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Η ΟΡΓΗ ΤΟΤ ΛΟΥΒΟΑ  

Ή  κόμησσα ηχούσε β ίμ α  έσπευσμένον 
Ανδρος εις τον πρόδομον. Δεν έπρόφθασε 
νά φωνάξτι δτε ό άνήρ έκεΐνος ώχρός, τρέ-

μων προσέδραμε πρός αυτήν με δλας τάς 
ένδείξεις φοβέρας συγκινήσεως.

—  Ή  κυρία δέ Λάβερνη ; είπε ψελλ ί- 
ζων, διότι δέν ήδύνατο πλέον ν’άναπνεύσνι.

—  Έ γώ  είμαι.
—  Ό  υιός σας Γεράρδος δέ Λαβερνή 

σάς εγραψεν δτι ήγάπα μίαν νέαν ;
—  Ναί.
—  Τρόφιμον είς τό μον^στήριον τών 

Κυανών Καλογραιών ;
—  Ναί.
—  Σάς φέρω αυτήν τήν νέαν, τήν ο

ποίαν ήθελον ν’ άρπάσωσιν άπό τόν ερωτ* 
τοΰ υίοΰ σας.

—  Ά λ λ ά  . . .
—  Δεσποινίς Δεσαβιέρ, ελΟετε νά ζη

τήσετε παρά της κυρίας τήν εΰνοιάν τη ς 
καί τή ν προστασίαν της.

Και ό Βελαιρ εσυρε πρός* έαυτόν βιαίως 
τήν δόκιμον, ητις έφρικία , κρύπτουσα τό 
,πρόσωπόν της και προσεπάθει νά εΰργι 
στήριγμά τ ι διά νά μή καταπέσγι έπί τοΰ 
έδάφους.

—  Κύριε, άνέκραξεν ή κυρία Λαβερνή,
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ομιλήσατε σαφέστερον, διότι μέ κάμνετε 
ν’ αγωνιώ !

—  Κυρία μου, πνίγομαι έκ τοϋ άσθμα
τος. ’Ιδού έν τούτοις έν όλίγαις λέξεσι 
τ ί  συμβαίνει. Ό  υιός σας αναγκαζόμενος 
νά μένη είς τόν στρατόν τοϋ Κ ατινά, μέ 
έπεφόρτισε νά οδηγήσω έδώ πρός ύμάς 
τήν νεάνιδα ταύτην. 'Α ναγγείλατε είς 
τόν κύριον Γεράρδον ότι έτήρησα την ύπό- 
σχεσίν μου.

—  Ποϋ υπάγετε ;
—  Φεύγω- δέν ακούετε μακράν είς τόν 

δρόμον τούς ιππείς, οΐ όποιοι μέ κατα
διώκουν ;

—  Τί θέλουν νά σάς κάμουν ;
—  Νά μέ φονεύσουν ή τουλάχιστον 

νά μέ φυλακίσουν.
—  Δ ιατί ;
—  Έρωτήσατε τόν κύριον Λουβοά, 

άπήντησεν ό Βελαίρ.
Ή  Ά ντω ν ιέττα  ήκροάσθη καί ή κό

μησσα έπίσης. Τά τρία έκεΐνκ πρόσωπα 
ώχρίασαν έξ άφωνου τρόμου. Ευκόλως τώ  
όντι ήδύνατό τις  ν’ άκούση τόν μακρυνόν 
καλπασμόν πολλών 'ίππων.

—  Είσήλθον, είπε τέλος ό Βελαίρ, καί 
εχει καλώ ς- άλλά δείξατε μου, κυρία, 
άπό ποϋ θά έξέλθω. Έ άν έχετε δέ κανένα 
καλόν ίππον, εύαρεστήθητε νά μοϋ τόν 
δανείσετε. Θά προσπαθήσω νά μη τόν 
κάμω νά σκάση ώς οί άλλοι.

—  Κλείσατε την θύραν τοϋ πύργου, 
είπε προστακτικώς ή κόμησσα πρός τούς 
ΰπηρέτας τη ς, τούς περιστοιχίζοντας μετ’ 
έκπλήξεως τόν έκπνεύσαντα έν τη αύλη 
ίππον. Σάς, κύριε, θά σάς κρύψω έδώ, 
είπε πρός τόν Βελαίρ μετ’ άποφασιστικό- 
τητος. "Αν έξέλθετε, είνε τό αυτό ώς νά 
χαθήτε.

—  Καί η δεσποινίς ;
—  Ώ  ! ή δεσποινίς, καθώς μοϋ έγρα- 

ψεν ό υιός μου Γεράρδος, δέν έ'χει γονείς, 
δεν έχει κανένα συγγενικόν ή άλλον δε
σμόν. Ό  υίός μου μοϋ την έσύστησεν. Εύ- 
ρίσκεται είς τήν οικίαν μου- θά τήν σε- 
βασθώσιν ! . . .

Ό  Βελαίρ έψιθύρισε μετ’ αμφιβολίας :
—  Μη θαρρήτε πολύ, κυρία !
—  Τι λέγετε, άπηντησεν ή κόμησσα 

μετά τής πεποιθήσεως ψυχής άνεπιλη- 
πτου, θά πάρουν την δεσποινίδα άπό μέσα 
άπό τον θάλαμόν μου ; Ποτέ ! 'Υμείς δέ, 
κύριε, μη χάνετε καιρόν. Είσέλθετε είς 
αύτόν τόν διάδρομον, όστις άπολήγει είς 
υπόγειον ύπό το παρεκκλησιον. Θά είσθε 
έκεΐ ύπό την προστασίαν τού Θεομ, κα - 
ταφεύγων είς τόν τάφον τοϋ κυρίου κό
μητος Λαβερνή.

”Ηνοιξε θύραν κειμένην είς τόν λίθινον 
τοίχον τοϋ προδόμου καί Ινευσεν είς τόν 
Βελαίρ νά κατέλ-θη είς τό υπόγειον - έτεινε 
δέ την χεΐρά της πρός την ’Α ντωνιέτταν, 
ητις ϊστατο γονυπετής πρό αύτής, ώς 
ενώπιον ττ/ς οίκτίρμονος Βασιλίδος τών 
ουρανών.

Πάραυΐα κρότος μέγας ίππω ν άντηχη- 
σεν είς την όδόν. Τέσσαρες χωροφύ7,ακες, 
ών προηγείτο είς ίππεύς άοπλος, έστάθη- 
σαν πρό τής μικράς γεφύοας.

—  ’Ανοίξατε ! είπεν είς τών χωροφυ
λάκων.

Ή  κυρία δέ Λαβερνή δέν άπηντησεν.
—  ’Ανοίξατε λοιπόν! ανέκραξε καί αύ- 

θις ό χωροφύλαξ άνυπομονών.
Ά λ λ ’ ή αύτη σιγή έπεκράτησεν έν τώ  

πύργφ.
—  ’Α ναγγείλατε είς την κυρίαν Λα

βερνή τόν κύριον μαρκήσιον Λουβοά, είπε 
τότε ή έπ ιτακτική  φωνή τοϋ ίππέως, ο- 
στις ειχεν ήδη αφιππεύσει.

—  ’Ανοίξατε ! είπεν ή κόμησσα πρός 
τούς θεράποντάς της, οΐτινες έ'δραμον πά- 
ραυτα είς τήν θύραν. Δεσποινίς,εύαρεστή
θητε ν’ άνέλθετε είς τό άνω πάτωμα καί 
μή φοβήσθε τίποτε.

Ή  πύλη ήνεώχθη- οί χωροφύλακες έ- 
μεινον παρ’ αύτήν, ό δέ κ. Λουβοά είσήλ- 
θεν είς τόν πρόδομον.

Παοά τόν ουδόν τής αιθούσης συνήντησε 
τήν κόμησσαν, ήτις τόν ύπεδέ^θη μετά 
βαθείας ύποκλίσεως, είς ήν ό κ. Λουβοά 
άπήντησε μετά τής αυτής εύσεβάστου ά- 
βρότητος. Ε ίτα , ώς νά έβιάζετο νά τελει- 
ώσν) τάς διατυπώσεις τής έθιμοταξίας,

—  Έσχον τήν τιμήν , είπε , κυρία , 
νά σάς εϊπω ήδη τό όνομά μου, δσον δέ 
καί άν άφ ίστατα ι ή χώρα αυτη άπό τών 
Βερσαλλιών, ή κυρία κόμησσα Λαβερνή, 
χήρα καί μήτηρ άξιωματικών,δέν δύναται 
ν’άγνοή τ ί σημαίνει τό όνομά μου έν τώ 
στρατφ.

Εΐπών δέ ταϋτα  άπέμαξε τό πρόσωπον, 
τό κάθυγρον έκ τοϋ ίδρώτος καί άνεζή- 
τησε διά τοϋ βλέμματος έ'δραν τ ινά , ώσα- 
νεί ήθελε νά έλεγξη τήν οικοδέσποιναν, 
διότι ακόμη δέν τού είχε προσφέρει το ι- 
αύτην.

Ή  κόμησσα έννόησεν, άλλά δέν έφάνη 
θέλουσα νά προσενεχθή ώς πρός υπουργόν 
πρός τόν όμιλούντα αύτη τοιουτοτρόπως. 
Διό άπήντησεν ήσύχως-

—  Κύριε, ούδείς έν Ευρώπη δύναται ν’ 
άγνοη τό όνομα τοϋ Λουβοά" άλλ’ ή κό
μησσα Λαβερνή δέν δύναται νά μαντεύση 
δ ιατ ί ό κύριος Λουβοά τιμά  αύτήν διά 
τής έπισκέψεώς του,μετά συνοδίας σχεδόν 
απειλητικής.

—  Ώ , κυρία μου, είπεν ό Λουβοά ά- 
ποτόμως, θά σάς τό έξηγήσω αμέσως- 
κάμετέ μου όμως τήν χάριν νά μοϋ έπ ι- 
τρέψητε νά καθήσω. Είμαι άρκετά εύσω
μος καί πολύ κουρασμένος.

Ή  κόμησσα έ'συρε μίαν έ'δραν καί ό 
Λουβοά έκαθέσθη,άφοϋ και αύθιςύπεκλίθη.

—  Κυρία,είπεν,έδεχθητε είς τήν κατοι
κίαν σας δύο άτομα, τά  όποια ζητώ .

—  Δύο άτομα ; ήρώτησεν ή κόμησσα 
τρέμουσα, άλλ’ αποφασιστική ένταυτώ .

—  Μίαν νέαν καί ένα νέον, όστις τήν 
άπήγαγεν. Ή  νέα είνε μοναχή, τήν ο
ποίαν σκοπεύω νά έπαναφέρω είς τό μο- 
ναστήριον’ό άλλος είνε φζϋλος, τόν όποιον 
θέλω νά κρεμάσω.

Ή  κόμησσα δέν άπήντησεν.
—  Γνωρίζω πολύ καλά τόν οίκον τοϋ 

Λαβερνή, έξηκολούθησεν ό υπουργός, ώστε 
είμαι βέβαιος ότι ουδέποτε θά προστα- 
τεύση έγκληματίας. Διά τούτο έζήτησα

νά μοϋ άνοίξωσι τήν θύραν τοϋ πύργου 
σας, κυρία, χαίρω δέ είς άκρον, διότι ηύ- 
τύχησα νά συνομιλήσω μεθ’ υμών.

Καί ό υπουργός άπηύθυνε νέον χαιρε
τισμόν, ύπεγερθείς τήν φοράν ταύτην έκ 
τής έ'δρας του.

—  ’Εγκληματίας ; άπήντησε μόνον ή 
κόμησσα- καί τ ί  έκα μ α ν ;

Ό  κ. Λουβοά συνέστειλε τάς μελαίνας 
όφρϋς- ήκιστα συνειθισμένος είς τούς μα- 
κρούς λόγους, καί είς τήν άντίστασ ιν, έ- 
ξεπλήττετο , διότι άκόμη δέν τόν είχον υ
πακούσει.

—  Έσχον ήδη τήν τιμήν νά σάς εϊπω , 
κυρία, οτι ό νέος άπήγαγε τήν νέαν. 
Προσθέτω ότι διά ν’ άπαγάγη τήν μονα
χήν ό έγκληματίας —  καί έτόνισε τήν 
λέξιν ταύτην —  έφόνευσεν ένα άνθρωπον.

 Δέν έπ ίστευα ότι ή δεσποινίς, περί
ής όμιλεΐτε, ήτο μοναχή, άπήντησεν ή 
κυρία Λαβερνή μετά φωνής ήρέμου,διαψευ- 
δούσης τήν ωχρότητα τοϋ προσώπου της 
καί τούς φοβερούς παλμούς τής καρδι
άς της.

Ό  μαρκήσιος Λουβοά έτυψε τό δάπε- 
δον διά τοϋ ποδός.

—  Ά ν  τώ  όντι ήτο μοναχή έςηκολού- 
θησεν ή κυρία Λαβερνή, ό νέος αύτός δέν 
θά τήν άπήγεν. Τότε μόνον ρ,ία είνε μο
ναχή, άφοϋ περιβληθή τό σχήμα.

