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Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν
Ι Ι Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
<0<5ός Π ι τ η σ ί ω ν , ά ρ ι β α ο ς 3 , π α ρ ά τ ό :
ΙΙροπληρωτέο:
Η Ά Ε Γ Κ Ό Φ Ο ^ Ο Σ (μ ετ ά t'ocevo.-), μυβκττβοι*Οΰ·*Κ**) Κ ό λ λ ·ν ;.' μ»τά30«<τΐΓ Χ αο.
τ ν π ο γ ρ α φ ε α ο ν τ τ Λς <,K o p i v v / j c »
Ά ν -tvou. ( Σ υ ν ) .— Η ^ Ε £ 0 1 )ΙΝ Λ M O Ji£OP£l. μυθιιττ*&»α, Ά λ ις α ν ί^ ο ν Δουμα .(Σννέχ<ια Έ ν ’Αθήνα ις : β ? . 5 , τ α ΐς έιναρ χ ιαις 6 , τ ψ έξω τίρ .χ φ 1 0 )
ΑΙ-τυνίρομα^ άποσχίλ Αονται Λ π'ιΰθιιαί tf; Αθννα*
τ?5; «•Β ασΛ ΐ'ίση ; Μ αρ γώ »)— Ο ΤΊΓΦΑΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, <5·τ,γηι*α -jr.o Α . Δ. Κ α ρ χ β ό ί-σ α .
ΦΓΑΛ Α ιιρ ο »γ ο ϋ μ ινα
20·
ίι4 γοαμ.ματ®«ττ(μου *β> /αρτονομ.ι<τμάτων

ΆπέθηχΕ τ ο ύ ; δά χ τυλ ο υ; του Ιπ\ της κεφαλήν

τοΰ φοδεροΟ ζώ ο υ . ( - ε λ . 12).

ΤΟΙΣ ΚΚ· ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙΣ ΤΩΝ « Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ω Ν Μ Τ Θ Ι ' Σ Τ Ο Ρ Ι Ι Μ Α Τ Ω Ν *
λ ή ξ ιν τ ο ; τήν 31ην Ό χ τω δο ίο υ το.β λ ' ετ ο υ ; ιώ ν « Έ » .λ ί* ιώ ν Μ νθισταρημ άτω ν,»
ΊζΐχολουΟ ϊ',αωσιν ώ ; τόιοΰτόι χά\ χ α τα τό Β' ϊτ β ί, να ά π ο ο τ ε ίλ ώ ΐι τη » συνδρομήν τ ω ν

Γ,αρχχαλο&νται ο.ί **·. 5 ν » ϊίη μ τ ,τ ιι » ,(« * » , ο! ΙπιΟυμοΟντες
Ιγχ»ίρω;, ό π ω ; μή ?π 0 .0 5 οιαχοπη τοΟ «,υλλου. > , ,

va

Ε?; ΙΕ τούς συνορομητάς, τού; άνχνεοΟντα; τη» συνδρομήν τών, *«\ είς τ<Λς άπο Ιης Νοεμβρίου Ιγγρα®ομ£νου; »Ιβ»5,««β βτ.λλ0ρ«ν οωρεαν το διηγημα

ΕΛΛ ΗΝΙΚΟΥ Α Γ ί Ι Ν Ο Σ

Η ΛΕΥΚΟΦΟΡΟΣ
β ϊ β Ι Σ Τ ΟΡ Ι Α ΟΤI Λ Κ Η Κ ΟΛ Λ Ι ΝΣ
Μιτάφραοις Χ»ρ»λάμπο\»ς Άννίνον»
5

[Σ υνιχ ιικ' Γ ίι «ροηγθύ|Λΐν·ν ψύλλβν Α’ Τόμοι/).

Κ ατά τήν γνώμην μου, τό τοιοϋτο είνε
^ακόν διά τον κόμητα σημεϊον. Ή αδελφή
μου διετήρησε πολΰ περισσότερον άμείω“ον ά<ρ’ o,Tt συνήθως συμβαίνει είς το υ;
ε^ λικιω θέντα ς, τήν λεπτήν έχ.είν·/)ν ψ υχ ι

ΤΟ

Τ Ρ 1Α Κ Ο Σ ΙΑ Δ Ρ Α Χ Μ Ο Ν

ΕΠΑθΛΟΝ

κήν δύναμίν τώ ν παίδων, δι’ ής οΰτοι δύ- διαικέσωσι πολύ. 'II Ϋ,μερχ τν*,; αυριον θά
νανπαι δρμεμφύτως νά διακρίνωσι τον φ ί με καταστήσϊ) Ικανήν νά διευκρινίσω τάς
λον άπό τοϋ έχθροΰ, καί αν όρθώς εικάζω υποψίας μου θαττον ή βράδιον.
Τό ι/.εσονύκτιον εσήμανε πρό ολίγου- αcm Ϋ) πρώτη της έν-ίύπωσις, ώς πρός τόν
φοϋ
ερριψα £ν βλέμμα άπό τοϋ παραθύρου
κόαητα ΦόσκΟν, δέν ύπ^ρξ-εν ευνοϊκή, πολυ
μου
έπανακάθήμαι
νά κλείσω τήν μακράν
ψοβοΰμαι μήπως καί εγώ αισθανθώ δυσπι
στία ν πρός τον « διακεκριμένων αυτόν ξέ- τα ύτη ν παράγραφον.
Ή νΰς εινε γαλήνιος, πνιγηρά, άσέληV6v» μόλις εΰρεθώ ενώπιον αυτοΰ. Ά λ λ
υπομονήν, άς Ιχω υπομονήν ! ή αμφιβο νος'όΐ άστέοες είνε σπάνιοι είς τό στερέωμα
λία αου αΰτη καί πολλαί ά λλαι ί)εν θά καί αλαμπείς. Τά δένδρα, ά τινα περίστοι-

χίζουσι τήν θεάν πέριξ μαύρα καί ακίνητα σιν ή υγρασία, τό σκότος, λϊ μϋς. Ούτως ρινον πΐλόν μου έξήλθον* άρξαμένη
εν άποστάσει φαινόμενα, όμοιάζουσι προς έχόντων τών πραγμάτων, δέν έδίστασα νά την γλυκεΐαν καί θερμήν λάμψιν τού ήλίοο
μέγα τείχος έκ βράχων. ’Ακούω μακρόθεν ομολογήσω δτι ίμ η ν ήκιστα είδήμων καί τ ή ί περιηγήσεως τού κτήματος.
προερχόμενον το κόασμα των βατράχων' π^οέτεινα ν’ άκολουθήσο>μεν καί ώς πρός
Τό φώς τής ημέρας έπεβεβαίωσε τήν ι
7) ήχώ τοϋ μεγάλου ωρολογίου δονεΐται α τήν πα λα ιά ν πτέρυγα τήν αυτήν μέθοδον, δέαν, ήν συνέλαβα τήν παρελθοϋσαν νύ
κόμη εις τήν άκινητοϋσαν άτμόσφαιοαν, ήν ήκολουθήσαμεν καί ώς ποός τούς κοι κτα , δτι δηλαδή έν Μπλάκ-ούότερ ύπάοκαίτοι τό ρόπτρον δεν κρούει πλέον τόν τώνας τής εποχής τής βασιλίσσης Ε λ ι χουσι πολλά δένδρα. Τά πλεΐστα αύτών
κώδωνα πρό πολλού. ’Αγνοώ ποιαν όψιν σάβετ.
είνε νεαρά τήν ηλικίαν , έφυτεύθησαν
εχει το Μπλάκ - ούότερ - Πάρκ κατά τήν
— Κ’έγώ είμαι τής αυτής γνώμης, δε λίαν έγγύς άλλήλω ν. Φαίνεται τό κτήμα
ήμέραν άλλα τ -ijv νύκτα ή θέα του δέν σποινίς, έπανέλαβεν ή έπιστάτρια έκφοά- τούτο πριν καταστή ιδιοκτησία τοϋ σίο
μ’ ευχαριστεί ποσώς.
ζουσα έκ νέθυ διά τοϋ βλέμματός της τόν Πέρσιβαλ, ύπέστη γενικήν υλοτομίαν κα'Ιουνίου. Η μέρα ερευνών καί ανα θαυμασμόν, δν ένέπνεε πρός αυτήν ή έμ  ταστασαν άναγκαίαν λόγω οικονομικών
καλύψεων ή σημερινή, ή μέρα πολύ περισ φυτος φρόνησίς μου.
δυσχεοειών καί δτι ό νέος ιδιοκτήτης δυσσότερον ενδιαφέρουσα διά πολλούς λόγους,
Μετέβημεν ακολούθως πρός τήν δεζιάν αρεστούμενος διά τούτο έσπευσε ν’ άποάφ’ δσον έτόλμων να ελπίσω.
πτέρυγα, κτισθεΐσαν κατά τήν έποχήν Γε κρύψη τήν έλλειψιν διά νέων φυτειών ό
Ώ ς ήτο επόμενον, ήρχισα τήν έπιθεώ- ωργίου τοϋ Β ,πρός συμπλήοωσιν ίσως τής σον τό δυνατόν πυκνοτέοων. Ίσται/.ένη ποό
ρησίν μου άπό τοϋ πύργου.
έπικρατούσης έν τώ πύργω τού Μπλάκ - τού πύργου καί παρατηοοϋσα πέοιζ διέΤό κύριον οικοδόμημα τού κτιρίου χρο οΰότεο - Πάρκ άοχιτεκτονικής συγχύσεως. κρινα πρός άριστεράν μεγάλον πυλώνα καί
νολογείται άπό τ ι ς εποχής τής βασίλισ
Τό μέρος τούτο τοϋ πύργου είνε τό διηυθύνθην πρός αύτόν, διά ν’ αρχίσω έσ α ς ’Ελισάβετ.Εις τό ισόγειον εκτείνονται πραγματικώς κατοικήσιμον, καί τούτου τό κεΐίεν τήν έςερεύνησίν μου.
έπ ’ άπειρον δύο ογκώδεις καί βαρεΐαι έσωτερικόν νεωστί έπεσκεύασαν καί ηύτρέΗτο ό πυλών τού κήπου' έζετάσασα
στοαΐ μέ οροφήν ταπεινήν , παράλληλοι, πισαν, δπως κατοικήση ή Λαύρα. Τά δύο τούτον έκ τού πλησίον, είδον δτι ήτο μεάς καθιστά σκοτεινοτέρας καί μελαγχο- μικρά μου δω μάτια, καθώς καί πάντα τά τριώ τατος, κακώς διερρυθμισμένος καί κα
