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[ Συνέχιια ]

Ό  Ροζενδάλ τον ήκουεν άδιαφόρως άπαν- 
■τών διά μονοσυλλάβων.

— Ίσω ς.
— Ά ναμφιβόλω ς.
— Κ ά λλ ισ τα .
Ά λ λ ’ &ν ώμίλει ολίγον παρετήρει πολύ· 

παρετήρει μάλιστα, τόσον, ώστε ό ’Ιωάννης 
"λά Β ιλλωδαί ήννόησε τά  συμβαίνοντα καί 
ίστράφη άποτόμως.

Το πνεύμα τοϋ συζύγου έφωτίσθη α ίφνι- 
•όίως.

Ό  Ροζενδάλ παρετήρησε τά  αναμφισβή
τ η τ α  τα ϋ τα  δείγματα της διεγερθείσης I 
-δυσπιστίας.

—  Φ ίλτατε κύριε, είπε προς τον άρχιτέ- j 
κτονα, βλέπω δτι οέν είξεύρετε ποϋ θ ’ άνε- 
-γείρητε το κτίριόν σας. Θά σας τό είπω λοι
πόν έγώ. Παρετήρησα εν χιλιόμετρον μ α 

κράν ά π ’ έδώ ΰψωμά τ ι, όπόθεν ή θέα εκ
τείνεται απεριόριστο; καί γραφ ικω τάτη ’πα- 
ρατηρήσατέ το έκεϊ κάτω ! ό κύριος λά  Β ιλ- 
λωδαί θά σάς τό δείξν). Ε π ιθυμώ  ν ’ άνοι- 
κοοομηθή, ό πύργος, συντηρουμένου τοϋ άρ- 
χαίου- παοετήρησα δτι τόν παλαιόν πύργον 
άγαπώσιν έδώ.

Ό  άγροκόμος έλάτρευε την σύζυγόν 
του.

Ή γάπα δίΛως κα ί τόν οίκόν του.
Κ α ί τό κτύπημα ύπήρξεν έπιτυχε'ς.

Π άραυτα ήγέρθη καί παρέσυρε τούς κα- 
τεδαφιστάς, πρός τό ύποδειχθέν μέρος, ένώ 
ό βαρόνος τούς ήκολούθει μακρόθεν έν συνο- 
οία της κρεολοϋ.

Τά τυραννικά ένστικτά του έξύπνησαν έν 
αύτώ .

Ά λ λ ω ς  τε ή ζηλοτυπ ία τοϋ συζύγου τόν 
ηνάγκασε νά ώθήσγι τά  πράγματα.

Δέν ήτο ίδιον αύτοϋ τοϋ ήγεμόνβς τών 
χρηματιστηρίων να στενάζη έπί μακρόν.

Α ί έπιθυμίαι του ώφειλον νά ώσι δια- 
τα γ α ί.

Οί οφθαλμοί της κρεολοϋ τόν έτυράννουν.
Κ α ί ένώ πλησίον πάσης άλλης γυναικος 

ητο πάντοτε κύριος έαυτοϋ, ένώπιον της 
Μαρίας ήσθάνετο έαυτόν τεταπεινωμένον 
καί ποτέ μέν έπίστευεν δτι ήγα,πάτο καί 
άλλοτε ε'τρεμε μή άποτύχν).

Δ ιά τοϋτο, καίτοι προσεπάθει νά κ α τα 
στήσει τήν φωνήν αύτοϋ σταθεράν, αΰτη  
έτρεμεν, δτε ύπό φιλλύραν έγειρομένην είς 
τα ; άκρας πρασιά;, έστη άποτόμως καί είπε 
πρός τήν κρεολόν·

— ’Οφείλω νά σά; ομολογήσω κάτι,δέν 
μ ’ έννοήσατε ;...

Έ δίστασεν.
Ένώπιον τής γυναικός ταύτης έτρεμεν 

ώς ό ε'φηβος κατά  τόν πρώτον αύτοϋ έρωτα.
— Τί ; ειπεν έκείνη.
— Ό τ ι  σας άγαπώ περιπαθώς καί μέ 

έρωτα παράφορον.
— Ν αί- νομίζω δτι τό έμάντευσα,άλλά...
— Τί ; τελειώσατε.
— Έ πίστευσα δτι ό έ”ρως ούτος ητο δ ι’ 

ύμάς άπλή πα ιδ ιά , κύριε βαρόνε.
— Πώς ήδυνήθητε νά πιστεύσητε τοι- 

οϋτόν τ ι  ;
— Είς πόσας μέχρι τοϋδε θά είπατε τό

* Ν Itotov !
— Σάς όμνύω ..
— Μή ομνύετε- τ ί λοιπόν ; μέ νομίζετε

τόσω άφελή, ώστε νά πιστεύσω δτι ύμεΐς, h 
βασιλεύς...Τ ί λέγω ; ό Θεός της ήμέρας,σείς 
ό ζών έν μέσω τόσων καλλονών, σείς είς δν 
τά  π άντα  ύπακούωσιν, ήθέλατε προσηλωθή 
είς άπλήν χωρικήν, ζώσαν έν μεμακρυσμέννι 
έπαύλει, ξένην πρός τήν πολυτέλειαν έκεί
νην, ή τ ις  άνυψοϊ τά  θέλγητρα τή ; γυνα ι- 
κός, είναι τοϋτο δυνατόν ; καί ήδυνάμην 
•ποτέ νά τό πιστεύσω ;

— Ά λ λ ’ εισθε τόσον ώραία !
— Τούτο λέγεται έν στιγμή, ιδιοτροπίας, 

τό αισθάνεται τις ίσω ; έπί τ ινα ; ήμέρας καί 
ταχέως λησμονεΐται. Τί θά ήδυνάμην έγώ 
νά έμπνεύσω ; έφήμερον φαντασίαν μόνον, 
ήτις ήθελε τή; έπαύριον λησμονηθή. Έάν 
σάς έπίστευον θά μέ περιεφρονέΐτε καί οι- 
καίως. Π ιστεύσατέ με- ούτε ήκουσά τ ι,  οΰτε 
ένθυμοϋμαι- είναι ώς νά μή έλέχθη τ ι - άς 
λησμονήσωμεν άμφότεροι στιγμήν άποπλα- 
νήσεως, εν δνειρον, μίαν οπτασίαν. Συμφω
νείτε μαζύ μου ;

Κ α ί ή φωνή της ητο τόσω παθητική,, 
τόσω τρυφερά, ώστε είσέδυ είς τα  βάθη τή ς  
ψυχής τοϋ Μαξίμου.

— Ό χ ι, δέν θέλω νά λησμονήσω ! έκραύ, 
γασε τόσω ένθέρμως, ώστε ποτέ ίσως οέν θά 
ώμίλησεν οΰτω. Τούναντίον, θελω νά σοί 
είπω τά  πάντα . Αισθάνομαι δτι άπο τοϋδε 
μοί είναι άδύνατον νά ζήσω άνευ σοϋ’ οχι, 
δέν είσθε χωρική, ά λ λ ’ ή ώραιοτέοα γυνή  
τών δσων έγνώρισα.Ό χι, δέν θα σάς άφήσω  
εί; τήν έρημίαν τα ύτη ν, τήν άναςίαν σου. 
Ό χ ι, δέν είναι εφήμερο; ιδιοτροπία, ήτις με 
έλκει πρός σέ, άλλά  έρως διαρκής, ισχυρός, 
άκαταμάχητος. Σέ άγαπώ , σέ θέλω καί θά 
σέ άποκτήσω καί άν πρόκειται ν ’ ανεγείρω 
όρη ολόκληρα διά νά σέ έλκυσω προς εμε ! 
Θέλεις άνάκτορον ; θά σοί το δώσω- θά σέ 
περιβάλλω μέ πάν δ,τι δύναται νά σε άνυ- 
ψώσγι ένώπιον τών άλλων, θελω  νά θριαμ
βεύσεις διά τού πλούτου κα ί τής πολυτε



λείας, όπως θριαμβεύης διά τοϋ κάλλους. 
Τίποτε οέν θά π*ραλείψω πρός ικανοποίησίν 
σου, καί ούδέν θά ήναι άξιον τοϋ ειδώλου 
μου. "Αφες νά καταθέσω εις τούς πόδας σου 
τήν βασιλείαν αύτήν τοϋ χρυσού, περί τής 
πρό ολίγου ώμίλεις, βασιλείαν πραγματικήν, 
έλευθερωτεραν τής άλληο.'Αφες νά σέ άγα
πώ, Μαρία, καί θά σέ καταστήσω άντι- 
κείμενον φθόνου διά τάς γυναίκας καί θαυ- 
ρ.ασμοϋ διά τούς άνδρας.

— Δέν σκέπτεσθε δτι ύπάρχει έμπόδιόν τι.
— Ποιον ;
— Ή  θέλησίς μου.
— "Ωστε δέν θά μέ ύπακούσης ;
— Έ  ! καί άν τό ήθελα, ήδυνάρ.ην νά 

τό πράξω ;
— Τί θά σέ ήμπόδιζεν ;
— Η ευγνωμοσύνη.
Φρικίασις πείσματος διήλθε τάς φλέβας 

τοϋ Μαξίμου.
Δέν ήγάπα τάς αντιστάσεις.
— Μού έσωσαν τήν ζωήν, είπε ξηρώς 

ή Μαρία Εύαγγελία.
— Θά τήν έπλήρωνες πολύ ακριβά, έάν 

κατεδικάζεσο νά οιέλθγ,ς αύτήν όπως τήν 
διέρχεσχι.

— Δέν μού ανήκει πλέον.
— Ψυχή ισχυρά δέν ανέχεται δεσμά.
— Ούτως, εγκρίνετε νά έγκαταλείψω τόν 

γεναιόφρονα άνδρα, όστις μέ παρέλαβε π τω 
χήν, έγκαταλίλειμμένην, χωρίς ν* έρωτήση 
καν ποια είμαι καί πόθεν έρχομαι· όστις, 
άφοϋ έΌεσεν είς κίνδυνον τήν ζωήν του διά 
νά σώση τήν ίδικήν ρ.ου, έρρίφθη είς τούς 
πόδας μου, διά νά μοί προσφέρω οχι έρωτα 
τής στιγμής καί τήν άτιμίαν ένοχου ένώ- 
σεως, άλλά τό όνομά του, τήν ζωήν καί 
τήν τιμήν του, παν ό,τι έντιμος άνήρ δύνα- 
τα ι νά προσφέρω είς ρ,ίαν γυναίκα. Καί νά 
τό> άπατήσω ! Τοϋτο μέ συμβουλεύετε νά 
πραξω. κύριε βαρόνε !

— Τέλος πάντων τί θέλεις ;
— Νά ζώ έν είρήντι, ν ’ άγνοώ τόν κό

σμον καί ν ’ άγνοοϋμαι ύπ* αυτού’ μετά 
νεότητα πλήρη λάρ.ψεως έρρίφθην είς άβυσ
σον... Ό σύζυγ'ός μου μέ έξήγαγεν έκεΐθεν. 
Θα υποταχθώ είς τό πεπρωμένον μου.

— Ψεύδεσαι, έκραύγασεν ό Μάξιμος· ό 
γάμος αύτός είναι αυτοχειρία 1

— ’'Εστω· είμαι λοιπόν νεκρά, είπεν ή 
M? ρία-Εύαγγελία, άς λησμονηθώ !

