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ΣΚΑΚΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ !
[ ECHEC A U R O I]

Ό  βασιλεύς έπλησίασεν είς την μαρ- 
κησίαν βεβυθισμένην είς στυγνοτάτην με
λαγχολίαν. Λίαν δύσκολον θά ήτο ν’ ά- 
ποφανθϊ) τ ις  άν ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ήτο 
τεθλιμμένος ή ηύχαρις-ημένος διά τά  συμ- 
βαίνοντα. Ή μεϊς εΐμεθα ήκιστα ιστορικοί 
καί πολύ μυθιστοριογράφοι, ώστε άδυνα- 
τοΰμεν νά λύσωμεν τό ζήτημα.

Ή  κυρία Μαιντενών έννόησε τήν κατά- 
στασιν τοΰ πνεύματος τοΰ βασιλέως. Ή - 
σθάνθη τρόμον, άπεφάσισε δέ νά μή τήν 
άφήστ) νά παραταθϊ) έπί πολύ.

—  Τί φρονείτε περί πάντων τούτων 
σείς ή τόσον άτάραχος, κυρία ; είπεν έν 
μέρει χαριεντιζόμενος καί έν μέρει σοβα
ρός Λουδοβίκος ό ΙΔ" διά νά βολιδοσκο- 
πήσ·/) τό έδαφος.

—  Φρονώ, Μ εγαλειότατε, οτι παοό- 
μοιοι γαμήλιοι πράξεις ώς ή ήμετέρα,  <5έν 
χάνονται ποτέ άνευ λόγου, καί δέν χάνον
τα ι δι’ δλον τόν κόσμον. Κάποιος έ'κλεψε 
τό θυλάκιον τοΰ άρχιεπισκόπου' αύτό έγώ 
θεωρώ βέβαιον, ένόσω δέν άποδεικνύεται 
δτι ό άρχιεπίσκοπος αύτός είνε ό κλέπτης.

—  "Ω ! καί τ ί  συμφέρον εχει ;
—  Μέγιστον συμφέρον, Μ εγαλειότατε. 

Έ ν τούτοις κατά  τήν στιγμήν ταύτην, 
δέν δύναμαι νά έξακριβώσω τ ί  συμφέρον 
εχουσιν οί άλλοι είς τήν ύπόθεσιν ταύτην. 
’Α πειλείτα ι πάρα πολύ τό ίδικόνμου συμ
φέρον, ώστε πρέπει νά προνοήσω.

—  Τί δηλοΐ τοΰτο ; Νομίζετε δτι ε- 
χετε έχθρούς τόσον ισχυρούς ; ήρώτησεν 
ό βασιλεύς.

—  Πολύ τυφλή θά ήμην άν δέν άνε- 
γνώριζα τήν κουφίαν ένεργειάν των είς ολ’ 
αύτά .

—  Καί νομίζετε δτι αυτοί μέ περιστοι- 
χίζουσιν ;

—  Φοβοΰμαι δτι εύρίσκονται πλησιέ- 
στατα  'Υμών.

—  Κυρία ! άνέκραξεν ό βασιλεύς π ε ι- 
ραχθείς.

—  Μ εγαλειότατε, άκούσατέ με. Ή  εί
μαι δι’ ύμάς κάτι τ ι ή δέν είμαι τίποτε. 
Ό  μόνος σκοπός τοΰ βίου μου είνε νά κα
ταστώ  άξια  τής άγάπης τής Ύμετέρας 
Μ εγαλειότητος, πρό πάντων δμως νά κα
ταστώ  αξία  τής ύπολήψεώς της. Είργά- 
σθην νύκτα καί ήμέραν δπως τελειοποιήσω 
τό είναί μου διά τής μελέτης καί διά τής 
προσευχής. Έσχον τήν άξίωσιν, καί έπ ι- 
τραπήτω μοι τοΰτο,νά έπαναφέρω τήν Ύ -  
μετέραν Μ εγαλειότητα είς τό πρέπον ση- 
μεΐον, παρέχουσα αύτγί βίον κρείττονα τοΰ 
παρελθόντος πρό τής άποκτήσεως τή ςα ίω - 
νίου μακαριότητας.Πρός τοΰτο έ'πρεπεν δ
πως μεταξύ τήςΎμετέρας Μεγαλειότητος 
καί έμοΰ μή άνακινώνται τά  έλεεινά ζητή 
ματα , άτινα  άτιμάζουσι τό πνεΰμα παρά 
τοΐς άνθρώποις καί έξευτελίζουσι τήν ψυ
χήν ένώπιον τοΰ Θεοΰ. Ό  βασιλεύς τής 
Γ αλλίας, δστις διά τοΰ βίου του έσκανδά- 
λιζε τούς υπηκόους του, έπανήλθεν είς 
τήν αγιότητα  καί είς τή ν δικαιοσύνην. 
Δέν αρπάζει πλέον τήν γυνα ίκα άπό τόν 
σύζυγον, τήν μητέζα άπό τά  τέκνα. Δέν 
επιβάλλει πλέον είς τήν παλλακήν τήν νο
θείαν τών τέκνων, άτινα  αύτή γέννα έκ 
τοΰ ήγεμόνος. Δέν έπιβαρύνει πλέον τήν 
συνείδησιν τών νομίμων τέκνων του διά 
τοΰ θανασίμου άμαρτήματος τοΰ μίσους, 
δπερ τρέφουσι κατά τών νομιμοποιουμένων 
αδελφών των. Λουδοβίκος ό Μέγας, καθί
σ τατα ι Λουδοβίκος ό Α γνός, ό ’Ανεπίλη
πτος. Καί αύτός είνε ό ωραιότερος θρί
αμβος, δν δύναται νά όνειροπολήσϊ) γυνή j 
πλήρης σεβασμοΰ καί άγάπης πρός τόν 
βασιλέα της.

—  Πολύ καλά , πλήν . . . ; είΛε δια
κόπτων αύτήν ό βασιλεύς μετά γαλήνης, 
ώς νά εΰρισκε τά  δύο έκεϊνα έπίθετα έξό- 
χως έφαρμοζόμενα κατά τήν περίστασιν 
έκείνην.

—  Μ εγαλειότατε, έξηκολούθησεν ή 
μαρκησία, διά νά φαίνεσθε 'Υμείς άγνός,

πρέπει κ ’ έγώ έπίσης νά φαίνωμαι το ιαύ- 
τη . Ή  σύζυγος τοΰ Καίσαρος πρέπει νά 
είνε άνωτέρα πάσης ύπονοίας. Ά λ λ ’ δ
μως οί λίβελλοι καί αί σάτυραι μέ παρι- 
στώσιν ώς τήν δεδηλωμένην τετάρτην Υ 
μών παλλακίδα . Ή  ήλικ ία , ήτις θά κα- 
θίστα άμφοτέρους ήμάς γελοίους διά τά  
παραπτώματά μας, καθιστα σεβαστά τά  
νόμιμα καί άσπιλα αισθήματα. Σήμερον 
είμεθα γελοίοι, Μ εγαλειότατε, πρέπει νά 
τό όμολογήσωμεν, άφοΰ δέν ύπάρχει πλέον 
ή άπόδειξις τής άθωότητός μας.

—  Ό  Θεός τήν γινώσκει.
—  Καί ό κύριος Μονσεβρεϊλ έπίσης, θά 

μοΰ εί'πετε' πλήν οΰτε ό Θεός ούτε ό κύ
ριος Μονσεβρεϊλ θά είπωσιν είς τούς λ ι-  
βελλογράφους πόσον άδικον έ'χουσι νά μόίς 
συκοοαντώσιν.

—  Έ π ί τέλους, κυρία, χθές άκόμη ή 
γαμήλιος αύτή πρΚξις ήτο άγνωστος είς 
δλους, μέ δλην τήν ιδέαν τήν οποίαν σείς 
εΓχετε περί τής ύπάρξεως αύτής είς τά  
άρχεϊα τοΰ κυρίου Ά ρλαί.

—  Τό εΐξευρα έγώ δτι υπήρχε, καί 
τοΰτο, ώς σάς είπα, μ’ έκράτυνεν έν τ^ 
άδυναμία μου, ήντλουν έξ αύτοΰ θάρρος 
άνέκφραστον. Ε π ιτρέπετα ι νά είνε τ ις  υ
περήφανος, βασιλεΰ, δταν εχη τήν τιμήν 
ν ’ άνήκϊ] είς τήν Ύμετέραν Μ εγαλειότητα. 
Ά λ λ ά  σήμερον ούδέν υπάρχει, ούδέν. Α μ 
φιβάλλω , δέν ένθυμοΰμαι πλέον Ά ν  μοΰ 
άρνηθοΰν δτι είμαι σύζυγός σας, θά κύψω 
ταπεινώς τήν κεφαλήν. Φαντάζομαι δτι 
Λουδοβίκος ό Μέγας εχει μίαν τελευτα ίαν 
παλλακίδα . Τί λέγω τελευτα ίαν ; μίαν 
παλλακίδα , τήν οποίαν άλλαι θά διαδε- 
χθώσιν.

—  Κυρία, μέ δυσαρεστεϊτε πολύ, τα 
πεινώνετε τόν έαυτόν σας. Ή  απώλεια 
τοΰ έγγράφου εκείνου σας στενοχωρεΐ τό
σον · Πολύ κα λά ’ ή άπώλεια νομίζω δτι 
διορθοΰται.Ό  άρχιεπίσκοπος, δστις συνέ
ταξε τήν πρώτην πράξιν, θά συντάξτι καί 
δευτέραν. -

—  Α δύνατον , Μ εγαλειότατε. θ ’ ά - 
πήντων ναί είς τήν Ύμετέραν Μεγαλειό
τη τα , άν ε'βλεπα τό πρώτον έγγραφον ά- 
ποτεφρούμενον έντός πυραύνου' άλλ ’ εχω 
τήν πεποίθησιν δτι τό έγγραφον αύτό εύ-
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ρισκεται εις χεΐρας πονηροΰ τίνος, οστις 
τό σχολιάζει καί δστις μάς περιγελά, έ-
ναβ:ρυνομενος όιοτι ητιμα σε δύ( ιδή-
σας, τάς μάλλον εντίμους καί έναρέτους 
έξ όσων συνήψαν ποτε πρός άλλήλας χρι-1 
στιανικόν σύνδεσμον. Μεταξύ τής Ύ μ ε- 
τέρας Μ εγαλειότητος καί έμοΰ υπήρχε 
συμφωνία νά μη γνωσθή ποτέ τό συνοικέ- 
σιόν μας. Γ ινώσκετε, Μ εγαλειότατε, ότι 
αύτός ήτο ό όρος δν έτόλμησα νά υπαγο
ρεύσω είς τόν βασιλέα μου, δταν ηύδό- 
κησε ν’άνυψώσγ] τή ν ’Εσθήρ μέχρις Α ύτοΰ...

