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Ά λ λ ’ οτε δ ερχόμενος έφάνη είς την 
είσοδον τοΰ περιπτέρου καί άνεγνώρισε 
την Οαλααηπόλον της δεσποινιδος Φαίρ
λη , τότε ήσθάνθην αληθή άνακούφισιν 
καί παρηγοοίαν, τόσον οδυνηρά και δυ
σάρεστος μοί έφαίνετο εις τό εζής ή πα
ρουσία έκείνης.

■»- Ήμπορώ νά σας ομιλήσω μίαν στ ιγ 
μήν, δεσποινίς ; ήρώτησεν ή νεάνις τε -

αλος Ιφα ίν ε το  δ η μ η γ ο ρ ω ν  προ; τους μ α θ η τ ά ;  το υ .  (

ταραγμένη κατά τό φαινόμενον καί συγ- 
κεκινημενη.

Ή  δεσποινίς Χάλκομβ κατήλθε τάς ο- 
ίγας βαθμίδας, και άπεσύρθη μετά της 

θαλαμηπόλου παράμερα υπό τά  δένδρα.
Άπομείνας μόνος άνελογίσθην μετα 

θλίψεως, ήν οΰδεμία λέξις δύναται ν’ ά- 
ποδώσ'/i τήν έρημον έν Λονίν.νω κατοικίαν 
μου, ενθα εμελλον νά διανΰσω βίον άπο- 
μεμονωμένον και απέλπ ιζα , η δε ανά- 

τής αγαθής γηραιάς μητρός μου, 
τών oclcto)V οιωνών ου; 

ηνον έκ. τ*7ΐς έν Κώμβερλανδ διαμονής 
μου, ΐυέαι πάσαι πρό καιροΰ έςορισθεισαι 
τοΰ πνεύματός μου, δι ο νΰν ήσχυνάμην,

£ελ. 353 ) .

έπανήλθον ε ί; τόν νοΰν μου μετά τής συγ
κινητικής έκείνης λύπης παλαιών φίλων 
παραμεληθέντων καί μακροθύμως συγ- 
χωρούντων. Τί θα ελεγον η μητ/]ρ μου 
καί ή άδελφή μου, δτε θά μ’ εβλεπον έ- 
πανερχόμενον, άφοΰ κατελιπον ημιτελή 
τήν αποστολήν μου, και οτε θα τοΐς α - 
πεκάλυπτον τό λυπηρόν μυστικόν μου ; 
ΙΙώς θά μέ ΰπεδέχοντο αύτα ί, ας άφησα 
φαιδράς καί πλήρεις ελπίδων κ α τ  α τ/ιν 
εύδαίμονα έκείνην εσπερίδα, καθ’ ήν τάς 
άπεχαιρέτισα ·,

Καί ή Ά ννα  Κάδερικ ! . . .  Ή  άνάμνησις 
τής οικιακής έκείνης σκηνής δέν ήδύνατο 
νά έπανέλθνι είς τόν νοΰν μου, χωρίς να



μοί ένθυμίστ) τό ercsισόδιον τής είς Λον- 
δΐνον έπιστροφής μου κκί τήν παράδοξον 
συνάντησιν. Τί έσήμαινε τοϋτο άρά γε; 
Μήπως ήτο πεπρωμένον νά συναντηθώυιεν 
έκ νέου ή γυνή έκείνη καί έγώ ; Τά τοι- 
οΰτο άλλως τε δεν ήτο άδύνατον. Έ γ ί 
νωσκεν, ότι κατωκουν ε ι ς  Λονδϊνον. Είχα 
κάμει λόγον ε ί; αυτήν περί τής έκεϊ δ ια
μονής μου πρό ή μετά τήν παράδοξον 
έρώτησιν, ήν ύπά τό κράτος δυσπιστίας 
τινάς διατελούσα μοί άπέτεινεν, έάν έγ ί— 
νωσκον δηλαδη πολλούς φέροντας τόν 
τίτλον τοΰ βα^ωνέ το ί ’. Λέγω πρό ή μετά, 
διότι τό πνεΰμά μου κα τ ’ έκείνην τήν 
στιγμήν δεν ήτο άρκετά ήσυχον, ώστε νά 
ένθυμώμαι άκριβώς πότε.

ΙΙαρήλθον στιγμα ί τινες, εως ό'του νά 
έπιστρεψϊ) πρός έμέ ή δεσποινίς Χάλκομβ, 
άφοΰ απεπεμψε την θαλαμηπόλον. Καί 
αυτη εφαινετο νΰν ώσεί τεταραγμένη καί 
άδιάθετος.

—  Συνεφωνήσαμεν περί πάντων τών 
άπαιτουμένων, κύριε Χαρτράϊτ, μοί ειπεν. 
Εξ/)γήθημεν ως αληθείς φίλοι καί δυνά- 

μεθα τώρα άμεσως νά έπ«νέλθωμεν είς 
τήν επαυλιν. Λιά νά σάς ομιλήσω είλι- 
κρινώς, σάς λεγω οτι άνησυχώ διά τήν 
Λαύραν. Μοΰ έμύνησε νά υπάγω πρά: 
αυτήν χωρίς άναβολήν. Έ μαθα έκ τής 
θαλαμηπόλου της, δτι τήν έτάραξε πολύ 
μία έπιστολή, τήν οποίαν τή έδωσε ή 
παιδαγωγό; της· θά είνε βέβαια ή ίδια 
έπιστολή, την οποίαν έγώ είπα νά τήν 
φέρουν πράς αυτήν, καθ ήν στιγμήν ήο- 
χόμεθα έδώ. ‘ *

Έν σπουδή έπανήλθομεν είς τήν έπαυ- 
λιν διά τής αύτής άτραποΰ. Καθ’ όδόν ή 
δεσποινίς Χάλκομβ δέν είχέ τ ι πλέον ά- 
ξιον λόγου νά μ0ί είπη ' δι’ έμέ ομως ή 
συνδιάλεξές δέν είχεν έξαντληθή. Ά φ ’ ής 
σ .ιγμ ής έμαθαν, οτι ό αναμενόμενος εί; 
Λίμμεριτζ ήτο ό μνηστήρ τής δεσποινί
δας Φαίρλη, κατειχόμην ύπά πίκρας πε- 
ριεογιας κκι όρμή τις ζηλοτυπίας με πα- 

μάθω τις  ήτο ό άνήρ εκείνος. 
Ουοεποτε ίσως είς τό μέλλον θά μοί πα
ρουσία,ετο καταλληλότερα ευκαιρία, όπως 
αποτείνω την τοιαύτην έρώτησιν διά
7 ^ 1 °>,°:πετ°^μ'/1σα νά τήν άποτείνω, ένώ 
εΌκδιζο|Λ£ν.

Αφοΰ ε·χετε τήν καλωσύνην νά μοί 
είπητε οτι έξηγήθημεν, δεσποινίς Χάλ
κομβ, ειπον, άφοΰ είσθε βεβαία οτι έκτι- 
μω την έπιείκειάν σας, καί οτι έννοώ νά 
ρυθμίσω τήν διαγωγήν μου συμφώνως υλ 
την επιθυμίαν σας, δύναμαι νά σάς έοω- 
τήσω ... (έδίστχσα είς τό σημεΐον τούτο' 
ειχον μέν συνειθίσει νά σκέπτωμαι ένδο- 
μυχως περι αύτοΰ, άλλά μοί άπέβαινεν 
αλγεινοτατον τ ά νά όμιλώ περί αύτοΰ καί 
μαλιστα υπό τ ήν ιδιότητα τοΰ μνηστή- 
ρο,) ποιος ε!νε ό κύριος οστις είνε ό 
μελλόνυμφος τής δεσποινίδας Φαίρλη ;

Η επιστολή ήν είχε λάβει ή άδελφή 
της απησχόλει προφανώς τό πνεΰμα τής 
δεσποινίδας Χάλκομβ' διό άπήντησε βε- 
β-ασμενως καί ώσεί άφηρημένη.

Είνε πλούσιός τις κτηματίας, έχων 
κτήματα είς Χαμψίαρ.

Ε ι; Χαμψίαρ ! . . .  έχει έγεννήθη ή "Αννα του,, κεκρυμμίνου είς τά  άνεξεοεύνητα 
Καοε— — ’ - , .  ιΚάδερικ. Λοιπόν παντοΰ καί πάντοτε ή βάθη αγνώστου μέλλοντας. Ώ ς νέφη συσ- 
Λευκοφορας άνεμιγνύετο ! . . .  Ή το πε- σωρευόμενα είς τον θολόν ούοανόν αυοίαι 
ν-ω[χενον. f , άαφιβολίαι έβκσάνιζον τό πνεΰμα υιού.

—  Και πώς λεγετα ι ; προσέθηκα προσ- ( Ένόμιζον έμαυτόν συνδεδεαέναν διά παν- 
ϊοιουμενος πασαν τήν δυνατήν άταρκ- τάς μετά σειράς άπάισίων’ γεγονότων διά 

αν^και κ ιαφοριαν δεσμού ίσχυροΰ, δν ούδ’ ή προσεχής έκ
ν . , Κλαυδ. Κώμβερλανδ άναχώρησίς μου' θά ίσχυε νά

Περσιβα.Ι  . Την έρώτησιν τής διαρρήξη. Όσον δέ σκληρά καί άν ήτο ή 
Αννης, Κάδερικ. τήν ύποπτον έκείνην έ- ' οδύνη, ήν παρήγεν ή οίκτρά άποτυγία τοϊ’ .......... . tAtiv/jv 6- , οουνη, ην παρηγεν ή αικτρά αποτυχία το

ρωτησιν περ̂ ι των βαρωνέτων, αΰς τυχόν άφρονας έρωτός μου, ύπεχώρει καί έπραύ 
εγνώριζαν είχαν μόλις λησμονήσει μετά νετο ένεκα τής κυριευούσης τό πνεΰμά αο
Τ Υ ,υ  ε ττ ri  \jr,A r.\i S i - —__ _ Χ7 ·*\ ^  ^  1 1 '

η
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Καί ομως ένόμιζον οτι ΰπήρχε δεσμός τις 
μεταξύ αυτοΰ κκι εκείνης ! Μήπως διότι

ν , . , εγινομην εις την εργασίαν μι
„ —'-ρ Π-ρσιβαλ Κλάϋδ, έπανελαβεν ήμισείας ήδη ώρας, ότε ήκουσα τήν θύ-

αυ . /] νομίζουσκ ότι δεν ήκουσα καλώς. I ραν τοΰ σπουδαστηρίου μου κοαυομένην.
Έφώνησα «έμπρός,» ή θύρα ήνοίχθη καί 
πρός μεγάλην μου εκπληξιν είσήλθεν ή 
δεσποινίς Χάλκομβ.

Έφαίνετο ήρεθισμένη καί τεταραγμένη. 
’Έλαβε μίαν έδραν πριν έγώ προφθάσω 
νά τ·7) τήν προσφέρω καί Ικάθησε πλησιε- 
στατα έμοΰ.

— Κύριε Χαρτράϊτ, μοί είπεν, ήλπιζα  
ότι είχε τελειώσει διά-σήμερον τουλάχι
στον ή έπι τών λυπηρών αύτών θεαάτων 
συνομιλία μας, άλλά δυστυχώς ήπατώ- 
μην. Μηχανορραφία! έπονείδιστοι έτέθη- 
σαν είς ένέργειαν, διά νά έκφοβήσωσι τήν 
άδελφήν μου καί τήν άποτοέψωσιν άπά 
τοΰ μελετωμέναυ συνοικεσίου. Είδετε τά 
πρωί οτι έ'στειλα τόν κηπουρόν νά έγχει- 
ρίσ·/ι μίαν έπιστολήν, ή τ ις εφερεν έπιγρα- 
φήν γεγραμμενην μετά παραδόξου γρα- 
φικοΰ χαρακτήρας καί άπευθυνομένην ποός 
τήν δεσποινίδα Φαίολη ;

— Μάλιστα.
— Η έπιστολή έκείνη ήτο άνώνυμος” 

ήτα κακοήθης απόπειρα διαβαλής τοΰ σία 
Πέρσιβαλ Κλάϋδ είς τό πνεΰμα τής ά
δελφής μου. Τόσον τήν έτάραξε καί τήν 
έπτόησεν, ώστε πολύ έκοπίασα νά τήν 
ήσυχάσω, καί μόλις τώρα ή κατάστασίς 
της μοί έπέτρεψε νά τήν άφήσω, καί νά 
ελθω έδώ νά σας εΰρω. Γνωρίζω δτι ή 
ύπόθεσις είνε άλως οικογενειακού χαρα
κτήρας, καί ότι δέν επρεπε νά σας συμβου- 
λευθώ, διότι δέν δύνασθε σεϊς ν ’ άναμι- 
χθήτε, νά λάβητε ενδιαφέρον...

-— Μέ συγχωρεΐτε, δεσποινίς Χάλκομβ! 
Καί άναμιγνύομαι, καί ζωηρότατον α ι
σθάνομαι ένδιαφέοον πρός παν ό ,τι δύνα- 
τα ι νά έπιδράση έπί τ ί ς  εύτυχίας τής 
δεσποινίδας Φαίολη ή τής ίδικής σκς.

— Χαίρω πολύ, άκούαυσα νά όμιλήτε 
κκ τ ’ αύτόν τόν τρόπον. Εισθε ά μόνος 
έδώ παρά τού όποιου δύναμαι νά έλπιζω 
άγαθήν συμβουλήν. Τόν κύριον Φαίρλη 
ούδέ καν ύπ' δψει τόν λαμβάνω, ένεκα 
τής καταστάσεως είς ήν εΰρίσκεται καί 
τής φρίκης ήν αισθάνεται πρός πάσας τάς 
δυσκολίας καί τά  άπόκρυφα, οΐαδήποτε 
καί άν ώσιν, Ό  έφημεριός μας είνε άν-

Είνε άπλώς ευπατρίδης ή βαρωνέ- 
τος ; ήρώτησα μετά ταραχής, ήν δέν ή- 
δυνάμην πλέον ν ’ άποκρύψω.

