
ΕΙΚ Ο Ν Ο ΓΡΑ Φ ΒΜ Ε Ν Ο Ν  Π Ε ΡΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν  ΕΚ ΔΙΔΟ Μ ΕΝ Ο Ν  Κ Α Τ Α  K T P IA K U N  Κ Α Ι Π Ε Μ Π Τ Η Ν

ΓΡ ΑΦΕΙΟΝ

I .  Ό β 6 {  Π α τη σ ίω ν  dtpcO. 5.

ΑΙ συνδρομα\ άποστέλλονται α π '  εύ- 
Ικιας (Ις ’Αθήνας δι& γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, χρυσοΰ χ .τ .λ .

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
Φ Ω Λ Ε Α  Ε Γ Γ Ε Ν Ω Ν , μυθιστορία ριυσιχή Ί 6 4 ν  Τ ο υ ρ γ * έ ν ι* φ ,  (συνέχεια ), 

μετάφρ. **Β. — Ο Λ ΙΒ ΙΕ Ρ Ο Σ  Ο ΝΟΘΟΣ, μετά είχόνος, (σ υνέχ .) , μυθ. Ε . 
D u b reu il, μετάφρ.,Σ. Τ .  — Η Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ Α  Μ Ο Ν ΣΟ ΡΩ , μυθιστορία Α. 
Δ ο ν μ α ί (συνέγ.)»  μετάφρ. ΔμΧ —  Η Κ ΡΗ Ν Η  Τ Ο Τ  Μ Π Α Ξ Ε -Σ Α Ρ Α ΐ, 
Δ ιήγημα τοΰ 'Ρώ σου ποιητοΰ *Α λ ΐξ ·  Π ο ύ σ χ ιν , μετάφρασις Π. Γ .  Κ ο χ ό Λ η .

ΕΤΗΣΙΑ. ΖΥΪΤΔΡΟΜΗ

Π ρ ο ι ι λ η ρ ω τ Ι α

Έ ν ’Αθήναις φο. 8 ταΤς έπαρχία ις 8 ,5 0  
έν τω  έζο>Τ6ριΧ(ο φρ. χρνβα 15 . 

Έ ν  *Ρωσσία (Ρούβλια 6·

ΦΩΛΕΑ ΕΥΓΕΝΩΝ
ΚβΙΣΙΟΡΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ

Σ υνέχεια· TSe προηγούμενον φΰλλον.

θ '

Επί πολΰ ό γέρων Λαβρέτσκτης έδυσκο- 
• ν’ κποφασίσγ) δπως συγχωρήστι τόν

νιίόν του. "Δν ούτος χρχετο, §ς μ ίνα ς μετά 
vtov γχμον του, νά γονυπετήστ) ποο του

—  ’ 2  ! έψ ιθύρ ισεν ή  δυ σ τυχή ς  vex (σελ. 26tS).

πατρός του, ίσως έν τω άμα ήθελε τύχν; 
τϊίς  συγγνώμές. Θά τόν έπέπλνιττε μέν, 
ή τό πολΰ θά ίγειρεν έπ ’ αΰτοϋ τγ)ν πα
τρικήν ράβδον, ζργανον επωφελούς τρόμου. 
Ά λ λ ’ ό Ίβάν Πέτροβιτς έβίου έν ξένω 
τόπφ καί έφαίνετο πολΰ ολίγον ενδιαφερό
μενος περί τοΰ πατρός του.

—  Σιώπα καί πρόσεχε ! έπανελάμβα- 
νεν ό γέρων πρός τιήν σύζυγόν του, οσάκις 
αδτγι προσεπάθει ΐνα  τόν καταστήστ) επ ι
εική. Δΰτός ό αχρείος πρέπει αιωνίως νά 
παρακαλώ τόν Θεάν δ ι’ έμέ, διότι δεν τόν

κατϊΐράσθτιν. Ό  μακαρίτες πατνιρ μου θά 
τόν έφόνευε μέ τά  ίδ ιά  του χέρια καί μά 
τ·ί)ν π ίστιν μου θά εκαμνε πολΰ καλά.

Ή  "Αννα Παυλόβνα άκούουσα τοΰς τρο
μερούς τούτους λόγους έσταυροκοπεΐτο λα- 
θραίως. Περί τ^ς νεαρές δε συζύγου τοΰ 
Ίβάν Πέτροβιτς ό γέρων οΰδε λόγος ^θελε 
κα τ’ άρχάς νά γ ίν ε τα ι, εις απάντησιν δέ 
πρός επιστολήν τοΰ Πεστώφ, έν γι οΰτος 
έλάλει περί τ ι ς  νύμφες του, ελεγεν δτι 
οΰδεμίαν νύμφην εγνώριζε καί δτι οΐ νόμοι 
άπνιγόρευον ργ]τώς νά χοργιγΫ) τ ις  άσυλον



ε ί; τούς δραπετεύσαντα; δουλοπαροίκους, 
καί καθήκον του έθεώρει νά τόν είδοποιήσνι. 
Βραδύτερον όμως  μαθων τήν γέννησιν έγ- 
γόνου, έπραύνθη, έπληροφορήθη κρυφίω; 
■πεοt τή ; λεχοϋ; καί τ·7) άπέστειλεν άνωνύ- 
μως όλίγα χρήματα. Ό  μικρός Θεόδωρος 
δεν ήτο έτι ενός έτους δταν ή 'Αννα Παυ
λόβνα ήσθένησεν έπικινδύνως. ‘Ημέρας τ ι-  
νάς πρό τοϋ θανάτου τη ς, μή δυναμένη 
πλέον νά κινηθεί έκ τής κλίνης της, είπε 
πρός τόν σύζυγόν τ-/)ς, παρόντος τοϋ έζο- 
μολογητού τη ; και δακρύουσα, δτι έπεθύ- 
μει νά Γδτρ τήν νύμφην της, νά την άπο- 
yatpετίσγ) καί νά εΰλογήσγ) τόν έγγονον 
αυτή ;. Ό  τεθλιμμένος γέρων την διεβε- 
βαίωσε πάραυτα καί έν τω άμα, Ιπεμψε 
την άμαζάν του πρός την νύμφην του, 
καλών ταύτην διάπρώτην φοράν Μελανίαν 
Σεργιέβναν, καταφθάσασαν μετά τοϋ υίοϋ 
της καί τή ; Μάρθας Τιμοθέβνα;, μη έπι- 
θυμούση; έπ' οΰδενί λόγψ νά την άφήστ) 
νά αναχώρηση μόνη καί νά την έκθέσγ) 
εΓς τινα  προσβολήν. Έ μπλεως φόβου, ή 
Μελανία Σεργιέβνα είσήλθεν ε’ις τό γρα- 
φεϊον τοϋ πενθεροϋ της. Υπηρέτρια τις 
συνώδευε ταύτην, κρατούσα έν ταΐς άγκά- 
λαις της τό βρέφος. Ό  πενθερός τη ; έθε- 
ώοησε ταύτην σιγών. ’Εκείνη προΰχώρη- 
σεν ΐνα δράξηται τής χειοός του, έφ’ ης 
τά  τρέμοντα χείλη της μόλις ήδυνήθησαν 
ν’ άποθέσωσι σιγηλόν φίλημα.

—  Καλημέρα, ειπεν ούτος τέλος. Πη- 
γαίνωμεν εις τής κυρίας.

Καί είπών ταϋτα  ήγέρθη καί έκλινε 
πρός τόν μικρόν Θεόδωρον τό παιδίον 
μειδιάσαν Ιτεινε πρός αυτόν τάς ύπώχρους 
αύτούμικράς χεϊρας. *0 γέοων συνεκινήθη.

—  ΤΑ! είπε,πτωχόν μου έγκαταλελειμ- 
μένον ! Έκέρδισες την ύπόθεσιν τοϋ πατοός 
σου. Δεν θά σ’ έγκαταλείψω πλέον, φ ίλτα- 
τόν μου.

Μόλις ή Μελανία Σεργιέβνα είσήλθεν 
ε’ις τό δωμάτιον τής Ά ννης Παυλόβνα; 
καί έγονυπέτησεν επί τοϋ οΰδοϋ τή ; θύρας. 
Ή  θνήσκουσα ένευσεν αυτή νά πλησιάστρ 
πρός την κλίνην τη ς, την ήσπάσθη καί 
ηυλόγησε τόν υίόν α ΰτή ;. Ε ίτα  στρέψασα 
πρός τόν σύζυγόν τη ; τό πρόσωπον αυτής 
άδυνατίσαν έκ τών πολλών βασάνων ποο- 
σεπάθησε νά τω όμιλήση.

— Είξεύρω, είζεύρω τ ί θέλει; νά μοϋ 
ζητήσγι;, ειπεν δ Πέτρος Ά νδρεβ ιτ;. Μη 
λυπεϊσαι πλέον, θά μείνγι μαζί μου καί 
χάριν α ΰτή ; συγχωρώ τόν υίόν μου.

Ή  Ά ννα  Παυλόβνα καταβαλοϋσα έ
σχατον άγώνα ήσπάσθη τήν χεϊρα τοϋ συ
ζύγου της . . . Την αΰτήν εσπέραν έ 'έ -  
πνευσεν.

Ό  [Ιέτρο; Ά νδρεβ ιτ; έτήρησε τόν λό
γον του. Ειδοποίησε τόν υιόν του δτι ε ί; 
άνάμνησιν τών τελευταίων στιγμών τής 
μητρός του καί χάριν τού μικροϋ Θεοδώ
ρου τόν συνεχώρει καί δτι τοϋ λοιπού ή 
Μελανία Σεργιέβνα ήθελε κατοίκηση εις 
τήν οικίαν του.’ Εδωκαν δύω δωμάτια τοϋ 
μεσαίου ορόφου πρός τήν νεαράν γυνα ί
κα. Ό  πενθερός α υτή ; τήν παρουσίασε 
πρός τάς καλλιτέοας σχέσεις του, πρό; 
μονόφθαλμον ενωμοτάρχην Σκουρέσιν καί

πρό; τήν σύζυγον αυτού,τή έδώρησεδέδύω 
δουλοπαροίκου; καί νεαρόν υπηρέτην διά 
τά ; προμήθεια; τη ;. Ή  Μάρθα Τιμοθέβνα 
τήν άπεχαιρέτισε, διότι εύθΰς /.ατά πρώ
τον δυσμενώ; έφέρθη πρό; τήν Γλαφυράν, 
μεθ' ή ; τρ ί; κατά τό διάστημα τής ημέ
ρα; 7$?ισε.

Δύσκολο; καθ’ υπερβολήν ύπήρζε κα τ’ 
άρχά; ή νέα θέσις τής νεαοάς γυναικός, 
άλλά μετ’ ολίγον συνείθισε τόν πενθερόν 
αυτής, ώ ; καί εκείνο;.Τήν ήγάπησε μάλι
στα καίπερ ουδέποτε ή μάλλον ολίγον τή 
ώμίλει Καί έν αυτή τ·7) ευμενείς του έφαί- 
νετο περιφοόνησίς τ ις .

Ά λ λ ’ ή Μελανία Σεργιέβνα εμελλε νά 
ύποφέρτρ περισσότερον άπό τήν άνδραδέλ- 
φην της, ήτις,ζώ σης τή ; μητρός της STt, 
κατώρθωσεν ολίγον κατ’ ολίγον ν’άναλάβιρ 
τήν διεύθυνσιν τή ; οικίας, απαντες δέ,μή 
έζαιοουμένου οΰδέ τοϋ πατρό; της, εύρί- 
σκοντο είς τήν έζουσίαν τ η ;, άνευ δέ τής 
άδειας της ουδέ τεμάχιον ζακχάρεω; ήδύ- 
νατο νά λάβγ) τ ι ; .  Θά πρ^ετίμα ιχάλλον ν’ 
άποθάνν) ή νά συμμεριαθΐΐ τήν ίσχύν της 
μετ’άλλης οίκοδεσποίνη;, καί οποία; οίκο- 
δεσποίνη;, μέγιστε Θεέ ! Ό  γάμο; τού α
δελφού τη ;τή ν  είχε μάλλον τοϋ πατοό; της 
παροργίση καί άπεφάσισε νά δώση καλόν 
μάθημα ε’ι ;  τήν τυχοδιώκτριαν έκείνην. 
Ά πό  τή ; |ν τϊΊ οΐκίιφ έγκαταστάσεώ; της 
ή Μελανία Σεργιέβνα έγένετο δούλη αυ
τής. Πώ; δέ θά ήδύνατο νά παλαίσγ) κατά 
τή ; ίσχυρογνώμονο; καί ύπερηφάνου Γλα 
φυρά;, ατυχής καί ανυπεράσπιστος γυνή , 
τεταοαγμένη πάντοτε,δειλή καί άκροσφα- 
λοϋς ύγ*ίας5 Οΰδεμία ημέρα παρήλθε χω- 
οί; ή Γλαφυρά νά μή τι) άναπολήσ-/) τήν 
καταγωγήν της καί νά τ?ι άπευθύνιρ προσ- 
βολάς. *Η Μελανία Σεργιέβνα θά ύπέφε- 
ρεν άγογγύστω ; τά ; δβρει; τα ύ τα ;, άλλά 
τ -7) άφήρεσαν τόν υιόν της καί κατελήφθη 
υπό μεγίστου άπελπισμοϋ. Ύ πό τό πρόσ
χημα δτι ήτο ανίκανος νά έπιμεληθ-7) περί 
τή ; ανατροφής αΰτοϋ, δεν τϊ) έπέτρεπον 
πλέον νά τόν βλέπ·/). Ή  Γλαφυρά έπεφοο- 
τίσθη περί πάντων, τό δέ παιδίον έζ ο
λοκλήρου εύρίσκετο είς τήν κυριαρχίαν 
της.

