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Ά λ λ ’ αί ελπίδες τών ανθρώπων δμοιά- 
ζουσι μέ τάς χλοεράς έκείνας τοποθεσίας 
άς διακρίνει ό οδοιπόρος έν τώ μέσω της 
έρήμου, τά πράσινα δένδρα, αί αφρώδεις 
πηγαί, πάσα ή ευχάριστος οπτασία εξα
φανίζεται ένόσω πλησιάζει" ή χλόη κα
θίσταται άμμος, το μορμυρίζον ΰδωρ με
ταβάλλεται ε’ις χάλικας πεπυρακτωμέ- 
νους" τό  μαρτύριον τοΰτο καλείται αντι
κατοπτρισμός. Πας οδοιπόρος τ·7,ς έρήμου 
•υπέστη αύτό δίς ή τρις έν τώ  βίω του" 
πας άνθρωπος έν τώ  βίω του συναντά 
αύτό ετι συχνότερον.

Τοιαύτη ύπηρξεν ή οδύνη τοΰ βάν
Γκράφτ ότε έπανεϊδε· την Άντωνιέτταν.
*Η μαρκησία εκρινεν αύτήν ανίατον. Ό
Όλλανδός διά παντός άπελπισθείς έ -
^είχθη έξόχως γενναίος. Ώ μ ίλησε περί
τοΰ προσεχοΰς γάμου της β νγατρός  τ ου ’
έδήλωσεν, ότι εμελλε νά ελθη έπίτηδες
έκ Ροττερδάμης, δπως τελέσγι τούς γά-
μους μετά τής μεγαλοπρεπείας της έμ-
πρεπουσης είς την περιουσίαν του καί ή-
Οέλησε νά παρουσιάσωσι πρός αύτόν μετά
πασών τών διατυπώσεων τόν Γεράρδον
Λαβερνή, δστις με δλην την άνακάλυψιν
είς ήν αί αποκαλύψεις της Βιολέττας τά
μέγιστα  τόν καθωδήγησαν, εδειξε πρός
τόν έμπορον πάντα τόν σεβασμόν καί την
•φιλόστοργον άορότητα την οφειλομένην
πρός τόν πενθεοόν δ γααβοός, δν αύτός 
i t s  ;  1 ι . ι«ζϊλεςεν.

Ε ίτα ,  μετά τινας έπισκέψεις είς Σαίν 
-̂ύρ, έπισκέψεις καταστάσας έπί μάλλον 

καί μάλλον βραχείας, ό βάν Γκράφτ έγε-

ετάφρασις Α ίσω π ον, (συνέχεια). —  Ν ιχοΛ άον Ί ω .  
Α Ρ Α Π ΙΣ Σ Α , διήγημα (τέλος).

νετο άφαντος καί έκλείσθη είς έρημικήν 
τινα κατοικίαν, ήν είχεν δρίσει αυτφ 
πρός διαμονήν μυστηριώδες άγγελμα τοΰ 
Γουλιέλμου.

’Αλλά, καθά ώριζε τό νέον τοΰτο άγ
γελμα, δ βάν Γκράφτ έδέησε ν’ άνακοι- 
νώση έκ νέου πρός την μαρκησίαν, δτι δ 
φίλος του βασιλεύς Γουλιέλμος έπεφύλατ- 
τεν αύτή νέαν εκπληξιν άνταξίαν αύτής, 
δτι το δώρον εμελλε νά άφιχθη τό πολύ 
μετά δύο ήμέοας, επρεπε δε αύτη νά 
λάβη τά μέτρα της, ώστε νά τό δέχθή 
κρυφίως καθ’ οίανδήποτε ώραν της ημέ
ρας ή της νυκτός.

Καί μετά την αγγελίαν τοΰ νέου τού
του μυστηρίου δ βάν Γκράφτ άπεχαιρέ- 
τισε πρός μεγάλην αύτης εκπληξιν την 
μαρκησίαν.

’Εν τούτοις δ Γεράρδος εμενε κ α τ ’ α
νάγκην είς Βερσαλλίας, έ'νεκα της υπηρε
σίας έπιθεωοήσεων καί παρατάξεων, καί 
της ασυνήθους έν γένει κινήσεως της προ- 
ελθούσης έκ της άφίξεως ένός μουσουλ
μάνου πρέσβεως. Παρήγγειλεν είς τόν 
Βελαίρ νά μένη διαρκώς είς τήν διάθεσίν 
του δλην τήν ήμέραν καί έπεδεικνύετο πε- 
ριπατών δημοσία μετά τοΰ μουσικοΰ.

Ή λ π ιζε  τοιουτοτρόπως ν’ άποπλανήσνι 
τήν αστυνομίαν τοΰ Λουβοά, πάσα δέ α
πουσία τοΰ Βελαίρ ύπετίθετο, δτι προήρ- 
γετο έκ ταξειδίου αύτοΰ είς Παρισίους 
χάριν της συνεργασίας του είς την Γ α βο -  
Μ αν.  Κατά τάς ημέρας έκείνας δ Βελαίρ 
είσήρχετο φανερά καί άκωλύτως είς τήν 
οικίαν τοΰΡακίνα καί έγευμάτιζεν έν αύ
τή  "ή οικία άντήχει έκ μουσικής,δ δε μου
σουργός δεν εΰρισκε πάντοτε έν τώ ποιη
τή  τήν εύκαμψίαν, ήν τόσον είχε κ κ τ α -  
χρασθή έν τώ στρατοπέδω της Σταφφάρ- 
δης μελοποιών τούς στίχους τοΰ καλοΰ 
κάγαθοΰ Κατινά. Ό  Ρακίνας ύπερήσπιζε 
τούς στίγους του έρρωμενέστερον κατά 
τών τυοαννικών άπαιτήσεων ζ'Τις μελο- 
ποιίας.

Ά λ λ ’ δ Βελαίρ εύθύς ώς άνέκτα τήν 
έλευθερίαν του έ’τοεχε πρός τόν οικίσκον 
τής γέφυρας Μαρίας. Αΐ πολλαί προφυ
λάξεις, άς είχε λάβει άρχήθεν, βαθμηδόν 
έπολλαπλασιάσθησαν. Ειδοποιηθείς παρά
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τοΰ Γεράρδου περί τών παραδόξων τρό
πων τοΰ υπόπτου γείτονος δ Βελαίρ συν- 
έστησεν είς τήν Βιολέτταν νά μή φαίνη- 
ται, νά μή ψάλλτ), νά μή έξεγείρτ) διά 
τίνος θορύβου τάς ήχοΰς της λίαν εύηχου 
έκείνης οικίας.

Ταυτοχρόνως δε έπηγρύπνει καί αύτός 
καί ή Β ιολέττα ,  άλλά παρά πάσαν αυ
τών έπιτήρησιν ό γείτων δεν έφάνη άπρό- 
σεκτος καί ούδέποτε κατώρθωσαν νά τόν 
ίδωσιν.

’Επειδή δέ δ Γεοάοδος έπέπληττε τόν 
Βελαίρ διά τήν άδεξιότητά του, ό Βελαίρ 
άπήντησε δικαίως, δτι κακώς δύναταί 
τις νά ένεδοεύση, δτε είνε αύτός ό ίδιος 
ήναγκασμένος νά κρύπτηται, δτι ή Βιο- 
λ έτ τα  έκρύπτετο, δτι μή δυναμένη νά 
φανή είς τό παράθυρον, ήτο πολύ δύσκο
λον νά ί'δτι τόν γείτονά της έπιστρέφοντα 
άπό τοΰ μέρους τοΰ ποταμοΰ. Τόν ήκουε 
μέν είσερχόμενον, βαδίζοντα είς το δωμά- 
τιόν του, βήγοντα ενίοτε, ήσθάνετο άνερ- 
χομένην μέχρις αύτης τήν δριμεϊαν οσμήν 
τοΰ καπνού, δν έκάπνιζΐν δ άγνωστος, 
είσδύουσαν άναμέσον τών δοκών καί τών 
σανίδων τοΰ πατώματος. ’Αλλά ταΰτα 
αόνον έγίνωσκε, τά  δέ τεκμήρια αύτά 
δέν ήσαν πολύ έκφοβιστικά, άν δέν ήσαν 
καί πολύ καθησυχαστικά.

—  Τώ όντι, Ιλεγεν ό Γεράρδος πρός 
τόν Βελαίρ είς ενα τών συχνών περιπάτων, 
οΰς έξετέλουν καί οί τρεις, ή μάλλον εί- 
πεΐν, οί τέσσαρες, διότι δ κύων ’Αμούρ 
παρηκολούθει πάντοτε τον Ίασπίνον γρυλ- 
λίζων, δέν πιστεύω πλέον, δτι ό γείτων 
έκεϊνος ήτο κατάσκοπος, ή τούλάχιστον 
κατάσκοπος έντολήν εχων νά παοακολου- 
θή τά ίχνη μας. Αν ήτο τοιοΰτος, θά 
επωφελείτο ήδη της έρημίας, είς ήν ενίοτε 
διατελεΐ ή Β ιολέττα , δπως τήν άπαγάγτ) 
καί γείνγ] άφαντος. Γνωρίζω, δτι μέχρι 
της σήμερον δέν ήδυνήθη νά τήν ΐδη, καί 
δτι είς Παρισίους δ έχθρός κατοικεί πολ- 
λάκις παραπλεύρως τοΰ έχθροΰ του, άπο- 
χωριζόμενος έξ αύτοΰ υπό λεπτοΰ δια
φράγματος,γωρίς νά τό γνωρίζγ). Ό  Λου
βοά δμως δέν μεταχειρίζεται είμή πονη
ρούς καί άποφασιστικούς ανθρώπους, καί 
τό διάφραγμα δι’ αύτούς δέν είνε τείχος
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Διά τοϋτο δέν πρέπει νά φοβώμεθα πλέον 
έξ αύτοϋ τοϋ μέρους τουλάχιστον. Ό  ά
γνωστος, τόν όποιον προσπαθείς ν’ άνα- 
καλύψγ)ς, θ’ άνεκάλυπτεν αύτός σέ, άν 
είχε συμφέρον. Μή φροντίζεις πλέον περί 
κυτοϋ, προσπάθησε δμως νά μείννις δι’ 
αυτόν άγνωστος.

-—  Έ ν  τούτοις, είπε διακόψας αύτόν ό 
Βελαίρ, δεν πρέπει νά μείνωμεν έπί πολύ 
εις αύτήν την κατάστασιν. Ή  Βιολέττα  
φθίνει έκ τοϋ τρόμου και οσάκις τόν α
κούει κινούμενον έντός τοϋ δωματίου του, 
παγώνει έκ τοϋ φόβου ή άτυχης μας 
φίλη. Δέν τολμ^ ν’ άναπνεύσν) είς την 
κλίνην της, δέν τ-ολμ^ νά περιπατήστι, 
δέν θά ήνοιγε δέ τό παράθυρόν της δι’ 
δλα τά λειρία τ ’ άνθίζοντα έν Γαλλία, 
δι’ δ'λους τούς καρπούς της γης της έπαγ- 
γελίας.

Ο Ίασπΐνος, δστις ήκουε χωρίς νά ό- 
μιλ-Ji, διότι ό άγαθός έπίσκοπος μετά την 
έν τ γ  αύλνϊ έπιτυχίαν του είχε καταστνί 
βράχος ώς πρός την έχεμυθίαν καί, δπως 
έλεγεν ό Βελαίρ, είχε μάθει έντελώς την 
γλώσσαν τών ιχθύων, άπεφάσισε ν’ άνοίξτ) 
τό στόμα, έκ τοϋ οποίου ό άτυχης ήτο 
καταδεδικασμένος,έ'νεκα της έπιφόβου φή
μης του, νά έκ©έργ] μόνον καί μόνον λό
γους χρυσοϋς.

—  Φίλοι μου, είπε, τά πάντα προη- 
τοίμασα διά τήν έκτέλεσιν έκείνου τό ό
ποιον έπιθυμεΐτε. Ή  άμαξα ή προωρι- 
σμένη νά κομίστ) έκ Βαλενσιέννης τά πο
λύτιμα υφάσματα καί τά σκεύη τής μαρ- 
κησίας έπρόκειτο ν’ άναχωρήσν) μόνον 
κατά τήν εικοστήν τοϋ παρόντος μηνός. 
Συνέπιπτεν ή άναχώρησις αϋτη μέ τινας 
παραγγελίας, δι’ άς ή βασίλισσα τής ’Αγ
γλίας παρεκάλεσε τήν μαρκησία^' έγώ δ
μως κατώρθωσα νά όρισθή δπως άναχω- 
ρήσγι τήν δεκάτην έ'κτην. Φυσικόν ήτο ή 
άναχώρησις νά γείνγ) τήν πρωίαν, πλήν 
έγώ πάλιν έπέτυχον νά γείνγι τήν εσπέ
ραν. Ή  κυοία μαρκησία δεικνύει πρός 
έμέ άμέτρητον εύμένειαν καί αγαθότητα. 
Ή  δεσποινίς Νανών Βαλβιέν έπεφορτί- 
σθη νά είνε ή παραπομπία τής άμάξης. 
—  Ό  Ίασπΐνος μετεχειρίζετο είς τήν ο
μιλίαν του δοους στοατιωτικους, άφότου 
συνανεστρέφετο στρατάρχας τής Γ α λ 
λίας. — θ ά  παρακαλέσω τήν δεσποινίδα νά 
παράσχϊ) πρός τήν φίλην μας πάσαν τήν 
οφειλομένην πρός τούς δυστυχοϋντας περι- 
ποίησιν, μέ δλην δέ τήν αποστροφήν, ήν 
συνήθως αισθάνεται ή δεσποινίς Βαλβιέν 
ν’ άναδέχηται τάς υποθέσεις τών άλλων, 
ηύτύχησα νά τήν πείσω ώς πρός αύτήν 
τήν περίστασιν.

