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τρ Δ' ετος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
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ή αποστολή τοΰ φύλλου εις πάντα  μή 
προπληρώσοντα.
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[Συνέχεια].

Φθάσαντες έκεϊ εμαθον δτι ό έπαγγελ- 
λόμενος καί τόν χειρουργόν κουρεύς εκρι- 
νεν ώς λίαν σοβαράν τήν κατάστασιν τοΰ 
τραυματίου, καί άφοΰ άφήμαζεν αύτόν 
έπανειλημμένως, συνέστησεν άπόλυτον ά- 
νάπαυσιν καί άπηγόρευσε ρητώς νά τ α -  
ζειδεύσν), πρό τής παρελεύσεως ένός μη
νάς.

Ό  Γεράρδος είδε καί έπείσθη οτι ήτο 
άκριβής ή το ιαύτη  διάγνωσις.

*0 Σιδώνιος κατεχόμενος υπό σφοδροΰ 
πυρετοΰ, παρελήρει κατάκοιτος έπί της 
κλίνης, έφ’ ής τόν άπέθεσαν.

Ό  Γεράρδος ώδήγησε τήν νεάνιδα πρός 
τόν πασχοντα καί έζήγησε πρός αύτήν 
τήν κατάστασιν του.

—  Βλέπετε, είπεν, ότι οΰτε κάν λό
γος πρέπει νά γείνη περί έζακολουθήσεως

τοΰ ταζειδίου σας. Σάς έπαναλαμβάνω 
τήν πρότασίν μου’ ό πύργος τοΰ Λα- 
βερνή άπέχει άπ ’ έδώ μόνον επτά λεύ
γας καί ήμίσειαν. Δύναμαι νά σάς οδη
γήσω έγώ. Ή  μήτηρ μου θά «ίσθανθή 
διπλήν χαράν, διότι θά ύποδεχθγί σάς 
καί θ’ άσπασθή έκ νέου έμέ, τόν όποιον 
θεωρεί ήδη άρκετά μακράν. Δέχεσθε ; Λέ
γετε ότι σάς περιμένουν είς τό μοναστή
ριον τών Κυανών Καλογραιών. Ποιος σάς 
περιμένει ;

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  έπανέλαβεν ήρεμα, 
άλλά μετ’ εύσταθείας ή τ ις  έζέπληζε τόν 
Γεράρδον :

—  Μέ περιμένουν.
—  Ά λ λ ά  τέλος πάντων πώς θά μ ετα- 

βήτε ; ή άμαζα εινε συντετριμμένη' δέν 
εχετε ί’σως πάρα πολλά χρήματα.

—  ’Εγώ δέν εχω καθόλου χρήματα.
Ό  Γεράρδος έρευνήσας ούδέν εύρεν είς

τά  ένδύματα τοΰ Σιδωνίου, ερριψε δε 
βλέααα ύποπτον έπί τοΰ κουρέως, οστις 
έξέδυσε τόν πάσχοντα πριν τόν άποθέσγι 
είς τήν κλίνην. Ά λ λ ’ αίφνης ιδέα τ ις  τφ  | 
έπήλθεν, έζελθών δέ ήρεύνησεν έντός τής 
άμάζης κα ί εύρεν είς τό βάθος τοΰ κιβω
τίου μικρόν οερμάτινον σάκκον περιέ- 
χον.τα είκοσιπέντα χρυσά λουδοβίκεια,πο
σόν σημαντικόν σχετικώς ώς πρός τήν 
μετοιότητα τής άμάζης καί τό βραχύ 
διάστημα τοΰ ταζειδίου.

—  Τφ όντι, δεσποινίς, είπεν έπανερ- 
χόμενος πρός τήν Ά ντω ν ιέ ττα ν , ιδού ό

! θησαυρός τοΰ Σιδωνίου, εχετε δέ πολύ 
I περισσότερα χρήματα άφ’ όσα σάς χρειά- 
' ζονται, διά νά μεταβήτε μέχρι τοΰ μο
ναστηριού.

—  Πρέπει ν’ άφήσω τό ποσόν αύτό 
έδώ, διά νά νοσηλευθή ό ταλαίπωρος ο?ύ- 
τός νέος, είπεν ή Ά ντω ν ιέ ττα  μετ’ έλευ- 
θεριότητος, ήτις ήρεσε πολύ είς τόν Γε
ράρδον.

—  Ά λ λά  σείς ; . .
—  Ώ  ! δέν μέ μέλει !
—  Ά λ λά  είνε είκοσι λεΰγα ι, δεσποι

νίς. . . \
—  Ή  άμαζα ήδυνήθη νά ελθγ άπό τόν 

χάνδακα έ'ως έδώ" δ ια τ ί δέν. θά δυνηθή 
νά μεταβ-Ji καί μέχρι τοΰ μοναστηριού 
τών Κυανών Καλογραιών ;

—  Διότι ό ρυμός εινε σπασμένος καί 
δέν δ ύνα τα ινά  κρατηθή ή άμαζα είς τόν 
κατήφορον.

—  Ά λ λ ά  τότε, κύριε, σείς όστις μοΰ 
προτείνετε τόσον εύγενώς νά μεταβώ είς 
τήν κυρίαν μητέρα σας, τι'νι τρόπφ έννο- 
ε ΐτε  νά κάμω τόν δρόμον ;

—  Έ κ τών δύο Ϊππων τής άμάζης θά 
ιππεύσετε σείς τόν έ'να" έγώ εχω τόν ί-  
δικόν μου. "Εν τώ ν προ-σκεφαλαίων τής 
άμάζης, έάν προστεθίί καλώς είς τή ν ρά- 
χιν αύτοΰ τοΰ ψαροΰ ϊππου, θά είνε τά 
καλλίτερον έφίππιον τοΰ κόσμου.

—  Πλήν άφοΰ είνε δυνατόν νά ιππεύ
σω έπί τοΰ ένός τών ϊππω ν, δ ιατ ί νά 
μή χρησιμοποιήσω αύτόν όπως μεταβώ 
είς τό μοναστήριον ;

—  Μόνη ;
—  θ ά  δώσω εν λουδοβίκειον· είς τόν 

οδηγόν, όστις θά μέ συνοδεύσν) άνερχόμε- 
νος έπί τοΰ έτέρου ϊππου!

—  Παράδοζος κόρη ! έσυλλογίσθη ό 
Γεράρδος, ούδέν γινώσκει έκ τών πραγ
μάτων τοΰ κόσμου καί ούδέν τήν έκ- 
π λή ττε ι.

—  Μήπως δέν ?χω δίκαιον; Ήρώτησεν 
ή Ά ντω ν ιέττα .

—  Α πεναντ ία ς , συλλογίζομαι μόνον 
ότι έάν άφήσω νά σάς συνοδεύσν) εις ά
γνωστος, εις χυδαίος . . .

—  Λοιπόν τότε, είπε μετά χαρίεντος 
μειδιάματος καί άθωότητος ή Ά ντω ν ι
έττα , δ ιατί δέν Ερχεσθε σείς ό ίδιος ;

Μία ιδέα τρελλή, χυδαιοτάτη , άσυμ- 
βίβαστος όλως πρός τήν εύμενεστάτην 
μορφήν, ήτις εύρίσκετο ένώπιόν του, δ ι- 
ήλθε διά τοΰ πνεύματος τοΰ Γεράρδου.

—  Μήπως είνε καμμία τυχοδιώκτις, 
έσκέφθη, καί μοί διηγήθη άπίθανον ίστο- 
οίαν, γινώσκουσα καλώς ότι ό Σιδώνιος 
(5έν δύναται νά τήν διαψεύση ;

—  Δεσποινίς, άπήντησεν ό νέος μετά 
τραχείας ψυχρότητος, είχα τήν τιμήν 
νά σας εϊπω ότι μεταβαίνω είς τόν Στρα
τόν, ότι βιάζομαι, είκοσι δέ λευγώ·^ τα -  
ζείδιον θά μέ κάμν) νά καθυστερήσω δύο 
ήμέρας περίπου.

Ή  Ά ντω ν ιέττα  ήδύνατο νά προσβλη- 
θή, ν’ άγανακτήσγι τούλάχιστον- άλλ ’ 
ούδεμίαν εδειζε δυσαρέσκειαν. Αί πυκναί
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μέλαιναι όφρΰς της δέν συνεστάλησαν πο
σώς' ούδεμία κίνησις συνέστειλε τά  χεί
λη της.

—  Τόν αυτόν καιρόν θά έχάνετε, άν 
ήθέλετε μέ συνοδεύσει, είς την οικίαν- τής 
κυρίας μητρός σας. Άφοΰ όμως δέν δύ- 
νασθε νά θυσιάσητε αύτάς τάς δύω ημέ
ρας, θά μεταβώ μόνη ή μετά τοΰ πρώτου 
τυχόντος είς το μοναστήριον τών Κυανών 
Καλογραιών, δέν θά σάς είμαι δέ όλιγώ- 
τερον ευγνώμων δι’ όσα έπράξατε υπέρ 
έμοΰ.

Είποΰσα δέ τα ΰτα , είσήγαγε την μ ι- 
κράν χεΐρά της είς τόν δερμάτινον σάκ- 
κον, κ’ έξήγαγε χωρίς νά μέτρηση ποσόν 
τ ι χρυσών νομισμάτων, άτινα  ένεχείρι- j 
σεν είς τόν χειρουργόν τοΰ χωρίου, έν- 
τα υτφ  συνιστώσα πρός αύτόν θερμότατα 
όπως ό Σιδώνιος νοσηλευθ^ έπιμελώς καί 1 
μετακομισθτΐ εις την κατοικίαν του εύθύς 
ώς ήθελε καταστή ικανός νά ύποστ·/) τούς 
κόπους τοΰ ταξειδίου.

Διέταζε νά θέσωσιν έφ’ ένός τών ΐππων 
τό προσκεφά7»αιον, περί ού είχε λαλήσει 
ό Γεράρδος, έξέλεξε μετ’ άκρας όξυδερ- 
κείας έ'να τών παρισταμένων χωρικών, έ- 
κεΐνον ού ή μορφή παρείχε πλείονα έχέγ- 
γυα έμπιστοσύνης καί δστις πράγματι ή
θελε φαν?) κατάλληλος καί είς αύτόν τόν 
Λαβάνερ" ήτο εύειδής νέος είκοσαέτης, 
μέ όμματα κυανά «.αι διαυγή, μέ μέτω- 
πον εύρύ καί λεΐον καί μέ μειδίαμα ειλ ι
κρινές.

—  Θ έλεις,τω είπε, νά κερδήστις Ιν χρυ- 
σοΰν λουδοβίκειον, οδηγών με μέχρι τοΰ 
μοναστηριού τών Κυανών Καλογραιών 
της Μεζιέρης καιέπαναφέρων κατόπιν έδώ 
τόν 'ίππον, έπί τοΰ οποίου θ’ άναβώ ;

—  Μετά χαράς, δεσποινίς, άπήντησε 
προθύμως δ νέος, καί θά σάς φυλάξω κα
λά είς τόν δρόμον.

—  Ά ς  άναχωρήσωμεν λοιπόν, είπεν ή 
Ά ντω ν ιέ ττα , ήτις άπέτεινε μακράν καί 
θελκτικωτάτην ΰπόκλισιν πρός τόν Γε- 
ράρδον, καταλιποΰσα αύτόν έντός τοΰ δω
ματίου δλως ϊκθαμβόν έπί τϊ) άγνότητι 
ταύτη  ή έπί τή πανουργία, κυμαινόμενον 
μεταξύ της μιας καί της άλλης τών ιδεών 
τούτων, στενοχωρημένον είς άκρον καί ά- 
πεσβολωμένον.

Άκόμη δέν είχε συνέλθει έντελώς έκτης 
έκπλήξεως, άκόμη δέν είχε δυνηθη ν ’ ά- 
ποσπάσν) τούς πόδας του έκ τοΰ εδάφους 
οπου είχον καρφωθώ σχεδόν ακίνητοι, ο
πότε ήκουσεν άντηχοΰντα είς τήν αύλήν 
τά  πέταλα  τοΰ 'ίππου τής Ά ντω ν ιέττα ς .

Έδραμεν είς τό παράθυρον" τά προσ- 
κεφάλαιον είχεν ήδη προσδεθή έπί τών 
εύρώστων νώτων τοΰ ίππου. Ό  εύειδής 
καί κυανόφθαλμος νέος έ'τεινεν ήδη τήν 
χεΐρα δπως χρησιμεύση ώς άναβολεύς είς 
τήν άναβάτιδα. Έθηκεν αΰτη έπί της 
χειρός έκείν*ής τόν μικρόν πόδα καί έπή- 
δηβεν ώς στρουθίον έπί τοΰ ίππου. Ό  Γε
ράρδος άπό τοΰ παραθύρου είδεν δτι ό χω
ρικός κατά  τήν ΰπόσχεσίν του ήρχισε νά 
έκτελή μετά προσοχές τήν ύποχρέωσιν, 
ήν άνεδέχθη. ’Εκ τοΰ προχείρου έσχημά- 
τισε διά τεμαχίου ξύλου καί δύο λωρί

δων είδός τ ι  άναβολέως, δπως αναπαύον
τα ι άνέτως έπ ’ αύτοΰ οί πόδες της Ά ν 
τω νιέττας· έξήτασε τόν κημόν καί τόν 
χαλινόν, άνήρτησεν έπί τοΰ ίδικοΰ του 'ίπ
που μικρόν οδοιπορικόν σάκκον, δν ή νε
άνις εφερεν έντός τής άμάξης, άναρριχώ- 
μενος δέ άνευ βοήθειας έπί τοΰ ζώου, έξ- 
ήλθε πρώτος, σύρων έξόπισθέν του τόν 
'ίππον της νέας του κυρίας.

