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Συνέχεια· ϊδε ποοηγούμ,ενον φϋλλον.

ΛΛ'

Ό  αναγνώστης γνωρίζει πώς ό Λαβρέτ- 
°*ης έξεπαιδεύθη" είπωμεν λέξεις τινάς, 
λαί περί τ?ις άγω γ'ίς τΐίς Έ λ ίζη ς . ΤΗτο 
δεκαέτις δταν ό πατήρ της άπέθανε, μη

Τέσααρες &ν6ρωποι ίαταμιίτησαιν. (σελ. 536).

ένασχοληθείς σχεδόν περί αίιτΐϊς. Πολυά
σχολος ών, αφιερωμένος ολόκληρος είς τάς 
μ έ ρ ιμ ν α ς  ποάς αΰ'ησιν των εισοδημάτων 
του,όζυχόλου, ζωηρόίς καί παραφόρου κρά- 
σεως, δέν έφείδετο χρημάτων ΐνα π λη 
ρών·/] διδασκάλους, παιδαγωγούς καί έν- 
δύν) τά  τέκνα του. “Αλλως τε bsv είχε 
καί καιρόν. Είργάζετο άδιακόπως, έκοι- 
ματο ολίγον καί σπανίως έπαιζε χαρτιά. 
«Ό  βίος μου παρί\λθε ταχέως » , έλεγε π ι- 
κρώς μειδιών επί της έπιθανατίου κλίνης 
του. Ή  Μαρία Δημητριέβνα πραγματι-

κώς δεν ένησχολήθη ποσώς περισσότερον, 
καίτοι έκαυχάϊτο είς τόν Λαβρέτσκην δτι 
μόνη άνέθρεψε τά τέκνα τν)ς. Ένέδυε την 
θυγατέρα της ώς πλαγγόνα, την έθώπευεν 
ενώπιον ολων, την άπεκάλει μικρόν θησαυ
ρόν της, μικρόν πνεύμα τη ς, καί ταϋτα  
ήσαν δλα. Π&σα σύντονος ένασχόλησις έ- 
κοπίαζε την νωθράν ταύτην γυναίκα. Ό τε  
Ιζη ό πατήρ της ή Έ λίζα  είχε πα ιδαγω 
γόν τ ινα , την δεσποινίδα Μορώ, έκ Πα- 
ρισίων, άλλά μετά τόν θάνατον αύτοϋ έγ- 
κατελείφθη είς την φροντίδα τΐίς Μάρθας
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Τιμοθέβνας. Ό  αναγνώστης xvjv γνωρίζει* 
ή δεσποινίς Μορώ ήτο μικρόσωμος καί ε
π ιπόλαιο ;. Κατά τήν νεότητα της είχε 
β ιώσγ  άσωτον βίον καί κατά τό γήρας αΰ- 
τής δύω μόνον πάθη τν5 άπέμεινον: ή 'λαι
μαργία καί τό χαρτοπαίγνιον. "Οταν έ- 
κορέννυτο καί δέν Ιπαιζεν ή δεν έφλυάρει 
τό ποόσωπόν τη ; έξεδήλου ηλιθιότητα. 
’Αδύνατον δέ νά την άποκαλέση τ ι ;  κα
λήν, Μή προήλθε τοΰτο έκ τοΰ άσωτου 
βίου τη ; ή μήπω; άπό τής ατμόσφαιρα; 
τών Παρισίων,δν άπό πα ιδ ική ; ηλικ ία ; ά- 
νέπνευσεν; ΤΗτο μεστή σκεπτικισμού καί οί 
συνήθεις αΰτής λόγοι ήσαν: "Ο.Ια α ύ ι ά  t i -  
r a i  άνοησ ία ι .  Ώ μίλει σφαλερώς τήν παρε- 
φθαρμένην γαλλικήν διάλεκτον καί δέν ήτο 
Ιδιότροπος. Τί περισσότερα ήθελον παρά 
τής παιδαγωγού ; Πολύ ολίγην έπίδρασιν 
ϊσχεν επί τ·7ίς ’Ελίζης· μεγαλειτέρα ήτο ή 
τής άπό μικοάς ηλικ ίας παιδαγωγού της, 
τ ι ς  Ά γάθης Βλασιέβνας.

Ή  τύχη τ·7ί; γυναικό; τα ύτη ; ήτο πα
ράδοξο;. Έγεννήθη έξ οίκογενεία; γεωρ
γών, έν δεκαεξαετεϊ δέ ηλικία ύπάνδρευ- 
σαν ταύτην μετά τινο ; χωρικού, άλλά δέν 
ώμοίαζε τών όμοιων τη ;. Ό  πατήο τη ;, 
επί εικοσαετίαν καλλιεργήσα; σίτον είχε 
κάμγι έζ οικονομιών μικοάν περιουσίαν καί 
τήν είχε πολύ θωπεύσγ], Κατεϊχεν άξιοση- 
μείωτον καλλονήν καί κομψότητα, περί- 
πυστο; ε’ις τά  περίχωρα, ευφυής, εύγλω τ
τος καί εύτολμος. Ό  κύριός της, Δημή- 
τριο; Πεστώφ, πατήρ τής Μαρίας Δημη- 
τριέβνας, τήν ειδεν ημέραν τινα λικμίζου- 
σαν, συνωμίλησε μετ’ αΰτής καί τήν ή- 
γάπησε παραφόρως. Μετ’ ολίγον εκείνη 
έχήρευσεν, ό δέ Πεστώφ καίτοι νενυμφευ- 
μένο; δέν έδίστασε νά τήν παραλαβή εις 
τήν οικίαν του.Ή  Ά γάθη τόσον καλώς έ- 
φέρετο εις τήν νέαν θέσιν της,ώστε έπίστευέ 
τις δτι ουδέποτε έζησεν άλλως. Τό δέρμα 
της έλεύκανεν, έπάχυνε καί αί χεΐρές της 
έγένοντο λευκόταται. Τό σαμοβάρ ι ο γ  δέν 
Ιλειπεν άπό τή ; τραπέζη; τη ; καί ήθελε 
νά φορή πάντοτε βελούδινα; καί μεταξίνα ; 
έσθήτα;, έκοιμό!το δέ επί ποοσκεφαλαίων 
έκ πτ ίλω ν. Ό  μαλθακό; ουτο; βίο; διάρ
κεσε πενταετίαν σχεδόν. Ό  Δημήτριο; 
Πεστώφ άπεθανεν, ή δέ χήρα αΰτού, άρί- 
στη γυνή, χάοιν τή ; μνήμη; έκείνου, δέν 
έφερθη τραχέω; πρός ταύτην, τοσούτον 
μάλλον καθ’ δσον ή Ά γάθη έπεδείξατο 
πάντοτε σεβασμόν πρός εκείνην" οΰχ ή τ- 
τον ύπάνδρευσε ταύτην μετά τίνος βο
σκού κκί τήν άπέμπεψε τή ; οικίας. Τρία 
ϊτη  παρήλθον. Καυστικήν τινα ημέραν ή 
κυρία τ/)ς εισήλθεν ε ί; τό υποστατικόν 
τνΐί, ή δέ Ά γάθη τνΐ προσέφερε νωπότα- 
τον ανθόγαλα' ή στάσι; α ΰτή ; ήτο τόσον 
ταπεινή και τοσον καθαρώ; ένδεδυμένη, 
γαλήνιο ; καί ευχαριστημένη έκ τού βίου 
τη ;, ωστε η κυρία τη ; τήν συνεχώρησε 
καί τϊ) επέτρεψε νά μεταβαίνη ε ί; τήν οι
κίαν της. "Εξ δέ μήνα; μετά ταΰτα τό
σον οικεία είχε γείντρ,ώστε τνί ένεπιστεύθη 
τήν οικίαν τη ; καί τήν προσέλαβεν οίκο
νόμον αΰτή ;. Ή Ά γάθη έπανήλθεν ε ί; τήν 
έξασκησιν τή ; ίσχύο; τ η ;, έπάχυνεν αΰθι; 
καί έλεύκανεν ή έμπιστοσύνη τή ; κυοία;

αυτή ; δέν είχε πλέον, οδτω; είπεΐν, δρια. 
Τοιουτοτρόπω; παρήλθον πέντε άλλα ετη. 
Ακόμη άπαξ ή συμφορά έβάρυνεν έπί τή ; 
Αγάθη;. Ο σύζυγό; τ η ;,  όν κατώρθωσε 

νά καταστήστρ οίκέτην, έγένετο μέθυσος, 
ϊλειπεν απο τού οΓκου τής κυρίας καί έπί 
τέλους αφήρεσεν, άργυρά κοχλιάρια,άτινα 
μέχρις άρμοδιωτέρας περιστάσεως είχε 
κρύψη εις τό κιβώτιον τής γυναικός του. 
Η κλοπή ανεκαλύφθη,ό σύζυγο; άπεστάλη 

εις τά ζώά του καί ή σύζυγο; ΰπέπεσεν 
ε ι; δυσμένειαν. Ά πό  οικονόμου κατέστη 
κεντήστρια καί τή άπηγορεύθη νά φέ;η 
σκούφον, άλλά μανδήλιον.

Ή  Ά γάθη ΰπέστη τό πλ^ξαν αΰ ιήν 
δυστύχημα μετά ταπεινή ; δποταγή; έκ- 
πληξάση; ά παντα ;. ΤΗτο τότε πλέον τών 
τριάκοντα έτών. Τά τέκνα τη ; άπέθανον 
άπαντα καί ό σύζυγό; τη ; δέν Ιζησεν έπί 
πολύ. ’Επέστη ό καιρό; ίνα συλλογισθίί 
έαυτήν. Έγένετο βραχύλογο; καί πολύ 
θρήσκο;, μετέβαινε τακτ ικώ τατα  ε ί; τοΰ; 
ορθρου; καί εί; τά ; λειτουργία; καί διέ
νειμε τά ; καλά ; ένδυμασία; τη ;. Δεκα
πενταετίαν διήλθε σιγωσα, ταπεινή καί 
σώφρων, φερομένη δέ μετά σεβασμού πρό; 
απαντα ;. Αν τ ι ;  ελάλει πρό; αυτήν τοα- 
χέω ;, εκείνη υπεκλινετο και τον ηυχαρί— 
στει διά τό μάθημα. Πρό πολλοΰ ή κυ- 
ρι« τη ; τήν είχε συγχώρηση και άποδώση 
τήν εΰνοιάν της, θέσασα ημέραν τινά τόν 
Γδιόν την σκούφον έπί τής κεφαλή; αυτής, 
άλλ ' ή Ά γάθη ουδόλως ήθέλησε νά μετα- 
βάλ.ϊ) κάλυμμα καί έτήρησε τό ταπεινόν 
άμαυρόν μανδήλιόν της. Μετά τον θάνα
τον τής κυρίας της έγένετο ταπεινοτέρα 
καί άγαθοτέοα έτι. Ό  'Ρώσος ευκόλως 
υπακούει καί ευχαρίστως προσκολλδται, 
άλλά δυσκόλως κτδτα ί τ ι ;  τήν ΰπόληψίν 
του, διότι δέν δίδει ταύτην εΰκόλω; καί 
έπ ιπολαίω ;. Ά π α ν τε ; έν τνΊ οικία έξετί- 
μων τήν Ά γάθην, ούδεί; δ’’ έσυλλογίζετο 
τά παρελθόντα σφάλματα,άτινα έφαίνοντο 
δτι έτάφησαν μετά τού γέροντο; κυοίου.