—  Κυρία . . . είπεν ό βασιλεύς χ*ιρε- 
τίζω ν μετά χαρίεντος μειδιάματος τήν έ- 
πιτήδειον γυνα ίκα , ήτις έγίνωσκε τόσον 
έντέχνως νά κολακεύγι τήν άμετρον άλα- 
ζονίαν του, ύποσχομένη αύτώ σιγήν περί 
τοΰ συνοικεσίου, δι’ δ αύτή δέν έτόλμα 
νά μεταμεληθτί.

—  Ναί, έξηκολούθησεν ή μαρκησία' ό 
σύνδεσμος ήμών πρέπει νά μείνη απόκρυ
φος. Καί θά είνε τοιοΰτος, ένόσω τό μυ
στικόν δέν θά γνωρίζγ) κανείς. Ά λ λ ’ άν 
άνεκαλύπτετο . . . ώ ! άπαντήσατέ μου, 
είς ποίαν τάξιν θά κατεβιβαζόμην έγώ, 
ή θεραπαινίς σας ; Καθίσταμαι ταπεινή 
καί δειλή είς τήν Αύλήν σας, έγώ ή σύζυ
γός σας ένώπιον τοΰ Θεοΰ' δύναμαι νά ύ- 
πομείνω έπί πλέον τήν ταπείνωσιν τα ύ 
την, έάν ό βαθμός μου κατασττί γνωστός; 
Θάάνείχεσθε ή σύζυγός σας νά ύποκλί- 
νεται πρό τών δουκισσών καί νά ζ·7ί ώς ή 
ήγουμένη τής μονής τοΰ Σαίν-Σύρ ; Έ ξ 
άλλου, Μ εγαλειότατε, δέν θ' άνθιστάμην 
έγώ είς δημοσιότητα, ήτις ένδέχεται νά 
προσβάλγι τήν βασιλικήν 'Υμών υπερηφά
νειαν ; Τό γένος μου μοί έπιτρέπει νά 
φέρω στέμμα ; . . . Τί θά έλεγον τά  τέκνα 
σας καί ό λαός σας ; ’Ό χ ι ! ή συμφορά 
αυτη ή ένσκήπτουσα έπ’ έμοΰ διανοίγει 
τούς οφθαλμούς μου. Χρειάζεται μέγα 
θάρρος, Μ εγαλειότατε, όπως αποτελειώσω 
τούς λόγους, ούς ήρχισα τρέμουσα' άλλά 
διακινδυνεύει ή δόξα τοΰ βασιλέως μου 
καί ή ίδική μου τ ιμ ή ' πρόκειται περί τής 
εύθύνης, ήν άνέλαβον απέναντι τοΰ Θεοΰ, 
δπως καταστήσω τόν βίον σζς εύτυχή καί 
άσπιλον. Μ εγαλειότατε, έπειδή ή έξα- 
φάνισις τοΰ εγγράφου δέν είνε φυσική, 
έπειδή είνε προϊόν κλοπής, έπειδή κάποιος 
έπικίνδυνος άνθρωπος, πιστεύσατέ με, κα
τέχει τό μυστικόν μας δ ιά νά  καταχρασθγι 
έν εύκαιρία, δέν πρέπει νά ύπογράψη ό 
κύριος Ά ρλαί δευτέραν πράξιν' πρέπει ή 
πρώτη νά έξαφανισθη όλοτελώς.

Ό  βασιλεύς, δστις είχε τούς οφθαλ
μούς κάτω  νεύοντας καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής εύγλώττου ομιλίας τής μαρκη- 
σίας, τούς ανύψωσε καί τούς προσήλωσεν 
έπ’ αύτής άκούων τό συμπέρασμα.

—  Νά έξαφανισθή τό έγγραφον ; ειπε' 
διατί,κυρία ; καί πρό πάντων τ ίν ι τρόπω ;

—  Λέγουσα πρός Ύ μάς τ ίν ι τρόπω, 
Μ εγαλειότατε, θά σάς εϊπω καί τό δ ιατί. 
Ά ν  λάβωμεν Ύ μεΐς καί έγώ θαρραλέαν 
άπόφασιν, τό έγγραφον έκμηδενίζεται καί 
χάνει πάσαν αξίαν είς τάς χεΐ3ας τοΰ κατ
έχοντας αύτό κατά τήν στιγμήν ταύτην.

—  Έ ξηγήθητε.

—  Ά ς  άποχωρισθώμεν, Μ εγαλειότατε. 
Αφήσατέ με νά σάς αποτείνω τό τελευ- 

ταΐον χ*ΐρε. Έ πιτρέψατέ μοί νά κλεισθώ 
διά παντός ούχί είς Σαίν -  Σύρ, τά όποιον,

C U Iφεΰ ! κε ϊτα ι πολύ πλησίον, άλλ’ είς μονήν 
τινα  τής Βρεττανίας , τής Νορμανδίας , 
τής Γερμανίας,έν άνάγκν), δταν δέ παρου- 
σιασθτϊ ή γαμήλιος πράξις, δέν θά έ'χετε 
ανάγκην νά είπετε δτι είνε πλαστή, δέν 
θά εχετε άνάγκην νά συστήσετε είς τόν 
Βοντάν καί είς τόν Μονσεβρέΐλ νά διαμ- 
φισβητήσωσι τά γνήσιον τής ύπογραφής 
των. Ή  Εύρώπη πάσα, ήτις σάς γ ινώ - 
σκες θά είπτ) : Ή το  ψεΰδος δτι ή κυρία 
Μαιντενών ύπήρξε σύζυγος Λουδοβίκου 
τοΰ Μεγάλου. Ούδέποτε ό ήγεμών αύ
τός, ό έντιμοτατος άνήρ τοΰ κόσμου, ή
θελεν αφήσει τήν σύζυγόν του έξυβριζο- 
μένην παρά τών λιβελλογράφων. Ό  Λου
δοβίκος ΙΔ' ήτο βασιλεύς δυνάμενος νά έ- 
πιβάλγι τήν βασίλισσαν του είς δλην τήν 
οικουμένην.

Ό  βασιλεύς, ού οί οφθαλμοί άπήστρα- 
πτον κατά  τήν διάρκειαν τής άπαντήσεως 
έκείνης, διέκοψε πάραυτα τήν μαρκησίαν.

—  Έ χετε δίκαιον, κυρία, είπεν. Άφοΰ 
τό έγγραφον εύρίσκεται είς χεΐρας τρίτου, 
είς χεΐρας ένός έχθροΰ, άναμφιβόλως, τό 
μυστικόν μας αποκαλύπτεται. Μυστικόν 
τοιοΰτο άτιμάζει πάντα  τίμιον άνθρωπον 
καί κατά συνέπειαν πάντα αγαθόν βασι
λέα. Δέν είνε πράγμα έντιμον ν’ άποκρύ- 
πτη  ό χριστιανός άπό τούς άνθρώπους τήν 
σύζυγον, ήν ένυμφεύθη ένώπιον τοΰ Θεοΰ. 
Δέν είνε ορθόν πολιτικώς τά άποστέλλειν 
είς ήγεμών, ώς έγώ , στρατούς πρός κα- 
ταπολέμησιν τών γειτόνων του διά τινας 
άσημάντους λόγους ύπερβολικής φ ιλοτι
μ ίας, καθ’ 6ν καιρόν δύναται νά είσχω- 
ρήστ) ή αισχύνη είς τήν οικίαν του διά τοΰ 
στόματος ένός συκοφάντου. Πράττε δ ,τι 
λέγεις, καί λέγε δ ,τι πράττεις- αύτή είνε 
έπί τοΰ παρόντος ή άρχή μου. Δέν θά μέ 
άφήσετε, κυρία, καί θά γείντρ γνωστόν δτι 
δέν πρέπει νά μέ άφήσετε πλέον, πριν ή ό 
κλέπτης τοΰ έγγράφου τολμήσν] νά κάμη 
χρήσιν αυτοΰ.

—  Θεέ μου ! Μ εγαλειότατε ! άνέκρα
ξεν ή μαρκησία ώχρά έκ συγκινήσεως. Τί 
άκούω νά λέγν] ή Ύμετέρα Μεγαλειότης! '

—  Εκείνο τό όποιον αύριον οί δοΰκες 
καί οί ομότιμοι, οί καρδινάλιοι καί οί έξ 
αΐματος πρίγκηπες θ’ άκαύσωσιν έν πλή- 
ρει συνεδριάσει.

—  Έ γώ , Μ εγαλειότατε, ν’ χνέίθω  έπί 
ταΰ θρόνου, νά καταλάβω την κενήν θέσιν 
τής σεπτής βασιλίσσης,ήτις έκάθησε παρά 
τό πλευρόν σας; Ώ ! ούδέποτε, ούδέποτε!