Αΰτη, ΰπερβάσα τήν φλιάν έχαιρέτισε 
καί αύθις τόν χειρουργόν, τούς άλλους 
χωρικούς, συνέστησεν αύτοΐς διά τελευ
τα ίαν φοράν τόν Σιδώνιον καί άπεμακούν- 
θη έν τώ  μέσφ τών εύσεβάστων καί ε ίλ ι— 
κρινεστάτων υποκλίσεων τών άγαθών έ- 
ι/.είνων ανθρώπων, οϊτινες, πολύ έμπειρό- 
τερόι περί τήν φυσιογνωμίαν, άφ’ δσον γε- 

ινίίίώς υποτίθετα ι, άκουσίως έσαγηνεύοντο 
άπό τήν τόσην άφελή άγαθότητα , άπό 
τήν τόσην άγνήν καλλονήν τής νεάνιδος.

Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  άνύψωσε τούς οφθαλ
μούς μέχρι τοΰ πρώτου πατώματος καί 
είδεν είς τό παράθυρον τόν Γεράρδον ετι 
μάλλον εκπληκτον, ετι μάλλον ακίνητον, 
δστις τήν παρετήρει άπομακρυνομένην, 

ωρίς νά φα ίνετα ι ποσώς έννοών. Έ μει- 
ίασε πρός αύτόν κατά τρόπον δυνάμε- 

νον νά έξαφανίσν) καί τό ολίγον έναπο- 
μένον αύτώ  λογικόν' άπηύθυνεν αύτώ  διά 
τής κεφαλής χαριέστατον χαιρετισμόν, 
είς δν δέν άπήντησεν αύτός ένεός καί ώς 
ήλίθιος άπομένων. Ό  ίππος έν τοσούτφ 
έξηκολούθει νά άπομακρύνηται καί έγέ- 
νετο αίφνης άφαντος είς τήν καμπήν τής 
όδοΰ.

Ό  Γεράρδος, δτε δέν έβλεπε πλέον τ ί 
ποτε, έφάνη έπανακτήσας διά μιάς τό 
λογικόν του. Άπεμακρύνθη τοΰ παραθύ
ρου, χωρίς κάν νά προσέξϊ) είς τόν άτυχή 
Σιδώνιον, κατήλθεν έν άκρ<ζ σπουδή τήν 
κλίμακα, άνήλθεν έπί τοΰ ΐππου του, ά - 
νυπομονοΰντος έν τ·7) αύλή καί μετά καλ
πασμού ώς παράφρων ώρμησεν έπί τά  ί
χνη τής οδοιπόρου.

Μόλις δμως εύρέθη Ιφιππος καί πά 
ραυτα τό τόσον εύγενές καί τό τόσον ει
λικρινές πρώτον κίνημά του ύπεχώρησεν 
απέναντι τών υποψιών, άς παράγει ή π ι
κρά έν τ φ  κόσμω άνατροφή.

Ό  Γεράρδος έσυλλογίσθη μήπως θά έ- 
φαίνετο ήλίθιος, μήπως θά έδεικνύετο 
μεταμελόμενος καί ή νεάνις έπομένως θά 
ύψηλοφρόνει έπί τη  μεταμελεί α του. Έν 
συντόμω, είς τήν άνοησίαν του προσέθηκε 
τήν μικροπρέπειαν καί άνεζήτησε πρόφα- 
σίν Ttva δπως δικαιολογήσ·/) τήν παλιμ - 
βουλίαν του.

Ή  πρόφασις αύτη , ή τ ις κ α τ ’ άνάγκην 
ήτο άτυχης, άφοΰ έπήγαζεν έκ τόσον ε
σφαλμένου συλλογισμού, άνευρέθη έν τφ  
δερματίνω βαλαντίω , δπερ ό Γεράρδος ά - 
νεκάλυψεν έντός τής άμάξης καί τό ό
ποιον ή νεάνις, άφοΰ έξήντλησε τό περιε- 
χόμενόν του είς τήν πληρωμήν τοΰ χει
ρουργού κ^ί τών λοιπών, Ιρριψε κατόπιν1 
έπί τίνος έπίπλου, ό δέ Γεράρδος μηχα
νικώς είχε λάβει είς τάς χεΐράς του, ένφ 
διήρκει ή άμφιταλάντευσις αύτοΰ κατά

τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως τής Ά ν 
τω νιέττας.

Τό δερμάτινον αύτό βαλάντιον, τοΰ ό
ποιου ήσθάνθη αίφνης τόν δγκον έπί 
τής παλάμης του, έθεώρησεν ώς έξαίρετον 
άφορμήν διά νά δράμνι πρός συνάντησιν 
τής οδοιπόρου. Χαίρων είς άκρον έπί τφ  
εύρήματι έκείνω, ό Γεράρδος δέν έβράδυνε 
νά έπανεύρϊ) τήν Ά ντω ν ιέ ττα ν ' διέκρινεν 
αύτήν προχωροΰσαν άπό τοΰ ύψους λοφί
σκου, έφ’ ού βιαίως κεντήσας τόν ΐππον 
του άνήλθεν έν μια στιγμ·?).

Ή  νεάνις άκούσασα τόν ταχύν καλπα
σμόν δπισθέν τη ς, έστράφη. ‘Ο Γεράρδος 
ήδη εύρίσκετο πλησίον της.

—  Μέ συγχωρεΐτε, δεσποινίς, είπεν' 
άλλά κάτι έλησμονήσατε είς τήν οικίαν 
τοΰ χειρουργού καί σάς τά φέρω.

—  Νομίζω δτι δέν έλησμόνησα τίπο τε, 
άπήντησεν ή Ά ντω ν ιέ ττα .

Ό  Γεράρδος ετεινε πρός αύτήν τό δερ
μάτινον βαλάντιον.

—  Τί ώραΐα ! ή δεσποινίς εχει λαμ - 
πράν τύχην ! ανέκραξε γελών ό νέος χω
ρικός, άκοΰς έκεΐ νά τρέχουν τόσον γρή
γορα άπό ’πίσω της διά νά τής φέρουν 
ενα πουγγί άδειανό !

Ή  άφέλεια ή ή οξυδέρκεια αύτη ήρέ- 
θισε τόν Γεράρδον, δστις έκέντησε τόν 
ΐππον του καί είσεχώρησε μετάξύ τής 
Ά ντω ν ιέττα ς  καί τοΰ χωρικού.

—  Πέρασε σύ άπό ’π ίσω ! είπε τρα^έως 
πρός τόν νέον καί ήρχισε νά συμβαδίζη 
σιωπηλός παραπλεύρως τής Ά ντω ν ιέττα ς , 
ήτις τότε τόν ποοσέβλεψε μέ δμμα εκθαμ- 
βον. ·

—  Τί' κάμνετε, κύριε ; τ φ  είπε ' λη
σμονείτε δτι δέν είνε αύτός ό δρόμος σας;

—  Πρέπει νά μέ συγχωρήσητε, άπήν
τησεν ό Γεράρδος' έφάνην σκαιός πρός 
ύμάς καί τό ομολογώ ταπεινώς. Ή  άπάν- 
τησ ις, τήν όποιαν σάς έδωσα έν τή  οικία 
τοΰ χειρουργού, προήρχετο άπό σκέψεις 
δλως αντιθέτους έκείνων, ύφ’ ών κατέχο- 
μαι κατά  τήν στιγμήν ταύτην .

—  Ά  μπά ! είπεν ή νεάνις προσπα
θούσα νά έννοήστ) κάλλιον.

—  Άνήρ, φέρων δνομα ώς τό ίδικόν 
μου καί εχων τήν άνατροφήν μου δέν 
άφίνει ποτέ είς τόν δρόμο'ν μόνην καί έν 
τή αμηχανία μίαν γυνα ίκα , κα ί πρό πάν
των ύμάς, δεσποινίς.

—  Δ ια τ ί ;
Τό δ ι α τ ί  τοΰτο έτάραξε πάσας τάς 

ιδέας τοΰ Γεράρδου. Έρρήθη μετά τόσης 
ειλικρίνειας καί οί οφθαλμοί τής νεάνιδος 
ήσαν τόσον διαυγείς δτε τό έπρόφερεν, 
ώστε ό νέος μή διακρίνων ποσώς ούτε 
πείσμα ούτε έ'παρσιν, έδέησε νά πεισθή 
δτι μετά πληρέστατης άδιαφορίας έγέ- 
νετο δεκτή καί ή άρνησίς του έν τη οικία 
τοΰ χειρουργού καί ή έπιστροφή του είς 
τόν δρόμον.

Έ ν τούτοις έ’πρεπε ν ’ άπαντήστ) είς το 
δ ι α τ ί  έκεΐνο. Ό  άνήρ πάντοτε άπαντ^.

—  Δ ιότι, δεσποινίς, άπήντησεν, έάν 
συμφορά τ ις , ή λυπηρόν τυχαΐον συμβάν,, 
ή καί δυσαρέσκειά τ ις , Ιστω , ήθελεν έ- 
πέλθει είς ύμάς, ή ευθύνη θά ήτο πολυ



θλιβερά είς έκεΐνον εις δν αυτή άνήκεν.
Ή  Ά ντω ν ιέ ττα  μετά καλοκαγαθίας 

-ίίρκεσθη εις την άπάντησιν. Ό  Γεράρδος 
έςηκολούθησεν :

—  ’Ιδού δ ιατ ί, δεσποινίς, έσκέφθην καί 
•άπεφάσισα νά σάς προτείνω όπως σάς 
συνοδεύσω μέχρι τοΰ μοναστηριού, έάν δέν 
αίσθάνεσθε καμμίαν προς τοΰτβ άπέ- 
χθειαν.

—  Την έλαχίστην, κύριε, είπεν ή Ά ν 
τω νιέττα . Ά λ λ ’ έπί τέλους διά νά δι- 
στάσητε, εί'χετε βεβαίως τούς λόγους 
σας καί δέν βλέπω την α ιτ ία ν , ητις σάς 
παρακινεί τώρα νά παραμελήσετε τά  κα
θήκοντα σας, οπως μοί προσφέρετε μίαν- 
-έκδούλευσιν, την οποίαν πρό μικροΰ μοί 
άπεποιήθητε καί την όποιαν κάλλιστα  
δύναται νά μοί παράσχν) αύτό τό καλό 
^παλληκάρι.

Καί έ'δειξε διά τής χειρός μειδιώσα τόν 
νέον καί θαλερόν τγιν δψιν χωρικόν, δστις 
-Ιβαινεν όπισθεν των.

Ό  Γεράρδος οΰδεμίαν εΰρισκεν άντίρ- 
ρησιν, παρετήρησε μόνον διά τοΰ κανθοΰ 
τοΰ όφθαλμοΰ τ ’ αναλλοίωτα καί άρμο- 
νικά χαρακτηριστικά, ών αί αύστηραί 
γραμμαί έμαρτύρουν άκλόνητον θέλησίν. 
Κατεΐδεν cm μετά τόσον αΰστηράς κα
τόχου τής λογικής ή συζήτησις δέν ήδύ- 
■»ατο ν’ άπολήξγ] έπ ’ ώφελεία του. Καί 
δσον μάλλον ένεβάθυνεν είς την έξετασιν, 
τόσον μάλλον ήσχύνετο, διότι δέν έμάν- 
■τευσεν έξ άρχής την άσπιλον άρετην, την 
Χιποκρυπτομένην ΰπό τόν παρθενικόν έκεΐ- 
νον φλοιόν.

—  Έ λαβα  την τιμήν νά σάς είπω ήδη, 
δεσποινίς, είπε λαλών διά ταπεινοτέρας 
φωνής, δτι σάς ζητώ  ταπεινώς συγγνώ
μην" ΰπέπεσα είς πλάνην, έσφαλα, δέν 
μέ συγχωρεΐτε λοιπόν ;

—  ”Ω, βεβαίως, κύριε.
—  Τότε με δέχεσθε καί ώς συνοδοιπό

ρον σας ;
—  Ά λ λ ’ άφοΰ εχω ηδη άλλον ! . . .
Ό  Γεράρδος έπλησίασεν έ'τι μάλλον

πρός αύτην.
—  ’Ίσως, δεσποινίς, είπε, θά είμαι διά 

σάς σύντροφος καταλληλότερος. Ά ν  πρό
κειτα ι μόνον νά βαδίζγ] κανείς έξόπισθέν 
-σας καί νά σάς ύπερασπίσγ) έν περ ιπτώ- 
σει προσβολής, ό νέος αύτό ; χωρικός αρ
κεί, τ ’ ομολογώ. Πιστεύω δτι άξίζει τού- 
λάχιστον δσον καί ό άτυχης έκεΐνος Σ ι- 
δώνιος. Ά λ λ ’ ώς πρός την συνδιάλεξιν, 
δύναμαι χωρίς υπερηφάνειαν νά σάς δια
βεβαιώσω δτι άξίζω  περισσότερον άπ ’ αύ
τόν καί τόν αμαξηλάτην σας όμοΰ. Διά 
τοΰτο, δεσποινίς, συγκατατέθητε νά μέ 
δεχθήτε ώς σύντροφον διά την συνδιάλε- 
ζ ιν , εχομεν είκοσι λεύγας νά διανύσωμεν 
καί αισθάνομαι διάθεσιν νά συνομιλήσω 
έπ ί είκοσι τούλάχιστον ώρας.

Ό  Γεράρδος λέγων τα ΰτα  είχεν άνεύ- 
ρει ολόκληρον την ειλικρινή λάμψιν τοΰ 
βλέμματός του καί τόσον πατρικώς θω
πευτικοί ήσαν οΐ λόγοι του,ώστε ή νεάνις 
δ ι’ έπιχαρίτου μειδιάματος έδήλωσεν αύτώ 
δτι συγκατατίθετα ι, πριν η περάν·/) την 
παράκλησίν του.

