
Ε τος  Δ —  Α ρ ι θ μ ό ς  224 Τ ί α ά τ α ι  λ ε π τ ώ ν Ι Ο Εν Α θ η ν α ι ς  1 ι Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  18 87

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΑΙΔΟΜΕΝΟΝ «Κ ΑΤΑ ΚΓΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ

γ ρ α φ ε ι ο ν  ί Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Τ ν ϊ Ε Ι < Γ Α . ι ε τ ή σ ι α  σ υ ν δ ρ ο μ ή

9 "βδ6ς Π η η ο ί* )*  dp»·. 9 . , Α νγούστον  Μ αχέ  : Ο ΚΟΜΗΣ ΛΑΒΕΡΝΗ, (μετά εικόνων) μετάφοασις > «po*X»|p«o<t«
Α! συνδρομαί άποστέλλονται ί τ '  ευ- Χαρ. 'A r r i r o v ,  (συνέχεια). — F o r tu n e  B o i s g o b e y  : ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ! Εν Άθήναις φρ. 8, ταΐς Ιπαρχίαις 8,50 

(ιίας είς 'Αθήνας διά γραμματοσήμου, ■ Χ ΕΡΙ, μετάφοασις Α ίσωπον,  (συνέχεια).— Γ ρηγορ ίο ν  Α. ΞετοπονΛον  : έν τφ  έξωτεριχψ φρ. χρυσά 15.
χαρτονομισμάτων, χρυσού x τ λ . I ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΤ, (συνέχεια). j Έ ν 'Ρωσσία ίούβλια 6.

Λήξαντος την 31Τΐν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ' 
Ιτους τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ έτος παρακαλοΰνται ν ’ άποστείλωσι 
την συνδρομήν τω ν, καθότι διακόπτεται 
ή άποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα  μη 
προπληρώσοντα.

A r r o r s T o r  m a k e

0  Κ Ο Μ Η Σ  Λ Α Β Ε Ρ Ν Η
ΚΑΤΑ Μ Ε ΤΑΦ ΡΑΣΙΝ  X ftP . ftNNINOT 

[Συνέχεια]

’Ολίγον άπωτέρω έφαίνετο δμιλος πο
λυπληθής αξιωματικών, μέ την μορφήν 
έξημμένην,ποιούντων ζωηράς χειρονομίας, 
μεταξύ τών οποίων ό Γεράρδος ήδυνήθη 
νά Εδν] καί ν’ άναγνωρίστ) πολλάς γνωστάς 
μορφάς.

Ό  κύριος Βιλλεμύρ έπλησίασε καί άφοΰ 
έχαιρέτισεν άβροφρόνως τόνΓεράρδον,δστις 
προσέκλινεν ένώπιόν του μετά τοΰ όφει- 
λομένου πρός τόν άνώτερον σεβασμόν, άν- 
έπτυξεν εύρύν πάπυρον καί άνέγνωσε ·'

«Ή μέΐς Λουδοβίκος βασιλεύ; τής Γαλλία; χαι τη; 
Ναδάρρας,τή αιτήσει τοΰ πεφιλγ>μένου ήμών uioj Λου
δοβίκου Αύγούστου Βουρβώνου, δουκος τής Μαίνης, 
άπονέμομεν πλήρη χαι άχεραίαν y ip iν εις τόν χύριον 
Γεράρδον κόμητα Λαβερνή, χαταδικασθεντα ει; τήν 
ποινήν τοΰ θανάτου καί διατάσσομεν ν ’ άπελευθερωθή 
άμέσω;, διότι τοιαύτη είνε ή ήμίτέρα Οέλησις.

Έ ν Βαλενσιένν»), τή 12 Μαρτίου 1691.
«'Γπογεγραμ. Λ ουδοβίκος ■>

Ό  Γεράρδος έκλονίσθη . Οί οφθαλμοί 
του έσκοτίσθησαν ήναγκάσθη νά στηρι- 
νθ ίί έπί τοΰ ώμου τοΰ Ίασπίνου . Ά λλά  
πάραυτα ό κύριος Ρυβαντέλ καί δέκα άλ
λοι αξιωματικοί τόν άπεκόμισαν ούτως 
είπεϊν είς τάς άγκάλας των.

Ό  κύριος Βιλλεμύρ έδίπλωσε τό έ'γ- 
γραφον, δπερ παρέδωκεν είς τόν διοικητήν 
τών χωροφυλάκων, έχαιρέτισεν αύθις καί 
άπήλθε μετά της ακολουθίας του.

Ό  Ίασπΐνος μόνος μεταξύ δλων εκείνων 
τών άνδρών έμειδίασε καί έδάκρυσεν.

Ό τε  ό χαρμόσυνος δμιλος έφερεν έ'ξω 
τόν δεσμώτην δπως άναπνεύση ούτος κάλ-

λιον τόν έλεύθερον αέρα καί άπολαύσγι την 
ζωήν, έθεάθη είς τήν αυλήν έπί μιας βαθ- 
μίδος ό Λουβοά ώχρός καί περίλυπος,συν- 
ομιλών μετά τοΰ κυρίου δουκός τής Μαί
νης, δστις ΐστατο όπωσοΰν τεταραγμένος 
πλησίον του.

—  Ιδού ό κύριος δούξ τής Μαίνης ! 
άνέκραξεν ό Ρυβαντέλ ώθών τόν Γεράρδον 
πρός αυτόν’ δέν ήμπορεΐς , φ ίλτατέ μου, 
νά διέλθης πλησίον του χωρίς νά τόν εύ- 
χαριστήσης. Μά τόν Θεόν ! οί πρίγκιπες 
είνε καί αυτοί χρήσιμοι ενίοτε.

Στρεφόμενος δέ :
—  Καί δταν άκόμη εινε νόθοι ! προσ- 

έθηκε ταπεινοφώνως τελειώσας τήν φράσιν.
Ό  Γεράρδος έπορεύθη έκεΐ δπου τόν ώ- 

θει τό συμπαρασύρον αύτόν κΰμα. Βεβαίως 
.δέν είχε τήν πρόθεσιν νά προσβάλη τόν 
ή ττηθέντα  έχθρόν του. Άκούσας τό πλή 
θος προσεγγίζων ό δούξ έστράφη. Ό  Λου
βοά έ'μεινεν ίστάμενος έπί τών βαθμιδών,μέ 
τό βλέμμα εύσταθές καί τούς βραχίονας 
εσταυρωμένους έπί τοΰ στήθους του.

Ό  Γεράρδος διήλθε ποό αύτοΰ χωρίς 
νά τόν κυττάξη  καί μετά φωνής συγκεκι- 
νημένης είπε πρός τόν νεαρόν πρίγκιπα :

—  Σάς οφείλω τήν ζωήν, ‘Υψηλότατε, 
καί σάς ορκίζομαι δτι ή ζωή αυτη θά έξ- 
ακολοόθήσϊ), δπως καί κατά  τό παρελθόν, 
νά είνε άφωσιωμένη έξ ολοκλήρου πρός τόν 
βασιλέα καί πρός τόν ευεργέτην μου. Μέ
χρι τοΰδε δέν ή μην άξιος τής'Υμετέρας ά- 
γαθότητος’ μετ’ ολίγον θά προσπαθήσω 
νά καταστώ  εντελώς άξιος αύτής.

Ό  πρίγκιψ έχαιρέτισεν έλαφρώς, χωρίς 
ν ’ άπαντήση , ό δέ Λουβοά έξ δλων τών 
συνωθουμένων δέν παρετήρησεν είμή τόν 
Ίασπΐνον , δν τό βλέμμα του άνεζήτησε 
κατά μέρος καί πρός δν άπηύθυνε βαθύν 
χαιρετισμόν.

Ό  Ίασπΐνος, δστις ήτο καλός χριστια
νός καί έλησμόνει καλοκαγάθως τήν υβριν, 
άντήμειψε τόν Λουβοά δ ι’ ύποκλίσεως, το
σοΰτον μάλλον φοβεράς, δσον όλιγώτερον 
ήτο ειρωνική , μεθ’ δ παρήλθε καί αύτός 
μετά τών άλλων.

—  ’Ά , 'Υψηλότατε ! άνέκραξεν ό Λου
βοά καταβληθείς έχ. τοΰ τελευταίου έκεί- 
νου τραύματος, ίϊ>ού δτι πραγματοποιεί

τα ι ό μΰθος τοΰ Λαφονταίνου ’ έδέχθην 
καί τό λάκτισμα τοΰ δνου ! . .  Τόσον λοι
πόν ύπέπεσα είς τήν δυσμένειαν σας, ώστε 
νά βοηθήτε τούς εχθρούς μου, ο'ίτινες μοΰ 
αποτείνουν τοιαύτην προσβολήν ;

—  Κύριε, άπήντησεν ο πρίγκιψ ήπίως, 
συγχωρήσατε με' έχω ανάγκην νά κατα 
στώ δημοτικό?.

—  Υ ψ η λ ό τ α τ ε !. ,  καταστρέφετε τόν 
στρατόν τοΰ βασιλέως... σάς ειδοποιώ δέ 
δτι θά τοΰ κάμω λόγον... άπόψε μάλιστα.

—  Οπως άγαπάτε , άπήντησε ό δούξ 
τής Μαίνης, στρέφων τόν χωλόν του πόδα 
καί άφίνων τόν ύπουργόν άπηλπισμένον.

Ό  Λουβοά ήδύνατο άκόμη ν’ άκούση 
είς τήν πλατείαν άπομακρυνομένας τάς 
φαιδράς φωνάς δλων εκείνων τών αξιωμα
τικώ ν, οΐτινες ήγον έν πομπή τον σχε
δόν έκ νεκοών άναστάντα συνάδελφόν των, 
είς τό μέρος άκριβώς δπου έμελλε ν ’ ά - 
ποθάν·/].

Ά λ λ ’ αίφνης εϊδεν έπανερχόμενον τόν 
Ίασπΐνον, δστις δέν είχε συνοδεύσει αυ
τούς είς τό γεΰμα, δπερ ό κ. Ρυβαντέλ 
παρέθετε πρός τιμήν τοΰ Γεράρδου. Ό  α
γαθός άββάς είχεν έπιφορτισθή νά γράψτ) 
είς Ούδάρδ, ήτο δέ ταχυδρόμος έ'τοιμος ό 
επ ιστάτης τοΰ πύργου, δστις άνέμενεν. 
’Έ πειτα  έπρεπε νά ΐδγι τήν κυρίαν Μ αιν- 
τενών, ήτις έπίσης τόν άνέμενεν.Τόσαι υ
ποθέσεις , άναμεμιγμέναι μέ τόσην χα
ράν, εκαμνον όπωσοΰν τόν έξαίρετον έκεΐ- 
νον άνθρωπον νά έπαίρεται.

Ό  Λουβοά είχεν είσέλθει μόλις είς τήν 
κατο ικ ίαν του, μέ τήν έπιθυμίαν νά θέσν) 
είς τά  βασανιστήρια τόν Ίασπΐνον διά ν’ 
άποσπάστ) άπό τά  χείλη του τό μυστικόν, 
δτε έ'φθασεν ό κατάσκοπός του. Ό  Λου
βοά οΰτε καν ένεθυμεΐτο δτι είχεν έπ ι- 
φορτίσει τόν κατάσκοπον έκεΐνον νά επι
τηρώ τόν άββάν.

— Κύριε, είπεν ό κατάσκοπος, ό άββάς 
έκεΐνος ένεχείρισε μίαν έπιστολήν είς έ'να 
άνθρωπον μελανείμονα μέ ύψηλά υποδή
ματα , έ'να είδος έπαοχιώτου υπαλλήλου, 
δστις άμέσως ιππευσε καί άνεχώρησεν.

Ό  Λουβοά έτεινε τό ούς.
—  Ό  Ίασπΐνος αύτός, είπε καθ’ εαυ

τόν, δέν είνε άετός είς τήν έξυπνάδα. Δέν



ήθέλησε νά μοΰ είπη τίπο τε, άλλά κ ά τ ι1 
θά έγραψε. Πρέπει νά έχω αύτήν τήν έπ ι-  
στολήν,προσέθηκεν ό υπουργός άποτόμως.

Ό  κατάσκοπος προσέκλινε καί έξήλθεν.
—  Είνε φανερόν, έξηκολούθησεν ό Λου

βοά, ούτινος ή όργή καί ή ανησυχία έξ- 
ήπτοντο ετι μάλλον, δτι ή μαρκησία αε- 
τεχειρίσθη τόν δοΰκα της Μαίνης, ^ιά 
νά μη ζητήση τίποτε παρ’ έμοΰ αΰτη ή 
Ιδία' δέν θά μέ γελάσγ) αΰτη , θά ίδωμεν 
δέ τάχ ισ τα  μέχρι τίνος σημείου ό βασι
λεύς είνε συνένοχός της η ένεπαίχθη είς 
δλην αύτήν την ιστορίαν.

Καί δ ιατάξας τά  αναγκαία  προπαρε- 
σκεύασε την εργασίαν, ήν κατά  τό σύνη- 
θες, έπρεπε νά ύποβάλν) είς τόν βα^λέα  
μετά μεσημβρίαν.

Κ θ '

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΑΣΠΪΝΟΣ

’Εν τούτοις ό Ίασπΐνος, ελεύθερος, άπό 
πάσης φροντίδος,ώδευεν ήδη πρός την συν- 
έντευξιν, την συμφωνηθεΐσαν μετά της 
μαρκησίας.

Ή  Νανών την φοράν ταύτην δέν άνε- 
μίχθη. Είχε κρυβή, διότι ήθελε νά έξε— 
τάση μακρόθεν τά  σχέδια τοΰ έπιδρομέως 
έκείνου, δστις εΰθΰς έξ άρχής κατέκτα  
την εύνοιαν τώ ν άλλων, μέχρι τοΰ ση
μείου τοΰ νά έπιτύχν) δύο άκροάσεις έντός 
μιας ημέρας.

