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Il DElOAPm
ΕΠΙ ΦΡΙΔΕΡΙΚ.ΟΥ TOY ΜΕΓΑΛΟΥ.

• 'Ανέκδοτον τοΰ τε.Ιευταίου αι’ώκοο.

— Πάσα άλλη σκέψις είναι ματαία, έίπεν ό βασι
λεύς· πρέπει νά στειλωμεν βοήθειαν εις Τροππάου· 
δ διοικητής περιμένει έπικουρίαν και ή φρουρά του 
διάγει άθύμω;, δέν δόναται ν’ άνθέξή εις τήν πολιορ
κίαν, αν δέν στειλωμεν άνδρας.

— Άλλα τολμώ νά παρατηρήσω εις τήν Μεγα- 
λειότητά της, ότι τούτο είναι δυσκολότατου νά γενή 
Ή Τροππάου πολιορκείται καί διά νά φθάση τις έκεϊ 
πρέπει νά διέλθη διά τοΰ αύστριακοΰ στρατοπέδου· νο- 
μίζω δέ ότι τό απόσπασμα τό όποιον θά δυνηθώμεν 
νά στειλωμεν, έκτός άν θά ήναι πολυάριθμον, δέν 
θά φθάσει είμή έν μέρει εις τήν πόλιν, διά τής αΐ 
ματηρας όδοϋ, τήν όποιαν Θ' άναγκασβή ν’ άνοιξη.

— Και όμως δέν είναι φρόνιμον ν’ αδυνατίσω τό 
οτραχόπεδόν μου, τό όποιον ήδη δέν είναι πολυάριθ

μον. Σύμφημι οτι ci δλίγοι άνδρες, τούς όποιους θά 
στειλω, θά τρέξουν πρός βέβαιον θάνατον, άλλ' όχι 
καί χωρίς αποτέλεσμα, ‘Ο διοικητής έγκαρδιού- 
μενος από τήν έκτέλεσιν τής ύποσχέσεώς μου. θά 
φιλοτιμηθή νά παραιείνη έπί τινας άκόμη ήμερας τήν 
ύπεράσπισιν, έν τώ μεταξύ δέ τούτω έλπιζω νά συγ
κροτήσω έπι-υχώς μάχην και νά υπάγω δ ίδιος προς 
βοήθειαν του.

— Αλλά τίς θά όδηγήση: τό απόσπασμα τοϋτο ; 
—— Πρέπει νά ήναι πολύ άνδρέΐος ό μέλλων νά 

δεχθή τήν επικίνδυνον τούτην έντολήν, καί έπεθύ- 
μουν νά έκτεθή τις, τοϋ όποιου δλιγώτεροι δεσμοί κρα
τούν τήν ζωήν. Απαιτείται μεγίστη εύτολμιά, κύριοι, 
διά νά δεχθή τις έξ ύμων τήν όδηγίαν τής αποστο
λής τούτης, μάλιστα μετά τόν όχι πολύ εύνοϊκέν οίω- 
νισμδν, τόν όποιον ήκούσατε.

Τήν στιγμήν ταύτην, εις των υπασπιστών τοϋ στρα
τηγού Άνχάλτ ’έπροχώρήσε πρός τόν βασιλέα έκ τοΰ 
βάθους τής σκηνής, όπου έκρύπτετο.

— Άν δέν ήναι μεγίστη φιλοδοξία εις άπλοΰν 
άξιωμάτικον, είπε, νά έπιθυμήση τόν θάνατον, δστις 
έκ προοιμίου άνήκει εις τούς άνωτέρους του, πρεσ- 
φέρομαι έγώ εις τήν Μεγαλειότητα σου’ άλλά τοι- 
οΰτρς θάνατος δέν είναι ίσως άξιος τοΰ βαθμού μου.
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— Ή φιλοδοξία, όταν πρόκηται περί μεγάλου κιν- 
Βύνου, ποτέ δέν είναι άτοπος* έκτιμώ τήν Ανδρείαν 
βου. Νομίζω ότι τδ πρόσωπόν σο· δέν μοϋ είναι άγνω
στον. Πώς Ονομάζεσαι ;

— Κάρολος Άλβεργάϊμ.
— Καί τδ Ονομά σου έπίσης γνωρίζω, ώς Αξίωμα 

τιχοϋ πολλούς τίτλους Αξίας έχοντος- ό Κ. Βολταΐ- 
ρος μέ ώμίλησεν άλλοτε περί βοϋ, μέ εϊπεν ότι 
καλλιεργείς τάς Μούσας· είμαι καί έγώ δλίγον θε 
ράπων των, χαί λυπούμαι, σέ τδ Ομολογώ, νά σέ χα 
τα διχάσω είς σχεδόν Αφευκτον θάνατον. Σού έπιστρέ- 
φω τήν προσφοράν σου, διά τήν δποίαν μολοντούτο σέ 
γνωρίζω χάριν.

— Μεγαλειότατε, ή άπόφασίς μου αυτή είς πάντα 
άλλον ήθελεν εισθαι γενναιότης, είς έμέ ίσως άλλοι 
λόγοι τήν ύπαγορεύουν ώς Ανάγκην, αντείπε μελαγχο- 
λιχώς 0 Κάρολος.

— Ά I καταλαμβάνω' Αποβλέπεις εις ταχεΐαν 
τινά πρόοδον, τούτο είναι Βιχαιότατον. Καί λοιπόν, 
άν προωρισται ν’ άποθάνης, οί Αυστριακοί δέν θά φο- 
νεύσουν είμή ένα λοχαγόν· άν δέ έχφόγη;, θά έχωμεν 
είς τδ στρατόπεδόν μας ένα προσέτι ένδοξον σύνταγμα· 
τάρχην.

— Εδχαριστώ τήν Μεγαλειότητα Της διά τήν ευ 
νοιαν ταύτην. Τήν προσχαλώ μόνον μάρτυρα ότι δέν 
έπρόχειτο είμή περί θανάτου, όταν προσέφερα τον έαυ 
τόν μου.