Εδίστασεν αυτη πράς στιγμήν πριν ά- 
παντήσ·/), κατόπιν δέ μετά τινας δυσα
ρέσκειας είπε:

—  Βαρωνέτος, εννοείται.

ΐ
Ούτε λεζιν πλέον αντηλλάξαμεν μέχρι 

τής είς τήν επαυλιν άφίξεώς μας. Ή  δε
σποινίς Χάλκομβ άνήλθε πά ;αυτα  έν πά- 
σν) σπουδτ) είς τά δωμάτιον τής άδελφής 
της. Εγο  ̂ ανήλθον εις τα σπουδαστήοιόν 
μου, διά νά τακτοποιήσω πάσας τάς ει
κονογραφίας τού κυρίου Φαίρλη, ό'σας δέν 
είχον άκόμη έπιδιαρθώσει. Έκεϊ έν τή 
μονώσει μου μοί έπήλθον σωρηδόν αί σκέ
ψεις, άς μέχρι της στιγμής έκείνης ειχον 
αποκρούσει καί α ΐτινες καθίστων τήν θέ
σιν μου άνυπόφαρον.

Ητο λοιπόν μεμνηστευμένη ή Λαύοα 
και ό μελλων σύζυγός της έκαλεϊτο σίρ 
Πέρσιβαλ Κλάϋδ, είχε τίτλον βαρωνέτου 
καί τά  κτήματά ταυ έκειντο έν Χαμψίαρ.

Ύ  πάρχουσιν έν Α γ γλ ία  έκατοστύες 
βαρωνέτων, πολυάριθμοι δέ οί μεγάλοι 
γ.τγ,μ.χτίκι οί ε^οντες /ςττ,αατικτ)ν ττεριου- 
σίαν έν Χαμψίαρ. Κατά τούς θεμελιώδεις 
τής λογικής κανόνας δέν ύπήρχεν ούδ’ ό

συνεδύαζον τήν Λευκοφοράν νοερώς μ,ετα 
τ7ις δεσποινίδας Φαίρλη, ης δεν ηδυνά— 
μην πλέον τήν άνάμνησιν ν’ άποχωρίσω 
άπό την τής Αννης Κάδερικ, άφατου ά- 
νεκάλυψα τήν δυσοίωνον μεταξύ τών δύο 
ομοιότητα; ή μήπως ένεκα τών συμβάν
των κατα την πρωίαν γεγονότων ήυ,ην 
τόσον καταβεβλημένος καί τεταραγμένας, 
ώστε ευθύς έγινόμην έρμαιον τών προλή
ψεων,ας ή φαντασία μου επλαττεν έκ τών 
άλλως τυχαίων συμπτώσεων ; Α γνοώ ' 
αλλ ’ ήσθανόμην δτι ή μετά τής δεσποι
νίδας Χάλκομβ συνδιαλεξίς μου, ότε επε- j θρωπας άγαθάς καί άσθενοϋς χαρακτήρα.; 
στρεφαμεν ομοΰ έκ τοΰ περίπτερου, μόί | δστις έκτάς τών τυπικών καί άναλλοιώτων 
ενεπαίησε παράδοξον θλιψιν. Μ’ έπίεζε καθηκόντων του δεν έννοεΐ τίποτε. Μέ 
τό προαίσθημα κινδύνου τινός άπροσδοκή- ( τούς γείτονάς μας διατελαΰμεν είς σχέ-



.-βει; συνήθου; τυπικότητος μη έπιτρε- άκμαϊος άκόμη, ζωηρός, άλαζών τό ήθος. σας καθιστώ προσεκτικήν. Έ φ ’ δσον θά 
,πούση; νά διαταράςωμεν αυτου; εν ώρκ Έ φκίνετο ίχω ν ηλικίαν τεσσαράκοντα ύπάρχη πνοή ζωής

ο
(■
1

δυσχερεία; η κίνδυνου. Τούτο κυρίως επ ι
θυμώ νά μάθω: οφείλω άρά γε νά λάβω
άμεσως ολα τα εις την διάθεσίν μ,ου ευ
ρισκόμενα μέτρα, διά ν’ άνακαλύψω τόν 
γράψζντα τήν έπιστολήν ; ή απεναντίας 
οφείλω νά σταματήσω πάν διάβημα καί 
νά μεταβώ αΰριον νά εϋρω τόν δικηγόοον 
του κυρίου Φκίρλη * Το ζήτημα είνε — 
ίσω; δέ είνε άρκετά σοβαρόν -— άν πρέπη 
νά κερδήσω η νά χάσω είκοσιτεσσάρων 
ωρών καιρόν. Ε ίπατε μοι, κύριε Χαρτράϊτ, 
τί φρονείτε ; Έάν δέν είχον ήδη άναγκα- 
σΟή ενεκα λίαν ακροσφαλών περιστάσεων

"V5C 6 Χ ζ  X . X T X 6 T Y i GL 0  JCOIVCOVOV TCOV K 7U O ”

κρύφων διαλογισμών μου, ή τωρινή μό- 
νωσι; μου δεν θά δ ικα ιολογεί ίσω ; έπκο- 
κώ; τό διάβημα, τοϋ νά κκτκφύγω ποό;
■υμά;. Αλλ όπως έχουσι τά πράγματα 
καί μεθ όσκ συνέβησκν μεταξύ μ κ; , δεν 
επραξκ βεβκίω ; κακώ ; λησμονούσα τήν 
7τρο<τ<ρχτον της •ριλιας ημών χρονολογίαν...

Και μοι διεβίβζσε τήν έπιστολήν, ή τ ι; 
ανευ τινο; τυπικοϋ προοιμίου ήρχιζεν ά- 
ποτόμω; ώ ; έξης:

« ΙΙιστεύετε ε ί; τά  όνειρα ; Έ λπίζω  
■οτι πιστεύετε, διά το καλόν σα;. ’Ίδετε 
τί λεγει ή Αγία I ραφή περί τών όνείοων 
ααί τή ; ύποθέσεως αυτών (Γένεσις ΙΑ.',' 8,
IB' 25. Δανιήλ Δ', 18—25). Έπωφε-
λήθητε λοιπόν έγκαίρω; έκ τή ; είδοποιή- 
σεω; ήν σά; πέμπω.

» Τήν πχρελθοΰσαν νύκτα, δεσποινί;
Φαίρλη, σά; είδον καθ' ΰπνου;. Ώνειοευό- 
μην, οτι εύρισκόμην έντό; ναοΰ ποό; τό 
μέρο; όπου γονυπετοΰσιν οί μεταλαμ- 
βάνοντες' ήμην όρθια παρά τό 'Ιν  μέρο; 
τοϋ θυσιαστηρίου, παρά τό ετερον ϊστατο 
ό ίερευς, <ρερων την στολήν του γ.χ\ χ,οχ- 
τών τό εύχολόγιόν τ0υ

» Μετ’ ολίγον κατερχόμενοι έκ τοϋ 
σκευοφυλακίου άφίκοντο, δπω; τελέσωσι 
τοΰ; γάμου; των, ε ί; άνήρ καί μία γυνή 
Ή  γυνή είσθε ύμεΐ;. Ιίεριβεβλημένη τήν 
ώρκίαν λευκήν σηρικήν έσθήτα κκί τόν 
μακράν λευκόν πέπλον, έφαίνεσθε τόσον 
ευειδή;, τόσον αγνή, ώστε ή καρδία μου 
συνεκινήθη καί δάκρυα άνέβλυσαν έκ τών 
οφθαλμών μου.

» Ή σαν δάκρυα οίκτου, φ ιλτάτη  δε
σποινίς, καί ό ουρανό; ευλογεί τά  τοιαΰτα 
δάκρυα' άντί νά πέσωσιν έκ τών οφθαλ
μών μου, ώ ; έκεϊνα άτινα χύνει καθεί; 
καθ’ έκάστην, μετεβλήθησαν ε ί; δύο ά- 
κτΐνκ; φω τεινά ;, α ΐτινες βαθμηδόν έξα- 
κοντιζομεναι πρό; τόν άνδρα ϊστάμενον 
πλησίον υμών παρά τό θυσιαστήοιον, ϊ -  
φθασαν μέχρι; αύτοϋ καί ήγγισαν τό 
βτήθό; του. Αί δύο άκτΐνε; τότε έκάμ- 
φθησκν καί έσχημάτισαν δύο φωτεινά ου
ράνια τόξα μεταξύ έμοϋ καί εκείνου. Τά 
βλέμμα μου τά ; παρηκολούθησε καί είσε- 
χώρησε μέχρι τού βάθου; τή ; καρδία; του. 

r “ Το έςωτερικόν τοϋ άνδρός, δν έμέλ- 
λετε νά νυμφευθήτε, δεν ήτο ποσώς δυσ- 
*ρεστον. Ούτε μεγαλόσωμος ήτο ούτε 
μικρόσωμος' τό ανάστημά του ίσω ; ήτο 
**τά τι άνώτερον τοϋ μετρίου' ήτο άνηρ ούχί χάριν συμφέροντα; τινο ; ’.δικού μου,

  ις τό στήθό; μου,
ιτέντε περίπου έτών. Τ ίτο ώχρό;' τό θά ένδιαφέρωμαι περί τή ; ευτυχ ία ; σ ζ ;. 
ζνω μερο; τού μετώπου του καί οί κρό- Ώ ; θυγάτηρ τή ; μητριό; σα; κατέχετε 
τζφοι ήσαν γυμνά τρ ιχώ ν άλλ’ ή έπί έξαιρετικήν θέσιν έν τη καρδία μου, διότι 
τή ; κεφζλή ; του κόμη ήτο μέλαινκ καί ή μήτηρ σκ; ύπήρξεν ή πρώτη, ή μόνη, 
δεν περιεΐχεν ούδέ μίαν λευκήν τρίχκ. Ό  ή καλλίστη τών φίλων μου. » 
πώγων του ήτο έξυρισμένο;, ά λλ ’ αί κρε-| Ο ϋτω; εληξεν ή άλλόκοτο; αύτή έπ ι- 

μεναι έκ τών παρειών παραγνκθίδε; στολή, ή τ ι; δέν έφερε κζμμίαν υπογραφήν. 
j ήσαν πυκναί καί μέλαιναι κζθώ ; καί Ο'./δέν ήδύνατο νά έξαγάγη τ ι ;  έκ τοΰ

μα με 
του
ό μυσταξ. Οί οφθαλμοί του ήσαν ώσαύ- 
τω ; μέλανε; καί ζωηρώ; λάμποντε;' ή 
ρίς του ήτο κανονικωτάτη καί ε ί; γυναι- 
κείαν προσέτι μορφήν έμπρέπουσα. Τό 
αυτο ρητεον καί περί τών χειρών του. 
Εκ διαλειμμάτων έταράσσετο ύπό ξνιράς 

και οςειας βηχό;' όσάκι; δ’ ενεκα τούτου 
εφερεν ε ί; τό στόμα τήν λευκήν κα ί λε
πτοφυή χεΐρά του, έφαίνετο έπί τού άνω 
μερου; α υτή ; ή ύπέρυθ,ρο; ουλή π ζλα ιά ; 
πλη γή ;. Είν= άρά γε ακριβή; ή είκών 
»υτη  τοϋ ονείρου μου ; Σείς γνωρίζετε 
τον άνδρα έκεϊνον, δεσποινί; Φαίρλη, καί 
δύνασθε νά είπητε άν τό όνειρον με ήπά- 
τησεν. ’Αναγνώσατε τώρα τ ί είδα ύπό τό 
ευχάριστον τούτο έςωτερικόν σά; ικ ε
τεύω, άναγνώσκτε καί θά έννοήσητε.

» Τά βλέμμα μου ήκολούθησε τά ; δύο 
φω τεινά ; α κ τίνα ;, καί εΐσέδυσεν ε ί; τήν 
καρδίαν του. Ή  καρδία έκείνη ήτο μαύ
ρη ώς ή νύς, καί έπ ’ α ύτή ; μέ πύρινα 
γράμματα γεγραμμένα διά χειρό; τοΰ πε- 
πτωκοτο; αγγέλου άνεγινώσκοντο τά  
εζή ;: — «Ε'.νε άνευ οίκτου καί άνευ έλέγ- 
χου* κατεστησε δυστυχή τον βίον άλλων 
πλασμ άτω ν θα καταστήση δυστυχή έπί- 
ση; καί τόν βίον τή ; γυναικό;, ή τ ι; ΐτ τ α -  
Tat πλησίον του παρκ τό θυσιαστήριον » — 
Αφοΰ τ ’ άνέγνωσζ, αί άκτΐνε; άνυψώθη- 

σαν καί έσταμάτησαν έπί τοϋ ώμου του 
όπισθεν αυτοΰ είδα τήν κεα>ζλήν τοΰ 
οζίμονο; γελώντο ;. Αί άκτΐνε; ήλλαξαν 
όιευθυνσιν καί έσταμάτησαν έπί τοΰ ίδ ι- 
κοϋ σα; ώμου, όπισθεν δέ αύτοϋ είδα 
τήν γλυκεΐα.ν μορφήν άγγέλου θρηνοΰντο;. 
Δια τρίτην φοράν αί άκτΐνε; έκινήθησαν. 
κκι ω ; ξιφο; διήλθον μεταξύ υμών κκί 
τοϋ άνόρο; εκείνου. Άκολούθω; ηύθύνθη- 
σζν και σά; διεχώρισαν β ια ίω ; άπ ’ άλ- 
λήλων. Ο ίεοεύ; άνεζήτει ματα ίω ; έν
τό ; τοΰ βιβλίου του τάς διά τήν τελε
τήν τοΰ γάμου εύχά ;' αί σελίδε; είχον 
αποσπασθή' έκλεισε τό βιβλίον καί τό 
ε'ρριψε μακράν αύτοϋ μετά κινήματο; ά- 
πελπ ισ ία ;. ’Αφυπνίσθην τότε μέ τού; ο
φθαλμού; πλήρης δακρύων' ή καρδία μου 
έπαλλε βιαίως, διότι έγώ πιστεύω είς τά 
όνειρα.

