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ΛΒ'

Ήμέοαν τινά , πιστός είς τήν συνήθειάν 
του, ό Λαβρέτσκη; εύρίσκετο έν τφ  οΐκω 
Καλιτίν. Τήν ύπεοβολικώς θερμήν ημέραν 
διεδέχθη τόσον ώραία εσπέρα,ώστε γ) Μα
ρία Δημητριέβνα, παρά τήν προ; τα  ρεύ
ματα αποστροφήν της, ήνέφζε θύοας καί 
παράθυρα, είποΰσα ότι δεν θά παίζγ).

— Θά ητο άμάρτημα, έλεγε, νά μή 
χαρίΐ κάνεις τιίιν φύσιν με τόσον ώραΐον 
καιρόν.

Έ κτος τοΰ Πάνχιν οΰδεί; άλλος ζένος 
ύπήρχεν. Ύ πό rfjv έπιδρασιν τ*7ίς ποιη
τικές εκείνης έσπέοας, κατελήφθη ύπό 
ευγλω ττία ;, άλλά μή θέλων νά ψάλγι ε
νώπιον τοΰ Λαβρέτσκη, έλάλησε περί ποι- 
ήσεως- είπε μετά τίνος τέχνες ποιήματα 
τινα  τοΰ Λερμοντώφ — διότι ό Ποΰσκιν 
δεν ειχεν Ιτι άναλάβϊ) την παλαιάν του 
ύπόληψιν- ε ίτα , ώς ευχαριστημένος έκ τοΰ 
οίστρου του,ηοζατο κατακρίνων τους νέους 
καί τά  κυβερνητικά καί δεν άφέκε νά εκ- 
φύγνι ή περίστασις ΐνα εΓπγι πώς θά με
τέβαλλε πάντα  ταΰτα  άν εΐχεν έν χερσί 
την κυβέρνησιν.

—  Ή  ‘Ρωσία, έλεγε, δέν εΰρίσκεται 
έν όμονοία μετά τϊίς Ευρώπης. Πρέπει νά 
έπέλθ·») τό ίσοζύγιον. Λέγουσιν δτι εΓμεθα 
νέοι" σφάλλονται. Ά λ λ ω ς  τε στεοούμεθα 
τοΰ πνεύματος τής έφευρετικότητος. Αυ
τός ό Λερμοντώφ ομολογεί δτι ούτε μυά- 
γραν έφευρήκαμεν. Φυσικά λοιπόν μιμού- 
μεθα τού; άλλους: «ΕΓμεθα άσθενεΐς», λέ
γει ό Λερμοντώφ καί συμφωνώ μέ την 
γνώμην του. ΕΓμεθα δμως ασθενείς, διότι 
εΓμεθα κατά τό ήαισυ μόνον Εύοωπαΐοι. 
Τό ιατρικόν μας εΰρίσκεται έντός τοΰ νο- 
«ήματός μας. Παρ’ ήμΐν, έζηκολούθησεν, 
οι έγκριτότεροι είναι πεπεισμένοι περί τού
του. Κ ατά βάθος δλοι οϊ λαοί ομοιάζουν, 
αρκεί νά τούς δώσωσι καλά διδάγματα 
*αί ό σκοπός θέλει έπιτευ^θίί. Δυνάμεθα 
Κατά γράμμα νά σεβασθώμεν νά έθνικά έ

θιμα* είναι εργασία μας εις ήμόΖς τους . . .  
(έμελλε νά προσθέσγ] : πολιτικούς), είς ή- 
μ<2ς τούς υπαλλήλους. Μη άνησυχΐΐτε δ- 
μως καί τά  διδάγματα θά τροποποιήσωσι 
καί αυτά έτι τάμόΖλλον έοριζωμένα έθιμα.

Ή  Μαρία Δημητριέβνα έπεκρότει είς 
τούς λόγους τοΰ Πάνχιν.

— Πολύ εύ/άοιστόν είνα ι,διελογίζετο, 
νά ϊ γ γ  τις είς τήν αΓθουσάν του τόσον 
ίζυπνον άνθρωπον.

'Η Έ λ ίζα  έσιώπα,στηριζομένη έπί τοΰ 
παραθύρου* καί ό Λαβρέτσκης έσίγα. ”Η 
Μάρθα Τιμοθέβνα παίζ^υσα μέ Ινα των 
φίλων της εΓς τινχ γωνίχν τές  αιθούσης, 
έψιθύριζε χαμηλοφώνω; ό Πάνχιν ώμί- 
λει έπί πολύ περίπατων έντός τΤίς αιθού
σης, άλλά κατεχόμενο; ύπό μυστικοΰ πεί
σματος. Έφαίνετο ώσεί προκαλών άπάν- 
τησιν δτε κατέκρινε τούς νέους. ’Αη
δών τις έζελέζατο την κατοικίαν της εΓς 
τινα  θάμνον πασχαλέας έν τώ κήπφ. Οί 
πρώτοι τίίς νυκτερινές συναυλίας της τό
νοι διέκοπτον τού; εΰγλώττους εκείνους 
λόγους" οί πρώτοι αστέρες έφαϊνοντο είς 
τόν ρόδινον ορίζοντα, άνωθεν τών ακινή
των κορυφών τών φιλυρών. Ό  Λαβρέτσκης 
ήγέρθη ινα άποκριθίϊ προς τόν Πάνχιν καί 
ή συζήτησις ^οζατο" ύπερησπιζετο ένθέρ- 
μω ; τά έθνικά ηί)η καί τούς νέους, τάς 
πεποιθήσεις των καί τού; ευγενεΐς πόθους 
των. Ό  Πάνχιν άπεκρίνετο δι’ αποτόμου 
υφους, έν ώ διεφαίνετο μεγάλη οργή. Οί 
ευφυείς, Ιλεγεν, lyouv έντολήν νά διορθώ- 
νωσι τά  πάντα . ΙΙαοεσύρθη δέ ε ί; τοιοΰ- 
τον βαθμνό, ώστε λησμόνησα; τό άζίωμά 
του καί την θέσιν του έ^αρακτήρισε τόν 
Λαβρέτσκην ώ ; παλίνδρομον συντηρητι
κόν καί ύπνινίχθη την κακήν έν τώ  κό- 
σμω θέσιν το >» Ό  Λαβρέτσκη; έτήρησεν 
άπασαν την γαλήνην του καί δεν ύψωσε 
την φωνήν. Άντέκρουσε τόν Πάνχιν είς 
δλους τού; ισχυρισμούς του καί τώ άπέ- 
δειζε τό άδύνατον τοΰ αύτοσχεδιασμοΰ 
τοιούτου πολιτισμοΰ,τές έκτελέσεως σχε
δίων φαντασθέντων έκ τ^ς ύπερηφανία; 
τών άνωτάτων διοικητικών υπαλλήλων, 
σχέδια άτινα δέν έδικαιολόγουν οΰτε τήν 
γνώσιν τών αναγκών τοΰ τόπου, ούτε τήν 
σταθείάν π ίστιν είς τ ι απόλυτον καί άν 
Ιτ ι ητο αρνητικόν. Καί προς ύποστήριζιν

τϋ5ς γνώμης αΰτοΰ προέβαλλε την ιδίαν 
έκπαίδευσίν του.

— Πρό παντός, προσέθηκε, πρέπει ν’ 
«ναγνωρισθίί ή έθνικη αλήθεια, πρεπει νά 
ΰποκλιθώμεν ένώπιον αύτ·7ς. Ά νευ  τ έ ;  
ταπεινώσεως ταύτης, ή τόλμη καί κατά 
τοΰ ψεύδους ϊ τ ι  ειν’ αδύνατος.

Δεν άπέκρουσε δε τήν έπιτίμησιν ής 
ξιζε κατά τήν γνώμην του διά τήν άπε- 
ρίσκεπτον απώλειαν καιροΰ καί δυνάμεων.

—  ’Όλα αΰτά καλά καί άγια  8tvat ! 
άνέκραζεν ό Πάνχιν μετά πείσμονος τό
νου,Τώρα 'ποΰ έπεστρέψατε είς ’Ρωσίαν τ ί 
θά κάμητε ;

— Θά όργόσω την γ·?,ν, άπεκοίθη ό Λα
βρέτσκης, καί οσον τό δυνατόν καλλίτερον.

— Πολύ άζιέπαινον είναι, βεβαίως, ά- 
πεκριθη ό Πάνχιν, καί μοί ειπον δτι έπε- 
τύχατε πολύ. Ά λ λ ’ όμολογητέον δτι δλοι 
δέν είν’ άρμόδιοι είς αύτάς τάς ένασ^ο- 
λήσει; .

—  Ποιητικη φύσις, διέκοψεν ή Μαρία 
Δημητριέβνα δέν δύναται νά όργόνγι . . . 
Έ κτό ; τούτου, Βλαδίμηρε Νικολάεβιτς, 
έκλήθης διά μεγάλα έργα.

ΤΗτο τοΰτο υπερβολικό; έπαινος καί δι’ 
αύτόν Ιτ ι τόν Πάνχιν, δστις έστενοχωοήθη 
καί προσεπάθησε νά στρέψη τήν ομιλίαν 
είς την καλλονήν τοΰ καταστέρου ούρανοΰ, 
είς τήν μουσικήν τοΰ Σοΰβερτ . . .  Ή  συ
νομιλία δμως δεν ητο ζωηρά καί βαρυν- 
θείς προέτεινεν είς την Μαρίαν Δημητρι- 
έβναν νά παίξωσι πικέτον.

— Πώς ! μέ τόσον ώραίαν βραδειάν,
ειπεν αΰτη νωνελώς.

λ ·  » » >r · ' ■ τΟυχ ήττον ομως ει,ητησε τα  χαρτια ων
τό περικάλυμμα ό Πάνχιν άνοιξε θορυβω- 
δώς, έν ώ ή Έ λίζα  καί ό Λαβρέτσκης, ώ 
σεί νά ΰπήκουον εις σιωπηράν συμφωνίαν, 
έκάθησαν πλήσίον τές  Μάρθας Τιμοθέβνας 
Ήσθάνοντο εαυτούς τοσοΰτον ευτυχείς 
πλησίον άλλήλων,ώστε έφοβήθησαν νάμεί- 
νωσι μόνοι όμοΰ. Ένόουν δτι ή ταραχή 
τών τελευταίων ΐμερών άπώλετο διά παν
τός. Ή  γηραιά κυρία £§ωκε διά τνίς χει- 
ρό; της έλαφρόν φιλικόν ράπισμα είς τήν 
παρειάν τοΰ Λαβρέτσκη καί θεωροΰσα 
τοΰτον διά πονηοοΰ ΰφους,έν ω έκίνει τήν 
κεφαλήν της, τώ έψιθύρισεν είς τό ους’



—  Καλά τον έσυγύρισες αΰτόν τόν έξυ- 
πνον, τόν λογοίν.

Ή  αΓΘουσα κατέστη σιωπηρά. Μόνον τό 
σπινθηροβόλημα των κηρίων ήκούετο, ενί
οτε δέ ό κρότος χειρός τίνος έπ! τής τρα- 
πέζης, ή άναφώνησίς τ ις  ή ή άρίθμησις 
τών αριθμών τών κερδών. Ταΰτοχρόνως 
άντήχει τό ασμα τής άηδόνος διαυγές καί 
εδηχον, ώς κομποορημοσύνη τις , διαχέον 
έν τί| αίθούσγ) τούς μελψδικούς της ■})- 
χους δμ«ΰ μέ τήν υγράν δροσερότατα τής 
εσπέρας.

ΛΓ'

Ή  Έ λ ίζα  οΰί^ιμιαν λέξιν είπε κατά την 
συζήτησιν, άλλ’ ήκουσε προσεκτικώς τόν 
Λαβοέτσκην, καί ένδομύχως συνεμερίζετο 
τήν γνώμην του. Ή  πολιτική πολύ ολί
γον την ένδιέφερεν, άλλ’ δ πλήρης οίήσεως 
τόνος τοΰ υπαλλήλου— ουδέποτε άλλοτε 
εΐχεν δμιλήσ·/) τοιουτοτρόπως— άπήρεσκεν 
εις αυτήν, ή δέ πρός τήν 'Ρωσίαν περι- 
φρόνησίς του τήν έλύπησεν. Ή  Έ λίζα  δεν 
ίξευρεν άν ήτο φιλόπατρις, ευχαριστείτο 
όμως νά δμιλή μετά τών γνησίων 'Ρώσων. 
"Ο τρόπος τής ρωσικής συνομιλίας τήν 
Ιθελγε, καί ευχαρίστως συνωμίλει έφ’ δ- 
λοκλήρους ώρας μέ τον επιστάτην τοΰ σί
του τής μητρός της, δ'ταν οΰτος ήρχετο 
ϊ'ις τήν πόλιν. Ώ μίλει αΰτώ ώς πρός Γσον 
χωρίς νά διακρίνη τις υπεροψίαν εις τήν 
συγκατάβασίν της ταύτην. Ό  Λαβρέτσκης 
ένόει πάντα  τα ΰτα , δεν θά έλάμβανε δε 
τόν κόπον νά άποκριθϊί πρός τόν Πάνχιν, 
άλλ’ ώμίλησε χάριν τής Έλίζης μόνον.

