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[Συνέχεια]
Ό  Γεράρδο ς εκαμε κίνημα δπως λάβτ, 

-τ,ν ψυχράν χειρ* τής Β ιολέττας, άλλ’ ό 
Δεβωτ εφθασε τότε πλησίον των σκιρτών.

—  Ο στρατηγός σάς άναμένει, κύριε 
αξιωματικέ.

—  Έσχον τήν τιμήν νά σάς κατα -

Λ νεγνώρισε τόν Λχγχοπέρζ- (Κεφάλαιον ΚΔ ).

στήσω γνωστόν, άνέκραξε θυμωθείς ό Γε
ράρδος, οτι δέν είμαι αξιωματικός όπως 
δέν είσθε και σεις. Στρατηγέ μου, είς τάς 
δ ιαταγάς σας !

Ό  Δεβώτ μετά την έπίπληξιν ταύ
την έ'σπευσεν είς σύνάντησιν τοΰ Ία σπ ί- 
νου, δπως παρηγορηθτ,, ό δέ Γεράρδος είς 
συνάντησιν της Β ιολέττας, πρός ήν είπε 
χαμηλοφώνως"

—  Λοιπόν,κυρία, οίκτείρατε τόν άτυχή 
αύτόν νέον ! Επουλώσατε τήν πληγήν, 
τήν όποιαν σείς έπροξενήσατε !

—  Μείνετε ήσυχος, άπήντησε διά τοΰ 
αύτοΰ τόνου ή αξιέραστος γυνή.

Οί δύο ίππόται άπεμακούνθησαν συνο- 
δευόμενοι μέχρι τής γεφύρας ύπό τοΰ Ί -  
ασπίνου, τοΰ Δεβώτ καί τής Β ιολέττας. 
Ό  Βελαίρ άπέμεινε μόνος,σκυθρωπός, κα - 

 ̂ τνίσχυμένος. Αύτός έλυπεϊτο νά φύγη. 
’Ήθελε νά μείννι πλησίον τής άπιστου έ- 

| ρωμένης, καί έν τούτοις δεν είχε ποσώς 
τήν δύναμιν νά κάμ·») εν βήμα μακράν τής 

ΐ άκτϊνος τών οφθαλμών της. Ό  Δεβώτ έπ- 
I ανήλθε τρίβων τάς χεΐρας’ ή Β ιολέττα
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έβάδιζε βραδέως, μέ την κεφαλήν κεκυ- 
φυΐαν, ό δέ Ίασπΐνος, δν ό Ρυβαντέλ είχε 
καθησυχάση ώς πρός την ασφάλειαν ·?ίού 
κόμη’τος Λαβερνή, ανέκραξε φαιδρότατα :

—  Δέν έχετε τίποτε νά δειπνήσωμεν; 
πολύ κ α λ ά ! έγώ λοιπόν θά προσφέρω τό 
γεϋμα .

Κα'ι ήνέφξε τόν σάκκον , δν είχεν ένα- 
ποθέσει έν τω  προθαλάμω, έξαγαγών την 
μεγάλην φιάλην, και τά  έναπομείναντα 
τεμάχια τοϋ πλακοϋντος , ά τινα  άπέθη- 
κεν, έπί τραπέζης, έν τφ  μέσω της αι
θούσης.

—  Εύγε ! . . .  άνέκραξεν ό Δεβώτ.
—  ’Εμπρός, έμπρός ! είπεν ό καλάς

Ίασπΐνος. ’Στό τραπέζι βαπτισημιέ μου!
’στό τραπέζι , κυρία ! ’στό τραπέζι ,
Βελαίο !

\

— Δέν πεινώ, είπεν ή Β ιολέττα.
—  Ούτε έγώ, έψέλλισεν ό Βελαίρ.
— Πράγματι, ή Β ιολέττα είνε καθ’ ο

λοκληρίαν ώχρα καί δ κύριος φαίνεται ά- 
σθενής, είπεν ό τροφοδότης, ευτυχής διότι 
Ιβλεπε τριπλασιαζόμενον το μερίδιόν του' 
ακούσε, άνάδοχέ μου, άς φάγωμεν ήμεϊς 
οϊ δύο, άφοϋ δέν υπάρχει κανείς άλλος.

—  Περιμένεις κάνένα ;
Ό  Δεβώτ έκύτταξε μετ’ άνησυχίας πέ

ριξ αύτοϋ.
—  "Εχω έδώ ενα φίλον πληγωμένον, 

προσέθηκεν, άλλά πρέπει νά είνε είς τό 
κρεββάτι του" κοιμάταΓ έ'πειτα αύτό τό 
πλακούντιον είνε πολύ βαρύ δ ι’ άνθρωπον 
πληγωμένον και άσθενη.

—  Έμπρός, έμπρός ! είπεν ό Ίασπΐνος.
Καί οί δύο δαιτυμόνες έπετέθησαν μέ

όρεξιν κατά τού φαγητού. Ό  άββάς αμέ
σως έ'κοψε καί έθεσε κατά  μέρος εν καλόν 
τεμάχιον τοϋ πλακοϋντος.

— Τά μερίδιον τοϋ Γεράρδου, είπεν.
—  Πιστεύετε, παρετηρησεν ό Δεβώτ, 

δτι ό άξιωματικάς αύτός, όχι έσφαλα . . . 
αύτός ό ευπατρίδης, δέν θά δειπνήστ) μαζί 
μέ τούς πρίγκιπας ;

—  Τού αξίζει νά δειπνήση καί μέ βα
σιλείς, άπήντησεν 6 Ίασπΐνος μέ στόμα 
πεπληρωμένον. Έ λα  λοιπόν, Βελαίρ, φίλε 
μου, προσέθηκε νά φάγγις κάτι τ ι φα ι- 
δρύνσου!

— Ό  κύριος είνε λυπημένος ; ήρώτησε 
χυδαίως ό Δεβώτ.

—  Μ άλιστα, κύριε, άπήντησεν ό Βε
λαίρ στρέφων α ύτφ  τά  νώτα .

—  Ό τα ν  δμως είνε κάνεις λυπημένος, 
πρέπει νά τρώγγι καί πίν/ι καλά , δέν λέγω 
σήμερον, διότι τό γεϋμα μας δέν είνε 
πλούσιον, άλλά πρέπει τουλάχιστον νά 
κοιμάται, καθώς θά κάμω έγώ άμέσως. 
Γυναικοϋλά μου, διέταξα ήδη νά μάς έ- 
τοιμάσουν νά κοιμηθώμεν, δ κύριος άββάς, 
ό άνάδοχός μου, θά κοιμηθή είς τόν θά
λαμον μέ τάς κινεζικάς ζωγραφίας, ό κύ
ριος Βελαίρ καί δ φίλος του, έάν θά έπ- 
ανέλθγι, θά άναπαυθώσιν είς τάν μεγάλον 
θάλαμον μέ τά . παοαπετάσματα, καί ή - 
μεΐς, γυναικοϋλά μου, εις τήν αίθουσαν 
μέ τάς εικόνας πού βλέπει πρός τό άνδη- 
ρον, τήν ώραιοτάτην τής οικίας. Έ χω  
τριάκοντα δωμάτια έδώ, κύριοι, καί, έάν

τά στρατεύματα τής Αύτοϋ Μ εγαλειότη- 
τος μοϋ άφήρπασαν τά γεϋμα, μοϋ άφή- 
καν δμως τάς κλίνας μου. Βλέπω, δτι 
νυστάζομεν δλοι, προσέθηκεν δ Δεβώτ μέ 
άνακρεόντειον μειδίαμα. Φίλοι μου, έ'λ- 
θετε νά σάς όδηγήσω είς τά  δωμάτιά σας, 
επειτα κυρία Δεβώτ, είμαι είς τάς δ ιατα- 
γάς σας.

—  Ό χ ι ! όχι ! άνέκραξεν ό Ίασπΐνος, 
δστις ήρξατο ν’ άνησυχή διά τήν ώχρό- 
τη τα  τής Β ιολέττας καί διά τήν φρικία- 
σιν τοϋ Βελαίρ, οδηγήσατε πρώτον τήν 
κυρίαν .εί,ς, τάν θάλαμόν, της καί έ'πειτα 
φροντίζετε δ ι’ ήμάς.

—  Ό πω ς άγαπάτε, κύριοι" έν τούτοις 
ή φιλοξενία άπα ιτε ΐ νά άρχίσω άπό σάς 
πρώτον καί δι’ αύτό έπιμένω. Έ λ α , άνά?- 
δοχέ μου, δρίστε είς τό δωμάτιόν σας.

Ό  Ίασπΐνος έξεκίνησεν.
—■ "Οχι, είπε καθ’ εαυτόν δ Βελαίρ, 

δέν θά κατακλιθώ  ποτέ ύπό τήν στέγην 
τοϋ χυδαίου αύτοϋ ανθρώπου.

—  Κύριε, είπε μετά ζωηρότητος πρός 
τόν Δεβώτ δστις τώ  έδείκνυεν α ύτφ  τήν 
κλίμακα, θά διαμείνω κάτω , μέ συγχω- 
ρεΐτε' θά περιμένω τόν κόμητα Λαβερνή.

—  Ήμπορεΐτε νά τάν περιμένετε καλ
λίτερα μέσα είς τό δωμάτιον.

— Προτιμώ νά μένω έ'ξω.
—  "Οπως σάς άρέσει. Πρόσεχε μήπως 

λείψγι τίποτε εις τάν κύριον ! έφώνησεν ό 
Δεβώτ πρός τάν έπιστάτην μέ μεγαλο
πρέπειαν ώς νά είχεν άλλο τ ι έκτός κα
θαρού ύδατος νά προσφέργι είς τούς φ ιλο- 
ξενουμένους του.

Έν τούτοις δ Ίασπΐνος είχε πλησιάσει 
τάν Βελαίρ, δπως τόν έρωτήσει χαμηλο- 
φώνως.

— Δέν έ'χω τίποτε,άπήντησεν δ Βελαίρ 
μειδιών, άπολύτως τίποτε" έπιθυμώ μόνον 
νά ί'δω τόν Γεράρδον.

—  Αύτό μέ καθησυχάζει, είπεν ό Ί 
ασπΐνος λίαν άνήσυχος’ έν τούτοις ρίπτων 
βλέμμα κρύφιον πρός τούς δύο έραστάς, 
οΐτινες ισταντο ώς δύο εύγλω ττα  άγάλ- 
ματα , ά νω θεν  είς τάν θάλαμόν του, όδη- 
γούμενος ύπό τοϋ έπιστάτου.

Ό  Δεβώτ προσέφερε τήν χεϊρά του είς 
τήν Β ιολέτταν, ήτις ψυχ_ρά καί κατηφής 
άνηλθε βραδέως τάς πρώτας βαθμίδας 
τής κλίμακος, στρεφομ,ένη διαρκώς πρός 
τάν Βελαίρ, καί έκλιπαροϋσα παρ’ αυτού 
Ιν βλέμμα, όπερ έκεΐνος νιρνήθη.

Βαθμηδόν ή Β ιολέττα έξηφανίσθη' τά 
φώς έσβέσθη έν τή κλ ίμακι, μία δέ θύρα 
τοϋ πρώτου πατώματος έκλείσθη. Ό  δυ
στυχής νέος εύρέθη μόνος του μέ τά 
σκότη, μέ τήν σιγήν καί τήν άπελπισίαν.

Κ'

ΑΓΑΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΚΟΤ ΑΣΜΑΤΟΣ

Χάνει τ ις  τήν έρωμένην του , βλέπει 
σβεννυμένους τούς οφθαλμούς οΰς λατρεύει, 
αισθάνεται τά ψύχος τοϋ θανάτου περι
βάλλον τό σώμα, δπερ δ ερως έφλόγιζεν. 
Ή  σάρξ, χωρισθεΐσα της ψυχής,καθίστα
τα ι χοϋς· τήν παραλαμβάνει δ νεκροθά-

πτης καί τήν κρύπτει' δ δέ Θεός έπιτρέπει 
νά βλαστήση έπί τοϋ κλεισθέντος τάφο*> 
μία κυπβέρισσος καί είς τήν τετραυματι- 
σμένην καρδίαν ,,μία άνάμνησις. Ε ίτα γλυ
κύς λογισμός θωπεύει βαθμηδόν τήν πλη
γήν ώς βάλσαμον. Ά σμενίζετα ι ό εραστής 
νά πιστεύνι οτι ή θανοϋσα φίλη έγένετο 
άγγελος . ‘Αγνή έγκατέλιπε τήν γην' οί 
οφθαλμοί της πριν κλεισθώσι δέν είδον 
άλλού τάν έρωτα είμή είς τούς οφθαλμούς 
τού έραστοϋ . Τά χείλη της άνοιχθέντα 
δπως έκφέρωσι τήν τελευτα ίαν πνοήν, άπ - 
έδωκαν είς τάν Πλάστην άσπιλον καί ά -  
μόλυντον τά πρώτον φίλημα . Θά έ'λθη 
στιγμή καθ’ ήν ό έραστής θά μειδιά χέων 
τά  δάκρυα του, δάκρυα οΰχί πικρά, α ίμα 
ευγενές έξ εύγενοϋς τραύματος.