Καί έμακρύνθη αύτοϋ ταχεΐ βήματι.
Ό  βαρόνος τήν έ'φθασε καί τήν έσταμά- 

τησε δι ’ ικετευτικής φωνής.
Έ βάδισαν έπί τινας στιγμάς, ό είς π λ η 

σίον τοϋ άλλου έν σιγή.
Μακρόθεν έν τώ δρίζοντι, διεγράφοντο αί 

σκιαί τοϋ κυρίου Μογχανέν τών άκολούθων 
του καί τοϋ άγροκόμου, μελαναί, έπί όρί- 
ζοντοί ώχροκυάνου- έφαίνοντο οέ έκ τών 
χειρονομιών των ότι συνεζήτουν ζωηρώς.

Ό βαρόνος έμειδίασε περιφρονητικώς.
— Αύτοί έκεΐ, είπε, ταράσσονται διά 

μηδαμινήν άφορμήν, ένώ ίγώ  μόνον τον έ 
ρωτά. σου σκέπτομαι, καί άδιαφορώ διά πάν 
άλλο.

Καίτοι ένδομύχως χαρά άπειρος κατείχε 
•τήν καρδίαν τής κρεολοϋ, κατώρθου διά τής 
ΰπερηφανείας της νά τήν άποκρύπτγ..

Έγνώριζε τήν ίσχύν τοϋ αντιπάλου της 
καί έφρόντιζε,μήτοι τό παραμικρόν σφάλμα 
έκ μέρους της τήν καταστήση ύποχείριόν 
του.

Έδηξε τά χείλη μέχρις αίματος, έκυψε 
τήν κεφαλήν αύτής, καί δέν άπεκρίθη.

— Σέ ικετεύω, είπεν ό Μάξιμος, νά ρ.ή 
μοϋ άφαιρέσης τήν έλπίδα, οτι θά σκεφΟής 
ώριρ.ώτερον καί δέν θά καταδικάσης έαυ- 
τήν είς τήν μόνωσιν ταύτην, διά τήν οποίαν 
δέν έπλάσθης. ’Επικαλείσαι τά  καθήκοντα 
σου, ά λ λ ’ ή τύχη μάς ε'θεσεν ύπεράνω τών 
ποταπών αύτών αθλιοτήτων. Ό κόσμος 
συγχωρεΐ τά πάντα είς έ/.είνους, οϊτινες 
γνωρίζουσι νά δεσπόζωσιν αύτοϋ. “Ας ίδω
μεν, έπρόσθεσε χαμηλόνων τήν φωνήν του 
καί πειρώμενος νά λάβη μίαν τών χειρών 
της, ήν έκείνη άπέσυρεν ήσύχως. ’Εγώ θά 
προσπαθήσω νά σέ πείσω.

— Πρόσεξε, είπεν έκείνη, b σύζυγός ρ.ου 
ρ.άς παρατηρεί καί είναι ζηλότυπος.

— Ούδέν φοβούμαι, ύπέλαβεν ό Μάξιμος, 
άλλως τε ούδέ σύ τόν άγαπΚς.

— Πώς τό είξεύρεις ;
— Τό έννοώ τόσον καλά, ώστε καί &ν 

ρ,οί ώρ.νυες τήν ψυχήν τής μητρός σου περί 
τού εναντίου, δέν θά σέ έπίστευα !

Έκείνη άνεσκίρτησεν, άλλά δέν είπε λέ- 
ζιν.

Ούτως, δεσμός τις ύπήρχεν ήδη μεταξύ 
των.

Είχον φθάσει είς έκατον βημάτων άπό- 
στασιν άπό τού ομίλου δν έσχηρ.άτιζεν b 
άγροκόμος καί οί αρχιτέκτονες.

Ό Ροζενδάλ τήν άφήκε τότε- είχεν ήδη 
ρίψει τόν σπόρον καί ώς επιτήδειος σπορεύς 
θά έπέστρεφε κατόπιν όπως βεβαιωθή περί 
τής έπιτυχίας.

Ή  κρεολός άντί νά έ'λθη πρός τόν όμι
λον μετά τοϋ βαρόνου, έπέστρεψεν έπί τά 
βήματα αύτής· ήσθάνετο τήν άνάγκην νά 
ρ.είνη μόνη- αί δυνάρ-εις της είχον έξαν- 
τληθή.

Καί άνέπνευσεν έλευθέρως, όταν εύρέθη 
κατάμονος έν άτραπώ έλισσομένη μεταξύ 
δύο συστάδων δένδρων.

Τότε πιστεύσασα έαυτήν έλευθέραν, άφή- 
κεν έκφοασιν χαρας ν ’άναφανή βεβαίως έπί 
τού προσώπου της, διότι ή μικρά Βαρβάρα, 
ήτις ακολουθούσα τόν Ραβού έπί τή ψευδεΐ 
προφάσει νά δείξη είς αύτόν τήν οδόν, εύ- 
ρισκορ.ένη κάτωθεν συστάδος πυκνοφύλλων 
λεπτοκαρυών, έξεπλάγη καί είπε καθ’ έαυ
τήν :

— Τί συρ-βαίνει λοιπόν έδώ ! τ ί νά έχν) 
ή ξένη ;

— Ώραία νέα ! μικρούλα μου, είπεν ό 
.Ραβού.

— Ουφ ! άπήντησεν ή ύπηρέτρια, έχει 
ενα πρόσωπο κήρινο, αύτή δέν θάχη αίμα 
’ς ταϊς φλέβαις της !

— ’Αγριοκόριτσο ! είπε καθ’ έαυτόν ο 
Ραβού.

Διά τήν Βαρβάραν ή Μαρία ήτο πάν
τοτε «ή ξένη».

Μάτην κατηνάλισκε τάς ώρας αύτής ή 
κρεολός όπως τήν μορφώση.

Ή  άρχαία ζηλοτυπία έκόχλαζεν έν τώ 
στήθει τής ύπηρετρίας.

Διά τής ύπομονής της έν τούτοις ή Μα
ρία, κατόρθωσε νά διαφώτιση τό πνεϋμά τ1)ς 
καί νά τήν έξημερώση.

— ’Αλλά καί σύ, μικρούλα ρ.ου, είπεν ό 
Ραβού, θά γείνης ενα καλό κομμάτι.

— Καλέ τ ί ρ.οϋ ψέλνεις έκεΐ ;
— "Οτι μ ’ αύτή τήν κόκκινη μουρίτσα, 

δέν θά κάτσνις έδώ νά βόσκης χήναις.
— Καί πού θά ύπάγω ;
— Είς τό Παρίσι, όπου είμαστε καί 

’ρ.εΐς· οποίος έχει πνεύμα έκεΐ κάνει τήν τύ 
χη του- καί δόξα σοι ό Θεός δέν σοϋ λεί
πει πνεϋρ,α.

Ή  Βαρβάρα έ'θεσε τούς γρόνθους είς τήν 
οσφύν αύτής καί είπε:

— Καί ρ,οϋ βαστα ή καρδιά ν ’ άφίσο- 
τά άφεντικά μου, ποϋ είναι ήμεροι σάν τό 
πράσινο σιτάοι καί ισχυροί ώς οί ε”λατοι ; 
τούς άλλάζω νομίζεις ρ.έ τ ’άφεντικά σου, μέ 
τά  κόκκινα κουρέλια είς ταϊς κομβιοδόχαις 
καί ρ.έ τά στριρ.μένα ρ.ουστάχ.ια ;

— Μή θυμώνης, άγγελέ μου.
Ή  Βαρβάρα έξεράγη είς γέλωτας.
— Έ γώ νά θυμώσω, κύρ Λουδοβίκε ; 

οχι, ποτέ, άλλά βλέπεις ρ.’ άνέθρεψαν άπό 
μικρή καί τούς άγαπώ, διότι χωρίς αυτούς 
θά έτρεχα ’ς τούς δρόμους· διά νά τούς ά- 
παλλάξω άπό τινα θλίψιν θά ε'βανα τά  χέ
ρια ρ.ου ’ς τή φωτιά.

Ό  Ραβού τήν ήρπασεν άπό τής όσφύος. 
καί δεικνύων είς αύτήν τό προέχον στήθος, 
της,

— Υπάρχει καλή καρδιά έκεΐ άπό κάτω,, 
είπεν.

— Τί τά  θέλεις, έτσι είρ.αι φτιασμένη Γ 
τούς άγαπώ, καί όπου θά ύπάγουν θά τούς 
ακολουθήσω. ’Αλλά τί νά σοϋ ειπώ ! μοΰ 
φαίνεται ότι δέν θά καθήσουν πολύν καιρόν- 
εοω !

— Είς τήν Ρόχην ;
— Ναί, είς τήν Ρόχην.
— Καί διατί, άγγελέ μου ;
— "Αν ’ς τό ’πώ, δέν θά μέ προδώσγς ;

- ’ ° * 1— Η μεγάλη αυτη οέσποινα, φοβούρ-at 
πώς θά τούς παίξη καμμιά· δέν παοετήρη- 
σες πρό ολίγου ;

— Πού ;
— Είς τήν πεδιάδα...
— Τον κύριον βαρόνον ;
— Τόν βαρόνον σου, είπεν όργίλως ή υ 

πηρέτρια.
— Έ πειτα  ;
— Τί κουβένταις είχαν έκεΐ στά χόρτα, 

πλάγι μέ πλάγι ; Καί έπειτα όταν έγύριζε 
έκείνη, πρώτα είχε τή μύτη κάτω, καί άμα. 
έ'αεινε μόνη, διατί έγελα ρ.έ τόση ευχαρι- 
στησι, όταν τήν ιδαρ,ε έρ.εΐς έδώ κοντά ;

— Κύτταξε, κύτταξε, είπε καθ’ έαυτόν 
ό Ραβού, ρ-ήπως τάχα έχει δίκηο αύτή ή  
χωριάτισσα ;

— Έ γώ , έπανέλαβεν ή Βαρβάρα, άν 
καί δέν έχω ρ.εγάλο πνεϋρ-α, έννοώ οτι αυτή 
ή φιλάρεσκος δέν ήτο διά τόν άφέντη, αύ
τός έ'πρεϊτε νά πάρη κορίτσι τού τόπου" 
γάτα καί λύκος δέν κάνουν καλή συντρο
φ ιά- άλλά αύτό δέν είναι δική μου δουλειά 
καί ίσως εχω λάθος.

— Τόν άγαπάς τόν άφέντη σου ;



— Διάβολε, είπεν ή Βαρβάρα, είναι άν
θρωπος τέλειος.

— Είς Σώ οταν λέγωσι τέλειος, είναι ο,τι 
καλλίτερον δύνανται νά εϊπωσι περί τίνος 
ανθρώπου.

— Τήν άγαπά πολύ τήν γυναΐκά του ; 
-ήρώτησεν ό Ραβού.

— Δηλαδή τρελλαίνεται, καλέ μου κύριε, 
ειπεν ή μικρά. Ά λλά  μέ τήν άδειάν σου, 
•πρέπει νά γυρίσω είς τό μαγειρεΐόν μου.

— Πήγαινε στής κατσαρόλαις σου, ώ 
ραία μου, είπεν ό Ραβού, καί έγώ θά πάγω 
■νά μάζώξω άνθη είς τήν πεδιάδα, φρέσκα 
•σαν τό μάγουλό σου.

— Τί εύμορφα ποϋ τά  λές ! είπεν έκείνη 
ίαυμάζουσα.