Οΰδεμίαν λέξιν άντήλλαξαν, τά  βλέμ
ματά των δέ μόλις συνηντήθησαν. Ά μφό- 
τεροι ένόουν δτι τήν εσπέραν ταύτην αί 
καοδίαι των έπλησίασαν ετι μάλλον άλ- 
λήλας, καί οτι αί συμπάθειαί των καί αί 
άντιπάθειαί των ώμοίαζον. Εις 8ν μόνον 
διέφερον, άλλ’ ή Έ λ ίζα  ήλπιζεν ένδομ,ύχως 
νά έπαναφέρη τόν άμαρτωλόν προς τόν 
Θεόν. Έκάθηντο πλησίον τής Μάρθας 
Τίμοθέβνας καί έφαίνοντο παρακολουθοΰν- 
τες τό παιγνίδιόν της. Πράγματι παρηκο- 
λούθουν τοΰτο,άλλά ταΰτοχρόνως ήνοιγον 
αί καρδίαι των καί οΰδέν τοϊς διέφευγεν 
έκ τών περικυκλούντων αυτούς. Ή  αηδών 
?ψαλλε χάριν αυτών, δι’ αυτούς οί αστέ
ρες έλαμπαν, τά δένδρα έψιθύριζον, ή χ λ ι
αρά καί γαλήνιος νΰξ τους έλίκνιζεν έν τή 
ηδονική περιπτύξει της. Ό  Λαβρέτσκης 
μετά πολλής εΰχαριστήσεως έγκατέλεί- 
πετο ε ί; τά θέλγητρα τής ώρας εκείνης. 
Ουδέποτε οαως ό λόγος θά έκφοάση τ ί συ- 
νέβα ινεν εντός της άγνής καρδίας τής νε- 
άνιδος, διότι ήτο άπόκρυφον καί δι' αυ
τήν Ετι, άς μείνγι δέ καί άπόκρυφον δι’ χ -  
παντας. Οΰδείς γνωρίζει, δέν είδεν, ούτε 
θά Εί>γι ποτέ πώς δ εις τήν γήν δοθείς σπό
ρος καί διά τήν ζωήν καί διά τά άνθισιια 
ποοωρισμένο; αναπτύσσεται καί ωριμάζει.

Δεκάτη έσήμανεν. Ή  Μάρθα Τιμοθέβνα 
άπεχώρησε μετά τής πιστής αυτής Ά να  
στασίας Καρπόβνας.Ό Λαβρέτσκης καί ή 
Έ λίζα  προΰχώρησαν βήματά τινα έν τή 
αϊθούσνι καί έστησαν πρό τής εις τόν κή
πον άγούσης θύρας· τά  βλέμματά των έ

βυθίσθησαν *ίς τά μακράν σκότη,ειτα συν
ηντήθησαν. Έμειδίασαν.

Έστράφησαν πρός τήν Μαρίαν Δημη- 
τριέβναν καί πρός τόν Πάνχιν ών τό π ι- 
κέτον παρετείνετο. Ά φ ’ οΰ έπεράτωσαν 
τοΰτο, ή οικοδέσποινα άφήκε τέλος στενά- 
ζουσα τό πλήρες προσκεφαλαίων θρονίον 
της, 5 δέ Πάνχιν λαβών τόν πΐλόν του ή- 
σπάσθη τήν χείρα τής Μαρίας Δημητριέ 
βνας.

—  Ύπάρχουσιν άνθρωποι ευτυχείς, ε ι- 
πεν, οί όποιοι τουλάχιστον είμποοοΰν νά 
κοιμ.ηθοΰν καί νά άπολαύσωσι τών ήδυ- 
τήτων τής νυκτός.

Ούτος δέ ήτο υποχρεωμένος νά διέλθτρ 
ταύτην έργαζόμενος διά ανόητα Εγγρα
φα. Έχαιρέτισε ψυχρώς τήν Έ λίζαν, άτε 
μνησίκακων εναντίον της, διότι τόν Εκαμε 
νά περιμένη τήν άπάντησίν της, καί άνε- 
χώρησεν. Ό  Λαβρέτσκης τόν ήκολούθη- 
σεν. Άπεχωρίσθησαν εις τήν θύραν. Ό  
Πάνχιν διά τοΰ άκρου τής ράβδου του 
αφύπνισε τόν ηνίοχόν του καί εΐσήλθεν εΐς 
τό άμάξιόν του, δπερ άνεχώρησε δρομαΐον. 
Ό  Λαβρέτσκης δέν εΐχεν όρεξιν νά έπα- 
νέλθη οΕκοι, δι’ δ κατηυθύνθη ποός τούς 
αγρούς. Ή  νΰξ ήτο γαλήνιος καί φωτεινή, 
καί τοι σελήνη δέν ύπήοχε Περιεπλανήθη 
έπί πολύ εις τά  έκ τής δρόσου υγρά χόρ
τα , ίδών δέ στενήν ατραπόν τήν ήκολού- 
θησε, καί αΰτη τόν ώδήγησεν εις ξύλινον 
περίβολον, πρό μικρ&ς θύρας ήν διά μη
χανικής κινήσεως προσεπάθησε ν’ άνοι
ξη. Ή  θύρα ύπεχώρησε τρίζουσα ελα
φρώς, ώσεί περιέμενε μ,όνον τήν πίεσιν 
τής χειρός του. Ό  Λαβρέτσκης εύρέθη εν
τός κήπου, προύχώρησεν ολίγον υπό δεν- 
δοοστοιχίαν φιλυρών καί Εστη έκπεπληγ- 
μένος, άτε άναγνωρίσας τόν κήπον τών 
Κ αλιτίν. Παραχρήμα εΐσήλθεν υπό τήν 
σκιάν υψηλής λεπτοκαρυδς καί διέι».εινεν 
έπί πολύ ακίνητος καί έκπεπληγμένος.

— Ή  τύχη μέ ώδήγησεν έδώ,έσκέψατο.
Τά πάντα ήσαν σιωπηρά πέοιζ αυτού'

οΰδείς κρότος ήκούετο άπό τής οικίας. 
ΓΙροΰχώρησε μετά προφυλάξεως. Είς τήν 
στροφήν δενδροστοιχίας τινός είδε τήν οι
κίαν δύω μόνον παράθυρα ήσαν άμυδρώς 
πεφωτισμένα- ή φλόζ κηρίου τινός ετρεμεν 
όπισθεν τών παραπετασμάτων τοΰ δωμα
τίου τής Έλίζης καί είς τό δωμάτιον 
τής Μάρθας Τίμοθέβνας λυχνία τις Εκαμε 
ν’ άπαστράπτΥ) ό χρυσός τών άγιων εικό
νων. Ή  θύρα τοΰ έζώστου είχε μείνη α
νοικτή. Ό  Λαβρέτσκης έκάθησεν έπί ζυ- 
λίνου έδωλίου, έστήριξε τόν αγκώνα έπ’ 
αΰτοϋ καί ήρζατο νά παρατηοή τήν θύ
ραν ταύτην καί τό παοάθυοον τής Έ λί- 
ζης. Μεσονύκτιον έσήμανε τό ώρολόγιον 
τής πόλεως. Έ ν τι) οικία τό έκκρεμές έ
σήμανεν επίσης τό αυτό. Ό  Λαβρέτσκης 
οΰδέν έσκέπτετο, οΰδέν περιέμενεν' I- 
^αιρεν άναλογιζόμενος δτι εΰρίσκετο τό
σον πλησίον τής Έ λίζης, δτι άνεπαύετο 
είς τόέδώλιόν της, έν τφ  κήπψ της, Ινθα 
ενίοτε έκείνη έκάθητο... Τό φώς έζηφανί- 
σθη εις τό δωμάτιον τής Έ λίζης.

— Ά ναπαύθητι έν ειρήνη, γλυκεία νε- 
3νις, έψιθύοισεν ό Λαβρέτσκης, άκίνητος

πάντοτε καί παρατηοών τό σκοτεινόν γε- 
νόμενον παράθυρον.

ΑΓφνης τό φώς έφάνη εΓς τ ι παράθυρον 
τοΰ κάτω πατώματος, διήλθεν είς δεύτε
ρον παράθυρον, είτα είς τρίτον . . . ΙΙρού- 
χώρει τις κρατών φώς.

—  Μή είναι ή Έ λ ίζα ; ’Αδύνατον !
Ό  Λαβρέτσκης ήγέοθη... Γνωστή μορ

φή παρουσιάσθη είς αΰτόν. Ή  Έ λίζα  εΰ
ρίσκετο εις τήν αίθουσαν. Ένδεδυμένη 
λευκήν έσθήτα, μέ τάς πλεξίδας τών μαλ
λιών της επί τών ώμων, έπλησίασε βρα
δέως είς τήν τράπεζαν, έκυψε καί άποθέ- 
σασα τόν κηροστάτην, άνεζήτησέ τ ι.Ε ΐτα  
έστράφη πρός τόν κήπον, λευχειμονούσα, 
ελαφρά καί ΰψηλή. Έ π ί τοΰ οΰδοϋ 2στη. 
Φρικίασις διέτρεξε τά  μέλη τοΰ Λαβρέ- 
τσκη' τό όνομα τής Έ λίζης έξέφυγε τών 
χειλέων του.

Ή  νεόίνις άνεσκίρτησε καί προσεπάθησε 
νά διακοίνγι έν τφ  σκότει.

— Έ λίζα  ! έπανέλαβε διά μεγαλει- 
τέρας φωνής ό Λαβρέτσκης έξελθών τής 
σκιάς.

Έ  Έ λίζα  κλονιζομένη προέτεινε τήν 
κεφαλήν μετά τρόμου* τόν άνεγνώρισε. 
Τήν ώνόμασε καί τρίτην φοράν καί έτεινε 
πρός αΰτήν τους βραχίονας. Έκείνη εΐσ
ήλθεν είς τόν κήπον.

— Σεϊς ! έψέλλισε, σεϊς έδώ !
— Έ γώ  . . . έγώ . . . άκούσατέ μου, 

είπεν δ Λαβρέτσκης χαμηλοφώνως.
Καί δραξάμενος τής χειρός της τήν ώ 

δήγησεν είς τό έδώλιον.
Έκείνη τόν ήκολούθησεν άνευ άντιστά- 

σεως. Τό ώ^ρόν πρόσωπόν της, οί απλα
νείς οφθαλμοί της, απασαι αί κινήσεις αυ
τής έζεδήλουν άρρητον Εκπληξιν. Ό  Λ α
βρέτσκης τήν έκάθησε καί έτοποθετήθη ε 
νώπιον της.

—  Δέν είχαν σκοπόν νά Ιλθω έδώ, άλλ’ 
■}·, τύχη μ." εφεοε . . . Σ ίς  . . . σ2ς άγαπώ , 
είπε διά συνεσταλμένης φωνής.

Έ  Έ λίζα  ύψωσε βραδέως τους οφθαλ
μούς έπ’ αΰτοΰ. Έφαίνετο ώς έννοήσασα 
τέλος τ ί συνέβαινε καί που εύοίσκετο. 
Προσεπάθησε νά έγεοθ^,άλλά ματαίως καί 
εκρυψε τό πρόσωπον διά τών ψειρών της.

— Έ λίζα , έψιθύρισεν δ Λαβρέτσκης, 
Έ λ ίζα , έπανέλαβεν.

Καί έγονυπέτησε πρό αυτής.
Ή  Έ λίζα  γισθάνθη έλαφράν φρικίασιν 

ήιατρέχουσαν τους ώμους αΰτής· συνέ- 
σφιγξε τούς δακτύλους μετά περισσοτέοας 
Ιτι ’ισχύος έπί τοΰ προσώπου της.

—  Τί εχετε ; είπεν δ Λαβρέτσκης,
Παρετήρησεν δτι εκλαιεν. "Απασα ή

καρδία του έπάγωσεν- ένόησε τήν έννοιαν 
τών δακρύων εκείνων.

—  Θά μ' άγαπήσητε ποαγματικώς ; 
ήρώτησε χαρ.ηλοφώνως, έγγίζων τά γό
νατά της.

— Έγερθήτε, έγερθήτε, Θεόδωρε Ίβά- 
νοβιτς, άνέκοαξεν ή νεϋνις. Τί κάμνousv

Εκείνος έγερθείς έκάθησεν έπί τοΰ έ
δωλίου, πλησίον αΰτής. Δέν Ικλαιε πλέον 
άλλά τόν παρετήρει προσεκτικώς, μέ δα
κρυβρέκτους οφθαλμούς.



— Φοβούμαι- τ ί  χάμνομεν ; έπανέλαβε.
— Σ2ς αγαπώ, τϊ! είπεν εκείνος, και εί

μαι πρόθυμο; νά δώσω την ζωήν μου χά 
ριν ύμών.

Έκείνη έφρικίασεν αΰθις, ώσεί έπλη
γη είς την καοδίαν, καί ήγειρε τούς ο
φθαλμούς πρός τόν ουρανόν.

— Τά πάντα  άπό τοΰ Θεοϋ έξήρτην- 
ται, είπεν.

— ’Αλλά μέ άγαπ2τε, Έ λ ίζα  ; θ ά  εΰ-
τυχήσωμεν.

'Εκείνη κατεβίβασε τούς οφθαλμούς, 
οδτος δέ την εΐλκυσε σιγά πρός εαυτόν, 
χαί τό μέτωπον τής νεάνιδος έστηρίχθη 
έΐϊί τοΰ ώμου αυτού. . . Έ κεϊνο; άνήγειρε 
την κεφαλήν αΰτής καί άνεζήτησε τά  χεί
λη τη ς ...

Μετά ήμίσειαν ώραν ό Λαβρέτσκης εύ- 
ρίσχετο είς την θύραν τοΰ κήπου, ήν εύρε 
χικλεισμένην, δι’ δ ήναγκάσθη νά πηδήση 
άνωθεν τοΰ περιβόλου. Έπανήλθεν είς τήν 
«όλιν, διαβάς τάς σιωπηράς δδούς. ΑΓ- 
βθημα άρρητου καί άπειρου χαρ&ς έπλή- 
ρου τήν ψυχήν του. Ά π ασ α ι αί άμφιβο- 
λίαι του διεσχεδάσθησαν τοΰ λοιποΰ.

