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Μετά τό πέρας τοΰ μυθιστορήματος 
«Έκτος τοΰ Νόμου», άρξόμεθα τής 
δημοσιεύσεως ετέρου ωραίου έργου,τής

Μ Α Χ Η Σ  Τ Ο Υ  Β Ε Ν Ε Β Ε Ν Τ Ο Υ
χ & τά  μ ί χ ί φ ρ ι χ σ ι ν  Π Α Ν . Π Α Ν Α .

Τό μυθιστόρημα τοΰτο άνέδειξε τόν 
συγγραφέα αύτοΰ Γουεράτσην, ώς πρώ
τον μυθιστοριογράφον τής ’Ιταλίας. 
Εν αΰτώ,διά γλώσσης φλογέρας,άπει- 

κονίζεται μία τών σπουδαιότερων επο
χών τής ’Ιταλικής ιστορίας, καθ’ ήν 
ήγεμών έξιταλισθείς πλέον επεσε μα- 
χόμενος κατά τών ξένων έπιδρομέων, 
καί στιγματίζονται οί ενεκα ιδιωτικών 
λόγων είς τούτους προδώσαντες τήν 
πατρίδα των.

ΕΜ Μ Α Ν Ο ΥΉ Λ  ΓΟΝΖΑΔΕΣ

ί Ι Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Λ Ι  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
Ι σ τ ο ρ ικ ό ν  μ ι/θ ιοτόρπμα

[Συνέχεια]

—  Καί ήμεΐς φέρομεν ενα άνεκτίμητον 
θησαυρόν, είπεν ό ά.δβ'Χφός Ούβέρτος,

Ό  Φοσέ έπλησίασε πάραυτα πρός α υ 
τόν καί είπεν :

— Θησαυρόν, πανοσιώτατε !
Καί οί οφθαλμοί αυτοΰ άπήστραπτον 

ώς άδάμαντες.
—  Βλέπετε αυτά  τά μικρά αργυρά με

τάλλ ια , τά όποια φέρουσι τγιν προτομήν 
τοΰ άγιου Οΰβέρτου, τοΰ κυρίου μου ;

—  Ναί, πανοσιώτατε !
—  Λοιπόν ! έδώ εγκειται ή τύχη μας.
— Είναι δυνατόν J
—  Μέ τό μετάλλων τοΰτο ό λαθρο

θήρας συλλαμβάνει την νύκτα είς τά δάση 
διά της χειράς τά ζώα τόσον ευκόλως, ώς 
άν είχε δίκτυα καί βοόχας μαγευμένας. 
Είναι παγίς έλκύουσα άκατασχέτως τά  
πτηνά. Είναι γόητρον, δπερ τά μεθύσκει 
καί τα αποκομίζει.

—  Πώς ! μέ αυτά κάμνει κάνεις τόσω 
λαμπρόν κυνήγίον ; ήρώτησεν ό Γουλάρ 
θαυμάζων.

—  Ό  κυνηγός, έζηκολούθησεν ό Οΰ- 
βέρτος, δέν έχει πλέον άνάγκην, ουτε κέ- 
ρατος οΰτε κυνών’ τό θήραμα σπεύδει εις 
τήν φωνήν του ύποτασσόμενον καί ερπον 
ώς δ κύων.

—  Ώ  ! τ ί  πολύτιμον φυλακτόν ! άνέ
κραξεν έκθαμβος δ Φοσέ.

—  Μέ τό μετάλλιον αΰτό, προσέθηκεν 
ό μοναχός χαμηλόνων τήν φωνήν, δ στρα
τιώ της άποκοιμίζει τοΰς εχθρικούς φρου
ρούς καί διέρχεται άκινδύνως ολόκληρον 
στρατόπεδον. Τά βήματά του δέν άντη-  
χοΰσι πλέον, τό σώμά του δέν ρίπτει 
σκιάν και δύναται αόρατος καί σιωπηλός 
νά είσχωρήση μέχρι τής σκηνής τοΰ άρ- 
χηγοΰ

Οί δύο θωρακοφόροι άντήλλαξαν βλέμ
μα άπλήστου πλεονεξίας.

—  Πόσοι στρατιωτικοί, διέκοψεν δ I 
Γουλάρ, θά ήθελον εις τόν πόλεμον νά έ
χουν Ιν τοιοΰτον φυλακτόν κρεμασμένον ' 
άπά τόν λαιμόν !

—  Ζητήσατε ενα προγεγραμμένον, τοΰ 
δποίου ζητε ίτα ι  έπ’ άμοιβή ή κεφαλή, 
έξηκολούθησεν δ μοναχός, θά έγκατα-  
λείψη τό μυστηριώδες αΰτοΰ καταφύγιον  
διά νά Ιλθγι νά σάς έρωτήση τόν δρόμον.
Αν δέν Ιχη άσυλον θά έλθγ) εις τήν κα

τοικίαν σας, δ άφρων.
—  Δι’ ονομα τοΰ Χριστοΰ ! άνέκραξεν 

δ Γουλάρ, άν αΰτά είναι αληθινά, τότε 
ή τυχη μας, πανοσιώτατε, είναι είς τάς 
χεϊράς σας.

— Μέ τό πολύτιμον αΰτό μετάλλιον, 
τέλος, τά  πάντα είναι είς τήν κυριότητα 
σας.

Οί θωρακοφόροι, φύσει δυσειδαίμονες 
και εύπιστοι δντες, οΰδόλως άμφέβαλον 
περί τής άληθείας τών λόγων τοΰ μονα- 
χοΰ' έπίστευον δέ δτι τό μετάλλιον τοΰ 
άγίου Οΰβέρτου θά ήτο δι’ αΰτοΰς δπλον 
ισχυρόν. Διενοοΰντο λοιπόν δτι έ'πρεπεν, 
έστω καί διά τής βίας, ν’άποκτήσωσι τό 
πολύτιμον έκεΐνο περίαπτον.

Εν τούτοις ή Μαρκελίνη, ήτις ήκουσε 
πάσαν τήν συνδιάλεξιν,έπλησίασεν ήοέμα.

—  Μέ το φυλακτά αΰτό, πανοσιώτατε, 
ήρώτησε δειλώς, είμπορεΐ καμμία νά εδργι 
. . . άγαπητικό ;

—  Τέκνον μου, ύπέλαβεν δ άδελφός 
Οΰβέρ τος μειδιών, έχει δύο ώραίους ο
φθαλμούς, οΐ όποιοι αξίζουν περισσότερον 
άπά τά  μετάλλια  τοΰ άγίου Οΰβέρτου 
διά τό κυνήγιον συζύγου.

Ή Μαρκελίνη έστέναξε καί άπεμα- 
κρύνθη μορφάζουσα' δέν ή τ ο ’πεπεισμένη.

Ό  δέ Γουλάρ ήγέρθη, προεχώρησεν Ιν 
βήμα πρός τόν μοναχόν καί τήν χεΐρα 
τείνων πρός τά  πρόσω :

—  Δότε μας τό μετάλλιον σας, πάτερ, 
καί μά τό άγιον Εΰαγγέλιον όμνύομεν δτι 
θά μοιρασθώμεν τιμίως μαζύ σας τήν ά-  
μοιβήν, τήν δποίαν θά λάβϊΐ, δστις συλ- 
λάβ·/) τόν κύριον στρατάρχην.

—  ’Αδύνατον, τέκνα μου, άπήντησε 
μετά ψυχραιμίας δ μοναχός- τό μετάλ-  
λιον ισχύει μόνον είς έκεϊνον, δστις είναι 
άγνός παντός άμαρτήματος.

—  Ά  ! διάβολε ! είπεν ό Γουλάρ ξέων 
τό ούς.

—  “Η, έξηκολούθησεν δ Οΰβέρτος, 
πρέπει νά φορέσγι ένδύματα εΰλογημένα 
. . . ώς τά  ίδικά μας.

—  Ώς τά  ίδικά σας ! ανέκραξε μετά  
χαράς δ θωρακοφόρος, τότε τό πράγμα

■ διοοθόνεται ... θά μάς δανείσετε τά ράσα 
σας.

Ό  άδελφός Οΰβέρτος έδηξε τά χείλη 
I διά νά μή γελάσν).

—  Τί λέγεις ; τέκνον μου ' είπεν όπι- 
σθοδρομών,

— Ά μ α  συλλάβωμεν τόν κύριον Βουρ·
| βόνον θά σάς τά  έπιστρέψωμεν.

— "Ω ! πανοσιώτατε, έψέλλισεν δ Φοσέ, 
δστις διά νά ιστατα ι δρθιος έστηρίζετο

έπί τοΰ τοίχου, μή μάς άρνηθήτε αυτήν  
τήν χάριν.

—  Ά λ λ ω ς  τε, προσέθηκεν δ Γουλάρ, 
θά σάς άφήσωμεν τάς ΐδικάς μας ένδυ- 
μασίας άντι τών ίδικών σας.

Ό  μοναχός ήρνεΐτο πάντοτε, προσποι
ούμενος ανησυχίαν.

— Τί λέγετε, άδελφοί ! ’Αλλά το ρά- 
σον μας έμπνέει άγιον σέβας καί μάς προ- 
φυλάσσει άπό τάς προσβολάς, ένφ ή πο
λεμική περιβολή σας δύναται νά μάς πε- 
ριπλέξϊ) είς έριδας.

'Ο Φοσέ συνωφρυώθη.
—  "Αφησε τάς ιερεμιάδας, πάτερ' θέ- 

λομεν τά  μετάλλια  καί τά  ράσα σας. 
Ύποταχθήτε, διότι έκτελοΰμεν υπηρεσίαν 
τοΰ βασιλέως.

—  Καί έγώ, προσέθηκεν δ Γουλάρ κτυ-  
πών διά τής πυγμής τήν τράπεζαν, θέλω 
τά ράσον καί τά φυλακτόν, Ιστω καί διά 
τής βίας !

Ό  άδελφός Διονύσιος, δστις μέχρι τής 
στιγμής έκείνης έσιώπα, Ικρινεν δτι Ιδει 
νά έπέμβγ) :

—  Πώς ! γενναίοι ίππόται μου, ειπεν 
αύτοϊς σοβαρώς, θά έχετε τό θάρρος νά 
ματαχειρισθήτε βίαν έναντίον δύο δυστυ
χών μοναχών, ο'ίτινες έμερίσθησαν μαζύ  
σας τόσον προθύμως τό γεΰμά των ;

—· ’Αλλά θέλομεν νά έπωφεληθώμεν 
τοΰ ευρήματος, τό όποιον μάς στέλλει δ 
άγιος Ούβέρτος, πανοσιώτατε, ύπέλαβεν 
ό Γουλάρ. Τί διάβολον παραπονεΐσθε ;

Οί μοναχοί έφάνησαν συνενοούμενοι διά 
τοΰ βλέμματος.

—  ’Αλλά άν δέν έπανέλθετε ; ήρώτησε 
μετά δυσπιστίας δ Οΰβέρτος.

Ό  Γουλάρ άνύψωσε τοΰς ώμους.
— Νά μή έπανέλθωμεν, άφοΰ σάς ά- 

φίνομεν στολήν, ή δποία αξίζει είκοσι φο
ράς περισσότερον άπό τά  άθλια ράσα σας;

—  Βλέπω δτι δέν είναι δυνατόν νά 
άντισταθώμεν περισσότερον, ύπέλαβεν δ 
μοναχός βαθέως στενάξας.

Μετά δέκα λεπτά ή άλλαγή τών έν- 
δυμασιών ειχε τελεσθή, ή δέ μεταμόρφω- 
σις ήν πλήρης.

Έ νφ οί θωρακοφόροι έγέλων άπαύστως, 
δ Οΰβέρτος έλαβεν έκ τής τραπέζης δύο 
μικρά μετάλλ.ια κρεμάμενα διά μετάξινου 
νήματος καί προεχώρησε πρός αυτούς.

—- ’Αδελφοί μου, είπε, κρεμάσατε τά  
μετάλλια  αΰτά  είς τόν λαιμόν σας, έστω 
δέ εΰτυχές τό κυνήγιόν σας.

