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Λήγοντος την 31 Tiv ’Οκτωβρίου τοΰ Γ 
Ιτους τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι | 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ' έ'τος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
την συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
ή αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
ποοπληρώσοντα.

/λΩΡΕΙΤΑΙ
είς τους κκ. Συνδρομητάς τους προπληρώ
νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των,ώς καί 
είς τούς νέους έγγραφησομένους :
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τήν Αύστι\νον Γvra lxa ,  τήν Φωτί ΐ νήν,  
τόν Λ α χ ω η σ nAr, τά  Στρογγυ . Ιά  Λόγ ϊ ο ,  
Μιθύπου  Ti . l o t ,  τόν Ευτυχή Γάμον ,  καί 
τήν Ζη.Ιοτνπία ι ' .
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[Συνέχεια]

Ό  Γεράρδος εννόησε τήν σκηνήν καί 
ύδευσε μέ τό μέτωπον ωχρόν, τά  όμμα- 
τα  άπαστράπτοντα καί τούς βραχίονας 
Εσταυρωμένους, πρός τόν μαρκήσιον Λου
βοά, οστις τόν άνέμενεν εΰσταθώς.

—  Είνε ό μαρκήσιος Λουβοά, έψιθύ
ρισεν είς τό ούς του ό Ίασπϊνος.

—  Τόν άνεγνώρισα πολύ καλά, άπήν
τησεν ύψηλοφώνως ό Γεράρδος, καί έπε- 
θύμουν νά μάθω τ ί ερχεται νά κάμν) είς 
τήν οικίαν μου ό κύριος Λουβοά, δ ιατί 
άπάγει, άκουσίως αύτής,τήν νεάνιδα ταύ
την, καί δ ιατ ί ευρίσκω τήν μητέρα μου 
θνήσκουσαν.
■ —  Ά παντήσατέ μου σείς, είπεν ό μαρ
κήσιος μετά ψύχρας άγερωχίας, έπειδή 
δε λαλεϊτε πρός άνώτερόν σας, άφαιρέ-

σατε τόν πΐλόν σας, ύπολοχαγέ Λαβερνή.
Ό  Γεράρδος άπεκάλυψε τήν κεφαλήν 

καί προσέκλινεν.
—  Είνε αληθές, είπε σφίγγων τούς ό- 

δόντας, έλησμόνουν δτι εύρίσκομαι είς 
τήν οικίαν μου. θ ά  τό ένΟυμηθώ άμέσως.

—  Με ποιον δικαίωμα εύρίσκεσθε έδώ; 
έξηκολούθησεν ό Λουβοά. Είσθε λ ιπο τά 
κτης ; Ό  έν ’Ιταλία  στρατός έπανήλθε ; 
Ποΰ είνε ή άδειά σας ;

—  Έ χ ω  κάτι καλλίτερον άπό άδειαν, 
άπήντησεν ό Γεράρδος. Ό  κύριος Κατινά 
μέ έπεφόρτισε νά μεταβώ είς Βαλενσιέν, 
όπου τόν δ ιετάξατε νά πέμπν] τάς πρός 
.ύμάς άναφοράς του, εύρίσκομαι δε είς τόν 
δρόμον τοΰ Βαλενσιέν.

— ’Έ χετε έπιστολήν προς έμέ καί στα
ματάτε καθ’ όδόν καί δεν μοΰ τήν έγ- 
χειρίσατε άκόμη ; είπεν ό Λουβοά.

—  ’Ιδού αύτή , είπεν ό Γεράρδος έξά- 
γων έκ τοΰ κολοβίόυ του τήν έπιστολήν 
τοΰ Κ ατινά.

Ή το  ή έκθεσις τής μάχης τής Σ ταφ- 
φάρδης, της λαμπράς έκείνης καί αποφα
σιστικής νίκης, δι’ ής ά.φηρεΐτο τό Πεδε- 
|<.όντιον άπό της κατοχής τοΰ δουκός τής 
Σαβοΐας.

Ό  Λουβοά απαθής άνέγνω τήν εκθ;σιν 
έν τω  μέσω της γενικής σιγής, ώς νά εΰ- 
_ρίσκετο έντός τοΰ σπουδαστηρίου του. 
Άνέγνωσε μέ τήν άτάραχον καί άπλη- 
στον προσοχήν άνδρός πεπειραμένου, καί 
άφοΰ έτελείωσε τήν άνάγνωσιν, είπεν"

—  Ό  κύριος Κ ατινά δ ιατείνετα ι δτι 
προσεφέρατε είς τόν βασιλέα μεγάλας ύ- 
πηρεσίας' δυστυχώς δμως δι’ ύμάς τό έγ
κλημα δπερ διεπράξατε, ένεργοΰντες τήν 
απαγωγήν τής μοναχής ταύτης, έπ ισκι- 
άζει πάσαν τήν άξίαν σας. ’Ά λλω ς τε ό 
βασιλεύς θά κρίνν).

—  Καί τώρα, άφοΰ έτελείωσεν ή υπη
ρεσία τοΰ βασιλέως,είπεν ό Γεράρδος μετά 
φωνής απειλητικής, καί τώρα, άφοΰ έλά- 
βετε τήν δ ιαταγήν, τήν όποιαν είχα δια
ταγήν νά σάς κομίσω,δέν εχω πλέον καμ- 
μίαν ύπόθεσιν μαζί σας, καί σείς ούδέν 
έχετε πλέον ν’ απαιτήσετε παρ’ έμοΰ. Εύ- 
ρίσκομαι έν τή οικία μου καί δύναμαι να 
σάς ζητήσω λόγον περί τής διαγωγής σας.

—  Μοΰ φαίνεται δτι μέ-άπειλήτε ! ά- 
νεφώνησεν ό Λουβοά, δστις έκράτει τήν 
Ά ντω νιέττα ν , ένώ ή κόμησσα Ι'τεινεν αυ
τομάτως -ίκέτιδας χεϊρας πρός τόν.Γ ε- 
ράρδον.
.. —  θ ά  μέ εννοείτε,έάν ήσθε στρατιω τι
κός, έξηκολούθησεν ό Γεράρδος έπί μάλλον 
καί μάλλον έπιθετικός, θά μέ έννοεΐτε αν 
δεν ήσθε τόσον άνανδρος, ώστε νά 4'ρχεσθε 
μέ χωροφύλακας διά νά έκφοβίσετε μίαν 
γυνα ίκα .

—  Υιέ μου ! άνέκραξεν ή κόμησσα έν
τρομος.

— Μέ ύβρίζετε, κύριε, άπήντησεν . ό 
Λουβοά, ώχρός άλλ’ απαθής έν τή οργή 
του. Δέν ήλθα διά νά εκφοβίσω μίαν γυ
ναίκα ' ήλθα διά νά τιμωρήσω τήν άπα - 
γωγήν καί. τήν ίερολυσίαν, έπειδη δέ· έ- 
λησμονήσατε ποία είνε γι θέσις σας απέν
αντι μου, έν όνόματν τοΰ βασιλέοις σάς 
συλλαμβάνω.

Ό  Γεράρδος άπήντησεν είς τόν μαρκή- 
σιον διά κραυγής λυσσώδους καί έφερε τήν 
χειρα είς τό ξίφος. Ό  Λουβοά έ'νευσε καί 
.οί χωροφύλακες ένεφανίσθησαν είς τήν θύ
ραν, ή κόμησσα άνηγέρθη ώς ζώσα ελίκων 

i τής απελπισίας καί τοΰ θανάτου. KaOt- 
κέτευσε τόν Λουβοά υπέρ τοΰ υίοΰ της 
άφώνως, διότι φωνήν δέν είχε πλέον,άλλα 
μέ νεύματα, τά  όποια ήθελον συγκινήσει 
καί τίγριν.,

‘Ο Ίασπϊνος περίτρομος έφώναζε καί 
j συνήπτε τάς χεΐρας. Ό  Άμούρ έδείκνυε 
i τούς λευκούς οδόντας του, οί δέ ύπηρέται 
 ̂ είχον όπλισθή δπως ύπέρασπίσωσι τόν νε
αρόν των κύριον.

—  Έ ξέλθετε άπό τήν οικίαν μου, ει
δεμή θά φονευθητε καί οί πέντε, είπεν ό 
Γεοάοδος δεικνύων διά τοΰ δακτύλου τήν 
πύλην τοΰ πύργου, έ'στω καί άν έπρόκειτο 
νά κρημνίσω έφ’ υμών τήν οικίαν ταύτην 
μέχρι τοΰ τελευταίου λίθου.

—-  Έ στω , άπήντησεν ό Λουβοά, άλλά 
θά μεταμεληθήτε, διότι ήλθετε εις Λα
βερνή σήμερον καί διότι έπροφέρετε .τούς 
λόγους, τούς όποιους πρό μικροΰ ήκουσα. 
Ά π άγάγετε  τήν δεσποινίδα σείς, πρασέ- 
θην,εν αποτεινόμενος πρός τούς χωροφύ
λα κα ;. ■ .



Ή  Ά ντω ν ιέττα  έσταμάτησε τήν χεΐρα 
τοΰ Γεράρδου, δστις έποίει ήδη κίνημα 
διά νά την κρατήσϊ).

—  Την μητέρα σο υ ! έψιθύρισεν.
Ό  Γεράρδος έστράφη περιδεής' ή κό

μησσα, καταβληθεΐσα ύπό της τελευτα ίας 
ταραχής τής σκηνές έκείνης, εΐχεν άνα- 
τραπη έν τα ϊς άγκάλαις τοΰ Ίασπίνου' 
τό αίμα έκ της καρδίας άνήρχετο έπί τά  
χείλη της βάφον αύτά  δι’ έρυθροΰ άφροΰ.

Ταυτοχρόνως ό μαρκήσιος Λουβοά έξ- 
ήλθε μετά τής νεάνιδος.

—  Χαΐρε ! είπεν ή Ά ντω ν ιέ ττα , χ<χΐρε !
—  Καλήν έντάμωσιν ! άπήντησεν ό Γε

ράρδος σχεδόν παράφρων έκ τοΰ διπλοΰ έ- 
κείνου άλγους.

—  Ναί, είπεν ό μαρκήσιος, καλήν έν- 
τάμωσιν.

Καί έξήλθε τοΰ πύργου μετά τής απ
αίσιου συνοδίας του.

Τότε ή κόμησσα ήσθάνθη δτι ή ζωή 
της έξέλιπεν" έθλιψε σπασμωδικώς τάς 
δύο χεΐρας τοΰ Γεράρδου γονυπετούς πρό 
αυτής.

—  Υ ιέ μου, είπε διά φωνής μόλις ά- 
κουομένης, θά μείντις μ’ ένα φοβερόν έχ- 
θρόν, ά λλά ... σοΰ άφίνω εν στήριγμα. . . 
Δόσε μου μίαν γραφίδα. . . χάρτην. . . 
Σήκωσε τήν χεΐρά μου. . . γρήγορα, γρή
γορα ! . .  Ώ , οός μου τόν καιρόν νά γρά
ψω, Θεέ μου!

Βήξ αιματηρά διέκοψε τήν φωνήν της. 
Έφαίνοντο τρέχοντες πέριξ αΰτής οί θε
ράποντες έπτοημένοι, άλληλωθούμενοι 
μετά κραυγών απελπισίας.

—  Ά  ! έψιθύρισεν ή ατυχής γυνή , ής 
τούς οφθαλμούς έκάλυπτεν ήδη ό ζόφος 
τοΰ θανάτου, δέν αισθάνομαι πλέον, δέν 
βλέπω πλέον, δέν δύναμαι λοιπόν νά τόν 
σώσω!.. Θ’ άποθάνω χωρίς νά μάθν) δ τ ι...

Ό  Ίασπΐνος έλαβε τήν χεΐρά της. Δέν 
ήτο πλέον ό άφελής άλιεύς τών κυπρίνων, 
δ πωλητής τών κερασιών. Ή  ώχρά μορφή 
τοΰ μικοοσώμου άββά ηΰλακοΰτο ΰπό δα
κρύων άποξηρανθέντων, τό δέ δμμα του 
Ιλαμπεν έξ εΰφυίας καί θάρρους.

—  Ε^ε περιττόν νά τό μάθη. . . είπε 
πρός τήν κόμησσαν άπομάσσων τό ψυχρόν 
μέτωπόν της.

—  Δ ιατί; ήρώτησεν αϋτη έκθαμβος έπί 
τή  αιφνίδια μεταβολή τοΰ Ίασπίνου.

—  Διότι τά  γνωρίζω δλα έγώ, άπήν
τησεν ό Ίασπΐνος καί τοΰτο άρκεΐ.

Ή  κόμησσα ύπανηγέρθη βιαίως, αί 
κόοαι τών οφθαλμών της διεστάλησαν, τό 
στόμα της ήνεώχθη μετ’ έκπλήξεως.

—  Τά γνωρίζεις ! . .  είπε, σύ, άββά ;
—  Πρό είκοσι πέντε έτών, κυρία, ά

πήντησεν άπλώς ό άββάς. Θά μεταβώ 
πρός αύτήν  κα ί θά τή συστήσω τόν Γε- 
ράρδον. Δύνασθε ν’ άναπαυθήτε έν ειρήνη.

—  "Α, Θεέ μου ! φίλε μ ο υ !., ήρθοω- 
σεν ύποκώφως ή κόμησσα.

Είτα μετά παροφοράς έξαλλου χαράς,
—  Υιέ μου ! άνέκοαξε περισφίγγουσα 

δι’ άμφοτέρων τών βραχιόνων τήν κεφα
λήν τοΰ Γεράρδου.

Ή  κραυγή αϋτη ύπήρξεν ό τελευταίος

της στεναγμός’ παρέδωκε τό πνεΰμα διά 
τοΰ υστάτου έκείνου άσπασμοΰ.

Αί νεκραί χεΐρές της άπεσπάσθησαν 
καί κατέπεσαν αδρανείς. Ό  Ίασπΐνος ε- 
λαβε τήν μ ία ν  ό Άμούρ ήρχισε νά λείχγι 
τήν άλλην.

Ό  Γεράρδος κεραυνόβλητος, έγονυπέ- 
τησε παρά τό πτώμα τής κομήσσης, ής ό 
άπλανής οφθαλμός άπέμεινε προσηλωμέ
νος έπί τής είκόνος τής κυρίας Μαιντενών.