— Έ ξαφανίσθητι, ώ μέλλον, σκοτεινή 
οπτασία ! διελογίζετο. Μέ άγαπ<7. καί εί
ναι ίδική μου.

Αίφνης ένόμισεν δτι ήκουσεν άνωθεν τή ; 
χεφαλής του μαγικούς χαί θριαμβευτικούς 
ί/ους. Έ σ τη - οί ήχοι αντήχησαν μεγα
λοπρεπέστεροι Ιτ ι. Διεχέοντο ώς αρμονι
κός χείμαρρος, έφαίνετο δέ είς αΰτόν δτι 
ίψαλλον καί διηγούντο απασαν τήν ευτυ
χίαν του. Έστράφη· οί ίΐχοι προήρχοντο 
άπό δύω παραθύρων οΐχίσχου τινός.

— Ό  Λέμ ! άνέκραξεν ό Λαβρέτσκης, 
,ίρρ,ήσας πρός τήν οικίαν. Λ έμ ! Λ έμ ! έπ-
«νέλαβε γεγωνυία τή φων·?ί.

Oi ήχοι έσταμάτησαν καί τό ποόσωπον 
τοΰ γηραιοΰ μουσιχοΰ, φοροΰντος τόν κοι- 
τωνίτην του, μέ τήν κόμην έν άταξίι^ καί 
(ιέ άποκεκαλυμμένον τό στήθος έφάνη είς 
τό παράθυρον.

—  ΤΑ! ά ! είπεν ΰπερηφάνως,σεΐς είσθε;
— Χριστόφορε Θεοδωρόβιτς, ποία ε ί

ναι ή θαυμασία αΰτή μουσική ; Άφησόν 
(ΐε νά είσέλθω, σέ παρακαλώ.

Ό  γέρων χωρίς ν’ άποκριθίί, τφ  έροιψε 
το χλειδίον τής θύρας του Ό  Λαβρέτσκης 
ωρμησεν είς τήν οικίαν καί είσελθών ή- 
ίέλησε νά ριφθίί είς τάς άγκάλας τοΰ 

» έ μ , άλλ'έκεΐνος σταματήσας αύτόν δ ι’ά- 
γερώχου υφους τφ  έπέδειξεν έδραν τινά .

— Καθήσατε σείς, ακούσατε σείς ! α 
νέκραξε ρωσιστί.

’Εκαθησε πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού, έ- 
βεώρησε πέριξ αύτοΰ διά άγερώχου χαί 
βοβαροΰ βλέμματος χαί ήρξατο.

Πρό πολλοΰ ό Λεβρέτσκης οΰδέν δμοιον 
Φίουσεν. Ά πό  τοΰ πρώτου ηχου γλυ - 

καί περιπαθή; μελφδία έπλήρου τήν 
Ψ^χήν- άνέβλυζε πλήρης ζέσεως, κάλλο
υ ς ,  μέθης, καί άπέπνεεν αθάνατον θλΐψιν. 
0 Λαβρέτσκης ώρθώθη χαί όρθιος, ωχρός, 

^ρικία έξ ενθουσιασμού ’ οί ηχοι έκεΐνοι 
*ισέδυον είς τήν ψυχήν του, συγκεκινημέ- 
νΐν  Ιτι |κ τής ερωτικής εΰτυχίας.

■— ’Ακόμη ! άκόμη ! άνέχραξε διά συν

τετριμμένης φ ω νίς , μετά τόν τελευταΐον 
ηχον.

Ό  γέρων έθεώρη^εν αΰτόν διά μεγαλο
πρεπούς βλέμματο;, έπληξ* το στήθος του 
χαί τφ  είπε βραδέως είς τήν μητρικήν 
του γλώσσαν-

—  Έ γώ  τό ϊχαμον αΰτό, διότι είμαι 
μέγας μουσικός !

Καί έκ δευτέρου ϊκρουσε τήν μεγαλο
πρεπή σύνθεσίν του. Έ ν τφ  δωματίφ δεν 
υπήρχε φώς* ή λάμψις τής πρό ολίγου ά- 
νατειλάσης σελήνης ώλίσθαινε πλαγίω ς 
διά τού ανοιχτού παραθύρου- ό αήρ έδο- 
νεϊτο άρμονικώς- τό μικρόν σκοτεινόν δω- 
μάτιον έφαίνετο μεστόν αχτίνων, ή δέ κε
φαλή τού γέροντας ώρθοΰτο υψηλά χαί έμ- 
πεπνευσμένη έν τφ  άργυοώ σκιόφωτι. Ό  
Λαβρέτσκης πλησιάσας τόν έσφιγξεν είς 
τάς άγχάλας του .Ό  Λέμ δέν άνταπεχρίθη 
είς τάς περιπτύξεις αύτού , ά λλ ’ έζήτησε 
μαλιστα νά τόν άπομακρύνϊ) διά τού άγ- 
χώνος. Έ π ί πολύ τόν έθεώρησεν ακίνητος, 
μέ αύστηρόνκαί μονονού απειλητικόν ύφος.

— ΤΑ ! χ  ! έπανέλαβε δίς.
Τέλος τό μέτωπόν του αίθρίασεν, έπα

νέλαβε τήν γαλήνην του,άπεκρίθη διά μει
διάματος είς τά  θερμά συγχαρητήρια τοΰ 
Λαβρέτσκη, είτα ΐΊοξατο νά χλαΐΥΐ, όλολύ- 
ζων δίκην παιδιού.

— Παράδοξον, είπε, πώς άχριβώς ήλ- 
θετε αύτήν τήν σ τ ιγμ ή ν .Ά λλ ’ εΐξεύρω,εί- 
ξεύρω τά  πάντα .

—  Είξεύρεις τά π ά ντα ; είπεν ό Λ α
βρέτσκης Ικπληκτος.

— Μέ ηχούσατε, άπεκρίθη ό Λέμ, δέν 
ένοήσατε λοιπόν οτι είξεύρω τά  πάντα ;

Ό  Λαβρέτσκης δέν ήδυνήθη νά χοιμηθ?) 
καθ’ άπασαν τήν νύκτα ,άλλ ’ έμεινε καθή- 
μενος έπί τής κλίνη ; του. Καί ή Έ λ ίζα  έ- 
πίσης δέν έκοιμ&το- προσηύχετο.

Έπεται συνέχεια.
**£Β.
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ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ 0 ΝΟΘΟΙ
M T 0IST O P IA  ERN E ST DUBREUIL

Σονέχεια- ΐδε προηγούμενον φύλλον.

Τήν επαύριον ό δούξ τής Βουργονδίας 
είςήρχετο θριαμβευτικώς είς ΓΙαρισίους 
μετά τής βασιλίσσης Ισαβέλλας, οΰ; ό 
λαός ύπεδέχθη μετ’ άπειρου χαρ&ς καί ά- 
γαλλιάσεως καί πρό πάντων, ώ ; λέγουσιν 
Ιστορικοί τινες, αυτός ό βασιλεύς.

Τό αΰτό εκείνο εσπέρας τής είς Παοι- 
σίους είςόδου τού δουκός τή ; Βουργονδία;, 
εις έ* τών αξιωματικών αύτοΰ τφ  άνήγ- 
γειλεν δτι ε ί; τών κυριωτέρων αρχηγών 
τή ; στάσεως, ό δήμιος Καπελοΰζος, έπε- 
θύμει νά όμιλήσϊ) πρός αΰτόν.

Ό  δούξ ώχρίασε πάραυτα καί μειδίαμα 
σατανικόν άνήλθεν έπί τών χειλέων του.

—  Ό  Καπελοΰζος είπες ;
— Ναι, Υ ψηλότατε. Νά τόν διώξω ;
— "Οχι, διόλου ! . . . άπ ’ εναντίας ας 

Ιλθιρ.
Ό  αξιωματικός έξήλθε χαί μετ’ ολίγον 

είςήγαγε τόν Καπελούζον.

—  Ά φ ες μας μόνους ! είπεν ό δούξ 
μόλις ίδών τόν δήμιον.

Ό τε  δ’ έμειναν μόνοι :
—  Τί με θέλεις ; είπε ξηρώς ’Ιωάννης 

δ Ατρόμητος.
—  Νά συνομιλήσω μεθ’ ύμών όλίγας 

στιγμάς, Υ ψηλότατε . . . θά είνε ή μόνη 
άνταμοιβή μου δι’δσα έμόχθησα ύπέρ τής 
είς Παρισίους είςόδου σας.

— Δέν σοι έδωχα τήν χεϊρά μου ενώ
πιον δλου τοΰ κόσμου, δέν είνε αρκετόν 
αΰτό, Καπελοΰζε ;

—  Μεγάλη τιμή . .  . δ ι’ (να πτωχόν 
δήμιον. . .

Ό  δούξ έφρικίασεν έξ οργής.
— Ά λ λ ’ ή όποία δέν είνε αρκετή δι’ 

εμέ. . . Οταν θά σοι είπω λέξεις τινάς 
άφορώσας τό παρελθόν, τό όποϊον υπήρξε 
δι’ ήμιΖς χοινόν, τότε πλέον θά εξοφλήσω- 
μεν, Υ ψηλότατε. . .

— Ό μίλει λοιπόν. . . σέ άκούω. . .
—  ’Ιδού, Υ ψηλότατε. *Η ιστορία, τήν 

δποίαν θά σας υπενθυμίσω, έλαβε χώραν 
είς Διζόνην, πρό είκοσι καί £ς περίπου ε
τών, δηλαδή καθ’ ήν εποχήν ήσο άκόμη 
κόμης τής Νεβέρης. Πτωχός τις στρατι
ώ της, δ οποίος ήτο είς τήν υπηρεσίαν τού 
πατρός σου καί ό όποϊος ώνομαζετο Πέ
τρο; Γεράρδο;,είχεν ώραίαν τινά  αδελφήν, 
όνομαζομένην Α ίμέττην.

—  Αίμέττην. . . . είπεν δ δούξ ώχριά- 
σας. . .  Α ίμέττην ! . . .

— Ό  κόμης τής Νεβέρης ήράσθη τής 
άτυχούς ταύτης νέας,ή όποία άπίθανεν έκ 
τοΰ έρωτος τούτου, ενόχου δ ιττώ ς, διότι 
ό κόμης ήτο νυμφευμένος' κατόπιν, δτε δ 
αδελφός τής νέας ήθέλησε νά έκδικηθή 
τήν αδελφήν του καί ν’άποπλύνη άπό τοΰ 
ποοςώπου του τόν ρύπον τή ; α τ ιμ ία ;, τόν 
δποϊον εΐχεν έγκολάψει έπ’αΰτού ό κόμη;, 
ούτο; τόν συνέλαβε,τόν έφυλάκισε καί τόν 
χατεδίκασεν ε ί; τήν ατιμω τικήν ποινήν 
τής μαστιγώσεως !

—  Καί πώς γνωρίζεις ολ’ αΰτά ; άνέ- 
κραξε τεταραγμένος ’Ιωάννης δ Ατρόμη
τος.

—  Είσαι ό κόμη; τή ; Νεβέρη;. . . ό 
άθλιο; εκείνο; κόμη; ! . . . καί έγώ είμαι 
ό Πέτρο; Γεράρδο; ! . . .

Ό  δούξ ώπισθοχώρησεν έντρομο; απέ
ναντι τοΰ φλογοβόλου βλέμματο; τού Κα- 
πελούζου.

— Σύ ! έψιθύρισε , σύ είσαι δ Πέτρο; 
Γεράρδο;. . . δ άδελφός τή ; Α ίμ έττη ;! ...

—  Έ γώ  ό ίδ ιο ;.
Καί έν άκαρεΐ, άποβαλών τά  ενδύματα 

του, Ιδειξεν αύτφ  γυμνήν τήν ώμοπλά
την του, έφ’ ής ήσαν άνεξιτήλω ; έγχεχα- 
ραγμένα τά  στίγματα  τού δημίου.

—  Ό  Πέτρος Γεράρδος έξηφανίσθη, έ- 
ξηκολούθησεν ό Καπελοΰζος, άλλ’ εννοείς 
δτι θά έκδικηθή . . .

—  Θά έκδικηθή ;
—  Ναί ... θά έκδικηθή.
—  Καί ... τ ίν ι τρόπψ ; ήοώτησε ρίψας 

φλογερόν βλέμμα έπί τού Καπελούζου.
— Ό  χόμης τής Νεβέρης, δστις κα

τόπι μετωνομάσθη Ιωάννης δ Ατρόμη
τος, είχε μίαν θυγατέρα.



Τό μέτ-ωπον τοΰ δουκός έπληρώθη ψυ- 
χροΰ ίδρώτος.

— Μίαν θυγατέρα είπε ... ναι ...8ν 
άτυ-χές βρέφος, τό δποϊον έξηφανίσθη . . . .  
τό όποιον δέν έδυνγ]θν)ν ν’ άνεύρω, μέ ο- 
λας μου τάς έρευνας ... καί τό δποϊον τό
σον καιρόν έθρήνησα ! . . .

— Αυτό τό βρέφος . . . έ γ ύ  σοί τό ήο- 
πασα, 'Υψηλότατε . . .

’Ιωάννη; δ Ατρόμητος έξέβαλε κραυ
γήν φοβέραν.

— Σύ ! άθλιε ! . . . σύ ! . . . και τ ί τό 
Ικαμες ; . πρός ποιον σκοπόν τό ίκλε- 
ψες ; . . ποΰ τό έχεις τώρα ;

Ό  Καπελοΰζος έσταύρωσε τάς χεϊρας 
επί τοΰ στήθους και έρριψε φλογερόν βλέμ
μα έπί τοΰ θύματός του, έπί τοΰ κατα
ραμένου έκείνου δουκός, αισθανόμενος είς 
τά  μύχια τές  καρδίας του άνέκφραστον 
άγαλλίασιν διά τήν έκδίκησιν ταύτην,τήν 
δποίαν τοσοΰτον καιρόν άνέμενεν.