— Έ λα  μαζύ μου ν ’ άκοϋς ολο τέτοια, 
μικρούλα.

Καί έζήτησε νά τήν άσπασθ-Τ), ά λ λ ’ έκεί
νη τόν ώθησε διά βίαιου κτυπήματος έπί 
τού στήθους καί όλισθήσασα άπό τάς χεΐράς 
του ώς έ'γχελις, έγένετο άφαντος.

— Καλήν έντάμωσι, κύρ Λουδοβίκε,έφώ- 
ναξε πρός αυτόν μακρόθεν, διευθυνομένη 
■πρός τόν πύργον.

Ό Ραβού στηριχθείς έπί κορμού δένδρου 
’έσκέφθη :

— Ά  ! ά ! ά ! έπανέλαβε πολλάκις, 
αύτό τό κορίτσι έχει δίκαιον ! Τί θά ’πή νά 
■ήναι κανείς πλούσιος! Ό  βαρόνος αγοράζει 
τήν Ρόχη χωρίς νά τήν χρειάζεται· θέλει 
νά κτίσγι πύργον, είς τόν όποιον δέν θά πα- 
τήσνι ποτέ. Έ ξ  έκατομμύρια διά νά πλη 
σιάσω αύτήν τήν ώραίαν ! Θά σού κοστίση 
ακριβά αυτήν τήν φοράν ή γυναίκα, κύριε 
βαρόνε, καί ό άγροκόμος έκεϊνος δέν είναι 
•σάν κ ’ έμενα.

Καί έπί τή ιδέα ταύτγι, ή φυσιογνωμία 
του έσκυθρώπασε και τό άγαθόν πρόπωπόν 
■του διεστράφη.

Άνετινάχθη τότε ώς νά έβράχη ύπό 
παγετώδους ΰδατος καί διηυθύνθη καί ούτος 
είς τόν πύργον, κόπτων διά τής άκρας τής 
ράβδου του μαργαρίτας, όπως έτοιμάσν) 
καί αύτός τήν τράπεζαν τοϋ κυρίου του.

Καί άπό τής στιγμής έκείνης παρετήρει 
τ ά  περί αύτόν γενόμενα μετά πλείονος προ
σοχής.

Η Μαοία-Εύαγγελία έκάθητο είς τινα 
γωνίαν πλησίον παραθύρου.

Παρετήρει μέ ομμα ρεμβώδες τά  ράκη 
τώ ν ταπήτων δ ι’ ών ή αίθουσα έκείνη έστο- 
“λίζετο.

“Επειτα τό εις τινα μέρη κατεστραμμέ- 
-νον έ'δαφος, οπερ έσχημάτιζεν ένθεν κακεΐ- 
Όεν λάκκους καί έν τή οροφή χάσματα άοι- 
νον νά διέρχηται δ ι’ αύτών ό άνεμος.

Ά λ λ ’ ό ήλιος είσήρχετο λαμπρός διά τών 
ανοικτών καί ύψηλών παραθύρων καί αί 
πράσινοι άμπελοι, ών αί σταφυλαί δέν ώρί- 
μαζον, είλίσσοντο έπί τών κεκονιαμένων τοί- ! 
Χων.

Μακράν έν τή πεδιάδι, αί τετράγωνοι \ 
πρασιαί, ώς πλαισιούμεναι εικόνες, ετερπον 
τήν ορασιν οί βόες διά τών πολυχρόων 
χρωμάτων των βόσκοντες έν αύταΐς, ένεψύ- 
χουν τήν πεδιάδα.. Έργάται δέ μέ τάς βα- 
θυκυάνους βλούζας των έκυπτον έπί τοϋ ά 
ροτρου ,όδηγούντες τούςέργατικούςϊππουςτων. ;

Ή  Μαρία έφαίνετο βεβυθισμένη έν τή 
άποθαυμάσει τής ήρεμου έκείνης φύσεως 
τόσω διαφορετικής πρός τήν θύελλαν, ήτις 
έντός αύτής έμαίνετο.

Ό  Ραβού προσεπάθησε διά διαφόρων έ- 
ρωτήσεων νά τήν έξαγάγη τών ρεμβασμών 
της. Ά λ λ ’ έκείνη διά μονοσυλλάβων απαν
τήσεων δέκοπτε τήν συνομιλίαν.

"Οταν δέ είδε τόν βαρόνον καί τόν αρ
χιτέκτονα έπανερχομένους, προφασισθεΐσα 
αδιαθεσίαν ήσπάσθη τήν πενθεράν της καί 
άπεσύρθη είς τό δωμάτιον της.

Έπιστρέφων ό βαρόνος τήν άνεζήτησε 
ματαίως διά τών οφθαλμών.

Ά λλά  τή έπαύριον κατά τήν έννάτην τής 
πρωίας, όταν έμεινε μόνη, κρατούσα είς χεΐ- 
ρας βιβλίον, τού όποιου αί γραμμαί συνε- 
χέοντο πρό τών οφθαλμών της, έξεπλάγη 
άκούουσοί νάκοούωσι ,ξηρώς τήν θύραν αύτής.

•Άποτόμως δέ είπεν :
— Είσέλθετε.
Ό  βαρόνος ΐστατο πρό τής εδοας της.
— Σεϊς ; έκραύγασεν έκείνη.
— Μάλιστα, έγώ■ θέλω νά σοί ομιλήσω 

οιά τελευταίαν φοράν.
— Θα μέ καταστρέψητε ! ό σύζυγός 

μου . . .
— Μή φοβήσαι, οέν δύναται νά έπα- 

νέλθν) πριν παρέλθγι μία ώρα τουλάχιστον.
— Παίζεται μέ τήν ήσυχίαν μου.
— *\ιατί μέ άποφεύγγις ;
— “Ελαβεν έδραν καί έκάθησεν ένώπιον 

αύτής άνέτως όπως έν τώ γραφείω αύτοϋ 
καί έν τώ οίκω του.

— Καί τώρα, είπεν, άκούσατέ με.

ΚΔ'

Μετά τήν συνομιλίαν αύτοϋ μετά τής 
κρεολοϋ ό βαρόνος ε’λαβε τήν άπόφασιν του.

Ή θελε νά τελειώσγι τήν ύπόθεσιν τα ύ
την.

Επιθυμ ία ανθρώπου ώς αύτόν ήτο δια
ταγή καί δέν έπρεπε νά συζητήται.

Ή  απουσία αύτής κατά τήν έσπέραν 
έκείνην, τόν έκαμε νά έννοήστι πόσον ή πα
ρουσία της τώ ήτο άναγκαία !

Περιπατών μετ ’ αύτής καί αισθανόμενος 
τρέμουσαν τήν χεΐρα τής νέας γυναικός, 
ύπό ; τόν βραχίονά του, είχε, χωρίς ,νά τό 
αίσθανθή, ποτισθή τό δηλητήριον είς τοιοϋ
τον βαθμόν, ώστε άπώλεσε τήν ίσχύν ήν 
είχεν έπί τοϋ ίδιου άτόμου του.

Τήν έσπέραν, προετοιμάζων τόν κοιτώνα 
τού κυρίου του, ό Ραβού, έξεπλάγη ύπό τοϋ 
άπησχολημένου ΰφους του.

Ό  Μάξιμος ήσθάνετο τήν ανάγκην νά 
έμπιστευθή είς τινα.

— Έ , Λουδοβίκε ! Ενθυμείσαι τ ί σοί 
είχον είπή έσχάτως ;

— ΙΙροκειμένου περί ώραίας τίνος γυ- 
ναικός, κύριε βαρόνε ;

— Τήν όποιαν έπρόκειτο νά ίδωμεν έν 
Ρόχν), μάλιστα.

— Έπρόκειτο περί τής κυρίας λά Βιλ- 
λωδαί, κύριε βαρόνε ;

— Τό έμάντευσες ;
— Άμέσως· αμφιβάλλει τάχα ό κύριος 

βαρώνος περί τής διορατικότητός μου ;

— Καί πώς σοί φαίνεται ;
— Πώς μοί φαίνεται ; ότι είναι τόσον 

ώραία ώστε θά τήν έζήλευον αί ώραιότεραι 
γυναίκες τών Παρισίων.

— Δέν είναι έτσι ;
— Δηλαδή, ή γυνή αΰτη είναι άξια άδι- 

αλείπτου λατρείας· καί είξεύρετε ; έγώ ήμην 
προωρισμένος διά ζωγράφος, ά λ λ ’ αί περι- 
πέτειαι τοϋ βίου μέ έκαμον νά γείνω θαλα
μηπόλος, καί δέν παραπονούμαι διότι π λη 
σίον σας, είμαι ό στρατάρχης τών θαλα
μηπόλων έν τούτοις ώς καλλιτέχνης σάς 
λέγω ότι έν τώ  συνόλω της ο>ς καί έν ταϊς 
λεπτομερείαις ή κυρία λά Βιλλωδαί ε.ναι 
θαύμα φύσεως· τό χρώμα ; ότι δροσερότερο·/! 
αί παρειαί της 'έχουσι τήν χνοώδη δρόσον 
φύλλου ρόδου, οί όδόντες, τό άνάστημα, 
οί οφθαλμοί! είναι τρέλλα, τή αλήθεια, δέν 
έπερίμενέ τις τοιαύτην άνακάλυψιν είς αύτά 
τά πλάτη !

Ό  βαρόνος είχε ριφθή έπί σκωληκόβρω
του σοφά, ον όμως είχε καλώς καί έπιμελώς 
καθαρίσή τό πτΐλον τοϋ θαλαμηπόλου του.

Ό  Ραβού όμιλών έξηκολούθει διευθετών 
τά τού δωματίου- έπήγαινεν ήρχετο, έτοπο- 
θέτει τάς έμβάδας πρό τής κλίνης, εθετε 
πλησίον αύτής πάντα τ ’άναγκαιοϋντα.

— Ό  κύριος βαρόνος, ε'λεγε, θά κοιμηθή 
διά τελευταίαν φοράν ύπό τήν σεβασμίαν 
ταύτην στέγην ! αΰριον έλπίζω νά φύγω- 
μεν καί νά έπανέλθωμεν είς τά ίδια. Απόψε 
θά σκέπτωμαι όλην τήν νύκτα τά θέλγη
τρα αύτής τής νεράιδος, ήτις κυριολεκτι- 
κώς μ ’ έμάγευσε! “Α ! κύριε βαρόνε, αύτή 
είναι άξια βασιλέως καί βασιλέως μάλιστα 
καλλιμόρφου. Καί νά συλλογισθή κανείς ότι 
θά περάσγι τήν ζωήν της εις αύτήν τήν 
σιταποθήκην! έκτος έάν πλανόδιός τις ιππό
της άναλάβη νά άνορθώσγι τάς αδικίας τής 
τύχης ! δέν είναι άλτ,θές, κύριε βαρόνε, οτι 
μερικοί άνθρωποι δέν είναι είς τήν θέσιν 
των ;

— Ενίοτε ! είπεν άμερίμνως ό βαρόνος. 
Καί είς μόνην τήν φράσιν ταύτην περιο- 
ρίσθησαν αί έξομολογήσεις του τήν έσπέ - 
ραν έκείνην.

Ά λ λ ’ ό θαλαμηπόλος του, πρός ον ώμί- 
λει μετά πλείονος έλευθερίας ή πρός τον 
καλλίτεοον φίλον του δέν ήπατήθη !

Καί κατακλιθείς, ένώ οί ποντικοί έθορύ- 
βουν έν τώ διαδρόμω, αύτός έσκέπτετο.