Ό  Γουλάρ καί δ Φοσέ έσπευσαν νά 
ύπακούσωσιν.

—  "Ηδη, ειπεν, άς πίωμεν μαζύ καί δ 
Θεός νά σάς δώση άνάπαυσιν καί ύπνον !

—  Πώς ! άνάπαυσιν ! έψέλλισεν δ Γου- 
λάο τραυλίζων. Νά πίωμεν, ναί. Έ π ε ιτα  
δμως δρόμον νά συλλάβωμεν τόν λειπο- 
τάκτην !

Καί έπεσε βαρύς έπί τοΰ σκίμποδος 
έπαναλαμβάνων :

—  Νά συλλάβωμεν τάν λειποτάκτην !
Ό  άδελφός Διονύσιος ώχρίασε καί λάμ-

ψις παροδική έφάνη έπί τών οφθαλμών 
του' κατέστη αγριωπός, δταν δέ έστή-  
ριξε τήν χεΐρα έπί τοΰ ώμου τοΰ Γουλάρ,



οΰτος έκπληκτος ήτένισεν αύτόν μετά 
1tpOffO]£7K ·

.—  Δέν είσαι μοναχός ! έψιθύρισεν α ί 
φνης ό θωρακοφόρος, είσαι στοατιώτνίς !

— Σιώπησαν ! είπεν ό μοναχός, ούτι- 
νος τό άγριον βλέμμα ήτένιζεν αΰτόν τολ- 
μηρώς.

— Είσαι αρχηγός ! έψέλλιζεν έτι ό 
Γουλάρ, μάλλον τεταοαγμένος καί πει- 
ρώμενος νά έγερθ^.

— Σιώπησον, έπανέλαβεν ό μοναχός, 
σιώπησον, άθλιε !

—  Είσαι ό λειποτάκτης ! Συλλάβετε 
τόν φυγάδα ; είπεν ό θωρακοφόρος έπα- 
ν α π ίπ τ ω ν  έπί τού σκίμποδο; καί δεικνύων 
διά τρεμοΰσης χειράς τόν εΰρωστον μονα
χόν, μετά τού οποίου ήδυ'ήθη ν' άγωνι- 
σθή. Τό μεταλλιον έχει δίκαιον,έψιθύριζε' 
τό κυνήγιον έ'ρχεται εις ήμάς ί Φοσέ ,.j 
βοήθησόν με ! Τόν βλέπεις τόν φυγάδα ! 
Σύλλαβέ τον και θά μοιρασθώμεν , . θά 
μοιρασθώμεν... την αμοιβήν.

Ά λ λ ’ ό Φοσέ εύτυχώς δέν ήκουεν α ΰ 
τόν. Μεθύων καί κλονιζόμενος καί οΰτος 1 
έκαθέσθη έπί σκίμποδος καί κτύπων έπί 1 
τραπέζης τό ποτήριον αΰτού έκραύγαζεν :

—  "Ας πίωμεν !
Ό  αδελφός Οΰβέρτος έλαβε δοχειον 

πλήρες οίνου καί όλονέν έδιδε τοΐς θωοα- 
κοφόροις νά πίνωσιν, ώστε μ ετ ’ ού πολύ 
ούτοι,κύψαντες τάς κεφαλάς έπί τής τρα
πέζης, άπεκοιμήθησαν.

ΙΊάραυτα οί μοναχοί άντήλλαξαν ση- 
μεϊον δηλούν σιωπήν, ή δέ φυσιογνωμία 
αύτών έλαβεν έ'κφρασιν τόλμης καί θε- 
λήσεως. Άπέβαλον ταχέως τάς περικε
φαλαίας καί τά ξίφη καί άνυψώσαντες 
τήν καταπακτήν τού υπογείου προσή
λωσαν αύτήν διά σιδηρού στροφέως. Έ λα-  
βον είτα τόν Φοσέ άπό τών ώμων καί τών 
ποδών καί άνυψώσαντες αύτόν ήρέμα τόν 
κατεβιβασαν έν τφ  ΰπογείω.

Ά φού  δέ στερεώς έστήριξαν αύτόν εις 1 
τόν τοίχον έπανήλθον καί λαβόντες τόν j 
Γουλάρ έθεσαν αυτόν παρά τόν σύντροφόν 
του" άλλ ’ οσάκις ό θωρακοφόρος έν τφ  
τεταραγμένιρ αύτού ΰπνψ έψιθύριζε: «Συλ
λάβετε τόν φ υγά δ α !·  ό αδελφός Διονύ
σιος έφρικία άκουσίως.

Έπαν·?)λθον είτα είς τήν αίθουσαν, ! 
κατεβιβασαν τήν καταπακτήν, έλι^βον 
τά οπλα αύτών, έθηκαν μετά προσοχής 
τήν μεμβράνην είς τήν περικεφαλαίαν τού ; 
Οΰβέρτου καί έξηλθον της καλύβης, άφή- 
σαντες έπί της τραπέζης χρυσούν νόμι
σμα, ώς πληρωμήν τών ΰπ ’ αύτών κατα-  
ναλωθέντων.

Λύσαντες κατόπιν τούς ίππους τών δύο 
θωρακοφόρων, πρός μεγάλην της Μαρκε- 
λίνης έκπληξιν, ιππέυσαν ζωηρώς καί 
άπήλθον καλπαζοντες άφιέμενοι είς τά έν
στικτον τών ΐππων αύτών, δπως φέρωσιν 
βυτούς.

—  Εΰθηνά τήν έγλυτώσετε, αδελφέ 
Διονύσιε ! είπέ μετά παοέλευσιν μιάς 
ώρας ό Οΰβέρτος. Ή μέθη ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς τού ληστοϋ αΰτού καί άπο- 
κοιμιζόμενο; άνεγνώρισεν ώς έν όνείρφ τόν 
Τοωα τής Γαλλίας.

—  "Οχι, Πολπεράν, ύπέλαβεν ό ψευ
δής μοναχός δι ΰποκώφου φωνής, ανε- 
γνώρισε τόν φυγ'άδα.

Ό  άδελφός Οΰβέρτος δέν άπήντησεν 
άλλ ’ έκυψε τήν κεφαλήν ύχριών' είτα άμ- 
φότεροι έκέντησαν τούς ίππους, 'ίνα bia 
τής ταχύτητος τής φυγής διαφύγουσι 
τούς ίδιους αύτών διαλογισμούς.

Δ'
' ο  λ ο χ α γ ή ς  Ί ω ν α $

Ά φού μετά προσοχής έκλεισαν τήν θύ
ραν τής καλύβης ό Βουρβόνος καί ό Πομ- 
περάν, ιππέυσαν καί διηυθύνθησαν πρός 
τό δάσος, ούχί καλπάζοντες ώς φυγάδες, 
άλλά βάδην ώ; αληθείς θωρακοφόροι γνω- 
οίζοντες πού θά συναντήσωσι τούς συν
τρόφους αύτών καί άδιαφορούντες.

’Εν τούτοις, άμα ώς οι ίπποι δέν έπο- 
ρεύοντο πλέον μεταξύ δενδροστοιχιών, ήο- 
ξαντο χοεμετίζοντε;' ήλλαξαν είτα οδόν 
καί άνεχώρησαν είς τινα ατραπόν.

— Μά τήν Α γ ία ν  Βαρβάραν ! άνέκρα
ξεν ό στρατάρχης Ιγκαταλείπων τά  ηνία, 
άναπνέω έλευθερώτερα ύπό τόν θώρακα 
τούτον ή ύπό τό ράσον. Σύ δέ, γενναΐέ 
μου Πομπεράν ;

—  Ώ  ! έγώ, άγαπητέ αύθέντα, τότε 
μόνον θ’ άναπνεύσω άληθώς έλευθερως, 
δταν διαβώμεν τά σύνορα.

Ό  Βουρβόνος έλαβεν έκ τού θυλακίου 
του τήν διαταγήν τού βασιλέως καί σείων 
αΰτήν :

—  Δι’ αΰτού τού άπλοϋ τεμαχίου τής 
μεμβράνης, δπερ φέρει τήν βασιλικήν 
σφραγίδα, είπε μειδιών, δυνάμεθα, έπί 
τ·7) ποοφάσει δτι καταδιώκομεν τόν στρα
τάρχη*, νά διαβώμεν θαρραλέως τόν Δο- 
φινέ καί τήν Σαβοίαν. Κατόπιν διά νά 
εΰρωμεν φιλικόν άσυλον,θάπορευθώμεν πρός 
τήν Φράνσ-Κοντέ καί θά φθάσωμεν τέλος 
είς ’Ιταλίαν διερχόμενοι διά τ7)ς Γερμα
νίας. Είς καλόν δρόμον εύρισκόμεθα. ’Εμ
πρός λοιπόν, άρχηγέ !

["Επίχαι συνέχεια],
ΤοΝΥ.

ΒΣΕΒΟΛΟΔ Κ ΡΕ Σ Τ Ο ΒΣ Κ Η

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]
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‘Ο κ. Ά ντιζ ίστρωφ αύθημερόν άνεχώ- 
ρησεν έκ Πετρουπόλεως. *Η έν τφ  σπου- 
δαστηρίψ τού Βελτίστσεφ συνταχθεΐσα 
ΰπ ’ αύτού έπιστολή άπεστάλη είς τόν 
προορισμόν της.

Παρήλθον ήμέραι τινές. Ό  Πλάτων 
Βασίλειεβιτζ, έσκόπει νά πορευθνί πρός 
γνωστόν τού τινα, ΰψηλήν κατέχοντα θέ
σιν, ΐνα τφ  έπιδείξγ] τήν ληφθεΐσαν προ- 
κήουξιν, κυρίως δέ νά μάθη μετά προφυ- 
λάξεως, άν συνελήφθη ό Κόροβοφ.

Είχε περατώσει ήδη τόν καλλωπισμόν 
του οΰτος καί ήτο έ'τοιμος νά άπέλθνι είς 
τού φίλου του, δτε αίφνης είσήλθεν, ή 
μάλλον είσώρμησεν, έν τφ  σπουδαστηρίιρ 
του ή Λιουδμήλα, ώχρά, τεταραγμένη 
καί είς άκρον τεθορυβημένη.

—  Συνελήφθη ... έφυλακίσθη, έπρόφε- 
ρεν αυτη άσθμαίνουσα καί έρρίφθη άτο
νος έπι έδράνου.

Ό  Πλάτων Βασίλειεβιτζ τοσοϋτον κα- 
τεπλάγη έκ τής άπροσδοκήτου έμφανί- 
σεως τής γυναικός ταύτης καί ίδί ο̂ έκ 
τής καταστάσεως, έν γ  αΰτη διετέλει, 
ώστε έκ πρώτης στιγμής μάλιστα δέν 
άντελήφθη περί τίνος έπρόκειτο.

—  Ποιος συνελήφθη ; . . . Τί τρέχει ; 
έτραύλισεν οΰτος θεωρών αΰτήν δι’ έρω- 
τηματικού βλέμματος. Μήπως ό Βαλε- 
οιανός Κόροβοφ ;

—  Ναί, ό σύζυγός μου ... Χθές τό έ- 
σπέρας . . .

—  Αί, καί τ ί  τάχα ; Σεις πρέπει νά 
χαίρεσθε διά τούτο καί δχι νά πιχραίνε- 
σθε. Δέν καταλαμβάνω τί έχετε ; μετά 
συμπαθείας είπεν ούτος πρός αύτήν καί 
έλαβε τήν χεΐρά της' ήσυχάσατε πρός 
Θεού καί έξηγήσατέ μου, τ ί  τρέχει ;

—  Έοευναν... μού έκαμαν κ α τ ’ οικον 
έρευναν, ή αστυνομία, είπεν ή Λιουδμήλα.

—  Σού έκαμαν κ α τ ’ οίκον έρευναν ; 
ήρώτησεν έμβρόντητος ό Βελτίστσεφ.