Ό  Γεράρδος καταθελχθείς έπλησίασε 
*ρός τόν χωρικόν.

—  Λοιπόν, παλληκάρι μου άνέκραςε
τυπτω ν έλαφρώς μετ οικειοτητος τον
ώμον του, ίδου οτι κ έγώ άνήκω εις την 
συντροφιάν. Φανοΰ καί σύ εύδιάθετος διά 
νά διασκεδάσωμεν όμοΰ έπί όλίγην ώραν 
την χαριτόβρυτον αύτην δεσποινίδα.

’Ά , ευχαριστώ, είπεν ή Ά ν.τω νιέτ- 
τ α - μεγάλην χαράν μοΰ προξενείτε' ένό- 
μιζα δτι ήθέλετε ν’ άποπέμψετε τόν κα
λόν αύτόν Μ ιχαήλ— ονομάζεται Μ ιχαήλ! 
τ ί  φρικτόν ονομα, μολονότι είνε τό δνομα 
τοΰ άρχαγγέλου —  ένόμιζα δτι έπρόκειτο 
νά τόν άποπέμψετε καί θά έλύπούμην 
πολύ, διότι μοΰ άρέσει ή μορφή του..

—  Δεσποινίς, άπήντησεν ό Γεράρδος, 
άν ήθελον άποπέμψει τόν Μ ιχαήλ, θά ει- 
χετε τό δικαίωμα νά είπητε δτι δέν φέ
ρομαι πρός ύμάς δπως πρέπει νά φέρωμαι 
καί θά έπράττετε κάλλιστα  έάν έκρατήτε 
τόν Μ ιχαήλ παρά την θέλησίν μου. Ν’ 
άποπέμψω τόν Μ ιχαήλ ! δχι, απεναντίας! 
Ά ν  ήθελον εύρεθή μόνος πλησίον σας, 
μετά τήν μικράν έξήγησιν, την όποιαν 
πρό μικροΰ έσχομεν, έγώ αύτός ηθελον 
προσκαλέσει καί τρίτον νά προστεθ·?} είς 
την συνοδίαν μας. Ά φοΰ στερεϊσθε γο
νέων, άφοΰ στερεϊσθε φίλων καί μέλλετε 
νά είσέλθητε είς μοναστήριον, δέν έπεθύ- 
μουν, έπί θυσία αύτής τής ζωής μου, νά 
διέλθη άπό τόν νοΰν σας σκιά εστω υπο
ψίας. Ό χ ι, δεσποινίς, όχ ι' βλέπουσα δέ 
την μέριμναν ήν καταβάλλω  δπως σάς 
καθησυχάσω, έλπίζω  δτι καί ύμεΐς δέν 
θά μοί άρνηθήτε τήν έμπιστοσύνην σας, 
είς αντάλλαγμα  τής δλης άδελφικής άφο- 
σιώσεως, ήν καταθέτω  είς τούς πόδας 
σας.

‘Η Ά ντω ν ιέ ττα  έννόησεν έκ τοΰ τόνου 
δι’ ού έλεχθησαν τα ΰτα  δτι έπήγαζον έκ 
τών μυχίων έντιμου καί ειλικρινούς καρ
δίας. Οί οφθαλμοί της έσκεπάσθησαν, 
έμπνευσις δέ τ ις  γενναία άνήλθεν ώς μέθη 
είς τό πνεΰμά της καί στρεφόμενη πρός 
τόν Μ ιχαήλ, δν έστενοχώρει ούκ ολίγον 
ή εύφραοής αΰτη ομιλία,

·*— Φίλε μου, τώ  είπε διά φωνής προσ
τακτικής καί δλως συγκεκινημένη, άφοΰ 
ό κύριος συγκατατίθετα ι νά μέ συνοδεύσ·/), 
δέν έπιθυμώ νά σέ κάμω νά χρονοτριβές 
έπί ματα ίω . Έπίστρεψε είς Δομμαρτεν, 
λάβε δέ καί εν άλλο λουδοβίκειον διά τήν 
προθυμίαν, ήν έ'δειξες είς τό νά μέ ύπηρε- 
τήσγις.

Ό  Γεράρδος ήθέλησε ν’ άντείπτρ, ά λλ ’ 
ή Ά ντω ν ιέ ττα  τόν εκαμε νά μείνγ) άφω
νος διά βλέμματος τόσον έξαισίου άθωό- 
τη τος, ώστε συννισθάνθη δτι θά ήτο ιε
ροσυλία νά διαταράξγι διά πεζών φράσεων 
την ήχώ τών έπουρανίων λόγων, ούς έ- 
πρόφερεν ή νεάνις.

Ό  Μ ιχαήλ συγκεκινημένος άπετόλ- 
μησε νά έκφερ-/] μίαν παρατήρησή.

—  Καί οί ϊππο ι ; ήρώτησεν.
—  Πάρε μαζί σου τόν ίδικόν σου, άπ

ήντησεν ή Ά ντω ν ιέττα , τόν άλλον θά 
τόν στείλω άπό τό μοναστήριον.

Καί την στιγμήν έκείνην ό Γεράρδος

διέκρινεν έπί τοΰ προσώπου τής νέας κό
ρης πλήρη την εκφρασιν τής υπεροχής τοΰ 
είθισμένου νά διατάσση.

Ό  Μιχαήλ ούδέν άπήντησε καί στρα
φείς άπήλθεν. Ό  Γεράρδος καί ή Ά ν τω 
ν ιέττα  άπέμειναν καί αύθις μόνοι, άλλά 
νΰν ή νεάνις είχε τεραστίως άνυψωθή καί 
ήτο κυρία τής καταστάσεως.

"Επεται συνεχεία.

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

Τ Ο  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια].

Δ '

—  Ποΰ μέ πηγαίνεις ; ήρώτησεν ό 
’Ιούλιος Βινιορύ τόν φίλον του Μάξιμον, 
ό όποιος ευρών αύτόν έπί τοΰ βουλεβάρ
του τόν ώδήγει πρός την όδό.ν Σσωσ έ - ό ’ 
' A r r e r .

Μόλις ειχον παρέλθει ήμέραι τινές άπό 
τής κλοπής, όπότε έγένετο ή συνάντησις 
αΰτη τών δύο φίλων τήν δεκάτην έσπερι- 
νην ώραν, τοΰ Μαξίμου, μετά καλόν δει— 
πνον, άγοντος τόν ’Ιούλιον μ ετ’ αύτοΰ.

—  Είς έ'να μέρος οπου διασκεδάζουν 
καί δπου, στοιχηματίζω , δέν έπάτησες 
ποτέ τό πόδι σου, άπεκρίθη γελών.

—  Δέν έχω σκοπόν νά διασκεδάσω, εί
πεν ό ’Ιούλιος, καί έπειτα  είνε άργά. θ ά  
σέ συνοδεύσω ’λίγο καί θά ’πάγω  σπ ίτ ι 
μΟυ.

—  Διάβολε, έσυ ποτέ δέν έ'χεις δρεξι 
γ ιά  διασκεδασι, πρό πάντων, άπό τήν 
περασμένη έβδομάδα, είσαι λυπημένος 
’σάν νεκρική λαμπάδα.

—  Ά φοΰ δέν εχω δρεξιν νά διασκεδάσω.
—  Καλά ! ’ξεύρω . . . τό κομμένο χέρι 

. . . τοΰ ταγματάρχου τό κιβωτίδιον καί 
α ί πενήντα χιλιάδες . . . Ό  θεΐός μου δέν 
σέ υποπτεύετα ι δτι τά  ’πήρες σύ.

—  Ό χ ι, βέβαια, άλλά  . . .
—  Καί δέν ήξεύρει πώς τά  μάγγανα 

τής κάσας του έκαψαν τό χέρι μιάς γυ
ναίκας.

—  Αύτό ίσα, ίσα μ’ άνησυχεΐ. Ή  σι
ωπή την όποιαν μοΰ έπέ€αλλες μέ βαρύ
νει . . . τόρα προπάντων ’ποΰ κατηγορούν 
τόν Ροβέρτον.

—  Δέν έ'χουν άδικο νά τόν κατηγορούν.
—  Πιστεύεις λοιπόν πώς είνε ένοχος ;
—  Πιστεύω δτι άν δέν ήτο, δέν θά 

έ'φευγεν ώς εφυγε, καί μάλιστα θαρρώ ένας 
άπό τούς συνηθεισμένους κλέπτας θά τά  
έπερνε δλα. Ό  εύγενης αύτός εύχαριστεΐ- 
τα ι μέ μερικάς χ ιλ ιάδας,τάς όποιας έχρει- 
άζετο, καί θά τάς άποδώσγ), καθώς έλ- 
π ίζε ι, κατόπιν.

—  Ά λ λά  τό κιβωτίδιον τ ί  θά τό κάμνι;
—  Γιά ν’ άποκριθώ είς την έρώτησίν 

σου επρεπε νά ’ξεύρω τ ί περιείχε αύτό τό 
Ρωσσικό κουτί.

—  Πιθανόν τ ίποτε γραμματάκια καμ- 
μιάς γυναικός γνωστής· τοΰ Καρνοέλ.



—  Τότε τό πάν έξηγεΐτα ι πολίύ καλά. 
Κ ατ’ άρχάς έπεχείρησε μόνη τη ς νά τά  
πάρε, καί ή έργασία αΰτής της έκόστισε 
τό αριστερό της χέρι, χέρι αλήθεια, {/.ά 
την π ίσ τ ι μου, αριστούργημα. Και νά 
’δής, πως ή έφημ.ερίς δέν ελεγε ψέματα. 
Θά τό εκθέσουν αύριον . είς τήν Μόργκ. 
θ ά  είνε κόσμος, θά πάω καί ’γώ . Τόρα 
άς έπανέλθωμ.εν είς τήν πρώτην ομιλίαν 
μας. Ή  πρώτη απόπειρα. ..άπέτυχε, διότι 
οέν είχαν άρκετάς πληροφορίας, καί ή κυ
ρία παρεκάλεσε τόν φίλον της νά ξαναρ
χίσει. Ό  Καρνοέλ ήξευρε τόν μ.ηχανισμ,όν, 
ό Καρνοέλ είχε διωχθή άπό τόν θεΐόν 
μου καί δέν είχε τίποτε νά χάση πλέον. 
’Ανέλαβε τήν έπιχείρησιν καί τήν έ'φερε4 
ευτυχώς είς πέρας. Έ δωκε τό κιβωτίδι,ον 
είς τήν κυρίαν, τήν όποιαν ένδιέφερεν, έ4 
κράτησε τά  χρήματα καί άνεχώρησεν είς 
τήν ’Αμερικήν ή άλλου διά νά κάμει πε
ριουσίαν.

—  Αΰτό είνε μυθιστόρημα καί πολΰ 
άπίθανον μάλιστα Ό  Ροβέρτος δέν είχε 
καμμίαν σχέσιν.

—  Ποΰ ’ξεύρεις ;
—  Ή το  καί είνε άκόμη τρελός γιά  

τήν έξαδέλφη σου.
—  Τοΰτο δέν σημαίνει τίποτε. Μόλις 

είνε δύο χρόνια ’ποΰ τήν γνωρίζει. Πριν 
θά άγαποΰσε κ α κ ία ν  άλλην γυνα ίκα , 
καί πιθανόν αΰτή^ή ^ζαλαιά νά έ'χε) έπιρ- 
ροήν άκόμη έπ’ αυτού;

—  *Ως και ν ’ άτιμασθή διά νά της 
γίνε) εΰχάριστος. Ή  ύπόθεσίς σου εινε 
δλως διόλου ανόητος.

—  Φίλε [Αου,δέν έ'χω τόν Ιγωϊσμόν δτι 
τά  μαντεύω δλα. Ζητώ καί θά ζητώ  έως 
οτου εϋρω. Μά ’πες μου τ ί ’ξεύρεις γ ια  
τήν ’Αλίκη ; Δέν έπήγα είς τόν θεΐόν μ,ου, 
ό όποιος θά ήνε θυμωμένος, καί σΰ μόλις 
μοΰ είπες δύο -  τρία λόγια . Πώς είνε άπό 
τότε ποΰ έμαθε γ ιά  τόν άγαπημ-ένον της;

—  Έλυπήθηκε κατάκαρδα. Είνε πολύ 
άρρωστη καί δέν ήξεύρω δεν άνέλαβεν ή 
ύγεία  της άπ’ αΰτόν τόν κλονισμόν. Μό
λις έτόλίΑησα νά Ιρωτήσω τόν κύοιον Δορ-γ,  ■1 1

Ρ'—  Μά πάντοτε ό ί'διος θά είσαι/ πάν
τοτε δειλός ’σάν μαθητής. Χρειάζεται 
θάρρος, φίλε μου. Ή  θέσις σου είνε πολύ 
καλή. Ό  θεϊός μ.ου σέ καλοβλέπει καί ή 
έξαδέλφη μου θά ’δη έπί τέλους οτι αξί
ζεις περισσότερον άπό τον κύριον δέ Καρ
νοέλ, ό όποιος ’ξεύρει νά κάνε) καταναγ- 
καστικά δάνεια σταίς ξέναις κάσαις. Αΰ- 
τα ίς  τα ίς  τρέλαις δέν τα ίς συγχωρεΐ ποτέ 
ενα καλοανατεθραμμένο κορίτσι.

