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Τήν δεκάτην ώραν της νυκτός, τοΰ 
καιροΰ γαληνίου όντος, της 17 Αυγού·

δτι την έπαύριον Ιμελλεν έμφρόνως νά ΰ -  
ποχωρήστρ ε ί; Πινερόλον.

Ή  δεκάτη ώρα, ώς εΓπομεν, έσήμανε 
βραδέως είς τό κωδωνοστάσιον της μονής, 
ή δέ σελήνη άπαλλαγεΐσα προς στιγμήν 
τοΰ ποκοειδοΰς πέπλου μάζης σύννεφων 
έφώτισε διά τω ν αργυρών άκτίνων της υ
ψωμά τ ι έκ βράχου βρυοσκεποΰς, ΰπερκεί- 
μενον τοΰ χώρου ?νθα κατηυλίζετο 'ίλη 
δραγόνων.

Το δροσερόν καί άπαλόν τοΰ βρύου 
στρώ|λα έχρησίμευεν ώς ευνή είς ύπολοχα- 
γόν τ ινα  τών δραγόνων, εύσωμον καί ρω- 
μαλέον, είκοσιοκταέτη περίπου, οστις έ- 
πωφεληθείς τής άκτϊνος της σελήνης, άν- 
ηγέρθη στηριχθείς επί τοΰ άγκώνος καί 
παρετήρησε μετά προσοχής πέριξ αΰτοΰ"

ματων, ατινα  ο ανσρωπος, ακαματος κα - | την

στου 1690, ή σελήνη άνατέλουσα όπισθεν 
τής έν Πεδεμοντίω μονής της Σταφάρδης εϊτα  έξέδίπλωσεν επιστολήν συνεπτυγμέ- 
έφώτιζεν εν τών παραδόξων έκείνων θεα- ; νην, έπεχείρησε δέ ν’ άναγνώσγ) αυτήν καί

  « -----  i  -------  2.. .. !----------  την άνέγνωσε τ φ  οντι, τοσοΰτον πάσα
λέξις της ήτο προς αυτόν γνωστή καί 
οικεία.

Μετά την άνάγνωσιν ό νέος εμεινε σύν- 
νους καί διαλογιζόμενος, αϊρων δε κατό
πιν τά  όμματα προς ουρανόν έφάνη άνα- 
ζητών έ'μπνευσίν τ ινα , ήν δεν άνεύρισκεν 
έπί γης. Ήγέρθη αί'φνης άναπηδήσας, ε- 
σεισεν έντός της δροσεράς τής νυκτός α τ 
μόσφαιρας την πλήρη ζωηροΰ κάλλους 
κεφαλήν του, Ισφιγξε περί την όσφύν τον 
τελαμώνα τοΰ ξίφους καί μέ βημα ευστα
θές κατηλθε την άπόκρημνον κλ ιτύν δ ι- 
ευθυνόμενος προς τό στρατηγεΐον. Στα
θείς προ ττίς κυριωτέρας σκηνής, ήτις ή - 
γείρετο άπομεμονωμένη παρά την όχθην 
ροχθοΰντος ρύακος, άπετάθη πρός τόν 
πρώτον σκοπόν καί τόν ήρώτησεν :

—  Ό  στρατηγός ποΰ είνε ;
—  Κύριε αξιω ματικέ, δ στρατηγός δεν 

δέχεται κανένα άπόψε" κο ιμάται.
—  Κάμε μου την χάριν πήγαινε νάτοΰ 

είπής τό όνομά μου, Γεράρδος Λαβερνη.
—  Κύριε αξιω ματικέ, δέν θά ήμπορέ- 

σωμεν νά έκτελέσωμεν τήν παραγγελίαν 
σας. Μάς έχει δώσει αΰστηράν διαταγήν 
ό Κύρ-Συλλογισμένος.

Ό  άξιωματικός έκυψε τήν κεφαλήν, 
άλλ’ έν τούτοις δέν άπεμακρύνθη.

—  Παρεκτός τούτου, κύριε α ξιω ματι
κέ, έξηκολούθησεν ό φρουρών στρατιώτης,

ταστροφευς, παρεχει συγχνακις εις τά  
βλέμματα τοΰ θεοΰ, δν άποκαλεΐ θεόν 
τής ειρήνης.

Έ ν πεδίον άπέραντον, έφ’ οΰ έπεκά- 
θηντο έναλλάξ σκιαί μέλαιναι καί ομίχλη 
ύποκύανος,χαράδρας βαθείας,ών ή επιφά
νεια διεστίζετο ΰπό φωτεινών σημείων, 
βράχους άλλοκότους τό σχήμα κεκλιμέ
νους τήδε κακεϊσε έπί της πεδιάδος ώς 
φρουρούς γ ιγαντίους, δενδρύλλια αθόρυβα 
καί ακίνητα , πάντα  τα ΰτα  δμοΰ διέκοινε 
κ α τ ’ άρχάς τό όμμα πριν ή έξοικειωθή μέ 
τά  σκότη.

Ά λ λ ’ άφοΰ τό βλέμμα ήθελε παρακο
λουθήσει έπί τ ινας στιγμάς τάς γωνιώδεις 
γραμμάς τοΰ ζοφεροΰ όγκου τής μονής, 
δστις διεγράφετο έπί τοΰ φαιοΰ οΰρανοΰ, 
άφοΰ ήθελεν έξερευνήσει τά  σκοτεινά βάθη 
τοΰ γαλήνιου όρίζοντος, διευκρινίζετο 
βαθμηδόν πάσα έκείνη ή μεταξύ τοΰ Ρ ε- 
βέλ καί της Σταφάρδης χαώδης έκτασις. 
Παρ ά τάς όχθας τώ ν ρυάκων, όπισθεν 
τών βράχων,έπί της κορυφής τών υψωμά
των διεφαίνοντο μάζαι κυκλοτερείς ή τε
τράγωνοι, άς ένεψύχου, οΰτως είπεΤν, κ ί-  
νησις άδιόρατος σκιών, α'ίτινες έφαίνοντο 
έν σιγή διολισθαίνουσαι παρά τάς πλευ
ράς των.

Οι όγκοι αυτοί οί έπιμήκεις ή τετρά
γωνοι ήσαν αί σκηναί τοΰ γαλλικοΰ στρα- 
τοΰ, άφανώς κατασκηνοΰντος έν τώ  μέσω 
τοΰ πένθιμου χώρου, δν περιεγράψαμεν.
Αίί εις τά  πέριξ διερχόμεναι σκιαί ήσαν οί 
πρόσκοποι τοΰ Κ ατινά , φοουροΰντες τήν 
πεδιάδα καί τά  υψώματα. Τά μυστηρι
ώδη σκότη τοΰ όρίζοντος άπέκρυπτον έν 
τα ϊς  πτυχα ϊς αυτών τον στρατόν τοΰ 
Βίκτωρος Άμεδαίου καί τοΰ πρίγκιπος 
Ευγενίου, οϊτινες ΰπό τήν Βιλλαφράγκαν 
θέσιν άρίστην κατέχοντες,έχαιρον βλέπον- 
τες τούς τολμητίας Γάλλους είσχωροΰν- 
τας καί έγκλειομένους είς στενοποριάν, 
ήν ό θεός έφρούρει διά τοΰ υδατος τών 
τελμάτων, ό δέ πρίγκιψ Ευγένιος διά τοΰ 
πυρός τών τηλεβόλων του.

Καί όμως ό τοσοΰτον έπαπειλούμενος 
γαλλικός στρατός έκοιμάτο ήσύχως. *0 
Κ ατινά , πριν ή κατακλιθή τήν έσπέραν, 
άνεγνώρισε τόν κίνδυνον καί άνήγγειλεν

απαγορεύεται να μενετε εοω περα πρεπει 
ν’ άπομακρυνθητε.

Καί συνώδευσε τό πρόσταγμα διά χει
ρονομίας έκφραστικης. Κ ατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν άπο τοΰ έσωτερικοΰ της ύπερμε- 
γέθους σκηνης ήκούσθησαν έξερχόμενοι 
ασθενείς διά μέσου τών πυκνών πανίων 
καί τών φραγμών της σκηνής ήχοι μαν- 
δολίνου ή κιθάρας, φθάσαντες καί μέχρι 
της άκοης τοΰ αξιωματικού, οστις προσ- 
έβλεψε τον φρουρόν μετ’ ήθους είρωνικοΰ 
άμα καί δυσηρεστημένου.

—  Τί νά γείντ) ! κύριε αξιωματικέ, ά - 
πήντησεν ό στρατιώτης, έννοήσας τήν ά - 
φωνον έπ ίπληξιν , άγαπά τήν μουσικήν ό 
καΰμένος.

—  Κακήν έποχήν έδιάλεξεν ! έψιθύ- 
ρισε δυσθύμως ό ύπολοχαγός τών δραγό
νων, έπαναλαμβάνων τήν πορείαν του

βραδέως καί θλιβερώς. Φεΰ ! Ό  Κατινά 
θά έτραγψδοΰσεν όλιγώτερον ά,ν εΐχεν εις 
τήν καρδίαν του έκεϊνο τό όποιον βασα
νίζει τήν ίδικήν μου.

Τάς λέξεις τα ύτα ς , καίπερ ταπεινή τή 
φωνή ρηθείσας, ήκουσεν άνήρ τ ις  καθήμε- 
νος μέ τάς κνήμας κρεμαμένας έπί υψώ
ματος ύπερκειμένου τοΰ στρατηγείου. Φε- 
ρων είς τήν κεφαλήν πίλον άνευ σειρητίων, 
καί βυθισμένον εχων τόν κορμόν τοΰ εύρυ- 
νώτου σώματος έντός εΰρείας ρεδιγκότας 
χρώματος άμαυροΰ έξήταζεν ό άνήρ ούτος 
μέ όμμα διαπεραστικόν τά ς ζοφεράς άνι- 
σότητας της κοιλάδος. Άκούσας τούς 
λόγους τοΰ άξιωματικοΰ τών δραγόνων, 
έ'στρεψε τήν κεφαλήν καί διέγνωσεν έν τή 
τεθλιμμένγ) μορφή τοΰ νέου πάσαν τήν 
άπελπισίαν, ήν άπέπνεεν ή παρ’ αΰτοΰ 
άπαγγελθεϊσα φράσις.

Ήγέρθη καί έ'στη όρθιος προ κατηφοΰς 
άξιωματικοΰ, οστις διήρχετο χωρίς νά 
τόν παρατηρήσγ).

—  Τί θέλεις τόν Κ ατινά ; τόνήρώτησε 
διά φωνής άποτόμου συστέλλων τά ς πυ- 
κνάς όφρΰς.

—  Κύριε Κ ατινά ! στρατηγέ μου ! έ- 
ψέλλισεν ό αξιωματικός φόβω άμα καί 
σεβασμώ συσχεθείς καί άκουσίως όπισθο- 
δρομών.

Ό  Κ ατινά έπέθηκε τόν δάκτυλον έπί 
τών χειλέων του, έλαβεν έκ τοΰ βραχίο- 
νος τόν άξιωματικόν κα ί άπεμακρύνθη έν 
τάχει τοΰ στρατηγείου, ένώ ό νέος άκόμνί 
έν ταραχή διατελών προσεπάθει νά συν- 
άψη τά ς άτάκτους ιδέας του.

Ά φοΰ άπεμακρύνθησαν περί τά  έκατόν 
βήματα άπό τοΰ υψώματος, ό στρατηγός 
έσταμάτησε καί προσβλέπων άτενώς τόν 
σύντροφόν του :

—  Τί μέ ήθελες όποΰ μ’ έζητοΰσες J 
τόν ήοώτησεν.

—  Στρατηγέ μου ! . . έ'χω τήν τιμήν 
νά σάς είμαι γνωστός ;

—  Κύριε Γεράρδε Λαβερνη, δέν φημί
ζομαι οτι λησμονώ τό όνομα τών άξιο τί- 
μων άνθρώπων καί μάλιστα άνθρώπων ο'ί- 
τινες μοί παρέσχον έκδούλευσιν. ή άβρο- 
φροσύνην. Λοιπόν δέν είσθε σεις ό υιός τοΰ 
άνδρείου Λαβερνη, τοΰ φονευθέντος πλη
σίον μου εν έ'τει 1673 είς τήν έφοδον 
κατά  τοΰ Μάεστριχτ ; Δέν είνε μήτηρ σας 
ή αξιόλογος κόμησσα Λαβερνη, ή τ ις μέ 
ύπεδέχθη τοσοΰτον φιλοφρόνως είς τόν οί
κον της προ δύο έτών, δτε έπέστρεφον έ* 
Σαβοΐας ; Έ λα  λοιπόν, είπέ μου ποί* 
είνε ή α ιτ ία  αύτης της σκυθρωπότητο; 
σου ; ήλθες προ ολίγου νάμ έ ζητήσγις είς 
τήν σκηνήν μου" έπίτρεψέ μου νά έλπίζ^ 
δτι μέ έχεις άνάγκην κα ί δ'τι δύναμαι vi 
θεραπεύσω τό κακόν, τό όποιον, ώς έλε
γες τώρα προ μικροΰ, σοΰ βασανίζει τήν 
ψυχήν. Ά ,  ά ! βλέπω δτι κρατείς μίο^ 
επιστολήν είς τό χέρι σου . . .

Οί οφθαλμοί τοΰ νέου έξήστραψαν. Ο 
Κ ατινά έσπευσε νά προσθέσιρ :

—  Πιστεύω δτι ή μήτηρ σας υγια ί
νει, α ί ;

—  Ναί, κ α τ ’ ευτυχ ίαν, στρατηγέ. ’An®
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πολλοΰ δέν εχει υποφέρει έκ τοΰ καρδια- 
1.οΰ της νοσήματος.

—  Κ άλλιστα ' κ ’ έκεϊνο τό σκυλάκι ; 
έκεϊνο όπου μου 'δάγκασε τό πόδι είς 
τήν είσοδον ; δέν μου λέγεις τ ί γ ίνετα ι ;

Ό  Γεράρδος έμειδίασε θλιβερώς.
— Και υστέρα άπά τό σκυλάκι, εξακο

λούθησε φαιδρώς ό Κ ατινά , εϊγαμεν τον 
άββάν . . . . εκείνον τον αικρόσω^ον κ,κί 
χονδρούτσικον άββάν . . . τόν διδάσκαλόν 
σου, καλέ ! . . όποΰ έπροσπάθησε νά μου 
όμιλήση Λ ατινικά  καί δέν τό κατώρθω- 
σεν . . . εξαίρετος άνθρωπος !

—  Ό  άββάς Ίασπϊνος, στρατηγέ . . . 
ευχαριστώ, ό άββάς είνε πολύ καλά.

—  Τώοα είμαι ήσυχος, είπεν ό Κα
τίνα , ρίπτων έπί της πεδιάδος προσεκτι
κόν βλέμμα κα ί σιγήσας έπί στιγμήν' ή 
επιστολή, ή τ ις με ανησυχεί κ α τ ’ άρχάς 
δεν μέ άνησυχεϊ πλέον, έπειδη είς την η
λικίαν σου, όταν κάνεις άγαπά την μη
τέρα του,τόν διδάσκαλόν του καί τά σκυλί 
του καί δταν αυτοί δλοι είναι καλά, δέν 
είμπορεΐ νά βασανίζεται άπό πραγματι
κόν δυστύχημα.

Ό  Γεράρδος έπλησίασεν ετ ι μάλλον 
προς τόν στρατηγόν.

—  Κύριε, τω  είπε, δεν δύναταί τ ις  νά 
άγαπά καί άλλο τ ι έκτος αυτών είς την 
ηλικ ίαν μου ;

—  ”Ω ! άπήντησεν άποτόμως ό Κα- 
τινά , έάν αγαπάς άλλο τ ι παρεκτός της 
μητρός σου, τοΰ καλοΰ έκείνου άββά καί 
τοΰ άγαπητοΰ μικροΰ σκύλου ποΰ είχε 
χρώμα άσπρο καί μαΰρον, τόσον τό χει
ρότερον διά σέ' αυτό εί$ε δική σου δου
λειά , καί δεν μ’ ενδιαφέρει.

Καί έποίησε κίνημά τ ι ,  ώσεί ήθελε νά 
διακόψη τήν συνομιλίαν.

—  Στρατηγέ μου,είπεν ό Γεράρδος, εί
μαι δυστυχής καί δικαιοΰμαι νά τύχω ά- 
κροάσεως.

—  "Ας άκούσωμεν.
—  Ή  επιστολή αύτη , τήν οποίαν έ

λαβα διά τοΰ τελευταίου ταχυδρόμου έκ 
Γαλλίας, μοί αναγγέλλει φοβεράν είδησιν.

Ό  Κ ατινά προσήλωσε τό βλέμμα έπί 
τοΰ ώχροΰ προσώπου τοΰ νέου, οστις έξ- 
ηκολούθησε'

—  Μία γυνή , τήν οποίαν άγαπώ , καί 
πρός τήν όποιαν έπεθύμουν ν’ αφιερώσω 
όλην μου τήν ζωήν, μία κόρη άξία κατά  
πάντα  τοΰ σεβασμοΰ μου, πρόκειται νά 
μοΰ αρπαγή έντός οκτώ ημερών, έάν δεν 
αποφασίσω νά πράςω έσχάτην προσπά
θειαν.

—  Νά σοΰ άρπαγή ; καί πώς ; ήρώτη- 
σεν ό Κ ατινά.

—  Στρατηγέ, τήν εικοστήν εκτην 
3Γοΰ μηνός μέ'λλει νά λάβ'/j τό μοναχικόν 
σχήμα.

—  Ή  οίκογενειά της άρνεϊται νά σοΰ 
τήν δώση ;

Είνε ορφανή" δεν τήν έζήτησα άπό 
κανένα’ ούδ’ είς αυτήν τήν ιδίαν τό είπα. 
Μόλις γινώσκει τήν συμπάθειαν τήν ό- 
τοίαν τρέφω δ ι’ αυτήν, πιστεύω μάλιστα 
ότι μόνον αίσθημα φιλίας αισθάνεται 
Λυτή πρός εμέ.

—  Καί ποιος τήν άναγκάζει νά γείνν) 
μ οναχή ; „ ,

—  ’Έχασε τήν μητέρα τη ς - τόν πα τέ
ρα της δέν τόν γνωρίζει, είς προστάτης 
δε μυστηριώδης τήν παρακινεί νά έμβη 
είς τά μοναστήριον.

Ό  στρατηγός εσεισε τήν κεφαλήν είς 
ενδειξιν δυσαρεσκείας.

—  Δέν μοΰ αρέσουν αυτά  τά  πράγμα
τα , είπε, καί σέ συλλυποΰμαι είλικρινώς. 
Δέν βλέπω όμως κατά  τ ί δύναμαι νά σοΰ 
φανώ χρήσιμος. Μήπως γνωρίζω έγώ αυ
τόν τόν προστάτην όποΰ λέγεις ; Θελεις 
νά τοΰ ομιλήσω υπέρ σοΰ; Πώς ονομά- 
ζ ε τ α ι ;

—  Κύριε,
ΰδέποτε

ουτ εγω οεν τ  
ή δέ νεάνις, περί ής πρόκειται, ου 
τόν είδεν. O y t ' ή όποιαν θά
σάς ζητήσω , έξαρτάται άπό σάς μόνον.

—  Τί ζητείς ;
—  Στρατηγέ, ανήγγειλατε άπόψε είς 

τήν δ ιαταγήν ότι αΰριον ΰποχωροΰμεν. 
"Ολος ό στρατός άνεγνώρισε τό φρόνιμον 
της άποφάσεώς σας.

