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Γ'
Έ κ πρώτης δψεω; ή γυνή αυτή , ττερι — 

■βεβλημένη ράκη άμορφα καί άχροα έκ 
ττίς βροχές καί έσχισμενα έκ τών θά
μνων, αναπαυόμενη δέ χαμαί, παρίστα 
τήν ζώσαν πενίαν.

Ε πειδή ήτο μόνη, ούδείς δε παρετήρει 
αύτήν, οί αμαυροί οφθαλμοί της, ο ί 
μηδέν έκφράζοντες, δταν εύρίσκετο ένώ- 
iciov άνθρώπων, ήστραπτον ήδη έκ πονη
ριάς καί υπουλότητας, είς τό βάθος τής 
■οστεώδους αυτών κοιλότητος.

’Έ τεινε μετά προσοχής "τό οΰς άκροω- 
μένη καί τοΰ έλαχίστου θορύβου' έ’π ε ιτα  
\ίψωσε τούς ώμους.

— Δέν θ’ ακόυσα καλά, είπε. Τ ίποτε ! 
Καί δμως μοΰ έφάνη . . .

Τό μετά λεπτών καί συνεσταλμένων 
χειλέων στόμα της έλαβεν έ'κφρασιν θρι
άμβου.

Έθώπευσε τήν παρ’ αύτή δέσμην διά 
■τής νευρώδους αύτής χειρός.

— Δύο χαπονχ ίνο ι  ' άκόίΛη, ποΰ δέν 
θά μέ κάμη νά τούς πληρώσω αύτός ό 
κακός Λαβράνς, έψιθύρισεν.

Ό  Βικέντιος Λαβράνς ήτο ό άρχιφύ- 
λαξ τών κτημάτων τών Τανναί.

1. Εις Μορβάν και εις τινας αλλας ε’παρχ’ιας χ α -  
π ο ν χ ί τ ο υ ς όνομάζουσι τον; λαγωούς,ένεκα τοΰ χρώ
ματος τών τριχών αύτών και τής οίονει μελανή; κα- 
λύπτρας, ήν φέοουσιν επ', της κεφαλής.

Ή  έπί τής τάφρου καθημένη γυνή , είς 
δύο βηι/.άτων άπόστασιν άπό τής οικίας 
τών Φαρζεάς, ήτο έπίφοβος λαθροθήρας, 
έν δέ τή έκ ξηρών ξύλων δέσμγι αύτής έ- 
φεοε δύο λαγωούς θηοευθέντας τήν πρωίαν 
έκείνην είς τό δάσος τών Τανναί.

'Η γυνή αΰτη , ώς έκ τοΰ σπουδαίου 
προσώπου, δπερ διαδραματίζει έν τη πα - 
ρούσνι διηγήσει, χργιζει ιδιαιτέρας περι
γραφής.

Ητο υψηλή, κακώς έσχηματισμενη, 
όμοιάζουσα πρός πλανώμενον σκελετόν.

Ή το  μόλις πεντηκοντοΰτις.
Θά τήν έξελάμβανέ τ ις  έβδομηκοντού- 

τιδα , ά λλ ’ ΰπό τό ασθενές έξωτερικόν 
της έκρύπτετο έκτακτος δραστηριότης.

Ούδέποτε ήθελέ τ ις  φαντασθή, δτι υπ 
ήρξε ποτέ κομψή θεραπαινίς τής μητρός 
τοΰ Όλιβιέρου δέ Τανναί.

Ό  έρως κατέστρεψεν αύτήν, ή δέ πε
νία τήν κατέτριψε, τήν παρεμόρφωσε, τήν 
κατέστησεν ειδεχθή.

Ή  ιστορία της ήτο παράδοξος.
Πρό είκοσι πέντε έτών, συνοδεύουσα 

τήν κυρίαν της είς τόν πύργον τοΰ Σε
βάν, ήράσθη πεταλωτοΰ τίνος, κατοικοΰν- 
τος είς τό χωρίον καί όνομαζομένου Εί- 
οηναίου Σίμωνος.

Ή ν δ’ ούτος ώραΐος καί κομψός νεα
νίας, μετρίου αναστήματος καί λίαν έπ ι- 
τήδειος είς τό έργον του. Έ πετάλωνε 
’ίππους , κατεσκεύαζε στερεά άροτρα 
καί άλλα γεωργικά έργαλεϊα καί μικράς 
δίτροχους άμαξας.

Γεννηθείς πένης, συνελλ*εξε διά τής έρ- 
γασίας του χρηματικόν τ ι ποσόν,δι’ού ή - 
γόρασε κατά τήν έποχήν τοΰ γάμου του, 
περίβολον, άπέχοντα τοΰ χωρίου τρ ια
κόσια μέτρα, μετά κατερειπωμένου άγρο- 
τικοΰ οίκου, δν έπεσκεύασεν. Έν αυτώ 
ένεκατέστησε τήν κατοικίαν , τό έργα- 
στήριον καί τό σιδηρουργεΐόν του, δπερ 
ήκμαζεν.

Ή δύνατο νά ζή εύτυχής μετά τής θε- 
οαπαινίδος, ήν άληθώς ήγάπα θερμώς.

Ά λ λ ά — υπάρχει πολλάκις έν τή ζωή 
τοΰ άνθοώπου Ιν μοιραΐον ά.Ι.Ιά—ό περί
βολος καλώς τότε καλλιεργημένος καί

συγκείμενος έκ δύο στρεμμάτων, συνώ- 
ρευε τώ  δάσει τοΰ Σεβάν.

Ή  κατά  τό φαινόμενον ασήμαντος 
αΰτη γειτνίασ ις κατέστρεψε τόν πεταλω 
τήν.

Δεκαπέντε μόλις ήμέρας μετά τήν έκεΐ 
έγκατάστασίν του,έγειρόμενος τήν πρωίαν 
σύν τή άνατολή τοΰ ήλίου, ή περιφερό
μενος είς τό κτήμά του τήν έσπέραν πριν 
ή κατακλιθ ίί, είδε πλείονας τών δέκα λα - 
γωών, οΐτινες φοβούμενοι τόν πρωινόν ή 
νυκτερινόν τοΰτον περιπατητήν έπήδων 
πρό τών ποδών του καί έφευγον δρομαίοι 
είς τό δάσος.

'Ο Σίμων κα τ’ άρχάς περιωρίσθη είς 
τό νά προσποιήται δτι σκοπεύει αυτούς, 
έκτείνων τόν βραχίονα ή τήν λεπτήν ρά
βδον, ήν έκράτει περιπατών. Μετ’ ού πο
λύ δμως έσκέφθη, δτι ήτο έν τώ  οίκω 
του, έπί έδάφους άνήκοντος αύτώ , καί 
δτι άν άντι ράβδου έκράτει π^ρ οβόλον ή
δύνατο νά ποομηθευθή άνευ δαπάνης κάλ- 
λιστον κυνήγιον.

Έ π ί τινα  χρόνον άντέστη έίς τόν π ει
ρασμόν' ά λλ ’ ήμέραν τινα  τοΰ ’Ιουλίου, 
άνοίγων τό παράθυρον τήν τρίτην πρωι
νήν ώραν, ΐν ’άναπνεύσΥ) τήν μυροβόλον αύ
ραν, είδε δύο δορκάδας, α ΐτινες φοβηθεΐ- 
σαι έκ τοΰ θορύβου έ'φυγον δρομαίως. Ό  
πόθος του κατέστη τότε άκράτητος- ε
πειδή δέ ήτο Κυριακή μετέβη είς Σ ατώ- 
Σινόν, ένθα άντι τριάκοντα πέντε φράγ
κων έπαομηθεύθη δίκανον δπλον καί φυ
σ ίγγ ια , ών δέν έβράδυνε νά ποιήσηται 
χρήσιν.

Τήν αύτήν έσπέραν, ύπό τό φώς τής 
σελήνης, άντήχησεν ό πρώτος πυροβολι
σμός έν τώ  περιβόλω, έν ώ μέχρι τής έ- 
ποχής έκείνης ήκούετο μόνον ό κρότος 
της σφύρας έπί τοΰ άκμονος, ό δέ Σίμων 
περιχαρής είσήλθεν είς τήν οικίαν του, 
κρατών άπό τών ώτων άσπαίροντα λα - 
γωόν.

Ά πό  τής έποχης ταύτης ό Σίμων παρ- 
ημέλησε τό σιδηρουργεΐόν του. Οί πελά- 
τα ι σπανίως εΰοισκον αυτόν είς τό έργα- 
στήοιόν του, ή καί άν ον εΰρισκον, μετά 
τάς νύκτας, άς διήρχετο είς τό δάσος έ- 
νεδρεύών που τοΰ μέρους έκείνου τοΰ τό
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σον καταλλήλου είς άνάπτυξιν τοΰ κατέ- 
χοντος αΰτόν αχαλίνωτου πάθους, τόν 
εΰρισκον κοιμώμενον, άποφεύγοντα την 
προσφερομένην έργασίαν, ήν έπί τέλους 
οί χωρικοί εδιδον άλλαχοΰ.

’Ολίγον κα τ ’ ολίγον ή οκνηρία έξεδίω- 
ξε τήν άνεσιν άπό της οίκογενείας έκεί- 
νης, ητις έν τούτοις διέμεινεν ηνωμένη, 
καί έν ή, παραδόξω; πως, ή πενία δέν 
βυνεπήγαγε τήν διχόνοιαν.

Ό  πεταλωτής κατέστη διά τοΰς φύ
λακας, τοΰς ΰπηρέτας καί δλους τοΰς 
κατοίκους τοΰ Μορβάν έπίφοβος λαθρο
θήρας μετονομαζόμενος Σίμων ό πανούρ
γος, Σίμων ό νυκτοβάτης.

Οί δύο σύζυγοι ϊσχναινον καί έρρυτιδοΰν- 
το, τά  δ’ ένδύματα αΰτών μετεβάλλοντο 
είς ράκη.

Ή  οικία των ήοειπώθη, τό δέ σιδη- 
ρουργεϊον έκαλύπτετο ΰπό παχείας στι- 
βάδος τέφρας καί κονιοοτοΰ.

Ή  Σιμώνη, ή τόσον κομψή δτε ήτο 
θεραπαινίς καί έκαλεϊτο ’Ιουλία, κατέ
στη αγνώριστος' τήν έκάλουν δέ Ά μ ώ -  
νην ,  ώς έκ τοΰ αρχαίου έπαγγέλματος 
τοΰ συζύγου της.

’Απέκτησε πολλήν έπιδεξιότητα είς 
τήν διά στοαγγάλης λαθροθηρίαν. Κ ατα- 
διωκομένη δέ ώς καί ό σύζυγός της ΰπό 
τών φυλάκων οΰ μόνον τοΰ Σεβάν, άλλά 
καί τών πέριξ έπαύλεων, είκοσάκις κατε- | 
δικάσθη μετ’ έκείνου ΰπό τοΰ δικαστη
ρίου τοΰ Σατώ-Σινόν.

Οΰδέν συνεκράτει αΰτούς’ άλλά καί 
ή πενία των όλονέν ηΰξανεν.

Κατέστρεφον μεγάλας ποσότητας κυ- 
νηγίου' ά λλ ’ επρεπε νά τό πωλώσιν.

Οί άγορασταί τό έλάμβανον άντι ελά
χιστου τιμήματος, δ ι’ εν τεμάχιον άρτου.

Έν τούτοις, παρά τοΰς μόχθους, τάς 
βασάνους καί τάς στενοχώριας, τό πάθος 
της λαθροθηρίας έπηύξανε παρά τή Σι
μώνη καί τώ  συζύγω της.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν οτι άν οί σύ
ζυγοι Σίμων ήσαν έπίφοβοι λαθροθήραι, 
ήσαν οΰχ ήττον προσηνείς ένώπιον τών 
άνθρώπων. Ό  Σίμων ιδίως προσεπάθει 
νά μή φωραθή, ά λλ ’ άν ποτε συνελαμβά- 
νετο άπέφευγε πάσαν άντίστασ ιν. Έ 
φαίνετο άλλως τε άνίκανος πρός πάσαν 
βιαίαν πράξιν.

Είχον & τούτοις οί σύζυγοι τήν καρ
δίαν εμπλεον οργής καί μίσους.

Διωκόμενοι ώσπερ άγρια θηρία ύπό τών 
άνθρώπων τοΰ Σεβάν, έμίσων τόν άρχι- 
φύλακα Βικέντιον Λαβράνς καί τοΰς Ταν- 
ναί, άλλά χιλιάκις πλειότερον τόν Λα
βράνς ή τόν μαρκήσιον καί τόν εγγο- 
νόν του.

Ή  Ά μώνη θά εδιδε δέκα ετη τής 
ζωής της άν ήν δυνατόν νά τόν έκρέμα 
άπό τίνος δρυός τοΰ δάσους καί νά πα- 
οίστατο είς τοΰς τελευταίους της αγω
νίας του σπασμούς.

Έ να  έν τούτοις έκ τών άνθρώπων τοΰ 
πύργου, τών φυσικών τούτων έχθρών τω ν, 
δέν έμίσουν.

Οΰτος ήν ό Φαρζεάς, δστις οίκτω φε- 
ρόμενος δέν κατεδίωκεν αΰτούς.

