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έν τω έζοιτερικω <ρρ. χρυσά 15. 
’Εν ΓΡωσσία βούβλια 6.

Μετά τό πέρας των μυθιστορημάτων, ΦωΛεας Εν-
Ϊε ν ΰ ν ,  ΌΛιβιερον  του Νόθου κα'ι Α εσπο ίτης  

ror<To(3(o, θέλομεν δηιχοσιεύσει κατά σειράν, Ρ 0 2 Ι-  
ΝΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΟΙ1ΩΛΙΔΑ, πρωτότυπον μυθι
στορίαν τοϋ γνωστού λογιου Λ άμπρου Έ ν υ 4 λ η ,
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ, (μετά εί- 
χόνων). Οπό *Ρ «οϋλ  Ak Ναβερΰ, λεπτόν οικογε
νειακόν μυθιστόρημα μεγίστου Ενδιαφέροντος, πιστως 
άπειχονίζον τα πάθη των γυναικών των νεωτέρων χρό
νων, τήν ΝΕΚΡΑΝ, νεωτάττν μυθιστορίαν τοϋ Γάλ
λου ’Ακαδημαϊκού Ό κ τα β ίο υ  Φ ιγ ιϊ , τήν ΕΡΩ
ΜΕΝΗΝ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, δραματικώτατον 
Ισπανικόν μυθιστόρηαα τού Μ ανουήλ Γ α νζα λ ίς , 
τήν ΠΟΥΛΤΑΒΑΝ, εργον τού εθνικού τη; 'Ρωσ- 
σΐας ποιητού *Αλ(ξ. Π οΰαχιν, ΟΤΓΟΝ ΤΟΝ Λ Τ - 
ΚΟΝ, τήν ώραιοτάτην μυθιστορίαν τού "Ερχμ.αν 
Ι α τ ρ ιά ν  και τήν ΛΕΥΚΗΝ ΚΑΠΕΛΟΥ, ρω- 
μαντιχόν εργον τού Λ ίμ υ λ ίο υ  Ιο υ β ίσ τρ .

Φ Ω Λ Ε Α  Ε Υ ΓΕ Ν Ω Ν
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ Ρ Ο ΣΚ Η  ΙΒΑΚ Μ Ρ Γ Κ Ε Ϊ ΙΕ Φ

Συνέχεια· ϊδε προηγούμενον φύλλον.

Έπήρχετο ή εσπέρα καί ή Μαρία Δη- 
μητριέβνα έξεδήλωσε την επιθυμίαν ΐνα 
έπανέλθγ). Δυσκόλως άπέσπασαν τάς κο
ρασίδα; έκ τής λίμνη; ΐνα τάς ένδύσωσιν. 
Ό  Λαβρέτσκη; ΰπεσχέθη νά συνοδεύση 
τά ; έπισκεπτρία; του μέχρι; άποστάσεώ; 
τίνος καί διέταζε νά έπισάξωσι τόν ϊππον 
του. ''Οτε έβοήθησε τήν Μαρίαν Δημη- 
τριέβναν νά είσέλθτ) εις. τήν κόαζαν πα- 
ρετήρησε την απουσίαν τοϋ Λέμ.Ό  γέρων 
ητο άνεύρετο;· έξηφανίσθη εΰθΰ; δτε ή &- 
λιεία έληξεν. Ό  'Αντώνιος έκλεισε τό θυ- 
ρίδιον τή ; άμάξη; μετά ρώμης άξιοπαρα- 
τηρήτου διά τήν ήλικίαν του καί έφώ- 
νησε προστακτικώ ;'

— ’Εμπρός, άμαξίΖ !
Ή  άμ,αξα έκινήθη. Ή  Μαρία Δημη- 

τρ ιέβνα έκάθητο εις το βάθος αΰτής μετά 
τής Έ λίζης, αί δέ κορασίδες μετά τής 
θαλαμηπόλου εις τά έμπροσθεν. Ή  έσπέρα 
Τίτο χλιαοά καί γαλήνιος. Αί υελοι τών 
θυρίδ ων τής άμάξης ησαν καταβεβιβασμέ- 
ναι, καί δ Λαβρέτσκης έφιππο; έτριπόδι- 
ζεν έκ τοϋ μέρους τή ; Έ λ ίζη ς, στηρίζων 
τήν χεϊρα έπί τής θυοίδος. Ά φ ινε  τόν χα 
λινόν νά κυματίζγ) έπί τοϋ τραχήλου τοΰ 
ίππου του, καί άπό «atpoO εις καιρόν άν-

τήλλασσε λόγους τινάς μετά τής νεάνι- 
δος. Ή  άμφιλύκν) άπεσβέννυτο, ή νΰξ έ- 
πήλθε καί ή θερμότνις τΐίς ατμόσφαιρας 
ειχεν έλαττωθΐί. Ή  Μαρία Δγιμϊΐτριέβνα 
ΰπνω ττεν- αί κορασίδες καί ίι θαλαμηπό
λο; άπεκοιμήθησαν έπίσνις. *Η άμαξα ϊ -  
τρεχεν όμαλώς καί ταχέως.

'Η Έ λ ίζα  Ικυψεν εκτός τίίς θυρίδος. Ή  
άνατείλασα σελήνΥ) έιρώτιζε τό πρόσωπόν 
τη ς .Ή  βεβαλσαμωμέννι έσπερινγ) αυρα έθώ- 
πευε τούς οφθαλμούς καί τάς παρειάς αύ- 
τ?ίς. Ήσθάνετο άρρητον ευτυχίας αίσθη
μα. 'Η χειρ της έστηρίζετο έπί τ ί ς  θυρί
δος, παρά τήν τοΰ Λαβρέτσκη. Αυτός ώ- 
σαύτως ητο ευτυχής' έγκατελείπετο εις 
τά θέλγητρα τής χλιαρές εκείνης νυκτός, 
παρατηρών τό νεαρόν καί ώραΐον εκείνο 
πρόσωπον, καί ένωτιζόμενος τής ζωηρ2ς 
καί εΰήχου φωνής εκείνης, ητις τω ελεγεν 
άπλ2 καί βραδέα πράγματα. Τοιουτοτρό
πως άφίκετο, χωρίς νά τό έννοήσν), μέχρι 
τοϋ ήμίσεω; δρόμου, μη θέλων δέ νά έζε- 
γείο-fi τήν Μχρίαν Δημητριέβναν Ιθλιψεν 
ελαφρώς τήν χείρα τής Έ λίζης καί τϊ) 
ε ιπ εν

— ΕΓμεθα φίλοι τώρα, αΓ ;
’Εκείνη κατένευσεν, οΰτος δέ έσταμά- 

τησε τόν ίππον του. Ή  άμαξα έζηκολού- 
θησε νά τρέχΥ) ταλαντευομένη έπί τών 
στροφίγγων της. Ό  Λχβρέτσκης έστράφη 
ϊνα έπανέλθη βάί)ην εις τήν οικίαν του. 
Ή  μ,αγεία τής θειινής ταύτης νυκτός τόν 
είχε καταλάβϊ) τά πάντα έφαίνοντο πρός 
αυτόν νέα, άμα δέ γνωστά καί αγαπητά 
άπό μακοοϋ χρόνου. Είτε πλησίον εΕτε 
μακράν Ιβλεπε τά αντικείμενα δεν διέ- 
κοινε ταϋτα  καλώς άτε μετέωρος ών,άλλ’ 
ή ψυχή του ίισθάνετο άγαλλίασιν.

Τά πάντα ήσύχαζον καί έν τίί ησυχία 
ταΰτη  ό βίος έφαίνετο μεστός νεότητο;. 
Ό  ίππος τοΰ Λαβρέτσκη προΰχώρει άγε- 
ρώχως ταλαντευόμενος’ ή μέλαινα σκιά 
του συνεβάδιζε πιστώς. ’Ενυπήρχε μυ- 
στηοιώδές τι γόητοον εις τόν κρότον τών 
όπλών του, χαροποιόν τ ι έν τϊΐ διακεκομ
μένη κοαυγϊί τών όρτύγων. Οί αστέρες έ
φαίνοντο πνιγόμενοι εντός φωτεινοϋ άτμοϋ 
καί ή σελήνη Ιλαμπε ζωηρότατα. Αί α 
κτίνες διέχεον οθόνην κυανοβαφοϋς φωτός 
έπί τοϋ οΰρανοϋ καί πεοιέβαλλον διά χρυ-

σοΰ περιθωρίου τήν περιφέρειαν τών εις 
τόν όοίζοντα διερχομένων νεφών. Ή  δρο- 
σερότης τής ατμόσφαιρας ύγραινε τοΰ; οφ
θαλμούς, καί εΐσε^ώρει, οίονεί δυναμωτικη 
θωπεία, έντός τών πνευμ,όνων. Ό  Λαβρέ- 
τσκης εΰοίσκετο κατειλημμένος ύπό τοϋ 
γοήτρου καί Ιχαιοεν δτι τά ίισθάνετο'

— θ ά  ζήσωμεν άκόμη, διελογιζετο, 
δεν κατεβλήθην διά π α ντό ς . . .

Καί δεν έτελείωσε την σκέψιν του. Ε ιτ» 
ίρξατο  νά συλλογίζηται την Έ λ ίζα ν , ή- 
ρώτησεν εαυτόν αν ήδύνατο αΰτη ν’ άγα- 
πήσιρ τόν Πάνχιν,καί έσκέψατο δτι αν τήν 
συνήντα ε’ις άλλας περιστάσεις, ό βίος του 
πιθανώς ΐθελεν άκολουθήση Ιτερον ροϋν...

Έξηκολούθησε τήν δδόν του καταβεβι- 
βασμένην έχων τήν κεφαλήν, είτα  δέ α ί
φνης ορθωθεί; έψιθύρισε βραδέως'

— "Εκαυσα π5?ν β ,τι άλ\οτε έλά- 
τρευον, καί λατρεύω τώρα π2ν ο ,τ ι ί -  
καυσζ.

Έκέντησε τόν ΐππον του πρός καλπα
σμόν μέχρι τής οικίας του. Άφιππεύσας 
έστράφη τό ίσχατον μετ’ ακουσίου μειδι
άματος ευγνωμοσύνης. Ή  νύζ, γλυκεία και 
σιωπηρά, έζετείΉτο έπί τών λόφων καί 
τών κοιλάδων ό θερμό; καί γλυκύς οΰτος 
άτμός μη κατήρχετο άπό τοϋ ούρανοΰ ; 
μή προήοχετο άπό τής γής ; Ό  θεός οι- 
δεν άπό τίνος βεβαλσαμωμένου βάθους ·ίρ- 
χετο μέχρις αΰτοϋ. Ό  Λαβρέτσκης ϊπεμ- 
ψεν έσχατον άποχαιοετισμόν ποός τήν Έ - 
λίζαν καί άνήλθε δρομαίος τό άνάβαθρον.

Ή  ήμέρα τής έπιούσης υπήρξε |λίαν μο
νότονος' άπό τής πρωίας Ιβρεχεν. Ό  Λέμ 
ητο σκυθρωπός καί ίσφιγγεν έτι μ2λλον 
τά  χείλη, ώσεί νά ώρκισθη νά μή όμιλήση 
ποτέ Ό  Λχβρέτακης κατακλινόμενος Ιλαβε 
δέσμην γαλλικών έφημερίδων, &ς δέν ειχεν 
άναγνώση άπό δεκαπενθημερίας καί πλέον. 
Διά μηχανικής κινήσεως Εσχισε τά  περι
καλύμματα καί διέτρεξεν αμελώ; τάς στή- 
λας, οΰδέν άλλως τε νέον άναγραφούσα;. 
Έ μελλε νά τά ; άφήστρ δτε είδεν έπιφυλ- 
λίδα έφημερίδο; τ ινό ;, ί τ ι ς  τόν Ικαμε ν 
άνεπηδήστι ώσεί νά τόν Ιδηξεν όφι; τ ι ; .  
Έ ν τή έπιφυλλίδι ταύτΥ) ό κ. Έδουάρδο;, 
δν γνωοίζομεν ήδη, ήγγελλε το ϊ; άναγνώ- 
σ τα ι; αΰτοϋ λυπηρόν άγγελμα :

«Ή  χαρίεσσα καί πολυθέλγητρος Μο-



σχοβΐτις, έγραφε, μία τών ήγιμονίδων του 
συοι/.οΰ, το καλλώπισμα τών παρισινών σα- 
λονίων, ή κυρία δέ Λαβρέτσκη, άπέθανεν 
αίφνιδίως σχεδόν, καί τό άγγελμα τοΰτο, 
δν δυστυχώς άληθέστατον, έκοινοποιήθη 
αΰτώ τή στιγμή έκείνγ). Ή μην, έξηκο- 
λούθει, είς τών φίλων τής μακαοίτιδος.»

Ό  Λαβρέτσκης ένεδύθη αυθις,κατήλθεν 
εις τόν κήπον καί περιεπάτησε κατά μή
κος καί πλάτος μέχρι τής πρωίας.

ΚΖ'

Την έπιοΰσαν, κατά τήν ώραν τοϋ προ
γεύματος, δ Λέμ παρεκάλεσε τόν Λαβρέτ- 
σκην νά τφ  δώση ίππον τινά , ΐνα έπα- 
νέλθγ) εις την πόλιν.

— Καιοός να έπαναλάβω την εργασίαν 
μου, δήλα δη τά  μαθήματα μου, είπεν ό 
γέρων. Χάνω άνωφελώς τόν καιρόν μου
έδώ.

Ό  Λαβρέτσκης δέν άπεκρίθη αΰτώ ευ
θύς· έφαίνετο μετέωρον έχων τόν νούν του.

— Πολύ καλά, είπε τέλος, θά σέσυνο-, 
δεύσω εγώ.