—  Δέν πρόκειται περί τοΰ θρόνου, άπ
ήντησεν ό βασιλεύς, πρόκειται περί τής 
νομίμου άναγνωρίσεως τών συζυγικών σας 
δικαιωμάτων. Είς τοΰτο έλπίζω δτι δέν 
θά μέ παρακούσετε. Τοιουτοτρόπως θά 
τεθή τέρμα είς τον έλεεινάν αύτόν βίον, 
τάν πλήρη άγώνων καί προφυλάξεων' τοι
ουτοτρόπως θά στειρεύσωσι τά  δάκρυα,τά 
όποια βλέπω καθ’ έκάστην νά χύνετε, καί 
θά τελειώσωσιν οί απέναντι τοΰ’Εσταυρω-
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μένου θλιβεροί σας ελεγχοι, καί οί αγώνες, 
οϊτινες καί ύμάς έξαντλοΰσι καί έμέ φο— 
νεύουσι.Ποθώ άνάπαυσιν,ποθώ νά ΐδω μει
δίαμα άνυπόκριτον' αισθάνομαι τήν άνάγ
κην τής έλευθερίας έν τω  υίκω μου,τήν ό
ποιαν χαίρει καθείς άστος έκ τών υπηκόων 
μου.Εκείνο τά όποιον ό λαός μου ψιθυρίζει 
σιγά καί θά έπαναλαμβάνν] καθ’ δλας τάς 
ήμέρας τής ζωής μου καί τής ίδικής σας, 
ένόσω κρυπτόμεθα, μετά δεκαπέντε ήμέ
ρας ούδέν θά έπαναλάβν] πλέον, έάν δει— 
χθώμεν είς τα φανερόν. Δέν σας υπόσχο
μαι, κυρία, δτι αύριον θά είσθε βασίλισσα' 
πρέπει νά συμβουλευθώ περί τούτου τά  
συμβούλιά μου' άλλ ’ αύριον, κυρία, ό γά 
μος μας θά διακηρυχθΤ).

Καί πριν ή ή μαρκησία, έξαλλος έκ τής 
χαράς καί τής έκπλήξεως, προφθάσγι νά 
γονυπετήστ) δπως ευχαρίστηση τόν Θεάν 
καί εύχαριστήσν] τήν Αύτοΰ Μ εγαλειότητα 
τόν βασιλέα διά τήν άπίστευτον αύτήν 
νίκην, τήν όποιαν έκέρδησεν άνελπίστως, 
προκειμένου περί γεγονότος τόσον άσημάν- 
του, ό βασιλεύς,άφοΰ άνήγειρε τήν κυρίαν 
Μαιντενών καί ήσπάσθη τήν χεΐρά της, 
έξήλθε μέ τήν κεφαλήν έπτιρμένην έκ τοΰ 
θαλάμου της καί μετέβη είς τά  ιδιαιτέρά 
του δωμάτια, δπου τά πλήθος τών α ύλ ι-  
κών άνέμενε παρά τήν θύραν μυρία ποιοΰν 
σχόλια περί τής βραδύτητος ταύτης τοΰ 
βασιλέως, ούτινος τό δεΐπνον είχε παρα— 
τεθή είς τήν τράπεζαν ήδη πρό ήμισείας 
ώρας.

Ό  βασιλεύς έκάθησε παρά τήν τράπε
ζαν, έ'λαβε τά ποτήριον πλήρες, πριν θίξ·/) 
τά  φαγητά  καί έγείρων αύτό υψηλά, ά -  
ποτεινόμενος δέ πρός τούς περιεστώτας 
μετά τήν ευχήν :

—  Προπίνω υπέρ τοΰ κυρίου Κ ατινά , 
είπεν,δστις θεί^ συνάρσει ένίκησετάν δοΰκα 
τής Σαβοΐας είς Σταφφάρδην. Είνε καλή 
εί'δησις, κύριοΓεί'δησις σημαντική.Δ ιά τήν 
σήμερον αύτή είνε ή μόνη. Αύριον τά  λοι
πά, κύριοι' κάθε πράγμα είς τόν καιρόν του.

Καί μετά τούς ζωηρούς αύτούς λόγους 
τούς έμπλήσαντας άγαλλιάσεως καί περι- 
εργείας πΧσαν τήν όμήγυριν, ό μέγας βα
σιλεύς ήρχισε νά δείπνα μέ όρεξιν αληθώς 
βασιλικήν.

'Έ πεται συνέχεια.

f o r t u n e : B O IS G O B E Y

Τ Ο  Κ Ο Μ Μ Ε Ν Ο  ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Έγνώριζεν, ώς καί οί λοιποί ύπηρέται 
τοΰ οίκου, δτι ό κύριος δέ Καρνοέλ άπώ- 
λεσε τήν θέσιν του καί θά ήκουσε βεβαίως 
δτι άπεφάσισε νά φύγτ) έκ τής Γαλλίας 
διότι ή αίφντ,δία άναχώοησις του θά έ- 
σγολιάσθη ύπό τών ύπηοετών.

Τ Τ  « .  Τ ‘  y r  t t— 11ρκγ[Λκτι*ως ειααι ατυχτ,ς, εσχε-



φθη ό Ροβέρτος, είς διάστημα δέκα λε
πτών, νά μέ αναγνωρίσουν δύο φοραίς.

Δεν έσχε καιοον νά σΛεφθτΊ περισσότερον 
έπί τής δευτέρας συναντήσεως, διότι τής 
θύρας καί τά  δύο φύλλα ήνεώχθησαν καϊ

άμαξα είσήλθεν είς τήν αύλήν τοΰ με
γάρου.

Παρετήρησεν δμως δτι ό Γώγος έξή- 
ταζε την άμαξαν, τά  άλογα καί προ πάν
των τό πρόσωπον τοΰ κυρίου Βριάρη, έξ- 
επλάγη δε βλέπων δτι τό παιδίον,εύγενέ- 
στατον άλ7νως,δέν τον έχαιρέτισεν.'Η  φυ
σιογνωμία τοΰ Γώγου έξέφραζε τόν θαυ
μασμόν, θαυμασμόν λίαν φυσικόν,διότι τό 
όχημα ήτο πολυτελέστατον.

'Ο κύριος Βριάρης θά ώοκίζετο δτι ό 
Γώγος δέν είχε ποτέ γνωρίσει ούτε ίδεΐ τον 
μέλλοντα νά ταξειδεύστ) είς Κολοράδον.

Ή  θύρα έκλείσθη πάλιν ύπό τοΰ θυρω- 
ροΰ καί το όχημα Ι'στη προ εύρείας κ λ ί-  
μακος.

Ό  Ροβέρτος, άναβαίνων τήν μεγαλο
πρεπή κλίμακα, ώμόλόγησε καθ’ έαυτόν 
δτι πραγματικώς ή κατοικία τοΰ κυρίου 
διευθυντοϋ ήν πολυτελεστάτη κατά  τόν 
ρυθμόν τής ά ν α γ ε η  ήσ ιω ΐ  έκτισμένη.

Ό  κύριος Βριάρης ώδήγησε τόν πελά
την του είς προθάλαμον τινα,πλήρη σπα
νίων άνθέων, έν μέσω τών οποίων ϊστατο 
άρκτος τεταριχευμένη καί κρατοΰσα έν 
χερσί δισκάριον, έφ’ού έναπέθετον τά  έπι- 
σκεπτήριά των οί έπισκέπται.

Ό  διευθυντής τής διεθνοΰς ταύτης 'Ε
ταιρίας είχε βεβαίως φέρει τό άγριον τοΰτο 
ζώον έκ μεμακρυσμένης τινός χώρας.

Έ φαίνετο δέ ή άρκτος αϋτη ό μόνος 
φύλαξ τής εισόδου τοΰ πριγκιπικού τού
του μεγάρου. Ούδείς υπηρέτης ΐνα δεχθη, 
ούδείς θαλαμηπόλος ΐν ’ άναγγείλϊ|.

Οί διάδρομοι δμως τοΰ οικου ήσαν 
γνωστοί τώ  κυρίω Βριάργι, ό όποιος πα- 
ρεκάλεσε τόν Ροβέρτον νά τόν άκολου- 
θήση καί τον ώδήγησε διά μακοοΰ πεοά
σματος είς αίθουσαν πολυτελεστάτην, κε- 
κοσμημένην ΰπό πολυτίμων αντικειμένων 
τέχνης.

•— Εύαρεστηθήτε νά μέ περιμείνετ’ έδώ, 
αγαπητέ κύριε, είπεν ό αντιπρόσωπος τής 
έταιοίας. Ό  κύριος Διευθυντής είνε είς τό 
γραφεΐόν του' θά τόν ειδοποιήσω δτι θέ
λετε νά τοΰ ομιλήσετε, καί θά τοΰ έκ- 
θέσω είς δύο λέξεις τά  τής ΰποθέσεώς 
σας. Έντός ολίγου εφθασα.

Ό  Ροβέρτος ύπεκλίθη καί έμεινε μόνος 
είς τό εύρύ τοΰτο δωμάτιον,τοΰ οποίου τά  
υψηλά παράθυρα έ'βλεπον είς μέγαν κήπον 
κατάφυτον έκ παλαιών δένδρων.

Τέταρτον ώρας παρήλθε καί ό κύριος 
δέ Καρνοέλ ήρξατο ν’ άνησυχϊϊ, όπότε ό 
κολοσσός τοΰ γραφείου ένεφανίσθη. Είχεν 
αλλάξει ένδύματα. Νΰν έ'φερεν είδος στρα
τιω τικού έπανωφορίου φθάνοντος μέχρι 
ποδών.

—  Είσέλθετε, κύριε, είπεν έν καθαρω- 
τάτγ) γαλλική  γλώσσ·/|.

—  Περίεργον, έσκέφθη ό Ροβέρτος. Ό  
κύριός του μοΰ είπεν δτι όμιλεϊ μόνον 
Βραζιλιανά.

—  Είσέλθετε, έπανέλαβεν ό κολοσσός, 
σάς περιμένουν.

