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[Συνέχεια]

Ε ίτα  μεταμελόμενος, ένώ έβάδιζον ό- 
μοΰ προς τό Βονδύ :

—  Δέν ήτο ί'σως άφροσύνη ν’ άφήσγις 
την άμαξαν ; ειπεν.

—  Ώ ,  Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε '  κανείς δέν με πα- 
ρηκολούθησεν, ούτε μέ ύπώπτευσεν' δέν 
άπηντησα κανέν έμπόδιον είς τον τόπον 
όπόθεν έξεκίνησα, είς τους δρόμους δπου 
Τίτο εύκολον ν’ απαντήσω καμμίαν δυσ
χέρειαν, ένω έδώ, πλησίον είς τους Παρι
σίους . . . δπου φθάνει ή έξουσία σας. . . 
Ά λ λ ω ς  τε  ό ταχυδρόμος καί ό θεράπων 
μου έ'χουν ώς σύνθημα τάς λέξεις : « Λη
μόσιος υπηρεσία !» Μέ αύτάς καί άπό 
την κόλασιν άκόμη δύνανται νά διέλθουν.

—  Είνε έξυπνος αύτός ό Δεβώτ, είπε 
ψυχρώς ό Λουβοά μέ εν μειδίαμα έκ τών 
ώχρών έκείνων, άτινα έγεννώντο ώς αί 
πύοιναι άτμίδες καί έξηφανίζοντο έπίσης 
τα χέω ς ώς αύταί.

Ό  Δεβώτ έφρικία έκ της χαράς.
—  Και θά τάν άνταμείψω πλουσιοπα- 

ρόχως, έξηκολούθησεν ό Λουβοά μέ τόν 
αύτόν τόνον.

—  Ώ  Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε  ! άνέκραξεν ό προ
μηθευτής λαβών την μιαν άκραν τοΰ έν- 
δύματος τοΰ κυρίου του καί άσπαζόμενος 
αύτην μετά παραφοράς.

Έ ν  τούτοις ό Λουβοά βασανιζόμενος 
έκ της άνυπομοντισίας είχε κεντήσει τόν 
ίππον του καί έπλησίαζεν είς τόν σταθ- ( 
μόν.

Ό  Δεβώτ ήρχιζεν έπίσης ν’ άνησυχή ! 
μη βλεπων έμφανιζομένην την άμαξαν.

—  ΙΙολύ βραδύνει αύτη ή άμαξα ! εί- 
πεν ό υπουργός συστέλλων τάς φοβεράς 
«φρΰς.

—  ’Ώ ,  Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε ,  ειπεν ό Δεβώτ, 
απαιτείται καιρός διά νά άλλάξ·/) 'ίππους.

' —  ’Ιδού αί οίκίαι τοΰ Βονδύ, ιδού ό
αθμός, άλλά δέν φαίνεται τίποτε.Κακά 

^Λαμες νά εγκαταλείψεις την άμαξαν' ητο

περιττόν νά προηγηθης, ειπεν ό Λουβοά 
δυσθύμως.

—  Ή τ ο  άπερίσκεπτον,πράγματι, προσ- 
έθηκεν ό Σεοών δογματικώς.

Ό  Δεβώτ ή®θάνετο είς τάς φλέβας του 
νά ρένι όχι αίμα, άλλ’ υδράργυρος. Αί
φνης τό ούς του, τό διεσταλμένον έκ τοΰ 
φόβου καί έ'χον τήν άκοτ,ν όξυτάτην έκ 
της έλπίδος, ένόμισεν ότι ηκουσε κρότον 
μακρόθεν προερχόμενον' δι’ δ έσταμάτησε 
τόν 'ίππον του.

—  ’Ιδού αύτή, Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε  ! άνέκραξε 
μετά φωνής θριαμβευτικής.

Ό  Λουβοά έβύθισε τά οξυδερκές βλέμ
μα του είς τά σκότη καί άπήντησεν :

—  Τώ δντι, βλέπω κάτι νά ερχεται.
Ά π ησ χ  ολημένοι έξ ολοκλήρου καί οί

τοεΐς είς τό νά παοατηρώσι, δέν διέκρινον 
; είς είκοσι βημάτων άπόστασιν άπό τοΰ 

σταθμοΰ έοειδόμενον έπί κορμοΰ δένδρου 
1 άνδρα τινά, δστις τούς έ'ολεπε διεοχομέ- 

νους καί δστις άνεσκίρτησεν άκούσας την 
λέξιν « Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε » ,  ήν έπρόφεοεν ο απε
ρίσκεπτος Δεβώτ.

Ό  άνηρ ούτος ήτο ό Γεράρδος, οστις 
άπομείνας έ'νεκεν έλλείψεως ϊππων είς τόν 
σταθμόν, άνέμενεν έ'ως νά φάγωσιν οι 
δύο 'ίπποι της άμάξης τοΰ Ίασπίνου, δ
πως άναχωρήσγ) δι’ αύτών- παρηκολού- 
θ·/]σε κρυφίως τούς ιππείς, οΐτινες έστα - 
μάτησαν, έπλησίασεν δσον τά δυνατόν πε
ρισσότερον, διά νά ϊδη τά πρόσωπον έκεί- 
νου, δν άπεκάλουν Έ ξοχώ τα τον  καί κα- 
ταστέλλων κραυγήν έκπλήξεως έπί τνί 
θέα τοΰ Λουβοά, έκούβη είς την σκιάν, 
διά νά παρατηρήσει εν πάσει άνέσει δ,τι 
έ'μελλε νά συμβη, καθότι η παρουσία τοΰ· 
ΰπουργοΰ είς τοιαύτην ώραν καί είς το ι-  
οΰτον τόπον έδήλου έκτακτόν τι συμβάν.

—  Δόξα σοι ό Θεός ! άνέκραξεν ό Δε
βώτ' είνε οί άνθρωποί μου, τούς άναγνω- 
ρίζω καλώς.

Τό μετωπον τοΰ Λουβοά ήθρίασεν.
—  Διάταξε ν’άλλάξουν ταχέως ΐππους, 

είπε, καί άπόπεμψε τόν ταχυδρόμον, άφοΰ 
τάν πληρώσγις καλά. Στείλε τάν θεράπον- 
τά σου κ α τ ’ εύθεϊαν είς Παρισίους. Η 
μείς θά έπιστρέψωμεν πλαγίως διά τοΰ 
Ρομαινβίλ, Μπανιολέ καί Σαρών' σύ θά

κάμγις εργα ταχυδρόμου καί ό Σερών η
νιόχου' έγώ θά είσέλθω είς την άμαξαν 
μαζί μέ τόν άνθρωπόν μας. Γρήγορα !

Ή  άμαξα είχεν ήδη σταματήσει πρό 
τοΰ σταθμοΰ, ό Δεβώτ ώρμησεν δπως έκ- 
τελέση τάς διαταγάς τοΰ Λουβοά, άπο- 
μείναντος έν τη  σκιά μετά τοΰ ίατροΰ.

—  'Ά ! . . ευχαριστώ ! ειπεν ό Ία σ π ΐ-  
νος μέ την μελίρρυτον φωνήν του. Νά, 
ιπποκόμε, πάρε νά πίης. Βοηθήσατε με 
νά καταβώ σεις, είπε πρός τόν Δεβώτ, δν 
ούδόλως ύπώπτευεν δτι εύρίσκετο τόσον 

j πλησίον του.
Καί κατηλθεν ήρεμα είς τάς άγκάλας 

I τοΰ ποομηθευτοΰ, δστις ένόμιζεν δτι έ- 
β ο ή θ ε ι τάν θεράποντά του νά κατέλθη.

Άμφότεροι έξέφεραν κραυγήν άναγνω- 
ρισθέντες. Την κραυγήν δέ ταύτην άκού
σας ό Λουβοά, δστις ηδη άνυπομόνει, 
προέβη δπως έρωτήσϊ) τόν Δεβώτ περί 
της αιτίας της έκπλήξεώς του, .διότι έπί 
τνί θέα της κεφαλής έκείνης τής Μεδού- 
σης είχε μείνει κατά γράμμα ένεός καί 
κεχηνώς.

Ό τ ε  ο Λουβοά πλησιάσας άνεγνώρισε 
τόν Ίασπΐνον, δτε ό Ίασπΐνος όπισθοχω- 
ρήσας άνεγνώρισε τάν Λουβοά, συγκινή
σεις νέκι και πολύ φοβερώτεραι έπηκο- 
λούθησαν. Ό  Ίασπΐνος ησθάνθη τά γό
νατά του παραλυόμενα. Ό  Λουβοά περι- 
στρέφων φρικτώς τούς οφθαλμούς του, 
ήρώτησε διά τραχείας φωνής τάν Δεβώτ 
τ ί  ηθελεν έκεΐ ό έπίσκοπος, καί διατί εΰ- 
ρίσκετο είς την θέσιν τοΰ ηνιόχου.

Ό  Δεβώτ ετρεμεν ώς φύλλον καί έψέλ- 
λιζεν άνάρθρους λέξεις. Μαντεύων έκ τοΰ 
ίδίου αύτοΰ τρόμου τί συνέβαινεν έν τϊί 
ψυχή τοΰ ύπουργοΰ ποογ)σθάνετο δτι ά- 
πρόοπτον έπήλθεν έμπόδιον είς την τύχην 
του,κατελήφθη δέ ΰπο σφοδρας όργης καί 
έπέπεσε κατά τοΰ’Ιασπίνου ώς κύων καθ’ 
έτέρου κυνός άρπάσαντος την λείαν του.

Ό  Ίασπΐνος εξέφερε κραυγήν παραπό
νου, ήτις εκαμε νά έξέλθν) έκ τής κρύπτης 
του μετά σπουδής ό άγνωστος προστά
της δν ό Θεάς έπεφύλαττεν αύτώ. Ό  Γ ε 
ράρδος άνεγνώρισε τόν Ίασπΐνον,παοαστάς 
δέ μέ την χεΐρα έπί τής λαβής τοΰ ξίφους 
ποοσέβλεψε τάν Δεβώτ μέ οφθαλμούς τό -
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σον σπινθηοοβόλους, ώστε ό προμηθευτής που μόλις είσέδυεν άμυδρά τις' λάμψις ύπό 1 
ύπεχώρησε καί έκρύβη δπισθεν τοϋ κυ- τούς πυκνούς θόλους τών έκατέρωθεν τής 
ρίου του.  ̂ όδοΰ καστανεών.

‘Η νέα αυτη έμφάνισις κατέστησε τόν | Ό  Σερών, έ'συρεν ήρέμα πρός εαυτόν 
Λουβοά έξαλλον. Προέβαινεν ήδη άπει- τον πρεσβύτην δν συνώδευεν ό Δεβώ τ,άλλ’ 
λητικός και Λτοοκλητικός, διότι διά τόν αύτός ούδ’ έκινεΐτο ούδ’ άνέπνεε πλέον,
άνθρωπον έκεΐνον ή λέξις κίνδυνος ήτο —  Τοΰ ώμιλησα, τόν έ'σεισα, είπεν ό
ανύπαρκτος' άλλ’ ό Σερών τόν άνεχαίτισε Λουβοά, άλλ’ ούδ’ άπάντησεν, ούδ’ έκι- 
κρατήσας αυτόν έκ τοΰ βραχίονος, ένώ νήθη.
άφ’ έτέρου ό Ίασπΐνος παρέσυσε τόν Γ ε - Ι  Ό  Σερών, άφοΰ έπιμελώς καί έπανει-
ράρδον λέγων αύτώ ταπεινή τη  φωνή και I λημμένως έξήτασε τό σώμα έκεΐνο τό ά-
έναγωνίως :

— ’Ώ  ! σέ καθικετεύω...  άς φύγωμεν!. 
αν ειξευρες τί τρέχει ! . .  άς φύγωμεν !

Ό  Γεράρδος έπανήλθε βραδέως όπισθο-
VI

ποκτήσαν ήδη νεκρικήν ακαμψίαν καϊ “το 
παγερόν του ποόσωπον'

— Ό  άνθρωπος αύτός είνε νεκρός,είπεν. 
Ό  Δεβώτ ετιλε τάς τρίχας τής κεφα-

^ωρών πρός τόν σταθμόν, έξακολουθών j λής του καί οί όδόντες του συνεκρούσθη- 
διαρκώς νά βλέπη τούς έχθρούς του. Ό  σαν έκ τοΰ τρόμου.
Ίασπΐνος έχαλίνωσεν ό ίδιος τούς ίππους, 
Ιδωκε δύο λουδοβίκεια εις τόν σταθμάρ
χην νά χορηγήση αύτώ δύο έφίππια, άν- 
ήλθεν έπί τοΰ 'ίππου αύτός, προσεκάλεσε 
τόν Γεράρδον ν’ άνέλθη έπί τοΰ έτέρου καί 
άνεχώρησε μ ετ ’ αύτοΰ καλπάζων καί λέ- 
λων :

—  Μία άμαξα κλεισμένη...  σφαλισμέ
νη...  τήν όποίαν όδηγεΐ άπ’ exf i  πί[>αν 
ό Δ εβώ τ...  καί τήν περιμένει ό Λουβοά!.. 
Ώ  ! φίλτατέ μου Γεράρδε, άν αύτήν τήν 
νύκτα, άδιάφορον διά τίνος μέσου, ή μαΡ“ 
κησία δέν μάθη τί περιέχει αύτή ή άμαξα, 
εΐμεθα όλοι χαμένοι !

Καί έγένοντο άφαντοι πρό τών όμμάτων 
τοΰ Λουβοά, δστις δέν ήκουεν ούδέ τόν 
Δεβώτ ικετεύοντα αύτόν γονυπετώς, ούδέ 
τόν Σερών συνιστώντα αύτώ νά μή έκτί-  
θεται ένώπιον δλ>ων.