Ό  Λέμ έτακτοποίησε τόν μικρόν μ-άρ-, 
σιπόν του, άνευ τής βοηθεία; τοΰ υπηρέ
του, Ισχισε καί έκαυσε φύλλα τινά ,μου- 
σικοΰ χάρτου. Ή  άμαξα ήτο έτοιμη. Έ - 
ξελθών τοϋ γραφείου του ό Λαβρέτσκης 
έθηκεν εντός τοΰ θυλακίου του την εφη
μερίδα τής προτεραίας. Κατά την διάρ
κειαν τής οδοιπορίας λέξεις τινάς μ.όνον 
άντήλλαξαν άμφότεροι'έκάτερος ητο άπη- 
σχολημένος έκ τών ίδιων σκέψεών του καί 
έπεθύμει νά μη διαταραχθ-ϊί. Άπεχωοίσθη- 
σαν ψυχρώς ολίγον, τοΰθ’ δπερ άλλως τε 
συμβαίνει συχνότατα εν "Ρωσί^: μεταξύ 
στενών φίλων. *0 Λαβρέτσκης ώδήγησε 
τόν γέροντα μέχρι τοΰ οίκίσκου του. Ού- 
τος κατελθων τής άμάξης έλαβεν δ ίδιος 
τόν μάρσιπόν του καί χωρίς νά τείν/) τ η ν .  
χεΐρα τφ  Λαβρέτσκτι, ουδέ νά τόν παρα- 
τηρήσ·/) κάν, τώ είπε ρωσιστί’

— Χαϊρε.
— ΧαΤρε, έπανέλαβεν δ Λαβρέτσκης, 

διατάξας τόν ηνίοχον νά κατευθυνθ-Tj πρός 
τήν οικίαν αύτοΰ, διότι είχε κατάλυαα 
εν τή πόλει Ο***

Ά φ ’ οΰ έγραψεν έπιστολάς τινας καί έ- 
δείπνησεν εν βία, ό Λαβρέτσκης μετέβη 
πρός τόν οίκον τών Κ αλιτίν, εις την α ί
θουσαν τοΰ όποιου εΰρε μόνον τόν Πάνχιν, 
είπόντα αΰτώ δτι ή Μαρία Δημητριέβνα 
δέν θά έβράδυνε νά έλθϊ), ήοξατο δέ μετ’ 
αΰτοΰ έγκαρδιωτάτην συνομιλίαν. Μέχρι 
τής ημέρας εκείνης δ Πάνχιν έφέρετο πρός 
τόν Λαβρέτσκην οΰχί ακριβώς άγερώχως., 
άλλά μετά τίνος συγκαταβάσεως. Ή  Έ - 
λ ίζα  διηγηθεΐσα τφ  Πάνχιν τήν εκδρομήν 
τ ι ς  προτεραίας, έλάλησε περί τοΰ Λα- 
βρέτσκη ώς περί εΰγενοΰς καί εΰφυεστάτου 
άνδρός. Δέν έχρειάζοντο δέ περισσότερα 
ΐνα δ Πάνχιν έπιθυμήσ·/) νά κατακτήσϊ) 
τόν εΰγενή καί εύφυέστατον τοΰτον άνδρα. 
Ή ρξατο κατά πρώτον έπαινών τήν Βασι- 
λιεβσκόην, ήτις θά ητο ώραιοτάτη, άν 
πιστεύσγι τόν θαυμασμόν ολοκλήρου τής 
οίκογενείας. Κατά τήν συνήθειάν του έφε-

ρεν έπιδεξίως τήν συνομιλίαν έφ’ έαυτοΰι 
ώμίλησε περί τών ένασχολιών του, περ1 
τοΰ τρόπου καθ’ δν έθεώρει τόν βίον, τόν 
κόσμον καί τήν υπηρεσίαν. Είπε λέξεις τ ι-  
νάς περί τοΰ μέλλοντος τής Ρωσίας, περί 
τοΰ τρόπου τοΰ κρατεϊν τά  ήνία τής κυ- 
βερνήσεως, έλάλησεν επί πολΰ εΰσταθώς 
καί άφελώς, περί δλων τών δυσκολιών καί 
παίζων μέ τά  δυσκολότατα πολιτικά καί 
διοικητικά ζητήματα . Έπανειλημμένως 
έλεγε τοιαύτας φράσεις :

—  ’ Ιδού τ ί θά ίκαμνον άν ήι/,ην κυβέο- 
νησις.Είσθε πολύ έξυπνος άνθρωπος, ώστε 
θά συμφωνήσητε μέ τήν γνώμην μου.

Ό  Λαβρέτσκης ήκουσε ψυχρώς τών 
παρεκβάσεων τοΰ Πάνχιν. Ό  ώραΐος ού- 
τος νέος, ό τόσον άγχίνους, μέ τά γαλή- 
νιον μειδίαμά του, μέ τό θάρρος του, μέ 
τους ερευνητικούς οφθαλμούς του καί μέ 
τήν έπίβουλον φωνήν του, άπήρεσκεν αΰ-, 
τώ εις άκρον. Ο Πάνχιν παραχοήμα ένό- 
ησε, μέ την παρατηρητικότητα εκείνην 
δι’ ής ητο πεπροικισμένος, δτι ή συνομι
λία  του οΰδεμίαν εΰχαρίστησιν ποοΰξένει 
πρός τοΰτον καί άπεμακρύνθη έφευρών εύ
σχημον πρόφασιν, διαλογισθείς δτι ό Λα- 
βρέ τσκης πιθανόν νά ητο εΰγενής,άλλ’ήτο 
αντιπαθητικός, ρξύθυμο;, γελοίος τέλ.ος.. 
Έ  Μαρία Δημητριέβνα είσήλθε, συνοδευ- 
ομένη υπό τοΰ Γεδεωνόφσκη, παοηκολού-, 
θησαν δέ ταύτην ή Μάρθα Τιμοθέβνα μετά 
τής Έ λίζη ς, είτα δέ καί άλλοι. Ή  κυρία 
Βελενιτζίν είσήλθεν ωσαύτως- ήτο αΰτη 
ισχνή γυνή, Ιχουσα μικρόν καί μονονού 
παιδικόν πρόσωπον. Έφόοει μέλαιναν έ- 
σθή τα , βαρύτιμα ψέλλια καί έκράτει ποι- 
κιλόχρουν ριπίδιον. Ό  σύζυγός της ήκο- 
λούθει ταύτην, ών άνήρ παχύτατος καί έ- 
χων στερεότυπον μειδίαμα επί τών παχέων 
χειλέων του. ‘Η σύζυγός του οΰδέποτε ώ- 
μίλει αΰτφ  ενώπιον ξένων. Ό  Πάνχιν έ- 
πανήλθεν ώσαύτως καί ή αίθουσα άνέλαβε 
τήν ζωηρότητα της. "Απαντες δμως οί 
παρευρισκόμενοι άπήρεσκον είς τόν Λαβρέτ- 

Η σκην, ή δέ κυρία Βελενιτζίν, ήτις τόν πα- 
ρετήρει άδιακόπως διά τών διόπτρων της, 
2τι μ2λλον."Αν ή Έ λ ίζα  δέν ήτο παροΰσα 
ήθελε πάραυτα καταλίπη τήν αίθουσαν. 
Έπεθύμει νά rf ,  δμιλήστ), άλλά περιέμενεν 
επί πολύ καί έδέησε ν’άρκηται νά τήν πα
ρακολουθώ διά τών οφθαλμών μετά μυ
στικής χαράς. Οΰδέποτε τό πρόσωπόν της 
τώ  εφάνη εΰγενέστερον καί ερασμιώτερον 
καί ώς πρός τοΰτο συνέτεινεν ή πλησίον 
αυτής καθημ.ένη κυρία Βελενιτζίν, ήτις 
διαρκώς έκινεΤτο έπί τής έδρας της, έκί- 
νει τους μικρούς αΰτής ώμους , έγέλα 
δι’ έπιτετηδευμένου γέλωτος, καί δτέ μέν 
έκάμμυε τούς οφθαλμούς, δτέ δέ ήνοιγε 
τούτους ΰπερμέτρως.Ή Έ λίζα  έτήρει συν- 
εσταλμένην στάσιν, παρετήρει έμπροσθεν 
αΰτής καί δέν έγέλα .Ή  οικοδέσποινα έκά- 
θησεν εΓς τινα  τράπεζαν παιγνιδιού μετά 
τής Μάρθας Τιμοθέβνας, τής κυρίας Βελε- 
ν ιτζίν καί τοΰ Γεδεωνόφσκη, δστις έπαιζε 
βραδέως, έσφαλλεν άδιακόπως καί διαρ
κώς άπέμασσε τό πρόσωπόν του.

Ό  Πάνχιν έλαβε μελαγχολικόν ΰφο;· 
ώμίλει βραχυλόγως, αί δέ επίμονοι παρα

κλήσεις τής κυρίας Βελενιτζίν, ήτις έφέ
ρετο έρωτοτρόπως πρός αυτόν καί τόν ι 
κέτευε νά ψάλη, δέν τόν έκαμψαν ποσώς. 
Δέν έψαλε τό φσμ,άτιόν του, διότι ή πα 
ρουσία τοΰ Λαβοέτσκη τόν έστενοχώρει.

Ό  Θεόδωρος Ίβάνοβιτς διέμενεν έπίσης 
σιωπηλός. Είχε τοσοΰτον άλλόκοτον υφυς, 
ώστε ή Έ λίζα  δτε είσήλθεν έξεπλάγη. 
Ένόει δτι ειχέ τ ι νά τ^ κοινοποιήσγ;, άλλ’ 
ήδυνάτει νά έννοήσιρ τά  αισθήματα του. 
Έφοβεΐτο νά τόν έοωτήση'τέλος δτ* ποοσ- 
έφερε τό τέϊον, έστρεψεν ώς υπό άκουσίου 
κινήσεως τήν'κεφαλήν ποός αυτόν δτε τόν 
έπλησίασε.

— Τί έ/ετε ; ειπεν αυτη θέτουσα τήν 
τεϊοθήκην έπί τοΰ σαμοβαρ ίον .

—  Παρετηρήσατε λοιπόν τ ι; έψέλλισεν 
εκείνος.

— Δέν είσθε σήμερον δπως συνήθως.
Ό  Λαβρέτσκης έκυψεν έπί τής τοα-

πέζης.
—  Ή θελον, είπε, νά σό?ς εΐπω μίαν εΓ- 

δησιν, άλλ’ αυτήν τήν στιγμήν είναι α
δύνατον. Έ ν τούτοις άναγνώσατε δ ,τι 
είναι σηΐΛειωιιένον διά μ.ολυβδοκονδυλίου 
είς τήν επιφυλλίδα ταύτην, προβέθηκε 
τείνων αΰττ, τήν εφημερίδα ήν τ·7ι έφερε. 
Σ ίς  παρακαλώ νά μή εΓπητε τίποτε περί 
αΰτοΰ, εί; οΰ,δένα. Αυριον τήν πρωίαν θά 
έπανέλθω.

Ή  Έ λίζα  ήτο τεταραγμένη . . .  Ό  Πάν- 
γ ιν ένεφανίσθη εις τήν θύραν, δι' δ έκρυψε 
τήν εφημερίδα.

— Άνεγνώσατε τόν “0 6 ερμα>·, Έ λ ίζα  
Μιχαηλόβνα; τήν ήρώτησεν ό Πάνχιν διά 
ρεμβώδους ΰφους.

Ή  Έ λ ίζα  μόλις άπεκρίθη είς αΰτόν 
παρερχομένη καί άνήλθεν εις τό δωμά- 
τιόν της. Ό  Λαβρέτσκης έπλησίασε τήν 
τράπεζαν τοΰ παιγνιδ ιού, έν ^  ή Μάρθα 
Τιμοθέβνα,ερυθρά καί μέ τόν σκοΰφόν της 
λυμένον, παρεπονεΐτο κατά τοΰ συμπαί- 
κτοοός της. Κατά τήν γνώμην της ό Γε- 
δεωνόφσκης ήγνόει παντελώς νά παίξη.

—  Φαίνεται, ελεγεν, οτι εΰκολώτερον 
είναι νά χαλκεύνις ιστορίας παρά νά πα ί- 
ζτ)ς χαρτιά.

Εκείνος δέ έξηκολούθει νά καμ.μύϊ) τούς 
οφθαλμούς καί ν’ άπομάσση τό μ,έτωπον.

Ή  Έ λίζα  έπανελθοϋσα είς τήν αίθου
σαν έκάθησεν είς τινα  γωνίαν. Τά βλέμ
ματά της διεσταυρώθησαν μετά τών 
τοΰ Λαβρέτ σκη καί άμ-φότεροι νισθάνθη- 
σαν στενοχώριαν τινά . Έν τοϊς χαρακτη- 
ριστικοΐς τής νεάνιδος εκείνος διέγνω εν
δοιασμόν καί μυστικήν τινα έπιτίαησιν. 
Ή δ υνάτει νά δμιλήσν) πρός αΰτήν δπως ή - 
θελεν, άλλά καί νά μείνν) αδιάφορος τψ  
ήτο άδύνατον, διά τοΰτο άπεφάσιοε ν’ ά- 
ναχωρήσγι. Ά ποχαιρετίζων ταύτην έλαβε 
καιρόν νά τή εΐπγι οτι τήν έπιοΰσαν ήθε- 
λεν έπανέλθϊ) καί δτι έβασίζετο έπί τής 
φιλίας της.

— Έ λθετε, τώ  είπεν εκείνη μετά τοΰ 
αΰτοΰ ένδοιασμοΰ.

'Ό ταν ό Λαβρέτσκης άνεχώρησεν δ Πάν
χιν άνέλαβε τήν ζωηρότητά του. “Εδιδε 
συμβουλάς πρός τόν Γεδεωνόφσκην, ΰπε- 
κρίθη τον εράσμιον πρός τήν κυρίαν Βελε-



νιτζίν καί επί τέλους Ιψαλε τό φσμά- 
τιόν του. Έ ν τούτοι; πρός τήν Έ λιζαν δέν 
οΰ^όλω; μετέβκλε διαγωγήν. -

Ό  Λαβρέτσκης διήλθεν άϋπνος αΰθις. 
Δέν ήτο δμως οΰτ» λυπημένος, οΰτε τετα- 
ρζγμένος, τουναντίον ήσθάνετο τήν γα 
λήνην καί τήν χαράν εν τΐί καρδία του, 
άλλά δέν ήδύνατο νά κοιμηθή. Δέν άνεμι- 
μνήσκετο ποσώς τοϋ παρελθόντος, άλλά 
τοΰ παρόντος βίου του. Οί παλμοί τής 
καρδίαςτου ήσαν βαρείς καί μεμετρημένοι’ 
αί ώραι παρήρχοντο καί αυτός ουδόλως 
έσχέπτετο νά κατακλιθίί. ’Ενίοτε ιδέα τις 
άνεκύκα τον νοΰν του καί ελεγεν'

— "Οχι, δέν ειν’ αλήθεια, είναι τρέλλα!
Καί ίστατο καταβεβιβασμένην εχων τήν

κεφαλήν, ειτα  δε προσεπάθει νά έννοήση 
τήν θέσιν του καί νά έμβατεύσγι είς τό 
ρ,έλλον του.

