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[Συνέχεια].

—  Λοιπόν, κύριε ; ήρώτγισεν ή Ά ν τω 
ν ιέττα  έναγωνίως.

—  Λοιπόν, κυρία μου, μοΰ φαίνεται 
€ τ ι ό κυρ Σιδώνιος είνε πολύ άσχνιμα.

—  Ώ  Θεέ μου !
—  Μή φοβεϊσθε ! . . . προσπαθήσατε 

νά έζέλθετε άπ ’ έδώ καί θά ίδήτε.
—  Έπροσπάθνισα, ά λλ ’ε’ις μάτκιν.
—  Π ράγματι’ ή θυρίς εινε σφηνωμένη’ 

άλλά θά προσπαθήσω νά τήν άνοίζω.
Kat ό νέος έζέβαλε τόν τελαμώνα τοΰ 

ζίφους, δν άνήρτν)σεν άπό τής άστράβης 
τοΰ ΐππου του προσδεδεμένου είς Ιν δέν— 
δρον' ανύψωσε τά ς έκ λευκοΰ λινοΰ υφά
σματος χειρίδας του, άφεΐλε τά  χειρό
κτ ιά  του καί ήρχισε μετά θάρρους ν ’ ά-

φαιρΐ) διά τών λευκών χειρών του τόν 
πηλόν έκ τής θυρίδος.

—  Ώ , κύριε, σάς παρακαλώ ! είπεν ή 
Ά ν τω ν ιέ ττα  εΰσπλαγχνισθεϊσα αΰτόν.

— ΌΓεράρδος έσταμάτησε τοίργοντον^
—  Υπάρχει ίσως Ιν άλλο μέσον, ε ί- 

ϊτεν' είσθε λεπτοφυής καί έλαφρά, κυρί?, 
χα ί δύνασθε νά διέλθητε εΰκόλως διά τή.ς 
θυρίδος...αν σας βοηθήσω καί έγώ ολίγον 
. . . Δ ιστάζετε ; . . . "Εχετε δίκαιον . .·. 
Περιμένετε, περιμένετε . . θά άφα,ιρέσω 
γρήγορα δλο αΰτό τό χώμα,
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—  "Οχι, κύριε' θά περιμείνω εως δτου 
προσκαλέσητε κανένα χωρικόν νά τό ά- 
φαιρέστ) μέ την σκαπάνην, διά νά μη λε- 
ρωθήτε . . .

—  Κυρία, δέν εινε φρόνιμον νά περι- 
μένωμεν' άν κατά  δυστυχίαν οΐ 'ίπποι άν- 
εγερθοΰν, θά συντρίβουν τά  πάντα .

—  θ ά  διέλθω λοιπόν, κύριε, διά τής 
θυρίδος, είπε διακόπτουσα αυτόν ή Ά ν-  
τω νιέττα  άποφασιστική.

Και ήνέρθη έρθία έντός της άμάξης.
—  ’Ιδού ό τρόπος, κυρία' εύαρεστή- 

θητε νά έκτείνητε τούς βραχίονας σας καί 
έγώ θά σάς σύρω έξω ' είμαι δυνατός, μη 
φοβήσθε ποσώς.

Ή  νεάνις ήρυθρίασε καί ό νέος έπίσης. 
Έ τεινε  . δειλώς τούς βραχίονας νεύουσα 
χαμαί, έκεϊνος δ’ έπλησίασε καί λαμβά- 
νων αύτην έκ τών ώμων την άνήρπασεν, 
ώς νά ήτο σκιά διαφανής. Ά λ λ ’ ό Γε
ράρδος δέν ήδυνήθη ν’ άποφύγν) δπως ή 
παρειά τής Ά ντω ν ιέττα ς  κατά  τήν κίνη- 
σιν έκείνην προσψαύσν] την κόμην του, οί 
δέ δύο βραχίονες τής νεάνιδος περιβάλωσι 
τόν τράχηλόν του" δέν ήδυνήθη ν’ άπο- 
φύγγι δπως έν τ·7) έπαφΤί τών στηθών των 
ό διπλούς παλμός τής ζωής παραγάγγι 
ηλεκτρικόν τιναγμόν είς άμφοτέρων τάς 
καρδίας' τό αίμα τότε άπεσύρθη έκ τών 
παρειών τής Ά ντω ν ιέττα ς , ητις έκλονί- 
σθη καί ήνανκάσθη νά στηρίζη τήν χεϊρα 
έπί τής άμάξης, τότε δέ καί ό Γεράρδος 
•ίίσθάνθη δτι ετρεμεν αυτός ό ίδιος καί 
άπέστρεψε τό πρόσωπον διά νά κρύψν) 
τήν ταραχήν, ήν δέν ΐσχυε νά καταβάλν).

—  Τώρα, είπε συνερχόμενος, έσώθητε, 
κυρία, θά φροντίσω δέ περί τοΰ αμαξηλά
του καί τών ΐππω ν.

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  δέν άπήντησεν.
—  Οί ΐππο ι αυτοί θά σκάσουν' ό 

κλοιός τούς πνίγε ι, έξηκολούθησεν ό Γε
ράρδος' οΐ ιμάντες τούς πληγώνουν' πρέ
πει νά κοπούν.

Προύχώρησε πρός τόν χάνδακα μέ εν 
μαχαίριον άνά χεϊρας, ένώ οί 'ίπποι έξη- 
κολούθουν νά λακτίζωσιν.

—  Κύριε, κύριε ! θά σας σκοτώσουν ! 
άνέκραξεν ή νεάνις κρατούσα αύτόν.

—  Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, άλλά πρέπει 
νά ίδωμεν είς ποίαν κατάστασιν εύρισκε- 
τα ι ό ταλαίπωρος δστις εινε έκεϊ ύπο- 
κάτω" έπιτρέψατέ μοι . . .

Καί άπομακρύνας ήρέμα τόν βραχίονα 
τής Ά ντω ν ιέττα ς  ήρχισεν έπιδεξίως νά 
σύρτ) τόν Σιδώνιον άπό τού μέσου τώ ν ίπ 
πων. Χάρις είς τήν ρώμην καί την άπά- 
θειάν του, κατώρθωσε νά τόν σύργ), επι
θέτων δέ τήν χεΐρα έπί τής καρδίας τοΰ 
χωρικού,

—  Εινε μόνον λιποθυμημένος, είπε' 
δόξα σοι ό θεός ! τώοα άς ίδωμεν τούς 
ίππους.

Καί κόπτων τούς ιμάντας, τους χαλ ι
νούς, τά  λωρία, άπέ^ωκε τήν αναπνοήν' 
καί τήν έλευθεοίαν είς τά  ζώα, άτινα  έ- 
γερθέντα, άνεκινήθησαν έπί πολλήν ώραν 
μετά χρεμετισμών χαρμοδύνων.

Ε ίτα , χωρίς ούδέν νά τοΐς είχε συμβή, 
Άρχισαν νά κατατρώγωσι γενναίως τη ν

παρά τά  χείλη τοΰ χάνδακος φυομένην 
χλόην.

—  Ώ ς πρός τούς ίππους, είπεν ό Γε
ράρδος, έγγυώμαι δτι εινε αβλαβείς, άλλά 
νομίζω δτι ό δυστυχής αμαξηλάτης σας 
Σιδώνιος έχει σπασμένα δύο ή τρία πλευ
ρά. Ά ν  θέλετε νά περιμένητε έδώ, κυρία, 
έπί τινας στιγμάς, θά ιππεύσω καί θά 
ύπάγω είς τά  πέριξ πρός άναζήτησιν έ- 
νός χειρουργού δ ι’ αύτόν τόν άνθρωπον, 
έ’να άμαξοπηγόν καί κανέν τονωτικόν διά 
σας, έπειδή εΐσθε πολύ ύχρά.

Ευθύς ώς έλάλησεν ό Γεράρδος περί τής 
ύχρότητός της πρός τήν Ά ντω ν ιέττα ν  
καί αύτη παρανρήμα ήρυθρίασεν. Έ θε- 
τεν ήδη τόν πόοα έπί τοΰ άναβολέως,δτε, 
έκ τής καμπής τής πλαγ ία ς όδού,έφάνη- 
σαν διερχόμενοι τέσσαρες χωρικοί, κομί- 
ζοντες άχυρον έφ’ ένός τών στενών καί 
μακρών έκείνων άμαξίων τώ ν έ'τι καί νΰν 
έν χρήσει είς Α λσ α τ ία ν . Ό  Γεράρδος 
προσεκάλεσεν αυτούς διά φωνής ήχηρας, 
αύτοί δέ στραφέντες άφησαν τό άμάξιον 
είς τό μέσον τής όδοΰ καί προσέδραμον.

’Εν τούτοις ό Γεράρδος κατώρθωσε νά 
κάμ·/] τόν Σιδώνιον νά συνέλθϊ)' άλλ ’ ό 
ταλαίπωρος αυτός,άφοΰ άνέκτησε τάς α ι
σθήσεις του, νισθάνθη όξύτερον τό άλγος 
του, μέ δλον δέ τό ύδωρ, δι’ ού ή νεάνις 
κατέβρεχε τούς κροτάφους του,κα ί μέ δ
λον τό φιαλίδιον τών οξέων, τό όποιον έ- 
κράτει ανοικτόν ύπό τούς μυκτήράς του, 
έπανέπεσε πάλιν λιπόθυμος, άφοΰ έξέ- 
φερε μακράν παραπονετικήν κραυγήν.

Οΐ τέσσαρες χωρικοί άνέσυραν άπό τοΰ 
χάνδακος την άμαξαν, ή τ ις ήτο άκόμη 
ικανή νά κινηθ-7), έκαθάρισαν τούς ΐππους, 
καί άφοΰ έτελείωσαν, έπερίμενον μήπως 
έπέλθγι καμμία ιδέα είς τόν Γεράρδον ή 
είς τήν Ά ντω ν ιέττα ν .

Ά λ λ ’ αύτη ήρχισε νά Θρην7ί.
—  Κυρία, ειπεν ό Γεράρδος, εύαρεστή- 

θητε νά μοί έκφράσητε τάς διαθέσεις σας 
καί νά μοί δώσητε τάς δ ιαταγάς σας' πρό 
πάντων δέ άς φροντίσωμεν νά μετακομί- 
σωμεν τόν πληγωμένον είς τό πλησιέστε- 
ρον χωρίον.

—  Ναί, κύριε, να ί, άπήντησεν ή Ά ν 
τω νιέττα , δλως τεθορυβημένη.

—  Λοιπόν, φίλε μου, προσέθηκεν ό 
Γεράρδος άποτεινόμενος πρός τούς χωρι
κούς, τοποθετήσετε αύτόν τόν δυστυχή 
είς την άμαξαν καί ζεύξατε εις αυτήν 
ένα μόνον ΐππον μέ τά  σχοινιά, νά τόν 
μεταφέρετε δέ είς Δομμαρτέν. Νά ! πά 
ρετε κ ’ ένα λουδοβίκειον, έκ τοΰ οποίου 
τό ήμισυ θά δώσετε είς τόν κουρέα διά 
τάς ποώτας περιποιήσεις, έγώ καί ή κυ
ρία θά σας άκολουβήσωμεν σ ιγά-σ ιγά  ! 
’Εμπρός !

Ή  άμαξα άπήλθε βραδέως ύπό τήν 
συνοδίαν τών τεσσάρων άνδρών. Ό  Γε
ράρδος καί ή Ά ντω ν ιέττα  άπέμειναν μό^ 
νοι εις την οδόν.

—  Λοιπόν, κυρία,είπεν ό Γεράρδος, ά - 
πεφασίσατε τίποτε ; . . . συνήλθετε έντε- 
λώς ; Δέν άπαντά τε ' ή συγκίνησις σαΐ 
στενόνωρεϊ ! Φοβεΐσθε ίσως διά τήν ζωήν 
τοΰ δυστυχούς Σιδωνίου . . . Λυπεΐσθε

διότι δέν δύνασθε νά έξακολουθήσετε τόν 
δρόμον σας έφ' άμάξης ; . . .  θά έπιστρέ- 
φετε βέβαια είς τήν κατοικίαν σας . . . 
Μήπως φοβεΐσθε δτι έ'νεκα τής βραδύτη
τας θ’ άνησυχήσνι ή κυρία μήτηρ σας . . . 
ή . . . ό σύζυγός σας ; . . .

Τάς άβρόφρονας ταύτας έρωτήσεις τοΰ 
Γεράρδου διέκοψαν λυγμοί τής νεάνιδος.

—  Σάς ικετεύω, κυρία ! άνέκραξεν' ο
μιλήσατε ! ’Ελπίζω δτι δέν σας δυση- 
ρέστησα άκουσίως. Ε ίπατέ μοι ταχέως 
ποΰ πρέπει νά σάς συνοδεύσω, ή άν έπ ι-  
θυμήτε νά σας άφήσω.