Ά λ λ ’ ή έρωμένη , ήν χάνει τις ζώσαν, 
ής ή καοδία άπέρχεται καί τά σώμα άπο- 
μένει νά ύπενθυμίζγ] είς τόν άτυχή δν έ- 
πρόδωσε τήν αισχύνην καί τό μαρτύριον, 
ή γυνή , τήν όποίαν άγαπάτις άκόμη,άλλά 
δέν υπολήπτετα ι πλέον,έκείνη τήν οποίαν 
νομίζει τ ις  πάντοτε δτι βλέπει, δπως ό 
Βελαίρ, είς τάς άγκάλας τοϋ άντεραστοϋ, 
μειδιώσαν, σ/.ληράν, άνανδρον, άνερχομέ- 
νην τήν κλίμακα έν πλήρει φωτί, ώς νά 
ήθελεν, επίτηδες νά έπιδείξγι τήν ύπεροχήν 
αυτής καί τήν ταπείνωσιν τοϋ έραστοϋ 
της, νά έξυβρίσν) τό άτύχημά του, ώ ! ή 
γυνή έκείνη είνε ό άγγελος τής τιμωρίας, 
ό κακός άγγελος, ό άμείλικτος, φοβερώ- 
τερος καί αύτοϋ τοϋ άγγέλου τού θανάτου. 
Ούτος τούλάχιστον παρέχει άνάπαυ^ιν 
μετά τήν άγωνίαν, τήν λήθην μετά τήν 
βάσανον.

Ό  ταλαίπωρος Βελαίρ δέν ήτο στιχ ούρ
ιό ς  δπως δ κύριος Κ ατινά ' ά λλ ’ ή καρδία 
του ήσθάνθη πολλήν πίκραν ποίησιν κατά 
τήν φοβεράν έκείνηνστιγμήν'νισθάνθη πολύ 
χολήν άναβλύζουσαν διά ποώτην φοοάν 
έκ τ·7ίς τόσον ήπίας ψυχής του. Τά είδω- 
λον δπερ έλάτρευεν έν τώ  βίω του άνετρέ- 
πετο ' τό φώς τών λογισμών του είχε σβε- 
σθή καί δέν έβλεπε τίποτε είς τό μέλλον 
διά μέσου τοϋ ύγρού πέπλου τών δακρύων 
του.

’Έξω φοενών έκ της λύπης καί της α
ηδίας, ήρπασε τήν κιθάραν του καί ώρμη- 
σεν έκτός τής οικίας, ώς νά έφοβεΐτο μή 
κρημνισθ-7) έπ’ αύτοϋ ή στέγη ' εδραμε 
παρά τό άνδηρον, τά κείμενον πρός τάν 
ρύακα,είταδέ κεκμηκώς,άποτεθαρρυμένοι, 
έσταμάτησε , στρέφων τό βλέμμα πρός 
τήν άπαίσιον έκείνην οικίαν καί ά να τε ί- 
νων ένίοτε τάς σπασμωδικώς κινουμένας 
καί παγερά: χεΐράς του πρός τόν ούρανόν, 
κατηφη καί σιωπηλόν σύμβουλον , πρός 
δν αΐρουσι τό βλέμμα οί δυστυχοϋντες , 
ένόσω δέν άπελπισθώσιν έντελώς' διότι 
τότε τό βλέμμα ταπεινούμενον προσηλοϋ- 
τα ι είς τήν γην.

Ό  Βελαίρ είδε λάμψιν διερχομένην έπί 
τών ύέλων ένός παραθύρου τοϋ πρώτου 
πατώματος, τοϋ μόνου φωτιζομένου έξ ό
λης τής προσόψεως. "Οπισθεν τών έλα- 
φρών παραπετασμάτων διέκρινε δύο σκιάς' 
ή καρδία του έ'παλλε β ια ίως' άνεγνώρισε 
τάν περιέχοντα τάς εικόνας θάλαμον, τόν



τής Β ιολέττας μετά τοΰ συζύγου της.
Ό  Βελαίρ δακνόμενος ύπό τοΰ φοβεροΰ 

έκείνου όφεως, ύπό■ τής ζηλοτυπίας, ολί
γον ε'λειψε νά διατρυπήση τό στήθος διά 
τοΰ ξίφους του" άλλ ’ ά ζηλότυπος δεν αύ- 
τοκτονεΐ είμή άφοΰ έξαντ-λήση πάσαν την 
•οδύνην. Ή  ζηλοτυπία είνε δίψα άσβεστος' 
ό δε Βελαίρ δεν είχε π ίει άκόμη αρκετόν 
δηλητηριον.

—  Άφοΰ παρατηρήσω άκόμη τάς κ ι
νήσεις τών δύο έκείνων σκιών, είπε καθ’ 
έαυτόν, άφοΰ τάς ί'δω περιστρεφομένας 
την μίαν περί τήν άλλην , άφοΰ τό φώς 
έκεΐνο τό όποιον μ ! χλευάζει σβεσθή είς 
τόν θάλαμον, οπως έσβέσθη πρό ολίγου 
εις τήν κλίρ,ακα,τότε να ί,τό τε θά έμπήξω 
τό ξίφος είς τήν καρδίαν,μου καί θά ρι- 
<ρ6ώ είς τόν ποταμόν. Ή  οχι, καλλίτερα 
νά μείνω νεκρός έδώ είς αύτό τό κάθισμα, 
υποκάτω άπό τόν έξώστην της διά νά μέ 
ίδ-?ί ή Β ιολέττα αΰριον τήν αυγήν, δτε θ’ 
άνοίξϊ) τό παράθυρόν της ν’ άναπνεύση καί 
νάοχίστ) κακά τήν ήμέραν της.

Τό φώς δμως δεν έσβέσθη" αί σκιαί άντί 
■νά περιστραφώσι καί νά προσεγγίσωσι 
πρός άλλήλας, δπως ό ζηλότυπος άνέμενε 
καί ήλπιζε — διότι οί ζηλότυποι πάντοτε 
έλπίζουσι νέαν οδύνην —  μετά τινας έπι- 
δεικτικάς καί έπιτετηδευμένας χειρονο
μ ία ς, άπέμειναν άκίνητοι έν σοβαρότητι 
είς άπόστασιν ικανήν άπ ’ άλλήλων, ώς νά 
είχον καταληφθή ύπό άνίας. *

Ό  Βελαίρ ήναγκάσθη νά μή αύτοχει- 
ριασθη άκόμη' άλλο τ ι δέν έβλεπεν είμή 
τό μονότονον καί έρεθιστικόν έκεΐνο διά 
τά  νεΰρά του φώς' ούδεμίαν πλέον εβλεπε 
κ ίνησιν' κανένα πλέον δέν ήκουε θόρυβον. 
Έ ν τούτοις ή σκιά βραχίονος διέγρα- 
<ρεν έπί τοΰ πλαισίου τοΰ παραθύρου χει
ρονομίαν έρωτηματικήν καί βιαίαν, είς ήν 
άπήντα  ή σκιά έτέρας χειρονομίας έπισή- 
μως αρνητικής.

—  Τί συμβαίνει έκεϊ μέσα ; έσκέπτετο 
ό Βελαίρ έπί μάλλον καί μάλλον άμη- 
χανών. Φαίνεται ώσάν νά φιλονεικοΰν.

Πόσον άκριβά θά έπλήοωνε μίαν κτλί- 
μακα κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν! ά λλ ’ ού- 
δέν μέσον είχεν είς τήν διάθεσίν του δπως 
άναοριχηθή έπί τοΰ τοίχου. Κάτωθεν τοΰ 
παραθύρου τής Β ιολέττας, είς τό διααέ- 
cov μεταξύ τοΰ ισογείου καί τοΰ πρώτου 
πατώματος, έ'κειτο άληθώς καί Ιν άλλο 
παράθυρόν, τό τής αιθούσης δπου είχε νο- 
σηλευθϋ ό Λαγκομπέρζ’ άλλ’ έκλείετο τό 
παράθιίρον έκεΐνο διά φύλλων έντελώς 
λείων, ουδόλως έξεχόντων τοΰ τοίχου καί 
Ιπομένως, μή παρεχόντων τό έλάχιστον 
στήριγμα ποος άνάβασιν. Όρθούμενος έπί 
τοΰ έδωλίου ό Βελαίρ τό πολύ πολύ έ'- 
•φθανε μέχρι ποΰ κρασπέδου τοΰ παραθύ
ρου έκείνου.

Ά λ λ ω ς  τε ό Βελλαίρ ένόμισεν δτι δ ιέ— 
-κρίνε διερχομένην διά τοΰ σχίσματος τοΰ 
παραθύρου άκτΐνα  φωτός. Ά ρ α  ή αίθουσα 
ήτο κατωκημένη. Ό  νέος προσεπάθησε νά 
διακρίνν) άν ό κατοικών έν αύτή ήτο ό Ί 
ασπΐνος, άλλ ’ δτε ήθέλησε νά πιάση διά 
τής χειρός του τήν μεγάλην πέτραν, ήτις 
•έχρησίμευεν ώς βάσις τοΰ παραθύρου, ή-

σθάνθη αύτήν σειομένην έπί τοσοΰτον, 
ώστε έφοβήθη μή έπισύρν) έπί τής κεφα
λής του τό κολοσσαΐον έκεΐνο βάρος.

— Τί κρίμα νά μήν είξεύρω άν είνε ό 
άββάς έκεϊ μέσα ! είπε καθ’ έαυτόν ό 
Βελαίρ’ θά έκτυποΰσα σιγά -  σιγά είς τό 
παράθυρόν ό άββάς θά μοΰήνοιγε, θ’άνέ- 
βαινα έπάνω είς τήν κλονιζομένην πέ
τραν, ένώ ό άββάς θά τήν έκρατοΰσε άπό 
μέσα μήπως κυλίστ) καί πέση έπάνω μου" 
άπ ’έκεϊ θ’ άνέβαινα είς τήν άκραν τοΰ 
φύλλου τοΰ παραθύρου, άπό τό φύλλον δέ 
έ'ως μέ τόν έξώστην τής Β ιολέττας ή άπό- 
στασις είνε δσον είνε ό βραχίων μου.Έ κεΐ- 
θεν θά έ'βλεπα τήν άθλίαν ! . . .  θά ίμβαινα 
αίφνιδίως μέ τό ξίφος γυμνόν είς τόν θά
λαμον έκείνου τοΰ ληστοΰ, τοΰ χωριάτου, 
τοΰ κλέπτου , ό όποιος έ'χει καί βασιλι
κόν διορισμόν καί ό όποιος μοΰ έ'κλεψε 
τήν σύζυγόν μου ! Ά λ λ ’ άν κτυπήσω είς 
τό παράθυρόν καί δέν είνε ό Ίασπΐνος νά 
μοΰ. άπαντήση, τ ί κακό θά γείνν) !

'Ως βλέπετε , ό Βελαίρ ύπελόγιζεν' έ
σκέπτετο τήν ισορροπίαν τής ογκώδους 
πέτρας,έσκέπτετο τάς συνεπείας τοΰ δια
βήματος του, ήθελε ν’ άποφύγη τόν θό
ρυβον καί νά προφυλάξη τό σώμά του. 
ΙΙοίαν άπόστασιν παρεισάγει ό τοιοΰτος 
εμφρων υπολογισμός μεταξύ τής αιχμής 
τοΰ ξίφους καί τοΰ στήθους ένός καλοΰ 
άνθρώπου !

Είνε άφ’ ετέρου έξηκριβωμένον δτι ή 
οργή έλα ττοΰτα ι, δτε άλλάζει τό ά ντ ι- 
κείμενον κατά τοΰ όποιου έκχύνεται, ε ί-  
δομεν δε δτι ή στοργή τοΰ νέου έπέπ ι- 
πτε νΰν κατά τοΰ Δεβώτ, άφοΰ έκόχλασε 
μελετώσα αυτοχειρίαν . Δέν υπάρχει φό
βος είς τό έξής" άφοΰ δέν ηύτοχειριάσθη 
ό Βελαίρ, δέν θ’αύτοχειριασθή πλέον' άλ
λως τε είνε πολύ περίεργος, ώστε δέν θ’ 
άποθάνη, πρίν έξακριβώση πάν δ ,τ ι άπο- 
μενει αυτώ νά μάθγι ώς πρός τήν άπιστίαν 
τής έρωμένης του.

