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INTRODUCCIÓN





Presentamos aquí un nuevo manuscrito, una antigua traducción de El Qui-
jote en lengua griega, que apareció inesperadamete en la Biblioteca Genadio
hace ya unos años, cuando la autora de este trabajo se encontraba investigando
sobre la obra del conocido intelectual griego Isidoro Skilitses1. Buscando in-
formación sobre la traducción que de de la obra de Cervantes había hecho este
último, encontré una ficha cuya única anotación era: Δον Κισσότης. Pregunté
a los bibliotecarios los cuales no entendían a qué correspondía aquella falta
de datos. Después de una cierta insistencia, me trajeron un manuscrito en unas
condiciones bastante deterioradas, que descubrí correspondía a una traducción
de Don Quijote. Hablé con la dirección de la Biblioteca para comunicarles mi
intención de leer el manuscrito para lo cual me lo enviaron digitalizado. Con
el fin de darlo a conocer, enviamos en su día un mero avance, un somero es-
tudio con la descripción de sus características, para que fuera publicado en la
revista Erytheia2, sin conocer todavía la catalogación que posteriormente le
asignaron.

La existencia de algunos otros manuscritos, supuestamente de principios del
siglo XIX, con la traducción en griego de Don Quijote de la Mancha o de cier-
tos pasajes de la obra, era ya conocida a través de diversos artículos. El año
1966 se publica la descripción de un códice con la que parece ser la primera
traducción en griego de la obra de Cervantes3. Dicho manuscrito provenía de
la biblioteca de la familia de los Mavrokordato, en la cual se habían encon-
trado, entre otras muchas obras, dos ejemplares de la novela de Cervantes en
francés e italiano4. El segundo manuscrito fragmentario de la obra de Cervan-
1 Δον Κιχώτης ο Μαγκήσιος, Μεταφρασθείς εκ του Γαλλικού υπό Ισιδωρίδου Ι. Σκυλίσση,
Trieste 1864, Cf. O. Omatos, «Don Quijote de la Mancha, un cuento para niños griegos del siglo
XIX», Polyptychon, Homenaje al profesor Ioannis Hassiotis, C.E.B.N.Ch, Granada 2008.
2 Cf. O. Omatos,«Οι τύχες του Δον Κισσότη» en un nuevo manuscrito del siglo XIX», Ery-
theia 2006, pp. 167-185. Según se deja constancia en su introducción, el artículo proporciona
información sobre la aparición de un nuevo manuscrito con 87 capítulos de la obra de Cervantes
en lengua griega, manuscrito del que se hace una primera exposición y valoración y que sería
estudiado en profundidad en una publicación posterior.
3 Lukía Drulia, «Ελληνική μετάφραση του Δον Κιχώτη (περιγραφή ενός κώδικα)», Ο Ερα-
νιστής, τόμος 4, Αθήνα 1966, 25-29. El manuscrito será denominado Σγουρδαίου, nombre
de sus poseedores. Posteriormente es interesante el artículo de la señora Cornelia Papacostea,
«Préoccupations livresques de Scarlat Mavrocordat dans un manuscrit de la Bibliothèque de
l´Académie Roumaine», Rev. Études Sud-Est Europeens, XXVIII, 1-4, Bucarest 1990, pp. 1-37.
Se trata de la correspondencia entre Scarlatos Mavrocordatos y el doctor Thomas Testabuza, en
la que aquél expone interesantes comentarios a libros recientemente leídos, entre ellos El Quijote
de Cervantes.
4 Sobre la gran transcendencia de los principados danubianos en la incorporación de Grecia a las
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Introducción

tes, encontrado en Vitina, fue descrito, estudiado y traducido por el profesor
Kechagioglu5. Asimismo, la profesora Tambaki nos dio a conocer, en el Con-
greso de la Sociedad Europea del año 2006 celebrado en Bucarest, la existencia
de un manuscrito en la Academia de Rumanía, el más extenso aparecido hasta
entonces6.

Casi al mismo tiempo que aparecía el manuscrito en la Biblioteca Genadio,
se publicaba la magnífica edición de los profesores Kechagioglou y Tambaki
en la que se recopilaban y se estudiaban profundamente todos los fragmentos
de las antiguas traducciones del Quijote que habían aparecido hasta entonces,
incluida la lectura del extenso manuscrito de Rumanía, que comprendía prácti-
camente completa la segunda parte de la obra de Cervantes. La citada edición
contiene, por tanto, el estudio del χειρόγραφο Σγουρδαίο, el del χειρόγραφο
Βιτίνας y el del anteriormente citado de la Academia rumana7. A los ya es-
tudiados por los profesores citados, viene a añadirse ahora el manuscrito más
completo de los conocidos, cuya lectura presentamos aquí, y cuya aparición
fortuita ha venido a ampliar la difusión de la obra de Cervantes en lengua grie-
ga en época todavía temprana8.

Descripción del manuscrito Genadio

En la Biblioteca Genadio de Atenas, a partir de su aparición fortuita, apare-
ce catalogado como Χειρόγραφο MSS798 Α Βιϐλίο k 39- Β Βιϐλίο k. α-οδ.

corrientes de la Ilustración, cf. A. Tambaki, «Χειρόγραφες μεταφράσεις του Διαφωτισμού. Η
πρόσληψη των ευρωπαϊκών αφηγηματικών ειδών», Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας Ate-
nas 2001, pp. 38-52,. en el que presenta un catálogo de los libros de la biblioteca de los Mavrokor-
datos. «Οι εκδοχές της πεζογραφίας μέσα από τα μεταφρασμένα κείμενα»,Από τον Λέανδρο
στον Λούκη Λάρα, Iraklio 1997, pp. 191-204, o el capítulo «Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ορισ-
μός, γένεση και εξέλιξη του φαινομένου», en su libro Περί Νεοελληνικού Διαφωτισμού Ed.
Ergo, 2004, pp. 23-4.
5 Giorgos Kechagióglou, en su artículo «Η πρώτη γνωστή Νεοελληνική Ματάφραση του Δον
Κιχώτη», Μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Tesalónica 1990, pp.175-184, y en su libro Πεζογραφική
Ανθολογία. Αφηγηματικός Γραπτός Νεοελληνικός Λόγος, Ι, Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, Tesa-
lónica 2001, pp. 522-557.
6 Códice 1471, 530 páginas.
7 Cf. Μιχαήλ Τσερϐάντες, Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας. Η πρώτη γνωστή
ελληνική μετάφραση, Ινστιτουτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνων 99,
Εισαγωγή: Γ. Κεχαγιόγλου  Α. Ταμπάκη, Αθήνα 2007.
8Cf. Guillermo Marín Casal: «A propósito de la edición de la primera traducción griega del
Quijote y el hallazgo de un nuevo manuscrito». TRANS nº 14 2010
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Introducción

(1-74) Χειρόγραφο ακέφαλο [1825 ή 8]9. Efectivamente, es un manuscrito
acéfalo pero no mútilo de colofón. Conserva la pasta última muy adornada con
esquinas incrustadas. Sus medidas son: 24 cm. x 34cm.

Consta de 597 páginas de las cuales tres están en blanco. Por un lado, la pá-
gina final verso del primer libro no está escrita, sin duda para que el comienzo
del segundo libro comenzara en página recto. Son más difíciles de explicar las
páginas sin texto anteriores al final del manuscrito. La página 230v. tiene el re-
clamo [ὁ φρ.] pero las dos siguientes páginas están en blanco, y la que tendría
que ser la página recto requerida por el reclamo, curiosamente aparece como
página verso con su reclamo. La página verso final termina con un colofón:

τέλος καὶ τῷ Θεῷ Δόξᾳ καὶ τῷ γράψαντι
ῥώμη

Las huellas del cosido de los cuadernillos se ven al descubierto en el lomo
y aparecen sueltos en algunos casos. Los hilos son más evidentes en ciertas
zonas, como entre las páginas 88-89 y 45-46. La primera página, recto, aparece
suelta y muy deteriorada, de color más oscuro, como sucia por la humedad, en
la misma situación que otras muchas. Las diez primeras páginas aparecen muy
dobladas y maltratadas en el vértice superior izquierdo. Y las últimas páginas
están deterioradas por la parte inferior. El lomo de la página 22r. está muy
deteriorado en el centro y por el borde superior, y a partir de la 27r. la mitad de
la página en vertical está mucho más oscura y borrosa, igual que las siguientes
página recto hasta la 43 inclusive. Está muy deteriorado el vértice superior
derecho, así como la parte superior del lomo y los bordes superiores y laterales
a lo largo de las páginas 43-44. Las páginas verso de 60-61-62-63-64 (últimas
del libro primero) se ven mucho más oscuras.

El papel es ligeramente áspero y se distinguen en algunos casos con claridad
los nervios horizontales de la urdimbre en las zonas no escritas, como el mar-
gen superior de la 27r. Frecuentemente se trasluce lo escrito por el otro lado
dificultando en ocasiones su lectura. Las líneas se transparentan y la escritura
del verso va sobre la del recto.

El manuscrito no contiene ilustración ninguna. La mancha varía en general
entre 23 / 24 / 25 líneas, excepto en las páginas que comienzan o terminan
9 En la última página del manuscrito, y tras la fórmula ritual del colofón, aparece escrita por
la mano del copista la fecha de redacción del manuscrito; debajo hay una anotación anónima
a lápiz en la que consta la citada fecha de 1825. Sin embargo, no ha podido confirmarse esa
datación.
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Introducción

capítulo. El texto del final del primer libro termina en unas líneas del recto y
deja libre todo el resto de la página y la página verso siguiente. El segundo libro
empieza en recto suprimidas todas las introducciones que tienen el original y
la versión de Franciosini. Las páginas del manuscrito no están numeradas y
al final del texto del verso en el ángulo inferior derecho, aparece siempre el
reclamo dentro de un gráfico decorativo.