Ό  κύριος δέ Καρνοέλ, έδίστασε' τοσοΰ
τον ή μεταβολή αύτη  τώ  έφαίνετο περί
εργος' δέν ήτο δμως καιρός καί νά όπι- 
σθοχωρήσν), καί άπεφάσισε νά διευθυνθη 
πρός τήν θύραν,τήν οποίαν ό γελοίος έκεΐ- 
νος ήνοιξεν. Ό  οιονεί Βραζιλιανός έ'μεινεν 
δπισθεν ΐνα  διέλθγι ό κύριος δέ Καρνοέλ, 
είσηλθε μετ’ αύτόν, έκλεισε τήν θύραν καί 
έ'στη παρ’ αύτήν.

Τό δωμάτιον,είς δ είσήλθεν,ήν σπουδα- 
στήριον σοβαρόν τήν δ ιάταξιν, άλλά σπου- 
δαστήριον ά>β ρώπον τον χόσ/ιοι·.

Έ π ιπ λ α  έκ δρυος παλα ιάς, πανοπλίαι 
κρεμάμεναι, βιβλία χρυσόδετα, τάπητες 
χνοώδεις καί εστία έκ μαρμάρου έξειργα— 
σμένου.

Ή  μεγαλειτέρα δμως έ'κπληξις διά τόν 
Ροβέρτον ΰπήρξεν αύτός ούτος ό κύριος 
Βριάρης,καθήμενος έπί κλιντήρος πρό τρα- 
πέζης έβενίνης.

Καί αύτός έπίσης μεταμορφωθείς.
Δέν έφόρει πλέον τάς χρυσάς του διό

πτρας, ούδ ’ είχε τό φιλοφρονητικόν καί 
θεραπευτικόν έκεΐνο υφος. Οί οφθαλμοί 
του έ'λαμπον ώς λεπίς ξίφους καί τό άν- 
ούσιον πρόσωπόν του ΰπεδήλου τ ι τό κομ
παστικόν , απαρέσκειαν προξένησαν είς 
τόν κ. δέ Καονοέλ.

—  ’Ηλθα <5ιά νά ομιλήσω είς τόν κύ
ριον διευθυντήν σας. Δ ιατί δέν είν’ έδώ ; 
ήρώτησεν ύπερηφάνως ό νέος.

— Κ αθήσατε,είπε ζωηρώς ό κ. Βριάρης.
—  ’Ανωφελές" μέ σας δέν έχω τίποτε, 

καί άν ό διευθυντής αύτός δέν είνε ορα
τός, έγώ φεύγω.

—  Έ γώ δμως έχω νά κάμω μέ σας 
καί δέν θά φύγετε.

—  Τ ί, μήπως νομίζετε πώς θά μ’ εμ
ποδίσετε ;

—  ’Ακριβώς.
—  Καί μέ τ ί δικαίωμα, παρακαλώ ; 

ήρώτησεν ό κ. δέ Καρνοέλ έρυθρός έξ ορ
γής. Μήπως ή Ε ταιρ ία  σας στρατολογεί 
μέ τό Γ.ήρι ανθρώπους γ ιά  νά τούς στείλγι 
είς τό Κολοράδο ;

— Δέν πρόκειται περί Κολοράδου.Πρό
κειτα ι περί τής ύποθέσεως τής όδοΰ Σ ο ι -

Ό  Ροβέ ρτος γισθάνθη ρίγος καί έ'μεινεν 
άλαλος έκ τής έκπλήξεως.

—  Όνομάζεσθε Ερρίκος Ροβέρτος δέ 
Καρνοέλ, έπανέλαβε ψυχρώς ό κ. Βριάρης. 
Πρό οκτώ άκόμη ήμερών ήσθε ό ιδ ια ίτε
ρος γραμματεύς τοΰ κυρίου Δορζέρ τρα
πεζίτου. Μή άρνήσθε, σας γνωρίζω. ’Έχω 
έδώ τάς πληροφορίας μου.

— Δ ιατί ν’ άρνηθώ ; είπεν ύπερηφά
νως ό νέος. Δέν έχω νά έρυθριάσω, διά τό 
δνομα τό όποιον φέοω.

—  Καί δμως τό έκρύψατε πρό ολίγου, 
δταν σάς ήρώτησα πώς όνομάζεσθε.

—  Δέν ήθελα νά τό ’πώ είς τόν τ υ 
χόντα. Τόρα τό γνωρίζετε καί θά μέ πλη
ροφορήσετε τ ί σκοπόν έχει αύτη  ή κωμω
δία ,τήν όποιαν πα ίζετε καί είς τήν οποίαν 
δέν έ'χω καμμίαν διάθεσιν νά λάβω μέρος.

—  "Ωστε, άπεκρίθη ό κ. Βριάρης, προ-

φέρων διακεκριμένος τάς λέξεις, δέν μαν
τεύετε ένώπιον τίνος είσθε τήν στιγμήν 
ταύτην ;

—  Διόλου.
—  Μ’ εκπλήττετε ! Σάς ένόμιζα πλέον 

οξυδερκή. Ά λ λ ’άφοΰ προσποιεΐσθε δτι δέν 
έννοεΐτε, οφείλω νά σάς εί'πω δτι ένεργώ 
κατά διαταγήν τοΰ κυρίου διευθυντοϋ τής 
’Αστυνομίας.

—  Ούτε τόρα έννοώ.
—  Θά ’π·7, πώς δέν θέλετε νά έννοη- 

σετε.
—  Τί σχέσιν έχει ό αστυνόμος μέ τό 

πρακτορεΐον,τό όποιον αντιπροσωπεύετε ;
—  Τήν εταιρίαν τής ’Αμερικής ; Αύτό 

συλλογίζεσθε άκόμη ! ’Αλήθεια, καλά έ- 
π ιαστήκατε. Θά σάς κοστίση πολύ, άν 
μάθετε πώς δέν υπάρχει.

—  Λοιπόν ή αγγελ ία  έκείνη είς τήν ε
φημερίδα ;

—  Ητο παγίς . Κάπως αργά τό έκα- 
ταλάβατε. Ή τα νε  δμως ώραΐα φτιασμέ- 
νη, άφοΰ έτσι μια χαρά έπιαστήκατε. 
’Ξέρτε, έγώ τήν έπενόησα. Ήξεύραμε πώς 
έπεστρέψατε είς τό Παρίσι καί πώς έσκο- 
πεύατε νά πάτε είς τήν ’Αμερικήν. Τότε 
μοΰ ήρθε ή ιδέα. . .

—  Άρκεΐ, άρκεΐ, μή τελειώνετε. ’Πέτε 
μου μονάχα, γ ια τ ί είχατε τόσην άνάγκη 
νά μ’ εύρήτε ; ήρώτησεν ό κ. δέ Καρνοέλ.

Ό  πράκτωρ τόν παρετήρησεν άσκαοδα- 
μυκτεί, καί βλέπων δτι δέν έταράσσετο :

—  Δέν έ φανήκατε πολύ φρόνιμος, εί
πεν, άλλά είσθε ισχυρότερος άφ’ δτι ένό
μ ιζα , καί ήλθε πλέον ή στιγμή νά σάς έ- 
ρωτήσω.

—  Έρωτήσατε. Θά ’δοΰμε άν μέ συμ- 
φέρν) νά σάς άπαντήσω.

—  Δέν είσθε άναγκασμένοςΓ Σάς ειδο
ποιώ δμως δτι ή σιωπή είνε πολύ κακόν 
σύστημα ύπερασπίσεως. Έ χετε  άρκετήν 
κρίσιν, ώστε νά μή τό κάμετε αύτό. Είνε 
’σάν νά όμολογήτε πώς είσθε έ'νοχος.

—  ’Ένοχος, τίνος ;
—  Τής κλοπής, ή όποία έγενετο είς 

τοΰ κυρίου Δορζέρ.
—  ’Ά θλ ιε  ! άνέκραξεν ό Ροβέρτος προ- 

χωρών μέ τάς πυγμάς έσφιγμένας κ α τ ’ 
αύτοΰ.

Βεβαίως ό κύριος Βριάρης ήθελεν εύρε- 
θεΐ είς δυσάοεστον θέσιν, άλλ’ ό κολοσσός 
ό φυλάττων τήν θύραν ήλθεν είς βοήθειαν 
τοΰ άρχηγοΰ του. Καί ναι μέν δέν επέ
βαλε χεΐρα έπί τοΰ κυρίου οέ Καρνοέλ, 
άλλά τιθέμενος πρό τής τραπέζης παρενέ- 
βαλεν έμπόδιον ζών πρός τόν νέον.

—  Σάς αναγκάζω νά μετριάζετε τόν θυ
μόν σας, ειπεν δ πράκτωρ μεθ’ δλης του 
τής άταραξίας. Καί ή βία, σάς βεβαιώ, 
είνε κακόν σύστημα καί είς ούδέν θά σάς 
ώφελήστ)’ είνε δύο άνθρωποι είς τό σα
λόνι καί άν κτυπήσω τό κουδοΰνι αμέ
σως ήλθαν. Θά βοηθήσουν τόν σύντρο
φόν τους, που άρκεΐ καί μόνος του νά 
σάς καταβάλλει άν ’δη πώς έχετε σκο
πόν νά κάνετε άκόμη τόν κακόν.

Ό  Ροβέρτος έπνίγετο έκ τής λύσσης 
το<>, άλλ’ έδυνήθη νά κράτηση έαυτόν.

—  Σάς έλεγα λοιπόν, έπανέλαβεν ό



κύριος Βριάοης , δτι έγινε κλοπή εις 
τοϋ κυρίου Δορζέρ τοΰ τραπεζίτου, όδάς 
Σο>·ρέζνης. Δέν πιστεύω ν ’άρνηθήτε πώς 
τό ’ξεύρετε. "Ολο τό Παρίσι τό ’ξέρει.

Ό  κ. Βριάρης έψεύδετο σκοπίμως. Έβε- 
βαίου οτι ή κλοπή ήν γνωστή παρ’ όλων, 
ένώ άκριβώς περί τοΰ εναντίου ήν βέ
βαιος. Καί τοΰτο άκόμη ήν παγίς . Ά ν  ό 
κύριος δέ Καρνοέλ έλεγεν οτι το έγνώρι- 
ζεν, ή άπόκρισις αύτη θά έξισοΰτοπρός ο
μολογίαν της ένοχης του, άφοΰ το μυ
στικόν της πράξεως ταύτης οί κλέπτα ι 
καί οί κλαπέντες μόνον έγνώριζον.

