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Πριν τήν έσπέραν ταύτην κλείσω τό ή- 
;χερολόγιόν μ.ου, οφείλω ν’ άναμννισθώ δτι 
χάριν τοϋ άτυχους Χαρτράϊτ έγραψα ε ί; 
®ύο παλαιούς φίλους τής μητρός μου άμ- 
^οτέρους χαίροντας πολλήν επιρροήν καί 
*«τέχοντας διαπρεπή εν Λονδίνω θέσιν, 
Αΐτινες δύνανται νά τω  φανώσι χρήσιμοι, 
fiiuai βεβαία δτι θά πράξωσιν υπέρ αΰ- 
5θν δ ,τι δυνηθώσιν. ’Εξαιρέσει τής Λαύ- 
f*5) περι ούδενός άλλου νχιθάνθην ποτέ

τόσον ενδιαφέρον δσον νΰν περί τοΰ Βάλ- 
τερ. Πάντα τά  μετά την άνα'/ώρησίν του 
συμβάντα συνέτεινον ν’ αΰξήσωσιν Ιτι 
μάλλον την πρός αυτόν συμπάθειαν καί 
ύπόληψίν μου. ’Ελπίζω δτι πράττω καλώς 
βοηθοΰσα αύτόν οσον άπ ’ έμοΰ έξαρτάται 
νά εύρη έργασίαν είς τό έζωτερικόν. ’Ελ
π ίζω  εκ βάθους ψυχής, άλλ’ ούχί άνευ 
τίνος άνησυχίας, δτι τά  πάντα θά τελει- 
ώσωσι καλώς.

H  Νοεμβρίου.  Ό  κύριος Πέρσιβαλ V)- 
τησε καί επέτυχε συνέντευξιν μετά τοΰ 
κυρίου Φαίρλη' παρεκλήθην νά παοαστα- 
θώ κα τ’ αυτήν.

Εΰρον τόν κύριον Φαίρλη λίαν ηυχαρι-

στηυ.ένον έπί τή ιδέα δτι έντός ολίγου 
έμελλε νά τελείωσή «ή μεγάλη άναστά- 
τω σ ις» ,ώ ς άπεκάλει τό συνοικέσιον τής ά
δελφής μου. Μέχρι τής στιγμής έκείνης 
δέν μοί είχε παρουσιασθή ή ευκαιρία νά 
τώ  έκφράσω τήν γνώμην μου επί τοΰ αν
τικειμένου τούτου- άλλ’ δτε διά τοΰ μάλ
λον χαύνου καί βεβιασμένου τόνου τής 
φωνής του έξέφρασε τήν έπιθυμίαν δτι 
συμφώνως μέ τάς επιθυμίας τοΰ σίρ Περ- 
σιβαλ καλόν θά ήτο νά όρισθ^ άμέσως ή 
εποχή τοΰ γάμου, έσχον τήν εύχαρίστη- 
σιν νά ταράξω τά  νεΰρα τοΰ κυρίου Φαίρ
λη διά τής διαμαοτυρήσεως ήν διετύπωσα 
δσον ήδυνήθην ζωηρότερον κατά  παντός



μέσου τείνοντος νά έπισπεύση τήν από
φασή τής Λαύρας. 'Ο σίρ Πέρσιβαλ μέ 
διεβεβαίωσεν άμέσως δτι εννοεί την σημα
σίαν τής άντιροήσεώς μου καί μέ παοε- 
κάλεσε νά πιστεύσω δτι ή πρότασις δέν 
προήρχετο έξ είσηγήσεως αύτοΰ. Ό  κύριος 
Φαίρλη βυθιζόμενος εις τήν αναπαυτικήν 
του έ'όραν, έκλεισε τους οφθαλμούς, έδή- 
λωσεν δτι περιεποιοϋμεν τιμήν είς τό α ν
θρώπινον γένος, καί* έπανήλθεν είς- τήν ι
δέαν ήν είχε έκφράσει πρότερον μετά τής 
αύτής ψύχρας επιμονής, ώς νά μή ήθελε 
γείνει ποσώς άντίορησις. Ή  συζήτησις 
κατέληξε διά τής στκθεράς καί σαφέστα
της άρνήσεώς μου ώς πρός τήν υποβολήν 
τοϋ ζητήματος είς τήν κρίσιν τής Λαύ
ρας, εως δτου αύτή άφ’ έαυτής δέν τό ά- 
νεκίνει. Μετά τήν δήλωσιν ταύτην ήγέο- 
θην δπως άπέλθω έν τώ  άμα έκ τοϋ δω
ματίου. Ή  μορφή τοΰ σίρ Πέρσιβαλ έξέ- 
φραζεν οίκτράν ταραχήνό δέ κύοιος Φαίο
λη εκτείνων τάς όκνηοάς του κνήμας επί 
τοΰ ές όλοσηρικοϋ προσκεφαλαίου μοί εί
πεν ένώ άνεχώρουν :

— Φ ιλτάτη Μαριάννα ! πόσον ζηλεύω 
τό νευρικόν σου σύστημα, τό ρωμαλέον καί 
τόσον δυσκόλως ταοασσόμενον !., Μή κτυ- 
πάς τήν θύοαν, δι’ ονομα θ εο ΰ !..

Μ εταβάσα ποός συνάντησιν τής Λαύρας 
έμαθον δτι καί αύτή μέ άνεζήτει, καί δτι 
ή κυρία Βέζεΰ τήν έπληροφόρησε περί τής 
είς τόν κύριον Φαίρλη έπισκέψεώς μου. 'Η 
άδελφή μου άμέσως μέ ήρώτησε πεοί τών 
λεχθέντων, έγώ δέ διηγήθην πρός αύτήν 
τά  συμβάντα,μή προσπαθοΰσα ν’άποκρύψω 
την λύπην καί τήν άδημονίαν μου. Ή  ά- 
πάντησίς της μ’ έλύπησε καί μ’ έξέπλη- 
ξε' πάσαν άλλην άνέμενον ν’ ακούσω παρά 
τής προσφιλούς έκείνης κόρης.

—  Ό  θεϊός μου εχει δίκαιον, ε ίπ εν.Έ - 
γινόμην πρόξενος καί είς έμέ καί είς πάν- 
τας τούς ενδιαφερομένους ΰπέο έμοϋ άρκε- 
τών στενοχώριών καί δυσαρεσκειών. Και
ρός είναι νά τεθή τέρμα είς αύτάς, Μαοι- 
άννα. Ά ς  άφήσωμεν τόν σίρ Πέρσιβαλ νά 
κανονίση αύτός τό πράγμα κατά βούλησιν.

Προσεπάθησα νά προβάλω άντιορήσεις 
τινας* αλλ οί λογοι μου ούδεαίαν ένεποί- 
ουν έπ’ αύτής έντύπωσιν.

—  Δεσμεύομαι υπό ύποχρεώσεώς, ά - 
πεσπάσθην όλοτελώς άπό τήν προτέοαν 
μου ΰπαρξιν, άπήντησεν. Πρός τ ί ν’ άνα- 
βάλγι τ ις  τάςήμέρας τής θλίψεως,άφοΰ αύ- 
τα ι μέλλουσιν άναποφεύκτως νά έπέλθω- 
σιν j "Οχι, Μαριάννα’ έπίτρεψε νά σοΰ τό 
επαναλάβω,ο θείος μ.ου έχει δίκαιον. Ά ρ- 
κεταί είναι αί άνησυχίαι καί αί στενοχω- 
ρίαι, άς σάς έπροξένησα, δέν έπιθυμώ νά 
σάς προξενήσω καί νέα ς....

Καί ένώ ήτο συνήθως συγκαταβατικω- 
τάτου καί ένδοτικοϋ χαρακήρος, τήν εύ- 
ρον άκλόνητον είς τήν υπομονητικήν έγ- 
καρτέοησίν τη ς, είς τήν άπελπισίαν τη ς, 
ηδυνάμην νά εϊπω. Ά ν  καί τήν άγαπώ 
τόσον πολύ, έν τούτοις όλιγώτερον θά έ- 
θλιβόμην άν τήν έβλεπον κατεχομένην 
ύπό. βιαίας ταραχής'ή  ψυχρά άναισθησία, 
ήν εβλεπον είς αύτήν διά πρώτην φοράν, 
διέψευδε πάσας τάς ιδέας μου, καί τήν

πεποίθησιν, ήν ειχον σχηματίσει περί τοΰ σιν. Ά λ λά  τίποτε ! περιωρίσθη μόνον vi
Υΐοέπ.Γιΐ» ί ι ι « · ^ π · « * Μ ΐ  . < ν \ \ / ,  Jήρεμου καί ευαισθήτου χαρακτήοός της.

1 2  Νοεμβρίου.  Οσιο Πέρσιβαλ Κλάϋδ 
μοι απετεινε κατα το προγευμ.α έοωτήσεις 
τινας περί τής Λαύρας, μή έπιτρεπούσης 
μοι να τον αφήσω ν αγνονΐ έπί πλέον δσα 
έκείνη μοί είπεν.

Ενώ συνωμιλοΰμεν κατήλθε καί αύτή 
και εκάθησε μεθ ήμών. Ή  επίπλαστος 
γαλήνη της διετηοήθη αναλλοίωτος.Μ ετά 
τά τέλος τοΰ προγεύματος ό σίρ Πέρσιβαλ 
επωφεληθη τή ; ευκαιρίας εύρεθείς μόνος 
μετ αυτής παρα τό παράθυρον νά τή άπο- 
τείνν) όλίγας λέξεις κα τ ’ ιδίαν. Έ μειναν 
εκει μόλις ί)υο ή τρία λεπτά καί δτε άπε- 
χωρίσθησαν, ή Λαύρα έξήλθε τής αιθού
σης μετα τής κυρίας Βέζεϋ, ένώ ό σίο 
Πέρσιβαλ προσηλθε πρός έμέ. Μοί είπεν 
οτι τήν καθικετευσε νά όρίσν) αύτή κατά 
την επιθυμίαν της την εποχήν τού γάμου.

Αυτη τόν ηυχαρίστησε καί τόν παρε- 
κάλεσε ν ανακοινωσν] είς έμέ τάς έπιθυ- 
μ.ίας, άς καί αυτός είχεν ώς ποός τά ζή 
τημα τοϋτο.

Δέν υποφέρω νά γράψω έπί πλέον! Καί 
την φοράν ταύτην, δπως πάντοτε ό σίο 
Πέρσιβαλ έθριάμβευσεν χωρίς καθόλου νά 
ριψοκινδυνεύση,καί μέ δλα δσα είπα καί ε- 
πραξα. ΑΙ έπιθυμίαι του ήσαν βεβαίως 
καί σήμερον έκεϊναι,α ΐτινες ήσαν κατά τήν 
ήμέραν τής άφίξεώς του. Ή  Λαύρα ύπεί- 
κουσα είς τήν άναπόφευκτον θυσίαν δει
κνύει τήν ψυχράν υποταγήν τοϋ άπέλπ ι- 
δος θύματος. Νομίζει τ ις δτι άφότου ά- 
πεχωρίσθη δλων τών μ,ικοών αντικειμένων, 
α τινα  ανεκάλουν είς τήν μνήμην της τόν 
Χαρτράϊτ, παρητήθη παντός αισθήματος, 
πάσης έντυπώσεως. Τήν ώραν, καθ’ ήν 
χαοάσσω τάς γραμμάς ταύτας, τρίτην 
μετα μεσημβρίαν, δ σίρ ΙΙέρσιβαλ μάς ά- 
πεχαιρέτισε καί άπήλθεν έν σπου Η  ώς 
μνηστηρ ευτυχής, μεταβαίνων είς τόν έν 
Χαμψίαρ πύργον του διά νά προετοιίλάση 
και ευτρεπίσγ) τά  προωρισμένα διά τήν 
σύζυγον του δωμάτια. Ά ν  δέ παοουσια- 
σθή έμπόδιόν τ ι απρόοπτον, θά νυμφευθώ- 
σιν ακριβώς τήν έποχήν ήν ωρισεν αύτός 
έξ άρχής, δηλαδή πρά τοΰ τέλους τοΰ έ
τους. Οί δάκτυλοί μου φλέγονται χαράτ- 
τοντες τάς λέξεις ταύτας.

1 3  Νοεμβρίου.  Διήλθον τήν νύκτα ά 
γρυπνος, ενεκα τής άνησυχίας ήν μοί εμ
πνέει ή Λαύρα. Περί τήν πρωίαν άπεφά-

μοί ειπν) : Θά σέ .συνοδεύσω , Μαοιάνν* | 
οπου θελεις. Έ χεις  δίκαιον" καί έγώ νη'. 
μίζω οτι ή άλλαγή Οά μέ ώφελήσν). . .

1 4  Νοεηβρίην .  ’Έγραψα είς τόν κύοιον | 
Γίλμωρ δτι θά ίδωμεν πραγματοποιώΊ- 
μενον τό άτυχες συνοικεσίων, άνεκωίνωσ* | 
δέ είς αύτόν τήν απόπειραν, είς ήν κατέ- 
φυγα, δπως επιφέρω μεταβολήν τινα , si 
δυνατόν, είς τήν ψυχικήν κατάστασιν τ·/;; 
άδελφής μου. Δέν εσχον τό θάρρος νά ποι> 
βώ είς λεπτομερείας· επιφυλάσσομαι νά τΰ 
άνακοινώσω αύτάς, δταν συναντηθώιίΕν 
κατά την όοισθεϊσαν έποχήν.

