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Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΝΗΣΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 

- Πουλιέται ενα νησί, τοίς μετρητοίς, και με τα 
εξοδα εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη! επανελάμ
βαν ε διαρκώς και χωρις διακοπη την ήμέρα εκείνη ό 
Ντην Φέλποργκ, ό δημόσιος ύπάλληλος τών πλειστηρια
σμών στο δημοπρατήριο. 

- Βγαίνει σε πλειστηριασμο ενα νησί! φώναζε με 
φωνη ακόμα πιο δυνατΥι ό δημόσιος κήρυκας Ιίγκρες, 
τριγυρνώντας μέσα στο πλη{}ος που ηταν αναστατωμένο. 

Πραγματικά, ό κόσμος στριμωχνότανε στην ευρύ
χωρη αί{}ουσα του δημοπρατηρίου, που βρισκότανε στην 
δδο Σακραμέντου dQL\t. 10. 

Πρέπει να προσ{}έσουμε, ότι Υι σκηνη αυτη γινό
τανε στην πρωτεύουσα της Καλλιφορνίας, στον οι Αγιο 
Φραγκίσκο, σχι τα χρόνια που ή εκμετάλλευση νέων κοι
τασμάτων τραβουσε τoυ~ χρυσο{}ηρες τών δύο κόσμων
απο τα 1849 ως τα 1852. Ό <Άγιος Φραγκίσκος δεν 
ητανε πια ό,τι ητανε στην αρχή, δηλαδη ενας στα{}μος 
καραβανιών, μια αποβά{}ρα, ενα πανδοχείΟ, όπου δια
νυκτέρευαν μια νύκτα οί πολυάσχολοι, που ετρεχαν προς 
τα χρυσοφόρα μέρη της δυτικης πλαγιάς της Σιέρρα 
Νεβάδα. "Όχι, εδώ κι είκοσι χρόνια περίπου, την παλια 
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κι άγνωστη Ύέρβα Μπουένα την εΙχε άντικαταστήσει 
μια πόλη μοναδικη στο εΙδος της, πολυάν{}ρωπη, μ' έ
κατοχιλιάδες κατοίκους, κτισμένη πίσω άπο δυο λόφους, 
γιατΙ δεν ύπηρχε άρκετος χώρος στην παραλία, άλλΟ ε- . 
τοιμη πάντα να ξαπλω{}η ως τα άκρότατα ύψώματα, 
μια πόλη, τέλος, που έξε{}ρόνισε τη Λίμα, το Σανηάγο, 
το Βαλπαραίζο, δλες τΙς άλλες δυτικες άντίζηλές της, 
καΙ που οί • ΑμερικανοΙ την εκαμαν βασίλισσα του Εί
ρηνικοϋ "Ωκεανου, «δόξα της δυτικης άκτης !». 

την ήμέρα -έκείνη - 15 Μαίου - εκανε άκόμα 
κρύο. Στη χώρα αύτή, που βρίσκεται κάτω άπο την έπί
δραση τών πολικών ρευμάτων, οί πρωτες έβδομάδες του 
μήνα αύτου {}υμίζουνε τΙς τελευταίες του Μάρτη στην 
Κεντρικη Εύρώπη. 'Όμως δεν {}α μπορουσε να το παρα
<tηρήση κανεΙς αύτο στην αί6-0υσα έκείνη του δημοπρα-

, Τ' δ' , ., r τηριου. ο κου ουνι, χτυπωντας ακαταπαυστα, ε χε προ-

καλέσει μεγάλη συρροη κόσμου, καΙ μια {}ερμοκρασία 
καλοκαιρινή, {}άλεγε κανείς, σκέπαζε το μέτωπο κα{}ε
νος με μεγάλες σταγόνες ίδρώτα που {}α τΙς επηζε γρή
γορα το κρύο αν ήταν εξω . 

• Αλλα μη νομίζετε δτι δλοι αύτοΙ οί άν{}ρωποι ηρ
{}αν στην αί{}ουσα του δημοπρατηρίου για ν' άγοράσουν' 
μπορω να πω, μάλιστα, δτι μόνο περίεργοι ύπηρχαν. 
ΓιατΙ ποιος {}α ηταν άρκετα τρελλός, αν ηταν άρκετα 
πλούσιος, ώστε ν' άγοράση ενα νησΙ του Είρηνικου Ώ
κεανου, που ή κυβέρνηση το έκποιουσε; 'Έλεγαν, λοι
πόν, δτι ή τιμη που εΙχαν όρίσει δεν εμελλε να καλυ
φ{}η, κι δτι κανεΙς δεν {}α η{}ελε, {}εληματικά, να πα
ρασυρ{}η σε ύπερ{}εματισμούς. Άλλα σ' αύτο δεν εφται
γε ό δημόσιος κήρυκας, που προσπα{}ουσε να ξεσηΧώση 
τους άγοραστες με τΙς φωνέ~ του, με τΙς χειρονομίες καΙ 
με την πομπώδη άπαγγελία των λόγων του. 

Κι ολοι γελοϋσαν, άλλα δεν πλειοδοτούσαν. 
- Βγαίνει σε πλειστηριασμο ενα νησί! έπανέλαβε ό 

Ζίγκρες. 
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- 'Όχι όμως καΙ σε άγορά, άπάντησε ~νας Ίρλανδός, 
που ή τσέπη του δεν μποροϋσε να πληρώση οϋτε ένα 

. μονάχα χαλίκι τοϋ νησιοϋ. 
- Νησί, που με την όρισμένη άρχικη τιμη δεν -6-0. 

στοιχίση ουτε ένά μισυ δολλάριο το στρέμμα! φώναξε ό 
Ντην Φέλποργκ. 

- ΚαΙ που δεν {}' άποφέρη ούτε ένα ογδοο στα έκα
τ61 εΙπε ένας παχυς γεωπ6νος που ηξερε άπο τέτοιου 
είδους επιχειρήσεις. 

- ΝησΙ που ή περιφέρειά του δεν εΙναι μικρότερη 
άπο έξηντατέσσερα μίλια καΙ ή επιφάνεια διακόσιες εί
κοσιπέντε χιλιάδες έκτάρια 1 

- Είναι, τουλάχιστον, στερεο το εδαφός της; ρώtησε 
κάποιος Μεξικαν6ς, παλιος τρόφιμος 'Εών καπηλειών, 
που ή σωμαtική του στερε6tηtα φαιν6tανε 'Εη στιγμη 
αύτη πολυ άμφίβολη. 

- Ν ησΙ με δάση παρitένα άκόμά, επανέλαβε ό κήρυ
κας, με λιβάδια, με λ6φους, με ποτάμια! 

- Έγγυημένα; ρώτησε ένας Γάλλος. 
- Μάλιστα! εγγυημένα 1 άπάντησε ό Φέλποργκ, που 

εΙχε γεράσει σ' αύτο το επάγγελμα καΙ γι' αύτο δεν επη
ρεαζ6τανε κα{}όλου άπο 'Εα άσtεία 'Εοϋ κοινοϋ. 

Γ ' δ' , - ια υο χρονια ; 
- "Ως τη συντέλεια τοϋ κ6σμου. 
-"Ένα νησΙ πουλιέται! επανέλαβε ό κήρυκας. <Ένα 

νησΙ χωρΙς ζώα, ουτε {}ηρία, ουtε έρπετά 1.. 
- ουτε πουλιά; πρόσ{}εσε κάποιος. 
- ουτε εντομα; φώναξε ενας άλλος. 
- Θα κατακυρω{}η στον πλειοδότη! επανέλαβε ζωη-

ρότερα ό Ντην Φέλποργκ. Έμπρός, πολίτες! Λίγο {}άρ .. 
ρος στην τσέπη σας! Ποιος {}έλει νηΌΙ σε καλη κατά
σταση, άμεταχείριστο σχεδ6ν, νησι. 'Εοϋ Είρηνικοϋ, τοϋ 
'Ωκεανοϋ αίιτοϋ των Ώκεανων; Ή άρχικη τιμη εΙναι 
τιποτένια! Χίλιες έκατο χιλιάδες δολλάρια, μία' χί
λιες έκατο χιλιάδες δολλάρια" δύο' χίλιες έκατο χιλιά-
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δες! ·Έχει κανείς; Ποιος μίλησε ; .. Σείς, κύριε; Σείς 
εκεί κάτω; .. Σείς που κουνάτε το κεφάλι;.. ·Έχω ενα 
νησ( Ι. Νά ενα νησί! .. Ποιος {}-έλει ενα νησί; 

- Φέρτο έδώ να το δοϋμε! εΙπε μια φωνή, σα να 
ητανε τίποτε επιπλο η εικόνα εκείνο που πουλιότανε. 

'Όλη ή αί{}-ουσα γέλασε, άλλΟ ούτε μισο δολλάριο 
δεν προστέ-Β-ηκε στην άρχικη τιμή. 

Ώστόσο, αν εκείνο που πουλιόταν ηταν άδύνατο να 
περνάη άπο χέρι σε χέρι, το διάγραμμά του ηταν σε 
κοινη -Β-έα, γιατΙ οί άγοραστες επρεπε να ξέρουν τΙ ηταν 
αύτο το κομμάτι της σφαίρας, που εβγαινε σε πλειστη
ριασμό. Δεν {}' άγόραζε, φυσικά, κανένας με κλειστα 
μάτια. 

ΤΟ νησΙ αύτο ητανε το νησΙ Σπένσερ, που βρισκό
τανε προς τα νοτιοδυτικα τοϋ κόλπου τοϋ • Αγίου Φρα
γκίσκου, τετρακόσια έξήντα περίπου μίλια άπο τη γη της 
Καλλιφορνίας, σε 320 15' βόρειου πλάτους καΙ 1420 18' 
μήκους, προς τα δυτικα τοϋ μεσημβρινοϋ τοϋ Γκρήνου·ίτς. 

ΕΙναι άδύνατο να φανταστη κανεΙς -Β-έση πιο άπο
μονωμένη, εξω άπο κά-Β-ε ναυτικη 11 έμπορικη κ(νηση, 
μ' ολο που το νησΙ Σπένσερ βρίσκεται, μπορεί να πη 
κανείς, στ" Αμερικανικα νερά. • Αλλ' εκεί τα τακτικα 
ρεύματα, λοξοδρομώντας προς το βορρά η προς το νότο, 
σχημάτισαν σαν μια λίμνη άκύμαντη, που εΙναι γνωστη 
με το δνομα «η Καμπη τοϋ Φλεριέ». 

Στο κέντρο της μεγάλης αύτης λίμνης εΙναι το νησΙ 
Σπένσερ. Λίγα, λοιπόν, πλοία περνοϋνε κοντα άπ' αύτό. 
Οϊ μεγάλοι δρόμοι τοϋ Ειρηνικοϋ Ώκεανοϋ, που ένώ
νουν τη νέα ηπειρο με την παλια καΙ που όδηγοϋν είτε 
στην Ίαπωνία είτε στην Κίνα, εΙναι ολοι σε ζώνη νοτιό
τερη, γιατΙ τα ίστιοφόρα -Β-άβρισκαν νηνεμίες άτέλειω
τες στην επιφάνεια της Καμπης αύτης τοϋ Φλεριέ, κι 0-
σο για τα άτμόπλοια δεν -Β-α μποροϋσαν να εχουν κα
νένα δφελος περνώντας άπ' αύτήν. Λοιπόν, ούτε αύτα 
ουτε εκείνα ερχονται για να πάρουν κάποιαν ιδέα 
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-ιοϋ νησιοϋ Σπένσερ, που όρ{}ώνεται έχεί σαν άπομονω
μένη κορυφη κάποιου άπο τα ύποβρύχια βουνα του 
Ειρηνικου Ώκεανου. Πραγματικά, για εν αν άν{}ρωπο 
που -ftέλει να φύγη άπο τ'ο {}όρυβο του κόσμου καΙ που 
ζητά τη γαλήνη στην έρήμιά, τί καλύτερο άπο το νησΙ 
αυτό, μερικες έχατοντάδες λεϋγες άπο την άκτή; Θα 
ήταν το ιδεώδες για εναν έκούσιο Ροβινσώνα! 

Μόνο που επρεπε να πληρώση την τιμή! 
Και τώρα, γιατί οί Ήνωμένες Πολιτείες η{}ελαν 

να γλυτώσουν άπο το νησΙ αυτό; • Απο Ιδιοτροπίq. άρα
γε; 'Όχι. 'Ένα κράτος μεγάλο δεν μπορεί να εχη ίδιο
τροπίες σαν εν ας άπλος ιδιώτης. Νά τί συνέβαινε: Το 
νησι Σπένσερ, έξ αιτίας της -ftέσης του, είχε {}εωρη{}η 
άπο πολυν καιρο σαν εντελα)ς περιττό. Ό άποικισμός 
του κανένα πρακτικο άποτέλεσμα δεν ε [χε .• Απο άποψη 

, λ ' δ' ί " ξ' , _<Ι' δ' πα ι στρατιωτικη, εν ε χε καμιαν α ια, γιατι υα ε-

.σποζε μονάχα σ' ενα μέρος του Ειρηνικοϋ Ώκεανοϋ τε
λείως ερημο. Κι άπο έμπορικη άποψη 11 ίδια άνεπάρ
κεια, γιατΙ τα προ'ίόντα του δεν {}α κάλυπταν ουτε την 
τιμη του ναύλου. Να ίδρύσουν σ' αυτο μιαν άποικία κα-

δ , ... , δ ' , Υ , λ' , 
τα ικων ηταν α υνατο, γιατι ητανε παρα πο υ κοντα 

.στην ξηρά. Γι' αυτο εμενε ερημο πολλα χρόνια, καΙ το 
Κογκρέσσο, που το άποτελουσαν άνδρες πρακτικοί, είχε 
άποφασίσει να βγάλη σε πλειστηριασμο το νήσΙ αυτό, 
με τον δρο δμως ό άγοραστης να είναι πολίτης της 
'Αμερικης. 

ο Αλλα δεν η{}ελαν να δώσουνε το νησΙ σε έξευτελι-
, , , :Ι"tι " , 

στικη τιμη, και, γι αυτο, ορισαν για πρωτη προσφορα 

ενα έκατομμύριο έκατο χιλιάδες δολλάρια. ΤΟ ποσον 
αυτό, για μιαν έταιρία που {}α εβγαζε μετοχες για την 
άγορα καΙ την καλλιέργεια της ιδιοκτησίας αύτης, {}α 
ηταν άσΎlμαντο, αν ή ύπό{}εση παρείχε μερικες ωφέλει
ες' άλλΟ είπαμε κι έπαναλαμβάνουμε, δτι δεν είχε κα
μια ωφέλεια. Για εναν ιδιώτη το ποσο αυτο ηταν άρκε
τα μεγάλο. 'Έπρεπε να ηταν πλουσιότατος για να πλη-
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ρώση την ιδιοτροπία του αυτή, που σε καμια περίπτωση 
δεν {}α μπορούσε να τού φέρη κέρδος ούτε ενα έκατο
στο στα έκατό! ""Ήταν άνάγκη, μάλιστα, να είναι πολυ 
πλούσιος, γιατΙ ή άγορα {}α γινότανε τοίς μετρητοίς, 
«κάς», σπως λεν οί Άμερικανοί. Κι είναι βέβαιο δτι, 
καΙ σ' αυτες τΙς Ήνωμένες Πολιτείες άκόμα, είναι σπά
νιοι οί πολίτες που εχουνε στην τσέπη τους χίλιες έκατο 
χιλιάδες δολλάρια; για 'να τα ρίξουν στη {}άλασσα, χω
ρΙς καμια ελπίδα δτι {}α τα πάρουν ποτε πίσω. 

Κι δμως το Κογκρέσσο είχε άποφασίσει να μην το 
πουλήση πιο κάτω άπο την τιμη αυτή. 'Ένα έκατομμύ
ριο έκατο χιλιάδες δολλάρια! Ούτε ενα σεντς λιγότερο! 
Διαφορετικά, το νησΙ Σπένσερ {ta εμενε κτημα τοϋ 
κράτους. 

"Έπρεπε, λοιπόν, να ύπο{Ησουν δτι κανένας άγο
ραστης δεν {}α ητανε τόσο τρελλός, ωστε να προσφέρη 
αύτη την τιμή. 

V Αλλωστε, ητανε ρητα καttορισμένο δτι ό άγο
ραστής, αν κατα τύχη παρουσιαζότανε κάποτε κανείς, 
δεν {}α ηταν βασιλιας του νησιοϋ Σπένσερ, αλλδ. πρόε
δρος δημοκρατίας. Δεν {}α μποροϋσε να εχη ύπηκόους, 
άλλα μονάχα συμπολίτες, που ttCt. τον διόριζαν για ενα 
όρισμένο διάστημα πρόεδρό τους, χωρΙς να εχουν τΥιν 
ύποχρέωση να τον βγάζουν έπ' άπειρον. Όπωσδήποτε, 
i}ιX τού ηταν άπαγορευμένο να ίδρύση δυναστεία μοναρ
χική. ποτε ή Άμερικη δεν {}α η{}ελε ν' ανεχ{}η την 
'ίδρυση ένος βασιλείου, όσοδήποτε μικρου, στ' • Αμερι
κανικα νερά. 
Ή επιφύλαξη αυτη ηταν ίσως ή αιτία που {}' άπο

μάκρυνε κανένα φιλόδοξο έκατομμυριοϋχο, που {}α η{}ε
λε να συναγωνιστη τους άγριους βασιλιάδες των νήσων 
Σάντου'ίτς, το)ν Μαρκησίων, των Πομοτου η άλλων 
συμπλεγμάτων τού Ειρηνικου Ώκεανού. 

Μ' άλλα λόγια, για τον ενα η για τον άλλο λόγο, 
κανεΙς αγοραστης δεν παρουσιαζόταν. Ή ώρα περνου-
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σε, κι ό κήρυκας 'ίδρωνε τοϋ κάκου, καλώντας τούς πλει
οδότες. ΜερικοΙ μόνο πρόσφεραν δυο δολλάρια για το 
νησί, κι άλλοι ζητοϋσαν άντάλλαγμα για να το άγο
ράσουν. 

- Έγγυάστε ότι βρίσκονται «φλατς» (*) στο νησί; 
ρώτησε ό μπακάλης Στόμπυ. 
-'Όχι άπάντησε ό ύπάλληλος των πλειστηριασμων, 

άλλα δεν είναι κι άδύνατο να ύπάρχουν. Το κράτος 
παραχωρεί στον άγοραστη δλα τα δικαιώματά του. 
-'Έχει, τουλάχιστον, κανένα ήφαίστειο; ρ())τησε ό 

"Οκχουρστ, ό ταβερνιάρης της όδοϋ Μοντγκόμερυ. 
- 'Όχι, δ~ν εχει ήφαίστειο, άπάντησε ό Ντην Φέλ

ποργκ. Διαφορετικά, {}α ηταν άκριβότερο. 
Γέλοια άκατάπαυστα άκολού{}ησαν την άπάντηση 

αυτή. 
- Βγαίνει σε πλειστηριασμο ενα νησί! ξελαρυγγιζό

τανε να φωνάζη ό Ιίγκρες. 
- Μονάχα ενα δολλάριο, μισο μονάχα δολλάριο, ενα 

έκατοστο τοϋ δολλαρίου αν προστε{)η στην άρχικη τιμή, 
_<Ι. ' , " ΟΕ δ'" υα το κατακυρωσω. να... υο ... εχει; 

Σιωπη βα ftιά. 
-" Αν δε βρεftη πλειοδότης, {}" άποσύρω τον πλει-

, ΟΕ , δ ' ι στηριασμο... να ... υο ... 
- Χίλιες διακόσιες χιλιάδες δολλάρια! 

Οί τέσσερες αυτες λέξεις άντήχησαν μέσα στην άί
{}ουσα σαν τέσσερες σφαίρες περιστρόφου. 

<Όλοι όσοι ηταν έκεί, στράφηκαν προς τον τολμη-
, 'ξ' .,)... _<Ι. , 

ρο που εστομισε αυτον Τυν αριυ-μο ... 
~H ταν ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ άπο τον'" Αγιο 

Φραγκίσκο. 

(*) Σ. Μ. Φλάτς εΙνιχι οΙ χρuaοφόρει; φ).έΟει; ποδ ά"ιχχιχλόπ-τοντιχ& crro 
όπέ8ιχφοι;. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

'\Ι'Η ' ., , λ' λ' , ταν καποτε ενας παρα πο υ π ουσιος, που με-

τροϋσε τα δολλάρια κατα έκατομμύρια, δπως αλλοι τα 
μετροϋνε κατ α χιλιάδες. Ό αν{tρωπnς αυτος ηταν ό 
Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ. 
Ό εντιμος αυτος κερδοσκόπος εΙχε ρίξει τα στερεα 

{tεμέλια της άνυπολόγιστης περιουσίας του, εκμεταλ
λευόμενος τα πρώτα χρυσοφόρα κοιτάσματα της Καλλι
φορνίας. 'Έγινε ό κυριότερος συνέταιρος τοϋ Έλβετοϋ 
λοχαγοϋ Σοϋττερ, που στις γαίες του άνακαλύφ{tηκε 
στα 1848 ή πρώτη φλέβα. Άπο τότε, βοη{tούμενος άπο 
την τύχη καΙ την εξυπνάδα, βρέ{tηκε να εΙναι μέτοχος 
σ' δλες τις μεγάλες επιχειρήσεις των δύο κόσμων. Ρί
χτηκε με τόλμη στΙς εμπορικες καΙ βιομηχανικες κερδο
σκοπίες καΙ τα πλούτη τ.ου μεγάλωσαν με πρόοδο σχι 
μονάχα άρι{tμητική, άλλα και γεωμετρική. "Έλεγαν 
γι' αυτον δ, τι λέγουν για τους δισεκατομμυριούχους, δτι 
δηλαδη δεν ηξερε τί εχει' άλλα στην πραγματικότητα 
το ηξερε κατα προσέγγιση ένος δολλαρίου κι δμως δεν 
~ , ~". , 
υπερηφανευοτανε γι αυτο. 

τη στιγμη που τον παρουσιάζουμε στους άναγνώ
στες μας, ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ είχε δυο χιλιάδες 
εμΠΟ{Ηκα γραφεία σ' δλα τα σημεία της γης, όγδόντα 
χιλιάδες ύπαλλήλους στα γραφεία της· Αμερικης, Ευ
ρώπης κι Αυστραλίας, τριακόσιες χιλιάδες άνταποκρι
τές, στόλο άπο πεντακόσια πλοία και κά{tε χρόνο δεν 
ξόδευε λιγότερο άπο ενα έκατομμύριο μονάχα για γραμ
ματόσημα της άλληλογραφίας του. Τέλος, ηταν ή τιμη 
κι ή δόξα τοϋ ΦρΙσκο, δπως συνή{tως άποκαλοϋν ύπο-



14 Η Σvn\Η TQN ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

κοριστικά οί' ΑμερικανοΙ την πρωτεύουσα της Καλλι
φορνίας. 

σΩσlε ένας ύπερftεματισμός που τόν πρόσφερε ό 
Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ δεν μπορούσε να μην εΙναι 
σοβαρός. "Όταν, λοιπόν, έκείνοι που παρακολουftούσανε 
τον πλειστηριασμό, άναγνώρισαν αυτον που άνέβασε 
έκατο χιλιάδες δολλάρια την άρχικη τιμη τού νησιού 
Σπένσερ, εγινε μια κίνηση πολυ μεγάλη, τ· άστεία επα
ψαν άμέσως, οί είρωνείες ύποχώρησαν μπροστα στα 
έπιφωνήματα ftαυμασμοϋ, κι άκούστηκαν έπευφημίες. 

Τον ftόρυβο αυτον τον δLαδέχftηκε επειτα βαftια 
σιωπή. ΚανεΙς άλλος ftιI εολμούσε άραγε να συναγωνι
στη με τον Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ; 

Το πράγμα αυτο ητανε πι ftανό ; ~H ταν καν δυνατό; 
"Όχι! EiJftu; έξ άρχης, βλέποντας κανεΙς τον Γουί

λιαμ Ο. Κόλντεροπ, ftιI καταλάβαινε οτι ποτε δεν ftιI 
ύποχωρούσε σ' ενα ζήτημα οπου ftιI κινδύνευε ή οίκο
νομική του φήμη. 

ΤΗ ταν ένας άντρας ψηλός, δυνατός, με κεφάλι 
όγκώδες, με ώμους πλαηούς, μέλη κανονικά, με κόκ
καλα γερά. Το βλέμμα του ηταν άγαftό, άλλα καΙ τολ
μηρό, καΙ τα γκρίζα του μαλλια ηταν πυκνα κι άφftονα 
σαν τών μικρών παιδιών. Οί ίσιες γραμμες της μύτης 
του άποτελούσαν ένα τρίγωνο όρftογώνιο, γεωμετρικα 
σχεδιασμένο. Μουστάκια δεν εΙχε. Γένια μόνο κομμένα 
με τον άμερικανικο τρόπο της έποχης έκείνης. Δόντια 
άσπρα, συμμετρικα βαλμένα σε στόμα με λεπτα χείλη 
καΙ σφιγμένα. Κεφάλι, άπο τα γνήσια έκείνα τών fta
λασσομάχων ναυτικών, που άνορftώνονται στην τρικυ
μία κι άντιμετωπίζουν τη itύελλα. Καμια ftύελλα δεν 
ftιI μπορούσε να κυρτώση το κεφάλι αυτό, τόσο στερεο 
ητανε πάνω στο δυνατο λαιμό, που τοϋ χρησίμευε για 
άξονας. 

- Χίλιες διακόσιες χιλιάδες δολλάρια! χίλιες διακό-
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σιες χιλιάδες! φώναξε ό ύπάλλ ηλος των πλειστ η
ριασμών. 

- Για χίλιες διακόσιες χιλιάδες δολλάρια, ύπάρχει 
αγοραστής! επανέλαβε ό κήρυκας ΙίγκΡες. . 

Οί καρδιες όλων κτυπούσαν δυνατά. "Αραγε {}α τολ
μήση καμια'φωνη να προκαλέση τον Γουίλιαμ Ο. Κόλ
ντεροπ; Αυτός, εμενε εκεί ηρεμος, σα να μη τον ενδιέ
φερε ή ύπό{}εση. 

- "Έχει άλλος; ρώτησε ό Ντην Φέλποργκ. 
ΚανεΙς δεν μίλησε. 

- Μιά! .. δυό!.. 
- Μιά ! επανέλαβε ό Ιί γχρες. 
- θα πάρη τέλος! 
- θα πάρη τέλος! 
- Χίλιες διακόσιες χιλιάδες δολλάρια το νησΙ Σπέν-

σερ, σπως είναι καΙ βρίσκεται! 
- Χίλιες διακόσιες χιλιάδες δολλάρια! 
- Είδατε καλά; • Ακούσατε καλά; 
- Να μη μετανοιώσετε επειτα. 
- Χίλιες διακόσιες χιλιάδες δολλάρια το νησΙ Σπέν-

σερ! .. 
Το σφυρΙ κατεβάστηκε αργα καΙ σχεδΟν αγγιξε το 

τραπέζι, ύψώ&ηκε επειτα, σείστηκε μια στιγμή, σαν ξί
φος που μπερδεύεται τΥI στιγμη που ό ξιφιστης {}α εφορ
μήση, κι επειτα κατέβηκε γρήγορα ... 

Άλλα πριν άκουστη ό ξερος χτύπος, κάποια φωνη 
ακούστηκε να λέη τΙς τέσσερες αυτες λέξεις: 

- Χίλιες τριακόσιες χιλιάδες δολλάρια! 
Άκούστηκε όμόφωνο ενα πρώτο «αχ» κατάπληξης, 

κι ενα δεύτερο «αχ», σχι λιγότερο όμόφωνο, χαράς. Πα
ρουσιάστηκε πλειοδότης! Λοιπόν, {}α γίνη αγώνας. 

Άλλα ποιος ηταν ό τολμηρος αυτός, :που συναγωνι
ζόταν με βολη δολλαρίων τον Γου'ίλιαμ Ο. Κόλντεροπ 
άπο τον" Α γιο Φραγκίσκο; 
Ό '1. Ρ. Τάσκιναρ άπο το Στόκτον. 
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Ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ δεν ητανε μόνο πλούσιος, άλλα 
καΙ πολυ παχύς. Βάραινε τετρακόσιες ενενήντα λίτρες. 
Στον τελευταίο, δμως, διαγωνισμο 'toov πολυσάρκων στο 
Σικάγο ηρ1tε δεύτερος, γιατΙ δεν του εδωσαν καιρο να 
τελειώση το γεύμα του, κι ετσι εχασε δέκα λίτρες. 
Ό κολοσσος αύτός, που εΙχε άνάγκη άπο είδικες κα

ρέκλες για να μπορη να κά1tεται το τεράστιο σωμα του, 
κατοικούσε στο Στόκτον, στον" Α γιο Ίωακείμ. Ή πόλη 
αύτη εΙναι άπο τις πιο άςιόλογες της Καλλιφορνίας, 
μια άπο τΙς κεντρικες άπο1tηκες των μεταλλείων του 
Νότου, εφάμιλλη με το Σακραμέντο, όπου συγκεντρώ
νονται τα προ'ίόντα των μεταλλείων τού Βορρά. 

"'Οχι μόνο ή εκμετάλλευση των μεταλλείων καΙ το 
εμπόριο των δημητριακών είχανε δώσει στον ·1. Ρ. Τά
σκι ναρ εύκωρία να κερδίση τεράστια περιουσία, άλλα 
καΙ το πετρέλαιο ύπηρξε για το ταμείο του σωστος Πα
κτωλός. ''11 τανε καΙ μεγάλος παίκτης, παίκτης τυχερος 
καΙ στο πόκερ. Ή ρουλέτα της Δυτικης Άμερικης, πάν
τοτε φ<ίνηκε καλη σ' αύτόν. 'Όμως, αν καΙ πλουσιότα
τος, ηταν αν1tρωπος πολυ καλός, μ' όλο πού, σε πολλες 
περιστάσεις, δεν δίσταζε κα1tόλου να μεταχειριστη πε
ρίστροφο. 

Όπωσδήποτε, ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ μισούσε εξαιρετικα 
τον Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ. Τον ζήλευε για τα πλούτη 
καΙ για την τιμιότητά του. Τον περιφρονουσε, όπως πε
ριφρονεί ενας αν1tρωπος παχυς εναν αν1tρωπο που εχει 
το δικαίωμα να 1tεωρηται άδύνατος. Δεν ηταν ή πρώτη 
φορα που ό εμπορος άπο το Στόκτον ζητούσε να πάρη 
άπο τα χέρια τού εμπόρου άπο τον" Αγιο Φραγκίσκο 
μιαν επιχείρηση καλη η κακή, μόνο άπο πνευμα άντιζη
λίας. Ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ, που τον ηξερε καλά, 
σε κά1tε συνάντηση του εδειχνε περιφρόνηση ίκανη για 
να τον εξαγριώνη. 

Μια τελευταία επι τυχία, που ό 'Ι. Ρ. Τάσκιναρ δεν 
συγχωρουσε στον άντίπαλό του, ηταν όη ό Κόλντεροπ 
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τον εΙχε καίρια πολεμήσει στΙς τελευταίες έκλογες της 
Πολιτείας. πηγαν τού κάκου οί πρoσπά~ειές του, οί 
άπειλές του, οί δυσφημήσεις του, έκτος άπο τΙς χιλιά
δες δολλάρια που μοιράστηκαν αφ~oνα άπο τους έκλο
γικούς του μεσίτες: ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ εΙχε έκ
λεγη άντΙ γι' αύτον στο Noμo~ετικo Συμβούλιο τού Σα-, 
κραμεντο. 

Λοιπόν, ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ εΙχε μά{}ει - πως; δεν 
{}α μπορούσα να το πω - δτι ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ 
εΙχε σκοπο ν' άγοράση το νησΙ Σπένσερ. Το νησΙ άσφα
λως {}α τού ηταν περιττό, δσο καΙ στον άντίζηλό του. 
• Αλλ' άδιάφορο' σ' αύτο ύπηρχε μια καινούρια εύκαιρία 
για να μαλώση μ' αύτόν, να τον πολεμήση, να νικήση 
ίσως. Ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ δεν μπορούσε να την άφήση 
αύτη την εύκαιρία άνεκμετάλλευτη. 

Κ ,, , • 'Ι Ρ Τ' ..., .1:\. ). δ αι να γιατι ο . . ασκιναρ ειχε ερυει σΤυ η-

μοπρατήριο, μέσα στο πλη{}ος αύτο των περιέργων, που 
δεν μπορούσε να καταλάβη τους σκοπούς του, νά γιατί 
εΙχε προπαρασκευάσει τα πυροβολεία του, νά γιατί, 
πρΙν ένεργήση, περίμενε να προσ{}έση ό άντίπαλός του 
στην άρχικη τιμή, δσο μεγάλη κι αν ήταν. 

Κι ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ, τη στιγμη που ό Γουιλιαμ 
Ο. Κόλντεροπ μπορούσε να νομίζη δτι σ' αύτον όριστι
κα εΙχε κατακυρω{}η το νησί, πρόφερε τΙς έξης λέξεις 
που άκούστηκαν με φωνη δυνατή: 

- Χίλιες τριακόσιες, χιλιάδες δολλάρια! 
"'Ολ rι " , , οι, οπως ειπαμε, γυρισαν πισω. 

-Ό χοντρο-Τάσκιναρ! .. 
Το όνομα αύτο πέρασε άπο στόμα σε στόμα. Μά

λιστα! Ό χοντρο - Τάσκιναρ! τον ήξεραν καλά. 
ΟΥ στερα άπο την πρώτη ταραχή, που γρήγορα επα

ψε, εγινε μια άπόλυτη σιωπή, τόσο, που {}' άκουγότανε 
ώς κι άράχνη να ύφαίνη τον ίστό της. 
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τη σιωπη αύτη τη διέκοψε ή φωνη τοϋ Ντην 
Φέλποργκ: 

- Χίλιες τριακόσιες χιλιάδες δολλάρια το νησΙ 
Σ

, , 
πενσερ. . 
Ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ στράφηκε προς το μέ

ρος τοϋ Ί. Ρ. Τάσκιναρ. Οί άλλοι τότε, που παρακολου
-&οϋσαν, όπισ-&οχώρησαν, για ν' άφήσουν -&έση στους 
δυο άντιπάλους. Ό ενας άπο το Στόκτον- κι ό άλλος' 
άπο τον <J Αγιο Φραγκίσκο μποροϋσαν να βλέπωνται 
ελεύ-&ερα. 

- Χίλιες τετρακόσιες χιλιάδες! είπε ό Γουιλιαμ Ο. 
Κόλντεροπ. 

- Χίλιες πεντακόσιες! άπάντησε ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ. 
- Χίλιες έξακόσιες! 
- Χίλιες έφταχόσιες! 
"Ύ στερα άπο τους ύπερ-&εματισμους τοϋ Ί. Ρ. Τά

σκιναρ, ό Γουί:λιαμ Ο. Κόλντεροπ σκέφτηκε πρώτα λίγο 
πρΙν άνακατευ&η ξανα στον άγώνα. Ό Τάσκιναρ, του
ναντίον, ερχότανε κατ' επάνω του σαν βόμβα, χωρΙς να 
σκεφτη καΙ δεύτερη φορά. . 

- Χίλιες έφτακόσιες χιλιάδες δολλάρια! επανέλαβε 
ό Ντην Φέλποργκ. Έμπρός, κύριοι, είνάι χάρισμα! 
Παίρνει τέλος 1 .. 

- Χίλιες όχτακόσιες χιλιάδες, άπάντησε ό Γουίλιαμ 
Ο. Κόλντεροπ. 

- Χίλιες εννιακόσιες χιλιάδες! είπε ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ. 
- Δυο έκατομμύρια! φώναξε άμέσως ό Γουιλιαμ Ο. 

Κόλντεροπ, χωρις να περιμένη κα-&όλου αύτη τη φορά. 
Το πρόσωπό του χλώμιασε λίγο, όταν οί τελευ

ταίες αύτες λέξεις βγηχαν άπο το στόμα του, μα όλό
κληρη ή στάση του ητανε στάση άν-&ρώπου που δεν -&έ
λει να εΥκαταλείψη τον άγώνα. 
Ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ ήταν ερε-&ισμένος. Το πλατύ του 

πρόσωπο εμοιαζε με τους σιδηροδρομικους δίσκους, που 
ή οψη τους, γυρισμένη προς το κόκκινο, σημαίνει να 
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στα'6-η ή αμαξοστοιχία .• Αλλα πι '6-ανότατα ό άντίπαλός 
του δεν φρόντιζε κα'6-όλου για τα σινιάλα και δυνάμωνε 
τον άτμό. 

Το καταλάβαινε αύτο ό Ί. Ρ. Τάσκιναρ καΙ το 
... "β \', Τ \ , δ ' αιμα ανε αινε στο προσωπο του. α χοντρα .του α-

χτυλα, που ήταν φορτωμένα με {tαυμάσια διαμαντένια 
δαχτυλίδια, επαιζαν με μια χοντρη άλυσίδα χρυσή, κρε
μασμένη στο ρολόι του. Κύτταζε τον άντίπαλό του με 
μισόκλειστα μάτια, που τ' άνοιξε επειτα γεμά.τα μίσος. 

- Δυο έκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δολλάρια, 
εΙπε τέλος, ελπίζοντας οτι ετσι {t' άποτρέψη xd{ts ύπερ
{tεματισμό. 

- Δυο έκατομμύρια έφτακόσιες χιλιάδες δολλάρια, 
άπάντησε με ηρεμη φωνη ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ. 

- Δυο έκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες. 
- Τρία έκατομμύρια. 

Μάλιστα, ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ απο τον <f Αγιο 
Φραγκίσκο εΙπε: 

- Τρία έκατομμύρια δολλάρια. 
'Όλων τα βλέμματα ήταν γυρισμένα προς τον Ί. Ρ. 

Τάσκιναρ, που αίσ{tανότανε το βάρος του, άλλ' άκόμα 
περισσότερο αίo'\.~ανότανε το βάρος των τριων έκατομ
μυρίων δολλαρίων, που φαινότανε να τον πιέζη πολύ. 
"Ή {}ελε να μιλήση, βέβαια, για να ύπερ{tεματίση, αλλα 
δεν μπορουσε πιά. 'Ή {tελε να κουνήση το κεφάλι του, 
μα δεν μπορουσε. 

Τέλος, ή φωνή του άκούστηκε άσ{tενική, αλλ' άρ
κετη ωσtε να γίνη άντιληπτή! 

- Τρία έκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες. 
- Τέσσερα έκατομμύρια, άπάντησε ό Γου'ίλιαμ Ο. 

Κόλντεροπ. 
Αύτο ήταν το τελευταίο χτύπημα. Ό Ί. Ρ. Τάσκι

ναρ τα παράδωσε, το σφυρΙ Χ τύπησε με ενα ξερο κρότο 
στο μαρμάρινο τραπέζι. 

ΤΟ νησΙ Σπένσερ κατακυρώ{tηκε για τέσσερα 
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έκατομμύρια δολλάρια στον Γουίλιαμ ο. Κόλντεροπ. 
- Θα εκδιχητtω, ψι{}ύρισε ό ·1. Ρ. Τάσκιναρ. 
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Κι αφοϋ ερριξε στο νικητη ενα βλέμμα γεμάτο μί
σος, γύρισε στο μέγαρό του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ 

Ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ γύρισε κι αύτος στο μέ
γαρό του, στην όδο Μοντγκόμερυ. 

Είναι περι ττο να περιγράψουμε το μέγαρο τοϋ μυ
ριόπλουτου τοϋ Φρίσκο. 
Ό αναγνώστης ας ξέρη μόνο οτι ύπηρχε ενα μεγα

λοπρεπες σαλόνι ύποδοχης, οπου ηταν ενα πιάνο, που 
οί ηχοι του σκορπίζονταν μέσα στη τtερμη ατμόσφαιρα 
του μεγάρου, τη στιγμη που γύριζε ό βα{}ύπλουτος 
Κόλντεροπ. 

- Καλά! εΙπε μέσα του, κι εκείνη κι εκείνος είναι 
εδω. Μια λέξη στον ταμία μου κι επειτα {}α τα ποϋμε. 

ΚαΙ διευ{}ύν{}ηκε στο γραφείο του, για να τελειώ
ση τη μικρη εκείνη ύπότtεση τοϋ νησιοϋ Σπένσερ, καΙ να 
μη την ξανασκεφ{}η. Να τελειώση, δηλαδή, άπλούστα
τα, να ύπογράψη ενα τσέκ. 

'Έπειτα ό Γουιλιαμ ο. Κόλντεροπ είχε να κανονί
ση μιαν άλλη ύπό{}εση, που τον βασάνιζε με πολυ δια
φορετικο τρόπο. 

Ν αί: εκείνος κι εκείνη ηταν στο σαλόνι. 
Έκείνη μπροστα στο πιάνο, εκείνος μισοξαπλωμέ

νος πάνω στο ντιβάνι, ακούοντας κάπως αφηρημένα τη 
μελωδία των φ{}όγγων, που εβγαιναν κάτω απο τα δά
χτυλα της χαριτωμένης νέας. 

- Μ' ακοϋς; τον ρώτησε εκείνη. 
- Βέβαια. 
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- Ναί, άλλα με καταλαβαίνεις; 
- Τί λές, Φάιν; ποτε δεν επαιξες τόσο καλα τΙς με-

λωδίες αυτες του Γκρέυ. 
- Δεν παίζω, Γκόντφρεϋ, τον Γκρέυ, άλλα την «Ευ-, , 

τυχισμενη στιγμη». 

- "'Α! μου φάνηκε, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ μ. άδιαφο
ρία που {tIΧ ητανε .δύσκολο να μη την προσέξη κανείς. 
Ή νέα σήκωσε τα χέρια της, επειτα εγειρε λίγο το 

κά{tισμά της καΙ στά{tηκε μερικες στιγμες κυττάζοντας 
το ηρεμο πρόσωπο του Γκόντφρεϋ, που προσπα{tουσε 
v' άποφύγη το βλέμμα της. 
Ή Φάιν Χόλτν.εϋ ηταν βαφτιστικια του Γουίλιαμ 

Ο. ΚόλντεΡ9Π, όρφανή, που την άνά{tρεψε με δικές του 
φροντίδες, ετσι που δικαιωμστικα να την {tεωρη κόρη 

"", " , 
του κι αυτη να τον αγαπαη σαν πατερα της. 

'"Ήταν μια νέα ως δεκαέξι χρονών, ξαν&ή, πολυ 
δμορφη, πολυ χαριτωμένη, με βα{tυγάλαζα μάτια. 

"Έμοιαζε σαν κρίνο, άλλα κρίνο που μπολιάστηκε 
πάνω σε μια τριανταφυλλιά. 

Βέβαια, είχε μεγάλη καρδια ή νεαρη έκείνη μίς, 
άλλΟ είχε καΙ πολυ πρακτικο πνεύμα, κι εύκολα δεν την 
παρέσυραν, πέρα άπ' ό,τι επρεπε, τα ονειρα της ηλι
κίας της. 

τα ονειρα είναι όταν κοιμάται κανείς, οχι όμως 
'" .. ξ' οταν ειναι υπνιος. 

"Αλλ' αύτη δεν κοιμότανε τη στιγμη έκείνη, κι ούτε 
είχε σκοπο να κοιμη{tη. 

- Γκόντφρεϋ, έπανέλαβε. 
Φ

' ~, ~, - αιν, απαντησε ο νεος. 

- Πού είσαι τώρα; 
- Κοντά σου ... σ' αυτο το σαλόνι. 
-"'Οχι, όχι κοντά μου, Γκόντφρεϋ.! 'Όχι σ' αύτο το 
~ , 'Αλλ' , λ' , , ", σαι,ονι .. ; α μακρια, πο υ μακρια ... περα απο τις 

{tάλασσες, δεν είναι άλή{tεια; 
Καί, μηχανικά, τα χέρια της Φάιν, άναζητώντας 
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τα πληκτρα, πλανήitηκαν στα εβοομα έλάσσονα που ό 
τtλιβερός τους τόνος έξέφραζε πολλά, καΙ που δεν κα
τάλαβε ίσως ό ανΙψιος του Γου'ίλιαμ Ο. Κόλντεροπ. 
ΓιατΙ αυτος ηταν ό νέος, καΙ τέτοιος ηταν ό δεσμος 
που τον συνέδεε με τον οίκοδεσπότη. 'Ή τανε γυιος 
της αδελφης του, 6ρφανος απο γονείς πολλα χρόνια 
τώρα. Ό Γκόντφρεϋ Μόργκαν, ανατράφηκε κι αυτος 
σπως κι ή Φάιν στο σπίτι του {}είου του, που ό πυρε
τος των έπιχειρήσεων δεν τον άφησε να σκεφτη για 
παντριά. 

Ό Γκόντφρεϋ ητανε τότε είκοσιδυο χρονων. 'Όταν 
τελείωσε τα ματtήματά του, τον αφησαν -ι;ελείως ανερ
γο. Τελείωσε καΙ το πανεπιστήμιο, αλλα μ' αυτο δεν 
εγινε και πολυ σοφώτερος. Ή ζωη του ανοιγε διάφο
ρους δρόμους εύκολους μπορουσε να πάρη το δρόμο 
προς τα δεξια η προς τ' αριστερα καΙ πάντοτε ό δρόμος 
κ6.:του τtα τον εφερνε, έκεί όπου, βέβαια, δεν {}-α του 
ελειπε ή τύχη. 

Ό Γκόντφρεϋ Μόργκαν έπρόκει το να παντρευτη 
τη Φάιν Χόλτνεϋ. Θα μπορούσε να γίνη αλλιως; Σ' αυτο 
τίποτα το ανάρμοστο δεν ύπηρχε. "Αλλωστε, ό Γουι
λιαμ Ο. Κόλντεροπ τον ,ητtελε αυτον το γάμο, για να 
έξασφαλίση ετσι την περιουσία του στα δυο αύτα δντα, 
τα πιο αγαπημένα του στη γη, κι έκτος απ' αυτο ή Φάιν 
{iQsas στον Γκόντφρεϋ κι αυτος στη Φάιν. 'Ή ταν ανά
γκη να γίνη ετσι ή ίlπότtεση, για τη λογιστικη τάξη του 
έμπορικου οίκου. 'Λπο την ήμέρα που γενη1{}ηκαν, 
είχε ανοιχτη λογαριασμος καΙ στους δυό, κι εμενε μο
ναχα να έξισώσουν αύτΟ'υς τους λογαριασμους καΙ να 
μεταφCρουν τις εγγραφες «είς νέον λογαριασμον» των 
δυο συζύγων. 

Ό αξιος αυτος μεγαλέμπορος ελπιζε ότι aiJtO τtα 
'(ινότανε στο τέλος του μηνος κι ή κατάσταση τtα εβαι νε 
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όριστικα προς ίσοζύγιο, έκτος αν συνέβαινε «κανένα 
λά-6-0ς η καμια παράλειψη». 

Κι άκριβώς ύπηρχε κάποια παράλειψη κι ίσως καΙ 
κάποιο λά-6-0ς, όπως σε λίγο -6-' άποδειχτη. 

Λά-6-0ς, γιατΙ ό Γκόντφρεϋ δεν αισ-6-ανόταν άκόμα 
τον έαυτό του εντελώς ωριμο για τη μεγάλη επιχείρηση 
του γάμου, καΙ παράλειψη, γιατΙ ξέχασαν να τον βολι
δοσκοπήσουν γι' αύτο το ζήτημα. 

Πραγματικά, άφου τελείωσε ό Γκόντφρεϋ τΙς σπου
δές του, αίσ-6-ανότανε εναν πρόωρο κόρο για τα εγκό
σμια καΙ την κοσμική ζωή, όπου τί·ποτα δεν -6-α του 
ελειπε, τίποτα δεν -6-α είχε να επι-6-υμήση, τίποτα δεν 
-6-α είχε να κάμη. Του μπηκε τότε ή ίδέα να τριγυρίση 
όλο τον κό'σμο, γιατΙ πρόσεξε ότι όλα τα είχε μά-6-ει 
εκτος άπο το να περι ηγη ται. Άπο την παλια κι άπο τη 
νέα ηπειρο ήξερε μοναχα ενα μέρος, τον" Α γιο Φρα
γκίσκο όπου γεννή-6-ηκε, καΙ που ποτε δεν τον αφησε, 
παρα μόνο στα δνειρά του. Άλλ' όμως τί είναι ενας 
νέος που να μην εκαμε δυο Τι τρείς φορες το γύρο της 
γης - καΙ μάλιστα όταν είναι κι 'Αμερικανός; ., Αν δεν 
δοκίμαζε καΙ λίγο την περιπετειώδη ζωή, πως -6-α εγ
γυότανε για τον έαυτό του; Τέλος, ενας γύρος της γης, 
δεν είναι άπαραίτητο συμπλήρωμα της καλης άνατρο
φης ένος νέου; 

Συνέβη, λοιπόν, το έξης: Έδώ κι ενα χρόνο τώρα, 
ό Γκόντφρεϋ διάβαζε διάφορα βιβλία περιηγητών, κι ή 
μελέτη αύτη τον είχε καταγοητέψει. του κατέβηκε, 
λοιπόν, να πάη εκεί όπου οί ενδοξοι περιηγητες πήγανε 
χωρΙς αύτ6ν. "Αλή-6-εια, δεν -6-α το -6-εωρουσε και πολυ 
κοπιασηκο να επιδο-6-η στην εξερεύνηση άγνώστων τό
πων, να ύπομείνη τΙς έπι-6-έσεις Μαλαίων πειρατών, 
συμπλοκες στη -6-άλασσα, ναυάγια σ' ερημικες άκτές, 
εστω κι l1v άναγκαζότανε να ζήση σαν Ροβινσώνας Κρου
σος. Ροβινσώνας! Να γίνη Ροβινσώνας! ποια νεανική 
φαντασία δεν το ονειροπόλησε αύτό, διαβάζοντας, όπως 
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εκαμε κι ό Γκόντφρεϋ, πολλες φορές, τΙς περιπέτειες 
τοϋ φανταστικοϋ ηρωα τοϋ Ν τανιελ ντε Φόε; Ναί, ό 
άνιψιος τοϋ Γουίλιαμ ο. Κόλντεροπ τέτοια ονειροπο
λοϋσε τη στ:ιγμη που ό itείος του σκεπτότανε να τον 
δεσμεύση, οπως λέμε, με το δεσμο τοϋ γάμου. Να περιη
γηitη πάλι με την Φάιν, οταν itα γινότανε κυρία Γκόντ
φρεϋ Μόργκαν, δχι, αύτο δεν ηταν δυνατόν. 'Έπρεπε 'Ι} 
να το κάνη μοναχός του η να μην το κάνη καitόλου . 
.. Αλλωστε, άφοϋ ίκανοποιόταν 1'1 φαντασία του, ό Γκόντ
φρεϋ δεν itα ηταν σε καλύτερη κατάσταση να ύπογράψη 
το προικοσύμφωνό του; Κι εΙναι κατάλληλος για την 
εύτυχία μιας γυναίκας εκείνος που δεν περι ηγήitηκε την 
'Ιαπωνία η την Κίνα, ουτε καν την Εύρώπη; 'Όχι, βέ
βαια. Νά, λοιπόν, γιατί ό Γκόντφρεϋ ηταν άφηρημένος 
κοντα στη μΙς Φάιν, άδιάφορος όταν τοϋ μιλοϋσε, κου
φος όταν τοϋ επαιζε τΙς μελωδίες, που τον εύχαριστοϋ
σαν άλλοτε ... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤ ΑΡΤΟ 

Ο ΘΕΙΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ. .. 

Ή Φάιν, σα νέα σοβαρη καΙ γνωστική, το είχε πα
ρατηρήσει, κι αν λέγαμε ότι δεν αίσitανότα.νε κάποιο 
πείσμα μαζΙ με itλίψη, {}α τη συκοφαντούσαμε άδικα. 
Άλλ' όμως, συνηitισμένη να βλέπη τα πράγματα άπο 
την πρακτική τους δψη, εκαμε τον έξης συλλογισμό: 

"'Αν πρέπη χωρις άλλο να φύγη, πρέπει α1Υτο να 
γίνη πρΙν άπο το γάμο Κι δχι μετά. 

Και νά γιατί εΙπε ό Γκόντφρεϋ τις άπλες αύτες 
λέξεις, τΙς γεμάτες σημασία: 

- 'Όχι, δεν είσαι κοντά μου αύτη τη στιγμή, άλλα 
πέρα άπο τΙς itάλασσες. 

Ό Γκόντφρεϋ σηκώitηκε. 'Έκανε μερικα βήματα, 
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χωρΙς κα{}όλου να κυττάξη προς το μέρος της Φάιν, 
καΙ, μηχανικά, το μεγάλο του δάχτυλο στηρΙχτηκε πάνω 
σ" ενα πληχτρο τού πιάνου. 

«ρε» βαρύ, ενας φ{}όγγος {}ρηνητικος άντήχησε. 
·Η Φάιν κατάλαβε, άλλα τότε άκριβως άνοιξε ή 

πόρτα τοο σαλονιού. 
Ό Γουfλιαμ Ο. Κόλντεροπ φάνηκε, πολυάσχολος 

δπως πάντα. '"Ηταν εμπορος που τελείωνε μιαν έπιχεΙ
ρηση κι έρχόταν ν' άρχίση μιαν άλλη. 

Λ , t ' 'ό "Ι ' - οιπον, ε πε. τωρα πια πρ κειται να ορ σουμε την, . , 
ημερα. 

- την ήμέρα! άπάντησε ό Γκόντφρεϋ~ άνασχιρτών
τας, ποια μέρα σας παρακαλώ, -ftείε μου; 

- την ήμέρα τού γάμου σας, έπανέλαβε ό Γουιλιαμ 
Ο. Κόλντεροπ, οχι βέβαια τού δικού μου, νομίζω. 

- που {}α ήτανε περισσότερο άναγκαίος! εΙπε ή 
Φάιν. 

"'Ε' Τ' , ξ • Α - Τί.Α ' - ., - ... ι; .. φωνα ε ο υειος... υα πη αυτο; 

Λέγαμε για το τέλος αύτού τού μηνός, δεν εΙναι άλή
θ-εια; 

- Νουνέ μου Γουtλ, άπάντησε ή νέα, σήμερα δεν 
πρόκειται να όρίσουμε την ήμέρα τού γάμου, άλλα την 
ήμέρα τού ταξιδιΟύ. 

- Τού ταξιδιού; 
- Μάλιστα, τού ταξιδΙΟύ τού Γκόντφρεϋ, έπανέ-

λαβε ή μΙς Φάιν, τού Γκόντφρεϋ, πού, προτού παν
τρευτη, αίσ{}άνεται την άνάγχη να περιηγη{}η λιγάκι , , , 
τον κοσμο. 

- Θες να φύγης ... έσύ; φώναξε ό Γουιλιαμ Ο. Κόλ
ντεροπ, άρπάζοντάς τον άπο το μπράτσο, σα να φοβό
τανε μηΥ τού ξεφύγη ό άνΙψιός του. 

- Μάλιστα, {}είε Γουιλιαμ, άπάντησε σοβαρα ό 
Γκόντφρεϋ. 

- ΚαΙ πόσο -fta λείψης; 
- Δεκαοχτω μηνες Τι δυο χρόνια το πολύ, αν ... 
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-"'Αν; .. 
-"Αν {}αχετε την καλωσύνη να μου το έπι τρέψετε, 

κι αν ή Φάιν ίtελήση να με περιμένη ως τότε. 
- Να σε περιμένη! Καλέ, τί πράγματα είναι αυτά, 

, , Ν" β , ανΙψιε μου; εος αρρα ωνιασμενος ... 
- Πρέπει ν' αφήσουμε τον Γκόντφρεϋ να κάνη δ,τι 

{}έλει, άπάντησε ή νέα. Νουνέ μου Γουίλ, έγω τα σκέ
φτηκα όλα αυτά. Είμαι νέα, αλλά, να πουμε δμως και 
την άλή{}εια, ό Γκόντφρεϋ εΙναι κι αυτος νέος. τα τα
ξίδια {}ό. τον ώριμάσουν, καΙ νομίζω δτι δεν πρέπει 

, , , 'λ' Θ '1 ' ξ δ' 'να εναντιωνωμαστε στην κ ιση του .... Er,EL να τα ι ε-

ψη, ας ταξιδέψη. "Έπειτα {}α αίσ{}ανftη την ανάγκη 
της ανάπαυσης και {}α με βρη στην έπιστροφ11 του. 

- Τί; φώναξε ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ, δέχεσαι ν' 
αφήσουμε το ψαρόνι αυτο να πετάξη ; 

- Μάλιστα, για τα δυο χρόνια που .ζητάει. 
- ΚαΙ {}α τον περιμένης; 
- Θείε Γουίλιαμ, αν δεν ημουν ίκανη να περιμένω) 

{Τα πη πως δεν {}α τον αγαποϋσα. 
Και λέγοντας αυτα ή νέα, γύρισε προς το πιάνο 

καί, είτε ftεληματικα είτε δχι, τα δάχτυλά της αρχισαν 
να παίζουν ενα κομμάτι πολυ της μόδας, την «'Αναχώ
,ρηση του αρραβωνιαστικου», καταλληλότατο για την 
περίσταση, κα{}ως ftα ομολογήσετε. Άλλ' ή Φάιν, απο 
απροσεξία ίσως, τδπαιζε σε «λα» ελασσον, μ' ολο που 
'iJtavs γραμμένο σε «λα» μείζον. Γι' αυτο δλη ή μελω
δία (ιλλαξε με τέτοιο τρόπο, ωστε έξέφραζε καλα τις 
ένδόμυχες έντυJtώσεις της νέας. 

Στο αναμεταξύ, ό Γκόντφρεϋ δεν ελεγε τίποτε, 
άπο αμηχανία. Ό {Τείος επιασε το κεφάλι του, το γύ
ρισε προς το φως και το κύτταξε. "Έτσι τον ρωτουσε, 
χωρις ναχη κα{Τόλου ανάγκη να του απαντήση, κι έκεί
νος απαντουσε χωρις να ύπάρχη καμια ανάγκη να 
έρωτηftη. 

Και το παράπονο για την αναχώρηση τnυ αρραβω-
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νιαστικου έξακολου{tουσε ν' ακούγεται {tλιβερό. Τέλος, 
ό Γου'ίλιαμ Ο. Κόλντεροπ, αφου εκανε μερικες βόλτες 
μέσα στην αί{tουσα, πλησίασε πάλι τον Γκόντφρεϋ, που 
στεκότανε σαν ενοχος μπροστα σε δικαστή, καΙ με δυνα
τη φωνη τον ρώτησε: 

- Σοβαρα μιλας; 
- Σοβαρότατα, απάντησε ή Φάιν, έξακολου{tώντας 

τη μελωδία, κι ό Γκόντφρεϋ απάντησε μονάχα με μια 
καταφατικη κλίση του κεφαλιου. 
-'Ώλ ράιτ! έπανέλαβε ό Γου"ίλιαμ Ο. Κόλντεροπ, 

καρφώνοντας στον ανιψιό του ενα αλλόκοτο βλέμμα. 
'Έπειτα ψι{tύρισε ανάμεσα στα δόντια του: 

-., Α, {tέλεις να δοκιμάσης ενα ταξιδάκι προτου παν
τρευτης τη Φάιν ; .. Λοιπόν, {tιX το δοκιμάσης, ανιψιέ 
μου. 

Κι αφοϋ εκαμε αλλα δυο τρία βήματα, στά{tηκε 
μπροστα στον Γκόντφρεϋ, σταυρώνοντας τα χέρια, καΙ 
τον ρώτησε; 

- ΚαΙ που {tες να πας; 
- Παντου. 
- ΚαΙ πότε λες να φύγης ; 
- 'Όποτε {tέλετε, {tείε μου. 
-" Ας είναι, όσο το δυνατον γρηγορώτερα. 
-Άκούγοντας τΙς τελευταίες αύτες λέξεις, ή Φάιν 

σταμάτησε απότομα να παίζη με τα πληκτρα του πιάνου. 
'Ίσως ή Φάιν νανιω{tε κάποια λύπη, αλλ' εΙχε απο

φασίσει να μην πη τίποτε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

"Αν κάποιος ακουγε το αστείο όνομα Β. Α. Ρελά
κης, δεν {tιX δίσταζε να τον πη Βαρελάκη, για να γίνη 
άστειότερο. Κι έπειδη το όνομα αύτο κάπως ταιριάζει 
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σ' έκείνον που το είχε, -ItιX τον λέμε κι έμείς Βαρελάκη. 
Ό Βαρελάκης ηταν δάσκαλος τοϋ χοροϋ καΙ της 

κομψης στάσης τοϋ σώματος, στην πρωτεύουσα της 
Καλλιφορνίας. 7Η ταν γεροντοπαλλήκαρο, δπως ελεγε, 
σαρανταπέντε χρονών, τη στιγμη που σας τον παρουσι
άζομε. ' Αλλα πρΙν άπο δέκα χρόνια, λίγο ελειψε να 
παντρευτη μια ωριμη νέα. Τότε, γι' αύτο το σκοπό, τοϋ 
ζήτησαν «δυο τρείς γραμμες» για την -ηλικία, το πρό
σωπό του, την κατάστασή του. Νά, λοιπόν, τί νόμισε 
δτι επρεπε ν' άπαντήση, πράγμα που μας άπαλλάσσει 
απο το να σας τον περιγράψουμε: 

Γεννή-ιtηκε στΙς 17 Ίουλίου 1835, ωρα 3.15' π.μ. 
Το άνάστημά του είναι ενα κι έξηνταδύο. 
ΤΟ πάχος του πάνω απο τη μέση είναι άκριβώς πε-

νήντα πόντοι. 
ΤΟ βά.ρος του είναι έκατον έβδομ11ντα λίτρες. 
Το κεφάλι του είναι μακρουλό. 
τα μαλλιά του, άραια πάνω άπο το μέτωπο, εχουν 

χρώμα καστανό, έλαφρα γκρίζο. Το μέτωπο ψηλό, το 
πρόσωπο ώοειδές, το χρώμα ζωηρό. 

Τ
,, Τ , 

α ματια του ειναι καστανωπα. 

Ή μύτη μέτρια. 
Κρόταφοι καΙ μάγουλα αρυτίδωτα καΙ χωρΙς τρίχες. 
Τ' αύτιά του εΙναι μεγάλα καΙ πλατιά. 
"Έχει στόμα μέτριο, με κάτασπρα δόντια. 
τα χείλη του είναι λεπτα και λίγο σουρωμένα, 

σκεπασμένα με πυκνο μουστάκι. "Έχει πηγούνι στρογ
γυλό, σκεπασμένο με γένια πυκνά. 

Τέλος, δταν βρίσκεται στο λουτρό, μπορεί κανεΙς 
να δη δτι εχει δέρμα άσπρο. 

<Η ζωή του εΙναι ησυχη και τακτική. Δεν εχει, βέ
βαια, ρωμαλέα ύγεία, άλλα κατόρ-ιtωσε, απο τότε που 
γεννή-ιtηκε, να τη διατηρήση άπρόσβλητη. Οί βρόγχοι 
του έρε-ltίζονται εύκολα, έπειδη δεν εχει την κακη συνή
-&εια να καπνίζη. Άλλ' ούτε κι οίνοπνευματώδη ποτα 
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μεταχειρίζεται. Ούτε καφε πίνει, οϋτε λικέρ. Μ' άλλα 
λόγια, κά-&ε τι που -&α μπορούσε να βλάψη το νευρικό 
του σύστημα, άποκλείεται άπο την ύγιεινή του. τα 
μόνα ποτα που μπορούσε να πίνη χωρΙς κίνδυνο ήταν 
μπύρα καΙ νερο με πολυ λίγο κρασΙ μέσα. Στη σύνεσή 
του χρωστάει το ότι ως τώρα δεν τον έπισκέφ-&ηκε άκό
μα γιατρός. 

Οί χειρονομίες του είναι γρήγορες, το περπάτημά 
του ζωηρό, ό χαρακτήρας του είλικρινης κι εϋ-&υμος. 
Έπίσης είναι πολυ εύγενικος κι έπειδη φοβότανε μή
πως κάνη καμια γυναίκα δυστυχισμένη, δίστασε ως 
τώρα να δε-&η με τα δεσμα τού γάμου. 