— Ώ  ! ναί ... άποδος μοι τό τέκνον 
μου . . .  τήν θυγατέρα μου ! . . . καί θά σε 
καταστήσω μέγαν καί πολΰν . . .  θα’ σοι 
δώσω τούς θησαυρούς μου . . .  θά σε ονο
μάσω άοχηγόν τών στρατευμάτων μου !. . 
καί θά ταπεινωθώ ένώπιόν σου . . .  θά 
ζητήσω παρά σοΰ συγγνώμην διά τό νεα
νικόν μου έκεϊνο παράπτωμα ... καί θά ά- 
σπασθοΰν τά  κράσπεδα τών ένδυμάτων σου 
οΐ εΰγενέστεοοι πρίγκηπες τές  Ευρώπης!..

Ό  Καπελοΰζος ί)σθάνθη άνακούφισιν 
έπί τοιούτψ θριάμβψ ! . . .

— Δοΰξ ’Ιωάννη τές  Βουργονδίας ! ε ί
πε διά φων^ς κεραυνοβόλου καί άγριας, 
οί τάφοι δέν άποδίδουσι τούς νεκρούς των! 
Κόμη ^ έ ί Νεβέρης,ή θυγάτηρ Ίου άπέθανε 
πρό δέκα όκτώ μηνών ! . . .

— Ά χ  ! . . .  ανέκραξε φουάττων ό δούξ. 
Τέκνον μου ! . . .  τέκνον μου ! . . .

— ΤΗτο ώραία __ καί δίοσερά . . .  ή-
γά π α .,.κ α ί ήγαπ2το !. ..κα ί ίθ ελε νά ζή- 
στι ! . . .  Ά λ λ ’ή ψυχή τές  Αίμέττης άνέμε
νεν αυτήν είς τάς ουρανίους μονάς ... καί
t , * \ » %  ̂ / «ανηοπασεν αυτγ^ν απο του κοσμου !...

Ιωάννης ό ’Ατρόμητος ερρηξε άγρίαν 
ώρυ,γήν καί, δρμήσας πρός τήν θύραν, ή- 
νέψξεν αυτήν βιαίως καί έκάλεσε στρατι- 
ώτας τινάς, οΐτινες ϊσταντο Ιξωθεν τοΰ 
δωΐλατίου του.

— Αυτόν τόν άνθρωπον ! ειπε δεικνύων 
αύτοϊς τόν Καπελοΰζον, δςτις διέαενεν έ 
νώπιόν του ακίνητος καί απαθής, αυτόν 
τόν άνθοωπον ! συλλαβετέ τον άμέσως !... 
καί αΰριον ! αΰριον ! είς τό ικρίωμα ! . . .
ε ΐ; τό ικρίωμα τόν Πέτρον Γεοάρδον ·__
είς τό ικρ ίω μ α !..; τόν Καπελοΰζον ! . . .  εις 
τό ικρίωμα ! . . .

—  Ευχαριστώ, είπε μειδιών δ Καπε
λοΰζος.

Μόλις δέ έζηφανίσθη, συρόμενος ύπό 
τών στρατιωτών, ό δοΰξ ϊπεσε, σχεδόν α 
ναίσθητος, είς τάς άγκάλας τών έκπε- 
πληγμένων υπηρετών του.

Ή  είδησις τ έ ;  συλλήψεως τοΰ Καπε- 
λούζου καί τές  αμέσου καταδίκης αύτοΰ 
διεσπάρη πάραυτα άνά τάς οδούς τών 
Παοισίων καί διαφοροτρόπως έσχολιάσθ-/).

Καί άλλοι μέν Ιχαιρον ένδομύχως,διότ ι 
άπηλλάσσοντο τοιούτου οχληρού καί φο
βερού όχλαγωγέως' άλλοι δέ ήπόρουν έπί 
τ έ  άποφάσει ταύτνι τ &ΰ δουκός τές  Βουρ
γονδίας, όφειλοντος χάριτας τφ  Καπε- 
λούζω, καθό συνδραμόντι αυτόν μεγάλως 
είς τήν έπ ιτυχ ίαν τών σχεδίων του- καί 
έπί τέλους άλλοι, έκτιμώντες τά  προτε
ρήματα τοΰ δ ι άσημου  δημίου, Ιδακνον τά 
χείλ'/ι έξ όογές *αί υβριζον καί κατηγο
ρούν τόν Ίωάννην διά τήν' άτιμον καί 
σκληράν ταύτην άπόφασίν του.

Οί τοιοΰτοι, όφείλομεν νά το δμολογή- 
σωμεν, δέν ησαν ευάριθμοι' ώ ; έκ τούτου 
δέ έλήφθη^αν πάντα τά καταλληλα προ
φυλαχτικά μέτρα διά τήν έπαύοιον,καθ’ήν 
έμελλε νά έκτελεσθέ % θανατική ποινή.

Πολυάριθμ-οι περίπολοι περιεφέοοντο ά
νά τάς όδοΰς τών Παρισίων καί ολόκλη
ρον σύνταγμα πεζικοΰ μετά τοΰ αναγκαίου 
ίππικοΰ περιέζωσε τόν τόπον τές  κα τα 
δίκης, ενθα άπό πρωίας η^ο έστημένον τό 
ικρίωμα.

Τότε,ό καταδικαζόμενς είς τήν ποινήν 
τοΰ θανάτου έπρεπε, κατά νόμον, νά ύ- 
ποστίΐ τήν διά τοΰ τροχοΰ βάσανον καί 
κατόπιν, άφοΰ ήθελον άποκόψει τά χεϊρας 
αύτοΰ, έτίθετο έπί τοΰ ικριώματος καί ά· 
πεκεφαλίζετο.

Μίαν ακριβώς ώραν πρό τές  δρισθείσης 
διά τήν καταδίκην, άνθρωπός τ ις , ωχρός 
καί τοέμων, τούς οφθαλμούς έχων πλή 
ρεις δακρύων καί τό μέτωπον συνωφρυω- 
μένον είςήρχετο είς τήν ειρκτήν τοΰ Κα- 
πελούζου καί, π ίπτω ν πρό τών ποδών αΰ- 
τοΰ, ήσπάζετο αυτούς παραφόρως.

— Ό  Κορζύ ! είπεν δ Καπελοΰζος έ- 
γείοων καί έναγκαλιζόμενος αυτόν, είσαι 
σύ, αγαπητέ μου Κορζύ !

—  Ναί, έγώ , κύριε, άπήντησεν όλοφυ- 
ρόμενος δ δυςτυχής Κορζύ ... έρχομαι διά 
νά έκτελέσω τό καθέκόν μου . . .  άλλά δέν 
θά τολμήσω ποτέ νά σηκώσω έναντίον 
τές  κεφαλέί οου τήν μάχαιραν, τήν ό
ποιαν σοί μοΰ εδωκες ! ... "Ας ευρουν άλ
λον ! . . .  Έ γώ  σέ σέβομαι καί σ’ άγαπώ !.. 
“Α χ ! ναί,κύριέ μου, σ’ά γα π ώ !... καί ποτέ 
δέν θά λάβω τό θάρρος νά βασανίσω τό 
σώυιά σου. ”Ω ! τό λέγω φανερά . . .  πο-

'I ' Iτε  ! . . .  π οτε ! . . .
Ό  Καπελοΰζος έθεώρει συμπαθώς τόν 

π ϊοςφ ιλέ έκεΐνον φίλον, τόν είλικρινέστα- 
τον, τόν καλλίτεοον ίσως τών φίλων του.

— Κορζύ, τώ  λέγει διά φωνές γαλη- 
νιαίας καί ηρέμου, Ιχεις άδικον.

—  Έ γώ , κύριε ;
—  Ναί. . . καί έντός ολίγου θά το έν- 

νοήσΥ);.
Ό  Κορζύ παρετήρει τόν Καπελοΰζον 

με δφος άγριον.
— Ν α ί... έν πρώτοις άφησέ με νά σ’εΰ- 

χαριστήσω δι’ δ ,τ ι έκαμες δι’ έμέ. . . δέν 
έπερίμενα άπό σέ τόσην άφοσίωσιν. Καί δ
μως δέν πρέπει νά έπιμείνϊΐς είς τήν ιδέαν 
σου,έννοεΐς ;

— Ώ  ! άλλά θά τρελλαθώ, έψιθύρισεν 
ό Κοοζύ, Πώς ! θέλεις λοιπόν νά ημαι έγώ 
εκείνος, δ όποιος ; . . Ό χ ι ! . . .· ό χ ιΐ . . . .  
π ο τ έ ! . . .

— Πρέπει νά ηοαι σύ, Κορζύ, ΰπέλα- 
βεν ήδέως δ Καπελοΰζος... καί δταν μ’ά- 
κούσης, θ’ άλλάξης γνώμην. . Αυτήν τήν 
φοράν είμαι ραμένος . . . τίποτε δέν είμ- 
πορεΐ νά με σώσϊ). . . καί έπειτα , καί άν 
μου έχάριζαν τήν ζωήν, δέν θά έδεχόμην!..

—  Καί δ ιατί ;
*0 Καπελοΰζος ελαβε τήν yetpa τοΰ 

Κορζύ.
—  Ή  Ζολάνδη άπέθανεν, είπεν.
Ό^Κορζΰ ώπισθοχώρηοεν έντρομος.
—  Άπέθανε ; . . .
  Ναί.
— Ά χ  ! Θεέ'μου ! τ ί  ακούω ! Δυςτυ- 

χισμένο κορίτσι ! . . . Άπέθανεν f . . .
—  ’Εννοεί; λοιπόν τώρα, δ ιατί δέν θέ

λω νά ζήσω ;
— Ναί, κύριε, είπεν ό Κορζύ στέναξα; 

βαθέως. Ά λ λά , καί άν θέλνις ν’ άποθά- 
ννις, δέν θά ημαι έγώ δποΰ . . .

— Α πεναντίας θά είσαι σύ, σοΰ τό ε
παναλαμβάνω.

Ό  Κορζύ άνεσκίρτηαε καί ίνευσεν άπο- 
φατικώς.

"Επεται τό τέλος.
Σ. Τ.

  1̂ - -

Η Α Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  ΜΟΝΣΠΡΩ
Μ Τ « Ι Ε Γ Ο Ρ Ι Α  Α Λ Ε Χ Α Ν Α Ρ Ο Τ  * «  «

Συνέχεια· ί8ε προηγοΰμενον φύλλον.

Ή  βασίλισσα κατέλθε τοΰ φόρείου της, 
στηριζομένη έπί τοΰ βραχιονος ευπατρί
δου τ έ ς  ακολουθίας της, διηυθύνθη δέ 
πρός τήν θυρίδα, άφοΰ άπεκρίθη :

—  Ευχαριστώ, κύριε δέ Βουσύ.
*Η φράσις αΰτη ητο τό συμπέρασμα τών 

σκέψεών της.
Ή  βασίλισσα προΰ^ιόρει μέ τήν κεφα

λήν ύψωμένην, άλλ’ ό Βουσύ είδοποίτ,σεν 
αίφνης αυτήν καί την έσταματησε μάλι
στα, λαβών αυτήν άπό τοΰ βραχιονος.

— Ά  ! προσέξατε, κυρία, ή θύρα είναι 
πολύ χαμηλή* ή Ύμετέρα Μ εγαλειότηί 
δύναται νά κ,τυπήσνι τήν κεφαλήν της.

—  Πρέπει, λοιπόν, νά ταπεινωθώ ; πώς 
νά πράξω ; . . Νΰν τό πρώτον είσέρ/ομαι 
είς πόλιν τοιουτοτρόπως.

Αύται αί λέξεις, άπαγγελθεΐσαι αέ δ
φος φυσιχώτατον, ένεΐχον, διά τούς δυνα- 
μένους νά έννοήσωσιν αυλικούς,ϊννοιαν καί 
βάθος τοιοΰτο, ώστε πολλούς τών περιε- 
στώτων ένέβαλον είς σκέψεις, αυτός δ’ ό 
Βουσΰ έστριψε τόν μύστακά του, άποστρέ- 
ψας τό πρόσωπον.

— Προΰχώρησες πολύ, τφ  είπεν δ Λ ι- 
βαοότος είς τό ους.

— Καλέ, άρησε, άπήντησεν δ Βουσύ, 
πρέπει νά ίδϊΐ καί άλλα.

Τό φορεΐον τέ ς  βασιλίσσης είσήχθη έν
τός τέ ς  πόλεως,καθελκυσθέν ΰπεράνω τοΰ 
τείχους, ένεκαθιδρύθη δ’ αυθις έν αύτώ 11 
βασιλομήτωρ, δπως μεταβ-7, είς τό μέγα- 
οον. Ό  Βουσύ καί οί φίλοι του ιππέυσαν 
καί έτάχθησαν εκατέρωθεν τοΰ φορείου.

—  Ό  υίός μου ; είπεν αίφνης ή Αίκα- 
τερίνη'δέν βλέπω τόν υίόν μου δ’ Άνζιοΰ!



Αί λέξεις αΰτα ι, τάς όποιας ήθελε νά 
* βυγκρατήσγ), διέφυγον τά χείλη της έξ ά- 
,κατασχέτου οργής. 'Η έν τοιαύτν) στιγμή 
απουσία τοΰ Φραγκίσκου ητοτό κορύφωμα 
τής ύβρεως.