1 5  Νοεμβρίου.  Διά τοΰ ταχυδρομείο;) 
μωί έκομίσθησαν τρεις έπιστολαί. 'II ποώ- 
τη είνε τών Άρνολδς, οΐτινες μέ διαβε- 
βαιοΰσιν δτι μέ πολλήν εύχαοίστησιν θ* 
μάς έπανίδωσιν. 'Η δευτέρα είνε ένός τών 
κυρίων, πρός οΰς άπετάθην ύπέρ τωΰ Βάλ- 
τερ Χαρτράϊτ, μέ πληροφορεί δέ δι’ αύ
τής δτι τώ παρωυσιάσθη εύτυχώς ή ευκαι
ρία νά πράξγι δ ,τι τώ έζήτουν. Ή  τρίτη 
εινε τού Βάλτερ" δ άτυχής νέος μ’ ευχα
ριστεί διά θερμότατων εκφράσεων, διότι 
τώ παοεσχ^ον τό μέσον, δπως έγκαταλεί- 
ψη τήν οίκογένειάν του, τήν πατρίδα του, 
καί πάντας τούς αγαπώντας αύτόν. Απο
στολή οργανωθεΐσα ΰπό τίνος Έταιοία; 
προς τον σκοπόν τού νά επιχειρήση άνχ- 
σκαφας εις τά  μεγάλα έρείπια τής Κεν- 
τριί>ας Αμερικής πρόκειται ν’ άπέλθη I- 
πιβιβαζομένη είς Λιβερπούλην. Ό  εκλε
γείς, όπως συμμετάσχη αύτής ίχνοχρά- 
φος, εδειλίασε, καί κατά τήν στιγμήν τή; 
άναχωρήσεως παρνιτήθη τής θέσεώς του. 
Α ντ’ αυτοΰ διωρίσθη ό Βάλτερ. 'Η θέσι; 

του είνε έξησφαλισμένη έπί £ξ μήνας, άπό 
τής ήμέρας τής άπόβάσεώς του είς Χων- 
δωύρας καί έπί £ν ετος έπί πλέον, έάν τό 
αποτέλεσμα τών άνασκαφών εινε εύχάρι* 
στον καί τά κεφάλαιον δέν έξαντληθή. Τε
λευτά εν τή έπιστολή του υποσχόμενος νά 
μοί πεμψν) λέξεις τινάς άποχαιοετισαοΰ, 
οταν δλοι έπιβιβασθώσιν. Άρά γε καλώ; 
έπράξαμεν άμφότεροι είς τήν παρούσαν ύ- 
πόθεσιν ; αύτή άρά γε ήτο ή καλλιτέρ* 
απόφασις j Τά ελπίζω , καί εύχομαι είς τώ* 
θεόν νά εχη οΰτω. Τά διάβηαα είς δ ποο- 
έβη τή συνδρομή μου,δύναται νά εχη τό
σον σοβαράς συνεπείας δι’αύτόν, ώστε φοι- 
κιώ άκωυσίως, άναλωγιζομένη αύτό. Ά λ λ ’ 
όμως, άφοΰ ήτο τόσον δυστυχής, πώς ή-- ί — γ ·■>· -j-” ·"· ΐι iouuv υυστυχης, πως η*

σισα νά δοκιμάσω μήπως ή άλλαγή τοΰ το δυνατόν νά έπιθυμ-7) νά μένη  εις τήν
τπ7ΓΛιυ ν  v r  πλ ft ίΛ/τ*/ι u  /- Λ χ, 2 . .  —π *  — _____τόπου κατοοθώσν] νά τήν έξεγείρνι έκ τή , 
νάρκης είς ήν φαίνεται βεβυθισμένη. Πα- 
ρακινοΰσα αύτήν ν’ άπέλθϊ) έπί τινα  και
ρόν είς Λίμμεριτζ, καί νά συναντήση π α 
λαιούς παιδικούς φίλους, ών ή παρουσία 
θά τήν φαιδούννι,Γσως κατορθώσω νά δια
σκεδάσω τήν λύπην της. Μετά τινας σκέ
ψεις άπεφάσισα νά γράψω είς τούς ’Ά ρ
νολδς διαμένοντας έν Ύοοκσίαρ.Είναι ά ν
θρωποι άπλοι, αγαθοί, φιλόξενοι, οΰς έ- 
γνώρισεν έκ παιδικής ήλικίας. Άφοΰ έο- 
ριψα την επιστολήν είς τό γραμματοκι
βώτιου όιηγήθην πρός αύτήν τί έπραξα. 
^ ά  ήτο δι’ έμέ άνακούφισις έάν έπρόβαλ-
λεν άντί: ρησίν τινα,εάν ήγειρεν ά ντ ίσ τα - άνάγκη

πατρίδα r c
1 6  Νοεμβρίου.  'Η άμαξα περιμένει είς,Ι 

την θύραν. 'Η Λαύρα καί έγώ άναχωρωΰ- " 
μεν σήμερον πρός έπίσκεψιν τ ώ ν ’Άρνολδς..

2 3  Νοεμβρίου.  Ή  έπί μίαν έβδομάδ* 
διαμονή είς τόν τόπον τοϋτον, δν διά πρώ
την φοράν βλέπει καί έν τώ  μέσφ άνθοώ" 
πων εξαίρετου άγαθότητος, προύξένησεν 
εις αυτήν κάποιαν άνακούφισιν, ό'χ̂ ι δμως 
τόσην, δσην ήλπ ιζα .

Απεφάσισα νά διαμείνωαεν έδώ αίαν έ- 
τ ι εβδομάδα. Είνε ανωφελές νά: έπιστρέ- 
ψωμεν είς Λίμμεριτζ, πριν μάς βιάσν) Λ



21  Νοεμβρίου,  θλιβερά νέα μοί έκό- 
ttiis τό σημερινόν ταχυδρομεΐον. Ή  διά 
Ι^ν Κεντρφαν Αμερικήν άποστολή άπέ- 
πλευσε την 21 τοϋ (Ληνός. Άπεχωοίσθη- 
ρεν ένός γενναίου καί εντίμου νέου" άπο>- 
),έυ*μεν πιστόν φίλον. Ό  Βάλτερ Χαρ- 
τοάϊτ άπήλθεν έξ Α γγλ ία ς .

55 Νοέμβριος.  Έάν αί χθεσιναί ειδή
σεις η^αν Ολιβεραί, κί σημεριναί είνε δυσ
οίωνοι.Ό  σίρ Πέρσιβαλ Κλάϋδ έγραψε πρός 
τ»]ν Λαύραν /.αί έμέ προσκαλών ήμάς νά 
έπιστρέψωμεν έν τω  άμα είς Λίμμεριτζ.

Τί σημαίνει τοϋτο ; Μήπως ώρίσθη ή 
γ,ιιέρα τού γάμου κατά τήν απουσίαν μας ;
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27  Νοεμβρίου.  Τά προαισθήματά μου 
έπηλήθευσαν. Ό γάμος ώρίσθη νά τελεσθνί 
την 22 Δεκεμβρίου.

Τήν επαύριον της ημέρας, καθ’ ην άνε- 
χωρήσαμεν διά Πέϊλδην - Λώζ, φαίνεται 
οτι 6 σίρ Πέρσιβαλ άνήγγειλεν εις τον κ ύ 
ριον Φαίρλη, οτι αί έπισκευαί καί αί με- 
ταβολαί, άς έσκόπευε νά έπιφέρη εις τόν 
έν Χαμψίαρ πύργον του, άπγιτουν περισσό
τερον χρόνον, άφ’ οσον κα τ’ άρχάς ύπελό- 
γισεν. Τά σχέδια έπρόκειτο νά ύποβληθώ- 
σιν εις αύτόν έντός βραχυτάτου χρόνου, 
θά τω άπέβαινε δέ πολΰ εύκολωτέοα ή ό- 
ριβτική μετά τών έργατών συνεννόησις,ώς 
πρός τάς επιδιορθώσεις, έάν έπληροφορεΐτο 
άχριβώς περί τής εποχής, καθ’ήν γενήσε- 
ται ό γάμος, θ ά  ήδύνατο τότε νά κάμη 
τους υπολογισμούς του, συμφώνως πρός τό 
άπομένον χρονικόν διάστημα, άφίνων κατά 
τ& μέρος τά δτι ήτο ήναγκασμένος νά ζη- 
τήσν) συγγνώμην παρά διαφόρων φίλων 
του, προσκληθέντων παο’αΰτού, οπως έλ- 
θωσι νά τάν έπισκεφθώσι τάν χειμώνα καί 
οΐις δέν ήδύνατο νά δεχθ/ί εις τάν πύργον 
ένεκα τών επισκευών.

Ο κύριος Φαίρλη άπήντησεν εις τήν 
επιστολήν ταύτην παρακαλών τάν σίρ Πέρ- 
σιβαλ νά προτείνγι αΰτάς ώρισμένην τινά  
ήμέραν διά τάν γάμον, ήν φυσικω τώ  λό
γω ό κηδεμών θά ύπέβαλλεν είς τήν εγ- 
κριβιν τής δεσποινίδος Φαίρλη, διατεθει
μένος νά έξασκήσ/) πάσάν του τήν έπ ’αύ- 
τής έπιρροήν, δπως τήν παραδεχθή καί 
έχείνη. Ό  σίρ Πέρσιβαλ άπήντησε διά τοϋ 
επομένου ταχυδρομείου,προτείνων συμφώ
νως πράς τά  σχέδιά του καί τάς έπιθυ- 
p-ίζς, άς έξ άρχής έξέφρασε, τό δεύτερον 
δεκαπενθήμερον τού Δεκεμβρίου, τήν εικο
στήν δευτέραν τού μηνός, είτε τήν εικο
στήν τετάρτην, είτε οΐανδήποτε άλλην, 
ήν ή δεσπο ιν ί ς  καί ό κηδεμών αύτής ή 
θελον προτιμήσει. Έ πειδή ή δεσπο ιν ί ς  δέν 
ή τ ί παοοϋσα δπως συνεννοηθώσι περί αυ- 
“Γ·>ϋ, ό κηδεμών της αΰτοβούλως έζέλεξε 
~ΐν πλησιεστέραν ήμέραν, τήν εικοστήν 
οευτέοαν Δεκεαβοίου καί κατά συνέπειαν‘ i I
Η·?-ς προσεκάλεσε νά έπιστρέψωμεν.
ί&Οτε χθες έν ιδιαιτέρα συνεντεύζει μοί 

*νΐγγε ιλ ε  πάντα ταύτα  ό κύριος Φαίρλη, 
iJ·5 ΐ-ροσεκάλεσεν,άναλααβάνων έπί τούτω 
Τ·υφερω-ά ΤΟυς τρόπους έκφράσεως,νά έπ ι-

ληφθώ άπά σήμερον τών άπαοαιτήτων 
διαπραγματεύσεων. Εννοούσα δτι ήτο ώ- 
φέλιμον ν’ άντισταθώ, χωρίς νά εχω περί 
τούτου έξουσιοδότησιν παρά τής αδελφής 
μου, έδέχθην νά διαβιβάσω είς αύτήν τό 
άγγελμα, δι’οΰ μ’έπεφόρτιζε, δηλοϋσα δ
μως ταυτοχοόνως δτι άκράδαντον άπό- 
φασιν είχα νά μή προβώ ούδ’ είς έλαχ ί- 
στην προσπάθειαν, ΐνα πείσω τήν αδελφήν 
μου νά συγκατατεθνΐ είς τάς έπιθυμίας τοΰ 
σίρ Πέρσιβαλ. Ό  κύριος Φαίολη έδοάξατο 
τής ευκαιρίας ταύτης, δπως μέ συγχαρώ 
διά τήν «καλήν καί ίσχυράν φρόνησίνμου» 
απαράλλακτα δπως είς τόν περίπατον θά 
μέ συνέχαιρε διά τήν «καλήν καί ίσχυράν 
κράσίν μου». "Αλλως τε έφαίνετο τά μέγι
στα ηΰχαριστημένος, διότι μετεβίβασεν έκ 
τών ίδικών του είς τοΰς ίδικούς μου ώμους 
ευθύνην, ή τ ις ήτο βάρος δυσβάστακτον 
διά τόν άλλόκοτον αύτάν άρχηγάν τής οί
κογενείας.

Σήμερον τήν πρωίαν ώμίλησα ώς ύπε- 
σχέθην πράς τήν Λαύραν.

Ή  παράδοξος απάθεια, ή άναισθησία 
δύναμαι νά ειπω,ήν σταθερώς έτήρησε μετά 
τήν άναχώρησίν τοϋ σίο Πέρσιβαλ δέν ή- 
δυνήθη ν’άντιστή άπέναντι τών ειδήσεων, 
άς ήμην υποχρεωμένη νά τ·7\ διαβιβάσω. 
Γενομένη αίφνης ώχροτάτη καί καταλη- 
φθε,ΐσα ύπά νευρικού τρόμου :

—  "Οχι τόσον γρήγορα ! είπε μετά φω
νής ικετευτικής . . .  ”Ω ! Μαριάννα ! μή 
τόσον γρήγορα !

Ό  έλάχιστος λόγος προερχόμενος έξ 
αυτής μοί ήρκει. Ήγέρθην δπως έξέλθω 
τής αιθούσης καί συζητήσω έγώ ά ντ ’ α ύ
τής τά ζήτημα μετά τού κυρίου Φαίρλη.

Καθ’ ήν στιγμήν ή χείρ μου ώθει τήν 
θύραν μ’ έκράτησεν έκείνη έκ τού φορέμα
τος,καταβάλλουσα πάσαν προσπάθειαν διά 
νά μ.’ έμποδίστι :

—  Ά φησέ με νά υπάγω,, τή είπα. θέλω  
νά είπω είς τάν θεΐόν σου, οτι ό σίρ Πέρ- 
σιβαλ καί αύτός δέν πρέπει νά μας έπι- 
βάλλωσιν δλας τάς ιδιοτροπίας των . . .

-—- νΟχι ! . . .  είπε μετ’άσθενούς φωνής" 
τώρα πλέον είνε άργά.