—  Ναί, είς τήν οικίαν μου . . .
—  Πρό πολλού ;
—  Σήμερον τό πρωί . . . Άμέσως . . . 

Μ’ έξύπνησαν, έγώ έκοιμώμουν άκόμη δ
ταν ήλθον, καί ήρεύνησαν ολην τήν οι
κίαν, παντού, παντού ! . .

Ό  Βελτίστσεφ μέ απορίαν άνέσπασε 
τούς ώμους.

—  Ά λ λ ά  διά ποίαν αιτίαν, έπί τ έ 
λους ; ποιος ό σκοπός τής έρεύνης ; ήρώ
τησεν οΰτος.

—  Δέν είξεύρω ! ... Κάποιας υποψίας 
έχουν ... κάποια έπιστολή . . . Μέ άνέ- 
κοιναν . . .

—  Καί περί τίνος σέ άνέκριναν ;
—— Μέ άνέκριναν άν συζώ μετά τοϋ 

συζύγου μου, άν ήμεθα χωρισμένοι πρό 
πολλοϋ, άν τόν βλέπω τώρα ; Ποΐαι εινε 
αί μετ’ έκείνου σχέσεις μου, άν ήνε έχ- 
θρικαί ή φ ιλικαί, καί τέλος . . . τέλος, 
πώς διατηρούμαι, ποια είνε τά  πρός τό 
ζήν μέσα μου ... Αΰτό είν’ άνυπόφορον!.. 
σκάνδαλον !... καταισχύνη ! μέ έξέλαβον 
ώς παλακίδα ! νευρικώς άνέκραξεν ή 
Λιουδμήλα καί άνελύθη είς δάκρυα.

*0 Βελτίστσεφ ένόησεν δτι τό τελευ- 
ταΐον ίσως περιστατικόν είνε ή αφορμή 
τής ταραχής καί δυσθυμίας της. Αφήκε 
νά παρέλθγ) ή υστερική αυτη  κατάστασις  
καί δταν έπί τέλους ή Λιουδμήλα κατε-  
πραΰνθη, προέβη μετά προφυλάξεως εις 
τήν περαιτέρω έξέτασιν.

—  Πώς γνωρίζεις δτι ό Κόροβοφ συνε
λήφθη ; ήρώτησεν ούτος καθήσας απέ
ναντι αύτής.

—  Τό γνωρίζω... έκεΐνοι τό είπον.
—  Διηγήσου, παρακαλώ, λεπτομερώς, 

πώς καί διατί σοί τά είπον τοϋτο ;



—  ’Ιδού, ήρξατο στενάζουσα ή Λιουδ
μήλα, έκοιμώμην άκόμα... Ή ώρα ητο 
δέκα περίπου... έξαφνα κτυπά ό κώδων. 
Ή υπηρέτρια εισέρχεται και λέγει, οτι j 
μέ ζητούν αστυνομικοί τινες υπάλληλοι 
καί θέλουν νά σηκωθώ καί νά ένδυθώ. 1 
Έξήλθον είς υπάντησίν των. Τρεις άν
θρωποι μοΰ ζητούν συγγνώμην και μοΰ 
λέγουν δτι οφείλουν νά μοΰ κάμουν έρω- 
τήσεις τινάς... Είς έξ αΰτών έξάγει μίαν 
σημείωσιν καί μοί την δείχνει ' «σάς 
είν£ γνωστόν αΰτό τό γράψιμον ;» παρα
τηρώ— βλέπω οτι είνε τό γράψιμον τοΰ 
Βαλεριανοΰ. «Τοΰτο λέγει , διευθύνεται 
πρός υμάς' δύνασθε νά τό άναγνώσετε καί 
μοί τό έπιστρέψετε άμέσως». Έγώ άνα- 
γινώσκω καί δέν είμπορώ νά έννοήσω περί 
τίνος πρόκειται. Γράφει ταχυγραφικώς 
διά μολυβδοκονδύλου λέξεις τινάς, οτι ή 
τύχη του καθωρίσθη, οτι καθ’ ήν στιγμήν  
γράφει τάς γραμμάς ταύτας, ή αστυνομία  
έκτελεΐ κ α τ ’ οίκον έρευναν καί έτοιμαζε- 
ται νά τόν άπαγάγϊ) είς τό φρούριον, δτι 
δέν θά μέ έπανίδγ) πλέον, ά λλ ’ δτι πρό 
τ*75ς είς τό κάτεργον έξορίας του μοί απο
στέλλει τελευταΐόν του χαιρετισμόν καί 
παρακαλεΐ νά τόν ένθυμώμαι ενίοτε άνευ 
μομφές, άνευ πικρίας καί χολής. Αΰτά  
περιεΐχεν ή επιστολή. Τούς ήρώτησα τί 
σημαίνει τοΰτο ; μοΰ αποκρίνονται, «δτι 
καθ’ ήν ώραν έκαμνον τήν ερευνάν οΰτος 
έγραφε τήν σημείωσιν ταύτην καί τούς 
παρεκάλεσε νά μοί τήν έξαποστείλουν καί 
δτι αΰτοί έκπληροΰσι τώρα τήν έντολήν 
του, κατόπιν δέ λέγουν , συγγνώμην, 
ά λλ ’έκ τής εΰκαιρίας ταύτης, έχομεν δια
ταγήν νά έρευνήσωμεν καί έδώ, είς τήν 
οικίαν σας ». Ηρχισαν νά συντάττουν  
πρωτοκολλάν, τοΰ έπρότειναν δλας αΰτάς 
τάς σκανδαλώδεις έοωτήσεις, καί ... εΰ- 
ρεθην είς τήν ανάγκην νά σάς ονομάσω 
. . . ΰπό τό πρόσχημα τοΰ προστάτου 
μου. . . Έλαβον τήν υπογραφήν μου, δτι 
δέν θ’ αναχωρήσω τής πρωτευούσης, καί 
δτι οφείλω νά έμφανισθώ είς τήν ποώ- 
την πρόσκλησιν, ακολούθως έσφράγισαν 
δλα τά  χαρτία καί έγγραφά μου, τά πα- 
ρέλαβον ολα μαζύ των καί Ιφυγον . . . 
Διατί συνελήφθη ό σύζυγός μου, δέν ή- 
ξεύρω- άλλά τ ί  θά γείνγι τώρα μαζύ μου; 
Τί Ιχω έγώ νά κάμω έδώ ; . . . καί είς τί 
ένέχομαι ;...

Ό  Βελτίστσεφ κατέστη πελιδνός έκ 
τής έσωτερικής φρίκης, καί συσπάσας τάς 
οφρΰςήγέρθη βραδέως τοΰ καθίσματος του.

—  Ό λα  τά έγγραφα τά  έσφράγισαν 
καί τά  πήραν ; ήρώτησεν οΰτος.

—  Ναί, τά  έσφράγισαν...
—  Ολα; έπανέλαβε τονίζων τήν λέξιν.
—  "Ολα, μέχρις ένός.
—  Καί ... καί τά  ίδικά μου ώσαύτως 

είνε μαζύ ;
—  Καί αΰτά  τά  έπήραν...
—  Χμ... Σοΰ Ικαμαν καμίαν έξέτασιν 

δι’ αΰτά  ;
—  "Οχ1; τίποτε δέν ήρώτησαν, άλλ ’ ά- 

πλώς τά έλαβον μαζύ μέ τά  άλλα χαρ
τιά. Έγώ ήθέλησα νά μή τά  δώσω, έζή- 
τησα νά μοΰ τ ’ άφήσουν, ό'τι είνε τάχα

ξένα καί μοΰ τά έδωσαν νά τά φυλάξω, 
άλλά δέν μέ ήκουσαν καί τά  έπήραν δλα, 
δλα ! Έκεΐ, είπον , θά τά  έξετάσωμεν 
πλέον !

Ό  Πλάτων, ΰπεχώρησε κατά εν βήμα 
ώς δηχθείς.

—  Πώς ; ! άνεοώνησεν οΰτος, δέν ήθε
λες νά τά  δώσης, τοΰς παρεκάλεσες νά 
τ ’ άφήσουν ;

—  Ναί, τοΰς παρεκάλεσα, καί τ ί  μέ 
τοΰτο ; Έπεβεβαίωσεν αΰτη, μή κατανο
ούσα τήν α ιτ ίαν  τοΰ αίφινδίου τούτου 
τρόμου καί τής ταραχής.

—  Ταλαίπωρε ! βλάξ ! διά τών έπιμό- 
νων παρακλήσεών σου έδωσες είς τά  έγ- 
γραφα ταΰτα  ιδιαιτέραν σπουδαιότητα, 
ήνάγκασες ίσως τοΰς κυρίους έκείνους νά 
νομίσουν δτι είς τά χαρτία ταΰτα  κρύ
πτετα ι ιδιαίτερόν τ ι  , Ικαμες ώστε είς 
αΰτά νά στραφή ή ιδιαιτέρα προσοχή των! 
Θεέ μου ! Δέν ένόησες μέ ποιους είχες νά 
κάμγις ;

—  Ά χ  ! νευρικώς έκίνησε τήν χεΐρα ή 
Λιουδμήλα, ποΰ νοΰς κ α τ ’ έκείνην τήν 
ώραν νά σκεφθώ .. Μέ κατέλαβεν έξ α 
προόπτου, έκ τοΰ ΰπνου, δέν έννοοΰσα 
μάλιστα περί τίνος πρόκειται, ώστε δέν 
ήτο δύσκολον νά τά χάσω καί νά κάμω 
καμμίαν άποοσεξίαν !

Ο Βελτίστσεφ έ'φερε τήν χεΐρα είς τό 
μέτωπον καί τήν κόμην του καί συλλο
γισμένος περιεπάτει έν τώ δωματίψ. Έν 
τούτοις οί μΰς τοΰ ποοσώπου του π λη
σίον τών χειλέων συνεσπώντο σοοδοώς.

—  Λοιπόν, Λιουδμήλα Σεργιεεβνα ! 
μετά τοομώδους γλώσσης καί σαρκαστι
κού μειδιάματος έποόφερεν οΰτος σταμα-  
τήσας πρό αΰτής καί ΰποκλινόμενος εί- 
ρωνικώς, νομίζω, δτι δυνάμεθα τώρα νά 
συγχαρώμεν ά λλή λο υς !

Έκείνη, άντι άπαντήσεως προσήλωσεν 
έπ' αΰτοΰ τά  έντρομα καί αμφίβολα δμ- 
ματά  της.

—  Ναί, νά συγχαρώμεν... έξ δλης ψυ
χής νά συγχαρώμεν άλλήλους ! συγκεκρα- 
τημένως, άλλά μετ’ ένδομύχου, οργίλου 
ερεθισμού, έξηκολούθησεν οΰτος θεωρών 
αΰτήν. Τά έκαταφέραμενμ^ά χαρά! Τώρα, 
φρονώ, οτι τά  έγγραφα εΰρίσκονται ήδη 
είς «τάς πιστοτέρας καί άσφαλεστέρας 
χεΐρας». Έφροντίζετε, βλέπεις, τόσον, 
ώστε νά πέσουν είς «πιστάς χεΐρας», καί

! λοιπόν, χαρήτε ! αί προσπάθειαί σας έ- 
πληρώθησαν. Τώρα, άν δλη ή ΰπόθεσις 
φανερωθή ; άν έγώ πρόκειται νά κ α τα 
στραφώ, τότε καί σάς δέν θά σάς λυπηθώ, 
καί πρέπει νά καταστραφήτε καί σείς 
μαζύ, ώς συμμέτοχος. . . Ναί, τοΰτο είνε 
αληθές, ώς συμμέτοχος! Καί τό άποτέ- 
λεσμα θά ήνε δτι καί ό Πλάτων Βασί- 
λειεβιτζ, καί ή Ειρήνη Βορίσοβνα, καί ή 
Λιουδμήλα Σεργιεεβνα καί ό Βαλεριανός 
Άλεξεγεβ ιτζ , δλοι μας είς μίαν σιδηράν 
άλυσσον θά κάμωμεν τόν περίπατόν μας 
είς τόν δρόμον τοΰ Βλαδήμεοσκ . . . Σάς 
εΰχαριστώ καί έζ δλης ψυχής σάς συγχαί
ρω διά τό άξιόλογον τούτο τέλος ! Καί ΰ- 
πεκλίθη άπαξ έτι όΒελτίστσεφ πρό αΰτής.