ΚΗ'

Δέν ήτο ευμενής ή υποδοχή τής Μα
ρίας Δημητριέβνα; πρός τόν Λαβρέτσκην 
όταν τήν έπιοΰσαν μετέβη.

— Όρίστε ! ήρχισε νά έρχηται καθ’ ή- 
μέραν, έσκέψατο εκείνη.

T?) άπήοεσκεν, ό δέ Πάνχιν, δστις έκρά- 
τ«ι ταύτην υπό τήν έπίδρασίν του, είχεν 
άμιλήσγ] την προτεραίαν περιφρονητικές 
περί αΰτοΰ. Ε πειδή δέ δέν τόν έθεώρει 
ξένον και δέν έστενοχωρεϊτο φερομένη πρός 
αυτόν ώς πρός συγγενή, τους άφήκε μό
νους καί μετ’ οΰ πολύ ούτος περιεπάτει 
είς τάς δενδροστοιχίας τοΰ κήπου μετά 
τής Έ λίζης. Πλησίον αυτών ή Λενότσκα 
καί ή Σουρότσκα ϊπα ιζον. Ή  Έ λίζα  ητο 
ωχροτέρα τοϋ συνήθους, άλλά γαλήνιος. 
Εξέβαλε τοΰ θυλακίου της τήν έφημεοίδα 
Χκί έτεινε ταύτην πρός τόν Λαβρέτσκην.

— Φρικώδε; I είπεν.
Ό Λαβρ έτσκης δέν άπεκρίθη.
— Ίσως δμως δέν είναι αληθές, προσέ- 

ίϊΐκεν ή Έ λίζα .
— Διά τοΰτο σάς παρεκάλεσα νά μή 

Μιμητέ είς οΰδένα λόγον περί τούτου.
Ή Έ λ ίζα προΰχώρησε βήματά τινα.
— Είπέτε μου, έξηκολούθησεν, έλυπή- 

9/)τε διόλου;
— Δέν δύναμαι νά εξηγήσω τ ί αισθά

νομαι, είπεν ό Λαβρέτσκης.
— Ά λλά  τήν ήγαπήσατε . . . άλλοτε;
— Τήν ήγάπησα.
— Πολύ ;
— Πολύ.
■— Καί ό θάνατός της δέν σάς λυπεϊ ;
— Δέν άπέθανε σήμερον δι’ εμέ.
— Ειν αι αμάρτημα, αυτό ποΰ λέγε

τε. Μή όογισθήτε κα τ’ έμοΰ διά τοΰτο. 
Με ώνομάσατε φίλην σας, καί 6 φίλος τά 
ΤΓάντα είμπορεΐ νά είπ·/]. ΣόΖς βεβαιώ ό'τι 
τ8έμω. Χθές τό πρόσωπόν σας είχε κακήν 
ε*ψρασιν. Ένθυμεΐσθε οτι οΰχί πρό πολ-

καιρού τήν έκατηγορήσατε πολύ ; Ί -  
δέ τήν στιγμήν εκείνην δέν Ιζη. Εϊ- 

ναι φοβερόν.Είναι ώς τιμωρία ή όποία σάς 
επιβάλλετ □ct,

Ο Λαβρέτσκης έμειδίασε πικρώς.
— Πώς, πιστεύετε ; είπεν. Ά λ λ ’ είμαι 

τουλάχιστον έλεύθεοος !

Ή  Έ λίζα  έφρικίασεν ελαφρώς.
—  Παυσατε νά μοί ομιλάτε τοιουτο

τρόπως. Τί θά κάμητε τήν ελευθερίαν 
σχς; Οΰδέν άλλο πρέπει νά συλλογίζησθε 
τώρα παρά τήν συγγνώμην . . .

— Πρό πολλοΰ έσυγχώρησα, διέκοψεν ό 
Λχβρέτσκη; ποιών χειρονομίαν τινά.

—  Ό / ι, δέν είναι συγγνώμη αυτή ! 
άνέκραςεν ή Έ λίζα  έρυθριώσα. Δέν υ.έ εν
νοήσατε. Πρέπει νά συλλογίζησθε τήν ίSι— 
κήν σας συγγνώμην.

—  Ά λλά  τίς θά μέ συγχωρήσγ) ;
— Τίς ; ό θεός' τίς άλλος παρά δ Θεός 

δύναται νά σας συγχωρήσγι ;
Ό  Λαβρέτσκης έδράξατο τής χειρός 

αΰτής.
—  ΤΑ ! Έ λ ίζα , πιστεύσατέ με, άνέ- 

κραξεν, αρκετά έτιμωρήθην. Πιστεύσατέ 
με, εξιλέωσα τά  πάντα.

—  Δέν είμπορεΐτ* νά τό γνωρίζητε, tl-  
πεν ή Έ λ ίζα  χαμηλοφώνως. Έλησμονή- 
σατε! Οΰχί πρό πολλοΰ, δταν μοί ώμιλή- 
σατε περί εκείνης, δέν ήθέλατε νά την 
συγχωρήσητε.

Έξηκολούθησαν νά περιπατώσι σι- 
γώντες.

— Καί ή θυγάτηρ σας ; ήρώτησεν ή 
Έ λ ίζα .

Καί ίστη .
Ό  Λαβρέτσκης τεταραγμένος ίγειρεν 

αίφνης τήν κεφαλήν.
—  Ώ  ! μή σάς μέλγ). Έγραψα παντα- 

χοϋ. Τό μέλλον τήςθυγατρός μου, δπως... 
όπως λέγετε, είναι έξησφαλισμένον. Μή 
άνησυχήτε παντάπασιν.

Ή  Έ λ ίζα  έμειδίασε θλιβερώς.
— Ά λ λ ’ Ι/ετε δίκαιον, έξηκολούθησεν 

ό Λαβρέτσκης Τί θά κάμω τήν έλευθε- 
ρίαν μου; τ ί ανάγκην Ιχω ταύτης ;

— Πότε έλάβετε «ΰτήν τήν εφημερίδα; 
έψιθύρισεν ή Έ λ ίζα , χωρίς ν’ άποκριθή 
είς τήν έοώτησιν αΰτοΰ.

— Τήν έπιοΰσαν τ*7ίς έπισκέψεώς σας.
— Καί πραγματικώς ... πραγματικώς 

οΰδέ έν δάκρυ έχύσατε;
—  "Οχι, άλλά κατεπλάγην. Ά λλω ς τε 

τίοΰ νά εΰρω δάκρυα ; Νά κλαύσω τό πχ·* 
ρελθόν! άλλά τό ίδικόν μου έχει φθαργ). 
Τά παράπτωμά της όχι μόνον κατέστρεψε 
τήν εΰτυχίαν μου, άλλά μοί άπέδειξεν δτι 
οΰδέποτε αδτη υπήρξε. Τί νά κλαύσω 
τότε; Ά λ λω ς  τε, τ ίς είξεύρει. Ίσως ή εί- 
δησις αΰτη μ’ έλύπει περισσότερον άν τήν 
έμάνθανον πρό δεκαπενθημερίας.

—  Πρό δεκαπενθημερίας ; είπεν ή Έ 
λίζα . Τί σάς συνέβη λοιπόν κατά τό δ ιά
στημα της δεκαπενθημερίας ταύτης ;

Ό  Λαβρέτσκης δέν άπεκρίθη, ή δέ Έ 
λ ίζα  ήρυθρίασε.

— Ναί, ναί, έμαντεύσατε I άνέκραξεν 
αίφνιδίως ό Λαβρέτσκης. Κατά τό δ ιά
στημα τής δεκαπενθημερίας ταύτης εμα- 
θον τ ί είναι άγνή ψυχή καί τό παρελθόν 
μου άπεμακρύνθη έτι μάλλον απ' έμοΰ ...

Ή  Έ λ ίζα , ύπό μεγίστης ταραχής κα- 
τειλειμμένη, άπεμακρύνθη βραδέως ΐνα 
πλησιάσν) τάς κορασίδας.

—  Καί εγώ χαίρω, διότι σόΖς έπέδειξα 
αΰτήν τήν εφημερίδα, τίΐ ελεγεν q Λαβρέτ

σκη; ακολουθών ταύτην. Άπεφάσισα νά 
μή σάς κρύψω τίποτε καί ελπίζω δτι θά 
δ ϊίξητε τήν ιδίαν εμπιστοσύνην.

— Πιστεύετε; έψιθύρισεν ή Έ λ ίζα  στ2- 
σα. Έν τοιαύτγ) περιπτώσει, ώφειλον. . . 
Ά λ λ ’ όχι ! εϊν’ άδύνατον.

— Τί τρέχει ; λέγετε, ομιλήσατε.
— Α λήθεια , μοΰ φαίνεται δτι δέν πρέ

πει · . . “Αλλως τε, προσέθηκεν ή Έ λίζα  
μειδιώσα καί στρεφομένη πρός τόν Λ α
βρέτσκην, δ ιατί νά μή τελειώσω δ,τι άρ
χισα ; Είςεύρετε ; Σήμερον έλαβον μιαν 
επιστολήν.

—  Ά πό  τόν Πάνχιν ;
—  Να ί, άπά αΰτόν.,.Πώς τό είξεύρετε;
—  Σ2; ζη τεί είς γάμον ;
—  Ναί, άπεκρίθη βραδέως ή Έ λίζα  

προσηλοΰσα σοβαρόν καί όξΰ βλέμμα έπί 
τοΰ Λαβρέτσκη.

Καί αυτός ώσαύτως τήν παρετήρησε 
σοβαρώς.

—  Καί τί άπεκρίθητε πρός αΰτόν ; ε ί
πεν έναγωνίως.

— Α γνοώ τ ί ν ’ άποκριθώ, είπεν ή Έ 
λίζα  άφίνουσχ νά καταπετωσιν οί βραχί
ονες της, οΰς έκράτει διεσταυρωμένους.

— ΙΙώς ! Καί τόν άγαπδτε ;
—  Δέν μοί άπαρεσκει μοΰ φα ίνετα ι δτ 

είναι εΰγενής άνθρωπος.
—  Άκρι βώς τό ίδιον πράγμα μοί εί- 

πετε καί τάς αΰτάς λέζεις πρό τεσσάρων 
ημερών. Έπεθύμουν νά μάθω άν τόν άγα- 
πάτε διά τοΰ ίσ^υραΰ καί -εριπαθοΰς εκεί
νου αισθήματος τό όποιον συνήθως άπο- 
καλ'.ΰσιν έρωτα.

— Ό πω ς τό έννοεϊτε α ί ϊ ς ,  όχι.
— Δέν Ιχετε ίίω τα  πρός Λ τόν ;
— ’ Oyi, ά λλ ’ είναι απαραίτητον αΰτό;
—  Π ώς ;
— Άρέσκει είς τήν αητέρα μου. έξη- 

κολουθησεν ή Έ λίζα . Είναι καλός καί δέν 
έχω τίποτε εναντίον του.

— Έ ν τούτοις ταλαντεύεσθε ;
— Ναί . . . Καί ϋσως σείς μέ τούς λό

γους σας εισθε 6 α ίτιος. Ένθυμεΐσθε τ ί 
έλέγετε προχθές; Ά λ λ ’ (κΰτό ειν’ αδυναμία!

—  Ώ  ! τέκνον μ,ου ! άνέκραξεν ό Λα
βρέτσκης, καί ή φωνή του ετρεμεν, άπο- 
μάκρυνον άπό σοΰ τήν ψευδή ταύτην φρό- 
νησιν. Μή άποκάλει αδυναμίαν τήν κραυ
γήν τής καρδίας σου, ητις δέν θέλει νά 
παραδοθϊί άνευ έρωτος. Μή λαμβάνϊ); τό
σον τρομεράν εΰθύνην απέναντι τοΰ ανθρώ
που τούτου, τόν όποιον δέν άγαπ^ς καί 
u-έ τόν όποιον θά συνδεθίΐς.

— ’Ακούω, δέν λαμβάνω οΰδεμίαν εΰ
θύνην, έλεγεν ή Έ λίζα  ώς ΰπισχνουμένη.

— Ακούσατε τήν καρδίαν σας. Αΰτή 
μόνη θά σ&ς εΐπν) τήν άλήθειαν, έξηκο- 
λούθησεν ό Λαβρέτσκης. Ή  πείρα, καί ή 
φρόνησις, είναι λέξεις κεναί ! Μή στερη- 
θήτε τοΰ ώραιοτέρου αντικειμένου, τής μό
νης έπί τής γής εΰτυχίας

— Καί όμιλήτε σείς τοιουτοτρόπως, 
Θεόδωρε Ίβάνοβιτς ; Σείς ό όποιος ένυμ- 
φεύθητε έξ Ιρωτος υπήρξατε εΰτυχής ;

Ό  Λαβρέτσκης συνέδεσε τάς χεϊρας.
— ΤΑ ! μή όμιλήτε περί έμοΰ ! Ά δ ύ 

νατον νά έννοήσητε πόσον δύναται ό Ιρως



νά ταράξτρ νεανίαν άπειρον καί έστερημέ- I 
νον άνατροφϊΐς ! Δ ιατί δμως νά συκοφαντώ 
6μαυτόν; Σ2ς είπον δτι δεν έγνώρισα ευ
τυχίαν. . Δεν είναι αληθές, διότι ύπίίρξα 
ευτυχής !

— Μοί φαίνεται, Θεόδωρε Ίβάνοβιτς, 
έψιθύρισεν εκείνη λίαν τεταραγμένη καί 
χαμηλοφώνως —  διότι δταν δέν συνεφώνει 
μέ τήν γνώμην τών άλλων ώμίλει πάντοτε 
χαμηλοφώνως —  μοί φαίνεται δτι ή επί 
γ·?5ς ευτυχία δέν έξαρτάται άπό ήμδς. . .