—  Πώς πρέπει νά έδυσχέραινεν ! είπεν 
ό Γεράρδος μειδιών.

—  Βέβαια, άπήντησε στενάζων ό Ί α -  
σπΐνος, έν τούτοις έπί τέλους συγκατέ- 
νευσεν. Είνε πολύ φιλεύσπλανχνος, άν καί 
δέν φαίνεται. ‘Η συντροφιά της δέν θά 
είνε ίσως έντελώς εύχάριστος είς τήν Βιο- 
λέτταν, είνε δμως ασφαλής.

—  ’Ώ ,  ναί ! άνέκραξεν ό Βελαίρ γε-  
λών" ή συντροφιά της είνε ύπέρ τό δέον 
ασφαλής μάλιστα καί άλλοίμονον εις έ-

κεΐνον, δστις θά τολμήσγ] νά έρευνήση 
έντός τής άμάξης της.

—  Αύτό άκριβώς ήθέλομεν, άπήντη
σεν ό Ίασπΐνος. Εί'μεθα λοιπόν σύμφωνοι' 
τήν δεκάτην έκτην τοϋ παρόντος μηνός, 
τούτέστι αύριον, τήν όγδόην ώραν τής έ- 
σπέρας, ή άμαξα θ’ άναχωρήσγι έκ τών 
σταύλων, καί ό πρώτος αύτής σταθμός 
θά ήναι είς Παοισίαυς, παρά τήν πύλην 
τοϋ 'Αγίου Διονυσίου.

—  Έ κ ε ϊ  θά εΐμεθα ! άνέκραξεν ό Β ε -  
λαίρ.

—  ”Οχι ! έσπευσε νά εί'πτ] ό Γεράρδος, 
δέν θά είσαι έκεϊ ποσώς, σύ, Βελαίρ.

—  Οχι, οχι ! είπεν ό Ίασπΐνος, έπι- 
θυμώ νά μή σέ ί'δγι καθόλου ή δεσποινίς 
Βαλβιέν. Τό τοιοϋτο θά τήν δυσηρέστεΓ 
δέν άγαπά τήν μουσικήν.

—  Διαφέρει τότε ,  άπήντησεν ό Β ε
λαίρ' άλλά πώς λοιπόν ή Β ιολέττα  θά 
τήν συναντήση ;

—  Θά ύπάγω έγώ ό ί'διος ν’ αναζη
τήσω τήν φίλην μας, είπεν ό Ίασπΐνος, 
τήν όποίαν ό Γεράρδος θά έξαγάγνι έκ τής 
οικίας τής γεφύρας τής Μαρίας.Τά πάντα, 
ώς είξεύρεις, είνε έπιτετραμμένα είς άν
θρωπον φέροντα τήν στολήν άξιωματικοϋ 
τοϋ βασιλικοϋ έλαφροϋ ίππικοϋ. Καί 
ταϋτα μέν καθόσον άφορα τήν έκ τής φυ
λακής έ'ξοδον καί τον δρόμον. Εύθύς ώς ή 
Βιολέττα θά είσέλθγ) είς τό φορεΐον δπου 
θά τήν είσαγάγτ) ό Γεράρδος καί οπού 
έγώ θ’ αναμένω, θά οδηγήσω έγώ αύτήν 
είς τήν δεσποινίδα Βαλβιέν. Ούδέν προεο- 
χόμενον έξ έμοϋ δύναται ν’ άρνηθη.

—  Ά λ λ ’ έγώ τότε ; ήρώτησεν ό Β ε
λαίρ.

—  Σύ, άπήντησεν ό Γεράρδος,θά φρόν
τισ ες  νά φανης τήν έσπέραν είς πολλούς 
ένταυτώ άνθρώπους’ θά έ'χγις συνέντευξιν 
μέ τόν Ρακίναν διά τήν έπαύριον καί 
άφοϋ σημάνΥ) τό μεσονύκτιον, θά σοϋ 
δώσω έγώ 'ίππον καί θά φθάσης εύκόλως 
τήν άμαξαν. Παρακολούθησέ την μετά 
προφυλάξεως καί δέν θά συνενωθτίς μετά 
τής Β ιολέττας είμή άφοϋ διέλθητε τά 
σύνορα. Τότε δέν υπάρχει πλέον δισταγ
μός' άφοϋ ύπό τήν προστασίαν τής φι
λενάδας Βαλβιέν διέλθητε τούς παρά τά 
σύνορα σταθμούς, δύνασαι ν’ άπέλθης 
μετά τής Βιολέττας. Τά λοιπά έναπο- 
θέτω είς σέ. Είξεύρεις δτι εύκόλως κα
ταστρώνω σχέδια καί αύτό είνε άριστον, 
σέ διαβεβαιώ. ’Ά λ λω ς τε το κατέστρωσα 
όμοϋ μέ τον σεβασμιώτατον έπίσκοπον 
Τροίας καί δέν είνε δυνατόν νά κλονισθώ- 
μεν είς τόν δρόμον, έρειδόμενοι έπί τής 
ποιμαντορικής ράβδου τής Αύτοϋ Σεβα
σμιότητας.

Ό  Βελαίρ θά έπήδα έκ τής χαράς του, 
έάν δέν άνεχαίτιζεν αύτόν ό Ίασπΐνος.

Εύρίσκοντο κα τ’ έκείνην τήν στιγμήν 
πλησίον τοϋ δημοσίου κτιρίου τής έφο- 
ρίας έ'νθα κατώκει ό Λουβοά οσάκις διέ- 
μενεν έν Βερσαλλίαις. Ό  Λουβοά, ώς γνω
στόν, ρ,εταξύ τών άλλων άξιωμάτων,κα
τείχε  καί τό τοϋ γενικοϋ έφόοου τών δη
μοσίων κτιρίων, έξ ού ήρύετο καί μισθόν 
σημαντικόν καί ίσχύν κολοσσαίαν, έ'χων έξ

αύτοϋ τό δικαίωμα νά είσερχηται παντα- 
χοϋ καί νά έξελέγχτ) τάςδαπάνας καί έν
τός αύτής τής βασιλικής κατοικίας.

Ό  Ίασπΐνος άνεχαίτισε λοιπόν τήν 
παραφοράν τοϋ φαιδροϋ Βελαίρ, διότι εί
χεν αναγνωρίσει όπισθεν τών ύάλων ένός 
τών παραθύρων τοϋ μεγάρου τήν σκαιάν 
μορφήν τοϋ Λουβοά, δστις έ'βλεπεν είς τόν 
κήπον καί ένταυτώ άνεγίνωσκεν έκ δια
λειμμάτων έπιστολήν, ήν έφαίνετο κρα
τών είς χεΐράς του.

Τό φάσμα έκεΐνο κατεσίγασε πάσαν 
τήν φαιδρότητα τών τριών φίλων. Ό  Ί α 
σπΐνος συνεβούλευσε μάλιστα νά χωρι- 
σ^ώσι, καθότι ό Λουβοά δέν ήτο δυνα
τόν νά εύχαριστήται βλέπων τρεις έ χ -  
θρούς του συνομιλοϋντας φαιδρώς ύπό τά 
παράθυρά του. "Ο Βελαίρ ύπήκουσεν είς 
τήν συμβουλήν ταύτην καί άπεχαιρέτισε 
τόν Γεράρδον δπως μεταβή καί άνακοι- 
νώσγι είς τήν Άντωνιέτταν τάς τόσας ά- 
γαθάς υποσχέσεις.

Αίφνης είδον είς τήν πύλην τού μεγά-
' t ' Υ / * \ νοου τον υπουργον πεί,ον, tς να εχν} 

ύπό μάλης δέσμας έγγραφων, διευθυνόμε- 
νον, ένώ ένταυτώ άπένειμε χαιρετισμούς 
έ'νθεν καί ενθεν, πρός τά άνάκτορα, καί- 
τοι ή ώρα δέν ήτο ή συνήθης τής έργα- 
σίας.

Ό  Λουβοά ήδύνατο νά στραφή διά 
μιας καί ν’ άφήσν] τούς δύο έχθρούς δπι- 
σθέν του χωρίς νά φανή δτι καν τούς πα- 
ρετήρησεν άλλ’ αύτός άπεναντίας έξετέ-  
λεσεν ελιγμόν καί έ'φθασε πλησιέστατα 
αύτών μέ πρόσωπον τόσον άκτινοβόλον 
καί άγέρωχον, μέ βλέμμα τόσον άπτόη- 
τον καί διαπεραστικόν, ώστε ό Ίασπΐνος 
έφρικίασε μέχρι μυελοϋ οστέων.

Τό έπίτηδες έκεΐνο γενόμενον διάβημα 
τοϋ νά πλησιάσνι καί παρατηρήσγι αύτούς 
καθίστα άναπόφευκτον τόν χαιρετισμόν 
έκ μέρους τοϋ άξιωματικοϋ καί τοϋ έπι- 
σκόπου. Ό  Γεράρδος προσέκλινε ψυχρώς. 
Ό  Ίασπΐνος άπεναντίας έποίησεν ύπό- 
κλισιν ταπεινήν καί παρατεταμένην. Ό  
Λουβοά ώς νά ήγαλλία, διότι έ'καμε μίαν 
είσέτι φοοάν νά κύψωσιν ένώπιον αύτοϋ 
οί άπηνέστεροι τών έχθρών του άνταπέ- 
δωκεν εις έκαστον αύτόν άφελή καί σχε
δόν ειρωνικόν χαιρετισμόν καί έξηκολού- 
θησε τόν δρόμον του.

Ό  Ίασπΐνος, άφοϋ τόν είδεν άπομα- 
κρυνθέντα :

—  Κάτι νέον θά τρέχνι ! είπεν, άφοϋ ό 
Λουβοά έρχεται άντικρύ μας καί μάς προ- 
καλεΐ.

—  Τώ οντι, άπήντησεν ό Γεράρδος' 
άπό πολλών ήμερών προσεποιεΐτο τόν νε
κρόν, έπιστεύετο δέ δτι τόν είχεν ήδη φο- 
νεύσει ή πριγκίπισσα Βέλδενς.

—  ”Ω ! έψιθύρισεν ό Ίασπΐνος ! . . 
ενόσω δέν συντρίβεται ή κεφαλή τοϋ ό- 
φεως ! . . άλλ’ υπομονή !

—  Κύτταξε ! είπεν ό Γεράρδος, έπ ι-  
στρέφει, ώς νά μάς προκαλέστ) έκ νέου.

—  Άναμφιβόλως κάτι θά είνε καί μά
λιστα κάτι σοβαρόν, καί τρέχω νά προ
ειδοποιήσω τήν μαρκησίαν, δπως λάβν) 
τάς δεούσας προφυλάξεις ! άνέκραξεν ό



Ίασπΐνος, δστις δειλιών άφινε νά διαφαί- 
νηται ό τρόμος του καί είς τήν μορφήν 
του καί είς τό τρέμ.ον βάδισμά του. θ ά  
μάς βοηθήσης, έλπίζω !

—  Ώ  ! έγώ, ειπεν ό Γεράρδος είμαι 
έτοιμοί, είπε το πρός τήν κυρίαν Μαιν- 
τενών διά παν δ,τι έπιθυμεΐ παρ’ έμοΰ, 
έ'χω ετοιμ.ον καί τον βραχίονα καί τόν 
■νουν καί τήν ψυχήν, θ ’ άναμείνω είς τόν 
οτοατώνα τοΰ έλαφροΰ ίππικοΰ τί θ ’ α
ποφασίσετε περί έμοΰ.

Ό  Λουβοά είσήλθεν είς τά  βασιλικά 
δωμάται, οί δέ δύο φίλοι άπεχωρίσθγ)σαν.

’Αλλά διατι πράγματι ή μορφή τοΰ ύ- 
πουργοΰ είχε τήν Ικφρασιν εκείνην τοΰ 
θριάμβου ; πρός τίνα σκοπόν έγένετο ή 
έπίσκεψις είς ώραν τόσον ασυνήθη ;

Τήν εσπέραν της ιδίας εκείνης ημέρας, 
χαθ’ ήν έγένετο τό διαβούλιον τοΰ πάτερ 
Λασαίζ, τοΰ αρχιεπισκόπου καί τής μ.αρ- 
κησίας μετά τήν ματαίωσιν τών γύμνα
σ ώ ν ,  ό Λουβοά είδοποήθη δι’ ανωνύμου 
επιστολής νά μεταβή είς Παρισίους τά 
ταχύτερον" είδομεν δε δτι ύπήκουσεν.

Τά ανώνυμα γράμματα συχνάκις έχρη- 
σίμευον είς τόν μέγαν εκείνον πολιτικόν 
άνδρα οσον καί τά υπογεγραμμένα' ή έκ- 
δίκησις, ή πλήττουσα είς τό σκότος, είνε 
χρήσιμος εις τινας περιστάσεις, δσον καί 
ή άφοσίωσις ή φανερά έργαζομένη.. Ό  
Λουβοά ενεκα τών αντιζηλιών τών αύλι- 
κών είχε μάθει πολλάκις τά μυστικά αυ
τών καί είχε χρησιμ,οποιήσει αυτά πρός 
ιδιαίτερον αύτοΰ όφελος.

