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(συνέχει» ίδε φυλλάδ. Δ'.)

Τό τρωτόν διάστημα τοϋ καιρού τής είς Μαλήν 
διατριβής μας διήλθεν είς παντελή μόνωσιν* αί μόναι 
σχέσεις μας ήσαν μεθ’ ένδς καί μόνου τών ύπαλ- 
λήλων τοϋ Σουλτάνου τοϋ έπί τής άςυνομίας, νο
μίζω· τουλάχιστον ήν διωρισμένος είς τδ νά μας 
έπιτηρή· ώνομάζετο Όσακάρ· ήν δέ ούτος μικρός 
άνθρωπίσκος μελάγχρους καί στίλβων ώς δ έβενος, 
καί κατά παράδοξον τινά φιλαρέσκειαν πάντοτε πε- 
ρικαλυπτόμενος ύπδ χιτώνος μακροϋ καί λευκοϋ, 
καί φέρων έπί τής κεφαλής μεγάλην κιδαριν τοϋ 
αΰτοϋ χρώματος. Τδ μέλαν του πρόσωπον έμπερι- 
εχόμενον είς τήν λευκήν βαμβακεράν δθόνην, έπε- 
δείκνυε στυγνήν τινα καί παράδοξον στιλπνότητα· 
τρεις μικραί κυτίδες έκρέμαντο έπί τοϋ στήθους του· 
ή μία έξ αυτών περιείχε κόνιν ασβέστου, ή άλλη 
ρ.ικρά τεμμάχια τοϋ ©οινικος τοΰ λεγομένου άρέκ, 
καί ή τρίτη φύλλα βετάλης· έπρεπε νά τδν ίδης 
νά ένοκλάζη, νά σταυρώνη τάς κνήμας του, έπειτα 
νά άνοίγη άλληλοδιαδόχως τάς τρεις του κυτίδας. 
Κατά πρώτον ήπλωνε μετά μεγάλης έπιμελείας 
έφ’ ένδς τών μηρών του τδ, φύλλον τής βετάλης, 
διέσπειρεν έπ’ αΰτοϋ δόσιν τινά · ασβέστου, συνεμίγ- 
νυε ποσότητα τινά τοΰ άρέκ,, καί άφ’ ου έξετέλει 
τήν έργασιαν του μετά' πάσης τής.· σοβαρότητος ένδς 
άλχιμιστοϋ, κατεγεύετο τδ πολύτιμον μίγμα του μετά 
παραδόξου έκφράσεως ήδυπαθείας· δ πτωχδς άνθρω
πος 1 ήν ευτυχής δι’ δλι'γης δαπάνης· ένίοτε είς τήν 
άθυμίαν τής ψυχής μου έπεθύμουν τήν ήθικήν κάρω- 
σιν τοΰ Οσακάρ καί τά ισχυρά αποτελέσματα τοϋ 
ναρκωτικού του. Έπειτα ώς έντρομος έκ τοΰ στο
χασμού τούτου, έφευγον, πλανώμενος ώς έτυχεν δ 
κάματος τοϋ σώματος έπέφερε μετ’ δλίγον τήν ά- 
νάπαυσιν τοϋ πνεύματος, καί εΰρισκόμενος δπωσοΰν 
ήσυχος, έλησμόνουν μίαν στιγμήν τήν φυλάκισίν μου-
ώς έπί τδ πλέϊστον έσύχναζον τάς οχθας πλατείας 
καί βαθειας τάφρου ήτις άπδ τοϋ μέρους τής ξηρας

χρησιμεύει ώς προμάχων είς τήν άκρόπολιν· δ πα
τήρ τοΰ νέου σουλτάνου οστις ήν φρόνιμος ήγεμών, 
έσκαψε τήν τάφρον ταύτην δι’ ής περιέκλειε τήν 
κατοικίαν του ώς είς νήσον, έξασφαλίζων είς έαυτδν 
καταφύγιου κατά τών έξωτερικών έχθρών καί ένταΰ- 
τω κατά τών ίδιων του υπηκόων ευρισκον πάντοτε 
σκιάν ίτινα καί δροσίρότητα είς τον τόπον τοϋτον. 
Διάφορα είδη δενδρίων φύονται είς τάς κατωφέρειας 
τής τάφρου, καί μεγάλα δένδρα ύψοϋνται έπί τής 
έσωτερικής όχθης· διά μέσου τών κλάδων έβλεπον 
τδ φρούριον μετά τών πολυαρίθμων μικρών του θυ
ρίδων θεωρούμενου κατά τούτον τδν τρόπον είχε τδ 
φρούριον τοϋτο τήν φυσιογνωμίαν τών κατοικιών μας 
τοΰ μεσαιώνος, άπδ τοϋ άλλου δέ μέρους έπικειται 
είς τήν θάλασσαν άφ’ ής χωρίζεται διά μονήρους 
πλατείας· έκεϊ εΰρίσκεται ή είσοδος τής βασιλικής 
κατοικίας ήτις κοινωνεϊ μετά τής στερεας διά δύω 
γεφυρών, τής μέν πρδς άνατολάς, τής δέ πρδς 
δυσμάς· μια τών ήμερών έτόλμησα νά προβώ μέ
χρι τής πύλης τών βασιλείων έκεινων, καί έβύθισα 
τά βλέμματά μου είς τήν αΰλήν ήτις ήν σιγαλή 
καί έρημος· εις μόνος φύλαξ άνακαθήμενος είς γω
νίαν έρειπίου άνηγέρθη ύποτονθορίζων καί μοί ένευσε 
νά μακρυνθώ* έμακρύνθην τώ ό'ντι, πλήρης έλέους 
διά τήν άθλίαν έκεινην ήγεμονικήν άρχήν τήν φω- 
ραθεΐσαν άπερικαλύπτως, καί διά τήν εΰτελή μεγα
λειότητα τοΰ βασιλέως έκεινου οστις διέρχεται τάς 
ήμέρας του είς τδ νά θεωρή τήν θάλασσαν διά μέ
σου τοΰ καπνού τοΰ γουργουλίου του* κατέβην πρδς 
τδ παράλιον μέχρι τής εισόδου μεγάλης οικοδομής 
έκτεινομένης έπί τής άκτής τής θαλάσσης, καί κα- 
τασκευασθείσης, ώς φαίνεται, διά νά καταφεύγωσιν 
είς αυτήν αί λέμβοι τοΰ σουλτάνου, δσάκις κινδυ· 
νεύωσιν έκ τρικυμίας· φύλλα κοκκοφοίνικος τεταγμένα 
μετ’ έπιμελείας καί συμπυκνούμενα τδ έν έπί τοϋ 
άλλου καυίστανται στέγη τής οικοδομής άδιαπέρα- 
στος, καί σχεδδν αδιάφθορος' οί κορμοί τών άρε- 
κοφοινίκων τήν ύποστηρίζουσι καθ’ απαν τδ μήκος 
της, καί καθιστώσι [περιστύλων οπερ άν καί άγροϊ- 
κον, μετέχει τινδς κομψότητες’ πλοιάρια τινά πα- 
λαιά καί ξύλα έπισεσωρευμένα έφραττον τδ ένδον τής 
οικοδομής· έκεϊ ΰπάρχουσιν ιστοί καί κεραϊαι έκβρα- 
σθεντα ύπδ τής θαλάσσης έκ ναυαγίων. Άλλά τδ μαλ-
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λον αξιοσημείωτο·/ των όσων εΐδον εις εκείνο τδ 
μέρος ήν τό άκροστόλιον μεγάλου Εύρωπαικοϋ πλοίου 
έξ ού ειχον διατηρηθή λείψανα τινά χρυσώματος καί 
διεκρίνετο είσέτι βραχίων Φήμης κρατούσης στέμμα. 
Κάτωθεν δέ γράμματα τίνά έξηλε'.μμένα ένέφαινον 
τον τόπον οπού άνεγινώσκετο άλλοτε ή δνομασία 
τοϋ πλοίου· δίηρεύνησα πολλήν ώραν τδ μέγα ε
κείνο λείψανον, εκείνον τδν εύρύχωρον τάφον τής είς 
την έρημον προηγηθείσης μου συνοδίας των οδοιπό
ρων ή θέα αυτή έξύπνησε πάσας τάς Θλίψεις τής 
ψυχής μου, καί μετ’ επιπόνου άγώνος άνέφερον τά 
πάντα εις έμαυτδν αίφνης ήκουσα φωνήν οιακοπτομέ- 
νην ύπδ κλαυθμών καί στεναγμών άνηγέρθην, έ- 
ζήτησα να ίδώ, άλλ’ ούδέν είδον έξέτεινα τάς χεϊρας 
είς τδ σκότος, άλλ’ ούδέν εύρον έν ώ δέ έμελλον 
νά έξέλθω, είδον αίφνης ψάθαν κρεμαμένην έφ’ ένδς 
τών στύλων καί έκτυλισσομένην μέχρι τοϋ εδάφους- 
τήν άνεσήκωσα· τί Θέαμα ! όπισθεν τούτου τοϋ πα
ραπετάσματος έκάθηντο δύο γυναίκες ών ή μία είχε 
πάσαν τήν λαμπρότητα τοϋ κάλλους καί τής νεό
τητες, ή δέ άλλη ήν τερατωδεστερα καί αύτοϋ τοϋ 
Θανάτου· ή λέπρα είχε καταφάγη ολα τά μέλη της, 
καί μόνον τδ σάβανον έδύνατο τοϋ λοιπού νά κά
λυψη τήν φρικώδη της γύμνωσιν ώς μέ ειδεν, έξέ- 
τεινε πρδς εμέ τάς ήμιβρώτους χεϊράς της, ή δέ 
σύντροφός της ύπολισθήσασα έμπροσθεν της, τήν έ
θλιβε περιπαθώς είς τάς άγκάλας της καί έκάλυπτε 
τδ σώμά της. Συναισθανθείς μεγάλην ταραχήν έκ 
τοϋ θεάματος τούτου, άφήκα παρευθύς νά πέση τδ 
παραπέτασμα· έλαβον μετά ταϋτα πληροφορίας τινάς 
περί τών δυστυχών έκείνων κορασίων ήσαν άδελφαί 
καί τής αυτής σχεδόν ηλικίας· όπόταν ή νόσος προ
σέβαλε τήν μίαν έξ αύτών, έφάνη ώς νά προσε- 
βλήθησαν άμφότεραι· άν καί ή θρησκεία καί ή πρόλη- 
ψις άφώρισεν τους πάσχοντας, δεν έδυνήθησαν κατ 
ούδένα τρόπον νά τάς διαχωρισωσιν εκείνη εκ τών 
δύο ήτις ήν υγιής καί ωραία καί ήτις έδύνατο νά 
εύρη σύζυγον κατεφρόνησε τούς νόμους θρησκείας 
σκληρας καί τήν περιφρόνησιν κοινωνίας άδικου, καί 
ήλθε νά ένταφιασθή μετά τής άδελφής της, διά νά 
τήν τρέφη καί νά τήν παρηγορή- εκείνα τά έθνη 
Οεωροΰσι τήν λέπραν ώς ποινήν τοϋ ουρανού, και ώς 
νόσον άτιμωτικήν οστις δυστυχής προσβληθή ύπ’ αυ
τής βλέπει παρευθύς διαλελυμένους πάντας τούς 
δεσμούς τούς προσηλοΰντας αύτδν είς τδν κόσμον, 
καί μόνην καταφυγήν δύναται νά εύρη είς τόπους 
ερήμους, ύπό τινα βράχον είς τήν άκτήν τής θαλάσ
σης, ή είς καλύδην τινά άφανή ύπδ τά δένδρα οπού 
δ οίκτος ρίπτει είς αύτδν μακρόθεν άθλιας τινάς 
ζωοτροφίας· ή δφθαλμία είνε ώσαύτως κοινοτάτη είς 
εκείνους τούς αμμώδεις αίγιαλούς, καί διά νά προ- 
φυλάττωνται απ' αυτής έφαντάσθησαν τήν χρήσιν κό- 
νεως τινδς κυτρίνης ήν έπέθετον περί τούς δφθαλμούς" 
έπειτα τδ ιατρικόν κατήντησε κόσμημα καί καλλονή, 
καί ποτέ οι αύτόχθονες δεν εξέρχονται χωρίς νά 
διαγράψωσι μετά τής λεπτολογωτέρας έπιμελείας αύ- 
τδ τδ παράδοξον περιστεφάνωμα πέριξ τών βλεφά
ρων των.

Έν γένει οι Μαλδίβιοι είσί κουφοί, ευκολόπιστοι 
καί δεισίδαίμονες ώς πάντα τά άμαθή έθνη· καί 
πόθεν νά λάβωσι φώτα; είς τάς καλύβας των έρ
χονται μόνον πτωχοί ναϋται ναυαγοί έχοντες τήν 
καρδίαν των πλήρη οδύνης, άθλιότητος καί άπελπι- 
σίας· καί άν οί ναϋται ουτοι έδύναντο νά φέρωσιν είς 
αύτούς έμφρονας συμβουλάς και έπωφελείς άληθείας, 
ci νησιώτα: Θά τάς άπέβαλλον ό κόσμος είναι παν-

ταχοϋ ό αυτός· δύναται νά οίκτείρη τήν δυστυχίαν, 
άλλά πιστεύει τάς διδασκαλίας μόνον τών έχόντων 
δύναμιν καί ίσχύν. Πρόσθες είς τήν διάθεσιν ταύτην 
τής άθλιας μας φύσεως τάς απαιτήσεις καί τήν υ
περοχήν θρησκείας ήτις διδάσκει βάναυσον προορι
σμόν, ήτις καταδικάζει τήν σκέψιν ώς άνοσιούργημα, 
τήν μεταβολήν ώς ασέβειαν, καί τότε θά έννοήσης τήν 
πυκνήν καί βαρείαν νύκτα τήν έπιβαρύνουσαν είς πάσας 
ταύτας τάς νήσους· ό κάτοικος τών Μαλδιβών σπανίως 
απομακρύνεται τών κοράλλινων του βράχων οι’εκείνον 
τό παν περιορίζεται είς τδ μικρόν του αρχιπέλαγος. 
Όταν είς τδ μονόξυλόν του έπεσκέφθη τά πλησιο- 
χωρότερα νησίδια, όταν ήλίευσεν έπί τοϋ αίγιαλοϋ 
του, έκάπνισε τδ γουργουλί του, καί ώνειροπώλησεν 
έτη τινά, ή υπαρξίς του είναι πλήρης, ή μοίρά του 
άπεπερατώθη· άλλ’ δμως ύπάρχουσι καί τινες έξ αύ
τών οίτινες κινηθέντες ύπδ σπάνιάς κενοδοξίας, έ- 
τόλμησαν νά προβώσι μέχρι τής Μαλαβαρικής άκτής, 
καί διέμειναν μάλιστα είς αύτήν οί τοιοΰτοι θεω
ρούνται ώς μεγάλοι περιηγηταί- καί όταν έπιστρέ- 
ψωσιν είς τήν νήσον των, περικυκλοϋνται ύπδ τών 
άλλων, καί όμιλοϋσι πολύ- άλλά κατά δυστυχίαν 
ούδέν έμαθον- άν είδον άλλας άμμους, δέν είδον 
άλλους άνθρώπους. Φέρουσι μικρά τινα σκεύη έξ ερυ- 
θροξύλου (bois de Sandal,) βαμβάκίνα καί μεταξωτά 
τινα ύφάσματα, άλλ’ ούδεμίαν νέαν ιδέαν μόνον κατά 
συνήθειαν γίνονται άνεκτικώτεροι καί κοινωνητικώτε- 
ροι πρδς τούς ξένους.

Άπήντησα έν έσπέρας είς τδ παραθαλάσσιον ένα 
έξ έκείνων τών σπανίων περιηγητών· ήλθε πρδς έμέ, 
μοί έτεινε τήν χείρα καί μοί ώμίλησεν άγγλιστι'· 
είνε παράδοξον πώς ή παραμικροτέρα προσπέλασις 
καθίσταται οίκειότης, έν ω καθ’ δλα τά λοιπά ύπάρ- 
χη διάστασις· ποτέ δέν είχον ίδή έκείνον τδν άν
θρωπον, καί ένόμισα οτι εύρον παλαιόν γνώριμον 
ώνομάζετο Δάϊδις· κατά τι διάστημα καιρού είχεν 
ένεργήση μικρόν έμπόριον είς τήν Μαλαβαρικήν άκ
τήν, είχεν έπισκεφθή τά άγγλικά καταστήματα καί 
είχεν εύρεθή είς σχέσιν μετά Εύρωπαίων άφ’ ού 
άπέκτησε μικράν τινα κατάστασιν, έπέστρεψεν είς 
τήν Μαλήν οπού αί περιηγήσεις του καί τδ άργύριόν 
του είχον δώση είς αύτδν μεγάλην ύπόληψιν είχε 
διατηρήση τδ καλόν φυσικόν του, άλλά κατά δυ
στυχίαν καί τήν πάτριόν του άμάθειαν δ άνθρωπος 
ουτος άν δεν ώφέλησε πολύ τήν περιέργειάν μου, ά- 
νεκούφισε τούλάχιστον τάς άθλιότητάς μου καί τήν 
άθυμιαν μου· ή οικία του κατέστη σχεδόν οικία μου, 
καί μέ έδέχθη πάντοτε ώς φίλον· μετά τινας ήμέρας 
άπδ τής πρώτης μας συνεντεύξεως ό Δάϊδις μοί έ
δωσε μέγα γεύμα είς τδ όποιον προσεκάλεσε καί 
πολλούς τών συντρόφων τής δυστυχίας μου. Ή τράπε
ζα έτέθη ύπδ σκηνήν καί τήν έκάλυπτον σκεύη 
Σιννικά καί τινα άργυρώματα άγγλικά, πολυτέλεια 
ήτις έθεωρήθη βεβαίως ώς περιττή μέχρι εκείνης 
τής μεγάλης ημέρας· δύο τριβλία όρύζης ξηρας ύ- 
ψοϋντο είς τά δύο άκρα ώς δύο πυραμίδες χιονος, καί 
έπέκειντο έπί πάσης τής παραθεσεως· άπαν σχεδόν τδ 
γεύμα ήν συγκείμενον έκ μόνου τοϋ κρέατος τοϋ καβρί· 
ένταϋθα παρίστατο έξηραμένον έπί ανθρακιάς καί βε- 
βρεγμένον διά χυμού λεμονιού μεμιγμένου μετά πεπέ· 
ρεως- έκεί κολυμβών είς πλημμύραν μαντέκας, 
είδους βουτύρου τών Ινδιών κατασκευαζομένου έκ 
τοϋ γάλακτος τών καμήλων σακχαρικά καί καρποί 
άπεπεράτουν τδ γεϋμα· παρετέθησαν πέπονες, ύδρο- 
πέπονες, φοίνικες καί διάφορα είδη βανάνων διά 
ποτδν μας προσέφερον ύδωρ ψυχραινόμενο·/ είς ψυ

κτήρας αραβικούς, οίνον φοίνικος περιεχόμενον^είς 
αγγεία βαμβοκαλάμινα, καί έγχυμα φύλλων καρυ- 
οφυλλαίας ου ή καυστικότης εύηρέστει μάλλον τήν 
οσφρησιν παρά τήν γεϋσιν· ό Δάϊδις δέν έδύνατο 
νά παρακαθήση είς τδ συμπόσιον, έπειδή ή Θρησκεία 
του τδν άπέτρεπε νά συμφάγη μετά ξένων- καθήμε- 
νος δέ είς μέγαν κλιντήρα μεμακρυσμένον όλίγον 
άπδ τής τραπέζης, έδιδε τάς διαταγάς του, καί έξεπλή- 
ρου κατ’ άξίαν τά πρδς τούς δαιτυμόνας καθήκοντα.

Ή έστίασις αυτή είχεν έλκύση περιέργους τινάς, 
διεφημίσθη, έγένετο λόγος περί τών παραδόξων έ- 
θίμων μας καί μετά τινας ήμέρας, είς τών πρωτίστων 
τής νήσου μας παρεκάλεσε νά παράσχωμεν είς αύ
τδν τδ θέαμα τής χαριέσσης όρέξεώς μας· τοιαύτη 
πρόσκλησις ήν όλίγον ελκυστική- άλλ’ ό προσκαλών 
ήν,ισχυρός και έθεωρειτο ώς είς άκρον εύνοούμενος 
ύπδ τοϋ σουλτάνου- ή φρόνησις κατεσίγασε τήν ά- 
γανάκτησίν μας καί μετ’ άκρας δυσαρέσκειας έβιάσθη- 
μεν νά ένδώσωμεν ό τόπος τής συνεντεύξεως ήν 
σκιάς καθωραϊσμένη μετ’ έπιτηδεύσεως, άλλά μετ’ 
άπειροκαλίαο. Ψάθαι παντός χρώματος περίεκόσμουν 
τά διαφράγματα, και πολλοί λύχνοι χάλκινοι έκρέ- 
μαντο είς τάς μεσόδμας· τδ δεϊπνον ήν μέτριον ύ- 
γή?χ^ν είς αύτδ πολλή έπίδειξις καί ούδεμία φιλική 
ενδειξις· ήν άληθής θεατρική παράστασις, καί εύρι- 
σκόμεθα ώς έπί τής σκηνής· άπέναντι ήμών ύπήρχε 
σκηνή άφώτιστος δπου έφαίνοντο κυδάρεις τινές καί 
μανδύα:· ό φόβος ον ό τόπος έκεϊνος ένέπνεεν είς 
τινας, δ δουλικός τρόπος δι’ ού άλλοι έπλησίαζον είς 
αύτδν, λέξεις τινές έκφυγοϋσαι άπδ τοϋ στόματος 
τινών νησιωτών μάς έδωκε μετ’ όλίγον νά έννοή- 
σωμεν ότι δ σουλτάνος ήν μεταξύ τών θεατών. 
Εύρισκδμεθα ήδη είς τήν τελευταίαν πράξιν τοϋ νε
οφανούς αύτοϋ είδους τής κωμωδίας, καί είχομεν 
έκπλήρώση κατ’ άξίαν τδ μέρος μας, διότι τά’ τρι- 
βλία έκενώθησαν· ήδη σχεδόν άνιστάμεθα άπδ τής 
τραπέζης, δπόταν έπαρρησιάσθη τις άνθρωπος φέρων 
δύο ξίφη, μίαν ύπερμεγέΟη μάχαιραν, καί ένα μέ
γαν άκινάκην· δ οικοδεσπότης έλαβε τά όπλα ταϋτα, 
τά έθεσεν„έπί τής τραπέζης, καί μάς προέτεινε λίαν 
εύγενώς νά έκλέξωμεν ήμεϊς έθεωροϋμεν άλλήλους 
ολως τεταραγμένοι, άλλ’ εκείνος έπέμεινεν· έπεθύ- 
μει μικράν μόνον μάχην, ρανίδας τινάς αίματος, διά 
νά πληρώσωμεν, ώς φαίνεται, τδ γεϋμα μας και 
νά τέρψωμεντδν εύγενή κυριάρχην του· πόθεν προ
ήλθε·/ αρα ή βάρβαρος αύτή φαντασία; ναύτης τις 
έκ τών ήμετέρων, παλαιός δπλοδιδάσκαλος έδιδε·/ 
ενίοτε πρδς διασκέδασιν μαθήματα σκιαμαχίας είς 
τούς συνεγκλείστους του· οί Ινδοί, ώς φαίνεται, εί
χον άκούση τδν ήχον τοϋ σιδήρου· είχον ίδη μα- 
κροθιν^τήν μάχην, και έκλαμβάνοντες τδ πράγμα 
σπουδαίο·/, είχον συλλάβη τήν ιδέαν θεάματος άλη- 
θώς άξιου διά λαόν άγριον· ήμεΐς δέ, όλίγον ' διατε
θειμένοι είς τδ - ·»/ά δοκιμάσωμεν τήν τέχνην τοϋ 
μονομάχου, απεκριθημεν οτι ή θρησκεία μας 
μάς ά,.ηγδρευε να μεταχειρισθώμεν τοιουτοτρόπως 
εκείνα τά ο’πλα- έπειτα χαιρετήσαντες βαθύτατα, 
αφησαμεν πάντας τους θεατάς είς άκρον καταπε- 
τ-ληγμβνους" δεν ετολμώμεν δέ νά γελάσωμ.εν πολύ 
διά τδν έμπαικτικδν τρόπον των, διότι τδ τοιοϋτο έ
δύνατο νά έχη όλέθρια έπακόλουθα, καί οί πρώτοι 
λογοι τοϋ πλοιάρχου μας πρδς τούς έπιβάτας του ήσαν 
ή αυστηρά άπαγορευσις πάσης γυμνάσεως ϊυναμένης 
νά γέννηση τήν ιδέαν πάλης ή μάχης.

Έβλεπον συνεχέστατα τδν Δάϊδιν οστις ήν πάν
τοτε φιλόφρων καί καλός, άλλά καθ’ οσον τον έ-

γνώριζον, έςςφανίζοντο w επ' αύτοϋ1 ελπίδες μου' α
ληθής ’Οθωμανός τετυφλωμένος ύπδ τής δεισιδαιμο
νίας, πλήρης προλήψεων, έγένετο μυστηριώδης όσάκις 
ώμίλουν πρδς αύτδν περί τής θρηκείας, καί άπε- 
κρίνετο διά διηγημάτων γελοίων είς τάς έρωτήσεις 
μου περί τών ηθών καί τής ιστορίας τοϋ τόπου του· 
ή ύπεράσπισίς του δέ μόνη έχρησίμευσεν είς τήν 
περιέργειάν μου· συγκατένευεν ένίοτε νά’μέ συνοδεύη 
είς τούς περιπάτους μου· καί τότε ήμην άσφαλέ- 
στερος· ό φόβος τών ιερέων καί τοϋ λαού μέ είχε 
μακρύνη έως τότε άπδ τών ναών καί τών κοιμητη
ρίων, άλλά μετ’ έκείνου έτόλμησα νά τά προσεγγίσω.

Δέν δύναται άνθρωπος νά βαδίση έν βήμα είς τήν 
μικράν έκείνην νήσον, χωρίς νά ένθυμηθή τδν ου
ρανόν καί τδν θάνατον· εις έκείνην τήν άθλίαν γω
νίαν τής γής ύπάρχουσι δώδεκα ναοί καί έκαστος 
αύτών περικυκλοϋται ύπδ τοϋ κοιμητηρίου του. Διό 
καί οί άνθρωποι έκεινοι οί άλλως τε δειλοί δεικνύ- 
ουσι μεγάλην γενναιότητα είς τήν τελευταίαν ώραν, 
καί ούδέ ταράττονται σχεδόν, έπειδή ή άφωσίωσίς 
των είνε προητοιμασμένη διά τής έξεως· ζώσιν έν 
μέσω τών τάφων, καί δταν έπέλθη ή στιγμή τής απο
δημίας, δέν έχουσι νά βαδίσωσι μακράν οδόν οί νε
κροί δέν άποσπώνται ολως διόλου τής κοινωνίας, 
διότι τούς συμβουλεύονται, συνομιλοϋσι μετ’ αύτών, 
καί κατά τινας ήμέρας φέρουσι πρδς αύτούς πλα
κούντας καί καρπούς.

Τρεις ναοί διακρίνονται διά τής αρχιτεκτονικής των· 
ό μάλλον άξιοσημειωτος είνε ό επικείμενος είς τούς 
τάφους τών σουλτάνων- οί τοίχοι σύγκεινται έκ με
γάλων κοράλλινων λίθων ώμαλισμένων, γέγλυμμέ- 
νων μετά λεπτολόγου έπιμελείας, καί συνηρμοσμένων 
μετ έπιτηδειότητος τοσοϋτον θαυμάσιας, ώστε φαίνον
ται ώς έν μόνον σώμα- τδ λιθόφυτον κατεσκευασμένον 
κατ αύτδν τδν τρόπον λαμβάνει τδ ώραΐδν χρυσο- 
κύτρίνον χρώμα τών αρχαίων μαρμάρων ή οικο
δομή άν καί εύρύχωρος, έχει μόνον τρία άνοίγματα, 
μίαν θύραν θολωτήν, καί δύο μικρά παράθυρα τοϋ 
αύτοϋ σχήματος, τεθειμένα ολα έπί τοϋ προσώπου· 
τά φύλλα τής θύρας καί τών παραθύρων είσί κατε- 
σκευασμένα έκ ξύλου στιλπνού, γεγλυμμένα μετά 
πλείονος έτι τέχνης παρά ό λίθος· έκεϊ φαίνονται 
διάφορα σχήματα καί εμβλήματα θρησκευτικά, ών 
δέν έδυνήθην νά ευρώ τήν έξήγησιν οί τοίχο: πα-1 
ριστώσι καθ’ ολην των τήν έκτασιν γραφήν ομοιόμορ
φον, δηλαδή γραμμάς σταυρουμένας καί καθιστώσας 
ρόμβους διατεμνομένους έν σχήματι μεγάλου ρόδου· 
πάντες οί καλλωπισμοί είσίν είς άνάγλυφον, καί έκ- 
τείνονται ώς περιπέτασμα ή ώς έκτετυπωμένον ίνδό- 
στικτον ύφασμα· τδ άνο» τοϋ ναού περατοϋται διά 
στεφάνης όλίγον βαρείας ώς πρδς τήν λεπτότητα καί 
τήν κομψότητα έκείνων τών χαριέντων αραβουργη
μάτων είς τδ βάθος άνοίγεται στενός διάδρομος 
φέρων είς πύργον ί άνευ Θυρίδων καί περατούμενον 
διά δώματος· πρωί καί έσπέρας, πολλάκις μάλιστα 
και κατά τδ διάστημα τής ήμέρας άνθρωπός τις 
άναβαίνει eig τδ άκρον τούτου τοϋ πύργου, καί έκεί 
έμφράττων τά ώτά του, κράζει πολλάκις κατ’ έπα- 
νάληψιν ’Αλλάχ! διά νά καλέση τούς πιστούς είς 
τήν προσευχήν, (α).

