
τβΐς i f tx τ » , εξ ώ» χα! τρέφονται Οί λεγόμ$νοι 
ά ρ γ ο τ α ΰ ΐα ι , α ί  r a v t i . l o i , άκαντες 5*τις, ϊξ  εναντίας, 
ελεύδεροι χαί πολυάριδμοι κάτοικοι τής βαθείκς δαλάσ* 
ση;, πλέουν ταχέως, χεκρυαμένοι έ» τοι; διαφανέσιν 
αΰ'ώ» χοιλώμασι*, δια/οσίσς ή τριακοσίας λεύγας οπέ 
τή; παραλίας. Εξαίσια κο^χύλια τών δερμών δαλβσ- 
σών, οί ναυτίλοι ε π ιδ ε ικ ν ύ ο υ ν  χατά τήν νηνεμίαν ιά  
ζωηρά χρώματά των xai το χοϋφον αΰτών περικάλυμμα, 
φιρόμινχ υπό τής ελάχιστης πνοής, μαλθαχώς άίίοχα. 
ρούμενα ιις  τόν ήλιον καί τείνονταπρός τόν άνευ,ον τάς 
διαφανείς τω» πτέρυγας διά τη ; βοηδεία* η» τοΐς 
παρέχει τό άπειρον τοΰ ώ<εανοΰ. Όσον διά τόν τρόπον 
τοΰ ζην, τά σαλάχια εινε δλιγοδίαιτα· χοιμώνται in i  της 
άυμου, βυθίζονται εντός τοΰ καλύμματος των, κρύπτον
ται ύπό τά φ6<Υ}, διατρέχουν τάς αψίδας καί τούς χρω 
ματισμένους κλώνους τών πολυποδίων, εμπιστεύονται εις 
τήν τύχην φύχης κυμαινόμενης, καί διά ν ’ άπορύγωσι 
του; έχδρου; των εισέρχονται εις τάς χί^χας των ή 
έςαχοντ ίζουν, ώςπερ οί ιηπίαι, υγρόν μελάγνρουν 
[να δολωσωσι τά υδωρ. *”! δού περίπου αί έ»έργειαϊ τω ν 
τά πλεΐστα των ζώων τούτων «Τναι σαρκοφάγα.

Π·ρι<Λρΐσμε'να είς τό όρμέμφυτόν των, δυσειδή τήν 
οψιν, τά μαλάκια ήδιλαν  διαμένει πιδα»ώ; ισαεί άκ
ρατα, έάν τά χογχύλιά των, τό πλεΐστον, περιβε- 
βλημένα μ| ποικίλους χηι αμίμητους γρωμαπ- 
σμούς, δέν παρέσυρον τήν περιέργεια* τινών φιλο* 
αούσων, οΐτινες συχνάχις διήλθον τήν ζωννίν των συ. 
νάζοντες πολυαρίδμους διαφοράς, δι’ ών σχηματίζουν 
πολυτίμους *υλλογάς. Πρός γινιχήν Ιδέαν τών πρω-
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Κατά παράδοξον άντίδεσι*, τά τοσοΰτον περιχαρή τήν 
μ·ρ?ήν χαί τβϊίϋτον δαυμασίως πιριβίβ'.ημένι λαμπροϊς 
χρώμασι καί ηνωμένα μέ τά οτιλπνά απαυγάσματα 
του μαργάρου κογχύλια, χρησιμεύουν ώ : κατο ικ ία  τοΐς 
«υκτώδοις ζώοις, τά όποΰ είναι tojov δ^ειδή όσον τά 
κογχ&λια εΐν* ωραία* οί φυσιολόγοι τά ώ'όμασαν 
ρα .Ιάχ ια .  Τά μαλάκια ταΰτα δίν εύρίσκονται τυχαίως 
διεσπαρμένα ίπ ί τοΰ πυθμένος τή; θαλάσση;, άλλ’ ex. 
λέγουν,κατά τόν τρόπον τοΰ ζ$» χαί τήν κατασκευήν τών 
Χογχυλίων των, τάς παραλία;, άφ’ ών δέν απομακρύ
νονται ποτέ. Τινά, οίον ή σηπία καί ή τευδίς (<αλα- 
μίρι), έκιπλέου» μ ιταξΰ τοΰ υδατο; είς μακράν άπό· 
•τάσι* τής παραλίας, ύπλισμένα μέ μάκρους πλο
κάμους έν είδει ράβδων' τινά δέ, οία αί χεφαλαΐαι καί 
•ί δόνβχες, έρπουν βραδέως εις τά βραχώδη βάδη τών 
ύφαλων, χεχρυμμέν* ύπό παχέ* κογχύ'.ια,χιι προσχολ- 
λώνται εΰχερώς τοΐς λίθοις δι* τών στερεών ποδών 
των. Τά δστρείδια, προσηλωμένα έπί τοΰ έδάφους 
ώσπερ τά Φυτά, διαμένουν δέσμια έντός τής δαλάσσης, 
I* η έγεννηδησαν, άνοίγοντ* ένίοτε τάς παχείας 
πτυχάς των ίνα συλλάβωσι κατά τήν διάβασίν των τά 
αόρατα μόρια τά ύπό τώ* κυμάτων καθιστάμενα αύ- 
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τευό*των τύπων τώ» χογχυλίων, 8α πιρ γράψωμεν 
μόνον λεπτομεριίας τινβς.

Δεν θά έχλίξωμεν ομκ»ς τα σπινιώτερα τών ειδών 
χαί εκηνα άτινα έξαίρεσιν, οδτ*>ς είπεΐν, ποιοΰσιν ίν xfi 
τών μαλαχιών οίχογενεα1 έξχιρέιεις άς έχθέσουν ο! 
φυλλολογήσαντες τάς σελίδας ταύτας χατά τήν μάλλον 
ή ήττον σύντομον σχολήν των ίπ ί τής οίκογενείας, ην 
θέλουν νά γνωρίσωσι.

Πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ότι χογχυλια τινα 
εύρίσκονται εί; τήν θάλασσαν, τοτοΰτον πολυάριθμα 
όσον οί χόχκοι τή; ψάμμου, μεταξΰ τών όποιων t o  
μικροσκό^ΐον άνακαλύπτε; ώσαύτως άναρόίθμητον πο* 
σότητα* άλλα ίξ  έ»αντίας φαίνονται ε ίς ώρυμενους 
τόκους χαί χατά μαχράς άποοτάτει.-, διά xai γίνονται 
αίτια χαράς αρρήτου «ίς τόν φυσιοδίφην, δυνάμενον 
νά τά ταξινομίση ύπερηράνως είς τήν συλλογήν του.

Θά σημειώιωμεν μ«ταξύ τών πιριεργοτίρω» τά ; 
r ε λ λ ίγ α ς ,  ω» οί κ ά τ ο ι χ ο ι π α ρ ά  τάς άχιά; έπί τής 
άμμου «ίς άβαθή μέρη1 ταΰτα «ι»αι έν γε’ν«ι χιχρωματι 
σμένα πορφ^ρώς δί’ άκτινοβόλων ζωνώ< άπό τό κίντρον 
πρός τήν περιφέρειαν τά χαλούμ«να τ ε λ λ ί γ α ι  τοΰ ύ- 
raii .LloszoQ ή λ ιο υ  εΐ»« τά ωραιότατα διά τε τήν 
λεπτήν κατοικίαν των, τήν λίίάν των έπιράνειαν, τήν 
επιττ,δίίως ριβδωτήν, χαΐ διά τό λ«υχάν αυτών χρώμα, 
καθιστάμενο» ίντονώτερον Si' αχτίνων μ«ταβαινου 
αών άπό τοΰ υπερύθρου μέχρι τοΰ βαθέω; έρυθρού. 
Ή  τελλίνη ή καλούμενη γ λ ώ σ σ α  γαλή ς  τοΰ ίνδιχοΰ 
ώχεανού, «ι«ε μικρόν θ«λχτιχώτατον κογχύλιο* με 
«χάνδας λευχάς, χαι ράβδους ερυθρά;.

Τά κάρδ ια ,  έν οίς διαχρίνονται τό έζωζιχοΥ, έλαφρόν 
λεπτόν ώ ιπ ιρ  ή μο-ΐιελινα, ής έχει τήν λίυκότητα, 
διαχρινόμενον διά συμμετριχώ» χαί χυματιζόντων 
πλευρών χα: τό ακανθώδες xapd iov  χαχυτιρον τοΰ 
πρώτου, πτωχόιερον χατά τόν χρωματιτμόν, άλλά 
τοϋ δποίου τήν θέαν δάσος άχανθών καθιστφ περίεργο- 
τάτην, etvoct άξιον σημιιώσιως.

Τά ι ό ζ α ,  ών τά μαλα'χια στηρίζονται εΐς μέγα 
βάθος έπί τών χαιαχαθίτων πλευρών τών βράχων τά 
χογχυλια ταΰτα «ιναι ελαφρά, χαμπύλα, ημιδιαφανή, 
άλλά γε»ιχώς πτωχά χρωματισμών μολαταύτα τινά, 
«ίσίν έστολισμένα ζώναις χιτρινωπαΐς έπί ίηιπεδου έρυ- 
θρού· άλλα δέ είσίν ί «δεδυμένα μέ χνοΰν μεταξώδη, είδος 
βυτοΰ χιχρωματυϋένου ένίοτε μέ θ«λχτιχά χρώματα.

ΓΙολλά έχουν 5ψιν σκοτεινήν χαί δυσειδή, είδη δέ 
τινα φαίνονται ώσπερ αίματόχροα. Αί πορχελάνα ι ,  
αιτινες χατοικοΰν πάσας τάς θαλάσσας, άπό τήν παρα 
λίαν τή; Νορβεγίας μέχρι τ«0 κόλπου τής Βεγγάλης, 
έρριμμέ»αι ίπ ί πασών τών παραλιών, δέν έχουν τήν 
άξίαν τοδ σπανίου* έάν όμως θεωρηθώβι χατά τό 
πλουσιοπάροχον τών χρωμάτων χαί τό χαθαρόν τοΰ 
μίλτου, είσί, χαθ’ ήμας. τά ώραιδτερα τών χογχυ. 
λίων* ούδέν έξ αύτών είναι χαλλίτερον χιχρωματισμε 
νον τής χαταστ ίχ τυν  πορχελλάγης ,

AΙ ί λ α ΐ α ι ,  συγγενέστατα: τα ι; πορκελλάναις, έλα- 
Φραί, χομψαί τήν κατασκευήν, δέν «ινε χατ’ άλλο κα 
τώτεραι ή κατά τήν ποικιλίαν τών χρωμάτων ή ε λ α ία  
τής Β ρα σ ιλ ία ς  μετά τών σκοτεινών αύτής γρανμών 
χαϊ ή ε λ α ία  τής Κ α Ι λ ίγ η ς  είναι αίμάλλο» άξιοοημείωτοι-)

τά ζώα τά ίχοντ* ταδτ* ώς κατοικίαν είναι άγρια, οαρ· 
χοβόρα χαΐ πολύ δυσειδή.

Τά σ π ε ιρ ο ι ιΰ ή  είναι άπκρως άφθονώτερα είς τά; 
θερμάς θαλάσσας τής Αΰς·ραλίας ή αλλαχού,ώς έ«Ι τών 
άκτών τών νή»ων τής Όκεανίας, ύπό τά πολυάριθμα 
παράλια τά χοσμοϋντα τήν χάτω αύτώ» βάσιν ή λε- 
γομένη αύ ίοχρατορ ιχη  χ ο γχύλη  χαταδιιχνώει τά ώραΐα 
χαί ξανθά χρώματά της ίπ ί έπι*έδου έλ«ραντί<ου κα
θαρού, όπερ άποχτ3 συχνάχις χολοσσαΐον μέγεθος* 
ί  στρόμβος  τοΰ άχρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος ε!ν· 
ωσαύτως ώραΐον χαί έλαιρρόν χογγύλιον, συ»τ»θειμένο* 
ίξ εξ ή έπ :ά  έλίχΜν,έξ ων αί τελευταΐαι δύο είναι ές-ολι- 
σμέ»αι διά μαχρών άχανθών ΐν εί2ει διαδήματοςκαί κοί
λων ύποκάτω* ή λευκή περιφέρεια των είνε εςιγματίΐμέιη  
ύπό μαρμαρώσεων μελαγχρέων καί χατασχιυής έξαιτίου.

Οί χώνοι,  το6ς δκείους ευρίσκουν επίσης έν άπάσαις 
ταΐς θαλάοσαις, είνε συχνάχις τά ώραιότερα χογχυλια 
έπί τών αμμωδών υράλων τών νήσων τής Ωχεανίας. Ο ί 
χώνοι, έςτολισμένοι διά τών θαυμασιωτέρων χρωμάτων, 
φαίνονται δτι αντανακλούν τό χυανοΰν τοϋ ούρανοΰ καί 
τά χρώματα τής Ήοδς’ χαΐ ενταύθα άπανταται 
πολλά σπανίως, χατά τήν γνώμην τών φυσιοδι
φών, ί  λεγόμενος *wr-oc τα ύαρχο ς  (c0ne am i* 
ra l), τοιοϋτον έπιζήτητος διά τήν αρμονικήν διά- 
θεσιν τών μιλτωδών πλακών του. Είδος τ ι ώραιό· 
^ατον εύρίσκεται έπίσης είς μεγίστην βαθύτητα υδατος 
έν τή θαλάσστ, τών Άντίλλων* καλείται δέ ουτος: 
cedonuli, άξιοσημείωτος διά τάς ώραίας αυτοΰ χυανδί 
χηλίδας, περιβιβλημένας υπό μελαμψοΰ ίπιπεδοο, 
χιχα^υμμένευ υπό στιγμών ουμμέτρω'-j καί πε*οι- 
χιλμένου ύπό τεσσάρων ταινιών μαρμαριγών,έξαισιωτά- 
των. ‘ Ο χα τά ς ικ το ς  χώγος τής θαλάσσης τών Ινδιών^ 
δ γίγας τών χών»*, παχί>ς, βαρύς πεοοιχιλμένος δπ4 
στιγμών μελαγχρόων, διατεθειμένων κατά γραμμάς 
παραλλήλους έπί έπιπέδο» λευχοΰ μαργαρώδοΐίς οτιλ- 
πνίτητος, ει»ε χβγχΰλιον έπιζήτητον1 όφ«ίλομεν έιτίσης 
νά βημειώσωμεν τiv jy a . t r i r  xairor , t b ,  ίποΐβ» 
τό μεγαλοπρεπές αύτοΰ οκ,ήμα καί πρό πάντων τά ίε* 
ρέγλυφα τά γεγραμμένα έπί τής βάσεώς του καθιστωτι 
άξιο* νά διαπρεπή έν τα?; ώραιοτέραις ουλλογαϊς!

Δί μ ιτ ρ α ι  διαφέρουν τών έλαιών διά τοΰ σχήμα
τός των τού μάλλον έπιμήχους, xat έν γίνει διά τής 
μάζης των, ήτις είνε μιχροτέρα* τά ζώαατινα, έμπε- 
ριέχουν, έπίίδή φέρουν χογχυλια άναλόγως πολί» 
βαρύτερα, διαμένουν διε:ν«κώς άκίνητα, βεβυθυσμενα εν
τός τής κοίτης τής περικαλυπτοόσης τά λαμπρά 
χρώματα του καλύμματος των, αμα δ’ έγγισ») τ ις 
αύτά «ίσέρχονται έντός τής κβγχύλτς των όθεν έξέρ- 
χονται μ«τά Ιξ ή έπτά ώρας* ή · έπ ισχοπ ιχη  μ ίτ ρ α  
•tvt ή ωραιότερα κβγ^ύλη τοΰ γένους τούτου. Συμ- 
μίτρως κεχοσμημενη υπό σχημάτων Ιερογλυφικών, 
μελανών, έπί έπιπέδου άργυροειδοΰς, λείου, δμοια» 
ζει πρός τά ωραιότερα νικρκά αγγεία τά ε«ρε- 
θεντα εΐς τάς Αίγυπτιακας νεχροπόλεις. Ή  α ΐχ ΐ ι ν~ 
ρ ά  μ ίτρα ,  ή επιφάνεια λευχόφαιος, έστιγμα· 
τισμένη ύιτό σημείων ίοειδών έν ειδ«ι λαβυρίνθου, 
«ιναι ή Χαμπροτέρα μετά τήν έπιεκοπιχήν μίτραν.

Έ^ρ’-ψαμεν ταχύ βλέμμα έφ’ όλων '·&'· «ραιοτέρω*

κογχολίων καί δέν ακαξιοδμίν ΐιΐραίνοντες τόν λόνβν 
νά είχωμεν, ότι πολλά μαλάκια παρέχουν ήμΐν ένδιαφέ 
ρον πραγματικώτερον. ‘ Η θάλασσα ρίπτει καθ έχά* 
#τη» έφ’ όλων τών άκτών της άναρ^ιθμητον ποσοτητα 
διθύρων έξαισίας τροφής, είδος μά*νας, ήν οι πτωχοί 
συλλέγουν άχόπως, χαί έξ η ; έν μέρει τρέφονται. Γά 
δστρείδια χαί τά μύδια παρατίθενται έφ’ όλχς τάς τρα- 
πέζας, διά δέ τ»ΰ ^ευστοΰ τοΰ έχχρέοντος έκ τής ση
πίας κατασκευάζεται {; ση π ία  (χρώμα) χαί τό Σινικόν 
μέλαν, χρώματα πολυτιμότατα είς τάς τεχνας. Εΐς 
τινας χώρας όπου δ πηλός «ΐνε σπάνιος, συναθροίζουν 
χογχύλια, χαθώς τάς στρόμβους είς τήν Μαρτινίκαν, 
τάς πεταλίδας είς τάς άχτά; τού Περ^ού, δπως μετα- 
τρεψωσιν αύτάς είς τίτανονχαθαρωτάτη·, χαί έπιζήτητον 
διά τήν χρήοίν της. Τέλος ή μάργαρος, ή δλη εκεί
νη ή στιλπ»ή xat μ«ταλλιχή ή χοσμοΰτα τήν έπι- 
φάνΐιαν όϊτριιδίων τινών, είνε έν χρήσει, ώς γνω 
στόν, είς κατασκευήν άπειρων πολυτίμων κοσμημάτων. 
Πάντες γινώσχομεν, τά φαντασιώδη χύπελα καί τάς 
εξαίσιας χαμέας, ας κατασκευάζουν διά τινων κογχυ* 
λίων, χαί πόσον εινε ωραίοι κα! πολύτιμοι οί λευκοί 
μάργαροι οί ευρισχόμενοι είς τινα είδη διθύρων, χαί 
τούς δποίους άλιευουν είς τόν μυχόν τοδ Περσιχού 
κόλπου.

- ·  Tllilll ΑΙΜΑΤΟΣ.
ΛΠΟΛΟΓΟΣ

Τήν έποχήν χαθ ?)* Ααβε χώραν τό έπόμενον συμ
βάν δέν δύναμαι νά δρίσω. Αεγω μόνον ότι πρό μα- 
χρού χρόνου συνέβη.

Καταλείπων « ;  τήν  Βισκαίαν ί* « ς  είσέλθη είς τήν 
Άρχαί&ν Κ α σ τ ι λ λ ί α >, χαί όδιύων τήν άγουσαν είς 
Μαδρίτην άπαντα πόλιν, Μιράνδαν τοδ Έβρου κα. 
λο^μένην προχωρών δ’ έντεΰθεν τίνάς λεύγας είσέρ 
χετα ι «ίς τά όρη τής Ό κας, κλάδον τής Ίβερίκης, με
γάλης δρέων σειράς διατεμνούσης δλην τήν Ισπανίαν. 
Τά μακρά καί ουρανομήκη ταΰτα 5ρη σχηματίζουσι 
φριχώίεις φάραγγας, βράχους άποτόμους και βαθείας 
χβιλίτητας, ών τά άθλια φυτά ούδέποτ» ίτυχον θωπ«υ- 
τιχής τοδ ήλιου άχτΓνος.

Κατά συγχερασμένην τινά έσπέραν φθινοπώρου, δώ
δεκα άνθρωποι, οΰς & ιματισμός έπρόδιδεν ώς ληστάς 
των όρίων έκείνων, συνηθροίσθησαν εν τινι χάσματι 
»χημιτιζομέ*ω υπό τοδ βράχου, έχοντι τεσσαράκοντα 
περίπου «οδών βάθος, καί ου ή υπό υψηλών δρέων άπα. 
γορευομένΐ) προσπέλασις, τοσοΰτον καθίστατο άδύνατος, 
&στ· είς τούς λτ )»τάς  έχείνους και είς τόν θεόν ?,το 
μόνον γνωστή.

Μεταξύ τών άνθρώπων τούτων, ύπαρχε» εΤς δια- 
«ρίνόμενος τών λοιπών διά τοδ έπί τοΰ προσώκου «υ - 
τ οΰ χαραχτηριζομένου θηριώδους μεγαλ«ιου· δ ά- 
'♦ήρ ουτός είναι δ άρχηγός, δ γενναίος Εμμανουήλ 
Ά γουίλας, ύψηλός τό άνάστημα. τά μέλη είσέτι εύ· 
ρ ω νη ς , τόν δοθαλμόν δξυδερχής ώς b υψιπετής άειός,

παρ’ ου και τ' ονομα (1 ) ’ ή μιλανόθριξ αύτοδ χίμη, 
λευχαινομένη χατά διαστήματα, προαγγέλλει τήν πα 
ρακμήν, τό δέ μιλάγχρουν αύτοΰ πρόσωπον, συνήθως 
«δχαρι, προδίδει τή» ίυπέραν ταύτην βαεάνους έπιπό· 
vau τινός ιδέας. ‘ Γπενδύτης έξ έρυθροΰ έριούχου, χ ιτών 
καί άναξυρίς έκ μελανός μετιζξοπβτίλου, κεκοσμημένα 
άμφότερα διά κόμβων καί ποικιλμάτων αργυρών, άπο. 
τελοΰσι τήν ένδυμασίαν αύτοΰ* περί τήν δσφύν φέρει 
ταινίαν δ«ρματίνην άντ! θήχης νομισμάτων ή κυλίν
δρων ίκ πυρίτιδος* ά»τΙ καλύμματος δέ φέρει εύμέ· 
γιθες λευκόφαιον σχιάδιον, περιβιβλημένον ύπά ίρυΟρας 
έκ μεταξοπτίλο',ι ταινίας, έφ’ ης προσκεκόλληται μιχρό» 
ομοίωμα τής Παρθένου” ώ ; ύποδημασίαν δέ έμβάδας 
δερμάτινους καί περιπόδια έκ μετάξης χικαλυμ- 
μένα διά δερμάτινων ταινιών, άρχομίνων άπά τοδ 
άστραγάλου καί ληγουσών περί τό γόνυ. Ό πω ς μη
δέν παραλείύωμ*·», άν?©έρομεν χαί τήν άπό τοδ τρα* 
χήλου αύτοΰ χρεμαμένην χρυσήν εικόνα τού άγίου 
Ίαχώβου τή ; Κομποστέλλη;, ην έπί πεντήχοντα όλα 
Ιτη ούδέ στιγμήν έγκατέλιπε.

Τήν στιγμήν καθ’ ·ί » ή παρούσα διήγησις άρχεται, 
ό Άγουΐλας κάδηται έ>ι'άχρας βράχου. Διά μέν τής 
μιας χειρός κρατεί ίσχυρώς’τό πλατύς^μον πυροβίλον 
του «ς-ηριγμενον ίπ ί τού αριστερού αύτοΰ σχε'λους, 
διά δέ τήίέτέρα;, η ; ό ά γ χ ύ ν  επί τοΰ γόνατος, υ χ ο '  
ς·ηρίζει τό χατ^φίς χαί σύννουν αύτοδ μέτωπον κατά 
συνιχή διαλείμματα, άνυψοΐ τήν κεφαλήν καί ρίπτει περί 
έχυτάν βλέμματα πλήρη πικρίας. Ειτα βλέπων τού; άν- 
θρώπους αύτοΰ άφωνους, άχινήτους xai τούς όφθαλμούς 
έχοντας προσηλωμένα; ίπ ί τών χειλέων του, άπος·ρέφει 
βιαίως άπ’ αύ-fev τό βλέμμα, καί άναλαμβάν«ι τήν σκυ
θρωπήν αύτοΰ στάσιν, μ«λαγχολικώτερος καί μάλλον 
καταβεβλημένος ή πρότιρον. Αίφνης, μετά μαχράν σιω
πήν, καθ’ ην δέν ήχούετο ή ό υπόκωφος συρισμος ΐϋδατος 
χεομένου εντός φάραγγος είς δλίγων βημάτων άπό- 
στασι» άπ* αύτοΰ, οί λησταί βλέπουσι τάν άρχηγάν 
αύτών άνυψοΰντα βιαίως τήν κεφαλήν, καί άκούουσιν 
αύτόν ύποτραυλίζοντα μετά πνιγηρας φωνής καί «ιίος 
λυσσης «πρέπει νά δυθή τέλος,» Τότε δ Εμμανουήλ φέρει 
τήνχεΐρα αύτοΰ έπι τών οφθαλμών, καί ϊιά  τής συντόμου 
καί βροντώδους έκείνης φωνής, δι’ ή; αί διαταγα! αύτοΰ 
ούδέποτε παρίβιάοθησαν, είπε πράς τούς προσεκτικούς 
άνθρώπου; του.

—  Παιδί», είκοσι έτη «ιναι σήμερον άφ ’ ότου είμαι 
άρχηγός σας· έ*άμαμεν μαζ! θαύματα άνδρίας καί 
κατορθώματα ύπεράνθρωπα- διά τοΰτο xai έτρίξαμίν 
κινδύνους τρομερούς* ποτέ κατά τό διάστημα τοΰ λ^· 
στριχοδ βίου μας δέν ειμεθα βέβαιοι ότι ή έπομένη ώρα 
ήθελενή^ήτει είς τά ώτα μας, καί μολαταύτα είς διά
στημα είχοσιπέντε ίτώ ν, καί ά* ίπρόχειτο περί τοΰ 
θανάτου χάνενός τώ» αδελφών μας, λυ«η σκληρά 
δι’ ^μάς τούς δυστυχεί; πρόσφυγα?, οίιινες ίχομεν 
χαρδίαν περιβιβλημένην άπό σίδηρον, ποτέ, ώ !  ποτί 
δίν είδατε είς έμέ τό σκυθρωπόν αύτό χαί σχεπτιχόν 
ύφος' ναΐ, παιδιά, «Ιναι στιγμαί είς τάς όποιας δ άν-

( \ j  A guilas Ί σπ & ησ τ ϊ  σ ι/μα ί ΐε ι  τον ά ιτό/ ,



Ορωπος 8έ* ήμποριί πλέον «ά κράτηση τόν έ»υτό* του. 
Ακούσατέ μου λοιπόν «ροσικτικΰς. Χθές έπροσδχ- 

λαμεν πρός τόν άνίφορον τοΰ Πανχόρβοι» -ιάς άμαξα; 
ιη ;  Γαλλική; πρεσβείας, ή όποια άπειιακρύνετο άπά
τή» Μαδρίτην ενώ έμέλλομκν νά τοΰ; συλλάδωμιν, 
συνελήφθημίν ημείς άπό τον βασιλικά» στρατόν, 4 έ 
■κοis ; μα; είχε σιήσει ένέδραν ton ή^χισιν βιματηρί 
πάλη ,εί; τήν οποίαν έφχνητι γενναίοι, παλληκβρια μου, 
ί ιό ΐ ί έμείνατι κύριοι καί τοί πεδίο» τής μά-^ης xai 
πλουσίων λάφυρων. °Οοον τό κβτ’ έμέ, ήναγχάσθη» 
νβ πολεμήσω σώμβ πρό; σώμα μέ τόν ύπολοχβγάν 
οστις έί'ιοιχοΰσε τόν σιρατό»· χσίνά οα; είπώ τήν άλή- 
θεία», άδέλφια, οχιίό» ι»!κή$ην. . . Να:, έάν ό Ίωοήφ 
δε» ήρχετο ·ΐς βοήθειαν μ ;υ, Ισως δέν δά ύπτργον 
τωρϊ ε ϊ; τόν κόσμον. Σήμιρον τό πρωί, έπροσβάλα 
μιν ιήν αμ3ξϊν τοΟ μονάχου τή; μονή; τοδ άγιου ‘I* 
ρωνΐμοο1 μή θέλησα? ν’ άφαιρεσω τήν ζωήν αύτοΰ ιοΰ 
άνθρώϊου τέν ίσυρα κατά μίρο;, ολίγα βήματα μακράν, 
ένώ σ ιΐ; τόν άπηλάττιτε τοΰ βάρους τών σάχχων ίου 
xat -.ώ» χρημάτων τά οποία έμπκριιΐχον τό πίστευε 
τ», παιδιά, 4 μοναχέ;, οστι; δέ ν ήθελι ν’ άποσπασθή 
άπό τά χρήματά του, ήθέλησι νά ελθη νά τά ύπε 
ρασπισδή, χαΐ μέ άιέτριψε κατά γ ΐ ; .  Πώ; βας φαί
νεται αύτο ; Ό  Εμμανουήλ Άγουίλας άνετράπη χατ» 
γή ; άκό ενα χ»λόγηρον ! Ά !  αίσχος! 'Ω f έχετε 
δίκαιον νά αίσχυνε,σθε δι εμέ· χβί πρώτο; ήτ'/ύνθην 
έ )ώ  ί'.ότι άρχιτη αισχυιη είναι τό νά έκκλύνη χάνιΐ; 
τς αίσχος του μέ σφαίραν πυροβόλου ! να1, είς αύτό 
κατέ^γον διά τόν μοναχόν, Τί »ά σα; ιΐπώ , άδελφια, 
μά τόν Χριστόν xat τήν Παναγίαν ! μά τόν όίγιον 
Εμμανουήλ ! μά τήν μητέρα μου, τήν όποιαν ίχλαυ 
σα, χαΐ τον πατέρα μου, τον όποιον δέν έγ.ώρισ® ! 
μά τήν μόνην γυναίκα τήν όποιαν ήγάπησα, χαί τό 
παιδί μου το όποιον αϊϊεθα.νι! είμαι ανάξιος του να 
λέγωμαι εί; τό εξής άρχηγός σα;· περιφρο*ήσατέ με 
διότι είμαι άνανδρος ! πτύσατέ μ ι ιις τό πρόσωπόν 
καί διώξατε μ ι άπά τό βουνόν !

