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I « υ ρ έ α  μ ο υ ,  t i n s ,  δ ίν  έ κ λ η γ ώ Ο η τ ι ; ( α ιλ .  786) .

Έ ν το ύτο ι; κάποτε μερικα'ι αναλογίου, 
τάς όποιας βλέπομεν μεταξύ τοΰ ονόμα
τος καί τοΰ επαγγέλματος, μ£ς κάμνουν 
να πιστεύσωμεν εις τό πεπρωμένον. *0 
ΒελαΙρ δμως δέν έξέλεξε τό έπάγγελμά 
του διά νά συμφωνή μέ τό δνομά του, 
απεναντίας ώφειλε τό όνομα του εις τήν 
μουσικήν του ικανότητα ή και εις την 
καλλονήν του. Μήπως κυρία τ ις  τόν άπ- 
εκάλεσε Βελαίρ (B el -  a ir , δηλαδή ώ- 
ραϊον την οψιν) βλέπουσα την έρασμίαν 
μορφήν του, ή μήπως φιλόμουσός τ ις  τόν

άπεκάλεσε Βελαίρ δηλαδή Ευηχον, χά
ρις εις τά ς ωραίας μελωδίας, άς συνέ- 
θετεν ; "Αδηλον* τό βέβαιον δμως εϊνε 
δτι ό μουσικός διετήρησε τό έπώνυ- 
μον τοϋτο μετ’ εΰαρεσκείας. Ό  αληθής 
λόγος τόν όποιον θά άνακοινώσωμεν έμ- 
π ιστευτικω ς είς τόν άναγνώστην, εϊνε 
οτι ό Βελαιρ δέν είχε μέχρι ήλ ικ ίας ε ΐ-  
κοσιν ετών δνομα ίδιον.

Παιδίον έγκαταλελειμμένον, γυμνό- 
πουν, πλανώμενον εις τάς όδούς,χωρίς κα
νείς νά τείν·/) προς αΰτό χεΐρα βοηθε'ίάς ή
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Γ '
Η ΚΙΘΑΡΑ ΤΟΤ Μ ΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ

*0 Βελαίρ ήτο τω  όντι σύντροφος α
ξιέραστος, μίαν μόνην εχων ελλειψιν, τό 
ονομά του. ‘Ο κιθαρωδός δ ίν πρέπει ποτέ 
νά  λ έγη τα ι Βελαίρ, ήτοι Εύηχος.

α τ γ ο γ χ τ ο γ  μ ι κ ι



νά του μειδιάση φιλικώς, μικρός βοσκός 
εις τήν έξοχήν, ώχρός και πένης μαθη- 
τευόμενος, οΰκ οίδά τίνος τέχνης έν τα ϊς 
πόλεσιν, όργών προς τήν έλευθερίαν καί 
τά ς εΰγενεϊς σπουδάς, άγαπών τον ουρα
νόν, τήν θάλασσαν, την γην, πάν δ ,τι 
ώραιον, τον χρυσόν, τά  μέγαρα, την τέ
χνην, πάν ό ,τ ι πλούσιον, ό Βελαίρ προσ- 
ήγγιζεν ήδη εις τό δέκατον πέμπτον ίτος 
της Ηλικίας του, καί θ’ άπέθνησκε τής 
πείνης ώς τόσοι άλλοι, ή ώς τόσοι άλλοι, 
θά καθίστατο στρατιώ της, κτίστης ή 
μοναχός, άν δεν τώ  συνέβαινε περιστα- 
τικόν τ ι εν ετει 1680 είς Φονταινεβλώ, 
τό όποιον ό Θεός άναμφιβόλως εκαμε νά 
ουμβτί.

Τό ορφανόν, τό άνευ ονόματος και ά
πορον παιδίον παρετήρει δι’ 67,ης τη ς ή- 
μέρας μέσον του ερκους τους διαβαίνον
τας 'ίππους των αύλικών, τά  χρυσοκέν
τη τα  ίμ άτια , τά  πτερά, τά  μετάξινα φο
ρέματα. Είχε παρατεθή πρόγευμα έντός 
του δάσους. ΑΙ κυρίαι κατηνάλισκον ά - 
φειδώς τους έπ'ι τω ν τραπεζών καρπούς, 
τούς πλακούντας, τά  ποτά. Οί άνδρες 
περιεποιούντο τάς κυρίας καί έρρόφων Ι
σο χείλη ποτήρια, άτινα  προσέφερον προς 
«ύτούς οί θεράποντες τού βασιλέως έπί 
έπιχρύσων δίσκων.

Μετά τό πρόγευμα,πάσα έκεινη ή πο
λυπληθής τών ευπατριδών όμήγυρις άπέ· 
πτη  ώς σμήνος φοινοικοπτέρων ή χρυσο- 
πτέρων φασιανών. Τό παιδίον μη βλέπον 
πλέον τ ινά  έφ’ ού νά προσήλωσή τούς έκ 
στατικούς οφθαλμούς του ήσθάνθη τούς 
νυγμούς τής πείνης καί άπό του βάθους 
της έκ ρόδων καί ίάσμων λόχμης, έν γ  
έκρύπτετο, εβλεπε λαιμάργως τά  λείψανα 
του γεύματος, άτινα  οί θεράποντες έ- 
σκόοπιζον είς τάς δενδροστοιχίας, άπο 
κομίζοντες τά  π ινάκια  καί τά  σκεύη.

Ό λισθαίνων ώς σαύρα κατά μήκος τής 
φραγής,άνεύρεν όπην κειμένην πλνσίον με
γάλου κισσοσκεπούς περιπτέρου, έπήδησε 
την τάφρον καί είσήλθεν.Είς άπόστασιν ε
κατόν βημάτων,έπί τραπέζης μεταξύ δύο 
κανίστρων άνθέων, άνυψούτο πυραμίς έκ 
καρπών καί γλυκυσμάτων. Μία σαύρα δύ- 
νατα ι νά διανύση είς δέκα δευτερόλεπτα 
τά  έκατόν βήματα. Έ π ε ιτα  καί ή σκιά 
καί τό παράμερον μέρος ήσαν εύνοϊκά καί 
ή όρεξις έν ηλικ ία  δεκαπέντε έτών εινε 
σύμβουλος απερίσκεπτος. Διά τούτο δεν 
ήδυνήθη έπ ί πολύ ν’ άντιστή  εις τον πει
ρασμόν.

Τό άπορον παιδίον προχωρήσαν ταχέως 
εύρεθη έν άκαρεΐ προ τών θαυμασίων έκεί- 
νων.

εντεχνον ύπήχησιν τών χορδών τούς περι
παθείς φθόγγους καστιλλιανοΰ άσματος 

Ό  παϊς έλησμόνησε την πεινάν του, 
ή μελωδία έκείνη τον κατεγοήτευσεν. Τό 
Λελος ήτο έκ τών ευκόλως έντυπουμένων 
είς την μνήμην, μονότονον καί χαϋνον 
/.ετ’ έπωδού συνήθους εις τά  ισπανικά 
άσματα. Ά λ λά  τό άσμα διεκόπη ύπό 
κραυγής γυναικός έντρομου άντηχησάσης 
έντός τού περιπτέρου. Έτέρα γυνή είχεν 
ύπανεγείρει τό παραπέτασμα εςωθεν καί 
άνεκά7υψε τον κιθαρψδόν, ούτινος τό 
άσμα ήκροάτο νεανις έξαισίου καλλονής, 
γονυπετής ένώπιόν του έπί προσκεφα- 
λαίου.

Ο Βελαίρ —  άς τον όνομάσωμεν τέλος 
πάντων οΰτω —- έκρύβη ύπό τό φύλλωμα, 
ήκουσε τάς έπιπλήξεις καί τάς δικαιολο
γ ίας καί είδε την νεάνιδα έξελθούσαν έν 

άχει έκ τού περιπτέρου καί κρύπτουσαν 
διά τών λεπτών δακτύλων τών χειρών 
της τό πορφυρούν έξ αίδοϋς πρόσωπόν της.

Ή  ερις έξηκολούθησε μεταξύ τού κι
θαρωδού καί τής δεσποτικής γυναικός,τής 
καταλαβούσης αυτόν άφνω. Αί διαμεβό- 
μεναι έκφράσεις έγένοντο αύστηραί, τρα 
χεΐα ι, άπότομοι καί ό Βελαίρ ήδη έμε- 
λέτα  φυγήν έπιτήδειον, ήν ό έκ τής φ ι- 
λονεικίας θόρυβος ήδύνατο κάλλιστα  νά 
διευκολύνν), ότε τρ ίτη γυνή ένεφανίσθη 
είς τον δρόμον, δι’ ού ακριβώς έσκόπει 
νά δραπετεύσϊ).

Προέβη αύτη μεγαλοπρεπώς καί βρα
δέως, μέ τούς οφθαλμούς κρυπτομένους 
ύπό την καλύπτραν, λάμποντας δμως έξ 
οργής άμα καί περιεργείας. Εύθύς ώς είσ- 
ήλθεν είς τό περίπτερον, ή γυνή ήτις ε ι- 
χεν είσέλθει είς αύτό προηγουμένως, άφή 
κε κραυγήν, παρομοίαν προς έκείνην ήν 
πρότερον έξέφερεν ή παρ’ αυτής φωρα- 
θεϊσα νεανις.

—  Προσέξατε διότι ακούουν άπ ’ εξω, 
είπεν ή μεγαλοπρεπής δέσποινα αρκετά 
μεγαλοφώνως ώστε ν’ άκούσν) εύκρινώς 
τούς λόγους της ό Βελαίρ.

—  Κυρία, άπήντησεν ή άλλη γυνή, 
είνε πάντη περ ιττα ί αΐ παρατηρήσεις σας.

—  ’Εάν ή κυρία δε Μοντεσπάν δεν μέ
ριμνα περί έαυτής, προσέθηκεν ή τελευ
τα ία  έλθοΰσα, ϊ ς  σεβασθή κάν τον βασι
λέα.

Την λέξιν «βασιλεύς» άκούσας ό Βε
λαίρ έφρικίασε καί συνεστάλη ώς έ'ντομον 
είς τό βάθος τής χλοεράς κρύπτης.

—  Παρατηρώ προς τήν κυρίαν Μ αιν- 
τενών, είπεν ή κυρία Μοντεσπάν, οτι προ 
ολίγου είδα τήν μικράν Φοντάνζ γονυ
π ετή  προ τής Αυτού Μ εγαλειότητος. Τό

Αίφνης άκούσαν ήχους κιθάρας εστρεψε [ τοιοϋτον έκθέτει λίαν τήν ύπόληψιν του
-τήν κεφαλήν. ’Αριστερά αύτοΰ ήγείρετο | βασιλέως καί περί ικύτού ώφειλε νά φο-
μεταξύ τών δένδρων ετεοον περίπτερον | βηθή ή κυρία Μαι·
-άποκεκρυμμενον ύπό τού φυλλώματος κισ- : είσήρχετο κανείς είς
σού καί αιγοκλήματος" μακρά παραπε- σκάνδαλον ! 
τάσματα έκ μετάξης έκάλυπτον κατά  τό j υμείς, ή όπ 
ήμισυ τά  παράθυρα καί έπέχεον έντός τού ! σκάνδαλα, 
έσωτερικού σκιάν, δι’ ής τό βλέμμα κα τ ’ ; — Είνε αληθές* "Εσφαλα! έψιθύρισεν 
άρχάς δεν ήδύνατο νά διεισδύσγ). Όμοΰ ό βασιλεύς, 
μετά τού μουσικού οργάνου, ήδε μία φωνή 
Ισχυρά καί έναρμόνιος συνδέουσα με

ενών. Φαντάσθητε αν 
ό περίπτερον τ ί 

'Ομολογήσατε το, κυρία, 
οία άποστρέφεσθε τόσον τά

1 τήν
•— Ή  'Υμετέρα Μεγαλειότης δεν εσφαλ- 

λε ποσώς, ώς δικαιούμενη νά ιδν) καί νά

δεχθ-7) όποιονδήποτε θέλει, άπήντησεν ή 
κνρία Μ αιντενών, διότι ό βασιλεύς εινε 
κύριος άπόλυτος είς τήν οικίαν του μετά 
τόν θάνατον τής βασιλίσσης. Έ γώ  ένό- 
μιζα οτι ή κυρία Μοντεσπάν έπέπληττε 
τόν νικητήν τής Ευρώπης, διότι έ'κρουε 
την κιθάραν, ώς νά ήτο έπιτετραμμένον 
είς τόν κυρίαρχον τού κόσμου ολου νά 
έ'χγ) τάς ορέξεις χυδαίου έοαστού.

Μόλις έρρέθησαν α ί λέξεις αύτα ι καί 
παρευθύς χειρ άνδρική άνήγειρε τό παρα
πέτασμα, άντικείμενόν τ ι δε λίαν ογκώ
δες έκσφενδονκτθέν εσχισε τόν άέρα μετά 
συριγμού παραδόξου καί κατέπεσεν έπί 
τής μαλακής χλόης τής τάφρου, Ιξ βή
ματα μακράν τού Βελαίρ.