Ή  μαρκησία συνελθοΰσα έκ της συγ- 
κινήσεως, ήν είχον προξενήσει είς αΰτην 
αί έκμυστηρεύσεις τοΰ άββά, ήθέλησε νά 
κρίνγι τόν άνθρωπον αύτόν. Ή το  άξιος 
οίκτιρμοΰ άρά γε ; ήτο έπιρρεπής είς κα
κά αισθήματα ; θά κατεχράτο τήν νίκην 
του ; Ταλαίπωρε Ίασπΐνε ! πόσον ή ,το ι- 
αύτη έξέτασις θά ήτο έπικίνδυνος δι’ αΰ- 
τόν, άν ή μαρκησία,ή συνειθισμένη είς τά 
κρίνειν καί έκτιμάν τούς χαρακτήρας,δέν 
ήθελεν αναγνωρίσει εΰθΰς έξ άρχής πάσαν 
τήν άπλότητα καί πάσαν τήν αγαθότη
τα τοΰ χαρακτήρας του.

Ά φοΰ μετά τής συνήθους έπιδεξιότη- 
τός της περιέπλεξεν είς τά  δίκτυά της 
τήν άθώαν έκείνην χρυσαλλίδα, ήτις άφέ- 
θη άνυπόπτως νά συλληφθτι, άφοΰ ανέ
λυσε καί έξήτασε τόν χαρακτήρα του, ώς 
έπεθύμει, ύπό πάσαν αύτοΰ έποψιν, άπα7.- 
λαγεΐσα πλέον τής ανησυχίας, ήρχισε νά 
συνομιλή μετ’ αύτοΰ, η μάλλον τόν έκα
με νά όμιλή ώς άνοικτάν βιβλίον.

Ό  Ίασπΐνος ήρξατο διά μιάς φοάσεως, 
τήν οποίαν πολλοί αΰλικοί θά έζήλευον, 
καί ή όποία άπέρρεεν άφελώς καί άπροσ- 
ποιήτως έκ τής καρδίας του.

— Κυρία, τή  είπε ταπεινοφώνως, σάς 
εΰχαριστώ διά τόν κύριον Λαβερνή. Έσώ- 
θη ! Τώρα δτε έ'χει υμάς ώς προστάτιδα, 
δέν μέ μέλει άν έχασε τήν μητέρα του.

Ή  μαρκησία, άφοΰ τάν παρεκίνησε νά 
διηγηθ·?) τόν βίον τών δύο παιδιών καί 
τόν τής μητρός των, ήρώτησεν αύτόν 
πώς ή κόμησσα άπέθανε τόσον νέα.

Είς τό μέρος τοΰτο ό Ίασπΐνος τισθάνθη 
δτι οί λόγοι του άπέβλεπον είς σοβαρά

συμφέροντα καί διηγήθη έν άφελεία, χω
ρίς νά κατηγορήσει τ ινά  ή ν’ άπειλήστ) 
τήν σκηνήν τήν συμβάσαν έν τώ πύργω 
μεταξύ τοΰ Λουβοά καί τής κομήσσης.

Ακούσασα τό όνομα τοΰ Λουβοά ή 
μαρκησία έτεινε τό ούς ώς κέλης πολεμι
κός είς τά σάλπισμα καί καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής διηγήσεως τοΰ Ίασπίνου 
άπεγεύετο βραδέως τήν φοβεράν ηδονήν 
τοΰ νά συνάξν] νέους λόγους, δπως μιστί 
καί νέα ισχυρά μέσα δπως έκδικηθή.

Ό  Ίασπΐνος οΰδέν παρέλειψεν. Καί αΰ- 
τός ό έρως, ό τόσον αγνός καί τόσον α τυ
χής τοΰ Γεοάρδου πρός τήν δεσποινίδα 
Δεσαβιέρ παοελείφθη, δτε ήλθεν ή σειρά 
του έν τνί παρέλάσει έκείνγ) τών χαριεσ- 
σών εικόνων καί τών ζοφερών σκηνών. 
Έ π ε ιτα  διηγήθη τήν άφοσίωσιν τοΰ Βε- 
λαίρ, τήν μετά τοΰ Λαγκομπέρζ μονομα-, 
χίαν του, τόν πλάνητα  βίον του καί τ χ  
άσματά του. Ά λ λ ’ ή συγκινητική ε’ικών 
τής Ά ντω νιέττα ς  ένεποίησε πρό πάντων 
έντύπωσιν εις τήν μαρκησίαν. Έπέμεινε 
πολύ παρακαλοΰσα τόν Ίασπϊνον νά πα- 
ράσχν) αυτί) πάσαν λεπτομερή πληροφο
ρίαν περί τής νεάνιδος καί περί τοΰ ένδια- 
φέροντος, οπερ έδείκνυε δ ι’ αύτήν ό μαρ- 
κήσιος Λουβοά.

— Αύτό είνε παράδοξον ! εϊπεν άκου- 
σίως" έγώ αγαπώ ολους αΰτούς τούς άν- 
θρώπους καί ό. κύριος Λουβοά τούς μ ισεί’ 
αύτός τούς καταδιώκει καί έγώ τούς 
προστατεύω. Μήπως είνε αύτό τά πεδίον 
έπί τοΰ οποίου θά παλαίσωμεν;

Καί έπεράτωσε τήν σκέψιν της δι’ ένός 
μειδιάματος σημαίνοντος : Θά ίδωμεν !

Η κυρία Μαιντενών έφαίνετο άνήσυχος 
ιδίως διά τήν έπί ιεροσυλία κατηγορίαν, 
δι’ ήν ό υπουργός κατήγγειλε τόν Γε- 
ράρδον.

—  Πώς είνε δυνατόν, είπε, νέος άνήρ 
έκ τοιούτου γένους άνήκων νά προσβάλϊ] 
τάς μοναχάς;

Ό  Ίασπΐνος, πρός δν ό Γεράρδος είχε 
διηγηθή τήν έμφάνισιν τής Ά ντω ν ιετ -  
τας έν τώ  μέσω τών δραπετίδων μονα
χών, διεσκέδασεν έν τάχει τάς δυσαρέ- 
στους ιδέας τής μαρκησίας.

’Εννόησε τότε αύτη δ ιατί 6 νέος £ϊχ εν 
όρμήσει πρός τήν φορτηγόν άμαξαν, τήν 
φερουσαν τάς μοναχάς, καί άφοΰ έρέμ- 
βασεν έπί τινας στιγμάς έλαβε τήν μο- 
λυβδίδα της καί έγραψεν είς τό σημειω- 
ματάοιόν της :

«Νά μάθω ποΰ μετέβησαν αί μονα-
λ χ ί ·;

Είτα ήγέρθη καθιστώσα ούτω γνωστόν 
είς τόν Ίασπϊνον δτι ή άκρόασις είχε λή
ξει. Ό  άββάς προσέκλινεν ώς νά έχαιρέ— 
τιζε βασίλισσαν.

—  Νά είσθε πρός έμέ, εϊπεν ή μαρκη
σία, δπως είσθέ πρός τήν κυρίαν Λαβερνή.

*0 Ίασπΐνος έπλησίασεν" έλαβε δι’ άμ- 
φοτερων τών χειρών του τήν ώραίαν χεΐρα 
τής προστατευομένης του καί άπεθηκεν 
έπ’ αύτής διπλοΰν άσπασμόν, ένα προερ- 
χόμενον έκ τής καρδίας καί έτερον έκ τής 
ψυχής.

I — Π ηγαίνετε, κύριε, ειπεν ή μαρκη

σία μετά θελκτικού μειδιάματος', καί νά 
είξεύρετε δτι μέ έχετε φίλην.

—  Ό ποία καλωσύνη, κυρία !
Ή  μαρκησία έσταμάτησε τόν Ία σ π ι-  

νον.
— Μίαν λέξιν ακόμη ' θά ήτο πρέπον 

ό κύριος Λαβερνή νά εΰχαριστήσ·/) τόν 
βασιλέα διά τήν χάριν, ήν άπένειμεν εις 
αύτόν, ά λλά ...

—  Πηγαίνω νά τόν ευρω, άνέκραξεν 
όρμητικώς ό άγαθός άββάς.

—  Ό χ ι, πρέπει πρώτον νά τόν ΐδω ' 
δείξατε μου πάλιν τήν εικόνα του ...

—  Ιδού αύτή , κυρία.
—  Τοΰ ομοιάζει ;
— Κ αταπληκτικώς.
—  Πάρα πολύ, έψιθύρισεν ή μαρκησία 

συνοφρυουμένη' είτα άπευθυνομένη πρός 
τόν Ίασπϊνον μετά φωνής έντονου :

—  Περιττόν νά φρόντισες αυτήν τήν 
στιγμήν, προσέθηκεν. Ό  κύριος Λουβοά 
ένδέχεται νά έλθν] έδώ καί δέν επιθυμώ νά 
μέ Uoyi έπί παρόυσί^ τοΰ νέου έκείνου έ— 
νώπιον τής Αύτοΰ Μ εγαλειότητος. ’Επι
θυμώ μόνον νά επινοήσετε κανέν μέσον νά 
μοΰ δείξετε τόν κύριον Λαβερνή.

Ό  άββάς έσκέφθη έπί πολύ.αίφνης δέ :
—  ’Έ χετε όξέΐαν δρασιν, κυρία ; άνΙ- 

κραξεν' ιδού αύτός δπου έπανέρχεται άπό 
τά γεΰμα μετά τών συντρόφων του. Χ αι- 
οετά ένα άξιωματικόν ! . . .

Ή  μαρκησία έδραμεν είς τό παράθυρον, 
έκρύβη δπισθεν τοΰ παραπετάσματος καί 
παρετήρησεν.

Ή το  τώ δντι ό Γεράρδος είς τήν αυ
λήν,. μέ τήν κεφαλήν άσκεπή, μέ τόν π ί
λον άνά χ£ΐρας, εΰχαοιστών τόν κ. Β ιλ - 
λεμύρ, δν είχε συναντήσει. Ή  ώραία μέ- 
λαινα κόμη του περιέστεφε τήν άροενω- 
πήν μορφήν του, άποπνέουσαν σθένος καί 
θαλερότητα σωματικήν καί πνευματικήν.

Ό  Ίασπΐνος, δστις είχεν οπισθοχωρή
σει έκ σεβασμού, παρετήρει διά τής άκρας 
τοΰ όφθαλμοΰ τήν φυσιογνωμίαν τής μαρ
κησίας.Τό βλέμμα αύτής είσέδυσεν είς τόν 
δμιλον ύπό τό κράτος τών έξεγερθεισών 
έν τή ψυχή της άν.αμνήσεων καί τοΰ φό
βου. Αί μέλαιναι όφρΰς της, α ΐτινες εϊ- 
χον συσταλγί,διεστάλησαν βαθμηδόν' νεα
νικόν έρύθημα έβαψε τάς παρειάς της καί 
σφύζον τό αίμα, ώς είς τήν έποχήν τής 
νεότητάς της, έξώγκου τά  στήθη της είς 
πάντα  τής καρδίας της παλμόν.

Ό  Γεράρδος παρήλθε καί αύτή άκόμη 
παρετήρει. 1

Τέλος άφησε νά καταπέσγι τό παραπέ
τασμα σύννους καί συγκεκινημένη.

— ’Έχετε δίκαιον, είπε, δέν ομοιάζει 
ποσώς πρός τήν κυρίαν Λαβερνή.

Καί άπέστρεψε τήν κεφαλήν της διά 
νά μή ίο η τήν ταραχήν της ό άββάς, 
οστις έν τούτοις δέν τήν έκύτταζεν.

Αίφνης ή Νανών έκρουσε τήν θύράν.
— Κυρία, ειπεν, ό βασιλεύς καταβα ί- 

νει άπό τήν μικράν κλίμακα καί ό κύ
ριος Λουβοά άναβαίνει άπό τήν μεγάλην.

Ή  μαρκησία ψυχρώς άνήγειρεν Ιν πα
ραπέτασμα, ήνοιξε τήν θύραν παρακειμέ-

1. *Ι5ε Ειχόνα ούλλου 221.



νου δωματίου καί είσήγαγε τον Ίασπΐνον, 
άταράχως καί άνευ σπουδής.

—  Ή  κλίμαξ διά τούς ύπηρέτας είνε 
είς την άκραν, είπεν' χαίρετε καί καλήν 
έντάμωσιν.

Το καταβιβασθέν παραπέτασμα έκινεΐ- 
το άκόμη δτε ό βασιλεύς είσήλθε , μετά 
|ν λεπτόν δέ άνηγγέλθη ή έπίσκεψις τοΰ 
Λουβοά.

Ά λ λ ’ δτε ένεφανίσθη φέρων τό χαρτο- 
φυλάκιον υπό μάλης, ό μηχανισμός τής 
κυρίας Μαιντενών ήτο ήδη παρεσκευ- 
ασμένος. Ουτω πως άποκαλεΐ τάς έξεις 
καί τό σύστημα τοΰ οικιακού βίου της 
μαρκησίας ό Σαίν-Σιμών, ημείς δέ δέν 
τολμώμεν νά μεταχειρισθώμεν άλλοίαν 
εκφρασιν.

'Η μαρκησία έκάθητο παρά τό τραπέ- 
ζιόν της , τό στηριζόμενον είς τήν κλ ί
νην, πλησίον της θερμάστρας, κύπτουσα 
έπί κεντήματος , έφ’ οΰ είργάζετο . Ό  
βασιλεύς , καθήμενος πλησίον τοΰ έτέ- 
ρου μέρους τής θερμάστρας εχων έπίσης 
πρό αύτοΰ μικράν τράπεζαν' θρανίον δέ 
μικρόν, άνέμενε τόν υπουργόν είς τήν ά- 
κραν τής τραπέζης ταύτης, μεταξύ τοΰ 
βασιλέως καί τής κυρίας Μαιντενών.