Τήν στιγμή» ταύτην, όλοι οί άνθρωποί του, οίτινες 
«ροοικιιχώς ή<ουον τοΰς λόγους του, τείνουσι πρό; 
αυτόν τάς χείρας, αΰτός δέ άνίσταται μετά παραφο
ράς, θλίβει συγκιχυμένως όλα; τάς άδελφικάς έχείνας 
χ ιίρα ;, του; οφθαλμού; εχων πλήρεις δακρύων, χαί 
επ ιιτα  καθηται παλιν είς τήν θέσιν του, κρατεί έπί 
τινας σπγμας τά πρόοωπόν του κεκρυμμένβν έντός 
τών χ ιιρώ», καί επαναλαμβάνει μετά φωνής μάλλον 
σϋγχιχινημένης, χαί μετά β ϊθιίας μελαγχολίας.

—  Ο λ αυτά εξηγούνται, παιδιά, άπά τα έξήχοντα 
έτη μου' διότι άν χαί έχω άκόμι τόλμην διάπυρον κα! 
θέλησιν σταδεράν, ή δόναμις μου φ ιύγιι, χάνω τήν 
ιΰκινησίαν χαί τήν εΰρωιτίαν τών μελών μου, βί τρίχες 
τής «εφαλής μου ασπρίζουν, τά γόνατά μου χλονίζον- 
t t i ,  xai μ ετ ’ όλίγον βεβαίως δά χάσω χαί τήν θέλησιν 
xat τήν τόλμην μ ια ,  καδώ; ίχασα χαί τήν δυναμίν μου... 
Ε'.μαι εςηκοντοότη;, *» ί ιδού διατί χθές υέ ίρ£<ψι 
χοιτά γ ή ; ε»α ; χάλόγηρος. Έκραξα ίχανά διά ν’ άπο- 
χτήσώ  φημην" η χεφαλή μου έτέ0η υπό τιμήν, καί 
υπόσχονται Αμοιβήν έχ χιλίων φλωρίων χρυσών είς έ 
κιίτον 5 οποίος η0»λ* μέ φίριι είς Μαδρίτην ζώντα η

νιχρό». Εγώ τόρα, *ΐμβι άσ0ε»ής, γιρων καί ά*ίχβ»»ς 
νβ 6περα»πισ0ώ τό* εαοιόν μ»β. Δέν είναι λ·»τό* ά -  
πίδανον χάμμίαν ήμερα*, χα0' ^ν ήδέλβμεν ιςροβδλη®  ̂
άπό τόν στρατό* τή ; Α. Καθολική; Μεγαλιιότητος, 
νά μη ήμπορέ»ω ν’ ά»τιβτα0ώ εις τόν αριθμόν, xai 
νά συλληφΟώ ώς ό κοινότατος χλεπτιις. Τότ* θά μοΰ 
δέσουν τά ; χιΐρας, 0ά μέ άναγκάσουν >ά διέλθω, μέ 
τό ίνιιδος έπί τοΰ^ μετώπου, τάς πεδιάδας τών όποίω» 
ήμουν προτερον κύριος· έπειτα, ε ΐ; ιήν Μαδρίτην, ένώ* 
πιον τοΰ άπληστου όχλου, θά μέ κρεμάσουν. Ά  ! ίχ ι,  
αύτό δέν θά γι»η ? . . . Ό  Εμμανουήλ Άγουίλας δέν 
αποθνήσκει χατ’ αύτόν τόν τρόπον I άχουετε, άδέλφια^ 
Γόρα δέν θά θαυμάζετε πλέον διότε μέ ειδατι άπόψ*: 
σύννουν χαί σχιπτιχάν, το'ρα νά μέ χλαιίσιτι, διότι 
πολύ 0ά υποφέρω

Ή  σιωπή επέστη είσέτι έπί μίβν στιγμήν ό δέ γη- 
ραιότερος τών ληστών διέχοψε βρώτος αύτήν.

—  Διβτί αΰτή ή έποθάρρυνσις, Εμμανουήλ; ειπιν 
ό ληστής ;  Δέν είσαι προικισμένος μέ δυναμιν ΰπ*- 
ράνθρωπον, ή δποία μόνη αύτή είναι άνωτίρα παρά 
ολβι at ίδιχβί μας ήνωμένβι δμοΰ ;  ! Δέν μάς εΓπις 
σΰ χιλιάχις, καί ημείς τό έπιστευσαμεν χαί θέλομιν το 
πιστεύει πάντοτε, ότι ένό?ω φέρης είς τό» λαιμόν σου 
τήν εϊχόνα αυτήν τοΰ άγιου Ίβκώδου τοΰ πρεσβυτέ- 
ρου, έχεις δυνβμιν θιίαν χαί οτι, ένόσφ διατηρή; τό 
όμοίωμα τής Παναγία;, ούτι ό θάνατος out» κάμμία 
πληγή δέν ήμπορή νά σέ προσδάλτι; χαΐ τοΰτο, Έμ* 
μανουήλ, πολλαί μάχαι τό απέδειξαν· διατί λοιπόν 
οήμερο» σΰ πρώτος αμφιβάλλει; διά τον ε»υτόν σου;

—  Σας ήπάτησα, αδέλφια· τήν εικόνα αύτήν τοδ 
άγίου Ιάκωβου μου τήν εδωκιν ή μήτηρ μουτή» σ τιγ 
μήν τοΰ θανάτου της· ήμουν τότι μόλις δεκαετή;· το 
δέ όμοίωμα τής Παναγίας ιίναι δώρον τής άτυχούς
Ιωάννας μου’ Τά πολύτιμα ταΰτα λείψανα τά δι·"· 

τήρησα πάντοτε, διότι μοΰ ένθύμιζον τά μόνα πρόσωπα 
τά όποια ήγάπησα εί; τόν κόσμον. Ή  δέ δύναμις 
εκείνη τήν όποιαν έβλέπετε «ις έμέ· συνίστατο ε ί; τήν 
θέλτισίν μου, κ^ί °ύτήν θά τήν χάσω. Ή  προστασία 
έχείνη ή θεία, ή όποια μέ κατέσταινεν άτοωτον, ήτο ό 
βραχίων μου, καί αυτόν τόν έχασα. Πρέπει νά λάβω 
μέτρα- άν μείνω έπί κεφαλής σας, όγρήγορα δά πέσω 
είς τάς χείρας τών χωροφυλάκων, χαί ίσως τότε προ
ξενήσω τήν καταστροφήν σας* άποχωριζόμενος ομω; 
άπό σάς, άποφιυγω ατιμίαν βεβαίαν, χαί σα; άποδίδω 
τήν ορχον χβί τήν έλευθερίαν σβς.

—  θέλεις λοιπόν Εμμανουήλ νά μας έγχαταλιί- 
ψ^ς ; καί τ ί 0ά γενώμεν χωρίς έσέ ;

—  Θέλετε λοιπό» νά χρεμασθώ ;
—  ‘Αρχηγέ, ειπεν ιίς έκ τών νεωτέρ«ν, διατ! δέν 

μένιι; ι ί ;  τήν απρόσιτον ταύτην έοημίβν, όπου δέν 
τρέχιις χάνένακίνδυνον ; Ή μ εί; δέν θά σέ άφήσωμιν 
ποτέ- κάθε εσπέρας θά σοΰ δίδομιν λόγον τών.· έργων 
μας τής ήμέρας, χαί σΰ θά μόίς δίδιις τβς ουμβου- 
λάς σου.. . . . . .

—  Καλή σχέψις, τή άληθεία, ν άχουω τόν ήχον 
τών σφαιρών, κβί χάμμία νά μή έχβαίνη άπό τό πλα» 
τΰσιομον πυροβόλον μου! . . . .  Παιδί άνόητον! νο- 
νομιζει; Stt ό άιτός ήμπορεΐ νά ζή»5 xai ν’ άποβάν;

ιίς  μ(α« τρόπβν μακράν τβΰ ήλίοο; Ό χ ι, ίχ ι  αδέλφια, 
ή άπόφασίς μου ιίναι άμ ιτάθιτο ;, κβί σάς «ΐπο» *ρά 
όλίγίυ, οτι διατηρώ άκόμι τήν Οιληνίν μου. Άχόμι 
μίαν νύχτα ιίς βύτό τό βουνόν, χαί αύριον πρό τής 
ανατολής τοϋ ήλιου, μέ άλλην ένδυμασιαν χαί μέ τό 
μιρίδιόν μου έχ τών λαφύρων μας, 0ά ί ι ι υ δ υ νδ ώ  πρός 
τήν Βαλιντίαν, τήν χαρίισσαν τής γιννήσιώς μου γήν. 
Έχει «ύρίσχιται κάποιος όστις μέ π ιρ ιμ ινίΐ' έχιϊ δ’ 
αγοράσω μίαν χαλύβην, Οά καλλιιργήσω τήν γήν, χαί 
0 άποδάνω ήσυχος υποκάτω τοϋ άρωματούχου έχείνου 
ούρανοΰ.

Ό ηχος δι’ *ύ δ Άγουίλας προφέρει τάς τιλιυταίας 
ταύτα ; λέξεις έξαλιίφ ιι πασαν υπόνοιαν, δτι ή άπό 
φασίς του δυ»αται νά μιτββληθη· διά τοΰτο οί λ ξ ίτα ί 
ούδόλως^άντι^έγουσι. Μ ιταξΰ αΰτών όμως είναι εί; 
δστις, χατά τινας στιγμάς, έφαίνιτο άχροαζόμενος 
τβΰ άρχνιγοΰ μετά μεγίσττ,ς προσοχής, καί οστις, μ ιτά 
τάς τελευταίας ταύτας λέξεις έπισιν είς βαίΰν ρεμβα
σμόν. ιΟ άνθρωπος ουτος ιΐναί ώραΐόςτις νέος τρια- 
ζοντούτης, μέ ένδυμα πολυτελές, μέ χαρακτηριστικά 
χανονιχά, μέ βλέμμα έκφραστιχόν* άποσπαται δέ άπό 
τοΰ ριμδασμου του διά τών άχολούί'ων λέξεων τοΰ 
Άγουΐλα.

—  Αδριον, ’Ιωσήφ, πριν έγκαταλιίψω τήν έρημίαν 
ταύτην 0ά σοΰ ιίπώ  μιριχάς λέξεις.

—  Αρχηγέ, είμαι εις τάς διαταγάς σου.
Οί ληστοι προσπαθήσαντες έχ νέου άλλ’ ιίς  μάτην 

νά μιταβάλωσι τήν άπόφασιν τοΰ άρχηγοΰ των, ενέ- 
δωκαν* εξέλεξαν ώς άρχνιγόν τόν πρεσβύτερον εξ αύ 
τών, καί ύπό τάς διαταγάς αύτοΰ οφείλουσι τή» έπο- 
μένην νά έξακολουθήσωσι τόν έπωφιλή πόλεμόν των 
κατά τών ιύπατριδών, τών ββρέως πιφορτισμίνων 
μοναχών, τών πλουσίων φιλάργυρων, καί τών στρα
τιωτών τοΰ βασιλέως.

Μεσονύκτιον παρήλθι· ή μελαγχολική ώρα έιήμα. 
νιν ήδη ιίς τά παρεκκλήσια τών έπί τής πιδιάδος 
διεσπαρμένων μοναστηρίων οί λησταί είναι βυθισμένοι 
ιίς  β*0ΰν ύπνον. Κβί αύτός δ Άγουίλας, καταβεβλη
μένος ύπό τών τελευταίων συγκινήσεων ιου, έξηπλώδη 
διά τελευτάίαν φοράν έπί τής έχ ξηρών φύλλων 
κλίνης του, έφ’ ης κοιμάται βαθέως. Είς μόνος έχ 
ιών ληστών άυπνεϊ, δ ’Ιωσήφ, ό ώραΐο; έχείνβ; νεβνίας 
μετά του οποίου ό Εμμανουήλ έμελλε νά συνομιλήση 
πρό τής άναχωρήσεώς του. Καδήμενος έπί λίθου, τό 
μέτωπον Ιχων έστηριγμένον έπί τών δύο χειρών του' 
παραδίδει τά πνεΰμα του είς έπαράτους ιδέας. Ό  Σ ι- 
τοινας, άόρατος, χαδήμινος χαί αύτός κατά γής 
και οχεδόν μεταξύ τών σκελών τοϋ νεανίου, έγρηγορει 
μετ βύτοΰ' οί ορδαλμοί του είναι ατενώς προσηλω
μένοι έπί τών του ληστοΰ, κβί άμα δλέπη αύ τούς 
λάμττοντας διά τή; άταυγάοεως άγαδής τινός οκέψιως 
έπιλαμψάοη; έ* τή ψυχή του, τοΰς μαγγανεύει καί 
παριστα ένώπιόν των μκριας χαταχβονίους άποπείρας.

Αλλά χαί ό άγαθός άγγελος τοΰ νεανίου, επίσης 
αορατο; ίσταται ύπέρ τήν κεφαλήν του χαί φαίνεται 
καλυκτων αύτόν διά τών πτερύγων του. Καδαρά 
π«εύματα εΐ; α ό Θεός χορηγεί διπλήν δρασιν ήδύ· 
ν«ντο να ίδωσι τήν στιγμή» έχιίνην δάκρυα έπί τών

όφθαλμών τβΰ «ύρανίου φύλακες χαί Ολίψι» in i  ιοδ 
ριμδάζβντος μιτώπου tou’ αύτός ίπ ιχέει ιίς  τή* ψ·χή» 
τοδ νιανίου ιδέας γλυχιίς ώς ή δίηεις χ«ί λέξιις άγνάς 
ως τά δάκρυα. Παλαίοντις δλαις δυνάμισι, ποιοΰντις 
άλληλοδιαδοχως χρήσιν ό μέν τών θείων ιής άριτής 
διλγήτρων, δ δέ χής γοητιυτικής καταστροφής τής 
κακίας, ό Άγγελος χαί 6 Σατανάς προσπαθοΰοι yd 
ιίαδύοωσιν ιίς τά βάθη τής χαρδίας τοϋ ληστοΰ όπως 
κυριιύσωσι τήν μιγάλην έκιίνην δυναμιν, ην δ θ ιό ς 
ένίπνίυσιν έν τφ  άνθρώπω καί ην χαλοΰμιν θέΛησιτ,

Ό  δέ Ιωσήφ, διακιίμινος ουτω μεταξΰ τοΰ αγγέ
λου καί του δαίμονος, μ ιταξΰ τοΰ καλοΰ xat τοΰ καχοΰ, 
μιταξΰ τοΰ παραδιίσου καί τοΰ οίϊου, αισθάνεται τήν 
δέλησί* του διακυμαινομένην άμφίβολον, διότι ουδέποτε 
έδιδά^δη νά δι«υβύ.'5 αύτήν χαί νά καθίσταται αύτής 
κύριος.

Άναμφιβόλω; δ Θεός,γαλήνιος χαί πάνσοφος, δ δοΰς 
έχάστω τό αύτιξούσιον, παρατηριί τήν πανηγυρική» 
ταύτην πάλην άπό τοΰ ύψους τοΰ δρόγου τή; δικαιοσΰ* 
νης του,

‘Ο Σατανόίς λέγ ιι πρός τδν νιανίαν.
—  ‘ Η κιφαλή τοΰ Εμμανουήλ Άγουίλα τιμαται 

χίλια φλωρία! καλόν ποσόν ί δ άριδμός χίλια δέν 
ήχει ιίς  τήν καρδίαν σου ; . . · . Έάν ιίχ ις  τά χρή^ 
ματα ταΰτα ιίς χεϊράς σου, ’Ιωσήφ, ήίύνασο νά ύπάγιρς 
είς τήν Γαλλίαν, εις τή* χαρίισσαν έκείνην χώραν, τήν 
όποιαν τοσάκις σΰ έπιθύμησας νά ΐδξς. Έ *ει, δέν 0ά 
έχης πλέον άρχήν άνησυχοΰσαν διά τό παριλθόν βου, 
ούιι ίιροκρισία* ύποπτον, ούτι συντρόφους φθονιροΰς, 
άλλά τόπον ήδονής, ιπποδρομίας, βασιλικάς τιλετάς 
καί έρωτας γοητευτικός. Έ χει 0ά ζήσης ώς ιύπατρί- 
δης, σΰ, νέος, πλούσιος χαί ιΰιιδής· έχάστιι ημέρα τής 
ζωής σου δά διέρχιται έν τρυφή, έκαστη δέ νΰξ έν 
ιύδαιμονία.

‘Ο Αγγιλος τώ  λέγιι.
—  Φ ίλι, οΰ ήσο γυμνός, πιιναλέος καί απροστά

τευτος ιίς τόν κόσμον όταν δ 'Εμμανουήλ σέ έλαβιν 
ύπά τήν σκέπηντου ιίς  τήν Καταλωνίαν κατά ψυχράν 
τινά τοΰ χειμώνο; νύχτα’ ίχτοτί σέ ήγάπησιν ώς Γδιον 
τέχνον του, χαί σΰ χ ιλιάχ ι; τω δπισχέθης νά τόν 
άγακάς πάντοτι ώς πατέρα.

‘Ο Ίωοήφ ήγέρθη’ ό δέ άγαθός ούτοΰ άγγιλος ήθέ^ 
λησε νά έπιληφθή τί,ς χιιρός του δειχνύων ουτω διά 
τοΰ δακτύλου τήν κλίνην, οπου άνε'μινεν αύτόν ύπνος 
αναπαυτικός καί μιστός γλυκέων όνΐίρ«ν· εβάδισι βή
ματα τινά όπως ύπάγνι νά ^ιφθή έπί τής κλίνης· άλλ’ δ 
δαίμων τάν έχράτησιν άπό τής άλλης χιιρός, καί θλίψας 
αύτόν βιαίως. τόν ήνάγκασι νά καθήση πάλην ιίς  τήν 
θέσιν του" είτα έπανέλββι διά φωνής γλυκείας καί 
διαπεραστικής, t

—  Ακουσόν μου, ’Ιωσήφ· διαμένων μεταξΰ τών 
ληστών, τί έλπίζεις ; Έστερημένη τοΰ Ά γουίλα, τής 
έπιδιξιότητός του. ή συμμορία σου πάραυτα 0ε'λιι νι- 
κηδή, συλληφθή καί άπαχδή είς τάς φυλακάς· τότε 
έκαστος άπό σα; θ’ άπαγχ^ονισθή. Σκεφθητι,

‘Ο Αγγελος προσεθηκι.
—  Μέχρι τουδε ’Ιωσήφ, εις τάς διαφόρους μάχας 

χαθ ά ; έλαβες μέρος, τίποτί άλλο δέν έπραξις ή ύπε-



ρα»*ίσθη; το» εαυτόν <teti* μ ίν ίν  a? ίδιχαίσου χε{ρ*ς με.
μ ιια ξυ  τών συντρόφων σου, έμειναν άμόλυντοι φόνου. 
Kai αν έπραττες τοΰτο,’Ιωσήφ, Siν 04 ·Τχες οδδέ 5Ίγμής 
άνάπαυσιν. Αγνοείς,φίλε μβυ, πόεον δεινόν είναι τό νά χοι· 
ματβι χιςμέ νεκρόν ίπ ί τής ψυχής· ilvai ό πρόσκβιρο; είς 
τή* ζωήν ταυτην άδης,τόν όπ οίον θέλει διβδιχθή 5 αιώνιος 
*ίς τήν άλλη*. Τό έγκλημά σου ίσω ; ήθελε μείνκ άτι 
μώρηιο» υπό τώ* νόμων, άλλ '.δ ά'θρωπος έχ ιι έντός 
έαυτοΰ διχαατήριον xai δικαστήν μυριάκις πλέον άδυ- 
σώπητον ή όλοι οί διχαστβι τοΰ χ03μου δμοΰ, xa! τά 
διχαστηριον τοϋτο  ει*αι ή ψυχή, β δέ δικαστής ε?ναι ό 
έλεγχος του αυνειδότος. Φίλ* μου, σκέρβητι μετά προ
σοχής. ‘Ο δαίμων έπβ*έλαβε*.

~ " Λ*τι τοϋ σκοτεινού μέλλοντος της άγχόνης, 
«ρόσδλιψο* πρ ίς  τάς  άπειρους ήδονάς οί όποΐαι σοι 
προσμειδιώσιν είς τά χίλια αυτά φλωρίβ.

—  Ιωσήφ, σχέφθητι χό* θεό* !
—  Ιωσήρ σχέφθηιι τάς ήδονάς,
—  Ό  Εμμανουήλ σοϊ ίσωσε τήν ζωήν, μετ’ ού 

πολύ, αμα τΐ) ήμερα, θέλει σου όμιλ^σει, θέλει s i 
προσφωνήσει ονομαστι με τό* γλυκύν xai χαλοχάγαθον 
ίχείνο* ήχον τής φΐυνής, τόν οποίο* πρός ιέ  μόνον μετα
χειρίζεται . . . .

Σπεΰοον, veavia, ή ώ?α παρέρχεται xa! δέ» 
ίπιστρέφει πλέον. Μετ’ οΰ πολύ 5 ληστής δέλει έξυ 
πνισει xa) δέν θά ήναι πλέον χβιρός. Σπεΰσον, άπό 
χυψσν τή* πολύτιμον τβύτην χεφβλήν μέ τήν μάχαιραν 
σου, xat f ιψο* τό σώμβ είς τήν φάραγγα .................

— Φίλε, Si» ακούεις τήν βροντήν· xa! αύτός b 
θ ά ;  οέ itpeiiS91t0,tf 5tot τή ; μεγάλη; αυτοΰ φωνή;, 
ητις ou*;apoijjei τό* κόσμον,

Τρομερά υπήρχε τή* στιγμή* έχείνην ή καταιγίς, οί 
««ταγοί τή; βροντής ε’πανελαμβάνοντο άπό ή/οϋς εί; 
ηχω επί τώ» όρέων, ή βροχή έπιπτε ραγδαία, ό άνε 
Η*ί· |*Β*Μμε*θζ εί; τά δένδρα, τώ* οποίων συνέτριβι 
τά σκλέχη , συν4σσωρ=ύετο βια.'ω; ε ί; τάς φάραγγας, 
ό δε «ερβυνός, ή βροχή xat 6 ά»εμος άπετέλουν δό 
ρυβον, του όποιου ή τρομερά όρμητιχότης είχε τί ε’ < 
πληχτιχό*. Άνά παιαν στιγμήν εύρείαι άστραπβί 
διέσχιζον τά σπλάγχνα τοΰ ούρανοΰ, χαί πβρίστω» εί; 
τήν ίψ ιν λάμψεις αιματηρός xai άπεράντσυς, τά στοι- 
χεΐβ έφαίνοντο ότι εζήτουν νά συγχωνιυδώσιν είς εν, 
χαί διχβίως ήθελέ τις εΓπετ, ότι δ χόσμος εύρίσχετο 
ιίς  τήν τελευτβίαν αύτοΰ ήμεραν, τόσον ή γ ό η ς  ητο 
τετβρβγμένη. Συ<ηδισμένοι πρός τοιαύτβ; καταιγίδας, 
οί λησταί έχοιμώντο είσετι. *0 'Ιωσήφ Ιαενε» ακίνη
τος, χαί πλησίον αύτοΰ b μίν Αγγελος έχλαιεν, b δε 
Σατα*α; έγέλα.

‘Υπάρχουσιν *ν τ ώ κόσμω άνθρωποι πράξαντες μ ι- 
γάλα εγκλήματα μό/ον χαί μόνο* διότι ίπίστευσαν ότι 
τοΐς ήτο πεπρωμενον. ‘Ο Ίωσήσ άνίς-αται αίφνης λ έ γ ω * .

—  Τά πεπρωμένο* μέ ώθεΐ, εμπρός !
Καί διευθύνεται πρός τά μέρο; οπου ά»απαύεται ό 

άρχηγός του.  ̂ ‘Ο αγαθός· κοί ό χαχάς δο.ίμω* προ 
σχολλώ*ται εί; αύτόν, ό μέν τόν παρασύρει, δ δέ τ ά ν  

χρατεί, άλλ ή δέλησίς του ίξεφράσθη, χαί ή'5η ,^ρί- 
τβ ι ενώπιον τή; κλίνης τοΰ Εμμανουήλ.

Είς τή* ύποτρίμουιαν λάμψιν σίδηρου λύχνου τα-

λβντιυομένου έπ! του βόλου του σπηλαίου, δ Ίωσ^ρ 
θεωρεί επί μίαν ετιγρή* το* ά*θρωπον υπέρ τοΰ όποιου 
τήν ίδια* πρωίαν ε?χε ριψοκινδυνεύσει τήν ζωήν τουΓ 
αλλ ηίη τό έγχλημα ε’ ναι τετελεσμένον έν τξ διβνοι^ε 
του1 τίποτε πλέον 8{ν δΰνβτβι *ά τόν ε’μποϊίσ^, καί 
θιωρώκ τόν Εμμανουήλ, έκλέγει τό μέρος όπου μέλ
λει νά κτυπήσ»),

Εν τούτοις ή χ ι ί ρ  του τρέμει. ‘Ο Σατβνα; ιήν
άιευθυνει1 ή χεΙρ άνυψοΟτβι xa! κβ τέρχ ιτα ι...................
Τοτε τρομερός βρόντος κεραυνού ήχβύσθη έ> τώ άπεί- 
ptp, 6 οΰρανός διηνοίχθη χατά τίνα άπέραντον άστρα» 
πην, ό άγγελος έξέρερε χραυγήν άλγους χαί άπεπτη^ 
δ Ιωσηρ έπεσεν άναίσδητος' έ δέ Σατα*α; έξέφιρ» 
χαγχασμο* αλλόκοτο», ά*τηχήσαντα μέχρις άδου.

Οταν ί  ρβνιΰς συνήλθε* είς έβυτόν, ή χαταιγίς 
ιίχε παυσει, χαί τα πάντα εΐχον έπανέλδει έ» τξ «ρο- 
τέρα αυτών ηρεμία. Διά μέσου τών χβσμάτων τών 
βράχων παρετηρη9£ τ ήν άμυδράν λάμψιν τοΰ λυκαυ* 
γοΰς· εΐτα το βλέμμα του έπανέπεσε έπί τοΰ θύματος* 
b Σατανας τώ είει^ε διά τοΰ ίβκτυλου σάκκο» δερμά· 
τίνον, 6 Ιωσήρ τάν έλαβε, Ιδεσεν έντάς τήν κεφαλή» 
τοΰ ΑγΟϊ,ίλβ, «χολούθως, μετά δυνάμεως υπερρυσιχής, 
έσυρε βιβίω; τό πτώμα μέχρι τοΰ χειμάρου χαί τό χα-
τεχρήμνισε 1 ά 3?ata έπά^λασαν έπί στιγμήν,
xai τό πα* τετέλεσταΐ. ‘Ο ^στή ς παρέλαβε καχε- 
σπευσμέ-ως τά όπλα του xai τι*α χρήμβτα, έλαβε διά 
τή; μ :α; χεΐράς τόν δερμάτινον σάχχβν, είσήλθεν είς 
«ην ατραπό* τήν άγουσαν ί ξω  τής φάραγγος, κβί μετ’ 
οΰ ΐϊολΰ εΰρέδη έπ! τής 4δοΰ τής Βυργώσης.

‘Ο Σβτανας τό* ήχολούβησε.
At ερχόμενός τις τά 5ρη ιής Όχας, πβρά τίνι xot* 

λάδι γειτνιβζουση μετά τής χωμοπόλεως τής Βριδιέ- 
σχας, άπαντα δύο ^ρέατ» βαδέα έχο*τα έκαστον 5 0  πε
ρίπου πόοας περιφέρειαν· Ώ<όμασαν δέ αύτά τό μέ» 
. h vx b r  y p e a p ,  το δέ μ ί λ α ν  φρέαρ. Ά μα ίξέλβη εις 
τής Βριβιέσχας, ή όραοίς θέλγεται ύπό γοητευτικής 
πεδιάδος χατωκημένης χα! εύφορου, έπειτα εισδύει 
είς τά πολύχνιον τοΰ Μ οναστηρ ιού .

Κατά τάς διβρόρους βΰτοί έπίδρομβς πρός θερα
πείαν τώ» ά»αγκώ» τής συμμορίας, ό Ίωσή® ούδέποτ* 
είχεν υπάγει άπώτερον έπί τής δϊοΰ τής Μαδρίτης. 
Επειδή ητο ε ίίέ ιι πολλά ενωρίς, κβί δίν άπή»τησε» 

ούδέ*α, ό γονείς, όβτις έσπευϊε ν’ άπομακρυνθή « δ  
όρου;, ε’ ξεπλάγη βτε, άφήσας όπισδιν αύτοΟ τό Μο*α· 
ττηριον, ε&ρέδη ένώπ ον τριών οδών, μεταξύ τώ* οποίων 
ήγνόει έντελώς τή* άγουσαν είς Μιδρίτην, Σιβματή- 
σας έκάδηίεν έπί λίδου άνβμενων τήν διάββσιν χωρικού 
τίνος οπως λάδι; όδηγί«ς. Μία ώρα είχε πβρέλθει οδ* 
τως, καί ούδείς «φάνη· βλέπω* δέ τόν ήλιον άνυψουμε- 
νον. έβλασφήμιι άνυπομονώ», καί άναλαβών τό* δερμά- 
ttv2v σάχκον του, άνέστη δπως λάβ^ τήν τυχουσα» 
ίκ  τών τριών όδών, ότε αίφνης ήχου»» τάς ακολούθους 
λέξεις.

—  Λάβε τήν μέσην δδόν.
Ό  Ιωσήφ άνβσχιρτα- ψυχρός ίδρώ; διεχύθη έ·ρ’ ο

λον του τό σώμα, et τρίχες του άνορθβΰντβι, οί 
όίόντες του τρίζουσιν βιβίως* άνεγνώρισε τήν φω
νή» τοΰ 'Εμμανουήλ Άγου{λα. Μηχανικώς πως φέρει

-ά  βλέμματά του περί 1«ανιόν άλλ’ ούδείς υπάρχει 
βίτόθι πλή» τοϋ Σατανά, όβτ.ς καγχάζει, χαί τό» 
«ποιον έ φονεύ; Si» δύναται νά ιδς.