Έ ν  τούτοις οί ΐπποι είχον άλλαχθή, ό 
ιπποκόμος είχε πληρωθή, ό Δεβώτ προσ
εκάλεσε τόν θεοάποντά του καί τόν ιππο
κόμον νά διηγηθώσι τό περιστατικόν τό 
συμβάν καθ’ όδόν, έξ οΰ ή έν τη άμάξη 
παρουσία τοΰ Ίασπίνου έξηγεΐτο σαφώς. 
Παρεκτός τούτου ό Δεβώτ διανοίγων διά 
τής κλειδός μίαν τών θυρίδων τής άμά
ξης εδειξεν είς τόν Σερών δτι .άκόμη αυτη 
πεοιεΐχε τόν δεσμώτην

Ό  Λουβοά δυσηρεστημένος μεθ’ δλας 
ταύτας τάς διαβεβαιώσεις, διέταξε τόν 
Δεβώτ νά λ,άβη τήν θέσιν τοΰ ίπποκόμου, 
ε’ισήλθε δέ αύτός είς τήν άμαξαν, ήτις 
άπεμακρύνθη ταχέως διά τής πλάγιας ό-
1ου, διο ικουμενη παρα του■mu Tiff λ

Μετά τινας στιγμάς ήκούσθη ισχυρά 
κραυγή καί κτυπήματα μανιώδη τύπτον- 
τα έ'σωθεν τήν θυρίδα τής άμάξης, συνάμα 
δε κα. ή φωνή τοΰ ΰπουργοΰ, φωνή έντρο
μος, βραγχνή, απαίσιος, λέγουσα :

—  Σταματήσατε ! σταματήσατε σκς 
λέγω !

Ό  Δεβώτ ύπήκουσεν, ό Σερών έστοά- 
φη, ό δέ Λουβοά έπήδησεν έκτος τής ά
μάξης πελιδνός, μέ τήν κόμην έν αταξία 
καί είπε μέ τόνον φωνής άπεοίγραπτον'

—  Κ υττά ξετε  τί είνε έντός τής άι/,ά-

Ό  Λουβοά άνηγέρθη άγριος καί σκυ
θρωπός ώς άγαλμα τής απελπισίας. Φρι- 
κτή σιγή έπεκράτει κατά τήν φοβεράν έ
κείνην σκηνήν.

—  Είσθε βέβαιος δτι δεν είνε λιποθυ- 
μημένος, κύριε ; έψιθύρισεν ό άπελπις Δε
βώτ αποτεινόμενος πρός τόν Σερών είσέτι 
γονυπετή παρά τό πτώμα.

— Ό  έκ τής συγκρούσεως κλονισμός θά 
τό έφόνευσεν ! έξηκολούθησε μετά φωνής 
θρηνώδους ό προμηθευτής, δστις έτρόμαζε 
βλέπων τό ζοφερόν ήθος τοΰ κυρίου του.

—  Ή  σύγκρουσις δέν θά συνέβαινεν ά
νευ τής συναντήσεως τοΰ κυρίου Ία σ π ί
νου, είπεν ύποκώφως ό υπουργός.

—  Φεΰ !
—  Καί ό κύριος Ίασπΐνος δέν θά εύ- 

ρίσκετο έκεϊ, άν δέν προειδοποιείτο, έξη
κολούθησεν ό Λουβοά μέ τόνον φωνής 
έπί μάλλον καί μάλλον άπειλητικόν.

Ό  Δεβώτ ήρχισε νά τρέμη.
—  Τώρα, έξηκολούθησεν ό Λουβοά πα- 

ραφερόμενος έκ τής κοχλαζούσης έν τη 
ψυχη του οργής, έννοώ δ,τι δέν ήδυνάμην 
νά εννοήσω πρό ολίγου, τήν παρουσίαν 
τοΰ κυρίου Ίασπίνου έπί τής έδρας τής 
άμάξης καί τήν τοΰ κυρίου Λαβερνή είς 
τόν σταθμόν.

—  Έ ξο χ ώ τα τε !  έφώνησεν ο Δεβώτ δα- 
κρυρροών, ήτο δυνατόν νά έλπίση τις δτι 
συγκρουόμενος με τήν άμαξάν μου θά έ- 
φόνευεν αυτόν τόν άτυχή ;

—  Συγκρουόμενος τις μετά τής άμά
ξης ήλπιζε νά ί'δη τ ί  περιεΐχεν αυτη.

—  ’Αλλά τότε ,  Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε ,  δεν θά 
έπανήρχετο είς Βονδύ έπί τής αύτής ά
μάξης !

-— Διατί δχι ; άφοΰ είς Βονδύ είχεν 
έπικουοίαν, άφοΰ ό· κύριος Λαβερνή μέ 
δύο θεράποντας, ώπλισμένους κατά πά
σαν πιθανότητα, άνέμενεν είς Βονδύ, κα
νείς δέ δέν ήδύνατο νά περιμένη έμέ έκεϊ.

ξ·*ις Δένν εινε άνθρωπος, Ζ̂ ερών 
πτώμα .

Ό  Δεβώτ έπήδησεν άπό τοΰ Ϊππου καί 
ό Σερών άπό τής έδρας. Ή  άμαξα είχε 
σταθή είς μέρος τι σκοτεινόν, έρημον, δ-

εινε

—  Ώ ,  Έξο-,χω τατε σας ορκίζομαι !
άνέκραξεν ό Δεβώτ συστρέφων τάς χεΐρας 
καί διαμαρτυρόμενος περί τής άφασιώσεώς 
του καί τής έντιμότητός του.

Ή  άτυχεστάτη έκείνη λέξις ώς θρυαλ- 
λίς μετέδωκε τό πΰρ είς τήν πυρίτιδα καί 
ό Λουβοά έξερράγη.

—  Περί τής έντιμότητός σου όμιλεΐς, 
άχρεΐε ; περί τής άφοσιώσεώς σου,χυδαίε; 
”Α ! μ ’ έπώλησες είς τούς έχθρούς μου ! . .

μ’ ένέπαιξες ! . . . Άλ,λά θ’ άποθάνης.
Καί μέ τήν ρωμαλέαν χεΐρά του, ής 

τήν ίσχύν έδεκαπλασίαζεν ή οργή ήρπασε 
τόν τρέμοντα Δεβώτ καί ανηλεώς κ α τ ή -  
νεγκεν έπ’ αύτοΰ γρόνθους, ών έκαστος 
θά ήρκει νά φονεύση βοΰν. Έ ν  τοσούτο> 
δέ παραξενευόμενος καί όργιζόμενος έ'τι 
μάλλον έκ τών κραυγών τοΰ άθλιου εκεί
νου, τυφλός έκ τής οργής, κατεχόμενος 
ύπό τής άκρατήτου όρέξεως τοΰ νά τύψη, 
νά προξενήση άλγος, άνεζήτει τό λεΐπον 
άπό τό πλευρόν του ξίφος' θά διετρύπα, 
θά διέσχιζε, θά έξεμηδένιζε τό θΰμά του 
καί ό Δεβώτ ήρχιζεν ήδη νά ρέγχη θανα- 
σίμως καί νά δάκνη, έξανιστάμενος καί 
αυτός έπί τέλους, διότι δέν ήθελε ν άπο- 
θάνη.

Ό  Σεοών τόν άπέστασεν έκ τών χει-  
ρών τοΰ Λουβοά καί τόν άνήγειρεν. Μυ
ριάδες σπινθήρων περιΐπταντο πρό τών 
οφθαλμών του, οΐτινες άκόμη δέν είχον 
αποκτήσει την ορασιν του, οια τούτο επι 
τινας στιγμάς έκλονίσθη.

—  Φόνευσέ τον, φόνευσέ τον ! έκραύ- 
γαζεν ό Λουβοά.

Αί φοβεραί έκεΐναι λέξεις έζωογόνησαν 
τόν Δεβώτ ώς εύεογετικόν ράντισμα διά 
ψυχροΰ ύδατος' άπεμακρύνθη έν τώ άμα 
καί ήρχισε νά ίκετεύη μακοόθεν μ ετ ’ ευ- 
γλώττων διαμαρτυριών.

—  ’Έ σ τ ω  ί . . πήγαινε, άφοΰ δέν άπέ- 
θανες, είπεν ό Λουβοά' αφανίσου ! . . σέ 
διώκω καί δέου είς τόν Θεόν νά μή σέ 
απαντήσω ποτέ πλέον είς τόν δρόμον μου' 
παρακάλει τόν δαίμονα,τόν αύθέντην σου, 
νά σέ φυλάξη άπό τήν οργήν μου, διότε. 
άν ακούσω μόνον νά γίνεται λόγος περί 
σοΰ, άν οί κατάσκοποί μου σέ άνακαλύ- 
ψουν, άν τολμήσης καί μόνον νά άνα- 
πνεύσης είς τρόπον ώστε ν’ άκουσθης, 
σοΰ ορκίζομαι, άθλιε, δτι θ’ άποθάνης 
κομματιασμένος έπί σταυροΰ έκ σιδήρου 
πεπυρακτωμένου, τόν όποιον θά παραγ
γείλω επίτηδες διά σέ.

Καταληφθείς ΰπό σκοτοδίνης μέ τήν 
κόμην ήνωρθωμένην, κλονιζόμενος ύπό τό 
βάρος τών λόγων εκείνων, ών έκαστος τόν 
επληττεν ώς λίθος οξύς, ό Δεβώτ άνη
γέρθη καί έτράπη είς φυγήν έντρομος να- 
μίζων δτι ήσθάνετο όπισθέν του τούς ό
νυχας τής φοβέρας έκείνης χειρός, ήτις 
έξετείνετο μεχοι τής άκρας τοΰ κόσμου.

’Έ τρεχε  κατά τύχην, έ'ξαλλος, όλολύ- 
ζων καί βλασφημών,συγκρατών ^έ διά τής 
μιας χειρός τά κατεσχισμένα ενδύματα 
του καί διά τής άλλης προσπαθών ν’ ά- 
πομάξη τό αίμα τό καλύπτον τό πρόσω- 
πόν του.

Ό  Λουβοά τρέμων άκόμη έκ τής οργής 
έ'πεσε μάλλον ή έκάθησεν έφ’ ένός των 
προσκεφαλαίων τής άμάξης. Ή  οργή tou 
κοοεσθεΐσα κατέπεσεν ώς ό οιδαλέος άφρός
, > / > ν , , ~ γ 'ο ανερχομενος εις την επιφανειαν του ζέ
οντος έ7^αίου.

—  ’Απέθανεν ! άνέκοαξε μετά μακράν 
σιγήν, άπέθανε πριν προφθάση νά όμι- 
λήση ή νά ύπογράψη μίαν κατάθεσιν!. .  
Καί ήτο ή τελευταία μου έλπίς ! Καί 6 
βασιλεύς μέ άναμένει!..



Ή  βαρεία κεφαλή του κατέπεσεν έν 
τ φ  μέσφ τών χειρών του. Ή  Ισχυρά καί 
ακατανίκητος έκείνη διάνοια προσεπάθει 
νά έςαγάγη ωφέλειαν καί έξ αύτής της 
ατυχίας του.

—  Μοΰ μένει το πτώμα ! έψιθύρισε, 
μοΰ μένει ή φρικτή κατηγορία κ α τ ’ έ
κείνων, οϊτινες έπροξένησαν τόν θάνατόν 
του. Ό  βασιλεύς θά ί'δη καί. θά πεισθη 
οτι υπήρχε μυστικόν, το όποιον οί φίλοι 
της Μαιντενών κατέπνιξαν δι’ έγκλήμα- 
τος. Διότι έπί τέλους ό άνθρωπος αύτός 
άπέθανεν έκ βιαίου θανάτου, δεν εΐνε α
ληθές, Σερών ; Είνε εΰκολον ν’ άποδει- 
Χ/*Ύ·

Ό  ιατρός, αντάξιος τοΰ κυρίου του, 
είχεν ήδη έννοήση τόν λογισμόν του. Κύ- 
ψας έκ νέου έπί τοΰ σώματος έξήτασεν 
αυτό μέ δλην τήν ενθερμον επιθυμίαν τοΰ 
νά ευχαρίστηση τόν Λουβοά.

—  Ό χ ι ,  είπε τέλος' τό μέτωπον δέν 
εχει καμμίαν βλάβην' καμμία άρθρωσις 
δεν συνετρίβη, δεν έξηρθρώθη ουδέ καν' ό 
θάνατος προήλθεν έκ της υπερβολικής τα- 
χύτητος της οδοιπορίας, έκ τής έλλεί
ψεως τοΰ άέρος καί έκ τής διακινήσεως, 
ήν προύξένησεν εις τόν εγκέφαλον ό έκ 
τής συγκρούσεως ολικός τιναγμός. Ού- 
■δείς ιατρός θά έτόλμα νά βεβαιώση 
« τ ι  ό ιατρός άπέθανε δολοφονηθείς, οΰδ’ 
έγώ ό ίδιος.

Ό  Λουβο ά έσιώπησε καταβεβλημένος.
—  Διά τοΰτο, έξηκολούθησεν ό Σε

ρών, σας συμβουλεύω νά θέσετε πάλιν 
τό σώμα είς τήν άμαξαν καί νά θάψετε 
αύτό ταχέως, είτε είς Μεδών, είτε είς 
άλλο μέρος δπου νά μή δύναται ν’ άνα- 
.καλυφθή. Άναδέχομαι έγώ τό τοιοΰτο 
πρός πλείονα ασφάλειαν. Ά φ ’ έτέοου, κύ
ριε μαρκήσιε, πολύ έσφάλατε νά κακο
ποιήσετε τόν Δεβώτ, διότι αύτός θά ύπά
γη  πρός έκδίκησιν νά διηγηθή τά πάντα 
είς τόν Ίασπΐνον ή είς τήν μαρκησίαν.