Καί δέν ήτο αύτός μόνος, όστις παρεοί- 
δετο είς συλλογισμούς· ή μικρά Βαρβάρα 
έν τώ  ύπερώω της κατεγίνετο έπίσης νά 
εΰρ·/) τό νήμα τής π7.εκτάνης, ήτις έξυφαί- 
νετο είς βάρος τής έντιμου οίκογενείας, ήν 
έθεώρει ίδικήν της !

Τούτου ενεκεν, όταν τήν αυγήν λίαν πρωί 
ό Ραβού έξήλθεν όπως άναπνεύσ·/) τόν μυ- 
ρωμένον άέρα τής έξοχής, άπήντησε τήν 
Βαρβάραν διευθυνομένην είς τό φρέαρ.

Ή  μικρά κόρη έσυνείθιζε νά μή κυλιέ
τα ι παρακαίρω; έν τή κλίνη, της.

— Έ  ! ώραία μου, είπεν ό θαλαμηπόλος, 
ευχαριστήσου πλέον, θά σ ’ άπαλλάξωμεν 
τής παρουσίας μας.

Ή  νεάνις διεμαρτυρήθη.
— Μά, κύριε Λουδοβίκε, είπε, δέν μάς 

στενοχωρεΐτε καθόλου· είσθε τόσω εύθυμος



πάντοτε ώστε μάς προξενείτε εύχαρίστησιν.
— Ευχαριστώ, άλλά ξεύρω έγώ τ ί λέγω, 

είσθε άνω κάτω, καί εί τακτικοί άνθρωποι 
οέν ευχαριστούνται είς τήν άναστάτωσιν.

— 'Ισως έχεις δίκαιον άλλά πες μοϋ, 
οέν είναι ό αφέντης σου δ κύριος έδώ ;

— Σύ δμιλεΐς σάν δάσκαλος, μικρή μου- 
άλλά πες [/.ου, καί σύ, θά σ ’ έχωμεν είς τό 
Παρίσι :

— Ό χ ι βέβαια.
— Ποιος το ξεύρει, ρ.έ τό πνεύμα ποϋ ε- 

χεις θά παρης δρόι/.ο.
— Μέ εμπαίζεις, κύριε Λουδοβίκε.
— Ό Θεός νά μέ φυλάξη !
— Έ γώ σάς τό είπα, δσο μέ θέλουν 

πλησίον των έγώ δέν θά τούς άφήσω.
— Τούς άγαπας λοιπόν πολύ ;
—  Παναγία ρ.ου ! πάρα πολύ.
—  Καί τήν κυρίαν ;
Ή  ρ.ικρά Βαρβάρα έστράφη είς τάς πτέρ

νας της, άλλά δέν άπεκρίθη.
Έπροτίμησε τούτο ρ.άλλον παρά νά 

ψευσθή
— Ξεύρεις τ ί ρ,οϋ ελεγεν ό κύριος βαρό

νος έπί τοϋ άντικειρ,ένου τούτου ;
— Έ π ί τού άντικειμένου τής κυρίας ;
— Ναί.
—  Μά τήν πίστιν ρ.ου, όχι.
— Μοϋ ελεγεν δτι είναι τό ώραιότερον 

τλάσρ.α ά φ ’ δσα έγνώρισε.
— Αύτή ή κίτρινη ;
— Έ τσ ι ρ-ού έ'λεγε.
— Αύτά λοιπόν τής έψαλλε χθές είς τήν 

πεδιάδα ;
— Αύτό δέν ήμπορώ νά τό βεβαιώσω. 

Ά λλά  νά σοϋ πώ, ό βαρόνος δέν έχει άδικο, 
καί άν ήρ.ουν έγώ σύζυγός της, ε! θά τήν 
έ/.λείδωνα ρ.έ δέκα. κλειδιά, διά νά μή ρ.ού 
τήν κλέψουν.

— Καί θά φύγετε ;
— Ναί. κατά τήν ρεσηαβρίαν.
Έφάνη σκεπτομένη.
Στραφεϊσα δέ άποτόρ,ως τώ ειπε :
— Καλό ταξεΐδι.
Καί διηυθύνθη είς τό φρέαρ δπως πλη- 

ρώση τάς υδρίας αυτής.
Ό Ραβού τήν ήκολούθησεν.
— Ελπίζω ν ά μ ’άσπασθής πρίν φύγω,είπε.
— Βεβαίως! άμα φύγετε, κύριε Λουδο

βίκε, επειδή εισθε τόσω καλός !
— Παράδοξος χωοιάτισσα,έσκέφθη ό θα

λαμηπόλος. Αύτή τώρα θά κατασκοπεύη 
τήν κυρίαν της.

Έμάντευεν άκριβώς.
Ιναθ’ δλην τήν πρωίαν περιεφέρετο εξω- 

θεν τοϋ δωρ,ατίου τής Μαρίας κρυπτόμενη 
δπο>ς ήδύνατο' ούτως ώστε, δταν ό βαρόνος 
εκρουσεν είς τήν θύραν αύτοϋ, τόν εί δεν είσ- 
ερχόρ.ενον καί κλειομένην όπισθεν του τήν 
θύραν.

Ή  καρδία της έπάλλετο σφοδρώς, άλλά 
γυρ,νώσασα τούς πόδας αύτης έπλησίασεν 
ίθοούβως καί προσεκόλλησε τό οΰς είς τό 
κλεΐθρον.

Καί δέν διέκρινε μέν πάσαν προφερομέ- 
νην λέξιν, άλλά συνήρπαζε τινάς έξ ών έ- 
ρ.άντευε τάς υπολοίπους.

Έ στη  έκεΐ εν τέταρτον της ώρας περί
που, είτα άπερ.ακρύνθη καί άναλαβοϋσα τά

σανδάλιά της, έπανήλθεν είς τό μαγειρεΐον 
δπου τήν είχον καλέση.

Ό Μάξιμος έν τούτοις δέν έχασε τόν 
χρόνον αύτοϋ, άμα  εύρεθείς πρό τής Μαρίας 
Ευαγγελίας.

— Μή εκπλήττεσαι διά τό θάρρος ρου 
τή είπε- τό άπεφάσισα' τό θέλω· πρέπει νά 
σ ’άποκτήσω δέν δύναρ-Xt τοϋ λοιπού νά 
ζήσω μακράν σου.

Ή Μαρία ώχρίασε άλλά  δέν έπρόφερε 
λέξιν. . .

Ήκροάτο.
— Ά λ λ ο τε , πρό χρόνων, είπεν ό βαρόνος, 

ήγάπησα έρ.παθώς νέαν γυνα ίκα,ήτις δέν σοί 
ώρ.οΐαζε· ήτο ξανθή έκείνη καί άγγελικής 
γλυκύτητος, άλλά  τήν έχασα καί μ ε τ ’ αύ
τής καί τό κοράσιον της δπερ θά έλάτρευον.

— Πώς τήν έχάσατε ;
— Ή ρ-ήτηρ άπέθανε, δολοφονηθεΐσα.
— Κ α ί τό παιδίον ; ·
— Τό έκλεψαν.
- Τ ι ς  ;
— Α γνοώ .
— Μοί διηγεΐσθε μυθιστόρημα !
— Ό χ ι, άπλήν ιστορίαν.
— Μοί είπατε πρό χρόνων.
— Πρό είκοσι χρόνων έκτοτε ούδεμίαν 

ηγάπησα- μισώ τόν κόσμον καί ετι μάλλον 
τον περιφρονώ. Σας είδον, κα ί παρετήρησα 
ότι έχω άκόμη καρδίαν διότι είσαι Μαρία 
απαράμιλλος.

— Τό λέγετε!
— Το φρονώ : Είσαι τόσον ώραία, ώστε 

συνταράσσης καί τάς μάλλον άτεγκτους 
καρδίας- έπίστευα τήν ίδικήν ρ.ου άπηλλαγ  
μένην τών άδυναμιών το ύτω ν ήπατώ μην. 
Έ άν δέν σέ αποκτήσω θά φρονώ δτι τά  
π άντα  μοί λείπουσιν. Έπεθύρ,ουν νά σέ 
πείσω δτι σέ άγαπώ ύπερμέτρως, κα ί βλέπω 
είς τά  άκρα τών χειλέων σου δείγμα δυσ
πιστίας· τ ί  θέλεις νά πράξω δπως σέ πείσω;

— Μή άποπειράσθε, διότι έάν έπιτύχητε  
θά γ ίνητε άφορμή μεγάλων δυστυχημάτων!

— Διά ποιον !
— Κ α ί δ ι’ ύρ.άς ίσως, όΓ έμέ δμως 

βεβαίως.
— Κ α ί τις  θά έτόλμα νά άντιστή  είς τάς  

επιθυμίας ρ.ου ;
— Τίς ; δ σύζυγός μου;
— Αύτός !
— Άναμφιβόλως· τώ  άνήκω, δ, τ ι μοί 

λέγετε τώρα έπρεπε νά μοί τό είπητε πρό 
τοϋ γάμου αύτοϋ· σήμερον είναι αργά.

— Μή δρ.ιλής πλέον περί τού ανθρώπου 
τούτου· ώραιοτερα βασιλίσσης πώς θά τολ- 
μήσης νά παρουσιασθής ύπό τόν βραχίονά 
του είς τόν κόσμον έκεΐνον είς ον καλείσαι νά 
βασιλεύσης ; Άκουσόν με θά σέ περιβάλλω  
ρ.έ τόσας φροντίδας καί τόσην πολυτέλειαν 
ώστε ούδέν νά φοβησαι- θά σέ φυλάττω  
ούτως ώστε ούδείς νά δύναται νά πλησιάση  
πρός σέ. Είπέ ρ,ίαν λέξ ιν .Κ α ί θά ήσαι έλευ- 
θέρα ώς δ άήρ καί λαμπρά ώς οί άστέρες. 
Έ άν φοβήσαι τήν έκδίκησιν αύτοϋ τού 
άγροίκου, είς δν ή τύχη σέ παρέδωκε, γνω
ρίζω τ ίν ι τρόπω νά σέ προφυλλάξω' τά  
π άντα  δύναμαι.

— Ό χ ι' διότι οέν ήδυνήθης νά προφυλ- 
λάξης, τήν άλλην ήν έπίσης ήγάπας.

Ό  Ροζενδάλ συνέσπασε τήν όφρύν.
— Είναι άληθές, είπεν. Ά λλά  τότε εί

χον άκόμη πλάνας· ή πείρα ρ.έ.έξήγαγεν 
αύτών καί τό ήννόησα. Θά φυλάττησαε 
πλέον αΰτοκρατείρας. "Αν έπιθυμήσης τ ι, 
ή επιθυμία σου θά έκτελεσθή πρίν προφέρης 
λέςιν. Πάν δ,τι δύναται νά σκανδαλίση τήν 
άλλαζονίαν ή τήν ματαιότητα γυναι- 
κός, θά τό έχης. 'Ολόκληρος στρατιά ύπη- 
ρίτών θά περιβάλλη τήν γυναίκα ήν θά λά- 
τρεύω- καί ή κατοικία της έσεται άξίχ 
αύτης. Θέλεις ;

Έκείνη τον ήτένισε πρός στιγμήν μ ί 
τούς βαθυχρόους οφθαλμούς της.

Ό  Μάξιμος έχαρ.ήλωσε τούς ίδικούς του 
προ τής λάρ.ψεως αύτών.

