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[Συνέχεια]

—  Ό  Βελαίο θά σάς διτιγνιθτί ολα αυτά 
πά μυστικά, τά  όποια αγνοείτε, φιλτάττ). 
Χρησιμοποιήσατε ποός τούτο τόν καιρόν, 
καθ’ δν θά μείνετε μαζύ. Έ γ ώ  δεν εχω 
■νά σάς άπευθύνω είμη [λίαν άκόμνι έρώ- 
τησιν, διότι μου άπέμεινεν αόριστος άννι-

Π ρω τος ό Γερά ρδος άνερριχτ,Ο η. (ΣελΙς 361).

ouyia έπί δύο σκοτεινών σημείων τΤις 
συνδιαλέξεις μας, ητις Ιλαβε χώραν είς 
Μονς έντός τ·?ίς σκηνης μου, δτε ·5ίμην 
υπό περιορισμόν.

—  Ποια ; ήρώτνισεν ό Βελαίρ.
—  Μου εΐπετε, νομίζω, δτι εΐχετε 

ποοσκληθη είς ’Αγγλίαν, δπου ό βασιλεύς 
Γουλιέλμος σάς ποοσέφερε παρ’ αΰτώ λαμ- 
πράν θέσιν.

—  Βεβαίως, ειπεν ή Β ιολέττα , και 
αΰτο μάς παρεκίνει νά μεταβώμεν είς 
’Αγγλίαν.

—  ”A ! φυλά^θνιτε μγ> τό πράξητε ! 
ειπεν ό Γεράρδος, τό τοιοΰτο κατά πά
σαν πιθανότατα εϊνε παγίς.

—  Τίνος ;
—  ’Αγνοώ, άλλά συλλογίσθητε κα

νένα έκ τών έχθρών σας.
—  Έχθροΰς δέν ?χω, ειπεν ό Βελαίρ.
—  Που εινε ή έπιστολη, την όποίάν 

σάς έγραψαν;
—  Κατεσχέθη με ολα τά έγγραφα καί 

τά  τιμαλφή μου πράγματα παρά του α
στυνόμου, άπήντησεν ή Βιολέττα.

Ύ ' ιμ .α .τ α . ι  λεπ τώ ν  Ι Ο  Ε ν  Α θ η ν α ι ι  10 A n m io r  1888



—  "Ω, δυστυχία !* είπεν ό Γεράρδος" 
καί δέν ΰποπτεύεσθε, ότι ένώ διαρκεΐ ό 
πόλεμος κατά του βασιλέως Γουλιέλμου 
τό σχέδιόν σας, τοϋ ν’ άναλάβετε παρ’ 
αΰτώ υπηρεσίαν, είνε έγκλημα προδοσίας, 
καί οτι δ Λουβοά,άν είνε κάτοχος τής έ- 
πιστολής έκείνης, δύναται νά σας άποκε- 
φαλίσνι ;

Ή  Βιολέττα  φρικιώσα έρρίφθη εις τάς 
άγκάλας τοϋ Βελαίρ.

—  Κ α τ ’ ευτυχίαν επαγρυπνώ έγώ, έ
ξηκολούθησεν ό Γεράρδος, καί σας υπό
σχομαι νά μή αποκοπή ή χαριεστάτη αυ
τή κεφαλή. 'Ομολογήσατε όμως, δτι ό 
άγνωστος, ό γράψας ΰμϊν την περί ής 
πρόκειται επιστολήν, αυτός, δν άποκα- 
λεϊτε φίλον, είνε ίσως αυτός ό Λουβοά, 
αν ήθέλησε νά καταστρέψ·/) άμφοτέρους, 
ή ό Δεβώτ, άν ήθελε νά έκδικηθη, ή . . .

—  ’Ή ,  είπε βραδέως ό Βελαίρ, εις άλ
λος άχρεΐος, εϊς, δστις άπεπειράθη νά μέ 
φονεύσγι, δστις δέν μ ’ έλησμόνησε, καί 
τον όποιον έπίσης έγώ δέν λησμονώ . . .

—  Ό  Λαγκομπέρζ ! άνέκραξεν ή Β ιο- 
λέττα .

—  Ό  Λαγκομπέρζ, δστις έδραπέτευ- 
βεν εις ‘Ολλανδίαν προδίδων τον Λουβοά.

—  ’Έ χ ε ις  δίκαιον, είπεν ό Γεράρδος. 
Ά λ λ ’ εχει καλώς" άφοϋ ή παγίς άνεκα- 
λύφθη, θά προφυλαχθώμεν.

—  Ό  Λαγκομπέρζ, έξηκολούθησεν ό 
Βελαίρ, δστις εις Οΰδάρδ Ιρριψε κατά της 
κεφαλής μου τον υπερμεγέθη έκεϊνον λί
θον.

—  Αυτός δ έπιστήθιος φίλος τοϋ κυ
ρίου Δεβώτ, είπεν ή Β ιολέττα , ό βοηθή- 
σας αυτόν εις τάς νεανικάς του φαυλό- 
τητας .

—  Τώρα έρχομαι και ε’ις τον Δεβώτ, 
είπε διακόπτων ό Γεράρδος’ γινώσκετε,οτι 
εχω υποχείριον αυτόν τον άχρεΐον, διά 
τοϋ φόβου, τον όποιον εγει  μή δυσαρε- 
στήσν) τον άνάδοχόν του. Θά τόν ΰπο- 
χρεώσωμεν λοιπόν νά άργι διά τής υπο
γραφής του πάσαν αφορμήν ανησυχίας 
καί καταδιώξεως. Θ’ άπόσχ-/) τής κατη
γορίας καί θά έπιτύχωμεν την διάλυσιν 
τοϋ γάμου . . .

—  Ό σ τ ις  καί δέν έπραγματοποιήθη ! 
άνέκραξεν ό Βελαίρ.

-— Βέβαια ! . . είπεν έπικυρωτικώς καί 
έρυθριώσα ή Βιολέττα.

—  Λοιπόν, φίλοι μου, έπανέλαβεν δ 
Γεράρδος θριαμβεύουν καί άγαλλιών τό 
στερέωμα τής εύτυξίας σας δεν vjθρίot — 
σεν ; ΙΊοϋ βλέπετε νά ΰπάρχτ) νέφος ; 
Ό  Λουβοά δεν υπάρξει πλέον διά σάς 
τουλάχιστον, ουδέ ό Δεβώτ, οΰδέ δ Λαγ-
κοπέρζ' θ' απολαύσετε την έλευθερίαν
» £ ' -  * / ' '  ̂εις ςεν*/ιν γην, ανα^ενοντες ττ,ν προσεγ-η

σας άνάκλησιν καί την άδιαχώριστον 
πλέον συναίνεσίν σας" διότι άναγινώσκω 
είς τά όμματα τοϋ Βελαίρ δτι συντάσσει 
ήδη ένδομύ^ως τό συμβόλαιον τοϋ γά
μου του μετά τής Βιολέττας.

—  Είνε καί ύπογεγραμμένον ! άνέκρα
ξεν ό νέος μετά βλέμματος πλήρους έ
ρωτος.

—  Ά ς  εί'μεθα λοιπόν όλοι ευτυχείς,

ευγνωμονες και άς ευχαριστησωμsν τόν 
φύλακα άγγελόν μας, δστις εΰρίσ/.εται έν 
ουρανοϊς καί τόν προστάτην μας άγγε- 
λον, δστις εΰρίσκεται έπί τής γής, τόν 
Ραφαήλ, τόν Γαβριήλ ή πάντα άλλον, ον 
λατρεύωμεν έν οΰρανοΐς χωρίς νά τόν γνω- 
ρίζωμεν καί έδώ κάτω την κυρίαν Μαιν- 
τενών, προστάτιδα ήμών καί φίλην. Προ
πίνω υπέρ τής ευδαιμονίας της, ύπέρ τής 
ευτυχίας της, ύπέρ τής δόξης της, υπέρ 
τής ήσυχίας της, ό Θεός δέ δστις με ά- 
κούει γινώσκει άν είς την ευχήν μου έμ- 
περιέχεται υπολογισμός ή συμφέρον. Εις 
αυτήν ανήκει ή ζωή μου μέχρι τής τ ε 
λευταίας οανίδος τοϋ αίματός μου, διότι 
αυτή μοϋ άπέδωκε τήν Άντωνιέτταν, 
διότι αυτή μ ’ έ'σωσεν έκ τοϋ θανάτου 
καί έκ τής καταισχύνης, διότι αυτή διέ
σωσε τούς φίλους μου. Πώς !. .  Β ιολέττα, 
Β ιολέττα , κλαίεις ;

— ’Ίσως έκ χαράς, είπεν ή νεαρά γυνή, 
διότι· αισθάνομαι τήν καρδίαν μου έκχει- 
λίζουσαν. ’Εκ χαράς βεβαίως προέρχον
ται τά δάκουά μου,διότι άφοϋ εύρίσκομαι 
μεταξύ υμών τών δύο, μεταξύ τοϋ συ
ζύγου καί τοϋ φίλου μου δέν δύναται νά 
ΰπάρξγι ουτε κίνδυνος, δι’ έμέ, ούτε ά- 
φορμή λύπης.

—  Βιολέττα, άνέκραξεν ό Βελαίρ, Ιν 
τών δακρύων σου, είς μαργαρίτης, κατέ-  
πεσεν έντός τοϋ ποτηριού σου" άς τό πίω- 
μεν καί οι τρεις διά νά συμμερισθώμεν 
τήν κακήν τύχην, τήν όποίαν μάς προ- 
μηνύει.

—  ’Εξ δλης καρδίας ! είπεν δ Γεράρ
δος έκτείνων τήν χεΐρα διά νά πίν) έκ 
τοϋ ποτηριού τής νεαράς γυναικός.

—  Ό χ ι ,  δχι ! είπεν ή Β ιολέττα  έμπο- 
δίζουσα αυτόν μέ ήθος ρεμβόν καί σχεδόν 
περίλυπον. Μή άναμίξετε τήν τύχην 
σας μέ τήν ίδικήν μου. Διά σάς τό μέλ
λον διαγελά, είνε κατάφωτον" δι’ ήμάς 
είνε ζοφερόν κ<*ί πένθιμον. Σύ, έξηκολού- 
θησεν άποτεινομένη πρός τόν Βελαίρ, σύ 
ό μνηστήρ μου, ή μόνη μου αγάπη, σύ ϊ -  
χεις τό δικαίωμα νά συμμερισθνίς τάς 
θλίψεις μου,άφοϋ συνεμερίσθης πάσαν τήν 
χαράν μου. Π ί ε ! . . .

‘Ο Βελαίρ ήρπασε τό ποτήριον τής 
έρωμένης του καί επιε το ήμισυ τού έμ- 
περιεχομένου οίνου μετά τοϋ άπαισίου δα
κρύου.

Ή  Βιολέττα  έ'πιε βραδέως τό υπόλοι
πον καί Ιρριψε τό ποτήριον είς τόν ποτα
μόν διά τοϋ ανοικτού παραθύρου.

Ό  Γεράρδος συγκινηθείς παρά τό ψυ
χικόν αυτού σθένος, έκ τής παραδόξου 

; ιδέας τής έπελθούσης είς τό πνεϋμα τής 
Βιολέττας, ένόμισεν δτι τήν είδε κ α τ’ 
έκείνην τήν στιγμήν ώχραν ώς φάσμα.

I Καί αυτός δ Βελαίρ τή  έφάνη δ.τι άπέ- 
κτα χροιάν άπαίσιον φάσματος. Τά δύο 
έκεϊνα τόσον προσφιλή δντα έκράτουν 

άς χεϊρας άλλήλων ώς δύο σκιαί φίλων 
εθνεώτων, οΰς έπαναβλέπει τις έν όνείρφ. 

Άπέκρουσε τήν πένθιμον έκείνην όπτα- 
| σίαν καί τάς ζοφεοάς ιδέας, ήσπάσθη τάς 
I παγεράς χεΐρας τής Β ιολέττας, ένηγκα- 
λίσθη φιλοστόργως τόν Βελαίρ καί κατέ

βαλε πάσαν αΰτοϋ τήν φαιδρότητα καί 
ευφυΐαν, δπως έξαλείψν) καί τάς έλαχί- 
στας έντυπώσεις τής λυπηράς · έκείνης 
σκηνής. Ά λ λ ά  τό τραϋμα είχε κατενεχθή 
καί οί τρεις δέ είχον τό μειδίαμα έπί τά 
χείλη, άλλά συννισθάνοντο τήν καρδίαν 
των τετραυματισμένην.

