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Λήξαντος τήν 31Τιν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ' 
Ιτους τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
οσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
\ιχ έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ’ έτος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 

αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
τροπληρώσοντα.

ΔΩΡΕΙΤΛΙ
είς τούς κκ. Συνδρομητάς τούς προπληρώ
νοντας την έτησίαν συνδρομήν των,ώς καί 
Εις τούς νέους έγγραφησομένους :

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Τ Α . Β Α Λ Α Β Α Ν Η

’Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
κομψόν τομίδιον πεοιέχον : τήν Ε ιρ ή ν η ν ,  
Γην Λ ύ σ τη ν ο ν  Γ ν ν α ϊχ α , τήν Φ ω τεινήν, 

[τόν Λ α κ ω ν ισ μ ό ν , τά  Σ τ ρ ο γ γ υ λ ά  Λ ό γ ια ,  
ΪΜ εθύσου T i. lo c ,  τόν Ε υ τ υ χ ή  Γ ά μ ο ν , καί 
τήν Ζ η λ ο τ υ π ία ν .

ΑΥΓΟ ΥΣΤΟ Υ M A K E

0  Κ Ο Μ Η Σ  Λ Α Β Ε Ρ Ν Η
ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ Χ Α Ρ . ΑΝΝΙΝΟΤ 

[Συνέχεια]

ΚΑ'
Η ΝΤΕ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΟΤ ΔΕΒΩΤ

Ό  Δεβώτ έκπληκτος έ'σπευσεν έν τού- 
τοις νά ύπακούσγ). Τό παράδοξον ήθος 
τής συζύγου του έπάγωνεν έν αύτώ  πά
σαν ορμήν μυθολογίας.

— Νά συνομιλήσωμεν ; ήρώτησε δει— 
λώς' μά είνε ώρα κατάλληλος αύτή ;

Ά λλά  το μειδίαμά του ήτο τόσον βε- 
βιασμένον, ώστε ή Β ιολέττα τό έξέλαβεν 
ως μορφασμόν.

— Κύριε , ή παροΰσα ώρα είνε κα τάλ
ληλος δι’άνάπαυσιν, είπεν ή νεάνις δα-
\t~.Y * ' / t 7 τ*=·Κομενη το προοιμιον, ούτινος ειχεν α
νάγκην έκ τών λόγων τοΰ συζύγου της. 
Η σημερινή ημέρα σάς προύξένησε πολ
λούς κόπους, ή συγκίνησις καταβάλλει

καί τό γνωρίζω έγώ, ήτις πρό δύο μηνών 
ζώ είς διαρκείς συγκινήσεις" πρό δύο μά
λ ιστα  ημερών, άπό τής φριχτής συμφοράς 
ήτις μοί συνέβη .,..

—  Τί οχληρός πατήρ ! είπε καθ’ εαυ
τόν ό Δεβώτ. ,

—  "Εχω άνάγκην λοιπόν άναπαύσεως, 
καθώς καί σείς.

—  Ά λ λ ά .. .  άπήντησεν ό σύζυγος μετά 
βλέμματος έκφραστικοΰ άπευθυνομένου 
πρός τήν νυμφικήν παστάδα, νομίζω οτι 
είς έκεΐνον τόν κο ιτώ να__

— Είνε ίδικός μου αύτός ό κοιτών, εί
πεν εύσταθώς ή Β ιολέττα.

—  Έίνε όμως ολίγον τ ι καί ίδικός μου, 
παρετήρησεν ό Δεβώτ όπωσοΰν δυσηρεστη- 
μένος.

—  Ά ν  άγαπάτε, ήμπορεΐ νά είνε έξ ο
λοκλήρου ίδικός σας, άπήντησεν ή νεάνις, 
χωρίς νά έκδηλώσν) τήν έλαχίστην οργήν. 
Τόν προτιμάτε; κρατήσατε το ν ’ μή στε- 
νοχωρηθήτε, έγώ θά εκλέξω τό πρώτον 
τυχόν δωμάτιον, έκ τών τριάκοντα τά  
όποια άπομένουν.

— Ή ! ... άνέκραξεν ό Δεβώτ ταραχθείς.
—  ’Εκλέξατε.
—  Μά (χύτό καταντά  τυραννία, τνί ά- 

ληθεία ! είπεν ό σύζυγος άποβάλλων εύ- 
συνειδήτως τό πρόσχημα τής αβροφροσύ
νης, δέν πτα ίω  έγώ έπί τέλους αν έχα
σες τόν πατέρα σου, διά νά με τιμωρης 
τοιουτοτρόπως.

—  Νομίζω ότι έγώ έτιμωρήθην χειρό
τερα, είπεν ή Β ιολέττα.

—  Τέλος είνε τώρα τρεις μήνες όποΰ 
μ’ ένυμφεύθης, είπεν ό Δεβώτ.

—  Είνε άληθές, είπε στενάζουσα ή Β ι- 
ολέττα.

— Είχες τότε πλήρη γνώσιν καί πλήρη 
συναίσθησιν τής πράξεώς σου.

—  Είχα τήν συναίσθησιν ότι έσωζα 
τόν πατέρα μου.

—  Λοιπόν μοΰ λέγεις κατά  πρόσωπον 
ότι μ’ ένυμφεύθης μόνον καί μόνον διά νά 
σώσνις τόν πατέρα σου.

—  Δέν θά σοΰ τό Ιλεγα, άν δέν μ’έβία-

I

ζες.
Μ’ ένυμφεύθης λοιπόν διά τήν πε-

—  Δι’ αύτήν και μόνον.
—  Ά  ! μά αύτό εινε υβριστικόν
—  Έ ν τούτοις είνε άληθές.
—  Πρέπει νά αίσχύνεσαι δι’ αύτά όποΰ 

μοΰ λέγεις.
—  Α πεναντ ία ς έπαίρομαΓ έκαμα μίαν 

καλήν πράξιν.
—  Θά έμενες άνύπανδρος άν ήθελε ζή - 

σει ό πατήρ σου.
—  Θά έμενα έλευθέρκ, ώ, ναί !
—  Τόσον φιλοχρήματος ! . . μ ία τόσον 

ώραία γυνα ίκα !
—  Είμαι τόσον ολίγον φιλοχρήματος, 

ώστε θά σοΰ κάμω μίαν πρότασιν.
—  Κάτι τερατώδες θά μοΰ προτείνεις, 

στοιχηματίζω .
—  Α πεναντ ία ς , κάτι τ ι άπλούστχτον* 

εί'μεθα πολύ ολίγον νυμφευμένοι, δέν εινε 
άληθές ;

—  Πάρα πολύ ολίγον.
—  Λοιπόν άς ξενυμφευθώμεν μια καί 

καλή. Θά χάσης μίαν σύζυγον δύστρο- 
πον, φιλοχοήματον καί θά κερδήσης τρι
άκοντα χ ιλιάδας λίβρας, τάς οποίας θά 
σοΰ στοιχίζω τον χρόνον.

Ό  Δεβώτ ήνοιξεν ύπερμέτρως τούς έκ- 
θάμβους οφθαλμούς του καί ώρθώθη.

—  Θά μοΰ στοιχίζης τριάκοντα χ ιλ ι
άδας λίβρας ! . . σύ, ήτις δέν έξώδευες 
ούτε χ ιλ ίας διακοσίας ; . .

—  Είπα τριάκοντα χιλιάδας διότι τώρα 
άκόμη είσαι είς τήν άρχήν τοΰ σχηματι
σμού τής περιουσίας σου. Μετά Ιξ μήνας 
θά θέλω έκατόν χιλιάδας. Βλέπεις ότι εί
μαι ειλικρινής.

—  Τριάκοντα χ ιλιάδας, άς είνέ ! έκα- 
τον χιλιάδας έν άνάγκν), Ιν έκατομμύ- 
ριον ! είπεν ό Δεβώτ πειραχθείς' άλλά 
πρέπει νά μ’ άγαπας.

—  Αύτό δέν έξαρτάται άπό ημάς' μέ 
τά  έκατομμύριά σου δέν δύνασαι ν’ άγο- 
ράσνις τοιοΰτο εμπόρευμα, ούδέ δύναμαι 
έγώ νά πωλήσω δ ,τ ι δέν έχω.

—  Ώ  ! μά υπερβαίνεις τά  όρια ! άνέ
κραξεν ό Δεβώτ καθήμενος έπί τοΰ λαμ- 
προΰ νυκτικοΰ σκούφου, όν είχεν αφήσει 
έπί τής έδρας καί κατασυντρίβων αύτόν, 
είμαι σύζυγός σου έπί τέλους καί μοΰ ά- 
νήκεις.



— Σύμφωνοι εΐμεθα, άπήντησεν ήΒ ιο - 
λ ε ττα ' μάλιστα, σοϋ άνήκω, τ ί άλλο α
πα ιτε ίς άκόμη ;

Ό  Δεβώτ έξήφθη.
—  Έ χω  τό δικαίωμα ν’ άγαπώμαι ! 

είπεν.
— Πρόσεξε μη γίνγις μισητός.
—  Καί τ ί  διακινδυνεύω μέ αυτό ;
Ή  Β ιολέττα προσέβλεψε τόν άπερίσκε- 

πτον μέ βλέμμα,τό όποιον τόν έ'καμε νά 
φοικιάσ·/)' ά λλ ’ αυτός ήτο οργίλος, σκαιός 
δταν έπρόκειτο περί της φ ιλαυτίας του η 
της ιδιοτροπίας του.

—  Θά μέ βασανίσγις είπεν' άλλά κ ’ έγώ 
θά σέ κάμω νά μαρτύρησες.

—  Κ αλά' τό δέχομαι , άπήντησεν ή 
Β ιολέττα .

—  Θά σέ φυλακίσω έδώ μέσα.
—  Μπά ! καί δέν υπάρχουν παράθυρα ;
•—  Θ’ άναφερθω είς τήν δικαιοσύνην.
— Κ ύτταξέ με άν Ιχω εύμορφα’μ ά τ ια ...
— θ ά  ΰπάρχτ) αναμεταξύ μας πόλεμος 

θανάσιμος.
■— θ ά  παραμελήσεις τάς υποθέσεις σου, 

θά καταστραφης καί έγώ ,ήτις δέν θά έχω 
άλλο νά σκεφθώ παρά τόν πόλεμον, θά σέ 
νικήσω.

‘Ο Δεβώτ ετυψε τό έδαφος διά τοϋ 
ποδός.

—  Πολύ καλά ! θά ίδοϋμεν' και διά ν’ 
άρχίσωμεν, στέκω έδώ'

— Δ ιατί ;
—  Διά νά σέ δυσαρεστήσω.
—  Τί ώραϊον ( to. lor όποϋ δ έχ εσ α ι!., 

νά γνωρίζγις ό’τ ι δυσαρεστεϊς διά τής πα
ρουσίας σου μίαν γυνα ίκα καί νά παραδέ
χεσαι αύτό τό π ρ ά γμ α !., είνε έξευτελι- 
στικόν.

—  θ ά  είνε πολύ περισσότερον έξευτε- 
λιστικόν, είπεν ό άνόητος, νά ίδοϋν δλοι 
μου οί ύπηρέται δτι έκοιμήθης είς ένα δω- 
μάτιον σύ καί είς άλλο έγώ, τήν πρώτην 
νύκτα τοϋ γάμου μας.

—  Αύτό είνε μόνον ; άνέκραξεν ή Βιο- 
λέττα  αγέρωχος,διότι έκαμνε τήν φ ιλαυ
τ ία ν  του νά συνθηκολογώ' τίποτε δέν θά 
κερδήσγις άπ·’ αύτό, διότι αύριον θά διη- 
γηθώ είς ό’λον τόν κόσμον τήν συμπεριφο
ράν σου καί τήν άμυνάν μου' υπάρχει έδώ 
ό άνάδοχός σου, άξιοσέβαστος εκκλησια
στικός, υπάρχουν εύπατρίδαι, πολύ καλά 
άνατεθραμμένοι καί εύγενεΐς άνθρωποι, οί 
όποιοι σέ έσωσαν άπό τήν άγχόνην καί 
αύτοί θά κρίνουν.

*0 Δεβώτ έπτοήθη.
—  Τέλος πάντων τ ί θέλεις ; είπεν.
—  Τίποτε, τίποτε, μεΐνε.
—  ’Αλλά τέλος πάντων ;
—  Ά ς  τ ’άφήσωμεν, σοϋ λέγω .
—  Ά ς  ίδωμεν. Είπέ μου τ ί έπιθυμεϊς; 

προσπάθησε νά μοϋ έκθέσγις δικαιολογίας 
άξίας έκτιμήσεως' θά σκεφθώ έγώ καί έν 
καιρώ τώ  δέοντι θ’άποφασίσω.

Ή  Β ιολέττα ύψωσε τούς ώμους καί 
έκλεισε τούς οφθαλμούς ώς νά μή ήδύ- 
νατο ν’ άνθέξν] άπό τόν ύπνον.

*0 Δεβώτ άνυπομονών καί άπόφασιν 
έχων νά συνθηκολογήσν) έπί ττί πρώτϊ) 
εύλόγω άφορμή άνέκραξεν :

—  'Ομίλησε έπί τέλους , δι’ όνομα ρουσίας του προσέθετε καί έν έτος μίσους
θεοϋ, κυρία ! τ ί  θέλεις ;

— Νά κοιμηθώ.
—  Ώρα καλή ! Αύτό θά είπγί ομιλία, 

είπεν ό Δεβώτ δάκνων τά  χείλη ' έξηγή-

εις τόν λογαριασμόν έκεϊνον, δ ι’ ού έσχε 
τήν άφροσύνην νά τήν άπειλήση.