El texto comienza ya avanzado el capítulo λθ (39) de la obra de Cervan-
tes, con el relato del cautivo. A partir de ahí, continúan todos los demás hasta
completar la primera parte. Sin solución de continuidad, y dejando en blanco
la página verso del folio anterior, se suceden todos los capítulos del segundo
libro de El Quijote. En resumen, el manuscrito presentado aquí consta de 87
capítulos, 13 capítulos de la primera parte, (desde el 39 ya empezado, hasta el
52), y 74 capítulos de la segunda.

Lectura del manuscrito

Ante la aparición de este nuevo texto manuscrito se nos plantearon dos ob-
jetivos: leer en primer lugar los trece capítulos correspondientes a la primera
parte del Quijote (127 páginas), que se nos ofrecía como novedad respecto a
los conocidos hasta entonces, y sería, por tanto, una nueva aportación al tema,
y por otro lado, interesaba investigar si existía relación entre los anteriores tex-
tos encontrados, y tan exhaustivamente estudiados por los profesores citados
en su voluminosa publicación, y el texto del nuevo manuscrito. Nos parecía
interesante confirmar la opinión del profesor Kechagioglou cuando afirma que
este nuevo manuscrito parece proceder de la misma fuente que el de la Aca-
demia rumana, fuente que se ha demostrado ser una evidente traducción de la
versión italiana de Franciosini10.

Efectivamente, en las 127 páginas de la primera parte, de las que no teníamos
como punto de referencia el manuscrito de Rumanía, hemos podido encontrar
evidencias de que nuestro copista sigue la traducción de Franciosini, como fijan
los autores citados. El italiano innova, por ejemplo, la expresión de Cervantes:
«ninguna diferencia de Pedro a Pedro» traduciendo: «e qualche differenza da
Pietro a Giovanni», y así lo traduce nuestro copista griego «καμία διαφορά
10 Φαίνεται πως η επιμελημένη γραφή του χφ είναι κάπως ὀψιμη (ίσως των αρχών του 19ου

αι. […] Είναι φανερό, κατά τη γνώμη μου, ότι, παρά τις μικρές λεκτικές παρεκκλίσεις, καί
το χφ αυτό πηγάζει από την ίδια αρχική ελληνική μετάφραση του έργου, Μικρά φιλολογικά
τεύχος 25, ἀνοιξη 2009, σ. 11.
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ἀπό τό πέτρον, ὡς τόν Ϝιοϐάνον» (42r.). En el capítulo (49v.) igualmente,
Franciosini traduce el nombre de El Cid como Marte y así lo traduce nuestro
copista. En el mismo capítulo, entre los nombres famosos de diversos países
introduce Franciosini el de Pietro Strozzi en Florencia, nombre que no está en
Cervantes y que nuestro copista reproduce. En el título del capítulo (μβ) hay
un error curioso común a ambos. Donde Cervantes escribe: «Acontecimientos
sucedidos en la venta» parece que Franciosini confunde este último término
y traduce: «alla finestra», y nuestro copista le sigue y traduce: «παράξενα
συμβεϐηκότα ὁποῦ ἐσυνέϐηκαν εἰς τό παράθυρον». Observamos también
que en el capítulo (μθ) falta el título completo, igual que en Franciosini.

También se encuentran abundantes licencias personales, bien en la expresión
que en Cervantes dice: «y allá se las compongan», que Franciosini traduce: «e
chi ci vuol pensar, ci pensi», y el copista griego interpreta a su modo: «ὅποιος
ἔχει ἀμπέλια ἅς βάνη ἐργάτες», o cuando Franciosini, siguiendo a Cervantes,
escribe en un paréntesis: «come dice Tullio», y nuestro copista, sin duda para
poner en evidencia su cultura, escribe: «ὡς καθώς λέγει ὁ Κικέρων». Hay
errores o diferencias de traducción con respecto a la fuente italiana, como en
el relato de la bella Leandra (56v.). El término il suoi parentes en Franciosini,
nuestro copista lo entiende mal y lo traduce por οἱ γονεῖς της, cuando debería
haberse traducido por οἱ συγγενεῖς της, siendo así que la joven era huérfana
de madre. Otro caso sería cuando Franciosini, traduce de Cervantes (48v.) la
expresión tres siglos y nuestro copista escribe τρία χρόνια etc.

Igualmente se encuentran similitudes y diferencias incluso en cuanto a los
paréntesis que aparecen en Franciosini y que, a veces, nuestro copista respeta.
En el capítulo μγ (24r.) Franciosini hace referencia a algo ya dicho: (como e
detto) y nuestro copista escribe: «ὡς καθώς (εἶπαμεν)». Y, a la inversa, hay
frecuentes paréntesis fuera de lugar con respecto a su fuente (28v.), (52v.). En
otras ocasiones encontramos incluso nombres que no aparecen ni en Cervantes
ni en Franciosini. En el cap. μγ, (25v.) se refiere nuestro copista al ἀράπης
Ἀγιγιάτης, nombre que no figura en ninguna de las fuentes.

También hemos visto diferencias extrañas y errores que no sabemos si son
debidos a su traducción o a la lengua fuente. Por ejemplo, la carta que escribe
Sancho a su mujer (cap. 36), que, en la obra de Cervantes está fechada el 20 de
Julio de 1614, en la traducción de Franciosini la firma el 20 de Mayo de 1625,
el manuscrito de la Academia de Rumanía el 20 de agosto, sin concretar año,11

11 Según aparece en la edición de Kehagioglou, Tambaki, p. 391.
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y en el Genadio figura el 2 de Agosto (quizá este copista no vio el segundo
dígito del rumano).

Podríamos comentar otros cambios y libertades en partes versificadas del
texto de Cervantes que Franciosini siempre traduce. En el capítulo 27 de la
obra de Cervantes existe un pareado:

no rebuznaron en balde
el uno y el otro alcalde

que Franciosini traduce: «non ragliarono in vano nè l’uno nè l’altro iudice»,
del cual traduce el rumano:

δεν πιστεύω να ηγκάρισαν ματαίως ποτέ
οι δύω ευγενείς και περίφημοι κριταί.12

mientras que el Genadio traduce:

Δέν πιστεύω νά ἐγκάρεσαν ματαίως ποτέ
οἱ δύω εὐγενεῖς καί περίφημοι ποιηταί

¿De dónde saca el copista de la Genadio el término «poetas» y no lo hace
ni el rumano ni Franciosini? Hay, por tanto, muchos ejemplos de variaciones
entre las traducciones del Genadio y del manuscrito rumano.

También hemos observado que éste último tiene iniciativa propia en otros
casos cuando, por ejemplo, en el capítulo μζ hace un punto y aparte para poner
de relieve, en medio de la página, el título de la carta: Ἐπιστολή τοῦ Δουκός
πρός τόν σάντζον, lo que no está en el rumano13 ni tampoco en Franciosini.

En cuanto a las partes versificadas, es evidente que ninguno de los dos ma-
nuscritos traducen los textos en verso, que sí traduce el italiano, sino que re-
curren a dejar vacíos o a traducirlos como texto seguido, aunque es evidente
que en muchas ocasiones no entienden lo que los versos dicen. En el capítulo
XVIII escribe Cervantes:

12 Los textos de la edición de la Academia rumana están escritos con sistema monotónico, Cf.
Τα κύρια χαρακτεριστικά en el capítulo Αρχές της έκδοσης, de la edición del libro citado, p.
153.
13 No lo hemos encontrado en las notas de la edición de la profesora Tambaki.
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Oh dulces prendas por mí mal halladas,
Dulces y alegres cuando Dios quería!

Y sigue en prosa: ¡Oh tobosescas tinajas que me habéis traído a la memoria
la dulce prenda de mi mayor amargura!»

Franciosini p. 166 (097) lo traduce todo: o dolci gioie, per mio mal trovate,
dolci, allegre quando il Ciel voleva, o Tobosetche borre, che...

Rumanía mezcla las dos exclamaciones. Quizá no entendía la primerα parte
y dice todo en prosa: «Ωγλυκία καί χαροποιά βαρέλια τοποζικά, όταν ήθελεν
ο Ουρανός!» Exactamente así lo traduce el Genadio.

Pero, incluso son diferentes los espacios que dejan cada uno de los manus-
critos allí donde están los versos, según vemos directamente en los capítulos
manejados. Casi al final del capítulo primero, refiriéndose a Angélica, cuyas
frivolidades no quiso cantar el gran Ariosto, el original español presenta un
pareado que Franciosini traducirá exactamente:

Y cómo del Catay recibió el cetro,
Quizá otro cantará con mejor plectro.

El rumano deja un vacío de casi una página entera, el Genadio se limita
a dejar un pequeño vacío con unos puntos suspensivos. ¿Estaba siguiendo al
italiano y no encuentra razón para dejar tanto hueco? Éste es un ejemplo como
otros que se constatan en algunas ocasiones. En el capítulo XVIII, del original
hay una serie larga de versos, seguidos de un soneto. El manuscrito rumano
(según la información de las notas a pie de página del libro antes citado)14 deja
libre dieciseis líneas de la página, toda la siguiente y ocho de aquella donde
retoma el texto. Genadio deja un espacio de tres líneas para la larga serie de
versos y otras tres para el soneto. En otras ocasiones parece que el rumano deja
tantas líneas vacías como versos tiene la fuente italiana.