— ’Έστω, άλλ’ είμαι βέβαιος οτι αί σφαΐραι φο
βούνται τους Ανδρείους. Συναινεϊς, στρατηγέ, είς τήν 
υπηρεσίαν τήν όποιαν δ υπασπιστής σου μέ προσφέρει;

— Μεγαλειότατε, θά τδν ένεθάρρυνα, άν ήιον ά- 
νάγχη.

— Ενθυμούμαι έντελώς τώρα, έξηχολούθησεν δ 
Φριδερΐχος, αποτεινόμενος πρδς τδν Κάρολον, δ,τι περί 
σοϋ μέ είπον δ πατήρ σου ήν είς τών άνδρειοτέρων 
μου Αξιωματικών, έχεις μητέρα και είσαι μονογενής 
υιός. Οί λόγοι ουτοι μέ χάμνουν νά διστάζω άν πρέπη 
νά δεχθώ τήν επικίνδυνον τιμήν τήν δποίαν μοϋ ζητείς, 
’άν δμως έμμένης, δέν μοΰ είναι συγχωρημένον ν' 
άποποιηθώ είς άνδρεΐον αξιωματικόν μου τήν περίπτω 
σιν νά προαχθή. Σήμερον, τήν πρώτην ώραν μ. με- 
σημβρ : πρέπει νά κοινοποιήσω τήν άπδφασιν μου, καί 
τδ Απόσπασμα θ’ Αναχωρήση αύριον τδ έσπέρας. Πή
γαινε καί σκέψου’ μή φοβηθής νά παραγνωρίσω τήν 
άνδρείαν σου, άν άποποιηθής. Άλλ’ έάν δέν σ' έπανί- 
δω μέχρι τής πρώτης ώρας, ήξευρε ότι σέ αναγγέλλω 

τήξ Αποστολής, καί τούτο χοινοποιηθέν απαξ 
είναι άμετάκλητον, διότι δέν θέλω νά νομίζουν ότι είς 
Αξιωματικός μου Οπισθοδρομεί ένώπιον τοϋ κινδύνου

—· Καί ή έδιχή μου άπόφασις είναι άμετάκλητος, 
Μεγαλειότατε.

— Ή ώρα είναι ένδεχάτη, εϊπεν δ Φριδερΐχος, έ
χεις έμπροσθεν σου δύο ώρας, μετά τάς όποιας νά ή 
σαι είς τήν πλατείαν τοϋ στρατώνος.

Ό Κάρολος έξήλθεν.
Ό νέος οδτος, μή δυνάμενος ώς έχ τής μικρας 

•πατρικής κληρονομιάς νά ζήση Αναλόγως τής τά- 
ξεώς του και τής έπιμελημένης Ανατροφής τήν δποίαν 
έλαβεν, έ^ρίφθη άκουσίως εις τδ στρατιωτικόν στά- 
διον, μέ τδ όποιον μάτην έζήτει νά οίχειωθή. Ή τυ 
φλή ή μάλλον είπεΐν, ή μηχανική έκείνη ύπακοή είς 
ήν δ Φριδερΐχος έουνήθισε τά στρατεύματά του, ύπε- 
δούλου τήν ΰπαρξίν του, καί έπειδή δέν ήδύνατο οδδέ 

χτηνωδώς νά άοχη, ουδέ δουλικώς νά ύπακούη, έχει ήν 
καλός Αξιωματικός, δπου πάντες είναι στρατιώται, είς 
τδ πεδίον τής μάχης.

Μία έλπίς εύτυχιας τοϋ έμενεν Ακόμη· δ έρως.
Η κενή έλπίς αυτή έλαβε πραγματικήν μορφήν. 

Νέα γυνή, κατοικούσα ένιδς τοΰ περιβόλου, δπου δ 
Φριδερΐχος περίεχαράχωσε πρδ δύο μηνών τδ στρα
τόπεδόν τον, ήγαπήθη ύπδ τοΰ Καρόλου μέ δλον τδν 
έρωτα τδν όποιον αισθάνεται τις εις τήν ήλιχίαν τών 
25 έτών, δτε ή καρδία είναι φλογερά ώς είς τήν πρώ
την νεότητα, καί ήδη πιστή είς τάς έντυπώσεις της 
ώς είς τήν ώριμον ήλικίαν. Ό σύζυγος τής γυναΐκδς 
ταύτης, λοχαγός είς τδ στρατόπεδόν καί Απών είς 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν, έμελλε μετά τήν επιστροφήν 
του νά τήν μεταφέρη είς τινα πόλιν. Ό Κάρολος τής 
ώμολόγησε τδν έρωτά του, Αλλ’ ή είλικρίνειά του δέν 
έλαβε καλήν υποδοχήν, διότι ή Μαργαρίτα, Ατάραχος 
καί Αδυσώπητος, δέν τού άνταπέδωκεν είμή τήν ϊλ- 
πιδα τής φιλίας της. Ό Κάρολος επεθύμησε ν' Απο- 
θάνη, καί μίαν ώραν Αργότερα δ Φριδερΐχος τοϋ έπα- 
ρουσιασε τήν περίστασιν.

Ο Κάρολος τώρα ήτον δλιγώτερον τεταραγμένος· 
είχε καν τήν παρήγορον ιδέαν δτι θ’ άποθάνη ένδόξως, 
καί μιαν μιχράν έλπίδα, τήν όποιαν μάτην έπροσπάθει 
νά ύποκρύψη έντός του, καί ητις τοΰ έλεγεν δτι και 
άλλη τις γυνή έκτδς τής μητρός του θά χύση τινά δά
κρυα διά τήν τελευτήν του. Πλέον τής μιας ώρας έ- 
δσπάνησεν είς τοιαύτας σκέψεις, δτε έμπροσθεν του 
είδε τήν οικίαν τής Μαργαρίτας, πρδς ήν τά βήματά 
του άκουσίως τον έφερον.