—  Τ ί τρελλός 'ποΰ ιϊμαι, ειπε χβθ’ έαυτό/ δ λη- 
οτής, τά ώτά μου μ ϊ ήτάτησαν.

Ά λλά  τήν αύτή» στιγμήν ή φωνή ήκούαθη έ* νέου*
I  δέ Ιωσήφ χήν βχούει έμβρόντητος.

—  Λάβε τήν μέσην δδάν, ίπανέλαδι» ή φωνή, έντός 
Ολίγου θά φθάσης είς Βυργώσην μή σταματας, διότι 
κρίκει νά σπεύσης διά νά είσαι τό εσπέρας είς Βιλλα- 
ϊρίγον, όπου θέλεις φθάσιι πβρεξερχόμενος τό» ποτα
μό», χαί όπου δύνασαι νά διίλθης τή» νύχτβ είς τά 
Ξ ιγοδοχ ε ϊο γ  τοΰ Αύτοκράτορος. Από Βιλλαδρίγο» 
βοΰ μένουν άχόμη τε:*αρά<οντα πέ*τε πιρίπου λεΰγβι 
διά νά φθάσης είς Μαδρίτην· άλλά πιριπάτει χαλά' 
Oap^t* χίλια φλωρία χρυβα σί περιμένουν είς τό 
τέρμα τής όδοΰ.

‘Ο Ιωσήφ καταλαμβάνεται &πό σπασμωδικοΟ κλο
νισμού· θέλει νά έγκαταλείψη ίκεϊ τή» κεφαλήν έ*είν»1» 
είς τή* δποίαν ή διχακισυνη του Θεοϋ δίδει φωνήν έχ- 
«ληχτιχήν, άλλά τά νεύρα τβυ τοσοΰτον είναι συνις-αλ 
μένα, ώστε αδυνατεί *’ άνοιξη τήν χείρα, ητις χρατεϊ 
«φ ιγχτώς χόν δερμάτινβν σάχχο». Αδυνατεί νά προ. 
χωρήση περαιτέρω, άλλ’ δ Σατανας τόν ώδει διβίως· 
ό δέ φο*είι; λαδώ* άπαξ ώδησιν, πορεύετβι μετά τβ- 
χυτητοςπρός τήν Μίδρίτην. ‘Η φωνή έπβναλβμδάνει· 

—  Τρέξε, τρίζε, συλλογίσου τά φλωρία· αυριον θά 
8ι*λθ»|ς, χωρίς νβ σταμβτήσης, τήν Τορκουεμάδαν, τήν 
Βέντα» χοΰ Τρίγουέρου, τή» Κουβεζένην, χαί θά δια- 
»υχτεριυσΐ)ς είς Βαλλαδολίδ. ιΗ χώρα αυτη είναι ά?" 
χαιοτάτη χαί μεγαλοπρεπεστάτη, έχει δεχατέσσαρας 
λίθινους γέφυρας έπί τοϋ ’Εσγουεβα, παλάτιον άρχαΐον 
χ»! μεγαλοπρεπής τών βσσιλέων τής Ίεπανίας, χαί 
μεγάλην Πλατείαν περιεζωσμένην ΰπό δεχβτεσσβρων 
νβών* άλλ’ αδιάφορο», έχεί δέ» θά στβμβτησης* τήν 
ίποιβΰσα», περί τήν πρωίαν, δά διέλθης τό Δοΰρον χαί 
χήν Άδοίαν, έπειτα τήν Ββλδεστίλην, xaj άχβλουδω; 
χο ’Ολμέδον τήν μεθαιίριον θά διέλθν;ς τά 2ρη τής 
Γουαδβμάρας xai δά είσέλθι;ς είς τήν Νέαν Καστιλ 
λίβν, χαι πριν τή; λήξεως τής ήμέρβς θά εισβι εΐ; Μα
δρίτην. "Υπαγε άχολουδως είς τόν άνώτερον διχα* 
βτήν* αύτός θά σοΰ μετρήσει τό ποσό» τής χιμής 
τοδ ίγχλήματός σου. ’Εμπρός, εμπρός, ίδςύ ή 5δός 
σου ένεχαράχθη, σπευσον, χαί μή λησμονής τά χίλια 
φλωρίβ.

Βαδίζων άχαταπβυετως, ωθούμενος υπό τοΰ δαί 
μο*ος ότε τώ έπήρχετο ιδέα νά σταμβτήση, δ ’Ιωσήφ, 
άβονενοημένος, χβτβσπαραττόμενος ύπό τής τύψεως 
χοΰ »υ»ειδότος, χαί σχεδόν άπολέσας τήν συνείδησιν 
τώ» πράξεών του ίφθασεν είς Μαδρίτην. Αμα πα- 
ρουσιβσθεί; έ«ώπ;ον τού διχαστού, ή πεπβ'θησις ότι 
Ιμελλε νά λάβη τά τίμημα τής χεοβλής του ληστοΰ τώ 
άπέδωχεν όλίγας δυνάμεις, xat άνοιξβς τόν δερμάτινον 
σάχχον, (λββε μεχά πολλής εύστβθείβς τήν χεφαλήν 
τοΰ Άγουίλα άπό τή; χόμης, χαί τήν έχράτησεν οδτως 
έ* ί τινας στιγμβς άπηρτημένην, όπως δ διχαστής δυ- 
νηδή va χήν πβραδάλη πρός τό ίιΐγμ χ , όπερ τώ ειχεν 

ιής φυσιογνωμίας του άρχιλ^στοΰ.

‘Ο δρχων έγνώρισεν αύτήν ώς γνηείαν, χαί ουδόλεβς 
έδιστασε νά μετρήεη τώ ’Ιωσήφ τό ύποσχεθέν ποσόν. 
Τουτου γενομένου, ό ληστής ήθέλησε »ά έναποθέση τό 
τρομερόν φορτίον του ίπ ί τοΰ γραφείου τοΰ διχαετοΰ, 
άλλά τή» στιγμήν ταύτην ή χεφβλή, ήτις άπό τοδ Μο- 
ναστηρίο» εΤχε μείνει άφωνος, ειπεν.

—  Ώ ! όχι, Ίωιήφ, δεν πρέπει νά μ ’ άφήιης έδώ, 
δέν πρέχει ν' άποχωρισθώμεν τόσον ταχέως, Ιχω 
άχόμι νά σοΰ είπω πολλά πράγμβτα.

‘Ο διχαστής έπτοήθη, διότι εΐδε κινούμενα τά χείλη 
τή; κεφαλή;, χα! δέ» αμφίβαλε πλέον ότι έχείθε» ιξήΛ- 
θον αί λέξεις.

—  Πολληχάρι μου, άνέχραξεν ουτος απευθυνθείς 
πρός τόν Ιωσήφ, άνάλ&βε τήν κ ιφ ιλήν, καί έξελδε άπό 
έδώ έν τή στιγμή, έξελθε χαί φυλάξου άπό ΐή» ίεράν 
έξέτασι» I . .  . .

‘Ο ’Ιωσήφ, τοΰ δποίου αί τρομερά! βάσα^οι ε?χο» 
έπαναληφδή, ΐπανέθεσε τήν κεφαλή» έντάς τού δερ
μάτινου σάκχου, καί έξήλθε βιαίως. ‘Υπήγε νά 
χαταλύση ε?ς τ ι ξενοδοχείον τής όδοϋ Ka.6a.Mepo δέ 
Γαρσία, ε< τών ωραιότερων τής Μαδρίτης, καί αύ· 
τόθι ένοιχιάσα; δωμάτιον, χαι ίδών εαυτόν μόνο*, άπε- 
φάσισε νά δώσι; τέρμα είς τήν κατάδικον έχείνην ζωήν, 
ήν διήγε άπό τινων ήμερώ** συνδρομή δέ τού Σατανδ, 
συνέλεξε* άπάσας αυτού τάς δυνάμεις, χα! άφοΰ 
έξεκένωσε δύο φιάλας έξαισίου οίνου, άπετάθτ πρός 
τή* κεφαλήν, χαί ε?πε·

—  ‘Εμμανουήλ Άγουίλβ, επειδή όλη σου ή υπβρ· 
ξ ι; συνεσωρεύθη είς τόν εγχέφβλόν σου διά νά έκδιχηθής 
τά έγκλημά μου, επειδή διετήρησας σώας τάς φρένας 
σου, είπέ μοι, μέχρι τίνος θά μέ καταδιώκης, τ! θέλεις 
άπό έμέ.

Καί ή κεφαλή άπεχρίθη.
—  Τήν προτεραία» εσπέρα», Ίω ιή φ , ότε άπεχαι* 

οέτησα τού; συντρόφους μου αφου τοΐς έκαμα γ»ως·ή* 
τήν άπόφβσί» μου, έπρόσδεσα, ένθυμείσαι βέβαια, ότι 
ήδελον »ά υπάγω νά διέλθω τήν ζωήν μου είς τό χράτος 
τής Βαλεντίβ;, διότι έχει, ώ ; είπον, μέ περιμένει κά
ποιος πρά πολλών έτών. θέλω  λοιπόν νά μέ φέρης είς τή* 
Βαλεντίβν δε* δά ήμπορέση; ν' άπβλλαχθής άπά ίμ ί , 
μή τό ελπίζεις, χαθόσον γνωρίζεις οτι ματαίως έπροσπα· 
βησες νά τό χατορδώσης είς τά Μοναστήριον* μή άχο· 
πείραδής λοιπόν χαί τόρα είς μ ά ^ ν· ( διότι υπάρχει 
μεταξύ μ*ς, ’Ιωσήφ, δεσμός μυστηριώδης xat 3λέ- 
θριος, τάν όποιον δέ* δύναται νά διάρρηξη ούδεμία δύνα. 
μις, «?ιε άπό τό* ουρανό* είτε άπό τόν αδη* προέρχεται 
αδτη! Λοιπό», ύπόμεινε καί οδήγησε με νεκρόν έκεΐ 
όπου ήδελον νά υπάγω ζώ». Εμπρός, έμπράς, μ ή 
χ ά ν η ;  καιρόν, κίνησε, διότι βιάζομαι να φθάσω, κα. 
θώ; εσύ βιάζεσαι νά μ ’ άφήσης· Ι'-μπ?^?» οι νεχροι πε
ριπατούν δρομβ'ως.

Τέσσαρας ήμέρβς μετά ταΰτα, ό Ιωσήφ προε· 
ξήρχετο τόν Γουαδαλαβιάραν, όστις διαβρέχει τό βα- 
σίλειον τής Βαλεντιας, φέρων τό φριχώδες φορτίον του’ 
ήδη ήτο ισχνός χαί γέρων, b δεξιάς βραχίων του πρά 
πάντων, όστις έχράτει τήν χεφαλήν τοΰ Άγουίλα είχε* 
έντελώς άποσβρχωθή, τό πρόσωπον χα! τά ίμάτιά το· 

Ι^σαν χεχαλυμμένβ ΰπό χόνεως, οί δέ «υναντώντις αυιόπ



χ«0’ όδόνάπεμακρυνοντο χάμνβντις τίσημιΓον ιοΰ ςαυ- 
ρ»ΰ* δ ’Ιωσήφ έκεΐνο; 5 πρό τινων ήμερων τόσβν ραι. 
δρός χαί χβριιις, τόσον ζωηρός χαί ωραίος, ήδη ήτο 
γίρων, δΰσμορρος xat ίπ ιχθής· ίχάστιρ ώρα έλεγχου 
#ι»νιιδήσεως άραιρεί ένός ίτβυς δπαρΕιν, προσθέτει μίαν 
ρυτίδα έ ret τοΰ μετώπου χαί μίαν βάσανον είς τήν χαρ 
δίαν.

—  θάρριι Ίωσήρ, ιΤπι» ή έκδιχητική χεραλή, δάρ
£ει, προχωροΰμεν άπόψε 0ά «ΐμεδα ιίς τήν Atpiav· 
αί τελευταία! λεΰγαι ραίνονται πάντοτε μακρότεραι, 
δέν είναι οΰτως; Θίλ*ις διά νά τάς συντέμνω >ά σοΰ 
διηγηδώ μίαν παλαιάν ίστορίαν ;

‘Ο δολορόνος οέν είχε πλέον ρωνήν δπως άπαν· 
τ ή ι« ι.............

—  Πριν τελειώσω τήν ιστορίαν μου, 0ά ρθάσωμεν 
βίβαιως, διότι άναπνέω ήδη τά άρωμα τών πορτοχα· 
λεών χαί τών λεμονιών, αί όποιαι περιζώνουν τά μέρο; 
τδ όποιον ποθώ νά έπανίδω, εμπρός, δάρρει, περιπά- 
τει χαί άκουε μοι».

Πρά τριάκοντα έτών είχα τήν ήλικίαν σου' χαθώ; 
έσύ ήμου» ώραΐ.-ς, είχα μακρύς μέλανας βοστρύχους 
χαί όρδαλμού; πλήρεις πυρός· χαθώ; έσΰ, ιΐχ α  χαρ 
οίαν διάπυρον, πνεΰμα οξύ χαί ιδέας νεανικά;· χαδώ; 
έσΰ, δταν έπήγαΐνε; »ά χορχύα^ς είς τά χωρία τά όποια 
περιζώνουν τά ορας μα;,υπήγα χαί εγώ, χαί πολλάκις τά 
δμματα ωραία; τινά; κόρης προσεκολλήδησαν έπάνω μου 
μέ γλυκεία» ερωτικήν έκρρασιν· τότε δέν ήμουν λ»} 
•τής. έζων έλευδερος, άμέριμνο;, ευδαίμων, χαλλιερ 
γώ* τήν γήν ι ί ;  τήν ώραίαν «ύτήν πεδιάδα τ ίς  Βχ 
λεντία ;. Τήν ήμέραν ιίργαζόμην, τά έσπέρας έξηπλο- 
νώμην έπί τοϋ χόρτου καί έθαυμαζον τοΰ; άστέρα;, 
διά τοΰ; όποιου; ή μητέρα μου μοΰ είχεν είπη ότι 
είναι δρδαλμοί τοΰ Otou, ή κατεχλινόμην παρά τήν 
δχδην τοΰ ΓουαΟαλιβιαρα, χαί δίωρων τάν ροΰν τοΰ 
δδατος, παρεδιδόμην εΐ; μανούς ρεμβασμοί»;· τή* χυ 
ριαχή* έχόρευον δπό τάς π 0ρτοκαλέας, έπεοίμενα τά 
ερωτικόν βλέμμα χαμμιας ώραία; Βαλεντιανή;, χαί 
έπιστευον πολλαχις, οτι είς 3λην τήν Ισπανίαν δέ» ευ 
ρίσχετο άλλος άνθρωπο; εύτοχέστιρος άπά έμί. Μίαν 
έσπέραν, ητο, τά ένδυμονμαι, ή εορτή τοΰ άγίου Μαυ 
ρίλλου, έχορευτα μέ μίαν κόρην, τής οποίας οί όρδαλ- 
μοί ήσαν γλυκύτεροι άπά έχιίνους τής Παναγίας τ ί ;  
Εκκλησίας μας· ή *έα αύτή ώ'ομάζετο ’Ιωάννα. Τήν 
προσεχή χυριαχή» μέ κάμμία» άλλην δέ» ίχόρευσα 
ιταρά μόνο» μέ αΰτην, χαί ιή ν ημέραν τοΰ άγίου Μαυ- 
ρίλλου τοΰ έπομένου ετου; είμεδα νυμφευμένοι. Τί 
ποτε δέ» έλλειψε πρός συμπλήρωσιν τής ευτυχίας μου. 
‘ Π ’Ιωάννα μοΰ έγεννηϊ£ν {π'( τ ζς χιραλής ζοΰ 
δποίοι» έστήριξα τά ήμισυ τών έλπίδω* τής εΰδαιμο. 
νίας μου, τά άλλο ήμισυ έστηρίζετο έπι τής χεραλή; 
τής ^ητρός του. Μετά τινα Ι.η ήναγκάσδην ν’ ά*α 
χωρήσω διά τή» Μαδρίτην, δπου είχα πολλάς ύποδέ- 
αιις νά τελειώσω1 άνεχώρησα λοιπάν συστήσας τά 
τέχνο» μου ει; τήν μητέρα του καί τήν μητέρα του ει; 
■τον θεό».’Αλλά, πρίν νυμρευθώ τήν Ίωαννα» μου, αύτή 
ήγαπατο άπά ενα πλούηον κτηματίαν άιχημον καί 
αισχρόν αύτά; ίδών δτι έπροτιμήδην,ωμωσε νά έκδικηδή, 
χαί δταν i  Ισπανός δμώ:5 δη 0ά έχδικηδ»), Ίωσήρ,

εύχολώτιρο» «t*at νά ϊδξς τον'Ηλιο» ν’ ανατιίλζ «ις τήν 
Δυσν, παρά τδν Ίσπανδν νά λησμονήσ^ ίο» λόγον του. 
‘Ο ’Ριχάρδος έχδιχήθη· είς τήν άπουσίαν μοι», έρό*ευ*ε 
τή* σύζυγόν μου, xai τήν ήμέραν καθ' η» ίπέστρερον 
•ις Λιριαν, συνήντησα τήν χηδείαν τοΰ δυσταχοΰς δώ
ματος. Οσον διά τά τέκνον, δ ‘Ριχάρδος, μετά τά 
έ'γκλημά μου, τά παρέλαβε καί Ιρυγε. Καί ή ίδιχή μο» 
ίχδίχησις υπήρξε τρομερά, Ίωσή®, άλλά δέν δά σοΰ τήν 
διηγηθώ, διότι μοΰ οαίνεται δτι ίρδάσαμεν.

Ητο εντελώς νόξ· αμα μετά τάς τελευταίας λέξεις 
τής χεραλής, ό Ιωσήρ έσταμάτησεν* εύρισχετο τότε ίν 
τώ μέ*ω μι*ροΰ άλσους, είς τά όποιον πορτοκαλέαι, 
έλαιαι χαί λεμονέαι διέδιδον πέρις μεδυστιχά αρώμα
τα- ό ρονεΰ; ειδεν ένώπΐόν του μικράν γήλορο» ©έροντα 
άρχαίον σταυράν μέλανα καί ήμίδραυστον ή σελήνη, 
διερχομε'νη διά τοΰ ρυλλώματο;, έρώτιζε διά μελαγ-/ο 
λιχή; καί πανηγυρικής λάμψεω; τό τελευταΐον έχει»ο 
ασυλον επιγείου άγγέλου.

—  Ίωσήρ, εϊτ.εν ή άνελεήμων ρω»ή, εχβαλέ με άπά 
αδτάν το» σάκχον.

‘Ο ρονεΰς υπήκουσε.
—  Αΰτάς δ τάρο;, έζηκολουδησεν ή ρωνή, ει»αι τής 

Ιοβάννα; μου. Πλησίον τή; δυστυχοΰ; αυτής περιστε
ράς δ άιτάς ήδέλησε νά έλ05 ν’ άναπαυδή, καί ίδοΰ· 
ήλδε· σέ ευχαριστώ, Ίωσήρ, ίξετέλεσας τήν τελευ
ταία* μου δέληιι». Ά λλά δέ* {τελείωσαν ολα άχόμι· 
σ^άψε αυτήν γήν, δέσι με μέσα, καί τά καβήχόν σου 
δά πληρωδή έντελώς. Εί; ανταμοιβήν τή ; ζωή; τήν 
δποίαν μοί άί^ρεσας δός μοι τοΰλάχιατον δάνατον 
ήσυχον καί γλυκύ*. Έ γινε λοιπόν; καλά! Τόρα, Ιω ά ν 
να μου, δά συ»ενω0ώμε*. “Ω ! είμαι βέβαιο;, δτι άπό 
τήν τιλευταίαν μου αναπνοή* τά χόκκαλά σου δά 
σπαράζουν δά χοιμηδώμεν τέλος πάντων τά» αυτόν 
ύπνον διά νά έξυπνήτωμεν τή» αυτήν ήμέραν. Εμπρός 
Ίωσήρ, άχόμι μίαν χάρ ιν βάλε με εί; αύτόν τάν λάκ
κον . , . . Λαμπρά, σέ ευχαριστώ . . . .  Τόρα σχύψε 
όλίγον, διότι αίσδάνομαι ότι ή ρωνή μου σβΰνεται. Τήν 
εσπέραν ί χ ι ί γ η ν  σοΰ είπα δτι είχα »ά σοΰ ομιλήσω· 
τόρα 0ά σοΰ είπώ δ,τι ήθελα νά σοΰ είπώ τότε· σκύψε 
άκόμι περισσότερον, άκόμι δλίγον, καλά είσαι τόρα, 
άκουσε λοιπόν.

—  Σέ έπήρα είς τή* Ιίαταλωνία* άπά τάς "χείρας 
τοΰ ‘Ριχάρδου- είσαι υιό; μου ! Πατροκτόνε ( χατη- 
ραμένος νά ή?αι καί άπά τά» πατέρα σου καί άπά τάν 
0 «ό ν ! . .  . .

‘Ο Ίωσήρ κατέπετε βαρέως έντός τοΰ λάκκοι», χαί 
ή ρωνή έσιώπησε. Τότε ό Σντβ-ας, δστις δέν είχεν 
έγκαταλείψει τήν λείαν του, έ.τέπεσεν έπ ’ αύτοΰ, χαί 
πιεσας δ:ά τβΰ ποδάς τό στήδος τοΰ λξστοΰ, έξήγαγε» 
άπό α>τοΰ μιχράν λάμψιν έρυδρό/ρουν, τήν δποίαν 
λαβών έ^ένετο άραντος υπό τήν γήν.

’ Ητο ουτη ή ψυχή τοΰ έπαράτου, τήν οποίαν ά ία ί. 
μων είχ̂ ε διαμρισβητήσει κράς τό* άγγελον.

Τ Ε Λ Ε Ι Τ Α Ι !  Σ Γ Ν Μ ,Ι Ε Ξ Ι Σ

Ό  αΰτοκράτωρ Θεοδόσιος ό Αάσχσρις δρ^σχευτιχόν 
χιτώ*α περιβεβλημενίς και έπί τέφρας χοιτώμε.ο;, τάς 
χείρας εσταυρωμένας ^ ω »  έπί τοΰ στήθους, έπνεε τά 
/οίσβι».

Συνδιαλλαγείς μετά τοΰ Θ ϊο5, προετοιμασδείς κ^δ’ 
δλα διά τήν ροβεράν στιγμήν, άτίκ ίυδείς τό άνδεώπι. 
νο» μεγαλεΐον, ευχαρίστως ήθελε τείνει τοΰ- βραχίονας 
πράς τάν δάνατον έάν δέ* έβ ΐί ΐν ί ίε τ ο  ΰτά τή; ιδέας 
■τοΰ υίοϋ του Γοά*νου, άτυ^οΐς ίν»«ατοΰ; π'.άΊμα- 
τος, τοΰ οποίου τήν νεανικήν /«ραλήν ήΊελ·ν ί'τως συ» 
-τρ ψει δέτω» έπ’ αύτής τά οαρύ δ άδημα τή; Νίκαια;

‘Ο αΰτοκράτωρ έχλαιε, καί δ κ α ί» ;,  ί ιό -t άπ^τη-ο 
χειρ ισχυρά όπωί υποστήριξη τά διάδημα τοΰτο έπί 
τής χεραλής τοΰ Ι«»άννου· δ δ’ άτι>χής πατήρ έ^δροΰ; 
μόνον έβλεπε περ! εαυτό*.

Γεώργιος 4 Άκροπολίτης 5έν εΐ)Ί β*βαί'«ς λησμο 
νήτει, ότι χατά διαταγή* τοΰ αΰτοκράτορος είχε μα 
στίγωδή ώ ; δοΰλος.

‘Ο Μυσαλίω* άπεβλήδη περιρρονηιικώ; τοΰ συμβου 
λίου Μιχαήλ ό Π αλαιολόγο;................ Ώ  ! έάν ή δυ
νατό νά ληομονήτη όλεδρίαν τινά νύ<τα  ίσως
τήν λησμο-ηιει- διότι αταξ μόνο» δ αΰτοκράτωρ έδίί 
χδη σκληρό; πρό; αυτό/. ‘Ο Μιχαήλ είναι γενναίος. 
Κράξατε τάν Μιχαήλ Παλαιολόγον. Επεΰιατε !

Είς τών ρυλάκων ά*αχ<Λρήσα; έπέ:τρεψί πάραυτα 
άκολουδών Μιχαήλ τό; Παλαιολόγον.

'Ητο ήδη νΰ ;- ή σ<ηνή τοΰ αΰ:οκράτορο; έρ»:ίζετο 
up ε»ό; μόνου λύχνου, οσ^ι; άδιαχόπ»; ταραττόμε/ο; 
υπό τοΰ άέρος άμυίράν διεχεε λάμψιν.

Δύο γυναϊ<ί; χαί «ϊς ίερεΰ;, γθ'υ<λτν*ΐς παρά τήν 
κλίνην, ίπαγρύπνου» έπί τάν άσδενή. Ό  Θεόδωρο; αμ» 
ίδών τόν Μιχ^αήλ ένιυιε» βΰτοί; ν’ άπομαχρννδώι,ν 
οί δέ δύο άνδοωπο έμειναν άρω»οι 5 ι ί ;  απέναντι τοΰ 
άλλου’ δ αΰτοκράτωρ ελ»')ησε πρώτο;.

—  Μι/αήλ, είπέ μοι, μέ α ισ ιϊ; ;
—  ΝαίΓ
—  Καί έντοσούτω σέ προσκαλώ χατά τήν ώρα» 

τοΰ δανάτου μου άπαιτών παρά σοΰ μεγάλη* εύίργεσια».
—  Προσχαλεϊς έμέ διότι άλλο; δέν δύναται νά σοί 

τήν χορηγήση.
—  Μιχαή), αείποτε οέ ήγάπησα, τό γ*ωρ:ζει; ;
Μίΐδίσμα πικρόν καί ειρωνικόν συνέστειλε τά χείλη

τβΰ Παλαιολόγου
' ι ί  Μιχαήλ, μή χρίνζς αΰστηρώς τήν πράς έσέ δια 

γωγήν μου f
Έάν ποτέ δασιλεύσ^ς (ό θ ιίς  καί οί άγιοι ν ί σέρυ"· 

λάξωσι άπά τοιούτβυ δυστυχήματος) θέλεις μάδει κατά 
πόσον διεαιολογοΰμαι διότι σέ ερυλάκισα δτε μοί έλεγον, 
d jtcSovJ eveza i  το σ τέυαα '  (π ιβου .Ιεύ ιτα ι σε αύτό/'
τ t ν ιi i r a t  r e o c, ευγΛωτιος χ α ι  α γ α π α τ σ ι  υχο  ζον στρα  

τοΰ . . . άλλ’ άρες με νά τελειώσω, διότι αί στιγμαί 
μου είναι πολύτιμοι. Άκουσόν μου" άποδνήσκω χα 
άρί*ω, υίάν, τέκνον άνευ προστασίας χα! «ποστηρίγ-

μάτ»;, διορίζω σέ νηίερίίνα μϊτο τοΰ Μυσαλίωνο;' άπβ-
δέχεσαι αυτόν τον τίτλον ;  ,ν«>Γ'"Τ«ϋι

— Αποδέχομαι. *" . '
— Και Ορκίζεσαι ίπί τοΰ νεχριχοΰ μου χραββάτου 

χαί ενώπιον τοΰ θεοΰ, διι θέλεις διατελέσει ύπέρ τοΰ 
υίοϋ μου ώς πατήρ ριλόσ-οργος ;

—  λκουσον· οδριον μέτά τήν χη$«ίαν jou δέλω 
ρ^νίύοιι τό» Μυσαλίωνα καί τήν οίκογίνειάν τοιι, διά νά 
μείνω έγώ μ ό ν ε ς  κηδεμών τοΰ τέκνου σου' μετά ό τώ 
ήμέοας δέλω ρ·.ψ:ι τό τικνο'ν σου εί; ϊεσμωτήμον πα- 
(,ά τήν άκτήν τή; βαλάσσης, χαί μετά έ» έτος διλ<* 
■ςορύξ:ι τοΰ; ό ρ δ ζ ) · μ 5 υ ;  του διά σιδήρου πιπυρα 
χτωμένου.

‘Ο Αΰτοκράτωρ σ^να'ρο'σος τά; υπολι.πομένας 
βΰ^ώ δυ»άμ ι ;  έονρδη έ<τάς τή ; κλίνη; μέχρι τών 
ποδώ* -οΰ Πιλαιοίόγου.

—  Β λε:;, ά»έ/ρα»ίν, έ “ε ος διό τό δυσιυ/ές τέκνον! 
Έκδκήδητι έ τ ’ έμέ, κτυπησόν με διά τοΰ ξίρους 
sou, άλλ' εΰτπλαγχνί^ου τό τε'κ<ον μου.

—  Νά σέ κτυπήσω διά τοΰ ξίρους μου! ού δέλιις 
άποΟάνει μειά μίαν ώ ;αν

—  Ώ  εόσπλαγχνίσδητι, σέ έζσρκίζω.
—> Θεόδωρε Αάικαρ), δ θ .ά ς είναι δ ίκαιο ;'εις τά 

δισμωτήριον δπου δέλω ρίψει τάν t̂3v οου μέ Ιρριψες 
σΰ έπί τρί* έτη δ πεπυρακτωμένος σίδηρος ό έξορΰξων 
τού; δρδαλμοΰ; τοΰ υ ΐ ΰ σου σο! έχρησίμευσε οπως 
έρεδίιη; τά ; άγριας γαλα ;, αΐτινες κατεσπάραττο* 
-ήν άδι/ρή- μ?υ έγχιχλιισμένην χατά διαταγή* σου 
ίντά; σά*κ;υ πλήρου; έκ τοιούτων ζώων.

— Γό τέκνο», εί»αι άδώον!
—  Καί ή £5ελρή μου ήτο άδώα.
—  'Οιιοϊνν έγκλημα ε τραξε ;
—  Τή; ?έ άδελρής μου άποϊον ήτο τό έγκλημα ; 

διότι δέ/ ή5έ ηεε νά δώτη εί; γάμο» τήν δυγατέρα τη; 
πρό; τά* εύνει/ό» σου Μ υσαλίωνα; Συνέτριψας χχρδίαν 
μητρικήν, ά ; συντριβή τόρα κα! ή πατριχή σου χαρ · 
? ία ! έρόνευσα; γοναί<α, «ί; αμοιβήν δέλει ρονευδή 
τε^νο»· τοιουτη iivat ή δικαιοσύνη.