Άφοϋ προσεπάθησε νά φαιδρύν·/) τήν 
συνδιάλεξιν δ Γεοάοδος διά παντοίων πα- 
ρεκβολών, έπανήγαγεν αυτήν είς τό θετι
κόν σημεΐον.

—  Έλέγομεν λοιπόν, έπανέλαβεν, δτι. 
μετά έπτά ή οκτώ ημέρας θ’ άπλώσετε. 
τάς πτέρυγας καί θά πετάξετε πέραν τών- 
θαλασσών.

—  Ναι, είπεν ή Β ιολέττα , αυτό έλέ
γομεν.

—  Ή  Βιολέττα  δέν δύναται νά κ α -  
τέλθτί ώς ήμεϊς διά τής έκ σχοινιού κλί- 
μακος, έξηκολούθησεν ό Γεράρδος, θά 
έξέλθτ] λοιπόν μέ πάσαν έλευθερίαν διά

| τής θύρας τοϋ χρυσοχόου. Θά τήν περι- 
! μένωμεν έντός άμάξης, ήτις θά φθάστι 

τήν στιγμήν άκριβώς κατά τήν όποίαν θά 
εξέρχεται. ’Έ π ε ιτ α  διά τοϋ προαστείου 
τοϋ Α γίου ’Αντωνίου θά συναντήσωμεν 
τήν άμαξαν τής μαρκησίας, ήτις θ’ άνα- 
μέντ) είς Βιλέττην καί τά πάντα τε 
λειώνουν.

—- Έξαίρετον σχέδιον.
—  ’Αλλά μέχρι τής  στιγμής έκείνης, 

έξηκολούθησεν ό Γεράρδος, πρέπει ν’ ά-
I ποφύγετε πάσαν άπερισκεψίαν. Ούδ’ είς 
; τό παράθυρον τού ποταμοϋ πρέπει νά φα- 
νήτε, ώς έπράξατε άπόψε.

—  Τό υπόσχομαι.
—  Ή  οικία είνε άσφαλής, δέν εχει 

άλλην έξοδον έκτος τής γεφύοας ;
—  Δέν πιστεύω.
—  Δέν έχετε συνοίκους ; Κ α τέχετε  

μόνη ολόκληρον τήν οικίαν ;
—  Oyi, άπήντησεν ή Β ιο λ έ τ τ α - υ

πάρξουν άκόμη δύο δωμάτια κάτω, όπι
σθεν τοϋ έργαστηρίου τοϋ χουσο^όου.

—  Διατί δέν τά ενοικιάσατε ; ήρώτη- 
σεν ό Γεράρδος.

—  Δέν τό έσκέφθην, άπήντησεν δ Β ε 
λαίρ.

—  Καί έγώ τό έσυλλογίσθην σήμερον 
τήν πρωίαν βλέπουσα τόν γηραιόν οικο
δεσπότην, είπεν ή Βιολέττα.

—  Λοιπόν ;
— Λοιπόν τήν στιγμήν κατά τήν ό

ποιαν έζήτησα παρ’ αύτοϋ καί τά δύο 
δωμάτια, τά είχε ποό μικρού ένοικιάσει.

—  Είς ποιον ;
—  Είς ένα ταξειδιώτην, ώς μοϋ εί

πεν, είς ένα αξιωματικόν, δστις είνε πε
ραστικός καί θά διαμείνγ) είς Παρι,σίους 
έπτά ημέρας μόνον.

—  Δέν είνέ τι έπικίνδυνον, είπεν ό Β ε —

|λιχίΡ·
—  Ε λ π ίζ ω ,  άπήντησεν δ Γεοάρδος. 

Καί πού είνε αυτά τά  δωμάτια ;
—  Κάτωθεν τοϋ ιδικού μου. Πρό ολί

γου ήκουσα θόρυβον είς αυτά" θά τά κα
θαρίζουν ίσως διά νά κατοίκηση δ νέος 
ενοικιαστής.



—  Λοιπόν ακούεται δ,τι συμβαίνει 
έντός αύτών ;

—  Ναι, αν ποοσαρμόσγ) τις τό οΰς του 
■είς τό πάτωμα αυτού του παρακειμένου 
•δωματίου.

—  Βελαίο, δύνασαι νά έπαγρυπνής έν 
περιπτώσει ανάγκης' σταθήτε δμως ! . .. 
•τί είνε αυτό δπου άκούω ;

—  Τ ί ;
—  'Ωσάν νά σπρώχνουν κανέν επιπλον.
Πάντες ήκροάσθησαν- δ κρότος έπαυ-

■σεν.
—  Ας κάμωμεν μίαν περιπολίαν, εί- 

πεν ό Γεράρδος’ τό τοιοΰτο εΐνε πολε
μικόν καθήκον. ”Ας έξερευνήσωμεν τά 
μέρη.

Καί λαβών κηρίον έκ του κηροπηγίου

—  ’Ίσως δμως έ'πρεπε νά έξέλθετε άπό | 
την πύλην της γεφύρας, ειπεν ή Β ιολέττα ' 
αυτή ή κλίμαξ ή κρεμαμένη άνωθεν του 
ποταμού με τρομάζει.

—  Ά λ λ ά  σκέφθητε, αγαπητή φίλη, 
δτι ποεπει νά έπιστρέψγι εις την θέσιν του 
τά άκάτιον’ άλλως τε  τό ύδωρ εΐνε χλια
ρόν. ’’Επειτα, δπως εί'πετε, ή καλή μου 
τύχη εινε έξησφαλισμένη.

Καί ένηγκαλίσθη τούς φίλους του" πα- 
ρετήρησεν δμως δτι ή Β ιολέττα  ή τόσον 
άγνώς καί άφελώς συμπεριφεοομένη πρός | 
αυτόν τόν έσφιγγε μετά της φιλοστόργου j 
έκείνης θλίψεως ήν αισθάνεται άκουσίως . 
πας ό άποχωριζόμενος άτόμου διά τελευ- 
ταίαν φοράν.

’Ή δη ειχε σβέσει τά  κηρία καί εύρί- 
-•ίίρχισε την ερευνάν. 'Ο Βελαίρ καί ή Βιο- σκέτο έκτός του παραθύρου έπί των βαθ-
λ έτ τ α  τον παρηκολούθησαν στηρίζομε- j μίδων της κλίμακας.
νοι ό εις έπί του άλλου.

Παοά τόν κοιτώνα τής Βιολέττας ε- 
χειτο ό σκοτεινός θαλαμίσκος,περί οΰ εί- 
χεν ομιλήσει, φωτιζόμενος μόνον παρά 
μικρού φεγγίτου άπό του μέρους τοΰ πο
ταμού

—  Είσελθετε μέσα ! είπε ταπεινή τν) 
φων-Τ). Σύ,Βελαίρ, τώρα τό έσκέφθην καλ
λίτερα, δεν πρέπει νά άπουσιάσγις πολύ έκ 
Βερσαλλιών. ’Επάνελθε έάν δύνασαι αΰ- 
ριον είς Βερσαλλίας ένωρίς. Θ’ άφήσω τήν 
έσπέραν ταύτην τόν 'ίππον σου είς τό παν

Ή  σκολιά άναβάθρα υψηλή καί άπό- δοχεϊον. Χαΐρε' είσέλθετε μέσα διά νά μη | 
τομος κατήρχετο άπό τού κοιτώνος τής έφελκύσετε τήν προσοχήν τών έξωθεν' θά 
Βιολέττας είς τό ισόγειον, τουτέστι ε ί ς ,  σείσω τήν κλίμακα τρεις φοράς δταν θά 
τά δύο δωμάτια τά  κατεχόμενα παρά εΐνε καιρός νά τήν ανασύρετε, 
του ένοικιαστοϋ, άποχωριζόμενα δι’ ένός Καί τω όντι, έξέτεινε τόν πόδα όπως 
μεσαναβάθρου άπό του μικρού έργαστη- ι κατέλθ·/), άλλά κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν < 
ριου τού χρυσοχόου. Ό  Γεράρδος ήθέ- διέκρινε κάτω ένα άνθρωπον, δστις κατήρ- 
λησε νά έςετάσγι καί τήν κλίμακα διά νά χετο ώς αυτός άπό τού παραθύρου τής | 
πεισθίί δτι ή νεαρά γυνή ήτο έντελώς ά- κλίμακος καί δστις δλως άπησχολημένος | 
σφαλής είς τήν κατοικίαν τη ς ' είς τήν νά σύρν) τό  άκάτιον καί νά μή προξενήση 
κλίμακα ύπήρχεν έπίμηκες παράθυρον τόν έλάχιστον θόρυβον, δεν διέκρινε τόν 
βλέπον ώσαύτως πρός τόν ποταμόν. κατερχόμενον άνωθεν αυτού.

—  "Ισως,ειπεν ό Γεράρδος άνερχόμενος, —  Μπά ! είπε καθ’ έαυτόν ό Γεράρδος 
θά ύπήρχέ τι δυσάρεστον έκ τής γειτνιά- παραμεοίζων διά νά μή φαν·7ί, ό ένοικια- 
■σεως ταύτης άν ό Βελαίρ δέν έ'μεινεν έδώ στής τών κάτω δωματίων ήτο μέσα" αυ- 
φυλάττων ύμας καθ’ έκάστην νύκτα, άν τόν θά ήκουσα. ’ A ! καί αυτός έπίσης 
έξήρχεσθε διά τής αυτής κλίμακος, δι’ j προτιμά αυτόν τόν δρόμον. "Ας τόν άφή- 
ης καί ό ένοικιαστής καί άν έμέλλετε νά σωμεν νά περάση.
κατοικήσετε είς τήν οικίαν ταύτην πλέον 
πών οκτώ ημερών. Ά λ λ ’ άφοΰ δεν θά κι- 
νηθήτε έκ τού δωματίου σας, ώς μού όρ-

Ό  άγνωστος κωπηλατών έξηφανίσθη 
αχέως κάτωθεν τής αμάρας.

—  Πρέπει άρά γε νά ειδοποιήσω τούς
κίζεσθε, δέν είνε άληθές ; αφού δέν θά ; φίλους μ ου ;  έσκέφθη ό Γεράρδος. "Οχι 
εύρίσκεσθε έντελώς μόνη κατά τάς έπι- 
κινδύνου: ώρας, φρονώ δτι είσθε άσφα- 
λεστέρα, ΰμεϊς έδώ, άφ’’ δσον ό βασιλεύς 
έν Βερσαλλίαις.

—  "Ας φαιδρυνθώμεν λοιπόν ! ειπεν ή 
Βιολέ ττα ,  άφού έπανέθηκεν ό Γεράοδος 
το κηρίον είς τό κηοοπήγιον

η Βιολιέττα ήδη είνε πολύ άνήσυχος. 
’Αλλά πρέπει νά μάθω ποιος είνε αυτός 
ό άνθρωπος' άς τόν παρακολουθήσω !

Ό  Γεράρδος, άφοΰ έσεισε τρις τήν κλί
μακα, ελυσεν έν σπουδ-7) τό άκάτιον καί 
έκωπηλάτησε ρωμαλέως διά νά φθάση 
τόν άγνωστον. ’Εκείνος δμως ήδη είχε

'ιονΟ Γεράρδος έκλεισε τούς μοχλούς τής προσορμισθή παρά τήν παρόχθιον όδον 
υρας καί είδεν δτι ήσαν άρκετά παχεϊς τών Πτελεών. Ό  Γεράρδος παρακολουθών

καί άσφαλεϊς.
—  Κλείω, είπε, διότι ύμεϊς δέν θά έξ- 

έλθετε πλέον, έγώ δε δπως έξέλθω έχω

αυτόν διά τού βλέμματος προσωρμίσθη είς 
τό πλησιέστερον μέρος τής όχθης, έσυρε 
τό άκάτιον είς τήν άμμον διά νά μή χρο- 

άλλον δρόμον. Κρέμασε τήν κλίμακα, νοτριβήστ] προσδένων αυτό, έπειτα ώρμη-
σεν έπί τά ίχνη τοΰ μιστηριώδους γει-  
τονος.