Νυμφευθεί; τήν Μαρίαν Δημητριέβναν 
ό Κ αλιτίν ήθέλησε νά έμπιστευθή τήν δι- 
εύθυνσιν τή ; ο ικία ; του ε ί; τήν Ά γάθην, 
ά λλ ’ αδτη ήρνήθη’ έκείνο; ώργίσθη, άλλ’ 
αδτη χαιρετίσασα αυτόν ταπεινώς έξήλθε 
τού δωματίου. Ό  Κ αλιτίν, εΰφυή; άνήρ, 
ενόει τοΰ; άνθρώπου;, ένόησε λοιπόν τήν 
Αγάθην καί δέν τήν έλησμόνησεν. ’Εγ

κατασταθεί; ε ί; -ήν πόλιν έτοποθέτησε 
ταύτην. τϊΐ συγαταθέσει τ η ;, παρά τή Έ - 
λ ίζ ϊΐ, οΰσγι πενταετεΐ τότε. Ή  σοβαρά καί 
αυστηρά φυσιογνωμία τ·/5; νέα; παιδαγω
γού έφόβισε κατ’ άρχά; τήν κορασίδα, 
άλλά δέν έβράδυνε νά έζοικειωθΐ) μετ’ αΰ
τ ή ; καί τέλο; τήν ήγάπησε πολύ. Ά λ λ ω ; 
τε ήτο καί πολύ σοβαρά, ή παιδίσκη. Τά 
χαρακτηριστικά τη ; είχον τήν ζωηρότητα 
τών τού πατρό; τη ;, άλλά δέν ώμοίαζον 
οί οφθαλμοί τω ν ' τουναντίον τό βλέμμα 
τη ; ήτο γλυκύτατον καί ήρεμον, τούθ’ δ- 
περ δέν ηναι σύνηθε; ε ί; τά  παιδία. Δέν 
ήγάπα νά παίζν] μέ πλαγγόνα ;, δέν έγέλα 
ουδέποτε θορυβωδώς, οδτε επί πολύ. ΤΗτο 
δραστήριο;, δέν έρρέμβαζεν εΰκόλω;, άλλά 
φυσικά ήτο σιωπηρά. Ό ταν  τυχόν έσκέ-

πτετο, πάντοτε τοΰτο συνέβαινε έκ σοβα
ρά; τινο; σκέψεω;, έκδηλουμένη; έκ τών 
έοωτήσεων άς άπέτεινε τότε πρός πρόσωπα 
μεγαλητέρας ήλικίας αυτής. Τόν πατέρα 
της εφοβείτο- τό δ’ αΓσθημα δπερ ή μή- 
τηρ της τ?1 ένέπνεε δέν είχέ τ ι τό οριστι
κόν δέν έφέρετο πρός αυτήν οδτε δειλώς 
ουτε.θωπευτικώς,. άλλως τε οΰδένα έθώ- 
πευεν, οΰτε αΰτήν τήν Ά γάθην, καίτοι 
μόνην ταύτην ήγάπα. Ή  Ά γάθη οΰδέποτε 
κατελίμπανε ταύτην καί ήτο πριΖγμα ά- 
ζιοπερίεργον νά βλέπνι τις ταύτας όμού. 
Η Αγάθη ευθυτενής καί αυστηρά, κρα

τούσα τό πλέξιμόν της, μελανειμονούοα, 
μέ πρόσωπον ισχνόν καί διαφανές ώ ; κη
ρός, άλλά μέ ωραία καί εκφραστικά χαρα
κτηριστικά, ή δέ παιδίσκη παρά τοΰ; πό- 
δας αυτής έπί μικρού σκίμποδος καθημένη 
ειργάζετο ώσαύτως,ή μάλλον έθεώρει ταύ
την, άκούουσα σοβαρώς τάς διηγήσεις τή ; 
παιδαγωγού τη ;. Ή  Ά γάθη  δέν διη
γείτο μύθου;,άλλά διά σοβαρά; καί μεμε- 
τρημενη; φωνής τ7, έλεγε την ιστορίαν τή ; 
Θεοτόκου, τών δούλων τού Θεού καί τών 
άγιων μαρτύρων. Δ ιηγείτο τόν βίον τών 
άγιων, πώς γ,γίασαν πεινώντες καί ά- 
θλίως βιούντες καί πώς, χωρίς νά φοβών- 
τα ι καί αΰτοΰς τοΰς αΰτοκράτορα;, έδίδα- 
σκον τόν νόμον τού ’Ιησού Χριστού, πώ ; 
τα πτηνά τού οΰρανού το ΐ; έφεοον τήν 
τροφήν των καί τά  θηρία τού; ήκουον. 
Tvi έλεγεν δτι ή έκ τού α ΐματο; αΰτών 
ποτισθεΐσα γή έκαλύπτετο έξ άνθέων καί 
ή παιδίσκη, άγαπώσα τά  άνθη,τήν ήοώτα 
άν ήσαν τά  άνθη τών παθών. Ό  τόνο; 
τής φωνής τής Ά γάθης ήτο γλυκΰ ; καί 
σοβαρός,συνεμερίζετο δέ τήν έντύπωσιν ήν 
οί ευσεβείς της λόγοι ένεποίουν. Ή  ’Ελίζα 
ήκουε ταύτης,ή  είκών τού παντοδυνάμου 
Θεού ένεχαράττετο βαθέως έν τ·̂  ψυχτί 
της καί έπλήρου ταύτην ήδέος καί Ιερού 
φόβου. Ό  Χριστός έπίσης έγένετο εις αΰ
τήν γνωστότατος, δν οίκεϊον, οίονεί συγ
γενής. Η Αγάθη εδίδαξεν εις αυτήν νά 
προσεύχηται πρός τόν Θεόν. Ε νίοτε έξή- 
γειρε ταύτην λίαν ενωρίς, τήν περιεκάλυ- 
πτε μετά προσοχής καί τήν ώδήγει εις 
τόν όρθρον. Ή  ’Ελίζα ήκολούθε·. ταύτην 
ϋαδίζουσα άκροποδητί καί συγκοατούσα 
τήν άναπνοήν της- τό ψύχος καί τά ημ ί
φως τής πρωίας, ή δροσεοότης καί τό κε
νόν τής έκκλησίας, τό μυστικόν δι’ οΰ έ- 
καλύπτοντο αί λαθραϊαι αΰται έξοδοι, ή 
άπόκρυφο; ε ί; τήν οικίαν επάνοδος, ΐνα 
κατακλιθώσιν αΰθ ι;, ή συνένωσις αδτη 
τών περιστάσεων έν α ί; ή απείθεια καί τό 
άπρόοπτον έμίγνυντο μέ τόν οίκτον, πάν
τα ταυτα  ενεποιουν αΓσθησιν εις την πα ι
δίσκην καί τήν συνεκίνουν μέχρι βάθους 
καρδιάς. Η Αγάθη ουδέποτε τήν έπέ- 
πλη ττεν ' οταν δυσηρεστείτο, έσιώπα καί 
ή ’Ελίζα ένόει τήν σιωπήν της. Ένόει 
μάλιστα ποτε ή Ά γάθη  δυσηρεστείτο 
κατά τών άλλων, κατά τή ; Μαρία; Δη- 
μητριέβνα; καί κατ’ αΰτού ετι τού Καλι
τίν . Επι τρία ετη ή ’Ελίζα Ιμεινεν έμπε- 
πιστευμένη ε ί; τ ά ; φροντίδα; τη ;. Ή  δε- 
σποινί; Μορώ άντικατέστησεν α ΰ τ ή ν ά λ λ ’ 
η επιπολαιος Γαλλίς, μέ τούς ξηρούς λό-
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γους της καί μέ τήν συνήθη άναφώνησίν 
της." "Oda αν  τά tTrai ά ν ο η ο ί α ι , δέν ήδυ- 
νήθη ν' άποδιώξη άπό τής καρδιάς τής 
Έλίζης τήν προσφιλή εικόνα τής Ά γ ά -  
0ης. Ό  σπόρο; είχεν ήδη βαθύτατα; ρί
ζας. Ή  Ά γάθη  καίτοι δέν έπετήρει πλέον 
την κορασιοα, μ’ δλον τοΰτο ίαεινεν εν 
εν τΐΐ οίκιοι, έν ή συχνάκις τήν έβλεπε καί 
τϊί έξεδήλου πάντοτε την αΰτήν εμπιστο
σύνην. ’ Εν τούτοι; ή Ά γάθη  δέν ε^εινεν 
έπί πολύ ε ί; τήν οικίαν, ά<ρ’ ού ή Μάρθα 
Τιμοθέβνα ήλθε νά συγκατδικήσν). "Η αΰ- 
«τηρά σπουδαιότης τή ; αρχαία; υπηρέ
τρια; δέν ήδύνατο νά συμφωνήσ·*) μέ τό ά- 
νυπόμονονκαίπεισμωνικόνύφο; τή ; γραία ;. 
Δι’ δ άπεμακρύνθη τ ϊί ; ο ικία ; καί διεδό- 
8η οτι εισήλθεν ε ί; τ ινα  μονήν. Έ ν τού
τοι; τά Γχνη άτινα  άφήκεν έν τΫ5 ψυχή 
τής Έ λίζης δέν έξηλείφθη σαν. "Οπως καί 
χατά τό παρελθόν, ή Έ λίζα  μετέβαινίν 
εις την λειτουργίαν, ώ ; ε ί; εορτήν τινα , 
προσηύχετο μετά μέθη; σχεδόν,μετά συγ- 
χεκρατημένου ένθουσιασμού καί ώ ; αίσχυ- 
νομένη έαυτήν, δ ι’ δπερ ή Μαρία Δημη- 
τριέβνα πολύ έξεπλήσσετο. Ή  Μάρθα Τι- 
μοθέβνα προσεπάθησε νά μετριάση την εΰ- 
λάβειαν τα ύτη ν .Ή  Έ λίζα  έμάνθανε καλώ ; 
καί μετ’ έπιμονή;, άλλ ' ό Θεό; δέν sly ε 
προικίστι ταύτην δι’ έκτάκτου πνεύματο; 
καί διά τοΰτο δυσκόλω; έμάνθανε τά  πάν
τα. Εκρουε καλώ ; τό κλειδοκύμβαλον, 
άλλά μόνο; ό Λέμ έγνώριζε τ ί έστοίχισεν 
8t; αυτόν τούτο.Άνεγίνωσκεν ολίγον, είχε 
ιδίας σκέψεις καί ήκολούθει την όδόν ήν εί- 
χεν έαυτνί χαράξη. Ώ ; πρό; τοΰτο ώμοί- 
αζε τοΰ πατρό; τ η ;, δστι; έπίση; δέν ή- 
ρώτα του; άλλου; τ ί ϊπρεπε νά πράξη. 
Τοιουτοτρόπως άνεπτύχθη ήσύ^ως και έ
γένετο δεκαενεαέτι;, ουσα πολυθέλγητρο;, 
χωρί; νά τό γνωρίζγ). Έκάστη κίνησι; αυ
τ ί ;  ήλεγχεν άφελή καί άδεξίαν ολίγον 
χάοιν. Ή  φωνή τη ; είχε τόν άογυρούν καί 

I διαυγή τή ; νεότητος ήχον1 τά έλαφρότε- 
ρον τν5; χαρ2ς αίσθημα προΰκάλει έπί τών 
χειλέων της εράσμιον μειδίαμα καί προσ
έθετε ζωηράν λάμψιν καί γλυκύτητα  εις 
τούς οφθαλμού; τη ;. Προσέχουσα ϊνα μη 
ουδένα προσβάλτρ, ήγάπα πά ντα ;, χωρίς 
νά άποδεικνύ·/) προτίμησιν εΕς τινα . Πρός 
μόνον τόν Θεόν άφιέρωσε πάντας τούς πό
θους τής ψυχής της, πάσα; τά ; χαρά; 
τη ;, άπαντα τόν ερωτά της. Πρώτος δέ ό 
Λαβρέτσκης έτάοαξε τήν έσωτερικήν γα 
λή νην της ύπάρξεως ταύτης.

Τοιαύτη ήτο ή Έ λί^α.

ΛΕ'

Τήν μεσημβρίαν τής έπομένης ήμέοας ό 
Λαβρέτσκης έβάδιζε τήν εις τόν οίκον 
τών Κ αλιτίν άγουσαν όδόν. Καθ’ όδόν ά- 
*ήντησε τόν Πάνχιν έφιππον, δστις παρ
ήλθε τούτον καλπάζων καί βυθίσας τόν 
Βΐλόν του μέχρι; οφθαλμών. Ό  Λαβρέτ- 
β*ης δέν έγένετο δεκτός ε ί; τήν οικίαν 
Καλι τ ίν ? τούτο δέ διά πρώτην φοράν συ- 
ν*βαινεν άφ’ δτου τού; έγνώριζεν. Ή  Μα- 
Ρ'α Δημητριέβνα έκοιμιΖτο, ειπεν ό οίκέ- 
Τ*ΐς, διότι εϊχε κεφαλαλγίαν, ή δέ Μάρθα

Τιμοθέβνα έξήλθε μετά τής νεάνιδος. Ό  
Λαβρέτσκης πεοιεπλανήθη εις τά  πέριξ 
τοΰ κήπου, άορίστως έλπίζων μή συναν- 
τήση τή ν ’ Ελίζαν, άλλ’ οΰδένα είδε. Μετά 
δύω ώρας έπανήλθεν εις τήν οικίαν, ά λλ ’ 
ϊλαβε τήν αυτήν άπάντησιν, ήν ό οίκέτης 
συνώδευε μεθ’ ύπούλου ' βλέμματος. Ένό- 
μισεν άνάρμοστον νά καμη καί τρίτην έ- 
πίσκεψιν τήν αυτήν ημέραν καί άπεφάσισε 
νά μεταβίί εις Βασιλιεβσκόην, Ινθα αί έρ- 
γασίαι του ειχον μεγίστην άνάγκην τής 
παρουσίας του. Καθ’ όδόν έσχημάτιζεν 
αλλεπάλληλα τά  ώραιότατα όνειρα' άφι- 
κόμενος δμως εις τό χωρίον κατελήφθη 
ύπό λύπης. Ή ρξατο νά συνομιλ^ μετά τού 
'Αντωνίου, δστις δυστυχώς τήν ημέραν έ- 
κείνην εϊχεν απαίσιους ιδέας. Διηγήθη εις 
αυτόν πώς ή Γλαφυρά Πετρόβνα, πρό τοΰ 
θανάτου της, εδηξε τήν χεϊρά της καί 
μετά μακράν σιγήν προσέθηκε στενάζων: 
«Κάθε άνθρωπος, άγαπητέ μου αύθέντα, 
κατεδικάσθη νά τρώγγι ό ϋδιος τόν εαυτόν 
του · ΤΗτο ήδη άργά δτε ό Λαβρέτσκης 
άνεχώρησεν έπιστοέφων εις τήν πόλιν. Ά -  
νεμνήσθη τών εσπερινών μελωδιών, ή εί- 
κών τής Έ λίζης παρουσιάσθη εις αύτόν έν 
όλη τη άφελεϊ αυτής χάρ ιτι, ή δέ σκέψις 
δτι ήγαπάτο έπλήρου τούτον συγκινήσεων* 
τέλος άφίκετο ε ί; τόν οίκίσκον τουΤ ε/ων 
γαληνιώτερον τό πνεύμα καί ευτυχή ;.