Ή  Μελανία Σεργιέβνα, εμπλεω; θλί— 
ψεως, ίκέτευεν ε ί; έκάστην αυτή ; επιστο
λήν τόν σύζυγόν τη ; ΐνα έπανέλθγι τό τα - 
χύτερον. Ό  Πέτρο; “Ανδρεβιτ; έπίση; έ- 
πεθύμει νά έπανίδ·/) τόν υίόν του, άλλ’ ού- 
το ;, άσωτο; λίαν εί; έπ ιστολά ;, ήρκεΐτο 
νά εΰχαρισττί τόν πατέρα του περί τή ; α
γαθότητάς του διά τήν σύζυγόν του, διά 
τά  χρήματα άτινα τω έπεμπεν, ύπέσχετο 
δτι δεν θά έβοάδυνε νά έπανέλθ/ι καί δεν 
ήρ^ετο. Τά ετο; 1812 τόν έπανέφερε τέ 
λος ε ί; τήν πατρίδα του. Ό  πατήρ καί ό 
υίό ;,έπανιδόντε; άλλήλου; μεθ’έξαετή χω 
ρισμόν, ένηγκαλίσθησαν άλλήλου;, χωρί; 
νά προφέρωσι λέζιν περί τών παρελθουσών 
ερίδων των. Τότε ενδιεφέροντο δι’ άλλα. 
Σύσσωμο; ή 'Ρωσία ήγείρετο κατά τοϋ εχ
θρού, καί άμφότεροι τισθάνθησαν οτι έντό; 
τών φλεβών των ερρεε ρωσικόν α ίμα .Ό  Πέ
τρο; Ά νδρεβ ιτ; έφωδίασε δαπάναις αύτοϋ 
σύνταγμα εθελοντών. Ά λ λ ’ δ πόλεμο; έ-

τελείωσεν, δ κίνδυνο; άπεμακρυνθη καί δ .. 
Ίβάν Πέτοοβιτ; κατελήφθη αυθι; ύπό ά- 
ν ία ;, Ή  άπομεμακρυσμένη εκείνη κοινωνία 
μεθ’ ή ; είχεν έζοικειωθή τόν εΐλκυεν. Ή  
σύζυγό; του ήτο ανίσχυρο; ΐνα  τόν κρά
τηση, ατε μ.ή καταλαμβάνουσα πολύ μέ- 
ρο; έν τω βίφ του. Καί αυτό δπερ ή Με
λανία Σεργιέβνα ήλπιζε παρ’ αΰτοϋ δέν 
έπραγματοποιήθη, διότι ό σύζυγός της εΰ- 
ρεν, δπως άπαντες, άρμοδιώτερον ν' άνα- 
λαβη ή Γλαφυρά τήν έκπαίδευσιν τού πα ι
διού. Ή  ατυχής σύζυγο; τοϋ Ίάβν ΓΙέ- 
τροβιτ; δεν ήδυνήθη ν’ άνθέξγι ε ί; τούτο, 
ώ ; καί είς δεύτερον αποχωρισμόν καί έν
τό ; ολίγων ημερών άπέθανεν άνευ παρα
πόνου. Καθ’ άπαντα τόν βίον τη ; πρό; 
ούδένά ήδυνήθη ν’ άντιστΐί, ουδέ προσε- 
πάθησε νά καταπολεμήσγ) τό ελάττωμά 
τ η ;.  Δέν ήδύνατο πλέον νά όμιλήσγι, διότι 
δ θάνατο; έπλησίαζεν. Έθεώρει τήν Γ λα
φυράν μετ’ άφωνου υποταγής. Ό π ω ; δέ 
ή Ά ννα  Παυλόβνα επί τή ; έπιθανατίου 
κλίνη ; της ήσπάσθη τήν χεϊρα τοϋ Πέ
τρου Ά νδρ εβ ιτ ;, ουτω καί αυτη ήσπάσθη 
τήν χεϊρα τή ; Γλαφυρά;, συνιστώσα πρό; 
ταύτην, τήν Γλαφυράν, τόν μονογενή υίόν 
τη ;. Τοιουτοτρόπω; ή τόσον άγαθή καί 
γλυκεία νεαρά γυνή έπέρανε τό έπί τή ; 
γ ή ; πρόσωπόν τ η ;. Άναρπασθεϊσα β ια ίω ;, 
δ Θεό; οιδε δ ιατί, άπό τοϋ γενεθλίου έ- 
δάφου;, έμαράνθη ώ ; δενδρύλλιον καί ά- 
πωλέσθη χωοί; νά καταλίπγι, ή ά τυχ ή ;, Γ- 
χνη, ουδέ νά θρηνηθή κάν. Έ π ί τινα και
ρόν δ πενθερό; τη ; καί αΐ ύπηρέτοιαί τη ; 
τήν έθρήνησαν. Ό  γέρων έστερήθη τή ; 
γλυκεία ; μορφής τή ; νύμφης του καί τή ; 
σιωπηρά; παρουσία; τη ;. «Χαΐρε, χαϊρε 
διά π α ντό ;!»  έψιθύρισε χαιρετών τήν νε- 
κράν διά τελευτα ίαν φοράν. Καί έκλαιε 
ρίπτων δράκα χώματο; έπί τοϋ φερέτρου 
της.

Καί ούτο; δέν έπέζησε 'πολύ τής νύμ
φης του Μετά πέντε έτη , κατά τόν χει
μώνα τοϋ 1819, άπέθανεν ήοέμα έν Μό
σχο:, ένθα έγκατέστη μετά τής Γλαφυρά; 
καί μετά τοϋ έγγόνου του. Ήθέλησε νά 
ταφ7ί παραπλεύρω; τή ; συζύγου του καί 
τή ; μικρά; του Μ ελανία;. Ό  Ίβάν Πέ
τοοβιτ; εύρίσκετο τότε έν Παρισίοι; δια- 
σκεδάζων, διότι παριρτήθη τής υπηρεσία; 
ολίγον χρόνον μετά τό 1815. Μαθών τόν 
θάνατον τοϋ πατρό; του άπεφάσισε νά ε- 
πιστρέψη εί; ‘Ρωσίαν,δ ιότι έδει ν’άναλάβτι 
τήν διεύθυνσιν τής πεοιουσία; του. Ά λ -  
λω ; τε ό μικρό; Θεόδωρο;, ώ ; ή θεία του 
Γλαφυρά εγραφεν, εΐσήρχετο εις τό δέκα- 
τον τρίτον έτο; αυτοϋ καί επέστη ή ώρα 
ΐνα φροντίσωσι περί τή ; ανατροφής του.

I'

Ό ταν  δ Ίβάν Πέτροβιτ; έπανήλθεν εί; 
'Ρωσίαν ήτο άγγλομανή;. 'Η μικρά κόμη 
του, τά ύποκάμισόν του, ή μακρά έπιγο- 
να τ ί; του ή τραχεία έκφρασ!; τών χαρα
κτηριστικών του, ή αδιαφορία καί τό α
πότομον τών τρόπων του, ή συριστική 
προφορά του, δ αιφνίδιο; καί διακεκομμέ
νο; γέλω ; του, ή αύστηοότη; τού πρόσω-



που του, ή περί τά  πολιτικά ή οικονομικά 
*ίοιστρεφομένη πάντοτε ομιλία του, ή ά- 
γάπη του πρός τό ροσμπηφ  καί διά τόν 
οίνον τοϋ Πόρτου, τά  πάντα τέλος έν αΰτφ 
ίνέφαινον τόν γνήσιον 'Α γγλον. Παραδό- 
ξως όμως μεταμορφωθείς ό Ίβάν Πέτρο
βιτς εις άγγλομανή έγένετο ταΰτοχοόνως 
καί φιλόπατρις' τουλάχιστον ελεγεν δτι 
ήτο τοιοϋτος, καίτοι κάκιστα την 'Ρωσίαν 
είδώς, καίτοι οΰδεμίαν ρωσικήν Ιξιν Ιχων, 
καίτοι όμιλών παραδόξως την ρωσικήν. Ή  
δμιλία του ητο βαρβαρισμός. Ό  Ίβάν Πέ- 
τροβιτς έκόμισε μεθ’ έαυτού πλεϊστα χει
ρόγραφα σχέδια περί τών βελτιώσεων 
ήθελε νά ύποβάλτι εις τήν κυβέρνησιν, 
διότι δυι»ηρεστεϊτο δι' δ ,τ ι έβλεπε, πρό 
πάντων δέ ή Ιλλειψις συστήματος τόν έ- 
ξώργιζε.Κατά τήν πρώτην ομιλίαν ήν μετά 
της αδελφές του έκαμε τή άνήγγειλεν δτι 
άπεφάσισε νά έπιφέ;·») ριζικάς μεταρρυθ
μίσεις είς τήν διεύθυνσιν τών κτημάτων 
του, καί δτι εις τό έξής τά πάντα θά έγί- 
νοντο ύπό νέον σχέδιον. Ή  Γλαφυρά Πε- 
τρόβνα ούδέν μέν άπεκρίθη, ά λλ ’ έξωργί- 
σθη κατά βάθος. «Και έγώ, διελυγίζετο, 
τ ί θά γείνω είς δλα αυτά ;»

Έν τούτοις δτε μετέβη εις τά  κτήματα 
μετά τοϋ άδελφού της καί τού άνεψιοϋ της, 
βιδε μετά χ«ρδ£ς δτι αδίκως ειχεν άνησυ- 
χήσ·/). Πράγματι τροποποιήσεις τινές έγέ- 
νοντο είς τό εσωτερικόν τού οίκου οί παρά
σιτοι καί οί οκνηροί έξεδιώχθησαν πάοαυτα. 
Διετάχθησαν δέ οί ύπηρέται νά μή δέχων- 
ται τούς άλλοτε έπισκέπτας, άντ ικατα- 
σταθέντας ύπό μαχ.ουνού τίνος γείτονος, 
ξανθού καί χοιραδικαϋ τίνος βαρώνου, κα
λώς άνατεθραμμένου καί περιορισμένου 
νοϋ.Νέα έπ ιπλα έστάλησαν έκ Μόσχας, 
τό πρόγευμα ήρξατο νά παρατίθηται διά 
νέου τρόπου, οίνοι ξένοι αντικατέστησαν 
τά ποτά καί οινοπνεύματα τών κτημάτων, 
οί ύπηρέται έφόρεσαν νέας οίκοστολάς, είς 
τόν θυρεόν δέ τοϋ οικογενειακού οικοσή
μου προσέθηκαν τό σύμβολον : Έ τ  τω 
όρθω ή άρετή  εγχε ιτα ι .  Πράγματι δμως ή 
ισχύς της Γλαφυράς Πετρόβνας δέν ήλατ- 
τώθη. "Απασαι αί άγοραί καί αί δαπάναιέΤ , , , , < , Νζηρτηντο απο ταυτης ως και κατα πα 
ρελθόν. ’Αλσατός θαλαμηπόλος, άκολου- 
θήσας έκ Γαλλίας τόν Ίβάν ΙΙέτροβιτς 
επειράθη ν’ άπειθήστ] κατά τή ; κυριαρ
χίας τής Γλαφυρας, άλλ' έξεδιώχθη, παρά 
την προοτασίαν τού κυρίου του. Ή  διεύ- 
θυνσις δέ τών κτηαάτων (περί ών ή Γ λα 
φυρά Πετρόβνα ένησχολήθη πάντοτε) ϊ -  
μεινεν ή αΰτή , παρά τήν έπανειλημμένως 
έκφρασθεϊσαν πρόθεσιν τού Ίβάν Πέτρο- 
βιτς ϊνα τακτοποιήση τήν αταξίαν έκεί- 
νην. Είς πλεϊστα μέρη αί πρόσοδοι έγέ- 
νοντο μεγαλείτεραι καί ή αγγαρεία βαρυ- 
^έρα, άλλ’ άπηγορεύθη τοϊς χωρικοΐς νά 
απευθυνθώσιν άπ’ ευθείας τώ  Ίβάν Πέ
τροβιτς καί ή ύπόθεσις έπεράνθη. Ό  φι- 
λόπατρι; ήρχιζε νά θεωρϊί τούς συμπολί- 

του περιφρονητικώς. Τό σύστημα τού 
Ιβάν ΓΙέτροβιτς άληθώς έφηρμόσθη μόνον 
ώς πρός τόν μικρόν Θεόδωρον, τής αγωγής 
του τροποποιηθείσης εΰτυχώς καί περί ής 

πατήρ του άποκλειστικώς ένησχολεϊτο.