Ό  ταλαίπωρος πα ϊς ένόμισεν οτι άνε- 
καλυφθη έν τή κρύπτη του. Συνεσπειρώθη 
ετι μάλλον μη τολμών ν’ άν&πνεύσνι ύπό 
τό δυσβάστακτον βάρος τής βασιλικής 
όργής, είς ήν απέδιδε τήν έκσφενδόνισιν 
τού αντικειμένου. Ά λ λ ’ ούδείς έσυλλογί- 
ζετο τό πτωχόν παιδίον, ό δέ Λουδοβί
κος ΙΑ' έξήλθε τού περιπτέρου μέ τήν κε
φαλήν κεκυφυϊαν, μεταξύ τής κυρίας 
Μοντεσπάν, ήτις έδάκρυεν έκ τού πείσμα
τος, καί τής κυρίας Μ αιντενών, ήτις έ- 
μειδία διά τόν θρίαμβον.

Αί κεφαλαί τώ ν τριών έπισήμων ύπο- 
κειμένων, φωτιζόμεναι ύπό τών τελευ
τα ίω ν λάμψεων τής ημέρας,περιεβάλλοντο 
άρρητον εκφρασιν ύπερόχου καλλονής. 
Κατώπτριζον πάσαν τήν άλαζονείαν καί 
πάσας τάς άδυναμίας τής άξιομνημονεύ- 
του έκείνης έποχής. Ό  Βελαίρ μέ ολην 
τήν άπειρίαν καί τόν τρόμον του έννόησεν 
οτι είδε διερχομένην εμπροσθέν του έν τή  
άμφιλύκη πλήρη τήν σύγχρονον ιστορίαν 
τής έποχής του.

Κ ατάπληκτος καί τρέμων πρού^ώρησεν 
έ’ρπων μέχρι τής τάφρου, τείνων τό ούς 
άπλήστως διά ν’ άκούσν) τόν τελευταϊον 
κρότον τών βημάτων τών τριών έκείνων 
υποκειμένων, δτε αίφνης ή τεταμένη χείρ 
του έξήγειρεν έν τώ  μέσω τών άνθέων καί 
τών κληματίδων μυστηριώδη άρμονίαν. 
Ό  Βελαίρ παρετήρησε περί αυτόν έκπλη
κτος καί είδε στίλβοντα έπί ξύλου λεμο- 
νέας έγκολλήματα χρυσού καί μαργάρου. 
Τό άνέστιον παιδίον εϊχεν έγγίσει τάς 
y ορδάς τής κιθάρας, τάς θερμάς είσέτι έκ 
τής έπαφής τής άβροφυούς χειρός τού 
μεγάλου βασιλέως. Εύρισκε τήν κιθάραν 
τού Λουδοβίκου ΙΑ".

Σπανίως ό "Τψιστος παρέχει τήν ευ
φυΐαν, χωρίς ένταυτώ  νά παράσχη καί 
τήν ευκαιρίαν προς . άνάπτυξιν αυτής. 
’Ενίοτε μάλιστα , ή ευφυΐα συνίσταται 
είς τά έπωφελεϊσθαι τής ευκαιρίας. Εύθύς 
ώς ό Βελαίρ ελαβεν είς χεΐράς του τήν 
πολύτιμον κιθάραν, αυτήν έκείνην ίσως, 
ήτις είχε χρησιμεύσει είς τήν ίσπανίδα 
"Ανναν τήν Αυστριακήν, καί ήτις είχε 
συνοδεύσει διά τών ήχων της τούς στί
χους, οΰς ό κ. Σ αίτ-Α ίνιάν εγραφε διά 
τόν βασιλέα προς τήν Λαβαλλιέρ, μόλις- 
ό άοαονικός θρούς άνέθοοεν έκ τών στέρ—Ik ’ I ’ k \
νων τού οργάνου, τού καταδικασθέντος 
παοά τού Λουδοβίκου ΙΑ’ είς αίωνίαν σ ι-



■γήν καί πάραυτα παραφερόμενος υπό ύπε- 
ρηφανίας καί έμ-ινεύσεως είπε καθ’ έαυ- 
τόν: «Θά γείνω μουσικός» .'Ε κτοτε φέρων 
^ανταχοΰ μαζί του τό μουσικόν όργανον 
ώς λείαν, περί ούδενός άλλου έσκέπτετο 
είμή περί ήχων καί συνηχήσεων. Μόνος 
εις τά  δάση, νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν 
^ροσεπκθει διά πάσης τοΰ πνεύματός 
του δυνάμεως, δ ι’ όλης τής ευκινησίας 
καί έπιτηδειότητος των δακτύλων του ν’ 
,άνεύρη τό μυστήριον, τό έγκεκλεισμένον 
έντός τής εύηχου εκείνης θήκης, οσάκις 
δε ένίοτε έθλίβετο, διότι ήγνόει ό ,τ ι &ίς 
διδάσκαλος τής μουσικής θά τόν έδίδα- 
σκεν έντός δύο ωρών, ό Βελαίρ προς πα- 
ρηγοοίαν άνελογιζετο τούς πρώτους μου
σικούς, οϊτινες κατώρθωσαν ν ’ άποσπά- 
σωσιν έκ μιας χορδής έπτά  φθόγγους 
διαφορετικούς, παραλλασσομένους διά 
πέντε ετέρων, δι’ ών τό άπομιμητικόν 
τοΰ ανθρώπου πνεΰμα δύναται ν’ άνταπο- 
δώσγι πάντα  ήχον κρούοντα τό ούς, τότε 
δέ έ'λεγε καθ’ έαυτόν δτι οι αύτομαθεΐς 
έκεΐνοι μουσικοί είχον διδαχθη τήν τέχνην 
παρά των πτηνών μόνον, παρά τοΰ μορ- 
μυρίζοντος ρύακος, παρά τής στοναχής 
τοΰ ανέμου, καί είχον επί τέλους δυνηθή 
αυτοί άφ’ εαυτών, άνευ διδασκάλων, νά 
διδάξωσιν εις τούς άλλους τήν τέχνην, 
ήν έδημιούργησαν.

Τό τοιοΰτον ένεθάρρυνε τόν Βελαίρ' 
άλλ ’ αί ένθαρρύνσεις μόναι δεν ήσαν επαρ
κείς" τό έζημμένον πνεΰμά του άκαμά- 
τως έπεζήτει τήν άσκησιν καί μετά όύο 
Ιτη έγίνωσκε νά κρούγ) τήν κιθάραν όπως 
ούδ εις άλλος, άπό τοΰ Θηβαίου Ά μ φ ίω - 
•νος, μέχρι τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. Ό  Βελαίρ 
δμως ουδέ κάν τό όνομα τών μουσικών 
σημείων έγίνωσκε, καί όμοιος κατά  τοΰτο 
προς τόν περικλεά αΰτοΰ σύγχρονον Ζουρ- 
δαίν, άφοΰ έπί δύο έ'τη συνέθετο καί έζε- 
τέλεσε τήν ώραιοτάτην τοΰ κόσμου μου
σικήν, έδιδάχθη τ ί έστί μουσική κλίμας, 
όδοιπορών μετά τίνος τυφλοΰ φλαμανδοΰ 
πρεσβύτου, κρούοντος άρρύθμως έπί τοΰ 
μανδολίνου ολους τούς γνωστούς ήχους 
άντί ήμίσεως σολδίου καί ουδόλως ύπο- 
πτεύοντος ότι πλησίον του άνεπαύετο έπί 
τών ώμων ένός παιδιού ή κιθάρα τοΰ Λου
δοβίκου ΙΔ', έργον περιεργότατον τής ψη- 
φοθετικής τέχνης, δπερ πολλοί θά ήγό- 
ραζον άντί δέκα χιλιάδων λιβρών, δη
λαδή άντί ολοκλήρου περιουσίας.

Ά λ λ ’ άς έλθωμεν έν τάχει εις τήν έπο- 
χήν καθ’ ήν ό Βελαίρ ήνδρώθη καί απέ
κτησε φήμην μουσικοΰ.

Εννέα Ιτη διέρρευσαν. Ό  Βελαίρ εινε 
ήδη είκοσιπενταέτης. Ό  βασιλεύς Λου
δοβίκος ΙΔ' εινε πεντήκοντα καί δύο 
έτώ ν- ή κυρία δέ Φοντάνζ, ή ώραία δού- 
κισσα, άπεβίωσεν Ιν ετος μετά τήν έν τώ  
περιπτέρω σκηνήν. Ή  κυρία Μοντεσπάν, 
περιπεσοΰσα εις δυσμένειαν, θνήσκει βρα
δέως έν τή έξορία' ή κυρία Μαιντενών, ή 
πρεσβυτέρα τοΰ βασιλέως εΰνοουμένη, βα
σιλεύει ά'νευ τέρψεως' μόνη ή κιθάρα 
ανθίσταται εις τόν ypovov. ‘Υπέρ ποτε ώ
ραία καί έςαίρετος άναπαύεται έντός της 
έπεστρωμένης δι’ όλοσηρικοΰ θήκης τη ς,

έμπεπιστευμένη εις τήν φύλαξιν τής δε- 
σποινίδος Β ιολέττας, τής νεάνιδός, ήν ό 
Βελαίρ έθρήνει έν τώ  στρατοπέδω τοΰ 
Κ ατινά .

’Εάν δέ τ ις  έπιθυμή νά μάθγι πώς ό 
έ'ρως είσέδυσεν εις τήν καρδίαν τών δύο 
νέων, άς ένθυμηθή τήν καλλονήν τοΰ 
μουσικοΰ, τήν ένθερμον ψυχήν του, ήτις 
άντηνακλάτο εις τούς οφθαλμούς καί εις 
τό άσμά του καί θά έννοήσν) δ ιατί ή 
Β ιολέττα έλειποθύμησε τήν πρώτην φοράν 
καθ’ ήν τόν ήκουσε κιθαρωδοΰντα. Μετά 
τοΰτο άν τ ις  άναλογισθη ότι ή Β ιολέττα 
ήτο είκοσαέτις, ότι είχεν οφθαλμούς βα- 
θέος κυανοΰ χρώματος ΰπό κόμην μέλα ι- 
ναν, ανάστημα νύμφης καί στήθος σειρή- 
νος, εύκόλως θά κατανοήσγι δ ιατί ή λειτ· 
ποθυμία της έκολάκευσε τόν Βελαιρ ώς 
έ'νδειςιν τιμής άπονεμομένης εις τόν καλ
λ ιτέχνην καί δ ιατ ί τόν κατεμάγευσεν ώς 
τεκμήριον ευαισθησίας ούχί κοινής.

Αΰτη έν όλίγαις λέΕεσιν εινε ή σκια
γραφία τών δύο προσώπων, τά  όποια θά 
διαγραφώσι κάλλιον έν τή  έξελίξει τών 
σελίδων τοΰ παρόντος διηγήματος . . . 
’Επανέλθωμεν εις τόν ταζειδ ιώ την, εις 
τόν Βελαίρ, τόν τόσον υποχρεωτικόν καί 
τόσον εΰθυμον, τόν καλπάζοντα ήδη έν 
τή  πρός τήν Γαλλίαν άγούσ·/] όδφ, καί 
διανύοντα τριάκοντα πέντε λεύγας καθ’ 
έκάστην.

"Επεται συνέχεια.

F O R T U N E  B O ISG O B E Y

Τ Ο  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχει*].

*0 κύριος Δορζέρ έτρεφε μεγάλην απέ
χθειαν πρός τά έκκοεμη ζητήματα . Έχέρ- 
δισε μεγάλην περιουσίαν διά τής ένεργη- 
τιΛοτητό; του καί της διαύγεια; τών 
σκέψεών του. Αί δύο δέ αύτα ι ίδ ιότητέ; 
του ώς τραπεζίτου έβοήθουν τόν οικογε
νειάρχην,ϊνα έξομαλύνη τάς δυσχερεϊ; πε 
ριστάσει; τοΰ βίου. Δέν έλυε τόν δεσμόν, 
τόν άπέκοπτε. Τόν κύριον δέ Καρνοέλ τόν 
ήθελεν ώ ; γραμματέα, άλλα δέν τοΰ ήρ- 
μοζε καί ώς γαμβρός . . .

Τοιαύτη ήν ή γνώμη τοΰ τραπεζίτου, 
άναδειχθέντος έκ τοΰ μηδενός, καί ουδέ
ποτε διστάζοντας εις τάς αποφάσεις του 
καί τήν έκτέλεσίν των.

— Μείνατε, κύριε, είπε, μείνατε' έχω 
νά σάς ομιλήσω.