Τό πρώτον πρόίγμα δπερ, είσελθών εί; 
τόν προθάλαμον, ήσθάνθη ήτο όσμή π α -  
τσου.Ιή ήν άπεστρέφετο. Έ π ί τοΰ δαπέ
δου Ικειντο οδοιπορικά κιβώτια  καί μάρ- 
σιποι. Τό ποόσωπον τοΰ θαλαμηπόλου του, 
δστι; εδραμεν ε ί; προϋπάντησίν του, τώ 
έφάνη άλλόκοτον. Χωοί; νά προσπαθήση 
νά έννοήστρ τά ; έντυπώσει; του, διέβη τόν 
ουδόν τής αιθούσης . . . ’Από τού άνακλίν- 
τρου, έφ’ ού ήτο έςηπλωμένη, γυνή μελα
νειμονούσα ήγέρθη νωθρώς ΐνα  ύποδεχθ·^ 
αύτόν. Έ π ί τοΰ ώχρού προσώπου της έ- 
κράτει ρινόμακτρον κομψώς κεντημένον" 
ποοΰχώρησε βήματά τινα  καί κλίνουσα έ- 
πιχαρίτως τήν ώραίαν κεφαλήν τη ; έπεσε 
γονυπετής. Τότε μόνον εκείνος τήν άνε- 
γνιί^ισεν· ήτο ή σύζυγός του ! *Η άνα- 
πνοή του έσταμάτησε καί μόλις έσχε κα ι
ρόν νά στηριχθί) εις τόν τοίχον.

— Θεόδωρε, μή μέ άπωθεϊ; ! ειπεν ε
κείνη γαλλ ιστί.

Καί ή φωνή τη ;, ώσεί ψυχρά λεπ ί; έγ- 
χειοιδίου, είσήρχετο ε ί; τήν καρδίαν του. 
Ε κείνο ; τήν έθεώρει χωρί; νά έννοΐΐ καί 
δμω; παρετήρησεν δτι ήτο λευκοτέρα καί 
πα^υτέρα παρ’ δσον άλλοτε.

— Θεόδωρε, έξηκολούθησεν εκείνη ύ- 
ψούσα άπό καιρού εί; καιρόν τού; οφθαλ
μού; καί ποοσποιουμένη δτι Ιδακνε τού; 
λεπτού; δακτύλου; τη ; μέ τού; ροδινού; 
δνυχάς των^ Θεόδωρε, είμαι Ινοχος, ετι 
πλέον, είμαι εγκληματική . Ά λ λ ’ άκουσόν 
μου, ή τύψις τού συνειδότος μέ καταδ ιώ 
κει ! Έβαρ ύνθην έμαυτήν καί δέν δύναμαι 
έπί πλέον νά ύπομείνω τήν θέσιν μου. Πο- 
σάκι; έσκέφθην ν’ άποταθώ πρό; σέ ! άλλ’ 
έφοβούμην τήν οργήν σου. Άπεφάσισα ν’ 
άποχωρισθώ τό παρελθόν μου. Έ κτό ;τού- 
του ήσθένησα βαρέω;, προσέθηκε περώσα

την χεΐρά τη ; έπί τοΰ μετώπου τη ; 
καί έπί τών παρειών τη ; . . . Έ πωφελή- 
θην τή ; διαδόσεω; τοΰ θανάτου μου καί 
κατέλιπον τά πάντα  . . . Δέν έσταμάτησα 
νυχθήμερον, ϊσπευδον νά ελθω έδφ. Έ πί 
πολυ εδίστασα πριν τολμήσω νά παοου— 
σιασθώ εις σέ . . . Τέλος άπεφάσισα ένθυ- 
μηθείσα τήν άνεξάντλητον άγαθότητά σου.
Εμαθον την διεύθυνσίν σου έν Μόσχο: καί 

ήλθον ! Πίστευσόν με, έξηκολούθησεν έ- 
γερθεϊσα ήσύχως καί καθήσασα εις τό ά- 
κρον έδρα; τινό ;, πολλάκι; έσκέφθην ν’ αύ- 
τοκτονήσω καί θάείχον αρκετόν θάρρο; ΐν «  
πράξω τοΰτο, άν ή σκέψις τής θνγατρός 
μου, τής Ά δ α ; μου, δέν μ’ έσταμάτα ! 
Είναι έδώ, κοιμόίται ε ί; τό πλησίον δω- 
μάτιον, ή ταλα ίπωρο;! Είναι κουρασμένη, 
θά τήν Γδγι; . . . αΰτή τουλάχιστον εί; 
τού; οφθαλμού; σου είναι άθώα . . . καί 
έγώ είμαι τόσον δυστυχή ;, τόσον δυστυ
χή ; ! άνέκραξεν άρχίζουσα νά κλαίγ).

Ο Λαβρέτσκη; συνήλθε τέλο ;' άπεμα- 
κρύνθη βοαδέω; τού τοίχου έφ’ ού έστηρί- 
ζε-fo καί έστράφη πρό; τήν θύραν.

— Α ναχω ρεί;, άνέκραξεν ή σύζυγός 
του ά π ελπ ι;, άναχωρεϊ; χωρί; νά μοί ά- 
ποκριθϊ); μίαν λέξιν, χωρί; νά μ’ έπ ιπλή- 
ξτΐ; κάν ! Ή  περιφρόνησή αΰτη μέ κατα
βάλλει ! Είναι φοβερόν !

Ό  Λαβρέτσκη; έσταμάτησε.
—  Τί μέ θέλει; } είπε δι’ έσβεσμένη; 

φωνή;.
—  Τίποτε, τίποτε, άνέκραξεν έκείνη 

ζωηρώ;, είξεύρω, δέν ΐχω  δικαίωμα ν’ α 
παιτήσω τίποτε, δέν είμαι άφρων, ούδέν 
έλπ ίζω , δέν τολμώ νά έλπίζω τήν συγ
γνώμην σου ! Τολμώ μόνον νά σέ Ικετεύσω 
νά μοί ε ΐπη ; τ ί πρέπει νά πράξω. Πού ο
φείλω νά ζήσω ; Ώ ; δούλη θά έκπληρώσω 
τάςδ ιαταγάς σου, οίαιδήποτε καί άν ώσι.

— Δέν ίχω  νά σοί δώσω διαταγάς, ά- 
πεκρίθη ό Λαβρέτσκη; διά τοΰ αύτοΰ τό
νου. Γνωρίζει; δτι τά  πάντα μεταξύ η
μών έτελείωσαν, τώρα δέ έτι μάλλον. Δύ- 
νασαι νά βιώση; δπου θέλεις, άν δέ ή έπ ι- 
χορήγησίς σου δέν σοί έξαρκεϊ . . .

—  Ώ  ! μή λέγε τόσον σκληρούς λό
γους, διέκοψεν έκείνη. Οίκτειρόν με . . . 
τούλάχιστον χάριν τοΰ άγγέλου τούτου.

Καί είπούσα ταΰτα  ωρμησεν εις τό ετε- 
ρον δωμάτιον καί έπανήλθε κρατούσα έν 
τα ϊς  άγκάλαις αΰτής παιδίσκην λίαν φι- 
λοκάλως ένδεδυμένην. Ωραίοι ξανθοί βό
στρυχοι έπιπτον έπί τού ωραίου ροδινοΰ 
προσώπου της καί έπί τών μεγάλων οφθαλ
μών της, άποκεκοιμισμένων ετι. Έμειδία 
καί ήμιέκλειε τά  βλέφαρα βλέπουσα τό 
φώς καί στηοίζουσα τήν μικράν χεϊρά της 
εις τόν λαιμόν τής μητρός της.

— Ά δ α , ίδέ, είναι ό πατήρ σου, είπεν 
ή κυρία Λαβρέτσκη παραμεοίζουσα τού; 
καλύπτοντα; τού; οφθαλμού; τή ; πα ιδ ί
σκη; βοστρύχους καί περιπτυσσομένη τα ύ 
την ίσχυρώς, παρακάλεσέ τον μαζί μου.

— Αΰτός είν’ ό μπαμπάς ; ΰπετοαύ- 
λισεν ή παιδίσκη διά παχείας φωνής.

—  Ναί, παιδί μου, τόν αγαπάς, α ϊ;
Ό  Λαβρέτσκης δέν έκρατήθη πλέον.



—  Είς  ποιον μ ε λ ό δ ρ α μ α , . ε ίπεν ,  υπάρ
χ ε ι  δμοία σκηνή ;

Και έξήλθε τοΰ δωματίου. Ή  κυοία Λα- 
βρέτ σκη εμεινεν έπί τινα χρόνον ακίνητος, 
ε ιτα  υψώσασα ελαφρώς τους ώμους ελαβε 
την μικράν. τήν μετέφερεν είς το άλλο δω- 
μάτιον, έξέδυσε ταύτην καί την κατέκλι- 
νεν Ε ίτα έκάθησε πλησίον τής λυχνίας, 
έλαβε βιβλίον τ ι, περιέμενεν επί ώοαν πε
ρίπου καί κατεκλίθη.

— Λοιπόν, κυρία, τήν ήρώτησεν ή π α 
ρισινή θαλαμηπόλος της δτε την έβοήθει 
ΐνα  έκδυθ'?,.

— Λοιπόν, Ίουστίνα, άπεκρίθη εκείνη, 
Ιγήρασε πολύ,άλλά φαίνεται δτι είναι κα
λός δπως καί άλλοτε. Δός μοι τά χειρό
κτιά  μου τής νυκτός, ετοίμασε δι’ αυριον ! 
την φαιάν έσθήτά μου καί προ πάντων μη 
λησμονεί τάς x o z o J e t r a c  άπό άρνί διά 
την Αδαν. Ισως δυσκολευθώμεν νά εύ- 
ρωμεν έδφ, άλλ ’ έπί τέλους πρέπει νά ποο- 
σπαθήσωμεν νά προμγ,θευθώυ.εν.

— 'Οπως εύρωμεν θά περάσωμεν ! άπε- 
κρίθη ή Ίουστίνα.

Καί εσβεσε τό κηρίον.

ACT'

’Επί δυω καί πλέον ώρας ό Λαβρέτσκης ' 
περιεπλανήθη έν τα ϊς όδοϊς τή,ς πολίχνης ! 
Ο*** Άνεμνήσθη της νυκτός καθ’ ήν ά λ - j 
λοτε περιεπλανήθη είς τά  περίχωρα των 
Π αρισιωνή καρδία του έπνίγετο καί έν τώ 
ασθενεί αυτού έγκεφάλφ συνεκρούοντο μυ- 
ρίαι απαίσιοι ίδέαι.«Ζί5! εύρίσκεται έδώ !» , 
εψιθυριζε μετ' αΰξανούσης πάντοτε.έκπλή- 
ξεως. Ενόει ότι έχανε διά παντός την Έ - 
λ ίζαν. Η λύσσα τόν άπέπνιγε, καί ή πλήτ- 
τουσα αυτόν συμφορά ή το λίαν αιφνί
διος. Πώς τοσον ευκόλως έπίστευσε τάς 
φλυαρίας τής εφημερίδας, ενός ράκους χάο- 
του j Αλλ επί τέλους, έσυλλογίζετο, άν 
δέν έπίστευον, όποία σήμερον θά ητο ή 
διαφορά.; Θά ήγνόουν δτι ή Έ λίζα  μέ ά- 
γαπα , ως θά τό ήγνόει έκείνη επίσης. Ή - 
δυνάτει ν’ άποδιώξγ] τής σκέψεώς του την 
φυσιογνωμίαν, τήν φωνήν, τό βλέμμα τής 
γυναικός του καί κατηοόίτο εαυτόν καί τό 
σύμπαν ολόκληρον.

Κατεχόμενος ΰπό φρικώδους βασάνου έ- 
φθασε κατά τό μεσονύκτιον είς τήν οικίαν 
τού Λέμ. Επί πολυ εκρουσε χωρίς νά λάβη 
άπάντησιν" τέλος εις'τό  παράθυρον έφάνη 
η κεφαλή τοΰ γέροντος φορούσα νυκτερι
νόν σκούφον το ερρυτιδωμένον καί άσχη- 
μον πρόσωπόν του δέν είχε πλέον τήν 
καλλιτεχνικήν εκείνην μορφήν, τήν άπα- 
στράπτουσαν έκ τής έμπνεύσεως καί τού 
ενθουσιασμού, οΐτινες πρό είκοσιτεσσάρων 
ώρών έκράτουν τόν Λαβρέτσκην ΰπό τό 
κράτος τού αγέρωχου βλέμματός του.