—  Όχι, ειπεν ό Λουβοά, ό Δεβώτ δέν 
βίνε ικανός νά μέ άψηφήση έπί τοσοΰ- 
τον. ’Ά λ λ ω ς  τε ,  αν τόν έτιμώρησα, δύ
ναμαι έκ νέου νά τόν ποοσοικειωθώ. Τρέ
μει μή περιληφθή είς τόν κατάλογον τών 
καταχραστών, τούς οποίους θά έξαναγ- 
κάσω ν’ αποδώσουν τά κλαπέντα καί διά 
νά διασώση τά χρήματά του, θά μέ φει- 
σ θη . . .  Νά μέ φεισθή ό Δεβώτ ! . .  Ό ποια 
ά θλ ιό τη ς !. .

Καί προφέοων τούς λόγους τούτους ό 
Λουβοά έξέφερε γέλωτα πικρόν καί ήθέ
λησε νά τύψη τό έ'δαφος διά τής πυγμής, 
άλλ’ έφρικίασε, διότι ή χειρ του προσέ- 
κρουσεν εις τό πτώμα.

Άνηγέρθη έσπευσμένως.
—  ΙΙρό πόσης ώοας άπέθανεν ό άνθρω

πος αύτός ; ήρώτησε τόν ιατρόν.
—  Πρό μιας ώρας μόλις.
—  Πιστεύεις δτι ήτο νεκρός δτε ό Δε

βώτ τόν άφησε διά νά έ'λθη πρός ήμάς ;

—  " Ο χ . 1 · ,  , ,

—  'Υποθέτεις δτι ό Ίασπΐνος είχε 
γνώσιν τοΰ θανάτου του ;

—  Οχι, διότι ή άμαξα ήτο κεκλει- 
-σμένη' όχι, διότι ό ιπποκόμος, ό θεράπων

καί αύτός ό ί'διος Δεβώτ ούδέν έγίνω- 
σκον. ’Εγγυώμαι περί τής άθωότητος 
τοΰ δυστυχοΰς αύτοΰ καθ’ δλην ταύτην 
τήν ύπόθεσιν.

—  Ά ν  είνε αθώος, έξηκολούθησεν ό 
Λουβοά, άν έκ συμπτώσεως μόνον προήλ- 
θον δλα ταΰτα , σημεϊον δτι ή τύχη τής 
έχθράς μου ήλθε καί ποοσέκρουσε κατά 
τής ίδικής μου. Κακός οιωνός ! . . Καλά 
λοιπόν' έ'στω ! θά προσπαθήσω δμως νά 
έπανεύρω τον Δεβώτ καί νά τόν εμποδί
σω νά συγκοινωνήσει άπό τώρα μέχρι τής 
αΰριον εί'τε μετά τής μαρκησίας, είτε 
μετά  τοΰ Ίασπίνου, είτε μετά τοΰ κυ
ρίου Λαβερνή. Έ χ ω  πρός τοΰτο ασφαλή 
μέσα. Καί αΰριον θά κάμω νά τρέμη τήν 
μαρκησίαν μόνον διά τοΰ ονόματος τοΰ 
ίατροΰ αύτοΰ, δστις έγίνωσκε τά μυστι
κά τής οίκογενείας Λαβερνή· Ά ν  αύτή 
δέν θά τρέμη, ό Ίασπΐνος δμως, δστις θά 
πιστεύη δτι ό περί ού ό λόγος άνθρωπος 
άκόμη ζή, θά τρομάξη καί θά όμιληση!.. 
’Ό χ ι ,  άκόμη δέν άπωλέσθησαν τά πάντα" 
χρειάζεται τόλμη, άπάθεια καί άκρα σι
γή ! Έ χ ω  καιρόν έως τήν εσπέραν τής 
αΰριον' τό διάστημα είνε πολύ, είνε αίώ- 

I νιον ! ’Ά λ λ ω ς  τε  καί άν άποτύχω καί άν 
1 δέν φανώ συνεπής είς τόν πρός τόν βασι

λέα δοθέντα λόγον μου, πρέπει καί αυτό 
νά περάση, δπως έπέρασαν τόσα άλλα, 
δπως τά πάντα θά περάσουν ! Διότι ό 
βασιλεύς έζαρτάται παρ’ έμοΰ' έ'χω υπέρ 
έμοΰ τό μέλλον ! Ά ς  μετακομίσωμεν αύ
τόν τόν άνθρωπον είς Μεδών !

Καί τούς λόγους, τούτους είπών ό Λου
βοά κατεβίβασε τό άγέρωχον αύτοΰ βλέμ
μα μέχρι τοΰ πτώματος. Τό πτώμα έ
φαίνετο μορφάζον ώσεί έμειδία είρωνικώς' , 
έγίνωσκεν ηδη αύτά τήν άξίαν τής λέξεως 
f t e J . l o r  προφερομένης ύπά χειλέων άνθρω- 
πίνων. Τήν είχε προφέρει ίσως καί αυτά 
μιαν ώραν προτοΰ νά έκταθή ψυχρόν καί 
διά παντός άπνουν έπί τής σκοτεινής καί 
έρήμης έκείνης όδοΰ !

Έ Ζ

Α Π Ο Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Σ

Ό  Βελαίρ άφήκε τούς φίλους του διά 
νά φέρη τόσας καλάς ειδήσεις είς τήν έπί 
τής γεφύοας Μαρίας μικράν οικίαν.

Βεβαίως ούδεν εύκολώτερον άπό τοΰ 
νά μεταβή τις έκ Βερσαλλιών είς Παρι
σίους είς δύο ώρας. Ά λ λ ’ ό Βελαίρ ώς 
γινώσκομεν είχεν έκλέξει δρομολόγιον, τά 
όποιον Ιτριπλασίαζε τά μήκος τοΰ δρό
μου. ’Ά λ λω ς τε  δέν είσήρχετο είς τήν κα
τοικίαν τής Βιολέττας πρό τής έσπέρας. 
Κατηνάλωσε λοιπόν τάς τελευταίας ώρας 
τής ημέρας άγοράζων πάντα τ ’ άντικεί- 
μενα όσα είχεν ανάγκην ή νεαρά γυνή διά 
τά ταξείδιον της καί κατώρθωσε νά εί- 
σέλθη είς τήν οικίαν μετά τής αύτής κα
λής τύχης δπως καί άλλοτε.

Ή  ΒιοΤ,έττα παρετήρει τεθλιμμένη τούς 
τοίχους τοΰ δωματίου της καί δέν έξέ- 
πεμψε τήν χαρμόσυνον κραυγήν μεθ’ ής 
ύπεδέχετο συνήθως τόν άφικνούμενον έρα- 
στήν της.

Ούτος έ'λαβεν αύτήν έκ τής χειρός καί 
τήν ώδήγησεν είς τό παράθυρον όπόθεν 
είσήρχοντο αί τελευταίαι λάμψεις τής 
ημέρας.

—  Τί έχεις ; τήν ήρώτησεν' διατί εί
σαι τόσον ώχρά καί τεθλιμμένη ; πάλιν 
θά έ'κλαυσες !

Ή  Βιολέττα  προσεπάθησε ν’ άποκρύψη 
τήν μορφήν της.

—  Τί σοΰ συνέβη, Β ιολέττα  ;
—  Τ ίπ οτε ' μή προσεχής είς έμέ, σέ 

παρακαλώ' θά συνειθίσω . . .
—  Ναί, θά συνειθίσης είς τήν έλευθε- 

ρίαν, είς τήν ευτυχίαν , φιλτάτη μου, 
ειπεν ό νέος σφιγγών αυτήν τρυφερώς είς 
τάς άγκάλας του. Αΰριον είνε ή τελευ
ταία, ή μεγάλη ήμέρα. Αΰριον θά σωθείς 
διά παντός !

—  ’Ώ  ! άνέκραξεν ή νεαρά γυνή, είνε 
αληθές ;

Ό  Βελαίρ διηγήθη αύτή λεπτομερώς 
τό σχέδιον τοΰ Ίασπίνου καί παρέστησε 
πάντα τόν ζήλον τών φίλων του. Παρου- 
σίασεν είς αύτήν δλα τά άντικείμενα, 
δσα είχεν άγοράσει, άφήκϊν έν ένί λογψ 
νά έκχειλίση πάσα ή χαρά ήν ήσθάνετο 
διά τήν άναχώρησιν τήν προσδιορισθεΐ- 
σαν διά τήν έπομένην ήμέραν.

Ά λ λ ’ ό ένθουσιασμός του άντί νά εμ
ψυχώσει τήν Βιολέτταν κατέβαλλεν αύτήν 
άπεναντίας έπί μάλλον καί μάλλον. Πα- 
ρελθούσης τής πρώτης ορμής έπανέπεσεν 
είς στυγνοτέραν μελαγχολίαν, άφ' ής δέν 
ήδυνήθη νά τήν άποσπάσωσιν ούδ’ αί θω- 
πεΐαι, ούδ’ αί διαμαρτυρίαι, ούδ’ αί χα- 
ρίεσσαι εύφυολογίαι, ούδ’ αί φιλόστοργοι 
έπιπλήξεις.

—  Τέλος πάντων ! άνέκραξεν ό Βελαίρ 
άπελπις καί αύτός, τόση μελαγχολία δέν 
είνε φυσική. Μέ κάμνεις νά θλίβωμαι, 
Β ιο λ έττ α ' δέν μέ άγαπ^ς λοιπον πλέον ;

—  Ώ  ! ειπεν ή Β ιολέττα  συνενοΰσα 
τάς χείρας.

—  Τότε φαιδρύνθητι, άφοΰ μέ βλέπεις 
καί έμέ φαιδρόν' μη δυσάρεστης τάν θεόν, 
δστις τά πάντα πράττει υπέρ ήμών, μέ 
αύτήν τήν κατηφη δψιν καί τήν άχάρι- 
στον τεθλιμμένην καρδίαν !

—  Ύπάρχουσιν έντυπώσεις, τάς ό
ποιας δέν δύναταί τις νά κατανικήση, έ
ψιθύρισεν ή Β ιολέττα . Δέν είξεύρω διατί 
τά  πάντα μέ παγώνουν καί μέ τρομάζουν.

—  θ ά  φύγης έκ τής οικίας ταύτης, 
ησύχασε.

—  Ά ς  φύγωμεν αμέσως.
—  Είξεύρεις δτι τό τοιοΰτο είνε αδύ

νατον, άπήντησεν ό Βελαίρ ύψών ήρέμα 
τούς ώμους. Κάμνεις ώσάν τά παιδία, 
διά τά  όποια ψήνουν έπίτηδες κουλούρας 
καί τάς ζητοΰν πριν ψηθοΰν. Δέν πρόκει
ται νά φύγης σήμερον άλλ’ αΰριον.

—  Λοιπόν, άπήντησεν ή νεαρά γυνή 
μ ε τ ’ ακουσίου φρικιάσεως, μή μέ έμποδί- 
ζης ν’ άνησυχώ καί νά κλαίω εως αΰριον. 
Ώ  ! μή έρεθίζεσαι ! . . .  έννόησέ με καί άς 
είμαι άκατανόητος.

—  Είνε άληθές, άπήντησεν ό Βελαίρ, 
καί σέ λυποΰμαΓ διαρκώς περιωρισμένη,

' διαρκώς φοβούμενη νά πατήσης είς τά



τρίζοντα αύτά πατώματα συλλογιζομένη 
μήπως σέ ακούσουν κάτωθεν,ήναγκασμένη 
νά μη πλησιάζεις είς αύτό τό παράθυρον 
όπόθεν και μόνον εισέρχεται ό άήρ καί ; 
τό φώς, τρομάζουσα είς πάντα κρότον, 
περιβαλλομένη την νύκτα ύπό τής σκο
τεινής ομίχλης , ήτις ανέρχεται μέχρι 
σου, άκούουσκ τόν μονότονον ρόχθον τών 
ύδά των παρά τά τόξα τής γεφύρας, τόν 
διαρκή τιναγμόν τών σέσαθρωμενων δο
κών τής παλαιάς αύτής οικίας, έχεις δί
καιον, φιλτάτη μου, ν’ άνησυχής, διότι 
πάντα ταΰτα είνε ικανά νά έμπνεύσωσιν 
ανησυχίαν είς μίαν γυναίκα άνίσχυρον καί 
μόνην. Ά λ λ ’ ομως πάντα ταΰτα τελειώ- 
νουσιν αύριον' μη τά  σκέπτεσαι πλέον, 
απόλαυσε προκαταβολικώς την εύδαιμο- 
νίαν, ητις επιφυλάσσεται αύριον είς άμφο- 
τέρους ημάς.