λικωτέρας , συλλογή φοικτών προσωπο έν εύπρεπει καταστάσει καί πρός κατοι κώς συντηρούμενος. Ήρκέσθην άπλώς να
γραφιών, τώ ν προϋπαρξάντων μελών τής κίαν κα τά λλη λα , εύοίσκονται εις τό πρώ διέλθω δι’αύτοϋ' ήνοιξα θύραν μικραν κειοίκογενείας,'ών έκάστην μετά χαρ ας θάέρ- τον πάτω μα. Τό ισόγειον περιέχει τήν α ί μένην εις τόν όπισθεν κλείοντα τόν κήπον
ριπτα εις τό πύο. Τά δώματα τοϋ πρώτου θουσαν, τό έστιατόριον, δωμάτιόν τ ι διά φράκτην καί εύρέθην έντος φυτείας ψευδοπατώ ματος διατηρούνται καλώ ς, άλλά τάς πρωϊνάς οίκογενειακάς συναθοοίσεις, πευκών.
σπ ανιώ τα τα κατοικοΰνται.Ή έπιστάτρια, τήν βιβλιοθήκην, καί τέλος μικρόν κομψόν
Ώ οαία έλικοειδής καί μετά τέχνης πε7)τις λίαν εΰγενώς μοί έχρησίμευεν ώς ό- δωμάτιον καλλωπισαοϋ διά τήν Λαύραν. φυτευμένη δενδροστοιχία μέ ώδήγησεν έν
δνιγός, προσεφέρετο νά μοί τά δείξγ), προσ- Ταϋτα πά ντα εινε λίαν κομψώς διεσκευα- τώ μέσω τών δένδοων τούτων, ώς έκ τή ;
θέτουσα όμως δτι θά τά εύρισκα ίσως κά σμένα κατά τόν σημερινόν συραόν, μεθ’ δ- πείρας δέ, ήν άπέκτησα περί τήν τοπο
πως έν α τα ξία . Ό σεβασμός μου πρός τήν λου τού λεπτεπιλέπτο υ εΰτρεπισμού, τοϋ γραφίαν τώ ν βορεινών χωρών, εννόησα τα 
καθαριότητα τώ ν έσθήτων μου υπερβαίνει άποτελοϋντος την πολυτέλειαν τώ ν νεω- χέως , δτι έπλησίαζα εις τάς αμμώδεις
κατά πολύ τον σεβασμόν, δν πιθανόν νά τέρων χρόνων. Ολα τά δω μάτια τα ύτα εκτάσεις τής ερήμου καί τραχείας άκτής.
αίσθάνωμαι πρός οίονδήποτε κοιτώνα τής δέν είνε ούτε τόσον ευρύχωρα, ουδέ τόσον ’Αφού διήνυσα ήυ.ισυ μίλλιον τό πολύ, ένώ
τ ‘
Υ
«
t
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Ϊ
r
εποχής τής Ε λισ ά β ετ, διό άπεποιήθην ό- ευάερα, όσον έκεΐνα, εις ά κατωκοϋαεν έν ενομιι,α
οτι
ευρισκορ.ην
εν
τω— μεσω
των
ριστικώς τήν έπιθεώρησιν τών άνωτέρων Λίμμεριτζ· ά λλ’ δπως δήποτε είνε υπο ελατώ ν, εφθασα εις καμπήν τινα καί α ί
εκείνων δωμάτων, δπου τά φορέματά μου φερτά. Ό τ α ν ήκουον νά γ ίνη τα ι λόγος φνης εύρέθην ένώπιον. όρίζοντος εύρυτέρου,
θά έκινδύνευον νά κηλιδωθώσιν έκ τού κο- περί τοϋ Μλάκ - ούότερ - Πάρκ, έφαντα- καί ρίπτουσα τό βλέμμα έπί τοϋ δικνοινιορτοϋ καί τών ιστών τής άράχν/ις. Ή ζόμην μετά φόβου δτι έμελλον ν’ άνεύρω χθέντος άπροσδοκήτως εμπροσθέν μου εκ
έπιστάτρια τότε μοί ειπεν δτι καί αυτή τά πα λα ιά έκεΐνα θρανία, τά τόσον ακα τεταμένου διαστήματος, είδα δτι ήυ.ην
είχε την ιδίαν γνώμην καί μέ έξέλαβεν ώς τά λληλα προς άνάπαυσιν, τά μεγάλα έ πρό τής λίμνης τοϋ Μπλάκ-ούότερ1,έζ ής,
έμφρονεστάτην γυναίκα, οΐαν άπό καιρού κεΐνα καί θολά κάτοπτρα, εις τά όποια ώς προείπα, άποκαλεΐται καί ό πύργος.
δέν είχε συναντήσει.
τόσον κακήν δψιν άποκτα ό κατοπτριζόΤό έδαφος κατήρχετο δμαλώς πρανές,
Καί τα ύτα μέν καθόσον άφορ£ εί'ς τό' μενος , τά έφθαρμένα καί ρυπαρά έκεΐνα έκαλύπτετο δέ υπό άμμου καθ’ δλην αυ
κύριον οικοδόμημα. ΓΙαρά τά δύο αυτού παραπετάσματα. Τέλος πά ντω ν δλα έ τού τήν Ικτασιν, μόλις δε μικροσκοπικά
άκρα κεϊνται δύο πτέρυγες. Ή πρός άρι- κεΐνα, τά πρός άνεσιν άναομόδια έπιπλα τινα ύψώματα καλυπτόμενα ύπό έ;εικών,
στεράν κειμένη, ώς άνεοχόμεθα έίς τόν τής βαρβάρου εποχής, ατινα προθύμως άνυψούμε.να τήδε κακεΐσε, διέκοπτον τήν
πύργον, εινε τώρα σχεδόν ήρειπωμένη, συσωρεύουσιν εις τάς οικίας τω ν πάντες άγονον μονοτονίαν. Ή λίμνη άλλοτε φα
άλλ’ άλλοτε άπετέλει αύτή μόνη ολόκλη οΐ στερούμενοι τοϋ έαφύτου αισθήματος νερόν ήτο, δτι θ’ άνήρχετο μέχρι τού
ρον τήν κατοικίαν, κτισθεϊσα κα τά τόν τοϋ άνέτως διάγειν.
μέρους, ένθα είχον σταματήσει, ά λ λ ’ έδέκατον τέταρτον αιώνα. Εις τών έκ μηΠεριεφερόμην δλην τήν πρωίαν ματαιό πειδή βαθμηδόν τά ΰδατα ήλαττώ θησαν,
τρός προγόνων τού σίρ Πέρσιβαλ— δέν εν σχολος έντος τών δωματίων τοϋ ισογείου, ή λίμνη άπώλεσε τά δύο περίπου τρίτα
θυμούμαι ποιος, ά λλ’ άδιάφορον — προσε- είτε έςω εις τήν τετράγωνον αύλήν, τήν τής έκτάοεώς της. Εις τόν επίπεδον χώ 
: κόλλησε κατά την εποχήν τής ρηθείσης περικλειομένήν υπό τών τριών1προσόψεων ρον, τόν άπέχοντα έν τέταρτον μιλλίου
βασιλίσσης Ε λισάβετ κ α τ’ ευθείαν γω - τών τριών διαφόρων μερών τοϋ κτιρίου άπό τοϋ μέρους, ένθα ίστάμην, έβ^επον
■νίαν εις την ύπάρχουσαν μίαν πτέρυγα, καί τάς ΰψηλάς κιγκλίδας τάς φρασσού- τά βορβορώδη καί λιμνάζοντα ΰδκτα, δι
' τό σήμερον θεωρούμενον ώς τό κύοιον οί- σας τήν είσοδον, εις άς εύρίσκονται αρκε αιρούμενα ε’ις μικρά τέλα α τα ύπό καλά-·
λοδόμΜμα τού κτιρίσυ. Ή έπιστάτρια βε τοί θύρ'αι.-Μεγάλη δεξαμενή έκ,.γρανίτου μων καί βρόλλων συμπλε%οι;.ένων··7τύπό μ ι
διαβεβαιοΐ δτι ή άρχιτεκτονίκή τής π α  περιστοιχιζομένη, ής τό κέντρ-ον κατέχει κρών ύψωμάτίων γυμνών καί άγόνών. ’Επί
λαιός πτέρυγος καί ώς πρός τά έξωτερι- άλληγορικόν τέρας έκ μολύβδου, άποτε- τής άπω τάτης Όχθης τ ά δένδρα έσχημάκόγ· καί ώς πρός τό εσωτερικόν ποοΰκάλει λεΐ τό κεντρικόν σημεΐον τής εύρυχώρου τιζον πάλιν πυκνόν ®οαγι/.όν, έαποδίζοντα
ο- '
■
'
1 '
*
τόν θαυμασμόν τών περί τά τοιαύτα ει ,αύλής. Ή δεξαμενή βρίθει ιχθύων έπαρ- το' ρλεμμα
και1 εζετεινον
την
μαυρην
αυ
δημόνων. Παρατηρούσα ετι μάλλον έγγύ- -γύρων ή επίχρυσων, εύρεϊα δέ ζώνη λε- τών σκιάν επί τών ταπεινώ ν καί α κ ι ν ή τ ω ν
θεν,έβεβαιώθην δτι οί ειδήμονες οΰτοι διά πτοτ'άτής πόας περιβάλλει αυτήν. "Εμεινα ύδάτων.
\
νά χρησιμοποιήσωσι κάλλιον την οξυδέρ υπό τήν σκιάν πλησίον αύτής λίαν ευχα
Καταβάσα πρός τήν λίμνην παοετήρη®*
κειάν τω ν, έδέησε ν’ άποδιώξωσι άπό τού ρίστως, μέχρι τής ώρας τού άρίστου, α  δτι τό έδαφος περί τό μέρος εκείνο ήτο·
πνεύματός των πά ντα φόβον, δν έμπνέου- κολούθως φορέσασα τόν πλατύγυρον άχύ1. "Opa clxava φύλλου 5 3 , Γόμου Λ’.