» Πιστεύσατε καί σείς, δεσποινίς Φαίρ- 
λη ! Πρός τό συμφέρον σας, σάς ικετεύω 
πιστεύσατε δπως πιστεύω έγώ ! Ό  ’Ιω
σήφ, ό Δανιήλ καί πολλοί άλλοι άκόμη 
έν τη Α γ ία  Γραφή μνημονευόμενοι, έξή- 
γησαν όνειρα. Ερευνήσατε περί τοΰ πα
ρελθόντος τοΰ άνδρός έκείνου με τήν ου
λήν, πριν προφέρητε τήν λέξιν ήτις θά 
καταστήση ύμά; σύζυγόν του, σύζυγον 
διά παντός δυστυχή ! Χάριν ύμών, καί

αγαγη
γραφικού χαρακτήρος τής έπιστολής. Τά 
γράμματα, γεγραμμένα έπί χάρτου χα - 
ρακτού, ήσαν άνισκ, κεχαραγμένα ύπά 
χειρό; μή εύσταθοϋ;, φεροντα στίγματα  
μελάνη;, άλλο τ ι γνώρισμα ομω; έλεγ
χον τόν γράψκντα δέν ΰπήρχεν.

—  Αύτή δέν είνε επιστολή άνθρώπου- 
άγραμμάτου, είπεν ή δεσποινί; Χάλκομβ1 
είνε δέ έξ άλλου βέβαιον, ώ ; έξάγεται 
έκ τή ; ασυναρτησία; τη ; δτι δεν έγράφη 
υπό άτόμου άνήκοντο; είς άνωτέραν κοι
νωνικήν τάξιν Ή  φράσις, ή άναφερομένη 
είς το φόρεμα καί είς τ ό ν  πέπλον τή ; 
νύμφη; κ ζ ί τινες άλλαι τήδε κκκεΐσε, μοί 
παρεχουσι τήν ύπόνοιαν, δτι γυνή είνε ή 
γράψκσα αύτήν. Τί φρονείτε σεΐ;, κύριε 
Χκρτράΐτ;

— Καί έγώ είμαι α υτή ; τής γνώμης. 
Οχι μόνον μοί φαίνεται δτι γυνή έγραψε

την έπιστολήν ταύτην, άλλά προσέτι δτι 
τό πνεΰμα τής γυναικός αύτής πρέπει 
νκ ε ίν ε .. . %

— Τεταραγμένον ! δεν είνε άληθές ; . . .  
είπεν άμέσως ή δεσποινίς Χάλκομβ. Και 
είς έμέ πάοαυτα έπήλθεν ή αύτή ιδέα.

Ούδέν απήντησα. ΙΙρό μικρού, ένώ 
μίλουν, τά βλέμμα μου είχε πέσει έπί. 
τής τελευταίας φοάσεως %ής επιστολής: 
«Ώ ς θυγάτηρ τής μητρός σας κατέχετε 
εξαιρετικήν θέσιν έν τνί καρδία μου, διότι 
ή μήτηρ σου ύπήρξεν ή πρώτη, ή μόνη 
καί ή καλλίστη τών φίλων. » Αί λέξεις 
αύτα ι καί ή εύλογος ' εικασία, ήν έξέ- 
φρασα περί τής διανοητικής καταστά- 
σεως τού γράψαντος τήν έπιστολήν άτό
μου, άπό κοινού ένεργούσαι ε ί; τόν νοΰν 
μου, μοί ύπηγόρευσκν ιδέαν, ήν έφοβού- 
μην κατά γράμμα νά έκφράσω καί ένταυ- 
τώ δεν ήθελον νά τήν τηρήσω άπόκρυ- 
φον. Ήρχισα νά σκέπτωμαι, άν αί δ ια- 
νοητικαί μου δυνάμει; ήσαν σώαι ή μή- 
πω ; διέτρεχον κίνδυνον διαταράξεω;. Έ - 
θεώρουν μονομανίαν τό άνάγειν πάσαν 
έκτακτον περίστασιν, πάντα  άπροσδόκη- 
τον λόγον ε ί; τήν αύτήν άπόκρυφον φυ
γήν, ε ί; τήν αύτήν άπαίσιον έπιρροήν. 
Άπεφάσισα δε τήν φοράν ταύτην, διά νά 
έξασφαλίσω τά λογικόν καί τό θάρρος 
μου, νά βασισθώ μόνον έπί ώρισμένων ά
κριβώς γεγονότων, καί ν ’ άπομακρύνω 
πάσαν εικασίαν έξαγομένην έκ τών όοθών 
κατά τό φαινόμενον συλλογισμών.

—  Καλά θά κάμωμεν, είπον, άποδίδων 
τήν έπιστολήν είς τήν δεσποινίδα Χάλ
κομβ, νά μή παραλείψωμεν καμμίαν εύ- 
καιρίαν, δυναμένην νά μάς όδηγήση είς 
τήν άνεύρεσιν τού γράψαντος τήν έπιστο
λήν, καί τούτο χωρί; νά χάσωμεν και
ρόν. Πρέπει νκ έρωτήσωμεν έκ νέου τόν



κηπουρόν περί τής γραίας, ·/)τις τώ ένε- 
χείρισε τήν έπιστολήν καί νκ έξακολου- 
θήσωμεν κατόπιν τάς έρεύνας μας είς τά  
πέριξ. Ά λ λ ’ έπιτρέψκτέ μοι πρώτον μίαν 
έρώτησιν. Πρό ολίγου μοί είπατε δτι. έ- 
σκέπτεσθε ν’ άποταθήτε αΰριον, καί νά 
ζητήσητε τήν γνώμην τοϋ δικηγόρου τοϋ 
κυρίου Φαίρλη. Δέν δύνασθε νά ποάξητε 
τοϋτο ταχύτερον ; .Δ ιατί δέν μεταβαίνετε 
πρός αύτόν σήμερον ;

—  Διά νά σας έξηγήσω αύτό, άπήν
τησεν ή δεσποινίς Χάλκομβ, ποέπει νά 
σας αναφέρω λεπτομερείας τινάς,σχετικάς 
μέ την ύπόθεσιν τοϋ γάμου τής αδελφής 
μου, καί τάς όποιας δέν έκρινα έπάναγκες νά 
σάς ανακοινώσω τό πρωί. “Εν τών α ίτιω ν 
τής έλεύσεως τοϋ σίρ ΙΙέρσιβαλ Κλάϋδ τήν 
προσεχή Δευτέραν είνε καί ή έπιθυμία 
αυτοϋ, οπως όρίση τήν εποχήν τοϋ γά 
μου, περί ής μέχρι τοϋδε δέν έλήφθ.η ά- 
πόφασις. Φαίνεται δέ δτι αποδίδει πολ
λών σημασίαν εις τοϋτο καί επείγεται νά 
τελείωση ή υπόδεσις πρό τής λήξεως τοϋ 
έτους.

—  Η δεσποινίς Φαίρλη εχει γνώσιν 
τής επιθυμίας ταύτης ; ήρώτησα μετά 
συγκινήσεως.

Ουτε καν το υποπτευει* μεθ’ όσα δέ 
συνέβησαν σήμερον, δέν άναλκμβάνω τήν 
ευθύνην νά τη τώ  ανακοινώσω. Ό  σίρ 
Περσιβκλ έζεφρασε την επιθυμίαν του 
μόνον είς τόν κύριον Φαίρλη, ούτος 
be, καθό κηδεμων τής Λαύρας, είνε 
πρόθυμος νά συγκατατεθη, ώς μοί ειπεν 
ό ί'διος. Έγραψε πρός τόν έν Λον
δίνω δικηγόρον τής οίκογενείας μας κύ
ριον Γίλμωρ. Ό  κύριος Γιλμωρ, όστις 
εύοίσκεται έπί τοϋ παρόντος έν Γλασκώβη 
δ ι’ ύποθεσεις του, άπήντησεν δτι, κατά 
τήν είς Λονδϊνον επιστροφήν του σκοπεύει 
νά διέλθη καί νά διατρίψη ημέρας τινάς 
εν Λιμμεριτ^,-Χάουζ. 0 α  ελθη αΰριον καί 
θά διαμείνη έδώ, κατά τήν διαμονήν του 
δέ ο σιρ ΙΙερσιβαλ θα έκθεση πρός αυτόν 
τους σκοπούς του. Έάν ούτοι εγκοιθώσιν, 
ό κύριος Γιλμωρ θ’ άπέλθη εις τήν πρω
τεύουσαν, φέρων μεθ’ έαυτοϋ πάσας τάς 
άπαιτουμένας οδηγίας πρός σύνταξιν τοϋ 
προικοσυμφώνου. ’Εννοείτε τώρα, κύριε 
Χαρτράϊτ, δ ιατί αναβάλλω είς αΰοιον τήν 
πρόθεσίν μου. Ό  κύριος Γίλμωρ είνε αρ
χαίος καί όεδοκιμασμένος φίλος τής οίκο
γενείας Φαίρλη έπί δύο ήδη γενεάς, καί 
Ιχω πάσαν έμπιστοσύνην είς αύτόν...

Τά προ ικυσυμγωνον  ! . . .  ή άπλή αύτή 
λέξεις ήρκεσε νά μέ βυθίση είς ζηλότυπον 
απελπισίαν, δηλητηριάζουσαν τάς εύγε- 
νεστάτας καί άγαθωτάτας τών διαθέσεών 
μου. Ήρχισα ν' άναλογίζω μαι— εινε λυ
πηρά ή ομολογία αύτη, άλλ ’ ούδέν ο
φείλω νά παραλείψω έκ τών φοβερών α
ποκαλύψεων, α ϊτινες σήμερον μοί έπί βάλ
λονται — μετά φιλέκδικου έλπίδος τάς 
άρίστους κατηγορίας, δς η ανώνυμος έ- 
πιστολή έπέοριπτεν έπί τοϋ σίρ Πέρσι- 
βαλ. Ά ν  ή άφρων έκείνη καταγγελία  έ- 
πεβεβαιοϋτο κκπως ύπά τής αλήθειας, τ ί 
ήθελεν άρά γε συμβή ; Τί ήθελε συμβή, 
άν έξηκριβοϋτο ή αλήθεια αύτής, πριν ή

δοθή ή απαίσιος συγκατάθεσις καί συμ- 
φωνηθώσιν όριστικώς οί δροι τοϋ συνοικε
σίου ; Ήθελησκ κατόπιν νά πείσω έμαυ- 
τάν δτι αύταί αΐ σκέψεις μου ποοήρχοντο 
έκ μόνης τής πράς τήν δεσποινίδα Φαίρ
λη αγνής άφοσιώσεώς μου. Ά λλά  τήν 
πλάνην ταύτην ούδέποτε άπεδέχθην έν- 
δομύχως, καί δέν οφείλω νϋν νά προσπα
θήσω νά τήν έπιβάλ,ω είς τούς άλλους. 
Τό μόνον-αίσθημα, δπερ μ’ ένέπνεε-τότε, 
ήτο άκράτητον μίσος, ήτο ή έκ τής α 
πελπισίας ύπαγορευομένη έπ ιθυμία τής 
έκδικήσεως κατά τοϋ άνδοός, δστις ετ.ελ- 
λε νά γείνη » σύζυγός της.»

—  Έ άν θέλωμεν κάτι ν’ άνακαλύψω- 
μεν, έπανέλαβον, ύπείκων είς τήν νέαν 
ταύτην έπίδοασιν, πρέπει νά μή χά- 
σωμεν οΰτε στιγμήν. Έ πάναγκες κρίνω, 
νά έοωτήσωμεν έκ νέου τάν κηπουρόν καί 
κατόπιν αμέσως ,νά έρευνήσωμεν είς τά 
χωρίον.

— Είμαι πρόθυμος νά σάς βοηθήσω εις 
τοϋτο, είπεν ή δεσπονίς Χάλκομβ έγει- 
ρομένη. Ά ς  ύπάγωμεν, κύριε Χαρτραϊτ, 
άς ύπάγωμεν άμέσως καί άς ίδωμεν τ ί 
ποέπει νά πράξωμεν...

Έ τεινον ήδη τήν χεϊρα διά ν’ ανοίξω 
τήν θύραν, δτε διά μιας έσταμάτησα δ
πως τη αποτείνω τήν έζής ουσιώδη έρώ- 
τησιν:

— Μία τών παραγράφων τής ανωνύ
μου έπιστολής περιέχει λεπτομερή περι
γραφήν χαρακτηριστικών. Τά όνομα τοϋ 
σίρ Πέοσιβαλ Κλάϋδ δέν άναφέρεται, α 
ληθώς' άλλ’ άρά γε συμφωνεί ή περιγρα
φή μέ τά έξωτερικόν του ;

— Έ ντελώς καί ακριβέστατα, ώς καί 
τά  πεοί τής ηλικίας του, διότι είνε τώ 
οντι τεσσαράκοντα πέντε έτών.