Νά έμβη; νά μήν έμβη ; έδίστασεν έπί τινας στιγ- 
μάς· άλλά τέλος έσκέφθη δτι έπλήρωνε πολύ Ακριβά 
τδ δικαίωμα νά είπη ένα τελευταΐον Αποχαιρετισμόν· 
έχρουσε τήν θυραν, καί θά ήχουέ τις, πλησίον του, τούς 
παλμούς τής καρδίας του.

Ή Μαργαρίτα ήλθε νά άνοιξη, καί είς τήν θέαν τοΰ 
Καρόλου έσχίρτησεν· δ Κάρολος έξεπλάγη διά τήν 
άλλοίωοιν τής φυσιογνωμίας της, τής τόσον άπαθοϋς 
τήν αύτήν εκείνην πρωίαν. Ωχρά, μέ Οφθαλμούς έρυ- 
θρούς καί ύγρούς άπδ δάκρυα, έφαινετο έρμαιον έν- 
δομύχων παθών, έξαντλησάντων τάς δυνάμεις της.

__ Πόθεν ή λύπη αδτη, κυρία ; ήρώτησεν δ Κάρολος.
— Σιωπή, άπήντησεν ή Μαργαρίτα, δέν είμαι μόνη. 
Προηγούμενη τότε τού νέου αξιωματικού έμβήκεν

είς γειτνιαζουσαν αίθουσαν, δπου άνθρωπός τις σοβαρού 
εξωτερικού, φίλος τού συζύγου τής Μαργαρίτας Όςερ- 
μαν, τής άνήγγελλε δέ τήν έντδς τής ήμέρας έπι στρο
φήν τού συζύγου της, επιστροφήν ήιις έτι μάλλον ένί- 
σχυε τόν Κάρολον είς τήν άπόφασίν του ν' άποθάνη.

— ’Ηχούσατε, κυρία, εϊπεν δ φίλος είς τήν σειράν 
τής ομιλίας του, ήκούσατε περί τοΰ σχεδίου νά στείλοον 
έν Απόσπασμα νά ριφθή είς Τροππάου διά μέσου τών Αύ- 
στριακών στρατευμάτων; θά ή το φιλανθρωπότερον νά 
τους έστελλον νά βιφθοΰν είς τδν ποταμόν Όίερ, διότι 
έντδς τού νερού δέν υπάρχει παρά έν είδος θανάτου 
καί δέν τρέχει τις τδν κίνδυνον νά γένη αιχμάλωτος.

— Νομίζω δτι είναι άπλή μόνον φήμη, εϊπεν ή 
Μαργαρίτα ρεμβάζουσα, και Αγνοούσα κατά πόσον 
ήδύνατο νά τήν ένδιαφέρη τδ άντικείμενον τούτο.

— Όχι, άπεφασίσθη, καί οί στρατιώται έξελεχθησαν. 
Τοιαύτη είναι ή ισχύς τής στρατιωτικής πειθαρχίας 
έπί τοϋ ενδόξου μας μονάρχου, ώστε δέν συγχωρεΐται 
ό έλάχιστος γογγυσμός, ή έλαχίστη παρατήρηβι?· Εν 

μόνον πράγμα δέν ήξεύρουν, τδ όνομα τοΰ θυσία ζομέ- 
νου Αξιωματικού, δς- ς θά δδηγήση τδ Απόσπασμα τούτο.

— Δύναμαι νά σας τδ είπω, έπέφερεν ό Κάρολος 
σιωπών μέχρι τοΰδε. Είμαι έγώ.

Η Μαργαρίτα έσηκώθη, άλλ’ έπανέπεσεν έπί τού 
θρονιού τηο, ώχροτέρα τοΰ θανάτου.

— Σ’ έξέλεξαν βεβαίως, έξηκολούθησεν ό Βιαλεγο- 
μενος, Αξιωματικός έπίσης.

— Όχι, μόνος μου τδ έζήτησα.
— Σέ συμβουλεύω νά παρης Οπίσω τον λόγον σου 

άν ήναι καιρός Ακόμη.·..
— Είναι καιρός, άλλά δέν τδν περνώ.
Ό Κάρολος τήν στιγμήν ταύτην έστρεψε μεθ’ δλης 

τής πικρίας τής έκδικήσεως τδ βλέμμα του πρδς τδ 
τής Μαργαρίτας, τής όποιας ή θέσις καί ή έκφρασις 
έπρόδιδον τήν ίνδόμυχον πάλην.

Τότε δ γέρων άξ ωματικος διά μακρού λόγου έπροσ 
πάθησε νά τοΰ Απόδειξη τήν θρασύτητα τής άποφάσεώς 
του· Αλλ’ έκάστη του λέξις είσήρχετο ώς μάχαιρα 
έντδς τής καρδίας τής Μαργαρίτας, ητις Αλληλοδ.αδό· 
χως έσηκώνετο, έπανεκάθητο, ήθελε νά όμιλήση καί 
έφοβεΐτο μή εΐπη πλειότερα τοΰ πρέποντος, έσίγα, άλλ 
έφριττε διά τδν κίνδυνον τοΰ Καρόλου. Τά μαρτύριά 
της τέλος έπαυσαν, διότι δ αξιωματικός έξήλθεν. Ό 
Κάρολος, καίτοι ποθών μίαν τελευταίαν έξήγησιν, ί· 
σηκώθη ώς μέλλων νά άκολουθήση τδν έξελθόντα, 
άλλ* ή Μαργαρίτα λαβοϋσα ζωηρώς τήν χεΐρά του τού 
είπε σιγαλά.