Ό  μαρκήσιος προσβλέπων άτενώς τήν 
κόμησσαν μετ’ άρχομένης οργής :

—  Δέν βλέπω, κυρία, είπε διακόπτων 
αύτήν, δ ιατί μοϋ λέγετε όλ’ αύτά . Μή
πως κατά  τύχην γνωρίζετε καλλίτερα άπό 
έμέ ό ,τ ι ήλθα νά σάς εϊπω ;

—  Καλλίτερα άπό σάς ίσως όχι, κύριε, 
διότι πράγματι σεϊς πρέπει νά γνωρίζετε 
πολύ περισσότερον έμού τά  το ιαϋτα  μυ
στήρια, άλλά . . .

—  Τά το ιαϋτα  μυστήρια ! Μεταχειρί- 
ζεσθε λέξεις παραδόξους, κυρία, άνέκρα- 
ξεν ό Λουβοά. Μυστήρια ! . . Καί πού ευ
ρίσκετε τά  μυστήρια είς αύτήν τήν ύπό- 
θεσιν, παρακαλώ ; Μία νεάνις εύρίσκετκι 
είς τό μσναστήριον καί είς άρπαξ τήν άπ - 
άγει φονεύων καί ένα άνθρωπον. Η δι
καιοσύνη τοϋ βασιλέως καταδιώκει τόν 
άρπαγα καί οδηγεί τήν νέαν είς τό μονα- 
στήριον. Αυτό, νομίζω, είνε σαφέστερον 
άπό κάθε άλλο πράγμα.

—  Δέν μοί είπετε, κύριε, ότι ένεργεϊτε 
έν όνόματι τοϋ βασιλέως, άπήντησεν ή 
κόμησσα, καί ότι ό υπουργός τών στρα
τιω τικώ ν είνε ένταυτώ  καί υπουργός τής 
Δικαιοσύνης έν Γαλλία  . . . Σάς βεβαιώ 
ότι ουδόλως θά διημφισβήτουν τήν ιδιό
τη τα  τοϋ δικαστοϋ, προκειμένου περί τοϋ 
πατρός σας λόγου χάριν . . .

—  Παοακαλώ, κυρία, νά παύσουν τά  
σοφίσματα, είπε βαναύσως ό Λουβοά, ού- 
τινος έσείετο ή φενάκη, ένώ έκλονίζετο 
ταυτοχρόνων καί ή αβροφροσύνη.Δέν ήλθα 
έδώ διά νά συζητήσω, άλλά διά νά ένερ- 
γήσω. Ε ίτε υπουργός τών στρατιωτικών 
είμαι, είτε ύσαγγελεύς, ήλθα έδώ διά νά 
σάς ζητήσω τήν δραπετεύσασαν νεάνιδα 
καί τόν κακοϋογον, όστις τήν άπήγαγεν.



ΙΙαράδοτέ τους καί δέχθητε τάς εύσεβά- 
ΊΚΓους ευχαριστίας μου.

Καί προέφερε τήν φιλόφρονα ταύτην 
φράσιν, μετά τοΰ αύτοΰ υφους, μεθ’ ού 
θά έστελλεν είς κόρακας ενα έπίλεκτον' 
έπειδη δέ ήτο τοΰτο το τελεσίγραφον, 
κατά  την ιδέαν του, ήγέρθη νομίζων δτι 
δέν είχε νά πράξγ] άλλο τ ι είμή νά παρα- 
λάβ·/) τούς δύο ένοχους καί ν’ άναχωρήσν). 
~ Ή  κόμησσα ήγέρθη έπίσης καί άπήν- 
τησεν'

—  Ό  νέος, τόν όποιον ζη τε ίτε , κύριε, 
δέν εΰρίσκεται πλέον έν τώ  πύργφ.

—  Τόν έβοηθήσατε νά δραπετεύσγι ;
—  Έν τω  άμα.
—  Θά τόν έπανεύρω' ά λλ ’ ή δεσποι

νίς ; . . Δέν πιστεύω δτι έ'πειτα άπό τό 
σην κοπιώδη πορείαν νά ήτο καί αύτή είς 
κατάστασ ιν νά φύγν). “Αλλως τε , έδώ έ- 
σκόπευον νά τήν κρύψωσιν.

—  Δέν θέλω νά σάς άπατήσω καθόλου, 
κύοιε, άπήντησεν ή κόμησσα προσβλη- 
θεΐσα έκ τής άγενείας, ή νεάνις εύρίσκε- 
-wct τω  δντι είς τήν οικίαν μου.

—  ’Αναμένω, κυρία, νά μοΰ τήν πα
ραδώσετε.

— Έ π ί μ ατα ίψ  θ’ άναμείνετε, κύριε, 
δ ιότι δέν θά σάς τήν παραδώσω.

Ό  Λουβοά έκπληκτος,άφήκε νά κα τα - 
•εέσωσιν εκατέρωθεν οί βραχίονές του. 
Ά λ λ ά  μετ’ ολίγον ή θύελλα έξερράγη έν
τός αύτοΰ. Αί φλέβες τοΰ μετώπου του 
έξωγκώθησαν, οί οφθαλμοί του έξηκόντι- 
σαν άπαισίους λάμψεις. Τό πνεΰμα τής 
οργής συνετάραξε τούς μύωνάς του, ο ΐτ ι- 
νες έφάνησαν παλλόμενοι καί άνασκιο- 
τώντες.

—  Ίσω ς δέν ήκουσα καλά ! έψιθύρισε 
περιβάλλων δι’ ένός βλέμματος τήν ένώ- 
πιόν του ίσταμένην γυνα ίκα , τοέμουσαν 
περισσότερον αύτοΰ, άλλ ’ ώχράν τόσον, 
δσον αυτός ήτο έρυθρός. Ε ίπετε δτι δέν 
θά παραδώσετε τήν δεσποινίδα Δεσαβιέρ 
είς τόν κύριον Λουβοά ;

Ή  κόμησσα έπεβεβαίωσε διά νεύματος 
τής κεφαλής.

—  Διότι ό υίός σας, άνέκραξεν ό Λου- 
€οά, άγαπά τήν νεάνιδα αύτήν καί έπε- 
<ρόρτισε τόν φίλον του νά τήν άπαγάγγι ;

—  ’Ακριβώς, είπεν ή κόμησσα.
—  Ά λ λ ά  τίνος είνε λοιπόν αύτή ή νέα, 

ώστε νά τήν πάρνι ό υίός σας ;
—  θ ά  τήν πάργι, δ ιότι δέν άνήιςει είς 

κανένα, άπήντησεν ή κόμησσα'έν άλλοία 
•πεοιπτώσει, ό κόμης Λαβερνή κατάγετα ι 
έξ οί'κου λ ίαν εύγενοΰς καί είνε άρκετά 
έντιμος, εχει αρκετήν άξίαν, ώστε ή μή- 
τηρ του, άν ή δεσποινίς, περί ής πρόκει
τ α ι ,  είχε γονείς καί κηδεμόνα, νά ζητήσν) 
κα ί νά έπιτύχγι τήν χεΐοα τής δεσποινίδος 
Δεσαβιέρ διά τόν κύριον Γεράρδον Λα
βερνή.

—  Ποτέ ! ποτέ ! άνέκραξεν ό Λουβοά.
—  Πώς τό είξεύρετε ; ήρώτησε φλεγ- 

ματικώς ή κόμησσα- είσθε κηδεμών ή πα
τήρ τής νεάνιδος ; Ε ίπέτε το διά νά κά- 
μωμεν τήν α ΐτησίν μας.

Ό  Λουβοά, δστις άπό τινων στιγμών 
κατέβαλλεν ήοωϊκάς προσπαθείας διά νά

δαμάσγι τόν άχαλίνωτον χαρακτήρά του 
καί τό είχεν έπί τέλους κατορθώσει, έκά- 
θησε πάλιν ήσύχως έπί τής έδρας καί είπε 
μέ τόνον φωνής μάλλον ήπιον :

—  Ά ς  προσπαθήσωμεν,κυρία κόμησσα, 
άντί νά παραφερώμεθα, τό όποιον είς ού- 
δέν ωφελεί, άς συνομιλήσωμεν λογικώς, 
τό όποιον είνε προτιμότερον.

Καί έλυσε τόν λαιμοδέτην, δστις τον 
άπέπνιγεν, άερίσθη μέ τήν άκραν τοΰ μαν- 
δυλίου του καί έπανέλαβε μετά φωνής 
διακοπτομένης συνεχώς'

— θ ά  παραλάβω σήμερον τήν νεάνιδα, 
τήν οποίαν έχετε έδώ' θά τήν παραλάβω, 
διότι δέν έχετε κανέν δικαίωμα νά τήν 
κρατήσετε. Τήν κρατείτε διά νά εύχαοι- 
στήσετε τόν υιόν σας, διότι έπιθυμεΐτε 
νά εύχαριστήτε τόν υιόν σας, δέν είνε ά - 
ληθές;

—  'Υπέρ πάν άλλο έν τω  κόσμω.
—  Ε ξαίρετα. Ά λ λ ’ έγώ δέν έπιθυμώ 

ό υίός σας νά νυμφευθ·^ τήν περί ής ό λό
γος νεάνιδα. Έ χω  τούς λόγους μου.

—  Είπέτε τους τούλάχιστον.
—  Δέν μοΰ άρέσει νά τούς είπω, άπήν

τησεν ό Λουβοά μετ’ άγερωχίας, ευρίσκω 
δέ άπρεπή τήν έρώτησίν σας. Λησμονείτε 
παρά πολύ, κυρία, δτι εύρίσκομαι έδώ, 
έγώ ό Λουβοά, ένεργών έπ ’ ίδίω έμοΰ ο- 
νόματι καί έν όνόματι τοΰ βασιλέως. Σάς 
έπαναλαμβάνω δτι ό υίός σας δέν θά νυμ- 
φευθή ποτέ τήν δεσποινίδα Δεσαβιέρ' π ι-  
στεύσατέ με. Ά ν  έπιμένετε νά τήν κρα- 
τή τε  διά νά μή δυσαρεστήσετε τόν κύ
ριον Λαβερνή, θά μετανοήσετε. Είμαι, ώς 
σάς προειπα.υπουργός τών στρατιωτικών, 
ό δέ κύριος Λαβερνή είνε αξιω ματικός' 
θά τόν άνεύρω παντοΰ, έχω δέ μνήμην 
άμείλικτον. Νομίζω δτι έςηγοΰμαι σα
φώς' έννοεϊτε δτι δέν ταράσσομαι, ούδ’ά - 
ποθαρρύνομαι' δέν ήτο άνάγκη νά δια- 
νύσω πενήντα λευγών δρόμον διά νά ναυα
γήσω είς τόν πύργον τοΰ Λαβερνή. Ή  θέ- 
λησίς μου είνε ίσχυροτέρα τών πυλών σας. 
Έ άν ή δεσποινίς Δεσαβιέρ παραδοθή είς 
χεϊράς μου, ό υίός σας θά εύτυχήση, αρ
κεί νά είνε σώφρων, εχέμυθος, καί περιε- 
σκεμμένος καί νά ΰπηρετΫ) καλώς τόν βα
σιλέα. Αύτό υπονοείται. Έ άν μοΰ ά ίνη - 
θήτε τήν δεσποινίδα Δεσαβιέρ, ή οίκογέ- 
νειά σας θά καταστραφή' κηρύσσεται ή 
έ’χθρα μεταξύ υμών καί έμοΰ. Ε κλέξατε!

—  Ά ,  κύριε ! άπειλεΐτε μίαν γυνα ίκα ! 
είπεν ή κόμησσα, στηρίζουσα άμφοτέρας 
τάς χεϊρας έπί τής καρδίας της, τήν α
πειλείτε διά τής τύχης τοΰ υϊοΰ της, δσ- 
τ ις  είνε τό μόνον δν, οπερ έν τφ  κόσμω 
τούτω άγαπά. Ό μ ιλεΐτε έν όνόματι τοΰ 
βασιλέως, υπέρ τοΰ όποιου ό σύζυγός μου 
άπέθανεν, υπέρ τοΰ οποίου ό υίός μου φο
νεύεται ίσως κ α τ ’αύτήν τήν στιγμήν ! . . .  
Ά λ λ ’ άν ό βασιλεύς σάς ήκουε, κύριε, θά 
σάς άπηγόρευε νά έξυβρίζετε έντός τής

^οικίας της, παρά τόν τάφον τοΰ συζύγου 
τη ς, μίαν γυνα ίκα εύγενή, τήν χήραν ένός 
πιστοΰ στρατιώτου . . .  Κύριε, μή κάμνετε 
κατάχρησιν πολλήν τής έξουσίας σας, αί 
ΰψηλότεοαι κορυφαί συνήθως προσβάλ
λονται ταχύτεοον ύπό τοΰ κεραυνοΰ.