—  Καλά, ά/έκραςιν ό Λάσχαρι;, είμαι Αύτοχρά- 
τωρ· χαΐ προσεχάλισι στ· τοιρία τή ρωνή τού; ρύλακας.

—  ‘Ο Μιχαήλ δει; τόν πόδα έπί τοΰ λάρυγγο; τοϋ 
θεο ϊώρ ίυ άπέπνιξε τά ; χραυγάς.

—  Σ ώπα, πτώμα ! άγνοεΤ; ότι Αΰτβχράτωρ δνή- 
σχων δέ> βασιλεύει πλέον ; "Αλλά πρός τί, πρός τι νά 
οέ έμποδΪ7ω τοΰ «ά ρωνάζ»;ς, προσίδηχεν ά Μι-/αήλ 
άραιρεσας τόν πόοα τευ, εί; τήν ρωνήν σου ούδείς 
δέλει δράμΐι, xat α* τυχά* ήρχετό τις, δι’ ένός μόνου 
νεύματός μου ήδελε σέ καταπτύσει χατά πρόσωπο*.

—  Είνών ταΰτα έχάθησε παρά τή χλίνη τοΰ Αύ- 
τοχράτος.

— ‘Ο'όκληρβ; παρήλδεν ώρα ά<ευέτέρου δορύβο» ή 
τοΰ ρόγχου τοΰ άγωνιώντο;.

Αίρ*ης ό ρόγχος έπαυσε, καί σπασμωδική χί»ησΐς 
έτάραξε τά» μοναστικόν χιτώνα, δστις έκάλυπτε τό 
σώμα τοΰ αΰτοκράτορος.

‘Ο Μιχαήλ χυψας έπί τό κτώμα άρήρεσεν άκό τβΰ 
κόλπου τό αΰτ»χρατβριχό* διάταγμα, St’ ου 2ιωρίζβ»τβ
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χηδεμβνε; τοΰ τίχνοο Μιχαήλ ί  Παλαιβλόγος χει 4 
Μυσαλίων.

—  Στρβχιώται, άνέχραξεν δ Παλαιολόγος, δ αύτο 
χράχωρ άπεβίωσεν· έπίτροπος Si τοΰ βαβιλείου τί}-, 
Νίκαια; είμαι έγώ.

—  Ζήχω Μιχαήλ δ Παλαιολόγος, ανέκραξα» μυ- 
fiet φωναί.

Τήν «πιοϋσαν μετά τήν χηδιίαν τβΰ αύτοκράτορος, 
έσφαξαν to ν Μυσαλίωνα.

Μετά εν Ιτος, εν τίνι ςιρουρίφ, παρά τήν ακτήν της 
βαλάσσης, έξώρυττον τ :ύς όφθαλμούς τοΰ δυστυχοΰς 
τέκνου, τό όποιον ουι« καν άνθίστατο κατά ιών δη
μίων του.

Μ Α Ρ Ι Α .

(Σ υ ν έ χ ε ια  χ α ϊ  τ έ .Ι υ ς , ϊδ ε  AlV.)

ΚΕΦ Ι1ΕΜΠΤ0Ν.

Γάμοι τοΟ Π α σ τελώ τ

‘ Η Αίκατιρίνβ Μαργιρίνη, θυγάτηρ πολίτου «ύπό- 
ρου τή; Soissons ΐνυμφεύδη περί το εΐχοοτόν πρώτον 
ίτος τή; ηλικίας της νέον ηνά έμπορον υφασμάτων, 
χόν όποιον ήγάπα έκ νεαρας αυτής ηλικίας, χαϊ δστι; 
χατώκει «ίς τήν αυτήν συνοικίαν. Ο.δέποτε ή ελά
χιστη δυσαρέσκεια δι«τάραξε τού; αγνούς αύτώ» έρω 
τβς, πρός δέ καί δ συζυγικός αύτών βίος διήλδε γαλή- 
νιος κβί εύδαίμων. Εργασία καί αγάπη ^σαν τά δύο 
πρωτεύοντα στοιχεία της ζωής των μέχρι τής όλίδριας 
■στιγμή;, χαδ’ ην δ δάνατος άφήρκασε τόν σύζυγον μετά 
δεκαπενταεχή συμβίωσιν. ‘ Η Αΐκατερίνοι παρ' όλίγον 
νά γίνϊ) θΰμα τή; λύπη; της, και άνευ τών συντόνων 
φροντίδων χαί περιποιήσεων τής αδελφής της, τής Κυ
ρ ίας Παστελώτ, ή απελπισία ήθελε τήν όδηγήσει «ίς 
-τά» τάφον άλλ’ ή ίνδ«ρμος αγάπη τής καλοκάγαθου 
,3ύτής γυναιχός τή χατέστησεν άν«κτήν χήν υπαρξιν, 
κβί βαθμηδόν jj Μαργερίνη, ένδοΰσα είς το πεπρωμένο», 
«ΐδίσδη πρός τόν σκληρόν τοϋ συζύγου της άποχωρι 
σμόν, οστις τήν ένέρριψεν είς μεγίστην καί άξιοδάχρυ 
το* άπομόνωσιν.

Έ πί δέκα ίτη, άφ ’ δτου τό δυστύχημα τή ειχε 
5«μ ίή , ή Μαργ«ρί»η δέν ε?χεν εγχαχαλείψει το ένδυμα 
χή; y ηρβίβες, φέρουσα πάντοτε έσδήτα πένδους καί πε
ρικάλυμμα μελβν. Μόνη διατελοϋσα έντός τοΰ χατα 
»τήμ*τός τη{, έξ ου δέν έξήρχετο εΐμή τήν πρωίαν 
ότ* ύπήγ* !νεν είς χόν ναόν ν ’ άχροασθή τήν θείαν λει
το υ ρ γ ία ν ,  ουδέποτε έγόγγυσ» χατά <ή; δελήσεως τοΰ 
θεοΰ ! Ά λ λ ’ 5 α »ς , όταν ζιΰγος γηραιών συζύγων διέ* 
βαινεν έμπ-ρβσδεν χ ί»  καταστήματος »η;, έστέναζε, χαί 
«ν  παιδάριό» χι μέ po<-V*p0ou; καί ετρογγύλου; πα

ρειάς ίρχ ιτβ  *ά πβίξη έπί τής φλιδ; τής Ούρα; τη{, 
ή δι«6αΐνεν έκ«ιδ«ν κρατοΰ» τήν μητέρα τβο άπό τή$ 
Χ*ιρό{, ^σδάν«τβ τούς όρδαλμού; της πληρουμένου; 
δακρύων.

‘ U Αίκατ«ρίνα δέν ζλδ«ν είς διύτιρον γάμον ούχί 
διότι μετά τόν δάνατον τοδ συζύγου της δέν τή έπα- 
ρουσιάσδησαν πρόσωπα κατάλληλα, χαδότι άν καί τε*· 
σαρακοντοΰτις, ήτο ιΐσέτι άνδηρά καί ώραία, άλλά 
3)οτι είς παταν τοιαύτην τής χιιρό; της α ιτηιιν, uf- 
τ ιν ις ύιτή.ξαν ούχί ολίγοι, άπεχρίδη πάντοτ» άρνητι- 
κώ ;, άποφανβεΐσα, ότι ιίχε τήν σταδιρβν άπόφασιν νά 
?*Ρ!) μ*χρ« δανάταυ τά όνομα τοΰ ά\δράς μετά τοΰ 
οπο'.βυ έπί δέκα ό/,όκληρα έτη ιιχ« ζήσει τόσον ευ*· 
δαίμων. Γόν τρόπον τοϋ ζ/,ν ουδόλως μετήλλαξι, πα* 
ρέλαβε μόνον ιϊς τήν ύπηρεαίαν χης γραίαν χ(να υπη
ρέτριαν, 0/j τόσον διά τβς ύπηρισίας α : ή έξηχοντοΰτις 
ήδύνατο νά χή χορη·νή;5, όσον διά νά μή μένι; έντελώ; 
μόνη εΐ; τήν οικίαν.

L·κ τώ» ρηδέντων δύναται τις νά xpivy δποίαν φ ι
λόστοργο·/ υποδοχήν ιυρ«ν ή Μαρία πλησίον τής ίυ· 
στυχοΰς έκιίνης κο-ρδίβς, αποκλήρου τής μόνη; αγάπης 
ην είχεν αίσδβνδή έν τώ κ05μ¥. ‘ Η Αΐκατερίνα ιΰδύς 
ήγάπησ» την Μβριαν ως ή3ελεν άγαπήσει τήν ίδίβν χης 
δνγατερα, έάν δ Οιος τή εδιδι τίιαυτην' ή δέ Μαρία 
ίύρ«ν «ι; ταύτην τήν άπλήν καί γλυκιίαν άγάπην ό,τι 
ούδιποτε εΐχ ιν tupn ουτ« είς τήν θηριώδη προστασίαν 
τής κομησσης, ουτ* «ις τήν άφρόντιϊα χιλοκάγαδίαν 
τοΰ έπισχοπου, ουτε «ίς τήν ζηλάφδονα αδελφότητα τών 
μοναχών τοΰ Μοναστηριού, ουιε είς αύτήν τήν άφο· 
σίωσιν της γ’ηραιόί; ήγουμένης. Διότι είς χού; χρόπους 
τής Αιχβτερίνη; ύπήρχέ τις σεβασμός πράς τήν νεάνιδα, 
οστις κατέστελλ» τάς έκχύσ«ι; τ ίς  καρδία; τη ;. Ή  
έμπορος ηγάπα τήν μαδήτριάν της μέ ισότητα «ΰβγ- 
γελικήν, χαί άφοσίωσιν ψυχής διψώσης αγάπης καί 
ιυρουσης τέλος άντιχείμινον τό όποιον ήδύνβτο νά τήν 
χορεσ^. καί ή ήδιχή αυτη άγάπη δέν «Tyi τι ΰπ«ρ- 
βολιχόν είς τήν εκφρασίν της' ητο άπενοιντία; αγαθόν 
τ ι γαληνίον οπερ ^3δάν«το πλησίον τή ; Μαρίας, χαί 
ανάγκη συνεχή; μέν, άλλ’ ά*ευ διαταρακτικής δχλη— 
ροτητος τοϋ νά φανή πρός αύτήν άξιαγάπητος' έμά** 
τευε φυσιχώς καί άνευούδεμια; δυσχολίβς ό,τι ήϊύνβτο 
ν άρέσκη ι ί ;  τήν νεάνιδα, καί χή τό έπρομήδιοε πρίν 
αυτη λα6τ) καιρόν νά τό ίπιδυμήση. Ή  χαρά έλαμπε* 
έπί χοΰ προσώπου τη ;, όταν ή Μαρία παρεδίδετο 
μετ’ αύτής εΐ; τάς μακράς έκ«ίνας συνδιαλέξεις, «ίς χάς 
δποιας τά ένδιαφέρον ουδέν ήδελεν «ΰρ«ι σπουδαιον, 
άλλ αιτινις δι’ αύτάς ζσβν παραγωγιχαΐ μυρίων ήδιχών 
ασπασμών, καδ ου; αί κβρδίβι των ουνήρχοντο χαΐ 
ουνηνοΰντο δι’ ήδυπαδεστάτη; αρμονίας.

Αμφότερβι έγείροντο τής κλίνης αμα τή αυγή* ή 
δέ πρώτη αύτών φροντίς ήτο νά ΰπάγωσιν είς τήν έκ- 
κλησίαν, οδ«ν έπανήρχοντο νά βοηδήσωσι τήν γηραιάν 
υπηρέτριαν εΐς τάς έργασιας τοΰ οίκου· μετά ταΰτα 
έπεμελοΰντο, οπως άναλάβωσι τήν δέσιν τής έμπόοοο, 
καλλωπισμόν, δσχις χα! χάριτος χαί ίπιτηδ«ιότητος δέν 
έστερ«ϊτο. "Αν χαΐ τεσσβράχοντα ίχη έδάρυνον τήν 
ήλικίαν χή; Αΐχοτερίνης, ή σπανία δμως ξανθή αυχής
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χόμη διιτ^ριι άπασαν τήν λαμπρότητά τη;, οί δέ μ«- 
λβνες όφδαΑμοί της διέλαμπον ύπό πυρά·, νεανίχοΰ, 
ιό δποίον οΰϊέν άφηρ«ι άπό τά π'ήρη γλυ*υ'ητος κα 
νονικά χαρακτηριστικά τοΰ πρβσώπου της. Γά λευκόν 
αύτής περιστήδιβν τή ηρμοζε δαυματίως, ή δε μέλιινα 
αύτή: έσδή; έλέπτυνε τό μάλλον ίχρογγύλον άνάστη 
μά χης, κα! παρίστα εί; τήν δέαν χεΐρα λεπτοφυή 
καί λ«υ*ήν. ‘ Η Μ*ργερίνη δέν^το μέν κυρία μεγάλης, 
π«ριωπής ποιούσα «ντυπωσιν, άλλ’ αξιέραστος {Οιώτις, 
*ίς ην δέν η9«λέ τις άποϊώτ«ι ήλιχίαν άν^τεραν τών 
τριάκοντα κ ιί πένχ« «τών, 5»ον αΰστηρώς καί αν ή9«- 
λεν Ιξεχασει τούς “/αρακτήρας τοΰ προσώπου της.

Τώ κάλλος τή; Μαρίας καθημέ ης παρ’ αύτή έχα- 
ρακτηρίζετο άπ’ έναντίας διά μ*.γάλη; ϊιαχρ!»«ως 
μορφής χαί τρόηων.

Οί άγορασταί ήτδάνοντο δυσκολίαν καί συγκί. 
νη*ιν συιιφωνοΰντι; μ«τά τής νεάνιδος, ητις έφα:ν«το 
άληδής βασίλισσα, πιρί τής τιμής τών υφασμάτων. Συ· 
νενβοϋκτο προηγουμένως κάλλιον μετά τής Μ ιργερί' 
νης· άλλ’ a jia  ήχουον τήν γλυχ«ΐαν φωνήν τής μαδη 
τρίας καί «βλεπον τού; χαρίεηας φιλοφρονητικού; 
χρόπους της, πράς αύτήν άπευδύνβνχο πάντοτε χατά 
πρότίμησιν. ‘ Η Μαρία συνωκειώδη πρός τό νέον αύ 
χή; έπεγγελμα μετά τόσης ευκολίας, ώσχε ή Αί 
κατερίνα έμενεν έχστατίχη’ δέν προσδέτομε* έν· 
χβΰβα καί τό πλεονέκτημα, ότι ή Μαρία, αμα τή 
έπιούση χής έλεύσ«ώ; της, άνεπλήρωσι μέδυσον ττνβ 
χαί προπέτην γέροντα, όστις ηρχετο κβδ’ εσπέραν νά 
τακτοποιή τά έμπορικβ βιβλία τοΰ καταστήματος1 
διότι  ̂ Μαργερίνη, καδώ; όλαι αί ίδ ιώ τ ιϊ· ; τή; έπο- 
χ ή ; έκείνη;, μόλις έγίνωσκε όλίγην γραφήν καί άνά 
γνωοιν ούχί τόσον εύίιάκριτον.

—  'Απόψε, τέκνον μβυ, «ιπιν ή κυρά Μαργερίνη 
ότι ή Μαρία ήιοιμάζετο, χατά τό σύνηθες, νά χαδήσιΐ) 
ένώπιον τής τραπέζης, ίχομεν άλλο τι νά κάμιβμεν 
πβρά νά ράψωμιν περιστήδια καί νά κεντήσωμεν πε- 
ριχειρίδια. Αυριον ή άδ(λφ»ί μου καί τά δύο της τέ 
κνα δά έλδουν νά γευματίσουν μαζί μας, κατά τήν 
συνήβειάν των, καί πρέπει νά φροντίσωμεν νά τούς 
ύποδεχδώμεν καλά. Νά άπεκδυδώμεν λοιπόν τάς έ- 
σβήτάς μας, νά μείνωμεν μόνον μέ τά περιστήδια, 
καί νά καταδώμενιίς τά άρτοκοποΐον διά νά χαΜσχευ- 
άσωμιν εν α καλόν κ*! μιγάλον πλακούντα’ διότι ό 
άν«ψιός μου ’Ιωάννης τρελλαίνιται διά τούς πλακούν
τας, χαί δέ» «ύχαριστείται μέ μιτρίαν μερίδα. ‘Ο 
άνεψιός μου ιιναι άξιιραστος νεανίας, προσέδηκεν ή 
Αίκατιρίνα, καί όταν τάν ίδι;;, είμαι βιδαία δτι δά 
σοΰ άρέσιτ.

Αί παρειαί τής Μαρίας περιεβλήδησαν ύπό φλ·γερ5ζ 
πορφυροΐιδοΰς ιρυδρότητο;, εύτυχώς δμως ή κυρά 
Μαργερίνη εϋρίσκετο χότε είς τήν έτέραν ά*ρ$ν τοΰ 
δ.-ιτ9οδόμου διόtiJ άλλοι; ή άδώα ταραχή τ ίς  
νιάνιδος δέν ήθελε τή έκφύγει. Δέν είχε δέ συνελθεί έν
τελώς, ότε ή Αίκατιρίνα ήλδενά τήν βοηδησ») ν’ άπεκ- 
δ«δή τή; έσδήτός τη ;, κα! χήν ώδήγησεν «ίς τό ύπό* 
γ«ιον, δπου, χατά τήν συνήθειαν τοΰ τόπου, εύρί^κετο 
τό μαγειρεΐον χαί δ κλίβανος.

‘ Η έσπέρα διήλδε μέ τήν κατασκευήν χοΰ πλαχοΰν- 
τος, κατασκευή είς χήν δποίαν ή Μαρία έβοήδησε χήν 
κυράν Μαργερίνην μετά νοημοιύνης καί έπιδ«ξιότητος 
ητις έξεπληξε τήν έμπορον. Μετά ταϋχα άνέβησαν «ίς 
τού; κοιτώνας χων, δπου άφθονοι αποπλύσεις έξήλειψα'» 
τάς λεύκάς κηλίδβς τάς όποιας τό άλευρον και ή ζύμη 
ειχον άποδέσει έπί τών εύσαρκων βραχιόνων τή ; Μαρ
γερίνη;, καί έγχαράξει έπί τών λεπτοφυών δακτύλωνΕκτός τη ; ωρα; του γεύματος, το επιλοιπον τ ή ς ι\  , - -, , , , ,

, , » , > τ '  * ι ι '   της Μαρίας. Ιουτου γενομ«*ου ίπ»ρ«υβησϊν «ίς ταςημέρας διηρχο.το εργαζομεναι έντάς τ»υ καχβσχήμα- · ι , ; 1 . , ,
* Α ’ ,. . ι  . κλινοις των. Οφιιλομεν δέ, ως πιςοι ιστορικοί, να όμο-τος, αλλ α»«υ μεγάλου κοπου, και μ*τα των πολυα * . Λ  , ,

Γ 1 λογησοιμιν, οτι την εσπέραν εκείνην ή Μαρία απεκοΐ-
μηδη μεχά περισσότερα; δυσκολία; ή άλλοτί.

’Αλλά χαί ε ί; τήν οικίαν τοΰ Πσστελώτ ή ήμερ® 
τής Κυριακής ί;τροξενησεν ούχί όλιγωτέραν κίνησιν· ή 
μητηρ καί ή αδελφή του συνδιελεγονχο άδιακοπως περί 
τή; νέας μαθήτρια; τής κυρά; Μαργιρίνηί, χή» οποίαν 
ηταν άνυπόμονοι νά ίδωσιν ή δέ καρδια τοΰ Ιωάννου ί* 
παλλ* σφοδρώς, χωρίς ουτος νά γινώσχη ’■ό αίτιον τών 
παλμών αύτώ». Τέλος, ή τοσοΰτον πιριποδητος π^α’.α 
!φδασ«ν· ή κυρά Παστελώτ ΰηήγεμετάτώ ν τέ*νωντης 
«ίς τήν Εκκλησίαν, καί αύτόθι συνηντησι τήν Μαργε
ρίνην κβί τήν Μαρίαν. ‘Η Αΐκατερίνα συνήλλαξι μ ει
δίαμα μ«τά τή; άδελφής τη; χαί τής αν«ψ:αςτη;^ μετά 
τό δποίον βί δύο τ«λευταιαι έχαιρέτησαν χην μαθήτριαν, 
ητις 'ταΐς άπήντησε διά μια; ύποχλίσεως, και ητις έ-

μεγάλο
ρίθμων διασκεδάσεων προερχβμένων έκ τής ακατα 
παύστω; άνανεουμέ-η; παρουσία; χών αγοραστών. 
Χήν δ' έσπέρβν ητο ή σιιγμή τή; «ύδαΐμονίβς καί τής 
αναψυχή;' ένώ ή Μαρία έτακτοπϋίιι τά έμχορικά βι 
βλία ή είργάζετό τι διά τή; βελόνης, ή Αΐκατερίνα, τή» 
χάλσα» έχουσαν είς χά; χεΐοας, συνδ.«λ«γετο μετά τής 
νεάνιδο; π«ρί μυρίων πραγμάτων, άφ’ ών βυτη Ιπί το 
εοΰτον χρόνον ητο άποκ«κλ«ισμένη ‘ Π έντελή; ίπ ι 
τοΰ βίου άγνοια της έξίπληττε διά τής άπλοϊκότητο; 
της χα! αυτήν χήν άχλοϊκότητα τής αγαθής έμπορου. 
Αί ίυνδιαλέξει; αυται διήρχουν μέχρι τής όγδοης ωρας, 
τά δίΐπνον χάς δι«δέχ«το άνιυ διακοπή;, ή δέ έννάτη 
^το ή ώρα τή; εσπερινής προσευχής, η τ ι; έγίνετο έν 
κοινώ έ*ώπιον ς·αυροΰ έξ έβενου και έλέφαντος.Τοτε α1 
δύο φίλαι άπ«σύροντθ έκάστη «ίς τό» κοιτώνα της·οπου 
δέ» έβράδυνον ν’ άποχοιμηδώσιν «ύτυχιίς καί γαλιίνιοι κρύψε τή» έρυθρόχητα τοΰ προσώπου της ύπά τά εύχσ* 

οηΛν . .ις την *„ρ»ν λόγιο» δπερ έχράι.ι είς χεΐράς ’Αλλά κα! δ Ίωαννη; 
Μαργιρίνην ζτο ίευτίρα· το δέ σάββίΐον δί» ίννέϊ^ ιν TpjfioiviTo ί ν υ τ 'α  ητυχον tcct -cv»
ή νεάνις πότε ή έβδομάς Λχε φδάσ.ι ιίς  τά τέλος της.|μί ^  ^  '*>' «γ ι«» λ,ιτουργιαν
Ό  χ&όνος ίπέτβ διά trjv vcavtia μέ ταχύτητα iΠαρ ολαζ τάς π ρ ο ιη ^  του, τα ΛμνΛ.α 
δε» t ϊχε γνωρίσει ου:ε εΐς τά μονβστήοιον, ούτε πλητίονΜη,π τ̂ ί* αχοοσίω; έπί τής αρ.βς.̂ ^
τής σκληροκαρδίου αδελφή; χ*ΰ έπΐίκό^ου. I Μετά χό τέλος τή; λειτουργίας διευδύνδησαν εΐ; χήν



τή ν  οικ ίαν τής χυρας Μαργερίνης. Αί δύο νεά- 
εστηρίχδησαν ή μέν έτςί τοΰ βραχίονος της δέ, 

δ Ιωάννης προσέρερε ιό ν  μέν ενα χου βραχίονα ιίς  τήν 
διίαν xou, το* δ Ετερον εις την μητέρα του. T o.ou 
τ ο τ ρ ό π ω ;  διήλθον τήν μιγάλην πλαιιΐαν χα! Ιρθασαν 
είς to ύρασμαχοπωλεΐον της Μαργιρίνης. Κα9 δίόν, 
ή χυρά Μαργερίνη δέν έπ ιυ ι πλέχου»α up’ άπάσας τάς 
έιιόψεις τόν πανηγυρικόν τη ;  μαδητρία; τη; μή λη- 
σμο<οΰοα ουγ^ρό-ως νά έπαναλαμβά>η συχνάχΐ<:, δτι 
ή πανιιρότη; του δ έκίσκοπο; ειχεν ελθ.ι χρί; να τή» 
έπισχιρδή έν διασχήματι τεσιάρκν ήμιρώ». Τά δέ άξιο 
σημείωχον τοΰτο συμβάν συϊώδιυε κα! με τινας σχέ 
ψ«ις έπ !  τ ί ;  έχλογης, ή< ό επίσκοπος είχε κάμει έρ 
βλων τών άλλων εμπόρων τής πόλεως, διά νά τίι έμ- 
πιστευθή τήν προιχατιυομένην τοο" άλλά, χάρις τώ 
θ ίώ , δέ» παρετήρηίε τό μειδίαμα οπερ αί αχέψει; της 
παρή\ αγον έπ! ιών χειλέ*>ν τοΰ ανεψιού της.

Τά I σπέρας ό Ιωάννη; παρετήρησιν, οτι ή ήμερα 
εκείνη ε!χε διέλθει μετ' εκπληκτική; ταχύ;ητο;, καί 
τώ  «ραίνετο, ότι δέχα αιώνες τόν ί·/ώριζον άτ.ό τη; 
προσεχούς χυριαχής. Ό  Ιωάννης ήδυ»αηι νά έκρρασΕή 
πόα ον είχεν tupet τή» Μαρίαν άξιέρασχον, ή δέ κυρά 
Παστελώτ καχιγοηχεύθη υπό τών περιποιήσεων α ; ή 
νια/ΐ;, τη ι ιχ ι γο,ηγήσιι.

— Λέν είναι καδόλου υπερήρανος, Ιλεγιν ή χυοά 
Π αστε)ώτ, μή σκιπχομένη οτι έλάλιι περ! μιας μα 
θητρία; τή; ά ϊελρ ί; τη;· διότι, καΟιΙς καί 8)οι οί 
άλλοι, ήσδάνετο μεγίοτην ιΰχαρίστησίν, ?τι ή Μαρία 
τήν έπεριπο.ήδη μετά ριλοφροουνη;, χαί έδιχαίωνι μη 
χανιχώς τήν ύπιροχή* τήν οποίαν ή έπιχροπευομινη τή; 
ήγουμένη; τή; μονή; τή; Παναγίας έξήσκει άκοκσίω; 
αΰτής έρ’ όλων έκείνων οιχινες τήν έβλεπον, uwepoyν; 
ήτις, έν παρόδω λαλοΟντες, δέν έσήμαΐνεν δλίγον είς 
τό μίσος χαι τήν χαπείνωσίν μιθ η ; ή χόμη5ΐα  ιήν 
εΐχε μιταχιιρισδή.

Ετο; ολόκληρον παρή/θεν οδτως,μεχαξδ τής εύ· 
δαίμονος οίχογενιίας χαί τ ίς  Μαρίας. ‘Ο έπίσχοπος 
εΓρχετο συχνάκις νά έπισχερδή-χήν προς-ίχευοαενην-ecu'; 
διά νά άπορΰγη χάς οχληράς σκηνάς τ ί ;  άδελρής 
του, ήτις έδιώριι ώς ΰβριν πρός αύτήν τήν αγάπην τοΰ 
επισκόπου πρές τήν κόρην .ήν ιιχεν διώξει τής οικίας. 
Τουτου Ivixa δ ταλαίπωρος έπίικοπος έπροσποιιΐτο 
ότι έσχ^μάτα μέ τό όχημά του ένώπιον της ε{*ί 
ας τοδ δημάρχου τή; πόλιως όσης χ*τώ«ει ife 
χήν αυτήν όδόν είς ήν ή κυρά Μαργερίνη, χαΐ έκιΐ 
θιν διιρχόμινος πάντοτε διά τής πλιυρας τής δδοΰ 
υπήγαΐνεν είς χό κατάστημα τή; έμπορου, όπου άπε 
λάμβανε τήν τριπλήν ήδονήν, τοΰ νά fig τήν Μαρίαν, 
νά ευχαρίστηση τήν χυράν Μαργιρίνην, καί νά συνδια- 
λεχθϊί μετά τώ» θαμινών, οΓτινες έπλήρου» τό κατά 
στημα.

Οσον 8έ διά ιόν Ιωάννην, εΰρίσχονχο πάντοτε 
υποδεσεις οίτινις τόν ήνάγχαζον, κατ’ άρχάς δ!ς ή 
τρ!ς τ ίς  έβίομάίος χαί άκολούδως δίς ή τρ!ς χ5>ς ήμέ
ρας, νά πηγαινη είς τήν βειαν χου, δπου έμίνεν ώρας 
δλοχλη'ρους. Ή  κυρά Αίχα.’ερίνα ΰπεμειδία λάδρα, ή 
δέ Μαρία, δταν ή έπίσχιψις έβράδυνε καί παρήρχετο ή 
9υνήδης ώρα, ipaivito άνηιυχοδια xai περίλυπος. Ά λ

λα το ωραΐον αέτής πρόββπον άνιζωογονιΐτο αμα έπα- 
ρουσιάζειο δ νεανίας, δστις άληδώς διά χοΰ μεγαλο> 
πρεποΰς αναστήματος χου χα! τί,ς κομψής δψεώς χβι* 
έδιχαιων* τό ενδιαρέρον χϊ)ς μαθήτριας.

Κυριακήν τινά, ή 1ωά/να άμα είδε έρχομένην χήν 
Μαρίαν, τήν ητπάσθη τρυρερώτερον τοΰ συ^ήβους’ ή 
ίέ χυρα Παντελώτ έπιληρδεΐσα τή; χιιρός τής νεάνιδος 
τήν ώδήγηοεν έντός χοϋ χατασχή^ατος, οπερ ευρίο*ετο 
χεχλιισμένον ενεχα τής ίερότητος τη; ήμέρας.

—  Φιλτάτη μου Μαρία, τή εΤττ-*» μετ απλοϊκό* 
’ ητος, δ Ιωάννης αέ άγαπά, θέ/εις νά χόν νυμρεϋδ^ς;

‘ Η Mapia ιχροψε ;ό πρόίωπόν της έπι τοΰ ώμου 
τής γηριιας έμπόρου,'καί ήρχιο* νά χύ/η δαχρυ», άλλ’ 
ήταν όάχρυα χαράς. Μετά τήν στιγμήν ταΰτην χής 
ιύδαίμονος συγκινη'αεως, ή χυρά Παστελώτ βίσήλθε 
πάλιν εις τόν θαλαιχον χρατοΰσα χήν Μαρίαν άπό τής 
χειρός. _ ,

—  Ιωάννα, είπε» ουτη πρός τήν θυγατέρα τη;, 
άιπάσου τήν άδιλβήν σου.

