, καί 
έσταμάτησεν έμπροσθεν της είκόνος, περί 
ής τοσοϋτος είχε γείνει προ μικρού λόγος.

Ή  εΰγενής της είκονιζομένης γυναικός 
μορφή, σκεπτική άμα καί ιλαρά, μειδι- 
ώσα έν τώ  μέσω του παλαιού πλαισίου,έ- 
πλήρου τήν ψυχήν φωτός καί ιδεών μεγά
θυμων. Ή κυρία Λαβ ερνη παρετηρει την

F O R T U N E  B O IS G O B E Y

—  ’Α γαπητέ μου θειε, είχα τύψεις, 
διότι δέν ηλθα τήν περασμένη τετάρτη, 
καί έπρεπε νά έλθω γλήγωρα νά ζητήσω 
καί τήν συγγνώμην σας.

—  Ναί. Σέ ’ξέρω, σέ ’ξέρω. Δέν ομο
λογείς τουλάχιστον οτι δέν είχες νά π^ς 
άλλου που.

—  ’Α μπά, μέ συγχωρεΐτε.Είχα άπόψε 
μιά πρώτη παράστασι είς τό f/oixi . lor .

—  Καί την Ουσιαί,εις γ ια  μας.

περί την κόμην της κεφαλής εκείνης αί'- 
γλην, ώς νά ήθελε νά ίδγι τό μέρος όπου 
έπεκάθητο τό βασιλικόν διάδημα.

—  ”Ω! έψιθύρισε ταπεινοφώνως. Φραγ- 
κίσκη Ώ βινιέ , σύζυγε του Σκαρρών,χήρα 
τοϋ Σκαρρών, παιδαγωγέ ενός βασιλόπαι- 
δος, φίλη καί ερωμένη τοϋ βασιλέως,μαρ- 
κησία Μ αιντενών,βασίλισσα της Γαλλίας, 
δέν θά μοϋ παράσχνις είς τό εξής καμ- 
μίαν άνησυχίαν. Χαίρου έν είρήν/ι τήν 
δόξαν σου, έ'σο ευτυχής, τόσον ευτυχής, 
ώστε ή μνήμη νά μη σοϋ ΰπενθυμίσγι 
πλέον τάς παρελθούσας ήμέρας. Βασί
λισσα της Γαλλίας, ό Θεός νά σοϋ δώσν) 
υγείαν, ίσχύν, μακροβιότητα, αρκεί νά 
μείνιρ είς έμέ ό Γεράρδος.

Καί μετά τάς μυστηριώδεις ταύτας λέ
ξεις, ή κόμησσα έ'μεινεν όρθία, μέ τό ομ- 
μα άπλήστως προσηλωμένον έπι των χα
ρακτήρων τής είκονιζομένης μορφής, πρός 
ήν ώς πρός εί'δωλον άπέτεινεν ένθεομοτά- 
την ευχήν.

Ή κουσε τόν μικρόν τοϋ παρεκκλησίου 
κώδωνα κοουόμενον ύπό τοϋ Ίασπίνου καί 
ήτοιμάζετο νά διέλθγ) διά τοϋ κήπου με- 
ταβαίνουσα είς τήν λειτουργίαν, οτε α ί
φνης ίππος άφηνιασμένος καί αίματόφυρ- 
τος έφάνη έν τάχει ύπερβαίνων τήν έπι 
τοϋ ρύακος μικράν γέφυραν καί είσήλθεν 
είς τήν αυλήν τοϋ πύργου, οπού επεσεν 
έκπνέων, άφοϋ ό άναβάτης του άφήκε τόν 
χαλινόν καί τούς αναβολείς.

"Επεται ουνέχεια.

εινε θαϋμα.’Εσύ φαίνεται άλλαξες,καί άν 
μοϋ ’πή κανείς πώς άρχισες νά ’μπαίνγις 
σέ τά ξ ι, θά τό πιστεύσω.

—  Μά έγώ ζώ βίον κανονικόν καί έρ- 
γάζομαι έπισης, καθώς δλος ό κόσμος. 
Σηκώνομαι καί πλαγιάζω  κάθε ’μέρα τήν 
ί'δια ώρα.

-— Ναί, πλαγιάζεις τά  ’ξημερώματα 
καί ’ξυπνάς τό μεσημέρι.

—  Δέν κάθωμαι ουτε λεπτό.
—  Διάβολε ! Λέσχη, ιπποδρόμια, θέα

τρα καί τόσα άλλα . Δέν θά τολμήσγις 
βέβαια ποτέ νά μας ’πής πώς περνάς τα ίς 
ήμέραις σου.

—  Καί ό’μως άν σάς διηγηθώ τ ί  έ'καμα 
χθες, θά ’δήτε καί σεις πώς αξίζω βρα-

—  Δ ιηγηθήτε,φίλε μου, είπε σοβαρώς 
ό κύριος Καμαρέ, προαισθανόμενος ιστο
ρίαν πλήρη ύπονοουμένων. Δ ιηγηθήτε' θά 
είνε χρήσιμος.

—  Πάρα πολύ μάλιστα, καί δ ιδακτι- 
κω τάτη , άπεκρίθη ό Μάξιμος, άπαντών 
διά νεύματος είς τόν θεΐόν του, οστις τώ  
ύπέμνησε διά τοϋ αύτοϋ τρόπου δτι ή 
’Αλίκη ήν έκεΐ. Χθες δλο τό άπομεσή- 
μερο ήμουν ’στο σπ ίτ ι μου καί έδιάβαζα 
ένα σοβαρό βιβλίο, έπειτα  έδείπνησα μό
νος καί εύγήκα νά κάνω έ’να περίπατο.

—  Είς τά  βουλβάρ, βέβαια.
—  Ό χ ι, παντοϋ. Ή  υγεία μου είχεν 

άνάγκην περιπάτου καί έπήγα είς τά  πε
ρίχωρα. Συμφωνείτε βέβαια δτι ό περί-

βάλουν άμα έφθανα είς ώρισμένον μέρος. 
Αυτός μοϋ έ'δειξε μέσον νά τούς άποφύγω· 
καί ’στό δρόμο μοϋ εύρήκε άμάξι καί 
έμβήκα μέσα. Δηλαδή ό Γώγος μοϋ ’έσωσε 
τήν ζωήν, καί σάς παρακαλώ νά τοϋ αυ
ξήσετε τόν μισθό του.

—  Πολύ παράξενο τό συμβάν σου. Τί 
ώρα ήτανε ;

—  Περασμένα μεσάνυκτα.
—  Καί ό κύρ Γώγός σου τρέχει ’στούς 

δρόμους περασμένα μεσάνυκτα ; Μοϋ φα ί- 
νεται πώς θά τόν διώξω.

—  "Αν τόν διώξετε σείς, θά τόν πάρω 
έγώ. "Επειτα δέν έ'τρεχε ’στούς δρόμους, 
έπήγαινε ’στής μάμμης του, ’ποϋ κάθε
τα ι έκεΐ ’στή Μ πατιγνιόλ.

—  Όδος K a p f i n L  Τί έκαμες έσύ έκεΤ 
περα ,

—  Δέν σάς είπα πώς έπήγα νά κάμω 
υγιεινόν περίπατον ; Έ πήγα ινα  ί'σα πέρα 
καί έπειτα  εύρέθηκα είς ένα δρόμον άγνω
στον, όδός Ζ ν φ ρ ο ά .

—  ’Ξέρω, ’ξέρω. Έ νας φίλος μου έ'κτι- 
σε αΰτοϋ τρία μέγαρα καί ή τά  ένοίκιασε 
ή τά  έπώλησε. Νά δουλειά. ’Ά ν  ήθελες 
καί συ νά χρησιμοποίησης τά  κεφάλ,αιά 
σου έτσ ι. Ά λ λ ’ άς είνε. Πώς ’μπορεί όμως 
δυο βήματα άπό τό βουλβάρ Μα.ΙΙρμπ  
νά σέ κυνηγοϋν κ λ έ π τ α ι; ’Στήν όδόν 
Zoi ’yiporί κατοικούν άπειροι.

—  Παραδέχομαι, άπήντησε ζωηρώς ό 
Μάξιμος, λαμβάνων έξωδίκως καί έτέραν 
πληροφορίαν άπό τής οποίας ήλπιζεν οτι 
θά ώφεληθή. Θ’ άκολουθήσω μάλιστα τήν 
συμβουλή σας καί θά ’πάγω  νά ευρώ τόν 
φίλον σας νά ’δώ άν μοϋ πωλή κανένα 
άπό τά  σπ ίτ ια  ’ποϋ έκτισε. Είνε ομως 
άλήθεια πώς χάρις είς τόν υπηρέτην σχς  
τήν ’γλύτωσα πολύ ’φθηνά.

—  Πατέρα, υποστηρίζω καί ’γώ  τή ν 
γνώμην τού έξαδέλφου μου, είπεν ή Ά λ ί-

;ερισσοτερον παρα μια

θειε μου, 
μοϋ συν-

Τ Ο  Κ Ο Μ Μ Ε Ν Ο  ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

Ό  Μάξιμος είσηλθε χαρίεις ώς πάντοτε 
Έχαιρέτισε δεξιά καί άριστερά, άπέτειν® 
φιλοφρονήσεις τ ινάς είς τάς κυρίας καί 
μειδίαμα φιλοστοργώτατον είς τήν έξα- 
δέλφην του.