Θ'
ΑΙ ΑΝΑΞΤΡΙΔΕΣ ΤΟΤ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ* 

ΑΡΛΑΙ

Ό  γάμος τοΰ βασιλέως μετά τής κυ
ρίας Μαιντενών, περί ού ώμίλει ό άββάς 
Ίασπΐνος τόσον έλαφρώς, μ ετ’ αύτοΰ δέ 
πάσα ή Γαλλία  καί ή Ευρώπη, δέν ήτο 
μδλα ταΰτα  γεγονός έξηκριβωμένον καί 
βέβαιον, ώστε ν’ άσχολήται τόσον περί 
αύτοΰ ή κοινή φήμη.

Είνε άληθές δτι ούδέν διαδίδεται τα -  
χύτερον παρά τ ’ απόκρυφα γεγονότα. Τό 
άπόκρυφον έν τή πολιτική , έν τώ  έρωτι, 
έν τή έπιστήμη,είνε τό μάλλον περιζήτη- 
τον έδεσμα διά πάντα  πεπολιτισμένον 
άνθρωπον.

Ό  περιβόητος αυτός γάμος μεταξύ τοΰ 
μεγίστου τών βασιλέων καί τής ταπεινο- 
τάτης τών γυνα ικών, ον πάντες οί ιστο
ρικοί παρέλαβον έκ τής κοινής φήμης, έξ- 
εγείρει άκόμη συζητήσεις καί αρνήσεις. 
Δύναται νά θεωρηθή ώς τό μάλλον σχο- 
λιασθέν έκ τών μυστηρίων τοΰ α’ιώνος έ
κείνου, μετά τό τοΰ Σιδηροΰ Προσωπείου, 
μεθ’ ού άποτελεΐ ζεΰγος ό νυκτερινός γά 
μος, ό τελεσθείς έν Βερσαλλίαις έν έτει 
1685.

Μίαν πρωίαν χειμερινήν, τήν ώραν καθ’ 
ήν οί ίεράρχαι, οΰς έ'ψαλεν ό Βοαλώ, κοι- 
μώνται νωθρώς έν τή  μαλακή στρωμνή 
τω ν, ό ήδυπαθέστατος τών ιεραρχών, κύ
ριος Ά ρλαί δέ Σαμβαλών, αρχιεπίσκοπος 
τών Παρισίων,άφυπνίσθη πρό τής ήμέρας.

’Ενδυθείς έν τάχει ό αρχιεπίσκοπος έ
κραξε τόν πρωθιερέα του, έκπληκτον καί 
αύτόν έπίσης, διότι τόν έξήγειραν κατά 
τοιαύτην ώραν.

— Ετοίμασε, τώ είπεν, tv άμφιον πρά
σινον καί σημείωσε είς τό Λειτουργικόν, 
είς τά μέρος τής τελετής τοΰ γάμου.

‘Ο ίερεύς ύπήκουσεν. *0 αρχιεπίσκοπος 
διέταξεν αύτόν νά ύπάγη νά κατακλιθή 
έκ νέου, παρέλαβε τά  χειρόκτιά του, τό 
πράσινον φαιλόνιον καί τό Λειτουργικόν, 
είσήλθεν είς άμαξαν καλώς κεκλεισμένην 
καί διέταξε νά τόν μεταφέρωσιν είς Βερ
σαλλίας, δπου, κατά τό λυκαυγές,ήνωσεν 
είς γάμον τόν βασιλέα μετά τής κυρίας 
Μ αιντενών, πρό τοΰ θυσιαστηρίου τοΰ αρ
χαίου παρεκκλησίου. Ό  Μποντάν, θαλα
μηπόλος τοΰ βασιλέως καί ό κύριος Μον- 
σεβρέϊλ,φίλος οίκειότατος τή κυρίί* Μαιν- 
τενών, ήσαν οί μόνοι μάρτυρες τοΰ συνοι
κεσίου.

Ό  κύριος Ά ρλα ί, μετά τήν τελετήν, 
συνέταξε τήν γαμήλιον πράξιν, ήν υπέ
γραψαν οί δύο νυμφίοι μετά τών μαρτύ

ρων. Τήν πράξιν ταύτην ό αρχιεπίσκοπος 
έθεσε μετά προφυλάξεως είς τό θυλάκιόν 
του καί τήν παρέλαβε μεθ’ έαυτοΰ άπελ- 
θών.

Ταΰτα λέγει ή ιστορία, ή τουλάχιστον 
μία τών ιστοριών" καθότι ή ιστορία, ώς  
ή άρχαία Φήμη, βλέπει ώσαύτως δι’ έκα- 
τόν οφθαλμών γεγονός τ ι καί δι’ έκατόν 
στομάτων τό έξαγγέλλει. Άλλ.ά δέν έπε- 
τα ι έκ τούτου δτι τό γεγονός φαίνεται 
κάλλιον διά τών έκατόν οφθαλμών καί 
δημοσιεύεται σαφέστερον διά τών έκατόν 
στομάτων. Α πεναντίας,συμβα ίνει ώστεέ- 
καστος οφθαλμός νά βλέπη κ α τ ’ί'διον τρό
πον καί έ'καστον τών στομάτων νά δ ια - 
λαλή τό πράγμα διά τής σάλπιγγας κ α τ ’ 
ί'διον πάλιν τρόπον" τοιουτοτρόπως δέ ό 
κόσμος, άφοΰ άκούσν) έκατόν φήμας δια
φόρους, δέν ήξεύρει ποιαν νά πιστεύση. Ό  
ήχος καθίστατα ι θέμα, έφ ’ ού έκαστος 
ποιητής δύναται νά σύνθεση παντοΐα ποι
κ ίλματα .

Τοΰ γάμου τελεσθέντος, ή κυρία Μαιν— 
τενών έν τ ι μόνον έπόθει έπί πλέον,νά κα- 
ταστή τό συνοικέσιόν της γνωστόν. Πλήν 
ώφειλε νά περιμένϊ). Ό  βασιλεύς ήννόει 
μόνον νά νυμφευθή κρυφίως. ’Έπρεπε ν’ ά- 
ποκρυβώσιν αί άποδείξεις άπό τόν κ. Λου
βοά, τόν φίλον τής κυρίας Μοντεσπάν, 
τής ύποπεσούσης είς δυσμένειαν" τόν Λου
βοά,δστις είχεν ικετεύσει έπί ματαίω  τόν 
Λουδοβίκον ΐΔ" νά μή δώστ) πρός τήν κυ
ρίαν Σκαρρών τήν χεΐρα, ήν είχε δώσει 
πρός τήν Μαρίαν Θηρεσίαν τήν Αύστρια- 
κήν, τόν Λουβοά, δστις ήμερίμνει μετά 
τήν άποσπασθεϊσαν έκ τών χειλέων τοΰ 
βασιλέως ύπόσχεσιν, καί ούτινος ή έξε— 
γερσις ήδύνατο τά  πάντα  ν’ άνατρέψγ).

"Υπομονητική καί έδραιουμένη κα τά  
πάσαν νέαν πρόοδον ή κυρία Μαιντενών 
έθεώρει έαυτήν άρκετά ίσχυράν, ώστε ν’ά- 
νέλθγ) έπί τής υπάτης βαθμίδος. “Εν βήμα 
άκόμη καί έμελλε νά καθεσθή έπί τοΰ 
θρόνου.Άλλ’ άφοΰ κατώρθωσεν δπως νυμ- 
φευήή αύτήν κρυφίως ό βασιλεύς, άφοΰ 
κατώρθωσε νά κρύψ·/] εις τά  σκότη τήν έ- 
π ιφυλακτικήν πορείαν της άπό τό άγρυ- 
πνον πνεΰμα τοΰ Λουβοά, τ ίν ι τρόπω νά 
τόν κάμη ν’ άγνοή τό πράγμα, δπερ έ
μελλε νά καταπλήξν) πάσαν τήν Ευρώ
πην, πώς νά τόν έμποδίσν) άπό τοΰ νά 
ριφθή μεθ’ δλης τής μανίας, ήν έτρεφε 
κατά  τοΰ νέου αύτοΰ σχεδίου, νά τό κάμνι 
νά ναυαγήσν), άφοΰ ίσως κα ί ό βασιλεύς 
μετά δυσαρεσκείας ένεδιδεν είς αύτό ;

Ή  κυρία Μαιντενών έτήρησε στάσιν ϋ- 
πουλον. Ά πεφάσισε νά καταπλήξγι πάσαν 
φήμην, νά έξαλ.είψη πάν ίχνος, μέχρι τής 
στιγμής, καθ’ ήν ή δήλωσις θά έξερρή— 
γνυτο ώς βροντή, έπίστευσε δέ άσφαλώς 
δτι ήδύνατο νά έπιτύχ·/) τό τοιοΰτο, βα
σιζόμενη έπί τής πίστεως καί τής έχεμυ- 
θίας τών τεσσάοων ατόμων, άτινα  μόνα 
έγίνωσκον τόν γάμον.

‘Ο κ. Μονσεβρέϊλ,θαυμαστής καί φίλος 
τη ς, ήτο ή εύθύτης προσωποποιημένη' ό 
Μποντάν είς τά  μυστικά ήτο τάφος" ό 
Περλασαίζ, ό πνευματικός τοΰ βασιλέως, 
συνεδέετο πρός τό μυστικόν διά τών συμ-



<ρερόντων τοΰ τάγματος είς δ ανήκε, καί 
διά τοΰ ίδιου αύτοΰ συμφέροντος. Ό  κύ
ριος Ά ρλαί ήτο πλάσμα της κυρίας Μαιν- 
τενών, προσκληθείς έκ Ρουένης, ήν έ- 
σκανδάλιζεν, είς Παρισίους, οπου έσατυ- 
ρίζετο διά τήν έλαφρότητα τών ηθών 
του. Ό  κ. Ά ρλα ί έξελέχθη ώς ό συγκα- 
ταβατικώ τατος τών ιεραρχών, ύπό τά  
ομματα τοΰ οποίου ό βασιλεύς ήδύνατο 
καθ’ έκάστην ν’ άδική τόν Θεόν, σεβόμε
νος τήν ’Εκκλησίαν.

Διό ή σύζυγος τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' ούδα- 
μώς έφοβεΐτο τά  τρία πρώτα άτομα, ά λλ ’ 
επειδή εν έγγραφον δύναται ένίοτε ν’ άπο- 
καλύψν] ο ,τ ι ή άνθρωπίνη γλώσσα δέν 
προδίδει, ή κυρία Μαιντενών σφόδρα άνη- 
σύχει διά τήν γαμήλιον εκείνην πράξιν,ήν 
αυτή έπέμεινε νά συντάξη τότε ό αρχιε
πίσκοπος, έγραψε δε είς τόν ιεράρχην νά 
κομίσν) αύτή έκ Βερσαλλίας, τήν ιδίαν έ- 
κείνην εσπέραν, τό πολύτιμον έγγραφον, 
έξ ού έξηρτάτο ή τύχη της.

Πόσον μείζων δμως θά ήτο ή άνησυχία 
τη ς, άν έγίνωσκε κάλλιον τάς έξεις τοΰ 
αρχιεπισκόπου τών Παρισίων. Ό  λίαν κο
σμικός καί πολυάσχολος έκεΐνος ιεράρχης, 
ό σοφός Θεολόγος, οστις είχεν άρκετήν 
μνήμην όπως άποστηθίζει τάς εύγλώ τ- 
τους διδαχάς, άς άπήγγελλεν είς τήν Αυ
λήν καί άρκετήν έπίσης όπως μή λησμονή 
τήν ώραν τών συνεντεύξεων μετά τών ω
ραίων άμνάδων τοΰ ποιμνίου του, δεν ε- 
τυχέ ποτε νά ένθυμηθή οτι τά  έγγραφα 
είνε ένίοτε σπουδαία, καί οτι, οσάκις 
τα ΰ τα  είνε άρκετά σπουδαία, τά  φυλάτ- 
τουν καλώς, οσάκις δέ είνε ύπερμέτρως 
σπουδαία, τά  καίουν.

Σοβαρόν περιστατικόν τοΰ ετυχεν. Ό  
κ. 'Αρλαί ένόμισεν δτι δέν είχεν άλλο τ ι 
νά πράξν), είμή νά χώσγι το σπουδαϊον 
έγγραφον είς τό θυλάκιον της άναξυρίδος 
του. Έπιστρέψας είς τήν κατοικ ίαν του, 
ά ντ ί νά έξαγάγη τό έ'γγραφον καί νά τό 
φυλάξν) είς τά  άρχεΐά του, έκρέμασε τήν 
πολύτιμον άναξυρίδα του είς Ιν δωμάτιον 
προωρισμένον πρός τοιαύτην χρήσιν, πε
ριέχον δέ τοποθετημένα κατά  σειράν πλη- 
θύν άξιολόγων έγγραφων, διά τά  όποια 
μόνη έ'νδειξις κατατάξεως ήτο ή άρχαιό- 
της τής περιεχούσης έκαστον αύτών άνα
ξυρίδος.

’Επειδή δέ ό άρχιεπίσκοπος τών Παρι
σίων είχε πολλάς υποθέσεις, ό κ. 'Αρλαί 
πρέπει νά είχε τόσας άναξυρίδας κρεμα- 
μένας είς τό δωμάτιον έκεϊνο, όσας ό 
Λούκουλος πολεμικάς χλαμύδας είς τάς 
ίματιοθήκας του.

Ή  κυρία Μ αιντενών, ήτις έγίνωσκε 
τόσα πολλά πράγματα, ήγνόει έν τού- 
τοις τήν λεπτομέρειαν ταύτην. Βεβαίως, 
άν τό έγνώριζε, δέν θά έξέλεγεν όπως 
διοικήστι τήν πρώτην αρχιεπισκοπήν τής 
Γ αλλίας άνθρωπον φυλάσσοντα τόσον κα
κώς τά  έ'γγραφά του,κα ί δέν θά προσεκά- 
λει νά εύλογήσν) τούς γάμους της άνθρω
πον λησμονοΰντα έπί τοσοΰτον τάς άνα
ξυρίδας του.

"Ισως δμως άλλοι έγίνωσκον κάλλιον

τάς έξεις τοΰ ιεράρχου, ώς μέλλει νά ί 
δωμεν.

