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ταβάλω τά ς Ιξεις του. Τό μόνον, τό °*
» — Ά λ λ ’ ό χαρακτήρ του είνε σκεπτι
ποιον μ’ ευχαριστεί είνε δτι είνε πλούσιο5' κός καί ά γαπά πολύ τήν μελέτην.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ Ραουα δε Ναβερυ
καί ουτω πραγματοποιείται τό όνειρόν
» — Θά τον άφίνω ήσυχον εις τό γοαμου. ΓΙολλάκις έφθόνησα τάς φίλας μου φεΤόν του, ενώ εγώ θά κάθημαι εί; τήν
έκείνας, αί όποΐαι έδύναντο νά δαπανώσιν αίθουσαν.
Α'
άφειδώ; χρήματα καί έκ τούτου ήννόησα
» — Ποόςεξε κα λά ,Α ΰγο υστίνη !... Πρό-Ι
•Εξομολογήσεις.
δτι διά των χρημάτων κατορθοΰται τό κειται περί τοΰ παντός . . .
— Πόσον είμαι ευτυχής, διότι σε βλέ π3ν καί οτι άνευ αυτών δέν δύναταί τις
» — Τό γνωρίζω, πάτερ μου, καί σόίς I
πω ! άνέκραξεν ή Αΰγουστίνη Μ εΐλλάκ, νά άπολαύστι οΰτε μεγαλοπρεπή μέγαρα, βεβαιώ δτι δ κύριος Κουρσύ παρέχει δλα I
ριπτομένη εις τόν τράχηλον τής φίλης τη ; οΰτε πολυτελή οχήματα, οΰτε πολύτιμα τά έχέγγυα τής ευτυχίας, τήν οποίαν I
Ο πατήρ μου είνε σχεδόν •προςδοκώ.
Λαύραί V.V.ί περιπτυσσομένη αυτήν. Σέ εί- κοσμήματα.
πτω χός, Λαύρα ! Καίτοι ή ίκανότης του
χον εις τον νοΰν μου καί σοι ϊγραφον.
» — Είσαι βεβαία δτι δέν θά μετανοή- |
— Δός μοι τήν επιστολήν, διότι ίδ η είνε γνω στή, ουχ ήττον δέν έδυνήθη νά c-ρς ;»
πλουτήσν) διά τοΰ δικηγορικού του επ α γ 
μοί άνήκει.
— Έ νταΰθα, Λαύρα, ανοίγω παοένθεσιν I
— Δέν άξίζει τόν κόπον, διότι δεν πε γέλματος. Ή μήτηρ μου άπέθανε νέα, ό ...Ή μ η ν πραγματικώς βεβαία δτι δέν θά I
ριέχει ή τό ήμισυ των μυστικών, τά όποια δε πατήρ μου μ ’ ένεπιστεύθη εις τινα π α ι μετανοήσω καί δέν θά λυπηθώ ; . . . Πρό I
θά σοι έμπιστευθώ. Δός μοι τόν πϊλόν δαγωγόν, τήν κυρίαν Ραμώ, καί αληθώς δύο ακριβώς ετών εις τά μέγαρον τής κυ- I
σου . . . Θέλω νά μείν/ις μετ’ εμού δλην ουδενός έφείσθη διά τήν άνατροφήν μου' ρία; Λαγράνδ, μιόί; τών έπιστηθιωτέρων I
τήν ήμέραν. Έ χ εις τόσην ώραν εδώ καί εχαιρε δέ μεγάλως διά τ ά ; προόδου; φίλων τής μητρό; μου, συνήντησα νέον I
μου, καθόσον έσκέπτετο δτι ή έπιμεμελη- τινά πεπροικισμένον άληθώ ; μέ επίζηλα Ρ
έν τούτοι; δέν είπομεν άκόμη τίποτε.
— Θεέ μου! ΰπέλαβεν ή Λαύρα μειδιώ- μένη ανατροφή μου θά έπεΐχε τόπον προι- καί σπάνια προτερήματα. ΤΗτο ορφανός
σα έπιχαρίτω ς,πρόκειται λοιπόν περί τίνος κός. Αλλ δτε μετά τό πέρας τών σπουδών καί σχεδόν π τω χ ό ;, ήτοιμαζετο δέ νά άσπουδαίου, τά όποιον δύναται νά έπιδράσγ) μου εδυνήθη νά σπουδάσγ) τόν χαρακτήοά πέλθη εί; Κίναν, Ινθα έμελλε νά έξασκήση
έπΐ τής τύχης τής δεσποινίδος Μ εϊλλάκ; μου, εξεπλάγη μεγάλω ; ή μάλλον έλυ- τήν επιστήμην του. Έξήλθομεν πολλάκι;
Ή Αΰγουστίνν] ώθησε πρό τω ν ποδών πήθη διά τ ά ; περί τοΰ κόσμου θετικά; εί; περίπατον καί έχορεύσαμεν μαζή. Τέτ ή ; φίλης της θερμάστραν τινά καί, άφοΰ ιδέας μου. Σοι είπον ήδη, Λαύρα, δτι ό λο; πάντων νισθάνθην διά τόν νέον τοΰτον
έκάθησε πλησίον τη ς, τ·?1 είπε λαβοΰσα πατήρ μου εινε πεπαιδευμένο; άνθρωπο; ιδιαίτερον δλως ενδιαφέρον, καθώ; καί ε
και ο θάνατός του θ’ άφήση κενόν δυςα- κείνος δι’ εμέ' καθόσον, οσάκις εΰρίσκετο
τάς χεΐρά; της*
— Λαύρα, νυμφεύομαι !
ναπλήρωτον. Τον αγαπώ χωρίς νά τον εν πλησίον μου, έφαίνετο έκ τών τρόπων του
— Τοΰτο είνε σπουδαΐον, άπήντησεν ή νοώ καί τον θαυμάζω χω υί; νά θέλω νά δτι τισθάνετο άπερίγραπτον ευτυχίαν καί
Λαύρα, πολύ σπουδαϊον άφοΰ λοιπόν, ώ ; τον μιμηθώ. Τά στοιχεία τ ’ άποτελοΰντα κατέβαλλε πόΖσαν προςπάθειαν δπω ; μ’ εύφαίνεται, θέλεις νά μάθω πρώτη εγώ τά τήν ευτυχίαν μας είνε δλως διάφορα. "Ο χαριστήσγ)' τό συνήθω; αυστηρόν καί σκυ
μυστικά σου, άρχισον, καί θά σοι ειπω καί ταν συζητώμεν, δέν έννοούμεθα ή μδλλον θρωπόν ποό;ωπόν του περιεβάλλετο atδταν συζητώ μ ετ’ αύτοΰ, άπομακρύνομαι φνης δι’ έπιχαρίτου μειδιάματος, δτε τό
εγώ Ιπειτα . . .
πολυ τοΰ θέματος καί διά πολλών πε βλέμμα του συνήντα τό ίδικόν μου. Τέλος
— Πώς ! καί σύ έπίσης ;
— Αυτό τό χαι συ ΐπ ίσ η ς εινε πολύ δη ριστροφών τώ δεικνύω τήν άνάγκην τοΰ πάντω ν ό νέος οΰτος είχε, πλήν τής περι
κτικόν' άλλα δέν πειράζει. Λοιπόν, νυμ νά ν)νέ τις πλούσιος. Μισώ τ ά ; λ ιν ά ; έ- ουσίας, πά ντα τά προτερήματα εκείνα,
φεύεσαι ; ά λλ’ είσαι ευτυχής καί ευχαρι σθήτας καί τά ευτελή Επιπλα. Πολλαί φί- ά τινα άποτελοΰσι παντός άνθρώπου την
στημένη διά τήν εκλογήν σου ;
λα ι μου ένυμφεύθησαν άνδρας διακεκριμέ ευτυχίαν. ΤΗτο εΰγενής, ώραϊος, ηθικός,
— Έ ν άνέλπιστον συνοικέσιον,Λαύρα... νους καί επιστήμ ο να ;- ά λλ' εγώ τό όνει- γενναίος. Καίτοι δέ συνήθως σιωπηλός,
Ε ξήκοντα χιλιάδω ν φράγκων εί;ό δημ α... ρον μου ήτο πάντοτε νά νυμφευθώ Ενα οΰχ ήττον, οσάκις ήθελεν, έφαίνετο ομιλη
πρίγκηπα μυριόπλουτον. ‘Ημέραν τινά εα- τικ ό ;. Ό χ ι,δ έν ·?όν ήγάπων Λαύρα. Ά λ λ ’
— Καί ό μελλόνυμφός σου ;
— Εινε άνθρωπος εξαίρετος, άγαθό;, πορός τις Εκατομμυριούχος άνέθηκεν εις εσπέραν τινά , δτε έπανήλθομεν έκ τοΰ πε
τόν πατέρα μου δικαστικήν τού τινα ΰ- ριπάτου,ό Λέων— οΰτω ; ώνομαζετο— ήτο
ευφυής καί αγαπών με εις άκρον.
— Μοί επιτρέπεις μίαν έρώτησιν, Αΰ- πόθεσιν, τό δ’ εσπέρα; ό νέο; π ελά τη ; έ- εί; άκρον μελαγχολικός. Α ΐφνη;, χωρίς
δείπνησε παρ’ ήμϊν, είδε τήν φίλην σου οΰδ’ εγώ νά το εννοήσω,ήρπασε τήν χεΐρά
γουστίνη ;
καί έζήτησεν αυτήν εις γάμον.
— Ό σ α ; θέλεις.
ρ,ου καί προςηλώσα; επ’ έμοΰ το υ; πλή— Καί συγκατετέθη; άμέσω; ;
— Ποιας ήλικίας εινε ό κύριος ; . . .
ρει; δακρύων οφθαλμούς του'
■— Δεσποινίς, μοί είπεν, αΰριον ανα
— Βενιαμίν Κουρσύ.
— Έ δίστασα μέν έπ ’ όλιγον, διότι ό
— Έ ζα ίρ ετα - ποια; η λ ικ ία ; λοιπόν είνε πατήρ μου ήναντιοΰτο εί; τοΰτο, ώ ; έκ χωρώ' ή άπουσία μου θά διαρκέσνι τουλά
ό κύριος Βενιαμίν Κουρσύ ;
τ ή ; ήλικίας τοΰ κυρίου Κουρσύ' ά λλ’ επί χιστον πέντε ετη. "Οταν έπιστρέψω, ελ
τέλο υς'— «Πάτερ μου, τώ είπον, σπα- π ίζω , δτι θά ενω πλέον εξασφαλίσει τήν
— Τεσσαράκοντα πέντε ετών.
/
. <
«
y >ι
— Καί σύ, πιστεύω, μόλι; είσαι δε νίω ; δύναται τις νά 7)νε είκοσιπενταετή;, τύχην
μου. Δύναμαι
ομως
να, ελπιι,ω
οτι
καοκτώ ;
καί συγχρόνως εκατομμυριούχο;, καί ί- θά μ’ ένθυμεΐσαι ;
— Θεέ μου! ναί,δεκαοκτώ, γνωρίζω τ ί διω ; νά νυμφευθ71 νέαν άνευ ποοικό;. Τοι• — ”Ω ! βεβαίως, άπήντησα εις άκρον
/
»>
,
»
,
θέλει; νά είπ71;.Ά λλ’ ή δυ;ανάλογος αυτη ουτου ειοου; γάμου; αναγινωσκομεν πολ- συγκεκινημένη.
διαφορά τ ή ; ήλικίας θά με ώφελήση πολύ' λ ά κ ι; εί; τά μυθιστορήματα, άλλά δέν ά» — Ά λ λ ά δέν θέλω νά μ’ ένθυμήσαι άμετά τινα ετη, ένψ θά ήμαι νέα ε ϊ;έ τι παντώμεν καί εί; τήν κοινωνίαν. Ό κύ πλώς ώ ; άνθρωπον, τόν όποιον τυ χ α ίω ; έκαί ανθηρά, θά 7] μ α ι συγχρόνως καί σύζυ ριο; Κουοσυ είνε κάτοχο; κολοσσιαία; π ε γνώρισε; εί; τ ά ; συναναστροφά;. Ή άγο; ένό; γέροντος. Θά άγαπώ πάντοτε τόν ριουσία; καί δύναται νά κατορθώση τό νάμνησί; μου θέλω νά μείντι έγκεχ αραγ
σύζυγόν μου ; Τόν άγαπώ ήδη ;. . . ’Α λη πάν Ά γ α π ώ τ ά ; διασκεδάσει;, τού; χο μένη εί; τόν νοΰν σου . . . Μ’ έννοεϊ; ;
θώς δεν άγαπώ τόν κύριον Κουοσύ' ά λ  ρού;, τά θέατρα, τοΰ; περιπάτου;. Ε ξ ή  Θέλω σύ μόνη νά πραγματοποιήση; τά
λως τε, δέν είνε οΰτε κομψός, οΰτε κοινω κοντα χιλιάδων φράγκων είςόδημα άρκεϊ όνειοά μου . . . Διότι Ιχουσι δίκαιον δσοι
νικός, οΰτε ομιλητικός' είνε δμω; έντιμος δι’ δλα τα ΰτα !