’Α, άν άνεκάλυπτον πώς είνε άθώος, 
θά άλλαζαν τά  πράγματα. Ό  Καρνοέλ 
θά έφαίνετο μάρτυς καί ό κατατρεγμός 
του θά τοΰ έχρησίμευε νά κάμε) τήν θρι
αμβευτικήν είσοδόν του είς τήν καρδίαν 
τής έξαδέλφης μου. Τότε καί ό θεΐός μου 
θά εύρίσκετο ήναγκασμένος νά τοΰ δώση 
τήν κόρην του ώς άποζημίωσιν. Ά λλά  
δέν είνε αυτή ή περίστασις. 'Ο Καρνοέλ 
φεύγει. Ή  θέσις μένει έλευθέρα" προσπά
θησε νά τήν καταλάβεις. Μή περιμένεις 
νά σοΰ πέσγι ή πή ττα  άπό τόν οΰρανό. Καί

πρώτα-πρώτα σέ συμβουλεύω νά μή λεί- 
πης καμ.μίαν τετράδη άπό τήν έσπερίδα 
τοΰ θείου μου.

—  Αύριον θά ’πά γω ' δ κύριος Δορζέρ 
είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ τό ύπενθυμίση.

—  θ ά  έ'λθω λοιπόν καί ’γώ  νά σέ έπα- 
γρυπνώ καί νά σέ υποστηρίζω. Δέν εινε 
διόλου εΰθυμαις αΰτα ίς ή έορταίς, άλλά 
γ ιά  τούς φίλους, θυσία. Λέγε μου, άλή- 
θεια, θά ήνε έκεΐ καί ό ταγμ,ατάρχης ό 
Ρώσσος ; Δέν θά δυσαρεστηθώ άν τάν 
γνωρίσω.

—  Ό  ταγμ,ατάρχης θ’ άνεχώρησεν ύ- 
•ποθέτω τήν ήμέοαν ’ποΰ έκλεψαν τά κ ι- 
βωτίδιόν του. θαρρώ πώς σοΰ τό είπα.
is ψ  n °rj ;

.... .ν— Δέν ήξεύρω' άλλά θαρρώ πώς τρέ- 
,χε,ι-νά εύρή τάν Ροβέρτον. Έ ζήτησεν άρ
κετάς πληροφορίας περί αΰτοΰ καί ειπεν 
δτι θά κάμε) τ ’ αδύνατα δυνατά διά νά 
τόν εύρή. Αΰτή μάλιστα ή βεβαιότης του 
κατέπεισε τόν θεϊόν σου νά μή προστρέξει 
είς τήν άστυνομίαν.

-— ΤΑ ! ά ! λοιπόν καί ό καλός σου ό 
ταγματάρχης θέλει νά ένεργήσε) μόνος 
του ’σάν άστυνομικάς υπάλληλος.Δέν μοΰ 
φαίνεται παράξενο, διότι θά ήνε έπάγ- 
γελμά το υ .θ ά  έχε) κάποια μυστικήν άπο- 
στολήν έδώ πέρα. Άδιάφορον δμως, άν 
καί δέν είμαι παρά αρχάριος,πιστεύω δτι 
έγώ πρώτος θ’ άνακαλύψω τόν κλέπτην. 
Πρέπει δμως νά άμολογήσωμεν δτι έ'χω 

’ καί έ'να μεγάλο πλεονέκτημα, οτι γνω
ρίζω τήν ιστορίαν τοΰ κομμένου χεριοΰ, 
ένώ έκεΐνος οΰτε κάν υποπτεύετα ι τίποτε. 
Ά ς  κυνηγά έκεΐνος τόν Καρνοέλ, δέν τάν 
εμποδίζω. Έ γώ  θά κυνηγώ τήν χ ο υ ΐ υ -  
χ έ ρ α .  Πειά σίγουρο.

—  Ά ν  έμ-ποροΰσες νά τήν άνακαλύψης, 
καί νά δικαιολογήσεις τάν καϋμένο τάν 
Ροβέρτο, θά έ'κανες μιά πολύ καλή πράξι.

—  Ή  όποία άμέσως ήθελε καταστρέ
ψει τάς έλπίδας σου, έπειδή ή Α λ ίκη  
ήθελε πάλι ένθυμηθή τάν παλαιόν της 
έ'ρωτα. Αΰτά βέβαια δμως δέν θά μ’ εμ
ποδίσει, καί θά έργασθώ εΰσυνειδήτως 
γ{ά νά φανη ή άλήθεια. Δέν θέλω τό κα
κόν κανενός. Έ άν πεισθώ δτι ό Καρνοέλ 
είνε άθώος, θά εΰχαριστηθώ πολύ καί θά 
διακηρύξω παντοΰ τήν άθωότητά του. 
Έ άν δμως αναγνωρίσω δτι ήτο ό συνέ
νοχος της κυρίας τοΰ κομμ-ένου χεριοΰ, 
τόσω τά χειρότερο γ ι ’ αυτόν . . . καί 
τόσω τό καλλίτερο γ ιά  σέ μέ δ ,τι κα ί άν 
λές.

—  θ ά  ήσουν έξαίρετος δικαστικός, άν 
αποφάσιζες ν ’ αλλάξεις τούς τρόπους τείς 
ζωής σου. Ά λ λ ’ υποθέτω δτι ούτε τό 
Βαχαρα  άφίνεις ποτέ, ούτε τά  στοιχή
ματα , ούτε τα ίς  y v r a i x i c  τον o rp j tui ' . 1

1 "Η τοι d em o i s e l l e s  ά  la m od e ,  λέγονται αί έλευ- 
θερίων ήθων γυναΐχες, ών [ΐρίθουαιν ο; Παρίσιοι. Γυ- 
ναΤχε;, νέαι, εύμορφοι, εύφυεΐς, ώς έπ\ τό πολύ, χαι 
αναίσθητοι. Ούχΐ όμως χαΐ παααι της αύτης χοιγω- 
η χ η ς  τάξεως, διότι ύπάρχιι ονομασία δι’ έχατέραν 
χλάσιν τούτων, άπό τής lorette χαΐ τής lionne χαι 
τής cocotte έως τής pienvre, griie, horizontale. ji 
grisette χλ. IΙο’χ ίλλϊΐ δέ τό βαπτιστιχόν όνομά των 
άπό τοΰ Paquita χαι Linotte έως τοΰ Mini, Rose ή 
Mimi. Σ .  τ. Μ.

—  Ό χ ι, βέβαια, διότι άν τ ’ άφινα 
αΰτά , τότε δέν θά είχα ελπίδα επ ιτυχ ίας. 
Βέβαια δέν πρέπει νά περιμένω τήν ίοιο- 
κτήτριαν τοΰ βραχιολιού εις τό δωμάτιόν 
μου μέσα.

—  Ά ,  ναί τό βραχιόλι . . . τ ί  τό έ- 
καμες ;

—  Σύ βεβαίως θά τό ερριπτες είς τόν 
Σηκουάνα μαζύ μέ τά χέρι. Έ γώ  τό έ
δειξα είς τόν χρυσοχόον μου, 6 όποιος, 
φαντάσου τύχη , τό άνεγνώρισεν άμέσως.

—  Οτι τό είχε πωλήσει ;
—  Ό χ ι, δτι είχε βάλει έ'να δ ιαμάντι, 

τά όποιον έλειπε.
—  Τότε, ’ξεύρει τίνος εινε.
— Ό χ ι άκριβώς. Μοΰ έδωσεν δμως πο

λυτίμους οδηγίας. Τά βράχιόλιον αΰτό τοΰ 
τό έπήγε πρό ένός μηνός μιά ώραία καί 
νέα γυνα ίκα , ή όποία ούτε τ ’ δνομά της 
ούτε τήν διεύθυνσίν της είπε . . . καί ήλθε 
έ'πειτα άπό όκτώ ημέρας καί τό έπηρε. 
Ό  χρυσοχόος μου έ'κρινεν άπό τήν ένδυ- 
μασίαν της καί τούς τρόπους της δτι είνε 
καί αΰτή άπό τα ίς  πα  τ ρ ιχ α/c, καί ’ξεύρει 
καλά νά διακρίνει, διότι εχει σπουδάσει 
τα ίς  χοχΛταιν δλων τών τάξεων.Κ αί δμως 
δέν τήν είχεν ίδεΐ πρότερον καί συμπεραί
νει δτι πρό όλίγου ήλθεν είς τό Παρίσι. 
“Αλλως τε καί ’γώ σοΰ είπα δτι αΰτά τά 
βράχιόλιον είνε ξενικής κατασκευής.

—  Τό ’φύλαξες ;
—  Διάβολε. Κ ατ’ άρχάς τό έκλείδωσα 

είς τό γραφεΐόν μου δπου βάζω τά  χρή
ματά μου καί τήν έρωτικήν μου αλληλο
γραφίαν. Έσκέφθην δμως δτι ήτο εύκο- 
λον νά μοΰ τά κλέψουν, καί γ ι ’ αΰτά ά- 
πεφάσισα νά τά φέρω μαζύ μου.

—  ’Στά χ έρ ι;
—  Βέβαια. Νά, γ ίά  ’δέ, είπεν ό Μά- 

ξιμος, δεικνύων γυμνόν τάν βραχίονά του. 
Μέ στενοχωρεΐ λ ίγο , άν καί εχω χέρι 
σχεδόν γυναικείο ' στέκεται δμως καλά 
καί σέ βεβαιώ πώς δέν θά τά χάσω.

—  Πιστεύω, άλλά θά σέ κοροϊδεύουν.
—  ’Ώ  ! δέν θά τά ’δή κανείς, έκτάς 

άν τό δείξω. Καί δταν τά ’δοΰν, θά μ,έ 
γελάσουν, θ ά  ’ποΰν δτ’ είμαι έρωτευμέ- 
νος, δτι τά βραχιόλι αύτά είνε δώοον 
τ·?5ς αγαπημένης μου καί της ώρκίσθην νά 
-μή τό άποχωρισθώ ποτέ. Αΰτή ή ανοη
σία δέν θά μέ βλάψει είς τα ίς  γυναίκες·. 
Ά ν  ή έξαδέλφη μ.αυ έμάνθανεν δτι έ'γεινα 
αισθηματικός τόρα, θά μέ έκτιμοΰσε πε
ρισσότερον.

Συνδιαλεγόμενοι οί δύο φίλοι έ'φθασαν 
είς τό άκρον τής όδοΰ Σαωσ ϊ  ό ’A v r c r ,

—  Καί δμ,ως δλ’ αΰτά  δέν μ’ έ'καμαν 
νά έννοήσω ποΰ θέλεις νά μέ πας άπόψε, 
είπεν ό ’Ιούλιος Βινιορύ, μή καταπεισθείς 
ετι.

—  Εννόησες τοΰλάχνστον γ ια τ ί φέρώ 
αΰτό τό κόσμημα μ,αζύ μου ; Έ κα τά λα - 
βες τά σχέδιόν μου ;

—-  Διόλου !
—  Μά τ ί ! δέν μαντεύεις δτι θά ζη

τήσω τήν κυρίαν αΰτοΰ τοΰ βραχιολιού 
έκεΐ δπου έλπίζω περισσότερον δτι ήμπο-
ρω να την ευρω εις rpa, ε ις
τούς χορούς, καί είς δλ̂ α τά  μέρη δπο»



β γ α ίν ο υ ν  αύτοΰ του είδους ή κυρίαις ;
—  Τόρα ’κατάλαβα πώς είσαι τρελός. 

Μετά τόν ακρωτηριασμόν ’ποΰ έ'παθε την 
περασμένη εβδομάδα, θαρρείς πώς είνε είς 
κατάστασιν νά τρέχη είς τά  θέατρα καί 
τα ίς έορταίς; Τόρα θά εινε είς τό κρεββάτι 
της, έκτος άν άπέθανε.

—  Μά γ ι ’ αύτό καί ’γώ δεν ζητώ  αυ
τήν απόψε είς τό σ χ ί τ  i r  1 της όδοΰ 
Μ J t J a r a c .

—  Είς τό c x h i y  ! άνέκραξεν ό Βινιορύ. 
Σκέπτεσαι νά περάσνις την βραδε{ά σου 
είς τό a x h c r ·  καί νομίζεις πώς θά σέ συ
νοδεύσω καί έγώ ;

—  Δέν έ'χω σκοπό νά σέ πάρω μέ την 
βία , είπε γελών ό Μάξιμος. Διασκεδάζει 
κανείς άριστούργημα έκεΐ καί θά κάννις 
καλλίτερα νά έ'λθνις μαζύ μου παρά νά 
π3ς νά κλεισθής ’στην κάμαρά σου άπό 
τάς δέκα. Έ χεις  όμως τό δικαίωμα νά 
προτιμήσγις την γωνιάν σου μέ την φω
τ ιά  παρά τόσαις ώραίαις γυναίκες. "Επει
τα , άν ό θεΐός μου έμάνθανε πώς πηγα ί
νεις σέ τέτο ια  μέρη,θά τό έ'λεγε της ’Αλί
κης, καί τότε θά έχανες πολύ. Κάνεις 
καλά νά φροντίζνις γ^ά τό μέλλον.

—  Μά, άκόμη, Σοΰ ξαναλέγω πώς οΰτε 
σκέπτομαι κάν γ ιά  την δεσποινίδα Δορ- 
ζέρ.

—  θ ά  σκεφθής. Πρέπει νά σκεφθής.

την φοράν άμέσως ναί,θά  ήτο οΤιως διόλου 
τυχερό καί δέν τό πιστεύω , θ ά  τό έπα- 
ναλάβω όμως καί έπί τέλους πιστεύω νά 
έπιτύχνι. ’Έ χω τόσας σχέσεις είς τόν κύ
κλον αυτών τώ ν γυναικών, ώστε μετά 
όκτώ ημέρας ’ποΰ θά τό δείχνω, θά κα- 
ταντήσ·/) ολόκληρο τό Παρίσ ι  'πον <ha- 
πχ ίδά ΐ , ι ι ,  νά τό μάθν) καί τότε ή κυρία 
'ποΰ τό έ'χασε θά πληροφορηθή μίαν ημέ
ραν ότι κάποιος κύριος τό ευρηκε.

