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ΦΩΔΕΔ ΕΥΓΕΝΩΝ
ΪΪ8ΕΚΡΙΑ ΡΩ3ΙΚΗ ΙΒΑΪ ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ

Συνέχεια· ϊδε προηγοΰμενον φύλλον.

Ε'

Ο Χριστόφορος -  Θεόδωρος -  Γκοτλιέβ 
έγεννήθη τώ  1786 έζ οΐκογενεία; ά

γριον μουσικών κατοικούση; c l; την πό- 
w Σέμνιτ;, του βασιλείου τ ί ί ;  Σαξωνία;.

Ό  πατήρ του επαιζεν αυλόν καί ή μήτηρ 
του όίρπαν, ούτος δέ εν δεκαπενταετεϊ η 
λ ικ ία  έξησκεΐτο εις τρία διάφορα όργανα. 
Έ ν ηλικία  όχ,τώ ετών έγένετο ορφανός, έν 
δεκαετεΐ ήρζατο νά κερδαίνγ, μόνο; τόν 
καθημερινόν άρτον του. ’Επί πολύ διή- 
γαγε τυχοδιωκτικόν βίον, παίζων παντα- 
χοΰ, εις τά  ξενοδοχεία, είς τάς πανηγύ- 
ρεις, ε ί; χωρικούς γάμου;, καί ε’ις αΰτοϋ; 
Ιτ ι τού; χορού;. Τέλο; κατώρθωσε νά 
είσέλθν) εΓ; τινα  ορχήστραν καί βαθμηδόν 
έγένετο αρχιμουσικό;. *Η ώ ; εκτελεστού

άζία του δεν ητο μεγάλη, έγνώριζεν δμω; 
κατά βάθο; την τέχνην του. Είκοσιοκταε- 
τη ; μετηνάστευσεν ε ί; ’Ρωσίαν Ινθα έ- 
κλήθη ΰπό ευπατρίδου τινό ; οστι; καίτοι 
άποστρεφόμενο; έγκαρδίως την μουσικήν, 
έκ ματαιοφροσύνη; ειχεν ορχήστραν. Ό  
Λέμ διέμεινιν έπταετίαν ολόκληρον παρ’ 
α ΰτψ  ώ ; αρχιμουσικό; καί κατέλιπε τού
τον πένης, διότι ό εΰγενή; έκεΐνο; κατε- 
στράφη. Κατά πρώτον τφ  ειχεν ύποσχεθ?) 
συναλλαγματικήν έπΐ τϊ5 δ ιαταγή αΰτοϋ, 
ά λλ’ ε ΐτα  μετέβαλε γνώμην και δέν τώ



ίδωκε τίποτε. Φίλοι τινές συνεβούλευσαν 
οίΰτόν ν’ άναχωρήσγ), άλλά δεν έπεθύμει 
νά έπανέλθϊ) ε ί; τήν πατρίδα του ώς επα ί
της, άφ’ οΰ εζησεν Ιν ‘Ρωσία, εις την με- 
γάλην 'Ρωσίαν, την πάμφορον γήν των 
καλλιτεχνών. ’Επί εικοσαετίαν δ πτωχό ; 
μας Γερμανός άνεζήτησε τύχην. Εις πολ
λούς κυρίους Ιμεινεν, εζησεν έν Μόσχ^ ώς 
εις τάς πρωτευούσας τοϋ Κράτους, ύπέ- 
στη μυρία δεινά, έγνώρισε την πενίαν καί 
χατέφυγεν εις δλους τους φαντασιώδεις 
τρόπους. Έ ν τούτοις, έν τφ  (/.έσω δλων 
των βασάνων του, ή ιδέα τής εις τήν γ ε
νέθλιαν πατρίδα του επανόδου ουδέποτε 
κατέλιπεν αυτόν καί μόνη έκράτυνε το 
θάρρος αΰτοΰ. Ή  τύχη δεν ήθέλησε νά 
παοάσχτ) αΰτω την τελευταίαν καί μόνην 
παρηγορίαν Έ ν πεντηκονταετεϊ ήλ iKi'cf, 
άσθενής,γέρων προώρως, άφίκετο τυχαίως 
είς την πόλιν>Ό .. καί έγκατέστη δοιστι- 
κώς, άπολέσας πάσαν ελπίδα ΐνα  καταλί- 
πη ποτέ τό άποτρόπαιον έδαφος τής Ρ ω 
σίας, καί ζών άθλίως Ικ τινων μαθημά- 
των.

Το έξωτερικόν τοϋ Λέμ δεν προδιέθετε 
σχεδόν υπέρ αΰτοΰ. ΤΗτο βραχύσωμος, 
κεκυρτωμένος, μέ έξεχούσας ώμοπλάτας, 
μέ άκομψους μεγάλοδς πόδας, μέ όνυχας 
κυανολεύκους εις τό άκρον των τραχέων 
δακτύλων του, μέ ψείρας έουθράς καί μέ 
τάς φλέβας έξωγκωμένας πάντοτε. Τό 
πρόσωπόν του ήτο έρρυτιδωμένον, αί πα- 
ρειαί του κοίλοι, τά δέ έρουτιδωμένα χεί
λη του, άτινα άεννάως έκίνει ώσεί έμάσσα 
τ ι , ώς καί ή πείσμων σιγή ην έτήοει συν
ήθως, τφ  άπέδιδον άπαισίαν σχεδόν εκ- 
φρασιν. Ή  ψαρά κόμη του Ιπιπτεν εν ά* 
ταξία  επί του στενοΰ μετώπου του, οί δέ 
μικροί καί άκίνητοι οφθαλμοί του ησαν έ- 
σβεσμένοι σχεδόν. Έ βάδιζε βραδέως καί 
λίαν άκόμψως, αί δέ κινήσεις του ησαν 
λίαν βαρεϊαι. Μακρά καί άνηλεης βάσα- 
νος έπέθηκε την άνεξάληπτον σφραγίδά 
της έπί τοϋ δυστυχοϋς μουσικοΰ, καί διέ
στρεφε την φυσιογνωμίαν του. Της πρώ
της δμως έντυπώσεως παρελθούσης, άνε 
κάλυπτέ τις την έντιμότητα καί την ά- 
γαθότητα εις τόν άτυχή εκείνον άνθρωπον 

Ηαυμαστης μέγας ών τοΰ Βάχ καί τοϋ 
Χαίνδελ, καλλιτέχνης έντός τής ψυχής 
του, πεπροικισμένος διά τής ζωηρότητος 
έκείνης τής φαντασίας καί τής τόλμης 
τής σκέψεως, τής μόνον είς την γερμανι
κήν φυλήν άνηκούσης, ό Λέμ θά ήδύνατο 
— τίς οίδε ; —νά φθάσγ) μέχρι των μεγά
λων μουσουργών τη ; πατρίδος του, άν r, 
τύχη διέθετεν άλλως την τύχην του.Φϊο! 
έγεννήθη υπό κακόν άστέρα ! Έγραψ 
πολλά, άλλ’ ουδέποτε ετυχε τής χαράς 
νά Γδν) δημοσιευόμενον εργον τού τ ι. Δεν 
ήδύνατο νά τό κατορθώση, διότι ήτο ά 
νίκανος νά ένεργήσν) τ ι προς έκδοσιν τού
του. ‘Ά παξ μόνον, προ πολλών ετών, φί 
λος τού τις καί θαυμαστής άμα, πτωχός 
ώς αυτός Γερμανός, έξέδωκε δαπάναις αΰ
τοΰ δύο σονάτας  του, άλλ’ άφ’ ού έμειναν 
άπασαι έντός των βιβλιοπωλείων, άπω- 
λέσθησαν άφανώς χωρίς νά καταλίπωσιν 
Γχνη, ώσεί νά τάς έρριψέ τις διά νυκτός

είς τόν ποταμόν. Ό  Λέμ έπί τέλους έλα
βε τήν άπόφασίν του, άλλως τε έγήοα- 
σκε Μόνος, μετά τής γηραιάς υπηρέ
τριας του ήν ελαβεν Ικ τίνος ξενοδοχείου
— διότι ουδέποτε ένυμφεύθη—Ιζη εις Ο... 
έν οίκίσκφ πλησίον τής οικίας τής κυρίας 
Κ αλιτίν. Εκαμε μάκρους περιπάτους, ά- 
νεγίνωσκε τήν Ίεράν Γραφήν, συλλογήν 
τινα ψαλμών των διαμαρτυοομένων καί 
τά έργα τοΰ Σαικσπήοου. ’Από πολλοΰ 
πλέον οΰδέν εργον συνέθετεν, άλλ’ ή καλ- 
λιτέρα μαθήτριά ίο υ , ή Έ λ ίζα , κατώρ- 
θωσε νά τόν έξαγάγν) τής νάρκης του, 
διότι χάριν αυτής συνέθεσε τήν ύδήν ί)ν ό 
Πάνχιν άνέρερεν. Είχε γίνγι διά δύω χο
ρούς — τόν μέν άποτελούμενον έκ χοοοΰ 
ευτυχών καί τόν άλλον έκ χοροΰ δυστυχών
— εις τό τέλος δέ οί δύω χοροί συνεφιλι- 
οΰντο καίΙψαλλονόμοΰ: « Πολυεύσπλαγχνε 
Θεέ, ώκτειρον ήμάς, τοΰ; ατυχείς Αμαρ
τωλούς, καί άπομάκρυνε άφ’ ήμών τους 
κακούς διαλογισμ,ούς καί τάς κοσμικάς 
σκέψεις». Έ π ί τοΰ πρώτου φύλλου ησαν 
γεγραμμένα έπιμελώς τά  έξής: *Μύνοι  οί 
δ ίκα ιο ι  θέ.Ιουσι σωθή.  — Ευφυής ωδή. συν -  
rεθεϊσα χα ί  άφι.ερωθεΐοα τη δεσπο ι ν ί δ ι  Έ-  
ΙΙζα KaA tt i r , τή φι . Ιτάτη μ αθή τ ρ ια  μου,  
ύπό τον διδασχάΛου αυτής X, Θ· Γ .Λ ίμ* .  
’Ακτίνες δέ περιεκύκλουν τάς λέξεις: Μό
νοι  οί  δ ίκα ιο ι  θέ.Ιονοι σωθή καί ’Ε.ΙΙζα 
Κα.Ι ι τ ί ν .  Κάτωθεν δέ άνεγινώσκοντο ,*Λι 
υμάς  μ ό ν η ν » .  ’Ιδού δ ιατί δ Λέμ ήουθρία- 
σε καί έθεώρησε λαθραίως τήν Έ λίζαν, 
δτε νικούσε τοΰ Πάνχιν δμιλοΰντος περί
ής ωδής αΰτοΰ. Ό  άτυχής Λέμ σκληρώς 

ύπέφερε.

Ό  Πάνχιν ήρξατο κρούων τό δεύτερον 
μέρος τής σο νά τα ς  μετά δυνάμεως καί ά- 
ποφάσεως, άλλ’ ή ,Ελίζα δέν ήρχιζε τό 
ίδικόν της. Οΰτος Ιστη καί τήν έθεώρη- 
σεν. Οί οφθαλμοί τής Έ λίζη ς, παοατη 
οοΰντες ατενώς τοΰτον, έξεδήλουν δυσα
ρέσκειαν. Δέν έμειδία, άλλ’ είχε τό πρό- 
σωπον αυστηρόν, τεθλιμμένον σχεδόν

— Τί έχετε ; ήρώτησεν οΰτος.
— Διατί δέν έτηοήσατε τόν λόγον σας; 

άπεκρίθη εκείνη.Σάς έδειξα τήν ωδήν τοΰ 
Λέμ ύπό μόνον τόν ορον ο τι δέν θά κά- 
μ,ητε προς αΰτόν λόγον περί τούτου.

—  Συγχωρήσατέ με, δεσποινίς Έ λίζα , 
ή περίστασις έπαρουσιάσθη . . .

—  Έ λυπήσατε καί αΰτόν καί εμέ .Τώρα 
δέν θά Ιχγι ούτε είς εμέ εμπιστοσύνην.

— Τί νά κάμω, Έ λίζα  Μιχαηλόβνα ! 
Ά πό  τής παιδικής μου ηλικίας δέν είμ- 
πορώ νά ΐδω Γερμανόν χωρίς νά μοί έ)θη 
όρεξις νά τον πειράξω.

— Καλέ τ ί λέγετε, Βλαδίμηρε Νικο- 
λάεβιτς ! Αΰτός ό Γερμανός είναι πτωχός, 
έρημος, δυστυχέστατος καί δέν τόν λυπεΐ- 
σθε ; Καί ϊχ ετε δρεξιν νά τόν πειράζητε;

Ό  Πάνχιν έταράχθη.
— Έ χετε δίκαιον,δεσποινίς, ειπεν. Α ι

τία  δλων είναι ή άπερισκεψία μου. Ό χ ι, 
μή μοί εΓπητε τίποτε, γνωρίζω έμαυτόν. 
Πολλάκις ή άπερισκεψία μου μ’ έβλαψε,

καί χάρις είς-·«ιΰτήν θεωρούμαι εγω ιστής. 
*0 Πάνχιν έσίγησεν επ’ ολίγον. Δι’ οί- 
5ήποτε θέματος καί άν ήρχιζετήν συνο

μιλίαν, κατώρθωνε συνήθως νά όμιλί) τέ
λος πεοί έαυτοΰ καί τοϋτο τόσον καλά καί 
μετά τόσης φυσικότητος ώστε δπέθετέ τις 
δ ΐι τοΰτο επραττεν άφελώς καί χωρίς νά 
τό συλλογισθΐ5.