Καί έπειδή έκείνη έσιώπα·
— Σέ ικετεύω, άπάντησόν μου ! είπεν & 

Μάξιρ-ος.
— Ά λλά  σείς ουτε κάν με γνωρίζετε 

ποια είμαι, είπεν ή Μαρία ρ,έ φωνήν έξημ- 
μένην, καί μ ’ αγαπάτε ; Γνωρίζετε κάν 
πόθεν είμαι, ποια είναι ή καταγωγή μου ;

— Έ  ! καί τ ι μέ μέλλει ; έρωτά τις τ α  
ρόδον, τό δποΐον τόσον μάς θέλγη, έκ ποίοι> 
στελέχους παρήχθη ; ή τό άρωμα, δπερ μάς 
μεθύει, ποιον φυτόν τό παρήγαγε ; ή τήν 
άηδόνα, ήτις κοιλαίνει τό έσπέρας τά  ώτά 
μας, έπί τίνος κλάδου έτόνισε τό πρώτον της 
άσμα ; Σ ’ άγαπώ, Εύαγγελία, σέ ποθώ ! 
ε"σο ίδική μου !

— Κύριε !
— Καί αν πρέπη νά είπω τά  πάντχ- 

ναί σέ γνωρίζω ποια είσαι καί πόθεν κα
τάγεσαι ! είσαι τό άθώον θύμα σκληρές εί- 
ρ,αρμένης.Μήφοβούθά επανορθώσω τάς άδι- 
κίας της θά σέ ύψώσω τόσον, ώστε θά λη - 
σμονήσης τάς πληγάς, άς σβί έπροξένησεν ή  
πτώσίς σου.Μοί ώμίλησες περί της λαμπρό
τατος τών Καρδένας. Θά σοί τάς άποοώσω.

— Τών Καρδένας ;
— ΙΙάν δ,τι ζητήσης· δ κόσρ,ος σοί α 

νήκει· άφες τήν χεΐρά σου έντός τϋς χειρός. 
μου, καί δέν έχεις νά φοβηθής, οΰτε τούς 
ανθρώπους ούτε τάς ένεργείας των.

Είχεν ήδη πλησιάσει πρός τήν κρεολόν. 
αί έδραι αύτών, ήγγιζον ή μία τήν άλλην..

Περιέβαλλε διά τής χειρός τήν όσφύν- 
της καί ήσθάνθη τό σώμα αύτής τό εύρω- 
στον και ευκαρ.πτον ύπο τάς τρερ.ούσας χεΐ- 
ράς του- ά λ λ ’ ή Μαρία ήγέρθη καί άπε- 
σπάσθη ήσύχως άπό τής άγκαλης αύτοϋ.

— Ά ς  χωρισθώμεν, τψ  είπεν- άκούω θό
ρυβον.

— Μ ’ άπωθής ;
— Τό άγνοώ· ρ.έ συνετάραξας δλην, θά 

σκεφθώ.
— Πρός τί ;
— Πρόκειται νά παίξω ολόκληρον τήν 

ζωήν μου.
— Σοί δίδω τήν ίδικήν ρ.ου.
— Έάν τούλάχιστον σάς έπίστευα !
— Μαρία !. .. σέ ικετεύω !
— Σεις, σεις νά ταπεινωθήτε τόσον Γ 

σείς ;
— Ταπεινοϋταί τις ίκετεύων έκείνην, ήν 

λατρεύει ;
— Σείς ; πρό τού όποιου ταπεινούνταϊ- 

τόσοι !



— Περιουσίαν, ίσχύν, τά πάντα κατα
κτώ πρό τών ποδών σου.

Έκείνη έφάντ καταβληθεΐσα.
·; Ό βαρόνος έ’λαβε τάς χεΐράς της και 
,ί οφθαλμοί των συνηντήθησαν.

— Άπάντησόν μου.
— Έ στω ' μετά ενα μήνα.
— Ποϋ ;
— Θά σοί γράψω.
— Μετά ενα μήνα ; είπεν ο Μάξιμος. 

Μ*χρά προσδοκία ! Έν τούτοις μέχρι τότε 
6* σ ’ ίνθυμοϋμαι άδιαλείπτως καί θά ετοι
μάζω τό άνάκτορόν σου.

— Χαΐρε.
Καί ο Ροζενδάλ έκλινεν έπί τών χειρών
έκράτει πάντοτε, χειρών λεπτοφυών καί 

ίχόντων λακκίσκους καί ροδοχρόους όνυχας 
Χ ϊ ί  τάς έκάλυψε οιά φιλημάτων.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία ήνοιξε την θύραν 
χχί παρετήρησε τόν διάδρομχν.

Ό Ροζενδάλ άπεμ,ακρύνθη χωρίς νά 
οτραφή.

Ήτο βέβαιος περί τής νίκης. Ά  πέτυχε 
ποτέ ; είς τοϋ χρυσοϋ την μαγικήν δύναμιν 
τ! ούναται ν ’ άντιταχθή ;

Ήοη οέν είχε πλέον άφορμήν νά παρα
φίνη έν Ρόχη.

"Οταν ή κόρη τής Μερσεδές έμεινε μόνη 
τά χείλη της ε'λαβον έκφρασιν όργής καί ά- 
ηοίας.

Έπεθύμει νά ήδύνατο νά εξάλειψη τά 
ί/νη τών άσπασμών εκείνου, άτινα άπετυ- 
τυπούντο είσέτι έπί τών χειρών της.

— Ό  φονεύς τοϋ πατρός μου ! είπε- καί 
όιιως οέν υπάρχει άλλο μέσον διά νά φΟάσω 
μίχρις αύτοϋ καί νά τόν κτυπήσω !

Μετ’ ολίγον ήκουσε θόρυβον.
Ό κύριος Μονχανέν έπέστρεφε μετά τού 

Ίωάννου.
* ' » * I \ .U άρχιτέκτων ειχεν αποφασίσει να ανε- 

γείρη μνημεΐον.
Διότι τά  μνημεία άποφαίρουσιν... είς τούς 

Χϊλλιτέχνας.
Ό βαρόνος Τίτο περιχαρής· ύπήρξεν άφει- 

εής· τά έκατομμύρια δέν τά  ύπελόγιζε.
— Κάμε δπως φρονή,ς τήν οικοδομήν, 

ειπεν, άλλά τήν θέσιν, άς έκλέξη ό άγροκό- 
|*5ζ, δστις eyει τό δικαίωμα νά διατηρήση 
τον άρχαΐον πύργον καί οΰτω πάντες έσον- 
τ*ι ευχαριστημένοι.
S Τήν μεσημβρίαν ό βαρόνος άπήλθε τής 
Ρόχης, άφίνων τούς λά Βιλλωδαί καί πάν
τως τούς λοιπούς κατατεθελγμένους έκ τής 
**λοκαγαθίας του !
jji Ο πιστός Λουδοβίκος έοωκε πολλά χρή- 

! Ρ·*τχ είς τούς άνθρώπους τοϋ πύργου. Τί 
“).έον έχρειάζετο δπως χαροποιηθώσι πάν-
Τ£ς ;

Ήτο άντανάκλασις τής ευδαιμονίας τού 
Χορίου του.

Καθ’ ήν στιγιγμήν ή άμαξα έξεκίνησεν, 
δ βαρόνος έρριψε πρός τήν κρεολόν βλέμμα 
8*φράζον ικεσίαν καί έλπίδα ένταυτώ.

Η Μικρά Βαρβάρα, καίτοι Ιστραμμένη 
το αντίθετον μέρος, συνήρπασε τό 

βλέμμα εκείνο.
ΡΠώς κατορθούσιν αί γυναίκες νά βλέπωσι 
**ι ότε δέν παρατηροϋσιν άκόμη !
Ε;..0 Λουδοβίκος, θωπεύσας τήν παρειάν

τής ύπηρετρίας, άφοϋ ε'λαβε τόν ύποσ^ε- 
θέντα ασπασμόν, τή) ε”πεμ.πε διά τής χειρός 
φιλικόν χαιρέτημα.

— Καλήν έντάμωσιν είς Παρισίους ! τώ 
είπεν έκείνη.

Είχε τάχα μεταβάλει γνώμην, καί ήτοι- 
μάζετο καί αύτή . έπίσης νά έγκαταλείψη 
τήν Ρόχην.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ιϋοχτόν α ίμ α .

Μαρά ταΐς Σερβέν ή χαρά ήτο είς τό 
κατακόρυφον.

Είχον κατορθώσει νά ηναι αί φίλαι τοϋ 
άστέρος τής ήμέρας.

Καί τώ  οντι, ή Ροζίτα ήτο πράγματι δ 
άστήρ τού χορού.

Ό τύπος σύμπας, καίτοι σπανίως συμ- 
φωνών έπί παντός ζητήματος έν γένει περί 
αύτής ήν ομόθυμος.

Καί ήτο τόσω μετριόφρων, τόσω έντιμος.
Είς ούδένα έοειξε προτίμησίν τινα ούδ’ 

ύπεχώρησεν είς τάς προσφοράς όποιουδήποτε.
Ούδέποτε οί ΙΙαρίσιοι είδον χορεύτριαν 

αξιοπρεπή ώς τήν Ροζίταν.
"Αμα τού χορού περατωθέντος, ή Ρο

ζίτα  άπεκδύετο τό ένδυμα, οπερ τόσον ώ 
ραία τή ήρμοζε, διαγράφον τάς χάριτας 
τού νεαρού καί στερού σώματός της, καί 
περιβαλλομένη τόν πενιχρόν έκ σισύρας μαν
δύαν της έπανήρχετο άθορύβως είς τό μέ- 
γαρόν της, τό μέγαρον δηλ. Δουβερναί.

Είχε συνηθίσει έπί τέλους είς τήν ύπη- 
ρεσίαν τής ’Ιουλίας, ύψηλής καί ισχνής γε
ροντοκόρης, λίαν ευλαβούς, ής ή αιδώς θά 
έπαθεν άλλοτε φοβεράς δοκιμασίας έν τή 
συμβιώσει της μετά τής ήθοποιού 1

Ήτο τεσσαράκοντα πέντε έτών, άλλά 
διετηρεΐτο καλώς καί έφαίνετο νεωτέρα.

Το μέγαρον ήτο έπιπλ.ωμένον μέ τήν έκ- 
ζεζητημένην πολυτέλειαν τών γυναικών τοϋ 
είδους τής ηθοποιού- παντού δλοσηρικόν καί 
μέταξα.

Ό  κοιτών τής Ροζίτας έκειτο πλησίον 
κλίμακός τίνος ύπηρεσίας, κείμενης είς τήν 
άκραν πολυτελούς καλλυντηρίου.

Μεγάλη αίθουσα γυμνή έπίπλων έχρη- 
σίμευε τίρός ίξάσκησιν τής χορεύτριας.

Καί ήκουσέ τις έκεϊ τόν γέροντα Ζαβα- 
κόν ξέοντα τό βιολίον του, ένώ έκείνη έδι- 
δάσκετο τούς βηματισμούς μέ τήν γλυκεΐαν 
ύποταγήν παιδίου.

Τάς ώρας τοϋ δείπνου έτρεχεν είς τήν οι
κίαν τοϋ γλύπτου τοϋ όποιου τήν οικογένειαν 
έθεώρει ώς ίδικήν της καί τήν ήγάπα έπί 
μάλλον καί μάλλον, άγαπωμένη καί παρ’ 
αύτών ε’ιλικρινώς.

