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Συνέχεια· ΐδε προηγούμενον φύλλον.

ΚΘ'

Έξερχόμενος τϋς οικία; Κ αλιτίν δ Λχ- 
βρέτβκης βυνήντηοε τόν Πάνχιν- ίχαιρε- 
τίσθησαν ψυχοώς. *0 Λαβρέτβκης έπανελ- 
θών εις την οικίαν του έκλείσθη, ατε α ’ι-

TUxo vtxpd. (σελ. 32S).

σθανόμενος α’ισθτόματα^ άτινα  ουδέποτε 
εϊ^εν αίσθχνθϊί. Διέρρευσε πολϋς καιρός 
άφ’ δτου έβυθίσθη εν τϊ) καταστάσει ε
κείνη τ^ς ήσυχου ναρκώσεως; Τί πρ&γμα 
λοιπόν μετέβαλε την θέσιν του ; Τό συνη- 
θέστατον, τό μάλλον άφευκτον, καίτοι τό 
μόίλλον άχροσδόκητον πάντοτε φαινόμε- 
νον, ό θάνατος ! Ναι, άλλα δέν έσυλλογί- 
ζετο τόσον τον θάνατον τίΐς συζύγου του 
καί την Ιδίαν αύτοϋ ελευθερίαν, δσον την 
άπόκρισιν ην ■}) Έ λίζα  θά Ιδιδε πρός τόν 
Πάνχιν.Κάλλι,στα τ,σθάνετο δτι άπό τριών

ήμερΰν την παρετήρει άλλως καί ενθυ
μείτο δτι έπιστ&έφων είς την οικίαν του, 
έν τϊί σιγίί τ?ίς νυκτός, έσκέψατο : « Ω ! 
άν ... είς άλλας περιστάσεις ! . . . »

*0 μόλις εκδηλωθείς πόθος οΰτος, τό 
είς τό παρελθόν, ε’ις τό αδύνατον τ7,ς 
πραγματοποιήσεως ονειροπόλημα τοϋτο, 
ιδού χραγματοποιούμενον, δι’ άλλου δμω; 
τρόπου. ’Αλλά δεν έπήρκει μόνον ή ελευ
θερία εις αυτόν.

—  θ ά  ύπακούβΥ) είς την μητέρα της, 
διελογίζετο, θά ΰπανδρευθϊΐ τον Πάνχιν.



Και αν αδτη ήρνεΤτο, ή άρνησις αυτη θά 
μετέβαλλεν άρά γε την θέσιν μου ;

Παοατηοήσας τό πρόσωπόν του εντός 
κατόπτρου ύψωσε τούς ώμους.

Ή  ημέρα παρήλθε ταχέως μέ τάς σκέ
ψεις ταύτας" δταν ή εσπέρα έπήλθεν δ 
Λαβρέτσκης μετέβη εις την οικίαν τών 
Κ αλιτίν. Έβάδιζε γοργώς αλλά πλησιά- 
σας προς την οικίαν, έβράδυνε τό βήμα.Ή  
άμαξα τοϋ Πάνχιν εύρίσκετο ήδϊ) εις την 
θύραν. *0 Λαβρέτσκης είσήλθεν ή οικία 
έφαίνετο έρημος καί σιγή έπεκοάτει έν τ ΐ1 
αίθούστρ.’Ανοίξας την θύραν είδε την Μα- j 
ρίαν Δημητριέβναν παίζουσαν π ι χ ί τ ο ν  i 
μετά τοΰ Πάνχιν. *0 Πάνχιν τόν έχαιρέ- 
τισε σιγών, η δέ οικοδέσποινα άνέκραξεν 
ελαφρώς συνωφρυωθεϊσα" |

—  ΤΑ ! δεν σέ περιμέναμεν.
Ό  Λαβρέτσκης έκάθησε πλησίον αΰτής 

καί ένησχολήθη εις τό παιγνίδιόν της.
— Είξεύρ»ι{ λοιπόν τό nixe 't or  ; τόν | 

ήρώτησεν έκείνη άνυπομόνως παραπονη- 
θεΐσα δτι έσφαλεν εις τό παιγνίδιόν.

Ό  Πάνχιν ήρίθμησεν ένενήκοντα καί έ
παιζε ψυχρώς καί μετά μεμετρημένης ά- 
ξιοπρεπείας . Τοιουτοτρόπως πρέπει νά 
παίζωσιν οΐ δ ιπλωμάτα ι, τοιουτοτρόπως 
δέ καί δ Πάνχιν έπαιζεν έν Πετρουπόλει 
οσάκις είχε νά κάμν) μέ άνωτάτης θέσεως 
άνδρα, πρός δν ήθελε νά δειχθ?! ώς σώ- 
φρων καί ώς άνθρωπος μέ κρίσιν. ’Αρι- 
θμών τά χαρτία είχεν Ιδιαίτερον ϊρρυθμον 
τόνον έν τ ίΐ φωνΐ) του καί δ Λαβρέτσκης 
προσεπάθει νά διακρίνρ άν έξ οίήσεως ή 
εκ δυσαρεσκείας Ιδιδε τόν τόνον τούτον εις 
την φωνήν του.

— Είμπορώ νά ίδω την Μάρθαν Τιμο- 
θέβναν; ήρώτησεν δ Λαβρέτσκης παοατη- 
ρήσας δτι τό ΰφος τοΰ Πάνχιν ήτο μ&λ- 
λον άγέρωχον δτε άνεμίγνυε τά  χαρτία.

— Πιστεύω. Είναι επάνω εις τό δωμά- 
τιόν της, άπεκρίθη ή Μαρία Δημητριέβνα 
Είμπορεϊς νά άναβής.

Ό  Λαβρέτσκης άνήλθεν. Εύρε την Μάρ
θαν Τιμοθέβναν παίζουσαν επίσης μέ την 
’Αναστασίαν Καρπόβναν. Ή  'Ρόσκα ήο- 
ξατο νά υλακτώ, άλλ’ at δύω γραϊαι τόν 
ΰπεδέχθησαν μετά χαρόίς. Προ πάντων 
ή Μάρθα Τιμοθέβνα έφαίνετο εύθυμος.

— ΤΑ ! Φέδια ! καλώς ώρισες,τω είπε, 
κάθησε, πατεράκη μου, νά τελειώσωμεν τό 
πα ιγνίδ ι μας. Θέλεις γλυκόν; Σουρότσκα, 
φέρε τό άγγεϊον μέ τό γλυκό άπό χαμο
κέρασα. Δέν θέλεις ; Τότε κάθησε αΰτοΰ, 
άλλά μή καπνίσιρς. Δέν είμπορώ νά υπο
φέρω τόν ελεεινόν καπνόν σας, άλλως τε 
ό Μάτρος πταρνίζεται.

Ό  Λαβρέτσκης έσπευσε νά βεβαιώδη 
την γραίαν θείαν του οτι οΰδεμίαν όρεξιν 
είχε διά νά καπνίση.

— 'Υ πήγες κάτω ; έξηκολούθησεν αυ
τή , ποϊον είδες έκεΐ; Ό  Πάνχιν δέν λείπει. 
Είδες καί τη< Έ λίζαν ; Ό χ ι, ήθελε νά 
ελθγ] έδφ. ΤΑ ! νά την. Κατά φωνήν . . .

Ή  Έ λίζα  ήρυθρίασεν ίδοΰσα τόν Λα- 
βρέτσκην.

—  ’Ηλθα διά νά καθήσω πολύ ολίγον, 
Μάρθα Τιμοθέβνα, είπε.

—  Καί δ ιατί ολίγον; διέκοψεν ή γραία.

ΣεΤς αΐ νέαι βιάζεσθε πάντοτε. Βλέπει? 
δτι έχω έπ ίσκεψ ιν δμίλησε ολίγον μαζί 
του.

Η Ελίζα έκάθησεν εις τά άκρον έδρας 
καί παρατηοήσασα τον Λαβρέτσκην είδεν 
οτι έπρεπε νά τώ ειπη τό αποτέλεσμα τής 
μετά τοΰ Πάνχιν συνδιαλέζεώς της. Τίνι 
τρόπφ δμως ; ΤΗτο έστενοχωρημένη καί 
συγκεχυμένη. Ποό ολίγου καιρού την έ- 
γνώοιζε μόνον καί έν τούτοις τόν άνθοω- 
πον τοΰτον,τόν σπανίως εις την έκκλησίαν 
μεταβαίνοντα, τόν μή λυπηθέντα διά τόν 
θάνατον τής συζύγου του, τον κάμνει έμ
πιστόν της καί ανοίγει αΰτω άπαντα τά  
μυστικά τής ψυχής της ! . . . Α ληθώς δ
μως, οΰτος δεικνύει ενδιαφέρον υπέρ αυ
τής, αδτη πιστεύει εις αυτόν και τόν ελ
κύει πρός αυτόν ακατανίκητος Ισ^ύς. Οΰχ 
ήττον γισχύνετο ώσεί νά είσήλθε ξένος τις 
εις τό παρθενικόν δωμάτιόν της.

Ή  Μάρθα Τιμοθέβνα ήλθεν εις βοή
θειαν της.

— "Αν δέν δμιλήσνις μαζί του τ ί θά 
κάμτρ δ καϋμένος ; Έ γώ  είμαι πολύ γραϊα 
διά νά δμιλώ μαζί του καί είναι εξυπνό
τερος μου. Διά τήν Α ναστασίαν Καρπό
βναν δέν είναι πολύ γέρων· μόνον τούς 
σφριγώντας νέους άγαπ£.

Πώς νά διασκεδάσω λοιπόν τόν 
Θεόδωρον Ίβάνοβιτς; έψιθύρισεν ή Έ λίζα . 
Καλλίτερα νά τώ  παίξω  κάτι εις τό κλει- 
δοκύμβαλον αν θέλν), έξηκολούθησε δι’ 
αναποφασίστου τόνου.

—  Θαυμάσια" αυτό μάλιστα, επέτυ
χες, άπεκρίθη ή Μάρθα Τιμοθέβνα. Κα- 
ταβήτε, τέκνα μου, καί δταν τελειώσητε, 
έπανέλθετε.

Ό  Λαβρέ τσκης ήκολούθησε τήν Έ λ ί- 
ζαν. Έ ν ώ κατήρχοντο τήν κλίμακα ή 
Έ λίζα  έστη.

— Δικαίως κατηγοροΰσι τάς γυναίκας 
ώς άστατους, είπε. Τό παράδειγμά σας 
έπρεπε νά μέ φοβίσνι καί νά μέ κάμν) νά 
δυσπιστώ πρός τούς έξ έρωτος γάμους, 
καί έγώ . . .

— Έρνήθητε ; διέκοψεν δ Λαβρέτσκης.
—  "Οχι, άλλά καί δέν συγκατετέθην. 

Ειπον πρός αυτόν π2ν δ ,τ ι γισθανόμην καί 
τόν παρεκάλεσα νά περιμένγ). Είσθε ευχα
ριστημένος; προσέθηκε μειδιάσασα μειδία
μα ταχύ.

Καί κατήλθε ταχέως τήν κλίμακα, μό
λις έγγιζουσα διά τής χειρός της τάς 
κιγκλίδας.

— Τί νά σ3ς παίξω  ; ήρώτησεν άνοί- 
ξασα τό κλειδοκύμβαλον.

— Ο ,τι θέλετε, άπεκρίθη δ Λαβρέ
τσκης καθήσας τοιουτοτρόπως ώστε νά 
τήν βλέπγ]. Ή  Έ λ ίζα  προανέκρουσεν επί 
μικρόν. Τέλος παρετήρησε τόν Λαβρέτσκην 
καί έστη. Τό πρόσωπον αΰτοΰ είχε τόσον 
παράδοξον καί τόσον ϊλτακτον έκφρασιν 
ώστε τόν ήρώτησε-

— Τί έχετε j
—  Τίποτε, άπεκρίθη εκείνος, αϊσθάνο^ 

μαι γλυκεΐαν ησυχίαν. Είμαι ευχαριστη
μένος διότι σόίς βλέπω, έξηκολούθησε.

—  Μοί φαίνεται, εΐπεν ή Έ λίζα  μετά 
τινας στιγμάς, δτι αν πραγματικώς μέ

ήγάπα δέν θά μοί εγραφε τήν επιστολήν 
εκείνην. “Επρεπε νά μαντεύσγι δτι τώ ία  
δέν ήδυνάμην νά τφ  άποκριθώ άλλως.

— Δέν πειράζει ! άπεκρίθη δ Λαβρέτ
σκης. "Ο,τι μ2λλον ενδιαφέρει είναι νά 
μή τόν άγαπόίτε.

—  Σιωπήσατε, τ ί λέγετε αύτοΰ ; Έ χω  
πάντοτε πρό τών οφθαλμών μου τήν σκιάν 
τής γυναικός σας καί μοί εμποιείτε φόβον.

— Βαλδεμάρ, δέν είν’ αλήθεια OTt ή 
Έ λ ίζα  μου παίζει πολύ ώοαία ; έλεγε 
ταυτοχοόνως ή Μαρία Δημητριέβνα ποός 
τόν Πάνχιν.

