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ΒΕΑΑΙΡ Ο ΚΙΘΑΡΩιΔΟΣ

Ή  σκνίνή αΰτη  του αρχιστρατήγου του 
έν ’Ιτα λ ία  στρατού συνέκειτο έξ ένός προ- 
θαλάμου καί ένός θαλάμου* τά  δύο ταϋτα  
εΰρέα διαχωρίσματα άπετέλουν οίκημα 
ολόκληρον διά τό Κ ατινά.

Έ γεύετο και έδέχετο τούς προσερχο- 
μένους είς τόν προθάλαμον, κατεκλίνετο 
βέ καί είργάζετο ε’ις τόν έσωτερικον θά
λαμον. Εις τόν τελευταΐον τοϋτον, μόλις 
φωτιζόμενον ύπό μικράς διφώτου χαλ- 
κής λυχνίας, ό στρατηγός ώδήγησε τόν 
Λαβερνή.

Αυτόθι έπί θρανίου έκάθητο κρατών 
κιθάραν νέος είκοσιπενταέτης μέ λαμπράν 
ξανθήν κόμην καί οφθαλμούς μέλανας, 
δστις ήγέρθη ώς ήκουσε τά  βήματα τών 
προσερχομένων.

—  Κύριε ύπολοχαγέ, είπεν ό Κατινά 
πρός τόν Λαβερνή, ιδού ό κύριος Βελαίρ, 
μουσικός άριστος καί εύγενέστατος άν
θρωπος, τόν όποιον λαμβάνω τήν τ ΐϋή ν  
νά σάς παρουσιάσω. Βελαίρ, άφησε τήν 
κιθάραν σου καί Ιλα νά συνομιλήσεις μέ 
τόν κύριον Γεράρδον δέ Λαβερνή καί 
μαζί μου.

Ό  Βελαίρ έπλησίασε διά νά χαιρετίση, 
ήδυνήθη δέ τότε ό Γεράρδος νά παρατη— 
ρήσν) τήν θελκτικωτάτην και συμπαθε- 
στάτην φυσιογνωμίαν του. Τόσον γλυκείς 
ήσαν οί μαϋροι οφθαλμοί του, μέ τόσην 
ειλικρίνειαν διεστέλλοντο, τό μειδίαμά 
του άπεκάλυπτε τόσον λευκούς όδόντας 
μεταξύ χειλέων τόσον δροσερών καί πορ
φυρών, τόσην χάριν προσέθετεν είς τά 

, σύνολον τής μορφής του ή όπωσοϋν άνε- 
«ηκωμένη ρίς του, οί δέ διαγραφόμενοι εις

τά μέσον τών παρειών λακκίσκοι τόσην φ ι- 
λομειδή αφέλειαν άπέδιδον είς τήν μορ
φήν του, ώστε ό Γεράρδος ευθύς έξ άρχής 
όιετέθη συμπαθέστατα πρός τό άξίέρα- 
στον έξωτερικόν τοϋ ατόμου έκείνου.

‘Ο Κ ατινά παρετήρει διά τοϋ καν- 
θοϋ τοϋ όφθαλμοϋ τούς δύο έκείνους 
εύειδεΐς,άλλά τόσον άνομοίους νέους, οΰς 
ή αλλόκοτος έπιθυμία του έ'φερεν είς ά ντ ι-  
παράστασιν. Ό  Γεράρδος ήτο υψηλός, 
ένω ό Βελαίρ βραχύσωμος. Ό  Γεράρδος 
είχε τά μέτωπον εύρύ, τό χείλος άγέρω- 
χον, τήν ρίνα γρυπήν, τά κάλλος αυστη
ρόν" τά βλέμμα του ελαμπεν, ώς αστραπή 
ξίφους. ‘Ο Λαβερνή έφαίνετο έν ένί λόγω 
πλήρης ευψυχίας, νοημοσύνης, δραστη- 
ριότητος. Ό  Βελαίρ είχε τήν χεΐρα λευ
κήν καί νωθράν, τήν χεΐρα ήτις πλανά- 
τα ι ρεμβώδης έπί τών χορδών τοϋ οργά
νου' τά στόμα του διηνοίγετο ήδέως ώς 
νά έπρόκειτο νά έξέλθτ) έξ αύτοϋ μελω
δία. Ό  μουσικός Βελαίρ ήτο πλήρης πε- 
ριπαθείας, έπιτηδειότητος είς τήν τέχνην 
του, καλοκαγάθου πραότητος.

Άφοϋ τά  βλέμματα τών δύο νέων συν- 
■ηντήθησαν καί άμοιβαίως είδον 6 ,τ ι έν 
ειλικρίνεια έξεφραζον τά  ομματά των, 
τοΰτέστι ή ψυχή τω ν, άμφότεροι εστρά- 
φησαν πρός τόν στρατηγόν, ώς διά νά 
τοϋ είπωσιν :

—  Λοιπόν ; νά ποϋ έγνωρίσθημεν' τ ί 
μάς θέλεις τώρα ;

Ό  Κ ατινά, όστις ένόησεν, άπήντησεν 
είς τόν Γεράρδον πάραυτα.

—  Ό  κύριος Βελαίρ θά σάς διηγηθή 
πώςεύρίσκεται είς τά στρατόπεδόνμου καί 
έντός τής σκηνής μου’ είνε μακρά ιστο
ρία, δέν εχω καιρόν έγώ νά τήν διηγοϋ- 
μα ι. Ό  κύριος Βελαίρ δ ιατείνετα ι οτι 
μοϋ εκαμε μεγάλας έκδουλεύσεις' π ιθα
νόν, άλλά καί αύτάς εχει πρός έμέ υπο
χρεώσεις πολύ μεγαλειτέρας. Τόν σώζω, 
καθώς φαίνεται άπό τόν κύριον Λουβοά, 
δστις τόν μισεί. Καί ό κύριος Λουβοά 
δέν είνε έχθοάς τόσον ευχάριστος . . .

—  Τό είξεύρετε, στρατηγέ ; είπε δια
κόπτων αύτόν ό Γεράρδος Λαβερνή.

—  Ό χ ι δά ! έγώ δέν τό είξεύρω αύτό. 
"Ο κύριος Λουβοά είνε πανίσχυρος, είνε 
κύριος άπόλυτος. Ώ ς υπουργός τών στρα

τιω τικώ ν διατάσσει τούς στρατηγούς, 
έγώ δέ διοικώ ενα τών στρατών τοϋ βα- 
σιλέως. Ό  κύριος Λουβοά έπειδή μοϋ 
δίδει δ ιαταγάς, νομίζει ίσως δτι μέ δυσ- 
αρεστεΐ καί ίσως δι’ αύτό μνησικακεΐ 
πρός έμέ' ά λλ ’ έ'χει άδικον. Δέν αισθάνο
μαι καμμίαν δυσαρέσκειαν, δταν πρόκει
τα ι νά ύπηρετήσω τήν πατρίδα μου.

Ό  Κατινά τήν έποχήν έκείνην έθεω- 
! ρεΐτο φιλόσοφος, διότι ποοέτασσε συχνά- 
j κις τήν λέξιν Κράτος πρό τής λέξεως 
1 βασι.Ιε vc.
j —  Έ λεγα , έξηκολούθησεν, δτι ή εχ- 
1 θρα τοϋ Λουβοά είνε περισσότερόν έπ ικ ίν- 
δυνος άπό ενα δυνατόν λογχισμόν. Ό  
καϋμένος ό Βελαίρ είξεύρει καλά τ ί 

; πράγμα είνε, έπειδή τήν ύπέφερεν. θ ά  
σοϋ είπή ό ίδιος είς ποίαν περίστασιν, ά
φοϋ συνομιλήσεις μαζί του. Τόν έ'σωσα 
προσωρινώς, άλλά μ’ έ'σωσε καί αυτός 

! άπό ενα φο βερ άν έχθρόν, άπό τήν π λή -
ζιν ! . . . Ό  Βελαίρ τοαγωδεΐ θαυμάσια

*·; κα ι οπως δεν ειςευρω ποιο; αρχαίος Ελ- 
λην, εχει προσθέσει καί αύτός μίαν χορ
δήν είς τήν κιθάραν. Καθώς γνωρίζεις, 
κύριε Λαβερνή, Ιχω τήν ιδιοτροπίαν νά 
κάμνω στίχους καί πολύ εύχαριστοϋμαι 
ν ’ άκούω τούς στίχους μου έκφερομένους 
μέ συνοδίαν τόσον έναρμονίων ήχων άπό 
τόν μουσικόν αύτόν.

Ό  Βελαίρ προσέκλινεν ευχαριστών, ό 
Κ ατινά δέ τότε στρεφόμενος πρός αύτόν : 

—  "Οσον άφορά τόν κύριον Λαβερνή, 
είπεν, εχω πολλούς λόγους, δπως τφ  
φανώ πρόθυμος. Τώρα εχω νά γράψω 0- 
λ ίγας γραμμάς' έν τφ  μεταξύ κάμετέ 
μου τήν χάριν νά συνομιλήσετε' πριν 
προφθάσετε καλά καλά νά γνωρισθήτε, 
θά καταστήσω γνωστόν είς άμφοτέρους 
τ ί  έπιθυμώ άπό σάς. . . Α λήθεια  ! κύριε 
Λαβερνή, μάθετε δτι ό Βελαίρ είνε πολύ 
έρωτευμένος καί σύ, Βελαίρ, πρέπει νά 
γνωρίζνις δτι ό κύριος Λαβερνή πάσχει τό 
αύτό νόσημα. ’Ιδού, ό πάγος έθραύσθη, 
νομίζω ' σάς προητοίμασα τώρα τον δρό
μον τής συνομιλίας' εμπρός !

Καί ό Κατινα μειδιών έκάθησε πρό 
τής τραπέζης του καί έμελέτησε τόν το - 
πογραφικάν χάρτην, δν αύτάς ίδιοχείρως 
είχε συντάξει. Είτα ήρχισε νά πεμπη δια-



ταγάς περί τής κινήσεως τών διαφόρων 
τσϋ στρατού σωμάτων.

Τότε ό Βελαίρ κα ί ό Γεράρδος άπεμα- 
κρύνθησαν είς μίαν γωνίαν του θαλάμου. 
Άμφότεροι έκπεπληγμένο ι, άμφότεροι 
διατεθειμένοι νά φανώσι φιλόφρονες πρός 
άλλήλους, έφρικίων έν τούτοις έκ του ύ- 
πολοίπου του πάγου έκείνου, δν 6 Κατινά 
ένόμιζεν όλοτελώς θραυσθέντα, παρετή- 
ρουν άλλήλους διστάζοντες καί έφαίνοντο 
πτοούμενοι διά τόν ήχον δν θά προύξένει 
ή πρώτη λέξις των εάν έλάλουν.

—  Εμπρός καλέ ! άνέκραξεν ό Κ ατινά ' 
μέ την άδεξιότητά σας θά χάσετε τόν ο
λίγον καιρόν δστις σάς απομένει. Έ λα , 
Βελαίρ' σύ ποϋ τραγωδεΐς μέ τόσην προ
θυμίαν, λάλησε.

—  ’Αλλά, κύριε, άπήντησε δειλώς ό 
νέος, ήθελα νά ε’ιξεύρω έάν . . .

—  Αί' ! σοϋ τό είπα ήδη- ό κύριος Λ α- 
βερνή είνε έρωτευμένος ώς σύ. ’Έμαθε 
πρό μικροϋ δτι ή νέα την οποίαν άγαπά 
εισέρχεται ώς μονάχη εις μοναστήριον. 
Τό μοναστηριον αύτό απέχει άπ ’ έδώ 
διακοσίας πεντήκοντα λεύγας" ή τελετή  
θά γείνγ) μετά όκτώ Ημέρας. Πρόκειται 
νά ύπάγγ) κανείς νά έμποδίση τό τοιοϋτο, 
άλλ’ ό κύριος Λαβερνή ύπηρετεϊ είς τόν 
έν ’Ιταλία  στρατόν.

Ό  Βελαίρ προσήλωσεν έπί τοϋ Γεράρ- 
δου τούς πραεΐς καί σκωπτικούς οφθαλ
μούς του.

—  ’Α, ναί ! έλησμόνουν, έπανέλαβεν 
ο Κ ατινά , δτι άν ή νέα περιβληθνί τό μο
ναχικόν σχήμα, ό κύριος Λαβερνή θέλει 
ν ’ άποθάνγι ή νά γείνη μοναχός, και δτι 
εχει μητέρα. Αύτά είνε ! . . . έλπίζω δτι 
τώρα έ'χετε άρκετην υληνπρός συνομιλίαν.

Καί ταϋτα  είπων ό στρατηγός συνη- 
θροισε μερικά έγγραφα καί έξήλθε τής 
σκηνής του.

Ό  Γεράρδος έκρυψε τό πρόσωπον διά 
τών χειρών.Ή  παράδοξος άνακοίνωσις, ή 
γενομένη πρός ενα άγνωστον παρά τού 
Κ ατινά , τών ένδομύχων αύτοϋ θλίψεων, 
ας είχεν έξομολογηθή πρός αύτόν ώςπρός 
πατέρα, έτίτρώσκε την φιλοτιμ ίαν τοϋ 
νέου καί κατεπτόει αύτόν άμα.

Ό  Βελαίρ έπλησίασε πρός αύτόν μέ 
βήμα έλαφρόν ώς πτήσιν σκιάς.

—  Τί δύναμαι νά πράξω ύπέρ ύαών,I I ' I I J
κύριε ; τώ είπεν’ βλέπω δτι πάσχετε.