— “Εχω νά σέ δμιλήσω.
Άμα δέ μείνασα μόνη μετά τοΰ Καρόλου, μετά φω

νής έσβεσμένης έπρόσθεσεν.
— Είναι Αλήθεια, Κάρολε. 3ττ Απεφάσισες νά προσ- 

φέρης τδν εαυτόν σου είς βέβαιον θάνατον ;
— Είσαι ή μόνη είς τήν όποιαν δέν είναι συγχω 

ρημένον ν’ άμφιβάλλη, άντεΐπεν δ Κάρολος.
— Δέν μ’ Αγαπάς λοιπόν, Αφού θέλεις ν’ άπό- 

θάνης I . . . Καί δάκρυα έπνιξαν τήν φωνήν της καί 
έπεσεν δλολύζουσα έπί τοΰ θρονιού της· έπειτα έξη
κολούθησεν·

— Είσαι πολύ σκληρός I . · . Καί δέν έσκέφθης 
οτι ίσως καί Αποποιούμενη τδν έρωτά σου ήδυνάμην 
νά σ' Αγαπώ, καί δέν ήθέλησα νά σέ τδ ομολογήσω ;

Τά δίκρυά της έρ^εον ποταμηδδν, δ δέ Κάρο 
λος', ύπδ πλαστήν Αταραξίαν μέχρι τοΰδε έκ τοϋ δισ
ταγμού, Αν έπρεπε νά πιστεύση είς τήν εύτυχίαν του, 
έ^ρίφθη είς τούς πόδας της.

— Άν θέλης νά πιστεύσω είς τήν Αγάπην σου, 
τοΰ εϊπεν έκείνη, δέν θά άναχωρήσης ποσώς, δέν 
θά ύπάγης νά φονευθής είς Τροππάου.

— θά μέ άγαπας τουλάχιστον ; έφώναξεν δ Κά
ρολος.

— Καί δέν ήξεύρεις δτι σέ Αγαπώ I θά ζήσης, τδ 
θέλω I... Πρέπει I .. .

Ό Κάρολος ήνοιγε τδ στόμα διά νά τδ ύποσχεθή, 
δτε έκκρεμές έντδς τής αιθούσης ήχησε τήν πρώτην 
ώραν.

— Τί ώρα έσήμανεν; ήρώτησεν ώχριών.

— Ή πρώτη.
— Είναι πολύ Αργά I δέν δύναμαι ν* άποποιηθώ.
— Πολύ Αργά I έπανέλαβεν άγωνιώσα ή Μαργα

ρίτα· πρέπει λοιπόν ν’ Αποθάνης ;

— Ίσως δ θεός μοΰ διαφύλαξη τήν ζωήν πρδς χά
ριν σου I ... τδ έλπιζω!...

Έθλιψε ζωηρώς τήν χεΐρα τής Μαργαρίτας έπί τών 
χειλέων του καί Ανεχώρησε.

Μελαγχολικδς, διήλθεν ολόκληρον τήν ήμέραν είς 
τδ στρατόπεδόν, λυπούμενος μέχρι μανίας διά τήν 
ζωήν, τήν δποίαν έμελλε ν’ Αφήση, καί τούτο μόνον 
σκεπιόμενος, αν ή Μαργαρίτα συγκατατεθή είς μίαν 
τελευταίαν συνεύτευξ ν. Ώ 1 βεβαίως· άλλα θά δυ- 
νηθή;

Βυθισμένος ώς έχ τής έσωτερικής του πάλης, μόλις 
ήχουσε γύρω αυτού έπαναλαμβανομένην είς τδ στρατό- 
πεδον φήμην τής προσεγγίσεως τού έχθροΰ, δστις ήτο 
πολύ πιθανόν νά τούς καταλάβη κατά τδ διάστημα τής 
νυκτός. Τήν στιγμήν έκείνην τυμπανισμός άναγγέλλων 
τήν διαταγήν τής ήμέρας, τδν παρεκίνησε νά προσέξη" 
άπηγορεύετο έπί ποινή θανάτου δ έλάχιστος θόρυβος είς 
τδ στρατόπεδόν καί ή φωταψία.

Έλθούσης τής νυκτδς,έγκατέλιπε τήν σκηνήν του καί 
διευθύνετο πρδς τδν οίκον τής Μαργαρίτας, όταν γυνή 
τις τόν έπλησίασεν είς τδ σκότος.

— Άναγνώσατε, εϊπεν ή γυνή αυτή, είναι έν γράμ
μα άπδ τήν δέσποινάν μου. Καί θέσασα έντδς τών 
χειρών του έπις-ολήν, έχάθη ώς σκιά.

Άναγνώσατε, είχεν είπεΐ, λησμονήσασα βέβαια τήν 
διαταγήν τοΰ Βασιλέως, τήν άπαγορεύουσαν ν’ Ανάψουν 
φώς είς τδ στρατόπεδόν, ή δέ νύξ, λαμπρώς φωτιζό
μενη ύπδ τής πανσελήνου, ήτο τώρα νεφελώδης, σκο- 
τεινοτάτη.

Ούδέν δύναται νά παραστήση τήν θέσιν τοΰ Καρόλου 
είς τήν Ανάμνησιν τής διαταγής ταύτης. ’ Επανήλθεν 
είς τήν σκηνήν του, καί πάλιν έξήλθε προσδοκών Α
κτίνα τινα φωτός, διά ν’ Αναγνώση τήν περιπόθητου 
ταύτην έπιστολήν· Αλλά τδ παν σιγή καί ζόφος, δλό- 
κληρον τδ στρατόπεδόν έκοιμάτο ώς εις άνθρωπος, 
μόλις δέ ήκουέ τις μακρόθεν τδν χρεμετισμδν τού 
ίππου, διέκρινε σκοπόν τινα είς Αγάλματος Ακινησίαν. 
Τί νά κάμη ; ν’ άνάψη φώς; διέτρεχε βέβαιον θά
νατον έπροσπάθησε λοιπόν νά πείση εαυτόν δτι ή 
συνέντευξις (αν ή έπιστολή περί τοιούτου τινός έπραγ- 
ματεύετο) προσδιωρίζετο διά τήν αΰριον, και οτι πολύ 
πρωί θά ήδύνατο νά λάβη γνώσιν τοΰ περιεχομένου 
της. Έρ^ίφθη έπί τής κλίνης του, ήθίλησε νά κοιμηθή· 
άλλ’ είς μάτην. Ή έπιστολή ήτον έμπροσθέν του, ή 
έπιστολή τοΰ ώμίλεί.