Ά λ λ ’ ό κ. Καρνοέλ άπεκρίνατο μέ τόν 
φυσικώτερον τόνον :

—  "Ημουν άπών. Δέν είδα καμμίαν έ
φημερίδα, καί άφ’ οτου έ'φυγα άπό τοΰ 
κυρίου Δορζέρ δέν συνήντησα κανένα.

—  Πότε έφύγατε ;
—  Πρό οχτώ ημερών.
—  Τήν περασμένη Πέμπτη, δέν είνε 

ετσι ; Τήν Πέμπτη τό βράδυ μεταξύ τών 
ενδεκα καί τοΰ μεσονυκτίου.

—  Είς τάς ενδεκα καί μισύ.
—  Είχατε ’πάγει είς τάς δέκα, καί εύ- 

γήκατε μ’ ένα πακετάκι εις τό χέρι ;
—  Ναί.
—  Γ ια τί έφύγατε, ετσι γλήγορα ;
—  Θά σας τό ’πώ δταν μοΰ ’πητε 

γ ια τ ί μ’ έρωτάτε.
—  Δέν τό μαντεύετε,είπεν είρωνικώς ό 

κύριος Βριάρης. Καί δμως είνε πολύ ά- 
πλοΰν. Είς τάς ενδεκα, ήνοιξαν μέ ά ντ ι-  
κλεΐδι τό χρηματοκιβώτιον τοΰ κυρίου 
Δορζέρ, καί μετά μισύν ώρα σάς είδαν νά 
εύγήτε έξω . Ή  σύμπτωσις είνε πολύ 
περίεργος, δέν είνε άλήθεια ;

—  Τί ! άνέκραξεν ό Ροβέρτος, άνοιξαν 
τό χρηματοκιβώτιον ! Ά λλά  τότε ό κύ
ριος Δορζέρ είνε εντελώς κατεστραμμένος. 
Είς τό χρηματοκιβώτιον τήν προηγου- 
μένην άκριβώς ΰπήρχεν έ'να πολύ μεγάλο 
ποσόν.

—  Πώς τό ’ξεύρετε ;
—  Ό  κύριος Δορζέρ τό είπεν έμπροστά 

μου, είς τό γραφεϊόν του.Ε ίχε περισσότερα 
άπό τρία εκατομμύρια. Καί μέ κατηγο- 
ροΰν λέγετε πώς τά  έ'κλεψα; Παραδέχεσθε 
βέβαια πώς είνε άλογον. ’Άνθρωπος, ό ό
ποιος έκλεψεν εκατομμύρια, περνά είς τό 
λεπτόν τά  σύνορα.

Τό συμπέρασμα τοΰτο έπροξένησεν 
έντύπωσιν είς τόν κύριον Βριάρην , ά- 
κουμβήσαντα έπί τής τραπέζης καί σκε- 
πτόμενον.

—  Κύριε, έπανέλαβε μετά βραχεΐαν 
σιωπήν, άπατάσθε πολύ έάν νομίσετε ότι 
έγώ θέλω νά είσθε σείς ό έ'νοχος. Τήν 
άλήθειαν μόνον άναζητώ καί άν δυνη- 
θήτε νά δικαιολογηθήτε θά χαρώ πολύ. 
Θά κάμετε καλά λοιπόν άν μοΰ δώσετε ό- 
λας τάς έξηγήσεις, τάς όποιας πρός τό 
συμφέρον σας ζητώ . Μοΰ είπατε πρό ολί
γου οτι δέν έσπεύσατε νά φύγετε καί 
τοΰτο τό βλέπω καί έγώ ,συντείνει υπέρ υ
μών. Ό μως έφύγατε άπό τό Παρίσι.

—  Ναί, έπήγα είς Βρετάνην, είς τόν 
τόπον τής γεννήσεώς μου. Ευθύς άμα έ

φυγα άπό τοΰ κυρίου Δορζέρ έπήρα τό 
τραΐνον.

—  Τό ήξεύραμεν , κα ί ευχαριστώ διά 
τήν είλικρίνειάν σας. Έ μείνατε δμως ο
λίγον είς τά Καρνοέλ, διότι οί πράκτορες 
ποΰ έστείλαμε την έπαύριον τής άναχω- 
ρήσεώς σας δέν σάς εύρον έκεΐ.

—  Οί πράκτορες ! έπανέλαβεν ό Ροβέρ
τος μετά πικοίας’ ώστε ’ξεύρουν έκεΐ κάτω 
δτι κατηγοροΰμαι έπί κλοπή ;

—  Τί μας νομίζετε ; Αί ερευναι έγιναν 
μυστικά. Οί χωρικοί σας υπέθεσαν τούς 
πράκτοράς μας ώς φίλους σας καί τούς 
είπαν δτι έφύγατε μέ τόν σιδηρόδρομον, 
άλλά δέν τούς είπαν ποΰ έπηγαίνετε.

— Ή λθα  κ α τ ’ εύθεΐαν είς τό Παρίσι.
—  Καί ένοικιάσατε κατοικίαν έπ ιπλω - 

μένην ύπό τό ονομα Ροβέρτος. Πολύ φυ
σικά όλ’ αύτά . Ε ίχατε αποφασίσει νά έκ- 
πατρισθήτε, καί ήθέλατε νά κόψετε πά
σαν σχέσιν μέ τάς άρχαίας σας γνωριμίας. 
Βέβαια ό σκοπός τοΰ ταξειδίου σας είς 
Βρετάνην ήτο νά δανεισθήτε ποσόν τ ι 
έπί τής ιδιοκτησίας σας.

—  Ή  ιδιοκτησία αυτη είναι μέγχρον 
έρειπωμένον , έπί τοΰ οποίου κανείς δέν 
δανείζει.

—  Καί δμως έχετε χρήματα, άφοΰ ή
θέλατε νά καταθέσετε είς τήν ύπόθεσιν 
τοΰ Κολοράδου τριάντα χιλιάδες, νομίζω. 
Αύτό τό ποσόν δέν είπατε ;

—  "Οχ.1· Πενήντα χιλιάδες, άπεκρίθη 
χωρίς νά διστάσγι ό κ. Καρνοέλ.

—  Α λήθεια , έψιθύρισεν ό κ. Βριάρης. 
Τόρα έθυμήθηκα, πώς μοΰ είπατε πενήντα 
χιλιάδες.Λοιπόν, πενήντα χιλιάδες στρογ- 
γυλα ίς ;

—  Μ άλιστα, κύριε, άπεκρίθη ό Ροβέρ
τος. Καί δέν λογαριάζω είς αύτό τό πο
σόν τά  έ'ξοδα τοΰ ταξειδίου μου, ώς δύο 
χιλιάδες φράγκα. "Εχω πενήντα χιλιάδες 
φράγκα διαθέσιμα.

—  Καί πόθεν προέρχονται ;
—  Τί σάς ενδιαφέρει ; Τοΰ κυρίου Δορ

ζέρ τοΰ έκλεψαν τούλάχιστον τρία έκα- 
τομμύρια. Είνε πολύ μακρυά τά  τρία έ- 
κατομμύρια άπό τό ’δικό μου, τό μικρό 
κεφάλαιον.

— Ά ν  έλέγατε τό ίδιο καί είς τόν άνα- 
κριτήν, θά σάς άπαντοΰσεν οτι κάπου έ- 
κρύψατε τά λλα . . . είς τά  έρείπια, παρα
δείγματος χάριν,τοΰ μεγάρου σας είς Καρ
νοέλ.

—  Τότε’μποροΰσε ό άνακριτής νά κάμη 
έρεύνας, είπε περκρρονητικώς ό Ροβέρτος.

—  Είμαι βέβαιος πώς δέν θά εύρισκε 
τίποτε. ’Εγώ μόνον θά σάς έρωτήσω, άν 
τό ποσόν αύτό είνε είς χρυσόν ή χαρτονο
μίσματα.

—  Είς χαρτονομίσματα, άφοΰ τά  έχω 
επάνω μου. Ή λθε δμως τόρα κ’ έμέ ή 
σειρά μου νά έρωτήσω, τ ί χρησιμεύουν δ- 
λα ι αύτα ι αί άνωφελεΐς έρωτήσεις.

— Ά νωφελεΐς ;
—  Ναι, καί αΰθάδεις.
—  Θά ’δήτε έντός ολίγου, δτι είνε 

πολύ ώφέλιμοι καί διόλου αΰθάδεις. Τό 
ποσόν, τό όποιον έκλάπη άπό. τοΰ κυρίου 
Δορζέρ, είνε άκριβώς πενήντα χιλιάδες,

δσα δηλαδή έ'χετε σεΐς είς τό θυλάκιό* 
σας.

—  Δέν πιστεύω δά ό κλέπτης νά ήρ- 
κέσθη εις τόσον ολίγα, ένώ ’μποροΰσε νά 
πάρν) ολόκληρον περιουσίαν.

—  ”Ω ! αύτός ποΰ έκλεψε δέν είνε άπό 
τούς συνειθισμένους κλέπτας. Δέν είχε 
ποτέ υποθέσεις μέ τήν άστυνομίαν καί δι’ 
αύτό καί ήμεΐς δέν τόν έζητήσαμεν με
ταξύ τών πελατών τών φυλακών. Αμέσως 
ένοήσαμεν δτι ήτο άλλης τάξεως άνθρω
πος. Καί άμέσως έσυλλογισθήκαμε σάς.

—  Δ ια τ ί ;
—  θ ά  σάς τό ’πώ , καί άμα τό ακού

σετε θά συμφωνήσετε δτι δέν ήτο δυνα
τόν νά συλλογισθώμεν άλλον κανένα.