Τεσσαράκοντα πέντε έτών, έκεϊνος, ένώ 
αύτή ήτο μόλις είκοσι καί ένός. Καθ’ έ- 
κ ά σ τη ν  γίνονται συνοικέσια δυσανάλογα 
ύπ ’ αύτήν τήν έ'ποψιν, ή πείρα δέ άπέδει- 
ξεν δτι πολλάκις αύτά είνε καί τά  εύ- 
τυχέστεοα. Τό έγνώριζα’ άλλ’ δμως καί ή 
άπλή αύτή μνεία - περί τής άνϊσότητος 
τής ηλικίας τών μελλονύμφων έ'τι μάλ
λον ·παοο>ξυνε τά άκάθεκτον μισός μου.

— Ναι, είνε ακριβέστατη ή περιγρα
φή, έξηκολούθησεν ή δεσποινίς Χάλκομβ. 
καί ώς πράς αύτήν άκόμη. την.ουλήν είς 
τήν δεξιάν χεϊρα, είνε τά ίχνος τραύμα
τος, όπεο έλαβεν άλλοτε, πρό πολλ.ών 
έτών περιηγούμενος τήν ’Ιταλίαν. Οε- 
βαίως, ό γράψας τήν έπιστολήν, γνωρί
ζει καί τάς έλαχίστας λεπτομερείας- τοϋ 
έξωτερικοϋ τοϋ σίρ Πέοσιβαλ.

— Ά ν  καλώς ένθυμοϋμαι γ ίνετα ι λό
γος έν τή έπιστολή καί περί βηχός, έζ ής 
έκ διαλειμμάτων ένοχλεΐται.

— Ναι και αυτά είνε άληθές: Ό  σιρ 
Πέρσιβαλ τήν άψηφα δμως, άν καί οί 
φίλοι του άνησυχοϋσι κάποτε δι αυτο.

— Υποθέτω  δτι καμμία δυσάρεστος 
φήμη δέν προσέβαλέ ποτε την υπολη- 
ψίν το υ ...

—  Κύριε Χ αρτράϊτ!... Ελπίζω οτι όεν 
είσθε τόσον άδικος, ώστε νά επηρεασθήτε 
έκ τής άτιμου έκείνης έπιστολής ! . . .

Ήρυθρίασα, διότι ,συνησθάνθην ένδο- 
μύχως, δτι τοιοϋτό τ ι πράγματι συνε- 
βαινεν.

— Βεβαίως δχι, απήντησα ψελλίζων. 
Ά λ λά  τάχα δέν είχα τά δικαίωμα ν ’ α
ποτείνω τήν τοιαύτην έοώτησιν ;

—  Δέν δυσαρεστοϋμαι, διότι μοί τήν ’ 
αποτείνετε, είπεν ή δεσποινίς Χάλκομβ, 
άφοϋ μοί παρέχει αφορμήν νά συνηγορήσω 
ύπέρ τής έξαιρέτου φήμης, ής απολαύει ό 
σίρ ΓΙέρσιβαλ Κλάϋδ. Ούδ’ έγώ, κύριε 
Χαρτράϊτ, ούδ’ άλλος τις τής οίκογενείας 
μας ήκουσε ποτε, νά ψιθυρίζηταί τ ι τό έ- 
λάχιστον κα τ ’ αύτοϋ. Έξετέθη ώς ύπο- 
ψήφιος καί έπετυχεν είς δύο βουλευτικάς 
έκλογάς, άν καί ό άγων ήτο σφοδρότα
τος, έξήλθε δέ αλώβητος έκ τής διπλής 
ταύτης δοκιμασίας. Έ ν Α γ γ λ ία , διά νά 
κατορθώση τις  τά τοιοϋτο, πρέπει νά 
εχη φήμην καί ύπόληψιν έπί λ,ίκν στερεών 
βάσεων στηριζομένην.

Ή νο ιςα  τήν θύραν, χωρίς ν’ απαντήσω, 
καί τήν ήκολούθησα έζω. Δέν μέ είχε 
πείσει' άλλά καί ό άγγελος αύτός, δστις 
κρατεί τά  ουράνια κατάστιχα , άν κατήρ- 
χετο έξ ούρανών, καί ήνοιγε τάς σελίδας 
τοϋ βιβλίου του πρά τών άσθενών οφθαλ
μών μου, δέν θά μ’ έ'πειθε περισσότερον.

Εΰρομεν τάν κηπουρόν άσχολούμενον 
είς τήν καθημερινήν έργασίαν του. Μάτην 
δμως τάν ήρωτήσαμεν' καμμίαν άπάν- 
τησιν όπωσοϋν άξιόλογον δεν ήδυνήθημεν 
νά έξαγάγωμεν έκ τής άδιαδύτου αύτοϋ 
ηλιθιότητας. Ή  γυνή, ή έγχειρίσκσα πράς 
αύτάν τήν έπιστολήν, ήτο γραία. Οΰτε 
λέξιν δέν τώ  είπε, καί άπήλθε μετά 
σπουδής διευθυνομένη πρός μεσημβρίαν. 
Αύτά μόνον ήδυνήθημεν νά μάθωμεν παρα 
τοϋ κηπουροϋ.

Τά χωρίον έκειτο πρός μεσημβρίαν τής 
έπαύλεως" έκεϊ δέ διηυθύνθημεν κατόπιν.

ΙΑ.'
Έξηκολουθήσαμεν τάς έρεύνας μας είς 

τά χωρίον μετά πολλής υπομονής, έρω- 
τώντες διάφορκ άτομα παντός είδους καί 
πάσης κοινωνικής τάςεως. άλλ ’ άνευ έ- 
π ιτυχ ία ς. Τρεις τών κατοίκων μάς έβε- 
βαίωσαν δτι είδον τώ  οντι τήν περί ής 
έποόκειτο γυνα ίκα- άλλ’ έπειδή οΰτε τά  
χαρακτηριστικά της έγίνωσκον, οΰτε συν- 
εφώνο'υν πράς άλλ,ήλους, ώ ; πρός τήν διεύ- 
θυνσνν ήν ήκολούθησε τήν στιγμήν καθ’ ήν 
διά τελευταίαν φοράν τήν είδον, αί τρεις 
αύτα ί έξαιοέσεις τοϋ κανόν-ις τής άγνοιας 
δέν μάς παρεσχον καμμίαν έξαιρετικήν 
συνδρομήν

Άκολουθοϋντες τάς ανωφελείς έρεύνας 
μας εύρέθημεν κατά τύχην είς τήν έσχα- 
τιάν τοϋ χωρίου, δπου εκειντο τά  ίδρυ- 
θεντα άλλοτε παοά τής κυρίας Φαίρλη 
χωρία. Ένώ διηοχόμεθα τοϋ σχολείου 
τών άορενων, έςέφρκσα τήν γνώμην δτι 
καλόν θά ήτο ίσως νά έρωτήσωμεν τον 
διδάσκαλον, δστις, ώς εύλόγως ενεκα τοΰ 
επαγγέλματος του ύπέθετον, θκ είχε τη^ 
ολιγώτερον άμβλεϊαν διάνοιαν έξ δλω^ 
τών. κατοίκων τών περιχώρων.

—  Πολύ φοβοϋμαι άπήντησεν ή δε-



Χάλκομβ, οτι ό διδάσκαλος ευ- 
ρίΒκετο άπησχολημένο; ε ί; τήν παράδοσιν 
άχο'-βώ:, καθ’ r,v ώραν ή γυνή έκείνη με- 
ιικβαίνουσα ή έπιστοέφουσα όιήλϋε δια 
τοΰ χωρίου. Έ ν τούτοις δεν θά χάσω- 
„=ν τίποτε άν δοκιμάσωμεν...

Είβήλθομεν είς τόν περίβολον τόν 
-;οωριδμένον διά τά  πα ιγνίδ ια  τών μα- 
ή·/ΐτ£>ν καί πεοιερχόμενοι αυτόν διά νά 
β9«ί«ωμεν είς τήν θύραν, κειμένων είς τό 
άλλο άκοον τοΰ κτιρίου, διήλθομεν έγγυ- 
ήιν τοΰ παραθύρου, τοΰ φωτιζοντο; τν)ν 
αίθουσαν τών παραδόσεων. Εσταμάτησα 
ποός τήν στιγμήν καί παρετήρησα.

Ό  διδάσκαλος, καθήμενος έπί τής υ
ψηλά τοποθετημένη; έδρας του, έφαίνετο 
δηρίγορών πρός τούς μαθητά; του, συνα
θροισμένους πά ντα ; πρό αύτοΰ, εξαιρέσει 
ένός. 7Ητο ούτος μικρός τ ις  πείσμων, 
ξανθήν εχω» τήν κόμην, ορθιος έπί τίνος 
θρανίου είς τήν γωνίαν, άποκεχωρισμένος 
ώ; ψωραλέον πρόβκτον, ειδός τ ι μικρο- 
σκοπικοΰ 'Ροβινσώνος, καταδεδικασμενου 
πρός τιμωρίαν νά ζή μόνος είς τό έρημον 
έκεΐνο νησίδιόν του.

Ή  θύοα,δτε έπλησιάσζμεν,ήτο ανοικτή 
κατά τό ήμισυ, καί οταματήσαντες εις 
τήν φλιάν έπί tv λεπτόν περίπου ήκοοά- 
βθημεν εύκρινώς της φωνής τοΰ διδα
σκάλου.

 Παιδιά ! ελεγεν ή φωνή, ακούσατε
τά λόγια μου καί ποοσεξατε !. . Αν α 
κούσω άλλην φοράν νά γ ίνετα ι λόγος είς 
τό σχολεΐον διά ψανταίτ^ιατα, καί παρο- 
μοιαις άνοησίαις, θά τήν έχετε ασχημα 
ολοι σας. Φαντάσματα δέν υπάρχουν είς 
τόν κόσμον κατά  συνέπειαν όποιο παιδί 
πιστεύει είς τά  φαντάσματα, πιστεύει είς 
πράγμα τά όποιον δέν υπάρχει. Λοιπον 
ένας μαθητής τοΰ σχολείου τοΰ Λίμμεριτζ, 
δστις πιστεύει εί; πράγμα όποΰ δέν υπάρ
χει, άποστρέφεται τον ορθόν λόγον, πα 
ραβαίνει τήν πειθαρχίαν, καί έπισυρει 
έπ’ αύτοΰ τήν δικαίαν τιμωρίαν. Βλέ
πετε ολοι εκεί κάτω είς τά θρανίον έκεΐνο 
της καταδίκης τόν Ιακώβ Πεστλουαίιτ, 
Τόν έτιμώρησα, οχι διότι ειπε πώς ειδε 
χθές τά βράδυ ενα φάντασμα, αλλα διότι 
είνε πολύ αναίσχυντος και πολυ πεισμα
τάρης, ώστε νά μη θελγι ν ανοίξ/) τ  α υ - 
τ*ά του είς τήν αλήθειαν, παρά νά έπι- 
μένη, νά λέγη ότι ειδε τό φάντασμα, μο- 
λονότι του είπα εγώ, οτι τοιουτο πραγ- 
ρ,κ δίν υπάρχει. Αν αλλέως πως <) = ν το 
κατοοθώσω, έχω άπόφασιν νά έλευθερώσω 
τόν ’Ιακώβ Πεστλουαίιτ με καμπόσαις 
ξυλιαΐς άπά τά φάντασμα ποΰ τοΰ έμβη- 
κε ’στό μυαλό. Καί άν τυχόν μεταδοθΐ) ή 
ιδία καί είς άλλους μαθητάς, τοτ^ θα 
έφαρμόσω τήν ιδίαν μέθοδον τοΰ έξορ- 
κισμοΰ καί ε ίς1 τούς άλλους, και θά του, 

y-; ίατρεύσω σύντομα.
— Φοβοϋμαι μήπως δεν έίελεξαμεν κα

λήν ώραν διά τήν έπίσκεψιν μας, ειπεν ή 
δεσποινίς Χάλκομβ, καθ’ ήν στιγμήν, μετά 
τήν λαμπράν έκείνην δημηγορίαν τοΰ δι
δασκάλου ήνοιγε την θύραν και εισήρ- 

'■ χετο.
| " 'Η έμφάνισίς μας παρήγαγε ,ωηοάν

έντύπωσιν είς τούς μαθητάς. Έφαίνοντο π ο λ ύ  μ έ γ α  διά καρδίαν τοσοϋτον ν^αν και 
λ . /  ̂  ̂ \   γ* —, οε. ον Λου-πεπεισμένοι, οτι ήλθομεν επίτηδες, δια 

νά ίδωμεν τιμωρούμενον τον Ιακώβ Πε- 
στλουαίϊτ.

["Ε π ετα ι συνί’χ ε ια ] .

Η Λ Ο Τ Ο Μ Ε Ν Η  Χ Α Ν Ο Υ Μ Ι Σ Σ Α
ύ « ό  Λ Ε ΙΑ *  - X A N O r.M .

κ ίχ ιια  χ«κ\ τέ/ος Γί* ττροηγούμ«νον «ρϋλλον).

-Λ.

Τά φύλλα τοΰ φθινοπώρου έκάλυπτον 
τήν όδόν διά κιτοίνου τάπητος. πυκνοΰ 
καί φρίσσοντος καί ετοίμου νά διασπαρη 
μέ τήν έλαχίστην πνοήν τοΰ ανέμου. Οί 
βουοκάλυπτοι βράχοι έκοσμοΰντο δι’ εύω- 
δεστάτων ί'ων ή ροδοχοόων πτεοίδων, άν- 
θέων όψιμων δοεπομένων τόσον προθύμω; 
δσον αΐ τελευτα ΐα ι ήδοναι μας. Η έςοχή 
τής Προύσης ένεδύετο δι’ ερυθραινομένων 
κλημάτων καί μόναι δέ αί ροιαί διήνοι- 
γον έπί τοΰ σκληροΰ φλοιοΰ των τα  ω 
ραία κόκκινα φύλλα των.