"Οθεν ύπέθεσεν, δτι καί είς τήν περί- 
στασιν ταύτην κάτι θά έκέρδιζε, πειθό- 
μενος είς τήν ανώνυμον έπιστολήν. Ώ ς  
εϊπομεν, ό Γεράρδος τόν είδεν άφικνούμε- 
-νον νύκτωρ είς τό μεγαρόν του. Αυτόθι 
εύοεν έπί τοΰ γραφείου του, χωρίς νά είνε 
γνωστόν πώς έγένετο τοΰτο, έπιστολήν 
μ ϊ  τόν αύτόν γραφικόν χαρακτήρα τής 
πρώτης, δι’ ής άνεκοινοΰτο αύτώ λίαν έ- 
χεμύθως, δτι έπρόκειτο έκ νέου ν’ άνα- 
κινηθή καί ζωηρότερον παρά ποτε τό ζή
τη μ α  περί τής δημοσιεύσεως τοΰ γάμου 
τή ς  κυρίας Μαιντενών. Παρεκινεϊτο πρός 
τούτοις δι’ αύτής δ υπουργός νά έπα- 
γρυπνή,νά δύσπιστη δε πρός τά γυμ,νάσι* 
τής  FoNo.Uac' έγράφετο δ’ έν αύτή, δτι 
Αά έτηρεΐτο ένήμ,ερος διά νεωτέρων πλη
ροφοριών, καί δτι δ γοάφων τήν έπιστο
λήν έπεφυλάσσετο νά δεχθή βραδύτερον 
τάς εύχαριστίας.

Ό  Λουβοά έκπλαγείς έκ τής είδήσεως, 
έσκέφθη, άνεΰρε δε μ ε τ ’ ολίγον τόν όρθόν 
δρόμον χάρις είς τόν ύπαινιγμ,όν έκεΐνον 
περί τών γυμνασίων τής ΓοθυΛίας.  Ούδέν 
ευκολώτερον ή νά μάθη τίνα πρόσωπα εί
χον παρευρεθή κατά τά τελευταία γυμνά
σια. Ό  Λουβοά έζήτασε τήν περί τού
του αστυνομικήν του εκθεσιν καί άνέγνω- 
σε τά  ονόματα τοΰ Ρυβαντέλ, τοΰ Ί α -  
σπινου, τοΰ πάτερ-Λασαίζ, τοΰ κυρίου 
'Αρλαί καί ανέκραζε πάραυτα :

—  Ή  επιστολή είνε τοΰ αρχιεπισκό
που !

'Η πρώτη έπελθοΰσα είς τόν νοΰν του 
,δέα ήτο νά δράμ-η πρός τόν ιεράρχην καί

νά τόν άναγκάση νά δμιλήση. ’Αλλά τό 
τοιοΰτο διάβημα συνεπήγετο πολλά τά 
άτοπα, έζ ού τά πάντα θά διεκινδύνευον' 
διό ό Λουβοά άπέστη αύτοΰ. Έ ν  τούτοις 
ό Λουβοά έπηγρύπνει, καθά παρηγγέλθη. 
’Έ μα θε μ ετ ’ ολίγον, δτι δ πάτερ-Λασαίζ 
είχε πείσει τόν βασιλέα' δτι ό βασιλεύς 
ήδη κλονισθείς παρά τοΰ μάγου τοΰ Σα- 
λών είχε·* ήδη άπροκαλύπτως δμιλήσει 
πρός τόν Δεσπότην, τόν αδελφόν του' δτι 
ή περί τοΰ γάμου συνωμοσία έζετείνετο 
βαθμηδόν άπό τών άνωτάτων μέχρι τών 
κατωτάτων τής Αύλής κύκλων.

Ό  Λουβοά έ'μαθεν δτι ή βασίλισσα τής 
’Αγγλίας, σύζυγος τοΰ βασιλέως ’Ιακώ
βου, καί ό βασιλεύς ’Ιάκωβος αύτός έβο- 
ήθουν τήν μαρκησίαν' δτι ό ετερος βασι
λεύς τής ’Αγγλίας, δ πραγματικός βασι

λ ε ύ ς  Γουλιέλμος δ Γ", ΰπεστήριζε τήν 
κυρίαν Μαιντενών μετά τών λοιπών Εύ- 
ρωπαίων ήγεμόνων, έπιθυμών νά έπιτύχη 
τήν ειρήνην. Προησθάνθη τήν θερμότητα 
τής έκρηγνυομένης πυρκαϊάς, ήτις έ'μελλε 
τά πάντα νά έμπρήση.

"Ηδη ή άφιζις τοΰ βάν Γκράφτ καί τό 
φοβερόν τραΰμα τής έμ,φανίσεως τών πριγ- 
κιπισσών Βέλδενς κατέδειζεν είς τόν υ
πουργόν, δτι τόν προσέβαλλον φανερά 
καί άνεπιφυλάκτως. Ό  βασιλεύς είχε 
κατά τήν περίστασιν έκείνην προφέρει χι- 
λίους λόγους, οΐτινες ήσαν ικανοί νά βα- 
ραθρώσωσι πάντα υπουργόν, δστις δέν ήτο 

i αύτόχρημα ό Σατανάς. Ά λ λ ’ δ Λουβοά, 
είς ού τάς άκοάς είχον περιέλθει πάντες 
έκεΐνοι οί φοβεροί λόγοι, προσεποιήθη δτι 
δέν τούς ήκουσεν, εμ.εινε περιωρισμ,ένος 
διά νά μή παρόργιση τόν βασιλέα, ούτι- 
νος αί διαθέσεις ήσαν πλέον ή άπειλητι- 
καί, κρυφίως δέ μόνος, τούτέστι ισχυρό
τερος τοΰ κόσμου δλου τοΰ συμ,μαχοΰντος 
έναντίον του, δ Λουβοά παρεσκεύασε τά 
όπλα του, έπέρρωσε τάς δυνάμεις του καί 
άνέμεινε τό αποτέλεσμα τής έντολής, ήν 
είχεν αναθέσει είς τόν Δεβώτ. Αύτό ήτο 
τό μόνον του μέσον, άλλ’ ήτο μέσον απο
φασιστικόν, διότι παρεΐχεν είς τόν υπουρ
γόν τήν άκαταμάχητον έπιβεβαίωσιν τής 
κατηγορίας, ήτις έ'μ,ελλε νά καταβάλη 
τήν έχθράν του. Ή  προσδοκία δέ, τουτέ- 
στι ή χολή, κατέτρωγεν άνά πάσαν στιγ
μήν τήν χαλκήν αύτοΰ καρδίαν.

Κ ατά τήν διάρκειαν τής άπραζίας του, 
ή ύπόθεσις τοΰ γάμου έ'βαινεν άκωλύτως. 
Μετά μίαν ήμέραν τά  πάντα Ιμελλον ν’ά- 
πολεσθώσι, διότι ό βασιλεύς, τή  συμβου
λή τοΰ Δεσπότου καί τών κυοιωτέοων δου
κών, είχε προσδιορίσει τήν ώραν, καθ’ ήν 
έπρόκειτο ν’άνακοινώση είς τό Παολαμέν- 
τον τήν άπόφασίν του. Καί θά έτελείωνε 
τό πράγμα, άν δ βασιλεύς ήθελε προφέρει 
γεγωνυία τή  φωνή, τήν έπίσημον λέζιν, 
ήν πάντες προέφερον ταπεινοφώνως.

Τέλος έ'φθασε μ.ία έπιστολή, αύτή έ
κείνη, ήν είδεν δ Ίασπΐνος είς χεϊρας τοΰ 
Λουβοά' ήτο δέ ή έπιστολή τοΰ Δεβώτ, 
κομισθεΐσα παρά ταχυδρόμου, δστις είχε

! καταλίπει καθ’ όδόν τά πτώ ματα δέκα 
ίππων, θανόντων έκ τοΰ δρόμου.

«Έ ξυχ ώ τα τε, εγραφεν ό προμηθευτής, καλάς ειδή

σεις ! Ό  άνθρωπος, περί ού πρόκειται, εΤνε φρονιμώ- 
τατος· γνωρίζει περισσότερα άφ’ οσα χρειάζονται διά 
ν’ άποδιω-/θή αίσχρώς ή χ ν ρ ία .  Επωφελούμαι τής 
ΰγιοΰς καταστάσεως τής διανοίας του. Σας τόν φέρω· 
ή νίκη εΤνε έξησφαλισμένη. Τήν έσπέραν τής 15 θά 
ε’ισέλθω είς Παρισίους διά τής —ύλης τοΰ'Αγίου Μαρ
τίνου· εΰαρεστήθητε νά σκεφθήτε καί περί έμοΰ, Έ ξ ο -  
χώτατε !»

—  Πώς ! σήμερον ! άνέκραζεν δ Λου
βοά ώχριών έκ τής χαράς” ώ ! καί αΰριον 
άκόμη άν έ'λθης, Δεβώτ, θά σέ κάμω νά 
πλεύσης είς τό χουσίον.

Καί σφίγγων τόν πολύτιμον χάρτην ό 
Λουβοά έδραμε πρός τόν βασιλέα, ώς εΐ- 
δομ-εν, συντριβών κατά τήν διάβασίν του 
τούς σκώληκας, οΐτινες πρός στιγμήν διε- 
νοήθησαν νά σταματήσωσιν.

Δέν είχεν έμ.φανισθή ένώπιον τοΰ Λου
δοβίκου ΙΔ' πρό πολλοΰ. Έθεωρεΐτο ώς ύ- 
ποπεσών είς πλήρη δυσμένειαν. Μόλις ένέ- 
φανίσθη μέ τό μέτωπον ΰπερήφανον καί μέ 
τό ήθος άπτόητον είς τόν προθάλαμον 
έπηκολούθησε ψίθυρος μεταζύ τών αύλι- 
κών, άπολήζας ώς πάντοτε είς συγχαρη
τήρια.

Ό  Λουβοά διασχίσας τούς ομίλους εί- 
σήλθε.ν είς τό σπουδαστήριον τοΰ βασι- 
λέως.

Ό  Λουδοβίκος ΙΔ' ήτο ψυχρός, ού- 
; δέποτε δμως ήτο απότομος. "Οσον καί 

άν ήτο βασιλεύς, ή φιλοζενία δι’ αύτόν 
| ήτο ίερά. ”Αλλως τε ώφειλε πολλά πρός 

τόν άνδοα έκεΐνον. Ή  γιγάντειος κεφαλή 
αύτοΰ περιέκλειεν άκόμη τόσα άπόρρητα 
τοΰ Κοάτους, ώστε πρέπον ήτο νά φεισθη 
αύτοΰ.

Ό  Λουβοά μ,ετά τάς αναγκαίας διατυ
πώσεις, δι’ ών ώφειλε προοιμιαζόμενος νά 
έπιληφθή θέματος τόσον λεπτοΰ, παρε- 
κάλεσε τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα νά έπι- 
τρέψη αύτώ δπως άπασχολήση έπί δέκα 
λεπτά μόνον τάς πολυτίμους αύίοΰ στιγ-  
μάς.

—  Όμ.ιλήσατε, κύριε,ειπεν δ βασιλεύς.
—  Προβαίνω κ α τ’ εύθεΐαν είς τον σκο

πόν τής δμιλίας μου , Μεγαλειότατε. 
Γινώσκω δτι ή Ύμετέρα Μεγαλειότης

j είνε άποφασισμένη νά παραβλέψη πάσας 
τάς αντιρρήσεις μου ώς πρός τήν δημο
σίευσή τοΰ γάμου. ,

—  Μάλιστα, κύριε, ειπεν δ Λουδοβί
κος ΙΔ .

—  Δέν θά έπιμείνω έπί τών αντιρρή
σεων αύτών, έπανέλαβεν δ Λουβοά έκ
πλαγείς έκ τής άποφασιστικότητος, ήτις 
διεφαίνετο είς πάντα λόγον τοΰ βασιλέ- 
ως, δέν έρχομαι έν ονόμ.ατι τών μεγάλων

[ συμ,φερόντων τής πολιτικής νά έναντιωθώ 
ί διά τελευταίαν φοράν πρός τήν μ,ελετω- 
; μ-ένην διακήουζιν τοΰ γ-άμου,απέναντι τής 

Ύμετέρας Μεγαλειότητος.
—  Αγνοώ τό τε  τί άλλο δύνασθε νά 

έπικαλεσθήτε, είπε ζηρώς δ βασιλεύς.
—  Παύω άποτεινόμ.ενος πρός τόν μ.ο- 

νάρχην, Μεγαλειότατε. Ε π ειδ ή  δέ άφ ε
τέρου δέν συμπεριφέρεσθε πλέον πρός έμέ

I ώς πρός υπουργόν, εΰρίσκομ,αι σύμφωνος 
κατά τοΰτο μ.έ τήν περίστασιν, άλλ’ ώς 
άνήρ εντιμ,ος καί ειλικρινής άποτείνομ.αι 
πρός τόν πρώτον εύπατρίδην τής Γα λλ ί



ας, έ'ρχομαι δέ τολμηρώς καί άπαθώς νά 
εΐπω αύτώ κατά πρόσωπον : Σκοπεύετε 
νά πράξητε πράγμα αδύνατον. Ή  δημό
σιος υμών σύζευξις μετά της γυναικός ήν 
έξελεξατε, δεν θά γείνγι, διά λόγους ο ΐτ ι-  
νες ένδιαφέρουσι την τιμήν τοΰ ευπατρί
δου και την τιμήν τοΰ συζύγου.

—  Κύριε ! άνέκραξεν ό βασιλεύς τοέ- 
μων έξ ανησυχίας και οργής, έσυλλογί- 
σθητε καλώς τούς λόγους, τούς όποιους 
τολμάτε νά έκστομίζητε ένώπιόν μου ; 
Φθάνουν πλέον αί συκοφαντία! ! . .