Ό Κάρολος δέν ήδυνήθη ν' άνθέξη ... *0 ούρανδς 
έξηκολοόθει νά ήναι σκοτεινός- άνήψε λύχνον, καί 
είς τήν άμυδράν του λάμψιν άνέγνωσε μετά θρησκευ
τικής συγκινήσεως τήν πρώτην αύτήν έπιστολήν γυ· 
ναικδς τήν δποίαν ήγάπα. Περιείχε δέ ταΰτα·

« Ό σύζυγός μου έφθασεν δλίγον μετά τήν Ανα- 
» χώρησίν σου καί μόλις πρδ μιας ώρας μέ άφησεν· 
» είναι δ:’ όλης τής νυκτδς είς τήν υπηρεσίαν τοϋ 
> Βασιλέως καί δέν θά έπιστρέψΐ) είμή αδριον είς 
» τάς δέκα- ίσο περί τήν δγδόην πρωινήν ώραν είς 
» τήν είσοδον πού δάσους τοϋ Αγίου - ‘Ερρίκου. Πε- 
Μ ριμένω έγγραφον άπάντησίν σου. »

« Μαργαρίτα ».
Ό Άγιος Έ^ΐκος Απεΐχεν δλίγον Απδ τδ στρα

τόπεδόν, καί διά τήν έρημιχήν του θέσιν έξελέχθη 
ύπδ τοΰ βασιλέως ώς τόπος τών θανατικών ποινών.

Ό Κάρολος ήσπάσθη μυριάκις τήν έπιστολήν ταυ-
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την, (λησμόνησε διαταγήν κα! βασιλέα, (λησμόνησε 
τήν άναχώρησιν του, καί δεν ίσκέπτετο είμή 3« μέλ
λει νά τήν έπανίδη· έπρεπεν έν τούτοις νά τής ί 
παντήση, καί (χάραξεν έν βια λέξεις τινά;· ήδη δ’ έ 
σφράγιζε τήν (πιστολήν τον, δτε μια χειρ (τέθη έπί 
τοΰ ώμον του, καί φωνή, τήν όποιαν πρό ολίγον ά- 
κόμη εΐχεν Ακούσει, έπρόφερε τοϋ; έξης λόγονς ;

— Πρός ποιον γράφεις ;
Εστράφη, κ«ί είδε ακτινοβολούν εις τήν σκιάν 

βασιλικόν παράσημον και άνωθεν τήν λάμψ.ν άετείου 
δφθχλμοϋ τοϋ Φριδερίκου, δ όποιος (φύλαξε τό χρώ 
μα καί τήν ίσχύν του καί μέχρι των τελευταίων του 
(τών.

— Είσαι σϋ, είπεν δ Βασιλεύς, μέ κακοφαίνεται, 
πρός ποιον γράφεις ;

— Μεγαλειότατε, πρός τήν μητέρα μου.
'Ανοιξε τήν έπιστολήν καί πρόσθεσέ της οτι οΰ 

ριον τήν δγδόην ώραν δέν θά έχη πλέον υιόν. Λοχαγέ, 
έξηκολούθησεν,ό Φριδερΐκος, αποτεινόμενος πρός αξιω
ματικόν, ίστάμενον όπισθεν του είς τήν σκιάν, σ’ έπι 
φορτίζω τήν φυλακήν τοϋ Καρόλου Άλβεργάϊμ έντός 
τής σκηνή; του, ούριον δέ τήν δγδόην πρωινήν ώοαν 
θέλετε τόν πυροβολήσει εις τό δάσος τοϋ ‘Αγίου Έβ 
βίκου.

— Προγέγραπτο, (σκέφθη δ Κάρολος, νά παρευρεθώ 
είς τήν συνςντευξιν ακριβώς τήν προσδιορισθεϊσαν ώραν.

— Λοχαγέ, έξηκολούθησεν δ βασιλεύς, σ’ έπιφορ 
τιζω άκόμη νά έγχειρίσης τάς έπιστολάς τοϋ ’Αλ 
βεργάϊμ καί νά (κτελέσης τάς τελευταίας του θελή 
σεις. ’Αποτεινόμενος δέ πρός τόν Κάρολον*

— Κύριε Άλβεργάϊμ, τοϋ είπεν, έχεις τι άλλ» 
νά γράψης άκόμη; σέ περιμένω. Και έλαβεν είς τάς 
χεΐράς του τόν λύχνον.

‘Ο Κάρολος έγραψε λέξεις τινάς είς τήν άτυχή 
μητέρα του, τήν. όποιαν είχε λησμονήσει.

— Έτελείωσα, είπεν είς τόν βασιλέα.
‘Ο Φριδερίκος (πλησίασεν είς τά χείλη του τόν λύ

χνον, τόν έσβεσε καί (ξήλθε. Σςοπο! έτέθησαν περιξ 
τής σκηνής, όλίγας δέ στιγμές ύστερον ή σελήνη 
έξήλθε τών νεφών, λαμπρά και άκτινοβόλος, καί 3ιέ 
χυσεν έπϊ τοϋ στρατοπέδου τήν γλυχεΐάν της λάμ- 
ψιν. 'Ολίγα μόνον λεπτά προτήτερα, καί θά έσωζεν 
ίσως τόν Κάρολον άλλά τώρα έφθανεν ώς ή χάρις 
κεφαλής άποκοπείσης.'

'Αξιωματικός, τήν όψιν έρυθραν, τούς ώμους πλα
τείς, καί δασύν τόν μύστακα, ιστατο είς τήν είσοδον 
τής σκηνής.

— Μήν ένοχλεϊσαι, σύντροφε, είπεν είς τόν Κά
ρολον. Είμαι έγώ δ διατεταγμένος τήν φυλακήν σου, 
καί πρέπει νά υπακούσω, μολονότι αισθάνομαι ότι έ- 
γεννήθην μάλλον διά »ά κάμνω αιχμαλώτους παρά 
διά νά φυλάττω, φθάνει μόνον νά μήν άποπειραθή; 
νά δραπετεύσης καί δέν θέλω ποσώς σέ ίνοχλήσει.