—  Καί δι’ h  λεπτόν άκόμη άν έποόκει- 
το, δέν είναι άργά, έπανέλαβον. Ό  ορι
σμός τής ημέρας άνήκει είς ήμάς. Ά φησε 
νά ένεργήσω έγώ, Λαύρα, διά νά έπωφε- 
ληθώμεν δσον τά δυνατόν κάλλιον, άφησε 
νά ένεργήσω,δπως είξεύρωμεν νά φερώμεθα 
ήμεΐς αί γυναίκες.

Καί ταύτα  λέγουσα κατώρθωσα ν’ ά- 
ποσπάσω τά φόρεμά μου έκ τών χειοών 
τη ς, άλλ’ έκείνη περιέβαλλε δι’αύτών τήν 
όσφύν μου, κρατοϋσά με ίσχυρότερον.

—  Τά τοιούτο δέν θά χρηοιμεύσγι ώς 
τίποτε άλλο, είπεν, είμή είς τά νά μάς 
προξενήσ/) νέας στενοχώριας καί άνησυ- 
χίας. θ ά  έ'λθνις είς σύγκρουσιν με τάν θει
ον μου καί ό σίρ Πέρσιβαλ θά εχν] νέα πα
ράπονα δταν έπιστρέψη . . .
ί* ί— Τόσον τά καλλιτερον ! άνέκοαξε λη
σμονούσα πάσαν έπιφύλαξιν. Καί τ ί μάς 
μέλλει διά τά  παράπονά του ; Είνε λοι
πόν άνάγκη νά θραύσης τήν καρδίαν σου, 
διά νά καθησυγάσης τήν πεφοβισμένην μα

τα ιότητα  του ; Ούδείς άνήο υπάρχει είς 
τάν κόσμον, πρός χάριν τού όποιου όφεί- 
λομεν νά προβώμεν ήμεΐς αί γυναίκες είς 
το ιαύτας θυσίας ! . . . Οί άνδρες !. . . αυ
τοί είνε εχθροί τής άθωότητός μας καί 
τής άγνότητός μας' μάς άποσπώσιν άπο 
τής στοργής τών γονέων μας, άπό τής φι
λίας τών άδελφών μας- μάς θεωρούσι ψυχή 
καί σώματι ώς ιδιοκτησίαν των καί συν- 
δέουσι τήν ζωήν των μέ τήν ίδικήν μας 
διά τού έρωτος ή διά τής βίας, δπως δέ- 
νουσι τόν κύνα είς τόν κρίκον τής τρώ
γλης, ένθα οφείλει νά κατοικήσιρ. Ά ν τ ί δέ 
τούτου τ ί παοέχουσιν είς ήμάς οί καλλ ί
τεροι έξ αύτών ; ’Άφησέ με, Λαύρα ! γ ί
νομαι έξω φρενών οσάκις τά συλλογίζομαι!

Δάκρυά τινα , ολίγα ελεεινά δάκρυα, ή 
μόνη παρηγορία, τό μόνον καταφύγιον, δ
περ έχει ή γυνή δπως πραΰν/) τήν οργήν 
καί τήν άγανάκτησίν της, άνήλθον αίφνης 
είς τούς οφθαλμούς μου. 'Η Λαύρα έμει- 
διασε θλιβερώς , καί έρερε τό μανδήλιόν 
της είς τό πρόσωπόν μου, ώς νά ήθελε ν’ά- 
ποκρύψν) καί άπά έμέ τήν ιδ ίαν, τήν εν- 
δειξιν ταύτην τής αδυναμίας μου, άδυ- 
ναμίας πράς τήν οποίαν έγώ πρά πάντων 
είχον εκδηλώσει αείποτε άκραν περιφοό- 
νησιν.

— ’ Ω , Μαριάννα ! έλεγε, σΰ κλαίεις ;
. . . Σκέψου τί θά έλεγες αν ήθέλομεν άλ- 
λάξει θέσιν καί τά  δάκρυα ταύτα  έρρεον 
έκ τών οφθαλμών μου ! Πάσα ή στοργή' 
σου, πάσα ή αύταπαρνησία σου , πάν το 
θάρρος σου δέν θά μεταβάλωσιν ούδ’ έπ ’ 
έλάχιστον, έκεΐνο τό όποιον άργά ή γρή
γορα πρέπει νά έπέλθη. ’Ά ς ΰποκύψωμεν 
είς τήν θέλησιν τού θείου μου. Ά ς  άπο- 
φύγωμεν τάς δυσχερείας κ&ί τήν δυσμέ
νειαν, άφοΰ δύναμαι νά προλάβω πάντα  
ταύτα  διά τής θυσίας μου. Είπέ μου μό
νον, Μαριάννα, δτι δταν νυμφευθώ θά έλ- 
θης νά συγκατοικήσεις μαζί μου, καί άς 
μή κάμωμεν λόγον πλέον περί τούτων . . .

Ά λ λ ’ έγώ ήθελον άκόμη νά ομιλήσω- 
μεν. Α πώθησα τά έλεεινά εκείνα δάκρυα, 
άτινα , ένώ δέν μοί παρεΐχον καμμίαν ά- 
νακούφισιν, έλύπουν έκείνην έπί πλέον,κα- 
τόπιν δέ ήρχισα νά έξετάζω τά ζήτημα, 
λαλοΰσα καί συζητούσα μεθ’ δλης τής δυ
νατής άταραξίας. Ά λ λ ’ οί λόγοι μου δέν 
ΐσχυσαν. Αύτή μέ ήνάγκασε μόνον νά τνί 
έπαναλάβω δίς τήν ύπόσχεσίν μου, δτι θά 
συγκατοικήσω έφ’ δρου ζωής μετ’ αύτής, 
άφού ήθελε νυμφευθ-/), καί έπειτα  διά μιας 
μοί άπέτεινε μίαν έρώτησίν, ή τ ις ετρεψε 
πρός άλλην διεύθυνσιν τήν λυπηράν συμ
πάθειαν, ήν μοί ένέπνεεν.

—  Κατά τήν έν Πεϊλδήν διαμονήν μας, 
μοί ειπεν, έλαβες μίαν επιστολήν, Μαρι- 
άννα ; . . .

Ή  συγκεκινημένη φωνή τη ς, ή τα χύ - 
της, μεθ’ ής τό βλέμμα της άπεσπάσθη 
άπ ’ εμού, δτε έκρυπτε τά πρόσωπόν τη ς, 
άποθέτουσα τήν κεφαλήν επι τού ωμου 
μου, ή ταραχή, ύφ’ ής διεκόπη ή φράσίς 
της, ποίν τελειώστ) τήν έρώτησίν της, 
ταύτα πάντα  μοί άπεκάλυψαν σαφώς τόν 
σκοπόν, πρός δν έτεινεν ή δειλή έκείνη 
περιεργία, ήν άτελώς έτόλμα νά εκφράσ·/].
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— Ένόμιζα, Λαύρα, οτι οΰτε σύ. οΰτ* 

εγω επρεπεν είς τό έξης ν’άναφέρωμεν τον 
νέον εκείνον, τή είπα μετά πραότητας.

■ Ελαβες επιστολήν έξ αύτοΰ j ή
ρώτησεν έκείνη μετ’ έπιμονΤϊς.

— Ναί, άπήντησα, άφοΰ θέλεις νά τό 
μοέθγ) ς.

Καί σκοπεύεις νά τοΰ γράψγις πάλιν;
Εδίστασα πρό της έρωτήσεως τα ύ - 

τ»}ς. Δέν ήθελα νά της ομιλήσω περί 
της εξορίας, είς ήν έκεΐνος έκουσίως ύπε 
βλήθη, ουδέ νά τη ομολογήσω τήν συμ- 
μετοχήν μου είς τήν έκτέλεσιν τών σχε
δίων του, είς τήν πραγματοποίησήν τ ώ ν  
νέων του ελπίδων. Τί λοιπόν ώφειλον ν’άπτ 
«ντήσω ; Είς τήν χώραν δπου μετέβη ήτο 
αδύνατον νά περιέλθτ) είς χειράς του πάσα 
επιστολή, είμή μετά πολλούς μήνας, ί 
σως μετά ετη μάλιστα,

— Ά ς  ΰπόθέσωμεν δτι σκοπεύω νά τοΰ 
γράψω πάλιν, ειπον έπί τέλους. Τί θέλεις 
με τοΰτο νά συμπεράντις, Λαύρα ; . . .

Η παρειά της ή έοειδομένη έπί τής ί 
δικής μου έγένετο αΓφνης φλογερά' οί βοχ-  
χίονες, δ ι’ ών με περιέβαλεν, έφρικίασαν, 
καί ιρσθάνθην δτι μ’εσφιγγεν ίσχυρώτερον.

— Μή τώ  κάμγις λόγον περί τής ε ι κ ο 
στής  δενζέρας,  έψιθύρισεν είς τό ούς μου. 
Ύ ποσχέθητι, Μαριάννα, ύποσχέθητι, σοί 
τό ζητώ ώς χάριν, δτι είς τήν έπιστολή' 
σου δέν θά τώ άναφέρνις καν τό όνομά μου.

1 πεσχέθην, καί καμμία άνθοωπίνη 
γλώσσα δέν δύναται νά έκφράσν) μετά πό
σης θλιψεως ανέλαβον τήν οδυνηράν ταύ— 
την ΰποχρέωσιν. Ταΰτοχρόνως ή Λαύρα 
απεσυρε τους βραχίονας, δι’ών πεοιέβαλλ^ε 
τν)ν όσφύν μ,ου, προυχώρησε πρός τό πα- 
ραθυρον καί εμεινεν ορθία,στρέφουσα πρός 
έμέ τά  νώτα και βλέπουσα πρός τά  εξω. 
Μετά τινας στιγμάς έπανέλαβε τήν σ υ ν ο 
μιλίαν, χωρίς νά στραφή ή χωρίς νά δυνη- 
θώ νά ίδω τήν εκφρασιν της φυσιογνωμίας 
της.

—  Δέν μοί είπες δτι θά μεταβής νά εδ' 
ργ)ς τόν θεΐόν μου ; μέ ήρώτησεν. Πήγαινε 
λοιπόν καί είπέ του δτι συγκατατίθεααι 
είς πάσαν συμφωνίαν, ήν αύτός ήθελεν εγ
κρίνει. Μή άνησυχήσης, άνμεάφίνγις, Μα- 
ριάννα' είνε καλλίτερα νά μείνω μόνη ό- 
λ ίγας στιγμάς.

Έξήλθον. Ό τε  εΰρέθην είς τόν διάδρο
μον ήτο τοσαύτη ή άγανάκτησίς μου, ώς-ε 
άν ήδυνάμην άνυψοΰσα ενα δάκτυλον, νά 
έξαποστείλω είς τό άλλο άκρον τής οικου
μένης τόν κύριον Φαίρλη καί τόν σίρ Πέο- 
σιβαλ Κλάϋδ, βεβαίως δ δάκτυλός μου 
δέν θά έμενεν έπί μακρόν ακίνητος. Ό  
κατηραμένος μου χαρακτήρ ήρχιζε νά ύ- 
ύπερισχύγ) καί βεβαίως θά ΰπεΐκον είς τήν 
επιθυμίαν ήν ήσθανόμην νά κλαύσω, έάν 
ή φλόξ τ ί ς  οργής μου δέν έξήτμιζε τά  
τα  δάκρυα μου. Εν τοιαύτγ] εΰρισκομένη 
καταστάσει, είσηλθεν είς τό δωμάτιον 
τοΰ κυρίου Φαίρλη και αφοΰ τώ  άπέτεινα 
δσον τό δυνατόν τραχύτερον τήν φράσιν : 
«Ή  Λαύρα συγκατατίθεται διά τήν ει
κοστήν δευτέραν» έξήλθον μετά της αύτής 
τκχυτητος,μ.εθ ης είσήλθον, χωρίς νά τόν 
άφήσω καιρόν νά μοί άπαντήσγι. Πλήν

τούτου, έζερχομένη ώθησα τήν θύραν τό 
σον βιαίως οπισθέν μ.ου, ώστε είμαι βέ
βαια ότι τό νευρικόν σύστημα τοΰ κυοίου 
Φαίρλη θά έμεινε τεταραγμένον καθ’ δλον 
τό υπόλοιπον τής ήμέρας.

2 8  Νοεμβρίου.  Ά νέγνων σήμερον τήν 
πρωίαν την επιστολήν τοΰ αποχαιρετι
σμού τοϋ άτυχοΰς Χαρτράϊτ, διότι άπό 
της χθες ήγέρθη έν τω πνεύματί μου ή 
αμφιβολία άν καλώς επραξα άποκρύψασα 
απο την Λαύραν τ·/)ν ειδησιν περί τής ά- 
ναχωρήσεώς του.

Σκεφθεισα επισταμένως,φοονώ καί τώοα 
ακομ.η οτι ορθώς επραξα. Οΐ περιε/όμενοι 
εν τή επιστολή του1 υπαινιγμοί περί της 
άγγλοαμερικανικής έκείνης αποστολής 
τείνουσιν όλοι νά άποδείξωσιν,δτι οί διευ- 
θύνοντες αυτήν την θεωροΰσιν ώς πλήρη 
κινδύνων. Ά ν  ή περίστασις αυτη , ήν διά 
πρώτην φοράν καί άπροσδοκήτως άνελο- 
γιζόμην,παρήγαγεν είς έμέ μεγάλην στε 
νοχωρίαν, όποιον άποτέλεσμα θά παρήγε, 
επί τής άδελφής μου ; ’Ήδη άρκετά λυ 
πηρός είνε ό λογισμός, δτι ή άναχώρησις 
τοΰ Βάλτερ μας στερεί ένός τών μάλλον 
άφωσιωμένων φίλων μας, έφ’ ού θά έστη- 
ρίζομεν τάς ελπίδας μας κατά τήν ώοαν 
τής κρίσεως, δταν αύτή ή ώρα ήθελεν έ- 
πιστή καί ήμεΐς ήθέλομεν εύοεθή άνευ 
στηρίγματος. Τό χειρότερον ' όμως καί 
λυπηρότερων είνε, δτι άποχωριζόμενος ή- 
μ.ών μεταβαίνει νά έκτεθή είς κινδύνους 
είς κλίμα θανατηφόρον, είς χώραν είσέτι 
άπολίτιστον, κατοικουμένην ύπά πληθυ- 
σμ°ΰ άγριου, σχεδόν άτιθάσσου. Θά ήτο 
σκληρότ-ης τό νά καταστήσω τήν Λαύραν 
ένήμερον είς πάντα , ταΰτα  άνευ προφα 
νοΰς καί έπειγούσης ανάγκης.

