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^Α,φίχΟεις ευτυχώς είς ΙΙενναφλό- 
ρην είσήλΟον είς τι ξενοδοχείον αρ
κετά καλής οψεως καί έζήτησα νά 
δειπνήσω. Ή τ ο  ήμερα νηστήσίμος 
καί μοί παρέθεσαν ώά* άμα τό οεί- 
πνόν μου ήτοιμάσΟη έκάΟησα μόνος 
εις τήν τράπεζαν. Δέν ειχον δέ ακό
μη αρχίσει νά τρώγω οτε ό ξενοδό
χος είσήλθεν άχολου,Οούμενος ύπό 
τίνος ανθρώπου, όστις τό.ν έσταμά- 
τησεν εν βδφ. Τ0  ιππότης ουτος 
τριακονταετής φέρων μακρόν και 
σκωριών ξίφος μ ’ έπλησίασε μετά 
σπουδές λέγων μοι: if Κύριε, £μαΟον 
πρό μικροΰ δτι εισθε ό σοφές' Γ ίλ- 
βλάς Χαντιλλαν, τό σέμνωμα του 
Όβιέδου καί ή δόξα τής.φιλοσοφίας· 
elvat δυνατόν ότι εισθε ύμεΐς ό σοφώ- 
τατος καί 6 ευφυέστατος, τοΟ όποίου 
ή φήμη εΐναι ουτω μεγάλη ένταοΟα j 
Δέν γνωρίζετε, —· έξηκολούΟησεν ά 
ποτεινομενος πρός τόν ξενοδόχον 
Χαί τήν σύζυγόν του, —- δέν γνωρί
ζετε οποΓον τινά ξενίζετε* εχετε θη
σαυρόν έν ’ffi οικία σας* 6 νέος ουτος 
ευπατρίδης είναι τό όγδοον QaOj/ct

τοΰ κόσμου η * Ε ίτα  δέ στραφείς πρός 
έμέ καί έναγκαλιζόμενός με*«συγχω
ρήσατε τήν παραφοράν μου, ΐεροσέθ*^- 
κε, δέν είμαι πλέον κύριος ίμαυτοΰ, 
ένεκα τής χαράς τήν όποίαν μοί 
προξενεί ή παρουσία σας. η

Δέν ήδυνήΟην νά τώ άποκριθώ 4- 
μέσως, διότι μ ’ έσφιγγε ν οΰτω ίσχυ- 
ρώς ώστε δέν άνέπνεον* άφοΰ δέ έπί 
τέλους μ ’άφήκε* « Κύριε ίππο'τα, τώ  
ειπον, δέν έπίστευον δτι τό όνομά 
μου ήτο γνωστόν είς Πενναφλόρ.—  
ΪΙώ ς δέν ητο γνωστόν! ύπέλαβε διά 
τοΟ αύτοΰ τόνου, ήμεΐς καταγράφο - 
μεν πάντα τά έπίσημα προ'σωπα τά  
όποια διαμένουσίν εις είκοσι λευγών 
άπόστααν κύκλω μας* Ιχετε  φήμην 
ελευθερίου άνδρός καί δέν άμφι βάλ
λω  οτι ή ’Ισπανία θέλει ποτέ με- 
γαλοφρονήσει έπί τ |  γεννήσει σας 
δσον ή Ε λ λ ά ς  διά τούς σοφούς της.»  
Μετά τούς λόγους τούτους μ ’ Ιν η γ -  
καλίσδη έκ νέου τοσοΰτον σφιγκτά, 
ώστε έφοβήθην μή λάβω τήν τύ χ ^ ν  
τοΰ Ανταίου. Έ άν ειχον μικράν π«Γ- 
ραν τοΰ κόσμου, δέν ήθελόν γίνέί τδ 
παίγνίον τών θαυμασμών χαί τώ ν  
ύκερβϋλών αύτοΟ* ά λ λ 5 ήδελον έννοή- 
σει έκ τών ύπερμέτ^ «αν κολακειών 
του δτι ήτο εις ex τών τϊ}ς φυλ3}ί 
εκείνης ^ών παρασίτων,τούς οποίους 
ευρίσκει τ ις  είς ολοτς τάς πόλεις, καί



οίτινες άμα ξένος τις άφιχθή, πα- 
ρεισδύουσι j/έχρ ις αύτοΰ, ίνα χορτα- 
αζθώσι δαπανη aurjoD· ά λ λ ν ^ ν ε ό τη ς  
καί ή κενοδοξία μου μοί ίοε'ξαν άλ
λως τό πράγμα. Ό  θαυμαστής μου 
μ ’ έφάνη τιμιώτατος άνθρωπος, καί 
τόν προσεκάλεσα νά οειπνήση μετ’ 
έμοΰ.— α *Α ! ευχαρίστως,άνεκραξεν, 
ευχαριστώ τόν άστέρα μου όστις μοί 
παρήξε την ευτυχίαν νά γνωρίσω 
τόν Ινδοξον Γ ιλ-βλάς Σ αντιλλάν 
δέν Ιχω  πολλήν ορεξιν, τί) άληθεία, 
άλλά θέλω καθίσει είς τήν τρά
πεζαν διά νά σάς συντροφεύσω μό
νον, καί θά φάγω χανέν κομματάκι 
πρός χάριν σας. »

Ουτω όμιλών ό πανηγυριστής μου 
έκάθησεν άντικρύ έμοΰ καί ώς τώ I- 
φερον πινάκιον σπογγάτου(*) έ^ίφ θη  
έπ’αύτοΰ μετά τοσαύτης άπλης-ίας,ώς 
άν νά μή ειχε φάγη προ τριών ήμε- 
ρών. Εννόησα λοιπόν οτι ήθελεν 
άμέσως καταχωνευθή καί διέταξα 
νά φέρωσι καί δεύτερον, τό οποίον 
ήτοιμάσθη τοσοΰτον ταχέως, ώστε 
τόπαρέθετον, ένώ άποτελειώναμεν, 
ή μάλλον άπετελείωνε τό πρώτον.