‘Ο Κάρολος δέν άπεκριθη. Μία μόνον λέξις ενός 
Ανθρώπου, έλυσε λοιπόν, τό πρόβλημα τής ζωής του 
κα; διέγραψε τήν πορείαν του, και δ θάνατός του, μο
λονότι όλίγας μόνον ήμέρας προηγείτο (κείνου, τόν 
όποιον μόνος του (ξελέξατο, τοΰ Αφήρει τήν εύτυχίαν 
νά έπανίδη τήν Μαργαρίταν.

Είς τό χάος τών συγκεχυμένων ιδεών αΐτινες άνε- 
στάτουν τήν κεφαλήν του, ή ιδέα οτι ή Μαργαρίτα ήτις 
θί τόν περιμόνη είς τήν συνεντιυξιν, θάπαρευρεθή είς

τήν έκτέλεσίν του, τόν (βασάνιζε». Έπρεπε λοιπόν νά 
τήν ειδοποίηση, χωρ’ς άλλ’' άλλά πώς ;

Ο Κάρολος δέν εΐχεν ουιε υπηρέτην, οΰ:ε ®ιλον είς 
τό στρατόπεδον, διότι, μή εύρίσκων τινά δμοιοπαθή 
του, έπρόκ,ρινε νά ζή μόνος· άλλως τε, τήν στιγμήν 
ταύτην δέν ήδύνατο νά φυγκοινωνήση είμή μέ τόν δια- 
ταχθέντα τήν φύλαξίν του, καί έδίςιαζεν άν έπρεπε 
νά τοΰ έμπιστευθή τοιαύτην παραγγελίαν. Κχ! όμως δ 
Αξιωματικός ουτος είχε φυσιφγνωμιαν ευθείαν κα! κα
λοκάγαθαν, καί ή ανάγκη νά προειδοποίηση τήν Μαρ
γαρίταν καθίστατο άπό στιγμήν είς στιγμήν μάλλον 
κατεπείγουσα. Ό Κάρολος έσκέφθη οτι δ άνθρωπος 
τυτος είναι στρατιωτικός, καί τούτο ήσκει διά νά μή 
τόν προδώση, διά νά μήν έκθεση τήν Μαργαρίταν. 
Εγραψε λοιπόν είς τήν λάμψιν τής σελήνης λέξεις 

τινάς πρός αύτήν, καί κρατών είς τήν χειρ* τήν έπι
στολήν ταύτην μετά τής πρός τήν μητέρα του, έπλη- 
σιασε πρός τόν άνθρωπον, τόν όποιον ήνγκάζετο νά 
έμπιστευθή.

Τήν στιγμήν οτφ έμελλε ν’ άνοιξη τό στόμα, δεκα- 
νεϋς παρουσιάζεται είς τόν αξιωματικόν.

— Λοχαγέ Κ. Όστερμαν, είναι καιρός ν’ αλλάξουν 
οί σκοποί ;

— Όστερμαν .’ . . . τούτο ήν τό όνομα τοΰ συ
ζύγου τής Μαργαρίτας. Ό Κάρολος ήσθάνθη ψυχρόν 
ίϊρώτα νά βιη έπί τοΰ μετώπου του, κα! (ξέσχισε 
μιαν τών επιστολών.

Δούς τά; διαταγάς του, δ λοχαγός Ός-ερμαν έστρά- 
φη πρός τόν Κάρολον, καί τόν είπε-

— Τί μέ θελεις. σύντροφε ;
— Λάβε τήν καλοσύνην ν’ άποστείλης τήν επιστο

λήν ταύτην είς τήν μητέρα μου, είπεν δ Κάρολος.
— Έσο ήσυχος, είναι τό αδτό ώ; νά τήν έλαβεν, 

άντεΐπεν ό λοχαγός- κα! όμως άκόμη δέν πρέπει εν
τελώς ν’ απελπίζεσαι, φίλε μου, διότι συχνάκις δ Φρε- 
δερΐκος δίδει τήν χάριν του, κχΐ τούτο τήν τελευταίαν 
στιγμή >· πολλάκις έτυχεν δ καταδικασθεΐς νά λάβη τήν 
χάριν, τήν στιγμήν δτε τοΰ έδενον τούς δφθαλμούς. θά 
ίδής οτι δ βασιλεύς, έκτιμών τήν άνδρίαν σου, θά σέ 
άπολύση· άλλά. μά τόν θεόν, δέν θά δσνηθώ νά μή 
μνησικακώ ολίγον έναντίον σου, άν δι’ αύτό κα! μόνον 
ήμαι αναγκασμένος νά σέ φυλάττω· διότι, άν ή τύχη 
σου αύ.η δέν καθιστα άναγκαίαν τήν έδώ παρουσίαν 
μου, δ. βασιλεύς έμελλε νά μοΰ χαρίση διά τήν, νύκτα 
ταύνην τήν υπηρεσίαν, κα! θα ήμην έλεύθερος νά έπα- 
νεύρω τήν κλίνην και τήν σύζυγόν μου, ώραιοτάτην 
νέαν σύζυγον, τήν όποιαν πρό δύο μηνών δέν ένηγκα- 
λίοθην, καί ήτις μέ περιμένει βεβαίως μέ ανυπομονη
σίαν.

Κα! γέλως ευφρόσυνος συνώδευσε τούς λόγους 
τούτους.