—  Ά πό  ήμά; έξαρτάται,άπό ήμάς, πι- 
στεύσατέ με, καί έλαβεν άμφοτέρας τάς 
χεϊράς της. "Η Έ λ ίζα  ώχρίασε καί τόν 
έθεώρησε μετά προσοχές, μονονοΰ μετά 
τρόμου. Ά οκεΐ νά μη καταστοέψωμεν η
μείς οί ίδιοι τόν βίον μας. Διά μερικούς, 
δ έξΙρωτος γάμος δύναται νά ήναι δυστυ
χής, οΰχί δμως καί διά σταθερόν χαρα
κτήρα, οίος είναι ό ίδικός σας και διά τό
σον γαλήνιον ψυχήν ! Σάς ικετεύω, μή 6- 
πανδρευθϊΐτε χωρίς έρωτα, μόνον χάριν 
τοϋ αισθήματος τοϋ καθήκοντος, χάριν 
αίιταπαρνήσεως, είξεύρω καί εγώ ;...Α ΰτά  
είναι φιλοσοφικά, τά  χείριστα δλων. Πι — 
στεύσατέ με,έχω δικαίωμα νά τό είπω καί 
έπλήοωσα πολύ άκαιβά τό δικαίωμα τοϋτο. 
"Αν 6 θεός σας . . :

Τίί στιγμίΐ ε’κείντ) 6 Λαβρέτσκης παοε- 
τήρησεν δτι άμφότεραι αί κορασίδες έπλη- 
σίασαν τήν Έ λίζαν καί τήν παρετήοουν 
μετ' άφωνου έκπλήξεως. Δι* δ κατέλιπε 
τήν χεϊρα τϊίς Έ λίζας καί ειπε ταχέως'

—  Συγχωρήσαιέ μ.ε.
Καί κατηυθύνθη πρός τήν οικίαν.
— “Εν πρόίγμα θά σ5!ς έοωτήσω ακόμη, 

ειπεν έπανελθών ποός τήν Έ λίζαν. Μή ά- 
ποφασίσητε ταχέω ς’ περιμείνατε καί σκε- 
φθ·7)τε τί σας είπον. "Αν δεν έκτιμήσητε 
του; λόγους μου, άν άποφασίσητε νά κά- 
μητε γάμον φρονήσεως καί πάλιν τότε 
δεν ποέπει νά ύπανδρευθ^τε τόν Πάνχιν. 
Δεν δύναται νά γείνγ) σύζυγός σας. Μοί ύ- 
πόσχεσθε νά μή σπεύσητε, α ί ;

Ή  Έ λίζα  ήθέλησε ν’ άποκριθΐΐ, άλλά 
μίαν μόνην λέξιν ήδυνήθη νά είπτ], ούχΐ 
διότι άπεφάσισε νά μή σπεύσγι,άλλά διότι 
ή καρδία της έπαλλε σφοδρότατα καί α ί
σθημα παρεμφερές τοϋ φόβου έβάρυνεν έπί 
τοϋ στήθους της.

"Επεται συνέχεια.

Ο Λ Ι Β Ι Ε Ρ Ο Σ  0 Ν Ο Θ Ο Σ
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' ϊδε προηγοΰμενον φύλλον.

— ’Αλλά, πάτερ μου, έπανέλαβε μετά 
τινα στιγμήν, είπέ μοι . . .  πώς άπέθανε;..

Τότε ό Μαλκράφτ διηγήθη αΰτω τά 
άπό τής άπελευθερώσεως τ·71ς Ζολάνδης 
μέχρι τοϋ θανάτου της συμβάντα.

Ό  Καπελοϋζος ήκροάτο άπλήστως.
—  Παντοϋ βλέπεις τόν δάκτυλον τοϋ 

θεοϋ, είπεν έπί τέλους . . . ’Αλλά θά με 
συγχωρήσγ), διότι ΰπέφεοα πολλά, δεν είνε 
αληθές, πάτερ μου ;

— θ ά  δεηθώ υπέο σοϋ, Καπελοϋζε . . · 
Τώρα άκουσόν μοι. Σκοπεύεις νά μεταβ·7ίς 
εις Λανζαί διά νά προςευχηθΤίς έπί τοϋ 
τάφου τΐίς Ζολάνδης ; . . . *

—  Ώ !  αυτή είνε ή μόνη μου επιθυμία.
—  Έ κεϊ θά ίδ?ίς καί τόν Όλιβιέρον.
Ο Καπελοϋζος έφρικίασεν.
— Αυτόν ! ειπεν, αυτόν ! . . . αυτόν 

τόν νέον, τόν όποιον τόσον ήγάπησα ! . . . 
τοϋ όποιου κατεφαριχάκωσα τήν ζω ήν!...

— θ ά  τον ίδ?1ς, έπανέλαβεν εύσταθώς 
ό μοναχός . . καί ή τύψις τοϋ συνειδό- 
τος θά ν)νε ό πρώτος έξιλασμός τών άμαρ- 
τιών σου

— θ ά  γίνγι ο ,τι θέλεις, πάτερ μου !
— Μόνον νά μή τω εΐπιρς τό φοβερόν 

μυστικόν σου. . . δέν πρέπει νά μάθγι ποτέ 
οτι εκείνη, την οποίαν τοσοΰτον ήγάπη- 
σεν, ή το θυγάτηρ τοϋ φονέως τοϋ πατρός 
του !. . . Δέν πρέπει ή ιδέα αυτη νά έπαυ- 
ξήσγ) τήν αίωνίαν λύπην του ! . . .

— Νομίζεις, πάτερ μου ; . . .
— >Τί ; άρνεϊσαι λοιπόν νά δοκισθής δτι 

θά φύλαξης τό μυστικόν σου ;
— Ώ  ! ορκίζομαι εις τήν μνήμην εκεί

νης . . . τ ί ς  Ζολάνδης μου ! . . .
—  Έςαίρετα. . . Είθε ό θεός νά συγ

χώρηση τάς άμαρτίας σου, δπως έγώ σοί 
έσυγχώρησα αΰτάς, ταλαίπωρε άνθρωπε ;

Ό  Καπελοϋζος έκυψε μετά σεβασμού 
τήν κεφαλήν.

— Τώρα, πάτερ μου, είπε μετά φωνν^ς 
γαληνιαίας καί ήοέμου, γνωρίζω τ ΐ πρέ
πει νά κάμω.

Ό  Μαλκράφτ έθεώρησεν αυτόν ατενώς.
— Τί άπεφάσισες νά κάμης ; τόν ήρώ- 

τησεν.
—  θ ά  το μάθϊΐς καί θά το έπιδοκιμά- 

σης, είμαι βέβαιος. . . Ά λλά  πότε νά με
ταβώ ε ί; Λανζαί ;

—  Αυριον άν γισαι καλλίτερα.
— Ναί, αΰριον, αΰριον . . . είπε ζωηρώς 

ό Καπελοϋζος’ έχω ανάγκην νά κλαύσω 
επάνω εις τόν τάφον τη ; καί . . .

Αίφνης διεκόπη.
— Τελείωσε τήν ιδέαν σου,ειπεν ό μ.ο- 

ναχός.
— Συγκατανεύεις . . .  νά με ακολού

θησες, πατερ μου ;
— Βεβαίως, δέν θά σε άφήσω μόνον εις 

τοιαύτην φοβεράν δοκιμασίαν.
Ό  Καπελοϋζος ^ρπασε τήν χειρα τοΰ 

μονάχου καί ήσπάσθη αυτήν μετ’ άπειρου 
σεβασμού.

— Τώρα αναπαύσου ολίγον, είπεν ό 
μοναχός, θ ά  μείνω πλησίον σου πάντοτε.

— Ό  θεός νά σοι άποδώση διπλασίως, 
πάτερμ.ου, τό καλόν,τό όποιον μοϋ έκαμες.

Τήν μεσημβρίαν τ^ς έπομένης ημέρας 
άμφότεροι έβαινον τήν άδόν τήν άγουσαν 
εις Λανζαί.

Μόλι; διέβησαν τό Χωρίον Σ α ι ν -Μ ά ρ , 
ό Μαλκράφτ πρώτος διέκοψε τήν σιωπήν.

— Ενθυμείσαι τήν ΰπόσχεσιν, τήν ό
ποιαν μοϋ εδωκες, Καπελοϋζε ;

— Τήν ένθυμοΰμαι καί θά τήν κρα
τήσω, πάτερ μου.

Έ π ί τέλους έφθασαν εις τήν οικίαν 
τών δύο φίλων.

— Έδώ είνε, έψιθύρισε στενάξας A 
Καπελοϋζος, έδώ είνε ! . . . ”Ω ! ποιος 
θά μοϋ τό έλεγεν δτι μίαν ήμ,έραν θά ήο- 
χόμην ε’ις τήν οικίαν ταύτην μ.έ τόσην λύ 
πην ε’ις τήν καρδίαν ; . . . Ά χ  ! θεέ 
μου ! . . .

—  Έ χ ε θάρρος, Καπελυϋζε ! . . .
Ό  Μαλκοάφτ έκρουσε τήν θύοαν, τήν δ- 

όποίαν ήνέωξεν ό Ζεβάν.
— Ά  ! είσαι σύ, αγαπητέ μου Μαλ

κ ρ ά φ τ , καλώ : ήλθες !
Είτα δέ. παρατηρήσας τόν Καπελοϋζον
—  Ποϊος ειν’ αυτός ; ήρώτησεν έν

τρομος.
— Δέν μέ γνωρίζετε, κύριε Ζεβάν ; εί

πεν ό Καπελοϋζος.
— Περίμενε . . . περίμενε . . . οί χα

ρακτήρες α υ το ί. . . άλλ ’ όχι . . . τότε 
ητο νέος . . . καί δμως . . .

— Μή με ζητεϊτε πολύ μακράν, κύριε 
. . . είμαι εγώ, δ όποιος σάς είδον εις τό 
ξενοδοχεΐον τού ΜεγάΛυυ' Αγ ίου  Γεωργίου.

— Σείς ;
—  Έ γώ  ό ίδιος . . . Ά λ λ ' άπ’ εκείνον 

τόν καιρόν μοϋ συνέβησαν μεγάλα δυςτυ- 
χήματα.

—  Α ληθινά  ; Άλλοίμονον ! δπως καί 
εις ημάς . . .

Κ ατ’ εκείνην τήν στιγμήν ένεφανίσθη δ 
Όλιβιέρος ωχρός, αδύνατος καί μελαγχο
λικός.

—  Άφοϋ εθλιψε συμπαθώς τήν χεϊρα 
τού Μαλκράφτ παοετήρησε τόν Καπελοϋ- 
ζον και έπλησίασε πρός αυτόν.

—  Εϊσθε σείς, τω ειπεν, ό όποϊος εϊς 
Παρισίους μ.οί ώμιλήσατε περί τοΰ ευερ
γέτου μου, περί εκείνου, δ όποιος έμερί- 
μ,νησε δ ι’ εμέ ;

Ό  Καπελοϋζος Ισκίρτησεν.
— Έρχεσθε ίσως έζ ονόματος εκείνου, 

κύριε, έζηκολούθησεν δ Όλιβιέρος.
Ό  δήμ.ιος έπλησίασε πρός τον Ό λ ιβ ι- 

έρον.
— Ό  άνθρωπος έκεϊνος, ό όποϊος μίαν 

νύκτα ήψήφησε τήν ζωήν του καί σέ ένε- 
πιστεύθη εις τάς χεϊρας τών γονέων τοΰ 
Ζεβάν Μ αγιέ, δ άνθρωπος έκεϊνος,δ όποιος 
έκτοτε σπανίως, φεΰ ! ήρχετο καί σ’ έπε- 
σκέπτετο, δτε ήσο μικρός άκόμη, δπως σέ 
παρηγορήσγ) καί ένδυναμώσγ) τά  πρώτά 
σου βήματα, δ άνθρωπος εκείνος, τοϋ ό
ποιου ουδέποτε εΐδετε τό πρόσωπον, διότι 
έφερε πάντοτε προςωπίδα, φοβούμενος μή
πως ημέραν τινά  άπαντήσητε αυτόν καί 
αίσθχνθ'7)τε εντροπήν . . .

—  Εντροπήν ; άνέκραξεν δ Όλιβιέρος.
— Ό  άνθρωπος εκείνος . . . ήμην έγώ !
— Σείς ; . . . άνέκοαξαν ταΰτοχρόνως 

οί δύο νέοι.
— "Οτε ΐμ η ν  άξιος ακόμη νά θλίβω 

τήν χεϊρά σας μέ ώνόμαζον Πέτρον Γε- 
ράοδον . . . Έ πε ιτα  ώνομαζόμην Καπελοϋ
ζος . . . καί είμαι δ δήμιος τών Πααι- 
σίων ! . . .

Ό  Όλιβιέρος δέν άπήντησεν ουδέ λέ- 
ξ ι ν  άλλά , προχωρήσας πρός τόν Καπε
λοϋζον:

— Βλέπων υμάς δέν ένθυμοΰμαι ειμή 
τόν πατέρα μου, δςτις σάς ήγάπα καί τόν



όποιον ήγαπήσατε δεν ενθυμούμαι είμή Sv 
καί μόνον : δτι υπήρξατε άγαθός καί ά- 
φωσιωμένος υπηρέτη; τοΰ υίοΰ δπως καί 
τοϋ πατρό; . . . Δό; μοι την χεϊρά σου, 
Καπελοΰζε !

— Ά χ  ! . . . άνέκραξεν ό δήμ,ιος γονυ- 
πετήσας πρό τών ποδών τοΰ νέου.

—  Έγέρθητι . . . σύ, δςτις έγνώρισας | 
τόν πατέρα μου, σύ, ό όποιος Ακόυσες τόν 1 
ήχον τής φωνής του, ίρ ις ,  φεΰ ! έσβέσθη 
χωρίς ουδέποτε ν’ άντηχήστ) είς τά  ώτά 
μου . . . έγέρθητι και είπέ μοι άν θελτις 
νά ϊ)σαι διά παντός φίλος μου ;

— Όλιβιέοε μου ] . . . αγαπητέ μοι 
Όλιβιέρε ! . . .

— Έ χ ω  ανάγκην φίλων, οί όποιοι νά 
με άγαπώσι . . . καί πρό πάντων τώρα . . . 
δέν είνε αληθές, Μα/.κράφτ ;

Ό  μοναχός ενευσε καταφατικώς.
—  Πραγ μ ατικώ :, είπεν ό Καπελοΰζος, 

αυτός ό μοναχός μ’ είπεν . . . δτι φοβερά 
δυστυχία . . .

— Ναί . . . ύπέλαβεν ό Όλιβιέοο; δα
κρύων . . .

— Αυτός ό άνθρωπος, προσέθηκεν ό 
Μαλκράφτ, επιθυμεί νά προσευχηθεί έπί 
τοΰ τάφου τής Ζολάν^ης. . . Σ υγκατατί- 
θεσαι, Όλιβιέρε ;

—  Καί έχω τό δικαίωμα ν’ άρνηθώ 
την προσευχήν ενός χριστιανοΰ υπέρ άνα- 
παύσεως τής ψυχής της ; . . . καί μάλι
στα ενός φίλου; . . .  Έλθέ, φί>ε ριου, έλθέ.. 
θά ποοσευχηθώμεν καί θά κλαύσωμεν 
μαζή.

