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IB'

Ό  νεκρός Λαβρέτσκης θάψας τόν π α -  
;ρα του ένεπιστεύθη εις τήν «ιωνίαν, εις 

Γην άναλλοίωτον Γλαφυράν τήν διεύθυνσιν 
τδν κτημάτων του καί τήν έπίβλεψιν τών 
πιστατών του καί άνεχώρησεν εις Μό
σχαν, ϊνθα τόν έκάλει αόριστον, άλλ’ ά -  
ιατανίκητον κακόν. Έγνώριζε τά σφάλ- 
ιατα τής ανατροφές αύτοϋ καί άπεφά- 
κσεν δσον τό δυνατόν νά κατοοθώση ΐνα 
ιερδήσγ) τόν άπολεσθέντα καιρόν. Κατά 
foe πρώτα τελευταία έτη άνέγνωσε πολλά 
ιαί πολύ ολίγον είδε τόν κόσυ.ον, δ ι’δ πολ- 
ιαί σκέψεις ύπαρχον έν τνί κεφαλή του.
ολλοί καθηγηταί θά έφθόνουν ίσως τινάς 

'νώσεις του, καί δμως ήγνόει τό πλεϊστον 
ών στοιχείων, άτινα εις μαθητής γνωρί- 
ει. Ό  Λαβρ έτσκης ένόει τήν άγνοιαν του 
αί διά τοΰτο ήτο συνεσταλμένος. Ό  ά γ -  
λομανής είχε βλάψγ) τόν υίόν του, ή δέ 
ιότροπος ανατροφή,ή; ό νεανίας Ιτυχεν, 

;·κεφερε τούς καρπούς της. Έ π ι  πολύ ύ- 
ίετάγη εις τόν πατρικόν δεσποτισμόν, δ- 
«ν δέ τέλος ένόησε τόν πατέρα του, τό 
ακόν είχε γίντ). αί δέ συνήθειαι ήσαν έρ- 
ζωμέναι. Ήγνόει νά ζήστι μετά των άν- 
ρώπων, |ν  είκοσιτριετεί δέ Ϋιλικίι^ εχων 
ήν καρδίαν τεταραγμένην καί διψώσαν 
ρωτος, δέν είχεν άκόμη τολμήση νά πα- 
*τ·/|ργ)αγι γυναίκα. Έ ν  ω ήτο ανάγκη, 

6 έχων ύγιά καί διαυγή άλλά βαρύν 
°^ν, τάσιν ποός την ίσχυρογνωμοσύνην, 
?ος την μελέτην καί πρός την οκνηρίαν, 
* εισαχθϊί ταχέω ς εις τόν κόσμον, τοΰ 
αντίον τόν περιώρισαν εις πλάστην μό- 
ωοιν. "Όταν δέ ό μαγικός κύκλος διελύθη 
‘έμεινεν ακίνητος έν τ?ί αυτί) θέσει. Πα- 
βοοξον εφαίνετο νά φορ·$ έν τή  ηλικία 
ου την ενδυμασίαν τοΰ φοιτητοΰ, άλλά 
iv εφοβεϊτο την ειρωνείαν, καί τοΰτο τό 
«λόν εσχεν ή σπαρτιατική ανατροφή του,

τό νά τόν καταστήση άδιάφορον εις τούς φορών πλατείαν επιγονατίδα καί μέγαν 
λόγους τής κοινωνίας, δ ι’ δ άδιστάκτως λαιμοδέτην. Οί μικροί οφθαλμοί του έζε- 
περιεβλήθη τήνστολήνκαίήοζατο  μελετών δήλουν έπιτηδε ιότητα  καί υποψίαν δαα. 
τά ς  φυσικάς καί μαθηματικάς έπιστήμας. Ό  μύσταξ καί οί Εουλοι αΰτοΰ ήσαν βε- 
"Ων σιγηλός, εύρωστος καί πωγωνοφόρος βαμμένοι, τό μέτωπόν του υψηλόν, αί πα- 
παρήγαγε παράδοξον έντύπωσιν εις τούς ρειαί του έρρρυτιδωμέναι, τέλος τά*πάντα 
συμφοιτητάς αύτοΰ" ποΰ δέ νά γνωρίζω- ηλεγχον δτι ητο άπόστρατος στρατηγός, 
σιν οί νεζνίαι εκείνοι, δτι ύπό τό σοβαρόν I Ό  Λαβρέτσκης παοετήρει διαρκώς την 
κάλυμμα τοΰ άνθίώπου τούτου, παρακο- νεάνιδα, δταν αίφνης της θύρας τοΰ θεω- 
λουθοΰντος τα κτ ικ ώ τα τα  τά  μαθήματα ρείου άνεψχθείσης, είσνίλθεν ό Μ ιχάλεβιτς. 
τοΰ Πανεπιστημίου, έκρύπτετο παιδική Ή  εμφάνισις τοΰ ανθρώπου τούτου, δν μό- 
καρδία ; Έθεώρουν αυτόν ίδιότροπον σχο- νον οΰτως είπεϊν έγνώριζεν έν Μόσχιφ,παρά 
λαστικόν, δν οΰδ’ έφρόντισαν νά γνωρίσω-. τγ) νεάνιδι τ·7) τόσον ελκυσάσνι την προ- 
σι καί ό όποιος τούς άπέφευγεν επίσης. {σο^ήν του έφάνη εις τόν Λαβρέτσκην π α -  
Κατά τά δύω πρώτα ετη άτ ινα διϊίλθεν ράδοζον καί σημαντικόν πράγμα. Έ ζα κο-  
είς τό Πανεπιστήμιον ό Λαβρέτσκης έσ χ ε - ' λουθήσας νά παρατηρώ τό θεωοεΐον είόεν 
τίσθη μόνον μετά τίνος φοιτητοΰ, π α ρ α - |δ τ ι  απαντες οί έν αυτώ ευρισκόμενοι έφέ- 
δίδοντος αΰτώ λατινικά μαθήματα. Ό  ροντο πρός τόν Μιχάλεβιτς ώς πρός πα-
φοιτητής ούτο;καλούμενος Μ ιχάλεβιτς,ώ 
ενθουσιώδη; λίαν καί ποιητής, ήγάπησε 
πολύ τόν Λαβρέτσκην καί μ ετ’ ού πολύ 
έγένετο ή τυχα ία  α ιτ ία  μεγίστης εις τόν 
βίον αύτοΰ μεταβολής.

Κ ατά  τήν εποχήν εκείνην ό περιώνυ
μος ηθοποιός Μωτσαλώφ εόρίσκετο εις τό 
άπόγειον σηΐλεΐον τής δόζης αυτοΰ, ό δέ 
Λαβρέ τσκη; παρευρισκετο εις άπάσας αΰ- 
τοΰ τάς παραστάσεις. Εσπέραν τινά καθ’ 
ήν εύοίσκετο εί; τό θέατρον, είδε νεάνιδα 
έντός θεωρείου τ·7,ς πρώτης σειράς. Καίτοι 
πάσα γυνή διερχομένη πλησίον του τόν 
εκαμε ν’ ανασκιρτά, έν τούτοις ουδέποτε 
ήσθάνθη τοιαύτην έντύπωσιν. Ή  νεάνις 
ή το ακίνητος, έοειδομένη έπί τοΰ όλοση- 
ρικοΰ του θεωρείου αυτής. Τά χαρίεντα 
χαρακτηριστικά τοΰ μελαγχροινοΰ ολίγον 
προσώπου της ήσαν ζωηρότατα, οί ώραΤοι 
οφθαλμοί της έζεδήλουν εύφυίαν, άνωθεν 
δέ αύτών ύπήρχον μακραί όφρΰς. Καί ή 
στάσις αυτής, καί τό δηκτικόν μειδίαμα 
τό έπί τών ροδιώ ν χειλέων της πλανώ- 
μενον καί οί βραχίονές της καί ό λαιμό; 
της ήσαν χαριέστατα. Έφόρει κομψοτα- 
την ενδυμασίαν. Παρ’ αύτγί έκάθητο τεσ-

λαιον γνώριμον.'Η παράστασις έπαυσε νά 
ένδιαφέρ·/) τον Λαβρέτσκην, ό δέ Μωτσα
λώφ, έπιτυγχάνων μάλλον την εσπέραν 
εκείνην, δέν παρήγαγεν εί; αυτόν τήν συ
νήθη έντύπωσιν. Εις πεοιπαθέστατον τοΰ 
μελοδράματος μέρος ό Λαβρέτσκης άκου- 
σίω; έστράφη πρός τήν νεάνιδα, ήν είδε 
κεκλιι/,ένην πρός τά εμπροσθεν καί με τό 
πρόσωπον έρυθρότατον. Ύ πό τήν έπιδρα- 
σιν τοΰ βλέμαατος τοΰ νεανίου οί οφθαλ
μοί τής νεάνιδος, παρατηροΰντε; τήν σκη
νήν, κατεβιβάσθησαν βραδέω; πρός αυτόν. 
Καθ’ δπασαν τήν νύκτα έβλεπε τούς ό- 
φθαλμ,ούς τούτους. Τό πρόσκορ.μ.α έπί 
τέλου; κατέπεσεν* Ιτρεμεν, έπνίγετο σχε
δόν, τήν έπιοΰσαν δέ μετέβη πρός τόν 
Μ ιχάλεβιτς παρ’ ού Ιμαθεν δτι ή ωραία 
αΰτη νεάνις έκαλείτο Βαρβάρα Παυλόβνα 
Κορομπύν, δτι οί δύω πλησίον αύτής έν 
τφ  θεωρείψ καθήμ,ενοι ήσαν οί γονείς της 
καί δτι ό Μιχάλεβιτς τούς έγνώριζε προ 
έτους περίπου, δτε ήτο διδάσκαλος έν τω 
οΐκφ τοΰ κόμητος Ν , γείτονος αύτών 
έν τή έξοχ-?5. 'Ο  ποιητής έλαλει περί τής 
Βαρβάρας Παυλόβνας μετά πολλών ε
παίνων.

—  ΤΑ ! φίλε μου, άνέκοαξεν ούτος, ή 
νεάνις αυτή είναι παοάδοζον δν. *Εχει έν-

σαρακονταπεν.ταέτις γυνή, γυμνώλενος, 
φοροΰσα μικρόν μέλανα πϊλον, μειδιώσα 

έ άπλώς καί περίφροντις. Εις τό βάθος τός της τό ιερόν πΰρ, ψυχη καλλ ιτεχνι-  
τοΰ θεωρείου έφαίνετο μεγαλοπρεπής άνήρ κωτάτη  καί αγαθότατη !



’Εκ των έπανειλημμένων ερωτήσεων τοΰ 
Λαβρέτσκη 6 φίλος του ένόησε τήν έντύ- 
πωσιν ή Βαρβάρα Παυλόβνα παρήγα- 
γεν είς αυτόν. Προέτεινεν αύτφ νά τόν π α 
ρουσίασή, προσθέσας δτι ήτο φίλος τής οί- 
κογενείας, δτι δ στρατηγός δεν ήτο ΰπερή- 
φανος καί δτι ή γραία μήτηρ Τίτο εις 
κρον αγαθή. Ό  Λαβρέτσκης ήρυθρίασεν, έ- 
ψέλλισεν «κατανοητούς τινάς λέξεις καί 
άνεχώρησεν. Έ π ί  πέντε ημέρας έπάλαισε 
κατά τής συστολής αύτοΰ, τήν 8’ Ικτην ό 
*έος Σ πα ρτ ιά τες  έφόρεσε καινουργή ενδυ
μασίαν καί ειπε πρός τόν Μιχάλοβιτς ινα 
τόν παρουσιάσγ), Οΰτο; επειδή ήτο οικια
κός ήρκέσθη νά καλλωπίστ] ολίγον τήν κό
μην του καί άμφότεροι μετέβησαν είς τήν 
οικίαν τών Κορομπύν.

ΙΓ’

Ό  πατήρ τής Βαρβάρας Παυλόβνας, 
Παύλος Πέτροβιτς Κορομπύν γιτο άπό- 
στρατος υποστράτηγος. Βιώσας εν Πετρου- 
πόλει κατά  την υπηρεσίαν του, έθεωρείτο 
κατά τήν νεότητά του ώς καλός αξιωμα
τικός καί χορευτής άριστος. Μη κατέχων 
περιουσίαν, έδέησε νά μείνη έπΐ πολύ υ 
πασπιστής είς δύω ή τρεις άσημους στρα
τηγούς, νυμφευθεΐς τέλος την θυγατέρα 
ενός τούτων, συγκομίσασαν προίκα είκοσι 
χ ιλ ιάδας ρούβλια περίπου. Μέχρι καί τών 
ελάχιστων έμελέτησε τους έξέχοντας συν
δυασμούς τών στρατιωτικών γυμνασίων, 
μετά είκοσιπενταετή δε τοιαύτην έργασίαν 
προΰβιβάσθη στρατηγός. "Αν άνελάμβανε 
την διοίκησιν συντάγματος ίσως η περιου
σία του ήθελεν αύξήσνι, ώς από πολλοΰ 
■ίίλπιζεν, άλλ’ ήθέλησε νά την αύξηση άλ
λως ταχύτερον. Έφευρών νέον τ ι  σύστημα 
ασφαλές καί τα χύ ,  ΐνα εύδοκιμήστρ, έπ' 
ωφελεία του, τό δημόσιον ταμεΐον, δέν έ- 
φέρθη γενναίος δπως Επρεπε, καίτοι τοΰ συ
στήματος όντος άρίστου καί καταγγελθείς 
μόλις κατώρθωσε μετά δυσκολίας νά ά- 
θωωθτί,άλλά τό στοατιωτικόν στάδιόν του 
ειχεν άπολεσθί) καί τον διέταζαν νά κα- 
ταλίπνι τήν υπηρεσίαν. ’Επί δύω ετη έξη- 
κολούθησε νά κατοική είς Πετρούπολιν, 
ποοσδοκών πολιτικήν κερδαλέαν θέσιν, ης 
δμως δεν έτυχεν. Ή  θυγάτηρ του έξήλθε 
τοΰ παρθεναγωγείου, αί £>έ δαπάναι ηΰξα- 
νον καθ’ έκάστην . . . Δι’ δ μετά λύπης δ 
στρατηγός άπεφάσισε νά ιιεταβή είς Μό
σχαν ΐνα βιώση οίκονομικώς. ’Ενψκιάσας, 
εν τη παλαιά όδψ τών Σταύλων, μικράν 
χθαμαλήν οικίαν έβί ου μετ’ εισοδήματος 
δύω χιλιάδων επτακοσίων πεντήκοντα ρου- 
βλίων κ α τ’ Ιτος.