Ή Λιουδμήλα έκλαιε πικρώς, καλύ-

πτουσα τό ποόσωπον δι’ άμ'φοτέρων τών  
χειρών.

Ό  Πλάτων Βασίλε^εβιτζ, μέ συνεσφιγ- 
μένους όδόντας καί τάς πυγμάς πρός τά  
κάτω, ΐστατο έν σιωπή ένώπιον αΰτής, 
τήν έβλεπεν ήμιεστραμμένος, μέ βλέμμα 
πλήρες μίσους.

Ή σιγή, διακοπτομένη μόνον έκ τών 
ήοέμων θρήνων, διήοκεσεν έπί τ ινα  καιρόν.

—  Βεβα ίως,έπί τέλους είπεν οΰτος συγ- 
κεκρατημένως, δέν είμποροΰν παρά νά σάς 
άνακρίνουν άκόμη, είμπορεΐ νά σάς έρωτή- 
σουν, τ ί  έγγαφα είνε αΰτά καί πώς εΰ- 
ρέθη είς χεΐρας σας, ό διά χειρός τοΰ μα
καρίτου έξαδέλφου μου γραφείς κατάλο-  
λος ; Τί θά απαντήσετε σεΐς ;

Ή Λιουδμήλα σιγώσα άνέσπασε τοΰς 
ώμους.

—  Σάς ερωτώ, τ ί  θά άποκοιθήτε είς 
τοΰτο ; έπιμόνως έπανέλαβεν ό Πλάτων 
διά μάλλον σταθεράς καί μεταλλικής φω
νής.

—  Δ... δέν ήξεύρω... θά σκεφθώμεν... 
διδάξατε με ! έν μέσω τών θρήνων της έ- 
πρόφερεν ή κυρία Κόροβοφ.

Ό  Βελτίστσεφ έγέλασε διά βεβιασμέ
νου καί οργίλου γέλωτος.

—  Ναί ! . . . Τούτο μάς έμενε ακόμα, 
χαιρεκάκως έσκωψεν οΰτος, άνθρωπον, τόν 
όποιον κατεστήσατε δούλάν σας, ήπειλή- 
σατε πάντοτε νά πνίξετε είς ενα κουτα
λάκι νερό, θέλετε νά σάς διδάξη τώρα 
πώς νά άπαλλαχθήτε, καί νά σάς άφήσγ) 
νά παρηγορήσθε είς τά μέλλον, δτι θά μέ 
κοατήτε αιωνίως είς τάς χειράς σας άπει- 
λούσά με αενάως ! Πόσον είσθε μεγαλό- 
φρων, Λιουδμήλα Σεργιέεβνα ! ... Πόσον 
είσθε μεγαλόφρων !

Άνεσκίρτησεν αδτη ώς πληγεΐσα γαλή,  
καί οί οφθαλμοί της έλαμψαν διά τού 
πρασίνου, φωσφορικού φωτός, δπερ άνε- 
φαίνετο έκάστοτε είς τό βλέμμα της είς 
στιγμάς εσωτερικής λύσσης.

—  Μή με περιγελάτε ! άσθμαίνουσα έ- 
πρόφεοεν αυτη διά τών συνεσφιγμένων 
όδόντων της, ίσχυρώς άρπάζουσα τήν χεΐ- 
ρά του, μή περιγελάτε... Μάθετε δτι, άν 
άπολεσθώ έγώ, θά συναπολεσθήτε καί σεΐς 
μαζύ μου !. .. Ε νταύθα  ό όλεθρος είνε γε
νικός ! ... Σκεφθήτε πώς νά σωθήτε σεΐς 
. . .Διδάξατέ με, βοηθήσατέ με, καί έγώ, 
ίσως άκόμη σάς σώσω. . . Δέν θά έξετά- 
σωσι μόνην έμέ. Δυνατόν νά έξετάσουν 
καί σάς, άλλά καί μόνον σάς;... ’Υπάρχει
άκόμη καί τ ρ ίτ ο ς  Σκεφθήτε... Πρέπει
νά γνωρίζωμεν τ ί  θά άπαντήσωμεν ! Δέν 
πρέπει νά περιπλεχθώμεν !. ..

Ή τελευταία αυτη όρμή, άφώπλισε καί 
κατέστησε σκεπτικόν τόν Βελτίστσεφ . 
Ένόησεν οΰτος δτι, πράγματι, ώφείλουν 
νά συνεννοηθώσι προηγουμένως, δτι δέν 
πρέπει νά χάνωσι τόν καιρόν των, δτι. 
πρέπει δσον τάχιον νά σκεφθϊ] νά έφεύρη, 
νά στοχασθη άπλούν τ ι ,  φυσικόν, άλλά  
μετά τοσαύτης έπιδεξιότητος, ώστε νά 
δυνηθ’7) νά άποτρέψϊ) τοΰς οφθαλμούς τών  
έμπειρων άνακριτών.

["Επεται συνέχεια],
Α γ α θ .  Γ .  Κ ο ν ς τ α μ τ ι ν ι δ η χ



Ξ Α Β ΙΕ  ΔΕ ΜΟΝΤΕΠΕΝ

II ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ 

Τ Ο Τ  Δ Α Σ Ο Φ Τ Λ Α Κ Ο Σ

[Συνέχεια]

Μετά τελευταίαν άπόπειοαν ήρωϊκής, 
άλλ’ άνωφελοΰς άντιστάσεως, ή δυστυχής 
Ιλαφος, προσβληθεΐσα ύπό τών κυνών, έ- 
πεσεν ύπό βολήν καραβίνας, ήν έρριψε 
κατ’ αύτής ό κόμ-fli Δεβεζαί. Αί σάλπιγ
γες έπαιάνισαν τόν δά να τυν  καί είτα τό 
όιαμελιβμα. Τριακοντάς 55’ υλοτόμων καί 
άνθρακέων έδραμον άπό τών τεσσάρων 
σημείων τοΰ δάσους, δπως ίδωσι τό ώ- 
ραΐον καί συγκινητικόν έκεΐνο θέαμα. Με
ταξύ αυτών ήσαν καί τινες γυναίκες. Ό  
διαμελισμός τοΰ θηράματος ήτο περί τό 
τέ)ος, δτε ό κ. Δεβεζαί ήσθάνθη χεϊρα 
τεθεΐσαν έπί τοΰ ώμου του.'Η χειρ έκείνη 
άνήκεν είς εύγενή έξηκοντούτην, άγαμον, 
πλουσιώτατον, καλούμενον ιππότην Δε- 
λουσύ,δστις ένεκα τών άγαν έλαφρών άύ- 
τοΰ ήθών είχεν αποκτήσει οίκτράν διαση- 
μότητα καθ’ άπασαν τήν -/ώραν. Οί π α 
τέρες καί οί σύζυγοι έκλείδωνον τάς θυ
γατέρας καί τάς συζύγους των μόλις έ
βλεπαν αΰτόν μακρόθεν έρχόμενον. Αί 
συνεταί δμως αύτα ι προφυλάξεις δέν έ- | 
κώλυσαν τόν κ. Δελουσύ νά σκορπίσγι δε- 
ξιδί καί άριστερά —  καθ’ ά τουλάχιστον j 
έφημίζετο —  τόσους νόθους, δσους είχε 
γέννηση καί Λουδοβίκος ό ΙΕ',ό προβφ ί
λης προσεπιλεγόμενος, οΰ ή βασιλική καί 
φιλογύνης μνήμη, έστω αΐωνία,ή δσους ό ] 
άγαθός βασιλεύς τοΰ Ύβετώ,ή άλλη έκεί
νη οΰχήσσον διάσημος μεγαλειότης,δστις

Ε πειδή κα\ κατώρθωσε ν’ άρέση 
ΕΙ; τά καλά της χώρας του κορίτσια,
Εϊχανε χ ίλ ια  δίκηα όσοι ησαν 
'Υπήκοοί του πατέρα νά τόν λένε . . .

Ό  ιππότης ήτο υψηλός και ισχνός. 
Είχε τήν ρίνα παχεΐαν, τό μέτωπον προ- 
έχον, τούς οφθαλμούς ζωηρούς, χρώμα
τος καθαρωτάτου φαιοΰ, τά  χείλη λ ά 
γνα ... Ταΰτα δέ καθίστων αΰτόν δμοιον 
πρός τούς σατύρους, ώς παριστώσιν, α υ 
τούς οί καλλιτέχναι. Γινώσκομεν δ’ δτι, 
ύπό τήν έποψιν τών ηθικών ιδιοτήτων, ή 
όμοιότης αύτοΰ πρός τούς ήμιθέους έκεί- 
νους ήτο μειζων έτι.

Ό  κύριος Δελουσύ έθιξε τόν ώμον τοΰ 
κ. Δεβεζαί.

—  Τί θέλετε, ίππότα ; ήρώτησεν ου- 
τος.

— Θέλω νά σάς δείξω κάτι τι.
—  Τ ι ;
—  Τήν ώοαιοτέραν κόρην τές  Γαλλίας  

καί της Ναβάροας, φ ίλτατέ  μοι κόμη.
'Ο κ. Δεβεζαί ήρξατο νά γελά.
—  Πάντοτε ό ίδιος !... άνέκραξεν.
—  Είς τήν πίστιν μου !
—  Δέν σκέπτεσθε άλλο τ ι  ή μόνον τά  

ώραΐα κορίτσια !
—  Καί τάς ώραίας γυναίκας, φ ίλτατέ

μοι. ’Εκτός αύτών δέν υπάρχει σωτηρία.
—  Αιρετικέ !
—  Θεός μου είναι ό έρως, ούδέποτε δέ 

είχε λατρευτήν θρεμότερον έμοΰ.
—  Είναι άληθές, διότι δέν παραλεί

πετε εΰκαιρίαν νά καύσετε ολίγον θυμία- 
σμα είς τόν βωμόν του. ’Επί τέλους, έπι- 
μένετε δτι άνεκαλύψατε Ιν τέρας καλλο
νής ;. ..

— Κομμάτι διά βασιλέα,φίλτατέ κόμη.
—  Είς τοΰτο τά δάσος ;
—  Δύο βήματα μόλις άπό έδώ.
—  Τότε ’Αμαδρυάδα τινά.
—  ’Αμαδρυάδα μέ φουβτάνι άπό βαμ- 

βακόπανον, μέ πέδιλα καί μέ σκοΰφον 
στρογγύλον.

—  Μίαν χωρικήν ;
—  Χωρικήν ή ποιγκίπισσαν ολίγον έν- 

διαφέρει... ’Αφροδίτην ! . . . ’Αφροδίτην σω
στήν !. ..

Οΰδέν φαιδρότερον ή ό μυθολογικός εν
θουσιασμός τοΰ γέροντος άκολάστου, οΰ 
οί οφθαλμοί έσπινθηροβόλουν καί ή ρίς 
έσπασμώδει έκ τής λαγνείας. “Ελειχε τά  
χείλη του, ώς λαίμαργος όσφοαινόμενος 
ΰδνα. Ό  κόμης έμειδίασε, βλέπων τήν 
στάσιν ταύτην τοΰ γέροντος Φωβλάς,καί 
είπε :

—  Λοιπόν, αγαπητέ μοι ίππότα, δεί- 
ξατέ μοι τήν ’Αφροδίτην ... δέν θά δυσα- 
ρεστηθώ, άν μάθω δτι υπάρχουν θεαί είς 
τά  κτήματά  μου.