Ό  Λουβοά έμειδίασε περιφρονητικώς. 
Απώθησε τήν έ'δραν του καί πλησιάζων 
πρός τήν κόμησσαν, συγκεκινημένην μέ
χρι δακρύων, διότι αί δυνάμεις της είχον 
όλοσχερώς έξαντληθή,

—  Ε πιθυμείτε τήν ειρήνην ή τόν πό- 
λεαόν ; ε ίπε’ προτιμάτε νά έγετε ένα

1 , ·' * / * X « * 'προστάτην ή ενα διώκτην διά τον υιόν 
σας ;

Ή  κόμησσα έκρυψε τό πρόσωπον διά 
τών χειρών.

—  Ώ  ! έψιθύρισεν, ό Θεός θά σάς τ ι -  
μωρήσγι, διότι έξαναγκάζετε μίαν μητέρα 
νά θυσιάσϊ] τήν ευτυχίαν τοΰ τέκνου της.

— Ή  εύτυχία  δέν συνίσταται είς έ'να 
γελοϊον έρωτα, είπεν ό Λουβοά σκαιώς. 
Οί κρύφιοι αύτοί καί άθέμιτοι έρωτες είνε 
ή πηγή πάσης δυστυχίας. Έ άν ο υίός 
σας άπολέσγι αύτήν τήν νεάνιδα, θά εϋρτ) 
εΓκοσιν άλλας. Ά λ λ ’ άν άποκτήσν] τόν 
Λουβοά έχθρόν, ποιον θά εΰργι υπερασπι
στήν ;

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή κόμησσα 
ενδακρυς άνύψου τούς οφθαλμούς πρός ού- 
ρανούς. Τά βλέμμα της συνήντησε τήν 
εικόνα,πρός ήν ό Λουβοά έστρεφε τά  νώτα. 
Αιφνίδιος λογισμός, είδος τ ι άστραπής 
έξακοντισθεΐσα έκ τής είκόνος έφώτισε τό 
πνεΰμα τής δυστήνου γυναικός.

—  Υπερασπιστήν τοΰ Γεράρδου ! άνέ- 
κραξε μετά φωνής έμπνευσμένης" ναί, κύ
ριε, μάλιστα , έχω έ'να !

Καί διά τοΰ τεταμένου βραχίονας έ- 
δείκνυε πρός τον υπουργόν τήν εικόνα, ήν 
ούτος δέν είχεν ίδει πρότερον.

— Ή  κυρία Μαιντενών ! έψιθύρισεν ό 
Λουβοά.

—  Ή  φίλη μου, ή παλα ιά  μου φ ίλη , 
ή σύντροφος τής νεότητάς μου, έκείνη τής 
όποιας γινώσκω δλα τά  μυστικά καί ή - 
τ ις  είς άντάλλαγμα τριακονταετοΰς άφο- 
σιώσεως, οφείλει νά προστατεύσΥ) τούλά— 
χιστον τόν υίόν μου.

—  Τόσον πολύ γνωρίζετε τήν κυρίαν 
Μαιντενών ; ήρώτησεν ό Λουβοά ώχρός 
καί κατεχόμενος ύπό στενοχώριας.

— Δέν είνε άληθές δτι δέν μέ θεωρείτε 
πλέον τόσον έγκαταλελειμμένην, δσον πρό 
ολίγου ; άνέκραξεν ή κόμησσα, είς ής τήν 
μνήμην έπανήλθον οί λόγοι τοΰ Ίασπίνου. 
Ή  κυρία Μ αιντενών, ή σύζυγος τοΰ Λου
δοβίκου ΙΔ', δέν είνε έπαρκές άντισήκωμα 
είς τήν οργήν τοΰ κυρίου ύπουργοΰ τών 
στρατιωτικών ;

—  Προσέξατε ! είπεν ό Λουβοά, ούτι- 
νος ή όργή έξήπτετο έκ τών άπερισκέ- 
πτων έκείνων λόγων, προσέξατε, άν άγα- 
πάτε τήν ησυχίαν σας καί τόν υίόν σας !

—  Ώ  ! δέν σάς φοβοΰμαι πλέον, έξη- 
κολούθησεν ή κόμησσα έξαλλος έκ τής 
χαράς. Α πειλήσατε δσον θέλετε' όργι- 
σθήτε, βροντήσατε. Ό  κεραυνός, περί ου 
πρό ολίγου σάς έλεγον, εΰρέθη- t έγκειτα ι 
είς τούς οφθαλμούς τής είκόνος αύτής. 
Αύτή παίζαυσα θά σβέσγι δλας τάς τη λε- 
βολοστοιχίας σας, δλας τάς βροντάς σας. 
Πώς ! ήλθετε διά νά συντρίψετε τήν καρ
διάν μιάς χήρας, μιάς γυναικός άνυπερα- 
σπίστου, καί έξανίστασθε έπί τί) ιδέα δτι



ό θεός προσήλθεν είς βοήθειάν μου ; Έ γ - 
•γίξατε τήν οικίαν μου, «ν  α γα π ά τε ’ ή 
κυρία Μαιντενών είν’ έκεΐ. Κ αταδιώξατε 
τόν κύριον Λαβερνή, τόν άξιωματικόν- ή 
σύζυγος του βασιλέως θά ύπερασπίστ] τόν 
υιόν μου. ‘Ο ’Αμάν καί ή ’Εσθήρ θ’ άγω - 
νισθώσιν ! θ ά  ϊδωμεν.

ΤΗσαν πλέον ή αρκετά ταύτα  δπως 
συντελέσωσι νά κοχλάσιρ έν τή ψυχή τοϋ 
Λουβοά τό μίσος καί ή έκδίκησις. Ο Λου
βοά έμίσει σφόδρα ττ,ν κυρίαν Μαιντενών 
καί προσεπάθει νά την καταστρέψν). *0 
Λουβοά ειχε προσπέσει είς τούς πόδας 
τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ" ίκετεύων αύτόν νά 
μη νυμφευθή την γυναίκα εκείνην. Ας 
κρινν) έκαστος τ ί  άποτέλεσμα παρήγαγον 
έν τή έξηλκωμένη έκείν-/) ψυχή τόσαι άπει- 
λα ί γενόμεναι έν όνόματι της έχθράς του.

—  Ά φοϋ ειν’ ?τσι ! άνέκραξεν άφίνων 
έλευθέρως την όργην του νά έκραγή, δέν 
πρέπει πλέον νά φειδώμεθα ό είς τού άλ
λου. "Α ! είσθε λοιπόν ή φίλη τής κυρίας 
Μαιντενών ; μεγαλαυχείτε διά την εικόνα 
της καί διά την προστασίαν της, α ΐ ; 
προσβάλλετε τόν Α μ άν ύπό την αιγίδα 
τής Έσθήρ ; εινε γνωσταί λοιπόν αΐ τρα- 
γωδίαι τού Σαιν -  Σύρ είς τάς χώρας ταύ- 
τας τών άγριων ; "Εστω- άν ό κύριος Ρ α - 
κίνας εινε μέγας ποιητής, θά προσπαθή- 
σωμεν' δπως καί ό Α μ άν φανή μέγας 
υπουργός. Καί διά νά είνέ τ ις  μέγας υ
πουργός, πρέπει πρό πάντων νά είνε ισχυ
ρός. Ά ς  δοκιμάσωμεν.

Καί ώρμησεν είς τό παράθυρον τής α ι
θούσης τό βλέπον πρός τήν πύλην, διά 
φωνής δε ήχηράς μετά χειρονομίας φοβε- 
ράς θελήσεως :

—  Χωροφύλακες ! άνέκραξεν- έδώ !
—  Τί έννοεϊτε νά κάμετε ; είπεν ή κό

μησσα, προχωροϋ'σα πρός αύτόν.
—  Τόρα θά τό μάθετε.
Οί χωροφύλακες είσήλθον είς τήν 

αυλήν.
—  Καί τώρα, κυρία, εύαρεστήθητε νά 

μοϋ παραδώσετε τήν δραπετεύσασαν μο
ναχήν, ήν σάς ζητώ  έν όνόματι τοϋ βα- 
σιλέως.

—  Πώς ! άπήντησεν ή κόμησσα πνιγο- 
μένη έκ τής οδύνης καί μή δυναμένη νά 
συγκρατήσν] τήν άγανάκτησίν της, θά 
τολμήσετε νά είσάξετε είς τήν οικίαν μου 
τούς χωροφύλακας ;

—  'Υπακούσατε ! ειπεν ό μαρκήσιος 
Λουβοά.

— Ποτέ ! καί άν ακόμη πρόκειται νά 
μέ φονεύσετε.

—  Τότε θά έξαναγκασθητε διά τής 
βίας, κυρία, διότι δέν πρέπει νά λεχθή δτι 
μ ία θύρα πύργου εμεινε κλεισμένη παρά 
τήν διαταγήν τοϋ βασιλέως, τήν οποίαν 
έδωσα έγώ ρίΰ.τ:οπροσώπως.

—  Κύριε, θά περάσετε έπάνω άπό τό 
σώμά μου πριν φθάσετε είς τήν νεάνιδα, 
ειπεν ή κόμησσα έν μεγίστω παροξυσμφ 
όργής. ' ' ' '

—  "Οχ1? κυρία- θά σάς σεβασθώμεν, ώς 
νά είσθε πιστή καί εύπειθής υπήκοος τής 
Αύτοϋ Μ εγαλειότητας. Ά λ λ ’ έκεΐνο τό 
όποιον θέλω, θά γείνν).

—  θ ά  ύπερασπισθώ ! . . Βοήθειαν ! 
Βοήθειαν!

Πάραυτα βήματα ταχέα ήκούσθησαν 
είς τήν κλίμακα. Ό  Ίασπΐνος κατήλθεν 
έν μεγάλγ) σπουδή, μέ τό μέτωπον κάθι- 
δοον, μέ τούς οφθαλμούς βλοσυρούς, μέ 
τάς χεϊρας τρεμούσας. ’Ό πισθεν αύτοϋ ήρ- 
χετο ή Ά ντω ν ιέττα  ωχρά έπίσης, άλλά 
μέ τόν οφθαλμόν άπαστράπτοντα έξ άπο- 
φασιστικότητος.Άμφότεροι ώρμησαν πρός 
τήν κόμησσαν καί ό μέν Ίασπΐνος s-λαβε 
τήν χεΐρά της, ή δέ Ά ντω ν ιέττα  εθλιψεν 
αύτήν είς τάς άγκάλας της.

—  Δεσποινίς, είπεν ό Λουβοά γενόμε- 
νος πελιδνός έπί τή  θέο: τής νεάνιδος, 
βλέπετε τ ί θά συμβή* έχετε τό θάρρος νά 
παρακούσετε ; δέχεσθε νά έπέλθγ] συμ
φορά είς τόν οίκον τοϋτον έξ α ιτ ία ς υμών; 
Σάς προσκαλώ νά μέ άκολουθήσετε.

—  Είμαι έτοιμη ! είπεν ή Ά ντω ν ιέ τ 
τα  κεραυνοβολούσα αύτόν δι’ ένός βλέμ
ματος, δπερ δέν ήδυνήθη έκεΐνος νά ΰπο- 
στή άταράχως.

Καί άπεσπάσθη άπό τάς άγκάλας τής 
κυρίας Λαβερνή, άφοϋ φιλοστόργως τήν 
ήσπάσθη.

—  Σάς άπαγορεύω, άνέκραξεν ή κό
μησσα, νά έξέλθετε έκ τής οικίας ταύτης* 
σάς τό άπαγορεύω έν όνόματι τοϋ υίοϋ 
μου, δστις σάς Ιπεμψεν έδώ.
'  Ό  υιός σας, άπήντησεν ό Λουβοά,
δέν εινε καθόσον γνωρίζω, 6 κύριος, ό δυ- 
νάμενος νά πράξγ) δ ,τι θέλει έν Γαλλία . 
Ά ς  κάμωμεν γρήγορα- δεσποινίς, σάς πε
ριμένω.

Καί προέβη πρός τήν Ά ντω νιέττα ν ,ή ς  
ελαβε τήν χεΐρα διά νά τήν σύργ) πρός 
τήν θύραν.

Ή  κόμησσα ίδοϋσα τό κίνημα τούτο, 
έξέβαλε κοαυγήν διάτορον" θά ελεγέ τ ις  j 
δτι ή καρ^ία της είχε διαρραγή- στεναγ
μός υπόκωφος έξέφυγε τοϋ στήθους της, 
ωχρότης νεκρική έκάλυψε τό πρόσωπον 
καί τάς χεΐράς της, τά  δέ ιώδη χείλη της 
άπέκτησαν τήν νεκρικήν συστολ.ήν τοϋ 
ψυχορραγήματος.

—  Κύριε Λουβοά, εισθε τέρας ! άνέ
κραξεν ό Ίασπΐνος σφίγγων τάς μικράς 
έύσάρκους πυγμάς του- έφονεύσατε τήν 
κυρίαν κόμησσαν !