Λοιπόν ή μαρκησία ήσχολεϊτο ν’ άπο- 
κτηστ) καί νά έξασφαλίστ] τό πολύτιμον 
έγγραφον, τήν μόνην έγκυρον άπόδειξιν 
τοΰ συνοικεσίου τη ς, δτε ό κύριος Λου
βοά άπήλθεν έκ Βερσαλλιών, έπί τή  προ- 
φάσει μέν δτι έμελλε νά διενεργήστ) έκ- 
στρατείαν είς Φλάνδραν, καθ’ ά τουλά
χιστον είπε πρός τόν βασιλέα, έργω δέ δ
πως πράξν) δ ,τ ι είδομεν, έν τώ  μοναστη- 
ρίω τών Κυανών Καλογραιών.

Ή  κυρία Μαιντενών ήθέλησε νά έπω- 
φεληθή τής άπουσίας ταύτης. ’Ανά χεΐ
ρας έχουσα τήν γαμήλιον πράξιν, ήδύ
νατο νά καταστήση κοινωνούς τοΰ μυ^τ,.- 
κοΰ τινάς τών ίσχυροτέρων έν τή Αύλή 
φίλων της. Ό  κύριος δούς τοΰ Μαίν θά 
είργάζετο ύπέρ αύτής έκ μίσους πρός τόν 
δοΰκα τής Βουργουνδίας, δστις, ήλ ικ ιώ - 
μενος, ήρχιζε νά δεικνύν) μεγάλην άγερω- 
χίαν καί πολύ αυταρχικόν πνεΰμα. Ή  
στιγμή ήτο καταλληλοτάτη . Ούδεμία 
ισχυρά οικογενειακή έπιρροή εύρίσκετο 
περί τόν Λουδοβίκον ΙΔ’ . Έξηκολούθει ά
κόμη ό έν ’Ιταλία  πόλεμος, καί έκυοφο- 
ροΰντο σχέδιά τινα  περί γενικοΰ πολέμου, 
ά τινα , άν άνεπτύσσοντο, έτι μάλλον ήδύ
ναντο νά στρέψωσι τό πνεΰμα τοΰ βασι- 
λέως περί σοβαρωτέρας έπιχειρήσεις" ό 
Λουβοά ήτο άπών, αύτός δστις έζήτει 
ν ’ άποτρέψν] τόν βασιλέα άπό τών έ- 
ρώτων διά τοΰ πολέμου, δπως ή κυρία 
Μαιντενών ήγεν αύτόν είς τήν ειρήνην 
διά τοΰ γάμου. ’Έπρεπε νά δράξτ) τήν εύ- 
καιρίαν ή άλλως νά πεισθή δτι δέν έμελλε 
ποτέ νά έπανίδϊ) αύτήν παρουσιαζομένην.

Τήν έσπέραν καθ’ ήν ή εί'δησις περί τής 
νίκης τής Σταφφάρδης έφθασεν είς Βερ
σαλλίας, ό Λουδοβίκος ΙΔ" έπέστρεφεν είς 
τά  δωμάτιά του διά νά δειπνήση. ’Ήδη γέ
ρων, άν καί μόλις πεντήκοντα δύο έτών 
τήν ηλικ ίαν, ό βασιλεύς, διέσωζεν άκόμη 
έκτακτον κάλλος. Ά λ λ ’ ή έγχείρησις ήν 
είχεν ύποστή κατά  τό 1686 ,τόν είχε όπω- 
σοΰν καταβάλει, μειώσασα τήν έως τότε 
τόσον άξιοσημείωτον θαλεοότητά του.

Ό  βασιλεύς έπανήρχετο έκ τοΰ δ ια ι- 
τήματος τής κυρίας Μαιντενών, παρά τή 
οποία συνείθιζε νά διέρχηται τάς ώρας 
τής εσπέρας καθ’ έκάστην, καί είς τήν ο
ποίαν είχε παραχωρήσει κατοικ ίαν έντός 
τών άνακτόρων του, έκεΐθεν τών μεγάλων 
αιθουσών. Είχεν άφήσει αυτήν μέ τάς 
θαλαμηπόλους της έτοιμαζομένην νά κα- 
τακλ ιθή , διότι ή Μαιντενών κατεκλίνετο 
ένωρίς καί ήγείρετο λίαν πρωί.

Ό  βασιλεύς λαβών τήν έπιστολήν τοΰ 
Κ ατινά , έχάρη σφόδρα" έπανελθών δέ,είσ- 
ήλθεν είς τά  δώματα τής μαρκησίας διά 
ν’ άνακοινώστ) άύτή τό εύφρόσυνον άγ
γελμα. Ούδένα εύρεν είς τόν προθάλαμον. 
Ε πειδή ούδέποτε ή βασιλική έκείνη ύπ- 
αρξις ύπέκυπτεν είς αιφνίδιους ορέξεις, 
πάντοτε άνέμενον αύτόν, οσάκις ήρχετο, 
άφοΰ ήθελεν άπαξ αναχωρήσει, δέν ήτο 
δυνατόν νά ύποτεθή οτι ό έρχόμενος ήτο 
ό βασιλεύς- ό κλητήρ θά έδίσταζε νά τόν 
άναγνωρίσγι.

Είσήλθε λοιπόν είς τά  δώματα τής κυ
ρίας Μαιντενών κρατών είς χεΐρας τήν έ
πιστολήν τοΰ νικητοΰ τής Σταφφάρδης.

Ή  μαρκησία, άγουσα τό πεντηκοστόν 
πέμπτον έ'τος τής ηλικ ίας της κ α τ ’ έκεί- 
νην τήν έποχήν, διετήρει άθικτον τήν ύ- 
γ ιά  κράσιν, δι’ ήν έφθονεΐτο παρά πάντων 
τών έν τή  Αυλή ώραίων γυναικών. Έ φαί- 
νετο δτι έμελλε νά γίντ, έφάμιλλος τή 
θαυμαστή Νανών. Ούδεμία ποτέ γυνή έ- 
σχεν ώραιοτέρους βραχίονας καί άβροτέ- 
ρας χεΐρας" ή οσφύς καί ό κόλπος τοιαύ
την έκέκτηντο έντέλειαν έκτακτον, ώστε 
ό Μέγας Δελφίνος, καθά έλέγετο,τό άνε- 
κήρυξε πανδήμως, έν τ ιν ι έορτή προσω- 
πιδοφόρων, στρυμώξας, οϋτως είπεΐν, τήν 
μαρκησίαν είς τήν είσοδον μιάς τών αι
θουσών, κατά  τόν μέγαν συνωθισμόν τών 
μεταμφιεσμένων.

Τά ομματά της ήσαν τόσον θελκτικά, 
τόσον τολμηρά καί τόσον φωτεινά, ώστε 
μόνα τά  ομματα τοΰ βασιλέως ήδύναντο 
νά ύποφέρωσι τήν λάμψιν των. Τό στόμα, 
όπωσοΰν συνεσφιγμένον,συνεστέλλετο ύπό 
ίδιάζοντος μορφασμού, καλώς άρμόζον- 
τος είς τά  σαρκώδη καί ρόδινα χείλη της, 
ύπενθυμίζοντος δέ τό διάσημον πτραβο -  
ο τ ό μ ι α ν μ α  τής Αικατερίνης τών Μεδίκων. 
Ό  μορφασμός αύτός παρείχε κάποιαν κ ί-  
νησιν είς τό πρόσωπόν της, τό συνειθι- 
σμένον έπί τοσοΰτον νά μέν·/] άπαθές, ώσ
τε άπό δώδεκα έτών οί αύλικοί ούδέν ή
δύναντο έξ αύτοΰ νά διαγνώσωσιν.

Ή  μαρκησία, ένδεδυμένη άκόμη, έδεί- 
πνει παρά μικράν τράπεζαν. Ό  ζωμός έν
τός άργυράς παροψΐδος καί τινες καρποί 
έπί ώραίου ίαπονικοΰ δίσκου άπετέλουν δ- 
λον αύτής τό δεΐπνον. 'Ο Μανσώ, ό έπ ι- 
στάτης τής κυρίας Μαιντενών, ύπηρέτει 
αύτήν είς τήν τράπεζαν' ή μαρκησία έ
τρωγε μετά σπουδής καί άφτιρημένη,βλέ- 
πουσα συχνά είς τήν θύραν καί έρωτώσα 
γραίαν θεραπαινίδα, ήτις περιεφέρετο έν
τός τοΰ θαλάμου άνησύχως, οσον καί ή 
κυρία τη ς, άναμένουσα τήν άφιξιν τοΰ κυ
ρίου Ά ρλα ί.

Ή  γυνή αύτη ήν άπεκάλουν φιΛ/*άόα>' 
τής Κυρίας, καί ήτις ώνομάζετο Νανών 
Βαλβιέν, έθεωρεΐτο δύναμις έκ τών μεγί
στων, πρό αύτής δέ προσέκλινον πάντες 
έν τή Αυλή. Ή  Νανών είχεν ύπηρετήσει 
τόν κ. Σκαρρών έν τή όδώ Α γ ίου  ’Ιακώ
βου, διετέλει δέ νΰν είς σχέσεις μετά τοΰ 
Λουδοβίκου ΙΔ έν Βερσαλλίαις.

—  Νανών, είπεν ή μαρκησία, ε[>j v t T a r f
—  Ό χ ι, κυρία' καί έκουράσθηκα νά 

τριγυρίζω κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον’ μ’ αυτο 
δέν έρχονται γοηγορώτερα έκεΐνοι όποΰ 
περιμένονται καί κουράζονται έκεΐνοι ό
ποΰ περιμένουν, άπήντησε δυσθύμως ή 
y i . i e ra f i a .

—  Α ναπαύσου, Νανών' είπε πράως ή 
μαρκησία' δόσε μου νά νιφθώ καί σήκωσε 
τό τραπέζι, Μανσώ. Δέν σοΰ φαίνεται πε
ρίεργον, Νανών, δτι δέν ήλθεν άκόμα ;

—  Ού ! ό παοαλυμένος ! είπε γρυλλί- 
ζουσα ή Νανών.

Ό  Μανσών άπεκόμισε τά  έπιτραπέζια 
σκεύη, ή δέ Νανών προσέφερεν είς τή·*



μαρκησίαν ζύμην έκ μέλιτος, δπω ςκαθα- 
ρίση τάς χεΐράς τη ς, μετά φωνής δε πα - 
ρωργισμένης,

—  Μη τόν περιμένετε, είπε' πέσετε νά 
κοιμηθήτε και αν Ιλθν), έγώ θά τόν δε- 
χ )̂ώ δπως τοϋ χρειάζεται.

—  Έ λα , 17.α ! μη συγχίζεσαι, Νανο>ν. 
ας μη κακομεταχειρισθώμεν τόν κύριον 
Ά ρλα ί, άπήντησεν ή μαρκησία' έν τούτοις 
είνε περίεργον !

Κ ατ’ έκείνην την στιγμήν ένεφανίσθη 
ό βασιλεύς.

Ίδοϋσα τόν Λουδοβίκον ΙΑ’ ή μαρκη- 
σία δέν ήγέρθη. Ή  Ικπληζις καί ή στενο- 
χΤΰρία της υπήρξαν το ιαϋτά ι, ώστε ό βα
σιλεύς, άν δέν ήτο άπησχολημένος έξ άλ
λων σκέψεων, θά τό παρετήοει άφεύκτως.

Έ πετα ι συνέ/εια.

 --

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]

Ή  άμφιβολία είσέδυεν είς τήν καρδίαν 
έκείνην τήν παλλομένην μόνον διά τόν ά- 
πόντα. Διηρώτα αυτήν μετά φρίκης μή
πως ή τρομερά κατηγορία ήν βάσιμος, 
μήπως 6 άνθρωπος δν έλάΐρευε παρασυρ
θείς έκηλίδωσε τήν τιμήν του.

Καί όποια ή πράξις ; Δέν έμάντευε.Συν
ωμοσία ίσως. Έκδίκησις γυναικός κατά 
τοϋ ταγματάρχου Βορισώφ, άποθέντος τό 
κιβωτίδιόν του παρά τώ  κ. Δορζέρ, έξε- 
πίτηδες ΐνα στήσν] παγίδα είς τόν κύριον 
δέ Καρνοέλ.

—  Νά τ ί θά -κάμης, έπανέλαβεν ή Ά 
λικη μετά σταθερότητος. Τό βά ./c τόρα 
θά 'Τελείωση, θ ά  μοϋ δώσης τό ριπίδι μου 
καί τό φιαλίδιον άπό τόν δίσκον καί συγ
χρόνως θά πάρης καί τό γράμμα. Έ γώ  
θά ’πάγω είς τόν πατέρα καί σύ βρίσκεις 
πρόφασιν πώς θά καπνίσης καί πηγαίνεις 
είς τήν βιβλιοθήκην. Έ χ ει φως, καί δέν 
θά σέ πειράξη κανείς" έκεΐ θά διαβάσης 
τό γράμμα μου.

—  Τό γράμμα τοϋ^ραστοϋ σου ! Μά τ ί 
μέ θαρρείς;

—  Διάβασέ το χωρίς δισταγμόν. Δέν 
έχω νά κρύψω τίποτε ούτε νά έρυθριάσω, 
διότι άγαπω τόν άνθρωπον αύτόν. Καί ό
ταν τό διαβάσης τότε θά άποφαοίστ): τήν 
τύχην μου.

—  Έ γώ  ! λόγω τιμής θαρρώ πώς έτρε- 
λάθης.

—  Ά φ ες  με νά τελειώσω. Έ άν τό γρ-άμ-τ 
μα έξηγή, καί δικαιολογώ τήν διαγωγήν 
τοϋ κυρίου δέ Καρνοέλ θά μοϋ τό δώσης 
πριν φύγης άπόψε, καί σοϋ ορκίζομαι ότι 
αΰριον θά τό δείξω τοϋ πατέρα. Ά ν -ό 
μως νομίζγις δτι τό γράμμα τούτον κα τα 
δικάζει ή άπλώς μόνον τόν κατηγορεί. . .

—  Λοιπόν ;
— Κάψε το καί έλα έ'πειτα μέσα. Τά

μάτια  μου θά ζητήσουν τά ίδικά σου καί 
μέ τό πρώτον σου βλέμμα θά μάθω άν 
πρέπει νά έλπίζω .