Αί δυο νεάνιδ»; Ιμιιναν έπί πολλάς σχιγμάς ή μέν 
εις τάς αγχάλας της δέ συνασπαζόμεναι έπανειλημμέ- 
νως· ο δέ Ιοιαννη; ήιπάσδη χήν χεΐρα της μητρός χου.

Φαιδρά ημέρα καί ραιδρόν γιΰμα διείέχδησαν xc i; 
αρραβώνας έχείνους.

Μεχά τό γεΰμα υπήγαν χάριν περιπάτου είς τόν 
κήπον· ό Ιωάννης Ισπευσε «ά προσρέρη τόν βραχίονα 
του ιίς τήν Μαρίαν. Πρώτη» ήδη ροράν έλάλιι καχά 
μόνα; μετά της νιάνιδος.

—  Θά μ ά;ατ.ας πάντοτι, Μαρία, τ§ ειπεν δ νεα
νίας.

‘Η Μαρία άν χί άπαντήσιως έπέθεσε τήν χεΐρα 
της ε ί; τήν χεΐρα τοΰ εύδαίμοΌς μνηστοΰ- ή δέ κιρα- 
,λή της εχυψίν έπί τοΰ στήίου; της άλλ’ αίρνης άνυ· 
ψώσασα αύτήν είπ ι.

Διατ! να υποχρυψω δ,τ ι θιωρώ καύχημά μοκ 
να σοί Ομολογήσω, Ιωάννη, βέ άγαπώ !

Ο νεανίας ησδανδη τούς πόδας του κλονιζομενους, 
τοεαΰτη ητο η εκ χής χαρας συγκίνησίς του. Δέ» έβρά 
ουνε ομως νά συνελδη έκ χαύτης τής συγκινήσεως* χαί 
δέν δυνάμεδα μεν νά έκδέσωμιν ένταΰθα χάς λέξιις 
αυτάς χή; συνδ;αλέξεώς των, δυνάμεδα δμως νά 6ε- 
βαιώσωμε-, οτι δχαν ή οικογένεια ιίχήλθιν είς τήν οί* 
χίαν, χα Φαιδρά πρόσωπα χών δύο μνηστών έζέρραζον 
εντελή οΐχιότηχα, χαί ιιχ ιν  έκλιίψει πλέον ή προσπι- 
ποιημένη ουσχολη χή; ιύτυχίας χων.

Τή» επαύριον πρωία», ή πανίερόχης χου ό επίσκοπος 
χης Soissons έδέχδη τήν έπίσχιψι» τοΰ Ίωά»νβυ Πα- 
σχελώτ, ένδεδυμέ.ου πολυχελώς. Είχε δτι δ έπίϊχοπος 
προιΐδε χην αιτίαν της έπιιχέψεως ταύτης, ιΓτε β"ίΐ 
ανεγνωσε τους λογους αύτής έπί τοΰ μετώπου τβΰ 
άςιοτιμου νεανίου, πρίν ή ουτος άνεγιρδή, χαί ένώ τώ> 
έδιδι χήν έπισχοπιχή» εύλογίαν, τώ ιίπ ιν

—  Ά  1 Ά  ! τέκνον μου, ραίνεται δχι τόρα δέν ΐχ 
λαμβανιις πλέον τα κοράσια άνχί γηραιών έπικλήρων- 
Γορα προσβλέπιις είς αύχά καχά μέτωπον, καί έπιδυ- 
μεΐς να χας ι4>;ς χα! εκ τβδ πλη»ίον' βύτδ χδ άναγινώ- 
σκιβ^ιίς τοϋ; δρδαλμούς σοΰ.

διευθύ ιΟη προς^χήν μηχροπολιτικήν ’Εχχλησίαν, έςολι- 
σμέ-ην ώ ; δι’ ήμιραν μιγάλης χ*λ«χή;.

‘Ο έπισκοπος, ρέρων τήν ίιραχιχήν αυτοΰ στολήν, 
ετιρίμινε χοϋ; μελλονύμρ3υς ύπό χόν πρόναον τ ή ς ’Εκ
κλησίας όπου χοίς προση»ί{Χ£ χό* άγιασμό*^ ώί ήθελε* 
πράξει πρό; πρίγκιπα, είτα ώδήγησεν αύτοΰς έ»ώπΐο* 
τοΰ βωμοΰ, δπου ό αάνδικος χής ουντιχνίας τών έρι~ 
οαχοπωλών, σονωδευμένος υπό τοΰ ίυνδίχου τών ύρα-

• , » ; _______ , ι ,  _■ ri,_ ΐ , .  y σματοπ^λών, έϊράτηαε χήν νυμφικήν οκέπην όπέο τά ;ευλογίαν του επισχοπου ι»α επανελβ») είς τα ιθια, ο·ε ο| r  > r ι < “ · * ’
ά y*3Οός “γeρο>ν ιον άνsjcatAiai

—  Έπιιδή· ή Πανιεοόχης σα; γνωρίζιι to aixtO'J 
χή; έκισχίψιώς μου, έλπίζω όχι θέλιι συ<αΐνίΐει·· ·.-»·

— Νά σοί δώ?5 Μαρίαν ι ί ;  γάμο»; Έ * έ;ο, 
παρήλθε» ήδη άρ’ δτου συνέλαβί* αυτήν χή» ιδέα.·. Του; 
γάαους σου θα τιλεσω μέ χοιαύτην πομπήν χήν διοιαν 
ν’ ά'^ρέρουν κα! μετά έχατό* Ιτη.

—  Εΰ/αρισχώ, Πανιερώταχε, άπήντησεν δ μνηστός 
δλως χιταοαγμένος, καί-διετίθετο νά ζητή:η *άλιν τήν

χίραλάς τή; Μιρίας καί χοΰ Ιωάννου. Ό  ηγούμενος
-  Μοί 0αίνεταιΓ"π’ αιδΓμου, δχι έλησμ ονήσαμ εν^^γαλε, μ,τά χήν χ./,ετήν, προσρώνησ:» πρός τοί,ς

νιο.υμρου; και η-.δίν ακολούθως ν* λαοη μέρος εις τά 
αμήλιο» συμπόσιον, γιγονός τό οποίον πίριεποίησε

ίς τήν χυρύν Μοργερίνην, και πιρί τοΰ
% J Λ / 1 ', ............ . εν

τή πόλε.’.

κάτι τ ι.
—  Τ ι, ΓΙανιερώτατι ;
_  Τό  ούσ ιω ίέσχερον μετά χήν γ υ ν α ΐ - α ,  χή» προΐχα ^  « « ρ γ ε ρ ί ν η ν ,  και π ιρ ι  τ<
_  Ιΐροεΐδον τή» ε π ιθ υμ ία ν  σα ς ,  Π α ν ί ε ρ ώ τ α τ ε ;  κα. ? « ί * »  W  ο κτω  ολοκ/.ηρους ημέρας ε ^ ν ε τ ο  λογος

παοανωοώ διά συαβολαίου ώς πβοίχοδότημία ιίς χή* ίύ  7ί  , , , ,  ,,
τ · ’ 1 η» ε.τ:μέ>ην χυριαχην, ο ε ^ ι ιχ ο π ο ;  π ρ ο ίε χ α λ ισ ε ν
ζυ νό ν  μου χέσσαρα ;  χ ιλ ιά δ ά ς  τ α λ / η :α .  . .  - . . .  - ,

· ' , ,  · ’ λ χο τ ε υ μ ϊ  την ο ίκ ο γ εα ια ν  Ι ΐα σ τ ε λ ω τ .  11 άοεΛίη
υ St bat a.  οχι και α υ -r, σου ‘ Γ ‘ , VΧωρίς νά υπολογίσΐ)'. βέβαια, όχι καί αύτή σο; 
ώδιχα χιλιάδας, τάς δποίας οί γονιΐς της π·χ?ε
X

ρέρει δώδιχα χιλιάδας, τας Οπο'ας οι γονιις της .ν-κρ 
κ α τ έ θ ε σ α ν  είς τή» μακαρίχιδα ήγουμένην τού μοναστή 
ρίου χή; Παναγί*!. "Οσον ϊέ  διά τήν έχ μέρους μου 
δωριάν χοΰ γάμου, νομίζω δτι θέλεις ιυχαρισιηΟιΐ. 
Π ώ ς! ή ιίδησις αδχη πιριουσίας τήν δποίαν ποσώς 
δέ» έπερ'.μινις δέν σοί προξενεί παντάπασι* χ«ρά* ;

  Ηΐμαι άρκιτά πλούσιος, Πανιιρώχαχ», χαΐ έχτ^ς
τούτου επεθύμουν ..............

Ένταΰθα ό νεανία; δΐι/.όπη.
 Έςηχολούδιι λοιπόν, »ίπ*ν 4 έπίσκοπο;, έαε-

θύμεις

. (χου, ή χορία Λνδορΐ,  ήτο άποΰσα πρό έ<ό; μηνός είς 
Παριοίους ενεχα οποοδαίω» οικογενειακών υποθέοεων^

ΚΚΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. 

Ά φ ο σ ίω σ ις  χαί λ υσ ις .

Δε'κα Ιτη παρήλθον καί ούδέν άξιοσημείωχον γεγο · 
»ός έλαβε χώραν μιταξΰ τών προσώπω* άιινα Ιλαβον- 
uάλλον ή ηττον σπουδαΐον μέρος είς τήν ίστορίαν ταύ- 

_ Ι την, έκτός έά* ώ ; τοιου :ον υΓ.οθέίωμίν τόν 6avatov
—  Επιθυμούν η Μαρία νά λαοζ το πδ* παρ £Μ·-υ,Ι»^ ΚΟμ^1Της Αυδορης τοΰ Πίνεβέντ, άδελρη; τοΰ 

ροσέδηχεν ο νεανίας καταοιδαΗων του, ορ χ. μου,. επισκόπου, ήτις άπεβίωσεν εί; Παρισίους χαί πιρέσχε
—  Είσαι εύγινή; και έντιμος »έο; ! επα»έλαβεν δΐ ^  ^  £γα9£ν έπίοηπον τοσαύτη» έλιυδιρίαν, ήτις 

έπίσχοπο; κατανυχθιίς' άλλά καί ή Μαρία σοΰ χριω L g  ί τηνεγχε κόρον, καί άνάπαυσιν, δι’ ή ; ένόαισε κατ’ 
στεΐ δχι μιχράν ευγνωμοσύνη», χαί έκτός τουτου δώ άρχάς έ ι υ ; ό ν σ'/εδόν δυστυχή Άλλά δέν έβράδυνε νά
δεκα χ·Λιάδ«ς τάλληρα έπιπλέο» δέν βλάπτουν π·>σώ; -ιουσκειωθή πρός χόν ή;υχον καί γα/ήνιον αυτόν βίον
‘ Γγιίαινε xexvov μου, πότε λοιπόν οι γαμοι ; i χοίρις ιί ;  τήν ιίλιχρινή ριλίαν χοΰ Παστελώτ, τής σ-υζυ-

—  Μ ι τ ά  δεκαπέντε ημέρας άπό τής σήμερον, Πα- γ ο 'j του καί ολων τών μίλών τή, οίκογενείας χοΰ 
ίέριουχοπώλου, συμπίριλαμβανομένης εί; χούχους χα!

Μτη; Ιωάννας, ευτυχώς νυμρευθείσης μ ιτά  χινος χρυ*
νιιρωταχε

Ό  Ιωάννης ηλθε ν’ ά»αγγιίλ>) είς τή» Μαρίαν κ ι'

πτετο
Ιπριπε
π«ρυο«
χήν μισημδρίαν, δύο άμαξαι, ρέρουσαι χά έπυχοχιχά ,οΐς άλλοις μή δυνάμενος νά γενή άνάδοχος κα! τέκνου 
παράσημα, (σταμάτησαν ένώπιον τοΰ οικήματος Χή-Ι·^»ιλ« ·τλΓι »,··ιγο·ιλιι διότι -τνιν ίυτυνιαν Tautmv ο θιόο
εμπόρου, χαΐ ή χαρίεσσα μελλόνυμρος άν«6η ιίς χήν 
*ρώτη» μεχά χής κυραςΙΙας-ιλώχ, χής ’Ιωάννας χα! χίς 
χ»ρα; Μαργερίνης, δ δέ ’Ιωάννης χαΐ χριΐς έκ χών ς·ε·<»

τινός τοΰ έμπορου, διόχι τήν ευτυχίαν τούτην δ θ ιό ς 
ε ίχ ε ν  άρνηθή είς τοΰς νέο ος συζυγούς. Δάκρυα τότε 
χαχέ^ρεον άπό τών δρθαλμών τής Μαρίας, δ δε άγαθός 
γέρων μιτιμελίΐχο διά χήν άπερισκέπτον άδολεσχίαν

τέρων ρίλων xou άνίβησαν είς τή* ίτέραν. 'Η συνοδία τοο, οπερ δ,υω; ουδόλως χον έμποδιζ» χοΰ νά έπανέλθ^



έχ vtw ιίς  τό αύτΑ άντιχιιμενον διότι ή άνεξάλιιπτος 
«υτή l i t a εχυμαινιχο έντός τής έβδομηχοντοΰτιδος χαί 
ύπό τή ; ηλικίας έξασθενηθείσης χεραλής του.

Ε/.το; τη; ευτυχίας ταύτης, οώδενός άλλου έστε- 
ριΐτο ό Π ίσχίλώτ, τό δέ έπάγγελμά του έξηχολούθει 
μάλλον όπως e y j  ένασχόλησίν τινα xat μή uitoicisj 
f t ;  τά^δυτάριστα αποτελέσματα τής αργίας, παρά διά 
ν αυζη3·η τήν περιουσίαν του, ηιις άλλως έπήρ*ιι ιίς 
όλας αΰιοΰ τάς άνάγχϊς. ‘ Η Μ«ρία διήγα-,ε τή< 
ημέραν, άπο τή ; ίννάτης ώρα; τής πρωίας μ*χρι τής 
πέμπτης Μ. Μ. ιίς  τ» κατάστημα το0 συζύγου τη;· 
άλλ ί χ α  ή πέμπτη ώρα έσήμανιν, άνίβαλον διά τήν 
αύριο; τά σπουδαία, χαΐ ΰπήγαινον ε ί; τον έσπερινόν 
ό9ιν έπανηρχοντο σχιδό» πάντοτε μ ι τ ά  τοΰ έπισχόπου, 
λίχνου διά τά μιχρά δεΐπν» απιρ παρεσχεύ^ζίν ή 
χυρά Μ^ργβρίνη, xai λιχνοτέρου άχόμι διά τάς άπλοϊ- 
χάς οονδιαλέξιΐς τής άναδής οΐχογενιίας. ‘ Η φιλ>« 
0? Τ1', *Γ>ι,)(5π3κ πρός τόν έριουχοπώλην έπηύςανε
τήν «7Γ5ληψ;ν ης 6 έμπορος του έρνθροϋ δένδρον  
εχβιρεν ενιχα τής σημαντιχής ούτοΰ πιριουοίας, τοϋ 
ιη ίμουβυτοΰ χαραχχήρος χ ίί τή ; σπανίας συμπιρι- 
9#ρδς τή; Μσρίας. 0-»δ«ίς ποιέ έκαμε τή/ έλαχίστην 
πβρ3χηρησιν ως προς την χαδημερίνήν σχέσιν τοΰ ts i-  
βχοπου μετά tcD απλοΰ πολίτου, xai διά νά μ ιίνξ ή 
χαχιντρίχεια μιας χωμοπόλιως αργή ως πρός πρό 
σοπτα τά ό π ί ΐχ  έρ9ό*εt, ρβι,ετβι ότι τά πρόσωπα 
τβδτβ χατεΐχον σπάνιας ιδί<5τηχας.

< T V ” * 16 ί' 3 ’ « ί »  τ ®? «ρχάς uO 'Ιουνίου, τό 
Ρ β^ “ τ ί Γ έ ^ χ ο π , κ ή ς  Έχχλητίας έλαβε άνάγχην 

ΐίκϊ.ορθώτ.ώς τίνος. Ο έπισχοπος δέν ένεπιστεύδη 
είς χάνένα τήν ρ3θντ:δα τής μιταρορα; τών ίιρών 
σκευών άπό τή; ά ;ί *ς Τραπέζης, χαΐ τών άριιρωμχ- 
■των. Παρά πασ*ν προσδοκίαν «δ?« μ*τβξύ τ ών άντι- 
χειμέ.ων το υτ^ δ ιά χρ υ ,ο ν  δήχην ισρραγισμένην διά 
τή , σρραγιδο; χοΰ ε’πισχοπου προχβτόχου του, xai κε· 
ρρο'τισμένως τιδίιμένην ε ';  τινα γωνίαν όπίσω τή; 
βυρας, St. ηνοίγον τ ί»  πα»χόν. Αύτόθι ^ ο  άϊυνατο» 
ν άποκίλυρδή π ;τέ  η αι>ττηρ·.ώ3»2ς παραχαταδήχη. Έ  
ριρι τήν δήχην ταυτην ιίς  -:ήν 9{κ,'βν „ Ui χ ι ; ά?βδ 
έπί ποΑ^^σχέρθη, αν έπρίπε νά τήν άνοιξη ή όχι, άπε- 
f  ασισεν, δτι, έπιιδή ό προχάτοχός του ι?χεν άποδάνει 
*ρό ttxostv ίτών, ή3υνατο νά ίχ α ν ίπο φη  Τήν περιι'ρ 
γκάν tsu ανίυ οχανϊα'λαυ 5υ>*ιΣη3·ιω;. Λΐί'ρ^ξε λοι
πόν τήν σρραγίϊα, καΐ άνοίξας τήν δ ή χ η .,ιϊ ;, S iJTpu- 
χο*^ τριχών έγχ«χλιΐ5με'νον έντός ίιαχρόοου jpaips- 
i >£qj( «ίχο«ίου. Δύο 5έ εγγρρρ* συνώΣιυον τά ίιρά 
έχ.ΐ.β λ.ι'ψίνα· τό μέν ξ τ 3 π ^ ς ις  ζ α χ ύ ο μ ι τ ο ς  αυν 
τιτβγμέν^ ώς έξη;.

» Είς τό ίνομα του Πατρός χβί τοΟ ‘ ϊ ο ζ  χαί « 0  
» ‘Αγιοιι Πνεύματος. Έ γώ , Αουίοβΐχος Ί.ρώνυμος, 
β «ηιοχ»πος τής έπβρχίας Soissons, τήν ΙΟ Φεβρουα- 
» ρίου 1568 , έπέχυοα τό άγιον τβΰ βίπτι'οΐίατος
• υίωρ ίπ ί τής ίιψηλοτάτης χαί χραταυτάχνις δ«*πο 
■ ίυνης Mapia; Στυάρτης, θυγβτρός νομίμου της X.
• Α. Μιγ*λ*ιότητος Μαρίας, βαοιλίτσης τής Σχ»τίας
 ̂ T 0 'J  χομηχος

• Βοβδέλ, Ανάίοχοι τοΰ tcxhou η»αν ό ο«βα»μιώτα·|

• τος άϊίλφός Μάχ Μ*·/ύν, έ* τοδ τάγματος τοδ 
» άγίου Βίνείίχτου, έπισχοπος τής Soissons, χβί ί  
» σεββσμιωτάτη Κυρία Μαρία Μωβράϊ;, ήγουμένη ιοϋ 
» τοϋ Μοναστηριού τής Παναγίας έν S .issons.

• Είς π υ τ ιν  τοΰ έποίου ύπιγραψ» 

' I rp r ir v f io c  Ε π ίσκοπος ,

Ηοΰ xai τό ίμπ«ρι«χόμινον τής έπιιτολής, ουνημ- 
μ*νη;  πρός την πραςίν τβυτη» του δαπτίομβτος.

» Φι.Ιιάζη χα ΐ σ ι ΰ α σ μ ία  χ ι ρ ί α  Μ αρία .

Κα6 ην στιγμήν βα; γράρω τήν πιρβϋ^αν, είμαι
• βιχμαλίοτος εντός τοϋ φρουρίου τοΰ Α^χλδβεν, xai 
» έγ.ννησα χόρην. Φ3βο3μαι τά μέγ.στα διά τή. ιύ -
• \ Ψ ,  ^ι® μη <ιπω διά τήν ζωήν τοΰ ίυ ττυ ’/οΰς 
» τουτου τεχνου, ίιό ιι έ·(ώ χολύ υπέριρ* πρό; χαρίν
• Όυ. Γην 18 Ιουλίου τοϋ σωτηρίου τούτου Ιιου;
Ϊ άροΰ ό Jufrviii μ υ ,  6 κόμης τοΰ Βοθβέλ, καχέρυ- 
8 γ*ν εί; τήν Μορέηγιαν οί λόρδοι, μέλη τοΰ μυιχι*
8 κοσυμβουλίου τή ; Σχωχίας μοί έπρόιιινβν νά δ α- 
8 λύσω τόν γάμον μου μετά τοΰ μ^σδείτος χόμητος, 
» «α1 νά χιηρυξω »ύτόν διά τή; βία; τ*λ«ι9έντα xat 
» άνομον, άλλ’ άν χαΐ λαλοΰσβ οίίχιος ήθελα δμολογή- 
» 311 τήν αλν;9ειαν, διότι μοί έπε9*ιβν χήν μάγαιραψ
• έπι τοί» λαιαοΰ διά νά λάβουν τήν ΐυ*3 ΐ'νε;ίν μαι»
• υπέρ συνοικεσίου τούχου, ψ  ηίην ομως έπιμόνως 
» τοΰ νά ε'ν’ ίότω ιίς τήν έπιθυμίαν τών λό;δων του 
» μυστιχο^υμβίί,'λίου, διότι έρερον τέχνον εϊς τά 
» σπλάγχνα μου, xa; διότι διά τής πράξεώς μουταύχης 
» η'9ελο» τό σχιγμβχισ»: St3£ πβ»τός μέ οι^χος xai
• «νομιμότητα. Έ γρβψ* ττ*ρΐ αυτών πρός τήν οίχο- 
8 γινειάν μου εί; Λωρβίνην, ά^λ’ αύτή μέ χβτιχρινεδη-
• μίσία διά τήν μητρίίήν χαρτ^ ία*  μου. "Ο^ν δί»
• έχω έχτός υμών άλλη; ρίλην πιστήν χα! άσρβλή  
» »ις τήν όποιαν ν ί έμπισχιυθώ τό προν'ρΐ^ές τέ- 
■ χνον μου γεννηδέν έν τώ μισώ τη ; αιχμαλωσίας·
• χαι νον τϊραχών. Άναδρέιΐυιέ τη» έντός τής μονής
• «*«. Χωρΐί ν άποχαλύψητε ιίς χάνένα, ouu »ίς οΰτή»
• 'ήν i?iav τό υ,υττήριον τής γιννητεώς της. Έά*
» ήΐΑΐραι ιότυχι'στιραι έπέλδιοίΐ, δέλω άναχαλι'σιι τή»
» θυγατi p i  μου «λητίον μου. Έάν ή δυστυχία έξα- 
» χολουθή νά μέ μαστίζη, προχιμότερον είναι δι’ α&χήν

! 8 να ',^Τ5 όψ ιμος  χαί άγνοβΰσι τήν [3ασιλΐχήν χατβ- 
» γωγηντη;· γν«»ρίζω τήν άξίαν τοΰ στέμματος* Μο-
• λοντοΰχο μ ή  τή δώιητε την χουράν είμή μεχά τόν 
» δανοχον «ου. Τ γε 'α ιν ι, ριλτάτη χαϊ αγαπητή Μα·'
» ρια, γ λ υχ ιίι ούντρορος χή; νεότητός μου εΐς τή*
» ωρσιαν τή ; Γαλλίας αύλήν, ύγε ία ιν ι! Σοι έμπι.
8 στευ^μαι τον πολυτιμότιρον θησαυρόν όιτις μένιι 
8 ει; δυστυχή 6α3ΐλ«ΐ3α», αιχμάλωτον τοΰ άδελρο»
• της. φ ίλος άρωσιωμένος, τόν Jsoiav δίν τολκώ νά 
» ό«οματίσω χάριν τής σωτηρία; του, έπιρορτίζετβι 
» μέ χίνδυνον τής ζωή; του νά σοι ρέρη τό τέχνο* μο».
» ‘Υ γιίβ ινι.

Μ αρ ία  B aaw ha oa .

‘Ο έπισχοπος άροΰ ά»έγν«»σί τά Ιγγραρα τβΰτβΙ χη» άδελρην του βασιλέως Ιαχωβου, τοΰ άνββάντος i« j  
ίμεΐνεν άκόπληχτ·ς »μ* xai ανήσυχος. f τοΰ θρόνου τής Αγγλίας διά τοδ flavaiou τ1]ς Bart-

Κάρολος  Α .  Β α σ Μ ς  τής 'Α γγλ ίας ,

—  Μά τήν Παναγία ! ι ίπ ι τέλος, λαμπρά έξ ε« ·  
λ·5* τό χαθήχόν μου! ύπάνδριυσα μ’ ίν<χ ίριουχο- 
κλΰην τήν θυγατέρα τής βασιλισβης τής Σχ«τίας xai

λίσσης Έλισάβιτ. Ό  θεάς νά μέ ?υλάξ« χάμμία>
μιγάλχν «υμροράν.



Έ > 5 ή ρ ιύ ν»  τους ι ί τ λ ο υ ;  χης γε ννήσεω ς  τ ί ς  Μ *·  
ρίας, ,  υπηρέτης τ ι ;  ζλδβ να τόν ιίδοποιήσ»!,  όχι ή ήγον -  
μέ»η τή ς  μ ο » ί ;  τ η ;  Π α να γ ία ς  τόν πα ρ ιχά λ ε ι  νά εύα· 
ρι«ττη^ϊ1 »ά ϋπάγ»ι έν τή  σ τ ιγμή  ίχ ε ϊ  δι’ ύπόδισ ιν  
β ο ία ρ ω τ α τ η ς  κάϊ ύψηλοτάτης  » πουδαιό ιητος .  Τόν 
κ αδ ιχ έτ ιυ ε  Si να μή βραδύνη ποσοκ . ‘Ο έπίσχοπος , έχ 
προαισδήμαχο;,  ήννόησιν,  οχι έπρόχειτο icrpt τοΰ άπο -  
κρύρου χό όποιο» τ α χ έ ω ς  ι ί χ ι  προ όλιγοι* ά ναχο λύψ ι ι ,  
Επ »uff ic δέ τ ί ς  ί δ έ » ;  σχηριζόμινος ΰ πή γεν  « ί ;  χήν 

μονήν. Ε υρ ιν  αύτόδι τή ν  ήγο'-ιμένην λ ία ν  τ ε τ α ρ α γ μ έ -  
νη< ένώπιο» νεου τινός ιύ ι ια τρ ιδου ,  πρός τό» δποίον 
ε π ι δ ι ψ ί λ ι υ ε '  υποχ ί. ιν : 'στατα  δ ε ίγ μ α τα  σιδασμοΰ.

—  Πανκρώτατι, ιίπ ιν  αυτη, άμα εΤδΐ χό» έπίσχο. 
ηον' Πανιερώιαχι, ή αύτοΰ ‘Υψηλόιης δ πρίγχιψ 
χών Γάλλων ή 'θ ιν  εί; χήν μ·..νήν μας νά λάβι; 
π·ηρορ?ρία; περί μια; χόρη;, τή» όποιαν Ιρεραν £?ώ 
πρά χριαχο*ταπέντι '.τώ '. Γνωρίζιτι αδτά τά πιρι 
σταιιχάν, τοΰ δποίου ίγώ  §έ» Ιχα> πα/τιλώς γνώ σ ιν ;

A έγουσα τ α ΰ τ α  ή ιο  ώ / p i  χα ί τρέμουτα άπό χερα 
λή ;  μ ί^ ρ ι  ποδώ».

—  Ε πρ ιπε  νά έ 'δ υ μ ι ΐ ί δ ε  καλλ ίτερα  τή» χόρη» Εκεί
νην, διέχοψε» δ έπ ίσχο πο ; ,  ό σ τ ι ;  ήτ!)άνιχο εαυτόν  τ ι  
ια ρ α γμ ί»ο ν  καί εβ^επε τή ν  άνάγχην τοΰ νά Sixjio 
λ ο γ ικ ή  μέ βλάβην τ η ;  ή γ ο υ μ έ .η ; ,  έπ ρ επ ι  νά έ , θ υ μ ε ΰ δ ι  
χ χ λ λ ί tspa, χ«6ότον, μ ’ ό λ α ;  τ ά ;  δ ικα ία ;  π-χρ-χιηο ή σ ι ι ;  
μου, τή* έδ ιώ ξα τ ε  άπό τό μοναστήριον, έπ ί πρ ο ρ άσ ι ι ,  
οτ ι  τ ίπ ο τ ι ,  έχτό ;  της  μαρτυρίας τ η ;  ή γ ο υ μ έ »η ;  ι ί ς  
τήν σ τ ιγμ ή »  τοΰ Oavatou χης, δέν άπεδ ι ίχ*υε  τήν *ο- 
μ ιμ ό ίη τ α  χή; γ ι ν ή σ ι ώ ;  τ η ; ,  χαί ότι  δέν ήδίναχο νά 
λ ά ' ξ  τή·< χο>ράν ε ί ;  χήν μονήν, οΰ -ε  νά -δ ιαμείνη  έπί 
πλέον έ*τά ; ώ ς  οίχότρορος.

‘Η ηγούμενη ετρϊμ'.ν e< τοΰ ©ίο3υ, διόχι δ νε'ος 
πρίγχιψ, ^ ο τ ιο γ νω μ ία ;  αύσ ι ι  σοβιρα.·, ή ιέ/ ιζ ιν  έ π ’ αύ 
τής  β λέμματα ,  Sc’ ώ '  ϊ ξ ίρ ρ α ζ ί  πι^ράν δυ-αρέσ«ε ιαν .

—  Κα! χ! ά π έ γ . ν ι ν  ή δ υ σ τ υ χ ή ;  εκείνη χήν όποιαν 
ά π ε β ά λ ιτ ε ;  ή ;ώ :η 3 ε ν  δ πρ ίγχ ιψ .