λέγουσιν δτι τά ταξείδιον είνε δεύτερος
καί λίαν ευφυή; καί ώ ; έκ τούτου δέν δύ
» — Ά λ λ ’ό κύριος Κουρσύ δέν κατοικεί θάνατος. »
ναμαι νά καυχηθώ, διότι θά γίνω σύζυ εί; Παρισιού;.
— Ά χ ! Λαύρα, κ α τ’έκείνην τήν ς-ιγμήν,
γός του, ά λ λ ’ οΰχ ήττον δέν δύναμαι ουδέ
» — Αΐ ! δέν κατοικεί δλο; ό κόσμος Ϋίσθάνθην συγχρόνως έν τ71 καρδία μου άνά έρυθριάσω διά τοΰτο. ’ Αλλως τε, ελ εί; Παρισίους" καί έν τούτοις άν δέν κα- νέκφραστον χαράν μεμιγμένην μετά λύπης.
πίζω δτι ώ ; έκ τής επιρροή; μου, θά με τοικνί, θά ελθϊ] νά κατοικήση.
Ένόμιζον δτι δ Λέων ητο ό ώοαιότερος
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νέος του κόσμου καί οτι «ΰτάς καί μόνος δυνάμενον ν’ άνταποκριθή είς τάς ά π α ιπροώρισται νά με καταστήσγ) ευτυχή. Μ’ τήσεις τής συζύγου του" ένώ, είς α ντίθε π ειτα , χάριν οικονομίας, θά κατοικήσωμεν
έθίώρει μετά βλέμματος τρυφερού, εις το ω ν τής είκόνος ταύτης τής φ α ντα ιίκ ς εις τήν εξοχήν. Ό Παύλος έχει gv κτήμα
osotov δέν έδυνήθην έπί πλέον ν' άντιστώ . μου, ήγείρετο ενώπιον μου τό φάσμα τοϋ π λησίον τοϋ H au sso is...
Τού HaUSSOlS ! άνέκραξεν ή δεσποι
’
Να επιστρέψνις, Λέων, νά έπιστρέ- κυρίου Κουρσΰ μέ τά μεγαλοπρεπή μ έγα
νίς Μ εϊλλάκ, άλλά τότε θά ειμεθα γ*ίτοψϊΐί, έψιθύρισα, θα σε περιμένω . . . »
ρα του, μέ τάς άμάξας του, μέ τάς δια
Μόλις έπρόφεοα τάς λέξεις τα ύτας, καί σκεδάσεις του, μέ τους χορούς του, μέ τά νες, διότι εκεί πλησίον εινε τά κτήμ ατα
άμέσως κατελήφθην ΰπό φόβου. Ή καρδία θέατρά του καί τέλος μέ ολην τήν πολυ του κυρίου Κουρσύ καί τό βιομηχανικόν
ρου επαλλε σφοδρώς καί έν άκαρεϊ έλη- τέλειαν, τήν όποιαν άπαιτεΤ ή παρούσα του κατάστημα.
Τόσψ τό καλλίτερον, είπεν ή Λαύρα.
βρννισα τά φιλόδοξα μου όνειρα. Έ ν ένί γενεά Τι τα θέλεις, φίλη μου. ’Αγαπώ
Ενώ
ό
σύζυγός σου θ’ άσχολήται είς τάς
λόγω ήσθανόμην δτι ήγάπων τόνΛ έοντα... τήν πολυτέλειαν καί άπεφάσισα νά νυμκερδοσκοπικάς του επιχειρήσεις, ήμεΐς θά
. Έτηρήσαμεν άμφότεροι σιωπήν.
φευθώ τόν κύριον Κουρσύ.
τρέχωμεν εις τούς αγρούς, θά συλλέγωμεν
■,· Μετ ολίγον ή συναναστροφή έγένετο
Ναί, αγαπάς τήν πολυτέλειαν, ά- τάς μέλισσας είς τάς κυψέλας τω ν, τούς
ζωτίρά. Ο Λέων ώ μ ίλει, παρά τό σύνηπήντησεν ή Λαύρα,καθήσασα πλησίον τής λαγιδεΐς είς τάς τρώγλας των καί θά έπ ι8s;, μετ’ ευφραδείας καί χάριτος, πάντες
Αυγουστίνης καί θεωρούσα αυτήν προςε- μελώμεθα τα άνθη μ α ς.Ό Παύλος άγαπφ
δέ χεχηνότες παρετήρουν αΰτόν, ιδίως δέ κτικώ ς. Λοιπόν ως ούδέν λογίζεσαι τό ό
ή. κυρία Λαγρανδ δεν έδύνατο νά πιστεύση νομα ενός επιστήμονος, τόν όποιον πάντες πολύ τά ^ νθη.’Έ χει εξυμνήσει τάς καλλοεις τοιαύτην αίφνιδίανμεταβολήν. Τό κ α τ’ οι άνθρωποι γνωρίζουσι καί υπολήπτονται; νας τής φυσεως δι’ ώραιοτάτων στίχων
καί ζωγραφίσει θαυμασίως τά ώραιότερα
we, 7]σθανόμην έν έμοί άνέκφραστον άγαλΑλλως τε, πίστευσόν μοι δτι νυμ,φευομέ- τοπία τών μερών εκείνων. Προςέτι δέ εινε
1ί«σιν,
νη μ,ία νεα, όεκαοκτώ μόλις ετώ ν, άνδρα καί εξαίρετος μηχανικός' έχει σχεδιογρα
ρΓο εσπέρας έκεΓνο ό πατήρ μου α’ έντεσσαρακοντούτην καί πλέον , ό γάμος φήσει πολλάς οικίας τοϋ χωρίου εκείνου.
τ,γκαλίσθη καί μοί ε ιπ ε ν
ουτος δεν δύναται νά εύδοκιμήσ^, διότι
Επεσκέφθην ήδη μετά τής πενθεο^ς
•
Ο Λεο>ν εχει προτερήματα, τά ό- αί ίδέαι τοϋ άνδρό; θά διαφέρωσι πολύ
ιοΐα δύνανται νά καταστήσωσιν εντελώς τής γυναικός ώς έκ τής ήλικίας. 0 ά έν- μου τήν έν HaUSSOlS οικίαν μας. ’Εξέλε
ίύτυχή τήν γυναίκα εκείνην, τήν όποιαν δωστ) κ α τ’ άρχάς εις τάς όοέξεις τής συ ξα ήδη καί τήν θαλαμηπόλον μου, μίαν
ώραιαν καί δοοσεράν χωρι/.ήν τής ήλικίας
ί9ελεν εκλέξει διά σύζυγόν το υ».
ζύγου του, εκλαμβάνων αυτήν ώς παιΕννόησε, φαίνεται, τά π ά ντα . "Οπως δίον, άλλ' έπί τέλους θ’ άναλάβ·/) τήν θέ- μου, ονομαζομένην Μαργώ. Τά πάντα έκεΐ
δήποτε, έπροτίμησα νά σιωπήσω ή νά σιν του καί θά την άναγκάσ·/) ν’ άκολουθή εινε άπλα καί συνάμα θελκτικά. Τόσω δέ
είμαι συγκεκινημένη εκ τής χαοοίς μου,
ίλθω εις συνομιλίαν, ή όποια έδύνατο ν’
‘
ι^ί*ς του ορεςεις. Λεν γνωοίζω οΰτε ωςτε αισθάνομαι τά δάκρυα είς τους ο
κποχαλύψϊ] τό μυστικόν μου.
τόν κύριον Κουρσύ οΰτε τόν Λέοντα' οΰχ
Κατ’ εκείνην τήν νύκτα δεν έκοιμήθην ηττο ν, άν ημην είς τήν θέσιν σου, θά έ- φθαλμούς . Δέν έπίστευόν ποτε δτι ό
Θεός θά μοι έδιδε τόσην ευτυχίαν. 'Α λλά
ποσώς.
προτίμων τόν τελευταΐον. Ή ματαιότης συ, κυρία εκατομμυριούχος, περιγελάς διά
Τήν επαύριον ό Λέων μ2ς άπεχαιρέτισε.
σκοτίζει το πνεύμα καί σκληρύνει τήν
— Πιστεύω καί ελπίζω , μοί ειπεν άνα- καρδίαν. Τήν άληθή καί άδολον ευτυχίαν, τας άπλ2ς τα ύτα ς καί π τω νικ ά ς διασκε
δάσεις !
χωρων.
η όποία ί>ύναται νά καταστήσϊ) ευτυχές
— Δεν τ α ; περιγελώ καθόλου, άπήνΜετά τινας ημέρας έπανήλθον μετά του έν συζυγικόν ζεύγος, μόνον είς' τόν Λ έ
π*τρος μου είς ΙΙαρισίους. Μετά παρέλευ- οντα δύναταί τις ν’ άνεύργ) καί είς τήν τησεν ή Αΰγουστίνη ά λλ’ ομολογώ δτι
α υται οεν μ. ευχ^χριστουν’ ουχ ηττο ν,
«ιν δέ 1; μηνών έμαθον παρά τής σεβακαρδίαν αυτού θά έναπέθετον, άν ίμ η ν είς έάν ποτε λάβω τήν έλαχίστην ανάγκην,
«τΐς φίλης μου Λαγοάνδ ότι έλαβεν έπ ι- τήν θέσιν σου, τάς γλυκυτέρας έλπίδας
θά έλθω είς σέ, διότι σΰ μ.όνη θά μέ πα«•ολήν παρά τοϋ Λέοντος, δι’ ής παοε- τοϋ ονειοοπόλου μέλλοντος μου.
ρηγορήσνις.
Βλέπεις δτι ή θεία Πρόνοια
«ίλει αΰτήν νά μ οι ΰπομνήσγ] τήν ύπόΑλλα δεν θα έλθν) ημέρα, κατά τήν περί πάντω ν φροντίζει καί δι' αυτό τούτο
ψ σ ίν μου^. 'Ομολογώ οτι ε ίς'τ ά ς όλίγας όποιαν θά στενοχωρηθείς διά τήν ζωήν
ηυδοκησεν ωςτε νά γίνωμεν γείτονες.
*Γυτας λέξεις δεν νισθάνθην τήν γλυκύ- τα ύτην ;
Καί αί δύο νέαι ένηγκαλίσθησαν περι^τα εκείνην, τήν οποίαν γισθανόμην δτε
— Διόλου· δταν ΰπάρχγ αληθής έρως,
?Τ» πλησίον μου. ΓΙαρήλθο^ £ξ μήνες χω- δεν δύναται νά συμβγ) τοιούτόν τ ι. ’’Ά - παθώς.
— Θά μέ αγαπάς πάντοτε, Λαύρα, δ ,τι
Ρ‘5 νά μάθω τι παρ’ αΰτού. Τοϋτο μέ δυς- κουσοι*' ^ καί είς εμέ συνέβη τι" δμοιον
δήποτε
καί άν συμβ·?), δέν εινε αληθές ;
βέστ/)σεν. Αλλως τε, ό χρόνος τά πα ν με τό ιδικόν σου. Σοί ομολογώ δέ άηριίτησεν
ή Αΰγουστίνη.
ί* εραπευει καί, οσάκις άνεμ ιμνησκόμην νερυθριάστως δτι άγαπώ τόν Παύλον
Ω
!
πάντοτε. Καί πότε νυμφεύεσαι;
% παρελθούσης διαγωγής μου, ήρυθρίων, Βαρθιέ, τήν έξαίρετον τα ύτην καί συμ
—
Μετά
δέκα πέντε ήμέοας.
“^«νομένη τύψιν συνειδότος ή'.μόΕλλον παθή καρδίαν. Καί τ ί περιουσίαν έ^ει ι
— Και έγώ επίσης· άλλά σΰ μέν θά
|τ*μέλειαν διά τό πάθος εκείνο, τό όθά μ ερωτήστ)ς ίσως. Ούδεμίαν' καί δ- νυμφευθνίς είς Παρισίους, έγώ δέ είς τά
plov μικοοϋ έδέησε νά ριζωθή είς τήν
μως δι' έμέ έχει αρκετήν. Ουδέποτε γι- χωριον. Παντού άντιθεσις ! Τουλάχιστον
«ΡΡ ίαν μου καί να εξαλείψτ) τοϋ νοός μου
σθανθην εν τγ) καρδία μου τοσαύτην γ α 
τ*ί ονειροπόλους περί μέλλοντος ελπίδας λήνην καί ηρεμίαν. Λέν άγνοώ δτι και είθε να όμοιάσωμεν είς £ν καί μόνον, είς
τήν ευτυχίαν.