Ό  άγνωστος, παρηκολούθησε τάς πα-

φίλε μου.
-— Φεύγεις ;
—  Καί τό άτυχες έκεϊνο γεύμά μας, τό 

ό—οϊον κρυώνει είς Βερσαλλίας ; ανέκραζε ραποταμίους οδούς καί διέσχισε τούς Πα- 
γελών, καί τό σοβαοώτερον, αΰριον τό ρισίους διευθυνόμενος πρός τό Π αλαί-Ροα- 
προ)ί εις τάς έπτά έχω υπηρεσίαν. ’Έ π ε ιτ α  γιάλ.
είνε καί ή άλλη άνάγκη νά εύρίσκομαι είς Ό  Γεράρδος τϊ) βοήθεια τών άνά τάς 
Βερσαλλίας διά νά μή μέ ζητούν είς Π α- όδούς φώτων, έβλεπε τό υψηλόν άνά- 
ρισίους. στημα τού άγνώστου, τόν πενιχρόν μαν

δύαν, δν περιεβάλλετο παρά τήν θερμήν 
ώραν τού έτους, τό μακρόν ξίφος τό συ- 
ρόμενον π/.ρά τό πλευρόν του καί τόν πλα- 
τύγυρον πίλον τόν σκέποντα τήν μορφήν 
του .

—  Ά σχημον έξωτερικόν ! είπε καθ’ ε
αυτόν ό Λαβερνή.

Ό  άγνωστος διηυθύνθη πρός τήν οδόν 
Ρισελιέ καί ό Γεράρδος έφρικία ένόσψ 
τόν έβλεπε πλησιάζοντα πρός τό μέγα- 
ρυν τού Λουβοά, κείμενον έν τη όδώ έ- 
κείνη καί σταματήσαντα έν τνί όδώ Κολ- 
βέρ ύπό τό ζοφερόν περιστύλιον τού με
γάρου τού ύπουργού τών στρατιωτικών.

—  Ούδεμία άμφιβολία, είπε καθ’ έαυ
τόν ό Λαβερνή, δτι ό γείτων τής Β ιολέτ-  
τας είνε κατάσκοπος.

Ό  άγνωστος, οσάκις διήρχοντο βραδύ— 
νοντές τινες διαβάται έκ τής έρήμου όδοϋ, 
έγονυπετει καί έφαίνετο ώς έπαίτης' είτα, 
άπομακρυθέντων τών διαβατών, άνηγεί- 
ρετο καί έξηκολούθει νά ένεδρεύ·/).

—  Κάποιον άνώτερόν του περιμένει διά 
νά δώστ) άναφοράν, έσυλλογίσθη ό Γ ε
ράρδος.

Έ π ί  τέλους ό νέος δέν ήδυνήθη έπί 
πλέον νά ύπομείνη' προσήρμοσε τό μαν- 
δήλιόν του είς τό έσωτερικόν γύρον τοΰ 
πίλου του, δπως καλύψγι τό πρόσωπόν 
του,ώσεί διά προσωπΐδος καί έπλησίασεν.

'Ο άγνωστος έκυψε κατά τό σύστημά 
του ψιθυρίζων λέξεις τινάς ώς νά έπνίτει 
δήθεν.

—  Σήκω! ειπεν ό Γεράρδος ώργισμένος, 
θέλω νά ΐδω τήν μορφήν σου.

Καί εροιψε χαμαί τόν πίλον τοΰ άγνώ
στου.

Ούτος άνηγέρθη ευθύς, δι’ ένός άλμα
τος καλύπτων τό πρόσωπον οιά τοΰ μαν- 
δύου του" είτα βυθίζων πάλιν τόν πίλον 
μέχρι τών οφθαλμών :

—  Διατί κρύπτετε καί σεις τήν ΐδικήν 
σας, άπήντησεν.

Καί έφερε τήν χεΐρα είς τήν λαβήν τοΰ 
ξίφους, δπως έμποδίσγ) τόνΓεράοδον νά 
πλησιάση.

Ό  Λαβερνή έ'πραξε τό αυτό. ‘Ο άγνω
στος έ'λαβε τότε στάσιν άμυντικήν, καθ’ 
δλους τούς κανόνας τής τέχνης.

—  ”Ω, ώ ! ειπεν ό Γεράρδος κάθ’ εαυ
τόν" έ'χω νά κάμω μέ τεχνίτην !

Καί έ'λαβε τά  μέτρα του, δπως δια
σταυρώνει έπιτυχώς τό ξίφος.

Πάραυτα έπί τής Νέας όδού Πετί-Σάν 
έφάνη έρχόμενος μετά θορύβου πολλοΰ ιπ
ποκόμος έφιππος κρατών πυρσόν καί προ
ηγούμενος άμάξης βαινούσης μ ετ ’ άκρας 
ταχύτητας.

—  Τήν θύραν ! άνέκραξε μακρόθεν ό 
ιπποκόμος, ού οι δύο διαμαχόμενοι άνε- 
γνώρισαν τήν οίκοστολήν.

Ή  θύρα τού. μεγάρου τού Λουβοά ήνε- 
ώχθη έν τφ  άμα.

—  Ό  κύριος Λουβοά ! έψιθύρισεν ό ά
γνωστος έντρομος φεύγων δρομαίος διά 
τής όδού Ρισελιέ.

—  Ό  Λουβοά ! είπε καθ’ έαυτόν ό Γ ε 
ράρδος' ό. Λουβοά, δστις μέ νομίζει είς 
Βερσαλλίας ! άς έπιστρέψω.



Καί ΰπεχώρησε διά τής όδοϋ Κολβέρ.
—  Τί διάβολο! ελεγε καθ’ εαυτόν α

περχόμενος. Θά έδιδα κάτι τι άν έγνώ- 
ριζα διατί ό άγνωστος αυτός έρχεται άν- 
τικρύ του μεγάρου του Λουβοά και φεύ
γει δτε φθάνει ό κύριος Λουβοά. Θά έδιδα 
άκόμη περισσότερον εάν εβλεπα τό πρόσω- 
πόν του . . . 'Υπομονή όμως ! . . θά τόν 
έπανεύρω. Χάριτι θεία γνωρίζω που δια
μένει. Έ ν  τούτοις εχω τήν άπόδειξιν, ότι 
δέν είνε κατάσκοπος τοϋ Λουβοά, διότι 
άλλως δεν θά έδραπέτευεν, άμα τή  προσεγ
γίσει τοϋ κυρίου του.

Οΰτω καθησυχάσας ώς πρός τήν άσφά- 
λειαν τών φίλων του ό Γεράρδος άνέβαλε 
παν σχόλιον, μεταβάς άνεζήτησε τόν 'ίπ
πον του είς τό πανδοχεϊον τνίς όδοϋ τοϋ 
'Αγίου Άνδρέου καί έπέστρεψεν είς Βερ
σαλλίας όδοιπορών κατά την χλιαράν καί 
άνέφελον νύκτα.

"ΕπετοΊ συνέχεια.

Ε Ι Σ  Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  :

Η ΔΙΨΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Μ υ θ ο λ ό γ η μ α  Ε υ γ ε ν ίο υ  Μ ορ έ

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

ρέτου τίνος τοϋ Βοοισώφ, έξήλθε δέ τή 
βοήθεια της κυρίας Σερζάν, ένώ δ έπκρορ- 
τισμένος την φύλαξίν του υπηρέτης εύ- 
ρέθη φυλακισμένος υπό της ώραίας με- 
λαγχροινης.

"Εφυγαν εϊτα διά τοϋ κήπου,κατά τό 
σχέδιον τό όποιον εϊχον ί'σως ποοδιαγράψει 
καί τοϋ όποιου ή έκτέλεσις έπέτυχε θαυ
μάσια, ώστε ή μελαγχροινή τοϋ σκέτιν  
διηύθυνε την πρός άπελευθέοωσιν τοϋ 
Ροβέρτου δέ Καρνοέλ συνωμοσίαν.

Διά τίνος όμως θαύματος κατώρθωσε 
ν’άπατήση τόν Βορισώφ καί νά τόν πείσ·/) 
νά φέρϊ) τόν αιχμάλωτόν του είς τό μεγα- 
ρόν της όπου τώ είχε στήσει άληθή πα
γίδα; Ό  Μάξιμος οΰδέν έγίνωσκεν, άλλά 
τά πράγματα έφαίνοντο πασιδήλως.

Ή  άπόπειοα άναβάσεως ΰπό τοϋ συν
ταγματάρχου καί ή εσπευσμένη φυγή
εδεί οζάν τ ί

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

Μ ΕΡΟ Σ Δ ΕΥ Τ Ε Ρ Ο Ν
[Συνέχεια]

Ζ'

Ή  νύζ είνε καλή σύμβουλος, λέγει Υ) 
παροικία.

Ά μ α  ήγέρθη δ Μάξιμος τήν έπορ-ένην 
τής έσπέρας έκείνης , έ'βλεπεν ύφ’ δλως 
νέαν οψιν τά  συμβάντα τής όδοϋ Ζουφροά.

Οΰχί διότι ό ύπνος τώ διευκρίνησε τάς 
σκέψεις, διότι δέν έκοιμήθη κάν, άλλ’ 
εσχε τόν καιρόν νά σκεφθή νά έξετάση 
τά πράγματα καί ν’ άποφέρν) συμπερά
σματα λογικά.

Ό  στρατιώτης, ό λαμβάνων μέρος είς 
μάχην, παραστέκει μόνον είς άπομεμονω- 
μένα γεγονότα, τών όποιων δέν εννοεί 
τόν σκοπόν.

Ό  Μάξιμος είδεν ένεργοϋντα τέσσαρα 
πρόσωπα,τά δποϊα πολύ καλά έγνώριζεν, 
άλλ’ επειδή καί αυτός ήτο υποκριτής είς 
τό δράμα τοϋτο, δέν έδυνήθη σχεδόν νά 
γνωρίσγ] τάς πρός άλλήλους σχέσεις τών 
διαφόρων προσώπων. ’Ή δη έξελθών τοϋ
ίοούβου ηργισε

wi
νά διακρινν) ευκρινεστερα, 

καί ψυχρώς έξετάζων τά πράγματα έξή- 
γαγεν έκ τοϋ σκότους συμπεράσματα θ 
τικώτεοα.

Ουτω λοιπόν ή καλλονή τοϋ σκέτο'  
δέν ήτο, ώς μέχρι τινός υπέθεσε, φίλη 
τοϋ Βορισώφ. ’Απ’ έναντίας μάλιστα ύ- 
πεστήριζε τόν Ροβέρτον δέ Καρνοέλ.

Πράγματι δέ τόν ένίκησεν άποσπάσασα 
αυτώ τόν αιχμάλωτόν του.

Έ π ’ αυτού τοϋ άντικειμένου ούδεμία 
αμφιβολία έπετρέπετο. Ό  Ροβέρτος ειχεν 
είσέλθει είς τό μέγαρον τή συνοδία ΰπη-

κνυον αρκετα οτι η κυρία ώερ 
έπερίπαιζεν.

Ά λ λ ’ όποία γυνή ήτο λοιπόν αΰτη 
ή κυρία Σερζάν ή εμφανιζόμενη μόνον καί 
μόνον διά νά έξαφανισθή πάλιν έντός μι
κρού, ή παγοδρομοϋσα είς τό σκέτ ιν  ώς 
τυχοδιώκτις , καί εχουσα θεωρεϊον ώς 
άριστοκράτις είς τό μελόδραμα, ή γευμα- 
τίζουσα μετά τής Βέρθας Βεροιέ, καί δια- 
θέτουσα δλόκληρον λόγον υπηρετών, ή 
συνοδευομένη ΰφ’ένός αΰτοκαλουμένου Βο- 
γιάρου, καί μετά έ'να μήνα πάλιν ΰπό 
τίνος Ρώσσου συνταγματάρχου έκ τών 
αύθεντικωτέρων ;

Είς όλας ταύτας τάς ερωτήσεις, κάλ- 
λιον παντός άλλου δ Μάξιμος Δορζέρ έ- 
δύνατο ν’ άπαντήσν).