Por ejemplo, al final del capítulo 6º hay tres versos en el original y el manus-
crito rumano deja tres líneas, mientras que el Genadio deja un pequeño vacío
con unos puntos supensivos. En el capítulo 57 del segundo libro, hay un largo
romance que canta Altisidora, y el traductor rumano, según las notas de la edi-
ción,15 deja treinta líneas en blanco y el Genadio trece. Como excepción, vemos
el final del texto del manuscrito Genadio con dos páginas completas vacías. No

14 Cf. p. 266.
15 Cf. p. 525.

19



Introducción

hemos logrado entender la razón que explique esas diferentes opciones, sobre
todo cuando vemos que, en el último capítulo, (el 74), en el epitafio de diez
líneas que escribe el doctor Carrasco, el rumano deja naturalmente once líneas
vacías mientras que el Genadio deja dos páginas completas en blanco.

Nuestra edición

Nuestra edición difiere, sin embargo, en cuanto a sus objetivos, con respecto
a la publicación de los profesores Kechagioglou y Tambaki16. Nuestra lectura
del texto se presenta tal como aparece en el manuscrito, sin intervención, ni en
cuanto a la actualización de la lengua ni en la separación del texto en párrafos
correspondiendo al estilo directo en los diálogos de los personajes. Nos parecía
interesante presentar la lectura de un manuscrito de El Quijote con fidelidad
histórica del texto original, como un texto en el que se observe el funciona-
miento de la lengua escrita en esa época primera del griego, la ortografía, la
gramática, el vocabulario, los usos grafemáticos las expresiones etc. etc.17. Se
pretende más un análisis lingüístico y paleográfico de este nuevo testimonio
manuscrito de El Quijote.

Hemos procurado escribir el título de los capítulos respetando la forma con
la que aparecen en el original, generalmente en tronco de pirámide. El cam-
bio de página en cada capítulo de verso a recto, va anotado a su comien-
zo, bien 3v. 3r. Y en cada página va señalado el comienzo cada cinco líneas
con la marca / / .

La conjunción καί, que el copista escribe casi de modo general en forma
abreviada, hemos optado por presentarla siempre completa por la dificultad de
reflejar los trazos con los que aparece. Hemos conservado, asimismo, los sím-
bolos inferiores de marca de diptongo así como la representación del dígrafo
-μπ, con el uso grafemático de la π coronada por un punto, tal como la escribe
el copista.

16 […] η έκδοσή μας είναι καί χρηστική (απευθύνεται, δηλαδή, στο σύγχρονό μας αναγνωσ-
τικό κοινό καί προσπαθεί νά ανταποκριθεί στην πιο άμεση ζήτησή του  τη γνωριμία του με
το ίδιο το κείμενο): άρα επιλέγει μορφή που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα σύγχρονά
μας ορθογραφικά και γραφηματικά θέσμια. o.c., p. 151.
17 Cf. el artículo del profesor Kechagioglu «Η πρώτη γνωστή Νεοελληνική Ματάφραση του
Δον Κιχώτη», Μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Tesalónica 1990, pp.175-184, y en su libro Πεζογρα-
φική Ανθολογία. Αφηγηματικός Γραπτός Νεοελληνικός Λόγος, Ι, Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη,
Tesalónica 2001, pp. 522-557.
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Hemos señalado a pie de página las observaciones sobre variantes, errores,
inseguridades que aparecen frecuentemente, (en pocas líneas puede aparecer
escrita la misma palabra con tres formas distintas: παραστίνουν / παραστή-
νουν / παρασταίνουν (45v.), o la misma expresión verbal con forma dife-
rente: μακαρι νά σας ἀρέσῇ / μακάρι νά μή σάς ἀρέσει (41r.). Hemos mar-
cado errores de otro tipo como la confusión en la numeración de los capítu-
los. (En el título del capítulo 36 leemos doble numeración: κεφάλαιο κε,λε).
Otras veces es la repetición de la sílaba final de la página verso en el comienzo
del recto siguiente, (19r.), así como frecuentes tachaduras y correcciones en
el interlineado.

Hemos hecho constar, asimismo, los vacíos dejados por el copista cuan-
do no se traducen las partes versificadas. Hemos señalado igualmente a pie
de página los nombres propios o expresiones del original y, a veces, los de
la fuente italiana, como un dato curioso quizá significativo de la opción to-
mada por el copista en su transcripción y de su extraña elección en algunos
casos.

El copista

Nuestro copista, como se ha dicho, no traduce, salvo excepciones, las par-
tes versificadas que sí están, sin embargo, en Franciosini insertadas siguiendo
el original español, lo que queda ya evidente desde los dos sonetos que po-
nen término al capítulo 39, y comienzo del 40, uno en boca del caballero y
otro en boca del cautivo, ninguno de los cuales aparece en nuestro manuscri-
to. El copista suprime también las partes recitadas de los encomios y epitafios
a Don Quijote en su sepultura, versos que ponen fin al libro primero, aunque
curiosamente, se mantienen los títulos de las personas que los pronuncian. El
autor del manuscrito Genadio, que evidentemente no entiende su significado,
lo transcribe simplemente según su pronunciación del italiano y en otros casos
lo traduce como puede:

Franciosini: «Il monicongo accadémico dell´Argamassiglia a la sepoltura di
Don Chisciotte»

Copista del manuscrito Genadio: Ὁ μονικάγκος Ἀκαδημικός τῆς Ἀργαμα-
σιλίας εἰς τόν τάφον τοῦ Κισσότη Ἐπιτάφιος.

Franciosini: «Del Paniaguado Accadémico dell´Argamassiglia. In laudem
Dulcinea dell Toboso»
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Copista: Ὁ Πανιγκούαδος ἀκαδημικός18 τῆς ἀργαμασιλείας19 ἐγκώμιον
εἰς τήν Δουλτζινέαν τήν τοποτζίνας. σονέτο.

Franciosini: Del capriciosso discretissimo Academico dell´Argamassiglia.
in lode di Ronzinante caballo di Don Chischiote de la Mancia.

Copista: Ὁ φρονιμώτατος ἀκαδημικός τῆς ἀργαμασιλίας εἰς ἔπαινον του
ῥοντζινάντε, τό ἄλογον τοῦ Δόν Κισσότη τής μαντζίας. σονέτο.

Franciosini: Del burlatore Accademico Argamassigliesse a Sancho Panza.
Copista: Τοῦ περιγελαϛέ ἀκαδημικοῦ ἀργαμαλ5σί, ἐγκώμιον περιπερι-

γελαϛικόν πρός τόν Σάντζιο πάντζαν.
Franciosini: Del Cacciadiabolo Accademico dell´Argamassiglia nella sepol-

tura de DonChischiote.
Copista: Τοῦ ἀποδιώχνοντος τόν Διάϐολον ἀκαδημικοῦ τοῦ20 ἀργαμασι-

λείας, εἰς τόν τάφον τοῦ Δόν Κισσότη.
Franciosini: »Del Tichettoche Accademico dell Argamasiglia, nella sepol-

tura dei Dulcinea del Toboso.
Copista: Τοῦ τηκετόκε ἀκαδημικοῦ τῆς ἀργαμασιλείας εἰς τόν τάφον τῆς

Δουντζινέα21 τοῦ τοπόζου».
También se suprimen las partes versificadas del segundo libro, pero dejando

constancia de su supresión con un mayor o menor espacio vacío, y dibujan-
do su gráfico característico (cf. 21r. y 22v.). En un caso deja prácticamente
una página entera vacía, que corresponde a los versos del canto de Altisidora
(capítulo λθ).

Nuestro copista tiene generalmente un mismo modo de escribir el título en
forma de pirámide con la base en la parte superior, así como también los fi-
nales de capítulo imitando a Franciosini; (véanse, entre otros, los de λϛ, λθ,
muy pronunciado éste ocupando casi media página, así como los finales de los
capítulos μς, μβ.

El número que marca el capítulo se corona con un gráfico (una línea curvada
en diagonal, cruzada por dos cortas líneas tranversales), el mismo gráfico que
marca el final de alguna narración, de alguna carta (como las que al comien-
zo se intercambian entre el cautivo y Zoraida) o simplemente el final de los
capítulos.

En los títulos de los capítulos escribe las letras iniciales con mayor tamaño
y cierta decoración alargando a veces los trazos finales con respecto al resto
18 Ἀκαδημικός / ἀκαδημικός.
19 ἀργαμασιλίας / ἀργαμασιλείας.
20 Sic.
21 Sic.
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de la escritura, el mismo cuidado con el que suele escribir la letra mayúscula
inicial de capítulo (cf.31v.) entre otros.

El texto de cada página comienza dejando regularmente un espacio en la
parte superior y al final otro más pequeño donde va escrito el reclamo en el
verso. Se observa una tendencia a comenzar capítulo en el recto, dejando a
veces un vacío de media página en el verso anterior (cf. 47v. y 52v.).

El reclamo va en las páginas verso (incluso cuando en el recto comienza
un nuevo capítulo, se lee el reclamo κα). En varios casos se han encontrado
errores por repetir en el comienzo del texto la última sílaba del verso (19r.).
En otros se producen cuando la última sílaba o palabra del verso se repite en
la página siguiente (32v.) (33v.), (57v.) o, al contrario, cuando la sílaba que
se escribe en el reclamo no aparece al comienzo de la página recto. Este ti-
po de observaciones se hacen constar en las notas a pie de página de nuestra
edición.

La escritura

Una serie de elementos pueden ser considerados característicos de nuestro
copista. En principio constatamos que parece ser muy poco cuidadoso, que
escribe muy deprisa con rasgos poco definidos en muchas ocasiones. Es muy
difícil a veces distinguir la -ε y la -α (ὁστερία / ὁσταρία); la -ζ- y la -ξ-, ζηράν,?
(13r.) ἄζιος ? (19r.) ἐζαγοράσθηκα? (7v.) y en la misma línea: ἠζεύρεις /
ἠξεύρεις. Tampoco es fácil distinguir la -ι- y la -η-, la -ο- y la -ω-.