—  Τίποτε, κύριε" σάς ευχαριστώ.
—  Ά φοϋ ό κύριος Κατινά μ’ έπαρου- 

σίασε τοιουτοτρόπως πρός υμάς, τοϋτο 
δηλοΐ δτι αυτός φρονεί τό εναντίον. Ό  
κύριος Κ ατινά σπανίως εκδηλώνει τούς 
λόγους του, ουδέποτε δέ τά  διαβήματά 
του. Σάς είπεν δτι είμαι έρωτευμένος" 
μοϋ είπεν οτι καί σείς έπίσης είσθε" σάς 
διηγήθη δτι είμαι ύποχρεωμένος πρός αυ
τόν" μ’ ε'καμε νά έννοήσω δτι έπιθυμεΐ 
νά σάς φαντ, χρήσιμος" ταϋτα  πάντα  ση- 
μαίνουσιν δτι ό στρατηγός δέν μέ κρίνει 
δλως ανίκανον είς τό νά σάς βοηθήσω.

—  Κύριε, αδύνατον θά ήτο νά μοί 
προσφέρη τις  τάς εκδουλεύσεις του μέ 
περισσοτέραν άβρότητα, σάς εύγνωμονώ 
δέ λίαν έπί το ύτω - άλλά τήν εικοστήν ε-

κτην τοϋ παρόντος μηνός, μετά όκτώ ή 
μέρας θ’ άπολέσω τήν γυνα ίκα , ήν άγαπώ, 
τό δέ κακόν είνε άνεπανόρθωτον, τ ί λέγω ; 
είνε κακόν άπό τό όποιον θά θεραπευθώ 
τήν έσπέραν ταύτην , προσέθηκε μέ φω
νήν τρέμουσαν.

—  Κύριε, άπήντησεν ό Βελαίρ, δτε άπ - 
ήλθον έκ Παρισίων ήγάπων περιπαθώς 
θελκτικήν νεάνιδα,καί τήν άγαπώ άκόμη. 
Μεγάλη συμφορά ήπείλει α ύτήν' ό πατήρ 
της, ό μόνος άπομένων αύτή έκ τών γο
νέων της, ήτο γηραιός στρατιωτικός, δν 
ό κύριος Λουβοά δέν έ'κρινεν άξιον νά είσ- 
άξη είς τούς Απομάχους, καί τόν απέ
κλεισε μετά τής καταχθονίου έπιμονής 
τήν οποίαν γνωρίζετε, άνευ λόγου, άπλώς 
έξ ιδιοτροπίας! είνε πεπρωμένον, φα ίνετα ι, 
δπως ό άστήρ τοϋ κύριος Λουβοά βλάπτγι 
τόν ίδικόν μου κατά πάσαν συνάντησίν 
τω ν, διαρκώς δέ τό ταπεινόν μου άστρον 
συγκρούεται μέ τόν λαμπρόν αύτόν κομή
την. Λοιπόν, κύριε,ή δεσποινίςΒιολέττα—  
ούτω καλείτα ι ή ερωμένη αου -— συνέ
λαβε τήν ιδέαν νά έξασφαλίση τήν άνά- 
παυσιν είς τόν γέροντα Γιλβέρτον, τόν 
πατέρα της και νά τόν καταστήστ] πλού
σιον, νυμφευομένη έ'να θεράποντα, ένα κά
ποιον Δεβύτ, άνθρωπον έξ έκείνων οί ό
ποιοι άρχίζουν τό στάδιόν των ώς θαλα
μηπόλοι καί τό τελειώνουσιν εκατομμυ
ριούχοι.Ένώ έγώ ίγραισοήηζα. τήν κιθά
ραν μου καί έγενόμην τό είδωλον τών Πα
ρισινών, ή νεάνις αύτή , ήτις κατά βά
θος μέ λατρεύει, μέ καθίστα τόν δυστυ- 
χέστατον τών άνθρώπων, χάρις είς τήν 
πρός τόν πατέρα της στοργήν και τήν 
μανίαν τών θυσιών, ή τις διαρκώς έπ ισεί- 
ετα ι έπί τής κεφαλής μου. Θά γείνω 
πλούσιος, έ'λεγον πρός αύτήν, πλούσιος 
δπως ό Δεβύτ τόν όποιον θέλεις νά πά - 
ργίς, θά έ'χω μίαν άμαξαν διά τόν πα
τέρα σου νά περιπατή, άφοϋ δέν έχει 
πόδια' καί θά παίζω  τήν κιθάραν ! Ά λ 
λά , κύριε, δποιος θέλει νά γείνν) όνομα
στός είς τούς Παρισίους, πρέπει νά έχγι 
μέ τό μέρος του τάς γυναίκας Ό  διάδο
λος τά  θέλει νά αρέσω καθ’ ύπερβολήν 
είς τάς γυνα ίκας' μέ κράζουν άπ ’ έδώ 
καί άπ ’ έκεΐ, μέ περιστοιχίζουν ώσάν 
τρελλαίς είς ποίαν νά πρωτοδώσω μαθή
ματα κιθάρας. Ή  κιθάρα ήρχιζεν ήδη νά 
π ίπτη  είς άχρηστίαν, άφότου, δέν π α ί
ζει πλέον αύτήν Λουδοβίκος ό Μεγας, 
ή δέ κυρία Μαιντενών προτιμά τά  όργα
να. Νά σου όμως έγώ όποϋ κάμνω πάλιν 
τήν κιθάραν δργανον τοϋ συρμοϋ. Τά χρή
ματα πίπτουν βροχηδόν' κάθε μάθημα 
καί λουδοβίκειον' άμέσως παραγγέλλω 
μίαν άργυράν κνήμην διά τόν απόμαχον, 
τόν μέλλοντα πενθερόν μου. Αίφνης ή 
Βιολέττα μοϋ άπαγορεύει νά δίδω μαθή
ματα είς τάς κυρίας' αί πρόσοδοι ολιγο
στεύουν. Έ ν τούτοις έπινοώ εν τέχνα
σμα' έφευρίσκω μίαν νέαν χορδήν, τήν 
οποίαν άποκαλώ χορδήν έρωτικήν. Ό σα 
κομμάτια παίζω  μέ αύτήν τήν χορδήν 
συγκινοϋσι τάς γυνα ίκας' οί άνδρες δλοι 
θέλουν νά μάθουν νά τήν κρούσουν' άρχί
ζουν πάλιν τά  μαθήματα, έρχονται σω

ρηδόν τάλουδοβίκεια καί παραγγέλλω νά 
χρυσώσουν τήν άργυράν κνήμην. Ταυτο- 
χρόνως δμως ό άστήρ μου συναντά τόν 
κομήτην' επέρχεται σύγκρουσις' ή τύχη 
μου καταρρέει ! Συγγνώμην, κύριε' νο
μίζετε ίσως δτι επιθυμώ νά σάς ομιλήσω 
άποκλειστικώς περί έμού ! . . . περιμεί- 
νατε ολίγον, θά έλθω καί είς σάς, π ιστεύ- 
σατε δμως δτι δέν θά μακρηγορήσω.

—  ’Εξακολουθήσατε, είπεν ό.Γεράρδος' 
διηγεΐσθε θαυμάσια. Δέν είξεύρετε πόσον 
μ’ ευχαριστείτε.

—  Εύχαριστώ. Ά χ ! δ ιατί νά μή είσθε. 
σείς ό κύριος Λουβοά !

—  Τόν μισείτε πολύ, βλέπω !
—  Αί, κύριε ! αύτός μέ μισεί' έγώ δέν 

είμαι πικρόχολος.
—  Τί τοϋ· έκάμετε ; έ'νας μουσικός τ ί 

ήμπορεΐ νά έχγ) κοινόν μέ τόν ύπουργόν 
τών στρατιωτικών;

Ό  Βελαίρ έ'σεισε τήν κεφαλήν καί τά  
ώραϊα ξανθά μαλλία τής κόμης του έσκέ- 
πασαν' τό μέτωπόν του, γενόμενον σύ- 
νοφρυ.

—  'Ώ ! ειπε, τοϋ έκαμα κάτι πολύ σο
βαρόν.

—  Α λήθεια  ; άνέκραξεν ό Γεράρδος 
άνησύχως.

—  Δέν άγνοεΐτε, είπεν ό Βελαίρ, δτι ό 
μαρκήσιος Λουβοά, διατηρεί κατασκόπους 
είς δλας τάς ξένας αύλάς καί δτι εις τά ς 
έκθέσεις τών πρακτόρων τούτων οφείλει 
τάς πολυτίμους πληροφορίας, χάρις εις 
τάς οποίας διεξήγαγε τόν πόλεμον τοσοϋ- 
τον έπ ιτυχώς.

—  Τά ήκου«α αύτό πράγματι, ά λλά ...
—  Λοιπόν, τούς κατασκόπους τού

τους έκλέγει συνήθως μεταξύ άνδρών, 
άναγκαζομένων ώς έκ τοϋ έπαγγέλματός 
των νά ταξειδεύωσι καί οιτινες διά τών 
χαρισμάτων αύτών γίνονται πανταχοϋ 
εύμενώς δεκτοί. Ε κλέγει, παραδείγματος 
χάριν, ένα χοροδιδάσκαλον, διότι πα ντα - 
χοϋ τής Εύρώπης χορεύουν, ένα μάγει
ρον, διότι πανταχοϋ τρώγουν, ένα διδά
σκαλον οπλασκίας, διότι πανταχοϋ οί εύ- 
γενεΐς ασκούνται είς τήν ξιφομαχίαν, ένα 
μουσικόν, διότι ή μουσική είνε ή παγκό
σμιος γλώσσα.

—  Αί καί λοιπόν ; ήρώτησεν ό Γεράρ
δος μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος.

—  Λοιπόν, κύριε,μίαν τώ ν  ήμερών καθ 
ήν άντήλλασσον μερικά ξιφίσματα μέ ένα 
τετραπέρατον κατέργαρον λεγόμενον Λ αγ- 
κοβέοζ, διδάσκαλον τής ξιφασκίας, μονό- 
φθαλμον καί φιλόνεικον, διότι τότε είχα 
σκοπόν νά έκοοβίσω τόν κύριον Δεβύτ, 
τόν άντίζηλον <5ιά τοϋ οποίου μέ ήπείλει 
ή Β ιολέττα , μίαν τών ήμερών,λέγω, ένώ 
έπέπιπτον μανιωδώς μέ τό σπαθί άσκού- 
μενος κατά τοϋ κατεργάρη αύτοϋ Λαγκο- 
βέρζ καί τόν συνεχαιρόμουν ένταυτώ διά 
τήν καλήν του δψιν καί διά τήν κοιλάρα 
τήν όποιαν ήρχισε νά σχηματίζνι, είξεύ- 
ρης τ ί  πρότασιν έτόλμησε νά μοϋ κάμη 
ό άχρεΐος ;

—  Τί τάχα  ; είπεν ό Γεράρδος.
«—  Ό  κύριος Λουβοά, μοϋ είπε, γνω -



ρίζει την άξίαν σου καί θέλει νά την γρνι- ' 
σιμοποιήσγι.
-  »— Τί είδησις λαμ πρ ά ! ανέκραξα, 
τ ί  τιμή μεγάλη ! Μήπως ό κύριος Λουβοά 
έχει σκοπόν νά παίζν) τήν κιθάραν ύπο- 
κάτω  άπό τά  παράθυρα τής κυρίας Μ αιν- 
τενών, όπως ό Ρ ισελιέ έπαιζε τά  κρόταλα 
ενώπιον τής ’Ά ννης τής Αυστριακής;

»—  "Ω, όχι δά ! είπεν ό Λαγκοβέρζ* 
είξεύρεις πολύ καλά δτι ό υπουργός καί 
ή εύνοουμένη δέν άγαπώντα ι τόσον πολύ 
αναμεταξύ τω ν, ώστε νά έχουν άνταπό- 
κρισιν διά τής μουσικής. Πρόκειται περί 
πολύ σοβαρωτέρου πράγματος άφ’ δ ,τι 
νομίζεις- πρόκειται νά γείννις πολιτικός 
άνήρ.

»—  Έ γώ  ; καί τ ίν ι τρόπω ;
»—  Πράττων δ ,τ ι πράττω έγώ , έξη

κολούθησεν ό Λαγκοβέρζ, πολεμών τούς 
εχθρούς τοΰ βασιλέως μέσα είς τά  συμβού
λ ια  καί εις τά  σχέδιά των. Οί στρατιώ- 
τα ί μας είνε οί βραχίονες τ·?ίς Αύτοΰ Με- 
γαλειότητος' ά λλ ’ ό κύριος Λουβοά έχει 
άνάγκην οφθαλμών καί ώτων είς τήν ’Α γ
γλ ία ν , δπως έπιτηρή τόν πρίγκηπα τής 
Όράνζης γενόμενον βασιλέα Γουλιέλμον. 
Έ γώ  είμαι ό είς τών οφθαλμών αύτών 
καί τό εν τών ώ τω ν ' θέλεις νά γείνης σύ 
τό έτερον.

Ό  άχρεϊος είχε δίκαιον νά λέγη δτι 
ήτο ιίι τμυ όφθα-Ιμώ?, άφοΰ ήτο μονό
φθαλμος ! ’Αμέσως έννόησα, ήρυθρίασα, 
κα ί ήρνήθην καθαρά. Ό  Λαγκοβέρζ έχωσε 
θυμωμένος τό καπέλλον του έως τά  ’μά
τ ια - έγώ τοΰ έ'καμα μίαν ύπόκλισ ιν’ αού 
έδειξ εν αύτός τήν πυγμήν, έγώ τοΰ έ
στρεψα τά  νώτα .

—  Ώ  Θεέ μου ! μέ κάμνεις νά φρικιώ, 
είπεν ό Γεράρδος.