—  Ώ , κύριε, άπήντησεν ή Ά ν τω ν ι
έττα  άπομάσσουσα τά  δάκρυά τη ς, τ ί  θά 
γείνω άν μέ άφήσετε μόνην ; . . . Δέν 
γνωρίζω άλλον είς τόν κόσμον παρά Ενα 
μόνον, καί αύτόν τόν άπεκόμισαν πρό 
ολίγου τετραυματισμένον, ψυχορραγοΰν- 
τα  . . . ·. Ίσω ς εινε νεκρός ό Σιδώνιος 
κα τ ’ αύτήν τήν στιγμήν. Μέ κυττάζετε 
μετ’ έκπλήξεως* κύριε' καί δμως σάς 
είπα δλην την άλήθειαν;

—  Δέν γνωρίζετε άλλον πάρά τόν Σι- 
δώνιον ; . . . Καί οί γονείς σας ;

—  Δέν έχω γονείς.
—  Τούς έχάσατε ;
—  Ούδέποτε τούς έγνώρισα. Έ π ί πο- 

λύν καιρόν ένόμιζα δτι είχα μητέρα. Μία 
γυνή μέ άνέθρεψεν' ούδέποτε μ’ έγκατέ- 
λειψεν. Είς τάς μέριμνας αύτής οφείλω 
τάς όλίγας μου γνώσεις' αύτή μ’ έδίδαξε 
νά προσεύχωμαι είς τόν θεόν ' αύτή μοί 
ώμίλησε περί τοΰ κόσμου, τόν όποιον ού
δέποτε είδα. Διότι κατωκοΰμεν είς μικράν 
οικίαν,παρά τάς υπώρειας τών όρέων τής 
Άργόνης, είχομεν δέ ώς ύπηρέτριαν μίαν 
χωρικήν, άδελφήν τοΰ νέου αύτοΰ τοΰ 
Σιδωνίου, δστις έπίσης εινε υπηρέτης 
μας. Έ χω  ηλικίαν δέκα έπτά  έτών, μοΰ 
φα ίνετα ι, καθ’ δλον δ’ αύτό τά διάστημα 
ούτε τέσσαρα ξένα πρόσωπα δέν είδα. Ή  
γυνή, ήτις μ’άνέθρεψεν, ήσθένησε πρό δε
καπέντε περίπου ήμερών. Εύθύς ώς ή - 
σθάνθη τήν άσθένειάν τη ς, έγραψεν είς 
Παρισίους' εις ταχυδρόμος έφθασεν έγ -  
καίρως, καί εύρε ψυχορραγούσαν τήν γυ
ναίκα, τήν όποιαν άπεκάλουν μητέρα 
μου. Πριν άποθάνγι, καύσασα τήν έπιστο- 
λήν, τήν οποίαν ό ταχυδρόμος έκόμισε 
πρός αύτήν, διέταξε τόν χωρικόν,τόν Σ ι- 
δώνιον, νά ένοικιάση μίαν άμαξαν καί νά 
μέ μεταφέρν] είς τό μοναστήριον τών Κυα
νών Καλογραιών είς Μεζιέρην' άκολούθως 
άπέθανε, μέ παρέλαβε δέ ό Σιδώνιος είς 
τήν άμαξαν. Μετεβαίνομεν είς τό μονα
στήριον, δταν σείς μ’ έσώσατε καθ’ όδόν. 
Ά ν  ό δυστυχής, Σιδώνιος άποθάν·/), δέν 
γνωρίζω κανένα άλλον, καί καθώς βλέ
πετε·, κύριε, θά μείνω μόνη είς τόν κό
σμον.

Ό  Γεράρδος έμεινε σκεπτικός, έκπλη- 
κτος, δι’ δσα ήκουσεν. Έ λαβεν έκ τής 
χειρός τήν νεάνιδα καί τήν ώδήγησε νά 
καθήσν) έπί ύψώματος, έφ’ ού έστρωσε τόν 
μανδύαν του. Ε ίτα καθήσας καί αύτός 
πλησίον της :

—  Πολύ σκοτεινός εινε ό βίος σας ! 
είπεν. Κάτι μυστήριον κρύπτεται είς δλα
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αΰτά  ή κάποια συμφορά. Καί σείς έπ ί- 
σης θά τό έσκέφθητε, δέν είνε αληθές, 
δεσποινίς ;

—  Βέβαια.
—  Καί δ ι’ αΰτήν τήν γυναίκα λυπε ϊ- 

σθε ; αυτήν θοηνεϊτε ;
—  Μοΰ, είνε αδύνατον νά μείνω απα

θής μετά τήν άπώλειαν τόσον μακράς 
■«υνηθείας. Έ ν τούτοις, υπήρξα τόσον ά
τυχης, τόσας κακοπαθείας ΰπέστην κατά 
τά  πρώτα παιδικά μου ετη , ώστε ή άνά- 
μνησις τώ ν δεινών μου υπήρξε πάντοτε 
-ακοίμητος, διετέλεσα δέ πάντοτε ψυχρά 
•πρός τήν γυνα ίκα , ήν άπεκάλουν διά τοΰ 
-γλυκυτάτου ονόματος τής μητρός.

—  Σας κακομεταχειρίζετο ;
—  Είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε πολλά- 

α ις κατόπ ιν, ένθυμουμένη τά  μανιώδη 
βλέμματα τής γυναικός αΰτής, τό διαρ- 
αές μίσος, τό όποιον έδείκνυε πρός εμέ, 
-τους ραβδισμούς, τάς, κακοπαθείας,είς άς 
μέ ΰπέβαλλεν, ένώ ήμην ασθενές παιδίον, 
ΐσυλλογίσθην μήπως είχε πρόθεσιν νά με 
θανατώστι διά τής το ιαύτης συμπεριφο
ράς. Βραδύτερον δμως τό δμμα της έ- 
πραύνθη 'είχον ήδη αΰξηνθή, είχον ύπο- 
στή τά παρελθόν μετά καρτερίαί, έξ ής 
είχεν Ι'σως συγκινηθή, τότε δέ αΰτή μ’ έ- 
δίδαξεν άνάγνωσιν, μ’ έδίδαξε τά  στοι
χεία  όλων τών γνώσεων, όσας καί αΰτή 
είχε καί μέ ύπέβαλεν είς μαθήματα, ά- 
-τινα μοί παρέδιδε γέρων ίρλανδάς έφημέ- 
-ριος, ό πλησιέστερος ημών γείτω ν, τοΰ 
οποίου τά πρεσβυτέριον απείχε μίαν λεύ- 
•γαν άπό τήν κατοικ ίαν μας. Παρεκτός 
■τούτου προσεπάθει ένίοτενά μοί έμπνεύση 
αισθήματα υπέρτερα τής κοινωνικής μας 
■καταστάσεως. Μοΰ έπανελάμβανε συχνά 
δτι ό Θεάς κάμνει θαύματα, δτι αΰτάς έ- 
ξήγαγε τόν ’Ιωσήφ έκ τής άφανείας καί 
τάν κατέστησε μέγαν καί ισχυρόν. Μέ ή- 
ρώτα δέ πώς θά συμπεριεφερόμην πρός 
αυτή ν, έάν ημέραν τ ινά  ήθελον καταστή 
•πλουσία καί έ'νδοξος. Έν τοσούτω ποοσε- 
πάθει νά δεικνύη πρός έμέ πλείονα έκτί- 
μησιν, ένίοτε δέ μέ άπεκάλει καί δεσποι
νίδα. Ή  ένδυμασία μου δέν ώμοίαζε μέ 
τήν τών παιδίων τών χωρικών, άτινα  έ
νίοτε έ'βλεπον. Έφερον πάντοτε ένδύματα 
ααθαρά, πάντοτε δέ μ’ έπεριποιοΰντο κα
λώς. Είς τήν οικίαν πάντοτε έβλεπα χρή
ματα , πολΰ περισσότερα άπό τ ’ άπα ιτού- 
μενα διά τάς δαπάνας.

—  Ή  γυνή αΰτη δέν σάς ώμίλησε ποτέ 
περί τών γονέων σας, είς τρόπον ώστε νά 
έννοήσητε τ ίποτε ;

—  Οΰδέποτε.
-  — Θά φέρετε βεβαίως Εν όνομα, έν τού- 
το ις . . . ποιον, άν έπιτρέπετε ; . . .

—  Καλοΰμαι ’Α ντω νιέττα .
—  "Απλώς ; . . .
—  Ναί, άπήντησεν ή νεάνις. Δ ιατί ;

-  —  Διότι καθείς συνήθως φέρει δύο ο
νόματα, δεσποινίς, τό ίδικόν του καί τών 
γονέων του.

—  Ά λ λ ’ άφοΰ δέν εχω γονείς ! άπήν
τησεν άφελώς ή Ά ντω ν ιέττα .

Ό  Γεράρδος προσήλωσεν έπί τής νεά- 
νιδος βλέμμα έταστικώτατον. Αϋτη κα τ ’

άρχάς τό ΰπέμεινεν απτόητος' έπειτα δ
μως έταπείνωσε τους οφθαλμούς. Έ μάν- 
τευσεν δτι τό βλέμμα τοΰ νέου, άφοΰ έ- 
βολιδοσκόπησε τήν ψυχήν, έπανήλθεν είς 
τήν έπιφάνειαν καί έςήταζε μόνον τήν 
καλλονήν.

—  Δέν είπετε, έπανέλαβεν ό Γεράρδος, 
δτι άπό τής παιδικής σας ηλικ ίας δέν εί- 
δετε κανένα ;

—  Τέσσαρα ή πέντε άτομα μόνον, τόν 
γέροντα εφημέριον, τήν σύζυγον ένός εΰ- 
πατρί δου, ή τ ις ένίοτε μάς έπεσκέπτετο, 
καί δύο τρεις ξένους διελθόντας.

Σιγή έκ νέου έπεκράτησεν ήν καί αύθις 
διέκοψεν ό Γεράρδος.

—  Καί είσθε ηΰχαριστημένη ; τήν ή
ρώτησεν.

—  Ό χι έντελώς, έπειδή άκόμη λ υ -  
ποΰμαι,ένθυμουμένη τόν θάνατον τής πα ι
δαγωγού μου. Έ λπ ίζω  δμως οτι ή λύπη 
μου θά παρέλθγι, διότι δέν είνε βαθεϊα, 
έπειδή δέ μεταβαίνω εις τό μοναστήριον 
τών Κυανών Καλογραιών, δπου θά ευρω 
συντρόφους, έπειδή θά εύρεθώ μεταξύ 
μιας κοινωνίας κα ί θά διδαχθώ δσα α
γνοώ, έπειδή σκοπεύω νά έκλέξω μεταξΰ 
δλων έκείνων τών κυριών τήν ώραιοτέραν 
καί τήν καλλιτέραν διά νά καταστήσω 
αυτήν έπιστήθιον φίλην μου, θά είμαι 
πολΰ εΰχαριστημένη καί πολΰ εΰτυχή ς !... 
Δ ιότι κανείς έ’ως τώρα δέν μέ ήγάπησεν!

Ό  Γεράρδος ήγέρθη,άφοΰ έκύτταξε καί 
πάλιν μετά θλιβεροΰ θαυμασμού τήν τε
λείαν έκείνην καλλονήν, τήν όποιαν τά 
μοναστήριον έ'μελλε νά καταπ ίη .

—  Έάν ήσθε δυσηρεστημένη, έάν ένο- 
μ ίζετε έαυτήν δυστυχή, είπεν, ήθελον 
σάς προτείνει,δεσποινίς, άφοΰ είσθε πάντη 
έλευθέρα, νά σας οδηγήσω πρός τήν μη
τέρα μου. Ή  κατο ικ ία  μας άπέχει έπτά 
λεύγας άπ ’· έδώ. Ή  μήτηρ μου κατοικεί 
μόνη τη ς ’ άπεχωρίσθην άπ ’ αΰτής σήμε
ρον τό πρωΐ μεταβαίνων είς τάν έν ’Ιταλία  
στρατόν- θά ευρετε παρ’ αΰτ-7) τήν συν
τροφιάν τήν όποιαν έπιθυμεϊτε' θά ευρετε 
τήν φίλην τήν όποιαν ονειροπολείτε, διότι 
καμμία γυνή είς τόν κόσμον δέν εινε ώ- 
ράιοτέρα καί άγαθωτέρα τής μητρός μου.

Καί έσίγησεν άναμένων τήν άπάν- 
τησιν.

—  Σάς εΰχαριστώ, είπεν ή νεανις, καί 
σάς εΰγνωμονώ, άλλά μέ αναμένουν είς 
τά μοναστήριον τών Κυανών Καλογραιών, 
δπου ό ατυχής Σιδώνιος διετάχθη νά μέ 
φέρν).

Ό  Γεράρδος προσέκλινε καί δέν έπέ- 
μεινε περισσότερον.