Καί, ακολουθούμενος ύπό τοϋ. Καπε- 
λούζου, διηυθύνθη πρός τόν τάφον τής 
Ζολάνδης, δςτις ητο πλήρης άνθέων ϊτ ι .

Φθάσαντες έκεϊ, οί δύο άνθρωποι έγο- 
νυπέτησαν μετ’ εΰλαβείας.

Ό  άήρ ητο δροσερός καί μυροβόλος.
Οΰδείς θόρυβος τικούετο έν τω ερήι/.ω 

έκείνψ τόπψ, είμή ό άένναος, βόμ-βος τών 
αοράτων εκείνων εντόμων, άτινα  ΐπ τα ντα ι 
πέριξ τών δένδρων, καί ό μονότονος ηχος 
άπομεμακρυσμένου κώδωνος.

Αί ακτίνες τοΰ δύοντος ήλίου έπιχαρί- 
τως τήν γήν καί τά  ποικιλόχρωμα πτερά 
τών περιιπταμένων άθώων χρυσαλλίδων.

Όποία άντίθεσις φοβερά ! Ή  φύσις δλη 
έμειδία' ό ουρανό;, ή γή, ό ήλιος, τά  
δένδρα, τά  φυτά, τά άνθη, τό πό5ν διε- 
γέλα καί ένέπνεε χαράν καί ζωήν, ενώ έν 
τή καρδία τών δυο ατυχών εκείνων όν- 
των έβασίλευον ή λύπη καί ή άπογοή- 
τευσις.

"Επεται συνέχεια.
Σ. Τ.

Η ΑΕΣΠΟΙΝΔ ΜΟΝΣΟΡΩ
Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Α Λ Κ Χ Α Ν Δ Ρ Ο Ί Γ  Λ Ο Υ Μ Λ

Σ«νΙχεια· ?δε προηγούμ,ενον φΰλλον.

Ό  κόμης παρέδωκε τά  ήνία είς ιππο
κόμον καί, στραφείς πρό; τήν Ά ρτέμ ιδα : 

—  Εΰαρεστήθητε, κυρία, είπε, σό?; πα
ρακαλώ, νά μοι χορηγήσητε βραχεΐαν συ- 
νέντευζιν.

—  Ευχαριστώ;, κύριε, άπεκρίθη ή Ά ρ - 
τεμ ι;.

—  Θά περιποιήσητε ήμΐν τήν τιμήν 
νά μ,είνητε ε ί; τόν πύργον, κύριε κόμη ; 
ήοώτησεν ό βαρόνος. ·

— Ναί, κύριε, τουλάχιστον μέγρ ι  τής 
αυοιον.

Ό  βαρόνος άπεμακρύνθη, δπως αυτο
προσώπως έποπτεύση είς τήν κατά τούς 
νόμ,ους τής φιλοξενίας έτοιμασίαν τοΰ κοι- 
τώνος τοΰ γαμβοοΰ του.

Ό  Μονσορώ εδειξε πρός τήν Άρτέμιδα 
τό έδώλιον, έφ’ οΰ πρότερον έκάθητο, καί 
έκάθησεν έπί τοΰ εδωλίου τής Γετοού- 
δης, προσηλών έπί τή ; Άρτέμιδο; βλέμ
μα, τό όποιον θά έφόβιζε τόν άποφασιστι- 
κώτεοον άνδρα.

— Κυρία, είπε, τ ί ;  ήτο μεθ’ υμών ε ί; 
τόν κήπον τήν εσπέραν τής χθές ;

Ή  Ά ρτεμ ις έγειρε πρός τόν σύζυγόν 
της τοΰ; διαυγείς καί λάμποντας οφθαλ
μού; της.

—  Κατά ποίαν ώραν, κύριε ; ήρώτησε 
μέ φωνήν, έκ τής οποίας, διά τής ισχύος 
τή ; θελήσεώς της, εί^εν άποβάλει π2σαν 
συγκίνησιν.

—  Τήν εκτην.
— Πρός ποιον μέρο; ;
—  ΓΙρός τό μέρος τοΰ γηραιοΰ δάσους.
— Θά ητό τις φίλη μ,ου καί οΰχί εγώ.
—  Ύμ.εΐς ήσθε, κυρία, έπέμεινεν ό Μον

σορώ.
—  Πώς τό ήζεύρετε; είπεν ή Ά ρτεμ ις.
Ό  Μονσορώ, έκπλαγείς, δέν ήδυνήθη

ν’ άποκριθή λέξιν, πλήν ταχέως ή οργή 
αντικατέστησε τήν Ικπληξιν.

— ΕΓπατέ μοι τό όνομα τοΰ άνδρός.
— Τίνος άνδρός ;
— 'Εκείνου, δστις ήτο μαζύ σας.
—  Δέν δύναμ-αι νά σ52; τό εΐπω άφοΰ 

δέν ήμην εγώ.
— ‘Υμείς ήσθε, σό?ς λέγω , άνέκραξεν ό 

Μονσορώ, κτυπών τό έδαφο; μέ τόν πό- 
δα του.

— ΓΙλανάσθε, κύριε, άπεκρίθη ψυχρώ; 
ή Ά ρτεμ ις.

—  Πώς τολμάτε ν’ άρνήσθε, ένφ σό?ς 
είδον ;

— ΤΑ ! μέ Γδετε ΰμεΐς αΰτόί ;
—  Ναί, κυρία, έγώ ό ίδιος. Πώς τολ

μάτε ν’ άρνήσθε, άφοΰ δέν υπάρχει έτέοα 
γυνή είς τό Μεριδόρ ;

— Ίδοΰ καί έτέρα πλάνη, κύριε, διότι 
είναι εδώ ή ’Ιωάννα δέ Βρισσάκ.

— Ή  κυρία δέ Σαίν-Λύκ!
— Ναί, ή κυρία δέ Σαίν-Λύκ, ή φίλη

[ΛΟυ·— Καί ό κύριος δέ Σαίν-Λύκ ;
— Δέν εγκαταλείπει τήν σύζυγόν του, 

ώ ; ήζεύρετε ό γάμος αΰτών είναι γάμος 
έξ Ιρωτος’ Γδετε τόν κύριον καί τήν κυ
ρίαν δέ Σαίν-Λύκ.

— Δέν ήτο ό κύριος δέ Σαίν-Λύκ, ουτε 
ή κυρία δέ Σαίν-Λύκ, άλλ’ ΰμεΐς, τήν ό
ποιαν άνεγνώρισα κάλλιστα, μετ’ άνδρός, 
τόν όποιον δέν άνεγνώρισα, άλλά θά γνω 
ρίσω, σας τό ορκίζομαι.

— 'Επιμένετε, λοιπόν, δτι ήμην έγώ, 
κύίΐε ;

—  Ά λ λ ’ άφοΰ σ3; λέγω , δτι σό2; ά 
νεγνώρισα, γ)κουσα δέ καί τήν κραυγήν 
σα;.

—  Ό ταν συνελθητε, κύριε, είπεν ή 
“Αρτεμις, θά συναινέσω νά σ2ς ακούσω' 
ταύτην δμως τήν στιγμήν, θεωρώ κάλλιον 
ν’ άποσυρθώ.

— ”0 / ι, κυρία, είπεν ό Μονσορώ, κρα-, 
τήσας τήν Άρτέμιδα άπό τοΰ βραχίονος, 
θά μείνετε.

—  Κύριε, ειπεν ή "Αρτεμις, ίδοΰ ό κύ
ριο; καί ή κυρία δέ Σαίν-Λύκ. Ε λπ ίζω , 
δτι θά κοατήσητε τόν έαυτόν σας ενώ
πιον των.

Τώ όντι, οί σύζυγοι Σαίν - Λΰκ έφά- 
νησαν είς τό άκοον δενδροστοιχίας, κα
λούμενοι ε ί; τό γεύμα υπό τοϋ κρουομένου 
κωοωνίσκ ου.

Άμφότεροι άνεγνώοισαν τόν κόμ,ητα, 
μαντεύσαντε; δ’ δτι, διά τή ; παρουσίας 
των, θ’ άπήλλαττον τήν Άρτέμιδα άμη- 
χάνου θέσεως, έπέσπευσαν τό βήμα.

Ή κυρία δέ Σαίν Λΰκ ύπεκλίθη ένώ- 
πιον τοΰ κόμητος καί ό Σαίν Λΰκ έτεινεν 
αΰτφ  έγκαρδίως τήν δεξιάν.

Ά ντήλλαξάν τινας φιλοφρονήσεις, μεθ’ 
δ ό Σαίν-Λύκ, ώθήσας έλαφρώς τήν σύζυ
γόν του πρός τόν κόμητα, έλαβε τόν βρα
χίονα τή ; Άρτέμιδος.

Οί τέσσαρες διηυθύνθησαν πρός τήν οΐ- 
κίαν.

Τό γεύμα παρετίθετο τήν έννάτην 
πρωινήν ώραν, κατά παλαιάν συνήθειαν 
τής εποχή; τοΰ άγαθοΰ βασιλέως Λουδο
βίκου IB*, τήν όποιαν ό βαρόνος έτήρει χ- 
κεραίαν. *

Ό  κύριος δέ Μονσορώ ευρέθη καθήμενος 
μεταξύ τών συζύγων Σαίν - Λΰκ καί ή 
Ά ρτεμ ις μεταξΰ τοΰ Σαίν - Λΰκ καί τοΰ 
πατρός της.

Ή  συνδιάλεξις πεοιεστράφη ε ί; γενικά 
θέματα καί ιδίως ώς πρός τήν έν Ά γγέρ- 
σγι ελευσιν τοΰ άδελφοΰ τοΰ βασιλέως καί 
ώς πρός τήν κίνησιν, τήν όποιαν ή ελευσίς 
του Ιμελλε νά προξενήσν) είς τήν έπαο-
χ ιαν·

Ό  Μονσορώ έπεθύμει νά έπαναγάγϊ) 
τήν όμιλίαν έπί ετέρων θεμάτων, άλλ’ ά- 
πέτυχεν. οΰχί διότι ό Σαίν - Λΰκ έθώ« 
πευε τόν μαινόμενον σύζυγον πνευμα- 
τωδέστατα καί ή Ά ρτεμ ις, ή τ ις , χάρις 
είς τήν πολυλογίαν τοΰ Σαίν - Λύκ, ήδύ- 
νατο νά τηρίΐ σιγήν, ηυ^αρίστει τόν φίλον 
τη ς, δι’ εύγλωττων βλεμμάτων.

— Αΰτός ό Σαίν - Λύκ είναι μωρός καί 
φλυαρεί ώς κολοιός, είπε καθ’ έαυτόν ό 
κόμης' άπό τόν άνθρωπον τοΰτον θέλω ά- 
ποσπάσει, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, τό μυ
στικόν, τό όποιον επιθυμώ νά μάθω.

Ό  Μονσορώ δέν έγίνωσκε τόν Σαίν - 
Λύκ, διότι είσήλθεν είς τήν αΰλήν τοΰ 
βασιλέως, καθ’ ον χρόνον οΰτος άπήρ^ετο 
αΰτής. Σχηματίσας δέ πεποίθησιν, δτι δ 
Σαίν - Λύκ ήτο μωρός, άπεκρίνετο αυτφ 
κατά τοιοΰτον τρόπον, δστις έδιπλασίαζε 
τήν χαράν τής Άρτέμιδος καί έπανέφερε 
τήν γαλήνην.



ΞΑ'

Χχέδιον τοΰ 3Εαέν - Λύκ.

Μετά τά πέρας τοϋ γεύματος, ό Μον· 
βοοώ έλαβεν άπό τοϋ βραχίονος τόν νέον 
φίλον του, έξελθών δέ τοϋ πύργου μετ’αύ- 
τού :

—  Ήξεύρετε, τω είπεν, δτι είμαι ευ
τυχέστατος, δτι εΰρον υμάς ένταϋθα, ένφ 
ή έρημία τοϋ Μεριδόρ έκ τών ποοτέρων 
μ’ έφόβιζε ;

—  Καί δεν εχετε τήν σύζυγόν σας ! τω 
είπεν ό Σκίν - Λύκ. Έ γώ  νομίζω, δτι, 
μετά τοιαύτης συντρόφου, θά έθεωρουν τό 
Μεριδάο πάρα πολΰ κατ<ρκημένον.

—  Δέν το άρνοϋμαι, άπεκρίθη ό Μον- 
σορώ, δάκνων τά χείλη του. Οΰχ ή τ το ν ...

—  Οΰχ ήττον τ ί ;
—  Οΰχ ή ττον, χαίρω μεγάλως, δτι 

σάς εΰρον ένταϋθα.
— Κύριε, είπεν ό Σαίν Λύκ, είσθε, τϊΐ 

άληθείίκ, λίαν φιλοφρονητικός, διότι ου
δέποτε θά πιστεύσω, δτι έφοβήθητε τήν 
ανίαν αετά τοιαύτης συζύγου καί ενώπιον 
φύσεως τόσψ πλούσιας.

— Μπά! είπεν ό Μονσορώ, διήλθον τό 
ήΐλίσυ τοϋ βίου μου έν μέσιρ τών δασών.

— Εις Ιτι λόγος, δπως μή άνιάτε, εί
πεν ό Σαίν Λύκ" νομίζω, δτι, δσφ κατοι
κεί τις εις τά  δάση, τόσψ μάλλον αγα
πά αυτά . ”Ιοετε τ ί θαυμάσιος κήποςΙ’Εγώ 
θά αισθανθώ απελπισίαν, δτε θά τον έγ- 
καταλείψω, φοβούμαι S’ δτι, δυστυχώς, 
δέν θά βραδύνω

—  Δ ιατί νά τον έγκαταλείψητε ;
— A t ! κύριε, μήπως ό άνθρωπος είναι 

κύριος τής τύχης του ; 'Ομοιάζει πρός τό 
φύλλον τοϋ δένδρου, τό όποϊον ό άνεμος 
άποσπ^ί καί περιφέρει άνά τάς πεδιάδας 
καί τάς κοιλάδας. "Υμείς είσθε ευτυχέ
στατος.

—  Ώ ; πρός τ ί είμαι ευτυχής ;
—  "Ο π  κατοικείτε ύπά τάς αξιοθαύ

μαστους τα ύτα ; σκιάς.
— Ώ ! ούδ’ έγώ, πιθανώς, θά μείνω 

πλειότερον υμών, είπεν ό Μονσοοώ.
—  Μπά ! τίς δύναται νά είπη τοϋτο; 

Έ γώ  νομίζω δτι —λανάσθε.
— "Ο/ι, είπεν ό Μονσορώ, όχι' δέν ε ί

μαι δσον υμείς φανατικό; υπέρ τής ωραίας 
φύσεως καί δυσπιστώ πρός τόν κήπον 
τούτον, τόν όποιον ύμεϊς θεωρείτε τόσον 
ώραϊον.