ρ ^.Ε ις τοιαύτην θέσιν εύοισκοντο τά πράγλύπ α ; πολλάς θά αισθανθώ καί στερήσεις I
Η Λαύρα ηγέρθη, ή δε Αΰγουστίνη πε*τα, οτε ο κύριος Κουρσύ έζήτησε τήν
θα υποστώ αλλα πά ντα τα ύτα θεραπεύει ριεπτύξατο «ΰτήν είς τάς άγκάλας της καί
*■?* μου. "Ηδη εννοείς, Λαύρα, δ ια τί ό ή αγάπη καί ή άφοσίωσις τού συζύγου
*τίο μου μέ ήρωτησεν άν ήμαι βεβαία σου. Δέν θά ημην τόσψ ανόητος νά υπολο τήν έθεώρει έπί πολύ μετά βλέμματος,
έμφαίνοντος βαθεϊαν λύπην. Ά νελογίσθη
3τι «έν θά μετανοήσω. Ε ίνεν ύπ ’ οφει του
γίσω εκ τών προτέρων τάς συνεπείας τοι- πρός στιγμήν π^ν δ ,τι διηγήθη είς α ΰτήν
Λέοντα.
ούτου συνοικεσίου. Ό Παύλος εινε κατά ή Λαύρα καί παρέβαλε τήν θέσιν της πρός
Λαύρα, εσκέφθην κ’ έγώ έπί πολύ !
Έι'ί·ντάσθην δτι, άν ένυμφευόμην τον ώ- πέντε έτη μεγαλείτερός μου' άμφότεροι την ιδικην τη ς. Αΰτη μέν ένυμφεύετο άν
αυτόν νέ™
- ειμεθα νέοι καί εχομεν ικανόν διάστημα θρωπον, ΰποσχόμενον αΰτ-75 πάσας τάς α 
“ irjv
0v αυτόν
νέον, θά κατώκουν ΰ π ’ ένοίνά^διατρεξωμεν θά άγαπώμεθα άμοιβαίως,
tai ; ωΧικ71ν τίνα οικίαν, θά ειχον μίαν ή όέ άγάπη καί ή άφοσίωσις θ’ ά ντικαθι- πολαύσεις τού πολυτελούς βίου, ή δέ
μόνην υπηρέτριαν, θά προςεποριζόμην στώσι τάς στερήσεις τής ζωής μας. Ά λ  Λαύρα άνδρα τής εκλογής τη ς. 'Α λλά
, *Ρ°5 τό ζϊ)ν μετά μεγάλης οικονομίας, λως τε, ή προιξ μου, ενουμένη μ ετ’έκεινης δέν ελυπεΐτο καθόλου διά τούτο.
Εκπαι6ευθεΙσα έν τινι παρθεναγωγεία
,5τερούμην των διασκεδάσεων, τών πε- τής μητράς τοϋ Παύλου, αποτελεί πεοιΐιπ*
ι’Γι*~ων. τών χορών καί τέλος θά είχον ουσίαν εκ διακοσίων χιλιάδων φράγκων, τών Παρισίων, συνείθισε νά βλέπ-ρ δλα τά
ν^γον εργαζόμενον νυχθήμερα καί μή με τα οποία θά ζήσωμεν άνέτως. Καί έ πράγματα τού κόσμου υπό τήν^έποψιν τού
συμφέροντος καί τής πολυτελείας· ήθελ6
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Τά δάκρυα ήρξαντο νά ρέωσιν έπι τών
ν’ άπολαμβάνη όλων τών απολαύσεων τοΰ Δημητριέβνα. “Αλλως τε δέν έκπλήττομαι παρειών τής Μαρίας Δημητριέβνα;, άτινα
κόσμου,έν ενί λόγω ήγάπα υπερβαλλόντως διά τά εΰγενη σου αισθήματα Ή άνησυ δέν άπέμαξε, διότι ήγάπ α νά κλαίτρ. Ό
τήν πολυτέλειαν, χωρίς νά φροντίζγ) πο χ ία μου δέν πρέπει νά σ’ έκπλήττν), διότ ^ Λαβρέτσκη; έκάθητο έπι άνημμένων αν
σώς περί τών μέσων, άτινα αυτη α πα ιτεί. είμαι γυνή καί μήτηρ. Μ εταξύ σοΰ και
θράκων.
Ό κύριος Κουρσύ ήγάπα έμμανώς την τής γυναικός σου δέν είμπορώ νά γείνω κρι
— Θεέ μου ! διελογίζετο, τ ί βάσανος!
Αύγουστίνην και τισθάνετο μυχίαν ευγνω  τή ς, τό είπον καί ε’ις έκείνην. Είναι πολυ
τί ημέρα ή σημερινή !
αξιαγάπητος
καί
πολύ
ευχαριστείται
τις
μοσύνην, βλέπων αυτήν άνταποκρινομένην
— Δέν αποκρίνεσαι, έζηκολουθησεν ij
ε'ις τόν 2ρωτά του, δςτις δεν ειχε καθόλου μαζί της.
Μαρία Δημητριέβνα. Τί να υποθέσω ; Εί
Ό
Λαβρέτσκης
έμειδίασεν
είρωνικώς
τό επαγωγόν ή μάλλον ε’ι πεϊν τό μεθυστι
ναι δυνατόν νά ήσαι τόσον σκληρός ; . . .
κόν έκεΐνο άρωμα της νεανικές ήλικίας. καί ήρξατο νά στρέφϊ) τόν πϊλόν του.
Ό χ ι, δέν θέλω νά τό πιστεύσω. ’Εννοώ
—
’Εκτός
τούτου
ήθελον
άκόμη
νά
σοι
Οΰχ ήττο ν, επειδή ουδέποτε επί ζωής του
δτι οί λόγοι μου σέ κατέπεισαν, Θεόδωρε
ήγάπησεν, ό έρως του ουτος, καίτοι δυς- είπω, προσέθηκεν ή Μαρία Δημητριέβνα Ίβάνοβιτς. Ό Θεός θά σέ άνταμείψγι διά
ανάλογος πρός τήν ηλικίαν του, εφαίνετο πλησιάσασα ολίγον τοΰτον, αν έβλεπες πό τήν καλοσύνην σου. Δέχθητι λοιπον απο
παράφορος καί ζωηρός. Πολλάκις συμβαί- σον ή στάσις της ήτο μετριόφρων καί σε- τών y ειρών μου τήν σύζυγόν σου.
νει ώςτε ό έρως τής ώριμου ηλικίας να βασμία! Συνεκινεΐτο κάνεις δταν την έβλεΌ Λαβρέτσκης ήγέρθη άκουσίως. Η
ήνε έμμανέστεοος τ ι ς νεανικής. Ουδεν ησ- πεν. "Αν τήν ήκουες πώς όμιλεϊ διά σέ ! Μαρία Δημητριέβνα ηγέρθη επίσης καί μεσον, ϊνα όμολογήσωμεν την αλήθειαν, ο «Ε ίμαι, είπε, πολύ ένοχος πρός αυτόν. Δεν ταβασα ταχέως όπισθεν τοΰ παραπετά
κύριος Κουρσύ, νυμφευόμενος την Αυγου ήδυνήθην νά τόν εκτιμήσω, είναι άγγελος σματος παρουσίασε την Βαρβάραν Παυλοστίνην Μ εϊλλάκ, θά καθίστατο διά παντος καί δχι άνθρωπος.» Ναί, ναί, ετσι ειπεν βναν. Ώ χρά, έξηντλημένη, με καταβεβιάγγελος Μετανοεί πολύ. Λόγον τιμ ή ς,
■51 δυςτυχής ή ευτυχής.
βασμένους τούς οφθαλμούς, εφαίνετο ώ;
' δέποτε εΐδον δμοίαν μετάνοιαν.
"Έ πεται συνέχεια.
'Α λήθεια, Μαρία Δημητριέβνα,ειπεν άπαρνηθεΐσα πό2σαν προσωπικήν ενασχοΣ. 1 ·
ό Λαβρέτσκης, πολύ περίεργος είμαι νά λησιν καί ώ ; έγκαταλειφθείσα ολοκληρο;
μάθω 8ν πράγμα' λέγουν δτι ή Βαρβάρα είς χεϊρας τής Μαρίας Δημητριέβνας. Ό
Παυλόβνα έψαλεν έδω. Μήπως τοΰτο συ Λαβρέτσκης ύπεχώρησεν 8ν βήμα
— Ή σο έδφ ; άνέκραξε ;
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ νέβη κατά τήν ώραν τής μετανοίας τ η ς ,ή ;..
— Μή τήν κατηγορής, Ισπευσε νά
— ΤΑ ! δέν έντρέπεσαι νά όμιλής έτσι ;
είπϊΐ
ή Μαρία Δημητριέβνα. Δέν ίθελε
Έ ψ α λε καί έπαιξε κλειδοκύμβαλον μόνον
Συνέ-/Εΐα· ΐδε προηγούμενον ψύλλον.
ποσώς
νά μείνν], άλλ έγω την διέταζα,
διά νά μ’ εΰχαριστήσΥ], επειδή έπιμόνως
έγώ
τήν
έβαλα όπίσω τοΰ παραπετάσμα
MB'
τήν παρεκάλεσα καί οΰτως ε’ι πεϊν τήν διέ
τος. Έ λεγεν δτι αυτό θά σέ δυσηρέστει
ταξα.
Τήν
έβλεπον
τόσον
λυπημένην,
ώστε
Ή Μαρία Δημητριέβνα ήτο μόνη εν τώ
περισσότερον, άλλα δεν ηθέλησα να τκιν
δω μ ατίφ τη ς, καθημένη εντός θρονίου. ήθέλησα νά τήν διασκεδάσω, επειτα δε άκούσω, διότι σέ γνωρίζω καλλιτερον απο
Ά νέπνεεν ΰδωρ τής Κολωνίας. Ποτηριον είχα άκούσνι νά λέγουν οτι παίζει και ψάλ αυτήν. Λάβε λοιπόν άπό τών χειρών μον
ΰδατος εξ άνθους πορτοκαλέας έκειτο έπι λει πολύ ώραΐα.’Αλλ είναι εντελώς λυπ η  τήν σύζυγόν σου. Π ήγαινε, Βαρβάρα, μι
τραπέζης πλησίον τα ύτη ς. ΤΗτο ανήσυχος μένη Έ ρώ τησε μάλλον τήν Γεδεωνόφσκην. φοβαΰ τίπο τε. Γονυπέτησον πρό τοΰ συζυκα’ι έφαίνετο έστενοχωρημένη. Ό Λαβρέ- Κατεβλήθη πλέον. Καί σύ τήν κατηγορείς! γου σου τήν έσυρεν άπό τής χειρός και
Ό Λαβρέτσκης άνήγειρε τούς ώμους.
τσκης είσήλθεν.
— Καί τ ί άγγελοΰδι ποΰ είναι ή Ά δ α είθε ή ευλογία μου . . .
— Έπεθύμησες νά μέ Γδγις ; είπε χαι— Περίμεινον ! Μαρία Δημητριέβνα,
σου! έξηκολούθησεν ή Μαρία Δημητριέβνα,
ρετίσας ψυχρώς.
διέκοψεν
ό Λαβρέτσκης διά φωνής ΰποκώ— Ν αί, άπεκρίθη ή Μαρία Δημητρι τ ί χαρίέστατον κοράσιον, πόσον ευφυής φου μέν, ά λ λ ’ εύήχου. Πιθανόν ν’ άγαπδ{
είναι,
πώς
όμιλεΐ
τά
γα
λλικ
ά
!
Εννοεί
καί
έβνα. Καί κατέπιεν ολίγον έκ τοΰ ποτοΰ
τάς αΐσθηματικάς σκηνάς— δέν ήπατό£το,[
τη ς. Έ μ αθα οτι υπήγες κ α τ’ ευθείαν εις τά ρωσικά. Μέ είπε θείαν τη ς. Δέν είναι I διότι ή Μαρία Δημητριέβνα ήγάπ α τά{
τήν θείαν μου καί σέ παρεκάλεσα νά πε- άγρια δπως τά συνομήλικα της, διολου. θεατρικάς σκηνάς— σ’ ευχαριστούν,αλλ υ·
ράσνις κχί ά π’ εδώ. Επιθυμώ νά συνομι Σοΰ ομοιάζει δέ κα τα πλη κτικώ ς ! 01 Ο πάρχουσι τινές είς τού; όποιους δέν άρέφθαλμοί, αί όφρΰς, απαράλλακτα ώς τα
λήσω· μαζί σου. Κάθησε, σέ παρακαλώ.
ίδικάσου. Ό μολογώ δτι δέν άγαπώ αύτής σκουν. Ά λ λ ω ς τε δέν θέλω νά όμιλήδώ
Ή Μαρία Δημητριέβνα άνέπνευσε.