Έ σκέπτετο δτι ολίγα ξύλα ή εις ή 
δύο λαγωοί δέν έσήμαινον πολΰ είς τά  
κτήματα , ών είχε ταχθή φύλαξ.

Έγνώριζε τοΰτο ή Σιμώνη καί ηΰγνω- 
μόνει αυτώ  δσον έμίσει τόν Λαβράνς καί 
τους άλλους τοΰ πύργου κατοίκους.

Ή γάπα  έπίσης τήν Σολάνζην καί τήν 
μητέρα της, η τις τήν είχε γνωρίσει έν 
τή υπηρεσία τής κομήσσης δέ Τανναί.

Πολλάκις έπί δλοκλήρους ώρας μέδουσα 
ώμίλει περί τοΰ παρελθόντος είς Έ λά- 
φων-Πέραμα, ενθα είχε λικνίσει τήν Σο
λάνζην βρέφος.

Ενίοτε άπό τών οφθαλμών της εορεον 
δάκρυα θλίψεως.

Μετά τήν κραυγήν, ήν ήκουσεν εμεινεν 
άκίνητος καί προσέχουσα.

Παρήλθε τέταρτον ώρας.
Ένόμισεν δτι ώμίλουν χαμηλοφώνως 

είς τήν οικίαν.
Ήγέρθη τότε καί άκροποδητί βαδί- 

ζουσα έπλησίασεν. Διέκρινε φωνήν άνδρός 
ψιθυρίζοντος λέξεις, άς δέν ήδύνατο νά 
έννοήση.

Μετ’ οΰ πολΰ ή θύρα τής οικίας ήνεώ- 
χθη πρός τό άντίθετον μέρος τής όδοΰ καί 
ό άνθρωπος έξήλθεν.

Ή  Σιμώνη έκρύβη είς τήν τάφρον.
—  Ώ  ! ώ ! είπε καθ’ έ αυτήν, ενας έρα- 

στής ! νά ήναι ό Ρωμαίος Τρεμόρ;
Ά λ λ ’ ουτος, κατοικών είς τό χωρίον 

τοΰ Σεβάν, θά ήκολούθει, ώς καί ή κυρία 
Φαρζεάς, τήν παρά τήν λίμνην όδόν, ϊνα 
διά τοΰ δάσους έπανέλθη είς τήν κατο ι
κίαν του.

Τοΰναντίον, ό άνθρωπος έκεΐνος έπο- 
ρεύετο πρός τον πύργον.

Ή  Ά μώνη ώλίσθησε μετά προφυλά- 
ξεως είς τό άκρον τής καλύβης καί κρυ- 
βεΐσα όπισθεν συστάδος άκτα ιών, άνε- 
γνώρισε τόν πίλον καί τόν έπενδύτην τοΰ 
κόμητος Ό λιβιέρου.

Ό  κόμης εστη, ήναψε σιγάρον καί έπα- 
νέλαβε τήν πορείαν, διαγράφων είς τό κε
νόν διά τής ράβδου του θριαμβευτικά 
σχήματα.

Ή  Ά μώνη έξέφερε βλασφημίαν.
— Θεέ μου ! έμορμύρισεν, έ'πρεπε νά 

τό καταλάβω . Οί περίπατοί του έδώ 
κάτω , αί συνομιλίαι του μέ τό κορίτσι 
είς τό δάσος, διά τ ίποτε άλλο δεν ήσαν 
παρά διά νά τό καταφέρη.

Ό  Όλιβιέρος είσεχώρησεν είς τό δά
σος, ή δέ Ά μώνη δέν ήκουε πλέον οΰδέ 
τήν χαμηλοφώνως άδουσαν φωνήν του, 
οΰδέ τόν κρότον τών βημάτων του.

Ώ θησεν είς τήν τάφρον τήν δέσμην της 
καί προβάσα έ'κρουσε τήν θύραν τοΰ οί- 
κίσκου τοΰ Φαρζεάς.

Έν άρχή οΰδείς άπήντησεν. Τό ούς 
δμως ήσκημμένον εχουσα ήκουσε θροΰν 
έσθητος, κρότον μετακινουμένων έπίπλων 
καί έ'σεισε τήν κεφαλήν.

—  Διάβολε ! είπεν.
Έκρουσε πάλιν καί έ'κραξε :
—  Κυρά Φαρζεάς.
Ή  Σολάνζη άνεγνώρισε τήν φωνήν τής 

Σιμώνης, ητις ώμοίαζε βραγχώδη φωνήν 
άνδοός.

Ή  Σιμώνη οΰδέποτε διήρχετο τοΰ μέ
ρους έκείνου χωρίς νά σταθή είς τήν κα - 
λύβην του φύλακος, έν ή εΰρισκε πάντοτε 
πρόθυμον φιλοξενίαν.

Μετ’ οΰ πολΰ τό παράθυρον ήνεώχθη.
— Είσαι τοΰ λόγου σου, κυρά Σιμώνη; 

ήρώτησεν ή νεάνις.
—  Ναί, έγώ, άπήντησεν ή Σιμώνη, 

άτενίζουσα αΰτήν διά τοΰ ύπουλου αυτής 
βλέμματος.

—  Τί θέλεις ;
— Ή  μητέρα σου δέν ειν’ έδώ ;
Διά τ ή ν ’Αμώνην, ή θυγάτηρ τών Φαρ

ζεάς ήτο παιδίον, δπερ είδε γεννηθέν.

—  '° Χ 1· Τ
—  Ποΰ είναι ;
—  Έ πήγε είς Σεβάν, είς τοΰς Τρεμόρ.
— Είς τοΰς καλοΰς φίλους σας.
—  Είναι καλοί είς δλους, προσέθηκεν- 

ή Σολάνζη, προσπαθοΰσα νά κρύψη τήν 
ταραχήν της.

—  Είναι πολΰ καλοί άνθρωποι, πλού
σιοι καί τούς έκτιμοΰν, ΰπέλαβεν ή Ά 
μώνη. Καί τ ί έπήγε νά κάμη ή μητέρα 
σου είς τοΰς Τρεμόρ ;

—  Έ πήγε νά προμηθευθή τροφάς.
—  Καλά.Οΰτε ό πατέρας σου δέν είναι 

έδώ ;
—  Ό χ ι.
—  Α λή θε ια - τόν είδα είς τό μέρος 

τής κοιλάδος τοΰ Ρ ιάν μέ τόν κΰρ Λα
βράνς, ποΰ τόν έπήγαινε πολΰ μακρυά. 
Ποΰ έ'χω τό κεφάλι μου ; Θεέ μου ! Χάνω 
τό μνημονικόν. Λοιπόν ήσουν μονάχη, 
τώρα ;

Ή  Σολάνζη ήρυθρίασε μέχρι τών ο
φθαλμών.

—  Μονάχη, έψιθύρισε, να ί, βέβαια.
—  Παράξενο πράγμα. "Αφησα τό δέμα 

μου είς τόν δρόμο καί έκάθησα ν’ άνα- 
σάνω.

— Καί ; . . ήρώτησεν ή Σολάνζη.
— Μοΰ έφάνη πώς ακόυσα ομιλία είς 

τό σπ ίτ ι.
—  ’Ά  ! σοΰ έφάνη ; . .
—  Τρελλοϊδέα. Ένόμισα μάλιστα, δτι 

ακόυσα μιά φωνή τήν στιγμή ποΰ έβγαινα 
άπό τό δάσος. Έπρόσεξα καί επειτα  . . . 
τ ίπο τε. Κανείς ! Τώοα έξεκουοάσθηκα 
καί πηγαίνω . Καί δμως αισθάνομαι άδυ- 
ναμίαν.

— Θέλεις ενα ποτήοι κοασί ; ήοώτη- 
σεν ή Σολάνζη.

—  Κρασί ; Δ ιατί δχι. ’Λ ιγάκι δμως.
—  ’Έ λα μέσα, κυρά Σιμώνη.
Αυτό καί έκείνη έπεθύμει.Είσήλθεν άνευ 

παρακλήσεων καί ταχέως" παρετήρησε δέ 
τό δωμάτιον έν αταξία . Ή  Σολάνζη έν 
τή ταραχή της είχε λησμονήσει νά κλείση 
τήν θύραν.

Κατά τήν πάλην μετά τοΰ κόμητος, 
μικρόν χαρτοφυλάκιον ίν. ρωσσικοΰ δέρ
ματος, έφ’ οΰ ήν κεχαραγμένον στέμμα, 
έ'πεσεν έπί τοΰ έδάφους πλησίον τής θύ- 
ρας έκείνης.

Ή  Σιμώνη Ικυψε ταχέως, έ'λαβεν αΰτό 
καί τό έξήταζε μετά πολλής περιεργείας.

— Τί είναι αΰτό ; ήρώτησε παρατη
ρούσα τό χαρτοφυλάκιον. Θεέ μου ! Ώ -



ραία μυρίζει αύτό τό πε τσ ί .  "Εχει έπάνω 
στέμμα ! Κάτι καλαίς έπιβκέψεις έχεις, 
δταν λείπη ή μητέρα σου, κορίτσι μου. 
Δέν μοΰ φαίνεται πλέον παράξενο, άν 
άπαντώ  άπ ’ έδώ τον κόμητα τόσω συχνά. 
Γιά τά  γλυκά ματάκια  σου θά έ'ρχεται. 
Καλά. Φρόντισε μόνον νά μή φανερωθή 
αΰτή ή ιστορία. Ά ν  ό Φαρζεάς τό μάθη, 
είμποοεϊ νά μη τοΰ καλοφανη, και είναι 
κρίμα νά λυπηθή αΰτός ό λαμπρό; άνθρω
πο ;. Δέν είναι ’σάν αυτόν τόν ληστή τάν 
Λαβράν; ποΰ κάμνει π λ ά τα ι; τοΰ αφέντη 
του διά νά ξεπλανεύη τά  κορίτσια !

Δάκρυα άγανακτήσεως ερρευσαν άπό 
τών οφθαλμών τής Σολάνζη;.

—  Βλέπω ότι 'ξεύρεις περισσότερα 
άφ’ δσα λ έγ ε ι;, είπε. Τό έμάντευσα άπό 
τό ΰφ·ς σου. Δέν είσαι άπό έκείνα ι; ποΰ 
γελο ιώντα ι, κυρά-Σιμώνη. Νά, π ίε - καί 
έ'να γαλόνι κρασί άν ύπάρχη ε ί; τό σπ ίτ ι 
μ α ; θά τό μοιρασίώμεν. Ό  πατέρα; μου 
κα ί ή μητέρα μου τό θέλουν. Ό ,τ ι  έ'- 
χουν, τό έ'χουν διά τοΰ; άλλου;.

Έπέθηκεν έπί τής τραπέζη; ένώπιον 
τ η ; Σ ιμώνη; δοχεϊον πλήρες σχεδόν οίνου.

Ή  πτωχή γυνή επιε βραδέως ήμισυ 
ποτήριον άπογευομένη αΰτοΰ μεθ’ ήδονής.

—  Είναι περίφημο κρασί" ξαναζή κά
νε ι; μ ’ αΰτό ' ολο δύναμι είναι.

Καίέπακουμβήσασα έπί τής τραπέζη; 
ήτένισε την Σολάνζην.

— Καλά έμάντευσε;' ναί, ’ξεύρω πε
ρισσότερα άφ’ όσα λέγω. "Ακόυσα μιά 
φωνή καί τόν είδα ποΰ εφευγε καί έγε- 
λοΰσε. Δυστυχισμένο κορίτσι !

—  "Ω ! ναί, δυστυχισμένο, είπεν ή 
Σολάνζη όλολύζουσα. Ά ν  εΐξευρες, κυρά 
Σιμώνη !

—  Τί ! ήλθε καί σέ έπλάνεσε μέ ύπο- 
σχέσεις. Μήπω; ενα βράδυ ποΰ έπεοπα- 
τούσατε μαζΰ έκεϊ κάτω είς τά σταυρο
δρόμι, δέν σοΰ έ'λεγε πώ ; σοΰ δίνει ο ,τι 
θέλει; ;

—  Ήσο έκεΐ ;
— Έ γώ  όχι, ητουν ό Σίμων. Τί σοΰ 

ελεγεν ό κόμης ;
—  Οτι θά ύπάγωμεν είς τό Παρίσι' 

δτι θά εχω σπ ίτ ι, στολίδια, ώραία φο
ρέματα. Λόγια !

—  Είμπορεΐ νά κάμη δ ,τι θέληση· ε ί
ναι πολΰ πλούσιος.

— Δέν ζητώ  πλούτη ' θέλω νά μείνω 
είς τό χωρίον μας, νά ζώ ήσυχα μέ τοΰς 
γονείς μου καί . . .

—  Μέ τόν Ρωμαΐον Τρεμόρ.
—  Ναί.
—  Πάρε τον, άφοΰ σέ θέλει.

. —  "Α ! κυρά Σιμώνη !
ρ  Και άνελύθη είς δάκρυα καί λυγμούς.
[■ —  Ναί, καταλαβαίνω , δέν ήμπόοεσες

ν ’ άντισταθης . . . Είναι αφέντης . . . δέν 
έτόλμησες.