<ν?όν,ελώδες,πλήρες χόρτων καί σφριγηλού καί λευκά, καί τοϋτο ή το ή άθώα αφορμή καί νά ειπω δτι ό Βάζτερ καλλίτερα θά
μου. Τό ταλαίπωρον ζώ υ ν'έξ- έκαμνε πυροβολών κατά της υπηρέτριας ή
‘, εϊΚι Ιτεών μέ κίτρινον φλοιόν έβλάς·αγον του τοόαου Γ
, ,.
, ^_
ν _ - .......' _
SJAS i i __ :__
έ®εοεν
ασθενή
στεναγμόν, δτε, άφοϋ καλώς κατά του κυνος. Επειδή δέ μάταιον ήτο
ϋρ ιζ. Τό ύδωρ, αρκούντως διαυγές προς τό
νά προσδοκώ άπό τήν χονδροειδή εκείνην
Α ν ο ι κ τ ό ν καί άμμώδε; μέρος, δπερ έφώ τι- τό παρετήρησα, τό προσεκάλεσα, αλλα
καί δύσνουν νεάνιδα συνδρομήν καμμίαν
ζ6ν ό ήλιος, παρωμοίαζε φαινόμενον έκ δέν έκινήθη. Παρεμέρισα τό θρανίον, διά
ΰπέο τοϋ ψυ·χ(3ρραγοϋντος παρά τοϋς πόδας
νά
τό
εξετάσω
πλησιέστερον.
Οι
οφθαλμοί
αντιθέτου πλευράς, παρ’ήν άνεπαύετο
μας κυνός, τήν παρεκάλεσα νά ύπάγνι νά
του
άπέκτω
ν
ήδη
την
ΰελώδνι
εκείνην
οβχθΰ καί άκινητοϋν κάτωθεν της ύπερεποοσκαλέσϊ) τήν έπιστάτριαν. Ή υπηρέ
ψιν,
τήν
πρρμηνύουσαν
τήν
προσέγγισιν
νούσης όχθης, σκεπομένης ΰπό θάμνων καί
τρια έξήλθε μετά τής αυτής προθυμίας
τοϋ
θανάτου,
αΐμ.ατος
δε
κηλϊδες
εφαίδενδίυλλίων συμπεπλεγμένω,ν, πρός πίσσαν
ιεθ’ ή ; είσήλθε καί τό μειδίαμά τ η ; έ ς ε νοντο
έπί
τοϋ
λεπτού
.τριχώματος
του.
-ϊυκνήν καί άμαυράν.. Καθόσον προΰχώρουν
τείνετο
άπό τοϋ ενός ώτός είς τό άλλο..
Κοός τό έλος, οί βάτραχοι έκόαζον αίφνης Ή συμφορά μικροϋ πλάσματος, άφωνου,
Καθ’ήν
δέ
στιγμήν εκλειε τήν θύραν έπανεέγκαταλελειμμένου, είνε άναμφιβόλως έν
αφυ πνισθέντες, οί δέ μϋς, ότε μέν άναπηλάμβανε
ταπεινοφώνως
:
δώντες άπό του μέλανο,ς ύδατος, ότέ δέ τώ ν λυπηρρτέρων θεαμάτων εν τώ κόσμω
—
Ό
Βάξτερ
τό
εκαμεν
! αυτή είνε ή
είσπηδώντες εντός αύταϋ, άνευ τοϋ ελά  το ύτφ. Διά, ήρέμα δσον τό δυνατόν, ελαβα
δουλε'.ά
του
!
Αυτή
είνε.
χιστου κρότου, έφαίνοντο καί αυτοί άπο- τον ά τυχ ή κύνα είς τάς αγκάλας μ.ου και
_ Ή έπιστάτρια,γυνή νοήμων καί αρκούν
τελοϋντες μέρος τής φαντασιώδους ύπάρ- άνασύρουσα τό έμπροσθεν μέρος τής έσθήτ ω ς ανεπτυγμένη, έπρονόησε νά κομίση
ξεω; της λίμνης. Διέκρινα κατά τό ήμισύ τός μου έσχημάτισα χάριν αυτοϋ είδος τι
άνελθοϋσα ίΐδωρ χλιαρόν καί γάλα. Μόλις
αιώρας.
Ο
ΰτω,.-άπαλλάττουσα
αυτόν
δσφ
βεβυθισμένον τό- σεσηπός σκάφος σαθρας^
είδε τόν κύνα κείμενον εκτάδην, άνεσκίρήδυνάμην
,κάλλιον
τών
άλγηδόνων
καί
λέι/.βου, ή τις είχεν άλλοτε άνατραπή. Ώ 
τησεν εύθΰς καί ή οψ'.ς της μετεβλήθη.
συντέμ,νουσα
οσω
μ
ο
ι
ήτο
δυνατόν
την
πο
χρα ά κτίς ήλιου, είσδύουσα μέσον τών
— Ά ! Θεέ μου, άνέκραξε' θά είνε τό
ρείαν,
έκόμισα
τό
άτ^-χές
ζώον
είς
τόν
κλάδων τώ ν δένδρων, άπέθετεν εΐδός τι
σκυλί τ ή ; κυρίας Κάδερικ !
πύργον;
φωτεινής κηλϊδ,ο; έπί τών έκτός τοϋ ΰδα— Πώς είπες ; τήν ήρώτησα τά μάλα
Μή συναντήταφα κανένα εί; τον πρό
τος σανίδων, καί οφις τ ις, εκεί αναβάς,
έκπληκτος.
<5ιά νά θερμανθή, εΐλισσεν έν δολία εΰ- δρομον, άνηλθον έν τά χ ει είς τά δωμά
Τ ή; κυρία; Κ άδερικ., . Μ ήπω; τήν
καμψία τάς πολυχοόους σπείρα; του. Καί τιά μου" κατεσκεύασα δ’ έκεΐ έκ τοϋ προ
δεσποινίς ^νωρκετε,
έγγύθεν, ώ ; καί μακοόθεν, τό θέαμα, όπερ χείρου στρωμνήν διά τόν κύνα, στρώσασα
’Ό
χ
ι
προσωπικώς. . . ήκουσα νά γ ί
είχρν ύπ’οψιν μου, ένέπνεε τ α ; αύτας θλ’.- gv τών παλαιώ ν μου έπωμίων, είτα ενεται
λόγος
περί αυτής. . . Κ ατοικεί έδώ
βε^ά; έντυπώ σει; τ ή ; έρημώσεω; καί της κοουσα τόν κώδωνα, δπως προσέλθη τις
πλησίον,
έμαθε
τίπο τε περί τής κόρης τη ς;
καταστροφής" ή μεγαλοπρέπεια τοϋ θερι καί μέ βοηθήστι είς τό έργον μου. Ύπηοέ— "Οχι,δεσποινίς Χάλκομβ. ΤΗλθεν ε
τοιχ
τις
παχεϊα
καί
χονδροκαμωμένη,
δνοί ούρανοϋ, τοϋ έπεκτεινομένου άνωθεν
δώ διά νά ζητήσ?) πληροφορίας περί αυτή^.
τής εικόνας τα ύτη ς, έφαίνετο έπαυξάνουσα σόν δύναταί τις νά φαντασθϊί,έδραμεν άμα
— Πότε ;
τή
προσκλήσει
μετά
φαιδρότητος
ήλιθίου,
τό ζοφερόν βάθος καί τήν μελαγχολικήν
Χθές μόλις. Ή κουσε νά λέγουν, ώ ί
δΰναμένης
νά
έξαντλήσ·/)
παντός
ήμέρον
στείρωσιν τοϋ ερήμου εκείνου μέρους, έφ’
ισχυρίζεται,
δτι μία ξένη, τής όποιας τά
οΰ έπί μ α τα ίω έλαμπεν. Έπέστρεψα ά- άνθρώπου τήν υπομονήν. Χονδροειδής μορ
χαρακτηριστικά
συμφωνούν μέ τά τής κό
μέσως άνερχομένη είς τό θαμνώδες ύψω φασμός, έπέχων έν αυτή τόπον μειδιάρ.αρης
της
έφάνη
έδώ
είς τά περίχωρά μας
μα, καί άφίνουσα τήν δενδροστοιχίαν, εί; τος, διεγράφη έπί τΐ5ς άκομψου καί φυσια
τριγυρίζγι·
Έ
δώ
δμως
ήμεϊς δέν έΐχοή·/ κ α τ’ άρχάς έβάδισα, διηυθύνθην πρός γνάθο.υ μορφής της δτε είδε κείμενον χαμεν
καθόλου
γνώσιν
περί
τούτου
καί εις
παλαιάν τινα καλύβην σεσαθρωμένην, ή- ααί τό τετραυματισμένον ζώον.
τά χωρίον, δπου έζήτασα διά νά κάμω χάΤί
βλέπεις
τά
χα
καί
γελάς
;
Εϊπον
τις εκειτο εί; τήν εσχατιάν τής φυτείας,
οιν είς τήν κυρίαν Κάδερικ , δέν έκυκλοκαί είς ήν δέν είχα προσέξει κατ' άρχάς πρός αύτην ωργισμενη, ως να ήτο ιόική
φόρει καμμία τοιαύτη φήμη. Ή κυρία
μου
υπηρέτρια.
Μ
ήπω;
κα
τά
τύχην
γνω
προσηλωμένη είς τό έκτεταμένον άγριον
Κάδερικ είχε φέρει μαζί της έρχομένη καί
ιζεις
τίνος
είνε
αύτό
τά
σκυλάκι
;
θέαμα τής λίμ νη ;. Πλησιάσασα ε ί; τήν
— Ό χ ι, δεσποινίς, δέν γνωρίζω καθό αυτά τά καϋμένον τό ζώον, τό όποιον, ώς
καλύβην παρετήρησα δτι αυτη είχε χρησι
παοετήοησα, έτρεχε τριγύρω τη ς, δταν
μεύσει άλλοτε ώ ; αποβάθρα καί κατόπιν λου. . .
Καί έσιώπησ%, παρατηρούσα τήν πλη άνεχώρησεν. Υ πο θέτω δτι θά έπλανήθη
τήν μετέβαλον εί; σκιάδα πρόχειρον, έφοεντός τών φυτειών καί θά τό έπυροβόληδιάσαντε; αυτήν διά τινω ν θρανίων, σκιμ- γήν, ήν ό κύων εφερεν είς τό πλευοόν, δτε
σαν. Είς ποιον μέρος τό εύρετε, δεσποινίς
πόδων καί μ ια ; τραπέζης, πάντων άςές-ων α'ιφνη; νέα τ ι ; ιδέα έφώτισε την φυσιο
Χάλκομβ ;
έκ ξύλου έλά τη ; Είσηλθον είς αυτήν καί γνωμίαν τ η ; καί δεικνύουσα τήν πληγην
— Είς τήν πα λα ιά ν καλύβην, παρά
έκάθησα διά ν'άναπνεύσω ήσυχώτερον καί α ετ’ εΰαρεσκείας :
τήν όχθην τής λίμνης.
—
Ό
Βάξτερ
θά
είνε
\
ε
ιπ
ε
ν
ό
Β
άξV άναπαυθώ.
— ΤΑ ! αύτό όποϋ σάς λέγω εγεινε !
Εΰοισκόμην ήδη έκεΐ άπό τινω ν σ τ ιγ  τερ βέβαια θά τόν έπλήγ<»>οε. . .
Έ κεΐ είνε τό έσχατον δριον τής φυτείας
Τόσον
μέ
παοώργισεν,
ώστε
λίαν
προμών, δτε μοί έφάνη αίφνης, δτι ό κρότος
καί τό άτυχές ζώον θα έσυρθη, υποθέτω^
,τής άναπνοής μου, κατά τ ι ίσχυρωτέρας, θύμως θά τΫ) έφιλοδώρουν δυά καλα ρα
άφοϋ έπληγώ θη, είς τό πλησιέστερον καδιότι ήσθμαινον, παρήγε πλησίον μ,ου ήχώ πίσμ ατα.
Ό Βάξτερ ! . . . ποιος είνε αυτός ό ταφύγιον. Αΰτήν τήν συνήθειαν έχουν όλοι,
τινα παράδοξον."Ετεινα τόοΰς πρός σ τ ιγ 
δταν αίσθάνωνται δτι είνε πληγωμένοι θαμήν ποοσεκτική καί ήκουσα αναπνοήν α χυδαίος, ο κτηνώδη_ς, τόν οποίον καλεΐς
νατηφόοως. Α γ α π ά τ ε νά βρέξετε τα χεί
σθενή, έπώδυνον, έκ διαλειμμάτων προερ- Βάξτερ ;
Έ τ ι μ ά λ λ ο ν φαιδρυνθεΐσα ή υπηρέτρια λη- του μέ γάλα, δεσποινίς Χάλκομβ ,
χομένην κάτωθεν άκριβώς τοϋ θρανίου,
Έ γώ έν τοσούτω θά πλυνω την πληγην,
έφ’ οΰ έκαθήμην. Δέν ομοιάζω τάς νευρο- έμόρφαοεν ίσ^υρώτ-ερον.
πηγμένο*
διά νά τήν καθαρίσω άπό τό πηγμένο·»
—*
Π
αναγία
μου;
1
δεσποινίς
·
απηντηπαθεΐς έκείνας γυναίκας, τάς πτοουμένας
ράμα καί άπ,ά τά ς τρίχας' όποϋ κολλούν
έκ της παραμικρας άφορμής' άλλά κατ σεν. Ό. Βάξτερ είνε ό δασοφύλαξ. Ό τα ν
έπάνω. Φοβούμαι δμως δ τι αί βοήθειαί
εύαίσκη
ξένα
σκυλιά
νά
τριγυρίζουν
μέσά
αυτήν τήν
πεοίστασιν,
καταληφθεΐσα αΐ
Λ JFJV 7V
& OV O t X U l V ,
-a- ' "
«
ι
k
* ^
φνης υπό τρόμου, ήνωρθώθην, έκραξα καί |είς τό δάσος, τούς τραβ^ τουφεκι?ας αυτά u-ας έρχονται πολΰ άργά. "Ας δοκιμάσωμή τυχοϋσα άπαντήσεως, αίσχυνθείσα δέ είνε τά καθήκον του. ; . Θά ψοφήσϊ) όμως υ.εν μολαταϋτα.
‘Η κυρία Κάδερικ ! Τό όνομα τοϋτο η 
διά τ ή ν άποθάρουνσίν μου έκυψα καί παρ- αύτό τό σκυλί . . . Καλή την έφαγε . ά τ
χεί
άκόμη είς τήν άκοήν μου άφ’ ής σ τ ιγ 
ετήρησα ύπό τό θρανίον. . .
' λήθεια ; . . Ό Βάξτερ θά τοϋ τήν εδωκε,
μής
επρόφερεν αυτο ή επιστάτρια καί μοί
Αυτόθι συνεσπειρωμένον είς μίαν γ ω - στοιχη μ α τίζω iv : Ά λ λ ’ αυτο εινε το καένεποίησε
τήν αϊσθησιν. ήν καί αυτη παρενίαν είδκ χ,υνάριον εγκχταλελει^/.ρ.ενον, ι- θϊίκ.ον του, ί)ε57εοινίς . ,.
τήοησεν.
Έ
νώ κατεγινόμεθα είς τήν π ε 1
«πανικοϋ γένους, φέρον στίγμ α τα μέλανα * Ε ίχα τήν κακίαν νά ευχηθώ ένδομύχως
.