— Ή λθες μάγκα, ήλθες ; είπεν ό τρα
πεζίτης. Κάτι δμως τόσον ενωρίς ;

πάτος αυτός άξίζει 
παρτίδα βακαρα .

—  Πράγματι, άλλα μέ μ^ά φορά ’ποϋ 
τό έκανες δέν είνε μεγάλο πράγμα.

—  Α λήθεια , καί νά σάς ’πώ, 
δέν θά τό ξανακάνω. ’Ξέρτε τ ί  
έβη ; Παρ’ ολίγον νά μέ δολοφονήσουν.

—  Bravo. Τόρα λοιπόν κάθεσαι καί 
κλίνεις καυγάδες στούς δρόμους. Ά ν  καυ- 
χάσαι γ ι ’ αυτήν τήν φρονημάδα σου . . .

—  Μά δέν έννοεϊτε. Μέ ’πήραν άπό 
’πίσω μερικοί ’ποϋ ήθελαν νά μέ λ.τιστεύ- 
σουν, καί άν δέν έτύχαινε ν ’ άπαντήσω 
ένα παιδί γνωστό σας, βέβαια ήθελε τήν 
πάθω.

—  Ποιό πα ιδ ί ;
—  Αύτό ’ποϋ έχετε κάτω  γ ιά  τά  θε

λήματα, ’ποϋ τοϋ φορεϊτε τήν β.Ιυνΐ,α 
μέ τά  χρυσά κουμπιά.

—  Ό  Γώγος ;

>
κη. Αύξησε τόν μισθόν τού Γώγου, σέ 
παρακαλώ. Είνε τόσω καλός, τόσον έξυ
πνος . . .

—  Καί τόσον εΰγενής, προσέθηκεν ή 
παιδαγωγός, τήν όποιαν έ'σπευδε νά χα ι
ρετά εύγενέστατα οσάκις έβλεπεν ό Γώγος.

—  Ναί, άλλά μ’ δλ’ αυτά , δέν κάνει 
διόλου τήν δουλειά του, άπεκοίθη ό κύ
ριος Δορζέρ. ’Ερωτήσατε άν θέλετε κα ΐ 
τόν Βινιορύ.

—  Ά λ λά , κύριε, έγώ δέν έχω τίποτε 
παράπονον κατά τοϋ μικρού, έσπευσε ν’ 
άπαντήσγι ό ταμ ίας μη θέλων νά κα τη - 
γορήστ) τον προστατευόμενον τής δεσποι
νίδας Δορζέρ.

—  ’Έ πειτα  άν μοϋ κάννι καί τίποτε, 
έγώ πτα ίω , γ ια τ ί τόν έπήρα είς τό γρα- 
φεΐον χωρίς νά εξετάσω, έπειδή μοϋ τόν 
έσύστησαν.

—  Ε πιτρέπετα ι νά σάς έρωτήσω ποιό 
πρόσωπο ένδιαφέοεται γ ι χ  τόν σωτήρά 
μου ; ήρώτησεν ό Μάξιμος.

—  Μία κυρία, τήν οποίαν θά έχνις ’δεΤ 
τουλάχιστον, άν δέν έπήγες σπ ίτ ι της, 
διότι δέχεται δλο τόν κόσμο καί προ πάν
των τήν νεολαίαν. Ή  κόμησσα Γ ιάλτα .

—  Αύτη ’ποϋ έχει ένα ώραΐο μέγαρο 
είς τήν δενδροστοιχίαν Φρί ι ι δΛαν ί .  Ό λο

—  Ναι, αυτός. Ά ν  δ=ν ητανε αυτός,
θεϊέ μου, ί'σως ίσως μ’ έκλαίατε σήμερα.

—  Μά τ ί , μάς κοροϊδεύεις ; Τί βοήθεια 
σοϋ ’δωσε δεκατριών χρόνων παιδί ;

—  Μέ είδοποίησεν δτι οι λωποδύται 
’ποϋ μέ ήκολούθουν έσκόπευαν νά μέ προσ-



περί αύτής γ ίνετα ι λόγος είς τήν λέσχην. 
Έ χει πολλούς φίλους έκεϊ μέσα καί άπό 
’μένα έξαρτάται νά ’πάγω  είς τάς έορ- 
τάς ’ποΰ θά δώση εφέτος τόν χειμώνα.

— "Εχω ακούσει γ ι ’αυτήν ίστορία ιςκαί 
ίστορίαις, είπεν ό κύριος Καμαρέ. Λέγουν 
πώς φορεΐ άνδρίκια καί τρέχει την νύκτα 
’στους δρόμους, δτι πα ίζει και χάνει [Λ ε -  

γάλα  ποσά καί δτι ’ξεύρει σπαθί καί π ι
στόλι. Γελάτε ; Δέν είνε ή πρώτη φορά 
’που αί γυναίκες ’ξεύρουν οπλασκία. ’θ υ 
μούμαι είς τό Μ ον π β Ι δ ί ο  . . .

—  ’Αλήθεια, κύριε Μάξιμε, ήρώτησε 
γραϊά τ ις ,τη ς  οποίας ό σύζυγος φαρμακο
ποιός είχε κερδίσει περιουσίαν, άλήθεια 
πώς τό μπάνιο της είνε μαλαματένιο καί 
μέ διαμαντόπετραις ;

—  Θαρρώ πώς τά  παραλένε, άπεκρίθη 
γελών ό Μάξιμος. Έ νας φίλος μου, ποϋ 
έπεσκέφθη τό σπ ίτ ι της, μοΰ είπε πώς δέν 
είνε διαμαντένιο τό μπάνιο τη ς,άλλά  πώς 
είνε πλσυσία, πλουσιωτάτη.

—  Έ χει ρ,εγάλα κεφάλαια καταθέσει 
σ’ έμέ, είπεν ό τραπεζίτης, αύτή μοΰ έ- 
σύστησε καί τόν Γώγον. Τής είπα πώς 
’μπορεϊ νά τον κρατούσε καί ή ίδια 'άφοΰ 
έ'χει άλογα καί άμαξαις καί τόσους ύπη- 
ρέτας χρειάζεται καί έ'να γ χ ρ ο τ ι ι1. Μοΰ 
άπεκρίθη πώς δέν κατο ικεί είς τό Παρίσι 
τακτικά  καί δτι τό παιδί αύτό δέν ’μπο
ρούσε νά πηγαίντι μαζύ της είς τό έξωτε- 
οικόν, διότι προστατεύει την μάμμη του, 
ή όποια είνε πολύ γραϊα. Ή  δικαιολογία 
δέν ήτο καί τόσον ισχυρά, ά λλ ’έπί τέλους 
τό έκράτησα.

—  Καί έκάματε καλά, θεϊέ μου. Ό  
Γώγος έ'χει πιθανόν έλαττώ ματα , τά  έ- 
λα ττώ μ ατα  της ηλικ ίας του, ά λλ ’ είνε 
καί πολύ έξυπνος ; Έπρεπε νά τόν σπου
δάσετε γ ιά  μέλλοντα υπάλληλόν σας.

—  Πολύ τρέχεις. Τόν κρατώ γ ιά  νά 
μη τά  χαλάσωμε μέ τήν κόμησσα , 
άλλά. . .

—  ’Αλήθεια, γ ια τ ί λοιπόν τόν προ
στατεύει τόσω ; πού τόν συνήντησε ; λέ
γουν πώς είνε Έ λληνίς,ή  άπό τήν 'Αρμε
νία . θαρρώ ή κά τι τέτο ιο ... καί δέν είνε 
δυο χρόνια ποΰ ήλθε στη Γ αλλία .

—  Γιά νά μοΰ έξηγήσν) τό ένδιαφέρον 
ποΰ έχει γ ι ’αύτό τό πα ιδ ί, μοΰ διηγήθη 
μια ιστορία ποΰ’μοιάζει μέ μυθιστόρημα.

—  Μυθιστόρημα, άνέκραξαν έν χορώ 
γυναίκες καί άνδρες. Διηγηθητέ μας λοι
πόν κύριε Δορζέρ.

—  Σάς ειδοποιώ δτι δέν είνε καί πολύ 
διασκεδαστικό, άπεκρίθη ό τραπεζίτης. 
’Ακοΰτε λοιπόν.

Φαίνεται πώς ό πατέρας τοΰ Γώγου 
ήτο λοχίας τών Ζουάβων καί έπήγε στήν 
εκστρατεία της Κριμαίας. Δέν ’ξεύρω σέ 
ποιά μάχη,έκεϊ στήν Σεβαστούπολι,συνε 
λήφθη αιχμάλωτος άπό τούς Ρώσσους 
καί εΰρέθηκε έξαφνα σ’ έ'να χωριό,ποΰ ά - 
νηκεν είς τόν πατέρα της κομήσσης.