Ό  Λουβοά είχεν όπλισθή δι’ άπαθείας 
δπως είσέλθη άξιοπρεπώς καί δυνηθή νά 
έξετάση όπωσοΰν τά  ποόσωπα.

Είς τόν εύσέβαστον χαιρετισμόν ον απ
εύθυνε πρός τήν Αύτοΰ Μ εγαλειότητα, ό 
βασιλεύς άπήντησε διά νεύματος τής κε
φαλής. Είς τήν ταπεινήν ύπόκλισιν, τήν 
οποίαν άπηύθυνε πρός τήν κυρίαν Μ αιν- 
τενών, ή μαρκησία άπήντησε δι’ αορά
του σχεδόν προνεύσεως των βλεφάρων.ένω 
ή βελόνη τοΰ κεντήματος της έξηκολού- 
θει γοργή τό εργον της.

— Λοιπόν, Λουβοά ; προχωροΰμεν ; έ- 
οπευσε νά εΐπη ό βασιλεύς, δστις ήσθά- 
νετο δτι ύπό τήν έπίπλαστον έκείνην γα 
λήνην έκυοφορεΐτο θύελλα .

—  Μ εγαλειότατε, άπήντνσεν ό υπουρ
γός καθήμενος έπί τοΰ θρανίου καί έξά- 
γων έγγραφα έκ τοΰ χαρτοφυλακίου , τό 
τελευταΐον σώμα τοΰ στρατοΰ θ’ αναχώ
ρηση μετά μίαν ώραν. "Ελαβα έκ Μόνς 
άγγελμα, δι’ού πληροφορούμαι δτι ή πε- 
ρικύκλωσις τής πόλεως έξετελέσθη. Τά 
πολεμοφόδια καί αί τροφαί καταφθάνουν, 
οί σκαπανείς συρρέουν, τά  περιχαρακώ- 
«.ατα ήοχισαν. Ό  κύριος Βουφλέρ κατέ- 
λαβεν ήδη το ιαύτας θέσεις, ώστε έμπο- 
οίζεται ή είς τήν πόλιν είσοδος πάσης έ- 
’Ηκουρίας έκ τών πλησιοχώρων φρουρών.
I — ’Εξαίρετα' καί πότε ήμποροΰμεν ν’ 
«νζχωρήσωμεν άπ ’έδώ ;
I  —  Αύριον, Μ εγαλειότατε.
I  Λαμπρά. Διηύθυνες κάλλιστα αύτό
τό μέγα εργον, Λουβοά.
? —  Έ γώ  συνήθροισα τό υλικόν, είπεν 
® υπουργός μετά μετριοφροσύνης μή συνή
θους αύτώ  κατά  τάς ήμέρας τής εύθυ- 
Ρας του, ή ‘Υμετέρα Μεγαλειότης θά οί- 

j. *οδομήση τό κτίριον.
t — Δηλαδή θά τό κατεδαφίσω, έλπίζω , 

I Ικήντησεν ό βασιλεύς μετά χαράς' ναί θά

καταστρέψω αυτόν τόν προμαχώνα τών 
Αυτοκρατορικών καί τών Ό ραγγιστών .. . 
Καί μέγα μέρος τής δόξης ταύτης θ’άνή- 
κη είς σέ,Λουβοά.Δέν είναι άληθες, κυρία; 
προσέθηκεν ό βασιλεύς, ποθών, δχι μόνον 
ν’ άναμίξη είς τήν συνδιάλεξιν τήν άκά- 
ματον έκείνην Αράχνην, τήν άπτοήτως 
έξακολουθοΰσαν τό εργον της, άλλά καί 
δπως άφαιρέση μέρος τοΰ ηλεκτρισμού.

Ή  μαρκησία έποίησε πρός τόν βασι
λέα νεύμα καταφατικόν, τό όποιον ήκι
στα συνέτεινεν είς τήν έλάφρωσιν τού νέ
φους.

Ό  Λουβοα ήσθάνθη τήν άντίστασιν. 
Δέν ήτο δ’ έξ έκείνων, οΐτινες έπιτρέπουν 
ν ’ άντιμετωπίζωσιν αύτόν έπί πολύ. ΙΙρό 
δέκα λεπτών ήδη,’ισοδυναμούντων πρόςδέκα 
αιώνας, κατέστελλε τήν όργήν το υ , καί ή 
υπομονή αυτη ήτο ύπερβολική διά τήν ά- 
χαλίνωτον ψυχήν του. Ομοιος μέ τόν έμ- 
μανή λύκον, βλέποντα τό ξίφος τοΰ έχ- 
θρού καί όρμώντα κ α τ ’ αύτοΰ διά νά τόν 
δήξη, ό Λουβοά, κα ίτοι συνησθάνετο δτι 
ή μαρκησία παρεσκεύαζεν αύτψ  παγΐδα> 
προύτίμα μάλλον νά ριφθη έκουσίως είς 
αύτήν, παρά νά χάση τήν εύκαιρίαν δπως 
έκχύση τήν χολήν του.

Ό  βασιλεύς μεταξύ τών δύο έκεί
νων σφυρών τών ανυψωμένων και έτοιμων 
νά καταπέσωσιν έπί τού άκμωνος , προσ- 
επάθησε ν’ άποτρέψη τό εν τούλάχιστον 
τών κτυπημάτων.

—  "Ας έργασθώμεν, Λουβοά, είπεν' άς 
σχηματίσωμεν λαμπρόν στρατόν διά νά 
δείξωμεν είς τάν πρίγκιπα τής Όράνζης 
καί τόν Αύτοκράτορα,δτι είμεθα πάντοτε 
άνώτεροί των.

Φεύ ! ή εμπνευσις ήτο κακή. Ό  Λου
δοβίκος ΙΔ έχορήγει ε ί; τάν Λουβοά ά
φ ορμήν έπιθυμητής άπαντήσεως. Καί αύ
τός ό ’ίδιος δέν θά έξέλεγε καλλιτέραν. Ή  
κυρία Μαιντενών τό έννόησε καί συνέστει- 
λε τά  χείλη. Σείων τήν μέλαιναν φενάκην 
του καί περιστρέφων τούς οφθαλμούς ά
πήντησε μεθ’ ορμής :

—  ’Ά , Μ εγαλειότατε , είς μάτην κο-
■Ύ \ πιαί,ομεν !
— Πώς -είπες ; ήρώτησεν ό βασιλεύς 

νομίσας δτι δέν ήκουσε καλώς. Λέγεις δτι 
δέν θά σχηματίσωμεν καλόν στρατόν ;

— ’Ά νευ πειθαρχίας καί άνευ σεβασμού 
πρός τούς αρχηγούς του, δχι, Μεγαλειό
τα τε , όχι !

—  Αϊ ! άπήντησεν ό βασιλεύς πειρα- 
χθείς, έννοών κάλλιστα τήν σημασίαν τών 
λόγων τοΰ Λουβοά , άλλά μή θέλων νά 
φεισθη αυτού, άφοΰ εκείνος ώμίλει τόσον 
βιαίως, ποιος είνε έκεΐνος, δστις θέλει νά 
είσαγάγη τήν άπείθειαν καί τήν αύθά- 
δειαν είς τόν στρατόν μας ; Μήπως συνει- 
θίζω νά τό πράττω έγώ ;

—  Ύ μεΐς δχι, Μ εγαλειότατε... ώ, δχι;
—  Ποιος λοιπόν είνε κύριος νά πράξη 

έκεΐ δπου εξουσιάζω έγώ έκεΐνο,τό όποιον 
έγώ δέν πράττω ; έξηκολούθησεν ό Λου
δοβίκος ΙΔ μετά τής γαλήνιου καί έπ ι- 
βλητικής έκείνης μεγαλειότητος, ήτις έ- 
φόβιζε τούς πάντας, έκτος τοΰ Λουβοά .

Ή  έπερώτησις αυτη ήτο τόσον άμεσος,

ώστε μέ δλον τόν κίνδυνον ον διέτρεχεν 
άπαντών, ό Λουβοά ήναγκάσθη ν’ άπαν- 
τήση.

Ή  κυρία Μαιντενών εκοψεν ήρέμα τό 
άκρον τής μάλλινης κλωστής διά τού ψα
λιδιού καί ήρχισε νά κεντά ετερον άνθος 
έπί τού κανναβοπάνου.

—  Μ εγαλειότατε, άνέκραξεν ό Λουβοά, 
είμαι πολύ ειλικρινής καί δέν δύναμαι νά 
σάς άποκούψω δτι ύπέστην σήμερον τήν 
όδυνηροτάτην προσβολήν καί τήν άλγει- 
νοτάτην θλίψαν έξ δσων ποτέ έδοκίμασα.

—  Τί άρά γε ; ήρώτησεν ό βασιλεύς 
μετά τόνου σχεδόν φιλοστόργου.

Ή  κυρία Μαιντενών ήγειρε βραδέως τήν 
κεφαλήν καί ποοσέβλεψε τον Λουβοά μετ’ 
ήθους δλως άθώου καί έκπεπληγμένου.

—  Μ εγαλειότατε, έξηκολούθησεν ό υ
πουργός άκουσίως παραφερόμενος,άξιωμα- 
τικός τ ις , κακήν χαίρων φήμην , Ιν έξ έ
κείνων τών κακών ύποκειμένων, τά  όποια 
θεωροΰσιν δτι τά  πάντα  είνε έπιτετραμ* 
μένα αύτο ΐς,δ ιότι έχουν κάποιαν προστα
σίαν είς την Αύλήν, διέπραξε χθες , εμ- 
προσθεν δλου τοΰ στρατού, σοβαράν πα - 
ράβασιν τής πειθαρχίας καί τοΰ όφειλομέ- 
νου πρός τήν θρησκείαν σεβασμού.

— ”Ω, ώ ! είπεν ό βασιλεύς παρατηρών 
τήν μαρκησίαν, ήτις δέν έπαυσεν έργαζο- 
μένη. ' .

— Τό έπαναλαμβάνω καί τό υποστη
ρίζω, είπεν ό Λουβοά. Τά έγκλημά του 
ήτο έκ τών σοβαροτάτων. Διότι δύνα
μαι, νομίζω, ν’ άποκαλέσω οΰτω ποοσβο- 
λήν γενομένην κατά ταλαιπώρων μονα
χών καί υβριν άποτεινομένην πρός τ^ν 
υπουργόν τών Στρατιωτικών . Ό  ένοχος 
αύτός, Μ εγαλειότατε, παοεπέμφθη παρ’ 
έμοΰ είς στρατιωτικόν Συμβούλιον καί δι
κα ιότατα  κατεδικάσθη, καί δμως, σήμε
ρον τά πρωί,χωρίς νά μέ προειδοποιήσωσι, 
χωρίς νά μέ συμβουλευθώσι — δέν λέγω 
τούτο διά τήν Ύμετεραν Μ εγαλειότητα, 
διότι ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης ΐσ τα τα ι ά- 
νώτερον πάντων καί δέν εχει άνάγκην νά 
συμβουλευθή κανένα, άλλά ομιλώ περί 
τών άπερισκέπτων έκείνων, οΐτινες έπέτυ- 
χον παρά τής ‘Υμετέρας Μεγαλειότητος 
χάριν τόσον άνάρμοστον —  σήμερον τό 
πρωί, λέγω , έπέτυχον παρά τοΰ βασιλέως 
τήν διαταγήν ν ’ άπελευθερωθή ό άνθρω
πος έκεΐνος, ό ε'νοχος, πρός κοινόν σκάν- 
δαλον έν τώ  στρατφ ! Συμβαίνει δέ τούτο 
τήν ήμέραν καθ’ ήν έκστρατεύομεν , ένώ 
εχομεν τόν έχθράν άπέναντί μας, δτε ή έ- 
π ιτυχ ία  τής έπιχειρήσεως έξαρτάται έκ 
τού πολλαπλασιασμού τών ήμετέρων δυ
νάμεων. Μ εγαλειότατε, λησμονώ τήν θλί- 
ψιν , ήν ήσθάνθην καί όμιλώ μόνον περί 
τού Ύμετέρου συμφέροντος καί τής δό- 
ξης σας. Ή  ‘Υμετέρα Μεγαλειότης έ'χει 
άνάγκην μόνον καλών στρατιωτών σήμε
ρον. Οί κακοί βλάπτουν πάντοτε τούς 
καλούς, ό περί ού πρόκειται δέ είνε κα
λάς στρατιώτης δστις ούτε θρησκείαν ε- 
χει ούτε υποταγήν. Ιδού δ ια τ ί ή ‘Υμέ- 
τέρα Μεγαλειότης δέν είχε κανέν συμφέ
ρον νά' διατηρήση έν τη  ζωη τόν άνθρω
πον περί τού όποιου όμιλώ καί είχε συμ-



φέρον μέγα άπ ’ εναντίας νά τόν έκριζώσΥΐ 
έκ τοΰ στρατού, ώς φαρμακερόν χόρτον.

Ό  βασιλεύς έσίγησεν έπί τινας σ τ ιγ -  
μάς, άφοΰ ήκροάσθη την μακράν αυτήν 
καταγγελ ίαν . Την μαρκησίαν δ Λουβοά 
δεν εσχε την εύχαρίστησιν νά ϊδ'/j ούδέ 
κάν συγκινουμένην. Οί λευκοί και λεπτοί 
δάκτυλοί της δεν έ'τοεμον είμη οσάκις το 
κέντημα ήτο δύσκολον καί ή ραφή μακρά.

— "Ετσι λοιπόν, εϊπεν ό Λουδοβίκος 
ΙΔ , είνε κακόν υποκείμενον αύτός ό . . .

—  *0 Λαβερνή, Μ εγαλειότατε , είπε 
μέ απότομον δφος ό Λουβοά.

— Μοΰ φαίνεται δμως οτι ό Κατινά 
μοΰ τόν έσύστησεν ώς άνδρεΐον και οτι 
είς την μάχην τής Σταφφάρδης έπολέ- 
μησε γενναίως.