(a) Ό πνίγε; οντο; όνομέζίτα; μιαρές· ό άναβαίνων άνθρωπος 
μουεζίνη;· χίάζε: co ού μ-νον την λεξιν Άλλοχ ητι; σημείνει θεός, 
άλλα λέγει δι; κατ’ έπανάληψιν, Αλλάχ έχμπίμ.χάγιαλεο- 
ο α λ ά χ, Μ ο υ χ ά μ μ ε ν τ ο υ ν ό ε ο ο υ λ ο υ λ λ ά χ, και πάλιν 
Αλλάχ έχμπέρ κτλ. αί λέξεις ανται οημείνονσάί. ‘0 θχος είνε μύ
γας, ελΟετε είς την οωτηοίαν, όΜοάμεΟ είνε ό πρεφητης τεΰ ©εοΰ, 
ό ίεο; είνε μέγας. (» μ ε τ «φρ « σ τ ή
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Τά μνήματα είσί κτήρια τετράγωνα κατεσκευ- 
ασμένα έκ λιθοφύτου ώς οί ναοί, καί ώς έκεΐνοι 
περικεκοσμημένοι έξωθεν διά γλυφών καί εικόνων συμ
βολικών καλύπτονται ύπό πετάλων χαλκού ή ύπό 
στέγης έπιπέδου συγκείμενης έκ ξύλων καί άσβε
στου, καί ονομαζόμενης ά ρ γ κ α μ ά ς εις την γλώσ
σαν τού τόπου- έκαστον μνήμα περικυκλούται ύπό 
αυλής περιφραττομένης υπό τοίχου’ ή πύλη τού 
μνημείου σκεπάζεται ύπό μικρας βαμβακίνης σκηνής, 
διατηρούμενης έπιμελώς καί άνανεουμένης κατά τινας 
έποχάς- πόθεν προέρχεται ή συνήθεια αυτή ; ε'ίνε άρα 
σημεΐον θρησκευτικόν; ή θέλουν νά μεταχείρίζωνταί 
τούς νεκρούς κατά τόν τρόπον τών ζώντων, ώς νά 
ήσθάνοντο είσέτι τήν δρόσον τής σκιάς, τό γλυκύτε- 
ρον άντικείμενον εις εκείνο τό καυστικόν κλίμα; 
άν τούτο δέν εινε ιδέα εις άκρον ύψηλής φιλοσοφίας, 
εινε τουλάχιστον στοχασμός πλήρης ευσεβούς καί 
περιπαθούς μελαγχολίας- αί δέ μικραί λευκαί ση
μαία! αί κυματούσαί επί πάντων τών τάφων είσί 
προσδιωρισμέναι εις τό νά τούς ύπερασπίζωσι κατά 
τών πονηρών πνευμάτων ά περιπλανώμενα ιδίως περί 
τά κοιμητήρια, πάσχουσι νά εισαχθώσι πλησίον τών 
νεκρών, διά νά τούς βασανιζωσιν εις τάς στενάς 
κατοικίας των. Τό άγιον τούτο παλλάδιον όπερ πασα 
ή οικογένεια συνηνωμένη φέρει μετά μεγάλης πα
ρατάξεως, άφ’ ου πρότερον προσευχηθή έπ’ αυτού, 
έ'φερεν εις τήν ένθύμησίν μου τούς έξορκισμούς τής 
παλαιάς εκκλησίας μας. Οί Μαλδίβιοι άποδιδουσιν εις
τό σημεΐον τούτο άμεσον καί ολως ύλικήν επιρροήν’ 
νομιζουσιν ότι δε* αυτού φυγαδεύουσι τούς λεγεώνας 
τών αίματορορρόφων ( vampire), άπαραλλάκτως ώς οί 
χωρικοί μας κρεμώσι ράκη, προσκολώσι σήμαντρα 
εις τά πλήρη καρπών δένδρα των, διά νά άπομα- 
κρυνωσι τά πτηνά· πολλάκις, όπόταν ή εσπερινή 
αύρα έσειε τάς σημαίας τού κοιμητηρίου, ήκουσα 
τούς νησιώτας νά λέγωσιν οί νεκροί θά κοιμηθώσι 
καλόν ύ'πνον ταύτην τήν νύκτα.

Ό παρασκευή εινε ή έορτάσιμος ημέρα των- δ σουλ
τάνος εξέρχεται τότε τού φρουρίου του, καί έπισκέπτε- 
ται πάντας τούς ναούς εις ους προσεύχεται- προβαίνει 
δέ προπορευομένης πολυαρίθμου φυλακής φερούσης 
λόγχας-ή μάλλον ακόντια, έν οίς φαίνονται καί τινα 
ίωμε,να; τουφέκια • άν ό καιρός ήνε αίθριος, άνθρω

ποι Ή«ς προπορεύονται εκατέρωθεν αυτού, σείον- 
τες μεγάλας ριπίδας έκ πτερών ταού, άν βρέχη- έκ- 
τυλίουσιν ύπερμεγέθη ψάθαν ύποστηριζομένην άπό 
διαστήματος εις διάστημα ύπό μακρών ράβδων, καί 
ή συνοδία τάττεται καί συνθλίβεται ύπό τούτο τό
είδος τής σκιάδας.

Εις τό διάστημα τού έτους ύπάρχει μία νύξ κα
θιερωμένη ιδίως εις μνημόσυνου τών νεκρών, καί αυτή 
ή επικήδειος τελετή συνέπεσε κατά τόν καιρόν τής 
εις τάς Μαλδίβας διατριβής μας- άνδρες, γυναίκες, 
παιδες, διαχαίονται τότε εις τά κοιμητήρια, καί έ
καστος φέρει τήν προσφοράν του = καρπούς, γάλα, 
κρέατα κατασκευασμένα κατά τήν αρέσκειαν τού 
άναπαυομένου ύποκάτωθεν τής γής οπού κάθηνται καί 
προσεύχονται- τινές μάλιστα άποθέτουσιν έχε? καί τά 
γουργουλία των άνημμένα άφ’ ών έξέρχεται ό διαπε
ραστικός καπνός τής σακχαρώδους εκείνης νικοτιανής 
ήν άγαπώσι τοσούτον εις τούτον τόν κόσμον, καί 
ήτις πρέπει νά τούς ήδύνη είσέτι καί εις τόν άλλον· 
μετά τήν τελειωσιν τής τελετής ταύτης, εινε συνή
θεια οί κατώτεροι νά έπισκέπτωνται έκείνους τών 
συμπατριωτών των όσοι έχουσιν εξουσίαν ή έπιβροήν 
τινα επ’ αυτών’ εύρέθην τότε εις τού Λάϊδι οστις

ήν ευπατρίδης, και είδον νά δράμωσιν εις τήν οικίαν 
του πολυάριθμοι ύπό τήν ύπεράσπισίν του εύοισκόμενοι 
άνθρωποι- εισερχόμενοι, έκυπτον μέχρι τού εδάφους 
καί έμενον εις αυτήν τήν θέσιν, έως οτου ό οικο
δεσπότης τοϊς έπέτρεπε νά καθήσωσιν έπειτα τοΐς 
προσέφερε βετάλην καί τούς άπέλυεν εις μάτην ή- 
θέλησα νά γνωρίσω τό αίτιον τούτου τού είδους τής 
ύποκλίσεως ήτις ύπεμίμνησκε τόν τιμαριωτισμόν δ 
φίλος μου έπεχείρησε μακράς εξηγήσεις, άλλ’ ούδέν 
έδυνήθην νά έννοήσω- έπειδή όμως τόν είδον εις μάλ
λον διακεχυμένην διάθεσιν καί μάλλον δμιλητικόν παρά 
τό συνηθες, τόν έβίασα διά πολλών έρωτήσεων, καί 
είδον σαφώς οτι εις τό βάθος δλων τών τελετών των 
καί όλων τών θρησκευτικών δοξασιών των ύπήρχε 
μέγας τρόμος τού διαβόλου- μοί άνεκάλυψεν οτι οί 
Μαλδίβιοι ούδέποτε ούδέν έπιχειρούσι, χωρίς προη
γουμένως νά συμβουλευθώσι τόν χρησμόν άγνοώ 
κατά τινα τρδπον έκπληρούσι τό έθιμον τούτο, άλλ’ 
εύρον εις αύτό τήν έξήγησιν έκείνων τών βραδυτή
των, εκείνων τών μυστηριωδών κωλυμάτων ά πολ
λάκις με εΐχον φέρη εις άπελπισίαν εις τάς μετά 
τών νησιωτών ύποθέσεις μου, Άναλογισθείς τά έπα- 
κόλουθα τής τοιαύτης θρησκείας, καί τής τόσον ά
γριας δεισιδαιμονία:, κατέστην έντρομος- οί ίδιοι έκεΐ- 
νοι άνθρωποι οΐτινες μας ύπεδέχθησαν μετά τοσούτον 
συμπαθητικής φιλοξενίας, διότι οί άριθμοί ή παν άλλο 
τι σύμβουλον ήσαν δεξιά πρός ήμας, μας έσφαζον 
άναμφιβόλως εις έναντίαν περίπτωσιν καί τώ όντι 
πολλά ναυάγια συνέβησαν έπί τών ιδίων αύτών βράχων 
καί ούδέποτε ήκούσθη λόγος περί τών έπιβατών.

Μεταξύ τών δοξασιών τών Μαλδιβίων ύπάρχουσι 
τινές άναμιμνήσκουσαι τήν άρχαιοτάτην ειδωλολατρεί- 
αν προσφέρουσι θυσίαν π. χ. εις τόν θεόν τού ά- 
νέμου, ή εις τόν άνεμον αύτόν ον θεωρούσιν ίσως 
ώς πνεύμα ανεξάρτητον- έπ’ αύτώ τουτω κατασκευ- 
άζουσι πλοΐον μικρόν οπερ στέφοντες δι* άνθέων, 
φέρουσιν εις τό παράλιον μετά μεγάλης παρατάξεως. 
Προσηλοΰσιν εις τό βάθος όρνιθα λευκήν, θέτουσιν 
εις τό αύτό μέρος μικράν τινα ποσότητα όρύζης καί 
άγγεϊον περιέχον ύδωρ γλυκύ, καί έπειτα τό πα- 
ραδιδουσιν εις τόν άνεμον μετά μεγάλων άλαλαγ- 
μών ένίοτε τό ρίπτουσιν εις τήν θάλασσαν, άφ’ ού 
τό πληρώσωσιν άμβάρεως καί ξύλων άρωματικών 
έμδάλλοντες εις αύτό πύρ, καί πέμπουσιν εις αύτό 
τάς προσευχάς των ή τάς κατάρας των, έως ού νά 
γίνη δλοτελώς άφαντον.

Έντοσούτω ή ήμέρα τής άπελευθερώσεώς μας έ- 
πλησίαζε- προσταγή τού σουλτάνου έξεδόθη νά έτοι- 
μασθή πρός έκπλουν τό μέγιστον τών Πρός του, 
νά προπαρασκευασθώσιν όσα άναγκαΐα δι’ έκδημίαν 
πρός τήν Μαλαβαρικήν άκτήν, καί ήμεΐς έμέλλομεν 
νά άποτελέσωμεν μέρος τών έπιβατών τού πλοίου 
έκείνου, διότι τοιαύτη ήν ή θέλησίς του. Καθ’ έκαστον 
έτος ετοιμάζει διά τό αύτό μέρος έν τών μεγαλη- 
τέρων του πλοίων καί τό φορτίζει έκ τών προϊόντων 
τής άθλιας έπικρατείας του- είσί δέ ταΰτα ψάθαι, 
κοκκοκάρυα, ίχθεΐς καπνιστοί, καί σάκκοι περιεχον- 
τες μικρά δστρακόδερμα καλούμενα κόρις, περι
ζήτητα εις τήν στερεάν οπού τά δέχονται ώς νό
μισμα εύτελές, έχον άξίαν τακτικήν καί νόμιμον. 
Λαμβάνει δέ τό πλοΐον πρός άνταλλαγήν βαμβακερά 
καί μεταξωτά ύφάσματα, σάκχαριν καί κατ’ έξοχήν
όρυζαν διά τόν άπόπλουν έκλέγουσι τόν καιρόν καθ’ 
δν έπικρατεΐ δ νοτ-άνατολικός άνεμος κατά τά μέσα 
τού άπριλίου, ή δέ επιστροφή γίνεται μετά τήν ά- 
νατροπήν τού έτησίου τούτου, όπόταν δηλαδή οί άνεμοι

στρέφονται πρός τό βορ-άνατολικόν περί τόν δκτώδριον.
Ό χρησμός άντετάχθη, ώς φαίνεται, καθ’ ήμών 

καί αυτήν τήν έσχάτην φοράν, έπειδή, καθ’ ήν στιγ
μήν έμέλλομεν νά έπιβώμεν εις τό πλοΐον, έλάβο- 
μεν έναντίαν προσταγήν, καί έδέησε νά περιμείνω- 
μεν είσέτι μακράς τινας ημέρας- έπειτα έν έσπέρας 
μας έπεβιβασαν κατά τάχος, καί άμέσως τό πλοΐον 
άνήχθη- μόλις είχομεν μακρυνθή δύο λεύγας άπό 
τής ξηρας, όπόταν δ ήλιος έδυε, καί τότε δ πλοίαρ
χος έλαβεν εις χεΐράς του τόν αύχένα τού πηδαλίου, 
συνέστειλε τά ιστία, έστρεψε τήν πρώραν πρός τήν 
δύσιν, καί πάντες οί έπιβάται του συγκείμενοι έξ εί
κοσι περίπου ανθρώπων άπήγγειλαν μεγαλοφώνως 
καί μετά μεγάλης εύλαβείας προσευχήν διαρκέσα- 
σαν έν τέταρτον τής ώρας, ό ήλιος έγένετο άφανής, 
τό ίστίον άνηγέρθη καί έπανελάβομεν τόν πλούν
μας. Όσον τό κατ’ έμέ, καθ’ ήν στιγμήν έδιδον 
αιώνιον άποχαιρετισμον εις έκείνους τούς σχεδόν ά- 
γνώστους λαούς, άνεμίμνησκον μετά τινας εύχαρι- 
στήσεως τά παράδοξα ήθη των, καί τήν πτωχήν καί 
μονήρη των υπαρξιν ήτις τούς βιάζει νά σρτέφωνται 
άμετατρέπτως εις μικρόν κύκλον ύλικών έξεων καθ’ 
έκάστην μεγάλα πλοία Εύρωπαικά πλέουσι περί τού
τους τούς βράχους- δ κάτοικος τών Μαλδιβών όρ
θιος έπί τής πετρώδους του όχθης, τά θεωρεί μετ' 
άδιαφορίας, ώς τρόπον τινά νά ήσαν έν τών προϊ
όντων τής θαλάσσης, καί ούτε ζητεί νά μάθη ούτε 
πόθεν έρχονται, ούτε πού ύπάγουσιν. δ Εύρωπαΐος 
άφ’ έτέρου μέρους μόλις ρίπτει έν βλέμμα εις τάς 
μικράς αύτάς νήσους, καί όταν άκοΰση οτι αύτα: 
προάγουσι μόνον κοκκοκάρυα, καί ότι κατοικούνται 
ΰπ’ ανθρώπων αμαθών καί ήμιαγρίων, διέρχεται χω
ρίς ούδέ νά τάς ένθυμηθή πλέον- άλλ’ όμως νομίζο- 
μεν ότι δέν ύπάρχει γωνία γής τοσούτον άφανής 
τοσούτον άθλια ήτις νά μή δύναται νά προσηλοΰται 
διά τίνος δεσμού κοινού συμφέροντος εις τήν μεγά 
λην άνθρωπίνην οικογένειαν άν μεγάλα πλοία δέν 
δυνανται νά πλησιάσωσιν άκινδύνως εις έκείνας τάς 
χθαμαλάς καί άλιμένους άκτάς καί νά είσχωρήσω- 
σιν εις έκεϊνα τά πλήρη ύφάλων ύδροστάσια, μικραί 
λέμβοι όμως, έλαφρά πολεμικά πλοιάρια δύνανται 
εύκόλως νά είσχωρήσωσιν εις τά στενά καί νά φέ- 
ρωσιν εις τήν καρδιάν τού άρχιπελάγους τήν ζωήν 
καί τήν κίνησίν- αί νήσοι αί λεγόμεναι τής Γαλλίας 
καί τού Βουρβόν, άν καί μεμακρυσμέναι, στοχαζό- 
μεθα οτι ήν πρόσφορον νά έμπορεύωνται μάλλον 
μετά τών Μαλδιβών παρά μετά τής νήσου Κεϋλάν 
καί τής Μαλαβαρικής άκτής αιτινες κεΐνται πλησι- 
έστατα μέν, άλλ’ έχουσι τά αύτά προϊόντα ώς καί 
έκεΐναι- τό έμπόριον τής άνταλλαγής ήν τό προκρι- 
τώτερον, διότι πάσα εισαγωγή θά ήν πολύτιμος δι’ 
ανθρώπους μηδέν, .έχοντας είμή τό διά τών χειρών 
των συκομιζόμενον- άντί δέ τών είσαγομένων θά 
έλαμβάνοντο φόρτοι κοκκοκαρύων καί φάκελλοι και
ρού, ψάθαι κάλλισται, όστρακον, τεμμάχια τινά 
άμβάρεως, καί κοράλλιον μέλαν όπερ εύκόλως δύ- 
ναται νά στιλβωθή καί νά έξεργασθή· μετ’ δλίγον 
τό έμπόριον θά έγέννα τήν βιομηχανίαν. Μεγάλα 
καταστήματα αλιευτικά έδόναντο νά γίνωσιν έπί πάν
των έκείνων τών αμμολόφων, καί διά νά κατα- 
σταθώσιν έργοστάσια φοινικέλαιου ήρκει,νά εΐσα- 
χθώσιν ύπό τά δάση τών κοκκοφοινίκων έκεΐνοι οί 
μικροί χειρόμυλοι ους μεταχειριζόμεθα εις τάς άποι- 
κίας μας- εινε άληθές ότι δέν έδυνάμεθα νά άπο- 
λαυσωμεν τά άποτελέσματα ταύτα είμή μόνον διά 
της συγκαταθέσεως καί τής καλής διαθέσεως τού

σουλτάνου, άλλ’ ε’μεθα πεπεισμένοι ότι θά καθίστατο 
εύάγωγος δι’ έπιτηδείων φιλοφρονητικών τρόπων, διά 
μικρών δώρων, καί προ πάντων διά τής βασιμωτά- 
της έλπίδος τής αύξήσεως τής περιουσίας του.

’Ολίγον δεξιούς είχομεν τούς άνέμους- δκτώ ήμέ- 
ρας κατά συνέχειαν ήμεθο^είς άκατάπαυστον σάλον 
κατά τόν ύπολογισμόν μας, έπρεπε νά εύρισκώμεθα 
πλησίον τού άκρωτηρίου Κομορίνου’ άνθρωπός τις ά- 
νέβη εις τήν άκραν τού ιστού, διά νά άναζητήση τήν 
γήν έκείνην εις τόν δρίζοντα, άλλ’ άντί νά μας ά- 
ναγγείλη τήν στερεάν, άνεκάλυψεν όπισθεν ήμών, ο
λίγον πρός δυσμάς, νήσον ής μόλις ήμεθα μεμακρυ- 
σμένοι επτά ή δκτώ μιλιά, καί ήτις άνεγνωρίσθη ό
τι ήν ή νήσος Μινικόϊ, ή μεσημβρινωτάτη τού άρχι- 
πελάγους τών Λακεδιβών. Τά προζωάρκειά μας εί- 
χον έξαντληθή καί έστεροόμεθα ΰδατος, διό έβιάσθη 
καί άκων ό πλοίαρχος νά προσορμισθή εις αύτήν- ό
σον τό κατ’ έμέ ύπερεχάρην, διότι μέ εΐχον καταβά- 
λη δ κάματος καί ή άθυμία- τί έπίπονος διάπλους! 
έπί τού καταστρώματος ήλιος καυστικός μας κατέτρω- 
γεν- ή μόνη μας καταφυγή ήν μικρά καλύβη κατα- 
σκευασθεΐσα έντός τού πλοίου, άλλά καί έκεϊ έπνι- 
γόμεθα, διότι ήν πάντοτε πλήρης καπνού. ‘Η θέα τών 
κοκκοφοινίκων έφαίνετο ήδη ώς νά μέ έδρόσιζε καί 
οί όγκοι των έρριπτον έπί τής άμμου τού αίγιαλού 
σκιάς όπου τρέχουσα κατέφευγεν ή φαντασία μου- όθεν 
καί δέν ήμην δ έσχατος τών όσων έπάτησαν τήν γήν.

Ή νήσος αυτή έχει σχήμα πετάλου ίππου’ ή κοι- 
λότης της εινε τετραμμένη πρός τό βορ δυτικόν καί 
καθιστά λιμένα εύρύχωρον καί ήσυχον, περικυκλοόμέ- 
νον ύπό ύφάλων ώς ύπό φυσικού προτειχίσματος καθ’ 
ού θλώνται τά άπό τού πελάγους κύματα. Κατά τά 
δύο άκρα τού τοίχου τούτου τών βράχων ύπάρχει δίο
δος, καί κατά τό κέντρον μικραί τινες διέξοδοι δε
κτικοί μόνον αλιευτικών μονοξύλων. Κατά τήν όχθην 
τού λιμένος κεΐνται δύο πόλεις ή μάλλον δύο χωρία 
ών είδον μόνον τό έξωτερικόν τών οικιών- οί κάτοι
κοι μοί έφάνησαν πολυάριθμοι, φίλεργοι καί έπιχει- 
ρηματίαι, άλλ’ οί νησιώται ούτοι έδειξαν πρός ήμας 
μίσος μόνον καί περιφρδνησιν τό ήθος των εινε μάλ
λον ύπερήφανον. μάλλον εΰτολμον παρά τό τών Μαλ- 
διβιων και εισι καθ υπερβολήν πλεονεκται. Κατ ευ
τυχίαν ήμεΐς εύρισκόμεθα ύπό τήν προστασίαν του'σου?ν-<
τάνου τών Μαλδιβών- περιεκύκλουν έκεΐνοι, έκολάκευον 
τόν πλοίαρχον οστις είχε φορέση τήν καλλιωτέραν 
του κίδαριν, καί άντεπροσώπευέ κατ’ αύτόν τόν τρό
πον τόν εύγενή κυριάρχην του μετά διπλωματικής τώ 
όντι άξιοπρεπείας- δλίγον εύχαριστηθείς έκ τής ύπο- 

ί δοχής των, άπεμακρύνθην τό ταχύτερον, ζητών τήν 
σκιάν καί τά δένδρα- έστάθην έπί γηλόφου μικρού, 
έχων περί έμέ τάφους, καί ύπό τούς πόδας μου χλόην 
παχείαν- σποράδην έφαίνοντο οικίσκοι τινές καί δεν- 
δροφυτεΐαι κοκκοφοινίκων έβλεπον άνθρώπους άναβαί- 
νοντας καί καταβαίνοντας δι’ έκείνων τών ύψηλών
στύλων μετά τής εύκινησίας τού σκίουρου καί κρατούν
τας κρεμαμέ^ους εις τάς χεΐράς των τούς σύριγκας 
τού βαμβού έν οΐς συλλέγουσι τόν φοινίκιον οίνον- πέ
ραν έκείνων τών καλυβών καί έκείνων τών δένδρων 
έβλεπον τήν θάλασσαν κεκαλυμμένην ύπό μονοξύλων 
καμπτόντων ύπό τό ίστίον καί πλεόντων έγκαρσίως 
πρός τό στενέν ώς ποίμνιον έπανερχόμενον εις τήν 
ποίμνην.

Αυτή ήν δι’ έμέ ή τελευταία είκών εκείνης τής 
πραείας καί μονοτόνου φύσεως τών ’Ινδικών νήσων, 
έκείνης τής δμοιομόρφου καί άμετατρέπτου κινήσεως 
ήτις λικνίζουσα τόν βίον έκείνων τών νησιωτών, τόν
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καθιστά ώς μακρόν ύπνον. Άπεπλεύσαμεν τήν επιού
σαν κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου· τήν πέμπτην ή- 
μέραν έφάνησαν τά δρη τής Τραβαγκόρας, και μετ’ 
έλίγον εύρέθημεν εις τόν ορμον τής Αλεππαίας έπί 
τής Μαλαβαρικής ακτής* ποταμός ή μάλλον βραχίων 
τής θαλάσσης έκτείνεται» άπό τοϋέμπορικοϋ τούτου 
επινείου μέχρι τής παλαιας Πορτογαλλικής πόλεως 
Κοχΐν οπού ήλπίζομεν νά εύρωμεν βοήθειαν καί νά 
έπιβώμεν εις πλοΐόν τι Ευρωπαϊκόν μονόξυλον ’Ινδι
κήν μας έ'φερεν έκεΐ εις δλίγας ώρας. Ή πόλις Κο
χΐν άπώλεσε τήν παλαιάν της λαμπρότητα· περιέχει 
μέν εΐσέτι λαόν πολυάριθμον, αλλά δυσκόλως γνω
ρίζονται πλέον εις τήν νενοθευμένην αυτήν γενεάν οι 
απόγονοι των συστρατιωτών τοΰ Γάμακαί όλων έκεί- 
νων των συνοδευσάντων αυτούς τολμηρών Πορτογάλ- 
λων' άλλ’ όμως αί έλπίδες μας δέν έψεύσθησαν’ άν 
ci κάτοικοι τοΰ Κοχΐν δεν έχουσι πλέον ίδια πλοία 
των, κατασκευάζουσιν όμως δι’ άλλους· τό ξυλον τοΰ 
τέκ οπερ μεταχειρίζονται καί οπερ εινε σχεδόν άδιά- 
φθορον, καθιστά τήν κυρίαν αξίαν τών κατασκευών 
των, καί διατηρεί εΐσέτι παρ’ αύτοΐς ταύτην τήν μό
νην καί τελευταίαν βιομηχανίαν. Κατά τήν έποχήν τής 
άφίξεώς μας ευρίσκοντο πολλά μεγάλα πλοία έπί 
τών ναυπηγείων, και πρό δλίγου είχε βιφθή εις τήν 
θάλασσαν τό ήμίκροτον (brick) δ Γρηγόριος, διωρισμέ- 
νον διά τήν νήσον Μαυρικην τό ήμίκροτον τοϋτο έγέ-
νετο δ σωτήρ μου· μετά δύο μήνας έμελλε νά ρίψη 
τήν άγκυραν έμπροσθεν τής πόλεως τοΰ λιμένος-Λου
δοβίκου, καί νά μέ άποδώση εις τήν θετήν πατρίδα μου,

‘Ρ. Δρουίνος.

Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ
του Αόροου Ουΐτμόρου εις Κίναν.

"Αν δ κόσμος ολος έγνώριζε τήν θελκτικωτάτην πό
λιν Σάν-τσού-φού (1), δ κόσμος ολος ήθελε δραπετεύ
σει άφ’δλα τά μέρη τής γής, καί έλθει νά κατοικήση εις 
σύιήν. Εις τό ουράνιον κράτος δεν υπάρχει χώρα ως 
τήν Τόγκ-τσού-φού. Ού'τε τό Καντόν, ή εμπορική πόλις 
παραβάλλεται πρός αυτήν, ού'τε τό Πεκίν, ή ιερά πόλις, 
ούτε ή Ζέ-ολ, ή ταταρική πόλις, ούτε ή Λίν-σίν- 
σχού, ή θρησκευτική πόλις, ήτις έχει παγόδαν έ· 
πτάδομον, καί έπικάθηται έπί- τών δύω δχθών τοΰ 
Ύουν-λεάγκ-ώ. ΟΙ Κινέζοι έχουσι τήν παροιμίαν ταύ
την· Εις τόν ουρανόν είναι δ παράδεισος, 
άλλ’ εις τήν γην είναι ή Ά ν-τσ ο ύ-φ ο ύ, 
παροιμίαν έκφραστικωτάτην. Πανταχοϋ ή παροιμία 
έστίν ανθρώπινη αλήθεια, άλλ’ εις Κίναν ή παροι
μία έστί λόγος θεού. Ό άφικνούμενος εις Τσόγκ-τσού- 
φώ είτε διά τοΰ Βαγκ-ο ή κίτρινου ποταμού, είτε διά 
τοΰ Πέϊ-ο, είτε διά τής μεγάλης βασιλικής διόρυγος, 
δέν δύναται νά ιδή έπί τής γής ούδέν θαυμασιώτε- 
ρον τής πόλεως ταύτης. ’Αλλά φεΰ 1 ούδείς ποτέ 
άφίχθη εις Σάν-τσού-φού, εκτός μόνου τοΰ Λόρδου

(1) Κατά τηι συνήθειάν των αί ίΐοιποςοι βαπτίζουτι υΛ διάφορα 
ονόματα τήν Κινεζικήν ταύτην πόλιν. Μή ϊυνάιιενο; νά διακρίνω 
μεταξύ όλων αυτών ττοΤον είναι το άληθες, θά τά μεταχειρ:σ93 
όλα, βέβαιος ων ότι θά παραλείψω μόνοι τδ »ν Κίνα αληθώς 

εΰχρηστον.

Μακαρτνέη, του ιεραποστόλου Αεκόμτου, τοΰ Κ. Ύτ- 
τνέρου, καί τοΰ Λόρδου ’Αμχούρστου.

'Ο Κινεζικός ούτος παράδεισος κεϊται ύπό τήν 
τριακοστήν μοίραν πλάτους· δι’ ο οί άπόμαχοι Μαν
δαρίνοι, οί πεπαυμένοι ή παρητημένοι κολάοι ή υ
πουργοί, οί πλουτίσαντες έμποροι, άναχωροϋσιν άπδ 
τό Πεκίν καί τήν Ζε-ολ, καί έρχονται εις τήν θερ
μήν καί ήδυπαθή καθέδραν Σάν-τσού-φού. Ή πέριξ 
χώρα δμοιάζει άπέραντον κινεζικόν τάπητα, ουτινος 
παρυφαί εισίν οί δύω δρίζοντες. Μακρόθεν δε δρώμενα 
καί αύτά τά ό'ρη φαίνονται ως έπειργασμένα διά τής 
βελόνης μιας τών έπιτηδειοτέρων ποικιλτριών τών 
άνακτόρων Ύουέν-μίν. Έπ’ αυτών θάλλει πράσινη καί 
βαθ εία χλόη, καί έπί τών άμφιθεατροειδών βαθμι
δών αυτών έγείρονται παγόδα!, μιάος, λαμαϊκά 
μοναστήρια, άγροικίαι, ών τάς στέγας καί τούς θο
λούς έπίσκιάζουσιν, ώς πτερά, ερυθρά βαμβακόδενδρα, 
άλόαι καί φοίνικες. Εις δέ τήν πεδιάδα καί τούς δρυ- 
ζώνας γέφυραι έκ πυββοποικίλου έπιβαίνουσιν δλων 
τών καμπών τών χειμάρων, όλων τών κλάδων τής 
μεγάλης διώρυγος, καί παραδοξόμορφο! λέοντες 
έπικάθηνται έπί τών κιόνων έκάστης αψίδες αυτών, 
καί φαιδρύνουσι τοΰ πεδίου τήν οψιν. ’Επί τών σκω- 
πτικών των μορφών έπιφαίνεται άνθρώπων μειδίαμα, 
καί ή χαίτη των, εις κομψούς ίούλους συνεστραμμένη, 
φαίνεται ώς άν είχε τήν βοστρυχίσει ψαλλίς κουρέ- 
ως. Ούτως οί Κινέζοι έξυβρίζουσι τήν μεγαλειότητα 
τών λεόντων. Εις τών προαστίων τά πέριξ φαίνονται 
ωραίοι οίκίσκοι, όποιους έν Ευρώπη έπί μόνων τών 
παραπετασμάτων βλέπομεν έζωγραφημένους, συνε- 
σωρευμέναι σκιάδες, έλβφραί ώς κλωβοί πτηνών, 
καί συνδεδεμέναι πρός άλλήλας διά στοών έξ δλο- 
χρύσων δικτυωτών, καί ύδραγωγείων έξ ι’νδοκαλάμων.
Αί θύραι τούτων δλων ανοίγονται εις γεφύρας έναερίους, 
συνδεούσας τάςό'χθας έπιτομωτάτων λιμνών, ώντά ήρε
μα υδατα κατακαλύπτονται ύπό στρώματος τοΰ ίεροΰ 
άνθους λ ί ε ν-ο ύ ά ς, προσφιλούς εις τούς πένητας. Παμ
πληθή δέ δενδρύλλια, έκ φύσεως μέν προωρισμένα 
ν’ αύξήσωσιν, άλλά καταδεδικασμενα ύπό τής τέχνης 
τοΰ Κινέζου κηπουρού νά μείνωσιν αιωνίως ναννοφυή, 
φύονται καί παντίως συμπλέκονται παρά τάς ό'χθας 
τών ύδάτων, ήδονικώς σκιαζόμενα πρός μεσημβρίαν 
ύπό τάς σκιάδας τών ιδιοκτητών των. Οί γαλινιαιοι δέ 
ούτοι κήποι μόνον ήχον άκούουσι τό έξύ άσμα τοΰ 
Τεχ-τσέ, τοΰ αλιευτικού πτηνού, ού ή πτέρυξ ψαύει 
τήν έπιφάνειαν τοΰ ύγροΰ καθρέπτου, καί ού τό βλέμ
μα άνακαλύπτει τόν ϊχθύν ακόμη καί ύπό τούς 
πλευστούς τής νυμφαίας τάπητας.