—  Καί έν αΰτω τφ  οΐκφ σας, έζηκο- 
λούθησεν, ή μήτηρ σας μοί άποδεικνύει βε
βαίως πολλήν εΰμένειαν . . . άλλά κατά 
βάθος άγνοώ όποιαν γνώμην περί έμοΰ έ
χετε, ή δέ θεία σας είμαι βεβαιότατος δτι
έν είμπορεί νά μέ άνεχθί). θ ά  τήν προσ

έβαλα ΐσω ; μέ κανένα άνόητον καί άπερί- 
σκεπτον λόγον. Δέν ειν’ αλήθεια δτι δέν 
μέ άγαπα ;

—  Ό χ.ι, άπεκρίθη ή Έ λίζα  μετ’ έλα- 
φρόν ενδοιασμόν, δέν άρέσκετε είς αΰτήν.

Ό  Πάνχιν έκρουσεν έπ’ ολίγον τά π λή 
κτρα τοΰ κλειδοκυμβάλου, έν ώ άδιόρατον 
μειδίαμα διέστειλε τά  χείλη του.

— Καί σείς λοιπόν ; έξηκολούθησε, καί 
σείς μέ θεωρείτε έγωΐστήν ;

— ’Ολίγον καιρόν σάς γνωρίζω, άπε- 
κοίθη ή Έ λίζα , άλ>ά δέν σάς θεωρώ έ- 
γω ϊστήν. Τοΰναντίον, πρέπει νά εΰγνω- 
μονώ πρός υμάς . . .

— Είξεύρω, εΐξεύρω τ ί θέλετε νά εΓ- 
πητε, διέκοψεν ό Πάνχιν κρούων αύθις τα 
χέως τά πλήκτρα τοΰ κλειδοκυμβάλου, 
διά τά  μουσικά τεμάχια , διά τά  βιβλία τά 
όποια σάς φέρω, διά τά μέτρια ιχνογρα
φήματα τά  δποϊα κάμνω είς τό λεύκωμά 
σας, κλπ. Είμπορώ νάκάμω δ'λα αΰτά και 
δμως νά ήμαι έγω ιστής. Τολμώ νά π ι
στεύω οτι δέν άνιάτε μαζί μου, και δτι 
δέν μέ νομίζετε κακόν. Έ ν τούτοις εισθε 
πεπεισμ-ένη δτι χάριν μιάς εΰφυοΰς λέξεως 
θά έθυσίαζονεΰχαρίστως πατέρα καί φίλον.

— Εισθε άφϊίρημένος καί έπιλήσμων Ο
πως δλοι οί κοινωνικοί άνθρωποι, εΐπεν ή 
Έ λίζα . Ίδοΰ τό πάν.

*0 Πάνχιν συνωφρυώθη ελαφρώς.
— ’Ακούσατε,είπε. Μή δμιλώμεν πλέον 

περί έμοΰ, άλλ’ άς έκτελέσωμεν μάλλον 
τήν σ ο ν ά τ α ν  μας. ’ Εν μόνον ζητώ  παρ’ υ
μών, προσέθηκε διευθετών διά τής χειρός 
τά φύλλα τοΰ έπί τοΰ άναλογίου άνοικτοΰ 
μουσικού τεμαχίου. Θεωρήσατέ με οίον 
θέλετε καί εγωιστήν μάλιστα, άλλα μή με 
καλήτε ποτέ κοινωνικόν άνθρωπον. Τό Ο
νομα αΰτά μ’ είναι άνυπόφορον . . . Κ*ί 
έγώ είμαι καλλιτέχνης, άν καί μέτριος, 
καί θά σάς τό αποδείξω εΰθύς. "Ας άρχί' 
σωμεν λοιπόν.

— "Ας άρχίσωμεν, αν θέλετε, είπεν ή 
Έ λ ίζα .

Τό πρώτον μέρος, δπερ ήτο άργόν, έξε· 
τελέσθη αρκετά καλώς, καίπερ ό Πάνχιν 
πολλά/ί'.ς εσφαλεν. "Ο,τι είχε μάθη, ώς 
καί τάς ίδικάς του συνθέσεις,έξετέλεικάλ· 
λ ίστα, άλλ’ έχώλαινεν είς τήν άνάγνωσιν 
των τόνων. Τοΰ δευτέρου δμως μέοους, ά* 
παιτοΰντος ταχύτη τα , ή έκτέλεσις ήτο ά
θλια καί πρό τοϋ τέλους δ Πάνχιν μή δυ* 
νάμενος νά προχωρήσγ), ήγέρθη τής Ιδραί 
αΰτοΰ γελών.

— Ό χ ι, άνέκραξε, σήμερον δέν είμ'



Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Τ θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

πβρώ νά πα ίξω . Ευτυχώς ό Λέμ δέν μ ά ; 
ακούει, άλλως τε θά έπάθαινεν άπό την ά- 
γανάκτησίν του.

Ή  Έ λ ίζα  ήγέρθη, ϊκλεισε το κλειδο- 
χύμβαλον καί στραφεϊσα προ; τόν Πάνχιν'

— Τί θά κάμωμεν λοιπόν ; ήρώτησε.
— Δέν είμπορεϊτε νά μείνητε άεργος. 

Ίχνογραφοϋμεν, άν θέλετε, έν δσψ είναι 
Τμέρα άκόμ·/]. Ί σ ω ; άλλη μοϋσα,ή μοϋσα 
τ·7,ς ιχνογραφίας— πώς την λέγουν λοιπόν; 
τήν ελησμόνησα— μ’ εΰνοήση. Που είναι 
τό λεύκωμά σα; ; Ένθυμοϋμαι δτιδέν είχα 
τελειώσν) τό τοπεΐόν μου.

Ή  ’Ελίζα μετέβη ΐνα φέρτ) τό λεύκωμα 
άπό τίνος δωματίου. Ό  Πάνχιν μείνας 
μόνος εξέβαλε τού θυλακίου του μαδήλιον 
έκ λεπτές μ π α τ ί σ τ α ς ,  έτριψε τους όνυχας 
καί έξήτασε τάς χεΐράς του. ΤΗσαν λευ- 
χαί καί ώραΐαι, επί τού λτχανού δέ τνΐς 
αριστερά; χειρός Εφερε σπειροειδ?) δακτύ
λιον. Η Έ λιζα  έπανϊΐλθεν 6 Πάνχιν κα- 
θήσα; παρά τό παράθυοον ήνέφξε τό λεύ
κωμα

— ΤΑ ! ανέκραξε, βλέπω δτι ήοχίσατε 
ν’ άντιγράφητε τό τοπεΐόν μου, καί πολύ 
καλά μάλιστα. Πολύ καλά ! Έ δφ μ.όνον... 
δόσατέ μοι τό μολυβοκόνδυλον. Αί σκιαί 
δέν είναι ζωηραί. Ί^έτε

Καί ό Πάνχιν έχα^αξε μολυβοκονδυλία; 
τινάς. Ίχνογράφει τό αυτό τοπεΐον . Κατ’ 
άρχάς ύπαρχον έν αΰτφ δένδρα τινά , είτα 
πεδιά; καί οδοντωτά όρη ε’ις τόν όοίζοντα. 
Ή ’Ελίζα τόν παρετήρει ίχνογράφοντα 
άνωθεν τοϋ ώμου αύτοΰ.

—  Εις την ιχνογραφίαν, δπω; έν γένει 
καί εις τόν βίον, ελεγεν ό Πάνχιν, κλίνων 
την κεφαλήν ότέ μέν δεξιόθεν, ότέ δέ α 
ριστερόθεν, ή ευκινησία καί ή τόλμη είναι 
oi πρώτοι δροι τ·55ς έπ ιτυ^ ίας.

Τ·7ί στιγμή έκείνγ) ό Λέμ είσήλθεν εις 
τό δωμάτιον, χαιρέτισα; δέ ξηρώς ήθέλησε 
ν’ άπομακρυνθϊ). Ά λ λ ’ ό Πάνχιν καταλι- 
πών τό λεύκωμα ήγέρθη καί τώ  άπέκλεισε 
την εξοδον.

— Που πηγαίνετε, φ ίλτατε κύοιε Λέι/. ; 
Δέν θά πίητε τέϊον μαζί μας ;

— Πηγαίνω εΐ; την οικίαν μου, άπε- 
κρίθη ό Λέμ σκυθρωπό;, διότι πονεΐ ή κε
φαλή μου.

— Καλέ μείνατε έδφ ! Θά όμιλήσωμεν 
περί Σαικσπήρου.

— Έ χ ω  ημικρανίαν, έπανέλαβεν ό 
γέρων.

— Ήθελήσαμεν νά έκτελέσωμεν έν 
άπουσίιφ σας μίαν σο νά τα ν  τοϋ Βετόβεν, 
έξηκολούθησεν ό Πάνχιν κρατών αυτόν φι- 
λίως άπό τϊίς μέσης καί μειδιών άπλώς, 
άλλά δέν έπετύχαμεν. Φαντασθ^τε δτι δέν 
ε’ιμπορούσα νά παίξω  σωστά δύω νόταις 
κατά συνέχειαν.

Καλλίτερα θά έκάματε νά έπα ίζατε 
τό ίοικόν σας τεμάχιον, άπεκρίθη ό Λέμ 
παραμερίσας τήν χεϊρα τοϋ Πάνχιν καί έ- 
ξελθών τοϋ δωματίου.

Ή  ’Ελίζα έδραμε κατόπιν αΰτοϋ καί 
Τον προέφθασεν ε ί; το άνάβαθρον τ?,; οι
κίας.

— Κύριε Λέμ, άκούσατέ με, τφ  είπε 
Υ*ρμανιστί, συνοδεύουσα αΰτόν μέχρι τή ;

ι {ξωθύρα;, είμαι Ενοχος, συγχωρήσατε με.
Ό  Λέμ οΰδέν άπεκρίθη.
—’Επέδειξα τήν ώ δ ή νσ α ;ε ί; τόν κύριον 

Βλαδίμηρον Ν ικολάεβιτ;, διότι ίίμην βέ
βαια δτι θά τήν έξετίμα, πραγματικώ ; δέ 
τφ  "ϊίρεσε καθ’ υπερβολήν.

Ό  Λέμ εστη.
—  Δέν πειράζει, είπε ρωσιστί.
Ε ίτα δέ προσέθηκεν ε ΐ; τήν μητρικήν 

του γλώσσαν"
— Ά λ λ ’ αΰτός δέν βλέπετε δτι δέν είμ- 

πορεϊ νά έννοήσγι τίποτε ; Είναι ερασιτέ
χνης μόνον !

— Τόν άδικεΐτε, άπεκρίθη ή ’Ελίζα. 
Ό λα  τά  έννοεϊ, καί είμπορεΐ σχεδόν τά 
πάντα  νά κάμγ).

— Ναί, αΰτά είναι προτερήματα δευ- 
τερευούσης άξίας. ’Εν τούτοις αΰτά άρέ- 
σκουν καθώς καί αΰτός άρέσκει. καί διά 
τούτο ^περηφανεύεται. Έ  ! λοιπόν, τόσον 
τό καλλίτερον, δέν έθύμωσα, άπλώς μό- 
νον έντοάπην, άλλά δέν πειράζει.

— Συγχωοήσατέ με, κύριε Λέμ, είπεν 
αυθι; ή ’Ελίζα.

— Δέν πειράζει, δέν πειράζει, είπεν ε
κείνος ρωσιστί. Είσθε καλή νέα . . . ιδού 
κάποιος Ιρχεται. Χαίρετε. Είσθε πολύ 
καλή νέα.

Καί ό Λέμ κατηυθύνθη δι’ εσπευσμένου 
βήματος πρός τήν έξώθυραν, δι’ ή ; είσήρ- 
χετο άγνωστος αΰτώ κύριος,φορών έπανω- 
φόριον φαιού χρώματος καί πλατύν ψιάθι- 
νον πίλον. *0 Λέμ έχαιρέτισεν αΰτόν εΰ ■ 
γενώς— διότι είχε κανόνα νά χαιρετφ εις 
τάς οδούς πάντα  ξένον καί οΰδόλως τούς 
γνωστούς αΰτώ —καί έζηφανίσθη. Ό  άγνω
στος τόν έθεώρησεν έκπληκτος, ε ίτα  δέ 
παρατηοήσα; προσεκτικώς τήν’Ελίζαν έβη 
εΰθύ ποός αΰτήν.