—  *Α ! άνέκραξεν ό Κ ατινά μειδιών.
—  Δέν υπάρχει τ ις  μεταξύ τών ήμετέ- 

ρων έκ τών μάλλον ίσχυρογνωμόνων, έξ
ηκολούθησεν ό Γεράρδος, οστις νά μη ά - 
ναγνωρίζτ) κατά  πόσον είνε οχυρά ή θέσις 
τοΰ πρίγκιπος Ευγενίου.

—  Δέν είν’ ε τ σ ι ; άπήντησεν ό Κ ατινά 
μετά τοΰ αύτοΰ καλοκαγάθου ήθους.

—  ’Απόρθητος, στρατηγέ.
—  Είνε τόσον λαμπρά ή θέσις του ο- 

σον ή ίδική μας είνε κακή, έπανέλαβεν ό 
|χέγας άνήρ μετά στεναγμοΰ, ου ό ήχος 
διετέλει έν παραδόξω άντιθέσει πρός το 
μή έξαλειφθέν έκ τών χειλέων του λε
πτόν μειδίαμα.

—  Ώ , στρατηγέ μου' όταν είσθε σείς 
έπί κεφαλής, δέν υπάρχει κακή θέσις ! εί
πεν ό Γεράρδος’ έπί τέλους όμως θά ση- 
κώσωαεν άπ’ έδώ τά στρατόπεδον καί ή

I X , ftύποχώρησις θά μάς στοιχίσν) όπως δή
ποτε δεκαπέντε ημερών άπραξίαν.

—  Πιθανόν, έψιθύρισεν ό Κ ατινά , μα- 
στίζων διά τής ράβδου του θάμνον προσ- 
ψαύοντα τά  υψηλά του υποδήματα . . . 
άλλά μέ όλα αυτά  δέν έννοώ τ ί  χάριν 
ζητείς άπό έμέ.

—  "Αδειαν δεκαπέντε ημερών άπά τήν 
εσπέραν τα ύτη ν , στρατηγέ.

Ό  Κ ατινά άνήγειρε βιαίως τήν κεφα
λήν καί μέ τόνον αυστηρόν άπήντησεν.

—  ’Αδύνατον ! άδύνατον, κύριε Λ α- 
βερνή.

—  "Ω, στρατηγέ μου, άνέκραςε μετά 
θλίψεως ό Γεράρδος, ούτινος τά  χαρακτη
ριστικά τής μορφής ήλλοιοΰντο καθ’ όσον 
ή σκληρά άπάντησις ε’ισέδυε βαθύτερον 
είς τήν καρδίαν του, μή λησμονήτε ότι 
εΰρισκόμεθα είς τήν δεκάτην όγδόην η
μέραν, δευτέραν ώραν της πρωίας καί ότε 
τήν μεσημβρίαν τής εικοστής έκτης ή 
νεάνις θά περιβληθ·/) τό σχήμα, θά τήν 
χάσω διά παντός καί θά χαθώ καί ό ί
διος.

•—  Τί λέγεις ; θά χαθής ; άπήντησεν 
ό στρατηγός μετά βλέμματος σχεδόν

σκληροΰ, ενεκα τής άκορέστου περιεργείας 
ήν ένέκλειεν . . . Χάνεται έ'νας άνδρας, 
διότι τοΰ έ’λειψε μία γυναίκα ; . .

—  Κύριε, άπήντησε πράως ό Γεράρδος, 
τόσον ευαίσθητος είνε, ή ψυχή μου, τόσον 
ασθενής, θέλω νά εί'πω, ώστε τήν ημέραν 
καθ’ ήν ή νεάνις θά γίνη μοναχή, θ’ ά- 
οήσω κ’ έγώ τά στρατιωτικόν στάδιονΓ 1 ι \
καί θά γείνω έπίσης μοναχός.

Ό Κατινά ύψωσε τούς ώμους καί άπέ- 
στρεψε.τό πρόσωπον τύπτων τό υπόδημά 
του ελαφρώς καί έπανειλημμένως διά 
τής ράβδου του, οχι διότι δυσηρεστεΐτο 
έκ τών λόγων τοΰ νέου ή διότι έχλεύα- 
ζεν αυτούς, άλλά διότι είχε συγκινηθή 
έκ τόΰ άφελοΰς καί πλήρους άληθείας τό
νου μεθ’ ού έλέχθησαν.

—  Καί θά είνε μεγάλη συμφορά διά 
τήν μητέρα μου, έξηκολούθησεν ό Γεράρ- 
δος, διά τήν άγαθήν μου μητέρα, περί 
της όποιας πρά ολίγου μοΰ ώμιλεΐτε, 
στρατηγέ, ήτις χάριν έμοΰ καί μόνου ζή 
έπί τοσοΰτον άφοσιωμενη, ώστε συχνάκις 
λέγω κατ’ έμαυτόν : Στενονωρεΐται έπί
τής γης καί άν δέν ήμποδίζετο έκ της 
πρός έμέ αγάπης της θ’ άνήρχετο πάλιν 
είς τούς ουρανούς.

—  Καί ή νεάνις αυτή θά περιβληθη τά 
σχήμα τήν εικοστήν εκτην τοΰ μηνός ; . . 
ήρώτησεν ό Κατινά χωρίς νά στραφη.

—  Ναι, στρατηγέ.
—  Εις ποίαν μονήν ;
—  Είς τήν μονήν τών Κυνών Καλο

γραιών της Μεζιέρης.
—  Καί έπί τή υποθέσει ότι σοί έδίδετο 

ή άδεια . .
Ό Γεράρδος άνεσκίρτησεν.
—  "Ητις όμως δέν θά σοΰ δοθ?ί, προσ- 

έθηκε μέ προσηνέστερον τρόπον ο Κατινά.
Αί χεΐρε; τοΰ νέου κατέπεσαν παρά τά  

πλευρά του.
—  Τέ'λος πάντων, κύριε Λαβερνή, εί- 

πέτε μου, τ ί θά έ'καμνες άν έ'μενες έλεύ- 
θερος.

—  Τί νά σάς είπώ, στρατηγέ μου ! . . 
είνε περιττόν νά σάς τά εί'πω, άφοΰ δέν 
θά είμαι.

—  Αύτά δέν σ’ ένδιαφέρεΓ λέγε.
—  Στρατηγέ μου, άν ήτο ήμερα, θά 

σάς παρεκάλουν ν’ άναγνώσητε τήν έπι- 
στολήν τής νεάνιδος έκείνης.

Ό Κατινά έξέτεινε τήν χεΐρα διά νά 
λάβν) τήν επιστολήν, ήν έ'διδε πρός αυτόν 
ό Γεράρδος.

—  Είνε πολύ σκοτάδι, είπε.
—  Τήν γνωρίζω έκ στήθους, κύριε, 

καί ήαπορώ νά σάς τήν άπαγγείλω.
—  Λέγε.
Ό  Γεράρδος έστήριξε μίαν τών χειρών 

έπί τής καρδίας του καί μέ φωνήν άσθ- 
μαίνουσαν ήρχισεν :

■ Κύριε, ή διαταγή Ιιρθασεν . . .  θά περιδληθώ τό 
σχήμα τήν 26 τοΰ μηνά; χατά τήν μεσημβρίαν. Μέχρς 
σήμερον ηλπιζον ίπ\ τήν φιλίαν τήν όποιαν έδείξατε 
ποός έμέ *α\ έπ'ι τήν αγαθότητα τής μητρός σας, διότι 
έπίατεοα ότι ήθέλετε τήν διαθέσει &πέρ έμοΰ. Α λλ’ ώς 
βλέπω, οαινεται ότι μ’ έλησμονήσατε και μόνος ό 
Θεΰς μο'ι άπομένϊι. Κανένα δέν βλέπω πλέον περι 
έμέ. Μέχρι τής 26 τοΰ παρόντος μηνός, χα8’ έχάστην, 
τήν τετάρτην ώραν τής πρωίας θά εΰρίσχομαι <π\ τοΰ 
ανδήρου τής μονής, προ; τό δάσος χαι θά σας αναμένω



διά νά σας ε'πω τδ τελεοταΐον χαΤρε, ίατω  χαι διά 
νεύματος. Χορηγήσατέ μ·ι τήν τελευταίαν ταύτην εΟ- 
χαριστησιν, διά νά μή παραδοθώ προς τόν Θεόν μετ 
απελπισίας.»

Κοΰ έσταμάτησε, διότι αί τελευτα ΐα ι 
λέξεις έφαίνοντο ώς νά είχον διασχίσει 
τόν λάρυγγα του πριν φθάσωσιν είς τά  
χείλη του.

—  Λοιπόν, είπεν ό στρατηγός άπλή- 
στως δια. του βλέμματος έξετάζων τόν 
νέον, βλέπεις ότι είχα δίκαιον' και έλεύ- 
θερος άν ήσο, τ ί  θά ήδύνασο νά πράξής 
εις το ιαύτην περίστασιν ;

—  Κύριε, πιθανόν νά επαυξήσω την 
κ α τ ’ έμού όργήν σας, άλλά σας διαβεβαιώ 
δτι δέν εϊνε διόλου άπελπις ή κα τάστα- 
σις. Ή  άπόστασις άπ ’ έδώ jJt-έχρι της μο
νής είνε διακοσίων πενήντα λευγών' άπό 
της δέκατης μέχρι της εικοστής έκτης 
’Απριλίου μεσολαβούν ήμέραι οκτώ. 11ο— 
ρεία τριάκοντα λευγών την ήμέραν ήμπο- 
ρεΐ νά έκφοβίζϊ] άλλους, όχι όμως και 
τούς δραγόνους του Κ ατινά. Θά φθάσω 
λοιπόν την εικοστήν έκτην προ της τέ
ταρτης πρωϊνης ώρας έμπροσθεν του μο
ναστηριού.

—  Διά ν’ άποχαιρετίσγις μακρόθεν την 
άτυχη νεάνιδα ;

—■ ”Ω ! οχι, κύριε' διά νά την άπα- 
γάγω .

Νά ην απαγαγγις ; . . . απο το μ ο
ναστηριον ! . . . μά αύτό εϊνε ιεροσυλία !

—  Δεν εϊνε άκόμη μοναχή' θά την ο
δηγήσω προς τήν μητέρα μου.’Ιδού, στρα
τηγέ, σάς έξορκίζω, σάς καθικετεύω γο- 
νυπετώς έν όνόματι τής μητρός σας, τήν 
οποίαν τόσον έθρηνήσατε, εν όνόματι του 
αδελφού σας, τόν όποιον ύπεραγαπάτε, 
ώς λέγουν, λυπηθήτέ με’ χορηγήσατέ μου 
αυτήν τήν άδειαν τών δεκαπέντε ήμερών' 
χορηγήσατέ μου δώδεκα, χορηγήσατέ μου 
δέκα ημέρας ! Θά τρέξω καί τήν νύκτα 
άκόμη, καί θά έπανέλθω θνήσκων έκ του 
καμάτου ν’ άσπασθώ τούς πόδας σας. 
Ά λ λά  θά σώσω τήν κόρην αυτήν . . .  θά 
μέ διασώσετε χάριν τής μητρός μου . . .
Δέκα ημέρας λοιπόν, στρατηγέ ! δνι πε-

' V  · ' Iρισσοτερον. . . οεκα ημέρας !
—  Ε πιθυμώ  νά σέ συνδράμω, εΐπεν ό 

Κατινά άνεγείρων τόν έκφρονα Γεράρδον, 
άλλά κατά  πρώτον, άκουσέ με ολίγον.

Καί ώδήγησε τόν νέον μέχρι του χεί
λους της χαράδρας, δι’ ής παρενετίθετο 
μεταξύ αυτών καί του λοιπού στρατοπέ
δου εύρύς χώρος κενός, μέ τό δμμα δέ 
σπινθηροβόλον καί τό μέτωπον φωτιζό- 
μενον ύπό ακτίνα  σελήνης, περώσης διά 
μέσου τού φυλλώματος δρυός,

—  Κ ύτταξε, είπεν, ολον αυτόν τόν 
στρατόν, δστις κοιμάται μέ τάς άπο- 
σκευάς δεμένας, έτοιμος νά ύποχωρήση 
εντός ολίγων ώρών. Οί ανώτεροι άξιω - 
ματικο ί, καί αυτοί οί ίδιοι ΰπαρχηγοί 
μου έ'χουν τούς ίππους των έπεστρωμέ- 
νους καί τάς άποσκευάς των ετοίμους. 
Δύο κατάσκοποι του πρίγκιπος Ευγενίου, 
έφυγον προ ολίγου διά τής ατραπού, τήν 
όποιαν βλέπεις έκεϊ κάτω  εις τό έλος 
καί υπάγουν νά τόν ειδοποιήσουν δτι υ

ποχωρώ διά ν ’ άποφύγω τήν μάχην. Έν 
τούτοις, κύριε, εις δύο ώρας, κύτταξε 
καλά εις τά ώρολόγι μου, δλος ό στρα
τός τόν όποιον διοικώ, νομίζων δτι φεύ
γει τόν εχθρόν, θά κάμψϊ) τά  ελη καί 
τούς λόφους καί θά γυρίση δι’ ενός μόνον 
κινήματος, τό όποιον θά ρίψν) τό πεζικόν 
εντός τής βολής τών τηλεβόλων τού δου- 
κός τής Σαβοΐας. Μή τα ρ άττεσα ι, καί 
έξακολούθησε νά μέ άκούης. Μετά τρεις 
ώρας θά προσβάλω τόν έχθρόν φανερά. 
Ή  άριστερά του ώς καί ή οεξιά του π τέ-  
ρυξ έρείδονται επί τών τελαάτω ν, έπύ- 
κνωσε δέ τό κέντρον του καί τό κατέστη- 
σεν οχυρόν ώς ορούριον" ή θέσις, δπως εί
πες, είνε άπόρθητος. Μόλα ταύτα  θά δια
τάξω  τό ιππικόν μου νά έοορμήση εις τά  
ελη, θά πέμψω τούς πεζούς κατά  τού 
κέντρου' θά κάμω δύο εφόδους, δέκα εφό
δους, εκατόν έφόδους μέ τό ξίφος εις τήν 
χεϊρα, έως δτου διασπάσω τό κέντρον. Θά 
φανούν αυτήν τήν ημέραν ποιοι είνε πα λ- 
ληκάρια, οί δέ Σαβαυδοί καί οί 'Ισπανοί 
καί οί Γερμανοί τών δύο συμμάχων πριγ
κίπων θά ίδοϋν τ ί  άξιζουν οί Γάλλοι 
νεοσύλλεκτοι, οδηγούμενοι εις τήν μά
χην παρά στρατηγού πληρώνοντος διά 
της ιδίας ζωής τήν δόξαν του. Αύριον 
τήν μεσημβρίαν ή θά είμαι νεκρός, ή θά 
μέ άποκαλώσι νικητήν τής Σταφάρδης. 
Είναι ή πρώτη μεγάλη μάχη τήν όποιαν 
επιχειρώ μόνος μου καί έννοώ ν’ άναδει- 
χθώ νικητής. ’Ιδού, κύριε, τ ί  είμαι άπο- 
φασισμένος νά πράξω, ένω σύ θά τρέχγις 
προς τήν Γαλλίαν, διά ν’ άπαγάγτις μίαν 
κόρην. ’Έ λα μαζί μου μέσα εις τήν σκη
νήν διά νά υπογράψω τήν άδειάν σου.

—  ’Ώ  ! κύριε, κύριε! είπεν ό Γεράρδος 
ωχρός έκ συγκινήσεως καί σεβασμού καί 
προσκλίνων προ τού μεγαλόφρονος έκείνου 
άνδρός, οστις άπεκαλύπτετο προς αυτόν 
έν όλη τή α ίγλη τής μεγαλοφυΐας του, 
θά πολεμήσωμεν αύριον καί έγώ δέν θά 
παρευρίσκωμαι ;

—  Αύτό έλεγα κ’ έγώ, άπήντησεν ό 
Κ ατινά, όταν μού έζήτεις ν’ άναχωρήσης 
άμέσως.

-— Μού υπενθυμίσατε στρατηγέ, δτι ό 
πατήρ μου έφονέύθη σιμά σας έπί τών 
τειχών τού Μάεστριχτ. Θά μείνω εις τήν 
μάχην καί θά πράξω τό χρέος μου.

—  Τό έλπ ίζω , νά ήσαι βέβαιος δέ ότι 
θά σού παράσχω αυτήν τήν ευκαιρίαν. 
Έν τοσούτω άπαρνεΐσαι τήν ερωμένην σου;

• ·Ίγε, μ,άθη δτι έοονεύ-I · i
θτ,ν είς Στκφάρδτ,ν, okv θχ [λέ κατηγορν] 
πλέον, θά ύπάρχνί δ’ έπί της γής εις άγ
γελος δστις θά δέεται πρόν τόν Θεόν 
ύπέρ τής ψυχής μου.

—  Κύριε, άπήντησεν ό ακλόνητος φι
λόσοφος, έχε ύπ ’ δψιν παρακαλώ δτι δέν 
θά φονευθής ε’ιμή άν έγώ σέ διατάξω . 
Σκοπεύω νά σέ κάμω νά κερδίσνις κ α τ ’ 
αυτήν τήν μάχην τόν βαθμόν τού λοχα
γού τών δραγόνων μου. Έχω μερικά σχέ
δια εις τό κεφάλι μου’ έπειδή δε προσηλ- 
θες είς έμέ ώς εις πατέρα, υπάκουσε εις 
τόν πατέρα σου δπως καί είς τόν στρα
τηγόν.

—  Δέν μού εΐπετε δτι ή θά έ'χετε κερ
δίσει τήν μάχην έ'ως αύριον τήν μεσημ
βρίαν, ή θά είσθε νεκρός ;

—  Τό είπα.
—  Τότε έχω δύο λόγους δπως φονευθώ. 

Κ αταλαμβάνετε, στρατηγέ, δτι δέν δύνα- 
τα ί τ ις  νά έπιζήσν) τού άνδρός δστις φαί
νεται τοιούτος, οίος έφάνητε σείς πρός 
έμέ. ’Αλλά θά διαφύγητε τόν θάνατον' 
αύτό είνε τό θέλημα τού Κυρίου. 'Οσον 
αφορά είς έμέ, έπειδή έγώ Ιγεινα αφορμή 
νά χάση τό μέλλον της ή άτυχης κόοη, 
ή τ ις ένεπιστεύθη είς έμέ καί έπειδή δέν 
θά έζων ευχαρίστως έντός μοναστηριού 
προτιμότερον είνε ν’ άποθάνω ύπέρ τού 
βασιλέως μου καί ύπέρ έμού είς τό πεδίον 
τής μάχης.