Ή  Μόσχα είναι λίαν φιλόξενος πόλις, 
ό δέ τυχών τυγχάνει καλής υποδοχής. 
Πώς λοιπόν δέν θά ύπεδέχοντο καλώς 
στρατηγόν ; Ό  Παΰλος Πέτροβιτς έφάνη 
μ ετ’ ού πολύ είς τά πρώτα σαλόνια τής 
πόλεως. ’Εσύχναζε μάλλον είς τάς τρα- 
πέζας τοΰ παιγνιδιού, φέρων τήν ρυπαράν 
καί μετεχειοισμένην ταινίαν τοΰ παρασή
μου τής 'Αγίας Ά ννης , τόν πελώριον 
λαιμοδέτην του καί μέ τάς βεβαμμένας 
όλίγας τρίχας τής κεφαλής του. Ώ μίλε ι

ολίγον έρρίνως έκ παλαιάς στρατιωτικής 
συνήθειας, έκτος ένώπιον τών άνωτέρων 
αύτοΰ, έπαιζε χαρτία  φρονίμως, Ετρωγε 
μετρίως είς τήν οικίαν του και άντΐ δέκα 
είς τάς τών άλλων. Περί τής γυναικός 
του βραχέα έχομεν νά εΐπωμεν, δτι δήλα 
δή ώνομάζετο Καλλιόπη Καρλόβνα καί 
δτι ό αριστερός οφθαλμός της έδάκρυε πάν
τοτε, διότι, ούσα γερμανίς τό γένος, έπί- 
στευεν έαυτήν εύαίσθητον. Διαρκώς εΐχεν 
ΰφοί πεφοβισμένον καί άνήσυχον· έφόρει έ- 
σθήτας έκ μελανού όλοσηρικοΰ καί χρυσά 
βραχιόλια. Ή  μονογενής αυτών θυγάτηρ 
Βαρβάρα Παυλόβνα ήτο δεκαοκταέτις, 
δτε έξήλθε τοΰ παρθεναγωγείου, έν ώ έθε- 
ωρείτο ώς ή εύφυεστέρα μαθήτρια, οον ούχί 
ή ώραιοτέοα καί ή έντελεστέρα μουσική. 
Δέν ήτο δέ άκόμη δεκαενεαέτις, δτε κατά 
πρώτον τήν είδεν ό Λαβρέτσκης.

ΙΑ'

Αί κνήμαι τοΰ Σπαρτιάτου ετρεμίν δτε 
έπαρουσιάσθη υπό τοΰ φίλου του έν τή α ι
θούση τοΰ Κορομπύν. Τό ποώτον τοΰτο 
τοΰ φόβου αίσθημα έξηλείφθη μ ετ’ ολίγον. 
Οί 'Ρώσοι φυσικώς είναι αγαθοί, ή δέ οι
κογένεια τοΰ στρατηγού ήτο ϊ τ ι  μάλλον, 
περιποιητικωτάτη δ έ λ ια ν .Ή  σύζυγός του 
ητο άναξία λόγου, άλλ’ ή θυγάτηρ του 
λίαν ευπροσήγορος, ώστε εύρίσκετό τις έν 
άνέσει πλησίον αύτής. Τά χαριέστατον 
σώμά της , οί μειδιώντες οφθαλμοί της, 
οί στρογγύλοι ωμοί της, αί ροδιναί χείρές 
της, τά νωχελές βάδισμά της, ό έλαφρός 
ήχος τής φωνής της, πάντα ταΰτα  άπε- 
κάλυπτον άνέκφραστον σεμνόν θέλγητρον, 
διαχέοντα ευωδίαν τινά ηδονής καί γεννών- 
τα  αισθήματα τολμηρά.

Ό  Λαβρέτσκης ώμίλησε περί τοΰ θεά
τρου καί περί τής παοαστάσεως τής ποο- 
τεραίας. ’Εκείνη παρευθύς Εστρεψε τήν ο
μιλίαν περί τοΰ ταλάντου τοΰ Μωτσαλώφ 
καί Ικαμεν ακριβείς τινας κρίσεις έλεγ/ού- 
σας όξύτατο'ν γυναικεΐον πνεΰμα. Ό  Μι- 
χάλεβιτς έλάλησε περί μουσικής, αΰτη δέ 
άνευ έπιτηδεύσεωςκαθήσασα πρό τοΰ κλει- 
δοκυμβάλου Εκρουσε μαζούρκας τινάς τοΰ 
Σοπέν, αΐτινες ήρχιζαν τότε νά συνειθί- 
ζωνται. Έ πιστάσης τής ώρας τοΰ δείπνου 
δ Λαβρέτσκης ήθέλησε ν’ άποσυρθή, άλλα 
τόν έκράτησαν. Ό  Λαβρέτσκης έπέστοε- 
ψεν είς τήν οικίαν του λίαν βοαδέως τήν 
εσπέραν, διέμεινε δέ έπί μακοόν ένδεδυαέ- 
νος, τήν χεΐρα εχων επί τών οφθαλμών, 
ακίνητος καί τεθλιμμένος. Τώ έφαίνετο δτι 
άπό τής ημέρας έ/.είνης μόνον ήοξατο νά 
έννοϊί τ ί  προξενεί τήν αξίαν τής ζωής. “Α
παντα  τά σχέδιά του, άπασαι αί αποφά
σεις αΰτοΰ, δλον τό κενόν καί τό ιιηδέν 
εκείνο τοΰ άλλοτε έξηφανίσθησαν αίφνι- 
δίως, άπας δέ ό νους του συνεκεντρώθη 
είς Ιν μόνον αίσθημα, είς τόν πόθον τής 
ευτυχίας, τής άπολαύσεως, τοΰ έρωτος, 
τοΰ ήδέος εοωτος γυναικός. ’Από τής ή - 
μέρας εκείνης Ικαμε συχνάς έπισκέψεις 
πρός τούς Κορομπύν. Μετά 8ξ μήνας δέ έ- 
ξέφρασε τόν Ιρωτά του πρός τήν Βαρβά
ραν Παυλόβναν καί έζήτησε ταύτην είς

γάμον. *Η αίτησίς του έγένετο κάλλιστ* · 
αποδεκτή. Ό  στρατηγός πρό πολλοΰ, ή ■ 
μάλλον άπό τής πρώτης έπισκέψεως τοΰ 
Λαβρέτσκη, έπληροφοοήθη περί τής περι
ουσίας αύτοΰ, ή δέ Βαρβάρα διετήρει μέν 
πάντοτε τήν εύθυμίαν της, καθ’ δλον τό 
διάστημα τών επισκέψεων τοΰ νεανίου, καί 
Γσως καθ’ ήν στιγμήν τί5 έξωμολογεΐτο τόν 
ϊρωτά του, άλλα δέν παρεΐδε καί τήν πε
ριουσίαν τοΰ μνηστήρος.

—  Ή  κόρη μου επέτυχε καλόν γάμον> 
διελογίσθη ή Καλλιόπη Καρλόβνα.

ΙΕ'

Ή  αίτησις τοΰ νεανίου έγένετο έν τού- 
τοις άποδεκτή υπό τινας δρους. Καί πρώ
τον, δ Λαβρέτσκης ώφειλε νά καταλίπν) τό 

ί  Πανεπιστήμιον, διότι δποία υπανδρεύεται 
! φοιτητήν ; Ά λ λ ω ς  τε δέν ήτο άτοπος ι 

δέα νά ήναι φοιτητής έν είκοσιεξαετεΐ ή- 
λικίί»:, καί μαθητής, άφ’ ού ήτο πλούσιος 
κτηματίας ; Δεύτερον, ή Βαρβάρα Παυλό
βνα θά έφρόντιζε μόνη περί τής σκευής καί 
θά ήγόοαζε τά  δώρα τοΰ γάμου. Είχε 
πολλήν πείραν τούτων, καλλαισθησίαν καί 
πολλήν αγάπην πρός τήν ευημερίαν, έπι- 
δεξιωτάτη δέ ήτο είς τά νά καθιστά εύάρε- 
στον τόν βίον τ η ς .Ό  Λαβρέτσκης έθαύμασε 
πρό πάντων τήν έπιδεξιότητα ταύτην δ- 
ταν δύω ή τρείς ημέρας μετά τούς γάμους 
του άνεχώρησεν είς Λαβρ ίκη μετά τής νε- I  
αράς συζύγου αΰτοΰ,εντός οδοιπορικής ά- 
ιχάξης κομψοτάτης καί άναπαυτικωτάτης 
ήν εκείνη εΐχεν άγοράση. Περί πάντων δέ 
αΰτη είχε φροντίσνι, περί διαφόρων πραγ
μάτων, περί καφεθηκών καί πολλών άλλων 
χρησίμων κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξει- 
δίου. Μετά πόσης δέ χάοιτος ή Βαρ
βάρα Παυλόβνα προητοίμαζε τό πρό
γευμα I Ά λ λ ω ς  τε δ Λαβρέτσκης πολύ ο
λίγον έπρόσεχεν είς τα ΰτα , δ ιότι επλεεν 
έντός τής ευτυχίας αύτοΰ βυθιζόμενος δί
κην παιδίου. διότι αληθώς ητο αφελής ώς 
παιδίον . . . Ούχί δέ έπί ματαίω  ή νεαρά 1 
γυνή διέχεε πέριξ αΰτής τό άπερίγραπτον 
εκείνο θέλγητρον,ούχί δέ έπί ματαίω έφαί' 
νετο άποκρύπτουσα τοσούτους θησαυρούς 
εοωτος, διότι έτήρησε καθ’ ύπερβολήν τάς 
ύποσχέσεις της.

Άφικομένη είς Λαβρίκη, κατά  τά  μέσ* 
τοΰ θέρους, εύοε τήν οικίαν θλιβεράν καί 
ρυπαράν, τούς ύπηρέτας γέροντας καί γε
λοίους, άλλ’ ούδέν είπε πρός τόν σύζυγόν 
της. ’Εάν προύτίθετο νά έγκατασταθ·7ί είς 
Λαβρίκη, τά  πάντα ήθελε μεταβάλτ), άρ- 
χίζουσα φυσικώ; άπό τής οικίας, ά λ λ ’ ούδέ 
τίί έπήλθε κδον ή ιδέα είς τόν νοΰν νά κλει- 
σθ·7ί έντός τής χθαμαλής έκείνης οικίας- 
Κατώκει έν αυτ'/j ώς κατοικεί τις πρόσω- 
οινώς δπουδήποτε, ύποφέοουσαάπάσας τάς 
έλλείψεις τής προσωοινής οικίας της και. 
γελώσα δι’ δ ,τ ι δέν τνί ήρεσκεν. *Η Μάρθα 
Τιμοθέβνα ήλθεν ΐνα Γδν) τόν άλλοτε μα
θητήν της ' ήρεσε μέν πολύ είς τήν Βαρ
βάραν Παυλόβναν, άλλ’ αΰτη δέν ήρεσεν 
είς τήν γοαίαν κυρίαν. Ή  νέα οίκοδέσποιν* 
δέν έπέτυχε νά έλκύσγ) καί τήν α γ ά 
πην τής Γλαφυράς Πετοόβνας, εύχαρί-



«τω; δέ θά τήν «φίνε μόνην, άν δ στοα- 
τηγός πατήρ τ-/)ς δέν έπεθύμει νά ένασχο 
λϊ)θϊί περ'ι τών υποθέσεων του γαμβρού του, 
διότι ελεγεν δτι δέν ητο απρεπές, καί εί; 
βτρατηγόν έτι, νά ένασχολήται περί τής 
κεριουσίας τόσον στενοΰ συγγενούς. Μ2ς 
είναι δέ έπιτετραμμένον νά ύποθέσωμεγ οτι 
i  Πχΰλος Πέτροβιτς δέν θά κατεφρόνει 
νά ένασχ ο λ νι θ Τ', καί περί τών υποθέσεων έν- 
τελώ; αύτφ  ξένου, ά,ν εΰρισκεν ευκαιρίαν. 
Ή  Βαρβάρα Παυλόβνα διεξήγαγε τό σχέ- 
ίιόν τη ;  έπιδεξιώτατα. Βαθμηδόν καί με
στή κατ’ επιφάνειαν τών ηδονών τής σε
λήνη; τοΰ μέλιτος καί τής χαρόίς τοΰ ά- 
γροτικοΰ βίου,ένησχολημένη δλως είς την 
μουσικήν καί εις την άνάγνωσιν, διεξή
γαγε τά  πράγματα  τοιουτοτρόπως, ώστε 
ψ, Γλαφυρά Πετρόβνα μίαν πρωίαν ώρμη- 
«εν ώ; παράφρων είς τό δωμάτιον τοΰ ά- 
νεψιοΰ της, Ιρριψε τόν ορμαθόν τών κλει
διών της έπί τής τραπέζης και τφ  άνήγ- 
γειλεν δτι δέν ήδύνατο πλέον νά φροντίζγ) 
«Ιρί τών οικιακών καί δτι θ’ άνεχώρει τής 
«ίκίας. Ό  Λαβρέτ σκης προσηκόντως προ
ετοιμασμένος διά την σκηνήν ταύτην, 
βυγκατετέθη πάραυτα είς τήν άναχώρησιν 
τις  θείας του. Ά λ λ ’ ή Γλαφυρά Πετρό- 
βνα οΰδαμώς άνέμενε τοιαύτην άπάντησιν.

—  Καλά, είπε.
Καί τό δμμα της έσκυθρώπασε.
.— Βλέπω δτι είμαι περιπλέον εδώ, ε- 

ζηκολούθησεν. Είξεύρω τίς μ ’ εκδιώκει εν
τεύθεν, άπό τοΰ πατοικοΰ μου οίκου. Έ ν -  
ίυμοΰ όμως τους λόγους μου, ανεψιέ μου, 
δτι δέν θά έγκατασταθίΐς πούπωτα, δτι 
ίά πλανό?σαι άπό τοΰ ενός μέρους είς τό 
ίλλο καθ’ δλην τήν ζωήν σου. Αυτή είναι 
ί; ευλογία μου.

Τϊ) αΰτίΐ ήμέρ<£ άνεχώρησεν είς τό μ ι-  
Χρόν κτήμά της , μετά τινας δέ εβδομάδας 
«^ίκετο ό στρατηγός Κορομπύν, άναλα- 
βύν πάραυτα τάς ήνίας τής κυβερνήσεως.