—  Ά π ατασ α ι, είπε ζωηρώς ή Σολάνζη.
Διηγήθη τότε τή  Σιμώνη τά  συμβάν

τα . Ή  άπόδειξις ήτο έκεϊ καταφανής. 
Η έν τη οικία αταξία  έμαρτύρει τήν άν- 

τίστασιν της δυστυχοΰς κόρης.
Ή  οδύνη καί ή αισχύνη έφαίνοντο έπί 

, τοΰ ήλλοιωμένου αύτής προσώπου.

— “Α ! είμαι χαμένη, άνέκραξεν, έν- 
τελώς χαμένη !

Ή  Σιμώνη παρηγόρησεν αΰτήν ώ ; ή 
δύνατο καί, είσελθοΰσα ε ί; τά δωμάτιον, 
διηυθέτησεν αΰτό έν τάχει.

Μόλις είχε τελειώσει τήν διασκευήν, 
καί ή κυρία Φαρζεάς έφάνη έρχομένη έκ 
τοΰ προχώματος τή ; λίμνη;.

Ή  Ά μώνη έπεθηκε τάν δάκτυλον έπί 
τών χειλέων τ η ;.

—  Τί νά κάμω ; ήρώτησεν ή Σολάνζη 
ά πελπ ι;.

—  Νά σιωπήση; καί νά περιμείνης. 
Τί θά κερδήσης άν όμιλήσης ; Οϊ Τανναί 
είναι παντοδύναμοι καί κανείς δέν θά σέ 
πιστεύση. Έ λα  νά μέ βοηθήσης νά ση
κώσω τό δέμα μου καί σφόγγισε τά  δά- 
κουά σου.

"Εκρυψε τό χαρτοφυλάκιον τοΰ κόμη
τος είς τό θυλάκιόν της καί έξήλθε μετά 
τής Σολάνζης, καθ’ ήν στιγμήν ή κυρία 
Φαρζεάς. είσήρχετο.

—  Ή μουν πολΰ κουρασμένη, είπε, καί 
αΰτός ό άγγελος μοΰ εδωσε ενα ποτήρι 
κρασί, αγαπητή μου κυρία.

— Ό ,τ ι  θέλεις, κυρά Σιμώνη, είπεν ή 
σύζυγο; τοΰ φύλακο;, χωρί; ν’ άσχοληθή 
περισσότερον διά τήν πτωχήν.

Είς τήν όδόν, ή Ά μώνη έξήγαγε τής 
τάφρου τήν πεοιέχουσαν τοΰς λαγωοΰς 
δέσμην της, εθηκεν αΰτήν έπί τών ώμων 
της κα ί, συνοδευομένη ύπό τής Σολάν
ζης, διήλθεν ατραπόν άπολήγουσαν είς 
ρυάκιον, τό όποιον διήρχετό τις  διά σα- 
νίδος.

Έ κεϊ ήνέωξε τά χαρτοφυλάκιον καί τά 
έξήτασεν.

Περιείχε μόνον έπισκεπτήρια μετά τοΰ 
ονόματος :

Κόμης Ο λ ι β ι έ ρ ο ς : Δ ε Τ α ν ν α ι

Πάροδος M a t i r i o r

—  Πλύνε τά  ’μάτια  σου μέ δροσερό 
νερό, κόρη μου, καί πήγαινε ήσυχα είς 
τό σπ ίτ ι σου. Θά ξαναέλθω νά τά  'ποΰ- 
με. 'Σ τά καλό, κορίτσι μου.

Τά Έλάφων-Πέραμα άπέχει τής κα
τοικίας τοΰ Σίμωνος τρία τουλάχιστον 
τέταρτα  λεύγης. Ούχ ήττον ή Ά μώνη 
άφίκετο είς τήν καλύβην της είς είκοσι 
πέντε τής ώρας λεπτά . ΦθΧσα έκεϊ έ'ρ- 
ριψε τήν δέσμην τη ς, χωρίς νά λύση α ΰ 
τήν, έπί σωροΰ ξύλων καί ήναψε πυράν 
εκ τινων κλάδων, ϊνα  παρασκευάση λιτόν 
γεΰμα.

—  Παράξενο πραγμα, είπε καθ’ έαυ- 
τήν, πώς ό Σίμων νά μήν ελθη άκόμη.

"Ηκουσεν έσπευσμένα βήματα όπισθεν 
τής οικίας καί παρετήρησεν άπά τοΰ πρός 
τό δάσος παραθύρου.

Ό  Σίμων έ'τρεχεν έντρομο; μέ βλοσυ
ρόν τό όμμα, άνευ πίλου καί χωρί; δ- 
πλον, φέρων δορκάδα έπί τών ώμων.

Διεσκέλισε τά παράθυρον, έπήδησεν ε ί; 
τό μαγειρεΐον, έκρυψε τήν δορκάδα ύπό 
τάν σωοόν τών ξύλων καί, άπεκδυθείς τάν 
αίμόφυρτον αΰτοΰ έπενδύτην , ένεδύθη 
ταχέως άλλον.

Έκάθησεν έπί εδράνου πρό τής πυράς,

πλησίον πεπαλαιωμένης τραπέζης, έφ’ ής 
ή Σιμώνη παρέθηκε δύο τεταριχευμένους 
ίχθΰς, μέλανα άρτον καί άγγεϊον πλήρες 
διαυγοΰς ΰδατος. ΙΙροσεποιεΐτο δτι ήν 
ήρεμος καί διατεθειμένος νά προγευμα- 
τίση.

Τήν στιγμήν έκείνην εκοουσαν δίς διά 
κοντακίου τήν θύραν.

Δ'

Ή  Σιμώνη ήννόησεν εΰκόλως τά  συμ- 
βαίνοντα.

Δι’ ένός νεύματος, ό Σίμων τ?1 έξήγησε 
τά  πάντα .

Έ ψαυσε διά τοΰ δακτύλου τάν ώμον 
τοΰ συζύγου της καί προυχώρησε βραδέως 
πρός τήν θύραν, παρατηρούσα προσεκτι- 
κώς περί έαυτήν,κα ί άπεσφόγγισε διά τοΰ 
ράκους, δπερ τ·7ΐ έχρησίμευεν άντι ρινο- 
μάκτρου, σταγόνα αϊματος πεσοΰσαν έπί 
τοΰ έδάφους τοΰ μαγειρείου.

—  Θ’ άνοίξετε, νά σάς πάρη ό διάβο
λος ! άνέκραξεν εξωθεν φωνή τραχεία.

Ή  Σιμώνη ΰπή/,ουσε γογγύζουσα'
—  Αί , σύ, σιγά -  σιγά !
Ό  πεταλω τής άπό τής θέσεώ; του, 

ποοτείνων τήν κεφαλήν, μέ ειρωνικόν 
βλέμμα, κρατών διά μέν τή ; μ ια ; χει- 
ρό; μαχαίριον διά δέ τή ; ά λλη ; τόν άρ
τον του, έθεώρει τάν είσελθόντα. Ην δ’ 
οΰτος ό Λαβράνς κάθιδρως καί έξέρυθρος 
έκ τής οργής.

—  Σέ συγχαίρω, είπε, κύρ Σίμων* τρέ
χεις ’σάν άλάφι. Είμποροΰσα νά στοιχη
ματίσω μέ τά  παλληκάρια τοΰ χωριοΰ 
είς τά τρέξιμο- μέ σέ δμως θά έ'χανα.

—  Κάθησε λοιπόν, είπεν ό λαθροθή
ρας. 'Υπάρχει ενα σκαμνί άκόμη δ·.ά λό
γου σου. ·

—  Ναί, είπεν ή Ά μ ώ νη - οί κλητήρες, 
βλέπεις, δέν θέλουν νά χαλάσουν τήν ή - 
συχίαν τους διά ’μάς. Δέν αξίζει τάν 
κόπο. Διά καλή μας τύχη εχω τήν προΐ- 
κά μου καί ετσι γλυτόνω τήν καλύβα. 
Εί δέ μή θά μας έπετούσατε ’στο ϊ>ρόμο, 
άλήθεια ;

—  Δέν είναι ό λόγος διά τήν προίκα, 
ΰπέλαβεν ό φύλαξ. "Ημουν είς Σεσναί έδώ 
καί ’λ ίγη  ώρα καί άκουσα εναν πυροβο
λισμό. Ό  Ριβοΰ ποΰ ήτο μαζύ μου τάν 
ακούσε καί αυτός.

— Ποΰ είναι ό Ριβού ; ήρώτησεν ό 
λαθροθήρας.Μήπως τόν έ'χασες’στά δρόμο, 
κΰρ Λαβράν; ;

—  Μή σέ μέλλει δ ι’ αΰτό. "Επειτα 
άπά τάν πυροβολισμό, ό κυνηγάς έ'φυγε.

— Τό ’κοψε λάσπη ό κακόμοιρο; ; διέ- 
κοψεν ή Ά μώνη.

— Τρεχάλα, μέ μία δορκάδα ’στάν 
ώμο. Ά λ λά  τόν έγνώρισα.

—  Τάν έγνώρισες ! είπεν ό Σίμων ά - 
ταράχως. Ητο λοιπόν πλησίον σου ;

—  Ναί.
—  Έ πρεπε νά τόν συλλάβης. Ά πά  

ποιο χωρίον ήρχετο ;
—  Θά τά μάθης άμέσως.
— Δέν ήτο βέβαια άπό το Σεβάν ;
— Πώς δχι !



—  Είναι τόσω καλοί άνθρωποι έδώ, 
είπεν ήρέμα ό Σίμων. Μη τοΰ; βλάψνι;, 
κύρ Λαβράν;, δι’ ενα ζώον ποΰ τρώγει ό
λου τοΰ κόσμου τήν έσοδεία.

Ό  φύλαζ όμιλών έρριπτε περί την οι
κίαν ΰποπτα βλέμματα. Ίδ ίω ; την προ
σοχήν του ε'ίλκυεν ό σωρό; τών ξύλων καί 
τη ; Σ ιμώνη; ή δέσμη.

Έ κείνη ήννόησε τοΰτο και πορευθεϊσα 
άφελώ ; έκάθησεν έπ ’ α ΰτη ; καί την έκά- 
λυψε διά τη ; έσθήτό; τη ;.

Ά λ λ ’ ή δέσμη ήμιλελυμένη ούσα έκυ- 
λίσθη έπί τοΰ έδάφου;.

Ό  Λαβράν; ώρμησε καί λαμβάνων ενκ 
τών λαγωών άπό τοΰ ώτό ; :

—  Τί εΐν’ αυτό ; ήρώτησεν.
—  Αύτό, άπήντησεν ήσύχω ; ή Ά -  

μώνη, είναι ζώον ποΰ έκατάστρεφε τό 
περιβόλι μ α ;. Δεν είνε μοΰ φα ίνετα ι κακό 
νά σκοτώνη κανεί; τά  ζώα ποΰ τόν βλά
πτουν.

— Ώραΐο περιβόλι, είπεν ό φύλαξ 
δεικνύων τόν δλω; άκαλλιέργητον αγρόν.

—  Τί τά  θέλεις, κΰρ Λαβράν; ; ύπέλα- 
βεν ή γυνή . Τίποτε δέν είμποοοΰμε νά 
σπείρουμε έξ α ιτ ία ; τοΰ κυνηγιοΰ τοΰ 
δάσου;.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν έ'- 
τερο; φύλαζ κάθιδρω;, έ'χων άνηρτημένην 
διά τελαμώνο; καοαβίναν και δπλον έν 
τη χειρί.

‘Ο Σίμων ουδόλως έταοάχθη.
Ά λ λ ’ ή Ά μώνη άφήκε λυσσώδη κραυ

γήν.
—  θεέ μου ! άνέκραξεν , οί λν)- 

σταί ’ βρήκαν τό τουφέκι του. Έ χαθή- 
καμε.

Καί όομήσασα ήοπασεν άπό τών χει- 
ρών τοΰ φύλακος τό δπλον τοΰ συζύ
γου της.

—  Μ’ αυτό κερδίζουμε τό ψωμί μας ! 
είπεν όργίλως.

— Δυστυχία ,είπεν ό πεταλω τής άτενί- 
ζων μετά μίσους τόν Λαβράνς. Μ’έ'πιασαν!

—  "Εχομε τόν κυνηγό, ύπέλαβεν ό 
φύλαξ- τώρα θέλομε καί τό κυνήγι.

Ή  Ά μώνη , τρέμουσα, μανιώδης, παρε- 
νέβη μέ τό δπλον άνά χεΐρα; μεταξύ τών 
φυλάκων καί τοΰ σωροΰ τών ξύλων,έτοιμη 
νά προστατεύσ-/) αυτόν.

Έσυρεν άπό τή ; δέσμης τόν ετερον λα - 
γωόν καί ερριψεν αύτόν πρό τών ποδών 
τοΰ Λαβράν;.

—  Είααι ’στό σπ ίτ ι μου, ανέκραξε. 
Δέν έχεις δικαίωμα να ψάξνις. Κυρ Λα
βράν; θέλεις τό κακό μας καί ζητείς νά 
μά ; καταστρέψν);. Σοΰ βάνω σημάδι τόν 
λαγό ' άν τόν περάσνι; σέ σκοτόνω.

Έπλήρώσε τό δπλον.
Ή το  φοβερά' ή φαιά κόμη τ η ; έτα - 

οάσσετο περί τό ώχρόν α υτή ; πρόσωπον 
οί οφθαλμοί τη ; έσπινθηροβόλουν.

Ό  Σίμων καθησύχασεν αύτήν δι’ ενός 
ν ιύμ ατο ;.