—  Τότε, δεσποινίς, είπε, πρέπει άν 
αίσθάνεσθε δυνάμεις έπαρκεϊς πρός τοΰτο, 
νά προφθάσωμεν τήν άμαξαν διά τής ό
ποιας μετεκομίσθη ό άμαξηλάτης σας είς 
-τό χωρίον . . . Σάς προειδοποιώ δτι είνε 
μακράν, άπέχει σχεδόν μίαν λεύγαν.

—  Δέν πειράζει, περιπατώ, άπήντη
σεν ή Ά ντω ν ιέττα .
- Ό  Γεράρδος έλαβεν έκ τοΰ χαλινοΰ τόν 
ϊππον καί παρηκολούθησε τήν νεάνιδα 
διευθυνομένην πρός τά χωρίον.

“Επεται συνίχίΐα.

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

Τ Ο  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχίΐα].

—  ’Έ χετε πεποίθησιν είς τόν νέον αΰ
τόν ; ήρώτησεν ό ταγματάρχης.

—  Ό πω ς καί είς τόν εαυτόν μου, ά
πεκρίθη δ κύριος Δορζέρ' καί τόσον μά
λ ιστα , ώστε σκέπτομαι νά τόν κάμω καί 
συνέταιρόν μου.

—  Πώς ζή έδώ είς Παρισίους ;
—  Πολΰ τα κτ ικά  καί έργατικά. Κα 

νένα δέν βλέπει.
—  ”Ω ! δέν τόν κατηγορώ. Πληροφο

ρούμαι, άφοΰ θέλετε νά μάθετε τάς ιδέας 
μου.

—  Ναί, έσκέφθην, καί τόρα βλέπω δτι 
προτιμότερον νά μή γίνν) γνωστή ή υπό
δεσις αΰτή.Μ ικράν ζημίαν εχω έγώ πεντή- 
κοντα χιλιάδων φράγκων,ένώ σείς μάλλον 
ένδιαφέρεσθε νά γνωρίσετε τάν έ'νοχον.θά 
ένεργήσω κατά  τάς κρίσεις σας, οΰί>έν θά 
άποκαλύψω είς τήν άστυνομίαν κα ί θά 
σάς βοηθήσω δσον δυνηθώ περισσότερον. 
Ό  ταμ ίας μου είνε πολΰ έχέμυθας καί 
έστε βέβαιος πώς θά τό κρατήστι μυστι
κόν. ’Όσον δ’ άφορ^ τάν γραμματέα μου, 
δέν τόν υποθέτω ικανόν νά διαδώση τήν 
ιστορίαν αΰτήν.

—  Έ γώ , άλλως τε, δύο ή τρεις έρω- 
τήσεις θά τοΰ άπευθύνω, χωρίς νά τοΰ 
κάμω λόγον διά τά κιβωτίδιόν. Ά ν  καί 
πιθανόν νά τοΰ είπνί ό ταμ ίας σας περί 
τίνος πρόκειται.

Κ ατ’ αΰτήν τήν στιγμήν έφάνη ό Β ι- 
νιορΰ λίαν συγκεκινημένος.

—  Λοιπόν ; ήρώτησεν δ κύριος Δορζέρ.
—  Δέν τάν εύρηκα, άπήντησεν ό νέος.
—  Έξήλθε καί θά έπιστρέψγ], άνκμφι- 

βόλως.
—  Δέν θά έπιστρέψγ),κύριε, άνεχώρησε.
—  Τ ί ! άνεχώρησε;
—  Μ άλιστα, κύριε, χθές βράδυ, κατά  

τά ς έ'νδεκα καί μισή. Ό  θυρωρός του είδε 
νά περάσ·/) μ’ Ξνα σάκκον τοΰ ταξειδίου. 
Ά φησεν είς τό δωμάτιον του σχεδόν δλα 
του τά  ένδύματα.

—  Ίδοΰ άναχώρησις,ή οποία ομοιάζει 
πολΰ μέ φυγήν, παρετήρησεν ό κύριος 
Βορισώφ.

—  Πράγματι, άνέκραξεν ό κύριος Δορ
ζέρ. Ό  άθλιος έφυγεν,άφοΰ μ’ έ'κλεψε.Δέν 
θά έπέρασε άκόμη τά  σύνορα. Θά δώσω 
σημείωσιν νά τόν συλλάβουν τηλεγραφι- 
κώς, κα ί θά τόν συλλάβουν, θέλω νά τάν 
συλλάβουν.

Ό  κύριος Δορζέρ ήν έξω φρένων. Πώς 
ήτο δυνατόν νά μέντ) ήσυχος μανθάνων 
τήν φυγήν άνθρώπου,τόν όποιον έξετίμα 
έτ ι καί άφοΰ τφ  ήρνήθη τήν κόρήν του. 
Ένόμιζεν δτι ή α τιμ ία  τοΰ Ροβέρτου δέ 
Καρνοέλ άντενακλάτο έπί τής ’Αλίκης, 
τήν όποιαν είχεν αγαπήσει.

—  Ό  άθλιος έξεδικήθη δ ι’ άίσχρά£ 
πράξεως, έψιθύρισεν.



—  Φίλε κύριε, είπεν ό ταγματάρχης 
μετά ψυχραιμίας ποέντοτε, προτού λάβετε 
άπόφασίν τ ινα  ,θά κάμετε καλά πρότερον 
νά σκεφθήτε τά  έπακόλουθα, τά  όποια 
δυνατόν νά ?χ·/). Έσυμφωνήσαμεν δτι 
δέν πρέπει νά λάβγι μέρος ή άστυνο- 
μία είς την ΰπόθ,εσίν μας αύτήν. Είς τίνα  
θά τηλεγραφήσετε την διαταγήν νά συλ- 
λάβν) τόν κύριον δ ! Καρνοέλ ; Βεβαίως οί 
αντιπρόσωποί σας δέν θά άναλάβωσι· το ι- 
αύτην ενέργειαν. "Αλλως τε, πιθανόν ό 
γραμματεύς σας νά μη ήνε καί ένοχος. 
Τά φαινόμενα καί αί ενδείξεις πολλάκις 
άπατώσι.

—  Μά δέν ήκούσατε λοιπόν; Έ φ υγεν ... 
έξήλθεν άπ ’ έδώ λαθραίως, καθ’ ήν ώραν 
έτελέσθη ή κλοπή.

—  Αύτό πρέπει νά έξακριβώσωμεν κα τ ’ 
άρχάς, την ώραν. Ό  ταμίας σας βεβαίως 
θά δυνηθ-5) νά μάς πληροφορήση.

—  Κύριε, είπεν ό Βινιορύ, έγώ τίποτε 
άλλο δέν είξεύρω παρά δτι,άμα χθές βράδυ 
έφυγα, τό χρηματοκιβώτιον ήτο άπείρα- 
κτον.

—  Την νύκτα δέν μένει κανείς έδώ νά 
φυλάττη  ;

—  Μένει έ'νας άνθρωπος καί πλαγιάζει 
ε’ις τό διπλανόν δωμάτιον. θ ά  είσήλθε 
βέβαια κα ί χθές,κατά την συνήθειάν του, 
τά  μεσάνυκτα.

—  Τά μεσάνυκτα ! άνέκραξεν ό κύριος 
Δορζέρ. Ό  Μαλικόρν τά  μεσάνυκτα ερχε- 
τα ι ; θ ά  τόν διώξω.

—  Ό χ ι βέβαια πριν τόν άνακρίνωμεν, 
είπεν ό Βορισώφ.

—  "Οχι βέβαια, άν καί δέν τόν ΰπο- 
πτεύωμαι. Εινε γέρων υπηρέτης,τόνόποϊον 
?χω πρό εί'κοσιν έτών ένταΰθα. Δέν έκα
μες δμως καλά,Βινιορύ,νά μη μέ είδοποιή- 
σγ)ς.

Ό  Βινιορύ 2κυψε την κεφαλήν' καί 
ήσθάνετο ϊ τ ι  μεγάλειτέραν τύψ ιν , διότι 
οέν τόν είχεν ειδοποιήσει περί τής πρώ
της απόπειρας ΐνα  λάβωσι προφυλακτικά 
μέτρα. Έ λυπεΐτο  σφόδρα, διότι έπείσθη 
είς τάς συμβουλάς τοΰ τρελού αύτοΰ Μα- 
ξίμου καί μεγάλως έπεθύμει νά έξομολο- 
γηθή τά  πάντα  είς τόν κύριόν του, άλλά 
δέν έτόλμα.

‘Ο ταγματάρχης τόν έξέβαλλε τής 
αμηχανίας ταύτης είπών :

—  Ά φοΰ είσθε βέβαιος περί τοΰ αν
θρώπου αύτοΰ, είμεθα ήναγκασμένοι νά 
παραδεχθώμεν δτι ή κλοπή έγένετο προ- 
τοΰ ϊλθει είς την θέσιν του χυτός ό άν
θρωπος,ή μετά την άναχώρησιν τών υπαλ
λήλων.

— Μεταξύ τών Ιξ καί τοΰ μεσονυκτίου, 
ειπεν ό κύριος Δορζέρ,καί ό άχρεΐος γροεμ— 
ματεύς μου τό εστριψε είς τάς ένδεκά- 
μισυ.

•— Είνε ενδειξις καί δχι άπόδειξις. 
Πώς είσήλθεν έδώ ;

—  Έπέρασε άπό την έσωτερικη σκάλα 
καί τόν διάδρομον.
• —  Ά λ λ ’ ή θύρα τοΰ γραφείου ήτο 
κλειστή , θαρρώ, καί δέν Ιφερεν ίχνη βίας. 
Πώς την άνοιξε ;

—  θ ά  είχεν άντικλεΐδ ι, δέν γ ίνετα ι,

•έκτος άν δέν 2κλεψεν έκεΐνο ποΰ εχει ό 
φύλαξ.

—  Δέν έμποροΰμεν νά τό ΰποθέσωμεν 
χ υ τ ό ,  άλλά το κλειδί τοΰ χρηματοκιβω
τίου, ποΰ τό έλησμόνησεν ό κλέπτης, ποΰ 
τό εύρήκεν ;

‘Ο κύριος Δορζέρ τό έξήγαγε τοΰ κλεί
θρου καί τό έξήτασε προσεκτικώς.

—  Είνε δλως διόλου άμεταχείριστο, 
έψιθύρισε, κα ί αυτός ποΰ τό εκαμε θά 
■εινε καλός τεχνίτης, διότι τίποτε δέν 
λείπει, θ ά  είχε βέβαια άντίτυπον.

—  Διά νά ύποθέσωμεν δτι ό γραμμα
τεύς σας τοΰ Ιδωσε, θά έπήρεν ή τά ίδ ι- 
κόν σας κλειδί ή τοΰ ταμίου σας.

—  Καί έγώ ποτέ δέν τοΰ Ιδωκα τό ί-  
δικόν μου, είπεν ό Βινιορύ σπεύδων νά 
ΰπερασπισθί) τόν φίλον του, τόν όποιον 
κατηγορούν.

—  Ούτε έγώ τό ίδικόν μου, έπανέλα- 
βεν ό τραπεζίτης' πιθανόν δμως νά τό 
είδεν ό Ροβέρτος, διότι έτύχαινε νά τό 
λησμονήσω είς τό γραφεΐόν μου.

—  Έπρεπεν δπως δήποτε νά τά πάρτ) 
•καί τότε θά τό έννοούσατε. ’Αλλά γ ιά  
ν’ ανοίξετε τό χρηματοκιβώτιον δέν με- 
ταχειρίζεσθε μίαν λέξιν ;

—  Ναί, δέν τό έσκέφθην, είπεν ό κύ
ριος Δορζέρ. Μήπως, Βινιορύ, είπες αύτην 
την λέξιν είς τόν Ροβέρτον;

—  Ό χ ι, κύριε, χθές την ήλλαξα. Κα
νείς δέν την ήξεύρει.

—  Ουτ’ έγώ,καθώς βλέπω. Δ ιατί την 
ηλλαξες χωρίς νά μέ ειδοποιήσεις ;

—  Δέν τό έσκέφθην, έψιθύοισεν ό Β ι- 
•νιορύ.

—  "Ας ’δοΰμε την ϊέ ξ ι ,  είπεν ό τρα
πεζίτης πλησιάζων.

Τά πέντε γράμματα ήσαν είς την θέ
σιν τω ν ' άνέγνωσε τά δνομα τής κόρης 
του καί ήρώτησε ζωηρώς :

—  Δ ιατί εβαλες αύτό τ ’ δνομα ;
—  Ούτε ’γώ  δέν ήξεύρω γ ια τ ί, άπε- 

κρίθη έν καταφανεί ταραχή. Έ λαβα  τό 
πρώτον ’ποΰ μοΰ ετυχε. Έβιαζόμην. Καί 
σείς μοΰ είχατε συστήσει νά μη άφίνω 
•πολύν καιρόν τά  ίδια γράμματα.

—  Ό  Ροβέρτος είσήλθε μετά την ά λ - 
λ α γ ή ν ;

—  ”Οχι, κύριε... δηλαδή... την λέξιν 
προχθές βράδυ... κα ί χθές τό πρωΐ ήλθεν 
ό Ροβέρτος νά μοΰ «ρέρνι μίαν σημείωσιν, 
άλλά δέν πιστεύω νά είδε τά  γράμματα.