Como característica de su escritura observamos el uso continuo de la stigma,
y la expresión del dígrafo (μπ) por una π coronada con un punto. Uso de la gam-
ma mayúscula como una digama Ϝ: Ϝολέτα (1r.) ϝυναίκα (3v.); uso del grupo
-ϝγ / γγ: ϝγεντιλόμος (2v.), Ϝγενεράλεν (3r.), Ϝγοφρέδο (44v.) γγιπιλτέρα
(15v.) así como el grupo -γκ-: γκενεράλημα (1r.).

La sílaba -ει- es difícil de distinguir a veces por esa rápida escritura (cf.
en 23r. ἔχει, εἶπε, εἶναι, μεγαλειότητα). Las sílabas finales suele escribirlas
con ciertos rasgos originales: (-ται) ὀνομάζεται (1r.) φαίνεται (47v.) μήτε
κοιμᾶται, μήτε ἀποκρίνεται (48r.), εὑρίσκεται (6r.). Igualmente la sílaba fi-
nal -ία-,-ίαν aparece siempre con su forma característica, contraídas las dos
últimas letras: cf. τήν ὁμιλίαν (2v.) μία πεδιάδα (16v.) τήν ἐκκλησίαν (17r.).
Formas de escritura igualmente características observamos en algunas sílabas
finales –ους, καπετάνους (19r.), la alfa final difícil de identificar: cf. τίποτα
(16r.) así como la sílaba final -ου. (cf. la frase entera ἐκείνου του νοστίμου
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και γλυκοῦ τραγωδίου (21v.). Las vocales mayúsculas llevan por lo general
el espíritu en la parte superior derecha sobre ellas: véase, entre otros muchos
ejemplos, el comienzo del capítulo (51r.).

A veces se observan dos formas diferentes de escribir la sigma final (cf. 24r.
κανένας, πατέρας, βλέπωντας), o en el comienzo de los capítulos (μα μβ).
En la palabra Κισσότης es diferente la sigma final en unas líneas después, así
como en (59r.) las palabras βοσκός, ἦχος con distintas formas de sigma final.
Todas estas características de su escritura son muy evidentes en los comienzos
de capítulos, en los que las letras tienen un tamaño mayor y donde el copista
parece escribir con más cuidado.

No siempre usa el apóstrofo: μέτ’ἐκείνους (56r.), καθ’ἕνας τήν λαξεύει
(58v.), pero en otras ocasiones: ἀπό ὅσα ἔχω (58v.). La conjunción καί apa-
rece generalmente en forma abreviada. La marca de diptongación es perma-
nente, salvo ciertos olvidos, ya sea en la sílaba tónica: σιν3ρα, Καϐαλλ2ρης,
λιμ4να, ἀφεντ1 κουπ1 ἀγωγ1της, ya en sílaba átona καπετάν5, τόπ5,
ἔν8θεν, μάτ5.

La marca del punto sobre la π para el sonido labial –μπ es usado en general,
aunque en alguna ocasión parece que se le olvida: παρπέρης (62v.). Forma
también aleatoria en la escritura es el uso de las sintomografías: κατά πολλά /
κ῎πολλά, a veces en la misma línea las dos formas distintas, (27r.), κατά γῆς /
κ῎γῆς, κατά τήν ὥραν / κ῎τήν ὥραν, κατά τύχην / κ῎τύχην. Se observa un uso
dominante de la forma abreviada ἄνος̅ en lugar de ἄνθρωπος en los distintos
casos. El pronombre átono, enclítico, lo escribe a veces unido al verbo: εἰπέμε,
ἐιπέςτα (2r.) παρακαλῶσε σιῶπα καί μή λέγεις (9r.), φανέρωσέμουτο πλέον
καθαρά (47r.), así como el posesivo en algunas ocasiones: ἡ πρασινάδατου
(52r.). No es cuidadoso siempre en marcar la diferencia ὅτι / ὁ, τι.

Hay que señalar tachaduras, correcciones, añadidos, a veces escritos en el
margen (27v.) con un pequeño gráfico para señalar dónde se ubica la falta y
otras veces sobrevolados en el interlineado (6r.). Se constatan sobre todo fre-
cuentes errores: olvido de sílabas: ἐκελάμβαναν por ἐκαταλάμβαναν, (32r.),
συμμαθής por συμμαθητής (29v.), πανηγορῶντας παρηγορῶντας (14r.),
ὑπομήν por ὑπομονήν (15v. y 16r.), κακοῤῥοικιάν κακοῤῥιζικιάν (28v.).

Asimismo, se observan errores o inseguridades de otro tipo. En dos líneas
encontramos, por ejemplo, variantes: ἐγκώμια / ἐγκώμοια (2r.) κεφαλαῖα /
κεφαλαία, σολδάτος / σολδάδος / σουλδάτος (1v.) γοητεία / γοη̈τεία, (23v.),
errores de concordancia ὅλοι ἐκείνη (18v), ὅλο ὅσοι (28r.) así como diferen-
cias en formas verbales iguales: εἶχε πάρη / εἶχε κάμῃ / εἶχε κινήσει, (15r.)
άποκρίθη / ἀπεκρίθη (18r.).
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Los nombres propios, que generalmente van con mayúscula, los vemos, sin
embargo, aleatoriamente escritos con minúscula, a veces con unas líneas de di-
ferencia: Ζωραίδα / ζωραιδα. Sólo el nombre del protagonista, Don Kiσσότης,
va siempre en mayúscula, así como Καρδένιος y Δωροθέα. Los nombres de
personas que llevan tratamiento delante, éste va en mayúscula, seguido del
nombre en minúscula: Δόν ἰωϐάνης, Δόν λουΐγγι, Δοτόρ σανσόν καράσκο,
Βασίλισσα μικομικόνα. Curiosamente, en el término Κόσμος parece gene-
ral el uso de mayúscula, quizá imitando la fuente italiana, allí donde Fran-
ciosini escribe «Mondo». En general, no se ve la razón de variantes del tipo
Κριτής / κριτής (18r.), Ἀδελφός / ἀδελφός (19r.), Δόνα Κλάρα / Δόνα κλάρα
(25r.), Δοῦλος / δοῦλος (19r.), Διαϐάτες / διαϐάτες (26r.), o la mayúscula en
Βοιδοάμαξον (38v.), irregularidades que parecen mostrar descuidos del co-
pista.

El nombre del protagonista, el ἀσχημοειδῆς καϐαλλ2ρος (41r.), presenta
variantes, según las distintas funciones, bien sea en nominativo, ὁ Δόν Κισσό-
της / ὁ Δόν Κισσότε, o en los demás casos: ἔλεγεν ὁ Δόν Κισσότε (61v.),
ἐρεθύμησε περισσότερον ὁ Δόν Κισσότε (61v.), τόν Δόν Κισσότην (61v.),
ὁ θεός νά σέ βοηθήσῃ κακοῤῥοίζικε Δον Κισσότε (65r.), pero también: βέ-
βαια, σιν3ρ Δόν Κισσότη.

Igualmente presenta variaciones el nombre del escudero; unas veces se le
cita por el nombre y apellido completo y otras veces sólo por el nombre, ὁ
σάντζιος / ὁ σάντζιο πάντζας / ὁ πάντζας. y así se encuentran variantes en
las diversas funciones: como sujeto ὁ Δόν Κισσότης, καί ὁ πάντζας. varian-
tes en caso acusativo: ἔκραζε τόν καλόν του ὁπλοφόρον σάντζιον πάντζαν
/ τόν σάντζιο πάντζαν, (30v.), τόν σάντζιον (40v.). Variantes, asimismo, en
vocativo, σάντζιος / σάντζιο / σάντζιε: βοήθησέ με πιϛέ μου σάντζιε (62v.),
βάλλε σάντζιο τήν σέλαν (36v.), ἐσύ λέγεις τήν ἀλήθειαν σάντζιο (47v.),
ἐρώτησέμε ὅ,τι θέλεις καλέ μου σάντζιο (47v.), σέ ἐκατάλαϐα σάντζιο
(47r.). Las mismas variantes en genitivo, τοῦ σάντζιο, (40v.), τό πέτασμα τοῦ
σάντζιο πάντζα (37v.).

El nombre del caballo de Don Quijote, que no aparece hasta el capítulo 43,
ῥοντζινάντε, es invariable, ὁ καλός ῥοντζινάντε (62r.), ἐγύρισε τόν ῥοντζι-
νάντε (24v.), τοῦ ῥοντζινάντε (24r.), ἐπάνω εἰς τόν ῥοντζινάντε (25v.), con
alguna excepción: ὁ ῥοντζινάντες (24v.) (48v.).
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La lengua

Expondremos a continuación una breve relación, con algunos ejemplos, de
los caracteres generales que se observan en la lengua de nuestro copista, el cual
deja en evidencia su origen a través de sus repetidos usos de expresiones como
μέ ἔδωσε (7r.), τόν εἶπε (13r.), σέ το εἶπα (19r.).]Expondremos a continuación
una breve relación, con algunos ejemplos, de los caracteres generales que se
observan en la lengua de nuestro copista, el cual deja en evidencia su origen
a través de sus repetidos usos de expresiones como μέ ἔδωσε (7r.), τόν εἶπε
(13r.), σέ το εἶπα (19r.).