ΙΑ'

Εϊπομεν δτι ό μικρός Θεόδωρος παρε- 
δόθη έξ ολοκλήρου είς τήν θείαν του μέ
χρι τής επανόδου τού Ίβάν Πέτροβτς είς 
'Ρωσίαν. ΤΗτο οκταετής δτε ή μήτηο του 
άπέθανεν. Ε πειδή σπανίω ; τήν εβλεπε, 
τήν εΐχεν ένθέρμως άγαπήσγ]' ή άνάμνησις 
τής μελαγχολικής καί γλυκείας μορφής 
αύτής, τού τεθλιμμένου βλέμματός της, 
τών λαθραίων θωπειών της, διά παντός 
ένεχαράχθησαν εντός τής καρδίας του. 
Δέν ένόει δμως σαφώς τήν θέσιν τής .μη
τρός του εν τίΐ ο ικία ’ γισθάνετο δτι μεταξύ 
έκείνης καί αΰτοϋ υπήρχε πρόσκομμα δ- 
περ δέν έτόλμα, δέν ήδύνατο νά διαβή. 
Έφοβεϊτο τόν πατέρα του, καί ό πατήρ 
του οΰδέποτε τόν έθώπευεν. Ό  πάππος 
του ενίοτε έπέρα τήν χεϊρα αΰτοϋ είς τήν 
κόμην του καί τώ έπέτρεπε νά τόν άσπα- 
σθή· τόν άπεκάλει δμως άγριον καί τόν 
έθεώρει άνόητον. Μετά τόν θάνατον τής 
μητρός του, ή θεία του έγένετο εντελώς 
κυρία αυτού. Ό  Θεόδωρος τήν έφοβεϊτο' 
οί ζωηροί καί διαπεραστικοί οφθαλμοί της, 
ώς καί ή δυνατή φωνή της τόν έτρόμα- 
ζον. ’Ενώπιον της οΰδέ συλλαβήν έτόλμα 
νά προφέργι. "Αν τυχόν έκινεϊτο έπί τής 
Ιδρας αυτού, εκείνη πάραυτα ανέκραζε'

— Πού πηγαίνεις ; Κάθησε ήσυχος.
Τήν κυριακήν, μετά τήν θείαν λειτουρ

γ ίαν, τώ έδίδετο ή άδεια ΐνα παιξγι, ήτοι 
τώ έδιδον ογκώδες παλαιόν βιβλίον μυ
στηριώδες, ύπό τίνος Μ αξίμοβιτς-Άβρά- 
μ.οβιτς συγγραφέν,έπιγοαφόμενον Τά σύμ -  
βοΛα. Έ ν τφ  βιβλίψ τούτψ ύπήρχε πλή 
θος άκατανοήτων εικόνων μετά σκοτεινο- 
τάτου κειμένου, είς πέντε γλώσσας. Γυ
μνός καί παχύτατος Έρως διεδραμάτιζε 
μέγα πρόσωπον εντός τών εικόνων τούτων. 
Κάτωθεν μι2ς αΰτών, έπιγραφοαένης Ό  
xpo ro c  χα ί  τό o v p d n o r  τόζον,  άνεγινώ- 
σκετο τό σύμβολον τούτο *Τό άποτέΛε-  
σf i a τούτου ε ί να ι  μεγαΑε ίτερον . Κάτωθεν 
Ιτέρου, παοιστώντος ίπτάαενον πελαργόν, 
κοατοϋντα διά τοϋ ράμφους αύτού δέσμην 
ίων, ύπεγράφετο: ΣοΙ ε ί ν α ι  α π α ν τ ε ς  γ νω 
στο ί .  Έρως παρά άοκτον θωπεύουσαν άο- 
κτύλον εξέφραζε: Μιχρόν  χα τά  μ ιχ ρό ν .
Ό  Θεόδωρος έξήταζε τάς εικόνας ταύ- 
τας. άπάσας γνωστάς αΰτω μέχρι τών ε 
λάχιστων αύτών λεπτομερειών τινές μά
λ ιστα , αί αΰτα ί πάντοτε, τόν έβύθιζον 
είς μάκρους διαλογισμούς, έζεγείροντες 
τήν νεαράν φαντασίαν του. Έτέρας δια
σκεδάσεις ήγνόει. "Οταν επέστη ό καιρός 
ϊνα μάθν) τήν μουσικήν καί τάς ζένας 
γλώσσας, ή Γλαφυρά Πετρόβνα ελαβεν 
άντί γλίσχρου άμοιβής γεροντοκόρην τινά 
Σουηδήν, ομιλούσαν άρκετά καλώς τήν 
γαλλικήν καί τήν γερμανικήν, γνωρίζου- 
σαν ολίγον κλειδοκύμβαλον καί άλατί- 
ζουσαν έζαίρετα τά  άγγούρια.

Έ ν τη κοινωνία λοιπόν τής δίδασκα 
λίσσης ταύτης,τής θείας του καί γηραιός 
τίνος ύπηρετρίας Βασιλοέβνας καλούμενης, 
διήλθε τέσσαρα ετη ό Θεόδωρος. ’Ενίοτε 
συνέβαινε τό άτυχές παιδίον νά κάθηται

2ν τ ιν ι γωνίςρ μέ τό βιβλίον τών Σνμβό-  
Aa>r έπί τών γονάτων καί νά μένη εκεί 
όλοκλήρους ώρας εντός τού χθαμαλού μ ι 
κρού δωματίου, πλήρους γεοανίων καί φω- 
τιζομένου υπό έλεεινής λυχνίας. Ή  μονό
τονος κραυγή τής τερηδόνας ήκούετο,ώσ- 
εί καί αυτη νά ύπέφερεν εξ άνίας* τό ώ- 
ρολόγιον έσήμανε τάς ώρας αυτού τακτι- 
κώς, μύς κεκρυμμένος έν τ^ σκιι^ κατέ
τρωγε τόν τάπητα  καί αί τρεϊς γεροντο- 
κόραι, δμοιαι πρός τάς τρεις Μοίρας, έκί* 
νουν ταχέως καί σιγώσαι τάς βελόνας 
τοϋ πλεξίματός τω ν, ή δέ σκιά τών κ ι- 
νουμένων βραχιόνων των Ιτρεχεν ή ετρε- 
μεν έπί τοϋ σκιερού τοίχου,καί παράδοξα 
δράματα διήρχοντο τόν εγκέφαλον τοΰ 
παιδίου. Οΰδείς άν τό Ιβλεπεν ήθελε λά - 
βη ενδιαφέρον ύπέρ αΰτού, διότι ήτο ω 
χρός μέν, άλλά παχύς, έστερημένος κα
λού σώματος καί αδέξιος, γνήσιος χωρι
κός τέλος, ώς ή Γλαφυρά Πετρόβνα έλε- 
γεν. Ή  ώχρότης ταχέως θά παρήρχετο 
άν τόν έξήγαγον συχνότερον τής οικίας 
ΐνα άναπνεύσνι καθαρόν άέρα. Έμάνθανε 
καλώς τά  μαθήματά του,καίτοι ενίοτε κα- 
τελαμβάνετο ύπό οκνηρίας. Οΰδέποτε ε- 
κλαιεν, άλλ ’ ενίοτε κατελαμβάνετο ύπό ά 
γριας ίσχυρογνωμοσύνης, κατά τάς σ τ ιν -  
μάς δέ έκεινας οΰδείς κωτώοθου Tt παο’ 
αΰτοϋ. Ό  Θεόδωρος οΰδένα αΰτών ήγά- 
πα . . . Δυστυχία δ’ είς έκεϊνον ούτινος ή 
καρδία δέν ήγάπησεν άπό τής παιδικής 
ηλικίας ! Ό  Ίβάν Πέτροβιτς εΰρε τόν 
υίόν του οίον τόν περιεγράψαμεν, χωρίς δέ 
ν’ άπολέστ) καιρόν ήρςατο νά έφαρμόζη 
είς αΰτόν τό σύστημά του. .

—  Πρό παντός, ελεγε πρός τήν Γλα
φυράν Πετρόβναν, θέλω νά τόν κάμω άν- 
δρα, καί οΰχί μόνον άνδρα, άλλ ’ άληθή 
Σπαρτιάτην.

‘ Ινα ποαγματοποιήση δέ τό ώίαϊον 
τοϋτο σχέδιον δ Ίβάν Πέτροβιτς ένέδυσε 
τόν υίόν του κατά τό σκωτικόν έθος, καί 
τοιουτοτρόπως ό δωδεκαετής Θεόδωοος έ- 
βάδιζε γυμνάς Ιχων τάς κνήμας,φορών δέ 
πτερόν άλέκτορος έπί τοϋ σκούφου του.Ή  
Σουηδή γεροντοκόρη άντικατέστη ύπό 
νέου Ελβετού διδασκάλου τής γυμνα
στικής, ή δέ μουσική έγκατελείφθη όρι- 
στικώς, ώς άναςία είς άνδρα ένασχόλη- 
σις. Αί σπουδαί £ς θά έποίει ό μέλλων 
Σπαρτιάτης ησαν αί φυσικαί έπιστήμαι, 
το Οιέθνές δίκαιον, τά μαθηματικά, ή λε- 
πτοζυλουργική, ΐνα συμμορφωθή πρός τά 
διδάγματα τοϋ Ίωάννου Ιακώβου Ρουσώ 
καί ή μάθησις τών οικοσήμων, ΐνα δ ιατη- 
ρήσν) εν τώ οίκφ του ίπποτικά αισθήμα
τα . Τόν έςήγειρον τήν τετάρτην πρωινήν 
ώραν, τψ  έπέχεον πεπηγός δδωρ έπί τοϋ 
σώματος καί τόν ήνάγκαζον νά τρέχνι 
κρατών σχοινίον πέοιξ στύλου.'Α παξ μό
νον τής ημέρας ετρωγε, καί Sv φαγητόν, 
έμάνθανε δέ ιππασίαν."Οπως ό πατήρ του, 
έζησκεΐτο είς τήν ίσχύν τοϋ χαοακτήρος 
εΰκαιρίας τυχούσης, καί καθ’ έκάστην ε 
σπέραν εκαμε συνοπτικήν έκθεσιν τών π ε
πραγμένων τής ήμέρας καί τών προσωπι
κών του εντυπώσεων. Ό  Ίβάν Πέτροβιτς 
εγραφεν αΰτω γαλλ ιστί τάς οδηγίας, έν



α ί; τόν έκάλει v l i  μ ο υ  καί άπηυθύνετο 
αΰτώ πληθυντικώς. Ό  Θεόδωρος ώμίλει 
ένικώς πρός τόν πατέρα του οσάκις ώμί- 
λει αΰτώ ρωσιστί, άλλά δεν έτόλμα νά 
καθήσγ) ενώπιον του. Τό σύστημα τούτο 
περιέπλεξεν όριστικώς τάς ιδέα; τοΰ πα ι- 
δός καί τόν κατέστησεν ηλίθιον σχεδόν. 
Ό  νέος δμως οΰτος τρόπος τοΰ βίου έπέ- 
δρασε τουλάχιστον έπωφελώς εις τήν υ
γείαν του. Ό  Θεόδωρος κατελήφθη κατά 
πρώτον ΰπό πυοετοΰ, άλλ' άναλαβών τά 
χιστα έγένετο μετ’ ολίγον υγιέστατος. Ό  
πατήρ του έπαίρετο έπί τούτω καί τόν ά- 
πεκάλει TTihr τής ρύσεως, εργογ  μο ι ι , π . ί ά -  
σμα  μον .  Ό ταν ό Θεόδωρος έγένετο δε- 
καεξαετής δ πατήρ του καθήκον έθεώρησε 
νά τώ έμπνεύσγι έκ των προτέρων την πε- 
οιφρόνησιν πρός τήν γυνα ίκα ,κα ί ό νεαρός 
Σπαρτιάτης, μέ την δειλήν ψυχήν του καί 
μέ τόν πρώτον χνοΰν έπί τοΰ χείλους, εμ- 
πλεως υγείας καί πάθους, ήτοιμάζετο νά 
φανϊΐ άπό τοΰδε αδιάφορος, ψυχρός καί 
τραχύς.

Ά λ λ ’ ό χρόνο; έβάδιζε ταχύς. Ό  Ίβάν 
Πέτροβιτς τό πλεϊστον μέρος τοΰ ίτους 
διήρχετο είς Λαβρίκη— δπερ ητο τό κυριώ- 
τατον κληρονομικόν κτήμα του— κατά τόν

φωσιν. Ό  εγω ιστής γέρων άπεκαλύφθη έν 
τω αμα. Ό  νεαρός Λαβρέτσκης ήτοιμά- 
ζετο ν’ άναχωρήσνι είς Μόσχαν Ϊνα προε- 
τοιμασθϊ) νά παρακολουθήστ) τά μαθήματα 
τοΰ Πανεπιστημίου, όπόταν νέον δυστύ
χημα, μ3λλον τών άλλων άπροσδόκητον, 
έπληξε τόν πατέρα του. Έγένετο αίφνι- 
δίως τυφλός, άνευ μάλιστα έλπίδος θερα
πείας.

Δέν είχε μεγάλην πεποίθησιν είς τήν έ- 
πιδεζιότητα των 'Ρώσων ιατρών καί ποοσ- 
επάθησε νά λάβη τήν άδειαν νά έξέλ.θη 
τής 'Ρωσίας, άλλ’ ή αΓτησις αυτοΰ άπεο- 
ρίφθν). Τότε συμπαραλαβών τόν υίόν του 
περιώδευσεν έπί τριετίαν τήν 'Ρωσίαν, 
έπισκεπτόμενος ιατρούς, ταξειδεύων άπό 
Τΐόλεως είς πόλιν καί άπελπίζων Ινεκα 
τής άνυπομονησίας του καί τής αδυναμίας 
τοΰ χαρακτήρας του τόν υίόν του, τους ι 
ατρούς του και τού; ΰπηρέτας του. Ό 
ταν τέλος έπανήλθεν είς Λαβρίκη, οΰδέν 
άλλο ητο πλέον είμή κλαυθμηρίζον καί ί-  
διότροπον παιδίον. Καθ’ έκάστην ημέραν 
άπαντες ύπέφερον έκ των μανιών τοΰ γέ- 
ροντος, ησυχάζοντας μόνον κατά τήν ώραν 
τοΰ φαγητοΰ του. Ουδέποτε έτρωγε μετά 
τοσαύτης άδδηφαγίας δσον τώρα' τον έ-

παρά το Ορονϊον του, νά τώ  διηγώνται μύ
θους ΐνα τόν διασκεδάζωσιν, οΰς δμως δ ιέ - 
κοπτε πάντοτε διά τ ' "