Καί ένώ ή Ροζίτα διήγε τοιοϋτον βίον 
περιέπαινον, νέοι καί γέροντες έξελιπάρουν 
τον έρωτά της, ώς οί λύκοι περιφέρονται 
πέριξ ποιμνίου, έχοντες τήν βεβαιότητα 
δτι θά έπετύγχανον έπί τέλους.

Μεταξύ αύτών ύπήρχέ τις, οστις καίτοι 
φλεγόμενος νά έπιτύχη έκρύπτετο.

Εκάστην έσπέραν κατά τό δεϊπνον, 
κομιστής έχέμυθος ώς οί εύνουχοι τών Σερα- 
ραγίων, έκόμιζε πρός τήν θυρωρόν τής Ροζί-

τας ανθοδέσμην άξίας 15 λουδοβίκειων 
καί θήκην πολυτελών κοσμημάτων.

Έάν ήθελε τις νά τά έπιστρέψη οΰδεμία 
ύπήρχεν ύπογραφή ή ένδειξις, τοϋ ονόματος 
τού άποστολέως,έμενον λοιπόν έπί τής τρα- 
πέζης χωρίς νά τά  θίξη τις.

Ό  γέρων Ζαβακός δέν είχε βεβαίως πάν
τοτε μαθήτριας ροδοστεφείς, άλλά ή άταξία 
των τόν άπήλπιζε.

Αύτός μόνον τής τέχνης έπεθύμει τόν 
θρίαμβον, διά τούτο καί ήγάπα τήν τελευ
ταίαν αύτοϋ μ.αθρήτριαν ώς τήν καλλίστην 
πασών.

Ά λ λ ’ άν έγνώριζε τά  βάθη τής καροίας 
της, θά ενβλεπεν δτι, άντι δλων τών θριάμ
βων της έκείνη, έπόθει γωνίαν τινά ήρεμον 
ένθα νά ήδύνατο νά ζή αφανής.

Ό Ζαβακός δμως τό ήγνόει καί ηΰτύχει·
Εύσπλαγχνιζομένη τήν άδυναμίαν του, 

ή Ροζίτα τώ έκρυπτε τούς μυχίους λογισμούς 
αύτής.

Έν τούτοις άνησύχει πολλάκις σκεπτό- 
μενος δτι δέν ήδύνατο νά παραταθή έπί 
πολύ ή εύδαιμονία αΰτη.

Έ λεγε δ ’ Ινίοτε πρός τόν φίλον του Σερ
βέν, μ.έ έκφρασιν έσχάτης άπελπισίας :

— Ή  καρδία της έπί τέλους θά δμ.ι- 
λήση.

Ό  γλύπτης έγέλα έξ όλης καρδίας.
Έν τώ  οϊκω του ολίγον έφρόντιζον διά 

τό μ.έλλον.
Πρός τό παρόν έκεΐνοι έκολύμ.βων ίν τή 

εύδα ιμ.ονία.
Ό  πρίγκηψ δ’ Έ λ ί τούς επεσκέπτετο 

συγνά, τοϊς έχορήγει εργασίας σπουδαίας, 
καί, δπερ το κάλλιστον, έπλήρωνε προκα- 
ταβολικώς δ,τι τώ  έζήτουν.

Εκτός τούτου, ή μ.αρκησία δΆ ρτάν καί 
δ υιός της παρήγγειλαν τάς προτομάς των 
καθώς καί άλλοι φίλοι των.

Ό χρυσός λοιπόν έρρεεν άφθονος έν τώ 
οίκω έκείνω.

Αί δεσποινίδες Σερβέν, ύπέρποτε εΰθυμοι, 
έγέλων, έπαιζον, έψ/αλλον τεμάχια μελο
δράματος, καί έπί τέλους ήτοίμαζον μέγαν 
χορόν μετημφιεσμένων καί μή, δστις ήθελε 
κάμει κρότον είς τον κόσμον τής καλλιτε
χνίας !

Ό  πατήρ είργάζετο μεθ’ δλον τόν περί 
αύτόν θόρυβον.

Μόνη ή άπαθής Βενεδέττη έ'βλεπεν άμε- 
ρίμ-νως όλην έκείνην τήν τύρβην, ήπλωμένη 
έπί τοϋ παραβόλου σοφοί της.

Είς τό έργαστήριον τοϋ γλύπτου παρε- 
τήρει τις έπί τίνος στηλοβάτου τό σχέδιόν 
τής κεφαλής τού Άνδρέου λά Βιλλωδαί.

Ίδών αύτόν ήμ-έραν τινά ό γλύπτης έν 
συνοδία τού πρίγκηπος δ ’ Έ λ ί, καί θαυ- 
μάσας τήν άνδρικήν ώραιότητα τής κεφα
λής του, τόν παρεκάλεσε νά τόν άφήση νά 
καμ.η τήν προτομήν αύτοϋ.

— Θά τήν έκθέσω, τώ είπε, καί θά μοϋ 
φέρη ευτυχίαν.



ΚΟΜΗΣΣΑ ΔΕΛΑΣΕΡ
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ο  ΐ ξ ι λ κ β μ ό ς .

[ Συνέχεια]

— Τούς άκούεις. είπεν ο αισχρός ύποκό
μης, μέ φωνάζουν άνυπομόνως . . . Δεν έχω 
πλέον τίποτε νά σοί είπω, χαΐρε !

Καί ώδευσε πρός την' θύραν. Ά λ λ ’ ή 
κόμησσα ώρμησεν έπ ’ αύτοϋ καί τόν ήρπα- 
σεν άπό τοϋ φορέματος.

— "Οχι,όχι, είπε μετά πεπνιγμένων ολο
φυρμών καί άφθονα χύνουσα δάκρυα- οέν 
είναι δυνατόν αύτό, δέν είναι άληθέο, θίλεις 
νά φανής περισσότερον κακός η δσον είσαι. 
Ά λ λ ’ έάν εκαμνες αύτό, δέν θά έτόλμας 
πλέον νά δείξης τό πρόσωπον σου είς τον 
κόσμον, δέν θά ήμπόρεις πλέον νά ζήσης...

— Οί φίλοι μου μέ φωνάζουν, άφες με, 
άπεκρίθη ύποκώφως καί βιαίως άπωθήσας 
αύτήν.

Ή  νεαρά γυνή προσέπεσε γονυπετής καί 
ίσύρετο είς τούς πόδας του.

— Κύριε Σανζάκ, τώ είπε καθικετεύουσα 
αύτόν, ελεος, ελεος, εύσπλαγχνίσου με, 
εύσπλαγχνίσου τό τέκνον μου !

— ’Ιδού χαρτί καί μελάνη, γράψε !
— Ά λ λά  οέν σοί άρκεΐ λοιπόν δτι μέ 

βλέπεις νά σύρωμαι είς τούς πόδας σου; δέν 
άκούεις λοιπόν δτι σοϋ ζητώ χάριν, δτι 
ζητώ  εύσπλαγχνίαν ; Τ ί, θέλεις καί τήν 
κόρην μου θύμα τοϋ μίσους σου ! Ά λ λ  ’ 
έκείνη δέν σ ’ε”καμε τίποτε, είναι άθώα ! Ώ ! 
ά λ λ ’ εκείνη δέν ήξεύρει ούτε τ ί θά είπή 
κακόν ! Ίδέ, κύριε Σανζάκ, είμαι είς τούς 
πόδας σου, καί σέ καθικετεύω, σοϋ ζητώ 
ίλεος, εύσπλαγχνίαν ! Ά  ! μ ’ εγκαταλεί
πει ή ζωή, αισθάνομαι ερχόμενον τόν θά
νατον !

Αύτός δμως λαβών τάς χεΐράς της τή 
*ίπε σφιγγών τούς όδόντας:

— Διά τελευταίαν φοράν, θέλεις νά γρά-
ψη ; ;

— Λοιπόν, γρ. . . .
— Ά λλά  συνελθοϋσα άμέσως,
— Ό χ ι, άνέκραξεν άποσυρθεϊσα πρός τά  

■όπίσω μετά φρίκης.
Ό  Σανζάκ έτριξε τούς όδόντας καί τήν 

άπέκρουσεν άποτόμως. Ή  κόμησσα έπεσε 
χαμα ί καί ήγέρθη παρευθύς, άλλά προτοϋ 
«υνηθή νά δρμήση έπ ’ αύτοϋ, ούτος έ'λαβε 
καιρόν ν άνοιξη τήν θύραν καί έγένετο άφαν
τος.

— Ά  ! κόρη μου, κόρη μου ! άνεφώνησεν 
ή κόμησσα.
|ΐ|· Είτα καταληφθεΐσα ύπό μανίας Ιπέπεσε 
κατά τή ; θύρας, ώς αν εί ένόμιζεν δτι ήδύ
νατο νά καταρρίψη αύτήν. Ά λ λ ’ ούδέν 
κατώρθωσεν ούδέν ήδύνατο νά πράξη ! Τά 
•όάκουά της έστείρευσαν πλέον καί οί λυγ

μοί της έσταμάτησαν είς τόν λαιμόν. ΙΙερι- 
ήλθε πολλάκις τό δωμάτιον ώς παράφρων, 
ώς λέαινα μανιώδης.Αίφνης δμως ίπραΰνθη, 
ένώσασα δέ τότε τάς χεΐρας,

— Θεέ, παντοδύναμε, είπε μέ έξησθε- 
νημένην φωνήν, είς σέ μόνον έλπίζω πλέον 
τήν ζωήν μου σοί προσφέρω ώ ; έσχατον 
εξιλασμόν. Θεέ μου,προστάτευσον τήν θυγα
τέρα μου, ύπερασπίσθητε αύτήν κατά τού 
δέσμιου της, σώσε τό τέκνον μου !

Ό θόρυβος τών κραιπαλώντων επαυσεν 
αίφνης- τώρα δέν έκραύγαζον πλέον, ά λ λ ’ 
ώμίλουν. Ή  κόμησσα έστηρίχθη έπί τού 
τοίχου, καί τείνασα τό ούς ήκροάτο.

— Καλά, ε”λεγεν ό χλωμός καί ισχνός 
Βιβόλλης, μολονότι τό πρώτον καθήκον ένός 
συμποσιάρχου είναι νά μένη έν μέσω τών 
συνδαιτυμόνων, σέ συγχωροϋμεν δμως,Σαν
ζάκ, διότι έπήγες βεβαίως νά έτοιμάσης 
τήν περίφημον έκπληξιν.

— Ναί, ναί, τήν έκπληξιν, τήν Ικπλη- 
ξιν !

— Κύριοι, είπεν ό Σανζάκ, θά μείνετε 
εύχαριστημένοι.