Artículo

Femenino plural ᾑ=αις.
Desinencia femenino plural –αις en función de caso nominativo o acusativo:
δέν εἶχε μόνον αὐταῖς ταῖς χάριταις (56r.), τόν ἔκαμαν μεγαλήτεραις

περιποίησαις (19v.) κάμνωντας ἀναμεταξύ τους πολλαῖς, εὔμορφαις τζερε-
μόνιαις (19v.), ὅταν εἶδεν ἐκεῖναις ταῖς δύω κοπέλαις, ταῖς εἶπεν (24v.),
ὑπερϐαίνει ὅλαις ἐκεῖναις ὁποῦ ἐδιάϐασα εἰς ὅλαις ταῖς ἱϛορίαις (47v.),
πρόσωπα ἄξια διά κορῶναις (25v.).

Pronombre personal

λόγου μου, σου, etc.
τοῦτο ἔμαθε ὄχι ἀπό λόγου μου, βλέπω του λόγου μου, νά ἰδῇς τοῦ λόγου

σου, ἕνας λόγου σας, ἔϐλεπαν του λόγου τους.

Pronombre indefinido

κᾀνένας, κᾀμμία, κᾀνένα.

Uso del adjetivo πολλά

πολλά καλλήτερα, πολλά καλά, πολλά δυϛυχησμένον, πολλά παράζε-
νον.
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Conjunción concesiva

ἀγκαλά καί.

Pronombre ὁποῦ con múltiples usos

Pronombre relativo: ἄνοι̅, ὁποῦ ἐκράτησαν σκῆπτρα τί φλυαρία, ἠμπορεῖ
νά γίνῃ μεγαλήτερη, παρά ὁποῦ νά μᾶς δείχνουν …

Conjunción consecutiva: τόσον μεγάλον ὁποῦ… τόσον τόν ἀγαπῶ, ὁποῦ
μέ φαίνεται…

Αdverbio relativo: Ὁποῦ διηγεῖται διά τόν παράξενον (el comienzo del
título de los capítulos), ἐκεῖ ὁποῦ ἐκοιμοῦνταν ὁ Δόν Κισσότης, νά φύγῃ
ὁποῦ νά μήν ἠμποροῦν.

Sistema verbal

El verbo εἶναι

El infinitivo lo encontramos con las formas εἶναι, pero también ἦσθαι /
εἶσθαι en formas de expresión potencial: ἤθελαν ἦσθαι / ἤθελαν εἶσθαι.

δέν ἤθελεν ἦσθαι ἀρκετόν δικαιολόγημα, τό νά εἰπῇ τινάς… (p. 89),
ἤθελεν εἶσθαι βαρετόν ἄν σᾶς ἔλεγα… (8v.), ἄν τήν ἔνοιωθεν ὁ πατέρας
της, την ὀλιγότερην παιδείαν ἤθελαν ἦσθαι το νά κόψῇ τά αὐτιά της (12r.),
ἤθελεν ἦσθαι δύσκολον νά εὕρῃ ἄλλην συντροφίαν (21v.)

El pasado siempre ἦτον. La expresión de duda: θέλει ἦτον: μίαν κοπέλαν
ὁποῦ θέλει ἦτον ὡς δεκαέξι χρονῶν, (18r.), θέλει ἦτον πριν τα μεσάνυχτα,
(16v.).

Por otro lado se observa un uso aleatorio de formas antiguas: ἔρχετον (7v.)
ἔδωκεν τήν ἀπόκρισιν / ἔδωσεν τήν ἄδειαν (28v.) Uso aleatorio de κάμνω /
κάμω: αὐτό τό κάμνεις ἐσύ ἐγώ τό κάμω ἀλλιῶς, (35v.), ἐκαταλάμβανεν /
ἐκαταλάϐαινε en la misma línea etc.

El Futuro (con el auxiliar θέλω)

διάϐασε αὐτά τά βιϐλία τῆς καϐαλλ2ρίας, καί θέλεις ἰδῆ, «lee esos libros
de caballería y verás… (53r.)», τά ἡρωϊκά του κατορθώματα θέλουν γραφῆ
«se escribirán (41r.)». Se observan, sin embargo, variantes o errores: θέλομεν
τό ἰδῇ (24r.) / θέλουν τόν ἰδῆ (42v.), θέλεις ἰδῆ / τώρα θέλετε ἰδῇ (60v.)
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ἐγῶ θέλω κάμη / τί θέλεις κάμῃ; (23r.) θέλεις τόν γνωρίσει (22v.), θέλει
γίνη (27r.), θέλομεν ἰδῆ (25r.), θέλομεν ἰδῇ τοῦ λόγου μας (49v.), θέλω σᾶς
διηγηθεῖ (41v.).

Perfecto pasado

εἶχαν κονεύσει (28r.) εἶχε συμφωνήσει (39v.). Pero también se observan
variaciones, errores o inseguridades en dos líneas del mismo párrafo: τήν εἶχε
φιλήσει μερικαῖς φοραῖς, καί τόν εἶχεν ἰδῆ ὁ σάντζιος (36r.), ὁπου εἶχε κάμῃ
(15r.), ὡς καθώς εἶχεν εἰπῆ ὁ Δόν Κισσότης (35r.), εἶχε μυράσει (19v.), εἶχε
καταλάϐει / εἶχε καταλάϐη (30v.), εἶχε δώσει / εἶχε δώση (33r.).

Imperativo

ἔπαρε καλά λογαριασμόν (22v.)
ὕπαγε μέσα εἰς τό σπῆτι, (10v.)
ἔπαρε σιν3ρα αὐτό τό χέρι (24r.)
ἰδέτε με τά μάτια σας (32v.).
κάμε ἐκεῖνο (30r.).

La subordinación

Causal

La forma más frecuente μέ τό νά / διότι
μέ τό νά ἠξεύρω ποῖος εἶναι […] παθαίνω ἀπό τήν πίκραν μου (22r.), ὁ

ὁποῖος τόν ἀγαπᾶ ὑπέρ φύσιν, μέ τό νά μήν ἔχῃ ἄλλον κληρονόμον, (23v.),
μέ τό νά ἐδείξαμεν ἀπανθρωπίαν […] μᾶς ἐσυνέϐη ἐκείνη ἡ συμφορά
(15v.), μέ τό νά μᾶς ἐρώτησαν φραντζέζικα, ὁ χριϛιανογυρισμένος εἶπε,
νά μή τούς ἀποκριθῆ τινάς (15v.).

Final

εἰς τό νά
εἰς τό νά μάθῃ τήν αἰτίαν (22v.), τόν πόθον ὁποῦ δείχνεις πῶς ἔχεις εἰς

το νά μέ βοηθήσῃς (35r.).
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Temporal

ὅταν / ἕως ὁποῦ.
ἕως ὁποῦ νά μήν εὔγῃ ὁ ἥλιος, (25r.), [ἐσυλλογήσθη νά τόν ἁρματώσῃ

διά καϐαλλ2ρην], ὅταν ἤθελεν εὕρη ἁρμόδιον καιρόν.

Condicional

ἄν en la prótasis
ἄν θελήσω γυρίζω, ἄν δέν θελήσω κᾀνένας ἀπό ἐσᾶς δέν ἠμπορεῖ νά μέ

βιάσῃ (28v.), ἄν ἦτον ἡ κωμῳδία εἰς τέσσεραις πράξεις, ἡ τετάρτη ἤθελε
τελειώσῃ εἰς τήν ἀμερικήν (44v.) ἄν δέν ἔϐλεπαν τήν Δωροθέαν, […] ἤθε-
λαν πιστεύση (18r.) ἄν δέν ἤθελε παραμερίσῃ, τόν ἐσκώτωνε (32r.), ἄν δέν
ἦτον κρεμασμένος ἀπό τό χέρι ἤθελε πέσῃ (26v.), ἄν ἤξευρα πῶς ἤθελες
νά ἐραθυμήσῃς […] ἐγώ δέν ἤθελα ἀνοίξῃ τό ϛόμα μου (36v.), τόν εἶπε πῶς
ἄν θέλῃ νά ὑπάγῃ μαζῆ του, ἤθελε κάμῃ τόν Ἀδελφόν του τόν μαρκέζε νά
γίνῃ κουμπάρος (18v.).

Concesiva

ἄν καί / άγκαλά καί…. ὅμως. / μέ ὅλον ὁποῦ …με ὅλον τοῦτο / ὅμως.
ἀγκαλά καί εἶναι καλλήτερον […] δέν θέλω ὅμως νά .. (44v.), ἄν καί

νά τόν ἐπίαναν εὐθύς τόν ἤθελαν ἐλευθερώσῃ (34r.), σέ γνωρίζω, μέ ὅλον
ὁποῦ ἔχεις σκεπασμένον τό πρόσωπόν σου (41r.), μέ ὅλον ὁποῦ ἐγώ ἐδιά-
βασα ταῖς ἀρχαῖς τῶν περισσσῶν βιϐλίων τῆς καϐαλλ2ρίας, μέ ὅλον τοῦτο
δέν ἐδώθηκα (42r.).

En otros aspectos, nos llama la atención el signo de interrogación despla-
zado casi generalmente: τί καλόν εἶναι αὐτό ὁποῦ ἔκαμες εἰς τοῦ λόγου
σου κόρη μου, ἐρώτησεν ὁ πατέρας της; (13r.), πῶς ὀνομάζουνταν αὐτός ὁ
Kαπετάνος σιν3ρε ἐρώτησεν ὁ Kριτῆς; (19r.), εἶναι δυνατόν νά μήν κατα-
λαμβάνῃς ἡ ἀφεντ1 σου ἐκεῖνο ὁποῦ θέλει νά εἰπῇ ψιλό καί χοντρό νερό;
τοῦ εἶπε ὁ σάντζιος; (47r.).