—  Δέν πιστεύεις, άλλά δέν είσαι καί 
βέβαιος. Καί τά  δύο μάγγανα δ ιατί νά 
μη ένεργήσουν ;

—  Δ έν... δέν ήξεύρω, κύριε, έψιθύρι- 
σεν ό Βινιορύ.

-—Καλά, τά ’ξεύρω έγώ. Ό  Ροβέρτος 
■έγνώοιζε τό μυστικόν. Τοΰ είχα είπεΐ το
σάκις έγώ περί τούτου. Καί έγνώριζε τόν 
μηχανισμόν διά νά έμποδίσγι τήν ένερ- 
γειαν τών μαγγάνων. Τόρα δέν άμφιβάλ 
λω . Αύτάς είνε.

—  "Ομως κύριε . . .
—  Μή έπιμέντις, διότι άν δέν εινε αύ 

τός, ή έγώ είμαι, ή σύ, διότι μόνον 
ήμεΐς οί τρεις έγνωρίζαμεν τήν ϋπαρξιν 
τοΰ μηχανισμού.

Ή  άπάντησις α υτή , ή άκαταμάχητος, 
ήνάγκασε τόν Βινιορύ νά σιωπήση καί μή 
φέρνι έτέρας αντιρρήσεις πρός δικαιολογίαν 
τοΰ φίλου του. Ή το  φανερόν δτι ή αυτόν 
ή τόν Ροβέρτον δέ Καρνοέλ επρεπε νά 
κατηγορήσουν.

Έ ν μόνον μέσον ήν διά νά έξέλθη τοΰ 
διλήμματος τούτου : νά διηγηθνί τήν
ιστορίαν τής κομμένης χειρός, νά όμολο- 
γήσγι τά  τής πρώτης άποπείρας, καί . νά 
Οιακηρύξγι δτι δέν ήτο ό Ροβέρτος, άφοΰ 
τήν έσπέραν έκείνην εμεινε παρά τφ  κυρίω 
Δορζέρ. Καί μόλον τοΰτο πάλιν δέν έδύ- 
νατο νά άποδείξγι τήν άθωότητα τοΰ Ρο
βέρτου, διότι πιθανόν νά ΰπέθετον δτι εί
χε συνενόχους.

Ό  Βινιορύ έσκέφθη δτι ήν κάλλιον 
νά σιωπήση παρά νά έκτεθη άνωφελώς. 
Έσυλλογίζετο δτι διά τοΰ χρόνου ήθελε 
διαλευκανθεΐ τά μυστήριον. "Αλλως τε , 
επρεπε νά συμβουλευθνί τόν Μάξιμον προ- 
τοΰ ένεργήσ·/).

Εύρέθη είς κακήν θέσιν καί εμεινενέ,λ- 
λείψει έτοιμότητος καί ένεργείας.

—  Ούτε σύ ούτ’ έγώ εϊμεθα, δέν είν’ 
ετσι ; έπανέλαβεν ό τραπεζίτης. Λοιπόν 
εινε ό Ροβέρτος.

—  ’Αρχίζω νά τό πιστεύω , είπεν 6 
ταγματάρχης, ό όποιος ήκουε μέχρι τοΰδε 
τόν μεταξύ τοΰ κυρίου Δορζέρ καί τοΰ 
υπαλλήλου του διάλογον. Τόρα πρόκειται 
νά άποφασίσωμεν τ ί θά κάμωμε. Ε π ιμ έ
νετε πολύ νά εύρήτε τά  χρήματα, τά  
όποια έ'κλεψαν ;

—  Ό λιγώτερον άφ’ δτι σείς διά τό κ ι-  
βωτίδιόν σας" έπιμένω δμως είς τήν άπό- 
φασίν μου νά καταδιώξω τόν κλέπτην. 
Πρέπει νά τιμωρηθγί αύτάς ό άχρεΐος,κα
θώς τό άξίζει.

—  Αύτή είνε καί έμέ ή ιδέα μου. ”Αν 
θέλετε μάλιστα έμπιστευθήτε είς έμέ καί 
έγώ έπιφορτίζομαι νά τόν εΰρω- ύπά έ'να 
δμως δρον δτι θά ένεργήσω μόνος. Καί. 
θά ’δήτε δτι θά ένεργήσω καλλίτερον άπο 
τήν Γαλλικήν σας άστυνομίαν, ή οποία 
£χει τόσας άλλας φροντίδας. Έ γώ  ’ποΰ 
Ιχω ένδιαφέρον νά έπ ιτύχω  θά φροντίσω 
πολύ καλλίτερον. Έ χω δμως άνάγκην 
μερικών πληροφοριών περί τοΰ κυρίου δέ 
Καρνοέλ. Ποιόν συνανεστρέφετο είς Πα— 
ρισίους ;

—  Κανένα, πρά δύο έτών ποΰ εγινε 
γραμματεύς μου.

—  Ή  οίκογένειά του κατο ικεί είς τή ν  
έπαρχίαν, θαρρώ.

—  Δέν εχει ούτε οικογένειαν, ούτε 
κτήματα . Ό  πατέρας του τοΰ άφησεν 
έ'να πύργον μονάχα καί έκεΐνον κατεστραμ- 
μένον.

—  Είς ποιον μέρος τής Γαλλίας ;
—  Εις τήν Βρετάνην, πλησίον τοΰ 

Κίμπερ, θαρρώ. Οί πρόγονοί του ήσαν 
κύριοι έκείνου τοΰ μέρους, τό όποιον ονο
μάζεται Καρνοέλ, καθώς αύτός. Σάς βε-» 
βαιώ δμως πώς δέν έπήγεν έκεΐ. θ ά  ε— 
φυγε τά  μεσάνυκτα διά τήν "Αβρήν καί 
άπό ’κεΐ διά τήν ’Α γγλίαν ή τήν ’Αμε
ρικήν.

—  Έ κτάς άν δέν διηυθύνθη πράς τήν



Ρωσσίαν ή άλλο μέρος. Θά μάθω έντός 
[ όλίγου.

—  θαυμάζω  τήν πεποίθησίν σας, κύ
ριε, αν καί δέν τήν συμμερίζομαι. Σάς

• βεβαιώ δέ οτι δέν θά τόν κα ταγγείλω .
[ Έζησεν είς τό σπ ίτ ι μου αυτός ό δυστυ

χής καί άν δέν έβλάπτεσθε είς αυτήν τήν 
ί ύπόθεσιν θά έπεθύμουν νά·μή γίνγι λόγος 

πλέον περί αύτοΰ. Ενεργήσατε όπως θέ
λετε, σάς τόν παραδίδω.

—  Καλά, κύριε, ή δικαιοσύνη θ’ άπο- 
δοθή, άνευ θορύβου καί σκανδάλου. Θά 
[<.έ ίδήτε όταν τά  πάντα  τελειώσουν. 
Φεύγω,χωρίς νά πάρω τό κιβωτίδιόν μ ου, 
άφοΰ έξηφανίσθη, ά7νλά υποθέτω ότι θά 
σάς είνε ευκολον νά μοΰ μετρήσετε τριά
κοντα χιλιάδας φράγκων, ποσόν τό όποιον

ί ήρχόμην νά σάς ζητήσω.
■ —  Ό  ταμ ίας μου θά σάς τό μετρήσν).
Καί τόρα, επιτρέψατε μοι ν’ άπέλθω. Αί 
υποθέσεις μου είνε κατεπείγουσαι καί είνε 
καιρός πλέον ν’ άνοίξν) τό θυρίδιον. Ή -  
κουσες, Βινιορύ ; Πρόσεχε, ούτε λέξιν.

Ό  ταμ ίας ΰπεκλίθη μόνον, διότι ένεκα 
τής ταραχής του, δέν έδύνατο ν’ άποκρι- 
θί). Ό  κύριος Δορζέρ έχαιρέτισε ψυχρώς 
λίαν τόν ταγματάρχην καί έσπευσε νά 
έξέλθγι.

’Ή θελε νά ί'δη τήν κόρην του. 
f Ό  κύριος Δορζέρ πρό τοΰ ταγματάρχου 
I ήδυνήθη νά κρατήστ) έαυτοΰ, άλλ ’ ή κα- 
Κ ταστροφή τήν οποίαν εβλεπε τόν έξώρ- 
1 γισε μεγάλως. Δέν τον άπήλπιζεν ή άπώ- 
1 λεια τοΰ χρήματος, άν καί ώς πρός τοΰτο 
Η δέν έφαίνετο όλως άναίσθητος, άλλ’ ή 
ί ιδέα ότι ή κόρη του ήγάπησε κλέπτην, 

j Διότι δέν άμφέβαλλε περί τής ένοχής τοΰ 
Ροβέρτου. Τό πάν είς κατηγορίαν τοΰ 

I δυστυχούς τούτου νεανίου έστρέφετο, φυ- 
γ&ντος μετά τήν διάπραξιν έγκλήματος" 
τό πάν, ετι κα ί τό σχετικώς μέτριον ά - 
φαιρεθέν ποσόν.

"Αλλος τ ις  θά εκλεπτε τά  εκατομμύ
ρια. ’Εκείνος δε μόνος ήν δυνατόν ν’ άρ- 
κεσθν) είς πεντήκοντα χιλιάδας, ποσόν 

1 διά τοΰ οποίου νά δοκιμάστι τήν τύχην. 
’Εκείνος μόνος ήν δυνατόν νά συλλάβνι 
τήν ιδέαν δανείου καταναγκαστικοΰ, τό 
όποιον ήθελεν αποδώσει είς τόν δανειστήν 
του,έάν έπετύγχανον αΐ έπιχειρήσεις του.

I ’Ά λλω ς τε δέ μόνον έπί τοΰ Ροβέρτου 
Χαί τοΰ Βινιορύ επιπτον αί ύπόνοιαι. Αυ
τοί μόνοι έδύναντο κατά  πάσαν ώραν νά 

I περιφέρωνται είς τό μέγαρον, νά γνωρί- 
ι ζωσι τήν μυστικήν λέξιν τοΰ νρηματοκι-Ρ \Φωτίου καί τό προφυλακτήριον μηχάνημα.

Ό  Βινιορύ δέν εφυγεν' ό Βινιορύ ούδέν 
είχεν ένδιαφέρον νά κλέψν) χ ιλιάδας τινάς 
φράγκων.

Ή  θέσις του ήν έξαίρετος καί τό μέλ
λον του ήσφαλισμένον. Δέν είχεν ύποστεϊ 
ταυτοχρόνως τήν απώλειαν τής θέσεώς 
του καί τής έλπίδος τοΰ νά νυμφευθη 
“λουσίαν κληρονόμον. Και επειτα  τ ί τό 
ήθελε τό κιβωτίδιόν τοΰ Ρώσσου, ό ήσυ
χος αυτός υπάλληλος, ό περί τής έργα- 
®ίας του μόνον σκεπτόμενος ; Ποΰ θά τό 
ίκρυβε; Καί τό σπουδαιότερον θά είχε τήν 

νά τό πάρν) τήν ημέραν καθ’ ήν

έπρόκειτο νά τό ζητήστι ό ιδιοκτήτης του;
Ό  κύριος Δορζέρ δέν ήξευρεν άκριβώς 

τ ί περιείχε τό μυστηριώδες έκεϊνο κιβω- 
τίδιον, τό όποιον έλυπεΐτο πολύ δτι έδέ- 
χθη, ά λλ ’ ΰπωπτεύετο οτι ό ταγματάρ
χης είχε κλείσει έκεΐ μέσα δ ιπλωματικά 
έ'γγραφα, άπό έκεΐνα τά  όποια κρύπτουν 
μέ πολλήν φροντίδα,εως δτου έλθν] ή κα
τάλληλος ώρα νά τά  μεταχειρισθοΰν, καί 
τά  όποια πληρώνουν άκριβά οί ένδιαφερό- 
μενοι διά νά τά  πάρουν.

Άμφέβαλλε πολύ δτι ό κύριος Βορισώφ 
είχε βάλλει έκεΐ χρηματικάς αξίας. Ό 
Ρώσσος αυτός ήξευρε πολύ καλά βέβαια 
δτι οί τραπεζίτα ι είνε υπόλογοι μόνον 
διά τάς ποσότητας,α ί όποΐαι φανερά τοΐς 
δίδονται, καί δέν ήτο άνθρωπος νά στε- 
ρηθ-7) δ ι’ αμέλειαν ή αδιαφορίαν το ιαύτης 
προφυλάξεως. Έφεΰρε δέ τόν μΰθον τοΰ- 
τον ιν’ άποφύγν) τήν άλήθειαν, καί ή έ- 
πιμονή του νά ένεργήστ) μόνος πρός άνα- 
κάλυψιν τοΰ κλέπτου, έξηγεΐτο ,διότι έφο- 
βεΐτο ν ’ άναμιχθ-Τί ή άστυνομία είς οΰτω 
δυσάρεστον ύπόθεσιν.