j
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ρίθαλψιν
τοΰ
,
Λ
κυνός, ά ν. ποκρύψτ) τήν έπίσκεψίν της εις Μ πλάκ- τήσεν εις εκείνην,ήν ό σίο Πέοσιβαλ „έ J
εμνησθην λέςιν προς λέςιν τής ο ν ρ β ο ^ ς θύότέρ-.Π*ρκ ;
ππεχρέωσε
ε ν ^ ,.ν ^ νά
’*'
νά γράψω προς αυτήν, καίΛ ή τ(?
τοΰ Βάλτερ Χαρτράϊτ: « ’Εάν ποτε συνχν— Πιθανώς, εϊπον, βλέπου-σα δτι ή έ άπεβλεπεν εις την άτυχή αυτής θυγατέο*
'Τησητε τήν "Ανναν Κάδερικ, έπωφελήθητε πιστάτρια άνέμενε νά εκφράσω τήν γνώ 
Κ α ί’ αϋτάς τάς ημέρας άν ευρω εύκαιΐ
τής ευκαιρίας τα ύτη ς κάλλιΟν άφ’ δσον μην μου επί τώ ν τελευταίω ν λέξεων της
ρίαν κατάλληλον, θά παραλάβω τήν επι
εγώ,δεσποινίς Χάλκομβ».*Η άνεύοεσις τοΰ κυρίας Κάδερικ, έσκέφθη δτι μ,ανθάνων
στολήν ώς μέσον συστάσεως καί θά ϊδω
ψυχοροαγοΰντος κυνός, μοί άπεκάλυψε τήν τήν έπίσκεψίν της ό σίρ. Πέρσιβαλ κά
τ ι θά δυνηθώ νά έξαγάγω έξ ιδ ια ιτέρ ά
έπίσκεψίν τής κυρίας Κάδερικ εις Μπλάκ συμ.περαίνών εξ αυτής δτι ή άπολεσθεϊ-σα
μετά τής κυρίας Καδερικ συνεντεύξεώ;
ουότεο - Πάρκ, το 8έ συμβάν τούτο ήδύ- νεάνις δέν άνευρέθη εισέτι, θά έλυπεϊτο
μου. Δέν δύναμαι νά εξηγήσω τήν επιθυ
νατο νά μέ όδηγήση , δπως άνακαλύιΐω άνωφελώς. Ωμ.ίλησε περί τούτου ■
μίαν της τού νά τηρήσ·/) άπόκουφον είς
καί άλλα σημαντικώτερα. Ά πεφάσισα λοι
— Πολυ ολίγον, άπήντησεν ή έπιστα- -τόν σίρ Πέρσιβαλ τήν ένταϋθα έπίσκεψίν
πόν νά μη χάσω τήν παρουσιαζομένην μοι τρια. Mot ώμ.ίλησε πρό πάντω ν πεοί τοϋ
:ης· δεν είμ,αι άφ’ ετέρου πεπεισμένη, ώ>
νέαν ευκαιρίαν καί νά συλλέξω δσω τό βίο Πέρσιβαλ καί; μ' έστένοχώρησε διά
φαίνεται , δτι εινε ή έπιστάτρια, δτι ή
δυνατόν πλείονας επωφελείς πληροφο πολλών ερωτήσεων πεοί του- τόπου δπου
Ά ν ν α Κάδερικ εΰρίσκεται εις τά περίχω
ρίας.
τωρα ταξειδευ&ι καί περί τής νέας κυοίας ρα. Τί θά έλεγεν άρα ό Βάλτερ Χαρτράϊτ
— Δέν είπες, νομίζω, δτι ή κυρία Κά- τήν όποιαν ένυμφεύθη. Μοϋ φαίνεται, κα
περί τής νέας τά ύτη ς περιπλοκής ; Τα
δερικ κατοικεί κάπου εδώ εις τά περίχω θώς Λαρετήρησα, δτι ήτο’" μάλλον θυμω
λαίπωρε καί προσφιλές Χ αρτράϊΐ ! μοϋ
ρα ; ήοώτησα τήν έπιστάτριαν.
μένη καί δυσϊιρεστήμένη', παρά λυπημένη, λείπει νύν καί ή φιλική συμβουλή του καί
— Ό χ ι καθόλου,άπήντησεν α υτή ' δια διότι δέν εϋρισκεν έδώ, ώς ήλπίζεν, ϊχνη
ή πρόθυμος αείποτε συνδρομή του !
μένει εις-Βέλμιγχαμ, δηλαδή εις τό άλλο τή ς' δραπεΐευσάσης. κόρης της. At τελευΚ άτι ηκουσα βεβαίως ! . . Μήπως είνε
ακοον τής κομ.ητίας, τό όποιον απέχει τ ά ια ί της λεζεις\γίσάν, ώς ένθυμ,οΰμαι, αί
κρότος βημάτων εις τή ν κλίμακα ; . . .
τουλάχιστον είκοσιπέντε μ ίλλια άπ’ εδώ. ε;ή ς : « Παραιτοϋμ,αι τοΰ λοιπού πάσης
’Ό χι ! . . είνε πραγματικώς ό ήχος
ηχος τών
— Υ π ο θέτω , δτι γνωοίζεις τήν κυοίαν έρεύνής, κυρία* τήν θεωρώ πλέον χαμένην
πετάλω ν τών ϊππω ν . . , ό κρότος των
Κάδερ ικ πρό έτών.
εντελ ώ ς!» Μετά τοϋτο ήρχισε πάλιν τάς
i/is
— ’Α π ’ εναντίας, δεσποινίς Χάλκομβ, ερωτήσεις της π ερ ί'τή ς Λαίδης Κλάϋδ,
δέν τήν είχα Τδει πρό τής χθεσινής έπ ι- θέλουσα νά πληοοφορηθή, άν ήτο ωραία,
σκεψεώς της. Εγνώριζα βέβαια τό όνοαά νΐα , υγιής-, χαρίε<τσα, αξιέραστος . . . Ά !
1 5 Ιουνίου. Ό έκ τής άφίξεως θόρυ■τής, διότι ήκουσα πολλάκις νά γίνεται θ ε έ μου ! . . καλά τό προεΐδα εγώ! Κυτος καί ή ταραχή κατηυνάσθη τέλεον.
λόγος περί τώ ν ευεργεσιών τοϋ,-σίρ ΓΙέασι- τά ξα τε, δεσποινίς Χάλκομβ ! . . τό κϋϋΔύο ήμέραι μόλις παοήλθον άπό τής επα
βαλ πρός τήν κόρην τη ς, διά τήν θερα- μένον-τό ζώον ! . . έτελείωσαν τά βάσα
νόδου τών ταξειδιω τώ ν μας καί αΰταί ήοπέίαν τής οποίας αυτός έφοόντισε, καθώς νά του Ι
κεσαν δπως τεθή εις ενέργειαν καί λειειζευρετε ισως. Η κυρία Καδερικ έχει τρό
Ό κύων πράγματι είχεν έκπνεύσει. Έ ξ- τουογήση ό νέος οργανισμός τοΰ βίου, δν
μους ολίγον τι παοαξένους. . * φαίνεται έφερεν ασθενή κραυγήν καί σπασμός π α 
μέλλομεν εις τό έξης νά διάγωμεν έν τώ
δμως γυνή κατά πάντα άξιοσέβαστος. ροδικός έτάραξε τά μ.έλη του,ακριβώς καθ’
πύργω. Δύναμαι νϋν νά έπανέλθω εις τά
Μοϋ έφάνη οτι δυσηρεστήθη πάρα πολύ, ήν στιγμήν αΐ λέξεις - «υγιή ς, χορίεσσα»
‘Ημερολόγιων μου καί νά έπαναλάβω ύπό
δταν έπείσθη δτι δέν υπήρχε καμμία ΰπό- έξήρχοντο τώ ν χειλέων τής έπιστατρίας.
σχετικως καλλίτερους ορούς καί μ.έ ήσυ—
σ τ α σ ις — καθόσον τουλάχιστον κανείς έξ Η άπό τής ζωής ε’.ς τήν ανυπαρξίαν μεχον νουν τήν άναγραφήν, ώς συνήθως,τών
ημών δέν ήδύνατό νά τό πιστοπόιήση — τάβασις έξετελέσθη στιγμιαίως* ένΐός ε
αξιολογωτέρων συμβάντων.
ΐ ί ς τά διαδιδόμ.ενα περί τής έμοανίσεως νός δευτερολέπτου εύρί<ϊκετο εις τάς χεΐΔύναμαι, νομίζω, ν’ αρχίσω άναγράτής θυγατοός της εις τά έδώ περίχωρα. ράςμας άναίσθητον τό πτώ μα τοϋ τα λ α ιφουσα- παρατήοησιν άλλόκοτον, έλθοϋσαν
— Ενδιαφερομ.αι πολΰ περί τής κυρίας πώρ.ου' ζώου ! . .
εις τό πνεΰμ.ά μου μετά τήν έπιστροφήν
Κάδερικ, εζηκολουθησα παοατείνουσα δ
Είνε ή όγδοη ώρα. Πρό ολίγου έγευμά- τής Λαύοας.
σον ήδυνάμ.ην τήν συνδιάλεξή. ’Επεθύμουν τισα κάτω μόνη, άλλά μετά πομπώδους
Οσάκις δυο μελη τής αυτής οικογέ
νά ήρχόμην όλίγας ήμέρας πρότερον, διά υπηρεσίας. Ό δύων ήλιος ρίπτει τ-άς ζω νειας η δυο φίλοι στενοί αποχωρίζονται
νά εΰρεθώ χθές παρούσα δτε ήλθεν έδώ. ηροτάτας αΰτοϋ λάμψεις έπί τού ωκεανού
καί εϊε έξ αυτών ταςειδεύει εις τό έξω τε"Εμεινε πολΰ μ α ζί σου <*·
,
τώ ν δένδρων, ατινα διακρίνω άπό τού π α  ρικον, ενώ ο ετερος μένει εις τόν οικον, ή
— Βέβαια, είπεν ή έπιστάτρια, πις-εύω ραθύρου μου. Λαμβάνω έκ νέου τό -'Ηαε- επιστροφή τού συγγενούς ή τοϋ φίλου, τοΰ
δέ δτι θά έμενε καί περισσότεοον, αν δέν ρολόγιόν μου jj.ovov κάί μόνον διά νά κα 
περιηγηθέντος τά ξένα μέρη, φαίνεται θέμέ εκραζον ν’ απαντήσω εις ένα κύοιον, τευνάσω τήν ανυπομονησίαν, ήν αισθάνο τουσιν έν ήσσονι μοίρα κατά τήν ποώτην
τοϋ οποίου όέν γνωρίζω τό δνομ.α καί μαι μ.ή βλέπόυδα άφικνουμένους τους ά- στιγμ.ην τής συναντήσεώς τω ν τόν μή τα όστις ηλθε νά πληροφορηθή περί τής ήί/.έ- ναμενομένους- τα ξειδιώ τα ς. Κ ατά τούς ΰ- ξειδευσαντά. Η αίφνιδία σύγκρουσις τών
ρας ακριβώς κατά τήν όποιαν θά έλθη ό πολογισμο’^ΐς μου έποεπεν ήδ:η νά είνε φθα- ιδεών καί τών νεωβτί άποκτηθεισών έξεων
σίρ Πέρσιβαλ. Ή κυρία Καδερικ μόλις ή- σμένοι. Ό ποία βιγή^ όποία έρηαία ·έπι- παρά τοΰ μέν πρός τάς πάλαι ιδέας και
κουσε τήν υπηρέτριαν νά μοί λέγτι περί κοατεΐ περί τόν ρ.έγαν τούτον πύργον πεε 'ε ις,τ ά ς έξ άνάγκης διατηρηθείσας, παρά
τίνος επροκειτο εσηκωθη και άνεχώρησεν ριβαλλόμενον ύπό τής ϋπνηλής γαλήνης τώ άλλω φαίνεται κ α τ’ άρχάς ταρ άττο υαμέσως. ’Ενώ άπεμακρύνετο μ.οί ειπεν δτι τής εσπέρας! θεέ μου ! πόσα άρα γε λε σα καί στενοχωρούσα τάς συμ.παθείας κα ί
ήτο περιττόν νά διηγηθώ τό διάβημ.ά της π τά θά παρέλθωοιν άκόμ.η έως δτου ά- αυτώ ν τώ ν μ.άλιβτα άγαπώ ντω ν ά λ λ ή πρός τόν σιο Πέρσιβαλ. Εθεώρησα αρκετά κού«ω τόν κρότον τής άμάξης καί κ α τ λους καί ανυψούσα απροόπτως δι’ άμφοπαράδοξον .τήν σύστασίν τη ς, άφοΰ ιιά λ ι- έλθω άνά τέσσαρας τάς <3α-θμ.ίδας διά νά τέρους και χωρίς ουδέτερος αυτών νά δύ—
στα άπετείνετο πρός εμέ, ήτις-, ώς έκ τής ριφθώ εις τάς ά-γκάλας τής Λαύροίς
να τα ι νά έπενέγκη θεραπείαν οΰκ οιδά τιθεσεώς μου κα ί τής ευθύνης, δέν δύναμαι
Καί έκεΐνο τό ταλαίπωρον κύνάριον!.. να φραγμόν μεταβάλλοντα τάς πρός ά λν άνρχθώ τοιαϋτΧ;μυστήοια
’Επεθύμουν y,ατά τήν πρώτην ημέραν .τής ; λήλους σχεσεις καί καθιστώ ντα αΰτοΰς
Καί εγω επίση? ευρον τήν σύστασιν άο- έν Μ πλ άκ-οΰ ότ ερ- Πά ρκ διαμονής νά μ.ή ή- ξένους πρός άλλήλους. Κ ατά την πρωτην
κούντως παράδοξον. Κ ατά τάς εν Λίυ.με- θελεν έπέλθει ή κακή σύμπτωσις θανάτου, έκχυσιν τής χαράς ήν ήσθάνθην έπα να ριτζ συνεντεύξεις μας ό σίρ Πέοσιβαλ μ.’ εστω καί ενός άτυχούς κυναρίου !..
j βλέπουσα τήνΛ αύραν, δτε κρατούμενοι έκ
ν
'
^ τώ ν Λόγων του οτι
εκκρ.ε
voc' 7Ti<jTg'j(j(i)
otoc
Βλέπω άναγινώσκουσα τάς σημειώσεις ' τής χειρός έκα-θήσαμεν επί τοΰ αΰτοϋ ά πλήρης εμπιστοσύνη ύφίστατο μεταξύ αυ μου τα ύτα ς δτι Β έλμιγχαμ κα λείτα ι τό νακλίντρου διά ν’ άναπαυθώμεν καί συνοτού καί τής κυρίας Κάδερικ. Ά ν τφ
:ωόόντι
ν τ ι' μέρος εις δ κατοικεί ή κυρία Κάδερικ.Κα- μιλήσωμεν έν πάση ήσυχί^ι,ήσθάνθην άμέτοιοϋτό τι υπήρχε, διατί αίίτη νά τώ ά- τέχω ακόμη τήν έπιστολήν, δι’ ής άπήν- σως τήν περί ής ό λόγος μεταβολήν, καθά