Ά λ λ ά  δέν ήθελε ν’ άπέλθνι πριν οίψη 
τήν τελευτα ίαν αύτοϋ βολήν κατά  τοϋ

σου λοιπόν' δέν είμαι κανένας τύραννος' ■ έχθροϋ. Ά φηκε διέξοδον είς τήν χολήν τήν
τ ί διάβολον ! θ έλεις νά κοιμηθής ; αυτό συσσωρευθεΐσαν είς τήν καρδίαν του. Μετά
είνε φυσικώτατον πράγμα' κοιμήσου, ή τάς έπιπλήξεις προέβη είς ύβρεις,
νύξ, λέγουν , δτι έμπνέει καλούς συλλο
γισμούς' αυριον είμαι βέβαιος δτι ή ιδιο
τροπία σου θά περάσν)' μοϋ τό υπόσχε
σαι αυτό τουλάχ ισ τον ;

—  Κύριε, δέν δέχομαι όρους.
—  "Οχι, Β ιολέττα  μου, δχι.
—  Μή μέ άποκαλνίς Β ιολέτταν.
—  Ό πω ς θέλεις, γυναικούλα μου.
— Κατάργησε τό «γυναικούλα μου» .
—  Ά  ! άνέκραξεν ό Δεβώτ έξαλλος 

έκ τής οργής, διότι ύπήρξεν έπί τοσοϋτον 
προσηνής, πρέπει δέ νά όμολογήσωμεν δτι 
δέν είχεν ολως διόλου άδικον' ά λλ ’ είχεν 
άδικον κατά  τοϋτο, δτι δέν άνεχαίτισε 
τήν οργήν του, διότι αύτό άκριβώς έπε- 
ρίμενεν ή Β ιολέττα δπως δικαιολογήσω 
τήν ίδικήν τη ς ' είχεν άδικον κατά  τοϋτο, 
δτι έδικαίωσε τήν σύζυγόν του.

Μέ τήν χονδράν κεφαλήν,τήν κεχωσμέ- 
νην έπί τών ώμων του, έρυθράν έκ τής ορ
γής, κοχλάζων δλος, ήρπασεν Ιν τών έπί 
τής έστίας τεθειμένων φώτων, άνέσυρεν 
έπί τοϋ άριστεροϋ του βραχίονος τά  κράσ
πεδα τού συρομένου κατά γής κο ιτωνί- 
του του, έχωσε τόν πολυτελή σκοϋφόν 
του μέχρις όφρύων καί άπεσύρθη μετά 
μεγαλοπρεπούς καί θεατρικού κινήματος.

—  Ό  άνθρωπος δέν είνε σκυλί ! είπε 
τραυλίζων, ένω ήνοιγε δι’ ένός λακτίσμα
τος τήν θύραν, ό άνθρωπος είνε άνθρωπος' 
νά τό ένθυμηθής αύτό, κυρία.

—  Ό  χυδαίος δέν είνε άνθρωπος, άπήν
τησεν ή Β ιολέττα χαίρουσα,διότι έβλεπεν 
αύτόν ύπό τοσοϋτον άγενη οψιν, άφοϋ 
είχε τόσον ύποφέρει έκ τών εύγενών αυτοϋ 
περιποιήσεων.

θ ά  μετανοήσεις αύριον, κυρία, ΰπέ-
ια την πα-λαβεν ό Δεβώτ αίσχυνόμενος δ 

ραφοράν του, καί τό τε ... θά ίδοϋμεν !
—  Τότε θ’ άποφασ ί σ r/c ; είπεν ή σύζυ

γός του μετά χλευαστικοϋ ήθους.
—  θ ά  μάθω τήν α ιτ ία ν τής παραδόξου 

διαγωγής σου, έξηκολούθησεν ό Δεβώτ 
καί θά λάβω τά  μέτρα μου.

—  Έ ν χαίρω  τώ δέυντι ,  άπήντησεν ή 
Β ιολέττα.

— Χαίρετε, κυρία' άφοϋ έννοής νά μέ 
ώθησές εις τό έπακρον, δέν έγγυώμαι 
περί τοϋ έαυτοϋ μου άν μείνω έδώ περισ
σότερον. Χαίρετε, κυρία' έχομεν τώρα

Αν ποτε, είπε, μέ κάμ^ς νά έξο- 
δεύσω τριάντα χιλιάδας λίβρας τό έτος, 
πρέπει νά μοϋ ζητήσγις τριάντα χιλιάδας 
φοράς συγγνώμην. Μία νέα χωρίς προίκα 
δέν έχει τό δικαίωμα νά είνε αύθάδης. θ ά  
σέ καθυποτάξω διά τής πείνης' είς τήν 
οίκογένειάν σου, κορίτσι μου, έψοφούσατε 
της πείνας.

—  Αύτό θά μοϋ προξενήσ·/) εύχαρίστη- 
σιν, κύριε, άπήντησεν ή Β ιολέττα . "Οταν 
μέ ίδη ν’ άποθνήσκω τής πείνης είς τήν 
οικίαν σου ό κόσμος, δέν θ’ άποφασίση 
πλέον νά μέ κρεμάσγι καί έμέ δίπλα σου, 
δπως ήθελαν νά κάμουν σήμερα μέ τήν 
πρόφασιν δτι σέ βοηθώ νά κλέπτες τάς 
προμήθειας τού βασιλέως.

Ή  άπάντησις αύτη άφώπλισεν έντελώς 
τόν Δεβώτ, τρώσασα αύτόν είς τά καίρια. 
Ή ττημένος, δυσχεραίνων έξήλθε διά της 
θύρας καί άπεσύρθη, δχι τόσον ήρεθισμέ- 
νος κατά τής συζύγου του, δσον πεφοβι- 
σμένος έκ τών έπικινδύνων έκείνων λόγων, 
τούς όποιους ώτα κακοβούλου τινός ήδύ- 
ναντο ν’ άκούσωσιν.

Ήκούσθη κλείων διά διπλής στροφής 
κλειδός τήν θύραν καί τρέχων είς τόν διά
δρομον μέ τόν θροϋν έκεϊνον τόν ίδιάζοντα 
τών πτηνών, τά  όποια φεύγουν έπτοημένα 
καί έν σπουδή.

Ή  Β ιολέττα , άπομείνασα κυρία τού 
πεδίου τής μάχης, έκλεισε καί αύτή τήν 
θύραν σύρασα θορυβωδώς τόν σιδηρούν μο-

χλ0ν'Κ ατ’έκείνην τήν στιγμήν ή κιθάρα συν- 
ώδευε διά καταλλήλων άομονιών ολην έ
κείνην τήν άναστάτωσιν, ήν έμάντευε κά
τωθεν ό Βελαίρ διά τής άλλεπαλλήλου 
διαλλαγης τής σκιάς καί τοϋ φωτός. Έ ξ- 
ετέλεσε μουσικόν τεμάχιον τοϋ Λούλλη 
έπί τών έξής στίχων :

Σχιαί, που ταξειδεύετε ε'ι; τήν Άχερουσίαν 
Τά; θλίψει; σα; είπατε,

Ή  αφετε στην λέμβον σα;, ώ σκοτεινοί έρέται, 
Μαζί μέ σα; νά πλανηθώ ε ί; νύχτα αΐωνίαν.

Τό τεμάχιον αύτό ήτο πομπώδες , θορυ
βώδες, άτελεύτητον, ώς ή νύξ, ήν άνέφε- 
ρον οί στίχοι. Ό  Βελαίρ έξετέλεσεν αύτό 
έπιτυχώς μεθ’ δλης τής τέχνης' ό συνά
δελφος αύτοϋ Α μφίων άνήγειρεν οικίας 

μαζί ένα λογαριασμόν, ό όποιος θά έξο- Λρούων τήν λύραν του' νϋν δμως έπρόκειτο 
φληθή βραδύτερον. νά καταρρίψτ) διά τών ήχων τής κιθάρας

—  Νά μοϋ παρυυσιάπετ  ε r fir Λογάρ ι -  του τά  τε ίχη , άτινα  ό ’Ιησούς τοϋ Ναυη 
ασμΛν aa c ,  άπήντησεν ή άμείλικτος γυνή , δέν ήθελε καταρρίψει ευκόλως δ ιατώ ν σαλ- 
τής όποιας δ νευρικός γελως άπέκτα ήχους π ίγγω ν.
σχεδόν τρομακτικούς. | Ό  κιθαρωδός έκρουσε τό οργανόν του

Ό  Δεβώτ συντρσθάνθη μέ δλην τήν όρ- μέ τόσην φρενιτιώδη περιπάθειαν , ώστε 
γην του δτι φρόνιμον ήτο νά ύποχωρήσν). , τό θαύμα τοϋ Ίησοϋ έπανελήφθη.
Οί οφθαλμοί τής συζύγου του καθίσταντο ; Ά λ λ ’ έπειδή σήμερον ύπάρχουσι πολ
φλογεροί' τό σώμα της έτρεμεν ώσεί πυ - λοί δύσπιστοι, μή παραδεχόμενοι τά  θαύ- 
ρέσσον' πάσα στιγμή της έπί πλέον πα- ματα , οί άναγνώσται ήμών θά μάς όφεί-



λουσι χάριτας, πιστεύομεν, άν παράσχω- 
μεν είς αύτούς τινάς έξηγήσεις.

Βεβαίως δεν έλησμόνησαν την έμφάνι- 
οιν τοΰ Λαγκομπέρζ είς την Θύραν τής α ι
θούσης, έν ή τόσα διάφορα πάθη συνεκυ- 
κωντο την στιγμήν καθ’ ήν ό Δεβώτ πα
ρουσίαζε την νεαράν σύζυγόν του πρός 
τους σωτήράς του.

’Επί τΤί άπροσδοκήτω θέα τοΰ μουσικοΰ 
ό φιλέκδικος Λαγκομπέρζ είδε πραγματο- 
ποιούμενον άνευ αναβολής Ιν δνειρον έκ- 
δικήσεως, τό όποιον τοσάκις έσκέφθη άφ’ 
ής έτραυματίσθη. 'Η καλή του τύχη έ'φερε 
πρός αύτόν τόν εχθρόν του τόν θανάσιμον, 
πρός άναζήτησιν τοΰ όποιου προθύμως 
εστεργε νά περιπλανηθη άπό τοΰ ένός είς 
τόν άλλον πόλον. Νά έκδικηθη χωρίς νά 
περιπλανηθνί ! οΐα τύχη !

Ο'ία τύχη πρό πάντων δι’ ενα τα λα ί-  
πωρον ήκρωτηριασμένον, δΓ Ιν σώμα άψυ
χον σχεδόν, δι’ ένα βραχίονα μη δυνάμε- 
νον καί μη θέλοντα πλέον νά χειρισθή τό 
ξίφος ! Διότι οφείλομεν νά είπωμεν ότι ό 
ξιφομάχος έκεΐνος ό τόσον πεπειραμένος 
είς τό έ'ογον του έφοβεΐτο μήπως κατέστη 
πλέον άνίκανος είς τό έπάγγελμά του, 
άφοΰ είς τών μαθητών του, ό άπειρότε- 
ρος, τόν είχε καταβάλει. Ό  Λαγκομπέρζ 
ήτο άνδρεΐος τότε μόνον, ότε ήτο βέβαιος 
περί τής υπεροχής του" άφοΰ δέ οί δ ιαξι
φισμοί του είχον άποτύχει , ό ξιφομάχος 
έφρικία έπί τί) άπλνϊ θέα τής λαβής τοΰ 
μακροΰ του ξίφους.

Καί έν τούτοις διά τοΰ ξίφους έκείνου 
έκέρδιζε τόν έπιούσιον. Ό  Λουβοά ειχε 
μισθώσει αυτόν χάριν τοΰ ξίφους του ά
κριβώς. Ό  Λαγκομπέρζ δέν ήπατάτο ώς 
πρός τήν διπλωματικήν του άξίαν. Έ γ ί-  
νωσκε καλώς ότι έπιφορτίζων αύτόν νά 
κατασκοπεύη τόν πρίγκιπα τής Όράν- 
ζης Γουλιέλμον, τόν βασιλέα τής ’Αγ
γλ ίας, ό κύριος Λουβοά έσκόπει κυρίως 
νά τον χρησιμοποιήσγι όπως άποκαθάρη 
τήν 'Ολλανδίαν καί τήν ’Α γγλίαν άπό 
τών προσφύγων έκείνων έφημεριδογράφων, 
άπό τών δυσηρεστημένων έκείνων άρνησι- 
θρήσκων, οΐτινες θά κατελάλουν καί θά 
έδημοσίευον έν Άμεστελοδάμιο καί έν 
Λονδίνιρ πάν ό ,τ ι έφρόνουν περί τοΰ Μι
χαήλ Λουβοά καί το ΰ__

Ό  Λαγκομπέρζ άπελάμβανεν άξιόλογον 
μισθόν, δν όμως έδαπάνα ό άλιτήριος διά 
τά  δύο κυριεύοντα αύτόν πάθη τής γα 
στριμαργίας καί τοΰ παιγνιδ ιού. Τόν μ ι
σθόν τοΰτον άρά γε δέν εμελλε τώοα νά 
χάση, άφοΰ ό πεπειραμένος έκεΐνος ξιφο
μάχος άφέθη ν’ άφοπλισθη καί νά τραυ- 
ματισθη ΰφ’ ένός παιδίου έπί παρουσία 
τοΰ Λουβοά καί ένώ έκράτει είς χεΐοάς 
του τό ξίφος τοΰ Λουβοά. Πώς ήτο δυ- 
νατάν'νά ύποθέση ότι ό χαλκήν τήν καρ
διάν έ'χων υπουργός, έφ’ ής έχαράσσετο 
άνεξιτήλως πάσα ΰβρις καί πάν άδίκημα 

1 "ήθελε λησμονήσει ποτέ ότι έξ α ιτ ία ς τοΰ 
Λαγκομπέρζ τό σπουδαιότατον αύτοΰ μυ- 

. ’ στικόν θά περιήρχετο είς γνώσιν τών άλ- 
F λων, μεταδιδόμενον άπό τοΰ Βελαίρ είς τόν 
r Λαβερνή, πώς θά έλησμόνει τήν ά παγω - 
I γήν τής Ά ντω νιέττα ς  ; διότι ό Λαγκομ-

έκοιμώντο είς το έξής ήσυχοι καί ό Λα
βερνή ούδέν ήδύνατο νά εΐπη, έπί τη  υπο
θέσει ότι ό Λαβερνή θά ε'ζη καί ότι το 
τουφέκιον δέν θά περιείχε δύο σφαίρας, 
ώς έκ τοΰ όποιου θά συνηνοΰντο είς τόν 
αύτόν τάφον ό Όρέστης καί ό Πυλάδης, 
πρός άκραν εύχαρίστησιν τοΰ κυρίου Λου
βοά.