ζ ’

—  Δέν μέ άναγνωρίζετε, είπεν άποκα- 
λυφθείς. ‘Εγώ δμως σάς άναγνωρίζω, άν 
καί ποό οκτώ έτών σάς είδαν διά πρώτην 
φοράν καί τότε ήσθε πολύ μικρά. Είμαι 
ό Λαβρέτσκη;. Ή  μήτηο σας εΐν’ έδφ ; 
Είμπορώ νά τήν Γόω ;

—  Ή  μήτηρ μου πολύ θά ευχαριστηθώ, 
άπεκρίθη ή ’Ελίζα. Έμαθε τήν άφιξίν σας.

— Όνομαζεσθε Έ λίζα , δέν εΐν’ άλή- 
θεια ; ήρώτησεν ό Λαβρέτσκης άνεοχόμε- 
νος τάς βαθμίδας τοϋ άναβάθοου.

— Μ άλιστα.
—  Σάς ένθυμοϋμαι πολύ καλά,διότι ε ί

χατε φυσιογνωμίαν τήν όποιαν δυσκόλως 
λησμονεί τ ις . Σά; εφερα μάλιστα τότε 
ζακχαρωτά.

Ή  Έ λ ίζα  ήρυθρίασε.
— Τί παράξενο; άνθρωπος ! διελογίσθη.
Ό  Λζβρέτσκη; Ιστη έπί μικρόν εις τον

άν τ ιθάλαίΛΟν. Ή  Έ λιζα  είσΤίλθεν εις τήν 
αίθουσαν, έν ή ό Ιίάνχιν διεοοήγνυτο εις 
γέλω τα ; δ ιηγούμενος άνέκδοτόν τ ι τ·7ίς πό- 
λεως προς τήν κυρίαν Κ αλιτίν καί προ; τόν 
Γεδεωνόφσκην, έπανελθόντα; έκ τοϋ κή
που, γελών καί ό ίδιο; δι’ δ ,τ ι έδιηγεϊτο. 
’Ακούσασα τά όνομ* ταϋ Λαβρέτσκη ή 
Μαρία Δημητριέβνα έταράχθη, ώχρίασε 
καί κατηυθύνθη πρό; αΰτόν.

— Καλημέρα, φ ίλτατε μοι έξάδελφε ! 
είπε διά τεθλιμμένη; φωνϊί;. Χαίρω πολύ 
διότι σέ βλέπω.

— Καλημέρα, καλή μου έξαδέλφη, ά 
πεκρίθη δ Λαβρέτσκη; θλίβων φ ιλ ικώ ; τήν 
χεΤρα α ΰτ ϊΐ;. Πώ; είσαι ;

— Κάθησε λοιπόν, αγαπητέ μου Θεό
δωρε. ΤΑ ! πόσον χαίρω ! Σοί συνιστώ 
κατά πρώτον τήν θυγατέρα μου Έ λ ίζα ν ...

— Παρουσιάσθην ήδη μόνο; μου προ; 
τήν δεσποινίδα Έ λίζαν, διέκοψεν ό Λα
βρέτσκης.

— Ό  κύριος Πάνχιν, δ κύριος Σέργιος 
Πέτροβιτς Γεδεωνόφσκης ... Ά λλά  κάθησ* 
λοιπόν ! Δέν είμποοώ ακόμη νά πιστεύσω 
δτι σέ βλέπω.Πώς είσαι εις τήν υγείαν σου;

—  Λαμπρά, ώς βλέπεις. ’Αλλά καί σύ 
βλέπω, έξαδέλφη μου. "Αν δέν έφοβούμην 
μή σέ ’μματιάσω θά Ιλεγον δτι κατά τά 
οκτώ ?τη τϋς άπουσίας μου ποσώς δέν α
δυνάτισες.

— Πόσα Ιτη Ιχομεν νά ίδωθώμεν! έψι- 
θύρισεν ή κυρία Κ αλιτίν ρεμβώδης. Πόθεν 
έρχεσαι ; Ποϋ άφϋκε; ; . . . Δ·7,λα δή, έν- 
νοώ . . . έξηκολούθησε ταχεία , έννοώ . . . 
νά σ’έρωτήσω *ν σκέπτεσαι νά μείντι; πο- 
λύν καιρόν μαζί μα; ;

—  Έρχομαι έκ Βερολίνου, άπεκρίθη 5 
Λαβρέτσκη;, καί αΰριον μάλιστα αναχω
ρώ ε ί; τά χωρίον μου, δπου πιθανώ ; θά 
μείνω πολύν καιρόν.

— Θά κατοικήστρ; ε ΐ; Λαβρίκη ;
—  Ό χ ι, δέν θά έγκατασταθώ ε ΐ; Λ α- 

βρικη, άλλ ’ ε ί; τό ιδιόκτητόν μου χωρίον, 
άπέχον είκοσιν εω ; είκοσιπέντε βέρστια έν- 
τεϋθεν.

— Τό κτ·ίμα τό όποιον ϊχει^; άπό την 
Γλαφυράν Πετρόβναν ; ,.

 Μ άλιστα, έξαδέλφη μου, αΰτά το
ίδιον.

—  Καί τό συλλογίζεσαι, Θεόδωρε ; Εν 
φ  έχει; ε ΐ; Λαβρίκη τόσην ώραίαν οικίαν!

Ό  Λαβρέτσκη; συνωφρυώθη άνεπαι- 
σθήτω ;.

  Πράγματι . . . Ά λ λ ’ ε ί; τό άλλο
κτΐίμά μου εχω οίκίσκον, ό όποιο; μοί έπ- 
αρκεί. Καί τό μέρο; αΰτό μοί άρμόζει κάλ
λιαν τώρα.

Ή  Μαρία Δημητριέβνα έταράχθη αυ- 
θ ι;, ό δέ Πάνχιν, ινα τ>5 δώσγ) καιρόν νά 
συνέλθϊ], ήρξατο νά δμιλ·?, μετά τού Λα
βρέτσκη, έν ώ μετά μικρόν ή Μαρία Δημη- 
τοιέβνχ ήσύχασεν ολίγον καί ήρκεΐτο νά 
λέγγΐ λέξεις τινάς μόνον έν τη συνομιλίφ 
έκείνων. Έ ν τούτοι; παρετήρει μετά το- 
σαύτη; θλίψεω; τόν φιλοξενούμενον αύτνί;, 
έστέναζε μετά τόσου έμφαντικοϋ τρόπου 
καί έκίνει τήν κεφαλήνμετά τοσαύτγι; λύ
π η ;, ώστε δ Λαβρέτσκη;, μή άνεχόμενο; 
πλέον ταϋτα , τήν ήρώτησε τέλο ;, άποτό- 
μω ;, άν ήτο καλά.

— Ά λλά  βεβα ίως, θεία χάριτι ! άπε
κρίθη έκείνη. Δ ιατί ή έρώτηαι; αΰτη ;

— Διά τίποτε, άλλά μοί έφάνη δτι δέν 
ήσο καλά.

Ή  Μαρία Δημητριέβνα έλαβε σεμνο- 
πρεπέ; ΰφο; καί έφάνη ώ ; δυσαρεστηθεϊσ*.

— Έ τσ ι λοιπόν ; έσκέψατο, μοϋ είν’ά- 
διάφορον.Φαίνεται,φίλε μου,δτι δέν σέ μέ-



λ ϊι .  Ά λλο ς θά είχεν άδυνατίσγ) άπό τήν 
λύπην του, ε νώ  σύ δέν τό Ιχεις σκοπόν.

Ή  κυρία Κ αλιτίν σκεπτομένη δέν εξέ
λεγε τάς εκφράσεις τη ς ,'έν  ω όταν ώμίλει 
«ρός άλλον, πολύ έπεμελεΐτο ταύτας.

Πράγματι δέ ό Λαβρέτσκης δέν έφαί- 
νετο ποσώς τεθλιμμένος. Τό ρόδινον προ- 
βωπόν του, τύπος ρωσικός, τό λευκόν καί 
υψηλόν μέτωπόν του, ή παχεΐα ρίς του 
καί τά  μεγάλα καί κανονικά χείλη τουέ- 
ζεδήλουν ίσχυράν υγείαν. ΤΗτο εΰσταλέ- 
οτατος, ή δέ ξανθή κομήτου ήτοβοστρυ- 
χώδης όπως ή τών νέων. Οί κυανοί οφ
θαλμοί του, κυλοιδιώντες καί απλανείς ο
λίγον, μόνοι έξέφραζον ηρεμίαν πνεύμα
τος καί άνάπαυσιν σώματος, ή δέ φωνή 
του ήτο λίαν εΰηχος.

Ό  Πάνχιν έξηκολούθει νά ουγκρατί) την 
δμιλίαν. "Εφερε δέ ταύτην είς τό ζήτημα 
τϊΐς  κατασκευές τής ζακχάρεως έκ κοκ- 
κινογουλίων , περί οΰ ζητήματος εί
χεν άναγνώσγ  δύω γαλλικά  τεύχη, τοϋθ’ 
δπεο τόν Ικαμε νά εΓπτ) τό περιεχόμενον 
τούτων μετριοφρόνως, χωρίς έν τούτοις ν’ 
άναφέρν) πόθεν ήρύσθη τάς γνώσεις ταύτας.

— Καλέ, δ Φέδιας ! άνέκραξεν αίφνη- 
δίως ή Μάρθα Τιμοθέβνα όπισθεν τίΐς ήμι- 
ανοίκτου θύρας τοΰ πλησίον δωματίου. Ό  
Φέδιας !

Καί ή γραία εΐσϊίλθε δρομαία είς τήν 
αίθουσαν, πριν δέ δ Λαβρέτσκης λάβη και
ρόν νά έγερθή, έκείνη τόν ήσπάζετο ήδη.

—  Ά φησέ με νά «έ Γδω, άφησέ με νά 
οέ (δω ! έπανελάμβανεν ΰποχωρήσασα £ν 
βήμα. Ώ  ! τ ί καλά ’ποΰ στέκεσαι ! Έ γή- 
ρασες, άλλά δέν άσχήμισες διόλου. Μή 
φιλεΐς τάς χεΐράς μου, άλλά άσπάσθητί 
με, έάν αΐ. έρρυτιδωμέναι παρειαί μου δέν 
σέ φοβίζουν. Δέν ήρώτησες δι’ έμέ, δέν ή- 
ρώτησες άν ή γραία θεία σου Ιζη ακόμη, 
α ί ; Καί όμως, δταν έγεννήθης έγώ σ’ I- 
πιασα, κακόπαιδο. Ά λ λ ’ αΰτά δέν είναι 
τίποτε, καί δ ιατί τάχα νά συλλογισθ·7,ς 
έμέ ; Έκαμες καλά δμως ’ποΰ ήλθες. Έ  ! 
λοιπόν, προσέθηκε στραφεΐσα πρός τήν 
Μαρίαν Δημητριέβναν, τώ προσέφεοες τοΰ- 
λάχιστον τίποτε ;

—  Δέν πειράζει, δέν χρειάζομαι τίποτε, 
ϊσπευσε νά είπγι δ Λαβρέτσκης.

—  Τοΰλάχιστον θά πίτις ολίγον τέϊον 
μαζί μας. θ εέ  μου ! Τίς είξεύρει πόθεν 
ίρχετα ι, καί δέν τοΰ δίδουν ούτε τέϊον ! 
Έ λ ίζα , πήγαινε γοήγορα νά φρόντισες. 
Ένθυμοΰμαι δτι δταν ήτο μικρός ήτο λ α ί
μαργος, καί τώρα άκόμη αγαπά νά καλο- 
τρώγνι.

—  Σάς προσφέρω τά βαθύτατα σέβη 
μου, Μάρθα Τιμοθέβνα, είπεν δ Πάνχιν 
πλησιάσας τή νγρα ϊαν , ήτις εμπλεως χα
ράς οΰδένα έκτος τοΰ άνεψιοΰ της ϊβλεπε, 
καί ύποκλιθείς βαθέως ποό αΰτ-^ς.

—  Μέ συγχωρεϊτε, κύριε, άπεκρίθη ή 
Μάρθα Τιμοθέβνα, επάνω είς τήν χαράν 
μου δέν σάς παρετήρησα. Πώς ομοιάζεις 
τώρα τϊΐς δυστυχοΰς μητρός σου ! έξηκο- 
λούθησε στραφεΐσα αύθις προς τόν Λαβρέ- 
τσκην. Είχες μόνον τήν μύτην τοΰ πα - 
τρός σου καί τήν έχεις άκόμη. θ ά  μείννις 
πολύν καιρόν μαζί μας ;

— Αΰριον αναχωρώ, θεία μου.
—  Ποΰ ;
—  Είς Βασιλιεβκόην.
— Αυοιον ;
—  Αΰριον.
—  "Ας σέ συνοδεύϊ) ή εΰχή τοΰ θεοΰ. 

Ειξεύρεις καλλίτερα άπό ήμάς τ ί σοΰ χρει
άζετα ι. Μη λησμονήσεις δμως νά μέ απο
χαιρετίσεις.