Αύτη ηταν ή σημείωση που εγραψε ό Βαρελάκης. 
Άλλ' όσο κι αν ηταν καλΟς για μια νέα όπωσδήποτε 
ήλικιωμένη, το συνοικέσιο αύτο άπέτυχε. Ό χοροδιδά
σκαλος, λοιπόν, αφου εμεινε άγαμος, έξακολού-&ησε να 
διδάσκη «χορο καΙ καλη στάση του σώματος». 

Αύτη την έποχη μπηκε καΙ στο μέγαρο του ΓουΙ· 
λιαμ Ο. Κόλντεροπ. 

"Έπειτα, αφου πέρασε αρκετος καιρος κι οί μα-&η. 
τές του τον εγκατέλειψαν, κατάντησε να τον -&εωρουν 
, _, ,~Ι '~" , , 
εκει μεσα σαν ενα παραπανω,υπηρετη αναμεσα στους 

άλλους ύπηρέτες του πλούσιου εκείνου σπιτιου. 
"Όμως ηταν άν-&ρωπος πολυ καλός, αν καΙ γελοίος. 

"Ολοι τον περιποιόνταν .• Α γαπουσε τον Γκόντφρεϋ καΙ 
τη Φάιν καΙ τον αγαπουσαν κι αύτοί. Λοιπόν, μια μο
ναχα φιλοδοξία είχε στον κόσμο αύτό, να εντυπώση στο 
νού τους όλες τΙς λεπτότητες της τέχνης του, κάνον
τάς τους, ώς προς την καλη στάση του σώματος, δυο 
οντα τέλεια . 

• Αλλα -&α το πιστέψετε; Αύτον τον χοροδιδάσκαλο 
τον Βαρελάκη διάλεξε ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ για 
να συντροφέψη τον ανιψιό του στο ταξίδι που σκόπευε 
να κάνη! 
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Μάλιστα! Κι εΙχε κάποιο λόγο να πισιεύη δη ό 
Βαρελάκης δεν συνεlέλεσε καΙ λίγο σιο να σπρώξη lον 
Γκόνtφρεϋ στη μανία αύτη τού ταξιδιού, για να γίνη 
τέλειος, με το να περιηγη{)-ϊι τη γη. 
Ό Γουtλιαμ Ο. Kόλνtερoπ άποφάσισε, λοιπόν, να 

τΟ'υς ξαπολύση καΙ τους δυό. Κι εύ{tυς την άλλη μέρα, 
στΙς 16 Άπριλίου, παράγγειλε στον χοροδιδάσκαλο 
νάρ{tη στο γραφείο του. 
Ό Βαρελάκης άφησε το δωμάηό του, παίρνοντας 

μαζί του καΙ το βιολάκι του, για κά{tε ενδεχόμενο. Άνέ
βηκε τη μεγάλη σκάλα τοϋ μεγάρου καΙ μπηκε σιο γρα
φείο, εχονιας το σωμα μισολυγισμένο, τους άγκωνες 
στρογγυλεμένους, μ' ενα μειδίαμα στα χείλη, καΙ πε
ριμένοντας με σταυρωμένα πόδια, το ενα μπροστα στο 
άλλο, ετσι ώστε οί άστρά γαλοι -Υ' άγγίζουν ό ενας τον 
άλλΟΥ, καΙ τα δάχτυλα να είναι γυρισμένα προς τα εξω. 

Κά {tE άλλος εκτος άπο τον χοροδιδάσκαλο Βαρε
λάκη ΙΜ κλονιζότανε με μια τέτοια στάση, άλλ' αύτος 
κατόρ{tωσε να διατηρήση τέλεια στα{tερότητα. 

- Κύριε Βαρελάκη, είπε ό Γουtλιαμ Ο. Κόλντεροπ, 
σας προσκάλεσα για να σας άναγγείλω μια είδηση, πού, 
βέβαια, δεν {tCt σας παραξενέψη ... 
-Ύγιαίνετε! άπάντησε ό χοροδιδάσκαλος, μ' δλο 

που ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ δεν φταρνίστηκε κα{tό
λου, δπως {)-ό. μποροϋσε κανεΙς να ύπο{)-έση. 

- Ό γ6.μος τοϋ άνιψιοϋ μου άναβάλλεται για ενα 
χρόνο Τι για ενάμιση, επανέλαβε ό {tείος. Ό Γκόντφρεύ 
~έλει να φύγη για να επισκεφ{)-η διάφορες πολιτείες 
τού νέου καΙ τοϋ παλιοϋ κόσμου. 

- Κύριε, άπάντησε ό Βαρελάκης, ό μα{tητής μου 
Γκόντφρεϋ {tα τιμήση τον τόπο που τον γέννησε καί ... 

- Το δάσκαλό του, που τοϋ εμα{tε να στέκεται 
ώρα ία, συμπλήρωσ6 ό μεγαλέμπορος, με τρόπο που την 
ειρωνεία του δεν την κατάλαβε κα{tόλου ό καημένος ό 
Βαρελάκης. 
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ΚαΙ πραγματικά, νομίζοντας στι επρεπε να εκτε
λέση ενα βη μα χορευτικό, μετατόπισε εναλλαξ τα πόδια 
του μ' ενα πλάγιο γλύσίρημα. Κι επειτα, λυγίζοντας 
έλαφρα τα γόνατα με εύκαμψία, χαιρέτησε τον Γουι
λιαμ Ο. Κόλντεροπ. 

- Σκέφτηκα, συνέχισε έκείνος, δτι χωρΙς άλλο t}ιX 
λι'πΓωτε κάπως που t}' αποχωριστητε τον μαt}ηΤΙ1 σας. 

- Με μεγάλη μου λύπη, απάντησε ό Βαρελάχης, χι 
σμως, αν είναι ανάγκη ... 

- Δεν&α είναι ανάγκη, είπε ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντε
ροπ, σουρώνοντας τα πυκνά του φρύδια. 

- οι Α ! απάντησε ό Βαρελάκης. 
Ταραγμένος λιγάκι, εκαμε ενα βημα προς τα πίσω, 

επειτα άνοιξε τα πόδια του ωστε το μεταξυ διάστημα 
'Υ , , , " " , 

να ειναι περιπου τριαντα :τοντοι, χωρις να εχη συνει-

δηση του τί εκανε. 
- Ναί, πρόσΊtεσε ό μεγαλέμπορος μ' ενα τρόπο που 

δε" δεχόταν αντιρριισεις, σκέφτηκα πως Ίtατανε πολυ 
σκληρο πράγμα να χωρίσω το δάσκαλο απο τΟ μαΊtητή, 
δυο ανΊtρώπoυς που τόσο καλα συμφωνουνε μεταξύ τους. 

Β 'β 'ξ'δ'" < Β λ' , -- ε αια ... τα τα t ια ... απαντησε ο αρε ακης, που 

εδειχνε οτι δεν Ίtέλει να καταλάβη. 
- Ναί ι .. Βέβαια! είπε ό Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ, τα 

ταξίδια Ίt' αναδείξουν δχι μονάχα τα προτερήματα τού 
ανιψιου, αλλα καΙ του δασκάλου του, στον όποίο χρω
στάει το άμεμπτο παράστημά του. 

ποτε δεν σκέφτηκε αιηο τα μεγάλο παιδί, στι Ίtα 
ήταν δυνατόν ν' αφήση τον <f Α γιο Φραγκίσκο, την Καλ
λιφορνία και την Άμερική, για να κάνη ενα μαχρυ τα
ξίδι. Οί σκέψεις αύτες δεν t}ιX μπορουσαν να μπουν στο 
μυαλο ένας αν{tρώπου που είχε πείρα απο χορογραφία 
περισσότερο παρα άπα περιηγήσεις καΙ που του εμενε 
ακόμα να μά{tη τα προάστεια σε ακτίνα δέκα μιλίων. 

ΚαΙ τώρα τοϋ γινότανε μια πρόταση - τί λέω! 
του ύποδείκνυαν στι, {tέλοντας καΙ μή, επρεπε να εκ-
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πατριστη, να έκτελέση τις περιηγήσεις, πού συμβούλε
ψε στο μα{}ητή του, άναλαμβάνοντας ετσι όλα τα βάρη 
καΙ τΙς δυσκολίες πού εχουν ... Αύτό, β€βαια, ητανε κά
η πού μπορούσε να ταράξη μυαλο λίγο βλαμμένο, όπως 
ηταν το μυαλό του, κι ό καημένος ό Βαρελάκης, πρώτη 
φορα στη ζωή του, αισ{}άν{}ηκε ενα ρίγος να διατρέχη 
τα πόδια του, τα. εύκαμπτα άπο τΙς πολυχρόνιες άσκή
σεις. 

"1 ί -Q. , 'ξ , , - σως... ε πε, προσπαυ"ωντας να αναφερη στα 

χείλη του το στερεότυπο εκείνο μειδίαμα του χορευτη, 
πού για μια στιγμη είχε χα{}η, ίσως ... δεν είμαι γιά ..• 

- '" Αν δεν είσαι {}α γίνης, άπάντησε ό Γουιλιαμ Ο. 
Κόλντεροπ, σαν αν{}ρωπος με τον όποίο ,tά{}ε συζήτηση 
είναι περιττή. 

Ν' άρνη{}η, ηταν άδύνατο! • Αλλ" ούτε καν το σκέ
φτηκε τέτοιο πράγμα ό Βερελάκης. Γιατί, τί ηταν αύτος 
μέσα στο σπίτι; σΕνα πράγμα, ενα δέμα εμπορευμάτων, 
πού μπορούν να το στείλουνε σ' όλες τις γωνιες της 
γης .• Αλλα το ταξίδι πού σχεδίαζαν, δεν τον τάραξε 

, λ' -
και ιγο. 

- ΚαΙ πότε πρέπει να γίνη ή άναχώρηση; ρώτησε, 
προσπα{}ώντας να. πάρη άκαδημα'ίκη στάση, δηλαδη 
τακτικη καΙ κομψή. 

- Μέσα σ' ενα μήνα. 
- ΚαΙ σε ποια τρικυμισμένη {}άλασσα άπεφάσισε ό 

κύριος Κόλντεροπ να βάλη το καράβι με τον μα{}ητή 
μοll κι εμένα; 

- Στον Ειρηνικο 'Ωκεανο πρωτα πρώτα. 
- ΚαΙ σε ποιο σημείο της γήινης σφαίρας {}α μπο-

ρέσω να πατήσω το πόδι μου για πρώτη φορά; 
- Στο εδαφος της Νέας Ζηλανδίας, άπάντησε ό 

Γουιλιαμ Ο. Κόλντεροπ. Πρόσεξα ότι οί ΝεοζηλανδοΙ 
δεν λυγίζουν όπως πρέπει τούς άγκωνες τους!.. Έσύ {}α 
τούς διορ{}ώσης" 

Κι ετσι ό χοροδιδάσκαλος Βαρελάκης άποφασί-
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σ'tηκε να συντροφέψη στο ταξίδι τον Γκόντφρεϋ. 
Μ' ενα νευμα ό μεγαλέμπορος του εδωσε να xa'ta

λάβη ότι τελείωσε ή άκρόαση. 
ΚαΙ για πρώτη φορα ό χοροδιδάσκαλος, λησμο

νών'tας στην ταραχή του τα στοιχειωδέO"tερα παραγ
γέλματα της τέχνης του, βγηκε εχοντας τα πόδια στραμ
μένα προς τα μέσα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 

Προτου επιχειρήση το μεγάλο εκείνο ταξίδι, όπου 
δυο διαπλέουν το πέλαγος της ζωης, το ταξίδι που λέ
γεται γά μος, ό Γκόντφρεϋ {tιX εκανε 'tO γύρο του κόσμου, 
ταξίδι πολυ δύσκολο κάποτε. Άλλ' όμως ελπιζε να γυ
ρίση σοφός, καί, φεύγοντας νέος, να γίνη άντρας στην 
. , δ' , Α' "'βλ ' Α" , επανο ο του, γιατι -υ'α ε fπε πια, υα συνεκρινε τα 

πράγματα, ίκανοποιώντας ετσι την περιέργειά του. Θα 
του εμενε τότε να ζήση ησυχα κι εύτυχισμένα στη συ
ζυγικη έστία, που κανένας πειρασμος δεν {tιX μποροϋσε 
πια να τον κάνη να την εγκαταλείψη. 

ΕΙχε δίκιο Τι άδικο; "Ας άφήσουμε στο μέλλον τη 
φροντίδα ν' άπαντήση σ' αύτη ν την ερώτηση. 
Ή άλή{tεια εΙναι, ότι ό Γκόντφρεϋ χαιρότανε πολύ. 
Ή Φάιν άπο το άλλο μέρος, ενώ εΙχε μια μεγάλη 

αγωνία στην ψυχή της, εκανε ύπομονή. 
Ό χοροδιδάσκαλος πάλι ό Βαρελάκης, που συνή-

Α ' λ"'δ '''''ξ -υως στεκοτανε κα α στα πο ια του, που ηταν ε ασκη-

μένα σ' όλες τΙς ίσορροπίες του χορου, εΙχε χάσει τη 
συνη{tισμένη του εύχέρεια καΙ του κάκου προσπα{tοϋσε 
να την ξαναβρη. Κλονιζότανε πάνω στο πάτωμα του 
δωματίου, σα να πατοϋσε απο τώρα πάνω στο κατά
στρωμα του πλοίου. 
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·0 Γουtλιαμ ο. Κόλντεροπ, άπο τότε που άποφα
σίστηκε το ταξίδι, εγινε κάπως πιο όμιλητικός, καΙ μά
λιστα με τον άνιψιό του. τα σφιγμένα του χείλη, τα μι
σοκρυμμένα κάτω άπο τΙς βλεφαρίδες μάτια του, εδει
χναν δτι κάποια εμμονη σκέψη ητανε ριζωμένη στο κε
φάλι του, δπου συνή-6-ως στριφογύριζαν οί ύψηλες κερ
δοσκοπικες -6-εωρίες τού έμπορίου. 

_"' Α, -6-ες να ταξιδέψης, ψι σύριζε κάποτε, να ταξιδέ
ψης άντΙ να παντρευτης, άντΙ να μείνης στην πατρίδα 
σου καΙ να εΙσαι εύτυχισμένος ... Λοιπόν, -6-α ταξιδέψης! 

Οί προετοιμασίες αρχισαν άμέσως. 
Κι άμέσως, πρώτα πρώτα, επρεπε να συζητη-6η καΙ 

να όριστη το ζήτημα τού δρομολογίου. 
Ό Γκόντφρεϋ -6-α πήγαινε προς τα νότια, προς τ' 

άνατολικα η προς τα δυτικά; 
Αύτο -6-' άποφασιζότανε πρώτα. 
τα μέσα της μεταφοράς δεν ελειπαν, καΙ με μα

-6-ηματικη μάλιστα άκρίβεια, ό γύρος της γης εΙναι ά-
λ ' ., , 

π ουστατα ενας περιπατος. 

"Αλλα δεν -θα ταξίδευε μ' αύτο τον τρόπο ό άνιψιος 
καΙ κληρονόμος τού Κόλντεροπ. 

'Όχι! ΓιατΙ ό Γουtλιαμ ο. Κόλντεροπ εΙχε για τΙς 
άνάγκες τού έμπορίου του όλόκληρο στόλο άπο ίστιο
φόρα κι άτμόπλοια. ΕΙχε άποφασίσει ενα άπο τα πλοία 
του να τε-6-η στη διά-6-εση τού Γκόντφρεϋ Μόργκαν. 
Δ , ξ λ ' " , λ"Ο ' ... ιετα ε, οιπον, το ατμοπ οιο« νειρο», που ηταν 

στερεό, έξακοσίων τόννων, ν' άρχίση άμέσως να έτοιμά
ζεται. Θα το κυβερνούσε ό πλοίαρχος Τόρκοτ, ενας -6-α
λασσόλυκος που εΤχε ταξιδέψει σ' δλους τους ώκεανούς, 
σ' δλα τους τα πλάτη. 'Ήταν καλος καΙ τολμηρος ναυ
τικός, συνη-6-ισμένος στους δυνατους άνέμους τών παρα
λίων της Σενεγκάλης, στους τυφώνες καΙ τους κυκλώ
νες, κι εΙχε περάσει τα σαράντα χρόνια, άπ' τα πενήντα 
του, στη -6-άλασσα. Το να γυρίση στο πλάι το πλοίο καΙ 
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ν' αντιμετωπίση τη λαίλαπα, ηταν ενα άπλο ;ταιγνίδι 
για το «ναύτη» αύτόν, ;του στενοχωριότανε· μοναχα 
σταν ητανε στην ξηρά. Έξ αίτίας, λοιπόν, της ζωηςΙ, 
του, που ακατάπαυστα σαλευότανε πάνω στο κατάστρω
μα του πλοίου, είχε πάρει τη συνή-&εια να κουνιέται 
διαρκώ; δεξιά, αριστερά, προς τα εμπρός, προς τα πίσω. 

"Ενας δεύτερος πλοίαρχος, ενας μηχανικός, τέσσε
ρες -&ερμαστές, δώδεκα ναύτες, το σλον δεκαοχτω αν
δρες, -&' αποτελουσαν το πλήρωμα του «'Ονείρου». 

Άλλα μη νομίζετε δτι το ταξίδι του «'Ονείρου» 
-&α γινότανε μόνο χάρη αναψυχης. 

ΓιατΙ ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ ηταν αν-&ρωπος 
πολυ πρακτικος καΙ δεν η-&ελε να μην εκμεταλλευτη ενα 
ταξίδι δεκαπέντε Τι δεκαέξι χιλιάδων λευγών ανάμεσα 
απ' σλες τις -&άλασσες της σφαίρας. Το «'Όνειρο», λοι
πόν, εσκόπευε να φορτώση στο ταξίδι του και να επι
σκεφ-&η τα διάφορα γραφεία του πλούσιου μεγαλέμπο
ρου, κι ετσι -&α πήγαινε απο αγορα σε αγορά. Ή φαν
τασία τού Γκόντφρεϋ Μόργκαν ούτε ενα δολλάριο δεν 
-&α στοίχιζε στο ταμείο του -&είου! 'Έτσι κάνουν στους 
καλους εμπορικους οϊκους. 

Κι δλα αύτα άποφασίστηκαν σε μακρες συζητή
σεις και με μεγάλη μυστικότητα, άπο τον Γουίλιαμ Ο. 
Κόλντεροπ καΙ τον ;τλοίαρχο Τόρκοτ. 

Άλλα φαίνεται στι το τέλος της ύπό-&εσης αύτη ς, 
αν και άπλούστατο, δεν ερχότανε, γιατΙ ό πλοίαρχος 
πολλες φορες επισκέφ-&ηκε τον μεγαλέμπορο στο γρα
φείο του. Κι σταν εβγαινε, δπως -&α μπορουσαν να πα
ρατηρήσουν αν-&ρωποι περισσότερο περίεργοι απ· εκεί
νους που είχαν ·σχέση με το μέγαρο, είχε αλλόκοτο πρό
σωπο, τα μαλλια ανω κάτω σαν να τα εΙχε ανακατεμέ- . 
να, τα χέρια του ετρεμαν χαΙ τέλος όλόκληρος Τιταν 
κατα1;.αραγμένος καΙ περισσότερο απ' δ,τι συνή~ιζε κλο
νιζότανε. 

Ό πλοίαρχος Τόρκοτ φαίνεται δτι εΙχε μερικες αν-
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τιρρήσεις στη γνώμη του Γουtλιαμ ο. Κόλντεροπ, που 
τον άγαπουσε καΙ τον έκτιμουσε πολύ, καΙ γι' αύτο έπέ-' 
τρεπε τΙς άντιρρήσεις του. 

Τέλος φαίνεται δτι δλα διορ-&ώ-&ηκαν .• Αλλα ποιος 
ηταν έκείνος που ύποχώρησε ; Ό Γουίλιαμ ο. Κόλντε
ροπ η ό Τόρκοτ; Αύτο δεν μπορουμε να σας το που με, 
έφ' δσον, μάλιστα, δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα συζη
τουσαν. 

<Όπως κι αν εχει το πράγμα, ϋστερα άπο όχτω ήμε
ρών συζητήσεις, ό μεγαλέμπορος κι ό ναυτιχος συμφώ
νησαν- άλλΟ ό Τόρκοτ διαρκώς μουρμούριζε μέσα στα 
δόντια του: 

- Πεντακόσιες χιλιάδες διαβόλοι να με πάρουν καΙ 
να με σηκώσουν, αν περίμενα ποτέ, έγω ό Τόρκοτ, ν' 
άναλάβω ενα τέτοιο πράγμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Η ΑΝΑΧΟΡΗΣΗ 

Στο άναμεταξυ οί έτοιμασίες του «Όνείρου» γί
νονταν γρήγορα, κι ό πλοίαρχος δεν άμελουσε τίποτα 
για να μπορέση ν' άποπλεύση το πρώτο δεκαπεν-&ήμερο 
του Ίουνίου. ΕΙχαν βάλει το σκάφος στη δεξαμενη καΙ 
το βάψανε με ζωηρο κόκκινο χρώμα. 

Τίποτε δεν παρέλειψαν για να μπορέση το καρά
βι, που προορίστηκε για το ταξίδι του Γκόντφρεϋ, να 
ταξιδέψη με καλες συν-&ηκες. 

Προμή-&ειες τροφίμων, διευ-&έτηση, δλα μελετή
-&ηκαν λεπτομερώς. τα έξαρτήματα ηταν τελειότατα, 
το καζάνι δοκιμασμένο, ή μηχανη έξαίρετη. Φόρτωσαν, 
μάλιστα, για τΙς άνάγκες του πλοίου, καΙ μια άτμάκατο 
για να έπικοινωνουν εύκολα με την ξηρά, γρήγορη, ά
καταβύ-&ιστη, που -&α τους βοη-&ουσε πολύ. 

Τέλος, δλα ηταν ετοιμα στΙς 10 'Ιουνίου. 'Έμενε 
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μοναχα να φύγη. Οί άνδρες που ναυτολογή{}ηκαν άπο 
τον πλοίαρχο Τόρκοτ άποτελοϋσανεναπλήρωμα έκλεκτό. 

Έπίσης πρόβατα, κατσίκες, κότες, κοτόπουλα κλπ. 
είχαν φορτω{}η, κα{}ως και πολλα κιβώτια με διάφορες 
κονσέρβες. 

Το δρομολόγιο τοϋ «'Ονείρου» {}α ηταν, βέβαια, 
ή άφορμη των συζητήσεων τοϋ Γουίλιαμ ο. Κόλντε
ροπ καΙ τοϋ πλοιάρχου του. 

Αύτο μονάχα εγινε γνωστό, οτι ό πρωτος στα{}μος 
{}α ηταν ή "Όκλαντ, πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας. 

'Όλες αύτες οί λεπτομέρειες δεν ένδιέφεραν κα{}ό
λου τον Γκόντφρεϋ, άπο τη στιγμη που -θα ητανε στη 
{}άλασσα, καΙ πολυ λιγότερο τον Βαρελάκη, που το τα
ραγμένο του πνεϋμα φανταζότανε διάφορα ένδεχόμενα 
δυσάρεστα κατα το ταξίδι. 

Μια μοναχα διατύπωση εμενε: οί φωτογραφίες. 
ΓιατΙ δεν μπορεί ενας άρραβωνιασμένος να φύγη σε 
ταξίδι χωρΙς να εχη τη φωτογραφία της άγαπημένης 
του καΙ χωρΙς ν' άφήση τη δική του. 

Λοιπον ό Γκόντφρεϋ, με τη στολη τοϋ περιηγητη, 
παραδό{}ηκε στα χέρια των Στέφενσον καΙ Σία, φωτο
γράφων της όδοϋ Μοντγκόμερυ, κι ή Φάιν με φόρεμα 
περιπάτου άνέ{}εσε έπίσης στο φωτογράφο ν' άποτυ
πώση τα γλυκά, άλλα κάπως λυπημένα χαρακτηρι
στικά της. 

ΤΗταν ενας τρόπος αύτος για να συνταξιδεύουν. Ή 
φωτογραφία της Φάιν είχε μια προσδιορισμένη {}έση 
στην καμπίνα τοϋ Γκόντφρεϋ, κι ή φωτογραφία τοϋ 
Γκόντφρεϋ πάλι στην κρεββατοκάμαρα της Φάιν. 
Ό Βαρελάκης δεν ήταν άρραβωνιασμένος κι ουτε 

καν σκεπτότανε ν' άρραβωνιαστη, άλλα {}εώρησαν καλο 
να έμπιστευτοϋνε την ειΧόνα του στο φωτογραφικο 
φακό. Οί φωτογράφοι ομως, μ' δλο που Ύιταν καλλι τέ
χνες, δεν μπόρεσαν να κατορ{}ώσουν να πάρουν μια 
καλη πλά.χα, γιατΙ πάντοτε εβγαινε συγκεχυμένη καΙ 
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σκοτεινή, κι ηταν αδύνατο σ' αύτην ν' αναγνωρίση κα
νείς τον διάσημο δάσκαλο τοϋ χοροϋ καΙ της καλης 
στάσης. 

Κι αύτό, επειδη ό Βαρελάκης, μ' όλο πού προσπα
{}οϋσε, δεν μποροϋσε να μην κουνη{}η ... 

Χρειάστηκε, λοιπόν, να παραιτη{}οϋν α.πο τη διά
σωση τών χαρακτηριστικών τοϋ μεγάλου εκείνου αν~ 
δρός. Άνεπανόρ{}ωτη συμφορα για τούς μεταγενέστε
ρους, βέβαια, αν ό Βαρελάκης, νομίζοντας δτι φεύγει 
για τον παλιο κόσμο, εφευγε για τον άλλο έκείνο κόσμο, 
• • ., δ' ξ , , απ οπου εν αναρχεται κανεις ... 

ΣτΙς 9 Ίουνίου ηταν ετοιμοι, καΙ το «"Όνειρο» 
δεν εΙχε πια παρα να σηκώση άγκυρα. Έκείνη την 
ήμέρα, ενα μεγαλοπρεπέστατο αποχαιρετιστήριο γεϋμα 
δό-Β-ηκε στο μέγαρο της όδοϋ Μοντγκόμερυ. 

'Ήπιαν για το καλσ ταξίδι τοϋ Γκόντφρεϋ καΙ για 
τον γρήγορο γυρισμό του. ' 
Ό Γκόντφρεϋ ηταν πολυ συγκινημένος καί δεν προ

σπα-Β-οϋσε κα{}όλου να το κρύψη, αλλ' ή Φάιν φάνηκε 
γενναιότερη. Ό Βαρελάκης επνιξε τούς άδικους φόβους 
του μέσα σ' ενα ποτήρι σαμπάνιας, πού ή επίδρασή της 
βάσταξε ως τη σηγμη τοϋ απόπλου. Παρα λίγο, μάλι
στα, να ξεχνοϋσε το βιολάκι του, πού τοϋ το πήγανε τη 
στιγμη πού {)οα ξεκινοϋσαν. 

τα τελευταία «αντίο» τα εΙπαν απάνω στο πλοίο. 
'Έπειτα ή μηχανη μετέδωσε στην ελικα μερικες στ ρο
φες πού απομάκρυναν το καράβι. 
-Άντίο, Φάιν! 
- • Α ντ(ο, Γκόντφρεϋ! 
- Ό Θεος να σας φυλάη! εΙπε ό -Β-είος. 
- ΚαΙ προ πάντων να μας φέρη π(σω! ψι{}ύρισε ό 

χοροδιδάσκαλος. 

ΤΟ ατμόπλοιο απομακρύν-Β-ηκε καΙ τα μαντήλια 
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κουνιόνταν όσο τοκαράβι φαινόταν άκόμη άπο την προ· 
κυμαΙα. 

Σε λίγο το «"Ονειρο» βγηκε άπο τον κόλπο του 
Άγίου Φραγκίσκου, τον πιο εύρύχωρο κόλπο της γης, 
καΙ πέρασε το στενο στόμιο της Γκόλντεν Γκέτε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Το ταξίδι εΤχε αρχίσει. • Αλλα {ta συμφωνήσετε 
ση αύτο δεν είναι το δύσκολο. 'Όπως, άλλωστε, έπανε
λάμβανε διαρκώς και πολυ σωστα ό χοροδιδάσκαλος 
Βαρελάκης: 

- ΤΟ ταξίδι πάντοτε αρχίζει όπωσδήποτε, αλλα που 
καΙ πώς {tfJ τελειώση, αύτο είναι το σπουδαίο. 
Ό Γκόντφρεϋ έγκαταστά{tηκε όσο μπορουσε πιο 

ανετα στην καμπίνα του. "Έβαλε τη φωτογραφία της 
Φάιν στην πιο καλη {tέση στον τοίχο. 'Ένα κρεββάτι, 
ενας νιπτήρας, μια ντουλάπα για τα ρουχα και τ' α
σπρόρρουχά του, ενα τραπέζι για να εργάζεται, μια πο
λυ{tρόνα για να κά{tεται, τί άλλο περισσότερο {ta η{tε
λε ό νεαρός μας έπιβάτης; Με τους όρους αύτους {ta, 
μπορουσε να κάμη τον γύρο του κόσμου σχι μιά, μα εί
κοσι φορές. Δεν ητανε στην ήλικία της πρακτικης φι
λοσοφίας, που την άποτελούν ή καλη ύγεία κι ό ευ{tυ
μος χαρακτήρας; 

"Αλλ" ό Βαρελάκης δεν ηταν κα{tόλQυ ευ{tυμος. Ή 
καμπίνα του, κοντα στην καμπίνα του μα{tητή του, του 
φαινότανε πολυ στενή, το κρεββά-n πολυ σκληρό, οί εςι 
τετραγωνικες γυάρδες, που επιανε το δωμάτιό του, δεν 
ηταν άρκετες για να μπορη να έπαναλαμβάνη τΙς έλα
φρες και συχνες συγκρούσεις τών ποδιών, τα χορευτικά 
του βήματα. 
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Θα νικουσε άραγε μέσα του ό ταξιδιώτης το δά
σκαλο του χορου και της καλης στάσης; 

'Όχι! 
ΓιατΙ το εΙχε στο αίμα του, κι όταν ερ&η ή ώρα 

να πέση ό χοροδιδάσκαλος Βαρελάκης, για να κοιμη&η 
τον τελευταίο ϋπνο, τα πόδια του &α βρε&ουν καΙ τότε 
σε όριζόντια γραμμή, ένωμένα στις φτέρνες, σπως στα 
πρα\τα βήματα του χορου. 

"Όταν ξεκίνησε το ({'Όνειρο», φυσουσε {}αυμάσιος 
βοριάς. Ό πλοίαρχος Τόρκοτ διέταξε ν' ανοίξουν τα 
πανια για ν" αύξήση την ταχύτητά του. 

"Επλεαν κατ' εύ&είαν προς τα νοτιοδυτιχ6., πάνω 
σε μια ώραία &άλασσα, ποιι μόλις άφριζε, ΑΙ 1Ι 'Α μερι
κάνικη ακτη δεν άργησε να έξαφανιστη στον όρίζοντα. 

Έπι δύο μέρες τίποτα το αξιόλογο δεν συνέβη. 
Το «'Όνειρο» προχωρουσε καλά. ΤΙ αρχή, λοιπόν, 

του ταξιδιου ήταν εύνο'ίΚΥΊ, αν κι ό πλrιίαρχoς Τόρκοτ 
φαινότανε κάποτε ταραγμένος, πράγμα που του κάκου 
;ίτροσπα&Οϋσε να κρύψη. 

Κά&ε μέρα, όταν ό ηλιος πήγαινε προς τον μεσημ
βρινό, σημείωνε ακριβώς τη &έση του πλοίου .• Αλλα 
μπορουσε κανεΙς να παρατηρήση στι προσκαλουσε τον 
~εύτερo πλοίαρχο στην καμπίνα του, κι έκεί συνεδρία
ζαν οί δυό τους κρυφά, σα να εΙχαν να συζητήσουν για 
κάτι πολυ σπουδαίο. 

τη λεπτομέρεια αύτη ό Γκόντφρεϋ, βέβαια, κα&ό
λου δεν την παρατηρουσε, άλλωστε δεν καταλάβαινε 
ούτε γρυ απο τα ζητήματα του πλοίου, ό τιμονιέρης 
όμως καΙ μερικοΙ απο τους ναυτες ήταν φανερο πως 
απορουσαν. 

Άπορουσαν, μάλιστα, οί καλοl αύτοΙ άνi:tρωΠΟL, 
έπειδη δυο τρείς φορες απο την περασμένη βδομάδα 
ή κατεύ&υνση του «Όνείρου» άλλαζε πολυ τη νύχτα, 
καΙ πάλι, μόλις εφεγγε, επαιρνε την πρώτη του κατεύ
&υνση χωρΙς κανένα λόγο. Θα έξηγιόταν το πράγμα αν 
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το καράβι ηταν ίστιοφόρο καΙ πήγαινε άνάλογα με τίς 
μεταβολες των ατμοσφαιρικων ρευμάτων, άλλ' εδω ε
πρόκειτο για άτμόπλοιο, που μπορεί ν' ,άκολουi}η τη 
γραμμη των μεγάλων κύκλων καΙ να μαζεύη τα πανια 
όταν ό άέρας δεν εΙναι εύνοϊκός. 

ΣτΙς 12 Ίουνίου το πρωί, εγινε κάτι άπροσδόκητο, 
στο πλοίο. 
Ό πλοίαρχος Τόρκοτ, ό δεύτερος κι ό Γκόντφρεϋ 

ηταν ετοιμοι να καi}ήσουν στο τραπέζι για να προγευ
ματίσουν. Τότε άκούστηκε ενας άλλόκοτος ftόρυβος στο 
κατάστρωμα. Σχεδον άμέσως, ό ναύκλ1ρος, σπρώχνον
τας την πόρτα, φάνηκε στο κατώφλι. 

- Πλοίαρχε! εΙπε. 
- Τί τρέχει; άπάντησε ζωηρα ό Τόρκοτ, σα ναυτι-

κος ετοιμος για κάi}ε κίνδυνο. 
- 'Ένας ... Κινέζος! εΙπε ό ναύκληρος. 
- Κινέζος; 
- Μάλιστα, άληftινος Κινέζος. ΊΌν βρήκαμε τυχαίως 

στο άμπάρι. 
- Στο άμπάρι; φώναξε ό πλοίαρχος. Ρίχτε τον στη 

-&άλασσα. 
- 'Ώλ ράιτ, απάντησε ό ναύκληρος. 

Κι ό i}αυμάσιος εκείνος ανftρωπος, με περιφρόνη
ση που όφείλει κάftε Καλιφορνέζος να αίσftάνεται για 
ενα τέκνο του Ούράνιου Κράτους, βρίσκοντας την πα
ραγγελία του πλοιάρχου του πολυ φυσικη, δεν i}ιX δι
σταζε καi}όλου να την εκτελέση. 

Ώστόσο, ό πλοίαρχος Τόρκοτ σηκώftηκε άπο τη 
-Β-έση του καί, μαζΙ με τον Γκόντφρεϋ καΙ τον δεύτερο 
πλοίαρχο, διευftύν1tηκε προς την πλώρη του «·Ονείρου». 

Έκεί ηταν πραγματικα ενας Κινέζος, που τον· 
κρατουσαν σφιχτα δυο τρείς ναυτες. ΤΗ ταν ως σαράντα 
χρονων αντρας, με πολυ εξυπνη φυσΙΟΥνωμΙα, με πρό-
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σωπο άτριχο καΙ κάπως ώχρό, εξ αίτίας έξήντα ώρών 
διαμονης στο άμπάρι τοϋ πλοίου, πού, βέβαια, δεν άε
ριζότανε καλά. Τυχαίως βρέ-θ-ηκε άπο τους ναϋτες στο 
σκοτεινό του εκείνο καταφύγιο. 
Ό πλοίαρχος Τόρκοτ εκαμε νεϋμα στους ναϋτες να 

τον άφήσουν. 
- Ποιος είσαι; τον ρώτησε. 
- Γυισς τοϋ 'Ήλιου. 
- ΚαΙ πώς σε λένε; 
- Τσεγγ Βού, άπάντησε ό Κινέζος, που τ' ονομά 

του σημαίνει στη γλώσσα τοϋ Ούράνιου Κράτους «εκεί
νος που δεν ζη». 

- ΚαΙ τί κάνεις εδώ πέρα στο πλοίο; 
- Ταξιδεύω! άπάντησε ησυχα ό Τσεγγ Βοϋ, άλλα 

με όσο το δυνατον λιγότερη ζημία σας. 
-Άλή-θ-εια! "Όσο το δυνατσν λιγότερη ζημία! ΚαΙ 

κρύφτηκες την ώρα που -θ-α φεύγαμε ; 
-' Ακριβώς, πλοίαρχε. 
- Για να πας άναυλα άπο την' Αμερικη στην Κίνα; 
- "'Αν άγαπατε. 
- Κι αν δεν άγαπω, άραπάκο κιτρινόδερμε, αν σε 

παρακαλέσω, αν άγαπας, να πας στην Κίνα κολυμπών
τας; 

- Τότε -θ-α προσπα-θ-ήσω, άπάντησε χαμογελώντας 
ό Κινέζος, άλλΟ εΙναι όμως πι-θ-ανον να πάω στον πάτο. 

- Λοιπόν, καταραμένε Τζόν (*), φώναξε ό πλοίαρχος 
Τόρκετ, -θ-α σε μά-θ-ω εγω τώρα να -θ-ες να οίκονομας 
το ναϋλο σου. 

Κι ό πλοίαρχος Τόρκοτ, περισσότερο -θ-υμωμένος 
άπ' ό,τι -θ-α επρεπε, -θ-α εΚ1;ελοϋσε ίσως την άπειλή του, 
άλλΟ ό Γκόντφρεϋ μεσολάβησε. 

- Πλοίαρχε, ε[πε, ενας Κινέζος λιγότερος μέσα στο 
«"Όνειρο», εΙναι ενας Κινέζος λιγότερος μέσα στην 

(*) Σ. Σ. 'Έτσι λέν οΙ Άμεριχαινοί τους Κινέζους. 
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Κ λ ,., Ι ' " α ιφορνια, οπου ε ναι τοσοι και τοσοι. 

- "Όπου εΙναι πάρα πολλοί! άπάντησε ό πλοίαρχος 
Τόρκοτ. 

- Πάρα πολλοί, άλή-ftεια, επανέλαβε ό Γκόντφρεϋ. 
Κι άφοϋ ό d-ftλιος αυτος νόμισε καλο ν' άπαλλάξη τον 
... Αγιο Φραγκίσκο άπο την παρουσία του, ας τον συχω
ρέσουμε. Θα τον ρίξουμε στη -ftάλασσα, οταν -fta περά
σουμε άπο την Σαγγάη, καΙ δεν {}α γίνη λόγος πια γι' , , 
αυτον. 

Ό Τσβγγ Βοϋ ηταν κωμικος η-ftοποιος κι άφού τε
λείωσε ή t}εατρική του περίοδος, πλούσιος μαλλον άπο 
έπιτυχίες παρα άπσ λεφτά, -ftέλησε να φύγη πίσω στην 
πατρίδα του. Γι' αυτο μπηκε κρυφα στο άμπάρι τού 
«Όνείρου», 

"Έχοντας τροφες μαζί του, ελπιζε να περάση ά-ftέα
τος το ταξίδι αυτό, κι επειτα να άποβιβαστη σε κανένα 
σημείο της Κινεζικης άκτης, άπαρατήρητος οπως εΙχε 
μπη. 

·'Ισως .. , τέλος πάντων ή περίπτωση αυτη δεν ηταν, 
βέβαια, αξια κρεμάλας. 

Γι' αυτό, ό Γκόντφρεϋ εΙχε δίκιο που μεσίτευε γι' αυ
τόν, κι ό πλοίαρχος Τόρκοτ, που ύποκρινότανε τον κακο 
περισσότερο άπ' Ο,τι ηταν, αφησε χωρΙς πολυ δυσκολία 
το σχέδιο που εΙχε να στείλη τον Τσεγγ Βου να διασκε
δάση μέσα στα νερα του ΕΙρηνικού Ώκεανου: 

Λοιπόν, ό Τσεγγ Βου δεν κατέβηκε κάτω στο 
άμπάρι, άλλα δεν -ftα ενοχλοϋσε καΙ κανένα μέσα στο 
πλοίο. Συμμαζεμένος, σιωπηλός, άπέφευγε πάντα τους 
ναϋτες, κι ετρωγε άπο τα ,;ρόφιμα που εΙχε μαζί του. 

Ώστόσο, ή παρουσία του στο πλοίο εκαμε τον 
πλοίαρχο Τόρκοτ κάπως να σκεφτη, κι αυτη την ίδιαί
τερη εννοια της σκέψης του μονάχα ό δεύτερος πλοίαρ
χος ηταν σε -ftέση να καταλάβη. 

- Πολυ {}α μας ενοχλήση ό κολασμένος αυτος Κινέ-



48 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

ζος, όταν χρειαστη. Τέλος πάντων, τόσο το χειρότερο 
γι' αύτόν! 

- Γιατι έπιβιβάστηκε κρυφα πάνω στο «'Όνειρο»! 
εΙπε ό δεύτερος. 

- Για να πάη στη Σαγγάη, άπλούστατα! έπανέλαβε 
ό πλοίαρχος Τόρκοτ. Στο διάβολο ό Τζον κι" όλη ή γε
νLά του! 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΤΡΙΚΥΜΙΆ 

ΤΙς ακόλου{}ες μέρες, 13, 14 καΙ 15 Ίουνίου, ό 
άνεμος δυνάμωνε διαρκώς, γυρίζοντας σε λίβα (νοτιο
δυτικό). Το «"'Ονειρο» επρεπε να παλαίση με πολυ 
δυνατα. κύματα, που το χτυπούσαν άπο πίσω. 

Ύο πλοίο, λοιπόν, άναγκάστηκε να πλέη μονάχα με 
την ελικα, άλλα με μέτρια πίεση, για ν" άποφύγουν τα 
δυσάρεστα. 

Άλλ' ό Βαρελάκης δεν αγαπούσε τη {}άλασσα, που 
κι αύτη τού άνταπέδιδε τα ίσα. 'Έπρεπε να βλέπατε 
τον καημένο το δάσκαλο της καλης στάσης ν" άγωνίζε
ται τού κάκου να στα{)η πάνω στα πόδια του, τον χο
ροδιδάσκαλο να χορεύη παρ' όλους τους κανόνες της τέ
χνης του. Να μείνη πάλι στην καμπίνα του, με τα τι
νάγματα έκείνα τού πλοίου, δεν μπορούσε. 
-Άέρα! άέρα! φώναζε με στεναγμούς. 

Δεν αφηνε πια το κατάστρωμα. Στηριζότανε στα 
κατάρτια, πιανόταν άπα τα σχοινιά, παίρνοντας διάφο
ρες κωμικες στάσεις . 

., Α, να μπορούσε ν' ανυψω{}η στον αέρα με κανένα 
αερόστατο, για ν" αποφύγη τΙς κινήσεις του καταστρώ
ματος! 

ΤΙ τού κατέβηκε τού πολυεκατομμυριούχου Γου'ι-
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Ιιαμ Ο. ΚόΙντεροπ να τον στεΙΙη έκε! μέσα ; .. 
- θα κρατήση πολυ αύτη ή τρικυμία; ρωτοϋσε εί:. 

κοσι φορες την ήμέρα τον πλοΙαρχο Τόρκοτ. 
- Χμ! το βαρόμετρο κα-Β-όλου δεν μας έν-Β-αρρύνεL! 

άπαντοϋσε διαρκως ό πλοίαρχος. 
- ΚαΙ {}ι1 φτάσουμε σε λιγάκι; 
- Σε λιγάκι, κύριε Βαρελάκη ..• Χμ Ι σε λιγάκι ... "A~ 

κόμα -Β-α ταξιδεύουμε ησο που να φτάσουμε. 
- ΚαΙ τον λένε επειτα Είρηνικο "Ωκεανό! έπανέλα

βε δ δυστυχισμένος, ανάμεσα σε δυο λυγμoUς; καΙ δυο 
τινάγματα. 

Πρέπει να προσitέσουμε στι ό χοροδιδάσκαλος Βα
ρελάκης δεν ύπέφερε μονάχα απο τη -Β-αλασσοταραχή, 
αλλα τον επια:νε κι ενας μεγάλος φόβος, σσο εβλεπε τα 
μεγάλα έκεΤνα κύματα που άφριζαν να φτάνουν ως τΙς 
κιγκλίδες τοϋ καταστρώματος τοϋ «Όνείρου». 

- "Όχι! των αδυνάτων αδύνατο να μην αναποδογυρι
στη! ελεγε, διαρκως καρφώνοντας πάνω στον μαitητή 
του ενα άπλανες βλέμμα. 

- Ήσύχασε, Βαρελάκη! άπαντοϋσε ό Γκόντφρεϋ. ΤΟ 
καράβι γίνηκε για να έπιπλέη, τΙ διάβολο Ι Κι εχει το 
λόγο του! 

- Κι έγω σοϋ λέγω στι δεν εχει xaiMlou ... 
Κι ό χοροδιδάσκαλος εδεσε στο στη{}ος του το σαι

σΙβιό του, φορώντας το νύχτα μέΡ,α, χωρις να μπορη κα
νεις να τον πείση να το βγάλη. 

Σας ζητοϋμε συγγνώμη για λογαριασμο τοϋ Βαρε
Λάκη. Σ' έκείνον που δεν εΙναι συνη-Β-ισμένος στη {}ά
λασσα, οί παραφορές της τοϋ προξενοϋνε κάποιο τρόμο, 
κι εΙναι γνωστο στι ό ακούσιος αύτος έπιβάτης, ως την 
ήμέρα αύτή, ποτε δεν εΙχε ριψοκινδυνέψει ούτε πάνω 
στα ήσυχα νερα τοϋ κόλπου τοϋ • Α γ. Φραγκ(σ,lCου. "Ι Αρα. 
μποροϋμε να τοϋ συγχωρέσουμε την αηδία που αΙσ-Β-α
νότανε καΙ το φόβο, την ώρα που χτυποϋσαν τα κύματα. 
πάνω στο σκάφος. 
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Έκτος αύτοϋ, ό καιρος γινότανε χειρότερος κι ά
πειλοϋσε το «"ΌνεΙΡΟ:t με τρικυμία . 

• Αλλ" ό Γκόντφρεϋ εΙχε κάτι παρατηρήσει, που την 
αίτΙα του δεν κατόρ{}ωσε εύ{}υς έξ άρχης να βρη. Δη
λαδη τη νύχτα τα τινάγματα τοϋ πλοίου ηταν πολυ λι
γότερα παρ α την ήμέρα. 'Όφειλε, λοιπόν, να συμπερά
νη στι ό άνεμος ήσύχαζε τότε, στι γινότανε νηνεμία 
μετα τη δύση τοϋ ήλΙου; 

Αύτό, μάλιστα, ηταν τόσο φανερό, ώστε τη νύχτα 
της 21 προς την 22 Ίουνίου {}έλησε να μά{}η τί συνέ
βαινε. "Ακριβως ή μέρα ηταν πολυ κακή, ό άνεμος γί
νηκε δυνατότερος, καΙ δεν φαινόταν στι {}" άφηνε τη 
{}άλασσα ή νύχτα να ήσυχάση άπο τα κύματα που την 
εδερναν έπΙ τόσες ώρες. 

Λοιπόν, ό Γκόντφρεϋ σηκώ{)ηκε κατα τα μεσάνυ
χτα. Άφοϋ ντύ{}ηκε καλά, άνέβηκε στο κατάστρωμα. 

Οί βάρδιες άγρυπνοϋσαν στην πλώρη, κι ό πλοίαρ
χος Τόρκοτ {ιταν έπάνω στη γέφυρα. 
Ή δύναμη τοϋ άνέμου, βέβαια, δεν εΙχε λιγοστέ

ψει, κι σμως το ξέσπασμα των κυμάτων, εΙχε κάπως 
ήσυχάσει. 

"Αλλα σηκώνοντας τα μάτια προς την καπνοδόχο, 
που ηταν γεμάτη άπο μαϋρο καπνό, ό Γκόντφρεϋ εΙδε 
στι ό καπνος έκείνος, άντΙ να φεύγη άπο την πλώρη 
προς την πρύμνη, έρχότανε τουναντίον άπο την πρύμνη 
προς την πλώρη, άκολου{}ώντας την ίδια διεύ{}υνση τοϋ 
πλοίου. 
-" Αλλαξε, λοιπόν, ό άνεμος; σκέφτηκε. 

ΚαΙ χαρούμενος γι" αύτό, άνέβηκε πάνω στη γέφυ
ρα καΙ πλησιάζοντας τον πλοίαρχο έΙπε: 

- Πλοίαρχε! 
·Αλλ' εκείνος, σκεπασμένος με την κουκούλα του, 

δεν τον κατάλαβε νάρχεται, καΙ στην άρχη δεν μπόρε
σε να κρύψη μια κίνηση δυσφορίας, βλέποντάς τον 
κοντά του. 
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- Σείς, κύριε Γκόντφρεϋ, σείς πάνω στη γέφυρα; 
-Έγώ, πλοίαρχε, κι έρχομαι να. σας ρωτήσω ... 
- Τί, λοιπόν, ρώτησε με ζωηρότητα δ πλοίαρχος 

Τόρκοτ. 
- ''Αν άλλαξε δ άνεμος ... 
- "'Όχι, κύριε Γκόντφρεϋ, Οχι ... δυστυχώς, φοβαμαι 

μήπως γυρίση σε τρικυμία. 
- 'Ωστόσο έχουμε τον άνεμο πρίμο. 
Π , "";- ~ λ' , - ριμο ... ναι. πριμο ... ειπε ο π οιαρχος, καπως 

-l}υμωμένος για την παρατήρηση αύτή. ΆλλΌμως χωρΙς 
να το {tέλω κι έγώ. 

- Τί έννοείτε ; 
- Έννοώ οτι, για να. μην εκ{tέσω σε κίνδυνο το πλοίο 

μου, χρειάστηκε ν' αλλάξω σκότ;ες και να το δώσω πρίμα! 
- Τώρα εΙναι που {tQ. χρονίσουμε, δυστυχώς, μέσα 

στη {tάλασσα, είπε ό Γκόντφρεϋ. 
- Δυστυχώς, δυστυχ6')ς! απάντησε ό πλοίαρχος Τόρ

κοτ. Άλλα μόλις ξημερώση, αν ή {tcίλασσα ήσυχάση λι
γάκι, {)α. ξαναρχίσω πάλι το δρόμο προς δυσμάς. Σας 
συμβουλiOύω, λοιπόν, κύριε ΓΧόντφρεϋ, να ξαναγυρίσετε 
στην καμπίνα σας. Πιστέψτε με. Πρoσπα{}ηCίτε να χοι
μη{}ητε, ενώ τρέχουμε μαζΙ με τη ίtάλασσα. Θα τινα
χτητιc λιγότερο. 
Ό Γκόντφρεϋ συμφώνησε, και ρίχνοντας ενα τελευ

ταίο βλέμμα αγωνίας στα χαμηλα σύννεφα, που τασπρω
χνε ό άνεμος με μεγάλη ταχύτητα, κατέβηκε απο tr) γέ
φυρα καΙ μπηκε στην καμπίνα του,οπου σε λιγ6.κι απο
κοιμή{}ηκε. 

ΚΕΦΛΛΛΙΟ ΔΕΚΑ ΤΟ 

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 

Το άλλο πρωί, 22 Ίουνίου, δπως είχε πεί ό πλοίαρ
χος Τόρκοτ, μ' δλο που ό άνεμος δεν λιγόστεψε αρκετά, 
το «''Όνειρο» πηρε καλη κατεύθυνση. 
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• Αλλα το βαρόμετρο εΙχε κάποια τάση προς ύψωμό. 
Οί ταλαντεύσεις του άρχισαν να γίνωνται συχνότερες. 
Νόμιζε χανεις δτι ή τρικυμία -&ό επαυε πια μαζΙ με τους 
άνέμους, που άρχισαν να φυσούν βορεινοί. 

'Έτσι χι εγινε. 

Στις 25 Ίουνίου, κατ α τις όχτω το πρωί, δταν ό 
Γκόντφρεϋ άν{βηκε στο κατάστρωμα, βορειοανατολικος 
άνεμος εδιωχνε τα σύννεφα κι οί άκτίνες τού ηλιου 
φώτιζαν ζωηρές. 

Ί-Ι -&άλασσα άνασηκωνόταν, οχι πια μ' άλη{}ινα κύ
ματα, άλλα μοναχα με μεγάλους κυματισμούς, που κου
νούσαν έλαφρα. το πλοίο. 

Είτε κυματισμοί, δμως, είτε κύματα, ή άλή{}εια 
είναι δτι για το χοροδιδάσκαλο Βαρελάκη ήταν το ίδιο' ' 
αύτος ήταν άρρωστος, κι δταν «ό καιρος ηταν πάρα πολυ 
μαλακ6ς», κι δταν «ό καιρος ήταν πάρα πολυ σκληρός». 

ΤΗ ταν, λοιπόν, μισοξαπλωμένος πάνω στο κατά
στρωμα, εχοντας το στόμα του μισάνοιχτο, σαν κυπρί
νος που λιγοΗυμάει εξω άπο το νι:ρό. 
Ό δεύτερος πλοίαρχος, με το τηλεσκόπιο στα μάτια, 

παρατηρούσε προς τα βορειοανατολικά. Ό Γκόντφρεϋ 
πηγε κοντcι του καΙ τού ειπε με χαρούμενο ϋφος. 

- Λοιπόν, σήμερα, είναι κάπως καλύΓερα. 
- Μάλιστα, κύριε Γκόντφρεϋ, άπάντησε ό δεύτερος. 

Τώρα βρισκόμαστε σε ήσυχότι:ρα νερά. 
- Και το «'Όνειρο» πηρε καλο δρόμο; 
-'Ακόμα. 
-'Ακόμα ~ Και γιατί; 
- Γιατί. βέβαια, {}({ ξέπεσε προς τα βορειοανατολικα 

με την τελευταία {}αλασσοταρ'αχή, και πρέπει να σημειώ
σουμε άχριβως τη {}έση του. 

- ΚαΙ πού είναι ό πλοίαρχος; Qώτησε ό Γκόντφρεϋ. 
- Δεν είναι στ() πλοίο. 
- Δεν είναι στο πλοίο; 
-'Όχι ... Οί βάρδιες μας νόμισαν δτι παρατήρησαν 



54 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

, " λ' 'λ 'δ' [ προς 't ανατο ικα σκοπε ους, που εν ε ναι σημειωμέ-

νοι στους χάρτες τού πλοίου. Έτοιμάστηκε, λοιπόν, ή 
ατμάκατος, κι ό πλοίαρχος με το ναύκληρο καΙ τρείς 
ναύτες πηγαν να δούν αν ύπάρχουν πραγματικα αύτοΙ 
οί βράχοι. 
-Άπο πότε· , 
- ΕΙναι ως μιάμιση ωρα ... 
-"'Α, είπε ό Γκόντφρεϋ, κρίμα που δεν με εΙδοποίη-

σαν. Με μεγάλη μου χαρα {}α τον συνόδευα. 
- Κοιμόσαστε, κύριε Γκόντφρεϋ, εΙπε ό δεύτερος, 

καΙ δεν {}έλησε.ό πλοίαρχος να σας ξυπνήση. 
- Λυπαμαι. ' Αλλα δεν μοϋ λέτε, ποια κατεύ{}υνση 

πηρε ή άτμάκατος; 
-' Απο έκεί, απάντησε ό δεύτερος δείχνοντας τη διεύ

""υνση στον Γκόντφρεϋ. 
Κ , , , λ ' δ' δ ' - αι με το τη εσχοπιο εν ιακρινεται; 

- 'Όχι, Υιατι είναι ακόμα πολυ μακριά. 
-Άλλα μπορεί ν' άργήση νάρ{}η; 
- "Όχι, απάντησε ό δεύτερος, γιατΙ ό πλοίαρχος -ιtέ-

λει ό ίδιος να ύπολογίση πάνω στο χάρτη το δρόμο τοϋ 
πλοίου, καΙ γι' αύτο πρέπει νάρ{}η στο πλοίο το μεσημέρι. 

'Ύ στερα άπ' αύτη την άπάντηση, ό Γκόντφρεύ 
πηγε στην άκρη της πλώρης καΙ κά{}ησε έκεί, άφοϋ 
προηγουμένως είπε να τού φέρουν το τηλεσκόπιό του. 
"Η{}ελε να παραφυλάη την έπάνοδο της ατμακάτου. Ή 
αναγνώριση αύτη δεν μπορούσε να παραξενέψη τον 
Γκόντφρεϋ, γιατΙ πραγμω;ικα ηταν πολυ φυσικο να μη 
ριψοκινδυνέψη το «'Όνειρο» σε {}άλασσα, οπου εΙπαν 
πως ύπάρχουν σκόπελοι. 

Πέρασαν δυο τρείς αιρες, καί, τέλος, στΙς εντεκα. 
καΙ τέταρτο, ό πλοίαρχος Τόρκοτ πλεύριζε το «'Όνειρο» 
καΙ πηδούσε πάνω στο κατάστρωμα. 

- Λοιπόν, πλοίαρχε, τί νέα; ρώτησε ό Γκόντφρεϋ 
πλησιάζοντάς τον καΙ σφίγγοντάς το" το χέρι. 
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-"Ά, καλημέρα, κύριε Γκόντφρεϋ. 
- Κι οί σκόπελοι; 
-Άπλη φαντασία! άπάντησε ό πλοίαρχος Τόρκοτ, 

δεν είδαμε τίποτα το ύποπτο. Οί βάρδιες μας εχαμαν 
λάi}ος. Κατα τη γνώμη μου, μοϋ φαίνεται παράξενο ... 

- Λοιπόν, τώρα στο δρόμο μας; εΙπε ό Γκόντφρεϋ. 
- Μάλιστα, i}cX επανέλttουμε στο δρόμο μας, άλλα 

πρωτα πρέπει να ύπολογίσω πάνω στο χάρτη την κατεύ
{}υνση. 

- Διατάξατε να άνασύρουν την άτμάκατο; ρώτησε δ 
δεύτερος. 

- "Όχι, άπάντησε ό πλοίαρχος, γιατΙ ίσως να μαι; 
χρησιμέψη άκόμη. θα τη ρυμουλκήσουμε. 

Οί διαταγες τοϋ πλοιάρχου εξετελέσ{}ησαν, κι ή 
ά ά δ '-Q. , ., , "0 
τμ κατος ευ"ηκε πισω απο το« νειρο». 

'Ύ στερα άπο τρία τέταρτα, ό πλοίαρχος Τόρκοτ μ~ 
'Σον έξάντα στα χέρια, επαιρνε το ύψος τοϋ ήλιου, κι 
άφοϋ ύπολ6γισε το δρόμο που εΙχαν κάμει, όρισε την 
κατεύ{}υνση που i}' άκολουύοϋσε το καράβι . 

• Αφοϋ εγινε κι αυτό, ερριξε μια ματια στον δρίζον
τα, φώναξε τον δεύτερο στην καμπίνα του. κι εκεί ΟΙ 
δυό τους συζήτησαν άρκετη ώρα. 

Ή ήμέρα ηταν εκτακτη. τα «"Ονειρο» επλεε γρή
γορα, χωρΙς τη βοή{}εια των πανιων, που τα μάζεψαν, 
γιατΙ ό άνεμος ηταν πολυ άδύνατος. 
Ό Γκόντφρεϋ ηταν χαρούμενος, γιατΙ τί εΙναι πιο 

παρηγορητικο σ' αυτο το ταξίδι πάνω στην ήσυχη {}ά
λασσα, κάτω άπο λαμπρο ήλιο, τΙ εΙναι κείνο που πε
ρισσότερο εξυψώνει το νοϋ κι ευχαριστεί την ψυχή; 

Κι όμως, μ' όλα αυτά, ό Βαρελάκης μόλις κατόρ
-θ-ωσε να πάρη λιγάκι {}άρρος. Προσπα{}οϋσε να φάη 
μα χωρΙς καμια ορεξη κι ευχαρίστηση. Ό Γκόντφρεύ 
-θέλησε να τοϋ βγάλη το σωσίβιο που εζωνε όλο του το 
στη-&ος, άλλΟ εκείνος άρνή{}ηκε πεισματικά. 
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Βράδιασε. Ή ατμόσφαιρα ηταν γεμάτη πυκνους 

ατμούς, που δεν κατέβαιναν στην έπιφάνεια της {.Μλασ
σας. Ή νύχτα ηταν πολυ πιο σκοτεινη παρ' δσο -&α 
μπορουσε κανεΙς να φανταστΥι, βλέποντας την όμορφια 
της ήμέρας. 

Κανένας σκόπελος, βέβαια, δεν ύπηρχε στο δρόμο 
που είχε σημειώσει ό πλοίαρχος Τόρκοτ, άλλα συγκρού
σεις ηταν δυνατες κι έπίφοβες την όμιχλώδη έκείνη 
νύχτα. 

Γι· αυτσ τα φανάρια διορ-&ώ{}ηκαν μ' έπιμέλεια, 
λίγο μετα τη δύση του ηλιου. Το άσπρο φως άνεβάστη
κε στην κορυφη του άκάτιου ίστου, και τ(Ί. φωτα της -&έ
σης, πράσινο άριστερά, κόκκινο δεξιά, ελαμψαν πάνω 
στα έπιτόνια. "Ώστε, αν το «'Όνειρο» συγκρουότανε 
με κανένα πλΟίο, τουλάχιστο δεν ,'Μ εφταιγε αυτό, 
παρηγορια σχι άρκετή, βέβαια, γιατΙ το βούλιαγμα, κι 
όταν εΙναι όλα έν τάξει, πάντοτε εΙναι βούλιαγμα. Κι 
liv ηταν κανεις μέσα στο πλοίο που σκεπτόταν ετσι, 
αυτος ηταν, βέβαια, ό χοροδιδάσκαλος Βαρελάκης. 

Ώστόσο ό ftαυμάσιος αυτος άν{}ρωπος μπηκε στην 
καμπίνα του άναστενάζοντας διαρκως, όπως κι ό Γκόντ
φρεϋ στη δική του, άλλ' αυτος με τη βεβαιότητα ότι -&α 
περάση μιαν ησυχη νύχτα, ένω ό Βαρελάκης μονάχα με 
την έλπίδα, κι ας κουνιότανε πoΛU έλαφρα το «'Όνειρο» 
πάνω στα ησυχα κύματα. 
Ό πλοίαρχος Τόρκοτ άνάftεσε την τετραωρία στον 

δεύτερο και μπηκε κι αυτος στην καμπίνα του για ν" 
άναπαυτίΊ λιγάκι. 'Όλα ηταν έν τάξει, και το καράβι 
μπορουσε να πλέη μ. άσφάλεια, γιατΙ δεν φαινότανε 
πως {}α γίνη πιο πυκνη ή όμίχλη. 

'Ύστερα άπο είκοσι δευτερόλεπτα, ό Γκόντφρεύ 
κοιμότανε, κι ό χοροδιδάσκαλος, που συν11{}ωι::; επεφτε 
ντυμένος, αναστέναζε, στριφογυρνώντας στο κρεββάτι 
του. 

Θα ηταν μια μετα τα μεσάνυχτα, όταν ό Γκόντ-
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φρεϋ ξύπνησε ξαφνικα άπο φοβερες φωνές. 
Πήδησε άπο το κρεββάτι του καΙ φόρεσε σ' ενα 

λεπτο το παντελόνι του, το σακάκι του καΙ τ' άδιάβρο
χα παπούτσια του. ΣχεδΟν άμέσως άκούστηκαν άπο το 
κατάστρωμα οί φοβερες αύτες κραυγές: 

- Βουλιάζουμε, βουλιάζουμε ! .. 
• Αμέσως ό Γκόντφρεϋ βρέ{}ηκε εξω άπο την καμπί

να του κι ώρμησε στο διάδρομο. Άλλα έκεί σκόνταψε 
σε εναν άμορφο όγκο, που δεν άναγνώρισε στην άρχή. 
Θα ήταν χωρΙς άλλο ό χοροδιδάσκαλος. 