— Ναί, άπεκρίνετο ό Πάνχιν, πολύ 
ώραΐα.

Ή  Μαρία Δημητριέβνα έθεώρησεν εΰ- 
μενώς τον συμπαίκτορά της" άλλ’ οΰτος 
έλαβε σοβαρότερον καί προσεκτικώτερον 
υφος εις τό παιγνίδιόν του.

Λ '

Ό  Λαβρέτσκης δέν ητο νέος πλέον"δέν 
ήδύνατο λοιπόν ν’ άγνο?1 δποϊον αίσθημα 
ή Έ λίζα  ένέπνεεν αΰτώ. Τ η ν ημέραν ε
κείνην έπείσθη δριστικώς δτι δριστικώς 
τήν ήγάπα. Δέν έχάρη σχεδόν επί τούτφ .

— Είναι δυνατόν, έσκέψατο, ν’ άγαπώ 
έν τριακονταπενταετεϊ ηλικία  ; ’Αλλ’ ή 
Έ λ ιζα  δέν ομοιάζει τής άλλης' αυτή δέν 
θά μέ καθίστα δυστυχή, δέν θά μέ έκαμε 
νά παρεκκλίνω άπό τήν εργασίαν μου, άλ
λά τουναντίον θά μοί ένέπνεεν έντιαο,ν 
καί σοβαράν ενεργητικότητα, καί άμφό- 
τεροι ήθέλομεν τείντι πρός εύγενή τινα 
σκοπόν. Ναί, καλά είναι δλα αύτά, συνε- 
πέρανεν, άλλά δέν θά θελήσγ) ν’ άκολου- 
θήστ, αυτήν τήν όδόν μαζί μου. Μήπως 
δέν μοί είπεν δτι τήν έφόβιζον; Πράγματι 
δέν άγαπδ τον Π άνχ ιν .... Θλιβερά παοη- 
γορία !

*0 Λαβρέτσκης άνεχώρησεν είς Βασιλι- 
εβσκόην, άλλά δέν έμεινε πλέον τών τεσ
σάρων ήμερων, διότι κατελήφθη υπό ά- 
νίας. Επίσης τόν έβασάνιζε καί ή προσ
δοκία, διότι δέν έλάμβανεν οΰδεμίαν επ ι
στολήν , ή δέ εΐδησις τοΰ κ. Έδουάρδου 
άπτίτει επιβεβαίωσιν. Μετέβη εις τήν πό- 
λιν καί διήλθε τήν εσπέραν είς τήν οικίαν 
τών Κ αλιτίν. Ηΰχαριστεΐτο νά βλέπγ) τήν 
Μαρίαν Δημητριέβναν ώργισμένην εναντίον 
του, άλλά κατώρθωσε νά τήν καταπρα- 
όνη άπολέσας δεκαπεντάδα ρουβλίων είς 
τό .’Γ/ ί̂ΓΟΚ,δταν επαιζε μαζί της.Κ ατώρ
θωσε νά όμιλήσ·») μετά τής Έ λίζης επί ή- 
μίσειαν ώραν, καίτοι τήν προτεραίαν ή 
μήτηρ έσύστησεν εις τήν θαγατέρα αυτής 
νά μή φέρηται τόσον οϊκείως μέ άνθρωπον 
ό όποιος ΐ γ έν ε το  γεΛοιωδέστατος.  Παρε- 
ρετήρησε μεταβολήν τινα ε’ις α ΰ τή ν  έφαί
νετο ρ.άλλον ρεμβώδης τοΰ συνήθους. Τόν 
έπέπληξε διότι άπουσίασεν, είτα  δέ τόν 
ήρώτησεν αν θά μεταβ?1 τήν έπιοΰσαν εί; 
τήν έκκλησίαν. Ή  έπιοΰσα ητο κυριακή.

— Πηγαίνετε, τφ  είπε πριν εκείνος 
λάβγ) καιρόν ν’ άποκριθϊΐ, θά προσευχή·» 
θώμεν μαζί υπέρ άναπαύσεως τής ψυ-

Προσέθηκε δέ δτι ήγνόει τ ί  νά πράξρ,



δτι ήγνόει «ν  είχε δικαίωμα νά κάμγι τόν 
Πάνχιν νά περιμένν).

— Δ ιατί; τήν ήρώτησεν ό Λαβρέτσκης.
.— Διότι υποπτεύομαι όποια θά ήναι

■j) άπόφασίς μου.
Έπροφασίσθη κεφαλαλγίαν καί άνήλθεν 

ίΐς τό δωμάτιον της, τείνασα αΰτφ μετ’ 
ίνδοιασμοΰ τό άκρον τών μικρών δακτύ
λων της.

Την έπιοΰσαν ό Λαβρέτσκης μετέβη είς 
την έκκλησίαν. Ή  Έ λ ίζα  εύρίσκετο ήδη. 
Έδέετο μετά ζήλου· τά  βλέμματά της 
άπήστραπτον, ή ώραία κεφαλή της Ικλινε 
χαί ήγείρετο δι’ ελαφρές να ι βραδείας κ ι- 
νήσεως. Ένόει δτι υπέρ αΰτοΰ έδέετο καί 
ή ψυχή του έβυθίσθη είς Ικστασιν. ’Ακου- 
οίως δμως τής γλυκείας ταύτης συγκινή- 
βεως ήσθάνετο τήν συνείδησίν του τετα - 
οαγμένην τό συνηθροισμένον καί σοβαρόν 
πλήθος, ή θέα γνωστών προσώπων, ή αρ
μονία τών ψαλμών, ή όσμή τοΰ θυμιάμα
τος, αί μακραί πλάγιο ι ακτίνες τοΰ ήλιου, 
τό σκότος τών θόλων καί τών τοίχων, τά 
πάντα νισθάνετο. Πολΰν καιρόν είχε νά 
μεταβϊί είς τήν έκκλησίαν και νά στρέψη 
τά βλέμματά του πρός τόν Θεόν- τή σ τ ιγ 
μή ταύτνι μάλιστα οΰδεμία δέησις έξήρ- 
χετο τοΰ στόματός του, ά λλ ’ ουδέ κατά 
διάνοιαν έδέετο, Ιρριπτεν δμως, οδτως εί- 
πεΐν, τήν καρδίαν του είς τήν κόνιν. Ά -  
νεμνήσθη δτι κατά τήν παιδικήν ηλικίαν 
του ουδέποτε έπέραινε τήν προσευχήν είμή 
άφ’ ου ήσθάνετο έπί τοΰ μετώπου του, ώς 
ασθενές τ ι αίσθημα, τήν επαφήν αοράτου 
πτέρυγος. ’ Ητο, έσκέπτετο τότε, δ φύλαζ 
άγγελός του, δστις μετέβαινε νά τόν έπι- 
βκεφθή και έξεδήλου τήν συγκατάθεσίν 
του. Ύ ψω σε τά βλέμμα του πρός τήν Έ - 
λίζαν. . .

— Σύ μ’ έφερες εδώ, διελογίσθη, έγγ ι- 
5ον επίσης διά τής πτέρυγάς σου τήν ψυ
χήν μου.

Ή  Έ λίζα  έξηκολούθει νά προσεύχηται 
ήσύχως. Τά πρόσωπόν της έφαίνετο άκτι- 
νοβόλον πρός αυτόν καί ήσθάνετο άναλυο- 
(/.ένην τήν καρδίαν του. Έ ζήτει άπό τής 
ψυχής τα ύτη ;, άδελφνίς τής ίδικής του, 
τήν ησυχίαν καί τήν συγγνώμην υπέρ τής 
ψυχής της.

Είς τό προαύλιον τοΰ ναοΰ συνηντήθη- 
σαν εκείνη τόν ύπεδέχθη μετά σοβαράς 
καί φιλικής χαριίς.

ΛΑ'

Ό  ήλιος έφώτιζε τήν χλοοσκεπή αυλήν 
τοΰ ναοΰ καί εδιδε περισσοτέραν λαμπρό
τητα είς τάς ποικίλας ενδυμασίας καί είς 
τά πολύχρωμα τών γυναικών μανδήλια' 
οί κώδωνες τών γειτονικών ναών άντήχουν 
*αί τά πτηνά έκελάδουν έπί τών φρακτών 
τών κήπων. Ό  Λαβρέτσκης ΐστατο άπο- 
*εκαλυμμένην Ιχων τήν κεφαλήν καί μει — 
διών. ’Ελαφρός άνεμος έσάλευε τά -τρίχας 
τής κεφαλής του καί άνεμίγνυε ταύτας μέ 
τ*ς τα ινίας τοΰ πίλου τής Έ λίζη ς. Έβο- 
ήθησε ταύτην ΐνα άνέλθη είς τήν άμαξαν 
|«τά τής Λενότσκας,Ιδωκεν δσα χρήματα 
εφερεν είς τούς πτωχούς καί κατηυθύνθη 
βραδέως πρός τό κατάλυμά του.

Θλιβεραί ήμέραι ήρξαντο τότε δι’αΰτόν- 
Σκέψις τις τόν έστενοχώρει. Έκάστην 
πρωίαν μετέβαινεν εις τήν έκκλησίαν, ή- 
νοιγε διά περετώδους χειρός τάς έπιστο- 
λάς του καί τάς εφημερίδας του καί ου- 
δέν εδοισκεν έπιβεβαιοΰν ή διαψεΰδον τήν 
όλεθοίαν είδησιν. Ε νίοτε άπεστρέφετο έ- 
αυτόν.

— Πώς δέν αίσχύνομαι,έσυλλογίζετο,ν* 
περιμένω τήν έπεβεβαίωσιν τοΰ θανάτου 
τής συζύγου μου, ώς δ κόραξ τό θήρα
μά του ;

Μετέβαινε καθ’ έκάστην είς τήν οικίαν 
τών Κ αλιτίν, χωρίς νά μή αίσθάνηται τήν 
αυτήν στενοχώριαν. Ή  οικοδέσποινα έ- 
φαί\ιετο προφανώς δυσηοεστημένη κατ’ αΰ
τοΰ καί τον έδέχετο λίαν άγερώχως, οΐ 
τρόποι τοΰ Πάνχιν ήσαν λίαν υπερβολικοί, 
δ Λέμ, κατειλημμένος ΰπό τής μισανθρω- 
πίας του, μόλις τόν έχαιρέτα, καί τό θλι- 
βερώτερον, ή Έ λ ίζα  έφαίνετο άποφεύγουσα 
τοΰτον. "Οταν κατά τύχην ίμενον μόνοι 
όμοΰ, άντί τήςπαλαιοίς εμπιστοσύνης, άμ- 
φότεροι ήσθάνοντο στενοχώριαν τινά . Ε 
κείνη ήγνόει τ ί νά είπν) καί αΰτός ήσθά- 
νετο έαυτόν τεταραγμένον. *Η Έ λ ίζα  έν- 
τός ολίγων ήμερών είχε μεταβληθ‘35. ΓΙαρε- 
τηρείτο ή δυσθυμία της, μυστική τις τα 
ραχή έν τ?ί φωνή της, έν τώ γέλωτί της, 
έν δλαις τα ΐς κινήσεσιν αΰτής. Ή  Μαρία 
Δημητριέβνα, ήν δ έγωϊσμός άπετύφλωνεν, 
οΰδέν εβλεπεν· άλλ’ ή Μάρθα Τιμοθέβνα 
ήρξατο νά κάμιρ παρατηρήσεις περί τής 
εΰνοουμένης της. Ό  Λαβρέτσκης συχνά- 
κις έπετίμα έαυτόν ώς έπιδείξαντα τήν 
εφημερίδα είς τήν Έ λίζαν, διότι εΰχερώς 
εβλεπεν δτι ένυπήοχε προσβλητικόν τ ι έν 
τοιαύτη θέσει διά τήν λεπτότητα άγιας 
ψυχής. Ύ πέθετεν δτι ή μεταβολή τής Έ 
λίζης προήρχετο έκ τής πάλης ήν ειχεν 
έντάς έαυτής, έκ τών δισταγμών της διά 
τήν οριστικήν πρός τόν Πάνχιν άπάντησίν 
της. Ημέραν τινά  τφ  άπέδωκεν μυθιστό
ρημά τ ι τοΰ Βάλτερ Σκώτ δπερ τη είχε 
δανείση.

— 'Ανεγνώσατε αύτό τό βιβλίον ;
—  Ό χ ι, δέν έχω τόν νοΰν μου είς τά 

βιβλία, άπεκρίθη έκείνη προσπαθήσασα ν’ 
άπομακρυνθή.

—  Περιμείνατε μίαν στιγμήν, εϊπεν 
οΰτος, πρά πολλοΰ δέν έμείναμεν μόνοι. 
Φαίνεσθε ώς νά μέ φοβεΐσθε.