Η γραία έθώπευε τήν παρειάν αΰτοΰ.
—  Δέν είχα έλπίδα νά σ’έπανίδω πλέον. 

Οχι διότι ·ί)σθανόμην δτι θ’ άπέθνησκον,
όχι,διότι ϊχω  δυνάμεις νά ζήσω δέκα ϊτη  
άκόμη.Ήμεΐς οίΠεστώφ ζώμεν πολλά Ιτη , 
δ δέ πάππος σου συχνά ελεγεν δτι Ιχομεν 
δύω ψυχάς, ά λλ ’ δ θεός είξεύρει πόσον 
καιρόν θά Ιμενες είς τά  ξένα. Μοΰ φαίνε
τα ι δτι είσαι εις τήν υγείαν σου δπως καί 
άλλοτε, στοιχηματίζω δέ δτι εξακολουθεί 
τό σώμά σου ν’άναπτύσσεται'Ο  πατήρ σου, 
μη πρός κακοφανισμόν σου, δέν ήτο ϊξυ - 
πνος, έν τούτοις είχε τήν λαμπράν ιδέαν 
νά σοΰ δώσ-/) παιδαγωγόν έκεϊνον τόν 
Ελβετόν. Ενθυμείσαι πως έπάλαιες μ’ έ- 
κεϊνον μέ τα ίς γροθιαίς; Νομίζω πώς αΰτό 
το ωνόμαζον γυμναστικήν. Τί έχω δμως 
καί φλυαρώ τόσον j Εμποδίζω τόν κύριον 
Πάνχιν νά δμιλήστρ. "Ας πίωμεν μάλλον 
τό τέΧόν μας. Έ λθετε καλλίτερον είς τό 
δώμα. Θά ίδγις τ ί ανθόγαλα Ιχομεν, καλ
λίτερον άπό τών Παρισίων καί τοΰ Λονδί
νου σας. Έ λθετε, Ιλθετε λοιπόν. Φέδια, 
δός μοι τόν βραχίονά σου.Τί δυνατός βρα- 
χ ίω ν- ποτέ δέν θά Ιπ ιπτα  μαζί σου.

Απαντες έγερθέντες έξήλθον είς τό 
δώμα, έκτος τοΰ Γεδεωνόφσκη, άναχωρή- 
σαντος λαθραίως. Καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής συνομιλίας τοΰ Λαβρέτσκη μετά 
τής οίκοδεσποίνης, τοΰ Πάνχιν καί τής 
Μάρθας Τιμοθέβνας, διέμεινεν εν τ ιν ι γω 
νία , σκαρδαμύσσων τούς οφθαλμούς καί 
τείνων τά  χείλη μετά παιδικής περιεργί- 
ας' νΰν δέ Ισπευσε νά διαδώση είς τήν 
πόλιν τήν αγγελίαν της άφίξεως τοΰ 
σπουδαίου τούτου φιλοξενουμένου.

Τήν ένδεκάτην εσπερινήν ώραν τής αΰ- 
τής ήμέρας, ίδοΰ τ ί συνέβαινεν έν τϊί οί- 
κί<£ τής κυρίας Κ αλιτίν. Είς τό ισόγειον 
πάτωμα, έπί τοΰ οΰδοΰ της αιθούσης, ό 
Πάνχιν έπωφεληθείς εΰνοΐκής στιγμές ά- 
πεχαιρέτιζε τήν Έ λίζαν λέγων αύτ·?, έν ω 
έκράτει τάς χεϊρας αυτής"

— Γνωρίζετε τ ί μέ ελκύει ένταΰθα. 
Γνωρίζετε δ ιατί Ιρχομαι άδιακοπως είς 
τόν οίκόν σας. Πρός τ ί νά ομιλήσω, δταν 
τά  πάντα  ήναι σαφή ;

Ή  Έ λ ίζα  οΰδέν άπεκρίνετο καί δέν έ- 
μειδία- ήγειρε μόνον ελαφρώς τάς όφοεΐς 
καί ήρυθρία ολίγον καταβεβιβασμένους I- 
χουσα τούς οφθαλμούς, δέν άπέσυρεν δμως 
τήν χεϊρά της. Είς τόν πρώτον οροφον, 
έντός τοΰ δωματίου τής Μάρθας Τιμοθέ- 
βνας, φωτιζομένου ύπό λυχνίας κρεμαμέ- 
νης, ό Λαβρέτσκης καθήμενος έντός θρο- 
νίου καί στηρίζων τάς αγκώνας έπί τών 
γονάτων του, έκράτει κεκρυμμένον τό πρό- 
σωπον έντός τών χειοών του. 'Η γραία, 
όοθία ουσα καί σιωπηρά Ιμπροσθεν αΰτοΰ, 
έπέρα ένίοτε τήν χεΐρα έπί τής κόμης της.

Πλέον τίίς ώρας Ιμεινε παρ’ αΰτή, άφ* ·ού 
άπεχαιρέτισε τήν οικοδέσποιναν. Μονονοΰχ 
οΰδέν είπεν είς τήν γηραιάν του φίλην, 
τ ις έπίσης οΰδέν τόν ήοώτησε ... Καί τ ί 
θά ήδύνατο νά τ?1 εΓπγι ; Τί θά ήδύνατο νά 
■ίόν έοωτήση αυτη ; Ένόει τά  πάντα  καί 
συνεμεοίζετο άπασαν τήν θλΐψίν του.

Έπεται συνέχίΐα.
**^Β.

ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ 0 ΝΟΘΟΣ
ΜΤΘΙΣΤΟΡΙΑ E RNE S T DUBREUIL

Συνέχει»· ίδε προηγούμενον φύλλον.

Λ θ '
'ΐΐ ά«»λίυδέρωσις.

Τήν έπαύριον, μόλις έπεφαίνετο ή ήώς, 
ήγέρθη καί μετέβη είς τό δωμάτιον τοΰ 
Αύδουίνου, δςτις είςέτι έκοιμάτο βαθέως.

— Έ !  κύριε ΰπασπιστά ! . . . άνέκρα
ξεν ό Μαλκράφτ είςερχόμενος, άκόμη κοι
μάσαι ; Ά λλο τε  δέν έκοιμάσο τόσψ πολύ.

— Ή  ηλικ ία , έψιθύρισεν εγειρόμενος δ 
κάπηλος, ή ηλικ ία , άδελφέ μου. . .

— Χούμ ! είπεν Αγρίως δ Μαλκράφτ.
— Ώ  !·ι . . ναί . . . συγχώρησέ με... 

*Η ήλικία , αρχηγέ μου.
Ό  Μαλκράφτ παοετήρησε μειδιών τόν 

Αΰδουίνον.
—  Αΰτή είνε δουλειά ’δική σου, είπεν. 

Ά λ λ ’ άς άφήσωμεν αΰτά . . . Έ χ ε ις  αΰ- 
τήν τήν ώραν είς τά καπηλεϊόν σου μερικά 
παιδιά τίμ ια  καί ικανά διά νά μέ βοηθή
σουν είς μίαν έπιχείρησιν τολμηράν ; . . .

—  Ά χ  ! έγώ μόνος Ιφθανα. . ..αν είχ* 
είκοσι χρόνια ’λιγώτερα . . . Ά λ λά  μόλα- 
ταΰτα  θά οίκονομηθ’7) τό πράγμα, άρχηγέ 
μου. . . Καί αν λάβγις τόν κόπον νά Ιλθϊ)ς 
κάτω μ’ έμέ, θά ίδής κάτι παιδιά ποΰ 
κοιμώνται καί άπό τά  δποΐα θά έκλέξης, 
άοχηγέ μου.

— Νά μή μ’ όνομάζης είς τό έξίίς άρ~ 
χ η γ ό ν ,  Αΰδουίνε. Αΰτή ή ιδιοτροπία μου 
είνε δι* όλίγας ήμέρας. Ά λ λ ά  χρειάζεται 
μεγάλη μυστικότης, ακούεις ;

—  Τί λόγια είνε αΰτά ποΰ λ έτε ... Ε ν 
νοείται.

Καί άμφότεροι κα·τ·7ίλθον είς τήν ισό
γειον αίθουσαν, ενθα έκοιμώντο έπί τών 
θρονίων, έπί τών τραπεζών, κατά γί!ς, δώ
δεκα έξ έκείνων τών έλεεινών όντων, έξ ων 
απασαι αΐ κοινωνίαι βρίθουσιν.

—  Λοιπόν ; ήρώτησεν δ Αΰδουίνος, ένφ 
δ Μαλκράφτ έξήταζεν, ώς άνθρωπος είδή- 
μων, τοΰ; πελάτας τοΰ καπήλου.

— Ποΰ οί άνθρωποι τοΰ καιροΰ μας I 
είπε κινών τήν κεφαλήν.

— Έ χεις δίκαιον, είπεν δ Αΰδουίνος... 
άλλά τέλος πάντων . . . καί αύτοί κάτι 
’μπορεί νά κάμουν.

•— Νομίζεις ;
— Είμπορώ νά τό βεβαιώσω.
—  Καλά. . . τότε έξύπνισέ τους δλους 

αΰτοΰς καί είπέ τους ποιος είμαι.
Μετά πέντε λεπτά  ή μικρά δμήγυριί



-}|χρο2το μετά προςοχής των λόγων τοϋ 
Μαλκράφτ, δςτις, μετά τό πέρα; τΐίς 0(xt- 
λίκς του, έξήγαγεν εκ τοϋ θυλακίου του 
μικρόν βαλάντιον καί διένεΐ{χεν εις αΰτούς 
«ργυρά τινα  νομίσματα.

Τούτου δέ γενομένου ό Μαλκράφτ, α
ποταθείς πρός αυτούς :

— Μ’ ένοήσατε, πιστεύω , είπεν.
Πάντες ϊκλινον τήν κεφαλήν καί έχα ι-

ρέτισαν τόν αρχηγόν, βεβακόσαντες αΰτφ  
την άφοσίωσίν των.

— Είνε καλά παιδιά ,είπεν δ Μαλκράφτ 
χαμηλίί τ?ί φωνή προς τόν κάπηλον.

— 'Αρνάκια, άρχηγέ μου, αρνάκια, ά- 
κήντησεν δ Αΰδου{νος, καταγονιτευθε'ις έκ 
τοϋ εΰαρέστου αποτελέσματος τής μεσι
τείας του. θ ά  ίδϊΐς ! . ..

— Μή λησμονήσετε, είπεν δ Μαλκράφτ, 
κποταθείς έκ νέου πρός τούς πελάτας τοϋ 
χαπήλου, δτι Ινας-ενας πρέπει νά πηγαίνιρ 
ιΐς τό μέρος ποϋ σάς ειπα. . . Ένοήσατε;

Πάντες Ικλιναν έκ νέου τήν κεφαλήν.
Ό Μαλκράφτ άπεχώρησε'\
Έ νφ δέ άνήοχετή την κλίμακα, δπως 

(ΐεταβή εις τά δωμάτιον τών δύο φίλων, 
ουνήντησε τόν Όλιβιέρον.

— Ώ  ! ώ ! είπεν άναχαιτίσας αΰτόν, 
χάτι πολύ βιάζεσαι, κύριε Όλιβιέρε ! . . . 
Όλίγη υπομονή άκόμη. Ποΰ είνε δ Ζεβάν;

— Ιδού με ! είπεν εΰθύμως b ποιητής, 
παοουσιασθεί; εις τήν θύραν τοϋ δωματίου.

— Ε ξαίρετα! είπεν δ Μαλκράφτ. Τώρα 
θέλει ς νά κάμωμεν μαζή Ινα περίπατον 
|ΐέχρι τοϋ δάσους. . .

— Τοϋ δάσους ;
— Ναί . . . τοϋ δάσους τοϋ ‘Αγίου Ά -  

δίρτίνου.
— Καλά, έννοώ, είπεν δ Ζεβάν... Καί 

|ΐ’ έρωτας άν θέλω ;
Καί κατ έβη ταχέως την κλίμακα.
Ό Όλιβιέρος ήθέλησε νά άκολουθήση, 

*λλ’ δ Μαλκράφτ άνεχαίτισεν αΰτόν.
— Ό / ι . . . οχι άκόμη, 'φίλε μου . . .

nu είσαι γνωστός ε ί; τούς ανθρώπους τής
Ρασιλίσσης . . . Ό σω δι’ έμέ δεν πειρά- r. ι . , - > . >Ίίι ! . . . με αυτα τα  φορέματα ουτε αυτη
>1 Ίσαβέλλ θά έδύνατο ν’ άναγνωρίσιρ τόν
Ιίματοφύλακα τών ασχημιών τ·/ις . . . Τό

Ροτό καί διά τόν Ζεβάν . . . .  “Εως δτου
Γ* σοί το Ιπιτρέψωμεν ημείς, είσαι κατα-
Ριδικασμένος νά μή έζέλθτρς καθόλου τοϋ
Ρωμχτίου σου. Αΰτό είνε τό καλλίτερον...