—  Άναδέχομαι ολην αύτων την ευ
θύνην, Μεγαλειότατε, είπεν ό Λουβοά α
κίνητος.

—  Διακινδυνεύετε την κεφαλήν σας, 
κύριε μαρκήσιε !

—  Τό είξεύρω !
—  Και φέρετε πειστήρια περ'ι τούτου, 

δεν ίχει ούτω ; είπεν ό βασιλεύς έντρο
μος έκ τνίς καταχθονίου αύτοΰ ευστα- 
θείας.

—  ’Εάν ή Ύ μετέρα Μεγαλειότης δέν 
έπρόκειτο σήμερον ακριβώς νά δεσμευθή 
διά παντός δι’ άπερισκέπτου άνακοινώ- 
σ=ως πρός τό Παρλαμέντον, θ’ άνέμενον 
δύο ημέρας, έπειδή τά πειστήρια ταΰτα 
θά λάβω ίσως τήν έσπέραν ταύτην, ίσως 
αΰριον, άλλ’ άφοΰ διακυβεύσω τά πάντα 
δπως ειδοποιήσω διά' τελευταίαν φοράν 
τόν ηγεμόνα μου, άφοΰ διά τής κεφαλής 
μου έγγυώμαι τήν αλήθειαν τών λόγων 
μου, έρχομαι νά ικετεύσω τήν 'Υμετέραν 
Μεγαλειότητα δπως μοί χορηγήσν) προ
θεσμίαν δύο ημερών. Μ ετ’ αύτήν άν άπα- 
τώμαι, άν άλλοι με έπλάνησαν, ό βασι
λεύς θά μέ συγχωρήστ) άποβλέπων είς τόν 
ζηλόν μου ή θά μέ τιμωρήσγι παραφερό- 
μενος έκ τής όογής του. ’Ιδού, προσκλίνω 
καί άναμένω.

Ό  βασιλεύς έβάδιζε τεταραγμένος χ ω 
ρίς ν’ άπαντήσν).

—  Δύο ήμέραι είνε μηδέν, είπεν ό 
Λουβοά. Δέν πρόκειται ν’ άπαρνηθήτε τό 
σχέδιόν σας, ούδέ νά προσβάλητε ή νά 
έμβάλητέ τινα εις αμηχανίαν. Τίς θά 
μάθϊ] δτι έπέτυχον έγώ τήν προθεσμίαν 
ταύτην τών δύο ήμερών ; Έ γ ώ  βεβαίως 
δέν θά καυχηθώ έκ φόβου μήπως παρα- 
κωλύσωσι τό σχέδιον δπερ άκολουθώ καί 
θ’άκολουθήσω μέχρι θανάτου διά νά έξα- 
σφαλίσω τήν γαλήνην καί τήν δόξαν τοΰ 
βασιλέως μου.

Ό  βασιλεύς έσκέφθη βαθέως καί έπί 
τέλους είπε διά φωνής "πένθιμου'

—  Θ’ άναμείνω εως αΰριον τήν εσπέ
ρα ν, κύριε Λουβοά.

Χωρίς νά εΐπν) τι,  χωρίς νά φανη άκτίς 
εύχαριστήσεως έπί τ·75ς μορφής του, χω 
ρίς τό έλάχιστον σημεϊον νά προδώσν) τήν 
άγαλλίασίν του, ό Λουβοά έγονυπέτησεν 
δπως εύχαριστήστ) τόν κύριόν του και έ- 
ξηλθε τοΰ σπουδαστηρίου.

Έ π ε τ α ι  συνέχεια.

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

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

Μ ΕΡΟ Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]

—  Καί ό εις ήτο γυνή ;
—  Ναί, γυνή άφωσιωμένη, έτοιμη νά 

θυσιάση τήν ζωήν της καί πλέον έ'τι . . . 
τήν τιμήν της. Ό  άλλος ήτο Πολωνός 
πρόσφυξ διελθών δέκα έ'τη είς τά  μεταλ
λεία τής Σιβηρίας, δπου τόν είχε στείλει 
ό ρωσσι-κός δεσποτισμός καί έτοιμος τό 
παν νά διαποάξη διά νά έκδικηθή.

—  Τό παν, έσκέφθη ό Μάζιμος.
—  ’Ανεχώρησαν μαζύ ενα βράδυ, έπα 

νέλαβεν ή κόμησσα, καί είσηλθον εύκό
λως είς τό γραφεΐόν τοΰ θείου σας. Κ ά 
ποιος τούς έπερίμενε καί τούς Ιδωκε τό 
κλειδί τοΰ χρηματοκιβωτίου καί τό μυ
στικόν της λέξεως.

—  Ναί, 6 συνένοχος. Ά ν  τόν ήξευρα 
αύτόν τόν κύριον . . .

—  ’Ίσω ς θά τόν έσυγχωρούσατε, διότι 
δέν τό εκαμεν έκ συμφέροντος.

Είσηλθον λοιπόν καί προσεπάθησκν ν’ 
ανοίξουν τό χοηματοκιβώτιον διά νά πά
ρουν τό κασάκι τοΰ κατασκόπου. Ή  γυ
ναίκα ήθέλησε ν’ άνοίξτ) μόνη της, καί 
’ξεύρετε τ ί  έ'παθε.

Αύτός ποΰ τους έπληροφόρησεν ήννόει 
τήν ύπαρξιν τοΰ τρομεροΰ μηχανισμοΰ.

—  Είχα μαντεύσει σχεδόν τήν άρχήν 
της ιστορίας αύτής καί γνωρίζω τό τέλος. 
Δέν είμπόοεσα δμως νά έννοήσω τί συνέ
βη άμα ή κλέπτοια είδεν, δτι είχε συλ- 
ληφθή.

—  Αύτή, τήν όποίαν ονομάζετε κλέ- 
πτριαν, προσεπάθει κα τ’ άρχάς ν’ απαλ
λαγή, είπεν ή κόμησσα. Οί φίλοι της 
προσεπάθησαν νά τήν έλευθερώσωσι, άλλά 
δέν ήδυνήθησαν. Ό  χρόνος παρήρχετο, 
ήτο πιθανόν δτι θά ήρχετο κανείς καί 
τότε τό παν άπώλετο. Δέν έδίστασε καθ
όλου. Διέταξε λοιπόν έκεΐνον, ό όποιος 
τήν συνώδευε νά τής κόψη τό χέρι.

—  Καί έκεϊνος συνήνεσε !
—  Ή τ ο  ΰπό τάς διαταγάς της. Ύ -  

πήκουσε καί τό χέρι έκόπη μ ’ ενα καί 
μόνον κτύπον.

—  Καί αύτή ή ανδρεία ήρωις δέν άπέ- 
θανε ; Δέν έ'πεσε λιπόθυμος ;

—  Έ σ χ ε  τήν δύναμιν νά μείνη όοθία. 
Ό  σύντροφός της, ό όποιος είχεν υπηρε
τήσει άλλοτε είς τόν στρατόν έγνώοιζεν 
άπό πληγάς. ’Έδεσε τό χέρι της διά νά 
σταματήση τό αίμα καί τήν έπήρε μόλις 
δυναμένην νά βαδίση.

—  Καί αύτή ήτο ένδυμένη άνδβικά ;
—  Ναί.
—  Ωστε αύτήν καί τόν συνένοχόν της 

συνηντήσαμεν είς τήν έξώθυραν τήν στιγ
μήν ποΰ έπηγαίναμεν είς τοΰ θείου μου 
μέ τόν Βινιοού.

—  Πιθανόν' έμβήκατε καί οί δύο είς 
τό γραφεΐόν δπου Ιγινεν ή σκηνή αύτή.

—  Ναί, εϊδαμεν τό φώς. Ό  Βινιορύ 
ήτο ανήσυχος καί είχε δίκαιον.

—  Εύρήκατε τό χέρι, καί διά νά τό 
πάρετε ό φίλος σας Βινιορύ έκίνησε τόν 
μηχανισμόν. Ένομίζατε δτι ήσθε μόνοι 
καί κάποιος σας εβλεπε καί σάς ήκουε.

—  Ό  προδότης, ό όποιος ήτο είς τήν 
ΰπηρεσίαν τοΰ θείου μου καί έβοήθει αύ
τός νά κλέψουν τόν κύοιόν του. Τόοα έν- 
νοώ τά  λοιπά. Τούς έ'μαθε τόν τρόπον νά 
ένεργοΰν χωρίς κίνδυνον . . . καί χάρις είς 
τάς πληροφορίας αύτάς, ή δεύτερα από
πειρα έπετυχε. Υ π ο θ έτω  δμως δτι ή γυνή, 
δέν ήτο μαζύ.

—  ’Εκείνη παρ’ ολίγον ν’ άποθάνν), καί 
είνε θαΰμα πώς εζησε.

—  Τήν γνωρίζετε λοιπόν ;
—  Έ ά ν  δέν τήν έγνώριζα πώς θά ή 

μουν τόσω καλά πληροφορημένη ;
—  Ώ σ τ ε  δέν Ιφυγεν άπό τό Παρίσι ;
—  "Οχι, άκόμη.
—  Καί δέν μετανοεί δι’ δ,τι έ'καμε ;
—  Ί σ ω ς .  Ά λ λ ά  μετανοεί δι’ αιτίας, 

τάς όποιας δέν ύποπτεύεσθε σείς. Ά φ ε τ έ  
με νά τελειώσω τήν διήγησίν μου.

Ή  κλέπτρια αυτη, καθώς τήν ονομά
ζετε ,  έγνώριζεν δτι έσκοπεύετε νά τήν 
εΰρητε, καί νά άναλάβετε σείς μόνος υ
πηρεσίαν, ή όποία δικ,αιωματικώς άνήκεν 
είς τήν άστυνομίαν.

—  Καλά ! ό προδότης είχεν άκ,ουσε  ̂
τήν ομιλίαν μου μέ τόν Βινιορύ, καί ε -  
τρεξε νά τά διηγηθή είς έκείνην ποΰ τόν 
έπλήρωνε.

—  Σχεδόν αύτό συνέβη' δέν τόν έπλή- 
ρωναν, άλλά διηγήθη δ,τι ήκουσε καί 
αυτή, τήν όποίαν ώρκίσθητε ν’ άνακα- 
'λύψετε, ώρκίσθη δέ νά πάργ) ’πίσω τό βρα
χιόλι της.

Διέθεσεν δλας τάς δυνάμεις της εται
ρίας, καί διά νά έπιτύχ·/) τόν σκοπόν της 
έξέλεξε μίαν γυναίκα εύφυά καί τολμη- 
ράν.

—  Τήν γυναίκα τοΰ πχέτιν !
—  Νομίζω δτι είς τό σκέτι*· κατώρ- 

θωσε νά σας συναντήσή πρώτην φοράν ή 
γυναίκα αυτή.

—  Νομίζω δτι δέν έπέτυχε καί πολύ, 
διότι άν δέν ήτο ό ιατρός Ηιλλαγώς,κατά 
τύχην έκεϊ, δέν θά τήν έβλεπα διόλου.

—  Ναί, άλλά τότε ήθελεν εύρει μέσον 
έκείνη νά σάς πλησιάση. Σας έπήρε λοι
πόν . . .

—  Καί άφοΰ προσεπάθησα νά της τό 
δώσω τά βοαχιόλι, μέ παρέσυρεν είς τήν 
όδόν Ζουφροά, δπου μ’ έπερίμενον μερικοί 
λωποδύται γιά νά μέ λνιστεύσουν. Δέν 
επέτυχαν δμως.

—  Δι’ αύτό καί έκείνη άργότεοα έπ ε-  
χείρησε διά τρόπου άσφαλεστέοου.

Σάς ήκολούθουν βήμα πρός βήμα. Σάς 
είδον δτι έμβήκατε είς τό θέατρον. ’Ηλθε 
καί έκείνη. Τήν έπροσκαλέσατε νά δει- 
πνήσγι. Είνε περιττόν νά σάς λέγω τά 
λοιπά.

—  Ώ  ! δέν τά έλησμόνησα. Λοιπόν 
αυτη ένήργει κατά διαταγήν καί διά λο
γαριασμόν τ ί ς  άλλης τής χοικίο γ έρας  ;

—  Βέβαια.



—  Αύτά καί έγώ έσκέφθην, διότι εχει 
και τά δύο της χέρια αύτη και τά  με
ταχειρίζεται τόσω καλά. Είνε δμως αδύ
νατον αύτη ήμελαγχροινή νάείνε Ρωσσίς.

—  Εΐνε Γαλλίς νυμφευθεΐσα Πολωνόν.
—  Τόν λυποΰμαι. Καί τόρα μοί επι

τρέπετε νά έοωτήσω πώς συνέβη, ώστε 
ό κηπουρός σας νά της χρησιμεύσει πάν
τοτε  ώς σύντροφος είς τάς διαφόρους πα
νουργίας της ;

—  Δέν μοΰ είπατε δτι ήτο ό προστά
της της γυναικός αύτης ; ήρώτησεν ή κό
μησσα χωρίς διόλου νά θορυβήση είς τάς 
ερωτήσεις τοΰ Μαζί μου.

—  Ναί, άλλά δταν μόνον ήρχετο είς 
τό θέατρον. Είς τήν όδόν ομως Ζουφροά, 
ήτο ό θυρωρός τοΰ μεγάρου αυτοΰ δπου 
φαίνεται υπήρχε τό γενικόν έντευκτήριον 
της συμμορίας. Τόν είδα έγώ.

—  Ό χ ι  βέβαια χθές τήν νύκτα, διότι, 
χθές τό βράδυ πολύ άργά, ήλθε και τοΰ 
έ'δωκα μερικάς διαταγάς διά τό θερμο- 
κήπιον, καί σήμερα πολύ πρωΐ τόν εύ
ρηκα είς τήν έργασίαν του.