— Πράγματι.
— ’Αλλά δ ιατί ; ποος Θεοΰ !
—  ’ Α γ ν ο ώ .
*0 Λαβρέτσκης έσιώπησεν.
— Είπέτε μοι, έξηκολούθησε μετ’ ολί

γον, δέν άπεφασίσατε τίποτε ;
—  Τί εννοείτε ; έψιθύρισεν έκείνη χω 

ρίς νά ύψώσϊ) τούς οφθαλμούς.
— Δέν μ’ εννοείτε ;
Το πρόσωπόν τής Έ λίζης έγένετο α ί- 

φνιδίως καταπόρφυρον.
— Μή μ’ έρωτάτε, είπε μετά ζωηρό- 

τητος. Δέν είξεύρω τίποτε καί δέν έννοώ 
οΰτε έμαυτήν.

Καί άπεμακρύνθη παραχρήμα.
Τήν έπιοΰσαν ό Λαβρέτσκης μετέβη είς 

τόν οίκον Κ αλιτίν μετά τό γεϋμα καί ε ί

δε τούτους παρασκευαζομένους διά τήν 
έσπεοινήν παοάκλησιν. Έ ν  τιν ι γωνίι^ τοΰ 
έστιατηρίου είχον ήδη θέσ·») πλείστας ε ι
κόνας κεκαλυμμένας έκ μετάλλινων πλα 
κών έν. ών ησαν κεκολλημένοι πολύτιμοι 
λίθοι, έπί τετραγώνου τραπέζης παρά τόν 
τοίχον, κεκαλυμμένης διά λευκής οθόνης. 
Γηραιός υπηρέτης διήλθε τό δωμάτιον 
βραδέως καί άθορύβως, εθεσε δύω κηοο- 
στάτας πρό τών εικόνων, έποίησε τό ση- 
μεϊον τοΰ σταυροΰ, ΰπεκλίθη καί έξήλθε 
διά τοΰ αΰτοΰ βήματος. Τό έστιατήριον 
ητο κενόν καί σκοτεινόν. Ό  Λαβρέτσκης 
περιήλθε τοΰτο καί ήρώτησεν άν έώρταζέ 
τ ις . Άπεκρίθησαν αΰτφ  χαμηλοφώνως 
οχι, άλλ ’ δτι ή παράκλησις αδτη έγίνετο 
κατά ζήτησιν τής Έ λίζας Μιχαηλόβνας 
καί τής Μάρθας Τιμοθέβνας, δτι ήθελον 
μάλιστα νά φέοωσι τήν θαυματουργόν ει
κόνα, άλλά τήν είχον ΰπάγγι είς τινα  οι
κίαν άσθενοϋς, άπέχουσαν τριάκοντα βέο- 
στια άπό τής πόλεως. Ό ίερεΰς ήλθε μετ’ 
ολίγον μετά τών άκολούθων του* ητο ου* 
τος ώριμου ήλικίας καί μέ φαλακρόν μέ- 
τωπον. Έν τφ  προθαλάμω έβηξε θορυβω- 
δ ώ ;- τότε αί κυοίαι έςήλθον άπασαι έκ 
του δωματίου ΐνα τόν προϋποδεχθώσι καί 
λάβωσι τήν εΰλογίαν του. Ό  Λαβρέτσκης 
έχαιρέτισεν έν σιγΐί, σιγηλός δέ ώσαύτως 
άντιχαιοετισμός τφ  άπεδόθη. Ό  ίερεΰς ε· 
μεινεν έπ’ ολίγον όρθιος, εβηξεν αΰθις καί 
ήρώτησε χαμηλοφώνως:

— Ν’ άρχίσωμεν ;
— ’Αρχίσατε, πάτερ μου, είπεν ή Μα

ρία Δημητρι έβνα.
Εκείνος έφόρεσε τά  ιερά άμφιά του, δ 

άναγνώστης έθεσε πετραχήλιον καί διά 
κατανυκτικω τάτης φωνής έζ^τησκν άν
θρακα" όσμή θυμιάματος διεχύθη έν τφ  
δωματίφ . Έ ν τφ  προθαλάμω» οί ΰπηρέται 
καί αί θαλαμηπόλοι συνήχθησαν άπαντες 
εις τήν θύραν. ‘Η Ρόσκα, ή τ ις ουδέποτε 
κατήρχετο είς τό ισόγειον, έφάνη αίφνης. 
'Αλλά τήν κατεδίωξαν, έκείνη δέ περίτρο
μος ήρξατο νά περιτρέχγι τό δωμάτιον" 
τέλος υπηρέτης τις κατώοθωσε νά δοαξη- 
τα ι ταύτης. Αί παρακλήσεις ήρζαντο.

Ό  Λαβρέτσκης ΐστατο εις τινα  γω 
νίαν, κατειλημμένος υπό άλλοκότων καί 
θλιβερών έντυπώσεων. Ή δυνάτει νά έννο- 
ήση τί,ήσθάνετο. Έ  Μαρία Δημητριέβνα 
κατείχε τήν τιμητικήν θέσιν, ποό τοΰ θρο
νιού' έσταυροκοπεϊτο νωχελώς, με ύφος 
κυρίας υψηλής περιωπής, έκίνει βραδέως 
τήν κεφαλήν ή ύψωνε τοΰς οφθαλμούς 
πρός τόν οΰρανόν προφανώς επληττεν. Ή  
Μάρθα Τιμοθέβνα έφαίνετο προσέχουσα είς 
τά ; παρακλήσεις, ή δέ ’Αναστασία Καρ- 
πόβνα προσέπιπτε μέχρι τοΰ £>απέόου μεθ’ 
δσης όλιγωτέρας ησυχίας ήδύνατο. Ή  ’ Ε- 
λιζα  οΰδέν κίνημα έκαμεν, άλλά προσηύ- 
χετο θερμώς. Κατά τό τέλος τής δεήσεως 
πλησιάσασα τόν σταυρόν ήσπάσθη επίσης 
καί τήν έρυθράν χεΐρα τοΰ {ερέως. Ή Μα
ρία Δημητριέβνα παοεκάλεσε τοΰτον νά 
παραμείννί ΐνα πίωσιν όμοΰ τά τέϊον, εκεί
νος δέ έκβαλών τά  ιερά άμφιά του ελαβεν 
δφος κοσμικώτατον καί μετ έβη είς τ7]ν 
αίθουσαν {/.έ τάς κυρίας. ‘Η συνομιλία
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δέν ήτο πολύ ζωηρά. Ό  ίεοεύ; 2πιε τέσ- 
βαοα κύπελλα τείου. Άπέμασσεν άδιακό- 
πως τό φαλακρόν μέτωπόν του μέ τό 
μανδήλιόν του καί διηγήθη μεταξύ άλλων 
Ιστοριών, δτι δ Εμπορος Άβασνικώφ έδώ- 
ρησεν επτακόσια ρούβλια ΐνα χρυσώσωσι 
τον θόλον του ναοΰ, είπε δέ καί άλάν- 
θαστον συνταγήν κατά των ερυθρών κη- 
λίδων. Ό  Λχβρέτσκης προσεπάθησε νά 
καθήσγι πλησίον τής ’Ελίζης, άλλ ’ ή στά
σις τής νεάνιδος ήτο αυστηρότατη' ουδέ 
βλέμμα Ιρριψεν είς αυτόν.Έ φαίνετο προσ- 
ποιουμένη δτι δεν τόν έβλεπεν, είχε δέ ύ 
φος σοβαρόν καί συνεσταλμένον' τουναν
τίον δ Λαβρέτσκης ήτο ευθυμος καί μόλις 
ήδύνατο νά μετριάζ?) τό μειδίαμά του, 
άλλ’ υ) καρδία του ήτο τεταραγμένη· τέ
λος άνεχώοησεν ϊμπλεως μυστικών φόβων. 
Ένόει δτι έν τ·71 ψυχΫί τής 'Ελίζης εύοί- 
σκετο γωνία τ ις  είς fiv δέν ήδύνατο νά 
είσχωρήσγ). Ά λλο τε  δ Λαβρέτσκης ευρι
σκόμενος. έντός τής αιθούσης ήκουε τοΰ 
Γεδεωνόφσκη επί μακρον δμιλοϋντος,δταν 
στρέψας άπροσδο>£ήτως την κεφαλήν πρός 
την Έ λίζαν κατέλαβε την νεάνιδα παρα
τηρούσαν αυτόν διά βαθέος καί έρευνητι- 
κοΰ δμματος, τοΰθ’ δπερ τόν Ικαμε νά τό 
συλλογίζηται καθ' άπασαν την νύκτα. 
Ή γά π α ,ά λλ ’ δ Ιρως του δέν ήτο παιδικός' 
δέν ητο τής ήλικίας του νά τήκητα ι είς 
ματαίους αναστεναγμούς, άλλως τε τοι- 
οΰτον αίσθημα δέν ήδύνατο νά έμπνεύστρ 
ή Έ λίζα . Ά λ λ ’ δ έρως Ιχει βασάνους 
καθ’ δλας τάς ηλικίας καί έπεφυλάσσετο 
αΰτφ  νά ΰποφέρϊ) άπάσας.

*Επεται συνέπεια.
**£Β .

---------------------- u. -

Ο Λ Ι Β Ι Ε Ρ Ο Σ  0 Ν Ο Θ Ο Σ
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Συνέχεια· Γ!ε προηγούμ,ενον φύλλον.

Διέμ.ειναν έκεΐ έπί πολύ,βεβυθισμένοι είς 
την προςευχήν των καί άπό καιροΰ είς 
καιρόν στενάζοντες βαθέως.

Ό τε  δ’ έτελείωσαν, ηγέρθησαν άμφό- 
τεροι καί ένηγκαλίσθησαν έπί "μάκρόν.

Πρώτος δ Καπελοϋζος διέκοψε την σι
ωπήν.

—  "Ας έπανέλθωμεν είς την ο ικίαν, 
Όλιβέοε, είπε . . . καί συγχώρησόν μοι, 
ατυχές τέκνον μου ! . . .

 Έ γώ νά σε συγχωρήσω ;
—  Ναι . . . διότι έγώ σ’ ειπα νά ϊλ -  

θτίς είς Παρισίους.
Ό  Όλιβιέοος Ιθλιψ εν αύτώ τήν χεϊρα.
—  Σέ συγχωρώ, φίλε μου, τώ ειπεν, έζ 

δλης ψυχής καί καρδίας.
Καί έπανήλθον είς τήν οικίαν, ίνθα εύ- 

ρον τόν Μαλκράφτ καί τόν Ζ|βάν.
— Σκοπεύεις νά έπανέλθγ,ς είς τήν μο

νήν τών Μαρμουτιέρων ; ήρώτησεν δ Ό λι- 
βιέρος τόν μοναχόν.

—  Ναί, φίλε μου. Σόίς έπερίμενον, ό
πως σ2ς αποχαιρετίσω.

—  θ ά  σε ακολουθήσω κ* έγώ , φίλε μου.
Ά π α ντες  παρετήρησαν έκστατικοί τόν

Όλιβιέρον.

■ —  Π5άγμ.ατι 6ε εις το»ο·-ι-.«» - r   — -

— Ά κούσατέμοι, αγαπητοί μου φίλοι, 
ειπεν δ Όλιβιέρος μετά τόνου επ ιτα κ τ ι
κού, μή θελήσετε νά μεταβάλητε τήν ά 
πόφασίν μου. Ώρκίσθην είς τήν ψυχήν τής 
Ζολάνδης νά μή αγαπήσω άλλον έπί τής 
γής είμή τόν θεόν. Αδελφέ θεόδημε, θά 
με δεχθήτε δοΛίμον είς τήν μονήν τών 
Μαρμουτιέρων ;

— Όλιβιέρε. . . ανέκραζαν συγχρόνως 
δ Μαλκράφτ καί δ Καπελοϋζος.

—  Αδελφέ μου ! . . .
—  Ά πάντησόν μοι, Μαλκοάφτ, πρός 

θεού ! . . .
—  Μ’έγκαταλείπεις λοιπόν ! . . . ειπεν 

δ Ζεβάν έναγκαλιζόμενος τόν Ό λιβιέρον 
θέλεις νά μ’ έγκαταλείψιρς μόνον, έρημον, 
χωρίς άδελφόν, χωρίς φίλον ; . . . Ά χ  ! 
θεέ μου . . .

Καί οΐ οφθαλμοί του έπληρώθησαν δα
κρύων.

— Ζεβάν ! . . .
Ή μεΐς, οΐ δποΐοι έζήσαμεν πάντοτε 

δ εις πλησίον τοΰ άλλου, μέ τάς αΰτάς 
χαράς καί μέ τάς αΰτάς λύπας. . . ήμεΐς, 
οί δποΐοι ουδέποτε έχωρίσθημεν . .  . καί οί 
δποΐοι ώρκίσθημεν νά ζήσωαεν ηνωμένοι 
μέχρι τελευταίας πνοής μας . . . ήμεΐς νά 
χωρισθώμεν τώρα ; . . . Καί θέλεις νά μ’
άφησες μονον. απαοηγορητον ;. Ά !
είνε σκληρόν, Όλιβιέρε, πολύ σκληρόν !. . . 
Αυτό δέν τό έπεοίμενά ποτε άπό εσέ, Ό - 
λιβιέρε ! . . .