Κατά τόν Σεπτέμβριον ή Βαρβάρα π α 
ρέσυρε τόν σύζυγόν της είς Πετρούπολιν, 
Μα έμεινε δύω χειμώνας— διότι τό θέρος I 
**τωκει είς Ζάρσκοε Σέλο-έντός έξαιρέτου 
οικίας ηύτρεπισμένης μετά κομψότητας. 
Αμφότεροι έποιησαν πολλάς γνωριμία; έν 

καλή και μάλιστα εν τή ύψηλοτέί:»: 
Μινωνία τ ή ;  ΙΙετρουπόλεως. Έξήρχοντο 
*ολύ, έδέχοντο ευχαρίστως καί εδιδον ώ- j 
ρ*ία; μουσικά; καί χορευτικά; εσπερίδα;. : 
Η Βαρβάρα εϊλκυε τοΰ; έπισκέπτας,ώς τά 
*ΰρ ελκύει τάς χρυσαλλίδας. Ό  βίος ού- 
ΐ «ς τών συνεχών διασκεδάσεων δέν ήρεσκε 
*οσώ; είς τόν Λαβρέτσκην. Ή  σύζυγό; 
*οί τόν παρώτρυνε νά είσέλθγι είς ύπηρε- 
***», άλλ’ οΰτος εϊτε σεβόμενος τά  π α 
πικά αισθήματα, είτε Ενεκα προσωπικών 
Η^οιθήσεων δέν ήθελε νά ύπηρετϊί καί ί -  · 
Μνεν είς Πετρούπολιν ΐνα άρέσκν) είς τήν 
■*ΰζυγόν του. Έ ν  τούτοις μ ετ ’ οΰ πολΰ 
*«ρετήοησεν δτι ούδείς ήμπόδιζεν αυτόν ν’ 
**ομονωθ·?5 καί δτι ούχί ματα ίω ; εκείνη 
^Τ?ίμζσεν αύτώ τό κάλλιστον τών έν ΙΙε- 
^νιπόλει γραφείων. Παρετήρησεν δτι ή 
^■•υγό; του, πάντοτε περιποιητικωτάτη 
*Ρ°ς αΰτόν, ήτο πρόθυμος νά διευκολύν·») 
‘*5 ωρας τής μελέτης του, Εκτοτε δέ τά

πάντα  έβάδισαν κατ’ εΰχήν. Ή ρ ξ α το  αυ* 
θις τήν ημιτελή, ώ; έπίστευε,μελέτην του 
καί τά ;  άναγνώσεις του ώς καί τήν έκμά- 
θησιν τής αγγλικής. Παράδοξον δέ θέαμα 
ήτο νά βλέπη τις τόν εΰοωστον εκείνον άν- 
δρα, μέ τοΰ; εΰρεΐς ώμους του, έσκυμμένον 
πάντοτε  έπί τοΰ γραφείου του, μέ τό 
στρογγύλον ποόσωπόν του φέρον παχεϊαν 
γενειάδα,νά μελετά καί νά γράφη ! Ά π α -  
σαν τήν πρωίαν διήρχετο μελετών. Έ 
τρωγε καλώς, διότι ή σύζυγός του ήτο τ ε 
λεία οικοδέσποινα, τήν δ’ εσπέραν είσήρ- 
χετο είς τόν λαμπρόν, τόν μεμυρωμένον ε
κείνον κόσμον, πλήρη νεαρών καί ευθύμων

' * ' ' · γ >προσώπων, ουτινος κ,οσμου η βυί,υγος του
ήτο τό κέντρον, ό άξων. 'Η Βαρβάρα Ε- 
τεκεν υΙόν, μόνον μήνά; τ ινα; ζήσαντα. 
Άπέθανε τό έαρ, τό θέρο; δέ ό Λαβρέτ
σκη;, τν5 συμβουλνί τών ιατρών, Εφερε τήν 
σύζυγόν του εί; τά  ξένα λουτρά. Αί δ ια
σκεδάσει; ήσαν άναγκαΐαιπρό; αυτήν μετά 
τήν θλϊψιν ήν ΰπέστη, άλλως δέ ή κατά -  
στασις τής υγείας της άπήτει γλυκύτερον 
κλϊμα. Τό νεαρόν ζεΰγος διήλθε τό θέρος 
καί τό φθινόπωρον έν Γερμανία καί έν Έλ» 
βετίο:, τόν χειμώνα δέ μετέβησαν εί; Πα
ρισιού;. 'Η  Βαρβάρα Παυλόβνα ταχέως ά- 
νέρρωσε τέλεον καί έγένετο πολΰ ώραιοτέοα 
άπό άλλοτε.

Έ ν Παοισίοις έγκατεστάθησαν 3πω; έν 
ΙΙετρουπόλει. Ένφκίασαν κομψοτάτην οι
κίαν εί; όδόν έκ τών ήσυχοτέρων καί κα- 
θαροτέρων τή ;  πρωτευούση;. Διέταξε τήν 
κατασκευήν κοιτωνίτου διά τόν σύζυγόν 
τ η ;  οίον ουδέποτε έκεϊνος είχε φορέση, έ- 
λαβεν είς τήν υπηρεσίαν της κομψήν θα
λαμηπόλον, άρίστην μάγειρον, ταχΰν υπη
ρέτην διά τήν άμαξαν ήν ήγόοασε καί 
κλειδοκύμβαλον. Μόλις έβδομάς είχε πα- 
ρέλθγ) καί έξήλθεν ήδη, άνοικτόν Εχου- 
σα τό άλεξήλιον της, φοροΰσα λαχού- 
ριον, καί τά  χειρόκτιά της δίκην γνή
σιας Παρισινής. Δέν έβράδυνε δέ νά γνω- 
ρίσν) πολλούς, κατά  πρώτον ‘Ρώσους, είτα 
Γάλλους, φιλόφοονας καί άβοοΰ; τοΰς τρό* 
που;, άγάμου; καί άνδρα; φέροντα; τά  
κάλλιστα τών ονομάτων. Ά π α ν τ ε ;  εφερον 
καί τού; φίλους αύτών καί μ ετ’ ολίγον 
ή ώ ραία xrpla Μ  Ααβρέτσχη  έγένετο παν- 
ταχού γνωστότατη.

Τή έποχνί έκείνγι— ταΰτα συνέβαινον τώ 
18 3 6  —  δέν ύπήρχεν έτι ή γενεά τών έ- 
φημεριοογράφων καί τών χρονογράφων οΐ- 
τινε; πλημμυροΰσι την σήμερον, έν τού- 
τοις παρετηοεΐτο είς την αίθουσαν τής 
Βαρβάρας Παυλόβνας κύριός τις Έδου- 
άρδος όνόματι, κακοΰ έξωτερικοΰ, κακής 
ύπολήψεως,δουλοπρεπή; καί αύθάδη; άμα, 
ώς δλοι οί μονομάχοι. Ό  κύριος ούτος 
Έδουάρδος άπήρεσκε πολΰ είς τήν Βαρβά
ραν, άλλά τόν έδέχετο, διότι Ιγραφεν είς 
τινας έφημερίδα; καί έλάλει διηνεκώ; περί 
τα ύ τη ; ,  όνομάζων ταύτην δτε μέν xvpiar  
J i  A  - τσχη , δτε δε xvpiar S i  ***, ή εύ- 
γενήζ xal diaxtxpipdrti αϋτη ρωσίΐ , χα-  
r οιχοΰσα έν τή όδώ II... Δ ιηγείτο παντα* 
χοΰ δήλα δή εί; εκατοντάδας τινάς συν
δρομητών μή ένδιαφερομένους ποσώς περί 
τής χνρίας $ε Λ · Γ<7*^,πόσονή κυρία αυτη,

γνησίαΓαλλίς ώς πρός το πνεΰμα οί Γάλ
λοι θεωροΰσι τοΰτο τόν μέγιστον Επαινον 
— ήτο έρασμία καί χαριεστάτη, δτι ήτο 
άρίστη μουσική καί δτι έχόρευε θαυμάσια. 
Ή  Βαρβάρα Παυλόβνα πράγματι έχόρευεν 
άριστα, ένί δέ λόγψ διέδιδε τήν φήμην της 
•πανταχ.οΰ, τοϋθ’ δπερ είναι άρκούντως κο- 
καλευτικόν. Ί Ι  δεσποινίς Μαρς είχεν άπο- 
χωρήσνι ήδη τής σκηνής, έφ’ ής δέν εΐ- 
χεν Ι τ ι  άνέλθν) ή δεσποινίς 'Ρ α χ ή λ .  'Η ’Ι 
ταλική  μουσική τ^  ήρεσκε καθ’ υπερβολήν, 
ύπεοηφανεύετο δέ λίαν διότι δ Λ ίτζ  Ιπαιξε 
δίς έν τνί οικία της !

Κ ατά  τό τέλος τοΰ τοσοΰτον εύαρέστως 
διελθόντος χειμώνος τούτου, ή Βαρβάρα 
Παυλόβνα έπαρουσιάσθη μάλιστα είς τήν 
αύλήν. Ά λ λ ά  καί ό Θεόδωρος Ίβάνοβιτς 
δέν άνία, καί δμως ενίοτε ό βίος του άπή- 
οεσκεν είς αύτόν, Ινεκα τοΰ έπιπολαίου αύ
τοΰ. Άνεγινωσκε τάς έφημερίδας, ήκο- 
λούθει τά  μαθήματα τής Σορβόννης, ή -  
κουε τάς συζητήσεις τής Βουλής, καί έπε- 
χείρησε τήν μετάφρασιν γνωστοτάτου ε
πιστημονικού συγγράμματος,περί τών αρ
δεύσεων.

—  Δέν χάνω τόν καιρόν μου, έσυλλο- 
γίζετο. Ό λ α  αύτά είναι ωφέλιμα. Πρέπει 
δμω; έξ άπαντος νά έπιστρέψω είς 'Ρ ω 
σίαν διά τόν προσεχή χειμώνα καί ν’ άο- 
χίσω τήν έργασίαν μου

Μή έγνώριζεν έπακριβώς είς τ ί  συνί- 
στατο ή έργασία αΰτη καί αν ήδύνατο 
τόσον ταχέω ς νά έπανέλθγ) είς 'Ρωσίαν j 
Μέχρι τότεέπρεπε να άναχωρήσν) μετά τής 
συζύγου της είς Βάδεν-Βάδεν. Άπροσδό- 
κητον δμως συμβάν άνέτρεψεν άπαντα τά 
σχέδιά του. *

Ημέραν τινά είσελΟών εί; τά δωμάτιον 
τή ;  Βαρβάρας, άπουσιαζουσης τα ύτη ;,  δ 
Λαβρέτσκη; είδε χαμαί χάρτην έπιμελώς 
έδιπλωμένον. Λαβών τοΰτον τόν έξετύλιξε 
μηχανικώ; καί άνέγνω τά έξή;, γαλλιστί 
γεγραμμένα.

«Προσφιλή μου άγγελε Βαρβάρα, εις μάτην σέ πε- 
ριέμεινα εις τήν γω νίαν τοΰ βουλεβάρτου. Έ λ θ έ  α ί -  
ριον χατά  τήν μ ίαν και ήμίσειαν είς τό μιχρόν οίκημά 
μας. Λύ τήν τήν ώραν ό άπλοϋς παχύς σύζυγός σου 
μελετά συνήθως, θ ά  ψάλωμεν πάλιν τό άσμάτιον ί -  
κεϊνο τοΰ ποιητοΰ σα; Ποΰσκιν τό όποιον μοι έμαθες: 
Γ έ ρ ω ν  σ ν ζ ν γ ο ς ,  σ ν ζ ν γ ο ς  ά γ ρ ιο ς .  Μυρίους άσπα- 
ομούς έπ'ι τών γειρων σου καί έπι των ώραίων πο3ων 
σου. Σέ άναμένω.

Ε ρνέστος

Ό  Λαβρέτσκης κ α τ’ άρχάς δέν ένόησε 
τ ί  άνέγνω Τό άνέγνω καί έκ δευτέρου καί 
ή κεφαλή του έζαλίσθη. Ένόμιζεν δτι τό 
δάπεδον ύπεξέφευγεν, ώς τό κατάστρωμα 
πλοίου έν καιρφ τρικυμίας. Αίφνης ρή- 
γνυται κραυγήν, διότι έπνίγετο καί δά- 
κουα άνέβλυσαν άπό τών οφθαλμών του. 
Τό λογικόν του άπεπλανάτο. Είς τήν σύ
ζυγόν του κατεϊχεν δμως' άπόλυτον εμ π ι
στοσύνην ! Ή  ιδέα δτι δυνατόν νά τόν ή -  
π ά τ α ,  ούδ' έπήλθέ ποτε είς τόν νοΰν του. 
Ό  Έονέστος έκεΤνος, ό εραστής τής γ υ 
ναίκας του, νεαρός είκοσιτριετής ξανθός, 
ήτο, μέ τούς μύστακάς του καί μέ τήν ά- 
νωφερή ρϊνά του, δ ούτιδανέστατος δλων



τών γνωρίμων των. Λ επτά  τινα, ήμί- 
βεια ώρα μ,άλιστα, δι9ίλθον τοιουτο
τρόπως, ό δέ Λαβρέτσκη; ΐστατο πάν
τοτε εις τήν αύτήν θέσιν, πιέζων έντό; 
τΤΙς χειρό; του τήν όλεθρίαν έπιστολήν 
καί παρατηοών άπλανώ; χαμαί. Τ φ  έφαί- 
νετο δτι Εβλεπε, διά μέσου ζοφεροί; δίνης, 
περιστρεφόμενα ώ^ρά πρόσωπα, ·ί)σθάνετο 
έαυτόν λιποθυμοΰντα, τό έδαφος έφευγεν 
ΰπ’ αυτόν καί ένόμιζεν OTt ώλίσθαινεν εν
τός αβύσσου.

Ό  θόρυβος μετάξινης έσθήτο; τόν έξή- 
αγεν άπό τ ή ;  νάρκης αΰτοΰ. *Η Βαο- 
άρα Παυλόβνα, φορούσα τόν πΐλόν τ η ;  

καί τό λαχούριόν τνις έπί τών ώμων, έπ* 
ανήρχετυ ταχέως άπό τοΰ περιπάτου. Ό  
Λαβρέτσκης άνεσκίοτησε καί έφυγε, διότι 
ήσθάνετο έαυτόν Ικανόν τή στιγμή έκείν·/) 
νά τήν σπαράξν), νά την φονεύσγ) λυσσω- 
δώ;, νά τήν πνίξη διά τών ιδίων αΰτοΰ 
χειρών. Ή  Βαρβάρα Παυλόβνα έκπληκτος 
ήθέλησε νά τόν κρατήσ·/), άλλ’ έκεϊνο; ώρ- 
μησεν έκτός τνί; οικίας.