χειμώνα δέ μετέβαινε μόνος εις Μόσχαν πίλοιπον καιρόν δέν ήσύχαζεν οΰτε αυτός, 
ένθα κατφκει είς ξενοδοχείον. ΤΗτο τα - οΰτε άφινε τοΰς άλλους νά ήσυχάσωσιν. 
κτικός τής λέσχης θαμών, έλάλει έπί μα- Έδέετο πρό; τόν Θεόν, παρεπονεϊτο κατά 
κρόν, έξέθετε τά  σχέδιά του είς τά  σαλό- \ τής τύχης, κατηγορεί τήν πολιτικήν, τό 
νια καί έθεωρεΐτο πλέον παρ’ δσον άλλοτε σύστημά του, π£ν ο ,τι άλλοτε ητο ή ΰ- 
άγγλομανής, αντιπολιτευόμενος, καί πο- περηφάνια του καί αί πεποιθήσεις του, 
λιτικός άνήρ. Τό έτος 1825 έπ ή λ θ εμ ετά ! π2ν δ ,τι ώς παράδειγμα προέβαλλεν είς 
τών συμπαρομαρτούντων δεινών. Οί πλη -  ̂ τ όν υίόν του. Ά καταπαύστω ς έπανελάμ- 
σιέστατοι γείτονες τοΰ Ίβάν Πέτροβιτς βάνεν δτι οΰδέν έπίστευεν, ε ιτα  δμως έπ- 
ύπέστησαν πλεΐστα. Ό  Ίβάν έσπευσε ν’ ( ανήρχιζε τάς δεήσεις του. Ουδέ στιγμήν 
άποσυρθίί είς τήν εξοχήν καί έκλείσθη είς ! ήνείχετο μόνωσιν καί άπήτει νά τω κά- 
τό κτ?,μά του, οΰτω δέ διήλθεν έτο; όλό- 1 μνωσι πάντοτε συντροφιάν, νυχθήμερον 
κληρον, ειτα δμως αίφνιδίως νισθάνθη ε
αυτόν έξασθενίζοντα, ή δέ υγεία του κα- 
τεστράφη· "Εκτοτε ήρξατονά συχνάζγι είς 
τάς εκκλησίας καί νά κάμη δοξολογίας.
Ό  άλλοτε άγγλομανής έκαμνε τώρα ρω
σικά λουτρά, έγευμάτιζεν εί; τάς δύω, 
κατεκλίνετο τήν ένάτην καί άπεκοιμίζετο 
έκ τής φλυαρίας τοΰ έδεάτρου του. Ό  πο
λιτικός άνήρ έκαυσεν απαντα τά  σχέδιά 
του καί άπασαν την άλληλογοαφίαν του,
Ιτρεμε δέ πρό τοΰ διοικητοΰ. Ό  σίδηρους 
άνήρ παρεπονεϊτο δταν τώ έφερον ψυχρόν 
τό ποτόν του. Ή  Γλαφυρά Πετρόβνα άν- 
ήρπασεν αΰθις τήν διευθυνσιν, Six δέ τής 
κλίμακος τ·?,ς υπηρεσίας οί χωρικοί ώ ; καί 
αί διάφοραι άρχαί τοΰ χωρίου ήρξαντο νά 
έπισκέπτωνται τήν y p a i a r  μ ά γ ι σ σ α ν , ώ ; 
άπεκάλουν ταύτην οί ΰπηοεται της.

οιουτων αναφωνήσε-
5«Καλέ τ ί παραμύθια λέγει; αυτουων

Τί άνοησίαι ! ·
Ή  Γλαφυρά Πετρόβνα ητο μόίλλον τών 

άλλων θϋμά του. Δέν ήδύνατο νά κάμη 
άνευ ταύτης, μέχρι τέλους δ’ έκείνη ύπε- 
τάγη είς άπάσας τάς ιδιοτροπίας τοΰ ά- 
σθενοΰς, καίτοι κα τ ’ άρχάς δέν τώ άπε- 
κρίνετο,ΐνα μή ή φωνή της έλέγζν) τήν κα- 
ταπνίγουσαν ταύτην οργήν. Τοιουτοτρό
πως εζησε δύω Ετη ακόμη καί άπέθανε 
κατα τάς άρχάς Μαίου, καθ’ ήν στιγμήν 
τόν είχον μεταφέρν) είς τόν εξώστην διά 
νά τόν τοποθετήσωσιν είς τόν ήλιον. «Γλα
φυρά, ζωμόν, γρήγορα ζωμόν, γραία τρελ- 

! λή !» έψιθύρ ισεν ή διακεκομμένη φωνή του 
Ό  Θεόδωρος βαθέως έξεπλάγη έκ*τ?,; καί χωρίς ν’ άποτελειώσ/ι τήν τελευταίαν

αποτόμου μεταβολής τοΰ πατρός του.Τότε 
είσήρχετο είς τό δέκατον ίνατον Ιτος τής 
ήλικίας του καί ήρχιζε νά σκέπτηται, ν’ 
άποσεΐτρ τέλος τόν ζυγόν τ*7ΐς χειρός εκεί
νης, τ ής έπί τοσοΰτον χρόνον βαρυνούση; 
έπ’ αυτοΰ. Πρό τής εποχής ταύτης μάλι
στα παρετήρησεν άνακολουθίαν τινά μετα
ξύ τών πατρικών λόγων καί πράξεων, με
ταξύ τών τόσων εΰοέων καί φιλελευθέρων 
θεωοιών και τοΰ δεσποτισαοΰ του, δέν ά-t * 7
νέμενεν δμως τόσον αίφνιδίαν μεταμόρ-

λέξιν έσίγησε διά παντός. Ή  Γλαφυρά 
Πετρόβνα ητις έσπευσμένως έλαβε παρά 
τοΰ κομίζοντος υπηρέτου τό κύπελλον τοΰ 
ζωμού έστη έθεώοησεν άσκαοδαμυκτί τόν 
αδελφόν της, έποίησε βραδέως τό σημεΐον 
τοΰ σταυροΰ καί άπεμακρύνθη έν σιγίΐ. 
Ό  Θεόδωρος ευρισκόμενος πλησίον, οΰδέν 
έπίσης είπεν. Έστηρίχθη ε’·ς τήν κιγκλίδα 
τοΰ εξώστου καί διέμεινεν έπί πολΰ ακίνη
τος, βυθίζων τά βλέμματά του εντός τοΰ 
μεμυρωμένου καί χλοεροΰ κήπου, άπαστοά-

πτοντος έκ τών χρυσιζουσών άκτίνων e- 
αρινοΰ ήλίου. Ητο τότε είκοσιτριετής. 
Ό  βίος ήνοίγετο νΰν ενώπιον του.

Έπεται συνέχεια.
**^Β.

Ο Μ Β Ι Ε Ρ Ο Σ  0 Ν Ο Θ Ο Σ
Μ Τ Θ Ι 2 Τ 0 Ρ Ι A E R N E S T  D U B R E U I L

Συνέχει*· ΐδε ποοηγούμενον φύλλον.

Μετ’ ολίγον ήκουσε καταρρέοντας τοΰς 
τοίχους καί φωνήν τινα  έξερχομένην έκ τοΰ 
υπογείου, τήν έποίαν άνεγνώρισε πάοαυτα.

—  Ζολάνδη ! . . . Ζολάνδη ! . . . έλε- 
γεν ή φωνή, είμ’ εγώ ! . . .

— Ό  Όλιβιέοος ! . . . άνέκοαξεν ή νέα 
έξαλλος έκ τ·7ί; χαράς . . . ό Όλιβιέρο; !
. . . σπεΰσον ! . . . νομίζω δτι έρχονται... 
Θεέ μου ! . . . Δέν θά φθάσνι εγκαίρως 1...

—  Μήπως είναι κανένας μοχλός είς τήν 
θύραν ; ήρώτησεν ό Ζεβάν.

— Νομίζω.
— Γρήγορα βγάλε τον. Θά κερδίσωμεν 

καιρόν. . . Τόν έβγαλες ;
—  Ναί.
—  Τότε, θάρρος ! . . . θάρρος !
Κ ατ’ εκείνην τήν στιγμήν τρομερός θό

ρυβος άντήχησεν είς τήν θύραν τοΰ δω
ματίου τ?ίς Ζολάνδης.

ΤΗτο ό Ζιάκ, δςτις, μή δυνηθείς έπί 
πλέον ν’ άνθέξν) είς τήν άκατάσχετον ορ
μήν τών έχθρών του, άπεφάσισε νά κατα- 
φύγν) είς τό δωμάτιον τ?ίς Ζολάνδης.

—  Ζολάνδη ! έκραύγαζεν. . . άνοιξε ! . .
—  Ό  Ζιάκ ! έψιθύρισεν ή νέα έντρομος 

. . . ό Ζιάκ ! . . . άχ ! Θεέ μου ! . . .
—  Κατάρα ! . . . έφώνησεν άγρίως ό 

Ζιάκ. . . θ' άνοιξές λοιπόν ; . .
'Αλλά δέν έπρόφθασε νά τελειώσγι τήν 

φράσιν του, δτε τό διάφραγμα τοΰ τοίχου 
κατέπεσε καί έφάνησαν ό Όλιβιέρος καί δ 
Ζεβάν.

—  Ζολάνδη ! . . . Ζολάνδη 1 . . . άνέ- 
κραξεν ό νέος άοπάσας αυτήν είς τάς άγ- 
κάλας του σχεδόν λιπόθυμον.

— Πάρε την γρήγορα ! πάρε την ! εΐ- 
πεν ό Ζεβάν.

— Καί σύ ;
—  ’Εγώ ! . . .  διάβολε! θά σημάνω τήν 

άποχώρησιν ! . . .
Καί, λαβών τό πολύτιμον φορτίον του, 

ό Όλιβιέρος ω5μησε πρός τό βάθος τής 
υπονόμου.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ή θύρα ΰπε- 
χώρησεν έπί τέλους είς τήν βίαν καί έφάνη 
ό Ζιάκ άγριος καί απειλητικός, κρατών 
άνά χεΐρας τό αίμοστάζον ξίφος του.

  Ζολάνδη ! . . . άχ ! . . . κατάρα ! . . .
Καί εΐδεν άναμέσον τοΰ χάσματος τοΰ 

καταπεσόντος τοίχου τήν έσθήτα τής νέας 
έξαφανιζομένγ,ν είς τήν σκιάν.

Ό  Ζιάκ ώρμησεν, δπως προφθάσγ) αυ
τήν, άλλ’ εύοέθη άπέναντι τοΰ Ζεβάν, δς- 
τις τφ  εφραξε τήν όδόν.

Ό  ποιητής 3)το μέν ωχρός, άλλ'ίρεμος.
’Εγίνωσκε καλώς δτι δ άγών, τόν ο

ποίον έμελλε νά συνάψ·/] μετά τοΰ Ζιάκ,



βά ήτο μέγας καί φοβερό;, καί ώς έκ 
τούτου προςεπάθησε ν' άναλάβϊ) πάσας 
«ΰτοϋ τάς δυνάμεις καί δλον του τό θάρ-

Ρ°{· ,— Τίς είσαι σύ ; έκοαυγασεν δ Ζιάκ.
Τί κάμνει; εδώ, άθλιε, είς αυτό τό δωμά
τιο* ;

— Έζήτουν τόν δοόμον, κύριε.
_  Ώ !
— Καί έχάρην πολύ οτι σά; συνήντησα 

Χιά νά μοϋ δείξετε αυτόν.
— Μίι αστειεύεσαι ! Είμαι δ dtpχων Δέ 

Ζιάκ.
— Δέν άμφιβάλλο».
—  ’Εμπρός ! παραμέρισε ή σε φονεύω.
Ό  Ζεβάν άνεκάγχασεν.
Ό  Ζιάκ, πλήρης οργ·7,ς, προυχώρησε 

χρός τον Ζεβάν, δςτις άμέσως έτέθη είς 
ίέσιν άμύνης.

Ά λλά  πάραυτα, έννοήσα; δτι επρεπε νά 
δώσγι καιρόν είς τόν Όλιβιέρον νά φύγγ) :

— Κύριε, είπε, πριν ή προχωρήσωμεν, 
ιίνε ανάγκη νά μάθητε ποιος είμαι καί 
διατί ήλθ> ν εδώ μέσα. 'Ονομάζομαι Ζε
βάν Μαγιέ, στιχουργός καλός, θετός α
δελφός καί φίλος επιστήθιος ένός εΰγενοϋς 
■νέου, όν.ομαζομένου Όλιβιέρου, τοϋ όποιου 
ήρπάσατε άτίμως τήν ερωμένην, τήν ό 
ποιαν δέν ήμπορούσαμεν νά σας άφήσωμεν 
κατ’ ούδένα λόγον.

— "Ω ! θά εκδικηθώ !
— Τοϋτο σόΖς μόνον ενδιαφέρει.
— Καί θ’ άρχίσω άπό σέ, άθλιε !
Καί ώρμησε λυσσαλέος κατ αυτοϋ.
Ό Ζεβάν ήμύνετο θαυμασίως.
~  Νά σοϋ είπώ κ’ £ν άλλο, είπε, πάν

τοτε μετά επιδεξιότατος καί εύκαμψίας 
αμυνόμενος' πρέπει νά με συγχώρησές άν 
βιασθώ καί λ ιγάκ ι, διότι εχω μίαν δια
βολεμένων πείναν. . . είμαι άπό χθες νη
στικός... ενώ σείς πρό ολίγου έφάγατε... 
’Εμπρός ! άρχον Δε Ζιάκ, πρέπει νά τελει- 
ώσωμεν πλέον. Έαποός ! μία, δύο ! .  . .

Καί, έπι,:εσών ώς λέων κα τ’ αΰτοϋ, διε- 
πέρασε τά στ·7,θός του διά τοϋ ξίφους αύτοϋ.

— Ά χ  ! . . . ά έκραξεν δ δυςτυχής, 
πεσών νεκρό; έπί τοϋ εδάφους.

— Μά τήν πϊστιν μου ! είπεν ό Ζεβάν, 
δέν είδα ωραιότερη πληγή ! . . .

Καί, θέσας τό ςϊφός του είς τήν θήκην, 
έξηφ ανίσθη είς τά  σκότη τ?ίς υπονόμου.

Μ'

Όπου 6 Καπελοϋζος φθάνίΐ. πολύ άργΛ.

Ο Μαλκράφτ, μόλις έγκαταλείψας τό 
μέγαρον τοϋ Ζιάκ, εσπευσε νά ένωθ·7ί μετά 
|τών φίλων του.