’Από τής επανόδου της τήν ευρίσκω έπ ί- μισα έκ Λίμμεριτζ, και μεταξύ τών τεσσης ήκιστα διατεθειμένην νά παράσχτ) λε σάρων αυτών αγαπητώ ν τοίχων θά διερπτομερεϊς πληροφορίας περί τού συζυγι χώμεθα τήν ημέραν άπό ενωρίς ! . . . Ώ ,
κού της βίου, ώς καί πρότερον, δτε άπο- Μαριάννα! έξηκολούθησε καθημένη αίφνης
κεχωρισμέναι άλλήλων ούσαι, συνεκοινω- παρά τούς πόδας μου καί έγείοουσα έπ ’ ένοϋμεν δι’ επιστολών. Τήν πρώτην φοράν μοϋ τά βλέμμα τών εκφραστικών οφθαλ
καθ’ ήν προσεπάθησα μακρόθεν νά παρα μών τη ς, δός μοι τήν ύπόσχεσιν δτι δέν
σκευάσω τόν δρόμον διά νά φέρω την συν θά νυμφευθής ποτέ, δτι δέν θά μέ άφίσης
ομιλίαν έπί τοϋ άπηγοοευμένου τούτου θέ διόλου! Δεικνύω εγωισμόν λαλοϋσα τοιουματος, έθηκε τή ν'χεΐρά της έπί τώ ν χει- τοτοόπως, άλλ' είνε καλλίτερον νά μείνης
λέων μου μετά κινήματος καί βλέμματος, άγαμος . . . εκτός έάν άγαπάς πολύ τον
άτινα μοί ένεθύμισαν μετά συγκινήσεως ο- σύζυγόν σου . . . Νά τόν αγα πάς ! . . .
τ ο ίύ θ ζ .
Ή Λαύρα u.’ έπανεϋρε μή μεταβληθεΐ- δυνηοάς σχεδόν τάς ημέρας τής παιδικής άλλά σύ δέν θ’ άγαπήσνις κανένα άλλον
αχν ποσώς' εγώ όμως ευρίσκω αυτήν ή λ - της ήλικίας καί τόν εύδαίμονα παρελθόν έκτος εμού, δέν είνε αληθές ; . . .
Καί έσιώπησεν έκ νέου' λαβοϋσα δέ
τα χρόνον, δτε δέν ύπήρ^ον καθόλου μυ
λοιωμένην.
τάς ^εϊράς μου, άποθέσασα αΰτάς έπί τών
Ή δψις της ήλλοιώθη, υπό τινα δέ έπο- στικά μεταξύ ήμών.
’Οσάκις εύρισκόμεθα κατά μόνας, γονάτων μου καί κρύψασα εντός αυτών τό
itv καί ό χαρακτήρ της αυτός μετεβλήθη.
Λέν δύναααι νά εί'πω άπολύτως δτι άπώ- Μαριάννα, μοί είπε, θά είμεθα πολύ καλ- πρόσωπον :
— Είπέ μοι, ήρώτησε μετά φωνής αίλεσε μέρος της καλλονής της - τοΰτο μό λ ίτ ε ία καί άπηλλαγμέναι πάσης συς-ολής,
φνιδίως
άλλοιωθείσης καί ομιλούσα νϋν
νον δύναμαι νά διαβεβαιώσω δτι εις εμέ έάν παραδεχθώμεν ώς γεγονός τετελεσμέμάλλον
ταπεινοφώνως, δλον αυτόν τόν
νον πλέον τήν θέσιν μου, ώς γυναικός έ γ 
φαίνεται ήττον ωραία.
καυόν
έλαβες
πολλάς έπιστολά: ; . . έ
γαμου,
καί
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αυτής
δσον
' Οί άλλοι, όσοι δέν 0ά τήν έβλεπον διά
γραψες
καί
σύ
άρκετάς
;
τό
δυνατόν
όλιγώτερον.
Τίποτε
δέν
θά
ήτών οφθαλμών μου καί υπό τήν έπίδρασιν
Ήννόησα
κάλλιστα
τήν
σημασίαν τής
δυνάαην
νά
σοί
άποκρύψω
έκ
τών
άφοτων άναμνήσεών μου, θά τήν ευρισκον
ίσως καλλιτέραν άφ’ ο,τι ήτο πρίν. *Η οώντων εί; εμέ, φ ιλτά τη μου, έζηκολού- οιαύτης έρωτήσεως' ά λλ’ έθεώρησα κα
χΐοιά της έγένετο ζωγιροτέρα" τό πρόσω- θησε λύουσα καί προσαρμόζο'υσα πάλιν διά θήκον μου νά μή τήν ενθαρρύνω, συγκαπόν της απέκτησε στρογγυλότητα καί νευοικοϋ κινήματος τήν πόρπην τής ζώ  τανεύουσα νά προπορευθώ αυτής είς τήν
γραμμάς άκρ ιβε στέρας' τό σώμα της δπερ νης μου, έάν αί αποκαλύψεις μου ήτο δυ κινδυνώδη οδόν είς ήν εΐσήρχετο.
— "Ηκουσες νά γ ίνη τα ι λόγος περί
φαίνεται νυν στερεώτερονκατεσκευασμένον, νατόν νά περιοοισθώσιν είς τοϋτο καί μό
αυτού
; έπανέλαβε προσπαθούσα διά θω
κέκτηται είς τάς κινήσεις του πλείονα βε νον. Πλήν δυστυχώς δέν θά συμβ'7) τοιπειών
καί
κατασπαζομένη τάς χεΐράς μου
βαιότητα καί ευκολίαν, άφ’οσην είχεν,δτε οϋτό τ ι' αί αποκαλύψεις μου θά μέ παρενά
μέ
άναγκάση
νά τήν συγχωρήσω διά
ήτο κόρη. Ά λ λ ’ οσάκις τήν βλέπω, α ι κίνουν ακόυσαν καί είς εκμυστηρεύσεις άτήν
άπροκάλυπτον
έντύπωσίν μου.
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Έ παρηγοοήθη;..
άπόφύγώ
καί
χάριν
αυτού
καί
χάριν
σού
θώας εΰδαιμ,ονίας, ή τις άνήκεν είς την
Λαύραν Φαίρλη καί ήν δέν άνευρίσκω τώρα καί χάριν έμοϋ τής ιδίας. Λέν λέγω , καί Μ’ έλησμόνησε;
Δέν έπρεπε νά μ’ έρωτά κ α τ’ αυτόν τόν
περί τό μέτωπον τής Λαίδης Κλάϋδ. "Αλ προσεζέ το παρακαλώ, δτι α ύτα ι θά έλύλοτε ή μορφή της έκέκτητο γλυκεΐαν θα πουν εμέ ή σέ, επιθυμώ δέ θερμώς νά μή εόπον. Έ πρεπε νά ένθυμηθϊί τήν άπόφαλερότητα, τρυφεράν καλλονήν μέάποχρώ- σοί έπέλθη τοιαύτη τις υπόνοια, ά λλ’ έχω σιν, ήν έλαβε τήν πρωίαν, καθ’ ήν ό σίρ
βεις ποικιλλούσας άν καί ό γενικός αυτής τόσην άνάγκην ευτυχίας τώρα δτε σέ έ- Πέοσιβαλ άπήτησε τήν έκπλήρωσιν τής
χκρακτήρ έμεινε ν αμετάβλητος, ής τά θέλ πανεϋρον, τόσην άνάγκην νά ΐδω καί σέ ύποσ^έσεώς της,' δτε παρέδωκεν είς χεϊγητρα ήτο άδύνατον ν’ άπεικονίσωσιν οί ευτυχούσαν πλησίον μου ! . .
Ράς μου τό λεύκωμα τοϋ Χαρτράϊτ, διά
παντός άπ' αύτοϋ άποχωριζομένη. Ά λ λ ά
Καί
έσιώπησεν
αίφνης
πεοιφέρουσα
τό
λόγοι οΰδ’ αύτός ετι ό χρωστήρ, ώς έλεγε
φεϋ ! τίς είς τόν κόσμον τούτον είνε άβλέμμα
εντός
τοϋ
μικρού
δωματίου
μου
σύνήθως, ό άγαπητός Χαρτράϊτ. Η κα λ
λάνθαστος; τίς δύναται μετά καρτερίας
λονή αυτη έξηφανίσθη. Μοί έφάνη πρό δπου εύρ'.σκόυ.εθα.
— ’Α! ανέκραζε κροτούσα τάς ψείρας νά έμμείνη απαρασάλευτος είς άγαθήν τ ιστιγμήν δτι έπανεύρισκον άσθενή αυτής
λάμψιν, όΛοτε τήν εσπέραν τής έπανό- μετά ^αριεντος μειδιάματος, έπανευρίσκω νά άπόοασιν, χωρίς ποτέ νά κλονισθ'Τϊ καί
8ου της τήν είδα ώχριάσασαν εκ ττυγκι- άλλην μίαν παλαιάν γνωριμίαν ! . . . Τήν νά παραβνί αυτήν ; . . Τίς είνε ή γυνή ,ή νήσεως κ α τά τό πρώτον ήμών φίλημα' βιβλιοθήκην σου, Μαριάννα', τήν προσφιλή τις άπέσπασεν έξ ολοκλήρου άπό τής καρπλήν εκτοτε δέν άνεφάνη πλέον. Εξ ου- σου μικράν βιβλιοθήκην έκ ξύλου τώ ν ’Αν δίας της τήν προσφιλή εικόνα ειλικρινούς
δ^μιάς τών επιστολώ ν της ήδυνάμην νά τιλ λ ώ ν, τόσον παλαιάν καί τόσον πενι- έοωτος αυτόθι ά παξ χαοαχθεΐσαν; Τά β ι
Ίοάν . . . Χαίρω πολύ, διότι τήν εφερες βλία διηγούνται ήμϊν δτι υπήρξαν τοιπροίδω τοιούτάν είδους μεταβολήν.
έκ
Λίμμεριτζ. . . . καθώς άκόμη καί αύτό αύτά τινα ύπεοάνθο'ωπα οντα* πλην ποος
’Α πεναντίας, μετά τήν άνάγνωσίν τω ν,
διετήοουν άκεοαίαν τήν πεποίθησιν δ ΐι ό το μεγάλον ανδρικόν άλεξιβρόχιον, τό φο άπάντησιν είς τά βιβλία τ ί μάς λεγει ή
γάμος οΰδαμώς μετέβαλε τήν καλλονήν βερόν καί βαρύτατον, τό όποιον ήτο τό ιδία ήμών πείρα ;
Δέν ήθέλησα νά τνί άποτείνω καμμίαν
τής, δι’ ήν τοσοϋτον ΰπερηφανευόμην. ’ Ι άπαοαίτητον έφόδιον τώ ν τολμηρών περι
έπ
ίπ
λη ξιν, ισως διότι άκουσίως εξετίμων
σως τότε διεγίγνωσκον κακώς τό νόημά πάτω ν σου ! . . . Π οο πάντω ν δμως μοί
τήν
θαρραλέαν εκείνην α γνότητα, ήτις ατων, ή σήμεοον δέν αντιλαμβάνομαι ίσως προξενεί εΰ/αρίστησιν αυτή ή άθιγγανική
πεκάλυπτεν
δ ,τι τόσαι ά λλα ι γυναίκες
άκριβώς τής έκφράσεως τής μορφή της. μορφή σου, τό μελαγχροινόν καί άγχίνουν
·>Υ ποόσωπόν σου, τού οποίου τό συνειθισμε- είς τήν θέσιν της εύοισκόμεναι θά ενόμιζον
Αλλ’ άδιάφορον! είτε έκέρδήσεν εί· εί,’/!
μιώθη ή καλλονή της κατά τους τελευ- νον βμέμμ,α μ’ ευχαριστεί τόσον . . . Ό  άπαραίτητον ν’ άποκρύψωσιν και εις αυταίους ίξ μήνας, ή Λαύρα απομένει πάν ταν είμαι έδώ ιιέσα, μοί φαίνεται δτι εύ- τάς τάς επιστήθιους φ ίλ α ; τ ω ν ’ είτε ισως
τοτε φιλΐά 'τη είς τήν καρδίαν μου, ο'ία υ  ρισκομαι εις την κατοικίαν μαςc \ . .. Τί διότι έξετάζουσα ένδομύχως τήν καρδιαν
πήρξε πάντοτε. Καί ίδοΰ gv τουλάχιστον νά κάμωμεν διά νά καταστήσωμεν πλέον καί τήν συνείδήσίν μου, ευρισκον O T t και
μετά τόν γάμον της αγαθόν αποτέλεσμα. ζωηοάν τήν γλυκεΐαν αυτήν πλάνην; Θά εγω εις την θεσιν της τους αυτους λογι
Ή δευτέοχ μεταβολή, εκείνη ήν οιέκρι- τοποθετήσω τήν εικόνα τοϋ πατρός μου j σμους θά ειχα καί τας αυτάς ερωτήσει
να είς τόν χαρακτήρα τη ς, δέν μ’ έςέπλη· είς τό δωμάτιόν σου, άντί νά τήν εχω είς . θ’ άπέτεινα. Τό μόνον δπερ έθεώρησα καζε, διότι ώς πρός τα ύτη ν ήμην παρεσκευ- τό ίδικόν μου. Θά φέρω έδώ δλα τά μι- j λόν νά πράξω, χωρίς νά παραβώ τό κα
ασμένη έκ τοϋ ΰφους τών επιστολών τη ς. κοά προσφιλή μου αντικείμενα, άτινα έκό- θήκόν μου ήτο τό ν’ απαντήσω δτι δεν τώ
δέ ήδυνήθην νά διακρίνω και αυτή επίσης
,^ν ήσθάνετο. Νυν δτε άνελαμβάνομεν
βαθμηδόν τά ς παλαιάς μας Εξεις ή στενοχώρί» αυτη έξηφανίσθη έν μέρει, είνε δέ
«θχνόν ότι μ ετ’ ολίγον θά έξαλειφθγί εν
τελώς- Οΰχ ήττον έπέδρασεν άναμφισβητητω; επί τών πρώτων εντυπώσεων, άς
ι:«οηγαγεν έν έμο'ι ή άναγέννησις τών α
τ ο μ ι κ ώ ν μου σχέσεων μετά της αδελφής
μοο καί ό λόγος οΰτος άρκεϊ όπως κρίνω
κατάλληλον τήν περί τούτου μνείαν έν-