Μετά τό αφελές τούτο προοίμιον άς προβώμεν 
εις τήν έξιστορησιν θλιβερας σκηνής άληθώς συμβάσης, 
ήτις είναι συγχρόνως καί δίδαγμα.

Τήν 22 Σεπτεμβρίου 182.. άπειρον πλήθος λαού 
είχε συρβεύσει εμπρός τοΰ ναοΰ Τσίνν-τά-Κουάνν- 
μ ί ν, (τό άληθώς μέγα καί έκθαμβοΰν φως ) ολα 
δέ τά μουσικά ώρολόγια τοΰ περιφήμουΚόξ έφ’όλης 
τής δδοΰ Ούάμ-ο, έπί μιας δλοκλήρου ώρας έσήμαινον 
μεσημβρίαν, καί σχοινοβάται, καί θαυματοποιοί, καί 
γόητες, καί γαλών πωληταί, καί ψάλται διαρρηγνύμενοι, 
συνεμίγνυον τάς κραυγάς των, δλας εις ι άποξυνο- 
μένας, μετά τής άλλοκότου μουσικής τών ώρολο- 
γίων καί ολα δέματα πλήκτρων συνετρίβοντο έπί 
τοΰ λό, τοΰ έθνικοΰ δργάνου, καί χαλκά πέταλα έ- 
ξεδέροντο διά σιδηρών δνύχων, καί συντετριμμένα 
ύαλία έτινάζοντο έν.ός σφαιρών μετάλλινων, καί πυ
ροτεχνήματα άνήπτοντο απέναντι τοΰ ήλιου, καί έν 
γένει ή πόλις Τσάν-Τσού-φού έφαίνετο ώς παραφρο-

νοΰσα. Τοϋτο δέ διότι μέγα συνέβαινε συμβάν έν 
αυτή- δ Λόρδος Οΰϊτμόρος άπεβιβάζετο έμπρός τοΰ 
οίκου τοΰ Κολάου (ύπουργοΰ) Τσίν. "Αλλον από 
τοΰ Λόρδου Μακαρτνέη καί τοΰ Λόρδου ’Αμχούρστου 
ποτέ πλέον δ κίτρινος ποταμός δέν έ'φερεν εύρωπαΐδν 
εις τήν μεγάλην πόλιν, τόν παράδεισον τών Κι
νέζων.

Ό Λόρδος Ούίτμόρος ήν πεντήκοντα καί δύω έτών 
τήν ήλικίαν καί εις τδ Φόρειν έφφίς (ύπουρ- 
γείον τών έξωτερικών τής Αγγλίας) είχε φήμην 
διπλωματικής πολυπειρίας καί ίκανδτητος, ώστε δ 
υπουργός τών έξωτερικών Λόρδος Βαθοΰρστος έλε
γε περί αδτοΰ. « "Αν δέν ήμην Λόρδος Βαθοΰρστος, 
ήθελα νά είμαι Λόρδος Ούίτμόρος· » καί τις αγνοεί 
ποιαν ραδιοΰργον κεφαλήν έφερον τοΰ Λόρδου Βα- 
θούρστου οι ώμοι ! ’Αλλά τις ήν ή αποστολή τοΰ Λόρ
δου Ούιτμόρου; Ώς πάσα διπλωματική αποστολή, 
ήν διπλή. Τό μέν πρόσχημα ήν οτι ήρχετο νά συγ- 
χαρή τόν εύτυχή διάδοχον τοΰ Τσίεν-λόγγ, ή δέ 
αλήθεια οτι ήρχετο νά βολιδοσκοπήση τήν άπέραν
τον ταύτην λίμνην, οπού σήπονται τριάκοντα τρία 
εκατομμύρια Κινέζων· ήρχετο νά διατρυπήση τόν 
εις τήν σφαίραν ημών προσηρτημένον παράσιτον τού
τον πλανήτην, καί νά ψαύση τάς τρωτάς αύτοΰ ζώ- 
νας, έν περιπτώσει μέλλοντος τίνος πολέμου.

Ό Νέος Αύτοκράτωρ είχε μάθει έκ στόματος αύ-

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ τής Κίνας.

τοΰ τοΰ Τσίεν-Λογγ οτι τό ουράνιον κράτος δέν εΓ- 
χεν αφορμήν νά εύχαριστηθή πολύ άπό τήν έπίσκεψιν 
τοΰ Λόρδου Μακαρτνέη καί τοΰ Λόρδου ’Αμχούρστου. 
Επομένως έταράχθη μαθών τήν άφιξιν τοΰ Λόρδου 
Ούιτμόρου. Άλλ’ ύπουλος, ή μάλλον αύτόχρημα 
Κινέζος ών, δέν άπηγόρευσε διά τής βίας τάς έρεύ- 
νας τοΰ Άγγλου Πρέσβεως, άλλ’ ώργάνισεν έν μυ- 
στικώ συμβουλίω μετά τών Κ ο λ ά ω ν καταχθόνιον 
συνομωσίαν, ής ή έπιτυχία ήν άσφαλής, ώς όλων 
τών σχεδίων οσα έτεκται'νοντο έν τοίς άνακτοροις 
τής Ζέ-ολ.

Ύπάρχουσιν εις τήν γην κυβερνήσεις μεταχειρι- 
ζόμεναι άποτρόπαια μέσα όταν θέλωσι ν’ άπαλλα- 
γώσιν έπισήμου τινός κατασκόπου. Ούτως άναφέρονται 
πρέσβεις φονευθέντες δι’ ένέδρας, καί ών δ θάνατος 
άπεδόθη εις τούς ληστάς. Άλλους προσέβαλεν έν 
ταίς βασιλικαις θήραις σφαίρα θανατηφόρος, διευθυνο- 
μένη κατ’ έλάφου ή άγριοχοίρου τινός’ ά7.λους τέλος 
έφόνευσεν ή άκρασία δείπνου παρασκευασθέντος ύπό 
έμπειρου άλχιμηστοΰ. Άλλ’ οί Κινέζοι δέν γνωρί- 
ζουσι τάς μεθόδους ταύτας· προσέτι δέ καί οί νό
μοι τοΰ Λί-κί καί τοΰ Μενού τούς ύποχρεοΰσι νά 
σέβωνται τήν ζωήν τών άνθρώπων, καί ούτε νά χύ- 
νωσιν άνθρώπινον αίμα, ούτε νά γίνωνται τής χύσεως 
αύτοΰ αίτιοι, καί οι Κινέζοι είναι δούλοι τών θρη
σκευτικών νόμων των.
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"Ωστε κατά τούτο δ Λόρδος Ουίτμόρος έντε
λώς άφοβος, διότι έγνώριζε τδν Λί-κί καί ήξευρε 
τδν Μενουν έκ στήθους, καί τδν Κονφούζιον τδν 
είχε σπουδάσει έν πρωτοτύπω. 'Επομένως ποτέ ουδ 
ό έλάχιστος φόβος δεν τω έπείρχετο όταν έτρωγε 
τδ Λίεν-βάς, ή καρύκευμα ζαλίκων μελιάς, ή όταν 
έπινε·? αφέψημα άνθους τείου, τδ λεγόμενον τ σ ά - 
ούάβ. Δί ο καί, εις τδ ζέντρον άφίχθείς τής Κίνας, δ 
Λόρδος Ουίτμόρος ένόμιζεν ότι εύρίσκεται έν μέσω τω 
Λονδίνω, καί ό οίκος τοϋ Κολάου Τσίν τώ έφαίνετο 
έπίσης ασφαλής δι’ αύτδν, ώς τδ γραφείο·? του έντδς τοϋ 
μελαγχολίζοϋ Κήπου τοϋ Ούάιτ-Άλλ.

Ταύτην δέ τήν νΰκτα έμελλε κατά πρώτον 
ν’ άναπαυθή ό λόρδος Ούιτμόρος, διότι άπδ των 
έζβολών τοϋ Κίτρινου ποταμοΰ ποτέ δεν άπήλαυσε 
τήν ήδονήν μαλακοϋ στρώματος, ούτε άνεπαυθη παν- 
τάπασιν εις τήν έπαρχίαν Σάγγ-Τούγγ, ούτε 
εις τάς όχθας τής λίμνης Έμίγγ, τής βριζόμενης 
ύπδ των Κυανών ορέων, οδτε έν τή ωραία πόλει Νάν- 
Τίν-Σιέν, τήν ζωγραφικώς έπικαθημένης έπί τής άρι- 
στερας όχθης τής αύτοκρατορικής διώρυγος. Ό Κο- 
λάος, οστις τδν έφιλοξένει περιποιητικότατα έν τώ οί- 
κω του τής Τδγκ-Τσ^ού-φού , τω είπε τεσσαρας 
στίχους τοϋ ποιητοΰ Κάγγ-"ΐ, οίτινες, διατηρουμέ- 
νης τής χαρακτηριστής αύτών βραχύτητος, δύνανται 
νά μεταφρασθώσιν ώς εφεξής*

Πρώτη 
Δεϊπνον 
ϊ πνον 

Ιζοτη.
Ή δε μετάφρασις αυτή πρέπει ακόμη νά μεταφρασθή 
ώς έφεξής· Αυτή είναι ή πρώτη νύξ σας· 
πρέπει ά φ’ ου έδειπνήσατε νά π α ρ α δ ο - 
θήτε εις τδν ύπνον, καινά κοιμηθήτε 
έν όσω δαρκοΰσι τής νυκτδς τά σκότη, 
Αισχρά παράφρασις άναξία τοϋ πνεύματος τής Κινε
ζικής γλώσσης, τόσον φειδωλής περί τάς λέξεις, 
ώστε δ Κινέζος προτιμά νά φανή σκοτεινός μάλλον 
παρά φλύαρος.

Ό Λόρδος Ουίτμόρος, καταπιών κοτύλην άφεψή- 
ματος νυμφαίας, έξετάθη έπί τής κλίνης του, καί 
έσφιξεν εαυτόν άπαλώς εις τάς άγκάλας του, παρη- 
γορούμενος ύπδ τής ιδέας οτι ήθελε τέλος κοιμηθή 
δέκα ώρας έπί στερεάς γής. Ό γλυκύς ύπνος κα- 
τήρχετο ήδη έπί τών βλεφάρων του, όταν ήκούσθη τδ 
προανάκρουσμα νυκτερινού κώμου πρδ τής πύλης τής 
φιλοξένου οικίας. Εις τήν Κίναν δέ, ότε δ κώμος 
τελήται πρδς τιμήν μεγιστάνος τινός, ουτος χρεώ
στε? νά έξέλθη εις τδν έξώστην, καί άνά παν τέ
ταρτον ώρας νά χειροκροτή, ύψών τους δύω του λι- 
χανους μέχρι τών ώτίων του, καί κινών έλαφρώς τήν 
κεφαλήν πρδς δεξιά καί πρδς αριστερά. Ό Λόρδος 
Ουίτμόρος ήν δούλος τών ξένων έθιμοταξιών, ώς 
χρεωστεϊ νά ήναι πας καλός διπλωμάτης. Έγερθείς 
επομένως, ένεδύθη, έφορεσε τά χειρόκτιά του, καί 
έφάνη εις τοϋ κοιτώνός του τδν έξώστην. Ή κινεζι
κή μουσική έπλημμυρει τήν δδδν ώς χειμαρος αρμονίας 
άκατονομάστου. Ουδέποτε εις τάς συνελεύσεις τής 
δδοΰ Ίορδάνου έν Αιβερπουλ τής ’Αγγλίας, οί μου
σικοί τής έ τ α ι ρ ί ας τής έ γ κ ρ α τ ε ί α ς έν τή μέθη 
δργίων καί συμποσίου δεν ηυτοσχεδίασαν τοιοϋτο μέλος. 
Τδ μουσικόν διευθυντήριον τής Τόγγ-σού-φού είχε 
συναθροίσει άφ’ ολας τάς Παγόδας δλα τά ώτοκτό- 
να του όργανα, καί τδ Σάμμ-ζίνν μέ τή? βα- 
ρείαν διαπασών, καί τδ δίχορδον υο υτ- κδμμ, έχον 
πλήκτρου ίππίων τριχών, καί τδ φειποτε βραγχώ-

δες ρ’ ζίνν, καί τους δξεϊς καλάμινους αυλούς, 
καί τδ τσού-κού, κινούμενον ύπδ ράβδον ξυλινην, καί 
τδ βίν καί τδ σιτάρ, καταγωγής ινδικής. Εις τδ 
καταχθόνιον τούτο ήφαίστιον, εις τήν έζρηξιν ταύτην 
διατόρων ήχων, προσήδε χορός βρεφικών κριγμών 
καί νιαουρισμάτων αί δε ραγδαίως καταφερόμεναι α
φανείς αυται ρίναι, διετρύπων τδν έχέσαρκον αγ
γλικόν ύπενδύτην τού Λόρδου Ούϊτμδρου, καί μετ’ 
εύθυμου σκληρότητες κατεσπάραττον τήν πρεσβευτι
κήν του έπιδερμίδα.

Μία τών ρητών παραγγελιών τοϋ Λόρδου Βαθούρ- 
στου ήν ζαί αυτή* « Ούίτμόρε, φιλτατε. Εις τήν Κί
ναν ούδέν ά; μή σέ έκπλήττη. Παραδέχθητι τδ 
σύνθημα τοϋ συγγενοΰς σου Βολιγγβρόζου « ού δ έ ν 
θαυμάζειν »· Θεώρει τά πάντα ώς φυσικά. ’Ακούε 
τά πάντα, πρόσεχε εις πάντα, καί ποτέ μή πα- 
ραπονήσαι. »

Ό δέ Λόρδος Ουίτμόρος, ευπειθείς στρατιώτης 
ών τοϋ μεγάλου διπλωματικού στρατού, είχεν ά- 
ποφασίσει ν’ άκολουθήση ήν έλαβε διαταγήν μέχρι 
τών έσχάτων αυτής συνεπειών.

'Επομένως ήκουσε τδν κώμον μέχρι τοϋ τελευ
ταίου του τόνου, ζαί, ο'ταν άπεσύρετο, έστησαν ύπδ 
τδν έξώστην του πεντήκοντα πυροτεχνήματα έκ τοϋ 
έργοστασίου τοϋ Ψέ-Λί, τοϋ κυριωτέρου τατάρου πυ
ροτέχνου τής Ζέ-όλ.

— Τδ αληθές είναι, έλεγε καθ’ εαυτόν δ Λόρδος 
Ουίτμόρος, οτι μέ δέχονται ώς πρέσβυν, καί μοί 
άποδίδουσι τάς εις τήν αξίαν μου άνηκούσας τιμάς. 
Δέν ήμπορώ διά τούτο νά παραπονηθώ. Θά τοίς 
ήμην όμως πολύ εύγνωμονέστερος δΐ ολας τάς φι
λοφρονήσεις ταύτας, αν είχα κοιμηθή τουλάχιστον 
μίαν νύκτα,

Τδ πυροτέχνημα διήρκεσε δύω ώρας, καί έπερατώθη 
διάλαμπρας παραστάσεως δΐίκνυούσης τήν σελήνην πο- 
λεμουμένην ύπδ κυανού δράκοντες- δραγμδς δέ χιλίων 
πυρσοζρότων δμοϋ έπανηγύρισε τήν νίκην τής σελή
νης κατά τοϋ αιωνίου έχθροΰ της.

Μετά τήν μουσικήν καί τά πυροτεχνήματα έπε- 
κράτησεν εις τήν δδδν σιωπή, τούτέστι φορητός 
θόρυβος, καί δ λόρδος Ουίτμόρος κλείσας τδ πα- 
ράθυρον, έσβυσε τά πυρσόκροτα τών φυσιγγίων οσα 
πρδς ίδιαιτάτην τιμήν του έρρίφθησαν εις τδν θάλα
μόν του, καί ζατεκλίνθη αυθίς, όπως ίάνη διά τοϋ 
υπνου τάς άμυχάς τής έπιδερμίδος του, καί ζατευ- 
νάση τοΰ αίματός του τήν ταραχήν.

Άλλ’ δ ώρολογοποιδς Κδξ είναι, εί καί έν άθω- 
ότητι καί άγνοια του, μία τών πληγών τής Κίνας· 
Δέν ύπάρχει οίκος δπωσοϋν μέγας, χωρίς καί ενός 
καν μουσικού ώρολογίου τοΰ Κδξ, καί δ Κινέζος 
δίδει ευχαρίστως ολας του τάς γυναίκας άντί τοΰ 
θησαυροΰ τούτου. Τδ ώρολόγιον τοϋ Κολάου ήν πε
ρίφημο·? έν Τδγγ-Τσού-φου, καί κακότροπος σύμπτωσις 
είχε θέσει τδ Κοξικδν ώρολόγιον εις τδν κοιτώνα τοΰ 
Λόρδου Ούίτμόρου. Τδ ώρολόγιον ήρχισε λοιπόν νά 
σημαίνη μεσονύκτιον. Δεν είναι δέ δ Κδξ μηχανικός 
μόνον ασύγκριτος, άλλ’ είναι συγχρόνως καί ποιητής 
καί φιλόσοφος· δι’ δ καί εις ολας τάς ώρας διεμόρφωσε 
φυσιογνωμίαν ιδιαιτέραν, ζαί ήθελε θεωρήσει αμάρτημα 
νά δώση είς τδ μεσονύκτιον τήν φωνήν τής μεσημβρίας. 
Ούδέν ’εύθυμότερον τοϋ χαρακτήρες τής μεσημβρίας 
του. ‘Η γλώσσα τοϋ κώδωνος άναπέμπει πρδς τδν 
ήλιον, είς τδ ζενίθ εύρισζόμενον, χρυσήν δέσμην με
λωδικών τόνων. ’Αλλά τδ μεσονύκτιον διαφέρει με- 
γάλως κατά τάς ιδέας τοΰ Κόξ.

Ό Λόρδος Ουίτμόρος τδ έμαθε θυσία τοϋ υπνου

του1 διότι πρώτον μεν εσήμανε τδ μουσικόν ώρο
λόγιον δυωζαίδεκα πένθιμα καί βραδέα κτυπήματα, 
είς ά προσέσταινον θρήνοι τοΰ Ύούγγου, καί νυκτι 
κόρακος κοπετός. Είς έκαστον κτύπημα τ’ ώρολόγιον 
έφαίνετο ώς έζπνέον, δίκην έμψύχου οντος, καί τδ 
επόμενον κτύπημα τοσούτον έβράδυνεν, ώστε ένόμι- 
ζες οτι ή αγωνία έθραυσε τούς χαλκούς πνεύμονάς 
του, καί οτι ή δωδεζάτη δέν θέλει σημάνει.

Τέλος ήτον μία ή ώρα μετά μεσονύκτιον, όταν 
έπαυσε τδ ώρολόγιον άναγγέλλον τδ μεσονύκτιον. 
Δωδεκάκις ήθέλησεν δ Λόρδος Ούιτμόρος νά έγερθή 
καί νά συντρίψη τδ έργον τοΰ Κδξ, άλλ’ αί δδηγίαι 
τοϋ Λόρδου Βαθούρστου άνεχαίτισαν τδν ήδη έπί 
τής μηχανής άπαισίως έπικρεμάμενον βρεταννικδν 
γρόνθον του. 'Η ’Ηχώ έπανέλαβεν άκόμη έπί τινα 
καιρόν έντδς τοΰ κοιτώνος τδ τελευταίου κτύπημα, 
μέ τόνον ύποτρέμοντα, μεταλλικόν καί θρηνώδη. 
Τέλος πάντων! είπεν δ Λόρδος Ούιτμόρος, έτελεί- 
ωσε ! θά κοιμηθώ.

Άλλ’ είς τά Κοξιζά ωρολόγια τά δώδεκα κτυπή
ματα τοΰ μεσονυκτίου είναι πάρεργα μόνον, καί 
δύνανται χρείας τυχούσης νά θεωρηθώσιν ώς προοίμιο·? 
ή ώς δωδεκάχρονου προανάκρουσμα τοϋ έν τοίς 
θαυμασίοις έλατηρίοις έκείνοις διεσκευασμένου με
γάλου λυρικοΰ δράματος. ·— Ό Κδξ δέν θεωρεί τάς 
ώρας ώς πας συνήθης ώρολογοποιδς. "Ολον τδ 
Λονδίνο·? τδ γνωρίζει τούτο, ζαί δ Λόρδος Ούιτμό- 
ρος έπρεπε νά τδ ήξεύρη είς τδν οίκον τού Κο
λάου Τσίν. Επομένως τόνος διάτορος, πλήρης στε
ναγμών καί δακρύων, άνεπήδησεν άπδ τού ώρολο
γίου είς τά στιλβώματα, είς τά μαλθώματα, είς τά 
σινουργήματα τοΰ ήχηροϋ τούτου κοιτώνος, καί τδ 
ώρολόγιον ήρχισε τδν ύμνον τοϋ Λουθήρου, τδν με- 
λοποιηθέντα ύπδ τοϋ Άνδέλου· Great god what 
do J see and hear! ’Αλλά τδ έλάττωμα ούτε τών 
ύμνων τοΰ Λουθήρου, ούτε τών μελφδιών τοΰ Άν
δέλου δέν είναι ή μεγάλη βραχύτης· καί δ Κδξ 
έφρόντισεν έπιμελώς νά μή τοίς άφαιρέση διά τής 
φωνής τών ώρολογίων του ούτε μίαν συλλαβήν, ούτε 
ένα τόνον. "Οταν ήκουσεν δ Λόρδος Ούιτμόρος τήν 
γοεράν κραυγήν τών χαλκών σπλάγχνο.'? τοΰ Κδξ, 
τήν άναπεμφθείσαν μετά τδν πρώτον τούτον στίχον, 
Γψιστε θεέ, τι βλέπω καί τί άκούω; ά- 

νεσζίρτησεν άκουσίως. Ό άπηνής ουτος στίχος έπα- 
νελαμβάνετο έςάκις ύπδ τοϋ ώρολογίου, καί έκά 
στοτε ή κραυγή άντήχει θρηνωδεστέρα. Τδ μέλος 
ήν μεν αριστούργημα αρμονίας ζαί μηχανισμού, 
καί αύτδς δ Λόρδος Ούιτμόρος ήθελε τδ θαυμάσει 
άν τδ ήκουεν έν σταθερή μεσημβρία. Άλλ’ είς τήν 
εωθινήν ταύτην ώραν δ εύγενής δδοιπόρος έτριξε τούς 
δδόντας, καί συνέτριβεν ώς κάρυα είς τδ στόμα του 
τδ έν μέ τδ άλλο ολα τά γράμματα τής έντονωτά- 
της τών άγγλικών βλασφημιών. Καθεσθείς δ’ έπί τής 
κλίνης του, έξέτεινε τούς δύω γρόνθους του πρδς τδ 
ώρολόγιον, ζαί τδ έργον τοΰ Κδξ έμελλε πλέον 
νά καταπεση τρίμματα. Άλλ’ δ φόβος μή δυσαρε- 
στήση τδν Λόρδο·? Βαθοϋρστον, καί μή παραβιάση 
τδ δικαίωμα τών έθνών, άνεχαίτισεν άκόμη τδν 
Ούϊτμόρον, οστις έκρυψε τάς χείράς του είς τδ σά
βανο·?, ώς είς τήν θήκην τά όπλα. Αλλά τδ ώρο- ·*. 
λογιον έξηζολούθει πάντοτε ώς άν δέν τδ είχεν 
απειλήσει βίαια έξάρθρωσις, καί έμελώδει κατά 
παντοιους τόνους τήν αιώνιον θρηνωδίαν τοΰ Άνδέ
λου, τήν άτελεύτητον, ώς τδν ύμνον τοΰ ώ σ α - 
να' έφαίνετο μελαγχολικώς έντερπόμενον είς τδν πέν
θιμου καί βραδύν του £υθμό·?, έπειτα δ’ έξανιστάμενον I 
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εκ τοϋ ληθάργου τοϋ σταζτώς ζαταλειβομένου μέλους, 
έξερ^ήγνυτο είς φοβερά·? συμφωνίαν χαλζοστόμων 
σαλπίγγων, ώς άν είχε συνέλθει είς τδν κοιτώνα 
τοϋ ύπουργοΰ τής Κίνας ολη ή μουσική συνοδεία 
τής κοιλάδος Ίωσαφάτ. Οταν δε έπαυσε σημαίνον 
τδ μεσονύκτιον, ήν τρίτη ώρα τής πρωίας. Τότε δή 
τδ ώρολόγιον έπράϋνε τήν φωνήν του, καί ύμνησε 
τήν προσεχή έλευσιν τής ήοϋς, ψάλλον είδύλλιον 
χαριέστατον, μιμούμενο·? τδν διαγωνισμόν τών ποι- 
μενικών αύλών, τάς έναερίους τών πτηνών αρμο
νίας, τά άσματα τών γεωργών καί τών άλεκτρυό- 
νων, τδ κελλάρυσμα τών ρυάκων, τδ φύσημα τών 
δένδρων, τά βελάσματα τών προβάτων, καί πάσας 
τάς ούρανίους ή έπιγείους αρμονίας, ό'σαι προηγούν
ται τής άνατολής τοϋ ήλιου ή δσαι τήν συνοδεύουσιν.

Ή παρατεταμένη αυτή μουσική συμφωνεί έντελώς 
πρδς^'τών Κινέζων τά ήθη, οίτινες, λαός δντεςφι- 
λεργδς, έγείρονται ολοι άπδ βαθυτάτου δ'ρθρου, τδν 
Λύτοκράτορά των κατά τοΰτο μιμούμενοι, ου αί α
κροάσεις άρχονται πριν διαυγάση τδ έωθινδν λυκαυ
γές· ζαί γνωστόν είναι οτι οι κολάοι ή ύπουργοί, 
οί άνώτερο: αύλικοί μανδαρίνοι, οί άκρόασιν ζητήσαν- 
τες πρέσβεις, ύποχρεοϋνται νά διανυκτερεύωσιν είς 
τούς αύτοκρατορικούς κήπους, περιμένοντες τοϋ ή- 
γεμόνος τήν έγερσιν. Αύτδς δ Λόρδος Μακαρτνέη 
καθυπεβλήθη είς τδν νόμον τούτον, καί ήγρύπνησε 
περιδιαβάζω·? δί όλης τής νυκτδς έπί τών γεφυ
ρών τής Ζέ-όλ μετά τοϋ Κ. Στώτονος, καί συζητών 
μετ’ αύτοϋ τδ δίλημμα, άν ένώπιον τοϋ Αύτοκρά- 
τορος τής Κίνας θέλη κλίνει τδ δεξιόν ή τό άρι- 
στερδν γόνυ, ή άν δέν θέλη κλείνει κανέν, όπως 
διατηρήση τήν άξιοπρέπειαν τής Αγγλίας. Ώς δ 
Αύτοκράτωρ, Ουτω καί οι Κολάοι δέχονται κατά 
τήν αυτήν ώραν καί έντδς τών κήπων των. Είναι 
δέ τδ έθος τοΰτο ή εύγενεστάτη πρδς τήν γεωργί
αν λατρεία παρ’ έθνει ού δ άρχηγδς είναι γεωργός 
έστεμμένος. Καθ’ ήν στιγμήν ή αύγή ανατέλλει, τρι
ακόσια έκατομμύρια άνδρών καί γυναικών ύποτίθεν- 
ται δδηγοΰντα ήδη τό άροτρον, έμπεριλαμβανομένου 
καί τοϋ Αύτοκράτορος. Επομένως αί δημόσια! ύπο- 
θέσεις άνάγκη νά τελειώσωσι πριν τής αύγής, διότι 
τδ άροτρον περιμένει είς τήν θύραν καί τής κα- 
λύβης καί τών άνακτόρων. Διά τδν λόγον τούτον, 
αμα έπαυσε τδ ώρολόγιον τδ μελωδικόν ειδύλλι
ο·? τής τρίτης πρωινής ώρας, δ Λόρδος Ούιτ- 
μόρος ήκουσε ύπδ τά παράθυρά του κρούσμα τοϋ 
έθνικοϋ λ δ, άναγγέλλον ότι έμελλε ν’ άρχίση ή 
ύποδοχή τοϋ Κολάου Τσίν. δ Λόρδος Ούιτμορος 
ώφειλε νά μήν έλλειψη άπδ αύτήν, τούλάχιστον τήν 
επαύριον τής άφίξεώς του είς Τδγγ-Τσού-φού.

Ό Λόρδος Ούιτμόρος ένεδύθη διά τήν έπίσκεψιν 
έμπρδς τοΰ ώρολογίου, ειρωνικώς σιωπώντος, καί 
κατέβη ώς νυζτοβατών είς τδν κήπον τής ύποδοχής. 
jOi άστέρες έστιλβον άκόμη δύοντες όπίσω τεχνη
τών λόφων είς τδ ύπνωτικδν δ’ αύτών φώς διεκρί- 
νοντο αί σκιαί τών έλθόντων πρδς έπίσκεψιν, πλα- 
νώμεναι παρά τάς όχθας έπιτόμου λίμνης, καί άμορφος 
σωρός πυκνοφυών δένδρων καί άλλοκότων άγαλμά- 
ςων περί τοΰ κολάου τδ δώμα. Τδν Λόρδον Ούιτ- 
μόρον έτίμησεν δ Κολάος Τσίν, δεχθείς αύτδν πρώτον. 
Τώ ένευσε δέ νά καθήση πλησίον του, καί έπειδή δέν 
είχον τίποτε νά ειποϋν ί είς πρδς τδν άλλον, είς 
έκ τών άναγνωστών τοΰ ύπουργοΰ, μανδαρίνος βα
θύς περί τήν φιλολογίαν, ήνοιξε τά συγγράμματα 
τοϋ περιφήμου Κιγγ-λιγγ τσί-τσίγγ, ζαί άπήγγειλε
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βραδεία καί έρρύθμω φωνή τό ΙΘ'. βιδλίον τού θαυ
μάσιου ποιήματος τοΰ γεωργού.