ΤΟ πλήρωμα ηταν έπάνω στο κατάστρωμα σε κί
νηση. 

- Σύγκρουση; ρώτησε ό Γκόντφρεϋ. 
- Δεν ξέρω ... δεν ξέρω ... με την καταραμένη αύτη 

όμΙχλη ... άπάντησε ό δεύτερος, άλλα βουλιάζουμε. 
- Βουλιάζουμε; ρώτησε ό Γκόντφρεϋ. 

Πράγματι, το «"Όνειρο», άραγμένο πάνω σ' ενα 
σκόπελο, επα{}ε μεγάλη βλάβη, καΙ το νερο άνέβαινε 
σχεδον ως το κατάστρωμα. 

Καμια άμφιβολία δεν ύπηρχε στι ή φωτια της μη
χανης εΙχε πια σκεπαστη. 

- Στη {}άλασσα! στη {}άλασσα! κύριε Γκόντφρεϋ, 
φώναξε ό πλοίαρχος· δεν εχουμε να χάσουμε ουτε στιγ
μή. Το πλοίο βυ{}ίζεται καΙ μπορεί να σας παρασύρη 
στη δίνη του ... 

- Κι ό Βαρελάκης; 
- Έγα, τον άναλαμβάνω 1.. Μόλις άπέχουμε άπο την 

άκτη εκατο μέτρα. 
-'Αλλα σείς; 
-Έγα, εχω κα{}ηκον να μείνω τελευταίος στο πλΟίο, 

καΙ μένω! εΙπε ό πλοίαρχος .• Αλλα φύγετε! φύγετε! 
Ό Γκόντφρεϋ δίσταζε άκόμα να ριχτη στη {}άλασ

σα. Ώστόσο, το νερο εφτανε πια ως το κιγκλίδωμα τού 
«Όνείρου». 

Ξέροντας ό πλοίαρχος Τόρκοτ στι ό Γκόντφρεϋ κο-
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λυμπάει σαν δελφίνι, τον επιασε τότε απο τους ώμους 
-καΙ τον ερριξε στΥI ftάλασσα. 

"'Η ' 'Γ ,,, δ' τ 'δ·Q.' ταν καιρος. ια τι, αν εν ηταν σκοτα ι, να 

έβλεπαν, βέβαια, ενα άνοιχτο βάραftρο στη -&έση που κα
τείχε το «'Όνειρο». 

Άλλ' ό Γκόντφρεϋ, με λίγες κιν.Υlσεις τών χεριών 
του πάνω στα ησυχα νερά, μπόρεσε ν' απομακρυν-&η 
γρίιγορα απο τη χοάνη εκείνη, που τραβάει, όπως οί δί
νες του βαρά {}ρου Μάελστρομ! 

<Όλα αύτα εγιναν σ' ενα λεπτό. 
Σε λίγο, μέσα σε απελπιστικες φωνές, τα φώτα 

του πλοίου εσβησαν το ενα ,υστερα άπο τ' άλλο. 
Καμια άμφιβολία δεν εμεινε ότι το «'Όνειρο» κα

'ταποντίστηκε κά{}ετα. 
Ό Γκόντφρεϋ μπό(.!εσε να φτάση σ' ενα ψηλΟ κι 

εύρύχωρο βράχο, προφυλαγμένον απο τα κύματα. 'Εκεί, 
του κάκου φωνάζοντας τους συντρόφους του με τ' ονο
μά τους, καΙ μην παίρνοντας καμιαν άπάντηση μέσα 
στο σκοτάδι, μην ξέροντας που βρίσκεται, κι αν αύτος 
μοναχα επέζησε απο την καταστροφή, περίμενε τη χα
ραυγή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

ΓΗ! ΓΗ! 

Πέρασαν τρείς ατελείωτες ώρες πρΙν φανη ό ήλιος 
, " 1 • 'ζ πανω απΌ τον ορι οντα. 

<Η δοκιμασίαΥΊταν άσχημη για μια αρχή, άλλα 
πρέπει να σας επαναλάβουμε στι ό Γκόντφρεϋ δεν είχε 
ξεκινήσει για εναν άπλο περίπατο. Σκέφτηκε ότι, επι
χειρώντας αύτο το ταξίδι, αφηνε πίσω του μια ζωη εύ
τυχισμένη καΙ γεμάτη αναπαύσεις, που δεν itάβρισκε 
στΙς περιπλανήσεις του. 'Έπρεπε, λοιπόν, να φανΎΊ γεν
ναίος στην περίσταση αύτή. 
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Προς το παρόν, ηταν σε άσφάλεια, γιατΙ ή -6-άλασ
σα δεν ,ιtα μπορΟ'υσε να τον φτάση πάνω σ' έκείνο το 
βράχο, που τον νότιζε μοναχα ή άχνη των κυμάτων. 

Άλλ' ό βράχος αύτος ηταν άπομονωμένος; ποια 
ηταν έκείνη ή άκτη που εΙχε δεί ό πλοίαρχος μέσα στο 
σκοτάδι; Σε πια ηπειρο άνηκε; "Ή ταν βέβαιο ότι το 
«'Όνειρο» εΙχε πέσει εξω άπο το δρόμο του κατα τη -6-α
λασσοταραχη των προηγουμένων ήμερων. Λοιπόν, ή -6-έ
ση τού πλοίου δεν μπόρεσε να όριστη ακριβώς. πως ν' 
άμφιβάλλη γι' αύτό, αφού ό πλοίαρχος πρΙν δυο ώρες 
τον έβεβαίωνε ότι οί χάρτες του καμια. ύπόδειξη ύφά
λων δεν εΙχαν γι' αύτες τις άκτές; 

Κι όμως ήταν αΙ,:{\{}εια. Ή ερευνα που εκαμε ό 
πλοίαρχος Τόρκοτ, αν γινότανε πιο μακριά, βέβαια -6-α. 
προλάβαινε το κακό. ' Αλλα σε τί χρησιμεύει να σκέπτε
ται κανεΙς τα περασμένα ... 

Το ζήτημα τώρα ηταν να μά{}η ό Γκόντφρεϋ αν 
βρισκότανε κοντα σε όποιαδήποτε στεριά. Σε ποιο μέ
ρος τού Είρηνικου Ώκεανου, αύτο {}α το σκεπτόταν 
επειτα. Προ πάντων επρεπε να σχεφτη, μόλις ξημέρωνε, 
ν' άφήση το βράχο αύτό, που δεν είχε πλάτος και μά
κρος περισσότερο απο είκοσι βήματα. Να τον αφήση και. 
να. πάη σ' άλλο μέρος. 

Άλλ' αν αύτο το άλλο μέρος δεν ύπηρχε; ~ Αν ό 
πλοίαρχος εκαμε λά{}ος μέσα σ' έκείνη την πυκνη όμί
χλη, αν γύρω απο τους σκορπισμένους αύτους σκοπέ
λους άπλωνότανε μια άπέραντη -6-άλασσα; "Αν, ως που 
εφτανε το μάτι, εβλεπε το νερο να ένώνεται με τον 
ούρανό; 

Οί σκέψεις του, λοιπόν, συγκεντρώνονταν μοναχα. 
σ' αύτό: "Όλη τη δύναμη των ματιων του τη μεταχειρι
ζότανε στο ν' άναζητη, μέσα στη σκοτεινη έκείνη νύ
χτα, αν κανένας σγκος συγκεχυμένος η σωρος βράχων 
η καμια. απόκρημνη ακτή, -6-' άπεκάλυπτε έκεί κοντα. 
κανένα κομμάτι γης προς τ' ανατολικα του σκοπέλου. 
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• Αλλα δεν είδε τίποτε ό Γκόντφρεϋ. Ούτε μυρουδια 
γης ερχόταν ως αυτόν, ούτε εβλεπε κανένα φως, ούτε 
ακουγε κανένα -&όρυβο. Ούτε κανένα πουλΙ περνούσε. 

Φαινόταν δτι γύρω του δεν ύπηρχε τίποτε άλλο 
παρα μια ύγρη ερημιά. 

·0 Γκόντφρεϋ όμολόγησε πως ύπηρχαν χίλιες πι-&α
νότητες εναντίον μιας πως δλα τελείωσαν. Γιατι τώρα 
δεν επρόκειτο πια να κάνη την πιοριοδεία της γης, αλλα 
ν' αντιμετωπίση το -&άνατο. Γι' αυτό, με ήρεμία καΙ 
-&άρρος, άφησε δλες του τΙς ελπίδες στη Θεία Πρόνοια, 
που μπορεί δλα να τα κάμη καΙ να βοη-&ήση καΙ το πιο 
άσ-&ενικο πλάσμα της, δταν το πλάσμα αυτο δεν μπορη 
πια τίποτε να κάνη μόνο του. 
Ό Γκόντφρεϋ δεν είχε τίποτε άλλο να κάνη παρα 

, , ,rI " \'C' , \e 
να περιμενη την ημερα, και τοτε να υποφερη με υπο-

μονή, αν δεν ύπηρχε καμια σωτηρία. "Ή να προσπα-&ή
ση να κάνη κάτι, ανύπηρχε καμιαπι-&ανότητα να σω-&η . 

• Αφού ησύχασε λιγάκι, κάνοντας αυτες τις σκέψεις, 
ό Γκόντφρεϋ κά-&ισε πάνω στο βράχο. "Έβγαλε μερικα 
φορέματα που ηταν βρεγμένα, το μάλλινο σακάκι του 
·δ' "β ά ' \, Υ u Ι ιως, και τα αρι του παπουτσια, για να ειναι ετοι-

μος να ριχτη πάλι στη -&άλασσα, αν τού παρουσιαζότα
νε καμια άνάγκη. 

Κι δμως, ηταν δυνατον να μη σώ{}ηκε κανεΙς άπο 
tO ναυάγιο; 

ΚανεΙς άπο τους άνδρες τού «Όνείρου» δε βγηκε 
στη γη; 

Παρασύρitηκαν, λοιπόν, ολοι στην άκαταγώνιστη 
εκείνη δίνη, που ανοίγει ενα καράβι οταν βουλιάζη; 

·0 τελευταίος, που μίλησε μαζί του ό Γκόντφρεϋ, 
ηταν ό πλοίαρχος Τόρκοτ, που είχε άπόφαση να μην 
άφήση το πλοίο του, εφ' οσον εστω κι ενας ναύτης {}α 
ηταν πάνω σ" αυτό. Ό πλοίαρχος, μάλιστα, τον ερριξε 
στη {}άλασσα, την ώρα που το κα τάστρωμα τού «Όνεί
ρου» ita βυ{}·ιζόταν. 



62 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

"Αλλ" οί άλλοι, ό κακόμοιρος ό χοροδιδάσκαλος, ό 
δυστυχισμένος Κινέζος, που τους βρηκε ξαφνικα το 
κακό, τον ενα στο διάδρομο καΙ τον άλλο στο βά{}ος του 
πλοίου, τί εγιναν; "Απ' όλους, λοιπόν, αύτος μονάχα 
σώ{}ηκε; Κι όμως ή ατμάκατος εΙχε μείνει να σέρνεται 
πίσω απο το πλοίο. ΜερικοΙ ναυαγοί, επιβάτες καΙ ναυ
τες, δεν μπορούσαν εγκαίρως να βρούν ενα καταφύγιο 
μέσα κεί καΙ να φύγουν απο τον τόπο της καταστρoφη~; 

Μάλιστα! 'Αλλ' ίσως 1) ατμάκατος να παρασύρ{}η
κε με το πλοίο, καΙ να ηταν ήδη βυ{}ισμένη πολλες όρ
γυιες κάτω απο το νερό. 
Ό Γκόντφρεϋ σκέφτηκε ότι, μέσα στη σκοτεινη ~

κε(νη νύχτα, αν δεν μπορούσε να διακρίνη τίποτα, του
λάχιστο {}α μπορούσε ν' ακουστη. Τίποτε δεν τον εμπό
διζε να φωνάξη. 'Ίσως ή φωνη κανενος συντρόφου του 
ν' άπαντούσε στη δική του. 

Φώναξε, λοιπόν, πολλες φορες με δυνατη φωνή, 
που {}' ακούστηκε, βέβαια, σε άρκετη απόσταση. 

, Αλλα κανένας δεν του άπάντησε. 
Έπανέλαβε πολλες φορές, γυρνώντας προς όλα τα 

σημεία του όρίζοντα. 
Βα{}ια σιωπή. 

- Μόνος! μόνος! ψι {}ύρισε. 
"Όχι μοναχα καμια φωνη δεν άπάντησε στη δική 

του, άλλ' ούτε καμια ήχαι δεν του εστειλε πίσω τον ηχο 
της φωνης του .• Αλλ' αν ήτανε κοντα σε καμιαν από
κρημνη άκτή, κοντα σε συμπαγείς βράχους, ηταν βέβαιο 
ότι οί φωνές του {}α ξαναγύριζαν σ' αύτόν. 

Τρείς αιρες αγωνίας πέρασαν. Ό Γκόντφρεϋ, ρι
γώντας καΙ περπατώντας πάνω στο στενο βράχο, προσ
πα{}ούσε ν' αντιστα-θ'η στο κρύο. Τέλος, μερικες λάμ
ψεις ώχρες εβαψαν τα σύννεφα του ζενί-θ'. ΤΗταν ή αν
ταύγεια των πρώτων χρωματισμων του όρίζοντα. 
Ό Γκόντφρεϋ, γυρισμένος προς το μέρος αύτό, το 

μόνο προς το όποίο {}α μπορούσε να ύπάρχη στεριά, 
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άναζητούσε να δη αν ύπηρχε καμια άκτη άπόκρημνη, 
που {ta διαγραφότανε στη σκιά, γιατΙ ό ηλιος, άνατέλ
λοντας καΙ φωτίζοντάς την άπο το πλάι με τΙς άκτίνες 
του, {t. άνάδειχνε ζωηρότερα το περίγραμμά της. 

Άλλα τίποτα δεν φαινόταν άκόμα άνάμεσα άπο το 
άμφίβολο εκείνο φως, γιατΙ μια ελαφρια όμίχλη, που 
ύψωνόταν άπο τη -&άλασσα, δεν επέτρεπε ούτε καν την 
εκταση των σκοπέλων να ύπολογίση. 

Λοιπόν, δεν ήταν καιρος για άπατηλα σχέδια. "Αν 
ό Γκόντφρεϋ ρίχτηκε πραγματικα πάνω σε κανένα άπο
μονωμένο σκόπελο τού Είρηνικού Ώκεανού, το τελευ
ταίο του καταφύγιο ηταν ενας {tάνατος σύντομος, {tά
να τος άπο πείνα καΙ δίψα η, καΙ στην άνάγκη, {tάνατος 
στο βά{tος της {tάλασσας! 

Ώστόσο εξακολου{}οϋσε να παρατηρη. 
Ή πρωινη όμίχλη αρχισε να διαλύεται, κι ό Γκόντ

φρεϋ εΙδε εναν εναν τους βράχους, που άποτελούσαν το 
σκόπελο, να διαγράφωνται σαν σ.νάγλυφοι πάνω στη 
{tάλασσα, σαν κανένα κοπάδι {tαλασσινων τεράτων. 
Ό πελώριος βράχος που στην κορφή του στεκόταν 

ό Γκόντφρεϋ, εβγαινε προς τη δυτικη ακρη άπο την 
οχ{tη των ύφάλων λιγότερο απο τριάντα όργυιες απο το 
μέρος όπου εΙχε βουλιάξει το «"Όνειρο». 
Ή {tάλασσα εδω {}ατανε πολυ βα{tιά, γιατΙ τίποτε 

πια δεν φαινόταν απο το πλοίο, ουτε καν ή ακρη τού 
καταΡΤΙΟύ του. "Ίσως γλύστρησε πάνω σε τίποτα ύφά
λους καΙ παρασύρ{}ηκε μακρια απο τους σκοπέλους. 

Μ" ενα βλέμμα μοναχα ό Γκόντφρεϋ κατάλαβε 
πως άπο κεί δεν ηταν δυνατο να περιμένη σωτηρία. 

Λοιπόν. όλη του ή προσοχη στράφηκε προς το μέρος 
εκείνο των ύφάλων, που ή όμίχλη αφηνε σι γα σιγα να 
φανη. 

Πρέπει να προσ{}έσουμε οτ;ι ή {tάλασσα, ησυχη 
την ώρα εκείνη, άφηνε τους βράχους να φαίνονται κα
λύτερα. τους χώριζαν άρκετα πλατια διαστήματα νε-
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ροϋ, κι αν ηταν κοντα. σε καμια. άκτη δεν {}α. ηταν δύ
σκολο να. την πλησιάση κανείς. 

• Αλλα. κανένα ίχνος άκτης. Τίποτε που να. δείχνη 
πως εκεί κοντα ύπηρχε στεριά. 
Ή όμίχλη εξακολουftοϋσε να. διαλύεται καΙ ν' ά

φήνη έλεύftερο το μάτι να δη. "'Ηδη μερικες άμμώδειι; 
πλάκες, που τΙς σκέπαζαν γλοιώδη φύκια, φαίνονταν 
άνάμεσα στους βράχους. 
Ή άμμος αύτη εδειχνε ότι εκεί κάπου {}α. ύπηρχε 

άμμουδιά, που {}α ηταν ένωμένη με την άκτη κάποιας 
στεριάς. 

Τέλος, μια μακρια σειρα άπα άμμουδερους λό
φους, φάνηκε καftαρότατα να κλείνη τον όρίζοντα προς 
τ' άνατολικά. Ό ηλιος εΙχε άπορροφήσει όλους τους 
πρωινους άτμούς, Κι ό δίσκος του φάνηκε τότε κατα
πόρφυρος. 

- Γη, γη ! φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 
Κι άπλώνοντας τα χέρια προς τη στερια εκείνη, 

γονάτισε πάνω στο βράχο, εύχαριστώντας το Θεό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

ΟΙ ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΙ 

Πρα'(ματικα ηταν στεριά .• Απα τη ftέση όπου βρι~ 
σκόταν ό Γκόντφρεϋ, μποροϋσε να δη όλη την άκτη 
έκείνη. 

Τελειώνοντας προς τα βόρεια και τα νότια σε δυο 
ανισα άκρωτήρια, δεν φαινότανε ναχη πλάτος περισσό
τερο άπα πέντε η εξι μίλια. άλλΟ όμως ήταν δυνατον ν' 
άνηκε σε καμια μεγάλη στεριά. Όπωσδίιποτε, ηταν του
λάχιστον ή σωτηρία. Ό Γκόντφρεϋ δεν άμφέβαλλε κα~ 
{}όλου ως προς αύτό. 

- Στη στεριά! εΙπε μέσα του. 
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• Αλλα πρΙν άφήση το σκόπελο, κύτταξε γύρω του 
για μια τελευταία φορά. 

Θ ' , Ν , , , " ... α φαινοταν αραγε κανενα ναυαγιο πανω στα κυ-
ματα, κανένα συντρίμμι τού «Όνείρου», κανένας ίσως 
που να έπέζησε; 

Τίποτα. 
Κι ή άτμάκατος άκόμα φαίνεται οτι παρασύρ{}ηκε 

στην άβυσσο. 
Σκέφτηκε τότε ό Γκόντφρεϋ πως ίσως κατόρ{}ωσε 

κανένας άπο τους συντρόφους του να βρη καταφύγιο 
σε κανένα σκόπελο, καΙ περίμενε κι αυτός την ήμέρα 
για να προσπα{}ήση να φτάση στην άκτή. 

Κανένας όμως δεν φαινόταν ούτε στους βράχους 
ούτε στην άμμουδιά. Παντου έρημιά, παντου γαλήνη. 
Ό Γκόντφρεϋ ήταν μονUχος. Στον έαυτό του μόνο 

επρεπε να έλπίζη, για να άντιπαλαίση στους διάφορους 
κινδύνους. 

Περπατώντας πάνω στους βράχους tj κολυμπώντας 
στα d[)atl"a νερά,ό Γκόντφρεϋ πάτησε τέλος τι) π6δι του 
πάνω σΤ11 γη αυτή, όπου ίσως τον περίμενε, αν όχι ενας 
γρήγορος {}άνα τος, τουλ(lΧιστο βίος αβίοτος, χειρότερος 
άπο {}άνατο. Ή πείνα, ή δίψα, το κρύο, οί διά.φοροι 
κίνδυνοι, χωρις κανένα όπλο για ν' αμύνεται, χωρις οπλο 
για κυνήγι, χωρΙς άλλα ρουχα· νύ. σε τί κατάσταση βρι
σχότανε. 

"Ά, τον άνόητο! 'Ή θ-ελε να μά{}η αν {ιταν ίκανσς 
να ξεφύγη άπο τις δύσκολες πι:ριστάσεις! Λοιπόν, τ(}}ρα, 
{}Cl μπορέση να δοκιμάση! Έζίιλεψε την τύχη του Ρο
βινσώνα! Λοιπόν, {}α μπορέσΥI να δοκιμάση αν ε Ι ναι 
αξιοζήλευτη μια τέτοια τύχη! 

ΚαΙ τότε {}υμή{}ιικε την άνετη ζωη που εχ.ανε στον 
'Ά γιο Φραγκίσκο, μέσα σε πλούσια και φιλόστοργη οί
κογένεια, που την αφησε για να περιπλανη-θη σε άγνω
στες χ('Ώρες. 

Θuμή{}ηκε το {}είο του Γουιλ, την άρραβωνιαστι-
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κιά του τη Φάιν; τους φΙλους του, που βέβαια δεν {)-α 
τους ξανάβλεπε, κι αισ{}άν{}ηκε μεγάλη {}λίψη, καΙ χω
ρΙς να. το {}έλη ενα δάκρυ ελαμψε στην άκρη των μα
τιων του. 

Τουλάχιστον αν δεν ηταν μόνος, αν κι ενας άλλος 
σωζόταν άπο το ναυάγιο, {}α. μποροϋσε σπω ς κι αύτος 
νάρ{}η σ' αύτη την άχτή~ αν οχι τουλάχιστον ό πλοίαρ
χος η ό δεύτερος, εστω κι ό τελευταίος άπο τους ναίi
τες, εστω κι αύτος ό χοροδιδάσκαλος Βαρελάκης, οση 
λίγη πεποί{}ηση κι αν εΙχε βρεί πάνω στους σκοπέλους, 
δεν μΠQροϋσε άραγε ν' άνακαλύψη τίποτε πάνω στην 
άμμουδιά; 
Ό ~κόντφρεϋ ερριξε ενα παρατεταμένο βλέμμα σ

δλο το βορειο καΙ το νότιο μέρος, άλλα δεν διέκρινε τΙ
ποτα.-ΤΟ μέρος αύτο της γης, βέβ'-1ια, {}α. ηταν άκατοί
κητο'(Κανένα σημείο καλύβας, ούτε ίχνος καπνoίi να 
βγαtνη άπο που{}ενά. 

- Έμπρός, εμπρός, εΙπε μέσα του ό Γκόντφρεϋ. 
Κι άρχισε να προχωρη προς τα. βόρεια. 

Ή σιωπη ηταν άπόλυτη. Μερικα. {}αλασσινα που
λιά, γλάροι κι άλλα, επαιζαν στΙς άκρες των βράχων. 

Ό Γκόντφρεϋ περπάτησε ως ενα τέταρτο της ωρας. 
Τέλος, ηταν ετοιμος ν' άνέβη τον μεγαλύτερο άπο τους 
άμμόλοφους, οπου ηταν σπαρμέ,'ΟΙ σχίνοι καΙ φρύγανα, 
άλλα στά {}ηκε άπότομα. 

"Ένα πράγμα αμορφο, εξογκωμένο, σαν πτωμα xti
νενος {}αλασσινοϋ τ€ρατoς, που ηταν ριγμένο εκεί χωρΙς 
άλλο άπο την τελευταία τρικυμία, η ταν πεσμένο πε
νήντα μέτρα μακρια. άπ' αύτόν, στην άκρη των ύφάλων. 

<Q Γκόντφρεϋ ετρεξε προς εκείνη τη διεύ{}υνση. 
"Όσο πλησίαζε, ή καρδιά του χτυποϋσε δυνατότερα, 

γιατΙ πραγματικα. στο ζωο εκείνο άναγνώρισε σχημ&. 
άν {}ρώπι νο. 

"Οταν εφτασε σε άπόσταση μόλις έκατο βημάτων, 
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στά&ηκε, σα να εΙχαν καρφω{}η τα πόδια του στη γη, 
καΙ φώναξε: 

- Ό Βαρελάκης! 
1'Ηταν πραγματικα ό δάσκαλος τού χορού καΙ τού 

καλού παραστήματος. 
Ό Γκόντφρεϋ ρίχτηκε έπάνω του. ·'Ισως να του

μενε άκόμα κάποια πνοή. 
Σε λίγο κατάλαβε δτι το σωσίβιο ηταν έκείνο που 

εκανε την έξόγκωση καΙ που εδινε στον δυστυχισμένο 
χοροδιδάσκαλο μιαν όψη τέρατος. Άλλ' δμως, αν καΙ 
φαινόταν άκίνητος, ίσως να μην ήταν πε&αμένος. "Ίσως 
το σωσίβιο να τον κράτησε πάνω στο νερό, καΙ τα κύ-

, , "β λ ' λ' ματα να τον ε γα αν στην παρα ια. 

Ό Γκόντφρεϋ βάλ{}ηκε στη δουλιά. Γονάτισε μπρο
στά του, τούβγαλε τη ζώνη καΙ τρίβοντάς τον με τα δυ
νατά του χέρια κατόρ{}ωσε να τού βγάλη μια έλαφρια 
πνοη άνάμεσα άπο τα χείλη του. "Έβαλε τότε το χέρι 
του πάνω στην καρδιά του. ·Η καρδια χτυπούσε άκόμα. 
Ό Γκόντφρεϋ αρχισε να τον φωνάζη με τ' όνομά του, 

έκείνος κούνησε το κεφάλι του κι επει τα εβγαλε μια 
βραχνη φωνη καΙ κάτι άσυνάρτητες λέξεις. 

·0 Γκόντφρεϋ τον κούνησε άπότομα. 
·0 χοροδιδάσκαλος ανοιξε τα μάτια του, εβαλε τ' ά

ριστερό του χέρι πάνω στο μέτωπό του κι επειτα σήκωσε 
το δεξί του για να βεβαιω{}η ότι το πολύτιμο βιολάκι 
του καΙ το δοξάρι, που τα κρατούσε σφιχτά, δεν έχά
t}ηκαν. 

- Βαρελάκη! άγαπητέ μου Βαρελάκη! φώναξε δ 
Γκόντφρεϋ, άνασηκώνοντάς του έλαφρια το κεφάλι. 

ΤΟ κεφάλι αύτό, με τ1ς λίγες τρίχες που τουμειναν 
σαν φρύγανα, εκανε ενα άσ{}ενικο νεύμα. 
-Έγω εΙμαι, έγώ, ό Γκόντφρεϋ. 
-·0 Γκόντφρεϋ! άπάντησε ό χοροδιδάσκαλος, κι ά-

μέσως γονατίζει, κυττάζει, χαμογελα, σηκώνεται! 
Αισ{}άν{}ηκε δτι εχει τέλος πάντων ενα ύποστή-
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ριγμα στερεό. Κατάλαβε πως δεν εΤναι πια πάνω στο 
κατάστρωμα του πλοίου, δπου διαρκώς ζαλιζόταν. CH 
-θ-άλασσα πια δεν τον όρίζει. Άναπαύεται πάνω σε στε
ρεο εδαφος. ~αι τότε ό χοροδιδάσκαλος ξαναβρίσκεΙ. 
δλη του την εύκινησία, που εΤχε χάσει άπο την ώρα που 
μπαρκάρισε, τα πόδια του άμέσως στά{}ηκαν στραμ
μένα προς τα εξω, σε κανονικη {}έση, τ' άριστερο χέρι 
παίρνει το βιολί, το δεξιο τινάζει το δοξάρι, επειτα οι 
χορδές άναδίνουν ενα μελαγχολικο ηχο στο άγγισμα 
τών δαχτύλων, κι άπο τα χείλη του που χαμoγελoiίνε 
ξεφεύγουν οί λέξεις αύτές: 

- Στη -θ-έση σας, δεσποινίς! 
·0 καημένος εΤχε στο νοϋ του τη Φάιν ... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 

ΡΟΒΙΝΣQΝΕΣ! 

ΟΥ στερα άπ' αύτό, ό δάσκαλος κι ό μα{}ητης ρίχτη-
καν ό ενας στην άγκαλια του άλλου. 
-' Αγαπημένε μου Γκόνrφρεϋ! φώναξε ό Βαρελάκης. 
- Καλέ μου Βαρελάκη! άπάντησε ό Γκόντφρεϋ. 
- Τέλος πάντων, φτάσαμε στο λιμάνι! φώναξε ό χο-

ροδιδάσκαλος, με ύφος άν{}ρώπου που χόρτασε πια καΙ 
, ξ'δ " , τα τα ι ια και τις περιπετειες. 

Κι αύτο το όνόμαζε: φτάσιμο στο λιμάνι. 
Άλλ' ό Γκόντφρεϋ δεν {}έλησε να συζητήση πάνω . . , 

σ αυτο. 

- Λύσε το σωσίβιό σου, εΤπε, γιατΙ σε πνίγει καΙ σε 
στενοχωρεί στις κινήσεις σου. 

- ΚαΙ νομίζετε δτι μπορώ να το κάνω χωρΙς κανένα 
κίνδυνο; ρώτησε ό χοροδιδάσκαλος. 

- ΧωρΙς κανένα κίνδυνο, άπάντησε ό Γκ6ντφρεϋ. 
ΚαΙ -τώρα, κρύψε το βιολάκΙ. σου κι ελα να δoiίμε τον 
τόπο. 
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- ''Ας παμε, εΙπε κι ό χοροδιδάσκαλος. "Αλλά, σε πα
ρακαλώ, Γκόντφρεϋ, να σταματήσουμε στο πρώτο χα
πηλειο που -Β-α βρούμε, να τσιμπήσουμε κάη. ΕΙμαι ψό
φLος άπο την πείνα. Να ρίξω τίποτε μέσα μου να δυ
ναμώσω, να στα-Β-ώ στα ποδαράκια μου. 

- Μάλιστα, στο πρώτο! άπάντησε ό Γκόντφρεϋ, κου
νώντας το κεφάλι, καΙ στο τελευταίο άκόμα ... αν δεν 
μας άρέση το πρώτο! 
-"Έπειτα, εΙπε ό χοροδιδάσκαλος, -&α ρωτήσουμε 

κανένα διαβάτη πού εΙναι το τηλεγραφείο για να τηλε
γραφήσουμε στο -&είο σου Κόλντεροπ. Φαντάζομαι δη 
ό άφεντάν-Β-ρωπος αύτος δεν -&. άρνη-&η να μας στειλη 
δσα χρήματα χρειάζονται για να έπιστρέψουμε στο μέ
γαρο της όδού Μοντγκόμερυ, γιατΙ έγω δεν εχω άπάνω 
μου λεπτο τσακιστό. 

- Σύμφωνος! Στο πρώτο τηλεγραφείΟ, άπάντησε ό 
Γκβντφρεϋ, η-αν δεν ύπάρχη έδώ τηλεγραφείο-στο 
πρώτο ταχυδρομείΟ. "Εμπρός, Βαρελάκη! 
Ό χοροδιδάσκαλος, βγάζοντας το σωσίβιο άπο πάνω 

του, το φορτώ-&ηκε στον ώμο, κι οί δυό τους Άδιευ-&ύν
-Β-ηκαν προς τη σειρα. τών άμμόλοφων, που ήταν κατα 
μηκος της παραλίας. 

ΤΟ μόνο που έπι-&υμουσε πολυ ό Γκόντφρεϋ, καΙ 
που ή συνάντηση του χοροδιδασκάλου τον εκαμε να. έλ
πίζη, ήταν να μά-Β-η αν αύτοΙ μονάχα ήταν δσοι έπέζη
σαν άπο το ναυάγιο τού «·Ονείρου». 

-Ενα τέταρτο πέρασε άπο τη στιγμη που αφησαν 
το δρόμο τών σκοπέλων, κι άνέβαιναν πάνω σ' ενα άμ
μόλοφο ψηΛ,δν τριάντα μέτρα. Φτάνοντας στην κορφή 
1'ου, έξέτασαν τον όρίζοντα, που οι προεξοχες της άκτης 

\ 3.." β'" τους Τυν εκρυ αν ως ΤΟΤ8. 

Σε άπόσταση δυο η τριών μιλΙων κατ'α τη διεύ
-Β-υνση αύτή, δεύτερη γραμμη λόφων τους έμπόδιζε να 
δουνε πιο πέρα. 

Προς τα βορεινα. φαινότ'ανε καλα δη ή άκτη στέ-



ΡΟΒΙΝΣΏΝΕΣ! 71 

νευε. Προς τα νότια πάλι εσκαβε την πα~αλία βαi}ια 
ενας όρμος, καΙ προς το μέρος αύτό, τουλάχιστο, φαινό
ταν ότι στένευε ό 'Ωκεανός. Το συμπέρασμα, λο'ίπόν, 
fμαν ότι ή γη αύτη του Είρηνικου 'Ωκεανου i}ατανε 
χερσόνησος, καΙ στην περίπτωση αύτή, ό ίσi}μος που ti1V 
ενωνε με όποιαδήποτε ηπειρο επρεπε να ζητηitη προς 
τα βόρεια η τα βορειοανατολικά. 

'Οπωσδήποτε, ή χώρα αύτη σχι μονάχα δεν ηταν 
αγονη, αλλ' ηταν σκεπασμένη απο ενα εύχάριστο χλοε
ρο στρωμα, άτέλειωτα λιβάδια που τα διέσχιζαν έλικο
ειδως καitαρα ποτάμια, δάση ψηλα καΙ πυκνά, που τα 
δέντρα τους ηταν βαλμένα σαν σκαλωσιες ως το πίσω 
έπίπεδο των λόφων. Είχαν ετσι μια i}αυμάσια itέα. 

Σπίτια, δμως, που ν' αποτελουν κανένα χωριό, 
lTtoui}Evα δεν φαίνονταν. 

Κανένα οίκοδόμημα, καμια επαυλη, κανένα άγρο
κήπιο, ούτε ίχνος καπνου που να μαρτυρη πως κάπου 
έκεί, κάτω άπο τα δέντρα, είναι κρυμμένο κάποιο 
σπιτάκι. 

Ούτε κανένα κωδωνοστάσιο ανάμεσα στο πληitος 
έκείνο των δέντρων, ούτε κανένας μύλος πάνω σε κα
νένα απομονωμένο ϋψωμα. Ούτε καλύβα η όποιαδήπο
τε στέγη. Τίποτε . ., Αλλωστε, ούτε ενας δρόμος δεν φαι
νόταν χαραγμένος, ούτε μονοπάτι. Φαινόταν ότι ανitρώ
πινο πόδι lΠOτε δεν πάτησε ούτε ενα χαλίκι αύτης της 
αμμουδιάς, ούτε το παραμικρο χορτάρι αύτων των λι
βαδιων. 

- Δεν διακρίνω την πόλη, παρατήρησε ό χοροδιδά
σκαλος. 
-'Ίσως, γιατΙ δεν ύπάρχει καμια πόλη στο μέρος 

αυτο της έπαρχ(ας, απάντησε ό Γκόντφρεϋ. 
-' Αλλα χωριό; 
- Ούτε ... 
- ΚαΙ που ε'ίμαστε, λοιπόν; 
- Δεν ξέρω. 
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- πως! Δεν ξέρετε! Δεν μπορουμε, λοιπόν, να το 
μά-θουμε; 

- Ποιος ξέρει; 
- Τότε, λοιπόν, τί -θα γίνουμε; φώναξε ό χοροδιδά-

σκαλος, σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό. 
- Ροβι νσωνες ίσως! 

Στην άπάντηση αυτή, ό χοροδιδάσκαλος εκαμε ενα 
πήδημα, που κανένας γελωτοποιος δεν -θακανε καλύτε-

, tι " , 

ρα απ αυτον. 

Ροβινσωνες! Ροβινσώνας αυτός! 'Απόγονοι του 
αν-θρώπου έκείνου που εζησε έπΙ πολλα χρόνια στο νησΙ 
Χουαν Φερναντέ-θ! 

Έγκαταλειμμένοι, άπομακρυσμένοι άπο τους συγ
γενείς καΙ φίλους, χωρισμένοι άπο τους δικούς τους χι
λιάδες μίλια, προορισμένοι να ύπερασπίζωνται τη ζωή 
τους ίσως άπο -θηρία, ίσως απο αγρ(ους, έλεεινοί, χωρις 
πόρους, ύποφέροντας άπο την πείνα, άπο τη δίψα, χω
ρΙς όπλα, χωρΙς έργαλεία, σχεδΟν χωρΙς φορέματα! 

"Όχι! ήταν άδύνατο! 
- Μη μου λέτε τέτοια πράγματα, Γκόντφρεϋ, φώ

ναξε ό χοροδιδάσκαλος. "Όχι! μην κάνετε τέτοια α
στεία. ΚαΙ μόνο να τα ύπο-θέσω, μπορουν να με -θανα
lώσουν. Θελήσατε ν' άστειευ-θητε, δεν εΙναι ετσι; 

- Ναί, καλέ μου Βαρελάκη, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ, 
εχε -θάρρος' αλλα πρώτα ας φροντίσουμε για κείνο που 
εΙναι πιο βιαστικό. 

Πραγματικά, ηταν καιρος ν' αναζητήσουν κανένα 
σπήλαιο, καμια τρύπα για να περάσουνε τη νύχτα τους. 
"Έπειτα -θα προσπα-θουσαν νά βρουν μερικες άχιβάδες 
για να καταπραυνουν την πείνα τους. 
Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, κι ό χοροδιδάσκαλος αρχι-

, β , 'λ"'λ σαν να κατ ε αινουν πα ι τον αμμο οφο. 

Ό Γκόντφρεϋ άναρωτιόταν: 
_ .. Αν δεν ύπάρχουν κάτοικοι στη γη αυτή, βρίσκον

ται, τουλάχιστο, ζωα; 
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Λέγοντας ζωα έννοουσε τα ημερα, δηλαδη κυνήγια 
τ,ριχωτα καΙ φτερωτά, οχι δμως καΙ τ' άγρια έκείνα, που 
εΙναι αφ{}ονα στΙς χωρες της τροπικης ζώνης, καΙ που 
του ηταν άχρηστα .• Αλλα γι' αύτό, {}α μπορουσε να βε
βαιω{}η επειτα. 'Οπωσδήποτε, μερικα κοπάδι.α πουλιων 
εδιναν ζωη στην παραλία: "Ένα εΙδος έρωδιου, αγριό
χηνες, τουρλουλίδες, αγριόπαπιες, που πετουσαν πάνω 
κάτω, καΙ φώναζαν σα να διαμαρτύρονταν για την 
τόλμη των αν{}ρώπων αύτων, που ηρ{}αν καΙ κατέλα
βαν το βασίλειό τους. 

'Ο Γκόντφρεϋ σκέφτηκε-καΙ πολυ σωστα-δτι 
αφ ου τα πουλια αύτα μαζεύονταν σε κοπάδια πολυά
ρι {}μα, {}απρεπε οί βράχοι να τους πρόσφεραν αρκετές 
τρύπες για να μένουν. 

Λοιπόν, τα πουλια δεν ελειπαν, κι ή μόνη δυσκολία 
{}α ηταν πως να τα πιάσουν χωρΙς κανένα δπλο. Το κα
λύτερο {}ατανε, προς το παρόν, να βρουν μερικα αύγα 
και να τα φανε. 

Όπωσδήποτε, αν καΙ αύτη ή τροφη ηταν πρόχειρη, 
πως δμως {}α την μαγείρευαν; Πως να βρουν φωτιά; 
Σπουδαίο ζήτημα που τη λύση του την ανέβαλαν. 

'Ο Γκόντφρεϋ κι ό χοροδιδάσκαλος έπέστρεψαν 
κατ' εύ{}είαν στην πλαγιά, που απο πάνω της πετουσαν 
κοπάδι α {}αλασσοπούλια. 

Έκεί τους περίμενε μια εύχάριστη εκπληξη. 
Άνάμεσα στα πουλια που έτρεχαν πάνω στην άμ

μουδια η έβοσκαν στα φύκια και στα νερόΧQρτα, διέ
κριναν μερικες ορνι{}ες και δυο πετεινους ράτσας ·Αμε
ρικάνικης. "'Οχι, βέβαια, δεν εΙχαν άπατη{}η, γιατι μό
λις πλησίασαν οί δυό μας φίλοι, {}αυμάσι α κακαρίσματα 
αντήχησαν στον αέρα, σαν φωνη σάλπιγγας. Και πιο 
πέρα, ποια ηταν αραγε τα τετράποδα εκείνα, πουκρύ
βονταν ανάμεσα στους βράχους καΙ προσπα{}ουσαν να 
φτάσουν στον αμμόλοφο δπου ηταν πολλοι {}άμνοι κα
ταπράσινοι; 'Ο Γκόντφρεϋ ουτε σ· αύτο εκαμε λά{}ος. 
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'Ή ταν καμια δωδεκαρια «άγούτια», πέντε εξι πρόβατα, 
άλλες τόσες κατσίκες, που εβοσκαν με την ήσυχία τους. 
-" Α, Βαρελάκη, φώναξε, κύτταξε, λοιπόν! 
Ό χοροδιδάσκαλος σήκωσε το κεφάλι του, μα δεν 

εΙδε τίποτε, άπορροφημένος κα{}ως ηταν άπο το συναί
σ-θ-ημα της άπροσδόκητης αύτης κατάστασης τών πραγ
μάτων. 

Μια σκέψη ηρ-θ-ε στο νου του Γκόντφρεϋ, ότι δη
λαδη τα ζώα αύτα {}ο" άποτελουσαν μέρος του φορτίου 
του «ΌνεΙρου». 

- Κύτταξε, λοιπόν. εΙπε ό ΓκόντφρΈϋ, έκείνο που 
δεν εκαμε κανεΙς άπο τους δυστυχισμένους μας συντρό
φους, το κατόρ-θ-ωσαν άπλα ζώα, που τα όδήγησε το εν
στικτο της αύτοσυντηρήσεως. Κι άπ' όλα όσα εΙχε το 
«"Ονειρο» σώ-θ-ηκαν μοναχα τα κτήνη ! .. 

- Κι έμείς μαζί! εΙπε άφελέστατα όχοροδιδάσκαλος. 
Πράγματι, κι δ χοροδιδάσκαλος κατόρ-θ-ωσε να 

σω-θ-η σαν ενα άπλο ζώο, άσυνείδητα, χωρΙς να συγτε
λέση σε τίποτε αύτος ό ίδιος ... 

"Ή ταν πολυ εύχάριστο για τους δυο ναυαγούς, το 
ότι μερικα ζώα μπόρεσαν να σω-θ-ουνε στην άκτή. 

Θα τα μάζευαν. {}οα τα μάντριζαν, κι liv ή διαμονη 
στη γη αύτη παρατεινότανε, δεν {}άτανε δύσκολο ν" 
άποτελέσουν όλόκληρο κοπάδι άπο τετράποδα κι όλό
κληρο πτηνοτροφείο . 

• Αλλ" έκείνη την ήμέρα ό Γκόντφρεϋ -θ-έλησε να. άρ
κεστη στις -θ-ρεπτικες τροφες που μπορουσε να τους 
προμη-θ-εύση ή. άκτή, όπως τ' αύγα κι οί άχιβάδες. 
Λοιπόν, ό χοροδιδάσκαλος κι αύτος βάλ{}ηκαν να. ψά
χνουν άνάμεσα στα βράχια καΙ κάτω άπο το στρώμα 
τών φυκιών, κι ετσι, ύστερα σπο λίγο, μάζεψαν άρκετα 
μύδια κι άλλα οστρακα που μποροϋσαν να τα. φάνε ώμά. 

Έπίσης βρηκαν μερικες ντουζίνες αύγα άγριόχηνας 
πάνω στους ψηλους βράχους, που ηταν στην άκρη του 
κόλπου, κατα το βόρειο μέρος τυυ. 
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'Ώστε εΙχαν προμή-ltειες που μπορουσαν να -ltρέψουv 
κι άλλους. 

- ΚαΙ φωτιά; εΙπε ό χοροδιδάσκαλος. 
- Ναί! .. φωτιά! απάντησε ό Γκόντφρεϋ. 

Το ζήτημα της φωτιάς ήταν το σπουδαιότερο 
απ' δλα τα ζητήματα, κι ανάγκασε τους δυο ναυαγους 
να ψάξουνε τις τσέπες τους. 

του χοροδιδάσκαλου ηταν άδειες 11 σχεδον άδειεςJ 
γιατΙ δεν είχαν τίποτε άλλο εκτος άπο μερικες χορδες 
για το βιολάκι του κι ενα κομμάτι πάστα γιο. το δοξάρι 
του. πως μπορούσε, λοιπόν, ν' ανάψη κανεις φωτια 

" " 'δ' μ αυτα τα υο; 

Ό Γκόντφρεϋ πάλι δεν ητανε καλύτερα εφοδια
σμένος. 'Ωστόσο, με μεγάλη του εύχαρίστηση βρηκε στην 
τσέπη του ενα -ltαυμάσιο σουγιά, που 11 δερμάτινη {}11κη 
του τον είχε προφυλάξει απο το νερό. 
Ό σουγιας αύτός, που εΙχε λεπίδα, τρυπ(χνι καΙ 

πριόνι, ηταν πολύτιμος σ' αύτη την περίσταση. 
'Αλλ' έκτος απ' αύτο το εργαλείο, ό Γκόντφρεϋ κι 

ό σύντροφός του δεν είχαν τίποτε άλλο παρα μόνο τα 
χέρια τους. 

·Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα χέρια τού 
χοροδιδάσκαλου σε τίποτε αλλο δεν ηταν εξασκημένα 
παρα μόνο να παίζη το βιολί του και να χειρονομη με 
χάρη. 

Λοιπόν, ό Γκόντφρεϋ σκέφτηκε δτι μονάχα στα δι
κά του χέρια επρεπε νάχη. πεπoίίtηση. 

'Όμως σκέφτηκε να χρησιμοποιήση τα χέρια του 
χοροδιδάσκαλου για ν' άνάψη φωτιά, με δυο κομμάτια 
ξύλα, που {}α τάτριβε το ενα πάνω στο άλλο. 

Μερικα αύγα που {}α ψfινονταν μέσα στη χόβολη, 
-ltd ηταν, βέβαια, πρώτης τάξεως γεϋμα. 

Λοιπόν, ενο) ό Γκόντφρεϋ λεηλατούσε τΙς φωλιές, 
ό χοροδιδάσκαλος πη γε να μαζέψη μεΡΙΚCl ξυλαράχια 
στη ρίζα ένος βράχου, προφυλαγμένου άπο τον άέρα. 



ΡΟΒΙΝΣQΝΕΣ! 77 

Ό χοροδιδάσκαλος διάλεξε δυο κομμά τια πολυ ξερά~ 
εχοντας σκοπο να τα τρίψη το ενα πάνω στ' άλλο ωσ
που να βγη φωτιά. 

"Ό,τι συνή{}ως κάνουν οί άγριοι της Πολυνησίας. 
Γιατί τάχα κι ό χοροδιδάσκαλος, που κατ α τη γνώμη 
του ηταν πολυ άνώτερος άπο κείνους, γιατί δεν {}α το 
κατόρ{}ωνε κι αύτός; 

Λοιπόν, τρίβει και ξανατρίβει σαν λυσσασμένος ό 
κακομοίρης! Άλλ' είτε γιατι ή ποιότητατοϋ ξύλου δεν 
ήτανε καλή, είτε γιατΙ δεν ήταν αρκετα ξερα τα ξύλα 
η τέλος πάντων γιατΙ ό χοροδιδάσκαλος δεν εΙχε την 
εύκινησία που χρειαζότανε σε τέτοια δουλειά, αν δεν 
κατόρ{}ωσε να {}ερμάνη εστω καΙ λιγάκι τα κομμάτια 
τοϋ ξύλου, κατόρ{}ωσε, τουλάχιστο, να βγάλη άπο το 
σώμα του μεγάλη {}ερμότητα. Το μέτωπό του κάπνισε 
κυριολεκτ ικά. 
Ό Γκόντφρεϋ, όταν γύρισε απο τη δουλιά τoυ~ 

τον βρηκε κατα'ίδρωμένο καΙ σε {}έση που οί χορογρα
φικές του άσκήσεις ποτε δεν {}α την προκαλοϋσαν 

- Δεν γίνεται τίποτε; ρώτησε. 
- 'Όχι, Γκόντφρεϋ, τίποτε δεν γίνεται, άπάντησε ό 

χοροδιδάσκαλος, κι άρχίζω να πιστεύω ότι οί άγριες αύ
τες έφευρέσεις εΙναι έπινοήματα για να ξεγελοϋνε τον 
καημένο τον κοσμάκη. 
-'Όχι, εΙπε ό Γκόντφρεϋ, άλλα καΙ σ' αύτό, όπως 

καΙ σ' όλα τα πράγματα, πρέπει να ξέρη κανεις πώς να 
κάνη. 

- Τότε, λοιπόν, τ' αύγά ... 
- Θα μπορούσαμε να μεταχειριστοϋμε κι εναν άλλο 

τρόπο άκόμη, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ. "Αν δέσου
με τ' αύγο σ' ενα σπάγγο καΙ τον στριφογυρίσουμε 
δυνατά, κι επειτα σταματήσουμε άπότομα την κίνηση, 
ίσως ή κίνηση να μεταβληftη σε ftερμότητα καΙ τότε ... 

- Τότε τ' αύγο fta εΤναι ψημένο! . 
- Μάλιστα, αν ή περιστροφη εΤναι πολυ γρήγορη 
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καΙ το σταμάτημα άπότομο. Άλλα πως να γίνη αύτο 
το σταμάτημα χωρΙς να σπάση τ' αύγό; ·Ωστε το άπλου
στατο εΙναι, καλέ μου Βαρελάκη, αύτό: 

Κι άφου επιασε ό Γκόντφρεϋ με μεγάλη λεπtό
τητα ενα αύγό, το εσπασε άπο τη μιαν άκρη κι επειτα 
τοχαψε χωρΙς παραπανήσια συζήτηση. 
Ό χοροδιδάσκαλος δεν μπορουσε ν' άποφασίση να 

τον μιμη-θ-η, καΙ γι' αύτο περιορίστηκε μοναχα στα μυδι.α. 
τους εμενε τώρα να ζητήσουν κανένα σπήλαιο για 

, , " 
-να περασουν τη νυχτα τους. 

- Δεν άκούστηκε ποτέ, παρατήρησε ό χοροδιδάσκα-
λος, να μη μπόρεσαν οί Ροβινσωνες να βρουνε τουλάχι
στο μια σπηλιά, καΙ που να μην την εκαμαν άργότερα 
χατοικία τους. 

- .. Ας ψάξουμε, λοιπόν, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ. 
του κάκου δμως έξέτασαν δλους τους βράχους στο 

βόρειο μέρος τού κάμπου. 
Ούτε σπήλαιο, ούτε καμια τρύπα που να μπορούσε 

να χρησιμέψη για στέγη. Παραιτή-θ-ηκαν, λοιπόν, άπ' 
αύτό. 
Ό Γκόντφρεϋ τότε άποφάσισε να παν να δούνε τον 

τόπο ως τα πρώτα δέντρα, πέρα άπο την άμμώδη έκείνη 
άκρογιαλιά . 

., Αφησαν, λοιπόν, τους άμμόλοφους καΙ μπηκαν στα 
καταπράσινα λιβάδια, που εΙχαν δεί πρΙν μερικές ώρες. 

Κατα σύμπτωση, ΚΙ οί άλ.λοι ναυαγοΙ τους παρα
κολού&ησαν. Καi}-ως φαίνεται, οί κοκόροι, οί κόττες, τα 
πρόβατα, οί κατσίκες καΙ τα «άγούτια», κινούμενα άπο 
το ενστικτό τους, έπέμεναν να τους άκολουi}-ουν, 

ΧωρΙς άλλο, αίσiΜνονταν τον έαυτό τους όλομό
ναχο στην άμμουδια έκε(νη, που δεν τους εδινε δλα τα 
μέσα της συντήρησης, χόρτα Τι σκουλήκια. 

Μετα τρία τέταρτα ό Γκόντφρεϋ κι ό χοροδιδά. 
σκαλος, που πήγαιναν δλο το δρόμο σιωπηλοί, εφτασαν 
στα πρώτα δέντρα. Ούτε ίχνος κατοικίας, είτε κατοίκων. 
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Τελεία έρημιά. 
Ό Γκόντφρεϋ ζήτησε να βρη κανένα γέρικο κορμο 

κούφιο, ώστε να μπορέσουν να στεγαστούνε στην κου
φάλα του, άλλ' οί ερευνές του πηγαν χαμένες, liv κι ~ .. 
ξακολού{}ησε να ζητα ως το βράδι. 

Τότε ή πείνα άρχισε να ταυς ταράζη το στομάχι, 
κ, οί δυό τους άρκέστηκαν μοναχα στα κοχύλια που κου
βάλησαν άρκετα άπο την άμμουδιά. 

'Έπειτα, κατακουρασμένοι, κοιμή{}ηκαν στή ρίζα 
ένος δέντρου, έλπίζοντας στο θεό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΝΗΣΙΙ 

Πέρασε ή νύχτα χωρΙς να συμβη τίποτα το ~ξα,
ρετικό. Ο[ δυο ναυαγοί, κατακουρασμένοι άπο τΙς συγκι
νήσεις καΙ τους κόπους, είχανε κοιμη{}η τόσο ηΣUΧα, 
σα να εΙχαν πέσει στα κρεββάτια τους, στο πιο ανετο 
δωμάτιο τοο μεγάρου της όδοο Μοντγκόμερυ. 

Τήν άλλη μέρα, 27 Ίουνίου, με τΙς πρώτες άκτΙ· 
"ες τού ηλιου, τους ξύπνησε ή φωνή τού κόκορα. 
Ό χοροδιδάσκαλος χρειάστηκε πολλή ώρα να τρίβη 

τα μάτια του καΙ να άπλώνη τα χέρια του, προτού άν
τιληφt}η τήν πραγματικότητα. 

- ΚαΙ το σημερινο πρόγευμα -ι}Cι μοιάζη με το χτε
σινο γεύμα; ρώτησε πρώτα πρώτα. 

- Πολυ το φοβούμαι, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ, άλλ' 
έλπίζω να εΙναι καλύτερα το βράδι. 
Ό χοροδιδάσκαλος δεν μπόρεσε να συγκρατήση 

ενα μορφασμό! 
Πού ηταν το τσάι καΙ τα σάντουίτς, που ως τόΤ6 

τού τα εφερναν μόλις ξυπνούσε! 
"Όμως επρεΠ6 να το πάρη άπόφαση.·Ο Γκόντφρεϋ 
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πάλι, αίσ&ανότανε τώρα καλα την ευ&ύνη που τον βά
ραινε αυτον μονάχα, γιατΙ τίποτε δεν εΙχε να περιμένη 
άπο το σύντροφό του. 

Στο άδειο κουτί, που χρησίμευε στον χοροδιδάσκα
λο για κρανίο, καμια πρακτικη σκέψη δεν μπορουσε να 
γεννη&η. Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, επρεπε να σκέπτεται, 
να φαντάζεται, ν' άποφασίζη καΙ για τους δυό. 

Θυμή&ηκε τη Φάιν, την άρραβωνιαστικιά του, 
που τόσο άπερίσκεπτα άρνή&ηκε να κάνη γυναίκα του, 
κι επει τα τον &είο του Γουtλ, που τόσο άνόητα άφησε. 

- Για να ποικίλουμε το συνη&ισμένο μας γεϋμα, ε t
πε γυρνώντας προς τον χοροδιδάσκαλο, νά καΙ λιγα κο
χύλια καΙ τρία ζευγάρια αυγά! 

- ΚαΙ τίποτα για να τα ψήσουμε; 
- Τίποτα ! 'Αλλ' αν δεν είχαμε κι αυτά, τί &αλεγες, 

κυρ Βαρελάκη ; 
- Θαλεγα στι δεν ύπάρχει τίποτα το αρκετό, απάν

τησε με απάitεια ό χοροδιδάσκαλος. 
Στο αναμεταξύ, αναγκάσitηκαν ν' αρκεσitοϋν καΙ 

σ' αυτο το γεϋμα.. 
Μια σκέψη πολυ φυσικη ηλitε στο νου τοϋ Γκόντ

φρεϋ: να επεκτείνη πιο πέρα την εξέταση του τόπου. 
Προ πάντων ενδιέφερε να μάitουν σε ποιο μέρος του 
Είρηνικου Ώκεανοϋ χά&ηκε το «'Όνειρο», για να προσ
πα&ήσουν να πάνε σε κανένα κατοικημένο μέρος αύτης 
της παραλίας, σπου &α μπορούσαν να περιμένουν το πέ
ρασμα κ.ανενΟς καραβιοϋ. 
Ό Γκόντφρεϋ παρατήρησε στι, αν μπορουσε να πε

ράση τη δεύτερη σειρα των λόφων, ίσως να κατατοπι
ζότανε. Δεν ένόμιζε στι ή πορεία &α ηταν περισσότερη 
άπο μια η δυο ώρες. 

Στην εξέταση αυτη αποφάσισε ν' αφιερώση τΙς 
_ '" _ t , 

πρωτες ωρες της ημερας. 

Κύτταξε γύρω του κι εΙ δε δτι οί πετεινοΙ κι οί κότ
τες τριγυρνοϋσαν ανάμεσα στα ψηλα χόρτα καΙ τ' «αγού-
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τια», οί κατσίκες καΙ τα πρόβατα εβοσκαν άνάμεσα στα 
δέντρα. 
Ό Γκόντφρεϋ άδιαφοροϋσε αν εσερνε άπο πίσω 

του σλο αυτο το κοπάδι των πουλιων καΙ των τετραπό
δων. <Όμως, για να τα συγκρατήση με περισσότερη ά
σφάλεια έδω, χρειάστηκε ν' άφήση το χοροδιδάσκαλο 

, , λ' 
να τα φυ αη. 

Αυτος πάλι δέχτηκε να μείνη μερικες ώρες μόνος 
του, βοσκος τοϋ κοπαδιοϋ του. Μι.α μονάχα παρατήρη-., 
ση εκαμε: 

-" Αν τύχη καΙ χα{tητε, Γκόντφρεϋ; 
- Μη φοβασαι κα{tόλου γι' αυτό, άπάντησε ό νέος. 

Θα περάσω έκείνο το δάσος μονάχα, κι έπειδη έσυ δεν 
{t. άφήσης το μέρος αυτό, εΙμαι βέβαιος στι {tιX σε βρω. 

- Μη ξεχνατε το τηλεγράφημα στο {tείο σας Γουιλ, 
καΙ ζητηστε του πολλά, μα πολλα δολλάρια. 

- Τηλεγράφημα ... Τι γράμμα! Είμαστε σύμφωνοι, 
άπάντησε ό Γκόντφρεϋ, πού, έφ' σσον δεν βεβαιωνότα
νε για τη {tέση της γης αυτης, δεν η{tελε να διαλύση τα 
ονε ιρα τοϋ χοροδιδάσκαλου. 

"Έπειτα, άφοϋ εσφιξε το χέρι τοϋ Βαρελάκη, μπηκε 
κάτω άπο τη σκια των δέντρων, που το πυκνό τους 
φύλλωμα μόλις το διαπερνοϋσαν μερικες άκτίνες τοϋ 
ηλιου, καΙ τράβηξε προς τον ψηλο έκείνο λόφο που ό 
ογκος του εκρυβε όλο τον όρίζοντα προς τ' άνατολικά. 

Μονοπάτι δεν ύπηρχε που{tενά, κι όμως το εδαφος 
δεν iJtav τελείως παρ{tένο άπο κά{tε ίχνος, γιατΙ ό 
Γκόντφρεϋ παρατήρησε ποϋ καΙ ποϋ περάσματα ζώων. 
Τρείς η τέσσερες φορες νόμισε ότι βλέπει να φεύγουν 
μερικα ταχύποδα μηρυκαστικά, αλκες η πλατόνια, άλλα 
κανένα ίχνος άγρίων {tηρίων δεν άνακάλυψε, δηλαδη 
τίγρεων η «γιαγκουάρ», που για την άπουσία τους δεν 
λυπότανε, βέβαια. 

ΤΟ πάνω μέρος τοϋ δάσους εκρυβε χιλιάδες που-



ΝΗΣ Ι! 83 

λιά, καΙ πιο ψηλα πετούσαν, κατάκορφα στσν αΗΗρα. 
δυο τρείς γυπαετοί. 

'Όμως κανένα άπ' τα πουλια εκείνα δεν ήταν τέτοι
ου χαρακτηριστικου είδους, ώστε να μπορουσε κανεΙς 
να συμπεράνη άπ' αυτο το γεωγραφικο πλάτος της γης 
αυτης. 

Το ίδιο καΙ για τα δέντρα του δάσους, που ηταν 
τα ίδια σχεδΟν με τα δέντρα της Κάτω Καλιφορνίας, 
του κόλπου της Μουτερέης καΙ του Νέου Μεξικου. 

"Ήταν εκεί κόμαροι, κρανιες με μεγάλα λουλούδια, 
ράμνοι, σημύδες, πλατάνια, τέσσερα πέντε είδη μαγνό
λιες, που βλέπει κανεΙς καΙ στη νότια Καρολίνα. 

'Έπειτα, σε μερικα αραιοφυτεμένα τμήματα του 
μεγάλου εκείνου δάσους, εβλεπες ελιές, καστανιες και' 
μικρα δεντράκια, ταμαρινιές, μυρσίνες, που βρίσκονται 
στα νότια της εύκρατης ζώνης. 
Ύ πηρχε άρκετο διάστημα άνάμεσα σ' αυτα τα δέν

τρα, ώστε να μπορη κανεΙς να περνά, χωρΙς κα{}όλου ν' 
αναγκάζεται να καταφεύγη στη φωτια η στο τσεκούρι. 
Ό μπάτης κυκλοφορουσε πολυ εύκολα ανάμεσα στα 

ψηλότερα κλαδια των δέντρων, κι εδω κι εκεί μεγάλες 
φωτεινες πλάκες έλαμπαν σαν κα{}ρέφτες πάνω στη γη. 

Λοιπόν, ό Γκόντφρεϋ βάδιζε σε πλάγια γραμμή 
περνώντας κάτω απο τα μεγάλα δέντρα. Οϋτε του περ' 
νουσε κα{}όλου ή σκέψη να πάρη μερικες προφυλάξεις

Βιαζότανε να φτάση τα ύψώματα, που τριγύριζαν· 
το δάσος προς τ' ανατολικά. 

Άναζητουσε ανάμεσα άπο τα φυλλώματα τη διεύ
i}υνσι των ακτίνων του ήλιου, για να πάη συντομώτερα 
έκεί που η{}ελε. 

Οϋτε εβλεπε κα{}όλου τους όδηγους-τα πουλια 
που όνομάζονται ετσι, γιατΙ πετουν μπροστα άπο τον 
~δ ό " ,:ι, :t , 
Ο οιπ ρο-να στεκωνται, να επιστρεφουν, κι αμεσως 

πάλι να εξακολου{}ουν, σαν να{}ελαν να του δέίξΟ,υν το 
δρόμο. Τίποτα δεν μποροϋσε να τον άποσπάση. 
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Αύτη ή εκσταση το;:; πνεύματός του ητανε δικαιο
λογημένη, γιατΙ μέσα σε μια ώρα {t. αποφασιζόταν ή 
τύχη του. 

Μέσα σε μια ώρα {tάξερε αν {td του ηταν δυνα
τον να φτάση σε κανένα μέρος κατοικημένο αύτης της 
ηπείρου. 
Ό Γκόντφρεϋ, αφού σκέφτηκε καλα κι απ' ό,τι ηξερε 

για την κατεύ{tυνση προς την όποία επλεε, καΙ για το 
δρόμο που εκανε το «"Όνειρο» κατα το ταξίδι του το 
δεκαεπταήμερο, εΙπε ότι μονάχα στην Ίαπωνικη παρα
λία η στην Κινεζικη ακτη {td μπορουσε να βουλιάξη το 
πλοίο. 