είχ α γράψει καί οτι δέν είχα ακούσει νά Εφαίνετο δεχόμενος με ως επιπλόν τι ρόλεπτον τά κτυπήμ ατά του υπήρξαν τό.
γ ίνη τα ι λόγο; περί αΰτοϋ εσχάτως. Κα απαραίτητον δια το Μπλακ-ουότερ-Πάρκ,
σον τα χέα καί β,ίαια, ώστε άπαντα τό
τόπιν έστρεψα τόν ροϋν της συνδιαλέξεως καί βεβαιωθείς ώ ; διήρχετο οτι ήμην εί; ξίφη τών α ντιπάλω ν του άπεμακρύνθη.
εις άλλα θέματα ή.ττον κινδυνώδη.
τήν θέσιν μου ηΰχαριστήθη, διότι μέ είδε σαν ή επεσαν ενώπιον αΰτοϋ. Τότε, διει5.
Πολλάς άφορμάς λύπης μοί παρέχει ή καί πλέον δέν έμερίμνησε πεοί έμοϋ.
ε&υσεν εντός της θύρας καί, στραφείς,
συνδιάλεξίς μας αίίτη, ή πρώτη ε α π ιΟΐ πλεϊστοι τών ανθρώπων εις τήν κα κλεισεν αΰτήν, δι’ ώθήσεω; τών νώτων.
στευτική συνδιάλεξίς,ήν εσχομεν μετά τήν τοικίαν τω ν ευρισκόμενοι δεικνύουσι μερι Ή το πλέον έκτος κινδύνου.
επάνοδόν τη ς. Καί ή μεταβολή ήν έπή- κ ά ; διαθεσεις, άς αποκρυ-πτουσιν ε ί; οίονΕπί τέλους ένόμισεν δτι τό έδαφος ενεγκεν ό γάμος της εις τάς αμοιβαίας η δήποτε άλλο μέρο;. Ό σίρ Πέρσιβαλ δει φε*»γεν ύπό τοι>ς. πόδας του καί
ό τοί
μών σχέσεις δημιουργών διά πρώτην επί κνύει νυν μονομανίαν περί τήν τά ξιν, π ε:ί χος ίκλονίζε.το.Τ άλλά. βαδίσας τρία βή.
ζωης μας φοράν σημεϊόν τ ι συνάφειας μή τήν λεπτολόγον άκρίβειαν, ·ςτις αοί τόν μοετα, ευοεθη έντός αΰλης, δπου , κατα
νόμιμον μεταξύ ημών- καί ή θλιβερά πε- παριστά ύπό νέαν δλως εποψινΤ ύφ’ ήν δέν ληφθεί; ύπό λιπο θυμ ία;, κατέπεσεν έπί
ποίθησις ή έν έμοί σχηματισθεισα έκ τών τόν εχω πρότερον γνωρίσει. Έ ά ν λάβω τώ ν βαθμιδών κλίμα,κος.
ακουσίων έξομολογήσεών της οτι δέν ύ®ί- βιβλίον τ ι έκ της βιβλιοθήκης καί τό άΜετά τούτο, οΰδέν ετεοον ήιΑκνθη ε!
σ τα τα ι μεταξύ αΰτης καί τοΰ συζύγου της φήσω κατόπιν έπί τ η ; τ ρ α π έ ζ ι;, εοχεται μη μόνον δτι κατήρχετο έν τη σιγ^ καί
κανείς δεσμός στενής συμπαθεία;, καμμία όπισθέν μου καί θέτει τό βιβλίον.εις τήν τ·^ σκοτία τοϋ -τάφου.
θερμότη; αισθημάτων · καί ή λυπηοά θέσιν του. ’Εάν έγερθώ άπό τής έδρας μου
Γ '
προσέτι άνακάλυψις δτι τό μοιοαΐον έκεϊ- καί άφήσω αΰτήν εις οι.αν θέσιν έ/.αθήκεϊνο αίσθημα πρός τόν Χ αρτράϊτ— αίσθη μην, την τοποθετεί έπιμελώς παοά τόν Ο ό σ ο ν ε ίν α ι ενίο τε δυβδίάχρετο»
το δ νειρ ο ν τ^ς «ραγματικότκ)μα άθώον, ώς ελπ ίζω , άλλά τι σημαίνει · τοίχον. Συνάζει άπό τοΰ εδάφους καί τό
το ς.
— διατελεϊ παρά ποτε βαθέως έρριζωμέ- έλάχιστον φύλλον,τό πεσόν εκ τίνος ανθο
νον έν τή καρδία της, τα ϋτα πάντα., φρο δέσμης καί μεμψίμοιρε» επειτα κ α τ’ΐδίαν,
Ο Βουσύ, πριν ή πέσνι κατά γη ς, ειχε
νώ, είνε ικανά νά λυπήσωσι πάσαν γ υνα ί ώς νά ήσαν άνθρακες άνημμένοι καί έπέ- λάβει τόν καιρόν νά θέση ύπό τό ΰποκάκα, αισθανόμενην· υπέρ της Λαύρας τήν κειτο κίνδυνος νά μεταδοθή τό πύο εις μισον καί έπί τοϋ τραύματος τό μανδήστοργήν, .ήν έγώ αισθάνομαι καί θέλουσαν τήν οικίαν. Διά μίαν π τυχ ή ν τη? οθόνης λιόν του καί νά έπιδέσν) αΰτό διά τοϋ άορ·
νά συμμετέχη ώς εγώ εις πάσαν αΰτης της τρ α πέζη;, δι’ £ν μαχαίριον κακώς το- τηρο; τού ξίφου; του, έπισχώ ν ουτω τό άχαράν καί εις π ά ΐα ν θλίψιν.
ποθετημένον αποτείνει οργίλος σοοδοάς ε φθόνω; ρέαν αίμά του, ή απώ λεια τοϋ ό
Μία μόνη παρηγοριά μοί απομένει καί πιπλή ξεις ποός το ΰ; ΰπηρέτας, ώς νά τόν ποιου έπήνεγκεν αΰτώ τήν λιποθυμίαν.
μ’ ενθαρρύνει. Ιίάσαν τήν χάριν καί τήν είχον προσβάλει προσωπικώς.
Ουχ ήττον δμω;, είτε διότι έν τώ έκ
γλυκύτη τα τοϋ χαρακτηρός τη ς, πάσαν
[*Έιτιτ«ι autiyiia.}.
τ η ; οργν5; καί τών άλγηδόνων ύπερηρεθιτήν άφωσιωμένην στοργήν, πά ντα τά γυ
σμένω έγκεφάλω του ή ζωή ένέμ.ενεν ύπό
ναικεΐα θέλγητρα, τήν α πλό τητα, τήν άτά φαινόμενα τής λιποθυμίας, είτε διότι
γνήν αφέλειαν, πά ντα τέλος τά προτερή
τα ύτη ν έπηκολούθησε πυρετός, ιδού τ ί ό
μ ατα τά καθιστώ ντα αυτήν το χάρμα
Βουσύ είδεν ή έπίστευσεν δτι ειδε κ α τ’ 2πάντω ν τών περιστοιχιζόντων α υτή ν,π ά ν HTftlSTOPIΑ ΑΛΕΙΑΧΛΡΟΤ ΔΟΤΜΑ ναρ ή πραγματικώς.
τα τα ϋτα έπανεϋοον εις τήν φ ιλτά τη ν
[Σ υ ν έ χ ε ι* τϊ)ς Β χ σ ιλ ία α η ς Μ α ρ γώ . ]
Εύρίσκετο έντό; θαλάμου μετά παραπε
τα ύτην αδελφήν. Περί πάντων τών λοι
( Ό ρ α n ρ ·τ,γο ύμ ΐν·ν ψύλλον Α ' Τόμου]·
τασμάτων έπί τών τοίχων καί ορόφου,
πών έντυπώσεών μου ένίοτε κλίνω ν’ άμΜετά τούτο, ο Βουσύ,έ^ν)ρεθισρ.ένος? |χα- παοιστώντων έν είκόνι μορφάς άνθρώπων.
φιβάλ ω. Περί της τελευταίας δμως τα ύ  νιώ δ η ;, άφηκε φοβεράν κραυγήν καί ώο- Οί άνθρωποι οΰτοι, φέροντες άνθη καί
τη ς, της καλλίστης καί γλυκυτά τη ς π α  μησε πρό; τά έμπρό;. Ό δ’ "Ω καί ό δ’Έ - λό γχας, έφαίνοντο άποσπώμενοι τώ ν θέ
σών, καθίσταμαι κατά πάσαν ώοαν της η περνών υπεχώρησαν· ό Μωζιοόν ειχεν έγεί- σεων τω ν, λαμβάνοντες διαφόρους στάσεις
μέρας βεβαιοτέρα καί μάλλον πεπεισμένη. ρε». και εκρατει ενγιγκαλισαένον τον Κουέ- καί ποιούντε; διαφόρους κινήσεις. Μεταξύ
Ά ςέλ θω μ εν νϋν εί; τούς συνταξειδιώτας λ ο ν α λλ ο Βουσυ, Si.dc του ~οδός του, συν- δυο παραθύρων,ύπηρχεν είκών ώραίας γυτ η ς ’ καί πρώτον άς άσχοληθώμεν περί τοϋ ετριψε το ζίφος του τελευταίου τούτου ναικός, ή τις δμως, λαβούσα ζωήν, άπεσυζύγου της. Παρετήρησα άρά γε εις τόν και, διά ξιφισμού διαρ.ττερους, διετρύτίΥ)σε σπάσθη τού πλαισίου της είκόνος.Ό Βουσίρ Πέρσιβαλ μετά τήν έπιοτροφήν του τό άντιβραχιόνιον τοϋ δ’ Έπερνών. Τοιου- σΰ ήθέλησε νά γονυπετήση ενώπιον τ·ί;
νεάν τινα ιδιότητα τροποποιούσαν τήν τοτροττως υ7Γ*7)ρζε προς '7τιγια·/)ν νικτιτής’ έξαισίω ; ώραία; εκείνης γυναικός, ά λλ’
περί αυτού αρχικήν γνώμην μου ;
7ϋλγ)ν ο Κουελος ανελαβε τάς αισθήσεις ύπηοξεν αΰτώ άδύνατον παν κίνημα, ένφ
T-Ji άληθεία, άγνοώ τ ί νά είπω . Μυοίαι του, ό Σχωμβέργ, καίτοι τετραυματισμέ- συγχρόνως νέφος έπιπροσθούν άπέκρυψεν
ασήμαντοι ά λ λ ’ όχληραί φροντίδε; φα ίνε νος, μετεσχεν εκ νεου της πά λης, έπομέ- αυτήν. Τότε προσηλθεν ιατρός φέρων δε
τα ι δτι τόν βασανίζουν άφότου έπ α νέλ- νως τέσσαρα ξίφη άπήστραψαν πάλιν. Ό δεμένους τούς οφθαλμούς του διά περικα
θεν, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ολίγοι είνε Βουσυ εθεώρνισεν εαυτόν άπολεσθέντα, δ- λύμματος, τό όποιον άφήρεσε μόνον άφοΰ
οί άνθρωποι,οΐ φαινόμενοι ύπό τήν καλλι- θεν συνήγαγεν άπάσας τ ά ; δυνάμεις του, επλησίασε τον Βουσύ, τοϋ οποίου τό
τέραν αυτώ ν δψιν.
δπω; υποχωρήσν) άκινδύνω; καί ήρχισε νά τραύμα έξήτασεν, ένω συγχρόνως ή φωνή
Μοί φαίνεται πλέον έξησθενημένος καί πλησιάζγ) εις τόν το ΐχο ν.Ή δη δ’ ό” κα τα - τής ώραίας ήρώτα περί της καταστάσεω;
μάλλον ισχνός παρ’ δτι ήτο δτε άνεχώρη- ορέχων τό μέτωπόν του ψυχρός ίδρώς , ό τ·7)ς ύγιείας τού πάσχοντος. Τότε ό Βουσΰ
σεν έξ ’Α γγλία ς. Ή οχληρά βήξ καί ή α τών ώ των αΰτοϋ βόμβος καί ή καταλαμ - γισθάνθη ώς πυρίφλεκτον σίδηρον έγγίζονκινησία του βεβαίως ηύξησαν.'Η συμπερι βάνουσα αυτόν σκοτοδίνη άνήγγελλον τήν τα τάς σάρκας του καί έκ νέου άπώλεσε
φορά του— τ-ουλάχιστον ώς πρός έμέ — είνε εςάντλησιν τών δυνάμεών του. Τό ξίφος τάς αισθήσεις του.
πολΰ όλιγώτερον άβρά, άφ’ όσον ήτο ά λ δεν.εξετέλει πλέον τάς κινήσεις, τάς Ο
’Αφού δμως άφυπνίσθη τού ληθάργου^
λοτε. Τήν εσπέραν της έπανόδου του μ’ ποίας ώριζεν ή έσκοτισμένη διάνοια. Ό
ήσθάνθη δτι ψυχρός άήρ έδρόσιζε τό πρό.σέχαιρέτισεν άνευ τών επιδεικτικώ ν έκεί- Βουσύ άνεζήτησε διά της χειρός καί εωπόν του καί φωναί βραγχναί καί ·παράτονων τύπ ω ν, οΰς έτήρει άλλοτε μετά προσ ψαυσε τόν τοίχον, τοϋ οποίου τά ψυχρόν
νοιδιέσχιζον τήν άκοήν του. "Ηνοιξε, λοι
ο χ ές' δέν μοί άπέτεινε φιλοφρονήσεις διά ωφελησεν αυτόν, πλήν, πρός μεγίστην έκπόν, τούς οφθαλμούς του, ΐνα ίδη εάν τά
τήν έν τή οικία του έγκατάστασίν αου, πλη ξίν του, ό τοίχο; ύπεχώρησεν, ΤΗτο
πρόσωπα τών παραπετασμάτωνήοιζον μετά
δέν έδειξε [/εγάλην άγαλλίασιν. Περιωρί- ημίκλειστος θύρα.
τών προσώπων τοϋ όοόοου'έλπίζων δ’δτι ή
σθη εις βοαχεΐαν χειραψίαν καί εις 2ν λ α 
Ο Βουσύ, έν τ?ί ύπερτάτν] έκείντ) σ τ ιγ  είκών θά ύπηρχεν εις τήν αΰτήν θέσιν, έ
κωνικόν : «Είσθε καλά δεσποινίς Χάλ- μή, άνέλαβεν ελπίδας . καί συνεκέντρωσεν φερε περί εαυτόν τό βλέμμα. Ά λ λ ’ ούτε
κομβ; χαίρω πολΰ διότι σά ςέπαναβλέπω ». άπάσας τάς δυνάμεις του. Έ π ί £ν δευτε- παραπετάσματα, ούτε δροφον, ούτε εικόνα