Ή  κυρία Σερζάν βεβαίως ήτο φίλη 
ών συνωμοτών, οί δποΐοι έκλεψαν τά 

έγγραφα τοϋ Βορισώφ, φίλη στενή τής 
γυναικός μέ τό κομμένο χέρι, χάριν τής 
όποιας τόσον έπιδεξίως άνήρπασεν άπό 
τόν Μάξιμον το βραχιόλιόν της.

Ά λ λ ’ άν ή κυρία Σεοζάν ήτο τοιαύτη 
τί έ'πρεπε νά σκεφθή κανείς περί τοϋ Ρ ο
βέρτου δέ Καονοέλ ;

Ή  γυνή ή όποία τόν εσωσε, βεβαίως 
είχε συμφέρον πρός τοϋτο. Δέν κοπιάζει 
τις τόσω δι’ έ’να άδιάφορον.

Όθεν δ Ροβέρτος δέ Καρνοέλ ήτο ή 
έοαστής της ή συνένοχός της. Τό λυπη
ρόν τοϋτο συμπέρασμα έπεβάλλετο άφ’ 
έαυτοϋ είς τόν Μάξιμον.

Καί κα τ’ άμφοτέρας ταύτας τάς περι
στάσεις δ Ροβέρτος δέ Καρνοέλ ήπ ά τη-  
σε τήν ταλαίπωρον Α λ ίκ η  ν' δ Ροβέρτος 
δέ Καρνοέλ ήτο άνάξιος τοϋ έρωτος της 
λατρευτής κόρης, έπιμενούσης νά τόν πι- 
στεύγ] άθώον.

’Ό χ ι  μόνον ήλευθερώθη υπό της α
χρείας έκείνης γυναικός ό Ροβέρτος, άλλ’ 
έφυγε καί μαζύ τ η ς ’τόν παρέσυοεν έκείνη, 
ΐνα τόν κρύψγ] είς εΰχαριστότερον μέρος 
ή τό μέγαρον Βορισώφ.

Θά είχε βεβαίως πολλά οικήματα τό 
πλάσμα τοϋτο καί ύπέθεταί τις ότι δέν 
ήθελε τολμήσει νά πατήσγι πλέον τόν 
πόδα της είς τό μέγαρον της όδοϋ Ζου- 
φροά.

—  Ωστε, έσκέπτετο δ Μάξιμος ένδυό-

μενος μετά σπουδής, εκείνοι ’ποϋ έκατη- 
γόρησαν τόν κυρ Ροβέρτον δέν εί^ον άδι
κον. Καλά ελεγεν δ θεϊός μου καί ’γώ 
έφέρθηκα ’σάν τόν δον Κιχώτον ποϋ ήθε
λε νά έλευθερώστ) τούς λ ίσ τ α ς  άπο το 
κάτεργον.

Τό ν’ άπατηθή ή έξαδέλφη μου ύπο- 
φέρεται...

Ή τ ο  τρελή γι’ αυτόν καί υποθέτω 
πώς άκόμη είνε. Ά λ λ ά  νά πιστεύσω έγω 
πώς τόν κατηγορούν αδίκως , αυτό είνε 
πάοα πολύ... Καί όταν σκέπτωμαι πώς 
ήρχισα μέ τά δυνατά μου νά αποδείξω 
τήν αθωότητα του.

Έ ν  τούτοις δέν έλησμόνησεν ότι μόνος 
αύτος δέν έπελάβετο τής ΰπερασπίσεως 
τοϋ γραμματέως τοϋ θείου του.

Ή  κόμησσα Γ ιά λτα  ΰπεστήριζεν ένερ- 
γητικώς ότι ό Ροβέρτος ήτο θϋμα σκλη- 
ράς αδικίας.

Αϋτη 'ερριψε τάς αμφιβολίας είς τό 
πνεϋμα τής δεσποινίδος Δορζέρ , δπότε 
πλέον ή ταλαίπωρος κόρη ήρχισε νά πι- 
στεύ·/} ότι ό Ροβέρτος είχε κλέψει.

Αυτή μετέδωκε ζήλον είς τόν Μάξιμον 
καί τόν παρέσυρεν είς άνόητον έπιχείοη- 
σιν, ή όποία τώ  διέταξε τό παν νά κάμτι 
διά νά έπανεύρη τόν κύριον δέ Καρνοέλ 
καί ίσχυρίζετο δτι θά τόν άποδείξν) άθώον 
ώς περιστεράν.

Τά ένδιαφέοον, τό όποιον έπεδείκνυε 
βεβαίως διά τόν δυστυχή τοϋτον νέον,ήτο 
βεβαίως άνευ συίΛφέροντος.

Προήρχετο βεβαίως ές ΐπποτισμοϋ καί 
έκ φυσικής προδιαθέσεως νά ΰποστηρίζνΐ 
τούς αδυνάτους καί νά προστατεύ'/) του; 
καταθλιβομένους.

ΤΗτο ζήτημα αισθήματος. Τό νυκτερι
νόν δμως συμβάν της όδοϋ Ζουφροά άπε- 
δείκνυεν δτι ή κυρία Γ ιά λτα  κακώς είχεν 
εκτιμήσει τά  πρόσωπα.

Ό  Μάξιμος παρεσκευάζετο νά τή διη- 
γηθή τήν θλιβεοάν ταύτην ιστορίαν, καί 
ήλπιζεν δτι θά τήν καταπείσνι νά έπα- 
νέλθη είς ΰγειεστέρας ιδέας.

Έπόθει δέ νά τή καταγγείλ·/) καί τήν 
διαγωγήν τοϋ καθηγητοϋ τής ξιφασκίας, 
ό όποιος έγένετο σύμμαχος τής κυρίας
Σερζάν.

Ό  άνθρωπος αυτός βεβαίως, δ ζών διά 
της γενναιοδωρίας της κυρίας Γιάλτας,θά  
ένήργησεν έν άγνοί^ αυτής.

Κ α τά  τήν τελευταίαν του πρός αυτήν 
συνέντευξιν ή κόμησσα έξηγήθη σαφώς 
ώς προς τάς ιδέας της πρός τούς μηδε- 
νιστάς.

—  Δέν είμαι υπήκοος Ρωσσίς ,τφ  είπεν. 
Δέν έ'χω λοιπόν τίποτε νά μοιράσω μέ αυ
τούς τούς άνθίώπους καί άν είμαι μέ τό 
μέρος τών προγεγραμμένων, δέν είμαι βε
βαίως καί μέ τό μέρος τών δολοφόνων.

Δεν ΰπηρχε 7*οιπόν κοινόν τι μεταξύ 
τής κομήσσης καί μιάς τυχοδιώκτιδος.

Δέν ήτο δμως αδύνατον καί είς έκ τών 
υπηρετών της νά έπρόδωσε τήν κυρίαν του, 
πιθανόν μάλιστα ήτο, ή κόμησσα Γ ιά λ τα  
νά περιεκυκλοΰτο έξ ανθρώπων άνηκόντων 
είς τήν έταιρίαν αυτήν τήν δρκισθεϊσαν τήν 
γενικήν καταστροφήν.



Γνωστόν οτι οί άθλιοι εισδύουν παντα- 
χοΰ καί κατά προτίμησιν εκεί όπου δέν 
υποπτεύεται τις καθόλου.

Ά ν  ό όπλοδιδάσκαλος Καρδίκης Τίτο έζ 
αυτών καλώς έζελέζατο την θέσιν του. 
Τό μέγαρον τής όδοΰ Φρείδλανδ ήτο ά- 
συλον δπου ούδε'ις ήθελε σκεφθεϊ νά τόν 
ζητήσν).

Ό  Μάζιμος έσκέπτετο, δτι ήοκει νά 
γνωστοποιήσγ) την διαγωγήν του είς την 
κόμησσαν, διά νά τον έκδιώζν), και ε-  
σπευδε νά περάνγ) την κόμμωσίν του, διά 
νά κχταστήση γνωστάς τάς ένεργείας του 
εις την κόμησσαν, ή όποία τώ έπέβαλε 
την δύσκολον εργασίαν νά σώσ·/) τόν κ. δέ 
Καρνοέλ. 'Η άναφορά του ήτο έτοιμη. 
Εγίνώριζε τ ί  νά τη εϊπτ) και τ ί  νά συμ- 
βουλεύσν). Τά συμβάντα της νυκτός τώ 
έφαίνοντο πολύ σαφή καί δέν ήτο καθό
λου δύσκολον νά τά έζηγήση είς τήν κυ
ρίαν Γ ιά λτα .

"Εν μόνον σημεϊον τώ  έφαίνετο σκο
τεινόν. Δέν έννόει πώς αύτός ό Καρδίκης, 
ό συνένοχος τής κυρίας Σερζάν,έδυνήθη νά 
συνδεθ·?, πρός τόν συνταγματάρχην, γνω
στόν υπάλληλον τής Ρωσσικής άστυνο- 
μίας.

Οι μηδενισταί δμως διαπράττουσιν ,ε- 
τερα τολμηρότερα έ'ργα, άλλως δέ κατά 
βάθος ήτο άδιάφορον είς τόν Μάζιμον τό 
πώς ό Καρδίκης κατώρθωσε νά πείση τόν 
Βορισώφ νά συνδειπνήσωσιν είς έσ τ ια τή -  
ριον τοΰ συρμοΰ.

’Έσπευδε λοιπόν ό Μάζιμος νά ένδυθή, 
διότι είχε τόσας εργασίας νά περατώστι, 
ώστε έφοβεΐτο μήπως ή ημέρα δέν έπαρ- 
κέσν).

Πρώτον πάντων μίαν έπίσκεψιν είς τήν 
κόμησσαν, καί είτα είς τήν δεσποινίδα 
Δορζέρ.

“Επρεπε νά έπισκεφθνϊ τήν Άλίκην διά 
νά τήν σταματήσ·/) άπό τήν κινδυνώδη 
οδόν,είς ήν τήν ερριψεν ή κόμησσα Γ ιά λ 
τα , όρκισθεΐσα αύτη περί τής άθωότητος 
τοΰ Ροβέρτου.

Έ βιά ζετο  νά τή  άποσπάσγ) τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην πλάνην καί ό Μάζιμος έθε- 
ώρει, ώς καθήκον του νά έπιφορτισθή τήν 
θλιβεράν, άλλά σωτήριον ταύτην έπιχεί- 
ρησιν. ’Ά λ λ ω ς  δέ ήθελε νά είδοποιήση 
τόν ταλαίπωρον έκεινον Βινιορύ, ό όποιος 
άνησύχει βεβαίως διά τήν μεταβολήν τών 
τρόπων τής άρραβωνιστικής του.

Είς τοΰτον τουλάχιστον ό Μάζιμος ε -  
φερε καλήν είδησιν καί ηύχαριστεϊτο πολύ 
δτι θά τώ άνήγγελεν οτι ό άντίπαλός 
του Ροβέρτος δέν ήτο πλέον έπίφοβος.

'Ο άνεψιός τοΰ κ. Δορζέρ ήτοιμάζετο 
νά περιβληθή τά έπανωφόριόν του καί νά 
θέστ] τόν πΐλόν του, δτε ό υπηρέτης του 
τώ  παρουσίασε τό έπισκεπτήοιον κυοίου 
τινός, ό όποιος έπεθύμει νά τόν ϊδϊ).

Ό  Μάζιμος δέν είχε καί πολλήν'δρεζιν 
νά δεχθή, ήτο δ’ έτοιμος ν’ άποπέμψϊ) 
τόν πρωϊνόν τοΰτον έπισκέπτην, δτε πρός 
μεγάλην του εκπληζιν άνέγνωσεν έπί τοΰ 
έπισκεπτηοίου τό δνομα τοΰ ίατροΰ Β ιλ -  
λαγώς.

Ό  ιατρός ουδέποτε ειχεν έ'λθει είς τόν

οικον τοΰ Μαζίμου Δορζέρ. Συνηντώντο 
σχεδόν καθ’ έσπέοαν είς τήν λέσχην, ποίν 
ή δοθή είς τήν έπιχείρησιν εκείνην και 
καθ’ έκάστην σχεδόν άπό δύο μηνών συ
νηντώντο είς τής κομήσσης, άλλ’ ουδέ
ποτε ό είς έπεσκέφθη τον ετερον κ α τ ’ 
οίκον.