Ό  νέος έμεινε καί έπερίμενε διακοίνω- 
σιν, ήν ίσως έμάντευε, διότι έφαίνετο εις 
τούς οφθαλμούς του ανησυχία τις

— Ποό δύο έτών, νομίζω, εισθε εις τό 
γραφεϊόν μου ; ήρώτησεν άποτόμως ό κύ
ριο; Δορζέρ.

— Μάλιστα, κύριε, Ινα Ιτος καί έν
δεκα μϊίνας, άπεκοιθη ό Ροβέρτος, λίαν 
εκπλαγείς έπί τϊ) έρωτήσει ταύτιρ.

—  Ά πό τής έποχής έκείνης έχετε κα
νένα παράπονον κα τ’ έμοΰ ;

—  Ό χ ι, κύριε, καί δι’ αυτό ακριβώς 
σάς είμαι λίαν ευγνώμων. Ή μην μίνος 
ε ΐ; τόν κόσμον, άνευ στηρίγματος καί π ε
ριουσίας. Μοΰ εΰρήκατε εργασίαν, τήν 
οποίαν δέν ήλπ ιζα , καί έπροσπάθησα πάσνι 
δυνάμει νά σάς εύχαριστώ. Καί έτι πε
ρισσότερον, μέ έδέχθητε καί ε ί; τόν οΐκόν 
σα; καί διά τήν περίστασιν αύτήν, σάς 
παρακαλώ, νά πιστεύσετε ότι έννόησα τά 
μέγεθος τής εύνοίας σας.

—  Ώ στε αί διαθέσεις μου πάντοτε 
υπήρξαν άγαθαί δι’ ΰμάς ;

—  Τόσφ μάλιστα, ώστε είμαι καθυπο- 
χρεωμένος.

—  Πολύ καλά. Λοιπόν διά νά μ’ ευ
χαριστήσετε ότι σάς μετεχειριζόμην ώς 
φίλον καί όχι ώς υπάλληλον, διά νά μοΰ 
πληρώσετε τάς ευεργεσίας, κάμετε εργο
λαβίαν μέ τήν κόρην μου ;

Ό  Ροβέρτος μή άναμένων τόσφ αίφνη- 
δίαν προσβολήν δέν ήδυνήθη νά κρατήσγ) 
έαυτοΰ καί έκαμε κίνημά τ ι, τό όποιον ό 
κύριος Δορζερ έζέλαβεν ώ ; άρνησιν, διότι 
έσπευσε νά εί'πϊ) :

— Μή άρνεΐσθε. Ή  Α λ ίκη  μοΰ τά  εί- 
πεν όλα.

Έπεκράτησε βραχεία σιγή. Ό  έρα- 
στής συγκεκινημένος έσιώπα, φοβούμενος 
μήπως παραφερθή. Ό  πατήρ, ψύχραιμος 
ώ ; άνακριτή;, άνέμενεν ΐνα  δικαιολογηθεί 
ό κατηγορούμενο;.

Δέν έγνώριζε καλώ ; τόν τελευταΐον τών 
Καρνοέλ.

— Κύριε, εϊπεν ό Ροβέρτο; ^ύπερηφά- 
νως, ούδέν θά κουψω, διότι κα τ ’ ούδέν 
ευρίσκω τόν έαυτόν μου ένοχον. Μετεχει- 
ρίσθητε όμως έκφράσει; τά ; όποία; δέν 
έπι,δοκιμάζω Έργολαβώ, σημαίνει προσ
παθώ ν’ αποπλανήσω . . ή τουλάχιστον
ποοσπαθώ ν’ άρέσω. "Οταν δέ πρόκηται 
περί νεάνιδο; πλούσια;, ή έκφρασις αυτη 
γεννά τήν σκέψιν τοΰ συμφέροντος,ή όποία 
δέν υπάρχει ε ί; ενα τίμιον άλλά πτωχόν 
εύγενη.

— Μή παίζετε μέ τά ; λέξει; καί ομι
λήσατε είλικρινώ ;. ’ Αγαπάτε τήν Ά λ ίκην.

— Ά λ η θ ώ ;, είπεν ό Ροβέρτο; άνευ 
δισταγμοΰ

— Ά  ! τό ομολογείτε ; άνέκρα'εν ό 
κύριο; Δορζέρ.

— Δ ιατί νά μή τό ομολογήσω ;
— Καί άναμφιβόλω; υποθέτετε δτι ή 

Α λ ίκη  σά; άγαπόϊ ;
—  Δέν τήν έρωτήσατε ; Καί δέν σά; 

είπε ; Προ ολίγου μοΰ είπατε δτι σά; τά  
ώμολόγησεν δλα.

Ό  κύριο; Δορζέρ έννόησεν δτι ούδέν 
έφερεν αποτέλεσμα ή άνάκρισι; αύτή, 
ά λλω ; τε έγνώριζεν αρκετά καί τό σχέ- 
διόν του ήτο άποφασισμένον.

—  Κύριε, είπε μετά μικράν σκέψιν, σά; 
εύχαριστώ πολύ διότι έξηγήθητε είλικρι- 
νώ ;. Θά σά; έρωτούσα δ ιατί έβραδύνατε 
νά μέ πληροφορήσετε περί πραγμάτων, τά 
όποια έδικαιούμην νά γνωρίζω, άλλά κρί
νω άνωφελέ; νά έπανερχώμεθα πάλιν ε ΐ;



τό-παρελθόν. Προτιμώ νά σόίς έκθέσω σα
φώς τάς σκέψεις μου έπί τής ΰποθέσεως 
ταύτης καί τήν άπόφασίν την όποιαν 
έλαβον διά νά δώσω πέρας.

Ό  Ροβέρτος ώχρίασεν άκούων τό ήκι- 
στα ένθαρρυντικόν τοΰτο προοίμιον, άλλά 
μετ’ εΰσταθείας, την οποίαν δέν είχεν ή 
Α λ ίκ η , έπερίμενε τήν συνέχειαν.

—  Συμφωνώ, έπανέλαβεν ό τραπεζίτης, 
οτι επρεπε νά προίδω ο ,τ ι συνέβη. Ή  
κόρη μου νέα καί ώραία. Σεϊς πάλιν είχετε 
πάν δ ,τ ι άρέσκει είς τάς γυναίκας. ’Εγώ 
Ιπρεπε νά λάβω τά μέτρα μου.

Πιστεύσατε δέ ότι ταΰτα  λέγων δεν 
σκέπτομαι νά σάς προσβάλλω. Δέν απο
δίδω είς υμάς αισθήματα, τά  όποια δέν 
έχετε, τό γνωρίζω.

Δεν καταδέχεσθε ποτέ νά ζητήσετε τήν 
Ά λ ίκ η ν  διά τήν περιουσίαν της· τήν 
αγαπάτε είλικρινώς καί θά τήν αγαπάτε 
άκόμη καί άν μή είχε καν προίκα. Σόίς 
έκτιμώ ακόμη καί ουδέ θέλω νά σάς έπι- 
πλήξω διότι τήν αγαπάτε. ’Οφείλω όμως 
νά σας είπω τήν αλήθειαν, οσον σκληρά 
καί άν ηνε.

Ό  κύριος δε Καρνοέλ είνε αδύνατον νά 
νυμφευθή τήν δεσποινίδα Δορζέρ, δι’ α ι
τίας αί όποϊαι ουδόλως θίγουσι τήν ύπό- 
ληψιν καί τιμήν του καί τάς όποιας ή 
’Αλίκη ήννόησεν.

‘Ωμιλήσαμεν πρό τίνος μετ’ αΰτής 
βπουδαίως, καί της έδειξα τόν κίνδυνον 
ακαταλλήλου γάμου. Δεν σάς κρύπτω δτι 
έκοπίασα νά τήν πείσω. Είνε δεκαεννέα 
χρόνων μόνον, μόλις εισέρχεται είς τόν 
κόσμον καί δεν είξεύρει απολύτως τ ι τών 
έν αΰτώ . Έ π ί τέλους δμως παρεδέχθη 
καί αυτή δτι ή ευτυχία είνε ή φρόνησις, 
καί δτι διά μίαν γυναίκα ή φρόνησις συν- 
ίσ τατα ι είς τό νά λάβη σύζυγον, ό όποιος 
εινε ίσος πρός αυτήν,άν οΰχί ώς πρός τήν 
περιουσίαν τουλάχιστον ώς πρός τάς απαι
τήσεις της κοινωνίας. Δέν είμαι παρά 
τραπεζίτης. Θά ήτο λοιπόν τρέλα άν ή 
κόρη μου έγίνετο μαρκησία.

—  "Ωστε, κύριε, είπεν ό Ροβέρτος μετά 
συγκινήσεως καί ειρωνείας, έάν ή γέννησίς 
μου δέν μοΰ παρείχε τόν τίτλον αυτόν, 
τόν όποιον έκουσίως δεν φέρω, δέν ήθέλετε 
μέ άρνηθεϊ ώς γαμβρόν σας ;

— Δέν ε ίπ ’ αυτό, διότι σκέπτομαι δτι 
πάλιν θά σάς έλειπεν |ν ουσιώδες προτέ
ρημα, ή εμπορική δεξιότης, τό ένστικτον 
καί ό ζήλος πρός τό έμπόριον.

Έ χ ετε  πολλά άλλα προτερήματα, άλλ’ 
αΰτό δέν τό αποκτά κανείς, καί χωρίς 
αυτό δέν είνε δυνατόν νά διευθύνη κανείς 
κατάστημα ώς τό ίδικόν μου.

Ό θεν, σας γνωστοποιώ, δτι θά μου 
ητο πολύ δύσκολον νά έχω διάδοχον είς 
τάς έπιχειρήσεις μου ξένον, Γηράσκω καί 
ήθελα προτού άποθάνω, νά ίδώ τόν σύζυ
γον τής ’Αλίκης νά μέ άντικαταστήση. 
Προτιμώ νά είνε πλούσιος, άλλά καί άν δέν 
είνε δέν θά έπιμένω άμα ίδώ δτι είνε ικα
νός νά πλουτίση. Συγχωρήσατε με δτι 
£πανέλαβα οσα είπα καί είς τήν κόρην 
μου, καί σάς παρακαλώ μή διατηρήσετε

κατ’ έμοΰ μνησικακίαν, διότι έφάνην ε ιλ ι
κρινής,άλλ’ απότομος. Καί έγώ δέν ήθελα 
νά φθάσω είς αΰτό τό σημεΐον, άλλά τό 
έκαμα διά τό συμφέρον σας. Καί τόρα θά 
σάς παρακαλέσω νά μοΰ είπήτε πώς είμ- 
πορώ νά σάς φανώ χρήσιμος.

Καί σείς βεβαίως δπως καί έγώ έπιθυ- 
μεΐτε νά άπαλλαγήτε τοιαύτης δυσκόλου 
θέσεως, καί δ ι’ αυτό μοΰ φαίνεται απα
ραίτητον νά χωρισθώμεν, δχι διά παντός, 
ώς έλπίζω , άλλά δι’ |ν ή δύο έτη. Έ χ ω  
είς Α ίγυπτον σχέσεις πολλάς καί μεγάλα 
κεφάλαια διαθέσει. Είνε χώρα δπου δύνα- 
σθέ νά μεταχειρισθήτε δλον σας τά πνεΰιια 
καί τήν ένεργητικότητα. Πο$ός ’ξεύρει ; 
Πιθανόν νά συνηθίσετε είς τάς έμπορικάς 
υποθέσεις.

Δέχεσθε νά μέ αντιπροσωπεύετε μέ δρους 
έντιμοτάτους καί επικερδείς . . . δρους 
τούς οποίους θά θέσετε σείς αυτός ;

Ό  Ροβέρτος δέ Καρνοέλ μέχρι τοΰδε 
κύπτων ύπό τάς κατηγορίας τοΰ πατρός, 
έστη ευθυτενής. Μετά τήν γενομένην αύ- 
τφ  πρότασιν, ήσθάνετο δτι μετεφέρθη έπί 
άλλου πεδίου, δπου ήν δυνατόν αΰτώ νά 
άντιταχθή κατά τοΰ τραπεζίτου.

—  Σάς εΰχαριστώ, κύριε, διότι τόσφ 
φροντίζετε περί τοΰ μέλλοντος μου, είπε 
μετά ψυχράς εΰγενείας. Ά ν  καί πολύ κο
λακευτική ή προσφορά σας, έπιτρέψατέ μοι 
νά σκεφθώ προτοΰ τήν δεχθώ.

— ’Όπως θέλης, άγαπητέ μου Ροβέοτε, 
άπεκρίθη λίαν εΰμενώς ό κύριος Δορζέρ. 
Όποιαδήποτε δέ καί άν εινε ή άπόφασις 
τήν όποιαν θά λάβης, έχε πάντοτε πεποί- 
θησιν δτι θά σέ βοηθήσω καί διά τής έπιρ- 
οοής μου καί διά τών χρημάτων μου. Ε ί
μαι φίλος σου καί θά μείνω τοιοΰτος. Μέ 
τόν καιρόν θά παρέλθη ή μικρά μας δυ
σαρέσκεια, καί θά έλθη, καθώς έλπίζω , 
ήμέοα ποΰ θά μ’ εΰχαριστεΐς, διότι σοΰ 
άνοιξα άλλην όδόν.