—  Φίλε μου, είπεν ή Βιολέττα σφίγ- 
γουσα σπασμωδικώς τόν Βελαίρ έπί τοΰ 
πάλλοντος στήθους της ,  φίλε μου, μη μέ 
έπιπλήξης καί πάλιν δι’ όσα θά σοΰ εΐπω, 
άλλά θέλω νά σοΰ τά εΐπω μέ οψιν γα λή- j 
νιον, μέ τά  δμματα άπτόητα, μέ τό στό- ; 
μα μειδιών, τότε  δέ δέν θά μέ κατηγό
ρησες πλέον ότι είμαι δειλή, ότι είμαι 
παιδίον απαιτητικόν. Ό χι"  δέν είνε ή 
έρημία, δέν είνε ό ρόχθος τοΰ υδατος, δέν 
είνε ή σαθρότης τής οικίας ταύτης, ήτις 
μέ φοβίζει . . . Έσκέφθην περί πάντων 
τούτων" ή έρημία είνε ή άσφάλειά μου, 
τό θορυβοΰν ύδωρ είνε ό προμαχών μου, 
ή σαθρά οικία αυτη άρκεΐ νά βαστάση 
τήν φωλεάν μας' καί ώς πρός αύτόν τόν 
διαρκώς καπνίζοντα καί σιωπηλόν γείτονά 
μας δέν έ'λειψαν οί συλλογισμοί μου" βε
βαίως αύτός δέν μέ γνωρίζει διόλου, δέν ύ- 
ποπτεύει καν τήν παρουσίαν μου'ό γηραιός 
οικοδεσπότης μας είχε συμφέρον νά τοΰ 
άποκούψη τήν γειτνίασίν μου, δπως μοΰ 
άπέκουψε τήν ίδικήν του. Είνε δλως -πα
ράλογος, δλως άφρων ή φρικίασις ή δια- 
τρέχουσα τάς φλέβας οσάκις συλλογίζο
μαι πάντα ταΰτα. Οί λόγοι σου πρό ο
λίγου έπρεπε νά μέ καταστήσωσι φαιδράν 
καί ύπομονητικήν, διότι τέλος πάντων 
ή αύριον μέλλει νά ελθη μ ε τ ’ολίγας ώρας. 
Ά λ λ ά  τί  τά θέλεις ; . . .  δέν δύναμαι νά έν- 
νοήσω τήν άληθή αιτίαν. Σε βλέπω κατά 
πρόσωπον μέ οφθαλμούς λάμποντας' σοΰ 
μειδιώ καί σέ άγαπώ' έννοώ δτι μοΰ λέ
γεις τήν αλήθειαν λέγων μοι : αύριον ! 
καί δμως πάσχω. Πάσχω, άγαπητέ μου, 
διότι δσον καί άν προσπαθώ νά συμμορ
φωθώ μέ τάς ιδέας σου, δέν αισθάνομαι 
ούδ’ είς τήν καρδίαν μου , ούδ’ είς τό 
πνεΰμά μου, ούδ’ είς τήν ψυχήν μου, ούδ’ 
έντός μου, ρυδ’ έκτος έμοΰ τήν πεποίθη- 
σιν περί τ ή ;  αύριον, ήτις θά μάς κατα- 
στήση τόσον εύτυχεϊς !

Καί έπρόφεοε τάς λέξεις ταύτας μέ 
τοιαύτην έ'κφρασιν λύπης, μέ τοιαύτην 
άπέλπιδα πεποίθησιν, ώστε ένεποίησαν 
είς τόν νέυν άνέκφραστον έντύπωσιν. Ή  
λάμψις τών γλυκυτάτων οφθαλμών της 
έφάνη αύτώ πένθιμος, τό μειδίαμα, τό έν 
τώ  άμα έξαλειφθέν άπό τών ώχρών χει-  
λέων της, έφάνη αύτώ ώς φοβερά μετά -

βασις άπό τής ζωής είς τόν θάνατον.
—  Φεΰ ! άπήντησε φρικιών άκουσίως, 

άν τοιουτοτρόπως μ ’ ένθαρρύνεις...
—  "Εχεις άνάγκην θάρρους ; είπεν ή 

Βιολέττα.
■ —  Δέν είξεύρω τί λέγω, μοΰ έτάραξες
τόν νοΰν. ’Ήμην φαιδρός" αί ίόέαι μου 
ήσαν πλ.ήρεις έλπίδων καί φωτεινόταται" 
μέ άφυπνίζεις έκ τής όνειροπολήσεώς μου 
καί βλέπω μόνον σκότη καί μέ άπογοη- 
τεύεις άφ’ δσα ώνειροπόλουν πριν τόσον 
φλογερώς.

Καί έκυψε τήν κεφαλήν διά νά κρύψν) 
τήν συγκίνησίν του ύπό τό πρόσχημα 
χόλου.

Ή  Βιολέττα  έπλησίασε καί έκάθησεν 
είς τά γόνατά του.

—  Ά ς  παραιτήσωμεν αυτούς τούς 
φόβους, είπε, καί άφοΰ δέν πρόκειται 
πλέον νά χωρισθώμεν...

Ό  Βελαίρ έποίησε κίνημά τι.
—  Διατί άνεσκίρτησες ; ήρώτησεν ή 

Βιολέττα.
—  Τίποτε, τίποτε ! . .
—  Μήπως δέν πρόκειται νά μείνης 

πλησίον μου ;
—  Ύπεσχέθην είς τούς φίλους μας νά 

φζνώ δσον τό δυνατόν ένωρίτερον είς Βερ
σαλλίας τήν εσπέραν ταύτην διά νά μή 
έξεγείρωμεν καμμίαν υποψίαν" είχα μά
λιστα ύποσχεθή ν’ άπαγγείλω είς τήν 
οικίαν τής μαρκησίας τάς δύο στροφάς 
τής τελευταίας πράξεως τής Γοθο .ΙΙας ,  
άλλ’ άφοΰ έπιθυμεΐς νά μείνω έδώ, θά 
μείνω, Β ιολέττα. ”Ω, φιλτάτη μου, καί 
δύναμαι έγώ ποτέ νά γείνω είς σέ άφορμή 
λύπης  ̂ Ά ς  μέ περιμένουν δσον θέλουν 
είς Βερσαλλίας' άρκεϊ ή άγαπητή μου 
φίλη νά μή ύποφέρνι !

Καί ένώ έλεγε ταΰτα έ'σφιγγεν έπί τής 
καρδίας του μετά φωνής συγκεκινημένης 
καί δακρύων τήν νεαράν γυναίκα, ήτις έ- 
ζωογονεΐτο ύπό τήν φλόγα τοΰ περιπα
θούς έκείνου έρωτος.

—  "Οχι, άπήντησε, μή φανής άπε- 
ρίσκεπτος ένεκα τών άνοήτων φόβων μου" 
υπάκουσαν είς τούς φίλους μας, μή δυσα- 
ρεστήσης τήν κυρίαν Μαιντενών, τήν σε
βαστήν μας προστάτιδα" ανακτώ καί πά
λιν τήν φρόνησίν μου. Ά κουσε ! . .. δέν 
είνε αύτός ό γέοων ίουδαϊος, δστις άνα- 
χω'ρεΐ ; είνε ή συνήθης ώρα, καθ’ ήν ά- 
πέρχεται" μοΰ φαίνεται δτι ήκουσα κλει- 
ομένην τήν θύραν τοΰ έργαστηρίου του.

—  Καί ή θύρα τής κλίμακος κλείεται 
επίσης, είπεν δ Βελαίρ" ό γείτων σου, ό 
φοβερός έκεϊνος καπνιστής, έξέρχεται ώ- 
σαύτως. Θά έξέλθη άρά γε διά τοΰ πο
ταμού ή διά τής γεφύοχς ; Περίμενε, νά 
ί'δω.

—  Μή φανής είς τό παράθυρον, τί σέ 
μέλλει άν έξέλθν) άπό τό εν ή άπό τό άλλο 
μέρος ; Μή άπομακρυνθής άπ’ έμοΰ' μέ 
καταλαμβάνει ό τρόμος δταν δεν είσαι 
πλησίον μου.

—  θ ά  μείνω τότε ! άνέκραξεν ό Βε
λαίρ ζωηρώς καί μετά τίνος ένδείξεως δο
κιμασίας.

—  Έ λ α ,  έλα! κρΐνέ με έπιεικέστερον.

Έ τελείω σε. Κ ύτταξε πόσον είμαι γεν
ναία. Θά παρασκευάσω πριν κατακλιθώ 
δλα τ ’ άναγκαΐα διά τά ταξείδιο'*.. . ’Ό χ ι ,  
δέν θά παοασκευάσω τίπ οτε '  δέν θά κα
τακλιθώ ούδέ κάν. Αί νύκτες δέν είνε μα- 
κραί κ α τ ’ αύτήν τήν ώραν τοΰ έ'τους . . . 
δέν είνε άληθές ; 'Η ήμέοα άνατέλλει τήν 
δευτέραν καί ήμίσειαν . . . Είνε τώρα έν- 
νέα, καί πέντε ώρας κανείς τάς πέρνα . . .

—  Θεέ μου ! Β ιολέττα , πώς μέ πειρά
ζεις ! . . άνέκραξεν ό Βελαίρ συσπών τάς 
χεΐρας μ ετ ’ άπελπισίας. Είπέ μου οτι θέ
λεις νά μείνω. Ά ς  μείνωμεν καί οί δύο, 
αύτό είνε τό καλλίτερον καί φρονιμώτε- 
ρον. Άπεφάσισα λοιπόν' μένω μαζί σου' 
δέν έννοώ ττ,ν ταραχήν σου, την άδιαθε- 
σίαν σου καί μοΰ προξενεί πολύ κακόν ή 
κατήφειά σου.

Ή  Βιολέττα  περιβάλλουσα διά τών δύο 
θελκτικών βραχιόνων της τόν τράχηλον 
τοΰ έραστοΰ της τόν καθησύχασε δι’ ένός 
άσπασμοΰ καί συνέχουσα τήν βιαίως πάλ- 
λουσαν καρδίαν της '

—  Ποίαν ώραν ύπεσχέθης νά είσαι είς 
Βερσαλλίας ; είπεν.

—  Τάς έννέα καί ήμίσειαν ή τάς δέκα 
κατά τήν ώραν τοΰ δείπνου τοΰ βασιλέως.

—  ”Ω ! άπό τώρα θά φύγης,έψιθύρισεν 
ή Βιολέττα.

—  Δέν θά είμαι πρό τής δεκάτης καί 
ήμισείας δσον καί άν τρέξω γρήγορα.

—  Πήγαινε λοιπόν ! έψέλλισεν ή Βιο- 
λ έττα  μετά στεναγμού άπελπισίας.

Ό  Βελαίρ ανήσυχος τεταοαγμένος ώς 
αυτή,έπηγαινοήρχετο σταματώμενος πάν
τοτε κατά τήν 'διάβασίν του άπό τήν 
χαύνως τεινομένην πρός αύτόν άγκάλην 
τής έρωμένης του, άπό τό βλέμμα της 
τό πλήρες θλιβεράς περιπαθείας.

—  Είπέ είς τόν κύριον Λαβερνή, ύπέ- 
λαβεν ή νεαρά γυνή μέ έναγώνιον Θ7.ίψιν, 
δτι τόν ήγάπων ώς άδελφόν.

—  Ο τι τάν ήγάπας ; . . άλλά τον ά -  
γαπας άκόμη, νομίζω !

—  Ά σπάσθητι άντ’ έμοΰ τόν άγαθόν 
Ίασπΐνον ! Ά  ! . . καί νά θωπεύσης τόν
μικρόν Άμούρ, μή ξεχάσης 
αύτός φίλος μας.

Συνησθάνθη τότε δτι ή καταλαμβά- 
νουσα αυτήν αύθις συγκίνησις έκυρίευε 
καί αύτόν τάν Βελαίο. Οτε ή φωνή στα
ματά είς τον λάρυγγα, τά δάκρυα πολύ 
ταχέως άνέρχονται είς τά βλέφαρα.

—  Φύγε, φίλτατέ μου ! φύγε, περιπό
θητε φίλε μου ! ουδέποτε σέ ήγάπησα τό
σον πολύ δσον τήν στιγμήν ταύτην. 
Είπέ μου πάλιν δτι μέ άγαπας" είπέ μου 
αύτήν τήν τελευταίαν λέξιν,έπισφραγίζων 
αύτήν δι’ ένός φιλήματος.

Ό  Βελαίρ έξαλλος, τεταραγμένος έκ 
τών πενθίαων αύτών θωπειών :

—  ’Έ χ εις  δίκαιον, είπε, Β ιολέττα , 
αί καρδίαι άμφοτέρων ουδέποτε έξεδήλω- 
σχν μέ τόσον πάθος τό αίσθημά των. Εί
μαι βέβαιος δτι τά τοιοΰτο δέν προοιωνί
ζεται είς ήμάς άλλο τι είμή χαράν καί 
γαλήνην" άλλά τέλος πάντων άς ύπακού- 
σωμεν είς τό παρακινούν ημάς όρμέμφυ- 
τον. Πηγαίνω ταχέως είς Βερσαλλίας νχ
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εκπληρώσω την ύπόσχεσιν την όποιαν ε- 
δωκα εί; την μαρκησίαν, και θά έπανέλ- 
θω. Ώ  ! μή φοβήσαι μήπως κουρασθώ. 
Ό  Γεράρδος εχει ίππους ταχείς ώς τον 
άνεμον, τρέχουν ώς άστοαπη. Θά p.’ έπα- 
νίδης, Β ιολέττα, ποίν ή ή ήμέρα λευκάνη 
τάς ύαλους τοΰ παοαθύρου. Και τότε 
πλέον δέν θά έ'χης φόβον, αλήθεια ;

—  Ό χ ι ,  δχι ! μείνε είς Βερσαλλίας' 
ό ούοανός είνε ζοφερός, έπαπειλεϊται θύ
ελλα' κύτταξε πώς τά νέφη διαρρήγνυν- 
ται σιωπηλώς !. .

—  θ ά  έπανέλθω, σοΰ λέγω' είπέ μου 
καλήν έντάμωσιν.

Ή  Βιολέττα  έφρικίασε καί μή δυνα- 
ρ.ένη νά προφέρη την λέξιν ταύτην έρρί- 
φθη είς τάς άγκάλας τοΰ νέου.