Πράγματι δέ, μολονότι αί περιστάσεις 
δέν Ιλειψαν, αί σχέσεις των δέν ήσαν καί 
πο),ύ στεναί.

Ά π ’ έναντίας μάλιστα έφαίνοντο κά
πως ψυχραμέναι. Ό  ιατρός δ όποιος το -  
σαύτην εδειζεν άλλοτε σπουδήν νά παρου- 
σιάση τόν Μάζιμον είς τήν εύγενή πελά- 
τιδά του, ήδη Ιμενεν έπιφυλακτικός άφ’ 
δσον ή κόμησσα είχεν άσθενήσει.

Έ δ έχετο  μέν εΰγενώς τόν άνεψιόν τοΰ 
κυρίου Δορζέρ άμα ήρχετο νά πληροφο- 
ρηθτϊ περί' τής υγείας τής ασθενούς, άλλ’ 
έφαίνετο ήκιστα διατεθειμένος νά τόν ό- 
δηγήσγι παρ’ αυτή. Καί ή κυρία Γιάλτα 
έγίνωσκε βεβαίως, δτι ό συνήθης ιατρός 
της δέν έπεθύμει νά βλέπΥ) αύτη τόνΜάζι- 
μον, καί διά τοΰτο τήν προτεραίαν τόν 
ποοσεκάλεσε καθ’ήν ώραν ό ιατρός ελειπεν.

Κάποτε δμως, έν τούτοις, ό ιατρός δέν 
άντέτεινεν είς τό νά τήν ίο·/]. Μ ετ’ ευχα- 
ριστήσεως μάλιστα έ'σπευσε νά τώ  άναγ- 
γείλγ), δτι ή κόμησσα τόν άνέμενεν, άλλ’ 
ό Μάζιμος ένθυμεϊτο καλώς τάς συστά
σεις, τάς οποίας τώ  άπηύθυνεν.

Παρεκλήθη δέ ν’ άποφύγγι πάν άντικεί- 
μενον συνδιαλέζεως διεγεΐρον τάνεΰρα τής 
άναρρωννυούσης, καθώς καί νά μή όμι— 
λήση ούτε περί τοΰ Γώγου, ούτε περί τοΰ 
κυρίου δέ Καρνοέλ, ούτε περί τής δεσποι
νίδας Δορζέρ.

Άναπόφευκτον ήτο δτι ό ιατρός ήθε- 
λεν ευχαρίστως άντιταχθεΐ κατά τής 
συνεντεύζεως, άν ή κόμησσα δέν έπέμενε 
τόσω πολύ είς τοΰτο.

Ό  Μάζιμος δέν έλησμόνησεν έπίσης, 
δτι ή κυρία Γ ιά λτα  τόν παρεκάλεσε θερ
μώς νά μή είπή τι είς τόν κύριον Β ιλ-  
λαγώς.

’Ή θελε ν’άγνοή τά σχέδιά της καί έπε- 
θύμει πολύ νά είνε εζω τών επιχειρή
σεων της.

Καί δμως ό κύριος ΒΆ λαγώ ς ήτο ό 
σύμβουλός της καί ό ιατρός της, βέβαια 
δέν τά είχαν καλά.

Τί ήρχετο λοιπόν νά κάμν) αύτός ό 
Ούγγρος είς τό μικρόν τοΰτο οίκημα τής 
όδοΰ Σατεδών, οπού δέν είχε πατήσει τόν 
πόδα ταυ ποτέ ;

'Ο Μάζιμος έσκέφθη δτι είχε σταλεί 
παρά τής κομήσσης καί ήναγκάσθη νά 
τύν δεχθή.

Έσκέφθη μόνον δτι ε'πρεπε νά ήνε προσ
εκτικός είς τήν όμιλίαν του. Ό  ιατρός 
είσήλθε μειδιών καί τώ  εθλιψε τήν χεΐρα 
μετά πλείονος φιλικής ένδείζεως ή συνή
θως.

—  Φ ίλ τα τε  κύριε, θά έκπλήττεσθε, 
διότι μέ βλέπετε τόσω πρωί.

—  Καί έκπλήττομαι, άλλά καί εύ- 
χαριστοΰμαι, άπεκρίθη εύγενώς ό Δορζέρ.

—  Δέν ήθελα σάς ταράζει τήν ήσυχίαν 
είς τοιαύτην ώραν, άν δέν σάς εφερα νέα

περί προσώπου διά τά όποιον ένδιαφέρεσθε, 
είμαι βέβαιος.

—  Περί τής κομήσσης Γ ι ά λ τ α ;  Πώς 
εινε ;

—  Καλά,υποθέτω. Δέν τήν είδα άκόμη 
σήμερον.

—  Χθές άκόμη, ήτο κλινήρης, μοΰ έ- 
φάνη πολύ παοηλλαγμενη.

—  Σάς έδέχθη λοιπόν ;
Ό  Μάζιμος εδηζε τά  χείλη. Άργά έν- 

νόησεν δτι είς πείσμα τών σοφών αποφά
σεων του, έγένετο ό αίτιος αδιακρισίας.

Καί βέβαια ό Βιλλαγώς ήγνόει δτι ό 
Μάζιμος είχεν ίδεΐ τήν κόμησσαν.

—  Ναί, ειπέ τεθοουβημένος, είχε τήν 
καλοσύνην νά μέ δεχθή.

Ένθυμήθην δμως τήν διαταγήν σας καί 
δέν εμεινα πολύ.

—  ΤΩ ! είπε γελών ό ιατρός,δέν θά τήν 
έπιπλήζω. Αυτό εΐνε άνωφελές. Δέν θά 
μέ ακούσει διόλου. Τής άρέσετε πολύ καί 
ισχυρίζεται δτι ή διασκέδασις θά τήν ία- 
τρεύσνι ταχύτερα άπό τάς συνταγάς μου.

Ά λ λ ω ς  τε έ'χω έμπιστοσύνην είς σάς 
καί είααι βέβαιος δτι δέν θά ταράζετε τήν 
ήσυχίαν της διά συνδιαλέζεων πολύ ζωη
ρών.

Δέν ήλθα δμως νά σάς κάμω λόγον περί 
τής πελάτιδός μου.

—  Περί τίνος λοιπόν ; ήοώτησε ζω η - 
ρώς ό Μάζιμος, τοΰ οποίου ή περιέργεια 
έζηγείοετο.

—  Περί γυναικός, ή όποία πολύ σάς 
άπησχόλησε προ Ιζ  έβδομάδων καί δύο 
μηνών. Ένθυμεϊσθε εκείνην τήν μελαγχοοι- 
νήν, τήν οποίαν σάς εδειζα ενα βράδυ είς 
τό ακέτιν  ;

—  Ναί, βέβαια, ειπεν ό Μάζιμος μετά 
συγκινήσεως.

—  Καί ένθυμεϊσθε δτι τήν επαύριον
r * — » ' Υ'τής συναντησεως αυτής εφαγαμε μαί,υ 

είς τοΰ Τορτόνι, όποΰ μοΰ διηγήθητε πώς 
σάς έπερίπαιζε καί δτι ήθέλατε νά μάθετε 
οποίας τάζεως γυνή είνε.

—  Ακριβώς. Ά λ λ ά ,  ιατρέ . . . τί θέ
λετε  νά συμπεράνετε ;

—  Περιμένετε λοιπόν. Δέν τήν έπανί- 
δατε άπό τό βράδυ τοΰ σχέτ ιν  ;

Ή  άποοσδόκητος αύτη έρώτησις έθο- 
ρύβησε τόν Μάζιμον, μή θέλοντα νά 
γνωστοποιήσν) είς τόν ίαΐρόν τά  μετά 
τής κυρίας Σερζάν συμβάντα του.

Έ π ρεπ ε ν’ άποκριθ'7) αμέσως'
—  Τήν ειδα κάποτε είς τό θέατρον.
—  Καί τής ώμιλήσατε ;
—  "Οχι, ήτο είς ενα θεωρεϊον μέ κά

ποιον κύριον.
—  Ξένον, δέν είν’ άλήθεια ;
—  Τουλάχιστον έφαίνετο.
—  Αύτό είνε, ειπεν ό ιατρός όμιλών 

καθ’ έαυτόν.
Καί ήρχισε νά σκέπτηται.
Ό  Μάζιμος έπί πλέον θορυβηθείς έκ 

τής άνακρίσεως ταύτης, δέν έδυνήθη νά 
σιωπήσνι περιπλέον.

—  Τήν γνωρίζετε λοιπόν ; ήρώτησεν 
άτενίζων τόν κύριον Βιλλαγώς μετά τ ί 
νος άνησυχίας.

—  Έ ν α ς φίλος μου τήν γνωρίζει. Καί



ητο μάζύ [/.ου, δτε προχθές έπερασα δί
πλα της είς τόν δρόμον.

—  Καί σάς είπε ποια είνε ;
—  Ναι, είνε ολόκληρος ιστορία, και 

τόσω παράξενος, ποϋ ήλθα έξεπίτηδες νά 
σάς τήν διηγηθώ.

—  Λέγετε, Ιατρέ, δεν ήξεύρετε πόσον 
ένδιαφέρομαι.

—  Καλά λοιπόν, αυτή ή κυοία, ή ό
ποία παγοδρομεϊ, ώς άπλή κοκότα, καί 
φαίνεται ώς ’Ανδαλουσία, ή κυρία αυτή 
ποϋ I'yst ’μάτια ’σάν φωτιά, σάς άφίνω 
νά σκεφθήτε δσω θέλετε γιά νά τό ’βρή- 
τ ε . . .  είνε Ρωσσίς, Ρωσσίς μηδενίστρια... 
άπό ’κείναις ποϋ ονειρεύονται τήν γενι
κήν καταστροφήν.

—  Τεράστιον ! άνέκραξεν ό Μάξιμος 
ώσεί έκπληκτος, άν καί δεν έμάνθανε νέον 
τι .  Καί ό φίλος ποϋ σάς έοωκε τάς πλη
ροφορίας αύτάς είνε βέβαιος περί τούτου; :

—  Βεβαιότατος, θ ά  ’δητε αμέσως, 
δτι είνε πολύ καλά πληροφορημένος περί 
αυτής. Τά βράδυ ποϋ τήν ώδηγήσατε δέν 
σάς έπνιγε είς ένα νέο σπίτι, είς τήν ο
δόν Ζουφροά ;

—  Ναι.
—  Καί έ'πειτα δέν έμβηκε είς έ'να μι

κρόν μέγαρον ποϋ εύρίσκεται άριστερά ;
—  Ναί, άπεκοίθη άνευ δισταγμοϋ ό 

Μάξιμος,μή βλέπων τ,άν λόγον νά ψευσθή.
Κατά τό γεϋμά των είς τοϋ Τορτόνι 

είχε διηγηθεΐ κεφαλαιώδη τινά πεοί τοϋ 
συμβάντος τούτου είς τόν ιατρόν, χωρίς 
έν τούτοις νά τώ φανερώσν) τήν όδάν καί 
τό μικρόν μέγαρον.

—  Καί, έπανέλαβεν ό Βιλλαγώς, έπή- 
γα τε τήν άλλην ημέραν νά λάβετε ειδή
σεις' σάς είπαν λοιπόν δτι δέν τήν έγνώ- 
ριζαν ;

—  Τό ’ξεύρετε ;
—  "Ο/ι, άλλά τό μαντεύω. Σάς είχε 

τόσον έξεγείρει, ή καλλονή αυτή τοϋ 
σκέτ ιν ,  ώστε δέν έμπορούσατε νά άρκε- 
σθητε είς τήν πρώτην σας συνάντησιν. 
Μοϋ είπε δέ ό φίλος μου δτι εκείνο τό 
μέγαρον τό είχεν ή κυρία αύτη ώς άνα- 
παυτήοιον καί ποτέ δέν έκοιμάτο δύο νύ
κτας συνεχείς.

—  Έ μαθεν  ό φίλος σας πώς έπέστοε-
ΨΞ ν;

—  Βέβαια καί γ ι ’αυτό ήλθα καί ’γώ.
Ηλθε χθές καί θά εινε έκεϊ άκόμη.

—  Ό  φίλος σας άπατάται. Δέν εινε 
πλέον έκεϊ, είπεν άσκέπτως ό Μάξιμος.