—  Ησύχασε λοιπόν, είπεν έπ ιτα κ τ ι-  
κώ ; δι’ήσύχου φωνή;. ’Έ χει; τό τουφέκι' 
κοάτησέ το. Αυτό είναι ό φ ίλο ; μ α ;. Αύ- 
τοί κάνουν τό χρέο; του ;. Δέν είμπο- 
οοΰιιε νά ’ποΰμε τίποτε.
t  t »

Ό  Λαβράν; έλαβε τόν λαγωόν μή φοον- 
τίζω ν περί τη ; Ά μώνη;.Δ έν ήτο άγαθό;, 
άλλ ήτο γεννα ίο ;.

—  Μά τήν άλήθεια, είπε, δέν κοστί
ζουν άκρ ιβά* ενα κομμάτι μολύβι καί τ ί 
ποτε περισσότερον. Τοΰ λόγου σου τού; ε- 
πιασες, κυρά ;

—  Ό χι' έγώ, είπεν άποφασιστικώς ό 
Σίμων, τήν περασμένη νύκτα εις τό πε
ριβόλι μου. Ε ννοείτα ι, δτι πρέπει νά 
ύπερασπισθοΰμε αλλέως μάς τρώγουν 
ζωντανούς.

Ή  Σιμώνη ΰπήκουσε τώ  συζύγω της. 
Έ σφιγγε τό δπλον, άφοΰ έκένωσεν αύτό 
ώς εί έφοβεΐτο μή οί φύλακες τ·7) τώ άφαι- 
ρέσωσι πάλιν.

Ά λ λ ’ έκεΐνοι οΰτε κάν τό έσκέπτοντο, 
άλλ ’ έσκόρπιζον τήν δέσμην καί τά  έν τ·?) 
γωνία  συνεσωρευμένα ξύλα.

—  Μή λές τίποτε, τή είπε χαμηλοφώ- 
νως ό πεταλω τής. Έ πιάσθηκα. Είναι ά- 
τυχ ία .

Ό  Λαβράνς άνεκάλυψε τήν δοοκάδα, 
ήν έσυρεν έπί τοΰ έδάφου;.

—  Μιά μητέρα, παρετήρησεν. Αύτό 
είναι καταστροφή, θ ά  σέ καταγγείλω  καί 
θά κάμ·/)ς άρκετόν καιρό φυλακή, μοΰ 
φα ίνετα ι.

—  ’Έ λα, κΰρ Λαβράνς, ύπέλαβεν ή 
Ά μώνη , τό δάσος είναι μεγάλο καί άν 
δέν έσκοτώναμε άπ ’ αυτά  τά  ζώα θά 
έ'τοωγαν καί σάς. Κ ύτταξε τόν άνδρα μου 
δέν εχει δύο ’μερών ζωή. "Εμεινε πετσί 
καί κόκκαλο. Είναι άρρωστος !

— ’Άρρωστος ! αύτός πηδά ’σάν ά- 
λάφι.

— Εννοείς άπό τόν φόβο . . . θέλεις 
λοιπόν νά πεθάνη. Ά ν  ’μπή στήν φυλακή 
δέν θά ξαναβγτϊ.

—  Καλλίτερα διά ’μάς. Σάς άφίνω τά 
ζώά σας καί κάμετέ τα  δ ,τ ι θέλετε. Εις 
ενα τέταρτο θά στείλω τήν καταγγελ ία  
είς Σατώ-Σινόν.

—  Δέν λυπάσαι τούς πτωχούς,κΰρ Β ι
κέντιε ' μά πρόσεξε δ ιατί θά μετανοήσης.

—  Σιώπα λοιπόν, είπεν ό Σίμων. Ε 
κείνοι ποΰ έχουν χρήματα είναι άνώτεροι 
άπό έκείνους ποΰ δέν έχουν.

— Καί τ ί  θά γείνω έγώ άν σέ βάλουν 
είς τήν φυλακή ; θ ά  ψοφήσω άπό τήν 
πείνα ! ύπέλαβεν ή Ά μώνη.

—  Ά ς  είναι καλά ό δόκανό; σου, εί
πεν ό Λαβράνς ώθών διά τοΰ ποδός τόν 
χαμαί κείμενον λαγωόν. Αύτή ή δουλειά 
δίνει κέρδη. Φρόντισε μόνον νά μή σέ 
πιάσουν, διότι δέν γλυτώνεις. Ώρα καλή 
σας !

Καί άπήλθε συνοδευόμενος ύπό τοΰ 
Ριβού. Ά μ α  ώς οί φύλακες έξήλθον τής 
αύλής :

—  Καί ό σκύλος σου ; ήρώτησεν ή 
Σιμώνη.

— Α λήθεια  ! είπεν ό Σίμων έγειρό— 
μένος άποτόμως. Έλησμόνησα τόν π ι
στόν μου φίλον !

Έσπευσεν εις τό παράθυρον καί έσύρι- 
ξεν' ά λλ ’ είς μάτην.

—  Δυστυχία ! είπεν. Τέτοιο λαμπρό 
σκυλί, άν τό ’σκότωσαν ! Πηγαίνω νά

κυττάξω  είς τό δάσος. Ά ς  μέ κλείσουν 
είς τήν φυλακή άν θέλουν, μά τόν καϋ- 
μένο τόν Ραβώ τόν θέλω.

Καί έξήλθεν αμέσως.
Ή  Σιμώνη μείνασα μόνη έσκέπτετο. 

Αίφνης ψαύσασα τό θυλάκιόν τη ; ήσθάνθη 
τό χαρτοφυλάκιον τοΰ κόμητο; Ό λ ιβ ιέ- 
ρου.

—  Μώρχεται μία ιδέα ! είπε καθ’ έ -  
αυτήν. ’Ά ν  έπήγαινα ε ί; τόν πύργον νά 
τοΰ ’μιλήσω, ΐσω ; ! . . .

Καί λαβοΰσα Ιν έκ τών έπισκεπτηρίων 
τοΰ κόμητο;, Ιγραψεν έπ’ αύτοΰ τήν ή - 
μερομηνίαν 6 ’Ιουνίου 1867 καί τό έκλει- 
σεν ε ί; τό συρτάριον μικρά; τραπέζης. 
Μεθ’ δ έπανέθηκε τά χαρτοφυλάκιον έν 
τώ  θυλακίφ τη ; καί έξήλθεν.

[Έ πετα ι συνέχεια]. * Κ.

Α Δ Ε Ξ Δ Ν Δ Ρ Ο Γ  Δ Ο Γ Μ Α

( υ ι ο υ )

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ν Α
[Συνέχεια]

Κ ατά τό διάστημα τοΰτο ό πατήρ καί 
ή θυγάτηρ είχον έξέλθγι τοΰ Κεραμεικοΰ 
καί λάβ/) τήν διεύθυνσιν τής Βασιλική ; 
Γεφύρας, όπόθεν διέρχεται πάντοτε κό
σμος πολύς. Τό ώραΐον κοράσιον έσκέφθη, 
δτι ήδύνατο νά στρέψϊ) ολίγον τήν κεφα
λήν έν τώ  μέσω δλων έκείνων τών δια
βατών, χωρίς νά διατρέξνι τόν κίνδυνον, 
δτι τό κίνημά της ήδύνατο νά παρατη
ρηθεί. "Εστρεψε λοιπόν ταχέως πρός τά  
όπίσω καί είδεν είς είκοσι περίπου βημά
των άπόστασιν τούς δύο καταδιώκτας 
της, τούς οποίους ούδόλως διέφυγεν ή 
περιεργία αυτής.

— Παρετήρησεν, είπεν δ Έδμόνδο;.
—  Σοί τά είχον είπγι, δτι θά παρε- 

τήρει, άπεκρίθη ό Γουσταΰο;.
—  Ά λ λ ά , φίλε μου, ούδέν τό παράδο

ξον, έάν ή νέα αΰτη ήτο ύπανδρευμένη.
—  Μέ αύτόν τάν γέροντα ;
—  Οχι, άφοΰ τάν άπεκάλεσε πατέρα, 

άλλά μέ κανένα άλλον. Ύπάρχουσι γυ
ναίκες τή ; ή λ ικ ία ; τη ;, αί όποΐαι είναι 
ύπανδρευμέναι πρό έ'τους. Ά λλω ς δέ θά 
τό μάθωμεν.

Οί δύο νεοι διήλθον τάν καιρόν των, 
ποιοΰντε; διαφό'ρου; ε ικασ ία ;, ό δέ Έδ
μόνδο;, άπατώμενο; έκ τοΰ βλέμματα;, 
δπερ ή νέα κόρη τώ ερριψεν, εύχαριστοΰσα 
αύτώ , ώνειοοπόλει έν τ·7) φαντασία του 
πληθο; πιθανοτήτων κολακευτικωτάτων 
δ ι’ έαυτόν, άλλά τ ά ; οποία;, δι’ αύτό 
τοΰτο, δέν έτόλμα ν’ άνακοινώσνι ε ί; τόν 
σύντροφόν του.

Έ ν τούτοις σπεύσωμεν νά εϊπωμεν, 
δτι ό Έδμόνδος ούδαμώς ήτο κοΰφος καί 
δτι τούναντίον έν τώ  έρωτι ήτο δειλός 
καί άπειρος είς βαθμόν άξιοσημείωτον.

"Αλλως τε δέ, δταν τ ις  δέν γνωριζγ) 
τόν έρωτα, δύναται νά κάμνιρ τόσας υ
ποθέσεις, οσα; καί οί γνωρίζοντε; αύτόν 
πολύ.

Ό  γέρων κύριο; καί ή σύνοδό; του ε ί-



ον λάβη τήν διεύθυνσιν τής όδοΰ Βάκ, j 
'.έσχισαν αυτήν έπί τινα  χρόνον, ε ίτα  εί- 

σήλθον πρός αριστερά είς την όδόν Λ ίλ- 
λης, έν ή έσταμάτησαν πρό της ύπ ’ α
ριθμόν 18 οί/.ίας.

Καθ’ ήν στιγμήν έμελλον νά είσέλθω- 
σιν είς την θύραν τής οικίας τα ύτη ς, η 
νεανις ειχεν έκ νέου παρατηρήση πλαγίω ς, 
όσον τό δυνατόν εΰδιοράτως, και ειχεν 
ίδη έκ νέου τούς δύο νεανίας.

—  Τί θά κάμουν τώρα ; διελογίσθη.
’Επειδή δ! καί αυτη δεν είχε γνωρι

μίας μέ τόν έρωτα, ήρξατο φοβουμένη μη 
ή ΰπόθεσις τοΰ χειροκτίου ήτο μεγάλη 
έπιπολαιότης καί μή διέπραξε κινδυνώ
δες σφάλμα.

Β'

—  Είσήλθεν είς τήν ΰπ ’ άριθμόν 18 
οικίαν, είπεν ό Έδμόνδος τώ  Γουσταύω.

—  Είσαι ευχαριστημένος ;
—  Ναί, άλλά τρέμω.
—  Δ ιατί ;
— Μή δέν κατοική έδώ. Είναι πολύ 

ένωρίς. Μήπως έ'ρχεται νά προγευματίση 
είς τήν οικίαν αύτήν με τόν πατέρα της ;

—  Πολύ πιθανόν.
— Τί νά κάμωμεν διά νά τό μάθωμεν ;
—  Ε πιμένεις λοιπόν απολύτως ;
— Μ άλιστα, έπιμένω.
—  Έρώτησε λοιπόν.
—  ’Αλλ’ έάν αίφνης κατέβαινεν, ένφ 

έγώ θά συνωμίλουν μέ τόν θυοωρόν ;
— Θά σέ ε'βλεπε τό πολύ πολύ, και ό 

πατήρ της ίσως θά σέ άνεγνώριζε.
— Ώ , ό πατήρ δέν θά μ’ άνεγνώριζεν" 

ούδ! μ ! παρετήοησε καν, όταν έ'δωκα τό 
χειρόκτιον είς τήν θυγατέρα του.

—  Μά τήν π ίστιν μου, άς είσέλθωμεν- 
δέν θά πάθωαεν τίποτε.

Οί δύο νέοι προύχώρησαν πρός τήν οι
κ ίαν, διότι είχον σταθη διά νά ειπωσιν, 
όσα άφηγήθημεν.

Κατά τό διάστημα τοΰτο ύπήρχεν ό
πισθεν ένόί κεκλεισμένου παραθυροφύλλου 
μικρά τις  κεφαλή, έπισκοποΰσα τούς δύο 
ήμών φίλους καί μή δυνηθεϊσα νά κα τα - 
στείλη κίνημα έκπλήζεως, όταν εΐδεν αύ- 
τούς διευθυνοιχένους πρός τήν θύραν τή^ 
οικίας.

—  Εχω εν μέσον, είπεν αίφνης ό Έ δ
μόνδος, παρατηρήσας πεαί εαυτόν.

— Ποιον ;
—  Θά ίδης.
— Κυρία, είπεν είς τήν θυρωρόν, έ'χετε 

κανέν οίκημα δι’ ένοίκιον ;
—  Ν αί, κύριε.
—  Είς τά έ'μπροσθεν ή τά  όπισθεν ;
—  Είς τά έ'μπροσθεν.
Λαβών τάς ποοσηκούσας πληροφοοίας 

περί τοΰ πατώματος, τής διαιρέσεως και 
τής τιμής, ό Έδμόνδος προσέθηκε :

—  Μοΰ άρέσκει υπερβολικά" λάβετε 
τήν καλωσύνην νά μοΰ δείξετε αύτό τό 
οίκημα, κυρία.