Ό  Λαβρέτσκης είσήλθεν εις τινα αμα- 
ξαν καί διέταζε τόν άμαξηλάτην νά τόν 
όδηγήσγ) έκτός τή ;  πόλεως. Τό έπίλοιπον 
τ ή ;  ημέρας καί τ ή ;  νυκτός πάσης μέχρι 
τ ή ;  πρωία; περιεπλανήθη, ίστάμενος ά- 
καταπαύστω; καί δάκνων τάς χεΐρά; του. 
Ό τ έ  μέν ώμοίαζε πρός παράφρονα, ότέ δέ 
κατελαμβάνετο ύπό αιφνίδιου ευθυμίας. 
Πρός την πρωίαν, αισθανθείς ψΰχο;, είσ
ήλθεν εις ελεεινόν τ ι  ξενοδοχεΐον τοΰ προ- 
αστείου, έζήτησε δωμάτιον καί έκάθησε 
πλησίον τοΰ παραθύρου.Νευρικόν χάσμ,ημα 
τον κατέλαβε, μόλις δέ ήδύνατο νά ηναι 
όρθιος, μη αισθανόμενος δμως κάματον, 
καίτοι τοΰ σώματός του οντος καταπεπο- 
νημένου. 'Εκάθητο, έθεώρει έμπροσθεν αΰ
τοΰ καί ούδέν ένόει, δέν ένόει τ ί  τώ συ
νέβη, δ ιατί εΰρίσκετο μόνος, μ! νεναρκω- 
μένα μέλη, μέ πικρόν τό στόμα, μέ πεπιε- 
σμένον τό στήθος, έντός κενοΰ καί «γνώ 
στου δωματίου. Δέν ένόει δ ιατί ή Βάριγ- 
κά του παρεδόθη εις τόν ουτιδανόν εκεί
νον, καί πώς έδυνήθη, ένοχο; ούσα, νά 
προσποιήται τήν γαλήνην έχ,είνην, νά τω 
παρέχιρ τ ά ;  αυτά; θωπεία;, νά τφ  άπο- 
δεικνύιρ τήν Ιδίαν εμπιστοσύνην !

—  Τίποτε δέν εννοώ, έψιθύριζον τά  ά- 
πεξηραμένα χείλη του. Τ ί;  είξεύρει αν ήδη 
εί; Πετρ ούπολιν ; . . .

Καί διεκόπτετο καί ήρχιζε νά χασμ&- 
τα ι  αυθις φρικιών, τείνων τά  μέλη του. 
Εύθυμοι καί θλιβεραί άναμνήσεις τόν έβα- 
σάνιζον όμ.οίως. Άνεμιμνήσκετο αΓφνης 
δτι πρό ολίγων ήμερων έχείνη έκάθησε πρό 
τοΰ κλειδοκυμβάλου, παρουσία τοΰ Έρνέ- 
στου καί αύτοΰ καί δτι Εψαλε: Γέρων αν- 
ζνγοζ, γέρω>· Α γ ρ ιο ς . ’Ανεμιμνήσκετο τή ;  
έκφράσεω; τοΰ προσώπου της, τής παρα
δόξου ζωηρότητο; τών οφθαλμών της, τή ;  
έρυθρότητος τών παρειών τη ; ,κα ί ήγείρετο 
τ ή ;  Ιόρας αύτοΰ, θέλων νά δράμγι ποός 
αυτούς καί νά τοϊς εΓπγ|·

—  Κακώ; έκάματε νά μ ’ έμ πα ίξητε .Ό  
πρόππαπός μου ήτο άνηλεής πρό; τού; χ ω 
ρικού; του καί ό πάππος μου γνήσιο; χ ω 
ρικό;.

Μεθ’ δ θά έφόνευεν άμφοτέρου;. Ε ιτα  
ένόμιζεν δτι πάντα  τά συμβάντα αύτφ ή- 
σαν όνειρα, παραλογισμό;, δτι άν μ,όνον 
έκινεϊτο καί έθεώρει πέριξ αΰτοΰ δλα ταΰτα 
ήθελον έξαφανισθ?,. Ά λ λ ά  κατελαμβάνετο 
υπό πλειοτέρα; θλίψεω;. Ε ί; έπίμετρον δέ 
τής συμφορά; του, ό Λαβρέτσκης, μετά 
τινα; μήνας ήλπιζε νά γείν·/] πατήρ. Τό 
παρελθόν, τό μέλλον, ολόκληρο; ή ζωή 
του, έδηλητηριάσθη. Τέλος έπανήλθεν εί; 
Παρισιού;, ιιετέοη εις τι ξενοδοχεΐον καί 
έπεμψε τή Βαρβάρα Παυλόβνα τήν επιστο
λήν τοΰ κ. Έρνέστου μέ τήν έπομένην ε
πιστολήν του"

Ή  εγκλειστος επιστολή θά σας έξηγήση τά πάντα . 
*Ως πρός. τοΰτο σας δηλώ οτι δέν άνεγνώρισα τήν συν- ! 
ήθη προσοχήν σας. ΕΤναι δυνατόν νά άφήσητε νά π α - 
ραπιπτουν τόσον σπουδαΤαι έπ ισ το λ α ί; (Τήν φοάσιν 
ταύτην ό δύσμοιρος Λαβρέτσκης ε'πι πολλάς ώρας ε'- 
σκέπτετο και παρεσχεύασε.) Δέν δύναμαι πλέον νά σας 
ε’-α ν ιδω , ελπίζω  δέ ότι ουτε ύμεΤς τό επιθυμείτε.Σας 
όρίζω 15,000 φράγκα εισόδημα· αδυνατώ νά σας πα
ραχωρήσω πλειότερα. Πέμψατε τήν διεύθυνσιν σας 
είς τόν επιστάτην τών χτημάτω ν μου. Πράξατε δ ,τ ι 
θέλετε. Β ιώσατε οπου θέλετε. Έ σ τ έ  ευτυχής. Ά ν ω -  
νωφελές ν' άποχριθήτε.

Καίτοι γοάφων πρός τήν σύζυγόν του 
νά μή άπαντήστ), μ ’ δλον τοΰτο ό Λ α- 

I βρέτσκη; έναγωνίώ; άνέμενεν άπάντησιν 
έξν,γοΰσαν τό παράδοξον εκείνο συμβάν. 
Ή  Βαρβάρα τήν αύτήν ήμέοαν τφ  άπέ- 
στειλε μακράν έπιστολήν, γαλλιστί γε- 
γραμμένην, έπιφέρασαν αύτφ τό έσχατον 
κτύπημα, διότι αί άπομείνασαι άμφιβο- 
λίαι έξέλιπον καί Υίσχύνθη διότι ε ι/εν ά 
κόμη τοιαύτας. Έ  Βαρβάρα Παυλόβνα δέν 
έδικαιολόγει έαυτήν, άλλά μόνον επεθύμει 
νά τόν ϋδ·/) καί τόν ίκέτευεν νά μ.ή τήν 
καταδικάσγι δι’ άμετακλήτου τρόπου. Ή  
έπιστολή ητο ψυχρά καί εκτεταμένη,καί- 
τοι ενιαχού παρετηροΰντο Εχ^η δακούων. 
Ό  Λαβρέτσκη; έμειδίασε πικρώ;, μετά 
τρεΐ; δέ ημέρα; δέν εΰρίσκετο πλέον εί; 
Παρισιού;. 'Αντί δμω; νά έπανέλθγ) εί; 
Ρωσίαν, κατηυθύνθη εί; 'Ιταλίαν. Καί 
αύ ΐό ;  ούτο; ήγνόει δ ιατί έξελέξατο ταύ- 
την καί όχι άλλο μέρο;, άλλά τ ί τόν έν- 
διέφερε τό μέρο;, άρκεΐ νά μή έπανήρχετο 
εί; τήν πατρικήν οικίαν του.’ Επεμψε δια- 
τα γάς  πρό; τόν επιστάτην του διά τήν 
έπιχορήγησιν τ ί ,;  συζύγου του, έντελλό- 
μ,ενο; αμα αύτώ ν’ άναλάβγι πάραυτα 
παρά τοΰ στρατηγού Κοοομπύν τήν διεύ- 
θυνσιν δλων τών ΰποθέσεών του, ^ωοίς νά 
περιμέννι νά τφ  δοθώσι λογαριασμοί καί 
νά φροντίσϊ) διά τήν άναχώρησιν αΰτοΰ. 
Έφαντάζετο τήν ταραχήν καί τήν ποοσ- 
βληθεΐσαν αξιοπρέπειαν τοΰ άποπεμπομέ- 
νου στρατηγοΰ καί παρά τήν ίδιαν αύτοΰ 
συμφοράν ίισθάνετο μοχθηράν τινα ^αοάν. 
“Εγραψεν ώσαύτως πρό; τήν Γλαφυράν 
ΓΙετρόβναν, παρακαλών ταύτην νά έπι- 
στρέψη είς Λαβρίκη καί τ?ί άπέστειλεν ε 
πιτροπικόν, άλλ’ή Γλαφυρά ΙΙετοόβνα δέν 
έπανϊίλθεν έκ Λαβρίκη καί έδημοσίευσεν 
ή ιδία εί; τά ;  εφημερίδα; δτι τό επιτρο
πικόν ήτο άκυρον καί άνωφελέ;.

’Αποσυρθείς εις πολίχνην τινά τ ί ς  ' Ι 
ταλίας, ό Λαβρέτσκης παρηκολούθει έν 
τούτοι; τά  κινήματα τΐΐς συζύγου του. 
’Εκ τών έφημερίδων εμαθεν δτι κατά τήν 
παλαιάν συνήθειάν της άνεχώρησεν έκ

Παρισίων μεταβ^σα είς Βάδεν. Ε ιτα  £- 
μαθεν δτι ήτο πατήρ κόρης, μετά δύω δέ 
μ·71νας ό επιστάτη; αύτοΰ τώ άνήγγειλεν 
δτι ή Βαρβάρα Παυλόβνα έζήτησε τήν 
πρώτην τριμηνίαν τή ;  έπιχορηγήσεω; αΰ- 
τ -Ji;. Δυσάρεστοι λίαν διαδόσεις ήρξαντο 
νά λέγωνται καί τέλος άπασαι αί εφημε
ρίδες ανέγραψαν τραγικοκωμικήν τινα !- 
στοοίαν, καθ’ ήν ή σύζυγό; του διεδραμά- 
τιζεν ο·j y ί Εντιμον πρόσωπον. Τετέλεσται- 
ή Β*οβάρα Παυλόβνα κατέστη διάσημος.

Ό  Λαβρέτσκη; επαυσε ν’ άσχολΐίται 
περί τα ύ τη ; ,  άλλ’ ΰπέφερε λίαν. ’Ενίοτε 
κατελαμβάνετο υπό ζωηροτάτης έπιθυμία; 
Ϊνα τήν έπανίδνι, νά συγχωρήσιρ αΰτί| 
πάντα καί ν’ άκούσν) άκόμη τής θωπευ
τικής φωνή; τη ;  καί αίσθανθϊΐ τήν χεΐ- 

' ρά τη ;  έντό; τών ίδικών του. Έ ν  τού- 
| τοι; δέν έγεννήθη ΐνα πάσχη, ΰπερίσχυσε 

δέ ή εύρωστο; φύσι; του. Πολλά πράγμα
τα τότε ένόησε' καί ή πλήξασα αυτόν 
συμφορά δέν τφ  εφαίνετο πλέον απρόο
π τ ο ; '  ένόησε τήν σύζυγόν του. Τότε μό
νον γνωοίζει τ ι ;  εκείνους μεθ’ών βιοΐ συν- 
εχώ;, δταν άπομακρύνηται αυτών. Ηρ- 
ξατο νά μελετ^. αυθις,άν καί ουχί μεθ’ ό
σης άλλοτε ζέσεως, καί έγένετο άοιάφο- 
ρο; προ; πάντα. Τέσσαοα Ιτη  παρελθόν 
ουτω, τότε δέ γισθάνθη δυνάμει; ΐνα έ- 
πανέλθη εί; τήν πατρίδα του καί έπανίδγ) 
τού; συγγενεί; του.Δέν έσταμάτησεν ούτε 
εί; Πετρούπολιν, ούτε εί; Μόσχαν, άφί- 
κετο δέ είς τήν πόλιν Ο . . ., ένθα έγκα- 
τελείψαμεν αύτόν καί δπου παρακαλ.)ΰμεν 
τόν εύμενίΐ ήμών αναγνώστην νά έπανέλ- 
θϊ) νΰν μεθ’ ήμών.

Έ π ε τ α ι  συνέχεια.

ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ 0 ΝΟΘΟΣ
Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  E R N E S T  D U B R E U I L

Συνέχεια· ΐδε προηγούμενον φύλλον.

Καί δμως ήτο μόνο;' δλοι, δλοι τόν 
έγκατέλειψαν ·ί]σθάνετο έχυτόν δυςτυ- 
χ·5*, άπελπι, άνευ άγάπης, ήδη, δτε, εΓ- 
περ ποτέ, ειχεν ανάγκην ΰποστηρίξεως. 
ΤΗτο δυστυχή; όόοιπόρο; πλανηθείς είς  
τά  σκότη τή ;  νυκτό;, άκούων μακρό- 
θεν τόν ήχον προσφιλοΰ; φων-Ji;, άλλά, 
φεΰ ! μή δυνάμενος νά φθάσνι πρό; αύτήν !

Καί ή ιδέα τοΰ νά έπανεύρη τόν Ό λ ι -  
βιέρον έπήρχετο άδιακόπω; είς τόν νοΰν 
του καί έβάδιζε βραδέως μέν, άλλ’ εύστ*· 
θώ;.

Έ ν  τούτοις έπρεπε νά φθάστι τό ταχύ* 
τεοον !

Ό  δυςτυχή ; ! ήτο νήστι; πρό δύο ή" 
μερών ! . . . αί προμήθειαί του είνον ήδίΐ 
έξαντληθή ! . . .

Έ π ί  τέλου; Ιφθασε πρό τών θυρών τϊΐί 
πόλεως.

Ό  Καπελοΰζο; είσήλθεν είς Τουραίνην.
Ό δό  ; τ ι ;  διηνοίγετο ένώπιόν του, στε

νή, σκοτεινή, δυσώδη;.
Είσήλθεν είς αύτιίιν και έσταριάτνισεν έ- 

νώπιον οικίας.



Ένόμισεν δτι ητο καπηλεΐον.
Ά νθρω πό; τ ι ;  ΐστατο εί; τήν Ούραν.
—  Τί θέλει; ; ήοώτησε τραχέως τόν 

Καπελοΰζον.
—  'Ολίγον ψωμ.ί καί κρασί . . . και νά 

κοιμηθώ.
—  Έ  ! καί χρήματα ; . . . 2χει; ;
Ό  Καπελ οΟ ζο; Ιδειζ εν αύτφ ολίγα νο

μίσματα, άτινα είχον άπομείνει αύτφ.
—  Τότε τό πράγμα διαφέρει, είπεν δ 

υπηρέτη; τοΰ καπηλειού, Ιμβα μέσα. . . 
Δέν θά πληρώσ-/); πολλά . . . Ε ί;  τό κα
πηλειό τοΰ ΦύΛαχο<:' Α γγέΛ ου  εινε ολα εύ- 
θγ)νά. . . μόνον πίστωσιν ποΰ δέν κάνει. . .