Τήν  παρέλ ιβον  είς χή< οίχίαν μου, ? : π ι υ τ ι  ν ’ α π α ν 
τήσω ό έπ ίσκο πο ; ,  χα ί έάν ή υψηλότη ; σα; μοί τό έπι - 
τρέψι;,  ι ί μ -ii πρόδυμο; νά χή έχδέσω λ ι π τ ο μ ιρ ώ ;  πα» 
ό,τι συνέβη είς χή» νιάν ιδα  χα ύ ιη ν ,  χαί μ ά λ ισ τα  »ά χή» 
παρουσιάσω  ένώ πιο» τ η ; .  'Α λ λ ά ,  προσέδηχι,  νομ ίζω  
ότι  ή ϋπόΟισις α υτη  άπα ιχε ΐ  μ υ σ τ ιχ ό τη ια ,  χοί άν χά 
έπισχοπιχόν μου π ι λ ά η  δέν ήτο άνάξιον χσ τάλυμ α  
τ*ΰ διαδόχου χοΰ σ τ έ μ μ α τ ο ;  τ ί ς  Ά γ γ λ » ς ...............

—  Δέχομαι τή» ριλο;εν!αν σας, ΙΙανιερώχατε· άλλ’ 
άς σπεύσωμιν, διότι ανυπομονώ νά γνω ρ ίσ ω  χάς λ ι-  
πχομιρίίας τοδ γεγονότος τουχου, χά δποίον χα μέ 
γιοχα μέ ένδιαρέρει.

Πρί» ή έζίλβΐ) έττράρη πράς τήν ήγουμένην.
—  ιΥιχάρχου5ΐ» άπειροι λόγοι δί οΰς δέλει σα; χυ. 

π τ ιι ή συνιίδηίΐς, χυρία, <ϊπε πράς αύτήν. ’Εάν είς 
τοίχου; προιδέϊίχε χα| χήν τόλμην τοΰ ν’ άποχαλυ- 
ψη τε  τά όνομα' μου χαί τά αΓχια τη ; έπυχίψ ιώ ς μβυ 
■χαΰτη;, δ βαιιλιΰς της Γαλλίας θέλει σα; χιμωρήοιι 
βΰστηρόχατα.

Καδ’ δδον, δ Ιπίσχβπβς, «ίς ιήν άμαξαν χοΰ όποιου 
ιϊχεν άναβη δ νέος «ρίγχιφ, τώ διηγήδη παν ό ,τι έγνώ 
ριζ« πιρί χής Μαρίας, χωρίς ν’ άναρέρg οΰδέ λίξιν xipi

χής άναχαλΰψιως τών -^γγράρων, διόχι δ πρίγχ[ψ 
έχήριι είσέτι ώ ; μοσχήοιον χήν χαχαγωγήν ίχείνης τήν 
δποίαν ή\0ε νά ζηιήση ιίς τά μονας-ήριον τή ; Πανιγί!/;.

Ο ίπισχοπος β 15 s το μέχωχον το3 τχρίγιιι κος συ»ο- 
ρρυοΰμενον Λαραδό'ω; ότι έρδασε» ι ί ;  τήν διήγηοιν 
τών γοίμων^χής Μαρίας, xai In  μάλλον, St,v δ 
έπίσχοπος ήναγχάσδη νά όμολογήσΐ), ότι ό σύζυγός 
*η.' ήχο έριου^οπώλης, χοΰ δπβίου τό χαχάσκημα έρερι 
χο » ίμ »  fi7c τό 'EpvPpovr J M p a r . ' Επί πολύν ypo«ov 
δ πριγχιψ έπιριπάτιι μέ μ*χρα βήματά έ»χό; χοΰ δα* 
λάμου, όρήσ*; τά» άγαδόν έπίσχοπον έ< χοομερα ϊνη· 
ουχ'α, δ<όμίν0ν τ ιπ ιινή  τή ρωνή τοΰ θ;οϋ.

—  Δέ» γνωρίζεις χίποτι περισ?ότερ3ν πιρί τής χα· 
ταγω\η; αύτής τήί γυ»αιχά; ; ήρώτη3|ν ό πρίγκιψ,

Ηχινισιν επι τοΰ επισκόπου βλέμματα τοσοΟτο» 
ισχυρά, ώττε δ γέρων ΰ π ΐγ ι xoi i Sif6 τά πρά οΛγου 
*v«xaVjp3svta έ/γραρ», χα! ιά εδεσεν ένώπιόν του. 
Άμα ίδώ» αύχά, ό υίό; Ίαχώβου τοΰ Α'. ε”κρ:υ5ΐ διά 
τή; πτέρνης τοΰ ύποδήματός τό έδιρο; σριδρώ;, xai 
έπροριρι λέςεις όργί;, « ι τι νε ς, άν χ ιί pif0iiosi α γγλ ι
στί, έξεπτόησαν ούχ ^χτο» χάν άχροσχήν

—  Καί ή γυνή αύχή, ίπανέλαβιν ό πρίγχιό, αΰχή ή 
έμπορο; έχει γνώσι» τών έγγράρων χουχων ;

—  Μόλις πρά δυο ώρώ» χά άνεχάλυψα. Αύτή χά 
άγνοιί ίν τ ιλώ ;

*0 πρίγκίψ χά ά»έγνωίε χαί αυδι; χοί έράνη οχ{. 
πχόμι·/3; έπί πίλΰν χρόνον χαδ’ έιυτόν περι χοΰ πρα- 
χ.τεου. Τέλος άπιράσισε νά ίδη ·>ήν Μαρίαν, χαί ,ά μή 
ά .xopv.fijg ούδέν πριν ή συνομιλή^η μιχ1 αΰχί;· διέταξι 
λοιπόν τό» έπίσχοπον νά χήν χράξΐ) έν τή σ τινμ ί.

—  Δ ιι νά μή υποπχευίοΰ» τίποχι, είπιν δ έ^ίσχο- 
πο; *3χοιισμίϊοί, δά τή; μηνύσω ότι χήν ζ>/τώ διά *ά 
αγοράσω μεχίξόπχΰον.

Ό  πρίγχιψ έκαμε χειρονομίαν όργί; τοσοΰχο» 
οικίαν, ώ ιτ ε  ά έπίσχοπος παρ ολίγον ν’ άποδάνη έκ 
τοΰ ρόβου του

— Θ.έ μοι»! έψ δόριιεν δ χιλαίπωρος γέρ·Λ» σπόγ
γιζαν χό μέτΐίπόν xou, Θ«έ μου! χι δά συμ£ί έ ί* ·> / Ρ ,1 ηοΛω< τούτων ;

Ή  Μαρία δέ» έδοα'δι»»ι νά ελδη. ‘Ο πρίγχιψ όίμα 
ίδώ» τό ιύ γ ινέ ; τοΰ ήδου; τη; xai χό άγνόν χαί γαλή
νιο» τοΰ κάλλους ιης, ήιδάνίη εαυτόν όλίγον άροπλι- 
σδινχα, Ερρ.ψε τον πίλο» του, ον εως τότι έφιρεν έπί
χιραλή;, χαί τήν ίχαιρέτ/ισε σιωπηλώς. Ή  Μαρία χόν
έδεώρησιν έκπληκτο;, προοηλίΰσα ένταυτώ χά βλέα- 
ματάιη; έπί τοΰ έπισχόπου. Θχρρννδιϊσα μολαταΰχα 
ήρώχΐ)σι ποια: ησαν αί διαταγαί τ ίς  πανιιρότηχός 
του, χαί ιίς τ ί ήδυναχο »ά χόν δουλευση.

—  Κυρία, ιιπ ιν  δ πρίγχιψ, οσχις έράνη α?ρνης έμ- 
πνιΐνσδιίς υπό χι»ος ιδέας χαί λαβώ* άπόρασί» τινα, 
έπιδυμώ »ά σας ζκιτήσω μία* συμβ.υλήν.

—  Συμβουλή», κύριε, άπά έμ έ ;  ιίπε* ή Μαρία 
μιιδιώσα.

Καδήσαχι χαί άχούσατι μου. Ε ί; μίαν «όλι* τής 
Γαλλία;, άδιάρορον ποιαν, υπάρχει γυ*ή καταγωγής 
Ινδοζοι>" χαί δια νά είπωμίν χαδαρώτιρον, χαχαγω»
γής^βασιλιχής ίσ ω ς .............. ... ‘ Η γυνή αυτη
(?*αι f ύζογος ίνάς άπλοΰ πολίτου, τόν δποΓο* ί®υ-

ζιύχδη δγ*οοΰσα οχι χαχήγιτο άιχο μεγάλη* οίχογέ-^ 
νειαν . . . . .  Μ αχουετι χαλα ,

—  Ακούω, χύριι, άχουω έξ όλη; μου ψυχής, ιίπε» 
ή Μαρία μ ιτά ουγχινήσιως.

—  Σήμερον μέλλει *’ άποχα^υρδή πρός αΰχή» τήν 
γυναΐχα τά μυ*τήριον χή; γεννησεω; χης. Τί σχεπτε-
βδι, όχι όριίλει αύχή νά πράξη ;

—  ‘Η μήτηρ τη ; ζή, ήρώχησεν ή Μαρία χετα*
ραγμένη.

—  ‘Η μήτηρ τη ; άπέδανί.
Οί όρδαλμοί της Μαρία; έπληρώδηααν δακρύων.
—  Καί δ πατήρ τη; ; προσέδηχι μέ ρωνήν διαχε-

χομμένην. , . _
 <0 Πατήρ χης; Ή !  « ύ « ς  ψ ο  αναξ.ος χαίτου

σιβασμοΰ χα! χής στοργής χης δυγαχρός του' άπιδανε 
καί αύτός.

 χί προ:εί»ου» χόρα e·’; αύτήν τήν γυ/αϊκα ;
  Νά δια/ύση τό» όποιον συνέδεσε δυμάν χοΰ γ ά 

μου, όσχις δέ* ιίναι έ.νομος, διότι «υναπτουσα αύχά»
ήγνόΐι τ ί έπραττε.

— Καί τί <?ά λάβη αύτή ή γονή ιίς αμοιβήν τής
ίιαλύσεως τοΰ γοίμου της ;

—  Θέσιν πλησίο» χοΰ δρό»ου.
Κύριε, ειπεν αύτή άναστασα χα! μ ιτά  ρωνή; εύ^τα- 

Οοΰς, λέγ<ο όχι, άν αυτή ή γυνή ίάίαταζε νά μιίνη πι- 
σχή εί; χάν σύζυγόν χης χαί έσχέπτεχο νά έξέλδη από 
τήν εύδαίμονα άσημότητά χης, «ί»«: «ξ<« «εριρρο
νήσεως. , ,

Έπιιδή δί δ Κάρολος τήν έδεώρκ μετ εχπληξεως.
  Ναι. άξία πιριρρονήσιως ! διότι ηδελεν ίμβαλιι

ιίς απελπισίαν χαί όνιιδο; έ*εΐ»ον όστις ούίέ σχιγμή» 
έδισχασε νά τήν ύψώιη μέχρις εαυτοί, και νά ουμμε 
ρισδή μεχ’ αύχή; τήν πιριονσίαν του όχαν έκείνη ήχο 
άδλία έπαΐτι; χαί ά*»υ ασύλου. Τ ί λ ιγ ιτ ι ,  Πανιιρώ. 
τατε, ή τοιαύτη δέν ήδελε νομισδή αίσχρα χαΐ άνανδρος ;

‘Ο έπίσχοπος έπροσπο.ήδη οχι δέ» ηκουοε, χαί ιρά»η 
διβυδισμένος ιίς τήν ά*άγνωσιν τοΰ εύχολογίου του, 
τά όποιον άπό τινων στιγμών μηχανικώς έρυλλολογει.

—  Καί ά» έπρόχιιτο δί υμας, κυρία, τίκβτ* δέ» 
ηδιλε μεταβάλιι χά αίιδήματά σα; ;

—  Γνωρίζω, κύριε, όχι πρόκειται περί έμοδ ‘Ο 
λόγοι σας μοί έξήγησα< σαρέστατα χάς μυσ^ηριώοης 
λέξε·ς χής άξιοχίμοιι ήγουμένη;, ήτις μ έπροστάχευσι 
χαι μέ άνέδριψι. Οί λόγοι ιας μο! λέγουν διατί ή 
άγία έκιίνη γυ»ή μοί προσέριρ» σιβασμάν άλλόκοτον, 
μέ διδάσκουν διαχί έχεινη μέ ήσπαζετο μέ αγχαλας 
τοσοΟιον άπηλκιιμένας τήν ήμέραν, χαδ η» «ίς χά 
παρεχχλήιιον τής μο»ής, έδίοντο υπερ τής άναπιυσεως 
τής ύυχή ; τής βασιλίοση; της Σκωτίας, Μαρίας 
Στυάρτης.

‘Ο πρίγχιψ έξιπλάγη ίδών χήν γινναιότηχα χαί τό 
υψος τώ* ίδιών τ ί ;  Μαρίας,

—  Κύριε, έάν =ΐσδι έπιρορχιβμέ»ος νά μοί απο»α 
λύψιτε χδ άπόκρυρο* τή ; γιννήσιώς μου, αύτά τά 
γνωρίζω ήδη. Έάν έρχεσδι έχ μέρους χοΰ βαιιλεως 
’Ιακώβου, τοΰ άδιλροϋ μου, νά μο! προχείνητι θέσιν είς 
τοΰς πόδας τοΰ θρόνου t»u, οας λέγω, οχι αίοδανομαι 
«»ιχλάλητο> χαράν διότι δέν μ ’ έλησμόνησι, άλλά δέ*

δύ*αμαι *« διχθώ τ ίς  προιροράς του. θέλω  νά ζήσω 
χαί *’ άποδάνω σύζυγος τοΰ άνδρδς δστις μΐ χαΟιστδ 
ιύ τυ χ ί άπά τοσουτων έχών. Είς Soissons δέν ίιπαρχεί 
Μαρία Στυάρτη, άλλά σύζυγος τοΰ Ίωάννου Π αςιλώ τ.

‘ Ο πρίγχιψ Κάρολος έχράτιι τό πρόσωπόν τ*υ χί" 
κρυμμένον» έντός τών χειρώ» του* ώς πράς χον έπι* 
σχοπον δέ, ένόμιζε* έαυχόν παίγνιον ονείρου, χαί έχαράσ- 
σιτο σπασμωδινώς έ«! χής εδραςτου. Ό  υιός χοΰ 
’Ιακώβου ήγέρθη τέλος καί έγονυπέτησεν ένώπιοντής 
Μαρίας.

—  Είμαι ίγγονος τ ί ;  μηχρός σας, είπιν ο&χος, 
ιΐμαι ανεψιό; σας, δ πρίγχιψ Κάρολος τών Γάλλων! 
Δόσατέ με χήν χεΐρα σας νά τή* άσπαοδώ, διότι ιισδι έκ 
ιών σπανίων τής γ ί ;  πλασμάτων.Έντό; ολίγου αναχω
ρώ διά Λονδΐ»ον· 6έλ«> έκδέίΐι πιστώς ενώπιον τοΰ πα· 
τρό; μου, τοΰ βασιλέως παν, ό,χι ήκουσα, καί δέλω τόν 
χαδικεχεύιιι νά προσχαλέστ? πλησίον του τόν σύζυγόν σας, 
Αΰτάς τά* δποΪ3» έχρί»ατι αξιον άγάπης τοσοΰχον *ΰ- 
γε»οΰς δέ» εΐ»αι δυνατόν νά μείν^ άελοΰς ιδιώτης. *0 
.τατήρ μου δέλει τω δώσιι τίτλους εόγινείας χ α ί. . . .

—  Ό χ ι, είπε» ή Μαρία, δχι υψηλότατε! δ ’Ιωάν
νη; Παστέ'ώχ εϊ*αι άπλοΰς ίδιώχης, ή ιύγένιιίι, οί 
-ίτλοι χαί χά μ ιγαλιϊα  οΰδόλως άρμόζουσιν ιίς  αυτόν, 
έγώ τάν άγαπώ χαί χάν σέβομαι, α[ έλάχισται αΰτοΰ 
έπιδυμίαι είναι διαταγαί δί έμέ, άλλά πολύ ήθελον 
λυπηδί έά» τά» έβλιπιν μ ιταξΰ ιυπατριδών μιιδιών- 
χων δ.ά τήν σκαιότητά του χα! τοΰς απλοϊκούς τρόπους 
του. ‘Υψηλότατε, ίπιχρέψαχέ μοι, ν ’ άσπασθώ απ&ξ, 
άπαξ μόνον, τάν υ?όν τοΰ άδιλροϋ μου, καί τίποτε 
πλέο* δέν θέλω ζητήτιι παρά τοΰ θ ιοϋ, παρά νά μ ί 
ένώ ία; ποτέ ιίς τάν ούρανόν μ ιτά χή; μηχρός μου ! Είς 
τά* ούρα*άν δέν υπάρχουν βΰ’τε βασίλισσαι, ουτε ίδιώ- 
ια ι, άλλά μάχαρις ίσοι ένώπιβν χίς εΰσπλαγχνίας τοΰ
θιοδ. t

Κομίτατε έχ μέρους μου ευχάς χα! λόγους άγάπης 
lUixptvou; πΓά; χόν άδελρόν μου τάν βασιλέα. Είπετε 
τω, ότι ή άδιλρή του, ή άσημος χαί πτωχή έμποροί, 
ούδέποτι θέλιι πούσει οίρουσα χείρας ίκετιδας προς 
ιό» Παντοδύναμο* ύπέρ τής εύημιρίας του. Οί βασι- 
λ ιΐ; έχοjv περισσοτέρων άνάγχην ιΰχών παρά οί ίδιώ- 
ται' τί λέγετε, ΰψηλότατι;

   Ώ ! ναι, έποινέλαβε σύννους δ πριγχιψ, τό
στέμμα είναι συνήδως ρορτίο» βαρύ καί ολέθριον- Ισως 
πράχτιτι ρρονίμως μίνουσα μακράν αΰτοΰ. Χαίριτε, 
κυρία, υπάγω ν' άναρέρω ιίς τόν πατέρα μου 5,τι εΐδον 
καί ήκουσα· ή ρρόνήσίς του δέλει έχτιμήσει τήν γεν- 
ναίαν άπορασίν βας. Χαίριτε, ρ ιλτάιη διία.

ΚαίήσπάοΟπ είλιχρινώ; ιήν Μαρίαν έπι τής παρειάς 
άλλ’ άπομαχρυνδιίς δλίγον, έκανήλδι πάλιν είς τά ιδια.

  Πριν άποχωρισδώμεν δέν εχετε τίποτε ία. μοί
ζ η τ ή ιη τ ε  ;

—  Τό »ά μ ’ ένδυμεΐσθι ενίοτε.
—  Ούδέποτε δέλω λ η ιμ · » ^ »  καρδίαν χοσοΰχον 

εύγενή και γε*ναίαν άλλ’ ή περίίυσία σας;
—  Ύ πιρτερεΐ κατά πολλά τάς ά.άγχας μας.
—  ‘Οπότε 'θιλήσεχι νά ζητησητι χάριν τινά παρά 

χοΰ βασιλέως τοΰ πατρός μου ή πα£ έμοΰ, δμνυω οτι 
δίλω τήν χορηγήϊ·! i y στίγμ ί·



—  Ευχαριστώ Κάρολε!  . . . . Ευχαριστώ διά τή» 
χαλοχάγαθία» «ου.

—  ‘ Η ύμιτίρα ύψηλότης εύδοκεϊ νά μοί είπη τί 
πρέπει νά χάμωμεν μέ auxouc τοί>ς τίτλους, είπι* ό 
επίσκοπος παρουσιάσας τά έγγραφα ιίς  τάν πρίγχιπα.

—  Παραδόσατί τα «ίς τή* θείοι» μου
—  Ε* μέρους τής μητρός μβυ ! Έπιστβλή τ$ς 

μητρός μβυ ; ώ ! δός μοι την, δός μοι τη*!
— Μοί μέ*ιι άχόμι ε* καθήκον νά έχπληρώσω, είπεν ή 

Μαρία. Τάςτρίχας αύτάς,αύτά τά άγιον χαί πολύτιμον 
λείψα»ον τής μητρός μου θέλω διατηρήσει μέχρι; έσ
χατης αναπνοής, άλλά τήν πρδξι* αύτήν τοΰ βκπτί 
σματος, καί τήν έπιστολή» ίίοΰ τ ί πρέπει νά χάμω.

Κβί Ιρριψβ τά δύο έγγραφα ιϊς τήν έστίβν, όπου 
έγένοντο παρανάλωμα τών φλογών.

— - Τάρα, κύριε πρίγκιψ τών Γάλλων, ύγειαίνετε.
—  Ό  πρίγκιψ άνιχώρησε, *αί ό έπίσκοπος έμεινε 

μόνος μιτά τή; Μαρίας, ητις έθλιβε* έπί τών χειλεων 
της τάς τρίχας τή ; μητρός της.

—  ‘Ο ’Ιωάννης Παστελώτ θά έκπλαγί), είπε» ό 
έπίσκοπος πρός τήν Μαρία', όταν μάθ») τό άξιοθαύ 
μαστόν τοΰτο συμβιβηχός χαί τήν γενναίαν οας άφο· 
βί«3ΐν.

—  Ό  Ιωάννης ΓΙ ϊστελωτ οέν πρεπιι νά γνωρίζι; 
τίποτε άπό όλα αύτά, άπεχρίθη ή Μαρία.

‘Ο έπίσκοπος λαβών τήν χιΐρα τής Μ«ρίας τήν 
έφ ιρ* μειά σιβασμιΰ ίπ ί τών χειλέων τβυ, καί τήν  
κατέβοιξε μέ δάκρυα θαυμασμού.

—  Eisat ή εύγενεστάτη χα! άγιωτάτη έξ όλων 
ιώ ν γυναιχών.

Ηδη άς άφήσωμεν νά παοέλθωσι πολλά έτη, χαί άς 
μεταβώμεν είς τόν μή»α Φεβρουάριον τοϋ 1649 . Ή 
Μαρία καί 5 ’Ιωάννης Παστελώτ, καδήμενοι άμφό- 
τεροι απέναντι μεγάλης εστίας, άνιμιμνήσχοντο τοΰ 
παριλθοντος, καί έμειδίων άνβφέροντες περιστατικά 
διάφορα τοΰ βίου των. Πληιίον των γυ»η τεσσαρα- 
χοντούης περίπου καί νεδνις δικαεπταετής, καλλονής 
σπανίας, τούς ήκροάζοντο μετά σιωπής καί σεβασμού. 
At δύο αύταί γυναίκες ήσαν ή κόρη χαί ή έγγόνη’ τών 
συζύγων Παστιλώτ, ή ωραία Φραγκίσκα, - ήίη μ εμνη -  
οτευμένη μετά τοΰ ’Ερρίκου ‘Ρ ιπαλ ’.ε'ρου, πράς τόν 
όποιον ό πατήρ του έδιδε ώς προίκα έργοστάσιον έριού 
χων, τό όποιο* παρήγαγε τά ωραιότερα έξ έρίου ύρά 
σματα τή ; Γαλλίας. ‘ Η νεανις, καθημένη έπί προσχε 
φαλαίου παρά τούς πόδας τής μάμμης της, ήχροάζετο 
μετά πρκσοχής αμα χαί ήδονής τήν διή/ηπν τή ς  π 0μ- 
π ΐς , τη* οποίαν έπιδιιξατο ί  έπίσκοπος τής Soissons  
είς του; γάμους τής προστατευομένης τοο μετά του 
Παστιλώτ. Οι σεβάσμιοι κα! γλυκείς χαρακτήρες τή; 
γηραια; γυ-αιχός ένιψυχοΰντο είς τος τοιαύτας περι- 
γοαράς, ό δέ έ*νενηκοντούτ<]ς ’Ιωάννης έδάχρυε* Ικ χα
ράς εί; τή» άνάμνητιν τώ* ημερών έκείνων. Όπως 
μετριάσω τήν  ̂ συγκίνησί» του, ήγέρθη καί έποριύθ/ι 
πράς τ ί παράθυρο*’ τό ανάστημά του ούδόλως ιίχε

κυρτωθΐ}, τό βήμα το» δεν ιίχ ιν  άπωλίσιι τήν l i s t s ·  
θειάν του, ή ίέ ώραία αΰτοϋ κόμη, λευχή χαί μαλθακή 
ώ ; μ ίταζα, Ιπιπτι» άφθόνως έηί τώ» ώμων τβυ. Άφοΰ 
ή χυρά Παστιλώτ έτιλείωσεν, b ’Ιωάννης ήλθε πλη
σίον της, έχυψιν έπί τβΰ έρείσματος τή; εδρβς της, κ «  
έπέθεσε τά χείλη του έπί τοΰ έρ^υτιδωμένου μετώπου 
τής Μαρίας.

—■ Καί άπό τής μεγάλης έχείνη; ήμέρας, θυγάτηρ 
μου χβι φιλτάτη μου Φρβγκίιχα, εΐκιν ό γέρων Πα- 
στελωτ άποταδείς προς τ ι  τήν δυγατίρα καί τήν έγ- 
γο-ην του, ποτέ μεταςύ τών όλίγω» φροντίδων τάς 
οποίας τά ελεος τοΰ θεού ένί^ριψιν είς τάν σχοτεινό* 
μου βτον, δέν μο! προήλθε χάμμία άπά τήν μητέ
ρα σου. Οικονόμος, ευεργετική χαί φιλόπονος, εύζυγος 
ειλικρινής καί μήιηρ φιλόστοργος, έπε'χυσεν ά^θόνως 
τήν εΰδοι μονίαν ιίς τά ευτυχή πλάοματα τά όποια τήν 
πιριεκυχλουν. Είδαμε* όλους έχείνβυ? τούς όποιους 
ήγαπώμεν καί παρά τών όποίω» ήγαπώμεθα άπερχο- 
μ'νου; τά» μέν μ ιτά τάν ?έ t i ;  τού; ουρανού;. Έχλαό. 
σσμεν, άλλά κλαίοντες ηόλογοϋμεν τό* Θ ίάν διότι η 
εύοπλγχνία του μας τούς άφ^ρει διά νά τούς κατατάξ»! 
πρό τώ» ποδών του εις τάν παράδεισον. Περιμένομεν 
αφοβως καί άπά ώραν εΐς ώραν τήν στιγμήν καθ’ 
δέλιι έλθιι καί ή ιδική μας σειρά νά έμφανιοθώμεν 
ένώπιον τοΰ δπερτάτου χριτοϋ' μας παρέσ^ε τήν ευ
δαιμονίαν, μα; ίδωχε τόσα ολίγα δυστυχήματα, ώστ* 
ήθέλβμεν νομισθή οί πλέον αχάριστοι κβί οί πλε'ον Ινο- 
χοι τών χριστιανών έάν πβρεχτραπώμεν τής 5δοϋ του ·
■ —  Μή άνβφε'ρετε περί tcD σκληρού τούτου άπο- 

χωρισμοΰ ιίς στιγμήν χαθ’ η» νυμφεύομαι, Ιλατι χαλ- 
λίτερον νά ίάήτι τάς ώραίας έσθήτας τάς όποιας ί) 
μήτηρ μου χαί ή μάμμη μου ήτοίμασαν διά τάν γάμον μου 
είπεν ή νεανις. Κ αί έκτός τούτου, —  ό μνηστός μου, ό 
προσφιλής μου Έ^όίχος, ήθελε νά σας τά είπηαϋριονοταν 
ή3έλαμεν ύπάγει ιίς  τή» έχχλησία*, έγώ όμως δέν ήμ- 
πορώ νά σας τό κρύψω, —  ή πανιιρότης του ό επί - 
οκοπος τής Soissons θά τιλέση b Γδιος τήν ιερουργία» 
τοΰ γάμου, καδώς αύτάς Ιγινε κα! είς τήν ευγενία* σας, 
άγαπητέ μοι πάππι. "Ora* ή πανίερότης του έμβθεν ότι 
ό Έ^ρΤχος νυμφεύπαι μέ έμέ, είπε.

—  Θά μιμηθώ τούς προχατό^ους μου' αύτβ! συ- 
νέζευξαν τήν μάμμην καί τήν μητέρα τής μνηοτής σου’ 
το αύτο δά πράξω καί έγώ διά ιό  τέκνο* των. Είσαι 
υιάς τοΰ συνδίχου τής συντιχνίας τών έριουχοπωλών, 
ο δέ Παστιλώτ είναι ό νμ ιόπρος πολίτες τής έπαρ- 
χίας μου.

Ό  γέρων έτρεμεν άπά χαράν άκούων τήν ιύτυχή 
ταύτην ιίδησιν, Ε ιχ ι διατάξει την νεάνιδα νά τήν έπα* 
ναλάβί;, όιε ή μόνη ύπηρέτρια ή ύπηρετοΰ»α τή* 
^ηραιάν οικογένειαν, ^λθι νά «ίϊοποιήση, οτι νέος τις 
κύριος έζήτει νά είδη τήν κυρά» Παστελώτ.

Ό  Π3 βτελώτ διέταξε νά τάν ιίοαγάγωσι, καί εύθύς 
εΐσήλθε νεανίας δεχαίννεατής πιρίπου, μελανιίμων, χαί 
τοΰ όποιου ό πένθυμος ιματισμός άρμοζε πράς τήν 
ώχραν καί πάσχουοαν φυσιογνωμίαν του" έπλησίασι 
μετά σεβασμού πρός τήν έννίνηχοντουτιδα κυρίαν, έκλι
νε τό γόνυ χατά γής, έξήγΛγιν άπά τοΰ κόλπου του 
έποτολήν έσφραγισμένην, xai ηοχισ* νά χύνιj ίάκρυβ.

*Η Μαρία διέ^ρηξε τή* σφραγίδα, χαι άπήντησι-διά δι*
κρύων είς τά δάχρυα τοΰ νιανίου- ουτος ΐ^ ίφθη ιίς 
άς άγκάλας τή ; γηρκιδς γυ 'να ικίς,1 καί έπί πολύν 
χρίνον ήνωσαν οδτω τούς θρήνους των.Οί μάρτυρες τής 
άπροσδοκή του ταύτης σχηνής, χαί αύτάς 5 Παστιλώτ 
τούς έθεώρουν μετ’ έχπλήξιως.