—  Πράγματι δέν είχε λάβει μέρος είς 
τήν χθεσινήν εκστρατείαν. Ά λ λ ά  διατί 
τήν έβοήθησεν είς άλλας περιστάσεις ;

—  Είνε σύζυγός της.
—  Σύζυγός της ! Καί ανέχεται τόν 

βίον της αύτόν ; Είνε φαίνεται καλών 
διαθέσεων.

—  Ά π α τα σθε  ώς πρός τήν Ίο υ σ τ ί -  
νην . . . ’Ονομάζεται Ίουστίνη . . .

—  Τό γνωρίζω. Μέ τό είπε τό βράδυ 
ποΰ είχα τό ατύχημα νά τήν συναντήσω. 
Καί τό όνομα επρεπε νά μέ φωτίση περί 
τοΰ επαγγέλματος της.

—  Σάς βεβαιώ, δτι ή διαγωγή της 
είνε άμεμπτος. 'Υπακούει μόνον είς τόν 
σύζυγόν της,τόν όποιον άγαπα πολύ, καί 
είς μίαν γυναίκα, ή όποία τήν προστα
τεύει.

—  Ναί, τήν γυναίκα μέ τό βραχιόλι. 
Πώς όμως έδωκεν άσυλον είς τόν Καρ
νοέλ ; Νά τόν σώση άπό τόν Βορισώφ τό 
έννοώ, άλλά νά τόν κρύψη καί είς τό 
σπίτι της . . .

Μοΰ φαίνεται πώς δέν συμβιβάζεται 
καθόλου μέ τήν άγάπην ποΰ Ιχει για τόν 
σύζυγόν της.

—  Πράγματι δέν συμβιβάζεται, άν 
ήτο αληθές, άλλά είνε ψευδέστατον. 'Η 
Ίουστίνη ώδήγησε τόν κύριον δέ Καρνοέλ 
είς ενα σπίτι δπου εύρίσκεται έν ασφα
λείς ,  άλλά άπεχωρίσθη άμέσως άπ’αυτοΰ.

—  Ώ σ τ ε  ό κύριος Βιλλαγώς . . .
—  Έψεύσθη.
—  Καί τί συμφέρον είχε πρός τοΰτο ;
—  Έ πλασεν  αύτόν τόν μΰθον διά νά 

σάς σύρη είς τήν παγίδα. Τόν ενοχλείτε 
καί θέλει νά σας Εεχάυη.

—  Τόν ενοχλώ ; Καί είς τί καλέ !
—  Ά νεμίχθητε είς τάς υποθέσεις του.
—  Βέβαια, χωρίς νά τό γνωρίζω. Καί 

τί υποθέσεις ’μπορεί νά εχη ; Μήπως καί 
αύτός συνωμοτεί ;

—  Αύτός είνε ό αρχηγός τής συνωμο
σίας.

—  Τ ί μέ λέγετε !

—  Τήν αλήθειαν. Ό  Βιλλαγώς διευθύ
νει δλας τάς μηχανορραφίας κατά τοΰ 
Τσάρου. Και δέν εχει τάς αύτάς αιτίας, 
τάς οποίας καί οΐ προγεγραμμένοι Πολω
νοί. Αύτός λέγει πώς είνε Ούγγρος καί 
είνε Ρώσσος. Δέν ονομάζεται Βιλλαγώς 
άλλά Γριζένκος. Δέν έ'χει νά έκδικηθη 
τήν πατρίδα του, άλλ’ είνε μηδενιστής.

—  Μηδενιστής ! ό αξιόλογος αύτός ια
τρός, ό τόσον άγαπητός υπό τών γυναι
κών τοΰ συομοΰ ; Ούτε τό ύπέθετα ποτέ. 
Καί παίζει θαυμάσια τό μέρος του . 
Ά λ λ ά  τότε  ενέχεται είς τήν κλοπήν τοΰ 
κιβωτιδίου.

—  Αύτός τήν ώργάνισε.
— - Καλά. Τόρα έννοώ διατί ήλθε νά

μοΰ δείξη τήν μελαγχροινήν, ή όποία έ- 
παγοδρόμει. Ήσαν σύμφωνοι διά νά μοΰ 
πάρουν τό βραχιόλι.

Διατί δμως τήν κατηγορεί τόρα, δτι 
είνε συνδεδεμένη μέ τόν Καρνοέλ ; Αύτά 
δέν έννοώ, τά άντιφάσκοντα.

—  Είνε φαινομενικώς μόνον άντιφά
σκοντα. Δέν σάς τά είπα δλα. Ό  Βιλλα- 
γώς έ'μαθεν έξ άρχής, δτι ·ό κύριος δέ 
Καρνοέλ έξηφανίσθη, καί δτι κατηγορεϊτο 
ώς ό δράστης τής κλοπής. Ήξευρε πολύ 
καλά, δτι δέν ήτο αύτός, άλλά δέν τόν 
εμελλε άν κατηγορεϊτο ό άθώος. Α π ’ έ- 
ναντίας έχάρη, διότι ή πλάνη αυτη έ- 
στρέφετο υπέρ τών ενόχων.

Συνέβη δμως ή γυνή, ή διενεργήσασα 
τό σπουδαιότερον μέρος, νά λάβη ενδιαφέ
ρον διά τον άτυχή, τόν αδίκως κατηγο
ρούμενον.

Ήθέλησε νά έπανορθώση τό άδίκημα, 
τό όποιον άκουσίως της τοΰ έπροξένησε, 
καί νά έμποδίση τήν σκληράν τιμωρίαν, 
ή όποία τόν άνέμενε.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον επρεπε κ α τ’ 
άρχάς νά έπανεύρη τόν κύριον δέ Καρ
νοέλ και ώρκίσθη δτι θά τόν έπανεύρη.

Τό σχέδιον τοΰτο δέν έτυχε τής επι
δοκιμασίας τοΰ κυρίου Βιλλαγώς, ό όποιος 
έφοβήθη μή προδοθώσι τά συμφέροντα 
τών μηδενιστών. Καί είχε δίκαιον πρός 
τοΰτο, επειδή ό κύριος δέ Καρνοέλ είχε 
πέσει είς τάς χείρας τοΰ Βορισώφ, ό ό
ποιος εστάλη ενταύθα διά νά έπιτηοή 
τούς; μηδενιστάς.

—  Ή  κυρία είχε λοιπόν έμπιστευθη 
τό σχέδιον της είς τόν σατανάν αύτόν 
τόν ιατρόν ;

—  "Οχι, άλλά τά έμάντευσε. Άφηκεν 
έκείνη νά φανη, δτι τόν συνεπάθει διά τ ’ 
ατυχήματα του. Τοΰτο μόνον ήρκεσε διά 
νά μαντεύση έκεΐνος, δτι έζήτει νά τόν 
σώση.

—  Μήπως ήξευοεν, δτι ό Καρνοέλ ήτο 
αιχμάλωτος είς τά μέγαρον τής όδοΰ 
Βινιύ ;

—  Κανείς δέν τό ήξευρε, μόνον ή κυ
ρία ύπωπτεύετο τοιοΰτόν τι. Ό  Βιλλα- 
γώς τό εμαθε κατόπιν, άλλ’ άπό ποιον 
δέν γνωρίζω. Τόν είδατε σήμερον το πρωί 
καί ήθέλησε νά μάθη τά μυστικά σας. 
Είσθε βέβαιος δτι δέν τοΰ είπατε τίποτε;

—  Έ γ ώ  ! νά προδώσω μυστικόν, τό 
όποϊον μοί είπατε νά φυλάξω. Τόν ή -

κουσα, άλλά τίποτε, σχεδόν τίποτε, δέν 
τοΰ είπα.

—  "Οσον ολίγον καί άν ώμιλήσατε, 
δι’ αύτόν είνε πάρα πολύ. Είνε πανοΰο- 
γος. 'Υπερασπίσθη τά ψευδές διά νά μά- 
Θυ] τό άληθές. Φοβοΰμαι μήπως χωρίς νά 
τά εννοήσετε τόν έπληροφορήσατε δι’ όσα 
ήγνόει.

—  Δέν εχετε τόσω καλήν ιδέαν δι’έμέ. 
Περί της νοημοσύνης μου ή περί της εμ
πιστοσύνης ΐλου δυσπιστεΐτε ;

—  Ούτε διά τά εν ουτε διά τό άλλο. 
Πιστεύω δμως δτι δέν είσθε ικανός νά 
άνταγωνισθήτε μέ άνθρωπον, ό όποιος 
δι·7}λθε τήν ζωήν του συνωμοτών, καί ’έ 
χει  τό προτέρημα νά έννοη τάς σκέψεις 
σας, ένώ συγχρόνως κρύπτει τάς ίδικάς 
του.

Ένθυμηθητε καλά. Μήπως ένφ συν- 
διελέγεσθε άφήκατε νά σάς διαφύγη κα
νείς λόγος ;

—  Ό χ ι  . . . όχι . . . σάς έγγυώμαι.
—  Μήπως είπατε, παραδείγματος χά- 

ριν, δτι ό κύριος δέ Καρνοέλ έπήγε χθές 
τήν νύκτα είς ενα σπίτι τής όδοΰ Ζου
φροά ;

—  Αύτός άπ’ έναντίας τό είπε καί 
έγώ τοΰ άπήντησα δτι ήπατήθη.

—  Καί δτι ό κύριος δέ Καρνοέλ δέν 
ήτο πλέον έκεΐ ;

—  Α λήθεια ,  έψιθύρισεν ό Μάξιμος έ -  
ρυθριών μικρόν. Τό ήξευρεν δμως. Δέν 
τοΰ έ'μαθα τίποτε νεώτεοον.

—  Καί τοΰ ώμιλήσατε βέβαια καί 
περί τοΰ Καρδίκη.

— · Έ γ ώ  . . . όχι . . . δέν πιστεύω.
— Φανητε ειλικρινής καί μή μοΰ κρύ

π τετε  τίποτε, σάς παρακαλώ. Πρέπει νά 
τά μάθω δλα.

—  Σάς ορκίζομαι δτι δέν είπα· τίπ οτε
αφ ό,τι είδα είς τήν όδόν Ζουφροά. Τοΰ 
είπα μόνον πώς έγνώρισα τόν καθηγητήν 
της είς τό θέατρον μέ τήν κυρίαν τοΰ 
σ χ ι τ ir ,  άλλ’ δτι δέν ήμουν βέβαιος.

—  Εύχαριστώ, έψιθύρισεν ή κόμησσα 
ώχρά γενομένη. Γνωρίζω τόρα πώς θά 
ένεργήσω ώς πρός τά επακόλουθα, τά ό
ποια θά έ'χη ή ομιλία σας πρός αυτόν 
τόν άνθρωπον.

—  Ά λ λ ά ,  έπανέλαβε ζωηρώς ό Μάξι
μος, μοΰ ειπεν δτι ήπατήθην, δτι ό Καρ
δίκης αύτός είνε πρόσφυξ Πολωνός, καί 
δτι δέν εχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν γυ
ναίκα αυτήν.

—  Καί κατόπιν αύτών σάς συνεβού- 
λευσε νά μή ελθετε νά μέ ’δήτε, διότι 
είχα ’πάγει είς τήν εξοχήν;

—  Ναί. Ά λ λ ά  τίνα σχέσιν εχει τό 
ψεΰδος αύτό πρός τό δτι έγώ έπρόφερά τό 
όνομα τοΰ Καρδίκη.

—  "Αν ό Βιλλαγώς μετεχειρίσθη αυτό 
τό σχέδιον διά νά σάς κάμη νά μή έ'λ- 
θετε έδώ σήμερον, ήθελε νά μή μάθω 
έγώ άπό σάς τήν διαγωγήν τοΰ Καρδίκη. 
Τόρα θά έννοήσετε τό διατί.

Γνωρίζω, σάς είπα, τήν γυναίκα ή ό
ποία ποοστατεύει τήν Ίουστίνην καί ή 
όποία τήν έπεφόοτισε νά σώση τόν κύ
ριον δέ Καρνοέλ άπό τάς χείρας τοΰ Β ο -

όδόϊ



ρισώφ. Ουτω πράττουσα ή γυνή αυτη 
παρήκουσεν είς τάς διαταγάς τοΰ κομι
τάτου τών μηδενιστών, άντιπροσωπευο- 
μένου ΰπό τών μηδενιστών καί πρόκειται 
νά τιμωρηθή αύστηρώς. Ό  Βιλλαγώς 
έσκέφθη ότι θά μοΰ ομιλήσετε περί της 
συνδιαλέξεώς σας, ότι θά ί'δω τόν κίνδυ
νον, τόν όποιον απειλεί την φίλην καί 
δτι θά την ειδοποιήσω.

Ή θέλησε λοιπόν νά σας εμποδιστ) νά 
έλθετε έδώ διά νά ένεργήσν) πριν νά μέ 
ίδήτε.

—  Τό μακιαβελικόν του λοιπόν σχέ- 
διον άπέτυχε και τόρα ’μποροΰμεν νά έ -  
νεργήσωμεν συρ.φώνως πρός την περίστα- 
σιν, καί αναλαμβάνω έγώ νά τόν φέρω 
είς τά λογικά του τόν κύριον Βιλλαγώς. 
Θέλετε νά ’πάγω νά τόν ραπίσω διά νά 
μάθγι νά μη μέ περιπαίζγ) άλλοτε δπως 
έ'καμε σήμερον ;

—  Ό χ ι ,  είπε ζωηρώς ή κόμησσα. . . 
Νά διακινδυνεύσετε τήν ζωήν σας, ένώ ή 
ίδική του δέν αξίζει τίποτε. Έ γ ώ  μόνη 
θά ένεργήσω, έγώ δύναμαι νά σώσω τήν 
φίλην μου... καί δλους δσοι είνε έκτεθει- 
μένοι είς τήν έκδίκησιν τών μηδενιστών.