Ή λ π ιζ  ε νά συνάντηση καί πάλιν τήν 
νεάνιδα" άλλ ’ ή κλίμαξ ήτο έρημος. Πε- 
ριωρίσθη λοιπόν απλώς είς τό νά έρωτα.

—  Δέν κατο ικεί έδώ γέρων τις  κύριος 
έ'χων μίαν θυγατέρα ; ήρώτησε τήν θυρω
ρόν, ΰποκρινόμενος οτι θέλει νά έπισκεφθη 
τό οίκημα, όπερ ούδ’ έ'βλ>επε καν.

—  Ό  κύριος Δεβώ, άπεκρίθη ή θυ
ρωρός.

—  Νομίζω ότι αύτό είναι τό όνομά 
του. Ή  κόρη θά είναι δεκαέξ μέχρι δε
καεπτά έτών. ’Ονομάζεται Ίο υλ ιέττα , 
νομίζω.

—  Ό χ ι, κύριε, ο νομάζετα ι’Αντωνίνα. 
Επανήλθε πρό ολίγου μετά τοΰ πατρός 
της.

—  Τώρα ένθυμοΰμαι, μάλιστα, ονομά
ζετα ι Δεβώ. Ή  σύζυγός του άπέθανε, δεν 
είν’ έ'τσι ; προσέθηκεν ό Έδμόνδος τυ -  
χαίως.

, —  Ναί, κύριε πρό δύω έτών.
Ό  Έδμόνδος έρριψεν είς τόν Γουσταΰον 

βλέμμα σημαίνον: « Ό ,τ ι  κάμνω δέν σοΰ 
φα ίνετα ι λίαν εύφυές ; »

— Ή  δυστυχής κυρία Δεβώ ! . .  ύπέ- 
λαβεν ό Έδμόνδος.

—  Έ άν θέλετε νάναβήτε, είναι είς τό 
δεύτερον πάτωμα, έξηκ,ολούθησεν ή θυ
ρωρός.

— "Οχι, όχι θά έφοβούμην μή τον 
ανησυχήσω" άλλά θά ήμην εΰτυχής, έάν 
κατώκουν είς τήν ιδίαν μέ αύτόν οικίαν. 
Τί κάμνει τώρα ;

— Είναι πάντοτε ΐατρός.
—  Ά ,  αληθώς ! . . Ένόμιζον ότι δέν 

έξακολουθεΐ πλέον τό έπάγγελμά του.
—  Κατοικεί άκοιβώς παρά τό κλιμα- 

κόπεδον.
—  Λοιπόν, κυρία, τό οίκημα αύτό εί

ναι πολύ κατάλληλον, είπεν ό Έδμόνδος, 
όστις, μαθών ο ,τ ι ήθελε νά γινώσκη, ου- 
δεν άλλο έζήτει ή νάπέλθη, καί θά έ'λ.θω 
αύριον νά σας δώσω άπάντησίν.

Ή  θυρωρός ύ—έδειξεν άκόμη προτερή
ματα τινα  τοΰ οικήματος, καί οί δύο ή
μών φίλοι κατέλιπον τήν οικίαν, ύπ ι- 
σχνούμενοι νά έπανέλθωσι τήν έπιοΰσαν.

—  Ή  αγαθή θυρωρός, είπεν ό Έδμόν
δος, όταν έξήλθον τής οικίας, δέν ύπώ- 
πτευσε τίποτε.

—  Ώ , είσαι μέγας διπλωμάτης καί 
ιδού ότι έπροχώρησες αρκετά.

— ’Αναμφιβόλως" δέν ήκουσες λοιπόν 
τ ί  είπε ;

— Δέν έ'δωκα πολλήν προσοχήν.
— Αύτός ό κύριος Δεβώ είναι ιατρός.
—  Λοιπόν ;
-=— Λοιπόν αύτό θά μου χρησιμεύση νά 

εισχωρήσω είς τήν οικίαν του.
1 Ιως }

—  Θά έ'λθω νά τον συμβουλευθώ.
—  Διά ποιον ;
—  Δ ι’ έμέ.
— ’Αλλά δέν είσαι ασθενής.
—  Τί πειράζει" θά έπινοήσω μίαν α

σθένειαν.
— Λαμβάνεις λοιπόν τό τυχαιον αύτό 

γεγονός ύπό σπουδαίαν έ'ποψιν ;
—  Καθ’ ολοκληρίαν, καί τότε μόνον 

θά παραιτηθώ, οταν έννοήσω ότι μ α τα ι
οπονώ.

—  Τότε θά παραιτηθής ταχέως" έ-

πειδή ή μικρά αύτη κόρη πρέπει νά είναι 
έντιμοτάτη , έπαγρυπνουμένη λίαν ΰπό 
τοΰ πατρός της καί ολίγον διατεθειμένη 
νά έργολαβή.

—  Δέν φροντίζω διά τό μέλλον. Είναι 
χαριεστάτη, μοΰ άρέσκει. Ευρίσκω μέσον 
νά την βλέπω, έπειδή έλπίζω ότι μ ετα- 
βαίνων συχνά παρά τώ  πατρί της, θά την 
συναντήσω, αΰτή δέ θά έννοήστ) βεβαίως 
διά ποίαν α ιτ ίαν έρχομαι" θά έρασθώ ή 
όχι" ά λλ ’ έν πάση περιπτώσει προκύπτει 
μία ένασχόλησις δι’ έμέ, καί έπειδή δέν 
έχω τ ί  νά κάμω, προσκολλώμαι είς τήν 
γλυκεΐαν ταύτην ένασχόλησιν. ’Έχω άδι
κον ;

— Έ στω  !
Ουτω συνδιαλεγόμενοι, ό Έδμόνδος 

καί ό Γουσταΰος άπεμακρύνθησαν τής 
οικίας, οΰχί χωρίς στραφώσι πολλά- 
κις.

Ή  δεσποινίς ’Αντωνίνα δέν είχε κα- 
ταλ ίπη  τήν κατασκοπευτικήν θέσιν της.

Οί πάντες γινώσκουσι τάς ρομαντικάς 
κλίσεις τών νεανίδων" δέν έ'χομεν λοιπόν 
άνάγκην νά έξηγήσωμεν τό ένδιαφέοον, 
όπερ προέκυψεν όλως φυσικώς δι’ αυτήν 
έκ τής πρωινής συναντήσεως.

Έβυθίζετο είς εικασίας, είς ερωτήσεις, 
άς άπηύθυνεν είς έαυτήν, διερωτωμένη 
προσέτι όποΐά τινα  τάχα  ήδύναντο νά 
ειπωσιν οί δύο νέοι είς τήν θυρωρόν. Αλ
λως οΰδόλως ήτο δύσκολον νά τά  γνω- 
ρίση καί βεβαίως θά εύρισκε τό μέσον νά 
τά  μάθν).

’Αναμφιβόλως πρέπει καί α ί νεάνιδες 
νά διέρχωνται τόν καιρόν των καί νάπα- 
σχολώσι τήν φαντασίαν των μέ κάτι τ ι .

Κατά τά  δύω έτη , άτινα έ'πονται τής 
έξόδου έκ τοΰ οικοτροφείου καί προηγοΰν- 
τα ι τοΰ γάμου, άπό τών ^δεκαέξ μέχρι 
τών δέκα καί οκτώ έτών, μεριμνώσι πολυ 
περί τοΰ μεγάλου αύτοΰ ζητήματος τοΰ 
έ'οωτος , έν ώ άπατώντα ι σχεδόν πάν
τοτε τήν πρώτην φοράν, καθ’ ήν άπτον- 
τα ι αύτοΰ. Τό παν, καί είς αΰτούς άκό
μη τούς άγνοτάτους, γ ίνετα ι άφορμή ρερ.- 
βασμοΰ καί χρησιμεύει ώς βάσις τών χα— 
οιεστάτων έκείνων χάρτινων πύργων, ους 
άνοικοδομοΰσιν έν τή νεαρα άγνοια των 
καί αΐτινες καταρρέουσιν είς τό πρώτον 
φύσημα. Βραχεΐαι έλπίδες καί βράχεΐαι 
πλάνα ι, μή προσβάλλουσαι τήν καρδίαν 
καί ούδέν άλλο ούσαι ή τά  όνειρα ψυχής 
άφυπνιζομένης.

Έρωτήσατε καί τήν σωφρονεστάτην 
τών συζύγων όπόσων ονόματα, πρό τοΰ 
γάμου τη ς, άντήχησαν ήδέως είς τήν α 
κοήν της, καί θά σάς έξομολογηθη πάν
τοτε τοεϊς ή τέσσαοας έκ τών έρώτων έ
κείνων, οϋ:, έπί μίαν ήμεραν τουλάχι
στον, ένόμισεν ότι εμελλον να είναι α ιώ 
νιοι, καί μέ τούς οποίους γέλα έξ όλης 
καοδίας, όταν κατά τύχην έπανευρεθή έν 
τώ κόσμω μετ’ έκείνων, οΐτινες τοΰς είχον 
έμπνευση αυτη.

Όπόσαι σκιαί διέρχονται πρό τοΰ κα
θαρού τούτου κατόπτρου, οπερ καλείτα ι 
νεάνις, άντανακλώντα ι έπ’ αυτοΰ σ τ ιγ- 
μιαίως κκί έξαφανίζοντζι, χωρίς νά κα-



τα λ ίπω σ ι τά  ίχνη τής διαβάσεώς των !
Ή  πρόφασις της έξαδελφωσύνης είναι 

πάντοτε πρόχειρος.
Δέν θά έκπλαγΤ) τις λοιπόν, διότι ή 

έπιμονή τών ?>ύο φίλων άπησχόλησεν ο
λίγον την Ά ντω νίναν Δεβώ.

— "Οχι βραδύτερον της αύριον, έλε- 
γεν ό Έδμόνδος, θά υπάγω νά ίδω τόν 
πατέρα της Ά ντω νίνας.

— Ά πό  τώρα την ονομάζεις άπλού- 
στατα  Ά ντω νίναν ;

— Διότι άληθώς είναι αξιολάτρευτος. 
Τί εύμορφοι μικροί πόδες, όποία γλυκύ- 
τη ς, όποία ευπρέπεια! Είναι μερικά πράγ
ματα , τά  όποια έννοώ έγώ.

—  Ό ποια ;
— Έννοώ πώς καθίστατα ι τ ις  έρωτό- 

ληπτος έκ πρώτης δψεως, καθώς έν τα ΐς 
μυθιστορίαις τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος.

—  Δυνατόν" άλλά τότε είναι έ'ρως 
βραχύβιος.

—  Δ ιατί ;
—  Διότι έν τοιαύτν] περιπτώσει αγα 

πά τις μόνον διά τών οφθαλμών, ένώ ό 
καθ’ αυτά έρως έχει άνάγκην σκέψεως. 
Έ κ της συγκρίσεως, τών λεπτομερειών 
καί ούχί έκ τοΰ συνόλου τοΰ πρώτου βλέμ
ματος οί σοβαροί έ'οωτες γεννώνται καί 
αναπτύσσονται.

—  Δέν είναι όλιγώτερον αληθές δτι, 
έάν άπό τώρα μέχρι της εσπέρας ταύτης 
ήδυνάμην νά ζητήσω τήν δεσποινίδαΔεβώ 
εις γάμον, νά έπ ιτύχω  καί την συζευχθώ, 
θά την ένυμφευόμην.

—  θ ά  ήτο λαμπρόν συνοικέσιον !
— Τί τά θέλεις ; τοιοΰτος είμαι.
—  Έ ντός δύο ημερών δέν θά συλλο

γίζεσαι πλέον τήν δεσποινίδα Δεβώ.
—  Νομίζω δτι άπατάσαι.
— Ποσάκις δέν σέ ήκουσα νά όμιλής 

καθώς σήμερον !
—  Είναι αληθές, άλλά δέν έπρόκειτο 

περί γυναικών ώς αύτήν. Έπρόκειτο περί 
γυναικών έχουσών ήδη βαθεΐαν πείραν τοΰ 
εοωτος, ένώ σήμερον πρόκειται περί νεά- 
νιδος, ή όποία δέν ήγάπησεν άκόμη.

—  Τό είξεύρεις ;
—  Είναι πιθανόν.
—  Ούδέν υπάρχει πιθανόν μέ τάς γυ

ναίκας.
— Ό πω ς καί ά νεχη ,θά  τό μ ά θ ω .Ό ,τ ι 

θά μέ Ικαμνε νά σκέπτωμαι, δτι ή έντύ- 
πωσις αΰτη θά διαρκέση πολύ περισσότε
ρον ή δσον πιστεύεις είναι τό έξης ; καί- 
τοι πολλάκις είδον νεάνιδας, έχούσας τήν 
αύτήν μέ τήν δεσποινίδα Δεβώ ηλικ ίαν, 
καί ίσως ώραιοτέρας αύτης, ούδέποτε 
ήσθάνθην πρός τ ινα  έξ αύτών δ ,τι αισθά
νομαι δι’ αύτήν.