Ό  κ. Δελουσύ, λαβών έκ τοΰ βραχίο- 
νος τάν κόμητα, είπεν α ύ τφ  :

—  “Ελθετε.
“Εφερε δ’ αΰτόν δέκα περίπου βήματα  

μακράν τοΰ ομίλου τών κυνηγών καί δεί- 
ξας διά τής λαβές της μάστιγός του νέαν 
χωρικήν, ήτις ολίγον τι μακράν τών ύλο- 
τόμων και τών άνθρακέων έμενε μόνη, 
στηοιζομένη έπί τοΰ στελέχους δένδρου 
τινός, προσέθετα :

—  Παρατηρήσατε καί είπέτε μοι τήν 
γνώμην σας.

—  Διάβολε ! άνέκραξεν άκουσίως ό κ. 
Δεβεζαί.

Ή ιππότης έμειδίασε θριαμβευτικώς 
καί έψιθύρισεν :

—  Γνωρίζω έγώ, φ ίλτατέ  μοι ... ή έ 
ξις ! ή μεγάλη έξις !... χωρίς νά ληφθή 
ύπ ’ δψιν δτι έχω καί καλαισθησίαν ...

Ό  κόμης Δεβεζαί δέν ήδύνατο ν’ άπο - 
σπάσγι τούς οφθαλμούς άπό τής χωρικής 
έκείνης, έφ’ ής ό ιππότης είχεν έπιστήσγι 
τήν προσοχήν του.

ΙΑ'

Σωσάννα.
Δέν δυνάμεθα νά τό άρνηθώμεν. Ό  γέ

ρων ιππότης Δελουσύ ήτο έντριβέστατος 
περί τήν γνώσιν τών γυναικών. Μόνον αί 

; άνακρεοντικαί καί μυθολογικαί συγκρίσεις 
του δέν ήσαν άκριβεΐς. Ή νέα χωρική, 
τήν δποίαν είχεν ύποδείξϊΐ είς τόν θαυ
μασμόν τοΰ κόμητος Δεβεζαί, ήτο θελ- 
κτ ικωτάτη  . Ά λ λ ’ ούδέ τήν έλαχίστην  

! όμοιότητα είχε πρός τό έλαφρότατον η -  ] 
I μισυ τοΰ χωλοΰ Ηφαίστου. Ό τ ε  ή Α 

φροδίτη έξέλθε γυμνή έκ τοΰ θαλασσίου 
άφροΰ, ή μακρά αύτής κόμη, έφ’ ής ήκτ ι-  
νοβόλουν, ήνωμένοι μετά τών σταγόνων 
τοΰ άλμυροΰ υδατος, οί μαργαρΐται, έ- 
δανείσθη άπό τών άκτίνων τοΰ άνατέλ-  
λοντος ήλίου τό χρυσοΰν χρώμα της.

Έν τούτοις, ή χωρική ήτο μελαγχροι- 
νή, μελαγχροινή ώς θυγάτηρ τής Α ρ α 
βίας, ώς ή νύξ,ώς ή Ανδαλουσία  τοΰ Δε- 
μυσσέ. Ή κόμη αύτής, αί όφρΰς, οΐ ο
φθαλμοί ήσαν μαΰροι. Τό πρόσωπον της 
ήλιοκαές, ή οσφύς της λεπτοφυής καί ρα
δινή έφαίνετο θαμασίως ύπό τό χονδρο
ειδές ύφασμα τοΰ περιστηθίου τη ς .Ό  κε- 
κρύφαλος αύτής, έκ διπλοΰ υφάσματος, 
μόλις συνεκράτει τήν πυκνήν καί άπαλήν  
κόμην της, ής άπήστραπτον αί κυαναί 
ανταύγεια .Ή  ήλιοκαής χείρ της ήτο θελ- 
κτικωτάτη.Τά πέδιλα,καλυπτόμενα κατά  
τά ήμισυ ύπό τεμαχίου άρνοδοράς, ήσαν 
πολύ μεγάλα διά τούς μικρούς πόδας της. 
Έν όλίγοις, ήτο θελκτικωτάτη νεάνις, 
θαυμάσιον πλάσμα . . . Ά λ λ ’ Αφροδίτη, 
όχι . . δεκάκις όχι.

Ό  κύριος Δελουσύ έφάνη, έπί τινα  δευ
τερόλεπτα, εΰαρεστούμενος νά παρατηργί 
τόν θαυμασμόν τοΰ κ. Δεβεζαί, δν αύτός 
έκεΐνος είχε προκαλέση. Ειτα θίξας αΰ
τόν διά τοΰ άγκώνος καί κλείσας τόν ένα 
οφθαλμόν ε ίπ ε ν :

— Έ  ;
—  'Ωραία, ώραιοτάτη ! άπήντησεν δ 

κόμης.
—  Δέν είναι αληθές ; Ά λ λ ’ αγαπητέ

f \  ̂ 'Υ[Αοι, πρεπει να ττ,ν γνωρίζετε ;
— Είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ή*ν τήν 

βλέπω.
—  Αληθώς ;
—  Σάς βεβαιώ.
—  Παράδοξον.
—  Διατί ;
—  Διότι είμεθα είς τά  κτήματά  σας, 

καί ή αγροτική αυτη θεότης πρέπει νά 
ήναι θυγάτηρ τινός έκ τών έπιστατών  
σας, τών ύλοτόμων ή τών άνθρακέων.

—  Δυνατόν, καί πιθανόν μάλιστα'  
άλλά δέν έχω τήν άξίωσιν νά γνωρίζω 
προσωπικώς πάντας τούς κατοίκους τών 
γαιών καί τών δασών μου.

—  “Εχετε άδικον, άγαπητέ μοι, καί 
ιδού ή άπόδειξις . . . Τί διάβολον ! δταν 
έχν) κανείς ενα θησαυρόν, πρέπει νά τόν 
γνωρίζη ... ΤΑ ! διάβολε ! άν ή κόρη ήτο 
έκ τών υποτελών μου !. ..

—  Θά έπανεφέρετε έν μέσω 18 2 0 ,  τό 
μέγιστον τών τιμαριωτικών δικαιωμάτων; 
ήρώτησεν δ κόμης γελών.

—  Είς τήν πίστιν μου, ναί... καί, λό 
γον τιμής, θά καθίστων είς τήν θελκτι
κήν ταύτην χωρικήν τήν ύποτέλειάν της 
γλυκυτάτην . Ά λ λ '  έδώ, άγαπητέ μοι 
κόμη, εϊμεθα είς τόν οίκόν σας, καί ου
δέποτε θά παρεξετρεπόμην άχρι τοσου-  
του, ώστε νά κυνηγήσω είς τάς γαίας  
σας.

*0 κύριος Δεβεζαί έξηκολούθει παρατη- 
ρών τήν νεάνιδα, ητ ις  προσέχουσα είς τό 
διαμέλισμα, δέν ένόησεν δτι παρετηρεΐτο 

ι μετά τόσης έπιμονής.



—  Θά μάθω το όνομα τοΰ ωραίου α υ 
τοΰ πλάσματος, έψιθύρισεν ό κόμης, καί 
έφώνησεν :

- -  Ραμέ ! ... Ραμέ ! ...
Κυνηγός, φέρων την οίκοστολήν τοΰ 

κόμητος, Ισπευσε παρά τω κυρίφ του.
Ή χωρική, άκούσασα την φωνήν τοΰ 

κ. Δεβεζαί, άνεσκίρτησεν, έγένετο πορ
φυρά, άλλά δέν κατέλιπε την παρά τό 
στέλεχος θέσιν της.

—  Ραμέ, είπεν ό κ. Δεβεζαί, δεικνύων 
α ΰτφ  την νεάνιδα' ήζεύρεις τό όνομα τής 
κόρης έκείνης ;

Ό  κυνηγός παρετήρησε πρός τό μέρος, 
δπερ Ιδειζεν α ΰτφ  ό κόμης, καί πονη
ρόν μειδίαμα, κατασταλέν άμέσως, διέ- 
στειλε τά χείλη του.

Την γνωρίζω πολΰ καλά, κύριε κόμη.
—  Πώς ονομάζεται ;
— Σωσάννα.
—  Τό έπώνυμόν της ;
—  Γκιλλώ. Σωσσάνα Γκιλλώ.

της δέν είναι ΰλοτόμο-ς— "Ο πατήρ 
μου.

— Ητο, κύριε κόμη.
—  Πώς ήτο ; Δέν είναι πλέον ;
—  Άπέθανεν ό δυστυχής τώρα και δύο 

χρόνια.
—- Καί ποΰ κατοικεί τώρα ή κόρη ;
—  Διακόσια βήματα άπό έδώ, κύριε 

κόμη. Νά ή στέγη τής καλύβας της, έ
κεΐ κάτω, δεζι;*, υποκάτω είς τά δένδρα.

—  Μέ ποιον κατοικεί ;
—  Μόνη.
—  Μ όνη :
—  Θεέ μου ! ναί, κύριε κόμη. Ή μη

τέρα της έτάφηκε πρώτα άπό τόν πατέρα 
της. Δέν τής Ιμειναν ουτε άδέλφια, οΰτε 
άδελφάδες, οΰτε συγγενείς.

—  Ά λ λ ά  πώς ζή ; ’Έχει τίποτε ;
—  Μέ τά χέρια της. Εργάζεται διά 

τοΰς ζυλάδες καί τοΰς καρβαυναρέους.
— Δυστυχής! έψιθύρισεν ό κόμης.Είτα 

πρυσέθετο γεγονυία τ·7) φων?ί :
— Είναι φρόνιμη ;
Ό  κυνηγός έμειδίασεν αΰθις είρωνικώς 

καί ειπεν :
—  Φρόνιμη ! ... λέγουν οτι είναι φρό

νιμη. κύριε κόμη. . . Ά λ λ ά .  . . διάβολε !

y  'O ίππότ 
<ίυρίζων τό

μια τοσω εύμορφη κορη δίνει ΰποψίαις.
Ό  κόμης δέν ήθέλησε νά μάθγι πλείο- 

να. Όθεν άπέπεμψε τόν κυνηγόν, οστις 
απερχόμενος είχε τό ήθος ανθρώπου εΰ- 
χαριστημένου έν τ γ  πονηρί^ του. Ά λ λ ά  
πόθεν προήρχετο ή το ιαύτη δυσοίωνος εΰ- 
χαρίστησις ; Δέν θά βραδύνωμεν νά τό 
μάθωμεν.

Ό  γέρων ιππότης Δελουσΰ είχεν ά- 
κούσγ) τήν προηγουμένην συνδιάλεζιν τ α 
λαντευόμενος έπί τών κνημών του καί 
παίζων μετά τής λαβής τής κυνηγετικής 
μάστιγός του

—  Φίλτατέ μοι, είπεν είς τόν κόμητα, 
μορφάζων ώς σάτυρος, είζεύρω κάλλιστα  
τ ί  σκέπτεσθε.

—  Είζεύρετε τ ί  σκέπτομαι ; ήρώτησεν 
ό κόμης.

—  Βεβαιότατα.
— Τότε τ ι σκέπτομαι !

ιππότης, άντι άπαντήσεως, ήρζατο 
υρίζων τό γνωστότατον φσμα τοΰ δ ι 

καιώματος τον αύ&έντου.
Ό  κόμης Δεβεζαί ανύψωσε τοΰς ώμους.
—  Α γ α π η τέ  μοι ΐππότα, είπε μετά 

ταΰτα ,  σεΐς, ό όποιος οΰδέν άγνοεΐτε , 
πρέπει νά ένθυμηθήτε, δτι είμαι νυμφευ
μένος καί δτι αγαπώ τήν σύζυγόν μου.

— Ά !  καί τ ί  σημαίνει τοΰτο; άπήντη
σεν ό γέρων ακόλαστος. Θά ήτο κάκι
στος πετεινός, ό άρκούμενος είς μίαν μό
νην όρνιθα.

Καί οΰδέν έλέχθη πλέον...
Ή Σωσάννα Γκιλλώ είχε γίν·/) άφαν

τος όπισθεν τών δένδρων καί ελαβε τήν 
πρός τήν καλύβην αΰτής άγουσαν, Ή  
Θήρα είχε τελειώσει. Ό  κόμης καί οί 
προσκεκλημένοι ιππέυσαν αΰθις καί ελα- 
βον τον δρόμον τοΰ πύργου.