—  ’Ώ , Μ εγαλειότατε ! πιθανόν ό Κα- 
τινά  νά σάς έσύστησε τόν Λαβερνή. Ό  
Κ α τινά ! . . ό Κ α τινά ... θεέ  μου... πολύ 
συχνά σφάλλει ώς άνθρωπος . . . καϊ είνε 
έπιεικης πρός έκείνους, οιτινες σφάλλουν.

— "Οχι, άπήντησε ψυχρώς ό Λουδοβί
κος ΙΔ', άπατάσαι, Λουβοά. Ό  κύριος Κα- 
τίνά  έχει πολύ όλιγωτέρας ανθρωπίνους 
άδυναμίας άπό ημάς... ποτέ δέ αί συστά
σεις του δέν προήρχοντο άπό ιδιαιτέραν 
εύνοιαν. Έντ.ούτοις πιθανόν νά ήπατήθη.

Ό  βασιλεύς καϊ πάλιν διέκοψε τόν λό
γον διά νά προκαλέσν) διά τοΰ βλέμματος j 

την έπέμβασιν τής μαρκησίας Μ αιντενών' 
άλλ ’ αΰτη διηυθέτει τούς μάλλινους μ ί
τους καί δέν είδε τό βλέμμα τοΰ βασι- 
λέως.

—  Τέλος πάντων, άνέκραζεν ό Λου
βοά, οστις δπως διασείση την άπελπ ι- 
στικην έκείνην υπομονήν δέν έδίσταζε νά 
μεταχειρισθνί καϊ την συκοφαντίαν, είνε 
ή δευτέρα φορά τώρα καθ’ ήν έκ συμπτώ- 
σεως συναντώμαι μ.έ αύτόν τόν Λαβεονήk i I *
καί είς τάς δύο. φοράς τόν συλλαμβάνω 
έπ’ αύτοφώρφ ένοχον ιεροσυλίας. Πρό Ιζ 
μηνών ήρπασε μίαν μοναχήν.

—  Τό βεβαιοΐς ; άνέκραζεν ό βασι
λεύς μετά θυμοΰ.

—  Τό βεβαιώ, εϊπεν ό Λουβοά.
—  Ά ν  έγεινε αύτό, έπανέλαβεν ό βα

σιλεύς, δ ιατί δέν έτιμωρήθη ; Αύτά είνε 
πράγματα φοβερά !... Δέν είνε άληθές, 
κυρία ;

Ή  μαρκησία έποίησε νεΰμα καταφατι
κόν καταφανέστατων, . ά λλ ’ ή φυσιογνω
μία της ούδόλως έταράχθη καί ούδεμία 
λέζις έζήλθε τών χειλέων της.

— Ά ν  ήτο αύτό, εϊπεν ό βασιλεύς 
πραΰνθείς έκ τής άκλονήτου εκείνης γα 
λήνης τής μαρκησίας, δέν θά μοΰ έζή- 
τουν την χάριν ΰπέο αύτοΰ τοΰ νέου. 
Μαρκήσιε , θά έπλανήθης ίσως. Ό  Λα
βερνή βεβαίως δέν θά ήρπασέ ποτε μονα-
Χ * ν . . .

Καί ό βασιλεύς, άνησυχών έπί τγί όργή 
τοΰ ένός καί έπί τ·/ϊ άταραζίι* τής άλλης, 
παρετήρει έκ περιτροπής άμφοτέρους.

Ό  Λουβοά έφοβήθη μη συλληφθή ψευ- 
δόμενος.

—  Ή το  αύτός καί είς φίλος του, δστις 
διέπραζε τήν απαγωγήν, εϊπεν. Είς άλ
λος φαΰλος ...

—  Ά ν  ήτο ό φίλος του, εϊπεν ό Λου
δοβίκος ανακουφιζόμενος, τότε δέν ήτο 
αύτός. Καί έτιμωρήθη ό άπαγωγέύς ;

—  Ά πέθανεν.
—  Ό  Θεός τότε τόν έτιμώρησεν, έψι- 

θύοισεν ό βασιλεύς' άς μη σκεπτώμεθα 
πλέον περί αυτοΰ.

—  Ά λ λ ’ άς σκεφθώμεν περί τής πει
θαρχίας, Μ εγαλειότατε, περί τής ανάγ
κης, η τ ις έπ ιβάλλετα ι ήμϊν νά φανώμεν 
άνηλεεΐς πρός πάντα  παραβαίνοντα τάς 
διατάζεις τής υπηρεσίας. Ά ς  καταργή- 
σωμεν τούς κακούς στρατιώτας ! . . .  καί ό 
Λαβερνή είνε είς έζ αύτών, προσέθηκε 
μετά μανίας.

—  Λουβοά, είπε διακόπτων αύτόν ό 
βασιλεύς> πραΰνθητι. Ό  πατήρ τοΰ Λα
βερνή ήτο έκ τών άριστων υπηκόων μου. 
Έφονεύθη έμπροσθεν μου είς Μάεστρεχτ, 
άφοΰ έζετέλεσε θαύματα άνδρείας, όμοΰ 
μέ τόν Κ ατινά ' είς τόν πατέρα τοΰ Λα
βερνή ανέθεσα νά καταστρέψϊ) τά  οχυρώ
ματα τοΰ πρίγκιπος τής Όράνζης. Ή  
μήτηρ του δέ ήτο άγια  γυνή ... παιδική 
φίλη τής κυρίας...

Καί ό Λουδοβίκος εδειζε τήν κυρίαν 
Μαιντενών, ήτις ήγειρε την κεφαλήν καί 
έθάμβωσε τόν Λουβοά δι’ ένός βλέμματος 
©ωτεινοΰ ώς άστραπη ζίφους.

—  Ά  ! έψέλλισεν ό υπουργός, έννοώ 
δ ιατ ί ή κυρία έζήτησε τήν χάριν τοΰ 
νέου. . .

— Δέν την έζήτησεν ή κυρία μαρκη
σία, εσπευσε νά εΐπγι ζωηρώς ό βασιλεύς. 
Ή γνόει δλως διόλου άν ό Λαβερνή κατε- 
δικάσθη. Τό έμαθε κατόπιν . Ό  κύριος 
δούζ τής Μαίνης ηλθε νά μ’ εύρη καί μέ 
παρεκάλεσε νά υπογράψω την χάριν.

—  'Ο κύριος δούζ τής Μαίνης, εϊπεν ό 
Λουβοά τρίζών τούς όδόντας,άνέλαβε φό
βε οάν εύθύνην.

— ’Εννοείς, φίλτατε^ άπήντησε ζηρώς 
ό βασιλεύς, οτι ό κύριος δούζ τής Μαί
νης, προεδρεύων διά πρώτην φοράν στρα- 
τιω τικοΰ Συμβουλίου, δέν ήδύνατο κατά 
την περίστα-σιν ταύτην νά βαρύνν) τήν 
συνείδησίν του μέ τόν θάνατον ένός άν- 
θρώπου. Είνε υιός μου, καί όταν ό υίός έ
νός βασιλέως άπαγγέλλη τήν πρώτην αύ
τοΰ άπόφασιν, είνε τό ίδιον διά τόν κα- 
τάδικον, ώς να ήθελε συναντήσει τήν ά- 
μαζαν τοΰ βασιλέως είς τόν δρόμον, οταν 
τόν φέρουν είς τόν τόπον τής καταδίκης' 
θά λάβτ) τήν χάριν.

Ό  Λουβοά ένέπηζε τούς όνυχας είς 
τά ς χεΐράς του' έκ7>έγων ένα πρίγκιπα ώς 
οογανον τής έκδικήσεώς του έπόθει νά έν- 
ισχύστ) αύτήν καί δέν προεΐδε τήν επιεί
κειαν.

Ά λ λά  διά νά μή παρατείνη έπί πλέον 
συζήτησιν, έζ ής ό βασιλεύς ήρχισε νά 
κουοάζηται, διά νά μη άφήσνι δ’ ένταύτώ 
τήν νίκην είς τήν έχθράν του, ής ό άφω
νος θοίααβος τόν καθίστα έ'ζω φρενών, ό 
Λουβοά άπομάσσων τό πρόσωπόν καί 
πραύνων την φωνήν του :

— Μ εγαλειότατε, είπε, τά  αισθήματα 
τοΰ δουκός τής Μαίνης είνε χριστιανικώ- 
τα τα . Παοαβλέπω λοιπόν παν δ ,τι άφορα

έμέ είς αύτήν τήν ύπόθεσιν. Λησμονώ την 
ύβριν" άς μη γείνγι περί αυτής πλέον λό- 

ος· άλλά δέν δύναμαι έπίσης νά παρα- 
λέψω τάς μεγάλας άρχάς τής πειθαρ

χίας καί τής εύλαβείας, τάς άποτελούσας 
τήν κυρίαν ίσχύν τοΰ Ύμετέρου στρατοΰ. 
Πρέπει ,. Μ εγαλειότατε , ό άνθρωπος τοΰ 
όποιου έσώσατε την ζωήν, νά μή άντι- 
κρύζτ) αύθαδώς τά  βλέμματα τών άλλων, 
καί νά μή έπαίρεται διά τήν χάριν, ήτις 
δπωςδήποτε είνε στίγμα δ ι’ αύτόν, διότι 
δέν δύναται νά ύπάρζνι χάρις, άν δεν προ- 
ϋπάρζη έγκλημα καί καταδίκη. Έν ένί 
λόγω, ζητώ  ρητώς παρά τής Ύμετέρας 
Μεγαλειότητος . νά έζορισθνΐ ό Λαβερνή, 
προσκαίρως, έστι», δπως ή παρουσία του 
μή γείν·/) σκάνδαλον καί έμπόδιον είς τόν 
στρατόν, δστις ύπήρζε μάρτυς τοΰ έγκλή- 
ματός του.

Έ π ί τ·/ϊ νέα ταύτν) καί τόσω ρωμα- 
λέως γενομένν) έπιθέσει ό βασιλεύς ήρυ- 
θρίασεν' ή κυρία Μαιντενών τόν προσέβλε- 
ψεν απροσποίητος καί εκλινεν έκ νέου την 
κεφαλήν.

—  Φ αίνεται,δτι τούς στενοχωρώ ! είπε 
καθ’έαυτόν ό Λουβοά.

—  Είς δλην αύτήν την ιστορίαν, ΰπ έ- 
λαβεν ό βασιλεύς μετά βραχεΐαν σιγήν, 
νομίζω, δτι είσαι υπερβολικός , Λουβοά. 
Ά ς  μή συγχέωμεν τά  παραπτώματα με 
τά  εγκλήματα, άς προσπαθήσωμεν δέ νά 
μή άποθαρρύνωμεν τήν μεταμέλειαν δια 
τής αμείλικτου ήμών μνησικακίας. Εις 
τάς το ιαύτας περιστάσεις ακολουθώ σύ
στημα αντίθετον τοΰ ίδικοΰ σου, και το - 
σον είνε άληθές , ώστε άφοΰ ό κύριος 
δούζ τής Μαίνης μοΰ παρετήρησεν δτι ό 
κύριος Λαβερνή, έάν δέν έλάμβανε μέρος 
είς τήν έκστρατείαν θά ήτο ηναγκασμε- 
νος νά έπιστρέψν) είς τήν έπαρχίαν του 
ύπό το βάρος χάριτος ατιμω τικής, οπως 
καί πρό ολίγου έλεγες, δτι ό νέος αύτός 
ήτο φιλότιμος καί ήδύνατο ν αποθανν), 
τοιουτοτρόπως δέ έγώ θά έχανα ενα κα
λόν στρατιώτην, έπείσθην έζ αυτών τών 
λόγων καί δ ιέταζα νά μετατεθή ό κόμης 
Λαβερνή άπό τούς δραγονους εις το ελα- 
φρόν ιππικόν, ύπό τόν Ρυβαντελ, οστις 
είνε αρχηγός σοβαρός καί άκριβολόγος.

[ Λοιπόν, Λουβοά, πρέπει νά ένδώσνίς εις 
| τήν α ϊτησίν μου. Θά πέμψγις τον διορι- 
: σμόν άπόψε πρός τόν Λαβερνή. δστις α
μέσως θ’ άναχωρήση είς Μόνς διά να ευ- 

, ρνι τό σώμά του.
ί  Τό ποόσωπον τοΰ Λουβοά απο ερυθροΰί t % ν
κατέστη ιώδες. Άφοΰ ό βασιλεύς έπαυσε 
νά λαλή έ'τυψε βιαίως διά τής πυγμή?

| τήν τράπεζαν καί έν τή παραφορά τής ^ρ- 
ί γης του, ήτις κατήντα  σχεδόν παραφρο

σύνη, άνέκραζε :
| —  Ποτέ ! ποτέ !

Ό  βασιλεύς ήγέρθη τεταραγμένος, μ* 
τά  δμματα άπαστράπτοντα. Ή  μαρκησ'.* 
άνεκίνησεν έλαφρώς τήν έδραν της καί π * ' 
ρετήρει την σκηνήν μετά τής άπτοήτον 

ί άταραζίας της.
—  Πάσχεις, κύριε Λουβοά, εϊπεν ό β*" 

1 σιλεύς πρός τόν υπουργόν μετά τοΰ ήγ£'  
μονικοΰ του ήθους.



Ό  Λουβοά συνήλθεν είς έαυτόν, καί ή 
οψις του άπέκτησε τό φυσικόν χρώμα.

— Ν α ι... συγχωρήσατε με, Μεγαλειό
τατε ! άπήντησεν. Είχα μίαν ζάλην, είρ- 
γάσθην πολύ την παρελθούσαν νύκτα ... αί 
ίδέαι μου δεν είνε ευκρινείς... πάσχω.