Ό  Μάξιμος έσπευδε ν’ άρνηθη διαρρή
δην δτι δέν έδεχετο τοσούτω λεπτήν εντο
λήν., άλλ ’ ήδη ή έξαδέλφη του έκρουσε 
κ·αί τήν τελευτα ίαν rorai·  τοϋ Ki ' f imo c  
καί ήγέρθη λέγουσα ΰψηλοφώνως’
■ —  Τί ζέστη, δός μου τά ριπίδι μου.

Ή  στιγμή ήν κρίσιμος. Ό  κύριος Δορ<- 
ζέρ έπροχώρει.Έν έτι βήμα καί θά έβλεπε 
τό γράμμα.

Ό  Μάξιμος ά'κων άπεφάσισεν, έλαβε τό 
γοάμμα καί λίαν έπιδεξίως τό έθεσεν εις τό 
θυλάκιόν του. Ταύτοχρόνως έπρόσφερε τή, 
Α λ ίκη  τό ριπίδιόν τη ς, ένώ αυτή τόν ηύ- 
χαρίστειδιά βλέμματος έκφραστικωτάτου.

—  Εύγε,ανεψιέ μου,είπε γελών ό κύριος 
Δορζέρ, βλέπω καί δεικνύεις σημεία προ
όδου. Μισή ώρα νά στοέφγις τά  φύλλα τής 
μουσικής είνε κάτι τ ι καί υποθέτω δτι έ
χεις ανάγκην νά καπνίσης έ'να τσιγαράκι. 
Έ λα  έλα, πώς τό κατάλαβα!

— "Οχι, θεΐέ μου, είπε ζωηρώς ό Μά
ξιμος έπιζητών δυσκολίας ώς πρός τό 
σχέδιον τής Ά λ ική ς. Προτιμώ νά πα ί- 
ξωμε ένα η ΐ ΐ σ τ .

—  Πήγαινε, ύποκριτά, πήγαινε νά κά
πνισες είς τήν βιβλιοθήκην, παιδί μου. 
Θά εΰρ·5ίς ώραΐα σιγάρα τής Α βάνας πού 
μοϋ τά  έστειλεν ό άνταποκριτής μου.

Τά πάντα  κατά τού Μαξίμου συνώμο- 
τον.

Ή  Α λ ίκ η , άκούουσα δτι ό πατήρ της 
έγένετο άκουσίως του συνένοχες της, έρ- 
ιπτεν ικετευτικά βλέμματα πρός τόνΜ ά- 
ιμον.

Έ π ί τέλους καί οΰτος δέν είχε τό θάρ
ρος ν’ άντιστή έπί πλέον καί έβάδισε βρα
δέως δπου τόν έστελλον.

Έσκέφθη νά συμπαραλάβη καί τόν 
Βινιορύ, άν άπαλλαγνί τής ύποχρεώσεως 
ήν τώ  έπέβαλλεν ή έξαδέλφη του. Βε
βαίως δέν ήθελεν αυτή  νά γίνη γνωστή ή 
έπιστολή είς τόν Βινιορύ καί έάν ό τα 
μίας τόν συνώδευεν ουδόλως θά έξεπλήσ- 
σετο ή Α λ ίκη  άν ό έξάδελφός της δέν έ- 
ξετέλεσε τήν παραγγελίαν της.

Ή  Α λ ίκη  δμως ώσεί προλαμβάνουσα 
τάς σκέψεις του, έπορεύθη κ α τ ’ ευθείαν 
πρός αύτόν, καθήμενον πάντοτε παρά τήν 
έστίαν καί ήρξατο ζωηρας συνδιαλέξεως.

Ό  Μάξιμος δέν είχε τήν σκληρότητα 
νά διακόψ·/) συνδιάλεξιν πληρούσαν τάς 
εόχάς τοϋ φίλου του.

—  Μπά ! είπε καθ’ έαυτόν, καί θαρρεί 
ή έξαδέλφη μου πώς θά έκτελέσω τάς 
διαταγάς της. Κάθομαι έδώ πέρα, πίνω 
κανένα σιγάρο καί μετά ένα τέταρτο πάω, 
τή ν’βρίσκω σέ καμμιά γωνιά καί τής δίνω 
τό γράμμα της χωρίς νά τής ’πώ λέξι. 
θ ά  νομίσν) πώς είνε καλό σημείο, δέν θά 
καταλάβγι πώς είνε κλειστό άκόμη, καί 
θά τό βάλλγι είς τήν τσέπη της. "Αμα 
’πάγγι είς τό δωμάτιόν της θά θελήση νά 
τό διαβάσ·/] καί τότε θά δή καί άς κάνη 
δ,τι θέλει.

Ταϋτα σκεπτόμενος είσήλθεν είς τήν 
βιβλιοθήκην, έξελεξεν έν σιγάρον Α βάνας

καί καθήσάς έπί κλιντήρος προσέβλεπε τό 
σπινθηρίζρν πϋρ. Ή  θέσις ήν έξαίρετος 
πρός ρεμβασμούς.

Τά συμβάντα τής προηγηθείσης νυκτός 
καί τής σημερινής άντιπαρήλθον πρό τών 
ημίκλειστων οφθαλμών του καί τώ  έφάνη 
δτι ολα ταύτα  τά  έπεισόδια συνεδέοντο 
πρόςάλληλα διά συνδέσμου μυστηριώδους,, 
τόν όποιον δέν έβλεπεν έτι. Ε ίτα ή σκέψις 
του έπανήλθεν είς τό γράμμα τοϋ κυρίου 
δέ Καρνοέλ. Δέν έσκέπτετο κάν νά τό ά- 
νοίξν), ά λλ ’ ήδη περίστασις, ήν δέν πρα- 
εΐδεν, έπαρουσιάζετο πρό αύτοϋ.

'  —  Ά ν  δμως αυτός ό νέος ομολογώ 
δτι είνε ένοχος, έψιθύρισε, θ’ αποδώσω 
μ ε γ ά λ η ν  υπηρεσίαν είς τήν Ά λ ίκην άνα- 
γινώοκων έγώ ά ντ ’ αυτής τήν εξομολό
γησή  τ °υ..

—  Ναί. . . θά κάνω καλήν πράξιν, άλ
λά δέν έίααι καί βέβαιος άν ή Α λ ίκη  θά. 
μοϋ τό χρεωστ·/). Α υτά τά  κορίτσια έ
χουνε ίδιοτροπίαις. Καί αυτή μάλιστα 
ποιος ’μποοοϋσε νά ύποθέστ) δτι θ’ άρρα- 
βωνισθή χωρίς τήν άδειαν τοϋ πατέρα 
της κα ί δτι θά μέ ζη τε ί έμενα ώς μυστι- 
κοσύμβουλον ; Νά κάψω τό γράμμα τοϋ 
έραστοϋ της άν τόν εύρω ένοχον' ώραία 
παραγγελία μοϋ ’δωσε. θαρρώ δμως πώς 
έπρεπε ν’ άποτάθώ είς τόν πατέρα της 
καλλίτερα. Eivs αλήθεια ομως δτιό θείος 
δέν θά έφαινόταν καί τόσον άμερόληπτος, 
έπειδή κα τ’ ούδένα λόγον θέλει τόν κύ
ριον δέ Καρνοέλ. Έ νώ έγώ θά τ ή ς ’πώ τήν 
αλήθεια, καί άν τής βεβαιώσω δτι είνε έ
νοχος θά μέ πιστεύσ·/). Τότε ό Bivtopu θά 
εχν1 τύχη .

Ή  τελευτα ία  αϋτη παρατήρησις ·ίίξιζε' 
περισσοτέραν μελέτην παρά τώ  Μαξίμω.

Έσκέφθη τά  ευτυχή έπακόλουθα,άτινα 
θά συνεπήγετο ή μεταβολή τής δεσποινί- 
δος Δορζέρ άναλαβούσης άπό άτυχούς έ
ρωτος. "Απαξ καταπεισθεΐσα περί τής 
αισχρότητας τοϋ κυρίου δέ Καρνοέλ, ήθε
λεν επανελθεί είς αισθήματα λογικώτερα 
καί ΐνα μή λυπήσ/) τον πατέρα της. θά έ -  
δέχετο ώς σύζυγον έντιμον προτεινόμενον 
αύτη νέον.

'Υποψήφιος δέ τοϋ κυρίου Δορζέρ ήν βε
βαίως ό Βινιορύ, περί ού ή Α λ ίκ η  πρό ο
λίγου έτι ώμίλει μετά συμπαθείας, σχεδόν 
μετ’ αγάπης.

—  Έ άν συντελέσω ν’ άποκλείσω διά 
παντός τόν κύριον Καρνοέλ, έψιθύρισεν ό 
Μάξιμος,βέβαια καθιστώ ένα ά τυχή ,δ ιό τι 
ό Bivtopu μέ δ ,τ ι καί άν λεγν] είνε τρε
λός γιά  τήν Α λ ίκη  καί ίσως ί'σως δύο μά
λιστα  ευτυχείς, έπειδή ό Βινιορύ είνε ά 
καλλίτερος τών συζύγων, πράγμα, το ό
ποιον έπί τέλους θά έννοήση καί ή έςα - 
δέλφη μου. Ναί, άλλά ν’ ανοίξω γράμμα 
ποϋ δέν είνε ’δικόν μου καί νά τό δια
βάσω . . . μολονότι μοϋ έδωσε τήν άδειαν 
ή Α λ ίκη  είνε πολύ δύσκολον.

“Επειτα είνε δλως διόλ.ου άπίθανον δτι 
ό Καρνοέλ γράφει είς έκείνην ποϋ άγαπα  
διά νά τής όμολογήστ, δτι έκλεψε. Αύτά. 
δέν τά  λέγουν ποτέ. Πάρα πολύ άπλά 
σκέπτεται ή  έξαδέλφη μου, ύποθέτουσα.



δτι εκείνος Εχει ανάγκην νά της ΐξομολο- 
γηθη.

Τό γράμμα θά ήνε παραγεμνιμένον άπό 
διαβεβαιώσεις αιωνίου εοωτος, καί άπό 
κατάρας κατά  της τύχης, ή όποια της Ε
δωσε πατέρα άκαμπτον. Καί δταν δια
βάσω δλ’ αύτά  τά  γλυκάνοστα έρωτολο- 
γήματα  θά ’μπερδευθώ περισσότερον παρά 
πρώτα, διότι θά με τύπτγι ή συνείδησις 
άν της τά δώσω, καθώς της ύπεσχέθην, 
τότε είνε ποϋ θά της γυρίσν) τό κεφάλι. 
Τάπεφάσισα' θά της το δώσω κλειστό.

Μετά τό συμπέρασμα τοΰτο -ήρξατο 
σκεπτόμενος τά  της όδοΰ Ζουφροά κα τ ’ 
ακολουθίαν δε καί περί τών πληροφοριών 
άς Ελαβε πκρά τοΰ κυρίου Δορζέρ περί 
τοΰ Γώγου.

Ή  ιστορία τώ  έφαίνετο πολύ παράδο
ξος καί έσκέχτετο νά ζητήση μέ τρόπον 
πληροφορίας παρά τοΰ παιδός περί της 
κομήσσης Γ ιάλτα , της προστατευούσης 
ενα γχροΐ ' ΐ ' ,  υίόν κλητηρος τραπέζης κα ί 
,εκγονον θυρωροΰ.

Την κυρίαν την έγνώριζεν έκ φήμης,δι
ό τι είς τόν κύκλον τών φίλων του συχνά- 
κις περί αύτής έγένετο λόγος. Δεν έσύ- 
χναζε παρ’ αύτή κα ί ήπόρει δ ιατ ί, άφοΰ 
πολλοί φίλοι του προσεφέρθησαν νά τόν 
παρουσιάσωσιν. ’Αλλά καί τόρα τοΰτο ήν 
λ ίαν εΰκολον, άφ’ οΰ μ.άλιστα ύπαρχε καί 
λόγος νά έξιχνιάσν) δηλαδή τάς σχέσεις 
τής ξένης εκατομμυριούχου μετά τοΰ Ι’ώ- 
γου.

Ή το  δε καί ή κατάλληλος περίστασις 
νά έπιδείξγ) τό βραχιόλιόν του μεταξύ 
κόσμου τοσούτων ξένων,οπου βεβαίως δεν 
θά Ελειπον αί εκκεντρικά! καί βαθύπλου
τοι γυναίκες. Καί φυσικώς τό πνεΰμά του 
έπανήλθεν είς τό μέγα σχέδιόν του, τό 
όποιον πρός μικρόν έλησμόνησε τήν άνα- 
ζήτησιν της γυναικός μέ τό κομμένο χέρι.

—  Αυτήν πρέπει νά ευρω, διά νά μά
θω άν ό κύριος bk Καρνοέλ είνε ένοχος ή 
άθώος, έσκέπτετο.

Έ άν ή ταλαίπωρος ’Αλίκη έγίνωσκε 
αύτό τό συμβάν βεβαίως ήθελεν υποστη
ρίζει δτι ό κύριος Καρνοέλ είνε άθώος. 
Διότι τέλος δέν ήτο μέ τούς κλέπτας, ά
φοΰ τήν νύκτα της πρώτης άποπείοας 
ήτο είς τοΰ θείου μου.

Καί μήπως άν τή ς’πώ δτι δέν είνε λό
γος ισχυρός αύτός θά μέ πιστεύσνι ; θά 
τρέξγ) είς τον πατέρα της καί τότε θά τά 
βάλλν) μέ τόν Βινιορύ,ό όποιος έσιώπησε. 
Καί τότε χαίρετε σχέδιά μου. Ό  θεϊός 
μου έδιάβασεν είς τα ίς έφημερίδαις γ ιά  τό 
χέρι καί θά τρέξη αμέσως νά τά  ’πή ο7να 
είς τήν αστυνομίαν. Εννοείται δτι θά τήν 
εχν) κακά ό κύοιος Καρνοέλ, διότι θά τόν 
εύρισκαν,άφοΰ είνε άκόμη είς τό Παρίσι.

Καί ! . .  αλήθεια,ειπεν α ίφνης,δ ιατί μέ
νει άκόμη έδώ ; Έγραψεν είς τόν Βινιορύ 
πώς Εφευγε, καί δμως Εμεινε. Πράγματι 
είχε σπουδαίους λόγους διά νά ποάξτ) 
Ετσι, άλλά τ ί λόγους;

Ό  ανεψιός τοΰ τοαπεζίτου έσκέοθη 
πολύ.

—  Αύτό θά τό ’μάθαινα ί'σως άν έοιά- 
βαζα τό γράμμα ποΰ Εχω στήν τσέπη μου.