También en interrogativas indirectas:
καί τήν ἐρώτησεν ἐκ δευτέρου, τί πράγμα ἦτον ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελε νά

τῆς εἰπῇ προτήτερα; (22v.), τόν ἐρώτησαν τι ἦτον τό αἴτιον ὁποῦ ἐφώναζε
τόσον δυνατά; (26r.), μέ ἐρώτησε τί ἐγύρευα εἰς τό περιϐόλι του καί τίνος
σκλάϐος ἤμουν; (9v.).
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Se observa el uso general del verbo «συντυχαίνω» en el sentido de ha-
blar, charlar: μήτε τρώγουν, μήτε πίνουν, μήτε συντυχαίνουν (41r.), σύντυχέ
με πλέον καθαρά ἤ εἰπέ με τί θέλει νά εἰπῇ. Uso de la expresión «κάμνει
χρεῖα» por χρειάζεται: κάμνει χρεῖα να φύγουν. Cierta preferencia por el
verbo καταλαμβάνω frente a καταλαϐαίνω. Variaciones del tipo μερικαῖς
βολαῖς / μερικαῖς φοραῖς.

Exponemos a continuación una muestra de los errores o descuidos de di-
ferentes tipos, ortográficos, morfológicos, sintácticos, que se observan en los
textos, a veces en pasajes seguidos, lo cual parece ser muestra de un copista no
muy cuidadoso.

ἡ γοη̈τεῖαις / ᾑ γοη̈τεῖαις.
περικεφαλαῖα / περικεφαλαία.
Ποσειδών / ποσειδῶν.
μακάρι νά σᾶς ἀρέσῃ, μακάρι νά μή σᾶς ἀρέσει.
ὁ ῥοντζινάντε / ὁ ῥοντζινάντες.

Nombres con minúscula o mayúscula en el mismo capítulo:

του ἀγγιμοράτου (11r) / ὁ Ἀγγιμοράτος (11r).
ἡ ζωράϊδα (11r) / τῆν Ζωράϊδα (12v).
κωνϛαντινόπολιν (2v) / Κωνϛαντινούπολιν (2r).
Δωτόρ Ἰωϐᾶν περέζ δέ Βίεδμα (19r) / ῥουΐ περέζ δέ Βιέδμα, (19r).

Variaciones ortográficas:

ἔκλαιψες / ἔκλεψες
ὁραῖα / ὡραιότητα
κενούριαν / καινούριαν
μανδίλι / μανδήλι
ὀσπήτι / σπήτι
ἀφεντία / αὐθεντία / ἀφεντ1
τῆς Ζωράϊδος / Ζωράϊδας
σουλδάτον / σολδάτον / σολδάδοι
ἐγκώμοια / ἐγκώμια
αὐφέντη / αὐθέντη
κουπία / κουπ1
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ψιλό / ψηλό
τραγῳδεί / τραγουδεῖ
ἐτραγῳδοῦσε / ἐτραγουδοῦσεν (en dos líneas contiguas).
βασίλισσα / βασίλησσα
πρετζιπέσσα / πριντζιπέσσα
εἰσοδήματα / ἰσοδήματα
κομάτι / κομμάτι

Podríamos continuar con un largo etcetera que el lector irá observando a lo
largo de la lectura de los catorce capítulos del primer libro que presentamos a
continuación. Tras ellos, incluiremos el segundo libro, cuyas primeras páginas
también pueden considerarse inéditas por haber desaparecido en el manuscrito
original rumano. Terminada la lectura, presentaremos un estudio comparati-
vo de los dos manuscritos basándonos en las características de los dos copis-
tas donde puede constatarse cómo el autor del manuscrito del Genadio sigue,
aun con ciertas variaciones propias, el manuscrito rumano que parece toma
de modelo.
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LECTURA DEL MANUSCRITO

Ὁ ἐπιτήδ ος εὐγενῆς Δόν Κισσότης
τῆς Μαντζίας





Κεφάλαιο λθ1

[ ] τοῦ γκενεράλημα, ἀλλά ἀπό τά κρήματα τῶν χριϛιανῶν · διότι θέλει 1r.
ὁ θεός καί δίδει ἄδειαν νά ἔχωμεν πάντοτε κᾀνέναν τύραννον ὁποῦ νά
μᾶς παιδεύῃ · ὁ χατζῆ ἀλής2 τέλος πάντων ἐπαραμέρησεν εἰς τήν μοθώ-
νην3, καί εὐγάλωντας τό ϛράτευμα εἰς τήν ξηράν, ἐδυνάμωσε τό ϛτόμα
τοῦ λιμιῶνος, καί ἐϛάθη καί ἐκαρτεροῦσε νά γυρίσῃ ὁ Δόν ἰωϐάνης · εἰς //
αὐτό τό ταξίδι ἐπ1σθη τό κάτεργον ὁποῦ ὀνομάζεται πρέζα4, τοῦ ὁποίου
ὁ καπετάνος ἦτον ἕνας ὑιός ἐκείνου τοῦ περιφήμου κουρσάρη ὁποῦ ὀνο-
μάζουνταν παρπαρόσα5, καί τόν ἐπίασεν ἡ καπετάν5 τῆς νάπολες, ὁποῦ
ὀνομάζετο λοῦπα6, εἰς τήν ὁποίαν ἦτον κυϐερνήτης ἐκεῖνο τό ἀϛροπελέκι
τοῦ πολέμου. · ὁ πατέρας τῶν σουλδάδων, ἐκεῖνος ὁ πάντοτε νικῶν, καί οὐ-
δέποτε νικηθής ὁ καλοῤῥοίζικος καπετάνος Δόν Ἀλϐάρο πατσϐάν7, μαρ-
κέτης τοῦ ἁγίου ϛαυ//ροῦ, καί δέν θέλω νά σιωπήσω ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη
ὅταν ἐπῆρε αὐτό τό κάτεργον τήν πρέζαν · ὁ ὑιός τοῦ παρπαρόσα ἦτον
τόσον σκληρός, καί τόσον ἐκακοκυϐερνοῦσε τούς σκλάϐους του ὁποῦ εὐ-
θύς ὁποῦ εἶδαν, ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔλαμναν τήν καπετάν5 τήν λούπα, ὁποῦ
ἤθελε νά τούς πάρῃ, ὅτι εἶχε πέσει σχεδόν ἀπάνω τους ἄφησαν ὅλοι μ1
κοπαν1 τά κουπ1 καί ἐπίασαν τόν καπετάνον τους ὁποῦ ἔϛεκεν εἰς τήν
πρίμην τοῦ κατέργου φωνάζωντας νά // λάμνουν δυνατά, καί τραϐώντας
τόν ἀπό τό ἕνα ὀτουράκι εἰς τό ἄλλο, καί ἀπό τήν πρίμην εἰς τήν πλόρην,
τόν ἐκτυποῦσαν τόσον δυνατά ὁποῦ κοντά εἰς τό κατάρτι εὐγῆκεν ἡ ψυχή
του καί ἐπῆγεν εἰς τόν Διάϐολον · τοιαύτη ἡ ἀσπλαχνία ὁποῦ ἐμεταχειρί-
ζουνταν εἰς αὐτούς καί τό μῖσος ὁποῦ εἶχαν ὅλοι εἰς αὐτόν. · ἐγυρίσαμεν
εἰς τήν κωνϛαντινόπολιν καί τόν τρίτον χρόνον ὁποῦ ἐμαθητεύθηκε πῶς ὁ
σιν3ρ Δόν ἰοϐάνης εἶχε πάρη τό βασίλειον τῆς τούνεζη, καί ἐσκλά//βωσε
τόν μολλά ἀχμέτην8 · τόν πλέον ἀνδρειότερον ἀράπην ὁποῦ νά ἐφάνη εἰς
τόν Κόσμον, τόν ἐκακοφάνη κατά πολλά αὐτό τόν βασιλέα τῶν τουρκῶν,
καί μεταχειρίζόμενος τήν φρονιμάδα ὁποῦ ἔχουν ὅλοι τοῦ ὀσπητίου του
ἔκαμεν ἀγάπην μέ τούς βενετζ1νους, καί τόν δεύτερον χρόνον ἐπῆρε τήν

1La página suelta con la que empieza el manuscrito comienza con el relato del esclavo, corres-
ponde al capítulo 39 de la obra de Cervantes del que falta aproximadamente la mitad. – 2En
Cervantes (Edición de Francisco Rico): Uchalí, almirante de la escuadra turca. Εn Franciosini:
Ucciali. – 3En Cervantes: Modón. En Franciosini Modone. – 4La galera llamada La Presa. –
5Barbarroja. – 6Cervantes: La Loba. Franciosini: La Lupa. – 7Don Álvaro de Bazán, Marqués
de Santa Cruz. – 8Muley Hamet.
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Ϝολέτα, καί τό φόρτε, τά οποῖα τά εἶχεν ἀφήσει ὁ σιν3ρ Δόν Ἰοϐάνης ἀτε-
λείωτα, διότι δέν ἐπρόφθασε νά τά τελειώσῃ ὡς καθώς ἔπρεπεν · ἐν ὅσω
ἔγι//ναν ὅλα αὐτά ἐγώ εἴμουνα εἰς τό κουπί, δίχως νά ἔχω κᾳμμίαν ἐλπίδα
ἐλευθερίας, μήτε ἔλπιζα νά ξαναγορασθώ, διότι εἶχα ἀποφασίσει νά μή
ϛείλλω εἴδησιν εἰς τόν πατέρα μου.