—  Δέν είνε λοιπόν Έ λληνίς ; άνέκρα 
ξεν ό Μάξιμος.

1 Γχροϋ[λ (groum), λέξις άγγλιχή, σημαίνουσα μι
κρόν ίιπηρέτην. Φέρει Ιδίαν στολήν χαί άχολουΟς' 
πάντα τον χύριον. Θεράπων άχόλουθο;. Σ. τ. Μ.

—·' Πολλά μ’ έρωτας. Μόλις τήν έγνώ- 
ρισα καί ποτέ δέν έξήτασα περί τής έθνι- 
κότητός της. Τήν ιστορία της μονάχα 
σάς λέγω  όπως μοΰ τήν είπεν. Αυτός λο ι
πόν ό λοχίας έ'σωσε μια φορά τον πατέρα 
της κυρίας Γ ιάλτα , δταν έκυνηγοΰσαν 
άρκούδαις κα ί ό κόμης τοΰ άπέδωκε τήν 
έλευθερίαν του. Α υτός,κατά τήν ειρήνην, 
έπανήλθεν είς τήν Γαλλίαν, άφήκε τό 
στρατιωτικόν καί είσήλθεν είς τήν Τρά
πεζαν ώς υπάλληλος. Ένυμφεύθη κατό
πιν καί άφήκεν ένα παιδί μόνον,διότι καί 
αυτός καί ή σύζυγός του κατόπιν άπέ- 
θανον. Τό παιδί αύτό ώνομάζετο Γεώρ
γιος καί κολακευτικώς Γώγος.

—  Λοιπόν ό Γώγος είνε ό υιός άνδρείου 
στρατιώτου.

—  Ναί, μοΰ έ'δωκαν είς την Τράπεζαν 
τάς καλλιτέρας πληροφορίας περί τοΰ 
πατρός, καί γ ι ’ αύτό έπήρα τό πα ιδ ί, 
διότι δέν έπίστευα κα ί πολύ πολύ τάς 
συστάσεις αύτής τής κυρίας, ή όποία μοΰ 
φαίνεται ολίγον έλαφρά. Ή  κόμησσα έ- 
κτοτε δέν έπαυσε νά φροντίζνι περί τοΰ 
λοχίου καί άμα ήλθεν είς τό Παρίσι 
μετά τινα  έ'τη έ'σπευσε νά λάβ·/) είς τήν 
προστασίαν της τήν οίκογένειάν του.

Αυτή είνε ή α ιτ ία  ποΰ έχω είς τήν υ
πηρεσίαν μου παιδί έξυπνο ’σάν πίθηκο, 
άλλά χωρίς καμμιά ωφέλεια.

—  Λοιπόν τίποτε δέν είνε αύτό ποΰ 
έ'καμε γ ιά  ’μένα απόψε; ήρώτησεν άστεϊ- 
ζόμενος ό Μάξιμος.

—  Νά σοΰ ’πώ τήν αλήθεια,δέν ’ξεύρω 
άν πρεπει νά τόν εύχαριστώ γ ι ’ αυτό. 
"Αν δέν ήτο αύτός ό κατεργάρης,ποΰ γυ
ρίζει τά  μεσάνυκτα στούς δρόμους,θά σοΰ 
έδιδαν κανένα καλό μάθημα γ ιά  νά μά- 
θης άλλοτε νά ήσαι φρονιμώτερος.

—  Μά,θεΐέ μου, θά μ’ έδολοφονοΰσαν. 
Νά γίνγι κανείς φρόνιμος μέ τέτοια τιμή 
είνε κάπως ακριβό.

—  Καί στο κάτω , κάτω , έσύ είσαι υ
ποχρεωμένος είς τόν κύρΓώγο. Έσύ πρέ
πει νά πληρώσγις τό χρέος σου. Πάρε τον 
είς τήν υπηρεσίαν σου ν’ άσφαλισθίι καί 
τό μέλλον του.

— Έ χετε δίκαιον. Καί τότε νά έβλέ- 
πατε ή κόμησσα πόσον θά μέ ηύχαρίστει.

—- Είνε ωραία, ήρώτησεν ή πα ιδα-

γω γ0ς· , Τ , ' , r—  Μπά ! είπεν ό κύριος Καμαρέ άςιών 
τίτλους είδήμονος έπί τών τοιούτων. Είνε 
ξανθή καί μελαγχολική. Πολλαίς φοραις 
τήν είδα νά όδηγνί δύο ζωηρούς 'ίππους 
είς τά  Ή.Ι ύο ια Πf<Ua. Δέν έχει τόν τύ 
πον, τόν όποιον θέλω. Είνε κρύα. Ά !  
’πές μου γ ιά  καλλονήν τών θερμών κλι
μάτω ν. Είς τάς ’Ινδίας, παραδείγματος 
χάριν. . .

—  Είνε ΰπανδρευμένη ; έπανέλαβεν ή 
κυρία Μαρτινώ, άμφιβάλλουσα πάντοτε 
πεοί της ήθικότητος τών ’Ινδικών διηγή
σεων.

—  Είνε χήρα, είπεν ό Τραπεζίτης, κυ
ρία έαυτης καί της περιουσίας της. Κα
τάλληλος σύζυγος διά νέον, ό όποιος 
έφαγε τήν μισήν του περιουσίαν. Ειδο
πο ιείτα ι διά τοΰτο ό κύριος άνεψιός μου.

—  Πράγματι, καλή ιδέα, είπεν ό Μά
ξιμος θά ’πώ νά μέ συστήσουν.

—  Μένε ήσυχος, είνε σέ ταξεΐδ ι.
—  Διά πολύ καιρό.
—  Γ^ά δεκαπέντε ήμέραις,θαρρώ! Τήν 

περασμένη έβδομάδα μοΰ έστειλε τόν έ- 
π ιστάτη  της καί μοΰ έζήτησε πενήντα 
χιλιάδες φράγκα διά μικράν έκδρομήν είς 
τό Μονακό ή τήν Ν ίκαιαν, καί της έ
στειλα τό ποσόν.

—  Τότε θά περιμένω νά έλθτ). Είνε δ- 
μως παράξενο πώς δλαις ή γυναίκες τα -  
ξειδεύουν τόρα. θαρρεί κανείς πώς δλαις 
ή ώραίαις συνώμοσαν νά φύγουν άπό τό 
Παρίσι μαζύ.

—  Καί θαρρεί κανείς,φ ίλε μου, πώς λυ- 
πεΐσθε διά καμμιαν άποΰσαν, είπεν εύ- 
φυώς ό κ. Καμαρέ.

—  Έ γώ  ! διόλου. Είμαι ελεύθερος ώς 
ό άήρ . . . κα ί δέν έχω δρεξιν νά χάσω 
τήν έλευθερίαν μου.

—  Τότε φυλαχθητε. Λέγουν πώς ή κό
μησσα γυρίζει τά  κεφάλια. Δέν ήξεύρω 
γ ια τ ί ’ είνε τόσφ άδύνατη. . .

—  ’Αγάπη μου ’Αλίκη, διέκοψεν εί- 
ποΰσα ή κυρία Μαρτινώ, δέν μάς πα ίζεις 
κανένα /όά.ίς ; . . . Τό Κΰι ια ,  άν θέλης. 
Μ’ άρέσει πολύ.

Ή  καλή παιδαγωγός έκρινε, καί δχι 
άδίκως,δτι συνδιάλεξις γενομένη ΰπό το ι- 
ούτους δρους ήν έπικίνδυνος διά νεάνιδα 
καί δτι διά τής μουσικής έδύνατο νά έπ ι-  
φέρη σωτήριον άντιπερισπασμόν.

Ή  δεσποινίς Δορζέρ ήν έκτακτου ίκα- 
νότητος είς τό κλειδοκύμβαλον, αίσθανο- 
μένη δ ,τ ι έπα ιζεν,άλλά  μή θέλουσα νά έ- 
κτελή τά  ωραιότερα τεμάχια  πρό άμα- 
θών. Έσπευδεν δμως πάντοτε νά εύχα- 
ριστήσγι τόν πατέρα τη ς, άγαπώντα  νά 
άποκοιμάται μετά τό δεΐπνον ύπό τούς 
ήχους τής μουσικής.

To j3d./c, τό όποιον τ·7ί έζήτησεν ή 
παιδαγωγός της, τη  προύξένει θλιβεράς 
αναμνήσεις, άλλ ’ έδέχθη άνευ δευτέρας 
παρακλήσεως.

Τελευταίαν φοράν 
Ροβ έρτου δε Καρνοέλ, δεικνύοντος προτί- 
μησιν είς αύτό.

Ό  Ροβέρτος ήν έξαίρετος μουσικός καί 
πολλάκις συνώδευε τήν ’Αλίκην άδουσαν. 
Ό  έρως των έχρονολογεϊτο άφ’ ής έξε- 
τέλεσαν μελωδίαν τ ινά  τοΰ Σσιούβερτ. 
Ένώ έκείνη έψαλεν, είδε δάκρυα ύγραί- 
νοντα τούς οφθαλμούς τοΰ Ροβέρτου* καί 
ούτος άνέγνωσεν είς τούς οφθαλμούς της 
καί ήν έξαλλος πλέον έκ χαράς.