—  Αΰοιον, κύριε, θά σάς γνωστοποιήσω 
τήν άπόφασίν μου. Καί τόρα, μέ λέγετε, 
σάς παρακαλώ,έάν έχετε άνάγκην σήμερον 
τής παρουσίας μου ;

— Ό χ ι, δχι, άπό σήμερον είσθε έλεύ- 
θερος. ’Μπορείτε μάλιστα νά διαθέσετε 
καί τήν εσπέραν σας, διότι θά δειπνήσω 
εζω.

Ό  νέος ΰπεκλίθη καί άπήλθε χωρίς λέ
ξιν νά προφέρη.

— Καϋμένο πα ιδ ί! έψιθύρισεν ό κύριος 
Δορζέρ, φεύγει καταλυπημένο ! Έφάνηκα 
πολύ σκληρός,άλλ’ έπρεπε.‘Υποφέρει,άλλά 
θά έλθη στά καλά του. Ό τα ν  έχη κανείς 
τήν ηλικ ία  του. Γ^άτήν Α λ ίκη  ανησυχώ 
πολύ. Ά ν  είχε τήν ανοησίαν νά όρκισθή. 
. . . Μπά αυτοί οΐ όρκοι είνε ανόητοι . . .

Α πόψε θά τήν έζομολογήσω καταλε
πτώς καί θά ’δώ τ ι θά μ’ άποκοιθή. Τά 
σπουδαϊον ήτο νά άπομακρύνωμεν τόν Ρο
βέρτον. Πιστεύω δμως δτι δέν πρέπει νά 
κάνω λόγον τής Α λ ίκης διά τόν υποψή
φιον ποΰ τής έτοιμάζω. Αργότερα, έλ
π ίζω  δτι θά συνειθίση μέ τήν ιδέα δτι θά 
γείνη ποτέ κυρία Βινιορύ ! Ό  ταμίας μου 
έχει δλα τά  πλεονεκτήματα, τά όποια λεί

πουν άπό τόν γραμματέα μου καί ώς πράς 
τό ποόσωπον είνε πολύ ωραιότερος. Θά 
προσπαθήσει νά τής άοέση καί μέ τόν και
ρό θά έπ ιτύχει. Πρέπει νά τόν προσκαλώ 
συχνότερα. Δ ιατί διάβολο δέν ήλθε χθές ;

’Ενώ ό τραπεζίτης ηΰχαριστεΐτο καθ’ 
έαυτόν, διότι έκανόνισε τόσφ ταχέως καί 
τά  μάλιστα σπουδαίαν ύπόθεσιν ώς τ ρ ι -  
χο ύμ ε ν ο ν  Λογαριασμόν,  ό Ροβέρτος δέ 
Καρνοέλ άπήρχετο άπηλπισμένος.

Τά όνειρά του κατεστρέφοντο. Εκείνη 
τήν οποίαν ήγάπα δέν ήθελε ποτέ γείνει 
ίδική του, διότι έγνώριζε καλώς δτι ου
δέποτε θά ένυμφεύετο παρά τήν θέλησιν 
τοΰ πατρός της.

Έφαίνετο μάλιστα δτι ή Ά λ ικη  οΰδέ 
κάν διεμαρτυρήθη, άφοΰ ό άκαμπτος οΰ- 
τος πατήρ, τη ύπεδήλωσεν δτι δέν πρέ
πει ν’ άγαπά άνευ τής άδειας του.

Ό  κύριος Δορζέρ ώμίλει ώς άν ητο 
σύμφωνος πρός αΰτήν. Τό πάν συγχρόνως 
κατέρρεν.

Καί δμως ό Ροβέρτος 4βο£διζε κρατών 
υψηλά τήν κεφαλήν. Δέν έκλαιε, καί ή 
ώχρά μορφή του έδείκνυεν άπόφασίν άκα- 
τάβλητον.

Ό  άπόγονος οΰτος τής έκλιπούσης γε
νεάς,, ό υίός ανθρώπου σκαταλοΰ, κατχ - 
στοέψαντος τόν οίκόν του, ό άνευ κληρο
νομιάς, είχε χαρακτήρα. Οΰδέν ισχυεν δ 
πως καταβάλλη τά θάρρος του ή τα πε ί
νωση τήν ΰπερηφάνειάν του. Έ κ παιδικής 
του ήλικίας έμαθε μόνον έπί τοΰ ατόμου 
του νά έχη πεποίθησιν,καί νά κρύπτη άπό 
τών άλλων τάς λύπας του. Έ γνω  πώς νά 
συμμορφοΰται πρός τήν νέαν του ζωήν, 
πώς νά ύποφέρη άνευ γογγυσμών τήν με- 
τριότητά του, καί ν’ άγαπά περιπαθώς 
χωρίς νά τό λέγη . Εΐχεν ίσχύν καί θέλη- 
σιν τό πάν νά ύπομείνη, έκτος τής τα π ε ι- 
νώσεως.

"Ενα μόνον είχε φίλον. Ό  μόνος άνθρω
πος πρός δν ήδύνατο νά διηγηθή τήν δυσ
τυχ ίαν του καί νά έμπιστευθή τά  σχέ
διά του, εινε ακριβώς ό ’Ιούλιος Βινιορύ, 
ό ταμίας ό όποιος ήγνόει έντελώς δτι ό 
κύριος Δορζέρ έσκέπτετο νά τόν κάμη 
συνέταιρόν του καί γαμβρόν του, έπειδή ό 
τραπεζίτης οΰδέποτε έκοινώνει είς άλλους 
τά  μυστικά, άλλ’ οΰδέ είς έκείνους οί 
όποιοι άμεσον είχον ένδιαφέρον.

Ό  Ροβέρτος καί ό ’Ιούλιος έγνωρίσθη- 
σαν είς τό σχολεϊον καί μετά τινα  έτη 
συνηντήθησαν είς τό κατάστημα τοΰ τρα
πεζίτου τής όδοΰ Σουρέζτης .

Ή  φιλία  συνήθως γεννάται είς τους 
αντιθέτους χαρακτήρας, καί οί δύο φίλοι 
οΰδόλως ώμοίαζον άλλήλοις.

Ό  Ροβέρτος είχε καρδίαν θερμήν, πα- 
θαινομένην ζωηρώς ύπό ψυχράν καί έπι- 
φυλακτικήν έπίφασιν. Ό  ’Ιούλιος ήν 
ήσυχος καί σύννους, άν καί έδείκνυτο μάλ
λον άπλοΰς καί εΰπροσήγορος.

Ό  Ροβέρτος έτήρει έκ τής εΰγενοΰς 
καταγωγής του ιδέας τινάς οΰδόλως συμ* 
φωνούσας πρός τά μέτριον τής θέσεώς του.

Ό  ’Ιούλιος, υίός έπαρχιώτου έμπορου, 
έμενε λίαν εύχαριστημένος έκ τής τύχης



του, σκεπτόμενος πώς νά τήν βελτιώσγ) 
διά τής έργοεσίοες καί οικονομίας του. Δέν 
ίΐτο φιλόδοξος ώς ό Ροβέρτος. Ίσως 
άλλο Tt τόν άπησχόλει, άλλά τό ιδεώδες 
τοΰ βίου των δέν ήτο τά αυτό.

Καί ό’μως δλα αυτά ουδόλως τούς έκώ- 
λυον τοΰ νά εινε φίλοι στενοί. Ό  έργατι- 
κός καί κανονικός βίος, δν ηγον άμφότεραι, 
τοΐς έπέτρεπε νά βλέπωνται συχνά.

Ό  Ροβέρτος, οσάκις ήδύνατο νά διά
θεση τήν εσπέραν του, την διήρχετο μετά 
τοΰ Ιουλίου, προτιμώντας την συντροφιάν 
τούτου άπό τοΰ Μαξίμου, ό όποιος διήγε 
βίον θορυβώδη καί άτακτον.

"Οσον έχεμύθης καί αν ήτο ό Ροβέρτος 
άΐήκεν έν τούτοις νά μαντεύσν) ό φίλος 
του τό έρωτικόν μυστικόν του, τάς λύπας 
του, τήν χαράν του καί τάς έλπιδας του. 
Έξερχόμενος τοΰ γραφείου τοΰ κυρίου 
Δορζέρ έ'σπευσεν εις τόν φίλον του. Κατέβη 
διά κλίμακας συγκοινωνούσης πρός τά 
γραφεία, χωρίς νά διαβϊ] διά τής αύλής. 
Ή  αίθουσα ήν κενή. Δύο υπάλληλοι κα- 
τεγίνοντο εις προπαρασκευαστικήν τινα  
εργασίαν, ένφ δ μικρός παϊς τών παραγ
γελιών, μέ τήν πράσινην στολήν του, κε- 
κοσμημένην μέ τρεις σειράς χάλκινων 
κομβίων καί τά xaaxdzor  του, κατεγίνετο 
παρά τινα  τράπεζαν καθήμενος, νά θέτνι 
κατά σειράν χάρτινους πετεινούς, τού; 
όποιους κατεσκεύαζε διασκεδάζων μέχοις 
οΰ τόν στείλωσί που.

"Αμα είδε τόν κύριον δέ Καρνοέλ ήγέρθη 
αμέσως, Ιλαβεν ΰφας στρατιώτου και φέ
ρων τήν χεϊρα έπί τοΰ πιλιδίου του έχαι 
ρέτισε στρατιωτικώς.

Καί τοσοΰτον αστείος ην, ώστε οΐ ά λ 
λοι δύο υπάλληλοι έγέλασαν έκ καρδίας, 
άλλ’ ό Ροβέρτος άντιπαρήλθε, χωρίς νά 
τόν ίδη καί πλησιάσας παρά τό ανοικτόν 
θυρίδιον τοΰ γραφείου τοΰ Βινιορύ τόν 
έκάλεσεν.

— Έ λα , τφ  είπε, συντόμως. Έ χ ω  νά 
σοΰ ’πώ.

Ό  Βινιορύ έζήλθεν, άφοΰ έκλεισε τό 
χρηματοκιβώτιον καί ελαβε μεθ’ έαυτοΰ 
τήν κλείδα.

  Τί πράγμα έχεις νά μοΰ ’πης τόσω
βιαστικόν ; ήρώτησε.

— Έ χω νά σέ αποχαιρετίσω, ειπεν ό 
Ροβέοτος διά φωνής πεπνιγμένης. ’Ανα
χωρώ.

— Πώς ; αναχωρείς ! Λοιπόν ό κύριος 
Δορζέρ σέ στέλλει ώς αντιπρόσωπόν του ; 
Πράγματι, τόν ήκουσα λέγοντα δτι έχει 
άνάγκην ένός άνθρώπαυ διά τήν Αίγυπτον.

—  Δέν πηγαίνω εις τήν Αίγυπτον.
— Ποΰ λοιπόν πηγαίνεις ;
—  ’Ακόμη δέν ήζεύρω.
— ’Αναχωρείς, καί δέν ήζεύρεις ποΰ 

πηγαίνεις ! τ ί σημαίνει αύτό ;
—  Αυτά σημαίνει δτι έφυγα άπό τό 

γραφεΐον.
—  Πώ; ; ό κύριο; Δορζέρ σέ άπέβαλε ;
— "Οχι, έγώ φεύγω.
—  Δ ιατί ;
— ’Εάν θέλγις νά τό μάθτρς, έλα μαζύ 

μου εις τήν αυλήν. Δέν θέλω νά μάς α 

κούσουν τ ί θά ’ποΰμε, καί αύτό τό παιδί 
φαίνεται πώς μάς ακούει.

— Ό  Γώγος ; Ούτε κάν φροντίζει γιά  
’μάς. Δέν τόν βλέπεις ποΰ χάσκει σταίς 
μυίγαις ; "Ας εινε δμως. Πάμε εις τήν 
αύλή, άφοΰ έχει; μυστικά νά μοΰ ’πής. 
“Εχω πέντε λεπτά  διαθέσιμα,άν καί είμαι 
πνιγμένος στή δουλειά σήμερα.

Οΐ δύο φίλοι έξήλθον καί έστάθησαν 
παρά τινα  γωνίαν.δπου οΰδεις ήδύνατο νά 
τούς ίδϊϊ, πολύ δέ όλιγώτερον νά τούς 
άκούσ·»).

— ’Ιούλιε, ήρχισεν ό κύριος δέ Καρ
νοέλ, άλλον φίλον άπό σέ δέν έ'χω. Σύ μό
νος έμάντευσας δτι αγαπώ μέχρι τρέλας 
τήν δεσποινίδα Δορζέρ.