— Εύγε, εύγε !
— Ά λλά  θά μού έπιτρέψητε νά σάς 

άφήσω άκόμη δι ’ ολίγα λεπτά.
— Διατί ; ήρώτησεν ό Δελουβιέ.
— Δέν πρέπει τάχα να ύπάγω να φέρω 

τήν έκπληξιν καί νά σάς τήν παρουσιάσω;
— Πήγαινε, άγαπητέ, πήγαινε, τό έπι- 

τρέπομεν, είπεν 6 παχύσαρκος "Εκτωρ.
—Ναί, άλλά νά ε”λθης γρήγορα, είπεν ό 

Βιβόλλης.
— Μετά τρία λεπτά θά ήμαι εδώ.
Ό  ύποκόμης έγένετο κάτωχρος· σπασμω

δικός τρόμος έτάρασσε τά μέλη του καί 
τά  βλέμματά του άπήστραπτον άπαισίως. 
Λαβών δε κηροπήγιον, έφ’οδ ήναπτε κηοίον, 
έξήλθε τής αιθούσης καί όιηυθύνθη πρός τόν 
Πύργον τοϋ Ίέρακος. Ό άθλιος, άνευ τού 
ελάχιστου δισταγμού καί φόβου, έτοιμος δέ 
είς πάντα, ήνοιςε τήν θύραν τού πύργου καί 
ήτοιμάσθη νά δράξηται τής λείας του- 
άλλ,’ άμέσως ε”βαλε βραγχνήν καί πεπνιγμέ- 
νην κραυγήν.

Ή  Χρυσαυγή, ή μικρά κλίνη, έφ ’ ής 
έκοιμάτο, ή τράπεζα, τό κάθισμα, πάντα 
τά  έν τώ δωματίω έγένοντο άφαντα. Ό 
ύποκόμης ένόμισεν δτι τό όάπεδον τοϋ δεσ
μωτηρίου παλαιόν καί σεσαθρωμένον κατέρ- 
ρευσε, καταπλαγείς δέ, τρομάξας καί άπο- 
λιθωθείς, έμενεν άκίνητος μέ κεχηνός τό 
στόμα, τούς οφθαλμούς έχων ύπερμέτρως 
ανοικτούς καί βυθίζων τό βλέμμα του είς 
τό μέλαν βάραθρον, ούτινος δέν ήδύνατο νά 
καταμετρήση τό βάθος.

Αίφνης ώπισθοδρόμησεν, ώς άν εί έφο- 
βήθη μή καταλάβη αύτόν ίλιγγος καί πέση 
έντός τής χαινούσης αβύσσου- πρίν ή δμως 
άπομακρυνθή,έ’δειξε τήν άπαιτουμέντν ετοι
μότητα πνεύματος νά ώθήση τήν βαρεΐαν 
θύραν, ήτις έκλείσθη μόνη της.

Ό τε δέ έπέστρεψεν είς τήν αίθουσαν, 
ένθα άνέμενον αύτόν οι φίλοι του άνυπομό- 
νως, μόλις έστέκετο είς τούς πόδας του, τό 
δέ ήλλοιωμένον αύτοϋ πρόσωπον κεκαλυμ- 
μενον ύπό ύποκιτρίνου χροιάς.ώμοίαζε μάλ
λον πρός πρόσωπον νεκρού ή ζώντος. Ά λλά

τήν άλλοίωσιν ταύτην δέν ήσαν είς θέσιν 
νά διακρίνωσιν οι οίνόφλυγες φίλοι του. ·*

— Ά !  νά τος, νά τος ! άνέκραξεν δ ”Ε. 
κτωρ.

— Αύτός, άδιάφορον δ ι’έμέ,είπεν δ οίνο- 
φλυξ Βιβόλης- έγώ θέλω τήν έκπληξιν, τήν 
δποίαν μάς ήτοίμασε ζητώ καί τίποτε άλλο!

Μόλις έπέρανε τόν λόγον, ήνεώγη αίφνη; 
ή όπισθεν αύτοϋ θύρα,καί δύο άνδρες (.Οπλι
σμένοι διά ρεβόλβερ έστησαν έπί τού κατω
φλιού.I

Ό  ήττον μεθυσμένος τών λοιπών Δελου
βιέ ώρθώθη άμέσως καί άποτεινόμενος πρό; 
τόν Σανζάκ. δν δ φόβο; είχε, φαίνεται, 
άπολιθώσει τώρα,

—Τί είν ’ αύτά ; τώ είπεν- ουα> ! αύτό, 
I υποκόμη, είναι πολύ κακόν !

Οί δέ λοιποί χωρί; νά έννοήσωσι τί συνέ- 
βαινε, παρετήρουν τούς δύο άνδρας ακίνη
τοι καί κατεταραγμένοι.

Βεβαίως έάν ή ε’κπληξις,ήν προσεδόκων, 
δέν ήτο εύάρεστο;, ήτο δμως πραγματική, 
καί κατά τούτο δέν ήπατήθησαν. Πάντων 
δμως μάλλον όυσαρέστως έξεπλάγη δ ύπο
κόμης Σανζάκ,δστις ούδεμίαν τό κ α τ ’αύτόν 
προσεδόκα έκπληξιν.

Ένόησεν ούτος δτι δ Λόρυ καί ό Κολί
βρης συνελήφθησαν καί δτι μεθ’ δλον τόν 
δρκον αύτών τόν έπρόίωκαν οί άθλιοι. Τού; 
δύο ένοπλους καί απειλητικούς άνδρας, οΐτι
νες ΐσταντο έπί τοϋ κατωφλιού τής θύρα;, 
τού; είδεν είσελθόντας είς τόν περίβολον, 
χωρίς νά ύποπτεύση τό παραμικρόν, άλλω; 
δέ καί δέν ήδυνήθη νά διακρίνη έν τώ σκό- 
τει οτι οί δύο ούτοι άνδρες, δύο ύπά7,ληλοι 
τής άστυνομίας βεβαίως, δέν ήσαν οί συνέ
νοχοί του. Τοιουτοτρόπως λοιπόν ή δικαιο
σύνη έγνώριζεν δτι αύτό; δ ύποκόμης Σαν
ζάκ διέταξε τήν απαγωγήν τ ί^  Χρυσαυγή; 
καί τήν δολοφονίαν τού κόμητος Δελασέρ.

— Έχάθην ! διενοήθη.
Καί διά τής φαντασίας του είδε παρευ

θύς έαυτόν παριστάμενον έν κακουογιοδικείω 
έπί τοϋ έδωλίου τών κατηγορουμένων μεταξύ 
χωροφυλάκων,έχόντα ένώπιόντου τόν εισαγ
γελέα καί τους δικαστάς μέ τήν έρυθράν 
αύτών στολήν καί έν τή αιθούση τοϋ δικα
στηρίου τό περίεργον πλήθος άκοϋον τήν εί; 
θάνατον καταδίκην αύτοϋ. Ό άθλιος άνερ- 
ρίγησε τότε καί ένόμισεν δτι ήσθάνθη έπί 
τοϋ τραχήλου τήν ψυχράν τής λαιμητόμου 
μάχαιραν. Ά λλά  ήδύνατο άκόμη νά δια- 
φύγη τάς χεΐρας τής δικαιοσύνης καί νά 
σώση τήν κεφαλήν του- έπρεπε νά ψύγνΐ 
καί νά φύγη άμέσως, νά διαβή τά  σύνορ* 
καί νά καταφύγη που,έ'νθα ήδύνατο νά κου- 
βή. Μόνον τοϋτο τό μέσον τής σωτηρίας τώ 
ύπελείπετο- ναί, έπρεπε νά φύγη χωρίς ούόε 
δευτερόλεπτον νά χάση. Καί ταχέως ήνot;s 
τήν δευτέοαν θύραν τής αιθούση;, ΐνα γενϊ) 
άφαντο; διά τών κρύφιων κλιμάκων, άί 
έγνώριζεν.

— Πολύ άργά είναι, κύριε ύποκόμη, τώ 
είπε φωνή, τήν δποίαν άνεγνώρισε.

Καί ταύτοχρόνως ήγγισε τό στήθος τοο 
σωλήν πολυκρότου, ώπισθοδρόμησε,καί τοτί 
είσήλθον είς τήν αίθουσαν δ Γαβιρών καί ί* 
Νοαρώ.

— Κάνεις νά μή σαλεύση, είπεν άπειλη*



τιχώ; ό υπάλληλος τοϋ καταστήματος Σερ- 
jEV, καί προσοχή μεγάλη σταΐς πόρταις 
ιΐίοαρώ, πρόσεξε αύτήν έδώ». 
ι Είτα δέ πλησιάσας προς τόν ύποκόμητα, 

όυτις έτρεμεν ώς αν εί έπύρεσσε:
. ■— Πρέπει νά πάρης τήν άπόφασιν σου, 

χόριε Σανζάκ ειπεν. ΤΑ ! δέν έπερίίΛενες 
«ττοψε τήν έπίσκεψίν μας, ά λ λ ’ έτσι πάν
τοτε γίνονται τά πράγματα.'Ομολογώ δμως 
ότι είμεθα οχληροί, άκοϋς έκεϊ I νά ε"λθω- 
μεν τόσον άποτόμως, χωρίς νά προειδοποι- 
ήοωμεν τούς ανθρώπους καί νά τούς διατα- 
ράξωμεν τό γεϋμά των ! ΤΑ ! ά ! οί φίλοι 

[ ηζΜ δέν σκέπτονται πλέον νά τραγωδήσουν 
I τώρα. καί μέ τον τρόπον, μέ τόν όποιον σέ 

παρατηρούν φαίνονται νά σ ’ ίρωτώσι, τί 
βημαίνουν ολ ’ αύτά. Μή στενοχωρεϊσαι, 
ήμπορεΐς ν& τοϋ δώσης πάσαν έζήγησιν,τήν 
δποίαν δικαιούνται ν ’ άπαιτήσωσι. Πώς, 
τρέμεις, κύριε υποκόμη, φοβάσαι ! . . . Ά  ! 
ρ,ά τήν πίστιν μου, τό έννοώ. Ά λ λ ’ήμπο- 
ρείς νά καθήσης, κύριε, είναι περιττόν νά 
ίτέκης όρθιος καί νά κουράζεσαι. Έάν σέ 
ίνίχλώ έγώ,ν ’άποσυρθώ' άλλως δέ καί πρέ
πει νά ρίψω ενα ’μάτι είς δλα τά οωμά- 
τι* -ής οίκίας.

Καί έπί τούτοις ό Γαβιρών ε'λαβε τό 
χηροπήγιον, δπερ ό ύποκόμης ε’θηκεν έπί 
κιβωτίου, καί έξήλθε τής αιθούσης.

Ή  κόμησσα Δελασέρ ήκουσε πάντα καί 
ίνόησεν δτι ύπάλληλοι τής αστυνομίας,οδη
γούμενοι ύπο τοϋ κόμητος Δελασέρ ίσως, 
ιίσέβαλον είς τήν οίκίονν.

— Λ ! έσώθη ή κόρη μου! ανέκραξε.
. Έστρεψεν είτα τούς άκτινοβόλους οφθαλ

μούς της πρός τόν ουρανόν, Ιγονυπέτησε,καί 
έ; δλης καρδίας μετ". τόνου απεριορίστου 
ευγνωμοσύνης είπε-

— Θεέ μου,συνεκινήθης ύπό τών δακρύων 
τής άτυχούς μητρός, μέ εύσπλαγχνίσθης, 
ιίσήκουσας τής δεήσεώς μου, έσωσας τό 
τέκνον μου ! Δίκαιε καί παντοδύναμε Θεέ, 
«έ εύχαριστώ !

Τότε ή νεαρά γυνή ήκουσε τόν θύρυβον 
τής κλειοός, καί άνηγέρθη ζωηρώς- ή θύρα 
ηνοίχθη καί εύρέθη άπέναντι τοϋ Γαβιρών 
άρ.έσως ο έ προυχώρησε πρός αύτόν μέ ήνω- 
μένας τάς χεΐράς.