Σέπτομαι απεναντίας άν δέν εινε αυνε 
τώτερον νά καύσω άμέσως τήν έπιστολήν 
ταύτην, ήτις ένδέχεται νά περιέλθ·/) ήμέ
ραν τινα  εις κακας χεΐρας. Ου μόνον γ ί
νεται λόγος έν αύτή περί της Λαύρας δι’ 
έκφράσεων, αΐτινες πρέπει νά μείνωσιν ά 
πόρρητοι είς μόνον τόν γράφοντα καί έ 
μέ, άλλ’ έπαναλαμβάνει τάς υποψίας, άς 
αυτός συνέλαβεν, υποψίας έπιυ.όνους, άν- 
εξηγήτους, άνησυχαστικάς εις μέγιστον
ϊαθμόν περί της κρυφίας κατασκοπείας,
« _  ,  * ,Υ)τις εζασκειται ενάντιον του, αφ vj; ή-
χέρας άνεχώρνισεν έκ Λίμμεριτζ. Δ ιατείνε
τα ι δτι άνεγνώρισε μεταξύ τοϋ πλήθους, 
τοΰ ευρισκομένου είς τήν προκυμαίαν της 
Λιβερπούλης κατά τήν στιγμήν της ανα
χωρήσεων τής αποστολής, δύο άτομα, ά 
τ ινα  διαρκώς παρηκολούθουν αύτόν έν 
τα ΐς όδοις τοϋ Λονδίνου καί βέβαιοί όοι 
στικώς, δτι τήν στιγμήν, καθ’ ήν έπεβι 
βάζετο είς τήν λέμβον ήκουσε προφερόιιε- 
νον οπισθέν του τό ονομα τής Ά ννη ς  Κά- 
δερικ. Προσθέτει δέ τά  έξης έπί λέξει : 
«Τα περιστατικά ταϋτα  έχουσι σκοπόν 
τ ινα ' συμβαίνουσι βεβαίως χάριν ένός οΐ- 
ουδήποτε αποτελέσματος. Τό μυστήριον 
τ-ής Ά ννης Κάδερικ δέν άπεκαλύφθη άκό
μ η ‘ εγω ίσως δεν θά τήν συναντήσω πλέον 
είς τον δρόμον μου' άλλ’έάν ύμεΐς, δεσποι
νίς Χάλκομβ, τήν συναντήσητέ ποτε, έπ- 
ωφελήθητε όσον τό δυνατόν έκ της πολυ

τίμου ταύτνις εύκαιρίας. Οί λόγοι μου ού. 
τοι υπαγορεύονται ύπά βαθυτάτης πεπο(. 
θήσεως. Σας ικετεύω νά τήν ένθυίλης^ 
πάντοτε». Γοιαύτας έκφράσεις περιέχει·^ 
επιστολή του καί δέν είνε φόβος νά τ*· 
λησμονήσω ποτέ ! Είμαι είς τά έξής λί«γ 
διατεθειμένη νά τηρήσω είς τήν μνήμη, 
μου πάντας τούς λόγους τοϋ Χαρτράϊτ 
τούς ύπενθυμίζοντάς μοι τήν "Ανναν Κ«. 
δερικ. Αλλά πράγματι είνε επικίνδυνος ή 
διατηοησις τής επιστολής ταύτης, ήτις έ* 
τής ελαχίς-ης συμπτώσεως πιθανόν νά πε- 
οιπέσνι εις ζενας χεΐρας. Προτιμότερον να 
τήν καύσω τώρα άμέσως διά νά όλινος-εύ- 
σουν τούλάχιστον κατά μίαν αί τόσαι άν- 
ησυχίαι μου.

’Ιδού αύτή άποτεφρωθεΐοα ! . . Ή  τέ
φρα της επιστολής—της τελευταίας ίσως 
ήν μοί πέμπει— περιίπταται έπί τής πυ
ράς εις τμήματα μελανά καί αγνώριστα. 
Αύτή λοιπόν εινε ή θλιβερά λύσις τής θλι- 
βερωτέρας ιστορίας ; ’Ώ  ! οχι, βεβαίως 
οχι ! . . . Τά πάντα  δέν έτελείωσαν άκό
μη μεταξύ μας.

2 0  Νοεμβρίου.  Ηρχισαν ήδη αί ποο- 
παρασκευαί τοϋ γάμου. Ή  ράπτρια ήλθε 
διά νάλάβη τάς διαταγάς μας. Ή  Λαύρα 
είνε έντελώς απαθής, δλως ξένη φαινομέ- 
'η ^?ύς τά μέγα ζήτημα, δπερ τόσον έν- 
ίιαφερει την ατομικήν ματα ιότητα  τών 

άλλων γυναικών. Ά φ ίνει πάσαν ποωτο· 
βουλίαν εις τήν ράπτριαν καί είς έμέ.Έάν 
ό ταλαίπωρος Χαρτράϊτ άντικαθίστα τάν 
βαρωνέτον, έάν έπ ’ αύτοΰ ήθελε πέσει -'η 
εκλογή τοΰ πατρός της, πόσον διαφορε
τική θα ήτο ή Λαύρα ? πόσας μικοάς αν
ησυχίας θά ήσθάνετο ! πόσας χαριέσσας ι
διοτροπίας θά ποοέβαλλε ! καί πόσον θα 
έκοπίαζον αί μοδίστριαι διά νά τήν εύχα- 
οιστήσωσιν !

3 0  Νοεμβρίου.  Κατά πάσαν ήμέοαν 
λαμβάνομεν ειδήσεις περί τοΰ σίρ Πέοσι- 
οαλ. Δια της τελευτα ίας του επιστολής 
ΐΑ ας γνωστοπο ιεί ο τ ι7 ο πως άποπερκτωθ·/ΐ 
ο ευτοεπισμος τουπυργου τοο? απα ιτούν- 
τα ι είσέτι τέσσαρες ή πέντε μ^νες. Ά ν  οί 
ζωγράφοι, οί θαλαμοστόλοι, οί έμποροι 
τών επίπλων ηδυναντο να χορηγήσωσιν 
ήμΐν τήν ευδαιμονίαν, δπως κατορθώνουν 
νά μάς παρέχωσι τήν δψιν καί τήν έκδή- 
λωσιν τοϋ πλουτου, θά μοί ένέπνεεν ίσως 
ένδιαφέρον ή σπουδή, ήν καταβάλλουσιν 
οπως προετοιμασωσι τό ενδιαίτημα της 
Λαύρας. Αλλ Οίυως εχουσι νΰν τά  πράγ
ματα μία μόνη περίοδος της επιστολής 
τοΰ σίρ Πέρσιβαλ μεταξύ τόσων περιγρα- 
φουσών τούς σκοπούς καί τά  σχέδιά του 
μ έςήγέιρεν έκ τής άδιαφοοίας, ήτο δέ 
αυτη ή ποιουμ,ένη λόγον περί τοϋ τάξει- 
δίου τών νεονυμ.φων εύθύς μετά τόν γά 
μον. Επειδή ή κράσις τής Λαύρας είνε 
τρυφερά καί αδύνατος, άπειλούμεθα δέ 
υπο εκτάκτου ψυχους κατά τάν προσεχή 
χειμώνα, προτείνει νά μεταβώσιν είς ‘Ρώ
μην καί νά μείνωσιν είς ’Ιταλίαν μέχρ1 

τρώτων ήμεοών τοΰ προσε^οΰς θέ
ρους. Αν τά σχεόιον τοΰτο δέν γείνν] πα
ραδεκτόν, δεν άποποιεΐται νά διαμείνωσιν 
ε ΐ ί  Λονδϊνον. άν καί δεν ΰπάοντ έκεϊ και/'-— a



ρ 'α  διασκέδασις νά διέλθωσιν δλην τήν 
êifz-sptvviv εποχήν και νά ένοικιάσωσι πράς 

τοϋτο κατάλληλον οίκημα.
’Ανεξαρτήτως τοΰ συμφέροντος μου καί 

τών άτορ.ικών ρ.ου αίσθηρ,άτων, άτινα  δέν 
πρέπει νά λαμβάνω ύπ ’δψει καί άτινα  θυ- 
οιάζω ευχαρίστως, φανερόν είνε δ τ ιή κ α λ -  
λιτέρα τών δύο περιστάσεων είνε ή πρώ
τη. Καί είς την μίαν καί είς την άλλην 
περίστασιν είνε αναπόφευκτος ό χωρισμός 
της Λαύρας απ’ έμοϋ. Άναμφιβόλως ό 
χωρισμός ούτος Ισται μακρότερος έάν με- 
ταβώσιν είς τό εξωτερικόν παρά έάν δια- 
μείνωσιν είς Λονδϊνον' άλλά τήν ζημίαν 
ταύτην άναπληροΐ ή ωφέλεια,ήτις θά προ- 
κύψη εις τήν Λαύραν, έάν διέλθγ) τον χει
μώνα είς τούς θερμούς έκείνους τόπους. 
Τά θέλγητρα τοϋ ταξειδίου, τού πρώτου 
δπερ έπί ζωής της έπιχειοεΐ είς τήν ώραι- 
οτέραν χώραν τής γής, θά βελτιώσωσι την 
ψυχικήν της κατάστασιν καί θά συντελε- 
οωσιν είς τό νά παοαδεχθ·?) βαθμηδόν τάς 
νέας συνθήκας καί τάς νέκς έξεις τοϋ βιου 
της. Ή  κατάστασις τού πνεύματός της 
δεν. είνε το ιαύτη , ώστε νά έπιζητΤί ποιαν 
τινα άνακούφισιν είς τάς τεχνητάς συγκι
νήσεις,είς τάς χειμερινά; διασκεδάσεις, ά ; 
παρέχει ή πρωτεύουσα. Θά ήσθάνετο ευ
θύ; έξ άρχή; φρίκην πρό; αύτάς καί θά 
έδεινοϋτο έκ τούτου ή άποθάρρυνσι;, ή τ ι; 
έσται ή βεβαία καί αναπόφευκτος συνέ
πεια τού άτυχούς τούτου γάμου. Φοβού
μαι πολύ περισσότερον, άφ’ δσον δύναμαι 
νά έκφρασθώ διά λόγων[τάς πρώτα; ημέ
ρα; τοϋ νέου δ ι’ αύτήν βίου' διαβλέπω δ
μω; έλπίδα τινά  παρηγορία; διά τήν ά- 
δελφήν μου, έάν άπέλθγι ε ί; τό εξωτερι
κόν.’Εάν μείνη,καμμία έλπ ί; δέν υπάρχει.

Άναγινώσκουσα έκ νέου τήν τελευταίαν 
ταύτην παράγραφον τοϋ. ημερολογίου μου, 
ανακαλύπτω, ουχί άνευ εκπληξεως, οτι 
όμιλώ περί τοϋ γάμου τή ; Λαύρας καί 
πεοί τού αποχωρισμού μα; δι’έκφράσεων, 
ών γ ίνετα ι συνήθως χοήσι;, προκειμενου 
πεοί πραγμάτων οριστικών. Α ναγνωρίζω 
δτι είμαι πολύ ψυχρά καί πολύ αναίσθη
το ;, άφοϋ δύναμαι νά ενατενίζω τό μάλ
λον μετά τόση; σκληρά; άταραξίας. Ά λ λ ’ 
εί; ποιον μέσον νά καταφύγω νϋν, δτε ή 
έποχή ώρίσθη καί ήδη έπλησίασε ; Πριν 
ή παρέλθη όλοτελώ; ό προσεχή; μήν ή 
Λαύρα μου  έσται ί δ ι κή του ! Θά εΐνε ή 
Λαύρα του  ! Μοί είνε άδύνατον νά θεω
ρήσω ώ ; γεγονό; τετελεσμένον τήν ιδέαν, 
ή τ ι; περιέχεται ε ί; τ ά ; δύο τα ύ τα ; λ>ε- 
ξε ι;' άποναρκώνει καί σκοτίζει τόν λο γ ι
σμόν μου ε ί; τοιούτο σημεΐον, ωστε λα 
λοΰσα περί τού γάμου τή ; άδελ.φής μου, 
νομίζω δτι λαλώ περί τοΰ θανάτου τη ; !