Ό  καλός Λαγκομπέρζ εί'ς τινας περι
στάσεις δέν έστερεΐτο φαντασίας. Καί ύ- 
πεδήλουν μέν πάντα ταΰτα  ότι κατείχετο 
έν μέρει ύπό έφιάλτου, άλλά δέν πρέπει 
τ ις  ν’ άπα ιτη  περισσότερα παρ’ άνθρώπου, 
οστις διέμενε νήστις πρό τόσου καιροΰ.

Δυστυχώς, πρός παρεμπόδισιν τοΰ σχε
δίου τούτου, ό Βελαίρ ήλθε νά κρούση τήν 
κιθάραν του άκριβώς ύπό τό παράθυρόν, 
δι’ ού έσκόπει νά δραπετεύση ό Λαγκομ
πέρζ έν περιπτώσει έπιθέσεως άπό τής θύ
ρας.

Δύσκολον είνε νά περιγράψωμεν τά θάμ-

πέρζ ήγνόει τό αύθαίρετον έπιχείρημα, 
τά έ'γκλημα τοΰ Λουβοά, δι’ ού έγένετο 
καί αύθις κύριος τής δεσποινίδος Δεσαβιέρ 
είς τόν πύργον Λαβερνή.

Αυτά τό σφάλμα τό άνεπανόρθωτον ό 
Λαγκομπέρζ έπόθει νά έξαλείψη. Ό  ξιφο
μάχος έδίψα ίκανοποίησιν. Ό  Βελαίρ εύ- 
ρίσκετο πλησίον του ύπό τήν αυτήν στέ
γην. Ό  Βελαίρ άνύποπτος καί άνυπερά- 
σπιστος προσεφέρετο ολοκαύτωμα είς τήν 
μνησικακίαν τοΰ ξιφομάχου καί είς τά  
παραβλαφθέντα συμφέροντα τοΰ ύπουργοΰ.
Ή το  ή περίστασις κατάλληλος όπως τ ι -  
μωρηθ?). ’Αλλά διά τίνων μέσων ; Ό  Βε
λαίρ ρωμαλέος, έγρηγορώς, ώπλισμένος, 
ένθαρρυνόμενος έκ τής παρουσίας τοΰ Λα
βερνή δέν ήτο λεία εύκολος. Ό  Λαγκομ
πέρζ έγίνωσκεν ότι δέν τόν είχον άναγνω- 
ρίσει" ά λλ ’ έπί πόσον καιρόν άκόμη θά 
ε'μενεν άπαρατήρητος ;

Ό  Δεβώτ άρά γε οστις δέν έγίνωσκε 
τίποτε έκ τών συμβάντων, δέν εμελλε νά βος, όπερ κατέλαβε τόν ξιφομάχον , ότε 
τόν προδώση έν πάση άθωότητι ; ό έπ ι-  ϊτκουσεν, εις άπόστασιν πέντε ποοών άπ’ 
στάτης δέν θά έ'καμνε λόγον είτε είς τόν αύτοΰ, ύπό τό παράθυρόν,τά προανάκρου- 
Βελαίρ, εί'τε είς τόν Γεράρδον, είτε είς τόν σμα καί τούς λαρυγγισμούς τοΰ έχθροΰ 
Ίασπΐνον περί ένός τραυματίου λεγομένου , του.
Λαγκομπέρζ, έκεϊ διαμένοντος, τοΰ οποίου ί Τό πρώτον αίσθημά του υπήρξε τρόμος 
ή κατάστασις άπήτει κάποιαν προσοχήν δεινός. Ό  φαΰλος έκεΐνος ήτο, άναλόγως 
έκ μέρους τών φιλοξενούμενων ; Τί θά ε- προς τάς περιστάσεις,ότέ μέν πάνθηρ, ότέ 
καμνον δέ ό Βελαίρ καί ό Γεράρδος άκούον- δ έ λ α γ ω ό ς . ’Αντί νά συλλογισθη ότι ό 
τες τά όνομά του ; θά προσήρχοντο όπως j Βελαίρ έρώμενος τής Β ιολέττας ήρχετο 
άποτελειώσωσι τόν έχθρόν των ή γενναίο- | νά έκφέρη ύπά τά  παράθυρα τής άπιστου 
τεροι θά ήρκοΰντο νά περιπαίξωσιν αύτόν ερωμένης του τούς στεναγμούς όδυνηροΰ 
καί νά φύγωσιν, άποστεροΰντες αύτόν ; μαρτυρίου, ό Λαγκομπέρζ έφαντάσθη ότι 
πάσης έλπίδος έκδικήσεως ; j οί δύο φίλοι του είχον άνακαλύψει ότι ό

Οί θλιβεροί ούτοι συλλογισμοί άπησχό- μέν είς έξ αύτών έτοποθετήθη παρά τήν 
λουν τό πνεΰμα τοΰ ξιφομάχου έντός τής θύραν, ό δ’ έ’τερος ύπά τό παράθυρόν καί 
μεγάλης αιθούσης, όπου έκ φόβου έμενεν , ότι τό άσμα τοΰ Βελαίρ ήτο έκδήλωσις 
έγκλειστος. Ειχε κλείσει τήν θύραν διά 1 άγριας χαράς, όπως πράττουν οί Καννί- 
τοΰ βαρέος σιδηροΰ μοχλοΰ έκπληττόμε- βαλοι, όταν έχωσι δεδεμένον είς τόν πάσ- 
νος καί αύτός ό ίδιος πώς εΰρισκε τόσην σάλον τόν έχθρόν, τόν όποιον μέλλουσι νά 
δύναμιν μέ όλην τήν άσθένειάν του νά έκ- καταβροχθίσωσιν.
τελέση τό προφυλακτικάν έκεΐνο μέτρον. ! Ά λ λ ’ ό Λαγκομπέρζ έσυλλογίσθη μετ’ 

—  Έν περιπτώσει καθ’ ήν, έ'λεγε καθ’ ολίγον ότι δέν είχεν άκούσει έπανερχόμε- 
έαυτόν, ό Βελαίρ καί ό Γεοάρδος έλθουν νον τόν κύριον Λαβερνή. Τοΰ φόβου παρ- 
νά κτυπήσουν είς τήν θύραν, θά πηδήσω ερχομένου, διεσκεδάσθη ή ομίχλη τοΰ λο- 
άπό τά παράθυρόν, τά όποιον δέν εινε γικοΰ του καί ένεθυμήθη τ ί πραγματικώς 
πολύ ύψηλόν. Πιθανόν νά σπάσω τά κόκ- συνέβαινεν. Ό  Βελαίρ άποκατέστη πάλιν 
καλά μου, είς τά  όποια έξηράνθη ό μυε- δ ι’αύτάν ό άπηλπισμένος έραστής" άκού- 
λός, άλλά τέλος πάντων θά δοκιμάσω. σας δέ τά  βήματα τοΰ Δεβώτ,κροτοΰντα 

"Αν ή νύξ ήθελε παρέλθει άνευ άπευ- άνωθεν τής κεφαλής του, ό Λαγκομπέρζ 
κταίου, ό Λαγκομπέρζ έσκόπει νά μεταβη ένόησε πληρέστατα πώς είχεν ή κα τά - 
καί ν ’ άποσπάση τόν Δεβώτ άπό τήν συ- στασις.
ζυγικήν του ευδαιμονίαν καί ν’άποκαλύψη ί Έ κτοτε αί ίδέαι του ελαβον άλλον 
πρός αύτόν τόν έρωτα τοΰ Βελαίρ πρός ροΰν" δέν άνησύχει πλέον διά τόν έαυτόν 
τήν Β ιολέτταν, τήν ζέσιν μεθ’ής πρό Ιξ του" ήτο κατάλληλος ή στιγμή νά φρον- 
μηνών ό μουσικός έμάνθανε τήν ξιφασκίαν ' τίση διά τήν έκδίκησιν. Καλλίτερα νά 
όπως έξοντώση τόν άντεραστήν του. Ό  έ'χη είς τάς χεΐράς του τάν έχθρόν του 
Δεβώτ έντρομος,διότι περιέθαλπεν είς τήν παρά νά τρέχη νά τόν ζητή . 
οικίαν του τοιοΰτον όφιν άπατεώνα, άν- j — Βεβαίως, είπε καθ’ έαυτόν ό Λ αγ- 
αμφιβόλως θά ηύχαρίστει τόν Λαγκομ- κομπέρζ, μία τουφεκιά κατά  λάθος είς 
πέρζ θ’ άπέκρυπτε τήν έν Ούδάρδ παρου- τό κυνήγι είνε έξαίρετον μέσον, αλλά το 
σίαν του καί θά συνεμάχει μετ’αύτοΰ, ό- τουφέκι καμμία φορά άποτυγχάνει, ένφ 
πως καταβάλωσι τόν κοινόν έχθρόν. Ή  τά σπαθί ή τά μαχαίρι ουδεποτε. Ο Βε- 
δέ μάχη τοΰ προμηθευτοΰ καί τοΰ ξιφο- λαίρ εύρίσκεται υποκάτω άπό τό παρά-
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κυνηγίου. Ό  Λαγκομπέρζ καί ό Δεβώτ θά βάνω μέ τά  δύο χέρια τά ξίφος



ρίου Λουβοά καί τό έμπήγω ώς παλούκι, 
καθέτως μέσα είς τό κρανιον τοϋ τρα- 
γουδιστοϋ. Κ ατ’ αυτόν τόν τοόπον έξο- 
φλοϋμεν καί τά  τραγούδια παύουν.

Καταθελχθείς έκ τοϋ εύφυεστάτου έ
κείνου σχεδίου ό Λαγκομπέρζ εσπευσε νά 
έζασφαλίση τήν έπιτυχή αύτοϋ έκτέλεσιν.
Ή  χαρά ήν ήσθάνετο έπί τνΐ προσεχεϊ έκ- 
δικήσει τόν καθίστα ευκίνητον ώς πρίν. 
Ά λ λω ς  τε δεν έχρειάζετο είμή έπ’ ολί
γα ς στιγμάς νά κατατρίψν) τάς δυνάμεις 
του, μετά τόν φόνον τοϋ Βελαίρ, θά είχε 
καιρόν ν’ άναπαυθ-Tj.

’Ιδού λο ιπόν αύτός όξύνων την αιχμήν 
τοϋ ξίφους, σύρων τόν μοχλόν και διανοί- 
γων τά  φύλλα τοϋ παραθύρου, καθ’ ήν 
στιγμήν ό μουσικός έξετέλει ήχηροτάτους 
ίιν ά ς  τόνους.

Ό  Βελαίρ έκάθητο είς τά έδώλιον μέ 
την κεφαλήν άσκεπή. Τό ξίφος είχε μή
κος τριών ποδών, ό δέ βραχίων τού Λαγ
κομπέρζ δύο, ήτο πλέον ή αρκετόν δπως 
ή αιχμή τού ξίφους έμπηχθή κατά  Ιξ δα
κτύλους καί σίδηρος έντός κρανίου φθάνει 
και παραφθάνει δ ι’ενα άνθρωπον.

Ά λ λ ά  καθ’ ην στιγμήν ό Λαγκομπέρζ 
εκυπτε διά νά καταφέρτ) καλώς τό κ τ ύ -  j 
πημα καί έμέτρει τήν άπόστασιν, ήσθάν- ·, 
θη τρέμοντα ύπ ’ αύτόν τόν ογκώδη λ ί
θον τόν άποτελοϋντα τάν θριγκόν τοϋ πα
ραθύρου. ‘Ο λίθος έκεΐνος άποσπασθείς έ
νεκα της πολυκαιρίας καί τών κλονισμών 
είχε χάσει τήν ισορροπίαν κατά τήν βά- 
σιν καί θά έκυλίετο πρός τά  έξω, μέ τήν 
πρώτην ώθησιν.

Ή το  αδύνατον μέ τόν κλονισμόν εκεί
νον νά κτυπηση έν πληρει ασφαλεία" ήτο 
αδύνατον καί νά κύψη πρός τά  εξω χω
ρίς νά τρέξ·/) τάν κίνδυνον νά πέσν) αύτός 
δ ίδιος έπί της κεφαλής τοϋ Βελαίρ, δσ- 
τ ις  θά έφονεύετο, άλλ ’ ένταυτώ  θά έφο- 
νεύετο καί ό ίδιος Λαγκομπέρζ. Ή το  δέ 
τοϋτο θυσία ανωφελής, τήν όποιαν πάν
τως έπρεπε ν’ άποφύγη.