Παρακολουθήσατε τήν βαθμιαίαν έλάτ- 
τωσιν τοΰ δεινού' άπελπισία στυγνή καί 
άφωνος κ α τ ’ άρχάς, ή φοβεοωτέρα πα
σών' κατόπιν ί εκλυσις, έξ ής έξεγείρεταί 
τις ένίοτε, δπως διαπράξη παραφοράν τ ι-  
να, διότι ή εκλυσις είνε έπικίνδυνος, τέ
λος τά  δάκρυα, τά  δάκρυα, άτινα  πραύ-^ 
νουσι τήν οργήν. Μετά τήν έ'κκρηξιν τών 
δακρύων έπήλθε τό πείσμα , τό συμβου- 
λεΰον τήν αύτοχειρίαν, ά λλ ’ έπί μόνω τώ 
λόγω τοΰ νά προζενήση δυσαρέσκειαν είς 
τήν άπιστον. Τέλος ή ιδέα τοΰ νά βλάψη 
τήν Β ιολέτταν καί τόν Δεβώτ, προχω
ρούσα τολμηρώς είς τό έπακρον καί άπο- 
λήγουσα είς τό άδύνατον σημεΐον, τό δ- 
ριον, τό όποιον ικανοποιεί πάντοτε τόν έ- 
ρωτόληπτον ή τόν παράφρονα.

'Ο Βελαίρ άπό τής στιγμής ταύτης θά 
σκεφθή νά μεταχειρισθή μόνον λελογι
σμένα μέσα" άφότου ή άπελπισία  του με- 
τεβλήθη είς μελαγχολίαν, θά ΰποφέριρ 
μέν ό ταλαίπωρος, άλλά δέν θά εχη τήν 
δύναμιν νά κάμη καί τούς άλλους νά ύ- 
ποφερωσιν.

Διά νά καθήση κάτωθεν τοΰ παραθύ
ρου τής Β ιολέττας έπί τοΰ έδωλίου μέ

τήν κεφαλήν κεκυφυΐαν , διευθετεί διά 
τής μιάς χειρός τό ξΐφός του, δπερ τόν 
ένοχλεΐ, ή έτέρα χείρ του συναντά τήν 
λαβήν τής κιθάρας του, τής άγαπητής 
συντρόφου του, τής έγκαρτερούσης, τής 
π ιστής, μολονότι έ'χει καί. αύτή τάς ιδι
οτροπίας της κατά  τάς ήμέρας τής υ
γρασίας.

Ά μ α  τή έπαφή τοΰ οργάνου, δπερ το
σάκις παρηγόρησεν αύτόν διά τού'ς έ'ρω- 
τάς του καί τοσούτων έρώτων έγένετο δι’ 
αύτόν άφορμή, ό Βελαίρ συνγισθάνθη δτι 
εύρε τό άληθές του δπλον, τό όποιον οσά
κις αύτό έχειρίζετο, ήγγιζε τήν καρδίαν 
τών μάλλον έρωτολήπτων καί τών μάλλον 
σκληρών.

Έρριψε μακράν αύτοΰ δλως διόλου τό 
ξίφος, τό έμποδίζον αύτόν νά καθήση ά- 
νέτως καί νά προσαρμώσγι τούς λεπτούς 
δακτύλους του έπί τών χορδών.

Έκεΐνο τό όποιον ό Βελαίρ δέν ήδύ- 
νατο νά ί'δτ], έκεΐνο τό όποιον ένόμιζεν 
δτι έμάντευεν —  ώς νά ήτο δυνατόν καί 
δταν άκόμη εύρίσκωνται άπέναντί των 
καί δταν τ ζ ς  βλέπωσι νά μαντεύσωσιν οί 
άνδρες τά  συμβαίνοντα έν τή  καρδία τών 
γυναικών —  έκεΐνο τά όποιον συνέβαινεν 
έν τή αιθούση· τή  περιεχούση τάς εικό
νας, ήν έξέλεξεν ό άγαπών τήν μυθολο
γ ίαν Δεβώτ ώς ναόν τοΰ Υμεναίου, ε ΐ- 
μεθα ήναγκασμένοι ήμεΐς, ο'ίτινες γ ινώ - 
σκομεν τά  πάντα , νά καταστήσωμεν γνω
στόν πρός τούς άναγνώστας.

'Η θύρα είχε κλεισθή Ό  Δεβώτ είχεν 
άποπέμψει τόν θεράποντα καί τήν υπη
ρέτριαν διά τής κρυφίας κλίμακος. Παρε- 
τήρει μέ ομμα φιλάρεσκον λαμπράν έφε- * 
στρίδα έκ λειοσηρικοΰ άργυροκέντητον, 
έρριμμένην έπί έδρας, ή τ ις κατά  τήν πε- 
ριβολήν έ'μελλε νά συνοδευθνί ύπό πλου
σίου νυκτικοΰ σκούφου, μεγαλοπρεπούς τά 
ϋψος, έστολισμένου διά τα ινιώ ν καί κεντη
μάτων, άναλόγων τό χρώμα πρός τήν έ- 
φεστρίδα.

Ά λ λ ’ ό Δεβώτ κερδήσας εκατομμύρια 
καί ποοοδεύσας ώς πρός τήν κοινωνικήν 
θέσιν έπεθύμει νά φαίνηται ,εύγενής τούς 
τρόπους. Δέν έζήτησε παρά τής Β ιολέτ- 
τας τήν άδειαν νά φορέση τήν έφεστρίδα 
του. Κάποιος τφ  είχεν είπει άναμφιβόλως 
δτι ούτω πώς προσεφέροντο πρός άλλή- 
λους, οί δούκες καί αί κόμησσαι, οί εύ- 
πατρίδαι, τέλος πάντων.

Ή  Β ιολέττα σκεπτική άπέμενεν όρθία, 
χωρίς νά προφέρη λέζιν στηρίζουσα τόν 
άγκώνα έπί τοΰ μαρμάρου τής εστίας,μέ 
τάς χεΐρας άδρανεΐς, καί τά ομμα ρεμβον, 
παρακολουθών τ ίς  οίδε τ ίνα  οπτασίαν . 
Ένόμιζέ τ ις  δτι ήκουεν , δτι έ'βλεπε πάν 
άλλο πράγμα έκτος τοΰ Δεβώτ, τοΰ νυ- 
κτικοΰ σκούφου καί τής πλούσιας άργυ- 
ροκεντήτου έφεστρίδος του, μολονότι πρός 
αύτά  τ ’ άντικείμενα έστρεφε τό βλέμμα.

Ό  Δεβώτ άποτείνας τήν έρώτησίν του 
καί μή λαβών άπάντησιν παρηκολούθησε 
τήν όιεύθυνσιν τοΰ βλέμματος τής συζύ
γου του καί μειδιών ήλιθίως :
- —  Σάς ήρώτησα, έπανέλαβεν, έάν μοΰ
έπιτρέπετε νά φορέσω τήν ώραίαν μου αυ



τήν έφεστρίδα.. Την θαυμάζετε, δεν είνε 
αληθές ; Σάς άρέσει ; σας την χαρίζω ευ
χαρίστως.

Ή  Β ιολέττα  άνήγειρε την κεφαλήν, 
καί προσέβλεψε τόν Δεβώτ μετά τής άτ^ε- 
ριγράπτου έκπλήξεως γυναικός κοιμωμέ- 
νης, τήν οποίαν άφυπνίζουσιν, ένω βλέπει 
έξαίσιον δνειρον.

—— Πώς είπατε ; τόν ήρώτησε λίαν α
ποτιμώ  ς.

Ό  Δεβώτ έπανέλαβε διά τρίτην φοράν 
τήν φιλόφρονα αί'τησίν του, ήν συνώδευσε 
■τήν φοράν ταύτην με εν φίλημα έπί τής 
ώραιοτάτης συζύγου του.

Ή  Β ιολέττα άνεσκίρτησεν, ώρθώθη και 
μέ τρόπον, δστις δεν ήτο μόνον απότο
μος, άλλά κα ί βάναυσος :

—  Δέν βλέπετε, λοιπόν, κύριε,τώ είπε, 
τ ί  χρώμα έ'χουν τά  φορέματα μου αύτήν 
τήν στιγμήν.

Ό  Δεβώτ. ώπισθοχώρησεν . Ή  Βιο- 
λέττα . έμελανειμόνει.

—  Πένθιμα είνε ! άνέκραξεν δ Δεβώτ.
—- Τώοα τά καταλαμβάνετε, έξηκο-

λούθησεν ή νεάνις, ένω είνε πέντε <I>pat 
σχεδόν όποϋ εΰρίσκομαι έδώ.

—-Ε ίδα , έψέλλισεν ό Δεβώτ, τόσα. ι-  
μάτια  κόκκινα αύτήν τήν ήμέραν, τούς 
σωματοφύλακας, τό έλαφρόν ιππικόν, ώ
στε σχεδόν έτυφλώθησαν οί οφθαλμοί μου' 
τό κόκκινον χρώμα μ’ έθάμβωσεν, ώς νά 
είχα κυττάξει διά πολλήν ώραν τόν ή
λιον. Πώς ! έχεις πένθος, σύζυγέ μου ; Ό  
πατήρ σου λοιπόν άπέθανεν, δ καϋμένος ;

Τάς λέξεις ταύτας, προφερθείσας μετά 
πολλής άβρότητος καί ευαισθησίας, ά- 
κούσασα ή νεάνις ήσθάνθη τά  δάκρυα άν- 
ερχόμενα είς τούς οφθαλμούς της. Έ συλ- 
λογίζετο δτι άπώλεσε τόν πατέρα της 
κα ί δτι άπέκτα παρόμοιον σύζυγον !

—  Μή κλαίγις, καλή μου  ̂ έξηκολούθη- 
βεν ό Δεβώτ' δ καϋμένος δ γέρω Γιλβέρ- 
τος είνε τώρα ευτυχής. Τυφλός, παράλυ
τος, άνωφελής είς τόν κόσμον, Ιπασχε 
πολύ ·. . . Καλά εκαμε δ Θεός καί τόν έ- 
πήρεν !

Ή  Β ιολέττα  εκρυψε τό πρόσωπον διά 
τών χειρών θρηνούσα.

— Σέ παρακαλώ, Β ιολέττα , είπεν ό 
προμηθευτής, παυσε πλέον, μή καθιστάς 
λυπηράν αύτήν τήν στιγμήν, τήν όποιαν 
έγώ τόσον άνέμενα διά νά χαρώ !

Καί προσέθηκε μυρίας άλλας ανοησίας 
περί τοϋ άναποφεύκτου θανάτου καί περί 
τής μετά θάνατον γαλήνης έν συγ- 
κρίσει πρός τάς στερήσεις τοϋ βίου. Συν- 
επέρανε δέ διά τών έ£·ής ώραίων λέξεων :

—  "Αλλως τε δ γέρω-Γιλβέρτος δέν ήτο 
προωρισμένος νά εύτυχήση.

—-  Πώς τό είξεύρεις ; ήοώτησεν ή Βιο- 
λ έττα  άνο^θοϋσα τήν κεφαλήν.

—-  Ά λ λ ά , είπε διστάζων 6 Δεβώτ, ά
φοϋ· δέν ήτο πλούσιος . ... .

Ό  Δεβώτ ΰπέλαβε καγχάζων"
Ώ  ! . . τόν καϋμένον ! . . δέν π ι

στεύω νά είχε άνάγκην άπό τόσα πολλά 
πλούτη, δσα είνε τά  ίδικά μας .. . . οί 
παλαιοί στρατιώ τα ι είνε ολιγαρκείς' ε- 
π ε ιτα , τυφλός δπως ήτο, δέν θά ήμπο-

ροϋσε νά διακρίν/ι τόν χρυσόν άπό τόν 
χαλκόν.

Η Β ιολέττα παρετήρησε τόν σύζυγόν 
της μετά σκληράς άταραξίας. Ό  Δεβώτ 
έφαβήθη μήπως τήν παρώργισεν.

—  Γυναϊκά μου, ειπε, μην ύποθέσνις 
ο τ ι  ήθελα άρνηθή τίποτε είς τόν πατέρα 
σου, άν ήθελε ζήσν).

—  Τό πιστεύω , άπήντησεν ή Β ιολέττα.
—  Ά λ λ ά  τέλος πάντων, άφοϋ τόν έ- 

χάσαμεν, πρέπει νά παρηγορηθώμεν' θά 
σέ κάμω., νά παρηγορηθής μέ χιλίων είδών 
περιποιήσεις' θά κάμω έρρτάς δπως τήν 
σημερινήν . . . ήμποοεΐ βεβαίως κανείς νά 
είπή δτι αύτή  δέν έπέτυ.χεν, άλλά υπ 
ήρχαν έμπόδια κα ί άλλην φοράν,έν καιρφ 
τφ  δέοντι, θά καταβάλω πάσαν φροντίδα 
διά νά σοϋ φανώ αρεστός.

Ή  Β ιολέττα προσέβλεψεν αύθις τόν 
άνθρωπον έκεϊνον, δστις έλάλει τόσον χυ- 
δαίως βασιζόμενος έπί τοϋ χρηματοφυ- 
λακίου του.