— Καί δτι σ’ άγαπά. Δέν άμφιβάλλω, 
καί σπεύδω νά σέ συγχαρώ, έπανέλαβεν ό 
’Ιούλιος μέ ΰφος χάριεν,τό όποιον ουδόλως 
έσυμφώνει πρός τήν σοβαρότητα,τήν οποίαν 
έξ άρχής τής συνδιαλέζεως έδειζεν.

—  Έ πίστευσα πώς μ’ ήγάπα. Ή π α - 
τώμην.

—  Ά λ λ ’ εινε αδύνατον. Δέν έξηγήθη- 
τε ; Δέν άντηλλάξατε υποσχέσεις. . . καί 
δρκον μάλιστα ;

— Ναι'- είπεν ό Ροβέρτος μετά π ι
κρίας, είχεν όρκισθή.Όρκους νεάνιδος! ή 
μουν τρελός νά πιστεύσω. Δύο λόγια τής 
είπεν ό πατέρας καί τά  έλησμόνησεν δλα.

—  Τήν είδες ;
— "Οχι, δηλαδή δέν τής ώμίλησα, 

άλλά τά  ειπεν δλα εις τόν κύριον Δορζέρ, 
καί πρό ολίγου μοί εδήλωσεν δτι εινε ενάν
τιο ι τοΰ γάμου τούτου. Μοΰ προσέθηκε 
μάλιστα δτι ή δεσποινίς Δορζέρ έννόησε 
τά  α ίτ ια  τής άρνήσεως καί δτι τά  παρε- 
δέχετο.

— Ά πίστευτον. Ποϊα δμως εινε τά  α ί
τ ια  αΰτά ;

—  Πρώτον καί κύριον, πτα ίω , διότι 
έχω ένα τίτλον, καί διότι δέν έχω τήν 
εύτυχίαν νά ήμαι υιός έμπορου ή γεωογοΰ. 
Κατόπιν δτι δέν έχω κλίσιν διά τό έμπό · 
ριον καί δέν θά είμαι ποτέ ικανός νά διευ
θύνω τραπεζιτικόν κατάστημα.

Ό  κύριος Δορζέρ θέλει ό γαμβρός του νά 
τόν διαδεχθη, καθώς διεδέχθη ποτέ δ ί 
διος τόν πενθερόν του, τοΰ οποίου ήτο υ 
πάλληλος. ‘Η δέ κόρη του θά προσπαθήσει, 
δπως τής εινε εΰκολον, ν’ άγαπήση τόν 
σύζυγον αΰτόν, άδιάφορον άν τής άρέσνι ή
h 1·

— Καί τά  παρεδέχθη δλ’ αΰτά ή δε
σποινίς ’Αλίκη ;

— Βέβαια, άφοΰ έπεφόρτισε τόν πα 
τέρα της νά μοΰ τά  ’πή. Μοΰ έπρότεινεν ό 
ίδιος νά μοΰ δώσγ) συστατικάς έπιστολάς 
πρός τούς φίλους του τοΰ Καίρου καί τής 
’Αλεξάνδρειάς. Μοΰ έπρόσφερε μάλιστα καί 
χρήματα, καί μοΰ είπεν δτι κατά τήν Iν 
τΤ) ’Ανατολή διαμονήν μου έπί τινα  έτη, 
θά ωφεληθώ πολύ ΐνα άποκτήσω τά  προ
τερήματα τοΰ έμπορου, τά  όποια μοί λε ί
πουν.

—  Ίσω ς έχει δίκαιον. Δ ιατί δέν δέχε
σαι δτι σοΰ προτείνει ; Δ ιατί δέν προσ
παθείς νά τοΰ άποδείξνις OTt άπατάτα ι

εις βάρος σου, καί δτι δύνασαι, καθώς πάς 
άλλος, νά γείντις είδήμων τών ύποθέσεων;- 
Ποϊος ήξεύρει έάν δέν θέλτ) νά σέ δοκιμά- 
ση ; Πιθανόν δτι θέλει νά σέ θέση εις δο
κιμασίαν πρό τοΰ σοΰ δώσγ) τήν κόρην 
του. Τόν γνωρίζω, εινε Ικανός νά έχη αυ
τήν τήν ’ιδέαν. 'Α ν ήμουν στήν θέ- 
σι σου δέν ήθελα άπελπισθή καί θά έπε- 
χείρουν νά δοκιμάσω τήν τύχην.

-— Έ άν ήσουν εις τήν θέσιν μου, αγα
πητέ μου ’Ιούλιε, θά έκαμνες δ ,τ ι άπεφά- 
σισα νά κάμω καί έγώ. Οΰτε τόν κύριον 
Δορζέρ θά έβλεπε;, οΰτε τήν κόρη του 
πλέον καί θά έφευγε; άπό τήν Γαλλίαν διά 
νά μή γυρίσγι; ποτέ ’πίσω.

— Νά φύγνις άπό τήν Γ α λλ ία ν ! Καί 
ποΰ θά πάς ;

—  Είς τήν ’Αμερικήν, εις τήν Αυστρα
λίαν ή τήν ’Ιαπωνίαν. 'Οπουδήποτε, αρ
κεί νά χαθώ άπό ’δώ, καί νά μή άκούω 
νά όμιλοΰν δι’ αυτήν ποΰ μ’ έποόδωκε. 
Θά φύγω μακράν ΐνα  λησμονήσω.

_  Τι τρέλα ! Θά έκπατρισθης, θάφή- 
σης τό μέλλον σου, θά έκτεθΐίς εις μυρί- 
ους κινδύνους, έκεϊ είς τά άκρον τοΰ κό
σμου, διότι ό κύριος Δορζέρ φέρει δυσκο
λίας είς τήν Ινωσίν σου μετα τής κόρης 
του ! Καί νομίζεις δτι πρίν άποφασίση δέν 
έσκέφθη ; Έεύρεις πώς εινε άνθρωπος θε
τικός. Οί άνθρωποι αυτοί δέν έ'χουν έν- 
θουσιασμόν,καί δέν παραδίδονται ευθύς είς 
αισθηματικούς λόγους καί α ίτ ιας. Αυτός 
δμω; άγαπά τήν κόρη του, καί μέ τόν 
καιρό έξομαλύνονται πολλαί δυσκολίαι.Δέν 
εννοώ πώ ; άπεθαρρύνθη; πρό έμποδίου τό 
όποιον είχες προίδει. .

—  Δέν έπρόβλεπα δτι ή ’Αλίκη ήθελε 
λησμονήσει τούς δρκους της,κα ί δτι ήθελεν 
υποχωρήσει εις τήν πρώτην άρνησιν τοΰ 
πατρός της, δτι ήθελε φοβηθί) ώς μικρά 
κορασίς μήπως τήν έπιπλήξουν οΐ γονείς 
της. Υ π έθετα  πώς εχει θέλησ ιν.Ή πατω - 
μην. Δέν έχει μάλιστα καρδίαν. Ένόμισα 
πώς μ’ άγαπ£, διότι είς τήν ηλικίαν της 
πάντοτε αί νεάνιδε; άγαποΰν κάποιον. Δέν 
τή;ήμουν αδιάφορο;, αυτή εινε ή άλήθεια. 
Έ γώ  πτα ίω  ποΰ έλαβα ε ί; τό σοβαρόν 
τά  παιδ^ακήσια αύτά. Δέν λυποΰμαι οιά 
τήν τύχην μου, διότι τά ήξιζα , άλλά δέν 
εννοώ νά υποφέρω περισσότερα. Βλεπεις 
λοιπόν δτι πρέπει ν’ αναχωρήσω.

Ό  Βινιορύ ήκουε μετά συγκινήσεως την 
θλιβεράν ταύτην έξομολόγησιν,τήν όποιαν 
δέν έπερίμενε" πληθύς σκέψεων τώ  έπήρ- 
χοντο καί ούδ’ έδύνατο να έκφράσ·/) μίαν.

—  Φίλε μου Ροβέρτε, είσαι πολυ έοε- 
θισμένος τόρα, είπε μετά μικράν σκέψιν, 
καί δέν ’μπορώ νά σέ ’παναφέρω είς τόν 
όρθόν λόγον. Καί έξ άλλου δέν δύναμαι 
ν’ άφήσω τά χρηματοκιβώτιον, διότι πε
ριμένω ένα μεγάλο ποσόν νά λάβω. Ά ς  
άναβάλωμεν δι’ αΰριον τό τέλος τής ομι
λίας μας. Ή  νύξ εινε καλός σύμββυλος. 
πιστεύω αΰριον νά είσαι ήσυχώτερος.

—  Αΰοιον δέν θά είμαι είς τό Παρίσι.
— Δέν ’ξεύρεις τ ί  λες. Δέν φεύγουν έ

τσι δταν έχουν κατά νοΰν νά μή ξαναγυ-



ρίσουν. Έάν έσκόπευες νά φύγης θά είχες 
ενα σωρό προετοιμασίας.

—  Είμαι έτοιμος.
— Ναί, άλλά δέν πάνε στην ’Αμερικήν 

χωρίς χρήματα καί πολλά μάλιστα. Καί 
σύ υποθέτω δέν Ιχεις δσα άρχουν του
λάχιστον.

— Θά εύρω.
— Πώς! Δέν Εκαμες σπουδαίας οικονο

μίας. Έ γώ  δ ,τ ι εχω εινε εις τήν διάθε- 
σίν σου, άλλά δέν τά εχω μαζύ μου ούτε 
είς τό σπ ίτ ι μου.

—  Ευχαριστώ, θά τά  έδεχόμην χωρίς 
έντοοπήν, διότι γνωρίζω δτι μοΰ τά  προσ
φέρεις είλικρινώς, άλλά δέν έ'χω ανάγκην. 
Μή έπιμένεις λοιπόν.φίλε μου,καί μή μ’ έ
ρωτας ποΰ πηγαίνω .

’Αργότερα δταν θά είμαι μακράν άπ’ 
εδώ θά σοϋ γράψω. Λυπούμαι δτι θά φύγω 
χωρίς νά περάσωμεν μαζύ μερικάς στιγ- 
μας,τάς τελευτα ίας. Ποΰ θά σε συναντήσω 
άπόψε ;

— Δέν ήζεύρω, καλά, καλά, κατά τάς 
§ζ θά Ιλθη ό Μάξιμος Δορζέρ . . . τοΰ ύ- 
πεσχέθην νά δειπνήσω μαζύ του άπόψε, 
καί δέν θέλω νά τόν έ'χωμεν μαζύ μας.

—  Ούτ’ έγώ. Δέν θά γυρίσης είς τό 
γραφεΐον μετά τό δεΐπνον ;

— "Οχι, άπεκοίνατο ό ταμίας έκπλα- 
γείς μικρόν διά τήν έρώτησιν Τί νά έλθω 
νά κάμω ; Καλά μένω ολόκληρον ήμερα. 
"Αλλως τε θαρρώ πώς θά πάμε είς τό θε- 
ατρον. Θέλεις νάρθω αυριον τό πρωι νά 
σέ ’ζυπνήσω.

— Πιθανόν νά μή μ’ ευρης έκεϊ, διότι 
δέν ήξεύρω άν θά κοιμηθώ ύπό τήν αυτήν 
στέγην μετά τοΰ κυρίου Δορζέρ.

— Σέ βεβαιώ είσαι τρελός' άς είνε δ- 
μ ω ;' αναβάλλω νά σέ ησυχάσω αύριον. 
Έεύρεις,σηκόνομαι πολύ πρωΐ καί προγευ
ματίζω  μέσα, ώστε άν θέλης ελα, θά I- 
χωμε καιρό νά τά  ’ποΰμε.

Ό  Ροβέρτος έφάνη διστάζων πρός 
στιγμήν.

— Θά προσπαθήσω,είπεν,άλλά δέν σοΰ 
υπόσχομαι, ό καιρός μου είνε μετρημένος. 
"Αν δέν μέ ξαναϊδής, γνωρίζω δτι π ά ν 
τοτε θά ενθυμούμαι τήν φιλίαν σου. Δός 
μοι τό χέρι σου.

—  Ποΰ πηγαίνεις ; ήρώτησεν ό Βινιορύ 
κρατών έν τί) χειρί του τήν χεϊοα τοΰ φ ί
λου του.

—  Έ ννοια σου καί δέν θά αΰτοκτονή- 
σω, άπεκρίθη δ Ροβέρτος μαντεύσας τάς 
σκέψεις τοΰ φίλου του *Η αυτοκτονία είνε 
άνανδρεία. Έ λπ ίζω  μάλιστα δτι κάποτε 
θά συναντηθώμεν καί σοΰ δίδω τόν λόγον 
μου,δτι θά σοΰ γράψω δ ,τι καί άν συμβή. 
Τόρα, άφες με νά φεύγω άπό τό σπ ίτι αΰτό.