Έπανευρίσ/.ομεν αΰτοΰς τήν ένδεκάτην 
τής έσπέρας. Τό έστιατόριον ήτο φωτα- 
γωγημένον. Τό γεΰμα, έπί μακρόν παρα- 
ταθέν, ήτο περί τό τέλος. Οί γενναίοι 
οίνοι, ών είχε γίν/) κατάχρησις, είχον ά · 
νάψϊ) κκί τάς συνετωτέρας κεφαλάς καί 
συνταράζει ναί τά  έδραιότερα πνεύματα. 
Ό  κ. Δεβεζαί είχεν άποπέμψγ) τοΰς ύπη- 
οέτας, δπως ή συνομιλία μείν/ι έλευθέρα 
μέχρις δλης τής έπιθυμητής άκολασίας, 
είς ήν οί άγαθοί εκείνοι εΰπατρίδαι, ών ή 
φαιδοότης ώφείλετο είς τους ισπανικούς 
οίνους, έρρίφθησαν κατακέφαλα.

Τάς περί κυνηγίων διηγήσεις, τό ά-  
ναπόφευκτον συμπλήρωμα παντός γεύμα
τος κυνηγών, διεδέχθησαν άχαλίνωτοι 
καί σκανδαλώδεις όμιλίαι.

Οΰδείς τών έντιμων Τουραινίων υπήρχε 
— κατά τό λέγειν των— μή ών απόγονος 

| τοΰ Φωβλάς καί κληρονόμος κατ’ εΰ- 
θεΐαν γραμμήν τοΰ Δόν Ζουάν, — τών 
τριών διασημοτέρων γυναικοθηρών τών 

( μυθιστορημάτων. Ύπήρχον έκεΐ έζαί- 1 
οετοι σύζυγοι, άζιοσέβαστοι οίκογενειάρ · 

ί χαι, έγκαταλιπ;>ντες πρό πολλοΰ τάς θυ- 
( ελώδεις τής νεότητος τρέλλας, ο'ίτινες 

καθ’ έκάστην κυριακήν καί έορτήν συνώ- 
| δευον τάς συζύγους των είς τήν έκκλη- 
| σίαν τοΰ χωρίου, συνετίζοντες διά τής 

εΰσεβοΰς συμπεριφοράς των τούς τε χωρι
κούς καί τοΰς έπιστάτας τών κτημάτων  
των ... Καί δμως, οί τά  ήθη πατριαρχικά 
εχοντες οΰτοι άνθρωποι, έζαφθέντες έκ 
τής άφθονου πόσεως τοΰ Ξερές, τοΰ Ρώτα  
καί τοΰ Πακαρέττου, Ιλεγον πνευματω- 
δέστατα τάς άσεμνοτέρας παραδοζολο- 
γίας.

*0 ιππότης Δελουσΰ εύρίσκετο έν τφ  
στοιχείφ του. Ή καλώς άποκτνιθεΐσα έπί 
άνηθικότητι φήμη του καί ό μυθικός α 
ριθμός τών νόθων τέκνων του Κδιδον αΰτφ  
τό δικαίωμα άναμφισβητήτου κυριαρ
χίας. Ήκουον αΰτοΰ πάντες μετά σεβα- 
σμοΰ, έπικοοτοΰντες καί είς τοΰς έλαχι- 
στους λόγους του.

Έβασίλευεν !
Μόνος, έν μέσφ πάντων τών προσκε

κλημένων, ό κ. Δεβεζαί δέν συμμετείχε 
τής ακολάστου έκείνης συνομιλίας. Οΰχί 
διότι ήτο νηφαλιώτερος τών άλλων, ή

προσεποιεΐτο έπιφυλακτικότητα γελοίαν 
κατά τήν στιγμήν έκείνην, άλλά διότι ό 
νοΰς του ήτο άλλαγοΰ.

Ποΰ ;
—  Θεέ μου ! καί δ ιατί νά τό άποκρυ- 

ψωμεν ;
Ό  αναμάρτητος πρώτος βαλέτω κατ' 

αύτοΰ τον λί&ον.
Ό νοΰς αΰτοΰ έπλανάτο έν τφ  δάσει, 

ύπό τά δένδρα, έπί τών χλοερών οχθών 
τοΰ μικροΰ τενάγους, άναζητών έν μέσφ 
τοΰ φυλλώματος τήν στέγην τής καλύ- 
βης, έν ή ή Σωσάννα Γκιλλώ έβιου αόνη. 
Πόθεν δέ προήρχετο ή τοιαύτη άπασχό- 
λησις ; Ό  κόμης ήγάπα τήν κόμησσαν 
Μαργαρίταν, ήγάπα δ’ αΰτήν άποκλει- 
στικώς καί ύπέρ παν άλλο έν τφ  κόσμφ. 
Ά λ λ ’ ή μελαγχροινή έκείνη κόρη, ή με- 
λανόφθαλμος, ήν είδεν έπί μίαν καί μό
νην στιγμήν, είχεν έζεγείρει τάς αισθή
σεις του, είχεν άφυπνίσει έν αΰτφ  άπα-  
σαν τήν ορμήν τών έπιθυμιών.

Έν μέσφ τοΰ καταχθονίου έκείνου θο
ρύβου, δν παρήγον τά  συγκρουόμενα κύ
πελλα, αί όζεΐαι φωναί καί τά  άσματα, 
ό κόμης Ιβλεπε μόνον τήν εικόνα τής Σω- 
σάννης Γκιλλώ. Σατανικός καί διαοκής 
άντικατοπτρισμός έδείκνυεν α ΰτφ  τήν 
νεάνιδα έκείνην, οΰχί πλέον ύπό τά χον- 
δοοειδή έκεΐνα φορέματα, όίτινα μάτην  
ποοσεπάθουν ν’ άποκρύψωσι τήν θελκτι
κήν αΰτής καλλονήν" ουχί πλέον ύπό τόν 
έκ χονδροΰ πανίου στρογγύλον κεκρύφαλον 
καί τά  έκ βαμβακερού υφάσματος περι- 
στήθιον καί έσθήτά της' άλλ ’ ύπό τήν 
περιβολήν τής θεας τοΰ έ'ρωτος, πρός ήν έν 
τ-?5 είκονικνί γλώσσνι του είχε συγκρίνει 
αΰτόν ό ιππότης Δελουσύ :

Γυμνή—γυΆνή ’< το περιγιάλι,
Ό ταν τήν ’Αφροδίτη καθισμένη,
Χάριν τοΰ Ά π ελλ ή , τοΰ Κλεομένη,
Σάν μάρμαρον άπό σάρκα έφαινότουν,
Τί πράμματα Ιξα!σια, τή θεία 
Γυμνότητά της !.. "Οταν Ιστρεφότουν... 
Κάθε στροφή της όίχουες νά ψάλλτβ 
Τ ή ; εύμορφιας τον ΰμνο .. .  Τί μαγεία !..
Καί δταν ’ς τήν ολότρομη άκτΐνα 
Τοΰ φεγγαριού, τά κύματα έκεΐνα 
Τήν αμμο Ιφιλοΰσαν... ”Ω I τ ί θεία 
Χάρι ή κίνησές της είχαν τότε; !.. · 
Εύμορφη πρώτη, ανάμεσα ’ς ταΐς πρώταις !

Ή οπτασία ήτο θελκτικωτάτη' ά λλ ’ 
οΰδείς άγνοεΐ δτι υπάρχει στιγμή τις καθ’ 
ήν καί αΰτή ή ήδονή, δταν παρατείνηται 
λίαν, καθ ίστατα ι άλγεινή. . . Ή στιγμή  
έκείνη ειχεν έπέλθη διά τόν κύριον Δεβε
ζαί. Ήθέλησεν, άλλά ματαίως, ν’ άπο- 
διώζη τήν ηδονικήν οπτασίαν, ητις τόν 
έπολιόρκει. Ή ύπερεζημμένη φαντασία  
του δέν ήδύνατο ν’ άπομακρύνγ] τήν με
θυστικήν εικόνα τής μελαγχροινή; χωρι
κή;, λαβοΰσαν τήν μορφήν τή ;  λαγνοτέ- 
ρα; Βακχίδος. Τρις ό κύριος Δεβεζαί έ- 

; πλήοωσεν άλλεπαλλήλως τό κύπελλόν του 
καί έκένωσεν αΰτό άπνευστί. "Ηλπιζεν 
δτι ή μέθη τού οίνου θ’ άπεδίωκε τήν 

; μέθην τών πόθων- άλλά δέν κατώρθωσεν 
ή ν’ αΰζήσνι κατά τινας βαθμοΰς τήν θερ
μότητα τοΰ είς τάς φλέβας του κύκλο-



φοροΰντος ύγροΰ πυρός. Μετέβαλε τό πύ- ! 
ραυνον είς κλίβανον. Προσεπάθησε ν ’ ά- | 
χούση τ ί  έλεγον οί περί αΰτόν. Έν τη η 
θική καταστάσει, έν ή εύρίσκετο, μία  
οίαδήποτε διασκέδασις θά ήτο δι’ αΰτόν 
ανεκτίμητος.

Ό  ιππότης Δελουσΰ διηγείτο ανέκδο
τόν τι τές  νεότητάς του, οΰτινος ήμεΐς ' 
άρκούμεθα νά ύποδείξωμεν δι’ ολίγων λέ
ξεων τό θέμα. Αί λεπτομέρειαι θά είχον 
τήν θέσιν των έν τοΐς ' Λπομνημ,ονεύμαβι. 
τον 'Ιακώ βου ιίαζανόβα τοϋ Σ έϊγγα τ , 
τοΰ κυνικοΰ χαί διάσημου τυχοδιώκτου' 
άλλ’ ή αιδώς έπιβάλλει ήμΐν τό καθήκον 
νά τάς άποσιωπήσωμεν.

Παράδοξον τη άληθεία ! Τό ανέκδοτον 
έκεΐνο, μία τών πολυαρίθμων αναμνήσεων 
τοΰ παρελθόντος τοΰ κ. Δελουσύ είχεν έκ
τακτον αναλογίαν πρός τήν κ α τ ’ έκείνην 
τήν στιγμήν θέσιν τοΰ κόμητος Δεβεζαί 
καί περιελάμβανεν όλεθρίαν διδασκαλίαν, 
?ίν ό κόμης Ιμελλε δυστυχώς νά έπωφε- 
ληθή !

IB'

Ή καλύβη της Σωσάννης.

Ό  κ. Δελουσΰ διηγείτο, δτι έπανελ- 
θών έσπέραν τ ινά  Ικ τίνος έκδρομής είς 
Τούρ, έστάθη δπως διανυκτερεύση έν τφ  
ξενοδοχείω τοΰ Λ ευκόν ’Ιπ πο υ , έν τ φ  
χωοιδίω τοΰ Βερναί. Μετά μέτριον δεΐ- 
πνον, περιήρχετο ύπό τό φώς τής Σελή
νης τό χωρίον, δπως άναπνεύση δροσερόν 
άέρα, ή μάλλον ζητών τύχην. Παρά τήν 
θύραν οίκίσχου, περιβαλλομένην ύπό ά-  
ναδενδράδος, είδε καθημένην έπί ξυλίνου 
θρανίου κόρην, ήτις έφάνη αΰτώ τό θελ- 
κτικώτεοον πλάσμα τοΰ κόσμου.

Ή συνάντησις αυτη ήδύνατο νά ήναι 
ο πρόλογος περιπετείας, δύσκολου νά διε- 
ξαχθη πρεπόντως έν όλίγαις στιγμαΐς" 
άλλ’ ακριβώς διά τοΰτο έρεθιστικωτέρας. 
Ό  κ. Δελουσΰ έγίνωσκε θαυμασίως δύο 
παροιμίας, τήν μέν γαλλικήν, τήν δέ λα 
τινικήν, άμφοτέρας λίαν ένθαρρυντικάς :

Ό  μηδέν δ ια χ ινό υνεύω ν , ούδεν κερδί
ζει ! έλεγεν ή μία. 