Διεκόπη. Οί λυγμοί κατέπνιγον τήν 
φωνήν του.

— Αδελφέ μου, ειπεν δ Όλιβιέρος, 
συγχώρησόν μοι . . . άλλά μέ γνωρίζεις... 
Γνωρίζεις δτι ή ψυχή μου συνεδέετο άρρή- 
κτως μετά τής ψυχής έκείνης.. .Λοιπόν, είς 
αυτήν τήν έπίσημον ώραν, ή ψυχή μου δέν 
επιθυμεί άλλο τ ι εί μή τήν γαλήνην τής 
μονής. Ό ταν  θά βλέπω καταβαίνουσαν 
τήν λατρευμένην μου Ζολάνδην είς τάς έ- 
ρήμους σκιάς τής μονής, Ινθα οΰδ’ δ έ- 
λάχιστος τού κόσμου θόρυβος ακούεται, 
τοΰ κόσμου τούτου, τοΰ δποίου έγνώρισα 
τάς πικρίας , ά ! τότε θά αισθάνεται 
γλυχεΐαν άνακούφισιν ή πληγωμένη αυτη 
καρδία μου.

—  Καί έγώ ! . . .  έ γ ώ ! . . .  τ ι θά γίνω ;
— Σύ, Ζεβάν ; . . Είσαι νέος, αγαπάς 

καί άγαπ3σαι. . . έχεις ένώπιόν σου εύοΰ 
καί μειδιάν μέλλον ! ’Εμέ μέ κατέβαλαν 
προο')ρως αΐ δυςτυχία ι. . . έγήοασα παρα- 
καίρως ! ’Επάνελθε είς Παρισίους, καί I ρ - 
χου νά με βλέπνις δσω τό δυνατόν συχνό- 
τερον. . . Ά ν  δέ ποτε σ’ είπωσιν δτι είμαι 
άπών. . . γνωρίζεις που θά μ’εΰρνις, Ζεβάν, 
δέν εΐνε αληθές ;

— Καί σύ, Μαλκράφτ, άνέκραζεν δ Ζε
βάν πνιγόμενος είς τά  δάκρυα. . . Καί σΰ 
τ ί λέγεις δι' δλα αυτά ;

— Ό  Μαλκράφτ έπιδοκιμάζει τήν ά- 
πόφασίν μου, είπε μειδιών δ Όλιβιέρος.

—  Ά λ λ ά  τέλος πάντων καί σύ, Καπε- 
λοΰζε, σύ, δ δποΐος, ώς πατήρ, έμερίμνη- 
σες δι’ αυτόν, δέν δμιλεΐς, δέν άνθίστασαι 
είς τήν άπόφασίν του ;

Ό  δήμιος άνεσκίρτησε κα ί, αποταθείς 
πρός τόν μοναχόν :

qπατερ I— Τί πρέπει νά κάμωμεν τώρα, πάτερ 
μου ; ειπεν.

— Νά τον συγχωοήσωμεν
—  Ά χ ! .  .ανέκραζε θλιβερ ώς ό ποιητής.
—  Ό  Όλιβιέρος ?χει δίκαιον, έπανέ- 

λαβεν δ μ,οναχός, δέν ανήκει πλέον είς τόν 
κόσμον τούτον. Δέν τόν βλέπετε ;

Καί,σύχιΜί.τ^ν, νά&ν,έπί τοΰ στήθους του:
— Ναί, Ιχεις δίκαιον, τεκνον μου, τφ  

ειπεν, έλθέ μέ τόν άρχαΐόν σου φίλον . . . 
έλθέ . . .  θά σε παρηγορήσω. Γνωρίζω έκ 
πείρας τ ί έστιν ή ζωή διά τάς γενναίας 
καρδίας. . . Τήν έγνώρισες άρκούντως. . . 
καί έβαούνθης τάς πικρίάς αυτή ς... έλθέ 
μετ’ έμοΰ... θά παρηγορηθώμεν άμφότ*- 
ροι... ’Οφείλω δμως νά σοι εΐπω δτι Ικα- 
στος εΐνε κύριος τών ποάζεών του. Ά ν  λυ- 
πήσαι διά τήν σκληράν ταύτην άπόφασίν 
σου, άν αίσθάνησαι δτι είς τά  βάθη τής 
καρδίας σου άπέμεινεν έτι σπινθήρ τις  δυ- 
νάμενος καί πάλιν ν’ άναφλέζν), μεϊνε πλη
σίον τοΰ άδελφοΰ σου, Ζεβάν, καί έπανά- 
λαβε τήν προτέραν ζωήν σου1 εί δέ μή, 
έλθέ, Ό λιβιέρε... Ιλθέ μετ’ έμοΰ, δ δποΐος 
σέ άγαπώ άπό καρδίας, σοί τό δοκίζομαι!

— 0 ’ άναχωρήσωμεν άπόψε,Μαλκράφτ.
—  Τέλος πάντων άς γίνγ) ή θέλησίς σου 

πολυαγαπημένε μου άδελφέ, είπε θρηνών 
δ Ζεβάν. Είς τό βάθος δμως τής μονής 
έκείνης, δπου έντός ολίγου θά έγκαθειρ- 
χθίΐς, μή λησμονήσης ποτέ έκεΐνον, δ δ- 
ποϊος ΰπήρζεν δ σύντροφος τής παιδικής 
σου ηλικίας καί δ δποΐος ευχαρίστως θά 
προςέφερεν είς τόν θεόν τό ήμισυ τής ζωής 
του δπως δυνηθή νά σε κοατήσγ) διά παν
τός πλησίον του !

— θ ά  ήσαι ή αίωνία καί ποοςφιλεστέρα 
άνάμνησις τοΰ βίου μου, Ζεβάν, άπήντη- 
σεν δ Όλιβιέρος, καί οΰδέν ποτε θά σ’ έ- 
ζαλείψη τής μνήμης μου. Ά λ λω ς  τε, άν 
θέλτρ ό θεός, θά βλεπώμεθα συχνάκις, Ζε
βάν μου ! ώ ! πεοιπόθητέ μου Ζεβάν !. . .

Περί τό μεσονύκτιον τέισαρες άνθρωποι 
έσταμάτησαν ενώπιον τής μονής τών Μαρ
μουτιέρων.

Άφοΰ έπί πολύ ένηγκαλίσθησαν, οΐ δύο 
έζ αυτών άπεχωρίσθησαν.

Ό  είς έκ τών δύο τούτων, δςτις ητο δ 
Μαλκράφτ, έπλησίασε πρός τήν θύραν τής 
ρ-ονής καί εκρουσε βιαίως τόν κώδωνα.

—  Ά νο ιζο ν ! ’Ιουστινιανέ, άνοιζον! ε ί- 
πεν. . . είμ’ έγώ. . . ό άδελφός θεόδημος.

Ή  θύρα ήνεώχθη πάραυτα καί ένεφα- 
νίσθη δ μοναχός.

—  Ό  θεός εΐη μετά σοΰ, άδελφέ μου!.. 
Καί δ νέος αυτός εΐνε φίλος σου ;

— Είνε είς νέος δόκιμος, δςτις ανήκει 
ίδ η  είς τόν θεόν καί δ δποΐος έρχεται 
ζητών καταφύγιον είς τήν γαλήνην τής 
μονής ταύτης. ’Απόψε θά κοιμηθεί είς τό 
κελλίον μου.

— Χαϊρε, Ό λιβ ιέρε... χαΐρε ! άνέκρα
ζεν δ δυςτυχής Ζεβάν είς άκρον συγκεκι- 
νημένος.

—  Χαΐρε, Ζεβάν... χαΐρε, άδελφέ μου I 
άπήντησεν δ Όλιβιέρος.

— Ό  θεός νά σέ διαφυλάττιρ υπό τήν 
σκέπην του, αγαπητόν μου τέκνον, έψιθύ-



ριβεν ό Καπελοΰζος... καί είθε νά μέ συγ- 
χωρτήοϊ], προςέθηκε χαμηλοφώνως .

‘Ημεγάλη θύρα τ ί ;  μονής έπανέκλεισεν.
*0 Όλιβιέρο; δέν ητο πλέον έκ τών τοΰ 

, / 1 1 κοσμου τουτου !

Έ η Ιλ ο γ ο ς .

Τήν πρωίαν τής Κυριακές τής 12 ’Ιου
νίου 1418 στάσις φ οβερά έ'ερράγη έν Πα- 
ρισίοις, τοΰ; όποιους πρό; ημερών είχον 
καταλάβει οί Βουργονδιανοί. Αί δδοί. αί 
«λα τε ϊα ι, τά καπηλεία, τά  ξενοδοχεία ϊ -  
βριθον μανιώδους όχλου, ώπλισμένου άπό 
χεφαλή; μέχρι π οδών καί καλοΰντος ε’ις 
τά όπλα τοΰ; πολίτας.

Τό ξενοδοχεϊον τοΰ Μεγά.Ιυυ Ά γ ι ο υ  
Γεωργίου εβριθεν εκ τοΰ μανιώδους τούτου 
όχλου. Ή  ισόγειος αΰτοΰ αίθουσα ητο 
πλήρης ώπλισμένων πολιτών συζητούντω > 
καί όρυομένων κατά τοΰ κόμματος τοΰ Δ’ 
Άρμανιάκ.

’Εν τφ  μέσφ τοΰ κυμαινομένου" καί φω- 
νασκοΰντος εκείνου όχλου περιεφέρετο νέος 
τις απαθώς θεωρών τά  γενόμενα.

ΤΗτο ό γνωστός φίλος μας Ζεβάν Μα- 
ϊ» έ> όςτι; είχε νυμφευθή τήν Ίακωβίναν, 
καί ό όποιος θραύσας τόν ποιητικόν του 
κάλαμον υπέρ τοΰ έμπορίου καί λησμονήσας 
τόν ’Απόλλωνα, χάριν τοΰ κερδώου Έρ- 
μοΰ, είχεν άνασυστήσει καί καλλωπίσει τό 
ξενοδοχεϊον τοΰ ΜεγάΛου Ά γ ι ο υ  Γεωρ
γίου,  προςελκΰσαν οδτως άναρίθμητον πε
λατείαν, όπως καί έπί τών ημερών τοΰ 
μακαρίτου Βισκοονέ.

Ή  τύχη ηΰνόησεν αΰτόν μεγάλως καί 
αί έργασίαι του έβαινον καλώς' είχε δέ α
ποκτήσει καί μικρόν τέκνον, ζωηρόν καί 
ροδοκόκκινον, ώς άνθος τοΰ Μαίου, τό ό
ποιον ώνόμασεν Όλιβιέρον, εις άνάμνησιν 
τοΰ προςφιλοΰ; φίλου του.

"Εν τ ιν ι σκοτεινή γωνία τής αιθούσης 
έκάθητο γέρων τις , οΰτινος οί οφθαλμοί 
έσπινθηροβόλουν εκ κρύφιας χαράς, άκούων 
τάς άγρίας φωνάς τοΰ μαινομένου εκείνου 
όχλου.

ΤΗτο ό δήμιος Καπελοΰζος, εις τήν θέ
σιν τοΰ όποιου είχεν άντικατασταθ?) διά; 
τοΰ βοηθοΰ του Κοοζύ, καί όςτις οΰδέποτε 
είχεν έγκαταλείψει την οικίαν του παρά 
την όδόν τών Βερναρδίνων.

Έ ν τούτοις ή σφαγή ήρξατο' οι βουρ- 
γονδιανοί, έπέπεσον λυσσώντε; κατά τών 
ανθρώπων τοΰ Δ' Άρμανιάκ καί κατέσφα
ξαν αΰτοΰς άνιλεώς, μή έξαιρουμένου καί 
τοΰ άρχηγοΰ των.

Λέγουσι δέ ότι κατ’ εκείνην τήν ημέραν 
βυνέλαβον νυναΐκά τινα έγκυον καί έξη-I «
γαγον έκ τής κοιλίας της τό τέκνον αΰτής, 
ζών Ιτι ! ! !

Τά πτώματα τοΰ κόμητος Δ’ Ά ρμα- 
νιάκ, τοΰ άρχικαγκελαοίου, τοΰ τοποτη- 
ρητοΰ Υ.ζλ 5λλων πολλών επισήμων άνδρών 
περιέφερον άνά τ ά ; όδοΰς τής πόλεως, 
χλευάζοντες καί μυκτηρίζοντες αΰτά , είτα  
δέ τά  έκρέμασαν πρό τών ανακτόρων καί 
επί τρεις ολοκλήρους ημέρας ϊμειναν έκεϊ 
έκτεθειμένα υπό τάς όψεις όλου τοΰ κόσμου.

Ή  σφαγή διήρκεσε μέχρι βαθείας νυκτός.
Έ π ε τα ι συνέχεια. Σ . Τ.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
MreiZTOPIA ΑΛΒΧΑΝΛΡΟΤ Α Ο Τ Μ A

Συνέχεια* Γδε προηγούμενον φύλλον.