.« Εις τον οίκον τού γεωργού δέν ακούονται στε
ναγμοί καί θρήνοι. Καί δέν κοσμούσι μέν τήν τράπε
ζαν του ευώδεις οίνοι τών δχθών τού Κιάγγ, άλλ’ 
εις ον πίνει οίνον δηλητήριον δέν φοβείται. Η 
κνισσα τής άγρας τής Ταταρίας συγκρινετα: πρδς 
τήν εύχαρίστησιν οτι συντρώγει μετά τών τε'κνων 
του; Αί ήμεραι του όμοιάζουσιν ολαι άλλήλας, καί 
ή πρωτεραια δέν επεμβαίνει ποσώς εις τήν δστεραί- 
αν, κ τ λ. κ τ λ. »

Ο Λόρδος Ουιτμόρος έδοκίμαζε νά κοιμηθη μ.έ 
τούς δφθαλμούς ανοικτούς, άλλά δέν τό κατώρθου· 
προσέτι δέ, μετά πάσαν στροφήν τού ποιήματος, ό 
Κολάος επεφώνει θαυμαστικώς μέ φωνήν τόσον διάτορον 
καί δξεϊαν, ώστε ,δ Ουιτμόρος άνεσκίρτα άφυπνι- 
ζόμενος καί πριν κοιμηθή. Τέλος δέ, μετά δύω ώρών 
άνάγνωσιν, έπετράπη εις τόν Ουιτμόρον ν’ άπέλθη. Οί 
δέ λοιποί ολοι διετάχθησαν νά έπανέλθωσι τήν ε
παύριον, διά νά μήν έχη, εΐπεν ό Κολάος, ούδείς 
τήν τιμήν σήμερον νά καταλάδη τήν θέσιν τοΰ εύ- 
γενοΰς πρέσβεως τής ’Αγγλίας. Ή απαραδειγμάτι
στος καί άνήκουστος αύτη τιμή έπανηγυρίσθη άμέσως 
ύπό χορού Μανδαρίνων, οΐτινες περιεστοίχισαν τον 
Ούιτμόρον, κρούοντες τό Λό, καί προσάδοντες τόν 
έθνικόν ύμνον τών προγόνων, ου ή έπωδή επανα
λαμβάνεται τρις καί δεκάκις:
Πρός σας δσάκις στρέφεται, σοφοί μου πρόγονοι, ό νους, 
αισθάνομαι τό πνεύμά μου φερόμενον πρός ούρανούς. 

Σέε δάουγ σιέν τσού 
Ύού λίγγ ύού τίεν.

Άλλ’ εις τήν τρίτην έπανάληψιν δ Λόρδος Οδιτ- 
μόρος άπεκοιμήθη- δ έτερος έμως τών οφθαλμών 
του έ'μενεν άνοικτός διά τό εδπρεπές. Όταν έμως 
έτελείωσεν δ έθνικός ύμ.νος, εις τών μανδαρίνων έ- 
ξύπνησε καί τόν κοιμώμενον δφθαλμόν του, άναγ- 
γέλλων αύτώ οτι ό Κολάος τόν περιέμενεν εις τό 
πρόγευμα, καί ό Οδιτμόρος άναπαυθείς όπωσούν διά 
τού ατελούς τούτου υπνου, έδυνήθη νά ένθυμηθή οτι 
πίνα· διότι άγγλικός στόμαχος δέν υποφέρει ευκό
λως νηστείαν είκοσιτεσσάρων ώρών. Τό έστιατόριον 
τού Κολάου κατέθελγε τών δαιτημόνων τάς όψεις, 
τά πληρούντα αδτό ερεθιστικά κιναμώμου άρώματα 
διήγειρον τήν δρεξιν ώς πόσις άψίνθου, καί τά εις 
τούς τάπητας έμπεποιζιλμένα πτηνά έφαίνοντο καλά 
εις βρώσιν, τόσον ήσαν δρεκτικά. Προσέτι δέ καί ή 
τράπεζα, βρίθουσα έδεσμάτων, είχε τοιαύτην έπιφα- 
νειαν αγγλικής καθαριότητος, ώστε οδδεμίαν δυσα
ρέσκειαν δέν έκίνει. Έκάθησε λοιπόν δ Λόρδος Οδιτ
μόρος άπέναντι τού Κολάου, άπειλών τά τρυβλία 
διά λιμώττοντος βλέμματοο.

Ό Κολάος, ένθερμος δπαδός τού Φό, δέν παρέθετε 
ποτέ εις τήν τράπεζάν του κρέας, καί μάλιστα 
βόίον κρέας· ό βοδς είναι ιερός εις τήν Κίναν, ώς 
ήν άλλοτε εις τήν Αίγυπτον, ώς ήν εις πάντα τό
πον οπού ή γεωργία είναι θρησκεία, καί τό άροτρον 
σκεύος άγιον. Ταύτα πάντα όμως, ώς θεωρία μέν 
θρησκευτική είσί θαυμαστά, άλλ’ έπί τραπέζης φαίνον
ται αξιοθρήνητα εις τόν άγγλικόν στόμαχον. Τό γεύμα 
ήρχισε μέ κινεζικά λάχανα, τά καλούμενα, Πε-τσ άϊ, 
λευκδφυλλα, λεπτά, τρυφερά, καί με έμβαμμα έκ Ν ι- 
σ ό ν - τ ο ύ, άλλων λαχάνων ρικνοφύλλων, άναφερο- 
μένων υπό τοΰ Λώρη εις τόν κατάλογον τών φαρμα
κευτικών βότανών του. Ό Οδιτμόρος όπεδέχθη μετά 
πολλής ψυχρότητος τήν γαστρονομικήν ταύτην εισα
γωγήν, καί προφανές ήν οτι οί σαρκοφάγοι όδόντες

του δυσαρέστως παρέδιδον τά δύω φυτικά ταύτα 
προϊόντα εις τόν έπανιστάμενον στόμαχόν του. Μετά 
ταύτα παρετέθησαν δύω είδη ήμιέφθων μυκήτων, δ 
μό-κού-ζίν καί δλιν-τσεί, ους έψαλεν άμ- 
φοτέρους ό Αύτοκράτωρ Κάγγ-t , ένώ ή τοιαύτη 
τιμή δέν άπεδόθη εις τά λοιπά τής Κίνας κρυπτό
γαμα. Άλλ’ ό Οδιτμόρος, άείποτε δυσπιστών 
πρός ολους τούς μήκυτας, είτε τούς έψαλον είτε 
ό'χι οί αδτοκράτορες ή τής 'Ρώμης ή τού Πεκίνου, 
ΰπεξέφυγε μετά πολλής έπιδεξιότητος τά δύω έπί- 
δουλα καρυζεύμ.ατα. Μετ’ δλίγον όμως μετενόησε 
διά τήν διπλωματικήν δυσπιστίαν του, όταν είδε τον 
Κολάον καταβροχθίζοντα τά ύποπτα ταΰτα έδέσματα 
διά τής άκίδος τών χρυσών του καρφίδων. Έπειτα 
δύω ύπηρέται προσήνεγκαν έν πομπή δγγωδέστατον 
τρυβλίον κεράμου στιλπνού, ου ή θέα έχαροποίησε 
τά μέγιστα τούς δυω υιούς τού Κολάου. Περιείχε δέ 
καρύκευμα ζιζύφων, τών καλουμένων Κ ί γ γ-κ ο υ ά γ γ- 
τ σ ε ί, έφ ών έπιπάσσεται ινδοπέπερι, δπως διορ- 
θωθή όπωσούν τό τής γεύσεώς των μωρόν. Οί δδόν- 
τες τού Λόρδου αίμωδίαζον μέχρι τών βιζών των 
ένώπιον τών καταψύχρων αύτών σκευασμάτων, άπερ 
παρατιθέμενα έντός τών στιλπνοτάτων κεραμίων 
τοΰ ουρανίου κράτους, δέν καθίσταντο δι’ αυτό φορη- 
τότερα. Άλλά πρός κορύφωσιν έ'τι τής συμφοράς 
του είτε κατά τύχην, είτε διά κινεζικής σκληρότη
τες ήνοίχθησαν αίφνης τά παραθυρόφυλλα τού εστιατο
ρίου, καί τό πρώτον βλέμμα τοΰ άγγλου συνδαιτη- 
μόνος εις τόν πέριξ λειμώνα άπήντησεν άγέλην 
έξαισίων βοών, ών τό εύχυλον διεκρινετο καί έπί 
τής ωμής καί ζώσης σαρκός των, καί άνεπόλει εις 
τόν Οδιτμόρον τά ώραιότερα τών ζώων οσα ή βου- 
τρόφος έπαρχία τής Δευονσχίρας πέμπει εις τού 
Λονδίνου τάς άγοράς. Τά τετράποδα ταΰτα, διαπρέ- 
ποντα έν τη εδσαρκία των, περιείρχοντο βρενθυόμενα 
εις τήν νομήν, καί πεποιθότα εις τό άπαραβίαστον τής 
ίερότητός των. Ό Λόρδος Οδιτμόρος λιμώττων παρά 
τήν τράπεζαν τςΰ υπουργού τής Κίνας, ήτένιζε τούς 
βαδίζοντας τούτους λόφους κρέατος έξαιρέτου, τάς 
κινητάς ταύτας σύλλογός τού έψητού 'Ρος·’-Βείφ, 
καί τά έξαίσια έκεϊνα κώλα είς πυριζόλας έσκευα- 
σμένα- καί δ διπλωμάτης Τάνταλος παρηκολουθει 
ολα τά κινήματα τών διεγερτικών έκείνων βοών, τούς 
κατέτεμνε διά τής φαντασίας, τούς έξήρτα τεμαχη- 
δόν έπί τών φλογών τής οικιακής εστίας, καί τούς 
παρέθετεν εις εαυτόν μετά γεωμήλων, ευώδεις καί 
κνίσσαν αποπνέοντας λιπαράν. Έπειτα δέ άφωνος 
άπελπισία κατεσπάραττε τήν καρδίαν του, δτε τά 
τετράποδα, υπαρκτά καί πλήρη ζωής, ύπέίλεπον βλο- 
συρώς τόν άνίσχυρόν των έχθρόν, καί έβοσκον τήν 
παχείαν χλόην, άψηφοϋντα τήν 'μάχαιραν καί τόν 
πέλεκυν. Έν ώ δ’ ό Λόρδος ήν εις λογισμούς βεβυ- 
θισμένος τοιούτους, έλαβεν άντί έπιδείπνου άγγεϊον 
τείου μέλανος άπό τήν χεϊρα τού υπουργού τής 
Κίνας, ου τό πρόσωπον έξεφραζε τήν ένδόμυχον ευ- 
χαρίστησιν Άμφιτρύονος συναισθανομένου μέν τά 
πρός τόν ξένον αυτού καθήκοντα, άλλ’ ένταυτώ καί 
τήν παρήγορον συνείδησιν οτι άμέμπτως τά έξεπλή- 
ρωσε. Δισταγμός ύδριστικός, άκτίς έφήμερος σκέψεως, 
έπέλαμψεν έπί τοΰ νοός τού διπλωμάτου, άλλ’ άμα 
έσβεσθη. Ό Λόρδος Οδιτμόρος ένόμισεν έπί μίαν 
στιγμήν οτι περιπαίζεται ύπό τού ξενοδόχου του" 
άλλά δύω λόγοι έξήλειψαν τήν πολεμίαν ταύτην 
ιδέαν. Πρώτον μέν τό αίσθημα τής βρεταννικής υ
περηφάνειας, μή έπιτρέπον αδτώ οδδ’ έπί μιαν στιγ
μήν νά πιστεύση δττ ευήθης Κινέζος έδύνατο ποτέ νά

έμπαίξη διπλωμάτην τού είδους του· Έπειτα δ’ οτι έπί 1 
τής φυσιογνωμίας τοΰ Κολάου τοιαύτη έπήνθει βλα
χίας έκφρασις, ώστε καί άπλή ύπόθεσις υπούλου 
σκευωρίας ήν άπαράδεκτος. Προσέτι καί ό Λόρδος Οδιτ
μόρος ένθυμεϊτο τήν φράσιν ταύτην τού Άδδισώνος*
« Μή πιστεύης άνθρωπον έχοντα ρϊνα δξεϊαν καί 
στόμα χωρίς χείλη. » Trust no man with pointed nose 
and mouth without lips! ώστε τό άξίωμα τούτο τού 
μεγάλου Θεοφράστου τών Άγγλων, οστις έσπουδασε 
τήν άνθρωπίνην καρδίαν έπί τής 'Ροχεστέρίας γεφύ- 
ρας, καθησύχασεν έντελώς τόν Οδιτμόρον διότι δ 
Κολάος Τσίν δέν ΰπήγετο εις τήν κατηγορίαν τών 
στιγματιζομένων ύπό τού Άδδισώνος· ή ρίν αυτού, 
καταστρόγγυλος, κατηρχετο μαλακώς έπί δύω πορ
φυρών, εύσαρκων καί κυματούντων χειλέων. Τις άνα- 
γνούς τόν Άδδισώνα νά δυσπιστήση πλέον πρός τοιοΰ- 
τον άνθπωπον 1

—· Ά! Άν είχα τόν Λόρδον Βαθοΰρστον έδώ, 
εΐπεν ό Οδιτμόρος, θά τόν παρεκάλουν νά μεταβά- 
λη τάς όδηγίας του. Αισθάνομαι οτι δέν άντέχω.

Ό δέ Κολάος είπε πρός τόν Οδιτμόρον
•—· Μιλόρδε, πάντα φάγης έδώ, έξοχότη σας.
Καί πατρικής άγαθότητος έκφρασις έπέλαμψεν έ

πί τού ήρέμου καί φαιδρού του προσώπου. Άρα δ 
Οδιτμόρος ήν διά παντός προσκεκλημένος εις τήν 
οικιακήν τράπεζαν τοΰ Κολάου. Άν ήρνεϊτο, ήδόνατο 
νά δυσαρεστήση καί νά παροργίση καί τόν ξενοδό- 
χον του, καί τόν Λόρδον Βαθοΰρστον. Δέν έτόλμησεν 
επομένως ν’ άρνηθή, καί έδέχθη.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην τέσσαρες ύπηρέται εί- 
σήλθον καί κατέθεσαν εις τούς πόδας τοΰ Οδιτμόρου 
ύπέρογγόν τι δώρον, προσφερόμενον αδτώ υπό τού 
Τσίν. Συνίστατο δέ εις μέγαν λίθον βαναύσως λελα- 
ξευμένον, καί παριστώντα δήθεν τόν Κινεζικόν Πο- 
σειδώνα. Ό θεός έκάθητο άνοκλάζων κατ’ Ασιανών 
έθος έπί δώδεκα ραβδώσεων, αιτινες παρίστων τήν 
θάλασσαν. Έφερε δ’ έπί τής κεφαλής πίλον εις οξύ 
άπολήγοντα, καί είς μέν τήν μίαν τών χειρών έκρά- 
τει ίχθύν, είς δέ τήν άλλην μαγνήτην.

*0 Οδιτμόρος δέν ήξευρε πολύ τί νά κάμη 
τήν προσφοράν ταύτην, ήν μόλις έφερον τέσσαρες 
εύρωστοι ύπηρέται έπί βαρέως λαρυκίνου φορείου. 
Περιελθών έπομένως ό δυστυχής διπλωμάτης έπί τινα 
καιρόν πέριξ τοΰ ύπουργικοϋ δώρου, διέταξε τούς 
όπηρέτας νά τό έναποθέσωσιν είς τόν θάλαμον όπου 
έμελλε νά μείνη μέχρι τής άναχωρήσεώς του. Έν 
ω δ' έδιδε τήν διαταγήν ταύτην, τώ άνηγγέλθη έπί- 
σημος έπιτροπή τών σοφών Τ σχί ν ν - τά- κ ο υ ά ν - 
μ ί ν , λαμπάδων τής ιστορικής έπιστήμης, μελών τής 
άρχαιοτάτης καί σοφωτάτης τών άκαδημιών τοΰ κόσ
μου, ήτις έφεδρε τοΰ σιδήρου τήν χρήσιν πρό τοΰ 
Θυβαλκάϊν, τό άροτρον πρό του Τριπτολέμου, τήν 
μαγνητικήν πυξίδα πρό τοΰ Φλαυίου Γιοία, καί τήν 
πυρίτην πρός τοΰ Βαρθόλδου Σχβαρτίου. Ή ένδοξος 
αυτή εταιρία πολλάκις έτιμήθη προεδρευθεϊσα άπδ$ 
Άγους ή υιούς τών αύτοκρατόρων, καί αύ'τη έχει 
τό δικαίωμα νά παύη τάς έκλείψεις όταν παρατείνων- 
ται έπιφόβως· άληθές όμως είναι ότι σπανίως άσκεϊ 
τούτο της τό δικαίωμα.

Ό Λόρδος Οδιτμόρος δέν έδύνατο, χωρίς νά πρόσ
κρουση είς τά ιερώτερα τών έθίμων, ν’ άποκλείση 
τής θύρας του σοφούς τοσουτω μεγαλοφρονοΰντας 
έπί τη παιδεία καί έπί τη ιστορία των. Έρώτησε λοι
πόν περί τής έθιμοταξίας τής ύποδοχής, καί έμαθεν 
ότι δ ρήτωρ τής εταιρίας όμιλεϊ καθήμενος, οτι δ’ 

’ί άκούοντες αύτόν ΐστ vw ί'“· Ά

μόρον ήθελε φανή άρεστότερον άν ήτον ή έθιμοτι 
ολως άντίστροφος, διότι τό σώμά του, έξαντληθέν ΰ 
τής άγρυπνίας καί τής νηστείας, άπεστρέφετο τή 
κάθετον θέσιν, καί έπεθύμει τήν ήδυπαθή έπικουρίαν 
προσκεφαλαίου.

Ή ύπεροψία 'Ισπανού μαχαιροφόρου ή ήγεμόνος 
ταοτάρου είναι τό μηδέν ένώπιον τοΰ τύφου τοΰ προ
έδρου τής ένδοξου εταιρίας έκείνης. Έπί κεφαλής 
φέρει πίλον κροκωτόν, πτερόν λευκόν, καί ούράν 
ύπερμήκη, τρία τινά όγγούντα ύπέρ παν μέτρον πάσαν 
Κινέζου καρδίαν. Χωρίς νά χαιρετήση τόν Λόρδον 
Ουιτμόρον, έκάθησεν έπί τού μαλακωτέρου τών προσ- 
κεφαλαίων, διέταξε καί τούς σοφούς νά καθήσωσι, 
καί λαβών άπό πήρας προσερραμένης είς τήν σισύ- 
ραν του όγγώδες χειρόγραφον, ήρχισε νά τό άνα- 
γινώσκη με φωνήν ρινόφθογγον καί βραδεϊαν, καί 
δίδουσαν είς τούς άκροωμένους προαίσθησίν τινα τής 
αίωνιότητος.

Τό άντικείμενον τού λόγου ήν αυτή ή ίστι ρία 
τής Κίνας. ‘Ο ρήτωρ διηγήθη. τήν γέννησίν τού σύ- 
αν-κού, τού πρώτου άνθρώπου, τήν πρώτην γε, αν [ 
τών αύτοκρατόρων, τών Τίεν-όάγγ, αδτοκρατόρων τοΰ 
ουρανού· τήν δευτέραν τών τύ-όώγγ, αύτοκρατόρων 
τής γης· τήν τρίτην τών Ζίν-δάγγ, αύτοκρατόρων 
τών ανθρώπων. Μετά ταΰτα έξέθεσε τάς δυναστείας 
τών πέντε άδελφών Λούγγ, καί των έξηκοντατεσ· 
σάρων Χε-τύ, άνεφερε τούς τρεις Ό -ιό, άντικατα 
στάντας ύπό τών έξ αύτοκρατόρων Λίεν,-τούγγ· πί 
τέσσαρας Σού-μίγγ, τούς πέντε Σάν-φέζ τούς δέφ 
τρεις 'Γού-τζ τούς δεκαοκτώ Χάν-τούγγ. Μετά','?' 
τα ό λόγος έμνημόνευσε κατά χρονολογι κήν ϊγ ν 
τούς αυτοζράτορας Δί-κι·}γ-θέ, Κάϋ-ύούγ-χέ, ϊαν- 
χέ, Τάιν-ύ-χέ, συγγραφέα φυσικής ίστορί ας» τόν 
Κούγγ-σάν-χέ, τόν Χεν-μίν, τόν Τ-τύ-χέ, τιΛν Ουν- 
τούν-χέ, ένδοξους βασιλείς, ούς διεδέχθησαν ετι εν- 
δοξότεραι βασιλεϊαι μιας πρός τάς έβδομήκοντα οικο
γενειών. Μετά ταΰτα ήλθεν ό άθάνατος Κι, δ μέγι
στος τών μουσικών τοΰ κόσμου, καί έφευρετής τής 
Κινεζικής καλής συμπεριφοράς. Τό δέ όνομα τοΰ Φού-ι 
προφέρων, ό ρήτωρ έκλινε τήν κεφαλήν, καί ολοι οί 
σοφοί έψαλον τόν ύμνον τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός, 
οστις θεωρείται ώς άληθής θεμελιωτής τοΰ Κινεζ'κοϋ 
κράτους μετά τοσαύτας γενεάς δμυχλώδεις. Ό Φού-ΐ
έφεΰρε τήν άστρονομίαν, καί περισσότερον σέβας είς 
ούδένα άποδίδεται αύτοκράτορα έκ τών τριών καί ε
ξήκοντα δυναστειών, οΐτινες κατέρχονται άπ’ αύτοϋ είς 
τόν τελευταϊον αύτοκράτορα Τσίεν-λόγγ. Ό σοφός 
ρήτωρ διέγραψεν εύσυνειδήτως τήν βιογραφίαν τών 
αύτοκρατόρων τών τριών καί έξήκοντα τούτων δυνα
στειών, καί άπηρίθμησε πρό πάντων άκριβολόγως, τάς 
άναριθμήτους άνακαλυψεις οσαι έγένοντο έφ’ έκάστης 
βασιλείας.

Ή άγόρευσις αύ'τη διήρκεσε μόνον δώδεκα ώρας, καί 
δέν έδύνατο νά διαρκέση δλιγώτερον, διότι περιείχε 
έπίτομον καί συγκεφαλαιωτικήν περίληψιν τής μα
κροτέρας ιστορίας τού κόσμου. Είς πάσαν μίαν τών 
δυναστειών δ Λόρδος Οδιτμόρος έκινδύνευε νά λει- 
ποθυμήση, καί δ έγκέφαλός του, ύποβρύχιος είς κα
τακλυσμόν κινεζικών συλλαβών, έσκοτοδινία ώς έν 
μέθη δπίου· τό δέ μέτωπόν του, έφ’ ου έπεβάρυνον 
αί μυριάδες τών αύτοκρατόρων τού ούρανίου κρά
τους έπιδεικτικώς διαβάντων τοΰ ένός μετά τόν 
άλλον έν δωδεκαώρώ παρατάξει, ήν πορφυροΰν καί 
πυρέσσον ώς μετά όργια συμποσίου. Έν τέταρτον τής 
ώρας εΐχε παρέλθει μετά τήν άποπεράτωσιν τής αίω-

-- καί δ άήρ τοΰ δωματίου έφαίνετο



καταχέων άκόμη κατά των ώτίων τοΰ Ούιτμόρου 
τόν χείμαρον έκείνον τών μονοσυλλάβων, στρός ον 
κινεζική ύπομονή δύναται μόνη ν’ άνθέξη. Ό πρόε
δρος τής εταιρίας περιέμενε θριαμβευτικώς τήν ά- 
πάντησιν τοΰ άγγλου περιηγητού. Άλλ’ ό δυστυχής 
διπλωμάτης έλησμόνησε τήν στιγμήν εκείνην τά 
δλίγα κινεζικά οσα είχε μάθε! έν Ευρώπη ύπό τού 
Τούαγγ-δ, έλησμόνησεν ακόμη καί αύτά τά άγ- 
γλικά, καί ουδέ άν ζή ήσθάνετο πλέον. Εις τήν 
ύπερτάτην ταύτην αγωνίαν ό Ούίτμόρος μόλις έν- 
Ουμήθη οτι έχει ένα βραχίωνα· καί τόν βραχίωνα 
τούτον τόν ύψωσε βαρέως καί τόν έθεσεν έπί τής 
καρδίας του, έκτελών τό σχήμα έκεινο, ό'περ παν
ταχοϋ τοΰ κόσμου έμφαίνεί έγκάρδιον ευγνωμοσύνην 
ύπερτέραν πάσης έκφράσεως.

Οί σοφοί άνεχώρησαν άνά δύω, βαδίζοντες καί 
κλσνούμενοι ακροποδητί, καί έν ω δίήρχοντο έμπρός του 
δίκην αγάλματος ακίνητου Ούιτμόρου, τόν ήσπάζοντο 
λή’ώς καί με μικρούς πονηρούς όφθαλμούς. Άλλά 

_ ' το'.αύτην άθέτησιν τής εις σοφούς πρεπούσης 
'ί'. ,ριθειας δέν ήν δυνατόν νά παρατηρήση, κακώς 
ώς είχεν, ό διπλωμάτης.

Αμα δ’ έμεινε μόνος, δ Ούίτμόρος κατέπεσεν έπί 
σωρού προσκεφαλαίων καί άπεκοίμήθη. Άλλ’ ή μία 
ώρα τοΰ ύπνου, ήν τω έχορήγησεν δ Κολάος, αντί 
νά πραΰνη, ηύξησε μάλλον φυσικώ τω λόγω τόν 
πυρετόν του, καί κινεζικά όνειρα, τά άτοπώτερα ο- 

ων τών ίνείρων τοΰ κόσμου, έξερράγησαν εις τόν 
•κέφαλον τοΰ δυστυχούς δδοιπόρου. Είδεν άρχον
τας έμπρός του έπί ταπήτων κινεζικών τάς έξή- 

■ ‘τα δυναστείας, καί οτι κολυμβώντα αύτόν διά ποτα- 
1*ου μονοσυλλάβων, δ αθάνατος Φού-ί τόν έσωσεν έκ τής 
*-®Ρ·ης έν ω κατεδυθίζετο εις στρόβιλον τών Ύ-Κί. 
^ΕπειτΛ'α ££ οτι έκάθητο εις τήν τράπεζαν τού περιφήμου 
ξενοδοχείου τοϋΆστέροςκαί ποδιοδέτουείς 
'Ρίχμόνδον, καί οτι δ Λόρδος Βαθοΰρστος τώ προσέφερε 
τέμαχον τού βοός Άπιος έσκευασμένον εις οίνον 
μαδέρας, καί ποτήριον κατεψυγμένου καμπανικού 
οίνου.

Αίφνης γενικός κανονοβολισμός τόν έξύπνησε. Διά 
μεγάλων αγώνων συνήψε τά πανταχοϋ έπί τών 
προσκεφαλαίων διεσπαρμένα μέλη του, καί αύτομά- 
τως ήγέρθη όρθιος, Έμπρός του δέ είδε τού Κολάου 
τό πρόσωπον, έφ’ ού έπέλαμπε παρήγορος έκφρασις 
μακαριότητες καί γαλήνης, έν τών προσώπων έκεί- 
νων ά ή σοφή Πάν-ο πέ'ί παραβάλλει πρός τήν παν
σέληνον άνατέλουσαν έπί τού όρους Νι-Κιού.

Ό Ούίτμόρος δι’ ενός νεύματος, μόνης γλώσσης ήν 
έδύνατο τότε νά όμιλήση, έρώτησε τόν Κολάον τί ση- 
μαίνουσιν οί κανονοβολισμοί ούτοι.

Ό Κολάος τω άπεκρίθη διά τής γλυκυτέρας φω
νής του οτι ή πόλις έμελλε νά πανηγυρίση τήν 
έπισημοτάτην τών έτησίων εορτών, τήν έορτήν τής 
Πανσελήνου, ήτις, μετά μεγίστης χαράς τώ άνήγ- 
γελλε, οτι έμελλε νά πανηγυρισθή έμπρός τής 
οικίας του, έπιτραπέντος τούτου κατ’ έξαίρεσιν καί 
πρός τιμήν τού ένδόξου Άγγλου διπλωμάτου άπό τούς 
Λαμάς τού ναού τού ά ληθ ώς μεγάλου φωτός.

Ή φυσιογνωμία τού Κολάου έξηκολούθει έκφρά- 
ζουσα τήν ένδόμυχον εύχαρίστησιν αγαθού οικογε
νειάρχου έπιζητοϋντος πάντα τρόπον δπως διασκε- 
δάση, διδάξη καί τέρψη φίλον τινά όδοιπόρον, καί 
τήν χαράν οτι τό κατώρθωσε.

Μετά τόν δεύτερον κανοβολισμόν ήνοίχθη ή σκιάς 
τών έπισήμων υποδοχών, καί δ Κολάος έπρόσφερεν ι 
εις τόν εύγενή Λόρδον τήν καθέδραν έκ δεξιών του. I

Διερχόμενος δέ διά τοΰ κήπου, ό Λόρδος Οώτ- 
μόρος έκοψε κρυφίως δύω πορτοκάλλια μανδαρίνα 
διά τό γεύμά του, διότι τήν ήμέραν τής εορτής τής 
πανσελήνου γεύμα δέν υπάρχει εις τών Κολάων 
τούς οίκους.

Η πρό τοΰ οίκου τού Κολάου έκτεινομένη στρογ- 
γύλη πλατεία είναι απέραντος. Δέκα διώρυγες συγ- 
κεντροΰνται είς αύτήν ώς άκτΐνες, καί κατά τόν 
Μακαρτνέην είναι ή Ένετία τής Κίνας.

Επί τής πλατείας λοιπόν ταύτης έφαίνετο συβ- 
ρέουσα δλη ή πόλις· καί ραβδισμό! άκρίτως καί 
άσώτως δαψιλευόμενοι ύπό πολλών λόχων στρατιω
τών, διετήρουν τήν τάξιν μεταξύ τού θορυβώδους 
έκείνου όχλου. Μία δέ ίλη λευκοστίκτων ίππων τής 
αύτοκρατορικής σωματοφυλακής ήν παρατεταγμένη 
έμπρός τής κανονοστοιχίας δώδεκα σιδηρών πυροβό
λων, ύπερασπίζουσα αύτά κατά τής ακάθεκτου περιέρ
γειας τών Κινέζων, οΰς μεθύει δ θόρυβος ώς δ οίνος. 
Συνοδείαι νεανίδων διέβαινον φαιδρώς μεταξύ τών 
άνδρών, καί διένεμον μειδιάματα πέριξ των. Είναι 
δέ ή πόλις Τόγγ-Τσού-φού περίφημος διά τό κάλ
λος τών γυναικών της, καί πληροί· συνήθως τά κε- 
χηνότα όλων τών γυναικωνιτών τού ούρανίου κρά
τους. Οί πατέρες έν αύτή πωλοϋσι τάς θυγατέρας 
των είς τόν θέλοντα νά δώση τό άντίτιμόν των. Ό 
δέ κίτρινος ποταμός, ή αύτοκρατορική διώρυξ, καί 
ο! άπειράριθμοι αυτής κλάδοι μετοχετεύουσι καθ’ έκά- 
στην μέχρι τών έσχατιών τού κράτους τό ζών έμ- 
πόρευμα τοϋτο, ού γενική αποθήκη είναι ή Τόγγ- 
Τσού-φού.