Διετήρει έν τούτοις όμοίαν ταχύ
τητα καί ευρισκε καιρόν, χωρίς νά 
άργώσι παντελώς οί όοόντες του, νά 
μέ λούη έπαίνων έπί έπαίνων, τό ό
ποιον εύχαρίστει μεγάλω ς τό 6πο- 
κείμενόν μου. Έ πινε πυκνά, ποτέ 
μέν είς υγείαν μου, ποτέ δέ είς υ
γείαν τής μητρός μου καί τοΰ πα- 
τρο'ς μου, τών όποίων δέν ήδύνατο 
αρκετά νά όρίση τήν ευτυχίαν έπί 
τή κτήσει τοιούτου υίοΰ. Έκέρνα δέ 
καί έμέ όπερ ένόμιζον πρέπον καί 
άπεχρινο'μην καταλλήλως είς τάς 
προπόσεις του· ουτω δέ άνεπαισθή-

(*) O m clcuo, ιΓ5ος φβγητβΰ άπβ  ώά τ«τ*β*γ-
μ.ϊνα καί τττιγανιααίν* μ ι τ ’ άλλης ttv i{  βΰσίας Λ
κ*ι |*.sva· 4 λ*ό{ χαλιΓ tb φ«γ»τ&ν τοΰτο σφ ουγ-
γβΐ ονκϊ ΐ  tb θιωριΐ ώς «ξβίαιβν, έξ oj xal
■ γ ν ω ρ ίζ , * x m u a k  τ ’ ιΓν’ τ* α φ ουγγάτο ,- «πΐ
avttfmr.ou μή  «ίιθβνβμίνβυ tb  χβλίν. Κ α τ 'ίν α λ ο -
γ ια ν  tou '’πογγος^ α^ουγγάρι χ> ι τβ ϊτο  aiteuv- 
Τ*·»ν ίσ χη μ β τία β μ ίν . “  r 1

τως ηλθον είς τοιαώτην διάθεσιν, ώ
στε βλέπων καί τό δεύτερον σπογ- 
γάτβνπερί τρ τέλος, Αζήτησβ-παρά 
τόΰ ξ|νοοόχ©υ ίχθΟς. *0 Κύριος 
Κορκουέλο (ουτω έκαλείτο ό ξενο
δόχος) όςτις κατά τά φαινόμενα, 
συνενοεΐτο μετά τοΰ παρασίτου, μέ 
άπιχρίθη* α *Εχω ένα έξαίσιον ίχθΰν 
άλλά κοστίζει πολύ* είναι πολύ ά- 
χριβός διά τήν βύγενείαν σας.— u Τί 
όνομάζείς άκριτόν, είπε τότε ό χό- 
λαξ μου ύψηλοφώνως* τή άληθείφ 
δέν σκέπτεσαι, φίλε μου· μάθε ότι 
δέν έχεις τίποτε έχλεκτόν διά τόν Κ. 
Γίλ-Βλάς Σαντιλλάν, δ όποίος είναι 
άξιος νά εύρίσκη περιποίησιν ώς 
πρίγκηψ.

Ευχάριστη θην μεγάλως ότι άνέ- 
τρεψεν άρδην τούς λόγους τοΰ ξενο
δόχου, διότι καί έγώ ήτοιμαζόμην νά 
τόνάντικρούσω αισθανόμενος έμαυτόν 
προσδεβλημένον ειπον λοιπόν ύπερη- 
φάνως είς τόν Κορχουέλο· «Φέρε μας 
τόν ίχθΰν καί δέν είναι ίδική σας δου
λειά τά παρέχει.« Ό  ξενοδόχος,όστις 
δέν έπεθύμει άλλο τι, τόν παρέθεσεν 
άμέσως· είς τήν θέαν τοΰ νέου τού
του φαγητοΰ ειδον τήν χαράν άπα- 
στράπτουσαν είς τούς όφθαλμούς 
τοΰ παρασίτου καί νά^ιφθή, πάντοτε 
πρός χάριν μου, έπί τοΰ ιχθύος όπως 
ειχε πέσει έπί τοΰ σπογγάτου· ή- 
ναγκάσθη έν τούτοις νά παύση φο
βούμενος μή διαό^αγή, διότι ειχε 
πληρωθή μέχρι λάρυγγος. Τέλος, 
άφοΰ επιε καί Ιφαγε μέχρι κό
ρου, ήθέλησε νά δώση πέρας είς τήν 
κωμωδίαν. « Κύριε Γ ίλ-Β λάς, μέ 
ειπεν έγερθείς τής τραπέζης, είμαι 
τόσον εύχαριστημένος έκ τής τρο
φή? ήν μοί προσεφέρατε,ώστε νομίζω 
πρέπον νά σάς δώσω μίαν συμβουλήν, 
πριν σάς άφήσω,τής όποιας μοί φαίνε- 
σθε Ιχω ν άνάγκην. Προφυλάττεσθε 
τοΰλοιποΰ τών έπαίνων καί δυσπιστεΤ- 
τε πρός τούςάνθρώπους τούς οποίους 
δέν γνωρίζετε· διότι πιθβίνόν νά  ά- 
άπαντήσητε καί όίλλους οίτινες δυ

νατόν νά θελήσωσι νά ώφεληθώσιν έχ 
τής εύπιστίας σας, καθώς έγώ, χαί 
Γσως περισσότερον μή γίνεσθε παί- 
γνιον αύτών και μή πιστεύετε εις 
τάς διαβεβαιώσεις των ότι εισθε τό 
όγδοον θαΰμα τοΰ κόσμου· » καί εί- 
πών ταυτα έγέλασε κατά προσωπον 
καί ωχετο άπιών.