—  Τί θέλετε ; ήρώτησε. Δέν είμποοώ 
νά παίζω καθ’ εκάστην νύκτα.

Έ ν τούτοις τά  χαρακτηριστικά τού 
Λαβρέτσκη θά ειχον λίαν παράδοξον εκ- 
φρασιν, διότι ό γέρων θέσας τήν χεΐρα ά
νω τών οφθαλμών του καί θεωοήσας τού
τον προσεκτικώς, τόν είσήγαγε παραχρή- 
μα. Εισελθών είς τό δωμάτιον ό Δαβοέτ-

σκης κατέπεσεν έπί τίνος έδρας- ό γέρων 
δστη πρό αυτού, διευθετησε τόν κοιτωνί- 
την του και συνεστοεψεν άναμασσών τά 
χείλη του.

Ηλθεν ή γυνα ΐκά μου,είπεν, ό Λ α
βρέτσκης έγείρας τήν κεφαλήν.

Καί άνεκάγχασεν αίφνιδιως.
Κατάπληξις εξεδηλωθη έπί τού προσώ

που τού Λέμ, άλλά δέν έμειδίασεν. Ήρ- 
κεσθη νά διευθετήσγ) κάλλιον τόν κοιτω- 
νίτην του

Δεν ειξεύρβις, έξηκολούθησεν ό Λ α 
βρέτσκης, δτι εφαντάσθην... δτι άνέγνωσα 
εις τάς εφημερίδας. . . δτι άπέθανεν ;

Ά ! τό άνέγνωσες ! όχι, πρό πολλού, 
αΐ ; τόν ήρώτησεν ό Λέμ.

-—  Θχι πρό πολλοϋ.
Ω ! είπεν ό γέρων ύψώσας τάς ό- 

φρϋς, καί ήλθε ;
—  Ναί, εύρίσκεται είς τήν οικίαν μου 

. . . καί έγώ. . . είμαι δυστυχέστατος! α
νέκραξε

. Και ήρξατο αύθις νά γελ£.
—  Ναί, είσθε δυστυχής, έπανέλαβε 

βραδέως ό Λέμ.
Κύριε Λέμ, έξηκολούθησεν ό Λ α

βρέτσκης, θά λάβγ)ς τόν κόπον νά δώσης 
μίαν επιστολήν ;

’ Χμ · Ειμποοω να μαθω είς ποϊον *
— Είς τήν Έ λ ίζ . . .
— Α ! ναι, εννοώ. Καλά. Καί πότε νά

τής τήν δώσω ;
Αυριον, δσον τό δυνατόν ταχύτερον.
Χμ ! Είμπορούσα νά στείλω τήν 

μαγείρισσάν μου Κατερίναν. 'Οχι θά υ
πάγω μόνος μου.

Καί θά μοί φέρ·/)ς τήν άπάντησιν ;
— Θά φέρω τήν άπάντησιν.
Καί ό γέρων έστέναξε.

Ναί, άτυχή νεαρέ μου φίλε, ειπεν, 
αλήθειαν λέγετε, εισθε πολύ δυστυχής.

Ό  Λαβρέτσκης έγραψε λέξεις τινάς πρός 
τήν Έ λ ιζα ν , είς ήν ήγγελλε τήν άφιξιν 
τής συζυγου του και τί) έζήτει συνέντευ- 
ξιν. Ε ίτα κατέπεσεν έπί τίνος άνακλίν- 
τρου,εστραμμενον έχων τό πρόσωπον ποάς 
τον τοίχον. Ό  γέρων κατεκλίθη αύθις· 
εστρεφετο αδιακόπως έν τή κλίνη του, ε- 
βηχε καί έπινε πτισάνην.

Ό τ ε  έξημέρωσεν έθεώρησαν άλλήλους 
δι αλλόκοτου υφους. Ο Λαβρέτσκης τή 
<7τιγ|Α7) εχ,εινγ) προυτίυ.χ ν’ αύτοκτοντ^τ). 
Η Αικατερίνη έκόμισεν αΰτοΐς ανούσιον 

καφέν. Οκτώ έσήμανε τό έκκοει/,ές. Ό 
Λέμ φορέσας τόν πϊλόν του έξήλθεν, εί- 
πών δτι συνήθως τήν δεκάτην πρωϊνήν ώ
ραν παρέδιδε μάθημα είς τούς Κ αλιτίν, 
αλλα θα. ευρισκεν εύσχημον πρόσχημα. 
Ό  Λαβρέτσκης έπεσεν αύθις έπί του μ ι
κρού ανακλίντρου καί έκ νέου γέλως έξ- 
ήλθε τοΰ στήθους το.υ. Έ συλλογίζετο τήν 
σύζυγόν του, ή τις έξεδίωξεν αυτόν τής οι
κίας του. Άναπαρίστα τήν θέσιν τής Έ 
λίζης καί έκλειε τούς οφθαλμούς, ρίψας 
δι’ άπέλπιδος χειρονομίας τούς βραχίο- 
νάς του άνωθεν τής κεφαλής του.

Τέλος ο Λεμ επανήλθε, κομίζων μικοόν 
χάρτην, έφ’ ου ή Έ λ ίζα  είχε χαράξ·/) διά 
μολυβδοκονδυλίου τάς όλίγας ταύτας λέ

ξεις : «Σήμερον δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν 
άλλήλους. Ισως αυριον τήν εσπέραν. Χ αΐ- 
ρε !»  Ό Λ αβρέτσκης ηΰχαρίστησέ τόν Λέμ 
βραχέως καί διά μετεώρου υφους καί έπ- 
έστρεψεν είς τήν οικίαν του.

Εύρε τήν σύζυγόν του προγεοματίζου- 
σαν. Ή Ά δ α , βοστουχώδη τήν κόμην I- 
χουσα, φορούσα λευκήν έσθήτα μέ κυα
νές τα ινίας, έτρωγε τήν χοτυΛέχταν  αυ
τής. Ή  Βαρβάρα Παυλόβνα ήγέρθη πά - 
ραυτα καί έπλησίασεν αυτόν διά ταπεινού 
υφους. Παρεκάλεσεν αυτήν νά τόν άκολου- 
θήσΥ) είς τό γραφεϊόν του, έκλεισε τήν θύ- 
ραν καί ήρξατο νά βαδιζτρ διά τεταραγ- 
μένου βήματος. Έ κείνη έκαθησε, διεσταύ- 
ρωσε μετριοφρόνως τάς χεϊράς της καί τόν 
ήκολούθει διά τών οφθαλμών. Είχεν ώ- 
ραίους τούς οφθαλμούς ϊτ ι ,  καιτοι τά  βλέ
φαρά της ήσαν βεβαμμένα. Έ π ί πολύ ό 
Λαβρ έτσκης δέν ήδυνήθη νά προφέργ) λέ- 
ξιν τινά , διότι -ίισθάνετο δτι δέν ητο κύ
ριος έαυτοΰ, έβλεπε δέ κάλλιστα δτι ή 
σύζυγός του ουδόλως τόν έφοβεΐτο, άλλά 
προητοιριάζετο νά ΰποκοιθή δτι λιποθυμεϊ.

— Άκουσόν με, κυρία, είπε διά πε- 
πνιγμένης φωνής καί σφιγγών σπασμωδι- 
κώς τούς όδόντας. Δέν πρέπε νά ύποκρι- 
νώμεθα. Δέν πιστεύω τήν μετάνοιάν σου, 
καί αν Ιτι ήτο ειλικρινής , τό νά βιώσω 
ρ.αζί σου μοί είναι άδύνατον.

Η Βαρβάρα Παυλόβνα Ιδηξε τά χείλη 
καί συνωφρυώθη.

— Μέ άποστρέφεται, έσκέψ.:το, τετέλε- 
σται. ΔΓαύτόν δέν είμαι πλέον ούτε γυνή.

— Ά δύνατον, έξηκολούθησεν ό Λαβρέ- 
σκης, κομβόνων τόν έπενδύτην αύτοΰ. 
’Αγνοώ δ ιατί μοί εκαμες τήν τιμήν νά 
έλθνις εδώ. Δέν θά εχης πιθανόν χρήματα 
πλέον.

—  Οίμοι ! μέ προσβάλλεις, έψιθύρισεν 
έκείνη.

— Έ πί τέλους, κυρία, πρός δυστυχίαν 
μου είσαι πάντοτε σύζυγός μου. Δέν είμ- 
πορώ λοιπόν νά σέ άποδιώξω τής οικίας 
μου. Ιδου τ ί σοί προτείνω. Είμπορεΐς, 
άπό σήμερον μάλιστα αν θέλν-,ς, νά ύπά- 
γτ,ς νά κατοικήσεις είς Λαβρίκη. Είξεύ- 
ρεις δτι ή οικία είναι ώραία, θά έχης δέ 
έκεϊ παν δ ,τι άναγκαιεΐσαι, εκτός τής έ- 
πιχορηγήσεώς σου . . . Συγκατατίθεσαι ;

Ή  Βαρβάρα Παυλόβνα έφερεν είς τούς 
οφθαλμούς της τό κεντημένον μανδήλιόν 
της.

— Σοί είπον, είπε διά τρεμόντων χει- 
λεων, δτι συγκατατίθεμαι είς παν δ ,τι θε- 
λήσγις νά μοί έπιβάλγις. ’Αλλά τήν φοράν 
ταύτην θά μοί έπιτρέψϊις τουλάχιστον νά 
σ ευχαριστήσω διά τήν άκραν γενναιότη
τά  σου.

—  "Ας λείπουν αί ευχαριστήσεις, σέ ι
κετεύω, είπεν έκείνοε άνυπομόνί,ις' τοιου
τοτρόπως, είπεν ό Λαβρέτσκης πλησιάσας 
είς τήν θύραν, έλπίζω . . .

— Αυριον θά μεταβώ είς Λαβοίκη, 
άπεκοίθη ή Βαρβάρα Παυλόβνα έγειοομένη 
μετά σεβασμού άπό τού θρονίου της. Ά λ 
λά, Θεόδωρε Ίβάνοβιτς, — δέν ελεγεν ά- 
πλώς πλέον Θεόδωρε — τ ί θέλεις ; Ε ί- 
ςεύρω δτι δέν άξιζω πλέον τής συγγνώ-



Ι̂ΥΙ σου . . . ά ’λ'λά τουλάχιστον νά ελπίζω 
ότι μέ τόν καιρόν. . .
y.  Έ  ! θ εέ μου, Βαρβάρα Παυλόβνα,
διέκοψεν εκείνος, είσαι εΰφυής γυνή , άλλά 
χ«1 έγώ δεν είμαι βλάξ πάλιν. Είςεύρω, 
ότι δέν σ’ ένδιαφέοει ποσώς ή συγγνώμή 
μου. Πρό πολλοΰ σέ έσυγχώρησα, άλλά 
μεταξύ ·);αών ύπάοχει άβυσσος.

— θ ά  ύποτανθώ εις τάς θελήσεις σου, 
άπηντησεν αυτη καταβιβάζουσα τήν κε
φαλήν. Δέν ελησμόνησα ποσώς τό παρά
πτωμά μου, «έν πρέπει δε νά έκπλαγώ άν 
·)) είδησις του "κνάτου μου σέ ηΰχαρίστη- 
οεν, ειπεν ήσύχως δεικνύ ,υσα διά της χει- 
ρός τήν εφημερίδα, ήν ό Λαβρέτσκης είχε 
λησμονήση επί -ιής τραπέζης.
. Ό  Λαβρέτσκης άνεσκίοτησεν’ ή έπ ι- 
φυλλίς ήτο σημειωμένη διά μολυβδοκον
δύλου. Ή  Βϊρβ.'ρζ Παυλόβνα τόν έθεώ- 
ρησε διά ταπεινοτέκου έ'τι ΰφους. ΤΗτο 
ώραιοτάτη τή στιγμή έκείνη. Ή  φαιά έ- 
βθής της άπεκάλυπτε Οαυμασίως τό εΰ - 
λυγιστόν ανάστημά της , ό λεπτός λ α ι
μός της. τεριβαλλόυενος υπό λευκοτάτου 
περιλαίμιου, τό ΰ~ό τακτικής αναπνοές 
έγειρόμενον στγ,Οός της, οί άνευ ψελλίων 
βραχίονές τη ς, αί άνευ δακτυλίων χεΐρές 
της, τέλος άπαν τό σώμά της άπό της 
κόμης αύτης μέχρι τών υποδημάτων της, 
πάντα ταΰτα  ήλεγχον σπάνιαν φιλοκαλί
αν. Ό Λαβρέτσκη; τήν παρετήρησε διά 
βλέμματος μεστού μίσους καί μόλις ήδυ- 
νήθη νά συγκράτηση εαυτόν, ϊνα μή κραυ- 
γάση ε ν γ ι  !  εις τήν κωμωδόν ταύτην. Ή - 
σθάνετο εαυτόν ικανόν νά τήν φονεύση έ- 
κει. Έξήλθε. Μετά μίαν ώραν εΰρίσκετο 
έπί τ·?5ς ε ς̂ Βασιλιεβσκοην άγούσης όδοΰ, 
δύω δέ ώραι δέν ί.χον παρέλθη καί ή 
Βαρβάρα Παυλόβνα παρζγγείλασα νά ίλθη 
ή καλλιτέρα της πόλεως άμαξα, έφόοεσεν 
άπλοϋν ψιάθινον πίλον μετά μεγάλης κα- 
λύπτρας, μικρόν άπλούστατον μανδύαν, 
παρέδωκε τήν Ά δ αν εις τήν Ίουστίναν, 
καί μετέβη εις τήν οικίαν Κ αλιτίν. Έρω- 
τήσασα δέ τούς ύπηρέτας Ιμαθεν δτι ό 
σύζυγός της μετέβα-.νεν έκεϊ καθέκάστην.