Ή  μο|>φή τοϋ Λουβοά ήλλοιώθη- τό 
άκαμπτον τόξον τών μελαίνων όφρύων 
του δ ιεστάλη- οι οφθαλμοί του έφάνησαν 
έξογκούμενοΓ πάλη βιαία άλαζονίας καί 
αισχύνης έβασάνισε τήν ίσχυράν ψυχήν 
του. ’Εν τούτοις ήδυνήθη νά καταστείλ.η 
τήν συγκίνησίν του καί έξηκολούθησεν 
άπάγων τήν Ά ντω νιέττα ν  καί ψιθυρίζων:

—  Δ ιατί νά μέ έξωθήσουν είς τό επα- 
κρον ! . . .

‘Η νεάνις άπομακρυνομένη, άπαγομένη 
διά τής βίας σχεδόν, επεμπε μακρόθεν τά  
τελευτα ία  φιλήματα πρός τήν θνήσκου- 
σαν προστάτιδά της. Μόνον έν τφ  βλέμ- 
ματι τής κομήσσης διετηρεΐτο άκόμη 
ίχνος τ ι  ζωής. Πάσα ή' στοργή της, πάσα 
ή γενναιότης της, πάσα ή ψυχή της συνε- 
κεντροϋτο έν τφ  βλέμματι bi* ού παρη- 
κολούθει τήν νεάνιδα, ένφ τό σώμά της

κατέπ ιπτεν άνεπαισθήτως έκ τών βρα
χιόνων τοϋ άπέλπιδος Ίασπίνου είς τό δά- 
πεδον τής αιθούσης.

—  Βοήθειαν ! βοήθειαν ! άνέκραξεν ό 
άββάς μετά φωνής θρηνώδους, ή κυρία 
κόμησσα άποθνήσκει.

Ό  κύριος Λουβοά ήνοιγεν ήδη τήν θύ— 
ραν καί εΰρίσκετο είς τό μεσανάβαθρον.

’Εν τ φ  άμα άνήρ τις  έθεάθη έκ τοϋ 
προδόμου είσορμών βιαίως είς τήν αίθου
σαν- αί τελευτα ΐα ι αύτα ι λέξεις εΐχον 
φθάσει μέχρι τής ακοής του.

—  Μτίτέρ μου! άνέκραξεν ό Γεράρδος 
Λαβερνή, δστις δι’ ένός άλματος Ιδραμε 
πρός τήν κόμησσαν καί τήν άνήγειρεν είς 
τούς ρωμαλέους βραχίονάς του.

Ή  ατυχής γυνή έκφέρουσα στεναγμόν 
θριάμβου άπώλεσε πάσας τάς έναπομενού- 
σας αύτή δυνάμεις. Έκρεμάσθη είς τόν 
λαιμόν τοϋ Γεράρδου, έστηρίχθη έπ ’ αύ
τοϋ μέ τούς σπασμώδεις δακτύλους τη ς, 
άπεπειράθη νά τόν άσπασθή, άλλά τό 
φίλημα έξέπνευσεν είς τά  χείλη τη ς, κα ί 
άπέμεινεν άφωνος, αναίσθητος, έν τ φ  μέ
σω τών γυναικών, τών προσδραμουσών 
δπως παράσχωσιν αυτή  τάς δεούσας^πε— 
ριποιήσεις. ^

Ό  Γεράρδος άνηγέρθη, είδεν είς* τή ν  
θύραν τόν Λουβοά, δστις έ'σφιγγεν άκόμκι 
τήν χεΐρα τής Ά ντω ν ιέ ττα ς  καί δν ή*αί— 
φνιδία έκείνη άφιξις είχε ταράξει' έπί ^το— 
σοϋτον, ώστε ΐστατο άκίνητος καί καρ
φωμένος είς τό έ'δαφος, ώς νά εβλεπε τήν 
άστραπήν της θείας δίκης.

Έ κετα ι συνέχεια.

Λήγοντος τήν 3 ΐΊ ν ’Οκτωβρίου τού Γ* 
s-τους τών « ’Εκλεκτών Μ υθιστορημάτων», 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοϋσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς. τοιοϋτοι καί κατά  
τό Δ ετος παρακαλοϋνται ν’ άποστείλωσν 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι δ ιακόπτετα ι 
ή άποστολή τοϋ φύλλου είς πάντα  μή 
ποοπληρώσοντα.

ΔΩΡΕΙΤΛ.Ι
είς τούς κκ. Συνδρομητάς τούς προπληρώ
νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των,ώς κα ί 

; είς τούς νέους έγγραφησομένους :
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ Α. ΒΑΛΑΒΑΝ .Η

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α .
κομψόν τομίδιον περιέχον : τήν Είρήνην,  
τήν δ ύ σ τ η ν ο ν  Γυνα ΐχα ,  τήν Φωτεινήν,  
τόν Λαχωνίσι ιΑν,  τά  Σ τρ ο γ γ υ λ ά  Αόγ ιν ,  
Μεθύσου TLloc ,  τόν Ευτυχή Γάμον ,  κα ί 
τήν Ζη.Ιοτυπίαν.

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

Τ Ο  Κ Ο Μ Μ Ε Ν Ο  ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

Ό  ταλαίπωρος έκ τών πρώτων έρω-ίή- 
σεων τής έξαδέλφης του, ΰπέθεσεν δτι ό 
Βινιορύ τή ήρεσε καί δτι αί υποθέσεις τής 
καρδίας τοϋ φίλου του, εβαινον καλώς.



Καί ήδη έβλεπεν δτι ή Α λ ίκη  έρω- 
τώσα περί τοΰ Βινιορύ,έφρόντιζε δ ι’άλλο-ν.

■— Δέν ’ξέρω τ ί  -νά σοΰ άποκριθώ, εί
πεν δ ανεψιός τοΰ τραπεζίτου, άφοΰ μι
κρόν έσκέφθη. Καί άν θέλνις νά σοΰ άπο
κριθώ είλικρινώς φανοΰ καί σύ ειλικρινής 
πρός έμέ.’Αγαπάς τόν κύριον δέ Καρνοέλ;

—  Ναί, τόν άγαπώ , άπεκρίθη ή ’Α
λίκη άνευ δισταγμού. Τόν άγαπώ περισ
σότερον άφ’ δτι άδίκως τόν κατηγορούν 
καί δέν θ’ αγαπήσω άλλον παρ 'αυτόν.

—· Δόξα σοι ό Θεός, Ιδού καθαρά έκ- 
δήλωσις. Σ’ εύχαρχστώ, διότι έχεις έμπι- 
στοσύνην είς έμέ, καί θά σοΰ ’πώ καί ’γώ 
την Ιδέαν μου.Παίζε μονάχα ,’λίγο δυνα
τότερα. Φοβούμαι μη μάς άκούσουν.

Ή  δεσποινίς Δορζέρ ήκολούθησε την 
συμβο-υλήν τοΰ Μαζί μ ου τ ’άποτελέσματα 
τής όποιας δυσηρέστησαν λίαν τό άκου- 
στικόν τύμπανον της κυρίας Μαρτινώ, 
σηνειθισμένης ν’ άκούη έκτελούμενον τό 
αγαπητόν της βά.Ις  μετ’ όλιγωτέρου θο
ρύβου.

—  Καί πρώτα-πρώτα σέ ειδοποιώ δτι 
δέν έχω τίποτε κατά  τοΰ κυρίου δέ Καρ
νοέλ. Τό·ν έγνώρισα πολύ ολίγον, διότι οί 
χαρακτήρες μας δέν συνεταυτίζοντο, άλλά 
■πάντοτε τόν έθεώρουν ώς εύγενή άνθρω
πον,άλλως τε  ό Βινιορύ,ό ίποΐος ήτο πολύ 
συνδεδεμένος μαζύ του, έ'χει καλλίστην 
περί αύτοΰ γνώμην.

—  Τόρα πρό ολίγου μοί ώρκίσθη δτι 
είνε έ'τοιμος νά μέ βοηθήση κ α τ ’έκείνων, 
οί όποιοι τόν κατηγορούν.

—  Καί κατά  τοΰ πατρός σου δηλαδή. 
Πολύ γενναιόφρων νέος. Δέν έτυχε άκόμη 
περίστασις νά τόν έκτιμήσγις, άλλά θά 
ΐδής άργότερα τ ί  έξαίρετος νέος είνε.

—  Τοΰ χρεωστώ μεγάλην ευγνωμοσύ
νην άπό τόρα,διότι συγκατένευσε νά γίνν) 
σύμμαχός μου.

—  Λοιπόν θ’ άναλάβτις άληθινήν έκ- 
στρατείαν διά ν ’άποδείξης τήν άθωότητα 
τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ ; Σοΰ λέγω δμως 
δτι είνε πολύ δύσκολον.

—  Τί μέ μέλλει ; Ή  τιμή τοΰ κυρίου 
δέ Καρνοέλ είνε καί ’δική μου,άφοΰ εΐμεθα 
άρραβωνιασμένοι.

—  Τί ! θά τόν ύπανδρευθης άκόμη καί 
τότε !

—  Ναί, τόν θέλω καί θά τόν πάρω.
Ό  Μάξιμος δέν ήδυνήθη νά κρατήσν)

κίνημα έκπλήξεως καί προσέβλεπε μετά 
θαυμασμού τήν γενναιόφρονα νεάνιδα μή 
άπελπιζομένην καί πρό τών άδυνάτων.

Δέν έφαντάζετο ποτέ δτι ή έξαδέλφη 
του είχε τοσοΰτον ισχυρόν χαρακτήρα καί 

έλησιν ένεργητικήν.
Οί οφθαλμοί της έξεφραζον άμετάπει- 

στον άπόφασιν καί ούδέν τών έν αΰτ'7) έ- 
πρόδιδε τοϊς άδιαφόροις τήν συγκίνησιν 
ήν γισθάνετο.

—  Ό  γάμος, τόν όποιον ονειρεύεσαι, 
είνε χίμαιρα, είπεν ό Μάξιμος. Ό  κύριος 
δέ Καρνοέλ ταξειδεύει τόρα είς τήν ’Αμε
ρικήν καί δέν θά ξαναέλθη, ’πίσω είς τήν 
Γαλλίαν.

—  Είμαι βεβαία πώς δέν άνεχώρησεν, 
άπεκρίθη σταθεοώς ή ’Αλίκη.

—  ’Μπορώ νά μάθω ποΰ στηρίζεις αυ
τήν τήν βεβαιότητα ;

 Είνε αδύνατον νά φύγη χωρίς νά
προσπαθήσν) νά μέ ’δΐ). Τόν ήπάτησαν. 
’Επίστευσεν δτι ήθέτησα ίεράν ύπόσχεσιν 
καί είς στιγμήν οργής εφυγεν άπό τό 
σπ ίτ ι. Είνε δμως άκόμη είς τό Παρίσι.

•— Τότε, αγαπητή  μου ’Αλίκη, έπ ί- 
τρεψέ μου νά σ ο ΰ ’πώ πώς είνε ασυγχώ
ρητος νά κρύπτεται, άντί νά φανερωθγ) 
καί νά δικαιολογηθ-7).

—  Έλησμόνησες δτι δέν ’ξεύρει πώς 
τόν κατηγορούν.

—  Τί, δέν ’ξεύρει . . . ’Αλήθεια, πραγ- 
ματικώ ς, δέν ’μπορεί νά τά ’ξεύρη. Ό  
θεϊός μου δέν τόν κατήγγειλε . Τά πάντα 
έ'γιναν μεταξύ τοΰ θειου, τοΰ Βινιορύ καί 
τοΰ Ρώσσου αύτοΰ. Θαρρεί μάλιστα πώς 
έγώ δέν ’ξέρω τίποτε. Είδες τ ί παράξενο 
ή πειό άπλαίς ίδέαις νά έ'ρχωνται τελευ- 
τα ία ις . Δέν τό είχα σκεφθεϊ.

—- Καί τόρα ’ποΰ τό έσκεφθης, έννοεΐς 
δτι ή άπουσία τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ δέν 
τόν άποδεικνύει ένοχον ; Έ άν ειδοποιείτο 
οτι τόν κατηγορούν διά το ιαύτην αίσχράν 
πράξιν, ήθελε ’στήν στιγμήν φανερωθεί 
διά νά τούς άποστομώστ).

—  ‘Υποθέτεις πάντοτε δτι δέν εφυγεν 
άπό τό Παρίσι. Ά ν  ήνε δμως άκόμη έδώ, 
είνε τρομερόν τό πράγμα. Νά ζης, χωρίς 
νά ’ξεύρης δτι σέ κατηγορούν ώς κλέπτην 
καί έκεΐνοι μάλιστα τών όποιων ή έκτί- 
μησις είνε τό μόνον καλόν ’πού σοΰ μένει 
. . . κα ί νά σιωπάς, ένώ άν σέ ειδοποιεί 
κανείς . . . έμποροΰσες νά δικαιολογηθής 
. . . ευθύς άμα έφαινόσουν. Σοΰ ορκίζο
μαι δτι άν μοΰ δώσγις τήν άδειαν, άρχίζω 
άμέσως νά ζητώ  τόν κύριον δέ Καρνοέλ.