Ή φ ύσ ιςτή ς ’Ασίας, ή τόσον γόνιμος καί 
ώραία, είναι τόσον θαυμαστή δσον τόν ’Ο
κτώβριον. Ο καίων ήλιος επίχρυσοι και 
θερμαίνει την γην, Ο λαμπρός ουρανος 
άπώλεσεν άκτΐνάς τ ινα ;, άλλά τό κυα- 
νοΰν αύτοΰ χρώμα έπαναπαύει τού; ο 
φθαλμού;.

Τάς καταθλιπτικάς ήμέρας διεδέχθη- 
σαν ώραι κάλλιον άναπληρούμεναι ή ύπό 
τοΰ ύπνου εργάζονται έν τοϊς άγροΐς,^ ά- 
δολεσχοΰσιν έν το ΐ; χαρεμίοι;, έν τώ  τζα- 
μίω προσεύχονται, αισθάνεται τ ι ;  οτι ζή 
καί ώφελεΐται έκ τών ωραίων ημερών τοΰ 
φθινοπώρου. Διά τ ί ό φρόνιμο; άνθρωπος 
νά μή γινώσκν) ν’ άπολαύη έν ειρήνη τοΰ 
φθινοπώρου τοΰ βίου του, δταν άκτίς ευ
δαιμονίας τόν φωτίζϊ) έτι !

Ή  Γκιούλ-Χανούμ εύρεν οτι παρηλθον 
ταχύτερον ή δσον ήλπιζεν αί τριάκοντα 
τρεις ήμέραι της ύπακοης της· είναι ά
ληθές δτι ό Φαϊδ-Βέης μεγάλως είχε συν- 
τελέσει είς τό νά παρέλθν) ό χρόνος ού
τος. Βλέπουσα έαυτήν άνενδότως άγαπω- 
μένην ή νέα κόρη σχεδόν ήσθάνετο έαυ
τήν μακαρίαν. Τί καλόν τό ν’ άπαντα τ ι ;  
βλέμμα μετ’ α γά πη ; προσηλωμένον έπί 
τό ήμέτερον οταν τά παν μά; φαίνήτα! 
άδιάφορον . Πόσον ΰπερηφανεύεταί τ ι ;  
συλλογιζόμενο; δτι κατέχει θέσιν τινά 
έστω καί τήν έλαχίστην— έν μεγάλη τινι

τοσοϋτον έλαφράν! Έκεΐνος δέ, ον ήδύ
νατο νά διεγείρνι ό Φαίδ, ήτο ζωηρός καί 
εύθυμος, είχε πτέρυγα ;, έπλήρου τήν καρ
δίαν χωρί; νά την καταπιεζη , και καθί
στατο έπαισθητό; μόνον δ-.ά νά έμπνέτι 
π ίστιν ε ί; τήν ευδαιμονίαν.

Έν τώ αυ τ ω τοπω, επι του αυτου κε* 
κλιμένου πεδίου έξ άμμου, δπου έκάθητο 
πάσαν ήμέραν, ή Γκιούλ είδε τόν δερβί- 
σην. Τή έφάνη ωχρότερο;, πενέστερος καί 
πάσχων μάλλον η ποτε προτερον. Μήπως
ή όδύνη του ήτο έξ έκείνων, α ΐτινες άπο- 
βάλλουσι πάσαν ελπίδα;

Πλήρη; συμπαθεί»; πρό; άνθρωπον τό
σον δυστυχή καί τόσον σεβαστόν ει καί 
νεώτατον, διότι ό δερβίση; ούτος δέν 
είχε πλειονα τών τριάκοντα ετών, ή θυ
γάτηρ τοΰ Μολλά έβράδυνε τά βημα τοΰ 

ου τη ς, καί προσφέρουσκ αύτώ  τήν 
συνήθη έλεημοσύνην τη ;, είπε τώ  επαίτη 

Δεου ύπέρ ήμών !
Τέλο; ! άνεφώνησεν ούτος μέ τόνον 

συγκινήσεως, έλησμονήσατε τόν νεκρόν, 
ΐνα  σκέπτησθε μόνον περί τοΰ ζώντος ;

Ή  Γκιούλ έταπείνωσε τούς οφθαλμούς 
της, αίσχυνομένη δτι έμαντεύθη ουτω.

— Ό  ’Αλλάχ μέ ήλέησεν, άπεκρίθη 
αέ μειδίαμα, καί έπειδη αναγινώσκετε 
τήν διάνοιάν μου, μάθετε οτι είμαι ετοίμη 
νά υπακούσω είς τήν πέραν τοΰ τάφου θε- 
λησιν' ή καρδία μου δεν ε ζ ,α ν ισ τ α τ α ι πλοον 
κατά τοΰ έρωτος τοΰ Φαίδ.

  \[  δεήσεις φίλου τινός εισηκουσθη-'
σαν ! είπεν ό έπαίτης συνενών τά ; χ^εΐρας, 
δόξα τώ ’Αλλάχ ! Ό τα ν  τ ι ;  δέν^ έχη 
πλέον ευδαιμονίαν νά περιμένγ, έν τώ κό- 
σμω τούτω, ή μόνη παρηγορία, ή τ ι;  μά ; 
αένει έτ ι, είναι νά βλέπωμεν εκείνου;,του; 
όποιου; άγαπώμεν. ΟιμΛ. δ ιατι νά μ/) 
φερθώ καί έγώ φρονίμω; ώς ό Φαίδ !

— Τί έννοεΐτε ; . . .  ήρώτησεν ή 1 κιούλ 
άποροΰσα' ειτα  δε, καταβάσα ευθυς εκ 
τοΰ ΐππου., έπλησίκσε τόν δερβίσην καί με 
φωνήν συγκεκινημένην:

—- Μοί λέγετε, άγιε, κατά ποιαν πα 
ράδοξον συγκυρίαν σάς εύρισκον πάσαν 'f,- 
μέραν έπί της όδοΰ μου' είσθε φίλος τοΰ 
Φαίδ; καί ίδικό; μου ί’σως : . . Αλλ αν 
ή μνήμη μου δέν ήναι πλημμελής, — ει 
καί πρό πολλοΰ δέν σέ ειχον ιδεΐ, δμως 
νομίζω οτι άναγνωρίζω το πρόσωπον σας. 
Ε ίσθε;...

—  Ό  Τζελάλ-Βέης, ή μάλλον Τζελάλ

Ίιανοια

~ ......... — — ■ Ρ-
ό δερβίσης, άπεκρίθη ά δυστυχής έραστης 

. , της Ά ζ ιβ έ, άποστρέφων τούς δακρυβοέ-
‘Η θυγάτηρ τοΰ Μολλά ήγέρθη πρωίαν κ τους οφθαλμού; του. ^
/χ ΐνα ποοευθη είς Γ εδ ί-Ά γ ά τς- άλλά — 7̂ ! τά ύπώπτευον καί δμως δεν ετό

.* · . > , .  . ,  ι γγ. ^  Α 

τόλ
μων νά τά πιστεύσω! Ταλαίπωρε φΓλε, ό
ποια ειμαρμένη θέτουσα περα; τοσοϋτον 
αλγεινόν ε ί; τήν ζωήν τη ; έ ' αδελφ/i, 
μου, έφάνη άσπονδον προς ύμάς ! ..ροσ*- 
θηκεν ή νεάνις τείνουσα τήν χεΐρα τφ  
Τζελάλ. Ά ν !  πόσον εκλαυσα την Ά ζιο ε! 
ειχον άπολεσει τήν αύτήν ήμεραν την φι- 
λοστοργοτάτην τών άδελφών καί τόν ,ί,ροσ 
φιλέστατον τών έραστών . . · βεουθισμε- 

τ·7, Γκιούλ, ήτο περίλυπος, χ^αΰνος καί'ν/) δέ εις τό πένθος μου, ήγνόουν . ι  εΐ 
τεθλιμμένος ώς έκεΐνος. Τό βάρος ή το ' χετε γεινει . . .

τ ινα  —  . ,
δέν είχε πλέον τήν ψυχήν πεοίλυπον και 
τεθλιμμένην ίπποδρομοΰσα τώρα, ουδέ 
ποοκαλοΰσαν: άκαταπαύστω ; τήν μνήμην 
τοΰ σουλτάνου. ’Ησθάνετο γαλήνην καί 
άνάπαυσιν θαυμάζουσα τήν φύσιν, τήν το
ποθεσίαν, ή τ ι;  την περιεκυκλου και διή- 
γειρε στροβίλους φύλλων μεμαραμμενων 
ύπό τούς πόδας τοΰ ΐππου της.

Ο έρως, δν ό Ά βδούλ-Μ ετζίτ ένεπνεε
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— Κκί μέ ανευρίσκετε σήαεοονέπί τή ; 

όδοΰ σα; ΐνα μή με έπανίδητε πλέον.
Ή  ύπαρξί; ρ.ου είναι άφίεοωίλένη ε ί; 

τόν ’Ισλαμισμόν, ή καρδία μου δέν θά 
πζλλη  πλέον δ ι’ ούδεμίαν γυναίκα. Ά λλ.’ 
υμείς, έπανέλαβε σιγανώτερα ό Τζελάλ, 
ζήτε ευτυχή ; καί άγαπωμένη' S ly Οητε 
την χεϊρα τοΰ Φαίδ* τοιαύτη ήτο ή επι
θυμία τοϋ σουλτάνου καί της έξαδέλφη; 
σου Αζιβέ. Ηλθον έδώ ύπό της άνζυ.νή- 
σεω; φερόμενο; έκείνης, ή τ ι;  σέ ήγάπα 
ώς αδελφήν της— οπως τό θλιβεοόν άνθος 
τής μολόχη; δύναται νά ήνζι άδελφή 
λαμπροτάτου ρόδου —  Υ γίκινε, Γ κ ι,ύλ  - 
Χανούμ, ό Αλλάχ νά σέ εύλογη καί νζ 
σέ δ ιαρυλάττη !» ι*

Τ αϋτζ είπών ό Τζελάλ, /ωρίς κάν νά 
ψαύση τούς μικρούς δζκτύλους, τούς ό
ποιους ή θυγάτηρ τοϋ Μολλα ήπλου αύ- 
τω , έφερε τήν χεΐοα έπί τής καρδίας είς 
ενδειξιν σεβασμοΰ, κ ζ ί λαβών τήν ξηοάν 
κολοκύνθην καί τήν βακτηρίαν του, εγε ι - 
νεν άφαντος φεύγων μεγάλοι; βήμασι πρός 
τά  Μουδζνιά.

‘Η Γκΐ'.ύλ έμενεν έν τη, αύτή θέσει, ό- 
λως συγκεκινημενη κ ζ ί άναυδος έν ω δέ

Δύναταί τις νά πρόσθεση εις τήν π ζ  
ρήγορον φράσιν τής Γκιούλ-Χανούμ τό 
-ζή ; γνωμικον Μουσουλμάνου τινό ; φιλο- 
σοφου.

• 1 πάρχουσι δύο είδη ερώτων!

πιυλον δέν είνε πράγμα διά πούλημ^Ι

« Ο αίφνιδίως γεννώαενος' φλάξ ζωη
ρά, ή τ ι; άνάπτει, σβέννυται κζί πάλιν 
αναπτει δι άλλο άντικείμενον».

« Ο ύποκαίων βραδέως καί ώς τρόμε 
ρα πυρκαϊά δέν άφίνει τήν καρδίαν είμή 
μόνον άφ ού τήν καταναλώση »

κ·
τ  ε λ ο  ι .

ϊππο ; τη ; έξερρίζου φύλλα έκ τών πυ
κνόφυλλων θάμνων τή ; βρυωνία;, ή δέ α
κολουθία τη ; έμενεν έν άποστάσει μετά 
διακρίσεως, ή νεζνι; έθεώρει έτι τήν κο- 
νιορτώδη όόόν, δ ι’ ή ; πρό ολίγου είχε 
γείνει άφαντο; ό μνηστήρ τή ; έξαδέλφη; 
τη ;.

— Α λλά χ  ! έψιθύρισεν, όποιου; χ ε ι
μάρρου; οδύνη; έπ ιχέει; ένίοτε ε ί; τά ; 
καρδία; τών άνθρώπων, κζ ί πλημμυρεΐ; 
ουτω τό πικρόν ποτήριον τή ; ζω ή ; ή 
μών ! — Ά ζιβ έ, Τζελάλ, έν τώ ούρανώ 
θελετε συναντηθή. Έμέ δέ, ώ θεέ , τήν 
άναξιωτερζν, ίσω ;, τών ευεργετούμενων 
παρά σοϋ, ευδοκεί; νά μέ παρηγορήση;, 
καί αποξηραίνει; τήν πηγήν τών δακρύων 
μου έν τώ ήλίω  τού έρωτο;! Α λλά χ , έσο 
άεί εύλογηαένο; ! . . .

— Εύλογημένο; πρά πάντων έάν μέ α 
γαπάτε ολίγον, Γκιούλ-Χανούμ! έπανέλα- 
βεν αίφνης φωνή τ ι ;  νεαρά καί αρμονική, 
ή τ ι;  έκαμε τήν θυγατέρα τού Μολλά νά 
σκιρτήσ/Γ— εάν μέ αγαπάτε ολίγον, έπι- 
τρέπουσα μοι νά σά; άγαπώ πολύ.

Ό  Φαΐδ-Βέη; ήτο παρά τού; πόδα; 
τή ; 1 κιούλ, προσηλών τά έρωτικόν βλέι/ι- 
μα του έπι τών ί6ικών τη ; καί πεοιμένων 
ανυπομονώ; άπάντησιν, ή τ ι;  έν τούτοι; 
δέν εοράδυνε πολύ.

—  Ο άγαθό; ήμών άγγελο; δίκαιον 
ειχεν, είπε μέ μειδίαμα τόσον γλυκύ, 
ώστε άπεσοεσεν εν μια στιγμή τού; φό
βου; τοϋ νεανίου’ ό ερω; μονον δι’ ετέοου 
έρωτος θεραπεύεται1.