—  Μέχρι τοϋδε, έξηκολούθησεν δ Δε
βώτ, πολλαί περιστάσεις έμπόδισαν τήν 
εύτυχίαν μας' κατά  πρώτον ή παραγγε
λία  τήν όποία,ν μοϋ άνέθεσεν δ κύριος Λου
βοά καί ήτις μέ άπεμάκρυνεν εύθύς μετά 
τήν πρώτην στιγμήν τοϋ γάμου μας' ή 
άσθένεια τού πατρός σου, ήτις σ’ έμπό- 
δισε τόσον καιρόν νά έ'λθγις νά μέ έντα- 
μώσης' άφ’ ετέρου αί άπουσίαι μου καί 
τό μυστικόν τό δποϊον άπήτει νά τηρήσω 
είς δλας τάς έργασίας μου ό κύριος Λου
βοά, μυστικόν, τό όποιον θά μοϋ ήτο ά - 
δύνατον νά τηρήσω άν είχα σιμά μου τό
σον λαμπράν καλλονήν, ώς τήν ίδικήν 
σου. Πόσα ΰπέφερα έγώ , ό περιπαθέστε- 
ρος τών συζύγων,έγώ πρός τόν όποιον έπί 
τοσοϋτον καιρόν έφάνης σκληρά ! . .

Καί έπλησίασε μειδιών ' άλλ ’ ή Βιο- 
λέττα , ώσεί άφτιρημένη, παρενέβαλεν Ιν 
κάθισμα μεταξύ των.

—  Ά λ λ ’ έπί τέλους, έξηκολούθησεν δ 
Δεβώτ, ιδού δποϋ συνηνώθημεν' τά  πάντα 
ήλθον κ α τ ’εύτυχίαν μετά τόν γάμον μας' 
τά  πάντα .

— Ό  θάνατος τοϋ πατρός μου α ΐ ; Ά -  
ποκαλεΐς αύτόν εύτυχίαν ; άνέκραξεν ή 
Β ιολέττα , τής όποιας ή άγανάκτησις έπί 
μακρόν άναχαιτισθεϊσα έξερράγη βιαία.

Ό  Δεβώτ διεμαρτυρήθη.
—  Διά τ ά ; έπιχειρήσεις μου ώμιλοϋ- 

σα, αύτάς μόνον έννοοϋσα ! άπήντησεν.
— Δι’ αύτάς δέν μέ μέλει έμέ διόλου, 

ειπεν ή Β ιολέττα , είς ής τήν μνήμην έπ- 
ανήρχετο όμοϋ μέ τήν πικρίαν τής άνωφε- 
λοϋς λύπης καί τήν ιδέαν δτι είχε θυσιάσει 
ειλικρινή έρωτα, χάριν αύς-ηροϋ καθήκον
τος.

—  Τέλος πάντων, είπε μετά. μελιτώ
δους φωνής δ Δεβώτ, καί ή περιουσία δέν 
είνε κακόν πράγμα,.

—  Καλλίτερα άξίζει ό ερως , είπεν ή 
Β ιολέττα μετά κινήματος νευρικού.

•— Πώς ε ίπ α τ ε : ήοώτησεν ό Δεβώτ 
ανήσυχος.

—  Ό  πρός τούς γονείς έ'ρως.
—- Βεβαίως' ά λλ ’ δταν δίν εχη πλέον 

άλλον ν’ αγαπά ή γυναίκα παρά τόν σύ

ζυγον, είνε ευτύχημα" νά όποϋ εΐμεθα ευ
τυχείς ήμεϊς" άς χαρώμεν τήν εύτυχίαν 
μας, ένόσω εΐμεθα νέοι.

Καί δ προμηθευτής άπομακρύνας τήν 
έν τφ  μεταξύ έ'δραν, έγονυπέτησε πρό τής 
συζύγου του καί προσπαθών ν’ άποδώση 
είς τό βλέμμα του δσην περισσοτέραν ή -  
δύνατο έρωτικήν δύναμιν :

—  Φ ιλτάτη μου, είπεν , άς λησμονή- 
σωμεν τά  κακά καί άς σκεφθώμεν μόνον 
περί τού παρόντος. Αί θλίψεις θά παρέλ- 
θαυν- άς συνάξωμεν δσα δυνάμεθα περισ
σότερα χρήματα καί έρωτα.

Καί προσεπάθησέ νά έπιθέσν) τά  χείλη 
έπί τοϋ ποδός της , δστις ώπισθοχώρει" 
άλλ ’ άποτυχών τού έπιχάριτος έκείνου 
στηρίγματος ό Δεβώτ έ'χασε τήν ισορρο
πίαν καί τά  χείλη του έφίλησαν τό πά
τωμα , εύρέθη δέ είς τήν στάσιν έκείνην 
τήν κωμικήν τών μεγιστάνων, τούς οποί
ους,είδεν δ Γύλλιβερ, λείχοντας τήν κόνιν 
έ'μπροσθεν τοϋ θρόνου τοϋ μονάρχου των.

Δυστυχώς ή Β ιολέττα δέν είχε διάθε- 
σιν νά γελαση , διότι άλλέως θά είχεν 
εύλογωτάτην άφορμήν, διότι ό προμηθευ
τής ύπεβάλλετο έκαυσίως είς το ιαύτην 
κωμικήν ταπείνωσιν , καί άπόφασιν έ'χων 
νά μή δυσαρεστηθή διά κανένα λόγον, 
ποαύκάλει έπίτηδες τήν ίλαρότητα της 
συζύγου του. Ή  κατάστασις αύ.τη παρα- 
τεινομένη θά πραύκάλει ή τήν οικειότητα 
ή s-ριδα όξΛστικήν. Ή  οίκειότης δέν έφαί
νετο άρεστή είς τήν Β ιολέτταν,τνίς όποιας 
τά  συνεσφιγμένα χείλη δέν διεστάλησαν 
ύπό μειδιάματος. Προετίμα βεβαίως μάλ
λον τήν έ'ριδα" άλλά πώς νά έρίσγι μετά 
τοϋ Δεβώτ,μετ’άνδρός τόσον ΰποτεταγμέ- 
νου, δστις άλλο τ.ι δέν έπεθύμει είμή νά 
ταπεινωθη ετι μάλλον ;

Πώς δυνάμεθα νά περιγράψωμεν τ ί συ- 
νέβαινεν είς τήν ψυχήν της νεάνιδος ; Πώς 
νά περιγράψωμεν τήν αόριστον κακοδια
θεσίαν τη ς, τήν λυπηράν άβεβαιότητά 
της, έτοίμην νά μεταβληθή είς άηδίαν 
έξανισταμένην, ή ν’ άπολήξνι είς συνθη- 
κολογίαν έ'νεκα της κοπώσεως ; Α π ένα ντ ι 
.τού συζύγου τη ς, μόνη, παλαίουσα κατά  
τοϋ νέου έκείνου καθήκοντος φοβερωτέοου 
παντός άλλου, διότι δέν συνίστατο , μόνον 
είς μίαν ιδέαν, ή Β ιολέττα ούδέν ευρισκε 
ν’ άπαντήση είς τόν Δεβώτ. Ή θελε νά 
έπιτεθή κα τ ’ αύτοϋ δ ι’έπιπλήξεων, άλλά 
τ ί θά εκαμνεν έκεΐνος ; "Ηθελε ν’ άπαν- 
τήσνι είς αύτόν δι’ένός μ ε ιδ ιάμ ατα , άλλά 
τόν άπεστρέφετο. Όρ.οία πρός έκείνους, 
οΐτινες έπαιξαν έπί, τ φ  λόγω σημαντικόν 
ποσόν, χωρίς νά σκεφθώσι πολύ, διότι ήλ- 
πισαν πολλά νά κερδήσωσιν, ή νεάνις ήτις 
είχε χάσεt είς τό δεινόν έκεϊνο παιγνίδιον 
τοϋ γάμου, έπτοεϊτο δτε έπήλθενή στιγμή 
τής πληρωμής.

Οί κακοί πα ΐκτα ι τότε καταφεύγουσιν 
είς προφάσεις" καί πρόφασίν τινα  ίσως ά - 
νεζήτει ή Β ιολέττα  πρό ένός τετάρτου 
της ώρας διά νά μή πληρώστι.

Έ ν τούτοις ό Δεβώτ,. δστις ε ίχ ε . κερ
δίσει, δέν ευρισκε τήν πληρωμήν ύπερ- 
τέραν τής άξίας ή τοϋ δικαιώματος 
-της" ήτο βέβαιος περί τοϋ κέρδους του.



εν.Τ ί έκαμνεν άραγε,' 
4 ή έκοιμάτο είς τον θά-

£λλά δελεαζόμενος έκ της άβρότητος της 
λείας, έφαίνετο περιποιητικός δπως την 
«πολαύση. ’Εκ μιας ημέρας μάχης έξαρ- 
τάτα ι πολλάκις η τύχη μιας έπικρατείας' 
7) τύχη μιας γυναικός κρίνεται έκ μιας 
στιγμής άναποφασιστηκότος.

Έ ν τνϊ σιγή της νυκτός έκείνης ύπεν- 
θνμιζεν είς την .Β ιολέτταν την άφωνον 
παραίτησιν το^ λαίρ. Έμέμφετο αυτόν 
διότι την έγ/ *ιψ
είχεν ά^ναχω  ̂ ^
λαμόν του ; τόν έλυπεΐτο δμως, διότι
«ύτά,ς ήτο θέρος, ένφ έκείνη έπαυεν
ίδ η  άπό του νά είνε το ιαύτη .

Ό  Δεβώτ έδιπλασίασε τάς φιλοφρονή
σεις καί τάς γονυκλισίας'ό Θεός τοΰ γά 
μου ύπηγόοευεν αύτώ  τά  τολμηρά ταΰτα  
διαβήματα. Ή  Β ιολέττα έξέφερε στεναγ
μόν απελπισίας.

Αίφνης ύπό τό παράθυρόν μία κιθάρα 
έξέπεμψεν ήχους προανακρούσματος γορ
γούς. τόν ρυθμόν καί ένεπλησε τήν ατμό
σφαιραν ήχηράς μελωδίας. Ε ίτα φωνή έν- 
αρμόνιος ήρχισε ν’άδη μεθ’ΰφους ζωηροΰ, 
έλέγχοντος άγανάκτησιν, τό έξης τής έ- 
ποχής έκείνης άσμα:

Γιατί νά /ύνω δάκρυα ; Γιατί νά κλαύσω πάλι;
Μπορώ να βρω καλλίτερα απ τά δικά σου κάλλη. 

Καί 'μάτια έροίτευμένα 
Νά χάνοινται γιά μένα.

’Αχάριστη ί λησμόνησε, καθώς θά λησμονήσω.
Θά φονευθω καλλίτερα, παρά νά σ’ άγαπήσο).

Δεν ίσχυριζόμεθα δτι τό άσμα ήτο κα
λόν, άλλ’ δ ,τ ι καί άν ήτο συνοδευόμενον 
ύπό τής μουσικής τοΰ Βελαίρ, διερμηνευ- 
όμενον δέ ύπό τοΰ παραφόρου έκείνου πά
θους, παρήγαγεν αποτελέσματα σημαν
τικά  εί καί διάφορα.

Καί ή μέν Β ιολέττα άνένηψεν έκ τής 
ρέμβης της καί δέν ήσθάνθη πλέον έαυ- 
τήν έγκαταλελειμμένην. Ό  δέ Δεβώτ έν- 
νόησεν δτι δέν ήτο απολύτως μόνος μετά 
τής συζύγου του. ’Ανανήψας καί αύτός 
επίσης, συνησθάνθη δτι ή θέσις του καθί
στατο δλως κωμική καί ήγέρθη λέγων :

— Αύτός ό κύριος πα ίζει πολύ καλά 
τήν κιθάραν.

•— Νομίζεις ; έψιθύρισεν ή Β ιολέττα 
ήτις ήσθάνετο τήν ζωήν κυκλοφορούσαν 
ταχύτερον είς τό σώμα της.

—  Νομίζω επίσης, έξηκολούθησεν ό 
Δεβώτ, δτι εινε πολύ φιλόφρων, άφοΰ έν- 
νοεϊ νά μάς διασκεδάσ-/) μέ τό τραγοΰδί 
του υποκάτω άπό τά  παράθυρά μας διά 
νά πανηγυρίστ) τούς γάρους μας.

Ή  Β ιολέττα έφρικίασεν.
—  Τό φιλοφρόνημα είνε όμολογουμέ- 

νως ευγενέστατον' θά τόν εύχαριστήσω, 
θά τόν εύχαριστήσωμεν μαζί αΰριον, δέν 
είνε άληθές ; Ά λ λ ’ είνε άργά, Β ιολέττα 
μου.

—  Συγγνώμην, είπεν άποτόμως ή νε- 
&νις, μή μέ άποκαλής Β ιολέτταν, σάς 
παρακαλώ.

—  Δ ιατί ; δέν ειν’ αύτό τό δνομά σου;
—  Μέ αύτό τό δνομα μέ άπεκάλει ό 

πατήρ μου' δέν έπιθυμώ είς τό έξής νά 
μοΰ τό άποτείνουν, διότι μου υπενθυμί
ζει λυπηράς άναμνήσεις.