1 Δεκεμβρίου.  'Ημέρα θλιβερά, πολύ 
θλιβερά ! ήμερα έφ’ή ; δεν αισθάνομαι δύ- 
ναμιν έπαρκή , δπω; ένδιατρίψω. Άφοϋ 
χθες έξ άδυναμία; ώπισθοδοόμησα άπέν- 
αντι τ ή ; οδυνηρά; άνάγκης, έδέησε σήμε-

ταλαίπωρο; μικρά — διότι εινε παιδίον 
άληθώ ; ύπό πολλά ; έπόψει; —  έφαίνετο 
σχεδόν ευτυχή ; έπί τνί ιδέα δτι έμελλε νά 
ιδγ) τά  θαυμάσια τή ; Φλωρεντίας, τή ; 
'Ρ ώ μ η ; καί τή ; Νεαπόλεω;. Ό τε  έδέησε 
νά διασκεδάσω τήν πλάνην τη ; καί νά τή 
άποκαλύψω τήν τραχεΐαν καί πίκραν ά- 
λήθειαν, ήσθάνθην δριμύτατον ε ί; τήν καρ
δίαν μου άλγο ;. Τνί είπα δτι ούδεί; άνήρ 
υποφέρει αντίζηλον, έστω καί άν ό ά ντ ί- 
ζηλο ; ούτος είνε γυνή, έπί τών αισθη
μάτων τή ; γυναικό;, ήν ένυμφεύθη" οΐα- 
δήποτε μεταβολή καί άν έπέλθη κατόπιν, 
τοΰτο δμω; συρ.βαίνει πάντοτε κατά τά ; 
ποώτα; ήμέοα; τοΰ γάμου. Τή υπέδειξα 
δτι διά νά κατορθώσωμεν νά ζήσω διαρκώ; 
μετ’ α ύτή ;, ώφείλομεν, διά πάση; θυσία;, 
ν’ άποφύγωμεν τά  αισθήματα τής ζηλο
τυπίας καί τής δυσπιστίας, άτινα  βεβαίως 
θ’ άνεφύοντο έν τ·75 ψυχΤ) τού σίρ Πεοσι- 
βαλ κατ’ έμοΰ, έάν έγώ αμέσως έκ τών 
πρώτων ήμερών τοΰ γάμου του έφαινόμην 
ώς ή έκλεκτή καί έμπεπιστευμένη κάτο
χος τών άποκρύφων τής συζύγου του. ’Ε- 
δέησε νά στάξω ρανίδα πρός ρανίδα ε ί; 
τήν άγνήν έκείνην καί άμόλυντον ψυχήν 
τήν βέβηλον πικρίαν τή ; γνώσεως τών 
εγκοσμίων, ένώ δ’ έζετέλουν τό οίκτρόν 
τοΰτο εργον έξηγείροντο έν άγανακτήσει 
δσα άγαθά αισθήματα εύρίσκονται έν τ·7) 
ψυχ-J) ρ.ου. Ά λ λά  νϋν τετέλεστα ι ! ήκουσε 
τό σκληρόν, πλήν άνοπόφευκτον μάθημα. 
'Η άθώα πλάνη τής παιδικής τη ; ήλ ικ ία ; 
άπέπτη ' ή χείρ μου άπέσπασεν άπ ’ α υτή ; 
τόν παρθενικόν πέπλον ! Καλλιτερον δμω; 
δτι ύπήρξεν ή ίδική ρ.ου χείρ παρά ή χείρ 
τού άνθρώπου εκείνου' αύτή είνε ή μόνη 
ρ.ου πχρηγοοία! Κάλλιον έγώ , παρά έκεΐ
νο; !

Έ κ τών δύο προτάσεων έγένετο δεκτή 
ή πρώτη. Θά ρ,εταβώσιν ε ί; ’Ιταλίαν, τ -Jj 
άδεία δέ τοΰ σίρ Πέρσιβαλ πρέπει νά προ- 
ετοιρ-ασθώ , μόλις ήθελον έπιστρέψει είς 
Α γ γλ ία ν  , νά μεταβώ π^ό; συνάντησίν 
των διά νά ζήσωρ.εν τού λοιπού ύπό τήν 
αύτήν στέγην. Έ ν άλλοις λόγο ι;, οφείλω 
διά πρώτην φοράν έπί ζω ή ; ρ.ου νά ζητή
σω ύπέο έρ.οϋ χάριν καί νά τήν ζητήσω 
παρά τού άνδρό;, δστις είνε ό ρ.όνος εί; 
τον κόσιιον, ποό; δν δέν έπεθύρ.ουν νά έχω 
καμμίαν ύποχρέωσιν. 'Εστω δμω; ! Χάριν 
τή ;Λ α ύρ «; καί περισσότερα θά έπραττον

2  Δεκεμβρίου.  Ό σάκι; άναγινώσκω τά 
παρ’ έμού γραφόρ.ενα, συναισθάνορ.αι δτ 
έκφράζομαι περί τοϋ σίρ Πέρσιβαλ ήκιστα 
εύνοϊκώ;. Λαρ.βάνουσα ύπ ’δψει τήν θέσιν 
ε ί; ήν περιήλθον τά  πράγματα , οφείλω 
καί έπιθυρ.ώ νά έκριζώσω άπό τή ; ψυχή; 
ρ.ου πάσαν βλαστήσασαν αύτόθι κα τ ’ αύ
τοϋ προκατάληψιν. Δέν δύναρ.αι, τή  άλη 
θεί<£, νά έξηγήσω πόθεν αύται έγεννήθη- 
σαν έν έμοί. Ε ί; τ ά ; άρχά; τών μεταξύ ή- 
ρ.ών σχέσεων βεβαίως δέν ΰπήρχον.Μήπως 
ή απέχθεια ήν δεικνύει ή Λαύρα δπω;

ρον τήν πρωίαν ν’ ανακοινώσω είς τήν γείνη σύζυγός του ρ.ε διαθετει κακώ; εν-

ρεστατα πεπεισμεν
έβαινε καί έγώ ήθελον τήν συνοδεύσει, ή λον,μήπω; ρ.έ δλα; τ α ; εξηγήσει; τοϋ σιρ

Πέρσιβαλ καί ταρά τήν άπόδειξιν, ήν I- 
σχον περί τ ή ; ειλικρίνεια; αύτών, ή έπ ι
στολή έκείνη τ ή ; Ά ν ν η ; Κάδερικ κατέ- 
λιπεν έν τή ψυχή μου δυσπιστίαν τινά , 
ήν άδυνατώ νά έξαλείψω ; Α γνοώ καί δέν 
δύναμαι άκοιβώ; νϋν νά διαγνώσω τά τα- 
οάσσοντα τήν ψυχήν ρ.ου αισθήματα. "Εν 
ρ,όνον αίσθάνορ.αι καί έννοώ,δτι έχω κα
θήκον, διπλοΰν καθήκον μάλιστα, νά μή 
άδικώ τον σίρ Πέοσιβαλ,δυσπιστοΰσα πρό; 
αύτάν άδικαιολογήτω ;. Ά ν  απέκτησα τήν 
συνήθειαν νά τάν εξυβρίζω άδ ιαλείπτω ; 
ε ί; δσα' γράφω έδώ περί αύτού, οφείλω καί 
έπιθυρ.ώ νά σταματήσω τήν άναξίαν δι’ 
έυ.έ ταύτην τάσιν, έστω καί άν ώφειλον 
πρό; τούτο νά κλείσω τό ήμερολόγιόν μου, 
μέχρι; δτου τελεσθΐ) ό γάρ.ος. Είμαι 
άληθώς δυσηρεστημένη έκ τής διαγωγής 
ρ.ου.Άπά τή ; σήμερον δέν θά γοάψο» πλέον !

1 6  Δεκεμβρίου.  Παρήλθαν δεκαπέντε 
ήμέραι, χωρί; ν’άνοίξω τά ; σελίδα; ταύ
τ α ;. Παρήλθεν άρκετάν διάστημα καιρού, 
άφότου διέκοψα τά ; έν τώ ήρ.ερολογίω ση
μειώσει; μου διά νά τ ά ; έπαναλάβω σή- 
ρ.ερον ρ.έ διαθέσει; φρονιμωτέοα; καί εύ- 
νουστέρα; ώ ; πρά; τόν σίρ Πέρσιβαλ.

’Ολίγα άξια λόγου ποάγρ.ατα συνέβη- 
σαν κατά τά ; δύο παρελθούσα; εβδομά
δας. Αί προετοιμασία', σχεδόν έτελείωσαν, 
έκοαίσθησαν δέ έκ Λονδίνου τά διά τό 
ταξείδιον άπαιτούρ,ενα καινουργή κιβώ
τια . 'Η Λαύρα δέν ρ.έ άφίνει πλέον δλην 
τήν ήρ.έοαν. Τήν τελευταίαν νύκτα,έπειδή 
καμμία έξ ήμών δέν ήδύνατο νά κοιρ.ηθή 
ήλθεν είς τήν κλίνην ρ.ου διά νά όμιλή- 
σωμεν μέ περισσοτέραν άνεσιν καί έλευθέ- 
ρίαν : «Θά σέ χάσω τόσον γρήγορα, Μα- 
ριάννα, ελεγεν, ώστε πρεπει νά έπωφεληθώ 
τού καιρού, δστις ρ.ο'ι άπορ.ένει».

Θά νυρ.φευθώσιν ε ί; τάν ναόν τοϋ Λ ίμ- 
ρ.εριτζ, κατά καλήν δέ τύχην ούδείς τών 
γειτόνων υ.α; προσεκλήθη ε ί; τήν τελε
τήν. Θά παρευρεθή μόνο; ό παλαιό ; ρ.α; 
φίλο; κύριο; Άρνολδ, οστι; θά έλθν) έπί- 
τηδε; έκ Πεϊλδήν διά νά παρχστκθτ) ώ ; 
παράνυρ.φο; έκ ρ.έρου; τή ; νύμφη;.Ό  θείο; 
τή ; Λαύρα; είνε πολύ άσθενοϋ; καί ευπα- 
θοϋ; κοάσεως, ώστε δέν τολρ.^ νά έξέλθη 
τού δωματίου του,κατά "τήν ψυχροτάτην 
ρ,άλιστα ταύτην ώραν τού έτου;. ’Ά ν δεν 
είχα λάβει τήν άπόφασιν ν’ άποβλέπω ε ί; 
τά έξή ; ρ.όνον ε ί; τ ά ; φω τεινά ; καί πα- 
οηγόρου; ύποσχέσει; τού ρ.έλλοντο;, ή α
πουσία δλων τών άροένων ρ.ελών τή ; οίκο- 
γενεία ;, κατά τοιαύτην έπίσημον στιγμήν 
τού βίου τ ή ; Λαύρα;,θά μοί έφαίνετο δυσ
οίωνο; καί θά έξήγειρεν έν έρ,οί άνησυχί- 
α ;. Ά λ λ ’ άπεφάσισα νά θέσω τέρμα ε ί; 
τά ; άρ.φιβολία; καί τά  άπαίσια προαι- 
σθήρ.ατά ρ.ου καί σκοπόν έχω νά ρ.η τ  α
ναγράψω πλέον ε ί; τά ; σελίδα; τοϋ πζρόν- 
το ; 'Ηρ.εοολογίου.

Ό  σίο Πέρσιβαλ μέλλει νά φθάση αυ- 
ριον. Προέτεινεν έάν τυχόν έπιρ.ένωμεν ε ι; 
τού; τύπου; τ ή ; αύστηρά; έθιρ.οταξία; 
νά γράψωμεν ε ί; τόν ιερέα,δπως ευαρες·ηθ·$ 
νά τώ  παράσχνι y-ατάλυρ.α καί φιλοξενίαν 
είς τά πρεσβυτέριον, κατά τά βραχύ διά-



ημα, καθ ο πρόκειται να διαμεινη εν ήν μοί έφάνη οτι διέγνωσα ε ί; τήν φυσιο- τήν οικογένειαν όΤδδ άν ελαβεν ά λλα ' ε ί-  
•μμεριτζ, προ της ήμέρας τοϋ γάμ ,υ .Ε ίς γνωμίαν του, οτε κατά πρώτον έπαν*λ- δήσει; περί τής Ά ννης Κάδερικ μ ιτά  τήν

τελευταίαν αύτης είς Λίμμεριτζ επίσκεψήν.
(*Ε π »τα ι σ υ ν εχ ιtot] *

Λίμμεριτζ, πρό της ήμέρας τοΰ γάμβυ.Είς 
τάς παρούσας περιστάσεις οΰτε δ κύριο: 
Φαίρλη ούδ’ έγώ ευρομεν αναγκαίας τάς 
ματαίας ταύτας καί οχληράς δ ια τυπώ 
σεις. Ζώντες παρά τά έρημα τέλματα, έν
τός της απέραντου καί έρημου ταύτης οι
κίας, δυνάμεθα νά θεωρώμεν εαυτούς έ
κτος τοΰ κοινωνικοΰ έκείνου κύκλου, έντός 
τοΰ όποιου ό βίος ύπόκειται εις τοιαύτας 
χυδαίας συνθήκας. Έ γραψα λοιπόν είς τόν 
σίρ Πέρσιβαλ,εύχαριστοϋσα αύτόν διά την 
ευγενή προσφοράν του και παρακαλοΰσα 
νά καταλύσν) εί; Λίμμεριτζ - Χάουζ, είς 
τά δωμάτια ε ί; ά καί. παότε;ον κατώ - 
κησεν.

1 7  Jexef tGf. iov.  Άφίκετο σήμερον καί 
μοί έφάνη έ/. της δψεως ώ ; κεκμηκώς, 
άνιών καί κάπως ανήσυχος. Συνομιλεί έν 
τούτοις καί γελά ώς άνθρωπος, δν ούδε
μία μέριμνα απασχολεί. Έφερε μεθ’ έαυ- 
τοΰ καί Ttva δώρα, τ·7) αληθείς πολύ ώ- 
ραΐα κκί μετά πολλής φιλοκαλίας έκλε- 
λεγμένα, άτινα  ή άδελφή μου άπεδέ/θη 
λίαν εύχαρίστως καί μετά πολλής αταρα
ξία ς , τουλάχιστον κατά τό φαινόμενον. 
Τό μόνον σύμπτωμ.α, έξ ού μ,αντεύω τήν 
έντός τής ψυχής της γινομένην πάλην, δ
πως διατηρή τήν συμπεριφοράν ταύτην, 
είνε ή αιφνίδιος καί ολω; έκτακτο; απο
στροφή, ήν δεικνύει πρό; τήν μόνωσιν. 
Α ντί νά μέν·/) διαρκώ; ή νά έπανέρχηται 

άπαύστως είς τό δοψ.άτιόν της, ώς επρατ- 
τε πρότερον, φαίνεται τώρα δτι φοβείται 
νά μείνγι έντός αύτοΰ μόνη. Σήμερον, πα 
ραδείγματος χάριν, δτε μετά τό πρόγευμα

γνωμίαν του, οτε κατά πρώτον έπανήλ- 
θεν, είχε παντελώς έξαλειφθή. Μοί έφαί
νετο νεώτερος κατά δέκα ετη !