ΛΖ'

'Η ήμέρα της άφιςεως της κυρίας Λα
βρέτσκη εις τήν πόλιν Ο*** υπήρξε θλι
βερά ήμέρα διά τόν σύζυγόν τη ; καί διά 
τήν ’Ελίζαν. Π^ίν ακόμη λάβη καιρόν 
έκείνη νά χαιρετίση τήν μητέρα της, ή- 
κουσε τόν καλπασμόν ΐππου καί είδε αετά 
μυστικής φρίκης τόν Πάνχιν είσερχόμενον 
εις τήν αυλήν.

— "Ερχεται ενωρίς, έσκέψατο, διά νά 
λάβη οριστικήν άπάντησιν.

Καί οΰόόλως ήπατατο ' άφ’ οΰ Ιι/.εινεν 
έπί τ ινα ; στινμάς έν τή αιθούση, τη ποοέ- 

.τείνε νά κο-τέλθη μετ’ αυτοΰ εις τόν κή
πον, εκεί δέ έζήτησε σαφή άπάντησιν. Ή  
Ελίζα συναθ.·οίσασα ολόκληρον τό θάρρος 
της τώ είπεν οτι δέν ήδύνατο νά τόν ΰ- 
πανδρευθή. ’Εκείνος τήν ήκουσε μέχρι τέ 
λους, παρατηρών αυτήν κρυφίως καί βυθί- 
οας τόν πίλον μέχρι τών οφθαλμών, τήν 
ήρώτησεν εύγενώς,άλλά μεταβα>*ών τόνον

άν ήτο άμετάκλητος ή άπόφασίς της καί 
άν ούτος έγένετο άκουσίως πρόξενος τοι- 
αύτης μεταβολές εις τάς ιδέας της. Είτα 
φέρας τήν χεϊοα εις τούς οφθαλμούς του 
εξέβαλε βαθύν στεναγμόν καί άπέσυρε τήν 
χεΐοά του.

— Δέν ήθέλησα ν’ άκολουθήσω τήν τε- 
τοιμμένην όδόν, είπε δ ι’ ΰποκώφου φων?,ς, 
ήθέλησα νά ευρω σύντροφον κατά τήν κλί- 
σιν τϊίς καρδίας μου. ’Αλλά φαίνεται δτι 
είναι άδύνατον 1 Χαίρετε, όνειρά μου !

’Εχαιρέτισεν έδαφιαίως καί έπαν^λθεν 
εις τήν οικίαν.

Ή  Έ λίζα  περιέμενε νά τόν Γδη ευθύς 
άναχωροϋντα, άλλά μετέβη είς τό δωμά- 
τιον της Μαρίας Δημητριέβνας καί εμεινε 
πλέον τ ί ς  ώρας παρ’ αΰτή. Έξελθών είπε 
πρός τήν Έ λ ίζα ν

— Ή  μήτηρ σας σάς καλεϊ Χαίρετε 
διά παντός !

Ίππευσε ταχέως καί άνεχώρησε καλπά- 
ζων. *Η Έ λίζα  εΰρε τήν μητέρα της κλαί- 
ουσαν- ό Πάνχιν άνήγγειλεν αΰτή τό δυ
στύχημά του.

— θέλεις λοιπόν νά μέ κάμης νά άπο- 
θάνω ; ειπεν ή δύσμοιοος χήρα άρχίζουσα 
τά  παράπονά της. Τί σκέπτεσαι λοιπόν ; 
Δ ιατί τόν ήρνήθης ; Μήπως δέν είναι ά- 
ριστος διά σέ ; Έ χ ε ι λαμπράν θέσιν καί 
δέν σέ ζη τεί διότι ε/ει συμφέρον Είμπο- 
ροϋσε νά νυμφευθή είς Πετρούπολιν κάμ- 
μίαν κυρίαν τιμής. Καί έγώ ή όποία ήλπι- 
ζον όλοψύχως . . . Ά λ λ ’ είπέ μοι λοιπόν, 
άπό πότε ήλλαξες δ ιαγωγήν πρός αυτόν ; 
Αυτό τό άπαίσιον νέφος δέν έξερράγη μόνον 
του' ποιος άνεμος τό εσπρωξε ; Μή τυχόν 
ό βλάξ εκείνος ; . . . Ώραΐον σύμβουλον 
εΰρήκες έ/.εϊ ! Καί πόσον ό άριστος αυτός 
νέος εχει σεβασμόν είς τήν λύπην του καί 
πόσην λεπτότητα  ! Ύπεσχέθη νά μή μ’ 
εγκατάλειψη ! ΤΑ ! τό αισθάνομαι, ήτο ά 
δύνατον νά τό ΰπομείνω. Α ρχίζω  νά έχω 
τρομερόν κεφαλόπονον ! . . . Στεϊλέ μου 
τήν θαλαμηπόλον μου. θ ά  μέ φονεύσης 
άν δέν έπανέλθης είς άλλα αισθήματα, ά- 
κούεις ;

Ά φ ’ οΰ δέ τή είπε δίς ή τρις δτι ήτο ά- 
γνώι/.ων τήν άπέπεμψεν. Ή Έ λίζα  μετέβη 
εις το δωυ.άτιόν της, άλλά δέν ελαβεν έτι 
καιρόν ν’ άναλάβη έκ τΤίς μετά τοΰ Πάν
χιν καί μετά της μητρός της έξηγήσεώς 
τη ς, δτε νέα θύελλα έζεροάγη έπί τ·?5ς κε
φαλής της καί αΰτη προήρχετο έκ τοΰ μέ
ρους άφ’ οΰ οΰδαμώς περιέμενε τοΰτο. Ή 

! Μάρθα Τιμοθέβνα είσήλθεν είς τό δωμά- 
τιόν της άφήσασα τά κλείση θορυβωδώς ή 
θύρα όπισθέν της. Τό ποόσωπον της γραίας 
ήτο ωχρόν, ό σκοΰφός της πλαγίως τεθει
μένος, οί οφθαλμοί της άπήστραπτον, αί 
δέ χεϊοές της καί τά χείλη της έτρεμον.. 
Ή  Έ λ ίζα  έμεινε κατάπληκτος, διότι ου
δέποτε είχεν ϊδη τήν θείαν της, τήν τό
σον εΰφυά καί τόσον λογικήν γυναίκα έκεί- 
νην, εις τοιαύτην κατάστασιν.

— Πολύ καλά, δεσποινίς, είπε διά δια
κεκομμένης καί τρεμούσης- φωνής, πολύ 
καλά,δεσποινίς.Ποΰ τά  Ιμαθες αΰτά ! . . . 
Δός μοι λοιπόν ΰδωο, δέν είμπορώ νά ό- 

, μιλήσω.

—  ’Ησυχάσατε, θεία μου, τ ί Ιχετε ; 
τή είπεν ή Έ λ ίζα  προσφέρουσα αΰτή πο- 
τήριον δδατος. Ά λ λά  καί σείς δέν αγα 
πάτε τόν κύριον Πάνχιν.

Ή  Μάρθα Τιμοθέβνα άφήκε τό ποτή- 
ριον.

— ΔΙν είμπορώ νά π ιω , είπε, θά σπάσω 
τά τελευτα ία  δόντια μου ! Διά τόν Πάν
χιν, βλέπεις, πρόκειται ! Δ ιατί νά όμι- 
λήσης περί τοΰ Πάνχιν ; Είπέ μοι μάλλον 
ποιος σ’ Ιμαθε νά δίδης τήν νύκτα συνεν
τεύξεις, α ί ;

Ή  Έ λιζα  ώχρίασε.
— Μή προσπαθήσης ν’άρνηθΤίς.'Η μικρά 

Σουρότσκα δλα τά είδε καί μοί τά είπε. Τή 
άπηγόρευσα νά φλυαρή, ά λλ ’ αΰτή δέν 
ψεύδεται.

— Δέν υπερασπίζω έμαυτήν, θεία υιού, 
άπεκρίθη ή Έλ,ίζα διά φωνί)ς μόλις κα
τα λη πτές .

— Ά  ! έτσι λοιπόν. Έδωκες συνέντευ- 
ξιν εις αΰτόν τόν διεφθαρμένον, εις αΰτόν 
τόν γέοοντα ύποκοιτήν ;

°Χ ι j  ' >
—  Πώς Οχι ;
— Κατέβην εις τήν αίθουσαν διά νά 

λαβω 2ν ,βιβλίον ήτο εις τόν κ^πον καί 
μ’ έφώναξε.

— Καί υπήγες ; θαυμάσια  ! Ά λλά  τόν 
αγαπάς λοιπόν ;

— Ναι, άπεκρίθη ή Έ λίζα  δι' έσβε- 
σμένης φων71ς.

— θεέ μου, τόν άγαπ^ !
Έπετοι συνέχεια.

**£Β.
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ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ 0 ΝΟ0ΟΣ
ΜΤΘΙ  ΣΤ ΟΡΙΑ E RNES T  DUBREUI L

Συνέχεια χαι τέλος· ΐ?ε προηγοΰμενον φύλλον.

— Πώς ! έπανέλαβε τότε ό Καπελοϋ- 
ζος, θέλεις ν’ άφήσης είς άλλον τό δικαί
ωμα τοΰνά μ’ έλευθερώση άπό τά βάσανα 
τοΰ κόσμου τούτου καί νά μέ στείλη νά 
ζήσω μ α ζ ί μ’ έκείνην, τήν οποίαν τόσον 
ήγάπησα ; θέλεις ν’ άφήσης άλλον ν’ ά- 
ποδώση εις τό πτώμα τά  τελευτα ία  κα
θήκοντα ; . . . θ ά  μοΰ άρνηθής λοιπόν 
αΰτήν τήν εΰχαοίστησιν τοΰ ν’ άποθάνω 
άπό τάς χεΐρας ενός φίλου · . . . 'Ό χι, 
δέν θά το κάμης . . . ’Επειδή δέν είμπο- 
οεις ν’ άονηθής τίποτε καί επειδή θέλω 
καί απαιτώ  νά ήσαι, είς την τελευταίαν 
στιγμήν τ ί ς  ζω ίς  μου, πλησίον μου, ε
πάνω είς τό ικρίωμα εκείνο όποΰ μέ στέλ- 
λει ό δοΰξ της Βουργονδίας, ώ ! σ’ έξ- 
οοκίζω ! μην άρνηθής ! . . . Τό θέλω . . . 
τό άπαιτώ  ! . . .

—  Κύριε ! κύριε ! είπεν ό Κορζΰ ένώ- 
σας ίκετευτικώς τάς χεΐρας, έσκέφθης τ ί 
μου ζητείς ;

— Ή  φιλία ενίοτε έχει παρομοίας 
σκληράς υποχρεώσεις.

— ”Οχι ! . · . όχι έγώ ! . . .  όχι έγώ !...
— Ποέπει λοιπόν νά σε παοακαλέσω,\ Γ '

Κορζύ ; . . ■ νά πέσω είς τούς πόδας σου;
Καί 6 Καπελοϋζος ήτοιμάζετο νά γο- 

Iνυπετήση.



Καλά, κύριε ! είπεν ό Κορζύ άνα- 
χα ιτίσας αυτόν, καλά . . . σέ υπακούω.

—  ’Αχ ! άνέκραξεν ό Καπελοϋζος πα
ράφορος έκ χαρ*ς, ό θεός νά σου άποδώσγ, 
έκεϊ επάνω την εύγενή ταύτην θυσίαν σου!

Κ ατ’ εκείνην την στιγμήν κλαγγή ο
πλών αντήχησεν εις τόν διάδρομον καί ή 
θύρα ήνεώχθη αμέσως.

Ή το  ό γραμματεύς τοΰ δικαστηρίου, 
ακολουθούμενος ΰπό τινων δικαστικών 
κλητήρων.

Είνε πλέον καιρός, Καπελοϋζε, εί- 
πεν ό γραμματεύς.

— Πολύ καλά . . . είμαι Ιτοιι/.ος . 
’Εμπρός !

 ̂Καί, με βήμα ευσταθές, διηυθύνθη είς 
την αίθουσαν τών βασάνων.