—  Δέν είν ’ έτσι ; Τήν ιδίαν ημέραν, 
περί τήν μεσημβρίαν, ήλθεν είς άπεσταλ- 
μένος τοΰ Λουβοά νά μέ συλλάβη. Κ ατ’ 
ευτυχίαν παρέδιδα μάθημα κ α τ ’ έκείνην 
τήν ώραν εις τόν δρόμον δπου κατοικώ, 
είς τήν οικίαν ένός ευπατρίδου έγγαμου, 
τής όποιας τά  παράθυρα ήσαν άντικρύ 
της κατο ικ ίας μου. Είδα, έννόησα, έδρα- 
πέτευσα, έφυγα μέχρι τών μεθορίων μέ 
μισόν λουδοβίκειον μόνον είς τό θυλάκιόν 
μου, διήνυσα πενήντα πέντε λεύγας νη
στικός είς τριάντα ώρας. Ά ν  είξευρες 
τ ί  πουλί είμαι δταν φοβοΰμαι τό κλουβ ί;..

—  Καί ή δεσποινίς Β ιολέττα ;
•— Ά ,  ναί ! . . .  έπανέλαβε θλιβερώς, ή 

δεσποινίς Β ιολέττα ! . . .  τής έγραφα είς 
’Α γγλ ίαν , πλήν ούδέποτε μοΰ άπήντησεν. 
Πρό δύο έτών τριγυρίζω πέριξ τής Γαλ
λ ίας ώς άλώπηξ ολόγυρα άπό τήν 
φραχθεΐσαν φωλεάν της. Όσον περισσό
τερον έγραφα, τόσον όλιγώτερον μοί ά - 
πήντα  ή Β ιολέττα .

—  Πολύ κακόν αύτό! είπεν ό Γεράρδος.
—  Αΐ ! μή τό κατηγορής τό καϋμένο 

τό κο ρ ίτσ ι!... κατόπιν άνεκάλυψα δτι ού- 
δεμία τών επιστολών μου είχε περιέλθει 
είς χεϊράς τη ς. Ό  κύριος Λουβοά τάς κα- 
τεκράτει δλας άλλεπαλλήλως, έπειδή δέ 
έβημείουν είς δλας τήν διεύθυνσιν τής κα
τοικίας μου, ήρχοντο τακτικώ ς νά μέ

συλλάβουν, όκτώ ημέρας μετά πάσαν έ- 
i πιστολήν, τήν όποιαν έπεμπα πρός τήν 
Β ιο λεττα ν ... Μ αταίως ήλλαζα κατο ικ ίαν' 
ό κύριος Λουβοά έχει πανταχοΰ καλούς 

j πράκτορας'άλλ' έχω καί έγώ τήνδσφρησιν 
ι έξησκημένην καί μυρίζομαι τούς χωροφύ
λακας πολλά μ ίλλ ια  δρόμον ! Ίχνηλατού- 
μενος, έξηντλημένος, κατεστραμμένος έ'να 
πρωί ήλθα κ ’ έπεσα είς. τό  στρατόπεδον 
τοΰ κυρίου Κ ατινά.Ε ίνε τόσον άγαθόςκαί 
τόσον έντιμος άνθρωπος ! Δ ιέταξε νά ρα- 
βδισθώσι δύο κατάσκοποι, οΐτινες ήθελον 
νά με συλλάβωσι>μέ κατέταξεν είς τό. Ν ι- 
βερναϊον σύνταγμα, μοΰ ήγόρασε μίαν κι
θάραν καί μέ κρύπτει έδώ. Ό  κύριος Λου
βοά τό γνωρίζει δτι είμαι έδώ μέσα- α
φρίζει άπό τόν θυμόν του, άλλά δέν δύ- 
νατα ι νά κάμη τ ίπ ο τε ... ’Ανήκω είς τόν 
βασιλέα !

—  Έσώθης, είπεν ό Γεράρδος.
—  Ναί, άλλά δέν ζώ πλέον, συλλογιζό- 

μενρς τούς Παρισίους, δπου εύρίσκεται ή 
Β ιολέττα καί μέ θρηνεί. Λοιπόν συναι
σθάνομαι δτι πάσχετε καί σείς τό αύτό 
μαρτύριον καί σάς λέγω καθαρά. Έραστά 
άτυχη , εύρέ μου μίαν ευκαιρίαν διά ν’ α
νοίξω πάλιν τά  πτερά μου καί δύσε μου 
δτι παραγγελίας έχεις διά τήν Γαλλίαν !

—  Ώ  Θεέ μου ! άνέκραξεν ό Γεράρδος 
παράφορος έκ τή ς χαράς καί έκτείνων τούς 
βραχίονας δπως σφίγξν) έπί τοΰ στήθους 
του τόν γενναϊον εκείνον επίκουρον. Θά 
πράξγις αύτό ύπέρ έμοΰ ; ύπέρ ένός άγνω
στου ;

—  Βεβαίως, καί ύπέρ έμοΰ προσέτι, 
δέν είνε τόσον δύσκολον δσον το νομίζετε, 
έάν δέ δ κύριος Κατινά δέν μέ διέτασσε 
νά παραμείνω είς τό στρατόπεδον του, 
πρό πολλοΰ ήδη θά είχα δραπετεύσει.

—  Ά λ λ ’ άν μάθν) ό κύριος Λουβοά δτι 
εύρίσκεσθε είς τήν Γαλλίαν ;

—  Μπά !άφοΰ είμαι έδώ ! . . .
—  Οί κατάσκοποί του θά τοΰ είποΰν 

δτι δέν είσθε πλέον.
—  Ό χ ι, άπήντησεν ό Βελαίρ. Ό  κύ

ριος Κ ατινά είνε ικανός νά κρούη τήν κ ι
θάραν μόνος του, διά νά κάμη νά πιστεύ- 
σουν δτι έγώ δέν άπεμακρύνθην.

—  Ούδέποτε ό στρατηγός θά έκτεθή 
τοιουτοτρόπως είς τήν δυσμενείαν τοΰ 
κύριος Λουβοίχ, ούτε θά έκθέσν) ύμάς, οσ- 
τις  είσθε ό προστατευόμενός του.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν ένεφανίσθη 
ό Κ ατινά είς τό μεταξύ τών δύο θαλά
μων της σκηνής διάφραγμα.

—  Βελαίρ, είπεν, έμαθα δτι θά μοΰ 
στείλουν άπό τήν αύλήν ένα ύπαρχηγόν, 
τοΰ οποίου ή παρουσία πολύ θά μάς ένο- 
χλήσγι. Προτιμότερον νά άπομακρυνθής 
άπ ’ έδώ. Κάμε μου, σέ παρακαλώ, τήν 
έκδούλευσιν νά κομίσγις πρός τόν αδελφόν 
μου είς τήν Γαλλίαν μίαν έμπιστευτικήν 
έπιστολήν, διότι δέν έμπιστεύομαι τό τα -  
χυδρομεΐον.

Ό  Γεράρδος καί ό Βελαίρ έξεφεραν 
κραυγήν χαράς, ώρμησαν καί άοπάσαντες 
τάς χεϊρας τοΰ άγαθωτάτου άνδρός κα τ- 
ησπάζοντο αύτάς παραφόρως.

—  Είπα νά σοΰ έτοιμάσουν, έξηκολού

θησεν ό Κ ατινά, τόν μικρόν μου πεδεμον- 
τιανόν ίπ π ο ν  πρόσεξε είς τάς θήκας τοΰ 
έφ ιππίου' τάς έχω έφοδιάσει, έκεΐ μέσα 
δέ είνε καί ή έπιστολή μου. Νά φιλήσης 
τόν άδελφόν μου είς τόν "Αγιον Γρατια- 
νόν, είς τήν κατοικ ίαν μου. ’Ιδού όποΰ 
έγεινες άγγελλιαφόρος τοΰ Κ ατινά . Εινε 
(λέσον έξαίοετον δπως είσέλθης είς τήν 
Γαλλ ίαν καί χάρις είς αύτόν τόν τίτλον 
θά εύρνις ίππους ετοίμους διά ν’ άλλάξης 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ δρόμου. Σείς 
δέ, κύριε Λαβερνη, θά διοικείτε τούς τρι
άκοντα δραγόνους, τούς οποίους θά πα 
ραλάβω σήμερον ώς συνοδίαν καί σωμα
τοφυλακήν μου δ ι’ δλην τήν ημέραν. Οί 
δραγόνοι αύτο ί, σοΰ ύπόσχομαι, δτι θά 
κάμουν πολύν δρόμον καί πολύ θά δου- 
λεύσουν. ’Ιδού όποΰ έρχονται' τούς έμή- 
νυσα. Θά τοποθετηθής κ α τ ’ άρχάς είς 
τήν διακλάδωσιν τοΰ δρόμου, δστις δ ια- 
σταυροΰται μέ τήν πρός τήν Γαλλίαν 
μεγάλην όδόν. Πριν σέ δ ιατάξω  νά μετα- 
βής, έχεις καιρόν έν τώ  μεταξύ νά συνο
μ ίλησες περί χ ιλίων πραγμάτων μέ τόν 
κύριον Βελαίρ, ή μετά τοΰ όποιου φιλία 
σου προύχώρησεν άρκετά, ώς βλέπω, ώ
στε νά δύνασαι νά εχης πρός αύτόν πά
σαν έμπιστοσύνην.

Καί είπών ταΰτα  ό Κατινά, άφήκε τούς 
νέους άκινήτους έκ τής έκπλήξεως καί τής 
χαράς. Εύρον είς τήν θύραν τής σκη
νής του τούς ύπαρχηγούς, οΰς είς τών ύ -  
πασπιστών του είχεν άφυπνίσει κ α τ ’ έ
κείνην τήν στιγμήν καί οΐτινες έμειναν 
κεχγινότες οτε ήκουσαν τήν πρώτην αύ
τοΰ λέξιν.

Ηκούετο μακράν καθ’ δλην τήν έκτα- 
σιν τοΰ στρατοπέδου ώσεί θροΰς δπλων, 
θόρυβός τ ις  ώσεί άναπνοή στρατού έξε— 
γειρομένου.

Μετ’ ολίγον πλήθος άξιωματικών άφί- 
κετο έν σιγή είς τό πολεμικόν συμβού- 
λιον, όπερ διήρκεσε πέντε λεπτά , διελύθη 
δέ ύπό τοΰ στρατηγού διά μόνης τής λέ- 
ξεως ταύτης.

—  'Ιππεύσατε, κύριοι !
Ή  ενδεκάτη καί ήμίσεια ώρα άντή - 

χει είς τό ώρολόγιον της μονής τής Σ τα- 
φάρδης,ής έγγύς ό Γεράρδος καί ο Βελαίρ- 
έφιππο* άμφότεροι, συνωμίλουν, σφίγγον, 
τες φιλικώς τάς χεϊρας άλλήλων.

—  Καί λοιπόν λέγετε, ήρώτησεν ό Βε
λαίρ, δτι τά μοναστήριον περί ού πρόκει
τα ι λέγετα ι τών Κυανών Καλογραιών ;

—  Μ άλιστα ' κεΐτα ι δέ είς τήν άκραν 
τής πόλεως τής Μεζιέρης, είς τούς πρό- 
ποδας τού υψώματος.

—  Είνε διακόσιαι πενήντα λεύγα ι ;
—  Διακόσιαι πενήντα έπτά .
—  Κ άλλιστα, νομίζω δτι ήκουσα κάτι 

νά λέγετε καί περί ένός άνδήρου.
—  ’Έχει έκτασιν εκατόν οργυιών, εύ- 

ρίσκεται είς τήν άκραν τοΰ κήπου της 
μονής,περιστοιχίζεται δέ άπό ώραίους θά
μνους πύξου.

—  Καί δπισθεν τών θάμνων αυτών θά 
φανή ή άτυχης δεσποινίς ;

—  Μ άλιστα, φ ίλτατε.
—  Πώς καλείτα ι ;



—  Α ντω ν ιέττα  Δέ Σαβιέρ, είπεν ό Γε
ράρδος σιγά είς τό ώτίον τοϋ μουσικού.

—  Τί κρίμα νά μη μου δώσετε καμμίαν 
έπιστολην δι’ αυτήν !

—  Βλέπετε δτι δέν εχω καιρόν. ’Αλλ’ 
ιδού, λάβετε την ίδικήν της" θά σάς 
πιστεύσ·/).

—  Θά την οδηγήσω κ α τ ’ εύθεΐαν είς 
τήν οικίαν τής μητρός σας κυρίας κομήσ- 
σης Λαβερνή, δπου θά μεταβήτε νά τήν 
ένταμώσετε ;

—  Ναί, έάν έ’ως τότε υπάρχω έν τγ  
ζωγ.

—  Νομίζω δτι δέν εχομεν άλλα νά εί- 
πωμεν" δεν μοϋ μένει άλλο παρά νά κάμω 
τάς διακοσίας πενήντα λεύγας τής οδοι
πορίας.

—  Και είς έμέ δέν μένει άλλο παρά 
νά σάς άσπασθώ μίαν φοράν άκόμη, νά 
σάς άσπασθώ καί πάλ ιν , νά σάς κυττάξω  
καλά είς τά  ’μάτια  καί νά σάς εϊπω : 
«Είσαι φίλος μου, ό μόνος φίλος μου 
καί θά σέ άγαπώ περισσότερον άπό κάθε 
άλλο είς τόν κόσμον, άφοϋ μοϋ διέσω
σες, ή ήθέλησες νά μοϋ διασώστις έκεϊνο 
τό όποιον προτιμώ ύπέρ πάν άλλο είς 
τον κόσμον.» Μοϋ μένει νά σάς είπω 
άκόμη δτι είς δποιον δήποτε μέρος 
καί άν εύρίσκωμαι, οίαδήποτε καί άν 
είνε η κατάστασίς μου καί ή ίδική σας, 
έκαστος παλμός τής καρδίας ή τ ις πάλ
λει τώρα πλησίον τής ίδικής σας, θά μοϋ 
λαλί) περί υμών καί τότε μόνον θά σι- 
γήσνι, όταν άποθάνω.