-— Πάλιν αύτός ό πατήρ ! είπε καθ’ έ- 
(Ζυτόν ό Δεβώτ' τ ί  άδέξιος πατήρ ν’ άπο- 
θάνγι αύτήν την στιγμήν. Θά γείνγ, δ
πως άγαπάς, προσέθηκεν ύψη λ ή τή φωνή, 
δέν θά σέ κράζω πλέον Β ιολέτταν' θά σέ 
λέγω  γυναικοΰλά μου ή τζ ίτ ζ ικα  μου, ϊ -  
κλεξε.

—  Οΰφ ! άνέκραξεν ή Β ιολέττα ' τό 
πρώτον είνε άνόητον, τό δεύτερον είνε 
χυδαϊον.

—  Θά εύρωμεν άλλα ' θά ευρωμεν κα- 
νέν δνομα μαγίσσης, κανέν δνομα άγγε
λο ί. Καί δταν μάς βλέπουν καί τούς δύο 
μαζί μέσα είς τό άμάξι, τό όποιον παρ- 
ήγγειλα  καί τό όποιον είνε όλο χρυσω
μένο θέλω νά λέγουν : Ζωγραφίζουν τούς 
έ'ρωτας εις τά  φατνώματα τής άμάξης, 
άλλά καμμιά φορά οί ερωτες είνε μέσα είς 
τήν άμαξαν !

Καί ό Δεβώτ έπανέλαβε τάς άνιαράς 
αύτοΰ περιποιήσεις.

Ή  κιθάρα αντήχησε μελαγχολικώς"1 ή 
φωνή έκφράζουσα θλίψιν έψαλε τό έ'τερον 
τοΰτο άσμα :

"Οποιο; αγάπη στή καρδιά πάρα πολλή δέν εχει
Ογρήγορα τήν λησμονεί και στό συμφέρον τρέχει· 
Χρυσή φαρέτρα ’σαν βαστα ό ’Έρωτος κερδίζει,
Αλληώς ό πλούτος τον νικα κ’ εΰθΰς τόν εξορίζει.

Ή  Β ιολέττα ήγέρθη βιαίως μέ τούς ο
φθαλμούς υγρούς έκ τής συγκινήσεως.

Ό  Δεβώτ έξέτεινε τούς βραχίονας διά 
νά τήν έναγκαλισθή, ένώ διήρχετο, εύρι- 
σκων αυτήν κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν έξ- 
αισίως ώραίαν.

Ά λ λ ’ ή Β ιολέττα δι’ ηγεμονικού νεύ
ματος ύπέδειξεν είς αύτόν Ιν κάθισμα, 
καθήσασα δέ καί αύτή τώ  είπε :

—  Κύριε, άς συνομιλήσωμεν, παρακα
λώ ' είνε καιρός έπί τέλους !

"Επεται συνέχεια.

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

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ
I __

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

—  Ά πό  σάς έξαρτάται νά τήν ’δήτε 
καί έξω άπό τά  σαλόνια της.

—  Πώς ; άφοΰ δέν ’ξέρει πώς υπάρχω,
—  Θέλετε νά σάς συστήσω ;
—  Μέ ποιον τ ίτλον ;
—  Μέ τόν τ ίτλον τοΰ φίλου, άπλού- 

στατα. Κολακεύομαι δτι είμαι ’λίγο φί
λος σας καί ή κόμησσα έχει έμπιστοσύνην 
είς έμέ. ’Ξεύρει δτι δέν θά τής παρουσι
άσω ποτέ άνόητον άνθρωπον, καί θά μέ 
εύχαριστήστ) δτι τήν έσχέτισα με έ’να εύ- 
φυά.

—  Διάβολε,άν σκοπεύετε νά μέ παρου- 
σιάσετ’ ετσ ι, τότε κινδυνεύω νά μή τήν 
γνωρίσω ποτέ, είπεν ό Μάξιμος γελών.

—  ’Έννοια σας γ ι ’αύτό. Σάς’ξ£οω πολύ

1. Ίδε εικόνα φύλλου 213.

καλά, άν καί δέν έχομεν στενάς σχέσεις, 
καί σάς λέγω πώς θά έπ ιτύχετε. “Εχετε 
άκριβώς τόν χαρακτήρα καί τό είδος τοΰ 
πνεύματος ποΰ άρέσει είς τήν κόμησσαν. 
Ά ν  μάλιστα θελήσετε νά τήν βλέπετε 
καί συχνότερα, θά κάμετε άγίαν πράξιν, 
έπειδή βαρύνεται μοναχή της.

—  Μά πώς, έκατομμυριοΰχος καί άνε- 
ξάρτητος ώς αύτή , μοΰ φαίνεται πώς τήν 
δυσκολίαν τής έκλογής θά έ'χει μόνον είς 
τάς διασκεδάσεις της. Δέν έχει λοιπόν ε
ραστήν ;

Ό  ιατρός έσεισε τήν κεφαλήν καί ά
πεκρίθη μετά τόνου σχεδόν έμπιστευτι- 
κοΰ"

—  Α γα π η τέ  φίλε, έβάλατε τά χέρι 
σας έκεϊ ποΰ πονεϊ. Ή  κόμησσα δεν ά γα - 
πα καί φοβούμαι πολύ δτι ποτέ δέν ή- 
γάπησε.'Υ ποθέτω ,κα ί τοΰτο μεταξύ μας, 
δτι ό Θεάς έλησμόνησε νά τής βάλλη καο- 
δίαν. Έ άν είχε, θά ήτο τελεία .

—  'Η διάγνωσίς σας δέν μοΰ φαίνεται 
τόσον βεβαία, είπεν ό Μ άξιμος.Ό λαις αί 
γυναίκες έχουν καρδίαν, ή διαφορά είνε 
δτι ύπάρχουν καρδίαι ποΰ όμιλοΰν πολύ 
άργά.

—  Είνε καί μερικαίς ποΰ δέν ’μιλοΰν 
ποτέ. Έσπούδασα τήν κόμησσαν, είνε 
ψυχρά ώς βόρειος πόλος. ’Έχει πολλήν 
φαντασίαν καί διόλου ευαισθησίαν. Καί 
δι’ αύτό άκριβώς διάγει βίον ταραχώδη' 
τρεχει άπαύστως κατόπιν τοΰ άγνώστου 
καί δέν θά εΰοη έκεΐνο ποΰ ζητεί.

—  Τότε τήν λυπούμαι.
—  Καί έγώ ουδέ τολμώ νά τήν ία -  

τρεύσω άπό πάθος κατά  τοΰ οποίου ή ια 
τρική έπιστήμη είνε άνίσχυρος. Περιΐορί- 
σθη νά θεραπεύω έ'να νευρικόν ρευματι
σμόν, τόν όποιον τόν παρελθόντα χειμώνα 
ήρπασεν είς τό κυνήγι. ’Οφείλω δμως νά 
σάς προειδοποιήσω δ τ ιά ν  θελήσετε νά τής 
κάνετε τόν έ'οωτα θά χάσετε τόν καιοόι Λ. ι
σας. · ·

— Έ ννοιά σου, γιατρέ , δέν τό έ'χω 
κατά  νοΰν. Είνε ξανθή κ ’ έγώ μόνον τής 
μελαγχροιναίς ά γα πώ .Ή  αιτιολογία αύτή 
είνε άρκετή. Σάς υπόσχομαι νά συμπερι- 
φερθώ μέ τήν κόμησσάν σας ώς άν ήμεθα 
άμφότεροι τοΰ αύτοΰ φύλου. Ή  γυνή «ύ τή  
είνε παθολογική περίπτωσις καί σάς τήν 
άφήνω. "Αν θέλετε μάλιστα νά ’ξεύρετε, 
άποφασίζω νά τήν ίδώ, έπειδή μέ ώθεΐ ή 
περιέργεια' θά ’πάγω  σπ ίτ ι τη ς, καθώς 
πηγαίνουν είς τά Σσιαμονύξ ’ διά νά ί -  
δοΰν τά Λευκόν Όρος καί διά νά τής 
’μιλήσω δι’ έκεΐνο τά μικρό ποΰ προστα
τεύει.

—  Εξαίρετος πρόφασις διά νά παρου- 
σιασθήτε' πότε θέλετε νά σάς εισαγάγω 
είς τό μέγαρον τής όδοΰ Φρδείλανδ ;

—  Μά . . . οπότε θελήσετε' τήν προ
σεχή εβδομάδα παραδείγματος χάριν.

—  Ώ ! ώς τότε ή κόμησσα ’μπορεί νά

1 Chamonix η Chamouny, κοΟ.άς των "Αλπεων, 
περίφημος διά τούς παγετώνας της, όπου μεταβαίνου- 
σιν οί πιρίεργοι ϊνα ΐδωσι τό Λευκόν Όρος — Mont 
Blanc — τήν δψηλοτέραν κορυφήν τών "Αλπεων 0- 
ψουμένην εις 4.810 μέτρα ύπέρ τήν θάλασσαν.Σ.τ.Μ.



Ιχγΐ φύγν) διά τήν ’Αμερικήν ή την Κων
σταντινούπολή . Δέν ςεύρει κανείς σή
μερα τ ί θά κάν/) αύριο καί ούτε καί αύτή 
τό ’ξεύρει.

—  Καί ομως πρέπει νά έχετε καιρόν 
νά προαγγείλετε την έπίσκεψίν μου.

—  Γ ια τί; Ή  πελάτίς μου άγαπά πολύ 
τά ς ανέλπιστους συναντήσεις.

Ά ν  τής έζήτουν τήν άδειαν νά σάς 
παρουσιάσω, θά μοϋ τήν έδιδε, δέν υπάρ
χει ζήτημα, άλλά ή είσοδός σας εις ώρι- 
σμένην ημέραν δέν θά ήτο πλέον Ικπλη- 
ξις, ένω θά καταχαρή άν σας δεχθή άν- 
ελπ ιστα.

—  Λοιπόν αύριον, άν θέλετε.
—  Καί γ ια τ ί όχι σήμερα ;
—  Σήμερα είς τάς δύο, έ'χω μίαν ύπό- 

θεσιν.
—  "Εως τάς δύο όμως είσθε ελεύθερος 

καί άκόμη δέν είνε μεσημέρι' έγώ έτελεί- 
ωσα το γεΰμά μου' καπνίζομεν δύο σι- 
γάρα,παίρνομεν έ'πειτα Ιν άμάξι, καί πη - 
γαίνομεν εις τής κομήσσης.

—  Μά τ ί λέτε, γ ιατρέ' φορώ σακάκι, 
καί ή κόμησσα θά ήνε άκόμη είς τό κρε
βάτι.

—  ’Εκείνη ! άνέκραξεν ό κύριος Β ιλ- 
λαγώς. Καθώς βλέπω δέν ’ξεύρετε λοιπόν 
τάς έξεις της. ’Ξυπνά μέ τό χάραγμα,καί 
στοιχηματίζω  ότι θά τήν εύρωμεν είς τόν 
κήπόν της νά γυμνάζν) κανέν άλογον ή 
νά κάν·/) γυμναστικήν.

— Ά ,  έτσι λοιπόν περιποιείται τόν 
ρευματισμόν της, είπεν ό Μάξιμος έκρη- 
γνύμενος είς γέλωτα .

— ’Έχει ιδιαιτέραν μέθοδον, καί μόνον 
γΚ'ι τί)ν τύποι- μέ συμβουλεύεται.

—  Καλά, μά δέν πιστεύω δτι νομί
ζετε πώς θά μέ δεχθή μέ τήν άμαζόνα ή 
ένω κάν·/) διά πέρασμα είς τό δίζυγον !

—  Μά τόν Θεό ναί έλησμόνησα νά 
σάς ’πώ ότι δέν είνε διόλου κοκέτα. Τό 
γυνοίικεΐον αύτό αίσθημα τής είνε άγνω
στον.

— Ό πω ς καί ό έ'ρως. Α λήθεια  ή κό- 
μησσά σας είνε φαινόμενου, καί δέν θά 
δυσαρεστηθώ διόλου άν τήν ίδώ μέ στο
λήν τής γυμναστικής.

—  Ώ στε , σύμφωνοι. Έρχεσθε μαζύ 
μου.

—  Ναί, ά λλ ’ άφήνω σάς υπόλογον 
τοϋ άτοπου τό όποιον θά διαπράξω.

—  Δέχομαι καί θά ’δήτε δτι δλα π ά 
γουν θαυμάσια. Ή  κόμησσα θά μας εΰχα- 
ριστήσ·/) δτι θά τήν διασκεδάσωμεν, καί 
μετά τήν πρώτην αύτήν έπίσ/.εψιν, άπό 
σάς μόνον έξαρτάται νά τήν έπισκέπτεσθε 
δσον συχνά θέλετε.

—  Έμπρος λοιπόν, άφοϋ δλα τά  πέρ- 
νετε είς βάρος σας. Σας υπενθυμίζω μό
νον δτι είς τάς δύο καί μισή τό άργότε- 
ρον, πρέπει νά ήμαι είς τό δάσος τής 
Βουλώνης.

—  Είς τό δάσος τής Βουλώνης! έπα- 
νέλαβεν ό ιατρός. Τόσω τό καλλίτερον !