ποός σέ, διότι δέν είσαι τό κύριον πρόσω·
— Ε’ιξεύρεις, έξηκολούθησεν, οτι ή συ- τής ήλικίας τά π α ιδ ία , ά λλ’ ή κόρη σου παν τής κω μ φδία; τα ύ τη ς' τ ί έπιθυμεΐί
μέ κατέθελξε.
ζυγός σου ήλθε ;
έμοΰ, κυρία ; προσέθηκε στραφεί!
— Μαρία Δημητριέβνα, ειπεν αίφνης ό
— Τό είξεύρω, ειπεν ό Λαβρέτσκης.
πρό; τήν σύζυγόν του. Μη δέν έπραξα ν*
Λαβοέτσκης,
έπίτρεψόν
μοι
νά
σ
ερωτήσω:
— Ν αί, ναί, δήλα δη, ήλθεν έδφ καί
πέο σοΰ δ ,τι ήδυνάμην; Μη μοί ειπιρς ο^1
τήν έδέχθην. Περί αυτού ήθελα νά σοι ο Δ ιατί λαμβάνεις τον κοπον δια να μοι ή συνέντευξις αδτη δέν προπαρέσκευάσθι*'
μιλήσω. Είμπορώ νά είπω , χάριτι θεί^, όμιλής τοιουτοτροπως ;
— Δ ιατί ; — Ή Μαρία Δημητριέβνα άπό σέ, διότι δέν θά σέ πιστεύσω καί εί
δτι είμαι άξια τής γενικές ΰπολήψεως
ξεύρεις δτι μού είν’ αδύνατον νά σέ 1»
καί ά ντί ούδενός θά Ιπραττον άνάρμοστόν άνέπνευσεν υδωρ τνκ Κολωνίας κχι ετυιεν στεύσω" τ ί θέλεις λοιπόν ; Είσαι εΰφυή
τού ποτοΟ τγ]ζ.
τ ι πρδγμα. Κ αίτοι προεΐδον δτι τοΰτο θά άκουΐΥ) ολίγον
ομιλώ
τοιουτοτρόπως.
. . διά. . . διότι. .. καί τίπο τε δέν κάμνεις άσκόπως. Πρέπί
σέ δυσήοέστει, έν τούτοις δέν ήδυνάμην νά
νά έννοήσ-ρς δτι τό νά ζήσω μαζί σο«
μή τήν δεχθώ. Είναι συγγενής μου, άπό είααι συγγενής σου. Λαμβάνω μέγιστον ώς άλλοτε, μοί είν’ άδύνατον, όχι διό'
ενδιαφέρον
δι’
δ,τι
σέ
αποβλέπει.
Είξεύρω
σέ' φαντάσου άν ήσο εις τήν θέσιν μου.
είααι ώογι'σμένος εναντίον σου, άλλά διότ
Ό ποιον δικαίωμα είχον διά νά μη την δε δτι έχεις έξαίρετον καρδίαν. Ακούσε, εξά- μετεβλήθην. Σοι τό είπον τήν έπομένϊ1
δελφέ μου, έπι τέλους είμαι άπειρος γυνή
χθώ ; Συνομολόγησε.
τής επανόδου σου καί συ κατά βάθος Μ
— "Εχεις άδικον ν’ άνησυχής, ειπεν δ καί δέν όμιλώ άνωφελώς. Συγχώρησαν ! μέ δικαιοΐς. Ά λ λ ά θέλεις νά άνορθώσγ'.
Λαβρέτσκης. Έ πρ α ξε; κά λλιστα. Ουδο* συγχώρησαν τήν συζυγον σου.
Οί οφθαλμοί τής Μαρία; Δημητριέβνχς τήν ΰπόληψίν σου είς τήν δημοσίαν γνώ'
λω ς δυσηρεστήθην, ουδέ προτίθεμαι ποσώς
μην. Δέν σοι άρκεί νά κατοικής εις τ ί
νά εμποδίσω τήν Βαρβάραν Παυλόβναν νά έπληοώθησαν α ίφ νιδίω ; όακρυων.
οικίαν μου,θέλεις νά ζήσωμεν καί υπό τ ί
—
Σχ,έφθητι,
προσέθηκεν,
ή
νεότ.ης,
ή
βλέπν) τάς φίλας της. Δέν ε’ισήλθον δέ
αυτήν στέγην, α ί ;
απειρία,
ίσω
;
τά
κακά
παραδείγματα,
ή
εις τό δωμάτιόν σου σήμερον, διότι δέν ή — ’Επιθυμώ νά μέ συγχωρήσιρς, έψ
ελλειψ
ι;
μητρό;
διά
νά
τήν
καθοδηγώ
είς
θελον νά τήν συναντήσω. ’Ιδού τό πάν.
θύοισεν
ή Βαρβάρα Παυλόβνα, χωρίς νά
— Ά ! πόσον χαίρω δτι άκουω αυτο τήν εύθεϊαν όδον... Συγχωρησέ τη ν, Θεό
γείρνι
τούς
οφθαλμούς.
«π ό τό στόμα σου ! άνέκραξεν ή Μαρία δωρε Ίβ άνοβ ιτς, αρκετά έτιμωρήθη.
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έγονυπέτησε, σταυροκοπούμενος άδιακοπω ς, κινών την κεφαλήν και προσπίπτων.
Ζωηρότατη λύπη έζωγραφίζετο έπι τών
χαρακτηριστικών του και τών κίνημάτων του, ώστε δ Λαβρέτσκης τόν έπλη σίασε καί τόν ήρώτησε τί είχεν. Ο χω 
ρικός ύπεχώρησε μεθ υφους δειλοΰ και α
γρίου, είτα δέ παρατηρήσας αυτόν’
Δημϊίτριέβνα.
— Ά πέθανεν ό υιός μου, είπε μετά
— Πολύ καλά' τό θέλεις; ειπεν δ Λ α
βαθείας
φω νή;.
βρέτσκης καταβαλών άγώνα. Ε ! λοιπον,
Καί
ήρξατο
αυθις νά προσπίπτϊ) γονυ
ϊστω , συγκατατίθεμαι καί είς αυτό.
πετής.
Ή Βαρβάρα Παυλόβνα έρριψεν επ αυ
— Τί δύνανται νά τούς κάμουν αί πα τού τα χύ βλέμμα.
ρηγορίαι τής εκκλησίας; εσκέψατο ο Λ α
Ευλογητός δ Θεός! άνέκραξενή Μα
βρέτσκης.
ρία Δημητριέβνα.
Καί ήρξατο νά σύριρ τήν Βαρβάραν
Προσεπάθησε καί αυτός νά ί>εηθγ), άλλ
Παυλόβναν άπό τής χειρός.
ή καρδία του έπιέζετο καί αί σκέψεις του
— Τώρα λάβε λοιπόν άπό τ ή ; χειρ...
εύοίσκοντο μακράν. Περιεμενε πάντοτε
— Περίμεινον σοι είπον,διέκοψεν ό Λ α
τήν Έ λίζα ν, ά λ λ ’ ή Ελίζα ί>έν ηοχετο.
βρέτσκης. Σ υγκατατίθεμ αι νά ζήσω μαζί
Ή εκκλησία έπληοοΰτο κόσμου, ά λλ’ ούσου, Βαρβάρα Παυλόβνα, έζηκολουθησε,
δαμοΰ τήν έβλεπεν. Ή λειτουργία ήρ
δήλα δή θά σέ οδηγήσω είς Λαβρίκη καί
ξατο, δ διάκονος άνέγνωσε τό Ε ύαγθά μείνω έκεΐ μαζί σου δσον δυνηθώ πε
γέλιον, Ιψαλον δέ ήδη τό χερουβικόν.
ρισσότερον, έπειτα δε θ αναχωρήσω δια
Ό Λαβρέτσκης προυχώρησεν ολίγον καί
νά έπανέρχωμαι άπό καιρού είς καιρόν.
αίφνης παρετήρησε την Ε λίζαν. Είχεν
Βλέπεις δτι δέν θέλω ποσώ; νά σ’ ά π α ελθγι πρό αύτοΰ, ά λλ εκείνος δεν την
τήσω, άλλά μή ά παιτ^ ς περισσότερα. Καί
είχεν ίδη. Ίσταμένη μεταξύ τοΰ τοίχου
σύ θά έγέλας αν έξεπλήρουν τήν επιθυ
καί τ ή ; κιγκλίδος τοΰ χοροΰ έ'μενεν άκίΜΓ
μίαν τ ή ; σεβάσμια; συγγενοϋ; μας, άν σ
νητος, χωρίς να παρατηρώ περιξ αυτής.
I
ένηγκαλιζόμην διαβεβαιών σε δτι ... δ,τι
Ό Λαβρέτσκης δέν άπέστρεψε πλέον άπό
Ή έπιαΰσκ ήτο Κυριακή' ό ήχος τών ταύτης τούς οφθαλμούς μέχρι τέλους τής
συνέβη ουδέποτε συνέβη, καί δτι τό κεκομμένον δένδρων θέλει άναβλαστήσ*/].Άλ κωδώνων άγγελλόντων τήν πρώτην λ ει λειτουργίας" τή άπηυθυνεν Ισχ_ατον απο
λά βλέπω δτι πρέπει νά ύποκύψω. Δέν τουργίαν δέν έξήγειρε τόν Λαβρέτσκην — χαιρετισμόν. Τά πλήθος ήρξατο α να χω 
εννοείς τοιουτοτρόπως συ τα π ρ ά γμ α τα ... διότι καθ’ άπασαν την νύκτα ητο αΰπνο; ρούν, καί εκείνη ϊστατο πάντοτε εί; τήν
δέν πειοάζει. ’Επαναλαμβάνω δτι θά δια- — άλλά τω άνέμνησεν έτέοαν Κυριακήν, θέσιν τ η ;' ίσως άνέμενε τήν άναχώρησιν
μείνω μαζί σου... όχι δέν δύναμαι νά τά καθ’ ήν ΐνα άρέτ'/ι εί; τήν νεάνιδα μετέ- τοΰ Λαβρέτσκη1 τέλος εκείνη έποίησε διά
ύποσχεθώ... Θά συμφιλιωθω μαζί σου, θα βη εί; τήν εκκλησίαν. Ηγέρθη εσπευσμέ- τελευταίαν φοράν τό σημεϊον τού σταυροΰ
ν ω ;' μυστηριώδη; φωνη τώ ελεγεν οτι θά καί έξήλθε χωρίς νά στράφι)· θαλαμηπό
σέ αναγνωρίσω πάλιν ώ ; συζυγόν μου.
— Δός της τουλάχιστον τήν χεΐ&α διά τήν έβλεπε πάλιν τήν ημέραν εκείνην.Κ α- λο ; τις συνώδευε μονον τα υτη ν. Ο Λα
νά μή άμφιβάλλη πλέον, ειπεν ή Μαρία τέλιπεν άθορύβω; τήν οικίαν, παραγγεί- βρέτσκης έξήλθε τ ή ; έκκλησία; κατόπιν
Δημητριέβνα ής τά δάκρυα είχον πρό λ α ; εί; τήν Βαρβάραν Παυλόβναν, ή τ ι; α υτή ; καί τήν προέφθασεν εί; τήν οδόν
δέν είχεν έξυπνήσγι έτι, ότι θά επέστοεφε έκείνη έβάδιζε λίαν τα χ έ ω ;, έχουσα κεπολλοΰ παύσνί.
— Ούδέποτε μέχρι τοϋδε ήπάτησα τήν διά τό γεϋμα καί κατηυθυνθη γοογώς πρός κλιμένην τήν κεφαλήν καί χαμηλωμένην
Βαρβάραν Παυλόβναν, απεκρίθη ο Λαβρέ το μέρος οπου τον εκαλει το θλιοερον και τήν καλύπτραν τ η ;.
τσκης, θά μέ π<στεύσγι καί άνευ τούτου. μονότονον σήμαντρον.
— Καλγ][Αέρα, Έ>ίζα Μιχαγ)λόβνα, εί
Μετ’ ολίγον άφίκετο' ουδείς σχεδόν υΘά τήν οδηγήσω είς Λαβρίκη. Ά λ λ ’ ένθυπε μεγαλοφώνως. Μοι επιτρέπετε να σας
μοΰ, Βαρβάρα Παυλόβνα, οτι μόλις κα- πήρχεν εντός της εκκλησία;' δ σκευοφυ συνοδεύσω ;
τα λίπη ς αυτά καί ή συμφωνία μας θά δι- λαξ όρθιο; |ν τώ χορώ έψαλλε τ ά ; Ω
Έ κείνη δέν απεκρίθη, ουτος δε ήρξατο
αλυθή* τώρα έπιτοέψατέ μοι ν’ άποσυρθώ. ρας. Ή φωνή του, διακοπτομένη ενίοτε
νά βαδιζν) παραπλεύρως ταύτης.
υπό
βηχός,
άντήχει
ερρύθμως,
καταβιβα’Εχαιρέτισεν άμφοτέοας καί εξήλθε
— Είσθε ευχαριστημένη άπ’ έμού ; τήν
ζομένη καί ύψουμένη εναλλάξ. Ο Λαβρέ
σπεύδων.