Ό  πολιτικός υπάλληλος έπ ιπ λή ττετα ι 
σοβαρώς δταν δι’ αδεξιότητα αφοπλίζε
τ α ι ' ό δέ ταγματάρχης ήτο πολιτικός 
υπάλληλος. Ά ν  δέ κατηγορεί τόν Ρο
βέρτον δέ Καρνοέλ, είχε λόγους πρός 
τοΰτο, τούς όποιους δέν ήθελε νά κα τα - 
στήση γνωστούς.

’Ά λλω ς τε δέ ό κύριος Δορζέρ δέν έλυ
πεΐτο δτι έγκατέλειψε τόν γραμματέα 
του είς τήν έκδίκησιν τοΰ κυρίου Βορι
σώφ, άντί νά καταφύγτ; είς τήν άστυνο
μίαν, άποφεύγων οΰτω πάσαν ένδεχομέ- 
νην διάδοσιν.

Έσκέπτετο νά πληροφορήσει τήν Ά λ ί-  
κην περί τών συμβάντων καί έπρόβλεπεν 
δτι ή συνδιάλεξις ήθελεν είνε θορυβώδης. 
Τό έθεώρει δμως καθήκον νά τήν διαφώ
τιση, άνευ άπωλείας χρόνου, περί τής ήθι- 
κής άξίας τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ, καί νά 
τη  δείξγ) τόν κρημνόν,πρός δν όλίγου δεΐν 
επ ιπτεν.

Προτοΰ δμως, ήθελε νά λάβη πληροφο
ρίας ,.τινας.

Ά μ α  είσήλθεν είς τό γραφεΐόν τον έ- 
κάλεσε τόν θαλαμηπόλον του, γέροντα 
υπηρέτην τυγχάνοντα μεγάλης εμπιστο
σύνης. Οΰτος έμάντευσε περί τίνος πρό
κειτα ι καί μόλις τώ  εθηκεν ό τραπεζίτης 
τή ν  έρώτησιν, έπληροφορήθη δτι δλοι οί 
ύπηρέται τοΰ οίκου έγνώριζον τήν άναχώ- 
ρησιν τοΰ κυρίου δέ Καρνοέλ.

Ό  θυρωρός τόν είδεν είσερχόμενον τήν 
δεκάτην καί έξερχόμενον τήν ένδεκάτην 
κα ί ήμίσειαν μέ ενα δέμα είς τά ς χεΐρας.

Καθ’ δλον τοΰτο τό χρονικόν διάστημα 
εμεινεν είς τό δωμάτιον του ; Τοΰτο οΰ
δείς έγνώριζεν. Ά φήκεν δμως ί'χνη τής 
διαβάσεώς του : ένδύματα έρριμένα έπί
τών έπίπλων καί σύρτας άνοιγμένους,τών 
οποίων τό περιεχόμενον ήν άνω κάτω , 
καί τεμάχια  έπιστολών, αί όποΐαι έκάη- 
σαν έν τή  εστία .

'Υπήρχεν έκεΐ ή ά ταξία , ή ένδεικνύου- 
σα κατεσπευσμένην άναχώρησιν.

Ό  νεανίας ούτε ένδύματα ήλλαξεν' §ν

μόνον κάλυμμα τοΰ ταξειδίου έπήρε μεθ’ 
έαυτοΰ καί ολίγα άσπρόρρουχα. Ό  κύριος 
Δορζέρ ήθελε πρό πάντων νά πληροφορηθτϊ 
καί δι’ Ιν άλλο πολύ λεπτόν πράγμα. 
Τήν προτεραίαν είχε δειπνήσει έ'ξω, ένώ ή 
Α λ ίκ η  έ'μεινε μέσα; ’Ή θελε νά μάθτ) άν 
ό Ροβέρτος τήν είδε προτοΰ. φύγει, καί 
έδίσταζε νά έρωτήσν) τόν υπηρέτην.

Ευτυχώς ούτος ήτο φλύαρος καί χωρίς 
νά έρωτηθ-Τί είπεν δτι ή δεσποινίς Δορζέρ 
έδείπνησε μετά τής παιδαγωγού της καί 
κατόπιν πάραυτα άπεσύρθη είς τό δωμά- 
τιον της. Έκεΐθεν συνεπέρανεν. ό τραπε
ζ ίτη ς δτι δέν είδεν ή κόρη του τόν κύριον 
δέ Καρνοέλ είσελθόντα κατά  τά ς δέκα 
καί κάτοικοΰντα είς τό άλλο άκρον τής 
οικίας.

Ό  θαλαμηπόλος δέν έσχολίασε μέν τήν 
έσπευσμένην φυγήν τοΰ κυρίου δέ Καρ
νοέλ, ά λλ ’ έφαίνετο έκ τοΰ ήθους του δτι 
ήν άρκετά έκπεπληνμένος. Διά νά τούς 
έμποδίσνι δέ άπό τοΰ νά φλυαρώσιν, έ- 
φρόντισε τεχνηέντως νά εϊπτ] δτι ό κύριος 
οέ Καρνοέλ άνεχώρει ούτω βιαστικός διά 
κατεπείγουσαν άποστολήν είς τό έξωτε- 
ρικόν.

Χωρίς δέ νά κάμγι λόγον περί τής κλο
πής, έκάλεσε τόν Μαλικόρν, τόν φύλακα 
τοΰ ταμείου, καί τόν έπέπληξε σφοδρώς.

—  Δέν έπεχείρησαν άκόμη νά μέ κλέ
ψουν, είπεν, άλλά δέν θ’ αργήσουν, βέ
βαια, άν έξακολουθ^ς νά παραμελής τήν 
εργασίαν σου. Έννοώ νά ερχεσαι είς τάς 
έννέα,διότι είς τήν πρώτην φοράν ’ποΰ θ’ 
άογήσης θά σέ διώξω.

Ό  δυστυχής ώμολόγησεν δτι είχεν άδι
κον, ά λλ ’ ώρκίσθη συνάμα είς τό« κύριον 
Δορζέρ δτι κανείς δέν είχεν είσέλθει είς 
τά  γραφεία κατά  τήν άπουσίαν του, διότι 
πάντοτε έκράτει τά ς κλείδας καί πάν
τοτε εύρισκε τάς θύρας άμα είσήρχετο 
κλειστάς.

Αΰτό άκριβώς ήθελε νά μάθτ] ό τραπε
ζ ίτη ς , καί ήδη έ'σπευδεν είς τά δωμάτιον 
τής κόρης του, τήν οποίαν εύρε γράφου- 
σαν έπιστολήν.

Ή ν ώχρά κα ί είχε τούς οφθαλμούς 
έρυθρούς. Ήγέοθη άμα τόν ειδε καί ήλθεν 
είς συνάντησίν το υ ’ άντί δμως νά πηδήση 
είς τόν λαιμόν του, ώς συνήθως, τω  έ'τεινε 
μόνον τό μέτωπόν της είς φίλημα.

Ό  κύριος Δορζέρ τήν έφίλησεν,είτα δε 
λαμβάνων τάς χεΐράς της :

—  Τί έ'χεις> μικροΰλά μου ; τήν ήρώ- 
τησε. Θαρρεί κανβίς πώς έ'κλαιες.

—  Α λήθεια . Έ κλα ια , άπεκρίθη θαρ- 
ρούντως ή Α λ ίκ η . Ά πό  χθές ολο κλαίω 
. . . κα ί είσαι σύ ή α ιτ ία .

Ό  πατήρ ήσθάνθη ρίγος. Οΰδέποτε 
άνέμενε τοκκύτην έλευθέραν έκδήλωσιν 
αισθημάτων, καί προεμάντευσεν δτι ή 
σκηνή ήθελεν είσθαι μάλλον λυπηρά ή 
δσον ΰπέθετεν.

—  Είσαι θυμωμένη μαζύ μου γ ια τ ί 
σοΰ είπα τά  σωστά, είπεν ήπίω ς.Έ πρεπε 
νά εύχαριστηθ·7ΐς ’ποΰ έναντιώθηκα σ’ ένα 
γάμο ’ποΰ θά σ’ Εκανε δυστυχή. Ά λ λ ά  
δέν πειράζει, θ έλω  μόνον νά μ’ άκούστις 
ήσυχα. Ό τα ν  μάθγις τ ί  Ιχω νά σοΰ ’πώ,«νοησίαν

- L . ·



τότε θά ’δγϊς οτι κύτος ό γάμος ήτο αδύ
νατον νά γίνει.

Ή  νεάνις έκίνησε τήν κεφαλήν χωρίς 
ν ’ άποκριθή.

—  Καί να ’δεις δτι ό κύριος δε Καρνοέλ 
τόν εκαμε αδύνατον τον γάμο, έπανέλα- 
βεν ό τραπεζίτης θελων νά μετριάσει τό 
κτύπημα,δπερ ήθελε καταφέρει.

Καί έπειδή είδεν δτι έκείνη έπέμενε νά 
σιωπά :

—  Τίνος λοιπόν γράφεις ; ήρώτησε δει— 
κνύων τήν έπ ί τής τραπέζης έπιστολήν.

—  Εις έκεΐνον, είπεν ή ’Αλίκη άνευ 
δισταγμού.

—  Τί ! γράφεις είς αύτόν τόν άνθρω
πον ! Καί δέν πηγαίνεις νά κρυφθής !

—  Δ ιατί νά κρυφθώ ; Ώρκίσθην είς 
αύτόν δτι θά τόν νυμφευθώ καί θά κρα
τήσω τόν ορκον μου. Έμπορώ λοιπόν νά 
γράψω είς τόν άρραβωνιστικόν μου.

—  Λοιπόν εδωκες τόν λόγον σου χωρίς 
τήν άδειάν μου! Καί υποθέτεις δτι θά 
ύπανδρευθής χωρίς τήν θέλησίν μου ! Εί
σαι τρελή. Δέν ήξεύρεις λοιπόν δτι είς 
τή ν ήλικ ίαν σου δέν 'μπορείς νά κάμεις 
τ ίποτε χωρίς τήν συγκατάθεσι τοΰ πα- 
τρός σου ; δτι ό νόμος απαγορεύει είς τόν 
ανήλικον νά κάμει τ ίποτε ; Λοιπόν καί ’γώ 
σοΰ άρνοΰμαι τήν συγκατάθεσίν μου.

—  θ ά  περιμένω !
—  Ά  ! μά εινε πολύ, είνε πολύ, άνέ- 

κραξεν ό κύριος Δορζέρ, έρυθρός έξ όργής. 
Τολμάς νά μοΰ 'πής δτι άμα ένηλικιωθής 
θά ΰπανδρευθής χωρίς τήν θέλησίν μου ! 
Μέ περιφρονεΐς! Καλά, ή α ιτ ία  τη ς άμαρ- 
τ ία ς σου θά γίνε) καί της τιμωρίας σου. 
’Ξεύρεις τ ί  έ'καμε αύτός. ό κομψευόμενος 
’ποΰ μοΰ τόν λές άρραβωνιστικόν σου ;

—  Τίποτε βέβαια, τό όποιον είνε ανά
ξ ιο ν  είς τό δνομα ’ποΰ φέρει, τό ορκίζο
μαι.

—  Έ κλεψε.
—  Δέν είνε άλήθεια.
—  ’Έκλεψε, έπανέλαβεν ό κύριος Δορ

ζέρ, δίδων ίδιάζοντα τόνον είς τήν λέξιν. 
Χθές τοΰ είπα τ ί σκέπτομαι ώς πρός τάς 
άςιώσεις του καί δτι τόν στέλλω είς τό 
έξωτερικόν νά μέ άντιπροσωπεύσει καί ήρ- 
νήθη.

—  Καλά εκαμε.
—  Ά φ ες  νά τελειώσω. Κατόπιν τόν 

υπερασπίζεσαι άν έ'χεις άκόμη θάρρος, 
άφοΰ άκούσης τήν ιστορία του. Ήρνήθη 
δ ,τ ι τοΰ έπρότεινα, κα ί μοΰ είπεν δτι δέν 
είχεν άνάγκην της προστασίας μου, καί 
-εφυγεν υπερήφανος. Δέν τόν ξαναεΐδα, 
άλλά έγύρισε τήν νύκτα , έμβηκε είς τό 
γραφεϊον, ήνοιξε τήν κάσα μέ άντικλεΐδ ι 
καί έπηρε πενήντα χιλιάδες φράγκα καί 
ενα κιβωτίδιον τοΰ ταγματάρχου Βορισώφ.

—  θέλε ις  νά ’πής δτι τόν κατηγορούν, 
άλλά δέν π ιστεύεις. Έρώτησέ τον. Δέν 
θά δυσκολευθη διόλου νά δικαιολογηθή.