1 . Προ̂ λ. τό τοϋ — ζιχοπείρου ί ν  τώ 1’  ω μ α ί ω 
*ιι τή I ο υ λ ι { τ α (Πρίξ. ά, σχ. μετίορ.
Δ .  Β . χ ί λ χ ,  r x S .  β ' ,  « λ .  17J : Ρ ^  ?ρ

’ Ω ά νθρω πε ,  τήν  μ ιά  ο ω τ ι ι  χΧλη φ ώ τ ι χ  τή ν  χχίε ι·  
τον  πόνο αου τόν π χ λ χ ιό ν  ό ν ίο ;  τόν μ ιχρα ίν ε ι '  
'ζαιΧίσΟης* ^γύρν* άνχποδχ  χαι σο3 περνά ή ζχ λ η ·  
μ ι »  λ ύ π η  ά π ε λ π ια η χ ή  ιατρεύε ι  α λ λ Γ,ν λ ύ κ η ν '  
α ν  μ ο λ υ ^ μ χ  το μ ά τ ι  σου χ χ ινούργ ιο  φ ιρ μ χ χ ε ύ ιη .  
Το π χ λ χ ιο  Φχρμϊ/.: του χ μ ε α ω ;  ζ ε θ υμ χ ίν ε ι .

I. Β

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
τή ς  νήΊου  Ι ΐ ίχάνης

1^ 1ί ϊ |Γι!*1 ί *  τοΟ Γ ϊρμ χν ιχοΟ  4 - ό  Μ ι δ ω ν ο ; ] .

Ι2ϋνΐχ*ια γ 5-jj.i.

Ού μακράν τής θέσεω;, ένθα ήγκυροβό 
λει ή rr*o,Va, έξέβζλλεν ε ί; τήν θάλζσσαν 
άοαθή; τ ι ;  ποταμό;, ούτινο; τά ίλυώδε; 
ύδωρ βοαδέω; έκυλινδεΐτο διά τών έοήαων 
οχθών αύτοϋ.

—  Είνε πραγμζτικώ ; ό ποταμό; Νερ-
μεντούς, δέν άπατάσθε βέβαια, πλοίζργε*
» '  e « /Ο ’ Γ Λ  >ηρωτησεν ο αοροιλλης.

ώευρω πολύ καλά, διότι πολλάκι; 
εταξείδευσκ μέ τήν βάρκα  γ τόν ποταμόν, 
άπήντησεν ό Λ ζφ ίττη ;. Ε ννοείτα ι, δτι 
διά υποθεσει; έταξείδευσα, διότι κζμ- 
μ ίζν εύχαρίστησιν δέν δίδει ό έλεεινό; 
αυτό; ποταμό;. Έάν άναβη κζνε ί; τού 
Μεομεντοϋ δεκα πεντε περίπου μ ίλ ια ,τάτε 
φθάνει ε ί; μίαν λίμνην φοβέραν, ή όποια 
διά ποταμίων συγκοινωνεί μέ ά λλα ; λ ί-  
μνα; καί δι αυτών μετά τού Μισσισσιπή. 
Εντό; τή ; λίμνη; α ύτή ; ή πλησίον θά 

άναζητήση κατάλληλον κρύπτην, τή ; ό
ποια; τ ζ  σημεία θά σά; είπω άφοϋ έπι- 
στρέψω.

— Εννοώ πολύ καλά τόν σκοπόν σα;. 
Δύναται κάνει; χωρι; μεγάλην δυσκολίαν 
με μίαν βάρκα>~ οχι μόνον άπό τήν παρα
λίαν άλλά καί άπό αύτόν τόν Μισσισσι- 
πήν νά φθάση ε ί; τόν Μζρμεντοϋν. Είνε 
καί τά  περίχωρα τή ; λ ίμνη ; άκατοίκητα; 
'Υπάρχουσι φυτεϊζ ι ;

—— Τίποτε. Είνε τόπο; θανατηφόρο; 
από τού; πυρετού; του. Βάλτοι μέ καλί- 
jAtoc κχι κυτυΛρισσίίί εινε τριγύρω. Έκει 
μόνον ύπάρχουσι κροκόδειλοι, φοβεοοί δ- 
φει; και άλλα τέρατα, άκόμη δέ καί ε 
κατομμύρια κουνούπια.

—  Τόσον καλλιτερον. Καί θά πάτε 
μονός σα; μέ τήν I’xai ixaf i iar .

—  θ ά  πάρω μζζύ τά Γερμανόπουλον, 
το όποιον θά μέ βοηθήση ε ί; τήν έογασίαν. 
Ά λ λά , ώ ; σά; είπον, θά γυρίσω μόνο; 
μου’ τό παιδί θά μείνη έκεϊ, διότι οί ’π ε
θαμένοι δέν ’μπορούν νά φλυαροϋσιν. Ά λ -  
λην φοράν έθυσιζσα δι’ όμοίαν ύπόθεσιν 
Ι/α αραπάκι. Γνωρίζει; δέ δτι ό Ά οάπη ;, 
δσον μικρό; καί άν ήνε, άξιζει πάντοτε 
μερικά δολλάρια, ένώ αύτό τά Γεοαανό-

Γην πρωίαν τ ή ; ' επομένη; ήμερα; 
ταχεία  λέμβο; προετοιμάσθη δι’ άπς. 
πλουν, λαοοΰσα καί ζωοτροφία; τ ινά ;. > 

Ο πλοίαρχο; Λ α φ ίττη ; ένεφανίσθη έ̂ ι 
τοϋ καταστρώματα;, δηλώσα; ε ί; 
προσκληθέν πλήρωμα, δτι σκοπεύει δι}. 
σπουδαία; υποθέσει; νά κάμ·/) μικράν εκ
δρομήν, έκ τή ; όποια; θά έπιστρέψν) περί 
την εσπεραν τή ; έπομένη; ημέρα;' παοέ- 
ύωκε δε κατά τήν άπουσίαν του τήν άρ- 
χηγίαν ε ί; τόν Δορβίλλην.

Ουόεί; πρό; τα ϋ τζ  άντέλεξεν. Οί πει- 
ραται είχον συνειθίσει ε ί; το ια ύ τζ ; τοΰ 
πλοιάρχου έκδροιχά;, τά ; όποία; ένίοτε έξ- 
ίΤελει διά τά συμφέροντα τή ; συμμοοία;.

Ο Λ α φ ίττη ; κζτήλθεν ε ί; τόν θάλα
μόν του καί άμέσω; προσεκάλεσε τόν Το- 
β ιζν. Ο I ερμζνο; νζυτόπα ι; έμφζνισθεί; 
ένώπιον του εμεινεν έκπληκτο; παρατηρών 
το πολυτελε; τούτο δωμάτιόν. Ό  πλοίαο- 
χο; ήδη δεν εφόρει τήν στολήν του, άλλά 
την απλήν ενδυμασίαν άγρότου τ ή ; Λουϊ- 
σ ιανία ;. Ητο έζωσμένο; ζώνην μεταξίνην, 
εν τ 7] οποία υπήρχε κεχωσμένον μέγα π ι- 
στόλιον μακρά δε καί οξεία μάχαιρα.

Ενησχολεϊτο νά περιβάλ·/) έντό; λινού 
υφάσματο; κζί νά περιδέση σιδηοοϋν κι- 
βώτιον έχον δέκα έξ μέν δακτύλων μήκο;, 
ε ; δακτύλων ύψο; κζ ί όκτώ δζκτύλων 
• λάτο ;. Επί τού ταπητο ; τοϋ δωματίου 

υπήρχε πτύον, αιχμηρά άξίνη καί κενό; 
τ ι ;  σάκκο;.

θ α  με συνοδευση; ε ί; £ν μικρόν τα- 
ξειδιον μέ τήν σκαι< παβία> , ήρχισε λέγων 
ό πειρατή ; πρά; τάν Τοβίαν.

Κλείσε τά φτυάρι καί τήν άξίνη μέσα 
στο σάκκο κζ ι όεσε τον μέ τέτοιον τρό

πον, ώστε οί άνθρωποί μου νά μή έννοή- 
σουν τ ί έχει μέσα καί φέρε τα  έπειτα ε ί; 
την βάρκ ι ι ν .  Πήγαινε έμπρό;!

Ό  Τοβία; έπρζξεν ο,τι διετάχθη καί 
προηγήθη, τούτον ήκολούθησεν ό πλοίαρ- 
χο; φερων τό έντό; λινού ύφάσματο; κε- 
κλεισμενον κιβώτιον, δπερ έφζίνετο ώ ; 
κοινόν δέμα, ήτο δμω; άρκετά βαού.

Άφοϋ πάντα ταύτα  κατεβιβάσθησαν 
ε ί; τήν λέμβον, ό Λ α φ ίττη ; έκάθησε παοά 
τό πηδάλιον, δ ιατάξα ; τόν Τοβίαν νά ύ
ψωση τά  ίσ τ ίζ  καί νά έξαπλώση αύτά 
Μετά ταύτα , άποχαιρετήσα; ό πειρατής 
τόν πλοίαρχον, έπλευσε πρά; τά ; έκβολά; 
τού ποταμού, έν τώ  όποίω είσηλθεν ή 
λέμβο; βοηθουμένη ύπά ευνοϊκού ανέμου.

Κ ατ’ άρχά; ό ποτάμιο; ούτο; πλου; 
παρείχε θέαμα μονοτόνου δχθη;. Ά μ μ ο ; 
κζί πάλιν άμμο;, έδώ δέ καί έκεϊ ^ 'z i-  
νοντο μικρζί έκ χλόη; κηλίδε;, έλεεινοί 
τ ινέ ; θάμνοι καί έπί έλωδών μερών βλα
πτικά  τινα  φυτά Ήρχισεν δμω; άκολού- 
θω; βραδέω; νά μεταβάλληται ή 
στησι; κζί νά καθίσταται πλουσιωτέοα" 
συμπλέγματα δένδρων ένεφζνίζοντο, άπά 
τών κλάδων τών όποιων τά  ισπανικά 
3ρύα έκρέμαντο ύπό διάφορα φανταστικά 
ράκη, σειόμενα ύπό τού άνέμου ώσπεο ά- 
πηγχονισμένα φάσματα.

Ό  Τοβίζ; εύρε καιρόν νά παρζτηρήση



-αντχ ταϋτα, διότι ούδεμίαν άλλην είχεν 
έογ*σίαν. Άφοΰ δε έβαούνθη έκ τής θέας 

Γτ«ύΐ'/1?ι 'Α3/7'σε παρατηοών σκεπτικός τόν 
νζ,ν κύοιόν του, οστις διεύθυνε τήν λέμ- 
g,jV καπνίζων σιγάρον καί βεβυθισμένον 
εΐί βαθεις συλλογισμούς.

Αϊφνιδίως ομως ή μικρά λέμβος προσέ- 
χρουσεν, δπερ άπέσπασε τόν πειρατήν έκ 
τών συλλογισμών του. Ή  λέμβος προσέ- 
κρουσεν έπί τίνος μεγάλου κοομοϋ δένδρου 
πλέοντος έπί τοϋ ύδατος, δστις παρ’ ο
λίγον νά κατασυντρίψν] αύτήν.

  Βρε διάβολε, τ ί κάθεσαι αύτοΰ καί
χάσκεις; έκραύγασε μετά θυμοΰ ό Λ αφίτ- 
τ'·/ις. Κάθησαι καλλίτερα καί πρόσεξε, έάν 
ί ποταμός φέρη καί άλλα ξύλα ώς αύτό, 
νά u-έ είδοποιήσης εγκαίρως διά νά διευ
θύνω καλά τήν βάρκαν.

} ■ Ό δυστυχής ναυτόπαις υπάκουσε στρε- 
Ρ ψ*ς τά νώτα πρός τόν πλοίαρχον, οστις,
. άνοίξας θυρίδα τινά  τοΰ καθίσματος έπί 

τοϋ όποιου έκάθητο, έξήγαγε φιάλ'/ιν ρω
μιού καί ήρχησε νά πίν·/) μετά γενναιό
τατος.
■ Ό πλούς διάρκεσε τρεις είσέτι ώρας 
Δζση, ών τό έδαφος ελώδες, πεοιέβαλλον 
εκατέρωθεν τάς δχθας τοϋ ποταμοΰ. Ό ή
λιος εύρίσκετο •/ίδη είς τό fori# αυτοΰ, ή 
δε θερμότης ητο ανυπόφορος. Ό  Τοβίας 
διψήσας ελαβεν ύδωρ έκ τού ποταμοΰ 
Χιά τής ξυλίνης άρυταίνης ήτις εύρίσκετο 

j  έν τη λέμβω καί επιεν. Ή το  θολόν καί 
χλιαρόν καί επομένως ακατάλληλον όπως 
τον δροσίσ·/). 

ί Αϊφνιδίως εξέβαλε φωνήν φόβου καί έκ- 
πλήξεως. ’Επί τίνος έν τώ ύδατι πλέον
τος κορμού δένδρου ήτο έξηπλωμένος πε
λώριος άλλιγάτωο (είδος κροκοδείλου)' ό 
πλοίαρχος δμως Λ αφίττης, οστις πολλά
κις είδε το ιαϋτα  τέρατα, εσεισε απλώς 
μετά περιφρονήσεως τούς ώμους. Άμέσως 
έπειτα είσήλθον εις τήν μεγάλην λίμνην, 
την οποίαν άχρι τής έποχής έκείνης ολί
γοι περιηγηταί είχον γνωρίσει, διότι α
νήκει είς τά  νοσωδέστατα μέρη τής θερ— 
μωτάτης Λουϊσιανίας.