’Ήδη διεσκέλιζε τό παράθυρον καί ήο- 
παζε την κλίμακα, δτε εδραμεν έκ νέου 
πρός αύτόν καί τόν εθλιψε τόσον ίσχυρώς, 
ώστε ό Βελαίρ έκλονίσθη.

—  Χαϊρε ! τώ είπε μετά προσπαθείας, 
έξ ής έρράγη ή φωνή άμα καί ή καοδία 
της.

Ή  αλλόκοτος αύτη κραυγή ηχεί άκόμη 
είς τά ώτα τοΰ Βελαίρ' δτε κατήλθεν είς 
την δχθην. Έστοάφη καί είδεν : όρθία, 
λευχειμονούσα είς τό ζοφερόν πλαίσιον 
τοΰ παραθύρου ή φίλη του, ετεινεν αύτώ 
άκόμη την χεΐρα, καί νέος χαιρετισμός 
με την αύτήν μελαγχολικήν εκφρασιν άπ- 
αγγελθείς, έ'φθασε μέχρις αύτοΰ έν τώ 
μέσω της θλιβερας στοναχής τών ύδάτων 
τοΰ ποταμοΰ.

—  Ή  απερίσκεπτος ! είπε καθ’ εαυτόν 
ό Βελαίρ συγκεκινημένος- εύτυχώς δέν 
είνε μέσα ό γείτων της διά νά την άκού
ση . . .

Καί άνηλθεν έν τάχει την παοόχθιον ό
δόν. Φθάσας είς την καμπήν, παρετήρη- 
σεν άκόμη, άλλ’ ή οπτασία είχε γίνει ά
φαντος.

"Επεται αυνέχεια.

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]
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Ό  Μάξιμος απερχόμενος μετά της ’Α 
λίκης τοΰ μεγάρου της κομήσσης είχεν 
αποφασίσει νά διηγηθή έν πάση ειλικρί
νεια μετά της έξαδέλφης του τά συμ
βάντα είς τόν θεΐόν του, ΐνα τόν φέρωσι 
πρός τό μέρος των. Ή  ’Αλίκη έν άποφά- 
σει νά τόν υποστήριξη τόν ένεθάρρυνεν είς 
τό τολμηρόν σχέδιόν του.

Είχεν άλλως ύποσχεθεΐ καί ή κυρία 
Γ ιά λτα  νά φθάση εγκαίρως ΐνα κερδίσωσι 
τήν μάχην.

Καί δμως άμφέβαλλεν Ι'τι περί της επι
τυχίας.

Αί πεντήκοντα χιλιάδες φράγκων, αί

εύρεθεΐσαι έπί τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ, ά- 
πετέλουν τό ασθενές μέρος της προσβολής.

Ό  κύριος Δορζέρ δέν ήρκεΐτο είς λό
γους αισθηματικούς καί τολμηοάς υπο
θέσεις. ’Αδύνατον θά ήτο νά τόν πείσω- 
σιν, ένόσω ό κύριος δέ Καρνοέλ, δέν κα- 
τώρθου ν’ απόδειξη δτι τά μοιραία έκεΐνα 
τραπεζικά γραμμάτια τώ έστάλησαν παρ’ 
αγνώστου φίλου ή έχθροΰ.

’Αλλά τοΰτο δέν ήτο άποχρών λό
γος διά ν’ άναβάλλη τήν ένέργειάν του, 
καί δυσηρεστήθη μεγάλως άμα φθάς είς 
τήν θύραν τοΰ μεγάρου της όδοΰ Σουρέ- 
ζνης, εμαθεν δτι ό κύριος Δορζέρ έξηλθε 
καί ήθελεν έπανέλθει μετά μίαν ώραν.

Ό  Μάξιμος καί ή έξαδελφη του άφί- 
κοντο δι’ άμάξης , δπερ έξέπληξε τόν 
μπάρπα -  Ντουλεβάν, ίδόντα άμφοτέρους 
μαζύ.

Ή  ’Αλίκη είχεν ύπάγει είς τήν έκκλη- 
σίαν μετά της παιδαγωγοΰ της καί έκεΐ 
κατώρθωσεν, ένώ έξήρχοντο, νά χωρισθώ- 
σιν. "Εσπευδε λοιπόν νά έπανέλθη, ένώ 
ό Μάξιμος δέν ήσθάνετο τήν άνάγκην νά 
τήν συνοδεύση εως τών δωματίων της, 
άλλ’ ούτε καί αύτή νά παρατείνη άνω- 
φελη συνδιάλεξιν.

Τό θέμα είχεν έξαντληθή. Ή  νεαρά 
κόρη ήθελε νά κλαύση μόνη καί ό Μάξι
μος έζήτει νά έπωφεληθή τοΰ χρόνου διά 
νά ποοπαρασκευασθή ώς πρός τήν άποφα- 
σιστικήν μάχην.

Έ σ κ έπ τετο  δμως δτι πρός τοΰτο τώ 
έ'μενεν ετεοόν τι καθήκον νά έκπληοώση.

Ηθελεν ένεογήσει κατά τοΰ Βινιορύ, ο 
όποιος ήτο φίλτατός του.

Ή  φιλία αυτη είχε πως ψυχρανθη 
άπό τίνος, ένεκεν άνεξαοτήτων περιστά
σεων, άλλ’ ύπηρχεν Ιτ ι ,  καί ό Μάξιμος 
δέν ήδύνατο νά ένεργήση, χωρίς νά είδο- 
ποιήση τόν Βινιορύ.

Τό πράγμα ήτο άοκούντως δύσκολον, 
άλλ’ ό Μάξιμος ήλπιζεν δτι ειλικρινής έξ- 
ομολόγησις δέν ήθελε ψυχράνει έπί πλέον 
τήν παλαιάν των φιλίαν.

Τόν έγνώριζε κατά βάθος. Ήξευρεν 
δτι διά τ ή ;  εύθικοισίας του εβλεπε τόν 
βίον διά της πρακτικής δψεώς του. Διά 
νά νλυκάνη δέ τήν πικρίαν τοΰ καταπο- 
τίου ό Μάξιμος έσκέπτετο νά τοΰ παρα- 
στήση δτι συνοικίσιον βεβιασμένον δέν 
ήτο καί εύτυχές καί δτι άντί ν’ άναμένη 
έκ τής τύχης, κάλλιον ήτο, αυτός ν’ άρ- 
νηθή τήν χεΐρα τής ’Αλίκης καί νά άρκε- 
σθη άποαένων συνέταιρος τοΰ κυρίου Δορ
ζέρ.

Έβαινε 7*οιπόν διαπλάττων τά σχέ
διά του ταΰτα ποός τήν όδόν Ά νκεσώ  
δπου κατώκει ό Βινιορύ.

Ή τ ο  κυριακή, τά γραφεία κλειστά, 
καί ύπηρχεν έλπίς δτι ό Βινιορύ δέν εί
χεν έ'τι έξέλθει.

Μόλις ό Μάξιμος έπροχώρησεν είκοσι 
βήματα καί παρετήρησεν έρχόμενον πρός 
αύτόν τό έγγονόν της κυρίας Πιριάκ.

Έδυσκολεύθη νά τόν άναγνωρίση, διότι 
τό παιδίον είχεν έντελώς μεταμορφωθή.

Είχεν άποβάλλει τήν ένδυμασίαν τοΰ 
γραφείου, καί Ιφερεν κομψήν ζ α κ έ τα ν ,

φαιόχρουν, χαμηλόν πιλίδιον καί περι- 
σκελίόα βελουδίνην.

Έφαίνετο εύπορου οικογένειας τέκνον.
Καί τά λεπτά χαρακτηριστικά του έ- 

| ποόδιδον ώς άλλοτε τήν εύφυίαν καί τήν 
αγαθότητά του.Έβάδιζεν ύψιτενώς, εχων 
τάς χείρας είς τά  θυλάκια. Οί οφθαλμοί 
του έ'λαμπον καί τό στόμα έμειδία.

—  Έγιατρεύθης λοιπόν, τώ ειπεν ό 
Μάξιμος άποφράσσων αύτώ τήν δίοδον.

—  Καί τόσφ καλά, ’ποΰ θαρρώ πώς 
ποτέ δέν ήμουν άρρωστος, άπεκρίθη ό Γ ώ -  
γος. Άφοΰ έπαιζα καί βόλους μέ τό σπα
σμένο μου χέρι, καί μοΰ ήλθε πάλιν τό 
μνημονικόν. ΙΙρώτα μ’ εύρήκατε κουτό, 
μά τόρα πειά. . . ’ξεύρω τί λέγω καί τά 
’θυμοΰμαι δλα.

—  Δέν σ’ άφίνω λοιπόν καί ’γώ πειά. 
θ ά  μοΰ έξηγήσης τόσα πράγματα. Καί 
ποΰ πας ;

—  Νά διηγηθώ τήν ιστορίαν μου είς 
τόν κύοιον Δοοζέρ.

—  Ποίαν ιστορίαν.
— θ ά  τοΰ ’πώ πώς έγώ είπα είς τούς 

ανθρώπους ’ποΰ έπηραν τοΰ Βορισώφ τό 
κασάκι, πώς πρέπει νά κάμουν γιά ν’ α
νοίξουν τήν κάσσαν.

—  Πολύ καλά. Δέν τό έπίστευα. Καί 
πώς σοΰ ήλθεν αύτή ή ιδέα νά τά ’πής 
είς τόν θεΐόν μου ;

—  Μέ στέλλει ή μάμμη μου.
Ό  Μάξιμος ήρχιζε νά έννοή.Ή κόμησ

σα άπό πρωίας άνήγγειλεν είς τήν χήραν 
Πιριάκ τήν άπελευθέρωσιν τοΰ κυρίου 
δέ Καρνοέλ, καί τή  έδωκε τάς άναγκαι- 
ούσας οδηγίας.

—  Καί δέν φοβείσαι μήπως σέ συλ- 
λάβη ό άρχαΐός σου κύριος ;

—  Ά ν  μέ συλλάβη, θά ’πάγω είς τήν 
φυλακήν καί δέν θά παραπονεθώ,Έλπίζω 
δμως πώς ή δεσποινίς Α λ ίκ η  θά ’πή τοΰ 
πατέρα της νά μέ συγχωοήση.

—  Μμ ! δέν ’ξεύρω πώς θά τά κατα- 
φέρη. Καί μήπως γιά νά τόν καλοπιάσης 
ένδύθης έ'τσι ώραΐα ;

—  Ώ ,  δχι, κύριε Μάξιμε. Ή  κόμησσα 
μοΰ έ'φερεν αύτά τά ροΰχα. θ ά  μέ πάρη 
μαζύ της, καί δέν θέλει νά είμαι πειά 
ύπηρέτης.

—  θ ά  σέ πάρη μαζύ της! Ποΰ λοιπόν.
—  Δέν είξεύοω. ’Ξεύρω μόνον πώς φεύ

γει απόψε καί πηγαίνομαι μαζύ της ή 
μάμμη μου κ’έγώ. Λυποΰμαι δμως γι’αύ
τό, γιατί δέν θά σάς ξαναϊδώ, άλλά φαί
νεται πώς ποέπει.

7  \

Ό  Μάξιμος δέν έπεμενεν . Έννόει 
δτι δέν ήτο ή κατάλληλος ώρα νά ζητήση 
εξηγήσεις περί τής άποτόμου ταύτης ά- 
ναχωρήσεως, άλλως δέ ε'σπευδε νά συναν- 
τήση τόν Βινιορύ, άλλά δέν ήθελε ν’άφίση 
καί τόν Γώγον.

—  Έ λ α  μαζύ μου, τώ ειπεν. Ό  θεΐός 
μου δέν είν’έκεΐ. θ ά  γυρίση ’σέ ’λίγο καί 
θά πάμε μαζύ. Ώ ς  τότε  δμως πάμε κά
που άλλοΰ.

—  Εύχαρίστως, κύριε Μάξιμε, είπε τό 
παιδίον.

Τόν ήκολούθησε χωρίς νά τόν έοωτήση 
ποΰ τον ώδήγει.



Ή  όδός Ά γ κ ελ ώ  δέν ήτο μακράν, καί 
έβάδισαν εως έκεϊ σιωπηλοί.

Ό  Μάξιμος άπησχολημένος ΰπό σοβα
ρών σκέψεων δέν είχεν δρεξιν νά όμιλη, ό 
δέ Γώγος έδείκνυτο επιφυλακτικός.

Φθάσαντες είς την οικίαν δπου κατώκει 
ό Βινιορύ εύρον τόν θυρωρόν συνδιαλεγό- 
μενον πρός τινα νέον χαιρετίσαντα τον 
έξάδελφον τής ’Αλίκης.

—  Λεν μέ ένθυμεΐσθε, είπεν. Καί δμως 
δέν είνε πολύς καιρός ποΰ με είδατε. Έ ν -  
Ουμεϊσθε την όδόν Ζουφροά ; έγώ έκαμα 
τόν πετεινό.

—  "Α ! ναί, ένθυμοΰμαι, έψιθύρισεν ό 
Μάξιμος έκπληκτος έκ τής συναντήσεως 
ταυ της.

—  Είμαι ό ’Αγίνωρ Γκαλοπαρδέν καί 
ή).θα νά ’δώ τόν πρώην σύντροφόν μου 
Βινιορύ, λ.έγω πρώην , διότι μοΰ κάνει 
τό βαρύ πρό δύο μηνών.

Καί δμως πόσας υπηρεσίας τοΰ έκανα 
. . . καί αύτό είνε τό εύχαριστώ. . .

Φαντασθητε ποΰ μοΰ έ'στειλε νά μοΰ 
μηνύσγι νά περάσω άπ’ έδώ.

’Ήθελα νά ’πάγω μέ τάν Φολώ είς την 
έξοχη μά έ'τρεξα... Ποΰ είνε ό Βινιορύ ; 
Ό  κύριος έξήλθε.