Ό  ξιφομάχος εστη τεθλιμμένος. Τίνι 
τρόπω νά έξαρτήση επακριβώς καί ν’ ά- 
φήσν) νά πέσν] διά μιάς τό ξίφος έκεϊνο 
τοϋ Δαμοκλέους" θά εύρισκεν είς Ούδάρδ 
τρίχας ίππείους, έχούσας τάς αύτάς ιδιό
τη τα ς μέ τάς τών Συρακουσών; Προφανώς 
όχι. Ή  καλή έκείνη ιδέα έματαιοϋτο λοι
πόν κατά τήν στιγμήν άκριβώς της έκτε- 
λέσεώς της καί δ ιατί ; Δ ιότι ήτο είς λ ί
θος κακώς προσηρμοσμενος.Τί λύσσα! ένω 
τό κρανίον έκεϊνο προσεφέρετο τόσον άνυ- 
πόπτως είς τά κτύπημα ! Ό  Βελαίρ έπί 
τοϋ έδωλίου έκίνει τόσον προκλητικώς τήν 
κεφαλήν !

—  Κατηραμένη πέτρα ! είπεν" άξιζε 
νά σέ κρημνίσω έπί αυτοϋ τοϋ άθλιου μου
σικού ! . . . Αϊ ! προσέθηκε καθ’ έαυτόν 
ό Λαγκομπέρζ μεθ’ύποκώφου καγχασμού, 
καί δ ιατί δχι ; διότι είνε σώμα πεπιεσμέ- 
νον άντί νά είνε οξύ, διότι συντρίβει άντί 
νά διατρυπά,δι’αύτό πρέπει νά τό περιφρο- 
νησωμενώς μέσον άνθρωποκτονίας; Θά μοϋ 
εϊπτ) τ ις  δτι ζυγ ίζει χ ιλ ίας πεντακοσίας 
λίτρας, άντί νά ζυγίζγ) μία καί μισή.Είνε 
δυσκολία δι’ έ'να άνθρωπον διατελοϋντα |

εις άνάρρωσιν ' άλλά θά εύρωμεν πάλιν 
τόν τρόπον τής χρησιμοποιήσεως είς τάς 
Συρακούσας,κατά τήν εποχήν της άρχαιό- 
τητος. Ας άφήσωμεν Διονύσιον τάν Τύ
ραννον καί άς προστρέξωμεν είς τόν Ά ρχ ι- 
μήδην.Ό  μοχλός! διά τοϋ μοχλού" Ιν πα ι- 
δίον δύναται νά μετακίνηση τόν κόσι/.ον.

Καί ό Λαγκομπέρζ ήρπασε θριαμβευτι- 
κώς τόν σιδηροϋν μοχλόν, δστις έχοησί- 
μευε πρός άσφάλειαν της θύρας.

—  Μέ τρεις άναμοχλεύσεις αύτή ή πέ
τρα μετακινείτα ι, π ίπ τε ι, συντρίβει. Εύ- 
τυχισμένε Βελαίρ ! δέν θά ύποφέρης τόσον 
πολύ, έσύ όποϋ έ'καμες έμέ νά υποφέρω 
τόσον !

Διά νά διευκολύνν) τό άποτρόπαιον έ'ρ- 
γον του ό Λαγκομπέρζ ήνοιξε διά μιάς 
τό παράθυρον, είσήγαγε τόν μοχλόν ύπό 
τάν λίθον καί άνεκίνησεν αύτόν.

Ητο ή στιγμή καθ’ ήν ή μεταξύ τοϋ 
Δεβώτ καί τής Β ιολέττας φιλονεικία εύ- 
ρίσκετο πεοί το τέλος. Ό  σύζυγος είχεν 
ήδη υποχωρήσει, ή νεάνις έ'κλειε τήν θύ
ραν, ό δέ Βελαίρ έκιθάριζε καθήμενος έπί 
τοϋ λιθίνου έδωλίου, υπέρ ποτε τεθλιμ
μένος, τό φοβερόν ύπήχημα τής μελωδίας 
τοϋ Λούλλη. Ό  Λαγκομπέρζ έφοβεΐΐο 
μόνον μήπως τεμάχιον τ ι τοϋ κονιάματος 
άποσπασθέν τοϋ τοίχου πέση έπί τής κε
φαλής τοϋ μουσικού καί προαναγγείλ·/) 
αυτώ  ώς πρόδρομος τήν π τώ σ ιν 'το ύ  δγ- 
κου. Διά τοϋτο ήτο αξιοθαύμαστος ή 
προσοχή μεθ’ ής δ δολοφόνος Αρχιμήδης 
ύπανήγειρε τόν τεράστιον δγκον καί με- 
τεκίνει αύτόν έκτός τής βάσεώς του.

Ό  Λαγκομπέρζ είχεν άνακτήσει τάς 
δυνάμεις του" κατέβαλλε μάλιστα προσ- 
παθείας, όπως τάς μετριάζν). Ό  λίθος τώ 
δντι μετετοπίσθη, άπώλεσε τήν ισορρο
πίαν καί επεσεν.

Είς τά έξης έπαυον τά  άσματα καί ή 
μουσική*.

Ήκούσθη συντριβόμενη καί στένουσα 
δι’ ύστάτην φοράν ή εις μυρία τεμάχια 
διαρραγεΐσα κιθάρα καί κραυγή άνθρώπι- 
νος άνεμίχθη μέ τόν κρότον τοϋ λίθου, 
προσκρούσαντος κατά  τοϋ λιθίνου έδωλίου. 
Ό  Λαγκομπέρζ τυφλωθείς ύπό νέφους κο- 
νιορτού ώπισθοχώρησεν, ένω αί άραιαί 
τής κεφαλής του τρίχες ώοθοϋντο έκ 
φρίκης.

Ή  σκοτοδίνη τοϋ τρόμου κατέλαβε τάν 
άθλιον έκεϊνον" έφοβήθη έπί τή  ιδέα δτι 
έ'μελλε ν’ άνευρεθή τά πτώμα , δτι ό Γε- 
ραρδος θά έξεδίκει τάν Βε7ναίρ" έφοβήθη 
τά  πάντα . Μέ τήν καρδίαν σφοδρώς πάλ- 
λουσαν είς τά κενόν του στήθος, ήνοιξε 
τήν θύραν, έδραμεν άσθμαίνων, βλοσυρός, 
έκτείνων τούς βραχίονας, εύρεν έ'να 'ίππον 
ύπό παράπηγμα, άνήλθεν έπ’ αύτοϋ δ ι’ έ- 
νός άλματος, αύτάς ό πρό μιάς ώρας μή 
δυνάμενος νά σύρν) τούς πόδας του καί 
στηριζόμενος άπό τής χα ίτης τοϋ ζώου, 
σφιγγών τά  πλευοά αύτοϋ διά τών κνη
μών, άκούων μετά τρόμου τόν άνεμον συ- 
ρίζοντα παρά τά  ώτά του, ώρμησεν έκτός 
τού πύργου.
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Ά λ λ ’ ήπατάτο πολύ. Ό  Βελαίρ ειδο
ποιηθείς έκ τής πτώσεως πολλοϋ χώματος, 
ήγέρθη, άπέθηκε τήν κιθάραν του έπί τοϋ 
έδωλίου καί παρετήρει υψηλά. Παραχρήμα 
είδε φωτιζόμενα, δύο παράθυρα αριστερόθεν 
τοϋ θαλάμου τής Β ιολέττας, άνεννώρισε 
τήν σκιάν τοϋ Δεβώτ κλειομένου μόνου 
έντός τοϋ χωριστού δωματίου καί έννόησεν 
δτι ή σύζυγός του τάν ειχεν άποπέμψει.

’Εκείνην άκριβώς τήν στιγμήν έπεσεν ό 
λίθος καί συνέτριψε τήν κιθάραν. Ά κού- 
σασα τάν κρότον τής πτώσεως ή Β ιολέττα 
ήνοιξε τό παράθυρον, τό όποιον πιθανώς 
θά ήνοιγε καί άνευ τοϋ περιστατικού έ
κείνου. Ό  Βελαίρ άφήκε κραυγήν ιδών 
αύτήν, χωρίς νά συλλογισθή τόν κίνδυνον 
ον είχε διατρέξει πρό μικρού, έπί τή θέα 
τοϋ άπροσδοκήτου έκείνου ρήγματος, τοϋ 
φύλλου έκείνου τοϋ παραθύρου, δπερ ήδύ- 
νατο νά χρησιμεύσει ώς βαθμίς, βλέπων 
ευχερή τήν άνάβασιν έκεϊ οπου πρό δέκα 
λεπτών οΰτε αίλουρος δέν ήδύνατο ν’ ά - 
ναρριχηθγί, ό νέος έν τώ μέσω τοϋ στροβί
λου τού κονιορτοϋ έπήδησεν έπί τοϋ κα- 
τεδαφισθέντος παραθύρου, έχρησιμοποίησε 
τά  σίδηρα τού φύλλου ώς βαθμίδα, άνερ- 
ριχήθη έκεϊθεν είς τάς κ ιγκλίδας τοϋ έξώ- 
στου καί είσελθών έ'πεσεν είς τούς πόδας 
της Β ιολέττας έκθαμβου καί έντρομου, ή- 
τ ις  δέν έγίνωσκεν άκόμη τίς  ήτο δ Θεός 
ό έξερχόμενος χάριν αύτής έκ τοϋ σύννε
φού έκείνου.

ΚΒ' ^
ΚΑΛΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΩΡΑ

Ό τε ό Γεράρδος καί δ κύριος Ρυβαν
τέλ  εύρέθησαν μόνοι έν τώ μέσφ τής νυ- 
κτάς είς τήν πεδιάδα, ό πρώτος, στραφείς 
δπως ί'δτ) άκόμη μίαν φοράν τά  πεφω τι
σμένα παράθυρα τοϋ πύργου, έξήνεγκε 
στεναγμόν, ον ό στρατηγός ήρμήνευσεν 
έπί τά άστειότερον.

— ’Ιδού ό Λαβερνή, είπεν, όποϋ συλ
λογίζετα ι τήν μνηστήν του καί στενάζει, 
διότι δέν εύρίσκεται είς τήν θέσιν τοϋ κυ
ρίου Δεβώτ καί δέν κατο ικεί ε ί, τάν πύρ
γον έκεϊνον όμοϋ μέ τήν δεσποινίδα Ά ν -  
τω νιέτταν Δεσαβιέρ.

—  Φεϋ ! στρατηγέ μου , άπήντησεν ό 
Γεράρδος, γινώσκω πολύ καλά δτι ή δυ
στυχής νεάνις άπωλέσθη διά πάντός δ’/ 
έμέ, δτι διήλθε διά τοϋ βίου μου ώς σκιά 
έρωτος, δτι ό Θεός ώργισμένος μοϋ έδειξε 
τήν εύτυχίαν καί μοϋ τήν άφνιρεσε πά 
λιν, δπως άφαιρεΐ τά  πάντα  έκ τών αν
θρώπων, ούς ή εύδαιμονία τυφλόνει κα ί 
άποκοιμίζει. Ό χ ι, δέν έσυλλογιζόμην τήν 
δεσποινίδα Δεσαβιέρ κ α τ ’αύτήν τήν σ τ ιγ - 
γμήν" άλλως τε δέν έκδηλοϋται πλέον διά 
στεναγμών ό λογισμός μου. Είς τά βάθος 
τής καρδίας μου υπάρχει πληγή καίουσα, 
ανίατος, τής όποιας τά άλγος ούδέποτε 
παύει.Έσυνείθισα" πάσχω,χωρίς νά κραυ
γάζω .

—  Τότε δ στεναγμός σου πόθεν προ
έρχεται ;

— Δέν έννοήσατε λοιπόν,στρατηγέ μου, 
έκεϊνο τό όποιον εί'δετε είς τήν οικίαν τοϋ 
Δ εβώ τ;



—  Διάβολε! μοΰ φαίνεται πώς έννόησα 
κάτι τ ι . Είνε ένας αχρείος προμηθευτής, 
δστις ένυμφεύθη μίαν ώραίαν νέαν, καί 
οστις κοιμάται απόψε την πρώτην νύκτα 
τοΰ γάμου του.

—  Είνε μία δυστυχής γυνή,, ή τ ις ένεκα 
στοργής πρός τόν πατέρα της ένυμφεύθη 
τόν άχρεΐον αυτόν, τόν όποιον δέν αγαπά 
καί εύρίσκεται έπί παρουσία ένός ώραίου 
νέου, τόν όποιον ήγάπα ποότερον καί τοΰ 
όποιου συναισθάνεται τήν θανατηφόρον 
λύπην.

—  Ό  Βελαίρ ! τό καϋμένο τό πα ιδ ί ! 
Τώ όντι ! τώρα ένθυμοΰμαι έκείνους τους 
μορφασμούς, έκείναις τα ΐς  ’ματια ίς , έκεί- 
ναις τα ΐς  λ ιγοθυμ ία ις. . .

—  Στρατηγέ μου, ό έρως έχει πολλά 
βάσανα καί θλίψεις, δταν έχγι κανείς η
λικίαν είκοσι έτών.

— Καί ημείς μίαν φοράν είχομεν είκοσι 
έτη. -Ναί' είνε πράγματι λυπηρόν πράγ
μ α ... Ά λ λ ά  δέν πειράζει’ θά παρηγορη- 
θοΰν.