Μετά τινας ώρας άμαξά τις έξήρχετο 
εκ τής αύλής τοΰ Φρουρίου

Εντός τής άμάξης ταύτης ησαν δύο 
άνθρωποι' ό Καπελοϋζος, δςτις ητο μέν 
κάτωχρος, ώς έχων τούς πόδας καθημαγ- 
μένους καί τά  μέλη έξηρθρωμένα, ά λλ ’ είχε 
τό βλέμμα σταθερόν καί ό Κορζύ, δςτις 
έκάθητο πλησίον αύτοΰ κατηιρής καί πε
ρίλυπος, ύποστηρίζων δέ καί ένθαρούνων 
αυτόν εφ οσον έδύνατο.

Φθασαντες εις τον τοπον τής καταδί 
κης, ο Καπελοϋζος παρετήρησε πρός σ τ ιγ 
μήν τό ικρίωμα καί είτα  άνήλθε βραδέως 
καί μετα κόπου τας βαθμίδας αύτοΰ.

Ή  σιγή ήτο βαθεΐα καί έπιβάλλουσα. 
Μόλις ανήλθε το ικρίωμα, ό κατάδικος 

Ιρριψε βλέμμα περίεργον έπί τοΰ πλήθους, 
ώςεί άναζητών τινα .

— Ω ! έψιθύρισε χαμηλοιρώνως, πόσον 
θά ηύχαριστούμην άν τον εβλεπον πριν ά- 
ποθάνω ! . . .

Καί, αποταθείς προς £να τών στρατιω
τώ ν, οίτινες ΐσταντο είς τάς τέσσαρας γω 
νίας τοΰ ικριώματος :

Πζιδ^α, ειπε, δέν είνε άμαρτία ν’ ά- 
ποθάνγ] ένας χριστιανός χωρίς νά εξομολο
γηθώ καί νά μή φέρετε !να  πνευματικόν ;

Πνευματικόν; ανέκραξεν ό στρατιώ
της γελάσας σπασμωδικώς, καί ποιος θά 
εύρεθή νά σ’ έξομολογήση ;

Ο Καπελοϋζος ύψωσε δακρύων τούς ο
φθαλμούς πρός τόν ούοανόν.

Κατ εκείνην την στιγμήν δύο μοναχοί, 
διασχίζοντες τό πλήθος, έβάδιζον πρός τό 
ικρίωμα, ό είς δ' έξ αύτών, ό νεώτερος, 
ίφθχΰε  πρώτος.

Κ υ. ταζ εκεί ! . , . ειπεν ο στρατι
ώτης,  ̂πρό ολίγου έζήτεις πνευματικόν, 
ιδού δύο ! Μη παραπονεϊσαι λοιπόν ! 
• · . αλλα καρ.ε γρήγορα ! . . .

Ο κατάδικος έτεινε την χείρα πρό; τόν 
[/.ονα^όν, οςτιςηγειρε την καλύπτραν του.

Αχ ! . . . άνέκοαξεν ό Καπελοϋζος, 
είς τό πρόσωπον τοΰ οποίου άπεικονίσθη 
πάραυτα απερίγραπτος χαρά. . . Ό  Ό λι 
βιέοος ! . . . ό Όλιβιέρος ! . . . ”Ω ! θεέ 
μου ! άφοΰ τόν έστειλες έδώ, βεβαίως μ’ 
έσυγχώρησες.

Καί επεσε πρό τών ποδών τοΰ νεαροΰ 
μοναχοΰ.

Ή σαν πράγματι ό Όλιβιέρος καί ό 
Μαλκράφτ, οΐτινες ήλθον έπί τούτψ τήν

πρωίαν εκείνην έκ της μονής τών Μαρμου- 
τιέρων καί, άκολουθούμενοι ΰπό τοΰ Ζε- 
βάν, Ισπευδον δπως παρευρεθώσιν είς τήν 
κα . αδίκην τοΰ Καπελουζου καί άποχαι- 
ρετίσωσιν αυτόν διά τελευταίαν φοράν.

"Αφθονα δάκρυα Ιρρεον έκ τών οφθαλ
μών τοΰ άτυχοΰς καταδίκου.

— 'Α χ ! τέκνον μου ! . . .  έλεγε στενά 
ζων ό δυστυχής Καπελοϋζος.

— Φίλησέ με, πάτερ μου ! . . . εΓθε ό 
Θεός νά σε δεχθΐ5 εις τούς κόλπους του... 
εϊνε άπειρον τό έλεος αύτοΰ . . .  καί είς αύ- 
τόν εναποθέτω τάς ελπίδας μου δτι θά 
συγχωρήσν) τάς αμαρτίας σου . . . Ώ  ! 
πάτερ μου . . . ύπαγε νά ένωθής μέ εκεί
νην, τήν οποίαν μαζύ έκλαύσαμεν εδώ 
κάτω καί τήν όποιαν θά κλαίω μέχρι τε
λευταίας πνοής μου ! . . .

Καί, έναγκαλισθείς έκ νέου τόν Καπε- 
λοϋζον, ήσπάσθη αύτόν είς τό μέτωπον 
και κατήλθε τοΰ ικριώματος.
' Τώρα, Κορζυ, ειπεν ό κατάδικος, 

είς τό έργον σου ! . . . Νά $σαι άτάρα 
χος . . . νά μή τρέμϊΐς ! . . . ’ θέλω μέ Sv 
κτύπημα ν’ άποθάνω, έννοεϊς ;

Ά λ λ ’ είς μάτην ό δυστυχής Κορζύ προ- 
σεπάθει νά φανίί απαθής καί ατάραχος- ή 
χείο του έπί τοσοΰτον Ιτρεμεν, ώστε ό 
Καπελοϋζος ήναγκάσθη νά βοηθήστ) αύτόν. 

Ή  σκηνή αΰτη ήτο φρικώδης.
Τό πλήθος δλον έδάκουεν.
Πολλαί γυναίκες έλιποθύμησαν καί τό 

πλήθος είς άκρον συγκινηθέν, έζήτει κραυ 
γάζον χάριν υπέρ τοΰ καταδίκου.

Επί τέλους ή άπαισία σανίς έτέθη κα- 
θέτως.

Κράτει καλά την μάχαιραν ! είπεν 
ό Καπελοϋζος διά φωνής ίσχυράς, ήτις 
αντήχησε καθ’ δλην τήν πλατείαν, καί έ 
πειτα  ^ήςεύρεις . . . δύο γύρους πριν νά 
πέση, διά νά δχγι αρκετήν δύναμιν.

Καί έθεσε τήν κεφαλήν κάτωθεν τής 
σανίδος.

— Είσαι έτοιμος ;
— Ναί . . . κύριε.

Τότε . . . κτύπα  !
Ή  φοβερά μάχαιρα κατέπεσεν.
Βαθύς στεναγμός ήκούσθη, καί ή κεφαλή 

τοΰ Καπελούζου, άποκοπεϊσα τοΰ σώμα
τος, έσύρθη, σπαράσσουσα καί πηδώσα, 
μέχρι τών ποδών τοΰ νεαροΰ μοναχοΰ, δ- 
που έσταμάτησεν.

Δ ιηγοΰνται δέ δτι κα τ’ έκείνην τήν 
στιγμήν ό νεαρός μοναχός έ ξ ή γ α γ ε ν  έκ τοΰ 
κόλπου του χρυσοΰν έσταυρωμένον καί έ- 
πλησίασεν αύτόν είς τά άχροα χείλη τοΰ 
Καπελούζου, άτινα  άπετύπωσαν έπ’ αύτοΰ 
μακοόν καί ύστατον φίλημα.

μενον τής μονής τών Μαρμουτιέρων, άπέ- 
θανεν εν είρήν·/) καί μετάνοια έν έτει 1 435 
άφοΰ έσύστησεν είς τούς εύσεβείς αδελφούς 
του ώς διάδοχον αύτοΰ τόν Όλιβιέρον.

ΤΕΛΟΣ

Σ. Τ.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ
H r « I Z T O P U  Α Λ Ε Ζ  Α Ν Δ Ρ Ο Υ 1 i O T M A

Συνέχει»· Γδε προηγούμενον φΰλλον.

Ο Ιωάννης ό Ατρόμητος, προοοΰείς 
παρά τ*/5ς ερωμένης του, συζύγου τοΰ άρ- 
χοντος Δέ Ζ’.άκ, παρεδόθη είς τούς έχθρούς 
του καί εφονεύθη έπί τοΰ πύργου Δέ Μον- 
τερώ τό επόμενον έτος, την 10 Σεπτεα- 
βρίου 1419.

Η Ισαβέλλα, αποστραφεϊσα καί μιση- 
θεϊσα παρά πάντων, άπέθανε τήν 30 Σε
πτεμβρίου 1435.

Ο δέ Μαλκράφτ, προαχθείς είς ήγού-

—  Περίεργον ! είπεν,έδώ κεϊτα ι νεκρός, 
ένώ τό αίμα εύρίσκεται έκεϊ. Ά  ! ιδού ί
χνος αίματος. Θά ηλθεν άπ ’ έκεϊ ή μάλλον 
ό αγαθός δέ Σαίν-Λύκ, δστις είναι ή εΰ- 
σπλαγχνία προσωπεποιημένη,θά τον έστή- 
ριξεν επί τοΰ τοίχου, οπως μή λάβϊ) έγκε- 
φαλικάς συμφορήσεις. Ναί, ναί, τοϋτο εί
ναι' άπέθανεν αύτοστιγμεί, εν, δύο.

Ό  Ρεμή συνώδευε τήν άρίθμησιν διά 
κινήσεως της χειρός είς τό κενόν.

Αίφνης δμως ύπεχώοησεν ένεός, διότι 
οί οφθαλμοί, τούς όποίο,υς είχεν ίδει ήνεψ- 
γμένους, έπανεκλείσθησαν, μειζων δ η  πρό- 
τερον ώχρότης έκάλυψε τά πρόσωπον τοΰ 
τεθνεώτος.

Ο Ρεμή έγενετο σχεδόν έπίσης καί ό 
Μονσορώ ώχοός· πλήν, ιατρός ών, ή τ0[ 
κάπως ύλιστής, έψιθύρισε, ξέων τό άκρον 
τής ρινός του :

—  Credere portenti mediocre. "Εάν
εκλεισε τους οφθαλμούς, σημαίνει δτι δέν 
είναι νεκρός.

Επειδή ομως παρά τάς ύλιστικάς θεω
ρίας του, η θέσις τοΰ 'Ρεμή ητο δυσάρε
στος και αί αρθρώσεις τών γονάτων του 
εκάμπτοντο πλειότερον τοΰ πρέποντος, ό 
Ώδουίνος έκάθησεν ή μάλλον διωλίσθησεν 
επί τής ρίζης τοΰ στηρίζοντος αύτόν δένδ
ρου και ευρέθη αντιμέτωπος ποάς τό 

πτώμα.
— Δέν ένθυμοΰμαι, είπε καθ’ εαυτόν, 

ποϋ ανεγνωσα, δτι, μετά θάνατον, παρά- 
γονται φαινόμενά τινα  δράσεως, αποτελέ
σματα της άποσυνθέσεως τής ΰλης, δήλα 
δη ενάρξεως σήψεως.Διαβολάνθρωπε ! καί 
μετά τόν θάνατόν σου θά ανησυχείς ήμ2ς. 
Πλήν, όχι μόνον οί οφθαλμοί του είναι ά 
παξ δια παντός κεκλεισμένοι, άλλά καί ή 
ώχρότης του ηυξησε, τό %J.up0r χ ρώ μ α ,  
ώς είπεν ό Γαληνός, color albus, ώς εί
πεν ο Κικέρων, δστις ήτο πνευματωδέστα- 
τος ρήτωρ· άλλως, ύπάρχει μέσον νά πει- 
σθώ εάν ήναι ή όχι νεκρός, νά βυθίσω τό 
ξίφος μου εις την κοιλίαν του' έάν δέν κι- 
νηθή,, σημαίνει, οτι είναι νεκρός.

Ο Ρεμή ήτοιμάζετο νά προβ·»5 είς τό 
ευσπλαγχνικόν τοϋτο πείραμα, μάλιστα δ’ 
ίφεοε τήν χεϊρα είς τήν λαβήν τοϋ ξίφους 
του, ότε οί οφθαλμοί τοϋ Μονσορώ ήνεώ- 
χθησαν πάλιν.

Τοϋτο τά γεγονός παρήγαγεν αντίθετον 
τοΰ προηγουμένου αποτέλεσμα. Ό  'Ρεμή 
ηγέρθη, ώς κινηθείς υπό έλατηρίου, ψυχρός 
δ’ ίδρώς κατέβρεξε τό μέτωπόν του.

Οί οφθαλμοί τοΰ νεκοοΰ £μεινον άτενεϊς.
— Δέν είναι νεκρός, ύπετραύλισεν ό



*Ρ»μή, δέν είναι νεκρός. ’ Ιδού ήμεϊ; ε ί; 
ΐΰάρεστον θέσιν.