Καί είσαγαγών τόν Καπελοΰζον εί; τό 
καπηλεΐον, παρουσίασεν αυτόν εί; τόν Αυ- 
δουϊνον, δ ; τ ι ;  τόν έδέχθη φιλοφρονώ;.

Μετά τό λιτόν του δεΐπνον, δ Καπε- 
λοΰζο; πάραυτα κατεκλιθη.

—  Αΰριον, αΰριον, έψιθύοισε, θά υπάγω 
εί; Λανζαί . . . άν ημαι καλά . . . διότι 
πραγματικώ; αισθάνομαι μεγοίλην αδυνα
μίαν" άλλά πρέπει νά ίδώ τον Όλιβιέοον... 
πρέπει ! . . .

Καί άπεκοιμήθη, πάντοτε κατά νοΰν έ- 
χων τά  δύο ποοοφιλή του όντα.

Ό  ηλ ιο; έλαμπεν ί)δη εί; τόν ορί
ζοντα , διαχύνων έπί τ ή ;  γή ;  τά ;  ευερ
γετικά; αΰτοΰ ακτίνα;. Ή  φύσι; δλϊ) έ- 
μειδία,τά δέ μ.υρίπνοα τών λειμώνων άνθη 
διέχεον άπανταχοΰ τ ή ;  φύσεω; τά αρώ
ματα αυτών, άποτινάσσοντα τήν δρόσον 
τή; νυκτό;, καταβαρύνουσαν τά  τρυφερά 
αυτών φύλλα.

Ό  Ό λιβιέρο; άνέμενε κάτωθεν τοΰ δω
ματίου τή ;  Ζολάνδη;.

Μετ' οΰ πολύ ή νέα έποόβαλεν εί; τό 
παράθυρον.

—  Ζολάνδη ! . . . είπεν δ Όλιβιέρο;.
—  Περίμενε, τώρα έρχομαι.
Μετά τινα λεπτά  οί δύο έρασταί, κρα

τούμενοι διά τ ή ;  χειρό;, διήρχοντο βρα- 
δέω; τ ά ;  μυροβόλου; δενδροστοιχία; του 
κήπου, ή μέν Ζολάνδη, σκεπτική, συλλέ- 
γουσα άνθη, ό δέ Όλιβιέρο; μειδιών καί 
υπερήφανο;, ώ; άνθρωπο; αίσθανόμ,ενο; δτι 
«γαπάτα ι.

—  Ήζεύρει;, Ζολάνδη, τ ί  θά κάμωμεν 
οταν έπιστρέψωμεν εί; Παρισιού; ; ελεγεν
δ Όλιβιέοο;.

Δέν ώμίλουν πλέον περί παρελθόντο;.
Ενώπιον αύτών διηνοίγετο ηδη τό μέλ

λον πλήρες ερωτο; καί χρυσών ελπίδων.
—  Είπέ μου, Όλιβιέρε, είπέ μου τ ί  θά 

1 Χάμωμεν ; ήρώτα αύτόν ή Ζολάνδγ).
—  Θά ζητήσωμεν νά εΰρωμεν τόν π α 

τέρα σου.
—  Φεΰ ! είπεν ή νέα περιλύπω;, πτω χέ  

Πατέρα·! . . . πόσον θά ύπέφερε; άπό τή ;  
*παισίαί εκείνν; ήμέρα; ! . . .

—  Ά λ λ ά  πόσον θά χαρή δταν σ' έπα- 
ν'δνι ! . . .  0 ά  τω εΓπω οτι σε άγαπώ και 
δτι θά ενώσω τήν τύχν)ν μου μετά τή ;  ί- 
δική; σου . . . Είνε σ τρατ ιώ τη ;,  μοί ει- 

; καί εγώ έπίση; . . . Έ χ ω  ολίγα 
Χρήματα καί θά συστήσωμεν έταιρίαν δ- 

πολεμήσωμεν κατά τών Ά γ γ λ ω ν .  
Εινε τόσψ ώραΐαν επάγγελμα. Ε ί;  άρχαΐος

φίλο; μου, τόν όποιον θ’ άνεύρω εί; Π α
ρισιού; καί δ δποϊο; μέ άγαπ^ί, θά μέ βοη- 
θήσν) εί; τοΰτο. Θά γίνω, μέ τήν δόςαν 
τοΰ Θεοΰ, διάσημο; αρχηγό;. Καί θά ύπε- 
ρηφανεύεσαι, Ζολάνδη μου, δι' εμέ ! . . .

—  Ά λ λ ά ,  είπεν αΐφνη; ή νέα μ ετ’ α 
ποστροφή;, αυτή ή ’Ισαβέλλα, αύτή ή 
τόσψ κακή βασίλισσα, ή όποια ητο ή αι
τ ία  τών δυ;τυχιών μ α ;,  δέν δύναται ; ..

—  Ώ  ! έσο ήσυχο;, Ζολάνδη, θά τήν 
έκδικηθώμε» . . . Ά λ λ ω ;  τε αΰτη έξωοί- 
σθη άπό τού; Παρισιού; καί μ ετ ’ ολίγα; 
ήμέρα; ήμεΐ; θά εγκαταλείψωμεν τήν Του- 
ραίνην. Επειτα , ή Γαλλία εϊνε πολύ με
γάλη καί θά σέ κρύψω άπό τά  βλέμματα 
τών εχθρών μα;.

—  Πόσον είσαι καλό; ! αγαπητέ  μου 
Όλιβιέρε ! . . . πόσον σέ άγαπώ ! . . . π ό 
σην ευγνωμοσύνην οφείλω εί; σέ καί εί; 
τού; φίλου; σου, οΐτινε; μ’ Ισωσαν. . . Ά !  
ναί ! φοβούμαι! πυλΰ φοβούμαι, βλέπουσα 
έμαυτήν τοσοΰτον ευτυχή μετά τοσαύτα; 
δοκιμασία; καί συμφορά;.

—  Φοβείσαι, Ζολάνδη ;. . . καί δ ιατί; 
Ύ ψιοτε Θεέ ! . . . Δέν εΓμ.εθα εδώ, π λ η 
σίον σου, εγώ καί οί φίλοι, δπω; σέ ύπε- 
ρασπίσωμεν, εστω καί μ.έ προφανή κίνδυ
νον τή ;  ζωή; μ α ;  ;

Ή  Ζολάνδη έμειδίασεν έπιχαοίτω ; καί 
έτεινε τήν χεΐρα πρό; τόν Όλιβιέρον.

Ά λ λ ’ αίφνη; ελαφρό; στεναγμό; έξήλθε 
τοΰ στήθου; τη ;  καί έπεσε κατά γ ή ; ,  τού; 
οφθαλμού; εχουσα ημίκλειστου; καί τό 
πρόσωπον κεκαλυμ,μένον ύπ’ ώχρότητο; 
θανασίμου.

— Θεέ μου ! . . . έκραύγασεν δ Ό λ ι -  
βιέρο;, Ζολάνδη, τ ί  5χεις . . Δίκαιε Θεέ!
. . . θ' άποθάνιρ ! . . . Ζολάνδη, είπέ μοι

τ ί  5χεΐ{. ; „Ή  νέα εφερε μ ετ ’ αγωνία; τήν χεΐρα 
έπί τ ή ;  καρδία;.

—  "Ω ! . . . έψιθύοισεν . . .  ώ ! πονώ !
. . . εδώ . . . εδώ ! . . .

Ό  Όλιβιέοο;, έκτό; έαυτοΰ γενόμενο;, 
Ιλαβεν αυτήν εί; τά ;  άγκάλα; του.

—  Πρέπει νά μεταβώμεν εί; τό δωμά- 
τιόν σου, φίλη μου, είπεν. Θά ειδοποιήσω 
τόν Ζεβάν καί τόν Μαλκράφτ . . . Δύνα- 
σαι νά περιπατήσγι; ;

Ή  Ζολάνδη ήγέρθη κλονουμένη.
—  Δέν δύναμαι . . . δέν δύναμαι . . . 

νά περιπατήσω.
Καί έπανέπεσεν εί; τ ά ;  άγκάλα; τοΰ 

έραστοΰ τη ;.
—  ΤΩ Θεέ μου, άνέκραξεν δ δ υ ;τυ χή ;  

ν έο ; . . . Ζολάνδη ! . . . Ζολάνδη ! . . .
Καί, λαβών αύτήν εί; τά ;  άγκάλα; 

του, μετέφερε τό προ;φιλέ; του φορτίον 
μέχρι τ ή ;  οικία; του- είτα δέ έκάλεσε 
τήν υπηρέτριαν.

—  Μαριάννα, τή είπε, Μαριάννα, τρέξε 
γρήγορα ! Είπέ τοΰ Ζεβάν καί τοΰ Μαλ
κράφτ νά ελθωσιν άμέσω; εδώ ! Ά  ! όχι 
μείνε σύ έδώ, πλησίον τή ;  Ζολάνδη; . . . 
Πηγαίνω μόνο; μου.

Καί, έναποθέσα; τήν νέαν έπί τ ή ;  κλί- 
νττις τ η ; ,  σχεδόν άναίσθητον, ώρμησε πρό; 
άναζήτησιν τών φίλων του.

—  Ά χ  ! Θεέ μου ! Ιλεγε καθ’ έαυτόν,

τήν εΰρον λοιπόν διά νά την χάσω διά 
παντό; !

Φεΰ ! δ ά τ υ χ ή ;  νέο; δέν ήπατό?το.
Ή  Ζολάνδη είχεν υποφέρει τόσω έκ τή ;  

χαρόί;, δσω καί έκ τή ;  λ ύ π η ; - τά  άλλε- 
πάλληλα παθήματα αύτή ;,  ή νύζ, τήν 
όποιαν διήλθεν έν τω δάσει Λιν^, ή επά
ρατο; εκείνη νύζ τοΰ πυοετοΰ καί τή ;  πα
ραφροσύνη;, ή παρά τφ  Νασίμ διαμονή 
τ η ; ,  τό ποτόν τή ;  Μίρσκα;, ή παρά τφ  
άρχοντι Δέ Ζιάκ αιχμαλωσία τη ; ,  ή άπρο;- 
δότητο; άπελευθέρωσί; τη ; ,  πάντα ταΰτα  
είχον συντελέσει δπω; έζασθενίσωσι τόν 
οργανισμόν τοΰ φύσει άόυνάτου τούτου 
π λά σ μ α τα ;.

Ή  άπαισία σκιά τοΰ θανάτου, άποκρυ- 
βεΐσα πρό; στιγμήν εί; τά  ερέβη τοΰ αδου, 
έπανήρχετυ ζητώσα τήν λείαν τη ; ,  βέ
βαια ήδη ουσα δτι τό άθώον πλάσμα δέν 
θά διέφευγε πλέον τών χειρών τη ; .

Οί τρεΐ; φίλοι Ιδραμον πρό; τήν κλί
νην τ ή ;  άσθενοΰ;.

Ό  Μαλκράφτ δ ι’ ένό; βλέμματα; ήν- 
νόησε τά πάντα.

—  Δέν είνε τίποτε ! . . . τ ί  λέγει; καί 
σύ, Μαλκοάφτ ; ήοώτησεν δ Όλιβιέρο; τον 
μοναχόν. . . Ά π λ ή  λιποθυμία ίσω; ;

—  Θά Γδωμεν, άπήντησε ζηρώ; δ Μαλ
κράφτ.

Ό  Ζεβάν, ανήσυχο; δσον καί δ Ό λ ιβ ιέ -  
ρο;, έτρεζε πάραυτα εί; Λανζαί καί εφερε 
μεθ’έαυτον τόν ια τρόν ,δ ;τ ι ; ,μετ’αύστη;άν 
έξέτασιν, έκίνησε θλιβερώ; τήν κεφαλήν.

—  Ώ  ! είπεν ό Ό λιβιέρο; μ ετ’ άνεκ- 
φράστου αγωνία; θά την σώσετε, ιατρέ 
μου, δέν είνε άληθέ; ;

—  Μή έλπίζετε εί; έμέ, κύριε, άλλά 
μ,όνον εί; τόν Θεόν.

Ό  δ υ ;τυ χή ;  νέο; έξεροάγη εί; λυγμού; 
καί Ιπεσεν εί; τά ;  άγκάλα; τοΰ Ζεβάν.

’Εν τούτοι; ή ά τ υ χ ή ;  νέα ηρςατο άνα- 
λαμ.βάνουσα τ ά ;  αισθήσεις τη ; ,  άλλ’ έ- 
φαίνετο αδύνατο; καί καταπεπονημένη.

Τά βλέμμα της κατέστη θολόν, καί 
μόνον δτε προσηλοΰτο έπί τοΰ Όλιβιέρου 
καθίστατο ζωηρόν καί έκφραστικώτατον.

Οί λόγοι τη ;  ήσαν βραδεΐ;, ή δέ γλώσ- 
σά τη ;  περιπλεκομένη, καθίστατο σχεδόν 
άσαφή;.

Καί δμω; έφαίνετο δτι δέν ΰπέφερεν" 
έμειδία, δσάκι; τό βλέμμα τη ;  συνήντα 
τά τοΰ έραστοΰ τ η ;  καί Ιθλιβε συμπαθώ; 
τήν χεΐρα αύτοΰ1 δτε δέ τόν εβλεπε δα- 
κούοντα, ενευεν αυτφ νά πλησιάσνι καί 
έψιθύρισεν εί; τό ού; του παραμυθητικού; 
τινα; λόγου;, οίτινε; διήγειρον έλαφρόν 
έπί τών χειλέων του μειδίαμα.

Ιίαρήλθον οΰ τω δύο ήμέραι.
Τήν τρίτην ημέραν ή κατάστασι; τή ;  

νέα; έφάνη κατά τ ι  βελτιωθεΐσα.
Καί τότε ό Όλιβιέρο; έρρίφθη εί; τού; 

πόδα; τή ;  κλίνη; τη ;  καί άπηύθυνε πρό; 
τόν "Vd/teTov μακράν καί εγκάρδιον προ;- 
ευχήν.

Ά λ λ ά  μόλις έπεστη ή νύζ, ή κρίσις έ- 
πανήλθεν.

"Έ π ετα ι συνέχεια.
Σ. Τ.



Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
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Συνέχεια- ίδε προηγούμενον φΰλλον.