Δεν υπάρχει αμφιβολία— άν καί έγώ, 
ώθουμένη ύπά παραδόξου διαστροφής τής 
φιλοκαλίας μου , δεν δύναμαι νά το ανα
γνωρίσω— οτι ό μνηστήρ τής Λαύρα; είνε 
ανηρ ευειδεστατος. Η κανονικότης τών 
χαρακτηριστικών εινε τόκυριώτατον προ
σόν τής ευμορφίας καί αύτάς εχει τά  χαρα
κτηριστικά κανονικώτατα. Οί μαΰροι, ζω 
ηροί καί άστράπτοντες όφθαλμοί,τόσον είς 
τόν ανήρα,δσον καί εις τήν γυνα ίκα , είνε 
μ,εγα Οελγητρον καί αύτάς εχει τού; ο
φθαλμούς μελαντάτους καί άστοαπηβό- 
λους. Και αύτή ή φαλακρότής.δταν άπο- 
γυμνοϊ μόνον τά άκρον τοΰ μετώπου — 
και ούτως εχει παο α υτφ ,— δεν είνε αν
οίκειος εις τόν άνδρα,διότι καθιστ^ πλέον 
ανοικτόν τό μέπωπον καί αύξάνει τήν εκ- 
φρασιν τής νοημοσύνης έν τ?ί φυσιογνωμία. 
II απροσποίητος χάρις εν τνΐ συμπεριφορά 

του,η ζωηροτης και η εκφρασις τών νευ
μάτων του, ή τέχνη μεθ’ ής συνδιαλέγε
τα ι, υποβοηθουμενη υφ ολων τών πλεονε
κτημάτων γοργοΰ πνεύματος καί εύστοό- 
φου, είνε χαρίσματα άδιαφιλονείκητα. Ό  
κύριο; ] ίλμωο, μη ών έν γνώσει τοΰ μυ
στικού τή ; Λαύρας, είχε δίκαιον νά έκ- 
π λή ττη τα ι, διότι αυτη ήχθετο τόσον έπί 
τφ  μετα τοΰ ανδρος έκείνου συνοικεσίω. 
Πάς τις δ’ ευρισκόμενος είς τήν θέσιν τοΰ 
φίλου μας θά έξεπλήττετο έπίσης. Καί έ- 
γω η ιδία,άν ώφειλον αύτήν τήν στιγμήν 

-, *1 _ > ι ·_Γ— * — — νκ ορίσω τινα ελαττώ ματα  άνεκάλυπτον
ανήλθον διά νά φορέσω τόν πΐλόν μου, έ- είς τόν σίρ Πέρσιβαλ, δύο μόνα ήδυνάαην 
πειδη έπρόκειτο νά έξέλθωμεν είς περίπα- νά ύποδείξω : Τό πρώτον είνε ή άδιάκο
τον, ήθέλησεν,άνευ λόγου τινός, νά μέ συν- 
οδεύση.Έκτος τούτου, πρά τοϋ γεύματος,
διαρκοΰντος τοΰ καλλωπισμού Γ,μών α-\ > 1 1— 1φησε την θυραν, οι’ ής συγκοινωνοΰσι τά
δύο ήμών δωμάτια, έπίτηδες ανοικτήνΟ tv «, , Λ

πος αύτοΰ άστασία καί τό λίαν εύεοέθις-ον 
αυτοΰ, άτινα  δμως λίαν φυσικώς δύνανται 
ν άποδοθώσιν είς τήν ύπερβολικήν ζωη
ρότητα τοΰ χαρακτήρας του. Τά δεύτερονΤ * £ / » ν χ j k; εινε ο ςηρος, αποτορ.ος, τραχύς ενίοτε τοό-cr . » 7 · ’    · ·*r j τραχύς ενίοτε τοο

οπως συνδιαλεγώμεθα : «Προσπαθεί νά μέ πος, μεθ’ ού άποτείνεται πρός τούς ύπη 
απασχολής πάντοτε», μοί ελεγε' «φρόντι- : ρέτας, τά όποιον έπί τέλους δέν είνε άλλο,
L P. Mry Ρ 1 ) Λ / CV'/IT iVr <vr r i *r r. tr c w ~ ___\ , t. w /-v . Γν»

‘ · rr
ςε να ευρισκηται πάντοτε κάνεις πλησίον
μου. Μή μοΰ άφίνν-,ς καιρόν νά σκέπτω-
μαι αυτά μόνον τώρα ζητώ  παρά σοϋ,
Μαριάννα ! μ ή μοΰ άφίνεις καιρόν νά σκέ-
πτωμα^ !»

'Η λυπηρά αυτη μεταβολή,ή έπελθοΰσα 
εις αυτήν,φα ίνετα ι,ττ] αληθεία καθις-ώσαν 
αυτήν θελκτικωτέραν είς τά  δμματα τοϋ 
σίρ Πέρσιβαλ. Ά ν  καλώς εικάζω, αύτός_ , ο . , ’

ειμ,η κακη συνήθεια. Ό χ ι, δέν δύναμαι εύ- 
λόγως νά τό άρνηθώ, ό σίρ Πέρσιβαλ είνε 
άνήρ εύειδεστατος καί λίαν συμπαθητι
κός ! ”Ω ! ’Ιδού τέλος πάντων δτι τό έ
γραψα καί τοΰτο ! . . . Χαίρω δέ δ ι’αύτό!

1 8  Λικεμΰρ ίου .  Έπειδή σήαεοον τήν 
πρωίαν ήμην πολύ τεθλιμμένη καί στενο
χωρημένη, άφησα τήν Λαύραν μετά τής 

: κυρίας Βέζεϋ καί έξήλθον μόνη είς πεοί-«ν ‘J  y ’  ubsjb’j  xki ê Ti/v̂ ov
εξηγεί την μεταβολήν κατά τρόπον εύνθ- πάτον εξοχικόν, διασκέδασιν καί άσκησιν, 
Uov είς τάς έπιθυμίας του. Χαιρετίζει ώς j ήν πολύ παοημέλησα έσχάτω ;. Ήκολού- 
επάνοοον τή ; καλλονή; της, ώς εχέγγυον , θησα τήν όδόν, η τ ις  διέρχεται άνωθεν τών 
περι της αναγεννωμένης φαιδρότητός της τελμάτων, όδόν ξηράν καί εύάερον, άγου- 
το πυρετώΰες^ ερύθημα, τά βάφον τάς πα- σαν πρός τά μέρος Ενθα κεϊτα ι ‘τό Τόδδς- 
ρε^ας της καί τήν φλογέράν τών όφθαλ-j Κόρνερ. Μετά πορείαν ήμισείας ώρας είδα, 
μων της λάμψιν. Σήμερον κατά τό γεύμα : πράς μεγίστην μου εκπληξιν τάν'σίρ Πέρ- 

.αλ^. τόσ/i, ζω/ιρο-η »ος, (/.ετα τ ο - ; σιβαλ, ερχόμενον κατά το φαινόαενον έκ
ση; επιδεολημένης άμεριμνησίας,δλως άν- τού κτήματος.’Ήρχετο βήματι ταχεΐπάλ- 
τισετου πράς τόν δειλόν αύτής χαρακτή- λων διά της χειρός’ τήν ράβδον του’ , κατά 
ρα, ωστε γισθανόμην έν έμοί σφοδράν όρε- τήν συνήθειάν'του,καί φορών άνοικτάν τάν 
, ν νχ τ '?> έπιοάλω σιωπήν καί νά τήν έπενδύτην τ η ; θηρευτικής αύτοΰ ένδυμα- 
απαγαγω^ εκ της τραπέζης.Ή  εύχαρίστη- σίας. Ό τε  συνηντήθημεν δέν άνέαεινε νά 
οις και ό θαυμασμός τού σίρ ΙΙέρσιβαλ : τόν έρωτήσω, άλλά μοί είπεν άαέσως δτι 
απεναντίας ί)έν ειχεν δρια. Ή  ανησυχία, είχε πορευθή είς τά κτήμα διά νά ερωτήση

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
MreiXTOPlA AAESAΝ4ΡΟΥ Δ Ο Υ Μ Λ

[ϊυνέχει* της Βασιλίασης Μαργώ.]
(’’Ορα προηγούμινον <ρύλλον]

Οί ήμέτεροι άναγνώσται βεβαίως ήννό- 
ησαν, άτι ούτοι ήσαν οί ευνοούμενοι τοΰ 
βασιλέως Κουέλος, Σχομβέργ, Μωζιρόν, 
δ Ώ  καί δ’ Έπερνών, οΐτινες ένήδρευον, 
δπως έπιτεθώσι κατά τοΰ Βουσύ, πεοί τοΰ 
οποίου καί συνδιελέγοντο, δτε ό Μωζιοόν 
είπε :

—  Βλέπω τινά  ερχόμενον διά τής όδοϋ 
τοϋ 'Αγ ίου  Παύ.Ιου.

—  Δέν θά είναι αύτός.
—  Δ ιατί ;
—  Διότι δέν είναι αύτά τό δρομολό- 

γιόν του.
—  Πόσον θά ήτο παράδοξον, έάν έπλη- 

ροφορήθη τ ι καί μετέβαλε διεύθυνσή !
—  Δέν γνωρίζετε καλώς τάν Βουσύ- δέν 

θά μετέβκλλε διεύθυνσιν καί άν έγνώριζεν 
δτι αύτάς ό διάβολος ένήδρευε κα τ’ αύτοΰ.

—  Εν τοσούτω ιδού δύο άνδρε;, οί ό
ποιοι τώ όμοιάζουσιν,άπεκρίθη ό Κουέλο;.

—  Ιΐραγμ ατικώ ς, έπανέλαβον δύο ή 
τρεις φωναί.

—  Τότε έφοδος, είπεν ό Σχομβέργ.
— Μίαν στιγμήν, είπεν ό δ’ Έπερνών- 

προσοχή μήπως φονεύσωμεν φιλησύ/ους 
αστούς ή έντιμους μαίας. . . ’Ιδού ! στα- 
ματώσι.

Τφ δντι δ’ είς τό άκρον τής όδοϋ 'Α
γ ίου ΠαύΛου, ή τ ις έκβάλλει είς τήν όδόν 
'Αγίου 'Αντωνίου ,  τά  δύο πρόσωπα, τά  
οποϊα έφείλκυον τήν προσοχήν τών ήμε- 
τερων πέντε συντρόφων, έσται/,άτησαν αν
αποφάσιστα.

—  ”Ω ! ώ ! μήπως μάς ειδον ; είπεν 
ό Κουέλος.

Γί λεγεις ; μόλις βλέπομεν ήμάς αύ
τούς.

—  ’Έ χ ίΐς  δίκαιον, άπήντησεν ό Κουέ
λος. ’Ιδού ! στρέφονται πρός τά  δεξιά. . . 
εσταμάτησαν ένώπιόν μιας ο ικ ίας... Κά
τ ι άναζητοΰσιν.

—  Α ληθώ ς.
 Φαίνεται, δ’τι θέλουν νά είσέλθωσιν

. . .  Αΐ ! θά μάς διαφύγωσι.
—  Δεν είναι δμως αύτός . . .
—  Δέν δύνασαι νά τό βεβαιώσης.
Έ νεκα τής αβεβαιότητας ταύτης, οί

ένεδρεύοντες εύγενεϊς ώρμησαν μέ τά  ξίφη 
γυμνά , ώς πε ινώ ντες λύκο ι, κα τά  τώ ν ποό 
τής θύρας τή ς οικίας ίσταμένων δύο άν- 
δρών.

Άκριβώς δέ τήν στιγμήν ταύτην, ό ε- 
τερος αύτών είχεν εισαγάγει κλείδα έντός 
τοΰ κλείθρου καί ή θύρα ήνοίγετο , οτε ό 
θόρυβος τών έφορμώντων είχεν* αναγκάσει 
τού; δύο αγνώστου; νά ύψώσωσι τήν κε
φαλήν.

—  Τί συμβαίνει ; ήρώτησεν ό βραγυ-



«ωμότερος αύτών,στραφείς προς τον σύν
τροφόν του.Μήπως όρμώσι καθ’ήμών,δΆ ύ-

Ριλύ ’ -— Ά  ! Έ ξοχώ τατε, άπήντησεν ό άνοι
ξα: τήν θύραν, ουτω νομίζω. Θά φανερώ
σ τ ε  ή θά μείνετε άγνωστος ;

-— "Ανδρες ένοπλοι ! ένεδρα !
.— ’Ίσως ζηλοτύπων. Θεέ μου ! έγώ ό

μως τω  είπον ύμΐν, έξοχώτατε, δτι ή κυ
ρία ήτο πολΰ ώραία καί ήτο άδύνατον νά 
«ή έ'χν] λατρευτά ;.

— Ά ς  είσέλθωμεν ταχέως, δ’ Αύριλύ. 
Ά νθίσταταί τ ι ;  κατά της πολιορκίας, έρ- 
ρωμενές·ερον έντεΰθεν ή έκεΐθεν τών πυλών.