— Καί δταν συλλογίζωμαι δτι καί αυ
τοί είνε θύματα τοΰ Λουβοά ! άνέκοαΕεν 
ό Γεράρδος.

—  Α λήθεια  ;
—  Βέβαια ' τήν Β ιολέτταν άνέθρεψε μία 

έλεήμων κυρία, ή τ ις άποθνήσκουσα τήν 
άφησεν έν ένδεία. Καλλίτερα θά ήτο άν 
έγίνετο έργάτις. Ό  πατήρ τής Β ιολέττας 
ήτο στρατιώτης τυφλός καί ήκρωτηρια- 
σμένος. Είχε δικαίωμα νά είσέλθη είς τους 
Απομάχους, άλλ’ ό Λουβοά,άγνωστον διά 
ποιους λόγους μυστηριώδους μίσους, τόν 
έζήρεσε μέ έπιμονήν. Μόλις ή Β ιολέττα ή- 
δύνατο νά κεοδίζη τά  αναγκαία δπως 
διαθρέψν) μόνον τόν έαυτόν τη ς ' διότι μία 
τιμ ία  κόρη δέν ήμπορεΐ νά ζήσν) είς Πα- 
ρισίους. Λοιπόν άνευ τής στοργής καί 
τής άφοσιώσεως τής θυγατρός του θ’ ά- 
πέθνησκε τής πείνης ό γέρω-Γιλβέοτος' ό 
Δεβώτ τήν έοωτεύθη* καί έζ άοοσιώσεως 
πρός τόν πατέρα της τόν ένυμφεύθη' άλλ’ 
ή θυσία ΰπήρζε ματα ία , διότι ό τα λα ί
πωρος Γιλβέρτος άπέθανε πρό όκτώ ημε
ρών.

—  Ά λ λ ’ δμως καί ή νέα είνε κάπως ά- 
> ζιοκατάκριτος είς αύτήν τήν ύπόθεσιν,εί-

πεν|ό Ρυβαντέλ 'μήπως ό Βελαίρ δέν κεοδί- 
I ζει έκατόν λουδοβίκεια τόν χρόνον μέ τήν 
κιθάραν του ; καί μήπως κανείς μέ έκα
τόν λουδοβίκεια δέν ήμπορεΐ νά διαθρέψη 
(λίαν γυνα ίκα καί ένα τυφλόν ; καθώς 
καί τό πα ιδ ί, τό όποιον άναποφεύκτως 

ί έρχεται είς τόν κόσμον έν τοιαύτν) περι- 
στάσει κατά  τό πρώτον έτος τοΰ γάμου ; 
Δ ιατί δέν ένυμφεύετο τόν Βελαίρ ; Είνε 
φιλόδοζος, σοΰ λέγω , καί έπροτίμησε τόν 
προμηθευτήν διά τόν πύργον του καί διά 
“Γην άμαζάν του.

—  Ό χ ι, στρατηγέ μου, οχΓ άν έπρο
τίμησε τόν προμηθευτήν, καί είς αύτό

■ πταίει ό Λουβοά.
—  Πάλιν αύτός ;
—  'Ο Λουβοά ήθελε νά κάμν) τόν Βε- 

f  λαίρ κατάσκοπόν του. Ό  Βελαίρ άπε-
I ποιήθη’ ό Λουβοά ήθελε νά τόν φυλακίσν)
I καί αύτός έφυγεν. Ή  Β ιολέττα άπεχω-

ρίσθη άποτόμως άπό τοΰ δυστυχούς νέου.
Ειδήσεις περί αύτοΰ δέν έλάμβανε,διότι ό
Λουβοά έσοετεοίζετο τά ; έπ ιστολά ;. Έ - 4 ‘ '
νόμισεν δτι ό έραστής της ήτο άπιστος, 
έβλεπε τόν πατέρα της άπειλούμενον ν’ά- 
ποθάνη τής πείνης, ό Δεβώτ τήν έβίαζε 
κα ί αύτή ένυμφεύθη τόν Δεβώτ. Μετά 
τρεις μήνας θά καθίστατο έλευθέρα ένεκα 
τοΰ θανάτου τοΰ πατρός τη ς , θά άνεύρι- 
σκε τόν Βελαίρ, άπεσταλμένον είς Γαλ
λίαν παρά τοΰ κυρίου Κ ατινά, καί θά τόν 
ένυμφεύετο. .·.

—  Αυτό είνε τό μυθιστόρημά σου,φίλε 
μου,άνέκραζεν ό στρατηγός" άλλ’ έγώ κα
τασκευάζω έν'άλλο . Ή  Β ιολέττα δέν θ’ 
ανεύρισκε τόν Βελαίρ,διότι ό Βελαίρ έκρύ- 
πτετο . Ό  κύοιος Λουβοά θά συνελάαβανε 
τον Βελαίρ καί ή κωμωδία θά έτελείω- 
νεν. Ά ν τ ί  τούτου ιδού δτι ό μουσικός εύ- 
ρίσκεται είς τόν πύργον. Ό  Δεβώτ άγνοεΐ 
δτι ακροάζεται τόν αντεραστήν του' διά 
τής κιθάρας κατορθοΰται ή κατάπτωσις 
τοΰ συζύγου καί ή σύζυγος παρηγορεΐ τόν 
άτυχή έραστήν. Ευχαριστήσου λοιπόν μέ 
τά  συμβαίνοντα καί μή στενάζης πλέον.

—  Καί καθόσον άφορά έμέ, στρατηγέ ; 
είπεν ό Γεράρδος μετά θλιβεροΰ μειδιάμα
τος, διότι έσυλλογίζετο δτι κατά βάθος ό 
Ρυβαντέλ δέν ήπατάτο ώς πρός τήν τύ
χην τοΰ Βελαιρ.

—  Καί καθ’ δσον άφορά σέ έπίσης, Λα
βερνή. Ούδέν άπλούστερον νομίζω. ’Ιδού 
άντικρύ μας ή Βαλενσιέννη. Μόλις φθάσω 
άντικρύ τών φρουρών, έπίστρεψε είς τούς 
φίλους σου καί μή φεισθής τά  καπόνια καί 
τό κρασί τοΰ προμηθευτοΰ. Είπέ είς τόν 
μικρόσωμον άββάν νά είνε μετριοπαθής, 
νά μή φοβήται καί νά περιμένν). Είς Βα
λενσιέννην θά λάβω δ ιαταγάς,τά ς όποιας 
άναμένω, θά μάθω ποιος είνε ό προορι
σμός μου καί αμέσως θά σοΰ γράψω νά 
έλθης νά μέ άνταμώσης. Σιμά μου θά εί
σαι τόσον καλά προφυλαγμένος δσον καί 
ό Βελαίο είς τό στρατόπεδον τοΰ Κ ατινά. 
Άφοΰ εύρεθνίς έν άσφαλεία θά περιμένωμεν 
τόν βασιλέα κα ί είζεύρεις τ ί σοΰ ύπεσχέ- 
θην. Κ ύττα ζέ ! βλέπεις πόσα φώτα είνε 
είς τήν πόλιν ; άφησέ με τώρα θά σέ πε
ριμένουν ίσως άνησύχως είς Οΰδάρδ' πή
γαινε σοΰ λέγω , καί προσπάθησε νά σέ 
προστατεύση ό Βελαίρ σιμά είς τόν κύριον 
Δεβώτ.

Τώ δντι, ή Βαλενσιέννη ήτο πεφωτι
σμένη' μακρόθεν έφαίνοντο πολλοί πυρσοί 
περιφερόμενοι άνά τήν πόλιν. Αί πύλαι ή
σαν άνοικταί καί πλήθος συνωστίζετο περί 
αύτάς, στρατεύματα έν ά ταζία , ών αί 
λόγχαι καί τά  τυφέκια άπήστοαπτον ύπά 
τάς έρυθράς φλόγας.

— Πηγαίνω γρήγορα, έζηκολούθησεν ό 
στρατηγός' ήμπορεΐ νά κλείσουν τάς πύ- 
λας καί νά μέ άφήσουν έζω, δσον Ρυβαν
τέλ  καί άν ε ίμ α ι' χαΐρε, αγαπητέ Λαβερ
νή, καλήν έντάμωσιν.

Ό  Γεράρδος άπεχαιρέτιζεν ήδη αύτόν, 
δτε έθεάθησαν οί στρατιώ τα ι συνταρασ- 
σόμενοι καί βομβοΰντες ώς μέλισσαι περί 
τήν κυψέλην. Θόρυβος καταχθόνιος έζήρ- 
χετο άπό τό μέσον τής πόλεως, μεθ' ού

άνεμιγνύοντο κρότοι τυμπάνου καί σαλπί
σματα καί καλπασμοί ΐππω ν.

—  Χωρίς άλλο σήμερα είνε ήμέρα τών 
ταραχών, άνέκραζεν ό Ρυβαντέλ ' μήπως 
σφάζουν κανένα μέσα είς τήν Βαλενσιέν
νην ;

—  Κάτι θά συμβαίνν), είπεν ό Γεράρδος.
—  Αναχώρησε, φίλε μου' δση περισσό

τερη ταραχή συμβαίνει, τόσον γρηγοοώ- 
τερα πρέπει νά έπί στρέψης είς τήν γαλή
νην καί τήν μόνωσιν.

—  ’Επιτρέψατε μου, στρατηγέ , είπεν 
ό Γεράρδος νά έρωτήσω τόν δμιλον τών 
ήσύχων έκείνων ανθρώπων, όποΰ στέκουν 
έκεϊ πέρα, παρά τήν τάφρον.

—  Είνε άζιωματικο ί , μοΰ φαίνεται , 
άπήντησεν ό Ρ υβαντέλ ' θά σέ αναγνωρί
σουν, φύγε !

—  Δέν θά φύγω , πρίν μάθω τ ί συμβαί
νει, στρατηγέ μου' φλέγομαι άπό ασυνήθη 
περιέργειαν.

—  Ά ς  είνε' θά έρωτήσω έγώ, θ’ άκού- 
σνις τήν άπάντησιν καί θ' άναχωρήσης ά- 
μεσως άμα «καύσης.

Ό  Γεράρδος άπέμεινεν όπίσω,ό δέ στρα
τηγός έπλησίασε πρός μικρόν δμιλον εύ- 
πατριδών, Ο'ίτινες ΐσταντο παράμερα καί 
συνωμίλουν μεταςύ των.

—  Κύριοι, τ ί συμβαίνει είς Βαλενσιέν
νην ; ήρώτησε.

—  Κύριε Ρυβαντέλ! . . .  στρατηγέ μου ! 
σείς είσθ- ; Άνησυχοΰμεν πολύ διά σάς ! 
άνέκραζε φωνή τις .

—  Πώς ! Λαφρεναί, είσαι υπασπιστής 
μου καί δέν έρχεσαι νά μ’ ένταμώσης ; 
ειπεν ό στρατηγός προσποιούμενος τόν. 
δυσηοεστήμένον' σ’ έπερίμενα δλην τήν ε
σπέραν.

—  Καί έγώ ,στρατηγέ μου,έτρεξα δέκα 
φοράς έπί τά  ίχνη σας' ό ΐππος μου είνε 
κατάκοπος καί τον άφινα ν’ άναπαυθη ο
λίγον, σταματήσας σιμά είς αύτούς τούς 
κυρίους, ένφ σκοτώνονται έκεϊ μέσα.

—  Σκοτώνονται είς τήν Βαλενσιέννην; 
Καί ποιοι τάχα  ; . . .

"Επεται συνέ/εια.

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

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

—  Ναί, ό Τραπεζιτικός οίκος δέν είνε 
ίσως ποώτης τάζεως, άλλά , είνε πολύ α
σφαλής καί οί ζένοι τόν γνωρίζουν, διότι 
ό θεΐός μου έχει πελάτας άπο παντοΰ 
καί πρό πάντων Ρώσσους. Ή κούσατε νά 
γ ίνετα ι ποτέ λόγος περί τοΰ ταγματάρ
χου Βορισώφ;

—  Ναί . . . κα ί μέ πολύ διφορουμέ- 
νας λέζεις.

—  Α λήθεια  ! Καί τ ί λέγουν περί αύ-

τ0ύ ’—  Λέγουν' άλλ’ είνε φλυαρίαι άπό τάς



συνειθισμένας... λέγουν οτι είνε πράκτωρ 
τής ρωσσικής αστυνομίας.

—  Μέ άλλους λόγους κατάσκοπος.
—  Ό χ ι δά .Ό  κύριος Βορισώφ έ'χει μέ- 

γαν βαθμόν είς τόν αύτοκρατορικόν στρα
τόν, καί μεγάλην περιουσίαν. Τό άκριβέ- 
στερον είνε δτι έ'χει λάβει μυστικήν απο
στολήν παρά της κυβερνήσεώς του.

—  Πολιτικήν άποστολήν τότε.
—  Πιθανόν. Ά λ λω ς  τε δέν τόν γνωρί

ζω διόλου τόν συνταγματάρχην αύτόν,καί 
οΰδ’έχω έπιθυμίαν νά τόν γνωρίσω. ’Μπο
ρώ νά έροιτήσω πώς ένδιαφέρεσθε δ ι’ αύτό 
τό πρόσωπον ;

—  Έ γώ  ! Ουδέ κα τ ’ έλάχιστον. Σάς 
άνέφερα τ ’ όνομά του, έπειδή ό θείος μου 
είνε Τραπεζίτης του, καί έ'τυχε κάποτε 
νά τόν συναντήσω. Ή  κόμησσα Γ ιάλτα  
ομως ίσως τον γνωρίζει.