Νά σοΰ ’πώ, έσυλλογίσθης ποτέ τ ί 
σκέπτονται ή χον^οχέρα  μέ τό συνένο
χόν της γ^ά τό συμβάν τους ; ’Έ φυγαν 
β ιαστικά -β ιαστικά , άφοΰ δέν έπέτυχεν ή 
έπιχείρησις των καί άφισαν καί τό χέρ  ̂
έκεΐ. Αύτοί θά έπερίμεναν νά ’δοΰν εί£ 
τάς έφημερίδας ότι απόπειρα κλοπής έγ ι-  
νεν είς ένός τραπεζίτου, όδός Συν ffCrtfC, 
ΰπό γυναικός ή όποία ήκρωτηριάσθη η 
ιδ ία , καί τόρα κα τα ζη τείτα ι. Δέν είδαν 
τ ίπο τε άπ ’ αΰτά . Ή  έφημερίδες μόνον 
έγραψαν ξηρά -  ξηρά ότι ενα χέρι έψαρεύ- 
θη είς τόν Σηκουάνα καί δεν ξεύρουν 
ποιος τό έρριψε. Εύθΰς εννόησαν οτι ό 
Δορζέρ κατήγγειλε την πράξιν καί ό συν
ένοχος της κυρίας είχε την αυθάδειαν νά 
ξανάλθη.

Αύτην την φοράν ήτο καλλίτερον πλη- 
ροφορημένος καί άνοιξε χωρίς κανέν συμ
βάν. Καί μετά τήν δευτέραν πάλιν κλο-

μέννις. Έ γώ  ’ποΰ δέν φοβοΰμαι γ ιά  τήν 
ύπόληψίν μου, και ούτε έ'χω σκοπόν νά 
γίνω  ποτέ σύζυγος, πηγαίνω  είς τό σ κ ( -  
τ ι γ ,  κα ί έλπίζω  πώς δέν θά χάσω τόν 
κκιρό μου άδικα. Καί έπειδή τόρα μ’ ά - 
φίνεις, άκουσε νά σοΰ έξηγήσω τό σχέδιον 
της έκστρατείας μου.

—  Είμαι περίεργος νά τό μάθω, άλλά 
θαρρώ πώς είνε άνόητον.

—  "Ακούσε πριν κρίνεις. Μοΰ είπες πρό 
ολίγου οτι θά μέ γελοΰν άν ίδοΰν τό 
βραχιόλι μου. Αυτό καί ’γώ θέλω, καί 
πιστεύω νά τό δείξω είς όσας συναντήσω 
απόψε. Γνωρίζω πολλαίς καί θά γνωρίσω 
καί άλλας. θ ά  εύρεθή πιστεύω καμμιά 
ή όποία θά τό έχει ίδεΐ είς τό χέρι καμ- 
μιάς φίλης τη ς ' τότε θά φωνάξϊ], καί σέ 
βεβαιώ, πώς δέν θά τήν άφήσω πριν μοΰ 
είπη τό όνομά της. Εννοείς τόρα ;

—  Σχεδόν, άλλά δέν εχω διόλου πεποί- 
θησιν είς τό σχέδιόν σου. Ά ς  ύποθέσω- 
μεν ότι ή κλέπτρια ανήκει είς τήν τάξιν  
αύτήν ’ποΰ λέγεις, άν καί δέν είνε βέ
βαιον. Είνε χιλιάδες τέτο ια ις γυναίκες 
είς τό Παρίσι, καί πολλαίς μάλιστα ’ποΰ 
δέν συχνάζουν τα ίς  όμοιαις των. θ ά  ήτο 
τό παραδοξότερον πραγμα νά συνάντησές 
μίαν φίλην αυτής ’ποΰ ζητείς.

—  Νά τήν συναντήσω ευθύς τήν πρώ-

θέλω  νά σέ κάμω έξάδελφόν μου. Πή- πήν ή αύτή σιγή. Ό  τύπος ούδέ λέξιν 
γαινε λοιπόν τόρα σπ ιτάκι σου, άφοΰ έπ ι- λέγει περί τής ύποθέσεως. Καθώς φαίνε

τα ι,ό  τραπεζίτης δέν θέλει νά παραπονεθή.
Ή  άστυνομία καταγίνετα ι άκόμη γ ιά  

τό χέρι,τό όποιον θά έκτεθή είς τήνΜόργκ 
καί νομίζει πώς έ'γινε δολοφονία, διότι 
ουτε περί χρηματοκιβωτίου ουτε περί 
κλοπής γ ίνετα ι λόγος είς τάς ειδοποι
ήσεις. Καί όμως οι άχρεΐοι αύτοί δέν 
είνε εντελώς ήσυχοι. Δέν ήξεύρουν τ ί έ- 
γεινε τό βραχιόλι. Τό ερριψαν μαζύ μέ 
τό χέρι μέσα είς τόν ποταμόν, καί ποιος 
τό έ'ρριψε ; Καί άν αύτός ποΰ τό εΰρε είς 
τά  μάγγανα τό έφύλαξε, τ ί  τό εκαμε ; 
Δ ιατί δέν τό έδωκεν είς τήν άστυνομίαν ; 
Αύτά βέβαια θά λέγουν, δέ ν είν* Ιτσι ;

—  Λόγω τιμής, σέ βεβαιώ πώς ποτέ 
μοί) δέν έσκέφθην δι’ αΰτά τά  πράγματα. 
Παραδέχομαι όμως ότι δέν είνε έντελώς 
άσφαλή.

—  Ώ στε παραδέχεσαι ότι άμ’ άκού- 
σουν πώς ένας νέος άεργος γυρίζει έδώ 
κ ’ έκεΐ μ’ έ'να βραχιόλι είς τό χέρι καί τό 
δεικνύει παντοΰ θά λάβουν κάποια φρον
τίδα .

—  Πιθανόν, άλλά βέβαια δέν θά μά
θουν νά σοΰ είποΰν : Αύτό είνε ’δικό μας. 
Δόσε τό μας.

—  Βέβαια ! Ά λ λά  θά προσπαθήσουν 
νά έ'λθουν είς σχέσεις μέ αύτόν. θ ά  τοΰ 
άπολύσουν κανένα κατάσκοπον.

—  Κατάσκοπον ;
—  Ν αί,καμμίαν κοκότα, παραδείγμα

τος χάριν. Έεύρουν πώς τα ίς  άγαπώ . . . 
ώς πρός τό ζήτημα αύτό ; εινε πολύ δια
δεδομένη ή ύπόληψίς μου. Τότε πλέον 
αρχίζει σπουδαίως ή μάχη. Ή  δεσποινίς 
αύτή θά προσπαθήσει νά μέ άποπλανήσν), 
ύπό τόν όρον νά τής χαρίσω τό βραχιόλι

1 Skating, λίξις άγγλιχή.Παγοδρομία, ή χατ’ εξο
χήν αρεστή τοΐς ’Ά γγλο ι;, χαι έν γένει τοΤς βορείοις 
λιοΤς διασχέδπσις. Ο παγοορομών, φέρει, ώς έπι τό 
πολύ, Ιδιαιτέραν πρός τοΰτο στολήν, άλλά πάντοτε Εν 
ιΤδος πέδιλων έσιδηρωμένων χάτωβεν χαΐ μετά τρο/ί 
σχων, ΐνα εϋχόλως ολισθαίνει έπί τοΰ πάγου. Ώς 
γνωστόν χαι ό βασιλεύς μας άγαπα τήν παγοδρομίαν 
χαί έξασχεΐται έν τοΐς σταύλοις, άλλ’ έπι άσφάλτου, 
ελλείψει πάγου. Σ. τ. Μ.

ή τουλάχιστον νά τής είπώ ποΰ τό εύ
ρηκα. Έ γώ  θά φροντίσω νά έπωφεληθώ 
τής περιστάσεως διά νά φθάσω μέχρις έ
κείνων, οί όποιοι μοΰ έστειλαν τόν πρε
σβευτήν αύτόν.

—  Ό μιλεΐς πάντοτε πληθυντικώ ς’έπ ι- 
μένεις λοιπόν άκόμη νά’ πιστεύτις ότι ή 
κλέπτρια έ'χει καί συνένοχον ;

—  Διάβολε ! αύτός ό σύντροφός της 
τής έκαμε αύτή τήν λυπηράν έκδούλευ- 
σιν νά τής κόψγι τά χέρι, καί αύτός ό ί
διος ήλθε τήν έπαύριον καί άνοιξε τήν 
κάσσα.

—  Ά λ λ ’ άν ό συνένοχος αυτός είνε ό 
Ροβέρτος δέ Καρνοέλ, έφυγεν άπό τήν 
Γαλλίαν καί βέβαια δέν θ’ άφησεν έδώ 
τήν xovUoji e/a.
; —  Τήν άφηκε, διότι δέν είνε άκόμη 
ίίς  κατάστασιν νά ταξειδεύσγι. θ ά  τόν 
συναντήσγι κατόπ ιν, άλλ ’ έπί τοΰ παρόν
τος φροντίζει νά γιατρευθή. Ά λ λ ω ς  τε, 
δέν ήξεύρομεν άν ό Καρνοέλ έπέρασε τά  
σύνορα. Εμένα μάλιστα  μοΰ έπέρασε μιά 
ιδέα πώς είνε στό Παρίσι.

—  Μά τ ί ιδέα ! έψιθύρισεν ό Βινιορύ.
—  Φίλε, τό Παρίσι.όταν τό ’ξεύρει κα

νείς καλά , ’μπορεί νά κρυφθή κάλλιστα , 
’Έ πειτα  άδιαφορώ άν ό φίλος σου ειν’ 
έδώ ή όχι. Έ γώ  δέν ζητώ  αύτόν, άλλά 
τήν κυρίαν μέ τό βραχιόλι. Ά ν  είς τήν 
τάξιν ποΰ τήν ζητώ  δέν τήν εύρω, τότε 
θά τήν ζητήσω είς τήν άνωτέραν κοινω
νίαν. Τοΰτο είνε όλιγώτεοον διασκεδαστι- 
κόν, άλλά τόσω τά χειρότερον γ ιά  ’μέ. 
’Έχω άποφασίσει. θ ά  παρουσιασθώ κα τ ’ 
άρχάς είς τάς αίθούσας όπου πηγαίνουν 
αί ξέναι καί εκκεντρικά! κυρίαι. θ ά  κάμει 
κρότον τό βραχιόλι μου. θ ά  ρ.’ έρωτή- 
σουν έάν'ώρκίσθην νά φέρω πάντοτε μαζύ 
μου τά έρωτικόν αύτό δώρον, έάν ή γυ
ναίκα ή όποία μοΰ τό έδωκεν άπέθανεν ή 
εινε ένθύμησις άπιστου, θ ά  γ ίνετα ι λό
γος περί έμοΰ καί της παραδόξου τρέλας 
μου. Καί ή ιστορία αυτή θά φθάσει πολΰ 
γλήγορα είς τήν άκοήν τής ένδιαφερομέ- 
νης. Τότε θά ίδοΰμε τ ί θά κάμτ) διά νά 
πάργ] τό ένοχοποιητικάν τοΰτο κόσμημα.

—  Α ΰτά, φίλε μου Μάξιμε, είνε ΰπε- 
ράνω τών δυνάμεων μου, δέν ’μπορώ νά σέ 
ακολουθήσω είς τούς συλλογισμούς σου 
καί τάς έκδρομάς σου. Ενέργησαν όπως 
θέλης, πάντοτε όμως φρόνιμα καί μυ
στικά. Σέ παρακαλώ, οΰτε λέξιν είς τόν 
θεΐόν σου.

—  Μά τ ί μέ θαρρείς ; οΰτε ό θεΐός 
μου οΰτε ή έξαδέλφη μου θά μάθουν τ ί 
κάνω, έκτάς άν λάβω τήν άπόδειξιν ότι 
ό φίλος σου Καρνοέλ είνε άθώος καί τότε 
είμαι άναγκασμένος νά τούς άποδείξω ότι 
είνε λευκός ώς τά χιόνι.

—  Τά έλπίζω , καί σέ παρακαλώ νά μέ 
κρατής ένήμερον. Δέν θά είμαι ήσυχος, 
ένόσω ήξεύρω ότι άνέλαβες έπικίνδυνον 
έπιχείρησιν. ’Έχεις ν’ άντιπαλαίσγις μέ 
άχρεΐα υποκείμενα. Έ άν σοΰ συμβή δυς- 
τύχημά τ ι ! . .

—  Ώ χ  άδελφέ ! δέν είμαι παιδί καί 
κανένα δέν φοβοΰμαι. Ά ς  μοΰ κάμουν 
ό ,τ ι θέλουν . . . θ ά  ’δοΰν μέ ποιόν έχουν



νά κάμουν . . . Καληνύκτα όμως, γ ια τ ί 
κάνει έ'να διαβολόκρυο, κ ’ επειτα  βιάζο
μαι νά ’πάγω  είς τό πεδίον τής μάχης.

Ό  Βινιορύ έσφιξε τήν χεΐρα τοΰ φ ί
λου του καί άνέλαβε την πρός τόν οίκόν 
του διεύθυνσιν, ένώ ό Μάξιμος άνήρχετο 
τρέχων τό πρανές τής όδοΰ Μ π .Ι ά  >ac.

Ή  είσοδος τοΰ skating, φωτιζομένη 
ύπό τοΰ αεριόφωτος ελαμπεν είς [Λακρυ- 
νήν άπόστασιν, καί αί άμαξαι, αί πρός 
τόν φάρον τοΰτον των διασκεδάσεων δι- 
ευθυνόμεναι, έσχημάτιζον μακράν σειράν. 
Γυναίκες, έν θαυμασία περιβολή, εσπευδον 
ΪΛα προφθάσωσι την εορτήν έν τη  λάμ- 
ψει της.

Αί ειδοποιήσεις άνήγγελλον νέαν παν
τομίμαν. Πλήθος δ’ άπειρον εύρίσκετο. 
είς τό προαύλιον.