ΞΒ'

Π ώ ;  ό  l a l v - A i x  τ ώ  Μ ο ν ·
αορ<5 τ ό  χ τ ύ π η μ α ,  τ ό  ο π ο ίο ν  τ ώ  
είχε δ ιδάξει ό  βασιλεύς

Ό  Μονσορώ περιέμενε τόν Σαίν - Λΰκ 
μέ τό ξίφος είς τήν χεΐρα καί κτυπών τήν 
γήν μέ τόν πόδα του.

—  Έ τοιμος ; είπε.
—  Καλέ, είπεν ό Σαίν -  Λύκ, δέν έλά- 

βετε τήν χειροτέραν θέσιν, τά νώτα πρός 
τόν ήλιον, μή στενοχωρήσθε.

Ό  Μονσορώ έστράφη ολίγον.
— Τώρα μάλιστα, είπεν ό Σαίν - Λύκ, 

βλέπω τ ί πράττω .
—  Μή μου φεισθής, είπεν ό Μονσορώ, 

διότι έγώ θά επιτεθώ άνευ οίκτου.
— Λοιπόν, είπεν ό Σαίν -  Λύκ, θέλετε 

άπολύτω ; νά με φονεύσετε ;
— Έ άν θέλω ! .  . . ώ ! ναί, τό θέλω.
—  Ά λ λ α ι μέν βουλαί ανθρώπων, άλλα 

δέ Θεός κελεύει, είπεν ό Σαίν - Λύκ, ξ ι- 
φουλκήσας.

— Τί λέγεις; . .
—  Λέγω. . . Παρατηρήσατε καλώ ; έ- 

κεΐνα τό στρώμα τών μηκώνων, έκεϊ θά 
σόι; έξαπλώσω.

Ό  Μονσορώ έπετέθη έρρωμένω;, άλλ ’ ό 
Σαίν - Λΰκ ήμύνθη έπίση; έρρωμένως.

—  Διάβολε ! κύριε δέ Μονσορώ, είπεν, 
ένφ έπαιζε μέ τό ξίφος τοΰ έχθροΰ του, 
κτυπάτε άριστα, πάς δ’ ϋτεοος, πλήν έ- 
μοΰ καί τοΰ Βουσύ, θά έφονεύετο, διά 
τοΰ τελευταίου κτυπήματος σας.

Ό  Μονσορώ ώχοίασεν,έννοήσας τήν δύ- 
ναμιν τοΰ αντιπάλου του.

—  Ίσω ς έκπλήττεσθε, oTt μέ βλέπετε 
κρατοΰντα τόσον καλώς τό ξίφος - ό βασι
λεύς, όστις μέ άγαπ£ θερμώς, ώς ήξεύοε- 
τε_ έλαβε τόν κόπον νά μοι δώση μαθή
ματα , μεταξύ δ’ άλλων πραγμάτων, μ’έ- 
δίδαξεν 8ν κτύπημα, τό όποιον θά σάς δι
δάξω εντός ολίγου. Σας τό λέγω , διότι, 
έάν συμβή νά σας φονεύσω δt* αΰτοΰ τοΰ 
κτυπήματος, θά λάβητε τήν εΰχαρίστησιν 
νά γνωρίζητε, ότι έφονεύθητε διά κτυπή 
ματος, διδαχθέντος υπό τοΰ βασιλέως, 
τό όποιον θά είναι λίαν κολακευτικόν Si’ 
ΰμδίς. ν

—  Έ χ ετε  πολΰ πνεΰμα, κύριε, είπεν ό 
Μονσορώ, κατενεγκών κτύπημα τό δποϊον 
θά διερρήγνυε τείχος.

— Αί ! κάμνω ό ,τ ι δύναμαι, άπήντη- 
σεν ό Σαίν - Λύκ, άποσυρθεις πλαγίως καί 
άναγκάσα; τόν Μονσορώ νά ποιήσηται ή- 
μίσειαν στροφήν, ώστε αί ακτίνες τοΰ ή 
λιου προσέπεσαν κατά πρόσωπόν αυτοΰ.

—  Ά  ! ά ! είπεν ό Σαίν - Λύκ. Έ κεϊ 
ήθελον νά σας ίδω, πριν ή σάς ίδω όπου 
θέλω νά σας έξαπλώσω. Δέν είνβι κληθέ;, 
ότι έπέτυχον ; Πρό ολίγου »ίχ*τε πεντή- 
κοντα π ιθανότητα ; έπί τα ΐς  έκατόν, ότι

θά έφονεύεσθε καί τώρα ίχ ιτ ε  έννενήκοντα 
εννέα.

Μετά δ’ εΰκινησίας, δυνάμεως καί ορ
γή?, τήν όποιαν δ Μονσορώ ήγνόει καί τήν 
δποίαν οΰδείς θά έπίστευε παρά τφ  έκτε- 
θηλυμένψ νεανία, δ Σαίν - Λύκ κατήνεγκ* 
κατά τοΰ άρχικυνηγοΰ πέντε συνεχή κτυ
πήματα, τά δποΤα ούτος άπέφυγεν, άλλά, 
διά τοΰ ϊκτου κτυπήματος, δ Σαίν - Λύκ 
έβύθισεν ολόκληρον τό ξίφος του είς τό 
στήθος τοΰ αντιπάλου του.

Ό  Μονσορώ Εμεινεν έπί μίαν ϊτ ι  σ τ ιγ 
μήν όρθιος, ώς ή εκριζωμένη δοΰς τήν δ
ποίαν ρίπτει πνοή ανέμου.

—  ΈκεΤ, είπεν δ Σαίν - Λύκ, τώρα ϊ-  
χετε τάς έκατόν πιθανότητας πλήρεις,πα
ρατηρήσατε δ’ότι π ίπτετε ακριβώς έπί τοΰ 
στρώματος, το όποιον σάς προϋπέδειξα.

Αί δυνάμεις τοΰ κόμητος έξέλιπον, αί 
χεΐρές του ήνεώχθησαν καί οί οφθαλμοί 
του έθαμβώθησαν' δ κόμη; Ικλινε τά  γό
νατα καί Ιπεσεν έπί τών μηκώνων, μετά 
τοΰ έρυθροΰ τών όποιων χρώματος συνα- 
νεμίχθη τό αίμά του.

— Ό  Σαίν-Λΰκ έσπόγγισεν ήσύχως τό 
ξίφος του.

—  ΤΑ ! μ' έφονεύσατε, είπεν δ Μον
σορώ.

— Προσεπάθησα, άπήντησεν δ Σαίν- 
Λ ύκ' τώρα όμως, ότε σάς βλέπω έτοιμο- 
θά^ατον, νά με πάρτ) δ διάβολος, έάν δέν 
λυποΰμαι διά τήν πράξίν μου* είσθε δι* ε
μέ Ιερός, κύριε, είσθε μέν φρικωδώς ζη
λότυπος, άλλ’ ήσθε ανδρείος.

Κατηυχαριστημένος δ’ έκ τοΰ έπ ιτα - 
φίου τούτου λόγου, ό Σαίν-Λύκ έγονυπέ- 
τησε πλησίον τοΰ Μονσορώ καί τφ  είπεν :

— Έ χ ετε , κύριε, κάμμίάν τελευταίαν 
βούλησιν νά έκφρά,σητε; σάς δίδω τόν λ ό 
γον μου ώς εΰπατρίδης, ότι θέλει έκπλη- 
ρωθή' συνήθως, ό τραυματίας διψά, τό ή- 
ξεύρω' μήπως διψάτε ; νά σας φέρω νά 
π ίετε ;

Ό  Μονσορώ δέν άπεκρίθη, άλλ’ έστρε
ψε τό πρόσωπόν του πρός τήν γήν καί I- 
δακνε τόν χόρτον.

—  Ό  πτωχός διάβολος! είπεν δ Σαίν- 
Λύκ, έγεοθείς. Ώ  ! φ ιλ ία ,φ ιλ ια ,ε ίσα ι πολύ 
απα ιτητική  θεά  !

‘Ο Μονσορώ ήνέφξε τά  βεβαρυμένα 
βλέφαρά του καί έδοκίμασε νά έγείρν) τήν 
κεφαλήν, άλλ’ έπανέπεσε μετά πένθιμου 
στεναγμού.

— Άπέθανεν, είπεν ό Σαίν - Λύκ" άς 
μή τον συλλογιζώμεθα πλέον ... Είναι εΰ- 
κολώτατον νά λέγγι τ ις : άς' μή τον συλ
λογιζώμεθα πλέον . . . Ό πωςδήποτε όμως 
έφοΜευσα άνθρωπον. Οΰδείς θά είπει, ότι 
Ιχασα τόν καιρόν μου ε ΐ; τήν έξοχήν.

Άναρριχηθείς δ’ έπί τοΰ τοίχου καί 
είσπηδήσας είς τόν κήπον, διέτοεξεν αΰ
τόν καί έπέστρεψεν είς τόν πύργον.

Τό πρώτον πρόσωπόν, τό δποϊον βυν- 
ήντησεν, ΰπήρξεν ή Ά ρτεμ ις, %τις βυν- 
διελέγετο μετά τής φίλης της.

— Πώς θά τϊί άρμόζωσι τά μαΰρα, εί
πε, καθ’ έαυτόν δ Σαίν-Λύκ.

Ε ίτα δέ, πλησιάσας τ ά ; δύο γυναίκας, 
είπε πρός τήν Άρτέμιδα :



— Συγγνώμην, αγαπητή  κυρία· έχω 
ανάγκην νά εϋπω δύο λέζεις προ; τήν κυ
ρίαν δέ Σχίν-Λύκ.

— Έλευθέοως, άγαπητέ φίλε, έλευθέ- 
ρω;, άπήντησεν. ή δέσποινα δέ Μονσορώ' 
,ΰπάγω νά εδρω τόν πατέρα μου είς τήν 
βιβλιοθήκην* άφοΰ τελειώση; μέ τόν κύ
ριον δέ Σχίν-Λύκ, προσέθειο στραφεΐσα 
πρός τήν φίλην της, έρχεσαι καί μ’ ευρί
σκεις έκεΐ.

— Ναί, βεβαίως, ειπεν ή ’Ιωάννα.
Ή  Ά ρτεμ ις άπεμχκρύνθη, χαιρετώσα 

αΰταΰ; διά τής χειρό; καί μειδιώσα.’
Οί σύζυγοι έμειναν αόνοι.
— Τί τρέχει ; ήρώτησεν ή 'Ιωάννα λίαν 

χαριέντως* φαίνεσθε απαίσιο ;, φ ίλτατε 
σύζυγε

—  Ναί, ναί, άπεκρίθη ό Σαίν-Λύκ.
— Ά λλά  τ ί συνέβη ;
—  Δυστύχημα !
—  Είς ύμ2ς; ήρώτησεν ή Ιω άννα  έν

τρομος.
— "Οχι ακριβώς είς έαέ,άλλ’ είς πρόσ- 

ωπον, τό όποιον ητο πλησίον μου.
— Ά λ λ ’ είς τίνα  ;
—  Εί; έκεΐνον, μετά τοΰ οποίου συνε- 

βάδιζον.
—  Είς τόν κύριον δέ Μονσορώ ;
— Φεϋ ! ναί. Ό  δυστυχή; αγαπητός 

άνήρ !
—  Ά λ λά  τ ί τφ  συνέβη ;
—  Νομίζω, δτι άπέθανεν.
—  Άπέθανεν ! άνέκραζεν ή ’Ιωάννα 

μετ’ εΰνοήτου φυσικής ταραχής' άπέθανε.
—  Ναί, μάλιστα.
—  Έ νφ πρό ολίγου ώμίλει, έβλεπεν...
—  Ακριβώς αυτό είναι τό αίτιον τοΰ 

θανάτου του, ώμίλησε καί είδε πολλά.
— Σκίν-Λύκ, φίλε μου, είπεν ή νεαρά 

γυνή,λαβοϋσα άμφοτέοα; τάς χεΐοας αΰτυϋ.
— T i j
—  Κάτι μοί κρύπτετε.
—  Έ γώ , απολύτως οΰδέν, σας ομνύω, 

οΰτε τόν τόπον δπου άπέθανε.
— Καί πού άπέθανεν ;
— 'Εκεί κάτω , έκτό; τοΰ τοίχου τοΰ 

κήπου, άκριβώ; έπί τοΰ μέρους, δπου δ 
φίλο; ήμών Βουσΰ είχε τήν συνήθειαν νά 
προσδένν) τόν ϊππον του.

—  Σείς τόν έφονεύσατε, Σχίν-Λύκ.
—  Τ ί; άλλο; δύναται νά ήναι; Ή μεθχ 

μόνον δύο καί έγώ μέν επιστρέφω ζών, ε 
κείνος δέ σόίς λέγω , δτι άπέθανε* δέν ε ί
ναι δύσκολον νά μαντβύσητε τις έφόνευσε 
τόν ετερον.

—  Δυστυχή !
— Ά  ! άγαπητή φίλη, είπεν ό Σχίν- 

Λυκ, μέ χρουκάλεσε, μέ δβρισεν, έζιφούλ- 
κησεν.