—  Αύτό έ'λεγα κ ’ έγώ , άπήντησεν ό 
βασιλεύς. Πήγαινε ν’ άναπαυθης , Λου
βοά’ θ’ άποστείλω τον διορισμόν διά τ ί 
νος τών γραμματέων μου.

—  Μ άλιστα , Μ εγαλειότατε, άπήντη
σεν ό Λουβοά , συντέμνων οσον ήδύνατο 
τόν χαιρετισμόν καί άπελθών περίλυπος 
έ'ως θανάτου.

-— Πόσον είνε όογίλος ! είπεν ό βασι
λεύς μετά τήν άναχώρησίν του.

—  Κ υττάξατε, Μ εγαλειότατε, ύπ έλα- 
βεν ή μαρκησία άνυψούσα τό κέντημά της 
μέχρι σχεδόν τών οφθαλμών τού βασι- 
λέως έτελείωσα τό άνθος τού κρίνου. Είρ- 
γάσθην καλά, μού φαίνεται.

— Είνε λαμπρά ή έογασία σας,μαρκη
σία. Είπέτε μου" εί'δετε ότι άντέστην εύ- 
σταθώς μέ ολας τάς κατηγορίας τού Λου
βοά, καί άνεφέρθην μόνον είς δσα μού εί
πεν ό κύριος δούξ τής Μ αίνης- άλλ’ αύ
τός ό Λαβερνή είνε πράγματι καλός ; Έ γ- 
γυΧσθε περί αύτού ;

—  Μ εγαλειότατε, άνήκει είς γένος τό 
όποιον δέν δύναται νά διαψεύση. Τό «.ίσος 
δέ τού κυρίου Λουβοά κατά τού νέου αύ
τού, θά σας τό εξηγήσω άργότερον καί 
θά ίδετε.

— Φθάνει, μαρκησία . . . Κ υττάξατε 
τόν Λουβοά, όστις διέρχεται τήν αύλήν

. . Πώς περιπατεϊ ! . . σταματ^ διά ν’ 
άναγνώσνι έπιστολήν, τήν όποιαν τού ένε- 
χείρισαν. Α’ί ! . . πώς άναπηδα ! Τί κυτ- 
τάζη έκεΐ πέραν, Θεέ μου ; . . Τί είνε ; 
"Ενας άββάς . . . δύο άνδρες όπού έναγ- 
καλίζονται και εν κυνάριον, τό όποιον υ
λακτεί . . .  Ά  ! ό Λουβοά άφηνίασεν.

Καί ό βασιλεύς ήρχισε νά μειδιά, διότι 
ούδέποτε εγέλα. Ά λ λ ’ ό Λουβοά δέν έ- 
γέλα διόλου., Ό  κατάσκοπός του είχε 
τρέξει έπί τά  ίχνη τού έπιστάτου καί ά- 
φήοεσεν έξ αύτού τήν έπιστολήν τού Ία -  
σπίνου πρός τόν Βελαίρ, έπιστρέψας δέ 
άνέμεινε νά έξέλθη ό υπουργός έκ τού κα
ταλύματος τού βασιλέως διά νά τού τήν 
έγχειρίσγ).

Έ ν τοσούτφ ό επ ιστάτης έντρομος έ- 
κέντησε τόν ΐππον του διευθυνόμενος μετά 
σπουδής είς Οΰδάρδ" άλλ’ είς μικράν άπό 
τής Βαλενσιέννης άπόστασιν συνήντησε 
τόν Βελαίρ καί τήν Β ιολέτταν, οΐτινες 
προσήρχοντο,διότι άνησύχουν πολύ καί έ- 
πεθύμουν νάμάθωσιν όσον τό δυνατόν τα - 
χύτερον τ ί συνέβαινεν. Ήκολούθει αυτούς 
μακρόθεν καί ό Δεβώτ, τρέμων έπίσης, 
ά λλ ’ έξ άλλης άφορμής . Ό  έπιστάτης 
διηγήθη αύτοΐς τήν γενομένην κ α τ ’ αύτού 
βίαν. Ό  Βελαίρ άκράτητος κα ί άπελ- 
π ις ώρμησε τότε είς Βαλενσιέννην.Κατ’ έ
κείνην τήν στιγμήν ό Λουβοά έξελθών έκ 
τής κατο ικ ίας τού βασιλέως, εύρε τόν κα
τάσκοπον, δστις τόν άνέμενε μετά τής έ
π  ι στολής.

—  Έ πιστολή τού Ίασπίνου πρός τον

Βελαίρ, όστις άπέθανεν! άνέκραξεν ό Λου
βοά. Όνειοον είνε ; . . ’Ό χ ι- αύτός δ ά - 
χρεϊος ό Λαγκομπέρζ θά έψεύσθη ! . . Καί 
ή διαβεβαίωσίς του ! . . καί αί λεπτομέ- 
ρειαι τάς όποιας μοί διηγήθη ; . . ”Ω ! θά 
τόν προσκαλέσω διά τού Σερών, πρέπει νά 
μού άποδείξγ) τά  δύο τραύματα διά τού 
ξίφους καί τήν μεγάλην πέτραν όπού τού 
έ'ρριψεν.

Αίφνης ό Βελαίρ, φθάσας είς τήν πλα 
τείαν, διέκρινε τόν Γεράρδον καί τόν Ία 
σπΐνον, συνομιλούντας πρός άλλήλους εύ- 
δαιμόνως- εύθύς έξέβαλε κραυγήν, καί ώρ- 
μησεν είς τάς άγκάλας τού φίλου του.

Ή  κραυγή αυτη εΐλκυσε τήν προσοχήν 
τού Λουβοά, δστις είδε τότε πρό αύτού
Υ — > t \ * /(,ωντας υ, ύ λ  συνενωμένους τους τρεις εκεί- 
νους άνδρας, έξ ών πρό ήμισείας ώρας έ- 
πίστευεν δτι είχεν άπαλλαγή διά παντός.

Ό  Άμούρ, ώς νά είχεν άναγνωρίσει έχ- 
θρόν, ΰλάκτει έμμανώς παρά τούς πόδας 
τού υπουργού , ούτος δέ πράγματι, καθά 
είπεν ό βασιλεύς, άφηνίασε καί είσήλθεν 
άνακράζων :

—  Είνε διά νά παοαφρονήσν) τ ις  !
Ό  κρότος τών βημάτων του καί ή άνα- 

φώνησίς του εκαμε τούς τρεις φίλους νά 
στοέψωσι τήν κεφαλήν. Ό  Βελαίρ, έ'ντρο- 
μος έναγκαλιζόμενος τόν Γεράρδον, έψιθύ- 
οισεν :

—  Ό  Λουβοά ! έχάθην.
—  Ναί, είπεν ό Γεράρδος, άς φροντί- 

σωμεν δσον τό δυνατόν νά έξασφαλισθώ- 
μεν .

— Έχάθης! ειπεν ό Ίασπΐνος μέ ποοσ- 
τατευτικόν ήθος- καί δέν είμαι έδώ έγώ;

Καί παραλαμβάνων έκ τού βραχίονος 
έ'καστον τούς φίλου του περιέφερεν αύτούς 
ήσύχως άνά τήν πλατείαν.

—  Μά τέλος πάντων, έ'λεγόν καθ’ έαυ- 
τούς οί δύο νέοι , τ ί είνε λοιπόν αύτός ό 
Ί α σ π ΐνο ς ;

Αίφνης ό Μανσώ πλησιάσας πρός τόν 
Γεράρδον, ένεχείρισε πρός αύτόν εύρύν φά- 
κελλον φέροντα έπιγραφήν έπ’ όνόματί 
του . Ό  Γεράρδος άμα τφ  πρώτφ βλέμ— 
ματι £ρρηζε κραυγήν χαράς καί έγένετο 
ώχρός. ’Ητο ό διορισμός του ώς ύπολο- 
χαγού είς τό έλαφρόν ιππικόν.

Άκουσίως ήγειρε τήν κεφαλήν , ώς 
πράττει τ ις  όπως εύχαριστήστ) τόν Ύ ψ ι-  
στον διά τινα  μεγάλην ευτυχίαν. Σκιά τις 
ήφανίσθη πάραυτα άφ’ ενός τών παραθύ
ρων τών κειμένων πρός τήν αυλήν.

—- Είς ποιον άρα οφείλω αυτήν τήν 
νέαν ευεργεσίαν; άνέκραξεν ό Γεράρδος.

—  Καί πάλιν είς τήν μητέρα σου, ά
πήντησεν δ άββδίς μετά φωνής συγκεκινη- 
μένης. Α γρυπνεί έπί σού άπ ’ έκεΐ επά
νω, κύριε Γεράρδε.

Ό  Γεράρδος έ'κλινε τό γόνυ καί ήσπά- 
σθη τό πολύτιμον έγγραφον.

— Τί νά σας είπώ , είπεν δ Βελαίρ, 
δστις κατεσκόπευε διά τού βλέμματος τόν 
θριαμβεύοντα Ίασπΐνον, άρχίζω νά π ι
στεύω δτι ό βασιλεύς τής Γαλλίας δεν 
καλείτα ι Λουδοβίκος ΙΔ'.

—  Πώς λοιπόν καλείτα ι ; ε'σπευσε νά 
έρωτήση δ άββάς άνησύχως, διότι ένόμι-

σεν δτι εμελλε νά εί’πτ] υπαινιγμόν τινα  
περί τής ισχύος τής μαρκησίας.

—  Κ αλείται Ίασπΐνος πρώτος, είπεν ό 
Βελαίρ έναγκαλιζόμενος φαιδρώς τόν άγα- 
θόν άββάν.

Ό  Ίασπΐνος δέν προσεβλήθη τής το ι- 
αύτης εικασίας.

"Επεται συνέχει*.

F O R T U N E  B O I S G O B E Y

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

Η'

Καθ’ ήν ώραν ό Μάξιμος Δορζέρ έπερί- 
μενε τήν έξαδέλφην του Ά λ ίκη ν  είς τήν 
γωνίαν τής όδού Μπουλώ, ό Ροβέρτος δέ 
Καρνοελ διέτρεχε μεγάλοις βήμασι τήν 
στοάν, έν ή εύρίσκετο κεκλεισμενος.

Ούδείς ήλθεν ΐνα ταράξη τήν μοναξίαν 
του, άφ’ ής δ κ. Βορισώφ διέφυγε διά τής 
κρυφίας θύρας, καί ούτως έ'σχε καιρόν νά 
σκεφθνί τήν θέσιν, είς ήν άνέλπιστος καί 
μοιραία σύμπτωσις τόν έρριψεν.

Τρομερά ή θέσις, καί τοσούτω μάλλον 
καθ’ δσον ήτο άνευ διεξόδου.

Ά πό  τού συνταγματάρχου έξήρτατο 
νά φυλάττν) έπ’ αόριστον τόν αιχμάλωτόν 
του, νά τόν φυλάξη μέχρις ού παρατετα- 
μένον μαρτύριον τάν άναγκάση νά άαολο- 
γήση δ ,τι ήρνεΐτο, ή νά τόν παραδώσγι είς 
τήν δικαιοσύνην.

"Ο,τι δήποτε δέ καί άν άπεφάσιζεν ό 
Ρώσσος ούτος, ό Ροβέρτος ήν άπολλολώς, 
επειδή έπροτίμα κάλλιον ν’ άποθάνη ή νά 
ζήση άτιμος, διότι ήσθάνετο δτι ή δε
σποινίς Δορζέρ ήθελεν έπί τέλους τάν θε- 
ωρήση έ'νοχον, έάν δέν εσπευδε πρό αύτής 
νά δικαιολαγηθη.

Καί τ ί  δέν έ'διδε διά μίαν ώραν έ- 
λευθερίας ;. Έ καστον άπερχόμενον λεπτόν 
τφ  άφγιρει καί μίαν ελπίδα έπ ιτυχ ίας, τά 
δέ αονότονον τ ί χ  -  την. τού έκκρεμούς, τό 
όποιον έαέτρα τ.όν χρόνον είς τήν πολυ
τελή ταύτην φυλακήν, τφ  ΰπενθύμιζεν ά- 
παύστως δτι ή περίστασις νά ΐδγ) τήν Ά 
λίκην άφίπτατο  άνεπιστρεπτεί.

Μυριάκις έκουσίως ήθελε διακινδυνεύ
σει τήν ζωήν του , ΐνα  μή καθυστερήση 
είς τήν συνέντευξιν τού δάσους τής Βου- 
λώνης, ά λλ ’ ούδέ τάν τρόπον είχε κάν δι’ 
ού νά έπιχειρήσν] κινδυνώδη δραπέτευσιν. 
Έξέφευγον άλλοτε τής Βαστίλλης, καί 
έκφεύγουσιν έ'τι ενίοτε τών σημερινών φυ
λακών, άν καί ή τέχνη τής κλειθροποιίας 
έκαμε γ ιγα ντ ια ία ς προόδους άπό εκατον
τα ετία ς.

Δέν δραπετεύουσιν δμως οικίας δ ιατε
ταγμένης, ώς ήτο τό μέγαρον τού κυρίου 
Βορισώφ, άλλ’ ούδ’ ό δεσμοφύλαξ άφίνει 
νά τού διαφύγ·/) δ κρατούμενος, δτε μά
λιστα  έ'χει προσωπικόν συμφέρον είς τούτο,



καί δτε προ πάντων βοηθεΐται ύπό φυλά
κων κατωτέρων, άλλά πολυαρίθμων καί 
έμπιστων.

Αί θύραι τής βιβλιοθήκης ήσαν καλώς 
κεκλεισμέναι καί βεβαίως ή έπαγρύπνησις 
δέν Ιλειπεν εζω ' τά  παράθυρα είς δεκαπέν
τε ποδών ΰψος άπό τοΰ έδάφους , έφαί- 
νοντο απρόσιτα, καί έάν κατώρθου νά τά  
φθάσν) τ ις , ήθελεν εΰρεϊ εζοδον είς τόν 
κήπον περιβαλλόμενονύπό υψηλών τειχών.