Περισσότερον τ,σθάνθην τήν ά- 
πάτην αύτήν, παρά τά μεγαλείτερα 
δυστυχήματα τά  συμβάντα μοι έφ’ 
όλης τής ζωής μου. . .  Ηαρωξυνθεΐς 
είσήλθον καί κατεκλίθην είς τό δω- 
μάτιόν μου· άλλά δέν ήδυνήθην νά 
κοιμηΐώ, ώστε ότε ό ημιονηγός μου 
ήλθεν ειδοποιών με ν1 άναχωρήσωμεν 
δέν ειχον ετι κλείσει τούς οφθαλμούς. 
Ήγέρθην άμέσως καί ένώ ένεδυόμην 
ήλθε καί ό Κορκουέλο μέ μα
κρόν λογαριασμόν τής δαπάνης είς 
χειρας, έν τώ όποίω δέν ειχε λησμο
νήσει εννοείται τόν ίχθΰν* έπλή- 
ρωσα δέ αύτόν όπως έκείνος ήθελεν, 
καί εσχον τήν λύπην, δίδων αύτώ 
τό άργύριόν μου, νά παρατηρήσω ό- 
*ι ό δήμιος ενθυμείτο τό συμβεβηκός 
μου. Άφοΰ λοιπόν έπλήρωσα ουτω 
καλώς τό δεΐπνον, τό οποίον τόσον 
κακώς έχώνευσα, άνεχώρησα κατα- 
ρώμενος καί παράσιτον, καί ξενοδό- 
χον καί ξενοοοχείον.

Le Sage.
ΑΡ. ΒΑΜΠΛΣ.

Τ Α  Α  Ν θ  II.

Τά άνθη είναι άριστουργήματα ά- 
βρότητος και χάριτος και ό ς-ολισμός 
τής φύσεως· ούδέν δροσερώτερον τών 
δροσερών στεφάνών τοΰ άνθους, ά γ- 
γ^ίων έν οις ή Οεότής περίέκλεισε τό 
μέλι.Ένδεδυμέναι διά τώνμεγαλοπρε- 
πεστέρων χρωμάτων αί κόραι αυται 
τοΰ έαρος έμπνέουσι γλυκεΐαν χ α 
ράν καί οί μεγάλοι τής γή ς προσ- 
φέρόυσι ταΰτα δαψειλώς κατά τάς 
έορτάς των. *Αλλ’ ή φύ<ης, μή δια-

κρίνουσα πλούσιον καί πένητα, το
ποθετεί παρά τήν Ούραν τής καλύβης 
άνθη όμοια εκείνων, δι1 ών αι βασί- 
λισσαι στέφουσι τά μέτωπά των. Ή  
τών άνΟέων σπουδή είναι λίαν επα
γωγός επειδή είς στέλεχος τεΟνεός 
θέλομεν εύρει μετά τοΰ Μολπηγίου 
φλέβας, αΤμα, τραχίας, πνεύμονας, 
μεμβράνας, χόνδρους, ίνας καί πό
ρους, καί θέλομεν θαυμάσει τήν παι
δικήν ήλικίαν, τήν νεότητα καί τό 
γήρας τοΰ μικρού αύτοΰ κοιμωμένου 
όντος.

L’Aime-Martin.

(Εύθύορων).

Τ Ο  Α Ν Θ Ο Σ .

Τό άνθος είναι ή Ουγάτηρ τής 
πρωίας, τό θέλγητρον τοΰ έαρος, ή 
πηγή τών άρωμάτων, ή χάρις τών 
παρθένων καί ό Ιρως τών ποιητών· 
παρέρχεται ώς ό άνθρωπος ταχέω ς 
άλλ’ άποδίδει ήσύχως τά φύλλα του 
τή γή· οι δέ άνθρωποι διατηροΰσι τήν 
ουσίαν τών άρωμάτων του. Παρά τοίς 
άρχαίοις έστεφε τάς κύλικας-τώ ν 
συμποσίων καί τάς πολιάς τοΰ σο- 
φοΟ τρίχας, οί δέ πρώτοι χριστιανοί 
εστεφον τούς μάρτυρας καί τούς βω
μούς τών ύπογείων Ουσια^-ηρίων των. 
Σήμερον δέ ήμεΐς είς μνημόσυνον 
τών άρχαίων έκεινων ημερών κο- 
σμοΰμεν δι1 αύτοΰ τούς ναούς μας* 
έν τώ κάσμω είκονίζομεν διά τών 
χρωμάτων του τάς συμπαθείας μας* 
διά τοΰ πρασίνου τήν έλπίδα, διά τοΰ 
λευκςΰ την άθωότητα καί διά τοΰ £ 0- 
δόχρου τήν σεμνότητα χαί τήν αίόώ.

Chateaubriand.

(Εύθύφρων).



Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Α

ΤΗ* «YSIKHX1STOPIAJU
«ΝΛΑΑΛΜΑΙ

Β  T Q P A U  A p r s  Τ Η Ι  α α λ ο χ ό ιλ λ η φ .

Έ ν  τφ  νεκροταφεία) τί}ς Ά λλου- 
βίλλης, λβΟγαν άπέχον τής Ύ 
βε ttb , έγείρεται, Ιν τώνθαυμασίων 
τής Γαλλίας;, δρΟς ίχουσά τριάκοντα 
μέν «οδών περιφέρειαν κατά τήν βά- 
σιν καί είκοσι τεσσάρων είς υψος έ- 
νός καίήμισεως πήχεως έκ του έδά- 
φους, καλύπτουσα δέ μβγάλην εκτα- 
σιν γή ς  διά τών σκιερών κλάδων της.

Κατά τάς έρευνας τών Νορμαν- 
δών άρχαιολάγων καί τάς παρατη
ρήσεις τών φυσιοδιφών, ή δρυς αύτη 
έχει ηλικίαν 9 0 0  έτών.