—  Δέχομαι, είπεν ό Βελαίρ καί μοϋ 
άρέσει νά εΐμεθα δύο ν’ άγαπώμεν οΰτω 
τόν Κατινά καί τήν Β ιολέτταν. Ό  κύριος 
Κατινά είνε μεγαλοφυής, χαρακτήρος δέ 
λίαν προσηνούς" ή Β ιολέττα είνε εύμορφο 
κορίτσι, άλλά χαρακτήρος δυσκόλου, τ ί
να σας ειπω

είς τήν άκραν τοϋ δρόμου ό έ'ρως, ό έρως 
διά σάς καί δι’ έμέ, ή ’Α ντω νιέττα  καί 
ή Β ιολέττα , δύο ονόματα θελκτικά, τά  
όποια καί όμοιοκαταληκτοϋν.

—  Φίλησε με, είπεν ό Γεράρδος.
—  ’Ιδού ! . . . διά λογαριασμόν τής 

μητρός σου, διά λογαριασμόν τής έρωμέ- 
νης σου καί διά λογαριασμόν ίδικόν ρ.ου. 
’Εξαίρετα ! . . . Μετά δώδεκα ήμέρας 
άπό σήμερον είς τήν οικίαν τής κυρίας 
κομήσσης. . . .  Κάμε γρήγορα ! . . .  ή 
Β ιολέττα μέ περιμένει.

Οί δύο νέοι κλ ίναντες άπό σοϋ 'ίππου 
των ένηγκαλίσθησαν καί ήσπάσθησαν άλ
λήλους άπαξ έ'τι μετά θλίψεως καί 
στοργής.

Ο Γεράρδος παρακολοθούμενος ύπό 
τών δραγόνων του ώραησε ποός τήν πε
διάδα έπί τά  ίχνη τοϋ στρατηγού, δστις 
προσεκάλει αύτόν καί διήνυεν ήδη άστρα- 
πηδόν τό διάστημα έν τώ  μέσω τοϋ θο
ρύβου καί τών πρώτων πυροβολισμών, οΐ- 
τινες ήδη έκροτάλιζον είς τήν έμπροσθο- 
φυλακήν.

Ο Βελαίρ ήσύχως καθήμενος έπί τοϋ 
μικροσώμου ΐππου έστράφη πρός τήν έρη-
μιαν, και έλαβε την πρός τήν Γαλλίαν
άγουσαν, καταλείπων όπισθεν άνά πάν 
τού ΐππου του βήμα όμοϋ μέ τόν κονιορ- 
τόν καί τούς κινδύνους καί τήν δόξαν ! 

Έ π ϊΐα ι  συνέχίι*.

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

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν γραμμή ά 
πέραντος καί εύκαμπτος ώς όφις, ούτινος 
τά  λέπ·.α έστιλβον μακράν, περιειλίχθη 
κάτωθεν τοϋ όροπεδίου. Ή σαν τά  συν
τάγμ ατα , άτινα  κατελάμβανον τάς όρι— 
σθείσας θέσεις πρός έναρξιν τής νυκτερι 
νής πορείας.

Ό Κατινά διέταξε νά παρελάσωσιν αί 
πρώται φάλαγγες καί ώρμησε πρός τήν 
δεξιάν πτέρυγα έπί θυμοειδοϋς 'ίππου.

—  Πρέπει ν’ άποχωοισθώμεν, είπεν ό 
Γεράρδος πρός τόν Βελαίρ. Χαΐρε ! οί δρα
γόνοι μου περιμένουσιν.

—  Χαΐρε ! τό μοναστήριον τών Κυα
νών Καλογραιών . . . .  είς Μεζιέρην . . . .  
τήν εικοστήν εκτην Αύγούστου . . . .  
οί θάμνοι τοϋπύξου . . . .  ’Α ντω νιέττα  Δέ 
Σαβιέρ . . . .  ή κυρία κόμησσα Λαβερνή 
. . . τριάντα πέντε λεύγας τήν ήμέραν__

—  Μή γελάς, άγαπητέ φίλε ! . . είπε 
διακόπτων αύτόν ό Γεράρδος" έγώ πνίγο
μαι άπό τά  δάκρυα.

—  Καί έμέ τό κεφάλι μού είνε γεμά- 
τον άπό εύωδίας καί άσματα ! Έμπρο- 
σθέν μου έκεΐ πέραν υπάρχουν λειμώνες, 
τούς οποίους θά φωτίση ό ήλιος άνατέλ- 
λων, πτηνά , δένδρα, τά  όποια θά βλέπω 
φεύγοντα εκατέρωθεν τοϋ ΐππου μου καί

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια],
Β

Ό  κύριος Δορζέρ (Κ λαύδιος-Ίουστΐνος 
έγεννήθη είς τ ι  χωρίον τοϋ G atinais 
δπου κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν 
έ'βοσκε πρόβατα. Ό  πατήρ του, ύπηοέ- 
της μυλωθροϋ, ήτο πολύ πτωχός διά νά 
τόν στείλη είς τό σχολεΐον, καί ό μέλλων 
οικονομολόγος δέν θά έμάνθανε ποτέ ν’ 
άναγινώσκγ), έάν δι’ εύσπλαγχνίαν ό έφη- 
μέρι-ος τοϋ χωρίου δέν τόν έοίδασκε τά  
πρώτα γράμματα. Τό παιδίον τοσοϋτον 
έπωφελήθη έκ τών μαθημάτων τοϋ καλοϋ 
ίερέως, ώστε δεκαεξαετής τήν ηλικίαν 
έδύνατο νά εύρη θέσιν καί είς τήν πόλιν. 
Αί κοπιώδεις έργασίαι τών άγρών δέν τώ 
ήρεσκον,άφοϋ ήν είς θέσιν νά κερδίζη άλ
λως τά  πρός διατροφήν του άναγκαΐα.

Άνεχώρησεν είς Παρισίους μέ τρία μό
νον φράγκα, τά  όποια μετά πολλοϋ κό 
που κατώρθωσε νά συνάξ·/) καί μίαν συ
στατικήν έπιστολήν άπευθυνομένην ύπό 
τοϋ ίερέως είς ένα πλούσιον μεγαλέυ. 
πορον, ό όποιος ηΰχαριστεΐτο οσάκις ήδύ· 
νατο νά χρησιμοποιήσω ώς ύπάλληλον 
έργατικόν παιδίον.

Τά πρώτα καθήκοντα τοϋ Κλαυδίου 
ήν νά σκουπίζη τό κατάστημα, άλλά τα 
χέως ό έμπορος παρετήρησεν δτι ό παΐς 
είνε κατά7Ληλος ώς υπάλληλος.

Πράγματι δέν ήπατάτο . Ό  Κλαύδιος 
ήν πεπροικισμένος ύπό ένεργητικότητος 
καταπληκτικής καί έξαιρετικής έμπορι- 
κής ίκανότητος. Τοσοϋτον δ’ έπιτυχώς 
έξυπηρέτησε τό κατάστημα τούτο διά 
τών ιδιοτήτων του αύτών, ώστε ό πρώην 
έ'σχατος υπάλληλος έγένετο ό συνεταίρος 
καί ε ίτα  ό γαμβρός τοϋ παλαιοϋ αύθέν- 
του του.

Μετά εικοσαετίαν ό βοσκός τοϋ G a t i
n a is ήν μέγας καί πολύς. Τήν περιου
σίαν ήν έντίμως άπέκτησε καί δσην τώ  
άφήκε κληρονομιάν ό πενθερός του θνή- 
σκων, έτριπλασίασε διά παντοίων έπ ιχει- 
ρήσεων.

Έ μεινεν δμως πάντοτε καταδεκτικός 
καί άγαθός. Οί γονείς του άπέθανον εΰ- 
λογοϋντες αύτόν. Μετεκάλεσεν είς Παρι
σίους καί τόν μικρότερον άδε7^φόν του, 
τόν έμύησεν είς τάς ύποθέσεις του καί τώ  
εύρε καί πλουσιωτάτην νύμφην.

’Αλλά, πάντοτε ή ευτυχία  έπακολου- 
θεΐται καί ύπό τών δυστυχιών.

Έ ντός τινών μηνών ό κύριος Δορζέρ, 
άπώλεσε τόν αδελφόν του, τήν νύμφην

» \ / γ / — »του και την συζ,υγον του, τεκουσαν αυτω  
κόρην,την οποίαν ανυπομονώ; έπερίαενεν. 
Ό  κύριος Δορζέρ έμενε μόνος είς τόν κό
σμον μέ τήν κόρην του, ή όποία έπροξέ- 
νησε τόν θάνατον είς τήν μητέρα της 
καί τόν άνεψιόν του, επταετές παιδίον.

Καρτερικώς έδέχθη τά  δυστυχήματα 
τα ϋτα , άπασαν δέ τήν τρυφερότητά του 
νϋν είχε διά τά  δύο παιδία . Ε ίσήγαγε τόν 
άνεψιόν του είς τό Λύκειον, άλλά δέν ήθέ- 
λησε ν’ άποχωρισθη καί τής κόρης του.

Ή  ’Αλίκη άνετρέφετο έν τή πατρική 
οικία, ό δέ κύριος Δορζέρ τήν έλάτρευεν, 
άλ7ά πάντοτε έπρόσεχε νά μή τήν κακο- 
συνειθίζη.

Είχεν, ώς συνήθως λέγετα ι, καρδίαν 
χρυσήν, ευφυΐαν ίσχυράν, καί μορφήν θελ- 
κ τ ικω τάτην.

Πάν δ ,τι ή φύσις υπόσχεται κατά  τή ν 
παιδικήν ηλικ ίαν τό έπεδαψίλευσε πλου
σιοπάροχος είς τήν νεάνιδα.

Ή το  θαυμάσιον ον καλλονής καί χάρι- 
τος, πνεύματος καί άγαθότητος. Είς τούς 
διαφόρους κύκλους τήν άνέφεραν ώς τελει
ότητα, άν καί πολύ σπανίως έφαίνετο, 
διότι ό τραπεζίτης τής όδού Συυρί^ηι: 
έ'ζη πολύ μοναστικώς μετά τής κόρης 
του, ή όποια άλλως τε ηΰχαριστεΐτο.

Ό άνεψιός του δμως είχεν άλλοίας 
ιδέας. Ά μ α  έξήλθε τοϋ Λυκείου, δέν ήθέ- 
λησε, κ α τ ’ ούδένα τρόπον, νά έπιδοθη 
είς εργασίαν τ ινά  καί ένηλικιωθείς έγέ
νετο κύριος τής μεγάλης περιουσίας του, 
τήν όποιαν δεξιά -  άοιστερά έξώδευε πρός 
μεγάλην λύπην τοϋ θείου του.

Ό  νέος ούτος, υιός καί έγγονός χωρι
κών, ούδεμίαν έκ τών ιδιοτήτων τής οίκο- 
γενείας του έκράτησεν. Ούτε έργατικός, 
ούτε φοόνιμος, ούτε οικονόμος ήτο" είχεν 
δμως φιλοκαλίαν, ευγένειαν, ήθους ευ- 
τολμίαν καί τελείαν ευθύτητα . Ούδέν έν- 
τελώς έννώριζεν, άλλά περί πάντων ώ μ ί- 
λει εύχαρίστως. Ούδέποτε ταπεινόν πά
θος είσέδυ είς τήν καρδίαν του, άλλ’ ούδ’



ήτο ικανός διά κακήν τινα πράξιν. Τόν 
κατηγορούν διά τάς τρέλας του, άλλά 
κοίί μ’ δλα ταΰτα  τόν ήγάπων.

Ό θεΐός του έβαρύνθη πλέον νά τόν 
κατηχώ και εις τό έξής πολύ σπανίως 
τόν έβλεπε’ σχεδόν άπαξ τής έβδομάδος, 
κατά πάσαν τετράδα, όπότε έδέχετο, 
έάν καί τότε τοΰ ήρχετο ν) δρεξις νά 
ύπάγΥ).

Ό Μάξιμος διέτρεχε τόν αριστοκρατι
κόν κόσμον καί την μεσαίαν τάξιν,τά  ιπ
ποδρόμια, τάς λέσχας καί τά  θέατρα.Ό  
κύριος Δορζέρ άφιέρου τά  τρία τέταρτα 
τοΰ χρόνου του είς τάς υποθέσεις του καί 
τόν λοιπόν χρόνον εις την κόρην του. Ό  
Μάξιμος συνήθως έκοιμάτο όπότε ήγεί- 
ρετο ό θεΐός του. Ό βίος του ήτο διηνε
κής Θήρα ήδονων καί διασκεδάσεων, θή- 
οα συμβεβηκότων' ήκολούθει δέ πάντοτε 
δπου τόν έσυρεν ή στιγμιαία φαντασία 
του. ‘Ο βίος τοΰ κυρίου Δορζέρ ήν κανονι
κός ώς τό ώρολόγιον τοΰ χρηματιστη
ρίου’ άπασαι δέ αί ήμέραι του ώμοίαζον 
καταπληκτικώς ή μία πρός τήν άλλην.

Άνεγίνωσκε τήν άλληλογραφίαν του, 
έδιδε τάς διαταγάς του είς τούς υπαλλή
λους του, έδέχετο τάς έπισκέψεις τών 
πελατών του, καθ’ δλην τήν πρωίαν. 
Μετά μεσημβρίαν έπεσκέπτετο μεγάλους 
τραπεζίτας καί υπέγραφε τάς έπιστολάς 
ί) άλλο τ ι.