— Καί όμως, έξηκολούθησεν δ Όστερμαν, τόν ό
ποιον δ οίνος καθίστα τήν στιγμήν ταύτην πολύλογον, 
κα! όμως τήν εύρον σήμερον πολύ μελαγχολικήν, ή ά- 
πουσία μου βεβαίως πολύ θά τήν (λύπησε, τόσσν, ώστε 
ούδ' αύτή ή έπιστροφή μου δέν τήν παρηγόρησήν. ’Αλ
λά άκουσε μίαν στιγμήν πώς έτυχε και τήν ένυμφεύθήν, 
είναι πολύ περίεργον, θά διοσκεδάσης. Κατά τήν έκ- 
πόρθησιν μιας πόλεως, τής Schwulnitz νομίζω, δέν 
ένθυμοϋμαι καλά, οί στρατιώται διεσχορπ;σθησαν λεη- 
λατοΰντες καϊ σφάζοντες," αίφνης παρατηρώ τινας βύ- 
ροντας έκτός οικίας νέαν μέ τήν κόμην λελυμίνην, μέ 
ξεσχισμένην τήν (σθήτα, και φρικώδεις κραυγάς έκ-

πέμπουσαν· ό πατήρ της μάτην έμάχετο νά τήν ύπερ- 
ασπισθή Ή θέα αΰτη μέ συνεκίνησε, κα! ήτοιμαζόμην 
νά τρέξω είς βοήθειαν τοϋ γέρδντος, δτε αυτός δ ίδιος 
έρρίφθη είς τούς πόδας μου κα! μοΰ είπε- « Κύριε, εί- 
» σθε Αξιωματικός· σώσατε τήν κόρην μου, καί τοΐς 
» δίδω έκατόν χιλιάδας φιορίνια προίκα. » Εκατόν χι
λιάδας φιορίνια καί μίαν ώραίαν γυναίκα ία σοϋ 
είπώ τήν Αλήθειαν, τούτο μέ διηρεθισε, καί μ’ ολην 
τήν άπόφασίν μου νά μείνω άγνμος, έκλεισα τήν συμ 
φωνίαν. Πάραυτα, χάρις είς τήν στρατιωτικήν πειθαρ · 
χίαν, ήνάγκασα τούς στρατιώτας μου νά μοΰ παραχω
ρήσουν τήν λείαν των, καί ιδού πώς ή Μαργαρίτα κατε- 
στάθη σύζυγός μου. 'Εξ αιτίας δέ τούτου έμεινα Αξιω
ματικός τοϋ πεζικού, διότι είς τό σώμα τούτο έχω δ 
λιγωτέραν υπηρεσίαν· άλλως, θά μετέδαινα είς τούς 
θωρακοφόρους. "Αμα νυμφευθείς λοιπόν, είπα· τί θά 
κάμω τάς έκατόν χιλιάδάς φιορινίων ; είς γυναίκας 
δεν θά τά έξοδεύσω, διότι έχω γυναίκα, άλλο έλάττω- 
μα τόσον μκγάλον δέν έχω ώστε νά έξοδεύσω τόσην 
περιουσίαν, άς άρχισω λοιπόν ένα, άς γενώ χαρτοπαί- 
κτης, Είς διάστημα όλιγώτερον (νός έιους, κύριέ μου, 
έχασα δλην τήν προίκα και μοΰ έμεινεν ή σύζυγος. 
Μικρά μου φίλη, καί δέν είπε τίποτε.

Ό Κάρολος δέν άντεΐχε ν’ άκούση πλειότερα, έση- 
κώθη καί έρρίφθη έπί τής κλίνης του.

— Φεϋ τοιοΰτος λοιπόν άνθρωπος έπέπρωτο νά 
γίνη σύζυγος τής Μαργαρίτας, (σχέπτετο δ Κάρολος, 
τοιοΰτος άνθρωπος έμελλε νά μοΰ σφετερισθή τήν εύ
τυχίαν (κείνην δι’ ήν εύχαρίστως θά έδιδα τήν ζωήν 
μου .’ καί νά σκέπτωμχι δτε, άν τυχόν ζήσω, χρεωστώ 
νά τήν έγκαταλείψω ει'ς αύτόν τό- άθλιον ώ κάλ
λιαν δέκα λόγχα; έντός τοΰ στήθους μου .' . . .

— θέλεις νά κοιμηθή;, προσεϊπεν δ Όστερμαν, έ- 
ξάγων έκ τοΰ κόλπου του δγκώδες ώρολόγιον σοΰ 
μένουν άκόμη πέντε ώραι, είναι ήδη τρίτη· άν ή χάρις 
έλθη, δύνασαι νά παρεκτείνης τό.ν ύπνον σου.

— Είθε νά έκοιμώμην τόν αιώνιον, έψιθύρισεν δ 
Κάρολος.

Έπροσπάθησε νά κοιμηθή· ή δέ νάρκωσις είς ήν 
εύρίσκετο τόν έβδιψεν είς έϊυνηράν ληθαργίαν διακο- 
πτο-μένην άπό τρομακτικά ένύπνια κα! σπασμούς άλ 
λοτε μέν έβλεπε τήν κεφαλήν τής Μαργαρίτας κύ 
πτουσαν πρός τήν (δικήν του, ήσθάνετο έπϊ τών πα
ρειών του του; βοστρύχους της καί τά χείλη της έπί 
τοϋ στόματός τ-ου· άλλά τά χείλη ταΰτα έκαιον ώς 
πϋρ, τό χαρίεν αϋτό πρόσωπον έμεγεθύνετο παραδόξως, 
τό στόμα ήνοιγεν άπαισιως καί τό φάντασμα έξηφανί- 
ζετο μετά καγχασμού φρικώδους. Άλλοτε δέ εικοσίν 
όπλα διευθύνοντο κατά τοϋ στήθους του, είκοσι σφαϊ 
ραι διεπέρων αύτό , άλλ’ ούδεμία τόν έθανάτωσε.'

Τέλος, ή πρωία δτέχυσεν άμυδρόν φώς έντός τής 
σηηνής κα! δ Κάρολος ήγερθη προσπαθώ» νά συνάψη 
τάς ιδέας του, τών όποιων μία, ή τοϋ θανάτου του, 
έπεκράτει τών λοιπών. Έστρεψε περιξ τό βλέμμα του· 
δ Όστερμαν έκοιμάτο έρειδων τήν κεφαλήν τοσ έπί 
τής τραπέζης, όπου έκειτο τό μέλλον νά δείξη τήν τε
λευταίαν του στιγμήν ώρολόγ-.ον, οί σκοποί έφύλαττον 
έκτός τής θύρας τής σκηνής.