Ή  τύχη βοη9εΐ τούς τολμηρούς ! έλε- 
γεν ή άλλη.

Άπεφάσ.ισε λοιπόν νά διακινδυνεύση 
πολύ, δπως έπιτύχη κάτι τ ι ,  και νά έκ- 
βιάση διά τής τόλμης τήν εΰνοιαν της 
κυρας - Τύχης, παραδόξου γυναικός, προ- 
τιμώσης νά συλλαμβάνηται διά τής βίας.

Έζή τησε λοιπόν πληροφορίας παρά τ ί 
νος νέου χωρικοΰ, διερχομένου έκεΐθεν, οΰ 
τάς άνακοινώσεις ήγόρασεν άντι ένός 
σκούδου. Έμαθε δέ, οτι ή νέα εκαλείτο 
Σιμόνη, ό’τι ήτο είκοσιτετραέτις, οτι οΰ- 
δένα —  καθ’ δσον ήτο γνωστόν —  ε'·χεν 
ευνοούμενον έραστήν, δτι κατώκει μετά  
τΐ)ς μάμμης της, γραίας τυφλής κατά  
τά τρία τέταρτα καί δλως κωφής, έν τφ  
οίκίσκίι) έκείνω, πρό τοΰ οποίου έκάθητο.
Εμαθε προσέτι δτι ό κοιτών αύτης έκειτο 

έν τφ  πρώτψ όρόφψ, φωτιζόμενος ύπό τοΰ 
μόνου παραθύρου, δπερ έβλεπε πρός τήν 
όδόν, καί έκαλύπτετο κατά τό ήμισυ ύπό

τών φύλλων τής άναδενδράδος. Περί δέ 
τές μάμμης, έμαθεν δτι παραλυσία τοΰ 
άριστεροΰ ποδός τήν ήνάγκαζε νά μένη 
έν τ φ  ίσογείω, δθεν οΰδέποτε έξήρχετο.

Αί πληοοφορίαι αΰτα ι ήρκεσαν είς τόν 
κύριον Δελουσύ, δπως διαγράψη τό σχέ- 
διον τής έφόδου. Περιέμεινεν ΐνα προχω- 
ρήση ή νύξ, καί ό Μ ορφεύς τινά ξη  τούς 
μηκω νάς του  έπί τών κατοίκων τοΰ χω
ρίου. Τότε, χάρις είς τόν κορμόν τές άνα
δενδράδος, ήτ ις  παρεϊχεν αΰτφ  άπροσδό- 
κητον κλίμακα, άναρριχηθείς έφθασεν είς 
τό παράθυρον. Πάντα υπήρξαν αΰτφ  εΰ- 
νοϊκά κατά τήν νυκτερινήν του έπιχεί- 
ρησιν. Ητο θερινή νΰξ καί ό καύσων πνι- 
γηοότατος. Ή ασύνετος Σιμόνη, κατα-  
κλιθεΐσα, είχεν άφίση τό παράθυρον ήμι- 
άνοικτον. Ό  ιππότης ήνέωξεν αΰτό, έπή- 
δησεν άθορύβως είς τόν κοιτώνα καί έδρα- 
με κ α τ ’ ευθείαν είς τήν κλίνην, ής έν- 
στιγματωδώς ένόησε τήν θέσιν. Ά φυπ ν ι-  
σθεΐσα αίφνης ύπό άπροσδοκήτων θωπει
ών, ή Σιμόνη κατελήφθη ύπό φόβου. Έ -  
κραύγασεν ολίγον' έκλαυσε πολύ' ίκέ- 
τευσε θερμώς.Είτα αί κοαυγαί, οί κλαυθ
μοί καί αί ίκεσίαι έπαυσαν ώ; διά μα
γείας. Ή Σιμόνη, ήττηθεΐσα, ύπέμεινε 
τήν ήτταν  αΰτής φιλοσοφικώτατα.

Ό  κ. Δελουσΰ ένόμισε καλόν νά είσέλθη 
είς μεγάλας λεπτομερείας περί της καλής 
του τύχης, ήτις έφάνη αΰτφ  τόσον θελ
κτική, ώστε, άντι ν’ άναχωρήση τήν έ
πιοΰσαν, έμεινεν οκτώ ήμέοας έν τ φ  χω- 
ρίφ έκείνω.

Ή ύπό τήν ήμετέραν γραφίδα ώχρά 
καί δλως ασήμαντος διήγησις αυτη, χρω- 
ματισθεΐσα δι' δλων τών χρωμάτων τές  
λαγνείας ύπό τοΰ γέροντος ακολάστου , 
έσχε χάρις είς τήν μέθην τών συνδαιτυμό
νων μεγίστην επιτυχίαν. Έχειροκρότησαν 
ύπερμέτρως καί επιον είς ύγιείαν τοΰ ιπ 
πότου, δν ήθελον νά στέψωσι ρόδοις ώς 
τόν Άνακρέοντα.

Καθ’ δσον δ’ άφορά τόν κ. Δεβεζαί, 
αί πρό τών οφθαλμών του άνελισσόμεναι 
ζωηραΐ εικόνες έξηρέθισαν έτι μάλλον 
τήν ήδη έξημμένην φαντασίαν του. Ηΰ- 
χετο όλοψύχως νά άπέλθωσιν οί προσκε
κλημένοι του, δπως έκτελέση άνευ ανα
βολής τό έν τφ  νφ αύτοΰ σχέδιον.

Έπί τέλους, αί εΰχαί του είσηκούσθη- 
σαν. Οί κυνηγοί άνεχώρησαν, ό είς μετά 
τόν άλλον, τ ίς έφ’ άμάξης, τ ις έφιππος. 
Ό  κ. Δεβεζαί άπέμεινε μόνος . . . Τό με
σονύκτιον ειχεν ήδη παρέλθη πρό τινων 
λεπτών.

Ποιον ήτο τό σχέδιον τοΰ κόμητος ", 
Είχεν άποφασίση ν’ άκολουθήση τό πα
ράδειγμα τοΰ ιππότου, καί αν οΰτος έγέ- 
νετο εραστής της Σιμόνης, καταλαβών  
αΰτήν έξ απροόπτου, νά γείνη καί έκεΐ
νος, είτε έκουσίως, είτε διά τής βίας, 
έοαστής τές Σωσάννης Γκιλλώ.

Μόλις δ’ ό κρότος τών τροχών τές τε
λευταίας άμάξης έπαυσεν άκουόμενος, 
κατέλιπε τό άνδηρον τοΰ πύργου καί έκ-

θέσας τήν γυμνήν καί φλεγομένην κεφα
λήν του είς τήν δροσεράν πνοήν τής νυ
κτερινές αΰρας, είσέδυ είς τό βάθος τοΰ 
άλσους, ακολουθών πάντοτε τήν δενδρο- 
στοιχίαν, ήτις ήγε κατ ’ εΰθεϊαν είς τήν  
θύραν, τήν πλησιεστέραν είς τά τέναγος, 
ένθα είχε φονευθή ή έλαφος. Φθάσας είς 
τήν θύραν έκείνην, ήνέψξεν αΰτήν διά 
κλειδός, ήν έφερε πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ καί 
είσήλθεν είς τό δάσος.

Μόλις άπεΐχε τοΰ τενάγους τέταρτον 
λεύγης, — καί τήν άπόστασιν ταύτην  ό 
κόμης δέν έβράδυνε νά διατρέξη — καί είδε 
τήν ώχράν άντανάκλασιν τών αστέρων 
έπί τοΰ σκοτεινού ΰδατος, οΰ τήν έπιφά- 
νειαν έορυτίδου ή έλαφράτης νυκτός αύρα. 
Άνεγνώρισε τό δένδρον. Ύπελόγισε τήν 
θέσιν έν τφ  σκότει καί δέν έβράδυνε νά 
εΰρεθή παρά τήν πτωχικήν καλύβην, ήν 
ό κυνηγός Ραμέ είχε δείξη αΰτφ  διά τοΰ 
φυλλώματος τών δένδρων.

Ό  κόμης έξήτασε πανταχόθεν τήν κα
λύβην έκείνην. Ητο πτωχική κατοικία  
υλοτόμου, έν τή στενοτέρα καί άθλιωτέρα 
σημασία τής λέξεως. Κατεοκευασμένη 
διά κορμών δένδρων, άλλεπαλλήλως τ ε 
θειμένων καί διά δοκών προσηρμοσμένων, 
έχουσα στέγην έκ πηλοΰ καί άμμου' ή 
καλύβη έκείνη περιείχε δύο μόνα δωμάτιά. 
Τό χώμα τοΰ έδάφους έχρησίμευεν ώς δά- 
πεδον. Ύπό τάς ακτίνας τοΰ ήλίου, ή 
στέγη έφαίνετο πραγματικός κήπος, τό
σον πολλά ήσαν τά  έπ’ αΰτής παράσιτα  
φυτά. Είχε μίαν θύραν καί δύο παράθυρα, 
έν έκάστιρ τών δωματίων. Κιγκλίς σ ιδη
ρά, έν σχήματι σταυροΰ, διήρει είς τέσ- 
σαρα τμήματα  τά  μικρά έκεΐνα παράθυ
ρα, δι’ ών είσήρχετο φώς ασθενές, διερ
χόμενον διά μικρών ΰποπρασίνων ύάλων, 
έντεθειμένων έν μολύβδω. Ή θύοα, έκ ξύ
λου δρυός, έκλείετο έξβθεν διά κλείθρου 
καί δι’ ίσχυροΰ μοχλοΰ έσωθεν.

"Οσον άθλία καί άν ήτο ή καλύβη έ
κείνη, ήτο αδύνατον νά είσέλθη τις έν 
αΰτή δ ι’ άναρριχήσεως, διά ρήξεως ή διά 
βίας. Ό  δέ κ. Δεβεζαί έπεί σθη ευκόλως 
περί τούτου, άφοϋ έξήτασε προσεκτικώ- 
τα τα  τήν τε θύραν καί τά παράθυρα. 
Οΰδ’ ή έλαχίστη έλπίς ύπηρχεν δτι, 
θραύων μίαν τών ύάλων καί είσάγων δι’ 
αΰτής τήν χεΐρα, θά ήδύνατο ν’ άνοίςη 
τά παράθυρον, διότι ή σταυροειδής σιδηρά 
κιγκλίς είσήρχετο έντός τών κορμών τών 
δένδρων.

Καί δμως ό κ. Δεβεζαί ήθελε νά είσέλ
θη. ’Αλλά πώς ; Έδοκίμασε τήν θύραν, 
ά λλ ’ ό μοχλός ήτο τεθειμένος έσωθεν. 
Μόνον ή Σωσάννα ήδύνατο ν’ άνοιξη. ΠόΕς 
άλλος, απέναντι τοιούτων κωλυμάτων, 
θά έγκατέλειπε τήν έκτέλεσιν πράξεως 
ένόχου παραφροσύνης. Ά λ λ ά  διπλή καί 
φλογερά μέθη, τόσφ φοβερωτέρα διά τόν 
κ. Δεβεζαί, δσψ σπανιώτερον συνέβαινεν 
αΰτφ , τόν ώθει μοιραίως Ϊνα έμμένη είς 
τήν κατηραμένην άπόπειράν του. Ά νε-  
μνήσθη τές  ύπό τοΰ κυρίου Δελουσυ ανα- 
φερθείσης παροιμίας : ό μηδέν δ ια κ ινδυ
νεύουν, ονδεν κερδίζει, καί άποφασίσας 
νά προβή είς θρασύτατον μέσον μετά



νον, έπ'ι δΙ τοΰ έκ. ξύλου καρυάς γραφείου, 
δπερ ήτο κατάφορτον βιβλίων καί έφημε- 
ρίδων άναμίξ έρριμένων, ευρίσκοντο καί 
δύο καινουργή μικρά βιβλία, δύο νέων 
συγγραφέων, άτινα  έπρόκειτο νά έκτιμη-  
θώσιν.