—  Τά προεϊδα δλ’ αυτά , άπήντησεν ό 
Κ ατινά , άνακτών άπό τής στιγμής έκεί- 
νης τήν καλοκάγαθαν καί ήρεμον φα ι- 
δρότητα. Εκείνος δστις έπαγρυπνεϊ έπί 
τής τύχης τριάντα χιλιάδων άνδρών ή μ
πορεί κάλλιστα  νά εύργ) τό μέσον διά νά 
σώσν) έ'να μόνον. Νά ώστόσον όπού έχά- 
σαμεν έν τέταρτον τής ώρας ! Έντός εί
κοσι λεπτών πρέπει νά 6ώσω δλας τάς 
αναγκαίας δ ιαταγάς. Είπες δτι τό μονα- 
στήριον τής φίλης σου είνε είς Μεζιέρην 
καί δ έ'νας καλός ίππεύς ήμπορεΐ νά με- 
ταβή έκεΐ έντός οκτώ ήμερών ;

—  Μ άλιστα, στρατηγέ.
—  Λέγουν δτι δλα τά  μέσα είνε καλά, 

ώς καί τά  έσχατα. ’Έ χω κ α τ ’ αυτήν τήν 
στιγμήν έκτακτον εύνοιαν τύχης. Κύριε 
πρίγκιψ της Σ^,βοίας, λάβε τά  μέτρα 
σου, καθώς καί σύ επίσης, πρίγκιψ Εύ-

r Iγενιε I
—- Α ί, κύριε! είπεν ό Γεράρδο 

κηψ Ευγένιος, ξεύρει καλά μέ π 
νά κάο.η. Δέν είπεν δτι θά νικήση τόν 
Βιλροά, θ’ άγωνισθή μέ τόν Βανδιώμ, 
άλλά θά νικηθή άπό τόν Κ ατινά :

—  Τό είπε, μά τον Θεόν, τό είπεν ! 
άνέκραξεν ό ήρως γελώ ν’ πιθανόν δμως 
νά μή τό πιστεύν). Πρόσεχε δμως . . . 
άκούς ; έψιθύρισε κύπτω ν πρός τό ούς 
τού Γεράρδου κα ί δεικνύων αύτώ  διά τού 
δακτύλου τήν άπομεμονωμένην σκηνήν.

—  ’Ακούω μουσικήν, άπήντησεν ό Γε- 
οάρδο:.I k

—  Τήν μουσικήν διά τήν όποιαν παρε- 
πονεΐσο τόσον προ ολίγου.

—  Καί 
τώρα.

—  Αί, αί' 
άν σού φαίνεται εξαίσιος.

—  Δ ιατί, στρατηγέ ;
—  Διότι χάρις είς αύτήν τήν μουσι

κήν ή δεσποινίς . . . τό κορίτσι σου, τέ
λος πάντων, δέν θά γείνν) μοναχή τήν 
εικοστήν έκτην αυτού τού μηνός. Τί μέ 
κυττάζεις έκθαμ βος;... Εμπρός, έμβα 
μέσα είς τήν σκηνήν μου" άφησε μας νά 
περάσωμεν, σκοπέ !

ο πριγ- 
οίον έχει

η τ ις μου φαίνεται εξαίσιος 

! δέν έκπλήττομαι διόλου

Έ πετα ι συνέχεια.



F O R T U N E  B O IS G O B E Y

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Α.'
Είνε δυσάρεστος καί άτερπής ή θέα του 

Βου.Ιιβάρτου rrjc Μαγύα.Ιηνήζ κατά  τάς 
εσπέρας του Νοεμβρίου, δτε ή θύελλα 
συναρπάζει τά  φϋλλα τών δένδρων συ- 
στρέφουσα αυτά  έπί του λιθοστρώτου κατά 
μήκος της όόοϋ. Ή  ομίχλη έκτείνει τον 
φαιάν πέπλον τη ς, τόν όποιον μόλις δύ- 
ναται νά διαπεράσ-/) ή κιτρινίζουσα λάμ - 
ψις τών ραμφών του αεριόφωτος. Τά δέν
δρα κλίνουσι τούς κλάδους των ύπό την 
ΰγράν και σφοδράν πνοήν του δυτικοϋ ά
νεμου. Δέν βρέχει άκόμη, άλλά θά βρέςει. 
Ή  όδός μένει έρημος περιπατητών. Οί συ
νήθεις θαμώνες του βουλεβάρτου κατά τάς 
θερινάς νύκτας, καταφεύγουσι νυν είς τάς 
λέσχας και τά  καφενεία. Που κα ί που φαί
νεται άμαζά τ ις  άθορύβως διερχομένη έπί 
του λιθοστρώτου γέμοντος βορβόρου. ’Α
κούεται ό άπομεμακρυσμένος έκεϊνος θό
ρυβος, τόν όποιον δύνα τα ίτ ις  νά όνομάστρ: 
αναπνοήν της μεγάλης πόλεως. Έφθασεν 
ή έποχη καθ’ ήν περί την δεκάτην βασι
λεύει ή μοναξία κατά  την γωνίαν της
ΌΛον Σκ('ί6.

’Α λλ’ δταν είνέ τ ις  είκοσιπενταετής, 
πλούσιος καί εύθυμος, ουδέ κ α τ ’ έλάχ ι- 
στον φροντίζει διά την υγρασίαν καί την 
ομίχλην του φθινοπώρου, άλλά πάντοτε 
προχωρεί, χωρίς νά τόν έμποδίζτ) καί ή 
καταπίπτουσα βροχή. Καί έπακριβώς την 
παρελθοϋσαν εβδομάδα δύο νέοι,ένδεδυμέ- 
νοι κομψότατα, έβάδιζον την έ'ρημον όδόν, 
έςελθόντες του εστιατορίου των, όπου έ- 
δείπνησαν όρεκτικώτατα.

Έ βαινον μεγάλοις βήμασι, παραπλεύ- 
ρως άλλήλων, τάς χεϊρας είς τά  θυλάκια 
εχοντες καί τά  περιλαίμια τών έπανω- 
φορίων των άνεσηκωμένα, όμιλοϋντες με
γαλοφώνως καί γελώντες έ'τι μεγαλοφο- 
νώτερον. Ή σαν τοϋ αυτού άναστήματος 
καί της αυτής περιβολής. ’Ή θελε τις τούς 
έκλάβει ώς αδελφούς άν καί ουδόλως ώ- 
μοίαζον.

Ό  εις ήτο μελαγχροινός, ο δέ ξανθός. 
Ό  μεν είχε χαρακτηριστικά προδίδοντα 
ανησυχίαν, οφθαλμούς μέλανας καί ζωη
ρούς, φυσιογνωμίαν εκφραστικήν καί τολ- 
μηράν, κίνησιν άπότομον, βραχυλογίαν 
καί άποφασ ιστικότητα- έν συντόμω ώς 
νεαρός αξιωματικός έςελθών τής σχολής 
τής Σωμύρης* ό δ’ έ'τερος είχε μορφήν 
κανονικήν, οφθαλμούς κυανούς, βλέμμα 
ίμερον καί τρόπους άκριβώς ’Ά γγλου εύ- 
γενοΰς.

Δύο τύποι δηλαδή όλως άντίθετο ι.
- —  Φίλε μου, έ'λεγεν ό μελαγχροινός, 
μου φαίνεται πώς έχεις τον διάβολο μέσα 
σου γ ια  νά έπιμένγς με τέτοιο καιρό νά

I ’ . t  Λ,—  Δέν βαρύνεσαι, άπεκρίνατο ό ξανθός,
I τό μέγαρον τοϋ θείου σου δεν εινε ι.

Π “ · ' ...............

πάμε πεζή είς την Otinr Σουρέζηΐΐ-

—  Καί έ'τσι κερδίζομε καί μία δραχμή.
— Τέτοιαις οίκονομίαις έγώ δέν τα ίς

έννοώ. ’Ιούλιε, σε θαυμάζω καί σου προ
λέγω δτι θά καταντήσεις μυριόπλουτος.

—  Μακάρι, φίλε μου Μάξιμε' άλλά 
καί έγώ σου προλέγω δτι δπως βαδίζνις 
θά μείννις χωρίς πεντάρα.

—  Νά οής δτι αύτό μου κοπανά καί ό 
θεϊός μου.

—  ’Εσύ δμως ούτε κάν φροντίζεις. Σέ 
βεβαιώ πώς δεν κάνεις καλά. *0 κύριος 
Δορζέρ σε άγαπά υπερβολικά.’Εάν άπεφά- 
σιζες νά λάβης ύπό σοβαράν δψιν τά

I πράγματα καί νά έργασθής είς τό τρα
πεζιτικόν του κατάστημα, τότε θά ένυμ- 
φεύεσο καί την έξαδέλφην σου.

—  Ευχαριστώ. Δέν έ'χω σκοπό νά νυμ- 
φευθώ. ’Έπειτα, άλήθεια, ή Α λ ίκη  είνε 
ώραιοτάτη, άλλά ώς σύζυγος για μέ, τ ί 
νά σου ’πώ . . .

—  Είσαι πολύ δύσ/.ολος.
—  Τί τά  θέλεις ! δέν ήμπορώ νά τά 

φαντασθώ πώς είνε δεκαεννέα χρονών. 
Τήν βλέπω νά παίζν) άκόμη είς τόν κήπον 
του Κεραμεικοϋ μέ τό κοντό φουστανάκι. 
Καί θαρρώ μάλιστα πώς ό θεϊός μου ονει
ρεύεται κανέναν αριστοκρατικόν γάμον.

—  Ά π ’ έναντίας, στοιχηματίζω πώς 
θέλει τόν γαμβρόν του σύντροφον καί 
μέλλοντα διάδοχόν του.

—  Τότε δέν ’μπορεί νά εύρν) καλλίτε- 
ρον άπό τόν φίλον μου ’Ιούλιον Βινιορύ, 
πρότυπον ταμίου καί τέλειον ιππότην, 
ικανόν νά διευθύνη τάς μάλλον πολύπλο
κους οίκονομολογικάς έπιχειρήσεις, ώς 
έπίσης καί τό χοτ ιγ ίά ν .

—  Είσαι τρελός. Δέν κυττάζω τόσω 
ψηλά.

—  Γ ια τ ί;  Ό θεϊός μου σέ εκτιμά 
πάρα πολύ. Δέν έχεις κεφάλαια άκόμη, 
άλλά περιμένεις ενα δύο κληρονομιάς άρ- 
κετά σεβαστάς, καί είμαι βέβαιος πώς 
δέν σέ κακοβλέπει καί ή Α λίκη. Έγώ 
άν ήμουν είς τήν θέσι σου θά τής έ'κανα 
τόν έ'ρωτα.

—  Ά  μπά ! μόνον αύτό ! Δεν έ'χω 
σκοπό νά τά χαλάσω μέ τόν Ροβέρτον.

—  Τόν Ροβέρτον δε Καρνοέλ ! τόν 
γραμματέα του θείου μου ! Πώς, πι
στεύεις δτι άγαπά τήν έξαδέλφην μου ;

—  Είμαι βέβαιος.
—  Πράγματι, μου ’φάνηκε προχθές,δτι 

είς τό τραπέζι τήν έκύταζε πολύ. Λόγω 
τιμής, άφοΰ έσύ δέν έχεις νά κάνιρς τ ί
ποτε, δέν θά δυσηρεστούμην άν τήν ένυμ- 
φεύετο. Δέν είνε πλούσιος, άλλά είνε νέος 
μέ καρδιά καί μέ νουν. Καλής οίκογε- 
νείας, καθώς πρέπει άνατεθραμμένος καί, 
καθώς μου είπες πολλάκις, έξαίρετος φί
λος. Είσθε φίλοι, δεν είν’ άλήθεια;

—  Καί στενοί μάλιστα.
—  Τότε λοιπόν θά σου έ’χει έςηγηθή 

τάς ύποθέσεις του.
—  Ό χι. Είνε πολύ έπιφυλακτικός είς 

τό κεφάλαιον αύτό, άλλ’ έγώ έμάντευσα. 
Ά γα π ά  μέχρι τρέλας τήν έξαδέλφην σου. 
Καί νά σου ’πώ, δέν θά έκπλαγώ έάν έν
τός ολίγου προβή είς κρίσιμον διάβημα.

—  Τί ; έρωτικήν έςωμολόγησιν ;

—  ”Ω, αύτό έτελείωσε πλέον, καί υπο
θέτω δτι τώρα σκοπεύει νά ζητήσγι άπό 
τόν κύριον Δορζέρ είς γάμον τήν κόρην 
του. Θά χαρώ πολύ άν έπιτύχ·/), άλλ’ 
άμφιβάλλω.

—  Καί έγώ. Ά λ λ ’ δμως ή Α λ ίκη  τόν 
θέλει, ό θεϊός μου δέν είνε άνθρωπος νά 
τής χαλάση τό χατήρι.

—  Ώ , ώ, άρχισε νά βρέχγι. Τόρα νά 
’δής δτι θά γίνουμε πάπ ια ις άπό τό νερό.

—  Τόν περισσότερον δρόμον τόν έκά- 
μαμε. Έπεράσαμε τό ΒουΑιβάρiu r  Μα- 
.leC&p/m καί φθάνομεν είς τό τέλος.

Πράγματι, οί δύο φίλοι συνδιαλεγόμε- 
νοι εφθασαν είς την όδόν Σονρίζ*·ηc καί 
ήδη έφαίνετο ή προαύλιος θύρα του με
γάρου του κ. Δορζέρ.

Ό  τραπεζίτης ούτος, χήρος, είχε μίαν 
μόνην κόρην πολύ νέαν έτι ΐνα προίστα- 
τα ι είς μεγάλας έορτάς. Δέν ήγάπα τήν 
πολυκοσμίαν καί δ ι’ αύτό άκριβώς κατά 
πάσαν τετράδα προσεκάλει όρισμένον τινά  
άριθμόν φίλων είς οικογενειακήν σχεδόν 
εσπερίδα, άφ’ ής, ήννόει νά μή λείπνι 
ποτέ ό άνεψιός του, ό όποιος ουδόλως 
διεσκέδαζεν έκεϊ.

Ό  ταμ ίας του, ’Ιούλιος Βινιορύ, καί ό 
ιδιαίτερος γραμματεύς του, Ροβέρτος δέ 
Καρνοέλ,προσεκαλοϋντο έπίσης καί προσε- 
πάθουν νά μη λείψωσιν άπό πρόσκλησιν ή 
όποια διετυπουτο ώς δ ιαταγή υπηρεσίας.

Ό  Ροβέρτος κατώκει είς διαμέρισμά τ ι 
τοϋ μεγάρου καί βεβαίως προ πολλοϋ θά 
παρευρίσκετο είς την αίθουσαν, δτε ό ’Ιού
λιος καί ό Μάξιμος δειπνήσαντες μαζύ 
είς τά έστιατόριον, έφθανον είς τήν αΰ- 
λειον θύραν του μεγάρου.

Ή το  ήδη καιρός, οιότι λεπτή  βροχή 
ήρχισε νά ραντίζγ) τά πρόσωπόν ’ των. Ό  
’Ιούλιος έ'σπευδε νά κτυπήση, δτε ό Μά- 
ζιμος, ολίγον δπισθεν μείνας, τόν έκρά- 
τησεν άπό του βραχίονος λέγων αυτώ 
χαμηλοφώνως :

—  Περίεργον. Βλέπω φώς είς τά τ α -  
μεΐον. Μήπως οί υπάλληλοι έργάζονται 
έ'ως τάς έ'νδεκα τά  μεσάνυκτα ;

—  Ό χ ι βέβαια, άπεκρίθη ό Βινιορύ.
Ό  τραπεζίτης κατώκει τό μεσαϊον πά

τωμα τοϋ οικήματος, κειμένου είς τό βά
θος τής αύλής, ένω τά  γραφεία τοϋ τρα- 
πεζιτικοϋ καταστήματος εύρίσκοντο είς 
τό ίσόγαιον, διά τών κεκλεισμένων δέ θυ
ρίδων τοϋ π7.ησιεστέρου παραθύρου έφαί
νετο έζερχομένη λεπτή φωτεινή ά κτίς , ή 
οποία έπέσυρε τήν προσοχήν τοϋ άνεψιοϋ 
τοϋ κ. Δορζέρ.

—  Δέν είνε τίποτε,ε ίπ εν ό ’Ιούλιος, ά - 
φοϋ έπί μικρόν έσκέφθη’ πιθανόν νά είνε ό 
υπηρέτης,ό όποιος πριν κοιμηθη έξετάζει 
τά  διαμερίσματα. Μένε ήσυχος, φίλε μου, 
διότι τό χρηματοκιβώτιον είνε καλά προ- 
φυλαγμένον" είνε δέ κα ί μέ τοιοϋτον τρό
πον κατασκευασμένον, ωστε θά τήν έπά - 
θαινε πο7.ύ κακά οποίος ήθελε προσπαθή
σει νά τά άνοίζγ).

—  Ναί, να ί, ’ζεύρω'ό θεϊός μου μοϋ ε- 
χει είπή δτι τά χρηματοκιβώτιον του ϊίνε 
προφυλαγμένον μέ φονικά μηχανήματα. 
Σωστό όπλοστάσιον, καθώς φα ίνετα ι, καί



άν κανείς κλέπτης έπεχείρνι νά τό άνοίξη 
θά έπεφτε νεκρός. Είν’ έ'να μηχάνγιμα τό 
όποιον πυροβολεί κα ί . . . .

—  Ό  θεΐός σου σ’ έπέρίπαιξε' ή αλή
θεια είνε πώς ό κλέπτης συλλαμβάνετε 
καθώς είς τήν παγίδα ό λύκος. Ευφυές 
μηχάνημα τόν άρπαζε', άπό τό χέρι καί 
άδύνατον νά διαφύγτ).

•— 7Α, αυτό είν’ αριστούργημα. Τά 
χρήματα έδώ είνε προφυλαγμένα βλέπω 
καθώς τά  στρατόπεδα. Κτύπησε νά εϊσ- 
έλθωμεν. Ή  θέσις μας δεν είνε κατάλλη
λος διά συνδιάλεξιν.

Ό  ταμ ίας έκτύπησε τόν κώδωνα' ή 
θύρα ήνοιξε καί είσηλθον. Ταύτοχρόνως 
έξήρχοντο δύο άτομα, τά  όποια άναμφι- 
βόλως μ ετ’ άνυπομονησίας έπερίμενον ν’ 
άνοίζν) ό θυρωρός όπως έξελθωσι, πράγμα 
τό όποιον έσπευσαν νά έκτελεσωσιν ευθύς 
άμα ήνοιξεν η θύρα καί είσήλθεν ό ’Ιού
λιος μετά τοΰ Μαξίμ( 
χαιρετίσωσιν ή ζ· 
διότι τούς ώθησαν.

η ζητήσωσι
χωοις να τους 

συγγνώμην,

Ό είς ήτο ύψηλοΰ αναστήματος ο ε-
τερος, ό όποιος έβάδιζε στηριζόμενος έπί 
τοΰ βραχίονος τοΰ συντρόφου του, μεσαί
ου. Καί οΐ δύο έφερον μεγάλους πίλους 

^έχρις οφθαλμών καταβιβασμένους. Τά 
πρόσωπόν των δέν έφαίνετο, διότι έκα- 
λύπτετο σχεδόν ολόκληρον έκ σκεπασμά
τω ν, ήσαν καλοενδεδυμένοι καί πολύ π ι
θανόν δτι έξήρχοντο έκ τής εσπερίδας 
τοΰ κ. Δορζέρ.

•— Διάβολε, έψιθύρισεν ό Μάξιμος, ένώ 
ό φίλος του έ'κλειε την θύοαν, έρχόμεθα 
την ώραν ποΰ οί προσκεκλημένοι φεύγουν. 
Ό  θεΐός μου δέν χορατεύει μέ τήν ακρί
βειαν είς αύτά τά  ποάγματα καί φοβού
μαι πολύ δτι θά έχωμε καμμίαν διδαχήν.

—  Γιά ’δέ, προσέθηκεν άφοΰ παρετή- 
ρησεν είς τό θυρωρεΐον, ό μπάρμπα Δου- 
λεβάν κοιμάται σάν τυφλοπόντικας στην 
τρύπα του.-

—  ’Έ τσι κάνει πάντα , ϊίπεν ό Βινιορύ, 
καί άν ήτο μόνον αυτός γ ιά  νά φυ- 
λά ττη  τά σπ ίτι . . . .