Ό Γαβιρών δμως, πεπεισμένος πάντοτε 
ότι ή παιδαγωγός ήτο συνένοχος τοϋ ύπο
κόμητος, ένόμισεν δτι ήθελε νά τόν καθι- 
χετεύση καί νά τού ζητήση χάριν.

— Έ λα , έ'λα, τή) είπε ταχέως, πριν ή 
λάβη καιρόν ή κόμησσα νά εϊπη λέξιν, άοες 
τάς προσποιήσεις, δέν πιάνομαι έγώ ά π ’αύ
τά. . . Ά  ! καλά ελενα δτι ησο συν έν ο

ι χος τοϋ ύποκόμητος καί δτι θά σέ εΰρισκαI I* «. *
, . .

Β Η κόμησσα κατάπληκτος ώπισθοδρόυ.η-
ολίγον, προσβλέπουσα βλοσυρώς τόν Γα

βιρών προσεπάθησε νά όμιλήση θέλουσα νά 
τω ειπη δτι ήπατάτο, άλλά τοσαύτη ήτο 
ή κατάπληξίς της, ώστε ούδένα ήχον ήδυ- 
νήθη νά βάλη ή γλώσσά της· ήτο οίονεί 
**ρ«λελυμένη.

— Έ λα,έ’λα,5:ς έξέλθωμεν γρήγορα,έπα- 
I νελαβεν ό Γαβιρών δραξάμενος αύτήν βιαίως 
j *fto τοϋ βραχίονος.

3 Η νεαρά γυνή οΰτε προσβληθεϊσαν έαυ

τήν νά θεωρήση έκ τού τρόπου τούτου έσκέ
φθη οΰτε ν ’άντιστή διό καί άφέθη συρομένη.

Ό  κ. Βάν Όσσεν ειχεν είσέλθει είς τήν 
αίθουσαν, ένθα έφρουροϋντο δ ύποκόμης καί 
οί φίλοι του,δτε ό Γαβιρών ένεφανίσθη ώθών 
είς τά πρόσω τήν νεαραν γυναίκα. Αΰτη 
άνεκτήσατο τήν φωνήν εύθύς ώς άνεγνώρισε 
τόν 'Ολλανδόν,βαλοϋσα δέ κραυγήν έκπλή- 
ξεως καί χαράς έπεσεν έ π ’ αύτοϋ.

— Ά  ! κύριε, κύριε ! είπε μετά τρεμού- 
σης φωνής.

— Σεϊς, σείς έδώ ! άνεφώνησεν ό κ. Βάν 
Όσσεν προσβλέπων αύτήν έκπλήκτως, διότι 
ό Γαβιρών ούδόλως άνεκοίνωσεν αύτώ τάς 
πρός τήν κ. Δουράνδου ύπονοίας του.

— Ή  γυνή αΰτη, ήτις ύπήρξε παιδαγω
γός τής δεσποινίδος Χρυσαυγής Δελώρμ, 
είπεν ό Γαβιρών, ή γυνή αύτή είναι άθλια, 
ή γυνή αύτή είναι συνένοχος τού ύποκόμη
τος Σανζάκ, ήμην βέβαιος οτι εύρίσκετο 
έδώ καί τήν εύρον έντός δωματίου, ε’.ς τοϋ 
όποιου είχε καταφύγει.

— 'Γεύματα,ψεύματα! άνεφώνησεν έντρο
μος ή κόμησσα- ή άπατάται δ άνθρωπος 
αύτός ή είναι τρελλός. . . Τ ί, μέ ύποπτεύει 
ώς συνένοχον τοϋ ύποκόμητος Σανζάκ, τού 
άνανδρου αύτοϋ καί τοϋ άτιμου ! . . Ά  ! 
κύριε Βάν Όσσεν, δέν θά τό πιστεύσητε 
τούτο, δέν είναι δυνατόν νά τό πιστεύσητε !

— "Οχι, δέν δύναμαι νά το πιστεύσω, 
άλλά διατί εύρίσκεοθε είς τήν οικίαν αύτήν; 
διατί καί πώς ήλθατε ίδώ ; Έξηγήθητε, 
άποκρίθητε ! . . .

— Μία γυναίκα ήλθεν είς τήν οικίαν μου 
κομίζουσα έπιστολήν τής . . . τής δεσποι
νίδος Δελώρμ, τής Χρυσαυγής. Μοί είπε να 
έ'λθω έοώ καί τήν ηκολούθησα. Τότε δέ. . .

Καί διεκόπη αίφνης καί ποοσέβλεψεν 
έκπλήκτως περί αύτήν.

— Αύτό είναι, κύριε Βάν Όσσεν, έπανέ- 
λαβε ψελλίζουσα- δέν θά ήξεύρετε . . . δέν 
δύναμαι νά σάς είπω. . .

Ό  'Ολλανδός έκίνησε τεθλιμμένος τήν 
κεφαλήν καί προσήλωσεν έπ ’ αύτής τά 
βλέμματά του,τά όποια έξέφραζον λυπηράν 
έκπληξιν. Καί αύτός ήρχιζε ν ’ άμφιβάλλη 
περί τής άθωότητος τής άτυχούς γυναικός.

Ό  Γαβιρών έφαίνετο λένων αύτώ, διά 
τού βλέμματος:

— Βλέπετε δτι έχω δίκαιον, βλέπετε δτι 
πράγματι είναι συνένοχος τοϋ ύποκόμητος.

Ούτος ένόησεν δτι έάν ή νεαρά γυνή διε- 
τέλει έν άμηχανία καί έσίγα, τούτο προ- 
ήρχετο έκ τού δτι ένόει άπολύτως ν ’ από
κρυψη δτι ήτο ή κόμησσα Δελασέρ. Τότε δέ 
πάντα τά  αισθήματα τού μίσους αύτοϋ, 
άτινα πρός στιγμήν είχον κατευνασθή ύπό 
τοϋ φόβου, άφυπνίσθησαν, τό άγριον αύτοϋ 
βλέμμα άπήστραψε καί τά χείλη του ε μ ε ι - 
δίασαν άπαισίως.

—Ναί, είπε βαρυφώνως, δέν άπατάται 
ό Γαβιρών, ή γυνή αΰτη είναι παλλ.ακίς 
κ,ου !I

Προς τίνα δμως σκοπον έ"λεγε τον αισ
χρόν αύτον λόγον ό άθλιος; τί ήλπιζε; Ίσως 
ούδ’αύτός ήδύνατο νά τό έξηγήση !

Ό κ. Βάν ’Όσσεν άπεμακρύνθη άπό 
τής κομήσσης μετά κινήσεως άποστροφής 
καί άηδίας. Ή  δέ κόμησα άνωρθώθη, οί

οφθαλμοί της άπήστραπτον, ήτο δμως ήρε
μος, περιφρονητική καί ύψηλόφρων.

— Μήπως δίδετε πίστιν είς τούς λόγους 
τού άνθρώπου τούτου ; άνέκραξε- μή δέν 
βλέπετε δτι ψεύδεται, τεθορυβημένος ύπό 
τού φόβου, δστις τόν κάμνει νά τρέμη ; Ώ ! 
τόν άνανδρον ! "Ω ! τόν άτιμον !

— Επαναλαμβάνω,άνταπήντησεν ό ύπο
κόμης, δτι ή γυνή αύτή είναι παλλακίς 
μου . . . Καί έπειδή έχει τήν τόλμην νά 
άρνήται, ζητήσατε νά όρκισθή; έάν προ 
δεκαέξ καί ήμίσεως ετών δέν έγκα'τέλιπε 
τόν σύζυγόν της καί δέν ήκολούθησεν έμέ, 
τόν ύποκόμητα Σανζάκ,τόν εραστήν αύτής!

— ”Ω ! ύπέλαβεν ό κ. Βάν ’Όσσεν άνα- 
σκιρτήσας.

Καί άποταθείς προς τήν κόμησσαν, ήτις 
έγένετο κάτωχρος,

— Είναι άληθή αύτά τά όποϊα είπεν ό 
άνθρωπος ούτος ; ήρώτησεν.

Ή  άτυχής γυνή έβαλε λυπηράν κραυγήν 
καί έταπείνωσε τήν κεφαλήν.

Οί λόγοι τοϋ ύποκόμητος διεφώτισαν 
αίφνης τόν 'Ολλανδόν καί τό άποτέλεσαα, 
δπερ προύξένησαν ύπήρξεν δλως άλλοϊον 
τού προσδοκωμένου ύπό τοϋ άθλιου. Ό κ. 
Βάν Όσσεν έπλησίασε πρός τήν κόμησσαν 
ζωηρώς καί λαβών τήν χεϊρα αύτής τή  
είπε μετά συγκεκινημένης φωνής :

— Ησυχάσατε, κυρία, καί άνατείνατε 
τήν κεφαλήν δέν λησμονώ δτι έπί έτη 
κατωκήσατε καί έζήσατε έν τη οικία μου 
θεωρουμένη ώς μέλος τής οίκογενείας μου- 
ναί, ήσυχάσατε καί άνυψώσατε τήν κε
φαλήν δέν πιστεύω είς τούς λόγους τούς 
όποιους ήκουσα πρό ολίγου· όχι, δέν είσθε 
παλλακίς τοϋ άνθρώπου αύτοϋ, όχι, δέν 
είναι δυνατόν νά ήσθε συνένοχός του !

— Ά ! κύριε! ύπέλαβεν έγείρασα έπ ’αύτοϋ 
τούς δακρυβρέκτους αύτής οφθαλμούς.

— Μοί είπατε πρό όλίγου δτι ^υνή τις 
ήλθεν είς τήν οικίαν σας έν Παρισίοις, κομί
ζουσα έπιστολήν τής δεσποινίδος Δελώρμ.

— ’Αληθώς, κύριε.
—·Πού είναι αύτή ή έπιστολή ;
— Τήν εχω έδώ κύριε,ναί,τήν έχω έδώ... 

’Ιδού, ίδου ή έπιστολή.
— Ένεπέσατε είς παγίδα, καί πρός τίνα 

σκοπόν δέν αγνοείτε βεβαίως- δέν σάς έρωτώ 
δμως νά μοί είπητε τόν σκοπόν αύτόν, 
διότι ήξεύρω τόν λόγον, ό όποιος θά σάς 
ήμπόδιζε νά μοί τόν είπητε. Σιωπήσατε 
λοιπόν, κυρία, καί έλπίζω δτι θ ’ άνακαλύ- 
ψωμεν διατί σάς έφεραν έδώ.

— Κύριε Βάν Όσσεν, άπεκρίθη ζωηρώς 
ή κόμησσα- σάς άφίνω ν ’ άσχολήσθε περί 
έμοϋ καί λησμονώ, λησμονούμεν δλοι, δτι 
ήλθατε διά νά άπελευθερώσετε τήν δεσποι
νίδα Χρυσαυγήν, ή όποια είναι κλεισμένη 
έδώ- ά λ λ ’ αύτός μόνος, κύριοι, προσέθηκε 
οεικνύουσα τον ύποκόμητα, αύτος μόνος δύ- 
ναται ν ’άνοιξη τήν μυστικήν θύραν.

— Κυρία, άπεκρίθη ό 'Ολλανδός, ή μυ
στική αύτή θύρα δύναται νά μείνη κλειστή, 
οιότι ή οεσποινίς Χρυσαυγή δέν εύρίσκεται 
πλέον είς τήν φυλακήν της, καί τώρα θά. 
σάς δδηγήσω πλησίον της.

[”Επετ«ί βυνέ/εια.]
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