— Τι λέγετε; είπεν ό Σαίν-Λύκ.
  Ναι, άπήντησεν ό Μονσορώ.
— Εΐπετε δτι δυσπιστεϊται πρός τόν 

κήπον, άλλ’ ώς πρός τ ί ;
— Διότι δέν μοι φαίνεται άσφαλής.
— Μή άσφαλής, αληθώς; είπεν ό Σαίν- 

Λΰκ έκπληκτος. ΤΑ ! έννοώ Ενεκα τής ά- 
πομονώσεώς του, θέλετε νά είπητε ;

— Ό χ ι. ’Ακριβώς οΰχί Ινεκα τούτου, 
διότι υποθέτω, δτι δέχεσθε κόσμον ε’ις τό 
Μεριδόρ.

—  Ό χ ι, είπεν ό Σαίν-Λΰκ μετά πα 
ραδειγματικής άφελείας, ουτε ψυχήν.

— ΤΑ ! πραγματικώς ;
— "Ελαβον τήν τιμήν νά σάς το είπω.

—  Πώς, δεν δέχεσθε ένίοτε επισκέ
ψεις ;

— Καθόλου, τουλάχιστον άφ’ οΰ χρό
νου είμαι ένταϋθα.

—  Έκ τής έν Άγγέρσνι ωραίας αύλής 
οΰδείς εΰπατρ ίδης άποσπάται ένίοτε ;

— Οΰδείς.
— Είναι αδύνατον !
—  Καί δμως ούτως εχει.
— Αί ! καλά, συκοφαντείτε τους Ά ν-  

δεγαυοΰς εΰπατρίδας.
— ’Αγνοώ έάν τους συκοφαντώ, άλλά 

νά με πάργ) δ διάβολος, έάν είδον τουλά
χιστον τό πτερόν τού πίλου ενός αΰτών.

— Τότε, 2χ&> άδικον ώς πρός τοϋτο.
—  Ναι, καθ’ όλοκληοίαν άδικον. "Ας 

έπανέλθωμεν, λοιπόν, εις δ .τι έλέγετε 
προηγουμένως, δήλα δή δτι ό κήπος δέν 
είναι άσφαλής. Μήπως ΰπάοχουσιν άρκτοι;

— ”Ω! όχι.
— Λύκοι ;
—  Οδτε.
—  Κ λέπται ;
—  "Ισως. Ε ϊπατέ μοι, αγαπητέ κύριε, 

ή κυρία Σαίν-Λύκ είναι ώραιοτάτη, ώ ; 
μοι έφάνη ;

— Ναί.
— Περιδιαβάζει συχνάκις εις τόν κή

πον ;
— Συχνάκις, διότι, ώς έγώ , λατρεύει 

τήν εξοχήν. Ά λλά  δ ιατί μοί απευθύνετε 
ταύτην τήν έρώτησιν ;

— Ά νευ  λόγου. Ό τε  δέ περιδιαβάζει, 
συνοδεύετε αΰτήν;

— Πάντοτε, είπεν ό Σαίν-Λύκ.
— Σχεδόν πάντοτε, έξηκολούθησεν δ 

κόμης.
— Ά λλά  πού διάβολο θά καταλήξετε 

μ.έ τάς έρωτήσεις σας ;
— Αί ! εις τίποτε, αγαπητέ κύριε δέ 

Σαίν-Λύκ, ή σχεδόν ε’ις τίποτε.
—  Σάς άκούω.
—  Mol ελεγον....
— Τί σάς έλεγον ; Ε ίπατε.
— Δέν θά όργισθήτε ;
— Οΰδέποτε οργίζομαι.
— Ά λ λ ω ς , μεταξύ εγγάμων διαμεί

βονται τοιαϋτα έμπιστευτικά πράγμ.ατα· 
μοί ελεγον, δτι είδον Ινα άνδρα, περιερ- 
χόμενον τον κήπον.

— Έ να  άνδρα ;
— Ναί.
— Ό στις ήρχετο διά τήν σύζυγόν μου;
— Ώ ! δέν λέγω τοϋτο.
— Θά έχετε καθόλου άδικον νά μή το 

είπητε, αγαπητέ κύριε δέ Μονσορώ, ένφ 
είναι λίαν ενδιαφέρον- καί τίς είδεν αυτόν, 
σάς παρακαλώ.

— Εις τ ί θά χρησιμεύσει ;
—  Άδιάφορον, είπατέ μοι. Άφοϋ συν- 

διαλεγόμεθα, άς όμιλήσωμεν περί τούτου. 
Έ λέγετε, λοιπόν, δτι έκεϊνος δ άνήρ ήρ
χετο διά τήν κυρίαν Σαίν-Λύκ ;

— Ακούσατε, άφοϋ πρέπει νά σάς ο
μολογήσω τά  πά ντα ’ λοιπόν, δέν πιστεύω 
δτι έρχεται διά τήν κυρίαν δέ Σαίν-Λύκ.

— Ά λ λά  διά ποίαν τότε ;
-— Α π ' έναντίας, φοβοϋμαι, δτι ήρχε

το διά τήν Ά ρτέμιδα.

—  Θά προΰτίμων τοϋτο, είπεν δ Σαίν- 
Λύκ.

— Πώς ! θά προΰτιμάτε τούτο ;
—  Άναμφιβόλως. Ήξεύρετε, δτι δέν 

υπάρχει έγωϊστικώτερον γένος τών συζύ
γων. Έκαστος δι’ εαυτόν καί ό θεός δι’ 
δλους.

— Ή  μάλλον δ διάβολος, προσέθετο
δ Μονσοβώ.\

— Ώ στε πιστεύετε, δτι εις άνήρ εΐσ- 
ήλθε ;

— Δέν το πιστεύω , άλλά τόν είδον.
— Ίδ ετε  ενα άνδρα εντός τού κήπου ;
— Ναί, είπεν δ Μονσορώ.
—  Μόνον ;
—  Μετά τής κυρίας δέ Μονσορώ.
— Πότε; ήοώτησεν δ Σαίν-Λύκ.
—  Χθές.
—  Πού ;
—  Έ χει, αριστερά.
"Εδειξε δέ τό μέρος, διότι είχε διευ- 

θυνθή μετά τού Σαίν-Λΰκ πρός τήν γνω 
στήν τ,μΐν θέσιν.

— ΤΑ ! είπεν ό Σαίν-Λύκ, ό τοίχος εί
ναι, πραγματικώς, εις κακήν κατάστασ ιν 
θά ειδοποιήσω τόν βαρόνον,δτι καταστρέ- 
φουσι τά  πεοιτειχίσματά του.

—  Καί τίνα ύποπτεύετε ;
■— Έ γώ  τίνα  ύποπτεύω ;
—  Ναί, είτεν ό κόμης.
— Διά τ ί πράγμα ;
—  Ό τ ι άναρριχάται έπί τού τοίχου 

καί εισέρχεται εις τόν κήπον, δπως συνο
μιλεί μετά τής συζύγου μου.

Ό  Σαίν - Λύκ έφάνη βυθισθείς ε’ις βα- 
θεϊαν σκέψιν, τή ; όποιας δ Μονσορώ περιέ
μενε τό συμπέρασμα.

— Λοιπόν ; είπε.
— Διάβολε ! είπεν ό Σαίν - Λύκ, δέν 

ύποπτεύω είμή . . .
— Είμή. . . τίνα  ήρώτησε ζωηρώς ό 

κόμης.
—  Ε ίμή... σάς... είπεν δ Σαίν - Λύκ, 

άποκαλύψας τό πρόσωπόν του, τά δποϊον 
είχε χαλύψει διά τών χειρών του.

— Άστείζεσθε, αγαπητέ κύριε Σαίν - 
Λύκ ; είπεν δ κόμης ώς άπολελιθωμένος.

— "Οχι. Έ γώ . κατά τάς πρώτα; η 
μέρας τοϋ γάμου μου, επραττον το ιαϋτα ’ 
δ ιατί δέν θα έπράττετε καί υμείς δμοίως ;

— ‘Ομολογήσατε, δτι δέν θέλετε ν’ά- 
ποκοιθήτε, άγαπητέ φίλε, άλλά μή φο- 
βήσθε... Ιχω θάρρος. Εμπρός, συνδράμε- 
τέ με, θά μοι παράσχετε μεγϊστην έκδού- 
λευσιν.

Ό  Σαίν · Λύκ έξεσε τό ου; αύτοϋ.
— Μόνον υμάς ύποπτεύω, ειπεν.
 Άρκου^ιν οί αστεϊσμοί' λάβετε τά

πράγμα σπουδαίω;, κύριε, διότι σάς προ
ειδοποιώ, δτι είναι σπουδαΐον.

—  Πιστεύετε ;
— Σάς λέγω, δτι είμαι βέβαιος.
— Τότε τό πράγμα διαφέρει' καί πώς 

έρχεται έκεϊνος ό άνήρ ; ήξεύρετε ;
— Έ ρχετα ι κρυφίως, βεβαιότατα.
  Συχνάκις ;
—  Τά πιστεύω, άφοϋ έπί τοϋ τοίχου ύ- 

πάρχουσιν άποτετυπωμένα τά  ίχνη τών
| ποδών του' παρατηρήσατε.



—  Πραγματικώς.
— ’ Αλλ’οΰδέποτε άντελήφθητέ τι σχε

τικόν ;
— Ώ  ! είπεν ό Σαίν-Λύκ, είχον τινάς 

ΰπονοίας.
— ΤΑ ! βλέπετε ; είπεν ό κόμης άσθμαί- 

νων’ έπειτα ;
— "Επειτα δεν ανησύχησα, διότι έπί- 

στευσα, οτι είσθε ΰμεΐς.
—  Ά λ λ ’ άφοΰ σας λέγω όχι.
— Σάς πιστεύω, αγαπητέ κύριε !
—  Μοί πιστεύετε ;
— Ναί.
—  Λοιπόν, τότε ;
— Τότε θά είναι άλλος.
Ό  άρχικηνυγός Ατένισε σχεδόν άπει- 

λητικώ ; τον Σαίν - Λύκ, δστις έπεδείκνυε 
■την μ&λλον φιλάρεσκον καί πραον νωχέ
λειαν.

— ΤΑ ! ανέκραξε μέ ΰφος τόσον όργίλον, 
ώστε ό Σαίν - Λύκ ήγειρε την κεφαλήν.

—  Εχω καί άλλην ίδέαν, είπεν ό Σαίν- 
Λύκ.

— ’Εμπρός, λοιπόν.
— Έ άν ητο. . .
— ’ Εάν ητο ;
- Ό χ ι .
— t
— Α λλ’ αυτός είναι.
—  'Ομιλήσατε.
— Έάν ητο ό κύριος δούξ δ’Ανζιοϋ.
— Τόν είχον συλλογισθή, άπήντησεν δ 

Μονσορώ, άλλά, κατά τάς πληροφορίας 
μου? δέν δύναται νά ηναι.

— ΑΓ ! αΓ ! ό δοΰξ είναι πονηρός.
— Ναί, άλλά δέν είναι αΰτός.
— Μοί λέγετε πάντοτε, οτι δέν είναι 

αυτός, ειπεν ό Σαίν - Λύκ, καί θέλετε νά 
σ&ς εΐπω έγώ , οτι είναι ;

— ’Αναμφιβόλως, διότι κατοικείτε είς 
τόν πύργον καί οφείλετε νά ήξεύρε~ε . .

—  Σταθήτε, άνεφώνησεν ό Σαίν -  Λύκ.
T *fτ,υρετε ;

—  Έ χ ω  καί άλλην ίδέαν. Έάν δέν η- 
αθε ουτε ΰμεΐς, ουτε ό δούξ, τότε άναμ- 
φιβόλως ήμην έγώ.

— Ύ μεϊς, Σαίν-Λύκ ;
— Δ ιατί όχι ;
— 'Υμείς ερχεσθε έφιππος έκ των έντός 

τοΰ κήπου, ένώ δύνασθε νά είσέλθητε διά 
τοΰ πύργου.

— ΑΓ ! είμαι τόσον ιδιότροπος, είπεν ό 
Σαίν-Λύκ.

— Γμεΐς θά έίρέπεσθε είς φυγήν, βλέ- 
“Ποντές με έπί τοϋ τοίχου ;

=~ Ω ! θά έτρέπετό τις  καί αν Ιπρατ- 
τεν έτέοαν πράξιν.

— Λοιπόν, έποάττετε κακήν πράξιν ; 
ίιπεν ό κόμης, άρχίζων νά μη ηναι κύριος 
ε*υτοΰ.

•— Δέν το άρνοΰααι.
Ά λ λ ’ έπί τέλους μ’ εμπαίζετε πρό 

ενος τετάρτου τής ώρας, άνέκραξεν ό κό- 
[*ής, ώχριάσας.

— Ιΐλανασθε, κύοιε, είπεν ό Σαίν-Λύκ, 
εζ«γαγών τό ώρολόγιόν του καί άτενίσας 
τ θν Μονσορώ ιίατά τρόπον προξενήσαντα 
κυτω φρίκην, παρήλθον εΓκοσι λεπτά  τής 
ώρας.

— Ά λ λά  μέ υβρίζετε, κύριε, είπεν ό 
κόμης.

— Μήπως νομίζετε, οτι σείς δέν με υ 
βρίζετε μέ τάς ερωτήσεις υμών ώς κα τα 
σκόπου ;

—  ΤΑ ! τώοα βλέπω καθαρώς.
— Είναι θαΰμα είς τάς δέκα τής πρω

ίας. Καί τ ί βλέπετε ;
— Ό τ ι εισθε συνεννοημένος μέ τόν ά 

νανδραν, τόν όποιον παρ’ ολίγον έφόνευον

χθέί— Διάβολε ! είπεν ό Σαίν-Λύκ, είναι 
φίλος μου.

— Τότε, θά σάς φονεύσω ά ντ ’ αυτοΰ.
— Μπά ! είς τόν οίκόν σας ! ουτω διά 

μιάς ! άνευ προειδοποιήσεως !
— Νομίζετε, δτι θά στενοχωρηθώ νά 

τιμωρήσω Ινα άθλιον ; άνέκραξεν ό κόμης 
Ιξαλλος.