—  Ναί, έξοχώτατε, δταν δεν ύπάρχω- 
<5ΐν έχθροί έντός τοΰ φρουρίου. Τίς όμως 
σάς βέβαιοί . . .
• Δέν ελαβε καιρόν νά συμπληοώσγ) τήν 
φράσίν του, διότι οί εΰγενεΐς είχον δια- 
τρέξει τήν χωρίζουσαν άπ ’ άλλήλων τά  
δύο μέρη έκατόν περίπου βημάτων άπός·α- 
σιν ταχείς ώς άστραπή. Ό  Κουέλος καί ό 
Μωζιρόν, οΐτι\ες διηυθύνθησαν κατά μή
κος τοΰ τείχους, έλαβον θέσιν μεταξύ τής 
θύρας και τών θελόντων νά είσέλθωσιν είς 
«ΰτήν, ΐνα έμποδίσωσι τήν ύποχώρησιν 
αυτών , ένω ό Σχομβέργ, ό δ’ "Ω καί ό 
Έπεονών ήτοιμάζοντο νά ποοσβάλωσιν αυ
τούς κατά μέτωπον.

—  Θάνατος ! θάνατος ! έκραύγασεν ό 
πάντοτε όρμητικώτερος Κουέλος.

Αίφνης ό ύπό τοΰ συντρόφου καλούμε
νος διά τοΰ τίτλου i f.o γωτάτον  έβάδ ισεν 
έν βήμα πρός τά  εμπρός,έστράφη πρός τόν 
Κουέλον καί έσταύρωσε τάς χεϊρας μετ’ά- 
λαζονείας.

—  Νομίζω δτι είπατε : Θάνατος ! ό- 
μιλοΰντες πρός ένα τών υιών της Γ αλλ ί
ας, κύοιε Κουέλε, άνέκοαξε μετά φωνής 
μελαγχολικής καί μέ τό βλέμμα άπαίσιον.

Ό  Κουέλος ώπισθοχώρ/ισε, τούς οφθαλ
μούς έχων απλανείς, τάς χεϊρας ακινήτους 
καί μέ τά  γόνατα τρέμοντα.

—  Ό έξοχώτατος δούξ δ’ Ανζιοΰ,είπεν.
—  Ό  έξοχώτατος δούξ δ' Ά νζιοΰ , έπ- 

ανέλαβον οί λοιποί.
—  Λοιπόν, έξηκολούθησεν ό Φραγκί

σκος μέ τρυφερόν υφος, φωνάζομεν άκόμη: 
Θάνατος ! θάνατος ! εύγενεΐς μου ;

—  Έ ξοχώ τατε, έψιθύρισεν ό δ’ Έπερ- 
νών, ήτο άστειότης' συγχωρήσατε μας.

—  Έ ξοχώ τατε, είπε καί ό δ· ”Ω, δέν 
ύπωπτεύομεν δτι ήδυνάμεθα νά συναντή- 
σωμεν τήν ΰμετέοαν υψηλότητα είς το α- 
κρον τών Παοισίων, είς τήν έρημον ταυ- 
την συνοικίαν.

—  Ά στειότης, έπανέλαβεν ό Φραγκί
σκος, χωρίς νά τιμήση τόν δ’ Ώ  δι' άπ- 
αντήσεως, άστεΐζεσθε κατά παραδοξώτα- 
τον τρόπον, κύοιε δ’ Έπερνών. Ά λ λ ’ άφοΰ 
ό αστεϊσμός ύαών δέν άφεώρα είς έμέ, τ ί 
να ήπείλει ;

— Έ ξοχώτατε, άπήντησεν ό Σχομ · 
. βέργ, είδομεν τόν Σαίν -  Λύκ νά έξέλθν)

τοΰ μεγάρου Μονμορανσύ καί νά διευθυνθή 
πρός -τό μέρος τοΰτο. Έθεωοήσαμεν την 
πράξίν του παράδοξον καί ήθελήσαμεν νά 
μάθωμεν δ ιατί ό σύζυγος έγκατέλιπε τήν 

" σύζυγον τήν πρώτην νύκτα τών γάμων του.

Ή  πρόφασις ήτο εύλογοφανής, διότι, 
κατά πάσαν πιθανότητα, ό δούξ δ’ Ά ν -  
ζιοΰ θά έμάνϋανε τήν έπιοΰσαν , δτι ό 
Σαίν - Λύκ δέν είχε διανυκτερεύσει είς τό 
μέγαρον Μονμορενσύ, αυτη δέ ή εϊδησις 
θά συνεβιβάζετο μετά τών λόγων τοΰ 
Σχομβέργ.

—  Ό  κύριος Σαίν - Λύκ ; Μ’ έξελά- 
βετε άντί τούτου, κύριοι ;

—  Ναί, έξοχώτατε, άπεκοίθησαν όμοΰ 
οί πέντε σύντροφοι.

— Καί άπό πότε δύναταί τ ις  ν’ άπα- 
τηθή ώς πρός άμφοτέρους ήμάς ; είπεν ό 
δούξ' ό κύριος δέ Σαίν-Λύκ είναι μίαν 
σπιθαμήν υψηλότερος έμοΰ.

  Είναι άληθές, έξοχώτατε, είπεν ό
Κουέλος' είναι δμως ίσος πρ&ς τόν κύριον 
δ’ Αύριλύ, δστις έχει τήν τιμήν νά συνο- 
δεύν) ήμάς.

—  ’Ά λλω ς ή νύξ είναι πολύ σκοτεινή, 
έξοχώτατε, προσέθηκεν ό Μωζιρόν.

—  Πρός τούτοις , βλέποντες έ'^α άν- 
δρα, προσπαθοΰντα ν’ άνοίςν) μίαν θύραν, 
έξελάβομεν αύτόν άντί τοΰ κυρίου, έψιθύ
ρισεν ό δ’ Ω.

—  Έ πί τέλους,ή ύμετέρα έζοχότης, ε ί
πεν ό Κουέλος, δέν δύναται νά ύποθέαν), 
δτι έφαντάσθημεν κάν νά πράξωμέν τ ι κα τ ’ 
αύτής ή νά  διαταράξωμεν τάς ήδονάς της.

Ό  Φραγκίσκος, ένφ συνδιελέγετο καί 
ήκουε τάς μάλλον ή ήττον κα τ’ αύτοΰ λο- 
γικάς άπαντήσεις τών κατ’ αύτοΰ έπ ιτε- 
θέντων, τάς οποίας ή έκπληξις ή ό φόβος 
προύκάλει , άπεμακρύνθη, διά στρατηγι
κής κινήσεως,άπά τήν θέσιν,είς τήν όποιαν 
τό πρώτον ΐστατο , ακολουθούμενος ύπό 
τοΰ δ’ Αύριλύ, κιθαρφδοΰ αύτοΰ καί συν
ήθους συντρόφου του κατά τάς νυκτερι- 
νάς έκδρομάς, ώστε οί πέντε σύντροφοι 
δέν ήδυνήθησαν νά παρατηρήσωσι τήν θύ
ραν,είς τήν οποίαν προύτίθετο νά είσέλθν).

— Τάς ήδονάς μου ! είπε τραχέως' καί 
τ ίς  σάς έκαμε νά πιστεύσητε, δτι έρχο
μαι ένταΰθα πρός διασκέδασιν ;

— Ά  ! έξοχώτατε, δι’ οίον δήποτε λό 
γον άν έρχεσθε, συγχωρήσατέ μας' άπο- 
συρόμεθα.

— ’Έστω ! Ύ γ ια ίνο ιτε , κύριοι.
—  Έ ξοχώ τατε, προσέθηκεν ό δ’ Έπερ

ν ώ ν ,  ή γνωστοτάτη τή ύμετέρα ύψηλό- 
τη τ ι έχεμυθία ήμών. . .

Ό  δούξ δ’ Ά νζιοΰ, δστις είχεν ήδη ά- 
πομακρυνθή £ν βημα, έσταμάτησε καί συν
οφρυωθείς :

—  Καί τίς σάς συνέστησεν έχεμυθίαν, 
κύριε Νογαρέτε, παρακαλώ ;

— Έ ξοχώ τατε, ένομίσαμεν δτι ή ύ 
μετέρα ύψηλότης κατά τήν ώραν ταύτην 
μόνη καί άκολουθουμένη ύπό τοΰ προσώ
που τής εμπιστοσύνης της. . .

—  Ή πατάσθε' τοΰτο πρέπει νά πις-εύ- 
σητε καί τοΰτο θέλώ νά πιστεύν) πάς τ ις .

Οΐ πέντε εύγενεΐς ήκουσαν τώ ν λόγων 
τοΰ δουκός έν βαθυτάτ·/) σ ιγή  κα ί μετά 
σεβασμοΰ.

— Μετέβαινον, έπανέλαβε βραδέως ό 
δούξ δ’ Ά νζιοΰ, ώς ΐν ’άποτυπώσ·/) είς τήν 
μνήμην τών άκροατών του πάσαν λέξιν, 
μετέβαινον νά συμβουλευθώ τόν ’Ιουδαίον

Μανασσήν, δστις ήξεύρει ν’ άναγινώσκη έν 
τώ ποτηρίω καί έν τώ κυπέλλω τοΰ καφ- 
φέ. Γνωρίζετε, δτι κατοικεί είς τήν όδόν 
Τονρνέ.Ι.  Ά λ λ ’ ό δ’ Αύριλύ διέκοινε καί 
έξέλαβεν ‘Υμάς περιπολοΰντας λογχοφό
ρους. "Ενεκα τούτου, προσέθηκεν ό δούξ 
μετ’έπιφόβου διά τούς γινώσκοντας τόν χα
ρακτήρα αύτοΰ θυμηδίας,ώς αληθείς θαμώ- 
νες μάγων έβαδίζομεν έγγύτατα  τών το ί
χων καί άπεκρυπτόμεθα είς τάς θύρας, δ
π ω ; άποφύγωμεν τά  τρομερά βλέμματα
ύμών.

Ό  πρίγκηψ, ταΰτα  λέγων, είχε φθάσει 
είς τήν όδόν τοΰ 'Aj  'ίου Παύ.Ιον , ώστε ή
δύνατο ν’ άκουσθή ύπό τών φρουρών τής 
Βαστίλλης,έν περιπτώσει έπιθέσεως, κατά 
τής οποίας ήκιστα έξησφάλιζον αύτόν, 
γινώσκοντα τό παλαιόν καί άσβεστον μ ί
σος τοΰ άδελφοΰ του , αί περί συγγνώμης 
αιτήσεις καί ή έ'κφρασις τοΰ σεβασμοΰ 
τών εύνοουμένων τοΰ Έοοίκου Γ .

-— Νΰν δ’άφοΰ γινώσκετε δ ,τι οφείλετε 
νά πιστεύητε καί ίδ ίω ; νά είπητε, ύγει- 
α ίνοιτε, κύριοι. Περιττόν νά ειδοποιήσω 
ύμ ά ;, δτι δέν έπιθυμώ νά μέ παρακολου- 
θήσητε.

Ά π α ν τ ε ; προσέκλινον καί άπεχαιρέτι- 
σαν τόν πρίγκηπα, δστις πολλάκις έστρά
φη καί συνώδευσεν αύτούς διά τοΰ βλέμ- 
ματος, καίτοι προχωρήσας βήματά τινα 
πρός αντίθετον διεύθυνσιν,

—  Σάς ορκίζομαι, έξοχώτατε, είπεν ό 
δ’ Αύριλύ, δτι οί άνδρες, μεθ’ ών συνην- 
τήθημεν, είχον κακά; προθέσεις. Πλησιά
ζει τό μεσονύκτιον, εύρισκόμεθα είς συνοι
κίαν άπομεμακρυσμένην καί έρημον, ώς ε
κείνοι έλεγον. ά ; έπιστρέψωμεν ταχέως είς 
τό μέγαρον.

["Eniteit σ«ν£χ*ια]
Α μ .λ .

Ο Κ Λ Η Ρ Ω Τ Ο Σ

Ά πό τινων ημερών αί όδοί συνεχώς πλη- 
ροΰνται ύπά κληρούχων, οΐτινες ύπάγουσι 
νά καταταχθώσι. Πορεύονται έν άταξία . 
Σχεδόν πάντες οί λαχόντε; είσίν εύθυμό- 
τατο ι, τ ιν έ ; μόνον έξ αύτών άναχωροΰσι, 
σύοοντες τούς πόδα; μετά κόπου, μέ μέ
τωπον κεκυφό;, οφθαλμού; έξωγκωμενους 
καί βαοεΐαν καρδίαν. . . ’Ά λλοτε οί λα
χόντε; ύπηρέτουν τρία ετη.

Τήν ΐστοοίαν ένά; τών τελευταίων τού
των θά διηγηθώ.

Μέ τάν άνεμον, τήν χιόνα ή τήν βρο
χήν, πολύ πρό τής χαραυγής, ένώ είσέτι 
αί πεδιάδες είνε σκοτειναί καί τά  δάση 
μελανά, εγείρονται έκεΐνοι καί άδιαφο- 
ροΰντες διά τήν παγεράν αύραν, ή μέν μή
τηρ φορούσα τό βαμβακερόν μεσοφόριον, 
καί τά χονδρόν ύποκάμισόν της, ό δέ πα 
τήρ ’Ιωάννης, ένδεδυμένος τά  έξ έγχωρίου 
ύοάσματος ενδύματα του, έπορεύοντο είς 
τούς άγρούς, χώνοντες μέχρις άστραγά- 
λων, τούς γυμνού; των πόδα;, εί;~ τά 
χώμα.

Ά φ ’ ή ; ώρα; τά κωδωνοστάσιον άπει-
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τελλούση; ημέρα;, μέχρι τή ; ώρα;, καθ’ήν 
ή ρ.ακρά αύτοϋ σκιαγραφία έξηφανίζετο 
εν τω  σκότει τή ; νυκτό;, οί γενναίοι ού- 
Tot είργάζοντο έσκυμμένοι,μέ τού; ώμου; 
βεβρεγμένους έκ τοϋ ίδρώτος,καί τά μέτω
πον υγρόν.