Προτοΰ δμως αρχίσω τήν πάλην θέλω 
νά σας καταπεισω περί τής άθωότητος 
τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ.

Δέν σας ώμίλησα έτι περί τής  δευτέρας 
άποπείρας, ή όποία έπέτυχε. Έγένετο  ύφ’ 
ένός μόνου, τοΰ συνοδεύσαντος τήν φίλην 
μου κατά τήν πρώτην απόπειραν. Τόν 
άνθρωπον αύτόν τόν γνωρίζω καί σας ορ
κίζομαι δτι κανείς δέν τόν έβοήθησε καί 
δτι δέν έπήρε παρά τό κιβωτίδιον τοΰ 
Βορισώφ καί δτι άγνοεΐ έντελώς τήν ΰ- 
παρξιν τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ.

—  Τόρα μένει νά έξηγήσωμεν πώς ό 
κύριος δέ Καρνοέλ είχε μαζύ του πενήντα 
χιλιάδας φράγκων, τά  όποια -προήρχοντο 
έκ τοΰ χρηματοκιβωτίου.Ό Βινιορύ μάς 
έδειξε τόν τρόπον ποΰ τά καρφώνει, δτι 
εινε ό ίδιος.

—  Ό  Βινιορύ άπατάται ή ψεύδεται.
—  Αύτό ακριβώς ό θεϊός μου θά δυ- 

σκολευθή πολύ νά τό πιστεύση.
—  Θά τό παραδεχθή υποθέτω άν 

ή φίλη μου παρουσιασθή καί τόν βε- 
βαιώσγ) περί τούτου.

—  ’Αμφιβάλλω. ’ Αλλως τε  δέν θά τό 
κάμ·/) αυτό χωρίς νά όμολογήσ·/] τήν έ -  
νοχήν της.

—  Χωρίς νά όμολογήσ·/) δτι συνωμο
τεί  κατά τών δυναστών τής πατρίδας της. 
Τί τήν ένδιαφέρει ; ’Απ’ έναντίας καυ- 
χαται δι’ αύτό.

—  Είνε πραξις γενναία . . . πολύ γεν
ναία,· διότι άν ό Καρνοέλ είνε άθώος, 
διατί δέν προσέρχεται μόνος νά δικαιολο- 
γηθή.

—  Καί ποιος σάς είπε δτι δέν θά 
έλθτι;

—  Πώς! άνέκραξεν ό ανεψιός τοΰ τρα
πεζίτου, ό Ροβέρτος δέ Καρνοέλ θά τολ-  
μήσιρ νά παρουσιασθή είς τόν θεϊόν μου ;

—  Θά τό είχε κάμει ήδη, άν δέν τόν 
έμπόδιζεν ή φίλη μου, άπήντησεν ή κό
μησσα μετά βεβαιότητος.

—  Ή  φίλη σας ! Καί μένει λοιπόν είς 
τό σπίτι της ;

— ’Έ τ σ ι  έπρεπε. Ποΰ νά έπήγαινε μετά 
τά χθεσινά ; Ή  Ίουστίνη τάν ώδήγησεν 
είς τής ποοστάτιδός της, καί έ'μεινεν έκεϊ.

—  Φυσικώτατον. Τά άσυλον δμως πολύ 
κακόν δι’ άνθρωπον θέλοντα νά δικαιολο- 
γηθή δι’ έγκλημα τό όποιον τόν κατηγο- 
ροΰσι, διότι έπί τέλους, τό πρόσωπον τά 
όποιον προστατεύει τόν κύριον δέ Καρνοέλ 
άπεπειράθη ν’ άνοίξτ) τό χρηματοκιβώ- 
τιον καί είς έκ τών συνενόχων έπέτυχε.

θ ά  είποΰν βέβαια δτι δλοι μεταξύ των 
είνε συνεννοημένοι ;

—  Ή  φίλη μου θά έξουσιοδοτήση τάν 
κύριον Δορζέρ νά τούς άνακρίν·/) δλους δ- 
σοι ελαβον μέρος είς τήν ύπόθεσιν αύτήν. 
Όμοφώνως θ’ άπαντήσωσι δτι ό κύριος 
δέ Καρνοέλ είνε δλως διόλου ξένος. Καί 
έπειδή κατηγοροΰνται αυτοί οί ίδιοι, έξ 
άνάγκ,ης διά νά τόν άθωώσωσι, ή μαρτυ- 
οι'α των βεβαίως δέν είνε ύποπτος.

—  Καλά λοιπόν άς φανή, άν δέν φο- 
βήταί τι ,  καί άς ΰπερασπισθή μόνος τήν 
ύπόθεσιν του. Δέν ήξεύρω άν τήν κερδίσ·/), 
άλλ’ δ ,τι  καί άν συμβή, πολλά ολίγα 
πράγματα εχει νά χάση.

—  Καί τό παν άν έπρόκειτο νά χάση, 
δέν θά έδίσταζεν, είμαι βεβαία.

—  Τόν είδατε λοιπόν ;
—  Ναί.
—  Ποΰ ;
—  Είς τής φίλης μου. Έγνώριζε πώς 

ένδιαφέρομαι δι’ αύτόν καί άμέσως μ ’ έ- 
πληροφόρησε περί τών συμβάντων.

—  Καί έτρέξατε σπίτι της. ’Ίσως δέ 
άπό ’κεΐ ήρχεσθε δτε είχα τήν τύχην νά 
σάς άπαντήσω.

‘Η κόμησσα δέν άπεκρίθη, άλλ’ ό Μά
ξιμος έννόησεν έκ τής φυσιογνωμίας της 
δτι έμάντευσε καί έ'κρινε περιττόν νά έπι- 
μείν-/).

—  Ά φ ’ δτου ώμίλει μετά τής κομήσ- 
σης Γ ιά λτα  είχε κάμει τόσας αποκαλύ
ψεις, ώστε δέν ήξευρε πλέον ποΰ ήτο.

Τό έδαφος έφ’ ού έβαινεν ύπεξέφευγεν 
άνά πάσαν στιγμήν ΰπό τά βήματά του, 
καί μόλις έτόλμα νά βαδίσνι μετά ποοφυ- 
λάξεως, έκ φόβου μή πέσγι έντός βαράθρου 
τινός.

Ήσθάνετο δτι πολλά είχεν έτι νά μά- 
θτ), έννόει δ ,τι  αί έκμυστηρεύσεις τής κο- 
μήσσης, δέν είχον έτι λήξει, άλλά δέν έ
τόλμα καί νά τήν παρακαλέσϊ] νά τ ε -  
λειώση.

Έ ν  τούτοις άπεφάσισε μετά μακράν 
σιωπήν νά τήν έρωτήση άκόμη.

—  Ώ σ τ ε ,  είπε δειλώς, ό κύριος δέ Καρ
νοέλ θά ’πάγγι εις τοΰ θείου μου ;

—  θ ά  ’πάγγι σήμερον, άπεκρίθη άνευ 
δισταγμού ή κυρία Γ ιά λ τα .

—  Μόνος ;
—  "Οχι, διότι ί'σως δέν τόν έδέχετο.
—  Μήπως θά τόν δεχθή άν ύπάγγ] μέ 

τήν φίλην σας ;
—  θ ά  τόν συνοδεύσω. Καί πιστεύω δτι 

θά θελήσετε νά παρευρεθήτε. Ή  παρουσία 
σας είνε απαραίτητος.

—  Είμαι είς τάς διαταγάς σας, άλλ’ή

θέσις μου είνε πολύ δύσκολος. ΙΙρά ολίγου 
έβεβαίωσα τόν θεϊόν μου δτι ό πρώην 
γραμματεύς του ήτο ένοχος.

—  Δέν ήξεύρετε τό τε  δ,τι τόρα έμά- 
θατε.

—  Καί άκόμη ώρκίσθην είς τήν έξα- 
δέλφην μου έπί τής τιμής μου, δτι ό Ρο
βέρτος δέ Καρνοέλ ήτο άνάξιός της.

—  Καί ώμιλήσατε έν συνειδήσει. Τόρα 
ποΰ είσθε κάλλιον πληροφορημένος, θά 
ομιλήσετε άλλως, καί ή δεσποινίς Δορζέρ 
θά σάς τιμήσει, διότι τής άπεδείξατε, δτι 
ποτέ δέν κρύπτετε τάς σκέψεις σας.

—  Πιθανόν, άλλά φοβούμαι μήπως ό 
θεϊός μου δέν μάς άφήστι νά φθάσωμεν 
έως αύτής.

—  Ιΐροεΐδα τοΰτο καί έλαβα τά μέ
τρα μου διά νά λάβω συνέντευξιν μετά 
της έξαδέλφης σας.

—  Πότε ;
—  Σήμερον τό πρωί έλπίζω. Δέν έλη-  

σμονήσατε, υποθέτω, δτι ή δεσποινίς 
Δορζέρ ήλθε καί άλλοτε έδώ.

—  Καί νομίζετε, δτι θά ξαναέλθγι ;
—  Τής έστειλα πρό μιάς ώρας διά μέ

σου ασφαλούς έ'να γράμμα.
Τής έγραφα, δτι έχω πρόχειρον τήν ά- 

πόδειξιν τής άθωότητος τοΰ κυρίου δέ 
Καονοέλ καί τήν παοεκάλουν θερμώς νά 
έλθη έδώ διά τής μικράς θύρας τής λεω
φόρου Φρείδλανδ. Οί ύπηρέται μου είνε 
ειδοποιημένοι.

Είνε άπρεπές τό γνωρίζω, άλλά μετά 
βραχεΐαν συνέντευξιν θά τήν οδηγήσω έγώ 
είς τάν πατέρα της καί πρέπει νά μάς δε-

J .H -
Ό  Μάξιμος είχε πλειοτέρας αντιρρή

σεις ν’ άπευθύνη, άλλ’ ήτο πλέον άργά, 
άφοΰ ό ταχυδρόμος είχε φθάσει βεβαίως 
είς τάν δρον του.

Έγνώριζε τήν Ά λίκην καί ήξευρεν δτι 
θά ληφθή τής τελευταίας ταύτης έλπί- 
δος, καί εύοίσκουσα μέσον νά διαφύγγι ή 
θελε δράμει είς τής ξένης, ή όποία τή  ύ- 
πέσχετο νά τή άποδώσν) τόν έκλεκτόν 
τής καρδίας της.

Καί ώς εύγενής καρδία ό Μάξιμος, έ -  
ζήτει ήδη κατά νοΰν μέσον, δι’ οΰ νά 
συγχωρήση 6 πατήρ της τό άφρον διάβη- 
μα τής μικράς του έξαδέλφης.

Αί σκέψεις του έταράχθησαν ύπό έλα- 
φροΰ θορύβου. ’Έτεινε  τό ούς καί τώ  έ -  
φάνη, δτι κάποιος έπροχώρει μέ βήματα 
σιγαλά διά τών θάμνων.

Ή  κυρίαΓιάλτα έφαίνετο μή άκούουσα.
Μετ’ ολίγον λευκή τις χειρ παρεμέρισε 

τά φύλλα καί κεφαλή τις έφάνη μεταξύ 
δύο δενδρυλλίων καμελίας, ένώ ό Μάξι
μος έρρηξε κραυγήν έκπλήξεως.

Είχεν άναγνωρίσει τά πρόσωπον, τά ό
ποιον Ι'λαμπεν έπί μίαν στιγμήν καί έξέ- 
λιπε πάλιν.

—  Έκείνη ! άνέκραξεν.
—  Τί θέλετε νά ’πήτε ; ήρώτησεν ή 

κόμησσα έγείρουσα τήν κεφαλήν.
—  Ή  γυναίκα τοΰ a x e u r  . . .  ή γυ

ναίκα ποΰ ήλευθέρωσε τόν Καρνοέλ.
Ή  κυρία Γ ιά λτα  νισθάνθη ρϊγος. Β ε 

βαίως δέν άνέμενε τήν έπίσκεψιν αύτήν



καί την εΰρισκεν άκατάλληλον. Προσέλα- 
βεν δμως άμέσως την προτέοαν ηρεμίαν 
καί εκραξεν :

—  Ίουστίνη.
Οί κλάδοι παρεμερίσθησαν πάλιν και 

έπανεφάνη ή μελαγχροινή μέ την χρυσί- 
ζουσαν έπιδεομίδα.

Ή τ ο  πάντοτε ώραία,άλλ’ είχεν άλλά- 
ξει ένδυμασίαν. Ή  παγοδρόμος τοΰ οχέτ ιν  
καί ή κομψοπρεπής τοΰ μελοδράματος 
ήτο μετρίως ένδεδυμένη, ώς έμπρέπει είς 
θαλαμηπόλον καλής οικίας.

Τό αινιγματώδες τοΰτο πρόσωπον έ- 
προχώρησε καί ουδόλως έφάνη έκπλαγέν, 
διότι είδε τόν Μάξιμον.