Ή  έσπερίς προεμηνύετο λαμπρά.
Έ π ετα ι συνέχει*.

ftisanos
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Πάσα γαλλ ική  καρδία θά ήγωνίά φρι- 
κωδώς έπί τή θέα τών σήααιών τούτων, 
ας ειχον αρπασει εκ των συνεσπασμενων 
νειρών τών νεκρών τοΰ Βατερλώ. ‘Ο Φου
ζερέλ, είσελθών είς τήν έκκλησίαν, ώχρός, 
καί ύπό προσπεποιημένην ψυχρότητα συν- 
έχων τήν τρομεροτέραν συγκίνησιν, ήτις 
έπί ζωής ,του κατελάμβανεν αύτόν, προε- 
χώρησε βραδέως, μέ τά αίμα πεπηγός, 
καί κατά  πρώτον έ'στη πρό τοΰ πίνακος 
τώ ν μεταλιοφόρων τοΰ 1803, τών έν 
Ποτσδάμγι θανόντων, άπομάχων τοΰ πο
λέμου της γερμανικής άνεςαρτησίας, καί 
τών οποίων δεικνύουσι τά  μετάλια  πρός 
άνάμνησιν τών κατορθωμάτων αύτών. Ό  
λοχαγός παρετήρησε τοΰτο, ε ίτα  προεχώ- 
ρησε μέχρι τών κιγκλίδων καί έστη άπο- 
τόμως. 'Υπεράνω αύτοΰ, έν τή υβριστική 
σχεδόν τοΰ ήλιου άκτίν ι, είδε τέλος ση
μαίας τριχρώμους, γαλλ ικάς σημαίας, μέ 
τά  χρυσά αύτών γράμματα καί τάς έπ ι- 
γραφάς τω ν. Μάχαιρα άν έκτυπα αύτόν 
δέν θά τώ  προύξένει πλειοτέραν οδύνην. 
Ινατελείφθη ύπό λύσσης παρατηρών τάς 
ώς πένθιμον ύφασμα ήμαυρωμένας. έκεί- 
νας σημαίας. Τοσαύτη ήτο ή συγκίνη- 
σίς του,ώστε πρός στιγμήν εμεινεν άκίνη- 
τος. Τ ό.αΙμα άνήλθεν είς τό μέτωπόν 
του καί τούς κροτάφους του. Ε ίτα  ό λο
χαγός συνήλθε καί έπέθηκεν έπί τοΰ κρα
νίου του, δπερ έκαιεν, έπί τών δακρυόν- 
των οφθαλμών του, τήν χεΐρά του, όπό
ταν γέρων τις  σχεδόν γιγαντώ δης, ισχνός, 
μέ μύστακα άγριον, φέρων πιλίκιον μέ έ- 
θνόσημον λευκομέλαν, καί μακράν φαιόν 
μανδύαν ύπαξιωματικοΰ, έπλησιασεν αύ- 
τον, καί άφοΰ τάν παρετήρησε πρός στ ιγ 
μήν, τώ  είπε διά φωνής λαρυγγώδους"

—  Ό  κύριος είνε Γάλλος; ό κύριος θέ
λει νά έπισκεφθη ;

—  Ναί, άπεκρίνατο τότε ό Φουζερέλ 
άποβάλλων τήν τρομεράν αύτοΰ συγκί- 
νησιν.

Ό  φύλαξ προυχώρησε βήματά τ ινκ  πρός 
τό ναίόριον, τό ήνοιξε, ήναψε κηρίαν, καί 
ίστάμενος άποτόμως πρό τοΰ τάφου, έφ’ 
ού τά φώς έ'λαμπεν,έ'λαβε τήν εΰκοσμον καί 
μηχανικήν θέσιν τοΰ είς τήν έξάσκησιν 
Πρώσσου στρατιώτου,καί ήρξατο διηγού
μενος τήν έξήγησιν, ήν πρό πολλών έτών 
έδιδεν είς τούς έπισκέπτας. ’Ανέφερε πάν- 
τας τούς άθλους τοΰ Πρώσσου βασιλέως 
καί τήν άφήγησιν τώ ν.μαχώ ν του" είτα 
δεικνύων τά  έξωθεν κρεμάμενα τρόπαια, 
ήρχισε μηχανικώς περί τής μάχης τοΰ 
Βάΐερλώ , όπου είχον ληφθή αί γαλλ ικα ί 
ίηΐΛ,αΐαι" άλλά καθ’ ήν στιγμήν προέφερε 
τά ονομα έκεΤνο τής ήττης :

' —  ’Ανωφελές, διέκοψεν ό Φουζερέλ, 
γνωρίζω . . . παοευρέθην έκεϊ . . .

—  ”Α ! είπεν ό ύπαζιωματικός έκπλη
κτος.

Σιγή νεκρική έπεκράτησεν εκατέρωθεν.
Ό  λοχαγός δέν προέφερε λέξιν. Αίφνης 

ό Πρώσσος ήρώτησεν αύτόν χαμηλοφώ- 
νως :

—  Ποιον σύνταγμα ;
— Πρώτον τών γρεναδιέρων τής φρου

ράς. Τελευταϊον τετράγωνον.
—  Ά  ! ύπέλαβε πάλιν ό Πρώσσος, τό 

σύνταγμά μου σάς κατέθραυσε.
—  Ποιον σύνταγμα.
—  Οί μαΰροι Ούσσάροι !
Ό  λοχαγός δεν άπεκρίνατο, ά λλ ’ ανύ

ψωσε τά υψηλόν αύτοΰ ανάστημα καί 
παρατηρών τόν γ ιγαντια ϊο ν ύπαξιω μ ατι- 
κόν ατενώς,συνεκέντρωσεν είς τούς οφθαλ
μούς αύτοΰ πάσαν τήν μανίαν του, πάν 
τό παρελθόν πάθος του, πάσαν τήν πα - 
ροΰσάν του οδύνην. Καί πρό τής ήλεκτρι- 
κής άγριότητος τοΰ βλέμματος εκείνου, 
ό φύλαξ έχαμήλωσε τούς φαιούς καί ψυ
χρούς οφθαλμούς του.

Ή το  ώς λάμψις τής αρχαίας πάλης 
λάμπουσα καί πυρπολοΰσα είσέτι, καθ ι- 
στάνουσα καταφανές τό απεχθές βάθος 
τοΰ μίσους μεταξύ τών άρχαίων έκείνων 
πολεμιστών, οΐτινες ήδη ήσαν γέροντες 
καί ους ή ήλικ ία  είχε καταβάλει. Μετά 
τριάκοντα έτη , ή πατρ ιωτική όργή καί ή 
λύσσα τής συμπλοκής ύφίσταντο είσέτι 
πυρετώδεις. Ό  Φουζερέλ άγερώχως προε- 
χώρησε δύω βήματα.

—■ ’Απ’ έκεΐ έπάνω, είπε ψυχρώς ό φύ
λαξ ύψώσας τήν κεφαλήν καί δεικνύων 
τήν στοάν καί ε ίτα  τήν κλίμακα, αί ση- 
μαΐα ι φαίνονται καλλίτερα.

Τήν στιγμήν έκείνην ή θύρα τής εκ
κλησίας ήνεώγη καί έκλείσθη μετά θο
ρύβου. Οικογένεια "Αγγλων περιηγητών 
λαλούντων μεγαλοφώνως, είσήλθεν. Ό  
ύπαξιωματικος μέ τήν άπληστίαν ήν 
εχουσιν οί οδηγοί, ώς θηρία είς ένέ- 
δραν, άφήκε πρός στιγμήν τόν λοχαγόν 
όπως ΰποδεχθή τούς έπισκέπτας, παρ’ών 
άναμφιβόλως θά έλάμβανε μεγαλειτέραν 
αμοιβήν, ό δέ Φουζερέλ έπωφεληθείς έξ- 
ήλθε τής κρύπτης καί διέβη τάς είς τά 
πρώτον πάτωμα φερούσας βαθμίδας. Ή

καρδία τ<Μ> έ’παλλε μεγάλως ύπό τό κε- 
κομβωμένον ένδυμά του.

’Αφικόμενος είς τό είδος τοΰτο τοΰ 
δώματος ό λοχαγός κατελείφθη ώς υπό 
θαμβούς. Έ κεΐ, πλησίον τοι>, ήκτινοβό- 
λει είσέτι ό κονιώδης χρυσός τώ ν αετών" 
αί ένδοξοι έπιγραφαί- ήστραπτον έπί τών 
έσχισμένων σημαιών. Είς άπόστασιν τής 
χειρός του κεκλιμέναι είς σχήμα ριπι
δίου α ί σημαΐαι τής φρουράς έφαίνοντο ώς 
αύλικοί χαιρετοΰντες τόν άνακτα . Ό 
ποια τρομερά οδύνη ! Νά βλέπγι αύτάς είς 
τοΰτο τά μέρος, α ιχμαλώτους, έκτεθει- 
μένας είς τήν ποταπήν περιεργίαν ή είς 
τήν ειρωνείαν τών λαών ! έξ άλλου όποία 
θέρμη, όποιον ώραΐον όνειρον ! νά τάς α ί-  
σθάνηται τόσον έγγύς του, νά τάς βλέπγ), 
νά τά ς έγγίζτ) !

Τά αίμα τοΰ Φουζερέλ φρικωδώς έκό- 
χλαζεν. ’Αγωνία επνιγεν αύτόν, αί δέ 
κνήμαί του έκλονοΰντο.

Έπεθύμει άν ήτο δυνατόν νά όρμήσν) 
έπί τών τροπαίων έκείνων, νά τά  κρη- 
μνίσγι δ ι’ ίσχυροΰ κτυπήματος καί νά 
πεσγ] καί αύτός είς τό κενόν μετ’ αύτών, 
εχων αύτά  είς τάς άγκάλας του, όπόταν 
αίφνης, άκριβώς έπί τής πλησιεστέρας 
σημαίας, είς τό περίφραγμα έφ’ ού έστη- 
ρίζετο ό λοχαγός, παρετήρησε, λάμποντα 
είσέτι, τόν αριθμόν τοΰ συντάγματος του, 
τόν άριθμόν τοΰτον: Πρώτον τών γρενα
διέρων.

Τό έπανεΐδε, τό ώραΐον έκεΐνο τεμά- 
χιον διά τό όποιον είχεν έκθέσει τήν ζωήν 
του καί ήθέλησε νά άποθάντι. Ά νεγνώ - 
ρισε καί τά τεθραυσμένον της ξύλον, έκ 
τοΰ όποιου σφαίρα είχεν άρπάση τάν άε- 
τόν, όπόταν ό λοχαγός τό έκίνει . έκεΐ 
κάτω  έν τφ  καπνώ. Ή  σημαία ! ή ση
μαία τοΰ συντάγματος έσχισμένη καί 
ρακώδης, ήν είχον λάβει έκ τών νεκρών, 
καί συρράψει, πρός μεγίστην τής Πρωσ- 
σίας δόξαν, αί ώραΐαι χεΐρες Γερμανής ή - 
γεμονίδος ! . . .

—  Μαλαπέρ ! Μαλαπέρ ! έψιθύρισεν ώς 
έξ ένστικτου ό Φουζερέλ.

Παραφροσύνη έξοχος ώθει αύτόν" έκλι- 
νεν έπί τοΰ περιφράγματος καί διά τής 
δεξιάς του πυρετωδώς έκτεταμένης ε- 
φθασε τήν σημαίαν, ής ή παλα ιά  μέταξα 
έθώπευσε τούς δακτύλους του, ώς γυνα ι
κεία έπιδερμίς, κα ί συλλαβών αύτήν κα
λώς, εσυρε βιαίως πρός αύτόν τά ίεράν ύ
φασμα, τό άπεσπασε, τό έ'σχισε ταχέως, 
τό ήσπάσατο μεθ’ υπερβολικής χαράς, 
ε ίτα  ώς άν είχε πράξει έγκλημα, εθεσεν 
έπί τοΰ στήθους του τό τρίχρωμον έκεΐνο 
τεμάχιον, έκόμβωσε ταχέως τό ένδυμά 
του καί έ'λαβε τήν προτέραν του θέσιν, 
έν ω έκεΐ κάτω , έν τή έκκλησία, δ φύ
λαξ ύπαξιωματικος έλεγεν ά γγλ ισ τ ί είς 
τούς νέους έπισκέπτας"

—  Πλησιάσατε, παρακαλώ, ό τάφος 
είνε είς τό μέσον.

Ό  Φουζερέλ, όμοιος κατά  τήν στιγμήν 
έκείνην πρός ίερέα, δστις έκοινώνησε τών 
μυστηρίων, κατήρχετο τάς βαθμίδας, άς 
πρό όλίγου είχεν άνέλθει, καί μέχρις έγ- 
κάτων συγκεκινημένος καί πνίγων τήν
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χ « ράν αΰτοΰ δέν έσκέπτετο -η νά εύρν) 
την θ-ipocv και νά έξέλθγ).