'Ο κ. Δορζέρ πολύ άργά έννοήσας τούς 
έκ τής γερμανικής μουσικής κινδύνους, έ- 
βλεπεν δτι ή κόρη του δέν είyε θεραπευθεϊ 
καί δτι τό βά^ς  ήθελεν έπαναφέρει τάς 
σκέψεις της έπί τοΰ άπόντος καί δ ι’ αύτό 
κατηράτο τής άδέξιότητος τής κυρίας 
Μαρτινώ.

Πρός στιγμήν ύπέθεσεν δτι ή ’Αλίκη 
ήθελεν άρνηθεϊ. Έ ξεπλάγη δέ μεγάλως 
άμα τήν είδε διευθυνομένην χωρίς δ ισταγ
μόν πρός τό κλειδοκύμβαλον, τεθειμένον 
είς τό βάθος τής αιθούσης.

—  Φαίνεται πώς τό κακόν δέν είνε άνί-

τό έπαιξε πρό τοΰ



•ατον, έψιθύρισεν ό Τραπεζίτης, άφοϋ πη
γα ίνε ι χωρίς δυσκολία.

—  Κύοιε Βινιορύ, ’μπορείτε νά διαβά
σετε μουσικήν ; ήρώτησεν η ’Αλίκη τον 
ταμίαν μη άπομακρυνθέντα ταύτης ενόσω 
ό φίλος του ήγόρευεν.

Ό  ταλαίπωρος νέος μεγάλως έξεπλάγη, 
διότι ή δεσποινίς Δορζέρ έγνώοιζε μέν την 
αμάθειαν του,τόν ήνάγκαζε δέ δημοσία νά 
έξομολαγηθή ταύτην.

—  Τότε ό έξάδελφός μου θά στρέφγι τά  
φύλλα , έπανέλαβεν ή νεάνις προσβλέπουσα 
τόν Μάξιμον. Είνε ή τιμωρία του, έπειδή 
δέν ήλθε τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην.

—  'Ωραία τιμωρία, έπανέλαβεν ό έξά- 
δελφος,γνωρίζων ολίγον άπό κάθε τ ι ,  χω
ρίς ποτέ νά έχ-/) μάθν) άρκετά.

Ό  κύριος Δορζέρ ήν καταγοητευμένος. 
"Η ’Αλίκη έδειξε προτίμησιν είς τόν προ- 
•στατευόμενόν του. Δέν έλυπεϊτο λοιπόν 
διότι ή παιδαγωγός της τήν προσεκάλεσε 
-νά παίξνι τά Κνι ια .

Καί ό Μάξιμος έξ άλλου έπεζήτει πάν
τοτε περίστασι'ν νά φαίνεται ευάρεστος είς 
τήν ’Αλίκην, τήν όποιαν ήγάπα ώς άδελ- 
φήν άνταποδίδουσαν αύτφ  τά  αυτά  α ι
σθήματα.

Κατά τάς έσπερίδας της όδοϋ Σιι ι ιρεf r  
ή μουσική ήν άπαοαίτητος, άλλά  δέν ή- 
σαν καί υποχρεωμένοι νά προσέχωσιν. Ώ - j 
μίλουν λοιπόν περί πο λ ιτ ικ ές καί χρήμα- | 
τιστηρίου καί συρμών, ένώ ή δεσποινίς 
Δορζέρ έ'νθους έξετέλει μουσικόν τεμά- 
χιον, τό όποιον ήθελε κινήσει τήν καρδίαν 
ευαισθητοτέρων άνθρώπων.

Μόνη ή κυρία Μαρτινώ έπεδοκίμαζε τήν 
καλλιτεχνικήν δεινότητα της μαθήτριας 
της.

Ό  Βινιορύ έπεθύμει ν’ άκολουθήσν) τήν 
δεσποινίδα Δορζέρ ΐνα  τήν άκούσν) πλησι- 
έστερον, άλλά δένέτόλμησε ν’άπομακρυνθή 
του διευθυντοϋ του, άναλύοντος έκείνη 
τή στιγμή τά  της ύψώσεως του συναλλάγ- 
μ.ατος καί καλοϋντος είς έπεξήγησιν καί 
τόν ταμίαν του.

Ή  ’Αλίκη καί ό Μάςιμος εΰρέθησαν 
λοιπόν μόνοι, καί ούδέν τούς έμπόδιζε νά 
όμιλώσινέλευθέρως, ένώ ταύτοχρόνως κα- 
τεγίνοντο καί είς τό έ'ργον τω ν. Δέν είνε 
δυνατόν νά φαντασθή τ ις  τ ί  δύναται νά 
λεχθή ύπό δύο νέων πρό τετραδίου μου
σικής.

θαρρεί κανείς δτι τό κλειδοκύμβαλον 
εΰρέθη πρός χάριν τών ερωτικών έκμιίστη- 
ρεύσεων.

—  Μάξιμε, έχω νά σου ’μιλήσω σπου
δαία, είπε χαμηλοφώνως ή ’Αλίκη άνα- 
ζητοϋσα μεταξύ άλλων μουσικών τεμα
χίων τό αίτηθέν.

•— Καλά, άπεκρίθη ό Μάξιμος επίσης 
χαμηλή τή φωνή’ γιαυτό λοιπόν μ’ εφε— 
ρες έδώ. Λέγε,είμαι σοβαρός ’σάν "Αγγλος 
κλητήρ.

—  Είσαι φίλος τοϋ κυρίου Βινιορύ.
—  Φ ίλτατος.
—  Τότε θά μοϋ ’πής άν ’μπορώ νά έμ- 

πιστευθώ σ’ αυτόν.
—  Τί έννοεϊς μ’ αυτό ;
—  Σ’ έρωτώ άν ό κύριος Βινιορύ είνε

άνθρωπος που· 'μπορεί νά ύπερασπισθή δυ
στυχή φίλον.

—  Ναί, βέβαια. Ε γγυώ μα ι περί αύτοϋ 
δπως καί περί τοϋ έαυτοϋ μου είς πιαρ-Λ*- 
μοίαν περίστασιν.

—  Ευχαριστώ. Εύρηκα τό βά,Ιι ; καί 
πρέπει νά τό πα ίξω . Ά λλά  ένώ θά παίζω  
’μπορεί νά ’μΐ-λοϋμε πειό δυνατά καί 
μάς ακούει κανείς ετσι.

Ή  Ά λ ικη  έκάθησεν έπι τοϋ θρονιδίου 
περιπλανώσα τάς χεϊρας έπ ι τών πλή
κτρων.

—  Γ ια τί θέλεις νά λάβνις πληροφορίας 
περί τοϋ Βινιορύ ; ήρώτησεν ό Μάξιμος.

—  Διότι ήτο φίλος τού κυρίου δε. Καρ
νοέλ καί διότι; ό κύριος δέ Καρνοέλ είνε 
δυστυχής. ’Μπορώ νά βασισθώ έπ ’ αύτοϋ 
διά νά μέ βαηθήσϊ) ν’ άποδείξωμεν> δτι ό 
κύριο ς δέ Καρνοέλ είνε άθώος ;

—  Άθώος ό κύριος δέ Καρνοέλ. ? Λαι- 
πόν έσύ πιστεύεις πώς είνε ;

—  Καί μήπως σύ άμφιβάλλεΐις ; ήρώ- 
τησε ζωηρώς ή νεάνις.

Ή  Α λ ίκη  έκ τής συγκ ινήσεις έ'καμε 
παρατονίαν τινά  καί ό Μάξιμος έλησμό- 
νησε νά στρέψη τήν σελίδα.

"Επεται συνέχεια.
Α ι ς ω π ο ς .

ΕΡΡΙΚΟΥ ΡΙΒΙΕΡ

Μ Ι Α  Α Π Α Γ Ω Γ Η
[Συνέχεια]

Περί τήν έβδόμην τής πρωίας, κοινός 
τ ις  ήμών φίλος, καί δύο τοϋ κυρίου δέ 
Σεράν, έξ ών ό είς ιατρός, συνήλθομεν έν 
τφ  μικρώ τοϋ Αλβέρτου κοιτώνι. Ούτος 
καί ό κόμης είπον ήμϊν άπλούστατα δτι 
ή μονομαχία αύτών είχε λόγους έκ τών 
μάλλον σοβαρών.

Τούτου ένεκεν, παρεκάλουν ημάς ΐνα 
μή ζητήσωμεν αύτούς. Ή μεθα άπαντες 
φίλοι καί κατά  συνέπειαν, ούδεμίαν ποιή- 
σαντες παρατήρησιν, ένησχολήθημεν έν 
τώ  άμα ΐνα κανονίσωμεν τά  τής μονομα- 
χίας.

Συνεφωνήθη δτι άμφότεροι θά προσε- 
βάλλοντο διά ξίφους καί δτι ό άγων δέν 
θά έπερατοϋτο ή μετά τραϋμα σοβαρόν.