— Μαλκράφτ ! φίλε μου !
— ΤΑ ! αγαπητέ μου Όλιβιέρε, πρέπει 

^ ύπακούσγ,ς . .. άλλως τε δέν ύπεσχέθης 
tTi θά 7)σαι εΰπειθής ; Ά φ ες ήμας νά έ- 
**Ργήσωμεν .. καί σοί υπόσχομαι δτι δέν 
^  περιμένν;; έπί πολύ . . . ’Απόψε μάλι-

θά έπιστρέψωαεν . . . καί θά σοι φέ- 
Ρ*Ρ·εν καλάς ειδήσεις, ελπίζω .
. :— Καλά σοί λέγει, Όλιβιέρε, είπεν δ 

"•δάν. "Ακυυσέ τον καί δέν θά χάστις. . .
I "— Τώρα άς φύγωμεν, Ζεβάν, είπεν δ 
^*λκράφτ.Δέν πρέπει νά χάνωμεν καιρόν.

— "Ας φύγωμεν.
Κ<*ί, 6^£ψα τες τήν χεΐρα τοϋ Ό λιβιέ- 

Χατέβησαν τήν κλίμακα.
4ιαβάς δέ πρό τοϊ> δωματίου του, ό 

^*λκράφτ ε’ιςήλθεν έντός αΰτοϋ καί ελαβε

μεθ’ έαυτοΰ μικρόν τ ι δέμα, εις δ είχε 
περιτυλίξει τό ράσον του.

Ε ίτα δέ έξήλθον τοϋ καπηλειού.
Διαβάντες δ’ ενώπιον σιδηρουργείου τ ί 

νος είσήλθον έν αΰτφ , και, άφοϋ έπρομη- 
θεύθησαν διάφορα έργαλεΐα, οίον άξίνας, 
σφύρας καί μοχλούς, διηυθύνθησαν έσπευ- 
σμένως πρός τά πυκνά δάση τού ‘Αγίου 
Άβερ τίνου.

Μόλις είςήλθον εις αΰτά , δ Μαλκράφτ 
έσταμάτησεν.

—  Τώρα, φ ίλτατε Ζεβάν, πρέπει νά έν- 
θυμηθής καλά !

— θ ά  προσπαθήσω, απήντησεν ό ποιη
τής μειδιών. . .

Μετά τινας ώρας μοναχός τις ϊκρουσε 
τήν θύραν τοϋ μεγάρου τοϋ άρχοντος Δέ 
Ζιάκ.

Ητο δ Μαλκράφτ.
—  Είνε έδώ ό κύριος ; . . . ήρώτησε 

τόν θυρωρόν ό μοναχός.
— Ό χ ι, πανοσιώτατε.’Εξήλθεν εις τό 

κυνήγιον μέ τόν άρχοντα Γραβίλλην, ά- 
πήντησεν δ θυρωρός, καί θά έπιστρέψϊ) α
πόψε. ’Αλλά τ ί θέλετε ;

— Έρχομ αι προςκληθεί; παρά τής ά- 
σθενοϋς έκείνης, τήν οποίαν εχετε έδώ ...

— Πολύ καλά . . . σάς γνωρίζω . . . 
Είςέλθετε.

—  Ευχαριστώ, τέκνον μου.
—  Θέλετε νά σας δώσω οδηγόν ;
— Είνε περιττόν. ’Ενθυμούμαι τόν 

δρόμον.
Καί διηυθύνθη πρός τά  ένδότερα τοϋ 

φρουρίου, τά  δποΤα κατεσκόπευσεν έπιμε- 
λώς καί μετά βλέμματος έταστικοϋ.

— Βεβαίως είνε δύσκολον, είπε καθ’ ε
αυτόν, άλλ’ όχι καί αδύνατον, νά εύρη 
τις τό μέρος τοϋ φρουρίου μέ τό όποιον 
συγκοινωνεί ή υπόνομος . . . Ά λ λ ’ άναμ- 
φιβόλως θά ηνε εις τά  δωμάτια τοϋ μα
καρίτου άρχοντος, δπου θά είχε καί τούς 
θησαοούς του . . . Πρέπει δμως νά βεβαι
ωθώ . . . Ά λ λ ’ ας Εδωμεν πρώτον τήν Ζο- 
λάνδην καί επειτα βλέπομεν.

Φθάσας πλησίον τού δωματίου τής νέας, 
δ Μαλκράφτ παρετήρησε τόν ’ Αμερΐκον, 
δςτις ίδύν τόν μοναχόν, ετρεξε φαιδρός 
πρός αΰτόν.

— ΤΑ ! είσθε σείς, πάτερ μου ;
—  ’Εγώ δ ίδιος, τέκνον μου.
—  ’Εκάματε πολυ καλά νά έλθετε.
—  Α λ η θ ιν ά  ;
— Ήτοιμαζόμην νά ελθω νά σα; ζη 

τήσω.
—  Μή πως είνε χειρότερα ή ασθενής 

μας ; είπεν δ Μαλκράφτ τεταραγμένος.
— Α πεναντ ία ς , πάτερ μου . . . εινε 

καλλίτερα.
—  Εΰλογημένον είη τό όνομά σου, 

Θεέ μου !
— Ά λ λ ’ ητο άνυπόμονος, διότι δέν σας 

εβλεπε, καί ελεγεν δτι έπεθύμει νά σας 
ίδιρ, διότι ή πρώτη σας έπίσκεψις μεγά- 
λως τήν άνεκούφισεν.

— Ώ  ! προςφιλές τέκνον μου !
— Λοιπόν είςέλθετε γρήγορα.
Καί, χωρίς νά χάσγι καιρόν,δ Μαλκράφτ 

ήνέωξε τήν θύραν τοϋ δωματίου τής Ζο-

λάνδης, είςήλθεν έν αΰτφ καί έπανέκλει- 
σεν έπιαελώς αΰτήν.

Ή  Ζολάνδη, έξηπλωμένη έπί τίνος α
νακλίντρου, έκοιμάτο.

Σταγόνες ψυχρού ίδρώτος Ιρρεον έπί τοϋ 
μετώπου της, ή δέ αναπνοή της, βαοεΐα 
καί διακεκομμένη, ώμοίαζε πρός λυγμόν.

Ό  Μαλκράφτ παρετήρησε ποός σ τ ιγ 
μήν μετά θλιβερού βλέμματος τήν νέαν.

Είτα δέ, κινήσας λυπηρώς τήν κεφαλήν:
— Πτωχή νέα ! είπε στενάξας. . . Φο

βούμαι πολύ . . .
Διεκόπη’ άκτίς έλπίδος άπεικονίσθη έπί 

τοϋ προσώπου του.
—  ΕΙς τοιαύτην ηλικίαν, έπανέλαβεν. 

ή νεότης καί δ Ιρως Ιχουσι μεγάλην ε
πιρροήν.

Καί έπλησίασε πρός την Ζολάνδην.
•Έπετο» συνέχεια.

Σ. Τ.
■ —

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
M r e i s T O P i A  α λ ε ι α ν α ρ ο τ  δ ο τ μ α

Συνέχεια· ΐδε προηγούμενον φύλλον.

— Καί πότε ίχ ετε  άδικον ; εΓπατε, πα 
ρακαλώ.

—  Οσάκις υπηρετώ άγνώμονας.
— Τϊί άληθεία, λησμονείτε ύΐλάς αΰ

τόν, είπεν δ δούξ, έγερθείς αΓφνης μετά 
τής οικείας αΰτφ εν τισ ι πεοιπτώσεσιν ά- 
ξιοπρεπείας.

— Λοιπόν I εάν λησμονώ έμαυτόν, έ- 
ξοχώτατε, είπεν δ Βουσύ, πράξατε τό 
αΰτό έπίσης ύμεϊς άπαξ εις τήν ζι^ήν σας, 
λησμονήσατε ύμάςαΰτόνήλησμονήσατέ με.

Ό  Βουσύ έκινήθη δύο βήματα, δπως 
άπέλθϊ), άλλ’ ό δούξ, ταχύτερος αΰτοϋ, 
τφ  εφραξε τήν εξοδον.

— Θ’ άονηθήτε, κύριε, δτι καθ’ ήν η 
μέραν άπεποιήθητε νά έξέλθητε μετ’ έμοϋ, 
έξήλθετε μετ’ ολίγον ;

—  ’Εγώ, είπεν δ Βουσύ, οΰδέν οΰδέποτε 
άρνοϋμαι, έ;;οχώτατε, ειμή δ ,τι άν θελή- 
σωσι νά με άναγκάσωσινά δμολογήσω.

— ΕΓπατέ μοι, λοιπόν, δ ιατί έπεμεί- 
νατε νά μή έξέλθητε ;

— Διότι είχον ύποθέσεις.
— Εις τό μέγαρόν σας ;
— Έ κεΐ ή άλλαχοϋ.
— Ένόμιζον, δτι, δσάκις εΰπατρίδης 

εύρίσκεται εις τήν ύπηρεσίαν πρίγκηπος, 
ποώτισται ύποθέσεις αυτοϋ είναι αί υπο
θέσεις τοϋ πρίγκηπος.

— Συνήθως δέ τ£ς έκτελεΐ τάς υποθέ
σεις σα;, έξοχώ ιατε, έάν μή έγώ;

—  Δέν το άρνοϋμαι, ειπεν ό Φραγκί
σκος, συνήθως δ’ ευρίσκω ύμ2ς πιστόν 
καί άφωσιωμένον λέγω δέ τ ι πλέον, δτι 
συγχωοώ τήν παοαςεν$άν σας.

— Ώ  ! είσθε πολύ άγαθός.
— Ναί, διότι εΓχετέ τινας άφορμάς 

δυσαρεσκείας κατ’ έμ,οϋ.
— Τό ομολογείτε, έξοχώτατε ;
— Ναί. Είχον ύποσχεθή ύμΐν νά απο

σύρω τ η ν  εύνοιάν μου άπό τόν κύριον δέ 
Μονσορώ. Φαίνεται, δτι μισείτε πολύ τόν 
κύριον δέ Μονσορώ.



— Έ γώ , καθόλου. Ευρίσκω το πρόσω- 
πόν του δυσειδές και έπεθύμουν ν' απομα
κρυνθώ τ ί ς  αΰλϊίς, όπως μη ίχω  τό πρόσω- 
πόν του υπό τάς όψεις μου. 'Υμείς δμως, 
άπ ’ εναντίας, έξοχώτατε, άρέσκεσθε είς τό 
πρόσωπόν του. Περί όρέξεως οΰδείς λόγος.

— Άφοΰ αΰτη μόνη είναι ή αφορμή 
τ?ίς κατ’ έμοΰ δυσαρεσχείας σας, σάς λέγω, 
OTt έσφάλετ* διπλασίως νά μή έξέλθητε 
μετ’ έμοΰ, νά έξέλθητε δέ βραδύτερον, ϊνα 
προβητε είς ανωφελείς επιδείξεις παλλη- 
καρισμοϋ.

— Προέβην είς ανωφελείς επιδείξεις 
παλληκαρισμοΰ έγώ ; προ μικροΰ μ’έκατη- 
γορεΐτε, δτι έφοβή . . . Έ ξοχώ τατε, άς 
είμεθα συνίπ ε ϊ;' τ ί Επραξα ;

—  Ά ναμφιβόλως, εισθε δυσηρεστημέ- 
νος κατά των κυρίων δ’ Έπερνών καί 
Σχομβέργ’ τό εννοώ. Έ π ίση ; έγώ είμαι 
κα τ ’ αυτών ώργισμένος, πλην ώφειλες νά 
ήσυχάσιρς καί νά περιμένγι; τήν κατάλλη
λον στιγμήν.

— Ώ  ! ώ ! είπεν 6 Βουσύ, τ ί άκόμη 
ύποκρύπτεται ;

—  Φονεύσατέ τους, διάβολε! φονεύσατε 
καί τους δύο, φονεύσατε καί τούς τέσσα- 
ρας, θά είμαι πρός υμάς πολλφ μάλλον 
ευγνώμων, άλλά μή έρεθίζητε αυτούς, ένφ 
εισθε μακράν, διότι ό ερεθισμός των έκ- 
σπά κατ’ έμοΰ.

— ’Αλλά τ ί Επραξα είς τόν άξιον εκεί
νον Γασκόνον ;

— Εννοείτε τον δ’ Έπερνών ; Ένηρ · 
γήσατε νά τον λιθοβολήσωσιν.

—. Έ γώ  ;
— Είς τοιοΰτον δέ βαθμόν, ώστε ό μαν

δύας καί ό έπενδύτης αΰτοΰ κατήντησαν 
ράκη, ήναγκασθη δε νά έπιστρέψϊ) είς τό 
Λοϋβρον είς το ιαύτην κατάστασιν.

—  Έ /ει καλώς, είπεν ό Βουσύ' ας ί 
δωμεν τ ί επραξα κατά τοϋ Γερμανού.