Άφοϋ δ! μετέ^ερον τήνΖολάνδην ε ί; τήν 
οικίαν τοϋ Ζεβάν,οί δύο φίλοι εστειλαν τόν 
Μωκλέ& όπως άνεύρη χωοικήν τινα , ΐνα 
Χρησιμεύσγι ώς υπηρέτρια αύτΫίς, παραχω- 
ρήσαντες συνάμα αύτΫί καί τό δωμάτιόν 
Των. Ούτοι δέ κατέλαβον μικρόν τ ι δω- 
μάτιον πλησίον τοϋ κήπου.

Πάντα ταϋτα  έπεδοκίμ,ασε καί ό Μαλ- 
*?άφτ. 'Ότε δέ ό Μωκλέρ επέστρεψε, φέ- 
ρων μεθ’ έαυτοϋ τήν γυναίκα, ήτις εμελλε

νά χρησιμεύσν) ώς υπηρέτρια τίΐς Ζολάν- 
δης, ήτοίμασε πάραυτα τό δεϊπνον.

’Επειδή δέ άπαντες ήσαν είς άκρον κε- 
κμ,ηκότες, πολύ δέ μδλλον ή Ζολάνδη ώ ; 
έκ τών σφοδρών καί αλλεπαλλήλων συγκι
νήσεων, πολΰ ταχέως άπεχωρίσθησαν, ά- 
ποσυρθείς ί<αστος είς τό δωμάτιόν του.

Μετά μίαν ώραν πάντες έκοιμ,ώντο έν 
τ?ί μικοΧ οικία.

Κ ατ’ εκείνην άκρι βώς τήν στιγμήν, έπί 
της όδοΰ τίίς άγούσης έκ Παρισίων είς 
Τουραίνην, δύο λεύγας σχεδόν μακράν αΰ- 
τνίς, άνθρωπός τις έβάδιζε βραδέως.

’Εφαίνετο λίαν καταβεβλημένος καί ΐ- 
στατο άπό καιροϋ εις καιρόν, δπως άπο- 
μάσσνι τόν ίδρωτα τοϋ προςώπου του.

Ό τέ μέν καθήμενος παρά τούς πόδας 
υψηλού τίνος δένδρου, δτε δέ έπί τίνος λ ί 
θου τίΐς δδοϋ, διέμενεν έκεΐ έπί πολΰ ακί
νητος, σιωπηλός, τό βλέμμα εχων απλα
νές καί τάς χεϊοας έσταυρωμένας έπί τοϋ 
στήθους.

— Ποϋ νά ν)νε αρά γε εκείνη ; . . . Ε
λεγε χαμηλοφώνως . . . τούλάχιστον ζ?ί 
άκόμη ; . . . Ά χ  ! ποιος λοιπόν μου τήν 
έκλεψε ;

Οί άναγνώσταί μας θ’ άνεγνώρισαν τόν 
οδοιπόρον τοϋτον.

ΤΗτο δ Καπελοϋζος.
Ό  δυςτυχής Καπελοϋζος, μόλις έγκα- 

τέλειψε τού; Παρισίους, ήννόησε πάραυτα 
οτι ήτο σχεδόν αδύνατον άνευ χρημάτων 
νά έξακολουθήσγ) τήν μακράν καί επίπο
νον όδοιπορίαν του.

Δέν εί^εν ή όλίγα χάλκινα νομίσματα, 
άτινα  κατά τύχην άνεϋρεν Ιν τ ιν ι θυλακίφ 
τοϋ υπενδύτου του.

Νά έπιστρέψτ) είς Παρισίους τφ  ήτο α
δύνατον" έπρεπε λοιπόν νά επιμείνγ) καί 
νά έξακολουθήση τήν δδοιπορίαν του, δ- 
πως εδύνατο.

"Οθεν άπεφάσισε νά μή κοιμηθή είς ξε- 
νοδ οχεΐον, διαοκούσης τϊ)ς οδοιπορίας του.

Ήγόρασεν Ικ τίνος χωρίου μέγα τεμά- 
χιον άρτου, ετρωγε καθ’ έκάστην ολίγον 
έξ αύτοϋ, έπινεν ύδωρ έκ τοϋ ρύακος τών 
άγρών καί έκοιμάτο, φεϋ ! ύπό τούς ά- 
στέρας.

Ά ν  κατά τύχην φίλος τού τις εβλεπεν 
αΰτόν τότε,θά τον έξελάμβανεν ώς φάσμα.

Τό άπλανέ; του βλέμμα, οί τοέαοντες 
πόδες του, τά ρακώδη ένδύματά του κα- 
θίστων αΰτόν άγνώριστον.

'Η παράδοξος αυτη άλλοίωσις καθίστα 
αύτόν παράφρονα.

Ά λ λ ’ δτε έπανήοχετο είς τήν πραγμα
τικότητα , δτε ή ψυχή του, αίσθανομένη 
τόν άρρητον εκείνον δεσμόν, δςτις συνέδεεν 
αύτόν μετά τ^ς ζωνίς, άνεζήτει τό ον ε
κείνο, δι’ δ Ιζη καί τοσαϋτα είχεν ύποστϊΐ, 
πάραυτα τό πρόςωπόν του συνωφρυοϋτο 
καί ή θλίψις άπεικονίζετο έπ ’ αΰτοϋ.

Δέν είχε πλέον δύναμιν νά βλασφημήσγ).
Έ πασχε, χωρίς νά στενάζνι, χωρίς οΰδέ 

λέξιν άράς νά προφέρη.
Άπέθνησκε, διότι άπώλεσε τήν Ζο- 

λάνδην.
Τί περισσότερον ;
Καί άν ήρχετό τις νάτω  εϋπγ] δτι αΰτη

ζϊί είςέτι καί δτι άνευρέθη, καί πάλιν θ’ 
άπέθνησκεν έκ τής χαριΖς.

Ή  ούτως ή άλλως, πάντοτε θ’ άπέ
θνησκεν.

Οΰχ ήττον άμυδρά τις ελπίς ύπεστή- 
ριζεν αΰτόν* ήθελε νά έπανίδ·»ι τόν Ό λ ι- 
βιέρον. Ή γάπα  τόν νέον αύτόν μετά τής 
αύτγίς σχεδόν άφοσιώσεως, μεθ’ ής ήγάπα 
καί τήν Ζολάνδην. ΤΗτο τό τέκνον εκεί
νου, δςτις τόν ύπεστήριξεν έπί ζωϋς του, 
δ υιός τού μόνου ανθρώπου, δςτις ελαβεν 
οίκτον δι’ αύτόν, δστις τόν ΰπεδέχθη κα- 
ταδιωκόμενον, δςτις παρεμύθησεν αΰτόν, 
αδίκως μαστιγωθέντα, ήτο τέλος ό υίός 
τοϋ δουκός Ερρίκου τϋς Αύρηλιας τοϋ δο- 
λοφονηθέντος ύπό τού Ίωάννου τοϋ Άτοο- 
μήτου.

"Έ πετα ι σ υνένεια .
Σ. Τ.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
M r e i s T o p i A  α α κ ι α ν α ρ ο τ  α ο τ μ α

Συνέχεια- Τδε προηγούαενον φύλλον.

Ό  Ιφιππος άνήρ άφίκετο δρομαίος πρό 
τίίς πύλης, άλλ’ δ φρουρός, ύπείκων είς 
τήν δ ιαταγήν, διεσταύρωσε ποό αύτοϋ τό 
άκόντιόν του. Ό  ίππεύς έφάνη μή θέλων 
νά ύποχωρήσ·/), άλλ’ ό φρουρός έκάλεσεν 
είς τά  δπλα καί ή φρουρά παρετάχθη πρό 
τ·7)ς πύλης, ώστ’ έδέησε νά προέλθη είς 
εξηγήσεις δ άφικόμενος ίππεύς.

— Είμαι δ Ά ντραγκέ, είπε, θέλω δέ 
νά δαιλήσω πρός τόν δοϋκα δ’ Ά νζ$οϋ.

—  Ή μεϊς δέν γνωρίζομεν κανένα Ά ν -  
τραγκέ, άπεκρίθη δ άρχιφύλαξ* ή επιθυμία 
σας δμως νά δμιλήσετε πρός τόν δούκα 
δ’ Άνζιοΰ θά εκπληρωθώ, διότι θά σας 
συλλάβωμ.εν καί θά σας όδηγήσωμεν πρός 
τήν "Τψηλότητά του.

—  Θά με συλλάβετε ! άπήντησεν ό ίπ 
πεύς· δρίστε δ γελοίος χωριάτης, δστις θέ
λει νά συλλάβ-j) τόν Κάρολον δέ Βαλζάκ 
δ’ Ά ντράγκ, βαρόνον τοϋ Κουνέου καί κό- 
μητα τ ί ς  Γραβίλλης.

Καί δμ,ως ουτω θά γίνει,είπε,δ ιευθετών 
τά επί τοϋ στήθους του σημεΐον τ^ς υ
πηρεσίας , ό πολίτης άρχιφύλαξ, δστις 
είχεν όπισθέν του είκοσιν άνδρας, ενώ έ- 
βλεπεν ϊνα  μόνον ενώπιον του.

— Περιμένετε ολίγον, φίλοι μου, είπεν 
δ Ά ντραγκέ. Δέν γνωρίζετε άκόμη τούς 
Παρισινούς ; Λοιπόν, θά σας δώσω δείγμα 
τ ί δύνανται νά πράττωσιν.

—  "Ας τόν συλλάβωμεν καί άς τον 
φέρωμεν πρός τόν έξοχώτατον ! έκοαύγα- 
σαν οί πολιτοφύλακες, έκμανέντες.

—  "Ησυχα, ήσυχα, προβατάκιά μου 
τ^ς Ά νδεγαυίχς, είπεν ό Ά ντραγκέ, όσ- 
τ ις  έπιθέση χεϊρα κα τ’ εμού θ’ άποθάνει.

— Τί λέγει; ήρώτησαν άλλήλους οί πο
λιτοφυλακές.

—  Λέγει, δτι ό ίππος του διέτρεξε 
μόνον όλίγας λεύγας καί δτι θά πατήσει 
έπί τών σωμάτων σας, εάν δέν παραμερί- 
σητε, άπεκρίθη ό Ά ντραγκέ. Παραμερί
σατε, άλλως . . .

Πλήν οί πολΐτα ι τ?ίς Άγγέρσης δέν έ-



νόουν νά υπακούσωσιν, έπομένως ό Ά ν- 
τραγκέ έξιφούλκησε καί, διά θαυμασίας 
περιστροφικής κινήσεω; τοΰ ξίφου; του, I- 
θραυσε δεκαπέντε ή είκοσιν ακόντια, τών 
οποίων τάς αίχμάς οί πολιτοφύλακες εϊ- 
χον προβάλει κατά τοΰ στήθους του, μ.6- 
ταβαλών αύτά εις λαβάς σαοώθοων.

Οί πολιτοφύλακες, ώσεί μαινόμενοι, έ- 
πέπεσαν διά ραβδισμών κατάτοΰ Ά ντραγ- 
κέ, οοτι; προεφυλάσσετο δι' άξιοθαυμά- 
στου ταχύτατος, ενώ ταύτοχρόνως έγέλα 
έξ δλης καοδίας.

— ΤΑ ! τ ί ώραία είσοδος, έλεγε' τ ί έν
τιμοι άνθρωποι αυτοί οί κάτοικοι τής Ά γ- 
γέρσης ! πώς διασκεδάζουν εδώ ! Πόσον 
καλώς επραξεν ό πρίγκηψ νά έγκαταλείψϊ) 
τοΰς Παρισιού; καί πόσον καλώς Ιποαξα 
επίσης εγώ νά ελθω πρός αυτόν !

Έξηκολούθει δέ νά προφυλάσσηται,άλλ’ 
ενίοτε, βλέπων δτι έστενοχωρεΐτο, ήοέ· 
σκέτο νά καταφέρν], διά τοΰ αμβλέος μέ
ρους τοΰ ξίφους του, κτύπημα κατά τής 
κεφαλής τών πλησιεστέροιν αΰτώ α ντ ιπ ά 
λων του.

Ό  'Αν ραγκέ γισθάνθη, δτι γρχιζε νά 
κουράζεται.

—  Λοιπόν, είπεν, ίδών δτι οί στίχοι 
τών πολιτοφυλάκων καθίσταντο άπό σ τ ιγ 
μές είς στιγμήν πυκνότεροι, συμφωνώ καί 
θά ομολογήσω, δτι εισθε γενναίοι ώς λ έ
οντες' πλήν βλέπετε, δτι μόναι αί λαβαί 
τών άκοντίων σας εμεινον είς τάς χεΐ- 
ράς σα; καί δτι άγνοεΐτε νά πληρώσητε 
τά  μουσκέτα σας. Είχαν άπόφασιν νά είσ- 
έλθω ε ί; την πόλιν, πλήν ήγνόουν ο τι έ- 
φρου;εΐτο υπό στρατιά ; Καισάρων. Πα
ραιτούμαι του νά σά; νικήσω" ύγειαίνοιτε, 
καλήν νύκτα, αναχωρώ είπατε μόνον είς 
τόν πρ ίγκ ιπα , δτι ήλθον έπίτηδες έκ τών 
Παρισίων, δπως τόν ίδω

Έν τώ μ.εταξΰ τούτω, ό αρχηγός τών 
πολιτοφυλάκων είχε κατορθώσει νά μετα- 
δώσγι πυρ είς τά φ τ ίλ λ ι τοΰ μουσκέτου 
του' καθ’ ήν δμως στιγμήν έστήοιζε τόν 
κόπανον αυτοΰ έπί τοΰ ώμου του, ό Ά ν- 
τραγκέ κατήνεγκε τοιαΰτα κτυπήματα 
έπί τών δακτύλων του, ώστε ήνάγκασεν 
αυτόν νά ρίψη τό δπλον καί νά πηδά 
ότέ μέν έπί του δεξιοΰ, ότέ S’ έπί τοΰ α
ριστερού ποδό;

—  Θάνατος ! θάνατο; ! άνέκραξαν λυσ
σαλέοι οί πολιτοφύλακες' »ά μή τον άφή- 
σωμεν νά φύγτρ.