Καί κατά  πρώτον ό αύτουργός τής κλο
πής έ'πρεπε νά ’ξεύρ·/) έντελώς τό σπ ίτ ι 
καί νά εισέρχεται είς όποιανδήποτε ώ
ραν, χωρίς νά έγείρτρ τήν υποψίαν, διότι 
κατά τήν κλοπήν δέν υπάρχει πουθενά 
ρήξις. Ούτε αί θύραι, ούτε τά  παράθυρα 
είνε βιασμένα.

—  Λησμονείτε δτι δέν ήμουν ό μόνος 
ποΰ είχεν έλευθέραν είσοδον.

—  Α λήθεια . Είνε καί ό ταμ ίας, ό κύ
ριος ’Ιούλιος Βινιορύ, ό στενός φίλος σας. 
Μήπως ίσχυρίζεσθε δτι αύτός είνε ό έ'νο-
χ°«;

—  Ό χ ι, βέβαια. Ό  Βινιορύ είνε ό εν
τιμότερος άνθρωπος έξ δσων έγνώρισα. 
Είνε δμως καί άλλοι υπάλληλοι.

—  Οί όποιοι έξέρχονται είς τάς πέντε 
τό βράδυ καί γυρίζουν τό άλλο πρωι είς 
τάς έννέα. Ά ν  κανείς άπ’ αύτούς είσήρ— 
χετο είς τό σ π ίτ ι, μετά τό κλείσημο τών 
γραφείων, ό θυρωρός θά τόν έβλεπε.

—  Εινε κα ί ένας υπηρέτης ποΰ πλα
γιάζει δ ίπλα στην κάσα.

-— Αύτός έπήγε τά  μεσάνυκτα τά 
βράδυ τής κλοπής. Είνε φανερόν.

—  Οΐ ύπηρέται . . . τά  πα ιδ ιά  ποΰ έ- 
κτελοΰν τάς παραγγελίας.

—  Όλ.οι αύτοί οί άνθρωποι είνε πα
λαιοί ύπηρέται, καί ή παρελθοΰσα δια
γωγή των τούς θέτει μακράν πάσης υπο
ψίας. Καί δμως τούς ύπωπτεύθησαν καί 
τούς έπέβλεπαν μυστικά, άλλ’ άπεδείχθη 
δτι κανείς δέν ένέχεται είς αύτήν τήν ύ- 
πόθεσιν. ’Έ πειτα  τά χρηματοκιβώτιον ά - 
νοίχθη μέ άντικλεΐδ ι.

—  Λοιπόν ;
—  Λοιπόν διά νά κατασκευάστ) κανείς 

άντικλεΐδ ι, πρέπει νά έχτ) τά άληθινό 
κλειδί. Καί σεις μοναχά είχατε αύτό τό 
προτέρημα.

—  Έ γώ !
—  ϊ^αί' ό κύριος Δορζέρ είχε κλειδί καί 

ό Βινιορύ, καί τό κλειδί του ό κύριος Δορ
ζέρ σάς τό ένεπιστεύθη πολλαίς φοραίς.

—  Αύτό άκριβώς άρνοΰμαι.
—  Ό  διευθυντής κατέθεσεν δτι πολλαίς 

φοραίς τό άφινεν είς τό γραφεΐον, είς την 
διάθεσίν σας, κατά  συνέπειαν , άφοΰ είρ- 
γάζεσθε είς τό αύτό δωμάτιον. Ά λ λ ά  δέν 
εινε μονάχα αύτό. Διά ν’ άνοιχθΐ) τά χρη- 
ματοκιβώτιον έπρεπε νά ’ξεύρτρ κανείς καί 
τήν λ έξ ιν ... λέξιν άπό πέντε γράμματα. 
Τήν λέξιν αύτήν τήν είδατε, διότι έκείνην



την ήμέραν είσήλθατε είς το γοαφεΐον, ένώ 
τά  γράμματα ήσαν είς τήν θέσιν τω ν ' θά 
τό άρνηθήτε καί αυτό ;

—  "Οχι, ειπεν ό Ροβέρτος μετά βρα- 
χύν στεναγμόν. 'Ομολογώ μάλιστα « τ ι 
παρετήρησα τήν λέξιν. Ή το  τό όνομα της 
δεσποινίδος Δορζέρ. Ά λ λ ά  μήπως είνε λό
γος διά νά κατηγορηθη κανείς ;

—  Ά ν  αύτή μόνον ή περίστασις ήτο 
δέν θά σάς κατηγορούν. Δέν έτελείωσα ό
μως. Τά χρηματοκιβώτιον ήτο ώπλισμέ- 
νον μέ πολύ ευφυές μηχάνημα.

—  Ναι δύο βραχίονας σίδηρους, οί ό
ποιοι συνελάμβανον όποιον ήθελε άπο- 
πειραθη ν’ άνοιξη.

—  Τό έγνωρί^ατε ;
—  Ά ναμφιβόλως’ ό κύριος Δορζέρ μοΰ 

είχεν είπεΐ περί αυτού τοΰ μηχανισμού. 
’Εκπλήττομαι μάλιστα πώς ό κλέπτης 
δέν συνελήφθη.

—  Διότι έγνώριζε καί τήν λέζιν καί 
ήξευρε νά έξουδετερώση τήν ενέργειαν τών 
μαγγάνων. Ό  κύριος Βινιορύ σάς είχε δεί
ξει τάν τρόπον καί έμάθατε νά τόν μετά- 
χειρίζεσθε.

—  Πιθανόν,άλλά πολύ ολίγον έπρόσεξα. 
Καί τόρα δέν θά ήμποροΰσα νά μεταχειοι- 
σθώ τόν μηχανισμόν. Αύτά είν’ όλα ;

—  Ό χ ι. Είνε άκόμη καί α ί ήθικαί α
ποδείξεις.

—  Τί έννοεΐτε μέ τάς ήθικάς αποδεί
ξεις ; ήοώτησε περιφρονητικώς ό κύριος 
δέ Καρνοέλ.

—  Μοΰ φαίνεται πώς είνε πολύ εύκολον 
νά τάς έννοήστ) τ ις . Ή  φυγή σας καί μόνη 
ήρκει όπως οί έ'νορκοι σάς καταδικάσουν.

—  Δέν έφυγα, άνεχώρησα.
—  Λαθραίως καί διά νυκτός, χωρίς ά- 

ποσκευάς καί χωρίς νά ειδοποιήσετε κα
νένα. Ά ν  δέν ήνε αύτά φυγή ...

—  Λησμονείτε πώς ό κύριος Δορζέρ μέ 
είχεν αποβάλλει;

—  Δέν είνε ορθόν. Ό  διευθυντής σας 
σάς είπεν ότι σάς άπεστέρει τών εργασιών 
τοΰ γραμματέως. Δέν σάς είχεν είπεΐ νά 
φύγετε άπό τό κατάστημά το υ .Ά π ’ έναν- 
τ ια ς . Σάς ήνάγκαζε νά μείνετε μεχρις ο- 
του άναχωρήσετε είς τήν Α ίγυπτον, οπου 
σάς έπρόσφερε θέσιν προσοδοφόρον. Σείς ό
μως είχατε λόγους νά προτιμήσετε τήν 
Αμερικήν, προσέθηκεν ύπογελών ό κύριος 
Βριάρης.

—  Άρκεΐ, κύριε, δέν θά πείσετε κανένα 
ότι είχα τήν άνοησίαν ν’ άτιμασθώ διά 
τό εύτελές ποσόν τών πεντήκοντα χ ιλ ιά 
δων φράγκων. Ό δηγήσατέ με ένώπιον δι- 
καστοΰ. Δέν θά καταδεχθώ πλέον νά σάς 
άπαντήσω.

Έ πετα ι συνέχεια.
ΑιιαποΓ

Α ΙΣΩ Π Ο Υ  

Π Ο Λ Υ  Α Ρ Γ Α
Ά Ι η ν κ Ι Γ χ ή  Κ ( x «  ν.

Ή  ιστορία, τήν οποίαν κατωτέρω σάς 
διηγούμαι, έγράφη καί έξ ιδίων μου έν- 
τυπώσεων καί έξ όσων άλλοι γείτονες καί 
πάροικοι μ’ είπον.

Ή μην τότε φοιτητής καί κατώκουν 
είς τήν όδάν Π ι ν α χ ω τ ώ ν ,  έ'τυχε δέ τό πα- 
ραπλεύρως πρός τό ίδικόν μου δωμάτιον 
νά ένοικιάσ·/) ά περί ού έσται ό λόγος Τη
λέμαχος.

Α ρχίζω  :
"Οτι είχεν είσέλθει είς τήν καρδίαν της 

Κατίνας ό Τηλέμαχος είνε άναμφισβήτη- 
τον. Καί έγώ αύτός σάς τό βεβαιώ, καί 
αύτή ή ιδία τό είπεν είς τάν άγαπητόν 
τη ς, ότε ούτος έσχε τήν έτοιμότητα νά 
τήν έρωτήσν) περί τούτου, διά τσΰ άκο- 
λούθου τετραστίχου, έπειδή έπηγγέλλετο 
καί τόν ποιητήν.

’Ιδού τό τετράστιχον, τό όποιον τνί έ- 
δόθη, άντιγραφέν καθαρίως έπί κυανού 
φύλλου χάρτου :

"Οταν σέ ’δώ ’στα ’μάτια, καθρεφτίζεται 
Τό είδωλό μου ’ στήν γλυκεία ’ματιά σου,
Και λέγω μέ τό νοΰ μου : ζωγραφίζεται 
Τό ΐδιο πράγμα μέσα ’ς τήν καρδιά σου ;

Ή  Κ ατίνα , ποιητηκίζουσα κάπως καί αύ
τή , τω  άπεκρίθη λακω νικότατα , ώς έξης :

’Αγάπη μου, όπου σέ βλέπω, ίτ ι και ε ί; τόν καφενέ, 
Θα σοΰ άνακραυγάζω πάντοτε τό ναί.