Έ π ί  τή ς  κορυφές αύτής ύψοΟται 
μικρόν κωδωνοστασιον, οδ ύπέοκει- 
τα ι σταυρός, έν τω  όποίω υπάρχει 
θαλαμίσκος τοΟ άναχωρητοΟ, περιέ- 
χο ν  χλίνην έξειργασμένην έπί τοΟ 
χορμοΟ. Έ ν  δέ τή  βάσει έσ χη μ α τί- 
σΟη παρεκχλήσιον άφιερωθέν τή Π α ρ - 
Οβνο»_ χατά  τό 1 6 9 6  Οπό τοϋ ά6$& 
Δετρουδέφημερίου τ!}ς’Α λλουδίλλης,

Έ ν χαιρώ τής γαλλικές έπανα- 
στάσεως «πεχβίρησαν νά πυρπολή- 
σωσι τό σεβάσμιον τοΟτο ιστορικόν 
μνημεΓον, ά λ λ ’ ή καρτερά τών κα- 
τοίκων άντίστασις διέσωσεν αύτό. 
Θέλει τελευτήσει οταν ή ώρα του 
έλθη, καί ίσως πολλαί εΐσέτι γενεαί 
θέλουσι προσευχηθή καί άναμνησθή 
τούς παρελθόντας καιρούς Οπό τό 
πυκνόν φύλλωμά του.

Ή  θέα τοϋ δένδρου τούτου £χει 
τ* τό έπαγωγικώτερον τών μνη
μείων, τά όποΓα οί έχλείψαντες 
λαοι έκληροδο'τησαν ήμΓν· φαίνεται 
τι τώ οντι εύγλωττον έν τώ άδιακο- 
«ως άναγεννωμένφ τούτφ φυτω, τό 
οποίον ειδε τοσούτους τάφους άνοι- 
γομενους καί κλειομένους ύπ’ αύτό, 
έν τφ ζ ώντι τούτφ φλοιφ ή έν τοίς

ψ υ χρ ές  λίθους τών άρχαίων ναών* 
ούδεις ποτε ιστορικός συνεχίνησεν 
ημάς περισσότερόν τής-ταπεινής καί 
εύσεβοΟς παραόο'σεως τοϋ το'που, ά- 
ναμιμνησκούσης είς τούς περιηγη- 
τάς τούς βασιλείς, τούς πολεμιστάς, 
οιτινες άνεπαύθησαν υπό την γηραιάν 
ταύτην δρΟν, τούς ραψψΒούς, οιτινες 
τήν εψα’λον καί τάς θυέλλας, αίτινες 
έπάλαισαν κατ’ αύτής, χωρίς νά τήν 
καταβάλωσιν. "Εγραψαν ήδη σοφάς 
σημειώσεις, άπομνημονεύαατα περί- 
εργαέπ ίτής δρυόςτής’Αλλουβίλλης, 
άλλ’ ούδέν έκ τούτων δύναται ν’άντι- 
ταχθή πρός τάς άφελεϊς διηγήσεις 
τών χωριχών'καί πρός τήν μελέτην 
στιγμών τινων έπί τής ούδοΟ τοϋ 
παρεκκλησίου.

jbt tqO Magasin Pitioresqne.
A. BAM II ΑΣ.

ΜΥΘ03.
WWV\A/V̂
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Ε Θ Ν Ι Κ Η
TO ΦΡΟΥΡΙΟΝ

Tor

Α ΙΜ Ο Σ Τ Α Γ Ο Γ Σ  Β Ρ Α Χ Ο Γ .

(ϊϋνβχιια.)

*0 έλεύθερος οδτος βίος ^ ρ * ε<τεν έπί I
ν .  ί  περίπου* πάντοτε εΰρίσκετο εξω

τοΰ φρουρίου λησμονούσα καί τέκνα καί I 
βυζυγον* έν ^ ζεν  δτι ή ^ a{5r/) f U g
ν* ίιαρκέτΥΐ μέχρι τέλου* άλλ’ ή,,έραν 
τινα ή γέφυρα τοΰ φρουρίου ίέν έρρών, 
κατά ττ,ν διαταγήν αύτνί; καί έπορεύΟη 
να παραττονεθ-J έπί τούτφ ιίς τόν κ^.·/ιτα. j 

Κατά οιαταγ/,ν μου έγενετο, ά-

m  ^υχρώί» Τ0ΰ λοιποδ ^ νβέλετε^ έζέλθει έντεΰθεν.
7 Αναμφιβόλω; άστεΐζεσθε κύριε

! 1 α  Ελ° ^ α ?Ρί<Τσου®α έξ όργής.
θετός" κυρία’ e‘vat ά ό̂<ρ3£<τις άρ,ετά-

—  Άλλά ίέν πιστεύω δτι £νετε τό 
οικαίωμα νάμέ φυλακίσατε.

, . ? χω  Τ® ίικ3““ μ« νά σας ίιατάξω
w  μέ υπακούσατε* σάς ύπέφερα έν έτος,
I f  ί?ναι αΡΧετόν πιστεύω, κυρία, καί έάν 
^ ν  προσκαλοΰσιν ΰ μ α ς έ ^ τ α  χρέ, τής
Μ υγου καί τής μ^ρός, είναι καθνίον Α -

^  να ^  ά? ^ ω  ύβριζό(Λενον τό ο“νο- 
. °ΐ0ν μο'1 έ^ώκ*τε.

Η ^ λ ο ^ α  έμεινε μ ό ^ ’ καί τό κατ’άρ- 
3^ί W  vi *λ«ί, χ« ^ πιϊ Si

έκλείσθη^είς τα δώματά τχς.
οδτω μεμονωμένη καί ό κόμης έ

ΐ ί Τ ?1ΐ ά η  «τι εμελλε
να ίπανέλθ·/» πλησίον τών τέκνων της. |

παρηρχοντο καί ή Ε- 
λοίςα όέν έφαίνετο παντελώς, άλλά ^ ι * .
Ζ**ο τάς ήμέρας της έπί τοΰ δώματος

όπου χα^μ*θα. παρατηρούσα τά

V. κ α ί* "  Γ “ ή ®αλαίΑ,,π(5λ0? ^  ***-
2V fi , τ4 παρ’ αύτίί άλλ’ εδρε
J ^ y p a v  σ τ ε ^ ς  κεκλεισμένην καί εί - 
οοποίϊΛ περί τούτου, τάν Ραούλ.