—  Α λήθεια  ; Καί σύ λοιπόν θά γίν·/)ς 
σύμμαχός μου ;

—  Μέ μεγάλη μου μάλιστα χαρά, άγα- 
πητή  μου Α λ ίκ η . ’Έ πειτα  δά έγώ ήμουν 
χωρίς νά τό ’ξέρης.

—  Τί λες ;
—  Ή θελα  νά σοΰ τά  έςηγήσω όλα, 

άλλά τό β ά -lc σέ ’λίγο τελειώνει, καί δέν 
θά ’μπορούμε νά ’μιλήσωμε. Νά, έγύρι- 
σα ιία ί τό τέλευταϊον φύλλον.

—  Ξαναρχίζω, δεν θά τό καταλάβν) 
κανείς.

—  Ή  άλήθεια είνε πώς ό πατέρας σου 
άρχισε τα ίς θεωρείαις του πάλι καί οί 
φίλοι του τόν άκοΰνε μέ μεγάλη προσοχή. 
Ό  κύριος δέ Καμαρέ δ ιηγείτα ι είς τάς 
κυρίας τό ταξεϊδ ί του είς τήν Ά ργεντίνα  
καί ό Βινιορύ μάς κυττάζει μέ τήν άκρη 
τοΰ ’ματιού του, μά δέν τολμά νά έλθγ) 
έδώ, ένόσω ό θεϊός μου ’μιλεΐ.

Ή  Α λ ίκη  έπανήρξατο, άλλ’ οΐ συνδια- 
λεγόμενοι ούδέν έννόησαν.

—  Δέν σοΰ υπόσχομαι δμως πώς ’μπο
ρώ νά νά σοΰ τ ά  ’πώ δλα άπόψε, είπεν ό 
Μάξιμος. Ούτε είκοσι βά.Ιζ  ’σαν αύτά 
δέν θά ©θάσουν. Θά σοΰ άνακοινώσω δμως 
μερικάς παρατηρήσεις ’ποΰ έχω κάμει. 
’Ξεύρεις πώς έπήραν πενήντα χιλιάδες 
φράγκα, ένφ ’μπορούσαν νά πάρουν τρία 
καί τέσσαρα εκατομμύρια. Αύτό έπ ιέα - 
ρύνει πολύ τόν κύριον δέ Καρνοέλ. Ά ν  ή

ταν άλλος άπό τούς κοινούς κλέπτας θά 
τά  έπερνε δλα.

—  Καί τήν κάσα δέν πιστεύω νά τήν 
άνοιγε κανείς άπό τούς κοινούς κλέπτας. 
Είνε λοιπόν λόγος νά καταδικάσωμεν τόν 
κύριον δέ Καρνοέλ ;

—  Ό χ ι, άλλά διά νά τόν άθωώσωμεν 
πρέπει νά άνακαλύψωμεν διά τ ίνα  σκοπόν 
έ'γεινεν ή κλοπή. Μαζύ μέ τα ίς  πενήντα 
χ ιλιάδαις έκλεψαν και ένα κασάκι τοΰ 
ταγματάρχου Βορισώφ, τό όποιον φαίνε
τα ι περιέχει καί κάτι άλλο άπό χρήματα 
καί τίτλους οικογενειακούς.

—  Αύτό άκριβώς δικαιόνει τόν κύριον 
δέ Καρνοέλ. Ά ν  παραδεχθώμεν δτι έκανε 
αύτό, διά τό όποιον τόν κατηγορούν, τ ί  
συμφέρον ε ίχ ενά  οίκειοποιηθή τά  μυστικά 
ένός ξένου, τόν όποιον δέν γνωρίζει ;

—  Α ξιόλογα , έξαδέλφη μου. Ά λ λ ά  ό 
Βινιορύ, ό όποϊος ήτο παρών, άμα άνεκα- 
λύφθη ή κλοπή, μοΰ διηγήθη δτι ό Βο
ρισώφ είπεν είς τόν θεϊόν μου δτι ό πα
τήρ τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ ήτο ποέσβυς 
είς ΓΙετρούπολιν. Ιΐροσέθηκε δέ έπειτα  δτι 
ό υίός θά είχε σχέσεις μέ Ρώσσους . . . 
καί τέλος ύπέδειξε σαφώς δτι ό Ροβέρτος 
θά ένήργησε διάλογαριασμόν κανενός Ρώσ
σου έχθροΰ τοΰ Βορισώφ.

—  Είνε άλογον. Ό  κύριος δέ Καρνοέλ 
κανένα δέν Ιβλεπεν άπό τούς φίλους τοΰ 
πατέρα του.

—  ’Άφησε με νά τελειώσω καί φρόν
τισε νά παίζης καλλίτερα. Έπήδησεςδέκα 
■νόταις. Δέν ’ξέρουν γρύ άπό μουσική, ά λλ ’ 
έπί τέλους θά τό καταλάβουν πώς είσαι 
άφηρημένη. Σοΰ έλεγα λοιπόν πώς ό τα γ 
ματάρχης έξηγεϊ τήν κλοπήν κατά τάς 
ιδέας του καί ύποπτεύεται τόν Ροβέρτον. 
’Ισχυρίζεται δέ δτι ό Ροβέρτος έπήρε τά  
χρήματα διά νά πληρώσγι τά  έξοδα τοΰ 
ταξειδίου. Κ ατ’ αυτόν ή κλοπή τών χρη
μάτων ήτο πρόφασις καί τό κασάκι ήτον 
ό σκοπός.

—  Αύτός δ άνθρωπος τά  λέγει αύτά , 
διότι δέν τά  έχει καλά μέ τόν κύριον δέ 
Καρνοέλ.

—  Γ ια τ ί ; άφοΰ δέν τόν γνωρίζει ;
—  Τόν συνήντησε δύο ή τρεις φοράς. 

Εννόησε πώς άγαπώμεθα καί έπειδή ή
θελε νά μοΰ κάνη έρωτα . . .

—  Κατηγορεί τόν άντίπαλόν του έκ 
ζηλοτυπίας. Πολύ πιθανόν καί αύτό.Δέν 
’μπορώ νά τόν ύποφέρω αύτόν τόν Ρώσσο, 
μοΰ φαίνεται ύποπτος. Θά εύχαριστηθώ 
πολύ άν ’μπορέσω νά τοΰ άποδείξω δτι 
αδίκως ’κατηγόρησεν ένα Γάλλον,ό όποιος 
αξίζει πολύ περισσότερον άπ ’ αύτόν. Δη
λαδή ,Ά λ ικη , ’μπορείς νά μέ διαθέσγις δ
πως θέλεις κατά  τοΰ κυρίου Βορισώφ. 
'Ξεύρεις βέβαια πώς έβάλθηκε μέ τά  σω
στά του νά ευρη τόν 'Ροβέρτον.

—  'Ο πατέρας δέν μοΰ τό είπε.
—  Καί δμως είνε ή άλήθεια^ Ό  Β ι- 

ν tορύ ήτο έμποοστά, δταν τό έλεγε καί ό 
θεϊός μου τοΰ τό έπέτρεψε. ’Έφυγε λοιπόν 
καί αύτός γ ιά  νά συλλάβϊ) τόν κύριον δέ 
Καρνοέλ.

—  Έ φυγε ! Μά τ ί λοιπόν έπεστρεψε ;



■γιατί τόν ειδα χθές έφιππον είς τό δάσος 
τής Βουλώνης.

—  Μήπως άπεφάσισε νά μή τόν κα τα - 
διώξη, νί μήπως άνεκάλυψεν οτι είνε έδώ 
άκόμη ό Ροβέρτος ;

Ή  δεσποινίς Δορζέρ δέν άπεκρίθη καί έ
καμε σηαεΐον είς τόν Μάξιμον νά σιωπή- 
στ). Ό  γέρων θαλαμηπόλος του πατρός 
της είσηλθε, κρατών έν χερσίν άργυροϋν 
δίσκον καί έπλησίασε πρός τό κλειδοκύμ- 
βαλον.

—  Τί τρέχει, ’Ιωσήφ ; ήρώτησεν ή νε- 
νά ις, χωρίς νά παύση άπό του νά παίζν).

—  Σάς έφερα τό ριπίδι καί τό μποτι- 
λάκι που είπατε τής καμαριέρας σας, ά
πεκρίθη χαμηλοφώνως ό ’Ιωσήφ.

Ά πέθηκε τόν δίσκον έπί τοϋ κλειδο
κύμβαλού καί άπήλθε βαδίζων άκροις δα- 
κτύλο ις, άφοϋ ερριψε βλέμμα σημαντικόν 
πρός τήν δεσποινίδα Δορζέρ. Ό  Μάξιμος 
έκπλαγείς προσέβλεψε τήν έξαδέλφην του 
ώχριώσαν.

—  Τί έχεις λοιπόν, Α λ ίκη  μου; τήν ή- 
ρώτησε σιγαλή τή  φων-Τ).

Δέν ώμίλησεν' ήν λίαν συγκεκινημένη, 
ά λλ ’ οί δάκτυλοί της έπλανώντο έπί τών 
πλήκτρων κα ί ό στρόβιλος έξηκολούθει νά 
λικνίζη διά τής γλυκείας μελωδίας του 
τόν ομιλον τών πρό τής πυράς συνδιαλε- 
γομένων.

Ό  νεανίας έ'ρριψε τό βλέμμα έπί τοϋ 
δίσκου καί διέκρινεν ύπό τά  έπ’αύτοϋ άν- 
τικείμενα έπιστολήν, τά άκρον τής οποίας 
έξέφευγε τοϋ άνοικτοϋ άνεμιστηρίου. Βε
βαίως ή επιστολή δέν εύρέθη έκεΐ έκ τύ
χης καί ό γέρων υπηρέτης φροντίσας νά 
τήν κρύψη θά ήτο ό έμπεπιστευμένος τής 
’Αλίκης.

Ή  άνέλπιστος αύτη άνακάλυψις έξέ- 
πληξε μεγάλως τόν Μάξιμον. Ουδέποτε 
ΰπέθετεν δτι ή δεσποινίς Δορζέρ έλάμβανε 
λαθραίας άποστολάς καί δτι είχεν υπη
ρέτην ΐνα ένεργ-Τί τά  τής μυστικής αλλη
λογραφίας της..

Έθαύμαζε δέ καί διά τήν άφροσύνην 
μεθ’ής ή τολμηρά καί άπλή αύτη κόρη 
έδεχετο έπιστολήν, δύο βήματα άπό τοϋ 
πατρός της καί ύπό τά  δμματα τού έξα- 
δέλφου της.

Ή  ’Αλίκη μαντεύσασα τ ί έσκέπτετο ό 
έξάδελφός της τώ  είπεν"

—  Αυτός μοϋ γράφει.
—  Δέν π ιστεύω , έψιθύρισεν ό Μάξιμος. 

’Αλλά . . . ό υπηρέτης αυτός γνωρίζει 
λοιπόν τάς υποθέσεις σου ;

—  Ναί. Μέ’ξέρει άπό μωρά καί άγαπα 
πολύ τόν κύριον δέ Καρνοέλ. Έμάντευσε 
τ ί  ϋπέφερα . . . καί μοϋ είπε χθές δτι άν 
τοϋ τά έπέτρεπα ’μπορούσε νά μοϋ έγχει- 
ρίσγ), έν ί γ ν ο ί χ  δλων καί δ ,τ ι ώρα καί άν 
ήτο, τό γράμμα πού έπερίμενα. ‘Ωρκίσθη 
πώς ό κύριος δέ Καρνοέλ θά μοϋ εγραφε 
καί θά εδιδε είς αύτόν τό γράμμα. Δέν 
ήπατήθη , καί βλέπεις δτι ευθύς μοϋ τό ε- 
φερε.

—  ’Αδιάφορον . . . έδώ στάν κόσμο. 
Πολύ τολμηρόν.

— Ό  ’Ιωσήφ ’ξέρει πώ ςμ ’άγαπας πολύ

καί δέν θά μέ προδώσης, επειτα είδε πώς 
κανείς δέν μάς έβλεπε.

—  Ναί καί αύτά δέν θά διαρκέσ·»). Ό  
θεΐός μου έτελείωσε καί ρίχνει άπό ’δώ 
τή  ’ματιά  του. Σέ συμβουλεύω νά πάρης 
γλήγορα γλήγορα τό γράμμα σου.

—  "Οχι, δέν θά τό πάρω.
—  Έτρελάθηκες ή έ'χεις σκοπό νά σκά- 

σγις τόν πατέρα σου; Ά ν  τό ’δη θά σ’έρω- 
τήσ·/) τ ί  είνε, τ ί θά τού ’πής ;

—  Μοϋ είπες πώς είσαι σύμμαχός μου. 
Δέν είν’ έ'τσι ; Είσαι αλήθεια μαζυ μου ;

—  Βέβαια, βέβαια.
—  Λοιπόν κάνε δτι σού ’πώ.
—  Τ ί ;
—  "Ακούσε, Μάξιμε. Αύτά τά γράμμα 

θ’ άποφασίσν) περί τοϋ βίου μου. "Οταν 
μάθω τ ί περιέχει θ’ άποφασίσω άν πρέ
πει νά έπιμείνω ή άν πρέπει ν’ άποθάνω 
άπό τήν λύπην. Σέ παρακαλώ νά τό δ ια- 
βάσης πρώτα άπό ’μέ.