Έπορεύθημεν είς τό δάσος τών Β ινγκε- 
νών. Ό  κόμης, μετά τών δύο μαρτύρων 
αύτοϋ, ήν εν τ ιν ι άμάξη, ό δέ Αλβέρτος, 
ό ήμέτερος φίλος καί έγώ, έν έτέρα. Ό  
φίλος ήμών έγίνωσκεν δτι άκραιφνής φιλία  
μάς συνέδεεν άμφοτέρους. Ήννόησεν δτι 
κατά  τήν περίστασιν ταύτην έπεθυμοϋμεν 
νά συνομιλήσωμεν κατά  μόνας, καί άπε- 
σύρθη είς τό βάθος τής άμάξης, δπου 
προσήλωσε τά  βλέμματά του έπι τής 
όδοϋ.

Ό  Αλβέρτος μοί έξήγησεν έν συντο
μία τά  συμβάντα.

—  "Ηδη, μοί είπε, τό ζήτημα είνε άρ- 
κούντως φανερόν. ’Εάν φονευθώ, τά  πράγ
ματα θέλουσιν άπολήξει κακώς. Ό  κό
μης, άλλως τε , λ ίαν περιποιητικός ών, 
δέν θά καταστήσ/ι τήν σύζυγόν του δυσ-

τυχεστέραν άλλης γυναικάς, έν όμοια πε- 
ριστάσει εύρεθείσης. Ε ίτα  ό χρόνος, ό τά  
πάντα  δαμάζων, θά τ·/ΐ επούλωση τάς 
πληγάς τα ύτα ς τοϋ έρωτας καί τής νεό
τητας.

Έ μεινεν έπί τινας στιγμάς σύννους.
—  Ά λ λ ’ έάν ό κόμης- ο&νευθή ; είπον.
—  Τότε ή άπόφασις εγένετο.Πραγμα

τοποιώ τό δνειρον, περί τοϋ όποιου άλ
λοτε σοί ώμίλουν διαρκώς. Α ρπάζω  τήν 
Μαρίαν. Ή  θυγάτηρ τη ς  μόνη τήν έχώ- 
ριζεν ά π ’ έμού" ήδη. θά. μέ άκολουθήσν], 
θά ΰπάγωμεν είς Άμεαιχή·», θά ζητήσω 
υπηρεσίαν έν Χιλή καί θά  ζήσωμεν εύδαί— 
μονές ή άτυχεΐς, άλλά συνενωμένοι, διότι 
ν.χ ζήσωμεν άλλως, εϊν<αι αδύνατον.

—  1Ε'/.ί ι ;  Ί/'λ1-7- *  7
—  Έ χω  τρεις χ ιλ ιάδας φράγκα, θ ά  

μοί δανείσγις τάς οικονομίας σου, α ΐ— 
τινες άνέρχονται είς άλλας τόσας. Μέ τά  
χρήματα αύτά  θά ζήσωμεν έπί Ιξ μήνας,. 
Ιν έτος, τόν άπαιτούμεναν τέλος χρόνον,, 
πρός λήψιν μιας άπ&φάσεως.

Καί έπειδη έσειαν τήν κεφαλήν, προσε- 
θετο ποιών έσχάτην προσπάθειαν, ΐ.να 
μειδιάστι'

—  “Εξ μήνες είνε μία αίωνιότης διά 
τόν έ'χοντα μόνον ένώπιόν του μίαν ώ
ραν μόνον ζωής. θ ά  ήμην παράφρων,. άν 
άνησύχουν διά τό μέλλον.

Άφικόμενοι, κατήλθομεν τής άμάξης. 
Βαδίσαντες έπί μικρόν,εΰρομεν άδενδρόν τ ι 
μέρος. Ωραίος χειμερινός ήλιος έξετόξευε 
τάς χρυσαυγείς αύτοϋ ά κτ ΐνα ς .Ή  φυσική 
αΰτη άντίθεσις,πρός τήν προσεχή πένθιμον 
σκηνήν, είνε έκάστοτε έπιβλητική  έν ώρ<£ 
μονομαχίας. Οι δύο άντίπαλοι έτάχθη- 
σαν έ'ναντι άλλήλων. Τά ξίφη εύρίσκοντο 
έπί τού έδάφους. Έ λαβον τό ξίφος τοϋ 
Αλβέρτου καί τό προσέφερον είς χ υ 
τό'/. Τό ήρπασε μεθ’ όρμής, άλ.λά πλή
ρης έμπιστοσύνης καί ζωηρότητος. Είς 
τών φίλων τού κόμητος τώ  προσέφερε τό 
έτερον. Άμφότεροι διεσταύρωσαν τά  ξίφη ' 
ε ίτα> έπί τώ  σημείφ μάρτυρός τίνος, ή 
πάλη ήρξατο καί διήρκεσεν έπί τ ινα  μό
λις δευτερόλεπτα.Ό  κόμης άνετράπη δ ια- 
τρυπηθείς διαμπάξ.

Μετά τάς συνήθεις προσαγορεύσεις, ά - 
πεσύρθημεν. Ό  φίλος ήμών άνεχώρησεν, 
ό δέ Αλβέρτος καί έγώ έπανήλθομεν ά - 
μέσως εις Παρισίους.

"Αμα έδωκα τώ  Άλβέρτω τά  άναγκαι- 
οϋντα αύτώ  χρήματα μέ άφήκεν.Έ νηγκα- 
λίσθημεν δακρύοντες, καθότι ήδυνατοϋμεν 
νά προίδωμεν πότε ήθέλομεν έπανίδει άλ- 
λήλους. Δεκαετής κοινός βίος καί άφοσί- 
ωσις άπώλλυντο έν ένί δευτερολέπτω. Ή  
οδύνη μ’ έκαμε νά θεωρήσω αύτόν ώς 
παράφρονα καί τόν ήλεγχον, ώς θελή- 
σαντα νά έγκαταλίπνι χάριν γυναικός 
τίνος τόν φίλον του, τό στάδιον του, 
τήν πατρίδα του.

—  Τήν άγαπώ , μοί είπε, καί αύτή 
ούδένα άλλον έκτος έμοϋ έχει έντφκόσμω.

ΙΙροσέθετο δέ :
—  Γράφε μου, είς "Αβρήν περί τής τύ

χης τού κόμητος.
Έν τα ϊς  κρισίμοις περιστάσεσιν, έν αίς



εύρίσκετο ένήργησεν οΆλβέρτος ώς εύτολ- 
μος άνήρ, άποφασίσας νά ύπερπηδήση τά  
κωλύματα ή νά συντριβή ύπ ’ αυτών. Περί 
την μεσημβρίαν, εύρέίθη είς Σάρτρην. Ό τε  
εκρουσε την θύραν τοΰ κόμητος, ήν λίαν 
συγκεκινημένος, πλ-ήν έδέσποζεν έαυτοΰ. 
Ό  θαλαμηπόλος τοΰ κόμητος δέ Σεράν, 
Ιω άννης, ήνέωξεν αύτήν. Ό  ’Αλβέρτος 
τον έλαβε κα τ’ ίδιαν. Έφαίνετο άκοως 
•συντετριμμένος.

—  Φ ίλτατέ μοι, τώ  είπε, βεβαίως οί 
λόγοι, οί παρακινήσαντες τόν κόμητα νά 
ά-ναχωρήσ·/|, σοί είνε γνωστοί. Έπρόκειτο 
περί της τιμής του. Είς Παρισίους, οπου 
μετέβη, έτραυματίσθη έπικινδύνως. Μέ 
άπέστειλε δέ ΐνα  προειδοποιήσω τήν κό- 
μησαν περί τούτου καί ενεργήσω τά  τής 
έπιστροφής του.

’Επειδή ό θεράπων έδισταζέν, ό ’Αλ
βέρτος έ'θεσεν είς τήν χεΐρά του λουδο
βίκειοι λ έ γ ω ν :

—  ’Εννοείς δτι αύτά πρέπει νά μείνωσι 
μυστικά" όδήγησόν με πρός τή ν κόμη- 
σαν.

Μετά τινας στιγμάς, ό ’Αλβέρτος καί 
ή Μαρία -ήσαν μόνοι έ'ναντι άλλήλων.

Ή  δύστηνος γυνή τοσοΰτον ώχρίασε 
βλέπουσα τόν ’Αλβέρτον, ώστε δέν ήδυ- 
νήθη νά έγερθν), μετ’ όλίγον όμως ερρηξε 
γοεράν κραυγήν καί έρρίφθη εις τάς άγκά- 
λας του.

—  Μήπως έτραυματίσθης ; είπεν.
Ε ίτα , κρύψασα τήν κεφαλήν έπί τοΰ

στήθους τοΰ έραστοΰ της καί περιπτύ- 
ξασα αύτον ίσχυρώς, προσέθετο ταπεινο- 
φώνως :

—  Καί έκεϊνος ;
—  ’Εκείνος δέν έφονεύθη, άλλά τό 

τραΰμά του είνε σοβαρόν.
Έπεκράτησε στιγμ ια ία  σιγή.
—  Άκουσόν με, Μαρία, έπανέλαβεν ό 

’Αλβέρτος, μοί είπες ότι ή θυγάτηρ σου 
ήτο τό μόνον μεταξύ ημών ύπαρχον έμ- 
πόδιον, ότι έάν δέν είχες τέκνον δέν θά 
έδίσταζες νά μέ ακολούθησες. Παοήλθον 
λοιπόν τέσσαρα έ'τη άφ’ δτου άγαπώμε- 
θα, καί εί'μεθα κεχωρισμένοι. Θέλεις νά 
γίνγις ίδική μου ; Θέλεις νά μέ άκολουθή- 
5ης,

—  Ναί, άπεκρίνατο έκείνη, θά σέ ακο
λουθήσω.