— ΤΑ ! είπεν ό Άντραγκέ,πρό ολίγου δέν 
με άφήνετε νά είσέλθω ε ί; τήν πόλιν καί 
τώρα δέν θέλετε νά με άφήσητε νά έξέλθω' 
προσέξατε, διότι θά μεταβάλω τακτικήν' 
άντί νά μεταχειρισθώ τό άμβλύ, θά μετα- 
χειρισθώ τό όξΰ μέρος τοΰ ξίφους μου'άντί 
νά συντρίβω τά  ακόντια,θά κόπτω χεϊρας' 
λοιπόν, προβατάκιά μου,θά με άφήσητε νά
έξέλθω ;

- Ό χ ι άνατος ! θάνατος ! κουρά
ζετα ι ! ά ; τον σκοτώσωμεν !

— Έ χ ει καλώς! λοιπόν, όμιλεϊτε σπου- 
δαίως ;

— Ναι ! νάί !
— Λοιπόν,προσοχή,διότι κόπτω χεϊρας.
—  Μόλις είχε τελειώσει τήν φράσιν

καί ήτοιμάζετο νά έκτελέσν) τήν απειλήν 
του, δεύτερο; ίππεΰς άνεφάνη είς τόν δρί- 
ζοντα, οστις, τρέχων μετά φρενητιώδους 
ταχύτητος, Ιφθασε καί έροίφθη ώς κεραυ
νό; έν μέσψ τής συμπλοκής, ή τ ις , ολίγον 
κα τ’ ολίγον, μετεβάλλετο είς- άληθή μά-
χ·«ν·

•—- Ά ντραγκέ ! έφώνησεν ό νεωστί έλ- 
θών α ί! τ ί διάβολο κάμνεις έν τώ μέσω 
αΰτών τών πολιτών ;

— Ό  Λιβαρότο; ! άνέκραξεν δ Ά ν- 
τοαγκέ, στραφεί;. Ά  ! καλώ ; ήλθε;.

— Ήζευρον, δτι θά σ’ Ιφθανον' πρό 
τ ε σ σ ά ρ ω ν  ώοών ελαβον είδήσει; σου καί 
ε*τοτε σέ άκολουθώ* άλλά ποΰ έτούπω-
σες ; σα σέ σφάξουν,ο Όεος νά με συγχω- 
οήσνι.

— Ν αι,είναι οί φίλοι μου ’Ανδευγαυοί, 
οί όποιοι δέν θέλουν νά με άφήσουν νά είσ
έλθω, οΰτε νά έξέλθω.

— Κύριοι, είπεν ό Λιβαρότος, άποκα- 
λυφθεί; την κεφαλήν, εΰαρεστεΐσθε νά πα
ραμερίσετε δπως διέλθωμεν '

— Μάς προσβάλλουν ! έκραύγασχν οί 
πολ ΐτα ι' θάνατος ! θάνατος!

— ΤΑ ! τοιοΰτοι είναι οί άνθρωτοι είς 
τήν Άγγέρσην ; είπεν ό Λιβαρότος, κα
λυφθείς τήν κεφαλήν καί ξιφουλκήσας.

— Ναι, τό βλέπεις' δυστυχώ; δμω; 
είναι πολλοί.

— Μπά ! ήμεϊ; οί τρεις θά του; κατα- 
φερωμεν.

— ’Εάν ήμεθα τρ εϊ;,πλήν είμεθα δύο.
— ’Ιδού, φθάνει καί ό Ριβεϊράκ.
—  Έ π ίσ η ; αΰτό; ;
— Τόν άκούει; ;
— Τόν βλέπω. Αί ! Ριβεϊράκ ! α ί ! α ί! 

άπ ’ έδώ.
Αΰστοστιγμεί άφίκετο καί ό Ριβεϊράκ.
— Κ αλέ! κτυπώ ντα ι, είπεν δ Ριβε'ι- 

ράκ, αΰτή είναι τύχη ! καλημέρα, Ά ν- 
τραγκέ ! καλημέρα, Λ ιβαρότε!

—■ Έφοδο; ! άπεκρίθη 6 Άντραγκέ.
Οί πολιτοφύλακε; παρετήρουν μετ’ έκ- 

πλήξεως τήν νέαν επικουρίαν τών δύο φ ί
λων, οΐτινες, άντί προσβαλλομένων, εμελ- 
λον νά μεταβληθώσιν είς έπιτιθεμ,ένους.

— Λοιπόν, είναι ολόκληρον σύνταγμα; 
είπεν ό αρχηγός τής πολιτοφυλακή; πρός 
τούς ΰπ ’ αΰτόν άνδρα;- κύριοι, ή παοά- 
ταξις ημών μ,οί φαίνεται έλαττωματική 
καί προτείνω νά σχηματίσωμεν ή(/.ισυν κύ
κλον άοιστεοά.

Οί πο λ ΐτα ι, μετά τής διακρινούση; αΰ- 
τοΰ; ε ί; τήν έ*τέλεσιν στρατιωτικών κ ι
νήσεων ίκανότητο;, ήρχισαν νά έκτελώσι 
τήν διαταγήν τοΰ άρχηγοΰ.

Έ πραττον δέ τοΰτο, διότι, έκτο; τή ; 
δ ια ταγή ; του άρχηγοΰ των, ήτις ήγεν αΰ- 
τοΰ; ε ί; συνετά; σκέψεις, εβλεπον τοΰ; 
τρεϊ; ίπ π ε ΐ;, λαμβάνοντα; άντιμέτωπον 
θέσιν,μετά στάσεω; στρατιω τική ;, ή τ ι;  έ 
φόβιζε καί τοΰ; τολμηροτέρου;.

— Είναι ή προφυλακή των ! ανέκρα
ξαν οί πολ ΐτα ι, θέλοντε; νά παράσχωσιν 
εαυτο ί; πρόφασιν φυγή ;. Βοήθεια! βοήθεια!

— Πυρκαϊά ! έκραύγασαν άλλοι, πυρ- 
καϊά !

Θεός

— Ό  εχθρός ! ό έχθρός ! ανέκραξαν ο[ 
πλεΐστοι.

—  Είμεθα οίκογενειάρχαι ! έχομεν γυ- 
ναΐκας καί παιδιά ! Ό  σώζων σώζου ! έ
φώνησεν ό αρχηγό;.

Τ ά ; διαφόρους μέν ταύτας αναφωνή
σεις, α ίτινες δμως είχον προφανώς τήν αυ
τήν αιτίαν,έπηκολούθησε μέγαςθόρυβο; είς 
τήν όδόνκαί χάλαζα ραβδισμών ήρχισεν νά 
π ίπτη  επί τών περίεργων, τών οποίων δ 
πυκνός δμιλος έκώλυε τήν φυγήν τών έν
τρομων πολιτοφυλάκων.

Ό  θόρυβος Ιφθασε μέχρι τής πλατείας 
τοΰ φρουρίου, όπου, ώς είπομ%ν, δ πρίγ- 
κηψ έδοκίμαζε τόν μέλανα άρτον καί τάς 
άρίγγας τών όπαδών του.

Ό  Βουσΰ καί δ πρίγκηψ 7)τήσαντο πλη 
ροφορίας καί εμαθον, δτι τρεϊς άνδρε; ή 
μάλλον τοεΐ; ένσεσαοκωμένοι διάβολοι,έλ- 
θόντε; έκ Παρισίων, ήσαν οί α ίτιο ι τοΰ 
θορύβου.

— Τρεϊ; άνδρες ! είπεν δ πρίγκηψ' ύ
παγε νά ίδτ,ς τ ί τρέχει, Βουσύ.

— Τοεΐς άνδρες; είπεν ό Βουσύ Ελθετε, 
έξοχώτατε.

Άμφότεροι δ’έξεκίνησαν, του μέν Βουσΰ 
ηγουμένου, τοΰ δέ πρίγκηπος έπομ,ένου 
μετά περισκέψεως καί παρακολουθουμένου 
υπό είκοσάδος ιππέων.

Άφίκοντο καθ’ ήν στιγμήν οί πολΐται 
έξετέλουν τόν ανωτέρω ελιγμόν, πρός με- 
γάλην βλάβην τών νώτων καί τών κρανίων 
τών περιέργων.

Ό  Βουσΰ άνηγέρθη έπί τών αναβολέων 
του έφ'.ππίαυ καί, βυθίσας τά άέτειον βλέμ- 
μ.α του μεταξΰ τοΰ πλήθους, άνεγνώρισε 
τόν Λιβαρότον έκ τοΰ ΰψηλοΰ άναστήμα- 
τός του.

— Τρέςατε,έφώνησε πρός τόν πρίγκηπα, 
τρέξατε, έζοχώτατε, είναι φίλοι μας έκ 
Παοισίων, οί όποιοι πολιορκοΰσιν ή ιιά ;.

— Αί ! όχι, άπεκρίθη ό Λιβαρότος μέ 
φωνήν ύπερβαίνουσαν τόν θόρυβον τής μά
χης, άπ’έναντίας οί φίλοι μας Άνδεγαυοί 
κατακόπτουσιν ημάς.

—  Κάτω ιά  δπλα ! άνέκοαξεν δ δούξ’ 
κάτω τά  δπλα, αχρείοι ! είναι φίλοι.

— Φίλοι ! άνεφώνησαν οί πολΐτα ι, μω
λωπισμένοι, άποτεθαρρημένοι. Φίλοι ! 8- 
πρεπεν δμως νά γινώσκωσι τό σύνθηι/,α' 
ποό μιας ώρας μεταχειριζόαεθα αΰτοΰς ώς 
είδωλολάτρας καί εκείνοι μεταχειρίζονται 
ήμάς ώς Τούρκους.

Οί πολΐτα ι ύπεχώρησαν έντελώς.
Ό  Λιβαρότος, δ Ά ντραγκέ καί δ Ρ ι- 

βεϊ^άκ προΰχώρησαν έν θριάμ-βφ καί εσπευ- 
σαν ν' άσπαιθώσι την χεϊρα τή ; Αΰτοϋ 
'Υψηλότητα;, μεθ’ δ έρρίφθησαν ε ί; τάς 
άγκάλας τοΰ Βουσύ.

— Φαίνεται, είπε φιλοσοφικώς ό άρχη- 
γός τών πολιτοφυλάκων, δτί είναι δμιλος 
Ά δεγαυών, ένώ ήμεΐ; έξίλάβομεν αυτούς 
ίέρακας.

— Έξο χώ τατε, ειπεν δ Βουσΰ χαμηλό* 
φώνως είς τό ους του δουκός, αριθμήσατε 
τούς ΰμετέρου; πολιτοφύλακα;, σάς π«" 
ρακαλώ.

—  Είναι τουλάχιστον εκατόν πεντή- 
κοντα.



—  Τουλάχιστον, ναί. I
— Λοιπόν, τ ί εννοείς ;
— 'Εννοώ, δτι δέν έχετε ισχυρόν στρα

τόν, άφοϋ ένίκησαν αΰτόν τοείς άνδοες.
— Είναι άληθέ;, είπεν ό δούξ Έ π ε ιτα ;
— Έ π ε ιτα ; έξέλθετε, λοιπόν, τ ί ς  πό- 

λεως [*έ τοιοΰτον στρατόν
— Θά έξέλθω δμως υιέ τού; νικήσαντα; 

αΰτόν τοει; άνδρας, άπήντησεν ό δούξ.
—  Οίμοι ! είπε καθ’ έαυτόν ό Βουσύ, 

ϊέν είχον σκεφθί τοΰτο. Ζήτωσαν οί δει
λοί, διότι είναι λογικοί !

NET'

Ό  Ρ ο λ ά ν δ ο ς

Χάρις εις την ποοσελθούυαν αΰτω επ ι
κουρίαν, ό δούξ δ’ Ά νζιού ήδυνήθη νά έ- 
πιδοθ·}) είς ανιχνεύσεις τών περιχώρων τ ίς  
πόλεως καί τών δασών, τά  δποία, κατ’ 
ί ’ισήγησιν τοϋ Βουσύ, ένεποίουν αΰτώ τόσω 
μ,έγαν φόβον.

Συγχρόνως ήδυνήθη ν’άποταμιεύστ) χρή
ματα, δι’ αναγκαστικών εισφορών, έπι- 
βαλλομένων έπί τών πιστών υπηκόων του.

Διά πολυτελών επιδείξεων, κατωοθώθη 
νά πιατευθνί, δτι ό δούξ ήτο βαθύπλουτος 
καί δτι ήδύνατο νά κινήσνι πόλεμον, εν 
άνάγκτ), καθ’ δλοκλήρου τ ί ς  Εΰρώπης.

"Ενεκα τούτου, οί ’Ανδεγαυοί έπροθυ- 
μοποιοϋντο νά χορηγώσιν αΰτφ  χρήματα, 
ϊιότι, ώς είναι γνωστόν, οΰδείς λυπεΐτα ι 
τά δανειζόμενα ή δωρούμενα πρός τούς 
πλουσίους χρήματα.

Έ νφ ταϋτα  συναίβαινυ/, ό κύριος δέ 
Μονσορώ, περί τήν τετάοτην εσπερινήν 
ώραν ημέρας τινός, έπιβαίνων τοΰ κυνη
γετικοί ΐππου του, άφίκετο πρό τών πο- 
λών τ ί ς  Άγγέοσης.

Ά λ λ ’ δπως φθάσν] κα τ ’ εκείνην τήν ώ 
ραν, έδέησε νά διατρέξτ) δέκα οκτώ λεύ
γας εντός τ ι ς  ήμέρας, επομένως οί μέν 
πτερνιστίρές του ήσαν έρυθροί έ'  αίματος 
καί ό λευκός ϊππο ; του κάθυγοος έξ ί- 
δρώτος.