—  Έ φυγε ί Τό εστριψε, ’σάν κλέφτης 
’ποΰ εινε καί τόρα βέβαια θά πέρασε τά  
σύνορα. Δέν θά τόν καταδ ιώξω . Μοΰ αρ
κεί δτι έγλύτωσα άπό τό υποκείμενόν 
του. Ε λπ ίζω  πώς δέν θά ξαναπατήση είς 
τήν Γαλλίαν. "Αν δμως ελθει, είσαι έλευ-

θέρα νά ύπανδρευθής ενα άτιμον, διότι 
έγώ δέν θά τόν συλλάβω.

—  "Εφυγεν, έψιθύρισεν ή νεάνις πλη - 
γεΐσα κατάκαρδα, έ'φυγε χωρίς νά μοΰ 
έξηγήσγι τήν α ιτ ία ν  ’ποΰ άπεμακρύνετο 
άπό ’με . . . χωρίς κάν νά μέ αποχαιρε
τίσει ! . . .

Καί επεσε λιπόθυμος είς τά ς άγκάλας 
τοΰ πατρός της.

Έ πετα ι συνέχεια.
Α ι ς ο π ο ς  

ΙΟ Γ Δ ΙΟ Υ  Κ Δ Α Ρ Ε Τ Γ

Η Σ Η Μ Α Ι Α
Έ ρ γ ο ν  στιφθεν ύ «6  Γ α λ λ ικ ές  *Α κ α δη μ ία ς

[Συνέχεια].

Ό  Μαλαπέρ κατείχετο ΰπό τρομε- 
ράς παραφοράς- πρός στιγμήν ώρθώθη 
έπί της κλίνης του δεικνύων τάς κ ά τ ι
σχνους αυτοΰ κνήμας καί τά  τεταμμένα 
νεΰρά των καί ήθέλησεν ό ίδιος νά άρ- 
πάσν) έκ τοΰ τοίχου τάς ΰβριστικάς έκεί- 
νας εικόνας, ά λλ ’ έ'πεσεν άπηυδηκώς, έν 
τώ  μέσω της μανίας του καί έ'μεινεν έξ- 
ηπλωμένος έπί τής κλίνης του. Ό  Φου
ζερέλ έκάλυψεν αύτόν καί περιεστοίχισε 
διά μητρικών φροντίδων. Κατόπιν ελαβε 
κάθισμα έκ τής γωνίας τοΰ δωματίου δ
πως φθάσν] τάς εικόνας,είς άς ό έπ ιθάνα- 
τος είχεν άναγνώσει : Λειψία —  ' Αγιος 
’Ιωάννης !

Τό βλέμμα τοΰ Φουζερέλ, καθ’ ήν στ ιγ 
μήν προσήγγιζεν ετι τήν κλίνην, συνήν- 
τησε τά τοΰ Μαλαπέρ, δπερ δέν ήτο πλέον 
απειλητικόν ούτε άγριον, άλλ’ ήρεμον, 
μελαγχολικάν καί ώσεί συγκεκινημένον. 
Άποτόμως ή παραφορά είχε καταπαύσει, 
είχε καταπέσε) ώς παραπέτασμα καί γα 
λήνη άσθενής έπηλθεν. Ό  Φουζερέλ ώ π ι- 
σθοχώρησε τετα  ραγμένος’ ένόμισεν δτι 
είς τούς πρό ολίγον διαπύρους οφθαλ
μούς τοΰ Μαλαπέρ, ήδη ελαμπε τό δά
κρυ. Ό  έπιθάνατος έξήγαγε τότε τήν ί-  
σχνήν χεΐρά του έκ τοΰ καλύμματος καί 
ετεινεν αύτήν πρός τόν άρχαΐόν του φίλον.

—  Πόσον είσαι καλός, είπε μετά κό
που διά φωνής βραδείας καί σοβαρές, 
πόσον είσαι καλός, ταλαίπωρε Φουζε
ρέλ ! ’Ιδού σύ τώρα καί νοσοκόμος. Πα-

ξηγορήθητι, είπεν ό έπιθάνατος στενά- 
ων, δέν θά διαρκέσει πολύ τό νέον σου 

έπάγγελμα. Τ ετέλεσται, αισθάνομαι δτι 
τό παν τελειόνει.

—  Έτρελάθης ; είπεν ό λοχαγός’ πολύ 
ώραΐα πράγματα μοί λέγεις, σέ εύχαρι- 
στώ !

—  ’Αναμφιβόλως, ΰπέλαβεν ό Μαλα
πέρ, είνε ίσως λυπηρά, άλλ’ άληθή. Σέ 
καθιστώ δυστυχή έγκαταλίπων σε, άλλά 
δέν είνε σφάλμα μου. "A ! Φουζερέλ, έάν 
λυποΰμαι τ ινά  διότι άποθνήσκω,καλέ μου 
Φουζερέλ, δύνασαι νά είπεις δτι είσαι σύ!

—  Δέν έχεις ούδένα νά λυπηθής’ δέν 
θά άποθάνεις, καί έντός δέκα ήμερών θά 
είσαι είς Ποτσδάμην, έννοεΐς ; είς Π οτ- 
σδάμην

—  Ναί, να ί, άπεκρίνατο ό Μαλαπέρ 
άνυψών τούς ώμους, γνωρίζω, είνε ή γη 
της έπαγγελ ίας, άλλά δέν εισέρχεται τ ις  
δπως θέλει. Αισθάνομαι δτι δέν θά προ
χωρήσω πλειότερον, πτωχέ μου φίλε . . .  
Γνωοίζεις δτι έκινδύνευσα άπαξ νά άπο- j 
θάνω είς τήν χώραν ταύτην, είς τό νοσο- 
κομεΐον της Μ αγιάνς πληγωμένος καί 
σχεδόν άποθνήσκων κατά  τό 1813. Φαί
νετα ι δτι ή ειμαρμένη μου ώρισε νά μείνω ,
έν Γερμανία. "Ο,τι μέ λυπεί και μέ βα- ,
σανίζει, Φουζερέλ, είνε διότι άποθνήσκω 
τοιουτοτρόπως, έν τή όδώ, χωρίς νά ,
πράξω δτι γνωρίζεις . . . Σύ είσαι εύτυ- 

ής. θ ά  υπάγεις έκεΐ κάτω . Σέ φθονώ ;
ιά τήν χαράν σου ταύτην. Πόσον έπε- j

θύμουν νά έπανίδω τό τεμάχιον έκεΐνο <
καί νά λάβω όπίσω τήν σημαίαν, τήν ό- (
ποίαν ε'κλεψαν . . . "Αν ήδυνάμην νά βα
δίσω, έ'στω καί έπί τών γονάτων, θά έ- ·
πορευόμην. Τούλάχιστον, γέρων μου, μή .
λησμόνησες νά πράξης δτι θά σοί ζη - |
τήσω. Άκουσον. Μ αταίως προσπαθείς .
νά μή πιστεύεις ή νά πείσεις έμέ, άπο- (
θνήσκω. ’Ανθρώπους είς τήν ήλικίαν μας 
δύναται καί ό άνεμος νά τούς φονεύση, 
άφ’ ού άντέστησαν είς τάς προσβολάς τοΰ . 
ξίφους. Λοιπόν όπόταν άποθάνω, Φουζε- < 
ρέλ, καί δέν θά είμαι πλέον πλησίον σου, 
έξακολούθησον μόνος τήν οδόν σου, καί ,
μόνος έκτέλεσον δτι άμφότεροι είχομεν |
σχεδιάσει νά πράξωμεν. Αρπασαι τήν 
σημαίαν τοΰ πρώτου τών γρεναδιέρων καί 
φέρε την είς τήν Γ αλλίαν. Καί δταν τήν 
λάβεις,δταν γίνει ίδική σου καί ίδ ικήμας, 
τότε έλθέ πρός τό μέρος τοΰτο, είς τήν 
γωνίαν της γης δπου θά μέ θάψεις, καί 
κτυπών διά τοΰ ποδός τό χ^ώμα ύπό τό 
όποιον θά κοιμοΰμαι, άρχαΐέ μου σύν
τροφε, είπέ μοι μόνον : «Έπανεκτήσαμεν 
τήν σημαίαν, Μαλαπέρ !»  καί σοί τό ορ
κίζομαι δτι θά σέ ακούσω !

Ό  στρατιώτης βραδέως προέφερε τάς 
λέξεις τα ύτα ς , α ΐτινες έν τή σιγή της 
νυκτός άντήχουν ήδη ώς έκ τάφου έξερ- 
χόμεναι. Ό  Φουζερέλ,δστις κατά  τό σύν- 
ηθες δέν συνεκινεΐτο εύκόλως, ήσθάνθει 
ρίγος καθ’ δλον του τό σώμα. Όπόταν 
δμως ό Μαλαπέρ μετά βραχεΐαν σιγήν τφ 
ε ίπ ε ' I

—  Μοί τό ύπόσχεσαι λοιπόν ;
Ήρθώθη, παρετήρησε κα τά  πρόσωπον

τόν φίλον του καί τείνων αύτώ  τήν 
χεΐρά του'

—  Σοί το ορκίζομαι,άπεκρίνατο.
Καί ό έπιζών, άποφαστικός καί σοβα

ρός, ελαβε τήν διαταγήν τοΰ έπιθανάτου.
Ή  νύξ ύπήρξε μακρά είσέτι. Ό  Μαλα- 

πέρ έξησθένει κατά  μικρόν. Ό  πυρετό? 
τών τελευτα ίων ήμερών είχε καταπαύσει 
αναμφιβόλως, άλλ’ άφίνων τό δυστυχεί (. 
έκεΐνο σώμα έν πλήρει έξασθενήσει. Ό 
λοχαγός επνεε τά  λοίσθια. Μόνον οι 
φθαλμοί αύτοΰ εζων πλέον, λάμποντες 
άπαισ ίω ς' τά  ώχρά του χείλη έ'τρεμον, ‘Λ 
δέ ασθένεια έντός ολίγων ήμερών είχε κα~ 
ταμαράνει τό εύρωστον έκεΐνο πρόσωπον, 
χαράττουσα διά σκληροΰ δακτύλου τουί 
κροτάφους καί τάς παρειάς, ών τά  μ ί '



λα έξεΐχον . Έ νίοτε , όπόταν ό Μα- 
>απέρ άπηυδημένος έκλειε τούς οφθαλ
μούς καί έμενεν ούτω έξηπλωμένος, μέ τό 
στόμα ήνεωγμένον, τά  δέ βλέφαρα κα τα - 
βιβασμένα, ό Φουζερέλ έντρομος ύπέθε- 
τεν δτι είχεν άποθάνει κα ί προσεγγίζων 
εκλινεν δπως άκούση την αναπνοήν τοΰ 
ασθενούς" άλλ ’ ό λοχαγός είς την κ ίνη- 
«'.ν τοΰ φίλου του ήνοιγε τούς οφθαλμούς 
καί διά λαμπόντων βλεμμάτων ένητένιζεν 
αΰτόν,ένώ τά  χείλη του προσεπάθουν νά 
[Λειδιάσωσι.
- Τό πρωί, κατά  τήν άνατολήν τοΰ ήλίου, 
ό Μαλαπέρ κατελείφθη ύπό ασυνήθους ρί
γους, έφερε την χεΐρα πρός τόν λαιμόν 
καί χαμηλοφώνως έζήτησε νά πίϊ). Ά λ λ ’ 
δταν ό Φουζερέλ τώ έτεινε τό κοχλιάριον, 
οί όδόντες του έδηξαν αΰτό καί διά χει
ρονομίας άποτόμου άπώθησε τόν βραχίονα 
τοΰ φίλου του. Διά σκιρτήματος ώρθώθη 
καί δεικνύων τάς είς τόν τοίχον κρεμα- 
ji-ένας εικόνας: «Ό χ ι, είπε διά βραγχνώ- 
Οους φωνής . . . Είνε ψεύματα ! . . . είνε 
πολλοί ! . . .<ή σημαία ! . . . » καί έπαν- 
έλαβε άπειλητικώς κα ί άγρίως την λέξιν 
ταύτην, την τελευτα ίαν ή τ ις άνήλθε έπί 
τών χειλέων του: «ή σημαία!» Καί έπεσε 
πάραυτα,μέ τούς οφθαλμούς άπ7.ανεΐς,έπί 
τοΰ προσκεφαλαίου.

Ό  Φουζερέλ έλαβε την χεΐρά του. Ή 
σθάνθη αΰτήν συστελλομένην, καί τό 
βλέμμα έχων έπί τοΰ νεκροΰ τούτου, ό 
λοχαγός εμεινεν δρθιος, ένώ τά  δάκρυα 
του ερρεον καί ήσθάνετο τούς δακτύλους 
τοΰ Μαλαπέρ ψυχραινομένους έντός τών 
χςιρών του.