'" Αλλωστε, ή {tέση τού ήλιου, διαρκώς νότια, εδειχνε 
φανερα ότι το «"'Ονειρο» δεν επέρασε το όριο τού νό
τιου ήμισφαίριου. 

Δυο ώρες αφ' ότου ξεκίνησε ό Γκόντφρεϋ, συμπέ
ρανε δτι είχε περπατήσει ως πέντε μίλια, αφο;:; ύπο
λόγισε και μερικες στροφές, που αναγκάστηκε να κάνη 
έξ αιτίας της πυκνόtητας του δάσους. 

Το δεύτερο, λοιπόν, επίπεδο των λόφων δεν ηταν 
δυνατον ν' απέχη πολύ. 

Τώρα τα δέντρα ηταν πιο αραιά, αποτελουσαν συ
στάδες απομονωμένες, κι οι φωτεινες ακτίνες περνού
σαν εύκολα ανάμεσα απο τα ψηλα κλαδιά. 

Το εδαφος, μάλιστα, άρχισε να εχη κάποια έλα
φρη κλίση στ'ην αρχή, που στο τέλος εγινε αρκετα από
τομη ανηφοριά. 
Ό Γκόντφρεϋ, μ" όλο που ητανε κουρασμένος, εΙχε 

αρκετη {tέλ ηση ωστε να μη διακόψη την πορεία του. 
ΚαΙ {td ετρεχε μ" όλη του τη δύναμη αν δεν ηταν από
τομες οι πρωτες πλαγιές. 

Σε λίγο ανέβηκε αρκετα ψηλά, ώστε να εχη κάτω 
απο τα πόδια του ολον έκείνον τον χλοερο {tόλο, που 
άπλωνόταν απο πίσω του, κι απ" οπου ξέφευγαν μερι
~ες κορφες δέντρων, έδω κι εκεί. 
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, Αλλ' ό Γκόντφρεϋ δεν είχε το νου του να βλ έπη 
πίσω του. Το βλέμμα του δεν ξεκολλουσε πια άπο τη 
γραμμη εκείνη της ψηλης κορφης, που φαινότανε κα
μια έκατοστη μέτρα μπροστά του. "Ή ταν το μόνο εμπό
διο που εκρυβε τον όρίζοντα προς τ' άνατολικά. 

'Ε - ι 'Ε - 1 'Ε -, , Κ " -- κει ... κει .,. κει, στην κορφη. ι απο κει, 

τί {}α δω; Πόλη; Χωριό; Έρημιά ; .. 
"Ερε{}ισμένος τρομερα ό Γκόντφρεϋ, εξακολου6'οϋ

σε ν' άνεβαίνη, σφίγγοντας τα χέρια πάνω στο στη{}ος 
του, για να συγκρατη τους παλμους της καρδιάς του. 

Τέλος, σε λίγες στιγμες {}άφτανε. Ό άνήφορος του 
φαινόταν άκόμα δυσκολώτερος. 

'Έκανε μια τελευταία προσπά{}εια. Τέλος, πρόβαλε 
το κεφάλι πάνω άπο την κορφή, ενω το σωμα του ηταν 
ξαπλωμένο πάνω στη γη. 

τα μάτια του εκαμαν το γύρο του όρίζοντα. 
Ή {}άλασσα άποτελουσε αύτον τον όρίζοντα, κι εί

κοσι μίλια άπο κεί συγχεότανε με τη γραμμη του ού
ρανου! 

Θάλασσα καΙ προς τα δυτικα καΙ προς τα νότια 
καΙ προς τα βορεινά. <Η άτέλειωτη {}άλασσα τον περι
τριγύριζε άπο παντοϋ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΠΑΝΤΟΥ ΕΡΗΜΙΑ 

- Νησί! 
Βγάζοντας τη λέξη αύτη άπα το στόμα του ό Γκόντ

φρεϋ, αίσ{}άν6'ηκε να σπαράζεται ή ψυχή του, γιατΙ 
ποτε δεν είχε φανταστη πως ηταν δυνατον να βρίσκεται , , , , 
πανω σε νησι. 

Κι δμως ετσι ηταν! Αισ{}ανότανε την εντύπωση 
που αίσ6'άνεται ενας αν6'ρωπος πού, άφου άποκοιμή-
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i}ηκε μέσα σε μια βαρκούλα που την παρέσυραν τα κύ
ματα μακρια άπο την ακτή, ξυπνάεL επειτα καΙ βλέπεL 
ότι δεν εχει ουτε κουπΙ, ουτε πανι. για να γυρίση πίσω 
στη στεριά! 

"Αλλ" ό Γκόντφρεϋ συνηλ{}ε γρήγορα, κι άμέσως 
. άποφάσισε να παραδεχ{}η την κατάσιαση όπως ηταν. 
Πι{}ανότητες σωτηρίας, έπειδη δεν μπορούσαν ναρ{}ουν 
απ' εξω, αυτος επρεπε να τΙς προκαλέση. 

"Έπρεπε τώρα να έξετάση, όσο μπορούσε καλύτερα, 
τη διαμόρφωση τοϋ νησιοϋ αυτοϋ. Ύ πoλόγι~ε ότι {}α 
ηταν ή περιφέρειά του έξήντα περίπου μίλια, το μηκος 
του είκοσι μίλια καΙ το πλάτος του δώδεκα. 

Το κεντρικο μέρος κρυβόταν απο το πυκνο δάσος 
που τελείωνε στη γραμμη της κορφης. 

·Όλο το ύπόλοιπο ηταν μοναχα ενα λιβάδι με συ
στάδες δένδρων η άμμουδια με βράχους. 

Μερικα λιμανάκια φαίνονταν έκεί στην ακτή, 
άλλα τόσο μικρά, που μόλις {}α μποροϋσαν να προσφέ
ρουν καταφύγιο σε δυο η τρία ψαράδικα xatXLa. 

Μόνο ό κόλπος δπου βούλιαξε το «'Όνειρο» εΙχε 
εκταση έφτα όχτω μίλια . 

• Αλλα ποιο ηταν αυτο το νησί; Σε ποιο γεωγρα
φικο σύμπλεγμα; 

• Ανηκε σε αρχιπέλαγος η ηταν τελείως απομονω
μένο μέσα στον Ώκεανό ; 

Όπωσδήποτε, κανένα άλλο νησί, μικρο η μεγάλο, 
ψηλο η χαμηλό, δεν φαινότανε τριγύρω. 
Ό Γκόντφρεϋ εξέταζε τον όρίζοντα .• Αλλα τίποτε 

δεν εβλεπε πάνω στην κυκλικη γραμμή, όπου συγχεόταν 
ή {}άλασσα κι ό ουρανός! 

οι Αν, λοιπόν, ύπηρχε που{}ενα κανένα νησΙ 11 καμια 
ακτη ηπείρου, -θ" άπεϊχε πολύ. 
Ό Γκόντφρεϋ, αφοϋ ανασκάλισε όλες τΙς γεωγρα

φικές του γνώσεις, πρσσπά{}ησε να {}υμη{}η ποιο ηταν 
αραγε αυτο το νησΙ τοϋ Ειρηνικοϋ ΏκεαΥοϋ. 
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Με το συλλογισμό, λοιπόν, που εκαμε, εβγαλε το 
έξης συμπέρασμα: Το «"Όνειρο» επλεε δεκαεφτα μέ
ρες σχεδΟν με κατεύιtυνση νοτιοδυτική, αλλ α με ταχύ
τητα έκατον πενήντα η έκατον όγδόντα μίλια στΙς εί
κοσι τέσσ€ρες ώρες επρεπε να ε Τχε δια τρέξει ως πενήντα 
μοίρες. Έξ άλλου, ητανε βέβαιο πως δεν εΤχε περάσει 
'Ιη γραμμη τού 'Ισημερινού. 

"Αρα επρεπε να ζητήση τη ιtέση τού νησιού αύτοϋ 
στο τμημα που περιλαμβάνεται ανάμεσα στΙς δυο μοί
ρες: έκατον έξΎ)ντα κι έκατον έβδομήντα. 

Στη λωρίδα αύτη τού Είρηνικού Ώκεανού νόμισε 
ό Γκόντφρεϋ, καΙ πολ-υ σωστά, οτι ό γεωγραφικος άτλας 
ανάφερε το αρχιπέλαγος των Σάντου"ίτς. 'Αλλ' έκτος απο 
το αρχιπέλαγος αύτό, δεν ύπηρχαν τίποτε νησια απο
μονωμένα, που τα όνόματά τους ίσως {}α τα είχε ξε
χάσει; 

- Λοιπόν, είπε μέσα του ό Γκόντφρεϋ, αφού δεν 
ξέρω το όνομα τού νησιού, ας το όνομάσω Φάιν, σ' ανά
μνηση έκείνης, που δεν επρεπε με κανένα τρόπο να πα
ρατήσω για ν' αρχίσω το ταξίδι. Κι άμποτε το όνομα 
αύτο να εΤναι για μας καλΟς οίωνός! 
Ό Γκόντφρεϋ τότε άρχισε να έξετάζη αν το νησι 

i}ταν κατοικημένο αποτο μέρος που δεν μπόρεσε ακόμη 
να το έπισκεφιtη. 

Άπο την κορφη έκείνη δεν εΤδε τίποτε που να φα
νερώνη καμια κατοικία μέσα στα λιβάδια, ίχνος ί{}αγε
νων, ουτε σπιτάκια στο με{}όριο των δέντρων, ουτε καν 
μια ψαράδικη καλύβα στην ακτή. 

Άλλ' αν το νησι ηταν ερημο, ερημη ηταν καΙ γύρω 
ή {}άλασσα· κανένα πλοίο δεν φαινότανε πoυιtενά. 
Ό Γκόντφρεϋ, μετ α την έξέταση αύτή, σκέφτηκε 

πως τίποτε άλλο δεν τού εμενε να κάνη παρα να κα
τέβη το λόφο καί να ξαναγυρίση κοντα στον Βαρελά
κη .• Αλλα πρΙν <Ιφήση τη {}έση του, το βλέμμα του 
επεσε προς τα βορεινά, οπου ύψωνότανε ενα δάσος απο 
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γιγάντια δέντρα, που περνουσαν στο ύψος όλα όσα ό 
Γκόντφρεϋ είχε δεί στη ζωή του. 
-'Ίσως, σκέφτηκε, {}α πρέπη να εγκαταστα{}ω σ' 

αύτο το μέρος, γιατΙ αν δεν κάνω λά{tος, βλέπω εκεί 
ενα ποταμάκι που διασχίζει το λιβάδι. 

Αύτο {ta, το εξέταζε siJ{tiJ; την άλλη μέρα. 
Προς τα νότια ή {tέα του νησιού ήταν κάπως άλ

λιώτικη. Δάση καΙ λιβάδια παραχωρούσαν τη {tέση τους 
στΙς άμμουδιές, και πού καΙ ποϋ πάλι στην παραλία άνορ
{tώνονταν μερικοΙ βράχοι. 

• Αλλα πόσο άπόρησε δ Γκόντφρεϋ, όταν τού φά
νηκε πως είδε ενα έλαφρο καπνο να βγαίνη πέρα απο 
το βραχώδη εκείνο φραγμό! 

- Μήπως εΙναι έκεί μερικοΙ άπο τους συντρόφους 
μας; φώναξε. Άλλ' σχι! δεν είναι δυνατόν! πως {ta, 
μπόρεσαν ν' άπομακρυν{tοϋν άπο τον κόλπο άπο τα χτές, 
καΙ μάλιστα μακρια άπο την πλαγιά; Λοιπόν, {ta, εΙναι 
κανένα χωριο ψαράδων η καμια κατασκήνωση r{ta
γενων. 
Ό Γκόντφρεϋ κύτταξε με όλη του την προσοχή. 

'Ήτανε, πραγματικά, καπνος ό έλαφρος εκείνος άτμος 
που δ άνεμος τον εσπρωχνε προς τα δυτικά; 

'Ίσως να εκανε λά{tος. Όπωσδήποτε, σε λιγο εξα
φανίστηκε. 

Χαμένη έλπίδα. 
Ό Γκόντφρεϋ κύτταξε για τελευταία φορα προς 

την κατεύ{}υνση αύτή, επειτα κατέβηκε τον κατήφορο 
καΙ μπ'ηκε πάλι στο δάσος. 

rιy στερα άπο μια ωρα εφτασε στα τελευταία 
δέντρα. 

Έκεί τον περίμενε δ Βαρελάκης, άνάμεσα στο κο
πάδL του, καΙ σε τί νομίζετε πως καταγινόταν ό προ
κομμένος ό χοροδιδάσκαλος; Στα ίδLα καΙ στα ίδια. 
Κρατώντας στο δεξί του χέρι ενα κομμάτι ξύλο καΙ στο 
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άριστερο ενα άλλο, η;ρoσπατtoύσε άκόμα να τ' άνάψη. 
"Έτριβε, ετριβε με μεγάλη ύπομονrl. 

- Λοιπόν; ρώτησε μόλις διέκρινε άπο μακρια τον 
Γκόντφρεϋ. Και το τηλεγραφείο; 

- Δεν ηταν άνοιχτό! άπάντησε ό Γκόντφρεϋ. 
- ΚαΙ το ταχυδρομείο; 
-~Ήταν κλειστό! Άλλ' ας προγευματίσουμε ! .. Πέ-

τtανα άπο την πείνα ... τα λέμε ϋστερα. 
ΚαΙ το πρωΙ αύτο ό Γκόντφρεϋ κι ό σύντροφός 

του άναγκάστηκαν να περιοριστοϋνε στα άψητα αύγα 
, , 'λ 

και στα κοχυ ια. 

- Δίαιτα πολυ ύγιεινή! ελεγε ό Γκόντφρεϋ στον χο
ροδιδάσκαλο, που δεν ηταν κα{}όλου της ίδιας γνώμης 
κι ετρωγε με δυσκολία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 

Το ΜΕΓ ΑΛΟ ΔΑΣΟΣ 

Ή μέρα εΙχε προχωρήσει άρκετά. Γι' αύτο ό Γκόντ
φρεϋ άποφάσισε ν' άναβάλη για την έπομένη τη νέα 
τους εγκατάσταση. 

Άλλα στΙς ερωτήσεις που τού εκανε ό χοροδιδά
σκαλος για τ' άποτελέσματα της εξερεύνησής του, άπάν
τησε τέλος, ότι επεσαν πάνω στο νησΙ Φάιν οί δυό τους 
μόνο, κι ότι επρεπε να φροντίσουν πρωτα πως να ζή
σουν κι επει τα πως να φύγουν. 

- Νησί! φώναξε ό χοροδιδάσκαλος. 
- Ναί ... νησί! 
- Περικυκλωμένο άπο τη τtάλασσα; .. 
- Φυσικά. 
-' Αλλα ποιο νησί; 
- Σού είπα, το νησΙ Φάιν, καΙ καταλαβαίνεις γιατί 

το ονόμασα ετσι. 
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-"Όχι! .. δεν καταλαβαίνω, άπάντησε ό χοροδιδά
σκαλος, καΙ δεν βλέπω καμια όμοιότητα! Ή μΙς Φάιν 
περικυκλώνεται άπο ξηρά! 

'Ύ στερα άπο τη μελαγχολικη αύτη σκέψη, ό Γκόντ
φρεϋ αρχισε πάλι να μαζεύη κοχύλια καΙ αύγά, στα 
όποία επρεπε ν' αρκεστουν {tέλοντας καΙ μή, κι επειτα 
τσακισμένος απο την κούραση δεν αργησε ν' αποκοιw 

μη{tη στη ρίζα ένος δέντρου. 

Ό χοροδιδάσκαλος, που ή φιλοσοφία του δεν πα
ραδεχότανε μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων, κq.{tησε 
κοντά του βυ{tισμένος σε πικρες σκέψεις .. 

την αλλη μέρα, 20 Ίουνίου, ξύπνησαν κι οί δυο 
πρΙν ό πετεινος τους διακόψη τον ϋπνο τους. 

ΚαΙ πρώτα πρώτα το ίδιο πρόγευμα. Μοναχα το 
δροσερο νερο του ρυακιου το αντικατέστησαν με λίγο 
γάλα που αρμεξαν απο μια κατσίκα. 

οι Α, τον καημένο τον Βαρελάκη! Που ε{ναι έκείνα 
τα διάφορα ποτά, που δεν ταπινε, άλλα {ta μπορουσε 
να παραγγείλη να του τα φέρουν, όποια ώρα κι αν 
fj{tελε, στΙς ταβέρνες καΙ στα μπαρ του "Αγίου Φραγκί
σκου ; Κατάντησε να ζηλεύη τα πουλιά, τα «άγούτια», 
τα πρόβατα, που επιναν καΙ δροσίζονταν χωρΙς να ζη
τουνε τίποτε παραπάνω άπο το κα{tαρο νερό. τα ζώα 
αύτα δεν χρειάζονταν φωτια για να ψήνουν την τροφή 

Ρ'ζ' , ,!ΙΙ '\' τους. ι ες, χορτα, σποροι τους εφταναν, και το προ-
, τ , ~ ,~ , 

γευμα τους ηταν παντοτε ετοιμο στην ωρα του, πανω 

" 'ζ στο πρασινο τραπε ι. 

-Έμπρός! εΙπε ό Γκόντφρεϋ. 
Κι οί δυό τους αρχισαν να απομακρύνωνται άπο 

κείνο το μέρος, ένώ ή συνοδεία τών ζώων τους παρα
κολου-6-0υσε. 

Το σχέδιο του Γκόντφρεϋ ήταν να πάνε στο βόρειο 
μέρος του νησιου καΙ να έξερευνήσουν το μέρος έκεινο 



92 Η ΣΧΟΛΗ TQN ΡΟΒΙΝΣQΝQΝ 

της άκτης, δπου ύψώνονταν τα μεγάλα δέντρα, που εΙδε 
άπο την κορυφη του λόφου. 

• Αλλα για να πάη προς τα εκεί άποφάσισε ν" άκο
λου{}ήση την παραλία. "Ίσως τα κύματα να εΙχαν βγά
λει έξω στην άμμουδια κανένα άπομεινάρι του ναυαγίου. 

'Ίσως ναβρισκε μερικους άπο τους συντρόφους του 
τοϋ «Όνείρου», που {}α έπρεπε, βέβαια, να τους {}άψη. 
Να συναντήση κι ενα μονάχα αν{}ρωπο ζωντανο άπο 
το πλήρωμα του «Όνείρου», αύτο δεν το έλπιζε πιά, 
τριανταέξι ώρες μετ α την καταστροφή. 
Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, κι ό σύντροφός του πέρασαν 

την πρώτη σειρα των άμμολόφων καΙ σε λίγο ξαναβρέ
{}ηκαν στην άρχη της πλαγιας, που την ξαναβρηκαν 
έρημη, όπως την εΤχαν άφήσει. 

·Εδω άνανέωσαν την προμή{}εια των αύγων καΙ 
των κοχυλιών, γιατΙ προέβλεπαν δτι ίσως δεν {}α τα 
εβρισκαν στο βόρειο μέρος του νησιου. 

"Έπειτα, άνέβηκαν δλο εκείνο το τμημα της άκτης, 
εξετάζοντάς την συγχρόνως με το βλέμμα τους. 

Τίποτε, πάντοτε τίποτε. 
Πρέπει να όμολογήσουμε δη ή τύχη που έκαμε 

Ροβινσωνες τους δυο ναυαγους τοϋ «'Ονείρου» τους 
φάνηκε πιο σκληρη παρ' δ,τι φάνηκε στους πρΙν άπο 
αυτούς. ΓιατΙ σ" εκείνους, τους πρΙν άπο αυτους Ροβιν
σωνες, έμενε κάτι τΙ άπο το βουλιαγμένο καράβι. Κι 
άφου έβγαζαν άπ· αύτο ενα σωρο πράγματα, μπορου
σαν να χρησιμοποιήσουν καΙ τα συντρίμμια του. "Έβγα
ζαν τροφες για πολλες μέρες, φορέματα, έργαλεία, 
~ λ 'λ' " , υΠ α, τε ος παντων τα απαραι τητα . 

• Αλλ' έδω τίποτε άπ' αύτά. 
Μέσα στη μαύρη έκείνη νύχτα, το καράβι εξαφα

νίστηκε στα βά{}η της {}άλασσας κι ούτε το παραμικρο 
άπ· δ,τι εΙχε μέσα δεν έπεσε στην άκτή. 

Δεν μπόρεσαν να σώσουν τίποτε άπ' αύτό. Ούτε καν 
ενα σπ(ρτο, καί, πραγματικά, αυτο το σπίρτο ελειπε τώρα. 
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ΤΟ ξέρω καλά, αν{}ρωποι κα{}ως πρέπει, μέσα στο 
δωμάτιό τους, μπροστα στο τζάκι τους, που βγ<iζουν 
φλόγες τα κάρβουνα η τα ξύλα, μας λένε με προ{}υμία : 

- Να προμη{}ευτη κανεΙς φωτιά; Άλλα τίποτα πιο 
εύκολο άπ' αυτό... cy π<iρχουν ενα σωρο τρόποι. Δυο 
χαλίκια! Λίγο πανΙ καμμένο ... (καΙ πως να το κάψουμε 
το πανι αυτό;) ΜΗ δυο κομμάτια ξερο ξύλο, να τρίψη 
κανεΙς κατα τον πολυνησιακο τρόπο ... 

Λοιπόν, δοκιμάστε! 
Λυτο σκεπτόταν ό Γκόντφρεϋ, περπατώντας, κι αυ

το τον ένδιέφερε. 'Ίσως Χι αύτός, άνακατεύοντας την 
πλούσια φωτια τοϋ τζακιοϋ του, καΙ διαβάζοντας ιστο
ρίες περιηγήσεων, ίσως να σκέφτηκε κι αύτος κατα τον 
ίδιο τρόπο. 

Άλλα στη δοκιμη τα πράγματα ηταν πολυ πιο δύ
σκολα άπ' ό,τι τα φανταζότανε. 

Περπατοϋσε, λοιπόν, βυ{}ισμένος σε τέτοιου είδους 
σκέψεις, μπροστα άπο τον χοροδιδάσκαλο, που όλη του 
ή εγνοια ήταν να μαζεύη με τΙς φωνές του το κοπάδι 
το)ν προβάτων και των πουλιων. 

·Έξαφνα ό Γκόντφρεϋ πρόσεξε κάτι τσαμπια άπο 
μικρα μηλα που ηταν κρεμασμένα άπο τα κλαδια μερι
κων {}άμνων, που ηταν σκορπισμένοι στους πρόποδες 
τοϋ λόφου. "'Η ταν <<μαν{}ανίλλες», με τΙς όποίες τρέ
φονται οι ΊνδοΙ σε μερικα μέρη της Καλιφορνίας. 

'Τ 'λ ' " ~ ,~, , - ε ος παν των . φωναςε, τωρα εχουμε καποια ποι-
κιλία στο φαγητό μας. 

- Τί! τρώγονται τούτα δω; εΙπε ό χοροδιδάσκαλος, 
άφοϋ πρωτα εκαμε το συνη{}ισμένο του μορφασμό. 

- Κύτταξε δω! άπάντησε ό Γκόντφρεϋ. 
ΚαΙ μάζεψε μερικά, τρώγοντάς τα συγχρόνως με 

λαιμαργία. 
Οί «μαν{}ανίλλες» αύτες ηταν άγριόμηλα, που ή 

ξυνίλα τους ηταν πολυ εύχάριστη. 
Ό χοροδιδάσκαλος άμέσως μιμ11{}ηκε το σύντροφό 
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του καΙ δεν δυσαρεστή{}ηκε κα{}όλου άπο το εύρημα αύτό. 
·0 Γκόντφρεϋ σκέφτηκε στι {}α μπορούσαν να βγά

λουν άπ' αύτους τους καρπους ενα πιοτο πολυ προτιμό
τερο άπο το κα {}αρο νερό. 

Ξανάρχισαν το δρόμο τους καΙ σε λίγο εφτασαν 
σ" ενα λιβάδι που το διέσχιζε ενα μικρο ποτάμι. ~Ήταν 
έκείνο που εΙδε ό Γκόντφρεϋ άπο την κορφη τού λόφου. 

τα μεγάλα δέντρα ήταν λίγο πιο πέρα, κι ύστερα 
άπο έννια μίλια δρόμο, εφτασαν, τέλος, λίγα λεπτα με-

" , 
τα το μεσημερι. 

Ή {}έση ήταν πραγματικα άξια για να την δη κα
νείς, να την έπισκεφ{}η, να την προτιμήση καΙ να την 
καταλάβη. 

"Εκεί, στην άκρη τού λιβαδιΟύ, που ήταν γεμάτο 
άπο {}άμνους, «μαν{}ανίλλες» κι άλλα μικρα δέντρα, 
ύψώνονταν τα γιγάντια δέντρα, που μπορούσαν {}αυμά
σια να παραβλη{}Ούν με τα παρόμοια δέντρα των δα
σων της Καλιφορνίας. Φύτρωναν σε ήμικύκλιο. ΤΟ χλοε
ρο στρωμα που άπλωνότανε μπροστα στΙς ρίζες τους, 
άφού πρωτα περιέβαλ:λε την οχ{}η τού ποταμού, κατέ
ληγε σε μια μικρη άμμουδιά, σπαρμένη με βράχους, 

λ
, , 

χα ικια, φυκια. 

τα γιγαντιαία αύτα δέντρα, τα «βίγκτρις», σπως 
τα λένε στη Δυτικη Άμερική, άνηκαν στο γένος των 
σεκουινων, κωνοφόρων της οΙκογεγείας της έλάτης. 

Πάνω στον κορμο ένος άπ' αύτά, άφοϋ τού πριόνι
σαν τη βάση, εφτιαξαν ενα περίπτερο, σπου μπορεί να 
χορέψουν άνετα βαλς δεκαέξι ως είκοσι χορευτές . 

• Αλλα πραγματικα ό γίγας των γιγάντων αύτων 
που ύψώνεται στη μέση τού δάσους, καΙ που εΙναι κτη
μα της Πολι τείας, άπέχοντας άπο τη Μόρφη ως δεκα
πέντε μίλια, εΙναι ό «Πατέρας τού δάσους» σπως τον 
λένε, ενας παμπάλαιος σεκουίνος ήλικίας τεσσάρων χι
λιάδων χρονων, καΙ ψηλος έκατον πενήντα μέτρα, ψη-
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λότερος κι άπο το Σταυρο τοϋ • Αγίου Πέτρου στη Ρώ
μη, ψηλότερος κι άπο τη μεγάλη πυραμίδα τού Γκιζέχ. 

'Ένα άλσος άπο είκοσι περίπου τέτοιους κολοσσούς 
ύπηρχε στο σημείο αυτο τού νησιοϋ. 

τα πιο μεγάλα {}α ηταν έκατο μέτρα ψηλα καΙ τά 
πιο μικρα ογδόντα. 

Μερικα άπ' αυτα εΙχαν μεγάλες κουφάλες, πο;, 
κατέληγαν στην βάση τους σε μια μεγάλη άψίδα, κάτω 
άπο την όποία &α μποροϋσε να περάση όλόκληρη ίλη 
ίππικοϋ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Ό Ι'κόντφρεϋ εμεινε κατάπληκτος μπροστα σ' αυτά 
'ta γιγάντια δέντρα. ΕΙπε, μάλιστα, ότι μόνον ή 6έα 
τους άξιζε τέτοιο ταξ(δι . 

. Οί κυλινδρικοl αυτοι κορμοί, διακλαδίζονται σε 
ύψος τριάντα ως .τριανταπέντε μέτρα πάνω άπο το εδα
φος, σε δυνατα καΙ χοντρα κλαδιά. 

"Ενας άπ' αυτους τους σεκουίνους τράβηξε την προ
σοχη τοϋ Γκόντφρεϋ. ΕΙχε στη βάση του ενα άνοιγμα 
πλατυ ένάμισυ μέτρο καΙ ψηλΟ τρία. Ή καρδια τού 
γίγαντα έξαφανίστηκε, άλλα το δέντρο, μ' όλο που κρα
τιόταν άπο τΙς δυνατές του ρίζες μονάχα με το στερεό 
φλοιό, μποροϋσε άκόμα να ζήση ετσι όλόκληρους αίωνες. 

- "Αν δεν βροϋμε κανένα σπήλαιο, εΙπε ό Γκόντφρε;;, 
όρίστε για μας όλόκληρη κατοικία ξύλινη, πύργος τέ
τοιος πού δεν ύπάρχει στους κατοικημένους τόπους! 
Έδω αν μποϋμε {}α είμαστε στεγασμένοι περίφημα. 
"Έλα, Βαρελάκη, ελα! 

Κι ό νέος, τραβώντας το σύντροφό του, μπηκε 
μέσα στο σεκουίνο. 

Το εδαφος ήταν στρωμένο άπο φυτικη σκόνη. Κα
μια άκτίνα φωτος δεν εμπαινε άπο τα τοιχώματα τοϋ 
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ύπόγειου αύτο;; ... Αρα ουτε σχισμάδες, ουτε ραγίσματα 
ύπηρχαν άπ' δπου μπορούσε να μπη ή βροχη η ό 
άέρας. 'Ένα σπήλαιο δεν {)οα ηταν στερεώτερο, ουτε πιο 
στεγνό, ουτε πιο σΙγουρο . 

• Αλή{}εια, -6-α ηταν δύσκολο να βρο;;ν πιο καλη 
«κατοικία» . 
-ΙΈ, Βαρελάκη, πως σο;; φαίνεται Τι φυσικη αύτη 

κατοικία; ρώτησε ό Γκόντφρεϋ. 
- 'Όλα καλά, άλλα καπνοδόχο; 
- ΠρΙν να γυρεύης καπνοδόχο, άπάντησε ό Γκόντ-

φρεϋ, περίμενε, τουλάχιστο, να κατορ-6-ώσουμε να βροϋ-- , 
με πρωτα φωτια. 

110λυ λογικη παρατηρήση. 
Ό Γκόντφρεϋ πηγε να έξετάση τα γύρω μέρη. 
Άπλωνότανε τΟ λιβάδι, όπως είπαμε, ως το τέλος 

των σεκουfνων. Μερικα δεντράκια φύτρωναν στΙς οχ{)οβς 
τού μικρού ποταμο;;, μυρσίνες, σχίνοι κι άρκετες «μαν
-6-ανίλλες», που -6-α. τους έξασφάλιζαν άγριόμηλα. 

Πιο πέρα, προς τα πάνω, μερικα c'ίλλα δέντρα, 
πλατάνια, φηγο(, συκομουριές, λωτοί, ηταν σκορπι
σμένα σ

8 

όλη αύτη την πλατια. ποώδη ζώνη. 
·Ομως, μΟ δλο που κι αύτα ηταν άρκετα ψηλά, {)οα 

τάπαιρ,.~ κανεΙς για άπλα δεντράκια παραβαλλόμενα 
προς τα δένιρα Μαμμού{)Ο, που τΙς μεγάλες τους σκιες ό 
ήλιος -6-α της απλωνε ως τη -6-άλασσα. 

"Αν Τι -6-έση άρεσε στον Γκόντφρεϋ, φαινόταν στι 
c'ίρεσε έπίσης καΙ στα κατοικίδια ζώα. 

ΟΙ κατσίκες καΙ τα πρόβατα εΙχαν καταλάβει το 
μέρος αύτό, που εΙχε ρίζες καΙ χόρτα περισσότερα άπ' 
δσα η-6-ελαν. 

Οί κότες ετρωγαν με λαιμαργ(α σπόρους καΙ σκου
λήκια άπο τΙς οχ-Ο'ες το;; ποταμιο;;. 

"Επειτα ό Γκόντφρεϋ γύρισε κι άρχισε να έξετάζη 
με μεγαλύτερη προσοχη το δέντρο που διάλεξε για κα
τοικία του. Το;; φάνηκε, λοιπόν, αν οχι άδύνατο, το""' 
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λάχιστο πολυ δύσκολο να σκαρφαλώση ως τα πρώτα 
κλαδιά, άπ· εξω, γιατΙ ό κορμος δεν εΙχε καμια προε
ξοχή .• Αλλ' άπο μέσα ή άνάβαση {tιX ηταν ίσως πιο εύ
κολη, αν το δέντρο ητανε κούφιο ως τα πρώτα του 
κλαδιά. 

"Ίσως {tιX ηταν ώφέλιμο σε ωρα κινδύνου να ζητή-
, , , ", λδ' " 

σουν καταφυγιο μεσα στα πυκνα αυτα κ α ια, που τα 

ύποβάσταζε ό γι γάντιος εκείνος κορμός. 
• Αλλ' αύτο ηταν ζήτημα που {tcX το έξέταζε άργό

τερα. 

Ό ηλιος στο άναμεταξυ άρχισε να γέρνη προς τη 
δύση του, κι εκριναν καλο ν' άναβάλουν για την άλλη 
μέρα τΙς προπαρασκευες της όριστικης τους Βγκατά
στασης. 

• Αλλα τη νύχτα αυτή, ύστερα άπο το γεϋμα, που 
για φροϋτα εΤχαν τ· άγριόμηλα, ποϋ μποροϋσαν να κοι
μη{tοϋν καλύτερα παρα επάνω στη φυτικη εκείνη σκό
νη που σκέπαζε το εσωτερικο τοϋ σεκουίνου; 

"Έτσι κ~ εγινε. Ό Γκόντφρεϋ, σ' άνάμνηση τοϋ 
{tECou του ΙΌυιλιαμ Ο. Κόλντεροπ, όνόμασε το γιγάντιο 
αυτο δέντρο ΓουΙλδεντρο. 

Γιατί να μη συμφωνήσουμε; Ό Γκόντφρεϋ {tιX 
γινότανε πια άλλος άν{tρωπος, αυτος ό επιπόλαιος, ό 
ελαφρός, αυτος που δεν σκεπτότανε κα{tόλου τότε, σταν 
τίποτε άλλο δεν εΤχε να κάνη παρα να ζήση χωρΙς κό
πο. Πραγματικά, ποτε ή φροντίδα για την αύριο δεν 
έτάραξε την άνάπαυσή του. Στο ευτυχισμένο μέγαρο 
της όδοϋ Μοντγκόμερυ, σπου κοιμότανε τις δέκα ώρες 
του χωρΙς διακοπή, το χτύπημα ένος άν{tοπέταλου δεν 
εΙχε άκόμη ταράξει τον ύπνο του. 

ΆλλΟ άπο τώρα καΙ στο έξης δεν {tιX ηταν ετσι. 
Πάνω στο άγνωστο αυτο νησΙ εβλεπε τον έαυτό του 
χωρισμένον τελείως άπο τον άλλο κόσμο, άφημένον μο
νάχα στον έαυτό του, ύποχρεωμένον ν' άντιμετωπίζη 
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τΙς άνάγκες τοϋ βίου σε συν{}ηκες, κάτω άπο τΙςόποίες 
κά{}ε άλλος πιο πρακτικος άπ' αύτον {}α ταραζότανε. 
Ό Γκόντφρεϋ, μ' όλο που εΙχε βρεί στέγη όπωσδή

ποτε εύχάριστη, βυ{}ίστηκε σε ταραγμένο ϋπνο. Το 
μυαλό του έργαζόταν όσο ποτε άλλοτε, γιατΙ συνδύαζε 
διάφορες εννοιες τοϋ παρελ{}όντος που το πο{}οϋσε πι
κρά, τοϋ παρόντος που ζητοϋσε την έκπλήρωσή τους, 
τοϋ μέλλοντος που τον τάραζαν πιο πολυ άπ' όλες. 

ΕΙχε άπόφαση ν' άγωνιστη, να τα δοκιμάση όλα 
όσα ηταν δυνατόν, για ν' άπαλλαγη. "Αν γλύτωνε, βέ
βαια, το πά{}ημα {}α τοϋ γινότανε μά{}ημα για το 
μέλλον. 

τα χαράματα σηκώ{}ηκε με το σκοπο να κάνη μια 
τελειότερη έγκατάσταση. 'Ή τανε πρώτα το ζήτημα 
τών τροφίμων, καΙ μάλιστα της φωτιάς, που ήταν το 
πιο σπουδαίο, γιατΙ {}α μπορούσαν να φτιάξουν έργα
λε'Lα ή όπλα όποιαδήποτε. ·Έπειτα έρχόταν ή άνάγκη 
να προμη{}ευτοϋν τίποτα φορέματα, χωρΙς τα όποία {}α 
ήταν φόβος να βρε{}οϋν ντυμένοι κατα την πολυνησια-

, 'δ κη μο α ... 
Ό χοροδιδάσκαλος κοιμόταν άκόμη. Δεν φαινότα

νε μέσα στη σκιά, άλλΟ άκουγότανε το ροχαλητό του. 
·0 κακομοίρης, άφοϋ σώ{}ηκε άπο το ναυάγιο, μέ

νοντας τόσο έπιπόλαιος σε ήλικία σαρανταπέντε χρο
νών, όσο ήταν ό μα{}ητής του ως τα τότε, δεν μποροϋ
σε να τοϋ είναι καΙ πολυ χρήσιμος. 

Θα ηταν μάλιστα καΙ βάρος, γιατΙ επρεπε να φρον
τίζη καΙ για τΙς διάφορες άνάγκες του. Άλλά, τέλος 

, τ #!Ι , 

παντων, ηταν ενας συντροφος. 

Βέβαια, άξιζε πoλiι περισσότερο άπο ενα πιστο 
σκυλί, άλλ' ήταν λιγότερο χρήσιμος άπ' αύτό. 

ΤΗ ταν ενα πλάσμα που ελεγε άλλα άντ' άλλων, 
που συζητοϋσε, άλλα για πράγματα πολυ άσήμαντα, 
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καΙ τέλος που παραπονιότανε για το κά-ftε τΙ που του 
συνέβαινε. 

Όπωσδήποτε, ό Γκόντφρεϋ -ft' άκουγε αν-ftρώπινη 
φωνη ν' αντηχη στ' αύτιά του, που -ftfJ. ήταν, βέβαια, 
προτιμότερη απο τον παπαγάλο του Ροβινσώνα Κρού
σου! 

"Έχοντας ενα Βαρελάκη για σύντροφο, δεν -ftfJ. ή
ταν μόνος. ΓιατΙ τίποτε άλλο δεν -ftfJ. μπορουσε να τον 
καταβάλη, οσο ή ίδέα της τέλειας απομόνωσης. 

Κι δμως, το πρωΙ εκείνο, ό Γκόντφρεϋ δεν δυσα
ρεστή-ftηκε που ήταν μόνος, για να εξερευνήση το μέ
ρος γύρω απο τη συστάδα των σεκουΙνων. 

Θα ήταν αρχετα εύτυχης αν έβρισκε κανένα καρπο 
η καμια ρίζα φαγώσιμη. ' 

"Έφυγε, λοιπόν, αφήνοντας τον χοροδιδάσκαλο να 
συνεχίζη το δνειρό του. 

Μια έλαφρη όμίχλη που σκέπαζε την παραλία καΙ. 
τη -ftάλασσα, άρχισε σιγα σιγα να διαλύεται. Ή μέρα 
~α ήταν πολυ ώραία. 
Ό Γκόντφρεϋ, αφου έκοψε ενα στερεο ξύλο, που 

~α το μεταχειριζότανε για μπαστούνι, περπάτησε σχε
δΟν δυο μίλια ως το μέρος της ακτης που του ηταν 
άγνωστο, καΙ που ή καμπή του σχημάτιζε τη μακρσυλη 
αχρη του νησιου Φάιν. 

Έδω εφαγε κοχύλια, μύδια καΙ μικρα στρείδια 
-6-αυμάσια που βρίσκονταν εκεί άφ-ftονα. 

- Στην ανάγκη, είπε μέσα του, νά τί -6-α τρωμε. 
~ Αν ό Βαρελάκης παραπονιέται, εΙναι γιατΙ δεν τ' 
αγαπα ... τι -ftfJ. κάνη δμως; Θα τ' αγαπήση. 

ΕΙναι βέβαιο δτι, αν το στρείδι δεν μπορεί ν' ανα
πληρώση το ψωμΙ καΙ το κρέας, μπορεί ομως να μας 
δώση μια τροφη πολυ -6-ρεπτική, αν τρώη κανεΙς μεγάλη 

, "" ποσοτητα απ αυτα. 

• Αφου τελείωσε το πρόγευμά του, ό Γκόντφρεϋ ξα
νάρχισε το δρόμο του, προχωρώντας προς τα νοτιοα-
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νατολικά, για ν' άνέβη τη δεξια δχ{}η τοϋ ποταμιοϋ. 
Ό δρόμος αυτος itα τον όδηγοϋσε άνάμεσα άπο το 

λιβάδι ως το άλσος των δέντρων, που εΙδε την προη
γούμενη μέρα, πέρα άπο τΙς σειρες των itάμνων καΙ των 
μικρων δέντρων. 

Περπά τησε, λοιπόν, προς αυτη τη διεύitυνση ως 
δυο μίλια, παρακολουitώντας την δχitη τοϋ ποταμιοϋ, 
που ηταν στρωμένη με πυκνο βελούδινο χόρτο. Σμήνη 
άπο πουλια πετοϋσαν με itόρυβο μπροστα σ' αυτο το ον 
που ερχότανε να ταράξη την ήσυχία τους. 

Διάφορα ψάρια κολυμποϋσαν, διασχίζοντας τα κα
-6-αρα νερα τοϋ ποταμιοϋ, που το πλάτος του στο μέρος 
αυτο μποροϋσε να ύπολογισitη σε τέσσερες πέντε 
γυάρδες. 

τα ψάρια αυτα δεν ηταν δύσκολο να τα πιάση 
κανείς, άλλα επρεπε να τα μαγειρέψη κιόλας. Πάντοτε 
αυτο το άλυτο πρόβλημα. 

Ευτυχως ό Γκόντφρεϋ, μόλις πλησίασε στΙς πρω
τες σειρες των -θάμνων, βρηκε κάτι καρπους καΙ ρίζες, 
που άλλα επρεπε να ψηitοϋν για να φαγωitοϋν κι άλλα 
τρώγονταν ώμά. 

τα δυο αυτα φυτα οί ΊνδοΙ της Άμερικης τα χρη
σιμοποιοϋν πολύ. 

Το πρωτο {ιταν άπο τα μικρα δεντράκια που λέγον
ται «κάμα», καΙ που φυτρώνουν σε μέρη άκατάλληλα 
για όποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια . 

• Απο τΙς ρίζες τους που μοιάζουν με κρεμμύδι, 
φτιάχνουν ενα είδος άλεύρι, πλούσιο σαν κόλλα καΙ 
{}ρεπτικό' τΙς τρώνε όμως σαν πατάτες. 

, Αλλα καΙ στΙς δυο αυτες περιστάσεις πρέπει να 
βράσουν η να ψη{}οϋν ... 

Το άλλο εμοιαζε σαν βολβας μακρουλός το λένε 
οί Ι'&αγενείς «γυάμψ». Είναι λιγότερο itρεπτικο άπο 
την «κάμα», άλλα στην περίσταση αυτη ηταν πoλiι προ
τιμότερο γιατΙ τρωγόταν ώμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ 

Ο ΣΟΤΗΡΙΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 

. Ό Γκόνtφρεϋ ευχαριστημένος για την άνακάλυψη 
αυτή, βιάστηκε να φάη αρκετες απο τίς ρίζες εκείνες. 
Έπειδη όμως δεν ξεχνοϋσε καΙ τον χοροδιδάσκαλο, μά
ζεψε ενα μεγάλο μάτσο, το ερριξε στον ώμο του και 
ξαναπηρε το δρόμο για. το Γου'ίλδεντρο. 

ΕΙναι περι ττο να. σας ποϋμε με πόσο ενi}ουσιασμο 
ύποδέχτηκε ό χοροδιδάσκαλος τα «γυάμψ». 
Ό Βαρελάκης ετρωγε ακατάπαυστα καΙ με λαιμαρ

γία. Κι άναγκάστηκε να. έπέμβη ό μαi}ητής του για να 
του συστήση καΙ λίγη έγκράτεια. 

• Αλλ' εκείνος άπάντησε: 
_ΙΈ! εχουμε σήμερα απ' αυτες τΙς ρίζες, να. δούμε 

i}αχοuμε κι αύριο; 
- Βέβαια, εΙπε ό Γκόντφρεϋ, κι αύριο καΙ μεi}αUΡLΟ 

καΙ πάντα! Θα χρειαστη μονάχα λίγος κόπος για. να. 
τΙς μαζέψουμε. 

- Καλά, Γκόντφρεϋ, άλλΟ έκείνα τα «κάμα»; 
- τα «κάμω> i}Q. τα κάνουμε αλευρι καΙ ψωμΙ διαν 

i}Q. πετύχουμε φωτιά. 
- Φωηά! φώναξε ό χοροδιδάσκαλος, κουνώντας το 

κεφάλι του, φωτιά! ΚαΙ πως i}Q. 'tYιv πετύχουμε j 
_. Ακόμα δεν ξέρω, απάντησε ό Γκόντφρεϋ, άλλΟ 

όμως κάποτε i}a το κα'tορi}ώσουμε XL αυτό. 
-' Απο το στόμα σου καΙ στο;; Θεού τ" αυτί, αγα

πητέ μου Γκόντφρεύ! eO'tav συλλογίζωμαι δτι ύπάρ
χουν τόσοι d.ν{tρωποι που δεν εχουν τΙ 71:0τε (ίλλο να. 
κάμουν παρα να. τρίβουν ενα ξυλαράκι καΙ να. εχουν 
φωτιά, έτσι μοϋρχεται να. λυσσάξω! "Όχι! Ποτέ μου 
δεν i}Q. πίστευα δτι ή κακή μου μοίρα i}cI μ' ερριχνε σε 
μια. τέτοια στέρηση. Στην όδο Μοντγκόμερυ δεν i}Q. 
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πήγαινες τρία βήματα χωρΙς ν' απαντήσης κι ενα τζέν
τλεμαν με το τσιγάρο στο στόμα, που μ. εύχαρίστηση 
itιX σου εδι,\ιε τη φωτιά του, κι έδώ ... 
-Έδώ δεν είμαστε στον 'Άγιο Φραγκίσκο, Βαρε

λάκη μου, ούτε στην όδΟ Μοντγκόμερυ, καΙ νομίζω ότι 
itιX εΙναι φρονιμότερο να μη στηριζώμαστε στην προ· 
itυμία τών διαβατών! 

-Άλλα δεν μου λές, γιατί πρέπει να ψήνουμε το 
ψωμί, το κρέας; Γιατί ή Φύση να μην κάνη τον άνitρω
πο να ζη μονάχα με αέρα; 

- 'Ίσως γίνη κι αύτό! απάντησε ό Γκόντφρεϋ χαμο-
γελώντας. 
-'Έτσι ε; 
- Οί έπιστήμονες, τουλάχιστο, καταγίνονται σ' αύτό. 

- Καλε τΙ μου λές! ΚαΙ που βασίζονται για να ζη-- , , ~, , - -
τουν τον νεο αυτο τροπο της τροφης; 

- Στον έξης συλλογισμό, απάντησε ό Γκόντφρεϋ: ή 
πέψη κι ή αναπνοη εΙναι δυο λειτουργίες συναφείς, που 
μποροϋν ίσως ν' αντικαταστήσουν ή μια την άλλη. Λοι
πόν, την ήμέρα που itιX κατορitώση ή χημεία ωστε να 
εΙναι δυνατον ή τροφη του αν-θ'ρώπου ν' αφομοιώνεται 
με την άναπνοή, το πρόβλημα -θ'α λυ-θ'η. Το ζήτημα μο
νάχα είναι να γίνη ό αέρας itρεπτικός. Θα αναπνέουμε 
το γευμα μας αντΙ να το τρώμε. Αύτο εΙναι όλο! 

- οι Α, τί κρίμα να μην εχη γίνει ακόμη αύτη ή πολύ
τιμη ανακάλυψη! φώναξε όχοροδιδάσκαλος. Με μεγάλη 
μου χαρα it' ανέπνεα τώρα μιση ντουζίνα σάντου'ίτς 
κι ενα μπιφτέκι, οχι για τίποτε άλλο, αλλα για να μου 
άνοΙξη ή Ορεξη. . 

Κι ό Βαρελάκης βυitίστηκε σε μια ήδονικη όνειρο
πόληση, τρώγοντας με τη φαντασία του νοστιμότατα 
άτμοσφαιρικα γεύματα ... 
Ό Γκόντφρεϋ τον απέσπασε απο τους ρεμβα

σμούς του. 
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Πρώτα πρώτα φρόντισαν να καitαρίσουν την κα
τοικία τους. 

Χρειάσ'tηκε, λοιπόν, να βγάλουν τη φυσικη έκείνη 
σκόνη που σκέπαζε το εδαφος, δπου βυitίζονταν τα πό
δια ως ταυς άστραγάλους. 

Δυο αιρες χρειάστηκαν για την κοπιασηκη αυτη 
δουλιά, άλλα τέλος το δωμάτιό τους καitαρί!Jτηκε άπο 
το στρώμα έκείνο, που σηκωνότανε σαν σύννεφο στην 
παραμικρη κίνηση. 

Το εδαφος ήταν στερεο καΙ μεγάλης άντοχης, σαν 
σανίδωμα που στηρίζεται πάνω σε δυνατα δοκάρια, με 
τΙς ρίζες τοϋ σεκουtνου, που διακλαδώνονταν πάνω σ'tην 
έπιφάνεια. "Ήταν άνώμαλο, άλλα στερεό. Διάλεξαν δυο 
γωνιες για να βάλουν τα κρεββάτια τους, που ita ήταν 
δυο δέματα χόρτο ξερό. 

τα άλλα επιπλα, πάλι, δεν ήταν δύσκολο να φτια
χτοϋν, δηλαδη πάγκοι, σκαμνάκια η τραπέζια, άφοϋ ό 
Γκόντφρεϋ είχε ενα itαυμάσιο σουγια με πριόνι καΙ δρε-

, Γ ί β'β" , " " " πανι. ιατ, ε αια, επρεπε να εχουν τα μεσα να με-

νουν μέσα στο δέντρο σε ώρα κακοκαιρίας, για να τρω
νε, να δουλεύουν κλπ. 

Το φως δεν τους ελειπε, γιατΙ εμπαινε αφitονο άπο 
το ανοιγμα. 

·Αργότερα πάλι, αν ήταν άνάγκη να κλείσουν το 
άνοιγμα για περισσότερη άσφάλεια, ό Γκόντφρεϋ itα 
προσπαitοϋσε ν' άνοίξη πάνω στο φλοιο τοϋ δέντρου ενα 
η δυο τρύπες που itιX χρησίμευαν για παράitυρα. 

Πόσο ύψος εΙχε το κενο τοϋ κορμοϋ, ό Γκόντφρεϋ 
δεν μποροϋσε να δη χωρΙς φως. Έκείνο που μπόρεσε να 
βεβαιώση ήταν δτι, περιφέροντας πάνω άπο το κεφάλι 
του ενα κοντάρι τρία ως τέσσερα μέτρα μακρύ, εβΡΙίΙκε - , 
παντου κενο. 

ΟΑλλα το ζήτημα αύτο δεν ήταν καΙ πολυ σπουδΗίο 
καΙ ita το ελυνε άργότερα. 
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Ή μέρα πέρασε μ' αύτες τΙς δουλιές, που τελείω
σαν όταν άρχισε να βραδιάζη. 
Ό Γκόντφρεϋ κι ό χοροδιδάσκαλος, αρκετα κουρα

σμένοι, βρηκαν εκτακτο το κρεββάτι τους, που ηταν κα
μωμένο μονάχα απο ξερο χορτάρι που είχαν μαζέψει 
άφτtoνo. 

Χρειάστηκε, όμως, να το διαφιλονικήσουν με τα. 
πουλερικά, που -&0. η-&ελαν πολυ να είχαν για διαμονή 
τους το εσωτερικο τού Γουίλδεντρου. Ό Γκόντφρεύ, 
λοιπόν, τtεό)ρησε καλΟ να φτιάξη ενα κοτέτσι σ' εναν 
άλλο σεκουίνο, καΙ με δυσκολία κατόρτtωσε ν' απαγορεύ
ση την είσeιδo στο δικό τους, φράζοντάς τον με 1~άμνoυς. 

Εύτυχως, ουτε τα πρόβατα, ουτε οί κατσίκες δοκί
μασαν να μποϋν. τα ζώα αύτα έμειναν ησυχα απ' εξω, 
καΙ ποτε δεν τους κατέβηκε ή έπι-&υμία να πηδήσουν 
εκείνο το φραγμό. 

ΤΙς άλλες μέρες ασχολή-&ηκαν στο να μαζεύουν 
αύγα καΙ κοχύλια, να κόβουν ρίζες τού «γυαμψ» κι α
γριόμηλα, καΙ να πηγαίΎουν κάτtε πρωΙ να ξεκολλοϋν 
απο τα βράχια της παραλίας στρείδια. <Όλα αύτα χρει
άζονταν καιρο κι οί &ρες περνούσαν γρήγορα. 

τα οίκιακά τους σκεύη ηταν ακόμη κάτι μεγάλα 
κοχύλια, που τα χρησιμοποιοϋσαν για ποτήρια η πιάτα. 
Ή αλήτtεια είναι ότι δεν είχαν ανάγκη απο καλύτερα, 
εξ αίτίας τοϋ είδους της τροφης των. 

την πλύση τους πάλι την έκαναν στα κα-&αρα νερα. 
τοϋ ποταμιοϋ, την ώρα που δεν είχε τίποτε άλλο να 
κάνη ό χοροδιδάσκαλος, γιατΙ αύτος ανέλαβε αύΤ1] τη 
δουλιά. 

"Αλλωστε, δλα τα ροϋχα ηταν δυο μαντήλια, δυο 
πουκάμισα καΙ δυο ζευγάρια κάλτσες. 
Ό δυνατος ηλιος τα. στέγνωνε πολυ γρήγορα. 
'Έτσι πέρασαν, χωρΙς να τους πειράξουν ουτε βρο

χες ουτε αέρας, ως τΙς 3 'Ιουλίου. 
Τώρα ή εγκατάσταση ηταν όπωσδήποτε ύποφερτή, 
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αν πάρουμε ύπ' όψη μας πως ό Γκόντφρεϋ κι ό σύντρο
φός του επεσαν στο νησΙ αύτό. 

Ώστόσο επρεπε να λογαριάσουν καΙ τΙς πι{tανότη
τες της σωτηρίας που μπορούσαν να ερ{tουν απ' εξω. 

Γι' αύτο ό Γκόντφρεϋ πήγαινε κά{tε μέρα καΙ πα
ρατηρούσε τη {tάλασσα που άπλωνότανε μπροστά του. 

Άλλα το μέρος αύτο τού Ειρηνικού Ώκεανού ηταν 
πάντα ερημο. 

Ούτε καράβι, ούτε ψαράδικο κα'ίκι, ούτε καπνος 
στον όρίζοντα, που να δείχνη στο πέλαγος το πέρασμα 
κανενος ατμοπλοίου. 

Το νησΙ Φάιν βρισκόταν εξω απο το δρομολόγιο 
των έμπορικων πλοίων. 

"Έπρεπε, λοιπόν, να περιμένουν με ύπομονή, έλπί
ζοντας στον Παντοδύναμο, που ποτε δεν έγκαταλείπει 
τους αδύνατους. 
Ό Γκόντφρεϋ συχνα σκεπτότανε το σπουδαίο ζή

τημα της φωτιας. 

Δοκίμασε στην αρχη ν' αντικαταστήση την ύσκα, 
που τού ελειπε δυστυχως, με μια.ν ανάλογη ύλη. 'Ίσως 
μπορούσαν μερικοΙ μύκητες, που φύτρωναν στο βα{tού
λωμα των δέντρων, αφού ξεραίνονταν καλα να. γίνουν 
μια. ούσία εύφλεκτη. 

Μάζεψε, λοιπόν, αρκετα. απ' αύτα. τα. φυτά, κι α
φού τα. ξέρανε καλά, τα εκαμε σκόνη. 

"Έπειτα ό Γκόντφρεϋ χτυπούσε με τη ράχη τού σου
για του σε μια. πέτρα κι εβγαιναν μερικες σπί-ttες που 
επεφταν πάνω στη σκόνη αύτή ... ·Αλλα. τίποτα, ή σκόνη 
δεν άναψε. 
Ό Γκόντφρεϋ τότε σκέφτηκε να χρησιμοποιήση 

τη λεπτη φυτικη σκόνη που εΙχε βρεί μέσα στο Γουιλ
δεντρο. 

Ούτε μ' αύτην όμως δεν πέτυχε τίποτε. 

Ό Γκόντφρεϋ κι ό χορΌδιδάσκαλος βρίσκονταν σε 
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άπελπισία, γιατΙ τους ηταν άδύνατο να ζήσουν χωρΙς 
φωτιά. 

Αίσ{}άνονταν πια άηδία για τους καρπούς, για τΙς 
'ζ " λ ' ρι ες, για τα μα ακια. 

Παρατηρουσε, μάλιστα, δ χοροδιδάσκαλος τα πρό
βατα, τΙς κότες, να τριγυρνουν γύρω άπο το Γουίλδεν
τρο, καΙ του έρχόταν έπι{tυμία να καταβροχ{tιση τΙς 
ζωντανες έκείνες σάρκες! 

'Όχι! ή κατάσταση δεν μπορουσε να διαρκέση μ' 
aiJτov τον τρόπο. 

·Αλλ' ενα άπροσδόκητο συμβαν ηρ{tε να τους βοη-
4tήση. τη νύχτα της 3 προς την 4 Ίουλίου, ύστερα άπο 
μεγάλη ζέστη, επεσε μια δυνατη βροχή. 
Ό Γκόντφρεϋ με τον Βαρελάκη, στη μια μετ α τα 

μεσάνυχτα, ξύπνησαν άπο τους κρότους του κεραυνου. 
ο Ακόμα δεν εβρεχε, σε λίγο δμως επρεπε να περιμένουν 
την καταιγίδα. 
Ό Γκόντφρεϋ τότε βγηκε για να έξετάση τον ουρανό. 
"Έξαφνα, μέσα στΙς δυνατες βροντές, μια άστραπη 

πιο φλογερη άπα τΙς άλλες αύλάκωσε το διάστημα, δ 
κεραυνος επεσε καΙ το Γουίλδεντρο αυλακώ{tηκε άπο 
πάνω ως κάτω άπο το ηλεκτρικο ρευμα. 
Ό Γκόντφρεϋ βρέ{tηκε μέσα σε μια πύρινη βροχή. 

·0 κεραυνος άναψε τα ψηλότερα ξερα κλαδια που επε
φταν τρίζοντας κατ α γης σε πυρωμένα κάρβουνα. 

< Ο Γκόντφρεϋ ξύπνησε το σύντροφό του φωνάζοντ ας: 
- Φωτιά! φωτιά! 
- Φωτιά! άπάντησε δ χοροδιδάσκαλος. Ευλογητος ό 

Θ ' ,-, 'λ , ... εος που μας τη στε νει ... 
Κι οί δυό '(ους τότε ρίχτηκαν έπάνω στ' άναμμένα 

έκείνα ξύλα. Μάζεψαν άρκετα άπ' αυτά, έπίσης καΙ ξερα 
ξύλα, που ηταν πεσμένα στη ρίζα του σεκουίνου, που τον 
κορμό του τον άγγιξε λίγο ό κεραυνός. 

"Ε ' , ? " πειτα γυρισαν στη σκοτεινη τους κατοικια, τη 

στιγμη που ή βροχή, πέφτοντας σαν ποτάμι, εσβησε την 
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πυρκαία. παυ λίγο ελειψε να κατακάψη τα. ψηλότερα κλα
δια τοϋ ΓουΙλδεντρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ 

ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΦΑΓΗΤΑ 

Νά μια. καταιγίδα που fjQite στην ώρα της! 
Ό Γκόντφρεϋ κι ό χοροδιδάσκαλος δεν κινδύνεψαν, 

σπως ό Προμηitέας μέσα στο χάος, για. να. κλέψουνε το 
iteio πϋρ! 
Ό Θεος ό ίδιος, σπως εΤπε ό Βαρελάκης, τους λυ

πή{}ηκε καΙ τους εστειλε τη φωτιά. 
Αυτοι τώρα επρεπε να. την διατηρήσουν! 

- "Όχι! δεν {}α. την άφήσουμε να. σβήση, φώναξε ό 
Γκόντφρεϋ. 
-Έφ"δσον, μάλιστα, δεν {}α. μας λείψουν τα ξύλα 

για. να την τροφοδοτοϋμε, άπάντησε ό χοροδιδάσκαλος. 
- Ν αί! άλλα ποιος {}α τη συντηρήση ; 
- Έγώ! {}' άγρυπνώ νύχτα μέρα στην άνάγκη, άπάν-

τησε ό Βαρελάκης, κουνώντας ενα άναμμένο ξύλο! 
Ξύλα ξερα ηταν αφ{}ονα, σπως είπαμε, κάτω άπο 

τους σεκουΙνους. Μόλις, λοιπόν, ξημέρωσε, ό Γκόντφρεϋ 
κι ό χοροδιδάσκαλος, άφοϋ μάζεψαν άρκετά, αρχισαν 
να τα ρίχνουν στο τζάκι που τους χάρισε ό κεραυνός. 

Το τζάκι αύτο ηταν τοπο{}ετημένο στη ρίζα ένος 
δέντρου. 

Ό χοροδιδάσκαλος, λαχανιάζοντας, φυσοϋσε διαρ· 
χως τη φωτιά, πράγμα σλως διόλου περιττό . 

• Αλλα δεν ζήτησαν την άπαραίτητη αύτη φωτια 
με τόσο πό{}ο, μοναχα. για να την {}αυμάζουν καΙ να 
ζεσταίνωνται. Ό σκοπος ηταν να γλυτώσουν άπο τη 
φτωχη αύτη τροφη των κοχυλιων καΙ των ριζών τοϋ 
«γυάμψ», που {}α ήταν {}ρεπτικότερα άμα εβραζαν. 
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Άσχολήitηκαν, λοιπόν, σΟ αύτη τη δουλια ό Γκόντφρεϋ 
κι ό χοροδιδάσκαλος το περισσότερο μέρος της μέρας. 

- Θα φαμε καλα ενα δυο κοτόπουλα, φώναξε ό Βα
ρελάκης, κι άρχισε να γλύφεται. Μπορουμε να προσitέ
σουμε κι' ενα μπούτι «άγουτιου», ενα μερΙ προβάτου, 
ενα κομμάτι γίδας, μερικα κομμάτια άπο το κυνήγι 
που τρέχει στο λιβάδι, καΙ δυο τρία ψάρια του γλυκου 
νερού καΙ της itάλασσας. 

- 'Όχι δα τόσο γρήγορα, άπάντησε ό Γκόντφρέϋ, 
που διασκέδασε με την εκ1tεση αύτη τών φαγητών που 
του εκανε ό Βαρελάκης. Δεν πρέπει να κινδυνέψουμε 
να πάitουμε καΙ δυσπεψία για να γλυτώσουμε άπο τη 
νηστεία! "Ας κάνουμε οικονομίες στΙς προμήitειές μας; 
Βαρελάκη! Μας φτάνουν τα δυο κοτόπουλα-καitένας 
το δικό του-κι αν μας λείπη το ψωμί, έλπίζω ότι οί 
ρίζες τού «κάμα», άφου τΙς προετοιμάσουμε, itcX το 
άναπληρώσουν άρκετα καλά. 

Σε λίγο δυο άitώα πουλια σφάχτηκαν, μαδήitηκαν 
κι έτοιμάστηκαν άπο το χοροδιδάσκαλο' περάστηκαν 
επειτα σ' ενα ραβδί καΙ σε λίγο ψήνονταν πάνω στη 
φωτιά. 

Στο άναμεταξύ, ό Γκόντφρεϋ προσπαitουσε να κάμη 
τΙς ρίζες του «κάμα» άξιες να παρατεitοϋν στο πρώτο 
σπουδαίο πρόγευμα στο νησΙ Φάιν. Για να τΙς κάνη 
φαγώσιμες, επρεπε να μιμηitη την Ίνδικη μέitοδο, που 
την ήξεραν οί Άμερικανοί. 