— Ό  έξοχώτατος είναι ασθενής, κυ
ρία, κλινήρης, διότι ή'Υμετέοα Μεγαλειό- 
της δέν δύναται ν’άμφιβάλτι, δτι, εάν ητο 
ΰγιής, ή Αύτοΰ Ύψηλότης ήθελε προθυμο- 
ποιηθή νά ύποδεχθ-71 Αΰτήνέν τή πόλει του.

*Η Αικατερίνη ύπήρξεν Εξοχος έν τή ύ- 
ποκρίσει.

—  ’Ασθενής ! ό πτωχός υΙός μου, α 
σθενής ! άνεφώνησεν. ΤΑ { κύριοι, άς σπεύ- 
σωμεν . . . τουλάχιστον, τόν περιποιούν
ται καλώς ;

—  Πράττομεν δ ,τι έφικτόν, είπεν δ 
Βουσύ, παρατηρών αυτήν μετ’ έκπλήξεως, 
ώς ΐνα γνωρίσγ), έάν πραγματικώς έν έ- 
κείντ) τή γυναικί υπήρξε μητρικόν φίλ- 
τοον.

—  Ήξεύρει δτι είμαι ένταΰθα ; έξηκο- 
λούθησεν ή Αικατερίνη, μετά διακοπήν, 
τήν δποίαν έχρησιμοποίησεν εις τήν σιω- 
πηοάν έπιθεώρησιν τών ευπατριδών της.

—  Ναί, βεβαίως, κυρία, ναί.
Τά χείλη τής Αικατερίνης συνεστά- 

λησαν.
— Λοιπόν, θά υποφέρει φρικωδώς, προ- 

σέθετο, μέ ΰφος συμπάθειας.
— Φρικωδώς, είπεν ό Βουσύ. 'Η Αυ

τού Ύ ψηλότης ΰπόκειται εις τοιαύτας α ι
φνίδια; αδιαθεσίας.

— Είναι αίφνιδία αδιαθεσία, κύοιε δέ 
Βουσύ ;

— Ναί, κυρία.
Άφίκοντο πρό τοΰ δουκικού μεγάρου, 

έν μέσφ δύο στίχων πλήθους λαού.
Ό  Βουσύ προηγήθη δρομαίος, καί, ε’ι- 

σελθών εις τόν κοιτώνα τού δουκός, τώ 
είπεν:

— ΤΗλθε . . . Προσέξατε !
—  Είναι ώργισμένη ;
—  "Εξαλλος.
— Παραπονεϊται ;
— Ώ  ! όχι" κάτι χειρότερον, μειδι^.
—  Τί είπεν ό λαός ;
— Ό  λαός ουτε τά βλέφαρα έκίνησε- 

παρατηρεί τήν γυναίκα ταύτην έν άφώ- 
νφ φρίκ-ρ- έάν δέν την γνωρίζ·»), μαντεύει 
αυτήν.

— Καί αδνη ;
— Στέλλει ασπασμούς καί δάκνει τά  

άκρα τών δακτύλων της.
—  Διάβολε !
—  Διάβολε ! εΐπον καί έγώ - πα ίξατε 

τό μέρος σας προσεκτικώς.
—  Έμμένομεν εις τόν πόλεμον, δέν Ε- 

χει οδτω ;
— Βεβαίως. Α ιτήσατε εκατόν, δπως 

λάβητε δέκα" μάλιστα δέ παρ’ αΰτής μό
νον πέντε θέλετε λάβει.

—  Μπόι ! μέ θεωρείς, λοιπόν, πολύ ά- 
δύνατον;Εισθε δλοι έδώ; Δ ιατί ό Μονσορώ 
δέν έπέστρεψεν ; ήρώτησεν ό δούξ.

— Νομίζω, δτι είναι εις τό Μεοιδόρ... 
Ώ  I δέν Εχομεν ανάγκην αΰτού.

—  Ή  Αΰτής Μεγαλειότης ή βασιλο

μήτωρ! άνήγγειλεν δ κλητήρ πρό τής θύ
ρας τού κοιτώνος.

Παραχρήμα δ’ ένεφανίσθη ή Αικατερίνη, 
βλοσυρά καί μελανείμων, κατά τήν συνή
θειάν της.

Ό  δούξ δ’ Ά νζιού έκινήθη, δπως έ- 
γερθϊΐ.

'Η Αικατερίνη δμως, μετ’ εύκινησίας, 
τήν δποίαν δέν ύΛέθετέ τις είς τό ΰπό τής 
ηλικίας καταβεβλημένον σώμά της, έρρί- 
φθη έπί τού υίοϋ της καί έκάλυψεν αΰτόν 
δι’ ασπασμών.

—  Θά τον πνίξ·»), είπε καθ’ έαυτόν δ 
Βουσύ, είναι πραγματικοί ασπασμοί.

*Η Αικατερίνη Ιπραξέ τ ι πλέον, Ικλαυ- 
σεν.

— "Ας προσέξωμεν, είπεν ό ’Αντραγκέ 
τω  Ριβείράκ, Εκαστον δάκρυ θά πληρωθή 
μέ μόδιον αίματος.

Μετά ταΰτα , ή Αικατερίνη έκάθησε 
παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ δουκός, ό δέ 
Βουσύ, άφού Ενευσε τοϊς λοιποΐς παοε- 
στώσι ν’ άπομακρυνθώσιν, έστηρίχθη είς 
Ινα τών στύλων τής κλίνης καί περιέμει- 
νεν ήσύχως.

—  Μήπως δέν θά φροντίσητε διά τους 
δυστυχείς άνθρο)πους τή ; ακολουθίας μου, 
κύριε δέ Βουσύ ; είπεν αίφνης ή Α ικατε
ρίνη. Δέν είσθε ύμεϊς, μετά τόν υίόν μου, 
δ προσφιλέστατος φίλος ή μ ώ ν  καί δ διευ
θυντή ; τού οίκου του; Σ ίς  ζητώ ταύτην 
τήν χάριν.

Ό  Βουσύ δέν ήδύνατο πλέον νάδιστάσιρ.
— Συνελήφθην, είπε καθ’ εαυτόν.
—  Λογιζόμενος λίαν εΰτυχής, κυρία, 

νά εΰαρεστήσω ΰμίν, απέρχομαι, άπήντη- 
σεν ό Βουσύ. Προσέθετο δέ καθ’ έαυτόν, 
θά έπανέλθω, διότι δέν γνωρίζεις ένταΰθα 
τάς θύρας, ώς είς τό Λούβρον.

’Εξήλθε, χωρίς κάν νά δυνηθνΐ νά ποιή- 
οηται 8ν νεΰμα πρός τόν δούκα, διότι ή 
Αικατερίνη παρετήρει αΰτόν μέχρις οΰ ά- 
πήλθεν.

Αΰτη προσεπάθησε νά βεβαιωθϊΐ, εάν ό 
υΙός της ήτο πραγματικώς ασθενής ή ύ- 
πεκρίνετο,διότι τούτο θά ητο ή βάσις τών 
διπλωματικών Εργων της.

Ό  Φραγκίσκος δμως, άξιος υΙός τής 
μητρός του, Επαιξε θαυμασίως τό μέρος 
του.

’Εκείνη μέν Εκλαυσεν,οΰτος δ’έπύρεσσεν.
Ή  Αικατερίνη, άπατηθεΐσα, έπίστευσεν 

δτι δ υιός τη ; ητο ασθενής, επομένως ήλ- 
π ισεν,δτι θά έξήσκει μείζονα επιρροήν έπί 
τού έκ τών παθημάτων τού σώματος έξη- 
σθενημένου πνεύματός του.

Έδείχθη πρός τόν δούκα φιλοστοργω- 
τά τη . ένηγκαλίσθη αΰτόν έκ νέου, Εκλαυ- 
σεν αυθις είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε δ 
δούξ έξεπλάγη καί 7)τήσατο τόν λόγον 
τών δακρύων της.

—  Διετρέξατε τόσψ μέγαν κίνδυνον, 
τέκνον μου ! άπήντησεν έκείνη.

—  Φεύγων τοΰ Λούβρου, μήτέρ μου ;
— Ώ  ! οχι, άφού έφύγετε.
— Πώς τούτο ;
—  01 συνδραμόντες σας είς τήν άτυχή 

άπόδρασιν . . .
1 — Αί, τ ί ;

— ΤΗσαν οί ασπονδότεροι εχθροί σας...
— Δέν ήξεύρει τίποτε, άλλά θέλει νά 

μάθιρ, είπεν ό δοΰξ καθ’ έαυτόν.
— Ό  βασιλεύ; τής Ναβάορας ! είπεν ή 

Αικατερίνη άποτόμως,ή αιωνία μάστιξ τής 
οίκογενίας ήμών. . . τόν αναγνωρίζω.

— ΤΑ ! ά ! άνεφώνησεν δ Φραγκίσκο;, 
τό ήξεύρει.

— Θά πιστεύσητε, δτι καυχδτα ι διά 
τούτο, είπεν ή βασίλισσα, καί δτι φρονεί, 
δτι έκέρδισε τά  πάντα  ;

—  Είναι άδύνατον, άπήντησεν δ δούξ, 
σ2ς ήπάτησαν, μήτέρ μου.

—  Δ ιατί ;
“ · Διότι δ βασιλεύς τής Ναβάρρας δέν 

άνεμίχθη είς τήν άπόδρασίν μου, έάν δ’ Ιτι 
ήθελέ πως άναμιχθή, έσώθην, ώς βλέπε
τε . .  . Δέν είδον τόν βασιλέα τής Ναβάρ
ρας πρό δύο ετών.

—  Δέν σό?ς δμιλώ περί μόνου τούτου 
τοΰ κινδύνου, τέκνον μου, είπεν ή Α ικατε
ρίνη, έννοήσασα, δτι τό κτύπημα δέν έ- 
πέτυχεν.

— Ά λ λά  περί τίνος ετέρου ; ήρώτησεν 
ό δούξ, παρατηρών τό όπισθεν τής βασι- 
λομήτορος παραπέτασμα, τό όποιον έκι- 
νείτο.

*Η Αικατερίνη έπλησίασε τόν Φραγκί
σκον καί μέ φωνήν, τήν δποίαν προσεπά- 
θει νά καταστήστ) Εντρομον, είπε ·'

— Περί τής έογής τοΰ βασιλέως, περί 
τής «κατασχέτου όργής του, ήτις σβς ά- 
πειλεΐ.

— Οΰτος δ κίνδυνος είναι δμοιος πρός 
τον Ετερον, κυρία- δ βασιλεύς άδελφός μου 
είναι ώργισμένος, άλλ ’έγώ διατελώ έν α
σφαλείς.

—  Τό πιστεύετε ; είπεν ή βασιλομήτωρ 
μέ τόνον, ικανόν νά φοβίσ·/) καί τόν τολμη- 
ρότερον. ·

Τό παραπέτασμα έσείσθη.
—  Είμαι περί τούτου βέβαιος, άπεκρί- 

θη δ δούξ· είναι δέ τούτο τόσον αληθές, 
ώστε ήλθετε υμείς αΰτή, μήτέρ μου, νά 
μοί το άναγγείλητε.

— Πώς τοΰτο ; είπεν ή Αικατερίνη, 
ανησυχούσα διά τήν γαλήνην τού υίού της.

— Διότι, έξηκολούθησεν δ Φραγκίσκος, 
άφού Ερριψε νέον βλέμμα έπί τού παραπε
τάσματος, έάν μόνον είχετε επιφορτισθή 
νά μοι καταστήσητε γνωστάς τάς απει- 
λάς του, δέν ήθέλετε Ελθει καί δ βασιλεύς 
ήθελε διστάσει νά μοι δώστρ τοιοΰτον δ- 
μηρον δποϊος ή 'Τμετέρα* Μ εγ«λειότης.

Ή  Αίκατερίνγ), φοικιάσασα, ύψωσε τήν 
κεφαλήν.

— "Ομηρος ! έγώ ! είπε.
— *0 ίερώτερο; καί σεβαστότερος παν

τός ετέρου, άπήντησε δ δούξ, μειδιών καί 
«σπαζόμενος τήν δεξιάν τής μητρός του, 
ένφ ταΰτοχρόνως Ερριπτε θριαμβευτικόν 
βλέμμα πρός τό παραπέτασμα.

Ή  Αικατερίνη Ερριψε τάς χεΐράς της 
παραλλήλως τού σώματός της ώς καταβε
βλημένη, διότι δέν ήδύνατο νά μαντεύσν), 
δτι δ Βουσύ, διά κρυφίας θύρας, έπώπτευε 
τόν κύριόν του καί τώ προσέδιδε θάρρος 
καί πνεύμα άνά πάντα δισταγμόν.

— Τέκνον μου, είπεν έπί τέλους, σβς



φέρω μόνον λόγους ειρήνης- έχετε πληρέ
στατα  δίκαιον.

—  Σ 2; άκούω, μέτέρ μου μεθ* δλου 
τοΰ σεβασμοΰ, είπεν δ Φραγκίσκο;· νο
μίζω δτι άρχίζομεν νά συνεννοούμεθα.

ΞΔ'

Μ ικ ρ ά  α , ϊ χ ία
χ κ ΐ  μ ε γ ά λ κ  ά π ο τ ε λ έ β μ κ τ ιχ .

Ή  Αικατερίνη, Ινεχα τές  μυστικές πα 
ρουσίας τοΰ Βουσύ, έφαίνετο ήττηθεΐσα.

Τό συμφέρον τοΰ Βουσΰ ένέκειτο εις τόν 
πόλεμον, διότι,τούτου έκρηγνυμένου ,ϊδει 
νά μέν-ji είς τήν Ά νδεγαυίαν, οδτω δέ θά 
ήδύνατο νά έποπτεύγι τόν Μονσορώ και 
νά βλέπτρ τήν σύζυγόν του. Ή  άπλουστά- 
τηδμω ςαδτη  πολιτική πεοιέπλεκεν είς μέ- 
γιστον βαθμόν τήν πολιτικήν τές Γαλλίας. 
Μεγάλα αποτελέσματα έκ μικρών α ιτίω ν.