π ,Ρι^ “ ν* νά παρέλθ? κ«1 ήί!, ? ί  άλλ·{ί ^  Σ α θ ρ ο ί·
J* λ(“**ν ^  ^η ρέτα ς το» ίιέτρεζε τά

S 5

^ 7", Φιλ° ι !*ου> ε?ΤΓ£ν Ο̂ ΤΟ.;, ^έν έννοώ 
-·εγενετθι η κόμησσα* πρό καιρόΰ είνε

Μα; l S®a ^,/iV τεταΡαγμένην ώστε φοβοΰ-
μα ^ υ σ τ ^ μ α  τι* σας παρακαλώ λοι- 
.^ον ν« «να^ τ .<5σ,  πάντε; α ,τ ,ν

• ι, την ανευρει ή τήν ό ^ γ ·/ισει έ^ώ 
ι γενναίως άνταμειφθή.

ώ .  ’ Γ τ·ίν· Η ^  ·»Ρ «5 ^αοΰλΛ » ,  τ ο ν  « „ ; flOT ί  ξ  '

f « *  η ;  EW U- xai ; ν ’
=ν r e r t« , ( ?· oOfe. Λ ν „ 0 yi W(!.·
- ’1 7 f  Το3τ“. - ί . τ ι ;

" ‘n S r  “ ‘ί: τα 5ί“τα τ5!! Kf£<·'·;·, ΒΤϊϊ παρήλΟον νωρίς 0a e,V 
=να μ άθ,  τ ι  περί «ύτ, ί ·  Ρό

U  ^ « ν ο ν  καί ουτω ί«σώ θη
«υτη οικογένεια, νίτις ^  

υπό τοιουτους κακούς 0ίωνούς, καί έπ ί

τ^ς όποίας ^ ετα τό ^μβεβηκός τής £ -
λοι,η; φαίνεται δτι κακός δαίμων πε-
ριιπταται. ο ί ί έ  τελευταίοι βλαβτοΙ 
τη ; οικογενείας ταύτης λέγεται δτι 
απεθανον εξοριστοι. ΐ^ού φίλτατέ μοι 
Γαστων, παν δ ,τ ι γνωρίζω περί τοΰ φρου
ρίου τουτου έπί τών έρειπίων τοϋ όποίου 
κατοικουμεν. ΰ ίη  δτε έκόρεσα τήν περιέρ
γειαν σου &ς κατέλθωμεν.

  ·Μ Ι·

Κ Ε Φ Α  ΛΑΙΟΝ Γ '.

0  σεβάσμιος εφημέριο; Λεπλάνκ έπ«- 
σκέπτετο πυκνά τήν Στεφανίαν καί π ρ ο -

λύπγ)ν^ ς
οι* τής φαιορότητο; αύτοΰ* έπει^ή δμως 
τό μέσον τοΰτο 8 k ,  ίφερε .τό ποθούμενον 
αποτελεσμα ^λθεν ήμέραν τινα καί ίιά  
μυρίων παρακλήσεων καί προτροπών κα- 
τωρθωσε να τήν άποσπάσ* τοΰ δωμα
τίου τη;, ϊνα περιπαΉσωσι μέχρι τοΰ 
πρεσβυτερίου, έκεϊ «Ϊχ* προηγουμένως 
προσκαλέσει τήν θυγατέρα τοΰ Αεφέβρ, 
φρονών δτι ή γνωριμία τής νεαρ*ς Kai 
αφελούς ίωαννας ήθϊλεν ίσως κατορθώ<ιε1 
δ,τι αυτός ίέν  ήίύνατο.

Μετά τό γεψ α  άνεχώρησαν πάντες, ,
ί  Γερτρούδη ά^λφή' τοΰ έ φ η μ ^  6’
Δεπλάνκ, , ή ίωάννα xal ή Στεφάνή καί
έπανέστρεψαν ι ίς  τά δωμάτια τής τελευ- 
,Τ«ί*{. ‘ ‘

J



ή  Ιωάννα έθαύμαζε τά  Ιργ* 5 τ*" 
φανίας καί διά ^ών όφθαλμών έξέφραξε 
τήν έπιθυμίαν νά μάθιρ καί αύτή τήν ώ-
ραίαν ταύτην τέχνην.

—  έάν έπιθυμήτε, δεσποινίς, θέλω I
0&ς δώσu  tv υπόδειγμα έΐπεν ή Στεφα
νία μετ’ άγαθότητος. . . .

—  ή;εύρ*ι;5 τέκνον μου, δτι τό υπό- I
δείγμα, εΐναι άνεπαρκές, ώατ* πρέπει νά 
λάβης τήν καλοσύνην νά δώστρς *ιί 
τήν Ιωάνναν καί μικρά μαθήματα, ύπέλα
βεν & Αεπλάνκ.

—  έξ  «λης καρδίας.
—  Πολύ καλά, ή Ιωάννα λοιπόν 0ε- 

>*ι άναβαίνει δίς $ τρί; τ ί ;  έβδομάδος 
τό έσπέρας, καί ουτω θέλεις Ιχει και 
σύντροφον* τώρα δέ, τέκνον μου, «έν π ι
στεύω νά άρνηθ?ς εί; δλους ήμ*ς καί
μίαν άλλην χάριν. ^

—  Τ*λν ποίαν-, ίίΛτάςΛΤΙ, πατερ [ΐΛυ· I
—  ΑγαιπιτΛ (tou Στεφανία, i iv  θέλεις I 

άποποιηΟεί είς rfcv πολιάν κεφαλήν μον 
>ά τραγωδ*Λ<τ{ΐ; όλίγον άπόψε* ίώ τ ι  ίχω  I 
τό<ιον πολύ xatpiv δπου δέν Ακόυσα όλ£- I
V 7 |V  tlO U C iX lfiV . I

—  Αλλά καί έγώ, κύριε Λεπλάνκ, J 
πρό τοσούτου χρόνου δέν έτραγφδησα, I 
ούό'έ Ιλαβον τήν έπιθυμίαν νά τραγωδή- 
σω! Φοβούμαι βτι ή φωνή μου Ακολού
θησε τήν αυτήν όδόν μέ τήν τύχην μου.