Νά, λοιπόν, τί εκαμε ό Γκόντφρεϋ: 
Άφου μάζεψε μερικες πλατιες πέτρες άπο την άμ

μουδιά, τΙς εβαλε στη φωτια ως που να πυρώσουν. 
·0 χοροδιδάσκαλος εΙχε την ιδέα ότι εΙναι κρίμα να 

μεταχειρίζεται κανεΙς τόσο καλη φωτια «για να ψήνη 
πέτρες», άλλΟ έπειδη αύτο δεν έπείραζε σε τίποτε το 
ψήσιμο τοϋ φαγητοϋ του, δεν εδειξε τη λύπη του. 

Ένώ οί πέτρες ξεσταίνονταν, ό Γκόντφρεϋ, άφου 
διάλεξε ενα κατάλληλο μέρος κάτω στη γη, ξερρίζωσε 
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τα χόρτα σε μια τετραγωνικη γυάρδα περίπου. 
"Έπειτα, με δυο μεγάλα κοχύλια, εσκαψε το χώμα 

ως δ8κα δάχτυλα βά{}ος. 
Στο μικρο αύτο λάκκο εβαλε ξερα ξύλα καΙ το ά

ναψε, ετσι που να μεταδίνουν στο χώμα άρκετη {}ερ-, 
μοτητα. 

• Αφου κάηκαν τα ξύλα κι εβγαλε τη στάχτη, απλω
σε μέσα στο λάκκο τΙς ρίζες του «κάμα», άφού πρώτα 

, -ο. , 
τις καυ·αρισε. 

ΤΙς σκέπασε κατόπιν μ" ενα .kεπτΟ στρώμα χλόης, 
πάνω στο όποίο εβαλε τΙς πυρωμενες πλάκες, που χρη
σίμευσαν σαν βάση για μια άλλη φωτια που την άναψε 
στην έπιφάνειά τους. 

Δηλαδη εΙχε φτιάξει ενα πράγμα σαν κλίβανο, καΙ 
σε μιση ώρα το πολυ ή δουλια {}α ηταν τελειωμένη. 

Πραγματικά, οταν εβγαλαν τΙς πλάκες καΙ τη 
χλόη, βρηκαν τΙς ρίζες διαφορετικές." Αν η{}ελαν να τΙς 
τρίψουν, {}α εκαναν ενα άλεύρι καταλληλότατο για να 
φτιάξουν ενα εΙδος ψωμιΟύ, άλλα κι αν τΙς ετρωγαν 
ετσι, {}α νόμιζαν πως τρώνε πατάτες. 

Προτίμησαν, λοιπόν, να τΙς φάνε ετσι οπως ηταν, 
καΙ φανταστητε πια πώς προγευμάτισαν οί δυο φίλοι, 
με τα κοτόπουλα που τα καταβρόχ{}ισαν, καΙ τα {}αυ
μάσια «κάμα», που δεν ηταν άνάγκη να τα τρώνε με 
οίκονομία, γιατΙ δεν ηταν μακρια ό άγρος οπου φύτρω
ναν άφ{}ονα. Θα τους εφτανε μοναχα να σκύψουν καΙ 
να μαζέψουν άπ' αύτα έκατοντάδες. 

"Αφου τελείωσαν το φαι τους, ό Γκόντφρεϋ άρχισε 
να έτοιμάζη άρκετη ποσότητα άλευριου, που διατηρεί
ται έπ' άπειρον, για να το εχουν για κα{}ημερινο ψωμί. 

τη φωτια του τζαΚΙΟύ τη διατηρούσαν με μεγάλη 
έπιμέλεια. τη νύχτα, μάλιστα, την έφόρτωσαν με πολ
λα ξύλα, πράγμα που δεν έμπόδισε το χοροδιδάσκαλο να 
σηκώνεται διαρκώς, για να βάζη τα κάρβουνα το ενα 
κοντα στο άλλο μαζεμένα, για να κάνουν ζωηρότερη 
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φλόγα. 'Έπειτα πήγαινε στο κρεββάτι του, αλλ' έπειδη 
εβλεπε στον ύπνο του όνειρο ότι εσβηνε ή φωτιά, ξανα
σηκωνόταν αμέσως. Αύτη ή δουλια γινότανε πολλες 
φορες ως το πρωί. 

Ή νύχτα πέρασε χωρις να συμβη τίποτε το εξαιρε
τικό. Το τρίξιμο των ξύλων του τζακιου κι ή φωνη του 
πετεινου ξύπνησαν τον Γκόντφρεϋ και τον σύντροφό 
του, που στο τέλος εΙχε άποκοιμη{}η. 

ΚαΙ πρωτα πρωτα, ό Γκόντφρεϋ άπόρησε νιώ
{}οντας ενα ρευμα άέρος, που ερχόταν άπο πάνω κι άπο 
μέσα απο το ΓουΙλδεντρο. Άπ' αύτο κατάλαβε ότι ό 
σεκουίνος ητανε κούφιος ως τΙς διακλαδώσες των πρώ
των κλαδιων, κι ότι έκεί ύπηρχε ενα άνοιγμα, που επρε
πε να το φράξη, αν η{}ελε να εΙναι άσφαλισμένος άπο 
παντου. 

Κι όμως του φάνηκε παράξενο του Γκόντφρεϋ πως 
δεν το αίσ{}άν{}ηκε αύτο το ρευμα καΙ τΙς προηγούμε
νες νύχτες. Μήπως άραγε ό κεραυνός ; .. 

ΚαΙ για να καταλάβη καλύτερα τί συνέβαινε, άρ
χισε να έξετάζη τον κορμο απ' εξω. 

Σε λίγο ό Γκόντφρεϋ κατάλαβε τί εΙχε συμβη κατα 
την καταιγίδα. 

Το ίχνος του κεραυνου φαινότανε καλα πάνω στο 
δέντρο . ., Αν ό ηλεκτρικος σπιν{}ήρας εμπαινε μέσα στο 
δέντρο, άντι ν' ακολου{}ήση την έξωτερικη περίμετρο, 
f1lt μπορουσε να κατακεραυνώση τον Γκόντφρεϋ καΙ τον 
σύντροφό του. Κινδύνεψαν, λοιπόν, στ' άλή{}εια, χωρΙς 
ούτε καν να το ύποπτευ{}ουν. 

- Πρέπει, είπε ό Γκόντφρεϋ, να μη καταφεύγη κα
νείς κύ.τω άπο τα δέντρα τΎ}ν ωρα της καταιγίδας. Καλα 
για κείνους που μπορουν να κάνουν κι άλλιως, άλλ' έμείς 
πως μποροϋμε ν' άποφύγουμε αιηον τον κίνδυνο, άφου 
κατοικοϋμε μέσα σε δέντρο; Τέλος πάντων, -θα δουμε. 

'Έπ ειτα, κυττώντας τον σεκουινο, σκέφτηκε: 
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- ΕΤναι φανερο ότι, έκεί που το χτύπησε ό κεραυ
νός, {}α το χώρισε στην κορφη τού κορμού .• Αλλα τότε, 
αφού μπαίνει ό αέρας απο κείνη την τρύπα, {}α πη δτι 
το δέντρο εΙναι κούφιο σ' όλο του το υψος καΙ ζη με 

, 'λ' Π' "δ ' " μονο το φ οιο του. ρεπει να το ιαπιστωσω αυτο. 

Κι ό Γκόντφρεϋ εψαξε να βρη ενα κλαδΙ γεμάτο 
ρετσίνα, για να μπορέση να το χρησιμοποιήση για δαδί. 

Βρήκε, λοιπόν, κάμποσες κλάρες, απο τΙς όποίες 
εκοψε ενα καλΟ κλαδί, που {}α τού χρησίμευε για τη 
δουλιά του, γιατΙ ηταν γεμάτο άπο κόμπους ρετσίνας, 
που μόλις τ' άναψε, αν έδωσαν ενα λαμπρότατο φως. 

"Ως πέντε μέτρα πάνω απο το εδαφος σχηματιζό
ταν ενας ακανόνιστος 1tόλος. Ύ ψώνοντας ό Γκόντφρεϋ 
το δαδί του, διέκρινε κα{}αρότατα το άνοιγμα ένος 
στενου σωλήνα, που έξαφανιζότανε στη σκιά. 

Το δέντρο, λοιπόν, ητανε κούφιο σ' όλο του το 
μηκος. 

Ό Γκόντφρεϋ αποφάσισε πρωτα πρωτα να φράξη 
καλ&. το άνοιγμα έκείνο, απ' όπου ό άνεμος κι'ή βροχη 
{}α εμπαιναν πολυ εύκολα, πράγμα που {}ακανε το 
r ουιλδεντρο ακα τοίκη το, κι επει τα να βεβαιω{}ΥI άν, σε 
περίπτωση κινδύνου απο αγρίμια η ί{}αγενείς, {}α μπο
ρουσαν τα ψηλότερα κλαδι&. του σεκουινου να τους δώ
σουν κατάλληλο καταφύγιο. 

Ώπωσδήποτε επρεπε να δοκιμάση, κι αν συναν
τουσε μέσα στο στενο σωλ11να κανένα ανυπέρβλητο 
έμπόδιο, τότε, άπλούστατα, {tιX κατέβαινε. 

• Αφου εχωσε το δαδί του ανάμεσα σε δυο χοντρες 
ρίζες, που μόλις έξείχαν απο την έπιφάνεια του έδά
φους, έπεχείρησε ν' ανέβη τΙς πρωτες έσωτερικες προε
ξοχες του φλοιου. 

""Η ταν εύκίνητος, δυνατός, έπιδέξιος, συνη{}ισμένος 
στη γυμναστική, όπως ολοι οί Άμερικανοί, ωστε {}εώ
ρησε την ανάβαση σαν ενα παιγνιδάκι. 

Σε 'λιγο ανέβηκε μέσα στον ανισο έκείνο σωλήνα 
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σ' ενα μέρος στενώτερο, όπου μποροϋσε να σκαρφαλώ
ση, όπως οί καπνοδοχοκα{tαριστές, στηριζόμενος με τη 
ράχη και τα γόνατα. "Ολος του ό φόβος ηταν μήπως 
στενέψη περισσότερο το άνοιγμα έκείνο και τοϋ έμπο
δίση την άνάβαση. 

Ώστόσο, έξακολου{tοϋσε ν' άνεβαίνη, κι όσες φορες 
άπαντοϋσε προεξοχή, άναπαυότανε πάνω σ' αύτην για. 
ν' άναπνεύση. 

Σε λίγα λεπτα άνέβηκε σΧοεδον σε ϋψος είκοσι μέ
τρων κι έπομένως μόλις δέκα μέ<tρα τοϋ εμεναν άκόμα 
ν' άνεβη. 

Πραγματικά, αίσ{tανόταν ενα δροσερο άεράκι να. 
τοϋ δροσίζη το πρόσωπο, που το ρουφοϋσε με λαιμαρ
γία, γιατΙ το έσωτερικο τοϋ δέντρου δεν ήταν δροdερό. 

Άφοϋ ξεκουράστηκε λίγο και τίVΑξε τη λεπτη 
σκόνη που εφευγε άπο τα τοιχώματα πέφτοντας άπάνω 
του, έξακολού{tησε την άνάβαση στο σωλήνα, που διαρ
κώς γινότανε πιο στενός. 

Σε λίγες στιγμες το κεφάλι του πέρασε άπο μια. 
τρύπα κι ό ΓΧόντφρεϋ βρέ{tηκε κα{tισμένος πάνω στον 
κορμο τοϋ δέντρου, στο μέρος οπου άρχιζαν τα. πρώτα 
κλαδιά, και που άπείχε άπο το εδαφος τριάντα μέτρα 
περίπου. 
Ό Γκρόντφρεϋ επειτα κατόρ{tωσε, οχι βέβαια χω

ρΙς δυσκολία, ν' άνέβη άπο κλαδι σε κλαδί, καΙ να φτά
ση σε λίγο στην τελευταία κορφη τοϋ δέντρου. 

"Οσο άνέβαινε, διάφορα πουλια. πετοϋσαν φεύγον
τας με κραυγές, καΙ κατέφευγαν στα. κοντινα. δέντρα. 
Ό Γκόντφρεϋ έξακολου{tοϋσε ν' άνεβαίνη, ώσπου 

πια. τα ψηλότερα κλαδια. άρχισαν να λυγίζουν άπο το 
βάρος του. Έκεί στά{tηκε. 

"Ένας πλατιις ύδάτινος όρίζοντας περικύκλωνε το 
νησΙ Φάιν, που άπλωνότανε στα πόδια του σαν ενας 
άνάγλυφος γεωγραφικο; χάρτης. 

τα μάτια του, άνυπόμονα, έξέταζαν τη {tάλασσα, 
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που εξακολου{}ούσε νά μένη ερημη. ·Ακόμα μιά φορά 
τότε έβγαλε το συμπέρασμα ση το νησΙ βρισκόταν εξω 
άπο τα περάσματα των καραβιων. 
Ό Γκόντφρεϋ άναστέναξε βα{}ιά, επειτα γύρισε το. 

βλέμματά του στη λωρίδα εκείνη της γης, σπου τον κα
τε δίκαζε ή τύχη νά ζήση πολυν καιρό, ίσως καΙ γιο. 
πάντα. 

Πόση όμως ηταν ή εκπληξή του, σταν ξαναείδε κα
πνό, αλλά τώρα προς τα βόρεια, σαν κι εκείνον ακρι
βώς που νόμισε ση διέκρινε προς το. νότια. 

~Ή ταν ενας αραιος γαλάζιος καπν6ς, ΠΟ1) ανέβαινε 
στην κα{}αΡ11 ατμόσφαιρα. 

- "Οχι, δεν γελιέμαι, φώναξε ό Γκόντφρεϋ, ύπάρχει 
εκεί πέρα καπνος κι έπομένως και φωτιά απ' σπου βγαί
νει. ΚαΙ τη φωτιά εκείνη δεν {}α την άναψε άλλος 

, Π ' παρα... οιος; 

Ό Γκόντφρεϋ σημείωσε ακριβώς το μέρος απ' σπου 
"β • '''Η ' β λ:\.' ε γαι νε ο καπνος. τανε στο ορειοανατο ΙΚυ μερος 

του νησιού, ανάμεσα στους βράχους της παραλίας. Δεν 
ηταν δυνατον να έκανε λά{}ος. 

Το Γουtλδεντρο απείχε λιγότερο απο πέντε μίλια. 
Σύρ{}ηκε τότε ό Γκόντφρεϋ απο κλαδΙ σε κλαδΙ 

ωσπου κατέβηκε στην άρχη τών κλαδιών, κι εκεί, αφού 
εκοψε μερικά βρύα καΙ κλαδιά, γλύστρησε άπο την 
τρύπα προς το. κάτω, αφού προηγουμένως την εφραξε 
όσο μπορούσε καλύτερα. 

ΕΤπε στο χοροδιδάσκαλο να μην ανησυχη γιο. την 
• 1 "β' β δ 'ζ " απουσια του, κι εφυγε ιαστικα, α ι οντας προς τα 

νοτιοανατολικά, ωστε νά φτάση στην παραλία. 
'Έκαμε δυο ώρες ωσπου να περάση το λιβάδι, την 
λ ' " , , λ ' β' παρα ια, και να φ12αση τους τε ευταωυς ραχους. 

"Αλλά του κάκου προσπά{}ησε νά ξαναδη τον καπνό. 
"Εξέτασε το μέρος απ' σπου έβγαινε. Ζήτησε παν

τού, φώναξε ... αλλά κανεΙς δεν τού απάντησε. Κανένα 
αν{}ρώπινο πλάσμα δεν ύπηρχε σ' εκείνη την 'άμμουδιά. 
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-Ώστόσο, δεν είναι δυνατο να εκαμα λά-Β-ος, σκέ
φτηκε ό Γκόντφρεϋ· εΙμαι βέβαιος ότι διέκρινα καπνό. 
Κι όμως ... 

Καtέληξε να πιστέψη πως κάπου εκεί κοντα -Β-ά 
ήταν καμια -Β-ερμη πηγή, άπο tijv όποία εβγαινε ό 
άτμός, καΙ που δεν μπόρεσε ν' άνακαλύψη. 
Ό Γκόντφρεϋ γύρισε επειτα στο ΓουΙλδεντρο. Με

ρικα μηρυκασtικα φάνηκαν πιο μέσα στα δέντρα, άλλα 
μόλις τον εΙδαν εφυγαν με τέτοια ταχύτητα, ώστε δεν , ", 
μπορεσε να τα φταση. 

Στις τέσσερες εΙχε γυρίσει. Έκατο βήματα πρΙν 
φτάση, ακουσε ενα όξυ γκρΙν γκρΙν τού βιολιΟύ καΙ σε 
λίγο βρέ-Β-ηκε μπροστα στον χοροδιδάσκαλο Βαρελάκη, 
πού, παίρνονtας σtάση Έστιάδας, επιτηρούσε με -Β-ρη
σκευτικη εύλάβεια την ίερη φωτια που ήταν επιφορτι-, , , 
σμενος να προσεχη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΔΕΣ ΚΙΒΟΤΙΟ 

«Ύ πόμενε εκείνο που δεν μπορείς να ξεφύγης», 
είναι μια φιλοσοφικη άρχή, που δεν όδηγεί ίσως σtην 
εκπλήρωση μεγάλων πραγμάtων, άλλα πάντως εΙναι 
πολυ πρακτική. 
Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, άποφάσισε να κανονίση άπο 

tώρα καΙ σtο έξης όλες του τΙς πράξεις σύμφωνα με την 
άρχη αύτή .• Αφού επρεπε 'Vd ζήση σ' εκείνο το νησί, tO 
πιο φρόνιμο ηταν να ζήση όσο μπορούσε πιο dVEta, ως 
tij στιγμη που κάποια εύκαιρία -&α τον εκανε να φύγη . 

• Ασχολή-Β-ηκαν, λοιπόν, χωρΙς περισσότερη άναβολη 
να φtιάξoυν το εσωτερικο τού ΓουΙλδεντρου. 

ΤΟ ζήτημα της κα-Β-αριότητας ηταν το σπουδαιό-
τε ρο. 
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τα χόρτα του κρεββατιοϋ τους τ' άλλαζαν πολλες 
φορές, καΙ μ' δλο που τα σκεύη τους έξακολου{}οϋσαν 
να είναι κοχύλια, ηταν κα{}αρότερα άπο τα πιάτα ένος 
• Αμερικάνικου έστιατορίου. Πρέπει να ομολογήσουμε 
δη ο χοροδιδάσκαλος επλενε πολυ καλα τα πιάτα. 
Ό Γκόντφρεϋ, πάλι, με το σουγιά του πελέκησε καΙ 

ίσιωσε ενα μεγάλο κομμάτι φλοιό, κάρφωσε στο εδαφος 
τέσσερα πόδια καΙ κατόρ{}ωσε ετσι να στήση ενα τρα
πέζι στη μέση του δωματίου τους .• Ακατέργαστοι κορ
μοι δέντρων χρησίμευαν για πάγκοι. 'Έτσι οί φίλοι μας 
δεν άναγκάζονταν πια να τρωνε πάνω στα γόνατά τους, 
δσες φορες Ο καιρος δεν τους έπέτρεπε να τρωνε στο 
ύπαι{}ρο. 

'ι'Ηταν άκόμη το ζήτημα των φορεμάτων τους που 
τους άπασχολουσε πολύ. 

Γι' αύτό, τα φύλαγαν με μεγάλη έπιμέλεια. 
Σ' έκείνη τη {}ερμοκρασία δεν ήταν άπρεπο να 

ηταν καΙ μισόγυμνοι .• Αλλα κάποτε {}α ελιωναν τα ρου
χα τους, και τότε πως {}α μπορουσαν να τα άνανεώσουν; 
Θα βρίσκονταν στην άνάγκη να ντύνωνται με τα δέρμα
τα των προβάτων και των γιδιων, που άφου {}α τους 
χρειάζονταν για τροφή, {tιX τους χρησίμευαν καΙ για το 

, "Ε β'β -~ , , 'Ω' e Γ ' ν'tυσιμο. τσι, ε αια, υα γινοταν. στοσο, ο κοντ-

φρεϋ είπε vr~ πλένωνται συχνα τα λίγα έκείνα ροϋχα 
τους. Κι αύτη τη δουλια την άνέλαβε ο χοροδιδάσκαλος. 
Ό Γκόντφρεϋ φρόντισε για την τροφη και το σπά

σιμο των ξύλων. 
Το μάζεμα, μάλιστα, των διαφόρων ριζων καΙ των 

άγριόμηλων άπαιτουσε άρκετες ώρες, έπίσης καΙ το ψά
ρεμα με δίχτια καμωμένα με σχοίνους, που τα εβαζε, 
άλλοτε στο ρευμα του ποταμιου, κι άλλοτε στα κοιλώ
ματα των βράχων της παραλίας. 

Οί τρόποι αύliΟL του ψαρέματος ήταν, βέβαια, άρ
χέγονοι, άλλα κάποτε κανένα ώραίο οστρακόδερμο, Τι 
κανένα νόστιμο ψαράκι, στόλιζε το τραπέζι του Γουtλ-
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δεντρου, έκτος άπο τα μαλάκια που τα μάζευαν πολυ 
εύκολα με τα χέρια . 

• Αλλα {}α όμολογήσουμε ότι το σπουδαιότερο άπο 
τα μαγειρικα σκεύη εΙναι ή κατσαρόλα που τους ελειπε, 
κι ή άπουσία της ήταν πολυ αισitητη στους φ(λους μας. 
Ό Γκόντφρεϋ δεν ηξερε τί να σοφιστη για να την 

άναπληρώση. 
Οϋτε βραστο κρέας,ουτε βραστο ψάρι, τίποτε άλλο 

άπο ψητο της σούβλας η της σχάρας. Κάποτε ό χοροδι
δάσκαλος παραπονιόταν, άλλα πως να ίκανοποιήση κα
νεΙς το φτωχο αύτον άν{}ρωπο; 

οι Αλλες φροντίδες άπασχολουσαν τον Γκόντφρεϋ. 
'Εξετάζοντας διάφορα δέντρα, βρηκε εναν άλλο σεκουί
νο επίσης ψηλό, που το κατώτερο μέρος του εΙχε επί
σης ενα άρκετα εύρύχωρο κοίλωμα. 

Στο κοίλωμα, λοιπόν, α-υτο εφτιαξε κοτέτσι, όπου 
σε λίγο εγκατέστησε τα πουλερικά. Ό πετεινος κι οί κό
τες συνή{}ισαν πολυ εύκολα, κλωσσοϋσαν τ' αύγά τους 
πάνω στο ξερο χορτάρι, καΙ τα πουλάκια πολλαπλασιά
ζονταν γρήγορα. 

τα εκλειναν κά{}ε βράδι για να τα προφυλάγουν 
άπο τ' άρπακτικα ορνεα, που παραφύλαγαν άπο τους 
βράχους τα εύκολα αύτα {}ύματα καΙ {}α κατέστρεφαν 
όλα τους τα μικρά. 

Για τα πρόβατα καΙ τα γίδια ήταν περιττο να ζη
τήσουν μάντρα. <Όταν {}άρχόταν ό χειμώνας, τότε {}α 
φρόντιζαν. 

Μερικες κατσίκες, μάλιστα, γέννησαν, καΙ τους 
άφηναν όλο το γάλα για να {}ρέψουν καλα τα μικρά τους . 

• Απ' όλα αύτα φαινόταν ότι το Γουιλδεντρο κι ή 
γύρω περιοχη ητανε τώρα γεμάτη ζωη καΙ ποικιλία. τα 
ζωα, καλο{}ρεμμένα, τΙς {}ερμες ώρες της μέρας ζητου
σαν καταφύγιο κάτω άπο τα σκιερα φυλλώματα. 

Δεν ύπηρχε κανεις φόβος ν' άποπλανη{}οϋν μακρια 
ούτε να φοβη{}οϋν άγρια {}ηρία, γιατΙ το νησΙ Φάιν 
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φαινόταν δτι δεν εΙχε κανένα επικίνδυνο ζώο. 
"Έτσι -Τμαν τα πράγματα, οταν συνέβη κάτι το 

άπροσδόκητο, που -&α καλυτέρευε πολυ την κατάστα
σή τους. 

ΤΗ ταν 29 Ίουλίου. 
Ό Γκόντφρεϋ περπατοϋσε το πρωΙ στο μέρος εκεί

νο της άμμουδιάς, που σχημάτιζε την παραλία τοϋ με
γάλου κόλπου που τον εΤχε όνομάσει Κόλπο Όνε(ρου. 
Γύρευε να δη αν εΙχε άρκετα μαλάκια δπως ή βόρεια 
παραλία. "Ίσως ελπιζε να βρη εκεί τίποτα που να. το 
εβγαλε ή -&άλασσα, τόσο τοϋ φαινότανε παράξενο πώς 
δεν εΙχε ρίξει ως τώρα ή -&άλασσα στην άκτη εστω κι 
ενα μονάχα άπο τα συντρίμμια τοϋ πλοίου. 

την ημέρα εκείνη προχό)ρησε ως την άκρη της 
παραλίας, που κατέληγε σε μιαν άμμώδη άκτή. Έκεί 
τράβηξε την προσοχή του ενας βράχος με άλλόκοτο 
σχημα. 

'Ένα προαίσ-&ημα τον εσπρωξε να ταχύνη τα βή
ματά του. Πόση ηταν ή εκπληξή του κι η χαρά του 
δταν άντελήψ6ηκε οτι, εκείνο που το πηρε για βράχο, 
ηταν ενα μεγάλο κιβώηο μισοχωμένο στην άμμο. 

"Ή ταν αραγε άπο τα κιβώτια τοϋ «Όνείρου»; 
"Ήταν στη -&έση εκείνη άπο την ημέρα τοϋ ναυαγίου 
η μήπως ηταν άπομεινάρι καμιάς άλλης νεώτερης κα
ταστροφης; θα ηταν δύσκολο να το πη. "Όμως, άπ" 
όπουδήποτε κι αν προερχότανε, κι ότιδήποτε κι αν είχε 
μέσα το κιβώτιο εκείνο, -&α εμενε δικό τους. , 
Ό Γκόντφρεϋ, άφοϋ εξέτασε καλά, εΙδε οtι δεν 

εΙχε άπ' εξω κανένα ίχνος επιγραφης η όνόματος, ούτε 
ενα άπο τα χοντρα εκείνα άρχικα στοιχεία, τα χαραγ
μένα πάνω σε μια λειττη μετάλλινη πλάκα, που στολί
ζουνε τα • Αμερικάνικ'α κιβώτια. 

"Ίσως -&α εΙχε άπο μέσα κανένα χαρτΙ που {}α εδει
χνε την προέλευσή του, την ε-&νικότητα, το σνομα εκεί
νου που το 'είχε. 
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Όπωσδήποτε, ήταν καλα κλεισμένο καΙ μπορούσε 
να ελπίζη ότι το περιεχόμενό του κα{}όλου δε:ν -ΙΜ εΙχε 
χαλάσει. 

"'Η ., ξ' λ β , λ' , ταν ενα υ ινο κι ωτιο πο υ στερεο, σκεπα-

σμένο με χοντρο δέρμα, κι εχοντας σ' όλες του τΙς γω
νιες χάλκινα ελάσματα και' πλατια λουριά, που το εζω
ναν άπ' όλες τΙς πλευρές. 
Ό Γκόντφρεϋ, αν κι άνυπομονούσε να μά{}η τί 

εΤχε μέσα, δεν -&έλησε όμως να το σπάση, άλλα να το 
άνοΙξη ξηλώνοντας την κλειδαριά. 

Να το μεταφέρη πάλι στο Γουίλδεντρο δεν ήταν 
δ ' , ... λ' β , υνατο, γιατι ηταν πο υ αρυ. 

- Λοιπόν, εΙπε ό Γκόντφρεϋ μέσα του, -&α το άδειά
σουμε εδω πέρα καΙ {}α κουβαλήσουμε το περιεχό
μενό του. 
Ή άπόσταση ητανε τέσσερα μΙλια περίπου άπο την 

ακρη τού ακρωτηρίου ως τη συστάδα των σεκουίνων. 
Ή δουλια αύτή, λοιπόν, η{}ελε κόπο καΙ καιρό. Καιρο 
εΙχαν όσο η{}ελαν, για τον κόπο πάλι δεν ηταν περ(
σταση να σκέπτωνται. 

'Αλλα τί εΙχε μέσα το κιβώτιο; ΠρΙν γυρίση στο 
Γουίλδεντρο, ό Γκόντφρεϋ, {}έλησε τουλάχιστο να τ' 
άνοίξη. 

Και πρωτα πρωτα ελυσε τα λουριά, κι επειτα με 
προσοχη εβγαλε το δέρμα που σκέπαζε την κλειδαριά. 
• Αλλα πως να τη ν ανοίξη; 

Αύτο ητανε το πιο δύσκολο, γιατι ό Γκόντφρεϋ 
δεν εΙχε κανένα εργαλείο. Να κινδυνέψη να χαλάση το 
μαχαίρι του σ' αυτη τη δουλιά, ποτε δεν {}α το απο
φάσιζε. Ζήτησε, λοιπόν, καμια πέτρα για να προσπα
-&ήση ν' ανοίξη τη {}ηλια της κλειδαριάς. 
Ή αμμουδια ήταν σπαρμένη με διάφορα χοντρα 

χαλίκια που μπορούσαν να χρησιμεύσουν για σφυριά. 
Ό Γκόντφρεϋ διάλεξε ενα μεγάλο καΙ μ' αυτο χτύ

πησε με όλη του τη δύναμη τη χάλκινη πλάκα. . 
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Με μεγάλη του εκπληξη εΙδε στι ή γλώσσα, που 
ηταν χωσμένη μέσα στη itηλιά, λύitηκε άμέσως. 'Ή ή 
itηλια εσπασε άπο το χτύπημα η ή κλειδαρια δεν εΙχε 
κλειστη με το κλειδί. 
Ή καρδια του Γκόντφρεϋ χτυπουσε δυνατα τη 

στιγμη που itιX σήκωνε το σκέπασμα του κιβώτιου. 
Τέλος άνοίγει το κιβώτιο. Οί έσωτερικοί του τοίχοι 

ηταν στρωμένοι με φύλλα ψευδαργύρου, ετσι που το 
itαλασσινο νερο δεν μπόρεσε να μπη μέσα. τα περιεχό
μενα, λοιπόν, σσο λεπτα κι αν ηταν itιX βρίσκονταν . , 
ανεπαφα. 

ΚαΙ τί πράγματα! Βγάζοντάς τα ό Γκόντφρεϋ, δεν 
μπορουσε να συγκρατήση τη χαρά του! Βέβαια, το κι
βώτιο αύτο itιX άνηκε σε πρακτικότατο επιβάτη, που 
εΙχε σκοπο να πλανηitη σε τόπους όπου itιX περιοριζό
τανε μοναχα στους δικούς του πόρους. 

ΚαΙ πρώτα πρώτα άσπρα πουκάμισα, μαντήλια, 
σεντόνια, σκεπάσματα. 'Έπειτα ρουχα μάλλινα, κάλτσες 
μάλλινες καΙ μπαμπακερές, στερεα παντελόνια άπο 
ύφασμα κι άλλα άπο βελουδο, πλεχτα γιλέκα, παλτα 
άπο στερεο καΙ χοντρο υφασμα. 'Έπειτα δυο ζευγάρια 
μπότες, στερεα ύποδήματα κυνηγετικα καΙ καπέλα. 

'Έπειτα μαγειρικα σκεύη, ή περιβόητη καΙ τόσο 
ποitητη κατσαρόλα, ενα σκευος για το βράσιμο του νε
ρου, ενα για τον καφέ, τσαγιέρα, μερικα κουτάλια, πη
ρούνια καΙ μαχαίρι.α, ενας καitρέφτης, βουρτσες για 
κάitε χρήση, τρία δοχεία με ρακΙ καΙ πολλες λίτρες , , , 
τσαι και καφε. 

'Ακόμα μερικα εργαλεία, τρυπάνια, χειροπρίονα, 
μια ποσότητα άπο καρφιά, φτυάρια, σφυριά, τσεκού
ρια μεγάλα καΙ μικρά. 

'Έπειτα δυο κυνηγετικα μαχαίρια μέσα στην πέ
τσινη itήκη τους, μια καοαμπίνα καΙ δυο όπλα, τρία 
περίστροφα έξάσφαιρα, ως δέκα λίτρες μπαρούτι, χιλιά
δες καψούλια κι άρκετη προμήitεια μολύβια καΙ σφαί-
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ρες - όλα αυτα τα όπλα ηταν ίταλικης κατασκευης
τέλος ενα μικρο πρόχειρο φαρμακείο, ενα τηλεσκόπιο, 
μια πυξίδα κι ενα χρονόμετρο. 

Έπίσης άρκετα 'Εγγλέζικα βιβλίq., πολλα τετρά
δια, μολυβδοκόντυλα, κοντυλοφόροι, ήμερολόγιο, Άγία 
Γραφη - εκδοση Νέας Ύόρκης-κι ενας Όδηγος Μα
γειρικης. 

Αυτά, βέβαια, ηταν άνεκτίμητη συλλογη στην πε
ρίσταση που βρίσκονταν. Γι' αυτο ό Γκόντφρεϋ ηταν 
τρελλος άπ' τη χαρά του. Είχε ξαπλώσει όλον αυτο τον 
{}ησαυρο πάνω στην άμμουδιά, εξετάζοντας κά{}ε πράγ
μα με προσοχή, για να άνακαλύψη κανένα εγγραφο 
μέσα στο κιβώτιο που {}αδειχ'νε τίνος ηταν καΙ πάνω σε 
ποιο πλοίο φορτώ{}ηκαν. Άλλα του κάκου. 

Τίποτε δεν βρηκε. 
"Άλλωστε, γύρω του, ή {}άλασσα δεν είχε εκβράσει 

κανένα αλλο άπομεινάρι που ναδειχνε ση συνέβη κά
που εκεί κοντα κανένα ναυάγιο. 

Τίποτε πάνω στους βράχους. Τίποτε στην άμμου
διά. Το κιβώτιο {}α μεταφέρ{}ηκε άπ' τα κύματα. 

Οί ναυαγοί, λοιπόν, του νησιου Φάιν βρέ{}ηκαν 
εντελώς ξαφνικα καΙ για άρκετσν καιρο ναχουν εξασφα
λισμένες τις άνάγκες της ζωης τους. 
Ό Γκόντφρεϋ δεν σκέφτηκε να μετακομίση δλα 

αυτα τα πράγματα στο Γουίλδεντρο, γιατΙ ή μεταφορά 
τους {}α{}ελε πολλους δρόμους. "Έπρεπε δμω~ εξ αλλου 
καΙ να βιαστουν γιατΙ πλησίαζε ή κακοκαιρία. 

Ξανάβαλε, λοιπόν, τα περισσότερα πράγματα μέσα 
στο κιβώτιο, άφήνοντας μοναχα εξω, για να τα πάρη, 
ένα όπλο, ενα περίστροφο, λίγη ποσότητα μπαρούτι καΙ 
μολύβι, ενα μαχαίρι κυνηγετικό, το τηλεσκόπιο καΙ την 
κατσαρόλα. 

"Έπειτα εκλεισε καλα το κιβώτιο καΙ πηρε τρέχον
τας τον δρόμο για την κατοικία του . 

., Α! πως τον ύποδέχτηκε ό Βαρελάκης! ΚαΙ πόση 



]25 

ηταν Τι χαρά του όταν τοϋ άπαρωμησε ό μα{}-ητής του 
τα νέα τους πλούτη! Ή κατσαρόλα, προ πάντων, τον 
γέμισε άγαλλίαση . 

. Ί'Ηταν μεσημέρι άκόμη. Γι' αύτο ό Γκόντφρεϋ '&έ
λησε ύστερα άπο το φαί: να ξαναπάη στον Κόλπο του 
Όνείρου. Δεν εβλεπε την ώρα πότε να φυλάξη όλα 
έκείνα τα πράγματα στο Γουίλδεντρο. 
Ό Βαρελάκης δεν εΙχε καμιαν άντίρρηση, δήλωσε 

μάλιστα ότι ηταν κι αύτος ετοιμος να πάη. Δεν εΙχε 
πια άνάγκη να έπιβλέπη τ' άναμμένο τζάκι, γιατΙ με το 
μπαρούτι μπορεί κανεΙς πάντοτε να εχη φωτιά. Άλλ' ό 
χοροδιδάσκαλος {}-έλησε, όσο καιρο {}-α ελειπαν, Τι κα
τσαρόλα να σιγοβράζη ... 

Γι' αύτο άμέσως την γέμισε νερό, εβαλε μέσα ενα 
κομμάτι κρέας με άρκετες ρίζες «γυάμψ», που τΙς χρη
σιμοποιουσε άντι για λάχανα, και πρόσ{}-εσε μια φούχτα 
άλάτι που βρήκανε στα κοιλώματα των βράχων. 

- Θα ξαφριστη μονάχο του, φώναξε ό χοροδιδάσκα
λος, φεύγοντας με έλαφρα βήματα πρός τον Κόλπο του 
Όνείρου. 

Το κιβώτιο ηταν στη {}-έση του. Ό Γκόντφρεϋ το 
άνοιξε με προσοχη κι άρχισε να διαλέγη τα διάφορα 
έκείνα άντικείμενα. 

Στον πρωτο δρόμο ό Γκόντφρεϋ κι ό σύντροφός 
του μετέφεραν στο Γουίλδιόντρο τα όπλα, τα τρόφιμα 

α , cι" _ 
κι ενα μερος απο τα ρουχα. 

Τότε άναπαύτηκαν, άφου κά{}-ισαν στο τραπέζι, 
πάνω στο όποίο άχνιζε το ζουμΙ τοϋ «άγουτιοϋ», που 
παραδέχτηκαν κι οί δυο ότι ηταν {}-αυμάσιο. 

Κατα τη γνώμη τοϋ χοροδιδάσκαλου {}-α ηταν δύ
σκολο να φανταστη κανεις πιο νόστιμο πράγμα άπο το 
κρέας αυτό. 'Ώ {}-αυμάσιο άποτέλεσμα των στερήσεων! 

την άλλη μέρα, στΙς 30 τοϋ μηνός, ό Γκόντφρεϋ κι 
ό Βαρελάκης εφυγαν πολυ πρωί. οι Αλλοι τρείς δρόμοι 
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εφtασαν για να κουβαλήσουν το περιεχόμενο το;:; κι
βώτιου. 

Προτο;:; βραδιάση, εργαλεία, όπλα, οργανα, σκεύη, 
όλα μεταφέρ{tηκαν κι άπο{tηκεύtηκαν στο Γουίλδεντρο. 

Τέλος, την 1 Αύγούστου. καΙ το κιβώτιο σύρfi'ηκε 
με πολυ κόπο στην κατοικία τους καΙ προορίστηκε για 
ντουλάπα. 
Ό Βαρελάκης με τη μεγάλη του εξυπνάδα εβλεπε 

τώρα το μέλλον ρόδινο. Γι' αύτο εκείνη την ήμέρα στά
-ftηκε μπροστα στον μα-ftητή του με το βιολάκι του στο 
χέρι καΙ τοϋ εΙπε με μεγάλη σοβαρότητα, σαν να βρι
σκότανε στη σάλα τοϋ μεγάρου Κόλντεροπ: 

- Λοιπόν, άγαπητέ μου Γκόντφρεϋ, δεν εΙναι πια 
καιρος να επαναλάβουμε τα μαfi'ήματα το;:; χορο;:;; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΖΩΗΣ 

Το μέλλον τους φαινόtανε τώρα λιγότερο σκοτεινό . 
• Αλλ" αν ό χοροδιδάσκαλος -ftεωρο;:;σε την άπόκτηση 
όλων εκείνων των πραγμάτων σαν μέσο για να γίνη ή 
μοναξιά τους κάπως περισσόtερο εύχάριστη, ό Γκόντ
φρεϋ σκεπτόταν αν -ftεX τοϋ ητανε δυνατο ν" άφήση το 
νησΙ Φάιν. οι Αραγε, δεν {tεX μποροϋσε τώρα να ναυπη
γήση μια βαρκούλα άρκετα στερεή, με την όποία {tεX πή
γαινε η σε καμια κοντινη στερια η σε κανένα πλοίο 
που -fta περνοϋσε ; 

ΤΙς άλλες μέρες άσχολή-ftηκαν στο να τοποfi'ετή
σουν τα ροϋχα μέσα στη ντουλάπα τους. Έννοείται ότι 
άποφασίστηκε να τα μεταχειρίζωνται με μεγάλη οίκο
νομία. Να τα μεταχειρίζωνται δηλαδη με μέτρο κιδταν 
{tα ηταν μεγάλη άνάγκη. 

- Γιατί; ελεγε μουρμουρίζοντας ό χοροδιδάσκαλος. 
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ΕΙναι μεγάλη φιλαργυρία, αγαπητέ μου Γκόντφρεϋ! Τί 
όργη Θεοϋ! Δεν είμαστε άγριοι να γυρίζουμε μισό
γυμνοι. 

- Με συχωράς, Βαρελάκη, απαντοϋσε ό Γκόντφρεϋ. 
Είμαστε άγριοι καΙ τίποτε άλλο. 

- <Όπως αγαπάτε, άλλα. να. δητε ότι {tα. φύγουμε άπο 
το νησΙ προτοϋ χαλάσουμε αύτα. τα. ροϋχα. 

- Δεν ξέρω τίποτε, Βαρελάκη, καλύτερα να. μάς πε
ρισσέψουν παρ α να μάς λείψουν. 

- Τέλος πά'ντων, την Κυριακή, τουλάχιστο, -3-α. επι
τρέπεται να. στολίζεται κανεΙς καΙ λιγάκι. 
-" Α ναί, την Κυριακη κα-3-ως και τΙς άλλες γιορτές, 

απάντησε ό Γκόντφρεϋ, γιατΙ δεν η-3-ελε ν' άντιλέγη καΙ 
πολυ στον ανόητο σύντροφό του .• Αλλ' έπειδη άκριβώς 
σήμερα εΙναι Δευτέρα, -3-α. περιμένουμε όλόκληρη έβδο
μάδα για. να. δείξουμε τα. καλά μας ροϋχα. 

ΕΙναι περιττο να. ποϋμε στι, άφ' στου επεσαν στο 
νησί, ό J;'κόντφρεϋ δεν παρέλειψε να. σημειώνη κά-3-ε 
μέρα που περνοϋσε. Λοιπόν, με το ήμερολόγιο που 
βρηκε μέσα στο κιβώτιο, μπόρεσε να. έξακριβώση ότι ή 
μέρα εκείνη ηταν πραγματικα. Δευτέρα. 

Κα-3-ένας τότε άνέλαβε ενα μέρος της καitημερινης 
δουλιάς. 
Ό χοροδιδάσκαλος άφησε την έπι τήρηση της φω

τιάς καΙ μάζευε ρίζες «γυα.μψ» καΙ «κάμα», προ πάντων 
τα. τελευταία, άπο τα. όποία εφτιαχναν το ψωμί τους. 
Ό Βαρελάκης πήγαινε κάDε μέρα στη συγκομιδή, στις 
σειρες εκείνες των μικρων δέντρων που περικύκλωναν 
το λιβάδι, πίσω απ' το ΓουΙλδεντρο. 

""Η ταν ως δυο μίλια δρόμος, αλλα. συνήDισε. Κι 
επει τα στο άναμεταξυ μάζευε στρείδια κι άλλα μαλάκια, 
'" , r: ... " "ι 
απο τα οποια ετρωγαν αρκετα. 

Ό Γκόντφρεϋ πάλι ανέλαβε τη φροντίδα των χα
τοικιδίων ζώων. 
Ή δουλια. τοϋ χασάπη δεν τοϋ άρεσε βέβαια, αλλ α. 
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τί να κάνη, νίκησε την αποστροφή του. Γι' αυτό, χάρη 
σ" αυτόν, συχνα στο τραπέζι είχαν ζουμί, που συνοδευό
ταν απο ενα κομμάτι ψητό. 

Κυνήγια ηταν άψ&ονα στο νησΙ Φάιν κι ό Γκόντ
φρεϋ είχε σκοπο ν' αρχίση άμέσως το κυνΎιγι, μόλις τε
λείωνε τΙς περισσότερο αναγκαίες δουλιές του. 

Με τα εργαλεία του κατόρitωσε να φτιάξη μέσα 
στο Γου'ίλδεντρο, κι απ' εξω, μερικους πάγκους κι ενα 
τραπέζι. "Έφτιαξε ξύλινα κρεββάτια, και το στρωμα 
τους που ηταν απο ξερο χόρτο πηρε μια διαφορετικη 
σψη. 

''Αν ελειπαν τα μαλακα στρώματα, εστω καΙ. τα 
κοινά, τα σκεπάσματα όμως δεν τους έλειπαν. 

τα μαγειρικά τους σκεύη εξ άλλου δεν σέρνονταν 
κατα γης, άλλ(]. βρηκαν itέση πάνω στα ράφια, που 
κάρφωσαν στους τοίχους . 

• Απο στύλους στερεους κρέμασαν τα όπλα τους 
καΙ τα διάφορα σργανα, που στόλισαν τους τοίχους σαν 
πανοπλίες. 
Ό Γκόντφρε"ϊί σκέφτηκε να κλείση την κατοικία 

τους για να μην ερχωνται τα ζώα και τους ανησυχοϋν 
στον ϋπνο. Έπειδη δεν μπόρεσε να σχίση σανίδια με 
το μονάκριβο χειροπρίονό του, μεταχειρίστηκε μεγάλα 
κομμάτια απο φλοιό, που μπόρεσε ν' αποσπάση με με
γάλη εύκολία. 

"Έτσι, λοιπόν, έφτιαξε μια πόρτα άρκετα στερεή, 
για να άσφαλίζεται το ανοιγμα τοϋ Γου'ίλδεντρου, ενώ 
συγχρόνως ανοιξε δυο παράitυρα για να μπαίνη μέσα 
ό αέρας και το φως. τη νύχτα κλείνονταν με παραitυ
ρόφυλλα. 

Τώρα επρεπε να σκεφτη να φτιάξη καπνοδόχο 
μέσα στο Γουίλδεντρο. Γιατί, εφ' όσον ακόμα ηταν κα
λοκαίρι, τους εφτανε το τζάκι που είχαν εξω, στο κοί
λωμα κάποιου σεκου'ίνου. Άλλα τον χειμώνα με τΙς 
βροχες καΙ το κρύο, που itCt. ηταν απαραίτητη ή φωτια 
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" , , .. <\.' " Θ' ά ' μεσα στην κατοικια τους, τι υ"α εκαναν; ναγκα-

ζονταν τότε να σκεφτούν άπο που {}α βγαίνη ό καπνός; 
Το σπουδαίο αύτο ζήτημα επρεπε να λυ{}η άπο 

πρίνο 

Μια πολυ ώφέλιμη δουλια κατόρ{}ωσε έπίσης να 
τελειώση ό Γκόντφρεϋ. 

"3'Η ταν ή συγκοινωνία άνάμεσα στΙς δυο οχ{}ες του 
μικρού ποταμιού. Κατόρ{}ωσε με πολυ κόπο να μπήξη 
πασσάλους μέσα στο ρεύμα καΙ άπο πάνω να βάλη με
ρικα μικρα. δεντράκια. 'Έτσι γίνηκε μια γέφυρα, άπο 
την όποία μποροϋσαν τώρα να περάσουν στη βόρεια 
παραλία, χωρις να κάμουν τον μεγάλο κύκλο που εκα
ναν πρΙν καΙ που το\.ις άνάγκαζε να περπατοϋν ως δυο 
μίλια. 
Ό Γκόντφρεϋ, αν κι επαιρνε δλες τΙς προφυλάξεις 

για. ν&ναι δυνατη ή ζωή τους στο άπόκεντρο έκείνο 
νησΙ τοϋ Είρηνικοϋ Ώκεανοϋ, ώστόσο δε {}έλησε να πα
ραμελήση καΙ την πι {}ανότητα σωτηρίας. 

Το νησΙ Φάιν ηταν πια γνωστο δτι δεν βρισκόταν 
στο δρόμο των πλοίων. 

Κανένα λιμάνι δεν εΙχε για να άράζουν τα καρά-
β , ", f:λ ' 
ια' τιποτα που να τα ε κυση. 

Δεν ηταν δμως κι άδύνατο να περάση άπο έκεί κα
νένα πλοίο πολεμικο η έμπορικό. -'Ήταν συμφέρον τους, 
λοιπόν, να βροϋν ενα τρόπο, με τον όποίο {}α τραβου
σαν την προσοχή του, δείχνοντας δτι το νησΙ ηταν κα
τοικημένο. 

·0 Γκόντφρεϋ εκρινε καλο να. στήση μια σημαία 
στην ακρη του άκρωτηρίου, στο βόρειο μέρος. Γι' αυτο 
το σκοπο {}υσίασε μισο σεντόνι που βρηκε μέσα στο κι
βώτιο. Κι έπειδη φοβότανε μήπως το ασπρο χρωμα δεν 
φαίνεται άπο μακριά, προσπά{}ησε να βάψη τη σημαία 
του με τους κόκκους ένος είδους κουμαριάς, που φύ
τρωνε στους πρόποδες των άμμόλοφων. Πέτυχε, λοιπόν, 
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ενα χρώμα ζωηρό, που δεν μπόρεσε βέβαια να το κα
ταστήση άνεξάλειπτο, γιατΙ τοϋ ελειπε ή στύψη, άλλα 
μποροϋσε να ξαναβάψη τη σημαία του, αν ό αέρας κι ή 
βροχή ξέβαφαν το χρώμα της. 

Οί διάφορες αιηες δουλιες τους άπασχόλησαν ως 
τΙς 15 Αύγούστου. 
Ό ούρανος ηταν σχεδΟν κα{tαρός, έκτος απο δυο 

τρείς φορές, που επεσε μεγάλη βροχή, που την απορρό:
φησε όμως άμέσως το εδαφος. 

την έποχη αύτη ό Γκόντφρεϋ άνέλαβε το κυνήγι. 
• Αλλ' αν αύτος ηταν άρκετα έπιτήδειος στο να με

ταχειρίζεται το όπλο, δεν μπορούσε να έλπίζη κα{tόλου 
στη σύμπραξη τοϋ χοροδιδάσκαλου, που ουτε μια φορα 
στη ζωή του δεν είχε πυροβολήσει. 

Λοιπόν, ό Γκόντφρεϋ όρισε πολλες μέρες της έβδο
μάδας για το κυνήγι, τριχωτο καΙ φτερωτό, που δεν 
ηταν αφ{tονο, άλλ' όμως {ta ήταν άρκετα για τΙς άνάγ
κες ταυ Γουίλδβντρου. 

Μερικες πέρδικες, έρυ{tροπέρδικες κι αλλ α είδη 
πουλιών, εφεραν κάποια κοικιλία στο συνη{tισμένο τους 
φαγητό. 

Δυο τρείς άντιλόπες επεσαν κάτω άπα τα βόλια 
του νεαρου κυνηγοϋ. Ό χοροδιδάσκαλος, πάλι, αν καΙ 
κα{tόλου δεν πηρε μέρος στη σύλληψή τους, με μεγάλη 
εύχαρίστηση τΙς ύποδέχτηκε, όταν τΙς είδε μπροστά του. 

Ένώ κυνηγοϋσε ό Γκόντφρεϋ, δεν ξεχνοϋσε συγχρό
νως να παρατηρη καΙ να μορφώνη τελειώτερη ίδέα για 
το νησί. "Έμπαινε στα βά{tη τών δασών του, που ηταν 
στο κέντρο του, άνέβαινε το ποτάμι ως τΙς πηγές του . 
• Ανέβαινε πάλι στην κορφη τοϋ αμμόλοφου καΙ κατέ
βαινε άπα την άντί-ttετη πλευρά του, προς την ανατο
λική παραλία, που δεν είχε άκόμη έπισκεφ{tη. 

- Άπ' δλες μου τΙς ερευνες, ξανάλεγε μονάχος του 
πολλες φΌρες ό Γκόντφρεϋ, πρέπει να συμπεράνω δτι 
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το νησΙ Φάιν δεν εχει κανένα βλαβερο ζωο, ούτε αγρί
μι, ουτε έρπετό, ούτε σαυροειδές. Ούτε ενα απ' αυτα 
δεν διέκρινα. Και βέβαια, αν ύπηρχαν, {}α τα ξεσήκω
ναν οί πυροβολισμοί μου. ΠΙναι ευτύχημα κι αυτό, για
τΙ αν ηταν ανάγκη να προστατέψουμε το Γου'ίλδεντρο 
απο τΙς εφόδους τους, κι έγω δεν ξέρω πως {}α τα κα
ταφέρναμε. "Επίσης, σκεπτότανε, πρέπει να συμπερά
νουμε οτι το νησΙ δεν κατοικείται. "Αν ύπηρχαν ναυα
γοΙ η ί{}αγενείς εκεί που{}ενά, {}α ετρεχαν αμέσως μό
λις άκουγαν τους πυροβολισμούς μου. Μένε ι τώρα ό ανε
ξήγητος εκείνος καπνός, που δυο φορες ως τώρα μου 
φάνηκε οτι διέκρινα. 
Ή αλή{}εια είναι οτι ό Γκόντφρεϋ δεν βρηκε ποτε 

κανένα ίχνος φωτιάς. "Όσο για τΙς {}ερμες εκείνες πη
γές, στΙς όποίες νόμιζε οτι μπορουσε ν" αποδώση τους 
ατμους που είχε δεί, το νησΙ Φάιν, που δεν ηταν κα
{}όλου ήφαιστειωδες, δεν φαινότανε να εχη τέτοιες . 

.. Αλλωστε, 11 εμφάνιση εκείνη του καπνου η των 
ατμων, δεν έπανελήφ{tη. 

"Όταν ό Γκόντφρεϋ ξανανέβηκε στον λόφο, επίσης 
κι οταν ανέβηκε για δεύτερη φορα στα πιο ψηλα κλα
δια του Γουίλδεντρου, δεν είδε τίποτε που να τράβηξε 
την προσοχή του. "Ετσι, στο τέλος, ξέχασε ολως διόλου , \ , , 
κι αυτο το περιστατικο. 

ΚΕΦΛΛΛΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ 

Πέρασαν πολλες έβδομάδες. Κά{}ε μέρα που περ
νουσε, εφερνε καΙ κάποια βελτίωση στη ζωή τους. 

Κά{}ε ΚυριαΚ11, οπως συμφώνησαν, ό χοροδιδά
σκαλος φοροϋσε τα καλύτερά του ροϋχα κι ή μόνη του 
δουλια ηταν να κάνη βόλτες κάτω απα τα μεγάλα δέν-



το ΤΙΛΟro !Το\' ΧΑΝΕΊΆΙ 133 

τρα, παίζοντας το βιολί του. 'Έκανε διάφορους βημα
τισμους μονάχος του, άφού ό μα{tητής του άρνή{tηκε 
να εξακολου{tήση τα μα{tήματά του. 

- Για ποιο λόγο; ρωτούσε ό Γκόντφρεϋ τον δάσκα
λό του που επέμενε. Μπορείς να φανταστης ενα Ρο
βινσώνα να μα{tαίνη χορο η καλο παράστημα; 

- Και γιατί σχι; ελεγε ό Βαρελάκης με μεγάλη σο
βαρότητα. Γιατί ό Ροβινσώνας να μη χρειάζεται την 
καλη στάση; 'Όχι για τους άλλους, άλλα για τον έαυ
τό του ό άν{}ρωπος πρέπει να εχη καλους τρόπους! 

Σ' αύτό, ό Γκόντφρεϋ δεν είχε τίποτε ν' άπαντή
ση, άλλα δεν ύποχώρησε. 

Στις 13 Σεπτεμβρίου εΙχαν μια πολυ μεγάλη άπο
γοήτευση, μια πολυ {tλιβερή, άπο κείνες που μοναχα 
οί δυστυχισμένοι εκείνοι που ΤΟΙJς ερριξε κάποιο ναυά
γιο σ' ενα ερημο νησί, μπορουν να δοκιμάσουν. 

ΜΑν ποτε πια ό Γκόντφρεϋ δεν ξανάειδε σε κανένα 
μέρος τού νησιου τους άνεξήγητους εκείνους καπνούς, 
την ήμέρα όμως εκείνη, κατ α τΙς τρείς το άπόγευμα, 
είχε προσέξει εναν μακρινο άτμό, για την πραγματικό
τητα τού όποίου δεν ύπηρχε λόγος ν' άπατη{tη. 

Πηγε να περπατήση στο «. Ακρωτήριο της Ση
μαίας»-ετσι είχε όνομάσει το άκρωτήριο όπου ύψω
νόταν ή σημαία-κι εκεί, ενώ παρατηρούσε με το τη
λεσκόπιο τη {tάλασσα, διέκρινε μακρια στον όρίζοντα 
καπνό, που ό δυτικος άνεμος εσπρωχνε προς το μέρος 
του νησιου. 

Ό Γκόντφρεϋ αίσ{tάν{tηκε την καρδια του τα χτυ
πάη δυνατά. 

- Πλοίο! φώναξε. 
Άλλα το πλοίο εκείνο {tιX περνουσε. άπο το νησΙ 

και {ta πλησίαζε άρκετα ώστε να δη η ν' άκούση ση
μεία; 

·0 καπνος εκείνος, που μόλις τον διέκρινε, {ta. εξα-
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φανιζόταν σε λίγο μαζι με το πλοίο. 
ΈπΙ δυο ώρες ό Γκόντφρεύ σπαραζόταν άπο την 

άνησυχία καΙ την άναμονή. 
Πραγματικά, ό καπνος όλο ένα γινότανε πιο εύκο

λοδιάκριτος. Το πλοίο ήταν φανερο πια στι διαρκώς 
πλησίαζε, καΙ στΙς τέσσερες τ' άπόγευμα το σκάφος του 
φαινότανε καλά. 

"Ή ταν ενα μεγάλο άτμόπλοιο, που επλεε προς τα 
βορειοανατολικά, σπως κατάλαβε ό Γκόντφρεύ . 

.. Αν έξακολουftοϋσε αύτη τη διεύftυνση, επρεπε χω
ρΙς άλλο να πλησιάση άρκετα το νησΙ Φάιν. 
Ό Γκόντφρεύ σκέφτηκε στην αρχη να τρέξη στο 

Γουιλδεντρο να είδοποιήση τον Βαρελάκη. "Έπειτα 
σμως άλλαξε γνώμη. Για ποιο λόγο j 

"Έμεινε, λοιπόν, έκεί, εχοντας το τηλεσκόπιο στα 
μάτια του, για να μπορη να παρακολουftη τΙς κινήσεις 
τού πλοίου. 

Το άτμόπλοιο έξακολου-&οϋσε να πλησιάζη προς 
την ακτή, αν καΙ δεν εΙχε την πλά)ρη του γυρισμένη 
κατ' εύftείαν προς το ν'ησί. 

Κατα τΙς πέντε φαίνονταν πια καΙ τα τρία κα
τάρτια του. 

Ό Γκόντφρεύ μπόρεσε τότε να διακρίνη καΙ τα 
χρώμα τα της σημαίας του. 'Ή ταν • Αμερικάνικα χρώ
ματα. 

-Άλλά, εΙπε μέσα του, αν έγω διακρίνω τη δική 
τους σημαία, δεν εΙναι δυνατο κι αυτοι να μη διακρί
νουν τη δική μου. "'Ας κάμω μερικα σινιάλα, ύψώνον
τας καΙ χαμηλώνοντάς την, για να δείξω στι κάποιος 
άπο την ξηρα -&έλει να επικοινωνήση με το πλοίο! Γρή
γορα, σμως, γιατ! δεν εχω να χάσω στιγμή. 
Ή σκέψη αυτη ήταν καλή, κι ό Γκόντφρεύ ετρεξε 

στο Άκρωτήριο της Σημαίας κι άρχισε να κάνη διάφο
ρα σινιάλα. 

Το πλοίο πλησίασε άκόμα τρία μίλια, άλλ' ή ση-
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μαία του δεν άπάντησε στη σημαία τοϋ νησιοϋ. 
Ό Γκόντφρεϋ αίσ{}άν{}ηκε άπέραντη λύπη. Βέβαια, 

δεν {}α τον είδαν! 
"Ή ταν εξι ή ώρα κι άρχισε να σουρουπώνη. 
Στο άναμεταξύ, το πλοίο άπείχε μόλις δυο μίλια 

άπο το άκρωη1ΡΙ προς το όποίο πλησίαζε όλοταχώς. τη 
στιγμη εκείνη ό ήλιος εξαφανιζότανε πίσω άπο τον όρί
ζοντα. 

Με τις πρώτες σκιες της νύχτας ό Γκόντφρεϋ ε
πρεπε να παραιτη{}η άπο κά{}ε ελπίδα να τον άντιλη
ψ&ουν. 'Ωστόσο, ξανάρχισε ν" άνυψώνη καΙ να κουνά η 
άκατάπαυστα τη σημαία του. 

"Αλλα δεν του άπάντησαν! 
Πυροβόλησε τότε άρκετες φορές, αν κι ή άπόστα

ση ητανε μεγάλη κι ό άέρας δεν φυσουσε προς εκείνη 
, , .Q. 

την κατευυυνση. 

Κανένας πυροβολισμος άπο το πλοίο δεν άπάντησε 
στους δικούς του. 
Ή νύχτα προχωρουσε, καΙ σε λίγο το σκάφος του 

πλοίου δε φαινότανε πιά. Δεν ύπηρχε καμια άμφιβολία 
δτι, σε μια ώρα μέσα, {}" άφηνε πίσω το νησΙ της Φάιν. 
Ό Γκόντφρεϋ στην άμηχανία του σκέφτηκε ν" ά

νάψη μερικα ρητινοφόρα δέντρα, που φύτρωναν πίσω 
άπο το Άκρωτήριο της Σημαίας. 

"Άναψε λίγα ξερα φύλλα μ" ενα καψούλι κι επειτα 
εβαλε φωτια σε μια συστάδα άπο πευκα, που σε λίγο 
άναψε ιιαν ενα παμμέγιστο δαδί. 

Άλλα τα φώτα του πλοίου δεν (ϊπάντησαν κα{}όλου 
στη φωτια εκείνη της ξηράς κι ό Γκόντφρεϋ γύρισε κα
ταλυπημένος στο Γουιλδεντρο, νιό){}οντας τον έαυτό του 
περισσότερο εγκαταλειμμένον τώρα άπο κά{}ε άλλη 
φορά. 



136 Η 2:ΧΟΔ.Η ηι:\ Ι'()ΒΙi\ΣS2ΧΩΧ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΑΓΡΙΩΝ 

Ή ανέλπιστη έκείνη τύχη, που εφυγε μέσα απο τα 
χέρια του, άραγε {}α ξαναφαιν6τανε κι άλλη φορά; 'Έ
πρεπε να έλπίζη; 

"~χι! την αδιαφορία έκείνου τοϋ πλοίου, που πέ
ρασε απο το νησι Φάιν χωρΙς καit6λου να ένδιαφερitη 
γι' αυτ6, {}α την συμμερίζονταν ολα τα άλλα πλοία 
που κατα τύχη {}α περνοϋσαν απο την ερημη έκείνη γη 
τού Είρηνικοϋ Ώκεανοϋ. Γιατί τάχα {}α πλησίαζαν 
έκείνα περισσ6τερο απ' αύτό, αφοϋ το νησΙ δεν είχε κα
νένα λιμάνι οπου να καταφύγουν; 
Ό Γκ6ντφρεϋ πέρασε πικρη νύχτα. Άνατιναζ6-

τανε κά{}ε τ6σο στονϋπνο του, σαν νάβλεπε τη μεγάλη 
έκείνη φωτια που είχε ανάψει στην παραλία, σαν να 
ζητοϋσε ακ6μη να κάνη γνωστη την παρουσία του με 
πυροβολισμούς. 

Για το περιστατικο αυτο δεν εκαμε καit6λου λόγο 
στον Βαρελάκη . 