"Επ ετα ι συνέχεια. ΑίΣΟΠΟΣ
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Αιήγημα

[Συνέχεια καί τ έ λ ο ς ]

Γνωρίζομεν πάντες οτι ύπάρχουσιν άν
θρωποι άγαπώντες καί μανιωδώς ποθοΰν- 
τες τάς μάχας καί τους πολέμους. Τό 
αίμα τό άνθρώπινον, τό πυρ τό καταστοε- 
πτικόν τους τρέφει, τούς ζωογονεί, χα ί
ρονται νά διέρχηται ό βίος των μέσω τ α 
ραχής καί κινδύνων. "Αλλοι εύφοαίνονται 
είς τήν τρικυμίαν, ή θύελλα καί ό φυσι
κός έκεϊνος πόλεμος τών στοιχείων, ό δι
εξαγόμενος έν τώ μέσω άνοικτής θαλάσ
σης έξηγριωμένης, πληροί τά σπλάγχνά 
των άκοατήτου ένθουσιασμοΰ, ώστε πα- 
ρορώσι τόν έπικείμενον κίνδυνον. Ή  ΰ- 
παρξίς των, ή έλαχίστη έκείνη ζωή καί 
ή τόσον ευτελής, ΐσταται απαθής καί υ
περήφανος εΰρισκομένη καί κινδυνεύουσα 
μεταξύ τοΰ ζοφερού έκείνου οΰρανοΰ καί 
τών άγρίων κυμάτων. ’Ανεξερεύνητος ή 
άνθρωπίνη φύσις καί ή άνθρωπίνη ιδιο
τροπία. Ά λ λ ά  άκόμη καί εκείνοι, οΐτινες 
παρακάθηνται θεαταί ευχαριστημένοι καί 
διασκεδάζουσι παρατηροΰντες θηριομα
χίας, άνθρώπων όι/.οίων αΰτοΐς, δέν πρέ
πει νά έπισύρωσι τόν θαυμασμόν τοΰ κό
σμου ή τουλάχιστον παν :άς έξεοευνητοΰ 
τής ανθρώπινης φύσεως ;

Πίπτει μία ξανθή καί ώραία κεφαλή 
νεανίου ΰπό τήν μάχαιραν τής λαιμητόμου 
καί, άντί νά έγείρτι τήν αποστροφήν καί 
τήν λύπην μας, έναβρυνόμεθα νά τήν πα- 
ρατηρώμεν αίματόφυοτον, νά τήν έξετά- 
ζωμεν, νά της άνοίγωμεν τό στόμα καί 
τούς άπλανεΐς οφθαλμούς, αισθανόμενοι 
είδός τι φρικώδους εΰχαριστήσεως κα τα - 
πλημμυρούσης τήν καρδίαν μας.

‘Όλα ταΰτα καί πόσα άκόμη εινε θη
σαυροί τεθαμμένοι καί άγνωστοι έν τ·7\ 
έσωτερικτϊ διαπλάσει τοΰ σοφοΰ πλάσμα
τος, τοΰ τελειοτερου τών δντων, τοΰ άν- 
θρώπου !

Τη άληθεία πρέπει νά μή έκπλησσώ- 
μεθα διά τίποτε. Παν δ,τι συμβαίνει εινε 
φυσικόν, καί συμβαίνει, διότι έπρεπε νά 
συμβή. Οΰτε τίποτε περισσότερον, οΰτε

τίποτε όλιγώτερον. 'Υπό τόν ουρανόν καί 
τόν ήλιον εινε δλα φυσικά φαινόμενα. Τό 
ήττον τέλειον καί έν συγκρίσει άδύνατον 
είνε τό λογικόν τοΰ άνθρώπου —  ή δύ- 
ναμις δηλαδή έκείνη ή νομίζουσα δτι κέ- 
κτητα ι τό προνόμιον νά έρευνα τήν αρ
χήν καί τό τέλος παντός πράγματος καί 
οίουδήποτε γεγονότος. Πόσον καλλίτερος 
θά ήτο ό κόσμος άνευ έρεύνης ! άν ήοκού- 
μεθα νά παρατηοώμεν καί νά θαυμάζω- 
μεν τά γινόμενα, χωρίς νά ζητώμεν τό 
διατί. Τις γνωρίζει είς πόσα σφάλλομεν, 
καί πόσων ευτελών άντικειμένων άγνοοΰ- 
μεν τόν μέγαν προορισμόν καί τάς ίσχυ- 
ράς δυνάμεις.

Ά λ λ ά  tv τών μεγαλειτέρων τής δημι
ουργίας είνε καί αύτός ό έσωτερικός άν
θρωπος, αύτός ό λεγόμενος ΰπό τών φι
λοσόφων ηθικός άνθρωπος.

Βάθος άμέταητον, πλάτος άοριστον, 
σκότος αιώνιον βασιλεύει είς δ ,τι καλοΰ- 
μεν καρδίαν, θεωροΰντες ταύτην ώς τήν 
έδραν τών αισθημάτων μας. Ή μ ·θ α  οί 
ήσυχώτεροι, οί ταπεινότεροι καί αυτο
στιγμεί μεταβαλλόμεθα είς θηρία ανήμερα. 
Τήν μίαν στιγμήν θεωροΰμεν εαυτούς εύ- 
τυχεΐς διά κάτι τι,  ί'σως άσήμαντον, καί 
τήν άλλην δυστυχείς δι’ έπελθοΰσαν, ί
σως έσφαλμένην, ιδέαν ή κακήν έκτίμη- 
σιν τών περιστάσεων. Εύδιαθετοΰμεν, κα- 
κοδιαθετοΰμεν διά τ ίπ ο τε ’ εΐμεθα νευ
ρικοί καί μόίς ταράσσει τό έλάχιστον. 
Καί ουτω διερχόμενοι τόν βίον μας, ύπό 
τό κοάτος ασταθών έντυπώσεων καί ά- 
νοήτων σκέψεων, δέν γνωρίζομεν οΰτε τί 
ζητοΰμεν, οΰτε τί έπιθυμοΰμεν.

’Εν τφ  πελάγει δμως τούτω δέν δυνά- 
αεθα νά άονηθώυ.εν δτι ύπάρχουσι καί 
στιγμαί τής ζωής μας, λίαν ευχάριστοι 
καί παράδοξοι άμα.

'Έν ποτήριον ΰδατος, είς χαιρετισμός, 
μία λέξις, Ιν συμπαθές βλέμμα καθιστά 
ήμάς ευτυχείς. Καί ή ευτυχία μας αυτη 
δσον άπροσδόκητος είνε, τόσον δμως δι- 
αοκεΐ καί ολίγον. Πλήν άπολαμβάνομεν 
αύτής, είνε αληθές τοΰτο καί παρήγο- 
οον, άδιαφοοοΰντες άν κατόπιν μετανοώ- 
μεν ή τήν θεωρώμεν γελοίαν.

Βεβαίως ό άναννώστης μου μέ δλον 
αύτό τό ποοοίμιον πεοιμένει άνυπομόνως 
νά είσέλθω είς τήν έγκαταλειφθεϊσαν διή- 
γησίν μου, διά νά μάθη τέλος τί περίερ
γον, τί άπροσδόκητον εχω νά τώ  διηγη- 
θώ, κατόπιν τόσης θεωρίας. ’Έ χ ε ι  δίκαιον 
καί έκεϊνος καί έγώ. Διότι έγώ, δ,τι θά 
τώ διηγηθώ τόρα είνε γεγονός, δπερ μοί 
συνέβη καί είχον επομένως άνάγκην νά 
τό δικαιολογήσω, καταρώμενος οΰτω τήν 
άνθρωπίνην φύσιν μας.

Είς τό πρώτον μέρος περιέγραψα τό 
φόβητρον τών παιδικών μου χρόνων" οϊα 
άπάτη ! καί ήτο τοΰτο μία καλή καί 
συμπαθής γραία μαύρη, ήτις μέ είχεν 
ίδή γεννηθέντα, ήλικιωθέντα, καί μέ ή 
γάπα. Πλήν είς τό δεύτερον, τό καί προ- 
κείμενον , μετά πόσης περιεργείας θά 
( Λ ά θ η  ό αναγνώστης μου δτι ακριβώς 
πρόκειται περί τοΰ εναντίου, διότι έν- 
ταΰθα είμαι ό θερμός λάτρις καί

τρελλός εραστής μιάς μαύρης δούλης.
Ή τ ο  καί αυτη Άράπισσα, άλλά θά 

τήν ένθυμοΰμαι είς δλον μου τάν βίον' 
τήν ήγάπων μέ δλην τήν καρδίαν μου, 
μέ δλας τάς αισθήσεις μου. Έ γ ώ  λευκός 
νά έρώμαι μαύρης δούλης μέ τά πλατέα 
χείλη της ; Παράδοξον πολύ, άλλά δυ
στυχώς αληθές. Καί βεβαιώ, δτι σφο- 
όρώτερον έ'ρωτα δέν γισθάνθην ποτέ. Μοί 
ήρεσαν έ'ξαφνα τά ώραία ’μάτια τής Ε 
λένης, τά ξανθά μαλλία τής Μαρίας, ή 
ζωηρότης καί ή κοκκινάδα πολλών άλ
λων έκτάκτου καλλονής γυναικών, άλλ 
έκεΐνο τό όποιον ήσθάνθην διά τήν μικράν 
αίθιόπιδά μου, δι’ δλον της τό σώμα, δι’ 
δλην της τήν βελούδινον μαυράδα, δέν 
δύναται μόνον νά όνομασθή ερως, ήτο ά- 
φοσίωσις, ήτο κάλλιον ιδιοτροπία τών 
τρελλών νεανικών μου χρόνων.

Ή τ ο  ή δωδεκάτη νυκτερινή ώρα, έν- 
θυμοΰμαι, καί νυσταλέος μετά δύο φίλων 
μου έ'πινον οίνον γνήσιον έλληνικάν εις τι 
ζυθοπωλεΐον— οίνον καί ούχί ζΰθον, διότι 
τόν ζΰθον δέν τάν αισθάνομαι. Αίφνης εί-  
σήλθεν όμάς άνθρώπων, τραγουδιστών α
νατολικών ασμάτων. Έ ν  τώ ζυθοπωλείω 
έκείνω δέν ύπήοχον, κατά τήν ώραν ταύ
την, πολλοί, ήσαν δμως αρκετοί, δπως 
συλλέξωσιν οί τραγουδισταί όλίγας πεν
τάρας. Τό ντε.ΐψι ήρχισε νά κάμνγ) τό 
θαυμάσιον μέρος του, παιζόμενον ύφ’ ε
νός μικροΰ αίθίοπος, εχοντος κεκαλυμμέ- 
νην σχεδόν ολόκληρον τήν κεφαλήν. Ά μ α  
δμως ολίγον έπλησίασαν πρός ήμάς οί 
παιζοντες, παρετήρησα, μ ε τ ’ έκπλήξεως, 
δτι ό μικρός μαΰρος, ό παίζων θαυμα- 
σίως τό ντέλφι, ήτο νεάνις μαύρη, ή -  
τις, ένθουσιασθεΐσα έκ τής υποδοχής μας, 
άπέσπασεν όρμητικώς τό μανδήλιον έκ 
τής κεφαλής της καί ήρχισε νά.τραγωδτΐ 
καί νά κτυπά τό ντέλφι. Τά γλυκύ τής 
φωνής της, ή ευκινησία τής χειοός της 
καί τά εύλύγιστον τοΰ σώματός τ η ς ,  
ποούκάλεσαν έπαισθητώς τόν δίκαιον θαυ
μασμόν πάντων, καί έμοΰ ιδίως. Έ ψ α λ -  
λεν εν, δύο, τρία άσμάτια ελληνικά καί 
έγείρασα τούς οφθαλμούς διηυθύνθη πρός 
έαέ διά νά τή προσφέρω τό εύτελές κερ- 
μάτιον, τήν πεντάραν. Τήν στιγμήν έκεί
νην έ'παθον άνεξήγητόν τι ,  ή,σθάνθην θέρ
μην καί φρίκην καί άγαλλίασιν άνεκφρα- 
στον, τή ερριψα δσα χρήματα είχον καί 
τήν παρεκάλεσα νά τραγωδήσνι έκ νέου. 
Έκείνη γελάσασα, τάν άραβικάν γέλωτα 
τών πλατέων χειλέων της, μέ ηυχαρί- 
στησε καί έ'ψαλλεν έκ νέου. Οί μαΰροι 
καί άμυγδαλωτοί οφθαλμοί της έ'πιπτον 
θερμοί παός έμέ καί τούς Ϋισθανόμην, οί 
όδόντες της διεκρίνοντο λευκότατοι καί 
τά βαθύ μέλαν χρώμα τοΰ προσώπου 
της στίλβον έξ ίδρώτος μοί παρείχε τήν 
ήδυτάτην ιδέαν τής άναπαύσεως.

Ώ  ! έάν ή κεφαλή μου άνεπαύετο έπί 
τοΰ στήθους της, πόσον γλυκέως θά έ
κλειε τά βλέφαρά της, είς τοιοΰτον βε
λούδινον ύπνον !

Δέν έ'στεογον νά αναχωρήσω, μολονότι 
ήτο προκεχωρημένον μεσονύκτιονο άν δέν 
έμάνθανον λεπτομέρειάν τινα ένδιαφέρου-



σαν δια τήν έκλεκτήν μου. Τοΰτο καί έγέ
νετο' 2μαθον, δτι κατώκει είς τό δείνα 
μέρος, πλησίον τοΰ έκεΐ παντοπωλείου, 
καί δτι ήδυνάμην νά την έπισκεφθώ. 
Ή τ ο  θυγάτηρ ομοφύλου της εργάτου, 
ήτις την νύκτα διήρχετο τά καφφενεΐα 
καί τά  ζυθοπωλεία τραγωδοΰσα, την δε 
ποωΐαν κατεγίνετο εις τάς οίκιακάς της 
έργασίας.