1v. εἰς κοντολογίαν ἐπάρθηκεν ἡ Ϝολέτα, καί τό φόρτε εἰς ταῖς ὁποῖαις χῶ-
ραις ἦτον ἑϐδομηνταπέντε χιλιάδαις τοῦρκοι ἁρματωμένοι, καί ἀράπιδες
καί ἄλλο ϛράτευμα ἀπό ὅλην τήν ἀφρικήν παραπάνω ἀπό πεντακόσιαις
χιλιάδαις, καί εἶχαν μαζῆ τους καί τόπ5 καί ἄλλα ὄργανα τοῦ πολέμου ·
ἀγκαλά καί αὐτό τό ϛράτευμα μόνον μέ ταῖς πετρ5ῖς ἠμποροῦσε νά κρε-
μνήσῃ τήν //Ϝολέτα καί τό φόρτε, ἐπῆραν ὅμως πρῶτα τήν Ϝολέτα, τήν
ὁποίαν ἕως τότε τήν ἐκρατοῦσαν ἀνίκητον, καί δέν τήν ἐπῆραν ἀπό κᾀ-
νένα πταίσιμον ἐκεινῶν ὁποῦ τήν ἐδιαφεντεύαν, ὁτι ἔκαμαν ἐκεῖνο ὁποῦ
ἔπρεπε, καί ὁποῦ ἐδύνουνταν · μόνον ἡ δοκιμή ἔδειξε τήν εὐκολίαν ὁποῦ
ἦτον εἰς τό νά κάμουν μετερίζια, διότι δύω πηθαμαῖς ἀπό κάτω εἰς τόν
ἄμμον εὑρίσκουνταν τό νερόν, καί οἱ τοῦρκοι δέν ἠμποροῦσαν νά τό εὕ-
ρουν οὔτε // μέ δύω ὀργ5ῖς · καί ἔτσι σκάφτωντας μέ τά σπαθία ἔκαμαν
τόσον ὑψηλά τά μετερίζια ὁποῦ ὑπερέϐηκαν τά9 τείχη τῶν καστελίων, καί
δέν ἠμποροῦσαν μέ κᾀνέναν τρόπον νά διαφεντευθοῦν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον
μέσα εἰς10 τό καστέλι · μερικούς τούς ἐφάνη πῶς δέν ἔπρεπε νά σφαλι-
σθοῦν μέσα εἰς τήν Ϝολέτα, ἀλλά νά ὑπάγουν νά τούς ἀντικρύσουν εἰς τήν
σκαλάν ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον τό ϛράτευμα, ἀπό τά καράϐια καί ἐκεῖνοι ὁποῦ
τό λέγουν αὐτό // συντυχαίνουν ἀπό μακρυά, καί δέν ἔχουν τήν πρᾶξιν
εἰς τοιαῦτα συμβεϐηκότα, διότι εἰς τήν Ϝολέτα καί εἰς τό φόρτε μόλις ἦτον
ὡς ἑπτά χιλιάδες σολδάτοι11, καί πῶς ἠμποροῦσαν τόσοι ὀλιγοϛοί, ὅσοι
ἀνδρεῖοι καί ἄν ἦτον νά εὔγουν εἰς τόν κάμπον ἀντίκρυ εἰς τόσαις χιλιά-
δες πλῆθος ὁποῦ ἦτον τῶν ἐχθρῶν · ἐπῆραν καί τό φόρτε ὅμως τόν τόπον
ἐκυρίευσαν οἱ τοῦρκοι ἀπό μίαν μίαν πηθαμήν, διότι οἱ σολδάτοι ὁποῦ τό
ἐδιαφέντευαν ἐπολεμοῦ//σαν τόσον δυνατά, καί ἀνδρεῖα, ὁποῦ ὅσον νά
παραδοθῇ τό κάστρον ἐσκώτωσαν παράνω ἀπό πέντε χιλιάδες τούρκους
· δέν ἐσκλάϐωσαν κᾀνέναν σουλδάτον ὑγιῆ ἀπό τριακοσίους ὅπου ἔμει-
ναν ζωντανούς · σημεῖον φανερόν τῆς μεγάλης ἀνδρεῖας καί γενναιότητας
ὁποῦ ἔδειξαν εἰς τό νά διαφεντευθοῦν · ἐπαρεδόθηκεν ἕνα καστελάκι ὁποῦ
ἦτον ἐκεῖ σιμά, τό ὁποῖον ἦτον εἰς τήν ἐζουσίαν12 τοῦ Δόν ἰωϐάνη Ζανο-
καίρα13 ϝγεντιλόμος.βα//λεντιανός, καί ἀνδρειωμένος σολδάτος · ἐσκλά-

9Tachadura (λ). – 10Tachadura (repetido εἰς). – 11σολδάδοι/σολδάτοι/σουλδάτοι. – 12Con
mucha frecuencia es difícil diferenciar -ζ y -ξ. – 13Don Juan Zanoguera. Don Iovanni Zanochera.
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βωσαν τόν Δόν πιέτρον τόν πρῶτον Καριέρα14 τόν γενεράλι της Ϝολέτας,
ὁ ὁποῖος τόσον τό ἐπικράθη πῶς ἔχασε τό Κάϛρον, ὁ-
ποῦ ἀπόθανεν ἀπό τήν πίκραν του, πηγαίνωντάς τον σκλάϐον εἰς τήν Κω- 2r.
νϛαντινούπολιν15 · ἐσκλάϐωσαν παρομοίως καί τόν Ϝγενεράλεν τοῦ φόρτε,
ὁποῦ ὀνομάζετο Ϝάπριο Σερπελόνι16 καϐαλλ2ρος μιλανέζος, καί ἄξιος
σολδάτος · ἀπόθαναν εἰς αὐτά τά δύω καϛέλια πολλοί ἄξιοι ἄνοι τούς ὁποί-
ους δέν τούς ἐνθυμοῦμαι νά τούς εἰπῶ κατ’ὄνομα, καί ἀπό ἐκείνους ὁποῦ
ἐσκλα//βώθηκαν, τόν ἕνα τόν ἔφερεν ἡ τύχη του εἰς τό κάτεργον ὁποῦ εὑρί-
σκουμουν ἐγώ, ὁ ὁποῖος ὀνομάζετο Δόν Π2τρο17, καί ἦτον ἀπό ἕνα μέρος
τῆς ἀνταλούζιας, αὐτός ἐϛάθη παϊρακτάρης18 εἰς τό φόρτε, σολδάτος πε-
ρίφημος, καί ἐσύνθετεν ἐξαιρέτους ϛίχους, καί πριχοῦ νά κινήσωμεν ἀπ’
ἐκεῖνον τόν τόπον, ἤγουν τόν λιμ4να, ἔκαμεν αὐτός ὁ Καϐαλλ2ρης δύω
ἐγκώμια, ὡσάν ἐπιτάφια τό ἕνα εἰς τόν Ϝολέτα, καί τό ἄλλο εἰς τό φόρτε,
καί δέν ἠμπορῶ // νά τά σιωπήσω νά μήν τά εἰπῶ, διότι τά ἠξεύρω ἐκτί-
θους, καί πιϛεύω πῶς θέλετε τά νοστιμευθῆ. · εὐθύς ὁποῦ ὁ σκλάϐος εἶπεν
αὐτό τό ὄνομα τοῦ Δόν π2τρο, ὁ Δόν φερνάνδος ἐγύρισε καί ἐκοίταξε
πρός τούς συντρόφους του, καί ἐχαμογέλασαν καί οἱ τρεῖς τους, καί ὅταν
ἠθέλησε νά ἀρχήσῃ ὁ σκλάϐος νά εἰπῇ τά ἐγκώμια, ἕνας ἀπό ἐκείνους τόν
εἶπε · πριχοῦ νά ἀρχήσῃς τά ἐγκώμια σέ παρακαλῶ εἰπέ με, τί ἀπογένικεν
αὐτός ὁ πέτρος ὁποῦ εἶπες, ἐγώ δέν ἠ//ξεύρω ἄλλο ἀποκρίθη ὁ σκλάϐος,
παρά μετά δύω χρόνους ὁποῦ ἐϛάθη εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, ἔφυγε
μέ φορέματα ἀρϐανίτικα19, μέ ἕναν ῥωμαῖον, καί ὕϛερον ἀπό ἕναν χρόνον
εἶδα ἐκεῖνον τόν ῥωμαῖον εἰς τήν πόλιν, ἀμή δέν ἠμπόρεσα νά τόν ἐρω-
τήσω διά τόν Πέτρον · αὐτός ὁ Δόν Πέτρος, ἀποκρίθη ὁ καϐαλλ2ρης, εἶ-
ναι ἀδελφός μου, καί τώρα εὑρίσκεται εἰς τήν χῶραν ὑγιής, καί πλούσιος,
ὑπανδρευμένος με τρία παιδιά · ἄς // εἶναι δοξασμένον τό ὄνομα τοῦ θεοῦ,
διά τήν χάριν ὁποῦ τόν ἔκαμεν, διότι δέν εὑρίσκεται. μεγαλήτερη χαρά
εἰς τόν Κόσμον, ὡς καθώς μέ φαίνεται, παρά νά ἀπολαύσῃ τινάς τήν χα-
μένην ἐλευθερίαν · μάλιϛα ἠζεύρω καί τά ἐγκώμοια εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης,
ὁποῦ ἔκαμεν ὁ ἀδελφός μου, εἰπές τα λοιπόν ἡ ἀφεντ1 σου εἶπεν ὁ σκλά-

14Don Pedro Puertocarrero. En Franciosini: Don Pietro Portocarrero. – 15Κωνσταντινούπολι /
Κωνσταντινόπολι. – 16Gabrio Cerbellón. En Franciosini: Gabrio Serbelloni. – 17Don Pedro de
Aguilar. Franciosini: Don Pietro d’Aghilar. – 18παϊρακτάρης En Cervantes: alférez. Franciosini:
Alfiere. – 19Cervantes traje de arnaute. Franciosini: in habito d´Arnaute.
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βος, ὅτι θέλεις τά ἠζεύρει καλλήτερα ἀπό ἐμένα. · ἄς εἶναι ἀποκρίθη ὁ
καϐαλλ2ρης, καί ἄρχησε τῆς Ϝολέτας ὁποῦ ἔλε//γε τοιοῦτας λογᾶς.20