Ό  Ροβέρτος ν) σθάνετο ότι τώ  ήτο δύσ- 
κολον νά ύπερνικήσγι τόσας δυςκολίας,δτε 
δέ ήκουσε τό ώρολόγιον ήχοΰν τρεις ώ
ρας, κατελήφθη ύπό άπελπισίας.

Τετέλεσται. Ή  ’Αλίκη άπώλετο δι’αύ- 
τόν. Τί τώ  ένδιέφερε νυν άν έ’μενεν α ιχ
μάλωτος τοΰ συνταγματάρχου ; Έρρίφθη 
έπί τίνος διβανίου, παρά τήν εστίαν, καί 
εμεινεν έκεΐ παραδεδομένος είς τήν φυσι
κήν έκείνην νάρκωσιν, ή όποία ακολουθεί 
πάντοτε τάς μεγάλας ήθικάς κρίσεις.

Πόσον χρόνον έ'μεινεν ούτως, ουδέποτε 
ήννόησεν.

Ή  νύζ κατέφθασεν, δτε κρότος άνοι- 
γομένων θυρών τόν έζήγειρε τής νάρκης, 
είς ήν ήτο βεβυθισμένος.

Δύο ύπηρέται τοΰ συνταγματάρχου είσ- 
ήλθον διά τίνος τών κρυφίων τούτων θυ
ρών. ύπηρέται μέ μύστακας μεγάλους, ύ-
πηρετήσαντες άλλοτε είς τόν ρωσσικόν

'  · ·Τ  Υ  1στρατόν,και κομιί,οντες τραπεί,αν ετοιμην.
Ό  Ροβέρτος ήγέρθη άποτόμως, καί ή- 

νοιζε τό στόαα διά νά τοΐς εϊπη νά τόν 
άφήσωσιν ήσυχον, άλλά πριν ετι όμιλήστ] 
τώ  έπήλθεν ή σκέψις.

Έσκέφθη, δτι έκεϊνοι οί άνθρωποι έζε- 
τέλουν βεβαίως παοαγγελίαν, δτι πιθανόν 
δέν ήννόουν τήν γαλλ ικήν, ή αν τήν ήννό- 
ουν, έ'λαβον δ ιαταγάς νά μή άπομακρύ- 
νωντα ι άν τοΐς ώμίλουν.

Καί συνεπέρανεν δτι προτιμότερον ήτο 
νά μή τοΐς όμιλήσν) άνωφελώς' πρέπει δέ 
νά όμολογήσωμεν δτι καί έπείνα πολύ μή 
φαγών άλλο τ ι άπό της πρωίας, δτε ϊ -  
πιεν τήν σοκολάταν.

Καί δ ιατί ν ’ άρνηθνί τό δεΐπνον τοΰ 
συνταγματάρχου ; Ή  κινδυνώδης αΰτη 
άντίστασις είς ούδέν θά τόν ώφέλει, άφοΰ 
άργά ή γρήγορα ήθελεν υποχωρήσει είς 
τάς άνάγκας τοΰ σώματος, μή καταστελ- 
λομένας ύφ’οΰδεμιάς ταραχής ή θλίψεως.

Εύλόγως λοιπόν καί έζ ανάγκης άπε- 
φάσισε νά δειπνήσνι μετά δεκάωρον νη
στείαν" καί δέν ήμπόδισε τούς Ρώσσους 
θεράποντας νά παραθέσωσι τήν τράπεζαν 
παρά τό πΰο.

’Ενώ δέ κατεγίνετο νά τρώγγ), δύο άλ
λοι ύπηρέται, όμοιοι καθ’ όλα πρός τούς 
πρώτους, έ'στρωσαν κλίνην τοΰ στρατοπέ
δου, άλλά πολύ προτιμοτέραν τής τών 
Ρώσσων άζιωματικών.

Ή  σιδηρά αύτή κλίνη έπεστρώθη διά 
παχέων στρωμάτων καί μαλακών κα
λυμμάτων.

Ό  Ροβ έρτος είδεν δτι έ'φερον ώσαύτως 
άπαντα τά  χρειώδη πρός εύπρεπισμόν 
κομψοΰ άνδρός.

Ό  συνταγματάρχης περί πάντων έ- 
φρόντισεν.

— Φ αντάζεται πώς θά μέ φυλάζγι πο
λύ έδώ μέσα, είπε καθ’ έαυτόν ό αιχμά
λωτος. Θά ’δ·?ί πώς ά πατάτα ι. Πρέπει ή 
νά φύγω άπό ’δώ ή ν’ άποθάνω.

—  Τό γεΰμα τοΰ κυρίου μαρκησίου 
είνε έτοιμον, είπε μετά σοβαρότητος τε
λείας, ό έτερος τών υπηρετών.

Ό  Ροβέρτος ήτο μαρκήσιος δέ Καρ- 
νοέλ άπό τοΰ θανάτου τοΰ πατρός του, 
άλλά δέν προσέλαβε τόν τ ίτλον τοΰτον, 
άν καί νομιμώτατα τφ  άνήκεν.Ή  έ'κπλη- 
ζίς του λοιπόν ύπήρζε μεγάλη, δταν ή- 
κουσε νά τόν ποοσαγορεύωσιν οΰτω.

—  Αύτός ό Βορισώφ ’ζεύρει πώς είααι 
μαρκήσιος, έσκέφθη. Περίεργον.

Καί έ'λαβε θέσιν παρά τήν τράπεζαν, 
ώσανεί ήτο προσκεκλημένος ύπό τίνος φί
λου.

Δέν τώ  έσύμφερε νά ζητήσγι έζηγή- 
σεις άπό ενα υπηρέτην.

Τό γεΰμα παρετέθη κατά τόν ρωσσι
κόν τρόπον.

Παρά τό πινάκιόν του ύπήρχεν ό κατά
λογος τών παοατεθησομένων φαγητών, 
άλλ’ ό Ροβέρτος ούδέ βλέμμα υ, χ ί  ερριψε 
πρός αύτόν, καί ποτήρια διαφόρων ειδών 
καί μεγεθών.

Διάφορα διεγερτικά τής όρέζεως,μετα- 
ζύ τών οποίων τήν πρώτην θέσιν κατείχε 
τό έθνικόν γ αβ ι ά ρ ι .

Ή  ύπηοεσία καί ή παρουσίασις τών 
φαγητών έγένετο κατά  τήν γαλλικήν ά- 
ριστοκρατικήν έθιμοτυπίαν.

Ό  κύριος δέ Καρνοέλ ολίγον έτίμησε 
τήν μαγειρικήν τοΰ συνταγματάρχου καί 
μόλις έγεύθη άπό τών έζαισίων οίνων του.

’Έφαγε καί επιεν δσον ήν άρκετόν διά 
ν’ άναλάβν] δυνάμεις, καί άμα έπέρανε τό 
δεΐπνόν του, ήγέρθη, χωρίς νά είπγι λέζιν 
είς τούς ύπηρέτας.

Εννόησαν ούτοι καί έν ριπτί όφθαλμοΰ 
ή τράπεζα άνηγέρθη καί άντεκατέστη διά 
μικροτέρας τραπέζης, στηριζομένης έφ’ έ
νός ποδός, έφ’ ής σ α μ ο β ά ρ  μετά τών πα
ρακολουθημάτων του.

Οί βωβοί τοΰ σεραγίου δέν ήθελαν ύ- 
πηρετεΐ τοσούτω σιωπηλώς.

Ό  Ροβέρτος, άπαθής πάντοτε, άφήκε 
τούς εύφυεΐς τούτους δούλους ν’άπέλθωσι, 
καί έ'μεινε πάλιν ρ.όνος ε ί; τήν εύρεΐαν έ
κείνην στοάν, ή τις τφ  έχρησίμευεν ώς φυ
λακή του.

Τό πΰρ έσπινθήριζε , τά  κηρία ήκτινο- 
β.όλουν, τό ΰδωρ έκόχλαζεν είς τό άγγεΐόν 
του, καί ή γλυκεία καί διαπεραστική ο
σμή τοΰ τείου έπλήρου τήν θερμήν άτμο- 
σφαΐραν.

Ούδέν ελειπεν είς τό δωμάτιον τοΰτο, 
τό όποιον έφαίνετο έζεπίτηδες διασκευα- 
σθέν, δπως κοιμηθνί τ ις  όνειρευόμενος ελ
πίδα καί ευτυχίαν.

Καί ό Ροβέρτος μετά πικρίας έσκέπτε
το, δτι ούδέν είχε πλέον νά έλπίσ·/), ούδ’ 
ευτυχίαν ν’ άναμείντ).

Τνί προτεραία άκόμη, έν τώ  ψυχρώ καί 
γυμνώ δωματίω τοΰ ζενοδοχείου, εισερχό
μενος είς Παρισίους, έδύνατο νά έλπίζη 
είς τό μέλλον και νά πιστεύν], δτι ή ’Α
λίκη ήθελε συγκατανεύσει νά τόν άκούση,

οτι τον ηγαπα πάντοτε, και θα τον έσυγ- 
χώρει.

Ή δη τό παν τετέλεστα ι. Άνεμέτρα 
τά βάθος τοΰ βαράθρου , τό όποιον πρό 
τών ποδών του ήνοίγετο, καί έφαντάζετο 
δτι χειρ άόρατος τόν ώθει πράς αύτό, ΐνα 
τόν κρημνίσν). Μυριάκις προτιμότερος ό 
θάνατος ή ή α τ ιμ ία  καί ηΰχετο ν’ άπο- 
θάνγ).

Τώ έπήλθε μάλιστα κατά  νοΰν οτι ύ- 
βριζ όαενος ό συνταγματάρχης ίσως ηναγ- 
κάζετο νά μονομαχήσγι,ή τούλάχιστον έκ- 
δικούμενος νά φονεύσγι τόν αιχμάλωτόν 
του.

’Ακριβώς δέ, καθ’ ήν στιγμήν το ιαΰτα 
έσκέπτετο, είσήλθεν ό συνταγματάρχης 
διά τής κρύφιας θύρας.

Έπροχώρησε μειδιών καί τόσον ήρεμος, 
δσον έφαίνετο ώργισμένος ό κύριος δέ 
Καρνοέλ.

—  Καλησπέρα, κύριε, εϊπεν εύθύμως. 
Έ λπ ίζ  ω δτι δέν έ'χετε παράπονον κατά 
τών άνθρώπων μου, καί θά μέ συγχωρή
σετε, διότι σάς άφήκα μόνον τόσην ώραν.

Είχα σήμερα πολύ σπουδαίας ύποθέσεις 
νά κανονίσω , άλλά δέν έλησμόνησα δτι 
είσθε ζένος μου , καί δτι τά  καθήκοντα 
τής φιλοζενίας μοί παραγγέλουν νά σάς 
κάμω συντροφιάν.

’Απόψε είμαι προσκεκλημένος, άλλ ’ έ
χω καιρόν νά μείνω μαζύ σας νά πάρωμε 
τό τ σ ά ι  μας καί νά συνδιαλεχθώμεν.

Ό  Ροβέρτος ήν ώχρός έκ τής οργής.Έ- 
ζήτει ΰβριν, ΐνα άπαντήση είς τάς αύθά- 
δεις ταύτας φιλοφρονήσεις,καί δέν εΰρισκε 
τήν κατάλληλον.

Έν τούτοις ό κύριος Βορισώφ έ'λαβε 
κάθισμα καί εστριψε σιγάρον έκ καπνοΰ 
τής ’Ανατολής.Έφόρει τήν έπίσήμον στο
λήν τών παρουσιάσεων καί. λευκόν λαιμο
δέτην, ήτο δέ κατάφορτος έκ τα ιν ιώ ν, ά- 
στέρων καί σταυρών.

—  Ναί, έπανέλαβεν, είμαι προςκεκλη- 
μένος είς τήν εορτήν, τήν οποίαν δίδει εις 
τών πρώτων οικονομολόγων.,Είναι ό Τρα
πεζίτης τής πρεσβείας μας καί δέν ’μπορώ 
νά μήν ύπάγω.

Καί δμως έπειδή άπεχθάνομαι φοβερά 
αύτάς τάς διασκεδάσεις, θά έπροτίμων νά 
μείνω μαζί σας, άν δέν ήμην βέβαιος δτι 
θά συναντήσω είς τόν χορόν αύτόν πρό
σωπα γνωστά σας τόν κύριον Δορζέρ
καί τήν άζιολάτρευτον κόρην του.

—  Θά ’δήτε τόν κύριον Δορζέρ ! άνέ
κραζεν ό Ροβέρτος. Καί μήπως θά τοΰ 
’πήτε δτι μ’ έλκύσατε είς παγίδα μέ τρό
πον, διά τάν όποιον τίμιος άνθρωπος ή - 
θελεν έρυθριάσει ;

Τό ΰφος ώς καί οί λόγοι ήσαν έπ ιθετι- 
κοί, καί ό Ροβέρτος άνέμενεν άπάντησιν 
όργίλην.

Ό  συνταγματάρχης δμως ούδαμώςσυν- 
οφρυώθη.

—  Αύτά έζαρτάται απολύτως άφ’ δσα 
θά είπωμεν άπόψε οί δύο μας, εϊπεν ήσύ-
Χω?·

—  Δέν έννοώ.
— Θά έννοήσετε αμέσως, άν θέλετε νά 

μέ ακούσετε. Καί έν πρώτοις, π ιστεύσατε



με, φίλε μου, μ ή θέλετε νά γεννήσετε έ- 
ριν μεταξύ μ ας- βλέπω ότι έκεΐ τείνετε, 
άλ)ιά σάς ειδοποιώ δτι δέν θά τό επ ιτύ
χετε' είς δ ,τ ι καί άν μοΰ ’πήτε, πάντοτε 
θά διατηρώ την ψυχραιμίαν μου. Είνε 
κάπως δύσκολον, τό ομολογώ, ν’ άκούσω 
ύβρεις, τάς όποιας ή οργή σάς άναγκά- 
ζει νά λέγετε. Δέν είμαι πολύ υπομονητι
κός, καί είς άλλην περίστασιν δέν ήθελα 
τό άνεχθή.