—  Ποτέ ! Α ΰτα ί αί υποθέσεις σου δέν 
μ’ ένδιαφέρουν.

—  Δεν εννοείς λοιπόν δτι δέν τολμώ 
νά τά άνοίξω, έπειδή φοβούμαι μήπως 
εύρω τήν ένοχήν του ;

Ό  Μάζιμος έρρίγησεν . Άνεγίνωσκεν 
ήδη είς τήν καρδίαν τής δυστυχούς Α 
λίκης.

Έ πετα ι ουνέχεια.
Α ιεωπος

ΕΡΡΙΚΟΥ ΡΙΒΙΕΡ

Μ Ι Α  Α Π Α Γ Ω Γ Η
[Συνίχιια]

Β'
Έ ν περίπου έτος μετά τά  συμβάντα 

άτινα  έξέθεσα ανωτέρω, ύπηρέτουν ώς ά- 
ξιωματικός παρά τή  διευθύνσει τοϋ λιμέ- 
νος τής Τουλώνος, δτε ελαβον παρά τοϋ 
Αλβέρτου έπιστολήν , έκ Βαλπαραίσου 
χρονολογουμένην.

Άφοϋ μοί περιέγραφεν έν αύτή , τά  
διάφορα έπεισόδια τής άπό Παρισίων μέ- 
χρις "Αβρής οδοιπορίας αύτοϋ, έςηκολού- 
θει ούτω :

«Γινώσκεις, φ ίλτατέ μοι,οποίαν ευτυχή 
έντύπωσιν παράγει ή άλλαγή  τής άτμο- 
σφαίρας, δταν άπέρχηταί τ ις  έν πλήοει 
χειμώνι άπό τών κυματωγών τής Ευρώ
πης άκτών, ΐνα  πορευθή είς Αμερικήν’ ή- 
μέρας μόνον τινάς προσαγορεύεις τήν ά
νο ιξή . Ό  ήλιος είνε φαιδρός, ή δέ κυα
νόλευκος θάλασσα ρυτιδοϋται ύπό τής ω
ραίας καί δροσεράς αύρας καί ό όρίζων 
χρωματίζεται ύπό έλαφράς καί διαφανούς 
ομίχλης. Ή  καρδία άφίεται νά έντρυ- 
φήση είς τάς τερπνάς καί μαγευτικάς τοϋ 
Απριλίου έλπίδας. Αισθάνεσαι παιδικήν 
χαράν περιβαλλόμενος θερινά ένδύματα,έν 
μέσω Φεβρουαρίω. Επομένως ή Μαρία, 
καταστάσα φαιδρά ώς νεάνις, πεοιεπάτει 
δίκην σειρήνας, φέρουσα έσθήτας έκ λευ
κού έρεού υφάσματος ή έκ μουσελλίνης, 
άς έπρομηθεύθημεν έκ τής συλλογής τοϋ 
Ζαρέν.

’Ιδού δέ καί τ ίν ι τρόπω διέρρεον αί 
ήμέραι ήμών μέχρι τής έν Βαλπαραίσω 
άφιξεώς μας, έκτος τών τρικυμιωδών περί 
το άκρωτήριον Χάρν ημερών. Κατά τήν 
έννάτην,έπορευόμεθα παρά τώ  πλοιάρχω, 
ρπως προγευματίσωμεν. Ό  Ζαρέν ύπερα- 
γαπα τήν τράπεζαν, ώς επίσης καί εγώ. 
Ά λ λ ’ ό θαλάσσιος άήρ άπέδωκε τή  Mapia: 
ορεξιν, μεγαλειτέραν τής ίδικής μας. Κατά 
τήν μεσημβρίαν, ύπελογίζομεν τόν ύπό 
τού πλοίου όιανυθέντα δρόμον. Μετά τ ι -  
νας ήμέρας, ή Μαρία έγένετο λίαν εύ
θυμος . Ήσθάνετο έαυτήν ύπερήφανον 
ά'τε έσημείου έπί τοϋ μεγάλου γεωγραφι
κού χάρτου τό μικρόν μέλαν στίγμα , τό 
δεικνϋον τήν θέσιν ήμών. Μετά μεσημ
βρίαν, καθήμενοι ύπό τήν όπισθ,ίαν τοϋ 
καταστρώματος κρηπίδα, άνεγινώσκομεν.

Κατά τάς ώρας τής εύδίας, δτε ή θά
λασσα ήν λεία ώς κάτοπτρον, ή Μαρία 
έρέμβαζε πλάττουσα τά  μάλλον έπαγωγά 
διά τό μέλλον όνειρα. ’Ά λλω ς τε, ό άπει
ρος ούτας ρέων όρίζων, ου τίνος τά  υ- 
δατα συγχέονται τώ  σαπφειρίνω ουρα- 
νώ, μήπως δέν είνε άρμόδιος ΐνα  προκα- 
λέσ/ι έξοχους σκηνάς ώς τάς όφθείσας ή 
τάς δυνατόν νά ονειροποληθώσι ; Τή*έ- 
σπέρα, μετά τό δεΐπνον, ό Ζαρέν έδέχετο 
ήμάς. Ούτος έπαιζε τό βιολίον, ό υπο
πλοίαρχος ηδεν, ή δέ Μαρία έκάθητο πρό 
κλειδοκυμβάλου, δπερ ό πλ.οίαρχος έσκέ
πτετο  νά πωλήση είς τιμήν ύπέρογκον τ-7) 
συζύγω προξένου έξορισμένου έν τ ιν ι με- 
μακρυσμένη χώρ^ι. Αί μουσικαί αύτα ι ε
σπερίδες, τά  μάλα τερπναί, κατέστησαν 
πολυτιμοτέοας ετι τάς στιγμάς, καθ’ άς 
άνευρίσκομεν τάς προσφιλείς τής μονό- 
τητος ήμών ώρας.

Μετά δέκα καί όκτώ άπό τού ήμετέ- 
ρου άπόπλου ήμέρας άφικόμεθα έν Τενε- 
ρίφφτ). Ή  έκ γρανίτου αύτη μικρά νήσος, 
ήν ό Νέλσων έπολιόρκησε διά τών λέμ
βων του καί έν ή άπώλεσε τόν ένα οφθαλ
μόν, έχει τήν βάσιν είς τήν θάλασσαν 
κα ί τήν όξεΐαν αύτής κορυφήν είς τά  νέφη. 
Κατά τήν έσπέραν, περιέφερα τήν Μαρίαν 
είς τάς ώραίας όδούς, ών αί οίκίαι είσί 
μονόροφοι. Αί μετά πρασινοχρόων δ ικτυ- 
τών παοαθυρίδες έπέτρεπον νά θεωρή τις  
τούς μελάγχροας οφθαλμούς καί τούς ώ- 
ραίους γυμνούς βραχίονας τών άναπνεου- 
σών τήν δρόσον γυναικών. Ή  Μαρία μει- 
διώσα μοί άπηγόρευσε νά παρατηρώ αύ- 
τάς. Ώ ς πρός έμε δμως, έπέτρεψα αύτνί 
νά θεωρή άνέτως τούς σοβαρούς ’Ισπα
νούς, οΐτινες εφερον μανδύας καί έπί τής 
κεφαλής τό κλασικόν σκιάδιον. Αί νήσοι 
αύτα ι, ώς ή Τενερίφφη,μόναι έν μέσω τοϋ 
’Ωκεανού, έπιτρέπουσι νά οίκτείρη τις 
■ιούς ευρωπαϊκούς λαούς έπί τώ  θόρύβω, 
τή  κινήσει καί τή  ταραχή, τΫ) καταμα- 
στιζούσγι αύτούς.

"Ενα περίπου μήνα κατετρίψαμεν ΐνα 
άφιχθώμεν έν Ρ ίφ -Ίανείρω . Ά ναμ ιμνή- 
σκεσαι δτι ποτέ κατά  τόν αύτόν διάπλουν 
άνεγινώσκομεν τά  εργα τοϋ Μολλιέρου 
καί τήν Νέαν 'E.lutCav, τό μυθιστόρημα 
τοϋτο, δπερ ό ’Ιάκωβος Ρουσσώ δέν θά 
έγραφεν έάν έγεννάτο μέγας άοχων, καθό



σον, άντί νά γένητα ι φιλόσοφος θά έγ ί- 
νετο τυραννίσκος. Ή  κατάστασίς μου ήν 
κρείττων τής τοΰ Σαίν Πρέ, διότι ή 
’Ιουλία μου μόνον τόν έρωτα της κυρίας 
δε Βολμάρ κέκτη τα ι, μή έχουσα τάς τύ 
ψεις τοΰ συνειδότος έκείνης. Κατά τήν 
εσπέραν, έθαυμάζομεν τήν λαμπράν τοΰ 
ήλιου δύσιν, ήν οΰδεμία ουδέποτε γραφΐς 
δυνηθήσεται ν’ άντιπαραστήσν). 'Υπο τους 
τροπικούς, ό ήλιος δεν έξαφαν,ίζεται άπο- 
τόμως ώς ε’ις τάς ήμετέρας πόλεις, άλλά I 
δύει αιωνίως έν νεφέλαις χρυσαυγέσιν. 
Κατά τήν διάβασιν τοΰ ’Ισημερινού, ή 
Μαρία μετωνομάσθη ύπό τών ναυτών Σ α -  
pi)y τηΰ π.Ιιι/οι·. .Έλάτρευον ούτοι αύτήν 
διά τής περιπαθούς έκείνης λατρείας και 
αγάπης, ήν οί κατωτέρας τάξεως άνδρες 
εχουσι διά τάς γυναίκας άνωτέρας κοι
νωνικής περιωπής. Ό τε  ήμεθα έγγύς τώ  
'Ρ ίω  -  Ίανείρω, έξύπνισα τήν Μαρίαν κατά 
τήν στιγμήν καθ’ ήν είσεπλέομεν έν τώ  
λιμένι. ’Απηλαύσαμεν ούτως έν άπάσγ) 
αύτής τ·7\ μεγαλοπρεπεία τήν άποψιν τοΰ : 
δρμου τούτου, οστις τυγχάνει, μετά τήν 
είσοδον τοΰ Τάγου, τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ 
κόλπου τής Νεαπόλεως, εν έκ τών τεσσά
ρων τοΰ κόσμου θαυμάτων. ’Ενώπιον ή
μών έξελίσσετο άμφιθεατρικώς τό Ρ ίον- 
Ίανέϊρον έπί τών τριών αύτοΰ λόφων. Πε- 
ριξ ήμών, πληθύς νήσων καί νησιδρίων, 
πεπληρωμένων τροπικών φυτών, έφύοντο 
έκ τοΰ ’Ωκεανού, δίκην άνθοδεσμών. ’Επί 
τής άκτής, έξετείνοντο εκτεταμένα δάση 
περιορισμένα ύπό τής άμμου τής θαλάσ
σης, παρεμφερούς χρυσαΐς τα ιν ία ις . Τής 
ημέρας δ’ οΰσης Ιορτασίμου, τό τηλεβό- 
λον έκοότει, πλήθος άτμοπλοίων και λέμ
βων πεπληρωμένων γυναικών έφαίνοντο έν 
άπάσαις τα ίς  διευθύνσεσιν. Οί κώδωνες 
έσήμαινον πανταχοΰ και ό ήλιος έξετό- 
ξευε τάς θερμάς αύτοΰ ακτίνας. "Οταν 
τ ις , μετά τρίμηνον έν τ·7) θαλάσση μονό- 
τονον διαμονήν, παρατηρήση τοιοΰτον 
θέαμα, αισθάνεται άναγεννωμένας έν έαυ- 
τώ  άπάσας τάς τοΰ βίου μέριμνας. 'Ως 
βλέπεις, σοί γράφω ώσει ήμην αιωνίως 
νέος, αείποτε άφροντις, πάντοτε έραστής 
τοΰ άγνωστου.