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ

— θ ά θεράπευθήτε τά χ ισ τα , εάν όμως
μεθα είς τάς προσταγάς σας, εύγενέστατε.
— Νομίζω Ο μως, τέκνον μου, είπεν ό δέν ίππεύσητε καί δέν έπιδοθήτε εις μα
μοναχός, ότι θά έιΐράττετε καλώς νά έςο- κράν εκδρομήν ά π’ αυτής τής πρώτης ήμολογηθήτε, μέχρις ού έπιστρέψν) ό κρεω μέρας, είπεν ό ιατρός.
— Ώ ! άπεκρίθη ό Βουσύ, καταληφθείς
πώλης.
ύπό
νέας ύπονοίας, έάν δ,τι είδον ήτο ά— Πώς όνομάζεσθε; είπεν ό Βουσύ.
ληθώς
όνειοον, τού οποίου α ίτιο ι είναι ε
— ’Ονομάζομαι αδελφός Γορανφλότος,
κείνοι
οί
λγισταί' έάν ούτοι νομίζοντές με
άπεκρίθη ό μοναχός.
guy5C?·
ν\
νεκοόν,
μέ
μετήνεγκον πρό τής τάφρου
—
Λ
οιπόν,
άδελφέ
Γορανφλότε,
είπεν
Τό πεοιπλανώμενον βλέμμα τοϋ Βουσυ
τού
Τέαπλου,
όπως παραπλανήσωσι θεα
ό
Βουσύ,
άνακαθήσας,
έλπίζω
ότι
δέν
ε^τοφ.άτησεν έπί λόφου λίθων, ύψουμενου
τήν
τινα
τής
σκηνής,επομένως
ό ,τι αναπο
φθασεν
άκόμη
ή
κατάλληλος
ώρα.
Αλλ
Ενώπιον αυτού, έπί τ·^ς κορυφής τοϋ όλώ
καί
μέ
κατατρώ
γει
ήτο
άπλώ
ς αποκύ
έπεθύμουν
νά
μετενέχθώ
τά
ταχύτερον
ει·ς
τοίδυ λόφου άνεγνώρισε τό Τέμπλον, τόν
ημα
τής
νοσούσης
φαντασίας
μου,
ορκίζο
ό
μέγαρόν
μου,
διότι
αισθάνομαι
ψύχος.
ev y-έσω πυργίσκων καί τειχώ ν ίστάμενον
μ
α
ι,ό
τι
θέλω
φονεύσει
αυτούς
μέχρις
ενός.
—
Καί
πώς
λέγετα
ι
τό
μέγαρόν
σας
;
, 0ΰτον Ισχυρόν πύργον, υπερθεν δ αυτού
— Α γ α π η τέ κ ύ ρ ιε, είπεν ό ιατρός,
—
Τού
Βουσύ.
διέκοινε τό λευκόν στερέωμα, τό όποιον έ— Πώς ; άνέκοαξαν οί παριστάμενοι, έάν θέλητε νά θεράπευθήτε ταχέω ς, δέν
λαοοώς έχούσιζεν ό άνατέλλων ήλιος.
π ;έπ ει νά τα ίάττεσθε τοιουτοτρόπως.
- Ό Βουσύ, λοιπόν,εύρίσκετο είς τήν δη- ρ.έγαρον Βουσυ ;
— ’Εκτός όυ.ως τού άγαθού Σαίν-Λ ύκ,
— Ναι, διατί έκπλήττεσθε ;
ptoσίαν όδον ή μάλλον εις τό χείλος τ/ι£
ν
'όr ηΒουσυ, χωρίς
\ να' προσεζνι
' *"
έζηκολούθησεν
— Εισθε, λοιπόν, έκ τών ανθρώπων
τάφρου τοϋ Τέμπλου.
είς τούς λόγους τού ιατρού, έκτός τού
'
ευχαριστώ, καλοί μου άνθρωποι, τοϋ -κυρίου δέ Βουσύ ;
Σαίν-Λύκ, διότι προσηνέχθη πρός έμέ ώς
—
Είυ.αι
ό
ίδιος
κύοιος
δέ
Βουσύ.
Είπε, διά τόν κόπον τόν όποιον έλάβατε
άληθής φίλος. Έ νεκα τούτου, πρώτον αυ
—
Ό
Βουσύ
!
ανέκραξαν
έκεΐνοι,
ό
κυνά ρ,ε φέρετε έως έδώ. ΕΙχον ανάγκην άέτόν θέλω νά έπισκεφθώ.
οιος
δέ
Βουσύ,
ό
ανδρείος
Βουσύ,
ή
μάρος, άλλ’ ήδύναντο ν' άνοίξωσιν άπλώς
— Τώ όντι, δύνασθε νά τό πράξητε,
στιξ
τών
εύνοουμένων
.
.
.
Ζήτω
ό
Βουσύ
!
τά παοάθυρα, διότι θά ήμην καλλίτερα
διότι είσθε παράδοξος ασθενής. Σάς συνι
Λαβόντες
δ’αύτον
έπί
τών
νώτων
ό
κρε
έπί τής έκ λευκής μετάξης καί χρυσού
στώ όμως νά μή τραυματισθήτε εκ νεου
στρωανής μου ή έπί τού γυμνού εδάφους. ωπώλης καί ή γραϊα,έφερον έν θριάμβω είς
Άδιά&οοον! ύπάρχουσιν έντός τών θυλα τό μέγαοόν του, ένώ ό μοναχός άπήρχετο, πριν ή θεράπευθήτε.
Ό Βουσύ ύπεσ^έθη τώ ίατρώ, δτι ή 
κίων μου, έκτος έάν έπληοώθητε ήδη αυ αριθμών τήν τών χρυσών νομισμάτων με
θελε
πράξει πρός τούτο δ,τι ήδύνατο καί,
τοβούλως, τό όποιον θά ήτο φρόνιμον, εί- ρίδα του,κινών τήν κεφαλήν καί ψιθυρίζων:
ένδυθείς,διέταξε
νά φέρωσιν αυτόν,διά τού
— Ά φοϋ είναι ό άθρησκος Βουσύ, δέν
κοσάς χρυσών οχονδ(ύν^ λάοετε τα , φίλοι
φορείουτου,
είς
τά
μέγαρόν Μονμορανσύ.
έκπλήττομαι δτι δέν έξωμολογήθη.
ρου, λάβετε αυτά.
Ό
Βουσύ,
έπανελθών
είς
τό
μέγαρόν
Δ'
— Ά λ λ ά , εύγενέστατέ μου, ήμεϊς δέν
έλάβομεν τόν κόπον, είπεν ό κρεωπώλης, ου, μετεκαλέσκτο παρ’ έαυτώ τόν τ α  Π ώ ς η δ εσπ ο ινίς Β ρεσάκ, ή λεγο νά σας φερωμεν εδω' σας ηυραμεν εις αυ— κτικόν χειρουργον του, όστις εκρινε τήν
μ-ένη x u f ita Χ » 1 ν - Λ ιύ χ , δ ιή λ θ ε
πλη γή ν του μή επικίνδυνον.
τήν τήν θέσιν.
τήν νύκτα. τοΟ γάμ,ου τ»ις.
— Ε ίπατέ μοι, ήρώτησεν αυτόν ό Βου
— ΤΑ! διάβολε! είπεν ό Βουσύ' ήτο καί
Ό
Λουδοβίκος δέ Κλερμων, γνω στό τε
σύ, δέν περιεποιήθη τις τό τραύμά μου ;
ό νέος ιατρός έδώ ;
ρος
ύπό
τό όνομκ Βουσύ δ Αμβοάς, τόν
— Τή άληθεία, άπεκρίθη ό ιατρός, δέν
. Οί παοεστώτες παρετήρησαν άλλήλους.
όποιον
ό
έξάδελφός του Βραντώμ ανέγρα
— Άκολουθοϋσι τά παραληρήματα, τό βεβαιώνω, μολονότι φαίνεται πολυ
ψε
μεταξύ
τών μεγαλητέρων στρατηγών
ειπεν ό μοναχός. Ε ίτα δ’ αποταθείς πρός ποόσφατον.
τ·7,ς
δεκάτης
έκτης εκατονταετηρίδας, ήτο
— Είναι δμως τόσον βαρύ, ώστε νά μοι
τόν Βουσύ :
ώοαΐος
ίππότ·/·,ς
καί έντελής εύγενή ς.Ό ύ -·.—Τέκνον μου,είπε,φρονώ.δτι θά έπράτ έφεοε παραληρήματα ;
δ
είί,
προ
χρόνου
ρ^αχρού,
7ϊοι*/)<3ει εν— Βεβαίως.
τετε θεάρεστον έργον νά έξομολογηθήτε
δοξωτέρας κατακτήσεις. Οί βασιλείς και
—
Διάβολε
!
είπεν
ό
Βουσύ'
καί
όμως
Ό Βουσύ ήτένισε τόν μοναχόν διαποοών.
οί πρίγκηπες διεφιλονείκουν τήν φιλίαν
ή ωραιότατη γυνή,
— Δέν ήτο κανείς ιατρός, πτω χ έ μου τά πρόσωπα. εκείνα,
. . . . .
\
Τ
ταυ . Αί δέ βασίλισσαι καί αί πριγνέε, είπεν ή γραια. Είσθε εδώ μόνος καί ίατοός . . . Καί ό ίππος μου ; θ ά εύρον κήπισσαι άπέτεινον αύτώ τά γλυκυτερα
κούος ώς άποθαμμένος. ‘Ορίστε, επεσεν ο αύτόν νεκ30ν έπι τής θέσεως τής συμπλο μειδιάματά των. Ο Βουσυ είχε διαδε^θή
λίγον χιόνι καί ύποκατω εις την θεσιν κής. Ίατοέ, καλέσατε πρόσωπόν τ ι τής τόν Δελαμάλ έν τ·?} ά γά π·/) τής Μαργαρί
υπηρεσίας μου.
σας ή γή δέν είναι χιονισμένη.
Ό ίατοός έκάλεσεν ένα τών θεραπόν τας τής Ναβάροας, τής άγαθής καί τρυΌ Βουσύ ένεθυμήθη, ο τι είχε τραυφερας τήν καρδίαν βασίλισσας, ή τ ις , μετά
[ίατισθή, έφερε την χεϊρα επί τής "πα— τω ν, παοά τού οποίου ό Βουσυ επληροφο- τόν θάνατον τοϋ- εύναουμένου ιππότου,
ρήθη,
δτι
ό
'ίππος,
αίμοστάζων
καί
ήκρωσχούσηί πλευράς του καί έψαυσε τό ΰπό
τού όποιου άφηγήθημεν τήν ιστορίαν, έτόν αορτήρα τοϋ ξίφους τεθειμένον μανδή- τ·7 )5 ΐασμένος, έσύρθη μέχρι τής θύρας τοϋ χουσα άνάγκην παραμυθίας, ειχε διαπράμεγάρου, δπου άνεύρον αύτόν χοεμετίζονλίόν του.
τά , κατά τήν άνατολήν τού ήλίου.Π αρκ- ξει, χάριν τού εύειδαϋς καί άνδρείου Βου
— Παοάδοξον, είπεν.
σύ, τόσκς τρέλλας, ώστε δ σύζυγός της
Οί τρεις παρεστώτες, επωφελούμενοι χρήμα ή άννισυχίκ διεδόθη εί'ί τό μεγα- Έοοϊκος, δστις δέν συνεκινεΐτο έκ τοιούτ·?,ς δοθείσης αύτοϊς άδειας, διενεμοντο ρον, πάντες δι’ οί θεράποντες τού Βουσύ, των πραγμάτων, έταράχθη ενεκεν αυτώ ν,
τό περιεχόμενον τοϋ βαλαντίου του μετ οΐτινες έλά.τρευον τόν κύριον των,- εδραό δέ δούξ Φραγκίσκος δέν ήθελε τώ συγ
άπειρων έκφράσεων οίκτου πρός τόν Βουσυ. ι/.ον είς άναζήτησιν αυτού, ot πλεΐστοι δ
χωρήσει τόν πρός αύτόν έρωτα τής άοελΆ φ ο ϋ δ' έτελείω σ αν τ ή ν διανομήν, ό αυτών δεν είχον ε ^ ε τι επιστρεψει.
Φής του, έάν ό έρως ούτος δέν προσείλκυε
—
Ια
τρ
έ,
είπεν
είτα
ό
Βουσύ,
αυτή
ή
Β αυϊύ είπεν α ύτο ϊς :
τόν Βουσύ είς τήν μερίδα του.
άμυχή
θά
μέ
αναγκάσει
νά
οικουρήσω
επί
L-. - — Τώρα, φίλοι μου, φέρετέ με είς τό
Έ ν μέσω όμως τών πολεμικών καί τών
πολύ ;
(λέγαοόν μου.
έοωτικών
θριάμβων του, ο Βουσυ εμεινεν
—- Κατά τάς περιστάσεις. Ά ς δοκι— Βέβαια, βέβαια, πτω χ έ μου νέε,
απροσπέλαστος
είς πάσαν άνθρωπίνην άεΐπΕν ή γραϊα,ό κρεωπώλης είναι δυνατός' μάσοψ.εν έάν δονασθε νά βαδίσητε, άπήνδυναι/.ίαν.
έπειτα έχει έδώ σιμά καί τό άλογόν του. τησεν ό χειρουργός.
Ό Βουσύ έπήδνισε τής κλίνης καί πε— Είναι αληθές; ήρώτησεν ό Βουσυ.
Δ μλ.
-— Μά τήν αλήθειαν τού θεού! είπεν ό οιήλθε τάν θάλαμον, δεικνύών δτι ή κα τά Χ,ρεωπώλης, εγώ καί τά άλογόν μου ει- στασίς του είχε βελτιωθή.
”Vj6, είαή πρός τ ά δεξιά του άνδρα, φέ0ν '* φχιόχρο-υν έ'νδυμα μ ετα λευκής
^ ’ι χηλιδας έξ α ίμ α τος έ/ούσ/ις πο διά ς,
νεσΐραμένης πεοί τή ν ζώ νην του, πρός
j άρι-στερά του μοναχόν γο νυπ »τ?1.στν»ρί-_
τήν κεφαλήν έπ ί τη ς δεζιας του,
^νώπιόν του δέ γραίαν,ψιθυρίζουσαν ποοσ-