Ή δη τό ύχρόν φώς της ημέρας είσ- 
σήρχετο έν τώ  δωματίω έκείνω, ένώ ή 
λυχνία άνέδιδε στιγμ ια ίας λάμψεις καί έ- 
σβέννυτο βαθμηδόν. Ά κ τ ίς  ώχρά έπεκά- 
θητο τοΰ άρρενωποΰ κα ί ύπερηφάνου ποο- 
σώπου τοΰ Μαλαπέρ, ύπό τό φώς της ο
ποίας οί οφθαλμοί καί αί παρειαί του έ- 
φαίνοντο πλειότερον ύπεσκαμμέναι. Ό  
Φουζερέλ κατά  τό στρατιωτικόν αύτοΰ 
στάδιον είχεν ί'δει πολλούς νεκρούς καί έ- 
πιθανάτους, είχεν ιδει αίμοφύρτους π ί
πτοντας καί άκινητους έν τη  πολεμική 
στάσει ώς κεραυνωθέντας, πολλούς συν
τρόφους, πολλούς φίλους. Ά λ λ ’ ήδη ό 
θανών δέν ήτο συνοπλίτης άπλοΰς, άλλ’ 
ΊΟτο ή ιδία του ύπαρξις,ήτις κατεθραύετο.

I" Έμενε μόνος ηδη έν τώ  μέσω τοΰ άπεί-
I ρ υ̂ πλήθους ! ό θάνατος τώ  άνήρπαζε τό 

έτερον ημισύ το υ - ϊστατο άκίνητος καί 
παρατηρών διά μέσου τών ΰγοών έκ τών\ ' » Λ
οακρύων οφθαλμών του τόν νεκρόν έκεΐνον 
στρατιώτην, τοΰ οποίου ή αγωνία έπί της 
γερμανικής κλίνης εσχεν ώς μάρτυρας τάς 
εικόνας τών δύω καταστροφών : «Λειψία 
Χαι Βατερλώ !»

Ό  Φουζερέλ έπί πολύ έμεινε τοιουτο
τρόπως βεβυθισμένος. Δύο ή τρία κτυπή
ματα έπί τής . θύρας άπεσπασαν αύτόν 
τής άτονίας του. Άπεκρίθη μηχανικώς :

—  Είσέλθετε.
I —  Ητο ό βραχύσωμος, ό ψυχρός καί 
«τάραχος ιατρός, δστις ήρέμα ήρώτησε : 
Ε —  Πώς είνε ;

—  Ίδετε , άπεκρίνατο ό Φουζερέλ δει— 
κνύων τόν νεκρόν.

Ό  ιατρός έπεφώνησεν άπλώς άνευ έκ- 
πλήξεως καί άφ’ ού έπί στιγμήν παρετή- 
ρησε τό πτώμα,

—  Κύριε, είπε, μή δυνηθείς νά τόν 
σώσω θέλω νά σάς φανώ χρήσιμος είς τά  
τής ταφής, άτινα  πάντοτε παρουσιάζουσι 
όλίγην δυσκολίαν, καί πρό πάντων είς 
ένα ξένον.

Ό  Φουζερέλ ένώπιον το ιαύτης άδιαφο- 
ρίας ήσθάνθη οργήν ένδόμυχον * ήθελε 
νά κρημνίστ) τόν ιατρόν έκ τοΰ παραθύ
ρου, άλλ ’ έσκέφθη δτι ό ιατρός δέν είχεν 
α ιτ ία ν νά συγκινηθ-Τί, καί δτι ά π ’ έναντίας 
προσεπάθει νά φαν·?) καλός. Τότε ηΰχα- 
ρίστησε τόν ιατρόν καί ήκολούθησεν αΰ
τόν είς τά  γραφεία, δπως ποιήσωσι τάς 
δηλώσεις.

Ό  Φουζερέλ έξημμένος έκ τής έν Γερ
μανία διαμονής, κατέστη νευρικώτερος 
ένεκα τοΰ αίφνηδίου τούτου θανάτου καί 
τής μεγάλης συμφο'ράς. Διήρχετο τάς 
όδούς τής Κολωνίας ώς τυφλός, οΰδέν 
βλέπων ή άκούων, άλλά παραδιδόμενος 
είς τάς θλιβεράς σκέψεις του.

Ή  θλίψις τής άπωλείας τοΰ φίλου του 
έδιπλασιάζετο,διότι εύρίσκετο έν τή ξένη' 
ό Φουζερέλ θά ελεγεν έν χώρα έχθρική' 
«Ύπάρχουσιν έν τη πατρίδι τόποι δπου 
ό θάνατος φαίνεται ήδύτερος, δπως κοι
μάτα ι τ ις , δπου άποθνήσκει είς τόν οίκόν 
του», έσκέπτετο ό Φουζερέλ. Συνέλαβε 
τήν ιδέαν νά φέρτ) τό σώμα τοΰ Μαλα
πέρ είς τήν πατρίδα' έκτος δμως τής 
άποστάσεως καί τών δυσκολιών, έκτος 
τοΰ δτι ή Ποτσδάμη άνέμενε, παρουσιά- 
ζετο καί τό αιώνιον τοΰ χρήματος ζήτη
μα ! «Έ π ί τέλους, έλεγε καθ’ έαυτόν ό 
λοχαγός, ό άρχαΐος φίλος δέν θά ήνε μό
νος. Πόσοι ταλαίπωροι άπέθανον πρό αύ
τοΰ έπί τής άκτής ταύτης . . άλλοτε . . .

διά π otav α ιτ ία ν
Καθ’ δλην τήν ημέραν έτρεχεν έν τί) 

άγνώστω έκείνη πόλει.
Ό  ιατρός άφήκεν αΰτόν, άφ’ ού τώ  έ- 

δωκε πάσας τάς πληροφορίας, άς έπεθύ- 
μεΓ /άλλ’ ό Φουζερέλ ταχέως τάς έλη- 
σμόνησε καί ήναγκάσθη νά τρέξν) είς τόν 
δαίδαλον τών στενωπών έκείνων, νά έοευ- 
νήση, νά όργισθ'/) δπως έπιτύχν) τόν τά 
φον τοΰ φίλου του.Ύπέφερεν ό δυστυχής, 
άναγκαζόμενος νά διαπραγματεύηται πρός 
αποτόμους υπαλλήλους, πρός Πρώσσους 
σκωπτικούς" όργή άγρια κατελάμβανεν 
αύτόν,ήτις πάραυτα κατέπαυεν.Οΰδέν ή- 
κουεν έκ τών ονομάτων, άτινα τώ  ύπεδεί- 
κνυον' ήσθάνετο τήν μεγάλην θλίψιν τής 
μονώσεως, δεκαπλασιαζομένην ύπό τής 
βαθυτέρας οδύνης ήν έπί ζωής του έδοκί- 
μαζε. Τό εσπέρας, ώχρός καί άπηυδημέ- 
νος έπανήλθεν είς τό ξενοδοχεΐον, δπερ 
διά κόπου άνεΰρεν. Οί τοΰ οίκου ύπεδέ- 
ξαντο αΰτόν καλώς τήν φοράν ταύτην. 
Τοσαύτη άπελπισία έφαίνετο έπ’ αύτοΰ, 
ώστε τό τραχύ πρόσωπόν του καθίστατο 
έπιβλητικόν κα ί ώραΐον. Έ φαγεν ολίγον, 
έχαιρέτισε καί άνήλθεν είς τό δωμάτιον 
του. Μία υπηρέτρια ήρώττσεν αύτόν

άν ήθελε νά τώ  προετοιμάσωσι κλίνην 
είς έτερον δωμάτιον.

—  ’Ό χ ι,ε ίπεν, εΰχαριστώ. Δέν θά κοι
μηθώ.

Έ π ί τοΰ νεκροΰ τοΰ Μαλαπέρ είχον ρί- 
ψει τό λευκόν έκεϊνο ύφασμα τών νεκρών, 
τοΰ όποιου α ί πτυχα ί φαίνονται ώς μάρ- 
μαρον. ’Ολίγον άγίασμα εύρίσκετο έπί 
τής τραπέζης, πλησίον τοΰ Μαλαπέρ. Ό  
Φουζερέλ παρετήρησε τήν νεκρικήν έκεί
νην κλίνην καί άνεστέναξεν. Ε ίτα έκάθη- 
σεν. ’Έλαβε βιβλίον, άλλά δέν ήδύνατο 
ν ’ άναγνώσν). Τότε έστη όνειροπολών, 
τούς οφθαλμούς έχων προσηλωμένους έπί 
τοΰ σαβάνου έκείνου, έν ώ ό νοΰς του έφέ- 
ρετο είς τάς παρελθούσας άναμνήσεις, τάς 
έν τώ  στρατοπέδω νύκτας, τάς ημέρας 
τών μαχών, ώς καί τούς μακρούς καί 
προσφιλείς περιπάτους καί τάς είρηνικάς 
εσπερίδας τής Βερνών. Πόσος χρόνος έρ- 
ρευσε ! πόσον τα ΰτα  ήσαν μακράν ! Ά λ λ ’ 
έν τώ  μέσω τών σκέψεων τούτων,μ ία  ιδέα 
κυρίαρχος έπανήρχετο άείποτε. Ό  Φου
ζερέλ άδιαλείπτως ήκουε τόν μέγαν τοΰ 
νεκροΰ λόγον, καί έν τώ  βομβω ον προΰ- 
ξένει ή κόπωσις καί ό ώσεί κενωθείς έγ - 
κέφαλος, ένόμιζεν δτι ήκουεν έπαναλαμ- 
βανομένην τήν λέξιν: «ή σημ α ία !»

Ό  Φουζερέλ, καταπεπονημένος, έκοι- 
μήθη ολίγον περί τήν πρωίαν. Ό πόταν 
άφυπνίσθη οί νεκροφόροι ήρχοντο. Ό  λο
χαγός εμεινεν έκεΐ παρών είς τάς νεκρώσι
μους προετοιμασίας. Ό πόταν είδε τόν 
φίλον του τεθειμένον έν τώ  φορείω,ώς ιπ 
πότην έν τή  πολεμική του στολή, άνύ- 
ψωσε μίαν γωνίαν τοΰ σαβάνου καί κλ ί- 
νας έπί τοΰ μετώπου τοΰ στρατιώτου, 
δπερ ήτο έρυτιδωμένον, φαλακρ«ν, καί 
έφερεν οΰλήν ξίφους,έπέθεσε τά  χείλη του, 
ώς ύστατον άποχαιρετισμόν πρός τόν συ
στρατιώτην. Ε ίτα  μέχρι τέλους παρέμει- 
νεν όρθιος καί άποφασιστικός.

Ό  έκ τής προτεραίας συννεφώδης οΰ- 
ρανός ήτο βροχερός τήν ήμέραν έκείνην. 
Μικραί σταγόνες ψύχρας βροχής π ίπτου- 
σαι άνέλυον τόν βόρβορον τών όδών. Καί 
ώφθη διασχίζουσα τήν Κολωνίαν καί δ ι- 
ευθυνομένη πέραν τοΰ Άνετόρ, έπί τής 
όδοΰ τής Σαπέλ, πρός τό κοιμητήριον, 
κηδεία αγνώστου, δπισθεν τοΰ όποιου έ- 
βάδιζε μόνος καί άσκεπής, άνήρ πολιός.

Ό  λοχαγός Φουζερέλ οΰδόλως έπρόσε- 
νεν εις τά  περί αΰτόν συμβαίνοντα. Έ βά- 
διζεν άκαταγωνίστω ς συρόμενος ύπό τοΰ 
πρό αύτοΰ φορείου' έν τούτοις παρετήρη- 
σεν δτι οί δ ιαβάται δέν άπεκαλύπτοντο 
πρό τοΰ νεκροΰ δπως έν ΓαλλίίΖ.

—  Ούτε σέ ya '-ρετώσι, ταλαίπωρε Μα
λαπέρ, έσκέπτετο.Έ ν τή μικρά ήμών πό- 
λει τής Βερνών καί στρατός θά ήρχετο 
πρός τιμήν τοΰ παρασήμου σου ! Ά λ λ ’ 
είμαι έγώ έδώ, άρχαΐέ μου φίλε, καί τοΰ
το σοί άρκεΐ, νομίζω !

Οί δ ιαβάται καθίσταντο σοβαροί πα- 
οατηροΰντες τον άνδρα έκεΐνον,δστις έβά- 
διζε μόνος καί άγνωστος, ύπό τήν βρο
χήν, είς τάς βορβοοώδεις όδούς κα ί χα
μηλοφώνως έψιθύριζον :

—  Είς Γάλλος !



Είς την γωνίαν τοΰ κοιμητηρίου, μα
κράν τών επισήμων τάφων, παρά τά  άπλά 
μνήματα τά  κεκαλυμμένα διά κισσοΰ καί 
άνθέων, έτάφη ό λοχαγός,έν ω ό Φουζε
ρέλ δάκνων μετά θλίψεως το κάτω  χείλος 
του, δέν άνελογίζετο είμή τήν ήμέραν 
καθ’ ήν θά έπανήρχετο έκεΐ, είς αύτό 
τοΰτο τό μερ.ος, όπως έκπληρώστι τόν είς 
τόν νεκρόν δοθέντα όρκον καί τω  εί'πν) :

—  Μαλαπέρ, ιδού ή σημαία !
Ό τε  έτελείωσαν τά  πάντα , ό Φουζε

ρέλ εστη μίαν είσέτι στιγμήν πρό τοΰ 
χαίνοντος τάφου.