—  Καί ’γώ ήρχόμουν νά τάν ίδώ καί 
έλυπήθηκα πολύ ποΰ δεν τον συνήντησα.

—  'Ώ σ τε  καί είς σ2ς κάνει τάν βαρύ; 
Ά  ! πόσον αλλάζει τούς ανθρώπους τό 
χρήμα. Ό  Βινιορύ πρό δύο μηνών δέν ήτο 
τόσω υπερήφανος, δταν ήλθε νά τοΰ κάνω 
μίαν χάριν. Τότε είχεν έμπιστοσύνην είς 
έμέ...  διότι έπρόκειτο περί ανωνύμου άπο- 
δόσεως.

—  ΙΙώς τά έννοεϊτε ; ήρώτησε ζωηρώς 
ό Μάξιμος.

—  Άπλούστατον. Πενήντα χιλιάδες 
φράγκα, τά όποια κάποιος πελάτης τοΰ 
κυρίου Δορζέρ ώφειλεν είς ενα άλλον καί 
ήθελε νά τά δώσγι χωρίς νά γείνη γνω
στό;.  Μεταξύ μας δμως, έγώ νομίζω πώς 
τά έκλεψε.

— Καί. . . ό Βινιορύ σάς έπεφόρτισε νά 
τά δώσετε σείς αύτό τό ποσόν ;

—  Ναί. Δέν είμαι πλούσιος, άλλ’είμαι 
τίμιος. Καί έπήγα τό πακέτον είς αύτόν 
τάν κύριον,., μπουλβάρ Μπατιγνιόλ. Έ γ ώ  
μάλιστα ενραψα είς τό γράμμα ποΰ τοΰ 
ελεγε πώς τά στέλλει. Φαίνεται δτι ό 
χρεώστης δέν ήθελε νά μάθη ό δανειστής 
του άπό ποΰ τοΰ έ'ρχονται τά λεπτά,άφοΰ 
μάλιστα ήξευρε καί τόν χαρακτήρα τοΰ 
γραψίματος τών υπαλλήλων τοΰ κυρίου 
Δορζέρ. Δι’ αύτά ό Βινιορύ ήλθεν είς 
έμέ.

Μοΰ είχεν ύποσχεθεϊ μάλιστα δτι ό δι
ευθυντής του θά μοΰ εκαμνε καλόν δώρον, 
μά τίποτε άκόμη.

Ό  Μάξιμος ήν ώχράς έκ συγκινήσεως. 
Έμάνθανεν οτι 6 Ροβέρτος δέ Καρνοέλ ήν 
έντελώς αθώος καί δτι ό ’Ιούλιος Βινιορύ 
διέπραξεν άτιμον πράξιν.

—  Καί ’μπορείτε νά τήν αναγνωρίσετε 
αυτήν τήν επιστολήν, τήν όποίαν έγρά— 
ψατε ; ήρώτησεν.

—  Βεβαίως. Μοΰ τήν ύπαγόρευεν ό 
Btvtop0. Καί αύτάς θά τήν άναγνωρίσ·/).

Ουτε λ,έξιν δεν άλλαξα άφ’δσα μου έλεγε.
—  Τότε έλάτε μαζύ μου.
—  ’Μπορείτε νά μοΰ ’πήτε ποΰ, χω 

ρίς νά φανώ περίεργος ;
—  Εις τοΰ κυρίου Δορζέρ τοΰ θείου 

μου' θέλει νά σας άνταμείψ-/].
—  Δέν ζητώ καλλίτερον. "Ομως... άν 

αύτά ’μποροΰσε νά κάμν) δυσαρέσκειαν είς 
τάν Βινιορύ.

—  Έλάτε,κύριε ,έλάτε νά κάμετε μίαν 
καλήν πράξιν. Σάς ορκίζομαι δτι θ’ άν- 
-ίαμειφθήτε.

Ό  Γκαλοπαρδέν άφέθη νά όδηγήται 
ύπό τοΰ Μαξίμου λαβόντος αύτόν άπό 
τοΰ βραχίονος.

Ό  Γώγος ήκουε χωρίς λέξιν νά εΐπτ], 
άλλ’ έκ τής φυσιογνωμίας του έφαίνετο 
δτι τά  πάντα ήννόει.

Έβάδισαν πρός τήν όδόν Σουοέζνης καί 
διακόσια περίπου βήματα άπό τοΰ μεγά
ρου τοΰ κυρίου Δορζέρ,ό Μάξιμος παρετή- 
ρήσ'ε τάν Βινιορύ -ερχόμενον έκ τής έναν- 
τίας διευθύνσεως.

Ή τοιμάζετο  νά σπεύση προς αύτόν, 
άλλά ό Βινιορύ τάν άνεγνώρισε καί στρα
φείς πρός άλλην διεύθυνσιν έφυγε ταχέως.

—  "Α ! μά αύτό είνε πάρα πολύ, άν
έκραξεν ό Γκαλοπαρδέν. Τόρα φεύγει ποΰ 
μέ βλέπει. Φοβάται φαίνεται νά σάς ’πή 
δτι άλλοτε ήρχετο μαζύ μου. ’Ντρέπεται 
. . . μά εννοιά του. . .

—  Ναί, είπεν ό Μάξιμος,εννοεί νά μάς 
άποφύγτ). Ά μ α  μάς είδε μαζύ τά έμάν- 
τευσεν δλα. Ά ς  τρέξωμεν,σάς παρακαλώ. 
Δέν έ'χομεν καιρόν νά χάνωμεν για νά σάς 
παρουσιάσω είς τον θεϊόν μου.

Ό  Γκαλοπαρδέν δυσαοεστηθείς έκ τ ή ;  
πρός αύτόν όιαγωγής τοΰ πρώην φίλου 
του ήκολούθησε τάν Μάξιμον αδιαφορών 
περί τών δυσαρέστων έπακολουθημάτων, 
τά όποια έδύνατο νά εχν) ή πράς τόν κύ
ριον Δορζερ παρουσίασίς του.

Ό  μπάρμπα-Ντουλεβάν ήνοιξεν έκπλη
κτος τούς οφθαλμούς βλέπων τάν Γώγον 
ΰπό τό νέον ένδυμά του, άλλ’ έν τούτοις 
ή έ'κπληξις δέν τάν έμπόδισε νά εί'πη εις 
τον Μάξιμον δτι ό κύριος Δορζέρ είχεν 
έπιστρέψει.

—  Σάς περιμένει είς τό γραφεΐόν του, 
προσέθηκεν.

Έ π ε τ α ι  τ ό τ Ι λ ο ; .  Α ι ς ο π ο ς
     #

ΑΙΜΥΛΙΟΥ ΣΟΥΒΕΕΤΡ

Λ Ε Τ Κ Η  Κ Α Π Ε Λ Ο Υ
Ισιοριχον διήγημα

Α'

Ή  λάμψις τών κηρίων ήρχιζε νά ώ - 
χρΐ£, ή μουσική κατέστη άσθενεστέρα, ό 
χοοάς άτονότερος, τό δε πλήθος, κουρα- 
σθέν έκ τών φώτων καί τής τύρβης, διε- 
σπάρη ήσύχως, καί τά ζεύγη τών προσω
πιδοφοριών έζήτουν έν τώ  κήπω σκιάν διά 
στενοτέρας συνομιλίας.

Ή τ ο  ώρα καθ’ ήν οί οφθαλμοί τοΰ 
πατράς καί τοΰ συζύγου, βεβαρημένοι έκ 
μακράς αγρυπνίας, καθίστανται απρόσε
κτοι, στιγμή τοΰ αποχωρισμού, καθ’

ήν ό ερως λαλεΐ ΰψηλότερον είς τάς τ ε -  
ταραγμένας ψυχάς, καθ’ ήν ή χείρ, ύφ’ έ -  
τέρας θλιβομένη, άφίνει έντός ταύτης 
άνθοδέσμην μαρανθεΐσαν έπί τής καρδίας, 
καθ’ ήν τά τρέμοντα χείλη ψιθυρίζουσιν 
έρωτικήν έξομολόγησιν έν λαθραίω άσπα- 
σμώ . . . Ώ ρ α  γλυκεία, καθ’ ήν ό Ρ ω 
μαίος λησμονεί εαυτόν πλησίον τής Ί ο υ -  
λ ιέττη ς ,  μή άκούων τοΰ κορυδαλοΰ καί 
μή βλέπων τήν ήμέραν ύποφώσκουσαν.

Ό  άρχων Ίουλιάνης, έν τώ μεγάρω τοΰ 
όποιου ό χορός έγίνετο, είχε καταλίπν) 
ώσαύτως τήν αίθουσαν τοΰ χοροΰ καί έ- 
κάθητο είς τό βάθος στοάς άμυδρώς φω
τιζόμενης. Ούτος δμως δέν έπεζήτει τήν 
σιγήν καί τήν σκιάν ένεκα έρωτικών ονει
ροπολημάτων, διότι ό Ίουλιάνης ούδέ— 
ποτε ήγάπησεν. Ώ ν  φιλόδοξος καί σκλη
ρός. κατηνάλωσε τάν βίον του έν σκευω- 
ρίαις. Γνωρίζων τούς ανθρώπους μόνον 
διά τών κακιών των, έμίσει τούτους' ού- 
δέποτε οίκτος ήγγισε τήν σιδηράν καρ
δίαν του , ή δέ χείρ του έκινεΐτο διά 
νά φονεύσνι καί μόνον καί αύτή ή δικαιο
σύνη του ήτο ή τοΰ πελέκεως καί διά 
τούτου μόνον έξεφράζετο.

Ώ ν  μέλος τοΰ συμβουλίου τών Δέκα, 
είχεν άναλάβν] τήν έκτέλεσιν τών άδιαλ- 
λάκτων μέτρων καί τών άνηλεών βασά
νων. Τό αίμα ώλίσθαινεν έπί τής παγεράς 
χειρός του χωρίς νά τήν κηλιδοϊ, καί ή 
τύψις τοΰ συνειδότος έσταμάτα πρό τής 
κεκλεισμένης συνειδήσεώς του.

Μόλις έκάθησε καί προσωπιδοφόρος τις 
είσηλθε μετά προφυλάξεως. Ό  Ίουλιάνης 
άνεγνώρισε τό βήμά του.

—  Εΐμεθα μόνοι, είπε, δύνασαι νά προ- 
χωρήσης, Μαρτέλη.

Εκείνος προχωρήσας πλειότερον άπε- 
βαλε τήν προσωπίδα.

—  Μ’ έζητήσατε, είπε μετά σεβασμοΰ.
—  Δέν κατέλιπες διόλου τάν χορόν, τί 

ήκουσες ; τ ί  είδες ;
—  Ούδέν σπουδαΐον . . .  γυναικείας μη

χανορραφίας μόνον.
—  Θά φέργις αυριον τά ονόματά των 

είς τά συμβούλιον τών Δέκα.
—  Πώς ! ήρώτησεν έ'κπληκτος ό δορυ

φόρος, τά  ονόματα τών γυναικών, αί 6- 
ποΐαι . . .

—  Ναί . . .Κρατοΰντες αύτάς διά τών 
μυστικών των, δυνάμεθα τά πάντα ν’ ά- 
πάιτήσωμεν παρ’ αύτών, νά γνωρίζωμεν 
τί σκέπτονται οί σύζυγοι αύτών, οί άδελ- 
φοί των, οί έρασταί των . . . τό συμβού
λιον θέλει νά γνωρίζϊ) τοΰ λοιποΰ τάς υ
ποθέσεις ταύτας.

—  Θά ήναι μεγάλη δι’ έμέ ευθύνη, 
παρετήρησε σοβαρώς ό Μαρτέλης, έν τού- 
τοις θά υπακούσω.

—  Καί ή θυγάτηρ τοΰ γέροντας Κα
πέλου ; ήρώτησεν αύτόν ό Ίουλιάνης.Εύ
ρίσκετο έκεϊ ; Δέν παρετήρησες τίποτε ;

—  Ό  ίδιος άνθρωπος ήκολούθει πάν
τοτε  τήν δεσποινίδα Λευκήν ύπό διάφορα 
ένδύματα.

Τό μέλος τοΰ συμβουλίου τών Δέκα 
ύψωσε τήν κεφαλήν :

—  Ό  αύτός ό παρακολουθών παντα-



χοΰ ταύτην άπό τής είς Βενετίαν έπι- 
οτοοφης τη ς  ; ειπεν.

—  Μάλιστα,κύριε.
—  Είσαι βέβαιος, δτι δέν είναι τις 

τών νεαρών πατρικίων μιας ;
—  Βεβαιότατος.
—  Ούδείς έκ τών ξένων εύγενών, οΐ

τινες εύρίσκονται είς την πόλιν μας ;
—  Ούδείς.
'Ο Ίουλιάνης έβυθίσθη είς βαθείας 

σκέψεις.
Πράγματι, άπό έβδομάδος άπαντες οί 

κατάσκοποι τοΰ συμβουλίου τών Δέκα ή- 
δυνάτουν νά γνωοίσωσι τίς ήτο δ άγνω
στος έκεϊνος. Έγνώριζον μόνον, δτι ού- 
τος ήλθεν είς Βενετίαν, καθ' ήν ήμέραν ή 
νεαρά Καπέλου έπανήλθεν είς τήν οικίαν 
τοΰ πατρός της ,  μετά μακρόν ταξείδιον 
είς τήν ηπειρωτικήν Ευρώπην.