—  ’Ίσως έξ δψεως, σάς διαβεβαιώ ό
μως ότι δέν έ'χουν σχέσεις. Αυτή δέχε
τα ι μόνον ανθρώπους που συμπαθεί.

—  Καί εκλαμβάνει τόν Ρώσσον αύτόν 
ώς εχθρόν. Σωστά. Τό ευρίσκω πολΰ φυ
σικόν νά μή τόν αγαπά, έπειδή καί ’μένα 
δέν μέ άρέσει. Έ χ ει έ'να υφος ποϋ δέν 
’μπορώ νά υποφέρω . . . έ'να υφος άγέρω- 
χον καί πανοϋργον.

—  Φαντασθητε λοιπόν άν ήνε δυνατόν 
ν’ άρέσγι είς τήν κόμησσαν, ή όποία είνε 
άπλή καί ειλικρινής. Μόνο νά τήν ’δη 
κανείς καί μαντεύτι τόν χαρακτήοά τη ς ... 
κα ί θά ’δήτε, έπειδή έφθάσαμε. Αύτό τό 
μεγάλον τείχος, που βλέπετε έκεϊ κάτω , 
περιβάλλει τόν κήπον τής κομ-ήσσης.

Ό  Μάξιμος ειδοποιηθείς ότι ή στιγμή 
εφθασεν έ'ρριψε ταχύ βλέμμα έφ’ έαυτοϋ.

Μολονότι δέν είνέ τ ις  αυτάρεσκος, έπ ι- 
θυμεϊ δμως νά προξενήσϊ) ευνοϊκήν έντύ- 
πωσιν, δταν πρόκειται νά παρουσιασθή 
είς νεαράν γυνα ίκα .

Τό δχημα έστη πρό μικράς τίνος θύρας, 
κατεσκευασμένης είς τό μέσον τοϋ μακροϋ 
τούτου τείχους, τήν οποίαν ό ιατρός έ- 
δειξεν είς τόν συνοδόν του.

Καί β εβαίως ή θύρα αυτη έχρηβίμευε 
διά τους ύπηοέτας τής κομήσσης καί διά 
τους πολύ οικείους, έπειδή δέν έγένετο 
διά νά διέρχωνται αί άμαξαι. Ή  αύλή 
της μεγάλης θύρας καί ή κυρία πρόσοψις 
τοϋ μεγάρου εΰρίσκοντο έπί της άντιθέτου 
πλευράς είς τήν παράλληλον όδόν τής 
Λεωφόρου Φρείδλανδ.

—  Βλέπω καί έ'χετε ιδιαιτέραν είσο
δον, είπε χαριέντως. Οί προσκεκλημένοι 
είς τάς διασκεδάσεις της δέν έ'ρχονται 
υποθέτω άπό τόν ίδιον δρόμον.

—  Προτιμώ αύτήν τήν είσοδον διά νά 
μή χρονοτριβώ. Ή  κόμησσα μοϋ έ'δωκε 
τήν άδειαν. Έ άν έμβαίναμεν άπό τήν με
γάλην είσοδον θά ήμεθα ήναγκασμένοι 
νά περάσωμεν άπό ενα τάγμα  υπηρετών. 
Αύτοί οί γελοίοι μεταβιβάζουν άπό χέρι 
σέ χέρι τούς έπισκέπτας. Ό  θυρωρός τούς 
στέλνει στόν άκόλουθο, ό ακόλουθος στον 
θαλαμηπόλο καί έτσι δέν τελειώνει ποτέ. 
Ένω διά τής εισόδου αύτής άποφεύγο- 
μεν δλους αύτούς καί φθάνομεν κα τ ’ εύ- 
θείαν είς τήν κόμησσαν.

—  Γνωρίζετε ποϋ νά τήν εύρετε,καθώς 
βλέπω.

— Άκριβώς δχι, άλλά γνωρίζω ποϋ 
θά τήν ζητήσω.

Ό  ιατρός έσυρε τρις τό κωδώνιον, ή 
θύρα ήνοιξε καί'είσηλθον. Μόλις διέβησαν 
τόν ούδόν καί ή θύρα έπανέκλεισεν.

—  Αυτά τά σπ ίτ ι έ'χει μηχανάς, καθώς 
τά  θέατρα. Αί πόρται κλείουν μόναι των. 
Έξαίρετον σύστημα γ ιά  ν’ άπαλλαχθή 
κάνεις τών θυρωρών. Ώ  ! ώ ! παράδεισος 
αριστούργημα.
• Καί πράγματι ήν παράδεισος καί ούχί 

κήπος έκ τών συνήθων καχεκτικών, δπου 
τό πάν μέχρι καί αύτης τής χλόης φοι- 
τευεται καί καλλιεργείτα ι διά μυρίων κό
πων.

Αί πτελέαι έφύοντο κατά βούλησιν καί 
ή χλόη ηύξανεν έν μεγάλν] έκτάσει.

Ό  Μάξιμος παρετήρησε μακρότερον 
θερμοκήπιον καί πλησιέστερον οικίαν ά- 
κανόνιστον, άλλά χαρίεντος έξωτερικοϋ, 
άνευ άρχιτεκτονικής καί συμμετρίας.

—  Τά κλουβί είνε ίδιότροπον, καθώς 
καί τό πουλί ποϋ κατο ικεί, είπε μεγαλο
φώνως ό Δορζέρ. Φαίνεται τό έκτισαν 
έξεπίτηδες πρός χρήσιν τής κομήσσης.

—  Ή  οικοδομή έ'χει δύο προσόψεις, ά
πεκρίθη ό ιατρός. ’Αγγλικόν άγροκήπιον 
εκ τών όπισθεν καί μέγαρον έμπρός. Ό ταν 
έξέλθετε διά τής μεγάλης εισόδου θά ίδήτε 
δτι ή κόμησσα Γ ιά λτα  έ'χει μέγαρον βα
σιλικόν. Υποθέτω ομως δτι έπειδή χιο
νίζει πολύ δέν θά έξηλθεν είς τόν κήπον, 
άστε άς διευθυνθώμεν είς τόν οίκον.

Ό  Μάξιμος έξεπλήσσετο έ'τι βλέπων 
καί άκούων τόν κ. Β ιλλαγώς πράττοντα 
καί όμιλοϋντα τοσοϋτον οίκείως.

Ό  ιατρός ούτος εύθύς έξ άρχής τώ  έ- 
φάνη άνθρωπος ένεργός καί αγαπητός με
ριζόμενος τόν βίον του μεταξύ τού ουίστ  
καί τού θεάτρου καί έξασκών μόνον τό 
έπάγγελμά του κατά τάς ώρας τής άνέ- 
σεως.

Ο Μάξιμος άμφέβαλλε μ-άλιστα άν 
είχε καί πελατείαν σοβαράν, διότι αί γυ 
ναίκες, τάς όποιας έπεσκέπτετο, δέν θά 
τόν έπλήρωναν βεβαίως πολύ συχνά.

Είς τήν λέσχην έλέγετο περί αύτοϋ δτι 
ήτο φιλόσοφος έξορισθείς τής πατρίδος 
του διά λόγους πολιτικούς, προϊδών δ
μως τήν περίστασιν ταύτην καί μεταβι- 
βάσας τά  χρήματά του είς τά εξωτερικόν.

Οί τοιοϋτοι πρόσφυγες διάγουσιν έν 
Γαλλία  βίον εύχαριστώτατον.Τούς δέχον
τα ι εύχαρίστως καί τούς παρέχουσιν άπά- 
σας τάς διασκεδάσεις, δταν μάλιστα έ- 
χουσι καί περιουσίαν, πρός δέ καί άπο- 
λαύουσι της συμπαθείας τών εύαισθήτων 
ψυχών πρός άναξιοπαθοϋντα δυστυχή.

Είνε δηλαδή έκατομυριοϋχοι καί μάρ
τυρες.

Ό  ιατρός συμπεριεφέρετο έν τ φ  με- 
γάρω τούτω της κομήσσης Γ ιάλτα  ώσανεί 
εΰρίσκετο είς τόν ί'διον έαυτοϋ οίκον " 
ό δέ Μάξιμος έξεπλήττετο δτι αΐ σχέσεις 
τοϋ ευγενοϋς τούτου πατρικίου πρός γυ 
ναίκα τού συρμού δέν έκαμαν περισσότε
ρον θόρυβον είς τόν παρισινόν κόσμον.

Είνε αληθές δτι ό ιατρός ήτο έχέμυθος 
καί μετριόφρων καί δτι ούδέποτε ώμίλει 
περί τών επ ιτυχ ιώ ν του. Ή  συνδιάλεξίς 
του άποφεύγοντος νά όμιλή περί τών 
τοιούτων, περιεστρέφετο είς τά  συνήθη 
έν τα ΐς  συναναστροφαΐς.

Ώδήγησε τόν Μάξιμον διά τών δεν- 
δροστοιχιών,άνέβησαν μαρμαρίνην κλίμα
κα καί άνήλθον είς πρόδομον πλήρη άν- 
θέων καί δενδρυλλίων έξωτικών.

Ούδείς παρήν Ϊνα ύποδεχθή τούς έπ ι-  
σκέπτας. Οί ΰπηρέται παρέμενον βεβαίως 
είς τήν μεγάλην είσοδον, ώς είπεν καί ό 
κ. Β ιλαγώς, λέγων πρόςτόν σύνοδόν του :

—  ‘Υποθέτω, δτι ή κόμησσα θά ήνε 
είς τήν αίθουσαν τοϋ σφαιριστηρίου.

—  Παίζει καί σφαιριστήριον ; άνέκρα
ξεν ό Μάξιμος.

— Παίζει δλα τά  πα ιγνίδ ια . Α γ α π ά  
δ ,τ ι πράγμα είνε δύσκολον καί θέλει νά 
τά  μάθη δλα. Τί θά ’πήτε δταν μάθετε 
δτι εχει καί καθηγητήν τού ζατρικίου ;

—  Μά καί τά ζατρίκιον ;
—  Ναί, να ί, καί νά ’δής δτι πάντοτε 

μέ κερδίζει.
—  Καταλαμβάνω τόρα γ ια τ ί δέν έχει 

έραστάς. Δέν έ'χει τόν καιρόν. Μά ποϋ 
διάβολο μέ οδηγείτε, ιατρέ, άπ ’αύτούς 
τούς διαδρόμους γεμάτους άπό εικόνας 
καί άγάλματα  ; θαρρεί κανείς πώς εΰρί- 
σκεται είς Μουσεΐον.

—  Τά άγροκήπιον τά έπίπλωσεν ή κό
μησσα διά νά ΐκανοποιήσ-/] δλας τάς επ ι
θυμίας. νΕχει ίπποδρόμιον, έχει αίθουσαν 
οπλασκίας, καί έπειδή λατρεύει τάς ώ
ραίας τέχνας, ή ζωγραφική καί ή γλυ
πτική  εύρηκαν αρκετήν θέσιν μέσα.

—  Καί ψυχή ζώσα διά νά φυλάττη  δ
λα αύτά  τά  θαυμάσια ! έδώ δηλαδή είνε 
τό παλάτι τής κοιμισμένης Πεντάμορφης.

—  Ά πατάσθε, ή κόμησσα δέν κοιμά
τα ι καί ιδού ή άπόδειξις, είπεν ό ιατρός 
ίστάμενος παρά τινα  θύραν ΰαλόφρακτον.

Ό  Μάξιμος ήκουσε θόρυβον συγκρουο- 
μένων ξιφών.

—  Είν’ έκεϊ, έπανέλαβεν ό κύριος Β ι- 
λαγώς καί γυμνάζεται μέ τόν διδάσκαλον 
τής ξιφασκίας.

—  Διδάσκαλον της ξιφασκίας ! μόνον 
αύτό έλειπε. Καί είνε καί αύτός άκόλου- 
θος τοϋ οίκου της ;

— Ν αί,είνε πρόσφυξ Πολωνός, τάν ό
ποιον έδέχθη έκ φιλανθρωπίας,άριστος ό- 
πλοδιδάσκαλος. Α γ α π ά τε  τήν ξιφομαχίαν;

—  Πολύ, καί μεταχειρίζομαι λίαν έπ ι- 
δεξίως τό ξίφος.

—■ Αριστούργημα. Ή  κόμησσα θά 
χαρή πολύ νά δείξγι ώς ικανόν κριτήν τ ί 
άξίζει.

Ό  Μάξιμος ήθελε νά διαμαρτυρηθή. 
Ό  τρόπος ούτος τοϋ παρουσιάζειν πρός 
κυοίαν, λαμβάνουσαν μάθημα οπλασκίας, 
νέον άγνωστον τώ  έφαίνετο άρκετά ιδιόρ
ρυθμος.

Ό  ιατρός δμως αμέσως ήνοιξε τήν^θύ- 
ραν καί τόν ώθησεν είς τήν αίθουσαν είσ- 
ελθών καί αύτός κατόπιν.

Ό  φίλος τοϋ ’Ιουλίου Βινιορύ εύρέθη 
αίφνης κατέναντι τοϋ πλάσματος έκείνου,
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το οποίον από τής πρωίας κατείχε τό 
πνεύμα του.

Έφερεν ολόκληρον ένδυμασίαν οπλα
σκίας.

Ή γωνίζετο δέ πρός τόν όπλοδιδάσκα- 
λόν τη ς, ό όποιος δέν την παρηνώχλει καί 
πολύ.

Έ ξετέλει τούς διαφόρους ξιφισμούς 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος κα'ι ή 
μαθήτρια δέν έφαίνετο κατωτέρα τοϋ δι
δασκάλου.'Υπό τό έ’νδυμα τό όποιον έφό- 
ρει, ήτο άδύνατον νά κρίνη τ ις  περί της 
καλλονής της.