Διετρίψαμεν επτά μόνον έν 'Ρ ίω  -  Ία - 
νείρφ ημέρας. Παρετηρήσαμεν μαγευτι- 
κάς τινας άγροτικάς κατο ικ ίας, περί ών 
ώμιλοΰμέν ποτε έν Σενεγάλη, πεπληρω
μένων ευθαλών άνθέων, δούλων και π τη 
νών. Νεαρά τ ις  γυνή έξήρχετο έκ μιάς 
τούτων έν φορείω,ύπό δύο μαύρων βαστα- 
ζοιιένω , ού τίνος τά  παραπετάσματα 
ήμιηνεωγμένα δντα, έπέτρεπον νά βλέπη 
τις μικράν χεΐρα έρειδομένην νωχελώς έπί 
τοΰ κυανοχρόου καί χνοώδους τής θύρας 
παραπετάσματος. Έ π ί τη θέα ταύτη  συν- 
εκινήθην σοόδρα άναπολήσας δτι άπείχο- 
μεν πολύ τοΰ δλβου έκείνου, ήμεϊς οί ζών- 
τες ώς πτηνά  τής άνοίξεως, άδοντα τούς 
έαυτών έρωτας έπί κλάδου ασθενούς, δν 
ή έλαχίστη καταιγίδος πνοή ήδύνατο νά 
κατασυντρίψη. Φρικιώ άκων άναπολών 
τήν περιμένουσαν ήμάς έν Βαλπαραίσω 
τύχην μετά τήν έξάντλησιν τών γλίσχρων 
ήμών πόοων.

Αΐ όδυνηραί αύτα ι σκέψεις έγένοντο 
έ'τι όδυνηρότεραι δτε, άφικόμενοι έγγύς 
τώ  Χορνείω άκροτηρίω είσήλθομεν έν τή 
χώρα τών θυελλών. Έπανεΐδον αύθις τόν 
κατηφή έκ γρανίτου φρουρόν, δστις φαί
νεται αείποτε έπαγρυπνών έπ’ι τήν έσχα- 
τ ιά ν  τοΰ κόσμου. Ή  κορυφή αύτοΰ άπώλ- 
λυτο έν τα ϊς πυκναϊς καί φα ιαΐς νεφέλαις, 
άς Ισχυρά θύελλα έδίωκεν όρμητικώς έκεΐ
θεν, συνεπάγουσα τούς κυκληδόν ιπταμέ
νους λάρους καί τάς μελανοπτέρυγας α ί- 
θυίας. Ή Η ρ α ί α  Ε ΰ γ ε η ί α  επλεε ταχέως 
ΐ ν ’ άφήση δπισθέν της τάς μονήρεις τα ύ- 
τας άκτάς, και άφοΰ άνέδραμεν έπί τινας 
ημέρας τήν Μεσημβρινήν ’Αμερικήν, έπα- 
νεύρομεν αύθις, ώς και κατά  τάς άρχάς 
τοΰ ήμετέρου πλοΰ, τήν σαπφειρίνην θά
λασσαν καί τόν ήλιον. Τέλος, κατά τόν 
’Ιούνιον, μεθ’ εκατόν καί εΐκοσιν ήμερών 
πλοΰν, άφικόμεθα έν Βαλπαραίσω.

Έξερχόμενος τοΰ πλοίου, κατόπιν γεύ
ματος προσενεχθέντος ήμΐν χάριν άποχαι- 
ρετισμοΰ ύπό τοΰ Ζαρέν, ήσθάνθην π α ι
δικήν χαράν έπί τή άποβάσει μου είς τήν 
ξηοάν. Ά π α σ α ι αί αναμνήσεις τής νεό- 
τητός μου κατέκλυζαν τό πνεύμα μου. ( 
Ώ δήγησα πάραυτα τήν Μαρίαν έν τώ  ξε- 
νώνι τής Εΐ’ρώπη ι ,  ένθα έγκαθιδρύθημεν 
έντός ώραιοτάτου θαλάμου,κεκαλυμμένου 
διά ψιάθων λίαν λεπτώς εΐργασμένων καί 
διεσκευασμένου δ ι’ άνακλίντρων έκ σχοί
νου, καθεδρών καί εικόνων λαμπρών,παρι- 
στανουσών Θήρας τίγρεων ή τήν παιδικήν 
τοΰ Ναπολέοντος έν Βριένη ηλικίαν. Έ ν- 
εδύθην έσπευσμένως καί άφείς τήν Μαρίαν 
θαυμάζουσαν τήν πολυτέλειαν έκείνην, 
έπορεύθην αμέσως παρά τώ  προξενώ τής 
Γαλλίας κυρίω Καζόττη.

Ένεχείρισα είς θεράποντά τινα  τό έπ ι- 
σκεπτήριόν μου. Μετ’ ού πολύ είσελθών ό 
κ. Καζόττης μέ προσεδέξατο λίαν φιλο- 
φρόνως, άλλά μετά τίνος ταραχής καί 
εύαρεσκείας άμα- θά παρετηρήσας άναμ- 
φιβόλως δτι οί πρόξενοι ήμών δυσπιστοΰσι 
πρός τούς Γάλλους, τούς π ίπτοντας ού- 
ρανόθεν, ούτως είπεΐν, είς τά  μέρη έκεΐνα.

— Ή μεϊς έδώ ! μοί είπε. ΙΙοία α ιτ ία  
σάς ώθησε ;

—  Θά έξηγήσω ύμΐν τά  πάντα .
Έκαθήσαμεν έπί τίνος ανακλίντρου καί

άνήψαμεν σιγάρα.
— νΕχω μεγάλην ύπηρεσίαν νά ζητήσω 

παρ’ υμών, προσέθηκα.
Κατέστη σύννους καί ήτοιμάσθη νά με 

άκροασθη.
Έπανέλαβον αύτώ , εκμυστηρευόμενος 

τήν κατάστασίν μου, ο ,τ ι είπον τώ  Ζα
ρέν, καί ομνύω δτι ή είς ξένον άποκάλυ- 
ψις τών κατατηκουσών τήν καρδίαν μας 
συμφορών είνε πολύ οδυνηρά. Ά φηγήθην 
πρό; τούτοις τ ίν ι τρόπω έσχετίσθην μετά 
της Μαρίας, τούς έ'ρωτάς ήμών καί πώς 
είχον άναρπάσει αύτήν. Ή  αυτή συγκί- 
νησις, ή καταλαβοΰσά με κατά  τήν διή- 
γησίν μου, κατέλαβε καί έκεΐνον,διό τεί- 
νων μοι τήν δεξιάν,

— Τί δύναμαι νά πράξω ύπέρύμών,εϊπε.
—  Τό παν, τώ  άπεκρίθην, καθότι ή 

ύμετέρα προστασία εσται ή μεγαλητέρα

δι’ έμέ ύπεράσπισις. Δ ι’ ύμας.διά πάντας 
τούς συναντήσαντάς με δέον νά είμαι άρ- 
χαΐος τοΰ ναυτικού αξιωματικός, ένοχο- 
ποιηθείς έν τη έπαναστάσει τοΰ 1848 καί 
έοχόμενος ένταΰθα δπως ζήσω μετά τής 
νεαράς μου συζύγου.

—  Έ στω ,ε ίπεν ό Κ αζόττης, συμφωνώ.
Συνδιελέχθημεν είτα  περί τών αρχαίων

ήμών σχέσεων, περί τής κυρίας Φαλκώνος. 
τής τοσοΰτον ευειδούς, τής Μις Ά ρ τ ιγ -  
κτώνος, τής τόσω χαριέσσης, τοΰ ναυάρ
χου Βλάγκου, τοΰ τοσοΰτον καλοκάγά- 
θου. Ό  Καζ όττης μ’ έπληροφόρησεν δτι 
πάντες έ'ζων έ'τι, δτι μετεβλήθησάν πως 
έκ τής ηλικ ίας, άλλ’ οτι ήθελον έπανεύοει 
πάντας ώς έγνώρισα αύτούς. Μέ παρεκά- 
λεσε θερμώς ΐνα  ποοευθώ είς έπίσκεψίν 
τω ν, τοΰθ’ δπερ καί έ'πραξα, εύχαριστή- 
σας αυτόν προηγουμένως. Ή  κυρία Φαλ
κώνος, τεσσαρακοντοΰτις ήδη, μέ ύπεδέ- 
ξατο ώς υίόν της. Ή  μις Ά ρτιγκτώνος, 
ύπανδοος νΰν,ήθέλησεν ΐνα τή  παρουσιά
σω τήν σύζυγόν μου δσον τάχ ιστα , ό δέ 
ναύαρχος,μοί είπεν δτι ή οικία αύτοΰ ήν 
ήνεωγμένη είς έμέ ώς καί πρότερον. Έν 
δ ιαστήματι ολίγων ήμερών άπασαι αί άρ- 
χα ΐα ί μου σχέσεις άνανεώθησαν. Έμένο- 
μεν έν τώ  ξενώνι μέχρι τής τετάρτης. 
Κατά τήν ώραν ταύτην έξηρχόμεθα έφιπ
ποι μέχρι τοΰ Φάρου ή τοΰ ΙΙολάγκου 
καί διηρχόμεθα τήν εσπέραν, ότε μέν έν 
τη  κατο ικ ία  της κυρίας Φαλκώνος, 
ότέ δέ έν C e r c o  A l l e g r o  ή έν τη έ- 
παύλει τοΰ ναυάρχου. Διήγομεν, ώς βλέ
πεις βίον άρκούντως έγκόσμιον, άλλ’ εί
χον τόν σκοπόν μου. Ή λπ ιζον δτι θάτ- 
τον ή βράδιον ό καλοκάγαθος πρός έμέ 
ναύαοχος, μεθ’ ού συνωμίλουν συνεχώς 
περί (5ιαχειρίσεως καί ιδίως περί ναυτικού, 
ήθελε σπεύσει νά μοί προσφέρη παρά τη 
φιλοξένω τής Χιλής δημοκρατία θέσιν, 
ήν έπαξίως θά ήδυνάμην νά καταλάβω. 
Ά λ λ ’ οί μήνες παρήρχοντο καί ούτος ου- 
δεμίαν μοί έκαμνε πρότασιν. Πρός έπίμε- 
τρον τών ήμετέρων δεινών, ή Μαρία έπε- 
σεν άσθενής καί ήναγκάσθημεν νά πληρώ- 
σωμεν άδρώς τούς ’ιατρούς καί τά  φάρ
μακα, κατά  τάς υπέρογκους τής Μεσημ
βρινής Αμερικής τιμάς. Έ ντός ολίγου 
παρετήρησα μετά φρίκης οτι ύπελείπετο 
ήμΐν χιλιάς μόνον φράγκων, τουτέστι πο- 
σόν μόλις έπαρκοΰν ΐνα  ζήσωμεν γλισχρως 
έπί τινας εβδομάδας.Όθεν άπεφάσισα νά 
πράξω ώς ό Μωάμεθ : νά πορευθώ δηλο
νότι είς τό δρος, άφοΰ τοΰτο ούδόλως ήρ- 
χετο πρός έμέ, καθόσον τό καλλίτερον 
μέσον πρός έπ ιτυχ ίαν σκοπού τίνος είνε 
ή έπιμονή. Συνεπώς, εσπέραν τινά  καθ’ ήν 
ή Μαρία ήσθάνετο έαυτήν καλλίτερον, έ
πορεύθην είς μέγαν χορόν ύπό τοΰ ναυάρ
χου Βλάγκου διδόμενον.

Κατά τήν εσπερίδα ταύτην, ό ναύαρ
χος μέ έπλησίασε καθ’ ήν στιγμήν ήμην 
έ'τοιμος νά πορευθώ πρός άναζήτησίν του.

—  Πώς εχε! ή ύγεία τής κυρίας Δε- 
σταίγκ : μοί είπε.

—  Καλλίτερα, ναύαρχε, ευχαριστώ.
—-Κ α ί ζητε άμφότεροι εύτυχεΐς; προσ

έθετο άποτόμως πως.



—  Μ άλιστα , ναύαρχε, διότι ζώμεν 
■ηγαπημένοι, καί ή έξορία δέν μάς στενό
χωρε? ποσώς.

—  Τό γνωρίζω ' ζήτε καθώς οΐ άσωτοι 
εκείνοι έρασταί , οί κατασπαταλώντες 
τάς πολυτίμους αυτών στιγμάς είς έρω- 
τικάς διαχύσεις, ώς εϊ κύριον ήμών μέ- 
λημα ήν ό ερως.

—  Μοί φαίνεται δ ,τι δέν έννοώ κα
λώς υμάς, κύριε ναύαρχε.

—  Λυπούμαι, είπε μειδιών νά βλέπω 
νέον, δραστήριον, νοήμονα ώς υμάς, βι- 
οΰντα περισσότερον του δέοντος,ώς ό Η 
ρακλής πρό τών ποδών τής Ό μφάλης. 
’Ιδού, εχω πρότασίν τινα  νά κάμω εις
¥*«■

Ό  καλός ναύαρχος θά είδεν άναντιρ- 
ρήτως τήν άστραπιαίαν χαράν,ήτις ελαμ- 
ψεν ε’ις τούς οφθαλμούς μου.

—  Ή  άντιπλοιαρχία τής XiJi jc είναι 
κενή. Ε πιθυμείτε αυτήν ; θ έλω  προσπα
θήσει νά έπιτύχω  τοΰτο.

—  Τά ζήτημα εινε αρκούντως σοβα
ρόν, ειπον μειδιών. Ε πιθυμώ πολΰ νά πε- 
ριμείνητε ολίγον, δπως σκεφθώ περί του 
πρακτέου.