Πέριζ τού διευθυντοϋ, δστις ήσχολεΐτο  
γράφων, έκάθηντο νέοι τινες δημοσιογρά- 
φοι' πρός ενα έκ τούτων αποτεινόμενο; 
τώρα ό διευθυντής,

«Λοιπόν», τώ λέγει, «τί λέ; δι’ αΰτόν
έδώ ;»

«Χμ», τού άπεκρίθη έκεΐνος, δστις έπί- 
ση; ήσχολεΐτο είς τήν φιλολογίαν, «δέν 
είναι καί άσχημον.ναί μένέχει όλίγην πο
λυλογίαν, άλλά πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ ό- 
ψει δτι ό γράψας είνε πρωτόπειρος καί 
έπομένω; συγχωρεϊταΓ χμ ! έννοεΐται δτι 
οί στίχοι ήδύναντο νά γείνουν πολύ καλ
λίτεροι ‘ έν γένει οί συλλογισμοί καί ό 
συνειρμός Ιχουν τάς έλλείψει; των,άλλ’έπί 

| τέλου; πρέπει νά ήνέ τις καί έπιεικής μέ | 
αΰτόν τόν νέο ν μουσόληπτον, άφ' έτέρου 
δμω; είνε άρκετά καλός κριτικός, είνε 

ι αυτός ό όποιος έπέφερε άρκετά καλάς 
κρίσεις είς τό έ'ργον έκεΐνο, δπερ πρό τ ί 
νος καιρού έδημοσίευσα,δηλαδή τών Φ αν
ταρ ιώ ν  έπ 'ι τής ο ικιακής ζωής ! . .»

« Ά λ λ ά  τότε, φίλε μου», τόν διέκοψε 
άλλος τις δημοσιογράφος, «τότε σέ βε- 
βαιώ δτι δέν εινε παρά ενα; μεγάλος γα ί-  
δαρος, διότι έπί τέλους μετριότης δέν εισ
χωρεί εί; τήν ποίησιν- ή νά είααι ή νά 
μήν είσαι, χμ ! τ ί  θα ’πν1) αΰτό . . . »

«Τήν δυστυχισμένη τήν θεία του», 
προσέθεσεν άλλος τ ι ; ,  «καί αΰτή έχει τήν 
καλλιτέραν ιδέαν δι’ αΰτόν . . . »

Καί οΰτω έξεφέροντο έκεΐ αί πλέον αν
τίθετοι καί παράδοξοι κρίσεις μέχρις δτου 
ό διευθυντής ηρχισε νά γράφγ).

Άναμφισβητήτω ς εινε άρκετά εΰφυής 
. . . αί σκέψεις του καί ό συνειρμός τών

παλλομένηςκαρδίας καί κεφαλής τεταραγ- 
μένης, Ικρουσε τήν θύραν, άλλά τόσον 
έλαφρώς, ώστε ή Σωσάννα δέν τόν ήκου- 
σεν. Περιέμεινεν ημισυ περίπου λεπτόν, 
καί ίδών δτι οΰδείς άπεκρίνετο, Ικρουσε 
καί δεύτερον, άλλά τήν φοράν ταύτην  
σφοδρότερον, ώστε ό παραχθείς κρότος 
αντήχησε καί έν τ γ  καλύβϊ) καί έν τφ  
δάσει.

Ασθενής θόρυβος καί ελαφρά κίνησις 
ήκούσθησαν έν τώ έσωτερικφ τή ; καλύ- 
βης, είτα έλαφρόν βήμα έπλησίασεν εί; 
τήν θύραν. Φωνή Sε, σχεδόν άδιάκριτο; 
έκ τού φόβου, ήρώτησεν :

— Ποιο; είναι ;
—  Α νο ίξατε  . . . έψιθύρισεν ό κόμης.
—  Ν’ ανοίξω !.. είς τοιαύτην ώραν !.. 

ώ ! τραβάτε τόν δρόμον σας καί άφίσατέ  
με ήσυχην.

—  ’Ανοίξατε, παρακαλώ, δεσποινίς 
Σωσάννα . . . έπανέλαβεν ό κόμης.

—  Ά λ λ ά  σεΐς, ό όποιος έπιμένετε τό 
σον νά έμβετε, ποιος είσθε ;

Ό  κόμης έδίστασε ν’ άπαντήσν). Ά λ λ ’ 
εΰθΰς ένόησεν δτι άν ΰπήρχεν έλπίς νά 
ίδγι άνοιγομένην τήν θύραν, ή έλπίς αυτη  
ένέκειτο άκριβώς είς τήν ομολογίαν τού 
άληθοΰς ονόματος του. Όθεν :

— Είμαι ό κόμης Δεβεζαί. . . άπήντη- 
σϊν.

—  Ώ  ! Θεέ μου ! . . άνέκραξεν ή νεά
νις... Είναι τούτο δυνατόν ;

— Σας δίδω τόν λόγον τής τιμής μου.
Έπήλθον στ ιγμαί τινες σιγής. Ά να μ -

φιβόλως ή Σωσάννα έσκέπτετο τί νά πρά
ξη. Ά λ λ ’ αίφνης άπήντησεν :

—  Κύριέ μου, ή πτωχή αυτη καλύβα, 
όπού κατοικώ, είναι ίδική σας, διότι ό 
δυστυχής μου πατέρας, ό όποιος ήταν είς 
τήν υπηρεσίαν σας, τήν Ι'καμεν είς τήν 
γήν σας καί μέ τά  ξύλα σας... Χρεωστώ 
είς σάς ΰπακοήν, κύριέ μου, καί θά έπρο- 
τιμοΰσα νά ψωμοζητήσω παρά νά λείψω 
άπό τό σέβας όπού σάς άρμοζες Ά λ λ ά  ιδεών του χωλαίνουν κάπου κάπου, παρά- 
μοΰ ζητείτε  νά σάς ανοίξω τήν θύοαν είς 
τοιαύτην ώραν, ένφ είμαι μονάχη, καί 
τοΰτο υπερβαίνει πολύ, δ,τι έμποοεΐ ν’ 
άπαιτήση κανείς άπό μίαν τιμίαν κόρην.
Μή θυμώσετε λοιπόν, καί μή κακιώσετε 
μαζί μου, κύριέ μου, άν δέν σας υπα
κούω. . . Λυπούμαι πολύ. . . άλλά είναι 
άδύνατον νά σάς άνοίξω. . .

["Επεται συνέπεια].
Π α ν .  Π α ν α ς

X .  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ο V  Α Ν Α ΕΡΣΕ Ν

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΙΪΙΕΝΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΕΥ ΕΙΚΟΝΩΝ
'καπέρα δβχάτιη τιτάρτη.

—  Χθές, ηρχισε πάλιν τήν διήγησίν 
της ή Σελήνη, εβλεπον διά τών παραθύ 
ρων έντός τού γραφείου διευθυντοϋ μεγά
λης τινός ’Εφημερίδας, δέν ενθυμούμαι 
δμως άκριβώς ποίας γερμανικής πόλεως.

Ητο τοΰτο πλουσίως διακεκοσμημέ-

ίαλε σελ. τρίτην § 5. Έπίση; λάθο; άρ
κετά σοβαρόν διαφαίνεται εί; τοΰς συλ
λογισμού; τού έκτου κεφαλαίου κτλ. . .

« Τί νά σου εΐπω, έξηκολούθησεν ή Σε
λήνη, έβαρύνθην νά τοΰ; βλέπω καί διά 
τούτο έπορεύθην είς τήν θείαν τού συγ- 
γραφέως, δπου ό νεαρός της άνεψιός δέν 
έπρόφθανε νά άκούη τά συγχαρητήρια 
τών προσκεκλημένων'ήγάλλετο,δ άμοιρος, 
ή δέ θεία του δέν έκρατ^ΐτο πλέον άπό 
την χαράν.

Ο άλλος δμω; συγγραφεύς, περί τού 
δποίου δ διευθυντή; οΰδέν έξέφρασεν, έκά- 
θητο μελαγχολικό; παρά τό παράθυοον.

Η κοινή γνώμη έχαρακτήρισε τό πρώ
τον του εργον ώ; παράτολμον καί λίαν  
άπομεμακρυσμένον τού φυσικού" διά τούτο 
δ δυστυχής έλυπεΐτο.

Πλησίον του έκάθητο ή μικρά αδελφή 
του,ήτιςπροσεπάθει νά άναγνώση τό έ'ργον 
του,άλλά δέν κατώρθου παοά νά συλλαβί- 
ση το ονομά του.

X.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Κ ΙΒ Ω Τ ΙΟ »

' »
κυρίας Ελευθερίαν Σταμπάδου, Ε λένην Βούλγαρη 

κα\ κκ. Θ. Θεοδωρίδην, Γ. Μάργαρην, Κωνστ. Λεον" 
ταράκην, *Ιω. Σωμερίτην χαθ., Στυλιανόν Σ ά γ ια ν  
νην, Έ μμ· Ψαρουδάχην, Γεωρ. Φωτιάν, Δ. Φάμε» 
λιάρην. Συνδρομαι υμών ε’λήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
— χ. Πάνον Ε. Κοντογούρην. · Έ λλη ν. Βιβλιοθήκης» 
θά λαμβάνετε, κατά τήν επιθυμίαν σας, τεύχη 5. A t-  
τησίς σας διεβιβά-θη, έγένετο δ* ασμένως δεκτή. — 
κ. I 11. ’Ενταύθα. Κ αί τά τρία, καθόσον γνωρίζο- 
μεν, δέν μετεφράσθησαν. Δ ιά τά λοιπά άδυνατοΰμεν 
ν ’ άπαντήσωμεν, ώς ε'κ τής πληθύος τών μεταφρασθέν- 
των έργων τοΰ μυΟιστοριογράφου. — κ. Π. Χριστο
δούλου. Ένεγράφη ό κ. Κ. Γαλάτης, πρός δν άπε
στάλησαν τά φύλλα άπό τοΰ άριθ. 385. Ά πόδειξις  
αύτοΰ άπεστάλη. —  χχ. Λαουταρίδην χα\ Τάξιν. ’Α 
ποδείξεις συνδρομητών κα\ φύλλα τοΰ άριθ. 416  
μέχρι 448 άπεστάλησαν, έπίσης καί τοΰ πληρώσαντος 
τήν συνδρομήν του κ Ί ω . Βυζίου. — κ. Χρηστόν 
Συρίχαν. Φύλλα άπεστάλησαν. Γραμματόσημον ελή- 
φθη. — χ. *ΑΘ. Στορνάρην. Άπεστάλησαν, κατά τήν 
Επιθυμίαν σας. — κ. Έ μ . Βεχιερέλλην. Έλήφθησαν. 
Έ γράψαμεν. — κ. Σ . Ά ντύπ π α ν . Λογαριασμός έλή- 
φθη. ’Εγράψαμεν — κ. Ά ν τ .  Λαδιανόν. "Επιταγή 
ε’λήφθη. Εύ/αριστοΰμεν. ’Αριθμοί άμφοτέρων άπε
στάλησαν. Έ γράψαμεν.

Ή  έν Σμύρνη γενική άντιπροσω- 
πεία τών «’Εκλεκτών Μ υθιστορημά
των» άνετέθη τοΐς κκ.

Λ α ο υ τ α ρ ίδ ι^  χ α ί Τ ά ξ» ),

πρός οϋς, παρακαλοΰνται. ν ’ άπο- 
τείνω νται οί κκ συνδρομηται Λμών, 
οι μη λαμβάνοντες τακτικώ ςτά «’Εκ
λεκτά Μυθιστορήματα». Τοΐς ΐδ ίοις 
άνετέθη Λ εΐσπραξις τών συνδρομών 
και ή έγγραφη νέων συνδρομητών.

Συνδρομηταί έγγράφονται είς τά 
«Εκλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πα- 
σαν έποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλείω ήμών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Ε
φημερίδων, καί τοΐς κ.κ. Άνταποκρι- 
ταΐς ήμών.

Ε\>ρ£σκοντο«.ι έν τω  Be6Xton<o- 
λε£ω ήι,κδν :
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