"Η ΑΐκατερίνΥ), λοιπόν, είχεν ή ττηθέ 
κατά κράτος και διελογίζετο μόνον τίνι 
τρόπω νά ΰποχωρήσ·/] έντίμως, δτε μικρόν 
γεγονός, άπροσδόκητον δσον ή επιμονή 
τοΰ δουκός δ’ Άνζ|οΰ, ήλθεν είς έπικου- 
ρίαν αυτές·

Έ ν μέσφ τ έ ί  έξάψεως τές  συνδιαλέ- 
ξεως μεταζυ μητρός καί υίοΰ, ό Βουσύ 
γ]σθάνθη, δτι Ισυρέ τις αυτόν άπό τοΰ ά 
κρου τοΰ μανδύου του.

Περίεργος οΰδέ λέξιν ν’ άπολέση τές  
συνδιαλέζεως, Ιφεοε, χωρίς νά στραφώ, 
τήν χεϊρα είς τό άκρον τοΰ μανδύου του 
καί εύρε μίαν χεϊρα, μετ’ αυτήν ' δ’ Ινα 
βραχίονα, Ινα ώμον καί ενα άνθρωπον.

Βλέπων τότε δτι τό πράγμα ήτο άν- 
τάζιον τοΰ κόπου, έστράφη καί είδε τόν
ΊΡεμέ·

Ό  Βουσΰ ήθέλησε νά όμιλήση, άλλ’ ό 
Ρεμέ έθεσε τόν δείκτην έπί cu>ν χειλέων 
του καί εσυρεν ελαφρώς τόν κύριόν του είς 
τό παρακείμενον δωμάτιον.

— Τί τρέχει, Ρεμέ ; είπεν ό κόμης λίαν 
άνυπομόνως’ δ ιατί μέ ανησυχείτε είς τοι- 
αύτην στιγμήν ;

—  Μία επιστολή, είπε λίαν χαμηλο- 
φώνως ό Ρεμέ-

—  Ό  διάβολος νά σε πάρϊ) ! διά μίαν 
επιστολήν μέ αποσπάς τ έ ;  σοβαρό?; συν- 
διαλέξεως, τήν όποιαν είχον μέ τόν δοΰκα 
δ’ ’Ανζιοΰ;

Ό  Ρεμέ δέν έδειλίασεν έκ τές  έπ ιπλή- 
ξεως.

— ΎβάρχοΟν έπιστολαΐ καί έπιστολαί, 
ε ιπεν.

— ’Αναμφιβόλως, είπεν ό Βουσύ’ πό- 
θεν στέλλετκ ι ή περί ή ; ό λόγος.

— 'Από τό Μεριδόρ.
—  Ώ  ! είπε ζωηρώς ό Βουσύ, άπό τό 

Μεριδόρ !
—  Ευχαριστώ, άγαθέ μου Ρεμέ, ευχα

ριστώ.
— Λοιπόν, δέν έχω άδικον ;
— Ά λ λ ’ έχεις ποτέ άδικον; Ποΰ είναι 

ή επιστολή ;
—  Ό  κομιστής δέν θέλει νά την έγ- 

χειρίστι πρός Ιτεοον είμή πρός υμάς αυτόν, 
τοΰτο δέ μ’ ήνάγκασε νά κρίνω, δτι εί
ναι μεγίστης σπουδαιότητος.

Ό  Ρεμέ ήνέφξε τήν θύραν καί ϊνευσε 
πρό; τόν κομιστήν τές  επιστολές νά ίίσ -  
έλθν).

— Ίδοΰ ό κύριος δέ Βουσύ, είπεν αΰ- 
τφ , δεικνύων τόν κόμητα.

— Δό;' είμαι ό ζητούμενος, είπεν ό 
κόμη;.

Εθεσε δ ε ι; την χεϊρα του ήμίσειαν 
πιστόλαν. *

— Ω ! σ£ς γνωρίζω κάλλιστα, είπεν 
ό κομιστής, προτβίνων τήν επιστολήν.

— Εκείνη σοί την ίδωκεν ; ήοώτησεν 
ό Βουσύ.

— "Οχι εκείνη, ά λλ ’ εκείνος.
— Γί; εκείνος ; ήοώτησε ζωηρώς ό 

Βουσύ, παρατηρών τήν επιγραφήν.
— Ό  κύριος δέ Σαίν Λύκ.
—  Ά  ! ά  !
Ό  Βουσΰ είχεν ώχριάσει έλαφρώς, 

διότι ένόμισεν, δτι ή επιστολή προήρχετο 
παρά τοΰ Μονσορώ, δστις είχε τά πλεο
νέκτημα νά κάμνγ] τόν Βουσύ νά ώχριά, 
δσάκις τόν ένεθυμεϊτο.

Ό  Βουσΰ έστράφη, δπως άναγνώση τήν 
επιστολήν καί δπως άποκρύψ*) τήν συγ- 
κίνησίν του, τήν δποίαν πάς μή Καϊ- 
σαρ, Βοργίας, Μ ακιαβέλλης, Αικατερίνη 
τών Μεδίκων ή διάβολος, φοβείται νά έκ- 
δηλοΐ, δσάκις λαμβάνει σπουδαίαν επ ι
στολήν.

Καί έπραξεν όρθώς νά στραφώ, διότι, 
μόλις διέτρεξε τήν γνωστήν ήμΐν επιστο
λήν, τό αίμα άνέλθεν είς τόν εγκέφαλόν 
του καί έθάμβωσε τούς οφθαλμούς του, ώ
στε, άντί ύχροΰ, έγένετο πορφυροΰ; καί 
έσκοτίσθη, αισθανόμενος δ’ δτι Εμελλε νά 
πέσγ), ήναγκάσθη νά έξαπλωθϊί έπί ανα
κλίντρου πλησίον τοΰ παραθύοου.

— Πήγαινε είπεν δ Ρεμέ πρός τόν κο
μιστήν τές  επ ιστολές, δστις, έκπλαγείς 
διά τό άποτέλεσμα α υτές , ϊφυγ* δρομαί- 
ως, φοβηθείς μήπως άναλαβωσι τό δοθέν 
αΰτφ  νόμισιχα.

Ο Ρεμέ έπλησίασε καί, κινήσας τον 
Βουσύ, τφ  είπε :

—  ΑΓ ! άποκρίθητέ μοι αμέσως,άλλως, 
μά τόν άγιον Α σκληπιόν, θά σάς κάμω 
αφαιμάξεις είς τάς χεϊρας και είς τούς 
πόδας.

Ό  Βουσύ ήγέρθη, δέν ήτο δέ πλέον έ- 
ρυθρός καί ζαλισμένος, άλλά σκυθίωπός. 
Έδωκε τήν επιστολήν πρός τόν Ρεμέ καί 
τφ  ειπεν:

— Ίδέ τ ί έποαξεν δ Σαίν-Λΰκ δι’ έυ.έ
Ό  Ρεμέ άνέγνωσεν άπλήστως.
— Καί λοιπόν ! είπε, τό πράγμα μοί 

φαίνεται άριστον καί δ κύριος δέ Σαίν- 
Λΰκ είναι αξιόλογος άνθρωπος. Ζήτωσαν 
οΐ ευφυείς άνδρες, δπως άποστέλλωσι μίαν 
ψυχήν είς τό καθαρτήριον.

—  Είναι άπίστευτον, ύπετοαύλισεν ό 
Βουσύ.

— Βεβαίως είνα ι άπίστευτον , άλλ ’ 
δμως ή θέσις ήμών μετεβλήθη καθ’ ολο
κληρίαν. Έντός εννέα μηνών, θά ϊχω  πε- 
λάτιδα  μίαν κόμησσαν δέ Βουσύ. Μή φο- 
βεϊσθε, δ ιότι είμαι μαιευτήρ επίσης ίκανός 
ώ ; δ Αμβρόσιος Παρέ.

—  Ναί, είπεν δ Βουσύ, θά γίνει σύζυ
γός μου. Ό  Μονσορώ νεκρός !

— Νεκοός ! έπανέλαβεν δ Ρεμέ, οΰτω 
γέγραπται.

— Νομίζω,δτι ονειρεύομαι, Ρεμέ. Πώς! 
δέν θά ίδω πλέον έκεϊνο τό φάντασμα, πα- 
ρεντιθέμενον μεταξύ έμοΰ καί τ έ ς  ευτυ
χίας ; Ρεμέ, πλανώμεθα.

— Δέν πλανώμεθα καθόλου. Ά ναγνώ - 
σατε έκ νέου τήν έπιστολήν.

—  Ά λλά  τότε ή Ά ρτεμ ις δέν δύναται 
νά μέντι πλέον είς τό Μεριδόρ.Δέν το θέλω. 
Πρέπει νά μεταβϊί άλλαχοΰ, δπου νά δύ- 
ναται νά λησμονήσϊ).

— Νομίζω, δτι οί Παρίσιοι είναι κα
τάλληλος τόπος. Έ κεϊ λησμονεί τ ις  ευ
κόλως.

—  Έ χεις δίκαιον' θά κατοικήσει *ίς 
τήν μικράν οικίαν της δδοΰ Τουρνέλ, θέ- 
λομεν δέ διέλθει κρυφίως τούς δέκα μ έ 
να; τ έ ί  χηρείας τη ;, έάν ή ευδαιμονία 
δύναται νά κουβέ, καί δ γάμος ημών θέ
λει είναι ή επιούσα τές  ευτυχίας ημών 
τές  προτεραίας.

—  Είναι αληθές, είπεν ό Ρεμέ; άλλ’ 
δπως μεταβη εί; τοΰ; Παρισίους . . .

_  f Τί  ’—  Έχομεν ανάγκην πράγματός τίνος.
— Τίνος;
—  Τ έ ί ειρήνης έν Ά νδεγαυία .
—  Είναι όρθόν, ε ιπ ΐν ό Βουσύ, είναι 

όρθόν. Ώ  ! θεέ μου ! πόσον χρόνον άπω - 
λέσαμεν άνωφελώς!

— Τοΰτο σημαίνει, δτι οφείλετε νά ίπ - 
πεύσητε καί νά σπεύσητε είς τό Μεριδόρ.

— Ό χ ι έγώ , όχι έγώ, άλλά σύ* έγώ 
είμαι ήναγκασμένος νά μείνω ένταΰθα* άλ
λως, έν τοιαύτγ) σ τ ιγμ έ , ή έκεϊ έμφάνισίς 
μου θά ήτο σχεδόν άπρεπης.

— Πώς θά την Εδω ; θά έμφανισθώ είς 
τόν πύργον ;

— Ό χ ι' δπαγε, κατά πρώτον, είς τό 
παλαιόν δάσος, διότι ίσως περιπατεϊ έκεϊ, 
πεοιμένουσά με' έάν δέ δέν Εδτρς αυτήν, 
δπαγε είς τόν πύργον.

— Τί θά είπω αυτ^ ;
— Ό τ ι είμαι σχεδόν παράφρων.
θλ ίψ α ς δέ τήν χειρα τοΰ νέου, τόν ό

ποιον έθεώρει άλλον εαυτόν, άπέλθε νά 
τοποθετηθέ είς τήν όπισθεν τοΰ παραπε
τάσματος προ τέραν θέσιν του.

Ή  Αικατερίνη, κατά τήν απουσίαν τοΰ 
Βουσύ, προσεπάθει ν’ άνακτήσηται τό ά- 
πολεσθέν εδαφις.

Υίέ μου, είχεν εϊπειπρό; τόν δοΰκα, 
έφρόνουν, δτι ουδέποτε μήτηρ θ’ άπετύγ- 
χανε νά συνεννοηθϊί μετά τοΰ τέκνου της.

— Βλέπετε δμως, μέτέρ μου, δτι ενί
οτε συμβαίνει, άπεκοίθη δ δούξ.

— Ουδέποτε, δταν αΰτή θέλϊ).
— Κυρία, θέλετε νά εΓπητε, δταν άμ- 

φότεροι θέλωσιν, άπήντησεν δ δούξ, δστις, 
κατηυχαριστημένος έκ τές  ΰπεοηφάνου ά- 
παντήσεώς του, άνεζήτησε τόν Βουσύ, δ
πως άνταμειφθ?) διά βλέμματος επιδοκι
μασίας.

—  Ά λ λ ά  τό θέλω I άνεφώνησεν ή Α ι
κατερίνη. 'Εννοείτε καλώς, Φραγκίσκε ; 
Τά θέλω.



Ή  εκφρασις τής φωνής τής Αικατερί
νης ?)το είς άντίθεσιν πρός τάς φράσεις 
της, διότι ένψ αύται ησαν έπ ιτακτικα ί, 
ή φωνή ητο σχεδόν ικετευτική.

— Τό θέλετε; άπεκρίθη ό δούξ μειδιών.
— Ναί, τό θέλω, είπεν ή Αικατερίνη, 

π2σχ δέ θυσία μοί είναι εύκολο;, δπως Ε

πιτύχω τοΰ σκοπού μου.
— ΤΑ! α! είπεν ό Φραγκίκος. Διάβολε!
— Ναί, ναί, αγαπητόν τέκνον- εΓπατε 

τί απα ιτε ίτε , τ ί  θέλετε ; ομιλήσατε, δια
τάξατε !

— Ώ  ! μήτέρ μου ! είπεν ό Φραγκί
σκος, σχεδόν τεθορυβημένος έκ τής πλή 
ρους νίκης, ήτις δέν τώ  έπέτρεπε νά <ρανΐ5 
νικητής αυστηρός.