—  Θά ήτο πολύ κακά φυλαγμένο, τό 
’ξεύρω.Ευτυχώς είνε ό Μαλικόρν ποΰ πλα 
γ ιάζει μέσ’ στό γραφεϊον, άν δέν άπατώ - 
μαι. Καί τό κυριώτερον, τά  χρήματα εινε 
είς άσφάλειαν.

—  Ό Μαλικόρν έπιστρεφει πάντα  τά  
μεσάνυκτα, καί γ ι ’ αύτά δέν έμπιστεύο- 
μαι διό7,ου εις αυτόν" είν’ ένας μεθύστα
κας ποΰ περνά τη βραδειά του στό καπη
λειό. Πηγαίνω νά δώσω μιά ματιά  στην 
χάσηα. ’Ανέβα σύ καί έντός δύο λεπτών 
θά σέ συναντήσω.

—  Ώ  ! δέν βιάζομαι" άλλως τε ποο- 
_ τιμώ  νά πάμε μαζύ. Τότε ό θεΐός μου <5έν 
_ θά τολμήση νά μ ’ έπιπλήξν), ένώ άν ’πάνω 
_ μόνος, είμαι βέβαιος πώς θά την άρπάςω

τήν κατσάδα μου' πάμε μαζύ νά έπιθεω- 
ρήσωμεν τά ταμεΐον’ θά μέ βοηθήστ,ς ε- 
πειτα  ν’ άντικρύσω τόν θεΐόν μου.

—  Έ σ τω , άλλά γλήγορα, άπεκρίθη ό 
’Ιούλιος, στρέφων πρός τά  <5εξιά, αντί νά 
διαβή τήν αυλήν καί ν’ άνέλθη διά τής 
κλίμακος.

Ό  Μάξιμος τόν ήκολούθησε συρίζων 
κυνηγετικόν τ ι  άσμα.

—  Γιά ’δέ, τώ  είπεν ό ταμ ία ς, ή θύρα 
είνε μισανοιγμένη.

—  Κ αλά, σπρώξε την. Τώρα θά ’δοΰμε 
τ ί  τρέχει, διότι τά γραφεΐόν σου είνε φω- 
τισμένον, ώς άν ήσαν δλοι οι ύπάλ7.ηλοι 
εις τήν έργασίαν των.

Είσηλθον εις τό δωμάτιον τό προωοι- 
σμένον διά τό κοινόν καί είτα  διά τής 
ανοικτής πάλιν θύοας είς τά ταμεΐον.

Ούδείς ύπήρχεν ένταΰθα. Τό φώς ήν 
άνημμένον καί τά  πάντα  έν τάξει. 'Υ πέ
θετε τ ις  δτι μόλις είχεν έξέλθει ό ταμ ίας. 
Είς τό βάθος τοΰ δωματίου, ε ιςτινα  σκο
τεινήν γωνίαν, ύψοΰτο τό χρηματοκιβώ- 
τιον.

—  Ποιος ήλθε τέτο ιαν ώρα νά έργασθ·?ι 
έδώ ; άνέκραξεν ό Βινιορύ. 'Ο κύριος Δορ
ζέρ εχει μόνον τό κλειδί. Έ  ! διάβολε, 
αυτός ήλθε.

—  Λησμονείς πώς άπόψε έχει συνανα
στροφήν; Δέν θά λησμονούσε έπειτα  νά 
σβύστ, τό φώς καί νά κλείστ, τήν θύραν. 
Μοΰ φαίνονται παράξενα δλ’ αύτά , άλλά 
θαρρώ πώς ή κάσσα δέν είνε πειραγμένη.

—  Είσαι βέβαιος; ήρώτησεν ό Μάξιμος 
πλησιάζων πρός τό χρηματοκιβώτιον.Ά ς 
ίδοΰμε. ’Έ  ! έ ! έ ! άπατάσαι, φίλε μου. 
Τόσω πολύ μάλιστα τήν έπείραξαν την 
κάσσα,ώστε ό μηχανισμός της ένήργησε.

—  Τί λέγεις ;
—  Ίδέ' οί σίδηροί αυτοί βραχίονες, οί 

όποιοι προφυλάττουσι την κλειδαριάν.......
—  Άφοΰ είνε ηνωμένοι, σημαίνει δτι 

κάποιος έπεχείρησε νά τήν άνοίξγ) μέ άν- 
τικλεΐδι. Ευτυχώς δέν έπέτυχε.ν Ά λλά  
πώς διάβολο κατώρθωσεν ό κλέπτης νά 
φύγγ) ; Δέν άξίζει λοιπόν τίποτε ό μηχα
νισμός ;

—  'Α π ’ έναντίας, ό μηχανισμός είνε 
αξιόλογος, άνέκραξεν ό Μάξιμος, ό όποιος 
έκυψε πλησιέστερον ΐνα  έξετάση, είνε 
έξαίρετος μάλιστα. Δέν συν έλαβε τόν 
κλέπτην, άλλά τοΰ έκοψε τά χέρι.

—  Άδύνατον.
—  Φέρε τά φώς καί θά τά ’δης. Τό 

χέρι είνε πιασμένο είς τόν μάγγανο. Καί 
τά άξιοπεριεργότερον άπ ’ δλα είνε δτι τό 
χερι αυτά είνε γυνα ικεΐ

—  Χέρι γυναικείο ! έπανέλαβεν 
Βινιοού.

Τοσαύτη δέ ήτο ή ταραχή του, ώστε 
μικροΰ δεΐν νά καταρρίψη τόν λααπτήοα,ί I I k Τ ** k ‘ k 7
οττερ έ κ ,ρ ά τ ε ι .

—  Διάβολε, άνέκραξεν ό Μάξιμος, ιδού 
τ ί θά πή σύστημα υπε^βι .Ιιχόι . Αύτάς ό 
κατασκευαστής <5έν έχει μέτρον είς τάς 
εφευρέσεις του. Νά συλλαμβάνη τούς κλέ- 
πτας είνε κα7.όν, νά τούς κολοβώνη είνε 
πολύ, καί άν θέλνις μάλιστα άνωφελές, 
άφοΰ δέν τούς εμποδίζει νά φύγουν.

—  Ά λ λά , έψιθύρισεν ό ταμ ίας, οι σί
δηροί ούτοι βραχίονες έγειναν διά νά συλ- 
7>αμβάνωσι καί δχι νά κόπτουν . . . καί 
άπόδειξις είνε δτι τό χέρι έμεινε.

—  Έχεις δίκαιον. Έάν τά έκοβε τά 
μηχάνημα θά έπεφτε τό χέρι, ένώ κρατεΐ-

Άνεξήγητον . . .

Έκτος άν . . . τό έ'κοψε μέ σπαθί ή μέ 
πελεκυν.

—  Τό έ'κοψε ! Ποιος ;
—  Ή ιδία κλέπτρια. Έπροτίμησε νά 

κόψη τά χέρι της παρά νά συλληφθη.
—  Δέν μοΰ φαίνεται διόλου πιθανόν.
—  ’Ά ν ήτο κανείς κοινός κλέπτης, βέ

βα ια ’ ή γυναίκες δμως είνε ίκαναίς νά 
κατορθώσουν τά πάντα. Καί, καθώς βλέ
πεις, τό χέρι αύτό είνε γυναικείο. Α νή 
κει μάλιστα είς γυναίκα καθώς πρέπει’ 
ίδέ πόσον είνε λεπτά τά  δάκτυλα καί πε- 
ριποιημένοι οί όνυχες. Ό παράμεσος δέ 
έ'φεοε καί δακτυλίδιον, τά όποιον μετά 
την έγχείρησιν είχαν τήν πρόνοιαν ν’ ά- 
φαιρέσουν, άλλά εμεινε τά σημάδι. Φαί
νεται δτι ή κλέπτρια έχρειάζετο αύτά τά 
δακτυλίδι τοΰ γάμου της, διά νά μή είνε 
δυνατόν ποτέ ν’ άναγνωρισθη μέ αύτό.

—  Δέν είμπορώ δμως νά καταλάβω  
πώς είχε τήν δύναμιν νά φύγγ). Υστερα 
άπά τέτοιαν έγχείρησιν έπρεπε νά λειπο- 
θυμήση" τόση αιμορραγία... είνε αΐματα  
κάτω στό πάτωμα.

—  Ναι καί φθάνουν έως τά γραφεϊον 
ποΰ εύρήκαμε τό φώς άναμμένον. Πρέπει 
νά ’δοΰμε ποΰ σταματούν τά  αΐματα.Φέ- 
ξε μου.

Ό Βινιορύ ΰπήκουσε μηχανικώς. Μό
λις είχε συνείδησιν τών πράξεών του. Ένώ 
άπ’ έναντίας ό Μάξιμος, μετά τοσαύτης 
μεθοδικότητος καί ηρεμίας έξήταζε τά 
πάντα, ώστε έφαίνετο γέρων αστυνομικός 
υπάλληλος.

Τά ί’γνη τοΰ α'ίαατο: επαυον προ τής 
>γ - 1 - ’/ - , , ,τραπεζης, προ της οποίας ο ταμίας εκα-

θητο δτε είχε στιγμάς τινας άναπαύ-
σ;ως.

—  Τόοα καλά, είπεν ό ΜάΕιαος άμα όk 1 i - k
φίλος του έπανέθηκε τόν λαμπτήρα έπί 
τής τραπεζης, τόρα είμαι βέβαιος πώς ή 
κλέπτρια είχε καί συνένοχον . . .

—  Πώς τό ’ξεύρεις’.ήρώτησε κατάπλη
κτος ό Βινιοού.

—  Καί ό συνένοχος τής εκοψε τό χέρι. 
Έως τόρα είχα κάποιαν άμφιβολίαν. Νά 
τά κόψη γυναίκα μόνη της, είνε πάρα 
πο7.ύ. Έ πειτα ολομόναχη δέν έμποροΰσε 
νά προετοιμάζτ) καί τά άναγκαΐα διά την 
έγχείρησιν. Ό  σύντροφος έφρόντισε γιά  
δλ’ αύτά, καί άοοΰ σοΰ άοησεν αίματω- 
μένα καί τά σφουγγάρι καί τά  προσόψια, 
Ιφυγαν.

—  Μά πώς έμπόρεσαν νά ευγουν έξω ;
—  Όπως έμπήκαν καί μέσα. Θά εί

χαν αντικλείδι τοΰ γραφείου, άφοΰ που
θενά δέν φαίνεται βία. Έφυγαν άπό τόν 
ίδιο δρόμο, βιαστικοί φαίνεται, διότι ούτε 
τήν πόρτα έκλεισαν, ούδέ τό φώς είχαν 
καιρό νά σβύσουν.

—  Καί αύτό τά -ώον ό θυρωοό: τούςk i ' ·
άφησε νά φύγουν χωρίς νά τούς’πη τίποτε. 
Ά λλά , νά σοΰ ’πώ" δέν είνε άπίθανον ν* 
ήσαν έκεΐνοι τούς όποιους άπαντήσαμε. 
Εκείνοι οΐ δύο ποΰ έφαίνοντο κολλημέ
νοι στον τοίχο,δταν άνοίξαμετήν πόρτα..·

—  Άδύνατον, φίλε μου. Έμεΐς είδαμε 
μονάχα δύο άνδρας. Ή κλέπτρια μέ τόν

j σύντροφόν της τό έστριψαν πριν μάς άνοί-



ξη ό μπάρμπα Δουλεβάν. Καί έπειδή 
πάντα  κοιμάται,δέν θά ’πρόσεξε. ’Έ πειτα  
νά το ύ ; άκολουθήσωμεν δέν έμποροϋμεν, 
γ ια τ ί τόρα θά είνε πολύ μακρυά.

—  Ναί, μά ή γυνα ίκα μόλις θά είμπο- 
ροϋσε νά κραττ,θτ,.

—  Θά έπήραν άμαξα. Σου έπαναλαμ
βάνω ότι, αυτοί οί άνθρωποι δέν είνε πρό- 
στυχοι. Σε βεβαιώ μάλιστα πώς θά είχαν 
καί τίποτε σχέσεις στο σπ ίτ ι τοϋ θείου 
μου. Καί ή ήμερα καί ή ώρα ποϋ έ'κριναν 
καλόν νά έπισκεφθοϋν τό χρηματοκιβώ- 
τιόν του τό άποδεικνύουν. θ ά  εί'ξευραν 
ότι την τετάρτη τό βράδυ έ'χει εσπερίδα, 
δτι οί ΰπηρέται έχουν δουλειά είς τά σα
λόνι, οτι ό θυρωρός δέν θά τούς εβλεπεν, 
δτι ό υπάλληλος ποϋ κο ιμάται έδώ άργεϊ 
νά γυρίσγι . . . .

—  Ποιος ’ξεύρει μάλιστα άν δέν τούς 
έβοήθησε κανείς νά κρυβοϋν. Πρέπει αμέ
σως νά ε’ιδοποιήσωμεν τον κύριον Δορ-

*Ρ·
—  Λες ;
—  Μοϋ φαίνεται πώς είνε ανάγκη.
—  Κ’ έγώ σκέπτομαι δλως διόλου 

αλλέως. Κάμε δ ,τ ι θέλεις, ά λλ ’ έγώ άν 
ήμουν είς την θέσι σου δεν θά έ'λεγα ούτε 
είς τόν θεΐόν μου ούτε είς κανένα άλ/.ον 
τίποτε.

—  ΙΙώς ! μέ συμβουλεύεις νά άποκρύψω 
απόπειραν κλοπής, ή όποία καί αύριον 
πιθανόν νά έπαναληφθή ! Λησμονείς οτι 
είμαι υπεύθυνος διά τό ταμειον καί έάν 
σιωπήσω . . .

—  ’Ίσα, ίσα , διότι είσαι υπεύθυνος δι’ 
αύτό πρέπει νά μή ’πής τίπο τε. Ό  θεϊός 
μου δέν είνε πάντοτε δίκαιος, καί φοβού
μαι μήπως σέ κατηγορήσει δι’ αμέλειαν, 
θ ά  έ'χω άδικον,διότι δέν ’μπορείς νά περ
νάς τήν ζωή σου γ ιά  νά φυλάττνις τά  
χρήματά του, άλλά θά σ’ έπιπλήξτ).

—  Προτιμώ τοϋτο παρά ν’ άφήσω τούς 
κλέπτας άτιμωρήτους.

—  'Υποθέτεις λοιπόν δτι ή άστυνομία 
θά τούς συλλάβη αν τής ’πής δλην αυ
τήν τήν ιστορίαν ;

—  Τουλάχιστον, έλπίζω .
—  Έ χ εις  άδικον. Ή  άστυνομία δέν θά 

κάνν) τίπο τε, καί μόνον ποϋ θ’ άναμι- 
χθοϋνε ή έφημερίδες. 'Ολόκληρο τά Πα
ρίσι θά ’μιλή κάμποσον καιρό γ ιά  τό κομ
μένο /έρι’ αύτοί θά τό καταλάβουν πώς 
τούς ζητοϋν καί τόσον καλά θά κουφθοϋν, 
ώστε δέν θά τούς άνακαλύψουν. Ά κουσέ

ου έμενα, φίλε μου- αυτή ή ύπόθεσις 
έν είν’ άπό έκείναις τα ίς  όποίαις οί κλη

τήρες ’μπορεί νά σοϋ διαφωτίσουν.
—  Μήπως υποθέτεις δτι σύ έμπορεΐς 

νά μας βοηθήσνις ;
—  Έ ξαιρετικώς είς τήν περίστασιν αυ

τήν, γ ια τ ί οχι :
—  Λοιπόν ισχυρίζεσαι δτι μόνος σου 

θά κατόρθωσες νά εΰρής τούς κλέπτας ;
—  Ναί, να ί. Ά λλά  γ ιά  νά έπ ιτύχω  

πρέπει νά τό κρατήσωμεν οί δύο μας μυ
στικόν.

—  Μά τό χέρι αύτό, αύτό τό χέρι 
ποϋ είν’ έκεΐ ;

—  Έ , λοιπόν, μήπως θαρρείς πώς θά 
τ ’ άφήσω ;

—  ’Σ τήν άρχή κάτι έννοούσα- τώρα 
δμως δέν έννοώ τίπο τε.

—  Θά έννοήσγις. Μόνον, σέ παρακαλώ, 
πήγαινε νά κλείστ,ς τήν πόρτα εκείνην. 
Βέβαια, άπόψε δέν θά πάμε είς τήν εσπε
ρίδα τοϋ θείου μου. Βάλλε τόν σύρτη καί 
ελα γρήγορα.

Ό  Βινιορύ έφάνη δ ιστάζων' ά λλ ’ ε- 
σπευσε νά ύπακούσν), διότι ό Μάξιμος έξ- 
ήσκει έπ ’ αυτού έπιρροήν τ ινα . Ή το  νέος 
εύφυής καί άποφασιστικός καί τέλος ό 
άνεψιός τοϋ τραπεζίτου,ένω ό Βινιορύ ήτο 
άπλοϋς υπάλληλος. Δ ι’ δλας αύτάς τάς 
α ιτ ία ς ό ταμ ίας ύπεχώρει είς τήν θέλη
σή τοϋ φίλου, ό όποιος ούδέποτε κατε- 
χρατο τής θέσεώς του ταύτης.

Ό τα ν  έπανήλθεν :
—  ’Έκαμα δ ,τ ι θέλεις, ε ίπεν' έλπίζω 

όμως δτι θά έξηγηθής, χωρίς νά βραδύ- 
νης πλέον.

—  Ευχαρίστως, δταν άποκριθής είς 
ο ,τ ι σ’ έρωτήσω. Πρώτον, δεΐξέ μου πώς 
ανοίγεις έδώ, χωρίς νά σοϋ συμβή τίποτε ;

—  ’Ώ  ! είνε άπλούστατον. Πρέπει νά 
έ'χγ,ς τό κλειδ ί,νά  γνωρίζη,ς τήν λέξιν τήν 
όποιαν πρέπει νά σχημάτισες μέ τά  γράμ
ματα τού αλφαβήτου χαραγμένα είς τούς 
πέντε κινητούς τροχίσκους. Έ άν τά  πέντε 
γράμματα δέν είνε στήν θέσι των το 
κλειδί δέν χωρεΐ μέσα. Δύο κλειδιά ύπάρ- 
χουν' έ'να έ'χω έγώ καί έ'να ό θείος σου 
καί ’μεΐς οί δύο ήξεύρομε τήν λέξιν. Τό 
σύστημα αύτό δέν είνε πολύ νέον,άλλά τό 
ετελειοποίησαν με τούς δύο αύτούς σιδη- 
ροϋς βραχίονας, οί όποιοι ένεργοϋν δταν 
θελήσν) κανείς. "Οταν κλείουν τά  γραφεία 
σηκόνω τό έλατήριον καί είμαι βέβαιος, 
δτι άν θελήσν) κανείς νά έγγίσν) τήν κλει
δαριά, ευθύς θά πιασθή άπό τό χέρι. 
Τά πρωι ποϋ έπιστοεφω κατεβάζω τό έ
λατήριον, οί σίδηροι βραχίονες τότε δέν 
κλείουν καί άνοίγω άφόβως.

—  Κ αλά, άλλά άν δέν έλάμβανες αυ
τήν τήν προφύλαξιν, ή άν ό θεϊός μου εί- 
χεν άνάγκην χρημάτων τήν νύκτα ;

.—  Ό  κύριος Δορζέρ δέν θάήνοιγε χωρίς 
νά διορθώσνι καί τό μηχάνημα, άλλά καί 
νά ύποθέσωμε δτι τό έλησμονοϋσε, θά έ- 
φώναζε τόν Μαλικόρν ήτά  άλλο παιδί ποϋ 
κοιμαται είς τά πλάγι καί θά τοϋ έ'λεγε 
τ ί πρέπει νά κάμη διά ν’ άνοίξουν πάλι 
τά μάγγανο. Μέ τόν ίδιο τρόπο θά ελευ- 
θερονόμουν κ ’ έγώ.