Τό μυστήοιον, δι’ ού ή Δημοκρατία έ -  
κάλυπτε πάντοτε τήν έπαγρύπνησίν της, 
απέκλειε τάς εύθείας καί φανεράς άνα- 
ζητήσεις. Ό  Ματθαίος— ούτως εκαλείτο 
δ άγνωστος— δέν ύπεβλήθη λοιπόν είς ου- 
δεμίαν άνάκρισιν ' τό συμβούλιον τών 
Δέκα, επιθυμούν νά γνωρίζϊ) τά σχέδια 
πάντων τών είς Βενετίαν διαμενόντων, 
ούδαμώς έπληοοφορεΐτο περί τούτων φα- 
νερώς, διότι πρώτιστον στοιχεΐον τής έ -  
ξουσίας ταύτης ήτο ή γνώσις πάντων διά 
τοΰ δόλου καί τής πανουργίας καί ούδέν 
νά έρωτα.

Αί μεταξύ τής Λευκής καί τοΰ Μ ατ
θαίου ύπάρχουσαι μυστικαί σχέσεις άνε- 
καλύφθησαν μ ετ ’ ολίγον, ούδείς δμως ή -  
δυνήθη νά μαντεύστ) τίς ήτο ό ύπδ ψευ
δώνυμον καί κοινήν ένδυαασίαν κρυπτό
μενος άνήρ.

Μετά μακράν σιγήν δ Ίουλιάνης άνύ- 
ψωσε τήν κεφαλήν.

—  Είδες τό πρόσωπόν του ; ήρώτησε 
τόν κατάσκοπον.

—  Μοί έστάθη άδύνατον. Μόνον τήν 
εσπέραν έξέρχεται καί ώς έπί τό πλεΐστον 
προσωπιδοφορών. ’Ά λ λω ς τε ,  απόψε έλ- 
πίζω νά λάβω καλλιτέρας πληροφορίας.

—  Καί πώς ; . . .
—  Ή  τροφός τής δεσποινίδας Λευκής 

κατέχει πάσαν τήν έμπιστοσύνην τής κυ
ρίας της, ούδεμία δε αμφιβολία, δτι αύ
τή  θά γνωαίζη τόν Ματθαίον αύτόν.

—  "Επειτα . . .
—  Έσυλλογίσθην δτι ή γραϊα, ενεκα 

τής ήλικίας της καί τής άσχημίας της, 
θά έστερεϊτο έραστοΰ καί επομένως έγώ 
ύποκρίνομαι άπό τριών ήμερων δτι τήν 
αγαπώ έμμανώς.

—  Λοιπόν ; . . .
—  Λοιπόν . . . απόψε θά με δεχθή.
—  Καί έλπιζεις δτι θά σοί εΐπν) δσα 

γνωρίζει ;
—  ’Ελπίζω,άπεκρίθη δ Μαρτέλης μετά 

ποοπετείας.
—  Ά ν  έπιτύχτ,ς, θά λάβης διακόσια 

φλορία.
—  Δέν είναι μικρόν τό ποσόν ! έψιθύ

ρισεν ό Μαρτέλης.
Ό  Ίουλιάνης έγερθείς ενευσεν αύτώ ν’ 

άποσυρθη.

Κ αθ’ ήν στιγμήν ό κατάσκοπος έξήρ- 
χετο, ό κόμης Καπέλος είσήλθεν είς τήν 
στοάν.

Ή τ ο  γέρων κεκυρτωμένος ύπό τών α
σθενειών, ούτινος δμως ή κεφαλή έτήρει 
σεβάσμιον μεγαλεΐον' κατά τά λοιπά ήτο 
μετρίου νοός καί κοινοΰ θάρρους. Ή τ ο  
άνήρ έκ τών άποδεχομένων τήν ύφιστα- 
μένην τυραννίαν καί τάς κοινάς τοϊς πα- 
σιν άδικίας.

Παρετήρησε τόν Ίουλιάνην καί ήρχετο 
ΐνα τόν άποχαιρετίσγ). Κ α τ ’ άρχάς συνε- 
χάρη τοΰτον διά τήν πολυτέλειαν καί φι
λοκαλίαν τοΰ χοροΰ του.

—  Πιστεύετε, κόμη, δτι ή δεσποινίς 
Λευκή ηύχαριστήθη διόλου ; ήρώτησεν δ 
Ίουλιάνης.

—  Όποία νεάνις άντέστη ποτέ είς 
τήν μέθην τής μουσικής ταύτης καί τοΰ 
χοροΰ ; άπεκρίθη δ Καπέλος.

— Είξεύρω δτι ή θυγάτηρ σας είναι τε 
θλιμμένη άπό τής έπανόδου της, είπε τό 
μέλος τοΰ συμβουλίου τών Δέκα.

—  Τίς σάς ειπεν ; . . ήρώτησεν ό γέ
ρων ανήσυχος.

Ό  Ίουλιάνης έμειδίασεν.
—  Ή  Δημοκρατία τά πάντα βλέπει, 

κύριε κόμη, ειπεν. Ό  οφθαλμός της ώς 
ό τής γυναικός, παρατηρεί δ,τι διαφεύ
γει τάν όλιγώτερον προσεκτικόν οφθαλ
μόν τοΰ πατρός . . . "Αλλως τε καί ύμεϊς 
έπίσης παρετηρήσατε τήν θλΐψιν ταύ
την ! . .

—  ’Αληθώς, ειπεν ό Καπέλος. ’Αλλά 
παρετήρησα μόνον τόν πόθον, δστις συ- 
χνάκις καταλαμβάνει τάς νεάνιδας τής ή
λικίας της. Είναι ώραία, πλουσία, έλευ- 
θέρα νά έκφοάση πάσαν επιθυμίαν της, 
διά τοΰτο δέν βλέπω ποίαν αιτίαν θλί— 
ψεως δύναται νά ε χ /j ή Λευκή ;

—  Τήν μεγαλειτέραν, ίσως.
—  Τήν γνωρίζετε λοιπόν ;
Ό  Ίουλιάνης κατένευσεν, ό δέ γέρων 

έφάνη προσεκτικός καί συγκεκινημένος.
—  ’Ακούσατέ με, κόμη, ειπεν δ Ί ο υ -  

λιάνης δεικνύων θρονίον τώ Καπέλω. θ ά  
σας δμιλήσω έν ονόματι τοΰ συμβουλίου 
τών Δέκα.

Ό  κόμης ώχρίασε, προσκλίνας δέ μετά 
σεβασμού έκάθησεν, έν ώ δ Ίουλιάνης ε-  
μεινεν δρθιος.

—  Γνωρίζετε, κόμη Καπέλε, έξηκολού- 
θησε γαλήνιος, ή Βενετία δέν υπερασπί
ζεται μόνον τά σύνορά της κατά τοΰ έχ- 
θροΰ καί τούς νόμους της κατά της άν- 
ταρσίας' τά ένδοξα ονόματα είναι δι’αύ
τήν έπίσης ίερά κυριότης. Είς τήν Δημο
κρατίαν μας, ή τιμή τής εύγενείας, τά 
συνοικέσια ταύτης άνάγονται είς τήν πο
λιτικήν, καί τά συμβού7αον έ*τάς τοΰ δτι 
είναι φύλαξ τής ισχύος, είναι άκόμη καί 
κηδεμών άπάντων. Είς αύτό άπόκειται 
ν’ άποφασίση τά συνοικέσια, άτινα αί 
μεγάλαι οίκογένειαι όφείλουσι νά συνά- 
ψωσι πρός άλλήλας πρός τά συμφέρον τής 
Βενετίας . . . "Ο ,τι  άλλαχοΰ είναι δ βα
σιλεύς, ένταΰθα είναι δ πατρίκιος, διότι 
αί ποάξεις του δέν eivai έκλογαί, άλλ’ 
άνάγκαι τοΰ Κράτους.

. —  Ούδένα τών νόμων τούτων άγνοώ, 
άπήντησεν ό Καπέλος, απέδειξα δέ δτι 
είμαι πρόθυμος νά ύποταχθώ είς τούτους. 
Τό συμβούλιον ώρισε τήν χεΐρα τής Λευ
κής είς τόν Λορέντζον Βαοβαρίνην, καίτοι 
δέ ό Λοοέντζος είναι άγνωστος καί είς 
έμέ καί είς τήν θυγατέρα μου, έν τούτοις 
άδιστάκτως συνήνεσα.

—  Τό συμβούλιον άναγνωρίζει τήν ύ- 
πακοήν σας, κόμη. Γνωρίζετε δμως ό
ποιαν σπουδαιότητα πρέπει ν’ άποδώσω- 
μεν είς τάν γάμον τοΰτον. Ή  άνδρία τοΰ 
Βαρβαρίνη κατέστησεν αύτόν ενα τών 
χρησιμοτάτων βοηθών ήμών, καί αυτός 
μόνος φαίνεται άξιος διάδοχος τών στρα
τηγών μας, άλλά δυστυχώς δέν είναι Β ε -  
νετός ! Ή  Γένουα, ή Φερράρα, τό Μι- 
λάνον ήθέλησαν ήδη νά μάς τόν άφαιρέ- 
σουν, καί θά τά κατώρθουν άν δέν τόν 
συνεδέομεν είς τήν Δημοκρατίαν δι’ άρρή- 
κτων δεσμών. Πρέπει ένδοξος γάμος νά 
τόν καταστήση πολίτην Βενετόν, ύμεΐς 
δέ μόνος, κόμη, δύνασθε νά τόν συνδέ- 
σητε διά τής συγγενείας σας.

—  Μοί είπατε πάντα ταΰτα καί άλ
λοτε καί συνήνεσα, άπήντησεν δ Καπέ
λος. Ό  γάμος τοΰ Βαρβαρίνη καί τής θυ- 
γατοός μου θά γείνη μετά παρέλευσιν 
ένός έ'τους...

—  Μετά εν ετος θά ήναι πολύ άογά.
Ό  γέρων έποίησε κίνημά τι.
—  Πώς ; ήρώτησεν.
—  Ή  μελαγχολία αύτή τής δεσποι

νίδας Λευκής. . . αγνοείτε τήν αιτίαν 
της ; . . .  ’Αγαπά.

—  Τί λέγετε ! άνέκραξεν ό Καπέλος.
—  Δέν παρετηρήσατε λοιπόν, κύριε 

κόμη, οτι άπό τής έπανόδου αύτης ά- 
ποφεύγει τάς διασκεδάσεις : Δέν ήκού- 
σατε τήν νύκτα, ύπό τούς έξώστας τοΰ 
μεγάρου σας, διαβαίνουσαν γόνδολαν καί 
φωνήν αδουσαν ; Αύτήν ταύτην τήν ε
σπέραν άκόμη δ έραστής τής θυγατρός 
σας εύοίσκεται ένταΰθα... μοί τόν έπέ- 
δειξαν...

—  Άδύνατον ! άνέκραξεν δ κόμης έ
γερθείς.

—  Παρατηρήσατε , ειπεν ό Ίουλιά -  
νης.

Καί άναγκάσας σιγά τάν Καπέλον νά 
στραφή, εδειξεν αύτώ, είς τήν έγγύς 
στοάν, δύω προσωπιδοφόρους στενότατα 
συνομιλούντας χαμηλή τή φωνή.

•—  Ή  Λευκή ! άνέκραξεν δ γέρων 
ναγνωρίσας τήν ένδυμασίαν τής θυγα
τρός του.

—  Καί δ άνθρωπος αύτός είναι δ πα- 
ρακολουθών αύτήν πανταχοΰ . . .

Ό  κόμης έκινήθη ΐνα δοάμη πρός τού
τους, άλλ’ δ Ίουλιάνης τάν έκράτησεν.

—  Μή προξενήσητε σκάνδαλον, είπε 
γαλήνιος, διότι θ’ άτιμάσητε μόνον τήν 
θυγατέρα σας χωρίς νά έπιφέρητε θερα
πείαν τινά.

—  Ά λ λ ’ αύτή άρά γε νά ήναι ; ειπεν 
δ Καπέλος θεωρών τήν προσωπιδοφόρον, 
ήτις προύχώρει πρός τά μέρος των.

—  Δύνασθε νά βεβαιωθήτε περί τού
του, έψιθύρισεν ό Ίουλιάνης.



Καί λαβών ττ,ν χεΐρα τοΰ κόμητος τ.όν 
ήνάγκασε νά ΰποχωρήση μ ε τ ’ αυτοΰ ύπό 
την σκιάν των στύλων.

Έ ν  τούτοις οί δυω έρασταί, περί της 
συνομιλίας των μόνον ένν)<3yολημένόι, ού
δέν είδον. Φθάς είς τό μέσον της στοάς 
ό άνήρ παρετήρησε πέριξ αΰτοΰ και ε'στη.

—  Εΐμεθα μόνοι έδώ, είπεν, Πρός ^ιοΰ, 
άκουσόν με, Λευκή.

—  Είμπορεΐ νά έ'λθη κανείς, άπεκρίθη 
ή νεάνις περίτρομος.

—  Ά λ λ ά  δεν θά είμπορέσω λοιπόν 
ποτέ νά σοί ομιλήσω άφόβως, νά σοί εΐπω 
πόσον σέ άγαπώ ; Αί χαμηλή τη φωνή 
όμολογίαι μου ένώπιον πάντων ούδέν εί
ναι. . .  Λ ευκή! Αγνοείς τήν άπόγνωσιν 
ητις μέ καταλαμβάνει όταν δέν σέ βλέπω 
πλέον ! 'Οσάκις σέ άφίνω, μοΰ φαίνεται 
δτι τοΰτο γίνεται ί>ιά τελευταιαν φοράν. 
Δέν είμπορώ νά ζήσω τοιουτοτρόπως έπί 
πολύ, έστερημένος πάσης έλπίδος.