Αίφνης αλαλαγμός όξύς, αλαλαγμός άγνωστος είς 
εύρωπαίων ώτα, καί όμοιάζων ώς άν διέσχιζε χαλ
κών λεπίδων ωκεανόν, αλαλαγμός κινεζικής πόλεως 
ήγέρθη έκ τής πλατείας ταύτης, καί άνέβη πρός 
τήν σελήνην, προκύπουσαν έκ τού λόφου Μιγγ-τάν. 
Καί συγχρόνως τό πυροβολικόν, καί μύρια μουσικά 
όργανα προσεθορύβησαν άσπαζομενα τό λατρευόμενον 
άστρον, τής Κίνας τόν ήλιον. Αναρίθμητα δέ πυ
ροτεχνήματα έξεβράγησαν έξ όλων τών σκιάδων, καί 
ύπ’ αύτών φωτισθεϊσαι άνέλαμψαν έν τη νυκτί αί 
χρυσοί όροφαί τών μεγάλων οίκων καί τών Παγο
δών, καί οί σινουργεΐς πύργοι, φαινόμενο! ώς έπάρ- 
γυροι τότε. 'Η νυκτερινή αυτή ήμέρα έφώτισε νεά- 
νιδας όρχουμένας καί κινούσας όρμαθούς κωδωνίων· 
θαυματοποιούς συστρεφομένους έπί τής άκρας ίν- 
δοκαλάμων, σχοινοδάτας διατρέχοντας τούς αέρας, 
παντομίμους διαφόρως καί γελοίως σχηματιζομένους.
Οί δέ λάμαι έψαλλον ύμνους πρός τήν σελήνην, 
καί άνά πάντα νέον πυροβολισμόν δ αύτός έμμανής 
αλαλαγμός άντήχει καθ’ ολην τήν πόλιν. Χιλιάδες 
δέ φανών διέσχιζον τήν δδόν ώς συστήματα παρα- 
φόρων αστέρων· καί πάς δ λαός, τά βλέμματα εις 
τόν ούρανόν έχων έστραμμένα, παρηκολούθει τήν βρα
δεία·; τής πανσελήνου άνάδασιν αυτή δέ έφαίνετο 
δεχομένη τήν λατρείαν ταύτην μέ τό γαληνιαϊον 
μειδίαμα τό δακρίνον τούς ύπουργούς τής Κίνας.

Τό θέαμα τούτο ήν έξαίσιον, καί ούδέ μακρόθεν 
δύνανταινά παραβληθώσιν σι Ευρωπαϊκοί τελεταί πρός 
τήν έορτήν ταύτην τής Πανσελήνου, καθ’ ήν απέραν
τος πόλις, πλήρης ποικιλοχρόων σκιάδων, κατακε- 
καλυμμένη ύπό χρυσών κεράμων καί υπό σινουργη- 
μάτων στιλπνών, πεφωταγωγημένη διά φανών καί πυ
ροτεχνημάτων, άσπάζεται τήν πανσέληνον, τήν ήρε- 
μον ταύτην βασίλισσαν τής νυκτός. Καί αύτός δ Λόρ
δος Όύιτμόρο^. ^—λωματικήν καί άν είχε τήν 
έπιδ»*--' *' ·,Ίίΐ τήν έορτήν ταύτη»

— ϊμέτερα έξοχότης, άπήντησεν δ Κολάος με
τά χαριεστάτου μειδιάματος.

— Αλλα πώς έχουσι τήν άξιωσιν νά τοίς μεταφρά
σω σήμερον δέκα τόμους ιστορίας; άνέκραξεν δ Ούιτ- 

μσ?ίς-,
— Έξοχότης ‘Υμετέρα τρεις μήνας εδώ, είπεν δ 

Κολάος μετά γοητευτικής άφελείας.
— Ά! είπεν δ Ούίτμόρος, καί ή κεφαλή του κα

τέπεσεν έπί τοΰ στήθους του μετά τούτο τό ΆI
Οι σοφοί έχορήγουν είς τόν Λόρδον Ούιτμόρον τριών 

μηνών προθεσμίαν όπως μεταφράση σινιστί ολον τόν 
θύμον. Έπρόκειτο δηλαλή νά οίκοδομήση τό κινε
ζικόν τείχος έν χειρογράφιο.

•—Υπάγετε νά είπήτε είς τούς σοφούς, είπεν δ 
Ούίτμόρος πρός τόν Κολάον, οτι θά μεταφράσω τήν 
ιστορίαν ταύτην.

Ό δέ τόνος μεθ’ ου έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, 
άπεδείκνυεν οτι δ άγωνιών δδοιπόρος είχε συλλάβει 
ίσχυράν τινα απόφασή.

Μείνας δέ μόνος, δ Ούίτμόρος άπέτεινε πρός εαυτόν 
τον μονόλογον τούτον- « Ό διάβολος νά τούς εύλο- 
γήση τούς έπαράτους αύτούς Κινέζους. Έγώ, νά δια- 
τρίψω τρείς μήνας εδώ ; ούτε τρείς ημέρας, ούτε τρείς 
ώρας. Θενά ίδούν.

Μετά μικράν δέ σιωπήν, προσέθηκε τήν άκόλουθον 
σκέψιν. Καί δ Λόρδος Βαθοΰρστος μοί παρήγγειλε νά 
βολιδοσκοπήσω τήν άπέραντον ταύτην λίμνην, οπού 

• σήπονται τριακόσια εκατομμύρια άνθρώπων ! 1 Ώ ! άς 
έλθη νά τήν βολιδοσκοπήση ό ίδιος, δ Λόρδος Βα- 

| Οούρστος! . . .Έγώ βολιδοσκοπώ τόν στόμαχόν μου, καί 
I δέν ευρίσκω τίποτε είς αύτόν.

Ή άγγλική άστειότης αυτή άνεκάλεσε μειδίαμα 
έπί τού προσώπου τοΰ Ούιτμόρου. Προσπαθήσας δέ νά 
βαδίση, είδεν οτι έχει δυνάμεις, διότι ισχυρά άπόφα- 
σις έπενεργεΐ πάντοτε καλώς έπί σώματος άσθενοϋς. 
Τήν ένδίδουσαν φύσιν ένισχύει τής ψυχής ή δραστηριότης.

Ό Ούίτμόρος έμελέτα νά δραπετεύση.
Άποφασίσας άπαξ τό σχέδιον τούτο, ό εύγενής λόρ

δος ύπέκυψεν εύθύμως είς παν δ,τι έδύνατο νά τω 
συμβή κατά τήν τελευταίαν ήμέραν τής άνθρωποκτό- 
νου δουλείας του. Έγευμάτισεν έπομένως γενναίως είς 
τήν τράπεζαν τού Κολάου, δέν περιεφρονησε τά φυτι
κά έδέσματα, καί έτόλμησε νά έγκίση μέ άκρους τούς 
δδόντας ώς καί τό άηδές τηγανητόν Λ χ ο ύ ε-ο ύ έ ν. Με
τά δέ τό συμπόσιο·; άπήλθεν είς τόν ναόν τοΰ άλη- 
Θώςμεγάλουφωτόςνά έπισκεφθή τούς σοφούς.

*0 ναός ούτος είναι έν τών θαυμάτων τής Κίνας. 
Τό άγαλμα τού θεού έπικάθεται έπί βωμού ολόχρυ
σου· καί έν ω αι βαθμίδες αύτοΰ περιστοιχίζονται ά- 
καταπαύστως ύπό άπειρου πλήθους εύλαβών, τά λοι
πά ολα τοΰ ναού μέρη είσί παραδεδομένα εις βέβη
λα έργα. ’Εκεί άστεγοι οικογένεια! έρχονται καί δει- 
πνοΰσι καί κοιμώνται έπί ψιάθων έκεΐ έμποροι πραγ
ματεύονται περί τών ύποθέσεών των, έκεΐ τών ’Ιογκών 
ή πλοιαρίων οί κυβερνήται πίνουσιν δπιον· έκεΐ νέαι 
κόραι ζητοΰσιν άνδρας, καί λάμαι παίζουσι τούς πεσ
σούς" ώστε δ ναός ούτος είναι άληθής έπιτομή τοΰ κι
νεζικού βίου. "Οταν είσήλθεν είς αύτόν δ Λ. Ούιτμό- 
ρος, εύρε τούς σοφούς καθημένους έπί ράβδων ναυκλεί- 
ας, καί καπνίζοντας τάς καπνοσύριγγάς των μέ" τούς 
όφθαλμούς υψωμένους είς τόν ούρανόν.

Διήρκεσε δέ ή έπίσκεψίς του βραχύτατου, διότι δ 
εύγενής λόρδος δέν έξεφώνησε λόγον, άλλ’ ύπεσχέ- 
θη νά μεταφράση τήν ιστορίαν τής Αγγλίας είς κι
νεζικήν γλώσσαν, καί νά φέρη τό χειρόγραφόν του 
είς τούς σοφούς μετά τρεις πανσελήνους.

άν συνέπιπτε διατελών ύπό τάς πρός άνάπτυξιν 
ενθουσιασμού αναγκαίας ύγιεινάς συνθήκας. Άλλά φεΰ! 
τόν εύγενή λόρδον, προσερειδόμενον εις ένα τών κιο
νίσκων τής σκιάδος, μόνη ή κανονοκρουσία άνεκάλει 
είς τήν συναίσθησιν τής υπάρξεως, έν ω πάς άλλος 
θόρυβος δέν έδύνατο νά τόν έξανεγείρη έκ τής νέκρας 
του άκινησίας. Έν μια δέ τών σπανίων στιγμών, καθ’ 
άς έφαίνετο ύπό νευρικού παροξυσμού άνανήφων, συλ- 
λέξας έπί τής γλώσσης του τούς όλίγους ήχους όσους 
έδύνατο νά ρευστοποιήση ή τελευταία εΐσέτι μή ξη- 
ρανθείσα σιέλου ρανίς, έρώτησε τόν Κολάον άν ή τε
λετή έμελλε νά διαρκέση ακόμη πολύ.

— ’Ω ! ναι 1 άπεκρίθη δ Κινέζος, πάρα πολύ. Τήν 

ήμέραν.
Καί διά τοΰ δακτύλου δείξας τόν ούρανόν άπό Α

νατολών πρός δυσμάς, ένέφανεν δ Κολάος οτι ή εορ
τή έμελλε νά διαρκέση έν δσω τό άστρον διέμενεν 
έπί τοΰ δρίζοντος. Καί τό στρογγύλον πρόσωπον τού 
ύπουργοΰ, δίδοντος είς τόν άγγλον πρέσδυν τήν χαρ- 
μόσυνον άγγελείαν ταύτην, έφαιδρύνθη ύπό χαράς.

Τέλος ό λόρδος Ούίτμόρος κατήντησεν είς τής μη- 
δενίσεως τόν βαθμόν έκείνον, ον ή φυσιολογία δέν 
συμπεριέλαβεν ακόμη είς τάς παρατηρήσεις της, καί 
δστις οίίτε είς τόν ύπνον, ού'τε είς τήν ζωήν, οδτε 
είς τόν θάνατον δέν ανήκει. Μόλις δέ κατώρθωσε νά 
τόν άναστήση δ φρικαλέος θόρυβος εκατόν μυριάδων 
φωνών, ών δ χορός δμοθυμαδόν έψαλλεν αποχαιρετι
σμούς είς τήν σελήνην καθ’ ήν στιγμήν άνέτελλεν 

δ ήλιος.
Τότε δ λόρδος Ούίτμόρος, στηριζόμενος είς τούς 

βραχίωνας τών δύω υίών τοΰ Κολάου, καί βαδιζων διά 
τών ποδών των, κατέβη είς τόν κοιτώνά του, άνερρι- 
χήθη έναγωνίως είς τήν κλίνην του, καί έβυθίσθη έκ 
νέου είς τόν λήθαργον του. Ώραι τινές άναπαύσεως 
οριζόντιας τόν άνεκούφισαν όλίγον, άλλ’ έξύπνησεν αί- 
φνηδίως, ένυπνιασθείς οτι, ένδεδυμένος ώς ταυρομά
χος, έκινδύνευε νά διασπασθή άπό βοός κέρατα. Επει
δή δέ δέν είχεν εύκαιρήσει νά έκδυθή, εύρέθη ολος έ
τοιμος νά δεχθή τόν Κολάον, είσελθόντα είς τόν κοι- 
τώνά του μέ καλήν είδησιν είς τά χείλη.

Ήρχετο νά τώ άναγγείλη δτι έλαβεν έπιστολήν 
έκ Ζέ-ολ, καί οτι δ αύτοκράτωρ έπέτρεπεν είς τόν 
λόρδον Ούιτμόρον νά διατρίψη έπί τριμηνίαν είς Τογγ- 
Τσού-φού.

*0 εύγενής λόρδος άπέπεμψε στεναγμόν έκ μύχι
ων, καί έπετηδεύθη εύχαριστήριον νεύμα.

Έπρόσθεσε δέ δ Κολάος οτι δ πρόεδρος τής Ιστο
ρικής ‘Εταιρίας περιέμενε τήν έπίσκεψιν τοΰ λόρδου 
Ούιτμόρου είς τόν ναόν τού άληθώς μεγάλου 
φωτός, καί οτι λαμπραί προπαρασκεοαί έγινον πρός 
ύποδοχήν του.

— Θά ύπάγω νά έπισκεφθώ τόν πρόεδρον, είπεν δ 
Λόρδος Ούίτμόρος μέ τόνον ώς τόν τού τελευταίου 
στεναγμού άποκαρτεριϋντα.

Ό Κολάος έμειδίασε τότε μέ άκραν άφέλειαν, καί 
έσχηματίσθη ώς άνθρωπος έχων νά ζητήση χάριν j 
τινά, καί μόλις νικών τήν πρός τούτο δειλίαν του. 
‘Ο δέ Ούίτμόρος ήνοιξε τό ήμισυ τών πεφλογισμένων 
του οφθαλμών, τόν ήτένισε, καί έκαμψε τό σώμά του 
ώς σημεϊον έρωτηματικόν.

Τότε δ Κολάος τώ είπε οτι όλοι τής πόλεωςί οί f 
σοφοί περιέμενον είς άπάντησιν είς τόν λόγον τού προέ
δρου νά μεταφράση δ λόρδος Ούίτμόρος σινιστί τήν 
γενικήν ιστορίαν τής Αγγλίας.

—- Τίς νά μεταφράση τήν ιστορίαν ταύτην είς τήνς κι
νεζικήν; έρώτησεν δ διπλωμάτης μετά προφανοϋ τρόμου.
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Oi δέ σοφοί έταλαντεύθησαν έπί των καθεδρών των 
κινοΰντες τάς κεφαλάς, ώς εύχαριστοΰντες τρόπον τι- 
νά τόν μέλλοντα μεταφραστήν.

Ό Κολάος έπροσποιεϊτο ότι είναι όλος έκστασις ζαί 
ένθουσιασμός, ζαί ποτέ δέν παρείχεν εις τόν λόρδον 
Ούϊτμόρον τήν έλαχίστην αφορμήν ύπονοίας. Άλλ’ δ 
νηρός κινέζος έδύνατο νά παίξη εις τό άκρο·? τοϋ μι
κρού δνυχός του τόν Ταλλεϋράνδον καί τόν Μεττερ- 
νϊχον. Κατόρθωνε νά περιβάλληται άπό τών άκρων 
τών ποδών του μέχρι τής άζρας τής ούρας του χαρα
κτήρα άφελείας άταράχου, καί ποτέ οΰτε ή ελάχι
στη τοΰ ένδύματός του πτυχή, ούτε ρυτίς τις επί 
τοΰ προσώπου του δέν έπρόδίδε τήν κακίαν τήν εμφω
λεύονταν έν τή διανοία του· έξ εναντίας δέ έπί τοϋ 
αιωνίου έρυθήματος τών σφαιροειδών παρειών του ή 
άγαθότης μόνη έπήνθει. Είχε πρόσωπον αγγέλου, 
αλλά πνεΰμα καί σώμα δραγγ-ούτάγγ.

Έπανελθών είς τόν οίκον τοΰ Κολάου, ό λόρδος 
Ουίτμόρος έπετηδεύθη τρόπους άμεριμνίας καί εύθυ
μου απερισκεψίας, όπως άπατήση τούς κατασκόπους 
του, καί τοίς κρύψη μέ ολην τήν πτωχήν εύρωπαίκήν 
πανουργίαν του, τους σκοπούς τής μελλούσης του δρα
πετεύσεως. Άνέλαβεν δλους τούς τόνους καί ολας τάς 
θέσεις όσας ευρεν σεσημειωμένας είς τό λεξικόν τής 
έξηυγενισμένης διπλωματίας, έδείχθη φιλικότατος πρός 
τήν οικογένειαν τοΰ Κολάου, έθώπευσε μέ τήν χεΐ- 
ρα τούς μικρούς κινέζους, έζήτησε βιβλίο·? Πεκινικοΰ 
χάρτου καί φιάλην μελάνης τοΰ Ζέ-όλ όπως γράψη τήν 
μετάφρασιν τής ιστορίας τής Αγγλίας, έζάπνι- 
σε δύω καπνοσύριγκας δπίου διά νά φανή ώς ξένος 
θέλων νά προσοιζειωθή τά ήθη καί νά συνηθίση είς 
τό κλίμα τοΰ τόπου ον σκοπόν έ'χει νά κατοικήση 
έπί πολύ. ‘Ο δέ Κολάος άφ’ έτέρου έπεδείκνυεν έπί 
τών παρειών καί έπί τών δφθαλμών του παιδιού απε
ρισκεψίαν καί απροσεξίαν, καί προσεφέρετο πρός τόν 
Οΰιτμόρον ώς άν ήθελε νά τώ έμπνευση μακράν φι
λίαν, καί προέβη μάλισμα μέχρι τής ύποσχέσεως τοϋ 
νά προμηθεύση είς τόν εύγενή λόρδον γυναιζωνίτην 
δι’ αυτόν έπίτηδες έκλελεγμένον έκ τών άριστοκρατι- 
κωτέρων αγορών τοΰ Τογγ-Τσού-φού.

Περιττόν είναι νά είπώμεν οτι ό Κολάος είχεν έν- 
νοήσει τό περί δραπετεύσεως σχέδιον τοΰ Ούίτμόρου πριν 
ουτος τό συλλάβη άκόμη. Καί ούτως ό διπλωμάτης 
τής Άλβιώνος ήπατήθη παντοιοτρόπως ύπό τοΰ ύπουρ
γοΰ τής Κίνας, μηχανευόμενος τάς άγχινουστάτας έ- 
πινοίας τών πονηροτέρων διπλωματών τοΰ άγ. ’Ιακώβου, 
πρός έπιτυχίαν σχεδίου συμφέροντος είς τόν αντίπα
λόν του. Ήθελεν άναφρίξει ή έθνική του ύπερηφάνεια 
αν έδύνατο ν’ άκούση τόν ένδόμυχον ειρωνείας μυκτη
ρισμόν δν έπέχεεν έπ’ αύτοΰ ό τετράχειρ Κολάος.

Ή προσφορά τοΰ γυναικωνίτου έκορύφωσε τήν ήθικήν 
ήτταν τοΰ Λόρδου Ούίτμόρου, καί ήθελε δώσει δλην 
του τήν περιουσίαν άντί πλοίου διευθυνομένου πρός 
τήν κιτρίνην θάλασσαν. Έφοβεΐτο δέ πάσαν στιγμήν 
μή ίδή μέ κωδώνια καί μέ καγχασμούς ει’σβάλ- 
λοντα παρ’ αύτώ τόν παράδεισον τοΰτον τών κινεζί- 
δων, μέ τούς λοξούς δφθαλμούς των, τά λεπτοϋφή 
των καλύμματα καί τούς νηπιώδεις των πόδας. Ή 
τιμή ,τήξ 4*·Ξγάλιης Βρεταννίας κατεστρέφετο έν αύτώ 
καί έπίσης σκόπελος ήν καί νά δεχθή καί ν’ άπο- 
ποιηθή τόν γυναιζωνίτην. “Επρεπε λοιπόν ν’ αναχώ
ρηση, καί τό ταχύτερον.

Άμα λοιπόν ή οικία τοΰ Κολάου έβυθίσθη είς σιω
πήν καί άνάπαυσιν, ό Λόρδος Ούιτμόρος έξήλθε τοΰ 
κοιτώνός του, ζαί εύρών μετά τίνος έκπλήξεως δλας 
τάς Ούρας άνοικτάς έμπρός του, έ'φθασεν είς τήν

πλατείαν, χωρίς ούδεις νά τόν ένοχλήσή είς τήν αρ
χήν ταύτην τής δραπετεύσεώς του. Ήν δέ μόνος, 
ζαί έ'χαιρε πολύ δτι ε?χεν άφήση τόν ύπηρέτην του 
είς τό χωρίον Νίεν-σίν, παρά τόν έσχατον καταρ
ράκτην τής αύτοκρατορικής διώρυγος. Μεταμφιεσθε ίς 
μέ κινεζικά ένδύματα, ά έλαβε κρυφίως άπό τήν 
σκευοθήκην τοΰ Κολάου, διέφευγε δι’ αύτών εύκολό- 
τερον, άν ζαί κατά δυστυχίαν τόν έφώτιζε σελήνη 
κινεζικωτάτων διαστάσεων. Καταβαίνων δέ άπό διω
ρύγων είς διώρυγας, δαψιλεύων τόν χρυσόν είς τούς 
ναύτας, έφθασε μεθ’ ου πολύ είς τήν μεγάλην ύγράν 
οδόν, τήν συνεχομένην μετά τοΰ κίτρινου ποταμοΰ, 
καί δμως δέν ένόμισεν δτι έπρεπεν άκόμη νά εύχα- 
ριστήση τήν θεία·? πρόνοιαν, μέχρις ου άφίχθη είς 
τήν έπαρχίαν Τσίεν-κία.

Μετά δεκαπέντε ήμέρας δ Λόρδος Ούιτμόρος έ- 
πλεεν έπί τής κίτρινης Θαλάσσης, έπιβιβασθείς είς τόν 
Κίλωνα, αγγλικόν δίκροτον, περιπλέον τάς άκτάς 
τής Κίνας, ϊνα δεικνύη τήν βρεττανικήν σημαίαν είς 
άπόστασιν ήμισείας βολής πυροβόλου.

Έν τή άργεία τοΰ πλοΰ ό Λόρδος Ούιτμόρος έγρα
ψε μικρόν ύπόμνημα πρός τόν Λόρδον Βαθοϋρστον. 
Τό περίεργον τοΰτο πόνημα ποτέ δέν έτυπώθη, αλ
λά διατηρείται έπιμελώς είς τά αρχεία τοΰ έν Ούί- 
τε-Άλλ καταστήματος, καί οί διπλωμάται τό συμ
βουλεύονται οσάκις τό ύπουργείον τοϋ αγίου ’Ιακώβου 
άσχολείται είς τά τής Κίνας. Είς τό χειρόγραφον 
τοΰτο ό Λόρδος Ούιτμόρος παρέλιπε τήν περιγραφήν 
τών τόπων, λέγων δτι αφήνει τήν κούφην διασκέ- 
δασιν ταύτην είς τούς κοινούς τών περιηγητών. Πε- 
ριωρίσθη δέ μόνον βολιδοσκοπήσας ήθικώς τήν άπέ- 
ραντον ταύτην λίμνην όπου σήπονται τριακόσια έκα
τομμύρια ψυχών, καί διέγραψε μόνον τό αποτέλεσμα 
τών σπουδών του περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ βαρβάρου 
καί ιδιορρύθμου τούτου λαοΰ. Τό δέ έργον τοΰ Λόρδου 
Ούίτμόρου περατοϋται διά τής ακολούθου είκόνος, 
ήτις είναι αξία τοΰ Άδδισώνος.

« Ό Κινέζος έχει τό πνεΰμα βαρύ, καί τήν κατά- 
ληψιν παχυλήν. Κέκτηται δέ μόνον δύω αισθητήρια, 
ήτοι τρία δλιγώτερα άπόήμάς. Τήν απλότητά του ύπερ- 
βαι'νει ή άμάθειά του μόνη. Τόσον δέ εύαπάτητος εί
ναι, ώστε λυπείταί τις νά μεταχειρισθή πρός αύτδν 
δόλον. Καί τόσον πυκνή είναι παρά τοίς Κινέζοις 
ή ύλη, ώστε αποκρούει ώς θώραξ τό δξύτατον βέλος 
τοΰ πνεύματος. ’Εργάζεται δέ όρμεμφύτως, καί πράτ
τει σήμερον δ,τι έπραττε χθές. Άμα έξέλθη τών 
ελών καί τών καλυβών του, αποθνήσκει ώς δ ιχθύς 
έκτός τοΰ ΰ'δατος. Είναι καστόρων λαός. Ό τόπος 
του είναι λίμνη, ή τροφή του βορβορώδης ρίζα, ή κό
μη του ούρά, ή χειρ του ποϋς κτήνους, ή γλώσσα 
του κρωγμός. Έγνώρισα ιδιαιτέρως τόν πρωθυπουρ
γόν ή Κολάον τών καστόρων τούτων. Έν καιρώ 
τόν μετεχειρίσθην είς τούς σκοπούς μου, καί δταν 
ήθέλησε νά μ’ έναντιωθή, τόν συνέτριψα ώς κάλαμον.»

Ούτως έσπούδασεν 0 Λόρδος Ούιτμόρος τόν Κι
νεζικόν χαρακτήρα.

Διδαχθήτε έκ τούτου δλοι δσοι διπλωματικώς 
ναυστολεϊτε πρός τάς έκροάς τοϋ Ούάγγ-Ό.

ΤΟΥ ΜΕΡΗ 

Μεταφρασθέν ύπό 'Ρ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ac νεώταται άχαχαΛύψεις της Πομπηίας.

Έξ αιτίας τών πολιτικών ανωμαλιών, αί αρχαιολο
γικοί ανακαλύψεις διεκόπησαν έπί μακρόν είς Ιτα
λίαν, καί πρό πολλοΰ δέν έγένετο λόγος περί Πομ
πηίας. Τά τελευταία εύρεθέντα αντικείμενα ήσαν 
47 χρυσά καί ύπέρ τά 250 αργυρά νομίσματα, δι- 
άλιθα ένώτια, δακτύλιοι μετά λίθων κομψώς γεγλυμ- 
μένων, χρυσά περιδέραια, μαργαρίται καί ποικιλό- 
χροες πολύτιμοι λίθοι. Άλλ’ έσχάτως έγένετο άνα- 
κάλυψις πολύ όλων τούτων σπουδαιοτέρα.

Έπί τής μεγαλοπρεπούς δδοΰ τής άγούσης άπό 
τής αρχαίας παραθαλασσίας παρά τό Οέατρον πρός 
τήν λεγομένην Τρίοδον τής Τύχης, ζαί έντεΰθεν κατ’ 
εύθείαν πρός τό βόρειον τείχος τής πόλεως, άνεσκάφη 
οικία ύπερτεροΰσα κατά χάριν καί πολυτέλειαν πάσας 
τάς μέχρι τοϋδε γνωστάς. Τό προαύλιον είναι ύπαι
θρον, ψηφωτόν, καί έπί τών τοίχων έχει γραφάς χα- 
ριεστάτας καί λαμπροτάτας. Παρά δέ τήν αύλήν ταύ
την είσί κοιτώνες μικροί, έπίσης γραφάς έχοντες 
τάς εξής- τόν Πολύφημον, πρός δν έρως δχούμενος 
έπ! δελφίνος φέρει έπιστολήν τής Γαλατείας· Άφροδί- 
την άλιεύουσαν Νάρκισσον, έρωτας κολυμβώντας· νίκην 
επί δίφρου, καί πολλά τοπία. “Οπισθεν τοϋ προαυλίου 
έκτείνεται ή αίθουσα τών ξένων, έχουσα τό έδαφος 
λιθόστρωτον έκ παντοίων καί ποικίλων μαρμάρων. 
Τούς δέ τοίχους τής αιθούσης ταύτης έκάλυπτον ά- 
ναμφιβόλως γραπτοί πίνακες έπ! σανίδων, διότι καί 
α! θέσεις εύρέθησαν έν αίς ήσάν έντετειχισμένοι, καί 
λείψανα αύτών άπηνθρακωμένα. “Ισως δέ είχον γρα
φάς τινας τών περιφήμων έκείνων καλλιτεχνών, ο'ύς 
αναφέρει δ Πλίνιος ώς τό ξύλον κατά προτίμησιν 
γράφοντας.

Παρά τήν αίθουσαν τών ξένων 'ύπάρχει τό έστια- 
τόριον, όπου εύρέθησαν τρεις εικόνες μέ άνδρομήκη 
τά ζώδια. ΙΙαριστώσι δέ τόν Ήρακλήν, καί παρ’ 
αύτόν τήν Όμφάλην, ένδεδυμένην τήν λεοντήν, καί 
φέρουσαν είς χεϊρας τό ρόπαλο·?· τόν Βάκχον έκ 
τής χειρός κρατούντα τόν Σιληνόν έπί άμάξης συρο- 
μένης ύπό ζεύγους βοών, καί παρακολουθουμένης 
ύπό Μαινάδων- καί τρίτον, θριαμβευτικήν τοΰ Βάκχου 
πομπήν, καί Νίκην χαράττουσαν έπί άσπίδος τά 
κατορθώματα τοΰ νικηφόρου Θεού. Ενταύθα εύρέθη
σαν καί τά άνακλιντήρια τοΰ Τρικλινίου, όμοιάζοντα 
τούς σ ο φ ά δ α ς τών ασιανών, καί έχοντα λαμπρά 
καί διάργυρα ύποπόδια.

Όπίσω δέ τής αιθούσης τών ξένων κεϊται ό κήπος, 
καί είς τούτου τό βάθος ύπάρχει βρύσις πολυτελε- 
στάτη, ψηφωτόν έχουσα τό έδαφος, καί μικρόν μαρ
μάρινο·? άγαλμα Σιληνοΰ. Έν τώ μέσω κεϊται ή δε
ξαμενή έκ μαρμάρου, περικεκοσμημένη διά πολλών 
καί ώραίων γλυφών, έφ’ ών παρίσταται φέρ’ είπεΐν 
μικρός Φαΰνος, άποσπών άκανθαν άπό τόν πόδα αί· 
γός, σάτυρος έχων πώγωνα, έλαφος, λαγωός τρώ- 
γων σταφυλάς, έρως έπί δελφίνος, νέα ποιμενίς 
κρατούσα είς τάς άγκάλας της έρίφιον νεογέννητον, 
έν φ ή μήτηρ του αϊξ έγείρεται είς τούς δπίσθιούς της 

" πόδας, χαί λήχει τό παιδίον της.
Μετά τόν κήπον έπεται δεύτερον προαύλιον, δπου 

διητώντο οί ύπηρέται. Ενταύθα εύρέθη τετράτροχος 
άμαξα, έχουσα τούς τροχούς σιδηροΰς, καί πολλά 
χαλκά κοσμήματα. Είς τό μαγειρεΐον εύρέθησαν πολ

λά καί κομψότατα χαλκά σκεύη, καί τοΰ καπνού 
τά ίχνη είσίν όρατά, άκόμη μετά 18 αιώνας, Είς 
δέ τά λοιπά δωμάτια εύρέθησαν ώραϊα ποτήοια, 
αγγεία, λυχνία!, πολλά χαλκονομίσματα, τινές θήκαι 
χειρουργικών έργαλείων, ζαί πολλαί ύάλιναι φιά- 
λαι, έχουσαι σχήμα παντοίων ζαί σπανίων θηρίων.