ήοώτησε
χαμηλώνων την φωνήν.Ειξεύρετε
— Δέν τήν παραλαμβάνεις μαζί σου ; τσκης έμεινε πλησίον τ ή ; θύρα;. Οί π ι
τί
συνέβη
χθές ;
στοί ήρχοντο αλλεπάλληλοι, ισταντο, ετ φ έφώνησεν ή Μαρία Δημητριέβνα.
—
Ναί.
ναί, έψιθύρισεν έκείνη. Κ αλά.
— Ά φήσατέ τον, έψιθύρισεν ή Βαρβά ποιούν το σημεΐον tou σταυρού και
Καί
έβάδισε
ταχύτερον έτι.
ρέτιζον πανταχόσε. Τά βήματά των αν
ρα Παυλόβνα.
—
Είσθε
ευχαριστημένη
;
Ε ϊτα ήρξατο νά τήν κα τα σπά ζη τα ι, νά τηχούν υπό τού; θόλου;, εν τώ κενφ και
Ή
Έ
λ
ίζα
έκαμε
κίνησίν
τινα τής κε
την ευχάριστη, νά φιλν) τας χεΐράς τη ς, έν τή σιγΐ). Φιλάσθενο; γραϊα ϊστατο
φαλής μόνον.
j.
παοαπλεύρως
τοΰ
Λαβρέτσκη
και
ε^εετο
καλούσα τα ύτην σωττΊρα άγγελόν τν)ς.
— Θεόδωρε Ίβάνοβιτς, είπε διά γαλή
ένθέρμω;'
τό
κίτρινον
καί
έρρυτιδωμένον
Ή Μαρία Δημητριέβνα άπεδέχετο τάς
νιου ά λλ’ άσθενού; φω νή;, θα σ5Ε; παραθωπείας της μετά συγκαταβάσεις;, αλλα ποόσωπόν τ η ;, το νωδόν στόμα τη ς, εΊε- καλέσω τ ι. Μή έλθητε πλέον ε ί; τήν οι
κατά βάθος δέν ήτο ευχαριστημένη ούτε δήλουν μεγίστην συγκίνησιν' οι ερυθροί ο κίαν μ α ;, άναχωρήσατε 0«ον τό δυνατόν
άπό τοΰ Λαβρέτσκη, οΰτε από τής Βαρ φθαλμοί τ η ; ήσαν ά π λα νεΐ;, άκίνητοι έπί ταχύτερον Θά δυνηθώμεν νά ίδωμεν αλβάρας Παυλόβνας, ούτε εζ ολη; τής ποο- τών εικόνων τοΰ εικονοστασίου, ή δέ σκε λήλου; βοαδύτερον, μίαν ημέραν, μετά £ν
παρασκευασθείσης σκηνή;. Δεν την έθεώ- λετώ δη ; χείρ τ η ; έξήρχετο άδιακόπω; κά έτο ;, καί τώρα, άπομακρυνθήτε, πράξατε
ρει άρκούντως αισθηματικήν. Κ ατά την τωθεν τ ή ; έσθήτο; αύτής καί έποίει βρα- το χ^έρι^ έ|/.οο. Κααετε |/.οι αυτήν tyjv
γνώμην τη ς, ή Βαρβάρα Παυλόβνα επρεπε δέω; καί δι’ άποτόμου χειρονομία; τά σημεϊον τοΰ σταυροΰ. Βαθυπώγων χωρικό; χάριν, προς Θεού.
νά γονυπετήσ-/) πρό τοΰ συζύγου τη ς.
— Είμαι πρόθυμος νά σας υπακουσω
— Πώς δέν μ’ένόησες; τ$ ίλεγεν άδια- σκυθρωπό;, μέ τήν κόμην καί τά ενδύμα εί; δ ,τι θέλετε,Έ λίζα Μ ιχαηλόβνα.Ά λλά
κόπως.’Εν τούτοις σοι είπον: Γονυπέτησον. τα έν α τα ξία , είσήλθεν είς τήν εκκλησίαν

Ε πιθυμ εί νά τήν συγχωρήσεις, έ * ανέλ'αβεν ή Μαρία Δημητριέβνα. ^
.— Καί όχι y οέριν έμοΰ, αλλα χάριν τής
Ά δ ας , έξηκολούθησε χαμηλοφώνως ή
Βαρβάρα Παυλόβνα.
"Οχι Χ*Ριν αυτής, άλλά χάριν τής
Ά δ ας σου, έπανέλαβεν αυθις V) Μαρία

|

— Κ αλλίτερα όπου εγεινεν έτσι, φιλτά τη μου θεία. Βεβαιωθήτε δτι δλα ϊ γειναν τέλεια , άπεκρίνετο ή Βαρβάρα
Παυλόβνα.
— Ώ ! ά λλ’ είναι ψυχρός ώ ; πάγος,
είπεν ή Μαρία Δημητριέβνα. Δέν εκλαυσε;
διόλου, είναι άληθές, ά λλ’ εγώ πόσα δάκουα ένώπιόν του 2χυσα! Θέλει να σε κλείσ·»ι είς τό Λαβρίκη. Πώς! ούτε νά έρχεσαι
νά μέ βλέπνις θά δύνασαι ; Οί άνδρε; δέν
Ιχουν διόλου καοδίαν, προσέθηκεν ύψοϋσα
τήν κεφαλήν μεθ’ύφου; πλήρου; σημασία;.
— Ά λ λ ’ αί γυνα ϊκε; γνωρίζουσι νά
έκτιμώσι τήν άγαθότητα καί τήν γενναιοφροσύνην,άπεκρίθη ή Βαρβάρα Παυλόβνα.
Καί . περιβαλοΰσα διά των βραχιόνων
της τήν στρογγύλην μέσην τ·71ς Μαρίας
Δημητριέβνα; έθλιψε ταύτην έπι τοΰ
προσώπου τη ς' τό πρόσωπον τα ύτη ς έμειδία κρυφίως, έν φ τά δάκρυα της Μαρίας
Δηαητοιέβνας ήρξαντο αυθις νά ρεωσιν.
’Εν ώ τα ΰτα συνέβαινον, δ Λαβρέτσκης
έπανήλθεν είς τήν οικίαν του. Κλεισθείς
έν τ φ δω ματίψ τοΰ υπηρέτου του, έρρί! φθη έπί τίνος άνακλίντρου και εμεινε το ι
ουτοτρόπως κεκλιμένος μέχρι της πρωίας
τής έπιούσης.
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τοιουτοτρόπως θ άποχωρισθώμεν ; Δέν θά
Τήν επιούσαν πρός τήν εσπέραν εΰρί^Αλλά τ ί έχετε, θεια μου ; εψέλλιμοί είπήτε κάμμίαν λέξιν ; . .
σκοντο είς Λαβρίκη. Μετά μ ί α ν εβδομάδα
σεν
ή
Ελιζα, έγώ δέν εχω τίποτε . . .
Θεόδωρε Ιβάνοβιτς, βαδίζετε αυτήν ό Λαορέτσκης ανεχώρησεν είς Μόσχαν,
Τίποτε
! άνέκραξεν ή Μάρθα Τιμοτην στιγμήν παραπλεύρως έμοϋ . . . Καί καταλιπω ν τΤι συζύγω αυτού πέντε χ ιλ ιά 
A iy“ νά τά λέγγις είς άλλους '/τί
δμως εϊσθε ήδη τόσον μακράν, τόσον μ α  δας ρούβλια διά τάς δαπάνας αυτής.
κράν άπ εμού. Οχι, μή μέ λησμονήσητε, Τήν επιούσαν δέ τής άναχωρήσεώς του ποτε ; Καί ποιος ητο γονυπετής πρό όλί(Όυ ; Ποϊος εχει ακόμη δακρυβρέκτους ο
αλλα νά μ’ ένθυμήσθε.
άφίκετο ό Πάνχιν, δν ή Βαρβάρα Παυλό
φθαλμούς ; τίποτε ! Ά λ λ ά κΰτταξε λοιΕγώ, νά σάς λησμονήσω . . .
βνα παρεκάλεσε νά μή τήν ’λησμονήσν) έν
πον τό πρόσωπόν σου είς τ ό ν καθρέπτην"
Αρκεί. Χαίρετε. Ά φήσατέ ιi.e.
τη μονώσει τη ς. Έ δέξατο τούτον όσον ή .
τίπο τε ! ώσάν νά μή τά ήξευρα όλα !
Ελίζα ! . . . ειπεν ό Λαβρέτσκης.
δυνήθη καλλίτερον καί μ έ χ ρ ι της έσπέρας
— Θά περασουν αύτά,θεια μου, μέ τόν
Χαίρετε, χαίρετε, έπανέλαβεν ε οί ήχοι τής μουσικές, τά άσματα καί αί
καιοόν.
κείνη.
εδθυμοι ^ γαλλικαί- συνομιλίαι αντήχησαν
Θά περάσουν, άλλά πότε ; Θεέ μου,
Κα .εοίοασεν Ιτι μάλλον τήν καλύπτοαν έν τγ5 οικία καί έν τώ κήπψ. Ό Πάνχιν
Κύριε,
τόν αγαπάς αλήθεια είς τοιούτον
τ/ΐί καί εζηκολουθησε τήν όδόν τ η ς τοέ- διήλθε τρεις ημέρας παρά τι) Βαρβαρα
χουσα σχεδόν.
βαθμόν ; Ά λ λ ’ αυτό; είναι γέρων, ά γα Παυλόβνα, άποχαιρετίζων δέ ταύτην καί
Ο Λαβρέτσκης παρακολούθησε ταύτην θλίβων ίσχυοώς τάς ώραίας χεϊράς της τη πη .ή μου μικρά Ελίζα. Αλλως τε κάνέν
δια τών οφθαλμών, είτα δέ κεκλιμένην τήν ΰπεσχέθη δτι μ ετ’ οΰ πολΰ ήθελεν έπα- αλλο δέν λέγω εναντίον του. Είναι τίμιος
κεφαλήν έχων Ιστρεψε πρός τά όπίσω. νέλθγι — καί έτήρησε τήν ΰπόσχεσίν του. καί άγαθός άνήρ. Ά λ λ ’ όλοι είμεθα καλοί.
Ο κόσμος είναι μέγας καί ευρίσκει τις
Βαδιζων συνεκρούσθη κατά τού Λ έμ,βαδί
πάντοτε τιμίους άνδρας ώς αΰτόν.
ΜΔ'
ζοντας ώ σαύτω ; μέ τόν πϊλον κεκλιμένον
Σάς επαναλαμβάνω οτι όλα αΰτά
επί τώ ν οφθαλμών καί παρατηροΰντος
Η Ελίζα είχεν, έν τώ δευτέρω όρόφψ θά περάσουν, έπέρασαν ήδη.
χαμαί.
τής μητρικής οικίας της, μικρόν δωμάτιον
Εγένετο στιγμή σιωπής.
^
Ακουσον, άγαπητό μου πα ιδ ί, τί
καθαρόν καί φω τεινόν,οίτινος ή έπίπλωσις θά σού είπω, άνέκραξεν αίφνης ή Μάρθα
”Ε ! λοιπόν I τ ί θά μοί είπγις ; ήρώσυνιστατο έκ λευκοτάτης κλίνης, τραπέ- Τιμοθέβνα, καθήσασα τήν Έ λ ί ζ α ν έπί τής
τησε τέλος ό Λαβρέτσκης.
ζης πρός γραφήν, δοχείων δι’ άνθη είς τάς
κλίνης, παραπλ>εύρως αυτής, καί τα κ το 
Τι θά σάς είπω ; ειπεν ό Λέμ δυγωνίας καί πρά τών παραθύρων, ολίγων
ποιούσα άπά καιρού είς καιρόν τήν κόμην
σθύμως. Δέν έχω τίποτε νά σάς είπω. Τά
βιβλίων καί ένός σταυρού είς τόν τοίχον. εκείνης, κατά τας πρώτας ημέρας ή λύπη
πάντα ενεκρώθησαν, ώς καί ήμεϊς ένεκρώΤά δωμάτιον τούτο έτήρησε τό όνομά του σου σοι φαίνεται αθεράπευτος. "Ε ! ψυχή
θημεν. Ό δρόμος σας είναι δεξιά, αί ·'
ώς παιδικόν δωμάτιον. Ή Έ λίζα είχε μου ! μονον ό θάνατος είναι αθεράπευτος !
— Ν-αί, δεξι?.
γεννηθτϊ έν α ΰτψ . Έπανελθούσα έκ τής είπε μόνον είς σεαυτήν «Δέν θά κα τα βλη
Και ό ίδικός μου άριστερά. Χαίρετε
εκκλησίας έν fj ό Λαβρέτσκης τήν είδεν, θώ» καί θά ιδης πόσον θά παρέλθ·/) γρή
. . . Τ ή ν πρωίαν τής έπιούσης ό Θεό
έτακτοποίησε τά πάντα μετά μεγίστης γορα κχί ευκόλως. Λάβε υπομονήν μόνον.