Ό  αΰλάοχης ΰπεκλίθη μετά σεβασμ,οΰ, 
διότι το όνομα τοΰ άρχικυνηγοΰ ήτο πρό 
πολλοΰ γνωστόν είς την επαρχίαν.

—  Κύριε, ειπεν, εΰαρεστήθητε νά είσ- 
έλθητε καί ν’ άναπαυθήτε ολίγον. Ό  εξο
χ ό τ α τ ο ς  έξήλθε μόλις πρό δέκα λεπτών 
τής ώρας, δέν θέλει δ’ έπιστρέψει πρό τής 
όγδοης εσπερινής ώρας.

—  Την όγδόην εσπερινήν ! άπήντησεν 
ό Μονσορώ,κατατρώγων τόν μύστακά του- 
θά χάσω πολΰν καιρόν. Ε ίμαι κομιστής 
σπουδαίας είδήσεως, την οποίαν δέον ν' 
ανακοινώσω έπειγόντως πρός την Αυτοΰ 
'Υψηλότητα. Δέν έχετε νά μοι δώσητε ενα 
ίππον καί ενα οδηγόν ;

—  "Ενα ΐππον ! ύπάρχουσι δέκα, κύριε, 
άπεκρίθη ό αυλάρχης. Ώ ς  πρός τόν δδη- 
γόν δμως, τά πράγμα διαφέρει, διότι ό έ- 
ξοχώτατος δέν έδήλωσε ποΰ μετέβαινεν- 
άλλως, δέν θέλω ν’ άπογυμ,νώσω άνδρών 
τόν πύργον,διότι τοιαύτη είναι ή αΰστηοά 
δ ια ταγή  τής Α ΰτοΰ 'Γψηλότητος.

—  ΤΑ ! ά ! ειπεν ό άρχικυνηγός' λοι
πόν, δέν υπάρξει ασφάλεια ένταΰθα ;

—  Ώ  ! κύριε, είναι τις πάντοτε ασφα
λής έν αέσω άνδοών όποιοι οί κύριοι Βουσύ, 
Λιβαρότος, Ρ ιβ  ειράκ καί ’Αντραγκέ, χ ω 
ρίς νά συνυπολογίσω τόν άήττητον  πρίγ- 
κηπα καί κύριόν ι/,ου, τόν δούκα δ ’ Ά ν -  
ζ&οΰ, άλλ’ έννοεΐτε . . .

—  Ναί, έννοώ, δτι, οσάκις έκεΐνοι δέν 
είναι παρόντες, υπάρχει όλιγωτέοα ασφά
λεια.

—  Αυτό είναι, κύριε.
—  Τότε θά λάβω έκ τοΰ ιπποστασίου 

Ινα άκούραστον ΐππον καί θά προσπαθήσω 
ν’ άνεύρω τήν Αΰτοΰ Υψηλότητα,έρωτών.

—  Πιθανόν νά συναντήσητε τόν δοΰκα.
—  Άνεχώρησαν δρομαίοι ;
—  Ό χ ι ,  βημ.κτίζοντες.
—: "Αριστα ! δείξατέ μ.οι μόνον τίνα 

Ϊππον δύναμαι νά λάβω.
—  Είσέλθετε είς το ίπποστάσιον, κύριε, 

καί έκλέζατε' δλοι οί έν αϋτώ ϊπποι άνή- 
κουσιν είς τόν έξοχώτατον.

—  Κάλλιστα !
Ό  Μονσορώ είσήλθεν είς τό ίπποστά- 

σιον, δπου δέκα η δώδεκα ϊπποι Ιτρωγον 
άνέτως.

— ’Ιδού, είπεν ό αυλάρχης, έκλέζατε.
Ό  Μονσορώ έζήτασε τους ϊππους ώς

ειοήμων.
—  Λαμβάνω αυτόν τόν καστανόχρουν, 

είπε δ ιατάξατε  νά τον έπισάξωσι.
—  Τόν Ρολάνδον j
—  ’Ονομάζεται Ρολάνδος ;
—  Ναί, είναι ό ευνοούμενος ύπό τοΰ 

πρίγκηπος ϊππος , τόν όποιον Ιππεύει καθ’ 
έκάστην. Τφ έδωρήθη ύπό τοΰ κυρίου δέ 
Βουσύ και δέν θά τον ευρίσκετε είς τό ίπ -  
ποστάσιον, έάν μή ό πρίγκηψ έδοκίμαζεν 
ετέρους ϊππους, σταλέντας αΰτώ άπό τήν 
πόλιν Τούρ.

—  Φαίνεται, δτι δέν έσφαλον είς τήν 
έκλογήν μου.

Είς ιπποκόμος προσήλθεν.
—  Έ πισάξατε  τόν Ρολάνδον, είπεν δ 

αυλάρχης.
Ό  Ρολάνδος ήτοιμάσθη έντός ολίγων 

δευτερολέπτων καί ό Μονσοοώ ϊππευσεν 
αυτόν έλαφρώς, άφοΰ αΰθις ήρώτησε πρός 
ποιον μέρος διηυθύνθη δ δούξ.

—  ’Εξήλθε διά ταύτης τής πύλης καί 
ήκολούθησεν εκείνην τήν οδόν, είπεν ό αΰ-
λάραρχής, ϋποδείξας την αυτήν "διεύθν.
τήν όποιαν έπίσης δ φρουρός είχεν υπο
δείξει.

—  Τ-7) αληθείς, είπεν δ Μονσορώ, άφή- 
σας τά  ήνία καί ίδών δτι δ ϊππος διηυ- 
θύνετο πρός τήν ΰποδειχθεϊσαν όδόν, θά 
ελεγέ τις, δτι δ Ρολάνδος ακολουθεί τά 
ίχνη του.

—  Ώ !  μή ανησυχείτε, άπεκρίθη δ αΰ- 
λάρχης, νικούσα τόν κύριον δέ Βουσύ καί 
τόν ιατρόν του Ρεμή νά λέγωσιν, δτι εί
ναι νοημονέστατον ζφον' άμα ώς όσφραν- 
Θϋ; τους συντρόφους του, θέλει πορευθή 
πρός αυτούς.

Τω δντι, δ ϊππος έξεκίνησε, χωρίς νά 
τον κεντήσωσι καί έξήλθεν άδιστάκτως 
τής πόλεως, μάλιστα δ’ έποιήσατο στρο
φήν τινα, δπως βραχύνγι τήν όδόν, ητις 
έδιχάζετο ήμ-ικυκλικώς μέν πρός τ ’ αρι
στερά, κα τ’ εΰθεΐαν δέ πρός τά  δεξιά.

—  Τή άληθεία,είπε καθ’εαυτόν ό Μον
σορώ, βλέπω, δτι δέν ήσαν μ ά τα ια  τά  έγ- 
κώμια τοΰ ίππου' άφοΰ, λοιπόν, γινώσκεις 
τόσον καλώς τόν δρόμον σου, πήγαινε, Ρο- 
λάνδε, πήγαινε.

’Αφήκε δ’ αΰτόν έλεύθερον.
Ό  ϊππος, άφικόμενος είς τό έξωτερικόν 

περιτείχισμα τής πόλεως, έδίστασε ποός 
στιγμήν, έάν ώφειλε νά στραφώ πρός τά 
δεζιά ή ποός τ ’ αριστερά.

Έστράφη δέ πρός τ ’ αριστερά.
Κ α τ ’ εκείνην τήν στιγμ.ήν διήοχετο έ- 

κεϊθεν είς χωρικός.
—  ΑΓ, φίλε, μήπως είδες μερικούς ιπ 

πείς ; ήρώτησεν αΰτόν δ Μονσορώ.
—  Ν αί,  κύριε, άπεκρίθη ό άγρότης, 

του; απάντησα έκεϊ κάτω.
Ό  χωρικός είχεν απαντήσει τούς ιπ 

πείς πρός δ μέρος διηυθύνθη δ Ρολάνδος.
—  Πήγαινε, Ρολάνδε, πήγαινε, είπεν 

δ άρχικυνηγός, άφείς έντελώς έλεύθερον 
τόν ϊππον,δστις ήρξατο νά τρέχν) είς τοι- 
οΰτον βαθμόν, ώστε θά ήδύνατο νά δια- 
τρέξϊ) τρεις ή τέσσαρας λεύγας καθ’ ώραν.

Ό  ϊππος, μ ετ’ ολίγον, έστράφη αίφνης 
πρός τά δεξιά έπί ήνθισμένης στενωποΰ, 
διασχιζούσης τούς άγοούς.

*0 Μονσορώ έμεινε πρός στιγμήν άνα- 
ποφάσιστος, έάν ώφειλε ν’ άνακόψη τόν 
δρόμον τοΰ Ρολάνδου, άλλ’άπεφάσισε ν’ά- 
φήσνι αΰτόν έλεύθερον.

Ό  ϊππος, έφ’δσον ποοΰχώρει,καθίστατο 
ζωηρότερος, ώστε, μετά τέταρτον τής ώ 
ρας, ή πόλις έγένετο άφαντος άπό τών ο
φθαλμών τοΰ ίππέως, δστις έπίσης ήο- 
χ ιζε  ν' άναγνωρίζιρ εκείνα τά μέρη.

—- 'Αλλά, ειπε καθ'έαυτόν δ Μονσορώ, 
δτε είσέδυσεν είς τό δάσος, δύναταί τις

νά εΐπϊ), δτι πορευόμεθα είς τό'Μεριδόρ* 
μήπως, κατά τύχην, ή Αΰτοΰ Ύψηλότης 
διηυθύνθη πρός τόν πύργον τοΰ Μεριδόρ ;

Τό μέτωπον τοΰ άρχικυνηγοΰ έσκυθρώ- 
πασεν έπί τ^  σκέψει ταύτ-ρ, ητις δέν έπήρ- 
χετο τότε τά πρώτον είς τόν νοΰν του.

—  Ώ  ! ώ ! έψιθύρισε, μήπως, ένώ ήο- 
χόμην νά ϊδω κατά πρώτον τόν ποίγκη- 
πα, άναβάλλων νά ίδω τήν σύζυγόν μου 
αΰριον, έχω τήν τύχην νά ίδω άμφοτέ- 
ρους ταΰτοχρόνως ;

Τρομερόν μειδίαμα διέστειλε τά χ ε ί
λη του

Ό  ϊππος έξηκολούθει διαρκώς τόν πρός 
τά δεξιά δρόμ,ον του μ ετ’ επιμονής, ένδει- 
κνυούσης, δτι έγίνωσκεν άσφαλώς ποΰ έ- 
πορεύετο.

—  ’Αλλά, είπεν αυθις καθ' εαυτόν δ 
Μονσορώ, δέν θά είμαι μακράν τοΰ κήπου 
τοΰ Μεριδόρ.

Κ α τ ’ εκείνην τήν στιγμήν, δ ϊππος έ· 
χρεμέτισε, ταΰτοχρόνως δ ’ έτερος χρεμε- 
τισμός άνταπεκρίθη έκ τοΰ βάθους τοΰ 
φυλλώματος τοΰ δάσους.

—  ΤΑ ! χ  ! φαίνεται, δτι ό Ρολάνδος 
άνεΰρε τους συντρόφους του.

\ )  ϊππος έδιπλασίασε τήν τ α χ ύ τ η τ ά  
του, διεοχόμενος ώς άστραπή ΰπό τά υ
ψηλά δένδρα.

Αίφνης, ό Μονσορώ είδεν ένα τοίχον καί 
κάτωθι αΰτοΰ προσδεδεμένον Ινα ΐππον.

Ό  ϊππος έχρεμέτισεν έκ νέου και ό Μον
σορώ έπείσθη, δτι αΰτός είχεν άνταπο- 
κριθή είς τον πρώτον χρεμετισμον τοΰ Ρ ο 
λάνδου.

—  Κάποιος είναι έδώ ! ειπεν ό Μονσο- 
οώ, ώ^ριάσας.

ΝΖ'

Τ £  ή ρ χ ε τ ο  ν ’ ά ν*γγε£λ > )  

ό  χ ό μ η ς  Μ ο ν σ ο ρ ώ .

Ό  κύριος δέ Μονσορώ μετέπιπτεν άπό 
έκπλήξεως είς εκπληξιν δ τοίχος τοΰ Με- 
οιδόρ, τό δποΐον ώς έκ θαύματος συνήντη- 
σεν,δ εύρεθείς έκεϊ καί θωτεύων τόν ΐππον 
του ώ; οικειότατα γνωστόν αυτώ ϊπ π ο ς ,ή 
σαν ίκαναί άφορμαί νά έγείρωσιν ΰπονοίας 
καί παρά τοΐς ήκιστα φιλυπόπτοις.

Ό  Μονσορώ, πλησιάσας, έκαστος δέ 
φαντάζεται πόσον έπευσε, πλησιάσας, πα- 
ρετήρησε τήν είς έκεϊνο τό μέρος βλάβην 
τοΰ τοίχου, τήν άποτελοΰσαν είδος κλί
μακας, τής όποιας τάς βαθμίδας είχον 
σχηματίσει οί πόδες έκάστοτε άναρριχω- 
μένου άνδρός.

Ό  κόμης, μετά τήν γενικήν παοατή- 
ρησιν, κατήλθεν είς τήν έξέτασιν τών λε
πτομερειών, εΰνόητον δ’ είναι, δτι πρώτος 
ό ϊππος έφείλκυσε τήν προσοχήν του.

Ύ πό  τό έφίππιον τούτου ύπήοχεν άρ- 
γυροκέντητον επίστρωμα,είς τινα τών γ ω 
νιών τοΰ δποίου ΰπήρχον κεντημένα δύο 
ΦΦ, συμπεπλεγμένα μετά  δύο ΑΑ.

Δέν άπέμενεν αμφιβολία, δτι ειχεν έξ- 
έλθει τών ιπποστασίων τοΰ πρίγκηπος, 
διότι έκεϊνα τά  γράμματα άπήρτιζον τ ’

I αρχικά τοΰ Φραγκίσκος δ’Ανζιοΰ.



ΑΙ ύπόνοιαι τοΰ κόμητος μετεβλήθη- 
οαν είς επιφοβον βεβαιότητα. Ό  Μον- 
σοοώ έσκέφθη, δτι δ δούξ θά ητο έκεΐ καί 
δτι θά ήρχετο συχνάκις, διότι, εκτός τοΰ 
προσδεδεμένου ίππου, ύπήρχεν έπίσης Ιτε- 
ρος,δστις έγίνωσκεν εκείνην τήν όδόν.Συν- 
επέοανε δ’ δτι, άφοΰ ή τύχη  εθεσεν αΰτόν 
έπί τά  ίχνη τών αποκαλύψεων,ώφειλε ν’ά- 
κολουθήσγ) αυτά μέχρι τέλους.