Η κόμησσα κάθηται είς τήν Λεωφόρον 
Φρείεδλανδ, δύο βήματα άπό τήν πλα 
τείαν τοϋ Άστ έρος .  ’Έ χετε καιρόν νά 
τής κάνετε μακροτάτην έπίσκεψίν,καί νά

μή λείψετε καί άπό τήν συνέντευξίν σας. 
Διότι υποθέτω δτι πρόκειται γ ιά  κανέν 
rendez-VOUS, προσέθηκε μειδιών. Δέν 
είνε ή κατάλληλος έποχή νά κάμ·/) κανείς 
τον περίπατον τής λίμνης. ’Έ χει παγωνιά  
έξω.

Ό  υποχρεωτικός ούτος Ούγγρος έφάνη 
είς τόν Μάξιμον καί ολίγον άδιάκριτος, 
καί έπειδή δέν έπεθύμει νά τω έμπιστευθή 
τά μυστικόν τού πεοιπάτου του, άπεκρίθη 
μετ’ άδιαφορίας'

—  Θά δοκιμάσω ■ ένα ΐππον είς τάς 
δυό μισυ είς τήν δενδροστοιχίαν τοϋ Λονσ- 
σιάν.

—  Διάβολε ! Ά φοϋ άγαπάτε τήν ιπ 
πασίαν θά συνεννοηθήτε άριστούργημα μέ 
τήν κόμησσαν Γ ιάλτα . 'Ιππεύει μέ τόσην 
τόλμην.

—  Υ ποθέτω  δτι δέν είμαι ισοδύναμός 
της.

—  Κανείς δέν είνε ισοδύναμός της. 
Πηδά έμπόδια πέντε π οδών ύψος καί δα
μάζει εις μιαν ώραν τούς μάλλον άτιθάσ- 
σους ίππους.

—  Μ’ αύτά τά  πα ιγνίδ ια  θά σπάσ·/) τό 
κεφάλι της.

—  Αύτό προβλέπουσα μ’ έχει ιατρόν 
της, διότι είμαι περισσότερον χειροϋργος.

—  Δέν ήξευρα οτι άποτελεΐτε μέρος 
τής θεραπείας της.

— Τής θεραπείας της, είνε παοά πολύ. 
Δέν μέ άρέσει νά τήν άκολουθώ είς τάς 
έκδρομάς τη ς .Έ χ ω  πελατείαν τήν οποίαν 
δέν θέλω νά παραμελήσω, άλλως τε δέν 
με άρέσει τό δουλικόν τής υπηρεσίας. Ή  
κόμησσα δμως μόνον είς έμέ έ'χει έμπι- 
στοσύνην. ’Ό χι διότι είμαι πολυμαθέστε
ρος τών συναδέλφων μου τοϋ πανεπιστη- 
μείου, ά λλ ’ είμαι άπλούστερος.Δέν ’μπο
ρεί νά ύπαφέρν) τούς άνθρώπους οί όποιοι 
φοροϋν άσπρο λαιμοδέτη άπό τό πρωί, 
έ'πειτα δά εί'μεθα καί συμπατριώται σχε
δόν.

— Μά πώς ; Μοϋ είπατε πώς έγεννήθη 
είς τήν Τουρκίαν.

—  Ναί, άλλά ήμεϊς οί Ούγγροι εί'μεθα 
κάπως Τούρκοι, έπειδή δέν άγαπώμεν τήν 
Ρωσσίαν.Ε ίς τόν τελευταΐον πόλεμον παρ’ 
ολίγον ή πατρίς μου νά λάβγ) τό μέρος 
τοϋ Σουλτάνου. Καί ’γώ έσκέφθην νά υ
πηρετήσω ύπό τάς δ ιαταγάς τοϋ Όσμάν- 
Πασσά.

—  Μήπως ή κόμησσα έδιοίκει κανέν 
τάγμα άμαζόνων, είς τόν στρατόν ό ό
ποιος ύπερησπίσθη τήν Πλεύναν ;

—  Μά νομίζω όχι, άπεκρίθη γελών ό 
κύριος Β ιλλαγώ ς. Είνε δμως ίκανή νά 
’πάγη είς τόν πόλεμον άν ή ιδιοτροπία 
της τήν σπρώξγι. Πρός τό παρόν κα τα γ ί
νεται είς είρηνικάς διασκεδάσεις.

—  Λόγω τιμής ιατρέ, ομολογώ δτι μ’ 
έκάματε νά αισθανθώ μεγάλην περιέργειαν 
διά νά τήν γνωρίσω, καί είμαι έτοιμος νά 
σάς άκολουθήσω άμα τελειώσετε το σι- 
γάρον σας.

—  Τό τελειώνω στό δρόμο, πληρώνο- 
μεν, πέρνομεν εν άμάξι καί φεύγομεν.

Ό  ύπηρέτης έφερε τήν σημείωσιν καί 
μετά πέντε λεπτά  οί δύο φίλοι έσπευδαν

έποχούμενοι πρός τήν λεωφόρον Φρεί- 
δλανδ. Ό  ουρανός ήτο συννεφώδης, άπό 
τής προτεραίας είχε πέσει πολλή χιών 
καί έπιπτεν έ'τι κατά  χρονικά διαστή
ματα .

—  Ε λπ ίζω  μ’ αύτοΛ/ τον καιρόν νά μή 
τήν συνοδεύσ·/) τήν Ά λ ίκην ή κυρία Μαρ- 
τινώ  είς τό δάσος, καί νότε ή έξαδέλφη 
μου δέν θά τολμήσν) ν. ‘γη μόνη.Τόσφ

Υλθτι,άλλά θά 
■χη, β χ  θυ- 
ν θά δυσκο- 
νά φύγν) τό

τό καλλίτερο.Ό  Καρνοέ 
πιστεύσ·/) δτι τοϋ κρατεί 
μώστ) μαζύ της, καί τότ*· 
λευθώ έγώ νά τόν καταπ^. 
γρηγορότερο.

Πρέπει αύτός ό κύριος νά φύγν).
—  Δέν μοϋ εί'πατε δτι ό θεϊός σας είνε 

ό Τραπεζίτης τής κομήσσης ; ήρώτησεν 
αίφνης ό κύριος Βιλλαγο>ς.

—  Ναί, καί νομίζω δτι έχει μεγάλο 
ποσόν παρακαταθέσει.

—  Ώ ! είνε πλούσια, παρά πολύ πλού
σια. ’Έχει παντοϋ τοποθετήσει κεφά
λα ια , καί τά  καλλίτερον τοποθετημένα 
είνε είς τοϋ κυρίου Δορζέρ'.

"Επεται συνέχεια. Α ιςοπος

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΛ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

Μετά τινα  άλλα άσήμαντα, ό Λέων 
είδε τόν φίλον του κρατούντα έκ τής χει- 
ρός τήν νεάνιδα καί προσπαθοϋντα νάνοί- 
ξ·/) δίοδον είς μίαν τών θυρών, έν ή συνω- 
στίζοντο πολλοί θεαταί. Ταχύς ό Λέων 
έξήλθε διά μιας άλλης.

Ό  Κρίτων διέτρεξε τάς αίθούσας καί 
τους διαδρόμους, ύπό την πρόφασιν δτι 
ζη τεί ένα φίλον του, άλλ ’ ούδαμοϋ εύρε 
τήν ποθουμένην ευκαιρίαν' πανταχοϋ έξ- 
ετίθετο είς τά  όμματα καί τα  σχόλια τών 
φίλων του, αί'ρων τό πολύτιμόν του λά - 
φυρον. Τέλος άνεκάλυψε τήν αίθουσαν τοϋ 
σφαΐ9ΐστηρίου έρημον κατά  τύχην, καί 
είςήλθε μετά τής Βασιλικής. Ά μ α  εύρέθη 
έν άσφαλεία , έκεΐ παρά το παράθυρον, έ
κυψε πρός την νεάνιοα καί έπεθηκεν έπί 
τής ροδοχρόου παοειάςτης θερμόν φίλημα.

Ά λ λά  πριν ή προφθάσ-/) ν’ άνανήψτ) έκ 
τής εύτυχοϋς έκστάσεώς του, καί ή κόρη 
έκ τής άφελούς έκπλήζεως, ό Λέων εύρί- 
σκετο ένώπιόν των.Ταχύς έδραξεν έκ τής 
χειρός τήν Βασιλικήν καί την έσυρε πρός 
εαυτόν,είς δέ τόν Κρίτωνα ώχρός καί τρέ- 
μων έξ οργής,

—  Ά θ λ ιε , είπε" σέ σέβομαι διότι εύ- 
ρίσκεσαι έίς τήν οικίαν μου' εί δέ μή,τόρα 
άμέσως θά έβλεπες πώς φέρονται είς έ-

1 Κατά τυπογραφικήν αβλεψίαν εις τόν αριθμόν 214 
τοϋ φύλλου μας εις τόν δ' στίχον τής πρώτης σελίδος 
τοϋ «Κομμένου Χεριοΰ· παρεισέδυ τό έξης σπουδαΤον 
λάθος: σε ενχαριστ&  άντί θα ενχαρ ιστηθΖ·



κείνους οί όποιοι προδίδουν την φιλίαν 
χαί καταχρώνται τη ν  έμπιστοσύνην.

—  Κύριε .. .
—  Σιωπή, διότι σέ ραπίζω. . . μή θέ- 

λνις νά γίνν) σκάνδαλον απόψε' είνε ά - 
βκοπον δλως διόλου νά ταράξωμεν τήν 
διασκέδασιν τών άλλω ν- πάρε σιγά σιγά 
τό καπέλο σου καί φύγε . , . καί άν θεω- 
ρήσαι προσβεβλημένος διά την έκδίωξιν 
αυτήν, αυριον έ'χομεν καιρόν νά λογαρια- 
σθώμεν . . .

Ό  Άστεριάδης ΰπήκουσε φρυάττων 
καί σιωπών . Κατήλθε δρομαίος τάς 
κλίμακας καί έρρίφθη έντός τής άμάξης 
του ριγών, έν ω ήχει μεσονύκτιον τό ώ- 
ρολόγιον τής Μητροπόλεως.Οί βραδείς καί 
(λονότονοι ήχοι τοΰ κώδωνος ένόμιζεν οτι 
οιελάλουν τήν καταδίκην του: χάριν ένός 
φιλήματος, τό όποιον εσπευσε νά δρέψη 
έξ άώοων χειλέων, κατεστράφησαν τά  
σχέδιά του, έφωράθη, ύβρίσθη, έδιώχθη, 
περιεφρονήθη. Φεΰ ! οί ρεμβώδεις θαμι- 
σταί τοΰ καφείου, οίτινες έ'μενον άκόμη έ- 
κεΐ τερπόμενοι είς τόν ήχον τής εορτής, 
έάν έγνώριζον πώς κατέρχονται ένίοτε 
τών μεγάρων, δέν θα έπόθουν τόσω θερ
μώς νά είσέλθωσι ποτέ καί έκεϊνοι . . .

—  Ά χ , Β ασ ιλ ική ! έ'λεγεν ό Κρίτων 
έν ω ήλαυνε τό άμάξιόν του τροχάδην 
πρός τήν οικίαν το υ ’ νά μή με ’ποΰν Ά -  
στεριάδη άν δέ σε άποκτήσω . . . Δέν ή- 
ξεύρω πότε . . . άλλά θά σε άποκτήσω !

Τό σκάνδαλον τό όποιον έφοβήθη τόσω 
ό Λέων δέν άπεσοβήθη έντελώς. Όλοι 
παρετήρησαν τήν αίφνηδίαν φυγήν τοΰ 
Άστεριάδου- ολίγοι, ο'ίτινες είχον άκού- 
σει τόν- Λέοντα όμιλοΰντα πρός τον φίλον 
του άποτόμως, ανήγγειλαν τοΰτο είς τούς 
έρωτώντας, έπιστοποίησε δέ τάς διαδό
σεις ταύτας ή νευρική ταραχή, ήν έδειξεν 
ό Λέων δι’ όλης τής λοιπής εσπέρας.Ταυ- 
τοχρόνως ή άφάνεια της Βασιλικής, τήν 
όποιαν διέταξε νάποχωρήση είς τό δω- 
μάτιόν της, έπηύξησε τήν περιεργίαν, καί 
ήρχισαν νά έρωτώσι χαμηλοφώνως, μυοία 
όσα ύποπτεύοντες, και μή δίδοντες π ί-  
στιν είς τήν απρόοπτον αδιαθεσίαν, τήν 
οποίαν προέβαλλεν είς δικαιολόγησιν ό 
Λέων. Ό  Χορτίδης καί Σ“ ήσαν είς θέ
σιν νά κρίνωσιν άσφαλέστερον περί τών 
διατρεξάντων' ό φλογερός Φωκίων μάλι
στα ήτο άπαρηγόρητος.