—- Προσπάθησε, κόρη μου, ήμεΐς πάν
τοτε Θά εύχαριςηθώμεν* ένθυμήθητι κα
νέν boleros Ισπανικόν ή κανέν ένετικόν 
ασμα, τά  όποϊα μ  ίΟδλγον τοσοΰτον άλ
λοτε.

ό  καλός έφημέριας είχε προσχεδιάσει 
ταΰτα* έφώναξε τόν υπηρέτην δστις έφερε 
ΰπό μάλης κιθάραν καί τήν έδωκε τ^ί Στε
φανία.

Η Στεφανία έπέμεινεν άποποιουμένη 
άλλ’ αί παρακλήσεις πάντων τήν κατέ- 
πεισαν έπί τέλους* Ιλαβε λοιπόν τήν κι
θάραν καί ήρχισε νά τραγφδ$ τό la B ion- 
dina in gondoletta μετά φωνής γλυκείας I 
καί καθαράς, τής όποίας Ικαστος τόνος έ 
φαίνετο άποσπώμενος έκ τής ψ^χή? 'ρ*Κ I 
καί είσδύων είς τήν καρδίαν τών άκροα- 
τών αύτής. I

Πάντες κατεθέλχθησαν.
—  Ακόμη έν άλλο, τέκνον μου, έάν 

δέν σ’ ένοχλ$, άκόμη tv μικρόν άσμάτιον, I 
«έ παρακαλώ. I

I  λ  ναϋ δεσποινίς, «ροτέθηκεν ·«
Ιωάννα, τολμώ νά σδς παρακαλέσω καί

έγώ. . . ; . ,-· *ί ί ν ί  ί  ,*  , ι
ΐ^ τ ε  $ Στεφανία ίτραγφδνισε τδ  Ιο

soy contrahandieta, τό μάλλον θέλγον 
τόν Κ.. Λεπλάνκ, καί τό όποΙον φαίνε
ται έμπνευσθέν έπί τών όρέων τής Σιέ£* 
λας Μορένης* εΐτα έτελείωσε τήν μικράν 
μουσικήν συμφωνίαν της διά τίνος Η ή>- 
δίας Γαλλικής καί τίνος χοροΰ τό. όποΙον 
άλλοτε αύτή ή Ιδία είχε συνθέσει.

| Μετά ταΰτα ήγέρθησαν.
—  έγώ  δέν ήξεύρω δεσποινίς, ειπεν

ή Ιωάννα, πώς νά δηλώσω τόν θαυμα- 
I σμόν μου *αΙ τήν εύχαρίστησίν μου* εύ- 
' χαριστώ δέ τόν σεβάσμιόν μας έφημέριον, 

όστις μοί παρήξε τήν ευτυχίαν τής σχέτ 
σεώ; σας.

—  Πκττβύω δ τ ι τώρα οέν 0α (ΐέ φ*· 
βείσαι πλέον, δτι θά «ρχεααι μάλιστα νά
συνεργαζώμεήα όμοΰ.

—  έστέ ί^ χ ο ς ,  θά Ιρχωμαι τακτι-
κώτατα. ,

—  Καληνύκτα, τέκνον μου, καληνυ-
κτα, είπε καί ό έφημέριος άποχωρών. 

Αμα ή Στεφανία Ιμειν* μόνη s 
— « Καί έγώ, ειπεν, ήμην νέα καί ώ- 

ραία ώς ή Ιωάννα* άλλά τίς θά τό πι- 
στεύστι τώρα·, ένώ σχεδόν φοβούμαι έμανι,- 
τήν δταν προΊολέπω είς κάτοπτρο ν.

Είτα άνοίξασα τό παράβυρον άφέθ** είς 
τήν φοράν τών σκέψεων της προββλέπου- 
σα τόν ουρανόν καί τήν Κρεύζην ρέουσαν- 
άναλλοιώτως ύπό τάς δψεις της.

— « Αιατί ή ζωή μου νά μή £έ? ώς 
τά ρείθρα ταΰτα τοΰ ποταμοΰ·, διατί νά 
μή διαρκή ώς ή άνθησις τών γερανίων τά  
όποια ό ποταμός, άποσπα καί συμπαρα- 
(τίρει κατά τήν ίδιότροπαν πορείαν του ; 
Ευτυχή άνθη! 4 »ας τελευτή μετά 
τής άνθήσεώς σας, αποχαιρετάτε τή* 
ζωήν κ Ή γ η  Ιτι Ιρ*τος καί ποιήσεων 
πρίν ή υποφέρετε πρίν % αί θΰελλαι βάς 
θραύσωσι.

Φεΰ * άλλά μΑπωί καί ταΰτα δέν Λ*' 
σθάνονται, μήπως καί ταΰτα δέν έρώντο^, 
έάν τά άνθη έρώνται τών χρυσαλλίδων, 
πόσον άραγε πάσχουσιν άποχωριζόμ·^  
αύτών ·,

άσπάσΦη τ* έπί τοΰ πβραθυρου « «  
^όδα κκΐ κλ^σασα τό παράθυρων ά ^ -  
σύρθη. ·

Ματαίως προσεπάθησε ν’ άναγνώση 
Εκκλησιαστικόν τι βιβλίον* έφυλλομέτρει 
αύτό καί τό διέτρεχε μηχανικώς πως χω
ρίς νά άναγινώσκιρ.

—  Τί νά κάμω Θεέ μου! έφώνει περι
πατούσα κατά μήκος τοΰ δωματίου της. 
Τί νά κάμω ίνα άποφύγω τάς αναμνήσεις 
ταύτας, αίτινες μέ φονεύουσιν; Α ! ό Κ. 
Λεπλάνκ δέν ήννόει τό κακόν, τό όποιον 
μ ’ έπροξένησε βιάζων με νά τραγφδήσω. 
Εΐναι άνωφελές νά κατακλιθώ, αισθάνομαι 
ό'τι δέν θέλω κοιμηθή* έάν ήδυνάμην νά 
έργασθώ, άλλ’ εΐναι άδύνατον.