—  Προτιμώ τήν Ν ισσέτταν.
—  Η Ν ισσέττα είνα ι χαοίεσσα κόρη' 

άλλά δέν π ιστεύω , δτι έ'χεις τήν ά πα ίτη - 
σιν νά την συγκρίνης πρός τήν Ά ν τω 
νίναν.

—  Η Ν ισσέττα είναι γυνή , οποίαν 
χρειάζεται νέος της ηλικ ίας σου' εύθυ
μος, ώραία, πνευματώδης, καλή κόρη. 
Έάν έρασθνίς της δεσποινίδος Ά ντω ν ί-  
νης, διότι άδύνατο.ν νά είσαι ήδη έρω-

τευμένος, ενδεχόμενον νά συμβώσι τρία 
τ ινά  : νά γε ί νγ  έρωμένη σου, ή νά γείνη 
σύζυγός σου, ή νά μή σέ θέλη ούτε ώς 
εραστήν ούτε ώς σύζυγον.

Έν πάση περιπτώσει θά θλιβής, έάν 
δέν καταστής δυστυχής.

Έάν γείν·/) έρωμένη σου, δπερ ολίγον 
πιθανόν, δχι μόνον ενεκα της αρετής, ήν 
δυνατόν νά κέκτητα ι, άλλά καί διά τήν 
έπαγρύπνησιν, δι’ ής δυνατόν νά πε3ΐ- 
βάλλητα ι, θά ύποφέρης βλέπων αύτήν 
σπανίως' θά έ'χης νά κατανικήσεις ανα
ρίθμητους δυσκολίας, θά έλέγχν)ς σεαυ- 
τόν, διότι άπεπλάνησας τών καθηκόντων 
της καί μίαν νεάνιδα, τήν δέ ήίλέοαν 
καθ’ ήν, βεβαρημένος έξ δλων τούτων, θά 
θελήσης νά διακόψης τάς μετ’ αύτης σχέ
σεις σου, δέν θά δυνηθης νά το κάμης, 
χωρίς νά είσαι άτιμος άνθρωπος.

Έάν γείνγ) σύζυγός σου, θά παρατή
ρησής άφεύκτως ήμέραν τ ινά , δτι διέ— 
πραξες μωρίαν, διότι πάντοτε θά είναι 
τρελλα νά νυμφευθϊίς γυνα ίκα , χήραν ή 
παρθένον, έπειδή, άνασύρουσα τήν έσθήτά 
τη ς, διά νά μή λερωθή, άφήκε νά ίδωσιν, 
δτι εχνι ώραίας κνήμας. Έ άν τέλος δέν 
έπιτύχν,ς, θά καταντήσεις μέ τόν περι
παθή χαρακτήρα, τόν όποιον γνωρίζω 
ότι έχεις, ανούσιός τις άπομίμησις τοΰ 
Βερθερου, τύπος ώοαιότατος διά μυθι
στορίαν, ά λλ ’ αηδέστατος έν τώ  βίω. 11α- 
οαιτήθητι λοιπόν άπλούστατα τήςάστειό- 
τητος ταύτης καί ας μή όμιλώμεν πλέον 
περί αύτής.

Είδες διερχομένην εύμορφον κόρην, έ- 
χουσαν πόδας μικρούς καί τήν κνήμην εύ- 
τορνον' τήν παρηκολούθησες, τής έσήκω- 
οεζ τό χειρόκτιον, γνωρίζεις τό όνομά της 
καί τήν κατοικίαν τη ς ' τ ί θέλεις περισ
σότερον καί τ ί  γελοία ιδέα σοΰ έπήλθε νά 
θέλησης ν’ άποδώσης τόσην σοβαοότητα 
είς τήν παιδαριωδίαν αύτήν ;

—  Α γαπητέ μοι Γουσταΰε, είμαι έκ 
τών πιστευόντων, δτι τό πάν εύοηται έν 
τώ  ολίγω. Είμαι οπαδός τής ειμαρμένης 
καί πεπεισμένος, δτι τά  μεγάλα συμβά- 
ματα τοΰ ήμετέρου βίου έξαρτώνταί έκ 
τών έλαχίστων συμπτώσεων. Ούδέν άχοη- 
στον έν τη ήμετέρα ειμαρμένη.

Πόσοι άνθρωποι, άνατρέχοντες είς τά 
παρελθόν αυτών, άνευρίσκουσι μικρά γε
γονότα, τόσω άνάξια ένδιαφέοοντος, κατά 
τό φαινόμενον, ώς τά τής σημερινής πρω
ίας καί κατανοοΰσιν δτι ταΰτα  διεδραμά- 
τισαν σπουδαϊον μέρος έν τή υπάρξει τω ν ! 
Είμαι νέος'δέν έ'χω ένασχόλησίν τ ινα ' έ'χω 
περιουσίαν, όδηγοΰμαι ύπό τών αισθημά
των μου μάλλον παρά ύπό τοΰ λογικοΰ, 
τά είξεύρω 'άλλ’είμαι τίμιος άνθρωπος,δεν 
φοβοΰμαι λοιπόν, δτι θ’ άφήσω έααυτόν 
νά παρασυρθη πέρα τών πρώτων όοίων τοΰ 
χρηστοΰ καί τοΰ δικαίου, ύπεσχέθην δέ ί 
είς έμέ αυτόν ν’ άφήσω τόν βίον μου φε- 
ρόμενον ύπό τών περιστάσεων, εστω καί 
άν μέ όδηγήσωσιν είς τήν γαλήνην ή τήν 
τρικυμίαν.

Δέν λέγω , δτι άγαπώ τήν δεσποινίδα 
Ά ντω νίνα ν ' άλλά λέγω , δτι έξ δλων δσα 
ήδυνάμην νά κάμω, τό μάλλον προσμει-

διών μοι τήν στιγμήν ταύτην είναι νά 
ένασχοληθώ περί αύτής, καί ένασχολοΰ- 
μαι. Είτε τόν ερ,ωτα ή τήν αδιαφορίαν μέ 
φέρη ή ένασχόλησις αΰτη , είτε τήν ηδο
νήν ή τόν άπελπισμόν, ολίγον μέ ένδια-

—  Ά ς  μή γ ίνετα ι πλέον λόγος περί 
τούτου. Ύ στερα δέν δύναται νά προκύψη 
έξ αύτοΰ μέγα τ ι δυστύχημα. Έχομεν 
θέρος, ήμπορεϊς »ά όνειροπολής ύπό τά  
παράθυρα τής ώ·ραίας σου, χωρίς μάλιστα 
νά διατρέχγίς νά πάθης καταρροήν' ονει
ροπολεί, φίλε μο,υ, έάν δέ τό συμβάν σου 
τοΰτο λάβη διαστάσεις καί δύναμαι νά 
σοι χρησιμεύσω εις τ ι , βασίζου είς έμέ.

Οί δύο φίλοι έ'σφιγξαν άμοιβαίως τάς 
χεΐρας, μέχρι, δέ τής άφίξεώς των είς τήν 
οικίαν τής μητρός τοΰ Έδμάνδου, κατο ι- 
κούσης έν τη όδώ τών Τριών Α δελφών, 
ούδ’ έγένετο πλέον λόγος περί τής δεσποι
νίδος Δεβώ.

Φθάς είς τήν θύραν τής οικίας τής κυ
ρίας Δεπερέ, ό Γουσταΰος άπεχαιρέτισε 
τάν Έδμόνδον.

—  Δεν άναβαίνεις νά είδης τήν μητέρα 
μου ; τω είπεν ούτος.

—  Ό χ ι, δέν έχω καιρόν.
—  Ποΰ θά ύπάγης λοιπόν ;
—  Πηγαίνω είς τής Ν ισσέττης, τήν 

οποίαν έ'χω νά ίδω δύο ήμέρας.
—  Πότε θά σέ ίδωμεν ;
—  Α πόψε, χωρίς άλλο.
— Απόψε λοιΛόν.
Καί σφίγξαντες τάς χεΐρας .άπεχωρί- 

σθησαν.
/

Γ'

Ό  Έδμόνδος, διελθών ύπό εύού πεοι- 
στύλιον, διηυθύνθη είς μεγάλην κλίμακα, 
εύρισκομένην πρός τά  δεξιά, άνέβη δύω 
πατώ ματα  κα ί, σύρας τόν κώδωνα διπλ»ής 
θύρας, ήρώτησε τάν έλθόντα ν ’ άνοιξη 
υπηρέτην :

—  Ή  μήτηρ μου είναι εις τό δωμά
τιόν της ;

—  Μ άλιστα, κύριε, άπεκρίθη ό υπη
ρέτης.

Ό  Έδμόνδος διασχίσας εύρύχωρον α ί
θουσαν, κομψότατα διεσκευασμένην, είσ
ήλθεν είς Ιν καλλυντήριον.

Πλησίον άνοικτοΰ παραθύρου έκάθητο 
γυνή τις έπί μακροΰ άνακλίντοου, ή τ ις , 
κεκλιμένη είς το χειροτέχνημά της, έ- 
κέντα.

Ή  γυνή αΰτη είχεν ήλικίαν τριάκοντα 
καί έννέα έτών, έφαίνετο δ’ εχουσα τριά
κοντα καί δύω τό πολύ. Ώ ραιοτάτη ετ ι, 
ώμοίαζε τώ Έδμόνδω, άλλ ’ ειχε τό ήθος 
άδελφής αύτοΰ μάλλον ή μητρός.

Ή το  ένδεδυμένη μετά τίνος ©ιλαοε- 
σκείας, έφόρει κομψότατον ένδυμα έκ 
μουσσελίνης, ένφ τήν κεφαλήν της περιέ- 
βαλλεν είς τών χαριεστάτων έκείνων κε- 
κρυφάλων έκ τριχάπτων καί τα ιν ιώ ν, τούς 
όποιους αί γυναίκες φέρουσιν έπί τών 
κεφαλών των, καί έγώ ούκ οίδα πώς.

Τάν Έδμόνδον άμα είσελθόντα ή κυ
ρία Δεπερέ ήτένισε διά βλέμματος γ λυ -



κυτάτου, μειδίαμα δε χαράς κατηύγασε 
τό πρόσωπόν της.

’Ενυπήρχε πλέον τής τρυφερότητας, ενυ
πήρχε σχεδόν ερως έν τω  μειδιάματι 
έκείνω.

θ ά  πειραθώμεν νά καταδείξωμεν δ ,τι 
■ί) μήτηρ καί ό υιός ήσαν πρός άλλήλους.

Ή  κυρία Δεπερέ ειχεν ΰπανδρευθή νέα, 
έκκαιδεκαέτις. Κατά τό δέκατον έβδομον 
έτος της ήλικ ίας της ειχεν άπο/.τήση 
υιόν, τόν Έδμόνδον, ήτο δέ μόλις εϊκοσιν 
έτών, ότε ό κύριος Δεπεοέ άπεβίωσεν.

Ή  κυρία Δεπερέ ειχεν άγαπήση τόν σύ
ζυγόν της πρώτον έκ καθήκοντος, κατό
π ιν έκ συνήθειας, είτα  δέ έξ έ'ρωτος. Ά -  
ποθανόντα έθρήνησεν αύτόν είλικρινώς, 
καί παρά τά  συμβαίνοντα είς τάς νέας 
χήρας, δέν έσκέφθη οΰτε περί νέου γά 
μου, οΰτε νά χρησιμοποιήση τήν έλευθε- 
ρίαν, ήν τή παρεΐχεν ή χηρεία της. Καί 
δμως ήτο ώραία, ωραιότατη μάλιστα, 
καί οί μνηστήρες δέν έ'λειπον. Ά λ λ ’ οί 
μνηστήρες άπεκοούσθησαν.

Έν τούτοις κατά τήν ήλικίαν, ήν εί- 
χεν ή κυρία Δεπερέ, πρέπει πάντοτε ή 
άνάγκη έκείνη τοΰ έ'ρωτος, ον ό θεός εθη— 
κεν έν πάση νεαρα καί εύγενεΐ καρδία, νά 
φέρηται πρός τ ι ,  έάν μή πρός τινα.

Ό  Έδμόνδος κατέλαβε τήν καρδίαν 
τής μητρός του ολόκληρον.

Ό  Έδμόνδος ήτο αδύνατος, ήτο τριε- 
τής, καί ειχεν ανάγκην τών μητρικωτά- 
των φροντίδων' ή κυρία Δεπερέ άφιερώθη 
εις αύτόν όλόκληοος, τοΰτο δέ, άνευ θυ
σίας, άνευ κόπου μάλιστα. Τό παιδίον 
άνετράφη καί ηΰξήθη έν τ·75 θερμότητι τής 
συνεχούς ταύτης τρυφερότητας /.αί, μη- 
δένα άλλον γνώρισαν, οΰτως είπειν, πλήν 
τής μητρός του, έπανέφερεν ε ί; αυτήν μό
νην τήν διπλήν αγάπην, ήν ή φύσις έμ- 
βάλλει είς τήν ψυχήν τών παιδιών πρός 
τούς δωρήσαντας αύτοΐς τήν ζωήν.

Ή  κυρία Δεπερέ άπηρνήσατο τόν κό
σμον, ή τουλάχιστον τόν κόσμον τών α ι
θουσών καί τών χορών.