—  Χθές τό βράδυ ήτο, καί έκτός άν 
δέν έ'φυγε π ά λι. . .  άλλά θέλετε νά μάθετε 
καί διατί ή>.θε πρός στιγμήν είς το μυ
στηριώδες έκεΐνο μέγαρον ; Διά νά δε- 
χθη ένα συνένοχόν της, τόν όποιον γνω
ρίζετε καλλίτερον . . . τόν πρφην γραμ
ματέα τοϋ θείου σας.

—  Τόν Ροβέρτον δέ Καρνοέλ ! άνέ
κραξεν ό Μάξιμος.

—  Αυτόν τόν ίδιον, είπεν ήσύχως ό 
Βιλλαγώς. Βλέπετε δτι ή φιλτάτη μας 
κόμησσα, είχεν άδικον νά τόν υπερασπί
ζεται τόσω πολύ.

—  Δέν ήξευρα δτι άσχολεΐται περί 
αύτοϋ.

—  Καλά, καλά ! είπε γελών δ ιατρός, 
γνωρίζω οτι σάς έσύστησε σιωπήν. ’Εμέ 
οέν μ’ έμ,πιστεύεται , διότι δέν έπιδοκι- 
μάζω τ ά ;  ρωμαντικάς φαντασίας τ η ;  , 
καί ήθελε νά μοϋ κρύψγι δτι είσθε έπιφοο- 
τισμένος νά έπανεύρετε τόν Καρνοέλ, 
άλλ’ έπί τέλους μοϋ ώμολόγησε τήν α
λήθειαν.

—  Δέν εννοώ τίποτε, έψιθύρισεν δ Μά- 
ξιμος.

—  Βλέπω δτι είσθε έχέμυθος καί δέν 
σάς κατηγορώ. Μοϋ τά είπεν δμως δλα ή 
κυρία Γ ιάλτα .Τρέχετε  κατά διαταγήν της 
κατόπιν φυγάδος, δ όποιος δέν άξίζει τον 
κόπον νά σωθή. Δεν θέλω νά μέ διηγη- 
θητε τί έπράξατε, άλλ ’ έ'ρχομαι νά σάς 
βοηθήσω διά τίνος πληροφορίας σημαν- 
τικώς.

—  Περί τίνος ;
—  Πέρί τοϋ ανθρώπου, τόν όποιον ζη

τείτε .  Ά ν  δέν είνε είς τά μέγαρον της 
όδοϋ Ζουφροά, ’ξεύρω ποϋ είνε. Ή  συνέ
νοχός του έχει καί άλλο οίκημα,τά όποιον

: ό φίλος μου,ποϋ είνε τόσω καλά πληροφο
ρημένος, τό γνωρίζει. Θά τόν ώδήγησεν 
έκεϊ.

—  Καί πού είνε αυτό τά οίκημα ; ή- 
ρώτησε ζωηρώς ό Μάξιμος.

—  Ά  ! τόρα δέν ίσχυρίζεσθε, πώς δέν 
ένασχολεϊσθε περί τού Ροβέρτου δέ Καρ
νοέλ, άνέκραξεν ό κύριος Βιλλαγώς. Ά ν  
σάς ήτο άδιάφορος, δέν θά σάς έμελλε 
καί πολύ πολύ νά μάθετε τί άπέγινεν.

Ό  άνεψιός τοϋ κυρίου Δορζέρ έκυψε 
τήν κεφαλήν. ’Ησθάνετο νϋν δτι ή σπουδή 
του έπρόδωκε μέρος τοϋ μυστικού καί 
έσκέπτετο, άν δέν θά ήτο ποοτιμότερον 
νά έκμυστηρευθν) καί τά λοιπά.

Δέν ήτο δυνατόν νά ύποπτευθή τις 
τούς σκοπούς τοϋ κυρίου Βιλλαγώς. Ή τ ο  
δ ιατρός τής κομήσσης, κατείχε πάσαν 
τήν έμπιστοσύνην της καί άν ή κόμησσα 
έκρινε καλόν κα τ’ άρχάς νά τώ κρύψν) τά 
σχέδιά της, ώς πρός τόν κύριον δέ Καρ
νοέλ, έφαίνετο νϋν δτι μετενόησεν, άφοϋ 
ό ιατρός τά έγνώριζεν δλα.

Ό  Μάξ ιμος έλεγεν δτι ήτο ίσως άνω- 
φελές νά προσποιήται έπί μακρότερον 
καί δτι κάλλιον ήτο νά συνεννοηθή μ ε τ ’ 
αυτού.

—  Μή φοβήσθε τίποτε, έπανέλαβεν δ 
ιατρός, δέν έχω καμμίαν ανάγκην νά τα 
ράξω τάς έρεύνας σας.

Σκέπτομαι μόνον, δτι ή κυρία Γ ιά λ τα  
είχεν άδικον νά σάς έπιφορτίσν) μέ αυ
τήν τήν ύπόθεσιν. Τά κακόν δμως έγέ- 
νετο καί τό μόνον,τό όποιον έπιθυμώ είνε 
νά σάς υπηρετήσω.

Ή  κόμησσα θέλει καί καλά νά έπα- 
νεύρη τόν νεον αυτόν. Λοιπόν άς τον έπα- 
νεύρωμεν μαζύ.

Δέν θά δυσαρεστηθώ πολΰ άν τόν άπο- 
σπάσω άπό τάς πανουργίας αυτής τής γυ- 
ναικός.

Θά ύπάγωμεν μέ τόν φίλον μου αύτάν 
νά τήν εϋρωμεν καί έκεΐνος θά τήν άναγ- 
κάσν) νά μάς άποδώσνι τόν κύριον δέ Καρ
νοέλ. Τότε δέ θά τοϋ διευκολύνωμεν τά 
μέσα νά άναχωρήσνι είς την ’Αμερικήν.

'Υποθέτω δτι δέν σκέπτεσθε δτι είνε 
δυνατόν νά νυμφευθνί τήν έξαδέλφην σας.

—  ”Ω, οχι , είπεν ό Μάξιμος-. Τόρα 
πλέον έχω λάβει τά  μέτρα μου.

—  Καλά, ήμεθα λοιπόν σύμφωνοι έπ’ 
αυτού τού άντικειμένου καί πιστεύω καί 
είς τά  λοιπά νά συμφωνήσωμεν έπίσης.

Πρόκειται τόρα περί τοϋ διαβήματος 
μας τών τριών ώς πρός τήν γυναίκα αυ
τήν, πρέπει δμως νά ήξεύρωμεν καί ποίαν 
θύραν θά κτυπήσωμεν.

Οι θηλυκοί πρό πάντων μηδενισταί είνε 
ίκανώτατοι νά άποφεύγωσί τάς αναζητή
σεις" καί μάλιστα αυτή ποϋ εχει καί τά 
μέσα καί πολλά χρήματα.

Πρέπει νά τήν ζητήσωμεν λοιπόν ή 
είς τά μέγαρον τής όδοϋ Ζουφροά ή . . .

—  Σάς βεβαιώ πώς έφυγε άπό τήν ο
δόν Ζουφροά.

—  Πολύ καλά. ’Έφυγε, λέγετε,καί σάς 
πιστεύω, ώς άν παοευρέθητε κατά τήν ά- 
ναχώρησίν της. Θά παρουσιασθώμεν λοι
πόν είς ε'να άλλο σπίτι δπου ή κυρία μέ 
τόν φίλον της έκτισαν τήν φωλεάν των.

—  ΓΙοτε ;
—  ’Απόψε άν θέλετε .. .  αυτήν τήν νύ

κτα, διότι δέν αξίζει νά μάς ’δοϋν νά"εμ- 
βαίνωμεν είς σπίτι οπού κατοικεί γυνή 
μυ“στηριώδης, ή όποία έξήγειρε τήν γενι
κήν περιέργειαν τών γειτόνων.

—  Μήπως καί ή άλλη της κατοικία , 
είνε καί έκείνη μέγαρον ;

—  Οχι. Κατοικεί είς μίαν συνοικίαν 
δπου μένουν πρό πάντων έργάται, είς τό 
προάστειον τού 'Αγίου· ’Ονωρίου.

—  Αΰτη ! τόσψ πολυτελής γυνή.
—  Είνε πολυτελής δταν πρέπει διά νά 

στήση τά δίκτυά της, άλλ’ δταν ή περί- 
στασι; τό απαιτεί δέν δ ιστάζει νά ένδυθή 
ώς πτω χή καί νά έπαιτνΐ είς τούς δρόμους.

—  Αριστούργημα, καί θαυμάζω πώς 
είσθε τόσον καλά πληροφορημένος, έψιθύ
ρισεν ό Μάξιμος, τού οποίου κατά σ τ ιγ -  
μάς ήγείρετο έτι ή πρός τόν Βιλλαγώς 
δυσπιστία.

—  Οΰδέν άπλούστερον, είπεν δ ιατρός. 
Ό  φίλος μου συνεδέθη στενώς πρός αυ
τήν, καί είχε καταντήσει τρελός, άλλά 
δικαίως, διότι είνε θελκτικωτάτη. Είχεν 
δμως τό θάρρος νά χωρισθή άπ’ αυτής, 
δταν έμαθε πώς ήτον μηδενίστρια. Καί 
έκείνη δέ δέν τό άπέκρυπτε διόλου. Είς 
τήν Γαλλίαν δέν κινδυνεύει τίποτε καί 
ηύχαριστεΐτο νά τοϋ έκθέτϊ] τά έπανα- 
στατικά σχέδια τών φίλων της.

—  Μήπως τοϋ είχεν είπεΐ τίποτε περί 
κάποιας κλοπής, ή όποία έγένετο έσχά- 
τως ;

—  Είς τοϋ κυρίου Δορζέρ, τοϋ θείου 
σας. Ή  κλοπή, διά τήν όποιαν κατηγο
ρούν τόν κύριον δέ Καρνοέλ καί δχι βέ
βαια αδίκως. Ό χ ι ,  ή μελαγχροινή δέν 
είπε τίποτε  περί αυτού είς τόν φίλον μου, 
άφοϋ τήν έγκατέλειψε πέρυσι τό καλο
καίρι, καί ή κλοπή έγένετο νομίζω εσχά
τως.

Έ κπ λήττεσθε,διότι γνωρίζω καί τοϋτο. 
Ή  κόμησσα μοϋ διηγήθη τήν ύπόθεσιν 
αυτήν, τήν όποίαν ίσως έμαθεν άπό σάς,



άλλ’ ή όποία δεν μ’ ένδιέφερε τότε τόσω 
πολύ.

Επανέρχομαι δμως είς τόν φίλον μου. 
Ά ν  καί οΰδέν κοινόν υπάρχει πλέον με
ταξύ των, έν τούτοις διατηοεΐ πάντοτε 
έπ’ αυτής έζουσίαν τινα, πρώτον, διότι 
γνωρίζει το μυστικόν της ,  καί δεύτερον, 
διότι πρός τό τέλος τών σχέσεων των 
τήν ε'σωσεν άπό δυσκόλου τίνος δέ
σεως.

Εί'μεθα λοιπόν βέβαιοι σχεδόν, οτι θά 
τύχωμεν παρ’ αυτής έκεΐνο, τό όποιον θέ- 
λομεν.

Τόρα θά σάς έζηγήσω πώς θά ένεργή- 
σωμεν, άν θέλετε νά μάς ακολουθήσετε.

—  Ευχαρίστως.Που θά συνευρεθώμεν.
—  Μήπως σάς είνε δύσκολον νά μάς 

συναντήσετε τό μεσονύκτιον είς τά Ή -  
λύσια Πεδία ;

—  Διόλου.
—  Καλά, άπ’ έκεΐ θά ’πάμε καί οι 

τρεις είς τήν στοάν Σωβέ, είς την συνοι
κίαν όπου σάς είπα. Ό  φίλος μας γνωρί
ζει τό σπίτι όπου κρύπτεται αυτή. Θά 
μάς όδηγήσγ) καί θά τά  καταφέργι νά 
μάς άνοίζουν.

—  Θά ’πάμε ώπλισμένοι, δέν είν’ έ
τσι ; Αυτό εΐνε φοονιμότερον. Δέν ’ζεύρει 
κάνεις τ ί  συμβαίνει.