Έ ν τούτοις, συγκεκινημένη καί μεθ’ 
ύφους ίκετευτικοΰ προσέθετο :

—  Ά λ λ ά  βοήθησαν με, διεύθυνον τά 
βήματά μου, διότι άγνοώ τ ί  νά πράξω' 
ή κεφαλή μου άλγεϊ, πονεΐ ώς άποκο- 
πεϊσα.

Αί λέξεις αύτής ήσαν ενθερμοι, διακε- 
κομμέναι. Ή  τάλα ινα  γυνή, ήννόει ένδο- 
μύχως ότι έπί τοΰ έ'ρωτός της,· τοΰ άχρι 
τοΰοε μή δντος ένοχου,θά υπήρχε τοΰ λοι- 
ποΰ αίμάσουσα κηλ ίς .Ό  Αλβέρτος ήννόει 
τοΰτο ώς καί έκείνη, καθόσον τό αύτό 
δεινόν προαίσθημα κατέθλιβε τάς καρδίας 
άμφοτέρων. Ά λ λ ’ είχεν άποφασίσει ν ’ ά- 
κολουθήσν) τήν ύπ ’ αύτοΰ χαραχθεϊσαν ό- 
Οόν, καί άν αύτη έπρόκειτο νά τον όδη- 
γήσγι είς άβυσσον.

Επομένως, τη  είπε σχεδόν ψυχρώς :

—  Μή ανησυχείς διόλου, αναλαμβάνω 
τά  πά ντα . Πρέπει νά άναχωρήσωμεν. 
Λάβε τήν έφεστρίδα καί τό πιλίδιόν σου.

Τήν έβοήθησεν δπως φορίσ·/) τόν π ϊ-  
λόν της., έ'ρριψε τήν έφεστρίδα έπί τών 
ώμων της καί έξήλθον.

Ό  θεράπων παρετήρει αύτούς σιωπη- 
λώς καί προσέκλινεν, ένώ άπήρχοντο. Ε 
πειδή δέ ή οικία τοΰ κόμητος ήτο ώκο- 
δομημένη έκτος τής πόλεως, εύρέθησαν 
μετ’ ού πολύ είς τόν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν.Εύτυχως,ούδεΐς γνωστός αύτοϊς ύπήρ- 
χενέπί τοΰ διαμερίσματος έφ’ού έπέβησαν. 
Ά λ λ ’ ούχ ήττον, καθ’ όδόν, όλίγας μό
νον λέξεις άπέτειναν άλλήλοις, καί τοΰτο 
έκ φρονησεως, ώς έπιθυμοΰντες ν’ άφήσω- 
σιν 0σω τό δυνατόν όλιγώτερα τής άπο- 
δράσεώς των ϊχνη.

Άφικόμενοι έν Παρισίοις, έκρύβησαν έ'ν 
τ ιν ι ξενώνι, ε ίτα , περί τήν δνκάτην τής 
νυκτός, έπορεύθησαν δι’ άμάξης είς τόν 
σιδηροδρομικόν τής "Αβρής σταθμόν,οπου 
έπέβησαν τής αμαξοστοιχίας τής ένδε- 
κάτης.

Μετά μίαν ώραν, ή Μαρία άπεκοιμήθη, 
διότι ήν λίαν έξησθενημένη ύπό τοΰ βά
ρους τής καθ’ άπασαν τήν ημέραν κα τα - 
βαλούσης αύτήν συγκινήσεως. Ό  Αλβέρ
τος έσκέπτετο περί τών μέσων τής έν Ά -  
βργι ακίνδυνου αύτών διαμονής καί ιδίως 
τής έκεΐθεν άναχωρήσεώς των. Άμυδρά 
άκτής έλπίδος διήλθε τοΰ νοός του.Σπου
δαστής ών συνήψε φιλίαν μετά τίνος έ- 
θελοντοΰ, όνόματι Ζαρέν. Πρό τινων έ- 
βδομάδων, συνήντησε κατά τύχην είς 
Παρισίους τόν Ζαρέν τοΰτον, δστις τώ 
διηγήθη δτι, παραιτηθείς τής στρατιω τι
κής υπηρεσίας, έγένετο πλοίαρχος, δτι 
διέμενεν έ'κτοτε είς Άβρην καί δτι έσκέ
πτετο ν’ άπέλθνι έκεΐθεν προσεχώς διά 
τάς Μεσημβρινάς θαλάσσας. Βασιζόμε
νος δθεν έπί τγί συνεντεύξει ταύτν) ό 
Αλβέρτος, μετά τήν μονομαχίαν αύτοΰ, 
είχε καταστρώσει τό σχέδιον τής άναχω
ρήσεώς του. Ά λ λ ’ ήγνόει έάν ό Ζαρέν 
εύρίσκετο έ'τι έν Ά βρη, καί άν ό πλοί
αρχος θά έδέχετο νά συμπαραλάβν) τούς 
φυγάδας. Αί σκέψεις αύτα ι έβασάνιζον 
σφόδρα τόν Αλβέρτον. Ή  έπίπονος τής 
Μαρίας κατάστασις διεσκεδάσθη’ ή νεαρά 
γυνή έκοιμάτο, τήν κεφαλήν έχουσα έ- 
στηριγμένην έπί τοΰ ώμου τοΰ Αλβέρτου. 
Ό  ΰπνος της ήν πυρετώδης καί τεταραγ- 
μένος- άνέπνεε κοπιωδώς καί ένίοτε ασυν
άρτητοι φράσεις, έν αίς συνεμίγνυντο τά  
ονόματα τοΰ συζύγου αύτής καί τοΰ έρα
στοΰ της, διέφευγον μετ’ αγωνίας τών 
χειλέων της/Ο Αλβέρτος έπί μακρόν καί 
θλιβερώς παρατηρήσας αυτήν, ήσθάνθη 
έαυτόν καταβαλλόμενον,διότι προέβλεπεν 
δτι καθ’ήν περίπτωσιν ό κόμης δέν θά έπ- 
έζη ή ενωσίς του μετά τής Μαρίας, καθί
στατο άδύνατος.

Α δύνατος ! Φεΰ ! Είς τήν λέξιν τα ύ - 
την προσκρούουσι πάντα τά  όνειρα ήμών, 
αί γλυκεϊα ι έλπίδες καί οί προσφιλέστε
ροι ήμών πόθοι.

Περί τήν τετάρτην τής πρωίας, άφι- 
κνοΰντο έν Ά βρη, άμφότεροι καταβε

βλημένοι ύπό τοΰ καμάτου καί τοΰ ψύ
χους χειμερινής νυκτός. Ό  Αλβέρτος έ- 
ςελέξατο τόν ξενώνα τοΰ Λργυροΰ Ή -  
J l o n ,  οικοδόμημα ταπεινοΰ έξωτερικοΰ, 
κατά  τήν Π ap im r i j y  'Orlrfr, έ'νθα ένεθυ- 
μειτο δτι κατφκησέ ποτε. Έκρουσαν τήν 
θύραν. Ό  ύπηρέτης προσήλθεν έπί τέλους 
κρατών κηροπήγιον καί έξωγκωμένους έ'- 
χων τούς οφθαλμούς. Ώδήγησεν αύτούς 
είς δωμάτιον δευ^έρας τάξεως, ούτινος ή 
διασκευή ήν προβληματική, ή άποψις, 
γυμνή καί ή κατήφεια καί πλήξις έφα ί- 
νοντο δτι ήσαν οί μόνοι αύτοΰ κάτοικοι. 
Ό  Αλβέρτος, δ ιατάξας ν’ άνάψωσι ζωη
ρόν πΰο, άπέπεμψε τόν υπηρέτην, συστή- 
σας αύτώ  ΐνα  άμα τ·?ϊ έγέρσει τής οίκοδε- 
σποίνης καλέσϊ) αύτήν παρ’ αύτώ . Ή  
Μαρία, ύπό τοΰ πυρετοΰ κατειλημμένη, 
ήν βεβυθισμένη οίονεί έν ληθάργω. Ό  
Αλβέρτος τήν ήγειρε τοποθετήσας αύ
τήν έπί τής κλίνης τη ς. Δέν έβράδυνε 
νά κοιμηθή. Περί τήν έβδόμην, ή οικο
δέσποινα προσήλθεν. Ή ν γυνή τεσσαρα- 
κβντοΰτις" ή φυσιογνωμία της ήτο γαλή
νιος άμα καί μειλίχιος. Ή  θέα αύτής, 
καθησύχασε τόν Αλβέρτον.