Πιθανόν δτι ό νέος ήσθάνθη τήν ανάγκην 
νά έξηγήστι την διαγωγήν του είς τήν Ά -  
λίκην. Ό ,τ ι  δήποτε καί άν ήνε αί έξη— 
γήσεις αύτα ί θά ίδώ τ ί αξίζουν καί τότε 
δέν θά ζητώ  είς τήν τύχην.

Ήγέρθη άποτόμως καί ήρχισε νά βα- 
δίζ·/) κατά  μήκος τής βιβλιοθήκης. Ή ν 

; λίαν περιπεπλεγμένος. Ή  περιέργεια μέν 
τόν ώθει, άλλά πάλιν τόν έκράτει ή 
ιδέα, δτι δέν Επρεπε νά λάβνι γνώσιν τών 
μυστικών έμπνεύσεων έραστοΰ.

Έ ξήτασε τάς δύο υποθέσεις, άν δηλα
δή διά τής έπιστολής θά έπληροφορεΐτό 
τ ι, ή δχι. Έτέρα δέ τ ις  σκέψις αίφνης 
τφ  έπήλθε"

—  Έάν χωρίς νά διακηρύττγ) έαυτόν 
Ενοχον, έψιθύρισεν, ό κύριος δέ Καρνοέλ, 
άφίνει νά φανή ή μηχανορραφία, έάν μά
λιστα  προσδιώριζε τούς δράστας, τότε τό 
παν θά έξηγειτο. Έχομεν δλοι συμφέρον 
νά γνωρίσωμεν δήλωσιν, ή όποία θά μάς 
φανερώσν) τά  ίχνη τοΰ ένοχου, ναί δλοι, 
άκόμη καί αύτός ό Βινιορύ, ό όποιος 
ούδέν κερδίζει μένων έν τη άβεβαιότητι.

Είς το ιαύτας περιστάσεις, χρειάζονται 
καί μεγάλαι αποφάσεις, θ ά  τά άνοίξω, 
Ή  ’Αλίκη τά θέλει. Τόσω τό χειρότερον 
διά τόν κύριον δέ Καρνοέλ.

Καί άνευ άλλης σκέψεως έξέβαλε τοΰ 
θυλακίου του τόν φάκελλον.

"Εφερε τήν διεύθυνσιν τής δεσποινίδας 
Δορζέρ, ά λλ ’ άνευ έπισημειώσεως τής ό
δοΰ, άπόδειξις οτι παρεδόθη είς τόν ’Ι
ωσήφ, εί’τε ΰπ ’ αύτοΰ τοΰ κυρίου δέ Καρ
νοέλ, είτε ύπ ’ άλλου τινός.

—  Πράγματι καί ό έςόριστος καί ή 
κλέπτρια Εχουν σχέσεις είς τά σπ ίτ ι.

’Έσχισε τόν φάκελλον καί άνέγνω '

« Λεαποι> ί (,»,
—  Δόξα σοι ό θεός ! ή έξαδέλφη μου 

ώς φαίνεται είνε έπ ιφυλακτική .
*Σας  ήγάπων, σας άγαπώ άκόμη, καί έπιστευσα 

ότι καί σείς μέ ήγαπατε. “Ημην τρελός ότε έδωσα 
πίστιν ε\ς τους όρκους σας. Δέν έξηρτάτο άφ’ ύμών νά 
τούς κρατήσετε. Ό  πατήρ σας μοί ύπέμνησεν ότι εΤ- 
σθε πλούσια, ότι ήμην πτωχός, κχ\ ότι άπ' αύτοΰ ές~ 
ηρτασθε. Εννόησα και άπήλΟον.

■>'Απε<£άσισα νά έκπατρισθώ. Ά λλά  δέν ήθελα νά 
άφήσω τήν Γαλλίαν χωρίς νά γονατίσω έπί τοΰ τά
φου τής μητρός μου. Μετέβην εις Βρεττάνην, είς τό 
Καρνοέλ. Πα,ρέμεινα έχει δύο ήμέοας έν τω μέσω 
τών έρειπ.ων τοΰ οΐκου έν ώ έγεννήθην.

»Δ ιατι έπανήλθον εις Παρισίους ; Θά γελάσετε διά 
τόνάσθενήμ.υ χαρακτήρα. Κπανήλθον, διότι ήλπιζα 
ετι. “Ηλπιζα ότι ό κύριος Δορζέρ μ’ εΤ-/εν έξαπατήση 
λέγων μοι ότι δέν έτολμήσατε νά τόν παρακούσετε, 
άλλ’ ότι μέ ήγαπατε άκόμη.

»Και δι" ετεοον λόγον, ήθέλησα νά σας έπανιδω, 
και τό έπέτυχα.Τήν κυριακήν, ότε ε’ισήρ/εσθε εις τήν 
έκκλησίαν, ήμην έκεΤ, ε’ν τώ πλήθει, παρά τά βάθρα 
τής εκκλησίας. Και πλέον ετι, έτόλμησχ νά πλησιάσω 
γέροντά τινα υπηρέτην τοΰ πατρός σας, αύτόν όσιις θά 
σας έγ/ειρ.ση τήν έπιστολήν μου. Μ' ε'πληροφόρησεν 
ότι ούδεΐς έλάλει δι' έμέ, άλλά και οτι έκλαύσατε, 
ότι ύπεφέρατε.

»Τότε έσχέφθην νά σας γράψω "να σας παρακαλέσω 
νά μέ άκούσετε μίαν άκόμη φοράν. Δέν θά σας έπ'.- 
πλήξω, ουτε θ’ άπαιτήσω νά φυλάξετε τήν πίστιν, ην 
μοί ώρκίσθητε. Γνωρίζω ότι πάντα έληξαν έως έδώ 
μεταξύ μας.

«Εννοείτε δέ ότι ουτε τήν περιφρόνησίν σας θέλω 
ουδέ τό ελεος. ©ά εϊχετε δέ τό δικαίωμα νά μέ περι- 
φρονήτε αν δέν έξηγούμην όσον άφορα τήν απότομον ά- 
ναχώρησίν μου, όταν μάθετε τήν αλήθειαν,Οά άναγνω- 
ρίσητε ότι ϊπραξα ώς ώφειλον νά πράξω. Αυριον πέμ- 
πτην, τήν τρίτην ώραν, θά εΤμαι εις τό δάσος τής 
Βουλώνης. κατά τήν οδόν « Ετουάλ» καί «Μπουλώ».

»Θά Ιχετε τό θάρρος νά Ιλθετε έν άμάξη και συν- 
οδευομένη ύπό τής παιδαγωγού σας ;

•Ή  κυρία Μαρτινώ θά παρασταθή έν τή συνδιαλέξει 
μας, τή βραχεία άλλως τε, και θά δυνηθή νά τήν έ- 
παναλάβη εις τόν χύρον Δορζέρ.

»Ά ν  δέν ελθετε, auptov έσπέρας αναχωρώ έκ Πα- 
ρισίων'Τνα μή πλέον έπανέλθω. Έ ν τώ έπανιδειν, η 
χαίρετε».

—  Διάβολε, είπεν ό Μάξιμος, πολύ ι
διόρρυθμον έρωτικόν γράμμα, τό τέλος 
του μάλιστα είνε άριστούργημα. Ό  κύ
ριος αύτός ζητεί συνέντευξιν, άλλά όμο- 
λογεΐ πώς είνε καί Ενοχος, διότι τ ί άλλο 
βέβαια σημαίνει ή φράσις αύτή  : «επραξα 
ώς ώφειλον νά πράξω».

Καϋμένη ’Α λίκη, τ ί δυστύχημα !
Τό ζήτημα δμως είνε πώς πρέπει νά 

φερθώ μέ τήν Ά λ ίκην. Μοΰ είπε νά ρίψω 
τό γράμμα στή φω τιά  άν εύρισκα τήν 
άπόδειξι τής ένοχης τοΰ Καρνοέλ. Φαν
τάζομαι δμως τ ί σκηνή θά γίνν), άαα 
εμβω μέσα !

θ ά  μ’ έρωτήση μέ τά  ’μάτια  καί άμα 
ίδή τήν καταδίκην τοΰ έρωμένου της θά 
τήν πιάσν) ή καρδιά της, καί θά πέση. 
Ά μ  τήν ’ξέρω έγώ τήν ’ξαδελφούλα μου.

“Εκανε πρό ολίγου τήν γεννα ία, έπειδή 
1 ένόμιζε πώς τό γράμμα θά ήτο άθωοτι- 
κόν γ ιά  ’κείνον ποΰ τά Εγραψε. Μέ παρε- 
κάλεσε δέ νά τά διαβάσω έγώ γ ιά  νά μέ 
κάνη σύμμαχόν της.

Πολύ σκληρά ή πραγματικότης καί δέν 
είνε δυνατόν νά τήν ΰποφέρν) τό καΰμένο 
τά κορίτσι. Ά ν  κάψω τό γράμμα θά Εχω- 
μεν λιποθυμίαν. Ή  Α λ ίκη  θ’άρρωστήση,

! καί ποιος ’ξεύρει, ’μπορεί νά πεθάνη. Τέ
τοια φύσις ποΰ είνε, δλα πρέπει νά τά  
φοβάται κανείς. Καί θά λυπηθώ πολύ, άν 
είμαι έγώ ή α ιτ ία , τήν άγαπώ  πολυ τήν 
καϋμένη.

Ό  ανεψιός τοΰ τραπεζίτου έκράτει τό 
δυσάρεστον γράμμα, ε'τοιμος νά τό ρίψη 
έν τή εστία .

Φοβηθείς δμως τόν πειοασμόν όπι- 
σθοδρόμησεν, έπαναλαβών τόν περίπατόν 
του έν τώ  δωματίω.

Αί φωναί τών προσκεκλημένων Εφθανον 
μέχρις αύτοΰ διά τής συγκοινωνούσης θύ- 
ρας. Ή κουε τάς έπιφωνήσεις τών παιζόν- 
των ούιστ ,  τάς μωρολογίας τών γυναικών 
καί ένίοτε καθαρόν καί ήχηρότατον γέλω
τα , λίαν γνωστόν του.

—  Μικρούλα ! έψιθύρισε, γελάς διά νά 
μη έννοήσουν δτι κάθεσαι είς αναμμένα 
κάρβουνα. Πόσην στενοχώριαν ενεκα τής 
άβεβαιότητος Εχεις. Τόρα θά άκούσγις καί 
τά τρομερότερον.

Ά λ λά  δέν Εχω το θάρρος νά τό πώ. 
Τότε πρέπει νά τή ς δώσω τό γράμμα.Διά
βολε ! γράμμα, διά τού όποιου ό κύριος 
αύτός τής δίδει συνέντευξιν. Νά φρον- 
τ ίς , τήν όποιαν βεβαίως δέν θά λάβω.

Πράγματι πολύ άνόητα έφέρθηκα νά 
άνακατευθώ είς τάς υποθέσεις τής έξα- 
δέλφης μου.

Καί ήρξατο πάλιν σκεπτόμενος καί ά - 
μηχανών.

Άνέγνωσεν έκ νέου τήν έπιστολήν μετά 
πλείονος προσοχής ή τό πρώτον, έξήτασε 
κα7.ώς τάς φράσεις, καί ή δεύτερα αύτή



άνάγνωσις τώ  έπεβαίωσε τά ς άμφιβολίας.
*0 Ροβέρτος έλεγεν οτι μετέβη νά 

κλαύστι είς τόν τάφον τής μητρός του, 
καί είτα  ώμολόγει ότι ήσθάνετο την ανάγ
κην νά δικαιολογηθεί. Ή  άνάγκη .αυτή 
βεβαίως προϋπέθετε τύψεις. Ό τα ν  τις 
είνε άθώος δεν έ'χει ανάγκην νά δικαιολο- 
γτ,θη.

Ώ μολόγει έπίσης έμμέσως ότι ήτο ή - 
ναγκασμενος νά κρύπτεται, άφοϋ άντί νά 
δώση τήν διεύθυνσίν του έπρότεινεν είς τήν 
δεσποινίδα Δορζέρ νά τήν συνάντηση είς 
άπομεμακρυσμένην τινα  γωνίαν τοϋ δάσους 
της Βουλώνης.

Καί μόλα ταϋτα  δέν έταπεινοϋτο" τό 
ύφος του δέν ήλεγχεν άνθρωπον ταπεινω - 
θέντα διά χ αμερπή πράξιν. Έφαίνετο δέ 
οτι δέν έβιάζετο καν ν’ αναχώρηση έκ τής 
Γαλλίας, άφοϋ μεταβάς είς Βρεττάνην καί 
παραμείνας έκεΐ οκτώ ήμέρας, έπέστρεφε 
πάλιν είς Παρισίους.

—  Είνε ένοχος, δέν άμφιβάλλω, έ'λεγεν 
δ Μάξιμος, άλλά έκ τής ΰπερηφανείας 
του μαντεύω ότι κανέν jj-υστήριον κρύπτε
τα ι. Καμμιά γυναικοδουλειά ίσως ; . . . 
μπά, τότε δέν θά εΐχεν άνάγκην νά τά 
’πτί τής ’Αλίκης. Τό βέβαιον είνε ότι ή 
κλοπή τοϋ κιβωτίου τοϋ ταγματάρχου 
’μπερδεύει πολύ τήν ύπόθεσιν . . . καί τό 
κομμένο χέρι άκόμη περισσότερον . . . 
Ποιός ’ξέρει άν ό Καρνοέλ δέν γνωρίζει τόν 
αύθέντην τοϋ βραχιολιού, ποϋ εχω μαζύ 
μου έ'τσι άδικα όκτώ ’μέραις, καί άν δέν 
είνε χωρίς νά τό θέλν) χωμένος είς καμ- 
μιάν πολιτικήν μηχανορραφίαν ;

Ναί μέν αυτό δέν έξηγεΐ πώς επέταξαν 
ή,πενήντα χιλιάδες φράγκα, άλλ ’ έπί τέ
λους τά  πράγματα θ’ αλλάξουν πρόσω- 
πον. Ά ν  έμποροϋσα δέκα λεπτά  νά ’μ ι
λήσω μέ τόν πρώην γραμματέα τοϋ θείου 
μου.

Ταϋτα λέγων ό Μάξιμος έ'στη καί έ'- 
πληξε τό μέτωπόν του.