Εις τά  κάτω  τής κλίμακας, -πρό των 
κιγκλίδων τοΰ τάφου, συνήντησε τον φύ
λακα, δστις παρετήρει αΰτόν φιλοφρόνως 
μέ χεϊρα τεταμένην. 'Ο Φουζερέλ τφ  ί -  
οωκε τυχα ίω ς κα ί χωρίς νά παρατηρήστ), 
νόμισμά τ ι —  ό φύλαξ είπεν δτι ήτο χρυ- 
σοΰν λουδοβίκειον —  καί προσχώρησε μέ
χρι τής έξωτέρας θύρας. Έ πνίγετο . Ό  
δροσερός έξωτερικός άηρ τόν προσέβαλλεν 
είς τό πρόσωπον ό Φουζερέλ έξήγαγε τόν 
πίλον του καί ήρξατο βαδίζων κ α τ ’ εΰ- 
θεΐαν, διά τής πλατείας ταχέως, λησμο-

■> .. r „ ί . >νων και την αμαςαν, ητις ειχεν οοηγησει 
αυτόν έκεϊ,μη σκεπτόμενος είμή νά φύγν), 
νά άπαγάγγι, νά κρύψη την κατάκτησίν 
του. Οΰδόλως τώ  έπήρχετο ή ιδέα δτι 
είχε διαπράξει κλοπήν" ήσθάνετο την χα
ράν τοΰ στρατιώτου, δστις κατέλαβε θέ- 
σιν έξ έφόδου, καί δστις μένει σώος καί 
υγιής μετά την νίκην. Ή  έπί τοΰ στή
θους του έκείνη σημαία, τον έθερμαινεν. 
Ό λοχαγός ήκτινοβόλει, καί δμως ή 
καρδία του επαλλε τα χ ύτα τα . Άκριβώς 
ήρχιζε τότε καί ή κωδονοκρουσία τής έκ- 
κλησίας εΰθύμως ήχοΰσα είς γαλλικόν τό
νον. Ό  Φουζερέλ ήκουεν αΰτήν. Έ νόμι- 
ζεν δτι ή εύθυμος έκείνη κωδωνοκρουσία 
πανηγυρικώς άνήγγελλε τόν θρίαμβόν του. 
Προεχώρει ταχέως, ώς είς έ'φοδον. Αί 
ρυθμικαί καί εΰθεϊαι όδοί τής Ποτσδάμης, 
όμοιάζουσαι τάς τών Βερσαλλιών,τφ έφαί- 
νοντο ατελεύτητο ι. "Αλλως τε δέν εβλεπε 
τίποτε καί οί οφθαλμοί του ήσαν κεκα- 
λυμμένοι ώς ύπό πέπλου. Προυχώρει. 
Άπειρος εΰχαρίστησις, βαθεϊα, μεγάλη, 
κατέκλυζεν αΰτόν διά χαράς ήν οΰδέποτε 
είχεν αισθανθεί, χαράς ήν εχει ό μνησττρ 
άπάγων τήν μνηστήν του, ό ποιητής 
προσεγγίζων τό ονειρόν του, ό παράφρων 
άπολαύων τής χίμαιρας του, ή μάλλον 
χαράς βαθυτέρας καί σοβαροτέρας, χαοάς 
ήν παρήγαγεν ή θέλησις τοΰ στρατιώτου, 
δστις ύπερπηδών πάν κώλυμα έκπληροϊ 
τό καθήκον καί κερδίζει τήν μάχην.

Αίφνης ό Φουζερέλ ήκουσε βοήν οπι-s 
σθεν αΰτοΰ, φωνάς καί κραυγάς, ήχον 
βημάτων έπί τοΰ λιθοστρώτου καί στρέ- 
ψας πελιδνός, παρετήρησεν δμιλον ανθρώ
πων, οΐτινες έκ τοΰ άκρου τής όδοΰ ετρε- 
χον πρός αΰτόν θορυβοδώς.

Ό  Φουζερέλ τοΰτο μόνον έσκέφθη"
—  Θά τήν χάσω !
Μόνον τήν σημαίαν άνελογίζετο καί 

έλησμόνει έαυτόν. Τότε τ φ  έπήλθεν ή 
ιδέα νά ρίψγ] τυχα ίω ς, έντός φρέατος ή 
οπής, άδιάφορον ποΰ, τήν σημαίαν ήν εί
χεν άρπάσει. Ό πόταν ήρχετο ένεθυμήθη 
πως δτι είχε διέλθει μικρόν ποταμόν, τόν 
Αβέλ, δστις διαβρέχει τό Σαν-Σουσέ. 

Ποΰ εύρίσκετο ό ποταμός οΰτος ; Θά έξε- 
σφενδόνιζεν είς τό ρεΰμα τοΰ ύδατος τήν 
σημαίαν, άφ’ οΰ έτύλισσεν είς αΰτήν λ ί
θον. Ά λ λ ’ ένφ εσπευδεν δπως φύγη ήκουε 
τάς κραυγάς προσεγγιζούσας καί δ ιπλα- 
βιαζομένας. Α ίφνης, ένφ ετρεχεν, εύρέθη 
~ρό τοΰ διασχίζοντος τήν πόλιν μικροΰ 
αύλακος. Έ σ τη  έκεϊ, έζήτησε διά τοΰ

βλέμματος λίθον ή έ'τερον άντικείμενον 
οιονδήποτε, εθεσε τήν χεΐρα ύπό τό φό
ρεμά του καί τισθάνθη φρίσσουσαν τήν 
μέταξαν, όπόταν έκ τής πλαγία ς όδοΰ, 
πορφυροί καί άσθμαίνοντες, τρεις ή τέσ- 
σαρες ύπαξιωματικο ί Πρώσσοι,έξελθόντες 
έκ τοΰ έκεϊ πλησίον στρατώνος, ώρμησαν 
κα τά  τοΰ Φουζερέλ άπειλοΰντες.

*0 Φουζερέλ ήλευθέρωσε τάς χεΐρας 
του, οπισθοχώρησεν ολίγα βήματα καί 
έστηρίχθη έπί τοΰ τοίχου οικίας τινός, 
ώχρός δέ καί απειλητικός, τούς οφθαλ
μούς καίοντας ύπό τά  βλέφαρά του, τόν 
μύστακα άνορθωμένον, τούς γρόνθους ojjv-  

εσφιγμενους Ιχων,ό ύψηλός γέρων άνέμέίνε^ 
τήν προσβολήν τών στρατιωτών, οΐτινες 
ώπισθοχώρουν πρό τοΰ βλέμματός του.'

—  Δέν θά τήν λάβετε, έ'λεγεν" άναν
δροι, δέν θά τήν λάβετε !

Τά περί τόν Γάλλον δμως πλήθος ηύ- 
ξανεν ήδη. Ό  γ ίγας φύλαξ τής έκκλησίας 
κατέφθανε, διεγείρων τούς διαβάτας καί 
κράζων : «Θ ά να το ς!» , έν ω έδείκνυε τάν 
οστεώδη γρόνθον είς τόν λοχαγόν, τοΰ 
οποίου ή άπειλητική  στάσις έφαίνετο ώς 
άγαλμα. Αί ύβρεις, αί κραυγαί, οί μυ
κηθμοί αντηχούν περιξ τοΰ Φουζερέλ, έν 
τούτοις οΰδείς έπετίθετο είσέτι, όπόταν ό 
γ ίγα ς αξιωματικός ώθησε διά τών ώμων 
τούς προ αυτοΰ εύρισκομένους στρατιώ- 
τας καί τούς έρριψε, κυριολεκτικώς, έπί 
τοΰ Φουζερέλ. Τότε έκεΐνος, άποφασίσας 
νά κατασχισθή, νά φονευθη ύπό τών μα
νιωδών έκείνων, διεφιλονείκησε τήν ζωήν 
του, καί δ ,τι ήτο πολυτιμότερον αΰτής—  
τήν σημαίαν, κατά  τών στρατιω τών,ο ΐτι
νες τόν είχον λάβει έκ τοΰ λαιμοΰ καί 
τόν έλάκτιζον. Έ θλιβεν έπί τοΰ στήθους 
του τήν σημαίαν,ήν άλλαι χεΐρες προσε- 
πάθουν νά τώ  άρπάσωσιν. Οί δάκτυλοι 
αΰτοΰ είχον συσταλεΐ έπί τοΰ ίεροΰ εκεί
νου ύφάσμκτος, καί ή,σθάνετο τούς όνυ
χας τών έχθρών έπί τής σαρκός του.

—  "Ανανδροι ! έκραύγαζε, δέν θά τήν 
λάβετε, δέν θά τήν λάβετε !

Οί στρατιώ τα ι ώθουν αΰτόν μανιωδώς 
πρός τόν τοίχον.

—  Ξιφουλκήσατε ! άνέκραξεν ό ύπα- 
ξιωματικός.

Είς έξ αΰτών εσυρε τήν σπάθην καί 
έκτύπησε τόν Φουζερέλ έπί τής παρειάς. 
"Ετεροι συνέλαβον αΰτόν έκ τών ποδών 
καί τάν άνέτρεψαν. Ό  όχλος έκεΐνος θά 
τόν κατεξέσχιζεν άνευ τύψεως.

—  "Αθλιοι ! άνέκραξεν ό λοχαγός ού 
τό αίμα έρρεεν . . .

Έψιθύρισεν είσέτι λέξεις τινάς: «Μα
λαπέρ, πτωχέ μου Μαλαπέρ, ή σημαία !» 
Καί έλιποθύμησεν.

Ή το  πληγωμένος είς τήν κεφαλήν, οί 
δέ στρατιώ τα ι ήθελον νά τόν τελειώσωσι. 
Ή  άφιξις άξιωματικοΰ έ'σωσεν αύτόν. 
Τάν έ'φερον είς τά νοσοκομεΐον ή μάλλον 
είς θεραπευτήριον φυλακής.

Ό πόταν συνήλθεν εύρέθη πρό τών άνα- 
κριτών, οΐτινες ήρώτων αΰτόν.

Κ ατ’ άρχάς δέν ήθελε νά άποκριθτ,· 
ελεγε μόνον :

—  Ά φ ίσατέ με, τουφεκίσατέ με" δέν 
σάς γνωρίζω !

Ε ίτα  άπεφάσισε νά είπν) δ ιατί ήρπασε 
την σημαίαν.

—  Είχον όρκισθεΐ νά τήν λάβω.
Οΰδεμίαν άλλην α ιτ ία ν  άνέφερε. Μετά

τήν θεραπείαν ώδήγησαν αΰτόν είς τήν 
ειρκτήν. Ε μεινεν ύπόδικος !ξ  μήνας. Τό 
πράγμα είχε διαδοθεί. Τέλος ό πρέσβυς 
τής Γαλλίας παρενέβη καί είπεν δτι οί 
εξ μήνες τής ύποδικίας ήρκουν πρός τ ιμ ω 
ρίαν τοΰ λοχαγοΰ, δστις ίσως ήτο ο
λίγον παράφρων, ό πτωχός. Ε πέτυχε τήν 
άπελευθέρωσιν τοΰ Φουζερέλ, διά τό 
όποιον προσήψαν αδυναμίαν είς τήν πρωσ- 
σίνκήν κυβερνησιν τότε. Ό πόταν τώ  άνήγ- 
γειλλον τό αποτέλεσμα, ό Φουζερέλ οΰ
δεμίαν ε'δειξε χαράν. Είπε μόνον :

—  Καλά !
Συνοδία Πρώσσων χωροφυλάκων ώδή- 

γησεν αύτόν είς τά  σύνορα. Έ ν Κολωνία 
έζήτησε τήν άδεια·) νά σταθϊ) μίαν ημέ
ραν, εν απόγευμα, μίαν ώραν, δπως ύπ - 
άγν) είς τό κοιμητήριον.

Τώ ήονήθησαν τήν χάριν ταύτην.
Έκεΐνος δέ κινών τήν κεφαλήν"
—  Έ π ί τέλους, είπε καθ’ έαυτόν, είνε 

ίσως καλλίτερον νά μή ύπάγω .Τ ί θά είπω 
είς τόν Μαλαπέρ ; Δέν έτήρησα τόν λό
γον μου !

Είς τά  βελγ ικά ‘ σύνορα άφέθη έλεύθε- 
ρος, χωρίς δμως νά άίσθανθγί οΰδεμίαν 
χαράν διά τήν άπελέυΦέρωσίν του. ’Ήδη 
ένόμιζεν δτι ό βίος του είχέ λήξει, δτι εί
χεν ύστερήσει, δτι ήτο άνωφελής. Οΰδέ
ποτε, οΰδέ μετά τά  δυστυχήματα τής 
άνδρικής του ηλ ικ ία ς, είχεν αισθανθεί ε
αυτόν τόσον ήττημ,ένον καί τεταπεινωμέ- 
ν-ον ! Ό πόταν έπανε ΐδεν είς Γιβέ τήν θέ- 
σΐν δ-που ό Μαλαπέρ, ασθενής ήδη, είχε 
καθίσει κατά  τά έσπέρας έκεΐνο τοΰ Α ΰ- 
γούστου, ένώ τά  έ'ντομα έπέτων είς τόν, 
άέρα, ό Φουζερέλ κατελείφθη υπό λυγμών 
καί εκλαυσε.

—  Ναί, είπε μεγαλοφώνως, κλαΐε" ήδη 
τά  δάκρυα μόνον σοί εμειναν !

Ό πόταν έπανήλθεν είς Βερνών ύπό βα
θείας καί σιωπηλής κατελήφθη θλίψεως, 
έπανευρών έν τγί μικρά πόλει τά πάν έν 
τΫί προτέρα θέσει, τούς αΰτούς άνθρώ- 
πους, τάς αΰτάς όδούς, έκτος έκείνου οσ- 
τ ις  έν τη  γωνία  έκείνη τής Γαλλίας τώ  
καθίστανε τόν βίον εΰχάριστον. Πόσον ή 
κατο ικ ία  τής παλα ιάς όδοΰ τοΰ Ά γ ιου  
’Ιακώβου,πλήρης εικοσαετών αναμνήσεων, 
δπου πάν άντικείμενον άνεμίμνησκε τάν 
Μαλαπέρ, έφάνη είς τόν Φουζερέλ με
λαγχολική ! Διηγήθη είς τήν γραίαν τάν 
θάνατον τοΰ φίλου του. Έ κείνη ήκουεν, 
άνύψωνε πρός οΰρανον τάς χεΐρας και έ'
λεγεν "

—  Ό  ταλα ίπω ρος!
Ό πόταν ό Φουζερέλ έτελείωσεν,ή γυνή 

ήρώτησεν αΰτόν πόθεν προήρχετο ή νεα 
έπί τής παρειάς του οΰλή.