Μικρός δμιλος φίλων, οΰ; ήγάπησεν ό 
σύζυγό; τη ;, καί τοΰ; όποιου; συνεβου- 
λεύετο περί τής ανατροφή;, ήν έπρεπε νά 
δώση τώ Έδμόνδω, άπετέλουν άπασαν 
τήν συναναστροφήν τη ;.

Τό παιδίον έμεγάλωσεν ουτω ;.
Γενόμενον δέκα /.αί πέντε έτών, ώ ; εί- 

δομεν έν τώ  ποώτω κεφαλαίω τής παρού- 
ση; ιστορία;, ή μήτηρ, ένδίδουσα είς τά ; 
προτροπάς τών συμβούλων της έβαλε τόν 
υιόν της είς τό Γυμνάσιον, οπω; έν τή 
πλήρει μετά τών άνθρώπων άναστοοφή 
άποκτήση μέχρι τ ινό ; σοβαρωτέραν τινά 

ίΛ  χροιάν τή ; ζω ή ;.
Αί φροντίδε;, μεθ’ ών ή νεαρά μήτηρ 

παρηκολούθησε τό υίόν τη ; μέχρι τοΰ Γυ
μνασίου, είσίν απερίγραπτοι.

Ή ρχετο νά τον βλέπη καθ’ έ/.άστην, 
καί ένεπλήσθη εΰγνωμοσύνης καί αγάπης 
πρός τόν Γουσταΰον, μαθοΰσα παρά τοΰ 
Έδμόνδου δι’ οπαίας προστασίας ό νέος 
οΰτος συμμαθητής περιέβαλλεν αΰτόν.

Έ κ τής πρώτης ταύτης καί δλως γυ 
ναικείας ανατροφής είχε παραχθή έν τή

ψυχή τοΰ νεανίου μεγάλη άνάγκη κοινω
νικότητας, συμπαθείας, έμπιστοσύνης, ά ; 
αφιέρωσε καθ’όλοκληρίαν τη μητρί αΰτοΰ. 
Ε νώσατε ε ί; ταΰτα  αύτοφυα τινα  περι- 
πάθειαν, φυσικήν μελαγχολίαν, έ'μφυτον 
ποίησιν, άτινα  καθίστων τόν Έδι/.όνδον 
δν γλυκύ καί θελκτικόν, ψυχήν γυνα ι- 
κείαν ΰπό περικάλυμμα άνδρικόν.

Ή γάπα  τήν μητέρα του, ώ ; ήγάπα 
αΰτόν ή μήτηρ, τουτέστιν έβλεπεν έν αΰτή 
άλλο τ ι ή τήν γυνα ίκα , ητις έφεοεν αΰτόν 
έν τώ κόσμω. Ε κτός τοΰ δτι άνεμιμνή- 
σκετο τών ένδελεχών φροντίδων, δι’ ών 
αυτη τόν είχε πεοιβάλη, δτε έγένετο είς 
ήλ ικ ίαν, καθ’ ήν ήδύνατο νά σκέπτηται, 
κατενόησε τήν άπειοον θυσίαν, είς τήν ο
ποίαν ΰπεβλήθη, συναινοΰσα, νέα, ώραία 
κ α ί πλουσία, ώς ήτο κατά τόν θάνατον 
τοΰ συζύγου της, νά θυσιάση τήν ζωήν 
της είς τήν ανατροφήν ένός παιδιού.

Ο ϋτω; έν τη ήλ ικ ία  έκείνη, καθ’ ήν 
ό άνθρωπο; αισθάνεται έν τή καρδία του 
άόριστόν τινα  ανάγκην νά άγαπα άλλα 
όντα ή τοΰς γονείς του, ό Έδμόνδος, δσ- 
τις έδακίμασε τοΰτο, ώ ; πά ντε ; οί άνθρω
ποι, ήσθάνθη τήν καρδίαν του λαμβά- 
νουσαν ύπό άλλην, οΰτως είπειν, έ'ννοιαν 
νέαν κλίσ ιν πρό; τήν μητέρα του.

Τωόντι ή μήτηρ αυτη , ή δλως νέα 
είσέτι, ή άγαπώσα μόνον αΰτόν, ητις θά 
ήδύνατο νά είναι αδελφή του καί ή όποία 
ήδύνατο άκόμη νά έμπνεύση έρωτα, κα-

' < ·ϊ > ' - .τεστη η ες απορρήτων των πρωτων εντυ
πώσεων τοΰ υίοΰ της.

[ Έ π ε τ α · .  συνέχεια ]
Λ ά μ π ρ ο ς  Ε ν υ α λ η ς

Κ*= 0. Ν. ΧΜΕΛΙΕΦ

Η Τ Ρ Ι Χ Α Π Τ Ο Π Ο Ι Ο Σ
Ρ ω σ σ ιχ ό ν  Α ιή γ η μ α

Διηγούνται, δτι πρώτη έν Ρωσσία τρι- 
χαπτοποιός υπήρξε κόρη τις εϊλως έκ 
τοΰ χωρίου Λήκοβο, όνομαζομένη Μαρία.

Έγεννήθη ή Μαρία πρό έκατονταετίας 
καί ΰπήρξεν έ'ρμαιον άπηνοΰς μοίρας ! 
Καί σήμερον άκόμη αί τριχαπτοποιοί δι
ηγούνται περί αύτής καί δακρύουσιν έκ 
θλίψεως.
■ Ό  πατήρ-τής Μαρίας διετέλει ώς κομ
μωτής καί θαλαμηπόλος τού αύθέντου, ή 
δέ μήτηρ ταυτοχρόνως ώς αρχιθαλαμη
πόλος τής κυρίας. Είχον άρραβωνισθή είς 
Μόσχαν έτ ι, καθ’ ήν έποχήν έξεπαιδεύ- 
οντο εις τό έ'ργον δι’ δπερ προωρίσθησαν, 
ακολούθως δέ, μετά δέκα ήδη έτη , όπότε 
δέν ήσαν καί πολΰ νέοι, πρός μεγίστην 
έκδηλωθεϊσαν εΰνοιαν, έπέτρεψεν ό κύριο; 
εις τόν θαλαμηπόλον του Νικόλαν νά νυμ- 
φευθή τήν άρχιθαλαμηπόλον τής κυρίας. 
Δέν έπεθύμει τούτο ή κυρία, ειχεν έξοι- 
κειωθή πρός τήν ΰπηρέτριάν της, καί έ- 
φοβεϊτο, μή αί ί'διαι οίκογενειακαί άσχο- 
λία ι τής θαλαμηπόλου άποτρέπωσιν αΰ
τήν τής
οιος έπέμενε καί ΰπερίσχυσεν.

Έ τέλεσαν τήν στέψιν αύτών έν 
μ ία ' μετέφερον τό 
διά τής άμάξης

άρχά; μέν τά πάντα  έβαινον ώ ; συνήθω;, 
ά λλ ’ α ίφνη ; ή θαλαμηπόλο; έτεκε θυγά- 
τριον — τήν Μαρίαν —  έξ οΰ ήρξατο έκ- 
τοτε αυτη πάσχουσα. Καί αΰτή δέ ή κυ
ρία ήτο φιλάσθενο; καί ήγάπα νά βλέπη 
περί αύτήν άνθοώπου; άκμαΐου; καί φχ ι- 
δρού;, δι’ δπερ άπεβαλεν αυτη τήν θαλα
μηπόλον έκ τ ή ; ο ικ ία ; τ η ;.

Έ δωκαν είς τήν σύζυγον τού Νικόλα 
μικράν καί άθλίαν καλύβην, έχαυσαν μ ι- 
κράν περιοχήν, έπέτρεψαν αΰτή δπω; δ ια- 
τηρη αγελάδα καί ώρισαν μηνιαίαν τινα  
έπιχορήγησιν’ καί τοι δέ έζη έν στερήσει, 
διετέλει δμω; έν πλήρει άνεξαρτησία. Έ -  
καθάρισεν, έπλυνεν, έκαλλώπισε τήν κα
λύβην τη ; —  βεβαίω; είχε συνηθίσει τά  
το ιαΰτα  ε ί; τό μέγαρον τών δεσποτών 
τη ; — καί τά  πάντα έν αυτή ήσαν κα
θαρά, κόσμια καί κομψά. Κυρίω; δέ με- 
γάλην ήσθάνετο χαράν διά τήν θυγα
τέρα τη ; Μαρίαν, ώραίαν καί δροσεράν ώς 
άνθύλλιον ύπό σκιάν δάσους· ειχεν αυτη 
ρόδινα; τ ά ; παρειά ;, τά  χείλη ερυθρά, 
μεγάλου; οφθαλμού;, στακτόχρους, φα ι
δρούς, ώς διμήνου γαλιδέως, καί αΰτή δέ 
ήτο πάντοτε εΰθυμος καί φαιδρά ώς γα - 
λιδεύς. Ούδέπατε, ούδ’ αΰτή ή μήτηρ 
της είδε τά  δάκρυά της— πάντοτε αδει 
καί γελά, ή κάθηται ήσυχος— καί σκέ
πτετα ι. Καί οί οφθαλμοί της αΰτοί μαο- 
τυρούσιν δτι αγνοεί τήν θλίψιν.

Καί ό πατήρ ώσαύτως δέν έκορέννυτο 
θεωρών αΰτήν. Έ ρχετα ι ένίοτε, όπόταν 
έπιτοέπωσιν αύτώ αί άσχολίαι του, θω
πεύει, άσπάζεται αΰτήν καί τής κτενίζει 
τά  σγουρά ΰπόξανθα μαλλάκta της. Ε ν 
όσω δέ εύρίσκεται έν τη υπηρεσία του 
πάντοτε καί μόνον περί τής Μάσσας του 
σκέπτετα ι' οΐαν δήποτε εικόνα, ράκος, 
πυξίδα ή χάρτην έρριπτον οί * ο’ικοδεσπό- 
τα ι, οΰτος τά  συνέλεγε καί εκρυπτεν, 
δπως τά  φέοη ακολούθως ε ί; τήν θυγα
τέρα του νά πα ίξη . Ά λ λά  σοΰ ήτο καί 
αΰτή ή Μάσσα μία έξυπνο; ! Ό ,τ ι  έβλε
πεν, ήθελε νά τό κάμη' νά κχτασκευάζη 
κουτάκια, νά ζωγραφίζη εικόνας, νά ρά
πτη  μεσοφόρια...

Τοιαύτη θά ήτο ή ζωή τής πρώην θα
λαμηπόλου μετά τής θυγατρός της, εύ- 
τυχεστάτη , άν δέν ύπήρχον κακοί άν
θρωποι.

Ό πόταν διετέλει άκόμη θαλαμηπόλος 
τής δεσποίνης, ειχεν ύπό τά ; δ ια τα γά ; 
της κόρην τινα  Ειρήνην. Ειχεν αύτη με- 
γαλει τέραν ήλικ ίαν, γνώσεις δέ καί υπου
λότητα  εύρυτέοας ! Καί κακή ήτο αΰτή 
ή Ειρήνη ! Πάντες άπέφευγαν αΰτήν ώς 
τήν πκνώλην καί πάντα  ποοσεπάθει πώς 
νά δυσαρεστήση καί προσβάλη. Δέν ή
γάπα αύτη τήν θαλαμηπόλον, ύπεσκα- 
πτε τήν πρός αυτήν άγάπην τής κυρίας 
της καί μή δυναμένη νά ΰποσκελίση αυ
τήν άνέμενε τήν κατάλληλον περίστασιν. 
Ά λ λ ’ δταν ήσθένησεν ή θαλαμηπόλος, 

τε ήρξατο αυτη περιποιούμενη τήν κυ- 
νύκτας ολοκλήρους δέν 

τήν εΰχαριστήση καί 
τει καί εν λογάκι φαρ- 

Ταχέως ή

έργασίας της. Ά λ λ ’ δμως, ό κύ- ; τό
I Ρια ν :ης. Έ π ί

-ΰθυ-
ίεύγο ;

κο ιμαται, οτ
νααν κάπου κατI

τοΰ κυρίου —  καί κ α τ ’ ί μακερό διά τήν θαλαμηπόλον.



Ειρήνη είλκύσατο τήν εΰνοιαν τής κυ
ρίας καί έκτήσατο τά  πρωτεία, ύποσκε- 
λισασα πάντας. Καί δεν λέγονται 6'σα 
ύπέφερον άπό τά  χέρια της αί δυστυχείς 
ΰπηρέτριαι, αί πλύντριαι καί λοιποί οί- 
κέτα ι ! Είχε καί τήν χεΐρκ αύθάόη ή 
Ειρήνη ! Ουδέποτε ήρχετο είς τόν θάλα- 
ρ.ον τών κορασίδων χωρίς νά ραπίσν), νά 
σύρη άπό τήν πλεξίδα και νά τσιμπήσγι 
τ ιν ά . ..

Ά ν  έπήγαινε καμμιά νά παραπονεθή 
είς τήν κυρίαν, αϋτη τήν ΰπερήσπιζε μέν, 
άλλά κατόπιν χειρότερα δι’ αυτήν, διότι 
ή Ειρήνη θά τήν έβασάνιζε. Διά τοΰτο, 
καί ΰπέμενον σιωπώσαι.