—  Θ’ άονηθϊίτε, δτι ένηργήσατε καί 
τον έβαψαν κυανοϋν ; Ό τε  είδον αΰτόν 
μετά τρεις ώρας άπό τοϋ δυστυχήμ,ατός 
του, ήτο είσέτι γαλαζιος* καί καλεϊτε 
ταύτην τήν ποάξιν εΰφυτί άστεϊσμόν ; 
"Αλλα λόγια !

Ό  πρίγκηψ ήρχισε νά γελά άκων, ένψ 
ό Βουσύ, άναμιμνησκόμενος τνίς θέσεως 
τοϋ Σχομβέργ είς τόν κάδον, διερρηγνύετο 
γελών.

—  Καί λοιπόν, ειπεν, έγώ θεωροΰμαι, 
δτι Ιπα ιξα  πρός αΰτοΰ; τοιαΰτα πα ιγνίδ ια ;

— Μήπως τό επραξα έγώ ;
— Καί αίσθάνεσθε τό θάρρος, έξοχώ- 

τα τε , νά έπ ιπλήττετε άνθρωπον,δστις εχει 
το ιαύτας ιδέας ! 'Ακούσατε, τό είπον π ά 
λ ιν , εισθε άγνώμων.

—  Σύμφωνος. Πλήν ας ίδωμεν έάν έ- 
ξ^λθες πραγματικώς διά ταϋτα  καί σε 
συγχωρώ.

—  Βεβαίως ;
— Ναι, λόγφ τ ιμ ίς - πλήν δεν έτελείω- 

σα τά  παράπονά μου.
— Προχωρήσατε.
—  "Ας όμιλήσωμεν ολίγον περί έμοΰ.
—  Έ στω .
— Τί Επραξας, όπως μέ «παλλάξ·ρς τί5ς 

αμηχανίας ;

—  Τό βλέπετε τ ί Επραξα.
— Ό χ ι, δέν το βλέπω.
— Λοιπόν ! άνεχώρησα διά τήν Ά ν -  

δεγαυίαν.
— Δ·3λα δή έσώθης.
— Ναί, διότι, σωζόμενος,Εσωζον ΰμάς.
— Ά λ λ ’ άντί ν ’ άπομακρυνθής τόσον 

πολύ, δέν ήδύνασο νά μείνης πέριξ τών 
ΓΙαρισίων ; Φρονώ, δτι θά μοι ήσο ωφελι
μότερος είς Μονμάρτρ ή είς τήν Άγγέρσην.

— Ε ί; τοϋτο διχογνωμοϋμεν, έξοχώ- 
τα τε ’ προΰτίμων νά Ελθω είς τήν Ά γ 
γέρσην.

— Συμφωνείτε, δτι είναι ασθενής δι
καιολογία ή ιδιοτροπία σας . . .

— "Οχι, διότι ή ιδιοτροπία μου έσκό- 
πει νά συναγείρϊ) όπαδοΰς ΰμών.

—  Ά  ! τότε τό πράγμα διαφέρει. Λοι
πόν, τ ί Επραξας ;

— Θά εχωμεν καιρόν νά σας εξηγηθώ 
αΰριον, έξοχώτατε, διότι εφθασεν ή ώρα 
νά σας άφήσω.

— Καί δ ιατί ;
— 'Ο πως συνδιαλε^θώ μετά σημαντι- 

κοϋ προσώπου.
—  Ά  ! άφοΰ ούτως εχει, Εστω' υπά

γετε, Βουσύ, ά λλ ’ έστέ συνετός.
— Συνετό;, πρός τ ί ; Δέν είμεθα εν

ταύθα οί ι’ σχυρότεοοι ;
— Ά δ  ιάφορον, μή διακινδυνεύης τά 

πράγματα’εκαμε; ήδη πολλά διαβήματα;
— Μόνον ποό δύο ήμερων είρ-αι έδώ, 

πώς θέλετε. . .
— Ά λ λά  τοΰλάχιστον κρύπτεσαι ;
— Έ άν κρύπτωμ.αι, τό πιστεύω Βλέ

πετε όποϊα ενδύματα φέρω ; μήπω; εχω 
συνήθειαν νά φέρω έπενδύτην χρώματος 
κιναμώμου ;

— Καί ποΰ κατοικείς ;
— Ά  ! έκ τούτου θέλετε εκτιμήσει τήν 

άφοσίωσίν μου. Κατοικώ . . . κατοικώ είς 
8ν κατηρειπωμένον κτίριον πλησίον τών 
τειχών, εχον Ιξοδον έπί τοϋ ποταμοϋ' 
άλλ’ υμείς, πρίγκηψ μου, πώς έξήλθετε 
τοΰ Λούβρου ;πώς εΰρον υμάς Ιφιππον καθ’ 
όδόν καί συνοδευόμενον ύπό τοΰ κυρίου δ’ 
Ώ βινιέ ;

—  Διότι Εχω φίλους, είπεν ό πρίγκηψ.
— Ύ μεΐς, φίλους ; ειπεν ό Βουσύ. Ά λ 

λα λόγια !
— Ναί, φίλους, τους όποιους δέν γ νω 

ρίζεις.
—  Ά γαθ^  τύχγ) ’. καί τίνες είναι οΰτοι 

οί φίλοι ;
— Ό  βασιλεύς της Ναβάρρας καί ό 

κύοιος δ’ Ώ βινιέ.
— Ό  βασιλεύς τνίς Ναβάρρας . . . Ά  ! 

είναι αληθές. Δέν συνωμώσατε όμοϋ;
—  Οΰδέποτε συνώμωσα,κύοιε δέ Βουσύ.
— Ό χ ι ! έρωτήσατε τόν Δελαμόλ καί 

τόν Κοκκονάς.
—  Ό  Δελαμόλ, ειπεν ό πρίγκηψ δύσ

θυμος, είχε διαπράξει Ετερον αδίκημα καί 
οΰχί έκεϊνο, διά τό όποιον ένόμισαν, δτι 
άπέθανεν.

—  Έ χ ε ι καλώς. "Ας άφήσωμεν τόν Δε
λαμόλ καί ας έπανέλθωμεν είς ΰμάς, άφοΰ 
μάλιστα, έξοχώτατε, θά ήτο δύσκολον νά

συμφωνήσωμεν ώς πρός τοϋτο. Πώς διά
βολον έξήλθετε άπό τό Λοϋβρόν ;

—  Άπό· τοϋ παραθύρου.
— Ά  ! πραγματικώς ; Καί διά τίνος 

παραθύρου ;
— Ά πό τοΰ παραθύρου τοΰκοιτώνός μου.
—  Έ γνωρίζετε, λοιπόν, τήν έκ σχοι

νιού κλίμακα ;
— 'Οποίαν έκ σχοινιού κλίμακα ;
— Τήν έν τφ  έρμαρίφ.
—  Ά  ! φαίνεται, δτι έγνώριζες αΰτήν 

σύ ; ειπεν ό πρίγκηψ, ώχοιάσας.
— Διάβολε ! ειπεν ό Βουσύ, ή Ύμε- 

τέρα Ύ ψηλότης θά γνωρίζει, δτι Εσχον 
τήν εΰτυχίαν νά είσέλθω ένίοτε είς έκεΐ- 
νον τον θάλαμον.

— Κατά τήν έποχήν τ·7ίς αδελφής μου 
Μαργώ, α ί ; καί είσήρχεσο διά τοΰ παρα
θύρου ;

— Διά τοΰ όποιου ύμεϊς έξήλθετε. Μ’ 
έκπλήττει μόνον πώςηυρετε τήν κλίμακα.

— Δέν την εΰρον έγώ.
— Ά λλά  τίς ;
— Οΰδείς' μοί υπέδειξαν τό μέρος, έν 

ώ ύπηρχε.
—  Τ ί; ;
— Ό  βασιλεΰς τ·7ίς Ναβάρρας.
— Ά  ! ά ! ό βασιλεύς τ-7ίς Ναβάρρας 

γνωρίζει τήν κλίμακα. Δέν θά το έπίστευ- 
ον. Ό πως- δήποτε, ίδοΰ ό έξοχώτατος 
σώος καί άβλαβης' θά έμβάλωμεν πϋρ είς 
τήν Ά νδεγαυίαν καί μετ’ αΰτϊίς θ’ άνά- 
ψωσιν ή ’Αγγουμοά καί ή Βεάρνη' θά είναι 
μία ώραία μικρά πυρκαϊά.

— Ά λλά  δέν μοι είπες,δτι Syεις ορίσει 
συνέντευξιν ; ειπεν ό δούζ.

—  Πραγματικώς. Το ένδιαφέρον δμως 
τ?,ς συνδιαλέξεως μ’ Εκαμε νά την 'λησμο
νήσω. Ύ γεια ίνο ιτε. έξοχώτατε.

— Α ναλαμβάνεις τόν ίππον σου ;
— Ή  'Υμετέρα Ύ ψηλότης δύναται νά 

τον κρατήσ/), έάν ήναι αΰτϊΐ ωφέλιμος' 
εχω άλλον.

—  Τότε, δένομαι' βραδύτερον λογα- 
ριαζόμεθα.

— Ναί, έξοχώτατε, είθε δέ νά μκΐ 
μείνω έγώ οφειλέτης πρός ΰμάς.

—  Δ ιατί ;
— Διότι δέν άγαπώ έκεΐνον, τόν όποιον 

συνήθως έπεφορτίζετε νά έκκαθαρίζν) τους 
λογαριασμούς σας.

— Βουσύ !
— Πραγματικώς, έξοχώτατε, είχομε* 

συμφωνήσει νά μή όμιλήσωμεν πλέον περι 
τούτου.

Ό  πρίγκηψ, δστις ένόει όποιαν είχεν «* 
νάγκην τοΰ Βουσύ, Ιτεινεν αΰτφ  τήν χειρ*·

Ό  Βουσΰ τφ  Ετεινε τήν ίδικήν του, 
άλλά κινών τήν κεφαλήν.

Άπεχωρίσθησαν.

ΝΓ'

Αιπλωμ-Λτέ-χ το ΰ  S x lv -Λ ,ύκ. j

Ό  Βουσΰ έπανηλθε πεζ-ii είς τό κατά ' 
λυμά του έν μέσψ τοϋ πυκνοΰ σκότουί 
τνΊς νυκτός’ πλήν, « ν τ ι νά συναντήσϊ) β'Ι 
κεΐ τόν Σαίν-Λύκ, ώς προσεδόκα, εΰρε μΟΊ



νον επιστολήν αΰτοϋ, δ ι’ ής τώ άνήγγει- 
λεν, δτι ήθελεν Ελθει την επιούσαν.

Τω όντι, περί την Εκτην πρωινήν ώραν,
6 Σαίν-Λύκ, παρακολουθούμενος ΰφ’ δδη- 
γοϋ, κατέλιπε τό Μεριδόρ καί διηυθύνθη 
πρός τήν Άγγέρσην.

Ά φίκετο προ τών τειχών καθ’ ήν ώραν 
ήνοίγοντο αΐ πύλαι τΐίς πόλεως, ^ωρίς δέ 
νά παρατηρήσ·/) τήν Εκτακτον κίνησιν τού 
άφυπνιζομένου λαού, έπορεύθη ε ί; τήν οι
κίαν τοΰ Βουσύ.

Οί δύο φίλοι ένηγκαλισθησαν έγκαρδίως.
__ Καταδέχθητε, φ ίλτατέ μοι Σαίν- 

Λύκ, νά δε^θϋτε τήν φιλοξενίαν ε ΐ; τήν 
πτωχήν καλύβην μου, είπεν δ Βουσύ. 
Στρατοπεδεύω ε ί; τήν Άγγέρσην.

— Ναί, είπεν δ Σχίν-Λύκ, κατά τήν 
συνήθειαν τών νικητών, δίίλχ δή έπί τοΰ 
πεδίου τϊ|ς μάχης.

— Τί εννοείτε, αγαπητέ φίλε ;
—  "Οτι ή σύζυγό; μου δέν Εχει μυ

στικά δι’ έμέ, ώς έγώ δέν Εχω δι’ εκείνην, 
καί δτι μοί διηγήθη τά  πάντα . Υπάρχει 
μεταξύ ημών εντελή; κοινότη; ιδεών καί 
σκέψεων. Δέχθητε τά  συγχαριτήριά μου, 
διδάσκαλέ μου καθ’ δλα, άφοϋ δέ μ’ έζη- 
τήσατε, έπιτρέψκτέ μοι νά σα; δώσω μίαν 
συμβουλήν.

— Δώσατε.
— Ά παλλάχθητε ταχέω ; τοϋ μυσχ- 

ροϋ Μονσορώ- ούδεί; έν τ·51 αΰλ.71 γινώσκει 
τάς σχέσεις υμών μετά τνίς συζύγου του, 
επομένως αυτη είναι ή κατάλληλος σ τ ιγ 
μή, τήν δποίαν δέν πρέπει ν’ άφήσητε νά 
σά; διαφύγ·/]- δτε, βραδύτερον, θέλετε νυμ- 
φευθή τήν χήραν, δέν θά ε'πωσι τοΰλά- 
χιστον, δτι κατεστήσατε αΰτήν χήραν, ο- 
πω ; τήν νυμφευθϊΐτε.