—  Ά λ λ ά ,  πρός Θεοΰ, τί θέλεις λοι
πόν ;

—  Νά λάβω μόνον τήν διαβεβαίωσιν 
νά σέ βλέπω ένίοτε. ‘Υπόδειξόν με μέρος 
καί ώραν συνεντεύξεως, όπου νά σοί ομι
λώ άνευ ούδενός μάρτυρος.

—  Μήπως είμπορώ ;
—  Έπίτρεψόν μοι λοιπόν νά έξεύρω 

τό μέσον . . . ύποσχέθητί μοι νά μέ δε- 
χθής, άν δυνηθώ νά φθάσω μέχρι τοΰ 
δωματίου σου . . .

—  Αδύνατον, Ματθαίε ! άνέκραξεν ή 
νεάνις. Ό χ ι ,  δέν θέλω . . . Πρός Θεοΰ, 
μή μοΰ ζητής τοιαΰτα πράγματα’ ή ε
λάχιστη αφροσύνη δύναται νά μάς άπο- 
λέση . . . Τίς είξεύρει άν καί τώρα δέν έ- 
προδόθημεν . . . άν δέν μάς παρετήρησαν 
ένταΰθα ;.. . . Άφησόν με νά έπιστοέψω 
είς τήν αίθουσαν τοΰ χοροΰ . . . φοβοΰ- 
μαι ! . . .

Καί λέγουσα ταΰτα ή Λευκή έπλησίαζε 
πρός τήν δευτέοαν στοάν. Ό  Ματθαίος 
ήκολούθησε ταύτην καί άμφότεροι έξη— 
φανίσθησαν.

Έν όσω εύρίσκοντο έκεϊ ό Ίουλιάνης 
ποσώς δέν κατέλιπε τήν χεΐρα τοΰ Κα
πέλου , καί διά τής χειρός καί τοΰ 
βλέμματος τόν συνεκ,ράτησεν. "Οτε ομως 
έκεΐνοι έξήλθον, ήρκέσθη νά εΐπη ψυχρώς 
πρός τόν γέροντα'

—  Καί τώρα, κόμη, δέν αμφιβάλλετε 
πλέον !

Ό  Καπέλος ούδέν άπεκρίθη, άλλ’ έκά- 
λυψε τούς οφθαλμούς του.

—  Καί ποιος είναι αυτός ό Ματθαίος; 
ήοώτησε μετά μακράν σιγήν.

—  Τόν άγνοοΰμεν άκόμη, άπεκρίθη ό 
Ίουλιάνης, οίοσδήποτε όμως καί άν ή- 
ναι πρεπει νά τφ άποσπάσωμεν τήν θυγα
τέρα σας.

—  Τί πρέπει νά πράξω ;
—  Τά πάντα προεΐδε τό συμβούλιον. 

Μετά τρεις ημέρας ό Λοοέντζος Βαρβαρί- 
νης ερχεται είς Βενετίαν ίνα νυμφευθή 
τήν δεσποινίδα Λευκήν, μετά τοΰτο θ’ ά- 
ναχωρήση ευθύς μ ε τ ’ αύτής καί τότε , 
κόμη, ή τιμή της θά ήναι ΰπό τήν προ
στασίαν τοΰ συζύγου της,ούτινος τό νεώ-

τερον όμμα θά ήναι μάλλον ά'γουπνον. 
"Εως τότε,  μή εΐπητε τίποτε, μή ποά- 
ξητε ούδέν τό όποιον νά γνωρίση εις τήν 
θυγατέρα σας ότι γνωρίζετε τό μυστικόν 
της .  Αί έπιπλήξεις θά ήναι έπικίνδυνοι 
καί δυνατόν νά τήν έξωθήσωσιν είς πα- 
οάτολμον πράξιν. Ά λ λ ω ς  τε τοιαύτη εί
ναι καί ή έπιθυμία τοΰ συμβουλίου...

—  Θά ύπακούσω, άπήντησεν ό Κ α
πέλος.

Όμιλοΰντες, ό κόμης καί ό Ίουλιάνης, 
άφίκοντο είς τήν αίθουσαν τοΰ χοροΰ, έν 
η εύρον τήν Λευκήν μόνην. Ό  Ίουλιάνης 
τήν έπλησίασεν.

—  Είπον πρός τόν πατέρα σας, δεσποι
νίς, εΐδησιν ήτις σάς ενδιαφέρει, είπεν.Ή 
ειρήνη ήν ή Δημοκρατία έκαμε θά έπι- 
σπεύση, έλπίζω, τήν έπάνοδον τών στρα
τηγών μας.

Ή  νεάνις άνεσκίοτησεν.
—  Ό  κύριος Λορέντζος Βαρβαρίνης πε- 

ριμένεται λοιπόν προσεχώς ; ήοώτησε διά 
τρεμούσης φωνής.

Ό  κόμης <5έν έδωκε καιρόν είς τόν Ίου- 
λιάνην ΐνα άποκριθη, άλλά προχωρήσας 
πρός τήν θυγατέρα του καί βλέπων αυ
τήν ατενώς τη είπεν άποτόμως'

—  Δεσποινίς Καπέλου, μετά δύω ή μ έ— 
οας θά ύπανδρευθής τόν Λορέντζον Βαρ- 
βαρίνην.

Ή  Λευκή έρριψε κραυγήν καί έστηρί- 
χθη δι’άμφοτέρων τών χειρών της έπί τίνος 
θρονίου. Ό  Ίουλιάνης έποίησε κίνημα έκ- 
πλήζεως καί δυσαρέσκειας, όπερ ομως 
κατέστειλεν ευθύς,, καί στραφείς πρός τόν 
κόμητα τώ είπε μειδιών'

—  Ουδέποτε πρέπει νά προλέγη τις 
τόν θάνατον γενναίου, ούτε τήν άφιξιν 
άπόντος. Ί !  επάνοδος τοΰ Λορέντζου δυ
νατόν νά βραδύνη πλέον παο’ όσον τό υ
ποθέτετε. Διατί νά συγκινήσητε τήν θυ
γατέρα σας καί νά διακόψητε τήν εύθυ- 
μίαν της ; Ό  χορός θέλει εύθυμα πρό
σωπα.

Καί λαβών τήν χεΐρα τής Λευκής τη 
είπεν'

—  Απόψε μοί άνήκετε. Έ λ θ ε τ ε ,  θά 
σάς οδηγήσω ό ίδιος είς τό μέσον τοΰ 
χοροΰ.

Ή  νεάνις έστήριξε μηχανικώς τόν βρα
χίονα της επ’ έκείνου τοΰ Ίουλ.ιάνη καί 
άμφότεροι είσήλθον είς τήν αίθουσαν τοΰ 
χοροΰ.

Μείνας μόνος ό γέρων Καπέλος έκάθησε 
καί άφήκε τήν κεφαλήν νά κλίνη έπί τοΰ 

! στήθους του. 'Ο ,τ ι  εμαθεν, έπλήγωσεν 
αύτόν είς τό μάλλον έύαίσθητον σημεΐον 
τής ύπερηφανίας του. Ό  έρως τής θυγα- 
τρός του πρός ξένον, ανάξιον βεβαίως το ι-  
αύτης προτιμήσεως, ήτο δριμεΐα θλΐψις. 
’Αλλά τό μάλλον λυποΰν τοΰτον ήτο, ότι 
ό έ'ρως ούτος έγνώσθη, ότι ή αισχύνη τοΰ 
αΐματός του ήτο γνωστή καί είς ετέρους.

"Αλλως τε έννόει οτι ή τιμή του καθί
στατο τοιουτοτρόπως κτήμα τών Δέκα, 
ότι ούτοι ήδύναντο τοΰ λοιποΰ τά  πάντα 
παρ’ αύτοΰ νά ζητήσωσιν, ούχί μόνον έν 
όνόματι τής έξουσίας των, άλλά πρός ά -  
μοιβήν τής έχεμυθίας των.

Έμεινεν έπί πολ.ύ βεβυθισμένος είς τάς 
σκοτεινάς σκέψεις του. Αί λευκαί λάμψεις 
τής ήοΰς ήρξαντο νά είσχωρώσιν είς τάς 
στοάς. Ό  Ίουλιάνης ένεφανίσθη μετά 
τής Λευκής.

Ό  κόμης έγερθείς έζήτησε τήν γόνδο- 
λάν του καί άπεχαιρέτ·ισε τόν Ίουλιάνην. 
Ή  Λευκή έπλησίασεν ΐνα λάβη τήν χεΐ
ρά του, άλλ’ ό γέρων παρήλθε χωρίς νά 
τή τήν προσφέρη. Τοιουτοτρόπως έπλη- 
σίασαν είς τάς τρεις βαθμίδας τοΰ μεγά
ρου παρά τό τέναγος.

Καθ’ ήν στιγμήν ό Καπέλος είσήρχετο 
είς τήν γόνδολαν, άνήρ τις κεκαλυμμένος 
διά μανδύου έφάνη οίονεί σκιά πλησίον 
τής Λευκής, ήτις άνεσκίρτησε, καί κύψας 
πρός ταύτην έψιθύρισεν'

—  Τήν προσεχή νύκτα, κατά τήν μίαν 
ώραν, έπί τής κρηπΐδος τής Παναγίας... .

■ Τη στιγμή ταύτη ό Καπέλος έστράφη. 
Ή  νεάνις είσηλθε ταχέως είς τήν γόνδο
λαν, ή δέ σκιά έξηφανίσθη όπισθεν τών 
στύλων τοΰ μεγάρου.

"Επεται συνέχεια.
* * £Β.

Ε Ι Σ  Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΪΟ Ν

Τ Ω Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ω Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί Ιν παρενθέσει τιμαί σημειοΰνται χάριν 
τών έν τα ΐζ έπαρχίαις καί τω  έξωτερ·.κώ επιθυ
μούνταν νά άποκτήσωσιν αύτά, έλεόθερα τα χ υ 

δρομικών τελών],

«ΙΙαρισίων ’ Απόκρυφ?», μυθιστορία Ευγενίου 
Σύη, μετάφρασις Ίσιδωρίδου I. Σκυλ'σσή (τό
μοι 1 0 ) .......................................................... Δρ. 6 [7 ]

«Α ί Ρωσσίδες Παρθένοι ή ό Μϊ,δενισμος έν
Ρω ισία » (τόμο·. 2 ) ..................................  Δρ. 3 [3 ,3 0 ]

«Ιίαλαιαί ‘ Αμαρτία·.» λ υ 'ΐκή  συλλογή, δπο 
Δ ημ. Γ ρ . Καμποΰρογλου· · · - Λ επ τ. 6 0  [7 0 ] 

« Ή  Φωνή τή ς  Καρδιάς μου», λυρική Συλ
λογή. ύπό Δ ημ. Γρ . Καμποόρογλου. Λεπ. 6 0  [7 0 ]  

«Ιστορ ία  τοΰ Μεγάλου ΙΙέτρου», αϋτοκράτο
ροί τή ς Ρωσσίας, μ ετά  εισαγω γή; καί παραρτη
μ ά τω ν ...............................................  Δρ αχ. 4 [4 .5 0 ]

«Αί τίμια1, γυναίκες» διήγημα ΰπό Amedee
A chard....................................................  Λ επ τ. 7 3  [9 0 ]

«Οί ’Αγώνες τοΰ Βίου: Σέργιο: Πάνινης», μυ
θιστόρημα βραβ-υθέν υπό τής Γα λλική ς ’Ακα
δημίας...............................................  Δρα/. 2  [2 .2 0 ]

« Ύ π α τία » , μυθιστορ'α ιστορική ΰπό Charlee
K ingsley [τόμοι 2 ] .........................  Δρ. 4 [4 .2 0 ]

«Κωμ<ρδίαι» ΰπό Ά γ γ . Βλά χου Δρ. 2  [2 .2 0 ]  
« Ό  Γονζάλβης Κορδοόβιος ή ή Γρανάδα άνα- 

κτηθεΐσα · μυθιστ ρημα . . Δρ. 1 .5 0  [1 .7 0 ]
« Έ  Σειρήν»·, μυθ στορία Ξα βιέ δέ Μοντε

π έν ....................................................  Δρ. 1 .5 0  [1 .7 0 ]
«Τ α  ’Απόκρυφα τή ς  Ιεράς ’Εξετάσεοις» μυ

θιστορία.................‘.................................. Δρ. 2  [2 .2 0 ]
«Έ θελβίνα» μυθιστορ'α τοΰ ’Ά γγλου Ό ρ -

λέν ..........................................................Δρ. 1 .70 [1 .8 0 ]
«Έ λλη νικα ί Σκηναί» δπο ’Αγγέλου Βροφφε- 

ρίου, μετάφρ. ΰπό Π. Πανα [τόμ . 2 ] Δρ. 5  [5 5 0 ]  
«Α ιγύπτια Βασιλόπαις» μυθιστορία ιστορική, 

δπο Γεωργίου ’Έ β ερ ς, μετάφρασις δ7.ό Ε . Γ α -  
λά η, I. Κ . Δελιγιάννη καί Σ τ. Σ τρέιτ (τόμοι
τ ρ ε ις ) .......................................................... Δρ. 5  5 0  [6 ]

« Ή  μυστηριώδης Συμμορία», μυθ.στορία M ary 
Lafon ·  ...............................................  Δρ. 2 [2 .2 0 ]

«Μπουμπουλίνα— Άρκάδιον», Δράματα δπό
Γ . ’Ανδρικοπουλου..............................  Δρ. 3  [3 .3 0 ]

«Τά χ ά λ ’ α μ α ς», κωμφδία Π. Λαζαρίδου, η
θοποιού..................................................................λ . 7 0  (8 0 )

Τ νπ ογ ρ αφ εΊο ν  Κορίννης ,  δδος Π ατ η σ ίω ν  ά ρ ιθ .  9 .