—  'Ωπλισμένοι ! Διατί ; Νομίζετε οτι 
ή κυρία θά μάς ΰποδεχθή μέ πιστολι- 
σμούς ; Βεβαιωθήτε οτι θ’ απαλλαγή δ- 
λως διόλου τοΰ θορύβου, καθώς καί ό κύ
ριος δέ Καρνοέλ.

’Εγώ ούτε τήν ράβδον μου θά πάρω καί 
σάς συμβουλεύω νά με μιμηθήτε.

—  ’Εν τούτοις, ειπεν ό Μάζιμος, άφοΰ 
έπί μικρόν έσκέφθη μή σύμφωνων πρός 
τήν γνώμην τοΰ ίατροΰ, αυτή ή γυναίκα 
είνε ίσως περικυκλωμένη άπό άνθρώ-> 
πους, οι όποιοι είνε ικανοί νά μάς κακο
ποιήσουν, δταν έμβοΰμεν είς τό σπίτι 
της .

—  Πώς ! άνέκραζεν ό κύριος Βιλλαγώς 
έκρηγνύμενος είς γέλωτα, νομίζετε ότι 
έ'χει ΰπηρέτας είς έκεΐνο τό μικρό σπι
τάκι της ;

—  Δέν είζεύοω τίποτε,  άλλά είς τήν 
όδόν Ζουφροά είχε τρεις ή τέσσαρας είς 
τήν υπηρεσίαν της.

—  Ό λον αυτό τό προσωπικόν θά διε- 
σκορπίσθη άμα εφυγεν άπό τό μέγαρον 
της . . . διότι έ'φυγε καθώς είπατε, είσθε 
βέβαιος ; ήρώτησεν ό Βιλλαγώς έπανερ- 
χόμενος ευχαρίστως είς τό σημεϊον τοΰτο 
τής συνδιαλέζεως.

—  Ναί, είπε "μετ’ άμηχανίας ό Μά
ζιμος.

Μετενόει ήδη, διότι έφάνη τόσον έπι- 
βεβαιωτικός, διότι σχεδόν ώμολόγησεν, 
ότι είχεν ίδεΐ τήν κυρίαν Σερζάν καί τόν 
Ροβέρτον δέ Καρνοέλ, ένώ ή κόμησσα τόν 
είχε διατάζει οΰδέν νά εί'πν] άναφορικώς 
πρός τόν αιχμάλωτον τοΰ Βορισώφ.

Διά νά έπανορθώστ) τό σφάλμα του, 
προσέτρεζεν είς ψεΰδος λίαν άθώον άλλως.

—  ’Επήγα χθές τό πρωΐ κατά τήν 
όδόν Ζουφροά καί έπληροφορήθην. Τό μέ
γαρον είνε άκατοίκητον πρό τίνος χρόνου.

Μέ είπαν δμως, δτι άμα έκάθητο μέσα ή 
γυναίκα αύτή δέν ήτο ποτέ μόνη.

Οι ΰπηρέται της έφόρουν στολήν καί 
έφαίνοντο ’σαν ζένοι,καθ’ ά λέγουν οι γεί
τονες.

—  Μηδενισταί Ρώσσοι, διάβολε ! Έ -  
πέστρεψαν φαίνεται έκεΐ εως δτου τους 
καλέσουν έάν έ'χουν άνάγκην έδώ. Αυτοί 
ταζειδεύουν έδώ καί έκεΐ.

—  Άφοΰ ήλθεν ό λόγος περί υπηρε
τών, ή κυρία Γ ιά λτα  είνε πεπεισμένη 
πεοί τών ίδικών της ;

—  Πάρα πολύ. Ό λ ο ι  μένουσίν είς τήν 
υπηρεσίαν της πρό πολλοΰ λατρεύουν τήν 
κόμησσαν καί της είνε δλοι άφοσιωμένοι.

—  Καί δσοι δέν είνε άκόμη ΰπηρέται; 
Οι καθηγηταί,παραδείγματος χάριν,οί ό
ποιοι τήν συνοδεύουν ;

—  Ά  ! 'ναί, ό διδάσκαλος τής ιππα
σίας, τής γυμναστικής καί της οπλα
σκίας, καθώς καί ενας συμπατριώτης μου 
ό όποιος τήν διδάσκει τό ζατρίκιον. Μά 
δέν υπάρχει καμμία αιτία κ α τ ’ αύτοΰ.

—  Δέν γνωρίζω παρά μόνον τόν διδά
σκαλον τής οπλασκίας καί πάλιν μόνον 
άπαζ τόν είδα.

—  Τήν ημέραν ’ποΰ σάς παρουσίασα, 
ένθυμοΰμαι.

Έγυμνάζετο μέ τήν κόμησσαν. Είνε ά- 
ζιος καί άνδρεΐος καί σά; εγγυώμαι δι’ 
αυτόν.

—  Είνε Πολωνός, νομίζω.
—  Α λ ηθής  Πολωνός καί πολιτικός έ- 

ζόριστος. Ή  Πολωνία όμως δέν τρομά
ζει μέ τόν μηδενισμόν.

—  "Ωστε δέν παοαδέχεσθε πώς γνω
ρίζει τήν μελαγχοοινήν τοΰ ηχέτιν.

—  Ποΰ τήν έγνώρισε ; Ά φ  ότου είνε 
είς τής κομήσσης δέν έζέρχεται ποτέ.

—  Καί ουτε τόν κύριον δέ Καρνοέλ 
γνωρίζει ;

—  Αυτόν όλιγότερον.’Μπορώ νά μάθω, 
φίλτατέ μου, τί σημαίνουν αί έρωτή- 
σεις σας ;

—  ”Ω ! τίποτε ; ένόμισα πώς κάπου 
τόν συνήντησα... πρό καιροΰ ένδυμένον 
καθώς πρέπει καί συνοδεύοντα τήν κυρίαν 
Σερζάν. Φαίνεται ήπατήθην.

—  Βεβαίως, ειπεν ό Βιλλαγώς άκροώ- 
μενος μετά πολλής προσοχής άν καί έ-  
φαίνετό δλως άδιάφορος. Ό  Καρδίκης μέ 
στολήν τοΰ συρμοΰ, αδύνατον.,. Ά κόμη 
καί ώς πρίγκηψ άν ήτο ένδυμένος πάλιν ή 
κυοία Σερζάν δέν ήτο δυνατόν νά είνε 
μαζύ του.

Στοιχηματίζω δτι αυτόν έσκέπτεσθε 
δτε πρό ολίγου μοΰ έλέγατε πώς είνε πι
θανόν νά συμβή καμμία ταραχή είς τό 
σπίτι αυτής τής κυρίας. Ύ πεθέταμε δτι 
τήν έχει άκολουθήσει καί είς τό νέον σπίτι 
της τής στοάς Σωβέ.

—  Όμολογώ δτι τοΰ έπέρασεν αυτη ή 
ιδέα, άλλά τόρα πειά τήν άπεβαλεν.

Α στραπή διήλθε τών οφθαλμών τοΰ 
ίατροΰ καί έκ τής φυσιογνωμίας τοΰ προσ
ώπου του έφαίνετο δτι ϊτυχε τής άποδεί- 
ζεως, τήν όποιαν πρό πολλοΰ έζήτει καί 
ή όποία διά αυτόν είχε μέγα ένδιαφέρον.

—  Ω στε,  έπανέλαβεν εύθύμως ό Β ιλ-

λαγώς, δέν θά όπλισθήτε λοιπόν διά νά 
έλθετε άπόψε έκεΐ.

—  ”Ω, δέν έ'χω φόβον,ειπεν ό Μάζιμος 
έννοήσαςτόν ειρωνικόν σκοπόν τοΰ ίατροΰ, 
Ά κόμη καί άν ό Καρδίκης ελθτ) ώς σω- 
ματοφύλαζ τής κυρίας Σερζάν πάλιν θά 
ελθτι άοπλος.

—  Δέν άμφιβάλλω περί τής γενναιό
τητάς σας. Ά λ λ ’ όταν πρόκειται περί 
τοιούτων έκδρομών έ'χω ώς άρχήν νά μή 
είμαι ποτέ οπλισμένος.

Τό σπουδαΐον είνε νά ένεργήστ) κανείς 
άνευ θορύβου καί δταν έ'χτις μαζύ σου 
ε'να περίστροφον ό πειρασμός σέ παρακι
νεί νά τό μεταχειρισυής. ’

Σύμφωνοι λοιπόν. Θά σάς περιμένω ά 
πόψε τά μεσάνυκτα είς τά Ήλύσια Πε
δία.

—  Θά είμαι.
—  Πολύ καλά. Θά ειδοποιήσω καί 

τον φίλον μου, θά σάς τόν συστήσω καί 
θά ’δήτε δτι είνε καθώς πρέπει κύριος.

Καί τόρα έπιτρέψατέ μοι νά πηγαίνω. 
"Εχω νά έπισκεφθώ τινάς ασθενείς σήμε
ρον τό πρωί.

Ό  Μάζιμος έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν 
ιατρόν καί δέν έπεχείρησε νά τόν κρα- 
τήσν) πεοιπλέον. Ε ίχε  καί αυτός νά κάμγ) 
μέρικάς έπισκέψεις.

—  Ά  ! έ'χω νά σάς ’πώ καί κάτι άκό
μη, έπανέλαβεν ό κύριος Βιλλαγώς. Ή  
κόμησσα άπεφάσισε νά ΰπάγγ) σήμερον 
είς τήν έζοχήν, μέ τήν βροχήν καί τά 
■κρύο ’ποΰ κάνει. ’Ολίγον τήν μελλει' ά- 
πεφάσισε νά έπισκεφθ·/] μίαν συμπατριώ- 
τισάν της, ή όποία κάθηται δέκα λεύγας 
μακράν.

Προσεπάθησα πάση δυνάμει νά τήν ά- 
ποτρέψω, άλλά δέν έπέτυχα καί σάς ειδο
ποιώ διά πάσαν περίπτωσιν άν είχατε 
σκοπόν νά τήν έπισκεφθήτε. «

—  Περίεργον πράγμα καί χθές ποΰ 
τήν είδα δέν μοΰ ειπεν δτι είχε σκοπόν 
ν’ άπουσιάσν).

—  Διά τόν άπλούστατον λόγον ότι 
δέν τό είχε σκεφθεϊ άκόμη. Αυτή ή ω 
ραία ιδέα τής ήλθεν άμα έκοιμάτο καί 
μοΰ τά έ'γραψε σήμερον τό πρωί δτι άνε- 
χώρει είς τάς έννέα. Τόρα είνε δέκα καί 
μισή, θά είνε πολύ μακράν καί δέν θά έ- 
πιστρέψν) σήμερον.

’Εγώ ανέβαλα νά τήν έπισκεφθώ δι’ 
αΰοιον και σάς συμβουλεύω νά μέ μιμη- 
θήτε, καί άν μάλιστα άνακαλύψωμεν δτι 
έκεΐνος ό Καρδίκης έχει σχίσεις μέ τήν 
μηδενίστριαν θά έ'χωμεν νά τής διηγη- 
θώαεν μίαν ένδιαφέρουσαν ιστορίαν.

—  Θ’ άκολουθήσω τήν συμβουλήν σας, 
ειπεν ό Δορζέρ οδηγών τόν ιατρόν σπεύ- 
δοντα νά έζέλθη.

Ή  άπουσία αυτη τής κυρίας Γιάλτα  
κατέστρεφε τά σχέδια τοΰ έζαδέλφου τής 
Αλίκης.

’Επρόκειτο ν’ άρχίσγι τήν ημέραν του 
έπισκεπτόμενος τήν κόμησσαν καί επρεπε 
νά τό άναβάλη δι’ αΰριον. Ά λ λ ’ είχε νά 
έπισκεφθή καί τρία άλλα άτομα' τήν έ- 
ζαδέλφην του, τόν φίλον του, καί τόν 
θεΐόν του! Τρία πρόσωπα, τά όποια ήθελε



νά πληροφορήσγ) περί τών διατρεχόντων, 
κατά ττ,ν όδόν Ζουφροά, διότι είχεν απο
φασίσει νά δώση πέρας είς ττ,ν ύπόθεσιν 
τοϋ Ροβέρτου δε Καρνοέλ.