—  ΤΑ ! κύοιε δέ Μονσορώ, άπήντησεν 
δ Σαίν-Λύκ,πόσον είσθε κακώς άνατεθραμ- 
μένος ! πόσον ή συναναστροφή σας μετά 
τών θηρίων διέφθειρε τά ·?ίθη σας ! ΤΑ ! . . .

—  Ά λ λά  δέν βλέπετε, δτ! είμαι έξω 
φρενών ! έκραύγασεν ό κόμης, τεθείς ενώ
πιον τοΰ Σαιν-Λΰκ μέ τάς χεΐρας έσταυ- 
ρωμένας καί μέ τό πρόσωπόν διεστραμμέ- 
νον έκ τής καταβιβρωσκούσης τήν καρδίαν 
του απελπισίας.

— Ναί, τό βλέπω" τή άληθεία, ή όργη 
δέν σάς αρμόζει, διότι είσθε φρικώδης την 
δψιν, αγαπητέ μοι κύριε δέ Μονσορώ.

Ό  κόμης, εκτός έαυτοΰ, έθεσε την 
χεΐρα έπί τής λαβής τοΰ ξίφους του.

— Ά  ! προσέξατε, είπεν ό Σαίν-Λύκ, 
σείς μέ προκαλεΐτε. Έπικαλοϋμαι δέ την 
μαρτυρίαν υμών αΰτών, δτι είμαι ·»5ρεμ.ος.

— Ναί, κομψοπρεπή μου, ναί, σέ προ
καλώ.

—  Λάβετε, λοιπόν,τόν κόπον νά μετα- 
βήτε έκεΐθεν τοΰ τοίχου, κύριε δέΜονσορώ, 
διότι έκεΐ θά εΓμεθα έπί οΰδετέρου εδάφους.

—  Τί μ’ ενδιαφέρει! άνέκραξεν δ κόμης.
— Ενδιαφέρει έμέ, είπεν δ Σαίν-Λύκ' 

δέν θέλω νά σάς φονεύσω είς τόν οικόν σας.
—  Τύχϊ) άγαθή ! είπεν ό Μονσορώ, 

σπεύδων ν’ άναρριχηθή έπί τοΰ τοίχου.
— Ποοσέξατε ! μη σπεύδετε, κόμη ! 

αΰτή ή πέτρα δέν είναι στερεά, διότι θά 
έκινήθ"/) πολύ. Μή πληγωθήτε, διότι, τή 
άληθεία, θά ήμην απαρηγόρητος.

Ό  Σαίν-Λΰκ ίίρχισεν έπίσης ν’ άναροι- 
χόίται.

—  Εμπρός ! εμπρός ! σπεΰσον είπεν δ 
κόμης, ξιφουλκήσας.

— Καί έγώ , δστις Ιρχομαι πρός διασκέ- 
δασιν είς τήν εξοχήν, είπεν δ Σαίν-Λύκ, 
δμιλών καθ’έαυτόν' μά την πίστιν μου, θά 
διασκεδάσω άριστα.

Έπήδησε δ’ εκτός τοΰ κήπου.

Έπεται συνέπεια.
Λμλ.

0 Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Μ Ο Υ  Ε Ρ ί Ι Σ
•Α θηνα ϊκή  ι ΐκ ώ ν .

Μέ δλον τον ζήλον πρωτοετούς τής Νομικής 
κεκλεισμένος είς το δωμάιιόν μου, Ιμελέτων το 
περί Α ι ρ έ σ ε ω ν ,  προσηλών κά'ποτε τό οδς καί 
ε ί;  τ ά ; φωνάς άντικρυνής μου γειτονοπούλας, συν- 
διαλεγομένη; προς τινα φίλην της, δταν άνοίγει 
ή θύρα καί είσ&ρμα ό φίλο; μοο ’Αλκιβιάδης, 
συνοδευόμενος καί υπό τίνος ά'λλου νέου, Ιντελώς 
άγνωστου εις έμέ.

Ήγέρθην έκπληκτος, κρατών είς μέν τήν δε
ξιάν τήν γραφίδα— έγραφα Περιλήψεις—και είς 
τήν άρ στεράν το σιγάρον μου.

— Αΰτή λοιπόν εϊνε ή α ίτια  ποϋ έφυγες άπό 
τήν γειτονιά μας, κύριε δποκριτά ! Δέν σ’ αφήνανε 
οί φίλοι να μελετήσης, καί ήλθες έδώ, χωρίς νά 
ειδοποίησές κανε'να που είνε το νέον σου δωμά- 
τιον, διά νά σχολια'σης τό Οικογενειακόν Δ'καιον 
μέ τήν άντικρυνή σου, καθώς έκανεν ό Βολταιρος 
μέ τήν κυρίαν δέ Chatelet θαρρώ. Δέν ειν’ έτσι, 
Κώστα ;

Κώστας ώς φαίνεται ήτο 6 άγνωστος νέο; 6 
όποιος, άφ’ ής είδεν έαυτόν ε ς ξένον δωμάτων 
άπεκαλύφθη καί ί'στατο, χωρίς νά λάβΐ) τήν κα- 
λωσύνην νά λύσιτ, τήν ιστορικήν απορίαν τοΰ φί
λου μου.

—  Καί Sv δέν άπατώμαι, έςηκολούθησεν ό 
’Αλκιβιάδη; βλέπων έξω διά τοϋ ■; αραθύρου, θά 
εδρίσκεσθε είς πολύ τρυφεράς σχέσεις, διότι . . . 
Διάβολε, κυρία μου, έφοβήθητε;

—  Τάκη, ειπεν αποτεινόμενος πρός έμέ, ή γει- 
τονοπούλ,α σου είνε άγρ’μι μοναδικό. Μόλι; είδε 
τήν κεφαλήν μου προβα'λλουσαν άπο τοϋ παρα
θύρου καί άπεσύρθη. Μ ήπω; τήν eyεις δασκαλέ
ψει νά φοβαται τούς φίλους σου ; Διότι τ ί ά'λλο 
διάβολο μπορεί νά συμβαίντν J Έ γώ  άσ/τ,μος δέν 
εΤμα ,ώ σ -ε  νά φοβτ,θή τήν μορφήν μου, αυτό το 
άποδεικνΰει τοΰτο τό άνθος τό^ποϊον είνε άπό 
ΧΨ · · ·  ·

—  Σώπα φλύαρε, σοιπα πλέον. Ε ίπ ε ; αρκετά 
χωρίς καμμίαν αιτίαν. Φρόντισε μόνον νά μέ 
συστήστι; εις τόν κύριον, δ.ότι καί οί δύο μας εύ- 
ρισκόμεθα είς δύσκολον θίσιν πρός άλλήλους.

— Πράγματι ! Ό  Κύριος Δείνα, ό κύρ ο; Τά
δε, φοιτηταί τής Νομικής, έξηκολούθησε λέγων 
ό Α λκιβιάδης, καί καθείς έξ υμών έχει εΰχαρί- 
στησιν ...

— Μά έ τ ί τέλους, είπα διακόπτων ιήν λογο
διάρροιάν του. Βουβάσ υ !

Πρό; δέ τόν ξένον άποτειν-μένος'
— Καθίσατε, παρακαλώ, κύριε.
— Ό  ’Αλκιβιάδης, ηρχισε νά μοΰ λέγτ, ουτο; 

έ·.ώ έκάθησεν, ήλθεν άπό τό ίωμάτ.όν μοο κα ι*μ ’ 
έπ ή 'ε  μέ τό στανε'ό γ ’ ά νά παμε είς τό εϋχέ- 
λαιον. Έ περ ίσαμε δέ καί άπό σας γιά  τήν αυ
τήν αιτίαν.

’Αλήθεια, Τάκη, κ ίμ ε  γλήγωρα νά Ινδ-J— 
θτ,ς. ΕΤνε δυόμισυ scil πρέπει νά πηγαίνωμε.

—  Καϋμένε ’Αλκιβιάδη, άκόμη δέν ά'λλαξες; 
τώ  λέγω. Πο'ος δαίμονας σοΰ έδειξε τό σπί-.ι μου 
καί ήλθες έδώ πέρα; Έ γώ  είχα φύγει άπό τό 
ά'λλο, τό περισσότερο γιά σέ. Δέν μέ ά’φηνες σέ η
συχίαν νά μελετήσω. Σύ δμως καθώς βλέπω έ
χεις σκ τό κ ’ έδώ να τά ΐ^ια.

— ’Έ λα, ελα. δsv χρειάζονται λόγια. Ένδύσου 
δέν * απορεί ό κύριος απ ’ Ιδώ να περιμέντ,.

—  ΎΑ, μπά, καθόλου, έγώ δέν βιάζομαι, είπεν 
ό νεος μου φίλος.

— Καί να σοΰ *πώ* τί θα κάνωμε εις το εύ- 
χέλαιον J ήρώτησα, Ινώ εδενα τον λαιμοδέτην μου.

— Τί θά κανωμε j τ· θά κάνωμε J °Οσο γ ι' 
αύτο ρώτησε τον Νίκο.

— Καλλίτερα Ισε, επειδή σύ μας παρασύρεις 
και τούς δύο.

—  Ά<ρου επιμένετε, Ιδού’ εκεί πανε αρκετά 
κορ.τσία καθώς καί ο! δύο ^εύρετε. Καί βέβαια 
δεν irave ν ΐ«   ■



γ ’ ά να ’δοΰν κανένα έραστή των. Έ γώ  εχω συμ
φέροντα καί θά πάγω" σείς εχετε συμφέροντα 
καί πρέπει να μέ ακολουθήσετε.

— Μάς συγχωρεΐς, κύρ·.ε, εΐπομεν καί ο! δυο 
συγχρόνως. ’Μπορεί σύ . .  . .

— ’Έ λα , ελα, τώρα. Παραδέχομαι γ ΐά  τον 
Τάκη πώς δεν εχει, άλλά σΰ, Νίκο . . . .

Καί φαίνεται δτι ό ’Αλκιβιάδη; δέν ελεγε 
ψεύματα, διότι ό Νίκο; έκοκκίνησεν ώς τον λαι- 
μοδέ.ην τόν όποιον έφόρει.

— ΚΙχα ένδυθεΓ ελαβα τήν ρα’βδον μου καί 
ήτοιμαζόμεθα νά έξέλθωμεν ότε,

— Θά ελ.θω, τοΰ ε ίπα , άλλά πάντοτε υπό μίαν 
αιρεσιν.

— Τίνα; μοΰ λέγει ό ’Αλκιβιάδης.
— "Οτι δέν θά μείνωμεν περισσότερον τής ή- 

μ ισεας ώρα; έκεΐ.
— Εμπρός, κύριε νομοδιδάσκαλε, μοΰ ειπεν, 

έμπρός καί θά ίδωμεν.

*

Μέγα δ’καιον εχουτιν ο! άναγνώστα! μου νά 
όργισβώσιν ίδόντες διά τίνα  σκοπόν έπορεοομεθα 
εις τήν εκκλησίαν κατά τοιαύτην μάλιστα ημέ
ραν. μεγάλη τετάρτη , νά τελήτα ι το εύχέλαιον 
καί ήαεΐς . . .  Φοβερόν ! Καί όμως πίκρα η αλη- 
θε α, συμβαίνουσιν αύτά καθημερινώς, μέ μίαν 
διαφοράν δτι κατά τάς αγίας αύτάς ημέρα; πάν
τοτε, μετά τίνος έπιτάσεΐις. Ύπάρχουσιν άνθρω
ποι μή συχ.α'ζοντες εις τήν έκκλησ'αν, διά λό
γους ου; αυτοί γνωρίζουσιν’ άλλα είνε αδύνατον 
θά σας ε:'πωσί, τήν μεγάλην έβδομάδα, τουλάχι
στον τήν μεγάλην παρασκευήν, νά μη πανε.

Είνε ή κατηραμένη αυτή σονήθεια, «ό κανών 
μέ τάς έξαιρέσεις του».

Κατ’ αύτάς τ ά ; ημέρας δύνασθε νά ίδήτε όπι
σθεν γωνία ; τίνος ζεϋγος τρυφερά διαλεγόμενον, 
τάς φιλοθρήσκου; νεάνιδας άναμενουσα; μεθ δπο- 
μονής, παρά τον μυραίνοντα ίερεα, τούς έκλεκτούς 
τής καρδίας των, πολλούς καί πολλας τών οποίων 
οί οφθαλμοί καταγίνονται εις κατασκοπείαν πα - 
σης γωνίας καί παντός σκοτεινού.

Καί δέν εΤνε άπίθανον νά σας άπαντησ .σιν ό
λοι αυτοί, δτι ό θεός θά τούς συγχώρησή, διότι 
π ο λ ΰ  ή γ ά π η σ α ν .  'Τποθέτ ·> Ομως οτι ό γέ
ρων Σαβαώθ, ή ό άγιος  ̂*-ό; του δεν θά έπανα- 
λάβωσι τοιαύτην δικαιολ γίαν προς χάριν οευτε- 
ρας Μαγοαληνής. Πόσον θά ώφέλει τό εΰαγγέλι ον 
τοΰ Χ :ιστοΰ καί είς τήν περίστασ.ν ταύτην 1

Ε’ι'χομεν εϊσέλθει εις τήν έκκλησίαν καί κατελά- 
βομεν τά ; θεσε ς μας, συνορευούσας πάντοτε πρός 
τ ά ; τών γυναικών. *0 ’Αλκιβιάδης καί ο Νίκος ει-'ΐ * « · f \ *χον έκαστος τα  συμφέροντα του xat ηρχισαν κα - 
τα λ λ ή λ ω ; νά τά καλιεργώσιν,ένώ ό δυστυχής έγώ 
εμενον έκεΐ υποχρεωμένος νά τους βλέπω δεχό
μενου; καί άνταπ&δ'δοντα; μειδιάματα καί κλί
σεις τής κεφαλής καί κινήσεις τών ρινομάκτρων. 
“Εχουσι και τά μανδύλια τήν σημασίίν τ ν ε ΐ; 
τό λεξιλόγ.ον τοϋ ερωτο;.