Ιιπλησίασε τήν έδραν της εις τινα τρά
πεζαν καί άνοίξασα τό συρτάριον αύτής, 
έλαβε φακελλον έπιστολών, τών όποίων 
άναγινώσκουσα άποσπάσματά τινα έφαί
νετο ζωογονουμένη, ωραία σχεδόν.

—  Ηγάπησα, ναΐ, ήγά7Γ/ισα, καί ήγα- 
1 πήθην! άλλά δέν έναπέμεινε τοΰ ϋρωτος

τούτου ή δτι μένει είς τά έγκαταλελει- 
μένα άνθη παρά τών χρυσαλλίδων, ανα
μνήσεις τερπναί* ώ! όποιον φοβερόν δυσ
τύχημα νά έπιζήστρ τις έαυτοΰ* νά πα- 
ρευρίσκηται ζών κατά τήν κηδείαν του !

Καί θέσασα πάλιν τάς έπιστολάς είς 
τήν προτέραν των θέσιν διέμεινε βυθισμέ
νη είς τάς αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος.

Will·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

6  Γάστων έπανελθών τήν επαύριον εί- 
σήλθεν είς τό δωμάτιον τής αδελφής του 
ήσύχως, προφυλαττόμενος μή τήν έξυπνή- 
<r/f ευρε δέ αύτήν κοιμωμένην έπί τίνος 
θρονίου καί στηρίζουσαν τήν κεφαλήν έπί 
τοΰ μαρμάρου τής εστίας.

—  Στεφανία, Στεφανία! έκραζε φιλών 
αύτήν είς τό μέτωπον* άδελφή μου !

ΰ  Στεφανία ήγέρθη καί παρατηρούσα 
δτι εΐχε διανυκτερεύσει έπί τής θέσεως 
ταύτης έταράχθη.

—  Πώς, αδελφή μου, δέν έκοιμήθης 
απόψε; εΐσαι ασθενής; άλλά πάντα ταΰ
τα κρύπτουσι μυστήριον τό όποιον μέ 
τρομάζει* λέγε μου,ώμίλει, σέ παρακαλώ. !

— > Τίποτε έξ δσων υποπτεύεσαι, Γά
στων, άλλά χθές τό έσπέρας ήμην όλίγον 
τεταραγμένη καί ανήσυχος, ήθέλησ* λοι- ι 

πόν νά κοιμηθώ όλίγον έξώρας* άνήψα ό*

λίγην φωτίαν καί έκάθησα σκεπτομένη 
καί συνομιλούσα μετά τίνος γρύλλου τής 
έστίας* φαίνεται ο ί δτι άπεκοιμήθην.

0  Γάστων έφάνη άρκεσθείς είς ταΰτα 
καί έξήλθε συνιστών εις τήν αδελφήν του 
τάς πέρδικας, τάς οποίας έφερε.

Κατά τήν μεσημβρίαν έπανήλθε καί 
έκάθησαν είς τήν τράπεζαν.

—  Γνωρίζεις, Στεφανία, ό'τι σήμερον 
έχομεν συμπόσιον αρχοντικόν; ειπεν γε- 
λών ό Γάστων.

Η Στεφανία έσκυθρώπασεν είς τάς λέ
ξεις συμπόσιον άρχοντικόν* άλλ* ή φαι- 
δρότης τοΰ άδελφοΰ της διεοκέδασε τό 
νέφος τοΰτο έπί τοΰ προσώπου της.

Είς υγείαν των οίκοδεμη?άντων 
τά  τείχη ταΰτα , τά  όποια κατοικοΰμεν.

—  Αφες αύτούς ήσύχους είς τούς τά 
φους των, Γάττων, καί μή ένθυμΕϊσαι 
αιωνίως τούς κτήτορας τοΰ φρουρίου.

—  Δέν ήξεύρω πραγματικώς διατί, 
άλλά μοί φαίνεται δτι υπάρχει συμπά- 
θειά τις μεταξύ αύτών καί έμοΰ* γνωρί
ζεις, αδελφή, τ ί σκέπτομαι;

—  Προχθές έπεθύμησες νά άναβώμεν 
επί τοΰ δώματος τοΰ πύργου, σήμερον 
έπιθυμώ έγώ τοΰτο, διά  νά σοί διηγηθώ 
τήν ιστορίαν τήν όποίαν σέ ύπεσχέθην.

Εκάθηντο άντικρύ τής στοάς τών ει
κόνων τών διαφόρων δεσποτών τοΰ φρου
ρίου.

—  Λέγε μοι, αδελφή μου, ποία τών 
εικόνων αύτών εΐναι ή τοΰ £αούλ;

—  ΐδού ή τοΰ ί*αούλ.
Καί ό Γάστων παρετήρησε εικόνα τινά 

πλήρη μελαγχολικής ώραιότητος μετά 
μαύρης καΐμακρας κόμης έλισσομένης κατά 
πλοκάμους άτημελεΐς* ήδύνατό τις νά 
εΐπη δτι τό νεαρόν αύτό πρόσωπον ουδέ
ποτε εΐχε μειδιάσει.

—  Ηζεύρεις, Στεφανία, δτι τό πρόσω- 
πόν του έκφράζει δ ,τ ι έλεγε καί είς τήν 
μητέρα του ζών; « δ τ ι ύπάρχουσιν άνθη 
μαραινόμενα πρίν ή άνθήσωσιν ».