.. Αλλωστε, το αν6ητο έκείνο πλάσμα δεν εβλεπε 
~ , ,).., , ~ ." 6 

πιυ περα αΠυ εικοσιτεσσερες ωρες, ουτε καν σκεπτ -
τανε τ Ις διάφορες συμπτώσεις που ηταν δυνατο να 

, ,'3, , , 
συμπεσουν για ν αφησουν το νησι. 

Δεν είχε ουτε αρραβωνιαστικια να τον περιμένη, 
ουτε {}είο Γουιλ να ξαναδη . 

.. Αν στην άκρη έκείνης της γης μπορούσε ν' ανοίξη 
ενα χοροδιδασκαλείΟ, οί π6{}οι του {}α έκπληρώνονταν, 
αν είχε εστω κι ενα μαitητή. 

Λοιπ6ν,ό χοροδιδάσκαλος είχε άδικο να φαντάζεται 
δτι ηταν τελείως ασφαλης στο νησΙ έκείνο κι δτι δεν 
διέτρεχε κανένα κίνδυνο άμεσο, ουτε απο itηρΙα ουτε 
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άπο ω'αγενείς, γιατΙ την ίδια εκείνη μέρα ή αίσιοδοξία 
του πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία. 

Κατα τΙς τέσσερες το άπόγευμα ό Βαρελάκης πηγε 
να μαζέψη στρείδια καΙ μύδια προς το μέρος της παρα
λίας που ητανε πίσω άπο το "Ακρωτήριο της Σημαίας. 

"Έξαφνα άρχισε να τρέχη μ" σλη του τη δύναμη προς 
το Γουίλδεντρο. 

Οί γκρίζες τρίχες του ηταν σηκωμένες άπο τον 
τρόμο πάνω στους κροτάφους του. "Έτρεχε χωρις να 
τολμά καν να γυρίση πίσω το κεφάλι του. 

- Τί τρέχει, λοιπόν; φώναξε ό ΓΧόντφρεϋ, τρέχοντας , , , 
'να τον προαπαντηση. 

-"ΕκεΗ .. εκεί ... άπάντησε ό χοροδιδάσκαλος, δεί
χνοντας με το δάχτυλο τη {tάλασσα. 

- Μα τΙ, λοιπόν; ρώτησε ό Γκόντφρεϋ, ετοιμος να 
τρέξη πίσω απο τους σεκουΙνους. 

- "Ένα μικρο πλοίο! 
- Πλοίο; 
- Ναί!.. άγριοι!.. όλόκληρος στολ(σκος με άγριους. 

Καννίβαλους 'ίσως. 
Ό Γκόντφρεϋ κύτταξε προς τη διεύ{tυνση που τοϋ 

εδειχνε ό Βαρελάκης. Δεν ηταν στολίσκος σπως έλεγε 
ό κατατρομαγμένος χοροδιδάσκαλος, αλλα μια μικρη 
βαρκούλα που γλυστρουσε πάνω στην ήσυχη {tάλασσα. 
"Έπλεε μισο μίλι μακρια απο την ακτη καΙ φαινόταν 
δη η{tελε να καβαντζάρη το ακρωτήριο. 

- ΚαΙ γιατί τάχα {tQ. ηταν καννίβαλοι ; ε Ιπε ό Γκόντ
φρεϋ στο σύντροφό του. 

- ΓιατΙ στα νησια των Ροβινσώνων, απάντησε ό χο
ροδιδάσκαλος, αργα ή γρήγορα ερχονται καννίβαλοι. 

- Μήπως εΙναι καμια βάρκα απο πλοίο; 
- Πλοίο; 
Ν 'Τ-"λ " ,~., - αι... ου ατμοπ οιου, που περασε χτες Τυ απο-

γευμα έξω απο το νησί μας. 
- ΚαΙ δεν μου εΙπες τίποτα! φώναξε ό Βαρελάκης, 
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σηκώνονtας ψηλα "α χέρια του με άπελπισία. 
- Για ποιο λόγο; εΙπε ό Γκόντφρεϋ, άφου νόμιζα Οτ\. 

το πλοίο έκείνο εΙχε γίνει για πάντα αφαντο; ΆλλΟ Τι 
βάρκα αύτη ίσως να εΙναι δική του. Τώρα {)οα δουμε. 

Κι ό Γκόντφρεϋ ετρεξε στο Γουtλδεντρο, πηρε το 
τηλεσκόπιό του καΙ ξαναγύρισε πίσω στούς σεκουtνους. 

Άπο κεί μπόρεσε να παρατηρήση με μεγάλη προ
σοχη τη βάριια έκείνη. 

- 8Ά γριοι! ΝαΙ! Πραγματικα εΙναι αγριοι, φώναξε. 
·0 Βαρελάκης αρχισε να τρέμη καΙ να λυγίζουν τα 

γόνατά του άπο φόβο. 
Πραγματικά, Τι βαρκούλα έκείνη ήτανε γεμάτη d

γριους κι επλεε προς το νησί, πράγμα που εδειχνε οτι το 
νησΙ Φάιν δεν ηταν δυνατο ν" άπέχη πολυ άπο τΙς 
άκτες της Μαλαισίας. 

"Αλλα δεν ηταν Μαλαίοι μέσα στη βάρκα. ~Ή ταν 
μαυροι μισόγυμνοι, κι ηταν δώδεκα. 

Λοιπόν, ύπηρχε κίνδυνος μήπως τους δοϋν. 
·0 Γκόντφρεϋ άνησυχοϋσε για τη σημαία τους, που 

δεν την εΙδε το πλοίΟ, καΙ πού, βέβαια, {)οα την πρόσε
ξαν οί ί{}αγενείς. 

Δεν ηταν όμως καιρος τώρα πια να την κατεβάση. 
"Αν οί αγριοι έκείνοι εΙχαν σκοπο να καταλάβουν 

το νησΙ για να κατοικήσουν; "Ίσως να το νόμιζαν ερη
μο, οπως ηταν πραγματικα πρΙν την καταστροφη του 
«Όνείρου» .• Αλλ" Τι σημαία έκείνη εδειχνε δη ύπηρ
χαν άν{}ρώπινα οντα στ,ην άκτή. Πώς, λοιπόν, να τους 
ξεφύγουν αν άποβιβάζονταν; 

·0 Γκόντφρεϋ δεν ήξερε τί να κάνη. 
Όπωσδήποτε επρεπε να περιμένουν να δοϋν αν οί 

Ι{}αγενείς έκείνοι {}" άποβιβάζονταν στο νησί. Κατόπιν 
{}α σκέπτονταν τί {}α εκαναν. 

"Έχοντας, λοιπόν, το τηλεσκόπιο διαρκώς μπρος στα 
μάτια του, παρακολου{}ουσε τη βάρκα. 

την εΙδε να περνάη την ακρη τοϋ άκρωτηρίου, να 
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πλέη κατ α μηκος της παραλίας καί, τέλος, να πλευρίζη 
κοντα στην εκβολη του ποταμιου, πού, δυο μίλια πιο 
πάνω, περνουσε κοντα στο ΓουΙλδεντρο. 

"Αν, λοιπόν, οί ι{}αγενείς άνέβαιναν το ρευμα, {}α 
ερχονταν στη συστάδα τών σεκουίνων καΙ δεν {}α μπο
ρούσαν να τους εμποδίσουν. 
Ό Γκόντφρεϋ κι ό χοροδιδάσκαλος γύρισαν άμέσως 

στην κατοικία τους. 
'Έπρεπε να λάβουν μερικα μέτρα για να την προ

στατέψουν άπο ξαφνικη προσβολή, καΙ να δά)σουν στον 
έαυτό τους καιρο να έτοιμαστουν για ν' άμυν{}ουν. 

Αύτα μονάχα στεπτόταν δ Γκόντφρεϋ. Ό χοροδι
δάσκαλος σκεπτόταν όλως διόλου άλλα πράγματα. 
-" Α, δά! ελεγε μέσα του. Μα είναι πεπρωμένο! μα 

είναι γραφτό! μα δεν μπορεί να τ' άποφύγη κανείς! μα 
δεν μπορεί να γίνη κανεΙς Ροβινσώνας χωρις νάρ{}η στο 
νησί του μια πιρόγα, χωρΙς να φανουν καννίβαλοι άργα 
η γρήγορα! Τρείς μονάχα μηνες είμαστε εδώ καΙ νά τους 
κιόλας. 'Έπειτα άπ' αύτά, γίνε Ροβινσώνας σαν σ' άρέση! 
-Άγαπητε Βαρελάκη, δεν γίνεται κανεις μοναχός 

του Ροβινσώνας, άλλα καταντά ... 
Ό Γκόντφρεϋ, μόλις γύρισε στο Γουιλδεντρο, εσβη

σε το τζάκι που ηταν στο ~oίλωμα του δέντρου καΙ 
σκόρπισε τη στάχτη για να μη μείνη κανένα σημάδι άπ' 
αύτήν. 

ΟΙ πετεινοί, οί κότες καΙ τα κοτόπουλα ηταν στο 
κοτέτσι, γι' αύτο εφραξε μοναχα την πόρτα τους με πολ
λους {}άμνους για να τα κρύψη όσο μπορουσε καλύτερα. 

Τ' άλλα ζώα, «άγούτια», πρόβατα καΙ κατσίκες τα 
εδιώξε προς το λιβάδι. 

'Όλα τους τα πράγματα τα εβαλε μέσα στο Γουιλ
δεντρο καί, άφου μπηκαν μέσα, εκλεισαν καλα την 
πόρτα. 
Ή πόρτα του αύτη ηταν καμωμένη άπα φλοιο σε

κουινου καΙ γι' αυτό συγχεότανε με το φλοιο του κορ-



ΕΠΙΔΙ)ΟiιIΗ AΓPH~N 141 

μού, κι ετσι ίσως να μη την πρόσεχαν οί ωαγενείς που. 
δεν {}α τΎιν παρατηρούσαν άπο κοντά. 

ΤΟ ίδιο εκαναν καΙ για τα παρά{}υρα που τους κα
τέβασαν τα εξω φύλλα. 

"Έπειτα εσβησαν έντελως κά{}ε φως μέσα στην κα-
ι , " ~λ' 

τοικια, που εμεινε ο οσκοτεινη. 

Πόσο άτέλειωτη ηταν Ι) νύχτα έκείνη! Ό Γκόντ
φρεϋ κι ό Βαρελάκης ακουγαν καΙ τους παραμικρους 
κρότους .• Ανατινάζονταν άπο το φόβο οσες φορες ακου
γαν κρότο ξερού κλαδιού ΊΊ πνοη ανέμου. 

Νόμιζαν ότι {ίκουγαν βήματα κάτω άπο τα δέντρα. 
τους φαινόταν οτι αΥ{}ρωποι κατασκόπευαν γύρω 

, , 'Γ "'λδ απο το ουι εντρο. 

Τότε ό Γκόντφρεϋ (lνέβαινε ως το παρά{}υρο, σή
κωνε λιγάκι το παρα{}υρόφυλλο καΙ παρατηρούσε με 
άγωνία γύρω του, μέσα στο σκοτάδι. 

Τίποτε άκόμα. 
Ώστόσο, ό Γκόντφρεϋ σε λίγο ακουσε βήματα. "Ή

ταν άδύνατο να γελιότανε. Κύτταξε καλύτερα, άλλα 
δεν είδε, παρα μια κατσίκα που ζητούσε καταφύγιο 
κάτω άπο τα δέντρα . 

., Αλλωστε, κι αν κανένας άπα τους {{}αγενείς κα
τόρ{}ωνε ν' άνακαλύψη την κατοικία τους, που ηταν 
κρυμμένη μέσα στον πανύψηλο σεκουινο, ό Γκόντφρεϋ 
εΙχε πια ά.ποφασίσει να τραβγιξη μαζί του τον χοροδι
δάσκαλο μέσα άπα τα έσωτερικα κοίλωμα καΙ να κατα
φύγουν ως τα πιο ψηλα κλαδιά, άπ' όπου {}α μπορούσε 
καλύτερα ν' άντιστα-&η. 

"Έχοντας οπλα καΙ περίστροφα καΙ πολεμοφόδια, 
ίσως {}α μπορούσε να νικήση τους έχ{}ρούς του, που {}α 
ήταν χωρίς πυροβόλα όπλα. 

"Αν έκείνοι πάλι είχαν τόξα καΙ βέλη, δεν {}α ήταν 
εύκολο να τα βάλουν με Οπλα. 

"'Αν άπεναντίας εσπαζαν την πόρτα καΙ προσπα-
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i}οϋσαν ν' άνέβουν άπο μέσα στα κλαδια τοίί δέντρου, 
i}Ct το κατόρ{}ωναν με πολλη δυσκολία, γιατΙ {}α επρε
πε να περνοίίν άπο στενο στόμιο, που οί πολιορκούμενοι 
i}Ct μποροίίσαν να το ύπερασπίσουν με εύκολία. 

Ώστόσο, ό Γκόντφρεϋ δεν είπε τίποτε στον χοροδι
δάσκαλο για τον ένδεχόμενο αύτον κίνδυνο, γιατΙ τον 
εβλεπε πολυ τρομαγμένον άπο τον έρχομο των ί{}α
γενων. 

Πέρασε ή νύχτα γεμάτη φόβους κι έλπίδες, άλλα 
δεν εγινε καμια έπί{}εση. 

ΟΙ άγριοι δεν πλησίασαν άκόμη ως τους σεκουt
νους. 

'Ίσως περίμεναν να ξημερώση για να τριγυρίσουνε 
στο νησί. 

- Αύτό, βέβαια, {}α το κάμουν, είπε ό Γκόντφρεϋ, 
άφοίί τους λέγει ή σημαία μας δτι το νησΙ κατοικείται. 

'Όμως είναι μόνο δώδεκα καΙ {}' άναγκαστοίίν να 
λάβουν μερικες προφυλάξεις. Ποϋ να ξέρουν δτι εχουν 
να κάμουν με δυο μονάχα ναυαγούς; "Όχι' μονάχα μέρα 
{}οα τολμήσουν να ερ{}ουν ως έδω ... Έκτος πια αν εχουν 
σκοπο να έγκαταστα{}οίίν στο νησί. 

- Έκτος αν μποϋνε πάλι στη βάρκα τους μόλις φέ
ξη ... άπάντησε ό Βαρελάκης. 

- Να ξαναμποίίν; Άλλα τότε γιατί νάρ{}οίίν στο 
νησΙ Φάιν μονάχα για μια νύχτα; 

- Δεν ξέρω! άπάντησε ό χοροδιδάσκαλος, που άπσ 
το φόβο του δεν ηξερε πως να έξηγήση την άφιξη των 
[{}αγενων αύτων άλλοιως, παρα δτι ηρ{}αν για να φάνε 
άν{}ρώπινο κρέας. 

- 'Οπωσδήποτε, είπε ό Γκόντφρεϋ, αύριο το πρωί, 
αν οΙ άγριοι δεν ερ{}ουν στο Γουίλδεντρο, {}α πάμε 
έμείς να έξετάσουμε τί τρέχει. 
-Έμείς; 
- Ναί, έμείς! .. Δεν ύπάρχει πιο μεγάλη άνοησία 

παρα να χωριστοίίμε. Ποιος ξέρει αν δεν {t. άναγκα-
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στοϋμε να καταφύγουμε στα κεντρικα δάση καΙ να 
κρυφτοϋμε εκεί μερικες μέρες ωσπου να φύγη ή βάρκα 
τους! 'Όχι! {}α μείνουμε μαζί, Βαρελάκη! 

- Σούτ ! .. είπε ό χοροδιδιχσκαλος με τρεμάμενη φω
νή. Μου φαίνεται ΟΤΙ ακούω κάτι ... 
Ό Γκόντφρεϋ ξανανέβηκε στο παρά{}υρο και κατέ

βηκε πάλι σχεδον αμέσως. 
- 'Όχι, είπε. Τίποτα το υποπτο ακόμα. τα ζωα μας 

επιστρέφουν στο δάσος. 
- Κυνηγημένα ίσως! φώναξε ό χοροδιδάσκαλος. 
- Τουναντίον μάλιστα φαίνονται πολυ ησυχα, απάν-

τησε ό Γκόντφρεϋ. Νομίζω μαλλον οτι ερχονται μονα
χα για να προφυλαχ{}ουν απο το πρωινο αγιάζι. 
-'Ά, ψι{}ύρισε ό χοροδιδάσκαλος με τόσο λυπηρο 

ύφος, ωστε ό Γκόντφρεϋ {}α εσκαζε στα γέλια αν δεν 
fjtαν οί περιστάσεις σοβαρές. Δεν {}α μας συνέβαιναν 
αύτα τα πράγματα στο μέγαρο Κόλντεροπ, στην όδο 
Μοντγκόμερυ. 

- Δεν {}' αργή ση να ξημερώση, είπε ό Γκόντφρεϋ. 
Μέσα σε μια ωρα, αν οί ί{}αγενείς δεν φανοϋν, {}' αφή
σουμε το Γουιλδεντρο καΙ {}α παμε να εξερευνήσουμε 
το βόρειο μέρος του νησιου. Είσαι ίκανός, βέβαια, να 
κρατάς δπλο, Βαρελάκη. 

Ν ' - , " - α κρατω ... ναι ... 
- ΚαΙ να πυροβολης σε·όρισμένη διεύ{}υνση; 
- Δεν ξέρω! Ποτέ μου δεν δοκίμασα, καΙ να elote βέ-

βαιος, κύριε Γκόντφρεϋ, δτι ή σφαίρα μου δεν {}α πετύχη. 
- Ποιος ξέρει! 'Ίσως μονάχα Τι εκπυρσοκρότηση {}-α 

είναι αρκετη για να τρομάξη τους αγρίους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤ ΑΡΤΟ 

ΣΚΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑΣ 

Μετα μια ωρα είχε φέξει αρκετα ώστε να μποροϋν 
να δοϋν καΙ πιο πέρα άπο τη συστάδα των σεκουινων, 
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Τότε ό Γκόντφρεϋ σήκωσε με πολλη προσοχη τα 
φύλλα τών δυο παρα'θ'υριών. 

Άπο το ενα, που εβλεπε προς τα νότια, δεν είδε 
τίποτε, έκτος άπσ τα συνη{tισμένα, δηλαδη τα κατοικί
δια ζώα, που γυρνούσαν ήσυχα κάτω άπο τα δέντρα 
χωρΙς να φαίνωνται καitόλου φοβισμένα . 

• Απο το {ίλλο, που εβλεπε προς βορράν, μπορούσε 
κανεΙς να δη ως την παραλία. Διακρινότανε, μάλιστα, 
άπο κεί το > Ακρωτήριο της Σημαίας ή έκβολη σμως 
τού ποταμιού, σπου αποβιβάστηκαν οί άγριοι, δεν φαι
νότανε. 

Παντού βασίλευε άπόλυτη ήσυχία. 
Ό Γκόντφρεϋ, άφού πηρε το τηλεσκόπιο, εξέτασε 

λεπτομερώς την παραλία καΙ την άκρη τού άκρωτηρίου. 
Γιατί, σπως εΙχε πεί ό χοροδιδάσκαλος, αν καΙ {}α 

ήταν ανεξήγητο, ίσως οί ί{}αγενείς να μπηκαν πά.λιστη 
βάρκα τους, άφού πέρασαν τη νύχτα τους στο νησί, χω
ρΙς να επιχειρήσουν κα{Μλου να εξετάσουν αν ηταν κα
τοικημένο η δχι. 

Ξαφνικα μια φωνΥI ξέφυγε άπο τα χείλη τού Γκόντ
φρεϋ, που εκαμε τον Βαρελάκη ν' άνασκιρτή<rη. Δεν 
ύπηρχε καμια άμφιβολία στι οί άγριοι ηξεραν ση το 
νησΙ ήταν κατοικημένο, γιατΙ ή σημαία που ηταν ως 
τότε ύψωμένη στην κορφη τοϋ άκρωτηρίου ελειπε τώρα. 
Θα την πηραν, βέβαια, μαζί τους. 

"Επρεπε, λοιπόν, να πάνε να δοϋν αν οί ί{}αγενείς 
ηταν στο νησΙ καΙ τί εκαναν. 

- Πάμε, εΙπε στον σύντροφό του. 
- Πάμε! άλλά ... άπάντησε ό χοροδιδάσκαλος. 
- Προτιμάς να μείνης έδώ; 
Μ ζ ' Γ ' .. , Ί - α ι σου, κοντφρευ ." ναι ... 
"'Ο ' , - χι ... μονος σου. 

- Μόνος μου! ποτέ ... 
- "'Ελα, λοιπόν! 

Βλέποντας ό χοροδιδάσκαλος ση τίποτε δεν {}α 
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μποροϋσε να πείση τον Γκόντφρεϋ ν αλλάξη απόφαση, 
αποφάσισε να τον συνοδέψη, γιατΙ ποτε δεν {}α τολ
μοϋσε να μείνη μόνος του μέσα στο Γουtλδεντρο. 

Πριν βγη ό Γκόντφρεϋ, κύτταξε πρωτα αν τα όπλα 
... 'λ" Γ' , δ ' του ηταν σε κα η κατασταση. εμισε τα υο του του-

φέκια κι εδωσε το ενα στον χοροδιδάσκαλο, που το βά
ρος αύτό, βέβαια, {}α τον στενοχώρησε πολύ. 
Ό Βαρελάκης κρέμασε ενα κυνηγετικο μαχαίρι στη 

ζώνη του, πλάι στη φυσιγγιο{}{ικη. 
Σκέφτηκε, μάλιστα, να πάρη μαζί του και το βια

λάκι του, γιατι φανταζόταν ότι ίσως οί αγριάν{}ρωποι 
{}α συγκινιόνταν όταν άκουαν το γκρΙν γκρίν του. 
Ό Γκόντφρεϋ με πολυ κόπο κατόρ{}ωσε να τον κάνη 

να παραιτηf}η απ' αύτη τη σκέψη που ητανε και γελοία 
κι έπικίνδυνη. 

Θαταν η ώρα εξι το πρωί. Οί κορφες των σεκουt
νων λούζονταν απο τΙς πρωτες ακτίνες τοϋ ήλιου. 
Ό Γκόντφρεϋ άνοιξε σιγα σιγα την πόρτα, εκαμε 

ενα βημα προς τα εξω, και κύτταξε με προσοχη ανάμε
σα στα δέντρα . 

• Απόλυτη ησυχία. 
τα ζωα εβοσκαν ήσυχα στα γύρω λιβάδια. 
Τότε ό Γκόντφρεϋ εκλεισε την πόρτα κι ερριξε στη 

ρΙζα τοϋ δέντρου ενα δέμα άπο {}άμνου!ί. ΤΟ στερέωσε 
με μια μεγάλη πέτρα καΙ πηρε τον δρόμο προς το πο
τάμι, με σκοπο να κατέβη στην σχ{}η του, στην ανάγκη 
κι ως τίς έκβολές του. 
Ό Βαρελάκης τον ακολου{}οϋσε με βλέμματα γε

μάτα αγωνία. 
·Αφοϋ εφτασαν ως το τέλος των δέντρων, ό Γκόντ

φρεϋ στά{}ηκε καΙ, βγάζοντας το τηλεσκόπιο απο τη 
-θήκη του, άρχισε να παρατηρη με προσοχη δλο το μέ
ρος της παραλίας, άπο το • Ακρωτήριο της ΣημαΙας ως 
τη βορειοανατολικη γωνία τοϋ νησιοϋ. 
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Άλλα δεν φαινότανε τίποτε άπο κεί, ούτε δ έλάχι
στος καπνος που ναδειχνε κατασκήνωση άγρίων. 

Κι ή άκρη τού άκρωτηρίου ηταν ερημη, άλλα -6-0. 
ύπηρχαν άκόμα χωρΙς άλλο πολλα ίχνη βημάτων. Για 
τη σημαία του δ Γκόντφρεϋ δεν γελάστηκε καi}όλο" 
γιατί, αν καΙ το ξύλο ηταν άκόμη στημένο πάνω στον 
τελευταίο βράχο τού άκρωτηρίου, τό πανΙ ελειπε. Φαί
νεται δτι οΙ ίi}αγενείς, καi}ως περνούσαν άπο κεί, εΤ
δαν τό κόκκινο πανί, τους άρεσε, καΙ το αρπαξαν. "Ε
πειτα i}a μπηκαν πάλι στη βάρκα τους καΙ {)οα έξακο
λούi}ησαν το δρόμο τους. 

·0 Γκόντφρεϋ γύρισε το βλέμμα του προς τη δυτι
κη παραλία. 'Έρημη κι αύτή. 

Καμια βάρκα δεν φαινότανε στη i}άλασσα. "Αν οί 
ί-6-αγενείς μπηκαν στην πιρόγα τους, επρεπε να συμπε
ράνη δτι τώρα επλεαν πλάι στην παραλία, κάτω άπο 
τους βράχους καΙ πολυ κοντά, για να μη τους βλ έπη 
κανείς. 

·Ωστόσο, δ Γκόντφρεϋ δεν μπορούσε, δεν ηi}ελε να 
μένη σΟ αύτη την άβεβαιότητα. 'Ή-6-ελε να μά-6-η liv 
ναΙ η οχι ή πιρόγα άφησε δριστικα τό νησί. 

~ Αλλα για να βεβαιω-6-η, επρεπε χωρΙς άλλο να πάη 
έκεί που άποβιβάστηκαν την προηγούμενη μέρα οί Ι-6-α
:Υενείς, δηλαδη στην έκβολη τού ποταμιού. 

ΟΙ oxi}e; ηταν τριγυρισμένες άπο διάφορα μικρα 
δέντρα, σε διάστημα δυο μιλίων περίπου. "Απο κεί καΙ 
πέρα, ως τη -θ-άλασσα, το ποτάμι κυλούσε άνάμεσα σ~ 
γυμνες Οχi}ες. Αύτό -θ-α έπέτρεπε στον Γκόντφρεϋ να 
πλησιάση, χωρΙς κίνδυνο να φανη, κοντα στόν τόπο της 
άποβίβασης. ' 

"Ίσως δμως οί αγριοι ν" άνέβηκαν το ρεύμα τού πο
ταμιού. 

Για ν" άποφύγουν αύτο το ένδεχόμενο, επρεπε να 
προχωρούν με μεγάλη προφύλαξη. 

·0 Γκόντφρεϋ, πάλι, σκεπτόταν δτι οί ίi}αγενείς -6-0. 
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ηταν κουρασμένοι άπο το ταξίδι τους και δεν {}' άφη
σαν τον τόπο οπου εΙχαν άγκυροβολήσει. 

'·'Ισως, μάλιστα, να κοιμόνταν άκόμη. Τότε {}α ε
βλεπαν αν ταυς ηταν συμφερώτερο να πέσουν εναντίον 
τους ξαφνικά. 

Καλα {}α ηταν να μην επιτρέψουν στους άγρΙους 
να προηγηnουν αυτοί, γιατί, σε τέτοιες περιστάσεις, ή 
ύπεροχη άνΎικει συχνα σ' εκείνον που προσβάλλει πρώ
τος. Έτοίμασαν, λοιπόν, τα όπλα τους κι άρχισαν κι οί 
δυο να κατεβαίνουν την άριστερη οχ{}η του ποταμιού. 
lΙαντου ήσυχία. Σμήνη πουλιών πετουσαν άπο τη μιαν 
οχ{}η στην άλλη, άνάμεσα στα ψηλα κλαδια τών δέν
τρων χωρις να δείχνουν καμια ταραχή. 
Ό Γκόντφρεϋ πήγαινε πρώτος. Κρυμμένοι πίσω άπα 

τα δέντρα κι οί δυό τους, προχωρουσαν διαρκώς προς 
την παραλία, χωρις να κινδυνεύουν να τους διακρίνουν 
οί άγριοι .• Αλλού οί {}άμνοι τους εκρυβαν άπα την άντι
κρινη οχ{}η, &λλσ'ίι τα κεφάλια τους εξαφανίζονταν μέσα 
σε μεγάλα χόρτα, που οί κινήσεις τους {}α μαρτυρού
σαν το πέρασμα ζώου μάλλον παρα άν{}ρά)που. 

·Αλλ· όπωσδήποτε, ενα βέλος τόξου tΊ μια πέτρα 
.σφεντόνας μπορούσε ναρ{}η ξαφνικα καΙ να τους χτυ
πήση, γι' αυτό, λοιπόν, επρεπε ναναι πολυ προσεκτικοί. 
Ό Βαρελάκης, όμως, παρα τις συστάσεις που τού 

έκανε ό Γκόντφρεϋ, σκόνταφτε διαρκώς κι επεφτε, πράγ
μα που μπορούσε να ηταν γι' αύτους επικίνδυνο. Γι· 
αύτο δ Γκόντφρεϋ μετανοουσε χίλιες φορες που πηρε 
μαζί του τέτοιον άδέξιο άν{}-ρωπο. 

Πραγματικά, ό καϋμένος δ χοροδιδάσκαλος δεν {}α 
τον βοη{}ούσε καΙ πολύ. 

Θα ητανε προτιμότερο να τον άφηνε στο Γου'ίλ
δεντρο Τι, αν δεν συμφωνούσε σ' αύτό, να τον εκρυβε 
μέσα στο δάσος .• Αλλ' ητανε πια πολυ άργά. 

Μια ωρα πέρασε άφ' ότου άφησαν την κατοικία 
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τους, κι είχαν προχωρήσει μοναχα ενα μίλι, γιατΙ δεν 
ηταν και τόσο εύκολο να περπατάει κανεις άνάμεσα 
στα ψηλα εκείνα χόρτα xq.l τους {}άμνους. 

Σ' αυτο το μέρος ελειπαν τα δέντρα. 
Ό Γκόντφρεϋ στά{}ηκε καΙ κύτταξε καλα το λιβάδι 

κι άπο τα δυο μέρη τού ποταμιού. 
Τίποτε που να προξενούσε άνησυχία, τίποτε που να 

έδειχνε την προσέγγιση των άγρίων. 
"Όσο προχωρούσαν οί δυο σύντροφοι, ό χοροδιδά

σκαλος, μη βλέποντας κανέναν έχ{}ρό, αρχισε σιγα σιγα 
να ξαναβρίσκη το {}άρρος του, καΙ μιλούσε με κάποια 
περιφρόνηση για τους «γελοίους καννίβαλους». 

Άπεναντίας, ό Γκόντφρεϋ φαινόταν άκόμα περισ
σότερο ταραγμένος. 

Διπλασίασε, λοιπόν, τΙς προφυλάξεις του, κι άφοϋ 
πέρασε το γυμνο διάστημα, επανέλαβε τον δρόμο του 
άπο την άριστερη σχ{}η, κάτω άπο τα δέντρα. 

Πέρασε άλλη μια ωρα, ωσπου βρέ{}ηκαν σ' ενα 
μέρος, οπου τα δέντρα της σχ{}ης άρχισαν να γίνωνται 
άραιότερα, καΙ το χόρτο λιγότερο πυκνό. 

Μ' αυτους τους Όρους ηταν δύσκολο να κρυφτούν, 
εκτος αν προχωροϋσαν ερποντας. Ό Γκόντφρεϋ δεν 
έχασε καιρό. "'Επεσε μπρούμυτα, λέγοντας στον Βαρε
λάκη να κάνη κι αυτος το ίδιο. 

-Δεν εΙναι πια άγριοι, δεν ύπάρχουν πια άν{}ρωπο
φάγοι! 'Έφυγαν! είπε ό χοροδιδάσκαλος. 

- Είναι! άπάντησε με ζωηρότητα ό Γκόντφρεϋ. θα 
είναι εκεί! Πέσε μπρούμυτα, Βαρελάκη, μπρούμυτα l 
ΚαΙ νασαι ετοιμος να πυροβολήσης. Άλλ' σχι αν δεν 

- - , '! 
σου πω εγω .,. 
Ό Γκόντφρεϋ είπε τΙς λέξεις αυτες με τέτοιο τόνο 

φωνης, ωστε ό χοροδιδάσκαλος συμμορφώ{}ηκε άμέσως 
με την έπι {}υμία του. 

Κι εκαμε καλά. 
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Πραγματικά, ό Γκόντφρεϋ δεν είπε χωρΙς λόγο 
δσα είπε. 

Στη itέση που ηταν κι οί δυό τους, δεν μπορουσαν 
να δουν ούτε την παραλία, ούτε το μέρος δπου χυνό
τανε το ποτάμι στη itάλασσα, γιατ! μια προεξοχη ένος 
βράχου εμπόδιζε το βλέμμα σε άπόσταση έκατο βημά
των. Πάνω, δμως, άπο τον περιορισμένο αύτον όρίζον
τα, ύψώνονταν κατ' εύitείαν προς τον αέρα εν ας πυ
κνας καπνός. 
Ό Γκόντφρεϋ, ξαπλωμένος μπρούμυτα μέσα στα 

χόρτα καΙ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, παρατηρούσε 
την παραλία. 

- Μτιπως ό καπνος αύτός, είπε μέσα του, είναι απα 
κείνους που εΙδα δυο τρείς φορες ως τα. τώρα; Πρέπει, 
λοιπόν, να ύποitέσω δτι ηρ{}αν κι άλλη φορα ίitαγε
νείς στο βόρειο καΙ νότιο μέρος του νησιου, κι δτι οϊ 
καπνοΙ εκείνοι ηταν άπο τΙς φωτιες που άναβαν; Άλλ' 
σχι! Δεν είναι δυνατον αύτό, αφού ποτε δεν βρηκα ού
τε στάχτες ούτε ίχνη τζακιου ούτε κάρβουνα σβησμέ
να! "Α! τώρα πια ξέρω τί πρέπει να σκεφτω γι' αύτο 
το πράγμα. 

ΚαΙ μ' επιδεξιότητα, που κι ό Βαρελάκης κατόρ
itωσε να. μιμηitη δσο μπορουσε, σύρitηκε ως τη στροφη 
του ποταμιου. 

, Απα κεί μπορουσε να βλέπη δλο το μέρος της πα
ραλίας, οπου χυνόταν το ποτάμι. 

Παρα λίγο τότε τα φωνάξη. 'Έβαλε το χέρι του 
στους (,)μους του χοροδιδάσκαλου, άπαγορεύοντάς του 
κάitε κίνηση. 

"Ή ταν περι ττο να. προχ.ωρήσουν περισσότερο, για
τΙ εβλεπαν πια εκείνο που ηitελαν να δουν. 

Μια μεγάλη φωτια ηταν αναμμένη άνάμεσα στους 
χαμηλους άμμόλοφους καΙ γύρω της πηγαινοέρχονταν 
οί ίitα γενεί'ς. 



ΣΚΗΝJ<;Σ ΑΝθΡΩΠΟΦΑΙΊΑΣ 151 

·Η βαρκούλα τους, πιο πέρα, ηταν δεμένη άπο μια 
μεγάλη πέτρα. 

·0 Γκόντφρεϋ εβλεπε κά{}ε τι που συνέβαινε στην 
άκτή, χωρΙς τη βοή{}εια τοϋ τηλεσκοπίου του, γιατΙ ά
πεΤχε μόλις διακόσια βήματα άπο τη φωτια κι ακουγε 
μάλιστα καΙ τους τριγμούς της. 

Κατάλαβε τότε άμέσως πως δεν ύπηρχε καν εΙς φό
βος μήπως τοϋ έπιτε{}οϋν άπο πίσω, γιατΙ ολοι οί μαϋ
ροι που τους εΙχε μετρήσει στη βάρκα, ηταν μαζεμέ
νοιέκεϊ. 

• Απο τους δώδεκα, οί δέκα ηταν άπασχολημένοι 
στο να διατηρούν τη φωτια καΙ να μπήγουν στη γη 
πασσάλους. Ό ένδέκατος, που φαινότανε σαν άρχηγός 
τους, περπατοϋσε στην άμμουδια δώ{}ε κεί{}ε, κοιτών
τας διαρκώς προς τα ένδότερα τού νησιοϋ, σα να φο
βόταν άπο κεί καμια έ'πωεση. 
Ό Γκόντφρεϋ εΙδε πάνω στους ώμους του να φι-
, " ~ - , 

γουραρη το κοκκινο υφασμα της σημαιας του. 

Ό δωδέκατος άγριος ητανε ξαπλωμένος κατα γης 
καΙ δεμένος σφιχτα σε μικρο πάσσαλο. 

·0 Γκόντφρεϋ κατάλαβε ποια {}α ηταν ή τύχη τού 
δ ,., Ο" λ 'Ι ' υστυχισμενου εκεινου. ι πασσα οι, που ε χαν καρφω-

σε~ στη γη, {}α χρησίμευαν για ενα εΙδος σχάρας, πάνω 
στην όποία {}α εβαζαν έκείνον τον δυστυχισμένο, κι ή 
φωτια που ηταν άναμμένη προοριζότανε για να τον 
ψήσουν. 

--ΞΞΞΞΞΞΞΞ • ::::::::::::::::::::-



Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΕ:ΗΓΟΥΝΤΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ 

Ό Βαρελάκης, λοιπόν, δε,., εκαμε λά{tος την προη
γούμενη μέρα, σταν ελεγε στι ηταν καννίβαλοι. 

'Όχι, ό Γκόντφρεϋ δεν {t' άφηνε να σφαγη ό μαϋ
ρος αύτος που τον περίμεναν τ' άν{tρωποφάγα έκείνα 
στομάχια. 'Ή τανε καλα όπλισμένος. 

τα δυό του σπλα, τα δυό του περίστροφα {tα μπα
ροϋσαν ευκολα να τρέψουν σε φυγη τους εντεκα σιχα
μένους έκείνους Η}αγενείς . 

• Αφοϋ άποφάσισε να φερ{tη μ' αύτο τον τρόπο, πε
ρίμενε με άπά{tεια την κατάλληλη στιγμη για να έ
πέμβη. 

Δ ' !)." λ' εν υα περιμενε πο υ. 

"Ύστερα άπσ είκοσι λεπτά, ό άρχηγος πλησίασε το 
τζάκι κι εδειξε με μια χειρονομία τον αίχμάλωτο στους 
t{tαγενείς που περίμεναν τις προσταγές του. 
Ό Γκόντφρεϋ σηκώ&ηκε. Ό Βαρελάκης, χωρΙς να 

ξέρη το γιατί, έπειδη εκανε σ,τι κι ό μαf}ητής του, ση
κώftηκε έπίσης. Ούτε κατάλαβε κα{}όλου ποϋ {tα κατέ
ληγε ό σύντροφός του, που δεν του εΙπε τίποτε για τα 

'δ ' σχε ια του. 
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Ό Γκόντφρεϋ φανταζόταν, ότι μόλις τον εβλεπαν 
οί αγριοι η itά εφευγαν προς τη βάρκα τους 11 itά όρ
μοϋσαν εναντίον του. 

"Αλλά τίποτε άπ' αύτά δεν εγινε. Ούτε κάν εδειξαν 
ότι τον εΙδαν. 

Έκείνη όμως τη στιγμη ό άρχηγος εκαμε ενα νευμα 
που σήμαινε πολλά. 

Τρείς άπο τους συντρόφους του πλησίασαν τον δε
σμώτη, τον ελυσαν καΙ τον άνάγκασαν νά περπατήση 

" , 
προς τη φωτια. 

Ό δυστυχισμένος εκείνος ήταν νέος άκόμα καΙ, 
νιώitοντας ότι πλησίαζε ή τελευταία του ώρα, itέλησε 
ν" άντισταitη, εχοντας άπόφαση αν μπορούσε νά μη 
πέση χωρΙς νά εκδικηitη. 

Προσπάitησε ν' άπομακρύνη εκείνους που τον κρα
'tουσαν, άλλά σε λΙγο κατεβλήitη, κι ό άρχηγος άρπαξε 

" " ~ ,-" κατι σαν τσεκουρι πετρινο κι ορμησε να του σπαση το 

κεφάλι. 

Ό Γκόντφρεϋ τότε πυροβόλησε. 

Μιά σφαίρα σφύριξε στον άέρα καΙ itά χτύπησε, 
βέβαια, itανάσιμα τον άρχηγό, ΥιατΙ τον εΙδε νά πέφτη 
κατά γης σχεδον αμέσως. 

Οί αγριοι, μόλις ακουσαν τον πυροβολισμό, στά-6-η
καν κατάπληκτοι, σο. νά μην εΙχαν άκούσει ποτε κρότο 
Οπλου. Μόλις εΙδαν τον Γκόντφρεϋ, αύτοΙ που κρατου
σαν τον αίχμάλωτο, αμέσως τον άφησαν. Έκείνος τότε 
σηκώitηκε κι ετρεξε προς τον σωτήρα του. 

Τότε αντήχησε ενας δεύτερος πυροβολισμός. 

Ό Βαρελάκης, χωρΙς καitόλου νά σημαδέψη-εΙχε 
τόσο καλά κλεισμένα τα. μάτια του ό itαυμάσιος εκεί
νος αν{tρωπος-πυροβόλησε, κι ό ύποκόπανος του όπλαυ 
του τού κόλλησε στο μάγουλο έναν itαυμάσιο μπάτσο, 
τον {tαυμασιότερο απ' όσους πηρε ποτε ένας δάσκαλος 
του χορου καΙ της καλης συμπεριφοράς. 
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• Αλλ' όμως-τί εΤναι ή τύχη !-δεύτερος άγριος 
επεσε κοντα στον άρχηγό του. 

Τότε τους κυρίεψε πανικός. 'Ίσως να νόμισαν δτι 
οί άντίπαλοί τους {}α ήταν πολυάρι{}μοι {{}αγενείς, με 
τους όποίους δεν μπορουσαν να τα βάλουν. 'Ίσως, πάλι, 
να φοβή{}ηκαν έπειδη εΙδαν τους δυο έκείνους λευκους 
που φαίνονταν να εχουν στην έξουσία τους τον κεραυνό. 

Σήκωσαν τους τραυματίες, τους εβαλαν μέσα στη 
βάρκα κι άρχισαν να κωπηλατουνε μ' όλη τους τη δύ
ναμη, ώσπου βγηκαν άπο το μικρο λιμάνι. Τότε ξετύλι
ξαν το πανί τους, καΙ σε λίγο έξαφανίστηκαν πίσω άπο 
το Άκρωτήριο της Σημαίας. 
Ό Γκόντφρεϋ δεν σκέφτηκε να τους καταδιώξη. 

Του εφτανε ότι εσωσε το {}ύμα τους καΙ τους ετρεψε 
~ , Α' , ... " δ' σι> φυγη. υτο ηταν και το σπου αιοτερο. . 

'Όλα αυτα εγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε βέβαια 
οί καννίβαλοι έκείνοι ποτε δεν {}α τολμουσαν να ξανά ρ
{}ουν στο νησΙ Φάιν. 

"Ολα, λοιπόν, πήγαιναν καλά. 

Στο άναμεταξύ, ό μαυρος ετρεξε να συναντήση τον 
σωτήρα του. 

Για μια στιγμη στά{}ηκε με φόβο, άλλ' άμέσως 
σχεδον συνέχισε τον δρόμο του. 

'Όταν πλησίασε, επεσε μπροστα στον Γκόντφρεϋ 
καΙ παίρνοντας το πόδι του το εβαλε πάνω στο χαμη
λωμένο του κεφάλι, για σημάδι ύποταγης. 

Πι{}ανον κι ό ί{}αγενης αυτος της Πολυνησίας να 
εΙχε διαβάσει τον Ροβινσώνα κρουσο ... 
Ό Γκόντφρεϋ σήκωσε άμέσως τον αγριο, που εμενε 

γονατισμένος μπρος στα πόδια του, καΙ τον κοίταξε 
κατάματα. 

~Ήταν ως τριανταπέντε χρονων, μ' ενα κουρέλι 
γύρω στη μέση του. Άπο τα χαρακτηριστικα του προ
σώπου του καΙ το σχηματισμο του κεφαλιου του φαινό-
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ταν στι ηταν μαυρος της • Αφρικης. 
Τώρα, πως συνέβαινο ενας μαυρος του Σουδαν Τι 

της" Αβυσσηνίας να πέση στα χέρια των ίitαγενων του 
"Αρχιπελάγους του Είρηνικού "Ωκεανού, ita ηταν δυ
νατο να το μάitουν μόνον αν ό μαύρος εκείνος μιλούσε 
εγγλέζικα η καμια απο τις ευρωπα"ίκες γλωσσες που 
ηξερε ό Γκόντφρεϋ. 

Σε λίγο, δμως, βεβαιώ1tηκαν στι ό δυστυχισμένος 
εκείνος μιλουσε μια εντελως ιδιαίτερη γλώσσα. 
Ό Γκόντφρεϋ στην αρχΎ] του μίλησε αγγλικά, αλλα 

δεν πηρε καμιαν απάντηση. Τού εδειξε τότε με σημεία 
στι ηitελε να μάitη το ονομά του. 

<Ύστερα απο διάφορες απόπειρες, ό μαύρος, που 
εΙχε αρκετα εξυπνο μούτρο, απάντησε στην ερώτηση 
που τού εκαμαν μ" αυτη τη λέξη: 

- Καρεφινοτού. 
- Καρεφινοτού! φώναξε ό Βαρελάκης. ΕΙδες εκεί 

δνομα; Έγω προτείνω να τον λέμε «Τετάρτη», αφου 
εΙναι σήμερα Τετάρτη, κι αφού ετσι γίνεται πάντα στα 
νησια των Ροβινσώνων! "Επιτρέπεται να λέγεται αν .. 
itρωπος Καρεφινοτού; 
-" Αν είναι το ονομά του, γιατί να μη το διατηρή .. 

σουμε; απάντησε ό Γχόντφρεϋ. 
Τότε αίσ1tάνiJ'ηχε ενα χέρι να στηρίζεται πάνω 

στο στη ίtoς του, χι δλ η ή φυσιογνωμία τού μαύρου φαι
νότανε σα να τον ρωτούσε πως τον λένε αυτόν. 

- Γκόντφρεϋ, απάντησε. 
Ό μαύρος προσπάitησε να επαναλάβη το Ονομα· 

αλλ' σμως, αν κι ό Γκόντφρεϋ το επανέλαβε πολλες 
φορές, εκείνος δεν μπόρεσε να το επαναλάβη καλά. 
Τότε γύρισε προς τον χοροδιδάσκαλο σαν να ηίtελε να 
μά{}η καΙ το δικό του. 

- Βαρελάκης, απάντησε μ" ενα χαριτωμένο τρόπο ό 
χοροδιδάσκαλος. 

- Βαρελάκη! επανέλαβε ό Καρεφινοτού. 
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Φαίνεται στι το ά{}ροισμα αυτων των συλλαβών 
συμφωνουσε με τις φωνητικες χορδες του λάρυγγά του, 
γιατι το πρόφερε καλά. 
Ό χοροδιδάσκαλος κατεν{}ουσιάστηκε. 
Τότε ό Γκόντφρεϋ προσπά{}ησε να δώση στον 

αγριο να καταλάβη στι η{}ελε να μά-θ-η το όνομα του 
νησιου. Του εδειξε, λοιπόν, με το χέρι του τα δάση, τα 
λιβάδια, τους λόφους, επειτα την παραλία, τη -θ-άλασ
σα, καΙ τον ρώτησε με το βλέμμα. 
Ό Καρεφινοτου δεν κατάλαβε άμέσως περι τίνος 

πρόκειται κι επανέλαβε τα σχήματα του Γκόντφρεϋ, 
στρέφοντας διαρκως και κυττάζοντας γ'ύρω του. 

Τέλος είπε: 
-'Αρνέκα! 
-' Αρνέκα; επανέλαβε δ Γκόντφρεϋ. 
-' Αρνέκα ! άπάντησε πάλι ό μαυρος . 

• Αλλ' άπ' αυτο δεν κατάλαβε τίποτα ό Γκόντφρεϋ, 
οϋτε το γεωγραφικο ονομα που εΙχε το νησί, ούτε τη 
itέση που εΙχε στον Είρηνικο Ώκεανό. Τέτοιο ονομα 
δεν {}υμότανε κα{}όλου. ''Ισως να ηταν όνομασία που 
του εΙχαν δώσει οί ί{}αγενείς και που ηταν άγνωστη 
στους γεωγράφους. 

Στο άναμεταξυ ό Καρεφινοτου παρατηρουσε με 
{}αυμασμο τους λευκούς, πηγαίνοντας άπο τον ενα στον 
άλλο, σαν να η{}ελε να δη τη διαφορα που τους χαρα
κτήριζε. Το στόμα του χαμογελουσε, άφήνοντας να. 
φαίνωνται κάτι {}αυμάσια δόντια κάτασπρα, που ό Βα
ρελάκης τα. εξέταζε με προσοχή. 

"Α " 'δ ' ,. δ' • δ ' • .<\ , - ν αυτα τα οντια, ειπε, εν ε αγκωσαν ανυρω-

πινο κρέας, το βιολάκι μου να γίνη χίλια κομμάτια στα. 
χέρια μου! 
-Όπωσδήποτε, Βαρελάκη, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ, 

ό νέος μας σύντροφος δεν μοιάζει πια με άν{}ρωπο που 
πρόκειται να ψη{}η και να φαγω{}η. Αυτο εΙναι το κυ
ριότερο. 
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'Ιδιαιτέρως κινουσαν την προσοχη τοϋ Καρεφινοτου 
τα δπλα του Γκόντφρεϋ και του Βαρελάκη, που κρα
τουσαν στα χέρια τους, καΙ τα περίστροφα που είχανε 
στη ζώνη. 

ΤΗ ταν φανερο δτι ό μαυρος ποτε δεν εΙχε δεί , 
τουφεκι. 

Σκεπτόταν αραγε ότι ενας άπο τους σιδερένιους 
έκείνους σωληνες είχε ρίξει τον κεραυνο που τον εσωσε; 
Μπορούσε κανεΙς ν' άμφιβάλλη γι' αύτό; 
Ό Γκόνtφρεϋ ~έλησε τότε να του δείξη πόση ηταν 

ή δύναμη των λευκων. Γέμισε, λοιπόν, το όπλο του, κι 
επειτα, δείχνοντάς του μια κόκκινη πέρδικα που φτε
ρούγιζε στο λιβάδι καΙ που άπείχε ως πενήντα βήματα, 
σημάδεψε καΙ πυροβόλησε. 

Το πουλΙ επεσε. 
Ό μαϋρος, μόλις ακουσε την έκπυρσοκρότηση, εκ α

με ενα μεγάλο πήδημα προς τα πίσω, πήδημα που ό χο
ροδιδάσκαλος το ~αύμασε πολυ άπο χορογραφικη απο
ψη. Νικώντας τότε ό μαύρος το φόβο tOU, καΙ βλέπον
τας ότι το πουλι σερνότανε με σΠίασμένο φτερο πάνω 
στα χόρτα, όρμησε γρήγορα σαν κυνηγετικο σκυλΙ προς 
το πουλί, κι επει τα μ' ενα σωρο πηδήματα καΙ σκερτσα 
το εφερε στον κύριό του. 
Ό Βαρελάκης τότε σκέφτηκε να δείξη στον Καρε

φινοτου ότι το Μέγα Πνευμα τον έπροίκισε κι αύτον με 
την κεραυνοβόλο δύναμή του. 

Γι' αύτό, μόλις είδε μιαν άλκυόνα που κα~όταν 
ήσυχα πάνω σ' ενα γέρικο κορμό, κοντα στο ποτάμι, τη 
σημάδεψε. 
-"Όχι! εΙπε άμέσως ό Γκόντφρεϋ, μη πυροβολης, 

Βαρελάκη. 
- ΚαΙ γιατί; 

Δ' λ β , "'Α δ' , , λ' _<ι.' - εν κατα α αινεις; ν εν πετυχης το που ι, υ"α 

λιγοστέψη ή ύπόληψη που μας εχει αύτος ό μαυρος. 
- ΚαΙ γιατί δεν ~α το πετύχω; άπάντησε ό χοροδι-
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δάσκαλος με κάποια τραχύτητα. Μήπως την ώρα της 
μάχης, πιάνοντας γιο. πρώτη φορά όπλο στο. χέρια μου, 
δεν χτύπησα κατάστη{}α εναν άν&ρωποφάγο; 

- Τον χτύπησες, βέβαια, παραδέχτηκε ό Γκόντφρεϋ, 
άφοϋ επεσε. "Αλλ" άκουσέ με, Βαρελάκη, γιο. το συμφέ
ρον καΙ των δυό μας, μη δοκιμάσης! 
Ό χοροδιδάσκαλος, αν καΙ πειράχτηκε λίγο, άκουσε 

ώστόσο τη συμβουλη τοϋ Γκόντφρεϋ. Ξανακρέμασε το 
δπλο στον αιμο του, με άλαζονεία, κι οί δυό τους, συνο
δευόμενοι άπο τον Καρεφινοτού, επέστρεψαν στο Γουίλ
δεντρο. 

Χρειάστηκε νά τοϋ δείξουν άμέσως, σε τί χρησι
μευαν τα διάφορα εργαλεία καΙ σκεύη τους. Ό Καρε
φινοτΟ'υ φαίνεται ότι άνηκε η ότι εζησε με άγρίους της 
τελευταίας βα{}μίδας της άν{}ρώπινης κλίμακας, γιατΙ 
κι ό σίδηρος άκόμη του φαινόταν άγνωστος. Δεν κατα
λάβαινε πως ή κατσαρόλα δεν καιγότανε άφοϋ την 
εβαλαν άπάνω σ" άναμμένα κάρβουνα κι η{}ελε νά την 
κατεβάση. 

'Επίσης, μόλις εβαλαν μπροστά του ενα κα{}ρέφτη, 
εμεινε κατάπληκτος, καί, γυρνώντας κι άπο την άλλη 
του μεριά, η{}ελε νά δη αν κι άπο κεί ηταν το πρό
σωπό του. 

Π δ, • \.. '.Q. , 'f: • - αι ι μου, αυτος ειναι πιυ"ηκος, φωναsε ο χορο-

διδάσκαλος μ" ενα περιφρονητικο μορφασμό. 
-'Όχι, Βαρελάκη, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ· είναι κάτι 

, , -",-
περισσοτερο, γιατι παρατηρει στο πισω μερος του κα-

-θρέφτη, πράγμα που δείχνει κρίση που κανένα ζωο δεν 
είναι ίκανο νά εχη. 

- Τέλος πάντων, ας είναι, ας παραδεχτοϋμε ότι δεν 
r '.Q. ... δ δ' λ ' , ELvaL πιυηκος, ειπε ο χορο ι ασκα ος, κουνωντας το 

κεφάλι του σάν άν{}ρωπος που δεν πιστεύει σ" αύτα που 
τοϋ λένε. Ν Ο. δοϋμε όμως αν ενα τέτοιο ον μπορη νά 
μας χρησιμέψη σε τίποτε. 
-'Εγω είμαι βέβαιος γι" αύτό, απάντησε ό Γκόντφρεϋ. 
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Όπωσδήποτε, ό Καρεφινοτου δεν φάνηκε κα{tόλου 
δύσκολος μπρος στα φαγια που του εδωσαν. 

ΚαΙ πρωτα πρωτα τα μύρισε, επειτα άρχισε να τα 
δοκιμάζη με ΤΙ1ν άκρη των δοντιων του, ώσπου στο τέ
λος εφαγε όλο το φαγητο που του αναλογουσε: ΖουμΙ 
«αγουτισυ», κομμάτι πέρδικας, πλάτη προβάτου με 
«κάμα» καΙ «γυάμψ», μόλις εφτασαν να του μερώσουν 
κάπως trjV πείνα. 

- Βλέπω οτι ό κακόμοιρος αύτος εχει μεγάλη ορεξη ! 
είπε δ Γκόντφρεϋ. 

- Ναί, απάντησε ό χοροδιδάσκαλος, καΙ καλό. {tCt. κά
νουμε να προσέχουμε τΙς καννιβαλικες όρέξεις τοϋ παλ
ληκαρα μας! 

- 'Όχι δά, Βο:ρελάκη. Θα τον κάνουμε να τοϋ ψόγη 
ή επι{tυμία του αν{tρώπινου κρέατος, αν τυχον τιιν είχε 
κάποτε. 

- Δεν τον παίρνω απάνω μου, απάντησε ό χοροδι
δάσκαλος. Φαίνεται πως όταν δοκιμάση .κανεΙς μια 
φορά ... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΓΩ 

Η ΑΡΚΟΥΔΑ 

Ένω μιλουσαν οί δυό του, ό Καρεφινοτου άκουγε 
με μεγάλη προσοχη καΙ τα μάτια του ελαμπαν απο 
εξυπνάδα. Φαινόταν ότι η{tελε να μά{tη τί λεγότανε 
μπροστά του. Μιλούσε κι αύτος με μεγάλη εύκολία, &λλα 
τα λόγια του δεν η'ων τίποτε άλλο παρα μια σειρα 
όνομάτων χωρΙς καμια σημασία, επιφωνήματα οπου 
-' - , " ~ , , 
r;πικρατουσαν τα α και τα ου, οπως στα περισσοτερα 

γλωσσικα ιδιώματα των Πολυνησίων. 
Τέλος, όποιοσδήποτε κι αν ηταν ό μαυρος αύτος 

που σώ{tηκε σαν απο {tαυμα, ηταν ενας σύντροφος Τι 
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μaλλον ενας πιστος ύπηρέτης, ενας δοϋλος, που μια 
άνέλπιστη τύχη εστειλε στους ξένους τοϋ ΓουΙλδεντρου. 
ΤΗ ταν δυνατός, επιδέξιος, 'δραστήριος, κι έπομένως κα
μια δουλια δεν τον στενοχωροϋσε. 'Έδειχνε μια πραγμα
τικη επιδεξιότητα στο να μιμηται κά{}ε τί που εβλεπε. 

Μάζευε ρίζες καΙ καρπούς, εσφαζε τα πρόβατα που 
{}α χρησίμευαν για την κα{}ημερινή τους τροφή, εφτιανε 
μηλίτη άπα τ' άγριόμηλα της «μαν{}ανίλλας». "Ως καΙ 
τη φροντίδα των κατοικιδίων ζώων αύτας την εΙχε. 

'Ο δ' :Η , "'" ~ δ δ' τι ηποτε κι αν σκεπτοτανε γι αυτον ο χορο ι α-

σκαλος, ποτε ό Γκόντφρεϋ δεν αίσ{}άν{}ηκε καμια δυ
σπιστία για τον αγριο εκείνον καΙ δεν φαινόταν στι 1tcX 
μετανοοϋσε ποτέ. 'Ένα πράγμα μονάχα τον στενοχω
ροϋσε, στι δηλαδη ίσως ξαναέρχονταν οί χαννίβαλοι, 
που τώρα ήξεραν πια τη {}έση τοϋ νησιοϋ Φάιν. 

, Απα την πρώτη μέρα έτοίμασαν ενα κρεββάτι για 
τον Καρεφινοτου μέσα στα ΓουΙλδεντρο. ' Αλλα τΙς πε
ρισσότερες φορες προτιμοϋσε να κοιμάται στο ϋπαι {}ρο, 
σε κανένα κοίλωμα δέντρου, εκτος αν εβρεχε, σα να 
η1tελε να κατέ,χη μια 1tέση πιο κατάλληλη για να φυ
λάη την κατοικία. 

ΤΙς πρωτες δεκαπέντε μέρες, ό Καρεφινοτου συ
νόδευε τον Γκόντφρεϋ στο κυνήγι. "Έμενε κατάπληκτος 
σταν εβλεπε τα 1tηρία να πέφτουν άπο άρκετη άπόστα
ση. Τότε εκανε κα1tήκοντα σκυλιοϋ, με μεγάλη άρμη 
κι εύ1tuμία, που κανένα εμπόδιο, ούτε 1tάμνοι, ούτε πο
τάμι, ούτε φράχτης, δεν μποροϋσε να τον εμποδίση. 

Σιγα σι γα ό Γκόντφρεϋ άγάπησε πολυ αύτον τον 
μαϋρο. 

'Ένα μονάχα δεν μπόρεσε να κατορ1tώση να μά1tη 
ό Καρεφινοτού: να μιλάη εγγλέζικα. 'Όσο κι αν προ
ana1toijas, δεν μπόρεσε να μά{}η τΙς πιο συνη1tισμένες 
λέξεις, που ό Γκόντφρεϋ, καΙ προ πάντων ό χοροδιδά
σκαλος Βαρελάκης, προσπα1tοϋσαν να τοϋ μά1tουν με 
μεγάλη ισχυρογνωμοσύνη. 



Η ΑΡκοrΔΑ 163 

ΙΈτσι περνουσε ό καιρός. • Αλλ' αν το παρον ήταν 
όπωσδήποτε σίγουρο, αν κανένας αμεσος κίνδυνος δεν 
τους άπειλουσε, ό Γκόντφρεϋ επρεπε πάντοτε να σκέ
πτεται με τί τρόπο {}αφευγε άπο το νησί, με τί τρόπο, 
τέλος πάντων, {}α γύριζε στην πατρίδα. 

Δεν περνουσε μέρα που να μη σκεπτότανε τον {}είο 
του καΙ την άρραβωνιαστικιά του. 

'Έβλεπε, σχι χωρ1ς κάποιο φόβο, να πλησιάζη ό χει-, 
μωνας. 

ΣτΙς 27 Σεπτεμβρίου εγινε κάτι που μεγάλωσε τη 
δουλια του Γκόντφρεϋ καΙ των συντρόφων του, άλλα 
τουλάχιστον τους έξασφάλιζε άρκετο άποταμίευμα 
τροφης. 

Ό Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτού, ένω μάζευαν μα
λάκια στην ακρη του Κόλπου του Όνείρου, εΙδαν ενα 
σωρο μικρα νησάκια πάνω στα νερά, που τα εσπρωχναν 
τα κύματα όλοένα προς την παραλία . 

• Αλλα τί ηταν οί σγκοι έκείνοι, που μια άνυψώνον
'(αν καΙ μια κατέβαιναν, άνάλογα με τους κυματισμους 
της {}άλασσας ; 
Ό Γκόντφρεϋ δεν ηξερε τί να σκεφτη. Τότε ό Κα

ρεφινοτου επεσε κατα γης μπρούμυτα, κι άφου μάζεψε 
το κεφάλι του άνάμεσα στους ώμους του, δίπλωσε άπο 
κάτω άπο την κοιλιά του τα πόδια καΙ tCt χέρια κι άρ
χισε να μιμηται τ1ς κινήσεις ένος ζώου που σέρνεται 
σιγά. 
Ό Γκόντφρεϋ, βλέποντάς τον, δεν μπόρεσε να κα

ταλάβη κα{}όλου την άλλόκοτη αύτη γυμναστική. "Αλλ" 
εξαφνα φώναξε: 

- Χελωνες! 
Ό Καρεφινοτου δεν εκαμε λά{}ος. "-Η ταν έκεί χι

χιάδες χελωνες, που επλεαν πάνω στην έπιφάνεια της 
-6-άλασσας. 

Έκατο όργυιες προτου βγουνε στην παραλία, .οί 
, " » , _ , t! , , • 

περισσοτερες εγιναν αφαντες, ενω καμια εκατοστη απ 
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αύτα τα ζώα ηρ~αν καΙ κά~ισαν στην ακτή. 
Ό Γκόντφρεϋ με τον μαύρο ετρεξαν αμέσως στην 

αμμουδιά. Ό μόνος τρόπος για να εμποδίσουν τΙς χε
λώνες να πάνε προς τη ~άλασσα ηταν να τΙς αναποδο
γυρίσουν. 

Οί άλλες μέρες χρησιμoπoιή~ηκαν στο να μαζέ-

Ψ "λ ' , " ,τ -Q.' , '-
ουν ο ο το κρεας αυτο, που ηταν υαυμασιο και νωΠυ 

καΙ παστό, καΙ μπορούσε μάλιστα να διατηρη~η και 
, 'δ' , κατα τους υο τροπους. 

·0 Γκόντφρεϋ, για να μπορη καΙ τον χειμώνα να 
το μεταχειρίζεται, είπε καΙ το άλά τισαν, εκτος βέβαια 
άπο τα κομμάτια που τους χρησίμεψαν αρκετον καιρο 
'να τα βράζουν καΙ να βγάζουν απ' αύτα ενα {}αυμάσιο' 
ζουμί. 

·ΕκτΟς απο το τυχαίο αύτο συμβάν, ή μονοτονία 
της ζωης τους δεν ταράχτηκε πιά. Κά{}ε μέρα οί ίδιες 
ώρες ηταν προορισμένες για τΙς ίδιες δουλιές. 