Έ παλλε βιαίως ή καροία καί δάκρυα 
έπλημμύρουν τούς οφθαλμούς τής μικράς 
Βασιλικής, άνεοχομένης είς τό δωμάτιον 
της. Ύπήκουσε ταχέως είς τήν διαταγήν 
τοΰ Λέοντος ώς νευρόσπαστον, άνευ άντι- 
λογίας, άνευ ενδομύχου κάν δυσαρεσκείας, 
σχεδόν ηύχαριστημένη έκ της έπιβαλλο- 
(λένης αύτή τιμωρίας. Καί ό'μως δέν ήσθά- 
νετο ότι ε'πραξεν ώρισμένοντι κακόν.Κατά 
τ ί επταισεν αύτή έάν ό Κρίτων, ποοσποι- 
ηθείς οτι ζητεί έ'να φίλον του, τήν άπε- 
μάκρυνε τοΰ κόσμου καί κύψας τήν έφί- 
λησεν; Ή το άρά γε μέγα άμάρτημα εν φί
λημα ; . . Έν τούτοις ήσθάνθη άκουσίως 
έντροπήν, φόβον, άμηχανίαν, όταν παοου- 
σιάσθη άποτόμως ό Λέων, τόσον ώχρός, 
τόσω λυπημένος . . . Θεέ μου ! είχε γίνει

πράσινος σάν την τσόχα τοΰ απιλιάρδου, 
όταν ώμίλει τοΰ Κρίτωνος . . . τόν δυση- 
ρέστησε πολύ, χωρίς νά θέλη . . . αύτ^ν 
τόν τόσω καλόν. . .

Τοΰτο άνελογίζετο ή πτωχή κόρη, ρι- 
φθεΐσα έπί τίνος έδρας έν τφ  μικρφ εύώ- 
δει δωματίω της, χωρίς νάνάψτ; φώς. Τα
χέως αίσθανθεΐσα στενοχώριαν ήγέρθη, έ- 
πλησίασε τό παράθυρόν καί ήγειρε τό 
δρύφακτον, έλκύσασα σιγά σιγά τό σχοι- 
νίον. Της νυκτός ή θέα τήν έγοήτευσε καί 
έ'μεινε ρεμβώδης έκεϊ.

Έ π ί τοΰ βαθέος καί άνεφέλου στερεώ
ματος έσελάγιζον οί αδαμάντινοι κόσμοι, 
άποτελοΰντες έν τή φαινομενική προςηλώ- 
σει των τά  μυστηριώδη έκεϊνα ιερογλυ
φικά , τά  κατέχοντα οίονεί ασφαλώς τό 
μυστήριον τής δημιουργίας- ό γαλαξίας 
έξετείνετο λάμπων άπό άκρου είς άκρον , 
νεφύδριον δέ μελανόν μέ παρυφάς άργυράς, 
σταματών τό βλέμμα , διέκοπτεν έν τφ  
μέσω τήν γραμμήν τής φωσφορώδους αύτοΰ 
άναλαμπής. Παρά τα  κράσπεδα τοΰ ούρα- 
νοΰ,έκεΐ όπου έφήπτετο τής γής διά τής 
μακράς συνεχείας τών άπέναντι οοέων, ώς 
άκανονίστου μελανής σειράς άπώ ταταδ ια - 
φαινομένων,ό όρίζων άπέβαλλε μικρόν κα
τά  μικρόν τήν βαθύτητά του καί κατέλη- 
γεν είς φωτεινήν καί γαλακτόχρουν λευ
κότητα, έπιστεφομένην ύπό στρωμάτων 
ιώδους καί γαλανοΰ χρώματος, άρρητου 
γλυκύτητος" έκεϊ ελαμπεν ύπέρυθοος ή 
μόλις άνατείλασα ημισέληνος, ώς οφθαλ
μός ΰπνηλός άλλά μειδιών. Ή  πόλις, ήδη 
περί μέσας νύκτας, ήπλοΰτο βεβυθισμένη 
είς σκότος καί είς ύπνον- διεκρίνοντο συγ- 
κεχυμέναι αί οίκοδομαί είς συμπλέγματα 
μελανά στεγών καί προςόψίων, ών τά  ά
κρα ύπελεύκαινεν ή μήνη, καί έφ’ ών έ- 
λαμπέ πού καί που φωτεινόν τ ι παράθυρόν 
ή άνέκυπτεν είς τά  ύψη σκοτεινόν κωδω- 
νοστάσιον, ή έσείετο δένδρον κατάμαυρον 
ώς φάντασμα. Ώ ς προστάτης άκοίμητος, 
έπιβλέπων τό κοιμώμενον άστυ, ύψοΰτο ό 
πάνοπτος όγκος τής Άκροπόλεως,έπί τών 
πλευρών τής οποίας ή αίγλήεσσα άνατολή 
έπέρριπτε; λευκήν τινα  καί διαφανή σιν- 
δόνα. — Ύ ποκάτωθεν τοΰ παραθύρου της, 
έπί τοΰ εύρυτάτου κυκλοτερούς έξώστου 
τοΰ μεγάρου, μαρμαοίνου, ΰποβασταζομέ- 
νου διά κιόνων, άντανεκλάτο, προςπίπτον 
είς μεγάλα φωτεινά τετράγωνα, τό φώς 
της αιθούσης, διά τών ύψηλών της υαλό
φρακτων θυρών. ‘Υπό τους συγκεχυμένους 
ήχους της ορχήστρας έφαίνοντο έπί τοΰ 
δαπέδου καί των πλευρών τοΰ έξώστου αί 
άόριστοι σκιαί,πολύ άόριστοι,άπολλυμεναι 
έν τφ  φω τί, αί σκιαί τών στροβιλιζόντων 
ζευγών, άναφαινόμεναι καί άφανιζόμέναι 
αστραπηδόν μεταξύ τών δονουμένων κροσ
σών τών παραπετασμάτων- μίαν στιγμήν 
ένόμισεν έν τή φαντασία της οτι διέκρινε 
τόν Λέοντα έν τή δίνη τών σκιών, καί 
μίαν άλλην τήν άνάδοχόν της, ήτις πό
σον θ’άνησύχει διά την αίφνηδίαν αδια
θεσίαν της ! . .  Καί έπί της άπέναντι στέ
γης, χαμηλά, έκεϊ παρά την υδρορροήν, ή 
υγρασία είχεν άναπτύξει έπί της πλίνθου 
φυτόν, τό όποιον μελανούμενον ύπό τοΰ

σκότους, έδονεΐτο είς τήν αύραν ’ ώ βε
βαίως, τ ίποτε δέν ένόει τό άναίσθητον έκ 
τών διαδραματιζομένων περί αύτό ...

Πάνδημος ήτο ή σιγή καί ή γαλήνη 
τής νυκτός- μόλις άνήρχετο ώς βόμβος 
άόριστος μέχρι τοΰ καταφυγίου τής κό
ρης ό θύρυβος τής άκμαζούσης κάτω  εορ
τή ς - έκτος τοΰ κρότου βραδυνάσης άμάξης 
καί τών υλακών έπτοημένου κυνός, ούδέν 
άλλο διέκοπτε τήν σιγήν. Πλήν κα τ ’ άν- 
τίθεσιν, έν τή μικρά καρδία τής παρθένου 
ήγείρετο ή πρώτη θύελλα- σύγκρουσις αι
σθημάτων άγνώστων, ώς έπιδρομή αίφνη- 
δία άνέμων, έπήρχετο νά ταράξη τήν γα
λήνην στήθους άστενάκτου καί άλύπου. 
Νά τον άγαπα τόσον κα ί νά τον δυςαρε- 
στήση ! .  . χωρίς νά πταίτ) νά τφ  προξε- 
νήση τόσην λύπην, νά τον άναγκάση νά 
διώξη τόν φίλον του, νά ψευσθή είς τούς 
γονείς του καί είς όλους,καί νά την στείλη 
ενωρίς είς τό δωμάτιον τη ς ...

Μάτην προσεπάθησεν έν τούτοις νά δι
ευκρίνιση τά  πράγματα , νά ί'δη κατά  πό
σον ήμάρτησε, νά γνωρίστ, δ ιατί δυςηοέ- 
στησε τόν Λέοντα καί πρό πάντων νά νο- 
ήσν) δ ια τ ί ε'γεινε τόσον ώχρός... πολύ ώ
χρός- τή ήτο άδύνατον νά λύση τό δύς— 
κολον πρόβλημα καί τοΰ λαβυρίνθου τών 
σκέψεών της άλλην διέξοδον δέν εύρεν εί
μή τά  δάκρυα.

Καί έ'κλαυσεν, έ'κλαυσεν, έ'κλαυσεν.

Έ ξ όλων, ά Λέων ήσθάνθη ζωηοότερον 
τήν σκηνήν τοΰ φιλήματος. Τφ άπέκά- 
λυψε πολλά πράγματα κεκρυμμένα τέως 
καί άγνωστα, καί τφ  διήνοιξε νέους όοί- 
ζοντας σκέψεων καί άποφάσεων. Έ δόκί- 
μασε λύπην πολλήν καί πικρίαν διά τήν 
άτιμον καί αίσχράν τοΰ φίλου του διαγω
γήν. Ν’άφαιρέσν] τήν άγνότητα άπό κάλ
λους τόσω έξαισίου, παρά το έκδηλωθέν 
ένδιαφέρον του , έντός αυτής τής οικίας 
του, δέν ήτο μικρά ή προσβολή — άν καί 
άπό νέον τής διαγωγής τοΰ Κρίτωνος δέν 
έπρεπε ’νά περιμένν) γενναιότερα αισθή
ματα . Πλήν άσυγκρίτως ζωηρότερον τοΰ 
πόνου τρωθείσης φιλοτιμίας,ήσθάνθη συγ
χρόνως τούς νυγμούς τής ζηλοτυπ ίας, ό
ταν έβλεπεν άλλον έπεκτείνοντα τά  δικαι- 
ώματά του έπί κτήματος, τό όποιον μό
νος αύτός ένόμιζεν οτι έδύνατο νά διαθέ- 
ση. Καί πώς νά σκεφθη χωρίς νά φρυάξη 
τό πλάσμα έκεΐνο, έπί τοΰ όποιου αύτός 
δέν έτόλμησεν άκόμη ν’άτενίση , παρέχον 
είς άλλον τήν ήδονήν, έστω καί ένός φι
λήματος ; —  Τό μικρόν τοΰτο γεγονός 
τόν έκαμε νά νοήσν) πόσον ισχυρά ήτο ή 
μέχρι τοΰδε ύπολανθάνουσα έπιθυμία, τήν 
οποίαν τφ  ένεπνευσαν τά  θέλγητρα τής 
παρθένου. "Εβλεπε μετ’ έκπλήξεως οτι τό 
πάθος ήτο ήδη μέγα καί άκαταδάμαστον. 
Δέν ήτο ίσως έρως- άλλά δι’ούδεμίαν άλ
λην τών έρωμένων του ή τών εταιρών του, 
ούδέ δι’αύτήν τήν θυγατέρα τοΰ πρέσβεως, 
όταν τήν ήγάπα, θά ήσθάνετο τόσην ζη
λοτυπίαν παράδοξον, όσον διά τήν άνα- 
δεκτήν τής μητρός του. Έ π ί τέλους . . . 
τήν ήγάπα.