Ά λ λ ω ς ,  τοΰτο ένέκειτο είς τάς Ιζεις 
αΰτοΰ ώς άρχικυνηγοΰ καί ώς ζηλοτύπου 
συζύγου.

Έ φ ’ δσον δμως αν Ιμενε πρός έκεϊνο τό 
μέρος τοΰ τοίχου, ήτο βέβαιον, δτι οΰδέν 
θά ίβλεπεν, επομένως προσέδεσε τόν ί π 
πον του πλησίον τοΰ έτέρου ίππου και Πο
ζάτο θαοραλέως ν’ άναροιχίίται, δπεο ητο 
ευχερές Ιργον, διότι ή κλΐμαξ ητο σχε
δόν έντελώςέσχηματισμένηέπί τοΰ τοίχου.

Ό  Μονσορώ, μόλις άνελθών καί εγκα
τασταθείς έπί τ ι ς  κορυφές τοΰ τοίχου, 
παρετήρησε, παρά τούς πόδας δένδρου έν 
τώ κήπψ, κυανοΰν γυναικεΐον έπανωφόριον 
καί άνδοικόν έκ μέλανος βελούδου μαν
δύαν, είς άπόστασιν δέ πεντήκοντα βημά
των, άνδρα καί γυναίκα,κρατουμένους άπό 
τάς χεΐρας καί πεοιπατοΰντας.

Κατά δυστυχίαν τοΰ Μονσορώ, οστις 
δέν είχε συνειθίσει τόν τοίχον είς τά ;  βι
αιοπραγίας του,λίθος αΰτοΰ, άποσπασθείς, 
κατέπεσε μετά θορύβου, συντρίψας τούς 
κλάδους παρακειμένης δρυός.

Είς εκείνον τόν θόρυβον, οί δύο έν τφ  
κήπψ περιπατοΰντες, τών δποίων τά  πρό
σωπα άπέκρυπτον οί κλάδοι τών δένδρων 
άπό τά  βλέμματα τοΰ Μονσορώ, έστρά- 
,φησαν καί είδον αΰτόν, ήκούσθη δ' όξεϊα 
και σημαντική γυναικεία κραυγή καί ε ιτα 
μικρός θόουβος τών φύλλων ειδοποίησε τόν 
κόμητα, δτι οί δύο Ιφευγον ώς πεφοβισμέ- 
ναι δορκάδες.

Εις τό άκουσμα τής γυναικείας φωνής, 
έ Μονσορώ νισθάνθη καταβρεχόμενον τό μέ- 
τωπόν του ύπό τοΰ ίδρώτος τής αγωνίας, 
διότι άνεγνώοισε τήν φωνήν της Ά ρτέμ ι-  
δος, άδυνατών δέ νά συγκρατήστ) τήν πα-  
ραφέρουσαν αΰτόν όργήν, ώρμησεν άπό τής 
κορυφές τοΰ τοίχου καί, κρατών τό ξίφος 
του είς τήν δεξιάν, ήρχισε νά διασχίζη 
θάμνους καί κλάδους, δπως άνεύρν) τούς 
φυγάδας.

Πλήν έκεΐνοι ειχον γενή άφαντοι καί 
οΰδέν πλέον έτάρασσε τήν σιγήν τοΰ κή
που, πλήν τοΰ άσματος τών άηδόνων καί 
τών ύπολα{δων^ αίτινες, είθισμέναι είς 
τήν παρουσίαν τών δύο εραστών, δέν έφο- 
βοΰντο αΰτούς.

Τί νά πράζγ] εν τ ί1, ερημιά ; τ ί  ν’ άπο- 
φασισ-/) ; ποΰ νά τρέξη ; *0 κήπος ητο εκ
τεταμένος δ Μονσορώ καί ήδύνατο, άνα- 
ζητών τούς καταδιωκομένους, νά συναν- 
ιήσνι τούς μή ζητουμένους.

Έσκέφθη, δτι ή γενομένη άνακάλυ- 
ψις ήρκει αύτφ  επί τοΰ παρόντος- ά λ 
λως, ήσθάνετο έαυτόν κατεχόμενον ύπό 
τοσοΰτον βίαιου πάθους, ώστε ήδυνάτει 
νά ένεργήσ·/) μετά τής προσηκούσης περι- 
οκέψεως, προκειμένου περί έπιφόβου άντι- 
**λου όποιος ητο δ Φραγκίσκος, διότι δ

κόμ,ης δέν άμφέβαλλεν, δτι άντεοαστής 
του ητο δ ποίγκηψ.

Έ ά ν  δ ’ εξ έτέρου δέν ητο δ πρίγκηψ, 
δ Μονσορώ είχε νά έκπληρώσγ] έπείγουσαν 
έντολήν παο’ αΰτφ ' άλλως, έπεφυλάσσετο 
νά συμπεράνη περί τής ένοχες ή τής ά- 
θωότητος αΰτοΰ, άφοΰ ήθελε τόν ίδει.

Αίφνης, τφ  έπήλθεν Ιξοχος σκέψις.
Ν ά ύπερβϊί τόν τοίχον είς τά αΰτό μέ

ρος. δι’ ού είσήλθε, καί ν’ άπαγάγγι τόν 
ίππον τοΰ αντιπάλου του μετά τοΰ ίδι- 
κοΰ του.

Ό  πόθος τής έκδικήσεως προσέδωκεν 
αΰτφ δυνάμεις,έπομένως, άναρριχηθείς έπί 
τοΰ τοίχου, έπανεροιφθη έκτός τού κήπου, 
άλλ’ έκεΐ δέν υπήρχε πλέον δ ϊππος ή 
μάλλον δέν ύπαρχον πλέον οί ίπποι.

Ή  έπελθοΰσα αΰτφ  σκέψις ητο τόσω 
καλή, ώστε είχεν έπέλθει πρότερον είς τον 
νοΰν τοΰ έχθροΰ του, δστις έπωφελήθη 
αυτής.

Ό  Μονσορώ, καταβεβλημένος, έξέπεμψε 
κραυγήν μανίας, δεικνύων τήν πυγμήν 
πρός πονηρόν δαίμονα, δστις βεβαίως ένέ- 
παιζεν αΰτόν έν τφ  ήδη πυκνφ σκότει τοΰ 
δάσους* πλήν ή θέλησίς του δέν ή ττά το  
εΰχερώς, έπομένως, άντενεργών κατά τής 
έχθράς τύχης  καί συνενώσας τάς δυνάμ,εις 
του, έπέστρεψεν, έν τφ  μέσω τής νυκτός, 
είς τήν Άγγέοσην, διά γνωστές αΰτφ άπό 
τής παιδικές του ηλικίας συντοαωτέρας 
δδοΰ.

—  Μετά δύο ώρας καί ήμισειαν άπό 
τής έκ τοΰ Μεριδόρ άναχωρήσεώς του, ά- 
φίκετο πρό τής πύλης τής πόλεως, έξην- 
τλημένος έκ τής δίψης, τοΰ καύσωνος καί 
τοΰ κόπου- άλλ’ ή εξαψις τοΰ πνεύματός 
του ειχε ποοσδώσει δυνάμεις είς τό σώ- 
μά του.

Ά λ λ ω ς ,  ύπεστήριζεν αΰτόν ή σκέψις, 
δτι ήθελεν έρωτήσει τόν φρουρόν ή μάλ
λον τούς φρουρούς πασών τών πυλών τής 
πόλεως καί ήθελε μάθει πόθεν είσήλθεν ά- 
νήρ τις μετά δύο ίππων, δ ι’ υποσχέσεων 
δέ χρημάτων καί διά χορηγίας τοιούτων, 
ήθελε λάβει πληροφορίας περί τών γνωρι- 
σμάτών τοΰ άνδρός.

Ό , τ ι  δμως ήδυνήθη νά μάθϊ) ητο, δτι, 
πρό δύο ωρών, είς ίππος άνευ άναβάτου 
είσήλθεν είς τήν πόλιν καί διηυθύνθη πρός 
το μέγαρον.

Ό  Μονσορώ έσκέφθη, δτι είχε συμβή 
ατύχη μα  είς τόν αναβάτην καί δτι τό 
νοήμον ζφον είχεν έπιστρέψει μόνον είς τό 
ίπποστάσιον.

"Ετυψε τό μέτωπόν του, διότι ένόησεν, 
δτι ητο πεποωμένον οΰδέν νά μάθγι, καί 
διηυθύνθη πρός τά δουκικόν μέγαρον.

Έ π ε τ α ι  συνέχεια.
Α μ - λ .

• Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΦΟΣ

Α ιή γη μ α  χατ& τό  Γ αλλικόν.

Δυστυχή μ,ικρέ ’Ιάκωβε! Μοί φαίνεται, 
δτι τόν βλέπω ετι ριγοΰντα έκ τοΰ ψύ
χους έντάς τών ρακωδών αύτοΰ ενδυμά

των. Μοί φαίνεται, δτι τόν έπαναβλέπω 
κλίνοντα ύπό τό βάρος τοΰ έπί τής ρά- 
χεώς του άπεχθοΰς όγκου. Καί δμως, ό- 
πόταν ήγειρε τό αγγελικόν αύτοΰ πρόσω- 
πον καί μέ έθεώρει μέ τούς οΰρανόχοοας 
καί ύγρού; αύτοΰ οφθαλμούς, μοί ένεποίει 
άρρητόν τινα αίσθησιν, ώσάν μοί ερριπτεν 
έπί τοΰ προσώπου δροσεράν καί εΰώδη άν- 
θοδέσμην τοΰ Μαίου.

ΤΗτο δεκαετής ό ταλαίπωρος, δτε κατά 
πρώτον τόν συνήντησα' έβοήθει ειδεχθή 
τινα άνθρωπον, όνόματι Λιμουσέν, μέθυ
σον καί βάναυσον, δπως ψήσγι κάστανα 
εμπροσθεν τοΰ μικροΰ χα ταστήματόc του. 
Δέν έγνώρισε γονείς ! Αί μόναι θωπεΐαι, 
άς είχεν απολαύσει, ησαν οί κόλαφοι, δι’ 
ών δ Λιμουσέν τόν έφιλοδώρει καθ’ εσπέ
ραν έπανερχόμενος έκ τοΰ καπηλειού, ενθα 
έποίει σπονδάς άκράτου οίνου, είς τήν 
δυσώδη τρώγλην, έν κατώκουν άμφό- 
τεροι.

Καίτοι ή Ιλλειψις τροφής τον είχε κα
ταστήσει κάτισχνον καί καχεκτικόν, εν 
τούτοις έζηναγκάζετο ύπό τοΰ κυρίου του 
νά έργάζηται νυχθημερόν. Έ ν  καιρώ χει-  
μώνος διήρχετο ολόκληρον τήν ημέραν καί 
τό πλεΐστον τής νυκτός τρέμων έκ τοΰ 
ψύχους Ιζωθεν τοΰ καταστήματος  τοΰ κυ
ρίου του. Κ ατά  δέ τάς ώρας, καθ’ άς ού- 
τος εΰρίσκετο έν τοϊς καπηλείοις, θύων τφ  
Β άκχψ , δπερ— καθ’ έκάστην σχεδόν συνέ- 
βαινεν —  δ μικρός ’Ιάκωβος ήτο εΰχαρι- 
στημένος, καίτοι έξετέλει μόνος τήν ύπη- 
ρεσίαν, διότι ήδύνατο νά θερμαίν/] έπί 
τοΰ πυραύνου τάς λιποσάρκους αΰτοΰ χ ε ΐ -  
ρας. Καί τοΰτο δμως μετά πολλοΰ τρό
μου επραττε, διότι, 3ον αίφνης δ Λιμου- 
σέν ένεφανίζετο καί τόν συνελάμβανε θερ— 
μαίνοντα τάς χεΐοάς του έπί τοΰ πυραύ
νου, ήθελε δεχθή βροχήν γρονθοκοπημά- 
των έπί τής ράχεως.

ΙΙολλάκις τό πτωχόν τοΰτο πλάσυ.α, 
μετά παρομοίαν σκηνήν, Ιχυνεν έφ δλο- 
κλήρους ώρας πικρά δάκρυα άπελπισίας, 
τήν κεφαλήν αύτοΰ ϊχον κεκλιμένην καί 
προσποιούμενον δτι εκοπτε δήθεν κάστανα 
|ν  τινι γωνία. Κ ατά  τό θέρος, δ μ,ικρός 
ούτος έγκαταλελειμένος έξετέλει χρέη μι- 
κροΰ άχθοφόρου, τοιούτου όντος τήν ώραν 
ταύτην τοΰ ϊτους τοΰ επαγγέλματος τοΰ 
κυρίου του. Ά λ λ ’ ή ζωή του τότε καθί
στατο δπωσοΰν άνετωτέρα, διότι ήδύνατο 
έλευθέρως νά ζωογονήται ύπό τών άκτίνων 
τοΰ φωτ οβόλ ου ήλίου καί συνάζη τάς ρι- 
πτομένας εξωθεν τών εδωδιμοπωλείων βε- 
βλαμμένας οπώρας, ί ίλήν , φεΰ ! δ χρόνος 
παρέρχεται ταχέω ς ' παρήλθεν ήδη τό θέ
ρος, τά  δέ ψύχη τοΰ ’Οκτωβρίου ήρ- 
ξαντο.

Ήσθανόμην ενδιαφέρον διά τό τα λα ί-  
πωρον τοΰτο πλάσμα, ήγάπων τό ήδύ καί 
πεφοβισμ,ένον αύτοΰ βλέμμα, έθαύμαζον 
τήν Ίώβειον αύιοΰ υπομονήν καί προσε- 
πάθουν νά τφ  παρέξω εΰεργεσίαν τινά ά -  
ναλόγως τών μέσων μου.