Ά λ λά  τόρα πρόκειται περί σοβαρών 
υποθέσεων καί σάς ειδοποιώ δτι δύναμαι 
ο ,τ ι καί θέλω.

Τόρα άς έπανέλθωμεν είς τόν κύ
ριον Δορζέρ, τόν είδα σήμερον καί αύτός 
μέ έπληροφόοησεν δτι θά ύπάγη είς τόν 
χορόν αυτόν.

—  Τόν είδατε ! λοιπόν ’ξεύρει π ώ ς ....
—  Δέν είξεύρει τίποτε.
—  Δέν μέ κάμετε νά πιστεύσω , δτι 

δέν τοΰ ομιλήσατε διά ’μέ ;
—  Τοΰ ώμίλησα καί θά σάς είπω ά - 

κριβώς τ ί μεταξύ μας έλεχθη.
Ό  κύριος Δορζέρ δέν μ’ έπερίμενεν. Ή - 

γνόει δτι έπέστρεψα είς Παρισίους καί 
ύπέθετεν δτι έτρεχα κατόπιν σας είς τήν 
Γαλλίαν ή άλλοΰ.

Τοΰ είπα δτι σάς έζήτησα είς τήν 
Βρετάνην, δτι ^έν σάς εύρηκα καί ήμην 
βέβαιος πώς δέν έφύγατε άπό τό Παρίσι, 
ή άν έφύγατε δι’ ολίγον καιρόν πώς έπ ι- 
στρέψατε πάλιν.

Τοΰ είπα λοιπόν τήν άλήθειαν, όχι δ- 
λην, ά λλ ’ άν έ'λθη περίστασις θά τοΰ εί- 
πώ καί τά  λοιπά.

“Επεται συνέχεια. Λ ι ς ω π ο ς

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΛ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

”Ω τ·7ίς ουρανίας άγαθότητος καί τής 
άπειρου άνοχής, ής ήτο άνάξιος ό Λέων ! 
Τήν πατρικήν καρδίαν έκλόνισε παλμός 
χαράς καί άπό τών οφθαλμών τοΰ γέρον- 
τος άνέβλυσε δάκρυ, δταν περιεπτύσσετο 
τόν υίόν του έπανερχόμενον, καί άπέθετεν 
έπί τοΰ μετώπου του τό φίλημα τής στορ
γής. Καί έν τούτοις δέν ήλπιζε περί τοΰ 
Λέοντος περισσότερα τ·7ίς κυρίας Ροδίου" 
δέν ήσθάνετο αύτός άσθενέστεοον τό α ί
σχος τής άτιμώσεως- δέν τον συνεκίνει ό- 
λιγώτερον τό πλήγμα τής άκατονομάστου 
έκείνης διαγωγής. Ά λ λ ά  τ ί θα έμενεν είς 
τόν έσχ.οτισμένον υίόν του έάν τον άπέ- 

, λείπε καί ή άκτίς της πατρικής αγάπης ; 
μετανενοημένος — τίς  οίδε—  διά το παρ
ελθόν, έάν προςεκρουεν έπί πάγου αδιαφο
ρίας καί έ'πιπτε, μέ τ ί  δυνάμεις θ’ άνη- 

-γείρετο ; οίκτείρμων καί κατασιγάζων τόν 
έγωισμόν του ό προσβεβλημένος . πατήρ, 
δέν έπρεπε νά τον άφήσν) είς τήν θέσιν έ
κείνην. Τίς οίδε πόσον θά έβάρυνε τότε 
£ν δάκρυ χαράς καί εν φίλημα !

Ή  κυρία Ροδίου έθυσιάζετο άλλω ς.’Ε
κείνη ένέκλειε τό άλγος έντός της, κατέ
στρεφε τήν υγείαν της, άπέθνησκεν ένεκα 
τοΰ υίοΰ της. Ά λ λ ’ άπαξ καί ή τελευτα ία  
περί αύτοΰ έλπίς άπέπτη , ούτε λέξιν πα - 
οηγορίας κατεδέχθη νά έκστομίστ), ούτε 
στιγμήν άνοχης καί συγκαταβάσεως ήξί- 
ωσε νά τώ  πκράσχτι, κατασιγάζουσα τήν 
φωνήν της καοδίας, έτοιμος πάντοτε νά- 
ποθάντ), υπερήφανος έν τώ  σπαραγμώ της, 
άξιοπρεπής έν τή θυσία της. Ούτως ή μή- 
τηρ, ώς μήτηρ, ήγάπα περισσότερον" άλλ ’ 
ήξευρε νά μή το δεικνύν).

Μετά τό ’ δεΐπνον, ό Λέων μετέβη διά 
τοΰ Ίπποσιδηροδρόμου είς τήν έν Πατη- 
σίοις οικίαν. Μεταμφιεσθείς έκ τοΰ προ
χείρου δι’ έπιπροσθέτου λευκοΰ μύστακος 
καί παραλλάξας τήν στάσιν καί την φω
νήν, ΐνα  μή άναγνωρισθή ύπό τών ύπηρε- 
τών, έζήτησε τήν κυρίαν Δυβάλ. Ή  χαρά 
της αγαθής παιδαγωγού ύπήρξεν ίση τή 
έκπλήξει δταν, άντί τοΰ άγγελθέντος ά- 
γνώστου , ύπεδέχθη τόν Λέοντα Ρόδιον. 
Ή  Βασιλική διήρχετο κατά  την συνήθειάν 
της είς τόν κήπον τάς ώρας της α ττικής 
έσπέρας.

— Αύτός ό κήπος ! έλεγεν ή κυρία 
Δυβάλ τοΰ λόγου συμπεσόντος, κοντεύει 
νά την καταντήσν] ρομαντικήν ώς άνα- 
γνώστριαν μυθιστορημάτων οί κήποι καί 
αί έξοχαί έν γένει της πολυτελείας έ'χουν 
αυτήν τήν όλεθρίαν έπίδρασιν, έν ώ άπό 
κτήματα , τά  όποια καλλιεργεί κανείς διά 
του ίδρώτός του καί έξ ών άποζή, δύνα- 
τα ι νά περιμείνη τό έναντίον άκριβώς ά- 
ποτέλεσμα.

— Έ ν τούτοις κ’ έγώ θά συνομώσω α
πόψε μετά τοΰ κήπου καί μεθ’ υμών ά
κόμη, διά μίαν ρομαντικήν έκπληξιν, τήν 
όποιαν θά κάμω είς τήν Βασιλικήν, είπεν 
ό Λέων.

—  Καί ποιον είνε άρά γέ τό σχέδιόν 
σας ;

—  Κατ’ άρχάς πρέπει νά μου ύποσχε- 
θήτε δτι δέν θ’ άναγγείλετε είς κανένα τήν 
άφιξίν μού καί την έδώ παρουσίαν μου.

—  Καί αύτός ήτο ό λόγος δλων τών 
προφυλάξεών σας; σας το υπόσχομαι. Κα
τόπιν ;

—-  Τό -κατόπιν οφείλεται κυρίως' είς 
τήν τύχην * έγώ θά κρυφθώ τόρα είς τό 
δωμάτιον της Βασιλικής' καί θα ζητήσω 
τήν καταλληλοτέραν στιγμήν καί τον τρό
πον νά παρουσιασθ"ώ εμπρός της" ή έπ ι- 
τυχ ία  της έκπλήξεως, βλέπετε, έξαρτά- 
τα ι άπό τών περιστάσεων.

—  Προσέξατε δμως νά μη τρομάξετε 
τό κορίτσι ! . .

—  Μή φοβείσθε, κυρία Δυβάλ" ή έρώσα 
ψυχή έχει πολύ άνεπτυγμένην τήν ποοαί- 
σθησιν" είμαι βέβαιος δτι αύτήν τήν στ ιγ 
μήν , έν ώ ρεμβάζει είς τόν κήπον, προ
αισθάνεται δτι θά ίδτ) κάποιον προσφιλές 
πρόσωπον άπόψε. Ή  apparition  μου δέν 
θα εχη δυςαρέστους συνεπείας" ήσυχάσετε 
όπωςδήποτε αύριον τό πρωι θά σας οιηγη- 
θώ τά  καθέκαστα.

Είς τήν άξιόλογον κυρίαν Δυβάλ δέν έ
φάνη εύλογος — πρέπει νά τό όμολογήσω- 
μεν —  ή μελετωμένη διανυκτέρευσις τοΰ 
Λέοντος έν τώ  δωματίω της νεάνιδος . 
Ά λ λ ’ ούδέν δικαίωμα άρνήσεως ή παρα- 
τηρήσεως είχεν" έν τή έπί της Βασιλικής 
έποπτεία δσον μεγάλην θέσιν κατεΐχεν 
αύτή , ό Λέων κατείχε μεγαλητέραν. Πα- 
ρέδωκε τήν παρθένον είς τήν γηραιάν κυ
ρίαν νά την προφυλάξγ) άπό τους άλλους 
δι’ αύτόν " τ ί  πλέον, ή τ ί έλαττον έζήτει 
τήν έσπέραν έκείνην ;

Έ καληνύκτισε λοιπόν ταχέως τήν κυ
ρίαν Δυβάλ ό Λέων καί άνήλθεν άνενό- 
χλητος είςτό  δεύτερον πάτωμα. Προύχώ- 
ρησεν έπί μικροΰ διαδρόμου, άσθενώς φω- 
τιζομένου έξ ολίγων άκτίνων τοΰ λαμ- 
πτήρος τής κλίμακος, καί εστη ενώπιον 
θύρας κεκλεισμένης. Τήν ώθησεν. Ή  μυς- 
τηριώδης καί γλυκεία εύωδία τοΰ παρθε- 
νικοΰ ένδιαιτήματος έθώπευσεν άμέσως 
τήν δσφρησίν του " οσμή άόοιστος έκ μύ
ρων καί φιαλιδίων καί κόνεων καί σαπώ- 
νων καί άγνότητος καί παρθενίας" άλλ’ 
έλαφρά, κατευναστική , έξαγγέλλουσα μα- 
κοόθεν τό ιερόν τοΰ χώρου άφ’ ού άναδί- 
δεται, ήρεμα είσδύουσα διά τών μυκτή- 
ρων, άλλά συναρπάζουσα ολόκληρον τήν 
ψυχήν, έν αίσθήματι δέους καί λατρείας. 
Νομίζεις δτι ήρωμάτισε τό δωμάτιον τό 
σώμα της κόρης τό άβρόν, καί ή ψυχή 
της ή λευκοτάτη, καί ή πνοή της ή μυ
ροβόλος, έξ ών εύωδίαζεν καί έν τη ά- 
πουσία της άκόμη, ώς ή άνθοδόχη,ή δια- 
φυλάττουσα έπί μακρόν τοΰ ρόδου τήν 
ευωδίαν...

Ρ ίγος ήσθάνθη ό Λέων είςεοχόμενος, 
καί έν τούτοις δέν ήτο ή πρώτη φο^ά. 
καθ’ ήν είςήρχετο" μήπως τό ρίγος έμαρ- 
τύρει άκουσίως βέβηλόν Ttva σκοπόν ; Τό 
δωμάτιον ήτο μάλλον σκοτεινόν" διεκρί- 
νοντο άμυδρώς έντός τοΰ ήμίφωτος βε
βιασμένα καί συγχεόμενα τά  έπ ιπλά του* 
αόριστόν τ ι καί άνεπαρκές φέγγος είςήρ
χετο διά τριών παραθύρων— τών δύο έπί 
τής μιας πλευράς καί τοΰ τρίτου έπί τής 
άλλης — κεκαλυμμένων διά μακρών παρα
πετασμάτων καί βλεπόντων πρός τόν κή- 
πον. Ό  Λέων έκλεισεν όπισθέν του τήν 
θύραν" φώς δέν ήναψε χάριν προφυλάξεως. 
Διηυθύνθη ποός Ιν τών παραθύρων, ε- 
κλεισεν ήοέμα τά  δρύφρακτα καί τα  ύ α λ ία , 
διά νά μή έχν) άφορμήν νά πλησιάσγι τό 
παράθυρον έκεΐνο πρό τής έμφανίσεώς του 
ή Β ασιλ ική , καί έκρύβη ύπό τ α  παραπε
τάσματα. Διά τών κενών τών δρυφράκτων 
διεσκέδαζε βλέπων τήν σελήνην άνατέλ- 
λουσαν.

Μ ετ’ ού πολύ ήκούσθησαν βήματα είς 
τόν διάδρομον καί διάλογος χαμηλόφωνος 
παρά την θύραν. Ή το  ή Βασιλική μετά 
της θαλαμηπόλου της. Ή  θύρα έτριξεν 
έλαφοώς καί ή νεάνις είςηλθεν, έν ώ ά- 
πήντα οιά της άργυροήχου φωνής της Ιν 
ο ]·ι πρός την θαλαμηπόλον, έρωτώσαν 
άν θέλϊ) φώς.

Ή γάπα  νά μένν) ολίγον είς τό ημίφως 
τό ήδυπαθές, καί κατόπιν νάνάπτγι φώς 

! μόνη της.



Ζωηρά καί ευθυμος ή Βασιλική προσ
χώρησε μέχρι τοΰ άνοικτοΰ πχ ραθύρου, 
ύποτονθοοίζουσα ώραΐον τής πατρίδος της 
ασμα. Τό ένεθυμεΐτο άκόμη άφ’ δτου τό 
ε'ψαλ7,ε μετά τών άλλων συνομηλίκων έν 
Μεγάροις, χορεύουσα την προσφιλή τρά
ταν, υπέροχος τό κάλλος καί την φωνήν:

Για δες έκ=Τνο τό βουνό πώς άναψε και καίει.
Κάποιος αγάπην ε/ασε και κάθεται και κλαίει.