— Είναι φρικώδες ! είναι φρικώδε; ! δ 
δυστυχής !

— Καλά, είπεν δ Σαίν-Λύκ, ήμην χερί 
τούτου βέβαιος' θά Γδητε, δτι, έντός ο
κτώ ήμερών, θά τον όνομάζωσιν άγιον 
Μονσοοώ.

—  Δέν δύνασθε δμω; νά μείνετε ένταΰ- 
θα, άνέκραζεν ή Ιω άννα ' δέν δύνασθε νά 
κατοικήσητε υπό τήν στέγην έκείνου, τόν 
όποιον έφονεύσατε. -

—  Αύτό έσκέφθην καί έγώ  καί δι' αυτό 
ετρεζα νά σίΖς παρακαλέσω, προσφιλής 
φ ίλη ,νά  έτο ιμάσητε τά  τ ή ; άναχωρήσεω;.

— Μήπως σόίς έπλήγωσε ;
— Τύχιρ άγαθ·7| ! μολονότι απευθύνε

ται άργά, αδτη ή έρώτησις μέ συμφιλιώ
νει μέ ΰμοίς' όχι, είμχι σώος καί αβλαβής.

— Λοιπόν, θ’ άναχωοήσωμεν ;
—  Οσ(ρ δυνατόν τάχιον, διότι έννο- 

εΐτε, δτι, άπό στιγμής ε ί; στιγμήν, δύνα- 
τα ι ν’ άνακαλυφθή τό γεγονός.

— Όχοϊον γεγονός ; άνέκραζεν ή κυρία 
δέ Σαίν-Λύκ, έπανερχομένη είς τάς προ- 
τέρας σκέψεις της, ώ ; τις έπανέρχεται έπί 
τών βημάτων του.

— Ά  ! άνεφώνησεν δ Σαίν-Λύκ.
—  Ίδοΰ τώρα χήρα ή κυρία δέ Μον

σορώ, είπεν ή Ιωάννα.
—  Αύτό ακριβώς έλεγον καί έγώ χρό 

ολίγου.
— Άφοΰ τόν έφονεύσατε ;
— "Οχι, πρότερον.
— Λοιπόν, ένφ έγώ υπάγω νά την 

προκαταλάβω...
— Πράςατέ το μετά μεγίστης προσο

χ ή ;, αγαπητή φίλη !
  Κακή φύσις ! ένφ υπάγω νά την ει

δοποιήσω, ετοιμάσατε ΰμεϊς αυτός τοΰ; 
ίππους, ώς έάν πρόκειται νά έζέλθωαεν 
είς περίπατον.

—  Άρίστη ιδέα. Θά πράζητε καλώ ; 
νά συλλααβάνητε πολλάς τοιαύτας ιδέας, 
διότι, τό δμολογώ, ή κεφαλή μ,ου αρχίζει 
νά συγχί ζητα ι.

— Ά λ λ ά  ποΰ ΰπάγομεν ;
— Είς τοΰς Πχρισιους.
—  Είς τοΰς Πχρισίους; καί δ βασιλεύς;
— Ό  βασιλεύς 'θά έλησμόνησε τά  πάν

τα ,δ ιό τ ι συνέβησαν τόσα πράγματα άφ’οΰ 
δέν βλέπομεν άλλήλους... άλλως, έάν γίν-/) 
πόλεμος, ώς είναι πιθανόν, ή θέσι; μου 
είναι ε ί; τό πλευρόν του.

— "Εχει κχλώς, ά ; αναχωρήσω διά 
τοΰς Παρισίους.

Ν αί,πλήν ήθελον μίαν γραφίδχ κχί 
μελάνην.

— Πρός τίνα θά γράψιρς ;
—  Πρό; τόν Β ιυσύ' εννοείτε, δτι δέν 

δύνχμαι ν’ άπέλθω τοιουτοτρόπως τής 
Ά νδεγαυΐας, χωρίς νά τώ εΐπω διατί α
πέρχομαι.

—  Είναι όοθόν, είς τόν θάλαμόν μου 
θέλετε εδρει τά πρός γραφήν.

—  Ό  Σκίν - Λΰκ μετέβη παραχρήμα 
είς τόν θάλαμον τής συζύγου του καί έ- 
γραψεν έσπευσμένως τά  έπομένας λέςεις :

'Αγαπη τ έ  ψίΛ£,
Θέλετε μάθει, διά της φωνή; της φήμης, τό εις τόν 

κύριον δέ Μονσορ1> συμβάν δυστύχημα· εσχον μετ’αΰ- 
τοϋ, πρός τό μέρος τοΰ γηραιού δάσους, συζήτησιν 
περί τών αποτελεσμάτων και τών α ίτιων της βλάβης 
τών τοίχων καί περι τοΰ άτοπου τών ίππων, οΐτινες 
φεύγουσι μόνοι.

Έ ν  τη θέρμη της συζητήσεως, ό κύριος δέ Μον
σορώ ϋπεσεν ε'πι στρώματος μηκώνων και ήδυπνο'ιδων 
τόσον δυστυχώς, ώστε πάραυτα άπέθανεν.

Ό  διά βίου φίλος σας 
Σαίν - Αύχ.

Τ . Γ . Πιθανόν νά σας φανη τοϋτο, κατ’ άρχάς, 
άνομοιαληθές, έπομένως ο ίλω  νάπροσθέσω, οτι,

καθ 'ην στιγμήν συνέβη τό δυστύχημα, άμφότεροι £?- 
χομεν εις χεΐρας τά ξίφη ήμών.

Αναχωρώ αυτοστιγμεί διά τοΰς Παρισίους, όπως 
περιποιηθω τόν βασιλέα, διότι, μετά τά έν λόγω συμ
βάν, ή ’Ανδεγαυ'ί'α δέν μοι φαίνεται πολύ ασφαλής.

Μετά δέκα λεπτά τής ώρας, ε ί; τών θε- 
ραχόντων τοΰ βαρόνου έσπευδε πρός τήν 
Άγγέρσην, κομιστή; τής επιστολής, ένφ, 
διά χαμηλής θύρας, συγκοινωνούσης μετά 
χλαγίας όδοΰ, οί σύζυγοι Σαίν - Λΰκ ά- 
νεχώρουν μόνοι, άφίνοντες τήν Άοτέμιδκ 
κλαίουσαν καί έν μεγίστνι άμηχανίι^ τίνι 
τρόχω ν’ άφηγηθίί πρός τόν βαρόνον τήν 
θλιβεράν ιστορίαν τής μονομαχίας.

"Οτε ό Σαίν- Λύκ διήλθεν ένώχιόν της, 
αυτη άπέστρεψε τοΰ; οφθαλμούς.

— ‘Υπηρετείτε, λοιπόν, τοΰς φίλους
,Τ ? » * / Υ / »σας, ειπεν ουτος προς τγ)ν συί,υγον του α- 

ναμφιβόλως, πάντες οί άνθρωποι είναι ά- 
γνώμονες, μόνος δ’ έγώ είμαι ευγνώμων,

ΞΓ'

Έ ν  ω  ηαρίβ τ«τ*ί ή β*αελομ.ήτωρ 
εΐβερχομένη ηχίβτα θραμβεί)· 
τικώς έν άγαΟ^ πόλεο τ5}ς 
Ά γγ έρ σ η ς ,
Καθ’ ήν ώραν δ Μονσορώ επιπτεν ύπό 

τό ζίφος τοΰ Σαίν -  Λύκ, τέσσαρες σάλ- 
πιγκες άντήχουν έκτος τών έπιμελώς κε- 
κλεισμένων πυλών τής Άγγέρσης.

Οί φρουροί, είδοποιηθέντες, ύψωσαν ση
μαίαν καί άνταπεκρίθησαν δι’ δμοίου ίί-  
χου σχλχίγκων.

Έ  Αικατερίνη τών Μεδίκων έμελλε νά 
είσέλθ/ι είς τήν Άγγέρσην μετ’ έχιβλητι- 
κωτάτης ακολουθίας.

Ειδοχοιήθη χαραχρήμχ ό Βουσύ, δστι;, 
έγεοθεί; τή ; κλ ίνη ; του, εσπευσε χαρά τφ  
χρίγκηπι, εΰρισκομένω έπίση; ε ί; την 
κλίνην.

Βεβαίως, οί ήχοι τών άνδεγαυϊνών σαλ- 
χίγκων ήσαν ώρχΐοι, άλλά δέν είχον την 
δύναμιν έκείνων, οΐτινες κατέρριψαν τά 
τείχη τής 'Ιε3ΐχοΰς, έπομένως αί χύλα·. I- 
μενον κεκλεισμέναι.

Ή  Αικατερίνη χροέβαλε τήν κεφαλήν 
έκτος τοΰ φορείου της, δπως γίντρ δρατή 
παρά τών χροφυλακών, έλπίζουσα, δτι ή 
μεγαλειότης βασιλικοΰ χροσώχου θά έπέ- 
φερε μεϊζον τών σαλχίγκων άχοτέλεσμα.

01 πολιτοφύλακες τής Άγγέρσης είδον 
τήν βασίλισσαν, έχαιρέτησαν δέ μάλιστα 
αυτήν φιλοφρονώ;, άλλ’ αί πύλαι έζηκο- 
λούθουν μένουσαι κεκλεισμέναι.

Ή  Αικατερίνη άπέστειλεν Ινα ευπατρί
δην ε ί; τά  οχυρώματα, τόν όποιον ύπε- 
δέχθησαν μεν άβροφρονέστατα, άλλ’ είς 
τήν επίμονον άπαίτησίν του, δπω; ή βα
σιλομήτωρ είσέλθη είς τήν πόλιν μετά τών 
προσηκουσών τιμών, άπήντησαν, δτι ή 
Άγγέρση ήτο φρούριον καί δτι αί πύλαι 
αυτής δέν ήνοίγοντο, άνευ τών άναποφεύ- 
κτων διατυπώσεων.

Ό  ευπατρίδης έπέστρεψε λίαν τεθλιμ
μένος παρά τ?ί δεσποίνιρ του καί ή Αίκα- 
τεοίνη άφήκε νά διαφύγ·ρ τών χειλέων της, 
έν δλη τ7) πικρία καί τή έντάσει τής έν
νοιας αυτής, τήν έπομένην λέζιν, τήν ο
ποίαν δ Λουδοβίκος ΙΔ’ βραδύτερον έτρο-

- 2  Π ράγματι δε είς τοσο^υν ~ I



«οποίησε, κατά τάς διαστάσεις, τ ά ; δ- 
Λοίας έλαβεν ή βασιλική εξουσία.

— Περιμένω, έψιθύρισεν.
01 εΰπατοίδαι της έφριττον πλησίον 

«ΰτής.
Έ π ί τέλους, δ Βουσύ, δστις ήσχολήθη 

έπί ήμισειαν ώραν νά διδχσκη τόν δοΰκα 
προβάλλων αΰτφ  έκατόν λόγους πολίτικου 
συμφέροντος, έλαβε μίαν άπόφασιν.

Διέταζε καί έπέσαξχν τόν ΐππον του 
μετά πλείστων κοσμημάτων, προσλαβών 
δέ πέντε έκ τών μάλλον άπαοεσκόντων τή 
βασιλίδι μητρί ευπατριδών .καί τεθείς επί 
κεφαλής αυτών, έπορεύθη, διά μεμετρη- 
μένου βήματος, είς προϋπάντησιν αΰτής.

Ή  Αικατερίνη άρχιζε νά κουράζηται, 
οΰχί περιμένουσα, άλλά μελετώσα τρό
πους έκδικήσεως κα τ’ εκείνων, οϊτινες έ-, 
παιζον αΰτϊί τοιοΰτο παιγνίδ ιόν.

Ά νεπόλει τόν αραβικόν μύθον,κατά τόν 
όποιον αποστάτης δαίμων, έγκαθειργμένος 
έντός χάλκινου δοχείου, υπόσχεται νά κα- 
ταστήστ] πλούσιον εκείνον, δστις ήθελεν ε 
λευθερώσει αυτόν έντός τών δέκα πρώτων 
εκατονταετηρίδων άπό τής καθείρξεώςτου, 
είτα δέ, καταληφθείς ΰπό μανίας, ομνύει 
νά θανατώσ·/) τόν άφρονα, δστις ήθελε 
θραύσει τό πώμα τοΰ δοχείου.

Ή  Αικατερίνη εύρίσκετο είς τοΰτο τά 
σημείο ν.

Ό  Βουσΰ άφίκετο είς τό οχύρωμα καί 
παρετήρησεν άορίστως,ώς νυκτερινός φρου
ρός, δστις μΧλλον άκροδ!ται ή βλέπει.

— Τ ί; εΐ ; άνέκραξεν.
Ή  Αικατερίνη άπεξεδέχετο τουλάχι

στον γονυκλισία;· δ άποσταλείς καί ποό- 
τερον ευπατρίδης ήτένισεν αυτήν, ΐνα γνω- 
ρίσγ) τήν θέλησίν της.