—  Κυρία, τή  είπε, σάς παρεκάλεσα νά 
άναβήτε διά νά φροντίσωμεν περί τής πα- 
σχούσης συζύγου μου, διότι άσχολίαι τ ι -  
νές μέ άναγκάζουσι νά έξέλθω. Τήν έσπέ- 
ρκν αύτήν πρόκειται νά έ'λθωσιν ό πενθε- 
ρός καί ή πενθερά μου, ά λλ ’ ή σύζυγός 
μου ήθέλησε ν’άναχωρήσν) πρό αύτών κρυ
φίως, δπως χ.άμη θαλασσίαν έκδρομήν,καί 
ιδού δτι έτιμωρήθη,ώς παρατηρείτε,διότι 
ή νυκτερινή πορεία τήν έ'βλαψε.

Τό ώχρόν καί χάριεν τής Μαρίας πρόσ- 
ωπον, ή συμπαθητική τοΰ Αλβέρτου φω
νή, ή άγγελ ία  τών κατά  τήν εσπέραν ά- 
φιχθησομένων δύο ξένων, ήσαν ικανά νά 
κωλύσωσι τήν οικοδέσποιναν ΐνα  ζητήση 
τά  διαβατήριά των.

—  Η συχάσατε, κύριε, άπεκρίθη, καί 
μή σάς μέλλει' θά φροντίσωμεν πολύ διά 
τήν σύζυγόν σας. Έ άν έ'χη ανάγκην άπό 
τίποτε άς κτυπήσν) τό κουοοΰνι καί άμέ- 
σως θά τρέξωμε.

Ό  Αλβέρτος, συστήσας τΫ) Μαρία νά 
·/] συνετή, έξήλθεν.

Έπορεύετο σκεπτικός πρός άναζήτησιν 
τοΰ Ζαρέν. ’Έφθασεν είς τήν προκυμαίαν. 
Ό  δροσερός τής πρωίας άήρ τώ  παρέσχε 
μεγίστην ωφέλειαν. Ε ίτα ή θέα τής θα
λάσσης, τών έν τώ  λιμένι όρμούντων α
πείρων πλοίων, τής γενικής κινήσεως, 
μετέβαλλε τόν ροΰν τών ιδεών αύτοΰ. 
’Ό ντως, ούδέποτε ό ναυτικός μένει ά τά - 
ραχος οσάκις βλέπει τό στοιχεΐον, έν ώ 
κατέτριψε τόν βίον του.

Ό τε  άφίκετο είς τόν πύργον Φραγ
κίσκου τοΰ Α ', έπί τή  θέα τής απέραν
του θαλάσσης , ήν δροσεροτάτη αύρα 
άνεκίνει, ό Αλβέρτος ήσθάνθη έαυτόν ά- 
ναγεννώμενον κατά  τήν γενναιότητα καί 
τήν έλπίδα, τήν δευτέραν ταύτην τής νε- 
ότητος δύναμιν. Παρετήρησε τότε, δτι οί 
πλεΐστοι τών έκ τών πλοίων άποβιβαζο- 
μένων πλοιάρχων έλάμβανον τήν αύτήν ό
δόν διευθυνόμενοι πρός τό αύτό μέρος.
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Ήκολούθησεν κύτους καί εύρέθη έντός ο
λίγου εις τήν γωνίαν τής άπό τής προ
κυμαίας είς τήν Παρισ ι νήν  'ΟΜν  άγού- 
σης, προ μεγάλου καφείου, οπερ εκαλείτο 
Kay i t i ov  ταυ 'Εμπορίου  . Έσκεοθη —  
τοϋθ’ ο—ερ καί έπη λήθευσεν —  οτι οϊ τε 
έμποροι καί οι πλοίαρχοί έπορεύοντο εις 
τό καφεϊον τοΰτο κατά τήν ώραν τοϋ 
προγεύματος. Συνεπώς, είσηλθε καί έκά- 
θησε παρά την θύραν, όπισθεν στήλης ά- 
ποκρυπτούσης αυτόν έντελώς. Κατά την 
ένδεκάτην, εΐδεν εισερχομένου; τρεις άν- 
δρας, οΐτινες, καθίσαντες περί τ ινα  τρά
πεζαν έ'ναντί του, έζήτησαν καφέ καί 
εν δόμινον. Ό  τελευταίος τών νεωστί ά~ 
φικομενων ήν ό Ζαρέν. ’Ητο ολίγον φα
λακρός, ά λλ ’ εύσαρκος καί εύχρους, ή δε 
φυσιογνωμία αύτοϋ προέδιδε πάντοτε την 
καλοκάγαθαν του φύσιν. Την δευτέραν 
μ .μ. πέμπτον παιγνίδιον δομίνου ήρξατο. 
Ό  ’Αλβέρτος, φοβούμενος μη παρατηρηθνί 
ή παρατεταμένη αύτοϋ παρουσία,έσκέφθη 
δτι είχε τόν άπαιτούμενον χρόνον ΐνα  πο- 
ρευθν) ε’ις τό ταχυδρομεΐον, δι’ δ καί έξ- 
ήλθεν.

Τώ εϊχον εϊπει δτι θά τόν έπληροφό- 
ρουν περί της καταστάσεως τοϋ κόμητος 
καί πράγματι ε'λαβεν έπιστολήν μου,έν γ  
άνήγγελλον αύτώ δτι τό τραϋμα τοϋ κ.δε 
Σεράν,άν καί σοβαρόν,ούδόλως ήν επικίν
δυνον καί επομένως ήδύνατο νά £γγ τήν 
συνείδησίν του άναπαυμένην.

’Αναγνώσας τήν έπιστολήν ταύτην 
ό ’Αλβ έρτος έπορεύθη ΐνα  δείξϊ] αύτήν 
πρός τήν Μαρίαν. Ή ννόει όπόσον παρή- 
γορος θά ήτο αύτη διά τήν νεαράν γυ
ναίκα.

Ή  Μαρία έκάθητο παρά τινα  της έ- 
στίας γω νίαν, ^εμβώδης.

—  ’Ιδού, τ ϊϊ είπε τείνων τήν έπιστο 
λήν, άνάγνωσε.

Ή  Μαρία έρρίφθη εις τάς άγκάλας 
του, μετά τήν άνάγνωσιν της έπιστο- 
λης, λέγουσα'

—  Εύχαριστώ, φ ίλτα τέ  μοι, εύχαρι- 
στώ ! ’Εάν άπέθνησκε θά έλυπούμην σφο
δρά καθ’ δλον μου τόν βίον.

Ε ίτα ήρώτησεν αύτόν περί τοϋ αποτε
λέσματος τών άναζητήσεών του.

Ό  ’Αλβέρτος τη είπεν δτι συνήντησε 
τόν Ζαρέν, δν άφήκε πα ιζοντα ί χ ι  δόμι- 
νον. Άμφότεροι δε εύδαίμονες λογιζόμε- 
νοι, διότι ό θάνατος τοϋ κ. δέ Σεράν δέν 
έκρέματο πλέον ώς ξίφος Δαμόκλειον υπέρ 
τάς κεφαλάςτω ν, συνωμίλουν ώς έρασταί.

—  Πηγαίνω, είπεν ό Αλβέρτος έγει- 
ρόμενος,πρέπει νά τελειώσω με τόν Ζαρέν.

Καί έπεστρεψεν είς τό καφεϊον, καθ’ 
ην στιγμήν ό Ζαρέν έκέρδαινεν. Ό  άξιος 
πλοίαρχος συνδιελέγετο εύαρέστως μετά 
τών φίλων του, πίνων ποτήριον αψινθίου. 
Ό  Αλβέρτος έκάθησεν αύθις καί παρε- 
τήρει τόν φίλον του, φθόνων λίαν αύτόν 
διά τάς εύδαίμονας καί εύτυχεϊς ώρας &ς 
διήρχετο μετά τών φίλων του.

Τϋ) έννάτν) ό Ζαρέν άπεχώρησεν. Ή  
νύξ ήρξατο νά έφαπλοϋται. 'Ο Αλβέρτος 
τόν ήκολούθησε καί έν τώ  μέσω της Πα

ρ ισ ι νή ς  Όόον ,  τόν έκτύπησεν έλαφρώς 
έπί τοϋ ώμου.

—  Πώς είσαι ; τφ  είπεν.
Ό  πλοίαρχος στραφείς παρετήρησεν 

αύτόν έπισταμένως καί άνεγνώρισε τόν 
Αλβέρτον.

—  Είσαι σύ ! ανέκραξε.Πώς εύρίσκεσαι 
έδώ ;

—  Α ΐ!.μ ία  περιπέτεια, τφ  άπεκρίνατο 
ό Αλβέρτος..

■— Περιπέτεια, έρωτική ;
—  Ναί, προσέθετο ό Αλβέρτος μει- 

διών.
—  Θά μοί τήν διηγηθής ;
—  Πώς δχι.
—  Μόνον δέν πρέπει νά χάσωμεν και

ρόν, διότι αναχωρώ αύριον λίαν πρωί μέ 
τήν 'Ωραία ν Ενγενε ίαν  διά Βαλπαραΐσον.