Καί πώς έκόμπαζεν ενώπιον τών γ υ 
ναικών τοΰ χωρίου, καί τ ί απήτει παρ 
α ύ τώ ν  σχεδόν οΰτε δι’ άνθρώπους τους 
έθεώρει ! Κατ’ έξοχήν ήγάπα νά τυραννή 
τήν πρώην θαλαμηπόλον. ”Η εις τήν έκ- 
κλησίαν ή καθ’ όδόν συναντά αύτήν , 
τήν θεωρεί μέ βλέμμα ΰπεοοπτικόν καί 
ώς νά μή τήν βλέπνι, ή τήν άνοιξιν θά. 
τήν στείλν] είς τόν ποταμόν νά ξεπλύνν) 
τά  λευκόπανα, ή είς τό χωράφι νά σκορ- 
πίσν) τήν κόπρον διά λίπασμα.

Λυπηρόν διά τήν πτωχήν, διότι καί 
άσθενής ήτο καί δέν ήτο συνηθισμένη 
είς τήν βάναυσον αύτήν έργασίαν ! Έ - 
κλαιε συχνά καί έχειροτέρευεν ή υγεία 
της. Έδοκίμασεν ό Νικόλας νά παρακα- 
λέση τήν κυρίαν, ή τ ις , ούδ’ άκρόασιν δώ- 
σασα,έξωργίσθη.

— Σιώπησαν, τφ  λέγει, χάρις είς τους 
καλούς ανθρώπους' ένόησα καί σέ καί 
τήν γυνα ϊκά  σου τ ί άνθρωποι είσθε. ’Σαν 
παιδιά μας, είμπορώ νά ε’ιπώ , σάς ήγα- 
πήσαμεν, καί σάς έθεωρούσαμεν ώς τούς 
καλΛιτέρους μας άνθρώπους, καί σείς__

Καί ήρχισε νά τοΰ άπαριθμή τοσαΰτα 
πτα ίσμ ατα  καί αδικήματα, τά  όποια καί 
αύτός καί ή σύζυγός του οΰτε είς τόν ύ
πνον των είδόν ποτε, καί τά  όποια είχον 
έξέλθει έκ τής κακούργου κεφαλής τής 
Ειρήνης.

—  Σοΰ λέγω λοιπόν, έξακολουθεϊ ή 
κυρία, νά είσαι εύχαοιστημένος, διότι τήν 
έλυπήθην διά τήν άσθένειάν της, καί δέν 
ήθέλησα νά τήν τιμωρήσω ! Καί άν τήν 
βάζουν νά κάμντι δουλειαίς, δέν μοΰ λές, 
ποΰ τό ’δες γραμμένο νά τρώγουν οί άν
θρωποι τό ψωμί δωρεάν ;

Είδεν ό Νικόλας, ότι τά  παράπονά 
του πρός τήν κυρίαν ούδέν φέρουσιν άπο- 
τελεσμα καί έδοκίμασε νά όαιλήση πρός 
τόν κύριον.

Ήκουσεν αύτοΰ ό κύριος, έπίστευσε 
καί έπορεύθη πρός τήν σύζυγόν τού, άλλά 
τίποτε δέν χ,ατόρθωσε, καί μόνον ;

—  Αΐ, καί σύ, μέ συγχίζεις ! γ ιά  τούς 
δούλους σου ’μποοεΐς νά μέ στείλης καί 
’ ς τόν τάφο ! ήκουσεν.

Έσιώπησεν ό κύριος. Έπανήλθεν είς 
τό σπουδαστήοιον, δπου άνέμενεν αύτόν 
ό Ν ικόλας, καί τοΰ λέγ«ι :

—  Νά σοΰ ’πώ, αδελφέ, αύτά είνε 
δουλειαίς τών γυναικών, τάς όποιας οΰτε 
αυτός ό αστυνόμος ’μπορεί νά τάς έξο— 
μαλύνν]' καί θά κάμωμεν καλά νά μήν

άνακατευθοϋμεν. Μόναις τους έ'μπλεξαν, 
μόναις τους άς ξεμπλέξουν.

Ό  Νικόλας ήσθάνθη τό αίμα νά τόν 
κτυπά είς τήν κεφαλήν ! . . .

’Έσφιξε τήν καρδιά του, ύπέκλινε καί 
έςήλθεν έκαμε δέ τήν έξής σκέψιν :

— Πρέπει έγώ ό ίδιος νά προμαζέψω 
τήν Ειρήνην.

Καί άλλοτε είχεν υβρίσει αύτήν καί" 
άνθυβρίσθη, τώρα δέ ήρξατο μεγαλοφώνως 
ένώπιόν τών άνθρώπων μεμφόμενος καί 
μυκτηριζων αύτήν' τοσοΰτον δέ έπετέθη 
ποτέ κ α τ ’ αυτής, ώστε άπαντες οί ΰπη- 
ρεται δέν άντεϊχον έκ τοΰ γέλωτος. Ή γα - 
νάκτησεν ή Ειρήνη, καί έπορεύθη άμέσως 
πρός τήν κυρίαν της.

— Γ ια τί σάς δουλεύω π ιστά , κυοά, 
γυρεύουν νά μ ’ έξολ,οθρέψουν ! Γ ια τί σάς 
είμαι ’μπιστεμένη, ’σαν καθεαυτό σκλάβα 
πουλημένη, γ ια τ ί μοΰ είνε ακριβά τά  α
γαθά σας, περισσότερο άπό τήν καρδιά 
μου, περισσότερο άπό τά  ’μάτια  μου, γ ιά  
τοΰτο δέν άρέσω σ’ αύτούς τούς κλέφταις 
καί τούς τεμπέλιδες. Καλλίτερα νά μέ 
στείλετε μαζί μέ τά  ζώα ή σ' άλλο χω 
ριό, παρά νά υποφέρω έδώ τέτο ια ις ποοσ- 
βολαίς.

Λέγει καί τρέχουν τά  ’μάτια  της.
Ή  κυρία έταράχθη, ήρχισε νά έξετά- 

ζϊ|, καί όταν εμαΐίεν, δτι ολα αύτά έ'γιναν 
έξ α ιτ ία ς τοΰ Νικόλα, έφορτώθη τοΰ κυ
ρίου ! Λοιπόν, έξήλθεν έκ τοΰ θαλάμου 
της ό κύριος, κόκκινος, σκυθρωπός.Μετέ- 
βη εις τό σπουδαστήριόν του καί διέταξε 
νά καλέσωσι τόν Νικόλαν.

—  Νά σοΰ ’πώ , τοΰ λέγει , φίλε 
μου , έμαθα γιά  σένα καί τή γυναϊκά σου 
τέτοια  πράγματα, ποΰ καί στή Σιβηρία 
νά σάς στείλν) κανείς, είνε ’λ ίγο ! Έσυνή- 
θισα μέ σένα καί γιά  τοΰτο σάς συγ
χωρώ. Ά ν  όμως άλλη μιά φορά άκούσω 
γ ιά  σένα καί τή γυνα ϊκά σου τίποτε, σοΰ 
τό λέγω καί νά τό ξέργις , θά σάς στείλω 
καί σάς καί τό πα ιδ ί σας έκεΐ ποΰ ψήνει 
ό ήλιος τό ψωμί ! Πρός τό παρόν έσύ θά 
μένης, ώς πρώτα, πλησίον μου. Ένθυ- 
μοΰ τήν συμφωνίαν μας' καί τώρα κοη-

I μνίσου. Σάς έβαρέθηκα ολους.
Τί νά κάμν) ό Νικόλας ;
Ά μ α  ώς κατεκλίθη ό κύριος έπο

ρεύθη ούτος πρός τήν σύζυγόν του. Έ π ί 
μακρόν ουτ.οι κατά τήν νύκτα έκείνην 
συνεσκέφθησαν καί έ'κλαυσαν.

Τήν πέμπτην πρωινήν ώραν ό Νικόλας 
έξηλθε τής καλύβης του , ώς μεθυσμένος. 
Είχε τό πρόσωπον ώς το χαρτί, τούς 
οφθαλμούς ζοφερούς, ούδέν καλόν προδί- 
δοντας, τά  χείλη ώς τοΰ κακούργου, 
συνεσφιγμένα. Βαδίζει καί κλονίζεται ώς 
οίνοβαρής.Έν τούτοις άμα ώς άφίκετο είς 
τήν οικίαν η 3 ζα το  καθαοίζων τά  υποδή
ματα τοΰ κυρίου το υ .Ά π ’έκείνης της ήμέ
ρας έβαινε πάντοτε σκυθρωπός καί ώχρός, 
ούχί δέ χόνον άστειότητά τινα , ά λλ ’ούδέ 
λέξιν ήδύνατο τ ις  ν’ άποσπάσν) έκ τοΰ 
στόματός του . ΙΙαρετήρησε τοΰτο καί 
ό αύθέντης, έπειράθη νά συνδιαλεχθή 
μετ’ αύτοΰ καί ν’ άστειευθή μάλιστα, 
ά λλ ’ ούδ’ αύτή ή συγκατάβασις τοΰ κυ

ρίου κατόρθωσε νά φαιδρύνγ] α ύ τ ίν . Πά
σαν έργασίαν έξετέλει έγκαίρως, άκοιβώς 
καί άρμοδίως, άλλά σιωπά ό άνθρωπος ώς 
άπολιθωμένος. Χ

Παρετηρήθη έ'κτοτε ότι ό Νικόλας ήρ- 
χισε νά πίνη. Καί πάντοτε μέν ήτο ώ
χρός, άλλ’ όταν επινε περισσότερον καθ
ίστατο πελιδνός καί έφαίνετο κακός,πολύ 
κακός , ώς έξηγριωμένος" μάλιστα δε 
δίς πρός τόν αύθέντην του προσηνέχθη 
άναρμόστως. Άπεπειράθη νά καθικετεύση 
αύτόν ή σύζυγός του :

—  Παράτησέ το, Νίκο μου ! λυπήσου 
έμένα καί τήν κόρη μας ! . . .

— Δέν ’μπορώ, λέγει, μή με βασανί- 
ζτίς, μήν παρακαλής !

Καί τήν ατενίζει μέ τοσοΰτον άλγος, 
ώστε έκείνη άποσύρεται έκεΐ είς μίαν γω 
νίαν καί θρηνεί, ώς τό έγκαταλελειμμένον 
παιδίον.

Άπεπειράθη καί ό κύριος νά τόν νου- 
θετήσν) —  τόν έδειρε δύο φοράς— είς μά- 
την ! Έξηκολούθει νά πίν·/) ό Νικόλας, 
εφθινε καί ήρξατο βήχων.

Αίφνης ό κύριος εσχεν άφορμήν ν’άνα- 
χωρήση είς ΙΙετρούπολιν δι’ υποθέσεις τ ι -  
νας.Τ ίνα έκ τών άνθοώπων του νά συμπα- 
ραλάβ·/] ; Νοείται, τόν Ν ικόλαον- καί ό 
αύθέντης είχεν έξοικειωθή πρός αύτόν καί 
αύτός δέ, καίτοι κατέστη μέθυσος, οπωσ
δήποτε ήτο άνθρωπος, έμπειρος, έπ ιτή - 
δειος, παρουσιάσιμος. Είς τά  ξένα δέ μέρη 
ίσως ήτο δυνατόν νά διοοθωθή, συστελ- 
λόμΐνος τούς ξένους άνθρώπους.

Ό ταν  είπον είς τόν Νικόλαν νά έτο ι- 
μασθή διά Πετρούπολιν, ήτο μεθυσμένος 
καί πελιδνός τήν οψιν, άλλ.’αί'φνης ή μέθη 
έξητμίσθη διά μιας καί μόνον τό πρόσω- 
πόν του κατέστη φρικώδες, έν τούτοις 
ήτοιμάσθη καί άνεχώρησε.

["Επεται σ υ ν έ χ ε ι α ]  f t .  Γ . Κ ο μ ϊ τ α ν τ ι ν ι δ η ς
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υ φ η γ η τ ο υ  τ η ς  Ι α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ι κ ή ς  εν  τω Ε θν ι κ ή  
Π α ν ε π ι σ τ η μ ίω .

Τόμος εις δον έκ σελ. 356, τιμώμενος δραχ. 8, 
ταχυδρομικώς 8,50 και έν τω έςωτ·οικω φρ. /ρυσ. 8.

Α  Κ Α Α Α Ι Β Ω Κ Α

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Ι Ϊ Ι ΑΤΑ Ι Α Τ Ρ Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α
n e p l  τω ν  έξ α ί μ α τ ο ς  χ η λ ί δ ω ν

μ ε τ ά  ε ι κ ό ν ω ν .
Τόμος εις 8ον έκ σελ. 62, τιμώμ;νος δρ a y . 2 , 

τα/υδρομικώς 2,30.
Ευρίσκονται άμφότερα έν τω γραφείω ήμών.

Γενομένης τη 25 παρελθόντος τή; έκκυβεύσεως του 
λα*/ε ίου του

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
παρισταμένων του διευθυντοΰ τής Νομαρχίας κ. Δ. 
Φανδρίδου, πενταμελούς Ιπιτροπής κα\ άλλων συνδρο
μητών, έξήχθησαν κατά σειράν οί επόμενοι κ·ρδήσαντες
αριθμοί, 106, 2813, 2,942, 282, 3422,4292, 3221, 
1895, 1246, 2484, 2753, 4111.

ΤνπονοαωεΤον  K o o Cv v t c . δδοο Π ατ η σ ί ω ν  α ο ι θ .  9.