Έ π ε τ α ι  σ υ ν έχ ε ια . Α ιχω π ο ς

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΔ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Σ υ ν έχ ε ια ]

Παρετηρήθη δτι τών έν Ά θήνα ις ίδίι^ 
χορών, μικρών ή μεγάλων, έπισήμων ή 
Ιδιωτικών, αποτέλεσμα πάντοτε είνε μία 
τό όλιγώτερον σοβαρά έ'ρις, άπολήγουσα 
συνήθως εις μονομαχίαν. Πολλοί ζητού- 
σιν άλλαχοϋ τήν έξήγησιν τοϋ φαινομέ
νου, άλλ έγώ θά σας εΐπω μ,ίαν γνώμην 
αύστηράν ίσως, άλλ ’ ειλικρινή.

Είς δλας τάς τάξεις τών ζώων παρα- 
τηρεΐται άμείλικτος καί άτελεύτητος ά
γων μεταξύ τών άρρένων, πρός κτήσιν τών 
θηλέων.Τό θήλυ,ώς γλυκύ καί έπιθυμητόν 
γέρας, είνε φα ίνετα ι, ό κλήρος τών ισχυ
ρότερων άτόμων τοϋ αύτοϋ γένους,τών έν 
τή πάλν) ν ικητώ ν.Ά πό  τών έντόμων,τών 
οποίων συμπλέκονται αί κεραΐαι, μέχρι 
τών κυνών, ών οί όδόντες σχίζουσι τά ς 
σάρκας άλλήλων, ό αιματηρός ούτος ά
γων έξελίσσει καθ’ ημέραν πρό τών όμ- 
μάτων μας τάς άποτροπαίους αύτοϋ σκη- 
νάς. Είνε άγών ζωής, άγων ΰπάρξεως, 
κατά τους φυσιοδίφας, πρόνοια τής φύ- 
σεως υπέρ άνωτέρου σκοποϋ, περί τοϋ ο
ποίου δέν είνε εύκαιρον νά είπω.

Η έκ θείων καταγω γή  τοϋ άνθρώπου 
έλέγχεται ύπό τής έπιστήμης ώς χίμαιρα. 
Ο άνθρωπος είνε ζώον δπως δλα τά  λοιπά. 
Η αύτή ύλη, ό αύτός προορισμός, ή αύτή 
τυχη παρατηρεϊται άπό του κατωτάτου 
είδους μέχρι τοϋ άνωτάτου.

Οΐ αύτοί νόμοι , οϊτινες κανονίζουσι 
τήν ύπαρξιν τοϋ ζωοφύτου , ΰπερκεινται 
καί της άνθρωπίνης ζωής . Ό  πολιτι
σμός είνε δλως άνεπαρκές ψιμμύθιον’ δί
δει εύγενέστερα ονόματα είς τάς όρμάς 
Χαί τα  ένστικτα  , άλλά τήν ώς ζώου φύ- 
σιν τοϋ άνθρώπου, υποκειμένου είς νόμους 
αιωνίους καί άμεταβλήτους, αδυνατεί νά 
μεταβάλλνι. Ούτω πολλά τών φαινομένων 
τοϋ κοινωνικού βίου, τά  όποια έξευτενίζει 
Χάπως,ή κανονίζτι,ή μεταμφιέννυσιν ό καθ’ 
ΐμ α ς πολιτισμός, έ'χουσιν άρχήν χαμερπή 

ι Χαί ζωώδη. Ό  μεταξύ τών φυλών ΰπ ί ρ  
ιερών και  εστ ιών  πόλεμος, έπί παραδειγ- 
ματι, είνε νόμος αιώνιος καί άμετάτρε- 
πτος παρά τώ  ζωϊκώ κόσμω. Ή  έ'κλειψίς

του, υπέρ ής άγω νίζετα ι δήθεν ή διπλω
ματία  τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος, 
είνε άπραγματοποίητος. Θεωρήσατε διά 
τοϋ μικροσκοπίου μίαν ϋδατος ρανίδα ' 
Μικρόβια άπειροπληθή άνας-ρέφονταιέντός 
τοϋ μικροϋ έκείνου χώρου’ μόλις έ'7.αβον 
ζωήν καί έν τούτοις κινοϋνται οίονεί ά λ- 
λήλοις μαχόμενα’τά  ισχυρότερα προςβάλ' 
λουσιτάδυνατώτερα,τάκατακερματίζουσι, 
τά  καταβροχθίζουσι, καί έ'ως τέλους έπ ι- 
κρατοϋσι.Τήν αύτήν εικόνα παρέσχεν έν τή 
παρόδω τών αιώνων ή έπιφάνεια ολοκλή
ρου τής Γής. Βαίνει λαός έπί λαόν καί 
κράτος έπί κράτος’ ό ισχυρότερος έπιβάλ- 
λει τό δίκαιόν του είς τόν άδυνατώτερον. 
Τοϋτο συμβαίνει καί θα συμβαίνη, έφ’ 
δσον υπάρχει άνθρωπος έπί τής γής. Ό  
πολιτισμός μόλις κατώρθωσε νά ύποτάξη 
ύπό κανόνας τινάς τον πόλεμον,καί ή δι
πλω ματία  νά λύη είοηνικώς τάς δια
φοράς.

Ή  μεταξύ τών άρρένων πάλη πρός κτή
σιν τών θηλέων παρατηρεϊται συχνότεοον, 
πολύ συχνότερον, καί ύπό μορφάς ποικί
λας παρά τώ  άνθρώπω. Ό που κυρ ία ι καί 
δεσποινίδες έν μέσω νέων κυρίων, έρις ά - 
μέσως καί άγών. Έ άν δέν δύνανται νά έ- 
νεργήσωσιν αί χεΐρες καί τα  δπλα, ενερ
γεί ή γλώσσα, άγωνιζομένη νάποδείξγι 
τούτον άνώτερον έκείνου, ένώπιον τού άν- 
τιθέτου φύλου. Δύο,οί άριστοι φίλοι, παρ- 
ούσης νέας καί ώραίας γυναικός,είνε ικα
νοί, λησμονοϋντες τά  πάντα  , καί ώς έξ 
όρμεμφύτου,χωρίς νά το σκέπτωνται ή νά 
νοώσι δ ιατί , νά ζητήσωσιν όπωςδήποτε 
νά ταπεινώση ό είς τόν ά λλ  ον ένώπιον έ
κείνης. Ό ,τ ι  συμβαίνει μεταξύ τών αγρίων 
καί τώ ν βαρβάρων, όπου γυμναί αί δε
σποινίδες πρόκεινται έ'παθλα μυσαρών ά- 
γώνων, καί χαμηλότερον άκόμη, δ ,τ ι συμ
βαίνει έν τα ΐς  άγέλα ις τών ζώων, τοϋτο, 
άλλ ’ ύπό προσωπίδα , έπαναλαμβάνεται 
είς τάς φωταυγεΐς καί ήχηράς αίθούσας 
τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου. Ό  χορός, και 
πάσα το ιαύτη  συνάθροισις, δέν είνε ή εκ- 
θεσις προκλητική τών θηλέων καί πάλη 
άμείλικτος τών άρρένων πρός κτήσιν αύ- 
τών. Τά ισχυρότερα άτομα έπιπίπτουσι 
κατά τών άσθενεστέρων τό σώμα ή τό 
πνεϋμα, ΐν ’άπολαύσωσιν άνενόχλητοι τής 
ποθητής λείας. Τ ίποτε περισσότερον ή 
κτηνωδέστερον δέν διαπράττουσιν έν τα ΐς 
όδοΐς καί οί κύνες, ών καυχώνται τινές, 
δτι διαφέρουσι. Καί δέν έσκέφθησαν ποτέ 
οΐ οίκτροί, δτι καταβιβάζοντες τούς άλ
λους , έπιζητοϋντες έριδας ένώπιον τών 
γυναικών καί προκαλούντες μονομαχίας 
ενεκεν άσημάντων λόγων, δσω άν καλύ- 
πτωσι τό πράγμα ύπό τας ώραίας λέξεις 
τής φιλοτιμ ίας καί της ιπποσύνης, είνε, 
—  άλλ’οδτε δύνανται νά μη ήνε —  ίώ α , 
καθ’δλην τήν έ'κτασιν τής λέξεως.

Ό  μακαρίτης έκεΐνος Αστυνόμος τών 
Παρισίων, ό θεωρών τήν γυνα ίκα ώς την 
α ιτ ίαν παντός κακοϋ, είχε δίκαιον ύπό 
πάσαν έποψιν’ χωρίς δέ νά το γνωρίζγι ί 
σως, έξέφραζε μεγάλην έπιστημονικήν ά- 
λήθειαν, οσάκις έπανελάμβανε τό διάση- | 
μόν του : C herch es la  f e m m e !

Δ'
*11 ί κ ί δ ο ξ ο ς  χ υ ρ ί α  Ρ ο δ ίο υ .

Έδίδετο ό F a u s t  διά πρώτην φοράν 
τήν περίοδον έκείνην, διά τοϋτο τό θέα- 
τρον ήτο έκτάκτως πλήρες. Ά λ λ ’ ούδείς 
καί ούδεμία τών ήθοποιών έδρεψε τόσας 
δάφνας, ούδ’ έκίνησε τήν προσοχήν τοϋ 
κοινοϋ, δσον ή Βασιλική, εύρισκομένη άπ ’ 
άρχής πλησίον τής κυρίας Ροδίου έν τώ 
οικογενειακώ θεωρείω. Πλαγίως είς τό βά
θος, έπεφαίνετο ένίοτε τό ώχρόν πρόσω- 
πον τοϋ Λέοντος. Τήν έσπέραν έκείνην ά- 
φήκε τούς φίλους του, διά νά συνοδεύση 
τήν μητέρα του είς τό θέατρον’ άλλ ’ ή 
καλωσύνη του ώφείλετο κυρίως εις τήν 
νέαν ένδυμασίαν τής Βασιλικής, τήν κυ- 
ανόλευκον καί πολυτελή, ύφ’ ήν ήθελε νά 
θαυμάσγι τό σώμα καί το πρόσωπον τής 
κόρης, ιδιαίτερον θέλγητρον άναβληθεί- 
σης. Καί ήτο τώ  όντι ωραιότατη .Έ πί τής 
έβενίνης κόμης τη ς, τής έλαφρώς ούλης, 
ώς έπιφάνεια θαλάσσης ρυτιδουμένη ύπό 
το φύσημα τής αύρας, καί κομψότατα 
άναδεδεμένης, έξήστραπτε διάδημα έξ ά - 
δαμάντων’ τάς χεΐρας συνδέουσα έπί τής 
οσφύος ώς έν προσευχγί, άπαθής είς πάντα 
περί αύτήν θόρυβον, προσήλου άτενώς 
τούς διανοΐκτους μέλανας όφθαλαούς είς 
άόοιστόν τ ι σημεΐον έπί τής σκηνής. Ή  
μουσική τήν έκράτει είς έκστασιν" ή άν- 
ταύγεια  τής κυανής μετάξης, ή λάμψις 
τού χρυσού καί τών λίθων, περιέστεφον 
τό πρόσωπόν της, ώχρόν παρά το σύνη- 
θες, δι’ α ίγλης τινός, ώς τό χρυσοϋν α
κτινωτόν, τό όποιον φαντάζονται περι 
τας κεφαλάς τών άγίων. Ώ  ! ό Λέων είχε 
δίκαιον;καί μετ’ αύτοϋ πάντες οί θεαταί, 
τούς όποιους έξέπληξεν ή καλλονή τής 
παρθένου, ώς φώς χεομένη άπό τοϋ θεω
ρείου καί καταυγάζουσα τό θέατρον. Δι
αρκώς οί οφθαλμοί καί αί διόπτραι προς- 
ηλοϋντο έπ’ α ύτή ς ’ γενικός ψίθυρος, δ ι- 
αρκούσης τής παραστάσεως,ήγείρετο παν- 
ταχόθεν. Κατά τό διάλειμμα τής πρώ
της πράξεως ή πλατεία  δέν έκενώθη παρά 
το σύνηθες, άλλ ’ οί πλεΐστοι όρθιοι καί 
στρέφοντες τά  νώτα πρός τήν σκηνήν έ- 
θεώρουν τό άντικείμενον τού θαυμασμού 
καί άντήλλασσον τάς σκέψεις των μεγα
λοφώνως. Ή  Βασιλική διετήρει τήν ά - 
γαλματώδη στάσιν ψυχρά καί άτάραχος’ 
ή κυρία Ροδίου έτέρπετο διά τόν συνεχή 
θρίαμβον’ ό Λέων μόνον δυσηρεστεΐτο.

Δέν έβλεπε με καλόν όμμα τήν αύθάδη 
προσοχήν τοϋ κοινού, κα ί, άπό τοϋ ήμ ι- 
φωτίστου βάθους τού θεωρείου ποος- 
ηλών σκεπτικός τούς οφθαλμούς έπί τών 
έζωγραφημένων πτυχών τής αυλα ίας, έ- 
σκέπτετο έάν θά ήτο άρά γε κακή, όλι- 
γωτέρα έπίδειξις . . .