—  Διάβολε! μοϋ ήλθε μια ιδέα. Γ ια τί 
αύριο τάχα  είς τα ίς  δυόμισυ νά μή περι
μένω τόν άνθρωπόν μου είς τήν γωνιά  τής 
όδοϋ Μπουλών; Σέ μια στιγμή θά τόν εξ
ομολογήσω,καί δέν πιστεύω ότι θ’άρνηθγί 
νά μοϋ άποκριθίί, οταν τού ’πώ πώς τά  
’ξέρω ολα. Θά τού ’μιλήσω μάλιστα καί 
γ ιά  τό κομμένο χέρι, καί τότε βλέπωμε 
πώς θά μας φανή τό πρόσωπόν του. Ά ν  
μοϋ φαν/ί άθώος,τότε θά τοϋ προτείνω νά 
μέ βοηθήσν) είς τήν άνακάλυψιν τού ένο
χου ή τών ένοχων.

’Τελείωσε, τό άπεφάσισα. Θά ’πάγω 
αύριον είς τό δάσος της Βουλώνης. Ό  
κύριος δέ Καονοέλ θά έκπλαγΐϊ ποϋ θά 
μ’ εύρεΐ έκεΐ, άλλά . . .

’Ώ  ! διάβολε ! κα ί τό γράμμα ; πρέ
πει νά τό δώσω ’πίσω της έςαδέλφης μου; 
Καί νά σοϋ ’π ώ ,γ ια τ ί όχι ; ή συνέντευξις 
ποϋ τήν προτείνει δέν είνε διόλου επ ικ ίν
δυνος , άφοϋ θά είνε καί ή παιδαγωγός 
της*μαζύ. Έ π ε ιτα  καί ’μέ δέν θά μ’έμ- 
ποδίσν) τίποτε νά ’πάγω , άν δώ πώς ή 
παρουσία μου είνε αναγκαία" αυτό έξαρ- 
τά τα ι άπό τάς έξηγήσεις πού θά μέ δώση 
ό κύριος δέ Καρνοέλ. Εμπρός, άπεφασί-

σθη.Θά τής δώσω της καϋμένης τό γραμ- 
ματάκι της. Τί χαρά όταν τό πάρνι'χαρά 
ποϋ δέν θά διαρκέσν) πολύ καί γ ια τ ί ό 
Θεός ’ξεύρει τ ί θά σκεφθνί, όταν τά δια- 
βάσης. Τ ίποτε άλλο όμως δεν ήξεύρω νά 
κάνω γ ιά  νά απαλλαχθώ της θέσεως, είς 
τήν οποίαν έ'πεσα. Ούτως έσκέπτετο ό 
Μάξιμος, καθ’ ήν ώραν είσήλθεν ό Btvtopu 
περιχαρής.

—  Βλέπω καί πάνε καλά ή δουλειαίς 
σου, τφ  είπεν ό φίλος του προσπαθών πάν
τοτε νά τόν ένθαρρύν·/).

—  Νά, ’μιλούσα τόσην ώραν μέ τήν 
δεσποινίδα Δορζέρ, καί μέ παρεκάλεσε νά 
’δώ άν έκάπνισες τά σιγάρον σου, γ ιά  νά 
’λθης νά πάρης τό τσά ι σου.

—  Της ’φάνηκε πώς έλειψα πολλήν ώ
ραν, έψιθύρισεν ό έξάδελφος.Σέ ακολουθώ, 
ειπε μεγαλοφώνως. Νά τραβήξω μία ά
κόμη καί εφθασα.

Καϋμένο πα ιδ ί, έσκέπτετο, καί πού νά 
ήξευρες πώς έ'χω στην τσέπη μου έ'να 
γράμμα, άπό τού όποιου έξαρτάται πολύ 
ό έ'ρως σου !

Δεν θά τοϋ ’πώ τίποτε πριν νά ’δώ τόν 
άντεραστήν του καί διά ν’άποφύγω άπόψε 
τάς έξηγήσεις, θά τό στρήψω, ευθύς άμα 
ξεφορτωθώ τά γράμμα αυτό.

Τό έδίπλωσεν είς τέσσαρα, καί μετέβη 
είς τήν αίθουσαν.

Ή  Α λ ίκη  τόν άνέμενεν όρθία κρατούσα 
κυαθίσκον τείου,κάτωχρος μέν έκ τών συγ
κινήσεων άς ήσθάνετο, άλλά καί μειδιώ- 
σα. Τήν έβεβαίωσε διά βλέμματος καί έ- 
βάδισεν ευθύ πρός αύτήν, ΐνα  μή παρα- 
τείντ) τήν βάσανόν της. Ούδείς τόν έβλε- 
πεν, ούτε ό Βινιορύ, προσκληθείς ύπό τοϋ 
κυρίου Δορζέρ, διά νά άποφανθ*?} περί τίνος 
σπουδαίου κινήματος.

—  Λοιπόν ; έψιθύρισεν αύτη προσφέ- 
ρουσα διά τρεμούσης χειρός τώ  έξαδέλφω 
της κύαθον.

Ό  Μάξιμος μετεβίβασε τήν έπιστολήν 
λέγων χαμηλοφώνως'

—  Βλέπεις, πώς δέν τό έ'καψα.
—  Α ! έψιθύρισε" τό ήξευρα έγώ πώς 

ήτον άθώος.
—  Θά διαβάσης, θά χ^ίν/ις καί ό ,τι 

καί άν άποφασίσης, ό ,τ ι καί άν συμβη, 
ένθυμοϋ πώς είμαι φίλος σου.

Μετά δέ τήν διφορουμένην ταύτην ά - 
πάντησιν έπανέλαβε μεγαλοφώνως :

—  Εύχαριστώ, έξαδέλφη μου. Τό ά- 
γαπώ τό τσά ϊ, άλλά καί τό φοβούμαι. 
Μοϋ φέρει άϋπνίαν.

Ή  Α λ ίκη  δέν έπεμεινε καί άντιπαρ- 
ήλθεν.

Ό  έξαδελφός της τήν είδε πλησιάσα- 
σαν πρός τήν τράπεζαν όπου ήν ό δίσκος 
καί άποθέσασαν τόν κύαθον. Ε ιτα δέ, ώς 
είχεν έστραμμένα τά  νώτα πρός τούς έν 
τη αιθούση, ήδυνήθη νά κρύψη έν τώ  
στηθοδέσμω της τήν έπιστολήν.

Ό  Μάξιμος τήν είδε καί έ'κρινε καλήν 
τήν ώραν νά τό στρήψει ά λλ ’ Α γ γ λ ικ ά 1,

1 Συνήθω; παρ’ ήμΤν λέγεται : Τό εστρηψιν άλλα 
Γαλλ·.κζ. Ύποθέτομεν ομως οτι δέν είνε ορθόν τοΰτο, 
άφοΰ εΤνε γνωστόν πόσον ο\ Γ άλλοι ΘΙτουσι le s  p o in t s  
s u r  l e s  ι, εις τά της Εθιμοτυπίας ζητήματα, ένω οΐ 
Άγγλο·, δέν είνε δα κα' τόσον ακριβείς. Σ. τ. Μ.

ωρίς δηλαδή ν’ άποχαιρετίση τ ιν ά ’ βε- 
αίως ό θεΐός του θά τόν έπέπληττεν, άν 

τόν συνελάμβανεν έπ ’ αύτοφώρω, φεύ- 
γοντα λαθραίως, άλλά κ α τ ’ έκείνην τήν 
στιγμήν κατεγίνετο  περί τά  οικονομολο
γ ικά  καί είς διαφόρους συνδυασμούς. Ό  
λ ιποτάκτης ήνοιξε μετά προφυλάξεως 
τήν θύραν καί εύρέθη είς τόν άντιθάλαμον, 
χωρίς νά τόν ίδη τ ις .

Εύρε τόν ’Ιωσήφ, ό όποιος μετά μεγά
λης σπουδής καί πολλών ύποκλίσεων τώ  
προσέφερε τόν πίλον καί τό έπανωφοριόν. 
του.

—  Ό  κύριος Καρνοέλ λοιπόν είνε είς 
τό Παρίσι ; τόν ήρώτησε.

—  Δέν ήξεύρω, κύριε, άπεκρίθη δ γέ
ρων ύπηρέτης, λαμβάνων ύφος βλακώδες 
καί δεικνϋον σεβασμόν.

Ό  Μάξιμος έννόησεν ότι ούδέν θά έ- 
πληροφορεΐτο παρά τούτου, καί έξηλθε 
μέ τήν έξαίρετον πρόθεσιν νά διέλθη τήν 
νύκτα του είς τήν λέσχην.

Έκρινενομως καλάν νά μεταβη έκεΐ δι’ 
άμάξης μή έκθέτων τό περίφημον βραχιό- 
λιόν του είς τήν τολμηράν έπιθεσιν τών 
λωποδυτών, τό όποιον άλλως τε είχεν έν 
τφ  θυλακίω,νομίσας όλως ανωφελές νά τό 
έπιδείξη είς τάς σεβαστάς κυρίας, τάς άν- 
τιπροσωπευούσας τό ώραΐον οϋλον κατά  
τάς έσπερίδας τοϋ κυρίου Δορζέρ.

"Έπεται συνέχεια.

Α ι ς ο π ο ς

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ i .  ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΡΡΙΚΟΥ ΡΙΒΙΕΡ

Μ Ι Α  Α Π Α Γ Ω Γ Η

[Συνέχει*]

Μετ’ ού πολύ διέκρινα αύτήν. Ή ν μο- 
νόροφός τ ις  οίκίσκος μετά πρασινοχροων 
κιγκλίδων. Ω ραιότατος περίβολος έφαί— 
νετο έπί τής όδοϋ. Επίπεδος και κεκα— 
λυμμένη διά χλόης άναβάθρα διήκεν είς 
τό ίσόγαιον διά τής αύλής. Επί ταυτης 
μελανείμων δούλος ίστάμενος έβλεπεν η
μάς. Έ σπευσα παρ’ αύτώ  κράζων :

—  Είνε έδώ ό κυβερνήτης ;
—  Ό χ ι, κύριε, μοί άπεκρίθη. Εύρί- 

σκεται είς έκδρομήν μετά της συζύγου 
του.

Μ’ έθεώρει μετ’ έκπλήξεως, καθότι ή 
ταραχή μου ήν πασιφανής. Αίφνης μοί 
ειπεν :

— Ό  κύριος είναι Γάλλος άςιωματικός;
—  Ναί.
—  Μήπως όνομάζεσθε δέ Στενάϋ.
—  Ακριβώς.
—  Ά  ! πόσον θέλουσιν εύχαριστηθή οί 

κύριοί μου. Ποσάκις ώμίλησαν περί ύμών' 
πρό πολλοϋ σάς έπερίμενον.



Ε ίτα αποτεινόμενος πρός τ ινα  μαΰρον 
ευρισκόμενον έκεΐ που πλησίον,

—  Παύλε, είπεν αύτω , ύπαγε νά έπι- 
«άξγις τόν ίππον μου. Κύριε, προσέθετο 
στρεφόμενος πρός με ό χρηστός άνθρωπος, 
πορεύομαι είς συνάντησίν τω ν, εί δυνα
τόν. ΓΙεριμείνατε ένταύθα, διότι επιθυμώ 
νά είμαι ό πρώτος άγγελος τής καλής 
ταύτης είδήσεως.

Καί, άναβάς έπι τοϋ ϊππου, ον ώδήγη- 
σαν αύτω , άπηλθε καλ.πάζων.

Έσκεπτόμην πρός στιγμήν νά τόν ά - 
κολουθήσω, άλλά δεν τό έ'πραξα, διότι 
εΐμί έκ τών έπιθυμούντων νά παρατείνωσι 
την ευδαιμονίαν αυτών διά της προσδο
κίας. Μηχανικώς πως άνέβην την κλίμακα 
καί εΰρέθην έντός άπλουστάτου τοΰ πρώ
του ορόφου ένδιαιτήματος. Διά τών τρι
ών ενδοτέρων παραθυρίδων έβλεπέ τ ις  έκ- 
τενη πεδιάδα ύπό της θαλάσσης όριζομέ- 
νην. Τό δάπεδον ήν έπεστρωμένον διά ψ ι- 
άθων. Ά νακλιντήρες, σκίμποδες, ζεύγος 
τραπεζών κατά  τόν αγγλικόν διευθετη- 

ένων τρόπον διά βιβλίων έπιχρύσων καί 
ύο κιβωτιδίων έκ ξύλου πεποικιλμένου 

διά μαργαριτών καί έλεφαντόδοντος, πρός 
δε καί ή είκών τοΰ προέδρου Μόντη —  
τοΰθ’ οπερ μέ έκαμε νά μειδιάσω —  άπε- 
τέλουν άπαντα τον κόσμον αύτοΰ. Ή  αί
θουσα αΰτη συνεκοινώνει διά δύο πλα 
γίων θυρών είς δύο ετερα δωμάτια, έξ ών j 
τό πρός τά  δεξιά ήν ό κοιτών τής Μα
ρίας, έπεστρωμένος διά πρασινοχρόου τά - 
πητος. Χαμαί, πρό τής κλίνης, μεγαλο
πρεπής έ'κειτο δορά τίγριδος, έφ’ ής οί 
πόδες τής φ ιλτάτης γυναικός θά έβυθί- 
ζοντο μέχρι τών αστραγάλων.’Ά λλω ς τε, 
δέν ήθέλησα είμή νά ίδω άτελώς πάντα 
τα ΰτα . καθόσον κ α τ ’ έμέ, μόνος ό σύζυ
γος ή ό έραστής δικαιούται νά είσχωρήσν) 
έν γυναικεία  παστάδ ι,τώ  θελκτικώ τούτω 
τήςσεμνότητος καί τοΰερωτος άσύλίω.Είσ
ήλθον δμως είς τό πρός τά  άριστερά δωμά- 
τιον,δπερην ό κοιτών τοΰ Α λβέρτου.Έ ν
τός αύτοΰ υπήρχε μικρότατη κλίνη σπουδα- 
στοΰ, χρησιμεύουσα ώς άνάκλιντρον ίσως, 
μέγα πολυτελές γραφεϊον καί βιβλιο
θήκη, έφ’ ής άνεγνώρισα λαμπρώς δεδεμέ
νους καί μετά τίτλου έπιχρύσου τούς αρ
χαίους ήμών φίλους, τόν Σαικσπήρον,τόν 
Βύρωνα, τόν Σερβαντές, τον Ούγγώ, τόν 
Λαμαρτϊνον, τονΜυσσέ, τόν Θιέρσον, τόν 
Τάκιτον. Ά λλά  τό μάλλον έλκύσαν τήν 
προσοχήν μου,ήν ή είκών τής Μαρίας. Έν 
ταύτ·/] παρίστατο φέρουσα ‘Ισπανικήν έν- 
δυμασίαν καί ή κεφαλή της ήν κεκαλυμ- 
μένη δι’ έφεστρίδος, ήν έπέστεφεν ώραιο- 
τά τη  καμελλία. Άναντιρρήτως ή είκών 
αύτη ώφείλετο είς ικανόν,άλλ’ ίδιότροπον 
άμα ζωγράφον. Ή  όμοιότης ήν κατα 
πληκτική , οί δέ χαρακτήρες τοΰ προσώ
που είχον άλλόκοτόν τινα  έ'κφρασιν. Αί 
ΰσ τα τα ι τοΰ ήλίου άκτΐνες έ'πιπτον έπί 
τής εικόνας εκείνης, φωτίζουσαι συγχρό
νως άπαν τό δωμάτιον.Έκάθησα καί έθε— 
ώρουν ένεός τήν εικόνα αύτήν. Άνεπόλουν 
άπάσας τάς φάσεις τοΰ ερωτος τούτου, δν 
ειδον άνατέλλοντα καί τοΰ όποιου προ
φανώς θά εβλεπον ευτυχή καί ειρηνικήν

τήν λύσιν, δτε κραυγή παιδός μ’ έξήγαγε 
τών ρεμβασμών μου. Στρέψας τήν κεφα
λήν παρετήρησα καλλιπάρειον τετραετές 
παιδίον ΰπό τής τροφοΰ του όδηγού- 
μενον.