Νά σάς έςομολ'γηθώ τήν αμαρτίαν μου έζή- 
λευσα καί πασαν περί σεβασμού καί αρετής ι
δέαν τιθέμενος κατά μέρος έπροσπάθησα νά ευρω 
κ’ έγώ καμμίαν. AussitOt dit, aussit6t fait, λέ- 
γουσιν οί Γάλλοι' πράγματι δέ έ-εδόθην μετά 
σπουδής εις τό εργον, καί έκεΐ που, ούο ή τρία 
βήματα οπισθέν μου, άνεκάλυψα μίαν θεάν. Μή 
νομ'σετε δτι εγώ τήν έβα'^τισα ούτως" οΰχί, τοι- 
αύτη ητο ή γενική ιδέα καί ομολογία πάντων 
τών ε ι; ταΰτα  άσχολθυμένων. Έ γώ  ήμην όλοτε- 
λώς άπειρος, δέν είχα  π  τέ μέχρι τοϋδε έργο- 
λαβήσει, καί διά τοΰτο ήγνόουν καί τόν τρόπον 
καθ’ ον άρχίζουσι τήν έπίθεσιν κατά τή ; κόρης. 
Ό πωςδήποτε δμως έκρινα καλόν νά τή μειδιάσω 
εύθϋ; εκ τών προτέρων, καί, & τοϋ θαύματος, έ- 
δέγθη τό μειίίαμά μου καί μάλιστα τό ά ντα -έ- 
δωκε. Κ ατάκτησι;, έψιθύρισα κ α τ ’ Ιμαυτόν, &ς 
προγωρήσωμεν. Έμειδίασα καί πάλιν, έμφαντι- 
κώτερον τήν φοράν ταύτην, άνασύρας έκ τοϋ θυ
λακίου μου μετάςινον μανδύλιον, τό όποιον εφερα 
πρό τοϋ προσώπου μου.Έκείνη έπανέλαβε τ ’αύτά , 
δεικνύουσα σημεία δτι δέν ητο δύσκολον καί νά 
προχωρήση.

—  Πράγματι δέ εις τοσοϋτον έφθασαν αί ές

άποστάσεω; σχέσει; μ α ;, ώστε ο! περί έμέ τ0 
τ-αρετήρησαν, κα! τις μάλιστα δπάλληλο; ?, φοΓ 
τητής, άγνοώ, μοΰ ερριψεν ενα βλέμμα τόσον ά
γριον, το όποιον άφεύκτως έδήλου: είσαι άντ'πα- 
λός μοο.

Μέχρι τοΰίιε παραδεδομέν.ς εις τάς έρωτικάς 
μου κατακτήσεις Iλησμόνησα τόν Άλκιβιάδην, 
ά λλ ’ ήδη έκρινα καλόν νά τω  γνωστοποιήσω τήν 
πρόοδόν μου.

"Αμα τά  έ'μ;.θε'
— Rravo I μοΰ λέγει, ’ξεύρεις ποιά ειν’ αύτή ;
— ’Ό χ ι !
— Ή  κόρη τοΰ παπά Τρύφωνα. Τήν άγαπα 

ενα; δ ,άλληλο; τοΰ δττουργείου. ενας ασχημο
μούρης. α, νάτον ά .ό  π'σω σου, στέκεται καί σέ 
άγριοκυττάζει.

— Τόν ’ίεύρω, τόν ’ςεύρω, άλλά μοΰ φαίνεται 
πώς αδίκως χάνει τούς κόπου; του. Καί ερριψα 
βλέμμα πρό; αυτόν καί ε ίτα  έπ’ έμοΰ, ώσανεί 
θελων νά όηλώσω : ΕΤνε ποτέ δυνατόν νά λάβη 
τήν προτίμησιν ενα; δπάλληλος δταν έχη άντα- 
γωνιστήν φοιτητήν !

“Εσπευδεν ηδη ό κόσμος περί τ ύς μυρώνον
τας ίερεΐς, καί έκεΐ έκρινα καλό/ νά τεριμείνω 
τήν ’Αγγελικήν. Ό  πανειδήμων φίλος μου οΰτω 
μ’ ειπε πώς όν μάζεται.

Δέν ήργησε νά έλθη, έκεΐ δέ είς τήν συνώθη- 
σιν άφίνουσά μοι τήν χεΐρά τη ; έλευθέραν, αδ- 
ριον μοί έψιθύρισέν, εις τήν ιδίαν θέσιν. 'Ρίγος 
διετρεξε τά  μέλη μου, ήσθανόμην ηθικήν ευαρέ
σκειαν καί δπερηφάνειαν άλλά καί φόβον συνά- 
μα, μήπως αδιάκριτος τις μας είδεν ή μας τ -  
κουσε, δι’ αύτό καί εστρεψα τήν κεφαλήν περι- 
οεής κατά πάσας τ ά ; δ.ευθύνσεις. Μόνος ό αντί
ζηλός μου, μόνος έκεϊνος κατεσκόπευε τάς κινή
σεις μας.

Περιττόν νά σας εΐπω  -δτι τήν έπαύριον έκ τών 
πρώτων έσπευτα ε ΐ ;  τήν Ικκλησίαν. Έπερίμεινα 
αρκετά, καί τέλος ειδον άνατέλλοντα τόν "Ηλιόν 
μου. Μόλις μέ παρετήρησεν Ιχαμογέλασεν, ά λλ ’ 
έγώ, σα; τό λέγω ά'νευ αΐδοΰς, ουδόλως ηύχαριστή- 
θην άμα καί πάλιν άνεκάλυψα τόν ευλαβή αυτόν 
χριστιανόν, τόν αντίζηλόν μου. Μ’ έβλεπεν άγριω- 
π *ς. 01 οφθαλμ ί του ειχον ϊδια^ουσαν έκ'-^ρασ:ν 
καί έκ φόβου πλέον άπέσχον τοΰ νά στρέφω τά  
όμματα πρός τό μέρος του.

Ο ? ρεύς άνεγίν σκε τό εύαγγέλιον καί έγώ 
έπιόσεχα πρός τό μέρος τής ’Αγγελικής, ή όποία 
μόλις μ ’ εβλεπεν, ήγειρε τό μικρόν β.βλιάριον τοΰ 
ευαγγελίου οπερ έκράτει καί τό εφερεν εί,' τά 
χείλη της.

Ό  κίσμο; έστραμμένος πρό; τό ιερόν έκαμε 
τόν σταυρόν τοο, καί έγώ πρός τήν ερωμένην μου 
μηχανικώς κάποτε τούς έμιμούμην.

Τοΰτο έκίνησε τόν χόλον μιας γραίας ή οποία 
δέν έκρατήθη πλέον καί μοΰ ε ίπε’

— Καλέ χριστιανέ μου, άπό ’κεΐ κάνουν τό 
σταορί τους καί όχι άπ ’ έδώ.

Μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ εύαγγελ ’ου οί πιστοί 
άθρόοι εφευγον, είδον τήν ’Αγγελικήν φορούσαν τό 
έπανωφόρι της καί έσπευσα νά έξέλθω.

— Αοριον τό άπόγευμα στον έπιτάοιον, μοί 
έψιθύρισεν.

*

Η έκκλησία τήν μεγάλην παρασκευήν, τήν η
μέραν τοϋ έπιταφίοο, μεταβάλλεται ε ς πανδο- 
/εί'.ν. Εισέρχεται κόσμο; άμφοτέρων τών φύλων. 
Γυναίκες καί ανδρες, νέοι καί γέροντες, κοράσια 
καί παιδία ,δπαντες γελώντες καί χαριεντιζόμενοι.

Πρό τής εισόδου ΐστατα ι ό διάκονος άναμένων 
νά σοΰ πώληση εν άνθος άντί δεκαλέπτου ή εΐ- 
κοσαλέπτου,άναλόγως τέλος πρός τήν γενναιοδω- 
ρ’αν τοΰ πελάτου.

"Αμα είσέλθη τις αίσθάνεται, δτι εδρίσκεται 
a son aise. Λύναται νά φωνάςιρ, νά γελάση, σχε
δόν άκόμη καί νά τραγουδήστε, χωρίς τό παρά- 
παν νά τόν άκ/ύωσιν οί λοιποί. Τόσος εΤνε ό θόρυ
βο;. 01 Ι-ισκέ” ται εΙσέρχονται μέ τήν πρόθεσιν 
ν’ άσπασθώσι τό σώμα τοΰ Χριστού, ά λλ ’ οί 
πλεΐστοι έξέρχονται πολλα'κις άφοΰ ήσπάσθησαν 
τάς παρειάς ώραίας δεσποινίδος. ‘Η άδυνατοΰσα 
νά δώση έρωτικήν συνέντευξιν ε ί; τόν φίλον της, 
διά τήν κακήν διαίρεσιν τοϋ οίκου, ή διότι ό κύων

φύλας τής τ'.μής της γαυγίζει, θά καταφυγή τήν 
μεγάλην παρασκευήν ε ί; τήν έκκλησίαν. Τό πρό 
τών δμμάτων τών οικοδεσποτών σεμνόν δουλάριον 
έκεΐ 6ά συνάντηση τόν έξάδελφίν του. Έ κεΐ θά 
λάβτι τά διδάγματα, έ/.εϊ θά Γδη τήν πρακτικήν 
τοΰ Ι'ρωτος, τό δεκαέτές κορα^ον χειραγωγούμε- 
νον δπό τή ; μεγαλειτέρας αδελφής ε'ς τήν οποίαν 
οι αυστηροί γονείς τό ένεπιστεύδησαν.

Δεκαετείς παίδες. καταλιπόντες τά βάθρα τοΰ 
σχολείου των, σπεύδ υσιν έκεΐ νά κλίνωσι τό ^ήμα 
ά γ α π ώ, άφοΰ το πρωί τού; είειρεν ό διδάσκα
λος, διότι τό άνέφερον εις τήν δευτέραν συζυγίαν.

Έ κεΐ καί έγώ πρό τοΰ έπιταιρίου, έπερίμενα, 
ώς ά'λλο; δον Κιχώτος τήν Γλυκερίαν του, κρα
τών £οδον έρυθρόν ϊνά  χεΐρας.

Έπρόβαλεν ή γλυκεία' της μ ρφή άπό τής θύ- 
ρα; έν συνοδία δύο άλλων νεαν'δων. Ό  θήλο; 
Κέρβερος, ή μήτηρ της. άτ-ουσιάζει" ουτω τουλά
χιστον συμβαίνει ώ ; έπί τό πολύ.

Κύπτει νά άσπασθή τό σώμα τοΰ Χριστοΰ καί 
άφίνέι λευκόν £όδον έκεΐ έπάνω. Ευθύ; αμέσως 
σπεύδω, άφίνω τό ίδικόν μου καί άσπα'ζομαι σχε
δόν τήν κεφαλήν της. Ήγέρθημεν κρατούντες έγώ 
μέν λευκόν, έκείνη δέ έρυθρόν ρόδ:ν.

— Έβαδ σαμεν πρό; τά ένδοτέρω τοΰ να ΰ, 
κα ί έκεΐ παρζ τινα γωνίαν άντηλλάξαμεν επίσης 
καί τά ονόματα καί τούς δρκους.Τήν παρεκάλεσα 
νά μοΰ δώστ, συνέντευςιν καί τέλος μ ε .ά π ο λλά ς  
ικεσίας καί παρακλήσεις άπεφάσισε νά δ ι α κ ι ν- 
δ υ ν ε ύ σ η  τ ή ν  ύ π ό λ η ψ ί ν  τ η ;  χ ά ρ ι ν  
έμοΰ.

— Τά μεσάνυκτα τήν πρώτην ’Ανιίστασιν αδ- 
ριον’ θά είμαι είς τό παρα'θυοον, μ ’ είπε καί έ- 
χωρίσΟημεν.

’Έ μεινα έπί στιγμήν έκπληκτος διά τό κ α τ ’ρ- 
θωμά μου. ότε δέ άπεφάσισα νά φύγω, είδα πρό 
έμοΰ διαβαίνοντα τόν άντίπαλόν μου, μειδιώντα 
ε ρωνικώ;.

ΎΑρά γε μας ηκουσεν ; Τοΰτο θά φανή κατόπιν. 
*

Οί κώδωνες χαρμόσυνοι Ικάλουν τούς πσ τού ; 
εις τήν έκ νεκρών Άνάστασιν τοΰ Κυρίου. ΤΗτο 
δωδεκάτη μετά τό μεσονύκτιον καί έσπευδα πρό; 
τήν συνέντευξίν μοο. Να τό σπ ίτι της. ”Ας τρα
γουδήσω τό σύνθημα.

Στο παραθύρι είσαι 
’Αγάπη μου χρυσή . . .

Σκιά έοάνη κινουμένη είς τό παράθυρον καί 
βήξιμον δειλόν. Λύτη εΤνε' μέ “εριμίνει. Ταχύνω 
τό βήμά μου. ’Έφθασα. ’Αγγελική ! Γό παράθυ
ρο είνε χαμηλό, ν ’ άνέβω άπ ’ έδώ ;

—  Ναί, Ναί, μοΰ λέγει.
Η καρδία μου έοιπλασ.’ασε τούς παλμούς της 

Η κεφαλή μου εκα'.ε-
Μόλις είχα κατά τό ήμισυ τοϋ σώματο; ά- 

νέλθει ά'νωθεν τοΰ παραθύρου διά τής ελξεως, α ι
σθάνομαι σπ.’γγον δγρόν ριπτόμενον μετά δυνα- 
μεως κατά τοΰ προσώπου μου.

— Κακή δποοοχή,σκέπτομα:.καί πηδώ κατά γής.
—  ’Ά τιμ ε, κανάγια , ακούω, καί πηδώσι μετ’ 

έμοΰ καί δύο άλλοι.
Ό  είς ητο ό ευσεβή; ά ντ’παλός μου, ό ά'λλος 

αοεύκτως ό αδελφός της.
Έ τρεχα , διότι ητο πεειττόν νάντισταθώ, άλλά 

μ έπρόλαβον καί έκεΐ μέ κατέρριψαν ημιθανή εκ 
τών ξυλοκοπημάτων.

“Ημην άναίσ^ητος.
*

Τό πρωί συνήλθον εις έμαυτόν, ένφ ό ’Αλκιβιά
δης καί τινες άλλοι φ!λοι μου μετά τοΰ ίατροΰ 
έν τω δ(»ματίω μου κατεγίνον-ο νά λευκάνωσ. τό 
πρόσωπον μου.

Πολύ άργά έγνώρισα δτι ό σπόγγο; ήτο πε- 
πληρωμένος έκ σκιυασίας μελανής.

Αυτήν τήν ημέραν, τοΰ προ-του μου αλλά και 
τοΰ τελευταίου ερωτο;, τήν δυστυχεστέραν τοΰ 
βίου μου, θά τήν ένθυμοΰμαι α ίωνίω ;.Έ νώ  οί φαλλοί 
κατεγίνοντο νά κ ίψωσι τό αρνί τής Π ασχαλιάς, 
έγώ έκοβα βεντούζα·.;.

Μάρτιος 1887.
Λιςωπος