— °Εν αόνον κώλυμα έπιποοσθεΐ εις τόI I ί ’
ώραΐον τοϋτο σχέδιον, τό όποιον έπίση; 
έγώ συνέλαβον.

— Τό βλέπετε ; Όποιον κώλυμα ;
— "Οτι ώρκίσθην εις τή ν 'Ά ρ τεμ ιν  νά 

σεβασθώ τήν ζωήν τοϋ συζύγου της, έφ’ 
όσον, εννοείται, έκεΐνος δέν με προσβάλνι

— Έσφάλετε..
— Έ γώ  !
— Έσφάλετε μεγάλως.
— Δ ιατί ;
—  Διότι δέν δίδονται τοιοϋτοι δρκοι. 

Τί διάβολον ! έάν δέν σπεύσητε, έάν δέν 
προηγηθήτε, έγώ σόί; τό λέγω: δ Μονσο-

| ρώ, δστι; είναι πονηρότατο;, θέλει σά; α
νακαλύψει, οΰδόλω; δ’ &ν ίπποτικός, θέ
λει σά; φονεύσει.

— Θά συμβίί δ ,τι άν ή Ά ρτεμ ις άπο- 
► * φασίση, είπεν ό Βουσΰ μειδιών. Ά λ λ ’ έκ

το; τού δτι ήθελον παραβιάσει τόν προ;
, ΐήν Άρτέμιδα δρκον μυυ, δ κόσμο; ήθελε 
.μέ λιθοβολήσει, φ ίλτατέ μοι, έκεΐνο; δ’ 
Οστι; υπό πάντων νύν θεωρείται τερα;,θά 
έφαίνετο άγγελο; έν τω φερέτρω του, έν 
τώ δποίφ έγώ ήθελον θέσει αΰτόν.

—  "Ενεκα τούτου, δέν σα; συμβουλεύω 
νά τον φονεύσητε ύμει; αΰτό ;.

— Νά μεταχειοισθώ δολοφόνου; ! ά ! 
^αίν-Λύκ, μοί δίδετε κακήν συμβουλήν.

— Ά λλά  τ ί ;  σά; είπε περί δολοφόνων;
— Περί τίνο ;, λοιπόν, μοί δμιλεΐτε ;

—  Δέν σα; Ελεγον τίποτε' ειχον σκεφθ'7ί 
κά τι, άλλά δέν ώρίμασεν είσέτι, όπως σάς 
το ανακοινώσω. Δέν αγαπώ τόν Μονσορώ 
περισσότερον άπό ύμ ά ;, μολονότι δέν Εχω 
τούς αΰτοΰς λόγους νά τον μισώ' άς συν- 
ομιλήσωμεν, λοιπόν, περί τ?1; συζύγου του 
μ-αλλον ή πεοί αΰτοϋ.

Ό  Βουσΰ έμειδίασεν.
— Είσθε άριστο; σύντροφος, Σζίν-Λύκ, 

ειπεν δ Βουσύ, δύνασθε δέ νά βασισθϊίτε 
έπί τίίς φιλίας μου, ή τ ι ; ,  ώ ; γινώσκετε, 
σύγκειται έκ τών τοιών τούτων, τοΰ βα
λαντίου, τοϋ ξίφου; καί τ·7ί; ζω?ί; μ.ου.

— Δέχομαι, είπεν δ Σαίν-Λύκ, αλλά 
μέ τήν ίιποχρέωσιν τ φΖς άμοιβαιότητος.

— Τώρα, τ ί ήθίλατε νά μοι εΓπγ,τε 
περί τ?ί; Άρτέμιδο; ;

— Νά σα; Ιρωτήσω, έάν δέν ποοτίθε- 
σθε νά Ελθετε ολίγον ε ί; τό Μεριδόρ.

Α γα πητέ φιλε, σ2; ευχαριστώ διά 
τήν έπιμονήν σα;, αλλά γινώσκετε τους 
ένδοιασμούς μου.

—  Ήξεύρω τά πάντα. Εις Μεριδόρ κ ιν
δυνεύετε νά συναντηθείτε μετά τοΰ Μον
σορώ, μολονότι οΰτος είναι όγδοήκοντα 
λεύγας μακράν ημ ώ ν κινδυνεύετε νά τώ 
θλίψητε τήν χεΐρα, είναι δέ σκληρόν νά 
θλίψη τις  τήν χείρα έκείνου, τόν όποιον 
θά προΰτίμα νά πνιξη· έπί τέλους, κινδυ
νεύετε νά Εδητε αΰτόν άσπαζόμενον τήν 
Άρτέμ ιδα, είναι δέ σκληρόν νά βλέπη τις 
ν’ άσπάζωνται τήν γυνα ίκα , τΐ5; δποία; 
έρίΖται.

— *Α ! είπεν ό Βουσΰ έν έξάψει, πόσον 
καλώς έννοεϊτε τους λόγους, ενεκα τών ό
ποιων δέν Ερχομαι εις τό Μεριδόρ ! Τώρα, 
αγαπητέ φίλε . . .

— Μέ αποπέμπετε ; είπεν δ Σαίν-Λύκ, 
παρανοήσα; τήν ποόθεσιν τού Βουσύ.

— Α π ’ έναντία ;, σάς παρακαλώ νά πα- 
ραμείνητε, διότι έπίσης έγώ Εχω ανάγκην 
νά έρωτήσω ΰμ2ς.

— Λέγετε.
—  ^έν ήκούσατε, την νύκτα, τά ; κω

δωνοκρουσίας καί τους πυροβολισμού; ;
— Τώ όντι, μάλιστα δ’ ήρωτώμεν άλ- 

λήλους τό αίτιον αΰτών.
—  Τήν ποωίαν τ?,; σήμερον, δέν παρε- 

τηοήσατε μεταβολήν τινα  ε ί; τήν πόλιν ;
— Ποιαν τινα  ταραχήν ;
— Ναί.
—  Έιχελλον νά σά; έοωτήσω τό αίτιον 

αΰτνί;.
— Ά φίκετο ^θέ; δ δοΰξ δ’ Ά νζιοϋ, 

φίλε μου.
Ό  Σχίν-Λΰκ άνεσκίοτησεν έπί τοϋ εδω

λίου, ώ ; έάν άνήγγειλον αΰτώ τήν έμφά- 
νισιν τοϋ διαβόλου.

— Ό  δοΰξ εις τήν Άγγέρσην ; "Ελε
γον, δτι διετέλει πεφυλακισμένο; ε ΐ; τό 
Λοϋβρον.

— Ά κοιβώ ; διότι ήτο πεφυλακισμένο; 
ε ΐ; τό Λοΰβρον, εύρίσκεται τώρα ε ΐ; τήν 
Άγγέρσην. Κατώρθωσε ν’ άποδρχση διά 
τινο ; πχραθύρου καί κατέφυγεν ένταϋθα.

— Λ ο ιπ ό ν  ; ήοώτησεν δ Σχίν-Λύκ.
— Λοιπόν, φ ίλτατε φίλε, είπεν δ Βουσύ, 

ιδού σημαντική εΰκαιρία, δπω; έκδικηθ·^; 
διά τάς μικρά; καταδ ιώξει; τ?,; Αΰτοϋ

Μεγαλειότητας. Ό πρίγκηψ συνέπηξεν ήδη 
8ν κόμμα, θέλει καταρτίσει στρατόν καί 
θ’ άνάψωμεν ώραΐον έμφύλιον πόλεμον.

— Ώ  ! ώ ! άνεφώνησεν δ Σαίν-Λύκ.
—  Καί έπίστευσχ, δτι θά συμπολεμή- 

σωμεν.
— Κατά τοϋ βασιλέω; ; είπεν δ Σαίν- 

Λύκ μετ’ αιφνίδιας ψυχρότητος.
— Δέν λέγω άκοιβώς κατά τοΰ βασι- 

λέως, άπήντησεν δ Βουσύ, άλλά κατ’ έκ ίί- 
νων, ο ΐ?ινε; θέλουσιν έγείρει τά δπλα καθ’ 
ημών.

—  Φ ίλτατε Βουσύ, είπεν ό Σαίν-Λύκ, 
ήλθον ε ί; τήν Ά νδεγαυίαν, δπω ; άνα- 
πνεύσω τόν άέρα τΤί; έξοχες, οΰχί δ’ δπως 
πολεμήσω κατά τΐίς Αΰτοϋ Μ εγαλειότητος.

—  Έ πιτοέψατέ μοι δμως νά σας πα
ρουσιάσω πρός τόν έξοχώτατον.

—  Είναι περιττόν, αγαπητέ Βουσύ" 
δέν άγαπώ τήν Άγγέρσην καί έσκεπτόμ,ην 
νά έγκαταλείψω αΰτήν ταχέω ς' είναι πό
λις οχληρά καί μελαγχολική' οί λίθοι της 
είναι μαλακοί ώ ; τυρός καί 6 τυρός σκλη
ρός ώ ; λίθο;.

— Φ ίλτατέ μοι Σαίν Λύκ, θέλετε μοί 
παράσχει μεγίστην έκδούλευσιν, έάν συναι- 
νέσητε, διότι ό δούξ μέ ήρώτησεν τ ί ήλ
θον νά πράξω ένταϋθα; έγώ δέ, μή δυνά- 
μενος νά τω δμολογήσω τήν αλήθειαν, 
διότι έπίσης αΰτός ήοάσθη τ?ί; Άρτέμιδος 
καί άπέτυχε, τώ  ειπον, δτι ήλθον νά 
προσελκύσω πρός τό μέρος του τούς εΰπα- 
τρίδα; τή ; έπαρχία ;' μάλιστα δέ προσέ- 
θηκα,δτι Εμελλον σήμερον νά συνδιαλεχθώ 
μεθ’ ένό; αΰτών.

—  Λοιπόν, θά τφ  εΕπητε, δτι Εδετε 
τόν εΰπατρίδην καί δτι έκεΐνος 7)*ήσατο 
έξάμηνον προθεσμίαν, δπως σκεφθνί.

—  Θεωρώ τήν λογικήν σας, φ ίλτατέ 
μ.οι Σαίν-Λύκ, οΰχ ήττον δύσληπτον τής 
IStλύϊς μου.

— Ακούσατε' δέν άγαπώ εις τοϋτον 
τόν κόσμον είμή τήν σύζυγόν μου, ώς υ
μείς άγαπόίτε μόνην τήν έρωμένην σας' 
λοιπόν, ά ; συμφωνήσωμεν περί τούτου : 
έν πάσγι περιστάσει, έγώ μέν θά υπερα
σπίζω τήν Ά ρτεμ ιν καί ΰμεϊ; τήν σύζυ
γόν μου. Ά ;  συνάψωμεν έοωτικήν συνθή
κην, είμαι πρόθυμο;, άλλ’ οΰχί πολιτικήν. 
’Ιδού μόνον ε ί; τ ί δυνάμεθα νά συνεννοη- 
θώμεν.

Έ πετα ι συνέπεια.
Λ  μ .λ .

Τό κατωτέρω 3τ·,μοσ;ευόμενον χαριέστατον διηγη- 
μάτιον, άπεσπάσδη έχ συλλογής μετ' οΰ πολύ ε’κδι- 
δομιένης, ΰπό τον τίτλον Α θηταϊχά Δ ιη γ ή μ α τα  
τοϋ συνεργάτου ήμών Αίσωπου,  έπιριίνοντος νά κρύ
πτεται ετι καί νΰν, ΰπό τό ασχημον, ευτυχώ; μόνον 
σωαα, τοϋ παλαιοΰ Φρυγάς μυΟολόγου. Σ. τ. Λ.

Κ Α Θ  ΟΔΟΝ
Αιήγημα ίκ τοϋ  «οονωνικοΰ βίου

Ό  ήρω; ι/.ου είνε δεκαοκταετή;, φοι
τη τή ; τ·71; νομική; καί ολίγον στιχοπλό
κο; ή στι^οκλόπο; Εΐν’ ευπροσήγορος, 
φιλογύνη;, φιλάρεσκο; καί μελαγ^οοινό;' 
πχ^ύ; ό/t, άλλ’ οΰ^ί καί ισχνό; άν καί 
μερικοί τον λέγουσι παχύν ή μάλλον χον
δρόν. Ά γα π 3  τά λογοπαίγνια καί προσ-
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παθεΤ πάντοτε ένφ διαλέγεται νά παρεν- 
θέτη κανέν έν τ ϊΐ ομιλία του.