— Καί εκείνη · είπεν δ Βινιορύ, θά φυ
γής χωρίς νά τήν ίδης ;

—  Πρέπει.
Έάν δμ,ως ό πατέρας της σέ ήπά- 

τησε. Έ άν αΰτή δέν ήλλαξεν αισθήματα.
— Αΰτή πρέπει νά μέ εί^οποιήση περί 

τούτου. Σέ βεβαιώ δμως δτι θά ύποταχθη 
εις τήν πατρικήν θέλησιν, έάν δέν ύπε- 
τάγη άκόμη.Ό  κύριος Δορζέρ θά τής εύρη

σύζυγον τής άοεσκείας του : ενα εΰφυά
ύπάλληλον, ό όποιος δέν εχει προγόνους 
καί δ όποιος θά πολλαπλασιάση τά  κεφά
λα ια  τής τραπέζης. Δέν τόν μέλλει άν εχη 
περιουσίαν, μόνον περί τής ικανότατος του 
καί τής καταγωγής του φοοντίζει.

— Σοΰ τά  είπεν αΰτά ; ήρώτησεν δ 
ταμίας.

— Ναί, καί θαρρώ πώς είν’ αλήθεια. 
Καί δέν θά κοπιάση πολύ γΐά  νά εύρή έ- 
κεϊνο ποΰ ζητεί. Χαϊρε.

Ό  Βινιορύ τόν άφήκε ν’ άπέλθη.Παρέ- 
μεινεν έν τή αύλή έ'ως ού ό κύριος Καρ
νοέλ διέβη τήν αύλειον θύραν, καί είτα 
έπανήλθεν είς τά γραφεΐόν του, δπου έποό- 
κειτο νά μείνη μέχρι τής έσπέρας. Αί έμ- 
π ιστευτικα ί όμιλίαι τοΰ Ροβέρτου τόν κκ- 
κατεθορύβησαν ήν δέ καί έκ τής προτε
ραίας τό πνεΰμά του είς μεγάλην άνη- 
συχίαν. Ό  νοΰς του πάντοτε τήν κομμέ- 
νην χεϊρα άνεπόλει, καί αΰτός οΰδόλως 
έφαίνετο έζησφαλισμένος περί τών έπακο- 
λουθ'/ιμάτων τοΰ συμβάντος τούτου.

Δέν είχεν έπανίδει τόν Μάξιμον, άλλ’ ϊ -  
λαβεν έπιστολήν του,δ ι’ ής τό  άνήγγελλεν 
δτι κατά τάς Ις είχε νά τώ άνακοινώση 
σκοΐΗfa ta .

Τό τελευταϊον τοΰτο ήρκει διά νά 
τόν ταράξη δλόκληρον καί δι’ αΰτό καί 
οί λογαριασμοί του δέν ήσαν ακριβείς.

Έκάθησεν είς τά Ιργον του πάλ ιν ,ά λλ ’ 
ό χρόνος τώ  έφαίνετο δτι ήογει νά πέραση- 
δ ι’ αΰτό έχάρη μεγάλως άμα ήκουσεν 
ήχοΰντα τόν κώδωνα, τόν άναγγέλλοντα 
δτι ή ώρα τής έργασίας εληζεν.

Τά εκατομμύρια, άτινα  έκομίσθησαν έκ 
τής Γαλλικής Τραπέζης, τά  έθηκεν έντός 
τοΰ χρηματοκιβωτίου. Ό  κύριος Δορζέρ, 
αΰτοπροσώπως τον είδοποίησεν, δτι τήν 
έπαύριον ό ταγματάρχης Βορισώφ ήθελε 
ζητήσει τά κιβωτίδιόν του καί ποσόν τ ι 
χρημάτων, καί έπί τέλους τόν ήρώτησε 
δ ιατί δέν ύπήγεν εις τήν έσπεριδα τής 
τετάρτης.Γελών έδέχθη ό τραπεζίτης τήν 
ύπό τοΰ άνεψιοΰ του έφευρεθεϊσαν δικαιο
λογίαν καί έφέοθη πρός τόν ταμίαν του 
χαοιέστερον ή άλλοτε.

Οί ύπάλληλοι έζήλθον, ό δέ Βινιορύ ά- 
ναθεωρήσας τό ποσόν καί κλείσας τό χοη- 
ματοκιβώτιον, άπέσυρε τό έλατήριον, τά 
κρατοΰν τά  σιδηρά μαγγάνια , άφίνων 
ούτω είς αΰτά έλευθερίαν ύπεοασπίσεως. 
Μετά τό τής χθεσινής νυκτάς συμβάν,βε
βαίως ήν άδύνατον νά λησίί,ονήση τήν 
ποοφύλαζιν ταύτην.

ΤΗτο μόνος· ό ύπηοέτης,ό επιφορτισμέ
νος νά σβύνη τά  φώτα καί νά σαρώνη τά  
γραφεαι, εύρίσκετο είς τήν αίθουσαν.

Ή  θύοα ήνοιζεν αίφνης καί ήκούσθη ή 
εύθυμος φωνή τοΰ Μαζιμου.

— Μά πώς, άκόμη δέν έτελείωσες ' 
Έ λα , έ'λα γρήγορα. Κάνει ενα καιρό αρι
στούργημα, καί θέλω νά κάνω μερικαίς 
βό-Ιταο:  πριν φάγω. Έ κεΐ θά τά  ’ποΰμε 
περίφημα.

—  ΤΗλθα, άπεκρίθη δ ταμίας άποπε- 
ρατώσας τήν έργασίαν του καί περιβαλλό
μενος τό έπανωφόριόν του.

— Διάβολε ! γ ΐά  ’ δέ αΰτάς ά γχρονμ^ 
κάθεται άκόμη έκεϊ. Βρε, παιδί μου, δέν 
πάς στάν διάβολο, μόνο τριγυρνάς έδώ 
πέρα ;

Ό  Γώγος Ιφυγεν ώς λαγωός, καί δ Β ι- 
νιορύ,έκπλαγείς οτι τόν εβλεπεν έκεΐ μετά 
τάς 2ζ, ήκολοΰθησε τόν Μάζιμον ευρι
σκόμενον ήδη έν τή αΰλή καί είπόντα 
αΰτώ , ένφ τόν έλάμβανεν άπό τοΰ βρα- 
χίονος.

— "Εχω νέα, φ ίλτατε , νέα.
—  Νέα ! έπανέλαβεν δ Βινιορύ, τόσο» 

γρήγορα.
— Βέβαια. Δέν έχασα τάν καιρό μου 

σήμερα άδικα.
— Τί άνεκάλυψες λοιπόν ;
— Θά σοΰ τά ’πώ δταν είμεθα στάν 

δρόμον. Έδώ δέν έ'χω εμπιστοσύνην, φο
βούμαι μή μάς άκούσουν. Ό  ταμίας I- 
στρεψεν άκουσίως τήν κεφαλήν. Ά πά τής 
προτεραίας τόσα παράδοξα πράγματα τφ  
συνέβησαν, ώστε καί αΰτάς συνεμερίζετο 
τούς φόβους τοΰ φίλου του. Οΰδείς ομως 
ήτο είς τήν αΰλήν.

— Λέγε λοιπόν, τφ  είπεν, άμα εύρέ- 
θησαν έπί τοΰ πεζοδρομίου.

— "Ακούσε, φίλε μου. χθές βράδυ ποΰ 
σέ άφησα έτράβηξα κατ’ εύθεΐαν εις τόν 
Σηκουάνα, καί εφθασα είς τήν γέφυραν 
τής *Oi i o ro i a c , χωρίς άλλο συμβάν παρά 
τήν συνάντησιν δύο φίλων μου κατά τήν 
όδόν Ροναγ ι ά . Ι . Εννοείς οτι δέν έστάθηκα 
κάν νά τούς χαιρετίσω, διότι τό κατηρα- 
μένο έκεϊνο χέοι,πού είχα στήν τσέπη μου 
δέν μέ άφηνε ήσυχο. Είμαι βέβαιος δμως 
δτι μέ άνεγνώρισαν, δυστυχώς, καί χωρίς 
άλλο, θά ήπόρησαν άμα μέ είδαν νά πη 
γαίνω τοίχο, τοίχο, κατά τόν οβελίσκον. 
Δέν πάει βέβαια κανείς νά κάνη περίπατο 
μεσάνυκτα παρά τέταρτο εις τά  ΉΛύσια  
Πιδ ία  τόν Νοέμβριο μήνα.

—  Μοΰ φαίνεται πώς δίδεις μεγάλη 
προσοχή σέ μικρά ζητήματα.

— Έ νας καλός κυνηγός πρέπει νά τά 
κυττάζη δλα, άν θέλη νά μή τοΰ φύγη τά 
κυνήγι. Τόρα, τίποτε δέν ευρίσκω ποΰ νά 
μή μ’ ένδιαφέοη.

—= Σπουδαίως λοιπόν άνέλαβες νά κά- 
μης τόν κλητήρα ;

— Καί βέβαια Καί άν ήθελα νά σ τα 
ματήσω, τόρα δέν ήμπορώ. Μέ κατασκο
πεύουν.

— Σέ κατασκοπεύουν ;
— Ναί. Ά μ α  έπέστρεφα άπό τήν νυ

κτερινή μου αΰτή έκστρατεία μέ ήκολού- 
θησαν είς τήν ΜαγΑαΛηνη καί θά μέ ά- 
κολουθούσαν είς τό σπ ίτι μου έάν δέν α 
παντούσα στό δρόμο ενα άμάξι μέ καλά 
άλογο. Έπήδησα μέσα, καί σάν άστοαπή 
μέ ’πήγε όδός Σαζωόόν .  Ό  κατάσκοπος 
έ'μεινε ’πίσω.

—  Μά ποίός σέ ήκολούθησε ;
—  Κάποιος, τού οποίου δέν ήμπόρεσα 

νά ’δώ τό ποόσωπον, άλλά είδα πολύ 
καλά τά  κινήματά του. ΤΗταν κρυμμένος 
εις τήν είσοδον τής γεφύρας, τάν έπέρασα

1. Groom· λέξις αγγλική σημαίνουσα τον νεανίαν 
ΰπηρίτην τοΰ σταύλου ή καί ακόλουθον.



χωρίς νά τον πολυπροσέξω, ερριψα *ίς τόν 
ποταμόν τό χέρι καί έγύρισα αμέσως. Έ -  
μένεν ακόμη ε ί; τήν ίδ ια  θέσι,καί άμα μέ 
ιίδε δέν έκίνησε,γιά νά μέ άφήσγ) νά προ
χωρήσω ’λίγο, άλλά έπειτα μέ ’ πήρε άπό 
'πίσω χωρίς νά πλησιάζτΓ οπότε έστρεφα 
άπό ’πίσω τόν έβλεπα πάντοτε είς τήν 
ίδια άπόστασι.

— Καί -πώς τό έξηγΐϊς αυτό ;
— "Οτι μέ είδε πώς Ιρριψα κάτι τ ι είς 

τόν ποταμό καί ήθελε νά μοέθγι ποιος 
είμαι.

— Πολύ άπίθανον, καί άν δέν έχης τ ί 
ποτε άλλο νά μοΰ ’πής...

— Μ! συγχωρεϊ; ! ϊχ ω  περισσότερα καί 
καλλίτερα. Έ λ α  ’λίγο άπό κάτω άπ ’ αύτό 
τό φανάρι, νά σοΰ διαβάσω κάτι σπου- 
δαΐον.

Οί δύο φίλοι έφθασαν έπί τοΰ καταφύ- 
του προαυλίου τίίς έκκλησίας τής Μαγ- 
δαληνής. Ό  Μάξιμος ώδήγησε τόν Bivj- 
ορΰ πλησίον ράμφους τινός τοΰ άεριόφω- 
τος καί έξεβαλε τοΰ θυλακίου του έφη- 
μερίδα.

—  Φίλε μου, είπεν έκδιπλών αυτήν, 
ιδού τ ί άνέγνωσα ε ί; ένα έσπερινόν φύλλον. 
Άκουσε μέ προσοχήν αυτό τό διάφορον.

’Ανέγνωσε ί)έ χαμηλοφώνως :
«Σήμερον τό πρωΐ, ένω αλιεύς τ ι; ?συρτε ά δίκτυά 

του έν τω ποταμω Σηκουάνα κάτωθεν τη; γέφυρας 
τής Ο μόνο ια ς  εύρεν ε'χεΤ περιπεπλεγμένην χεΤρα γυ- 
νχιχός. Τό σπαραχτικόν αρά γε tojio εϋρτμα εΤνε 
αποτέλεσμα εγκλήματος ; Απασαι αί ένδείξεις είς 
τοΰτο τείνουσιν, ή δέ νε\ρ παρεδόθη είς τόν ύπαστυνό- 
μον του τμήματος. Πάραυτα δέ τρςχντο καί αϊ ανα
κρίσεις.