Τότε διήλθε, κατά φυσικόν λόγον, ή ε 
πομένη σκέψις διά τοΰ πνεύματος τοΰ νέου*

—. Ζή, είναι αληθές, ά λλ ’ εάν τον φο- 
νεύσω, θ’ άποθάνει.

Παρετήρει δέ τόν Μονσορώ,δστις έπίση; 
παρετήρει αύτόν μέ βλέμμα τόσον άγριον, 
ώστε κατενόει τις εΰχερώ; τάς διαθέσεις 
τοΰ ετοιμοθάνατου.

■— Ό χ ι, άνεφώνησεν ό 'Ρ εμή ' όποια 
απεχθής σκέψις! Μάρτυ; μου δ θεός, δτι, 
εάν οΰτος ό άνθρωπος ήτο όρθιος καί έ
παλλε τό ξιφο; του, θά τονέφόνευον ευχα
ρίστως' άλλ’ είς ήν κατάστασιν εΰρίσκεται, 
«σθεννις καί κατά τά  τρία τέταρτα νεκρός, 
ή πράξί; μου δέν θά ήτο μόνον έγκλημα, 
0ά ήτο ατιμ ία

— Βοήθειαν ! έψιθύρισεν ό Μονσοοώ, βο
ήθειαν ! αποθνήσκω.

— Διάβολε ! ειπεν ό Ρεμή, ή θέαι; μου 
είναι κρίσιμος. Είμαι ιατρός, επομένως τό 
χαθήκόν μου είναι νά συνδράμω τόν πά- 
σχοντα δμοιόν μου. Είναι μ έ ν  άληθές, 
δτι ό Μονσοοώ είναι τόσω δυσειδής, ώστε 
θά είχον σχεδόν τό δικαίωμα νά είπω, δτι 
δέν είναι δμοιός μου, άλλ ' είναι τοΰ αύ- 
τοΰ γένους, τοΰ γένους άγθρωποι ; .  Λοιπόν, 
ας λησμονήσω, δτι ονομάζομαι Ώδουίνος, 
δτι είμαι φίλο; τοΰ κυρίου δέ Βουσύ καί 
ας πραξω τό καθήκον μου.

— Βοήθειαν, έπανέλαβεν ό τραυματίας.
— Ιδού με, είπεν ό Ρεμή.
— Ζητήσατε ενα ιερέα, ένα ιατρόν.
— Ό  ιατρός είναι Ετοιμος καί ίσως 

σας άπαλλάξ-/] τής ανάγκης τοΰ ίερέως.
— Ό  Ώδουίνος ! είπεν ό Μονσορώ, ά- 

ναγνωρίσας τον Ρεμή' κατά ποιαν σύμ- 
πτωσιν ;

Ώ ς έ'καστος εννοεί, ό Μονσορώ δέν με
τέβαλε χαρακτήρα, άλλ’ έδυσπίστει καί 
ήρώτα.

Ό  Ρεμή ένόησε τήν σημασίαν τή ; έρω- 
τήσεώ; του.

—  Πώς εύρίσκεσθε ένταΰθα ; ήρώτησεν 
αυθι; ό Μονσορώ, τόν όποιον αί ύπόνοιαι
Ύ >Ει,ωογονουν.

—- Εί; άπόστασιν μιόές λεύγης έντεΰθεν, 
άπεκρίθη ό Ρεμή, συνήντησα τόν κύριον δέ 
Σαίν-Λύκ.

— Ά  ! τόν φονέα μου, ΰπετραύλισεν ό 
Μονσορώ, ώχριάσας εκ τε τών άλγηδόνων 
καί τής οργής.

— Ό στις μοί είπε : Ρεμή, τρέξατε εί; 
τό παλαιόν δάσο;, δπου θέλετε εΰρει ένα 
νεκρόν.
j- — Νεκρόν! έπανέλαβεν ό Μονσορώ.

—  Διάβολε ! τοιοΰτον σάς έθεώρει, ε ί
πεν ό Ρεμή, ούτε πρέπει νά είσθε διά 
τοΰτο ώργισμένος κα τ’ αύτοΰ' λοιπόν, ήλ- 
νον, είδον είσθε ήττημένο;.
f — Καί τώρα εΐπατέ μοι, όμιλεΐτε δέ 
πρός άνδρα καί μή φοβεισθε, είμαι πλη 
γωμένο; θανασίμω; ;
(■ — Ά  ! διάβολε, είπεν ό Ρεμή, μ’ έ- 
ρωτάτε πολλά πράγματα' ούχ ήττον, θά 
προσπαθήσω νά σάς απαντήσω" ά ; ίδωμεν.
I Είπομεν, δτι ή συνείδησις τοΰ ίατροΰ 
Χατίσχυσε τής φιλικής άφοσιώσεως.

Ό  Ρεμή, λοιπόν, έπλησίασε τόν Μον
σορώ, μετά δέ τών σβνήθων προφυλάξεων, 
άφήρεσε τόν μανδύαν, τόν έπενδύτην καί 
τό ύποκάμισον αύτοΰ.

Τό ξίφο; είχεν ίίσδύσει κάτω τοΰ δε- 
ξιοΰ μαστοΰ, μεταξύ τής έκτης καί έβδο
μης πλευράς.

— Υποφέρετε πολύ ; ήρώτησεν.
— "Οχι ε ί; τό στήθο;, ε ί; τά νώτα.
— Πρό; ποιον μέρο; ;
—  Κάτωθι τή ; ώμοπλάτη ;.
— Τό ζίφο; θά συνήντνισεν όστοΰν τ ι, 

είπεν ό 'Ρεμή, καί έντεΰθεν προέρχεται ό 
πόνος.

Εξήτασε δέ τά ύπό τοΰ κόμητο; ύπο- 
δειχθέν μέρος τοΰ σώματό; του.

— Ό χ ι, είπεν, όχι, ήπατώμην* ούδέν 
όστοΰν έβλάβη· τ ί εξαίρετος ξιφισμός! πό
σον είναι εύχάριστον νά θεραπεύη τ ι ;  τού; 
ύπό τοΰ κυρίου δέ Σαίν-Λύκ τραυματιζο- 
μένου;.

Ό  Μονσορώ κατελήφθη ύπό λιποθυ
μ ίας, ά λλ ’ ό Ρεμή δέν άνησύχησεν, καί 
έξαγαγών τοΰ θυλακίου του θήκην χει
ρουργικών εργαλείων, ϊλαβε νυστέριον, έ
σχισε λωρίδα τοΰ υποκαμίσου τοΰ κόμητο; 
καί έθλιψε τόν βραχίονα αύτοΰ.

— "Α; ίδωμεν, είπεν· έάν τό αίμα ρέη, 
ή δέσποινα Ά ρ τεμ ι; δέν είναι χήρα. ’Εάν 
δμω; δέν ρέϊ) .. . ΤΑ! α! ρέει. Συγγνώμην, 
φ ίλτατε κύριε δέ Βουσύ, συγγνώμην,άλλά 
πρό παντός, είμαι ιατρός.

Έ νφ τό αίμα Ιορεεν, έ πάσχων άνέ- 
πνευσε καί ήνοιξε τούς οφθαλμούς του.

—  Ά !  έψ. θύρισε, καί δμως έπίστευσα, 
δτι τά  πάντα τετέλεσται.

—  Ό χ ι άκόμη, αγαπητέ κύριε, όχι α
κόμη’ είναι μάλιστα τό δυνατόν ...

—  Νά σωθώ ;
— ’ Ας κλείσωμεν κατά πρώτον τό 

τραύμα. Σταθήτε, μή κινεϊσθε. θ ά  βοη
θήσει ήμά; καί ή φύσις, ήτις είναι άρίστη 
χειρουργό;.

—  Έ πτυσα  πολύ αίμα, είπεν ό π ά 
σχων.

— Η αιμορραγία Ιπαυσεν , είπεν ό 
Ρεμή. Εχει καλώς ή μάλλον τόσω το 
χειρότερον.

— Πώς! τόσφ τό χειρότερον ;
— Βεβαίως τόσφ τό καλλίτερον δι’ υ

μάς’ αλλά τόσω τό χειρότερον ήξεύρω τ ί 
λέγω, άγαπητέ κύριε δέ Μονσορώ, φοβοΰ- 
μαι νά λάβω τήν εύτυχίαν νά σάς θερα
πεύσω·

—  Πώς ! φοβεισθε ;
—  Ναί, έγώ εννοώ τ ί λέγω.
—  Νομίζετε, λοιπόν, δτι θά θερα- 

πευθώ ;
— Οίμοι !
—  Είσθε παράδοξος ιατρός, κύριε Ρερή.
— Τί σά; ένδιαφέοει ; άρκεϊ νά σώσω 

ύμά; . . . Τώρα, ά ; ίδωμεν.
Ό  Ρεμή άνέκοψε τήν έκ τοΰ βραχίονο; 

τοΰ κόμητο; εκροήν τοΰ α ΐματο; καί ή- 
γέρθη.

—  Λοιπόν, μ* εγκαταλείπετε ; είπεν ό 
κόμη;.

— A ! όμιλεΐτε πολύ, άγαπητέ μοι 
κύριε, τό όποιον βλάπτει, ειπεν ό Ρεμή.

Ε ίτα δέ προσέθετο: ώφειλον νά τον συμ
βουλεύσω νά φωνάζγι.

—  Δέν σά; εννοώ.
— Ε υτυχώ ;. ’Επέδεσα τά τραΰμά σας.
—  Λοιπόν ;
— 'Υπάγω  ε ί; τόν πύργον νά ζητήσω 

επικουρία;.
— Καί έγώ τ ί όφειλω νά πράξω ;
—  Νά μ«νετε ήσυχο;, νά μή κινήσθε, 

αναπνέετε άθορύβως καί προσπαθήσατε νά 
μή βήςετε. Τ ί; είναι ή πλησιιστέρα οικία;

— 'Ο πύργος τοΰ Μεριδόο.
—  Τίς είναι ή πρός αύτόν άγουσα ; ή 

ρώτησεν ό Ρεμή, προσποιούμενος παντελή 
άγνοιαν.

— "Η άναρριχήθητε έπί τοΰ τοίχου 
και είσέλθετε είς τόν κήπον ή παρακολου
θήσατε τήν διεύθυνσιν τοΰ τοίχου, ΐνα 
φθάσετε είς τήν κ ιγκλιδωτήν θύοαν.

— Καλά, τρέχω.
— Εύχ αριστώ, γενναίε άνερ !" άνεφώ- 

νησεν ό Μονσοιώ
— Έ άν πραγματικώς ήξευρες μέχρι 

τίνος σημείου είμαι γενναίος, ύπετραύλι- 
σεν ό Ρεμή, θά μ’ εύχαρίστεις έτι περισ
σότερον.

Ιππεύσας δ’ ώρμησε πρός τήν ύποδει- 
χθεΐσαν διεύθυνσιν.

Έ πετα ι συνέχεια.
Αμλ.

Ο Λ Ε Υ Κ Ο Σ  Τ Α Φ Ο Σ

[Διήγημα E variste C a rra n ce] .

Συνέχεια χα\ τέλος, ΐοε προηγούμ,ενον ψύλλον.

Τήν επαύριον,μόλις έξημέρωσεν, ό Λου
δοβίκος μετέβη όπως έπιθεώρήση οικοδο
μήν τινα τοΰ κυρίου του, άνεγειρομένην 
εντός παρακειμένου τινός χωρίου, όλίγα ; 
λεύγα ; άπέχοντο; άπό τή ; οικία ; του’. Ή  
απουσία του έμελλε νά διαρκέση όκτώ η
μέρα;,ήτοι μέχρι τή ; παραμονή; τών Χρι
στουγέννων.

Τήν αύτήν εκείνην ήμέραν ό Έ λ ία ; έ- 
νεδύθη τά  έοοτάσιμα φορέματά του καί 
μετέβη εί; τήν οικίαν τοΰ Δουνώ.

'Η Μάρθα ύπεδέχθη αύτόν.
— Δεσποινί;, είπεν ό άρχιπποκόμο; χαι- 

ρετών αυτήν φιλοφρονώ;, ό κύριο; πατήρ 
σας είν’ έδώ ;

'Ο 'Η λία ; έψεύδετο άναιδώ ;, διότι έ- 
γνώριζεν δ’τ ι ό Λουδοβίκο; ήτο άπών.

— "Οχι, κύριε.
—  Τόσφ τό καλλίτερον . . . θ ά  έπω- 

φεληθώ τή ; πειιστάσεως ταύτης, δπως 
σάς είπω δύο λέζει; κα τ ’ ιδίαν.

—  Κύριε ! . . .
— Μή φοβεισθε, δ εσ π ο ιν ί;. ., .
— Νά φοβηθώ; είπεν ή Μάρθα μετ’ά- 

ποστροφή;, καί τ ί νά φοβηθώ ;
—  Τότε ά ; προχωρήσωμεν, είπεν άπα- 

θώ; ό Ή λίας . . .  μεταξύ μα ; αί φιλοφρο
νήσει; είναι περ ιττα ί, άφοΰ γνωριζόμεθα 
πρό πολλοΰ καί άφοΰ μετά δέκα πέντε ή
μέρα; θά νυμφευθώμεν . . .