Άλλ’ ή Μαργαρίτα .’ έμελλε λοιπόν νά παρευρεθή 
είς τήν έκτελεσιν του ; . . . ‘Η σύμπτωσις αυτή τόν 
(βασάνιζε. Καί όμως τό ώρολόγιον ήτον είς χεΐράςτου, 
ύ "Οστεαμαν έκοιμάτο, ϋ σκοποί δέν έδλεπον, τί λοι

πόν ήδύνατο νά τόν έμποδι'ση νά προχωρήση τόν ώρο- 
δείκτην του; ’Ήνοιξε τό ώρολόγιον καί έθεσεν έμπρός 
αύτόν άπό τής έκτης κα’ ήμισείας είς τήν έβδόμην κα! 
ήμίσειαν.

Ό σχεδόν Ανεπαίσθητος θόρυβος, τόν όποιον ή πρά- 
ξις αυιη έπροξενησεν, έξύπνησε τόν’Όστερμαν, άλλά 
πολύ αργά· ήγερθη χασμώμενος, έπιεν όλίγον ύδωρ, 
καί έπειτα έστράφη νά ίδη τήν ώραν.

— ‘Επτά ώραι καί ’μισή, ήδη .’ έφώναξεν· έκοι- 
μήθην πλειότερον άφ’ ό,τι έπίστευα. Μήπως μοΰ ίστά- 
λη καμμία διατάγή ; ήρώτησε τόν δεκανέα τον .

— Όχι, άπήντησεν ουτος.
•Η ήμισε.α ώρα παρήλθε.
— Μέ κακοφαίνεται, είπεν δ "Ορστερμάν πρός τόν 

Κάρολον, πρέπει νά μέ άκολοινθήσης· περίεργον I έγώ 
ήμην σχεδόν βέβαιος δτε θά αοΰ δοθή ή χάρις.

— ‘Ο βασιλεύς ήδύνατο νά μοΰ δώση χάριν τής 
ποινής μου, άλλ’ όχι καί τής τύχης μου.

Έξήλθον. . , .
*Η Μαργαρίτα, Ανήσυχος και Ανυπόμονος, δέν ήβυ- 

νήθη νά κοιμηθή καθ’ ολην τήν νύκτα. Έλθούσης της 
ήμέρας, καί ούδεμίαν άπάντησιν τοΰ Καρόλου έχουσα, 
έδίσταζεν άν πρέπη νά ύπάγη εϊς τήν συνέντευξιν· 
άλλά τέλος ή έλπΐς ότι ήτο πιθανόν νά τόν ίδη τήν 
παρεκίνησε νά ένδυθή. Ένασχολουμένη εϊς τήν έν- 
δυμασίαν της, δέν ήεουσε τόν ύπόκωφον κρότον έκ- 
πυρσοκροτήσεως, καί έξήρχετο ήδη δτε δ "Οστερμαν 
είσήλθεν.

— Είσαι σύ [ τοΰ είπεν ώχριώσα .. .
— Έγώ δ ίδιος, έπιστρίφω ταχύτερον παρ’ δτι 

ήλπιζα· έβιάσθην μάλιστα νά σέ ίδω διά νά σοΰ δεί
ξω ένα περίεργον πράγμα- βλέπεις αδτό τό παλαιό- 
χαρτον ; δέν ήθελί τις είπεϊ δτε είναι γράψιμόν σ·υ ;

Καί ταΰτα λέγων έδειξεν είς τήν Μαργαρίταν έπι
στολήν κηλιδωμένην άπό αίμα, τό μέσον τής όποιας 
Αντικαθιστά όπή κυκλικού σχήματος.

Ή Μαργαρίτα τήν έλαβε τρέμουσα.
— Τΐ είναι αυτό τό χαρτίον, επε, τί σημαίνει ή 

όπή αβτη, καί διατί αυτό τό αίμα;
—> ’Ιδού τί συνέβη, είπεν δ Όρστερμαν. Χθές τήν 

νύκτα έπεριπολούσαμεν μετά τοϋ βασιλέως είς τό 
στρατόπεδον, είς τό όποιον εΐχεν έμποδιοθή έπί ποινή 
θανάτου ή φωταψία κατά ταύτην τήν νύκτα* αίφνης 
διακρίνομεν σκηνήν φωτιζομένην, εύρίσκομεν ένα ά
ξιωματικόν γράφοντα, καί τώρα πρό δλίγου έγινεν 
ή έκτέλεσίς του. Μετά τό πρώτον πΰρ, εις στρατιώ
τη; μ’ (πλησίασε καί μοΰ είπεν ότι (κινείτο άκόμη, 
δθεν (πλησίασα καί έθεσα τήν χεΐρά μου έπί τοΰ στή
θους του, διότι αν έζη, έπρεπε νά διατάξω δεύτερον 
πϋρ. ’Αλλ’ εΐχεν άποθάνει, καί άποσύρων τήν χεΐρά 
μου άπό τοΰ Στήθους του, συναπβσυρα καί αϋτό τό 
παλαιόχαρτον, τοϋ όποιου ό γραφικός χαρακτήρ μέ έ- 
ξέπληξεν· άλλ’ ή σφαίρα πριν έμβη είς τήν καρ
δίαν του, διεπέρασε τήν επιστολήν ταύτην καί άφήρεσε 
τήν υπογραφήν. Είπέ τώρα, δέν θά έλεγε τις ότι εί
ναι τό γράψίμόν,σου ;

— Καί τό όνομα του Αξιωματικού- τούτου ; ήρω- 
τησε μετ’ Αγωνίας ή Μαργ«Ρ!τ“·

— Κάρολος ’Αλβερ . . . Άλβεργάϊμ.
‘Η φύσις δίδει πολλάκις είς τά αδυνατώ τέρα των 

όντων άκατανοητον δύναμιν. Η Μαργαρίτα δέν απέ- 
θανε μέν είς τήν στιγμήν, (κλονίαθη μόνον καί έστη- 
ρίχθη έπί τραπέζης διά νά μή καταπέση.