Είχε παρέλθει ό καιρό;, καθ’ δν παρε- 
νεβάλλοντο προσκόμματα ε ί; τήν έν τη 
πόλει είσοδον τών προσερχομένων, διότι 
τοσαύτη Ιπεκράτει έν τ·75 Άγγέρσγι αλα
ζονεία καί περιφοόνησις, ώστε θά έπέτρε- 
itov άφόβως τήν είσοδον είς τάγμα έλβε- 
τών, έάν έτι τό τάγμα έκείνο διωκείτο 
κυτοποοσώπως ύπό τοΰ άνδοείου Κοιλλιών.

Ο κύριος δέ Μονσορώ, δστις δέν ήτο 
ΚοΟΟ >ιών, είσήλθεν άκωλύτως καί είπεν :

— Είς τό μέγαρον τοϋ έξοχωτάτου δού
λος δ' Άνζ^οϋ.

Δέν Ιδωκε δέ προσοχήν ε ί; τήν άπάν- 
γτησιν τών φρουρών, οΐτινες ώρύοντο δπι- 

°θεν αΰτοϋ.
Ο ϊππο ; του έφαίνετο, οτι ϊστατο όρθιο; 

έκ θαύματος ισορροπίας, ενεκα τ ί ς  ταχύ- 
τ νΐτος, μεθ’ ής Ετρεχε' τά δυστυχές ζφον 
εβάδιζεν άσυνειδήτως καί έφαίνετο, δτι 
ήθελε καταπέσει, άμα ώς ήθελεν άνακόψει 
τόν δρόμον του. Έσταμάτησε δέ πρό τοϋ 
μεγάρου, άλλ’ δ μέν Μονσορώ ήτο ικανό; 
ίππεΰς καί ό ΐππος καλοϋ είδους, έπομέ- 
ν“ ; άμφότεροι εμεινον όρθιοι.

— Ό  κύριος δοΰξ ! άνέκραξεν δ άρχικυ- 
νηγός.

— Ό  έξοχώτατος έξίλθεν είς εκδρο
μήν, άπεκρίθη δ σκοπός.

—  Ποϋ ; ήοώτησεν δ Μονσορώ.
—  ’Εκεϊ, άπηντησεν δ φρουρός, ύπο- 

δείξας, διά τ ί ς  χειρός, 8ν τοϋ δρίζοντος 
σημείον.

— Διάβολε ! είπεν δ Μονσοοω, καί δ-* iμως είναι κατεπεΐγον δ ,τι μέλλω νά είπω
πράς τόν δούκα" τ ί νά ποάξω ; |

— Νά βάλετε πρώτα τό άλογόν σας ! 
είς τόν σταϋλον, άπηντησεν δ σκοπός,διότι j 
θά πέσει, άν δέν άκουμβήσγ) είς τόν τοίχον.

— Ή  συμβουλή σου είναι καλή,είπεν δ 
Μονσορώ. Ποϋ είναι τά  ιπποστάσια, παλ- 
ληκάρι μου ;

— Έ κεΐ κάτω.
Ταΰτ οχρόνως, άνήρ τις έπλησίασε τόν 

εΰπατρίδην καί έδήλωσεν αΰτφ  τό όνομα 
καί τούς τίτλους του.

ΤΗτο ό αΰλάρχης τοϋ δουκός.
Ό  κύριος δέ Μονσορώ άπή.ντησεν, άπα- 

ριθμήσας έπίσης τά  ονόματα, τά  έπώνυμα 
καί τούς τίτλους του.

Έ πετα ι συνέχεια.
Α μ ,λ .

Η ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΠΑΞΕ-ΣΑΡΑΙ
Αιήγημα το3 ίΟνιχοΰ ’ΡωααΙας ποιητοϋ 

Ααεξ- Πουςκιν.

Συνέχεια χα\ τέλος, ϊοε προηγοΰμενον φύλλον.

Ε πέρχεται ή νύξ* αί τερπναί τ ί ς  Ταυ- 
ρίδος πεδιάδες ένδύονται τό σκότος' μα
κράν, μεταξύ τών ακινήτων κλάδων τής 
δάφνης άκούω τό ΰποτοέμον τ ί ς  άηδόνος 
άσμα... Ή  σελήνη ανατέλλει έπί τοϋ ήρέ- 
μου οΰοανοϋ, περικυκλουμένη ΰπό χοροϋ 
αστέρων, καί χρώματι κυανφ βάφει τάς 
κοιλάδας, τού; λοφίσκους, τά  άλση. Αί 
γυναίκες, εΰκίνητοι καί έλαφραι, ώσπερ 
σκιαί, διέρχονται τοϋ Μπαξέ-Σαράϊ τάς 
όδούς, καί είς τάς οικίας τών φίλων μετα- 
βα-ίνουσιν, δπως διέλθωσι τάς άέργους ώ 
ρα; της έσπέρας.

Τό άνάκτορον σιγί?' τό χαρέι/.ιον δια- 
τελεϊ βεβυθισαένον ΰπό είοηνικόν ύπνον"οΰ
δείς θόίυβος διακόπτει τήν νυκτεοινήν η
συχίαν. Ό  πιστός καί δραστήριος εΰνοϋ- 
χος έπετέλεσε τήν περιπολίαν του έν τφ  
ύπνωτηρίω. Ή δη  οΰτος άναπαύεται,πλήν 
ή αδιάλειπτος άδηαονία διαπικραίνει τήν 
βραχεΐάν του άνάπαυσιν. Ή  άγρία προδο
σίας υπόνοια οΰδαιιώς παύεται νά τόν ά- 
νησυχη Νομίζει δτι ήδη ακούει καλπα
σμόν, ήδη ακούει ψίθυρον, κραυγήν' έκ τ ί ς  
άκοίς άπατώμενος έκπληκτος καί έντρο
μος έγείρεται καί ακούει μετά φρίκης . . . 
άλλά τό παν πέριξ σιγοΕ, καί οΰδείς ήχος 
ακούεται έγγύς, πλήν τών βρυόντων ύδά- 
των άναπηδώντων άπό τών μαρμαρίνων 
των πιδάκων καί τοϋ υμνου, δν ή αηδών 
έν τφ  σκότει άδει πρός τά προσφιλές αΰτίί 
καί άχώριστον ρόδον. Ε ντείνει τό ους δ 
εΰνοϋχος, άλλ’ είς μάτην . . . είτα τέλος 
αύθις ύποκλείει τά βλέφαοα.

Όπόσον τερπναί είσι τ ί ς  φιλήδονου ’Α
νατολές αί λαμπραί νύκτες! δπόσον διαρ- 
ρέουσιν ήδεΐαι αί ώραι έκεΐναι διά τούς τοΰ 
Προφήτου λατρευτάς ! Ό ποια πολυτέλεια 
διαλάμπει έν τα ΐς οίκίαις των, έν τοίς 
μαγευτικοΐς κήποις, έν τοίς σιωπηλοίς 
καί άδύτοις χαοεμίοις, Ινθα ΰπό τήν διαυ- 
γ ί  άκτΐνα  τ ί ς  σελήνης φαίνεται δτι τό 
π3ν αποπνέει μυστήριον, σιωπήν καί ϊ-  
οωτα !

Αί γυναίκες καθεύδουσι' μία μόνη α
γρυπνεί" βία άναπνέουσα πηδάί άπό τ ί ς  
κλίνη;· ανοίγει μετά σπουδίς τήν θύραν 
καί βήματι κούφφ εισέρχεται είς τά σκό
τος τ ί ς  νυκτός. Ό  γέρων εΰνοϋχος μένει 
πρό τοϋ κατωφλιού. Είναι αδυσώπητος καί 
δόλιος' δ ύπνος του είναι φαινομενικός... 
έκείνη διέρχεται έλαφρά, ώσπερ φάσμα.

Διστάζουσα καί έκπεπληγμένη φθάνει 
είς τινα  θύραν, στρέφει βραδέως τήν λαβ ί
δα τοϋ κλείθοου' εισέρχεται, παρατηρεί* 
πόίσαν αίσθησίν της κυριεύει μυστηριώδης 
τρόμος. Βλέπει έν τφ  δώματι τήν άμαυ- 
ράν λάμψιν λυχνίας, σκευοθήκην άσθενώς 
φωτιζομένην έκ τού φωτός τούτου, μικράν 
εικόνα τ ί ς  Παοθένου, καί Έσταυρωμένον, 
σύμβολον ιερόν τ ί ς  εύσπλαγχνίας... Ταϋ
τα  έγείοουσιν έν τ ί  ψυχτί τ ί ς  Γεωργιανίς 
τήν εΰάρεστον άνάμνησιν καί ήδεϊαν ήχώ 
παρωχημένων ημερών. Σταματά πρό τ ί ς  
κλίνης τ ί ς  ωραίας Μαρίας. Χρώμα δπνου 
νεανικού βάφει τάς παρειάς έκείνας, Ινθα 
διαλάμπει μελαγχολικόν μειδίαμα, εί καί 
φαίνονται ετι νωπών δακρύων ίχνη . Ουτω 
ένίοτε ή τ ί ς  σελήνης άντανάκλασις δια- 
λαμπρύνει άνθος ύπό τ ί ς  βροχίς πεπνιγ- 
μένον.

Καί ή Ζαοέμα, κλίνουσα παρά τ?\ άτυ- 
χ ί ,  έφαίνετο ώς άγγελος τ ί ς  Έδέμ, κα- 
τελθών έπί τ ί ς  γ ίς ,  δπως παρηγορήσγ) 
τήν άθλιαν τοϋ σεραϊου αιχμάλωτον. Ή  
καοδία της, άγωνιώδης, συντρίβεται' τά  
γόνατα α ΰ τ ίς  κλονίζονται παρά την θε- 
λησίν της· ικ ετεύε ι: «Εΰσπλαγχνίσθητί
μοι. μή άπορρίψη.ς τά ; ικεσίας μ ου...·

Οί λόγοι έκείνοι, ή ταραχή, τό άσθμα 
έξυπνοϋσι τήν ήγεμονίδα. Παρατηρεί με
τά τρόμου γο νυπ ετ ί τήν νεαράν άγνω 
στον δλως συγκεχυμένη τήν άνεγείρει λέ- 
γουσα: «Τίς είσαι; δ ιατί μόνη τήν ώραν 
ταύτην, ύπό τά τείχη ταϋτα , τ ί θέ
λεις »

« — Ζητώ σέ, σύ δύνασαι νά μοι σώσγις 
τήν ζωήν, π2σά μου έλπίς άπό σοϋ έξ- 
α ο τ ίτ α ι . . .  Ύ π ίρ ξά  ποτε εΰτυχής . . .  Έ -  
ζων έν ασφαλεία καί χαρ^ ... άλλά τόρα 
άπέπτη π&σα εΰτυχία μου' άποθνήσκω. 
Άκουσόν με.

• Μακράν άπό έδώ έγεννήθην... άλλ ’ αί 
άναμνήσει; τών πρώτων μου ετών έχαρά- 
χθησαν βαθέως έν τ^ μνήμ.Υ) μου- ένθυ- 
μοϋμαι τά ουρανομήκη όρη, τά  χλιαρά 
των ρυάκια, τά  πυκνά δένδρα, νόμους άλ- 
λοίους άλλοΐα έθιμα' ά λλ ’ αγνοώ δ ι’ ό
ποιας άποφάσεως τ ί ς  μοίρας άφ ίκα  τήν 
πατρικήν στέγην' τήν θαλασσαν μόνον έν- 
θυμοϋμαι καί άνδρα έπί ιστού πλοίου . . . 
Μέχρι τούδε ό τρόμος καί ή άθυμία μοί 
ήσαν άγνωστα ’ ύπέφερον έν είρήννι υπό τήν



σκιάν τοΰ χαρεμιού, καί τάς πρώτα; τέρ
ψεις τοΰ Ιοωτο; άνέμενον μεθ’ ΰπομονητι- 
κ ίς  αδημονίας καί συγκινήσεως. At μυ- 
στικαί μου έπιθυμίαι είσηκούσθησαν. Έ γ - 
κατέλιπεν ό Γιρέης τάς αίματηοάς μά- 
χ α ;, δπως ε ί; τήν ηδονήν παοαδοθΐ)' έ
παυσε τά ; τοομ,εράς του εκστρατείας, καί 