Ή  δε ήρωίνη μου; Μελαγχροινή επίσης 
καί φιλάρεσκος, ηλικίας δέ κατά τέσσαρα 
έτη μικροτέρας τοΰ ήρωός μου, λεπτή ώς 
φύλλον σιγαροχάρτου κα'ι ευκίνητος ώς έ- 
λαστική σφαϊοα, εύθυμος πάντοτε καί ο
λίγον τ ι ευφυής. Φέρει κατά προτίμησιν 
τό μελανόν ένδυμα, περιβάλλουσα τήν ό- 
σφύν της φείποτε διά ζώνης βαθέως έρυ- 
θροΰ χρώματος ιχετά χρυσές πόρπης. Ά -  
ναγινώσκει γαλλικά  καί αποστηθίζει τάς 
ποιήσεις τοΰ Λαμαρτίνου καί τοΰ Musset 
Περιφέρει τάς ^εϊράς της έπί τών πλή 
κτρων τοΰ κλειδοκυμβάλου βεβαιοΰσα δτι 
πα ίζει π ι ά ν ο ,  παίζουσα δέ προτιμά πάν
τοτε τόν Bethoven., τοΰ όποιου τάς συν
θέσεις άγαπ£, ώς λέγει, πλειότερον ή τό 
αφρόγαλα.

Ή δη  δτε ό άναγνώστης έσχετίσθη με
τά  τών προσώπων τοΰ διηγήματος μου 
καλόν ν’ άκολουθήσγ) τόν ήρωά μου άνερ- 
χόμενον τήν όδόν Φι.ΙεΑΛήνων. Χωρίς πο
σώς νά λεπτολογώ έπί τής ένδυμασίας 
του, σάς λέγω μόνον, δτι έπί τής κομβιο- 
δόχης αΰτοΰ έφερεν ώραιότατον ερυθρόν ρό- 
δον ήδέως έπαναπαυόμενον έπί τών πρα
σίνων φύλλων του, καί ψιθυρίζον τφ  νέψ 
κατό^ψ λόγους έρωτικούς υπό τής πρφην 
κατόχου του ΰπαγορευθέντας, διότι πρέ
πει νά μάθετε, δτι τά προσέφερε πρός αΰ
τόν διαβαίνοντα άπό τοΰ παραθύρου της 
κόρη τ ις , μία ερωμένη του — επειδή είχε 
καί δευτέραν καί τρίτην . . .

Άνήρχετο εϊπομεν, δτε διέκρινε κατερ- 
χομένην, βήματι γοργφ, τήν ηρωίνην μας.

Άφοΰ καλώς παρετήρησεν-
— Είνε ή Χριστίνα, έσκέφθη, πλήν έν 

συνοδία' άδιάφορον δμως συνεπέίανε, θά 
τής τό δώσω.

Τήν Χριστίναν είχε γνωρίσει πρό τίνος, 
κατά τάς Άποκρέω, παρά τιν ι γνωρίμφ 
oixicit. Τφ ήρεσεν ήθέλησε δέ νά τήν κα- 
ταγράψϊ) είς τόν κατάλογον τών εκλεκτών 
τής καρδίας του, καί διά τοΰτο τό αυτό 
εσπέρας ήρζατο τής πολιορκίας,άποτείνων 
πρός αύτήν φιλοφρονήσεις τινάς καί α 
στεϊσμούς, δτε ζεΰγος μελανών οφθαλμών 
τόν άνεκαλεσαν μετ’ ολίγον έκεΐθεν, σ ιγα
λά διαβιβάσαντες αύτφ τ ή ν  έζής παρατή- 
ρησεν:

■— Έ γώ  ήλθα έπ ίτηδε; έδώ διά σέ, 
καί σύ πηγαίνεις νά κάμης compliments 
σ’ Ινα κοριτσάκι !

Έ 'έδωκε, διότι προτιμότερον ήν νά 
διατηρήσγ) τούς μέλανας τούτους οφθαλ
μούς, οι όποιοι άλλως τε είχον καί τόν 
ύπό τή ; θρησκείας καί τοΰ νόμου όρισθέντα 
κυρίαρχον— δύο άλλους οφθαλμούς ών ό 
είς, ώς έλέγετο, ύάλινος— παρά νά έκτεθϊί 
είς τήν οργήν των δι’ Ινα —  ώς ειπον καί 
οί μέλανες ούτοι οφθαλμοί— κοριτσάκι.

Ή  άναγνώστοιά μου είνε πΰρ καί μανία 
κατά  τοΰ ηρωός μου Σταύρου. Κακόηχαν 
ολίγον τ ’ όνομά του, άλλ’ ούτως ήθέλη- 
βεν ό άνάδοχός του. Αδύνατον νά τό με- 
ταλλάζωμεν.

— Μά καλέ, λέγει αύτη έν όργ·»5, χα 
ρέμι ήθελε νά τα ίς κάμν) ; Τί τα ίς ήθελε

τόσαις έρωμέναις ; Έ γώ  ’ζεύρω οΐ τίμιοι 
άνθοωποι μίαν άγαποΰν.

— Μ αλιστα, δεσποινίς, δίκαιον έχετε, 
άλλά ’ ξεύρετε . . , Οί κύκνοι  ί χ ο υ σ ι  τήν  
Λίμνην,  τά όρη οί  ά ι τ ο ί  χα ϊ  α ί  ψ υ χ α ι  τύν  
έρωτα , λέγει ποΰ ό Hugo, ά,ν καλώ ; έν- 
θυμοΰμαι.

Καί ό Σταΰρος ώς Ψυχή  καί ολίγον τ ι 
ποιητής έπεθύμει τόν έρωτα,άλλά, έρωτα 
πλήρη, άπό τόν όποιον νά έκχειλίζν) ή 
καρδία του. Άδιάφορον αν τόν ήθελε 
σπουδαϊον ή έλαφρόν, τοΰτο είνε ζήτημα 
καλλιαισθησίας, καί ή γνώμη έκάστου,είς 
τό ζήτημα τοΰτο πρό πάντων, είνε σε
βαστή.

Καί τοΰ Σταύρου ή καρδία είχεν έντός 
τ η ς  πολλά παρεκκλήσια, δπως δλων τών 
γυναικών, ώς είπε Γάλλος τ ις , οΰτινος τ ’ 
όνομα δέν ένθυμοΰμαι τώρα, είς τά όποια 
έλατρεύετο χωριστά ΙκαστοςΆγιος ή μάλ
λον έκάστη Α γ ία .

Έ τυχ έ  ποτε,φιλη άναγνώστρι α,νά ίδης 
που είς τήν έξοχήν κανέν παρεκκλήσιον, 
τό όποιον μένει άλειτούργητον τό πλεΐ- 
στον τοΰ χρόνου ;

Είδες πώς άναφύοντ’ έκεΐ καί έντός καί 
εκτός, Ιτι καί παρά τό άγιον αυτό βήμα, 
άκανθαι καί τρίβολοι καί διάφορα άλλα 
άγονα φυτά ;

Ούτω θά καταστΐϊ καί ή καρδία έκείνη 
ή έχουσα μέν παρεκκλήσια, άλλά μή κα- 
τοικίζουσα αΰτά.

Ά λ λ ω ς  τε : «C’est Dieu qui mit 1’ 
amour au boutrle toute chose*. Θεΐον 
δώρημα ό έρως,λέγει καί πάλιν ό Hugo. 
— Είς τόν ενικόν ναί! Ά λ λά  μήπως είς 
τόν πληθυντικόν όχι; Καί δ ιατ ί, παοακα- 
λώ ; Ά ρκεΐ τά πεπτικά  σου όργανα, καί 
πρώτον πάντων ό στόμαχος, νά ήνε ύγει- 
οΰς κράσεως καί τότε δσας δήποτε χυλο- 
πήτας και άν παραστ?, ανάγκη νά φάγίτις 
νά μή τάς κακοχωνεύσνις. Διότι δέν πρέ
πει ν’ άρνηθώμεν δτι καί ό Σταΰρος έφα- 
γεν άρκετάς χυλοπήτας. Τώρα άν έκ λα ι
μαργίας ή ού, άλλο ζήτημα.

Καί δμως άν δλα τ ’ ανωτέρω άπορρι- 
φθώσιν ώς μή όρθά, πάλιν δύναται απολο
γούμενος νά εΐπη δ,τι καί είς τήν  χόρην  
τών Ά β η ν ΰ ν  ό ΒνΓΟΙΙ:

Can I cease to lo ve  thee? No !
Είχεν άγάπην πρός τ ’ ώραϊον φύλον. 

Έδύνατο νά κάμν) άλλω ; ; "Οχι ! Ά μ α ί-  
τ ία  έξωμολογημένη,άμαρτία οΰ λογίζετα ι.

Ά λ λ ’ ένφ ήμεϊς ούτω φλυαοοΰμεν περί 
Ιρωτος, ό Σταΰρος συνοδεύων τήν Χριστί
ναν πορευομενην είς τινα φίλην της δια
λέγετα ι πρός αΰτήν,ένφ ή μικροτέρα άδελ- 
φή μετά τοΰ μόνου καί μικροτέοου άδελ- 
φοΰ, προπορεύονται άλληλοκρατούμενοι 
διά τών χειρών.

Άκούσωμεν.
— Κύριε, σάς παρακαλώ. Πιστεύσατε 

δτι δέν τό είπα διά νά σάς τό ΰστερήσω. 
"Αν ήξευρα δέν θά έτόλμων νά ’πώ δτι είνε 
ώραΤον.

—  Καί μήπως νομίζετε, δεσποινίς, δτι 
καί πριν τό ’πήτε δέν θά σάς τό προσέφε- 
ρα ; Σάς βεβαιώ δτι πρό πολλοΰ τοιαύτην 
εΰκαιρίαν έζήτουν. Καί τώρα λοιπόν δτε

τό έπέτυχα θά ευχαριστηθώ άν τό δε- 
χθήτε.

— Μά τ ί εΰκαιρίαν είπατε δτι έζη- 
τε ϊτε  ;

— Νά σάς προσφέρω Ινα έρυθρόν τρι- 
αντάφυλλον.

—  Καί δ ιατί όχι κίτρινον ; Μ’ αρέσει 
καλλίτερον τό χρώμα τοΰτο.

— Καί δμως φορεϊτε ζώνην έρυθράν. 
Ά λ λ ω ς  τε κίτρινον τριαντάφυλλον ποτέ 
δέν ήθελον σάς προσφέρει.

—  Ώ ς πρός τοΰτο αλλάζει.Έ μπορε! ν’ 
άγαπώ ζώνην έρυθράν, άλλά καί τό κίτρι- 
νον τριαντάφυλλον μέ αρέσει πολύ'

—  Ά ν  είχετε κίτρινον τριαντάφυλλον, 
καί έπρόκειτο νά μέ τό δώσετε είς ανταλ
λαγήν τοΰ ίδικοΰ μου έρυθροΰ, θά μέ τό έ· 
δίδατε ;

— Πολύ βιάζεσθε... δέν έφθάσαμεν *ίς 
τό ζήτημα αΰτό.

— Έφθάσαμεν δμως είς τό σπ ίτ ι τής 
φ ίλη ; σας,καί σείς άκόμη δέν έδέχθητε τό 
τριαντάφυλλον μου.

—  Έ στω , τό δέχομαι...
— Γνωρίζετε τήν σηαασίαν το υ ;...
~  ’ Οχι !
— Είνε . . .
— Εΰχαριστώ. Θά τήν ίδω.
— ‘Η δέ άπάντησίς του ; . . .
—  Θά ηνε μ α ρ γ α ρ ί τ α  τήν όποίαν θά 

σάς δώσω αΰριον τήν αΰτήν ώοαν άν πε
ράσετε άπό τό παράθυρόν μας τοΰ δρόμου.

—  Θά τήν άποφυλλίσω υποθέτω ,καί...
—  Έκείνη θά είνε ή άπάντησίς.
—  Ευχαριστώ...
Τήν επαύριον κατά τήν συμπεφωνημέ- 

νην ώραν διήλθεν ό Σταΰρος άπό τό παρά- 
θυρον τοΰ δρόμου. Ή  Χριστίνα συνεπής 
τφ  έδωκε λευκήν διπλήν μ α ρ γ α ρ ί τ α ν  καί 
ό Σταΰρος μέ τρέμουσαν χεϊρα άπήλθεν 
άποφυλλίζων καθ’ οδόν μετά μεγάλης 
προσοχής τό άνθος.

—  Μ’ άγαπ^, δέν μ’ άγαπφ, μ’ άγα- 
π£, δέν μ’ άγαπά . . . . μ’ άγαπά.

Τόν άγαπά,είπε τό τελευταϊόν της φύλ
λον, καί ό Σταΰρος έν μειδιάματι πολλά 
σημαίνοντι, έθηκεν είς τήν κομβιοδόχην 
του τό άποφυλλισθέν άνθος περί τόν σπόν
δυλον τοΰ οποίου 8ν καί μόνον πέταλον 
έμενε τό τελευταϊόν τό μαρτυρήσαν δτι 
τόν άναπά.

—  ’Ιδού, έσκέφθη, τραπείς πρός τόν 
οίκον έτέρας έρωμένης του, δτι καμμ&ά 
φορά είνε προτιμότερος ό περιττός τοδ 
άρτιου άριθμοΰ.

Α ιςοποε

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η :
Δη μ ο ς θ ε ν ο υ ς  Ν. Βρ α τ ς α ν ο υ
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