ΤΙ οικία αυτή είχεν (οπερ σπανιώτατον) καί ύπε- 
ρώον καί τρίτον δόμον, πρός ον έφερε πλατεία ά- 
ναβάθρα. Έν μικρω δέ πίνακι παρά τήν άναβάθραν 
ταύτην ύπάρχει έπιστολή έν ή μόλις άναγινώσκεται 
τό όνομα τοΰ οικοδεσπότου, άλλά διακρίνεται δ βαθ
μός του, σημειούμενος διά πλαγίων γραμμάτων. Έν 
δέ έκ τών δεκουριόνων ή βουλευτών τής Πομπηίας. 
Έφ’ όλων δέ τών τοίχων τής οικίας ταύτης είσίν έπιγε- 
γραμμέναι σκηναί ή κωμικαί [ή τραγικαί, καί έφ’ 
ένός κόρη φέρουσα προσωπείο·? καί διπλοΰν αύλόν. 
Διά τοΰτο έπωνομάσθη ή οικία αυτή υπό τών 
άνευρόντων: Casa della sonatrice ή dell’ Er- 
cole ubbriaco.

(Έφ. Αύγ.)

— Ό Άγγλος υποπλοίαρχος Βουούδ, προσαναβάς 
έσχάτως άπό τής Κασπίας θαλάσσης τόν Ποταμόν Ά- 
μού, τόν άρχαϊον Όξον, έφθασε μέχρι Σιρ-ι-Κ,όλ (Στέ
γης του Κόσμου), τοΰ ύψηλοτάτου σημείου τοΰ ’Ινδι
κού Καυκάσου. Ενταύθα, είς ύψος 1 5000 ποδών ύ
πέρ τό Άλφάδιον τής θαλάσσης ευρε μεγάλην λίμνην 
ολην καταπεπηγμένην, καί ώνόμασεν αύτήν λίμνην 
τής Βικτωρίας. Διηγείται δέ οτι τήν Χώραν Καφφα- 
ριστάν ευρε κατοικουμένην ύπό φυλής Ελληνικής, κα- 
ταγομένης άπό αποικίαν τινά Αλεξάνδρου τοϋ μεγά
λου. ‘Η είδησις αυτή είναι λίαν περίεργος καί σπου
δαία, καί νέοι περιηγητα! άνεχώρησεν ήδη ινα τήν έ- 
ξακριβώσωσιν. Άλλως τε δ ύποπλοίαρχος Βουούδ έπι- 
ζυροϊ ολας τάς περιγραφάς τοΰ αρχαίου Ένετοΰ Πε- 
ριηγητοΰ Μάρκου Πόλου.

•—· Ώς οί έκ μικράς αφετηρίας είς μεγάλην προελ- 
θόντες περιοπήν ζαί δύναμιν αϊσχύνονται πολλάζις διά 
τήν καταγωγήν των, καί άποσιωπώσιν αύτήν, ούτω 
και ό μεγαλοπρεπής Νείλος έκρυπτε μέχρι τοΰδε τάς 
πηγάς του είς άνεξιχνίαστον σκότος καί είς άβάτους 
έρημους, καί ολοι οί παρελθόντες αιώνες ήρεύνησαν 
μάτην αύτάς. Άλλ’ ιδού ήδη ό Γάλλος Κ. Καββαδίας 
γράφει τήν 7 Αύγούστου 1847 έξ Όμοζούλλας τής 
Αιθιοπίας, οτι τήν 19 ’Ιανουάριου 1845 κατώρθωσε 
μετά τοΰ αδελφού του ν’ άνακαλύψη τήν κυριωτέραν 
πηγήν τού Λευκού Νείλου. Κεϊται δέ αυτή έντός τοΰ 
δάσους Βαβίας, μεταξύ τών έπικρατειών Ίναρίας καί 
’Ινάμας. Περίεργον δέ είναι οτι ή πηγή αΰτη τοϋ Λευ
κού ποταμοΰ, ώς δνομάζεται δ έτερος τών κλάδων 
τοΰ Νείλου, κειμένη καί είς γεωγραφικόν πλάτος έ- 
λασσον, καί είς θέσιν ταπεινότερα-? άπό τήν τοΰ Κυα
νού ποταμοΰ, τοΰ άλλου κλάδου τού Νείλου, είναι ό
μως αύτής ψυχροτέρα. Κεϊται δέ είς μεσημβρινόν Πλά
τος 7°49', μήκος (τών Παρισίων) 34°38'. Ύπέρ τήν 
θάλασσαν δέ είς ύψος 2324 μέτρων. 'Η δέ άλλη πη
γή, ή τοΰ Κυανού ποταμοΰ, είς πλ. 10°58', μήκ. 34° 
53', καί ύψος μέτρα 2805. Τό μήκος ολον τοΰ Νεί
λου, άπό τών πηγών του μέχρι τών έκβολών του είς 
Δαμιέτταν, ύπελογίσθη κατά πρώτον ύπό τοΰ περιη- 
γητρΰ τούτου, καί είναι μιλιών γεωγραφικών 4321 
ή ώρών 8642, ώστε ειΊαι δ Νείλος δ μακρότερος 
όλων τών ποταμών τοΰ κόσμου. Ούτω λοιπόν όφεί- 
λεται είς τόν Κ. Καββαδίαν ή λύσις ενός τών περι- 
εργοτάτων γεωγραφικών ζητημάτων.
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•— Βιβλίον έσχάτως έκδοθέν έν Άγγλίφι, αναφέρει 
τήν παρούσαν κατάστασιν των έσχάτων γόνων όλων 
τών Βασιλικών οικογενειών τής ’Αγγλίας. Σώζεται είς 
απόγονος τών Τυδώρων. Διατρίδει δέ είς Οδεππίγ- 
γην, μικράν πόλιν παρά τόν Θάμεσιν, καί ζή έκ πω- 
λήσεως παλαιών υαλικών. Εις Πλανταγενετός 
εδρεύει έν τή πρωτευούση τοΰ κράτους, άλλά ζή ώς 
ήνίοχος τοΰ παντοφορεί'ου τοΰ ύπηρετοΰντος μεταξύ 
τής συνοικίας Πάδδιγκτων καί τής έν Αονδινω τρα
πέζης. Άπέθανε δέ πρό δλίγου εϊς Σκωτίαν είς 
Στεβαρδίδης, δστις ήν έκ τών αγοραίων καί πλα- 
νήτων μουσικών.

— Η νεόνυμφος. —

Ενδύματα τοΰ τελευταίου συρμοϋ των Παρισίων. 

Νοέμβριος 1847.

Μή Οέλοντες νά οιακοψωμεν τό περί Κί
νας ώραΐον άρθρον τοΰ Κ. Μερΰ, ένός τών 
εύφυεστέρων συγγραφέων τής Γαλλίας, δέν 
ήδυνήθηρ,εν νά καταχωρίσωμεν άλλην ύλην 
περιέχουσαν εικονογραφίας. Τήν ελλειψίν μας 
ταύτην θέλομεν αναπληρώσει είς τό προσεχές 
φυλλάδιον καταχωρίζοντες άντί πέντε, ό -, 
κτώ εικονογραφίας.

Σημ. τής Διευθ.

Ο
ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΪ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ-

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
ΤΟΪ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΕΥΑΛΟΥ.
(PAUL FEVAL)

ΜίταψριαθΙν έκ τοΰ Γαλλικοί 

Ύπό Α. 'Ρ. 'Ρ.

(συνέχεια ίδε φυλ. Δ .)

Ό Μακαρόνης έγκαταλείψας τότε τό βάθρον, προ- 
σήλθε πρός τόν Καστελμελχώραν, τείνων έπ’ εύθΰ 
τήν κνήμην, καί έπιτηδευόμενος οσον έδύνατο τους ά- 
ψήφους έκείνους καί κομπαστικούς τρόπους, ους πολ
λάκις έθαύμασεν εϊς τήν αυλήν τής Γαλλίας, οπού τώ 
οντι διεμεινεν ώς ύπηρέτης παρά τινι άρχοντι. Ό 
καλός ίππεύς τοΰ Παταυΐου, είχε λαμπρότατα στο- 
λισθή. Εϊς παν κίνημα τής χειρός του έκινοϋντο μετ’ 
αυτής τριχάπτων όλόκληρα κύματα, καί τό ύπέρμη- 
κες πτερόν τοΰ πίλου του έκόρει τό έδαφος είς έκα
στον βήμά του. Τό πρόσωπόν του ήκτινοβόλει. ‘Η α
νέλπιστος πρόοδός του, καί ή πεποιθησίς του περί τών 
υποσχέσεων τοΰ Κόντη τόν άπεμώραναν.

Ό Καστελμελχώρας τόν ήτένισεν άπό κεφαλής μέ
χρι ποδών. Ίδών δέ τό προπετές τοΰ καυχηματίου 
έκείνου ήθος, ήθέλησε νά τώ στρέψη περιφρονητικώς 
τά νώτα. ’Αλλά μέχρις ού είχε προβή δέν έδύνατο 
πλέον νά δπισθοδρομήση, καί έτεινε τήν παρειάν του 
μετ’ άποστροφής, ήτις πολύ διεσκέδασε τήν Αύτοϋ Με
γαλειότητα. ‘Ο δέ Μακαρόνης έκυψε μέ τρόπον λίαν 
φιλόκαλον, καί έδωκε τό φίλημα.

"Οταν δέ ΰψωσεν δ Καστελμελχώρας τήν κεφαλήν, 
είδε μακρόθεν τό βλέμμα τοΰ Βαλθάσαρ προσηλωμένον 
έπ’ αύτοϋ, καί έκφράζον περιφρδνησιν καί συμπάθειαν.

Άποσιωπώμεν πλήθος παραδόξων δοκιμασιών, εϊς 
ας ύπεβλέθη ό υποψήφιος, ώς καί τήν μακράν καί πα
τρικήν δημηγορίαν τοΰ Άλφόνσου, χειροκροτηθεισαν, 
εννοείται, ύπό τής δμηγύρεως.

Στενοχώρια συνέθλιβε τήν καρδιάν τοΰ Καστελ
μελχώρου, ψυχρός ίδρώς άπέσταζεν έκ τοΰ μετώπου 
του- καί ού μόνον έπασχε δι’ οσους ύπέμενεν έξευ- 
τελισμούς ένώπιον τοσούτων Θεατών, έξ ών ούδείς 
πλήν τοΰ βασιλέως ήν ίσος του, άλλ’ ένθυμεϊτο καί 
τοΰ Βαλθάσαρ τούς λόγους, καί έτρεμε μή ολον τού
το τό όνειδος άποβή μάταιον δι’ αύτόν.

Ό δέ Μακαρόνης έξ έναντίας ένετέρπετο είς τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, καί ούτε ένα τύπον, 
ούτε έν έθιμον δέν παρέτρεχεν. Άλλά τοιαΰτα έθιμα 
καί τύποι ύπήρχον πολλοί, διότι αί τελεταί αύται, σκο
πόν έχουσαι τήν διασκέδασιν τοΰ βασιλέως, έμιμοΰν- 
το έπί τό κωμικώτερον τά ήθη καί έθιμα όλων τών 
μυστικών έταιριών τής Γερμανίας, τής Αγγλίας καί 
τής ’Ιταλίας, καί τάς άρχαίας ίπποτικάς παραδόσεις. 
Άνεμιγνυον δ’ ολα ταΰτα μετά ποικίλων τελετών, αί- 
τινες άνεκάλουν τήν άρχήν τοΰ τάγματος, δηλ. με
τά ξιφομαχίας, σφαιρομαχίας, πάλης, κτλ. διότι ένθυ-.( 
μεΐται δ αναγνώστης δτι διά τής έπιδεξιότητός των* 
εις τά γυμνάσματα ταΰτα οί άδελφοί Κόνται, οί γνή
σιοι θεμελιωταί τών βωμολοχιών τούτων, ύπεδύθησαν 
τήν εύνοιαν τοΰ Βασιλέως.

Ο Καστελμελχώρας ήσθάνετο τήν υπομονήν του

έξαντλουμένην, ότε περίστασίς τις έπέφερεν τό τέρμα 
τοΰ μαρτυρίου του, καί τόν άπήλλαξε τών τελευταίων 
δοκιμασιών.

'Ο Κόντης εϊσήλθεν αίφνης είς τήν αίθουσαν, διέ
σχισε σπεύδων τό πλήθος, καί έπροχώρησε πρός τον 
Βασιλικόν θρόνον.

— Τά πάντα καλώς, έψιθύρισε διερχδμενος εϊς τοΰ 
Άσκανίου τό ούς.

Έπειτα δέ άναβάς τάς βαθμίδας, έγονάτισεν έμπρός 
τοΰ βασιλέως καί τόν ώμίλησε κρυφίως.

Ό Άλφόνσος τόν έδέχθη κατ’ άρχάς μέ πρόσωπον 
κατηφές. Άλλά φαίνεται οτι δ αύλικός έξήγησε δε
όντως τήν απουσίαν του, διότι τό μέτωπον τοΰ βασι- 
λέως ήθρίασε.

— Λοιπόν ένήργησας διελασίαν προπαρασκευαστι
κήν; έρώτησεν ό βασιλεύς τρίβων τάς χεΐράς του.

•— ’Επιτρέψατε με, Μεγαλειότατε, νά σας δμιλή- 
σω περί τής συνεντεύξεώς μ.ου μετά τής Βασιλομή- 
τορος, άπεκρίθη δ αύλικός.

>—· Αύριον, Βιντιμίλλη, αύριον τά σπουδαία .... 
Απόψε, κυνήγιον. Θά έχωμεν πλουσίαν άγραν;

— ‘Η άγρα εύρέθη, Μεγαλειότατε, καί ήξεύρω ποΰ 
νά τήν έξανεγείρω.

— Πόσων κλάδων κέρατα;
— Δέκα κλάδων έλαφος. ‘Η ώραιοτέρα σηνορίτα 

τής Αισαβώνος, δ μαργαρίτης τής Πορτογαύνλίας, νο
μίζω. Άλλά πρέπει νά μήν άργώμεν.

— Άς πηγαίν’ είς τό καλόν λοιπόν ή ύποδοχή... 
Σοί χαρίζομεν λοιπόν τό ποτήριον τών βασιλικών 
γαστριμάργων, οπερ περιέχει έξ γαλλικάς φιάλας, καί 
τό πήδημα τοΰ ξίφους, ο μόνοι 'Ημείς είς τόν κόσμον 
δυνάμεθα δπωσοΰν νά πηδήσωμεν. Πλησίασε.

‘Ο Καστελμελχώρας άνέδη τότε τάς βαθμίδας, α
κολουθούμενος πάντοτε ύπό τοΰ άναδόχου του, τοΰ 
Παταυοΰ ιππότου. Ό δέ Άλφόνσος, άναστάς, ένευσε 
πρός τόν Κόντην, καί αύτός έσυρε τό προ^ρηθέν ά- 
νάκροκον παραπέτασμα, καί τά άγάλματα τοΰ Βάκ
χου καί τής Αφροδίτης έφάνησαν πεφωταγογημένα 
λαμπρότατα.

— Κύριε κόμη, έπανέλαβεν δ Βασιλεύς, όμνύετε 
πίστιν είς τήν Άφροδίτην καί εις τόν Βάκχον, είς 
τάς δύω χαριεστάτας ήμών θεότητας;

— ’Ομνύω, εΐπεν δ δόν Λουδοβίκος, βεβιασμένως 
ύπομε ιδιών.

— Όμνύετε νά διατηρήσητε άπαραβιάστως τό μυ
στικόν τών δσων ένταΰθα είδατε καί ήκούσατε;

— ’Ομνύω, εΐπεν άκόμη δ δον Λουδοβίκος.
•—'Όμνύετε, — και τοΰτο είναι τό κυριώτερον, — 

ν’ άρνηθήτε τήν βοήθειαν τοΰ ξίφους σας είς πασαν 
γυναίκα διωκομένην ύπό τών άδελφών σας, τών Ιπ
ποτών τοΰ Στερεώματος, καί άν ή γυνή αύ'τη ήν ή 
μήτηρ ή ή μνηστή σας;

Σαρδωνικόν βλέμμα προσήλωσεν δ Κόντης είς τόν 
δυστυχή νεανίαν. Αύτός δ’ δπισθοδρομήσας, έμεινε? 
άφωνος.

— Όμωσε άντ’ αύτοϋ, Κύριε Τοΰρνε, Ούόλκε, ή 
{ο,τι άλλο ήρωϊκόν όνομα φέρεις, διότι έλησμόνησα 

τό έδικόν σου.
Ό Άσκάνιος άμέσως έδοσε τόν ζητούμενον όρκον.
.— Γράψον οτι ώμωσεν, εΐπεν ό Βασιλεύς πρός 

τόν Γραμματέα τόν συντάττοντα τά πρακτικά τών 
•έλεείνών αύτών τελετών.

Λαβών δέ τότε τό ξίφος τοΰ Άσκανίου, τό κατέ- 
φερε μέ δυναμιν κατά t τών ώμων τοΰ Καστελμελ
χώρα, άνακαγχάσας, καί εΐπεν

—· Έν όνόματι τοΰ Διαβόλου, καί συνεργεία τής 
3.



48 = 34 ί σ

’Αφροδίτης κα! τοΰ Βάκχου, κομητίδιον, σέ διορίζω 
ιππότην! ... Εις τδ χυνήγιον, Κύριοι! Έλελεΰ, 
έλελεΰ! !

Ό ήχος τών σαλπίγκων ήχούσθη αμέσως χρούων 
τδ έμβατήριον, χα! τδ πλήθος ολον τών αϋλιχών, 
προπορευομένου τού Βασιλέως, έξήλθε θορυβωδώς.

'Ο Άσχάνιος έδραμεν αμέσως πρδς τδ Βαλθάσαρ.
— ’Ιδού, τώ είπε, παλληχάρι, ή ώρα. ’Αχολούθει 

με, χα! έσο έτοιμος.
Ό Βαλθάσαρ τδν ήχολοόθησε σιωπών.
Ό δέ Καστελμελχώρας έμεινε γονυπετής είς τδ 

βάθρον τοΰ Βασιλιχοϋ θρόνου, τεθορυβημένος, έχτδς 
έαυτοϋ διά τά διατρέξαντα. "Οταν δέ έσβέσθη χα! δ 
τελευταίος τοΰ σαλπίσματος ήχος, άνέστη άποτό- 
μω;, χα!

—· Τοσαύτης αισχύνης, άνέχραξεν, είναι δ θρόνος 
άποζημίωσις έπαρχής; Άλφόνσε, Άλφόνσε! γίνομαι 
κατ’ άρχάς αύλιχός σου, άλλ’ έπειτα .. .

Δέν συνεπλήρωσε τήν φράσιν του, άλλ’ ή είς τούς 
όφθαλμούς του άναλάμψασα υπερηφάνειας άχτΐς, έ- 
ξήγει άρχούντως τήν χεχρυμμένην ιδέαν του.

Άντ! δέ ν’ άχολουθήση τδ Βασιλικόν χυνήγιον, έ- 
ζήτησε τδν ίππον του, χα! έχίνησε δρομαίως πρδς τδν 
οίκον τών Σουζιδών.

Τό Βασιλικό? χυνήγιον.

Ίδομεν δτι ή κόμισσα Καστελμελχώρα είχεν άπο- 
φασίσει ν’ άποταθή πρδς τήν Βασιλομήτορα ίναάκυρώση 
τήν διαταγήν τής εξορίας τοΰ Βασχογχέλλου, χα! τής 
συζεύξεως τής Ίνές μετά τοΰ Καστελμελχώρα. Άλλ’ 
άν χα! συνήθως καθ’ έχάστην εσπέραν μετέβαινεν είς 
τήν Μονήν τής Θεομήτορος, δπου χατώχει Λουδοδίκα 
ή Γυσμανις, τήν ήμέραν δμως εκείνην δέν έδυνήθη 
νά έχπληρώση τδν σκοπόν της. Διότι άγαπώσα πε- 
ριπαθέστατα άμφοτέρους τούς υιούς της, δταν ένε- 
Ουμήθη ποιον δνειδος έμελλε νά καλύψη τδν πρω
τότοκον, ήσθάνθη ώς μαχαιρόδλητον τήν χαρδίαν της, 
καί σφοδρός τήν κατέλαβε πυρετός. Δι’ όλης δέ τής 
νυχτδς πικρότατοι σκέψεις έβασάνιζον τδν νοϋν τής 
χήρας τοΰ Σούζα, χα! ή μετά τής βασιλίσσης συνέν- 
τευξις αυτή, πρδς ήν άπέβλεψε κατ’ άρχάς ώς πρδς 
άγγυραν σωτηρίας, τή έφαίνετο ήδη τρομερόν κατα- 
φύγιον. ’Εν ω ή δόνα Λουδοδίκα ύπερηγάπα τδν πρω
τότοκόν της Άλφόνσον, έν ω ήγνόει παντάπασι τοΰ 
άθλιου αύτοΰ ήγεμόνος τήν έχδιαίτησιν, αύτή, ή Χι- 
μένα, ή φίλη, ή πιστή σύμβουλος τής βασιλίσσης της, 
έμελλε διά μιας νά χαταστρέψη τήν ήσυχίαν της, 
νά τήν βύθιση είς θλίψιν, νά έπιχύση πικρίαν είς τάς 
τελευταίας τής ζωής της ήμέρας 1

Ή ιδέα αυτή άνερρίπιζε τήν θέρμην του πυρετού 
της. — Άλλ’ άφ’ έτέρου τίς, πλήν τής βασιλίσσης, 
έδύνατο νά τήν προστατεύση κατά τοΰ βασιλέως; Καί 
μή εύρίσκουσα δυνατήν λύσιν του διλήμματος τούτου, 
ήσθάνετο τούς λογισμούς της ταραττομένους, χα! τδν 
νοϋν της ένδίδοντα είς παραφροσύνην. Συγχρόνως δέ 
χα! ή άνησυχία της περί τής άσφαλείας τοΰ Σίμω- 
νος, χατευνασθεισα πρδς ώραν διά τής ειδήσεως ήν έ- 
σπευσε νά τή φέρη δ Βαλθάσαρ, δτι έσωσε τδν νεα
νίαν είς τήν οικίαν του, έπανήρχετο ζωηροτέρα χα! 
βασανιστιχωτέρα κατά τάς δδυνηράς έχείνας στιγμάς.

Ή ήμερα άνέτειλε, χα! τήν ευρεν άχόμη άγρυπνοϋ- 
σαν, πάσχουσαν και είς σκέψεις βεβυθισμένην.

Τέλος δ πυρετός ένέδωχε, χα! ή Χιμένα θερμήν 
πρδς τδν θεόν άποτείνασα προσευχήν, έπανήλθεν είς 
τήν άπόφασιν τοΰ νά ριφθή είς τούς ποδας τής βα
σιλίσσης, νά τήν παραχαλέση, άλλά φειδομένη δσον 
ήν δυνατόν τής ύπολήψεως τοΰ Άλφόνσου, χα! τής 
καρδίας τής δυστυχούς μητρός.

Καθ’ ήν λοιπόν ώραν μετέδαινε συνήθως είς τήν 
μονήν τής Θεομήτορος, άνέστη, καίτοι άχόμη άδύ- 
νατος, χα! μετά τής δόνας Ίνές, άνέβη είς τδ όχη
μά της.

Καθ’ έχάστην ή δόνα Χιμένα, άμα κατερχομένη τής 
άμάξης της, είσήρχετο άμέσως πρδς τήν βασίλισσαν. 
Άλλά τήν έσπέραν ταύτην οί δπαδο! τής δόνας Λου- 
δοβίχας δέν τή έπέτρεψαν νά είσέλθη, διότι, τή είπον, 
πρδ δύω ώρών ή βασίλισσα συνεσχέπτετο μετά δύω 
τών μυστιχοσυμδούλων της χα! ένδς άπεσταλμένου 
τοΰ Βασιλέως. Ή κόμισσα έχάθησε τότε είς τδν προ
θάλαμον καί περιέμεινεν.

Ο άπεσταλμένος ουτος τοΰ Βασιλέως ήν ό Αν
τώνιος Κόντης Βιντιμίλλης, δστις συμπληρώσας τδν 
ύπδ τοΰ Άλφόνσου είς αύτόν δοθέντα ένυπόγραφον 
χάρτην, ήρχετο ν’ άναγγείλη πρδς |τήν χήραν Ίω- 
άννου τοΰ Δ'. , δτι δ Βασιλεύς ών ήδη ένήλιξ πρδ 
πολλών μηνών, είχε σκοπόν νά βασιλεύση τοΰ λοι
πού άνεξαρτήτως, χα! άπητει νά έκδυθή τούντεϋθεν 
έπισήμως ή μήτηρ του τής άντιβασιλιχής έξουσίας, 
χα! νά τώ παραχωρήση κατά τούς νενομισμένους 
τύπους χα! ένώπιον συνελεύσεως τών μεγιστάνων τής 
Πορτογαλλίας, τδ στέμμα χα! τήν σφραγίδα.

Η βασίλισσα, άναγνοΰσα τδ διάταγμα τοΰ υιοΰ της, 
έξεπλάγη μέν κατ’ άρχάς, άλλά μετά ταϋτα ύπε- 
ρηγάσθη, διότι πρδ πολλοϋ έπεχαλείτο τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν άπαλλαγεϊσα τών δημοσίων φροντίδων, ήθε- 
λεν άναθέσει δλην έαυτήν είς τήν θείαν λατρείαν. 
Ούχ ήττον δμως είς περίστασιν τοσούτω σπουδαίαν 
δέν ήλθέλησε ν’ άναλάβη αύτή μόνη δλην τής δια
γωγής αυτής τήν εύθύνην, χα! μεταχαλέσασα τδν 
δδν Μιγουέλον δέ Μέλλον δέ Τόρρες, πρωτοψάλτην 
τής μητροπόλεως τής έχχλησίας τής Αισαδώνος, χα! 
πνευματικόν της, καί τδν Μαρχέσιον Σαλδάναν, τούς 
δύω ταχτικούς της συμβούλους, συνεσχέπτετο μετ’ 
αύτών.

Ό Μαρχέσιος Σαλδάνας, συγγενής χα! φίλος τοΰ 
άποθανόντος χόμητος Καστελμελχώρου, ήν γέρων 
χαρακτήρος αΰστηροΰ χα! φιλοδίκαιου, άλλά πνεύ
ματος φύσει περιωρισμένου, ή έξησθενημένου έχ τής 
ήλιχίας, χα! έπομένως μή έφιχνουμένου τής υψηλής 
χρίσεως ήν άπητει είς τήν περίστασιν ταύτην άπδ αυ
τόν ή έμπιστοσύνη τής βασιλίσσης του. 'Ο Δδν Μι- 
γουέλης δ Μέλλος έξ έναντίας ήν ίερεύς σοφός συνά
μα και έμφρων, συμμετασχών άλλοτε τής άντιπράξεως 
Ίωάννου τοΰ Σούζα κατά τής άγγλιχής συμμαχίας, 
χα! διά τής φρονήσεώς του συνδραμών πολλάχις Ίω- 
άννην τδν Δ’, είς τάς δεινάς περιπέτειας τής βασι
λείας του μετά τήν είς τδν πατρικόν θρόνον έπάνοδόν 
του. Κα! δ μέν Σαλδάνας τοσοΰτον ήγάπα τήν βασί
λισσαν, ώστε τήν χρίσιν του έχανόνιζε πάντοτε κατά 
τήν θέλησίν της. Ό δέ Μιγουέλης τοσοΰτον ήγάπα 
τήν πατρίδα, ώστε πολλάχις έξετίθετο είς τήν πρόσ- 
χαιρον τής ήγεμονίδος του άγανάχτησιν, δσάχις έ- 
φρόνει δτι ΰσττηρέτει ουτω τδ συμφέρον τοΰ δημοσίου.

Ενώπιον λοιπόν τών δύω τούτων συμβούλων έπα-

Ινέλαβεν δ Κόντης τήν θέλησιν τοΰ Βασιλέως, άνα- 
γνούς τδ διάταγμα. ’Εν τώ αμα δ Σαλδάνας άπε-

φάνθη δτι ή έπιθυμία τοΰ Άλφόνσου έπρεπε νά έχτε- 
λεσθή, ώς έχοντος κατά τής Πορτογαλλίας τδ σύνταγμα 
χα! τούς νόμους τδ δικαίωμα ν’ άναλάβη πλέον τάς 
ήνίας τής χυβερνήσεως. Άλλά Μιγουέλος δ Μέλλος 
αντείπε πρδς τήν γνώμην ταύτην μετά ζήλου πολ
λοϋ. Και χωρίς μέν ν’ άρνηθή τ’ άναντίρρητα δικαιώμα
τα τοΰ Άλφόνσου, χαθιχέτευσεν δμως τήν βασίλισ
σαν νά συγχαλέση τάς βουλάς, δπως συσκεφθώσι πε
ρί τοΰ συμφέροντος χα! περί τοΰ πραχτέου είς τήν έ- 
πίσημον ταύτην περίστασιν.

— Άν μο! έπετρέπετο νά έχφράσω τήν τα τεινήν 
μου γνώμην ένώπιον τής υπερενδόξου Μεγαλειότητός 
της, είπεν δ Κόντης, ήθελα παρατηρήσει δτι τδ μέ- 
τρον τούτο έγχρινόμενον θέλει γίνει σύνθημα άνορ- 
θώσεως τών διαιρούντων τήν Πορτογαλλίαν άλληλο- 
μάχων κομμάτων, κα! δτι άλλην συμβουλήν δέν ή
θελε δώσει δ βασιλεύς τής Ισπανίας δδν Φίλιππος.

—■ Κύριε Κόντη, είπε μ’ αύστηρδν ήθος δ δδν Μι- 
γουέλος, ύπάρχουσι περιστάσεις καθ’ άς συμβουλα! τών 
θανασιμωτέρων έχθρών είσί προτιμητέοι τών συμβου
λών φίλου άπιστου. Άν είς μόνος άνθρωπος έλλειπεν 
άπδ τήν αδλήν Άλφόνσου τοΰ ΣΤ'.·— καί δ άνθρω
πος ουτος είσθε σείς, κύριε,— ήθελα γνωμοδοτήσει 
νά παραδώση άμέσως άπόψε ή βασίλισσα τήν έξουσίαν 
είς χεΐρας τοΰ Μεγαλειοτάτου υιοΰ της.

'Ο Κόντης έμειδίασε προπετώς καί ήθέλησε ν’ ά- 
πβχριθή.

·—- ‘Ησυχία, κύριοι, είπεν ή βασίλισσα.
Λουδοδίκα ή Γυσμανις είχεν ήθος τόσον άληθώς ά- 

ξιοπρεπές κα! βασιλικόν, ώστε δ αύλικδς έχλινεν ά 
μέσως τήν κεφαλήν χα! έσιώπησε.