Ά λ λ ’ ή σκέψις αύτη διέστειλε τά χείλη



του ε ί; γέλω τα  ειρωνικόν. «Πρόσεχε, 
παιδί μου, μήν άτιμάστις τούς φίλους μέ 
καμμιά ρομαντική τρέλα» τω  είπεν αύ
τός ό Άστεριάδης, καί το ένεθυμεϊτο. 
Άνθρωπος του κόσμου, έξορίσας πλέον τά  
αισθήματα καί άπιστων είς πάσαν άρε- 
τήν, στομώσας ψυχήν καί καρδίαν έντός 
τοϋ βορβόρου, έν ώ άνεστοέφετο, τεθωρα
κισμένος διά της χλεύης καί της κατα- 
φρονήσεως έναντίον παντός άΰλου καί εύ- 
γενοϋς, πώς ήτο δυνατόν τά  κτηνώδη του 
ένστικτα κα ί τας όρμάς να χαρακτηρίζϊ) 
διά κενών λέξ εων, έφ* αίς προ [/.ικρου αό- 
Τας έγ ελα ; ’Έρωτα αύτός ; καί τότε τ ί 
ε[/.ενε δια τους [/.αθνιτάς του Γυμνασίου, 
τούς έπιδε ικνύοντας τά  χρυσά κομβία της 
στολής των καί τά  έπιστόλια τής έρω- 
μένης των ;

Έ ν τούτοις τήν έπεθύμει καί θά την 
άπέκτα . Δ ιατί άρά γε νά καταστήστ] εύ- 
τυχή άλλον καί όχι αύτόν ; Ά λ λά  πώς ; 
Σχέδιόν τ ι ,  τό όποιον είχε συλλάβει είς 
τόν πρώτον του ένθουσιασμόν, δεν τώ  έ
φαίνετο απόβλητον καί τόρα, ότε τό έ'κρινε 
ψυχρότερον. θ ά  έπεχείρει έντελή καί έπι- 
μεμελημένην τήν ανατροφήν τής Βασιλι
κής μέχρι τού δεκάτου εβδόμου έτους 
τής ηλικ ίας τη ς- είνε ό ώραιότερος σταθ
μός είς τήν ηλικ ίαν τής κόρης, καί διά 
την άπόλαυσιν ήδη τελείας καί διά την 
περί αύτής κρίσιν άσφαλοϋς. Ε ννοείτα ι 
ότι είς τούς γονείς της καί είς τούς γονείς 
του θά ελεγεν ότι τήν ήγάπα , καί ότι 
τή ν άνέτρεφε διά νά την νυμφευθ·/). Οσον 
θά έκολακεύοντο οί ποώτοι, τόσω θά δυς- 
ηρεστοϋντο καί θάνθίσταντο οί δεύτεροι" 
ά λλ ’ ό Λέων είχεν είς τήν διάθεσίν του 
τά  β ί α ι α  λεγόμενα μέσα  , καί θά τους ε- 
πειθεν είς τοϋτο, όπως καί είς τά  άλλα. 
θ ά  έγίνετο λόγος περί αύτοϋ ώς ιδιορρύθ
μου, θά εκοπτεν ώς νήματα βάμβακος 
τόσας έλπίδας κεκρυμμένας είς στήθη έ- 
ρωσών, θά ένετρύφα έπί μακρόν είς τήν 
γλυκεΐαν καί ποιητικήν ζωήν τής μνη
στείας, θά έξέπληττε τούς φίλους του καί 
τον έαυτόν του άκόμη—πλήν ε ί; τό μέλ
λον θά ένήργει χατά  τάς πιρ ι στάσε ι ι . .  Έάν 
ή 'Βασιλική ένηλικιθυμένη, καθίστατο τώ 
ΟΛ/τι άξία νομίμου γάμου , δ ιατί όχι ; 
δ ιατ ί νάονηθή είς τόσον ώραιον πλάσμα 
τονομά του, καί είς τά  τέκνα του μητέρα 
τόσον έντελή; Έ αν τούναντίον, κορεννύ- 
μενος ταχέως, καί μή βλέπων τίποτε έ- 
ξαίσιον είς τήν νεάνιδα τοϋ μέλλοντος, 
όπως τόρα είς τήν παιδίσκην, ήρκεϊτο είς 
τόν έξ άοιστεράς χειρός γάμον , είς ποιον 
θά είχε νά δώση λόγον ; Οί γονείς της, 
ευηργετημένοι ήδη, θά ύπέκυπτον" οί γο
νείς του ικανοποιούμενοι,θά έσιώπων.

Τό σχέδιον ήτο λαμπρόν τώ  όντι καί 
άντάςιον τών άρχών καί τών πεποιθήσεων 
τοϋ Λέοντος. Είχε δίκαιον ό ήρω; μας 
όταν, άνακυκλών καθ’ έαυτόν καί σχεδιά- 
ζων τάς λεπτομεοείας τοϋ διαγράμματος, 
ετριβε τάς χεΐρας έκ χαράς καί έ'λεγε :

—  Ό πω ς καί άν έλθη τό πράγμα, 
π ά ν τ α  μ έ σ α  ί ΐ μ α ι .

Τήν έπομένην τοϋ χοροϋ ό Λέων ε'λαβε 
παρά τοϋ Άστεριάδου έπιστολήν. Ή το

ροδόχρους, μυρόβλητος, με στέμμα εύγε- 
νείας άνωθεν τοϋ κομψοϋ μονογράμματος, 
όπισθόγραφος, άρχίζου.σα δήλα δη άπό 
τής τελευτα ίας σελίδος &ζ τα  βιβλία τών 
Τούρκων, έπιστολή τέλος, τοϋ καλοϋ κό
σμου, καθ’ όλην τήν εκτασιν. Ό  Λέων 
τήν άνέγνωσεν άπλήστως : Ούδέποτε έπ ί- 
στευεν ό κύριος Ά στερ ιάδη ; —  Ιλεγεν ή 
έπιστολή —  ότι ήτα δυνατόν νά παρεξη- 
γηθνί μέχρι τοιούτου βαθμοϋ. Έ άν χθες 
έσιώπησεκαταπλαγείς,δέν έσήμαινε- τοϋτο 
οτι δεν είχε λόγους δικαιολογήσεως. Ποτέ 
φίλος τόσω στενός, γνωρίζων καλώ ; τά  
αισθήματα καί τάς διαθέσεις του, δέν 
ε'πρεπε νά παρεξηγήσν) ούτως οίκτρώς τήν 
πρός δεκαέτιδα κόρην θεραπείαν του, θε
ραπείαν όλως διόλου άγνήν καί άνυπόκρι- 
τον , όποία απήτει ωραία καί χαριτοβρι- 
τος παιδίσκη. Καί άλλους άν είχε σκο
πούς, ή οικία τοϋ φιλοξενοϋντος δέν ήτο 
βεβαίως τό κατάλληλον θέατρον διά σκη- 
νάς το ιαύτης σημασίας, οιαν εύηρεστήθη 
νάποδώσν) ό κύριος Λέων Ρόδιος είς Εν 
άθώον φίλημα ! Διά τοϋτο ό άπότομος 
τρόπος τοϋ Λέοντος προσέβαλλε καί την 
άνατροφήν του ώς εύπατρίδου, καί την ύ- 
πόληψίν του ώς εύγενοϋς , καί τον χαρα- 
κτήοά του ώς άνθρώπου ήθικοϋ καί έναρέ- 
του, την τιμήν υπέρ πάν άλλο ποιουι/.έ- 
νου. Διά τα ϋτα , έθεωρεϊτο θανασίμως 
ποοςβεβλημένος, καί έάν έντός τής αύριον 
ό κύριος Λέων Ρόδιος δέν έζήτει συγγνώ
μην διά τήν άνοίκειον διαγωγήν του, θά 
ήναγκάζετο μετά λύπης νά τω  πέμψγι τό 
έπισκεπτήριόν του μετά δύο μαρτύρων.

Τοιαϋτα έ'γραφεν ό Κρίτων, προςπαθών 
δι’ ήθικ,ών άρχών καί λέξεων κενών νά έξ- 
αγνίση έαυτόν πρό τού Λέοντος, διά τής 
ύποχωρήσεως τοϋ όποιου ήλπιζε νά προ- 
λάβνι τά  « αιματηρά έπακόλουθα ». Ό  
λόρδος Βύρων είπε μίαν τών μεγαλητέρων 
άλήθειών, τήν όποιαν πολύ συχνά λαμ
βάνω άφορμήν νά ένθυμώμαι. «Μόνον ό 
ανήθικος όμιλεΐ περί ηθικής.» Τοϋτο ά- 
ληθεύει καί έφαρμόζεται καί έπί τών με
γάλων, καθώς καί έπί τών μικρών. Ό  
πρώτος λόγος τοϋ μεθύσου είνε νά σε πεί- 
σ7ΐ ότι είνε νηφάλιος, ό κλέπτης ότι είνε 
τίμιος άνθρωπος,ότι όδειλό ;είνε γενναίος. 
Ό τα ν  άκούσνις τ ινά  όμιλούντα διά μα
κρών περί τοϋ ήθικοϋ του μέρους, καί ύ- 
ποτυποϋντα άρχάς καί πεποιθήσεις ώς 
άξιώματα , άν · ήνε γυνή , μή την νυμφευ- 
θγις, άν νινε άνήρ,μή τον έμπ ιστευθης.θά  
άπατηθή ; μ’ έςαίρεσιν μόλις ένός έπί ε
κατόν. Έγνώρισα κόρην κρατούσαν ά λ- 
ληγραφίαν μετά τών έραστών της, άπό 
τού δωματίου της ώς άπό έμπορικοϋ γρα
φείου, καί μή διστάζουσαν νά όμιλή ά- 
ναιδώς καί μέχρι κόρου, είς πάσαν έπ ι
στολήν τη ς, περί οικογενειακής ανατρο
φής, περί ύπολήψεως, περί ήθικής καί 
περί τιμής. Νομίζω ότι ό ήμέτερος Ά 
στεριάδης δέν ύπελείπετο αύτής κατά 
πολύ.

Έν τούτοις ό Λέων έχάρη καί σχεδόν 
έπείσθη άναγνούς. Ή θελε νά κολακεύση 
έαυτόν, νά πιστεύσγι οτι ό άλλος δέν ήν- 
τλησε βεβήλως καί άκαίρως ήδονήν άπό

τής παρειάς έκείνης τη ς ροδολεύκου καί 
τόσον άνθηράς. Ά λ λ ’ έπίμονος έξ αντι
λογίας , ώς είπον καί άλλαχοϋ, φίλος 
άλλως τε τοϋ κρότου καί τών ίπποτικών 
τυχώ ν, άπεφάσισε νά μη συγκαταβή.. Είς 
άπάντησιν λοιπόν τή ς  έπ ιστολή ; τοϋ. Ά 
στεριάδου, συνεννοήθη μετά δύο φίλων 
του,τοϋ ένός ακολούθου παρά τω  Ύπτουρ- 
γείω  τών Εξωτερικών καί τοϋ άλλο.υ δη
μοσιογράφου — όπως διαλαληθή τό πράγ- 
μα διά τοϋ τύπου —  έξέθηκεν ε ί; αύτούς 
τά  διατρέχοντα, καί περιέμεινε τη » επο- 
μένην άταράχως τούς μάρτυρας τοϋ αν
τιπάλου. Δεν έβράδυναν νά ελθωσιν είς 
συνεννόησιν, άλλά «μ.εθ’ όλας τά ς  πρας- 
παθείας, τάς άμφοτέρωθεν καταιβληθεί- 
σας, ή πρόληψις τής μονομαχίας κατέ
στη αδύνατος». Προςδιωρίσθη ή ημέρα, ή 
ώρα, ώς τόπος συνεντεύξεως τό Φάληρον 
καί ώς όπλον τό πιστόλιον. Δειλός κατά 
βάθος ό Άστεριάδης μετήΤιθε πάν μέσον 
ύπέρ τής ειρηνικής λύσεως τής διαφο
ράς" άλλά τά  πράγματα,όσημέραι δεινού- 
μενα, διέψευδον τά ς έλπίδας του'θά κατ
έφευγε δ’ είς τό Ισχατον μέτρον, προκα- 
λών πλαγίω ς τήν έπέμβασιν τής Α σ τυ 
νομίας πρός αποτροπήν τοϋ κακοϋ, έάν 
οί μάρτυρές του δέν τω  συνίστων, νοή- 
σαντες τούς ένδοιασμούς του, νά κατέλθη 
γενναίωςείς τάν αγώνα καί αύτοί ήγγυών- 
το περί τής σωτηρίας του. Ό  μονομάχος 
μικροϋ δεΐν προςεβλήθη,—  άλλά πόσον έ
χάρη ένδομύχως! Τήν 7 π .μ .τή ς όρισθείσης 
ημέρας κατήλθον πάντες είς τήν έρημον 
άκτήν τοϋ παλαιού Φαλήρου. Έ ς  άπο- 
στάσεω; 25 βημάτων άντήλλαξαν οί άν- 
τίπαλοι σύγχρονον βολήν. Πλήν τά μόνον 
αποτέλεσμα ήτο ή έξέγερσι; τών κοιμω- 
μένων ήχών.'Ω ; έ'γραψαν κατόπιν αί έφη- 
μερίδες, ή μία σφαίρα δτήλθε διά τού ά- 
ριστεροϋ ώτάς τοϋ κυρίου Ροδίου, έν ω ή 
έτέρα μόλις ήγγισε τας τρίχας τής κεφα
λής τοϋ κυρίου Άστεριάδου. Ά λ λ ’ ενώ 
οί αντ ίπαλο ι, ικανοποιημένοι, κατά  τήν 
κρίσιν τών μαρτύρων, εδιδον ίπποτικώς 
τάς χεΐρας, οί τελευτα ίο ι μόλις συνείχαν 
τούς γέλω τας, διότι καλώς έγίνωσκον ότι 
τά  στόμια τών πιστολίων ήσαν άβλαβέ- 
στερα ανθρωπίνων στομάτων —  άφ’ ού έ- 
φρόντισαν, κα τά  τινα  δυςεξήγητον συνή
θειαν, νά μη περιέχωσι καί σφαίρας τά  
φυσίγγια .

"Επεται συνέχεια. Γρ . Δ . Ξ ενοπ ουλοχ
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Ίονλ ίο ν  Βέρν:  «Ή  Πλωτή ΙΙόλις» Δραχ. 1 (1,20) 
Victor: H ugo :  «Ή  Παναγία τών Παρισίων·, μετά· 

φρασι; I. Καρασσούσα, (τόμοι 2), Δραχ. 4 (430) 
’Επίσης φύλλα των̂ Έχ.Ιεxrfflr Μ υθιστορημάτων  

τοϋ Α' χαι Β' τόμου πρός λεπτά 20 έ’χαστον, χα’ι τοϋ 
Γ' πρός λεπτά 10.