Τά έσπέρας κάποτε μετέβαινε κ α ί' είς 
τινα εσπερίδα δπου ήν προσκεκλημένος.

Ά λ λ ά  πάντοτε ό ακαταπόνητος ούτος 
εργάτης διέθετε μίαν ώραν, καθ’ ήν λη- 
σμονών καί χρήμα καί φροντίδας, έσκέ- 
πτετο περί τής κόρης του. Τήν μεσημ
βρίαν άκριβώς παρέθετον τό γεΰμα εις τ ι 
δωμάτιον γειτνιάζον πρός τό γραφεϊον 
του. Ή Ά λικη  ήρχετο εύθυμος καί δρο
σερά, ήσπάζετο τόν πατέρα της καί έκά
θητο πρό στρογγυλής τραπέζης άπέναντί 
του. Τά φαγητά ήσαν παρατεθειμένα έκ 
τών προτέρων. Ούδείς υπηρέτης παρί- 
στατο. Οί δύο των έγευμάτιζον κατά  
μέρος ώς έρασταί.

Όπόσον φαιδροί καί εύθυμοι ήσαν. Ό  
τραπεζίτης έγένετο πάλιν παιδί. Τό έσπέ
ρας δμως έδείπνων είς τό μέγα έστιατό- 
ιον τοΰ μεγάρου καί έάν έ'τι δέν ύπήρχον 
ένοι, πάντοτε συνεδείπνει ή σεβασμία 

παιδαγωγός τής Ά λικης, ή όποία συνε- 
πλήρωσε τήν ανατροφήν της, καί ό γραμ- 
ματεύς τοΰ κυρίου Δορζέρ. Άδύνατον νά 
τα πή κανείς δλα πρό τοΰ κόσμου.Έπρε- 
πεν έξάπαντος νά φυλάξουν τάς έμπιστευ- 
τικάς συνδιαλέξεις των καί τάς πατρικάς 
επιπλήξεις.

Κάποτε δέ τόσον έφλυάρουν,ώστε έλη- 
σμόνουν νά φάγουν.Παραδείγματος χάριν, 
την έπιοΰσαν τής έσπέρας, καθ’ ήν τά 
χρηματοκιβώτιον του έτρεξε τόσον μέγαν 
κίνδυνον, ό κύριος Δορζέρ είχε μεγάλην 
°ρεξιν νά όμιλή καί ή κόρη του ήτο λίαν 
διαχυτική.

Αι υποθέσεις τοΰ πατρός, τάς όποιας 
από τής πρωίας διεπραγματεύθη, έπήγαι- 
ν«ν θαυμάσια. Ουδέ τό έλάχιστον μέλαν 
νέφος είς τον τραπεζιτικόν ορίζοντα.

Όθεν έδύνατο νά παραδοθή είς τήν οικο
γενειακήν του ευδαιμονίαν.

Ή Α λ ίκ η  έξ άλλου έβλεπε τά  πάντα  
όδινα, οχι βέβαια διά τάς αύτάς αιτίας, 
ιότι δέν έφρόντιζε καν διά τό συνάλ

λαγμα καί τάς έμπορικάς κρίσεις. Ό  
βίος της έ'ρρεεν ήρεμος καί διαυγής ώς τά 
ύδωρ διαυγοΰς πηγής. Ό ουρανός της 
πάντοτε άνέφελος. Οίαδήποτε δμως καί 
άν ήτο ή α ιτία  τής εύαρεσκείας, ήν έξέ- 
φραζε τά πρόσωπόν της, οΐ μεγάλοι καί 
κυανοί αύτής οφθαλμοί έδείκνυον δτι ού-
δ ' « £ * rεποτε υτ;γ)ρςεν ευτυχεστερα.

’Επήδησεν είς τόν λαιμόν τοΰ κυρίου 
Δορζέρ, τόν ένηγκαλίσθη δπως δτε ήτο 
μικρά κόρη, είτα λαβοΰσα αύτόν άπό 
τής χειρός τόν έκάθισεν έπί τής καθέδρας 
του καί τοΰ έφόρεσε τά χειρόμακτρόν του. 
Ό  σοβαρός τραπεζίτης έγέλα έξ δλης 
καρδίας διασκεδάζων ώς μαθητής είς τάς 
περιποιήσεις τής κόρης του. Είς τά γρα- 
φεΐόν του δμως ούδέποτε ήστείζετο. Μέ 
τά πρόσωπόν του τό έπιμελώς έξυρισμέ- 
νον καί τά έμβριθή χαρακτηριστικά του 
έφαίνετο παρόμοιος πρός άρχαΐον Ρω- 
μαΐον. Καί ή κεφαλή αύτη, ή ώς άρχαίου 
νομίσματος, διέφερε μεγάλως πρός τήν 
τής Α λίκης ή όποία ώμοίαζε πρός άγγλι- 
κήν ζωγραφίαν.

—  Έπί τέλους, κόρη μου, θά καθή- 
σνις ; είπεν ό κύριος Δορζέρ άπωθών έλα- 
φρά τάς παιδικάς της θωπείας. Μά πάν
τοτε, πάντοτε θά ήσαι έτσι άνόητη καί 
τρελή! Έεύρεις είνε τόρα τρεις ’μέραι ποΰ 
έγινες δεκαεννέα χρόνων.

—  Α λήθεια  πατέρα, τό είχα λησμο
νήσει, άνέκραξεν ή νεαρά κόρη. Είχες 
δίκαιον ποΰ μοΰ τό ’θύμησες. Ήθελα ν’ 
άνεβώ είς τά  γόνατά σου.

—  Έ λα, στή θέσι σου, τρελή. Στή 
θέσι σου.

—  Αμέσως,πατέρα. Θά είμαι ίσια σάν 
πάσσαλος,καί φρόνιμη σάν εικόνα.’Ώ! άμα 
θέλω, ’ξεύρω νά κάνω έγώ τήν μεγάλη.

—  "Ησυχα, ήσυχα. Ξεχάνεις πώς είσαι 
κορίτσι τής πανδρειάς ;

Ή Α λίκη  τήν φοράν ταύτην δέν άπε- 
κρίθη. Είχε καθήσει άντικρύ τοΰ πατρός 
της, καί ήρχισε νά καθαίρν) εν μελάτον 
ώόν, μετ’ άσυνήθους σοβαρότητος.

Θά ύπέθετέ τις δτι ό πρός τόν γάμον 
υπαινιγμός έ'κοψε τά  πτερά τής ευθυμίας 
της.

Ό  κύριος Δορζέρ, έκπληκτος διά τήν 
αΐφνηδίαν ταύτην μεταβολήν, ερριψε πρός 
αυτήν τά βλέμμα του καί είδεν δτι ήρυ- 
θρία.

—  Είνε καιρός νά σκεφθοΰμε καί γ ι’ 
αύτά τά πράγμα, έπανέλαβεν ό πατήρ 
της γελων. Δέν έχεις κάμει δρκον υπο
θέτω νά μείννις γ ε ρ ο π ο χ ό ρ ι τ σ ο  *.

1. Coiffer sainte Catherine, λέγουαιν οί Γάλλοι 
δι’ δίας κόρα; μένουσιν ά'γαμοι. Νομίζω δτι παρ’ 
ήμϊν δέν υπάρχει άλλη ρήσις καταλληλοτέρα της άνα- 
γραφείοης. Ή Ά γ ια  Αικατερίνη έξ ’Αλεξάνδρειάς 
έμαρτύρησε τω 312 έπ\ Μαξιμίνου. Ή  ιδική μας έκ- 
κλησία παραδέχεται τώ 305. Παρ’ άμφοτέρΧ'.ς δέ 
ταΐς έκκληαίαις ή μνήμη της τελείται τή 25 Νοεμ
βρίου. Έ ν Γαλλία ή Ά γ ια  ΑΙκατερίνη βέρεται ώς 
προιτάτις τών σχολείων τών θηλέων. Σ. τ. Μ.

—  "Εχω κάμει δρκο, νά μή σ’ άφήσω 
ποτέ μοναχό, άπήντησεν ή Α λ ίκ η , χωρίς 
νά έγείρν) τούς οφθαλμούς.

—  Καί πο^άς σοΰ είπε πώς θά μ’ άφη
σες ; Νομίζεις πώς θά σοΰ διαλέξω σύζυ
γον γ ιά  νά σέ πάρτ) μακρυά άπό τό Πα- 
ρίσι ;  ^

—  Έ λπ ίζω , δχι.
—  Έεύρω δμως μερικά πρόσωπα ξένα 

ποΰ είνε καθώς πρέπει, είπεν ό τραπεζί
της πονήρως, καί μάλιστα ένα θά σοΰ 
ήρμοζε καλά. Τί λές γ ιά  έ'να Ρώσσο ό 
όποιος έχει μερικά εκατομμύρια ;

—  Πατέρα, είσαι κακός . . . γ ια τ ί μέ 
πειράζεις;

—  Μά, δχι. ’Μιλώ σοβαρώς. Ό  τα γ 
ματάρχης Βορισώφ είνε πολύ πλούσιος. 
Έεύρω κάτι τ ι ,  διότι άμα ήλθεν είς τήν 
Γαλλίαν κατέθηκε παρ’ έμοί έ'να καί ήμισυ 
έκατομμύριον φράγκων. Έ χ ει μεγάλην 
θέσιν είς τήν πατρίδα του, είνε νέος καί 
ώραΐος. Έ π ε ιτα  σ’ έκαλοκύτταζε καί είς 
τόν τελευταΐον χορόν.

—  Τόν περασμένο χειμώνα ! είνε όκτώ 
μήνες τόρα.

—  Άδιάφορον ! Δέν σ’ έλησμόνησε, 
διότι δταν έρχεται νά μέ ’δ·7), πάντοτε μ ’ 
έρωτα γ ιά  σέ. Είμαι σχεδόν βέβαιος δτι 
θά τά θεωρήσγι τιμήν του άν σέ νυμφευθή.

— Καί έγώ είμαι βέβαια δτι άν μέ β ιά- 
στις νά τον λάβω σύζυγον, θ’ άποθάνω.

—  Άλήθε,ια ; άλήθεια ; ήρώτησεν ό 
τραπεζίτης καλοκαγάθως μειδιών. Τότε, 
μένε ήσυχη’ δέν θά σέ ύπανδρεύσω χωρίς 
τήν θέλησίν σου ποτέ. 'Ε πειτα  δέν έσκέ- 
φθηκα καθόλου νά δώσω έγώ τήν κόρην 
μου είς έκεΐνον τόν Ρωσσον ποΰ θά τήν 
πά·/) είς τήν πατρίδα του μέσα στά χιόνια. 
Ούτε είς κανένα άπά τήν έπαρχίαν’ δέν 
μπορώ έγώ νά τήν χωρισθώ.

—  Πατέρα, εύχαριστώ ! άνέκραξεν ή 
νεάνις άνεγείρουσα τήν κεφαλήν.

—  Σύμφωνοι, έπανέλαβεν ό κύριος Δορ
ζέρ. Ό τα ν  σέ ζητήσουν έ'χομεν νά κά - 
νωμε τάς συμφωνίας μας. Τό σπ ίτ ι μας 
είνε άρκετό γ^ά νά χωρέσ-/) ένα ζεΰγος. 
Θ’ άπαιτήσω ό γαμβρός μου νά καθήστι 
μαζύ μου.

—  Τί ευτυχ ία , πατέρα ! τ ί  ευτυχία .
—  Δέν θά δυσαρεστηθής λοιπόν άν 

’πανδρευθνίς ;
—  Μμ, έτσι κ ι’ έτσ ι.
—  Κ αταλαβαίνω, θέλεις ό σύζυγός σου 

νά σοΰ άρέσν).
—  Μά ν ’ άρέσν) καί σέ σένα πατέρα.
—  Καλά. Λοιπόν νά τόν εύρωμε. Πως 

τάν θέλεις νά είνε γ ιά  νά σ’ άρέση ; Έ γώ  
έχω τό σχέδιόν μου. Ά ς  ίδοΰμε καί τά 
’δικό σου. Έ άν συμφωνήσωμε,τότε ή δου
λειά  μας έτελείωσε. Εμπρός, λέγε.

—  Καλλίτερα ν’ άρχίσγις έσύ, πατέρα.
—  Ά ς  είνε. Λοιπόν, αύτάς ό σύζυγος 

πρέπει νά είνε νέος.
—  Ό χι καί πολύ.
—  Είκοσι πέντε έως τρ ιάντα , δέν εινε 

έτσι ; Δέν θά τά  χαλάσωμε γ ιά  τήν ή λ ι-  
κίαν. Έ π ε ιτα , ό σύζυγός σου πρέπει νά 
είνε ώραΐος.

—  ”Ω ! άρκεΐ νά έχτ, ύφος καί τρόπους



ευγενεΐς, νά είνε εςυπνος και vac εχνι καρ
διάν.

—  Σύμφωνοι. "Εως έδώ συνεννοού- 
μεθα θαυμάσια. Μένει ενα πολύ σοβαρόν 
ζήτημα . . . της περιουσίας.

—  Δέν με πολυμέλει άν δέν είνε καί 
πλούσιος.

—  Δέν μέ μέλει καί ’μένα άν δέν είνε, 
άλλά πρέπει νά είνε άξιος νά γείντ).

—  Τί θές νά ’ πής μ’ αύτό ;
—  "Ακούσε, παιδί μου. Αμα ένυμφεύ- 

θην την καϋμένη την μητέρα σου, μοϋ 
εδωκε μεγάλην προίκα, άλλά ήςευρε πώς 
ήμουν άνθρωπος έργατικός, καί δέν ήπα- 
τήθη, διότι έντίμως απέκτησα μεγάλην 
πεοιουσίαν την όποιαν οφείλω είς τόν 
εαυτόν μου.