—· Μαρχέσιε Σαλδάνα, έπανέλαβεν ή βασίλισσα, 
κα! δμεις δδν Μιγουέλε Μέλλε, σας εδχαριστώ. ’Ε
πειδή διχογνωμεΐτε, έχω δέ πρδς άμφοτέρους δμάς 
ίσην έμπιστοσύνην, διά τούτο θ’ άποφασίσω κατ’ ίδιαν 
μου έμπνευσιν.

Διαβασα δέ τήν αίθουσαν μέ στερεόν βήμα, έγο- 
νάτισεν είς τδ προσευχητήριόν της, καί έμεινεν έπί 
τινας στιγμάς βεβυθισμένη είς εύλαβή θεωρίαν.

Όταν δ’ ύψωσε τήν κεφαλήν της είχεν άποφασίσει.
— Δδν Μιγουέλε δέ Μέλλε δέ Τόρρες, είπε, σας 

έπιτάττομεν νά συγχαλέσητε αύριον κατά τήν μεσημ
βρίαν, τδν ’Ινφάντην τδν δευτορότοχόν βασιλόπαι- 
δα, τούς υπουργούς τοΰ κράτους, τούς βαθμούχους, 
τούς συμβούλους, τούς διοικητάς τών φρουρίων χα! 
πόλεων, τούς μεγαλοχτήμονας, τούς εύπατρίδας, τδν 
χλήρον, τούς ταξιάρχας χα! τούς δημάρχους δσοι πά- 
ρεισιν ήδη έν Λισαβώνι. ’Ενώπιον δ’ δλων τούτων τών 
έπισήμων άνδρών συνηγμένων, ώς διατάττει τδ σύν
ταγμα, άντ! τών βουλών τοΰ κράτους, έν περιπτώσεσι 
κατεπηγούσαις, θέλομεν κηρύξει τήν άπόφασίν μας.

Ταϋτα δ’ είποΰσα, έξέτεινε τήν χείρα, κα! δ Μαρ
χέσιος τήν έφίλησεν εύσεβάστως. ‘Ο δέ δδν Μιγουέ- 
λος προσεχύνησε, σταυρώσας τάς χεΐράς του είς τδ 
στήθος, χα! άμφότεροι έξήλθον, άκολουθούμενοι ύπδ 
τοΰ Βιντίμίλλη. Ένώ δέ διάβαιναν ουτος διά τοΰ προ- 
θαλάμου, είδε τήν κόμισσαν χα! τήν νέαν Καδαυάλην.

— Εύδαίμων ήμέρα I είπε καθ’ έαυτόν. Αύριον ό 
Άλφόνσος άπόλυτος τής Πορτογαλλίας κύριος, καί έ
γώ κύριος τοΰ Άλφόνσου. Άπόψε κυριεύω τήν γυναϊ- 
*α ήτις θέλει είσθαι τής τύχης μου ή έσχάτη βαθμίς, 
*αί έχδικοΰμαι κατά τοΰ μισητού έκείνου Καστελ
μελχώρου, δστις κινδυνεύει νά μ’άφαιρέση τοΰ Βασί
λειος τήν εύνοιαν . . . Εύδαίμων ήμέρα.

Και άναβάς είς τήν αμαξάν του, έδραμε ταχέως 
πρδς τ’ ανάκτορα τής Άλκαντάρας,

Ή δέ κόμισσα έμεινε τςολλήν ώραν ακόμη είς τδν 
προθάλαμον, έλπίζουσα δτι ή βασίλισσα ήθελε τήν 
καλέσει. Άλλ’ ή δόνα Λουδοδίκα, βεβυθισμένη είς λο
γισμούς περί ής είχε λάβει σπουδαίας άποφάσεως, 
έσκέπτετο κα! προσηύχέτο. Μία δέ τών δπαδών της 
ήλθε πρδς τήν κόμισσαν καί τή είπεν δτι ή βασίλισ
σα δέν έδύνατο νά τήν δεχθή έκείνην τήν έσπέραν.

Αί δύο κυρίαι έπανήλθον τότε είς τδ δ'χημά των.
Τδ άνακλητήριον είχεν ήδη ήχήσει, και φώς είς τάς 
δδούς ούδαμοΰ δέν έφαίνετο. Μακρόθεν δέ κατά τδ μέ
ρος τής πόλεως ήκούετο θόρυβός τις παράδοξος, ώς θη
ρευτικόν σάλπισμα, ήχοΰν, διαλεϊπον, κα! πάλιν ήχοΰν. 
'Οσάκις ή συνοδεία τής χήρας τοΰ Σούζα διήρχετο έμ- 
πρδς όδοΰ τίνος άγούσης πρδς τδ τής Άλκαντάρας 
προάστειον, ήκουε τόνους αίφνηδίους, καί αμα διέβαινε 
τδ στόμιον τής δδοΰ, δέν ήκουε πλέον τίποτε.

Διά τούς μεμυημένους είς τά έθιμα τής αύλής, 
τδ σύμπτωμα τούτο ήν προμήνυμα τρομερόν κα! βέ
βαιον. Άλλ’ ο! ΰπηρέται τοΰ Σούζα καί ή δέσποινά 
των ήρχοντο άπδ τδ φρούριον τοΰ Βασχογχέλλου· δι’ 
δ ήκουσαν τούς ήχους τούτους χωρ!ς νά προσέξωσι, 
κα! χωρίς νά σπεύσωσιν. — Ήσαν δώδεκα τδν άριθ- 
μδν, έφιπποι δλοι καί ένοπλοι, καί δέν ένόμιζον 3τι 
υπάρχει δ έλάχιστος κίνδυνος έν μέσω πόλεως ειρη
νικής κα! τόσον ένωρίς τής νυκτός.

Έν τούτοις δέ προΰχώρει ταχέως ό θόρυβος, κα! δι- 
εχρίνετο ήδη κρότος ίππίων βημάτων. Παραλλάζον- 
τες δέ τήν γωνίαν μιας δδοΰ, οί ιππείς τής χήρας 
τοΰ Σούζα είδαν αίφνης, ώς εκατόν βήματα έμπρός 
των, δέκα ώς δώδεκα ίππεΐς καλπάζοντας, κα! άναμ- 
μένας δάδας κινοΰντας. Συγχρόνως δέ πολϊται τινές 
περίτρομοι κα! άσθμαίνοντες, διέβησαν δραμόντες πα
ρά τήν άμαξαν, κα! έκραζον·

—- Φυγή, φυγή 1 . . . τδ βασιλικόν χυνήγιον!
Τδ έπιφώνημα τούτο ήν διαδόητον, ώστε ή συνοδεία 

έννόησε τδν κίνδυνον, καί ήθέλησε νά δπισθοδρομήση. 
Άλλ’ οί ιππείς, άμα ίδον τήν άμαξαν, έσβυσαν άμέσως 
τάς δάδας, άνακράζοντες* έλελεΰ, έλελεΰ! — Συγ
χρόνως λόχος Ευσταθών ή πεζών στρατιωτών τών 
βασιλικών περιπόλων, προέκυψεν έκ τοΰ άλλου μέ
ρους τής δδοΰ, και ή άμαξα περιεκυκλώθη διά μιας 
πανταχόθεν.

Οί Κομπασταί άπδ βυτήρος έλαύνοντες, άμα έπέ- 
πεσαν κατά τής μικράς συνοδείας, συνετάραξαν τούς 
δπαδούς τής κομίσσης. Άλλ’ αυτοί ήσαν ολοι πο· 
λεμιστα! παλαιοί καί άνδρεϊοι, συστρατιώται τοΰ κό- 
μητος Ίωάννου, ώστε άμέσως παρετάχθησαν πάλιν, 
κα! δ αμαξηλάτης κα! οί δύω ύπηρέται, καταβάντες 
άπδ τάς έδρας των, έσυραν τά ξίφη, έτοιμοι νά προ- 
μαχήσωσι τοΰ δχήματος. Ό συμπλοκή άρχισε τότε 
αιματώδης κα! ζωηρά, καί έκινδύνευε νά παραταθή, 
διότι τδ βαθύ σκότος έβοήθει τδν μικρόν άριθμδν, δτε 
αίφνης έκατέρωθεν τής δδοΰ άντήχησαν νέα σαλπί
σματα, άναγγέλλοντα νέαν βοήθειαν είς τούς προσ
βάλλοντας.

Ή κόμισσα, γενναία κα! άτρομος πάντοτε, προ- 
αωψεν έκ τής θυρίδος.

—· Κύριοι, είπε· τί σημαίνει ή αίσχρότης αυτή;
— Έλελεΰ! έλελεΰ! άπεκρίθη έκ του πλησίον ή 

ισχνή Άλφόνσου τοΰ ς. φωνή.
—· Δέν ήξεύρετε τίνα προσβάλλετε, έπανέλαβεν 

ήι δόνα Χιμένα..— Είμαι ή κόμισσα Καστελμελ- 
ΧώΡα·,

—- Ώ! ώ! άνέκραξεν ( δ βασιλεύς· τδ κομητίδιον 
δέν μάς είπεν δτι ήν νυμφευμένον. Τοϋτο λέγεται 
προδοσία! Έλελεΰ! έλελεΰ!
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Και ή μάχη έξηκολούθησε, παροξυνόμενη ύπό τών 
κραυγών τοΰ Βασιλέως κα! τοΰ διοικητοΰ τών πε
ριπόλων.

Πολλοί τών προμάχων τής κομίσσης εΐχον φο- 
νευθή ήδη, καί τών λοιπών οί βραχίονες άπηύδουν, 
οτε άνθρωπος γιγαντ’.αΐος τό σώμα, καί φέρων στο
λήν τών βασιλικών Κομπαστών, προελθών τής γραμ
μής αύτών, άφώπλισεν ένα τών υπηρετών τών μα- 
χομένων ακόμη παρά τήν πλευράν τής άμάξης, και 
βιαίως σεισας τήν θύραν αυτής, τήν ήνοιξε, καί 
εϊσήγαγε τήν κεφαλήν του έντός.

'Η δόνα Ίνές έ^ρίφθη δπίσω φριττουσα, καί αύτή 
ή κόμισσα εμεινεν έντρομος.

— Τις άπό σας είναι ή μνηστή Σίμωνος τοΰ 
Βασκογκέλλου; έρώτησεν ό άνθρωπος ουτος.

— Θά τολμήσης ν’ άρπάσης τήν κληρονόμον τών 
Καδαυάλων; άνέκραξεν ή κόμισσα.

—· Διατί ό'χι; είπε ψυχρώς ό βασιλικός Κομ
παστής.

Ή δόνα Χιμένα ένθυμήθη τότε οτι είχέ που ακού
σει καί τήν φωνήν καί τήν λέξιν αύτήν. Άλλά κατά 
τήν στιγμήν ταύτην τής ταραχής καί τοΰ τρόμου 
δεν έδοκίμασε καν ν’ άναπολήση τόπον καί χρόνον, 
άλλά προκύψασα, έκάλυψε τήν νεάνιδα μέ τό σώ
μά της.

— Διατί όχι; έπανέλαβεν ό Βαλθάσαρ, άν δέν έ
χω άλλον τρόπον τοΰ νά τήν σώσω ; . . Μήν άργώ
μεν, κυρία 1 είναι βία, καί μιαν μόνην ήμπορώ νά 
σώσω, τήν νύμφην τοΰ Βασκογκέλλου.

— Τις εισθε;
—■ Δέν ήξεύρετε τό όνομά μου, διότι σας έστειλα 

επιστολήν, καί εις τήν έπιστολήν έκείνην σας έδιδα 
συμβουλήν, άλλ’ έπεριφρονήσατε τήν συμβουλήν μου, 
καί ή άπόδειξις είναι οτι έξήλθατε . . . Είς τό ό
νομα τοΰ υίοϋ σας, μή βραδύνετε!

Οί νυκτερινοί θηρευτά: εΐχον τέλος ύπερισχύσει, 
καί ή άλλη θύρα τής άμάξης ήνοίχθη βιαίως.

— Ποΰ είναι δ φιλτατος Βίντιμίλλης; έλεγεν ό 
Άλφόνσος. Σάλπιγγες, τό σάλπισμα τοΰ φόνου! . . 
Είναι νοστιμώτατον πράγμα!

— Θύγατερ ! άθλια μου κόρη, άνέκραξεν ή κόμισσα 
καταπεπληγμένη.

Άλλά νευρώδης βραχέων τήν έσπρωξε, καί όταν 
έστράφη πρός εκείνο τό μέρος, ή ’Ινές δέν ήν πλέον 
εντός τής άμάξης.

Αί δάδες εΐχον έκ νέου άναφθή, καί τόν άέρα 
έπλήρουν θορυβωδώςσυγκρουόμεναι βλασφημία!, φωναι, 
οίμογαί καί σαλπίσματα. Ή δέ κόμισσα, ριφθεισα πρός 
τής άμάξης τήν θύραν, και ζητούσα ν’ άνακαλύψη 
ποΰ ήν ή Ίνές, ιδού τ! είδε·

Είκοσι περίπου βήματα έμπρός της, άνήρ μεγα
λόσωμος, οΰ όμως τό πρόσωπον δέν έφαίνετο, έκρά- 
τει διά τής μιας χειρός τήν δόναν Ίνές, καί διά 
τής άλλης τό μακρόν ξίφος του. Περιεστοιχίζετο δέ 
ύπό πλήθους πολλοϋ άνθρώπων οΐτινες έγέλων, έσκίρ- 
των καί ή'θελον νά τώ άρπάσωσι τήν άγραν του.

— Έλεος, κύριοι, έλεος! έφώναζεν ή κόμισσα, 
λειποθυμοΰσα. Είναι ή κόρη μου, ή Ίνές. Φονεύσατε 
αύτόν τόν άρπαγα τοΰ παιδιού μου.

Αλλ’ ή φωνή της έκαλύπτετο άπό τήν όχλοβοήν.
Ο Βαλθάσαρ, ειπομεν ήδη ότι αύτός ήν δ αρπαξ, 

άπεκρουεν ήσύχως τούς συντρόφους του, κα! έκαιρο- 
φυλάκτει πότε νά διασκεοασθή ολίγον τό πλήθος. 
II δέ κόμισσα έθεώρει ήμιθανής ύπό φρίκης τους 

άνθρώπους τούτους, έρυθρούς τάς όψεις άπό τήν άν- 
•'άκλασιν τών λαμπάδων, κα: ομοιάζοντας δαίμο

νας συνομώσαντας κατά τής άσθενοΰς της Ίνές· ουχ 
ήττον όμως έθεώρει πάντοτε, καί ή έλπίς δέν τήν 
έγκατέλειπεν.

— Ό βασιλεύς, έλεγεν, ό βασιλεύς θέλει έλθει.
— Ωραία κυρία, είπε κατά τήν στιγμήν ταύτην 

δ Άλφόνσος, οστις ήσχαλλε περιμένων πρό τίνος και
ρού είς τήν άλλην τής άμάξης θύραν."—.Δέν θά 
μας δείξετε τό ώραιόν σας πρόσωπον;

Καί ήθέλησε νά λάδη τήν χεΐρά της.
— Όπίσω 1 έκραξεν ή Δόνα Χιμένα, άναλαδοΰσα 

ολην της τήν δραστηριότητα. — Τις είσαι σύ, οστις 
τολμάς νά έγγίσης τήν χήραν τοΰ Ίωάννου Σούζα;

—· Είμαι μόνον ό υιός Ίωάννου τοΰ Δ', άπεκρίθη 
ό Άλφόνσος μετ’ ειρωνικής ταπεινότητες.

— Ό Βασιλεύς! έψιθύρισε κατεπεπληγμένη ή κό
μισσα.

— Άφετε νά διέλθη ή άγρα τοΰ Βασιλέως ! ά- 
νεφώνησε στεντοριως κατά τήν στιγμήν ταύτην ό 
Βαλθάσαρ, κα! έσκίρτησεν εις τά έμπρός.

— Τότε στρέψασα τήν κεφαλήν ή δόνα Χιμένα, 
δέν είδε τήν Ίνές πλέον.

— Ήρπάγη ! είπε· και σύ, σύ, ό Βασιλεύς, Ά! 
έπικατάρατος έσο!

Καί αίσθανθεισα τάς τελευταίας δυνάμεις της έκλι- 
πούσας μετά τής τελευταίας έλπίδος της, έπεσεν είς 
λειποθυμίαν έντός τής άμάξης.

Είς δέ τήν θέσιν οπού έγκατελείψαμεν τόν Βαλ- 
Θάσαρ έγίνετο ταραχή μεγάλη· διότι ουτος βλέπων 
οτι τό πλήθος άντί νά έλαττοΰται ηύξανεν έξ έναντίας 
άδιακόπως πέριξ του, μετέβαλεν αίφνης σχέδιον, καί 
άφήκε τήν κραυγήν ήν ή κόμισσα ήκουσε.

Συγχρόνως δέ κινών τό βαρύ ξίφος του, έββίφθη είς 
μέσον τόν όμιλόν, τόν διέσχισε κατ’ εύθεΐαν, ώς συν- 
θλα τηλεβόλου σφαίρα τρυφερούς καί πυκνούς βλα
στούς νέου άλσους συμφύτου.

Άπό καιρού δ’ είς καιρόν, καί όσάκις τόν άπήντα 
τις καί ήθελε νά τόν έμποδίση, έπανελάμβανε τό ε
πιφώνημα·

•—-Άφετε νά διέλθη ή άγρα τού Βασιλέως!
Καί όσάκις τό ύψωμένον οπλον του έπιπτεν, έπι

πτε καί τό έμπόδιον μετ’ αύτοϋ.
Μετ’ ού πολύ έφθασεν εις όδόν σκοτεινήν καί έρη

μον, μή έχων ούδένα πλέον έμπρός του- άλλ’ όπι- 
σθέν του είς άνθρωπος τόν παρηκολούθει.

— Περίμενέ με, περίμενέ με δλίγον, καλόν πα- 
ληκάρι! Οί ήρωες τού Άριόστου, τοΰ θείου συμπα
τριώτου μου, ήσαν παιδία παραβαλλόμενοι μετά σοΰ. 
Ώ! τί θαυμαστή κωμωδία I καί πώς άνδρείέ μου τούς 
διώρθωσας! . . . Καί περίμεινε λοιπόν δλίγον διά ν’ 
άναπνεύσω καί νά γελάσω κ’ έγώ.

Άλλ’ ό Βαλθάσαρ έκαμνε τόν κωφόν, καί έτρεχε 
πάντοτε,

— Περίμεινέ λοιπόν, έπανελάμβανεν ό άλλος. 
Δέν γνωρίζεις τόν φίλον καί σύντροφόν σου Άσκά
νιον Μακαρόνην, οστις σ’ ύπεσχέθη είκοσι νέα δου- 
βλόνια, καί είναι άνυπόμονος νά σοί τά μέτρηση;. . 
Ά! περίμεινε.

Άλλ’ ό Βαλθάσαρ δέν περιέμενε, κα! ό Άσκά
νιος ήρχισε νά ύποπτεύη- διότι ό φίλος καί σύν
τροφός του έτρεχε διευθυνόμενος όχι πρός τήν 
Άλκαντάραν, άλλά πρός τήν κάτω πόλιν. Τότε ό 
Ιταλός έπετάχυνε τό βήμά του, καί οσον κα! άν 
έσπευδεν δ Βαλθάσαρ, έπειδή τό φορτίον του 
τόν έμπόδιζεν, δ Άσκάνιος τόν έπρόφθασε μετ 
δλίγον.

— Έχασες τάς φρένας σου, καλέ μου φίλε καί 
σύντροφε; είπεν ίστάμενος έμπρός του, καί άποκλείων 
τόν δρόμον του. — Ή γιγαντομαχία σου βεβαίως σ’ έ· 
τάραξε τόν έγκέφαλον. Όπίσω, ίππε άκάθεκτε. Έ- 
χομεν πολύν δρόμον ώς νά φθάσωμεν είς τ’ άνάκτορα.

,— Πηγαίνετε εις τ’ άνάκτορα; έρώτησεν άταράχως 
ό Βαί,θάσαρ, καταθείς τό φορτίον του είς λιθίνην έ
δραν διά ν’ άναπνεύση δλίγον.

— Βέβαια είς τ’ άνάκτορα, καί μαζή σου, φίλε μου, 
άπεκρίθη ό Παταυός.

Ή Ίνές είχε λειποθυμήσει, άλλ’ αίσθανθεισα τό 
ψύχος τοΰ λίθου, έφ’ ού τήν κατέθεσεν ό Βαλθάσαρ, 
άνέλαβε τάς αισθήσεις της.

— Μήτερ! . . . Σιμών 1 . . . λυτρώσατε με, έψι
θύρισε μέ φωνήν άσθενή.

—· Ησυχάσατε, κυρία, είπεν δ Βαλθάσαρ. Τοΰ λοι
πού έμέ έχετε φύλακα, καί είμαι τοΰ Βασκογκέλ- 
λου δ πιστότατος ύπηρέτης.

-—Έύχαριστώ, ώ! σ’ ευχαριστώ! είπεν ή Ίνές, καί 
οί δφθαλμοί της έκλείσθησαν πάλιν.

— Ό κολοσσός αύτός είναι χρυσούς άνθρωπος, έ
λεγε καθ’ εαυτόν ό Άσκάνιος. Μάχεται ώς τόν 'Η
ρακλή, καί ψεύδεται σχεδόν ώς έμέ . . . Έμπρός, άν- 
δρεϊε μου, έπανέλαβεν έπειτα μεγαλοφώνως.

— Κύριε Άσκάνιε, άπήντησεν δ Βαλθάσαρ, δέν έ- 
χομεν τόν ίδιον δρόμον νά πορευθώμεν.

—’Αστεΐζεσαι; άνέκραξεν ουτος, άναλαβώνί πά
λιν ολας τάς υποψίας του,

— Σπανίως άστείζομαι, καί ποτέ μετά τών όμοι
ων σας. Ήκούσατε τί είπα είς τήν κυρίαν ταύτην; 
Είπα τήν άλήθειαν.

Ό Άσκάνιος ύποβλέψας τότε τόν Βαλθάσαρ, ένό
μισεν οτι είναι άφύλακτος, οθεν καταβιβάσας αίφνης 
τό ξιφίδιόν του άπό τής χειρίδος είς τήν χεϊρά 
του, έσκόπευσε, καί τό έτόξευσεν εύθύ κατά τής καρ
διάς τοΰ σαλπιγκτοΰ. Άλλά δυστυχώς διά τόν Μα
καρόνην, άν καί άπράγμων έφαίνετο ό Βαλθάσαρ 
δέν τόν διέφυγεν όμως ούδέν τών κινημάτων τού
των, καί κλίνας πλαγιως, άπέφυγε τήν μάχαιραν, ή- 
τις ένεπίγη βαθέως είς τά δρύινα θυρώματα τής πα
ρακείμενης πύλης. Καί πριν ή δυνηθή νά φύγη ό Ι
ταλός, δ Βαλθάσαρ τώ κατέφερε κατά κεφαλής πλη
γήν μέ τό πλατύ τοΰ ξίφους του, καί τόν άφησεν ά- 
ναίσθητον κατά γής.

Τοΰτο δέ ποιήσας, έτράπη έκ νέου είς φυγήν.
Ό δέ βασιλεύς, μείνας δπου τόν άοήσαμεν, πλη

σίον τής άμάξης τής κομίσσης, έκυψε τήν κεφαλήν 
έντός, καί είδεν οτι ή δόνα Χιμένα ήν μόνη. Μετ 
δλίγας δέ στιγμάς ήλθεν δ Κόντης τεταραγμένος καί 
τεθλιμ.μένος, καί τώ είπεν οτι ή νεωτέρα τών δύω 
κυρίων είχε φύγει. Άλλ’ ύπό τό πρόσχημα τής θλί- 
ψεως έκρυπτεν ό αύλικός μεγάλην χαράν, καί δυσκό- 
λως έδύνατο νά τήν καθέξη έντός του, διότι ένόμιζεν 
οτι εΐχε τήν νέαν Καδαυάλην είς τήν έξουσίαν του. 
Καί τώ οντι είχε προπαρασκευάσει τά πάντα καλώς, 
καί τό τέχνασμα τοΰ καλοΰ ιππότου τοΰ Παταυΐου έ
πρεπε νά έπιτύχη κατά πιθανότητα πασαν. Άλλ’ ό 
καλός έσχεδίασε χωρίς τόν Βαλθάσαρ.

— Φίλε Βιντιμίλλη, είπε χασμώμενος δ Βασι
λεύς, μοί φαίνεται oot δέν ήξεύρεις νά μέ διασκεδά- 
ζης πλέον.

"Ολοι οί διάφοροι εις τάς διαφόρους λεωφόρους έ- 
νεδρεύοντες λόχοι εΐχον συνέλθει, ώς άν έπρόκειτο 
περί αληθούς κυνηγίου είς τά δάση, εις τό μέρος 
τοΰτο τής γενικής συνεντεύξεώς, καί δ Κόντης παρε- 
τήρησεν ότι ή δημοσία αυτή έκφρασις τής βασιλικής

δυσμενείας προεκάλεσε μειδίαμα είς δλων τά χείλη· 
άλλά τόν παρηγόρησεν ή ένθύμησις τού δουκάτου τής 
Καδαυάλης, καί έφαντάζετο ήδη τήν Ίνές φυλαττο- 
μένην είς τήν οικίαν του, καί τόν πιστόν Άσκάνιον 
ψάλλοντα πρός αύτήν τόν έπαινον τοΰ παντοδυνάμου 
κυρίου Βιντιμίλλη, οστις διά τής βίας, καί τήν ζωήν 
του διακινδυνεύσας, τήν άπέσπασεν άπό τάς χεΐράς 
τοΰ βασιλέως.

—· Πότε άπέτυχε τοιοΰτον διήγημα έπί τής καρ
διάς νέας κόρης; έλεγε καθ’ εαυτόν ό αύλικός.

— Άπέμαθες νά είσαι άστεΐος, έπανέλαβεν δ βα
σιλεύς. Πρό άπειρου καιρού δέν σ* ήκουσα πλέον νά 
δμνύης τούς εύγενεΐς σου προγόνους. Ήτον νοστιμώ
τατον πράγμα.

— Ή Μεγαλειότης Της έχει τό δικαίωμα νά χλευά· 
ζη τόν άφωσιωμέτον της δοΰλον, είπεν δ Κόντης κα- 
ταστέλλων τό πεΐσμά του. —γΔιατάττετε νά έξακο- 
λουθήσωμεν τό κυνήγιον;

Ό βασιλεύς έχασμήθη ώς νά ήθελε νά διασπάση 
τάς σιαγώνάς του. Ήν δέ τοΰτο δλέθριον σύμπτωμα.

— Θέλω νά κοιμηθώ, είπεν. Είσαι καλός ύπηρέ
της, Κόντη, άλλ’ ήρχισες νά γίνεσαι πολλά πληκτι
κός, Τό κομητίδιον έκεΐνο έχει περισσότερον πνεύμα 
είς τόν μικρόν δάκτυλόν του άφ’ δ,τι έχεις είς ολον 
τό σώμά σου.

— Βασιλεύ, ήρχισε λέγων δ Κόντης . . .
— Οί εύγενεΐς πρόγονοί σου έδείχθησαν φειδωλοί 

πρός σέ κατά τούτο- — δ Ιωάννης δ άδελφός σου ή
τον καλλήτερος, κ’ έκεΐνος όμως δέν ήξιζε πολύ πράγ
μα .. . Πήγαινε, φίλε μου, καί πήγαινε τόν άγύρις-ον.

‘Ο Κόντης έκλινε μέχρι γής, οί δέ αύλικοί, έπαμ- 
φοτερίζοντες μεταξύ τής πρός τόν αύλικόν άπεχθεί- 
ας των, καί τοΰ φόβου των μή τήν έπαύριον λησμονή- 
ση δ βασιλεύς τήν στιγμιαιαν αύτήν όργήν του, τώ 
ήνέωξαν τόν δρόμον μετά ψύχρας ύποκλίσεως.

•—■ Αύριον ό Άλφόνσος Θά βασιλεύση, έλεγε καθ’ 
έαυτόν μετ’ άπελπισιας δ Κόντης, διευθυνόμενος πρός 
τήν Άλκαντάραν. “ Μέ άποβάλλει, καί έγώ ήργά- 
σθην πρός όφελος άλλου !

— Καί τώρα, είπεν δ Βασιλεύς, άς μοί φέρουν τό 
κομητίδιον, ζών ή νεκρόν. Τό θέλω! μέ διασκεδά
ζει .. . Έν τούτοις, ή κυρία έκείνη έδώ είς τήν ά
μαξαν δέν έμποροί νά είναι γυνή του, διότι χθες καθυ- 
πεβλήθη εϊς τήν ύπογραφήν μου διαταγή τις , . . Είναι 
ή μήτηρ του, κύριοι. 'Οδηγήσατε τήν κόμισσαν είς τήν 
κατοικίαν της μετά τής άνηκούσης τιμής, καί ζητή- 
σατέ την συγγνώμην έν τώ Ήμετέρω Βασιλικώ δνό- 
ματι . . . Καί τοΰτο διά τό κομητίδιον, μήπως καί Ου- 
μώση . . . Τό φορεΐόν μας, καί έμπρός!

’Ανδραγαθήματα τών δημοτών της Αισαβώνος.

{ Είς τήν αίθουσαν τοΰ οίκου τοΰ Σούζα, ήν ήδη γνω
ρίζει δ άναγνώστης, εύρίσκοντο δμοΰ δ κόμης Καστελ
μελχώρας, καί Σιμών δ Βασκογκέλλος. ‘Ο Σιμών εί
χε περιμείνει δι’ όλης τής ημέρας τόν Βαλθάσαρ. Άλ
λά μή δυνάμενος πλέον νά καταστείλη τήν άνησυ- 
χίαν του, περιεδόθη τόν μανδύαν του περί λύχνων 
άφάς, καί διηυθύνθη πρός τής μητρός του τόν οίκον, 
οπού τήν μέν κόμισσαν δέν εύρε, διότι είχεν άνα- 
χωρήσει, είδεν όμως τό * γραμμάτιου τοΰ Βαλθάσαρ 
άνοικτόν έπί τής τραπέζης, καί τό άνέγνω.

Μίαν δλόκληρον ώραν περιέμεινε μόνος, καί σπα-
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ραττομενος ατά ψυχής άνησυχίαν. Τέλος δέ ή θύρα 
ήνοίχθη, καί είσήλθεν δ Καστελμελχώρας.

’Ην ωχρές, καί τά τεταραγμένα του βλέμματα κα- 
τήγγελλον τοϋ νοός του τήν πάλην. Ώς δέ είδε τέν 
Σίμωνα, ώπίσθοδρόμησεν ώς εμβρόντητος.

—· Σύ έδώ I είπε δειλή τή φωνή.
— Σύνελθε, δέν Λουδοβίκε, είπεν ήρέμως ό Σι

μών. — Μή φοβοΰ επιπλήξεις άπέ έμέ . . . Που είναι 
ή μήτηρ μας; ποϋ είνα! ή Ίνές;

—· Έμέ έρωτας I άπεχρίθη ό Καστελμελχώρας. Μέ 
λέγουν οτι μοί άφηρπάγη ή Ίνές, χαί σ’ εΰρίσχω έ
δώ .. .