—  Δέν εινε τίποτε, άπεκρίνατο ό Φου-



ζερέλ. Ύστερόγραφον ε ί; τά παρελθόν !
Έκ. τΐίς  ήμέρας έκείνης, μικρόν κατά 

μικρόν, έσυνείθισεν, ώς άλλοτε, νά δειπνή 
είς τό ξενοδο^εΐον 'E6pi, καί νά καπνίζη
την πίπαν του εις Λ α w t r m i r  τ η ι Πό-

Εϋρισκε πάντοτε την τράπεζαν του, 
την Τ ρ ά π ι ζ α ν  τών Λ οχαγών .  Τόν έχα ι- 
ρέτων,. τόν περιεποιοϋντο. Έ λάλει ολίγον 
και ηύχαριστεϊτο νά περιπατή μόνος είς 
την δεντροστοιχίαν της MaiCr,v h , μετα- 
βαίνων μέχρι Βαλμέ, όπως άλλοτε μετά 
τοΰ ©ίλου του. Έ νω έβάδιζε τόν ηκουον 
ένίοτε νά άποτείνητα ι ώς είς έαυτόν η είς 
δν φανταστικόν πρός δ ελεγεν'

—  Τί θέλεις ; επραξα ότι ήδυνήθην. 
Δέν πρέπει νά μέ μέμφεσαι.

Πολλάκις είς τό ξενοδοχεϊον έζήτει, 
κατά  τό φαγητόν, όλίγην μαλάγαν.

—  "Εν δάκρυον, ελεγε.
Καί επινε τοΰτο ήρεμα πρός άνάμνησιν 

τοΰ νεκροΰ φίλου. Κατόπιν έπέστρεφεν 
είς τόν οίκον του, ήνοιγε τά  παλα ιά  
χαρτία τοΰ Μαλαπέρ, τά  άνεγίνωσκεν, 
έκίνει τήν κεφαλήν, ή παρετήρει πάλιν 
τάς έπωμίδας τοΰ λοχαγοΰ, τό παράση- 
μον, καί τόν μανδύαν, δν ?φερεν είς Βα
τερλά», καί ζητών έπί τοΰ έφθαρμένου υ
φάσματος τά  ίχνη τής σφαίρας, ή τις είχε 
πληγώσει τόν φίλον του,

—  ’Ιδού, Ιλεγε. Ναί ! Είς τό μέσον 
τοΰ στήθους. KaL άφ’ ού ύπέφερε πάντα 
ταΰτα  νά άποθάνγι έκ πυρετοΰ ταξει- 
δεύων. Ό πο ία  τταρωδια ή ζωή !

Ούτως έγήρασκε, καταπ ίπ τω ν, καί ή
μερα τή ήμέρο: μελαγχολικώτερος καθι
στάμενος.Τά Ετη έ'ρρεον.Τά κοράσια,άτινα 
είχεν ίδεΐ άλλοτε πα ίζοντα , κατέστησαν 
μητέρες οικογενειών, σχεδόν μάμμαι, καί 
ήδη επαιζον μέ τά  τέκνα των.Τ ά παιδία , 
είς ά  γελών έδίδασκε τά  γυμνάσια, ή
σαν αξιωματικο ί, Εμποροι, έπαρχοι. Ή  
γρα ία ,ήτις ένοικίαζε τήν οικίαν της όδοΰ 
'Αγίου ’Ιακώβου, είχεν άποθάνει. Τό π55ν 
ήλλαζεκα ί μετεβάλλετο. Ά λ λο ι ήρχοντο, 
ετεροι άπήρχοντο, καί ό γέρων Φουζερέλ 
πλήρης ρυτίδων καί καταβεβλημένος, συ
ρόμενος έπί τής βακτηρίας του, μετέ- 
βαινε πάντοτε είς τήν Τ ρ ά π ι ζ α ν  τών  Λο
χ α γ ώ ν ,  παρατηρών τούς παίζοντας τούς 
κύβους καί τούς σφαιρίζοντας.

Ή το  ύπερογδοηκοντούτης, ή θέ θλίψις 
είχε καταστήσει αύτόν παλίμπα ιδα .

Τόν ήκουον νά ψιθυρίζν) καθ’ εαυτόν"
—  "Οχι, δεν πρέπει νά μέ μέμφεσαι 

. . . .  κα ί σύ άν ήσο τό αύτό θά συνέ- 
βαινε ! Είς τήν Ποτσδάμην ό’πως καί είς 
τό Βατερλώ, ήσαν πολλοί !

Ά λ λο τε , τάς ώραίας ήμέρας έκάθητο 
έπί θρονίου είς τόν ήλιον, ώς έν έκστάσει 
άφώνω, οι κεκμηκότες οφθαλμοί του πα - 
ρετήρουν χωρίς νά βλέπωσιν,ή δέ χείρ του 
μηχανικώς έχάραττε σχέδιόν τ ι  μά
χης. Τά πα ιδ ία  έβάδιζ ον πρό αύτοΰ ήσύ- 
χως, εθετον τόν δάκτυλον έπί τών ρόδι
νων αύτών χειλέων καί τά  μεγαλείτερα 
ελεγον είς τά  μικρότερα"

—  Σιωπή ! ό λοχαγός Φουζερέλ κοι- 
μ ατα ι.

Πολλάκις ό γέρων έξήρχετο τής νάρ

κης ταύτης. Τοΰτο συνέβαινε κατά  τάς 
καλάς αύτοΰ ήμέρας καί όπόταν συγκα
τετίθετο νά όμιλήσν). Τότε τό πλήρες 
ρυτίδων, άλλ’ αρρενωπόν είσέτι πρόσω- 
πόν του, ένεψυχοΰτο, ή δε βαρεία καί ι
σχυρά-φωνή του εδιδεν είς τούς νέους τό 
σύνθημα τών παλαιών.

—  Μάθετε νά είσθε άφοσιωμένοι ! έστέ 
μεγαλόψυχοι καί ούχί μωροί. Έ στέ ά - 
ληθεϊς πατρ ιώτα ι καί ούχί προσποιητοί. 
Α γα π ά τε  τό ώραϊον, ύπηρετεϊτε τό κα
λόν. ’Έ χετε π ίσ τ ιν , σημαίαν, καί φονευ- 
θητε δι’ αύτήν. Προτιμότερος ό θάνατος 
ή ζωή άνευ αυτής.

Κ ατόπιν επ ιπτε πάλιν είς τό ονει-
ρόν του.

Έ ν εσπέρας τοΰ Αύγουστου τοΰ 1870 
—πρό δέκα έτών— δέκα αιώνων— ό λο

χαγός Φουζερέλ μηχανικώς μετέβη είς 
τόν σταθμόν τής Βερνών όπου φθάνωσιν 
έκ Παρισίων τά  νέα της ήμέρας. Ό  γέρων 
δέν έφρόντιζε περί τών ειδήσεων, άλλά 
μετέβη χάριν περιπάτου.

Είχεν υπάγει έκεΐ έρειδόμενος έπί της 
βακτηρίας του, σύρων τούς πόδας, βήχων 
καί άπηυδηκώς. Έχαιρέτων αύτόν καθ’ 
οδόν, έκεΐνος δέ μετά κόπου άντεχαιρέτα.

Άφικόμενος είς τόν σταθμόν είδε πλή
θος συνηθροισμένον καί ήκουσε θόρυβον 
άσυνήθη" παρετήρησεν ότι τά  βλέμματα 
πάντα  ήστραπτον καί αί χεΐρες πυρετω- 
δώς έκινοΰντο.

Ήρώτησε τ ί  συνέβαινε.
—  Τί συμαβαίνει, λοχαγέ ; . . . εχο- 

μεν πόλεμον !
—  Πόλεμον ; ειπεν ό γέρων τείνων 

τό ούς.
—  Πόλεμον κατά  τ^ς Πρωσσίας . . . 

έκηούχθη ό πόλεμος !
• Ό  Φουζερέλ έστηρίχθη έπί τών κ ιγκλ ί- 

δων τής όδοΰ δπως μή πέσιρ. Ε ίτα , λευ
κός ώς σινδόνη, ήνωρθώθη καί ύψώσας 
είς τόν άέρα τήν ^άβδον του, ής δέν εί
χεν άνάγκην πλέον, έφώνησεν ίσχυρώς,

—  Ζήτω ή Γαλλία  !
Τότε ό άσθενής καί κεκυρτωμένος έκεΐ

νος γέρων έπανεΰρε τήν ένεργειαν καί 
σχεδόν ταχέως έβάδιζε πρός τήν πόλιν 
συστρέφων τήν ράβδον τοΰ γήρατος του 
έντός τών έρρυτιδωμένων αύτοΰ χειρών.

Έ λάλει δι’ ήχηράς φωνής καί μεγαλο
φώνως"

— Μαλαπέρ! τήν φοράν ταύτην θά λά - 
βωμεν όπίσω τήν σημαίαν !

Είς τό ξενοδοχεΐον Έβρέ  ό αρχαίος 
στρατιώτης ήκτινοβόλει.

Δ ιέταξε νά φέρωσι μαλάγαν διά πάν- 
τας τούς παράκαθημένους, καί ;επιον υ
πέρ της στρατιάς, ήτις άνεχώρει, ύπέρ 
τών μελλουσών νικών.

—  'Υπέρ τής νίκης τών νέων ! έπα- 
νελάμβανεν ό Φουζερέλ, τοΰ όποιου ή 
φωνή ήχει ώς σάλπ ιγξ.

Ε ίτα , μετά τήν είς τό καφενεΐον έ- 
σπερίδα, εθεσε τόν πίλον έπί της κεφα
λής του καί έπέστρεψεν είς τόν οίκόν του,

έπαναλαμβάνων μεγαλοφώνως είς τάς ε
ρήμους οδούς"

—  Θά μάς φέρωσι τήν σημαίαν, Μα
λαπέρ, άκούεις ; τήν σημαίαν !

Καί ό γέρων Στρατιώτης μέ τό ονειρον 
α,ύτό έκοιμήθη.

Τήν έπαύριον, μετά βαθείας συγκινή- 
σεως ή πόλις της Βερνών εμαθεν ότι ό 
λοχαγός Φουζερέλ εύρέθη νεκρός τήν 
πρωίαν, προσβληθείς ύπό άποπληξίας.

Ό  γέρων άπέθανεν ευτυχής καί με τό 
μειδίαμα είς τά  χείλη.

Έ κτοτε ούδείς κάθητα ι είς τήν 
TpdxeCar τών  Λ ο χ α γ ώ ν .
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Όλίγισται όλόχληροι σειρά! τοΰ έν Ζαχύνθω έ*δι- 
δομένου Π αιηζ ιχοχ ί  ΆνθΆνος  υπολείπονται παρά 
τή διευθύνσει. 'Εχάστην τούτων, άπαρτιζομένην έχ 
55 περίπου τυπογραφικών φύλλων ήτοι σελ. 846 είς 
όγδοον μέγα δύναταί τις νά άποχτήστ), έν μέν τω έ- 
σο>τεριχά» άντί δρ. 8 μόνον, έν δέ τφ  έξωτεριχδ φρ. 
χρ. 10. Ύπάρχουσι πρός τούτοις διαθέσιμοι σειραί 
τοΰ Β ' τόμου έχ τυπογρ. φυλ. 27, ώς έγγιστα, άντί 
τοΰ ήμίαεος της ανωΟι τιμής.

Μεθ' όσα υπέρ τοΰ πιριοδιχοϋ τούτου χαι της έθνι- 
Χης κϋτοϋ αποστολής άπας ό ήμετερος τύπος fγράψε, 
χοίνομεν περιττήν πασαν παρ' ήμών σύστασιν. Οΰχ 
ηττον ύπομιμνήσχομεν παντί φιλομούσω ότι άντί έλα- 
χίστου τιμήματος άποχτα τις βιβλίον περιέχον τήν 
πλουσιωτέραν έν Έλλάδι ποιητιχήν άνθολογίαν, τάς 
βιογραφίας πλείστων τών ήμετέρων ποιητδν, σπου
δαίας μελέτας περί ποιήσεως χαί μετάφρασιν τοΰ ά- 
παραμίλλου μυθιστορήματος τοΰ αθανάτου Φωσχόλου_
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Έχ&οθησεται π ε ρ ι  ra c  row π ρ ο σ ε χ ο ν ζ
Ν οέμβρ ιον .

ΔΙΑΤΡΙΒΛΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΓΟΥ Ε- Κ. ΑΣΑΠΙΟΥ :

1 Έ π ιτ ο μ ί ς :  Είς τά λουτρά ΜέΟανα -  Μέθανα 2 
Ό ,τ ι πάντες άγαπώμεν. 3. "Ερχου χαί ίδε. 4 Ή  
έχχλησία τών φιλοσόφων έν Γαλλία, χατά τήν ΙΗ 
έχατονταετηρίδα. 5 Τό πνεϋμα έν ταίς αύλαΤς. 6 
Χρονιχά τών ζώων. 7 Τό δασιχόν πΰρ, χαί τοΰτο έλ- 
ληνιχόν. 8 Ή  γυνή χατά τήν αρχαιότητα χαί τοΐιί 
πρώτους τοΰ χριστιανισμοΰ αιώνας. 9 ’Επιφανείς τοΰ 
Βυζαντίου δέσποινες. 10 Συζυγιχαί άρεταί 4χ τής 
Ίταλιχής Ιστορίας. 11 ’ Ελισάβετ τής "Αγγλίας. 12 

; Γενναίοι έν λόγοις, γλίσχροι έν ?ργοις.
I Συνδρομηταί, προπληρόνοντες τήν συνδρομήν των, 
έγγράφονται χαί έν τώ γραφεί».) ήμών.
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