—  Μά τ ί , υποθέτεις οτι θέλω σύζυ
γον οκνηρόν ;

—  "Ο/ι, διότι τότε δέν θά ήσο άξίά 
μου. Λοιπόν δέν θά ήρνεΐσο νά νυμφευθής 
ενα νέον τόν όποιον έχω πάντοτε ύπό τά  
βλέμματά μου καί πιθανόν νά κάμω καί 
σύντροφον κατόπιν ;

—  Θά ήμουν πολύ ευτυχής, έψ’,θύρισεν 
ή δεσποινίς Δορζέρ λίαν συγκεκινημένη.

—  Τόν ’ξεύρω, τ ό ν ’ξεύρω 7.οιπάν αύτόν 
τόν σύζυγον ό όποιο: τόσω πολύ σοϋ 
αρέσει, καί τόν όποιον καί έγώ ευρίσκω 
πολύ κατάλληλον. Είνε εκπληξις τήν 
οποίαν σοϋ έπεφύλαττα . Καί τόν ’ξεύρω 
καί τόν ’ίιεύρεις. ’Αφ’ ότου μέ υπηρετεί 
μοϋ έχει προσφέρει τόσας έκί>ουλεύσεις... 
εχω τόσην π ίστ ιν  είς αύτόν καί σε βε- 
βαιώ ότι τά μέλλον του είνε εΰρύ. Είνε 
λοιπόν άνάγκη νά σοϋ είπώ τ ’ όνομά του;

—  Ό  Ροβέρτος! άνέκραξεν ή νεάνις 
έν χαρά, ήν δέν έσχε τήν δύναμιν ν ’ άπο- 
κρύψϊΐ.

Ε ίτα  δ’ άμέσως ώσεί διορθοϋσα έαυτήν:
—  Ό  κύριος Ροβέρτος δέ Καρνοέλ . . . 

ό γραμματεύς σου !
—  Τί ! ειπεν ό πατήρ συνοφρυούμενος, 

φαντάζεσαι ότι όμιλώ περί τοϋ κυρίου δέ 
Καρνοέλ ;

Ή ’Αλίκη ώχρίασε καί έχαμήλωσε 
τούς οφθαλμούς μή άποκριναμένη.

Ή  όψις τού κυρίου Δορζέρ ευθύς 
ήλλαξεν. Έφαίνετο ζωγραφουμένη έπ ’ 
αύτοϋ ή εκπληξις καί ή δυσαρέσκεια.

—  Πώς σού ήλθε νά πιστεύσης ότι 
πρόκειται περί αύτοϋ ; ήρώτησε τήν κό
ρην του σχεδόν αύστηρώς.

—  Δέν είνε ό ιδιαίτερός σου γραμμα
τεύς ; έψιθύρισεν αύτη . Δέν μού έλεγες 
πάντοτε ότι εχεις μεγάλην είς αύτόν έμ- 
π ιστοσύνην; Δέν είνε όπως καί σύ ήσουν 
είς τήν νεότητά σου... π τω χός... έργατι
κός... καί υπερήφανος ;

Ό  τραπεζίτης ούδόλως έφαιδρύνθη.
—  Πράγματι, είπε ψυχρώς, ό κύριος δέ

Καρνοέλ εχει όλα αύτά τά  προτερήματα,
άλλά έκπλήττομαι πώς δέν έννόησες τόν
σκοπόν μου. Πώς έμπόρεσες νά ύποθέσης
ότι θά τόν κάμω συνεταίρον μου καί ναμ- 
ρ  , 4 1  1 1ορον μου ;

—  Καί μήπως ήτο δυνατόν νά έννοή- 
σω ότι πα ίζεις μέ πράγμα τό όποιον 
τόσφ πολύ έγγ ίζει τήν τιμήν τής θυγα-

τρός σου; άπήντησε ζωηρώς ή ’Αλίκη.
—  Διόλου δέν έ'παιζα.
—  Πώς ! ήτο σοβαρόν τό πράγμα ; 

Τότε λοιπόν διά ποιον έ'λεγες ;
—  ’Ίσως γιά κάποιον άλλον. Σέ πα

ρακαλώ όμως άκουε άντί νά έρωτάς. Έεύ- 
ρεις πώς καί διατί έπήρα ύπάλληλον τόν 
κύριον δέ Καρνοέλ. Είχεν άποθάνει ό πα
τέρας του, άφοϋ έχασε σημαντικά ποσά 
είς τό χρηματιστήριον καί τό χαρτοπαί- 
γνιον. Άλλοτε είχε κατατεθειμένα χρή
ματα είς τήν τράπεζάν μου καί τόν έγνώ- 
ριζα πρό πολλοϋ. ’Ελυπήθηκα πολύ αύ
τόν τόν νέον τόν Ροβέρτον, διότι εμενεν 
άνευ πόρου ζωής. Τοϋ επρόσφερα μίαν θέ
σιν τήν όποιαν έδέχθη ευχαρίστως, άν 
καί μέχρις έκείνης τής στιγμής έζούσεν 
είς κόσμον όπου δέν μαθαίνουν πώς κερ
δίζει κανείς -ά ψωμί του.

Ή άλήθεια είνε πώς τόν αγάπησα καί 
οτι σκοπεύω νά τόν βοηθήσω με πάντα 
τρόπον διά τό μέλλον του' εχω μάλιστα  
καί έ'να σχέδιον δι’ αύτόν τά όποιον πι
στεύω έντός ολίγου νά πραγματοποιήσω. 
Ά λ λ ’ είνε έπίσης άλήθεια ότι αύτά τά 
παιδί ποτέ δέν θά έπιτύχγ, είς τάς υποθέ
σεις αύτάς.

—  Διατί ; ήρώτησε δειλώς ή νεάνις.
—  Διότι αύτός ό νέος έγεννήθη εύγε- 

νής καί πάντα θά μέννι εύγενής. Ή κλί- 
σις πρός τά έμπόριον υπάρχει είς τά αίμα. 
Καί έγώ τήν έ'χω αύτή τήν κλίσι, διότι 
είμαι άπό τό λαό, διότι ό πατέρας μου 
ήτανε γυρολόγος καί έπουλοϋσε μανδυλά- 
κια βαμβακερά στά πανηγύρια. Καί έ'πει- 
τα  έγώ έμβήκα στήν ζωήν μέ χίλιαις δυό 
στερήσεις. 'Γπέφερα καί πείνα καί κρύο. 
Ό ταν ήλθα στά Παρίσι δέν έφοροϋσα 
ούτε ξύλινα κάν παπούτσια, ήμουν ξυ
πόλυτος. Καί ή τρύπα ποϋ έκοιμώμουν 
μοϋ έφαινότανε παλάτι.

Ένώ ό 'Ροβέρτος άνετράφη μέ πολυ
τέλειαν, καί πολύ άργά έμαθε τ ί κοστί
ζει τό χρήμα, έάν καί τόρα τό ’ξεύρει.

—  Τότε έ'χει μεγαλειτεραν άξίαν,διότι 
θά έργασθή ν’ άποκτήον) νέαν περιουσίαν.

—  Συμφωνώ, άλλ’ αύτή ή άξία του 
δέν θά τόν πλουτήση' είνε πνευματώδης 
καί πολύ κομψός. Είμαι πολύ εύχαριστη
μένος νά τόν έχω πλησίον μου. Έκτελεΐ
■ r , , , ,εξαίρετα το χρέος του ν αποκρίνεται εις 
οσας έπιστολάς λαμβάνω άπό διακεκρι
μένα πρόσωπα, καί τούς δέχεται πολύ 
ευγενώς όταν μ’ έπισκέπτωνται. Ά λλά  
Θεός φυλάξοι νά τοϋ αναθέσω έπιχείρησιν 
χρηματιστικήν' όχι ότι δέν τόν έμπι- 
στεύομαι . . . άλλά οί άνθρωποι της τά- 
ξεώς του δέν καταλαμβάνουν άπ’ αύτά.

Ή ταλαίπωρος Α λίκη  έσιώπα. Οί ο
φθαλμοί της έπλήσθησαν δακρύων καί 
μόλις διά μεγάλων προσπαθειών κατώρ- 
θου ν’ άποπνίγη τούς λυγμούς της.

Ό κύριος Δορζέρ πλειότερον ή όσον
δέν ήθελε νά φαίνηται συγκεκινημένος
έσχε τό θάρρος νά τή άφαιρέστ) καί τήν
τελευταίαν πλάνην της. Ήγνόει ότι ό ε-
οως ούτος, τόν όποιον δέν έπεδοκίμαζεν, 
1 τ * ' r  γ  y , λ /ειχεν αναπτυςει ριί,ας και εκ παντος τρο-

που έπεθύμει νά μή τόν άφήσγι ν’ αύξηθή 
έν τή καρδία τής Α λίκης.

—  Τί έγεινεν ή τρομερά σου όρεξις ; 
ήρώτησε προσπαθών νά λάβν) εύθυμον ύ
φος. Δεν τρως διόλου σήμερα, μήπως εί
σαι άρρωστη ;

—  ’Ό χι, έψιθύρισεν ή νεάνις. Δέν πει
νώ μόνον.

—  Έ·, ;ταίω ! Δέν έπρεπε νά σοϋ ’πώ
γιά γάμο. Άφοϋ μάλιστα τίποτε δέν μάς 
βιάζει. Τέτοια ομιλία δέν θά ξανακά- 
μωμε καί πρό πάντων στά τραπέζι. Σέ 
βεβαιώ όμως ότι θά λυπηθώ πολύ άν νυμ- 
φευθής εύγενή. Δέν θέλω νά συγγενεύσω 
έγώ μ ’ αυτούς. Πιθανόν νά έχω άδικον, 
άλλά τί νά γίνν) ; Τόρα δέν ’μπορώ ν’άλ- 
λάξω ιδέας' είμαι πολύ γέρων. Ό γαμ
βρός μου θέλω νά είνε της τάξεώς μου. 
Ό πατέρας μου ήτανε παραγυιάς μυλω
νά. 'Ο Ροβέρτος δέ Καρνοέλ είνε εύγενής 
καθώς βασιλεύς' θαρρώ μάλιστα πώς είνε 
καί μαρκήσιος. Μεταξύ μας ή άπόστασις 
ή κοινωνική είνε πολύ μεγάλη.

Καί τόρα, κόρη μου, σοϋ υπόσχομαι 
νά μήν ξαναπούμε γιά τέτοια πράγματα. 
Γέλασέ μου όμως όπως καί πρώτα καί 
φάγε άπό τά  ώραΐα αύτά σταφύλια ποϋ 
μού τά  έστειλαν έξεπίτηδες γ ιά  σέ.

Ή Α λ ίκη  δέν έδυνήθη πλέον νά κρα- 
τηθή καί βεβαίως θ’ άνελύετο είς δάκρυα, 
έάν μή έλαφράς κρότος ήκούετο άναγκά- 
σας· αύτήν νά στρέψ·/) τήν κεφαλήν. Ή 
θύρα τού δωματίου ήνοιξε καί ό Ροβέρ
τος δέ Καρνοέλ είσηλθεν.

Έπρόκειτο, φαίνεται, περί σπουδαίας 
ύποθέσεως διά νά ταράξη τήν κατ’ ιδίαν 
συνδιάλεξιν τοϋ πατρός καί τής κόρης.

Πράγματι έπλησίασε τόν κύριον Δορ
ζέρ άφοϋ έχαιρέτισε τήν Ά λίκην, ή όποία 
τφ  ερριψε τοιούτον βλέμμα, όπερ λίαν 
προδήλως έσήμαινε : τό π α ν  εχάθη .

Ό νέος ώχρίασε καί έστη.
Ήτο ύψηλοϋ αναστήματος καί μελαγ- 

χροινός, άλλά τά  χαρακτηριστικά του έ- 
στεροϋντο πάσης κανονικότητος. Ό τε
λευταίος της οίκογενείας τών Καρνοέλ 
θά ήτο μάλιστα άσχημος, έάν δέν είχε 
τόσον ωραίους οφθαλμούς, μέλανας καί 
έκπέμποντας φλόγας, οφθαλμούς οί όποιοι 
τέλος ώμίλουν. Είχε ρίνα μακράν καί στό
μα μέγα ύπέρ τό κανονικόν, χείλη δέ πα- 
χέα. Είχεν όμως ωραίους ό^όντας, μέτω- 
πον εύρύ καί φυσιογνωμίαν έκφραστικήν 
καί χαρίεσσαν, πάν δηλαδή ό,τι άρκεΐ διά 
ν’άρέσκτ) είς γυναίκα εύφυά, καί νά μη 
τό παρατηρήση μία βλάξ.

Κομψός πρός τούτοις, έχων τά δώρον 
τούτο έκ φύσεως καί μή άγοράζων αύτά 
παρά τφ  ράπτν] του τοϋ συρμού. Ε πιφυ
λακτικάς είς τούς τρόπους του καί τήν ο
μιλίαν του καί ολίγον μάλιστα άγέρωχος 
παρίστα εικόνα τών ανθρώπων της κλά- 
σεως έκείνης, ή όποία όλονέν καταστρε- 
φεται. Ό  κύριος Δορζέρ είχε δίκαιον λέ- 
γων ότι ό νέος ούτος δέν είχε γεννηθή διά 
τήν έργασίαν.

—  Τί τρέχει, κύριε ; ήρώτησεν ό τρ*~ 
ης διά τόνου αυστηρού.

Συνήθως, ότε τφ  ώμίλει, τόν προση-
πεζίι



γόρευε διά τοΰ ονόματος του. Ή  ασυνή
θης χρήσις τής λέξεως έδήλου δτι
διά τής ομολογίας, ή όποία έξέφυγε τής 
νεάνιδος, νέα έδημιουργήθη θέσις.