— Δέν έ'χεις τ ι  νά κάμης ; είπεν ό 
Αλβέρτος.

—  Ό χ ι, θά γευματίσωμεν όμοϋ.
'Ωδή γησεν αύτόν εί'ς τ ι έστιατόριον,καί

διέταξε νά παραθέσωσι φαγητά έκλεκτά, 
καθότι έγίνωσκεν δτι ό Ζαρέν ύπερηγάπα 
τα ϋτα . Κατά τά  έπιδόρπια, τφ  έξέθεσεν 
έν συντόμω τά  μεταξύ αύτοϋ καί τής κυ
ρίας δέ Σεράν συμβάντα. 'Η διήγησις 
αύτη έκίνησε λίαν τήν περιέργειαν τοϋ 
Ζαρέν" δτε δμως ό Αλβέρτος, έν έπ ιλόγφ, 
έζήτησε νά τόν συμπαραλάβνι μετά τής 
Μαρίας έπί τοϋ πλοίου του, δπως μετα- 
φέρν] αύτούς είς Αμερικήν, δέν ήδυνήθη 
νά μή έπαναλάβγ).

—  Δ ιάβολε! Δ ιάβολε!
—  Μοί άρνεΐσαι τήν χάριν αύτήν ; ε ι- 

πεν ό Αλβέρτος.
—  "Οχι, άπεκρίθη ό πλοίαρχος, ποτέ 

δέν έπιθυμώ νά εί'πτ) τ ις  δτι ήρνήθην νά 
παρέξω υπηρεσίαν είς φίλον μου. Θά πα
ραλάβω σέ καί τήν νεαράν κυρίαν.

Καί κατέπιεν απνευστί μέγα ποτήριον 
οίνου t e pd c ,  μεθ’ δ μειδίαμα έπεφάνη 
είς τά  χείλη του.

Ό  Αλβέρτος ήγέρθη καί έλαβεν αύτόν 
έκ τής χειρός.

Ό  πλοίαρχος, σφόδρα συγκεκινημένος 
καί τούς οφθαλμούς καθύγρους έχων, ά- 
πέσυρε τήν χεΐρά του.

—  Αυτά είνε άνοησίαι, ε ίπ ε ν  άς ό- 
μιλήσωμεν. Ό τα ν  έπανέλθω είς τό πλοϊον 
θέλω πέμψει τήν λέμβον ΐνα  σέ πεοι- 
μέντ) είς τήν προκυμαίαν, κατά  τήν έν- 
νάτην. ’Έχεις χρείαν άλλου πράγματος ;

—  Έπεθύμουν, είπεν ό Αλβέρτος, νά 
αγοράσω πράγματά τινα  άναγκαιοϋντα 
διά τήν κυρίαν.

—  Μή άνησυχνίς δι’ αύτά . "Εχω έπί 
τοϋ πλοίου πλήρες φορτίον γυναικείων 
πραγμάτων, τά  όποια φέρω είς Β αλπα
ραΐσον καί Λίμαν. Θέλεις έκλέξει.

Οί δύο άνδρες έμειδίασαν, έ'τειναν άλ- 
λήλοις τήν χεΐρα καί άπεχωρίσθησαν.

Ό  Αλβέρτος έπέστρεψεν αμέσως έν 
τγΐ οικία του. Ά μ α  είσελθών, προσεκά- 
λεσε τήν οικοδέσποιναν.

—  Λυποϋμαι, κυρία, τη  άλνιθείι»:, άλλά 
ό πενθερός καί ή πενθερά μου εύρον είς 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν άρχαϊον φ ί
λον, δστις μάς ΰπεχρέωσε νά κατο ική-

σωμεν είς τήν οικίαν του. Δεχθήτε τάς 
εύχαριστίας μου διά τάς υπηρεσίας, τάς 
οποίας έκάματε είς τήν σύζυγόν μου, σάς 
βεβαιώ δέ δτι ούδέποτε θέλομεν σάς λη
σμονήσει όταν έπανέλθωμεν είς "Αβρήν.

Άφοϋ έπλήρωσε γενναιοδώρως, άπήλθε 
συνοδευόμενος ύπό τής Μαρίας.

Ή  λέμβος τοϋ Ζαρέν περιέμενεν αυτούς 
παρά τήν προκυμαίαν, κα ί, μετά τινας 
στιγμάς, εύρίσκοντο έπί τής Ωραίας Εύ
γε v e ia c .

Τήν έπιοϋσαν, έγερθείς ό Αλβέρτος, 
ήκουσε τά  άσματα τών έργαζομένων ναυ
τών καί τήν φωνήν τοϋ πλοιάρχου, δίδον
τας τήν τελευτα ίαν πρός άπόπλουν δια
ταγήν.

Τότε έξύπνισε τήν Μαρίαν, ήτις έκοι- 
μάτο, καί άνέβη μ ετ’ αύτής έπί τής γε- 
φύρας.

Ή  Ω ρ α ί α  Εύγενεία,  αναπεπταμένα 
πάντα  τά  ιστία  έχουσα, διέσχιζεν ώς βέ
λος τόν ’Ωκεανόν. Ό  ούρανός ήν άνέφε- 
λος, ό ήλιος ήκτινοβόλει, δροσερά αύρα 
έτάρασσε τά  άφρίζοντα κύματα καί αί 
άκταί τής Γαλλίας έχάνοντο μικρόν κατά 
μικρόν έν τή όμίχλν).0 ΐ δύο έρασταί έθεώ- 
ρησαν άλλήλους.

—  Δέν μεταμελείσαι διόλου ; είπεν ό 
Αλβέρτος τί) Μαρία.

—  Ό χ ι ! τφ  άπεκρίθτ), διότι ούδέν 
τόρα δύναται νά έπιφέργ) τόν χωρισμόν 
μας.

“ Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α .
Π έ τ ρ ο ς  Β ε ν ε ρ η ς

Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

Τ Ω Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ω Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Τ Α  Ε Ξ Η Σ  Β Ι Β Λ Ι Α  :

[ΑΙ έν παρενθέσει τιμαΐ σημειοϋνται χάριν των έν 
ταΐς έπαρχίαις και τφ  έξωτερικω έπιθυριοΰντων να 
άποκτήσωσιν αύτά, έλεύθερα ταχυδρ. τελών ]

«Ή  Αΰτοΰ Μεγαλειότης το Χ ρήμα», μυθιστο
ρία Ξαβιε δέ Μοντεπεν (τεύχη  11) Δρ. 6 [6 .60] 

«Ή  Κόρη τής Μαργαρίτας», μυθιστορία 2£α-
βΓε δέ Μοντεπ'εν (τόμοι 6 ) ................... Δρ. 7 [8 ]

«Ίατροϋ ’Απομνημονεύματα—Τό Περιδεραι ν 
τής Βασιλίσσης—Ό  ’Ά γγελο ; Πιτοϋ — Έ  Κό
μησσα Σαρνύ —  Ό  ‘ Ιππότης τοΰ ’Ερυθρού Οί
κου», μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Δουμα (δπαντα
συνέχεια)............................................  Δρ. 25 [30]

« Παρισίων ’Απόκρυφα», μυθιστορία 'Ευγενίου 
Σύη, μετάφρασις Ίσιδωρίδου I. Σκυλίσση (τό
μοι 10)......................................................  Δρ. 5 [7 ]

«Α ί Ρωσσ'δες Παρθένοι ό Μηδενισμός έν
Ρ ω τσ α » (τόμοι 2 ) ............................. Δρ. 3 [3 .30]

«Παλαιοί Ά μαρτία ι» λυιική  συλλογή, όπό 
Δημ. Γρ. Καμπούρογλου· · · · Λ επτ. 60 [70]

«Ή  Φωνή τής Καρδιάς μου», λυρική Συλ
λογή. όπό Δημ. Γρ. Καμπούρογλου. Λεπ. 60 [70] 

«Ιστορία τοϋ Μεγάλου Πέτρου», αύτοκράτο- 
ρος τής Ρωσσ'ας, μετά εισαγωγής καί παραρτη
μάτω ν  Δραχ. 3 [3 ,50]

«Α ί τίμ ια1· γυναίκες» διήγημα ύπό Amedee
Achard.................................................  Λεπτ. 75 [90]

«Οί ’Αγώνες τοϋ Βίου: Σέργιο: Πανίνης», μυ
θιστόρημα βραβευθεν όπό τής Γαλλικής ’Ακα
δημίας................................  Δραχ. 2 [2 .20]

«Είκοσι χιλιάδες λεΰγαι όπό τας θαλάσσας», 
μυθιστορία ’Ιουλίου Βέρν [τ,μο ι 2 ] Δρ. 4 [4 .20] 

«ΊΓπατία», μυθιστορία Ιστορική όπό Charles
Kingsley [τόμοι 2 ] .......................... Δρ. 4 [4 .20]

«Κωμωδίαι» όπό ’Αγγ. Βλάχου Δρ. 2 [2 .20] 
« ‘Ο Γονζάλβης Κορδούβιος ^ ή Γρανάδα άνα- 

κτηθεΐσα · μυθιστ όρημα . . Δρ. 1.50 [1 .70]
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