Και .ατά  τήν παρούσαν έποχήν άκόμη 
Υ] λίμνη Μαρμεντοΰ είνε ολίγον γνωστή.

; Αποτελεί έπιφάνειαν ίλυώδους ύδατος, 
y εχουσαν μήκος μέν τριάκοντα αγγλικών 
■ μιλίων καί πλάτος πέντε ε'ως δέκα μιλίων.

1 Εντός τής λίμνης ταύτης ύπάρχουσι μι- 
κραί νήσοι, έπί τής όχθης δέ πυκνζί κα
λάμωνες καί δπισθεν τούτων αδιάβατοι 
ελώδεις κυπαρισσώνες. Θανατηφόροι δέ ά· 
ν*θυμιάο£'.; άναδίδονται έκ τής ερήμου 
"αυτής τής έκ καλάμων καί ίλύος άπο- 
Τελουμένης. ’Εν όλοκλήρω τή Βοοεία Ά -  
Ρ-ερική δέν ύπάρχει ϊσως άλλη λίμνη, ή- 
τ ιί έμπνέει τοιαύτην φοβεράν έντύπωσιν. 

Μ ;'■· Ο Λ αφίττης έ'δωκεν είς τόν πεινώντα 
( σύνοδόν αύτοΰ ολίγα δίπυοα, τεμάχιον 
1 καπνισμένου κρέατος, ολίγους καρπούς καί 

=ν μικρόν ποτήοιον ρωμιού’ αύτός καθ’ 
obov είχε γευματίσει. Ακολούθως ώδήγη- 

την λέμβον προς τό μέσον τής λίμνης 
®*Κ λαβυρίνθου νησιδίων, έξ ών τινά γυ- 
ί ν̂α εντελώς, έτεοα δμω; ήσαν κεκαλυμ- 
μενα ν—ο δένδρων καί μικρών δασών. Πά

σας τάς νήσους ταύτας παρετήρει μετά 
βλέμματος έταστικού. Τέλος εύρε μίαν, 
ήτις τώ  ήρεσε. Θά είχε μόλις διακοσίων 
βηαάτων περιφέρειαν, έν τω μέσω δ’ αύ
τής είκοσι μόλις ποδών ύψος ύπέρ τ/)ν ε
πιφάνειαν τοΰ ποταμοΰ. Έ π ί τής κορυφής 
τής νήσου ταύτης υπάρχει Ιν καί μόνον 
δένδρον, γηραιά τις πεκάνη1 μετά γογ- 
γρωδών κλάδων.

Ε νταύθα  άπεβιβάσθη προσδέσας τήν 
λέμβον έκ τής όχθης διά σχοινιού προσδε- 
θέντος έκ τής κώπης, ήν έβύθισεν έντός 
τοΰ άι/,μώδους εδάφους.

— Πάρε τόν σάκκον. είπεν άποτόμως 
πρός τόν Τοβίαν, ένώ αύτός έλάμβανε το 
σιδηροΰν κιβώτιον. Ουτω άνεχώοησαν έκ 
τής λέμβου, φέροντες τά  πράγματα πρός 
την κορυφήν ύπό την γήραιάν πεκάνην, ά
τινα  άφησαν έκεϊ έπί τής χλόης.

— Βγάλε τήν άζίνην καί το φτυάρι, 
δ:έταξεν ό πειρατής, οστις έν τώ μεταξύ 
είχε μεταβή είς τήν λέμβον καί έπέστρεφε 
φέρων δέμα σιγάρων, τήν άνοιχθεΐσαν φ ι
άλην ρωμίου καί φιάλας τινάς οίνου τού 
Όπόρτου Φθάσας εις τήν κορυφήν τής 
νήσου έξέλεξε θέσιν τινά  ύπά τήν πεκά
νην, σκιαζομένην ύπά μεγάλου τινάς κλά
δου.

Έ νταϋθα διά τοΰ πτύου άπέκοψε τε
μάχιον χλόης μετά τοΰ χώματος, εχον 
μήκος, πέντε ποδών καί πλάτος τριών, 
τό όποιον μετά προσοχής άπέθεσε πρός τό 
πλευρόν. Ακολούθως διέταξε τόν πχΐδα 
νά λάβη τήν αΐχμηράν άξίνην καί τό 
πτύον καί νά έτοιμάση λάκκον βάθους 
πέντε ποδών.

Ό  Τοβίας σιωπών ύπήκουσε, άν καί ή 
διαταγή τώ έφάνη παράδοξος. Δ ιατί ό 
λάκκος τόσον μεγάλος, άφοΰ πρόκειται νά 
τεθή τόσον μικρόν κιβώτιον ; Δ'.ά τοϋτο 
έφοβήθη. Τά άνω τής γής στρώμα ήτο 
σκληρόν, ούχ ήττον δμω; έκόπτετο εύκό- 
λως διά τής άξίνης. Βαθύτερον δμως ή 
γή ήτο ύγοά καί μόνον διά τοΰ πτύου ή 
δύνατο νά τήν έξάγη.

Ό  Λ αφίττης, έπειδή υπήρχε μεγάλη 
ζέστη, είχεν έξαγάγει τόν έπενδύτην του, 
δν έκρέμασεν έπί τοϋ κλάδου τής πεκά- 
νης. Έκάθητο δε έπί τοΰ κιβωτίου πίνων 
έναλλάξ οίνον καί ρώμιον καί καπνίζων 
σιγάρα, ένώ ό δυστυχής ναυτόπαις είρ- 
γάζετο. Έπειδή ομως ή εργασία έβράδυνε, 
κατέστη έπί τέλους ό πλοίαρχος ανυπό
μονος, καί ήρχισε νά ύβοίζη τόν Τοβίαν, 
καλών αύτόν άνεπιτήδειον καί οκνηρόν.

Τέλος πρός μεγάλην του εύχαρίστησιν 
έτελείωσεν ό λάκκος. Έ δωκε τότε είς τόν 
ναυτόπαιδα τό κιβώτιον μέ τήν δ ιατα
γήν, νά τό θέσνι έν τώ  μέσω τοΰ λάκκου 
καί έκεϊ νά τό σκεπάσνι καλώς μέ χώμα. 
ΓΙράξας πάντα  ταΰτα  ό Τοβίας ένόμισεν, 
δτι είνε κ,αιράς νά έξελθν) έκ τοΰ λάκκου. 
Έστάθη λοιπόν έπί τοΰ τεθαμμένου κιβω
τίου, δτε ή κεφαλή του έφανη έςέχουσα 
έκ τοΰ λάκκου. Ό  Λ αφίττης έδωκεν αύ
τώ τήν άριστεράν χεΐρα, διά νά τόν βοη-

1. Carya ο ! . να 'formis ο 3 ;ω  χ χλοϋβ ιν  είοό; τι 
χχρύων  τή ;  Α ο υ ϊσ ιχ ν ίχ ; ,  χ τ ιν χ  Ι γ χ λ ε ί ο υ ι ι  k -j X' j  ϊ ·  
Χχιον χ χ ι  ι ΐ ν ε  ί , ζ ύ : χ τ χ  γ ε ΰ τ . ν .

θήσνι δήθεν τάν έκράτησεν δμως έκεϊ α 
κίνητον διά τής σιδηράς πυγμής του,ένώ 
διά τής δεξιάς έξήγαγε τό πιστόλιόν του, 
δπερ,γελών μετά γέλωτος σατανικοϋ, έξε- 
κένωσεν έπί τοΰ ώτός τοΰ θύματός του.

Ή  σφύρα τοΰ δπλου κατέπεσεν, ούδε
μία δμως ήκούσθη έκπυρσοκρότησις. Τό 
δπλον έ’σφαλε.

Πλήρης φρίκης ό Τοβίας, κραυγάσας 
γοερώς, άπεσπάσθη άπό τών χειρών τοΰ 
κακούργου καί έζήτησε νά έξέ)νθ·/| τοΰ 
λάκκου. Τοΰτο έζήτει βλασφημών ό π ει
ρατής νά έμποδίσ/ι ώθών αύτόν διά λα
κτισμάτων.

Συγχρόνως δμως, ζαλισμένος ύπό τής 
καταχρήσεως τών πνευματωδών ποτών,ά- 
πώλεσε τήν ισορροπίαν καί κατεκρημνίσθη 
μετά τεμαχίων χωμάτων είς τάν λάκκον 
κατά τήν αύτήν στιγμήν,καθ’ ήν ό Τοβίας 
δι’ απελπιστικού πηδήματος είχεν έξελ— 
θει. Ώ ί τ ε  ένταϋθα έφηρμόσθη ή κοινο- 
τάτη  παροιμία: «Ό  σκαπτών τόν λάκκον 
άλλου π ίπ τει αύτός ό ίδιος μέσα».

Ό  Λ αφίττης έζήτησε νάέξέλθη ' ή κε
φαλή καί αί χεΐρές του έφάνησαν έκτός 
τών χειλέων τού λάκκου' άνύψωσε καί 
πάλιν τό πιστόλιόν καί έσκόπευσεν ό Το
βίας δμως έν τώ μεταξύ είχε λάβει τήν 
αΐχμηράν άξίνην είς τήν χεΐρα, καί δ ι’ 
αύτής κατέφερε κτύπημα απελπιστικόν 
έπί τής κεφαλής τοΰ κακούργου, ήτις καί 
συνετρίβη. Πλήρης αίματος κατέπεσεν ό 
κακοϋργος έκπνέων έν τώ λάκκω καί έν
τός ολίγου έξεψύχησεν. 'Οποία παράδοξος 
τύχη! 'Ο άθλιος ούτος ληστής εκειτο νε
κρός, φονευθείς ύπά νεανίσκου μόλις εισερ
χομένου είς τήν ηβικήν ήλικίαν, τόν ο
ποίον είχεν εκλέξει ώς θύμα, καί ϊσως έκ
δεισιδαιμονίας, δτι ό θησαυρό: του διά 1 wτοΰ πτώματος τούτου θά έπροφυλάσσετο
καλλίτερον.

Τούτου γενομένου ό Τοβίας έστάθη έπί 
τινας στιγμάς άπολιθωαένος ύπό φόβου. 
Α ληθώς δ ,τι επραξεν έγένετο έξ ανάγκης, 
καί ή συνείδησίς του δέν ήδύνατο νά τόν 
τύψή. Ά λλά  τ ί νά κάμη τώρα ; Πού νά 
καταφυγή είς τήν επικίνδυνον ταύτην τελ
ματώδη χώραν, έ'νθκ ήτο έντελώς ξένος 
καί ούδεμίαν έγνώριζεν όδόν; Ν άέπιστρέ- 
ψη πρός τά πλ.οΐον, δέν είχε τήν τόλμην· 
οί πειραταί θά τόν έ'ρόνευον, έάν δέν ή 
δύνατο νά δώσ/ι ακριβείς πληροφορίας 
περί τής έξαφανίσεως τοϋ πλοιάρχου. ’Έ 
πρεπε λοιπόν νά καταφύγη πράς βορραν ! 
’Έπρέπεν δμως νά έξαλείψν) τά  ί'χνη τοΰ 
φρικαλέου τούτου συμβεβηκότος. Πράς 
στιγμήν έσκέφθη νά παραλαβή τό κ ιβώ 
τιον έκ τοϋ τάφου. Τόν κατέλαβεν δμως 
φόβος. Έάν ήθελε καταδιωχθή καί ϊσως 
συλληφθή, τό κιβώτιον τότε ήθελε τόν 
ποοδώσει. Έπροτίμησε λο ιπ ίν  νά τά ά - 

' φήση έκεϊ ενθα εύρίσκετο, συσσωρεύσας 
άπλούστατα τά χώμα επί τοΰ νεκροϋ τοϋ 
πειρατοΰ. Συγχρόνως παρετήρησε τόν έκ 
τοΰ δένδρου κρεμάμεν ον έπενδύτην τοΰ 
πλοιάρχου, τον όποιον άπέσπασεν, οπως 
ρίψή καί αύτόν είς τόν τάφον. Τούτο 

ι πράττων ήσθάνθη βαρύ τ ι άντικείμενον έν 
, τω  θυλακίω τοΰ φορέματος’ ήτο βαλάν-



Ttov μετάξινον —λίρες χρυσών καί αργυ
ρών νομισμάτων, εντός τοϋ όποιου ύπαρ
χε μικρόν τ', καί κομψόν έκ χάλυβος 
κλειδίον. Ό  Τοβία; έστεοεΐτο άπολύτωςι 7
χρημάτων έσκέφθη λοιπόν, ότι τό χοήμα 
τοϋτο μεγάλως θά τώ χοησιμεύση ε ί; την 
φυγήν του καί τό έ'θεσεν ε ί; τό θυλακών 
του. Μετά τζϋτα  διά τοϋ πτύου ερριψε 
τό χώμα ε ί; τόν λάκκον, οπεο τό κατε- 
πάτησεν, έπανεφερε πάλιν τά τεμάχια τη ; 
χλόη; ε ί; τήν θέσιν τω ν,κα ί διεσκόρπισεν 
άλλαχοϋ τό ύπολειφθέν χώμα. ’Ακολου
θώ ; είσηλθεν ε ί; τήν λέμβον, ανύψωσε τά 
ιστία  καί άπεάάίΐίύνθη τοϋ ©οβεοού τού-f ■>.** ,Γλτ* * ‘
του τοπου άνευ.Όοτου θ/ισζυρου, κκτέχων 
δμω; τό μυστικόν τή ; νήσου τή ; ΓΙεκά- 
νη ;, τό όποιον ε ί; ούδένα έμαρτύρησεν 
άνθρωπον, εκρυψεν ομω; βαθέω; ε ί; τό 
στήθό; του.