I  Ημέράν τινά ευρών έντός τοΰ ίμ ατ ιο -  
. φυλακείου μου ένδυμασίαν τινά τοΰ μικροΰ 
' άδελφοΰ μου, τήν εθεσα ύπό μάλης, περι-



τετυλιγμένην έντός έφημεοίδος, δπως με
ταβώ καί τήν δώιω είς τόν μικρόν μ.ου 
κυφόν. Καθ’ ήν στιγμήν άφικόμην πλησίον 
του, ό Λιμουσέν εύοίσκετο έν τφ  οίνοπω- 
λείω- τφ  ένεχείρισα άμέσω; το δέμα,τόσον 
δέ συνεκινήθην υπό τής έκ τών μυχών τής 
εύγενοΰ; καοδίας του άνελθούν/ις ευγνω
μοσύνες, ώστε γισθάνθην τήν προς αυτόν 
άνάπην μου διπλασιαζομένην' Κκτοτε δε 
διηρχόμην καθ’ έκάστην έκεΐθεν, δπως τόν 
βλέπω κχί συνδιαλέγωμαι μ ετ’ αύτοΰ έπ’ 
ολίγον, διότι ό Λιμουσέν, ποιών νυχθημ,ε- 
ρόν σπονδάς άκρατου έν τφ  οίνοπωλείω, 
άπουσίαζεν έκ τοΰ εδωδιμοπωλείου του. 
Ημέραν τινα δμως, κληθείς ύπό τής βχ-  
ρέως άσθενούσης μητρό; μου, άνεχώρησα 
διά τήν γενέθλιάν μου χώραν, όπόθεν μ.ε- 
τά  τήν άνάρρωσίν τη ;  ήδυνήθην νά έπα- 
νέλθω είς Παρισιού;, τουτέστι μετά παρέ- 
λευσιν τριών μγινών άπό τή ;  άναχωρήσεώ; 
μου. "Αμα τϊ) άφίζει μου είς Παρισίους, 
μετέβην δπως εΰρω τόν μ,ικρόν κυφόν. 
Πλήν, οποία ύπήρξεν ή εκπληξί; μου, ό- 
πόταν, αεταβά; πρός έπίσκεψίν του, εύρον 
τόν έουθοόρρινον Λιμουσέν καθήμενον μό
νον έπί τοΰ λιθοστρώτου καί φέροντα έπί 
τών ώμων άναοτήρα ά^θοφόρου, διότι εί- 
χεν ήδη παοέλθει ή εποχή τών καστανών. 
Φοβηθείς μήπως είχε συμβή τφ  μικρφ 
προστατευομένψ δυστύχημ,ά τι , ήρώτησα 
τόν Λιμ.ουσέν πεοί αύτοΰ"

“ "Α ! σείς έδώ, κύριε, σιΖς αναγνω
ρίζω, ναι ό ’Ιάκωβο; άνεχώρησεν.

—  Πώ; ;.. .
—  Ό χ ι  διά κακόν, άπ’ έναντία;" μίαν 

ημέραν δύω κυοίαι ύψηλή; περιωπή; έ- 
στάθησαν εζωθεν τοΰ καταστανοπωλείου 
μου’ ή μία ήτο νέα, ή άλλη ηλικιωμένη. 
Ή  νεωτέρα, ή όποία ητο ώραία ώ; ά γ 
γελο;, είπεν εί; την άλλην :

—  Παρατήρησον, μ.αμά, πόσον είναι 
συμπαθητική ή φυσιογνωμία εκείνου τοΰ 
μικρού, δστι; φαίνεται πολύ λυπημένο;.

—  Διότι, ’ζεύοετε, κύριε, δ πονηρός 
προσεποιεΐτο τόν λυπημένον, διά νά κινη 
τήν συμπάθειαν τών διαβατών. ’Αλλά δι’ 
αύτό ίσα, ίσα, τοΰ έτίναξα πολλάκι; τό 
τομάρι !

Αϊ δύο λοιπόν έκεΐναι κυρίαι άρχισαν 
νά τόν έρωτοΰν διά τούς γονείς του, πό
σων χρόνων ητο καί τόσα άλλα πράγμα
τα. Τότε ό πονηρός άρχισε νάποκρίνεται 
μέ μίαν φωνήν παραπονετικήν, ποΰ συνε- 
κίνησε τήν ώραίαν έκείνην κυρίαν, ή όποία 
άμέσως έπρότεινεν είς τήν μητέρα τη ;  νά 
τόν προσλάβωσι πλησίον των. Κ α τ ’ άρ- 
χ ά ;  αΰτη έδίστασεν, άλλά κατόπι βλέ- 
πουσα δτι ή κόρη έπέμενε, συγκατετέθη, 
άφοΰ προηγουμένω;, έννοεΐται, μοί έζή- 
τησε τήν άδειαν.

—  Καί τήν έδώσατε; τόν ήρώτησα,έκ· 
πλαγείς, διότι έγνώοιζα καλώς πόσον ητο 
είς αύτόν χρήσιμος ό μικρός κυφός.

—  Καί δ ιατί όχι! άπεκρίνετο, δυσανα- 
σχετών, άφοΰ δέν ήτο καλός διά τίποτε. 
Πρό τεσσάρων ετών τόν ε ίχα  συμμαζεύσει 
άπό τούς δρόμους, διότι ή μάνα του εί- 
χεν άποθάνει σχεδόν άπό τήν πείναν. Ώ ς

πρός τόν πατέρα του, αγνοώ άν εχϊ] καί 
ποΰ εύρίσκεται. ’Εκτός τούτου αί κυρίαι 
μοί προσέφερον καί διακόσια φράγκα, τά 
όποια, εννοείται, αύτό; δέν ηξιζεν.

—  Καί τώοα τί κάμνει;
—  Ά π ο λ ύ τ ω ;  τίποτε, κύριε, παίζει 

μέ τήν δεσποινίδα, ή όποία, μοί φαίνε
τα ι ,  ετοιμάζει πανιά διά τόν άλλον κό
σμον. Είνε στηθική. Ά !  έάν τόν έβλέπα- 
τε μέ τήν ώραίαν του ενδυμασίαν, καθα- 
οόν, καθαοόν ! . . .  έλησαόνησα δέ νά σα; 
είπω δτι τόν μανθάνουν καί γράμματα.

—  Τόν βλέπετε συχνά ;
—  "Εχω τήν άδειαν νά πηγαίνω καί 

νά τρώγω έκεϊ δταν θέλω. Είζεύρετε, ή 
μητέρα τή ;  κόρη; είνε πολύ πλουσία. Ό 
ταν πηγαίνω εί; τό σπήτι άμέσω; έκεΐνο; 
ερχεται καί ρίπτεται εί; τήν άγκαλ^κ 
μου καί μέ φιλεΐ. Τούλάχιστον δέν φχίνε- 
τα ι  άχάριστος.

Μαθών άπό τόν Λ ’.αουσέν τήν διεύθυν- 
σιν τών προστατριών τοΰ μικροΰ κυφοΰ, 
μετέβην παρ’ αύταΐς , δπως τόν συγχαρώ 
έπί τή τόση του εύδαιμονία. Ποτέ δέν εί
χον ϊδει πλάσμα φαιδρότερον αύτοΰ- το 
πρόσωπόν του ήκτινοβόλει έκ τής χαοας, 
οί ήδεϊς καί γλαυκοί αύτοΰ οφθαλμοί έ- 
στρέφοντο έκ τής νεαρ&ς προστατρίας του 
εί; τήν μητέρα τ η ; ,  μετ’ έκφράσεως βα- 
θείας εύγνωμοσύνη;· έν αύτοΐς δέ άπεικο- 
ν ίζειο  ή λατρεία καί ή μέχρι θανάτου ά- 
φοσίωσίς του διά τήν νεαράν ασθενή.

Άνεχώρησα λίαν εύχαριστημένος : Τέ
λος πάντων, διενοούμην, θά διέλθη τό έ- 
πίλοιπον τοΰ βίου του έν εύδαιμονί^:, θά 
έχγ) καί αύτός τήν θέσιν του ύπό τόν ή 
λιον ! ! !

Πλήν, φεΰ ! ημέραν τινά κατά τόν π α 
ρελθόντα χειμώνα, έκ τύχης  διερχόμενος 
εζωθεν τοΰ καστανοπωλείου τοΰ Λιμου- 
σέν, είδον αίφνης τόν μικρόν ’Ιάκωβον I- 

ι στάμενον πλησίον τής πυοάίς του. Κ α τ ’
! άρχάς έζέλαβον τοΰτο ώς οπτικήν άπά- 
, την. Δυστυχώς δμως ήτο τελεία πραγμα- 

τικότης, διότι μέ άνεγνώρισε καί μέ έκά- 
I λείε διά τοΰ ονόματος μου Μόλις τόν έ- 

πλησίασα οί οφθαλμοί του ένεπλήσθησαν 
δακρύων :

— Ναί, κύριε, άπέθχνε, δέν είσηκού- 
σθησαν αί πρό; τόν Θεόν παρακλήσει; 
μου, δέν ωφέλησαν εί; τ ίποτε  αί τόσαι 
περιποιήσεις μου .. . .

Οί ιατροί, ελεγον, δτι ήτο φθισική καί 
δτι δέν θά διήοχετο τό φθινόπωρον. Ή  
καλή τ η ;  μαμά εκλαιεν, εκλαιεν άδιακό- 
π ω ς . . .  καί έγώ ίκέτευον ολοκλήρους νύ
κτας τόν Πανάγαθον Πλάστην νά μοί ά- 
φήσγι τήν δεσποινίδα μου ... εί; μάτην ! 
Έ φ υ γε  διά παντό; καί μέ άφήκε .. .^

Κ ατά  τόν Αύγουστον επεσεν έπί τή ;  
κλίνη; τη ;  διά νά μή έγερθϊ} πλέον 2με- 
νον πάντοτε πλησίον τ η ; ,  τό ήθελε. Ώ -  
μιλοΰμεν, μέ ένηγκαλίζετο, τή ;  άνεγίνω- 
σκον τόσα; ώραία; Ιστορία; ! Τήν νύκτα 
κατεκλινόμην πλησίον της ! . . . Δέν έκοι- 
μώμην ! . . . ’Εσκεπτόμην τ ί  ήδύνατο νά 
τήν ίατρεύσιρ. Ό τ α ν  εβηχε τή ;  ίδ ιδα  τά 

I φάρμακον I...  Εύχαριστώ, μοί Ιλεγε σιγά

σιγά, καί με παρετήρει μέ του; ωραίου; 
αύτή; οφθαλμού;. Τοΰτο μέ εκαμνε νά 
κλαίω. Ε ίχα  πόνον έντός τής καρδία; 
μ.ου ! . . . Τό ήζευρον δτι θά άπέθνησκε, 
διότι δλοι τό ίλεγον ! . . . Έ π ιπ τ ο ν  έπί 
τή ;  στρωμνή; μου διά νά μή μέ βλέπη 
δτι εκλαιον ! . . .  Μίαν πρωίαν, τήν τελευ- 
ταίαν τή ;  ζωής τ η ; ,  ήσπάσθη τήν μ ητέ
ρα της, τούς συγγενείς της !... εμέ !... 
τελευταΐον ! . . .  μοί είπεν, δτι μέ ήγάπα  
πολύ καί δτι ύπήρζα τόσον καλός δ ι’ αύ- 
τήν !... παρεκάλεσε τήν μητέρα της νά με 
κρατήσγ) πάντοτε πλησίον της, καί μετ’ 
ολίγον έζέπνευσε !... Κατόπι, δέν είςεύ- 
ρω !... ένθυμοΰμαι μόνον, δτι τήν ένέδυ- 
σαν £ν ώραΐον λευκόν φόρεμα !... "Ολο; ό 
κόσμο; εκλαιεν ! . . .  Ά λ λ ’ έγώ δέν άντεΐ- 
χον πλέον !...  Τήν μετέφεραν εί; τήν εκ
κλησίαν, καί ά π ’έκεϊ είς τό νεκροταφεΐον! 
Κατόπιν έπίστρεψαν είς τήν οικίαν. Τά 
πάντα  μοί έφάνησαν άγρια, μά τόσον ά 
γρια, ώστε άπεφάσισα νά φύγω. Είπον εις 
τήν μητέρα της ,  δτι θά μεταβώ πλησίον 
τοΰ αρχαίου κυρίου μου. Προσεπάθησε νά 
μέ κοατήστρ .. άλλ’ έγώ έφυγα.

’Επί ενα μήνα μετέβαινον κατά Κυοια- 
κήν μετά τής μητρός τής δεσποινίδος μου 
είς τό νεκροταφεΐον. Τώρα δέν πηγαίνω 
πλέον, πάσχω πολύ, άλλως τε θά υπάγω 
έντός ολίγου νά την έπανεύρω, άφοΰ, λέ
γουν, δτι μετά θάνατον έπαναβλέπονται!. 
... Τά εννοώ καλά, θά άποθάνω !.. .  Ό  
κύριός μου μέ κτύπο! πολύ, καί αισθάνο
μαι έδώ είς τό στομάχι κάτι τ ι  τό όποιον 
μέ καίει ... όποία εύτυχία !... θά έπανεύ
ρω τήν δεσποινίδα ΜΟΥ.

Καί ό μικρός ’Ιάκωβος άναπτερούμενος 
ύπό τή ;  έλπίδο; τα ύ τη ; ,  ήγειρε πρό; έμέ 
τό κάτισχνον καί ώχοόν αύτοΰ πρόσωπον 
καί μέ ήτένιζε μέ τού; κυανόχροα; αύτοΰ 
οφθαλμού;.

Δέν έτεχείρησα ποσώ; νά τόν παρηγο
ρήσω. Ήνόουν, δτι τό τραΰμά του ητο 
άνίατον, άφοΰ τό ώραΐον ονειρόν του είχε 
καταρρεύσει έκ θεμελίων.

Ό  έπ’ ολίγα; στ ιγμά; διά τόν έγκα- 
ταλελειμμένον λάμ,ψα; ήλιο; είχε κρυβή 
έντός μελανών νεφών' ή 8έ ψυχή τοΰ ’Ια 
κώβου έπόθει τον κυανόχρουν ούρανόν καί 
έζήτει τήν άποπτώσαν εύδαιμονίαν, τήν 
οποίαν, καίτοι έπί μικρόν άπήλαυσε, δέν 
ήδύνατο πλέον νά λησμονήσΥ).

Ή θελε  νά συνέχιση τό ήδύ όνειρόν του 
καί έντός τοΰ απείρου. Οί οφθαλμοί του 
είχον τήν λάμψιν τών άστέοων.’Ιδού διατί 
έπόθει τόν θάνατον, τούτέστι τήν άπε- 
λευθέρωσιν,τήν εύτυχίαν !...

Ηλθεν άρωγός ό κρυερός θάνατος, ά- 
νοίγων πρός τόν. δυστυχή μικρόν τ ά ;  πύ- 
λα ; τοΰ άπειρου !... Έκράτουν τήν σκε
λετώδη αύτοΰ χεΐρα, καθ’ ήν στιγμήν δι* 
ήρχετο ! ...  Ώ !  πόσον ήτο βαθύ; ό έκ τών 
μυχών τή ;  κχρδία; του έκφυγών στεναγ
μός ! Ώ !  πόσον ήτο έπτοημένον ύπό τής 
εύδαιμονίας τό ΰστατον βλέμμα, δπερ μοί 
εοριψεν έκπνέων: Ά π ή ρ χ ετ ο ,  τέλος, δπως 
έπανίδϊ) τήν δεσποινίδα Τ Ο ϊ ! ...

Π ά τρ α ι.
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