—  Α ξιόλογα . Τόρα έάν κανείς ούτε 
κλειδί είχε ούτε τήν λέξι έγνώριζε καί έπ - 
εχείρει νά τ ’ άνοιξη διά τών μέσων τά  ό
ποια μεταχειρίζονται οί κύριοι κλέπτα ι ;

—  Θά συνελλαμβάνετο χωρίς άλλο είς 
τήν παγίδα.

—  Μας μένει λοιπόν νά μάθωμεν πώς 
έπεχείρησαν νά άνοίξουν πρά ολίγου.

—  Διάβολε ! με μοχλόν ή κανέν άλλο 
έργαλεΐον. Ό  θεϊός σου έ'χει πάντοτε τά 
κλειδί στήν τσέπη του καθώς καί έγώ τά 
ίδικόν μου. 'Γποθέτεις λοιπόν δτι αύτοί 
οί άχρεΐοι δέν ήμπόρεσαν νά κάνουν, α ντ ι
κλείδι ;

—  Δ έν 'ε ίνεκα ί πολύ πιθανόν τό πράγ
μα. Πριν δμως άποφασίσωμεν ήθελα νά 
εξετάσω τό χρηματοκιβώτιον καλλίτερον. 
Φέξε μου, σέ παρακαλώ.

'Ο ταμ ίας ύπήκουσε, καί έπλησίασε 
τόν λαμπτήρα, ένω ό Μάξιμος έξήταζε 
προσεκτικώτερον.

—  Ίδέ, ίδέ μεταξύ τοϋ άκρου τών δα
κτύλων καί τής κλειδωνιάς υπάρχει θέσις 
δι’ έ'να κλειδάκι μικρό, τό όποιον κατόρ
θωσε ό συνένοχος τής κυρίας νά έκβάλλτ). 
Τώρα άς ίδωμεν καί τήν λέξιν. Διά νά 
σχηματισθή αυτή ή 7.έξις πρέπει τά  κ ι
νητά στοιχεία νά τεθώσιν είς ϊσην γραμ
μήν καί ύπό τό σημειούμενον τόξον. Δέν 
είν’ ετσι ;

—  Ναί. Λοιπόν ;
—  Τό πρώτον γράμμα είνε Μ, τά δεύ

τερον είνε I, τά τρίτον Δ, τό τέταρτον Α, 
καί τά πέμπτον Σ. Δηλαδή Μίδχς. Ε ίνε 
ή λέξις τήν όποιαν είχες βάλλει κάί άνευ 
τής ά ποίας ήτο άδύνατον ν’ άνοίξγι τά 
χρηματοκιβώτιον ;

—  Άκριβώς.
—  Τότε σέ συμβουλεύω νά τήν άλλά- 

ξν)ς, διότι ή κλέπτρια τήν έγνώριζε. Τό 
ύποκείμενον αύτό είνε πολύ καλά πληρο- 
φορημένον καί δέν ένεργεϊ στά χοι·τι·ι;(ΐοΰ.

Ό  Βινιορύ έσιώπα. Ή το  κατάπληκτος.
—  Καί τόρα άς έπανέλθωμεν είς τό 

χέρι, έξηκολούθησεν ό Μάξιμος' χέρι άλη- 
θώς πριγκηπικό. Καί νά οής είνε καί τά 
άριστερό' -ά, αύτό είνε σπουδαΐον. Ή  κυ
ρία είνε άριστερόχειρ,ή μάλλον ήτο, διότι 
είς τό έξης θά είνε αναγκασμένη νά μετα
χειρίζεται τό δεξί τη ς. Καί τόρα κάνε 
μου τήν χάρι νά κινήσνις τά έλατήριον' 
θέλω νά τά  έξετάσω δλα καταλεπτώ ς.

—  Πώς θά τολμήστις νά έγγίσης είς 
αύτό το ’ματωμένο χέρι ;

—  Καί βέβαια. Διότι άλλέως αύριον 
δλος ό κόσμος θε έγνώριζε τ ί συνέβη ά
πόψε έδώ.

Ό  ταμ ίας ήνόησεν δτι ό φίλος του 
είχε δίκαιον. Έ κυψε καί ώθησε μίαν πλά 
κα κεκρυμμένην, αμέσως δέ ή χείρ, άπαλ- 
λαγεΐσα τών δύο μαγγάνων, επεσεν έπί 
τοϋ εδάφους.

—  ”Ω! καί βραχιόλιον,άνέκραξεν ό Μά
ξιμος, έ’χει καί βραχιόλιον τό χέρι. Τόρα 
έμπορώ νά όρκισθώ δτι θά κάνωμεν καί 
νέας ανακαλύψεις.

Πράγματι δέ, ή άποκοπεΐσα χειρ έ'φερε 
ψέλλιον, εύρύν κύκλον χρυσού,κεκοσμημέ- 
νον ύφ’ ένός μεγάλου κυανοχρόου πολυτί
μου 7.ίθου καί δύο λαμπρών πολυέδρων 
άδαμάντων. Ή  ισχυρά πίεσις τοϋ σιδηρού 
δακτυλίου, περιβάλλοντος τό βραχιόλιον, 
έπλήγωσε τάς σάρκας της χειρός. Ή  λάμ- 
ψις τώ ν άδαμάντων ένεποίει τήν μεγαλει- 
τέραν άντίθεσιν πρός τάς έρυθράς κηλ ϊ- 
δας τής πληγής καί τήν τραχείαν λευκό
τη τα  τής χειρός μετά τήν άπώλειαν όλου 
τοϋ α'ίματος.

Ό  Μάξιμος, άνε υ του έλαχί στου ενδοι
ασμού, τήν έ'λαβεν άπό χαμαί καί τήν ερ- 
ριψεν έπί τοϋ γραφείου,δπου ό Βινιορύ έν- 
απεθηκε τον λαμπτήρα.χωρίς νά γνωρίζν) 
τ ί πράττει.



732

—  Μοΰ φαίνεται πώς ονειρεύομαι, έψι
θύρισεν ό ταμίας.

—  Και δμως εύρισκόμεθα έν πλήρει 
πραγματικότητι, είπεν ό Μάξιμος, καί θά 
συμφωνήσης βέβαια και σύ δτι δέν ήπα- 
τήθην είς τούς στοχασμούς μου. Ό ταν  
κανείς προτιμά νά κόψη τό χέρι του ή νά 
’πάγϊ) είς τό κακουργιοδικεΐον,θά ’πή δτι 
εγε ι  ύπόληψιν,τήν οποίαν δέν θέλει νά κα- 
ταστρέψϊ). "Αν ό κλέπτης, η μάλλον ή 
κλέπτρια,ήτο έκ τών κοινών,βεβαίως ούτε 
τό δακτυλάκι της δεν θ’ άπεφάσιζε νά 
χάση ΐν’ άποφύγ·/) τήν καταδίκην. Ώ στε 
ή ηρωίνη τοΰ άποψινοΰ συμβάντος δέν είνε 
τυχαία. Τόρα δέ είμαι βέβαιος δτι έ'χει 
καί συνένοχον είς τό σπίτι τοΰ θείου μου, 
διότι ήξεύρει καί τήν λέξιν,ή όποια ομοι
άζει. μέ τήν περίφημον έκείνην φράσιν: 
«Σησάμι, άνοιξον», τών Xt.lia>r χα ι Μιάς 
Ννκτώγ.·*

—  Τήν λέξιν δμως αυτήν έγώ μόνον 
καί ό κύριος Δορζέρ τήν ήξεύρομεν, καί 
πάλιν τήν άλλάζομεν πολύ συχνά. ’Θυ
μούμαι μάλιστα,δτι σήμερον είς τάς εξτό 
εσπέρας τήν ήλλαξα. Οί υπάλληλοι είχον 
φύγει' ήμουν μόνος είς τό γραφεϊον' ό 
θεΐός σου είσηλθε καί τόν ήρώτησα μίαν 
λέξιν μέ πέντε γράμματα. Μοΰ άπεκρίθη: 
«Μίδας.» Διατί νά έκλέξτ] τό δνομα αύ- 
τοΰ τοΰ βασιλέως, ό όποιος είχε τά ώτα 
ώς τοΰ όνου ; ’Αγνοώ, άλλά βεβαιώ δτι 
κανείς δέν ήκουσε τήν συνδιάλεζίν μας... 
έκτος έάν οι τοίχοι έχουν καί αυτοί αυτιά.

—  ’Έτσι φαίνεται.
—  Άφοΰ έ'κλεισα τό χρηματοκιβώτιον 

ήλθα νά σ’ ευρω είς τό Cafe Riche, δπου 
έδειπνήσαμεν μαζύ. Ό θεΐός σου άνέβη 
είς τό γραφεΐόν του. 'Υποθέτω δέ δτι 
είς ούδένα άνεκοίνωσε τό μυστικόν της 
λέξεως.

—  Καί δμως ή κλέπτρια, είμαι βέ
βαιος, δέν το έμάντευσε. Κάποιος αναμ
φίβολος της τό είπε. Ποιός ; Αύτό πρέ
πει νά μάθωμεν.Μήπως ό θεΐός μου είχεν 
αυτήν τήν άδιακοισίαν,ή όποία παρ’ ολί
γον νά τοΰ κοστίση τόσον ακριβά ; ’Έ
πειτα φαίνεται δτι ή κυρία,ή όποία έγνώ-

ζ \ /r 7 r \ tt rε ττ,ν λεςιν, ηγνοει ττ,ν υπαρςιν του 
μηχανήματος καί συνελήφθη.

—  Καί αυτοί οί ίδιοι οί υπάλληλοι 
δέν ήξεύρουν δτι υπάρχει. Είνε ή πρώτη 
φορά, καθ’ ήν τό μηχάνημα ένεργεΐ, καί 
καθώς βλέπεις, είνε πολύ έπιδεξίως κρυμ- 
μένον είς τά κοσμήματα αύτά ποΰ εινε 
γύρω-γύρω.

—  Κανείς άνθρωπος ξένος δέν εισέρχε
τα ι έδώ μέσα ;

—  Όχι, έκτος τών δύο υπαλλήλων οί 
όποιοι εργάζονται ύπο τάς διαταγάς μου, 
τών τριών μικρών οί όποιοι έκτελοΰν τάς 
παραγγελίας, καί τοΰ Μαλικόρν ό όποιος 
τό πρωΐ σκουπίζει καί κοιμαται τό βράδυ 
εις ενα <Ηπλανά 6ωμάτιονποΰ συγκοινω
νεί μέ| τήν ύαλόφρακτον θύραν. Κανείς 
άπ’ αυτούς δλους δέν μέ εί^ε νά μετα- 
χειρίζωμαι τό μηχάνημα. ’Έρχομαι πρό 
αυτών καί φεύγω πάντοτε ό τελευταίος.

—  Μοΰ φαίνεται δτι ’ξέχασες νά προσ- 
θέσης έκεϊνο τό μαγκόπαιδο, τό όποιον ό

θεΐός μου έπήρε άπά ευσπλαγχνίαν καί 
τά έ'νδυσε καί μέ στολήν.

•— ”Ω ! αυτός δέν πατ2  το πόδι του 
έδώ μέσα. Τόν έ'χω έξορίσει είς τό δωμά
τιον ποΰ περιμένουν, ά λλ ’ αυτός ούτε κάν 
κάθεται έκεΐ. Πέρνα τόν κ,αιρό του νά φλύ
αρη μέ τούς άέργους τής γειτονιάς. Καί 
δταν έ'χω ανάγκην νά τόν στείλω πουθενά 
δέν ’μποοώ νά τάν εύρω. Ά μ α  δέ κλείουν 
τά  γραφεία, τό μόνον ποΰ σκέπτεται είνε 
νά τά στρήψϊ).

—  Δέν κατο ικεί λοιπόν έδώ ;
—  Ό χ ι. Κάθεται μέ τήν μητέρα του 

είς τό Μονμάρτρ ή είς τό B a tig n o le , δέν 
δέν ήςεύρω καλά , καλά.

—  Πόσων χρονών είνε ;
—  Δώδεκα ή δεκατριών τό πολύ' είνε 

δμως πανοΰργος ’σάν πίθηκος. Α ληθής 
τύπος Γαβρηα.

—  Πρέπει νά τόν έρωτήσω.
—  Μά τ ί ; έπιμένεις λοιπόν είς τήν ι

δέα σου ν’ άνοίξγις δουλειά καί ν ’ άρχι
σες ανακρίσεις ;

—  Διάβολε !
—  Μά είνε τρέλα. Αί ανακρίσεις σου 

είς ούδέν θά καταλήξουν, καί άν ό κύ
ριος Δορζέρ μάθη δτι έπροσπάθησαν νά- 
νοίξουν τό χρηματοκιβώτιον του, θά δυ- 
σαρεστηθϊΐ πολύ, διότι δέν τοΰ τό είπα.

—  Δέν θά μάθγι τίπο τε, ά λλ ’ άν κατά 
τύχην τά έμάθαινε, τότε άναλαμβάνω 
έγώ τήν ύποχρέωσιν νά σέ δικαιολογήσω.

—  Δέν θά μάθνι τίποτε λέγεις; Καί τό 
αιμα αύτό ποΰ ετρεζε είς τό πάτω μα, 
είς τά τραπέζι μου ; Καί τό χέρι αύτό 
καί τά βραχιόλιον ;

—  Τά αιμα ; τόρα θά ’δης' θά τό 
πλύνω μέ τά  σφουγγάρια. Τά χέρι ; Θά τά 
ρίψω είς τόν Σηκουάναν. Δέν έ'χω σκοπό 
νά τό βαλσαμώσω καί νά τό φυλάξω ώς 
πειστήριον. ‘Ομολογώ μάλιστα δτι άπο- 
στρέφομαι και νά τό έγγίσω άκόμη, 
άλλά δέν θά τά πάω μακράν. "Οσον 
δέ διά το βραχιόλιον, θά τά άπο- 
σπάσω άπά τό χέρι, καί δέν θά τό ά- 
φήσω άπ ’ έπάνω μου εως δτου εύρω τήν 
γυνα ίκα είς τήν όποιαν ανήκει.Δέν θά τό 
ζητήση βέβαια είς τό γραφεϊον τών άπω- 
λεσθέντων αντικειμένων, άλλά έλπίζω  δτι 
κάποτε θά τής τό έπιστρέψω έγώ.

Ε πειδή δέ ό Βινιορύ έσήκωνε τούς ώ
μους του ό ανεψιός τοΰ τραπεζίτου έπαν- 
έλαβε'

—  Θά ’δης, φίλε μου, δτι θά έπ ιτύχω . 
Τά κόσμημα αύτό δέν μοιάζει μέ αύτά  δ
που πωλοΰν είς τά Πα Ιαί-ΡυυαγιάΛ  ή είς 
τήν όδάν τής Είρήη?c, καί ύποπτεύομαι 
μήπως δέν κατεσκευάσθη είς τήν Γ αλλίαν. 
Ή  κλέπτρια θά είνε ξένη' πιθανόν δέ νά 
εινε καί πλούσια, καί δέν θά έκπλαγώ
πολύ άν τήν συναντήσω αριστο-

—  Δέν εχω τίποτε καλλίτερον νά κά
μω, άφοΰ μέχρι τοΰδε έ'κανα μόνον άνοη- 
σίας. Ό  θεΐός μου μέ κατηγορεί δτι δέν 
είμαι ικανός γ ιά  τίπο τε. Έ χω σκοπόν νά 
τοΰ άποδείξω τά έναντίον, διότι άμα έ
π ιτύχω  θά τοΰ διηγηθώ ολόκληρον τήν 
ιστορίαν. ’Ά λλω ς τε καί ή ζωή τήν ο
ποίαν διάγω ήρχισε νά μέ βαρύννι, καί 
μοΰ φα ίνετα ι μάλιστα  δτι καί τά  κεφά
λα ιά  μου τά  ώλιγόστευσα άρκετά. Ά ν τ ί 
νά έξακολουθώ νά τρέχω είς τόν δρόμον 
τής καταστροφής, καλά είνε νά χρησιμο
ποιώ τάν καιρόν μου μέ τρόπον ωφέλιμον,

I κρατικόν κοσμον οπου πηγα ίνω , ι^ευρεις 
δτι χώνομαι ολίγον παντοΰ. 'Έ πειτα  δέ 
είνε χου.Ιοχέρα, καί αύτό δέν είνε πολύ 
συνειθισμένο. Έ άν δλαι α ύτα ί αί ένδεί— 

| ξεις δέν μέ ήρκουν διά νά τήν άνακαλύψω,
, θά ήμουν ανόητος.

—  Σκοπεύειςλοιπόν νά περνάς τάν και
ρόν σου είς άναζήτησιν αυτής ;

οικονομικον και ευχαριστον.
—  Εύυγαριστον ! Τί γού

στο βρίσκεις νά ζητάς ν’ άνακαλύψνις έ’να 
τέτοιο υποκείμενον ;

—  Καί πολύ μάλιστα , φίλε μου. Πάν
τοτε άγαποΰσα τά  α ιν ίγματα  καί τό κυ
νήγι. Έγεννήθην ώς φα ίνετα ι διά νά γίνω  
άστυνομικός υπάλληλος. Οί γονείς μου 
άντέστησαν είς τήν κλίσιν μου' τόρα λοι
πόν δτε εύρηκα τήν κατάλληλον ευκα ι
ρίαν, δ ιατί νά τήν άποβάλλω ;

—  Οί λόγοι σου είνε ισχυροί. Δεν ήμ- 
πορώ νά σ’ έμποδίσω άπό τοΰ ν’ άναλά- 
βγις το ιαύτην έπιχείρησιν δύσκολον, άλλά 
έλπίζω  δτι δέν θά ζητήστις νά σέ βοη
θήσω καθόλου.

—  Διόλου, διόλου. Μόνον τής σιωπή; 
σου έ'χω ανάγκην.

—  Καί έάν έπεχείρουν καί δευτέραν 
φοράν ν’ άνοίξουν τό χρηματοκιβώτιον ;

—  Ώ  ! ή κλέπτρια τόσον όγλήγοραδέν 
θά ήτο είς κατάστασιν νά έπαναρχίστι. 
Πιστεύω μάλιστα δτι ή άπώλεια τής χει- 
ρός της θά τήν έ'καμε νά συχαθνί τάς τοι- 
αύτας έπιχειρήσεις. ’Έπειτα έσύ λάβε τά  
προφυλακτικά σου μέτρα, άλλαξε τό ό
νομα.

—  Καί αύτό θά γίν/) τόρα άμέσως,εί
πεν ό Βινιορύ έξάγων τοΰ θυλακίου του 
κλειδιά.

Τά γράμματα ήσαν είς τήν προτέραν 
των θέσιν. Ή  ένέργεια τών μαγγάνων διά 
τοΰ καταλλήλου ελατηρίου είχεν έξουδε- 
τερωθνί καί ό ταμ ίας ήνοιξεν άκόπως καί 
άνευ κινδύνου.

Ό Μάξιμος έκράτει τάν λαμπτήρα καί 
έδυνήθη νά ί'δγ] τά εσωτερικόν τοΰ χρημα
τοκιβωτίου. Σωροί κυλίνδρων χρυσών νο
μισμάτων καίχρηματοφυλάκια πεπληρω- 
μένα χαρτονομισμάτων ήσαν εκτεθειμένα 
έπί τών άβακίων" ώς έπίσης δέματα, φά- 
κελλοι και έγγραφα τίτλων καί άςιών 
παντός χρωματισμοΰ. 'Υπήρχε δέ καί μι
κρόν τι κιβώτιον έκ στι7,πνοΰ χάλυβος καί 
σχήματος άλλοκότου, διά τό όποιον ό πε
ρίεργος Μάξιμος ήρώτησε τί περιέχΥ).