—  Ό  ταγματάρχης Βορισώφ σάς πε
ριμένει, άπεκρίβη ό έραστής ένθαρρύνων έ- 
αυτάν κατά  τής συγκινήσεως ή όποία τόν 
κατέλαβε.

—  Κ αλά! άς περιμένν). Δέν ήμπορώ νά 
έλθω τόρα.

—  ’Ακριβώς αύτήν την παρατήρησιν 
τοΰ έκαμα καί έγώ, άλλά τόσω πολύ 
έπέμεινεν δπως σάς ίδή άμέσως, ώστε ά- 
πεφάσισα νά σάς ειδοποιήσω.

Ή  άπάντησις αϋτη ΰπέμνησεν είς τόν 
τραπεζίτην δτι ό κύριος Καρνοέλ ούδέ
ποτε ΰπέμεινε νά τώ  άαιλήσωσιν αύθα- 
δώς.

—  Μέ συγχωρεϊς, φίλε μου, είπεν εύμε- 
νώς.Δέν πτα ίε ις συ' αύτός ό Ρώσσος ούτε 
είς τό φαγί δέν μέ άφήνει ησυχον.

Έ τελείωσα δμως, προσέθηκεν, άπορρί- 
πτων τό μάκτρον έπί τής τραπέζης. Είπέ, 
σέ παρακαλώ, είς τόν ταγματάρχην δτι 
σέ μια στιγμή έφθασα.

Ό  νέος ύπεκλίθη καί έξήλθε.
Ό  κύριος Δορζέρ μετά την άναχώρησίν 

του έφιλησε την κόρην του καί τνί είπε :
—  Πήγαινε εις τό δωμάτιόν σου, μ ι

κρούλα μου, έχεις ανάγκην άναπαύσεως. 
Σκέψου λ ιγάκ ι καί θά ήσυχάσΥΐς. Θά ’δ·/;ς 
δτι ό πατεράκης σου θέλει τό καλό σου.

Ή  ’Αλίκη άπήλθε χωρίς λέξιν νά 
είπή.

—  Μμ, έψιθύρισεν ό τραπεζίτης, καλά 
έκανα κα ί έ'φερα τό ζήτημα αύτά είς τό 
μέσον. Μέ τά  δυο αύτά τυχα ία  λόγια, 
έπιασα ένα μυστικόν, τά όποιον πιθανόν 
ποτέ δέν θά έμάνθανα η πολύ άργά ί'σως. 
Ή  ’Αλίκη είνε τρελή γ ιά  αύτόν τόν .h/tr- 
χοΐ'τόρο, άλλά είνε καιρός άκόμη νά τήν 
φέρω στά καλά της, καί διά νά τελειώ - 
νομεν γρήγορα μέ τά  καπρίτσιά της πρέπει 
νά μεταχειρισθοΰμεν τά  κατάλληλα  μέσα.

Μετά τήν άμετάκλητον ταύτην σκέ- 
ψιν, ό κύριος Δορζέρ μετέβη είς τό 
γραφεϊον του, μετά πολυτελείας αύστηράς 
έπιπλωμένον καί χωριζόμενον δι’ άπλής 
μόνον θύρας άπά τοΰ μικροΰ δωματίου έν 
ώ είργάζετο ό κύριος δέ Καρνοέλ.

Ό  τραπεζίτης είνε έντελώς βέβαιος 
περί τής έχεμυθίας τοΰ γραμματέως του. 
Ε-^νώριζεν δτι ό Ροβέρτος δέν ήθελε κα- 
ταοεχθή νά έκμεταλλευθή έν τώ  χρημα- 
τιστηρίω πληροφορίαν τ ινα , τήν όποιαν 
ήθελεν ακούσει κατά  τάς τραπεζιτικάς 
συνδιαλέξεις τοΰ προϊσταμένου του, άλλ’ 
ετι ολιγώτερον δτι είνε ικανός ποτέ νά 
ωτακουστή.

Ό  νέος είχεν ήδη καταλάβει τήν πρό 
τοΰ γραφείου του θέσιν δτε ό κύριος Δορ
ζέρ είσήλθεν ευρών τάν ταγματάρχην Βο- 
ρισώφ βαδίζοντα έν τώ  πρώτω δωματίω.

Ό  ξένος ούτος ήτο πολύ εύμορφος άν
θρωπος, είχεν άξιοπρεπές παράστημα καί 
μεγάλους ώμους.

Έ μάντευέ τ ις  έν αύτώ  μέγαν κύριον 
καί άνδρεϊον στρατιώτην. Έφερε πυκνούς 
μύστακας, παραγναθίδας κατά τάν στρα

τιω τικόν συρμόν, καί εις το μετωπον^ιεγα 
λην ο ύλην" είχε δέ καί φυσιογνωμίαν λίαν 
ύπέρφονα' ούδέν τω  έλειπε.

Ή  μεταξώδης κόμη του έφαίνετο λευ- 
κανθεΐσα πρός τ ’ άκρα, άλλά τό πρόσω
πόν του ήτο νέον ετ ι. ‘Οποίαν δήποτε 
καί άν είχε πραγματικήν ήλικ ίαν δέν 
έφαίνετο πλέον τών τριάκοντα πέντε 
έτών.

—  Καλημέρα, αγαπητέ κύριε, είπεν 
έρχόμενος καί τείνων τάς δύο χεϊρας πρός 
τόν τραπεζίτην. Ε πιτρέψατε μοι, παρα
καλώ, πρώτον νά πληροφορηθώ περί τής 
υγείας τής άξιολατρεύτου κόρης σας καί 
συγχωρήσατε με δτι διέκοψα τό πρόγευμά 
σας. Φοβοΰμαι μήπως ή άδιακρισία μου 
έπροξένησε κακήν έντύπωσιν είς τήν δε
σποινίδα Δορζέρ καί τότε σάς βεβαιώ δτι 
ούδέποτε θέλω παρηγορηθή.

Έ λάλει κατά  τάν φιλόφρονα τοΰτον 
τρόπον δν συνειθίζουσι πολύ οί Ρώσσοι, 
δίδων είς τήν φωνήν του χρωματισμούς 
καί τόνους μουσικούς.

—  Εύχαριστώ, κύριε, άπεκρίνατο λίαν 
ψυχρώς ό πατήρ. Ή  κόρη μου ύποφερει 
ολίγον, άλλά θά εύχαριστηθή πάρα πολύ 
μανθάνουσα δτι πάντοτε έχετε τήν κα
λοσύνην νά τήν ένθυμήσθε. Δύναμαι νά 
μάθω τό α ίτιον, τό όποιον μοί παρέχει 
τήν εύκαιρίαν νά σάς ΐδω ;

—  Φαντασθήτε, α ίτιον δλως διόλου 
άπρόοπτον.’Έλαβα σήμερον τηλεγραφικάς 
οδηγίας, διά τών οποίων μοί άνατίθετα ι 
μία αποστολή άναγκάζουσά με ν’ άπέλθω 
αΰριον. ’Έ χω μικρόν τ ι ποσόν παρ’ ήμΐν 
και . .

—  Ε πιθυμείτε νά τό αποσύρετε. Ούδέν 
εύκολώτερον, κύριε, άν καί δέν υπάρχει 
συνήθεια νά ζητώντα ι άνευ προηγούμενης 
είδοποιήσεως το ιαΰτα  ποσά. Ό πω ς δή
ποτε θά διατάξω νά γείνη ό λογαριασμός 
σας αυτήν τήν στιγμήν καί θά δυνηθήτε 
νά πάρετε τά ποσόν άμα ώς έξέλθετε.

—  Μέ συγχωρεΐτε, φ ίλτατε κύριε, δέν 
πρόκειται περί τούτου, καί λυποΰμαι δτι 
κακώς μ’ έννοήσατε. Τά κεφάλαια μου 
δέν. είνε δυνατόν νά τοποθετηθώσιν άλλοΰ 
καλλίτεοον καί δι’ αύτόν άκριβώς τάν λό
γον τ ’ άφήνω.

—  Τότε, δέν βλέπω τ ι . . .
—  Θά σάς ζητήσω ; Ιδού. Έ χω  

καταθέσει είς τά χρηματοκιβώτιον σας 
ένα κιβωτίδιον τά όποϊον περιέχει οικο
γενειακά έ'γγραφα καί άξίας τώ  έπιφέ- 
ροντι. ’Ή θελα πριν άναχωρήσω νά πάρω 
τά  έγγραφα καί νά σάς άφήσω τάς άξίας.

—  Πολύ καλά. Θά σάς φέρουν τό κ ι- 
βώτιον. Δύνασθε νά βεβαιωθήτε περί τών 
σφραγίδων δτι είνε άπείρακτοΓ τό άνοί- 
γετε καί διαθέτετε τό περιεχόμενον δπως 
σάς άρέσει.

—  "Οχι, δχι τόρα. Δέν μοΰ μένει και
ρός σήμερον. Θά περάσω αΰριον τά πρωΐ 
καθ’ ήν ώραν άνοίγουν τά  γραφεία.

—  Έ στω  ! Θά ειδοποιήσω τόν ταμίαν 
μου.

—  Πιθανόν νά λάβω άνάγκην καί χ ι
λιάδων τινών φράγκων.

—  Κύριε, έχετε παρ’ έμοί πλέον τοΰ

ένός καί ήμίσεως έκατομμυρίου π ίστωσιν 
καί ώς σάς είπα καί προηγουμένως, ολό
κληρον τό ποσόν είνε είς τήν διάθεσίν 
σας όπόταν θέλετε. Συνήθως δέν κρατοΰ- 
μεν έδώ παρά τά  άναγκαΐα διά τούς τρέ- 
χοντας λογαριασμούς, άλλά σήμερον άκρι
βώς έπήρα άπά τήν τράπεζαν τρία έκα- 
τομμύρια διά τήν πληρωμήν μερίσματος 
τό όποιον θά λήξτ)’ τρία έκατομμύρια 
έχω ένταΰθα.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν ό κύριος Δορζέρ 
άνήγγειλε τόν έπιβλητικόν τούτον άρι- 
θμόν, είσήλθεν ό Ροβέρτος δέ Καρνοέλ, 
κρατών έν χερσί δέσμην τηλεγραφημά
των τά  όποια άπέθηκεν έπί τοΰ γραφείου 
τοΰ τραπεζίτου, δπως έπραττε πάντοτε 
κατά  τήν μίαν άκριβώς.

Ητο δμως τόσον ωχρός, ώστε ό τα γ -  
ματάρχης ήρώτησε χαμηλοφώνως:

—  Τί έχει λοιπόν αύτός ό νέος ; Φαί
νετα ι θορυβημένος.

Ό  κύριος Δορζέρ δέν άπεκρίθη, ό δέ 
Βορισώφ, ό όποιος δέν είχε καθήσει,έσκέ- 
φθη δτι δέν ύπήρχε λόγος ΐνα μένη πε
ραιτέρω καί άπεχαιρέτισεν.

Ο τραπεζίτης τόν συνώδευσε μέχρι 
τής θύρας καί επανήλθε πρός τόν Ροβέρ
τον λέγων καθ’ έαυτόν :

—  Οί δύο μας τόρα, κύριε ιδιαίτερε 
γραμματεΰ μου.

Επεται συνίχεια.
ftisonos
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Η ΣΗΜΑΙΛ
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[Συνέχεια],

Γ'
Έ ν έσπέρας έκάθηντο είς τήν τράπε

ζαν αύτών" ό Φουζερέλ έκάπνιζεν άκούων 
τάν κρότον τών σφαιρών έπί τοΰ σφαιρι
στηρίου, ό δέ Μαλαπέρ,δστις άνεγίνωσκεν 
εφημερίδα τινά  παρισινήν, άνεπήδησεν α ί
φνης έκ τής θέσεώς του, έσυρε πεπνιγμέ- 
νην κραυγήν καί άφήκε νά πέση έπί τής 
μαρμαρίνης τραπέζης ή έφημερίς, ήν είς 
τάς χεϊρας έκράτει.

Είς τήν χειρονομίαν έκείνην, ό Φουζε
ρέλ έκπληκτος καί ανήσυχος παρετήρησε 
τόν φίλον του. Ό  Μαλαπέρ ήτο πελιδνός, 
τό κάτω  χείλος του νευοικώς έκινεΐτο ύπό 
τόν μύστακα. Έφαίνετο ώς πνιγόμενος.

—  Έ  ! είπεν ό Φουζερέλ, τ ί τρέχει, 
τ ί  έχεις λοιπόν ;

—  Τί έχω ; είπεν ό Μαλαπέρ.
Ήθέλησε νά λαλήσνι, άλλ ’ ή φωνή του

έμεινεν είς τάν λάρυγγα' έλαβεν όργίλως 
τήν έφημερίδα, καί δεικνύων διά τρέμον- 
τος δακτύλου γραμμάς τινας είς τάν Φου
ζερέλ, μόνον τήν λέξιν ταύτην προέφερε'

—  ’Ανάγνωσε !
Ό  Φουζερέλ έκίνησε τήν κεφαλήν, ύ -  

ποθέτων δτι θά ήτο τά δνομα άρχαίου 
συντρόφου δστις άπέθνησκε — κα ί ή μόνη 
φροντίς τοΰ στρατιώτου ήτο νά μάθη τό 
δνομα έκείνου —  όπόταν βλέπων τό τε-
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μάχιον τών Λιαφόρωr, δπερ τφ  έδείκνυεν 
ό Μαλαπέρ, ήσθάνθη έπί της έπιδερμίδος 
ρίγος παράδοξον καί πλήρες οργής. Κύμα 
αΐματος εχύθη άποτόμως έπί τά  ώτα 
καί τούς οφθαλμούς αύτοϋ. Καί άν έκ
τυπων αύτόν έπί τοϋ τραχήλου δι’ άκτη-' 
ρίδος δεν θά είχε μείνει τόσον ένεώς.