— Ήρπάγη I έπανέλαβεν ό Βασχογχέλλος.
—-Λοιπόν δέν τήν ήρπασες σύ;
•— Αδελφέ, είπεν δ Σιμών, καί ή φωνή του έ

τρεμε, — ήθελες νά μέ βλάψης μεγάλως- ήθελα ή 
βλάβη αυτή νά μή πόση έπί τήν κεφαλήν τής 'ίνές.

— Διατί νομίζεις; . . .
— Τέ γραμμάτιον τοΰτο συμβουλεύει τήν μητέρα 

μου νά προσέχη, ν’ άγρυπνή έπί τής ’Ινές, χαί πρέ 
πάντων νά μήν έξέλθη τοϋ οίκου της ... Ή μήτηρ 
μου έξήλθε· χαί ά ίδιος δέν μοί είπες δτι ή Ίνές

Ψευδής είδησις, δέν αμφιβάλλω- άγνωστός τις, έν 
τών ανθρωπάριων έκείνων, τών φορούντων τά νυ
κτερινά τών δούλων τοϋ Άλφόνσου παράσημα . . .

—- Ύπέρ τέ δέον αυστηρές είσαι, δέν Λουδοβίκε, 
ύπέλαβεν δ Βασχογχέλλος.

Καί συγχρόνως ήγγισε μέ τέν δάκτυλον τέν αστέρα 
δστις έλαμπεν έπί τοϋ στήθους τοϋ αδελφού του. ’Αλλ’ 
δ Καστελμελχώρας τέν άπέσπασε μετά βίας, τέν 
έτείναξε κατά γής, καί τέν κατεπάτησεν. Ό δε Σι
μών έχίνησε τήν κεφαλήν·

— "Αλλοτε, τώ είπε, κατάθετε' τον πριν έμβαίνης 
ύπδ τήν πατρικήν στέγην. Άλλά τί σοί είπεν έκεϊνος 
δ άνθρωπος;

— Μοί είπεν . . . άλλ’ ήτον ψεύδος. 'Ο άνθρωπος 
ουτος είναι έχθρός μου. Χθές ήθέλησε νά μέ φονεύ
ση' ύψωσε τήν μάχαιραν κατά τοϋ στήθους μου.

— Ά! . . είπεν δ Σιμών άτενίζων κατά πρόσωπον 
τέν Καστελμελχώραν..— Καί δέν ύψωσε τήν μάχαι- 
ραν κατά σοΰ, διότι τώ έκλεψας τέ μυστικόν του, 
δανεισθείς τοϋ αδελφού σου τέ όνομα;

Ό δέν Λουδοβίκος ένευσε κατά γής σιωπών.
—· Έχθρός σας είναι τώ όντι, κύριε κόμη, αυτές 

ό άνθρωπος, έπανέλαβεν ό Βασχογχέλλος, διότι έκρι- 
νεν άτιμον τέ νά πατή άδελφές έπί τής τύχης τοϋ 
αδελφού του, διά νά προβή άσφαλέστερον. Αλλ δ,τι 
σοί είπεν είναι άληθές, διότι τέ στόμα του δέν γνω
ρίζει τέ ψεϋδος.

— Τότε λοιπέν, έψιθύρισεν ό Καστελμελχώρας, ά- 
πώλετο ή Ίνές.

Ό Βασχογχέλλος έμεινε πλησίον τοϋ παραθύρου 
ακίνητος, ό δέ δέν Λουδοβίκος έξηκολούθησε διατρέ
χω·) τέν θάλαμον μέ μεγάλα βήματα. Ώραι πολλαί 
παρήλθον ουτω, καί ή νύξ είχεν ήδη πολύ προχω
ρήσει, δτε ήκούσθη κρότος άμάξης σταθείσης έμπρές 
τής πύλης τοΰ οίκου. Ή καρδία άμφοτέρων τών νέων 
έσκίρτησε, καί αυτομάτως καί συγχρόνως έπλησία- 
σεν δ είς πρός τέν άλλον, έλαβον δ είς τήν χεϊρα 
τοΰ άλλου χωρίς νά τέ αισθανθώσι, καί έμειναν εις 
άκρόασιν έναγώνιον.

Ή άμαξα είσήλθεν εις τήν αύλήν, βήματα ήκού- 
σθησαν εις τέν προθάλαμον, καί μετ’ όλίγον ή κόμισ
σα έφάνη έπί τής ούδοϋ μόνη.

Ή μορφή της ήν αγνώριστος. Οί δφθαλμοί της ή

σαν ακίνητοι καί ξηροί, ίχνη δέ τινα δακρύων έφαί- 
νοντο έπί τών παρειών της, καί οί χαρακτήρες τοϋ 
προσώπου της ήλεγχον θυμόν βιαιότατο·). Μέ «πασμω- 
δικέν βήμα διέβη τήν αίθουσαν, καί συνέλαβεν έκ τοΰ 

■ βραχίωνος τούς δύω υιούς της, οίτινες δέν έτόλμων 
νά τή άπευθύνωσιν έρωτήσεις,

— Δόξα τω θεω, είπε διακεκομμένη φωνή, σας 
ευρίσκω, σας ευρίσκω άμφοτέρους· διότι είσαι, ώ Κα· 
στελμελχώρα, άκόμη υιός μου. Σέ συγχωρώ, καί άν 
είχες κυλίσει εις τέν βόρβορον τοϋ πατρός σου τό 
όνομα, σέ συγχωρώ ! . . . Μόλις μοί άρκοϋσιν οί δύο 
υιοί μου διά νά έκδικήσωσι τήν υβριν μου. Ώ! δέν εί
ναι άληθές δτι θά μ’ έχδικήσετε;

— Θά σ’ έκδικήσωμεν, είπον δμοϋ οί δίδυμοι Σοΰζαι.
Ό δέ Σιμών προσέθηκε μετά ταΰτα.
— Ει’πέ, μήτερ, τί σ’ έκαμαν ;
— Τι μ’ έκαμαν; Ναι, πρέπει νά σας τό είπώ ... 

Παιδία, περιύβρισαν τήν μητέρα σας ένώπιον πλήθους 
βαναύσου και μαινομένου, έκράτησαν τήν άμαξάν της, 
έδιωξαν καί έφόνευσαν τούς όπαδούς της, ήρπασαν 
τήν φίλην της κόρην.

•—· Τήν Ίνές 1 άνέκραξεν ό Σιμών. Λοιπόν άλη- 
θές είναι; ... Τις έπραξε τοΰτο, κυρία, τις έπραξε 
τοΰτο ;

— Τό όνομά μου, δταν τό έπρόφερα, τοΰ πατρός 
1 σας τό ένδοξον όνομα, έκίνησαν, ώ παιδία, τόν περί

γελων αύτών καί τήν περιφρόνησιν. . .
— Είπε με, ει’πέ με, τίς έπραξε τοΰτο ; έβρυχά- 

το δ Σιμών, καί ή ώχρότης τοΰ προσώπου του ήν 
απαίσια.

—'Μ’ έρωτας τίς έπραξε τοΰτο; . . . Άλφόνσος, 
ό Βασιλεύς τής Πορτογαλλίας, ανέκραξε φωνή με
γάλη ή κόμισσα.

Καί έν τώ άμα έπεσεν ώς άπνους εις τάς άγκάλας 
τοΰ Καστελμελχώρου.

Ό δέ Σιμών, άκούσας τό όνομα τοϋ Βασιλέως, έ- 
κάλυψε τό πρόσωπον του μέ τάς δύω του χείράς.

— Πάτερ 1 έψιθύρισε μ’ όδυνηρόν φωνής τόνον. Οί 
δύω του δρκοι συνεκροόοντο έντός τής καρδίας του· 
τής δ’ άγανακτήσεως καταπνιγούσης τήν φωνήν τοϋ 
ένές, ώρμησε πρός τήν θύραν, καί έξήλθε χωρίς οδ- 
δέ λέξιν νά εϊπή άλλην.

Τότε ή κόμισσα περιεβλέψατο πέριξ, ώς άν έξύπνα 
άπέ βαθύν ύπνον.

— Ποϋ πηγαίνει ό Σιμών; είπεν άποτόμω φωνή.
•—Τί είπα; τί θέλει νά έπιχειρισθή ; ·—-Έπειτα δέ 
αιφνηδίως έγερθεισα. -— Ένθυμοΰμαι, έπρόσθεσεν, 'Ο
μίλησα. Τρέξε! . . . ώ! κράτησέ τον, Καστελμελχώ
ρα! Θά φονεύση τέν βασιλέα.

Ό Δέν Λουδοβίκος προσεπάθησε νά τήν καθυση- 
χά?η·

Ή κόμισσα μετενόει ήδη πικρώς οτι έν τή πυρε- 
τώδει παραφορά της είχε ζητήσει έκδίκησιν,— έκδί- 
κησιν κατά τοΰ βασιλέως· άλλά διαλογισθεϊσα τήν 
πίστιν καί άφοσίωσιν τοΰ χαρακτήρος τοΰ δευτεροτό- 
κου υίοΰ της, άνέλαδέ πως έλπίδα.

—- Ή βία δέν έκδικεΐ τάς τοιαύτας ύβρεις, είπε. 
Ή έκδίκησίς μου είναι έτοιμη, καί δέν θέλει μολύ
νει τό Σουζικόν όνομα.

'Ο δέ Βασχογχέλλος, δταν έξήλθε τοΰ οίκου, τήν 
κεφαλήν φλαγμαίνουσαν έχων, διέβη τρέχων καί ώς 
έμμανής τήν πρώτην όδέν ήν άπήντησεν. Άσύ^απτοι 
λόγοι τέν διέφευγον, δτέ μέν άπειλαί κατά τοΰ Βα- 
σιλέως, δτέ δέ έλεεινολογίαι περί τής Ίνές. Ή πό
λις ήν ήσυχος καί έρημος, καί ή ώρα μία μετά τό 

| μεσονύκτιον.

-—-Παράφρων και κακότροπος, Μαρτίνε.
— Έγώ φρονώ δτι πρέπει νά φονεύσωμεν τόν 

Βασιλέα.
— Καί έγώ.
— Καί έγώ! έπανέλαβον δσοι ηχούσαν τήν συνδιά- 

λεξιν ταύτην.
Καί ή άπόφασις αυτή διεδόθη δι’ δλων τών τά

ξεων, ταχεία ώς αστραπή.
Τόν Σίμωνα δέν διέφυγε λέξις, καί ή καρδία του 

έσκίρτησεν άπό αίμοβόρον χαράν είς δέ τούς δύω 
μαθητευομένους δέν επέβαλε σιωπήν.

Ούτως έφθασαν οί έπαναστάται έμπρός τών άνα
κτόρων τής Άλκαντάρας, καί εις μέν τάς πύλας δέν 
ευρον σκοπούς, έσωθεν δέ ήκουον φωνάς δργίων, διότι, 
ώς πάντοτε μετά τά βασιλικά κυνήγια, ύπήρχεν 
εύωχία είς τά άνάκτορα.

Οί δημόται τής Λισαβώνος είσήλθον άθορύδως.
—· Πού είναι τοϋ Βασιλέως δ θάλαμος ; έρώτησεν 

δ Σίμων ταπεινή τή φωνή.
Ό Οαλαμοστόλος τών άνακτόρων προσελθών, άνέ- 

λαβε νά τούς δδηγήση. "Οτε δέ έφθασαν έμπρός τής 
θύρας, δ Σίμων έστράφη πρός τόν όχλον καί είπε.

— Σάς άφήνω, παλληκάρια, τόν αύλικόν καί δλην 
του τήν φρουράν, άφήσατέ με τόν Βασιλέα.

— Κύριε Σιμόν, άπήντησεν εύτόλμως είς τών 
μαθητευομένων, μήν έλπίζης νά σώσης τόν Βασιλέα.

•—· Νά τόν σώσω, έγώ I άνέκραξεν δ Σίμων, καί 
οί δφθαλμοί του έλαμψαν ώς άπαίσιαι άστραπαί.

— Τήν κεφαλήν του ή τήν κεφαλήν σου! άνέκρα
ξεν δ όχλος δμοθυμαδόν.

'Ο Βασχογχέλλος διήλθε διά τής θύρας, ήτις άμέ
σως έκλείσθη όπίσω του, καί διελθών τό φυλακείον 
κενόν, καί τόν προθάλαμον έπίσης έρημον, διότι 
αύλικοί καί στρατιώται, δλοι συνευωχοΰντο, άνέσπασε 
τό ξίφος του καί είσήλθεν είς τόν Βασιλικόν κοιτώνα.

'Ο Άλφόνσος κεκμηκώς, πρό τής συνήθους ώρας 
βαρυνθείς τήν εύθυμίαν, άνεχώρησεν άπό τό συμπόσιον 
καιέκοιμάτο, καί πλησίον του έκαιελύχνος.Ξιφήρης, καί 
τάς δφρΰς συνεσταλμένος προύχώρει δ Βασχογχέλλος· 
Άλλ’ είς τό πρώτόν του κίνημα δ Άλφόνσος έξύπνησε.

— Σύ είσαι, κομητίσκε, είπε μειδιών. — Ώνειρευό- 
μην δτι ήμην καλός βασιλεύς. Ήθελα νά είμαι καλός 
βασιλεύς, κομητίσκε.

Ό Βασχογχέλλος βλέπων τό δυστυχές τοΰτο παι
δίον, ούτε δύναμιν οίίτε νοϋν άνδρός έχον, καί δμως 
φέρον τοΰ βασιλέως τό στέμμα, ήσθάνθη τήν δργήν 
του διά μιας διασκεδασθείσαν, καί οίκτος καί σέβας 
τόν κατέλαβεν ένταύτώ.

— Ξίφος 1 έπανέλαβεν έντρομος δ Άλφόνσος. Τί 
θέλει τοΰτο τό ξίφος, κύριε κόμη;

•—· Δέν είμαι δ Καστελμελχώρας, είπε βραδέως δ 
Βασχογχέλλος.

-— Τόν βασιλέα, τήν κεφαλήν τοϋ βασιλέως! έβόα 
δ δχλος έξωθεν.

’Οξύς ώς ή διάνοια, δ Βασχογχέλλος ώρμησε πρός 
τήν θύραν, καί τήν έκλεισεν άσφαλώς. ,

ί _ Τί λέγουσιν, ανέκραξε φρίσσων δ βασιλεύς. — 
Τί είναι αύταί αί φωναί;. . . Καί σύ, δέν είσαι δ Κα
στελμελχώρας 1

— Είμαι, βασιλεύ, Σίμων δ Βασχογχέλλος, δν έξω- 
ρίσατε άναιτίως, — ού περιυβρίσατε τήν μητέρα,— 

■ιού ήρπάσατε, ίσως δέ και ήτιμάσατε τήν μνηστήν!
— Θεέ μου! θεέ μου ! έψιθύρισε τό δυστυχές παι

δίον, τά έπραξα δλ’ α·φτά;. . . Καί λοιπόν θέλεις 
Βασκογκέλλε, νά μέ φονεύσης;

—-Τόν Βασιλέα! τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέως!

Έβάδιζε δέ πάντοτε, δπου οί πέδες τόν έφερον, 
χωρίς συναισθήσεως, χωρίς σκέψεως· Ούτως έφθασεν 
είς τό πέρας τοΰ προαστείου τής Άλκαντάρας, καί 
τών τελευταίων τής πόλεως οικιών. Ώς δέ διήρχετο 
έμπρός τοΰ οινοπωλείου τοΰ Μιγουέλου Όσοριου, ή 
θύρα αιφνηδίως ήνοίχθη, καί μέγα πλήθος άνθρώπων 
έξώρμησε.

Ό Σιμών έστάθη τότε, καί έσφιγξε μέ τήν χείρα 
τό μέτωπον, ώς οί θέλοντες ν’ άναχαιτισωσιν ένθύ- 
μησιν διαφεύγουσαν καί αμφίβολον.

— Παιδία, είπεν εις τών έξερχομένων, άς έπιστρέ- 
ψωμεν είς τούς οίκους μας, καί, προσέχετε, χωρίς 
θόρυβον.

Μάλιστα, μάλιστα 1 άπεκρίθησαν φωναί άπειρά- 
ριθμοι.

— Εντροπή! έκραξάν τινες άλλοι θαρραλεώτεροι 
καί νεώτεροι. Δέν αίσχύνεσαι Κύρ Γάσπαρ Όρτα Βά
ζε, σύ δ έντιμος Συντεχνιάρχης τών Βυρσοδεψών τής 
Λισαβώνος, νά μάς προτρέπης είς φυγήν, έν ω κί- 
νούμεθα ήδη κατά τοϋ έχθροΰ I

Ό Σιμών ήκουε μετ’ άτενοΰς προσοχής, τό βλέμ
μα του ήρχισε κατ’ όλίγον νά λάμπη, [καί ή μνήμη 
νά τώ έπανέρχηται.

Ένθυμήθη δ’ δτι τήν προτεραίαν είχε πέμψει είς 
τόν Βαλθάσαρ τά προσκλητήρια πρός τούς άρχηγούς 
τών συνοικιών, νά συγκαλέσωσι τούς δυσηρεστημένους 
ένοπλους είς τό οίνοπωλεϊον τής Άλκαντάρας· καί ή 
έκδίκησίς του τώ έφάνη πρόχειρος, βέβαια καί φοβερά.

— Παιδία έπανέλαβεν ό γέρων Γάσπαρ· δέν είμαι 
άνανδρότερος δλων υμών, — δταν ή περίστασις τό 
καλέση. -—· Άλλά τίς ή άνάγκη νά πηγαίνωμεν 
νά θραύσωμεν τήν κεφαλήν μας είς τά τείχη τής 
Άλκαντάρας; . . Πού είναι ό άρχηγδς μας;

— Ιδού αυτός, άνέκραξεν αίφνης ό Σιμών, έμ- 
φανιζομενος έν τώ μέσω των.

Δυνάμεθα έν πεποιθήσει νά δίισχυρίσθώμεν, δτι ή 
θέα τοΰ άρχηγοΰ, ήτις ήν ώς σύνθημα μάχης, άπε- 
τέλεσεν έπί τών δύω τρίτων καί ήμίσεως τών ά- 
ξιολέγων έκείνων τής Λισαβώνος δημοτών, έντύπωσιν 
λίαν δυσάρεστον. Άλλ’ οί μαθητευόμενοι καί οί έρ- 
γάται, νέοι όντες καί ζωηροί, άνευφήμησαν χαρ- 
μοσύνως· ώστε τοΰ κινήματος άρξαμένου, οί πραγμα- 
τευταί, οί συντεχνιάρχαι, ο! έργοστασιάρχαι ήναγκά- 
σθησαν ν’ άκολουθήσωσι τήν κατά τό φαινόμενο·) γενικήν 
ταύτην έξόρμησιν. Καί αυτός δ γέρων Γάσπαρ Όρτας 
Βάζος, οστις άπό τοΰ αγίου Βασιλείου μέχρι τοΰ 
άγιου Σιλβέστρου είχε πέντε φλωρία καθ’ ήμέραν νά 
τρώγη, άνώρθωσε τό μικρόν σώμα του, καί έστή- 
ριξεν είς τόν ώμον του άρειμανίως τόν ίόβρωτον πο
λεμικόν πέλεκύν του.

— Είς τό έλεος τοΰ Θεού 1 έψιθύρισεν. Άν όχι άλ
λο, τούλάχιστον είμεθα βέβαιοι ν’ άρπάξωμεν καλήν 
καταρροήν είς αύτήν τήν βρωμοδουλιάν.

-— Έμπρός I είπεν δ Σίμων.
— Καί τό πλήθος έκινήθη άμέσως.
.— ’Ενθυμείσαι, Διέγε, είπεν είς μαθητευόμενος 

είς άλλον, τί έλεγε προχθές εκείνος δ μεγαλόσωμος 
κρεωπώλης; δτι πρέπει νά φονεύσωμεν τόν Βασιλέα ;

— Τό ένθυμοΰμαι, Μαρτίνε, άπεκριθη δ Διέγος.
— Δέν ήτον πολλά κακή ή ιδέα.
-— Έγώ τήν ευρίσκω πολλά καλήν.
— Δέν ήκούσαμεν άκόμη άπόψε τάς σάλπιγκας" 

τοΰ καταχθονίου κυνηγιού εκείνου; ..
— Καί τάς φωνάς τών θυμάτων.
— Καί τών δημίων τάς ύβρεις! . . Ό Βασιλεύς εί

ναι παράφρων, Διέγε.
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έδόα ό όχλος, ανυπόμονος πλέον, καί κρούων ήδη 
βιαίως τήν θύραν.

— Έλεος! ώ 1 έλεος! ύπετραύλίσεν δ Άλφόνσος 
καί έκρύδη ύπδ τά πεπλώματά του.

‘Ο δέ Βασ/.ογκέλλος ύψώσας τους όφθαλμούς πρδς 
τδν ουρανόν, καί σταυρώσας τάς χεΐρας, έπρόφερε 
τδ δ'νομα τοΰ πατρός του.

— Έγέρθητε, Βασιλεΰ, είπε. Θ’ άποθάνω υπέρ 
τής Μεγαλειότητός σας.

Ό Άλφόνσος ύπήκουσε, καί ολος τρέμων, ήγέρθη. 
Τδν ώδήγησε δέ δ Βασκογκέλλος πρδς τήν θύραν 
καί κρατών τδ ξίφος, παρετάχθη έμπρός του, όπως 
ύπομείνη πρώτος τήν ορμήν τών έπερχομένων.

Ή θύρα έξωθεν βιαίως κοπτομένη, ή'ρχισε νά έν- 
δίδη, δ δέ όχλος έκρότει καί έθορύβει ύπδ θυμοϋ κα! 
ανυπομονησίας, ηΰξανε δέ άπδ στιγμής είς στιγμήν 
ή οχλοβοή, όταν αίφνης μέγας ήγέρθη αλαλαγμός.

—.’Ιδού, έκραξαν, ιδού δ Σαμψών ημών! Αύτδς 
θά θραύση τήν θύραν καί θά φονεύση τδν Βασιλέα.

Έπειτα δέ έγένετο σιωπή, καί ή θύρα άπαξ ίσ- 
χυρώς, μανιωδώς κλονισθείσα, έξερριζώθη, καί ήνοιξε.

— Ζητώ δ Βαλθάσαρ I έκραξεν δ όχλος μυκώμενος 
καί είσδιαζόμενος είς τδν θάλαμον.

Έδώ! πρδς έμέ, πρδς έμέ 1 έκραξεν δ Σίμων, 
άναλαδών έλπίδα τινά, όταν ή'κουσε τοΰ Βαλθάσαρ 
τδ όνομα.

Καί συγχρόνως στραφείς πρδς τδν όχλον, προη- 
σπίζετο διά τοΰ σώματός του τδν βασιλέα. 'Η στιγμή 
αυτή τοΰ ύπερτάτου κινδύνου είχεν έκκαύσει τδν ενθου
σιασμόν του μέχρι μανίας, καί συνησθάνετο εαυτόν ικανόν 
νά πολεμήση κα! νά νικήση ολον εκείνον τδν όχλον. 
Τους πρώτους έφορμήσανταςκατ’ αΰτοϋ έρριψε νεκρούς 
κατά γής, καί τά πτώματά των τω έχρησίμευσαν ώς 
προμάχων έν ώ έμεινεν άτρομος καί ακλόνητος.

—· Κτυπατε! κτυπατε! έκραζον αί έσχαται τάξεις.
Άλλ’ οί πρωτοστάται δέν είχον πλέον πολλήν 

προθυμίαν πρδς έκτέλεσιν τής διαταγής ταύτης. Αί- 
δούμενοι όμως ότι είς μόνος άνθρωπος κατώρθου νά 
τούς άναχαιτίση, έφώρμησαν έκ νέου, δέκα ξίφη ύψώ- 
θησαν συγχρόνως κατά τοΰ Σίμωνος, καί τδ στή
θος του κατεκαλύφθη άμέσως άπδ πληγάς.

— Έδώ, Βαλθάσαρ, έδώ! έπανέλαβεν δ ήρωϊκδς 
νεανίας.

Ό καταπληκτικός θόρυβος είχεν έμποδίσει τδν 
σαλπιγκτήν ν’ άκούση τήν πρώτην του Βασκογκέλ- 
λου πρόσκλησιν. Διά τοϋτο έκάθησεν ήσόχως είς 
γωνίαν τοΰ φυλακείου, άφήνων τούς άλλους νά πράτ- 
τωσιν. Άλλ’ ήδη ή'κουσε, καί ώθών τδν όχλον πρδς 
δεξιά καί πρδς άριστερά, έφθασεν έγκαίρως, όπως 
προλάβη τήν θανατηφόρον πληγήν.

— ’Οπίσω I είπε.
Καί είς τδν λόγον προσθείς τδ έργον, άπέκρουσε 

τούς πολίτας έξω τής Ουράς.
Καί ούτοι μέν, παρωξυμένοι ώς ήσαν, δέν ήθελον 

νά έγκαταλειψωσι τδ Οΰμά των. Άλλ’ ή γνωστή ή- 
ράκλειος τοΰ Βαλθάσαρ ρώμη τούς άνεχαιτιζε.

— Μας υπεσχεθη τήν κεφαλήν τοΰ Βασιλέως έ
κραζον, ώς φωνάζουσιν απειθείς μαθηταί έπιτιμώμενοι 
ύπδ τοϋ διδασκάλου των.

—· Καί τί θέλετε νά τήν κάμετε τήν κεφαλήν 
του Βασιλέως, είπεν δ Βαλθάσαρ άνακαγχάσας. —· 
Ήξεύρετε ότι δέν έχει έγκέφαλον!

Ό άστεισμδς ούτος, οίκειότατος πρδς τδ άκροα- 
τήριον είς ο άπετείνετο, έφαίδρυνε τών πεισματωδεστέ- 
ρων τά μέτωπα. Καί έπειδή ούδείς είχε σπουδαίως 
όρεξιν ν’ άνταγωνίσθή πρδς τδν Βαλθάσαρ, μετε-

χειρίσθησαν προθύμως τήν περίστασιν ταύτην ώς α
φορμήν συνθηκολογίας.

— Τουλάχιστον είπεν δ Γάσπαρ *Όρτας Βάζος, 
οστις, ώς τοϋτο έπρεπεν είς βυρσοδέψην έπίσημον 
ώς αυτόν, καθ’ ολον τδ διάστημα τής συγκρούσεως 
έμεινε φρονίμως μεμακρυσμένος, ·— τουλάχιστον θά 
έχωμεν τοΰ αΰλικοΰ τήν κεφαλήν ;

— Ούτ έκείνου, άπεκρίθη δ Βαλθάσαρ, Εύρίσκο- 
μαι είς έπιεικείας διάθεσιν. Θέλω νά τόν άφήσωμεν 
τδν άθλιον Κόντην, άφ’ ού δέν είναι πλέον έπίφο- 
βος, καί άλλος έχει τοΰ Βασιλέως τήν εύνοιαν.

— Τί λοιπόν θά έχωμεν ;
—· Κεφαλάς ; . . . 'Γπάρχουν πεντακόσιοι ή εξα

κόσιοι Ίππόται τοΰ Στερεώματος τρωγοπίνοντες καί 
ψάλλοντες είς τήν παρακειμένην αίθουσαν. Άν σας 
βαστά, προσβάλλετέ τους, σάς τούς άφήνω.

Οι δημόται έδίστασαν.
■—· Δέν σάς άρέσει τοϋτο; έπανέλαβεν δ Βαλθάσαρ. 

Ναι, είναι άληθές ότι οί βασιλικοί Κομπασταί έχου- 
σι μακρά ξίφη, κα! άπδ στιγμής είς στιγμήν ήμπο- 
ροΰν νά μας έννοήσωσι.

•—· Άν άνεχωροΰμεν; έπρότεινεν εύλαβώς δ έντι
μος Γάσπαρ ’Όρτας Βάζος.

Ό Βαλθάσαρ είχε σχίσει τδ χειρόμακτρον τοΰ Σί
μωνος, καί μεταξύ δμιλών έστέγνωνε τάς πληγάς του, 
αίτινες έφάνησαν ούσαι άκίνδυνοι.

Οί δέ δημόται συνεσκέφθησαν έπ’ όλίγον, καί είς 
τών μαθητευομένων λαμβάνων τδν λόγον,

•—■ Καί άν άναχωρήσωμεν, είς τί έχρησίμευσεν ή 
έπανάστασίς μας; έρώτησεν.

— Έχει δίκαιον, είπεν δ Βαλθάσαρ. Πρέπει νά 
ευρητε άποτέλεσμα δι’ αύτήν. . . Λοιπόν θά συλλάβη- 
τε τδν Κύριον Κόντην Βιντιμίλλην, καί ένα τών δού
λων του, τδν ιππότην Άσκάνιον Μακαρόνην δελλ’ Ά- 
κουαμόνδαν. Αναλαμβάνω νά σάς τούς ευρώ, καί τούς 
έμβιβάζομεν είς τδ πλοϊον έκεινο τδ έτοιμον ν’ άπο- 
πλεύση διά τήν Βρασιλιαν . . . Είσθ’ εύχαριστημένοι;

— Ζήτω δ Βαλθάσαρ! άνέκραξεν δ όχλος, θέλων 
νά φανή ότι ηΰχαριστήθη. Ένικήσαμεν τούς τυράν
νους μας!

Ό Βασιλεύς καί δ Βασκογκέλλος έμεινον τότε μό
νοι, έκεΐνος κρυπτόμενος πάντοτε όπισθεν τοΰ προ
μάχου του, διότι ένόσω διηρκει ή σύγκρουσις, δέν έτόλ- 
μησεν ούτε νά κινηθή, ούτε ν’ άναπνεύση. Άλλ’ άμα 
έπαυσεν άντηχών δ κρότος τών βημάτων τοΰ όχλου, 
άνηγέρθη διά μιάς, καί σχηματιζόμενος ώς μαχαιρο- 
φόρος καυχηματίας·

—. Σφοδρά, είπεν, ήτον ή σύγκρουσις- άλλά ώραία 
τούς διωρθώσαμεν ! Q! θά τδ διηγηθώ ολον τοϋτο είς 
τδν Μενεσήν καί τδν Κάστρον. Είναι νοστιμώτατον 
πράγμα . , . Τδν Ταβαρήν όμως, έκείνον θά τδν κρε
μάσω, διότι τήν νύκτα ταύτην ή υπηρεσία του ήν είς 
τδν προθάλαμον μου, κα! έγκατέλιπε τήν θέσιν του. 
Άν θελης νέε, σοί δίδω τδ υπούργημά του.

— Αύτδς είναι δ βασιλεύς μας! είπε καθ’ έαυτόν, 
τεθλιμμένος δ Βασκογκέλλος.

— Δέν λέγεις τίποτε, έπανέλαβεν δ Βασιλεύς. Μοί 
φαίνεται ότι δέν έχεις τόσον πνεΰμα, όσον δ κομητί- 
σκος, δ αδελφός σου. . . Πήγαινε, φίλε μου, πήγαι
νε νά φέρης τούς αύλικούς μου . . . Καλά αντεστά- 
θης. Χωρίς έμοϋ όμως μοί φαίνεται ότι κακά θά 
τήν είχες. Τί λέγεις; . . , Καμμίαν άπόκρισιν I Εί
ναι βέβαιον ότι δέν θά έχης τήν θέσιν τοΰ Ταβαρή.

(άκολουθεΐ)
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