—  έχεις ίσχυράν μνήμην, Γάστων.
—  Καί ποία εΐναι ή είκών τής Ελοί-

ζχς;
— ■ Ιδού αίίτη.
—  Δυστυχής γυνή! ειπεν ό Γάστων 

στένων.
—  Ιδού ό λίκνος τών διδύμων ίδέ πό-



<ββν •ί'Ταν ώ ρκ ΐα !. . .  ACT-rn εΐνΛι τοΰ Με
γάλου Δεσπότου Πέτρου τοΰ ήμιβασσών, 
Ιππότου τοδ τάγματος τόυ Α γίου. ίωάν- 
-yjy χαί τής Ιερουσαλήμ, ίσΑ ς τόΛυ^ον 
έδοζάσθιι Ιπ ί 'άνδρεία είναι j i P
κρά ή Ιστορία «άντων τ&ν μεγάλων αύ
τών άνδρών* ίινιγ^σου μοι λοιπόν τήν 
Ιστορίαν τήν όποίαν ήκουίες, Γάστων.

- — Πιστεύω, Στεφανία, εΐπεν ό Γά- 
στων μυιτυριωίώς πως δf t ή ίλο ίζα  σέ* 
■έ^ίφθϊϊ etc τόν ποταμόν δΛώς 0 »4®jas|  
πιστεύει.

—  Κ α ί  π ό θ ζ ν  έ ξ ά γ ι& ς  τ ο ΰ τ ο · ,

—  Διέτρεξα τόν τόπον έ ίώ  μέχρι 
τών μάλλον άπροβτίτων μ?ρών* έπορεύθην 
ποτε μέχρι τών Μεγάλων Βρεικών, αϊτι* 
νες ίχουσι τόσον κακήν φ*{μϊ|ν, ώστε ού- 
&1ς τολμά νά ύπερβίΙ τό μέρος έκεΐνο, 
xncl καθ’ όίόν άπτίντησα πολλο ί; χωρι
κούς, οΐ όποιοι μέ ίΐπον* * μή πηγαίνγ,ς 
πρός τό μέρος αύτό! » καί τότε μόνον 
παρβτιίρησα δτι δπήρχον μέλανα σημεία 
έπί τών οένϊρων αύτών, ώς έάν ήΦελον 
νά έγείρωσι φραγμόν μεταξύ τοΰ έπαρά- 
του τούτου τόπου καί έντεϋθεν.

—  « Τί (ιπάρχει λοιπόν αύτοΰ·, ήρώ- 
«me*. ·

Mol άπ^νττ,σαν δέ χαμηλωφώνως καί 
ποιοδντες τό σημείον τοΰ σταυροΰ.

« Αύτοΰ κεϊται ό ΑΙμοσταγής Βράχος* 
φόνος διεπράχθνι έπ’ αύτοΰ καί Ικτοτε 
στάζει αίμα . .  . ίπάρχει έκεΐ . .  άλλ*- 
άύτό εΐναι φρικτόνί »

Καί ό χωρικός έκαμε καί πάλιν τό 
σημείο ν τοΰ σταυροΰ.

Εύρκικόμην είς δύσκολον θέσιν* κατει- 
χόμην έκ φόβου αορίστου καί περιεργείας* 
έπ ί τέλους υπερέβην τά  μέλανα ταΰτα 
σύνορα.

Εποοεύθην διά στενής καί έλικοειδοϋς 
άτραποΰ έν μέσφ ύψκιλών έρεικών, δπου 
έφαίνετο βτι ποΰς ανθρώπου δέν έπάτησε.

0  ουρανός Ιως τότε αίθριος έκαλύφθ·/) 
άπό νέφτι αίφνιδίως καί βροχή ^αγδαΐα 
‘ίίρξατο πίπτουσα* τότε, r f  άλτιθεία, με- 
τεννότ,σα διά  τήν τόλμν,ν μου* έξιίτησ* 
διά τών όφθαλμών καταφύγιον άλλ’ ού- 
δαμαδ τοιοΰτον έφαίνετο* έπρογώρουν 
λοιπόν, έ-ροχώρουν άνευ σκοποΰ αιρόμε
νος υπό τής βροχής.

ΑφίχΟτ,ν  ̂ οΰτω κατά τύχήν βαδίζων, 
■καρά τοίίς πρόποδας βράχου, &ΐθυ ’ ευρον

μικρά* 0fl‘/,v* 4 όπή δμως α$τν) $τ© μ*- 
κροτίρα παρ5 &ον ΐίπέθεσα< έπροχώρου'/ 
λόιτϊόν ε^  άύι^ν^παρατνιρώίν <8τι εύρυνε·* 
το καί έπί τέλους $ύ$βψ· i k  εύρόχωρον 
κρυπτήν ά*ί f&t τών πρώτων χριστιανών.

6 τε  οί (Οφθαλμοί μου» έξοικειώθχσαν 
πρός τό ος «ΐδο* δτι $το όπ^λαιον 
αχεδόν κανονικόν είς το ίς τοίχους τοΰ 
όποίου έφύοντο χόρτα μ \  Ιφταζεν δΙ«^* 
έκάδνισα έπί τίνος λίθου m l  έκεΐ έκ τοΰ 
κόπου άπεκοιμ^θνιν ύπνον τΧταρανμένον, 
καί είίβν δνειρα «βαράίοζα μεταξύ των 
όποίων τό άκόλουθσν μοί προσέβαλε πε* 
ρισσότερον.

(Ακολουθεί.)

Αποθν^σκων τι( ΐϊ^βσΐκάλεσ· περί α&- μ ρ  
τόν τούς συγγενείς του καί ί^ζατο Κα
θέτων αΰτοϊς τήν περιουσίαν το»* είς τόν 
μέν έκλνιροδόΐεΐ ίέκ* χιλιάδας δραχμών, 
είς τόν δέ πεντ^κοντα καί καθεζής. Αφοΰ 
Ιέ οΰτω Ιδωκε gif έκαστον ποσόν τι 
προσήλωσε τοίς όφθαλμους έπί τής όρο- 
φής σκαπτόμενος καί σιωπών»

—  Αλλά, τόν Υ,ρώτνίσέ τις τών κλη
ρονόμων, πόθεν θέλομεν λάβει τά χρή
ματα ταΰτα;

—- Αύτό τοΰτο συλλογίζομαι καί έγώ 
τώρα! άπεκρίθη
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