‘Ο πλοϋ; αύτοϋ υπήρξε μζκρός καί κο
π ιώ δη ;, τά ; όλίγ.τ; ζωοτροφία; τά ; κα- 
τεβρόχθισεν έν τώ  μεταξύ έντελώ ;, καί 
έπί τέλου; ήρχησε να πεινά.

Κατά τήν διάρκειαν τών πλήρου; α γω 
ν ία ; ημερών τούτων ούδεμίαν άπήντησεν 
άνθρωπίνην ψυχήν,άλλά μόνον άλλιγάτο- 
ροες, θαλασσίου; οφει; καί άλλκ τέρατα. 
’Επί τ ινο ; μέρου; αί όχθαι τή ; λ ίμνη ; έ- 
πλησίαζον πολύ πρό; άλλ,ήλας καί οί έξ 
άμφοτέρων τών πλευρών κζλαμώνες ε- 
ψαυον σχεδόν άλλήλου;. Στενή τ ι ;  φυσι
κή διώρυξ διήρχετο έν τώ  μέσω τούτων, 
ην διελ,θών ό Τοβία;, εύρέθη ε ί; έτέοαν 
τή ; λ ίμνη ; εΰρυνσιν.

ΙΙρος βορραν άνηγείροντο κατάφυτοι 
λόφοι' έκεϊ πρέπει ή φύσι; τή ; όχθης νά 
ήνε ολιγώτερον τελματώδη ;. Ό  νέο; δι- 
ηύθυνε την λέμβον του προ; το μέρος έ
κεΐνο έντό; τεναγώδους τινο ; ποταμού, έ- 
τέρας τ ινά ; ίλυώδους λίμνης, άκολούθως 
διά τίνος λαβυρίνθου στάσιμων ύδάτων, 
εως ού έπί τέλους κατέληξεν έπί τίνος έρ
γου άνθρωπίνης χειρός, δηλαδή έπί τίνος 
άξέστου χθαμαλής γεφύρας ξύλινης, ήτις 
καί έμπόδισεν αύτώ τόν περαιτέρω πλοϋν. 
Ό  Τοβίζς κατεβύθισε τό πλοιάριόν του 
έντό; βαθέος τινός έλους, φρόντισα; νά 
έξαφκνίση π2ν ΐχνο; αύτοϋ. Άκολούθω; 
πορεία κοπιώδης πολλαον ημερών τάν έφε-' 
ρεν έπί τέλους ένώπιον οικίας τινός, έν 
τ·7, όποία κατώκει άγαθό; τ ις  Γάλλος, 
χρηματίσα; ποτέ άξιωματικό ; τού Ναπο- 
λέοντος, μετά τής συζύγου καί ολίγων 
τινών μαύρων δούλων. Οί αγαθοί άνθρω
ποι έδέχθησαν φιλοφρονώ; τάν μικρόν ο
δοιπόρον, τον περιεποιήθησαν έπί τ ινα ; 
εβδομάδα; καί άκολούθω; εδειξαν αύτώ 
τόν δρόμον, ον έ'πρεπε νά άκολουθήση.Διά 
τ? ,; Ό πελούζα; έ'φθασεν ε ί; τήν παρά τάν 
Μισσισσιπήν ΙΊλακεμίνην, καί άπά τοϋ 
μέρ ου; τούτου άνευ κινδύνου ε ί; τήν Νέαν 
Ορλεάνην, ένθα εύρε συμπατριώτην τού 

Ttva, οστι; τάν έσύστησεν εί'; τ ι γερμα
νικόν πλοΐον.

** *

Δεκαετηρί; όλό/.ληρος παρήλθεν άπά 
τοϋ ανωτέρω έκτεθέντο; συμβεβηκότο; καί 
ό ναυτόπαι; Τοβία; έγένετο ίκανώτατο ;

ναύκληρο;, οστι; έςετέλεσε μακρά ταξεί- 
δια προς τα ; Ανατολικά; Ινδ ία ;, τήν 
Κίναν και άλλου; μεμακρυσμενους τόπου;!

Κατα το διάστημα όμω; τούτο δέν 
ήλθε πρός τήν Νέαν ’Ορλεάνη Τό φρικώ- 
δες γεγονός τής νήσου τή| Τ ρ α νή ς  ένε- 
^οενίζετο αυΤω ως φοβερόν ονειρον, τό ό- 
Trotov ενίοτε τω  ενεττνεε y.y.\ <ροβον τιν^έ. 
Τότε σκεπτικά; έςήτζζε τά  πρά; άνάμνη- 
σιν τή ; φρικώδου; έκείνη; σκηνή; ύπολει- 
φθέντα αύτώ σημεία' τά μετάξινον τοϋ 
πειρατοϋ βαλάντιόν καί τά κομψόν έκ χά- 
λ,υβος κλειόίον, τό οποίον κατά πάσαν 
πιθανότητα άνήκεν ε ί; τό κιβώτιον. Τό 
ουχι ασήμαντον τοϋ βαλαντίου χρηματι
κόν ποσον ειχε προ πολλ.οϋ δαπανήσει. 
Επειδή ήτο ικανό; ναυτικό; έκέρδιζε μέν 

αοκετα, ουδεν όμως τώ  έμενε, διότι συν- 
ετήοει καί τήν γραίαν μητέρα του.

Ηλθεν όμως τό έ'το; 1832. Ήράσθη 
τοτε ωραίας τινός νεάνιδος, ή τις έπίσης 
μεν τόν ήγάπησεν, άπήτησεν όμως παρ’ 
αυτού όπως παραιτήσ/ι τόν ναυτικόν βίον 
και νά παρασκευάσ/) άσφζλές μέλλον έν 
τΤι στορεα, πριν τήν συζευχθή. Τούτο τώ 
ήτο σχεδόν δυσκολον, ένεθυμήθη οαως ό 
ερωτευμένος νεανίας, ότι πρός τοϋτο έ- 
παρκεΐ ό θησαυρός τού πειρατοϋ, όπως διά 
μιας γεινη πλ,ούσιος καί καταβάλν) πάντα 
τά  προσκόμματα, άτινα  έπέφερον δυσκο- 
λ,ίζς εις τόν ερωτά του. Οθεν έμπιστευ- 
θείς τό μυστήριόν του πρό; τήν εκπληκτον 
νεάνιδα, τήν πζρεκάλεσε νά εχη ύποαο- 
ην ολίγου; τ ιν ά ; είσέτι μήνα;.

Απάσας αύτοϋ τά ; οικονομία;, ή-οι 
εκατοντάδα; δολλαρίων συλλέξας, άνε- 
χώρησε διά τήν Νέαν ’Ορλεάνην έντεϋ- 
θεν έπορεύθη πρός δυσμάς, πρός τινα  μ ι
κρόν παράλιον τόπον, έ'νθα ήγόοασε μι- 
κραν λέμβον, διά τής όπ'.ίζς, ελεγεν, ότι 
θέλει νά θηρεύσ/ι πκρά τήν άκτήν καί έν
τός τών νήσων καί λιμνών τή ; πεοιχώρου. 
Προ; τόν σκοπόν τοϋτον ήγόρασε πυροβό
λον, πυρίτιδα καί άρκούσα; ζωοτροφία;.

Ό  τυχοδιώκτη; μας, χωρίς νά έμπο- 
δ’-σθή καθ’ όδόν ύπό τής Θήρας, έπλευσε 
κα τ ’ εύθεΐαν πρός τόν ποταμόν Μαομεν- 
τουν και ανηλθε δια τουτου ποό; τήν ο
μώνυμον λίμνην, ήτις τήν αύτήν ένέπνεε 
φρίκην όπως πρό δέκα έτών.

Μετά πολλάς άναζητήσεις έπί τέλους 
ό Τοβίας άνευρε τήν νήσον τής ΓΙεκάνης, 
έπί τής όποία; έςηπλοΰντο οί κλάδοι τοϋ 
γηραιού δένδρου. Με πάλλουσαν καρδίαν 
άνήλθε κρατών πτύον πρό; τήν κορυφήν 
καί ήρχησε νά άνκσκάπτν) τήν γνωστήν 
αυτώ θέσιν.

Ταχεω; έχώρει ή εργασία καί αίφνι- 
δ ίω ; ό άνορύττων έξήγαγε μετά τού χώ - 
ματος καί όστα. Ό  Τοβία; έφρικίζσεν. 
Ιδού καί ή συντετριμμένη κεφαλή τοϋ 

πλοιάρχου Λ αφίττου ! ‘Υποκάτω ένεφα- 
νισθη τό σιδηροϋν κιβώτιον, ούτινο; τό 
περίβλημα πρό πολ,λού είχε καταστραφή. 
Ό  νεαρός ναύκληρος έξήγαγε έκ τού λάκ
κου τό εύρημά του καί προσεπάθησε διά 
τοϋ μικρού κλειδιού νά άνοιξη τό κλεΐ- 
θρον, τό όποιον μετά πολλούς κόπους κά
τω ρθω σε.

Καί ιδού ένώπιον του εύρίσκετο ή λεία 
τοϋ κακούργου, ής .ήδύνατο νά θεωρηθώ 
ώς ό νόμιμος κάτοχος. ’ Εντός ύπήρν0' 
είκοσι καί τέσσαρες κύλινδροι έκ δουβλο. 
νίων, καί δέκα εξ έξ άλλων χρυσών νο
μισμάτων. Πολυτιμώτερα δμως ήσαν άλλ* 
αντικείμενα, ήτοι κοσμήματα διάφοοζ 
καί μικρόν άργυροϋν κουτίον,περιέχον δια» 
φόρους πολυτίμους λίθους, έξαχθέντζ; 
κ ζτά  πασαν πιθανότητα έκ διαφόρων κο
σμημάτων.

Ό  Τοβίζξ ούτω έγένετο πλούσιος' I- 
πρεπεν όμως ακινδύνως καί νά έπιστρέψη 
είς τήν πατρίδα του, δπως συζευχθή τήν 
άγαπητήν αύτώ νεάνιδα.

Επλήρωσε καί πάλιν τόν λάκκον, ό, 
στις δεν ήτο πλέον θησαυροφυλάκιον άλλά 
ό τάφος τού πειρατοϋ, καί έγκατέλιπε 
τήν νήσον Πεκάνην καί τήν λίμνην Μαρ- 
μεντούν.

Κατά τήν είς Νέαν ’Ορλεάνην άφιξίν 
του τυχαίως συνήντησε ναύτην τ ινά ? δστις 
ύπηρέτει μ ετ ’ αύτοϋ έν τ -Jj Ουραν ία .  Ό 
άνήρ ούτος διηγήθη αύτώ , δτι μετά την 
έξαφάνισιν τοϋ πλοιάρχου Λαφίττου ^.ί 
πήλθε σύγχυσις καί διχόνοια μεταξύ τών 
πειρατών. Τή ένεργεία τού ’Αντωνίου τοΰ 
μαύρου έχρησιμοποίησε τό πλήοωυ.α τή; 
Ουραν ί ας  κατάλληλόν τινα  εύκαιοίαν, ό'-. 
πως δραπετεύσει έκ τού πειρατικοϋ πλοίου, 
δτε άπεθανεν ό μάγειρος καί ετεοός τι; 
ναύτης, οί επίλοιποι δμως έσώθησαν

Ώ ς ό Τοβίας άκολούθως έπληροφοοήθη, 
διεδίδοντο έν Λουϊσιανια αί παοαδοξότε- 
ραι φήμαι περί τού πλοιάρχου Λαφίττου. 
Τινές διισχυρίζοντο ότι τάν κατεβρόχθι- 
σαν άλλιγάτορες έντος τών τελμάτων' έ- 
τεροι δέ ότι τόν έφονευσαν οί σύντροφοι 
αύτοϋ πειραταί' ύπήρχον δμως καί άλλοι, 
οΐτινες πονηρώς μειδιώντες^ έβεβαίουν, δτι 
ό φοβερός πειρατής διά θαυμασίας πονη
ριάς συλλέξας πλούτη μέγιστα έγκατέλι- 
πε τον πειρατικόν βίον καί δτι εύοίσκετκι 
έν Παρισίοις ή Λονδίνω φέοων άλλο ό
νομα.

Ονεζρός όμως Γερμανός έγνώριζε καλ- 
λίτερον τούτων.

Χαίρων άκραν υγείαν έπανέκαμψεν εί; 
τήν πατρίδα του, ένθα συζευχθείς τήν 
έκλεκτήν τής καρδίας του έζησεν ευτυχή; 
καί πλούσιος δια τής πεοιουσίας, ήν ώ- 
φειλεν είς τό φρικώδες γεγονός τής νήσου 
τής Πεκάνης, καί έκ τής όποιας μετά τόν 
θάνατόν του μέγα μέρος άφησε δι’ άγα* 
θοεργίας.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Ε ΙΣ  ΤΑ

Ε Κ  Λ . Ε  Κ  Τ  Α .  ϊνΤ  Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η  A  X  -Α-

0 Μ Π Ρ Α Β Ο Σ
το άρ ιατον  x * t  ίστοοικον ^ργον τοΟ δ ιασηαου  Ά *  
μερ ικανοϋ  μυθ ιοτορ ιογράφου ΙΑΚΩΒΟΓ ΚΟΓΠΠΕΡ» 
Ιν ω  δι* ΙπαγωγοΟ χα\ ζωηροΟ υ φ ο υ ;  Ι χ τ υ λ ίσ σ ο ν ί * 1 ι 
a t  φ ο δ ε ρ ι ΐ  χαι  μ υ σ τηρ ιώ 5ε ις  σχηνα ι  της  Έ ν ε τ ( * ί ι  I 
x a t i  τ ο υ ;  χρόνους της Έ ν ε τ ιχ ^ ς  Δ ημ οκρατ ία ς . Τό I

μυθ ισ τόρημ α  τοΟτο μετεφράσΟη ε?ς πάσας  τας  \

π α ϊκ α ς  γ λ ώ π α ς .
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