—  Ποσά μεγάλης άξίας καί οικογενεια
κά έ'γγραφα. Είνε παρακαταθήκη ενός 
τών πλουσιοτέρων πελατών τοΰ καταστή
ματος, είπεν ό Βινιορύ, περιστρέφων έ'τι 
τά  ψηφεΐα. Ά κόμη, βλέπεις,καταγίνομαι 
νά εύρω μία λέξιν καί δέν έμπορώ' ή κε- 
οαλή μου είνε άλλοΰ. Εύρέ μου σύ μίαν.

—  Αέξιν μέ πέντε γράμματα; Τό όνομα 
τής έξαδέλφης μου. Α λ ίκη , εχει πέντε 
γράμματα.



—  Ναί. Και θά τό ένθυμοϋμαι εύκολα.
—  Ά λλά  θά κάντις καλά, ’πίστεψε με, 

νά μή τό ’πτίς είς τόν θεΐόν μου.
—  Δ ια τ ί ;
— Π ιθανόννά ύποθέστ, δ τ ιτή ν  άγαπας.
—  Τί άνόητα αστεία, είπεν ό ταμ ίας, 

ό κύριος Δορζέρ ’ξεύρει ότι είς την θέσιν 
μου... δέν θά . . .

—  Τ ί, πώς δέν είμπορεΐς ν’ άγαπήστις 
ενα χαριέστατο κορίτσι, διότι συμφωνείς 
οτι ή έξαδέλφη μου είνε χαριεστάτη. Μά 
θέλεις νά i/i ποικ/ήπη; για jrpantro χ α 
βιάρι. Τ ί εχει νά κάνν) ή θέσις σου ; Καί 
υπηρέτης άν είνε κανείς δέν τόν έμποδίζει 
τό πράγμα νά έχη καρδιά καί ’μάτια . 
Έεύρω πως δέν συλλογίζεσαι διόλου 
τήν Α λ ίκ η , μά δέν είνε πάλι ανάγκη νά 
κοκκινίζης, επειδή σου εδωκα μίαν συμ
βουλήν. ’Ή θελα μόνον νά σοϋ ’πώ ότι είνε 
καλλίτερον ν’ άποφύγγις τάς άνακρίσεις 
τοϋ θείου μου διά την άλλα γην τής λέ- 
ξεως. Έ άν τό παρατηρήσγι είνε καιρός νά 
τού έτοιμάσης μίαν οίανδήποτε άπάν- 
τησιν.

Ό  Βινιορύ ήνόησεν οτι ό φίλος του 
είχε δίκαιον, διότι δέν έπέμεινεν.Έ πέρα- 
νε την τοποθέτησιν τών γραμμάτων, τών 
άποτελούντων την νέαν λέξιν, έπανέκλεισε 
τό χρηματοκιβώτιον, κα ί, διά μεγαλειτέ- 
ραν προφύλαξιν, άπέσυρε τό έλατήριον,τό 
όποιον ήμπόδιζε την ένέργειαν τών δύο 
σιδηρών βραχιόνων.

Τό χοηματοκιβώτιον εΰρίσκετο καί πά
λιν έτοιμον νά ΰπερασπισθή τό περιεχό- 
μενόν του, καί τό μυστικόν του βεβαίως 
αύτό δέν ήθελε γείνει γνωστόν ώς τό προ- 
ηγούμενον εις τους ικανούς έκείνους κλε- 
πτας δι’ άνεξηγήτου τής τύχης ιδιοτρο
πίας.

Ό  Μάξιμος ταχέως έκαθάρισε την τρά
πεζαν καί παν άλλο μέρος άπό τών α ι
μάτων καί άπέσπασε τό ψέλλιον άπό τής 
άκροτηριασθείσης χειρός.

—  Είμαι άπαράλλακτος υπηρέτης κρε
οπωλείου, είπε γελών. Έ άν αί ώραΐαι αύ- 
τα ί κυρίαι, αί όποΐαι μέ δέχονται είς τά  
σα.ΙΛηα τω ν, μ’ έ'β7.επαν ετσ ι, βεβαίως 
δέν θά μέ άφιναν είς τό έξής νά τάς πλη
σιάσω.

—  Μά δέν έ'χεις λοιπόν νεύρα ; έψιθύ- 
ρισεν ό Βινιορύ.

—  Μά την άλήθεια ! όχι. ’Έ πειτα  
όποιος θέλ.ει νά ’δή τελειωμένη την δου
λειά  πρέπει νά φροντίσ-/]. Σύ μού είπες 
δτι δέν ανακατεύεσαι είς τίποτε. Είμαι

: λοιπόν καί έγώ αναγκασμένος νά τά  εκ
τελώ όλα μόνος μου.

Καί έπί τή τοσούτον όρθή δικαιολο
γία  ό Μάξιαος περιετύλιΕεν ε ί: παλαιάν 
εφημερίδα την αποκοπεισαν χειρα και την 
εχωσεν είς τό θυλάκιόν του, όπου είχε 
προηγουμένως βάλλει καί τό ψέλλιον.

—  Καί τόρα πάμε, είπεν είς τόν φίλον 
του, ό όποιος τον προσέβλεπε μετά θάμ-

| βους. Είνε καιρός νά φύγωμε έάν δέν θέ- 
·; λωμε νά μάς συλλάβουν έδώ. Ό που κ ι’ άν 
| είνε ό Μαλικόρν θά γυρίση, καί επειτα θά 

φεύγουν καί οί προσκεκλημένοι τοϋ θείου 
μου. Έ χεις τά  δύο κλειδιά ;

—  Ναί.
—  Καλά. Θά κλείσγις όταν εύγωμεν 

έ'ξω καί κανείς δέν θά καταλάβη ότι εί'- 
μεθα έδώ. Σβύσε τό φώς καί άκολούθει με.

Τό παν έγένετο ώς ό ανεψιός τοϋ κυ
ρίου Δορζέρ είχε δ ιατάξει, διότι ό ταμίας 
κατάπληκτος δέν ήτο είς θέσιν νά έπ ι- 
φέργι άντιρρήσεις.

Ούδ ένα συνήντησαν είς τήν αυλήν. Ό  
θυρωρός έκοιμάτο καί τούς ήνοιξε χωρίς 
νά λάβτ] τόν κόπον νά έξετάσν) ποιοι 
ή σαν.

—  Τόρα, φί7.ε μου Ιούλ ιε , έπανέλαβεν 
ό Μάξιμος δτε πάλιν εύρέθησαν έπί τοϋ 
πεζοδρομίου τής όδοϋ Σονρέζημ , πήγαινε 
στό σπ ίτ ι σου, προσπάθησε νά κοιμηθτ,ς 
καλά , καί τά πρωί ποϋ θά ’ξυπνήσγις είπέ 
δτι δλα όσα είδες άπόψε ήσαν όνειρο.

—  Έπροτιμοϋσα νά ήταν όνειρο, έψι— 
θύρισεν ό Βινιορύ. Τί θά πώ δμως έίς τόν 
θεΐόν σου άν μ ’ έρωτήσν), δ ιατ ί δέν έπήγα 
χθές είς τήν εσπερίδα του ;

—  Θά τοϋ ’πγίς δτι σέ είχα προσκαλέ- 
σει νά δειπνήσωμεν μαζύ, ότι έμέθυσα, 
καί μ’ έπήγες είς τό σπ ίτ ι μου, όπου έκά- 
θισες δλην νύκτα νά μού βράζης τ<’άϊ. 
’Έννοια σου καί θά πιστεύσ·/), διότι εχεϊ 
πολύ κακήν ίδέανδιά τό υποκείμενόν μου. 
Σύμφωνοι. Καλή νύκτα. Α λήθεια , αυτό 
τά διαβολόχερο δέν ’ξεύρεις πώς μέ βα
ρύνει. Θαρρείς πώς ζυγ ίζει εκατόν οκά
δες. Πηγαίνω νά τό πετάξω .

Καί τα ϋτα  λέγων ό Μάξιμος άπήλθε 
πρός τήν ΜαγΛαΊνΐ'ήν. Ό  ταμ ίας διηυ- 
θύνθη πρός τήν όδόν ' Αγκκτώ,δπου κα τώ - 
κει. Ούδό7^ως προοιωνίζετο ευχάριστα διά 
τό συμβεβηκός τούτο,τό όποιον ό άφρον- 
τ ις  σύντροφός του έδέχετο μέ τόσον εύθυ- 
μον ύφος, κα ί δμως ουδέ κ α τ ’ έλάχιστον 
ήδύνατο νά προίδη τά  λίαν παράδοξα έπ- 
ακολουθήματα, άτινα  εμελλον νά έκτυλ ι- 
χθώσιν.

Οί άνθρωποι βαδίζουσι τήν όδόν ήν ό 
Θεός τοΐς έχάραξεν.

"Επεται συνέχιια.
Α ι ς ο π ο ς

Ι Ο Τ Λ ΙΟ ΐ Κ Λ Α Ρ Ε Τ Γ
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—  Δέν γνωρίζετε σείς, δέν γνωρίζετε, 
έ'λεγε πολ7.άκις ό γέρων λοχαγός Φουζερέλ 
κτυπών τήν τράπεζαν, τ ί σημαίνει ή λέ- 
ξις Σημαία. Πρέπει νά υπηρέτησες είς τόν 
στρατόν, πρέπει νά έβάδισες έπί όδών 
αΐτινες δέν άνήκουσι πλέον ε ις τ ή ν Γ α λ -  
λίαν. Νά άπεμακρύνθης έκ τής χώρας σου 
καί νά μή άκού·/)ς προφερομένην λέξιν 
τής γλώσσης ήν άπό παιδίον 7.αλεΐς' πρέ
πει νά είπες καθ’ έαυτόν κατά  τά ς ήμέ- 
οας τών άναπαύσεων ή τών κοπώσεων, δτι 
τό μετάξινον έκεϊνο τεμάχιον, μέ τά  τρία 
γαλλ ικά  χρώματα, δπερ έκεΐ κάτω  κυμα
τ ίζε ι είς τά κέντρον τοϋ λόχου, είνε ή

άποϋσα Πατρίς. Πρέπει, έν τφ  μέσω τοϋ 
καπνού τής μάχης, νά μή είχες άλλο 
σημεΐον συναθροίσεως, ή αύτό τά έσχι- 
σμένον τεμάχιον, διά νά έννοήσνις, διά νά 
αίσθανθτϊς παν δ ,τι έγκλείει είς τάς π τυ - 
χάς του τό ιερόν έκεϊνο πράγμα, δπερ κα
λε ίτα ι Σημαία. Ή  σημαία, καλοί μου 
φίλοι, μάθετέ το καλώς, παρέχει έν μια 
λέξει, καί είς εν άντικείμενον καθιστά ψη
λαφητήν τήν ζωήν έκαστου έξ ημών' 
τήν εστίαν έν ή έγεννήθημεν, τήν γωνίαν 

ής γης όπου ηύξήνθημεν, τό πρώτον
μειδίαμα τοϋ παιδία ■ρω·;
νικον έρωτα, την μητέρα ήτις λ ικνίζει 
τό τέκνον,τάν πατέρα δστις έπ ιπλή ττε ι, 
τόν πρώτον φίλον, τό πρώτον δάκρυ, τάς 
έλπίδας, τά  όνείρατα, τάς χειμαίρας, τάς 
αναμνήσεις. Είνε άπασαι αί τέρψεις αύ- 
τα ι, άπασαι, κεκλεισμέναι είς εν όνομα, 
τά ώραιότερον πάντων: ή Πατρίς. Ναί,

?ς λέγω οτι η Σημαία έγκλείει πάντα
τα ϋτα . Είνε ή τιμή τοϋ συντάγματος, αί 
δόξαι του καί οί τ ίτλο ιτο υ , οΐτινες άπα- 
στράπτου<?ιν μέ χουσα γράμματα έπί τών 
ήλλοιωμένων της χρωμάτων, άτινα  φέ- 
ρουσι νικών ονόματα. Εινε αυτή  ή συνεί- 
οησις τών άνθοώπων οιτινες ύπό τάς π τυ -  
χάς της βαδίζουσιν είς τόν θάνατον. Είνε 
τό αυστηρόν καί ύπερήφανον καθήκον άν- 
τιπροσωπευόμενον ύπό τοϋ υπάτου βα
θμού τούμεγαλείου'είνε ιδέα κυματίζουσα. 
Μή έκπλήττεσθε λοιπόν ποσώς, διότι ά - 
γαπ^.ται ή ένίοτε ρακώδης βχεδόν σημαία, 
κα ί άν π ίπτω σ ι μέ τό στήθος διάτρυτον 
ή τήν κεφαλήν συντετριμμένων, δι’ αυ
τήν ! Νομίζεις δτι άόρατα νήματα συγ- 
κρατοϋσι πάσας τάς καρδίας τοϋ συντάγ
ματος πρός αυτήν. Ή  άπώλειά*της είνε 
αισχύνη α ίωνία . Καλλίτερα νά ραπίσω- 
σιν ενα πρός έ'να τάς χ ιλιάδας έκείνας 
τών άνδρών, παρά νά τοΐς άρπάσωσι τήν 
σημαίαν. Ό χ ι, όχι έκατοντάκις, ποτέ 
δέν θά έννοήσητε τ ί υποφέρει έκεΐνος, όσ- 
τ ις  γνωρίζει δτι ή σημαία του εμεινεν ώς 
τμήμα όλόκληοον τής πατρίδος είς τάς 
χεΐρας τοϋ έχθροϋ. Είνε ιδέα ή τις τόν 
βασανίζει καί ήτις δέν τόν άφίνει πλέον. 
«Ή  σημαία είνε έκεΐ κάτω , τήν έπήραν, 
τήν φυλάττουν έκεΐνοι !»  Νύκτα καί η
μέραν το ένθυμεΐται . . . .κα ί πολλάκις ά- 
ποθνήσκει έξ αύτοϋ. Θά μέ έρωτήσητε, τ ί 
είνε ή σημαία, εν σύμβο7*ον . . . . Τί ση
μαίνει άν κ εΐτα ι έδώ ή έκεΐ, είς μίαν έ- 
πιθεώρησιν ή είς μίαν άποθέωσιν ; Σύμ- 
βο7.ον, έστω ' άλ7.’ έν οσω τό άνθρώπινον 
γένος έ'χει ανάγκην νά συνδέηται πρός 
μίαν π ίστ ιν  ύγ ια , άληθή, άρρενωπήν, θά 
έ'χτΐ χρείαν τών συμβόλων τούτων,ών μόνη 
ή θέα μέχρι μυχίων άνακινεΐ έν ήμΐν πάν
τα  τά  εΰγενή αισθήματα, παν δ ,τ ι μ?.ς 
οδηγεί ποάς τήν θυσίαν, τήν αΰταπάρνη-• k '  1 7 1 k
σιν καί τό καθήκον !

Ό πόταν έ7άλει τοιουτρόπως ά 7.οχα- 
γός Φουζερέλ έσίγα κατόπιν πάραυτα ώς 
νεναρκωμένος, δπερ τώ  ήτο σύνηθες. Ή το  
συνήθως μελαγχολικός, άπηυδημένος, 
σκεπτικός, κεκυρτωμένος ύπό τών χρόνων, 
καί είς τό μικρόν καφενεΐον τής Βερννώ 
είς δ μετέβαινε πασαν έσπέραν δπως άνα-



γνώσνι τάς παρισινάς έφημερίδας, σπα- 
νίως, καί είς σπουδαίας περιστάσεις, ή- 
κουον τήν φωνήν του. Προ πολλών έτών 
ό Φουζερέλ έσύχναζεν εις τό Κ αφινείον 
τηι' fld.leioc είς τήν γωνίαν τής μικράς ό
δοΰ,παρά τήν έκκλησίαν. Μετέβαινε καθ’ 
έκάστην,μετά τό φαγητόν, κατά  τήν αυ
τήν σ τ ιγμ ή ν  έκάθητο πάντοτε είς τήν 
αυτήν τράπεζαν, εμενεν ώρισμένας ώρας 
καί άπήργετο κατά τήν αυτήν στιγμήν 
μεταβαίνων είς τήν έν τνί παλα ια  όδώ 
τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου οικίαν του. Ή  τρά
πεζα είς ήν έκάΟνιτο ουδέποτε κατελαμ- 
βάνετο ύπ ’ άλλου. "Αν πρό τής άφίςεως 
τοΰ Φουζερέλ, έμπορός τ ις  νεήλυς έν Βερ- 
νών, ή διαβάτης τ ις  έλάμβανε θέσιν έν 
ττ, γω νία , όπου συνήθως έκάθητο ό αρ
χαίος στρατιώτης, ό υπηρέτης τοΰ κα
φενείου πλησιάζουν τώ  ελεγε χαμηλο- 
φώνως.

—  Εινε άδύνατον , κύριε , νά μείνετε 
είς τήν θέσιν αυτήν, είνε ή Τ ρ ά . τ ε ζ α  z t i r  
Λ  ο γαγώκ.

ΤΗτο διάσημος εν τω  Κ α φ ε π ί ω  τ η ς  
nd.ho)c ή τράπεζα τών λοχαγών, κα ί- 
το ι δέ ό Φουζερέλ ήρχετο μόνος, εκα
λείτο ουτω διατηρούσα τήν άνάμνησιν ε
τέρου στρατιώτου, τοΰ συντρόφου τοΰ 
Φουζερέλ, οστις καί αυτός άλλοτε έκά- 
θητο πρό τής ααρμαρίνης έκείνης τραπέ- 
ζης πασαν εσπέραν. Ή  Βερνών έπί πολύ 
είχεν ίδει αυτούς πάντοτε έν τνί ιδία θέ
σει καί έν τώ  αύτώ  καφενείω, συστρέφον
τας ΰπό τάς χεϊρας τούς κύβους τοΰ δό- 
μινο, ή άνάπτοντας ολίγον οινόπνευμα, 
καί θεωροΰντας άφώνως τήν λάμψιν ε
κείνην ήτις άνίσχυρος, έσβέννυτο πάραυτα 
καθώς σβέννυται τό γήρας. Δέν ήσαν ι
διότροποι, κα ίτο ι γέροντες' δέν παρεδί- 
δοντο δμως ευχαρίστως είς ομιλίας. Ή ρ- 
κουν αύτο ϊς αί λέξεις αί άναπολοΰσαι 
τάς άναμνήσεις τών παρελθόντων, τήν 
ήχώ τής μάχης, τά  πρόσωπα τών άπο- 
θανόντων φίλων. Τό παν δ ι’ αυτούς ήτο 
ήφ ιλ ία  των" κα ίτοι δέ ολίγον εύτυχεΐς 
καί κατειλημμένοι ύπό τών δεινών τοΰ 
γήρατος, εύρισκον καλήν τήν κα τά - 
στασιν αύτών.