Κατά την δευτέραν πράξιν ή Βασιλι
κή Οικογένεια έφάνη περίλαμπρος είς τό 
θεωρεΐόν της,έν ω ό λαός ήγέρθη έκ σεβα
σμού’ ούτως ήλπισεν ό Λέων δτι θά έλυ- 
τροϋτο τής πληκτικής έκείνης θέσεως. 
Πλήν ήπατήθη ’ δχι μόνον τοϋ κοινού ή 
προσοχή δέν έμειώθη, άλλά καί αύτα ί αΐ



έστεμμέναι κεφαλαί έ'στρεψαν τάς διό
πτρας πρός το θεωρεΐον τής κυρίας Ρο
δίου . . . Ά π ελ π ις  ό Λέων προσεποιήθη 
αίφνηδίαν αδιαθεσίαν καί παρεκάλεσε τήν 
μητέρα του νάπέλθωσιν, εύθύς μετά τό 
τέλος τής πράξεως.

—  Αύτά δέν ήμπορεΐ νά έξακολουθήσ·/) 
αιωνίως ! έσκέπτετο ό νέος, σιωπηλός έν 
τή άμάξη, ή τ ις τους μετέφερεν οίκοι' τ ί 
διάβολο ! εως πότε θά γ ίνετα ι εκθεσις

φρων δεικνυομένη ή κυρία Ροδίου, άπο- 
βλέ πει είς ΰψηλοτέρους σκοπούς· ή φίλη 
της, χήρα πολιτευτοΰ καί αρχαίου Τρα
πεζίτου, έχει κόρην νεαράν, φέρουσαν ύπε- 
ρηφάνως τό ένδοξον πατρικόν δνομα καί 
άποφέρουσαν προίκα έξ ένός έκατομμυ- 
ρίου.Γάμος τοιοΰτος κα ί τον έκλυτον υίόν 
της πιθανόν νά ήγεν είς σωφροσύνην, καί 
την οθίνουσαν περιουσίαν τών Ροδίων νά- 
νήγεν είς τήν προτέραν περιωπήν. Μέχρι 

αύτό τό ταλαίπωρον πλάσμα . . . ’A ! j τοΰδε είχε ψιθυρισθν) κά τ ι τ ι μεταξύ τών
αύριο πρέπει νά γίνη ο ,τι θά γίνν) !

—  Τί σκέπτεσαι, παιδί μου, εχεις τ ί 
ποτε ; τόν ήρώτησεν ή κυρία Ροδίου π ι-  
στεύσασα αύτόν τώ  όντι αδιάθετον.

—  ’Απόψε δέν ήμπορώ νά ομιλήσω, 
μαμά' αύριο όμως θά σας ’πώ τ ί τρέχει.

—  Καί είνε τίποτε σπουδαΐον άρά γε; 
έπανελαβεν ή Δέσποινα.

—  Πολύ μάλιστα.
Τήν έπομένην τώ όντι περί τήν 107ΐν 

ή κυρία Ροδίου άνήσυχος προσεκάλεσε 
παρ’ αύτή τόν υίόν της, μόλις έγερθέντα.

Είσήλθεν άγέρωχος καί προπετής, κομ- 
βωμένον μέχρι λαιμού εχων τό στενόν ί- 
μάτιον, μέ άτημέλητον κόμην, οιδαλέους 
οφθαλμούς καί καταπεπονημένον τό πρό
σωπον, ώς φαίνονται συνήθως κατά την 
βραδεΐαν άφύπνισίν των, οί έκλυτοι τών 
νυκτών καί τών καταγώ γιώ ν. Είχε τήν 
σταθεράν άπόφασιν νά έκθέστ) πρός τήν 
κ. Ροδίου τούς σκοπούς του καί να ζη- 
τήσ·/) τήν άρωγήν της Πάντοτε είς το ι- 
αύτας περιστάσεις προτιμάται ή μήτηρ, 
εστω καί τοΰ πατρός ένίοτε αύστηροτέοα" 
έγγυώνται περί τής ταχείας προσχωρή- 
σεως ή τρυφερότης τοΰ φύλου καί τής μη
τρικής καρδίας τό ένδοτικόν.

Ή  κυρία Ροδίου ήτο έξηπλωμένη έπί 
τής εύρείας καθέδρας της, άπλήν έσθήτα 
φαιάν περιβεβλημένη καί συστρέφουσα με
ταξύ τών δακτύλων έπιστολήν. Ή  χαρι- 
τόβρυτος καί σεβασττ, δέσποινα είνε μό
λ ις τεσσαρακοντοΰτις" ολίγας μόνον ρυ
τίδας έπαφήκεν έπί τοΰ μετώπου της, δι- 
ερχόμενος ό χρόνος" διασώζει άκόμη κατά 
τρόπον καταφανέστατον καί δελεαστικώ- 
τατον τά  ίχνη τής παλαιός της καλλο
νής, τής θαμβούσης καί περιλαλήτου, 
δτε, κόρη ήγεμονικοΰ ίστορικοΰ Οίκου, 
ήτο ό μαργαρίτης τών έν Κωνσταντινου- 
πόλει έλληνίόων. Είνε παχεΐα και υψηλή" 
στίλβουσα δ’ άκόμη καί τόρα ύπό χάρι— 
τος καί εύμορφίας, έξαστράπτουσα έν 
πλούτω καί εύμαρεία , άριστοκράτις τήν 
γέννησή , άριστοκράτις τό πνεΰμα κ α ί’ 
την καρδίαν, διαχέει πανταχοΰ,μόλις έμ- 
φανιζομένη,αϊγλην τ ινά  δεσποτικήν καί 
έπιβάλλουσαν, άέρα μεγαλοπρεπείας άρ- 
ρήτου, καί αποτελεί αύτοδικαίως τό κέν- 
τρον τοΰ κύκλου έν φ εισέρχεται,δσω μέ- 
γας καί άν ήνε. Σφύζει ύπερήφανον είς 
τάς φλέβας της τών εύγενών προγόνων 
τό αίμα , καί άκόμη νομίζει δτι φέ
ρει έπί κεφαλής τό τίμιον στέμμα τοΰ 
Οίκου της. Μόλις άποπερατώσασα τήν 
άνάγνωσιν τής έπιστολής, φίλης τινός έ- 
πιστελλούσης άπό τής έν Φαλήρω έπαύ- 
λεώς τη ς, σκέπτεται νάπαντήση. Φιλό-

γυνα ικώ ν  άλλ ’ δτε προεκλήθη πλαγίως 
ή περί τής κόρης γνώμη τοΰ Λέοντος,

—  Καρακάξα ! είπεν δ νέος μορφάσας.
Μετά τινα  ασήμαντα, μεταξύ μητρός

καί υίοΰ, ό Λέων ήλθεν εύθύς έπί το θέμα.
—  Ή λθα  σας ζητήσω μίαν χάριν, 

μητέρα.
—  Περί τίνος πρόκειται ; ακούω,παιδί 

μου.
—  ’Αδικείτε χωρίς λόγον Ιν άθώον 

πλάσμα" είνε πολύς καιρός τόρα, καί . . . 
έάν αύτό το πράγμα δέν σας φέρ·/) βάρος, 
ήθελα νά σας παρακαλέσω νά έπανορθώ- 
σετε τήν άδικίαν —  είπεν ό Λέων μετά 
σοβαρότητος" πλήν ό τόνος του, χωρίς να 
θέλν), ένεΐχεν έλαφράν τ ινα  ειρωνείαν. Ή  
κυρία Ροδίου τό ένόησεν αμέσως καί έπί 
τοΰ αυτοΰ τόνου,

— Δέν είξεύρω περί τίνος έ'χετε τήν 
καλωσύνην νά μου όμιλήτε, είπεν.

—  Ό μιλώ περί τής Βασιλικής.
—  Περί τής Βασιλικής ;
— Ναί" μοΰ φαίνεται δτι δεν άδικεΐτε 

άλλην δπως αύτήν.
—  Καί είς τ ί συνίσταται ή άδικία τήν 

όποιαν κάμνω πρός τήν βαπτιστικήν μου ; 
μήπως ή εύεργεσία, κατά  σάς τούς νο
μικούς, είνε άδικον ; έγώ τήν Βασιλικήν 
τήν έ'χω είς τό σπ ίτ ι μου καί κάμνω δι’ 
αύτήν δ ,τι θά έ'καμνα διά τήν θυγατέρα 
μου.

Πικρόν μειδίαμα διέστειλε τά  άχροα 
χείλη τοΰ Λέοντος.

—  Μή μολύνετε τήν λέξιν ! . . βλέπω 
δτι δέν έ'χετε ιδέαν τοΰ κακοΰ, τό όποιον 
κάμνετε. . . .

—  Εύαρεστηθήτε τότε νά μας δώσετε 
μίαν, έ'στω καί άμυδράν.

—  Μ άλιστα, θά έξηγηθώ" έάν είχατε 
θυγατέρα τόσον ώραίαν,διά το όποιον άμ-
φιβάλλω   ποτέ δέν ήθέλατε μεταχειρι-
σθή τήν καλλονήν της πρός έπίδειξιν" 
ποτέ δέν ήθέλατε τήν ένδύσει τόσψ θεα- 
τρικώς, σάν κοΰκλα, ποτέ δέν ήθέλατε 
προκαλέσει επ' αύτής τήν άγενή προσο
χήν τοΰ κοινοΰ, οΰτε θά τήν παρεδίδετε 
έ'ρμαιον είς τήν άσεμνον γλώσσαν τοΰ δ- 
χλου.Διά τήν θυγατέρα σας ήθέλατε ένθυ- 
μηθή δτι δέν είνε άπό πέτραν ή άπό ξΰλον, 
δπως τά  λοιπά κοσμήματα σας, δτι έχει 
ψυχήν αίσθανομένην, αξιοπρέπειαν, έγω ϊ- 
σμόν καί αίμα κοκκινίζον τάς παρειάς της 
άπό έντροπήν. . . δλ’ αύτά  διά τήν π τω 
χήν Βασιλικήν τά  λησμονείτε. . .

— Σας παρατηρώ δτι μεγαλοποιείτε 
τά  πράγματα. Δέν έ'χω χρείαν νά σας άρ- 
νηθώ δτι ή Βασιλική μοΰ χρησιμεύει ώς 
στολισμός" άλλ’ άπέναντι τών εύεργεσιών

μου ή θυσία της είνε μηδαμινή. ’ Αλλω 
τε είνε τόσω μικρά άκόμη !

—  Ή  μικρά μεγαλόνει, καί δταν μ& 
γαλώσν), ή θυσία θά έχει τελεσθή ολό
κληρος. Ναί ! τ ίποτε δέν θά μένν) πλέο· 
είς τήν κόρην δταν άποβάλν) τήν αιδώ.. 
Χάριν ματαίας έπιδείξεως καί ίδιοτροπίαι 
άναξίας λογικοΰ δντος, καταστρέφετε μίαι 
υπαρξιν. . .

— Τρέχετε πολύ.
-—Έ άν τό έκάμνετε πρός τήν θυγατέρα 

σας, θά ήσθε άπλούστατα άφρων μήτηρ 
τόρα είσθε κάτι τ ι πολύ χειρότεοον. . 
κακός άνθρωπος !

—  Κύριε ! ανέκραξε πλή,ρης οργής ·; 
κυρία Ροδίου" λείπετε άπό τοΰ σεβασμοΰ, 
τόν όποιον οφείλετε πρός τήν μητέρα σας

—  Είμαι κακός υιός" εστω , τό προτιμώ 
τοΰτο, άπο τό νά βλέπω άπαθής άτοπα 
καί άφροσύνας, διά τάς οποίας οί άλλο 
κατηγοροΰσι τό σπ ίτ ι μας.

Τό ήγεμονικόν αίμα έπορφύρωσε τάς 
παρειάς τής κυρίας Ροδίου, ούτωσί πε- 
ριϋβριζομένης" ήρώτησε δέ μέ τόνον συν- 
τριβούσης ύπερηφανίας,

—  Καί ποιος σάς διώρισε κριτήν τής 
μητρός σας ;

Ό  Λέων έδαμάσθη.
—  Δέν σάς κρίνω,είπε" μίαν χάριν σάς 

ζητώ .
— Έ άν διά του άποτόμου αύτοΰ τρό

που ζητώσι τάς χάριτας, δέν είξεύρω διά 
τίνος τάς έπιβάλλουσι. . .

—  Διά τής πειθοΰς" είνε, νομίζω, 
καλλίτερος τρόπος" άν θέλετε νά συζητή- 
σωμεν τό πράγμα είμπορώ νά σάς πείσω ...

Καί ήρεμώτεροι μήτηρ καί υιός έπελή- 
φθησαν τής συζητήσεως. Όμολογουμέ- 
νως, άνευ τής υστεροβουλίας, ήν ύπέκρυ- 
πτεν ή α ίτησ ις, τό δίκαιον ήτο ύπέρ τοΰ 
Λέοντος" ή τόση έπίδειξις καί άσκοπος 
ήτο καί βλαβερά. Ταχέως ό Λέων διά 
τών συνεχών επιχειρημάτων έφερεν είς 
θέσιν τήν κυρίαν Ροδίου νά τφ  είπν) :

—  Λοιπόν τ ί  ζητείς ;
—  ’Ιδού τ ί ζητώ" ή νά έπιστρέψν) είς 

τά  Μέγαρα ή Βασιλική μέ ολίγα χρή
ματα , διά νά είμπορέσν) κάπως νάποκα- 
τα σ τα θ/i, ή, έάν θέλετε νά έξακολουθή- 
σετε τφ  δντι τήν εύεργεσίαν, νά τήν κλεί
σετε είς εν κατάστημα έκπαιδευτικόν έ'ως 
ού ένηλικιωθτ). Έδώ μέσα κα τ ’ ούδένα 
τρόπον πρέπει νά μείνν).

Έ πετα ι συνέχεια. Γ ρ .  Δ. Ξ ε ν ο π ο υλ ΟΣ

Ε Ι Σ  Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν
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