Έλέχθη δτι διά παρασκευής καταλλήλου προφυ- 
λάττοντες αυτήν άπό τής σήψεως ήθελον τήν έχΑέσει 
είς τήν Μόργχ1.

01 άναγνΰσταί μας ?στωσαν βέβαιοι ότι πάντοτε 
ίά τούς Ιχωμεν ένημέρους,όσον άφορα τήν μυστηριώδη 
ταύτην ΰπόθεσιν.»

— Τί λέ; γ ΐά  τα ί; άνοησίαις τοΰ ρε
πόρτερ αΰτοΰ; ήρώτησεν ό Μάξιμο; γελών. 
Θαρρείς πώς δέν έχω τύχν] ; Δέν ήθελα 
διόλου νά άνακατωθ?) ή αστυνομία, καί 
ιδού δτι ή τύχν) . . . .

— Πολΰ κακό αυτό, καί καθώς βλέ
πεις είχα δίκαιον οταν σοΰ έλεγα νά μή 
άνακατωθοΰμεν ε ί; αυτήν τήν ΰπόθεσιν.

— Δέν εινε δά καί σπουδαίο τό πράγ
μα. Ό λη ή Ιστορία τοΰ κομμένου χεοΐοΰ 
θά εινε οκτώ μόνον ήμερα;, έ'πειτα θά τό 
ξεχάσουν. Τό ενα έγκλημα διώχνει τό 
άλλο. Κάποιο; μεθυσμένο; θά βοεθν) νά 
κόψν] καμμιά γυναίκα σέ κομματάκια,καί 
τότε δλο τό Παρίσι θά φοοντίζγ) γιά  τό 
νέον έγκλημα.

—  Έάν ομω; άναγνωρισθνϊ τό χέρι ;
— Ά πό ποίόν ; θαρρεί; δτι αύτή ’ποΰ 

τό έχασε θά ’πάγνι νά τό ζητήσν) ; Καί 
ύποθέτει; δτι θά ’βρεθή κανεί; ό όποιο; 
νά ’πή ε ί; πο2 ον άνήκει ; Ά  ! άν έπρό- 
Χειτο περί κεφαλή; . . .

Ά ν  ή άστυνομία έχει τήν βλακεία νά 
I έκθεση τό ανώνυμο αυτό χέρι, εινε γ ιά  

’δικό της λογαριασμό. Θά πάμε δαως ε ί;

1. Αίθουσα ε'ν τω έν Παρισίο.ς νεχροσχοπείω, έ'νθα 
I ίχτίθενται τ« εύρεβέντα πτώματα πρός άναγνώρισιν.

κάνη δ κόσμο;, οταν τό βλέπη κλεισμένο 
μέσα στά γυαλιά .

— Θά π ά ; μόνος σου. Δέν έχω δρεξι 
νά ’πάγω  νά μέ συλλάβουν, διότι ά,ν έπή- 
γαινα  θά έλειποθυμοΰσα.

—  Σέ βεβαιώ ,’Ιούλιε, σέ λυποΰμαι.Δέν 
φέρεσαι καθόλου ’σάν άνδρας.Ευτυχώς καί 
χωρίς έσέ ’μπορώ νά κάνω μόνος μου- δ 
θεΐός μου δέν ’ξεύρει τίποτε ;

—  Ό χ ι' μέ έρώτησε μόνον γ ία τ ί δέν 
έπήγαμε είς τήν έσπερίδα χθες καί έμεινε 
πολΰ ευχαριστημένος μέ τήν απολογίαν 
ποΰ μοΰ είχες ’πει. Ά λ λ ω ς  τε έχει καί 
αυτός φροντίδας· κάτι νέον τοΰ συνέβη.

— Τ ί; μήπως κανείς ανταποκριτής του 
έπτώχευσεν ;

— "Αν ήτο αύτό μόνον ! Εινε αρκετά 
πλούσιος διά νά ΰποφέρ7) χρηματικήν ά- 
πώλειαν.Έ μαθεν δμως δτι δ Ροβέρτος ά 
γαπά τήν έξαδέλφ,,ν σου, καί δτι ή έξα- 
δέλφη σου, θέλει νά νυμφευθή τόν Ροβέρ
το ν  έγεινε έζω φρενών άπό τόν θυμό 
του. Δέν ήζεύρω τ ί είπε τ?ίς κόρη; του, 
άλλά τόν γραμματέα του τόν έδιωξε.

—  Α δύνατον !
—  Ό  Ροβέρτος ό ίδιος μοΰ τό είπε. Ό 

κύριος Δορζέρ τοΰ είπε καθαρά καθαρά δτι 
δέν τόν θέλει διά γαμβρόν του καί τοΰ έ- 
πρότεινεν ώς άνταμοιβήν νά τόν στειλϊΐ 
άντιπρόσωπόν του είς τήν Α ίγυπτον.

— Καί έδέχθη ό κύριος δέ Καρνοέλ ;
— ’Εκείνος! δέν τόν ’ξεύρει;. Εινε υπε

ρήφανος ώ ; πρίγκηψ καί θά προτιμούσε νά 
πεθάννι τνίς πείνας παρά νά ταπεινωθη. 
Τά πάντα  ήρνήθη καί άναχωρεϊ.

Έπεται συνέχεια.
Λ ι ς ω π ο ς  

ΙΟ Γ Δ ΙΟ Γ  Κ Δ Α Ρ Ε Τ Γ

Η Σ Η Μ Α Ι Α
Έ ρ γ ο ν  στιφθ'εν ύπ ό T?jsΓ α λ λ ικ ή ; Ά ν α δ η μ ία ς

[Συνέχεια].
Τό αίφνήδιον τοΰτο οικονομικόν σύ

στημα είχε τήν α ιτ ία ν του, καί έκαστος 
τών δύω έκείνων άνδρών ήννόει τό αίτιον 
της· το ιαύτης δ ιαγω γές τοΰ συντρόφου 
του. Ουδόλως δμως άνέφερον ποτέ τ ί  περί 
τούτου. Έ ν το ιαύτη  φ ιλία  καί τοσοΰτον 
οίκείως ζώντες, είχον λάβει τήν συνήθειαν 
τών αυτών φροντίδων καί σκέψεων. Ε νίοτε 
ήννοοΰντο δι’ ένός βλέμματος, διά μιας 
χειρονομίας. Πολλάκις ή συμβίωσις καί ή 
ακραιφνής άγάπτ) έ'χουσι το ιαΰτα  αποτε
λέσματα. Ή  ιδέα δ ιπλασιάζετα ι, ή μάλ
λον αί δύω ίδέαι μίαν μόνον άποτελοΰσιν, 
ή αύτή δέ ψυχή κατο ικεί είς δύω σώματα.

Ό  Φουζερέλ καί ό Μαλαπέρ ουδέ λέΕιν 
προέφερον έκ τοΰ σχεδίου τω ν, έκαστος 
όμως τούτων εντελώς τά  πάντα  έγνώριζε, 
κα ίτοι προσποιούμενος δήθεν εΰχαρi cz r , -  
σιν, διότι ό φίλ^ος του δέν προσεπάθει νά 
μα ντεύσ·/).

Ή το  σταθερά καί ώρισμέν·/] ιδέα, ήν 
οί δύω έκεϊνοι άνδρες ήμιλλώντο δπως 
θωπεύωσι, μία έκ τών ιδεών έκείνω ν,α ΐτ ι- 
νες δύνανται βίον ολόκληρον ν’ άπορροφή- 
σωσι, καί χρησιμεύσωσιν ένίοτε είς τόν

άνθρωπον ώς πρόσχημα τοΰ βίου,- ιδέα 
απόλυτος, ώς ή τώ ν  ζητούντων αγνώστους 
κόσμους, ιδέα έξοχος καί τρελλή. Έκοο- 
στος αυτώ ν, είχεν αποφασίσει κα τ ’ ίδιαν 
νά πορευθνί άνευ ούδενός δισταγμού είς 
Ποτσδάμην, οταν θά ήδύνατο, καί έκεΐ 
νά σχίστ), νά λάβ·/), νά καύσγ), νά κλέψη, 
νά καταστρέψη—  Κύριος οίδε π ώ ς !— τήν 
σημαίαν τοΰ πρώτου συντάγματος τών 
γρεναδιέρων της φρουράς,ήν ή ύπερηφανία 
τών Γερμανών προσέφερεν ώς τροφήν είς 
τά  δμματα τών περιέργων.

Ή  ίσως άκατόρθωτος καί παράδοξος 
ιδέα αϋτη , είχεν ώριμάσει είς τόν έγκέ- 
φαλον τών δύω έκείνων στρατιωτών κατά  
τήν αυτήν ώραν, άφ ’ ής ημέρας εμαθον 
οτι ή σημαία, ήν ένόμιζον σωθεΐσαν ύπό 
τών χειρών τω ν, έχρησίμευεν ώς τρόπ&ιον 
τών έχθρών. Οΰδεμία δύναμις έν τω  κο
σμώ θά ήδύνατο νά άποτρέψν) αΰτοΰς έκ 
τής έπιχειρήσεως τα ύτη ς, ή νά τοΐς δείξη 
τό αδύνατον. Ένόμιζον δτι ήτο καί τοΰ
το καθήκον. Ή  συνείδησις αυτών τοΐς 
υπαγόρευε τάς όλίγας τα ύτα ς λέξει ς: 
«Πρός τ ί νά είσαι στρατιώτης, άφ’ οΰ ά- 
φίνεις τήν σημαίαν σου είς τόν έχθρόν ; »

"Αλλως τε καί ΰπό καθαράν έγω ϊσ τι- 
κήν Ιποψιν, ή έπιχείρησις έπρεπε νά γείνν). 
Ά φ ’ δτου έγνώριζον δτι ή ΰστάτη αυτών 
άφοσίωσις, ή θυσία τω ν, ή όργή αυτών ή 
υπέροχος, άπέβησαν ανωφελή, έγένοντο 
σκυθρωποί καί ώσεί άπηυδηκότες, διεφύ- 
λαττον οργήν τ ινα , έκοιμώντο κακώς, δέν 
ήγάπων πλέον τους περιπάτους τω ν, τήν 
ήρεμον συνδιάλεξιν, τόν ειρηνικόν βίον 
τής μικοάς πόλεως, ά λλ ’ ήσαν άπ ’ έναν- 
τία ς ανήσυχοι καί δυσηρεστημένοι,ώς πάν- 
τες οί Ίκαροι, τών όποιων κ^τταθραύει 
τάς πτέρυγας ή βαρεία πραγματικότης. 
Έκ τοΰ ΰψους τών οπτασιών αυτών κα - 
ταπεσόντες είς τό χώμα, άκαταγωνίστως 
έφέροντο δπως ύψωθώσιν είς τό πρώην ο- 
νειρόν τω ν. "Επρεπε νά γείνη τοΰτο, καί 
διά τήν υγείαν των ώς καί διά τό καθή
κον. Οί καλοί εκείνοι άνδοες θά έκάλουν 
τοΰτο έγωϊσμόν, ένώ ήτο καθαρός ήρω- 
ϊσμός.

Τό μ.όνον, δπερ έκοάτει αυτούς έν Noc-
X' » ' V'  1μανοια, ητο το ί,ητημα του χρήματος, 

διότι έν τοιαύτ·/) εποχή ταξείδιον είς 
Πρωσσίαν έστοίχιζε πολύ καί οί άρχαΐοι 
στρατιώ τα ι δέν ήσαν πλούσιοι. Διά τοΰτο 
άμφότεροι άφώνως άπέσπων έκ τών ηδο
νών καί έξεων αυτών τάς μικράς οικονο
μίας, δι’ ών θά ήδύναντο μίαν ημέραν νά 
ΰπάγωσιν είς Παρισίους, έκ Παρισίων είς 
τά  σύνορα, καί έκεϊθεν είς Ποτσδάμην.

’Έ τη έρρευσαν, καθ’ ά εκείνοι κατεδ ί- 
ωκον τήν αυτήν ώραίαν ήρωϊκήν χ ίμα ι
ραν. Λεπτόν προς λεπτόν, ώς πάντες οί 
πτωχοί, οί λοχαγοί άπήρτισαν τά  έξοδα 
τοΰ ταξειδίου καί οταν τό ποσόν συνε- 
πληρώθη, όπόταν ήλλαξαν καί μετεβαλ- 
λον τά  μικρά καί πολυάριθμα αυτών αργυρά 
νομίσματα είς ολίγα χρυσά, όπόταν με- 
τοοΰντας τάς όλ ίγας,άλλ ’ ίεράς οικονομίας 
ταύτας, είδεν έκαστος αυτών δτι ήδύνατο 
ήδη νά γείνη ή έπιχείρησις, ή ήμερα έ- 
κείνη ήτο ήμερα χαοάς διά τους δύω φ ί-



νλους, καί «έκάτερος ένεπιστεύ.θη , είς τον 
άλλον άρχαΐον καί κρύφιον πόθον, δν έκ 
τώ ν προτέρων έγινωσκον άμφότεροι.