Πρό; τ ά ; δέκα, ύπό σκιάν οτε ήτο 
ήλιος, ύπά στέγην δτε έβρεχεν, άνεπαύ- 
οντο, δπω; φάγωσι τεμάχιον ξηροϋ άρ
του, συνοδευομένου μέ κρόΐΛρ.υον έπιπεπα- 
σρ.ένον δ ι’ άλατος, καί όμιλοϋντε; πάν
τοτε περί τοϋ υίοΰ των.

—  ’ΣΙ τέσσαρα χρόνιά 6 Στάθη; θά 
είνχι είκοσι χρόνων.

— Καί δέν έχομεν παρά έξακόσιαι; 
δραχμαί; !

—  Θά πωλήσωμε τό σπήτί μα ; 
αύτόν τόν χειμώνα ά ; μη πιούμε κρα
σί . . . πρέπει νά οίκομήσουμε καί τ α ί ; 
ά λλα ι;.

— Αί . . . θά τ α ί ;  οίκονομήσωμε, έπα 
νελάμβχνεν ό πατήρ, άναλαμβάνων τήν 
άξίνην του

Η σύζυγό; τοίι τάν έμιμεΐτο, καί ειρ- 
■y . γ ι 'γαςοντο, ειρναί,οντο

&

Ό τε  ό Ευστάθιο; έγένετο είκοσαέτης, 
αί χ ίλ ια ι όιακόσιαι δραχμαί ειχον κα- 
τατεθή ε ί; τάν συμβολαιογράφον. Ό  Θεά; 
μόνον γνωρίζει πόσον ιδρώτα έχυσαν οί 
δυστυχεί; γονεϊ; . . . Καί έν τούτο ι; τό 
ειχον λησμονήσει.

Τήν ήμέραν τή ; κληοώσεω; ό πατήο 
και η μητηο ενεδυθησαν τά  εορτάσιι/,α 
φορέματα των καί ήκολούθησαν τόν 
υίόν των καί τού; νέου; κληρωτούς, 
τού; ύπαγομένου; είς τήν αύτήν κατη
γορίαν, οΐτινες έπορεύοντο ε ΐ; τό έπαρ 
χεϊον.

Ή  μήτηρ έλεγεν :
Αν τοϋ πεσ·/) ό κλήρο;, ’μποοοϋι/.ε 

νά βάλωμε άλλον ε ΐ; τήν θέσι τού.
Ό  ’Ιωάννη; έσκέπτετο :
—  Ά ν  τοϋ τύχ·/) μεγάλο; αριθμό;, έ- 

χομεν εξασφαλισμένο τό ψωμί ρ α ς .

Οτε ο Ευστάθιο; εθηκε τον ποδχ του 
ε ί; την πρώτην βαθμίδα τού έπαρχείου, ό 
πατήρ τόν ένηγκαλίσθη καί τώ ειπε :

— Μή φοβάσαι, παιδί μου, δέν θά ’πά ; 
στρατιώτης.

Τό τέκνον των είσήλθεν. ’Επί μίαν ώ 
ραν οί γέροντες πεοιέμενον, κρατούμενοι 
έκ τών χειρών, καί μειδιώντες, δπως άπο- 
φύγωσι τά  δάκρυα. "Οταν 6 Εύστάθιος 
εξήλθεν, άμφότεροι όμοφώνως άνέκραξαν :

—  Αί, λοιπόν ;
—  Λοιπόν . . . μοϋ έτυχεν ό αριθμό; 

έννέα !
Επήλθε στιγμ ια ία  σιωπή, ειτα ή μή

τηρ είπε :
— Καλά. . . είναι ’λ ιγάκ ι κακό, άλλά 

δέν πειράζει, ’μπορούμε νά βάλωμε άλλον 
’;  τή θέσι σου.

—  Α ί ! δέν είναι μεγάλο κακό, προσ
έθηκεν ό πατήρ. Δόξα σοι ό Θεά; εχομε 
άκόμη γερά ποδάρια καί καλά ’υ.άτια', θά

δουλειά !
Καί οΐ γέροντες άνεχώρησαν εύχαρις-η- 

μένοι.
&

Την επαύριον, ότε ό ’Ιωάννης καί ή σύ
ζυγος του επεστρεψχν έκ τών άγρών, μά- 
την ανεμενον τον υίόν των διά το δεϊπνον. 
Ο Ευστάθιος έπέστρεψεν άργά , καί δτε 

είσήλθεν, οί γέροντες τάν παρετήοησαν έ'κ- 
πληκτοι. Ή το  μεθυσμένος.

— Μπά ! Μιά ’μέρα ’πέρασε’ποϋ ’κλη
ρώθηκε; ! . . . καί άπό τώρα . . . ειπεν ό 
πατήρ.

Ά λ λά  καί την έπομένην, καί τήν ρ.εθ- 
επομένην, καί καθ’ έκάστην ό κληοοϋχο; 
επέστρεφεν ε ί; τήν αύτήν κατάστασιν. Ό 
πατήρ ώργίσθη . . .

Τελο; καί τήν νύκτα ό υιό ; δέν έκοχ- 
μάτό είς τήν οικίαν, είχον τέσσαρας ημέ
ρας νά τάν ίδωσι.

Τοτε πλέον, ό πατήρ ανησυχών, τάν έ- 
ζήτησε παντού. Έμαθεν έρωτών τού; έν 
τώ κτήμα τ ι εργαζομένου;, δτι άπά τή ; 
κληρώσεω; ό Ευστάθιο; δεν είογάζετο 
πλέον ! . . .

Ε ι; το καπηλεΐον έπανεϋρε τόν υίόν του.
— Πώ;, Στάθη ! τώ  είπεν, εδώ πρέπει 

νά σέ ζητώ ; Είδέ; ποτε έδώ τόν πα
τέρα σου ; .·. . Εμαθε; πώ ; ’μπορούμε νκ 
μη σε άφήσώμε νά γείνγ)ς στρατιώ τη; 
καί γ ι αύτά μάς τά  κάνεις αύτά ; Αύτή 
είναι ή ανταμοιβή ; Είκοσι χρόνια τώρα, 
έγώ καί ή μάνα σου παιδευόμαστε για  
νά σέ άναστήσωμέ- δέν έγνωρίσαμε οΰτε 
Κυριακή, ουτε γιορτή . . . .  ’στερηθήκαμε 
τά πάντα. Μέ τό χιόνι καί μέ τή ζέστη 
δουλεύομε ’σκυμμένοι άπό ·τό πρωι ώς τό 
βράδυ . . .  Η μάνα ίου Ιχασε δέκα χρό-
ix τη ; γ ια  νά γλυτώσν) τρία ’δικά σου 
. . και έσύ. . . . Στάθη, δέν κάνεις ’σάν 

τίμ ιο ; ά'νθρωπος ! . . .
Δάκρυ ύγρανε τα  βλέφαρα του πτωχού 

έου, ά λλ ’ αίφνης έγερθείς :
— Καί επειτα μήπω ; σάς ’ζή

τησα έγώ τίποτα  !
Αχάριστε, άθλιε,είπεν ό πατήρ προσ

βληθείς.
Τι ; θελεις νά κάμωμε άνησυχίαις 

ς τό μαγαζί ; . . .
Θέλεις νά ελθης εις τό σπ ίτ ι, μεθυ

σμένε, άθλιε, τιποτένιε ; . .
ι Εγω τιποτένιος ! . . άνέκραξεν ό 

Ευστάθιος, όρμήσας κατά τοΰ πατρός του.
Οι εν τώ καπηλειψ έπενέβησαν καί ό 

"κχτγ)ρ <χ7Γε{/.α&ρύνθγ) λέγων :
—— Ο άθλιος. . . νά κτυπήση έμέ, τάν 

πατέρα του . . . Ά χ  ! δυστυχ ισμένη  μου 
γυναίκα !

Ό  Εύστάθιος έπεσε σχεδόν λιπόθυμος 
έπί τίνος καθίσματος.

Ήκούοντο οί λυγμοί πιεζόμενοι έν τώ 
λάρυγγί του, καί δάκρυα έρρεον διά μέσου 
τών χειρών, δι' ών είχε καλύψει τά πρόσ
ωπον.

Οτε ό γέρων διηγήθη τήν λυπηράν έ 
κείνην σκηνήν είς τήν σύζυγόν του,.έκλαυ-

ειπεν
—  Ά ς  φύγγτ είναι νέος, θά ίδνίς πώς 

τό στρατιωτικά θά τόν ώφελήσγ) καί θά 
τάν κάμη καλάν άνθρωπο, θά βάλν) γνώ- 
σι ! . . . άς σκεφθοΰμε γ{ά τάν εαυτό.μας 
. . . τά παιδιά είναι άχάριστα .. .

—  Τά έγνώριζα, μά ’λογάριαζα πώς ό 
Στάθης δέν θά τά έμοιαζε.

*
Την ήμεραν τής άναχωρήσεως τών κλη

ρωτών, μόνον ό πρός μητρός θεϊό; του ή- 
κολουθησε τόν Ευστάθιον. Μετά τεσσάρων 
ώρών πορείαν, δτε πλέον έμελλε ν’ άπο- 
χωρισθώσιν, ό Ευστάθιο; έλαβε τήν χεϊρα 
τού θείου του καί μέ οφθαλμού; ύγρού; 
καί φωνήν συγκεκινημένην :

Ιδε; με καλά ’;  τό πρόσωπο, θεϊέ 
μου, ειπεν. ειμχι άθλιος, άχάριστος, ο
κνηρό;, τιποτένιο ;. Πόσο άπλοι ποΰ είσθε!
. . . Νά έγνωρίζατε πόσο σκληρά ποΰ είνχι 
νά κάνη κχνεί;, χωρίς νά θέλνι, τόν εύχα- 
ριστημενο ! . . . Νά έγνωρίζατε πόσο ύπέ- 
φερα . . . άρρωστος τήν νύκτα, κατακου- 
ρα.σμενος και ελεεινός τήν ημέρα, νά άνα- 
κατευωμαι ρ.ε ανθρώπους, ποΰ τού; σι
χαίνομαι. . . καί νά είμαι αναγκασμένος 
να προξενώ δάκρυα ςτάν κχλό ρ.ου πα τέ
ρα . .  . τήν δυστυχισμένη ρ.ου μ η τέρα ... 
Νά έγνώριζε; πόσο τού; άγαπώ ! ...

1 txTi λοιπόν τού; έλύπησε; ;
—  Γ ια τ ί ;  γ ια τ ί είμαι είκοσι χρονών, 

ενώ έκεΐνοι είναι εξήντα καί περισσότερο
• · · γ !* τ ί δύο ή τρία χρόνια νά δου
λέψω ’;  τά στρατιωτικό δέν θά ρ.έ ζηαιώ- 
σουν, δέν θά ’πεθάνω. . . γ ια τ ί είναι τώρα 
καιρός νά δουλεύουν οί γονέοι μου ’λ ιγώ - 
τερο. Ποτέ του; δέν θά έσυμφωνοϋσαν νά 
μέ άφήσουν στρατιώτη. . . έ'πειτχ, άν κχ- 
νένα; άπό τού; δυό άρρωστήσν), θά έ'χουν 
χ ϊλ jx i ;  διακόσιαις δραχμαί; ’ς τό συρτά
ρι τους . . . τάχα  αξίζουν τόσο τά δύο ή 
τρία χρόνια τ ή ; ζω ή ; μου ; . . . Κ λα ΐ;
. . . βλέπει; λοιπόν πώ ; είχα δίκη ο ; Έ μ- 
πρ.ά; λοιπόν, φίλησέ με . . . καί γ ιχ  ’κεί
νου; άκόμη . . . καί ’πέ ; τους δτι τό π α ι
δί τους δέν θά χαθή, θά τά ίδοϋν π ά λ ι... 
’Έχε ’γειά  !

&
Ό  Εύστάθιος ήτο ήδη ρ,ακράν, δτε ό 

θεΐός του ρ.ειδιών, έσπόγγιζεν άκόμη τούς 
ύγρούς έκ τών δακρύων οφθαλμούς του.

|Κ ατα το  γ α λ λ ικ ό ν ]  Δ .  Γ. £ Π .

τ ο ις  κ κ . s m p o j i T A i s I S 1
_ Α ή γο ντο ; τή ν  31 η ν ’Ο κτω βρίου τοΰ Α' ?του;]τ< 3ν

• Ε κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υθ ισ το ρ η μ ά τω ν ,·  π α ρ α κ α λ ο ΰ ντα ι οΐ 
κ κ . Σ υνδρομητα ι ή μ ώ ν , ο ! ίπ ιθ υ μ ο ΰ ν τ ε ; να  Ιξα χ ο - 
λο υθ ή σ ω σ ιν  ώ ;  το ιο ΰτο ι x a t  κ χ τ α τ ό  Β' ί τ α ; ,  ν α ά π ο -  
σ τ ε ίλ ω τ ι  τή ν  συνδρομήν τ ω ν  πρό τ ί) ;  31ης ’ Ο κ τ ω 
βρ ίου, ά π ω ; μή ΙπίλΟ β δ ια κο πή  τοΰ φ ύ λ λ ο υ .

Ε?; τε τ ο υ ;  σ υνο ρ ο μ η τχ ;, τ ο ΰ ; ά νχ ν ε ο ΰ ν τα ; τή ν  
συνδρομήν τ ω ν ,  κ α ι ε ί ;  τ ο υ ; άπο  1 η ; Νοεμβρίου I  γ -  
γ ρ α φ ο μ ίνο υ ; ν έ ο υ ;,  ά π ο σ τέλλο μ εν  δ ω ρ ε ά  ν το  δ ιή 
γη μ α  τοΰ κ . Γρηγοοίου \  Ξ ινο π ο ύ λ ο υ :

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΠΝΟΣ
Τ  Ρ Ι λ  Κ Ο Σ I Α Λ Ρ A X Μ 0 X Ε Π Α Θ Λ Ο Ν