—  Πτωχέ μου Μαλαπέρ, είπεν ύψηλο-
φώνως, άρχαΐέ μου σύντροφε ! ................καί
είτα  μετ’ άποφασιστικής χειρονομίας,είπε:

—  Έ ντός ολίγου !
Καί έπέστρεψεν είς τό οίκημα όπου εί

χεν άφίσει μέρος τής ζωής του.
Εισερχόμενος, το δωμάτιον τω  έφάνη 

μέγα καί ψυχρόν. Έ ν τή  εύρεία έκείνν) 
αίθούστ] τά  βήματά του ένόμιζεν οτι 
άντήχουν ώς ΰπό θόλον.Είδε τήν κλίνην, 
ήτις έκαλύπτετο ήδη ΰπό εύτελοΰς υφά
σματος κεκόσμημένου δι’ άνθέων καί ήτις 
περιέμενε βεβαίως νέον ξένον, είδε τάς 
δύω εικόνας, ών ή θέα είχε παροργίσει 
φρικωδώς τόν ταλαίπωρον Μαλαπέρ.

Τήν φοράν ταύτην ό Φουζερέλ εφθασε 
τάς ύβριστικάς έκεΐνας εικόνας έκ τοΰ 
τοίχου καί κατεσύντριψεν αύτάς διά τοΰ 
ποδός του έν τώ  μέσω τοΰ δωματίου" είτα , 
εύτυχής, μέ οφθαλμούς πλήρεις δακρύων, 
έκτύπα έπ ’ αύτών τούς πόδας μετά π ί
κρας χαράς.

Τήν έπαύοιον είπε νά τάς καταλέξωσιν 
είς τόν λογαριασμόν του.

Ό  ξενοδόχος, φλεγματικός, ούδόλως 
έφάνη έκπλαγείς. Προσέθηκεν είς τό ολι
κόν ποσόν καί τήν τιμήν τών εικόνων, 
διπλασιάσας αύτήν.

Ό  Φουζερέλ άνεχώρησε πάραυτα. Έ -  
σπευδεν,ένεργών κα ί ζητών τήν κίνησιν 
καί τόν άγώνα, νά άποτινάξν) τήν λύπην 
ύφ ’ ής κατελαμβάνετο.

Ό πόταν είς τήν κλίσιν της όδοΰ ό 
Φουζερέλ είδεν έξαφανιζομένην ύπό π τυ 
χήν τοΰ έδάφους τόν μέγαν όγκον τοΰ 
άτελοΰς Dom, δέν ήδυνήθη νά διώξνι τήν 
θλίψιν έκείνην τής καρδίας, ήν αίσθανό- 
μεθα όπόταν έγκαταλείπωμεν όπισθεν 
ήμών γην ήν άγαπώμεν.

Έ π ί πολύ παρετήρησε τόν σωρόν τών 
οικιών, τά  τόξα τών έκκλησιών, τάς έπί 
τοΰ γηραιοΰ Ρήνου μεγάλας γεφύρας, 
κα ί έν τώ  άθροίσματι τών άγνωστων έ
κείνων οικημάτων, τών πετρών κα ί τών 
όδών, προσεπάθει πάντοτε νά μαντεύση 
τό ήρεμον μέρος, όπου ό Μαλαπέρ έκοι- 
μάτο.

Ε ίτα  άπώλεσεν έξ οψεως τήν Κολω
νίαν.

Μηχανικώς έπανελάμβανεν : «Είς τήν 
Κολωνίαν ! . . . νά ελθϊ) νά άποθάνη είς 
τή ν Κ ολωνίαν! » Καί ή ξένη έκείνη πό
λ ις ταυτοχρόνως τώ  έφαίνετο μισητή καί 
φίλη , διότι τώ  άφήρει, άλλά καί τ φ  έφύ- 
λ α ττ ε , τό ήμισυ τής καρδίας του.

Ε'

Ώ  ισχύς τής ιδέας, τής θελήσεως, 
τής άφοσιώσεως είς τό καθήκον! Ό  Φου
ζερέλ έφ’ όσον ή είς Πρωσσίαν φέρουσα 
αύτόν μικρά άμαξα πραύχώρει δονουμένη 
καί ώσεί άσθμαίνουσα, δέν έσκέπτετο 
είμή τήνάφρονα έπιχείρησίν του, καί ένό
μιζεν όχι ό Μαλαπέρ ήτο πάντοτε παρ’ 
α ύτφ  καί τφ  έ'λεγεν άκαταπαύστως τό 
σύνθημα: Πρός τήν σημαίαν !

Άφικόμενος είς Βερολΐνον κατελείφθη 
ύπ ’ οργής πρό τής πόλεως ταύτης, ήτις 
εχει τήν θέαν στρατώνος, ή τις εινε πλή
ρης στρατιωτών καλώς ένδεδυμένων καί 
αξιωματικών άναιδώς κομψών, πόλιν δια
μονής τών δεκανέων καί τών αύλικών. 
Ά πό  της πρώτης ήμέρας ήρώτησε πώς 
ήδύνατο νά μεταβή είς Ποτσδάμην. Τφ 
ύπέδειξαν τήν ώραν καί τόν τόπον έξ ού 
ή άμαξα άνεχώρει. Διά διερμηνέως συνε- 
φώνησε τήν τιμήν ανόδου κάί καθόδου. 
Ό  Φουζερέλ δέν ώμίλει πλέον πρός Γερ
μανούς, διότι κατελαμβάνετο ύπό λύσσης 
μή έννοούμενος. Τήν έπαύριον τό ποωί, 
έξυρισμένος καί φορών τά  χειρόκτιά του, 
κατά  πάντα  έτοιμος, ώς είς ήμέραν έπ ι- 
θεωρήσεως —  καί ήτο ήμέρα μάχης —  ό 
λοχαγός Φουζερέλ άνεχώρησε διά ΙΙοτσδά- 
μην όπου —  έπί τέλους θά εφθανε μετά 
τ ινας ώρας.

Έ πασχεν έκ πυρετοΰ- έψιθυριζε καθ’ 
έαυτόν άσμά τ ι τής νεότητάς το υ ’ ήτο 
ανυπόμονος ώς άνθρωπος προσεγγίζων ήδη 
τήν κρίσιμον στιγμήν τοΰ βίου του. Ένε- 
θυμεϊτο τόν Μαλαπέρ καί μέχρι μύχιων 
έλυπεΐτο, διότι δέν εύρίσκετο έκεΐ, π λη 
σίον του.

—  Ταλαίπωρος φίλος' πόσον θά έχα ί- 
ρετο !

Παραδόξως πως ούδόλως άμφέβαλλεν 
οτι ή σημαία τοΰ συντάγματος. θά ήο- 
χετο είς τήν κατοχήν του. Ή  εκστασις 
έ'χει τό προνόμιον νά καθιστά ψηλαφητόν 
καί τό άδύνατον.

Ούδόλως έξήταζε τ ίν ι τρόπφ θά εφθανε 
μέχρι τής σημαίας καί πώς θά ήρπαζεν 
αύτήν έκ τοΰ έχθροΰ. Ή το  βέβαιος ότι 
θά έλάμβανε τήν σημαίαν. Ή σθάνετο αύ
τήν, ούτως είπεΐν, έντός τών χειρών του, 
καί ή μέταξα έ'φριττεν ύπό τά  φιλήματά 
του έκ τών προτέρων. Ό  έραστής ούτος 
τοΰ καθήκοντος δέν έβάδιζε πρός μάχην, 
ά λ λ ’ είς έρωτικήν συνέντευξιν.

Έν τούτοις ήσθάνθη βαθεΐαν καί σο
βά ράν συγκίνησή όπόταν ή άμαξα ε'στη, 
ό δέ οδηγός είπε :

—  Ποτσδάμη !
—  Ποτσδάμη ; είχε φθάσει λοιπόν !
Έ κ τής γερμανικής γλώσσης έγνώριζε

μόνον τό ονομα τής έκκλησίας όπου εύ
ρίσκετο έν τή  πανδήμω κα ί κοινωνική έ- 
κείντ) πόλει, τή  κοσμουμένν) δι’ άψίδων 
καί αγαλμάτων καί άνακτόρων, ό τάφος 
τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου —  Carnisons 
K irche.

Διαβάτης τ ις  έ'δειξεν αύτήν διά τοΰ 
δακτύλου.

Ή  C arnisons -  K irche -  έν Ποτσδά-

μ·/Ι, γυμνή καί φαιά, ως άπασαι αί προ- 
τεσταντ ικα ί έκκλησίαι, ούδέν θά είχε τό 
άξιοπαράτητον άν δέν περιελάμβανε τόν 
τάφον τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου. Είνε ναός 
ψυχρός, μέ θρονία καί στοάς ξυλίνους, 
μέ τοίχους άνευ κοσμημάτων καί ύάλους 
λεύκάς. Εινε είδος έξοχικής έκκλη
σίας. Μόνον τό μνήμα τοΰ βασιλέως δο
ξάζει το μέρος έκεΐνο. Είνε ισόγειος ό τά 
φος ούτος, πρό τοΰ όποιου ϊστη  σκεπτι
κός καί -ευχαριστημένος ό νικητής τής 
Ίένης. Έ ν τφ  μέσφ τής έκκλησίας έπί 
θόλου τεχνικοΰ εύρίσκεται ό έκ κασσιτέ
ρου μέλας τάφος, άνευ κοσμημάτων, ά π - 
έναντι τοΰ πατρικοΰ, διά μέσου τών σι
δηρών κ ιγκλίδων,α ΐτινες χωρίζουσι αύτόν 
της έκκλησίας καί τής προσεγγίσεως τοΰ 
κοινοΰ. Ά λλο τε  έφαίνοντο έκεΐ τό ξίφος 
καί τά  παράσημα τοΰ μεγάλου Φρειδε
ρίκου. Ό  Ναπολέων, τό 1806, 2λαβεν 
αύτά  έκεΐθεν. Καί όπόταν εις τών ίδ ι-  
κών του συνεβούλευσεν αύτόν νά κρεμάσϊ) 
παρά τό πλευρόν του τό ξίφος τοΰ μεγά
λου Φρειδερίκου. «Α νόητε, άπεκρίνατο ό 
αύτοκράτωρ πληγείς έν τή φιλοδοξία του, 
μήπως δέν ε'χω το ίδικόν μου !»

Ή  Πρωσσία ήγειρεν είς τον έαυτής βα
σιλέα τρόπαια έκ τών γαλλικών σημαι
ών. Δύο τρόπαια αιχμαλώτων σημαιών 
κοσμοΰσι τό ύπεοκείμενον τοΰ βασιλικοΰ 
μνημείου μαρμάρινον ναΐδριον.

Ύπεράνω τοΰ ναϊδρίου τούτου ύψοΰται 
είδος στοάς, ήτις κυριαρχεί, ούτως είπεΐν, 
τοΰ τάφου. Κλίμαξ δεξιόθεν καί άριστε- 
ρόθεν φέρει έκεΐ, καί έκ τής στοάς βλέ
πει τ ις  κάτωθεν τάς μελανάς καί λεύκάς 
πλάκας τάς στρωννυούσας τήν έκκλησίαν, 
τάς πρός τόν ύπόγειον τάφον τοΰ βασι- 
λέως άνοιγομένας κιγκλίδας, τούς δύω 
σωρούς τών σημαιών τής Μεγάλης Στρα
τ ιά ς , ών τά  χρώματα είνε ήλλοιωμένα, 
ο.ΐ κροσσοί έσχισμένοι ύπό τών σφαιρών, 
καί τά  ξύλα αύτών κωνοειδή. Οί έπισκέ- 
π τα ι τής έποχής έκείνης ήδύναντο διά 
της χειρός νά φθάσωσι τάς πλήρεις κό- 
νεως πτυχάς τών σημαιών τών μεγάλων 
πολέμων. Πρό τινων έτών είδος περιφράγ
ματος χωρίζει πλειότερον τό κοινόν. Καί 
ήδη όμως κλίνων τ ις  έπί τής στοάς ήδύ
νατο νά έγγίσ·/) τήν έν τή μάχϊ) έσχισμέ- 
νην έκείνην μέταξαν, ήτιςάποπνέει οσμήν 
νίτρου καί κόνεως. Ούτω τά  τρόπαια τών 
νικών τοΰ Βλοΰχερ έκτείνουσι τήν σκιάν 
των έπί τοΰ ύπνου τοΰ βασιλέως φιλοσο- 
φου. Οί άπόγονοι τών νικητών τοΰ Ρο- 
σβάχ μαρτυροΰσι τό μισός των κατά  τών 
νικητών τής Ίένης.

Έ πετα ι τό τέλος.
• ^  - (I. Δ.
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