—  'Ακούσατε, υίέ μου, είπεν ή Αίκα- 
ρίνη μέ θωπευτικωτάτην φωνήν' δέν θέ
λετε, βεβαίως νά πνίξετε ίν  βασίλειον είς 
τό αίμα' είναι αδύνατον. Δέν είσθε οΰτε 
κακός Γάλλος, ούτε κακός αδελφός.

— Ό  αδελφός μου μέ ύβρισε καί οΰδέν 
πλέον οφείλω πρός αΰτόν, ούτε ώ ; αδελ
φόν μου, ούτε ώ ; βασιλέα μου.

— Ά λλά  πρό; έμέ, Φραγκίσκε, πρός 
έμέ ; κατ’ έμοΰ δέν Ιχετε παράπονα.

— · "Εχω, κυρία,διότι μ’έγκαταλείψατε, 
άπήντησεν ό δούξ, νομίζων, δτι ό Βουσύ 
δπήρχεν όπισθεν τοΰ παραπετάσματος χαί 
τον ήκουεν.

— ΤΑ! θέλετε τόν θάνατόν μου ; είπεν 
ή Αικατερίνη μέ φωνήν θλιβεοάν. Έ στω  ! 
θ’ άποθάνω, ώς οφείλει ν’ άποθνήσκη π2- 
σα μήτηρ, ητις βλέπει τά τέκνα της άλ- 
ληλοσφαζόμενα.

Ε ννοείτα ι, δτι ή Αικατερίνη οΰδεμίαν 
είχεν επιθυμίαν ν’ άποθάνν).

— Ώ  ! μή το λέγητε, κυρία, συντρί
βετε τήν καρδίαν μου, άνέκραξεν ό Φραγ
κίσκος, τοΰ όποιου ή καρδία δέν ήτο συν
τετριμμένη.

Ή  Αικατερίνη διελύθη είς δάκρυα.
Ό  δ οΰξ Ιλαβεν αΰτής τάς χείρας καί 

προσεπάθησε νά την καθησυχάσγι, ρίπτων 
πάντοτε ανήσυχα βλέμματα πρός τό πα
ραπέτασμα.

— Ά λλά  τ ί θέλετε ; είπεν ή Α ικατε
ρίνη' ορίσατε τουλάχιστον τά ; απα ιτή 
σεις σας,δ~ω; .γινώσκωμεν τ ίνά  πράςωμεν.

— Τί θέλετε ΰμεϊ; ; ά ; ίδωμεν μήτέρ 
μου, λαλήσατε, σ2; άκούω.

—  Επιθυμώ νά έπιστρέψητε είς τούς 
Παρισίους, φίλτατον τέκνον, έπιθυμώ νά 
επανέλθητε ε ί; τήν αΰλήν τοΰ βασιλέως 
αδελφού σας, οστις ανοίγει ΰμ,ΐν τάς άγ- 
κοίλας του.

— Af διάβολε ! εννοώ κάλλιστα, κυ
ρία- δέν μοι ανοίγει αΰτός τάς άγκάλα ; 
του,άλλ’ή αίωρητή γέφυρα τής Βαστίλλης.

— "Οχι, έπιστρέψατε, καί, μά τήν 
τιμήν μου, μά τήν αγάπην μου ώς μη- 
τρ0ς, μά τά αίμα τοΰ Κυρίου ήμών Ίη -

Χοιστοΰ— ή Αικατερίνη έποιήσατο τό 
•Τμείον τοΰ σταυρού — θέλετε γίνει δεκτός 
bito τοΰ βασιλέως, ώ ; έάν ύμεί; ησθε ό 
βασιλεύς καί εκείνος ό δούξ δ’ Άνζιού.

Ό  δοΰξ είχε προσηλώσει έπιμόνως τό 
βλέμμα του έπί τού παραπετάσματος.

—  Δέχθητε, έξηκολούθησεν ή Α ικατε

ρίνη, δέχθητε, υίέ μου- θέλετε καί άλλας 
έπιχοονιγήσιις, θέλετε σωματοφύλακας ;

—  At ! κυρία, δ υΙός σας μοί είχε δώ
σει τιμητικήν φρουράν τους εύνοουμέ- 
νους του.

Μή άποκρίνεσθε τοιουτοτρόπως· υμείς 
αΰτός θά έκλέξητε τοΰ; σωμ,ατοφύλακάς 
σας' έάν θέλητε καί αρχηγόν τών σωμα
τοφυλάκων, Ιστω τοιούτος ό κύριος δέ 
Βουσύ.

Ό  δούξ, κλονισθείς έκ τής τελευταίας 
ταύτης προσφοράς, έκ τής οποίας έφρόνει 
δτι ό Βουσύ ήθελε συγκινηθή, ϊρριψε τε- 
λευταίον βλέμμα πρός τό παραπέτασμα, 
φοβούμενος, δτι ήθελεν Γδει τόν Βουσύ 
ώογισμένον

Ά λ λ ’ ώ Ικπληξι; ! είδεν άπ’ έναντίας, 
τόν Βουσύ γελώντα , χαίροντα καί έπιδο- 
κιμάζοντα, δ·.' επανειλημμένων κινήσεων 
τή ; κεφαλής του.

— Τί τούτο σημαίνει; είπε καθ’ έαυ- 
τό ν  ό Βουσύ ήθελε μόνον τόν πόλεμον, 
δπω; γεν-J) αρχηγός τών σωματοφυλάκων 
μου ;

— Λοιπόν, είπε μεγαλοφώνως καί ώ- 
σεί έρωτών έαυτόν, πρέπει νά δεχθώ ;

— Ναί, ναί, ναί, Ινε^σεν δ Βουσύ, διά 
τών ψειρών, τής κεφαλής καί τών ώμων.

— Πρέπει, έξηκολούθησεν ό δούξ, νά 
έγκαταλείψω τήν Ά νδεγαυΐαν καί νά ε
πιστρέφω είς τούς Παρισίους ;

— Ναί, ναί, ναί, έξηκολούθησεν ό 
Βουσύ μετ’ αΰξούση; έπιδοκιμαστικής 
θέρμης.

— Άναμ,φιβόλως,αγαπητόν τέκνον, εί
πεν ή Αικατερίνη' είναι λοιπόν, τόσψ δύσ- 
κολον νά έπιστρέψητε είς τούς Παρισίους;

— Μά τήν π ίστιν μου, είπε καθ’ έαυ
τόν δ δούξ, οΰδέν πλέον εννοώ. ΕΓχομεν 
συμφωνήσει ν’ άποποιηθώ τά πάντα καί 
τώρα μοί συμβουλεύει ειρήνην καί περι
πτύξεις .

_  Λοιπόν, ήρώτησεν ή Αικατερίνη έν 
αδημονία:, τ ί άποκρίνεσθε ;

— Μήτέρ μου, θά σκεφθώ, είπεν ό 
δούζ, δστις ήθελε νά λάβ/ι εξηγήσεις παρά 
τού Βουσύ διά τήν ανακολουθίαν του, καί 
αΰ:ιον . . .

— Παραδίδοται, έσκέφθη ή Αικατερί
νη. Έκέρδισα τήν μάχην.

— "Ισως ό Βουσύ 2/ει δίκαιον, είπε 
καθ’ έαυτόν δ δούξ.

Μήτηρ καί υίός*άπεχωρίσθησαν, άφού 
άμοιβαίως ένηγκαλισθησαν.

ΞΕ'

Π ώ ς  ό  Μ ο ν σ ο ρ ώ  η ν ο ιξ ε ν ,  £ χ λε« ιε  
x a i  π ά λ ιν  ή ν ο ιξ ε  τ ο ύ ς  ό φ β α λ -  
ji- θ ΰ ς  τ ο υ ,  τ ό  ό π ο ιο ν  ά π ε δ ε έ -  
χ ν υ ε ν  ο τε δ έ ν  η τ ο  ν ε κ ρ ό ς

Καλός φίλο; είναι γλυκύ πράγμα, τό- 
σω μάλλον γλυκύ, δσψ είναι σπάνιον.

Ό  Ρεμή ούτως έσκέπτετο, ένώ Ετρεχεν 
είς τούς άγρού; έπί τίνος τών καλλιτέρων 
ίππω ν τών ιπποστασίων τού πρίγκηπος.

  Α γα πώ  πολύ τόν κύριον δέ Βουσύ,
ελεγε καθ’ εαυτόν δ Ώδουίνος, επίσης δέ

δ κύριος δέ Βουσύ μέ άγαπί! θερμώς, ώς 
πιστεύω."Ενεκα τούτου, είμαι σήμερον τό
σον εύθυμος, διότι είμαι εΰτυχής δι’ άμ- 
φοτέρους ύμόίς.

Ό  Ρεμή, ταύτα  σκεπτόμενος, έπλησία- 
ζεν είς τόν τοίχον τοΰ κήπου.

Αίφνης δ ίππος του έσταμάτησε μέ τούς 
οώθωνας ήνεψγμένους καί τού; οφθαλμούς 
ατενείς, ώστε, παρ’ ολίγον, δ Ρεμή επ ι- 
πτεν ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ Μαθι- 
δράτου.

Τοιοΰτο ϊφερεν όνομα δ ίππος.
Ό  Ρεμή, τόν δποΐον ή άσκησις είχε κα

ταστήσει δεξιόν ιππέα , έβύθισε τούς πτεο- 
νιστήράς του είς τάς πλευράς τοΰ ίππου, 
άλλ ’ ό Μαθιδράτης δέν εκινήθη" ίσως εί- 
χεν όνομασθή οδτως, ένεκα τής ομοιότη
τας τοΰ επιμόνου χαρακτήρός του ποός 
τόν χαρακτήρα τοΰ βασιλέως τοΰ Πόντου.

Ό  Ρεμή, έκπλαγείς, έ ταπείνωσε τούς 
οφθαλμούς πρός τό ϊδαφος, δπως Εδη ό
ποιον πρόσκομμα άνεχα ίτιζε τόν ίππον 
του, πλήν δέν είδεν ή εΰρύν λάκκον αίμα
τος, τό οποίον, ολίγον κα τ’ ολίγον, άπ- 
ερρόφων ή γή καί τά  φυτά.

— Καλέ ! μήπως έδώ δ κύριος δέ Σαίν- 
Λύκ διετρύπησε τόν κύριον δέ Μονσορώ; 
άνεφώνησεν,

Ό  Ρεμή άνήγειρε καί έφερε τούς οφθαλ
μούς περί έαυτόν.

Είς άπόστασιν δέκα βημάτων καί έπί 
σωρού λίθων, είδε δύο κνήμας άκαμπτους 
καί σώμα μόίλλον αυτού άκαμπτον.

— Καλέ ! δ Μονσορώ ! είπεν δ Ρεμή- 
Ένθάδε  χε ϊ τα ι  ό Νΐμρώδ .  Έ άν ή χήρα 
άφίνγι αΰτόν τοιουτοτρόπως έκτϊθειμένον 
είς τούς κόρακας καί τούς γύπας, τούτο 
είναι καλός οιωνός δι’ ήμάς.

Ό  Ρεμή, άφιππεύσα;, ποοΰχώρησε βή
ματά τινα  πρός τό σώμα τοΰ άρχικονη- 
γοΰ.

Έ πετα ι συνέχεια.
Α μ .λ .

Ο Λ Ε Υ Κ Ο Σ  Τ Α Φ Ο Σ

[Διήγημα Evariste Carrance].

A'

Μεταξύ τών κωμοπόλεων Μοντοριλλιόν 
καί Βελλάχης υπήρχε, κατά τόν δέκατον 
τέταρτον αιώνα, μεγαλοπρεπής τις ?παυ- 
λ ις , άνήκουσα είς τόν βαρώνον Δέ Λαβα- 
λέρ, δςτις διαρκώ; κατφκει έν αΰτη.

ΤΗτο εξήκοντα καί πλέον έτών, καί έν 
τούτοι; ούδέποτε παρ·/)τήθη τών μακρών 
περιπάτων καί τοΰ κυνηγίου.

Μεταξύ τών πολυαρίθμων υπηρετών 
του συγκατελέγετο καί ή οικογένεια Δου- 
νώ, ή τ ις πρό πολλών έτών εΐχεν εϊ;έλθει 
είς την υπηρεσίαν τοΰ βαρώνου καί τήν 
δποίαν ούτος έξαιρετικώς ήγάπα.

Ή  οικογένεια αΰτη συνέκειτο έκ τριών 
μελών* τού πατρός Λουδοβίκου, γέροντος 
έβδομηκονταετούς, εργάτου αγαθού καί 
ακεραίου χαρακτήρός, τής συζύγου του 
Γερτρούδης, αγαθής έξηκοντούτιδος γραί
ας, τήν δποίαν Ιβλεπέ τις πάντοτε v r-



θουβαν εν τ ιν ι γωνί^  τ έ ς  οικίας, καί τές  
θυγατρός των Μάρθας, ώραιας και Spo- 
οβράς νέας, μόλις εΓκοσιν άνοίξεις άβιθμού- 
σης.

Ή  Μάρθα τοσοΰτον ήγάπα τούς γο
νείς της, ώςτε, χάριν αυτών, έθυσίαζε τά 
πάντα.

Ό  γέρων Δουνω ήγάπα έπίσης την θυ
γατέρα του καί είχε κατά νοΰν νά δώσϊ] 
είς αυτήν διά σύζυγον τόν καλλίτερον 
νέον το1} χωρίου,τόν χνρ 'H d i a r} τον άρ- 
χιπποκόμον τοΰ βαρώνου.

Ή  καλλονή τές  νέας είχε καταγοητευ
τεί άληθώς τόν 'Ηλίαν· άλλ’ ή Μάρθα, 
ώσεί προαισθανομένη άπευκταΐόν τ ι, έ- 
βδελύσσετο αυτόν άπό καρδίας, καίτοι ό- 
μολογουμένως ητο νέος ώραίου εξωτερι
κού και κοσμίας συμπεριφοράς.