—  Υ π ά γετε , ειπεν ή βασιλομήτωρ, υ
πάγετε έκ νέου ε ί; τά οχύρωμα' φωνάζου- 
σι: τίς ει ; Άποκρίθητε, κύριε, είναι τύ 
πο; . . .

Ό  ευπατρίδη; προήλθεν εί; τό περί
φραγμα.

— Είναι ή δέσποινα βασιλομήτωρ, εΐ- 
πεν, ητις έρχεται νά έπισκεφθΐί τήν καλήν 
πόλιν τ'7,ς Άγγέρσης.

—  Πολύ καλά, κύριε, άπήντησεν ό 
Βουσύ' εΰαρεστήθητε νά στραφήτε πρός 
τ άριστερά, είς άπόστασιν όγδοήκοντα 
περίπου βημάτων έντεΰθεν υπάρχει ήθυρίς.

—  Ή  θυοί; ! άνέκραξεν δ ευπατρίδης, 
ή θυρίς ! Χαμηλή θύρα διά τήν Αΰτής Με 
γαλειότητα !

Ό  Βουσΰ ειχεν άποσυρθή καί δέν τον 
$κουε.

Μετά τών φίλων του, οΐτινες έγέλων 
κρυφίω;, ειχε διευθυνθή πρό; τό μέρος,είς 
τό δποϊον, κατά τάς δδηγίας του, έμελλε 
νά κατέλθη ή βασιλομήτωρ.

— Ή  Ύμετέοα Μεγαλειότης ήκουσεν ; 
ήρώτησεν αΰτήν δ εΰπατρίδη; . . .  Ή  
θυρίς !

— Αΐ ! ναί, κύριε, ήκουσα' ά ; είσέλ- 
θωμεν δι’αΰτής, άφοΰ έκεΐθεν εισέρχονται.

Ή  συνοδία έστράφη πρός τά  άριστερά 
*«ί ή θυρίς ήνεφχθη.

Ό  Βουσύ, πεζός καί μέ τό ξίφος γυ 
μνόν είς τήν δεξιάν, προΰχώρησεν έκτος

τής μικρδς θύρας καί ΰπεκλίθη εΰσεβά- 
στως ενώπιον τής Αικατερίνης, πέοιξ δ’ 
αΰτοΰ τά  πτερά τών πίλων έσύροντο έπί 
τοΰ έδάφους.

— Καλώς ηλθεν ή Ύμετέρα Μεγαλειό- 
τ η ; είς τήν ’Αγγέρσην, ειπεν δ Βουσύ.

Πλησίον αυτοΰΰπήρχον τύμπανα, τά  ό
ποια δέν έκοούσθησαν, καί λογχοφόροι,οϊ- 
τ ινε ; δέν έπαρουσίασαν δπλα.

Έ π ετ α ι συνέχεια.
Λ μ .λ .

Ο Τ Ρ Ε Λ Ο Σ  Τ Η Σ  Λ Α Μ Π Ρ Η Σ
1

ΆθηναΕιιή ιΐνώ ν .

Έμενον τότε, πρό πέντε ετών, έν Ά -  
θήναι;,φιλοξενούμενο; παρά τιν ι φίλϊ) μου 
οίκογενείι^, κατοικούση έκεϊ που παρά τον 
ναόν τή ; Ζωοδόχου Πηγής.

Ή  έβδ ομάς τών Παθών παρήλθεν, ητο 
πλέον ή μεταμεσημβρία τοΰΜεγάλου Σαβ
βάτου καί έφαίνοντο αί πυρετώδεις ένέο— 
γεια ι δλων τών πέριξ γειτόνων μου, πρό; 
καλλιτέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν τοΰ 
Πάσχα υποδοχήν. ’Ακριβώς καταντικρΰ 
τής οικίας είς ήν διέμενον, κεϊτα ι σειοά 
χθαμαλών καί ταπεινών οίκίσκων, τών ο
ποίων αί νοικοκυραί άπό ποωίας Ιτ ι, κα- 
τεγίνοντο νά έπιδείξωσι τήν βαφικήν των 
Ικανότητα,χρωματίζουσαι διά λευκοΰ καί 
κυανοΰ χρώματος τοΰ; έξωτερικού; τοΰ- 
λάχιστον τοίχου; τών οικιών των.

Έ ξω , παρά τόν δρόμον, έφαίνετο ό με- 
γαλειτερο; υίός τής οίκογενεία;, σφάζων 
τά άρνί, άφοΰ τρις έσχημάτισε τόν σταυ
ρόν έπί τοΰ λαιμοΰ του.

Ό  πατήρ τής οίκογενείας έρχεται, καί 
αΰτάς κρατών όψώνια,καί παΐδα παο’αΰτφ 
Ιχων κατάφορτον τυροΰ, καί ώών κόκκι
νων καί παντός πασχαλινού, έξαιοετικώ; 
τή ημέρα έκείνν) έσθιομένου.

Η φυσιογνωμία του φαίνεται εΰχαρις, 
ώς άνθρώπου εΰτυχοΰς.Καί πράγματι, ϊτ ι  
καί δ πολυμελέστερος οικογενειάρχης, δ 
μετά δυσκολίας κερδαίνων τόν άρτον τών 
τέκνων του,δ καθ’έσπέραν εισερχόμενος είς 
τήν στέγην του, οΰχί δύσθυμ,ο; άλλά σκυ
θρωπό;, έκείνη τη ήμέρι^ θά φαίνεται εΰ- 
τυχ ή ;.

Ή  δέ κόρη τή ; οίκογενεία;, άφοΰ έτε- 
λείωσε τήν βαφήν τών ώών, καταγίνεται 
νΰν νά δώση καί τήν τελευταίαν ματιά.  
ε ί; τό καινουργέ; ένδυμ,ά τη ;.

Κάτι λείπει, ειν’ άδύνατον. Μία κορ
δέλα ή ενα π ι ά σ ιμ ο .  Αΰριον δέ δτε θά 
τό φορέσγι, φαντασθήτε δποία εΰτυχία νά 
τήν ίδίί ex e i r o c , καθώ; τή ; είχε μάλιστα 
είπεΐ δτι τή ; πηγαίνουν θαυμάσια τά κόκ- 
«ινα  ! Δέν θά τή ; ’π?) δτι μοιάζει σάν 
κόκκινο αΰγό; Τί χ*ρά, τ ί χαρά !

’Αλλά πρό; τα ΐς  προετοιμασίαις ταύ- 
τα ις τής υποδοχής τοΰ Πάσχα,έκεϊ είς τόν 
γωνιαϊον εκείνον οίκίσκον, γίνονται καί 
πρό; υποδοχήν τοΰ 'Υμεναίου το ιαΰτα ι.

Ή  οικογένεια τοΰ οίκίσκου αΰτοΰ άπο- 
τελεΐτα ι έκ τριών ατόμων,τής γραίας μη- 
τρός, τής κόρης είκοσαετοΰς καί έμμορ-

φοτάτης νεάνιδος, καί τοΰ υίοΰ καί προσ
τάτου τής οίκογενείας, είκοσιπενταετοΰς 
Εργατικοΰ νέου.

Ό  σύζυγος καί πατήρ, εινε παλαιά Ι
στορία, άπέθανεν έκ τής εργασίας του αΰ- 
τή ς, καταπλακωθείς ΰπό καταπεσόντος 
τοίχου. Τίς Ιμεινεν δ προστατεύσων τήν 
οικογένειαν; Τό κατ’ άρχάς ή μήτηρ, καί 
Κπειτα ώς ξυλουργός, δ υίός. Έ ζω ν άνέ- 
τως καί σχεδόν εΰτυχεϊς. Τώρα μάλιστα 
είχον εΰρει καί τόν γαμβρόν τή ; κόρη;. 
ΤΗτο φίλος τοΰ άδελφοΰ^ είργάζοντο έν 
τφ  αΰτφ  καταστήματι, καί έγένετο καί 
τή ; άδελφή;, τήν όποιαν, δύο έβδομάδας 
άφ’ δτου έγνώρισεν, ήρραβωνίσθη.

Έφέοθη ώς τίμιος νέος. ΤΗτο πτωχός" 
άν ητο πλούσιος ; . . .

01 γάμοι των ώ ρ ίσθησαν τήν ήμέραν 
τοΰ Πάσχα. «Είς τήν γενικήν χαράν, θά 
μόίς φέρϊ) εΰτυχίαν άν στεφανωθοΰμεν» εΐ- 
πεν,

Ή  γνώμη του έγένετο άσπαστή' καί 
ητο δυνατόν νά χ α ΐ ά ο ο ν τ  tb  χ α τ ή ρ ι  τοΰ 
γαμβροΰ ;

Αί προετοιμ.ασίαι έγένοντο πλ&ότεραι, 
ώς άνέφερον, ε ί; τόν οίκον τοΰτον. Έ -  
φθανον πανταχόθεν κάλαθοι πεπληοωμέναι 
ποτηρίων καί μαχαιροπίρουνων καί φια
λών ·?! δίσκοι κατάφορτοι γλυκών και έ- 
δεσμάτων. ’Εγώ καθήμενος είς τόν εξώ 
στην τοΰ ξενίζοντό; με οίκου, έν συνοδί^ 
τή ; δεκαεπταέτιδος κόρη; τή ; οίκοδεσποί- 
νης, ·5)κουον ταύτην διηγουμένην εί; έμέ 
διά τή ; μαγευτική ; φωνή; της, τάς πα- 
ρελθούσας ήμέρας τής γνωριμίας τών μελ
λονύμφων, μυθιστόρημα πλήρες πάθους 
καί έρωτος.

Καί μοί Ιλεγεν ή λάλος κόρη, μοί Ιλε- 
γεν δτι . . . άλλ’ άκριβώς δέν ένθυμοΰμαί 
τ ι. Νομίζω δτι έζήλευε τήν τύχην των, 
δτι τοΰς έξετίμα καί ΰπελήπτετο δτι τούς 
έπρότεινε νά τού; στεφανώσγ).

'Ε γώ , όχι διότι άγαπώ πάντοτε ν’ άν- 
τ ιλέγω , άλλά μάλλον διά νά τήν αναγκά
ζω νά μοί δμιλ·7ί, τόσψ μ’ έθελγεν ή πχ - 
ροξυνομένη φωνή τη ;, τ'7ι άπεκρινόμην δτι 
δέν έχει δίκαιον νά προεξοφλή τήν εΰτυ 
χίαν τών προστατευομένων τ η ;, και δτι 
μηδένα πρό τοΰ τέλου;, εινε όρθόν, νά 
μακαρίζγ).

'Εκείνη δέ έν τ?ί προσποιητή όργνί της*
— Κύριε ΑΓσωπε, μοί άπήντα, σά; βε- 

βαιώ δτι άν δέν σ2ς έγνώριζα ώ ; νομικόν, 
θά έβεβαίωνα μεθ* δρκου καί στοιχήματο; 
δτι εισθε δάαχα,.Ιος.

—  Τί, μήπω ; νομίζετε δτι ζηλεύω τήν 
εΰτυχίαν τών προστατευομ-ένων σας; Τους 
ζηλεύω μόνον δτι Ιτυχον τοιαύτης προσ- 
τα τρ ία ς.

—■ ’Αφήσατε τάς κολακείας παρακαλώ.
Ά λ λω ς  τε δέν είπα δτι τούς ζηλεύετε, 

είπα μόνον, δτι οί λόγοι σας εινε πολυ 
σχολαστικοί, ένφ σείς . . .

— Έ νφ  έγώ δέν είμαι διόλου.
—  Τοΰλάχιστον φαίνεσθε.
—  Ώ  ! M e rci διά τά co m p lim en t.
—  Άφοΰ μέ αναγκάζετε σεϊς . . .
— Σ2ς βεβαιώ . . .
—  "Ας τ ’ άφήσωμεν αΰτά , άς τ ’ άφή-



σωμεν. Μοΰ ύπεσχέθητε δτι θά τοΰς στε- 
φανώσωμεν μαζύ. Και πιστεύω δτι θάκρα- 
τήσετ» τόν λόγον βας.

— Ώ  ! ευχαρίστως, αν είς τοΰτο δέν 
έμποδίζγι, ή περί τοΰ αμφιβόλου τής μελ- 
λούση; ευτυχίας των ιδέα μου.

—  Μά πάλι εις τό ίδιο ζήτημα έπα- 
νέρχεσθε ; Δεικνύετε τήν επιμονήν . . .

— Τοΰ όνου ό όποιος δέ εννοεί νά το 
κουνήση άπό . . .

— Σάς βεβαιώ, κύριε Αίσωπε, δτι πάν
τοτε μέ διακόπτετε καί θέλετε νά μέ πα- 
ρεξηγήτε. θ ά  σ&; κρατήσω κ’ ί γ&άμάχη .

— Ν *ί, άλλ’ αΰριον τό πρωί, έκοΰσα 
άκουσα θ’ άναγκασθήτε. . .

— Τό ξεύοω' τοΰλάχιστον Ιως αΰριον 
τό πρωι θά είμαι ήσυχη.