Πιθανόν νά μή εχν) μεγάλην γραμματο
λογικήν αξίαν τό δίστιχον τής Κ ατίνας, 
άλλά, ύφ’οΐας περιστάσεις έγράφη —  συγ- 
κινήσεως εννοείται— έχει μοναδικήν το ι- 
αύτην, ότι άπετέλει τό άρθρον έρωτος διά 
τάν Τηλέμαχον.

Οτι όμως είχεν είσέλθει καί είς τό δω- 
μάτιόν τη ς, ώς κακαί γειτονικαί γλώσ- 
σαι έψιθύριζον, είνε κάπως άμφισβητήσι- 
μον, άλλά καί τοΰτο έξ ίσου άληθές, 
διότι ή άπόδειξις, ή μόνη καί άπλή, είνε 
νά τούς συλλάβωμεν έπ’ αύτοφόρω.

Ά ν  θέλετε λοιπόν, ρίψατε βλέμμα, βε
βαίως άδιάκριτον, διά τοΰ παραθύρου.

Τούς βλέπετε ; Κάθηνται πλησίον άλ- 
λήλων κρατούμενοι . . . άναζητώ τήν λέ- 
ξιν . . . συζυγικώτατα  , διά τών χειρών, 
καί ψιθυρίζουσι λέξεις ερωτος.

Καί είνε νύξ.

χισε νά έξασθένη καί ένόμισεν ότι είχεν 
ανάγκην νά τήν δυναμώστ).

Τό αποτέλεσμα ήν ότι ήγόρασε ζεύγος 
διοπτρών, άλλως τε τάς εύρε καί εύθηνάς, 
— άντί μιάς μόνον δραχμής καί έβδομή- 
κοντα πέντε λεπτών —  έκεΐ που , παρά 
τήν όδάν ΑΙόΙυι-, είς τό ροποπωλεΐον ένός 
Ίταλοΰ.

Ή ναψ ε τά σιγάρον του, καί τ·7ί συνο- 
δία φίλου του, τάν -όποιον άγνοώ ποΰ, 
πώς άπέκτησεν,ήρξατο τής άνά τήν Ν (ά -  
ποΛιν jTipt othtac .

Ά ν  υπήρξες ποτέ ποιητής καί σύ, 
άναγνώστά μου , βεβαίως δέν έλησμόνη- 
σες τάς ώρας, άς κατηνάλισκες πρός εύ- 
ρεσιν δωματίου, τάς ώρας έκείνας, άς|σύ 
αύτός εξεπίτηδες παρέτεινας , ΐνα  έπί 
πλειότερον καί ύπό τήν α ιτ ία ν ,τή ν  κα τ ’έ- 
πιφάνειαν μόνον , εύρέσεως καλλιτέρου, 
τέρπεσαι είς τό γλυκύ πρόσωπον άντικρυ- 
νής δροσεράς γειτονοπούλας. ’Ενθυμείσαι 
πώς τά  βλέμματά σου έρρίπτοντο άδιά- 
κριτα παντού, όπου ήν πιθανόν ότι θ’άνε- 
κάλυπτον ίχνη κοοασίδος, καί πώς καί τό 
μάλλον εύήλιον δωμάτιον, καί τό μάλλον 
υγιεινόν, ήτο διά σέ κόλασις, άν μή ύπήρ- 
χεν έκεΐ ό θήλυς άγγελος ; Δέν είνε δέ καί 
παράδοξον ότι κάποτε κατώκησες είς δω
μάτιον, έντός τοΰ οποίου ούδέποτε είσέ- 
π ιπτεν ηλιακή άκτίς , έκτός άν συγκατα- 
βατικώς θεωρηθώσι το ιαΰτα ι, αί ακτίνες 
τών όμμάτων τής ανεψιάς τοΰ μπάρμπα- 
Γιάννη.

Καί ό Τηλέμαχος, συνοδευόμενος έκεί
νη τή  ήμέρα ύπό τοΰ Μέντορ^ς του, ύπέ- 
στη όλας αύτάς τάς συγκινήσεις. Ά πό  
τής έννάτης ώρας έξήλθον καί περιεφέ- 
ροντο άνά τά ς συνοικίας, πού μέν μετά 
μορφασμού άντιπαρερχόμενοι, ότε νωδόν 
γραίδιον έγένετο είς αύτούς ή ’Αριάδνη 
τοΰ ένοικιαζομένου δωματίου, ποΰ δέ πα - 
ρέμενον, καί τήν έλαχίστην λεπτομέρειαν 
έξετάζοντες, ότε ή κόρη τής οίκογενείας 
έλάμβανε τήν καλοσύνην νά έπιδείςη αύ- 
το ΐς τά  προτερήματα, ών άπελάμβανον 
οί έν τοις δωματίοις έκείνοις κατοικοΰν- 

  τες.
φώτων.  Ενα πρωί άπεβιβάζετο είς τόν Ανεζήτησαν καθ ολας.^.άς οδούς καί
ΠειρΛιά, άναπνέων ευχαρίστως τάν έλεύ- έπί τέλους περί τήν μ^ρη^β: ί^ ^ κ α τελη -
θερόν μας άέρα, πρώτην ταύτην φοράν. ξκν ε'ι5 ό δ ό ν . ι ν ν. ι Εγώ εκα-
Μ ετ’ ού πολύ άνήρχετο είς τάς Α θήνας Ρ,ή{λν)ν ει  ̂ f*-°V διαλεγόμε-
δι’ άμάξης. Κατέλυσεν είς εν τών δε\>τέ- τιν;χ γείτο.νοποΰλάν μου.
ρευοντών ξενοδοχείων,— νομίζω τοΰ Στΐ/ι· 
μ α τ ο ζ—  άν καί δέν έκαμαν μνείαν αίΤ«- 
φημερίδες, καί άμέσως άπό τής επομένης 
ήρξάτο, ώς λαγωνικόν, τής άναζητήσεως 
δωματίου.

Περιεβλήθη τήν /.αλλιτέραν ένδυμα- 
σίαν, τήν όποιαν είχεν , ένα κόκκινον 
λαιμοδέτην, είς τόν όποιον προσήρμωσε 
καί υπερμεγέθη καρφίδα, παριστώσαν μό

Ό  Τηλέμαχος, ilnjr&r μαθήσ ίύ κ ,  ε- 
σπευδεν έκ τίνος πόλεως τής Μικράς Α 
σίας πρός τάς Α θήνας, τήν έοτ ίαν  τών

—  Κύριε, άκούω τινά  καλοΰντα.
- Στρέφω καί βλέπω τούς δύο δω ματι- 
οθήρας.

—  Τί θέλετε ; έρωτώ.
—  Πθ£θ δωμάτιον ένοικιάζεται είς τό 

σπ ίτ ι αύτό ;
—  Τήν νοικοκυρά έρωτήσατε.
Είσήλθον καί μετά τρία λεπτά  εύρί-

■ σκοντο πρό τοΰ παραθύρου τοΰ διπλανού
νυβον κάμηλον, ώπλισε τήν χεΐρα μέ ρά- μου δωματίου, έξετάζοντες καί μεγαλο- 
βδον, έχουσαν ώς λαβήν τήν γήϊνον σφαΐ- φώνως διαλεγόμενοι.
οαν καί ο*φθκίρ.(ίύς του μέ διόπτρας, j  Είδαν όλα τά  προτερήματα τοΰ δωμα-
διότι, ώ$ ίώ τό^είο ί^ ϊν , άμα ώς έπάτησε τίου, τόν ήλιον, τόν άέρα, τήν έ'κτασιν, 
τό άθηναϊκόν ίδα^δ* ή όρασίς του ήρ- είδαν καί έ'τι περισσότερον καί τήν ώ -



-ραίαν γειτονοποϋλαν, ΰπελόγισαν, όχι δ- 
•μως κα ί όσα έπρεπε, καί συμφωνήσχντες 
πρός την οικοκυράν τά  της τιμής καί τής 
περιποιήσεως,έδωκαν έξ έκατέρων τών με
ρών συνυπόσχεσιν.

—  Λοιπόν τό δωμάτιον τό κρατείτε, 
δέν είν ’ ετσι ;

—  Βέβαια κχί τό κρατούμε, δέν είνε 
-ζήτημα ...

—  Ό  ένας σας" γ ια τ ί ’σάν είσθε δύο, 
έχει άλλη περιποίησι.

—  Ό  ένας, ό έ'νας, τ ί  λόγος.
—  Τότε πρέπει νά μοϋ δώσετε καί τό 

καπάρο, νά μη μέ γελάσετε. Τό ’ξέρω, 
είσαστε καθώς πρέπει νέοι, μά έτσι τώ - 
χει ή συνήθεια.

—  Ά ς  εινε, πάρε δέκα φράγκα.
— Κ αλά’ καί πότε θάρθετε ; Έμεΐς 

τόρα θά τό σφουγγαρίσωμε καί άπό αύ
ριο θά είνε έτοιμο.

—  Αϋριον λοιπόν θά κουβαληθώ.
—  Καλά. ’Στό καλό.
—  Au revoir.
Αμα έξελθόντες έρριψζν βλέμμα έκδη- 

λωτικόν άμφότεροι πρός την γείτονα νε
άνιδα, ώσεί λέγοντες : Έ ννο ια  σου καί
έναν άπό ’μάς ποϋ θζνε γείτονας σου θά 
τόν άγαπήσγις . . .

Ποϋ νά μαντεύσω ό ταλαίπωρος δτι 
ό νέος μου γείτων θά είνε καί κιθαρω
δός ! Ά πό  τά πρωί ποϋ θά σηκωθή, φο- 
ρεϊ τόν κόκκινον λαιμοδέτην μέ την μό- 
νυβον κάμηλον, κτενίζει τά  μαλλιά του, 
έξαπλόνων αύτά μέχρις όφρύων, περιβάλ
λετα ι καί τήν μελανήν ένδυμασίαν του, 
πέρνει τήν κιθάραν καί άρχίζει :

Μήν ϋπίρηφανεύίσαι, θά r.iarfi έπί τέλους,
Ή  επαρσις έξ οϋρανοϋ χατέρριψιν αγγέλους.