— θ ά  νυμφευθώμεν ! . . .
— Διάβολε ! αύτή είνε ή θέλησι; τοΰ



πατρός σου' μήπως σκέπτεσαι νά τόν πα
ρακούστε ;

— Έστέ βέβαιος, κύριε, OTt ό πατήρ 
μου δέν θά θελήστ) νά θυσιάσγ) τήν θυγα
τέρα του, ητις προτιμά μάλλον ν’ άπο- 
θάν-/) ή νά νυμφευθή σέ . . .

—  Ω ! ώ ! βλέπω δτι παρατοέχεις.
— Κύριε ! . . .
— Μη προςποιεΐσαι τήν άδιάφοοον . . . 

ήξεύοεις δτι σέ άγαπώ . . .
— Ηξεΰρω μόνον δτι σέ μισώ.
—  *Οχι δά και τόσον.
— Δέν θά γίνω ποτέ σύζυγός σου ! Θά 

προςπέσω εις τούς πόδας τοΰ κυρίου μας, 
θά τω  ε?πω οτι δεν σέ αγαπώ καί, άν ά- 
γαπ^  έ'τι τήν οίκογένειάν μου,θά τον πα- 
ρακαλέσω νά με σώση, άπό τάς χεϊράς σου.

— Τό άπεφάσισες πλέον ;
— Βεβαίως.

ΓΙολυ καλα. Τωρα άκουσον κ’ εγώ 
τ ί θά κάμω, καί ένθυμοΰ καλώς τ ί θά σ’ 
εΐπω.

Καί ήγέρθη ωχρός καί απειλητικός.
— Ενεκεν ιδιαιτέρων εκδουλεύσεων μου, 

απέκτησα τήν εύνοιαν τοϋ βαρώνου Δέ 
Λαβελέρ, τοϋ κυρίου μας,ό όποϊος δέν δύ- 
ναται ν’ άονηθτΐ τίποτε εις έμέ. Λοιπόν ! 
σοί ορκίζομαι είς τό θαϋμα τοΰ y i e vxov  
Τάφοι'  δτι ή θά γίντις σύζυγός μου μετά 
δεκα πέντε ημέρας ή ή γη θά σε κα τα π ίη ...

— Ποτέ ! ώ ! ποτέ !
— Σοί λέγω δτι θά με νυμφευθϊΐς ! Θά 

μεταχειρισθώ πρός τοϋτο τήν εύνοιαν,τήν 
οποίαν δεικνύει πρός έμέ ό βαρώνος- καί 
αν ακόμη επιμεντρς, ή περιουσία σας θά 
δημευθή καί ή οίκογένειά σας θά ψωμο
ζητήστε, ενω τώρα απολαμβάνει έντίμως
τα προς ,ην.

— Ά θ λ ιε  ί
— Θά το κάμω, σοί ορκίζομαι ! . . .
Ή  Μάρθα έταπείνωσε τούς οφθαλμούς·

ενόμιζεν ότι αί δυνάμεις της τήν έγκα- 
τέλειπον.

Ο Ηλίας παρετήοησεν αύτήν μετ’ ά- 
γρίας χαράς, ε ιτα  δέ, κινών πρός αύτήν 
τήν χείρα άπειλητικώς :

Θά με νυμφευθϊίς, άνέκραξεν, ή θά 
σε καταστρέψω . . .

Καί, άνοίξας τήν θύοαν βιαίως, έξηλθε 
χωρίς νά χαιρετίση,

— Αθλιε ! εφώνησεν εκτός έαυτης ή 
Μάρθα, θέλεις νά με νυμφευθτϊς,διότι γνω 
ρίζεις δτι έχω περιουσίαν . . . Ά λ λ ’ όχι, 
δέν θά το κατορθώσης

Δ'

Την έσπεραν τής παραμονές τών Χ ρ ι 
στουγέννων, ο γέρων Λουδοβίκος, μειδιών 
καί χαρίεις, ώς πάντοτε, έπανήλθεν εις 
την οικίαν του.

Η Μάρθα ύπεδέχθη αύτόν μετά χαράς, 
αλλα ή ώχρότης τοϋ προςώπου της καί 
η ερυθροτης τών οφθαλμών της εμαρτύ- 
ρουν τήν αγωνίαν τέ ς  ψυχής της.

Μετά τό δείπνον ή Μάρθα ειπεν είς τόν 
πατέρα της διά της γλυκείας καί μελωδι
κές φωνές της :

Πάτερ μου , εσκέφθην δι’ δ, τ ι μοί

είπες προ ολίγων ημερών καί άπεφάσισα 
νά πράξω κατά τήν·θέλησίν σου.

— Μπά ! έσκέφθης λοιπόν ;
— Ναί.

Λοιπόν συναινεΐς νά νυμφευθής τόν 
Ή λίαν ;

—  Ναί.
Ω ! πόσα μυστήρια κρύπτει ή καο- 

δία τών γυναικών ! είπε καθ’έαυτάν ό γέ
ρων Δουνώ.

Καί, πλήρης χαράς, Ιτρεξε ν’ άναγγείλνι 
τοϋτο εις τόν μέλλοντα γαμβρόν του, ή 
δε Μαοθα ειςήλθεν εν τω  δωματίφ της.

Ή  δυςτυχής νέα έκάθησεν έπί τίνος πε
παλαιωμένου ανακλίντρου καί έβυθίσθη 
είς βαθεΐς συλλογισμούς ■ έβλεπεν, ώς έν 
κατόπτρφ, τά ώραίον παρελθόν της φεΰ- 
γον τοσούτω ταχέως, καί άνελογίζετο τά 
άχαρι μέλλον της, βεβαρημένον διά πυ- 
κνοτάτων καί μαύρων νεφών.

Δι’ αύτήν τά παρελθόν ήτο ή εύτυχία 
της, τά όνειοόν της, τά παν.

Καί τότε ήρώτα έαυτήν άν θά είχε τά 
θάρρος νά ύποστ·7) τοιαύτην θυσίαν. Ά λ λ ’ 
ή ιδέα οτι ή άρνησίς της θά κατέστρεφε 
τήν εύτυχίαν τών γονέων της έπάγονε τά 
αίμα εις τάς φλέβας της. Ά λλά  πάλιν νά 
θυσιάστ) έαυτήν διά παντός χάριν τοϋ κα
θήκοντος; Καί τότε προςεπάθησε νά πείση 
έαυτήν δτι ήπατάτο περί τής κκκης ιδέας, 
Vjv είχε σχηματίσει διά τόν Ή λ ία ν  άλλά 
πάραυτα αόρατός τις φωνή ττ5 έψιθύοιζεν 
αγρίως είς τά ώτά της :

« — Δέν παρετήρησες τά άγριον βλέμ
μα του ; Δέν έγνώρισες τόν ποταπόν χα 
ρακτήρα του ; Δέν ήννόησες τήν βδελυράν j 
καρδίαν του ;»

— Ω ! έψιθύρισεν ή δυςτυχής, δέν θέ- ! 
λω νά ζήσω πλέον. Θέλω ν’ άποθάνω . . . 
Ο θάνατός μου δέν θά διαταράξη τήν εύ - : 

τυχ ίαν των γονέων μου καί θά με σώση 
συγχρόνως άπό τάς χεϊρας τοϋ άθλιου ε
κείνου.

Δυο δάκρυα έρρευσαν έκ τών ώοαίων ο
φθαλμών της, ώςεί έπισφραγίσαντα τήν ά- 
πόφασίν της, καί μετά ταϋτα  ή γαλήνη 
επανηλθεν έπί τοΰ ποοςώπου της. Θά έ
λεγε τις δτι ή ιδέα τοϋ θανάτου, ητις 
τρομάζει καί τούς μάλλον γενναίους τών 
ανθρώπων, άπέδωκεν αύτϊΐ τήν ηρεμίαν 
της καρδίας τη ς.

Το εσπέρας εκείνο εδειπνησε μετά τοΰ
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όποιον είχε προς*χλέσει ό γέρων Δουνώ.
—  Τέκνα μου, ειπεν ό γέρων Δουνώ, 

ήδη, δτε πλέον πας φόβος διελύθη σάς
ϊ  / \ _  , ,επιτρεπω τον πρώτον ασπασμόν.

Ό  Ή λία ς προύχώρησε πρός τήν Μάο- 
θαν καί έναπέθηκεν έπί τοϋ μετώπου της 
φλογερόν φίλημα.

Ή  Μάρθα άνεσκίρτησε καί ήγέρθη άπο- 
τόμως.

— Πάτερ μου, είπε διά τρεμούσης φω
νές, σάς ζητώ τήν άδειαν ν’ άποσυρθώ 
είς τό δωμάτιόν μου. Αισθάνομαι μεγάλην 
κούρασιν . . .

— Δ ια τ ί ; άνέκραξεν ό Ή λίας.
Τοσφ τό καλλίτερον, άγαπητέ μου 

γαμβρέ, θα ομιλήσωμεν περί τών υποθέ-

σεών μας,άπήντησε μειδιών ό γέρωνΔουνώ.
Λοιπόν καλήν νύκτα, κύριοι.

—  Καλήν νύκτα.

Ε'

Η Μαοθα εστη επί τοΰ ουδο~ τοϋ δω
ματίου της· στεναγμός έπνιγε τό στήθος 
της, ή δέ καρδία της ?παλλε σφοδρώς.

Εμπρός, ειπεν έπί τέλους, δέν πρέ
πει νά διστάζω .

Επανέλθε και αυθ'ς μετά προφυλάξεως 
καί, άπαξ εύρεθεΐσα *πί τ ·γ-, ήρξατο
να τρέχν) ανα μέσον τών δασών, ώς μαι- 
νομενη.

Μετα επίπονον οδοιπορίαν, έσταμάτησε 
πρό τοΰ γνωστού ήδη κοημνοϋ, τόν όποιον 
η παράδοσις ώνόμαζε Λενχόν  Τάφον .
Ό  ούρανός ήτο μελανός, ό (2ν-μος έπνεεν 
αγρίως ανα μέσον τών δένδρων, τών ο
ποίων αι κορυφαι εκλινον ττίδε κάκεΐσε 
μετά τρομεροΰ πάταγου.

Η Μάρθα ήκουσε μετ’ ολίγον ήχους 
αλλοκότους καί μυστηριώδεις, κραυγάς ά- 
πομεμακρυσμένας καί σπαοακτικάς, φοβέ
ρας δέ βλασφημίας,ώςεί έκ τοΰ αδου έξεο- 
χομένας . . ■

Η δυςτυχής νέα ήκροάτο άφόβως τή ς  
πένθιμου ταύτης συ^αυίίας, ώςεί ποοεοχο- 
μένης έκ τών έγκάτοιν τής γης , .

Θεε μου ! είπε γονυπετήσασα, σύ, 
δςτις άναγινώσκεις είς τά βάθη τής καο- 
δίας μου. . . συγχώρησόν μοι !

— Ά ν α π α ν θ η τ ι  t r  είρήντ) ! είπε φω
νή τις.

Η Μάρθα ηγέρθη φρικιώσα καί έροιψε 
βλέμμα δειλόν περί αυτήν.

Ό  μοναχός, τόν όποιο; άνέφερεν ή πα- 
ράόοσις, λευχείμων ΐστατο πρό αύτής καί 
τή προςεφερε μικρόν τι κομβολόγιον* 0τε 
δ’ έτεινε τήν χεϊρα, δπως λάβτι αύτό, 
πληθύς αθιγγάνων, ρακενδύτων καί κα- 
τεσκληκοτων, με βλέμμα σατανικόν καί 
δυςελπι, διήλθε το μεταξύ ο'ύτης καί τοΰ 
μονάχου διάστημα

Έ ξαλλος γενομένη έπί τ·7) θέοί τοσού- 
των παραδόξων φαντασμάτων, ήδυςτυχής 
νέα, έπιταχύνασα τήν έκτέλετιν τών σχε
δίων της, ώρμησε πρός τό χείλος τές "α
βύσσου καί έρρίφθη έν αΰτή. . .

Ή  ήμέοα άνέτειλεν ήδη.
Τά φαντάσματα έξηφανίσθησαν καί ό 

Α ινκοc Τάφος  έπανέλαβε τήν συνήθη του 
όψιν.

Ή  μήτηρ τής Μάρθας άπέθανε μετ’ ο
λίγον καιρόν έκ τής λύπης της, ό δέ γέ
ρων Λουδοβίκος δέν έβράδυνε ν’ άκολουθή- 
σγι αύτήν.

Ο Ηλίας, κατατρυχόμενος ΰπό τών 
τύψεων τοΰ συνειδότος, άπεσύρθη εις τινα 
μονήν, προς μεγίστην λύπην τοϋ βαοώνου 
Δέ Λαβαλέρ.

Μή πως αρά γε ό Θεάς αποστέλλει τούς 
άγγέλους του έπί τής γής, δπως καθοδη- 
γώσι τούς κακούς είς τήν όδόν τής αρετές 
καί τοΰ καθήκοντος ;