Ο Τ Υ Φ Λ Ο Σ ΜΟ ΝΑΧΟΣ

το ονομά του. Οί εν τώ φρουρίω τόν ή γά — Έσύ ! τ ί θά κάμγις έσύ ;
Η κατάστασις τών έν τώ φρουρίω .»ων πάντες, διότι συνεπάθει εις τάς δυσ- I — Ο ,τι πάθεις νά παθω' τ ί θά κάμω
Χλομοΰτσι πολιορκουμένων ήτο ποοβλη- τυχία ς τω ν, τους παρηγόρει καί ήτο πάν μοναχή μου έδώ ;
μ α τ ικ ή 'τ ά τρόφιμα τοΐς είχον λείψει πα ν τοτε πρόθυμος νά τούς ύπερασπίζγ), καί
— Γύρισε ’; τό κάστρο, Χρυσούλα' έπ^
τελώ ς' σφαίρα πυροβόλου, πεσοϋσα έντό; δια τοΰ αίματος του έν άνάγκν), κατά τών έμεινεν ό Λάμπρο;' θά μάς νοιώσουν
της δεξαμενές, άπεστέρησεν αυτούς της συντρόφων του, οΐτινες ενίοτε έξετρέποντο δέ θά ξεφύγουμε.
τελευτα ία ς των έλπίδος— τοΰ ΰδατος. Τά εις βιαιοπραγίας κ α τ’ αΰτών καί τώ ν γ υ 
Διές έδώ' ειπεν ή νεάνις, δεικνύουσ*
πά ντα όμως υπέμενον άγογγύστως· έλί- ναικών τω ν, τό παράδειγμα λαμβάνοντε; κοπτεράν δίκρανον θά ήμαστε δυό* — τί
παρά τοϋ άρχηγοΰ των Μ ιχαήλ Σισίνη.
μω ττον, άλλά δέν παρεδίδοντο. . .
θαρρείς ; . . .
Q, ειπομεν ο καπετάνΛάμποος ήτο γεν
Παρά την μεγάλην πύλην τοΰ φρου
Ο καπεταν Λάμπρος, μή δυνηθεί; νά
ρίου, νεαρά γυνή, όκλάδην καθημένη ύπό ναίο;. Α λλάδειλία τ ι; κατέλαβεν αΰτάνάμα . πεισν] τή ν νεάνιδα νά έπιστρέψγ) έν τώ
τά ς κα υσ τικά; τοΰ ήλίου ά κτϊνας, παοε- έςελθόντα τοϋ φρουρίου καί περιαλγώ ; έ \φρουρίω, προΰχώρησε μ ετ’ αΰτής πρός τήντήρει θλιβερώς τό έπί τών γονάτων τ ε  στρεψε τό βλέμμα πρός αΰτό. Ό Λάμπρος μαυρην ζώνην των Αράβων, οΐτινες κατταρτοετές τέκνον τη ς, μόνην παρηγορίαν ίίέν είχε γονείς ούτε κανένα συγγενή· έν εσ/.ήνουν εις τους πρόποδας τοΰ βουνοΰ.
ήν κατέλιπεν αυτή ό σύζυγός της, φονευ αυτώ δμως υπήρχεν ή Χρυσούλα, ώραία
Η ν ύ ; είχε προχωρήσει. Αί πυραί τοϋ
θείς έπί τών έπάλξεων τοΰ φρουρίου κατά νεάνις, ορφανή ομοίως, τήν όποιαν ήγάπα στρατοπέδου ειχον ήμισβεσθή, πέριξ δέ
τινα τών ’Αράβων έφοδον, ήν γενναίως ά- και είχε λάβει ώς μνηστήν του ύπό τήν στρα τιώ τα ι τινες ερρεγχον- άλλοι συνωπροστασίαν του. Άνελογίσθη τήν τύχην μίλουν μετά τώ ν σκοπών.
πέκοουσαν οι πολιοοκούμενοι.
— Μάνα, έκάηκα . . . νεράκι ! . . ειπεν τ/ις, εάν αυτό; επιπτεν είς,χ εϊρ α ; τών
Οι δύο τολμηροί νέοι πότε ίστάμενοι,
αίφνης τό παιδίον, ασθενώ; σαλεΰον τά εχθρών καί έσκέφθη νά έπαναστρ'έψη έν τώ ποτε κουπτομενοι όπισθεν μεγάλων π ε 
φρουρίω. Α λλ ή φιλοτιμ ία δέν τού τά έ- τρών, πότε τρέχοντες, ώς λαγω οί, διήλχείλη καί τήν γλώσσάν του.
Ή δύστηνος μήτηρ άντί άλλης άπαν- πέτρεψεν.
θον τας τάξεις τοϋ ε^θροΰ ποός τό μέρος
τήσεω; εθλιψεν,αΰτό ίσχυρώς εις τά ς ά γ- _— Ό Θεός άς βάλϊ) τά χέρι του· έψι- δπου έστάθμευον οΐ ίπποι καί άβλαβεϊς εκάλας της καί προσκολλώσα τά άπεζηοα- θύρισε.
φθασαν πλησίον τοΰ φοέατος.
Καί ήρχισε νά κατέρχηται τό βουνόν
μένα χείλη τ η ; εί; τά χείλη τοΰ μικροΰ,
*
προσεπάθησε νά τ φ ένσταλλάξη την δοό- αλλά μόλις προχώρησα; ολίγον έστη καί
Μετα μικρόν ό καπετάν Λάμ.προς μετά
οον τής μητρικής στοργής, άφοΰ δέν ειχε έφερε τήν χεϊρα έπί τοϋ σιΛαχίου του. τή ς Χρυσούλας, φεοούσης έπ’ ώ·χου π λ ή 
Σκιά τις, εγεοθεϊσα όπισθεν λιθίνου τινό; ρες το βυτίον, διήρ^οντο πάλιν, άλλά
μίαν σταγόνα υδατος.
σωροϋ,
προΰχώρησε πρός αΰτόν.
Τό παιδίον κατείχετο ύπό σφοδροΰ πυδι άλλης όδοΰ, τάς τάξεις τοΰ έχθροΰ.
—
τάσου, ποιός είσαι ; ήρώτησε σιρετοΰ. Περιεστράφη έπί τών γονάτων τής
Εν μεσω τοΰ σκοτεινοΰ όγκου τού ς ρχμητρός του, παρετήρησεν αΰτήν διά χαύ γ η λ ώ ; ό Λάμπρος.
τοπεδου και πλησίον τοϋ Λάμπρου ύψοϋΕ γώ, καπετάνιε μου- άπήντησε γυ το, ως φωτεινός, φάρος έν μέσω τής θα
νου βλέμματος, έκίνησε τάς οστεώδεις του
ναικεία φωνή.
χεΐοας δπως ζητήση βοήθειαν.
λάσσης, ή σκηνή τοϋ Χ αλίλ έπί τής κορυ
Τοϋ Λάμπρου τά πρόσωπον έφαιδούνθη φής τής οποίας ελαμπεν ή ήμισέλινος. Ό
— Μάνα, νεράκι ! . . είπε πάλιν καί εεΰθύς, μειδίαμα δέ γλυκύ διέστειλε τά Λάμπρος ίόών τήν σκηνήν άπροφύλακτον,
κλεισε το ΰ; οφθαλμού;.
'Η δύστηνο; μήτηρ εροηξε κραυγήν ό χείλη του.
τολμηράν καί παράβολον συνέλαβεν ιδέαν,
Τί 6ε; εόώ, Χρυσούλα ; ήρώτησε αέ ήν πολλάκις ή γενναιότη^ ύπηγόρευσεν εις
δύνη;, έπλησίασεν εις όμιλον οπλιτών καί
λαβοΰσα ενα τούτων άπό τοΰ βοαχίονος, τόνον τρυφερότητο;.
διαφόρους τοΰ ίεροϋ άγώνος μαχητάς τής
Κ απετάνιεμου, μήν π ά ς ’ςτό πηγάδι. όποιας δμως τό τέλος άπέβη πρός ό'λεθρον
— Κ απετάν Λάμπρο, νεοό !
το
— Γ ια τί ;
π α ιδί μου χάνεται ! μιά σταλιά νεράκι,
αυτώ ν. Λησμονών τήν δύστηνον μητέρα,
είπε περίφοβος.
— Τώχουν πιασμένο τά σκυλιά' ούτε
ανε^ενεν αυτόν, ώς τον σωτνίρα ay Οί όπλΐταιπαρετήρουν αΰτήν πεοιέργως ψύλλο; δέν ή μπορεί νά περάσν), δ ίχω ; ν’ά- γελον τοΰ τέκνου τη ς, τό δυσχερές τοΰ έρ
κουστη.
— Νερό! ποιός θά μου φέρν) νερό ;
γου καί την πολύτιμον εις αΰτόν ζωήν τ-ής
μιά σταλιά θέλω γιά τό παιδί μου’ δέν ^ — Μη φοβάσαι,Χρυσούλα- έμένα δέ θά συντρόφου το υ,έν τώ ζήλω αυτοϋ έσκέφθη
εχω άλλο . . . νά τά σώσω καί σοΰ γίνο μ’ ακούσουν. . . Έ π ε ιτα τ ί ; θές ν’άφήσω δι ενός πραξηκοπήματος ν’άπαλλάξγ) τούς
μαι σκλάβα, έξηκολούθησεν ή μήτηο, ίκε- νά ’πεθάνγ) τό παιδί τής φτω χής ; Μοϋ συμπατριώτας του τών δεινών τής πο λιβρέθηκε μιά φορά κ’έμένα. . . ’Ξέρεις,"σάν ορκιας,φονευων τον άρχ^ηγον τών απίστω ν.
τευτικώ ς προσβλέπουσα τόν Λάμπρον.
Ουτος παρετηρησε συγκεκινημένος τήν σκότωσα τόν ά γά ' μ’ Ιφερναν οί λιάπιδες
Αμχ σκοτωθνΐ εκείνος, παύουν πια
μητέρα, είτα τά τέκνον καί σκεφθείς έπί κατά πόδι. Μιά νυχ τιά μ’ επιασε βρο^ή τα βασανά ρ.ας’ διελογίσθγ).
μικρόν,
διαβολεμένη· ’ς τά Λεχαινά δέν ’μπόοηγα
Καί οπισθοχώρησα; αίφνης άνέσπασε τό
— Σ ώπα, Κατερίνα, είπε μετά θάρ να περάσω κ’ έμπήκα ’ς τό μύλο τη ς — ζί<ρος καιεπ.ληζεν έκ τώ ν όπισθεν τον σχ.οντότες εζηγε κ ι’ ό άνδρας τής φ τω / ή ς.— πον,οστιςυπνω ττεν ορθιος προ της σκ,ηνης.
ρους, εγώ θά σοΰ φέρω νερό.
Δένέπρόφτασα νά πάρω τό πρωτούπνι
[*Έ ι:β τα. zb τΓ λος],
Α . Δ . Κ Α Ρ Κ Α Β ίΤ Σ Α Σ .
κι ακούω χτύπους δυνατούς ’ ς τήν πόρτα.
Τά πυρά ειχον άναφθή έπί τοΰ έγθρι- — ’Ασήκου νά φύγ·/)ς, μοϋ λέει ή Κ ατε
κοΰ στρατοπέδου καί οΐ στρατιώ ται πέριξ ρίνα1 σέ μυριστήκαν τά σκυλιά καί θά
χ. Μέριαν L ΑΟηνχ;. ίίδ^αοιστοΟ,αεν θερμώς*
εδείπνουν. 'Η νΰξ ήτο σκοτεινή· πυκνά σέ πιασουν.
Ά χ ! σάς ’πήρα ’ς τό λ α ι- ευφυέστατα, άλλ’ αί περιστάσεις δέν Ιπιτρε'ποασιν άκαι μελανά νέφη, προμηνύρντα τήν βοο- μο μου, φτωχοί ! τής λέω έγώ . — Δέν ναχαινίσεις* άργότερον ίσω ς.—κ. Π· A. Β Λεδαδείαν. θ α προτιμήσοψεν ειερον.—κ. Κ.
ΑΓγιον.
χήν, έκάλυπτον τόν οΰρανόν.
Τήν αΤτησίν σζς , μή συνοδευΟεΓσαν με το άντίτιμον
1πειράζει , άειντε ’ς τό καλό, μοϋ λέει.
Ο καπετάν Λάμπρος, τόν όποιον οΰδείς ( ’Πήδησα άπό το παραθύρι \ τ άν κήπο, της συνδρομής , δέν Ιλάβομεν δη’ οψιν. — κ.* Π.
ήθέλησε νά άκολουθήσγ) εις τήν έπικίνδυ- μέσ ; τήν ώρα ποΰ ’μπήκαν ’; τά μύλο Α. Αί’γιναν. Ελήφθη Α' ^τους, εδχαριστοΰμεν’ φρον
τίσατε και δια το Β'.—κχ Α. Λ. Σπάρτην, Δ. Α.
νον εκείνην εκδρομήν, λαβών μικρόν ξύλι- οί λ ιά π ιδ ε;. . . Έτράβηξαν τά πολλά του; και A. Ε. I. Κεφαλληνίαν, Ν. I. Ν. λεβαδείαν, Π
νον βυτίον, εξ εκείνων τά όποια οί όοεινοί κακά , οί άμοιροι' τό μύλο τόν Κκαψαν Κ. Δ. ’ Ιθάκην, Δ. Τ. Τ^νόν, A. I. Β. Σύρον, Ιλημεταχειρίζονται πρός μεταφοράν τοϋ ΰδα- είόαν κ’ επαθαν γ ιά ’μένα . . . τόοα είνε φθησαν* βιβλία άπεστάλησαν- — θ. Γ. Α. Τούλτσά.
Άπεστάλη Γ' τ. «Β», οφείλετε δρ. 5. 80—κ. Δ. Μ.
τος καί μαθών τό σύνθημα παρά τοϋ φύκαιρό; νά τά 'ξεπληρώσω κ’ έγ ώ .'. . Γύ- Φιλιατρχ. Καλλίτερον απ’ εδθείας. — κ. Ν. Ξ Φ.
Κων)πολιν% Κάλλιστα" Ιπιστ. έδόθη.—κ. Α. Π Πά
λακος, εζηλθεν ησυχως τοϋ φρουοίου.
’ς τό κάστρο έσύ, προσέθηκεν είτα τρας και κ. Κ.
Κ Αεχαινά, Ιστάλησαν·— κ. Ε.
Ο καπεταν Λάμπρος ητο ανδρείο; πο μ ειλιχίω ς.
Δ. Β. ΆΟηνας. ’Ακατάλληλον, άτυ/ώς — κ.Π.Ε Μ.
λεμιστής, τά πρωτοπα.Μήχαρο τού καπε
!'-«Λετάνιε μ’ δέν σ’άφίνω'σάν ΚαρΟαμιλλην. Σ^νόρομαι Ιλι^φθησαν^ tZy αριστοΰμεν.
τά ν Μ ιχάλη. Οί εχθροί ετρεμον άκούοντε; θά πας θά ’ρθώ μαζή σου κ’ έγώ.'
A9HNH2l·—