, έπέστρεψεν ε ί; τά δώματα τοΰ χαρεμιού. 
Έπαρουσιάσθημεν άπασαι ενώπιον τοΰ δε
σπότου μα; μετά παλμού άβεβαίαςέλπίδος. 
'Εκείνος έπ’ έμοΰ ετεινε τό βλέμμα ήρεμον 
καί γαλήνιον... ’Από τ ί ς  ημέρας έκείνης 
άπελαύομ,εν εντελούς καί διηνεκούς ευτυ
χ ίας, καί οΰτε ή συκοφαντία, οΰτε ή υπό 
νοια, οΰτε ή σκληρά ζηλοτυπία, οΰτε ή 
άπογοήτευσι; τήν ενωσίν μ^υ διέκοπτον. 
’Αλλά σΰ έφάνη;, ώ Μαρία ! . . . καί άπό 
τ ί ;  σ τ ιγ μ ί ;  εκείνη; ή ψυχή του μελετά 
άσεβέ; σχέδιον . . .  Ό  Γιρέη; βουλεύεται 
νά μέ προδώσ·/), νά κλείσγι τό ου; πρό; 
-τοΰς λόγους μου' οί στεναγμοί μου τόν 
παρενοχλούσι, δέν με άξιοι πλέον τ ί ;  
προσοχί; του, οΰδέ τ ί ;  φ ιλ ικ ί ;  του συν
τροφιά;. Δέν είσαι σύνεργό; τγ^; απ ιστία ; 
του' δέν τό άγνοώ δθεν άκουσόν με . . .  ε ί
μαι ώραία' μόνη σΰ καθ’ ολον τό χαρέμιον 
δύνασαι ν’ άμ,ιλλάσαι πρό; εμέ' άλλ' έ- 
γεννήθην εί; τά  πάθη, έν ώ σΰ δέν δύνα- 
σαι ν’ άγαπήσ·/);, ώ ; εγώ άγαπώ διατί 
λοιπόν, ώ ψυχρά παρθένε, βασανίζει; ά- 
σθενί καρδίαν ; Μή μοΰ διαφιλονικεϊ; τόν 
Γιρέην1 είναι ίδικό; μου' αί θωπεΐαί του 
ώ ; φλόξ μέ θερμαίνουσι' συνεδέθη μ.ετ’ έ- 
μοϋ δι’ δρκου επισήμου* πρό πολλοϋ χρό
νου έκεϊνο; καί εγώ μίαν είχομ.εν βουλήν 
καί μίαν γνώμην. /Μέ φονεύει ή απιστία  
του .. . Κ λα ίω !... Γονυπετώ ένώπιόν σου. 
Σέ ικετεύω, μή τολμώσα νά σε επικρίνω., 
α , άπόδο; μοι τήν χαράν καί τήν ειρή
νη ν  άποδος μοι τόν Γιρέην, όποιο; ήτο 
πρώτον ... Μή άντιτείν·/;; λέξιν . . . Είναι 
ίδικό; μου' παοαφέοεται διά σέ... άπώθη- 
σον, άπομ.άκρυνον αυτόν διά περιφοονή- 
σεω ;, δι' ικεσιών, διά δακούων . . .  δΓ οί- 
ουδήποτε τρόπου καί άν θέλνι;' όρκίσθητί 
μοι... άν καί ή<5η λατρεύω τό Κοράνιον, 
έμεγάλωσα εί; τήν πίστιν σου, ή τ ι ;  ήτο 
π ίσ τ ι; τη ; μητρό; μ ο υ ... Όοκίσθητέ μοι 
ε ί; τόν θεόν σου δτι θά συμ,φιλιώση; τήν 
Ζαρέμαν μέ τόν Γιρέην... ’Αλλά πρόσεξον. 
. . .  άν ήναι ανάγκη ! . . .  ένθυμήσου δτι έγώ 
έγεννήθην ε ί; τ ά ; υπώρεια; τοΰ Καυκά- 
σου καί γινώσκω τήν χρησιν τοΰ έγχειοι- 
δίου » .

Είπε καί έξηφανίσθη. Ή  ήγεμονί; δέν

δέν Οά έπανέλθωσιν ! Τί θά εκα- 
μνεν αΰτη εν τ -Jj έρήμφ τοΰ κόσμου τού
του ; Είναι καιρός ν’ άπέλθγ)- ή Μαρία α
ναμένεται έν τω  οΰρανώ, έν το ΐ; κόλποι; 
τ ί ;  γαλήνη ; καί της αιωνίου χαράς.

Ό λ ίγ α ι παρίλθον ήμέοαι Ή  Μαρία έ- 
σβέσθη.Ή  ορφανή έξέλιπεν έν μ,ιιά σ τ ιγ μ ί' 
έος τοΰ Οΰρανοϋ άγγελος, ήδη διαλάμ

πει έν τω περιποθήτω παραδεισψ. Τις είς 
τόν τάφον τήν έκρήμνισεν ; Ίσως τό πα- 
ράπονον τ ί ς  άπελπ ισ τ ικ ίς  ε ίρκτίς της ή 
έτέρα τις θ λ ΐψ ι; Οΰδείς ν’ άποφανθϊ) 
δύναται.

Μόνον είναι βέβαιον δτι ή εΰγενής Μα
ρία επαυσε τοΰ ζ ίν .

’Εκενώθη τό φρικώδε; σεράϊον. Ό  Γ ι- 
ρέη; τό έγκατέλιπε, καί, άγων Ταρτάρων 
δμιλον, έπ ίλθε κατά γείτονο; γη ;. 'Α πη
νή ;, α ΐματος, ώσπερ πρίν, διψαλέο;, αυ- 
θ ι; παραδίδοται είς τάς δίνα ; τοΰ πολέ
μου, άλλά χαίνουσαν τηρεί έν τ γ  καρδία 
τήν πληγήν ανιάτου ερωτο;. Πολλάκις έν 
τω μέσφ τ ί ;  μάχη ; τό ξίφο; του έγειρό- 
μενον νά πλήξγι, σταματά α ίφνιδ ίω ;' ό 
Γιρέη; περιστρέφει τά  βλέμματα έντρο
μο; καί έκπεπληγμένο;, ώχοιά, ώσεί πλη 
γείς έξ αιφνίδιου τρόμου, ψιθυρίζει άκα- 
ταλήπτου; λέξε ι;, καί έκχέει χείμαρρον 
πι*ρών δακρύων.

Ό  Γιρέη; περιφρονεΐ καί λησμονεί τό 
χαρέμιόν του' αί ά τυχ ε ΐ; γυνα ϊκέ; του 
γηράσκουσι καί μαραίνονται έν τϊ) θλιβερά 
έκείνγ) μ.ον·7| ύπό την τοΰ ευνούχου έπο- 
πτείαν. Ή  Γεωργιανή πλήν δέν εΰρίσκε- 
Tat μ,εταξΰ α υ τώ ν  ήδη πρό τινο ; οί τοΰ 
χάνη σωματοφύλακε; έβύθισαν αυτήν έν 
τη άβύσσω τών κυμάτων. Καθ’ ήν νύκτα 
ή ήγεμονί; άπέθανεν, έληξαν τά βάσανα 
τη ; ζηλοτύπου αντιπάλου τη ;. Οίον δή
ποτε ήν τό έγκλημα τη ; ώραία; Γεωργια
νή ;, άπάνθρωπο;, άγρίκ ύπίρξεν ή τ ιμ ω 
ρία.

Ά φ ’ οΰ ό Γιρέη; ε ί: πΰρ καί σίδηοον 
μ.ετέβαλε τά ; περί τον Καύκασον κοιλά
δα; καί τά ; ήσύχου; πεδιάδας τ η ; 'Ρωσ- 
σ ία ;, έπανηλθεν είς Ταυρίδα καί κατε- 
σκεύασεν είς τιμήν τής Μαρία; βρύσιν 
μαρμαρίνην εί; άπόκρυφον τών άνακτόρων 
γωνίαν. ’Αργυρά ημισέληνο; λάμπει υπό 
τήν σκιάν σταυροΰ, σύγχυσι; άσεβή; τών 
δύο συμ,βόλων, καί τη ; άμαθεία; σημεϊον 
κατάδηλον.’Επέγλυψεν έπί τ ί ;  προσόψεω; 
έπιγραφήν, ην ό παμφάγο; χρόνο; έτι δέν 
άπήλειψεν. "Οπισθεν τοΰ ίδιοτοόπου τού
του κατασκευάσματα; κελαρύζει τό υδωρ

ό αγέρωχο; χάνη ;, μάστιξ τών λαών, καί 
ενθα, έπανερχόμενο; άπό τών ληστρικών 
του επιδρομών, έν συμ,ποσίοι; δι?ίγε τά ; 
ήμέρα; καί έν ηδονική ασχολία. Ή  ραθυ
μία ήδη αποπνέει έν τ α ΐ ; αίθούσαι; καί 
το ΐ; έρήμοις κήπο ι;' τό ΰδωρ πα ίζει,, τά 
ρόδα κοκκινίζουσιν, οί βότρυε; έλίσσονται 
περί τά  κλήματα, ό χρυσό; έπί τών τοί
χων σπινθηρίζει. Είδον τά ; αρχαία; κ ιγ- 
κλ ίδα ;, ών όπισθεν αί αιχμάλωτοι γυνα ΐ- · 
κε; έμάραινον τ ί ;  νεότητο; τό άνθο;,κρύ- 
φα στεναζουσαι καί άριθμοΰσαι τοΰ; κόκ
κου; τών έκ γρανίτου στεφάνων των. Ει- 
δον τό κοιμητήριον τών χανών,τελευταίαν 
διαμονήν τών δυναστών τοΰ κόσμου. Ό  
πένθιμο; έκεΐνο; χόρτο;, περιβάλλει λ ίθ ι- 
νον θόλον' ένόμιζον δτι μοί έκδηλοΐ τ ί ;  
Ειμαρμένη; τά  θεσπίσματα. Ποΰ είναι οί 
χάναι; ποΰ είναι τό χαρέμιαν; Τά πάν πέ- 
ριξ- σ ι γ ι τ ό  πάν έξηφανίσθη, τό πάν με- 
τεβλήθη. ’Αλλά κ ατά μικρόν ετερο; στο- 
χασμ.ό; κυριεύει τήν καρδίαν μου" ή τών 
ρόδων εΰωδία, τό κελάουσμα τ ί ;  βρύσεω; 
μ.’ έβύθισεν ε ί; ακούσιον ρεμβασμόν, καί 
τότε διέ*ρινα σκιάν κόοη;, διερχομένη; τό 
στιλπνόν στερέωμ-α...

ΙΙοΐον ήτο τό φάσμα έκεΐνο, φίλοι μου; 
Είπέτε μοι ποία ήτο ή έν τφ  έρήμ-ω χα- 
ρεμίω παρακολουθουσά με σκιά, ήν δέν ή- 
δυνάμην ν’ άπομακούνω ή άποφύγω ; ’,Ι- 
σω; ή άγνή τ ί ς  Μαρία; ψυχή, ή ή οργίλη 
καί ζηλότυπο; ψυχή τ ί ς  Ζαρ^/,ας ; Πάν
τοτε εχω ένώπιόν μ.ου τό τρυφερόν έκεΐνο 
βλέμμα-καί τήν ετι έπίγειον εκείνην ιλοο- 
φήν.

Λάτρη; τών μ,ουσών καί τ ί ;  ησυχία;, 
έπιλήσμων τ ί ;  δόζη; καί τοΰ ερωτο;, θά 
σά; έπανίδω έν βραχεί, ώ χαρίεσσαι τοΰ 
Σαλγίρ άκταί ! Θά διέλθω αυθι; τ ά ; τερ
πνά ; ύπωρεία; τών παραλίων ορέων, καί 
τά κυανά τ ί ;  Κριμαία; κύματα θά εύ- 
φράνοισι τού; οφθαλμούς μ.ου! Χώρα μαγι
κή, χαροποιούσα τά ; καρδία;! Αύτοΰ τό 
πάν ζ·?5 καί αισθάνεται' οί τάφοι, τά δά
ση, οί άμπελώνε;, μ,εστοί ρυυβινίων καί 
τοπαζίων, τά  άδόλεσχα ρυάκια, ύπό τά ; 
αίγείρου;, τό πάν κινεί τόν θαυμ.ασμάν τοΰ 
διαβάτου, δστι;, έφιππο; διερχόμενο; πα
ρά τήν άκτήν καί ύπό τοΰ; λόφου;, θεω
ρεί ένώπιόν του κατά λαμπράν τοΰ εαρο; 
πρωίαν τά  χλοάζοντα τοΰ Έδσίνου ΰδατοί, 
στί7.βοντα πρό; τόν ήλιον, άφρίζοντα καί 
μυκώμενα πεοί τοΰ; βράχους τοΰ ’Αιου- 
Δάγ . . .

Π . Γ . ΚΟΚΟΛΗΣ.

έτόλμησε νά τήν άκολουθήσ·/,. Ή  άθώα | έντά; μαρμαρίνη; λεκάνη ;, έξ ή ; βρύει ά
κόρη ήδη πρώτον άκούει τήν διάλεκτον 
τών ταραχωδών παθών, τήν άκούει μ.ετά 
σεβασμού καί τρόμου. — Ποια δάκρυα, 
ποΐαι ίκεσίαι θά ίσχύσωσι νά τήν έςαγά- 
γωσι τ ί ;  α ισχύνη ;; Ποία τύχη τήν έπα- 
πειλεΐ; Θά διέλθη τά ; ήμ,έρα; τη ; έν τϊί 
αισχρά ταύτγ] συνθήκγι; Είθε ό Γιρέη; διά 
■παντό; νά τήν έλησμόνει έν τ9[ άποκέν- 
τρφ είρκτίΐ της, ή νά ήθελε νά τ?ί άποτά- 
μη προώρω; τόν άσθενί τη ; ζ ω ί ;  στήμο
να! Μεθ’ όποία; άγαλλιάσεω ; ή Μαρία θά 
κατέλιπε τόν χειμώνα τούτον τοΰ πόνου ! 
Άπεσβέσθησαν τ ί ;  ευδαιμονία; τη ; αί ώ-

παυστω ; ε ι; μ,αρμαιρουσα; σταγόνα ;, οι- 
ονεί θρηνούσα; τήν τύχην τί;Μ αρ ία ;.Τ ο ι- 
αΰταμήτηρ άπαρηγόρητο; δάκρυα έκχέει, 
φόοον τελούσα έπί τού λίθου υίοΰ πεσόντο; 
έν μ.άχγ). Αί τοΰ τόπου κόραι, γινώσκου- 
σαι τήν άρχαίαν παράδοσιν, καλοΰσι τό 
πένθιμον εκείνο μνημεΐον, β ρ ύ σ ι ν  των όα -  
χρνωτ.

Φ υγά; άπό τ ί ;  Ά οκτου καί άπό τών 
τερπνών τ η ; πρωτευούση; διασκεδάσεων, 
έπεσκέφθην τό άνάκτορον τοΰ Μπαξέ-Σα- 
ράϊ έν λήθγ] τεθαμμένον. Έπλανήθην κα
τά  τά ; σιωπηρά; αίθουσα;, ενθα διέαενεν

ΕΞΕΔΟΟΗΣΑΝ 
Γ ε ω ρ γ ίο υ  Βαλαβανη

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
ΚΟΜΨΟΤΑΤΟΙ ΤΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΟΚΤΩ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
ΜΟΝΟΝ
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Εΰρ'ισκεται έν τ 3  Βιβλιοπωλείο) της ΈσζΙαΐ 
όδό; Σταδίου, χα\ Ιν τω γραφείω τών 

ΈχΛ. Μυθιστορημάτων όδό; Πατησίων, άριθα. 3.