—  Σέ είχα μαντεύσει, καλέ μου Μα- 
λαπέρ, είπεν ό Φουζερέλ, άλλά σοί άφινα 
τήν ευτυχίαν νά νομίζης οτι μόνος 'τρέ
φεις τοιοΰτο σχέδιον.

—  Καί εγω ομοίως σέ ειχα μαντεύσει,
ά λλ ’ έφαίνεσο τόσον ευχαριστημένος οπό- 
τα ν  σέήρώτων δ ιατ ί δεν καπνίζεις καί μοί 
άπεκρίνεσο : «Δ ιότι . . .

—  Ύποκριτά ! ελεγες δτι δέν αγαπάς 
πλέον τόν οίνον της Μαδέρας.

—  Βεβαίως,δέν τόν άγαπώ πλέον.’ Ηδη 
άγαπώ  μόνον τήν σημαίαν έκείνην ήν πρέ
πει νά λάβωμεν όπίσω. Διά τοΰτο μόνον 
ζώ . Δέν άποθνήσκει τ ις  καθιστάμενος ο
λιγαρκής. Ά ν  έδαπάνων δέκα σολδία δι’ 
Ιν ποτήριον οίνου, νομίζω ότι θά μοί έφαί
νετο ότι ό οίνος μοί άπέσπα τόν λάρυγγα.. 
Τά χρήματα ταΰτα  νομίζω ότι θά τά  
εκλεπτα έκ της ιδιαιτέρας μου θήκης.

—  Είχες ιδιαίτερα ! είπε γελών ό Φου-. 
ζερέλ. Έ γώ  είχα χαυμπαρακ  !

—  Καί πόσα έμάζευσες ;
—  Έννεακόσια φράγκα !
—  Έ γώ  χ ίλ ια  τριακόσια !
—  Ά  Κροϊσε, άνέκραξεν ό Φουζερέλ, 

είχες λοιπόν καί άλλας οικονομίας κε- 
κρυμμένας;

—  Ό χ ι, άπεκρίνατο ό Μαλαπέρ, άλλ ’ 
έπώλησα καί τά μικρόν εισόδημά μου τά 
όποιον έκοιμάτο ε’ις τό βάθος τοΰ χαρ
τοφυλακίου μου. Ήουνάμην νά διαθέσω 
καλλίτερα τό μικρόν έκεϊνο τεμάχιον τοΰ 
χάρτου ; Ίδοΰ άμέσως έξ αύτοΰ πεντακό
σια φράγκα !

—  Είσαι καθ’ όλου άνήρ, είπεν ό Φου
ζερέλ, φίλησέ με.

—  Είνε ώραϊον ή  σιωπηρά σύνεννόησις, 
είπεν ό Μαλαπέρ μετ’ ολίγον. Δέν είνε 
άληθές ότι δέν θά ήδύνασο νά ζήσης γνω - 
ρίζων ότι είνε έκεϊ κάτω  exeirt\ ;

—  Θά τήν φέρωμεν έδώ, Μαλαπέρ.
—  Πότε άναχωροΰμεν ;
—  Αυριον, έάν θέλης !
—  Έ στω ,αΰριον' εχω τό διαβατήριόν 

μου έτοιμον.
—  Τό ταξείδιον είνε μακράν καί δύ

σκολος ή έπιχείρησις, ύπέλαβεν ό Φου
ζερέλ. Ά λ λ ο ι θά εύρισκον αυτήν γελοίαν, 
έγώ δέν αντιλέγω  όμως, καί άν δέν έ- 
πράττομεν ούτω, τότε χς συνεφιλιούμεθα 
πρός τό παρελθόν καί ήρεμοι άς άπεθνή- 
σκομεν έδώ, παχεΐς ώς κληρικοί καί μή 
φροντίζοντες πλέον οΰδόλως περί τής αν
δρικής τιμής. ’Έ χεις δίκαιον, άς άναχω- 
ρήσωμεν αΰριον. Τοιαύτη οδοιπορία οΰοέ- 
ποτε δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν ότι άρχεται 
ένωρίς, όπόταν βαδίζωμεν πρός τοιοΰτον 
σκοπόν !

αΰτάς μετά βαθείας συγκινήσεως, διότι 
άνεμίμνησκον αΰτώ  τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
καθήκοντος, τήν πρός τόν κίνδυνον άδια- 
φορίαν, τήν άρρενωπήν χαράν καί τήν ν ί
κην. Παρίστανον τά  διάφορα στάδια τοΰ 
βίου του. Τάς εθεσεν όμοΰ,μέ τό παράση- 
μον τοΰ Μαλαπέρ, είς θήκην, διά κλειδός 
άνζθέσας τήν φύλαξιν εις τήν γραίαν 
ένοικιάστριαν.

-— Ά ν  δέν έπιστρέψωμεν, είπε,πώλησε 
αΰτά  καί δάς τά  χρήματα είς τους π τω - 
χούς !

—-  Εις τάν πόλεμον λοιπόν πηγα ίνετε; 
ήρώτησεν ή γραία.

—  Σχεδόν, άπεκρίνατο ό Φουζερέλ.

Δ'

Συγκεκινημένοι καί μετά μεγάλης θλί- 
ψεως κατέλιπον τήν Βερνών όπου άπό ει
κοσαετίας είχαν συνειθίσει νά ζώσιν, ά λλ ’ 
οί δύω αξιωματικο ί έν τή στιγμή έκείνη 
έπανεύρισκον μέρος τής ζέσεως ήτις κατέ- 
καιεν αυτούς άλλοτε, όπόταν έξήρχοντο 
είς έκστρατείαν. Ένόμιζον οτι σάλπ ιγξ 
διάτορος έσήμαινε τήν έφοδον.

Ό τα ν  ή άμαξα άνεχώρησεν, εις έ'κα- 
στον αΰτής κλονισμόν, ό τριγμός τών 
ύάλων ώμοίαζε τουφεκισμφ, αίφνηδίως ή 
έντύπωσις τής μάχης ήρχετο πρό οφθαλ
μών τω ν, καί έμέθυον ώς έκ τής οσμής 
πυρίτιδας.

Έπεχείρουν βαρύ κα ί έπίπονον τα ξε ί
διον, ά λλ ’ ό σκοπός πρός δν άπέβλεπον, 
καθιστάμενος κύριος πάσης άλλης αυτών 
Ιδέας, τούς παοέσυρε καί ή όδός έφαίνετο 
βρα^υτέρα. Ένόμι^ες ότι εις τάν ορίζοντα 
ώς μαγνήτης διηνεκής ύψοΰτο ή σημαία 
έκείνη ,ήτις άλλοτε ειχεν άναπετασθεϊ ύπό 
τούς συριγμούς τών σφαιρών. Είδός τ ι 
συνθήματος ήχει άκαταπαύστως είς τά  
ώτά τω ν. Έ καστη στροφή τοΰ τρονοΰ 
έ'φερεν αυτούς έγγύτερον τοΰ πυρετωδώς 
διωκομένου σκοποΰ. ’Ενίοτε, ένόμιζον ότι 
ώνειρεύοντο. Τοσοΰτον χρόνον είχον έπ ι- 
θυμήσει τό ταξείδιον έκεϊνο, ώστε τοϊς 
έφαίνετο ότι δέν ήτο άληθές, ότι δέν 
ώδοιπόρουν, ότι δέν θά ευρισκον είς τά 
τέρμα τής άδοΰ τά Βερολΐνον καί τήν 
Ποτσδάμην.

—  Γνωρίζεις τ ί  μέ τρομάζει ; είπε νύ
κτα  τ ινά  ό Μαλαπέρ είς τόν Φουζερέλ. 
Φοβούμαι μήπως δέν φθάσωμεν ποτέ έκεΐ 
κάτω .

—  Δ ιατί : ήρώτησεν ό Φουζερέλ.
—  Καί έγώ δέν γνωρίζω, άπεκρίνατο ό 

λοχαγός παρατηρών τάς λεύκάς ράχεις 
τών ϊππων έφ’ ών άνεπήδων οί χαλινοί 
φωτιζόμενοι ύπό τής έρυθράς λάμψεως 
τών φανών τής άμάξης.

Εν τούτοις προυχώρουν. Προσήγγιζον
Πρό τής άναχωρήσεως διέθεντο τά  τοΰ , είς τά Βέλγιον' είχον ήδη διέλθει τό Ρο-

οίκου τω ν, Ικρυψαν τάς παλα ιάς καί ή -  
μιτετριμμένας στολάς των ώς καί τάς έ- 
πωμίδας τω ν .

Ό  Φουζερέλ είχε φυλάξει είς τά βάθος 
κιβωτίου τάς έπωμίδας τοΰ λοχίου, άργυ- 
ράς καί τάς έρυθράς, τοΰ άνθυπασπιστοΰ 
καί έκείνας τοΰ λοχαγοΰ. Παρετήρει

κρουά. ’Ήδη κατείχοντο ύπό συγκινήσεως 
άληθοΰς καί βαθείας, διότι άπαξ έ'τι 
κατέλιπον τήν γήν ταύτην τής Γαλλίας, 
έκ της όποιας άνεχώρουν άλλοτε πεζή 
καί ήχοΰντος τοΰ τυμπάνου, όπως πο- 
λεμήσωσι καί πληγωθώσι. Ά φίκοντο είς 
Γ ιβέ. Διά τοΰτο ό Μαλαπέρ, άπηυδη- ; S il v e s t r e .

κώς καί έκ τοΰ ταξειδίου, ήτο περίλυπος 
Ά πό  τοΰ Ροκρουά κατελείφθη ύπό αδια
θεσίας καί πόνων τής κεφαλής καί αίμο- 
διάσεων. Κ ατ’ άρχάς δέν έ'δωκε προσοχήν.

—  Δέν είνε τίποτε> έ'λεγεν" είνε ή κό-
77G3GI ζ .

Ό  Φουζερέλ έν τούτοις Ιβλεπεν αΰτάν 
ώχρόν, καταπεπονημένον καί παράδοξον 
πυρετόν είς τούς οφθαλμούς του*

—  'Υποφέρεις λοιπόν πολύ, Μαλαπέρ, 
τόν ήρώτα άνησύχως.

—  Ποσώς, άπεκρίνετο ό λοχαγός, τοΰ 
οποίου ή ύπερηφανία έπέτρεπε νά ύπο- 
φέρη.

Καί όμως ό Μαλαπέρ είχε προσβληθεί 
καί έ'χανε τήν όρεξιν- ή κεφαλή του ήτο 
βαρεία καί τό κρανίον κατείχετο ύπά διη
νεκούς ημικρανίας, άλλά προσεπάθει νά 
λησμονή πάντα  τα ΰτα , όπόταν άνελογί- 
ζετο οτι είς τά  πέρατα τής όδοΰ εύρηται 
ή Ποτσδάμη καί έντός αΰτής ή σημαία.

Είς Γιβέ έν τούτοις, καθ’ ήν στιγμήν 
έπέρων τά  βελγικά σύνορα, ό Μαλαπέρ 
ολίγου δεΐν νά ένδώση είς τήν άδιαθε- 
σίαν, ή τ ις κατέτρυχεν αΰτόν. Έ ν οσω 
έζεύγνυον τούς ίππους είς τήν άμαξαν, 
καθήμενος έπί ορίου, έθεάτο μακρόθεν τήν 
πράσινον έκείνην γήν, ή τ ις  έφαίνετο είς 
τόν ορίζοντα καί ήτις ήτο τά Βέλγιον.

—  ’Ό πισθεν, Γλεγε καθ’ εαυτόν, είνε ή 
Γερμανία, έκεΐ κάτω  !

Τά εσπέρας άφικνεΐτο. Μακράν έπί τής 
πλατείας οί Γάλλοι στρατιώ τα ι έκτύπων 
διά τών ράβδων των τήν άποχώρησιν μετά 
μεγάλης ένεργείας, όπως ό θόρυβος αΰτών 
προσβάλλη καί τά  ξένα ώτα έπί τής άλ
λης όχθης. Ό  καιρός ήτο ωραίος. Είς 
τόν άέρα, πρός τό μέρος τοΰ φαιοΰ ύψη- 
λοΰ φρουρίου, νέφη Ιντόμων συνεστρεφοντο 
είς τό λυκόφως τής έσπέρας έκείνης τοΰ 
Αΰγούστου. Ό  Μαλαπέρ Ιλεγε μετά θλ ί- 
ψεως καί μελαγ-^ολίας ήν ήδυνάτει νά 
ύπερνικήση :

—  ’Ολίγα είσέτι βήματα καί φεύγομεν 
έκ τής Γαλλίας ! Θά έπανίδω ποτέ τήν 
πατρίδα ;

“Επεται συνέχεια.
ί ·  Δ. %
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