Ά λ λ ’ άκριβώ; τϊ5 αυτή οτιγμίΐ έφάνη 
ή προστατευομένη της είς την θύραν τήν 
όποιαν και έκάλεσεν.

— Ε λένη, τή ειπε, σοΰ συνιστώ άπ’
εδώ άν καί δέν εΐνε πολύ κατάλληλος ό
τόπος, ένα φίλον μας, δ όποιο; θά σέ στε- 

' ν γ /φανωστ) αυριον αα^υ {/.ου.
Ή  ’^λένη ηΰχαοίστησε καί μετά τινας 

άλλους λόγους είσήλθεν είς τόν οίκόν της.
— Πολύ καθώς πρέπει κόρη, είπα είς 

τήν φίλην μου.
— Ναί, θά ζήσγι ευτυχής δ σύζυγός 

τη ς, μοι άπεκρίθη καί είσήλθομεν.

Πρω{. πρωί, μ' έξήγειραν οί κρότοι τών 
πυροβολισμών τών παίδων τϊίς συνοικίας.

Ήγέρθην άπό τϊίς κλίνης μου νυστάζων 
Ιτ ι, διότι είχα μείνει εω ; τάς 2 μετά τό 
μεσονύκτιον είς τήν πρώτην Α νάστασή , 
βλασφήμών καί μένεα πνέων κατά τοΰ 
Σβάρτσου καί τοΰ Βάκωνος μεταξύ τών ό
ποιων αμφισβητείται τό γέρας τή ; έφευ- 
ρέσεως τ ί ;  πυοίτιδος, έάν δέν λάβωμεν 
ύπ ’ όψει μας δτι κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΔ’ 
αίώνος καί οί Κινέζοι καί οί Ά οαβε; έ- 
γνώριζον τήν χρήσίν της.

Μ πάμ  !  μ π ούμ  !  έκρότουν αί πιστόλαι 
αριστερά.

Μπουμ !  μ π ά μ  !  άπεκοίνοντο δεξιά, 
ώσεί θέλουσαι νά μέ έξεγείρωσι τή ; οκνη
ρία; μου.

Τρούχ , τρ' ίχ,  τρ ικ ,  τρούχ,  άκούω έξωθι 
τή ; θύρα; ΙΙου.

— Ώ , νά πάριρ δ διάβολος! άνεφώνησα.
— Χά ! χά ! χά ! χά ! χά ! χά ! Γέλω- 

τ ε ; θορυ βώδεις, συνοδεύουσι τήν κροτοΰ- 
σαν Ιτι τ ρ α χα τ  p o vx a r , τό όφιοειδώ; δι- 
πλωμένον εκείνο χαρτίον, τό πεπληρωμέ- 
νον πυρίτιδας καίκροτοΰνώς δέν ήξεύρω τ ί.

—  Κύριε Αίσωπε, κύριε Αίσωπε ' Κοι- 
μάσθε άκόμη ; εντροπή ! Είνε δέκα ώραι.

Ό  κόσμος κάνει έξω Χριστός Ά νέστη 
καί άνάβει τράχα ι ς .

ΤΗτο ή δεκαεπταέτις κόρη τή ; οίκο- 
δεσποίνης. Τί έπρεπε νά τ ί ς  απαντήσω j 
ΤΑ ! έθυμήθηκα !

— Μά . . . δέν έχομε άπό χθές ά μ ά χ η  ;
— Ναί, μά σήμερα διαλύεται . . . Είνε 

ημέρα αγάπης καί χαρΧς.
—  Ώ  ! βέβαια, βέβαια, άμέσω; έ-

—  Γρήγορα, γρήγορα καί ετοιμάζομε 
πόλεμο μέ τα ίς τρ άχα ι ς  έςω.

Έ πλύθην, ένεδύθην καί μετά πέντε λε
πτά  ήμην Ιξω τοΰ δωματίου μου.

Ή  Μαρία, δηλαδή ή χαρίεσσα δεκαε- 
π τα έτ ι; τής οίκοδεσποίνης κόρη, μ’ έπε- 
ρίμενεν έξω τής θύρας μου' τείνουσά μοι 
δέ 8ν αΰγόν κόκκινον, δύο τράχα ι ς  καί τήν 
ροδοκό-ικινον παρειάν της*

— Χριστός Ά νέστη , μ’ είπε.
— Ά ληθώ ; Ά νέστη,άπήντησα καί τήν 

έφίλησα.
Έ ξήλθα ε ί; τόν εξώστην δπου ήν συν- 

ηγμένη άπασα ή οικογένεια. Ό  πατήρ, ή 
μήτηρ, ή μεγαλειτέρα αδελφή καί δ άδελ- 
φό; τη ;, άποίντες μέ ΰπεδέχθησαν μέ τό 
«Χριστό; Ά νέσ τη » , χωρίς εννοείται νά έ- 
πισφραγισθΐί διά φιλήματος τοΰτο.

01 λοιποί έξώσται, τά  δώματα, αί θύ- 
ραι, αί αΰλαί, ήσαν κατάμεστα κόσμου, 
έορτασίμου, εΰθύμου, φαιδροΰ, γελώντο ;.

Είνε μέν άληθέ; δτι ή ’Εκκλησία μα; 
θεωρεί ώ ; μεγαλειτέραν έοοτήν τήν Χοι- 
στοΰ Γέννησιν, άλλ’ έπίση; άληθέ; έστιν 
δτι δ λαο; περισσότερόν χαίρει καί άγάλ- 
λετα ι κατά τήν Άνάστασιν Αύτοΰ. Καί 
νά σα; είπώ, τήν ιδέαν μου, τό πράγμα 
έξεταζόμενον κατά τήν λογικήν τοΰ κό
σμου, φαίνεται όρθότεοον.

Τώρα άν ή εορτή αΰτη τελείτα ι ώ ; δει, 
άλλο ζήτημα. ’Εγώ μόνον άντιγ^Λέφω έκ 
τοΰ νοΰ μου τά ; εντυπώσει; ΐλου.

Ό λο ; δ κόσμο; οΰτο;, δ εκεί διά τών 
κρότων έκδηλών τήν χαράν του, ευθυμεί 
καί άγάλλετα ι τελών τήν μνήμην της Ά · 
ναστάσεω; τοΰ Κυρίου ; Δύσκολον ν' άπο- 
φανθίΐ τ ις , τρέχων τον κίνδυνον νά έκλη- 
φθ-/5 ώ ; τολμητίας . . .

Τά άληθέ; είνε δτι, οΰδ’οί γέροντε; μέ- 
νουσι μέ κενά; τ ά ; χεΐρα;' πολλφ πεοισ- 
σότερον οί νέοι καί αί νεάνιδε;.

Ι ίάντε ; οί εν τί! συνοικί^ μα ; εκείνη, ε- 
κράτουν τ ι έν χερσίν. Τράχα ι ς ,  βαρε . Ιό ι α  
Λο.Ιονς η τρε.Ιοΰς} π ιστό . ί ας  καί εί τ ι ά λ
λο διά πυοίτιδο; άνάπτον καί έχον συγ
γένειαν πρός τόν χάρτην καί τόν σίδηρον, 
έν οί; έγκλειόμενον, θυμοειδώς είτα άνά- 
πτει καί κροτεί.

*0 κόσμος οΰτος ολόκληρο;, καιόμενος, 
έμάχετο. Ό  είς κατά τοΰ ετέρου. Πάν
τοτε δμως έν διακρίσει φύλων. Καί περί
εργον, ενώ άλλοτε έκαστος προσπαθεί νά 
φαν·?! άβρός πρός τάς νεάνιδας;- καί τά ; 
κυρία;, νΰν ζητεί έπιμόνω; νά τά ; ποοσ- 
βάλλγι διά τοΰ του . Καί έκείναι
δμω; άφήνουσαι κατά μέρος π2σαν προσ
ποιητήν δειλίαν, άντεπεξήρχυντο διά τ ι ;  
τράχας  των, έπιφέρουσαι ζημ ία ;, καί έστιν 
δτε καίουσαι καί τό ήμίψυλον, τό όποιον 
φεΰ, δέν είχεν υπηρετήσει τόν κύριόν του 
δσον εδει.

Ή  Μαρία διηύθυνεν δλαις τα ίς τρ άχα ι ς  
της κατά τοΰ δώματος τής Ε λένης, ή 
δποία πάλιν έφιλοτιμείτο νά άνταποδώση 
τά ϊσα.

Ό  μέλλων σύζυγός της έκράτει τρ ομπ ό -  
r i o r , τό όποιον έπλήρου καί είς τοιοΰτον 
βαθμόν, ώστε νά έκκωφαίνΥ] τούς πάντας.

Έ ν τ?ί γενική δμως ταύτγ) χαρίΖ, έν τί!

εΰθυμ.ί<)£ καί άγαλλιάσει, δ δαίμων δ κα
κός,πάντοτε σχεδόν βάλλει τήν ουράν του.

Τό δπλον τοΰ μέλλοντος νυμφίου, πυ- 
ρακτωθέν υπέρ τό δέον, καί μή τόσφ στε
ρεόν, διερράγη. Τά τεμάχιά του άνεπήδη- 
σαν ε ί; τον άέρα, άλλ' Sv τούτων έπληξεν 
ακριβώς κατά πρόσωπον τήν Ελένην, ά 
φησαν αυτήν άπνουν.

Ή  μήτηρ, δ αδελφό;, δ άκούσιος φο- 
νεύ; της, έσπευσαν πρό; αυτήν, άλλά 
πρό; τ ί ;

Περιττόν νά σ£; άναφέρω δτι ή ευθυμία 
άπασα, έπί τώ συμβάντι τούτω αμέσως 
διεκόπη.

Καί ήμεΐς είσήλθομεν μέσα. Ή  Μαρία 
κάτωχρος μ’ έπλησίασε’

—  Σείς είσθε δ ηθικός φονεΰς τ^ς Ε 
λένη ;, μ ’ είπε,σείς διά τών άνοήτων μαν
τειών σας, έπεφέρατε τόν θάνατόν της.

Έκλείσθη δε δι' ολην τήν λοιπήν ημέ
ραν εις τό δωμάτιόν της.

Χωρίς ποσώ; νά δίδω άκοόασιν εί; τοΰς 
δεισιδαίμονας λόγους τί!ς φίλης μου, έ- 
λυπήθην όιά τόν οίκτρόν θάνατον τ?ίς τα· 
λαιπώρου νεάνιδος. Ή  κηδεία της έγένετο 
τϊΐ έπαύριον,οΰχί μεγαλοπρεπής,άλλά συγ
κινητική.

Μετά δύο ημέρας άνεχώρουν λαβών τήν 
ΰπόσχεσιν τ·?ί; Μαρία; δτι θά μ’έκράτει έν- 
ήμερον περί τ -fl; λο ιπές οίκογενείας.

’Ακριβής ε ί; τόν λόγον της μ' έγραψε 
μετά ένα μήνα :

Η μήτηρ τί,;'Ελένης άπέθανεν, ό ά ϊελφύ; της αγνο
είται ποϋ εϋρίσχεται *αι ό μνηστήρ παρεφρόνησε πρό 
πολλοϋ. Γυρίζει τά ; οδούς ήμύγυμνος, άνατείνων δέ 
τά ; ‘/εϊρας κραυγάζει μ π α μ  μ π ο υ μ .  Οί άγυιόπαιδε; 
τρίχουσιν έξόπισΟέν του,φωνάζοντε;'· νά 6 Τ pe.loQ rfje 
Λ α μ π ρή ς ,  ό ΤρεΛοc τ η ς  Λ αμπρής -  Τοιοΰτον τφ 
?μεινεν έπίΟετον. Ό τα ν τόν βλέπι» ή καρδία μου 
σπαράσσεται και ακουοχ άναμιμνήακομαι τη; σ/.ηνης 
έκείνη; τοΰ ράσ'/α. Άπορον πώ ; δέν θέλει 6 κόσμο; 
νά έν νόηση τό βάρέαοον τοΰ εθίμου τών πυροβολισμών. 
Τ ί χρειάζεται ε’ι ;  τήν χαράν και ευθυμίαν τή; οικογε
νειακή; έστία; τό πυροβόλον καί ή τράκα, άφοΰ μά
λιστα οΰδεμίαν σ/έσιν εχειπρό; τήν εορτήν. ’Ωρκΐσθην 
ότι ουδέποτε θά ανάψω τοιαΰτα επιδεικτικά τής χαρά; 
μου. Ά ν  θέλετε συμφωνήσατε μετ’ έμοΰ.

Ό  δυστυχή; ΤρεΛος τη ς  Λ α μ π ρή ς  πιστεύω δτι 
δέν θά ζήστ] πολύ............

Πράγματι ή πρόρρησις τής Μαρίας έπη- 
λήθευσε.

Τό έπόμενον Ιΐασχα εύρέθη νεκρός εί; 
τήν τρώγλην του.

Μ άριιο; 1887.
Αιςωπος

ΕΙΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
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ταίς έπαρχίαις xx l τ δ  έξωτεριχω επιθνμ,ούντων να 
άποκτήσωσιν αυτά, ελεύθερα ταy.  τελών ]
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