—  ’Έ στω , μοί είπεν. ’Έ λθετε αύριον 
τήν πρωίαν νά γευματίσατε έν τή  οικία 
μου. Σάς περιμένω ΐνα  μοί δώσητε όρι— 
στικήν άπάντησιν.

Εννοείς κάλλιστα  δτι τή έπαύριον, 
πορευθείς παρά τώ  ναυάρχω άνήγγειλα 
αΰτώ  δτι παρεδεχόμνιν. Κατά τό γεύμα, 
μοί είπε τ ί ώφειλον νά πράττω έν τή νέα 
υπηρεσία μου. Έπέρανε δέ τόν λ.όγον 
ούτω :

— Οί Χ ιλιανοί εινε αξιόλογοι,καί ευελ
π ιστώ  δτι θά δυνηθήτε νά μορφώσατε έξ 
«ΰτώ ν καλλίστους ναύτας, κατά τό γαλ
λικόν σύστημα.

Μετά τινα  καιρόν, άναλ.αβών τήν υπη
ρεσίαν καί τά  καθήκοντα άντιπλοιάρχου, 
άπελάμβανον κ α τ ’ Ιτος, δωδεκάσχιλια 
φράγκα. Τά ποσάν τούτο, φ ίλτατέ μοι, 
είνε ολόκληρος περιουσία, άνκλογιζόμενος 
δτι μικρού δεϊν νά εΰρεθώμεν άνευ πόρων.

Ή  σκέψις αύτη μέ κάμνει νά φρικιώ εί- 
σετι. Βελτιωθείσης τής καταστάσεως ή
μών ήλλάξαμεν τρόπον του ζήν, άποσυρ- 
θέντες βαθμηδόν τοΰ κόσμου. Ένωκίασα 
μικράν άγροτικήν οικίαν, κεκρυμμένην έν- 
τός δάσους βανανεών καί έπί τής έκ Βαλ- 
παραίσου είς Ά γ ιο ν  ’Ιάκωβον όδοϋ. Καθ’ 
έκάστην εσπέραν, περί τήν τετάρτην, δ- 
ταν ή υπηρεσία περατοΰται, πορεύομαι 
έφιππος καί δρομαίως είς τήν προσφιλή 
ήμών φωλεάν, Ι'νθα ή Μαρία, έπί τοΰ οΰ- 
δοϋ ίσταμένη, μέ πεοιμένει μειδιώσα καί 
εύχαρις" ένίοτε τήν παρατηρώ μακρόθεν 
κεκαλυμμένην διά παναμικοΰ σκιαδιού, ου 
τίνος ό πρασινόχρους πέπλος κυμαίνεται 
ΰπό τοϋ άνεμου, ένδεδυμένην τήν αμα
ζόνα της καί πλήττουσαν διά τοΰ μαστι- 
γίου της τά μέ πτερνιστήρας ΰποδημάτιόν 
τη ς. Ή  υπόλευκος αΰτής φορβάς, ύπό με
λανός ιπποκόμου όδηγουμένη, χρεμετίζει 
έπί τή  θέοι μου. Έπιχειροΰμεν μακράς έκ- 
δρομάς, άς ένίοτε παοατείνομεν μέχρι τοΰ 
Βί.Ι,Ια ϋ . Ι Μ ά ρ .  Έπανερχόμεθα περί τήν

έσπέραν βραδέως καί έγγύς άλλήλοις βαί- 
νοντες, ώσπερ οί έφιπποι τοΰ Αλβέρτου 
δέ Πρέ έρασταί. Ά φοΰ δειπνήσωμεν, ά να - 
γινώσκομεν ολίγον, ή ή Μαρία πα ίζει κλει- 
δοκύμβαλον, ένώ έγώ, καθήμενος πρό τών 
ποδών της ονειροπολώ, καπνίζω  ή συν
διαλέγομαι μετ’ αΰτής προφερων τούς ή- 
δυμελεϊς έκείνους φθόγγους, τούς μόνον 
παρά τών έραστών καταληπτούς. Έ π ί τέ
λους, φ ίλτατέ μοι, ζώ τόσω ευτυχής δσω 
όνειροπόλησά ποτέ καί ούδέν άλλο παρά 
τοΰ θεοΰ ζητώ  ή νά έξακολουθήσν] ευλο
γών τήν έ'νωσιν ήμών, ώς μέχρι τοΰδε.
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Σ ό ;  i t  χ α ρ ϊ ί α ς  
' Λ λ β ί ρ τ ο ς  Α ε α τ α ί γ χ .

Υ.  Γ.  Ή  παροΰσα έγράφη πρό τινων 
ήμερών καί περιέμενον τό ταχυδρομεΐον 
δπως σοί τήν άποστείλω. Ε πειδή δμως 
αισθάνομαι εαυτόν τρελλόν έκ τής χα
ράς, άνοίγω αυτήν, ΐνα σέ πληροφορήσω 
περί τοΰ προξενήσαντος ταύτην αιτίου. 
Ή  Μαρία εινε έ'γκυος. θ ά  γεννήσ·/) μικρόν 
ροδοκρινοπρόσωπον άγγελον, δστις θά ο
μοιάζει άμφοτέρων. ‘Υγία ινε. θέλεις νά 
γίννις ό άνάδοχος ;»

Ά ναγνούς τήν έπιστολήν τοΰ Αλβέρ
του, κατέστην σύννους έκ τής συγκινή- 
σεως. ’Ά κων έπανελάμβανον καθ’ εαυ
τόν τήν εξής τοΰ Λόρδου Βύρωνος φράσιν:

Buried in matrimony.

Καί όντως, ό Αλβέρτος, ό φαντασιο
κόπος έκεϊνος νεανίας, ό ΰπό τών περιπε
τειών προκατειλημμένος, ό τοσοΰτον φαι
δρός καί κατηφής άμα, ήν Ιγγαμος, ή 
τοΰλ^άχιστον μικρόν ΰπελείπετο διά τοΰτο. 
Ήρεσκόμην λ ίαν έπαναλαμβάνων τάς τε - 
τριμμένας έκείνας φράσεις τής καρδίας, 
δτι δηλαδή ό ερως καί ή πατρότης είνε ή 
μόνη εΰδαιμονία. Καί άληθές μέν είνε δτι 
ό πλοΰτος προξενεί τήν εΰτυχίαν τών φ ι- 
λαργύρων, ή δόξα τήν τών φιλοδοξών καί 
ή άνακάλυψις άγνώστου κογχυλιδίου τήν 
τών κογχυλιοφίλων, άλλ’ ΐνα είνέ τ ις  εΰ- 
τυχής έπί τοΰ προσκαίρου τούτου κόσμου, 
δέν άρκεϊ νά έ'χνι πόθον τ ινα  μόνον, άλλά 
καί νά τόν βλέπη έκπληρούμενον' ό Α λ 
βέρτος συνεπώς ήν εΰτυχέστατος, άφοΰ ό 
πρός τήν Μαρίαν έ'ρως τού έστέφθη δι’ 
έπ ιτυχ ίας.

Ά λ λ ’ οΰχ ήττον, κα ίτο ι πεπεισμένος 
περί τής εΰδαιμονίας τοΰ Αλβέρτου, καί 
ί'σως, διότι είχον τήν πεποίθησιν ταύτην, 
κατέστην λίαν κατηφής. Προγισθανόμην 
δτι ό φίλος μου άπώλετο έσαεί δι’ έμέ κ ’ 
έγώ δι’ έκεΐνον. Ή  άπόστασις φονεύει τήν 
φιλίαν άσφαλέστερον τοΰ έ'ρωτος. Διότι 
δταν α ί αναμνήσεις έκάστης ήμέρας δέν 
προστίθενται πλέον είς τάς τής προτε
ραίας, αϋτη δέν εχει λόγον ύπάρξεως 
καί βαίνει όλονέν έκλείπουσα. Τοΰτο είνε 
τοσοΰτον άληθές, ώστε γράφων τώ  Ά λ -  
βέρτω, άφοΰ τώ  έξέφρασα τήν χαράν μου 
έπί τή ευτυχία  του, εκοπίασα ούκ ολίγον 
ΐνα  πληρώσω τετριμμένων φράσεων τάς 
τέσσαρας τής επιστολής μου σελίδας, άτε

μή τολμών νά τώ  διηγηθώ τά  ημερήσια 
τοΰ βίου μου έπεισάδια, άτιναϊμικρόν θά 
τόν ένδιέφερον. 'Ο Αλβέρτος φα ίνετα ι 
δτι ύπό τών αΰτών κατείχετο έντχ>πώ- 
σεων, διότι δέν μοί άπήντησεν.

Τετραετία διέρρευσε. Κατά τό πέμπτον 
ετος τοΰ ήμετέρου αποχωρισμού, ό άνα- 
λαβών τήν διοίκησιν τοΰ στόλου τών No- | 
τίω ν θαλασσών ναύαρχος, μοί προέτεινε 
νά τόν συνοδεύσω ώς ΰπασπις·ής. Έστερξα ) 
καί έπεβιβάσθην έπί τής Ί σ χ ν ρ α α ."Έκαμα 
λίαν άμερίμνως τόν μακράν ύπερωκεάνειον 
τοΰτον διάπλουν' ά λλ ’ άφικόμενος είς τά 
τέρμα, παρετήρησα δτι ή πρός τόν Α λ 
βέρτον συμπάθειά μου δέν ήν είμή έν ναρ- 
κώδει, ούτως είπεϊν, καταστάσεί, καί δτι 
αύτη έξηγείρετο επίσης ώς ποτε ζωηρά. 
Κατεπλεύσαμεν τέλος έν Βαλπαραίσω τή 
5 Φεβρουάριου 1 8 5 ... περί τήν τρίτην τής 
δείλης ώραν. Δ ιέταξα πάραυτα νά έτο ι- 
μασθή λέμβος καί διηυθύνθην πρός τήν 
Χ ι . Ι ή ν ,  έφ’ ής, γενόμενος δεκτός παρά 
τίνος άξιωματικοΰ, έζήτησα τόν κύριον 
Δεσταίγκ. Ό  άξιωματικός μοί άπεκρίθη 
οτι ό πλοίαρχος δέν εύρίσκετο έπί τοΰ 
πλοίου ώς άπελθών πρό μικροΰ είς τήν 
έ'παυλίν του, ά λλ ’ έπέμεινεν έπί τοσοΰτον 
ΐνα  μοί προσφέρν) αναψυκτικά τ ινα , ώστε 
έδέχθην. Παρά τών κυρίων άξιωματικών 
τοΰ πλοίου έπληροφορήθην δτι πρό ένός 
έ'τους όΆλβέρτος διωρίσθη κυβερνήτης τής 
Xi.lrjc. Μοί έλάλησαν πρός τούτοις περί 
αύτοΰ μετ’ άφοσιώσεως καί σεβασμού, 
ώστε συνεκινήθην σφόδρα.

—  Πιστεύετε, είπον αύτοΐς έπι τέλους, 
οτι θά κατορθώσω νά ϊδω τόν κυβερνήτην 
"κατά τήν έσπέραν ταύτην είς τήν άγρο— 
τικήν του οικίαν ;

—  Ναί, μοι άπεκρίθη ό υποδεχθείς με 
άξιωματικός, καί έάν τό επιτρέπετε θά 
δώσω ύμΐν οδηγόν.

Μετά παρέλευσιν στιγμών τινων άπε- 
βιβκζόμην είς τήν ξηράν μεθ’ ένός ναύτου 
κα ί έπεβημεν ΐππω ν. Παράδοξον ήσθανό- 
μην συγκίνησιν έπαναβλέπων τά Β αλπα- 
ραϊσον, έ'νθα διέτριψα μετά τοΰ Αλβέρ
του κατά  τά  πρώτα τής νεότητάς μου 
ετη . Έ καστον βήμα ήν καί μία άνάμνη- 
σις. Ε ντός ολίγου, εύρέθημεν έπί τής έκ 
Βαλπαραίσου είς Ά γ ιο ν  Ιάκωβον όδοΰ' 
οί κωδωνίσκοι τών είς τάς βαρείας άμά- 
ξας έζευγμένων βοών, οΰς οί οδηγοί έκέν- 
των διά τοΰ κλασικού βουκεντρου, έσή- 

! μαινον ώς άλλοτε. Ά πό  καιρού είς κα ι
ρόν, συνήντων γυνα ίκα τινα  όκλαδόν έπί 
τοΰ οΰδοΰ τής θύρας της καθημένην καί 5 
κιθαριρδοΰσαν. Ό  χρυσαυγής ήλιος ήν κε- 
κρυμμένος δπισθεν τών ορέων, τών άρ- 

I χαίων ήμών φίλων. Μετά πορείαν ήμ ί- 
σειαν ώραν διαρκέσασαν, ό οδηγός μου 1 
σταματήσας μοί εδειξεν οίκημα δεξιόθεν I 
τής όδοΰ καί ύπό δένδρων καλυπτόμενον, 
λ έ γ ω ν :

—  ’Ιδού ή οικία.
'Έ πεται συνέχεια.

Π έ τ ρ ο ς  B e n e p « s
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