Ό  Φουζερέλ καί ό Μαλαπέρ, ώς άρχαϊοι 
φίλοι, ώμίλουν είς ενικόν πρός άλλήλους. 
Είχον γνωρισθή είς τό αύτό σύνταγμα 
τής γραμμής καί ταύτοχρόνως σχεδόν εί
χον μεταβή είς τάν αύτόν λόχον τών γρε
ναδιέρων τής παλα ιάς αύτοκρατορικής 
φρουράς. Ό  Φουζερελ ήτο Νορμανδός' εί
χεν άναχωρήσει νεότατος έκ τής πατρ ί- 
οος του Πρεσανύ, ή τ ις είνε μικρόν χωρίον 
είς τά  περίχωρα τής Βερνών, καί όπερ ά
γνωστον δ ιατί ονομάζεται ΰπ ιρy)<parot·,Ά,νλ 
ώς έθελοντής γενναίως μαχόμενος, μή φει- 
δόμενος έν τή εκστρατεία, ούτε τοΰ α ί
ματος αύτοΰ ούτε τών κόπων,είχεν άπο- 
κτήσει διά τής λόγχης καί τοΰ ξίφους τάς 
έπωμίδας τοΰ λοχαγοΰ. Ό  Μαλαπέρ είχε 
πράξει τό αύτό άφικόαενος είς τόν αύτόν 
σκοπόν διά τής ιδίας όδοΰ. Υιός άλιέως 
έκ Λορμών πλησίον τοΰ Βορδώ,ώς 6 Φου
ζερέλ,κατήγετο έκ νορμανδικής άγροτικής 
ο’ικογενείας, είχεν άφιερώσει τόν βίον του

είς τήν Γαλλίαν ήν τότε Ναπολέων ό πρώ
τος ώθει πρός πάντας τούς πολέμους,κεν- 
τών μέχρις αίματος τόν πολεμικόν τούτον 
ίππον. Μετά τούς μόχθους του είχεν εϋρει 
ςΐφος λοχαγοΰ, τό παράσημον, καί με- 
τρίαν σύνταςιν, ήτις μόλις τώ ήρκει. 
Ά λλά  πάντοτε, ό Μαλαπέρ, ώς ό Φουζε
ρέλ, ολίγον έφρόντιζε περί τής ζωής ή 
τοΰ θανάτου του.

Παραπλεύρως, οί δύω έκείνοι άνδρες ώς 
στρατιώται σταθεροί, είχον εύρεθεϊ είς τάς 
τελευτα ίας μάχας τής αυτοκρατορίας, έν 
Γερμανία καί Γ αλλ ία , καί μετά τήν έπ- 
άνο^ον έκ τής νήσου Έ λβας έ'χυσαν τό 
αίμα αύτών είς το Βατερλώ, είς τήν ύψί- 
στην καί έσχάτην στιγμήν τοΰ ψυχορρα- 
γοΰντος κατακτητοΰ.Ά μφότεροι οί λοχα
γοί έπειράθησαν έκεΐ δτι άνθρωπος δύνα- 
τα ι νά πειραθνί δπως μή έπιζήσν). Πληγω
μένοι καί ώς νεκροί άφεθέντες είχον πέση 
με τά  τελευτα ία  τετράγωνα καί τά  κυανά 
αύτών ένδύματα περιστοιχούμενοι ύπό σω- 
ροΰ ερυθρών ένδυμάτων. Ε ίτα , τήν έπαύ- 
ριον τής άναρρώσεως εύρον καθήμενον βα
σιλέα έπί τοΰ αύτοκρατορικοΰ θρόνου, τοΰ 
θρόνου δν έπί τοσοΰτον διά τών άνδρείων 
αύτών βραχιόνων είχον ένισχύσει, τήν 
λευκήν σημαίαν καταλαβοΰσαν τήν θέσιν 
τής τριχρώμου,νέας στολάς,καί Σουηδούς 
οίτινες ώνόμαζον τούς στρατιώτας τοΰ 
Μιλώ καί τοΰ Νέϋ «Ληστάς τοΰ Λήρου». 
Όνειρον έξαφανισθέν !

Τότε οί δύω φίλοι παρετήρησαν άλλή
λους κινοΰντες τήν κεφαλήν. Έν πλήρει 
άκμή, έν ηλικία τεσσαράκοντα έτών εύ- 
ρίσκοντο απόμαχοι, άνευ θέσεως, άνευ έλ- 
πίδος μέ μικράν σύνταξιν, ήτις γλίσχρως 
έπλήρωνεν αύτοϊς τήν ίεράν τιμήν τών 
πληγών των, Τί νά πράξωσι, καί ποίαν 
ζωήν θά διαγάγωσιν έν τν) νέα ήδη Γαλ
λία  οί δύω έκείνοι στρατιώται, τούς ό-

ν Τ’ ν < 'ποιους ήρςαντο να υποπτευωνται, και 
τους όποιους οί μεν έκάλουν Βοναπαρτι- 
στάς, οί δέ ’Ιακωβίνους ; Ό Φουζερέλ 
καί ό Μαλαπέρ παρηγορήθησαν λέγοντες 
δτι ή βασιλεία τών Βουρβόνων δέν ήδύ- 
νατο νά διαρκέση καί δτι Ιπρεπε νά πε- 
ριμείνωσι. Τότε έζήτησαν μίαν γωνίαν 
τής μεγάλης ταύτης χώρας υπέρ ής τό
σον άνδρείως είχον άγωνισθεϊ, μίαν γω
νίαν είς τήν οποίαν νά καταφύγωσι, νά 
άναπαυθώσι, νά ύπομείνωσιν.Εϊκοσιν ετη 
παρήλθον άφ’ δτου έγκατέλειψαν 6 είς 
τάς μηλέας του, ό έ'τερος τάς άμπέλους 
του. Εί’κοσιν ετη άφ’ δτου διά μέσου τοΰ 
κόσμου διήγον βίον πλανοδίων ιπποτών, 
βαδίζοντες πάντοτε, ούδέποτε άναπα-υό- 
μενοι, ήττημένοι ή νικηταί, εισερχόμενοι 
προπορευομένης τής μουσικής είς τας κα- 
τακτηθείσας πρωτευούσας, καί τήν έπαύ- 
ριον διαφιλονεικοΰντες κατά τοΰ Κοζάκου 
ή Πρώσσου τήν γην τής Γαλλίας, ήτις 
είχε ποτισθεΐ άπασα διά γαλλικοΰ αίμα
τος. Εικοσαετείς πορεϊαι καί μάχαι ! Είς 
διάστημα εϊκοσιν έτών αί ί ς ίχ ι  κενοΰνται 
καί οί γέροντες άποθνήσκουσιν. Ουδέτερος 
αύτών εύρεν ίχνος παρελθόντος. Είς τήν 
θέσιν τής έν Λοραών μικοάς οικίας ό Μα- 
λαπέρ εύρε ςενοδοχεϊον νεωστί έκτισμένον

καί χρησιμεΰον ώς σταθμάς είς τήν άμα
ξαν τοΰ Βορδώ.

Ό πόταν ό Φουζερέλ έζήτησεν έν Πρε
σανύ ειδήσεις περί τών συγγενών του, οί 
κάτοικοι άνηρώτων τήν μνήμην των καί 
ελεγον:

—  Ναί, ήκουσα νά ομιλούν περί αυ
τών ! . . . Άφήκαν τόν τόπον καί έκα- 
τοίκησαν είς τό Πασύ, όπου καί άπέθανον.

’Ιδού τ ί εμενεν είς τούς δύω φίλους’ 
ονόματα έπί λίθου είς τό κοιμητήριον τοΰ 
χωρίου. Βλέποντες λοιπόν δτι ήσαν άνω- 
φελεϊς καί μόνοι έν τφ  κόσμω, άπεφάσι- 
σαν νά ζήσωσιν όμοΰ, ό είς παρά τόν 
άλλον, ώς στρατιώ τα ι είς τήν γραμμήν. 
Δέν έχωρίσθησαν πλέον. Ό Φουζερέλ έ
πεισε τόν Μαλαπέρ νά κατοικήσωσιν είς 
Νορμανδίαν καί έξέλεξαντο τήν ήσυχον 
καί θελκτικήν μικράν τής Βερνών πόλιν, 
δπου ένώσαντες τάς μικράς των προσό
δους, άλλως τε είθισμένοι πρά πο7Λοΰ είς 
τάς στερήσεις, έ'ζων άνέτως. Ή το  ή τε
λεία  άνάπαυσις μετά τήν μεγάλην τα 
λαιπωρίαν. Πόσον διάφορος ή νέκ αύτη 
ζωή ! Τά έ'τη έ'ρρεον έν μακραΐς ήμέραις 
ώς α ί νύκτες τοΰ χειμώνος, φέροντα πάν
τοτε τάς αύτάς ένασχολήσεις, τάς αύτάς 
ομιλίας, τούς αύτούς περιπάτους. Ή  πό
λις μέ τάς γραφικάς αύτής όδούς, δπου 
πολλαχοΰ συναντώνται ’ίχνη τοΰ παρελ
θόντος, είνε έκ τών πόλεων είς άς εύχα- 
ρίστως μενει τ ίς  πρός άνάπαυσιν. Ό Ση
κουάνας ήρεμα ρέει ύπό τήν λιθίνην γέ
φυραν. Καπνοί ύγιεΐς καί άρωματώδεις 
έςέρχονται άπά τής στέγης τής Βερνών 
καί τοΰ Βερνωνέ, χωρίου άπέναντι τής 
πόλεως καί είς τήν άντίθετον τοΰ ποτα
μού όχθην. Φαιδρά πρόσωπα προβάλλου- 
σιν είς τά  παράθυρα τών φαιών οικιών. 
Ούδεμία κίνησις πυρετώδης παρουσιάζε
τα ι. Μόλις στρατιώ τα ι τινές προξενούσιν 
περισσότερον θόρυβον, βαδίζοντες έπί τού 
λιθοστρώτου’ ό πληθυσμός ούτος δν άπο- 
τελούσι κ τημ α τία ι, έρασταί τών άνθέων, 
άρχαϊοι στρατιώ τα ι άπόμαχοι, διάγει ή- 
ρέμα ύπό τήν νορμανδικήν άτμόσφαιραν.

—  Θά εδιδον τούς καλλιτέρους οί'νους 
τοΰ Ευρου καί τής κοιλάδος τοΰ Ώ ζ , διά 
δύο βαρέλια Μεδώκ, έλεγεν ένίοτε ό Μα
λαπέρ είς τόν Φουζερέλ. 'Ομολογώ δμως 
δτι ζή τις καλά έν Νορμανδία, καί δτι 
γηρασκει εύχαρίστως.

Ή  χαρά έν τούτοις τών δύω άξιωμα- 
τικώ ν δέν ήτο μεγάλη, άπκσαι δέ αί δια
σκεδάσεις αύτών συνίσταντο είς τό νά 
διασχίζωσι τάς μεγάλας όδούς, τήν δεν- 
δροστοιχίαν τής Μαιζονέτ, μέχρι τέλους 
τής δενδροφύτου όδοΰ, ήτις ακολου
θεί παραπλεύρως τήν αιμασιάν τού περι
βόλου τοΰ Βιζύ. Ε ίτα  προεχώρουν βαδί
ζοντες πάντοτε, καί μόνον ίστάμενοι 
ένίοτε όπως χαράςωσιν έπί τοΰ χώματος 
τό σχέδιον μάχης περί ής ή φιλονεικία, 
είσήρχοντο είς τό δάσος, σταματούντες 
ΰπό τά  μεγάλα δένδρα τού Βαλμέ. Ε ίτα 
έπανήρχοντο, όμιλούντες πάντοτε, είς το 
ξενοδοχεϊον Έ 6(>i, δπου έ'τρωγον, χαιρε- 
τώντες καί καθήμενοι είς τήν τράπεζαν" 
ένταΰθα ν.άλλον ήκουον ή έλάλουν. Μ ε τ ά



τό γεύμα έδίπλωνον τό χειρόμακτρον, 
έχαιρέτιζον καί πάλιν, καί μετέβαινον είς 
τό καφενεΐον, δπου παίζοντες δομινό, πε- 
ριέμέναν δπως τά ώρολόγιον της έκκλη- 
σίας σημάντ) έννάτην. Πάραυτα τότε έπέ- 
«τρεφον είς τόν οίκόν των, έλάμβανον τό 
παρά τήν κλίμακα κηρίον, καί θλίβοντες 
τάς χεΐρας, άνήρχετο έκαστος είς τά δω- 
μάτιόν του, βλέποντες καθ’ ύπνον τάς 
παρελθούσας κατακτήσεις καί τάς μαραν- 
θείσας δόξας.

Τήν έπαύριον τοϋ Βατερ7,ώ ήλπιζον δτι 
ή κυβέρνησις τών Βουρβόνων θά ήτο 
προσωρινή, καί περιέμενον ήμερα τή ή
μερα δπως σύρωσι πάλιν τά παρά τά 
προσκεφάλαιον κρεμάμενον ξίφος των. 
Άρχαΐον δημοκρατικόν αίσθημα τοΐς £λε- 
γεν δτι ό Λουδοβΐκ,ος έννατος δεν θά έβα- 
σίλευεν έπί πολύ. Έν τούτοις τά ετη 
έξηφανίζοντο, έπέρων, Ιφευγον' οί δύω 
λοχαγοί ήσθάνοντο δτι έγήρασκον, ένω ό 
Κάρολος δέκατος, διαδεξάμενος Λουδοβί
κον τόν εννατον, έξηκολούθει βασιλεύων.

—  Τί νά γείνγ], ελεγεν ένίοτε ό Φουζε
ρέλ, τό παν έτελείωσε, καλέ μου Μαλα- 
πέρ· δέν θά διοικήσωμεν πλέον στρατιώ- 
τας' πρέπει νά άφίσωμεν τήν θέσιν εις 
•τούς ταχυτέρους, οί ρευματισμοί έ'ρχον- 
τα ι ! . . . Ά λλω ς τε έσυνειθίσαμεν καί 
εις τήν αργίαν" ό άήρ τοϋ στρατωνος θά 
■μάς φανή ήδη πολύ βαρύς ! Χαίρετε 
ώραΐαι ήμών έλπίδες, πτωχέ μου φίλε ! 
θ ά  άποθάνωμεν λοχαγοί. Δέν εί'μεθα 
πλέον χρήσιμοι διά τίποτε. Ή παροιμία 
λέγει : ό αρχαίος στρατιώτης είνε γηοα- 
λαΐον ζωον !

’Ολίγου δεΐν μετά τό 1830 νά είσέλ- 
θωσιν είς τήν υπηρεσίαν. Ό ντως δμως 
εϊχον συνειθίσει είς τόν ήρεμον βίον, είς 
τήν γωνίαν των, είς τό κοράσιον δπερ 
έμειδία καί έξήγαγε τήν κεφαλήν του με
ταξύ τών γαστρών, είς τήν καφεπώλιδα 
ήν έχαιρέτων καί ήτις τούς έσέβετο, είς 
τούς χαιρετισμούς τών διαβατών οιτινες 
ύπεκλίνοντο προ τών «λοχαγών», είς τήν 
άνάπαυσιν, είς τήν καθημερινήν ταπεινήν 
ευτυχίαν, έν γένει είς τό είδος έκεϊνο τοϋ 
βίου δπερ λικνίζει τόν άνθρωπον καί απο
σοβά τάς φροντίδας του. Δεν έτόλμησαν 
νά καταλείψωσι πάντα ταϋτα. Ή ήλι-  
κία τών ταραχών είχε παρέλθει. ’Ήδη 
ζώντες είς τό παρελθόν ήρκουν αύτοΐς αί 
αναμνήσεις των. Μετά τήν πυρετώδη λοι
πόν πρός τά  στρατιωτικά κλίσιν των, 
έξηκολούθησαν τήν έπαύριον τοϋ ’Ιου
λίου, τόν γαλήνιον αυτών βίον, καί πάν
τοτε μειδιώντες, σιωπηλοί καί συμπαθη
τικοί, προσήρχοντο είς τό ξενοδοχεΐον 
E6pe ή είς τά K a y s r e i o r  rjjc [T0.leu>c είς 

τήν «Τράπεζαν τών Λοχαγών».
Οί δύο ούτοι στρατιώται, είθισμένοι νά

περώσιν όαοϋ τάς ήαέρας των καί άπο- k  ̂φασίσαντες νά συναποθάνωσιν, οί δύω
ούτοι φίλοι διέφερον άλλήλων καί φυσι- 
κώς καί ήθικώς. «Ίσως ή διάπυρος καί 
μακρά αυτών φιλία παρήχθη έκ τής άντι- 
θέσεως τών χαρακτήρων των. Ό Φουζε
ρέλ, υψηλός, ισχνότατος, τό πρόσωπον 
ολίγον χλωμόν καί τήν γενειάδα φαιάν

εχων, ήτο αυστηρότερος, άλλ’ όχι και 
ιδιότροπος ώς ό σύντροφός του Μαλαπέρ. 
Ούτος, υψηλός έπίσης, άλλά παχύσαρκος 
καί αιματώδης, έμειδία καί ήστείζετο 
εύκολότερον. Ώς πρός τάς εξεις των δμως 
ή διαφορά τών κράσεων δέν ήτο μεγάλη. 
Ό Φουζερέλ ήγάπα πολύ τόν καπνόν καί 
άκαταπαύστως έκάπνιζε, τό πρωί είς τό 
παράθυρον, τήν ήμέραν είς τάνπερίπατον, 
τό εσπέρας άναγινώσκων. Ό  Μαλαπέρ 
έξωμολογεΐτο §ν μικρόν του άμάρτημα, 
τόν έ'ρωτά του πρός τόν ευώδη οίνον καί 
τόν της Χερσονήσου. Ύπό τόν μεγάλον 
του μύστακα συνέπτυσσε μεθ’ ήδονής τά  
χείλη όπόταν έγεύετο καλού τίνος οίνου. 
Ό Φουζερέλ πολλάκις τόν έπέπληττε γε- 
λών, διότι ήτο «ήδυπαθής». Ή κλίσις 
δμως τοϋ λοχαγού πρός τόν καλάν οίνον 
ουδέποτε κατήντα έλάττωμα' έδείπνα 
κακώς δμως ό Μαλαπέρ άν πρό τού φα
γητού δέν ήνοιγε τήν δρεξιν διά τής μα- 
λάγας, καί άν είς τά  μέσα τοϋ φαγητού 
δέν τώ προσέφερον ποτήριον μαδέρας.

—  Άνάμνησις τών είς Ισπανίαν καί 
Πορτογαλίαν εκστρατειών, ελεγε γελών.

Ό Φουζερέλ δέν έτόλμα νά έπιπλήξν) 
τόν Μαλαπέρ διά τάς δαπάνας ταύτας, 
διότι καί αυτός έξώδευε τάς οικονομίας 
του άγοράζων ξένους καπνούς καί πίπας 
διαφόρους, τάς όποιας είχεν έντός τού 
δωματίου του τοποθετήσει κατά τό μέ
γεθος των έπί σανίδος, ήν έκάλει «Μου- 
σεΐον του».

Οΰδέν άλλο έλάττωμα ήδύνατό τις νά
» . , ,, , - » γ ,ευργι εις αυτους, οσον και αν ανεί,ητει.