—  ’Ιδού ό φίλος τοΰ πατρός σου, εί
πεν αύτω  δεικνύουσά με.

Έ λαβον αύτό έπί τών γονάτων μου 
καί τό ήσπάσθην είς τό μέτωπον. Ή ν ή 
ζώσα είκών τοΰ πατρός καί τής μητρός 
του. Ταύτοχρόνως σχεδόν ήκουσα καλ
πασμόν ΐππω ν. Μόλις ελαβον τόν καιρόν 
νά άνεγερθώ καί δράμω μέχρι τής θύρας, 
κα ί εΰρέθην είς τάς άγκάλας τοΰ Αλβέρ
του.

Έμείναμεν έπί τ ινας στιγμάς ούτω? 
ένηγκαλισμένοι. Ε ίτα άπετείναμεν άλλή” 
λοις μυρίας έρωτήσεις, είς άς ό έξεταζό- 
μενος αποκρίνεται διά νέων έπερωτήσεων. 
Βαθμηδόν έγενόμεθα μάλλον γαλήνιοι. 
Διαρκοΰντος τοΰ δείπνου, ό Αλβέρτος 
μοί διηγήθη έκτενέστερον ή έν τη έπ ι- 
στολή του τά  τοΰ διάπλου των.

Ό τε  ούτος έσίγα, ή Μαρία άνελάμβανε 
τήν διήγησιν, άρτύουσα αύτήν διά χαρι- 
εστάτων λεπτομερειών, άς μόνον γυνα ι- 
κεΐον πνεΰμα δύναται νά έκθέση π ιστότε- 
ρον τών άνδρών. Ε ίτα ώμίλησα περί τής 
Γαλλίας, ής οί φίλαυτοι ούτοι έρασταί 
τοσοΰτον έπελ.άθοντο. Κατά τό τέλος τής 
έσπερίδος αί οίκιακαί ήμών συνδιαλέξεις 
είχον πληρώσει τήν τετραετή άβυσσον, 
τήν χωρίζουσαν τέως τούς μέν τών δέ. 
Ή  νύ£ ήν μεγαλοπρεπής, δροσερά δέ καί 
ευώδης αύρα είσήρχετο διά τών παραθυ
ρίδων. Έκαθήμεθα περί τινα  τράπεζαν 
καί έκαπνίζομεν. Ή  Μαρία, ίσπανικάς ά- 
ποκτήσασα εξεις, έτύλισσε σιγάρον. Ύ -  
πάρχουσι στ ιγμα ί,καθ ’άς ήκαρδία είνε το
σοΰτον πεπληοωμένη, ώστε προτιμά τις 
νά τηρή σιγήν, ήτις ένίοτε εκφράζει εύ- 
φραδέστερον παντός λόγου τήν ευτυχίαν 
ήν αισθάνεται' τ ις . Κατά τινα  τών στ ιγ 
μών τούτων, παρετήρησα περιέργως τους 
φίλους μου. Ό  Αλβέρτος, έν τριακοντα- 
ετει ήλ ικ ία , ήν είσέτι ό νεανίας τόν ό
ποιον ποτέ έγνώρισα, άλλά μάλλον φαι
δρός) ίλαρώτερος, ούτως είπεΐν. Είς τό 
βλέμμα του έ'βλεπέ τ ις  τό αύτά πΰρ, ήρε- 
μώτερον δμως, τήν αύτήν γλυκύτητα  έν 
τώ  μειδιάματι, κλίνουσαν πρός τό μελαγ
χολικόν μάλλον. Τό μέτωπόν του, τά ο
λίγον σκαιάν καί έρρυτιδωμένον νΰν, προ- 
έδιδεν δτι άντεμετώπισε λίαν άνδρείως 
τάς περιστάσεις. Καθ’ δσον άφορά τήν 
Μαρίαν, αύτη , τριάκοντα καί επτά ήδη 
έτών, ήν πάντοτε ω ρα ία .Ά λλω ς τε, πεν
ταετής ερως, τή άπέδωκε τήν λαμπράν 
καί θελκτικήν καλλονήν εύτυχούσης γυ- 
ναικός. Οί ώμοι αΰτής, οί άλλοτε ’ισχνοί 
πως, έγένοντο στρογγύλοι, ή δ’ άφθονος 
αύτής κόμη επιπτεν έπί τοΰ μετώπου 
τη ς - τά διαυγές καί άγνόν βλέμμα της δέν 
ήν πλέον πυρετώδες.

—  Μήπως φαινώμεθα μεταβεβλημένοι, 
μοί ειπεν ό Αλβέρτος μειδιών.

—-Ο υδόλως, άπικρίθην έγειρόμενος καί 
λαμβάνων τάς χεΐρας άμφοτέρων, διότι

ό ερως καί ή ευδαιμονία σάς διεφύλαξαν 
δλην τήν δροσερότητά σας.

Έ κτοτε εζησα έν άκρα μετ’ αΰτών οί- 
κειότητι. Πάντοτε, δτε ήμην έλεύθερος, 
ΐππευον καί έπορευόμην παρ’ αύτοΐς δπως 
δειπνήσωμεν. Έκοιμώμην έν τώ  κοιτώνι 
τοΰ Αλβέρτου καί έπεστρεφον λίαν πρωΐ 
έπί τοΰ πλοίου.

Έ ντός ολίγου, έθυσίασαν χάριν έμοΰ 
τόν μονήρη αύτών βίον, συνοδεύοντές με 
είς τήν πόλιν. Άπελάμβανον ούτω τών 
διασκεδάσεων τοΰ Βαλπαραίσου, τών ιπ 
ποδρομιών, τών συμποσίων, τών θεατρι
κών παραστάσεων καί τών χορών. Ή  έκ 
νέου έμφάνισις έν τώ  κόσμω τοΰ Αλβέρ
του καί τής Μαρίας προύξένησε βαθυτά- 
την έντύπωσιν. Πάντες έθεώρουν αύτούς 
ώς νυμφευμένους' άλλ’ ή παράδοξος 6- 
πωσοΰν άφιξις αύτών, ό μονήρης βίος, ό 
είς ούδένα μυστηριώδης ών , είχε κεν
τήσει τήν περιέργειαν τής κοινωνίας, τής 
άλλως τε λίαν καλοκαγάθου. Οταν τά 
ώραϊον, νεαρόν καί εύγενές ζεΰγος είσήρ
χετο εν τ ιν ι αιθούση, ψιθυρισμός συμπα- 
θείας καί θαυμασμού ήκούετο πέριξ αύ- 
τοΰ. Ά λλά  μ ετ’ ού πολύ συνέβη, δ, τ ι 
συμβαίνει τοϊς έρασταϊς, παρ’οίς ό άμοι- 
βαΐος ερως κατέστη δευτέρα ζωή. Ή νω - 
χλήθησαν τοσοΰτον έπί τα ϊς  ένδείξεσι 
τα ύτα ις  τοΰ σεβασμού, ώστε έπόθησαν 
τό άπειράκις τεοπνότερον άσυλον αύτών. 
Παρετήρησα δτι αί δύο αύτα ι έξαίρετοι 
ύπάρξεις, ώς αί περιστεραί τοΰ μύθου, ου
δόλως ήσαν γεννημέναι διά τάς έκδρο- 
μάς. Επομένως προσεποιήθην δτι άπηύ- 

| δησα έκ τών θορυβωδών διασκεδάσεων, 
j κα ί, ολίγον πρό τής άναχωρήσεως τοΰ 
δικρότου, εΐχομεν άναλάβει αύθις καί οί 
τρεις τόν βίον τών πρώτων ήμερων.

Τήν φοράν ταύτην έπορευόμην είς Τα- 
χ ίτην. Ουδόλως θέλω διηγηθή τά  τής 
έκδρομής μου είς τάς χλοανθεΐς ταύτας 
νήσους, ών οί κάτοικοι προσήνεγκον τώ 
Κούκ καί Λαπευρούζω τόσην φιλοξενίαν. 
Θέλω εϊπει μόνον δ τ ια ι ευειδείς τού 1870, 
γυναίκες, αί κοσμούμεναι τότε διά κογ- 
χυλίων καί άνθέων, φέρουσι σήμερον έσθή- 
τας μεταξίνας καί π ιλ ίδ ια , ούτως ώστε, 
ύπό τούς φοίνικας τών Μαρκεσίων νήσων, 
οί άνθίωποι καταστρέφονται έκ συμπο
σίων, δώρων καί χρηματικών απωλειών, 
άπαραλλάκτως ώς καί έν τή συνοικία τοϋ 
Βρέδα.

Άνεχωρήσαμεν διά Βαλπαραΐσον, άλλ 
έπειδή έταξειδεύομεν έν χειμώνι, κατά  
τήν καλλιτέραν δηλονότι έποχην τοΰ ϊ -  
τους, έβαίνομεν λίαν βραδέως. Η έπί τοϋ 
πλοίου ζωή παρέρχεται πολλώ ταχυτερον 
ή δσον δύναταί τις νά ύποθέση. Εν αυτώ  
ζ ή τ ις  ώς οί νοήμονες κληρικοί έν πλουσίω 
μοναστηρίω. Ό  καιρός έν γένει είνε ώ - 
αϊος, ήτράπεζα αρκούντως καλή, ή συν- 
ιάλεξις άποκαθίσταται μεταξύ δεκάδος 

άνδρών, ήλικ ίας είκοσι μέχρι τεσσαρά
κοντα έτών, πάντων πεπαιδευμένων, ένί
οτε άγχινουστάτων, οΐτινες ουκ ολίγων 
ανθρώπων είδονάστεα καί νοΰν έγνώρισαν. 
Ε ίτα έκαστος εχει τήν έαυτοϋ κλ ίσ ιν ' ο 
μέν άγαπά τά κλειδοκύμβαλον, έ'τερος



τήν φιλολογίαν, τρίτος τάς έπιστήμας 
καί άλλος άλλα . Ό θεν έζων λίαν άμέ- 
ιμνος καί ήσυχος. Πρωίαν τ ινά  , έρει- 
όμενος έπί τών παραρρυμάτων, έθεώρουν 

μέγα τριίστιον, όπερ ή τεταραγμένη αύρα 
ώθει άνεπαισθήτω ; πρός ημάς. Αίφνης 
σάλπισμα ήκούσθη έκ τοΰ πλοίου. Έ κ τοΰ 
σαλπίσματος έγνώσθη ότι έζήτει νά κοι- 
νωνήσν) μεθ’ ήμών. Έπέμψαμεν αμέσως 
την φαλαινοθηρευτικήν λέμβον, καί ναύ- 
τας, οΐτινες έπανελθόντες μάς Ι’φερον έφ- 
ημερίδας και έπιστολάς, έξ ών μία εφεοε 
τήν έπιγραφήν μου. Ή το  τοΰ ’Αλβέρτου 
καί ήν ώς έξης συντεταγμένη :

«Α γα π η τέ  μου Κάρολε, σοί γράφω τυ -  
χαίως, διότι επιθυμώ λίαν νά γνωρίσω τώ 
μόνω μου φίλω τήν κατατήκουσαν τήν 
καρδίαν μου όδυνηράν απελπισίαν. Ό  μι
κρός μου Άρμάνδας άπέθανεν. Ό τα ν  έπ- 
ανέλθης ένταΰθα δεν Οά έπανίδγις πλέον 
τόν άγγελον, ον έχόρευες έπί τών γονά
των σου. Ά λ λά  τήν θλίψιν ταύτην, κα ί- 
τοι δριμεΐαν, Οά ήνειχόμην, διότι είμαι 
μάλλον έραστής ή πατήρ. Οί'κτειρόν με, 
Κάρολε, ναί, οί'κτειρόν με ! Άφότου ά- 
πώλέσε τό τέκνον της ή Μαρία συναπώ- 
λεσε καί τά λογικόν. Δέν μέ αναγνωρίζει 
πλέον, δέν θέλει νά μέ ίδν). Μέ άποστρέ- 
φεται. Οί ιατροί τοΰ Βαλπαραίσου είνε 
ηλίθιοι και ανίκανοι περί τά θεραπεύειν. 
Δ ιατί νά μή είσαι ένταΰθα! Θά ήδυνάμην 
νά κλαύσω είς τάς άγκάλας σου. Δ ιατί ό 
ιατρός Θιεβώ νά μή είνε έδώ ! Ίσως θά 
εμενεν είσέτι άμυορά έλπίδος ά κ τ ίς» .