·Η ζωη αύτη δεν {}α γινόταν ακόμα πιο μελαγχο
λική, όταν ό χειμώνας ~. ανάγκαζε τον Γκόντφρεϋ καΙ 
τους συντρόφους του να κλειστούνε μέσα στο Γου'ίλδεν
τρο; ·0 Γκόντφρεϋ το σκεπτόταν αύτο με μεγάλη αγω-

, ·Αλλ' , , , 
νια. α τι να κανη ; 

Στο αναμεταξύ, εξακολου{}ούσε να κάνη περιο
δείες στο νησΙ και να κυνηγάη διαρκώς. 

ΤΙς περισσότερες φορες τον συνόδευε ό Καρεφινο
τού, ενώ ό Βαρελάκης εμενε σπίτι. 

Σε μια απο τις εκδρομες αύτές, εγινε κάτι τόσο 
ξαφνικό, ώστε να βάλη σε κίνδυνο στο μέλλον την άσφά
λεια των ξένων τοϋ Γου'ίλδεντρου. 

·0 Γκόντφρεϋ με τον μαϋρο πηγαν να κυνηγήσουν 
στο κεντρικο δάσος, στους πρόποδες του λόφου. 

Άπο το πρωι είδαν να περνούν ανάμεσα άπο τα 
δέντρα δυο τρε ίς αντιλόπες, αλλ' ή άπόσταση ήταν πο-
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λυ μεγάλη καΙ δεν 1tCt μποροϋσαν να τΙς πυροβολήσουν 
με πι1tανότητες έπιτυχίας . 

• Αλλ" έπειδη ό Γκόντφρεϋ, που δεν έπιζητοϋσε μι
κρα κυνήγια, δεν η1tελε να σκοτώνη μοναχα για να σκο
τώνη, παραδέχτηκε με ύπομονη να γυρίση πίσω άπρα
κτος. Λυπότανε δχι τόσο για το κρέας, όσο για το δέρ
μα τών μηρυκαστικών αύτών, που εΙχε σκοπο να το με
ταχειριστη. 

ΤΗ ταν πια τρείς το άπόγευμα κι οί δυό τους έτοι
μάζονταν να γυρίσουν πίσω .• Αλλ' ένώ περνοϋσαν το με-
1tόριο τοϋ δάσους, ό Καρεφινοτου άναπήδησε, επειτα 
όρμησε προς τον Γκόντφρεϋ, τον αρπαξε άπο τους 
ώμους καΙ τον τράβηξε με τέτοια δύναμη ώστε έκείνος 
δεν μπόρεσε ν' άντιστα-&η. 

'Ύ στερα άπο είκοσι βήματα ό Γκόντφρεϋ στά-&ηκε, 
καί, γυρνώντας στον Καρεφινοτού, τον ρώτησε με το 
βλέμμα τί συμβαίνει. 
Ό μαϋρος τότε, τρέμοντας, τοϋ εδειξε με το χέρι 

ενα ζώο άκίνητο, που άπείχε μόλις πενήντα βήματα άπ' 
αύτούς. 

ΤΗ ταν μια άρκούδα σταχτιά, που άγκάλιαζε με τα 
δυό της χέρια τον" κορμο ένος δέντρου, ένώ κουνουσε 
διαρκώς το χοντρό της κεφάλι σα να ηταν ετοιμη να 

, $' , ., 
πεση απανω στους κυνηγους. 

• Αμέσως, χωρΙς να σκεφτη κα-&όλου, ό Γκόντφρεϋ 
γέμισε το όπλο του καΙ πυροβόλησε, πρΙν προφτάση ό 
Καρεφινοτου να τον έμποδ(ση, 

Το -&ηρίο χτυπή-&ηκε άπο τη σφαίρα; ·Ίσως. 

Σκοτώ-&ηκε; Αύτο δεν μποροϋσαν να το βεβαιώ
σουν, άλλα τα πόδια του χαλαρώ-&ηκαν κι επεσε στη 
ρΙζα τοϋ δέντρου. 

Δεν ηταν καιρος ν" άργοποροϋν. Μια πάλη μ' ενα 
τέτοιο -&ηρίο δεν μποροϋσε νάχη καλα άποτελέσματα. 

Γι' αύτο ό μαϋρος επιασε τον Γκόντφρεϋ άπο το 
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χέρι για να τον σύρη γρήγορα προς το Γουϊλδεντρο. "Ε
κεΤνος πάλι, άναγνωρίζοντας οτι δ ΚαρεφινοτΟ'υ εΙΧ8 
δίκιο, δεν εφερε καμιαν άντ(σταση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ 

Ή εμφάνιση ένος φοβεροϋ -&ηρΙου στο νησΙ Φάιν, 
πρέπει να όμολογήση κανεις ΟΤΙ ηταν ενα πράγμα πολυ 
σοβαρο για τους ναυαγούς μας. 
Ό Γκόντφρεϋ-που ίσως και. να μην εκαμε καλα 

-δεν εκρυψε άπο τον Βαρελάκη την περιπέτειά του. 
-' Αρκούδα! φώναξε ό χοροδιδάσκαλος, κυττάζοντας 

γύρω του με τρόμο, σα να .εΙχαν κυκλώσει το Γουίλ
δεντρο στίφη i}ηρίων. 
-Άρκούδα! καΙ γιατί άρκούδα j "Ως τώρα δεν ύπηρ

χαν άρκοϋδες στο νησί μας. Κι αν εΙναι μιά, μπορεί να 
βρε-&οϋν καΙ περισσότερες, κι εκτος άπ' αύτες κι άλλα 
.Α.' , -Q. , ., λ ' , 
-υ'ηρια, πανυ'ηρες, τιγρεις, υαινες, ιονταρια ... 
Ό Βαρελάκης εβλεπε πια το νησΙ Φάιν σαν ενα 

i}ηριοτροφείο. 
Ό Γκόντφρεϋ τοϋ άπάντησε δτι δεν πρέπει να με

γαλοποιη τα πράγματα, γιατί, ναΙ μεν ητανε βέβαιο 
πως εΙδε μιαν άρκούδα, άλλα γιατί δεν φάνηκε κανένα 
άπα τα i}ηρία αύτά, οταν αύτος διέτρεχε το δάσος τοϋ 
νησιοϋ, τοϋ ηταν άνεξήγητο. Αύτο δμως δεν ηταν λόγος 
να συμπεράνουν δτι διάφορα αγρια {}ηρία γέμισαν τώρα 
τα δάση καΙ τα λιβάδια. Ώστόσο επρεπε να εΙναι προ
σεκτικοΙ καί νά βγαίνουν καλα όπλισμένοι. 

Καημένε Βαρελάκη! • Απο την ήμέρα αύτη ή ζ~ή 
του εΤναι ζωη γεμάτη φροντίδες, συγκινήσεις, τρόμους, 
φόβους παράλογους, γι' αύw καΙ τον επιασε μια μεγάλη 
νοσταλγία. 
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- 'Όχι, ξανάλεγε διαρκώς, όχι ! "Αν ύπάρχουν ζώα ... 
φτάνει πιά, {}έλω να φύγω άπο δώ! 

• Αλλ' επρεπε καΙ να μπορη. 
Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, κι οί σύντροφοί του επρεπε 

να εχουν άπο' τώρα το νου τους, γιαΤI μπορουσαν να 
προσβλη{tουν άπ' δλα τα μέρη. Γι' αύτο εβαλαν τα δυ
νατά τους, για να εξασφαλίσουν την κατοικία τους άπσ 
κά{tε ξαφνική έπιδρομή. Ή πόρτα στερεώ{tηκε καλύ
τερα, για ν' άντέχη στα νύχια του {tηρίου. "Ή {tελαν να 
φτιάξουν μια μάντρα για τα κατοικίδια -ζώα τους, να 
τα κλείνουνε μέσα, τουλάχιστο τη νύχτα, άλλ' α'ύτο δεν 
ηταν εύκολο. Περιορίστηκαν, λοιπόν, να τα εχουν σσο 
το δυνατο πιο κονtά τους, μέσα σε μια μάντρα καμω
μένη άπο κλαριά, άπο την όποία δεν {tα μπορουσαν να 
βγουν. . 
Ό φραγμος δμως αύτος δεν ηταν ουτε στερεός, ουτε 

ψηλός, ωστε να εμποδίση μιαν άρκούδα η μιαν υαινα 
να τον γκρεμίση η να τον πηδήση. ; 

Άλλ' έπειδη ό Καρεφινοτού, μ' όλες του τις συστά
σεις επέμενε να κοιμαται εξω, ό Γκόντφρεϋ εΙχε την 
έλπίδα οτι {tα προλάβουν καμιαν αμεση προσβολή. 

Β 'β • Κ ' l' • .4' \' ε αια, ο αρεφινοτου ηταν εκτευειμενος σε κιν-

δυνο με το να {tέλη να φυλάη το Γουίλδεντρο, άλλ' 
ηταν εύχαριστημένος γιατι γινότανε χρήσιμος στον λυ
τρωτή του, καί, άδιαφορώντας για το τί του ελεγε ό 
Γκόντφρεϋ, επέμενε ν' άγρυπνα για την κοινη σωτηρία. 

Πέρασε μια βδομάδα χωρΙς κανεΙς άπο τους φο
βερΟ'υς εκείνυυς επισκέπτες να φανη που{tενά . ., Αλλω
στε, ό Γκόντφρεϋ δεν άπομακρυνότανε πια άπο την κα
τοικία, έκτος όταν ηταν μεγάλη άνάγκη. 'Ενώ τα πρό
βατα, οί κατσίκες κιιι τα «(άγούΤΙα» εβοσκαν στα γύρω 
λιβάδια, αύτος κα &ότανε καΙ τα πρόσεχε διαρκώς. Συ
χνα Κι ό Καρεφινοτου εκανε τον βοσκό. Δεν επαιρνε μαζί 
του όπλο, άλλ' είχε στη ζώνη του ενα κυνηγετικο μα-
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χαίρι κι άπο τον ώμο του κρεμασμένο ενα τσεκούρι .. 
"ΈτσL όπλισμένος ό δυνατος μαύρος, δεν ~α δίσταζε να 
πέση άπάνω καΙ σε τίγρη η όποιοδήποτε ό.λλο ζωο, και 
το πιο αγριο. 

Στο άναμεταξύ, επειδη ούτε άρκουδες, ούτε κα
νένα αλλο ζωο φάνηκε άπο την τελευταία εκείνη συ
νάντηση, ό Γκόντφρεϋ πηρε -&άρρος. Ξανάρχισε σιγα 
σιγα τΙς εξερευνήσεις του καΙ τα κυνήγια του, χωρις 
δμως ν' άπομακρύνεται πολυ στα ενδότερα τού νησιού. 

"Όλο το διάστημα που ό Γκόντφρεϋ με τον μαύρο 
ηταν στο κυνήγι, ό χοροδιδάσκαλος εμενε κλεισμένος 
στο Γουίλδεντρο, άπ' δπου δεν -&α εβγαινε με κανένα 
τρόπο, εστω κι αν επρόκειτο να παραδώση μα-&ήματα 
χορού. 

οι Αλλοτε, πάλι, ό Γκόντφρεϋ πήγαινε μόνος του, 
καΙ τότε ό χοροδιδάσκαλος εΙχε σύντροφο που προσπα
-&ούσε να τον έκπαιδεύση. 

Μάλιστα! Ό Βαρελάκης σκέφτηκε στην άρχη να 
μά-&η τού Καρεφινοτου τΙς πιο συνη-&ισμένες λέξεις της 
άγγλικης γλώσσας. Άλλα παραιτή-&ηκε άπ' αύτο πολυ 
γρήγορα, γιατΙ ό μαύρος φαινότανε να εχη το φωνη
τικό του σύστημα σχηματισμένο για άλλη προφορά. 

- Τότε, σκέφτηκε ό χοροδιδάσκαλος, άφού δεν μπο
ρω να γίνω δάσκαλός του, -&α γίνω μα-&ητής του. 

ΚαΙ τώρα άποφάσισε αύτος να μά-&η τη γλώσσα 
που μεταχειριζόταν ό Καρεφινοτού. 

Τού κάκου τού €λεγε ό Γκόντφρεϋ, δτι αύτο το 
πράγμα δεν -&α τού ηταν καΙ πολυ χρήσιμο' ό Βαρελά
κης δεν η-&ελε ν' άκούση τίποτε, άλλα προσπα-&ούσε να 
δώση στον Καρεφινοτου να καταλάβη τί ζητούσε, δταν 
του εδειχνε τα διάφορα άντικείμενα, για να τού πη πως 
όνομάζονται στη γλώσσα του. 

ΚαΙ πραγματικά, ό Βαρελάκης σαν μα-&ητής, εκανε 
προόδους, κι ϋστερα άπCι δεκαπέντε μέρες ηξερε δεκα
πέντε λέξεις. 
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'Ήξερε δτι ό Καρεφινοτου ελεγε τη φωτια «μπύρστ», 
τον ούρανο «άραντού», την -6-άλασσα «μερβίρα», το δέν
τρο «ντούρα» κλπ. 
Ύ περηφανευότανε σα να εΙχε πάρει το πρώτο βρα

βείο της Πολυνησιακης γλώσσας, σε κανένα μεγάλο δια
γωνισμό. 

Τότε, άπο εύγνωμοσύνη, -6-έλησε κι αύτος να εύερ
γετήση τον δάσκαλό του, οχι πια προσπα{}ώντας να του 
μά-6-η τις εγγλέζικες λέξεις, άλλα μα{}αίνοντάς τον τους 
καλους τρόπους και την εύρωπαϊκη χορογραφία. 

Σ' αύτα ό Γκόντφρεϋ δεν μπόρεσε να κρατήση τα 
γέλια του. 

Κι επειτα, ήταν άφορμη να διασχεδάζη κιόλας~ 
την Κυριακή, δταν άναπαυόταν άπο τΙς δουλιές του, 
παρακολου{}οϋσε μ' εύχαρίστηση το μά{}ημα τού διά
σημου χοροδιδάσκαλου Βαρελάχ.η. 

Κι άλή{}εια ήταν άξιοπερίεργο. 
Ό καημένος ό ΚαρεφινοτΟ'υ ϊδρωνε κυριολεκτικα 

για να καταφέρνη τΙς διάφορες στοιχειώδεις άσκήσεις 
τού χορού, κι σμως ήταν προ{}υμότατος κι ίιπομονετικός. 
"Αλλα μήπως κι αύτός, δπως κι δλοι οί δμοιοί του, δεν 
εΙχε τους ώμους μέσα, την κοιλια προς τα έξω, τα γό
να-τα προς τα μέσα, κα{}ως καΙ τα πόδια; 

Όπωσδήποτε, ό χοροδιδάσκαλος βάλ6-ηκε με μανία 
να τον διδάσκη. ΕΙναι άδύνατο να φανταστη κανεΙς το 
τί ίιπόφερε ό δύστυχος ό αγριος για να μά{}η να βάζη 
μοναχα τα πόδια του στην πρώτη {}έση! "Όταν χρειά
στηκε να πάη στη δεύτερη -6-έση κι επειτα στην τρίτη, 
τ '''λλ ' , ηταν πω α ο πραγμα. 

- Μα κύτταξέ με, λοιπόν, ξεροκέφαλε, φώναζε ό Βα
ρελάκης, δείχνοντάς του πως επρεπε να κάνη. Προς τα 
εξω τα πόδια! Πάρα έξω άΧόμα! τη μύτη αύτο'\lνοϋ 
καΙ τη φτέρνα εκεινοϋ!" Ανοιξε τα γόνατα, α6-λιε! Πίσω 
τους ώμους, χαμένε! Το κεφάλι δεξιά! Λύγισε τα χέ
ρια σου! 
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-·Αλλ' έσυ τοϋ ζητας τ' άδύνατα, ελεγε ό Γκόντφρεϋ. 
- Τίποτε δεν εΙναι άδύνατο σ' ενα γνωστικο άν{}ρω-

πο, άπαντοϋσε πάντοτε ό Βαρελάκης. 
- Μα δεν τον βοη{}εί ή φτιασιά του!.. 
- Θα τον βοη{}ήση! Πρέπει να τον βοη{}ήση, κι άρ-

γότερα ό άγριος αυτος σε μας {}α χρωστάη το δτι {}α 
;έρη να παρουσιαστη κα{}ως πρέπει σ' ενα σαλόνι! 

- Μα ποτέ, Βαρελάκη μου, δεν {}α τοϋ τύχ.η να πα
ρουσιαστη σε σαλόνι f 

- 'Έ! καΙ ποϋ το ξέρετε, Γκόντφρεϋ; άπαντοϋσε ό 
χοροδιδάσκαλος κι άνασηκωνότανε πάνω στΙς άκρες των 
δαχτύλων του. ΤΟ μέλλον δεν άνήχει στα νέα κοινωνικα 
στρώματα; 

Μ' αυτες τΙς λέξεις τελείωναν οί συζητήσεις τοϋ 
Βαρελάκη. ΚαΙ τότε ό χοροδιδάσκαλος επαιρνε το βιο
λάκι του καΙ το δοξάρι του, κι άρχιζε κάτι σύντομες με
λωδίες που έν{}ουσίαζαν τον ΚαQεφινοτου καΙ συγχρό
νως τον έρέ&ιζαν. ΧωρΙς να φροντίζη κα{}όλου για τους 
κανόνες τοϋ χοροϋ, άρχιζε τότε κάτι πηδήματα καΙ κάτι 
στροφές, που ητανε να σκας στα γέλια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΚΑΙ ΜΙΑ TIrPH! 

Ό Γκόντφρεϋ, στΙς τελευταίες του έκδρομες στο 
δάσος καΙ στην πεδιάδα, δεν συνάντησε πια κανένα {}η
ρίο. Ούτε καν ίχνος. ΤΟ ποτάμι οπου {}άρχονταν, βέ
βαια, να σβήσουνε τη δίψα τους, δεν εΙχε κανένα άπο
τύπωμα ποδιών (ιτ1ς σχ{}ες του. 

'Αλλ' ούτε φωνές, ούτε υποπτοι μηκυ{}μοΙ τη νύχτα. 
ΚαΙ τα κατοικίδια ζωα δεν εδειχναν καμιαν άνη

συχία. 
- Περίεργο, ελεγε μέσα του ό Γκόντφρεϋ, κι δμως 
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δεν εκανα λά-&ος. Ούτε ό Καρεφινοτού. Βέβαια, άρκού
δα ήταν εκείνη που είδα! 'Αρκούδα πυροβόλησα. "Αν 
ύπο-&έσουμε πως την σκότωσα, τότε -&α ηταν ή τελευ-
"~ "" ταια που εμεινε στο νησι αυτο; 

Πολυ περίεργο!" Αλλωστε, αν ό Γκόντφρεϋ είχε 
σκοτώσει την άρκούδα, -&α επρεπε να ξαναβρη το πτώμα 
της, εκεί που την πυροβόλησε. 

του κάκου δμως το άναζήτησε. 'Έπρεπε, λοιπόν, 
να πιστέψη δτι το ζώο σύρ-&ηκε μακριά, σε καμια σπη
λιά, για να πε-&άνη. 

Μπορεί να ηταν κι ετσι. ' Αλλα τότε, στη -&έση ε
κείνη, στη ρίζα του δέντρου, επρεπε να είχαν μείνει 
ίχνη άπο αίμα, καΙ τέτοιο πράγμα δεν ύπηρχε. 

- Όπωσδήποτε, σκεπτόταν ό Γκόντφρεϋ, ας εχουμε 
το νου μας! 

<Ύ στερα άπο τΙς πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, μπο
ρεί κανεΙς να πη δτι ηρ-&ε ό χειμώνας. 'Ήδη αρχισαν οι 

. βροχές, που βαστουσαν όλόκληρες ώρες . 
• Αργότερα ίσως -&αρχιζαν οί άτελείωτες εκείνες 

βροχές, που κρατουσαν όλόκληρες έμδομάδες. 
Ό Γκόντφρεϋ αρχισε τότε να φτιάχνη τζάκι μέσα 

στο Γουιλδεντρο, πράγμα άπαραίτητο, που -&α χρησί
μευε καΙ για -&έρμανση της κατοικίας τον χειμώνα, καΙ 
για να μαγειρεύουν, προφυλαγμένοι άπο τον άέρα καΙ 
τΙς βροχές. 

ΤΟ τζάκι μπορουσαν να το στήσουν σε μια γωνια 
του δωματίου, με μεγάλες πέτρες. Το ζήτημα ηταν να 
μπορέσουν να διευ-&ύνουν προς τα εξω τον καπνό, γιατΙ 
δεν ήταν εύκολο να βγαίνη μέσα άπο τον ψηλο έκείνο 
σωλήνα, στο έσωτερικο του κούφιου σεκουLνου δηλαδή r 
Ό Γκόντφρεϋ σκέφτηκε τότε να μεταχειριστη σαν 

σωλήνα μερικα άπα τα ψηλα καΙ χοντρα μπαμπακοκά
λαμα, που φύτρωναν που καΙ που στΙς σχ-&ες του πο
ταμιου. 

Πρέπει να πουμε ότι τον βοη-&ουσε πολυ στη δου-



ΚΑΙ ΜΙΑ 'ΓlΓPH ! 173 

λια αύΤ11 ό Καρεφινοτού. Ό μαυρος ίωτάλαβε αμέσως 
τί ΊΊ{}ελε ό Γκόντφρεϋ. Έπίσης τον βοή{}ησε καΙ στο 
φτιάξιμο του τζακιου, που το εΙχαν στήσει στο βά{}ος 
του δωματίου, απέναντι στην πόρτα. 

'Έφτιαξαν με τα μπαμπακοΧάλαμα ενα μακρυ σω
λήνα - αφου τρύπησαν απο μέσα τους κόμπους καΙ 
τους εβγαλαν καΙ την έντι:ριόνη - καΙ τον στερέωσαν 
σε μια τρύπα που άνοιξαν στον φλοιο του σεκουίνου. 

Αύτό, λοιπόν, μπορουσε να φτάση, αν πρόσεχαν, 
βέβαια, να μην (lνάψουν τα καλάμια. 

Κι εκαμαν πολυ καλα που βιάστηκαν να στήσουνε 
το τζciκι τους, γιατί, απο τΙς 3 ως τΙς 10 Νοεμβρίου, 
εβρεχε ακατάπαυστα, καΙ {},α τους ΥΊταν αδύνατο να 
συντηρrισουν εξω Τ1I φωτιά τους. 

ΤΙς μελαγχολικες αύτες μέρες, ηταν αναγκασμένοι 
να μένουν διαρκως μέσα και να βγαίνουν μονάχα για 
τις dV(LYXf; του ποιμνίου καΙ τΟ'υ κοτετσιού. 

'Έτσι δμως σώ{}ηκε ή προμή{}εια των «κάμα» που 
εΙχαν. 

"ΙΙ ταν ή ούσία που αντικα{}ιστουσε το ψωμί τους, 
καΙ γι' αύτο σε λίγο ή ελλειψή της εγινε πολυ αίσ{}ητή. 

Μια μέρα, λοιπόν, στΙς 10 Νοεμβρίου, ό Γκόντφρεϋ 
εΙπε στον Βαρελάκη δτι, μόλις καλυτερέψη λίγο ό και
ρός, {}α πήγαινε με τον Καρεφινοτου να μαζέψη «κά
μα». Ό Βαρελάκης, που δεν είχε καμια δρεξη να τρέχη 
δυο μίλια δρόμο ανάμεσα σε ύγρα λιβάδια, ανέλαβε να 
φυλάη το σπίτι. 

, Αλλα κατ α το βράδι, ό ούρανος πια άρχισε κάπως 
να κα{}αρίζη απα τα σύννεφα, ή βροχη επαψε σιγα σιγα 
καΙ φάνηκαν οί ακτίνες του rjλιου. 'Έλπιζαν, λοιπόν, 
δτι την άλλη μέρα {}α εκανε καλον καιρό. 

- Αύριο, εΙπε ό Γκόντφρεϋ, {Μ φύγουμε πρωί πρωΙ 
με τον Καρεφινοτού. 

- Σύμφωνοι, απάντησε ό χοροδιδάσκαλος. 



174 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

T1]V ίiλλη !Ι f,Va, οπως προέβλεψε ό Γχόντφρεϋ, δεν 
εβρεξε, κι οταν μγηχε απο τι) Γουίλδcνrρο, κατα τΙς 
Ιφτά, οί πρcΩτες (lχτίνες τού ,ηλιου χρύσιζαν έλαφρc) τον 
πυκνο Οι)λο τι::Ον σεκουίνων, 

Τ6τε κι οί δυό '[ους, όπλισμένοι καλ(ί, καΙ με μεγάλα 
σακκιΙΙ στους (ϊ>μ,ους, άποχαιρέτησαν τον χοροδιδ(ί.σκαλο 
καΙ διευ{}ύν{}ηκαν Πl'ι)ς τ() ποτάμι, με τον σκοπο ν' ανέ
μουν τΎ]ν άριστερ(] του δχ {}η ως τους {}ά μ νους τίϊ)γ 
«κά.μιι». Σε μια ώρα ηταν έκεί, χωρΙς κανένα κακο συ
ναπάντημα. 

Ξερρίζωσαν γρήγορα τΙς ρίζες κι αρχισαν να γε
μ.ίζουν τα σακκιά τους. 

Ή δουλια αύτr] βιίσταξε τρείς ώρες, καί, στις εντε
χα, ό Γκόντφρεϋ με τον σύντροφό του άποφάσισαν να 
γυρίσουν πίσω. 

Περπατούσαν κοντα κοντα χωρΙς να μιλΟύν. Τέ
λος, εφτασαν σε μια στροφη τού ποταμιού, που πάνω 
του τα μεγάλα δέντρα, που ήταν καΙ στΙς δυο δχ{}ες, 
ενωναν τα κλαδι(ί. τους ετσι, ώστε ν' άποτελούν μια φυ
σικΎ] {}ολωτη σκιάδα. ~Eξαφνα ό Γκόντφρεϋ στά {) ηχε. 

'Έδειχνε ενα ζώο άκίνητο, που παραμόνευε κοντδ 
στη ρίζα ένα; δέντρου, και που τα μάτια του ελαμπαν 
με μιαν (iλλόΚOτη λάμψη, 

- Τίγρη! φώναξε. 

Και δεν εκανε λά{}ος. Πραγματικά, ηταν μια με~ 
γάλη τίγρη, που στηριζότανε στα δυο πισινα πόδια της) 
ένο) με τα δυο αλλα εξυνε τον κορμο τού δέντρου, [~τoιι-ι:η 
να όρμήση. 

, Αμέσως ό Γκόντφρεϋ ερριξε κάτω το σακκΙ με τΙς 
ρίζες. "Αρπαξε το γεμάτο του οπλο, το στήριξε στον δε
ξιο (bμο του, σημάδεψε καΙ πυροβόλησε. 

Ή τίγρη πήδησε προς τα πίσω πληγωμένη.' Αλλ' 
ίσως δεν ηταν χτυπημένη {}ανάσιμα, ίσως εΙχε σκοπο 
να προχωρήση, έξοργισμένη πιο πολυ άπο την πληγή της. 
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Ό ΓκόντφQεϋ ηταν πάντοτε ετοιμος να ξαναπυρο
βολήση. 

, Αλλ' ό Καρεφινοτού, πριν μπορέση ό Γκόντφρεϋ 
να τον έμποδίση, ορμησε ΠQος το μέρος οπου είχε γίνει 
άφαντη ή τίγρη, κρατώντας σφιχτα στο χέρι το κυνηγε
ηκό του μαχαίρι. 

Ό Γκόντφρεϋ του φώναξε να γυρίση. Άλλα του 
κάκου, γιατι ό μαυρος, εχοντας απόφαση ν' αποτελειώ
ση, εστω και με κίνδυνό του, το {}ηρίο, δεν τον άκουσε 
Τι δεν η{tελε να τον ακούση. 
Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, ετρεξε πίσω του ... 
Μόλις εφτασε στην δχ{}η, εΙδε τον Καρεφινοτου 

να παλεύη με την τίγρη, που την κρατουσε απο τον 
λαιμό, κι αγωνιζότανε, σε μια φριχτη πάλη, να την χτυ
πήση με το μαχαίρι στην καρδιά. 

Τ έλος το κατόρ{}ωσε. 
Κυλίστηκε τότε ή τίγρη ως το ποτάμι, που τα νερά 

του, φουσκωμένα απο τις βροχές, την παρέσυραν με με
γάλη ταχύτητα προς τη {}άλασσα. 

Άρκούδα J Τίγρη J Δεν ητανε πια δυνατο ν' αμφι
βάλλη κανεις οτι το νησι ητανε γεμάτο απο άγρια 
{}ηρία. 

Ό Γκόντφρεϋ τότε κι ό Καρεφινοτού, γεμάτοι 
αγωνία για το μέλλον, συνέχισαν τον δρόμο τους προς 
το Γουίλδεντρο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΟ ΧΑΡΑΚΟΜΑ 

'Όταν ό Βαρελάκης εμα{}ε οτι βρίσκονταν στο νησΙ 
δχι μόνο αρκουδες, αλλα καΙ τίγρεις, ξανάρχισε τΙς κλά
ψες του. 

Τώρα δεν {}α τολμουσε πια να ξεμυτίση, γιατΙ τα 
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1tηρία 1ta μά1tαιναν τέλος τον δρόμο προς το Γου'ίλ
δεντρο, και που1tενα δεν 1ta ήταν ασφαλισμένοι. 
Ό χοροδιδάσκαλος, λοιπόν, μέσα στ-ον τρόμο του, 

ενα καΙ μόνο ζητουσε για σιγουριά του: οχυρώματα! 
'Ή 1tελε τείχη λί{}ινα, με τάφρους καΙ διπλα περι

τειχίσματα! προμαχωνες, μεσότοιχους, κάτι τέλος πάν
των ν' ασφαλίζουν τη συστάδα των σεκου'ίνων. 

ΧωρΙς αύτό, η1tελε η τουλάχιστον έπι 1tυμουσε 
πολύ, να φύγη. 

- Κι έγω 1tc). το1tελα! του είπε Ο Γκόντφρεϋ. 
Πραγματικά, οί όροι με τους οποίους εζησαν ως 

τώρα οί ναυαγοΙ στο νησΙ Φάιν, δεν ηταν πια οί ίδιοι. 
Ή κατάσταση γινότανε σοβαρη καΙ κόντευε να κα

ταλήξη σε άδιέξοδο. 
- Μα πως συμβαίνει, σκεπτότανε συχνα Ο Γκόντφρεϋ, 

έπι τέσσερες μηνες να μη δουμε ούτε ενα αγριο 1tηρίο 
στο νησί, καΙ γιατί μέσα στις δεκαπέντε τελευταίες μέ
ρες άναγκαστήκαμε να παλέψουμε με μιαν άρκούδα καΙ 

" Τ' , " μια τιγρη; ι σημαινει αυτο j 

Αύτό μπορουσε να είναι άνεξήγητο, άλλΟ δμ~ς ηταν 
μια πραγματικότητα. 
Ό Γκόντφρεϋ, που ή άταραξία καΙ το 1tάρρος του 

μεγάλωναν με τΙς δοκιμασίες, δεν αφησε τόν εαυτό του 
να καταβλη1tη. 

Έπειδη 1tηρία έπικίνδυνα άπειλουσαν τώρα τη μι
κρη άποικία, συνέφερε να φυλάγωνται άπο τΙς προσβο
λές τους . 

• Αλλα με ποια μέσα; 
Πρώτα πρώτα, άποφάσισαν ν' άραιώσουν τΙς έκ

δρομές τους στα δάση καΙ στην παραλία, να βγαίνουν 
καλα οπλισμένοι, και μόνο όταν 1ta είχαν άπόλυτη 
άνάγκη. 

- ΣτΙς δυο έκείνες συναντήσεις καλα τα καταφέ
ραμε! ελεγε συχνα ο Γκόντφρεϋ. "Αλλοτε όμως ίσως 
να μη μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει, λοι-
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πόν, να μην Υ.ινδυνεύουμε χωρΙς αίτία, και μάλιστα σο
βαρή. 

"Οπως και ναναι όμως, δεν εφτανε να περιορίσουν 
τις έκδρομές. 'Έπρεπε, χωρις άλλο, να προστατέψουν 
καΙ το Γουιλδεντρο, τόσο την κατοικία όσο καΙ τα πα
ραρτήματά της, το κοτέτσι, τη μάντρα κλπ., όπου τα 
{}ηρία δεν {}α έμποδίζονταν να τους κάμουν καταστρο
φες άνεπανόρ{}ωτες. 
Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, σκέφτηκε, σχι βέβαια να 

όχυρώση το Γουιλδεντρο κατα τα περίφημα σχέδια τοϋ 
Βαρελάκη, άλλα τουλάχιστο να συνδέση τους τέσσερες 
μεγάλους σεκουινους που το περικύκλωναν. 

''Αν κατόρ{}ωνε να στήση ενα ψηλο και στερεο φρά
χτη άπο πασσάλους άνάμεσα στους κορμους των δέν
τρων, {}α μποροϋσε να εχη μια σχετικη άσφάλεια. 
Ή δουλια αύτη μποροϋσε να γίνη, όπως βεβαιώ

{}ηκε δ Γκόντφρεϋ ϋστερα άπο μια έπι τόπια εξέταση, 
άλλ' ητανε πολυ δύσκολη. 

Γιατί, κι αν άκόμα τον έστένευαν όσο τους ηταν 
δυνατό, ή περιφέρεια τοϋ φράχτη {}α ηταν τουλάχιστο 
έκατο μέτρα. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κα{}ένας πόσα 
δέντρα επρεπε να διαλέξη, να κόψη, να μεταφέρη, να 
στήση, για να γίνη δ φράχτης τέλειος. 

Ό Γκόντφρεϋ δεν εχασε το {}άρρος του. 
, Ανακοίνωσε τα σχέδιά του στον Βαρελάκη, που τα 

έπιδοκίμασε κι ύποσχέ{}ηκε ότι {}α τον βοη{}οϋσε. ΤΟ 
σπουδαιότερο όμως που κατάφερε, ηταν να δώση στον 
Καρεφινοτου να καταλάβη τί ζητοϋσαν να κάμουν. 

Καί, χωρΙς άναβολη πιά, άρχισαν τη δουλιά. 
'Ένα μικρο δάσος πεύκων βρισκότανε κοντα σ' ενα 

άγκώνα τοϋ ποταμιοϋ, σε άπόσταση ένας μιλίου άπο τΙς 
πηγές του. 

Οί κορμοι των πεύκων αύτων μποροϋσαν {}αυμάσια 
ν' άποτελέσουν ενα στερεώτατο φράχτη, όταν μπήγον
ταν δ ενας πλάι στον άλλο .. 
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Στο δάσος αυτό, ό Γκόντφρεϋ κι οί δυο σύντροφοί 
του επηγαν την άλλη μέρα, 12 Νοεμβρίου, άπο την 
αυγή. Όπλισμένοι καλά, περπατοϋσαν με όλες τΙς δυνα
τες προφυλάξεις. 

- Δεν μοϋ άρέσουν καitόλου αυτες οί εκδρομές, μουρ
μούριζε ό Βαρελάκης. Έγω μια φορα itέλω να φύγω 
άπο δώ πέρα! 

• Αλλ' ό Γκόντφρεϋ, οϋτε καν φρόντιζε να του 
άπαντήση. 

Στην περίσταση αυτη δεν εξέταζαν τΙς όρέξεις του, 
οϋτε καν τοϋ ζητοϋσαν την εξυπνάδα του. Μόνο να τους 
βοηitήση με τα χέρια του άπαιτοϋσαν, καΙ γι' αυτο 
όφειλε να εκτελη με ύπομονη τη δουλια που itιX εκανε 
ενα γαΤδούρι, να μεταφέρη δηλαδη τα ξύλα στο Γουtλ
δεντρο. 

'" Αλλωστε, δεν είχαν καμια κακη συνάντηση. 
Τοίί κάκου εξερεύνησαν λεπτομερώς τΙς λόχμες καΙ 

τοϋ κάκου επισκόπησαν το λιβάδι, άπο τη μιαν άκρη 
τοϋ όρίζοντα ως την άλλη. 

τα κατοικίδια ζώα, που χρειάστηκαν να τ' άπολύ
σουν στο λιβάδι, κανένα σημάδι φόβου δεν εδειχναν. 
τα πουλερικα επίσης εξακολουitοϋσαν να τριγυρναν 
άμέριμνα. 

Ή δουλια άρχισε άμέσως. 
Ό Γκόντφρεϋ ηitελε, καΙ πολυ σωστά, να κόψουν 

πρώτα όλα τα δέντρα που itα χρειάζονταν, κι επειτα 
να τα μεταφέρουν. Μποροϋσαν, μάλιστα, για περισσό
τερη άσφάλεια, να τα πελεκήσουν πρώτα. 
Ό Καρεφινοτου τους φάνηκε πολυ χρ{ισιμος στη 

δύσκολη αύτη εργασία, γιατΙ είχε μάitει να μεταχειρί
ζεται με μεγάλη επιδεξιότητα το τσεκούρι καΙ το πριόνι. 

"Ή τανε τόσο ρωμαλέος, ώστε μποροϋσε να έξακο
λουitη να δουλεύη, άκόμα κι όταν ό Γκόντφρεϋ άνα
γκαζότανε να διακόπτη την εργασ'α του για ν' άνα-
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παυτη λίγο, ό δε Βαρελάκης, που τα χέρια του ηταν 
καταγδαρμένα και τα μέλη του κατάκοπα, δεν είχε πια 
δύναμη να κρατήση ουτε το βιολάκι του. 

Ώστόσο ό Γκόντφρεϋ είχε όρίσει για τον άτυχο κα
{}ηγητη τού χορού καΙ της καλης εμφάνισης το ευκολώ-. 
τερο μέρος της δουλιας, δηλαδη το κλάδεμα' των μι
κρων κλώνων. 

ΈπΙ εξι μέρες, άπο τις 12 ως τις 17 Νοεμβρίου, Ύι 
δουλια αυτη δεν σταμάτησε κα{}όλου. 

-Έφευγαν κάftε μέρα απο την αυγ11, παίρνοντας 
μαζί τους καΙ τρόφιμα, καΙ γυρνούσαν ρτο Γουίλδεν
τρο βράδι. 
Ό ούρανος δεν ηταν πια κα{}αρός, γιατΙ πυκνα: 

σύννεφα μαζεύονταν' πότε πότε φυσο'\Υσε άνεμος δυνα-" 
τός, κι άλλοτε εβρεχε κι άλλοτε πάλι εβγαινε ηλιος. 

'Όταν, λοιπόν, εβρεχε ραγδαία, οί ξυλοκόποι προ
φυλάγονταν δπως μπορούσαν κά τω απο τα δέντρα, κι 
επει τα συνέχιζαν τη δουλιά τους. 

ΣτΙς 18, όλα τα δέντρα που χρειάζονταν είχαν 
κοπη καΙ κλαδευτη, κι ηταν ετοιμα πια για να μετα
φερ{}ούνε στο Γουίλδεντρο. 

Σ' όλο αύτο το διάστημα, κανένα -ttηρίο δεν φά
νηκε στα γύρω τού ποταμιού. 

Άλλ' άραγε ύπήρχανε κι άλλα στο νησί; "Αραγε ή 
αρκούδα Κι ή τίγρη, ftανάσιμα τραυματισμένες κι οί 
δυό, ηταν-πράγμα πολυ απί{}ανο-τα τελευταία τού 
είδους τους; 

Όπωδήποτε, ό Γκόντφρεϋ δεν ftέλησε να εγκατα
λείψη το σχέδιο που είχε κάμει, να φτιάξη δηλαδη ενα 
στερεο φράχτη γύρω απο την κατοικία τους. "Αλλωστε, 
το περισσότερο μέρος της δουλιας είχε γίνει καΙ δεν 
εμενε πια παρα να μετακομισftούνε τα ξύλα καΙ ν' αρ
χίση το μπήξιμο των πασσάλων. 

Λέμε δτι το περισσότερο μέρος της δουλιας είχε 
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γίνει, αν καΙ φαινόταν ότι η μεταφορα {}α ηταν πολυ 
δύσκολη. 

Άλλ' ό Γκόντφρεϋ εΙχε σκεφτη ενα πρακτικο μέσο 
που {}α τον διευκόλυνε: να μεταχειριστη δηλαδή, για 
τη μεταφορα της ξυλείας, το ρεϋμα τοϋ ποταμιοϋ, που 
η αύξηση των νερων, απο τις τελευταίες βροχές, το 
" , ,C' , 
εκανε αρκετα ορμητικο. 

Θα εφτιαχναν μικρες σχεδίες, που {}α κυλοϋσαν 
σιγα σι γα ως τη συστάδα των σεκόυινων, που το ποτάμι 
την διαπερνοϋσε. Έκεί η μικρη γεφυρούλα, που εΙχαν 
φτιάσει, {}' αποτελοϋσε φραγμο που {}ά συγκρατοϋσε τΙς 
σχεδίες .• Απο το μέρος αύτό, ως το Γουιλδεντρο, η από
σταση ήταν μόλις είκοσιπέντε βήματα. 

Περισσότερο χάρηκε ό χοροδιδάσκαλος Βαρελάκης, 
γιατΙ με τον τρόπο αύτο της μεταφοράς των ξύλων {}α 
ξαναγινόταν άν{}ρωπος, απο ζωο φορτηγο που τον εί
χανε κάνει. 

"Όταν στΙς 18 τοϋ μηνος εγιναν οί πρωτες σχεδίες, 
κύλησαν εύκολα ως τον φραγμό. Μέσα σε τρείς μέρες, 
το βράδι δηλ. της 20 Νοεμβρίου, όλα έκείνα τα δέντρα 
είχαν φ{}άσει στο ΓουΙλδεντρο. 

την άλλη μέρα εστησαν τους πρώτους κορμούς, 
μπήγοντάς τους μισο μέτρο βα{}ια στη γη, ετσι. ώστε να 
συνδέουν μεταξύ τους τους σεκουινους, που ήταν γύρω 
απ' το ΓουΙλδεντρο. ΤΙς κορφες πάλι των κορμων, που 
τΙς είχαν πελεκήσει καΙ τΙς είχανε κάνει μυτερές, τΙς 
εδεσαν μεταξύ τους μ' εύλύγιστα καΙ στερεά κλαδιά. 

Ό Γκόντφρεϋ κυττοϋσε χαρούμενος τη δουλια που 
προχωροϋσε, καΙ δεν εβλεπε την ώρα πότε να τελειώση. 
'Έλεγε στον χοροδιδάσκαλο: 

- 'Όταν τελειώση το χαράκωμα, {}ά είμαστε σαν στο 
σπίτι μας. 

- Θά είμαστε σαν στο σπίτι μας, απαντοϋσε έκείνος, 
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όταν {tάμαστε στην όδΟ Μοντγχόμερυ, στα δωμάτιά μας 
τοϋ μεγάρου Κόλντεροπ. 

ΣτΙς 25 Νοεμβρίου το χαράκωμα ητανε κατα tCt 
" λ' τρια τεταρτα τε ειωμενο. 

'Ύστερα άπο τρείς τέσσερες μέρες ό φράχτης {tCL 
ήταν άποτελειωμένος, καΙ {tάμενε μόνο να τοπο{tετη&η 
μια στερεη πόρτα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΚΑΠΝΟΣ; ΚΡΟΤΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ! 

την άλλη μέρα όμως, 27 Νοεμβρίου, ή δουλια δια
κόπηκε απο ενα -γεγονός, που πρέπει να το άναφέρουμε 
λεπτομερως, γιατΙ άνήκει στ' ανεξήγητα εκείνα που 
παρουσιάζονταν συχνα στο νησΙ Φάιν. 

Κατα τις όχτω το πρωί, ό Καρεφινοτου εΙχε σκαρ
φαλ(;)σει στο εσωτερικο του σεκουινου, ως την πρώτη 
διχάλα των κλάδων, για να κλείση στερεώτερα το στό
μιο, άπο το όποίο εμπαιναν το κρύο κι ή βροχιι. 

'Έξαφνα, εβγαλε μιαν άλλόκοτη κραυγή. 
Ό Γκόντφρεϋ, που δούλευε στον φράχτη, σήκωσε 

το κεφάλι κι είδε τον μαυρο, που οί εκφραστικές του 
χειρονομίες εδειχναν στι τον καλουσε ν' ανέβη άμέσως. 

Ό Γκόντφρεϋ, εχοντας την ίδέα πως ό Καρεφινο
του δεν -&α τον άπασχολουσε αν δεν συνέβαινε κάτι σο
βαρό, πηρε τα κυάλια του, άνέβηκε το εσωτερικο τοϋ 
δέντρου, βγηκε άπο το άνοιγμα, καΙ σε λίγο βρισκότανε 
κα-&ισμένος καβαλλιχευτα σ' εναν άπο τους παχύτερους 
κλό.δους. 

Ό Καρεφινοτου τότε, άπλώνοντας το χέρι προς τη 
στρογγυλη γωνία, που σχημάτιζε το νησΙ Φάιν προς τα 
βορειοανατολικά, εδειξε ενα συννεφάκι καπνου, που ανυ
ψωνότανε στον όρίζοντα. 

- Πάλι! φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 
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ΚαΙ στρέφοντας τα κυάλια του προς τη διεύitυνση 
εκείνη, μπόρεσε να βεβαιωitη ΟΤΙ δεν ήταν δυνατο να 
γελιέται, ΟΤΙ επρόκειτο πραγματικα για καπνό, που ε
βγαινε άπο κάποιο τζάκι άσφαλως, γιατΙ διακρινότανε 
καitαρα σε άπόσταση πέντε μιλίων περίπου. 
Ό Γκόντφρεϋ στράφηκε προς τον μαϋρο, που εξε

δήλωνε τον itαυμασμό του μ' επιφωνήματα. Βέβαια, δεν 
ήταν λιγότερο άπο τον Γκόντφρεϋ κατάπληκτος για 
την εμφάνιση αύτή. 

οι Αλλωστε, στο πέλαγος δεν ύπηρχε .κανένα πλοίΟ, 
ούτε βάρκα ίitαγενίον η τίποτε άλλο, ούτε φανέρωνε τί-

, τ, , , 'β , λ' 
ποτε πως ειχε γινει καμια απο αση στην παρ α ια. 

- οι Α, τώρα ita κατορitώσω να μά.ftω ποια είναι ή φω
τια αύτη που βγάζει τον καπνό! Φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 

Καί, δείχνοντας τη βορειοανατολικη γωνία τοϋ νη
. σιοϋ, επειτα το κατώτερο μέρος τοϋ σεκουινου, εκαμε 
νόημα προς τον Καρεφινοτού, σαν άν.ftρωπος που .ftέλει 
να πάη χωρΙς άλλο στο μέρος εκείνο. 

·0 Καρεφινοτου το κατάλαβε Κι επιδοκίμασε, μά
λιστα, την άπόφασή του μ' ενα νεϋμα της κεφαλης. 

- Μάλιστα, σκέφτηκε ό Γκόντφρε'ϋ. "Αν ύπάρχη εκεί 
κανένας riνfl-ρωπος, πρέπει να μάfl-ουμε ποιος είναι κι 
άπο ποϋ ερχεται! Πρέπει να μάitουμε γιατί κρύβεται! 
ΓιατΙ πρόκειται για τη σωτηρία όλων μας ... 

Σε δυο λεπτά, ό Καρεφινοτου κι αύτος εΙχαν κα
τέβει κιόλας. 

'Έπειτα ό Γκόντφρεϋ, άφοϋ εΙπε στον Βαρελάκη 
τί εΙχε δεί καΙ τί σκόπευε να κρ.μη, τοϋ πρότεινε να 
τους συνοδέψη. 

Μια πορεία δέκα περίπου μιλίων, δεν Ιιταν, βέβαια, 
κάτι που μποροϋσε να δελεάση εναν ανfl-ρωπο, που .ftsro
ροϋσε τα :τόδια του ώς το πολυτιμότερο μέρος της ϋπαρ
ξής του, προορισμένα μόνο για εύγενικες άσκήσεις. 

Άπάντησε, λοιπόν, στι προτιμοϋσε να μείνη στο 
ΓουΙλδεντρο. 
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- "Έστω, -6'α πα με μόνοι, εΙπε ό Γκόντφρεϋ, άλλα μη 
μας περιμένης προτοϋ βραδιάση. 

ΚαΙ τότε ό Καρεφινοτου κι αυτός, παίρνοντας καΙ 
μερικα τρόφιμα, για να μπορέσουν να γευματίσουν στον 
δρόμο, εφυγαν, άποχαιρετώντας τον χοροδιδάσκαλο, 
που εΙχε τη γνώμη δτι δεν -6'α εβρισκαν τίποτα κι δτι 
άδικα {}οα κοπιάσουν. 
Ό Γκόντφρεϋ εΙχε το όπλο καΙ το περίστροφο, κι ό 

μαϋρος το τσεκούρι καΙ το κυνηγετικό του μαχαίρι, που 
εΙχε καταντήσει το σπουδαιότερο όπλο του. 

Πέρασαν την ξύλινη γεφυρούλα, βρέ-6'ηκαν πάλι 
στη δεξια οχ {}ο η τοϋ ποταμιοϋ, κι επειτα, άνάμεσα άπο 
το λιβάδι, κατευ{}ύνt}ηκαν προς το μέρος της παρα
λ(ας, όπου φαινότανε να βγαίνη καπνός, μέσα άπο τους 
βράχους. 

Το μέρος αύτο βρισκόταν άνατολικότερα άπο xeivo 
στο όποίο ό Γκόντφρεϋ εΙχε ψάξει τοϋ κάκου στην 
πρώτη του έξερεύνηση. 

Κι οί δυο περπατούσανε γρήγορα, κυττάζοντας 
συγχρόνως αν ό δρόμος ηταν άσφαλής, αν οί t}άμνΟL κ' 
οί λόχμες εκρυβαν κανένα ζωο, που ή έπί{}εσή του -ΙΜ 
... > 'δ ηταν επικιν υνη. 

"Αλλα τίποτε τέτοιο δεν άπάντησαν. 

Το μεσημέρι, άφοϋ γευμάτισαν, χωρΙς να κα{}ή
σουν να ξεκουραστοϋν ούτε στι γμή, εφτασαν στην πρώτη 
σειρα των λόφων που περιτριγύριζαν την άκρογιαλιά. 
Ό καπνας έξακολουt}οϋσε να φαίνεται, σε άπό

σταση μικρότερη άπα ενα τέταρτο τοϋ μιλίου. 
"Ετάχυναν, λοιπόν, το βημα τους, άλλα με κάποιες 

προφυλάξεις, για να βγοϋνε ξαφνικα μπροστά. 
Μετα δυο λεπτα δμως, ό καπνος έκείνος δ,αλύ

-D-ηκε σα να εΙχε σβηστη βιαστικα το τζάκι. 
"Αλλ" ό Γκόντφρεϋ εΙχε σημειώσει άκριβως το μέ

ρος, πάνω άπο το όποίο εΙχε φανη ό καπνός, δηλαδη 
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στην άκρη ένος βράχου με αλλόκοτο σχημα, που εμοιαζθ 
με πυραμίδα κολοβωμένη. 

Γρήγορα διέτρεξαν την απόσταση' επειτα πέρα
σαν απσ πίσω απο τον βράχο, καΙ βρέ{}ηκαν στην αμ
μουδιά, σ" απόσταση πενήντα βημάτων απ" αύτόν. 

Τ ρέχουν στον βράχο ... Ψυχή f 
"Αλλα μια φωτια που προ όλίγου εΙχε σβηστη καΙ 

κάτι κάρβουνα μισαναμμένα έδειχναν τώρα κα{}αρα 
ότι κάποιος την εΙχε ανάψει στο μέρος εκείνο. 

- Κάποιος ηταν εδώ! φώναξε ό Γκόντφρεϋ. Πρέπει 
να μά{}ουμε. 

Φώναξε . 
• Αλλα δεν πηρε καμιαν απάντηση. 
Ό Καρεφινοτου έβγαλε μια δυνατη κραυγή, αλλα 

καΙ πάλι κανεις δεν φάνηκε. 
Κι οί δυό τους τότε άρχισαν να ψάχνουν τους κον

τινους βράχους, αναζητώντας καμια σπηλια η καμια 
τρύπα, που {}α μπορουσε να χρησιμεύση σαν κρυσφύ
γετο κανενος ναυαγου, κανενος ί{}αγενους η κανενος 
αγρίου. 

Άλλα του κάκου έψαξαν καΙ στις παραμικρες πτυ· 
χες της παραλίας. 

Κανένα ίχνος κατασκήνωσης, παλιάς η καινού· 
ριας, ουτε καν περάσματος αν&ρώπου, όποιουδήποτε. 

- Κι δμως! έπανελάμβανε ό Γκόντφρεϋ. Δεν ηταν 
καπνος απο -&ερινη πηγη αύτη τη φορά. "Ή ταν καπνος 
απο φύλλα καΙ χορτάρια, καΙ δεν εΙναι δυνατον ν' ανα
φτη μόνη της ή φωτιά! 

Οί έρευνές τους πηγαν τοϋ κάκου. 
Κατα τΙς δυό, λοιπόν, το απόγευμα, ό Γκόντφρεϋ 

έφυγε συνοφρυωμένος. 
Τοϋ φαινόταν δτι το νησί του τώρα βρισκότανε 

κάτω απο τη μυστηριώδη κυριαρχία κάποιας αόρατης 
δύναμης. 
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Ή συχνη εμφάνιση τού καπνοϋ, ή παρουσία των 
{}ηρίων, δλα αύτα δεν φανέρωναν δτι κάτι το εκτακτο 
συνέβαινε; 

ΚαΙ πως να μην τοϋ ενισχυ{}η περισσότερο ή ίδέα 
αυτή, δταν, μια ωρα άφ' δτου μπηκαν στο λιβάδι, άκου· 
σαν ενα άλλόκοτο {}όρυβο, σαν ξερο κροτάλισμα; 
Ό Καρεφινοτου τον εσπρωξε, τη στιγμη που ενα 

φίδι, κουλουριασμένο κάτω άπο τα χορτάρια, έτοιμα
ζότανε να επι τε{}η εναντίον του. 

- "Έπειτα άπο τΙς άρκουδες καΙ τ1ς τίγρεις, νά που 
εχουμε καΙ φίδια τώρα! φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 

Πραγματικά, ηταν ενα άπο τα έρπετα εκείνα, τα 
πιο φαρμακερά, ενα είδος γιγαντιαίου κροταλία. 
Ό ΚαρεφινοτΟ'υ δρμησε άνάμεσα στον Γκόντφρεϋ 

και το φίδι, που εξαφανίστηκε άμέσως μέσα σε μια λό
χμη. Άλλ' ό μαϋρος, καταδιώκοντάςτο, το πρόφτασε 
καΙ του εκοψε το κεφάλι με μια τσεκουριά. 

<Όταν εφτασε ό Γκόντφρεϋ, τα δυο κομμάτια τοϋ 
κροταλία σπάραζαν στο ματοβαμμένο χωμα. 

'Έπειτα κι άλλα φίδια, επίσης επικίνδυνα, φάνη
καν πολυάρι {}μα παντοϋ στο λιβάδι, που το ποτά μι το 
χώριζε άπο το ΓουΙλδεντρο. 

"Αραγε ηταν ξαφνικη επιδρομη φιδιων; 
-'Εμπρός! Έμπρός! φώναξε ό Γκόντφρεϋ, κάνοντας 

νόημα στον Καρεφινοτου να ταχύνη το βημα του. 
'Ή ταν άνήσυχος. 
Θλιβερες προαισ{}ήσεις τον τάραζαν καΙ δεν μπο

ροϋσε να τΙς καταπνίξη. 

αΟταν εφτασαν στο ξύλινο γεφυράκι τού ποταμιού, 
άντίκρυσαν ενα φοβερο itέαμα! 

Κραυγες φρίκης άντηχουσαν πίσω άπο τους σε
κου'ίνους. 

, Ακούγονταν φωνες άγωνίας που ζητούσαν βοή
{}εω. 
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-·0 Βαρελάκης! φώναξε ό Γκόντφρεϋ. Τοϋ έπετέ
{}ηκαν, φαίνεται, τοϋ δυστυχισμένου! "Εμπρός! Γρή-

'Γ' , γορα. ρηγορα ... 
Πέρασαν τη γεφυρούλα καί, φτάνοντας είκοσι βή

ματα πιο πέρα, άντίκρυσαν τον Βαρελάκη, που εφευγε 
μ" όλη τη δύναμη των ποδιων του. 

·Ένας πελώριος κροκόδειλος, βγαίνοντας άπο το 
ποτάμι, τον κυνηγούσε μ' άνοιχτο το στόμα. 

Κατατρομαγμένος ό δύστυχος, τρελλος άπο τον 
φόβο, άντΙ να τρέχη δεξια κι άριστερά, εφευγε ίσια 
μπροστά, κινδυνεύοντας ετσι να τον φτάση το .ftηρίο. 

Ξαφνικα σκόνταψε, επεσε ... 
Τελείωσε! 
·0 Γκόντφρεϋ στά.ftηκε. 
Μπροστα στον κίνδυνο που άπειλοϋσε τον σύντρο

φό του, δεν τον έγκατέλειψε Τι ψυχραιμία του. 
Σήκωσε το όπλο του, σημάδεψε τον κροκόδειλο 

κάτω άπο το μάτι, κι Τι σφαίρα κατακεραύνωσε το τέ
ρας, πού, κάνοντας ενα πήδημα προς τα πλάγια, επεσε 
ψόφιο πάνω στο χωμα. 

Τότε ό Καρεφινοτου ετρεξε προς τον Βαρελάκη 
καΙ τον άνασήκωσε ... 

·0 χοροδιδάσκαλος δεν εΤχε πά.ftει τίποτα, παρα 
μόνο φόβο! 

"Αλλ' , 'β' α τι φο ο ... 

Ή ώρα ηταν εξι το άπόγευμα. 
ΧωρΙς να χάνουν καιρό, ό Γκόντφρεϋ κι οί δυο 

σύντροφοί του έπέστρεψαν στο Γου'ίλδεντρο. 
Πόσο πικρες σκέψεις τους εΤχαν κυριέψει την ώρα 

που κά.ftησαν να δειπνήσουν! 
Ό χοροδιδάσκαλος, παραμιλώντας μέσα στην άγω

νία του, τίποτε άλλο δεν εβρισκε πρόχειρο να λέη παρα 
Ι λ 'ξ ., '"ξ' ζ "'λ • 'ψ τ ς ε εις αυτες, που ε εφρα αν ο ες του τις σκε εις: 

- Θέλω να φύγω άπο δω πέρα! .. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ 

Ό χειμώνας, ό τόσο δριμυς στα πλάτη αύτά, εφτα
σε έπΙ τέλους. 

τα πρώτα κρύα εΙχαν άρχίσει ήδη κι επρεπε να 
κανονίσουν τη ζωή τους άνάλογα με την πτώση της 
-θερμοκρασίας. 
Ό Γκόντφρεϋ, λοιπόν, ύπερηφανευότανε γιατΙ εΙχε 

φτιάσε ι τζάκι μέσα στον σεκουΙνο. 
"Όσο για τον φράχτη, είχε πια τελειώσει, καΙ μια 

πόρτα στερεη τους έξασφάλιζε εντελώς. 
ΤΙς εξι άκόλουftες βδομάδες, δηλαδη ως τα μέσα 

'Σου Δεκεμβρίου, εξακολούftησαν πολλες βροχερες μέρες, 
στΙς όποίες δεν μπορουσαν να ριψοκινδυνέψουν να βγουν 
εξω. 

Στην άρχή, άρχισαν φοβερες καταιγίδες, που κου
νουσαν άπο τΙς ρίζες τους τους σεκουινους και γέμισαν 
το εδαφος με σπασμένα κλαριά, που τα μάζεψαν για 
να τα μεταχειριστουνε στο τζάκι τους. 

ΟΙ ναυαγοΙ του Γουιλδεντρου ντύftηκαν τότε όσο 
μπορουσαν πιο ζεστά, με τα μάλλινα ρουχα που είχανε 
βρεί μέσα στο κιβώτιο, κι εκαμαν άρκετες εκδρομες για 
να προμη{}ευτουνε τρόφιμα. Άλλ' ό καιρος εΙχε γίνει 
τόσο αftλιος, ωστε άναγκάστηκαν να μείνουν περιορι
σμένοι μέσα στην κατοικία τους. 

Δεν μπορουσαν πια να κυνηγουν . 
.. Αλλωστε, σε λίγο, επεσε τόσο πυκνο χιόνι, κι ητανε 

τόσο σφοδρη ή χιονοftύελλα, ωστε ό Γκόντφρεϋ fta μπο
ρουσε να νομίση ότι βρισκότανε στΙς άξενες άκτες της 
πολικης {}άλασσας. 

ΕΙναι, πραγματικά, γνωστο ότι ή Νότια Άμερι-
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κή, που τη σαρώνουν οί βόρειοι ανεμοι, γιατΙ τίποτε δεν 
μπορεί να ταυς αναχαιτίση, εΙναι μια απο τΙς ψυχρό
τερες χώρες της γήινης σφαίρας, κι ό χειμώνας βαστάει 
σ" αύτη ν και πέρα απο τον • Απρίλη . 

• Απ' αύτο μπορούσε κανεΙς να συμπεράνη ΟΤΙ το 
νησΙ Φάιν βρισκότανε σε ψηλότερο πλάτος, απ' ο, τι 
εΙχε ύποiΗσει ό Γκόντφρεϋ. 
Ή προμή{tεια των τροφίμων, δυστυχως, δεν ηταν 

πια επαρκής, καΙ το παστο χελωνήσιο κρέας που εΙχαν 
κόντευε να εξαντλη{tη. 

Χρειάστηκαν άρκετες φορες να {tυσιάσουν μερικα 
πρόβατα, «αγούτια» καΙ κατσίκες, που αρι{tμός τους 
είχε αύξη{tη σημαντικα στο αναμεταξύ. 

Με τΙς νέες αύτες δοκιμασίες, πόσες {tλιβερες σκέ
ψεις βασάνιζαν τον Γκόντφρεϋ! 

Έπι πλέον, επι δεκαπέντε μέρες, ηταν κατάκοιτος 
απο δυνατο πυρετό, κι ίσως να μη μπορούσε ν' ανα
λάβη, χωρις το πρόχειρο φαρμακείο τους, άπο το όποίο 
πηρε τα χρειαζούμενα φάρμακα. 

ΟΙ Αλλωστε, ό Βαρελάκης ηταν ανίκανος να τον πε
ριποι η{}η στην αρρώστεια του, καΙ την ανάρρωσή του 
την χρωστούσε κυρίως στον Καρεφινοτού . 

• Αλλα τί άναμνήσεις καΙ τί πό{tοι! 
ΓιατΙ σε ποιον άλλον παρα στον έαυτό του {tα μπο

ρούσε να ρίχνη τα βάρη της κατάστασης αύτης, που δεν 
εβλεπε πουfi'ενα τη λύση της; 

Πόσες φορές, μέσα στο παραμιλητό του, καλουσε 
την Φάιν, που ποτε πια δεν ελπιζε να την ξαναδη, τον 
{tείο του Γουιλ, άπο τον όποίο 'φαινόταν οτι εΙχε πια 
αποχωριστη για πάντα! ' 

., Α! "Έπρεπε να ρίξη άρκετο νερο στο κρασΙ του εν
{tουσιασμού του για τη ζωη των Ροβινσώνων, που ή 
παιδική του φαντασία την επλα{tε σαν κάτι το ιδεώδες! 

Τώρα εβλεπε τον έαυτό του αντιμέτωπο με την 
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πραγματικότητα. Ούτε καν μπορουσε πια να ελπίζη στι 
{}α επιστρέψη ποτε στο σπίτι του! 

'Έτσι πέρασε ό {}λιβερος εκείνος Δεκέμβριος, πού, 
στα τέλη του, μόλις άρχισε ν' άναλαμβάνη. 

Πρέπει ν' άναφέρουμε επίσης στι μια άπο τΙς 
σπουδαιότερες φροντίδες του Γκόντφρεϋ ηταν μαζΙ με 
την εμφάνιση των ε~ικινδύνων {}ηρίων κι ό φόβος μή
πως δη τους άγρίους να ξαναγυρίζουν πολυαρι{}μότε
ροι στο νησΙ Φάιν που 11ξεραν τ,η {}έση του. 