Γέροντες ήδη, άφοϋ έκατοντάκις έκινδύ- 
νευσαν νά φονευθώσιν, ούδέποτε εύρόν- 
τες έν τή νεότητι αύτών εξ μηνών βίον 
ήρεμον καί σπαταλήσαντες τάς ώρας έκεί- 
νας κατά τάς οποίας λέγομεν δτι ό άν
θρωπος έγεννήθη δ'πως άγαπά καί άγα- 
πάται, γείνγ) πατήρ καί γηράσκνι βλέπων 
νά αύξάνωνται μικρά δντα άτινα θά γεί— 
νωσιν άνδρες' άφ’ ου άφηκαν μέρος της 
καρδίας καί τοϋ αϊματος αύτών είς τάς 
βάτους τής όδοϋ, εύρίσκοντο άνευ τέκνων, 
άνευ άλλων άναμνήσεων έρωτικών είμή 
τούς έλαφρούς των έρωτας όπόταν ήσαν 
έν τώ στρατφ, άπηυδημένοι πλέον καί 
λησμονηθέντες, καί μόνοι είς τό καταφύ- 
γιον αύτών, εύτυχεΐς όμως καί ήρεμοι, 
άνευ έπιθυμιών, βέβαιοι δέ δτι έξεπλή- 
ρωσαν τό καθήκον των δπερ πας άνθρω
πος οφείλει νά έκπληρώστ). Έλεγον δτι 
ήσαν έξ έκείνων οιτινες δι’ οικογένειαν 
έ'χουσι τήν πατρίδα καί διά νόμον τήν 
αυταπάρνησιν. Στρατιώται, είχον ένερ- 
γήσει ώς στρατιώται, καί ευχαριστημένοι 
έκ τής θυσίας, έκάθηντο ήδέως ύπό τόν 
ήλιον, έπαναλαμβάνοντες δτι είχον τό 
δικαίωμα νά άναπαυθώσι μετά τήν καλήν 
έκπλήρωσιν τής ήμέρας των. «Άφοϋ έβα- 
δίσαμεν καλά τον δρόμον μας, δυνάμεθα 
ήδη νά έκτείνωμεν τάς όκνηράς κνήμας! » 
Καί εμενον έκουσίως έν τή σκιά των, σιω
πηλοί, ταπεινοί, άγνωστοι, ευλαβή συν
τρίμματα μεγάλου ναυαγίου.

Ά λλω ς τε έ'μενεν αύτοΐς βαθύς ερως, 
παρηγορία ύψίστη έξ έκείνων α'ίτινες

άρκοϋσι νά πληρόσωσι βίον ολόκληρον.
Πεσόντες είς Βατερλώ, είχον σφραγίσει 

τούλάχιστον τό στάδιον αύτών διά πρά- 
ξεως έξοχου άφοσιώσεως,ήτις κατά πάντα  
ηύχαρίστει τήν συνείδησίν των καί ώς 
στρατιωτών καί ώς πολιτών, καί άκτίς 
ΰπερηφανίας διήρχετο έκ τών όμμάτων 
των όπόταν ένεθυμοϋντο ταύτην.

Ήτο αϋτη ή προσφιλεστέρα τών άνα
μνήσεων αύτών.

Βατερλώ ! Είς άλλους τά όνομα τούτο 
θά προυξένει τήν έρυθρίασιν τής αισχύνης. 
Εκείνοι, ύπό τήν βοώσαν οργήν ήν ύπε- 

κίνει ή ήχώ τής ζοφεράς ήμέρας, έπανεύ- 
ρισκον τήν πικράν παρηγορίαν έκείνων, 
οιτινες άφανώς, άλλά στωίκώς έκπλη- 
ροϋσι τό έαυτών καθήκον έν τφ  μέσω 
τρομεράς καταιγίδος.

Β'

Τήν ήμέραν έκείνην, 18 Ιουνίου 1815 , 
καθ’ ήν ή κταπληκτική τύχη τοϋ άνδρός 
δστις είχε κρατήσει είς τάς χεΐρας αύτοϋ 
τήν Γαλλίαν, συνετρίβετο ώς ΰελος, είς 
τήν τρομεράν στιγμήν τής καταστροφής 
καί τής αύτοσυντηρησίας, οί δύω έκεΐνοι 
άνδρες έν τώ μέσω τοϋ πλήθους τής ή τ-  
τημένης στρατιάς, ειχον μέχρις ύστατης 
στιγμής αίσθανθή έν αύτοΐς πάλλουσαν 
τήν καρδίαν τής Πατρίδος. Είχον παρευ- 
ρεθεΐ τήν πρωίαν, μέ τό δπλον είς τόν 
βραχίονα, είς τό πρώτον μέρος τής μάχης 
ήτις ύπήρξε νίκη. Ό Αγγλικός στρατός 
δεκατιζόμενος είδε πολλάκις όρθούμενον 
πρό αύτοϋ τό φάσμα τής ήττης. Ή έπι- 
μονήτοϋ Βελιγκτών, τοΓι σ ιή η ρ ο>> ό ο ν -  
χο'ί,εσωσεν αύτόν. Διά τούτο ο* στρατιώ- 
ταιτοϋ Βουλόου καί τού Βλοϋχερ ήδυνή- 
θησαν νά φθάσωσιν είς τόπεδίον τής μά
χης καί ευρωσιν όρθιους τούς τελευταίους 
Ά γγλους. Οί γρεναδιέροι τής φρουράς 
μακρόθεν άκολουθοϋντες τους έπί τοϋ 
όροπεδίου τού Α γίου Ίωάννου γιγαντώ- 
δεις άγώνας, άκούοντες τόν ήχον τοϋ 
τουφεκισμού έκ τών άριστερών, καί έκ 
τών δεξιών τόν ήχον τών πυροβόλων ώσεί 
άγγελόντων τήν έ'λευσιν τοϋ Γρουσύ, οί 
γρεναδιέροι άνέμενον τήν ώραν καθ’ ήν 
θά έξώρμων κατά τοϋ έχθροϋ δπως λά- 
βωσι τήν νίκην, ώς καί έπί τοϋ Α γίου  
Ίωάννου είχεν έξέλθει ή μεσαία φυλακή. 
Ανυπόμονοι, οί άρχαΐοι στρατιώται, έλε
γον ό'τι ή ήμερα έκείνη διήρκει πολύ καί 
ήπόρουν πώς ό Νέϋ δέν είχεν είσέτι κατα- 
θραύσει τούς δραγόνους τοϋ Πονσομβό, 
τά  «κόκκινα παιδιά» τοϋ Βελιγκτών,καί 
τούς άνωχωρίτας τής Σκωτίας. Αίφνης, 
περί τό τέρμα τής ήμέρας, όπόταν ήλ- 
πιζον είσέτι δτι ήδύναντο νά κερδίσωσι 
τήν άγρίαν έκείνην μάχην, ή αίφνηδία 
άφιξις τοϋ Βλοϋχερ, δν ό Λοβώ δέν ήδυ- 
νήθη νά συγκρατήστ), δπως καί τόν Βου- 
λόω, ή απροσδόκητος αΰτη εισβολή νέων 
στρατευμάτων έπί τοϋ πεδίου τής μάχης, 
ήλλαξεν άποτόμως τήν τύχην καί έ'σπειρε 
τήν άταξίαν είς τάς γαλλικάς τάξεις. 
Έκ τής συμπαγούς ταύτης στρατιάς μό
νον οί γρεναδιέροι τής φρουράς Ιμενον άθι



κτοι. Τά λοιπά σώματα, άπό πρωίας πά- 
σχοντα, εύρίσκοντο ήδη συγκεχυμένα. 
Ήεζοί, ιππείς, θωρακοφόροι τοΰ Μιλώ, 
εΰζωνοι κα ι λογχοφόροι τοΰ Νέϋ, πυρο- 
βοληταί κα ι γρεναδιέροι, πάντες συστρέ
φονται Ικπληκτοι ΰπό την πίεσιν τών 
πρωσσικών στρατευμάτων, άτινα  ήρχοντο 
άπό τοΰ Πλάνσενέ. Ή  φρουρά τότε σχη
μ α τ ίζετα ι είς τετράγωνα. Ή  παλα ιά  
φρουρά προσπαθεί ν ’ άντιτάξτι άντίστασιν 
άκατάβλητον είς τους στρατιώτας τοΰ 
Βλοΰχερ, καί είς τους "Αγγλους εκείνους 
τοΰ Β έλιγκτων, οΐτινες μετά θριαμβευτι
κών κραυγών κατέρχονται τοΰ όροπεδίου 
οπού κατέσφαζον αυτούς οί Γάλλοι την 
πρωίαν. ’Απαθείς, ακίνητοι καί έτοιμοι οί 
γρεναδιέροι της φρουράς, σταθεροί άνέμει- 
ναν την μεγάλην τοΰ έχθροΰ προσβολήν' 
τά  τετράγωνα αύτών, πόλεις άνθρώπιναι, 
κατασυντριβέντα ύπό τοΰ πυρός, έστρέ- 
φοντο' κατεθραύσθησαν ύπό τών σφαιρών 
κα ί διεσπάρησαν άφίσαντα σωρούς πτω 
μάτων όπως δεικνύωσι την θέσιν έν ή 
έπολέμησαν. Τά τετράγωνα τά  διοικού- 
μενα ύπό τών στρατηγών Πτύ καί καί 
Πορέ Μορβάν, προσβληθέντα καί ταΰτα , 
άνθ ίσταντα ι άγερώχως κατά  τών σφαι
ρών. Πέριζ αύτών είς σωρούς άνυψώθησαν 
οί νεκροί Ά γ γ λ ο ι, καί τά  πτώ ματα  τών 
ΙΙρώσσων. Έ κεΐ, μεταξύ τών ηρώων τού
τω ν, έμάχοντο καί οί λοχαγοί Φουζερέλ 
καί Μαλαπέρ, έν τω  κέντρω, μέ τό ξίφος 
είς τήν χειρα πέριξ τοΰ σημαιοφόρου. 
’Ωχροί έκ τής μανίας, έξεσφενδόνιζον 
κα τά  τοΰ έχθροΰ τρομεράς ύβρεις άπολ- 
λυμένας είς τόν θόρυβον της μάχης. Α ί
φνης σφαίρα προσέβαλλεν είς τό μέτωπον 
τόν αξιωματικόν Κροσνιέ, οστις έκράτει 
τήν τρίχρωμον σημαίαν. Γραμμή αίματος 
■έσχηματίσθη είς τό μέτωπον τοΰ ανδρείου 
τούτου. Θανασίμώς πληγείς , ΐστατο  όρ
θιος καί προσκεκολλημένός έπί -τοΰ ξύλου 
της σημαίας. Αίφνης οί δάκτυλοι αύτοΰ 
παρέλυσαν καί επεσεν έν τώ  αίματηρφ 
βορβόρω.

—  Φουζερέλ, άνέκραξεν ό Μαλαπέρ, 
Φουζερέλ, λάβε τήν σημαίαν !

Ό  Φουζερέλ ελαβε τήν σημαίαν έχ. τών 
χειρών τοΰ θνήσκοντος καί έδόνησεν αύ- 
την μετ’ οργής ύπεράνω τών τρίχινων π ί
λων, ποιών νά κροτώσιν α ί π τυχα ί αύτής 
έν τώ  μέσω της θερμής καί ζοφερές εκεί
νης ατμόσφαιρας, ώς ύβρις καί πρόκλησις 
κατά  τών έχθρών. Σφαίρα κατέθραυσε 
καί συνήρπασε τόν χρυσοΰν άετόν, ό δέ 
λοχαγός ήσθάνθη έν τή y ειρί πάλλουσαν 
τήν σημαίαν, ήτις έ'φριττεν έκ τής πλη- 
γης, ώσεί είχε ψυχήν.

Οί Πρώσσοι τότε προχωροΰντες βρα
δέως άλλ’ άσφαλ.ώς, άθρόοι ήρχοντο κατά  
τοΰ τετραγώνου όπερ Ικλινεν. ’Ήδη στρα- 
τ ιώ τα ι τινές περίτρομοι έγκατέλειψαν τόν 
ήρωϊκόν όμιλον καί άνεμίχθησαν είς τούς 
κραυγάζοντας καί φεύγοντας πρός τό 
Ζενάπ.

Τότε ό Φουζερέλ ένόμίσεν οτι ήκουε 
μεγάλην φωνήν, ταυτοχρόνως ικετευτ ι
κήν καί επ ιβλητικήν, μίαν κραυγήν τοΰ

Μαλαπέρ,οστις .τόν διέτασσε νά σώατι τήν 
σημαίαν.

Αστραπηδόν ήννόησαν άλλήλους.
Τό παν άπώλετο «Είν,ε πολλοί ! εινε 

πολλοί !»  ελεγεν ό Μαλαπέρ.. Μετ’ ολίγον 
οί Πρώσσοι θά ήρπαζον έκ τών θνησκόν- 
των στρατιωτών τήν σημαίαν τών γρενα
διέρων της φρουράς. Ά λ λ ’ όχι ! Ποτέ ! 
’Έπρεπε νά τήν καταστρέψωσιν.Ό  Φου
ζερελ έθραυσε. τό ξύλον έπί πυροβόλου, 
ένώ άφ’ ετέρου άφήρει τά μετάξινον ύ
φασμα.

—  Θάψε την, είπεν είς τόν φίλον του.
Παρά τούς πόδας τω ν, έν μέσω τών

πτω μάτω ν, εύρίσκετο τεθραυσμένον πε- 
-ρίμακτρον πυροβόλου. Δ ι’ αύτοΰ ό Μα
λαπέρ ήνοιξεν οπήν άρκούντως βαθεΐαν 
έπί τοΰ βορβορώδους έδάφους, καί όπόταν 
έτελείωσε, καλύπτων τήν σημαίαν καί 
τά  μετάξινα τεμάχια  διά χώματος έρυ- 
θροΰ έκ τοΰ αίματος, ήσθάνθη κλονισμόν 
έπί τοΰ τάφου τούτου' είτα  ύψώσας τά  
ομματα πρός τόν Φουζερέλ, ή κ ου σε τόν 
λοχαγόν λέγοντα μεθ’ ύπερηφάνου χειρο
νομίας.

—  Τώρα ζήτω  ή Γαλλία  ! δυνάμεθα νά 
άποθάνωμεν !

Καί άμφότεροι, μέσω τοΰ τρομεροΰ 
τουφεκισμού καί τών θριαμβευτικών καί 
ύβρ ιστικών κραυγών τών νικητών, μέσω 
τών τρομερών θρήνων ή απειλών τών ή τ -  
τωμένων, οί φλεγματικοί έκείνοι άνδρες, 
μειδιώντες καί εύτχεΐς, διότι Ισωσαν τήν 
Σημαίαν, ερριψαν τά ξύλον αύτής κατά 
πρόσωπον τών Πρώσσων, ο'ίτινες έπυροβό- 
λουν ήδη τό τετράγωνον έκ τοΰ σύνεγγυς.

Ή δη έπί τοΰ πεδίου τής μάχης τοΰ 
Βατερλώ δέν εμενεν είαή τά τελευταϊον 
τετράγωνον όπερ διώκει ό Καμπρών, καί 
έντός τού όποιου Ναπολέων ό πρώτος ή- 
θ έλη σε να καταφύγη όπως άποθάνη. Οΐ 
ύστατοι πολεμισταί τής μεγάλης στρα
τιάς είχον καταθραύσθή, είχον πέσει ό 
εις παρά τόν άλλον, άλλά δέν είχον ή τ -  
τηθη.

Ο Φουζερέλ καί ό Μαλαπέρ άφέθησαν 
ώς νεκροί έπί τοΰ πεδίου.

Πληγωμένοι άυ.φότεροι, έπί πολύ εμει- 
ναν κεχωρισμένοι. Είχον μεταφέρει αύ- 
τούς είς άγροτικά κτήματα  καί περιποιη- 
θή κατά τό δυνατόν. Οί χωρικοίοί εύ- 
ρόντες αυτούς, τούς είχον λάβει έκ τού 
πεδίου ήμιγύμνους καί μέ τά  θυλάκια 
κενωθέντα ΰπό τών κλεπτών, ώστε έδέ- 
ησε μετά τήν θεραπείαν, πεζή νά έπ ι- 
στρέψωσιν είς τήν πατρίδα, άπό σταθμόν 
είς σταθμόν, όμοιάζοντες μάλλον έπα ίτας 
ή στρατιώτας. Ά λ λ ά  τ ί ! ήσθανοντο ότι 
ήσαν πλουσιώτατοι, διότι ώς φιλάργυροι 
είχον θάψει τόν μόνον θησαυρόν δν έξετί- 
μων έν τώ κόσμω, καί οστις -αρίστανε 
τήν έθνικήν τιμήν, έ'φερε τά γαλλ ικά  χρώ
ματα , είς αύτούς δε έφαίνετο ώς ζωντανή 
τής πατριδος είκών.

Ό πόταν ένεθυαοΰντο τήν τροαεοάν έ-‘ 1 Γ ι i
κείνην ήμέραν,ή μάλλον τήν ώραν έκείνην 
τήν άμαυράν, καθ’ ήν τό παν είχεν άπω- 
λεσθη, καθ’ ήν έ'χοντες τάν θάνατον πέριξ 
αυτών είχον άντιστή  μέχρις' ύστάτω ν, μέ

τά αίμα είς τούς οφθαλμούς, τήν ύβριν είς 
τά  χείλη καί τήν κεκμηκυϊαν χεΐρα έπί τής 
λαβής τοΰ ξίφους, όπερ θά προετίμων νά 
θραύσώσι μάλλον ή νά παραδώσωσιν" όπ
όταν άνεπόλουν τήν τελευτα ίαν σκηνήν τοΰ 
δράματος, είς δ είχον λάβει ένεργάν μέ
ρος, τούς διαφόρους σωρούς τών νεκρών, 
τάν άνάπτοντα έκεΐνον ουρανόν, τήν ά
πειρον πεδιάδα, τήν πληθύν τών έρυθρών 
άγγλικών στολών καί τών μελανών τών 
Πρώσσων, τήν γραμμήν έκείνην τοΰ πυρός 
τήν περιβάλλουσαν τό τετράγωνον, όπερ 
είχεν αποφασίσει νά άποθάντ), είτα  τήν 
έσχισμένην σημαίαν καί τό τεθραυσμέ
νον αύτής ξύλον, τό λάβαρον έκεϊνο όπερ 
είχον διαφιλονεικήσει καί σώσει έκ τών 
χειρών τοΰ έχθροΰ, όπόταν έλεγον «έπρά- 
ςαμεν τούτο !»  ό Φουζερέλ καί ό Μαλα
πέρ άνύψουν τό μέτωπον, παρετήρουν 
άλλήλους μετ’ οφθαλμών λαμπόντων καί 
ετεινον τάς χεΐρας έπαναλαμβάνοντες: 
«Τούλάχιστον δέν τήν έπήραν τήν Ση
μαίαν τών γρεναδιέρων τής φρουράς ! »

Ή  ιδέα έκείνη ήτο, ή παρηγορία, τό 
κατόρθωμα έκεϊνο ήτο ή ζωή τω ν. Παραι- 
τηθέντες ήδή καί άπόμαχοι, ελεγον ότι 
έκείνοι μόνοι, διά μιας έμπνεύσεως καί 
συμφωνίας, Ισωσαν τήν δόξαν τής Πατρί- 
δος καί τού συντάγματος. Διά . τούτο ό
πόταν ώμίλουν περί τοΰ παρελθόντος τού
του, οί ^ύο λοχαγοί έμειδίων, ό Φουζε
ρέλ ετριβε τάς χεΐρας, ό δέ Μαλαπέρ θω- 
πεύων τόν μ,ύστακα, ελεγε: —  «Εμπρός 
γέρω μου, §ν ποτήριον μαδέρας είς ύγείαν 
•τής Σημαίας ! δέν <>ύνασαι νά τής τό άρ- 
νηθής !»
„ Ούτω εζων μετρίώς, γαλήνιοι καί εύ- 
χαριστημένοι, ,οί άνδρες έκείνοι, οΐτινες 
είχον άνοίξει τά ς φλέβας τω ν όπως πα - 
ράσχωσι πορφύραν είς Ttva λοχαγόν άση- 
μον, καί οΐτινες θά εδιδον τήν εαυτών
γ \ -ι >  ̂ι > τ —ςωην οττως κ~οτοεψωσι. ττ,ν τ,τταν της
Γ αλλίας.

" Ε π ε τ α ι συνένεια .
X  Δ. ■
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