δωρος Ιβάνοβιτς άνεχώρησε μετά της συ
^ Θεία μου, ειπεν αΰθις ή ’Ε λίζα, έ 
ζύγου του είς Λαβρίκη. ’Εκείνη έκάθητο μερίμνης,έκαθάρισε τα ύτα άπά τής κόνεως,
ε,/ι . ασε καί εδειεν επιμελώς τά τετρά πέρασαν δλα.
εφ αμάξης προπορευομένης μετά της Ά διά της καί τάς έπιστολάς τών φίλων της,
Επερασαν! πώς, έπέρασαν ! Νά, εί
δα; καί τής Ίουστίνης, οΰτο; δέ τ ή ν ήκοεκλείδωσεν δλας τάς θήκας, έπότισε τά σαι συγκεκινημίνη, καί λέγεις οτι έπέρο»λούθει μέ τό άμάξιόν του. Καθ’ άπασαν
άνθη της καί ήγγισε τα ύτα gv πρός εν. σαν δλα ;
τήν οδόν ή ώραία κορασίς δέν κατέλιπε
Ε,.ραξε τα ύτα βραήεως καί άθορύβως" τά
Ναί, θεία μου, έπέρασαν. Ά ν θέτήν θυρίδα· τά πάντα τόν έξέπληττον, οί
πρόσωπόν της έφαίνετο συγκεκινημένον. λητε δέ βοηθήσατέ με ! άνέκραξεν ή ’Ε
χωρικοί, αί^ χωρικαί, αί καλύβαι, τά φ?έΤέλος εστη εν τώ μέσο) τού δωματίου, έ- λίζα μετ αίφνιόίας ζωηρότητας, καί ρια τα , οι κωδωνίσκοι καί οί όμιλοι τών κο
θεώρησε βραδέως πέριξ αυτής καί πλησ’ιά- πτομένη είς τόν λαιμόν τής Μάρθας Τ ιράκων. Ή Ίουστίνα συνεμερίζετο τήν εκσασα τήν τράπεζαν, άνωθεν τής όποιας έμοθέβνας. ’Α γαπητή μου θεία, έσ'τέ φιλη
πληξίν τη ς, ή δέ Βαρβάρα Παυλόβνα έκρέματο ό σταυρός, εγονυπέτησεν, έστήοιξε μου, ςύντρεξατέ με. Μή όργισθήτε, προσ
γέλα δια τάς παρατηρήσεις των καί διά
τήν κεφαλήν της επί τών συνεσφιγμένων παθήσατε νά μ’ ένοήσητε . . .
τάς αναφωνήσεις των. ΤΗτο πολύ εύθυμος'
χειρών της καί έμεινεν ακίνητος έν τή
Αλλά τί τρέχει, τί συμβαίνει, μηπριν καταλίπϊ) τήν πόλιν Ο*** έ'σχε ‘ συ στάσει ταύτη.
τερίτσα μου ; Μη μέ τρομάζϊΐς, μή μέ βλένομιλίαν τινά μετά τού συζύγου τη ’ς.
Τοιουτοτρόπως τήν εύρεν ή Μάρθα Τι- πϊΐς ετσι. Λέγε γρήγορα- τί είναι λοιπόν ;
Εννοώ την θέσιν σας, τώ είπε, καί
μοθέβνα είσελθούσα μετά τινας στιγμάς.
— Θε . . . Θέλω . . .
οί εκφραστικοί όφθαλμοί της τψ άπέδειΗ Ελίζα δέν τήν ήκουσεν.'Η γραϊα έξήλΗ Ελίζα εκρυψε το πρόσωπόν της επί
ξαν αρκούντως οτι τά πάντα είχε μ,ανθεν ακροποδητί καί άφικομένη δπισθεν τ ή ς
τών κόλπων τής Μζρθας Τιμοθέβνας.
τεύσν). Ά λ λ ά τοΰλάχιστον θά μέ δικαιώθύρας εβηξεν έπανειλημμένως. Ή ’Ελίζα
σητε^όταν θά ίδητε δτι δέν θά σάς ταραξω
Θέλω να εισελθω είς το μοναστήοι,
ήγέρθη ταχέως καί άπέμαξε τους δακρυ έψιθύρισε δι’ ΰποκώφου φωνής.
καί δέν θά σάς στενοχωρήσω. Ή θέλησα βρέκτους οφθαλμούς της.
Ή γραϊα άνεπήδησεν έπί τής κλίνης.
να εξασφαλίσω τά μέλλον τής Ά δ α ς , καί
Α ! βλέπω οτι πάλιν έσυγύρισες το
αυτό μόνον χρειάζομαι.
Κάμε τον σταυρόν σου, μικρά μου
μικρόν κελλί σου, ειπεν ή Μάρθα ΤιμοθέΕλίζα, σκεφθητι τί θέλεις νά κάμγ)ς! Ό
Ναί, επέτυχες τόν σκοπόν σου, άβνα κύψχσα ώς ινα άσ^^νθ^ νεωστί άπεκριθί] ο Θεόδωρός *ίβάνοβιτς.
Ηεος νά σε καθοδηγήσ·/) ! έψέλισε^
νοιχθέν ρόδον. Τί ώραϊα ’πού μυρίζει!
γραια. Κοιμήσου,· αγα πητή μου περιστερά,
JEv μόνον πράγμα ονειροπολώ, νά
Η Ελιζα έθεώρησε τήν θείαν της όει*- προσπάθησε νά κοιμηθείς ολίγον. "Ολα
ταφώ διά παντός έν τη μονώσει - οΰδέποτε βώδης.
1
θά λησμονήσω τάς ευεργεσίας σας
αυτά, ψυχή μου, προέρχονται άπά τήν α
— Τι είπατε ; έψιθύρισε.
ϋπνίαν.
'
Ελα δά ! . . . ειπεν εκείνος δια^ ω{ · τί ϊιπ α J άπεκρίθη ζωηρώς
κόψας.
Η Ελίζα ήγειρε την κεφαλήν' αί παή γραϊα. Τί εννοείς ; Είναι φοβερόν, 4νέ- ρειαί της έκαιον.
Καί^ θά σεβασθώ τήν άνεξαρτησίαν
κραςε, ρίπτουσα αίφνης χαμαί τόν σκού
*ας κα^ί τήν ησυχίαν σας, προσέθηκεν έ^ Θχι, θεία μου, έψιθύρισε, μή ομι
φον της καί καθημένη έπί τής κλίνης τής
λήστε έτσι, άπεφάσισα, έδεήθην, συνεβουκεινη ίνα πεοάννι τήν φράσιν ήν είχε προΕλιζης. Τέσσαρας ημέρας τώρα κάθημαι
ετοιμάση.
1
λεύθην τόν Θεόν, τετέλεστα ι. Δέν είμπορώ
επάνω είς φλογερόν καμίνι. Δέν είμποοώ
πλέον
να μείνω μαζί σας. Τοιαύτη δοκι
•U 'ο Α “ βΡί τ - · « τ *>ν έχαιρέτισε βαθέως. νά υποκρίνομαι περισσότερον, δέν είμπορώ
μασία πρέπει νά επιφέργ) καρπούς" δέν τό
π Βαροάρα Παυλόβνα ένόησεν δτι κατά
να σε βλέπω^ ώχράν, νά μαραίνεσαι, νά
συλλογίζομαι διά πρώτην φοράν. Ή εΰβάθος ό σύζυγός της τή ν ηΰχαρίστει.
κλαίτρς, δέν είμπορώ, δέν είμπορώ.
τυχία δέν έγένετο δ ι’ έμέ. Καί δτε ή έλ-
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ιυ!{ έφαίνετο οτι μοί έμειδία, ήσθανόμην οίκημα, δπεο τϊί εΰρεν δ Πάνχιν. Οΰτος τεχόμ.ενον τόν δι’ αΰτόν δ ί; άπολεσθέντ*
υοω τα είχε καταλίπν) τό κυβερνείο* Ο*** πρ° θησαυρόν.
πιεζομένην την καρόίαν μου. Είξεύ:
— Καί ύμ εΐ;, κύριε δέ Βουσύ, ειπεν ό
πάντα, γνωρίζω τό σφάλμα μου καί τό τα ύτη ς. Κατά τόν τελευταΐον καιρόν τή ;
Μονσορώ,
ΰμ εϊ; δστι; έρχεσθε μετά τής
|ν
Ο***
διααονή;
του
εί/εν
ύποπέσνι
όλοτών άλλω ν, καθώς καί διά ποίου τρόπου
5 πατήρ μου έπλούτισεν' δλα τά είξεύρω. τελώς ε ί; τήν δυσμένειαν τ ή ; Μαρίας Αΰτοΰ Ύ ψ η λότητο ς, δέχθητε τά εΰχαριΠοέπει νά ζητήσωμεν τόν εξιλασμόν δλων Δημητριέβνα;,είχε παύση νά τήν έπισκέ- στήοιά μου, διότι σχεδόν είς υμάς οφείλω
τούτων δ'.ά τών δεήσεων. Λυποϋμαι δτι π τη τα ι καί δέν κατελίμπανε πλέον τό Λα- την ζωήν.
— Πώς! είς εμέ ! ΰπετραύλισεν ό νέος,
αποχωρίζομαι σάς, τήν μητέρα μου καί βοίκη. Ή Βαρβάρα Παυλόβνα τόν είχε
νομίσας,
δτι ό κόμη; έσκωπτεν αΰτόν
τήν Λενότσκαν, άλλά πρέπει νά γείνϊ). κατά γραμμ.α κυριεύστ) άδύνατον νά με—
Ναί
μέν έμμέσω;, ά λλ’ ή εΰγνωμοΑισθάνομαι δτι δεν πρέπει νά ζήσω έί)ώ. ταχειρισθώμεν έτέραν λέξιν ΐνα έκδηλώσύνη
μου
δέν
έλα ττο ΰτα ι, διότι ιδού ό σωΆ πεχαιρέτισα τά π ά ντα , έχαιρέτισα διά σωμεν τήν άπόλυτον καί άπεριόριστον δύτήρ
μου,
προσέθετο,
δεικνύων τόν Ρ * ή ,
τελευταίαν φοράν δλα τά έν τή οικία.Κ άτι ναμιν, ήν έκεινη έξήσκει έπί τ ή ; θελήσεω;
δστι;
έν
άπελπισία
ύψωνε
τά ; χεΐρα; πρός
τι μέ καλεϊ, κά τι τ ι μέ λέγει νά γείνω αύτοΰ.
τόν
ουρανόν
καί
δστι;
προυτίμα
νά εΰρίΌ
Λαβρέτσκης
διήλθε
τόν
χειμώνα
έν
μοναχή. Μή μέ κρατήτε, μή προσπαθή
σατε νά μέ μεταπείσητε. Βοηθήσατέ με Μόσχα, κατά δέ τό επόμενον έαρ έμαθεν σκετο εί; τά έγκατα τής γής* πρό; αΰ
δτι ή Έ λ ιζα είσήλθεν είς τήν μονήν τής τόν οί φίλοι μου όφείλουσι τήν υπαρξίνμου.
ή θά υπάγω μόνη μου . . .
Παρά τά νεύματα δέ τοΰ ίατροΰ, δπως
Ή Μάρθα Τιμοθέβνα ίκουε τήν άνεψιάν Β***, μ ιά ; έκ τών μάλλον άπομεμακρυτηρνί σιγήν, ό Μονσορώ, παρανοών τήν
σίλένων πόλεων τ ή ; 'Ρ ω σ ία ;.
της μετά φρίκης.
σημασίαν αΰτώ ν, διηγήθη μετ’ έμφάσεως
— Είναι άσθενής, παραληρεί, έσκέψα"Επεται τί τέλος.
τ ά ; φροντίδα;, τήν έπιτηδειότητα καί
το. Πρέπει νά στείλω νά καλέσω τόν ια 
**£Β.
τήν προθυαίαν, τήν όποιαν έπεδείξατο ό
τρόν, άλλά ποϊον ; Ό Γεδεωνόφσκης προ
Ώδουίνος.
χθές ώμίλει περί τίνος καλοΰ ίατοοΰ, ά λλ’
Ό δούξ συνωφρυώθη καί ό Βουσΰ ή τέαυτός ψεύδεται πάντοτε. Τις είξεύρει, ί 
νισε
τόν Ρεμή μέ βλέμμα φοβερόν.
σως αυτήν τήν φοράν ειπεν άλήθειαν ;
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΑΑΕΧΑΝΑΡΟΊΓ ΙΟΤΜΑ
Ό
άτυχης νεα νία ;, κεκρυμμένο; όπι
Ά λλ" δτε έπείσθη δτι ή Έ λ ίζα ουδό
Συνέ/εια· ίδε προηγούαενον φύλλον.