'Η θέα τοΰ κήπου ήτο ώραιοτάτη. Ή  
σελήνη είχεν ά νατείλει' δεν έφαίνετο μέν 
άπό τό παοάθυρον έκεΐνο, ά λλ ’ έξαπέ- 
στελλεν όπισθεν τάς άκτΐνάς της, φω τί- 
ζουσα δι’ώχροΰ τίνος καί μαγικοΰ σέλαος 
τάς κορυφάς τών δένδρων, τους πέριξ λό
φους καί τας στέγας τών διεσπαρμένων 
οικοδομών' έπειδή δέν είχεν ύψωθή άρ- 
κούντως έπί τοΰ όρίζοντος τό λοιπόν τοΰ 
κήπου ήτο βεβυθισμένον είς μυστηριώδες 
σκιόφως, έκλεΐπον βαθμηδόν έφ’ δσον άν- 
έκυπτον τά  δένδρα καί οί θάμνοι έπί τοΰ 
έλαφρώς άνωφερικοΰ έδάφους. Ή  κομψό- ■ 
τά τη  σκιάς άνεγειρομένη έν τώ  μέσω έπί . 
μαρμαρίνων βαθμιδών άντανέκλα έφ’ ένός j 
τών κεκλεισμένων αύτής παραθύρων τήν 
ημισέληνον, έν ώ εστιλβεν ύπό τας ά κ τ ΐ-  
νάς της, ή όρειχαλκίνη σφαίρα τοΰ στε
γάσματος. ’Έντομά τινα  ετριζον μονο- 
τόνως ύπό τα  φυλλώματα καί οί γρΰλ- 
λοι, γαργαλισθέντε; ύπό του έπιχυθέντος 
φέγγους, έδιπλασίασαν τάσματά των. Τά 
παν, κυμαινόμενον μεταξύ φωτός καί 
σκότους, ώραϊζόμενον ύπό της σελήνης, 
ορατής έκεΐθεν μόνον έξ άντανακλάσεως, 
κάτω  πλέον είς σκιόφως, άνω λάμπαν είς 
τά φώς, οίονεί έξ ήμισείας ζών καί έξ ή- 
μισείας νεκρόν, έπλήρου τήν ψυχήν βα- 
θείας τινάς μελαγχολίας, πλήρους θελγή- 
τρου κα ί μέθης, ώς έάν έπενήργει άμέ- 
σως τά γλυκύ μΰρον τών άνθέων, άνα- 
βαΐνον ήρέμα είς τά  ύψη έν τή σιγή τής 
•νυκτός.

Ή  Βασιλική ήσθάνθη ζωηρόν το θέλ— 
γητρΟν τής είκόνος' εμεινεν έπί πολλήν 
ώραν είς τό παράθυρον , άδουσα σιγαλά 
τά  προσφιλή της $σματα . Καί ό Λέων, 
ύπό τα  παραπετάσματα , τά  ήκουεν δλα.

Έσίνησεν έπί τέλους, καί πλησιάσασα 
μικράν κυκλοτερή τράπεζαν, παρά την 
κλίνην, άνήψε φώς. Ή  αιφνίδια άνάφλε- 
ξις τοΰ πυρείου, ώς άστραπή έφώτισε διά 
κυανής λάμψεως τό γλυκύ ,άλλά  σύννουν, 
τής νεάνιδος πρόσωπόν' ε ίτα  ή φλόξ μετ- 
εδόθη είς κομψόν λαμπτήρα, έπιρρίψαντα 
διά τής έρυθρας του σφαίρας ζωηρόν καί 
γλυκύχρωμον φώς έντός τοΰ δωματίου^ 
Ή  τέως συγκεχυμένη καί άσαφής φυσιο
γνωμία τοΰ παρθενικοΰ τεμένους κατεδεί- 
χθη τόρα φαεινή, ώς ή φυσιογνωμία τής 
παρθένου. Νέος τάπης έρυθρωπής ανταύ
γειας έπεστρώθη έπί τοΰ κυανοΰ τάπητος 
τοΰ δαπέδου, έν ω έπί τοΰ φατνώματος, 
τοΰ παριστώντος τεχνικώς το στερέωμα, 
έπλανώντο είσέτι άγωνιώσαι σκ ια ί' οί 
τοίχοι, περισσότερον φωτεινοί πρός τα  κά
τω , έπεδείκνυον τούς περικόμψους ρόμ
βους τής διακοσμήσεώς των. ’Έλαμψε τό 
καλλυντήριον τής νέας κόρης, εύρύς καί

πλούσιος νιπτήρ, άντανακλών έπί τοΰ δι- 
αυγοΰς κατόπτρου του , τοΰ ώπλισμένου 
διά ζεύγους κηροπηγίων, ολόκληρον τόν 
περις κοσμον , κat επιοει/.νυων εν τυαρα- 
τάξει έπί τοΰ μαρμάρου του ψήκτρας,κτέ
νια , θήκας, κυτίκ , φιαλίδια ποικίλα, γα- 
λακτόχροα ή κυανα . Μεταξύ τών πο ικ ί
λων άλλων έπίπλων έδεσποζεν ή κλίνη, 
κατέχουσα τήν παρά την θύραν γωνίαν 
τοΰ δωματίου, άκριβώς άπεναντι τοΰ πα
ραθύρου, δπου έκρύπτετο ό Λέων , σ τ ίλ - 
βουσα έν όρειχάλκω καί καθαρία έ/ ά- 
σπίλω λευκότητι, κλίνη παρθένου έπί τέ
λους, περιβεβλημένη αϊγλην μαγείας καί 
μυστηρίου δ^ άπαντας , περιστοιχισμένη 
καί έπαγρυπνουμένη ύπ ’ άοράτου χοροΰ 
’Αγγέλων καί Ερώτων.

Καί ό Λέων ύπό τα  παραπετάσματα τά 
έ'βλεπεν δλα.

Πρό τοΰ κατόπτρου άντανακλώσα τήν 
χαρίεσσαν αύτής προτομήν, ήρξατο ή Βα
σιλική έκδυομένη. Ταχέως ήλευθέρωσε τάς 
χεΐράς της δύο χρυσών δφεων μέ πολλούς 
ελιγμούς, καί τον τράχηλόν της κομψοτά- 
του περιδεραίου, άποτελουμένου έξ άνα- 
γλύφων ρόμβων φαιας λάβας τοΰ Βεζού
βιού,διά χρυσών κρίκων συνεχομένων.’Από 
τής κεφαλής της, κόσμημα τής μελανής 
κυματοέσσης αύτής κόμης, άφγιρέθη χρυ- 
σαλλίς έξ οστράκου μαργαριτοειδοΰς, άντ
ανακλώσα έν χρώμασι καί σελαγισμοΐς 
τά φώς, πάλλουσα δέ τας λεπτεπι7,έπτους 
πτέρυγας δι’ ελίκων άμα τή  έλαχίσττι κ ι
νήσει. ’Αφήκε μόνον· τά  ένώτιά της — 
δύο μικρούς είργασμένους άδάμαντας — 
νά έκπέμπωσιν άπό τών ροδίνων ώτων ά - 
στραπάς ταχείας , μέ δλα τά  χρώματα 
τής ’Ίριδος. —  Ά λ λά  περισσότερον δλων 
τών κοσμημάτων άπέλαμψεν ό τράχηλος, 
στιλπνός καί γαλακτόχρους , καί μέρος 
τοΰ στήθους , δταν ή Βασιλική άφήρεσε 
τό περικόρμιον, κλειστόν μέχρι τοΰ λα ι- 
μοΰ , καί έφάνη ό στηθόδεσμος , μέ τας 
κεντημένας άνωθεν άκρας τοΰ χιτώνος. 
Ε ίτα  έξέβαλε μετά νωχελείας Ιν πρός εν 
άπαντα τά  ένδύματα,καί πλησιάσασα τήν 
κλίνην έκαθέσθη έπί τοΰ χείλους γυμνή μέ 
μόνον τό ύποκάμισον. Ή το  έν τοιαύτν) 
καταστάσει ύπερποτε ώραία ' λεπτοφυής 
καί εύλύγιστος προ πάντων δέ λευκοτάτη, 
έπιδεικνύουσα έν τή βεβαιότητι τής μο- 
νώσεως κνήμας άγαλματώδεις καί ώλένας 
άρχαίας θεοΰ , διεφαίνετο δλη έντός τοΰ 
πλατέος καί άνοικτοΰ ύποκαμίσου, τοΰ 
έπτυχωμένου άτάκτως παρά το στήθος,ώς 
έκ τής συνθλίψεως τοΰ στηθοδέσμου, καί 
ήμιγυμνοΰντος κάτι τ ί ,  μόλις έπιφαινόμε- 
νον έκ τών άδυτων τοΰ κόλπου, ώς δύο 
σφαΐραι έπιπλέουσαι, ώς σελήναι άνατέλ- 
λουσαι.Έ ν τνί ώρα έκείν·/) τή  μυςτηριώδει, 
έν τή σι γ·?) τοΰ δωματίου, ύπό το έρυθρόν 
φώς τοΰ λαμπτήρος,ου τίνος είχεν έλαττώ - 
σει τήνεντασιν,ύπισχνεΐτοήδονήν ουρανίαν, 
ικανή νά δωρήσγι τόν θάνατον ή την εύδαι-

θα έφρισσεν έξ ηδονής είς τήν ένσάρκωσιν 
τών ονείρων της , ή Βασιλική ήγνόει κυ- 
ριολεκτικώς έαυτήν. Ά λ λ ’ ήτο εν φίλημα 
δλη, είς έ'ρωτος στεναγμός, μία άκτίς σε
λήνης, άδε7.φή εκείνης, ήτις ώλίσθαινε διά 
τής ρωγμής τοΰ παραθύρου.

Καί άπεναντι ό Λέων, ύπό τα  παραπε
τάσματα , τά  έ'βλεπεν ολα.

Ά πέβαλε μ ετ’ ολίγον καί τον χ ιτώνκ 
ή παρθένος καί έ'μεινεν ολόγυμνος, μέ μό
νον κόσμημα τόνάδαμάντινον έκεΐνονσταυ- 
ρόν τοΰ Λέοντος, κρεμάμενον διά λεπτοτά- 
της χρυσής άλύσεως έν τφ  μέσω τοΰ στή
θους. Φώς, μαγεία. Ά λ λά  ταχέως, ώσεί 
αίδουμένη έαυτήν, ελαβε τόν νύκτιον χ ι
τώνα, καί, ώς παραπέτασμα καταβιβαζό- 
μενον έπί καλλιτεχνήματος,τόν περιεβλή- 
θη,άποκρύπτουσα όλονέν τά  λευκαυγή μέ
λη, άτινα  έθάμβωσαν έπί στιγμήν τόν έν- 
εδρεύοντα.

Δέν έδυνήθη έπί πλέον νάντίσχ·/) , καί 
έξώρμησε τής κρύπτης του ό Λέων.

Κραυγή έξεφυγε τών χειλέων τής κόρης 
καί έ'μεινεν άκίνητος, ώς διηυθέτει τόν 
χ ιτώνα .

—  Ό  Λεωνάκης ! εϊπεν ό νέος διά νά 
την ένθαρρύνν).

—  Λέων ! άνέκραξεν έκείνη διά φωνής 
πνιγομένης , καί μετ’ ολίγον οί έρασταί 
εύρίσκοντο είς τάς άγκάλας άλλήλων.

Ό  Λέων δέν έ'λεγεν ύπεοβολήν. Ή  προ- 
αίσθησις, τήν όποιαν ήσθάνετο τήν ήμέ
ραν έκείνην ή κόρη, δέν τήν άφήκεν έπί πο
λύ έ'ρμαιον τοΰ τρόμου, άμέσως ύποχωρήτ· 
σαντος πρό τής χαράς.

Έν τφ  μέσω φιλημάτων κα ί στεναγμών 
καί περιπτύξεων, έδόθησαν παραχρήμα αί 
άναγκαΐα ι έςηγήσεις καί πληροφορίαι.

— Ά λ λ ά  δ ια τ ί δέν ήλθες λοιπόν τό 
πρωί; ήρώτησεν ή Βασιλική , άποροΰσα 
διά την βραδύτητα.

— Ή θέλησα νά σ’ έκπλήξω ' δέν είνε 
άρά γε καλλίτερα ποΰ ήλθα νά περάσωμε 
έ'τσι τήν νύχτα; άπήντησεν ό Λέων κλείων 
διά φιλήματος τά  ροδόχροα χείλη της.

Ουδέποτε ά7,λοτε μέχρι τήςέσπέρας έκεί- 
νης ήΒασιλική είχεν αίσθανθή τόσω παρα- 
φόρους περιπτύξεις, τόσω θερμά φιλήμα
τα.Τήν ϊφλεγεν ή πνοή τοΰ έραστοΰ της ή 
διάπυρος, καί ή άγκάλη του, ή ώς ή κά
μινος θερμή. Τόρα μόνον ένεθυμήθη δτι 
είνε γυμνή . Ήθέλησε νάποσπασθή τών 
βραχιόνων του, διά να ένδυθή ίσως. Ά λ λ ’ 
ό Λέων τήν έκράτησε προσπαθών νά την 
άπασχολήστ) διά νέου θέματος ομιλίας.

Έ π ετα ι συνέχεια. Γ ρ . Δ . Ξ ε ν ο π ο υ λ ο ς

μονιαν, χωρίς να το γνωρι',ηίζη. Ή αγνοτης
τών σκέψεών της διέχεεν έπί τής μορφής 
της ηρεμίαν τινά  καί άπάθειαν * είς τήν 
ηλικίαν έκείνην, κκθ’ ήν άλλη τις  θά δι- 
εκαίετο ϊσως ύπό πόθων ηδυπαθών , καί
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