Ή  έπιστολή αυτη ήτο ώς κεραυνός δι’ 
έμέ. Τά προαισθήματα, έν τοΐς μυθιστο- 
ρήμασι μόνον είνε άληθή. Έν τή  πραγ- 
ματικότ/ιτι δμως, όταν ήμεθα αμέριμνοι 
καί άτάραχοι, αί συμφορά! έπερχόμεναι 
προσβάλλουσιν ημάς. Πρός έπίμετρον δέ 
της ατυχ ίας, πνοή αύρας δέν Ι'πνεε. Τά 
ιστία  έ'μενον αδρανή έπί τών ιστών, τά 
δίκροτον έφαίνετο καθηλωμένον έπί τής 
γαληνια ίας θαλάσσης, ύπό τόν θερμόν 
καί μαγευτικόν ήλιον. Μετά οκτώ μόλις 
θανασίμους ήμέρας έ'πνευσεν ή αυρα. Μό
λις μετά μήνα κατωρθώσαμεν ν ’ άγκυ- 
ροβολή σωμεν έν Βαλπαραίσω.

Άφικόμενος κατά  τήν Πέμπτην τής I- 
σπέρας άπεβιβάσθην πάραυτα είς τήν ξη- 
ράν, έλαβον ίππον καί έ'σπευσα καλπάζων 
πρός τήν οικίαν τοΰ Αλβέρτου,ώς εί έπε- 
θύμουν νά κερδήσω διά μιας ώρας ταχύ- 
τητος τάς μακράς ήμέρας, άς άπώλε- 
σα. Μη ευρών ούδένα Ϊνα μέ είσαγάγγι, 
άνεβην ταχέως τήν κλίμακα . ’Έ στην 
σφόδρα έκπεπληγμένος . Φαιδροί ήχοι 
κλειδοκύμβαλού άντήχουν. ’ Ώθησα άνυ- 
πομόνως τήν θύραν καί είσήλθον.

Ή  παίζουσα ήνή  Μαρία. 'Ο Αλβέρτος, 
καθήμενος έπί σκίμποδος εν τ ιν ι γωνί;* 
τής αιθούσης, είχε τήν κεφαλήν κεκρυμ- 
μένην είς τάς χεΐράς του. Μέ έθεώρησε, 
χωρίς νά έγερθή καί μοί έδειξε τήν Μα
ρίαν.

Έ π ί τώ  προξενηθέντι κατά τήν είσοδόν 
μου θορύβφ, ή Μαρία στραφεϊσα επαυσε 
νά παίζ·»), ήλθε πλησίον μου μετά πα ιδ ι
κού καί χαρίεντος βαδίσματος κα ί, λαμ-

βάνουσά με έκ τής χειρός , ώς εί ειχομεν 
πρό οκτώ ήμερών άποχωρισθή,

— Τί δυστύχημα, μοί είπε, νά μή γνω- 
ρίζη ό Αλβέρτος κλειδοκύμβαλον- έάν 
έγνώριζε θά ήδυνάμεθα νά χορεύσωμεν τάν 
χορόν αύτόν.

Ε ίτα έρειδομένη ήρεμώτερ-ον έπί τοΰ 
βραχίονός μου καί θεωροΰσά με περιπα- 
θώ; :

—  ’Έλθετε ύπό τά  μεγάλα δένδρα, 
μοί ε ίπεν.Ή  νύξ είναι μεγαλοπρεπής, ή δέ 
σελήνη, ωχρά κατά  τήν εσπέραν ταύτην. 
Ή  παροΰσα στιγμή είναι καταλληλότατη 
δ ι’ Εκμυστηρεύσεις' Ελθετε.

Κατέβημεν.
—  Πρέπει νά σας είπω,έπρόσθεσε μετά 

τινας διαδρομάς καί μετά τόνου διηγη- 
ματικοΰ, ότι είχον ποτέ φίλην τ ινά , α
γνήν καί εύειδεζ"άτην δεκαοκταετή νεάνι
δα. Φ εΰ!... Ά λ λ ά  πρό πολλών έτών. Υ π -  
άνδρευσαν αύτήν άνευ τής συγκαταθέσεώς 
της μετ’ άνθρώπου. μή έννοήσαντος αυ
τήν ποσώς. Μετά παοέλευσιν έτών τινων, 
συνήντησεν έπί τής όδοΰτης θελκτικώ τα- 
τον νεανίαν μ ετ’έκφραστικωτάτων οφθαλ
μών, καλλίφωνον, συμπαθητικόν καί εύ- 
γενή τήν καρδίαν, τάν όποιον ήγάπησε 
τοσοΰτον, ώστε μικροΰ δεϊν παρεδίδετο 
αύτώ . Ά λ λ ’ ό Θεός, προσέθετο μετά τό
νου ολίγον αποφθεγματικού, τιμωρεί τάς 
συζύγους, α ΐτινες δέν άγαπώσι τούς συ
ζύγους τω ν,κα ί συνεπώς νύκτα τινά , καθ’ 
ήν ή φίλη μου Εβλεπε καθ’ ύπνους τάν ε
ραστήν της, έξύπ νησεν αί'φνης ύπό τών 
κραυγών τής κόρης της. ‘Π φίλη μου είχε 
μικράν κόρην, ήτις άνά π2σαν στιγμήν 
έ'κλαιε καί εβηχεν, άναπαυομένη εις τό λ ί- 
κνον της. Έδραμε πρός τά άτυχες τέκνον 
της, τά ελαβεν είς τάς άγκάλας της καί 
έκάλεσεν ιατρόν. Έ π ί τρία ολόκληρα νυ- 
χθήμερα δέν έγκατέλιπε ποσώς τό προσ- 
κεφάλαιόν της, άλλά τά  πάντα  άπέβησαν 
είς μάτην. Ή  μικρά της κόρη άπέθανεν.

Έ νταΰθα ή Μαρία διεκόπη καί ήσθάν- 
θην ότι ό βραχίων της Ετρεμεν.

—  Σάς ©οβίζω, δέν Εχει ούτω ;
Ε ίτα  έζηκολούθησε μειδιώσα :
—  Ά λ λ ά  τό αγαπάν είναι τοσοΰτον 

ώραΐον ! Δέν είναι αληθές, Αλβέρτε, ότι 
τό άγαπαν είναι λίαν ώραΐον ;

Καί, κύψασα πρός με, Εκρυψε τήν κε
φαλήν της έπί τοΰ στήθους μου.Βλέπουσα 
όμως ότι προσεπάθουν νά άπαλλαγώ , ήν- 
ωρθώθη καί άπειλοΰσά με διά τοΰ δακτύ
λου :

—  Οί'μοι! καλέ μου κύριε, φέοεσθε λίαν 
φιλαρέσκως αποποιούμενος τάς θωπείας 
μου. ’Έ στω , θά έκδικηθώ.

Κατέστη σύννους, καί άναλαμβάνούσα 
τάν περίπατον αύτής,

—  Σάς Ελεγον λοιπόν ότι τό αγαπάν 
είναι τόσω ώραΐον, ώστε ή φίλη μου πά 
ραυτα έπαρηγορήθη έπί τή άπωλεία τής 
θυγατρός της, άγαπήσασα πλειότερον ή 
άλλοτε τόν άνδρα, τόν όποιον έξέλεξεν. 
Ημέραν τ ινά  έ'φυγε μετ’ αύτοΰ. Έ - 
πορεύθησαν μακράν, πολύ μακράν. Διέ
πλευσαν τήν θάλασσαν,άφίχθησαν είς πό- 
λιν τ ινά , έν ?) έδερον τούς δούλους καί τέ-
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λος κατώκη.σα·» είς μικρόν οίκίσκαν, κε- 
κρυμμένον ύπό γ ιγα ντ ια ΐα  δένδρα . 
'Υπήρξε λί.αν ευτυχής έν τή κατοικία 
ταύτγι καί Ετεκε προσφιλές τέκνο<ν. όπερ 
δι’ αύτήν, ήξιζε περισσότερον τής ζωής 
της. Ά λ λ ’ ό Θεός, ό δίκαιος Θεός, ήθέ- 
λησε καί πάλιν νά τήν τιμωρήση, καί νύ
κτα  τινά  —  κατά  τήν νύκτα εκείνην ου
δόλως έσκέπτετο τόν εραστήν τη ς , άφοΰ

» \ \ . , \ _ Γ ·οεν ειχεν εΐ'χτ, νκ εκτειντ) τ r,v χειρχ  ινκ 
τόν ΐδτι κοιμώμενον πλησίον της —  νύκτα 
τ ινά , λέγω,έξύπνησεν ώς άλλοτε ύπό τών 
κραυγών καί τών κλαυθμών τοΰ τέκνου 
τη ς. Μόνον κατά  τήν φοράν ταύτην δέν 
έπαγρύπνησεν έπί τρία νυχθήμερα παρά 
το πρασκεφάλαιόν του. Μετά. τινας ώρας 
τό τεκναν της ήτο νεκρόν.

Μετά τάς λέξεις τα ύ τα ς  ερ-αηξε μεγά- 
λην κραυγήν.

Είς τήν κραυγήν τής Μαρίας ό Αλβέρ
τος έδραμε ν ' ά λλ ’ έπί τή  θέα του, αυτη 
μέ περιεπτύςατο μετά φρίκης.

—  Σώσατέ με,σώσατε με άπό τοΰ άν
θρώπου τούτου" δέν θέλω νά μέ πλησ ιά - 
ζ·(1. Αύτος είναι ό φονεύς τοΰ τέκνου μου~ 
αύτός μοί τό ήρπασε ζών έ'τι.

Καί κατέπεσε λιπόθυμος.
"Επεται τό τέλος.

Π έ τ ρ ο ς  B e n e p h s

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
Ι Ι ί Ι ι ίΟ Υ Ν Τ Α Ι  Τ α  Ε Ξ Η Ϊ  Β Ι Β Λ Ι Α  :

[At έν παρενθέσει τιαα! σημειοϋνται yap’.v τών έν 
ταίς έπαρχιαις κα\ τω έξωτεοιχω έπιθυμούντων να 
άποχτήσωσιν αύτά, έλεύθερα ταχυδρ. τελών ]

Γ εώ ργ ιο ν  Ρ ω μα :  : ΜαρΙχ "Αντωνιέχτ», τραγι- 
χόν Ιστοριχόν μελόδραμα εις 4 πράξεις, μελοποιηθέν 
ύπό τοΰ έν ΖαχύνΟω μονσιχοδ;δασχάλυυ ΠαύΛηυ Κ α -  
ρε'ρ. μετάφρασις Γ . Κ .Σ φ η χ α ,  . . . λεπ. 50 [55J 

Ζα6ιέ-Α\- Μο-ττεπέν : Ή Κόρη το\> Φονίως, 
μυθιστόρ. δραματιχώτατον, άρτι έχδο!)έν, ορ. 3 [3,301 

Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α  Π. Π ο.Ι ιζάχη  : Τ& «ρώχαι Βή- 
μ , α χ χ ...............................Δραχ,. 1,50 [1,6θ]

Γ ρη γ ο ρ ίο ν  Α. ΞενοτιονΛον : Τ6 Tpiotnoeti-
δροιχμον “Ε π α β λ ο ν .........................λεπ. 50 [60]

ΠαύΛον Μ α ν τ ε γ ά τ ζ α  : *νγι»ινή , μετάφρασις
Ν. ΆξεΛου,  ιατρού..............................Δρα'/. 4 [4,30]

ΝιχοΧάον Σ α ρ ά ν τ η  (μαγείρου) : Σύγγραμμα
Μ αγ*ιρ ι*?ι?.......................................... Αραχ. 4 [4,30]

Ξ αβ ίε  Μ αρμ ιε ' : Ot Μ ελλόνυμφοι Ί?ις Σ*ι- 
τζ*5ίργης. μυθιστορία στεφθεΐσα ύπό τϊ,ς Γαλλικής
Α κ α δ η μ ία ς ....................Δραγ. 1.50 (1.70)

P i e r r e  Z a c c o n i : Oi Τ υχοδ ι& χτα ι τω ν  Παρι-
α ίω ν , Μυθιστορία . . . .  Δρα*/. 2.20 (2.40)

Σ τ ε γ α ν ό ν  θ .  Ξ ένον :  "Ο Α ιίβ ο λο ς έν Τουρ- 
« ί ? .  ήτοι Σ χ η ν α ϊ  ε ν  Κ ω νσ τα ν τ ιν ο νπ ο ' . Ι ε ι . Εκ- 
δοσις δευτέρα, άδειοι τοΰ συγγραφέως, έν η προσετέθη 
έν τέλει χαι τό δραμα Ή  Κ α τα σ τ ρ ο φ ή  τΖν Γ ε ν ν ι -
τ σ ά ρ ω ν , Τόμοι 2 . Δραχ. 5 [5,50]

Σ τέ φ α ν ο ν  θ .  w έ ν ο ν  : #Η ΙΙρωΐς *ΒΧ-
ληνιχή ς ·Ε«αναστ4σ*ως, μυθιστορία εις δύο
τίμους ογκώδεις.................................   Δραχ. 4 [4.50]

P a u l  d e  Kock:  Ο Γιάννης, μετάφρασις Κ.Ιεάν -  
θονς Ν. ΤριανταφνΛΧον . . . δρα/ . 2 (2-20)

P a u l  d e  K o ch :  'Η γυναΊχίς, τά  Χ αρτιά χα ΐ 
τό Κρασί, μετάφρασις ΚΛεανθουζ  VT. Τ ρ ι α ν τ α -
φ ν Λ Λ ο ν ......................................... ®Ρ“ Χ ·  * (1.20)

ΑίμιΛίον Ζο.Ια: Τά Ά κόκρυφα  τ?|ς Μαββα-
λ ία ς  . . .  Δραχ. 3 [3,30]

Γ εω ργ ία ς  Σ ά ν δ η ς  : Λέων Λ ίώ νης, μετάφρασις 
'/. Ί σ ι  δ· Σχ νΛ ίσση  ■ . ■ Δραχ. 1,50 [1,80]

ΑίμιΛίον Ρ ι σ β ο ί ρ γ :  Τά 4ύο  Α{*να.Δρ.1,60 [2] 
Κ ο μ η σ σ η ί  Jac.'*B*ilpata Π αρισ ινή  λπ. 60 [70) 
Ό  Γουαρανύ,/οοο-μελόδραμα είς 4 πράξεις, με

λοποιηθέν υπό Α. ΚαρόΛον Γ ομ έ ς ,  μετάφρασις Γ.
Κ. Σ φ η χ α ................................................λεπτά 50 (55)