—  Είνε δυνατόν ! είπεν ώς μανιακός. 
Πώς λοιπόν ! την έπήοαν ;

—  Άνάγνωσε ! έπανέλαβε σκαιώς ό 
Μαλαπέρ.

Ό Φουζερέλ άνέγνωσεν έκ νέου έν ρυθ- 
μω τάς λέξεις μίαν πρός μίαν. Ήτο α
πόσπασμα της έφημερίδος τοϋ Βερολίνου, 
διαλαμβάνον τά  έξης : «Έν Ποτσδάμν),
είς C a rn iso n s -K irch e , έπανόρθωσαν τόν 
τάφον τοϋ μεγάλου Φρειδερίκου" ύπεράνω 
τοϋ μαυσωλείου έ'θεσαν κυκλοειδώς τάς 
εις βατερλώ κτηθείσας γαλλικάς ση
μαίας, είς τάς όποιας εύρίσκονται ό άε- 
τός τών δραγόνων της αύτοκρατείρας, ή 
τών εύζώνων, καί ό άετός τοϋ πρώτου 
συντάγματος τών γρεναδιέρων της φρου- 
ρ 2ς.»

—  Την σημαίαν ! είπεν ό Φουζερέλ 
διακοπτόμενος, έχουν την σημαίαν !

—  Εξακολουθεί, άπεκρίνατο ό Μαλα
πέρ, παρατηρών άτενώς τόν φίλον του.

—  «Ή τελευταία αυτη σημαία (ή ί-  
δική μας, είπε μετ’ όργης ό Φουζερέλ) εύ- 
ρέθη έπί τοϋ πεδίου της μάχης την 18 
’Ιουνίου 1815" οί ύπερασπισταί αύτής 
την είχον σχίσει καί, κατά γράμμα, θά
ψει, καί μόνον την έπαύριον έπανεϋρον τά  
τεμάχια, σκάπτοντες δπως θάψωσι τούς 
νεκρούς, περί τό Ζενάπ. Ή πριγκίπησσα 
τοϋ Χοχενλόε συνέρραψεν ιδίαις χερσί τά 
ένδοξον τοϋτο τρόπαιον, δπερ κοσμεί ήδη 
τό μαυσωλεϊον Φρειδερίκου τοϋΒ  .»

—  Την Σημαίαν μας, έπανέλαβεν ό 
Φουζερέλ, ούτινος ή όργή ηύξανε, την 
εύρον ! τόν κρατοϋν ! Ά  ! ούρανέ ! ήξιζε 
τόν κόπον της ύπερασπίσεως κατά τών 
άγριων έκείνων ! Την έλαβον ! τ ί λέγουν; 
«Κοσμεί τό μαυσωλεϊον τοϋ Φρειδερίκου 
των !» Θεέ μου ! πτωχέ μου Μαλαπέρ, 
ίδού κακή ημέρα δι’ ημάς !

—  Πολύ κακή, άπεκρίνατο ό Μαλαπέρ 
στρέφων τόν μύστακα.

Ε ιτα άμφότεροι βεβυθισμένοι καί όνει- 
ροπολοϋντες ήρξαντο σκεπτόμενοι. Όποία 
καταστροφή ! όποία έξέγερσις ! Έν τη  
μεγάλη πτώσει τής πατρίδος, ή ιδέα ήν 
είχον δτι έσωσαν τήν τιμήν τοϋ σώματός 
των, καί δτι άνήρπασαν έκ τοϋ έχθροϋ τό 
δικαίωμα νά διακηρύξ·/) τήν ήτταν τοϋ 
πρώτου συντάγματος τών γρεναδιέρων, 
ήτο πρό εικοσαετίας ή παρηγορία των, ή 
κρυφία των χαρά, ήν ή ροή τοϋ καιρού κα- 
θίστανεν ήμέρα τη ήμέρα βαθυτέραν, καί 
μεγαλειτέραν, ή νεφέλη τών χρόνων ήτις 
είνε ή χρυσή άκτίς τών αναμνήσεων. Ή 
σοβαρά έκείνη πρόσκλησις κατά τής ει
μαρμένης καί ό ύστατος άγών τών δύο 
εύγενών έκείνων άνδρών κατά τής τύχης, 
όπόταν τά ένεθυμούντο, έγένοντο υπερή
φανοι. Έκ τής δόξης τοϋ παρελθόντος 
δεν ήθελον δι’ αυτούς eijAT) την (/.ικοάν έ- 
κείνην δόξαν, άλλ’ άκεραίαν ! Ήσαν πε

πεισμένοι δτι τό καθήκον αυτών δέν άπ- 
έβη άγονον, εύχαριστημένοι δτι έπολέμη- 
σαν μέχρις υστάτων, καί έκ τής κατα
στροφής τοϋ έθνους καί τοϋ στρατού, έ
σωσαν. τό σύντριμμα έκεϊνο —  μίαν ση
μαίαν. Διά τοϋτο αί μεταπεφρασμέναι 
γραμμαί τής έφημερίδος τοϋ Βερολίνου 
ύπτίρζαν δι’ αυτούς κεραυνός, διότι κατέ- 
στοεφον είς εν δευτερόλεπτον ολόκληρον 
τό οικοδόμημα τής ήρέμου αυτών ευτυ
χίας ! Ένόαιζον οί δύο αυστηροί έκεϊνοι

_  1 <r ,  Υ  ’  '  ’στρατιώται οτι παρουσία,ον αυτους απο- 
τόμως είς τήν άναφοράν τής ήμέρας, ώς 
ένοχους δειλίας. Ή άνάμνησις τής αιχ
μαλώτου σημαίας έφαίνετο αύτοΐς ώς 
σκληροτάτη προσωπική ύβρις.Ήτο πλέον 
ή ύβρις, ήτο ή αιματηρά έπιτίμησις τής 
τεταπεινωμένης πατρίδος, πρός έκείνους 
οιτινες ώφειλον νά τήν ύπερασπίσωσι. —  
« ’Έχουν τήν σημαίαν ! » Έκ τής ιδέας 
ταύτης έμειναν άφωνοι καθ’δλον τό εσπέ
ρας οί δύω λοχαγοί, καί μόνον έξήγαγεν 
αυτούς έκ τής νάρκης ταύτης ό υπηρέτης, 
δστις είπεν αύτοΐς :

—  Ή ώρα είνε δέκα, κύριοι λοχαγοί !
Ουδέποτε είδον αύτούς νά μείνωσιν τό

σον άργά είς τήν τράπεζαν των.
Έπέστρεψαν οίκαδε σκεπτικοί καί ά

φωνοι. Μόνον πριν χωρισθώσι έθλιψαν τάς 
χεΐρας μέ νευρικήν καί παρατεταμένην 
παραφοράν, εύγλωττον δέ, ώσεί άπεχωρί- 
ζοντο. Είτα έπεσαν έπί τής κλίνης, χω
ρίς δμως νά κοιμηθώσιν. Άμφότεροι,κλεί- 
οντες τούς οφθαλμούς, έβλεπον τάς κα- 
τηραμένας γραμμάς τοϋ άρθρου έκείνου, 
δπερ έπιπτεν έπί τοϋ ήρέμου αυτών βίου, 
ώς σφαίρα τηλεβόλου έπί στέγης ειρηνικής.

Τήν έαύριον οί δύω φίλοι έξηγέρθησαν 
μελαγχολικοί. Ό Μαλαπέρ έστέναζεν. Ό  
Φουζερέλ, βαδίζων πρός τό ξενοδοχεΐον 
Έβρέ, έκτυπα διά τής ράβδου του τό έδα
φος ώς άν ήπείλει έχθρόν άπόντα. Ή 
ήμέρα ήτο ώραία. Κατά τόν είς Βαλμέ 
περίπατον αύτών ούδέ λέξιν άντήλλαξαν 
περί τής σημαίας. ‘Ωμοίαζον πρός τούς 
γονείς έκείνους, οιτινες άποφεύγουσι νά 
όμιλώσι περί τοϋ άποθανόντος τέκνου 
των. Τό εσπέρας, πρό τοϋ δείπνου, δταν 
ό υπηρέτης τοϋ καφενείου έφερεν είς τόν 
Μαλαπέρ τά ποτήριον της μαλάγας δπερ 
κατά τό σύνηθες έπινεν, ό λοχαγός είπεν 
άποτόμως:

—  Εύχαριστώ, δέν θά πίω.
Καί έπειδή ό υπηρέτης παρετήρει αύ- 

τάν έκπληκτος,
—  Δεν θά πίω, ύπέλαβεν ήρεμα.
Ό Φουζερέλ άφήκε τόν υπηρέτην ν’ 

άναχωρήση έκπληκτος, ώς εί τό κωδωνο- 
στάσιον της έκκλησίας είχε καταπεσει 
έξαίφνης" είτα άτενίζων τόν Μαλαπέρ 
κατά πρόσωπον :

—  Σύ έλεγες, είπεν, δτι δέν δύνασαι νά 
δειπνήσης χωρίς νά πίτις κάτι τ ι ορε
κτικόν.

—  Ναί, άλλοτε, άπεκρίνατο ό Μα
λαπέρ.

—  Τά άλλοτε τοϋτο ήτο χθές.
—  Μεταξύ χθές καί σήμερον, έμεσο- 

λάβησε πολύς χρόνος.

—  Αληθώς, είπεν ό Φουζερέλ.
Είς τήν τράπεζαν ό Μαλαπέρ ήρνήθη 

πάλιν τόν οίνον" πάντες έξεπλάγησαν 
καί ήρώτων άλλήλους άν ό λοχαγός ήτο 
ασθενής. ’Όντως ήτο ώχρός καί αρκούν
τως σκυθρωπός, ώς ό Φουζερέλ. Έπιστρέ- 
φοντες είς τά καφενεΐον ό Φουζερέλ απε
ρίσκεπτος έτονθόοιζε σκοπόν τιν.α στρα- 
τιωτικοϋ βήματος.

—  Τό ψάλλεις, είπεν ό Μαλαπέρ,"ώς 
έάν ήτο έπικήδειον.

—  Ούτως έχει, άπεκρίνατο ό λοχαγός. 
Κάτι τ ι έν έμοί δπερ έζη χθές, σήμερον 
είνε νεκοόν" μια έμπιστοσύνη, μία έλπίς, 
μία χαρά . . . .  γνωρίζεις τί.

Ό υπηρέτης τοϋ Κ α ψ ε π ίν υ  ri j c ΠύΛεως 
έξεπλάγη τό εσπέρας έκεϊνο, όπόταν οί 
λοχαγοί, παρατηροϋντες τόν δίσκον δν 
έφερεν, ό μέν Φουζερέλ είπεν άπωθών αυ
τόν : «Δέν θέλω τίποτε», ό δέ Μαλαπέρ 
προσέθηκεν: «Ούτε έγώ" πάρετα οπίσω».

—  Νά άφήσω τήν φιάλην; ήρώτησεν 
ό υπηρέτης λαμβάνων εις χεΐρας τό πλή
ρες οινοπνεύματος φιαλίδιον.

—  'Οχι, τίποτε.
Άναμφιβόλως είχε καταθραυσθεΐ τ ι  έκ 

τής ζωής τών λοχαγών. Τοϋτο διήγειρε 
τούς πελάτας τοϋ καφενείου είς πολλά 
σχόλια" διϊσχυρίζοντο, άνευ άποδείξεων 
δμως, δτι οί λοχαγοί θά είχον ριψοκινδυ
νεύσει καί χάσει τήν μικράν των σύντα
ξιν. Οί δυστυχείς ! Εκτός δμως τούτου 
πρέπει νά άναγνωρίσωμεν δτι αί νέαι αύ— 
τα ι οίκονομίαι,άς έπέφερον έν τφ  βίω των, 
ουδόλως έβλαψαν τήν ύπόληψιν τών πα
λαιών άξιωματικών. Είς τήν Βερνών ώμί- 
λουν περί. τούτου μόνον, κατά τό λεγόμε
νον, διά νά σχοτώνον>· τόν καιρόν. Εκεί
νοι έκτοτε άπό θαμώνες έγένοντο θεαταί 
έν τφ  Καφενείω rrjc fldUttoc, βλέποντες 
τούς παίζοντας είς τά σφαιριστήριον καί 
τούς κύβους, καί κρίνοντες.

Ή γνώμη αύτών ήτο νόμος. Είς τούς 
αγώνας τών κύβων έπανεύρισκον τάς πα- 
ρελθούσας συγκινήσεις καί τά  φάσματα, 
ούτως είπεΐν, τών μαχών τής άλλοτε. 
'Έτη ολόκληρα έρρευσαν ούτω.Ή ολιγάρ
κεια τών λοχαγών ηύξησε μεγάλως. Ό  
Φουζερέλ δέν έκάπνιζε πλέον" σπανίω5 
καί είς έπισήμους ήμέρας έλάμβανεν έκ 
τής σανίδος καί έπλήρου πίπαν, βραδέως 
είσπνέων είς τά παράθυρόν του τό άρωμα 
δπερ τφ  ήρεσκεν, είτα έκρέμα πάλιν αυ
τήν είς τήν θέσιν της, ώς δπλον άχρη
στον. Ώς πρός τόν Μαλαπέρ, ή έγκράτειά 
του ήτο άπόλυτος. Μετά μεγάλης του 
εύχαριστήσεως έγένετο καί έμενεν πότης 
ύδατος.

"Ε:τεται συνέχει».
__________________________
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