Σε μια τέτοια επί-ftεση ό φράχτης {}α ηταν άνίκα-
., '<Ι'ξ νος ν ανυε η ... 
Έξετάζοντας καλα τα πάντα, εΙδε στι το καταφύ

γιο που τους εδιναν τα ψηλότερα κλαρια των σεκου'ί
νων ηταν το άσφαλέστερο, κι άσχολή{}ηκε να το κάνη όσο 
το δυνατο πιο δυσπρόσιτο. ΓιατΙ {}α του ητανε πάντοτε 
εύκολο να ύπερασπίση τη στενη τρύπα, άπο την όποία 
{}α επρεπε ν' άνέβουν στην κορφη του κορμου. 

Με τη βοή{}εια, λοιπόν, του Καρεφινοτού, ό Γκόντ
φρεϋ μπόρεσε να πελεκήση σε ίσα διαστήματα άπο μέ
σα τον φλοιό, φτιάχνοντας ετσι ενα εΙδος σκαλιά, άπο 
τα όποία {}α μπορουσαν ν' άνεβαίνουν γρηγορώτερα. 

- Λοιπόν, εΙπε ό Γκόντφρεϋ χαμογελώντας μόλις 
τελείωσε κι αύτη ή δουλιά, τώρα εχουμε το σπίτι μας 
κάτω καΙ την εξοχική μας επαυλη άπάνω. 

- Θα προτιμουσα και ύπόγειο άκόμα, φτάνει να 
ητανε στην όδΟ Μοντγκόμερυ, άπάντησε ό χοροδιδά
σκαλος. 

ΤΗρ{}αν τα Χριστούγεννα, τα «Κρίστμας», σπως 
τα λεν οί Άμερικανοί, που με τόση λαμπρότητα τα 
γιορτάζουν παντοϋ στις Ήνωμένες Πολιτείες. 

"Έπειτα ηρ'ltε ή Πρωτοχρονιά, ή γεμάτη άπο παι
δικες άναμνήσεις, βροχερή, χιονισμένη, ζοφερη άρχη 
του καινούριου χρόνου κάτω άπο τους ,άπαισιότερους; 
οίωνούς! 
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σΕξι μηνες τώρα, οί ναυαγοι τοϋ «"Ονείρου» εμε
ναν χωρΙς καμιαν επικοινωνία με τον άλλο κόσμο. 

ΤΗ ταν τόσο απαίσια ή ΠρωJοχρονιά, ώστε ό Γκόντ
φρεϋ κι οί σύντροφοί του μποροϋσαν να κρίνουν απ' αυ
την σε ποιες φοβερες δοκιμασίες εμελλαν να ύποβλη
{tοϋν. 

Το χιόνι επεφτε αδιάκοπα, ως τΙς 18 Ίανουαρίου . 
• Αναγκάστηκαν, λοιπόν, ν' απολύσουν το κοπάδι 

τους καΙ να τ' αφήσουν να βοσκή ση δπου μποροϋσε. 
Το βράδι εκείνο ό Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτού, 

ξαπλωμένοι στα κρεββά τια τους μέσα στο Γουίλδεντρο, 
τοϋ κάκου προσπα{}οϋσαν να κοιμη{}οϋν. 
Ό Γκόντφρεϋ, κάτω απο το τρεμουλιαστο φως τοϋ 

τζακιοϋ, φυλλομετρουσε την Άγία Γραφή. 
Κατα τΙς δέκα ακούστηκε ενας {}όρυβος απο μα

κριά, προς τα βόρεια του νησιοϋ, που όλοένα πλησίαζε. 
Δεν ύπηρχε αμφιβολία. 
Θηρία άγρια τριγυρνουσαν εκεί κοντά, καί, το φο

βεράΗερο, τα ουρλιάσματα της τίγρης καΙ της ϋαινας 
συγχέονταν με τους βρυχη{}μους του λιονταριοϋ καΙ τοϋ 
πάν{tηρος, σε μια φοβερη συναυλία! 
Ό Γκόντφρεϋ, ό Βαρελάκης κι ό μαυρος πετάχτη

καν με μιας απάνω, βασανιζόμενοι απα φοβερη αγωνία . 
.. Αν ό Καρεφινοτού, μπρος στην ανεξήγητη εκείνη 

εισβολη των αγρίων {tηρίων, συμμεριζότανε τον φόβο 
των συντρόφων του, πρέπει να βεβαιώσουμε δτι ή εκ
πληξή του τώρα ηταν 'ίση με τον φόβο του. 

, Αρκετη ώρα κι οί τρείς βρίσκονταν μέσα σε {}ανά
σιμη αγωνία. 

τα ουρλιάσματα ξεσπουσαν κατα διαλείμματα, 
κοντα στο δέντρο, κι επειτα επαυαν ξαφνικά, σάμπως ή 
αγέλη των {}ηρίων, μη ξέροντας την χώρα που διέτρε
χε, ν' απομακρυνότανε τυχαία. 

"Ίσως τότε το Γουίλδεντρο να γλύτωνε άπο την 
άγρια επί{tεσή τους. 



194 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ 

-Άδιάφορο! σκεφτόταν ό Γκόντφρεϋ. "Αν δεν κα
τορ-6-ώσουμε να τα εξοντώσουμε, καμια ασφάλεια δεν 
-6-dχουμε πια στο νησί. 

Λίγο μετα τα μεσάνυχτα, τα ούρλιάσματα επανε
λήφ&ησαν ίσχυρότερα κι άπο πιο κοντά. 

Δεν μπορουσαν πια ν' άμφιβάλουν ότι τα -6-ηρία 
πλησίαζαν το Γουtλδεντρο! 

• Απο που, όμως, ερχονταν αύτα τα {}'ηρία ; 
Δεν ήταν, βέβαια, δυνατο ν' αποβιβάστηκαν τώρα 

τε~ευταία στο νησί. Θα ύπηρχαν, προτου ναυαγήση ό 
Γκόντφρεϋ . 

• Αλλα τότε πώς κατόρ-6-ωσε όλόκληρη αύτη ή αγέ
λη να κρύβεται, ώστε ό Γκόντφρεϋ, στΙς εκδρομες και 
στα κυνήγια που εκανε στα κεντρικα δάση, κα-6-ως καΙ 
προς τα νότια του νησιου, να μην αντιληφ-6-η ούτε 
ίχνος τους; 

Που βρισκότανε, λοιπόν, το μυστηριώδες κρησφύ
γετο, απο το όποίο εξορμουσαν τα λιονlάρια εκείνα, οί 
ύαινες, οί πάν-6-ηρες, οί τίγρεις; 

• Απ' όλα τα ως τώρα ανεξήγητα συμβάντα, αύτο 
δεν ήταν το περισσότερο απ' όλα ανεξήγητο; 
Ό Καρεφινοτου δεν μπορουσε να πιστέψη στ' αύ

τιά του, καί, μάλιστα, κα-6-ως είπαμε, τον εΙχε κυριέψει 
μεγάλη κατάπληξη. 

Στη φλόγα του τζακιου, που φώτιζε το εσωτερικο 
του Γουtλδεντρου, {}οα μπορουσε κανεις ν' άντιληφ-6-η 
στο κατάμαυρο πρόσωπό του τον πιο παράξενο μορ-, 
φασμο. 

Ό χοροδιδάσκαλος αναστέναζε, παραπονιότανε, 
βογγουσε στη γωνιά του. 'Ή ftελε να ρωτήση τον Γκόντ
φρεϋ για όλα αύτά, άλλΟ εκείνος ούτε τη δύναμη, αλλ' 
ούτε και την όρεξη είχε να τού απαντήση. Κι επειδη 
προέβλεπε ότι {}οα κινδύνευαν πολυ περισσότερο ύστερα 
απο λίγο, ζητουσε να βρη ενα μέσο για Υα ξεφύγουν. 
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Μια δυο φορές, ό Καρεφινοτου κι αυτος βγηκαν ώς 
τη μέση της μαντρωμένης αυλης. 'Ή{}ελαν να βεβαιω
itouv αν ή πόρτα του φράχτη ητανε στερεα άμπαρωμέ
νη άπο μέσα. 

'Έξαφνα, μια άγέλη ζώων κατέκλυσε με {}όρυβο το 
δεξιο μέρος τού Γουίλδεντρου. 

ΤΗταν οί κατσίκες, τα πρόβατα καΙ τα «άγούτια». 
Κατατρομαγμένα, άκούγοντας τα ουρλιάσματα των 

άγρίων {}ηρίων, προαισ{}ανόμενα ότι {}α εφταναν σε 
λίγο, τα ζωα αυτα εφευγαν σαν τρελλα άπο τη βοσκή 
τους κι ερχονταν να βρούνε καταφύγιο πίσω άπο τον 
φράχτη. 

- Πρέπει να τους άνοίξουμε! φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 
Ό Καρεφινοτου εκανε ενα νεύμα με το κεφάλι του 

ότι ετσι επρεπε να γίνη, χωρΙς να εχη άνάγκη να μιλάη 
τη γλώσσα τού Γκόντφρεϋ για να τον καταλάβη. 
Ή πόρτ~, άνοίχτηκε τότε, κι όλόκληρο το ποίμνιό 

τους όρμησε εντρομο στην αυλή. 
Άλλά, τη στιγμη αυτή, άπο το ανοιγμα της πόρ

τας φάνηκαν μάτια που σπινfl-ηροβολούσανε μέσα στο 
σκοτάδι έκείνο, που το πυκνο φύλλωμα των σεκουίνων 
το εκανε ζοφερώτερο. 

Δεν εΙχαν πια καιρο να κλείσουνε την πόρτα τού 
φράχτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ! 

Ό Καρεφινοτου όρμησε σαν άστραπη προς τον 
Γκόντφρεϋ, τον τράβηξε, τον εσπρωξε προς το Γουίλ
δεντρο κι εκλεισε άπότομα την πόρτα. 

Ν έα ουρλιάσματα εδειξαν ότι τρία τέσσερα -(}ηρία 
είχανε μπη κιόλας μέσα στην αυλή. 
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Τότε, μαζΙ με τους φοβερους εκείνους βρυχη-θ-μούς, 
άντήχησαν καΙ βελάσματα τρόμου. Το κοπάδι τους, πια
σμένο εκεί. σαν σε παγίδα, εΙχε παραδο{}η στα νύχια 
τών άΎρίων {}ηρίων. 

·0 Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτού σκαρφάλωσαν ως 
τα δυο μικρα παρά{}υρα, που εΙχαν άνοίξει στον φλοιο 
του σεκουtνου, καΙ προσπά{}ησαν μέσα στο σκοτάδι να 
δουν τί συνέβαινε. 

'Ασφαλώς τα {}ηρία-λιοντάρια Τι τίγρεις Τι πάν
{}ηρες Τι ύαινες, δεν ηξεραν άκόμη τί-είχανε πέσει 
πάνω στο κοπάδι καΙ το κατασπάραζαν. 

Τότε ό χοροδιδάσκαλος, τυφλωμένος άπο τη φρίκη 
καΙ τον τρόμο του, χωρΙς να σκεφτη τίποτε, άρπαξε ενα 
δπλο κι άποπειρά{}ηκε να πυροβολήση άπο το παρά
{}υρο στην τύχη. 

'Αλλ' ό Γκόντφρεϋ τον έμπόδισε. 
- "Όχι! του εΙπε. Στο σκοτάδι εΙναι πολυ πι{}ανον 

δτι {}α πάνε χαμένα τα βόλια σου. Δεν πρέπει να σπα
ταλάμε τα πολεμοφόδιά μας. "Ας περιμένουμε ",α ξη
μερώση. 

Κι εΙχε δίκιο, γιατΙ οί σφαίρες μπορουσαν να πλή
ξουν καΙ τα κατοικίδια ζώα, άσφαλέστερα μάλιστα 
αυτα παρα τα {}ηρία, γιατΙ αυτα ηταν πιο πολλά. 

Τ , ... 'δ' "" ωρα ηταν α υνατο πια να τα σωσουν. 

- 'Όταν -&υσιάζονταν αυτά, ίσως τα -&ηρία να χόρ
ταιναν καΙ να εγκατέλειπαν την αυλή, προτου βγη ό 
ηλιος. 

Τότε -&α εβλεπαν τί επρεπε να κάμουν για ν' άπο
κρούσουν μια δεύτερη επωεση . 

., Αλλωστε, ηταν προτιμότερο, μέσα στη νύχτα αυτη 
την τόσο σκοτεινή, να μη φανερώσουν στα -&ηρία οτι 
βρίσκονταν εκεί αν{}ρωποι, που ίσως τα άγρίμια να 
τους προτιμουσαν άπο τα ζώα. 

"Ισως, μ' αύτο τον τρόπο, ν' άπόφευγαν μιαν αμεση 
έπωεση κατα του ΓουΙλδεντρου. 
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Έπειδη ό Βαρελάκης ηταν ανίκανος να το κατ α
λάβη αύτό, οπως κι ότιδήποτε άλλο, ό Γκόντφρεϋ τού 
πηρε το Οπλο. 
Ό χοροδιδάσκαλος πηγε τότε καΙ ξαπλώ{tηκε στο 

κρεββά τι του, κα ταρώμενος τΙς περιηγήσεις, τους πε
ριηγητες καΙ τ' ανήσυχα πνεύματα που δεν μπορούν να 
βροϋνε την εύτυχία στα σπίτια τους. 

Οί δυο σύντροφοί του ξαναπηραν τις {tέσεις τους 
στα παρά {tυρα. 

, Απο κεί παρακολου{tοϋσαν, μη μπορώντας να 
έπέμβουν, το φρικαλέο αίματοκύλισμα που γινότανε 

, \ , δ 
μεσα στο σκοτα ι. 

τα βελάσματα των προβάτων και των κατσικιων 
σιγα σιγα λιγόστευαν, είτε γιατι είχαν κατασπαραχ{tη, 
είτε γιατΙ τα περισσότερα κατόρ{tωσαν να φύγουν εξω 
απο την αύλή, οπου ομως τα περίμενε και πάλι ό {tά
νατος. 

Ή καταστροφη αύτή, που πά{tαινε ή μικρη αποι
κία, ηταν ανεπανόρ{tωτη, άλλ' ό Γκόντφρεϋ δεν κα{}'ό
τανε να σκεφτη για το μέλλον, γιατΙ το παρόν, γεμάτο 
απο τόσες αγωνίες, τοϋ απορροφοϋσε ολες του τις σκέ
ψεις. 

Τίποτε δεν μποροϋσαν να κάμουν, ούτε καΙ να έμ
ποδίσουν την καταστροφή. 

Κατα τΙς εντεκα περίπου, τα λυσσαλέα ουρλιά
σμα τα επαψαν για λίγο. 
Ό Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτου έξακολου{tοϋσαν 

να κυττάζουν απο τα παρά{tυρα. τους φαινόταν οτι 
εβλεπαν μεγάλες σκιες να περνάνε στην αύλη καΙ κρότοι 
βημάτων εφταναν ως αύτούς. 

"Ασφαλως, μερικα {}ηρία που είχανε μείνει πίσω, 
τραβηγμένα απο τη μυρουδια τοϋ α'ίματος, ετρεχαν 
ΠQος το Γουίλδεντρο. 

Περπατούσαν (Χπάνω κάτω καΙ τριγυρνοϋσαν γύ-
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ρω άπο το δέντρο, βγάζοντας ύπόκωφα itυμωμένα ούρ
Λ.1.άσματα. 

Μερικες άπο τΙς σκιες αύτες πηδούσαν άπάνω στο 
εδαφος σαν πελώριες γάτες. 

Το κοπάδι, που εΤχε κατασπαραχitη, δε.ν εΤχε φτά
σει για να χορτάση τη λύσσα τους. 

011τε ό Γκόντφρεϋ, ούτε οί σύντροφοί του κουνιόν
ταν. 'Ακίνητοι εντελώς, ίσως μπορούσαν ν' άποφύγουν 
μιαν αμεση επίitεση. 

'Έξαφνα, ενας πυροβολισμος άποκάλυψε την παρου
σία τους και τους έξέitεσε σε φοβερο κίνδυνο. 
Ό Βαρελάκης, που τον βασάνιζε ή άγωνία, εΙχε ξα

φνικα σηκωitη. '" Αρπαξε ενα περίστροφο, καί, προτού δ 
Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτου προφτάσουν να τον εμπο
δίσουν, μη ξέροντας κι αύτος τί κάνει, νομίζοηας ίσως 
δτι εβλεπε μια τίγρη να ό.ρitώνεται μπροστά του, πυρο
βόλησε. 
Ή σφαίρα τρύπησε την πόρτα τού Γου'ίλδεντρου. 

- Βλάκα! φώναξε ό Γκόντφρεϋ όρμώντας προς τΟν 
Βαρελάκη, που τού εΙχε άρπάξει το δπλο ό μαύρος. 

Άλλ' ητανε πια άργά. 
την ίδια στιγμή, ξέσπασαν άπ' εξω ούρλιάσματα 

φοβερά. 
Άκούστηκαν τα νύχια που εξυναν τον φλοιο τού 

aexovtvov, κι ή πόρτα τραντάχτηκε όλόκληρη. ΙΉ τανε 
τόσο λεπτή, ώστε άσφαλώς δεν ita μπορούσε ν' άνitέξη 
στην εφοδο εκείνη. 

-" Ας άμυνitΟύμε! φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 
Καί, με το δπλο στα χέρια καΙ τη φυσιγγιοitήκη 

δεμένη γύρω άπο τη μέση του, τοποitετήttηκε πίσω άπο 
ενα παρά ttυρο. 

Με εκπληξή του εΙ δε τον Καρεφινοτου να κάνη το 
ίδιο. 

Μάλιστα! 
Ό μαύρος, άρπάζοντας κι αύτος ενα δπλο-που 
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ποτε όμως ως τότε δεν είχε μεταχειριστη-γέμισε τΙς 
τσέπες του με φυσίγγια καΙ τοπο{}ετή{}ηκε στο άλλο 
παρά{}υρο. 

Τότε οί πυροβολισμοΙ άρχισαν να άντηχοϋν άπο τα 
δυο παρά{}υρα. 

Στη λάμψη τους, μπορουσαν ό Γκόντφρεϋ κι ό Κα
ρεφινοτου να βλέπουν ποιοΙ ηταν οί άντίπαλοί τους. 

Έκεί, μέσα στην αύλή, ούρλιάζοντας άπο λύσσα, 
άπαντώντας με βρυχη{}μους στους πυροβολισμούς, πέ
φτοντας άπο τΙς σφαίρες, που χτύπησαν μερικά, άνα
πηδοϋσαν λιοντάρια, πάν{}ηρες, τίγρεις, ϋαινες - του
λάχιστο καμια είκοσαρια άγρίμια. 

Στους βρυχη{}μούς τους, που άντηχουσαν μακριά, 
άσφαλώς κι άλλα {}ηρία εμελλαν ν' άπαντ'ήσουν προσ
τρέχοντας. 

Τώρα μποροϋσε κανεΙς να πιστέψη ότι όλόκληρο 
{}ηριοτροφείο άδειασε ξαφνικα στο νησί. 

Στο άναμεταξύ, χωρΙς να φροντίζουν κα{}όλου για 
τον χοροδιδάσκαλο, που σε τίποτα δεν μπορούσε να 
τους φανη χρήσιμος, ό Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτού, 
άτάραχοι προσπα{}ουσαν να χτυπάνε στο ψαχνό. 

~Eπειδη δεν η{}ελαν να χάσουν ουτε μια σφαίρα, 
, " \' Τ' , ζ , 

περιμεναν να περαση καμια σκια. οτε πιε αν τη σκαν-

δάλη κι ή σφαίρα χωνότανε σε κρέας, γιατΙ ουρλιασμα 
φοβερο εδειχνε πως το ζώο είχε χτυπη{}η. 

'Ύστερα άπο ενα τέταρτο της ώρας, ή επί{}εση κό
πασε κάπως . 

., Αραγε τα {}ηρία σταματούσαν την επί{}εσή τους, 
που στοίχισε τη ζωη σε πολλα άπ' αύτά, η μήπως πε
ρίμεναν να ξημερώση για να την επαναλάβουν με κα
λύτερους όρους; 

Όπωσδήποτε, ουτε ό Γκόντφρεϋ ούτε ό Καρεφι
νοτου {}έλησαν να εγκαταλείψουν τΙς {}έσεις τους. 

·0 μαύρος είχε μεταχειρισ{}η το όπλο του, το ίδιο 
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επιδέξια σπως κι ό Γκόντφρεϋ. "Αν δεν το εκαμε άπο. 
ενσίΙΚΤΟ μιμητικό, πρέπει να όμολογήσουμε στι ή επι
δεξιότητά του αυτη είχε κάτι το παράξενο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΤΟ 

Η ΦΩΤΙΑ 

Δυο ώρες μετα τα μεσάνυχτα, εγινε νέα ταραχή, 
ζωηρότερη άπο τΙς άλλες. 
Ό κίνδυνος ηταν άμεσος, κι ή {tέση τους μέσα στο 

eΓουίλδεντρο εμελλε να χειροτερέψη. 
Πραγματικά, νέα ουρλιάσματα άντήχησαν κοντα 

στη ρίζα τοϋ σεκουίνου. 
Ούτε ό Γκόντφρεϋ, ούτε ό Καρεφινοτού, επειδη τα. 

παρά{tυρα ηταν προς τα πλάγια, μποροϋσαν να διακρί
νουν τα {tηρία, κι έπομένως ούτε να τα πυροβολήσουν 
με πι {tανότητες έπι τυχίας. 

Τώρα τ' αγρίμια προσέβαλαν την πόρτα, που η
τανε βέβαιο στι {tα ύποχωροϋσε, κα{tως σπρωχνόταν 
άπ' αυτά, 11 {tάσπαζε κάτω άπο τα νύχια τους. 
Ό Γκόντφρεϋ κι ό μαϋρος είχαν κατεβη, ενω ή 

πόρτα κλονιζόταν άπ' εξω. 
"Ήδη ενιω{tαν μια ζεστη άνάσα να περνάη άπο τΙς 

σχισμάδες της. 
Ό Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτου προσπα{tουσαν νά 

στερεώσουν την πόρτα, 1Υποστηρίζοντάς την με πασσά
λους, άπο κείνους που χρησίμευαν για να στηρίζουν τα 
κρεββάτια τους, άλλ' αυτο δεν εφτανε. 

"'ΙΙ ταν φανερο στι σε λίγο {tάσπαζε, γιατΙ τα {tηρία 
ρίχνονταν με λύσσα, ιδίως άπο τη στιγμη που οί σφαί
ρες των σπλων δεν μπορουσαν να τα χτυπήσουν. 
Ό Γκόντφρεϋ βρέ{tηκε σε δύσκολη {tέση . 
.. Αν οί σύντροφοί του κι αυτος βρίσκονταν στο 

Γουίλδεντρο, τη στιγμη που τα -θηρία {tα όρμουσαν 
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μέσα σ" αυτό, τα οπλα τους δεν -&α μπορουσαν να τους 
βοη-&ήσουν στην άμυνα. 

'Ο Γκόντφρεϋ σταύρωσε τα χέρια του. 
"Έβλεπε τΙς σανίδες της πόρτας να σπάζουν λίγο 

λίγο, καΙ τίποτε δεν μπορουσε να κάμη. 
Σε μια στιγμη άπελπισίας, εφερε το χέρι στο μέ

τωπο, άλλΟ άμέσως συνηλ-&ε καΙ φώναξε: 
-"Απάνω! "Απάνω ολοι! .. 

Κι εδειξε το στενο στόμιο, που κατέληγε, άπο μέ
σα, στη διχάλα του ΓουΙλδεντρου. 

'Ο Καρεφινοτου κι αυτος πηραν τα οπλα, τα περί
στροφα καΙ τα φυσίγγια. 
Ή δυσκολία ήταν τώρα ν" άναγκάσουν τον Βαρε

λάκη να τους άκολου-&ήση στα ύψη εκείνα, οπου ποτε 
δεν -&έλησε να ριψοκινδυνέψη. 

Άλλ' ό Βαρελάκης δεν φαινότανε! 
Άπλούστατα ... εΙχε προλάβει τους συντρόφους του. 

-Άπάνω! έπανέλαβε ό Γκόντφρεϋ. 
Έκεί ητανε το τελευταίο τους καταφύγιο, που -&α 

τους εσωζε άπο τα -&ηρία. 
'Οπωσδήποτε, αν κανένα άπ" αυτά, τίγρη η πάνi}η

ρας, δοκίμαζε ν' άνέβη ως τα κλαρια του σεκουινου, i}O: 
ήταν εύκολο να ύπερασπιστουν την εσωτερικη τρύπα 
10υ κορμου, άπο την όποία -&α περνουσε το i}ηρίο. 

ΕΙχαν άνέβει ως τριάντα όργυιες ό Γκόντφρεϋ κι 
ό Καρεφινοτού, οταν φρικαλέα ουρλιάσματα άντήχη
σαν στο εσωτερικο του Γουίλδεντρου. 

"'Αν δεν εσπευδαν, i}ιI πέφτανε στα νύχια των i}η
ρίων, γιατΙ 11 πόρτα είχε ύποκύψει. 

Κι οί δυο τότε σκαρφάλωσαν ως τη διχάλα. 
Μια φοβισμένη κραυγη τους ύποδέχτηκε. 
'Ο Βαρελάκης εβαλε τις φωνές, γιατΙ νόμισε δη 

βλέπει ν' άνεβαίνη κανένα άγρίμι. 
Ό δύστυχος χοροδιδάσκαλος κρατιόταν άπσ ενα 

κλαδί, τρέμοντας άπο το φόβο του μη τύχη καΙ πέση. 
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Ό ΚαρεφινΟ1'Ο'υ πηγε κον1'ά του καΙ 1'ον άνάγκασε 
να καitήση πάνω σε μιαν άλλη διχάλα, οπου 1'ον εδεσε 
με 1'0 ζωνάρι 1'ου. 

"ΈπεΙ1'α, ένώ ό Γκόντφρεϋ προσπαitοϋσε να τοπο
i}ε'tηitη ετσι, ώστε να κυριαρχη στο στόμιο 1'οϋ σεκουt
νου, ό Καρεφινοτου πηρε κι αύτος μια itέση άντίκρυ 
1'00, για να διασταυρώνωνται τα πυρά τους. 

ΚαΙ κάitησαν περιμένον1ας. 
"Έτσι οπως ήταν τώρα, ύπηρχε πιitανότη'tα οτι i}ιX 

ήταν έξασφαλισμένοι άπο κά{}ε έπ({}εση. 
Ό Γκόντφρεϋ προσπά{}ησε να δη τΙ γινό1'αν άπο 

κάτω του, άλλΟ ή νύχτα ήταν άκόμα πολυ βαitια καΙ 
δεν εβλεπε. 

Προσπάitησε τό1'ε ν' άκούση, καί, άπο τα ούρλιά
σματα που άνέβαιναν διαρκώς ως αύτόν, κατάλαβε οτι 
1α {}ηρία δεν σκόπευαν κα{}όλου ν' άπομακρυν{}οϋν. 

"Έξαφνα, κατα. τΙς τέσσερες το πρωί, μια μεγάλη 
φλόγα ελα,μψε προς τα κάτω τοϋ δέντρου, καΙ σε λίγο 
είσέδυσε άπο τα παρά{}υρα καΙ την πόρτα. 

Συγχρόνως ενας πνιγερος καπνός, βγαίνοντας άπο 
την τρύπα τοϋ κορμοϋ, σκορπίστηκε στους ψηλότερους 
κλάδους. 

- Τί εΙναι αύτο πάλι; φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 
Το πράγμα ηταν εύκολοεξήγητο. 
τα {}ηρία, άφανίζοντας τα πάντα μέσα στο Γουtλ

δεντρο, σκόρπισαν τα. κάρβουνα τοϋ τζακιοϋ, κι άμέσως 
ή φωτια. μεταδό{}ηκε στα πράγματα που ήταν μέσα 
στην κατοικία. 
Ή φλόγα εΙχε φτάσει στον φλοιό, πού, έπειδη ήταν 

ξερός, ητανε πιο εύφλεκτος. 
Ό γιγάντιος σεκουtνος και γότανε τώρα άπο 1'η 

βάση του. 
Ή κατάσταση, λοιπόν, γινόταν οσο πήγαινε περισ

σότερο φοβερή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ Ι .. 

τη στιγμη αυτή, στη λάμψη της πυρκα'ίας, που 
φώτιζε λαμπρότατα τα γύρω tοϋ Γουιλδεντρου, μπο
ροϋσε κανεΙς να διακρίνη τα 1tηρία, που πηδοϋσαν κά-

, \, .,. 
τω απο τον σεκουινο. 

Σχεδον αμέσως, εγινε μια τρομερη εκρηξη. 
Ό σεκουινος σαλεύτηκε όλόκληρος, απο τΙς ρίζες 

του ως τα ψηλότερα κλαδιά του, 
ΕΙχε πάρει φωτια το μπαρούτι, που βρισκότανε 

μέσα στο Γουιλδεντρο, κι ό αέρας, πιεζόμενος, όρμησε 
να βγη άπο την τρύπα τοϋ σεκουινου, όπως τ' αέρια 
βγαίνουν απο τα στόμια των πυροβόλων. 
Ό Γ'κόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτου λίγο ελειψε να εκ

σφενδονιστοϋνε μακριά . 
• Ασφαλως, αν δεν ητανε δεμένος στερεά, ό Βαρε

λάκης {}α Υκρεμιζότανε καταγης, 
"Όσο για τα {}ηρία, κατατρομαγμένα απο την εκρη

ξη, πληγωμένα τα περισσότερα, ετρεξαν να φύγουν. 
Ταυτοχρόνως, δμως, ή πuρκα'ία εΙχε άπλω{}η απσ 

την αίφνίδια ανάφλεξη τοϋ μπαρουτιοϋ καΙ φούντωνε 
κα{}ως ανέβαινε, μέσα απο το κοίλωμα τοϋ κορμοϋ, σαν 
σε καπνοδόχο. 

Οί μεγαλύτερες απσ τις φλόγινες αυτες γλωσσες, 
που εγλυφαν τα έσωτερικα τοιχώματα τοϋ δέντρου, ε
φτασαν σε λίγο ως τη διχάλα, καΙ τα φύλλα ετριζαν 
σαν πιστολιές. 

Μια τεράστια λάμψη φώτιζε σχι μόνο τη συστάδα 
των γιγάντιων σεκουινων, μα κι όλόκληρη την παραλία, 
απο το Άκρωτήριο της Σημαίας ως τον Κόλπο τοϋ 
'0 ' νειρου. 
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Σε λίγο ή πυρκα'ία εφτασε τους πρώτους κλώνους 
τού σεκουίνου, άπειλώντας να προσβάλη και το μέρος 
δπου εΙχαν καταφύγει ό Γκόντφρεϋ κι οί δυο σύντρο
φοί του, 

'Έμελλε, λοιπόν, να τους χάψη ή φωτια αύτή, που 
δεν μπορούσαν να την καταπολεμήσουν, εκτος αν κατέ
φευγαν στο μόνο μέσο σωτηρίας που εΙχαν, να γκρε
μιστούνε δηλαδη άπο το ϋψος τού δέντρου, για να ξε
φύγουν άπο τις φλόγες, 

Όπωσδήποτε, ό {}άνατός τους ηταν άναπόφευκτος! 
Ό Γκόντφρεϋ προσπα{}ούσε να βρη ενα τρόπο για 

να ξεφύγη τον {}άνατο. Άλλα κανεις δεν ύπηρχε! 
"Ήδη, τα κατώτερα κλαδια καίγονταν και πυκνος 

καπνος σκίαζε τΙς πρωτες λάμψεις της αύγης, που φαι
νότανε να χαράζη στον όρίζοντα, 

Τότε άκούστηκε ενας φοβερος κρότος. 
Ό σεκου'ίνος, καμένος σχεδΟν ως τις ρίζες του, 

ετριξε φοβερά, έγειρε και γκρεμίστηκε . 
• Αλλ" ένω έπεφτε, τα μεγάλα του κλαρια μπλέχτη

καν στα κλαρια των άλλων δέντρων κι εμεινε ετσι γερ
μένος στα πλάγια. 

τη στιγμη που ό σεκουίνος επεφτε, ό Γκόντφρεϋ 
κι ό σύντροφός του κατάλαβαν πως ηταν χαμένοι. 

- Δεκαεννια Ίανουαρίου! άκούστηκε τότε μια φωνή, 
που ό Γκόντφρεϋ την άνεγνώρισε κατάπληκτος. 

ΤΗταν ό Καρεφινοτού. 

Μάλιστα! Ό Καρεφινοτου εΙπε τις λέξεις αύτες 
στη γλώσσα τού Γκόντφρεϋ, που ως τότε φαινόταν δτι 
δεν μπορούσε ουτε να την μιλήση, ουτε να την καταλάβη. 

- Τί λές; q;ώναξε ό Γκόντφρεϋ, γλυστρώντας ως αύ
τον άνάμεσα άπο τα κλαριά. 

- Λέω, άπάντησε ό Καρεφινοτού, δτι σήμερα εΙναι 
νάρ{}η ό {}είος σας ό Γουίλ, κι δτι, αν τύχη καΙ δεν 
ερ{}η, είμαστε χαμένοι! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ 

Έκείνη 1:η στιγμή, καΙ πρΙν ό Γκόντφρεϋ προφτά
ση ν' άπαντήση, άκούστηκαν πυροβολισμοί, λίγο μακρύ-
1:ερα άπο το Γουίλδεντρο. 

Συγχρόνως μια fi'υελλώδης βροχή, άπο κείνες που 
εΤναι σωστοΙ καταρράχτες, αρχισε να πέφτη τη στιγμη 
που οί φλόγες, κατατρώγοντας τα πρώτα κλαριά, κιν
δύνευαν να μεταδοfi'ο;;ν στα δεύτερα, πάνω στα όποία 
στηριζότανε το Γουίλδεντρο . 

., Αραγε τί fi'ιX σκεπτόταν ό Γκόντφρεϋ για 1:1ς άλλε
πάλληλες αύτες άνεξήγητες συμπτώσεις; 

Ν' άκούη πρώτα τον Καρεφινοτου να μιλάη τα 
έγγλέζικα σαν Λονδρέζος, να τον φωνάζη με τ' όνομά 
του, ν' άναγγέλλη' τον έρχομο το;; fi'είου του Γουtλ, κι. 
έπειτα πάλι ν' άκούη ξαφνικα ν' άντηχο;;νε πυροβο
λισμοί! 

• Αναρωτιόταν μήπως παραφρόνησε, άλλα μόλις πρό
λαβε να σκεφτη τα μυστηριώδη αύτα προβλήματα. 

ΓιατΙ-πέντε λεπτα μετα το ακουσμα των πυρο
βολισμων-ενα αγημα ναυτων φάνηκε να προχωρη σιγα 
σιγα κάτω άπσ τα φυλλώματα τών δέντρων. 
Ό Γκόντφρεϋ κι ό Καρεφινοτου στη στιγμη γλύ

στρησαν κατα μηκος το;; κορμοϋ τοϋ σεκου'ίνου, που τα 
έσωτερικά του τοιχώματα εκαιγαν άΧόμα. 

Άλλά, τη στιγμη που ό Γκόντφρεϋ πατο;;σε το 
χώμα, αχουσε τ' όνομά του να προφέρεται άπο δυο φω
νές, πού, μ' όλο που ητανε ταραγμένος, fi'ιX το;; ηταν 
άδύνατο να μη τις άναγνωρίση. 
-Άνιψιέ μου Γκόντφρεϋ, έχω την τιμη να σας χαι

ρετήσω. 
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- Γκόντφρεϋ! Ά γαπη μένε μου Γκόντφρεϋ! 
- Θείε Γουίλ! Φάιν! Έσείς Ι. φώναξε ό Γκόντφρεϋ, 

, '5 , 

που τα ειχε χαμενα. 

'Ύ στερα άπο λίγα δευτερόλεπτα, βρισκότανε στην 
άγκαλια τοϋ {}είου του, κι εσφιγγε στην άγκαλιά του 
έκείνη! 

Συγχρόνως, δυο ναϋτες, σε μια διαταγη τοϋ πλοιάρ
χου Τόρκοτ, που βρισκόταν έπι κεφαλής του μικρου άγή
ματος, σκαρφάλωσαν στον κορμο τοϋ σεκουίνου για να 
ελευ{}ερώσουν τον Βαρελάκη, που τον εδρεψαν σαν καρ
πό, με κά{}ε όφειλόμενη προς το άτομό του τιμή. 

ΚαΙ τότε πια έρωτήσεις, άπαντήσεις, έξηγήσεις 
διασταυρώνονταν άλλεπάλληλες. 

- Θείε Γουίλ, εσείς; 
-Έμείς μάλιστα! 
- ΚαΙ πως κατορ{}ώσατε ν' άνακαλύψετε το νησΙ 

Φάιν; 
- Το νησι Φάιν ~ άπάντησε ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντε

ροπ. Θέλεις να πης το νησΙ Σπένσερ! "'Ε, δεν ηταν δα. 
καΙ τόσο δύσκολο, γιατι το είχα άγοράσει έδω κι εξι 
μήνες. 

- Το νησι Σπένσερ! 
-' Ακριβως, το νησΙ Σπένσερ. 
- που βρίσκεται, ποϋ; 
- Στα Άμερικανικα ϋδατα, άγαπητε μου άνιψιέ, στ" 

άμερικανικα ϋδατα! 
-'Ώστε δεν βρισκόμαστε κοντα στην Κίνα; 
- Στην Κίνα; φώναξε γελώντας δυνατα ό Γουίλιαμ 

Ο. Κόλντεροπ. πως σοϋ ηρ{}ε αύτη ή ιδέα; 
- Μα άπο το ταξίδι μας, {}είε μου. Ταξιδέψαμε τό

σον καιρο κι ύπέ&εσα, κρίνοντας άπο το διάστημα που 
διανύσαμε, οτι {}α κοντεύαμε να φτάσουμε στην Κίνα. 
πως γίνεται αύτό; 

ίΑ λ ' ., "0 ' '''0 - π ουστατα, ανιψιε μου: ταν νυχτωνε, το« -
νειρο» άλλαζε διεύ{}υνση κι ετσι, το πρωί, βρισκόσαστε 
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σχεδον στο ίδιο σημείο της προηγουμένης. 
- 'Ώστε ετσι έξηγουνται μερικα πράγματα που πα

ρατήρησα οτο πλΟίο, ψιfl'ύρισε ό Γκόντφρεϋ συλλογι
σμένος. 

Κι επει τα πρόσfl'εσε: 
- ΚαΙ το ναυάγιο; 
- Ποιο ναυάγιο; 
- Του «'Ονείρου», -&είε μου. 
- Μα δεν ναυάγησε καfl'όλου το {{'Όνειρο», αγαπη-

τέ μου ανιψιέ. 
Ό Γκόντφρεϋ νόμισε πως δεν άκουσε καλά. 

- Δεν ναυάγησε το {{'Όνειρο» είπατε; έπανέλαβε. 
-'Όχι. 
- Άλλ' αφ ου έγω ό ίδιος βρέfl'ηκα στη fl'άλασσα καί 

το εΙδα να βουλιάζη; 
- Σου φάνηκε, ανιψιέ μου. 'Όλα αυτα ήταν πλαστά. 
- Δηλαδή; 
- ΕΙχα συνεννοηfl'η με τον πλοίαρχο Τόρκοτ να κόβη 

βόλτες στη fl'άλασσα κι επειτα να κάνη ενα ψεύτικο 
ναυάγιο μπροστα στο νησί Σπένσερ. ΟΟταν, λοιπόν, έσυ 
κι ό Βαρελάκης πέσατε στη fl'άλασσα, το {{'Όνειρο» ά
δειασε το νερο απο τ' αμπάρια του κι έξακολούfl'ησε το 
ταξίδι του, έπιστρέφοντας στον Ο Α γιο Φραγκίσκο. 

- Καλα ολα αυτά, -&είε μου, αλλα τί γυρεύανε οί 
άγριοι της Πολυνησίας στο νησί Σπένσερ; 

- τους εστειλα έγώ. 
- Σείς; 
- Ναί, Γκόντφρεϋ. ~Ήταν ύπηρέτες μου μασκαρε-

μένοι σε αγρίους, που έπισκέφ&ηκαν το νησί, κατόπιν 
έντολης μου, για να σου παίξουνε το παιγνίδι των αν
fl'ρωποφάγων. 
Ό Γκόντφρεϋ κοκκίνισε. 

- Σκοτώσαμε ομως εναν! μουρμούρισε. 
- Μείνε ησυχος, ανιψιέ μου, κανεις δεν σκοτώ{}η-

κε, γιατί ή σφαίρα σας δεν τον πέτυχε. Προσποιή{}η-
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κε μόνο τον σκοτωμένο για να σας ξεγελάση. 
- Κι ό ('iγQιος 'Παυ άπελευ-θ-ερώσαμε; 
-~IIταν κι αυτος ύπηρέτης μου, που εΙχε έντολη 

,α «έλευ-θ-ερωf}ϊΊ» δη-θ-εν άπο σας καΙ να μείνη μαζί 
Jας για να σας ύπηρετη. 

- "Έστω .• Αλλ' ή άρκούδα; 'ΙΙ τίγρη; 
- Κι αυτα ψεύτικα, άνιψιέ μου. "ΙΙ ταν δυο -θ-ηρΙα 

χαρτόνι να, που κουνιόνταν μ' ελατήρια, καΙ που τα
στειλα με τον Καρεφινοτου για να σε τρομάξουν. 

- Κι όλα αυτα γιατί, -&είε μου: 
Γ ' , " β'λ 'δ ' C λ ' - ια να σε υπο α ω σε οχιμασια, απ ουστατα, 

άνιψιέ μου. "ΙΙ-θ-ελα να δώ αν μπορείς να τα βγάλης 
πέρα μονάχος σου. 

- Τότε, άπάντησε ό Γκόντφρεϋ, γελώντας πια κι 
αυτός, άφοϋ -θ-έλατε να μας ύποβάλετε σε τόσες δΟΚL
μασίες, γιατί να μας στείλετε ενα κιβώτιο μ' όλα οσα 
χρειαζόμαστε; 

-- Κιβώτιο; φώναξε ό Γουιλιαμ ο. Κόλντεροπ. Ποιο 
κιβώτιο; Έγω ποτέ μου δεν εστειλα κανένα κιβώτιο. 
Μήπως άραγε ... 

ΚαΙ λέγοντας αίπα ό -θ-tίος Γουιλ στράφηκε προς 
, Φ' , 'β " τη αιν που κατε ασε τα ματια. 

-"Α, ωστε ετσι; κιβώτιο ... "Αλλα τότε ή Φάιν -θ-α ,. , , 
ειχε και συνενοχο. 

Κι ό 'θ'είος Γουιλ στράφηκε προς τον πλοίαρχο 
Τόρκοτ, που άπάντησε γελώντας δυνατά: 

- Τί τα -θ-έλετε, κύριε Κόλντεροπ! Σε σας καμια 
φορα μπορώ ν' άντιλέγω, άλλα στη μΙς Φάιν εΙναι πολυ 
δύσκολο ... Κι έδώ καΙ τέσσερες μηνες, που με στείλατε 
για να έπιτηρώ το νησί, ερριξα τη βάρκα μου στη -θ-ά
λασσα με το κιβώτιο που λέμε. 
-Άγαπημένη μου Φάιν! Άγαπημένη μου Φάιν! 

εΙπε ό Γκόντφρεϋ, άπλώνοντας το χέρι του στη νέα. 
-- Τόρκοτ, μοϋ είχατε ύποσχεf}η να μη μαρτυρήσετε 

τΙποτα! ψι-θ-ύρισε ή Φάιν κοκκινίζοντας. 
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Κι ό Γουtλιαμ Ο. Κόλντεροπ, κουνώντας το με
γάλο κεφάλι του, το;; κάκου προσπά i}ησε να κρύψη τη 
συγκίνησή του. 

Άλλ' <'iv ό Γκόντφρεϋ δύσκολα μπορΟΟσε να συγ
κρατήση τα γέλια του, άκούγοντας τΙς έξηγήσεις τΟΟ 
i}elou του, ό Βαρελάκης δεν γελο;;σε καi}όλου. 

ΕΙχε πολυ ξευτελιστη άπ' δσα εμαi}ε. 
Να γίνη άντικείμενο μιας τέτοιας κοροϊδίας, α-ύ

τός, ό δάσκαλος το;; χορο;; και το;; καλου παραστή
ματος! 

Καί, μ- δση μπορούσε μεγαλύτερη άξιοπρέπεια, 
εΙπε: 
-Ό κύριος Γου'ιλιαμ Ο. Κόλντεροπ δεν θα έπιμένη, 

;'πο&έτω, δη ό πελώριος κροκόδειλος, που λίγο ελειψε 
να με καταβροχi}ίση, ηταν άπο χαρτόνι κι δη κουνιό
τανε μ' έλατήριο. 

- Κροκόδειλος; εΙπε ό έκατομμυριο;;χος. 
- Μάλιστα, κύριε, Κόλντεροπ, άπάντησε ό Καρεφι-

νοτου-που πρέπει να τον όνομάσουμε με το άλη&ινό 
του δνομα Τζαπ Μπρας-μάλιστα, πραγμαηκος κρο
κόδειλος, που έπετέi}η κατ α το;; κυρίου Βαρελάκη, <'iv 
κι έγω δεν εΙχα κανένα τέτοιον στη συλλογή μου. 
Ό Γκόντφρεϋ δLηγήi}ηκε τότε τί εΙχε συμβη τον 

τελευταίο καιρό: την ξαφνικη έμφάνιση τών πολυά
ριi}μων &ηρίων, άληi}Lνών λιονταριών, άληi}ινών τΙ
γρεων, άληi}ινών πανi}ήρων, κι επειτα την έπιδρομη 
τών έπίσης άληi}ινών φιδιών, άπο τα όποία ούτε ενα 
δεν εΙχαν δεί πρΙν στο νησί. 
Ό Γου'ίλιαμ Ο. Κόλντεροπ, κατάπληκτος κι αύτ6ς, 

τίποτε δεν κατάλαβε. 
ΤΟ νησΙ Σπένσερ-κι αύτο ηταν προ πολλο;; γνω

στο-δεν εΙχε κανένα i}ηρίο, κι δφειλε να μην εχη κα
νένα ζώο βλαβερό, σύμφωνα με ρητο δρο του άγορα
στηρίου συμβολαίου. 

Έπίσης τίποτε δεν κατάλαβε. άπ' σσα το;; εΙπε ό 
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Γκόντφρεϋ, δτι δηλαδη πολλες φορες εΙχε δεί καπνο σε 
διάφορα μέρη τοϋ νησιοϋ. 

Καταλάβαινε, λοιπόν, άπο τΙς άποκαλύψεις έκε'L
νες, δτι τα πράγματα δεν εΙχαν γίνει δλα σύμφωνα με 
τΙς όδηγίες του καΙ κατα το πρόγραμμα που μόνο αύτΟς. 
εΙχε το δικαίωμα να κατtoρίση. 
Ό Βαρελάκης, άλλωστε, δεν ήταν άπο κείνους που 

εύκολα πιστεύουν. 
Αύτος τίποτε δεν παραδεχότανε, ούτε το ψευτο-. 

ναυά γιο, ούτε τους ψευτοκαννίβαλους, ούτε τα ψευτο
{}ηρία, καΙ μάλιστα δεν τtέλησε να έγκαταλείψη την 
τιμη δτι κατέρριψε με την πρώτη του τουφεκια τον άρ
χηγο της φυλης της Πολυνησίας-εναν ύπηρέτη δηλα
δη του μεγάρου Κόλντεροπ, που ήταν άλλωστε, δπως κι 
ό χοροδιδάσκαλος, ύγιέστατος. 

τα πάντα έξηγήτtηκαν, εκτος άπο το ζήτημα των 
άλητtινων τtηρίων και του μυστηριώδους καπνου. 

Αύτό, μάλιστα, λίγο ελειψε να βάλη τον Γου'ίλιαμ 
Ο Κόλντεροπ σε τρομερες σκέψεις .• Αλλά, πρακτικος 
άν{tρωπος κατtως ηταν, άνέβαλε με τη ν ίσχυρΎI του {tέ
ληση τη λύση τ(ι)ν προβλημ6.των αύτων. 

Καί, γυρίζοντας στον άνιψιό του, του εΙπε: 
- Γκόντφρεϋ, πάντοτε σου άρέσανε τα νησιά, ωστε 

εΙμαι βέβαιος δτι τtα σ' εύχαριστήσω κι δτι τtα εκπλη
ρώσω τΙς έπι τtυμίες σου, σταν σου άναγγείλω δτι το 
νησΙ Σπένσερ εΙναι δικό σου. Σου το χαρίζω! Μπορείς 
να το κάνης δ, τι τtέλεις. Δεν τtέλω, βέβαια, να σε βιάσω 
να το έγκαταλείψης καΙ δεν εχω σκοπο να σε τραβήξω 
άπ' αύτό. Μείνε, λοιπόν, Ροβινσώνας εφ' όρου ζωης, αν 
αύτη εΙναι ή έπιτtυμία σου. 

- Έγώ! άπάντησε ό Γκόντφρεϋ. Έγω Ροβινσώνας 
έφ' όρου ζωης; 

Κι ή Φάιν, πλησιάζοντάς τον, τον ρώτησε: 
- Γκόντφρεϋ, τtέλεις πραγματικα να μείνης στο 

νησί σου; 
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- Προτιμω να πε{}άνω καλύτερα! φώναξε ό νεος με 
όρμη που ή είλικρίνειά της ηταν άναμφισβήτητη. 

Άλλ' άμέσως, άλλάζοντας γνώμη, πρόσ{}εσε, άρπά
ζοντας τα χέρια της νέας. 

- Λοιπόν, μάλιστα! Θέλω να μείνω εδω με τον όρο 
. όμως πρωτα ότι καΙ συ {}α μείνης μαζί μου, άγαπητη 
Φάιν, δεύτερον ότι ό ftείος Γου'ϊλ {}α τον παρακαλέ
σουμε να μείνη μαζί μας καΙ τρίτον ότι ό παπας του 
«Όνείρου» {}α ερ{}η να μας στεφανώση σήμερα κιόλας. 

Δ ' • , , ' '- "0 Γ ' - εν υπαρχει κανενας παπας σΤυ « νειρο», κοντ-

φρεύ, άπάντησε ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ, αύτο το ξέ
ρεις καλά. Φαντάζομαι, όμως, ότι {}α ύπάρχουν άκόμα 
μερικοΙ στον <Άγιο Φραγκίσκο καΙ πιστεύω πως {}α. 
βροϋμε εκεί εναν κα{}ως πρέπει παπά, που {}α δεχτη να. 
μας κάνη τη μικρη αύτη εκδούλευση. Φαντάζομαι, λΟL
πόν, ότι άνταποκρίνομαι στη σκέψη σου, όταν σού λέω 
στι αύριο {}' άποπλεύσουμε. 

Τότε ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ κι 11 Φάιν ζήτη
σαν άπο τον Γκόντφρεύ να τους όδηγήση στο νησί τους. 

τους επηγε, λοιπόν, ως τη συστάδα των σεκουινων, 
καΙ στΙς οχ{}ες τοϋ ποταμιοϋ ως τη μικρη γεφυρούλα • 

• Αλλοίμονο! • Απο την κατοικία τοϋ Γουίλδεντρον 
τ(ποτε δεν άπέμενε πιά. 
Ή φωτια είχε καταβροχ{}ίσει τα πάντα μέσα στο 

ξύλινο εκείνο σπιτάκι, που το είχανε φτιάσει στο κα
τώτερο μέρος τοϋ κορμοϋ τοϋ γιγάντιου σεκουίνου. 

''Αν δεν ερχόταν ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ, εφ' δ
σον μάλιστα ηταν χειμώνας καΙ τα ύπάρχοντά τους εΙ
χαν καταστραφη, κι αγρια {}ηρία τριγυρνοϋσαν στο 
νησί, οί Ροβινσωνες μας {}α ήταν σε άξιο'θ-ρήνητη κα
τάσταση! 

- Θείε Γουίλ, εΙπε τότε ό Γκόντφρεύ, αν όνόμασα 
το νησΙ ΦιΧιν, επιτρέψτε μου να σας πω άκόμα δτι το 
δέντρο, μέσα στο όποίο μέναμε, το εΙχα όνομάσει 
Γουιλδεντρο! 
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- Λοιπόν, άπάντησε ό δισεκατομμυριουχος, {}α πά
ρουμε σπόρους άπο το δέντρο αύτο για να τους φυτέ
ψουμε στον κηπο μου, στον" Α γιο Φραγκίσκο. 

Κατα τη διάρκεια της μικρης αύτης έκδρομης, φά
νηκαν άπο μακρια μερικα {}ηρία, άλλα δεν τόλμησαν 
να προσβάλουν το πολυάρι{}μο καΙ καλα όπλισμένο 
αγημα των ναυτων του «'Ονείρου». Ή παρουσία τους, 
δμως ηταν όπωσδι1ποτε άνεξήγητη. 

"Έπει τα γύρισαν στο πλοίο, οπου ό Βαρελάκης πα
ρακάλεσε να του έπιτρέψουν να πάρη μαζί του, ώς 
πειστήριο, το δέρμα του κροκόδειλου, πράγμα που δέ
χτηκαν. 

Το βράδι μαζεύτηκαν ολοι στο σαλόνι του «'Ονεί
ρου» και γιόρτασαν, με πολυτελέστατο τραπέζι, το τέ
λος των περιπετειων του Γκόντφρεϋ και τους άρραβώ
νες του με την Φάιν. 

την άλλη μέρα, 20 'Ιανουαρίου, το «'Όνειρο» 
σαλπάρισε, κυβερνούμενο άπο τον πλοίαρχο Τόρκοτ. 

Κατα τΙς όχτω το πρωί, ό Γκόντφρεϋ έβλεπε με 
συγκίνηση να έξαφανίζεται σαν σκια στον δυτικο δρί
ζοντα το νησί, πάνω στο όποίο έμεινε πέντε μηνες κι 
έμα{}ε πράγματα που ποτε δεν {}α τα ξεχνουσε. 

Ί-Ι {}άλασσα ηταν ησυχη και το «'Όνειρο» έπλεε 
κατ' εύ{}είαν προς το τέρμα του. Κανένα πια δεν η{}ελε 
να ξεγελάση ! Δεν έκανε άναρ({}μητα στριφογυρίσματα, 
όπως στο πρωτο του ταξίδι. Δεν έχανε τη νύχτα δ,τι 
κέρδιζε την ήμέρα. 

Στις 23, λοιπόν, 'Ιανουαρίου, το μεσημέρι, άφου 
μπηκε στον πλατυ κόλπο του Άγίου Φραγκίσκου, διευ
{}ύν{}ηκε άργα για να πλευρίση στην προκυμαία της 
Έμπορικης όδου. 

Άλλα τί εΙδαν τότε; 
ΕΙδαν να βγαίνη άπο το άμπάρι του πλοίου κά

ποιος, που εΙχε ερ{}ει κολυμπώντας στο «'Όνειρο», τη 
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νύχτα που lita,\' άγκυροβολημένο στο νησΙ Φάιν, κι β(χβ 
κατορ{}ώσει να κρυφτη έκεΤ για δεύτερη φορά. 

ΚαΙ ποιος ηταν αύτός ; 
Ό Κινέζος Τσεγκ Βού, που έπέστρεφε σπως ε(χβ 

φύγει! 
·0 Τσεγκ Βου πλησίασε τον Γουtλιαμ Ο. Κόλντε

ροπ και τού εΙπε με εύγένεια: 
- Σας ζητώ συγγνώμην, κύριε Κόλντεροπ. ·Οταν 

έπιβιβάστηκα στο «'Όνειρο», νόμισα στι ξανοι γότανε 
κατ' εύ&είαν για τη Σαγγάη, σπου η{}ελα να έπιστρέψω. 
Άλλ' άφού έπιστρέφει στον "Άγιο Φραγκίσκο, έγω άπο
βιβάζομαι! 

·Ολοι εΙχαν με(νει έμβρόντητοι μπροστα στην ξα
φνικη αύtην έμφάνιση καΙ δεν ηξεραν τΙ ν' άπαντήσουν 
στον λα{}ρεπιβάτη, που τους κυττουσε χαμογελώντας. 
-' Αλλα δεν εμεινες, βέβαια, έπΙ εξι μηνες μέσα στ' 

άμπάρι, εΙπε τέλος ό Γου'ίλιαμ Ο. Κόλντεροπ. 
- "Uxt! απάντησε ό Τσεγγ Βού. 
- ΚαΙ πού ησουνα κρυμμένος; 
- Στο νησί. 
- 'Εσύ; φώναξε ό Γκόντφρεϋ. 
-'Εγώ. 
- Τότε, λοιπόν, οί καπνοΙ έκείνοι ; .. 
-'Ι'Ηταν άνάγκη ν' ανάψω φωτιά! 
- ΚαΙ δεν έπεχείρησες να μας πλησιάσης, να συμμε-

ριστης τη ζωή μας; 
- Ό Κινέζος -&έλει πάντοτε να ζη μονάχος του, απάν

τησε ό Τσεγγ Βού. ΈπαρκεΤ στΙς ανάγκες του καΙ δεν 
εχει ανάγκη να τον βοη-&11ση κανένας! 

Καί, λέγοντας αύτά, ό παράξενος έκεΤνος αν-&ρω
πος, αποχαιρέτησε τον Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ, αποβι
βάστηκε κι εγι νε άφαντος. 

- ΑύτοΙ οί αν{}ρωποι γίνονται πραγματικοΙ Ροβιν
σώνες! φώναξε ό Κόλντεροπ. Κύτταξέ τον καΙ δες αν 
τού μοιάζεις! 'Αδιάφορο, ή 'Αγγλοσαξωνικη φυλη με 
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λύπη της -&' άναγκαστη ν' άπορροφήση τέτοιους άν-&ρώ
πους! 

- Καλά! εΙπε τότε ό Γκόντφρεϋ, οί καπνοΙ εξηγοϋν
ται με την παρουσία του Τσεγγ Βού, άλλα τα -&ηρία; 
Ό Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ που βρισκότανε σε τρο

μερη άμηχανία, νιώ-&οντας στι κι αύτος εΙχε γελαστη 
σ' εκείνο το ζήτημα, εφερε το χέρι στο μέτωπο σαν για 
να διώξη ενα σύννεφο σκοτεινό. 

- Θα το μά-&ουμε άργότερα! εΙπε. τα πάντα άποκα
λύπτονται σ' εκείνον που ξέρει να ψάχνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ ••. 

'Ύ στερα άπο λίγες μέρες γίνονταν με μεγαλοπρέ
πεια οί γάμοι του άνιψιου καΙ της κηδεμονευόμενης του 
Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ. 

Στην ίεροτελεστία αύτη ό Βαρελάκης παραβρέ
-6-ηκε σε αμεμπτη στάση, χαριτωμένος καΙ κομψός, κι ό 
μα-&ητής του επίσης τίμησε τον διάσημο χοροδιδάσκαλο 
καΙ κα-&ηγητrι του καλου παραστήματος. 

Στο άναμεταξυ ό Βαρελάκης εΙχε μια ίδέα. 
Έπειδη δεν μπορουσε να δέση τον κροκόδειλό του 

σε καρφίτσα για το λαιμοδέτη του-πράγμα για το όποίο 
πολυ λυπότάνε-άποφάσισε άπλούστατα να τον ταρ~
χέψη. 

"Έτσι το -&ηρίο, καλα ταριχευμένο, με τα σαγόνια μι
σανοιχτα καΙ τα πόδια άπλωμένα, κρεμασμένο άπο την 
όροφή, -&α ηταν το ώραιότερο στολίδι του δωματίου του. 

Στάλ-&ηκε, λοιπόν, το δέρμα του κροκόδειλου σ' ενα 
διάσημο ταριχευτή, που το ξανάστειλε στο μέγαρο ύστερα 
άπο λίγες μέρες. 

'Όλοι τότε ηρ-ftαν να -&αυμάσουν το «τέρας», πού 
λίγο ελειψε να φάη τον Βαρελάκη. 
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- Ξέρετε, κύριε Κόλντεροπ, απο που προερχόταν το 
'fi-ηρίο αυτό; εΙπε Ο διάσημος ταριχευτής, την ώρα που 
παρουσίαζε το λογαριασμό του. 
-"Όχι, απάντησε ο Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ. 
-Κι όμως εχει μιαν έτικέττα κολλημένη στα. λέ-

πια του. 

- Έτικέττα! φώναξε Ο Γκόντφρεϋ. 
- Νά την J εΙπε Ο διάσημος ταριχευτής. 

Κι εδειξε ενα κομμάτι δέρμα, πάνω στο ΟΠΟΙΟ ή
ταν γραμμένα με μελάνη ανεξίτηλη τα. έξης: 

c' Αποστολή του Χάγκεμπεκ 

έξ Άμβούργου 

πρός τόν '1. Ρ. Τάσκιναρ 

εΙς Στόκτον» 

"Όταν Ο Γουίλιαμ Ο. Κόλντεροπ διάβασε τΙς γραμ
μες αυτές, ενα φοβερο γέλιο ξέφυγε απο το στόμα του. 

τα. καταλάβαινε όλα τώρα. 
Ο αντίπαλός του Ί. Ρ. Τάσκιναρ, Ο νικημένος αν

ταγωνιστής του, εΙχε αγοράσει ολόκληρο φορτίο άγρίων 
-&ηρίων κι έρπετων απο τον πασίγνωστο προμη{}ευτη 
των {}ηριοτροφείων των δυο ήμισφαιρίων, και το ξε
φόρτωσε στο νησΙ Σπένσερ, νύχια καΙ κατα διαλείμματα. 
Ή δουλια αυτη του στοίχισε, βέβαια, πολύ, άλλα. 

κατόρ{}ωσε να μολύνη το κτημα του αντιπάλου του, όπως 
εκαμαν οί ., Αγγλοι στη Μαρτινίκα-αν πρέπη να πιστέ
ψουμε στη σχετικη παράδοση-προτου την παραδώ
σουν στη Γαλλία! 

Τίποτε πια. δεν εμενε τώρα ανεξήγητο απ' όσα συ
νέβησαν στο νησΙ Φάιν. 
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- Πρώτης τάξεως παιγνΙδι, ελεγε ό Γουtλιαμ 0.
Κόλντεροπ. Όμολογω πως κι έγω δεν ofi'a φερνόμουνα 
καλύτερα σ' αύτον τον παλιο-Τάσκιναρ. 

- Ναί, αλλα με τα φοβερα αύτα ofi'ηρία, εΙπε ή Φάιν, 
, " 'Σ' τωρα πια το νησι πενσερ ... 
- Το νησΙ Φάιν ... διόρ&ωσε ό Γκόντφρεϋ. 
- Το νησΙ Φάιν, έπανέλαβε χαμογελώντας ή νέα, 

-θ-α εΙναι πια ακατοίκητο. 
"0 δ"" • .ΙΙ - Γ "λ Γ' , , - χι α. απαντησε ο υειος ουι. ια να γινη κα-

τοικήσιμο, ofi'a περιμένουμε να φάη το τελευταίο λιον
τάρι την τελευταία τίγρη! 

- ΚαΙ τότε, αγαπημένη μου Φάιν, ρώτησε ό Γκόντ
φρεϋ, δεν &α φοβη&ης ναρ{}ης μαζί μου, να περάσουμε 
ενα καλοκαίρι στο νησί; 

- Μαζί σου, αγαπημένε μου αντρούλη, δεν φοβάμαι 
να πάω όπουδήποτε! απάντησε ή Φάιν. Κι έπειδη δεν 
αποτελείωσες τον γύρο του κόσμου ... 

Θ ' ,> λ' ζ' , ' ξ • Γ ' - '"' α τον αποτε ειωσουμε μα ι. φωνα ε ο κοντ-

φρεϋ. Κι αν ή καχ:η μοίρα με κάνη ποτε πραγματιχο 
Ροβινσώνα ... 

- Θαχης, τουλάχιστο, στο πλάι σου την πιστότερη 
Ροβινσωνίδα! 