Π ώς! άνίκρκξεν ή Μαρία, οί άθλιοι δέν έίεβά 
σθηταν τάν χυρ ι ίρχη> τω» ! τάν έσφαξαν ! Φεΰ ! ξένη είς 
τά πράγματα του κόσμου τούτου ηγνόουν είς τά* σχο- 
τει-ό* μου βίο» κα! αύτήν τήν αιχμαλωσίαν, και 
αυτού; τού; τού; κινδύνους τοΰ άνεψιοί μου Γ Q Κα. 
ρολε, ού τό* όποίον είίον τότον εύγε»ή καί γε*»αΐο», 
βύ έχάθης ύπά τήν μάχαιραν τοΰ δημίου.

—  ΙΝαί, εύγενιστάτη χαί φιλιά ;η  μου θεία. Ναι, ή 
’Ελισάβετ κτυπησασα τήν μητέρα σας τ ή ν  βασίλυσαν 
έδίδαξε τάν άγγλικάν λαάν πώς καταβάλλονται οί paoi- 
λιχαι κεραλαί. ‘Ο λαάς ώρεληθεις άπά τοΰ μαδήματος 
μετιχειρίσθη τάν Ιγγονον καθώς έχείνη είχ« μιτοιχιιρι 
οθή τή* μάμμην.

‘Ο Παστελώτ καί τά τέκνα του ήκροάζοντο μετ’ ά 
πορίας τήν άποχάλυψι* ταύτην τής καταγωγής τής 
Μαρίας. Ά λλ ’ ή ταλαίπωρος γυνή ήτο τοσοΰτον κα
ταβεβλημένη άπά θλίψιν, ώστε ούδόλως παρετήρησε 
τή» ταραχήν των.

—  Τάν έδίκασαν ! τάν κατεδίκασαν! καί τόν άπι· 
κεφάλισα»! Έ ν τω μέσω τών βυμοορών του, καί έ»ω, 
όμοιοο πράς τάν Χρεστάν, τόν θειον αύτοΰ υπογραμ 
μάν, έπλησίαζιν ιίς  τά χείλη τ&υ τά ποτήριον τής 
πικρίας, έ»εδυμήθη ύμδς, κυρία, ή όποία φρονίμω; 
ιπροτιμ ίϊατι τήν ευτυχίαν τοΰ συζύγου σας καί βιον 
σκοτιινάν μέν άλλ ’ άτάραχον, άπά τά ολέθριο» μιγα 
λεΐον τής βασιλείας ! Τή» έπιστολήν ή* κρβτιΐιι ·ή5η, 
τήν έγραψε δί υμάς τή» προτεραίαν τοΰ μαρτυρίου του, 
καί πιστός ύπηρέτης τόν ελαδε μέ κίνδυνον τής ζωή; 
του καί έπεφορτίσθη νά μοί τήν έγχιιρίση μέ πολλάς 
δυσκολίας κα! μεγάλους κινδύνους. Άναγνώσατέ την, 
φιλτάτη καί σεβαστή μου θεία t Ά ναγνώοατι, θυγά 
τηρ τής Μαρίας Στυάρτης, φλέγομαι ν’ άκούσω καί 
αυθις τούς λόγους του μάρτυρος βσσιλέως.

‘ Η Μαρία ά*έγνωσε μέ φωνήν διαχεκομμένη*.
* Προσφιλέστατη αδελφή τοΰ πατρός μου, τήν 

» προτιραίαν τή ; ένώπιον τοΰ θεοΰ καί ΐιπιρτάτου 
» χριτοϋ έμφανίϊΐώς μου, έπιθομώ νά σας δώσω τιλευ 
» ταΐο* διϊγμα τής πρός υμάς άφοσιώσεώς μου, Γνω- 
» ρίζω ότι υπάρχετι ιίσέτι ιίς τάν κόσμον, καί ότι 
» τίποτε δέν έτάραξε τάν ήσυχον καί εύδαίμονα βίον 
β τάν όποιον έΕιλέξατι, διότι καί τοι σεβόμενος τά 
3 άπόκρυφόν σας, δέν έλλειψα μεριμνών δί ύμδς, καί 
κ κατ’ έτος άπεςαλμένος πΐξ-άς έρχόμινος αύτόθι έπλη-
* ρβφοριΐτο χαί μοί έκοινοποίιι τά πιρί ύμών. ‘Ο υίός 
» μου θελιι σδς έγχιιρίβει τήν έπιβτολήν ταύτην καθώς
* xat τό» έντός αύτής έσόκλειστον δο3τρυχον έκ τών
* τριχώ» μου. θέβατι τάς τρίχας ταύτας δμοΰ με 
» έχείνας τής μητρός σας, ^τις έγε'νιτο θΰμα ώς καί 
» έγώ ! Πρός τούτοις παρηγβρήσατι τόν υίόν μου !
* τό δυστυχές αύτό ορφανόν. Έπαναλάδετι ένώπιον
* τοο, ότι ίπιθυμώ νά σογχωρήσ») καθώς καί έγώ συγ-

» χωρώ τούς φονεΐς μου. ‘ΊΓγείαινβτ·, προσφιλιστάτη 
» μοι θεία, θά συναηηθώμιν είς τούς ούρανούς ! ι  
■ Κάρολος, βαοιλεός. »

— Τόρα ότι ΐξιπλήρω5α τό προς ύμδς κατ’ αίτη- 
»ιν τοΰ πατρός μου χρέος μου, φιλτάτη θιία,δόβατέ μοι 
τήν ευχήν 5ας, καί δ ίχθήτι τούς άποχοιριτισμούς μου.

—  Πώς άναχωριΐτ»! τόβον όγρήγβρα ;
—  ‘ Γπάγω ν’ άνακτήβω τά δβσίλιιον του πα

τρός μου.
—  Ύ πά^ιτε νά ^ιφθήτε έν τώ μέσω τών φονίων; 

θά  φονιύσουν καί ύμας !
—  'Αδιάφορο*! ή ζωή δέν μοί ιίναι προσφιλής ! Ό  

μαρκέσιος δέ Όρμόνϊος, έπί κιφαλής ίσχυρας μεριδος, 
προτίθιται νά πολεμήση τάν άτιμον Κρομβέλον· ή θέ* 
σις μου είναι έ<εΐ. 'Τγιιαίνιτε,

—  Κύριε! είπεν ή γραία γονυπετήτασα, ένώ παν- 
τ ις  οί πιρί αύτάν τήν έμιμήθησαν έ*οτιγματιχώ;. Κύ- 
ρ ι ι ! άγνοώ τά n-ράγματα τοΰ κόομου τούτου, καί 
μό »ον νά ταπεινωθώ ένώπιον τών άκβταλήπτων βου
λευμάτων σου γνωρίζω* άλλ’ έάν ή φωνή δύστυχούς 
γυναίκας δύναται νά φθάσ»; μέχρις σοΰ, θεέ μου t 
άχουσον τήν ταπεινήν δούλην σου καί προβτάτιυσον 
τό οοοανόν τοΰτο !

’Ανηγίρθη, κα! ακολούθως μέ απλοϊκόν μιγαλεΐβ» 
έπιθιισα τσς χεΐράς της έπί τοΰ μιτώπου τοΰ Β'. 
Κοφόλου, ε/.αμι τό σημείον τοΰ σταυρού χαί ειπεν.

‘ Γπαγετε τόρα, υψηλότατε, έκτελέσατε τό χβθή· 
χόν σας. '

‘Ο πρόσ®ι»ξ μονάρχη; ίμ ιλλε ν’ άποσυρθή, ότι δ 
Ιωάννη; Παστιλώτ έπλησίασι πράς αύτόν μετά σε· 
βασμσϋ.

—  ‘ ϊ"ψηλότατε, ιΐπ ιν  ό γέρων, δέν ιίμβι πλούσιος, 
άλλ’ ή έγγόνη μου νυμφιύιται έντίμως. Έάν κατα- 
διχδήτε νά μοί έϋίτρέψητε νά σδς προσφέρω, όπως 
χρησιμεύσωσι* εις τά εύγενή σχέδιά σας, τριαχοσίας 
χιλιάδας φράγκω* . . . .

—  Ώ ! Εύγινής ή πρδξίς σου, !Ιωάννη, κάλλιστα 
έσχέφθης! ά»ι'κροξεν ή Μβρία.

—  'Υψηλότατε, προσεθηκιν ή μήτηρ τής Φραγχί. 
σκας, συμμερίζομαι τά αΐ:θήματα τοΰ πατρός μου, 
χαί ιύχαρίστως θυσιάζομε» καί τόν έσχατον οβολόν μας^ 
0t« νά συντελέσωμεν είς την διαφοράν σας· έάν είχον 
υίά* ή ζωή του ήθιλι σα; άνήκιι.

Ώ  ! άνέκραξι» Κάρολος ό Β'. αίμα βασιλικόν ού- 
δέποτι μιταβάλλιται, όλοι ιίσθε εύγινιΐς καί γενναίοι 
Στυάρται. Εύχαριστώ, ιύχαριστώ ! άρκούντως έπα· 
ρηγορήσατι τήν τεθλιμένην καρδίαν μου . . . Δέν δύ· 
ναμαι *ά δεχθώ τήν τοσοΰτον ειλικρινή προσφορά* οας. 
‘Ο βασιλιύς τής Γαλλίας εδεσεν ι ίς  διάθεσίν μου πο* 
σότητας μεγάλας. 'ϊγ ε ιβ ίν ιτ ι,  ύ γ ιία ιν ιτ ι, διηθήτι ύπέρ 
τοΰ δασιλιως Καρόλου.

Καί άπιμβχρύνθη.
Τότι ό Παστελώτ πλησιεσβς πρδς τήν Μαρίαν έ· 

θλιψι τάς δύο βύτής χιΐρας είς τάς ίδικάς του.
—  Μοΰ Ιχρυψις τό μυστικόν σου Μαρία! Δέν 

ήθέλησις ν' άφήσξς τόν ταπιινόν χα! άσημον έμπορον 
έριουχοπώλην διά νά οπάγ^ς νά καθήσζς πλησίον rtO 
βασιλίως αδελφού sou !



—  !  Ό  ίμπορος ίριβυχοπωλτις δίν μέ ένυμφιΰδη 
πτωχή*, δρφανήν, άνιυ ονόματος χαΐ δεδιωγμένη* άπο 
r i  έπισχιπικά* παλάτι ;

— Άλλά, χοάλάχΐϊτο» διατί νά μή μοΰ φανιρώοξς 
τήν μ<γάλφ θυσίαν τήν όποιαν έκαμες πρός χά
ριν μου ;

—  Αιότι ή ιδέα βάιης τής Guoiac, ή δποία ήτο 
μηδέ* δι’ έμέ, 9̂eXc ταράξιι τήν ιΰτυχία* σου' διότι 
ήδελες *ομίσει, ότι θρηνώ βαθμόν,'τόν δποίον ίγώ ο ύτ ι 
χάν έσκιπτάμην.

Ακολούθως δισκόψκσα αίφνης το* λόγο».
—  ‘ Γπάγωμεν τέκνα μου, ειπεν, ιίς το μαγειρεΐον, 

ιίναι χαιράς τόρα νά φροντίσωμεν διά τόν πλαχοΰνι» 
ιού γάμου. Ά ν  καί είμαι ογδοη<οντβΰτ»ς, δελω όμως 
νά βάλω xai ένώ τό χέρι μου, χαί νά ζυμώσω τήν 
πάσταν.

(Έχ τοΰ Γαλλικού.) Α Κ.

ΤΑ Φ Ο Ι m  ΒΑΣΙΛΕΩΝ M il

Οί Τάφοι των βασιλέων χοΰ ’Ιούδα εύρίσκονται είς 
τά βάδος τής χοιλάδος τής εκτεινόμενης πρός άρκτον 
τής Ίιρουσαλήμ. Οί υπόγειοι ουτοι τάφοι, άνευ εξω
τερικών καλλωπισμών, άνευ χυπαρίσσων καί κρηνών, 
φαίνονται επίτηδες άνοιχθέντις ίν άποχρύφω ώς διά 
νά μαρχυρώσιν είς τάν δδοιπόρο*, τον εμφιλοχωροΰντα 
μέχρις αυτών, τό μάταιον χών κοσμικών επιδείξεων, 
Ένώ δέ άπαντις οί λαοί τής Άναχβλής παραδέχονται 
χοόλάχιστον τήν άνέγερσιν λιυκοΰ μονολίθ*υ ίπ ί τάν 
τάφον χών εαυτών νεαρών, it χάφοι χών βασιλέων 
χοϋ ’Ισραήλ εί«ί κικαλυμμένοι άπό ύπόξανθον χόνι», 
ώς απ ις 5 έρημος χαί μονήρης τόπος, οπου ή φυσι; 
πρά αιώνων φαίνεται νεκρά.

Τιχράγωνον χαθετως επί χοί δράκου χεχμημίνον 
φαίνεται άρχήδεν προωρι»μένο* ώς προπυλαίων τών 
νεκροφόρων τούτων σπηλαίων. Πρός δυσμάς υπάρχει 
παστός βαθύς, κομψώς διαπιποιχιλμένος άπά ελαφρά 
λαξεύματα πσριστώντα εικόνας παιδιών φυσιγνάθων 
χαί βότρυς άμπέλου περιπλιχομένους μέ δέσμας άνδών. 
Εΐς χό βάδος τοΰ παστοΰ τοΰ πρός άνατολάς μέρους 
υπάρχει ή είσοδος τοΰ υπογείου. Καί τοι υπαρχόντων 
κ;ημνι*μάτων έμφραττόντων τήν είσοδον, χό ώρυγμα 
είναι είσέτι ίκανώς πλατύ ώστε ερπων νά ιίιέλδη τις, 
χαί βοηδούμινος άπά άνημμένην δάδα νά έπισκιφθή τά 
έκ φαιού λίθου δωμάτια, ενδιαίτημα ειρηνικόν χών βα 
σι λέω», οΓτίνες έκράτουν ΰπό χήν δεσποτείαν των απα- 
σαν χήν χώραν τήν έκτιινομένην άπό τών δ ώ ν τοί 
Ε^φράιου μέχρι τών ορίων τής Αίγυπτου. Τά βαϊίλικά 
ταΰτα ένδιαιτήματα κατίστηιαν ήίη τά άσυλον χών 
νυκτερίδων, τάς όποιας χά φώς εξεγείρει, καί αιτινες 
φιινονχαι εξερχόμεναι χών ακινήτων τοίχων διά νά 
ΐελέσωσι* έπιχήδειον χορόν, δστις ταράττιι μιχρ.όν χάς

πιρί θανάτου ιδέα; τάς έν τώ ύκογ ιί»  συλλαμβανομίνας.
Καχά τό παράδειγμα χών Αιγυπτίων, οί ‘Εβραίοι 

έταρίχΐϋ(ν χά σώματα τών βασιλέων των, άριιχό* 
μενοι νά δάπχωσι τούς ανθρώπους τοΰ λαοΰ.

Ά αά, 6 βασιλεύς, Ιξίτέθη ί« ί  κλίνης μιγαλοπρικοϋς, 
χαι ίξίδ ιδι μετά χάν θάνατόν χου ιύάριαιον οσμήν 
μύρτου καίάλόης.

Αί ίπικήδειοι τελεταί των όλίγον διαφίρουσι χών 
χαί σήμερον τελουμένω» παρά τοΐς λαοΐς τής ’Ανατο
λής. Επί τών χρόνων έτι τοΰ Άίενέσδρα, γυναίκες 
πΐνθηφοροδσ*ι ήκολούθουν τά φερετρον μετά κραυγών 
άπελκισίας καί θλίψεως. Μοιρα^ογίτριαι ίπένδουν επ’· 
ώρισμένη τιμή, καί ήκολούθουν χειρονομούσα!,οίμώζοϋ- 
σαι κβί ξεσχίζουοαι διά τών χειρών παλαιά ράκη ίχ 
«αλύπτρας.

Ένίοτ* έψαλλον άιμασα άτινα άπε’.έλουν τάν έπι 
τάφιον τ»ΰ νεκρού’ ά Δαβίδ εγραψε χάν έπαινον τοΰ· 
Σαούλ, καί ό Ιερεμίας έρριψιν ενα θρήνον «λειότερον 
έπι "ών λειψά»ω* τοΰ Ίωσία. Πράγμα παράδοξον ! 
τά τελιυταϊον τοΰχο καθήκον άποδιδόμινον εΐς τέ λ ιί-  
ψανον χοΰ άνθρώπου, ή χελευταία αδτη ένθΰμησις χα· 
τατεθειμέ.η έπί τάφου όστις δέν έμελλε πλέον ν’ άνοι» 
χθή, ένετυποΰ»το βαθέως είς τήν μνήμην τής όμηγύ. 
ρε«ς. Εΐς τά δμματα τοΰ λαοΰ ή έπιχήδειος αδτ* 
τελετή ούδέν είχε θρησκευτικόν, ήτο ώς πραξις βέβη
λος, διότι ένόμιζο» ότι τά έκ τοΰ νε/ρ»ΰ άπο(5ρέοντα 
ή<ολούθουν κατά πόδα τού; μή καθαριζομένους όίμα 
τή επιστροφή άπό χής κηδείας. Οί ιερείς δέ» ήδύναντο. 
νά παρε.'ριΟώϊΐν εΐμή είς τήν κηδείαν χών πλησιιστέ- 
ρων α υ ι ώ ν  συγγενώ»· οΰτως ή ιδέα τοΰ θανάτου περιε- 
βάλλετο μέ τινα χαρακτήρα μίσους χαΐ ίεροσυλίας.

Ό τ ι δ Ιωσίας ήθέλησι νά καχαλυσΐ] τήν είδωλο* 
λατρείαν, διέταξε νά χαύσω^ι τά όστα τών ψευδών it- 
ρέων ίπ ί τών βωμών ιών ειδώλων όπως έμπνιύσΐ] π·- 
ρισσοχεραν φρίχην.

Τά πένθος Εβραιοις έπηκολουδίίχο άπά νης-είας· 
έγιυμάτιζον μ»τά χήν δυσιν χοΰ ήλιου, άλλά χαί τότε 
τά γεύμα των συνίστατο ιίς άρτον, δσπρια κ ιί ύδωρ. 
Κατιχλείοντο είς τούς οίκιυς των καθήμενοι ή κεκλι
μένοι χατά γής, βεβυδισμένοι είς σιωπήν βαθιίαν, χαΐ 
άνοίγοντες τά χείλη μόνον πρός στεναγμούς ή ψαλ» 
μούς ύ«έρ τοδ νεχροϋ. Τό πέ»δος τούτο διήρκει έπχά 
ήμέρας. Ό  Mu-ϋσής χαί δ ’ΐαχώβ υπήρξαν οί μόνοι 
τούς όποιους έθρήνησαν περισσότερον χρόνον.

Οί λαοί τής άρχαιότητος δέν έσποόδαζον, ώς οί 
νιώχιροι ήδη, νά πιρισχέλλωσι τάς συγκινήσεις χων. 
Έν χαρδ εψαλλον καί Ιχαιρον δημοσία, έν θλίψει ίχ- 
λαιβν ή έθρή»ουν μεγαλοφώνως, μέχρις ου ή θλίψις χ«ν 
μετεβάλλιτο ιίς μιλαγχολίαν ήδιΐαν καί ^εμβασμόν 
ί* οργή τέλος, έγκατιλιίποντο είς. τά αισθήματα αιινα 
έπλήρου» τήν ψυχή» χων έξυβρίζονχις τούς αιτίους χής 
οργής των· ούτως ό Ά χ ιλλ ιύ ς , ώς γνωστόν, δέν ϊφεί- 
σδη παντάπασι τοΰ βασιλέως τών ‘ Ελλ. βασιλέων.

‘Εκαστη ήμέρα φέρει μιταβολήν τινά ιίς τάν^χα- 
ρακτήρα τών λαών, χαΐ έντοσουτω οί ‘ Εβραίοι φαί. 
«ονται διατηρήσαντε; όλους χούς οτοχαομούς τών· 
πρώτων χρόνων' έξόριστοι ιίς τόν κόλπον τοΰ παν* 
τός, *υνοίχθηοαν ιίς μίαν μόνην οί*ογέ»«βν πιρι τή*

γη^αιάν αυτών πίστιν, άνιυ αιρέσεων χαι άχοσχατών. 
Είσίν ιτ ι τ« τέχνα τοδ Σολομώντος, δλίγον μιριμνών- 
τ ις  πιρί του παρόντος, χα! προσηλοδντις Ιν πάντοτι 
βλέμμα όξυδιρκες έπι τό μέλλον. Είναι ιΐσέτι χά 
μόνον έθνος τό όποιον ίχ α  ά»άγχην ΰποσχίσιων, προ 
φηιειών, στηλών πυράς χαΐ χαπνοΰ, όδηγούς ιίς  τήν 
τύρβην χοΰ βίου, τέλος χιμαιρών νά χούς παρηγορώσι.

Συγκινοΰνται πιρί χούς ταφεντας' έν δέ τή αιώνια 
αυτών δυ*αρεσκεί(|ΐ άποθετουσιν Ιπι λίθου έπιτυμβ'.ου 
έλπίδας έπιτυχίας καί χ ’ ρά;. Άναμφιβόλως ύπάρχιι 
πιποίδησις είς ιή» πίστιν τήν όποιαν τόσα δεινά δέ» 
!σ·/υσαν νά καταστρίψωσι.

Καί ή ?ράξ αΰιη τών άνθρώπων, ώ ' ό βίος είναι 
τοσοΰτον άς"αθ);;, τά έθνος τά άποίον νοιρώς ένασχο 
λούμινο» διά ιό μέλλο» φιλοτιμεΐται ν άντλησή εις 
μυστήρια τετελεσδίντα, μυστήρια νεα, ί  Ισραήλ 
ουτος ταράσσεται άδιακόπως έ< χώ μέσω λαοΰ άπα- 
θιϋς. Πιριφρο ητής τοΰ βίου, έναπ·;θέτων είς τάν προ 
φήτην τή» φροντίδα νά εισίυση είς τα μυσιήρια τοΰ 
θανάτου, δ Μουσουλμάνος, δέ* γινώσκει έν τώ χόσμω 
χούτω ή χάς ώρας τή ; προσευχής. Νομίζει on ϋ »  εχει 
μυστήρια ν άνασκαλισΐ), αλήθειας ν αποκαλυψη- ό: αυ
τόν ό δάνατος ούδέν έχει τό χρομεράν’ διότι ό θάνατος 
άπασχολεΐ άπάσας αύτοΰ τάς σκέψεις, καί όταν χοϋ 
Ίμάμ ή φωνί) άναγγέλλτ, τήν ληξιν χής ημέρας, ί  
χοΰρχος έπανέρχεται είς X» ιδια βραδυπίρών καί ουδό 
λι*ς μεριμνών διά τήν ίπσύρίον.

Οί τάφοι τών Σουλτάνων δέν είναι καθώς οί τών 
‘ Εβοαίων κεζρυυ.μέεοι από τα δμματα τοΰ λαοΰ' τα 
πολυτελή έκιϊνα μνημεία έπιδεικνύουσι τή» μιχράν και 
άτημελή αύτών πομπήν παρά τι»ι άγορα έ»τάς με- 
γαλοπρεποΰς ίίκοδομήχατος, χαρίιντο ;, με θυρίδα,-, 
δΓ ών Ικασιος βλέπει τήν είχόνα χοΰ έν τώ κόσμω. 
τούτω τετιλισμινου.

Οι χοΟρχοι τής 'Ιερουσαλήμ εχωσιν επίσης Γδιον 
τόπον ταφή,' άλλ’ έ*ώ οί ‘ Εβραϊίΐ σπιυδωσι νά θά 
ψωσι τού; νεκρίύς των είς τά βάθος έρήι/ου χοιλά- 
δος κα! σχεδόν μέχρι τών ερήμων βράχων τοΰ Αλκα 
δάμα, ό χιχρυσομένος έπιτύμβ’.ος λίθος τοΰ μουσουλ
μάνου άνταναχλαται ιίς τον ήλιον τ ις  κοιλάοος και 
έπί τοΰ γηλόφου τοΰ ‘ Ιερεμία τοΰ μό/ου διατηρήσα»τος 
πρασιάν τινά.

'Οταν έπεσκέφθην τούς τάφ :υ ; τδ» βασ λ^ων μοι 
ιπιδιίκνυον είς μιχράν «πόστασιν σωρού; λίθων χαί ίχνη 
οιματος- οί τόποι ουτοι υπήρξαν ποτέ τά θέατρον^μια. 
τών έ*θυμήσιω» ας ό φανατισμό; προκαλιΐ, και αιτιν?ς 
διιγείρουσιν κατά καιρού; τας άντιπαθείας τών λαών.

‘ Η κόρη ραβίνου τίνος, διαφθιριΐσα ύπά νέου μου- 
βονλμάνου έγχατίλιπε χάριν του τήν πατρικήν οικίαν 
Κω?οί ιίς τήν Φ'βνήν τοΰ αίματος χ ιί εΐς τή» κραυγή- 
τής θρησκιίας, η τ-.c διά πα»τάς ώφειλε /ά χού; δια 
χωρίζη άπ’ άλλήλω», εθυσίασαν μετά χαρα; είς τήν 
όρμή» τοϋ έρωτός των τον χοσμον και τήν αιωνιότητα’ 
ή ' ιδία κοινής συμφοράς τού; συνέδισιν ίσχυρότερον 
Ιτι 8ιά τήν βεβαιότητα τή; δυστυχίας πράς ή» εϊχσν 
άφοσκώδή. Κικρυμμίνοι I» τινι πολοχνίω τής κοιλα- 
δος τοΰ Τιρεβίνθου, διέφυγον κατ άρχάς τας καταδιώ
ξεις τών ουγγενώ* χα! τών ιιριω* των* αλλα τέλος

το καταφύγιό* των ανεχαλάφθ-q* ή*αγχά»0η®ον »ά 
ζητήσωσι» άαυλον μακράν χώ» άνθρώπων, οΐτινίς τους 
ίπρόδωσα»' χατήλθον ι ίς  τούς’ τάφους Ιούδα. Εχ»ϊ τά 
δΰω ταΰτα δντα, τά τοσοΰτον ευπαθή, τά δποία το 
άνάθημα προσέβαλι, ιυρον έν τγι άπομονώσιι των τι- 
νάς ίχ τώ* τέρψιων χής χαρδίας, αιτινις αύταί μό»βι 
είναι ά»τάςιαΐ μέ κόσμον δλόχληρο». Ά λλά τό δνειρον 
ώ φ ιιλ ι ταγε’ως νά έξαφανισθ/j' οί άνθρωποι προς ευ; η 
φύσις εΐ*αι μηδέ» δταν η ύπιρηφάνιια χαί το μίσος λα- 
λξ, ε:πιυσαν νά ίπικαλισδώσι» κατά τοΰ ζευγους του
του σκληρά» δάνατον.

Οί ζώντες ου.ω έντός τών τάφων έπλησίαζον προς 
τά τέλος ιω». Έδεησε »’ άγοράσωσιν άρνίον χό ο
ποίον εψη:αν τήν νύχτα ίν σκότει χαί είς τά απωτίρον 
τοΰ υπογείου δωμάτιον. Ύπήρχι» είσέτι έκεΐ έρως 
διά τινα κα ρόν. Βΐς τάν τελευταΐον βαθμόν τής απελ
πισίας ό δυιτυχής σκιρτά ιΐσέτι άπό χαράν δταν βροε» 
δύνη ή ώοα του' ό θρίαμβο; Οιαρκει μιαν μο*η» στιγ
μή», άλλ’ αυτη είναι ή τιλευταία τοΰ βίου !

Έντοσουτω, 5 ποιμήν 5 πωλήσας τό άρνίον, καί οΐί- 
τίνος ή σιωπή ήγοράσδη δι’ ίκανοΰ χρυσίου, ετριξιν ιίς  
Ίερουιαλήμ κα! έπρόδωσι τό μυοτικό».

Καταληφθέντες είς τό τιλιυταϊον αυτών καταφόγιον, 
οί δυω έοασταί *ζή Γουν νά φΰγωσιν, άλλά δέν υπήρχι 
it λ«'ον καιρός· ό μουσουλμάνος συλληφθείς ύπο τίνος 
Γενιτσάρου ίρρίφθη είς φυλακήν, δπου έμελλε να τ ι- 
μωρηθή άναλόγως τοΰ έν κλήματός του, χ ωρίς ο
μως νά τώ άραιρεθή καί ή έλπίς τής ουγχωιη- 
σεως' ή δέ άτυ'/ής κόρη, μετενεχθεΐσα είς τη* πεδιάδά 
έλιθοβολήθη, «αί τά μέλη της έρρίφθησα» είς τ ίύς κυνας !

Είς τά βίοβαρα ταΰτα μέρη, αί γυναίκες είναι ιίσ ιτ ι 
ό,τι η ία» άλλοτε, θύματα Ιλκυσκκά, κυπτοντα ύπό τόν 
ζυγόν αιωνίου δουλιίας, καί άποκεχωρισμενα πασης 
ευτυχίας καί πασών τών διακρίσεων τής ζωής.

Άνενδυμοΰμαι είσετι τά βλέμμα τώ» δυγατέρων τούτων 
τοΰ Ίτραήλ, όπόταν περιειλημμέναι άπάκιφαλής μέχρι 
ποδών μέ μακρούς χιτώνας έπιριδιάβαζον κατά διαϊους 
εντα ί; ήμέραις τώ» Ιορτών είς τήν κοιλάδα Ιωσαφατ, 
μόλις τολμώσαι νά προσβλέψωσι τάν ξένον, οστί;, ουλ- 
λογιζόμενο; τάς δυστυ/ίας τής Σιώ», έκάδητο παρά τα 
έριίπια Τή; πόλεω; καί τού; τάφους τώ* πατέρων των· 
ήιαν σπά^ιαι δι’ αυτά; αί στιγμαί αυται τή ; έπιπλά- 
στου έλευδερίάς, καθ’ α :, χωρ'ς νά στιρηθώσι τά ; πε
ρίβολός τής δουλείας των, χατήρχοντο βραδυποροίσαι 
ι ί ;  τήν κοιλάδα τών κρίσεω*, χαί έβάϊιζον πράς τά φριαρ 
τοΰ Νοεμίου δπω; άναπνεύσωσι αέρα ήττον πεπυχνω· 
μένον τής πηγής τοΰ Σιλωάμ.