Είχεν δμως 8ν ελάττωμα καί τοΰτο έ- 
φόβιζε την ΜάοΟαν. ΤΗτο είς άκρον υπερ
ήφανος.

Β'

’Ολίγον μακράν τές  οικίας τοΰ βα- 
οώνου Δέ Λαβαλέο ίκειτο δ Λεύκάς Τάφος,  
μέρος τ ι άγριον καί άλλόκοτον, περί τοΰ 
δποίου ΰπέρχε παράδοξός τις παράδοσις· 
έλέγετο δηλαδή δτι, καθ’ ήν ώραν οί ζών- 
τες παραδίδονται είς τάς άγκάλας τοΰ 
Μορφέως, οί νεκροί εγείρονται καί χο- 
ρεύουσι πέριξ αύτοΰ.

Πάς δέ οδοιπόρος, δςτις ϊμελλε νά δί- 
έλθν) μετά την δύσιν τοΰ ήλίου τά κατη- 
ραμένον έκεϊνο μέρος, έπέστοεφεν έντρο
μος, άκούων παρά τών χωρικών την έξέ ί 
άλλόκοτον καί τρομεράν ιστορίαν:

• Ημέραν τινά  όμάς τ ις  άθιγγάνων Ε
στησε τήν σκηνήν της πλησίον τοΰ A t o -  
χοΰ Τάφου.  Ή  δμάς αυτη ήτο πολυάριθ
μος καί ώς έκ τούτου οί κάτοικοι τών πέ
ριξ χωρίων ίρξαντο ν’ άνησυχώσιν».

Οί φόβοι των ούτοι δέν έβοάδυνον νά 
έπαληθεύσωσι" διότι μετ’ όλίγας ημέρας 
άπό τές  άφίξεώς των οί πλανήτες ούτοι 
•ζρξαντο νά διαπράττωσι κατά τά  περί
χωρα εκείνα διαφόρους ληστείας καί φό
νους

Ό θεν οί χωρικοί ήρξαντο νά σκέπτων- 
τα ι περί τοΰ πρακτέου, διότι έκαστος έ- 
φοβεϊτο καί περί αύτές τ έ ς  ζωές του.

Πεντακόσια μέτρα μακράν τές  Βελλά- 
χης κατφκει γέρων τ ις , δςτις ένομίζετο 
ώς άγιος άνθρωπος' διό πάντες άπεκάλουν 
αύτόν r t a r r o i v r a u o r , καί έπιστεύετο γε
νικώς δτι ήρχετο είς συνομιλίας μετ’ αο
ράτων πνευμάτων.

Όθεν οί πρόκριτοι τών χωρίων εκείνων 
Ισπευσαν αυθωρεί πρός αύτόν δπως συμ- 
βουλευθώσιν αύτοΰ περί τοΰ τρόπου τές 
απαλλαγές των έκ τοΰ επικειμένου εκεί
νου κυνδύνου. Ό  άγιος εκείνος άνθρωπος 
δψωσε τού; οφθαλμούς πρός τον ουρανόν 
καί έγονυπέτησεν εύσεβώ; ενώπιον έσταυ- 
ρωμένου τινός.

—  Κύριοι, είπεν αύτοΐς, άφοΰ έδεήθην 
μετά κατανύξεως, έπανέλθετε ήσυχοι είς 
τάς έστίας σας, διότι αΰριον δεν θά ΰπάρ- 
χωσι πλέον οί κακοΰργοι εκείνο ι

οι άναθοί νω3ΐκοί ήθέλησχν νά ζητή-

σωσι σαφεστέρας πληροφορίας, άλλ’ δ γέ
ρων ήρνήθη έπιμόνως.

— Εις αύτόν τόν κόσμον, είπε, τά πάν 
εύοδοΰται διά τής άγαθότητος καί τές  
επιείκεια ; τοΰ Θεοΰ.

Μία ώρα μετά τό μεσονύκτιον είχεν ί[δη 
σημάνει. Βαθεϊα σιγή έπεκράτει έν τοΤ; 
πέριξ ^ωρίοις καί μόνον άμυδρόν τ ι φώ; 
έφαίνετο άνά μέσον τών χαράδρων τών πα
ραθύρων τοΰ μονήρους οΐκίσκου τοΰ ερη
μίτου.

Ό  άγιος άνθρωπος προςηύχετο. ΑΓφνης 
ήγέρθη· ή κατάλευκος κόμη του άπήστρα- 
πτεν ώ ; αί ακτίνες τ έ ς  άογυροχρόου σε
λήνης, οί οφθαλμοί του έσπινθηροβόλουν 
ώς τίγρεως, καί ή χείρ του, στιβαρά ώς 
τριακονταετούς νέου, ήρπασεν Ικ τίνος γω 
νίας τοΰ κελλίου του μέγαν τινά  έσταυ- 
ρωμένον καί έξέλθε εις τήν οδόν, φωτιζο- 
μένην ύπό τοΰ ώχροΰ τές  σελήνης φωτός.

Ό  Λευ ιάς  Τάφος  εινε απότομος καί ά- 
χανής τις κρημνός, ούτινος τό άπέραντον 
βάθος σκοτίζει τό βλέαμα τοΰ θεατοΰ.

Πέριξ τοΰ κρημνοΰ τούτου, είς άπόστα- 
σιν τριάκοντα άπ’ αύτοΰ μέτρων, ειχον 
έστημένας τάς σκηνάς των οί άθλιοι έκεϊ- 
άθιγγάνοι.

Ό  ερημίτης έντός ολίγου ϊφθασεν έκεϊ 
καί διηυθύνθη πρός τάς σκηνάς. Τά πάν 
έκοιμάτο. . .

Έδίστασεν.
— ’Εμπρός, τω είπε φωνή τ ις , εμπρός, 

τέκνον μου.
—  Θεέ μου ! είπεν ό γέρων, γεννηθήτω 

τό θέλημά σου.
Καί, άνάψας λαμπάδα τινά , τήν δποίαν 

μεθ’ έαυτοΰ εφερεν, έπλησίασεν αύτήν είς 
τάς ές άχύρου καί έκ λινοΰ υφάσματος 
σκηνάς καί μετέδωκεν εις αύτάς τό πΰρ.

—  Έ λθετε , κατηραμένοι, ελθετε.
Καί τό μέτωπον τοΰ άνθοώπου τούτου

έξήστοαπτεν ΰπά θείου φωτός καί δ σταυ
ρός του, δςτις εφερεν έπ’ αύτοΰ καθηλωμέ- 
νον τόν μάρτυρα τοΰ Γολγοθά, άντηνάκλα 
άκτϊνας ούρανίου φωτός.

Τότε ήκούσθησαν φωναί καί βλασφη- 
μία ι, δάκρυα άμα καί γέλωτες . . . Είτα 
δέ άπαν-ιες εκείνοι οί κακοΰργοι ώρμησαν 
έκτος τών σκηνών' άλλ’ δ άγιος άνθρωπο; 
ετρεξε πάραυτα κα τ’ αύτών, κρατών άνά 
χεϊρας άνημμένην τήν λαμπάδα του, καί 
μετέδωκεν είς τό σώμα των τό πΰρ.

—  Έ λθετε , κατηραμένοι, άνέκραξεν, 
Ελθετε !

Μετά δέ τοΰτο, τό πάν έξηφανίσθη" άν- 
δρες, γυναίκες καί παιδία κατεκυλίσθησαν 
έντός τές  άβύσου εκείνης, ήν ό θεάς προ- 
ώρισται ώς αιώνιον αυτών τάφον.

Ό τε  δέ τό εργον τοΰτο συνετελέσθη, ό 
άγιος άνθρωπος έγανυπέτησε καί, άφοΰ 
έπί ώραν προςηυχήθη, άπεκοιμήθη νήδυ · 
μον καί γλυκύτατον ΰπνον.

Ή  παράδοσις προςθέτει είςέτι δτι, ένφ 
έκοιμάτο, άγγελοι κατέλθον έξ ούοανοΰ 
καί μετέφερον αυτόν, ώς πάλαι ποτέ τόν 
Μωϋσέν,ενώπιον τοΰ θρόνου τοΰ Ύψίστου, 
καί ούδέποτε πλέον ήκούσθη τ ι περί τοΰ 
άγιου εκείνου γέροντος.

Γ

‘Η οικογένεια Δουνώ έκάθητο δειπνώσα 
πέρις μικράς τίνος τραπέζης. Ή  γραϊα 
Γεοτοούδη έσιώπα, κατά το σύνηθες, ή δέ 
Μ άρθα εί^ε τούς οφθαλμούς πλήοεις δα 
κρύων.

—  Πάτερ μ ου, είπεν έπί τέλους διά φω
νής συγκεκινημένης, μή με βιάζετε τόσον... 
δέν θέλω νά σε παυακούσω . . .

— 'Αλλά δ ιατί αύτή ή επιμονή σου ;
—  Διότι δέν τόν άγαπώ !
— Τί σημαίνει !. .. Εινε έξχίρετος νέος 

καί τ φ  Εδωκα τόν λόγον μου.
— Λοιπόν δέν είμαι θυγάτηρ σου, πά 

τερ μου ;
— ’Αλλά φροντίζω διά τήν εύτυχίαν 

σου, κόρη μου, καί δι’ αύτό θέλω νά τον 
νυμφευθ*75ς.

— Προτιμώ μάλλον ν' άποθάνω, πά
τερ μου !

—  Λοιπόν τόσψ μισείς τόν 'Ηλίαν ; Τί 
σ’ εκαμεν ;

—  ’Αλλοίμονον ! δέν ήξεύρω οΰτε κ’ 
έγώ, άλλ’ ή παρουσία του τόσω μέ τρο
μάζει . . .

—  “Εστω, δέν σε βιάζω έπί τοΰ παρόν
τος, άλλά σοί δίδω προθεσμίαν διά νά 
σκεφθϊίς μέχρι τών Χριστουγέννων.

Καί ήγέρθη δπως άνοίξιρ τήν θύραν διά 
νά ειςέλθγι καθαρός άήρ έντός τοΰ δωμα
τίου.

Ά λ λά  καθ’ ήν στιγμήν δ γέρων Λου
δοβίκος ήνοιγε τήν θύραν, άνθρωπό; τις 
ετρεχε δρομαίω; πρός τό αντίθετον αύτης 
μέρο;. ΤΗτο δ Ή λ ία ς, δςτις είχεν άκού- 
σει τά  πάντα . . .

"Ειτεται τά τέλος.

ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Τ Ω Ν  Ε Κ Α Ε Π Ω Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί έν παρενθέσει Τ'.;̂ α'- σημειοίνται '/άριν των έν 
ταΐς έπαρ-/ίαις χχι τΏ έςοιτϊριχω έπιθυμούντων νά 
άποχτήσωσιν αύτά, έλεΰ0;ρα τα/, .τελών ]

Σ τε φ ά ν ο υ  θ .  Ξένο ν :  Ό Αιάβολος έν Το\»ρ- 
ήτοι Σ χ η ν α Ι  ε ν  Κ ω νσ τα ν ζ ι ν ο υπ οΛ ε ι .  Εχ- 

δοσι; δευτέρα, άδεια τοΰ συγγραφέως, έν rt προοετέθη 
έν τέλει χαι τά δραιχα Ή  Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  τ ΰ ν  Γ ε ν ν ι -
τ σ ά ρ ω ν ,  Τόμοι 2 ......................... Δ?αΧ· 5. [5,50]

Σ τέ φ α ν ο ν  θ .  Ξένο ν  : *Η 'Η ρωΐς *Βλ- 
λ η ν ι * έ ΐ  *Ε «αναστάα*ως, μυθιστορία ει; δύο
τόμους ογκώδεις....................................Δραχ. 4. [4,50]

Γ εω ργ ίο υ  Α. Β αΛ αδάνη :  Α ιη γή μ α τα , χομψός 
τόμος περιέχων 8 διηγήματα . . Δραχ. 1. [1,20]

ΑιμιΛίον Zo. la : Τ4 *Ακ6χρυφ<χ Μασοα-
λ ί α ς .......................................................Δραχ. 3. [3,30]

Γ εω ργ ία ς  Σ ά ν ί η ς  : Λ ίων Αεώνης, μετάφρασις 
I. Ί σ ι δ -  Σ χ νΛ ίσ ση  . . . Δραχ. 1,50. [ ί ,80]

ΑίμιΛίον Ρ ισ β ο ν ρ γ :  Τ4 Αύο Αίχνοι.Δρ. 1,60 [2] 
Κ ο μ η σ σ η ΐ  Jdc'D 'flpata Baptetvi) λπ. 60. [70] 
Γ ρηγ ο ρ ίο ν  &. ΞενοπονΧον : Τό Τ ριαχοσιά-

δ ρ α χ μ ο ν  “Ε π α Ο λ ο ν ..............................λεπ. 50. [60]
Παύλο ν  Μ α ν τ ε γ ά ζ α : ’ Γ γ ιε ιν ή  ,  μετάφρασις

Ν. ΆξεΛαΰ,  ιατροϋ.........................Δρα/. 4. [4,30]
ΝιχοΑάον Σ α ρ ά ν τ η  (μαγείρου) : Σ ύγγραμμα 

Μ α γ ε ιρ ικ έ ς ..........................................Δραχ. 4. [4,30]
Δημοσθε'νους Ν. Β ρ α τ σ ά ν ο υ  : Τρεις 

παρά. τ?ι Αον>χ(ασν  ̂ τ9)ς Π Χ χχιντίι;, φυλλά-
διον Α ' .......................................................λεπ. 40. [45]