σθεν τοΰ Μονσορώ, ήρκέσθη ν’ άπαντήση
λως παρελήρει, δτι δέν ήτο ασθενή; καί
διά νεύματος, τό όποιον έσήμαινε :
δτι άπήντα όιιοίως εί; δλα; τ ά ; παρατη
— Φεϋ! δέν π τα ίω εγώ.
Ή Ά ο τεμ ις έξήρχετο, τώ όντι, τής
ρήσει; τ η ;, τότε ή Μάρθα Τιμοθέβνα εΆ λ λ ω ς , έξηκολούθησεν ό κόμη;, έοικίας, ά λ λ ’ όπισθεν α ΰτή ; έξήγετο φοτρόμαζε καί έθλίβη καιρίω;.
μαθον,
δτι έπίση; ΰμ ά; εΰρον ποτέ ημιθα
^εΐον,
έπί
τοΰ
όποιου
κατακεκλιμένος,
μέ
— Ά λ λ ' είξεύοεις πολΰ καλά, περιστε
νή,
ώ
;
εμέ Τοΰτο άποτελεΐ δεσμόν φιλίας
τούς
οφθαλμού;
σπινθηροβολοΰντα;
έκ
τοΰ
ρά μου, ποιος είναι ό βίος τοΰ μοναστη
μεταξύ
η μ ώ ν πιστεύσατε έπί τής φ ιλ ία ;
πυρετοΰ
ή
τ
ή
;
ζη
λ
ο
τυπ
ία
;,
έφέρετο
ό
ριού ! Θά σέ τρέφουν μέ καταποάσινον έμου,
κύριε
δέ Βουσύ. Ό τ α ν ό Μονσορώ άΜονσορώ,
δμοιος
μάλλον
πρός
ίνδόν
σουλ
λαιον άπό κάνναβι, θά σέ ένδύσουν μέ χον
γα
πά
,
άγαπά
άληθώ ;· ομοίως δ’ όταν μιτάναν
ή
ποός
νεκρόν
έπί
φερέτρου.
δρότατα πα νία , θά σέ διατάττουν νά έξσή,
μισεί
έξ
δλη;
καρδία;.
—
Ώ
!
ώ
!
τί
είναι
αυτό
;
άνέκραξεν
έρχησαι μ’ δλον τό κρύον, καί δέν θά είμ—
Ό
Βουσύ
παρετήρησεν,
δτι ή φω τίσαό
δούξ,
άπευθυνθείς
πρός
τόν
Βουσύ,
δστις
πορέσνις νά τά ΰποφέρης δλα αυτά , Έ λίζα
μου. Αυτά είναι έπιδρασι; τής Ά γά θη ς, έγένετο λευκότερος τοΰ ρινομάκτρου, τ^ σα το ΰ; πυρέσσοντα; οφθαλμούς τοΰ κόαΰτή σοΰ έγύρισε τό κεφάλι. Αυτη δμως βοηθεία τοΰ οποίου προσεπάθει νά κρύψη μητος άστραπή κατηυθύνθη κατά τοΰ
δουκός, δστις δμως οΰδέν παρετήρησεν.
έχάρη κ α τ’ άρχάς τήν ζωήν, άρχισε λο ι τήν συγκίνησίν του.
— Εμπρός, ειπεν ό δούξ, άφιππεύσας
—
Ζήτω
ό
έξοχώτατος
δούξ
δ’
Ά
ν
πόν καί σύ νά ζήσης πρώτον καλά. Τοΰκαί
προσενεγκών τόν βραχίονα του πρός
ζιοΰ
!
άνέκραξεν
ό
Μονσορώ,
ΰψώσας
τήν
ι λάχιστον άφησέ με ν’ άποθάνω ήσυχα,
την
Ά
ρτέμ ιδα, ευαοεστήθητε, ώραία Ά ρ ιαίας
προσπαθείας.
χεΐρα,
διά
καί έπειτα κάμ.ε δ,τι θέλεις. Είδε κάνεις
τεμ
ι;,
νά ξενίσητε ήμ ά; |ν τώ οίκφ τούΉ
σ
υχ
α
!
είπε
φωνή
τις
όπισθεν
αΰ| ποτε νά είσέλθη νέα εί; τό μοναστήρι άπό
τ
φ
,
τόν
όποιον ένομίζομ,εν πενθοΰντα, δσα
θοαύσητε
τόν
επίδεσμον.
του,
έρωτα, Θεέ μου ! "Αν δέ δέν ε’ιμπορής
Τ αΰτα ειπεν ό Ρεμή, δστις, πιστός μέ τις δμως εξακολουθεί νά ήναι ή κατοικία
1 πλέον νά ΰποφέρτις,, καμε Sv ταξείδιον εί;
κάαμ,ίαν μονήν, πήγαινε νά προσκυνήσει; χρι τέλους είς τά ώς ίατοοΰ καθήκοντα τής χαρά; καί τών εΰλογιών. 'Υμείς δέ,
κανένα άγιον, άλλά μή γείνου μοναχή. του, έποιεΐτο ταύτην τήν συστασιν τώ Μονσορώ, ά να πα ύθητε’ ή άνάπαυσις άρμ.όζει εί; τούς τραυματίας.
Έ λ α , μητερίτσα μου, Ιλα, αγαπητό μου τραυματία
— Έ ξο χ ώ τα τε, ειπεν ό κόμης, οΰδείς
Αί
έκπλήξει;
δέν
διαρκούσι
πολΰ
παρά
παιδί . . .
θά
είπει, δτι ήλθετε είς τόν οίκον του
τοΐς
αΰλικοΐς,
τοΰλάχιστον
έπί
τών
προ
Καί ή Μ άρθα Ί ψ οθέβνα ήρξατο κλαίΜονσορώ
ζώντος καί δτι ετερος έξεπλήρωσώπων
αΰτώ
ν,
επομένως
ό
δοΰζ
δ’
Ά
νζιοΰ
ουσα πικρώς.
σε
τά
καθήκοντα
τής φιλοξενίας πρός τήν
μετέβαλε
τήν
έκπληξίν
του
είς
μειδίαμα.
Ή Έ λ ίζα παρηγόρει τα ύτη ν, άπέμασσε
”Ω ! φ ίλτα τέ μοι κόμ.η, άνέκραξεν, Ύμετέραν Υ ψ η λ ό τη τα ' οί θεράποντέ; μου
τά δάκρυά τ η ;, έκλαιεν ωσαύτως, ά λλ’
Ιμενεν άκαμπτος. Έ ν τφ άπελπισμφ αυ όποία εΰτυχ ή ; έκπληζις ! Πιστεύετε, δτι θά με φέρωσιν δπου ΰμ εϊ; πορεύεσθε.
Θά έπίστευέ τ ι ;, δτι ό δούξ άντελήτής ή Μάρθα Τιμοθέβνα προσεπάθησε νά είπον ήμ.ΐν, δτι ήσθε νεκρός ;
φθη
τ ή ; άληθοΰ; έννοιας τών λόγων τοΰ
— "Ελθετε, έλθετε, έξοχώ τατε, ειπεν
τήν άπειλήση, ειπεν δτι θά εϊπτρ τά π ά ν
κόμητος,
διότι παράτησε τήν χεΐρα τής
ό
πάσχων,
έλθετε
ν’
άσπασθώ
τήν
χεΐρα
τα είς τήν μητέρα της ... ά λλ’ ανωφελής
Ά
ρτέμιδος.
τή
;
Ύμετέρας
Ύ
ψηλότητος.
Χάρις
τ
φ
κόπος. Μόλις δέ καί μετά βίας ή γραϊα
Ό Μονσορώ άνέπνευσε.
ί'ατώ&θωσε νά πείση τήν Έ λίζα ν ΐνα άνα- Θεώ, οΰ μόνον δέν άπέθανον, άλλά καί θά
— Πλησιάσατε αΰτήν, ειπεν ό Ρεμή
σωθώ,
τό
ελπίζω
,
δπως
υπηρετήσω
υμάς
βάλη τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου της έπί
έξάμηνον, ΰποσχεθεΐσα εί; α ντάλλαγμα νά μετά μείζονος ζήλου καί άφοσιώσεω; ή χαμ.ηλοφώνως πρός τόν Βουσύ.
Οΰτος έπλησίασε τήν Ά ρτέμιδα καί ό
τήν βοηθήση καί νά τύχη, τής συγκατα- πρότερον.
Μονσορώ
προσεμ,ειδίασεν α ΰ το ΐ;' ό Βουσΰ
Ό Βουσύ, δστι; δέν ήτο ποίγκη ψ, οΰτε
θέσεως τής μητοός τη ς, ά.ν μετά ί ’ μήνας
έλαβε
τήν
χεΐρα τ ή ; Άρτέμιδος καί ό
σύζυγο;, κα τά τ ά ; όποία; δύο κοινωνι
δέν μετέβαλλεν άπόφασιν.
Μονσο$ώ
αύθις
έμειδίασεν.
κά
;
ιδιότητας
ή
ΰπόκρισις
είναι
άπολύΜόλις τό ψΰχος ήρξατο καί ή Βαρ
—
Ίδοΰ
μεγάλη
μεταβολή,κύριε κόμη,
τω
ς
άναγκαία,
γ,σθάνετο
ψυχρόν
ιδρώτα
βάρα Παυλόβνα, έφοδιασθεΐσα χρημάτων
ειπεν
ή
Ά
ρ
τεμ
ις
χαμ.ηλοφώνως.
καταβρέχοντα
τοΰ;
κροτάφου;
του
καί
δέν
Χαί παρά τήν ΰπόσχεσίν τη ς, άνεχώρησε
Φεΰ ! έψιθύρισεν ό Βουσύ, διατί νά
τή ; έξοχή; καί έγκατέστη είς Πετρούπο- έτόλμα ν' άτενίαη τήν Ά ρτέμιδα.
— Έ θλίβετο νά βλέπϊ) άφ’ ετέρου κα- j μή ηναι μεγαλητέρα!
λιν, ένθα ένφκίασε μέτριον, άλλά κομψόν

Η ΰΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ

Ό Φραγκίσκο; προσήνεγκεν αΰτ?) ά ' τυ χ ή ; δτι φσθάνετο τήν χεΐρα τώ ; Ά ο Εΰνόητον, δτι ό βαρόνος άνέπτυξεν δτέιχιδο; έπί τοΰ βραχίονό; του, είσέδυεν
βοοφρόνω;
τόν βραχίονά του.
λον τό γόητρον της πατοιαρχικώς φιλοξε
ε ί; το ΰ; χλοεροΰ; διαδρόμου;.
—
Ποϋ
οδηγείτε
τόν
έξοχώτατον,
κ
υ

νίας του.
Ό Βουσΰ ένεθάορυνε τόν Μονσορώ νά
ρία ; ήρώτησεν ό Μονσορώ άνησύχως.
ΞΕ'
ύπομέντ)
τά ; άλγηδόνα;, πλήν, παρά τά ;
— Ε ί; τό θερμακήπιον, κύριε.
παραινέσει;
τοΰ Βουσύ, συνέβη δ ,τι εhει
Π ε ρ ί τών μ.6ΐονεκτ»2μ.άτων τών ευ— Ά ! ειπεν ό Μονσορώ.Καλώ; ! εστω'
νά συμβώ' ό Μονσορώ δέν ήδυνήθη νά ΰρέων φορείων κα ί τών στενών φέοετέ με εί; τό θερμοκήπιον.
θυρών.
— Μά τήν πίστιν μου, είπε καθ’ εαυ ποφέοϊ), οΰχί το ύ; φυσικούς πόνου;, αλλά
τόν
ό *Ρεαη, τώρα πιστεύω , δτι καλώ ; ε- τους ηθικού;, ώστε έλιποθύμησεν.
Ό Βουσΰ δέν έγκατέλειπε τήν Ά ρτέΌ Ρεμώ έπανεκτήσατο άπαντα τά διποαξα,
μή φονεύσας αΰτόν, διότι, δόςα
μιδα, διότι τό εΰμενέ; μειδίαμα του Μον
καιώ αατά του καί διέταξε νά μετενεχθγ}
τώ
Θεώ,
θά
φονευθνί
μόνο;
του.
σορώ παρεΐχεν αΰτώ ελευθερίαν, τής ο
Ή "Αοτεμι; ποοσεμειδίασε τώ Βουσυ ό πάσχων εί; τόν κοιτώνά του.
ποίας δέν έστενοχωρεϊτο νά ποιώται χρώσιν.