Είχε σχηματισθεϊ ή πεποίθησίς του χ.α'ι 
έθεώρει περατωθεισαν την εκστρατείαν, 
την όποίαν άνέλαβε χωρίς προηγούμενα; 
σκέψεις.

’Ήδη τφ εμενε μόνον νά μεταπείσ-/) 
την Ά λίκην, νά βεβαιώσνι τόν Βινιορύ 
καί νά είπη την αλήθειαν είς τόν κύριον 
Δορζέρ, ολην την αλήθειαν, επειδή είχεν 
έ'λθει ή κατάλληλος ώρα νά τώ  εΐπωσι 
τήν ιστορίαν τήν όποίαν τφ  εκρυπτον, 
τήν ιστορίαν του κομμένου χεριού.

—  Θά τά  λάβω έγώ είς βάρος μου, 
έσκέπτετο, καί ό θεΐός μου θά τόν συγ
χώρησή βέβαια τόν μέλλοντα γαμβρόν 
του, διότι κατεπείσθη είς τάς κακάς συμ- 
βουλάς του άνεψιοΰ του.

Θά μέ συγχώρηση καί ή κόμησσα,διότι 
δεν έπεοίμεινα τήν έπιστροφήν της. Γυνή 
καθώς αυτη δέν είνε δυνατόν νά ένδια- 
φέρεται διά τόν συνένοχον μιας μηδενι- 
στρίας.

Και θά της άποδείξω δτι ό Ροβέρτος 
δέ Καρνοέλ είνε ό συνένοχος τής κυρίας 
Σερζάν.

Έ ν α  μόνον πράγμα θά τής κρύψω της 
’Αλίκης, δτι ό ώραϊος αυτός νέος είχεν 
ερωμένην αυτήν τήν γυναίκα, δτε της 
ώοκίζετο έ'ρωτα αιώνιον.

Καί έξήλθεν αποφασισμένος δι’ δ,τι ή 
θελε νά πράξη. Έπορεύθη κα τ’ ευθείαν
προς την όδ ό ν διε ρχομενος^ουρει,νης και 
τήν αυλειον θύραν έζεπλάγη πολύ μαθών 
παρά τού θυρωρού δτι ό κύριος Δορζέρ 
έστειλε νά τόν καλέσωσι καί τόν έπερί- 
μενεν είς τό γραφεΐόν του.

Ό  Μάξιμος θά έπροτίμα νά όμιλήστι 
πρώτον πρός τόν Βινιορύ, άλλ’ ή περιέρ- 
γειά του νά μάθτρ τ ί  τόν ήθελεν ό θειος 
του τόν έ'καμε νά άναβή πρώτον είς τό 
γραφεΐόν του. Εύρε τόν τραπεζίτην βαδί- 
ζοντα τεταοαγμένον καί έκ τοϋ προσώ
που του είδεν δτι ό καιρός ποεμήνυε κα
ταιγίδα.

—  ”Α ! ήλθες προκομένε ! "Εμαθα ι
στορίας γιά σέ.

Ούτως άποτόμως ύπεδέχθη τόν υιόν 
της άδελφης του ό κ. Δορζέρ, τόν όποιον 
συνήθως ύπεδέχετο ήπιώτερον.

—  Μά τί έ'καμα λοιπόν, θεϊέ μου, ή -  
ρώτησεν ό Μάξιμος μετρίως δειλιάσας.

—  Μίαν κακήν πραξιν, σού τό λέγω 
καθαρά. Ώρκίσθης είς τήν κόρην μου δτι 
έκεϊνος ό γελοίος ποϋ τόν άγαπα, δέν ε -  
κλεψε, δτι τόν κατηγορούν άδίκως καί 
δτι άδίκως τόν έδιωξα. Και ’ξεύρεις τί 
κατώρθωσες με τ ’ άνόητά σου λόγια ; 
“Οχι. Καλά, τόρα θά σοϋ τό ’πώ.

Ή  ’Αλίκη μοϋ έφανέρωσε πώς δέν θά 
ύπανδρευθη τόν Βινιοού καί δτι μάλιστα 
δέν θά ’πανδρευθή διόλου.

Αν έπιμείντ) είς τήν άπόφασίν της 
’μπορείς νά καυχηθής δτι κατώρθωσες 
νά καταστρέψνις τήν ζωήν της καί τήν ί- 
δικήν μου, νά μάς κάμης καί τούς δύο 
δυστυχείς.

Δέν σοϋ όμιλώ περί τοϋ -φίλου σου διά 
τόν όποιον υποθέτω δέν σέ μέλλει διόλου. 
Σ ’ έρωτώ δμως διατί μέ χαράν έπήγες 
νά καταστρέψης τό μέλλον τνίς έξαδέλ- 
φης σ ο υ .Έ τσ ι  μέ ανταμείβεις, διότι πάν
τοτε σ’ έθεώρησα ώς παιδί μου ;

—  Παραδέχομαι πώς είχα άδικο.

"Ε π ε τ α ι συνέχεια. f t i s o n o s

E l l e  F r e b a n l t

Ο  Φ Α Ρ Ο Σ

Ό  αρχαιότερος τών γαλλικών φάρων 
είναι ό πύργος Κορδουάν, κείμενος είς τό 
στόμιον της Γιρόνδης, έπί βράχου ύπό ύ- 
δατος περικυκλωμένου νϋν, άλλ’ δστις, 
κατά τά  μέσα τοϋ δεκάτου τετάρτου αί- 
ώνος, ήνοϋτο με τήν στερεάν διά στρώ
ματος άμμου ές ολοκλήρου καλυπτομένου 
ύπό της πλημμυρίδος τ·7ίς παλίρροιας.

Έ κ ε ϊ  συνέβη, τή  έποχή έκείν·/),τραγική 
ιστορία, ήν ή παράδοσις διετήρησε καί ήν 
τινα μοί διηγήθη έπιτοπίως ό φύλαξ, δτε 
έπεσκεψάμην τόν φάρον. Είναι ή παρά- 
δοσις τού πύργου Κορδουάν.

Είς τήν άκραν τού Βερδών, έπί τής ά- 
ριστεράς δχθης τής Γιρόνδης, κατώκει 
νεαρός άλιεύς, Πέτρος ονόματι. Διά τοϋ 
λέμβου του έφερεν είς τόν πύργον Κορ
δουάν τούς έπιθυμοϋντας νά έπισκεφθώσι 
τόν φάρον ξένους.

Ό  φύλαξ τοϋ φάρου τούτου ήτο ό γ έ
ρων Καμπρεμέρ, ούτινος ή μονογενής θυ- 
γάτηρ, ή ξανθή Ύ ζ έ λ ,  ήτο ή ώραιοτάτη 
νεανις τοϋ τόπου. Ό  ΙΊέτοος ήγάπα τήν 
Ύ ζ έ λ ,  ήν άπό παιδικής ηλικία; είχε μνη- 
στευθή. Διά τούτο πάντοτε ευχαρίστως 
μετέβαινεν είς τόν πύργον Κορδουάν.

Ημέραν τινά, ξένος τις , εύγενοϋς φυ
σιογνωμίας, είπε πρός τόν Πέτρον νά τόν 
μεταφέρν] είς τόν φάρον, τούθ’ δπεο έκεΐ- 
νος έξετέλεσεν. Ά μ α  άποβιβασθείς ό ξέ
νος εδωκεν εν χρυσούν σκούδον είς τον 
Πέτρον καί τόν διέταξε νά τον άναμείνν)...

Ό  Πέτρος τόν περιέμενεν άχρι νυκτός, 
περιφερόμενος διά τοϋ λέμβου πέοιξ τού 
βράχου καί παρατηρών τό μικρόν παοά- 
θυρον της μνηστης του.

Τήν νύκτα ό ξένος κατήλθεν έπί τοϋ 
αίγιαλοϋ καί έ'κοαξε τόν λεμβούχον, δσ- 
τις έπλησίασε παραχρήμα φωνάζων αΰτφ 
νά σπεύσνι, διότι ή παλίρροια έπλησία- 
ζεν. Ά λ λ ’ ό ξένος δέν ήτο πλέον ιχόνος· 
είχε μεθ’ έαυτοϋ νεαρόν ακόλουθον, ού
τινος ή μορφή άπεκρύπτετο ύπό τών πτυ
χών εΰρέος μανδύου, καί ό όποιος είσήλ- 
θεν έπίσης είς τόν λέμβον. Ό  Πέτρος έξε— 
πλάγη διά τήν παρουσίαν τού νέου τού- 

| του, δν δέν είχε φέρν), οΰδεμίαν δμως πα- 
! ρατήρησιν έκαμε καί ύψωσε τό ίστίον 

του . . .
Μόλις οί έπιβάται έπεβιβάσθησαν καί 

| οί κεραυνοί ήρξαντο νά βροντώσι, σφοδρά 
I δέ θύελλα έξερράγη. Ή  θάλασσα έθραύ- 
I ετο λυσσωδώς έπί τής άμμου.Οί δύω ξένοι 
I περιμαζευμένοι ό είς πλησίον τού άλλου

έθεώρουν μετά τρόμου τό θέαμα έκεϊνο...
Φοβερά ριπή ανέμου άνήγειρε τόν μαν

δύαν τού νεαρού ακολούθου. . . ·ταΰτο- 
χρόνως δέ τό φώς τοϋ φάοου άπεκάλυψε 
τ φ  Πέτρω τό ώχρόν πρόσωπον τής μνη
στης του . . .

Τότε έκεϊνος, ώχρότερος έ'τι, κατέλιπε 
τό πηδάλιον, έξέβαλε τήν μάχαιράν του 
καί ώρμησε κατά τοϋ ξένου, δστις ώσαύ- 
τως έξέβαλε τό έγχειρίδιόν του . . .

Ό  λέμβος, μή κυβερνώμενος πλέον, 
είχε τά πλευρά πρός τά κύματα, άμφό- 
τεροι δέ οί αντίπαλοι έκλονίζοντο καί 
έ'πληττον είς τήν λάμψιν τών αστραπών...

Αίφνης ό λέμβος έκάθησεν έπί τής άμ
μου θραυόμενος ύπό τών κυμάτων. Οί 
τρεις ναυαγοί έπήδησαν έπί τίίς άμμου. 
Ή  θάλασσα έμυκατο καί αυτοί ήσαν κε- 
καλυμμένοι ύπό τού ύδατος μέχρι τής ζώ
νης. Ό  Πέτρος διά της μιας χειρός έκρά- 
τει τήν 'Υζέλ, διά τής έτέρας δέ τήν μά- 
χαιράν του.

Ό  ξένος άφήκε νά πέσν) τό έγχειρίδιόν 
του. Ό  Πέτρος ήγειρε τον βραχίονα διά 
νά πλήξη . . Ό  έ'τερος οΰδ’ έπεχείρησε 
νά ύπερασπίσν) εαυτόν, άλλ’ είπεν'

—  Έ μ έ  άγαπ^ ! . .
—  Α λ ή θεια  ; ήρώτησεν ό Πέτρος τρέ- 

μων πρός τήν μνηστήν του.
—  Α λήθεια  ! έψιθύρισεν ή Ύ ζέλ .
Τότε ό Πέτρος έ'πεσε κεραυνόπληκτος

καί ήφανίσθη ΰπό τά κύματα . . .
Ά λ λ ’ ώ θαύμα! ή θάλασσα ήτις ή λ α τ-  

τοϋτο, ήρξατο ν’ άνέρχηται αύθις καί 
έκάλυψε τόν ξένον καί τήν Ύ ζ έ λ .

—  Ά π ό  τότε ,  έπέρανεν ό φύλαξ, ή 
άμμος έ'μεινε σκεπασμένη ύπό της θαλάσ
σης καί ό φάρος τοϋ Πύργου Κορδουάν 
είναι διά παντός χωρισμένος άπό της στε
ρεά;.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί Ιν παρενθέσει τιμ α ί σημειοΰνται χάριν 
τών εν τα ϊς  Ιπ ζ ρ χ α ις  καί τώ  εξω τερ.κφ  Ιπιθυ- 
μ ούντ.ν  νά άποκτήσωσιν αυτά, ελεύθερα τα χ υ 
δρομικών τελώ ν],
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