—  Αΰριον, μαύρη μου ωραία , καλήν 
έντά[λωσιν, τη  ειπον, καί την ’καληνύ- 
κτησα.

’Εκείνη έκ δευτέρου έγέλασε.
Την νύκτα έκείνην δεν έκοιμήθην καθό

λου. Ή  έντύπωσις, ήν μοί διήγειρεν ή 
συμπαθής μαύρη, ήτο τόσον ζωηρά, ώστε 
6 νοΰς μου δλος καί ή καρδία μου έδε- 
σμεύοντο υπό ταύτης. Ήσθανόμην καΰ- 
σtv φοβέραν. Νά αναγνωρίσω δτι ήγ.ά- 
πων τήν αίθιοπίδα έκείνην μοί εκαμνε 
έντροπήν, άλλά πάλιν, έσκεπτόμην, δτ·. 
βεβαίως πάθος φοβερόν, έ'ρως άγριος ένε- 
φώλευσεν εις τά  στήθη μου. θ ε έ  μου ! 
άνέκραξα, καί νά γίνω οΰτω αιχμάλωτος 
μιάς ποταπής μαύρης δούλης ! Καί ή -  
νοιξα όρμητικώς τό παράθυρον διά νά 
άναπνεύσω.

Ή  νύξ ήτο σιγαλή καί ό ουρανός ένα
στρος. Πρό έμοΰ ήπλοΰτο πεδιάς μελανί- 
ζουσα, καί ή σιγή έκείνη τής νυκτός συν- 
δυαζομένη πρός τό μυστηριώδες τής νυ- 
κτίας ώρας έπλημμύοισαν τήν καρδίαν 
μου αισθημάτων ευφροσύνων. Ή μ η ν  χα 
ρούμενος. Τάχα ή νύξ δέν εινε μαύρη καί 
δέν εΐνε συνάμα καί τόσον θελκτική καί 
ώραία ; Καί ένώπιον τής νυκτός καί τοΰ 
άγνωστου θεοΰ μου ώμολόγησα άκουσίως, 
OTt ήγάπων τήν μαύρην έκείνην νεάνιδα.

Τάς ώρας δλας τής νυκτός διήλθον είς 
τό παράθυρον άγρυπνος, ή ήμέρα ήλθε 
καί ό ήλιος πάλιν μέ μετέφερεν έκ τοΰ 
κόσμου τών ονείρων είς τόν κόσμον τής 
πραγματικότητας. ’Έπρεπεν δμως νά τ η -  
ρήσο> τήν ΰπόσχεσίν μου, νά έπισκεφθώ 
τήν κατοικίαν τοΰ καλοΰ έκείνου άντικει- 
μένου.

Έ δ ώ -έκ ε ΐ  περιπλανηθείς ολίγον εΰρον 
το παντοπωλεΐον καί είδον πλησίον εκεί
νου μίαν μικράν καί ρυπαράν καλύβην- 
ήτο αύτη, βεβαίως, ή φωλεά τοΰ αραβι
κού πτηνοΰ μου.

ρατηρήσεις μου ταύτας, αί’φνης στραφείς 
βλέπω ενώπιον μου τήν μαύρην έκείνην, 
τον δαιμόνιον άγγελον τοΰ έ'ρωτός μου. 
Είχον δίκαιον, καί ή λευκή ήμέρα τήν 
έδείκνυεν ώραίαν. Ή τ ο  ωραία αίθιοπίς 
ποοκαλοΰσα τόν θαυμασμόν καίέγείρουσα 
τήν συμπάθειαν πάντων. ’Έ χ ε ι  καί ή 
φυλή αύτη τό ώραΐόν της. Καί πώς δχι ; 
μήπως ή ώραιότης είνε αποκλειστικόν δώ- 
ρον τών λευκών μόνον ;

Με έδέχθη ή νεάνις έκείνη μετά πολ
λής χαράς, οί οφθαλμοί της έσπινθηροβό- 
λησαν, έκάθησα καί έκάθησε πλησίον μου. 
ΙΊιστεύσατε, απαισιόδοξοι άναγνώσται, 
είς τήν ευτυχίαν μου ! Έφόρει κοκκίνην 
καμίζαν, ήτις έν άντιθέσει πρός τό μέλαν 
χρώμά της, τήν καθίστα ώραιοτέραν.

—  Καί αύτη ή γραία, τήν ήρώτησα.
—  Είνε ή μήτηρ μου, μοί άπήντησεν.
’Απαντώσα δέ είς σχετικάς έρωτήσεις

μου, μοί ειπεν, δτι έγεννήθη ένταΰθα, 
δτι είνε χριστιανή, δτι ό πατήρ της είνε 
έργάτης, αίθίωψ καί έκεΐνος, καί δτι τό 
μόνον, δπερ γνωρίζει,είνε, δτι τήν μητέρα 
της τήν εφερεν ενα ξένο καράβι καί τήν 
έπώλησαν, ώσάν σκλάβαν, άντί δύο σάκ- 
κων άλεύρου καί ολίγου έλαίου είς ενα 
πολύ εΰγενή κύριον.

Τήν στιγμήν ταύτην κάτι τι άνεπόλη- 
σα, καί στραφείς Ϊνα παρατηρήσω τήν 
γραίαν έκείνην, ώ ! φρίκη, είδον ένώπιόν 
μου, υπό φρικωδεστέραν δψιν, τήν τύραν
νον τών παιδικών μου χρόνων- ήτο ή ί
δια. Ή  μήτηρ μέ έβασάνισε κατά τήν 
παιδικήν μου ηλικίαν, ή θυγάτηρ της μοί 
ένέπνευσε τόν θερμότερον έρωτα κατά τήν 
νεανικήν.

θ εέ  μου ! συνδυασμοί έν τώ κόσμω 
τούτω. Ποία τάχα μυστηριώδης άλυσις 
συνδέει τοιαύτας άντιθέσεις ;

Καί, κρατήσας τήν καρδίαν μου, έστρά- 
φην, διά νά παρηγορηθώ, πρός τήν έρω- 
μένην μου, διότι ήτο άληθές δτι τήν ή 
γάπων.

Τά βλέμματά μου δμως αίφνης έθαμ- 
βώθησαν. Ή  καλλονή τής μαύρης ήτο ε
ξαίσια, πλήν ή όμοιότης τών πλατέων 
χειλέων της πρός τά  τής μητρός της, ό 
τύπος έκεΐνος ό κρύφιος, ό συνδέων τήν 
μητέρα πρός τό τέκνον, ή υπό τήν ωραιό
τη τ ά  της λανθάνουσα ιδέα τών χαρακτη-

ίΕίσήλθον" χώμα κατά γής καί χόρτα ριστικών τής άπαισίου έκείνης δψεως, μοί 
άπεξηραμένα άνωθεν, ολίγος πλίνθος καί κατέστρεψαν τά πάντα. Ήσθάνθην δτι α
πολλοί πάσσαλοι. Τοΰτο ήτο τό υλικόν, άναανήσεις τής παιδικής μου ηλικίας διε-
έξ ού άπηρτίζετο ή καλύβη τών άγριων ! τηρούντο άκόμη τόσον ζωηραί, ώστε νά
εκείνων ανάνθρωπο :ιδ ηοα παντού και καταπνιςωσι και τον σφοδρότερον εοωτά
πΰρ φλογώδες άσβεστον είς τινα γωνίαν..! μου. Έ π ασ χον  κατά τήν στιγμήν ταύ 
Ούδένα είδον εισερχόμενος- μετά στιγμήν την καί ύπέφερον έσωτερικήν διαμάχην, 
δμως διέκρινα κακοτράχαλον γραίαν μό- Καί έπιθυμών νά άνακουφίσω έμαυτόν 
λις κινουμένην. J  κάπως, άνεκάλουν τάς στιγμάς τής παρ-

—  Καλή ’μέρα, γερόντισσα, τή  είπον, 1 ελθούσης νυκτός, άς είχον διέλθει είς τό 
καί στραφεΐσα ολίγον μέ άντεχαιρέτισε . ζυθοπωλεΐον, δτε κατά πρώτον είχον γνω- 
δειλώς. I ρίσ·/| τήν μικράν έκείνην μαύρην.

Ή τ ο  αύτη δψις Φνΐκώδης . Μαύρη I Πλήν είς μάτην- τό πάν είχεν έν έμοί
καί ρυπαρά, κεκυρτωμένη έκ τών πολλών J σβεσθή. Ούδέν πλέον ήσθανόμην ή φρίκην 
γηρατειών της καί στυγνή, ίσως έκ τών καί θαυμασμόν. Μετά πάροδον τόσων έ- 
δοκιμασιών τοΰ ταλαίπωρου βίου της,
ενεποιει οίκτον και αποστροφήν.

’Αλλά καθ’ δν χρόνον εκαμνον τάς πα-

πεπρωμένον νά μοί πικράννι καί τήν γλυ- 
κυτέραν στιγρ-ήν τοΰ βίου μου.

Αί συμπτώσεις καί τά παράδοξα άς 
διέπωσι τάς τύχας τοΰ κόσμου το ύ το υ ! 
είπον καί έκκενώσας αύθις τό θυλάκιόν 
μου είς τήν χεΐρα τής νεάνιδος έκείνης 
άπήλθον.

Τήν έχαιρετισκ καί τή  είπον, δτι θά 
τήν ένθυμοΰμαι" έκείνη έγέλασε καί είδον 
τον τρίτον έκεΐνον γέλωτά της μέ δμμα 
άπαθές καί άδιάφορον.

Ανεχώρησα σκεπτόμενος καί πιστεύων, 
δτι αί παιδικαί ημών έντυπώσεις κυριαρ- 
χοΰσι καθ’ δλου μας τοΰ βίου.

Ε ν Λ ευ χ άόι.
Ν ι κ ο λ .  Ia. Σ γ α μ  α τ ε δ ο ς

τ έ λ ο ς :

Σ Γ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  N T  Α Ι

είς τα Έ κ ,Ι ε χ τ α  Μ υ θ ιστορ ή μ α τα , κατά πασαν έ -  
π0Ζ.Ψ> υπολογισμένης τής έτησίας συνδοομης εις 104 
φύλλα.

Τόμοι « Εκλεκτών. Μυθιστορημάτων» τών ετών 
Α , Β ' κχί Γ ' δεδεμένο, στεοεώτατα καί κομψότατο 
πωλοΰνται έν τώ γραφείω ημών.

Επίσης ούλλα τω νΈ χΛ εχτΆ ν Μνθι σ τορ η μ ά τω ν  
τοΰ Α' καί Β ' τόμου πρός λεπτά 2 0  έκαστον, κα'ι τοΰ 
Γ ' πρός λεπτά 10.

Ε ν  τώ γραφείο) ημών πιολοΰνται διάφορα

ΝΕΩΤΑΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Έ λ λ ηινικα και Γ  αλλι;

των επεπρωτο η κατηρα{Αενη εκείνη υ- 
πκρζις νά σβέση την φωτεινοτέρκν λκ|/.- 
πκδκ της κκρδίας ρ,ου. Ή τ ο ,  φκίνετκι,

Τά έσχάτω; έκδοθεντα δέκα τεύ/η τοΰ

Ε Γ Χ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Υ *  ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η Σ

τοΰ Λ .  L u t a t i c l

τροποποιηθέντος συμφώνως τί) Έλλτ,ν.Νομοθεσία υπό 
τοΰ έν τώ Έ θ ν . Πανεπιστήμιο» ύφηγητοΰ τής Ίατρο- 
δικαστιχής κ. Α . Δ. K fiJA t6o)xa, πωλοΰνται έν τω 
γραφείω ήμών άντί λεπ τώ ν  80 έκαστον, ταΐς έπαρ- 
χιαις δέ και τω έξο)τερικώ άποστέλλονται ά ν τί λ . 60-

Ε  Β i  Ο Μ Α ϊ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΓ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΰΑΜΒΕΡΓΗΣ
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Ν ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Συνδρομή ίτη σ ία  κα ί προπληρωτέα 
Έ ν  Ά θή ν α ις :

’Εν Έ λ λ ά δ ι δρ. 1 0 .’Εν τώ Έζωτεοικώ φρ. χρ. 12 .

Ε  S  Ε  Δ  Ο  θ  Η

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΓ
εις *διον τεΰγος έκ σελίδων 400 

και πωλείται έν τω Γραφείω ήμών άντι δρα'/μών 2 .

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΘΩΝ
Ό  Α' καί Β ' τόμος τοΰ άρίστου ποιητικοΰ περι

οδικού τής Ζακύνθου, πωλοΰνται έν τω Γραφείω ήμών 
άντι δρ. 8. Έ ν  ταΤς Έπαρχίαις και τω Έζο^τερικώ 
άποστέλλονται άντ\ δρ. 9.

Ω Ρ Α ΙΟ Σ  Χ Α Ρ Τ Η Σ  Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Ο Σ  δι’ έξ-
ωφυλλα κλ. πωλεΤται έν τω γραφείω τών u Εκλεκτώ ν 
Μυθιστορημάτων · .

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  πλούσια στοιχείου και κοσμημάτων διά

ΜΕΓΑΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
έκομίσθη έσγάτως εις τό τυπογραφεΐον τής Κ ορ£ν- 
vyj^, οδός Πατησίων άριθ. 9.

Μ Ε Λ Α Ν Η  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  Α Γ Γ Λ ΙΚ Η  είς
τενεκέδες έκ μιας οκας και 70 δραμίο»ν πωλει-.αι άντι 
δρ . 4 ,2 8 ,  έν τώ γραφείω τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων».

Τ υ π ο γ ρ α φ εΐογ  Κορίνννις, oJoc Π ατη σ ίω ν  ά ρ ιθ . 9 .