Καί δέν μ’ άφίνει νά μελετήσω, δέν μ’ 
άφίνει, άπό το πρωΐ έ'ως τό μεσημέρι καί 
άπό τό μεσημέρι πάλαν έως τό βράδυ.

—  ’Ίσως θέλει νά δοκιμάση τήν κιθά
ραν του, είπα κ α τ ’ άρχάς. Ά λ λ ά  δέν έ- 
μάντευσα. Τό πράγμα έπανελήφθη καί 
τήν δευτέραν, καί τήν τρίτην, έξηκολού- 
,^ησε μετ’ έπιτάσεως, προκαλέσαν καί

Κτυπώ τήν θύραν.
—  Εμπρός, μοί λέγει.
Α νο ίγω  καί εισέρχομαι.
—  Κύριε, Μαστραπόγλου, σείς, σπου

δαστής τοϋ δικαίου, έπρεπε νά γνωρίζετε 
δτι είνε δλως διόλου άδικον νά μή μ ’ ά - 
φίνετε νά μελετήσω μέ τήν κιθάραν σας 
καί τό τραγούδι.

—  Τό όνομά σας ; μ’ έρωτά.
—  Αίσωπος.
—  Είσθε ό Αίσωπος τών «Ε κλεκτώ ν 

Μυθιστορημάτων ; »
—  Μ άλιστα.
—  Κύριε Αίσωπε, λυπούμαι πολύ ' ή

θελα νά παύσω, άλλά τόρα πειά, πρέπει 
νά συνοδεύσω καί τήν άντικρυνήν κυρίαν, 
ή όποια τραγουδεΐ άριστούργημα.

Καί μοϋ έδείκνυε τό κατέναντι παρά- 
θυρον.

Κύπτω, καί τήν βλέπω πρό τού παρα
θύρου μέ τό κέντημά της,άποροϋσαν δ ιατί 
έ'παυσεν ή κιθάρα καί τό άσμα.

Έ φυγα  έκεΐθεν μανιώδης.
—  Νά πάρΥ) ό διάβολος, νά πάρν). Τό-

—  Καλώς τό παιδάκι μου, καλώς τόν 
κύριο Αίσωπο. Τί γίνεσαι ; Είχα τόσον 
καιρό νά σέ ’δώ.

—  Ναί, κυρά Κάτε, ευχαριστώ. Μά 
δέν μοϋ ’λές δέν άκούω πειά κιθάρα, τ ί  
γ ίνετα ι ;

—  Ά χ  ! παιδάκι μου, άφησ’ τα  πειά 
γ ια τ ί ’βαρέθηκα. Καί δέν τάμαθες ;

—  ’ ° χ ι> τ ί  ; ? έΧει >
—  Ά μ ’ τόν ’παντρέψανε, τόν θεοπά

λαβο, τόν ’παντρέψανε...
—  Ποιός, έκε ίνη ....
—  Ναί, ή Λουλούδω. Τόν ’πιάσανε, 

τόρα κάμποσαις ’μέραις τ ’ άόέρφιά της, 
ποϋ ήθελε νά φύγνι γ ια τ ί ’φοβότανε. Τοϋ 
είχε γράψει ό πατέρας του πώς έρχεται. 
« Έ  !»  τοϋ λένε, «πού πας. Εινε πολύ 
άργά πειά . Τόρα τό κορίτσι . . Ή  άλή- 
θεια εινε πώς άρχισε νά. . . λ ιγάκ ι, γ ια τ ί, 
’ξέρεις, έμπαινε μέσα ’στό σπ ίτ ι τους καί 
τή νύχτα καί τοΰκαναν καί τραπέζια. 
Τόν έφοβερίσανε, τοϋ ’βγάλανε, λέει, καί 
μαχαίρι. Έκείνη πάλι έβαλε τά  κλάμ- 
ματα , έλιγοθύμησε καί τ ί νά κάνγ], άναγ-

οα πού ’βρήκα δωμάτιο καθώς πρέπει καί κάσθηκε στανειό του καί τήν στεφανώ- 
είχα στρωθή καί ’στήν μελέτη, ’ βρέθηκε θηκε. Προχθές το βράδυ, άκουα γελοία 
’κεΐ έ'νας κανταδόρος νά μέ δίωξη ; πρέ- καί βιολιά άπό τό σπ ίτ ι της, καί τόν 
πει νά φύγω άπό ’δώ, δέν ’μπορώ νά κά - παπά -  Στάθη, έκεΐνον τόν θεΐό τη ς, ’πού 
νο>, είν’ αδύνατον, άδύνατον. ΙΙώςνά με- ’φώναζε : ’Hoa t a , χ ό ρ ι ν ι .  Δέν ’πέρασε 
λετήσω ! Πώς νά μελετήσω ! j ’μισή ώρα, καί νά σου ε'νας γηραλέος καί

Βέβαια τόρα καί οί δύο τους θά ήνε είς άδύνατος καί μ’ έρωτά :

μπορώ ίχ Πρέπει νά κοξ/ω
παρατηρήσεις είς τοναδιάκριτον γέ'.'τιΜ'ά 
μου. ' , [,

—  Εξέρχομαι τοϋ δωματίου μου και 
βαίνω πρός τό ίδικόν του. Έ π ί τής θύρας 
βλέπω κολλημένον τό έπισκεπτήριόν του·

την μανίαν τοϋ έρωτος των. Θά τραγου
δούν δλη τήν ’μέρα. Άκούς έκεΐ. Καί νά 
έτοιμάζωμε νά δώσω έξετάσεις ! είς τά  
γενικά. Μά ποϋ ακούστηκε τέτοιο πράγ
μα ! Ήρθαν τ ’ άγρια . . .

Θά φωνάςω τήν σπιτονοικοκυρκ μου νά 
τής ’πώ πώς θά φύγω, θά φύγω.

—  Σόρα Κάτε, έ ! σόοα Κάτε, σόρα 
Κάτε !

—  Α μέσως. Έ φθασα. Τί θέλτε ;
—  θ ά  φύγω, σόρα Κάτε.
—  Καί γ ια τ ί, αφέντη μου.
—  Γ ια τί, λέει ; Δέν άκοϋς άπό ’μέσα 

έκεΐνον τόν λιμοκοντόοο τρ ί γ χ ι  τρ ί γ κ ι  δ- 
λην τήν ήμερα :

—  Καλά λές, καί δέν σ’ άφίνει νά δια
βάσης :

Έδώ κάθεται τό παιδί μου ό Τ η
λέμαχος ; -

—  Ά  ! έλόγου σου είσαι ό πατέρας , 
τοϋ λέω. Τί νά σοϋ κάνω , ευλογημένε ; 
ήρθες καί σύ πολ,ύ άργά. Τό παιδί σου 
τόοα κάθεται έκεΐ μέσα, ποϋ έχουνε γά - 
μους καί χαραίς.

Καθώς τάκουσε έβγαλε μια φωνή, καί 
[ έπεσε ’ς τής σκάλαις. ’Έτρεξα καί ’φώ
ναξα τόν γιατρό, ’ποϋ κάθεται άντικρύ 

1 μας, μά τόν ’βρήκε ’πεθαμένον τόν φτω 
χό : Ή τα νε  πολύ άργά».

’Οκτώβριος, 1887.
Αιςοπος

Λήγοντος τήν 3 ΐΊ ν ’Οκτωβρίου τοϋ Γ 
έτους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων», 

—  Ά μ  δέν μ* άφίνει,βέβαια. Καί τόρα ■ τών κζ Συνδρομητών μας έπιθυμούσι 
άρχισε καί ή άλλη άπό ’κεΐ νά τραγουδή νά έξΚΧ0χ0υ6ήσώσιν ώς τοιοϋτοι καί κατά

τό Δ' έτος παρακαλούνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των, καθότι δ ιακόπτεται 
ή άποστολή τοϋ φύλλου εις πάντα μή 
προπληρώσοντα.

και κείνη . 
- Μμ ! χαρα στα μούτρα 

' Δέν
ης, της

πατσαβούρας. Δέν κυττάει έκεΐ πέρα τήν 
φτώχειά της. Καί θά φύγγις λοιπόν, π α ι-  

μου ;
U V r -  Ναί, να ί, δέν ’μπορώ νά κάνω άλ- 

ίώς.
—  Κρΐμ και θα σέ χάσω με ;

Τ ε λ ε μ α χ ο ς  Μ α ϊ τ ρ α π ο γ λ ο υ

Σπουί «τής toJ Αιχαίον

Μετά τετράμηνον, έτυχε νά διαβαίνω 
έκεΐθεν δλως τυχα ίω ς. Είδχ τό δωμάτιόν
μου, δέν ήηκουσα ήχους κιθάρας και ανα-
μνησθείς δλων τών προτέρων ημερών έξε— 
νίσθην μεγάλως. rjjju/C ,

—  Ά ς  έρωτήσο^βίΛ^^ίοχ^κτε, έσκέ-
φθην jol ’δώ τ ί γ  ί ν ’ _ .ι. :------
σος γείτω ν.

^  φιλόμου-
* - t  -Lpxoa
««. T )cb rr~— 2λ,o »

ΛΩΡΕΙΤΛΙ
είς τούς κκ. Συνδρομητάς τούς προπληρώ
νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των,ώς καί 
είς τούς νέους έγγραφησομένους :

ΓΕΩΡΓΙΟΤ Λ . Β Α Λ Λ Β Α Ν Η

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
κομψόν τομίδιον περιέχον : τήν Ειρήνην,  
τήν δ ύ σ τ η ν ο ν  Γυνα ίκα ,  τήν Φωτεινήν,  
τόν Ααχων ισ ι ι όν ,  τά  Σ τρ ο γ γ υ λ ά  Λόγ ια ,  
Μ (θύσου TLloc ,  τόν Ευτυχή Γάμον ,  κα ί 
τήν Ζη.Ιοτυπίαν.