Ύπάρχουσιν ώσαύτως καί έχιΐ τάφοι λελατομημέ- 
νοι έ» τω βράχω είς ου; δφιίλετο ε» δ»ομα. Εί χαί 
ςιροϋνται χαραχτήρος τίνος άναμιμνήσκοντο; έποχη» 
τινα, δύναται τις δμω; ν’ ά»αγνωριση έν αύτοϊς τά 
fyνη τής Αίγυπτιικής Σχολής, ‘ ο  τάφος τοϋ Ζαχαρ 
άπολήγει είς πίλον σι»ικάν, τοϋ Αβεσαλώμ, εις πυρα
μίδα. Όπισδε» τών χονδροειδών τούτων μνημιίω» 
ΰψοΰται' τά δρος τοΰ Σκανδαλου, οπερ παρατεινεται του 
όρου; τών ί Ε λ α ί ω ν ,  άπό τών κορυφών τοΰ)όποίου κεΐν- 
ται έν άπόπτω ή Νικρά θάλασσα, δ Ιορδάνης καί « ί 

■ΐρημίαι τής Ίιριχώ .



T i βχ5ος τής χβιλαδος είναι κικαλυμμίνον άπό 
λευκούς^λιδους cv8«tx»uόντας τούς τάφους τοδ άποβλή 
του λαοΰ Απο τών κεράτων τοΰ κόσμου οί ίουδαίοι 
Ιρχονtn  ν’ άποδανωσιν *{ς ’Ιερουσαλήμ. Όποια ίσ/υ. 
ρογνωμοσύνη ·{« τέ έθνος τοΰτο τό δποϊον τόσαι δυ 
στυχιαι χαί καταδιώξιις δέν ίσχυσαν νά άποδα^ύ- 
νωσιν1 ’lixfflspoun τίν τ ιλ ιυτα ΰν  στιναγμόν π?0. 
φεροντες τους λόγους τοΰ Δαβίδ,κ«! ειτειτα άναπαύονται 
οιά παντός παρά τούς τόπους δπου υπήρξαν οί ναοί 
'ω ν, τών όποιων ομως δέ δπσλίπιται λίδος έ«Ι λίθου. 
Τελευταίο* βί ‘ Εβραίοι της ‘ Ιιρουσαλήμ πις-ΐόουστν, ότι 
κατά τηνημέραν τή; χρίσεως ουτοι δέλουσιν άπβκριδή είς 
τόν ήχον τη; σάλπιγγος τής έγέρσιως τεσιαράκοντα ετη 
πριν τών λοιπών δμοφύλων των, Slot απίθανο* ιις  
ξινήν γην.

Θ ίωριΐται βέβαιον οτι δ Δββίδ δέν ιτάφη 6{’ς τού; 
τάφους τών βασιλέων διίκνυται ίν τη άχροπόλει πύρ
γος χατεγραμμίνος ένώ κατετέδησαν τά ό :τα  του.

Ο Μ .χ ιμμπασής ,  ό διοικητή; της πλατείας, δειχνύιι 
μετά σεβισμοΰ «£ς τό κοίλον ένος παραδύρου οέριτρον 
πιριειλημμενον άπό δρασμα ίουδροΰν, άποκαλόπτον, ώ ; 
λέγουσι, τήν δεσ.ν, έρ η ; ίστηρίχδη δ ποοφητάναξ ένώ 
το τελευταίον άνέπνεε.

Η Ιιρουσαλήμ οιατηρει είσέτι κατά το φαινόμενον 
μικρόν τι ιής άρχαιας αύτης λαμπρότητος. Αί έπάλ 
ξεις και οί θόλοι της δίδουσιν »ίς β6Χή, 3φος τ[ (>σ 
καί μεγαλείου, άλλ’ ή «τταχηλή αύτή ίψ ,ς  έπαυξά,,ι 
ετι μάλλον τήν άντίθισιν πρέ; τήν άπομόνωσιν χαί κα- 
τας-ροφήν τών απογόνων τοΰ Ισραήλ.

‘Η άμάδεια εΐ.αι νύξ τοΰ πνεύματος, καί νύξ άσί 
ληνός χα! άναιτρος.

Οί έχοντες όλιγώ-ερα β,βλι'α άναγινώσκουσι πιρ.σ 
σοτιρον. Γ

„ / e? j;  ^ “ «C , λαλών, ομοιάζει μέ ελευθέριον
οστις Οίορεΐιαι.

‘Ο αληθώς σοφός άνθρωπος έκθίττει πάντοτε τήν 
ζωη* του υπέρ του δηυοσίου καλοδ καί τής υπερα- 
σβισεως της πατρίδο; του.

'Οταν δ Βολταίρος άπέδανι, γνωστός τις συγγρα. 
φευς ειπεν «ιισήλθομίν ιίς Δημοκρατίαν »

ν 5ΕξΤ ν '  β' δλίβν ‘ ν ί“ ™ ?Ρ « «  δμοιάζιι μέγαν ανίρα εν εξοριοι.
Ανθρωπος λάλος είναι ίπιστολή άσφράγιστος, τή ν  

οποίαν πας τις δύναται ν’ άναγνώση.
„ Ο μωρός ποτέ δέν θαυμάζει εαυτόν τοσοΰτον, όσω 
οτα» πραττη ανοησίας.

Δυναταί τις νά ίατριύση τήν μ9νί9ν, ^  „ό .
υελιι θεραπεύσει πνιΰμα δύστροπον;

>»ί°»χβλ*®ί* ®ί0ν Χ9λ(5ς xa‘ * y ^ « ι  «νρυ5ωμέ«ος, 
ούδέν ^ττον είναι χαλκός· οδτω καί δ μωρός, δύναται
ν° »vai δ «Ρώτος σύμβουλος, χαΐ μ' 3λον τ*δτ» .Τναι 
μωρός.

Μεγαλώνουν πολλάας βί άνθρωποι τάς άτελειας των 
οι* νά χατβ ίτή ίω ίΐν  άσραλέστερον τόν έπαινον τώ , 
ί^ίων αρετών, ώς έπιϊιιχνδουσιν κυρίαι τινές ίμικ-ά* 
άαυχήν διά νά έπιδιίζωσιν ενα άδάμαντα. Γ
, Π λιτότης καί ή φιλεργία εί-αι αί δεράπαιναι τή- 

ευτυχίας.
■Η όκνηρία οιϊϊένα £χει συνήγορον ά/ χαι ε'νει πολ. 

λους φίλους.
Οστις δύναται νά δέ,5 τήν κληγήν του μόνος του, 

είναι χλτλ το yjuu^d carpsujjicvo^.
, Κ®λυτέλεια «Ναι τό μέσον τοΰ άνοήτου, δΓ ου 

συρ5 πρός εαυτόν τά βλέμματα τοδ μωροΰ.
Ή  πολυτέλεια καταστρέφει βασίλεια, τά όποια οόδέ 

πόλεμοι, ®ι33 άλλαι δειναι περιστάσεις δύνανται νά 
χαταβάλωσιν.

Η καχη συναναστροφή καθιιτα τόν καλόν κακόν 
χαί τόν κακόν χείριστον.

Ή  υποκρισία είναι όρειλή, τήν δποίαν ή κακία άπο- 
δίδει είς τήν αρετήν.

Δέν δύναταί τις ,ά εύτυχή βλάπτων τούς άλλους.
; Αγάπα και δδήγ^ 5ίς τό χαλόν τόν πλησίον σοι>·

0 Μ  £’Χ'*»ν πλησίον {μοιάζει στρατιώτην πορ;υό- 
μενον πρός ~ολεμον άνευ όπλων.

Ο καταδιωκων τόν αγαθόν άνθρωπον κηρύττεται 
πολέμιος χοϋ Θεοΰ· δ θεός ε'πλασε τόν έ.άρετον, αύτός 
τόν Εροστατευει- 5 καταδιώκων λοιπόν αύτόν, κατα- 
διώχει τόν Θεόν.

Τό μίσος είναι τερηδών τής ψυχής, καταβιβρώσκουσα 
τήν ζωήν, τήν δτοίαν δυνάμιθα νά διέλθωμεν ήδέως ά- 
γαπώντες τούς όμοιους μας.

Γράφε τάς άδι*ίας έπι τής άμμου, τ ί ς  δ' ιύιργιοίας 
έπί τοΰ μαρμάρου.

‘Ο έκδικούμενος διά μικράν προσβολήν είναι εκτε
θειμένος εις μεγαλητέραν.

Οτω αί μεταμέλειαι ταχεΐαι, τόσω μάς  άπαλλάτ- 
τουσιν άπό άλλας άνωφιλιίί.

‘ Η Οικονομία άνεγείριι οίκους, καί ή άσωτία κατα
στρέφει αύτούς.

Γυνή έργαιιχή διευδιτει άχαταπαύστως τά έπιπλά 
της,^ πεπαιίευμένος δε καί φιλόπονος άνήο μεταχινει 
άπαύιτως τά βιβλία του.

Προτιμητέα τροφός ητις μας άγαηα άπό μητέρα 
ήτις μά; καταφρονεί.

Δίδαξον ένωρίς τά τέκνα σου τήν αρετήν, εάν θέλης 
να ζησωσιν εύτυχ ΐ. Αί κέραμοι, αιιινες μας προφυ- 
λάττουσιν άπό τήν βροχήν, κατεσχευάσθησαν έν εύυ'εία, 
ή δέ σφραγίς τυποδται έπί τοδ χηροϋ όταν ουτος 
^ναι μαλαχός.

Καλυβη έξ άχυρου, εις τήν δποίαν γελώσιν,^ίναι *ρο- 
τιμοτέρα παλατιού, εις τό όποιον κλαίουσι.

Πολλάχις σοί χορηγεί τις άφθόνως συμβουλας 
επωφελείς διά νά σέ διδάξη νά ζής, άλλά δέν δίδει ίν 
νόμισμα διά νά μή άποθάνης τη; πείνης.

Κάλλιον νά κατακλιθηςίνϋστ,ς π« ?ά νά έγ.ρθΚς 6ε· 
οαρυμένος απο χρέη.

Μηδέν πράττε έν ώρ?  όργής aou. έπιβιβάζιτ{,(· Τ1ί
ICAoidV CV p ll7 (0  Ί ρ ίχ ρ ^ ΐί ΐ ς  j

Ό  άϊωτος 5κοριτίζ»ι τόν χροβϊν ώς «χυρβ, καί δ 
Φιλάργυρος συνάζει τ ’ άχυρα ώς χρυσόν,

Ό  ιτικρδς αστεϊσμός είναι ιή ς  φιλίας δηλητήριον.
Ό  άνθρωπο; ούδέν επιθυμεί μ ιτά πλιιοτέρας ζέ . 

βιως όσω τά πράγματα τών όποιων ή άπόλαυσις τώ 
ιίναι άπηγοριυμένη.

Λύω τινά είναι κάκιστα δταν τό χαλήτιρο* τούτων 
ιίναι τό ψιδδος.

Σπανίω; αί προφάιιις ιίναι άπηλλαγμέναι ψεύδους.
Αίύψηλαί θέσει; 6μοιάζουσι τούς αποτόμους βράχουί, 

τούς όποιους οί άιτοί καί τά ερπετά 26νανται μόνον νά 
φθάσωσιν.

Αί ύψηλότιραι θέσιις ιίναι αί μάλλον έπικίνδυνοι.
‘Ο εχων έλευθέραν τή» συνείδησιν δύναται άφόβως 

νά ίδη τόν θάνατον.
‘ Η άνωφελώς παρελθοΰσα ημέρα δέν θέλει πλέον 

έπανέλθιι.
‘Ο καιρός θ ιρ ίζιι, καί ήμιις σταχυολογοδμεν άς 

μιταχειρισθώμεν λοιπόν έκάστην ήμέραν τοΰ βίου μας 
ώσανεί ώφΐιλε νά ήνε ή τελιυταία.

Έκαστη ήμερα τοΰ βίου σου είνοι εν φυλλον της 
τής ιστορίας σου. Φρόντισον, έάν δυνασαι, νά κατα. 
γράψιρς άριτάς' προτίμότιρον νά μείνωσι λευκά, ή νά 
μιλανωθώσι* άπό πράξεις μή ιύαρέστους.

Ολα τά ψευδή άγαθά παράγοιισιν αληθή καχά.
Απειροι άπολαύσεις ήδονής άφήνουσιν άσδενεστέραν 

ένδύμησιν ή μία μόνης καλή πραξις.
Τά έλαττώματα τή; ψυχής, ιίναι ώς αί πληγαι τοΰ 

σώματος1 έάν εγκαίρως δέν φροντίσει τις νά τάς ίατρευ 
ση έντελώς, κινδυνεύει νά τάς ίδή ν’ άνοίξωαιν έκ νέου.

Τό έλάττωμα φαρμακεύει τάς ήδονάς, τό πάδος 
τάς χαπηλιυει, ή μίτριότης τά; όξυνει, ή άδωότης τάς 
καθαρίζει, ή εύεργεσία τάς πολυπλασιάζει, ή φιλία 
τάς διαιωνίζει.

‘Η άρετή ιίναι ωραία και είς τούς πλέον άσχημου;, 
ή δε κακία άσχημος καί εις τούς πλέον ωραίους.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙ ΚΥΝΗΓΕΣ1ΑΣ.

‘Η κατάργί)*ις τών προνομίων και το δικαίωμα ο 
περ νΰν «άντες οί ϊδιοκτήται εχουοι τοϋ νά δηρευωσιν 
ή νά έπιτρέπωσι τήν Θήραν ι ί ;  τάς γαΐάς των έι·.ή<ιγ 
κι μιγάλας μεταβολάς είς τήν τέχνην τοΰ Θηρεύειν. Ο 
πυργοδισπόται καί εί εύγινεϊς τής Δύσεως άλλοτι, 
κατάκλιιστοι έφ’ όλης αύτών τής ζω ίς έντόί τών κτη 
μάτων των, ο ύ 5 έ ν άλλο έσχέπτοντο ή πώς νά >οιτα- 
διώξω^ χαλλίτιρςν τήν άγοον καί τού; γείτονα; των 
Αί διανοητιχαί ’αΰτων δυνάμει; έξησκοΰντο μόνον περί 
τ ί  μέσα -ιοΰ νά δοίαμβεύσωσιν ί  εΪ; χατά τοΰ άλλου' 
ή δέ φαντασία των ουνοδιυομέ»η μιτά μακροχρονίου 
πείρας, συνετέλειεν είς έφεύρεσιν μυρίων πανουργιών, 
καί μυρίων άγχίνων τεχνασμάτων, μεταπεσόντων 
βαθμηδόν καί κατ’ oUvov εις άχρηστίαν, καί έντιλίος 
λησμονηθέντα 5ιά τής τελειοποιήσιως τών πυροφόρων 
όπλων' καί ί’σως άδίκως.

Τώ δντι, τί ιύαριστόιιρβν, παραδείγματος χ«ρι», 
τών ίιρακοθ«ριών έχιίνων, τβ πρώτιστον διασχεδαστι» 
*όν μέσον τών βα«ιλέων καί τών μεγιστάνων τής 
εποχή; έκιίνης. Αί κυρίαι, έφ’ ίππων μεγαλοπρεπών, 
περικυκλωμέναι ύπό ιπποτών, τών όποιων συνεμερί· 
ζοντο τάς άσκήσιις, διέτρεχβ» τά ίρη κβί τάς κοιλά. 
δας, κρατοΰ»αι τό πτηνόν ίπ ί τήν χείρα καί έπιδιικνύ- 
ουσαι τήν χάριν καί τήν έπιδεξιότητά των ίν μ ίσγ 
ζωηρότατων χειροκροτήσεων τών φιλοφρόνων καί π ι« 
ριποιητικών συντρόφων των. Δέν ήναγκάζοντο τότι, 
ώς ή5η πράττουσι, νά περιμένωοιν έπί ήμέρας δλοχλή- 
ρους τού; συζύγους ή άδελφ-ώς των έκ της Θήρας, 
όδεν έπιστρέφουσ: συνήθως καταβεβλημένοι χαί κεχο- 
πιαχότις, πολλά<ις δε καί σύννοες καί σκυθρωποί έκ 
τή; άποτυχίας καί άνεπιτηδειότητος.

Η ίεραχοτροιία (faaconnerie) ή τοσοΰτον καλλιιρ* 
γηθεί?α μιχρι Λουδοβίκου ΙΔ', ήχο τέχνη λίαν πολι». 
σύνθετος, άπαιτοδία πολλήν ύπομονήν χαί άγχίνοΐαν. 
Πρό πάντων άπ^τιίτο ή γύμνασις τοΰ πτηνοΰ. Προς 
τοΰτο ^το άνάγκη νά κρατή τις τό πτηνόν άδιαχόπως 
έπί τής χειρός, καί νά τώ καλύπτη τήν κιφαλήν μέ 
κάλυμμα έξ υφάσματος έπί πολλάς ήμέρας συνεχώς. 
Διά δέ τών νηστειών καί τών άυπνιών κατώρθουν νά 
ουνειδίζωοιν αυτό είς τήν ύποταγήν, καί είς τήν εξίν 
τοΰ νά ερχηται, διά τοΰ δοθέντος σημείου, νά ίπιχάδη· 
ται έπί τής χειρός τοΰ κυρίου του. Πρός πλείονα δέ 
έπιτυχίαν τώ  ίπαρουσίαζον δεΧέαστραν (leurre) κα- 
τεσκευασμένην έκ πτερύγων κα! πτερών, έφ’ η; προσ* 
εχόλλουν τεμάχιον κρέατος, όπερ άφινον τέλος τό 
πτηνόν νά καταφάγη, άνταμείβοντες οδτω τήν ιύ - 
πείδειάν του.

Τό πρώτον άπέλυον τό θηριυτικόν πτηνόν Ιπί 
περιστερών καί άλλων πτηνών νεκρών, κρατοΰντις 
αυτό προσδιδιμένον διά τίνος νήματος, άκολούθως 
χατά πτηνών ζώντων, προοδεδεμένων χαί ούτών, καί 
τέλος κατά πιριστιρών ίλιυδέρων, τών όποιων τροίέ- 
δινον τούς όρδαλμού; οπως καταλαμβάνωνται ιΰ - 
κολώτιρον.

Άφοΰ ή αγωγή αδτη έ'φδανεν εις τέρμα καί ένομί- 
ζιτο έντελής, τά άπέλυον κατά πτηνών αγρίων- άλλά 
χα! τότι οί ίέρακες ουτοι ίφερον πέδη πρός τά δποία 
ήσιιν προσηρτηυένοι κωδωνίσκοι,διά νά δύνανται νά τούς 
άνεόρωσιν έν περιπτώσεί καθ’ ήν ήδελον άποπλανηθή. 
Έκτός τούτων οι ιέρακις εφερον ιίς τού; πόδας δακτυ. 
λίου; έκ μετάλλου, έφ’ ών ήοαν έπιγεγραμμένα τά 
παράσημα τοΰ κυρίου.

"Ολα τά σαρκοβόρα πτηνά ήδυναντο νά γυμνασθώσι 
πρός Θήραν, άλλά δέν ήσαν ίκανά νά Χϊταδιώκωσι παν 
είδος δγρας· τά μέν τούτων έίή;ευον λαγωού; χαΐ 
κονίκλους, τά δέ πέρδικας καί δρτυγας, άλλα τέλος, 
ύδ;όβια πτηνά.

Οί βαοιλιίς τή; Γαλλίας ί καλλ ιέργησαν  μιτά ζήλου 
τήν ίεραχοθι;ρίαν, έπινοήααντες άπό τοΰ 1250 καί τό» 
βαθμόν τοΰ άρχιεραχοτρύφυν τής ΓαΛΙια ΐ (M aitre 
fanconnier de France).

Ότε ό βασιλεύς ευρίσχιτο ιίς Θήραν καί ήδελεν δ 
’ίδιος ν’ απόλυση τό πτηνόν, οί κατώτεροι ίεραχοτρόφοί 
προοεφερον τόν ίέρακα ιίς τόν άρχ.εραχοτρόφον, ουτος



δέ ίδβτεν βυτόν ίπ ί ,5); χ,ιρός , 0δ βαοιλέως. "Οτε 
οέ η λεία χατιλαμβάητο, δ άγραγωγός ή χυναγωγός 
εφερε τή/ κεφαλήν βις τον χύριόν τοι», ό ϊτις τήν *ροϊ· 
ιφερι πρίς τόν άρχυρακοιρόφον, καί ουτο; πάλιν 
τήν έπαοουσίαζίν είς tsv Βασιλέα

Μονοί ci [3ϊ7ΐλΐ(; χ ϊΐ οί εύγενεΐς ι ιχ ον  τά δικαίωμα 
τυΰ δηρεύιιν, δικαίωμα περιμάχητον xai έττίρθονον είς 
την εποχήν έκείνων. Kai t»utsu άπόδιιξιν φέρομε» τους 
δρακοντειους νόμίυς ώ ;  ίξι'δ.δον κατ’ έ«ί<ων οιιινις 
η ίίλ ί»  τολμήσει νά άντιποίηδώιι τβ προνόμια κα! τάς 
ήίοναίς των.

Γ ονλ ιέ λ μ ο ς ό  Α αταχτητης  έξώρυττε τοΰς όρβαλμοΰ; 
τοΰ φονεΰοντος 6/ ή*δβρ'ά5α. Έ πί Φραγκίσκου τοΰ 
Α . οί κυνηγοί εχιμωροΰντο διά τ»ΰ χύφωνος, φέρο/τες 
έπ ωμων δέρματα κονίκλων.

Αλλα to αςιοδικυμαστότερον χαί λυπηρότερο* ένταυ 
τΪΜίναι 6 πιρί χυ νη γ εσ ίά ς  χώδηζ  Ερρίκου τοΰ Λ*, 
εν ω  5ιν ο » ι ν ϊ τα ι  κατώτερος τών προκβτόχων τοο ώ; 
πρός τ̂άς σκληροιητβς ταυτβς, Τοΰ κωδικός τούτου 
ίδοί» αποσπάσματα Tiva.

• Ο δηρίύσβς νεβρόν ή ελβρβν τιμωριΐτιι μέ πρό»· 
τιμον 83  σκουίων καί J j 3 ' ό δέ δηρεόσας υ ; xai ίπ 
*3υς, μέ πρόστιμο» 41 σκούδων χα! 2 [3 , έάν ίχτ; 
περιουσίαν, ιι δ άλλως, με μβστίγ^σι» μέχρις έχροής 
«Γματος »

» Γήν διυτέραν φοράν τιμωρείται μέ μαστίγωσιν πε* 
pi τά δάση η »ις τα μέρη οκοϊ έδήρευσ-, χαί μ ί ίξο 
ρίαν εΐς άπόβτασιν ?εκβπέντε λιυγών.»

■ Γην τρ'.χην y jp iv  τιμωρείται μέ δεσμά ή μέ μα- 
ϊτ ίγω σ ιν κ ϊ ί  εξορίαν αίωνίβν εκτός ιοΰ κράτους, καί 
μέ δήμευτιν τής πιριουσίβς του, παραβαίνω* δέ τήν 
εξορίαν του, τιμωρείται μέ κεραλίκήν ποινή».

» Ο δηρευσας μικράν αγραν τιμωρείται τήν μέν 
πρώτην φοράν μέ πρόστιμον 6 σκούδων xai 2)3 , έάν

π*ριθ'->ΐ!αν. ιι 0 άλλως με φυλάκισιν ενός μηνός 
• π άρτω κ ιί υίατι.

» Γην δευτέραν φοράν τ μωρείιαι μέ τό 5ιπλά?ιον 
τοΰ ρτδέντος προστίμου, xa! έν ελλείψει τούτου, μέ 
μαστίγων ιν και τον κύρωνα έπί τρεΐ; *αδ' έκάστην 
ωρ»ς χατά τήν αγοράν.

• Γήν δέ τριτ*ί» φιράν, ι’χτός τής ρηδείσης ζ ΐα ία ς, 
μέ μαϊτίγωτίν περί τάς έπαύλεις, τά δά?η, τοΰς 8α 
μνώνα; κβί άλλα μέρη όπου έπράχθη τό έγκλημα, κα: 
μέ έξορίαν δεκαπέντε λιυγών είς τά πέριξ.

XI σωματικοί ποι α! δέλουσίν έπιβάλλισδαι έπί av- 
βρώπων κοινών xai χυδαίων, δηλ. μή εύγενών.

ΤΕΛΕΓΑΙ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΠΑΡΑ ΤΑΡΤΑΓΟΙΣ

Οι Γάρταροι περί πολλοΰ ποιοΰνται, χατά τάς πα 
ραδόσεις των, νά γνωρίσωσιν ακριβώς τήν ώραν, χαδ'ή* 
δ δνησκων ιχπνέει Αί επικήδίίοι ηότών τελεταί στη. 
ρίζονται χατά μέγα μέρος έπί τής γνώσεως τούτης' 
διό καί έγρηγορίΰτι πβρά τώ ά ιβενιϊ μέ τό ώρολόγιον 
«να χεΐρβς. Είς τών πιρικυκλούντω* τό» άίδινή tt-

ρέων «ρ,θμεί τά λεπτά, χα! μ ά Χ ι ,τ ι  ta ίευτερ ίλεκτ* 
τή ί ωρβς μετά μεγίστης προιοχής.

Φολάτιοιιοι Si τό πτώμα έπ! τρεις δλοκλήρους ήμέ- 
ρας, τήν §ε τετάρτην παραδίϊουιιν αύτό είς τάςφλο’γας. | 
Πρός το3το, δ .Ιαμα,  (ίεριύς άνώτιρβς) πορεύιται είς ! 
την καλιίδην τοΰ τεδνεώτος μετά το'ι μ εγά .Ιου  π ψ ι -  1 
στάβον,  της οοζύγου του χβ! τών χυριωτέρων ίερε'ων· ; 
πληδυ; ιερέων χά3ηνται περί τήν χαλύδην του μβχβρίτβυ' 
άπώτιρρν δέ ιιτατα ι δ λαός ουνηγμένος. Τό οώμα τοΰ 
νεχροϋ, φερόμενον έπί μηχανής τίνος ξυλίνης, είναι χε- 
κα/υαμέ»ον δι ΰφά»μαιος διαδεδρεγμένβυ έντός πίοοης, 
ίάν δέ 6 απο9βνών ήναι ήγεμών, φέρει έπί χιφβλής 
ίτεφανον, οπυθεν τοΰ όποιου χριματβι πίπλος μέλβς.
Ο λ α α ά ,  χαδηιενος έπί φορείου, προηγείται τοΰ νε- 

κροΰ.^ Ολοι οί Ιερείς άκολουβοΰίΐν ασκεπείς τήν χεφα
λήν· εμπροτδεν τοΰ Λαμα παιανίζει  ̂ μουσική, ή δέ 
πλι-,Ους τοΰ λαοΰ φράττει ιήν δδόν. , ‘Η πυρά άνα- 
πτιτα ι είς άπότταιιν βημάτων τινών άπό τής κα* 
λυβης τοϋ μακαρίτου. Σχάπτουσι τήν γήν εΐς βάδος 
δύο περίπου οργυιών, ωττε τό οώμα νά δυνατά: νά 
εΐιέλδη Οίλάδην χβδήμινον. Εϊς έ^άστην γωνίαν t C3 
λβ«κου τούτου χατατκευοίζουσιν όπάς,Γνα b άήρ κυκλό- 
®ορή έλευδέρως· τταρά δέ τάς δπάς τβύτας δέτουβι» 
υλας χβυβτιχάς. Εί; τήν βάσιν τοΰ λάκκου, έπί τρί* 
πβδος, ευρίικετβι λιβη; φέρων χβυϊόζυλα· έπί τούτου 
τίθεται τό οώμα, χβδήμενον, ώς εΓρηται, καί στηρι- 
ζόμενον άπό τοϋ λαιμοΰ βοηδεία ξύλου τινός. ‘Ο 
■ίαμα άνατΜει ί  ?ίιβς τή/ πυράν, καί άποβΰρεται άκο- 
λοΰδως μετά τής μουοι*ής· άνδρωποι όμως, προϊδιω· 
ριτμένοι διά την φροντίδα τής πυράς, μέν»υΐ[» έκεΐ 
δια να έπιχεωτιν από καιρόν ιίς καιρόν πίσβαν έπί 
τοΰ πτώματος. Τό πΰρ *βίει έπί πολλάς ώρας* 
ίφοΰ δέ σβειθ^, ιυλλέγουϊΐ τήν τέφραν τοΰ πτώματος, 
τήν διιοίαν δι*τηθίΰ jiv ώ ; λείψανον ίερί». Είς μνήμη* 
τοΰ νεκοοΰ έγείρουσιν έπί τής βύτής δέσεως μνημείο» 
έξ άργίλλοο χβί βύρλων.

ΙΙΟ ΙΟ ΙΊΣ .
ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ.

K op i v v a μ '  i r  σου φίλημα, την φ λ ό γα  μ ου  θά σδόσης  ;
—  Νά λ α ό ι  ί ο ,  π λ η σ ί α σ ι .— δ ι α τ ί  ν ά  χύσης  j 
Τοΰ πρώτου.Τϋ(> δρ ιμ ύ τερο τ  ; Λός μ ο ι  ά χ όμ ΐ  ενα,
Α ο( ί ν ν α .—  Ιδού .— ’12 / χα ίομα ι ,  θ ε έ !  ώ σάν  χ ά ν ίν α  
Αέν μ  εδωχες. Λχόμι ε ν  . . . νΩ δρόσος π α ρα δ ε ίσ ο υ  !
—  Να έκατο ί ,  σ κ ο π α ιν ε 1 ε ! τόρα  εύγαρι&τήσου·
Τ ΐ λ ε γ ε ί ' ,  δέν  σοΰ ε γ θ α σ α ν  ;  — Ό ξύτερα  τά  βέλη.  
— Λ οιπ όν y γ ά  λ αβ ε  χ ί λ ι α — Μοϋ φ λ έγ ο ν τα ι  τά  μέλι}* 
Λ αύρα  πυρός  τ ό σ ώ μ ά μ ο ν  χ α τέχ αυο ι . .  . μ η  φεύγε ις . . .  
Κ όρ ιν ν α . . . .—τ- Νά έδώ ε ίμ α ι ,  ε ίπέ  λ ο ιπ ό ν  τί θε^εις.

(Μετάφρασις.)