— Καί τώρα, ήρώτησεν ό Ρεμη τόν
κατά
τοόπον, ύποσχόμενον θαυμάσια.Είτα
Οι ζηλότυποι Ιχουσι τοϋ το τό πλεονέ
Βουσύ,
τί οφείλω νά πράςω ;
κτημα, δτι, ένω διεξάγουσι σφοδρόν πό δ’ ειπεν αΰτώ χαμηλοφώνως:
—
Νά
τελειώσης τό αισίως άρξάμενον
— Νά μή ΰποπτεύσγι ό κύριο; δέ Μονλεμον διά τήν φύλαξιν τοΰ έαυτών κτή 
έργον
σου'
ι/.εϊνε παρ' αΰτώ καί θεοάπευσέ
μ α τα ;, οί λαθροθώοαι δεν φείδονται αυτών σοοώ, δτι εγκαταλείπετε τήν Ά νδεγαυίαν
τον,
είπεν
ό Βουσύ.
άφοΰ θέσωσι τόν πόδα έπί τών γαιώ ν των. καί έγώ αναλαμβάνω τά λοιπά.
Ε
ίτα
δ’
άνήγγειλε
τό γεγονός πρό; τήν
— Έ χ ει κ α λώ ;, είπεν ό Βουσύ.
— Κυρία,Ιλεγεν ό Βουσΰ πρός τήν ΆρΆ
οτέμ
ιδα.
Αΰτη
έγκατέλιπε
τόν δοϋκα
Έ πλησίασε δέ τόν πρίγκηπα, ένω τό
τέμιδα, είμαι, τη α ληθείς, ό άθλιέστερος
δ’Α νζρΰ καί διηυθύνθη πρό; τόν πύργον.
φορεΐον
τοΰ
Μονσορώ
έφέρετο
όπισθεν
τών άνθοώπων. ’Επί τ·7| είδήσει τοΰ θα
— Έ πετύχομεν ; είπεν αΰτώ ό Βουσύ,
νάτου τοΰ Μονσορώ, συνεβούλευσα τον τοίχου.
ένω διήρχετο πλησίον του.
—
Έ
ξο
χώ
τα
τε,
είπε,
πρό
πα
ντό
;
μή
πρίγκηπα νά έπιστρέψϊ) είς τους Παρισιού;
— Τό πιστεύω, άπήντησεν ή Ά ρ τεμ ις'
καί νά συμφιλιωθώ μετά τώ ; μητρό; το υ’ ακριτομυθία;* νά μή μάθϊ) ό Μονσορώ,δτι
δπω;
δήποτε, μή άπέλθητε πριν ή ί'δητε
συνήνεσεν, ά λλ’ ύμεΕ; μένετε εί; τήν Ά ν- προσεγγίζομεν εί; τήν συμφιλίωσιν.
τήν
Γερτρούδην.
— Δ ιατί ;
δεγαυίαν.
Ό δοΰξ δέν ήγάπα τά άνθη είμή διότι
— Διότι θά ήδύνατο νά προειδοποιήσϊ]
— Ώ ! Λουδοβίκε, άπεκρίθη ή νεαρά
έπεσκέπτετο
αυτά έν συνοδία μετά τώ ;
γυνή, θλίβουσα, διά τοΰ άκρου τών λεπτών την βασιλοίΑΥίτορα περί τω ν υ^χετερων προΆρτέμιδος,
επομένως,
άμα ώς αΰτη άπεδ α κ τ ύ λ ω ν τ η ;, τήν χεΐρα τοΰ Βουσΰ, τολ θέσεων, δπω; καταστήσγ) αυτήν φίλην του,
αακρύνθη,
ένεθυμήθη
τάς
πρό; αυτόν συμάτε νά λέγη τε, δτι είμεθα δυστυχεί; ; οΰτω δ’ ή δέσποινα Αικατερίνη, μανθάστάσει;
τοΰ
κόαητο;
καί
έξώλθε
τοΰ θερ
Λησμονείτε, λοιπόν, ύμ εΐ;, τόσα; ώραία; νουσα τήν άπόφασιν υμών, δύναται νά
μοκηπίου.
ήμέοα; καί τ ά ; ανέκφραστου; α γα λλιά σει;, φανη ήττον εΰδιάθετο; είς συγκαταβάσεις.
Ό ’Ριβεϊοάκ, ό Λιβαρότο; καί ό Ά ν "Εχει; δίκαιον, είπεν ό δούξ' λοι
τών οποίων ή άνάμνησις κάμνει την καρ
τραγκέ παρηκολούθησαν αΰτόν.
π
ό
ν
,
δυσπιστεΐ;
πρό;
αΰτόν
;
δίαν μου ν’ άνασκιρτ^ ;
Έ ν τώ μεταξύ τούτω , ή "Αρτεμι; είχε
— Ποό; τόν Μονσορώ ; διάβολε !
— Οΰδέν λησμονώ, κυρία, ά λλ’ ά π ’ ε
φθάσει
πλησίον τοΰ συζύγου της, προ; δν
•— Έ π ίσ η ; έγώ ' μάλιστα δέ φρονώ,δτι
ναντίας Ιχω ζωηράν τήν μνήμην, ενεκα
ό
Ρε^ώ
έδιδε νά όσφραίνηται π τη τικ ά έ
δέ τούτου, άποβάλλων τοσαύτην ευτυ έπ ίτη δ ε; ύπεκρίθη τόν νεκρόν.
λαια.
— Ό χ ι, αυτό δχι ! Ιλαβεν ώραΐον ξι
χίαν, αισθάνομαι έμαυτόν τόσφ δυστυχώΌ κόμη; δέν έβράδυνε ν’ άνοίςτ) τους
Ε ννοείτε τί θέλω υποφέρει, κυρία, εάν φ ι σ μ ό ν εί; τό στηθο;, ώστε αυτό; ό μωοφθαλμούς
του.
άπέλθω είς τούς Παρισίους,εκατόν λεύγας οό; 'Ρεαώ, δστι; τόν Ισωσεν, έπίστευσεν
"Ε
πεται
συνέχεια.
μακράν υμών! Η καρδία μου συντρίβεται, αΰτόν πρό; στιγμήν νεκρόν ή ψυχή του
A jJ-λ .
θά
είναι
καρφωμένη
εί;
το
σώμά
του.
Ά ο τ ε μ ι;, καί αισθάνομαι έμαυτόν δειλόν.
Έ
φθασαν
πρό
τοΰ
θερμοκηπίου.
Ή Ά ρ τεμ ις ήτένισε τόν Βουσύ, τοΰ ο
Ε Ι Σ ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν
Ή "Αρτεμι; προσεμειδία τώ δουκί εϊποίου οι οφθαλμοί έξέφραζον τοσαύτην
περ
ποτε
έπιχαρίτω
ς.
λύπην, ώστε εκείνη έταπείνωσε τήν κεφα
ΙΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ
Ό δοΰξ είσηλθεπρώτο; καί είτα ή Ά ρ λήν καί Εμεινε σκεπτική.
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :
— Καλά ! ειπεν αίφνη; ή "Α οτεμι;, τ ε α ι;' ό Μονσορώ έπίση; ήθέλησε νά εισ[Α ί έν παρενθέσει τιαα\ σημειοίνται /άριν των έν
θά υπάγετε εί; το ΰ; Παρισιού;, Λουδο έλθϊ), ά λλ’ ή θύρα ήτο στενή, ένω τό φοτ α ϊ; έπαρ^ίαις και τ55 έζωτερικόϊ εττιθυμουνΊων νά
οεϊον είχε π λ ά το ; I ; πο^ών.
βίκε, ά λλ’ έπίση; έγώ θά υπάγω.
Ε ν ώ π ιο ν το υ προσχ,θ{χι/.ατος το υ το υ , ο άποκτήσωσιν αύτά . έλεύθερα τα*/_. τελών J
— Πώ; άνέκραξεν ό νέο; θά έγκ α τα Στέφανον θ. Ξένον: Ό Διάβολος έν ΤουρΜονσορώ έξέπεμψε βρυχηθμόν.
λείψητε τόν κύριον δ! Μονσορώ ;
ήτοι ΣχηναΙ εν ΚωητταντινονπόΛει. Ε κΉ “Αρτεμι; οΰδεμίαν εδωκε προσοχήν δοσις δευτέρα, άδεια τοϋ συγγραφέως, έν ΐ] -ροσετέβη
— Καί άν τον έγκατέλειπον, άπεκρίθη
τέλει καί τά δραμα Ή Καταστροφή τΆν Γεννιή Ά ρ τεμ ις, δέν θά μ’ έγκατέλειπεν εκεί εί; το ΰ; α πελπιστικού; μορφασμού; τοΰ έν
τσάρων, Τύμύι 2 . . . .
- Δραχ. 5. [5,50]
νος· όχι, Λουδοβίκε, προτιμότερον νά ελθτι συζύγου τ η ;.
Στέφανον θ . Ξένον €Η ϋρωϊ'ς
Ό Βουσύ, διά τόν όποιον τό μειδίαμα λ η ν ι χ ϊ ις * Ε * α ν α σ τ ά σ ε ω ς, αυθ'.στορίαεις δύο
μεθ’ ημών
4. [4,50]
— Τετραυματισμένο;, ασθενής, είναι τώ ; νεαρα; γυναικο;, ει; τ η ; οποία; την τόριου; ογκώδεις ..........................Apa X.·
Γεωργίου
Λ
.
Βα.Ιαβάνη:
Δ
ιη
γ
ή
μ
α
τ
α
,
κοαψό;
καρδίαν είχεν έθισθώ ν’ άναγινώσκ/ι, ειχε
αδύνατον !
τόμος περιέχων 8 διηγήματα . . Δραχ. 1. [1,20]
σαφη έννοιαν, εμεινε παρά τώ Μονσορφ έν
— Θά έλθει, σ2; λέγω .
ΑίιιιΛίον Zola: Τ4 Ά*ό*ρυφ*........... Μασσα
Ά φήσασα δέ πάραυτα τόν βραχίονα τοΰ πλήρει άταραξία.
λίας ............................................... ΔΡα'/ν· ά· [3.30]
— Μ αταίω ; όργίζεσθε, κύριε κόμη' ή
Γ ε ω ρ γ ί α ς Σά ν δ- ηΐ ' · Λίων Λεώνης, ι^ετάφρασις
Βουσύ, έπλησίασε τόν πρ ίγκη πα,δσ τι; δυσθύρα
είναι πολΰ στενή, ώ ιτ ε άδύνατον νά I. Ί σ ί δ · Σ χ ν . Ι ί σ σ η ■ ■ - ΔΡαΧ· 1,50. [1,8 0 ]
θύμω; άπεκρίνετο πρό; τόν Μονσορώ
Α ί μ ι Λ ί ο ν Ρ ι σ β ο ν ρ γ : Τ& Δ ύο Λ £ *να.Δ ρ.1,60 [2]
Έ π ί τ·7ί θέα τώ ; Ά ρτέμ ιδο;, τό μέτω- διέλθητε δι’ αΰτώ;·
Κ ο μ η σ σ η ς J a c :* B '2 p a t a Π α ρ ισ ιν ή λπ . 60. [70]
— Έ ξο χώ τα τε ! έξοχώτατε ! έκραύπον τοΰ δουκό; έφαιδρύνθη έπί μίαν σ τ ιγ 
Γ ο η γ ο ρ ί ο υ Α. Ξ ε ν ο π ο ύ Λ ο ν : Τό Τ ρ ια * ο σ ι4 γαζεν ό Μονσορώ,μή είσέλθητε εί; τό θερ— δραχμον ^Εηαβλον.......... λεπ. 50. [60]
μήν.
αοκήπιον, διότι υπάρχουν θανάσιμοι ανα
ΠαύΛον Μαντεγάζα : ’ΐγ ιε ιν ή , [Λετάβρασις
Ό κόμη; δμω; συνωφρυώθη.
— Έ ξο χώ τα τε, ειπεν ή "Αρτεμι; μετά θυμιάσει;, υπάρχουν ξένα φυτά, τά όποϊα Ν. ΆξεΛοΰ, 'ιατρού.......................... ^ραχ. 4. [4,30]
Νιχο.Ιάον Σαράντη (ριαγείρου) : Σύγγραμμα
θελκτικού μ ειδιάμ ατο;, λέγουσιν, δτι ή άναδίδουν δηλητηριωδεστάτην οσμήν, έ Μαγειριχ^ς....................................
Δραχ. 4. [4,30]
Ύ μετέρα Ύ ψ η λό τη ; άγαπο! έμπαθώ; τά ξο χώ τατε !
Δημοσθε'νους Ν.Βρατσάνον : ΤρίΤς μ9^ν*ς
Ά λ λ ’ ό Φραγκίσκο; δέν έδιδεν άκρόα- παρά -c?i Δου*ίσση τϊ^ς Ολα*εντίας, φυλλάάνθη. "Ελθετε νά δείξω ύμϊν τά ώραιότεοα
σιν'
παρά τήν συνήθη α ΰτφ σύνεσιν, ευ- διον Α ' .......................................λεπ. 40. [45]
άνθη τώς Ά νδεγαυία ς.
“
** * ---*-- —— * ~ Γ7^
Λ\ν ΛΛ/fl Λ.