2v. Κεφάλαιον μ:ον

Εἰς τό ὁποῖον A’κολουθεῖ ἡ ἱϛορία τοῦ σκλάϐου,
καί τά ἐγκώμια21

Τοιούτας λογᾶς τό ἠζεύρω καί ἐγώ, ἀποκρίθη ὁ σκλάϐος · τό ἄλλο τοῦ
φόρτε εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης καί ἀρχηνᾶ τοιούτας λογᾶς22…..Ἐφάνηκαν
εἰς ὅλους νόϛιμα τά ἐγκώμια, ἐχάρηκε καί ὁ σκλάϐος διά τά μαντάτα ὁποῦ
ἔμαθε διά τόν σύντροφόν του, καί ἀκολουθῶντας τήν ὁμιλίαν του εἶπεν,
ἀφ’οὗ λοιπόν ἐπῆραν οἱ τούρκοι τήν Ϝολέτα, καί τό φόρτε ἐπρόϛαξαν //
νά τά χαλάσουν, καί διά νά τό κάμουν ὀγλιγωρότερα, καί μέ ὀλιγώτερον
κόπον, ἔκαμαν λουγούμια ἀπό τρεῖς μέρ5ις, καί τά ἔδωσαν φωτ1, καί ἔτζι
τά ἐγκέμισαν23 · εἰς κοντολογίαν ἡ θριαμβεύσασα, καί νικήσασα ἁρμάδα,
ἐγύρισεν εἰς τήν Κωνϛαντινούπολιν, καί μετά ὀλίγαις ἡμέραις ἐπέθανεν ὁ
ἀφέντης μου ὁ χατζῆ ἀλλάς τοῦ ὁποίου τό παρανόμι ἦτον μουρτάλ24 ὁποῦ
θέλει νά εἰπῇ ἕνας ὁποῦ ἀρνεῖται τήν πίϛιν του, καί πέρνει ἄλλην πίϛιν,
διό//τι αὐτός πρῶτα ἦτον σκλάϐος εἰς τά κάτεργα τά βασιλικά, καί ὕστε-
ρον ἔγινε τοῦρκος καί ἔφθασε βασιλεύς τῆς ἀλιτζέρης, ἀπό τήν μεγάλην
του ἀνδρεῖαν, καί μετά ταῦτα ὡς καθώς εἶπα καπετάν πασᾶς · ὅμως ἦτον
καλός ἄνος̅, καί ἦτον πολλά ἀγαπημένος μέ τούς σκλάϐους του, καί εἶχεν
ὡς τρεῖς χιλιάδες σκλάϐους, τούς ὁποίους μετά τόν θάνατόν του, τούς ἐπῆ-
ραν τούς μισούς εἰς τήν βασιλείαν, καί τούς μισούς τούς ἐπῆραν μερικοί
μουρτάτιδες, ὁποῦ εἶχεν // (ὅτι ἔτζι εἶχεν ἀφήσει εἰς τήν διαθήκην του) καί
εἰς ἕναν ἀπό αὐτούς ἔτυχα καί ἐγώ, ὁ ὁποῖος ἦτον βενεζ1νος, προυϊάρης
ἑνοῦ καραϐίου, τόν ὁποῖον τόν ἐσκλάϐωσεν ο χατζῆ ἀλάς καί τόν ἀγάπησε
περισσότερον ἀπό τά ἄλλα παλικάρια ὁποῦ εἶχεν · αὐτός ἦτον πολλά σκλη-

20El capítulo μ´ comienza en el original con el primer soneto del caballero. – 21La palabra
Α’κολουθεῖ, con mayúscula, lleva el espíritu en la parte superior derecha como es frecuente,
mientras que en la segunda línea encontramos Ἐφάνηκαν. – 22El copista deja un pequeño
espacio para los catorce versos del segundo soneto que canta el caballero. – 23Sic. – 24Nuestro
copista resume la larga explicación del sobrenombre que en Cervantes y Franciosini se traduce:
Uchalí Fartax que quiere decir en lengua turquesa «el renegado tiñoso». En Franciosini, che in
lingua Turchesca significa «il rinnegato tignoso».
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ρόκαρδος, καί ὀνομάζουνταν σιαπέναγας25 · ἀπόκτησε μεγάλα πλούτη καί
ἔγινε Βασιλεύς τῆς ἀλιτζέρια, καί μαθαίνωντάς τό ἐγώ, τό ἐχάρηκα μέ τό
νά εἶναι κοντά εἰς τήν ἰσπανίαν // ὄχι πῶς ἐσυλλογούμην νά γράψω εἰς κᾀ-
νέναν τήν δυϛυχίαν μου ὁποῦ μέ ἐσυνέϐη, ἀλλά διά νά εἰδῶ ἴσως καί μέ
ἤθελε βοηθήσῃ ἡ τύχη μου εἰς τήν ἰσπανίαν νά φύγω, διότι εἰς τήν Κων-
ϛαντινούπολιν ἐδοκίμασα πολλαῖς φοραῖς νά φύγω καί δέν με ἐϐόλεσε, 3r.
διότι εἴμουν σφαλισμένος εἰς μίαν φυλακήν, ὁποῦ τήν ὀνομάζουν οἱ τοῦρ-
κοι πάν7, εἰς τό ὁποῖον φυλακώνουν τούς σκλάϐους, τόσον τῆς βασιλείας
ὅσον καί ἄλλων μεγαλοσ1νων26 μάλιϛα ἐκείνους ὁποῦ ἔχουν ἐλπίδα νά
ἐξαγορασθοῦν · ἕνας ἀπό ἐκείνους εἴμουν καί ἐγώ, διότι ὅταν τό // ἔμα-
θαν πῶς εἴμουν καπετάνος, ἀγκαλά καί ἐγώ τό ἀρνήθηκα, καί ἔλεγα πῶς
εἴμουν σύντροφος, καί ὄχι καπετάνος, ὅμως δέν μέ ὀφέλησε τελείως, μέ
ἔϐαλαν εἰς τόν ἀριθμόν τῶν ἄλλων καϐαλλ2ρων, καί ἐκείνων ὁποῦ ἔχουν
ἐλπίδα νά ἐξαγορασθοῦν · μᾶς ἐπῆγεν εἰς τήν ἀλιτζέρην, καί μᾶς ἔϐαλε
ἀπό μίαν ἀλυσίδα, ὄχι διά νά μᾶς φυλάγουν ἀλλά διά σημεῖον ἐξαγορᾶς,
καί μέ αὐτόν τόν τρόπον ἐπερνοῦσα τήν ζωήν μου εἰς ἕνα πάν7 μέ ἄλ-
λους πολ//λούς καϐαλλ2ρους, καί εὐγενεῖς ὁποῦ τούς εἶχαν διαλέξη διά
νά ἐξαγορασθοῦν, καί ἡ πίκρα ἡ μεγαλήτερη ὁποῦ εἶχαμεν ἦτον, μέ τό
νά ἐϐλέπαμεν καθημερούσιον, ταῖς μεγάλαις σκληρότηταις ὁποῦ ἔκαμνεν
ὁ ἀυφέντης27 μας εἰς τούς σκλάϐους του τούς χριϛιανούς, διότι δέν ἦτον
ἡμέρα ὁποῦ νά μήν κρεμάσῃ κᾀνένα, ἤ νά παλουκώσῃ, ἤ νά κόψῃ καί
μήτην, καί αὐτία κᾀνενοῦ · σιμά εἰς τόν τεῖχον τῆς φυλακῆς μας ἦτον ἕνα
σπῆτι ἑνοῦ πλουσίου ἀ//ράπι, τοῦ ὁποῖοι28 τά παράθυρα ἐκοίταζαν εἰς τήν
αὐλήν τοῦ πάν7υ μας · ϛέκωντας ἐγώ λοιπόν μίαν ἡμέραν μέ ἄλλους τρεῖς
συντρόφους μου εἰς τήν αὐλήν, ἐδοκιμάζαμεν νά πηδήζωμεν μέ ταῖς ἀλυσί-
δαις διά νά περάζῃ ὁ καιρός ὤντας μοναχοί διότι ὅλοι οἱ σκλάϐοι οἱ ἄλλοι,
εἶχαν ὑπάγη νά δουλεύσουν · ἐσήκωσα καί κατά τύχην τά μάτ5 μου, καί
εἶδα εἰς ἐκεῖνα τά παράθυρα μίαν βέργαν, καί εἰς τήν ἄκρην της δεμέ//νον
ἕνα μανδῆλι, καί τήν ἐκουνοῦσαν τήν βέργαν, κάμνωντας σημεῖον νά ὑπά-
γωμεν νά τήν πάρωμεν · τό ἐπεριεργάσθηκαν αὐτό καί οἱ ἄλλοι, καί ἕνας
ἀπό ἐκείνους ἐπῆγε καί ἐϛάθη ἀπό κάτω εἰς τόν τόπον ὁποῦ ἦτον ἡ βέργα
διά νά ἰδῇ ἄν ἔῤῥιχναν τήν βέργαν, ἀμή εὐθύς ὁποῦ ἐπῆγεν, ἐσήκωσαν
τήν βέργαν, κάμνωντας σημεῖον, πῶς δέν ἤθελαν νά τήν δώσουν ἐκεῖνον ·
ἐγύρισεν ἐκεῖνος ὀπίσω, καί πάλιν ἐξανακρέ-
μασαν τήν βέργαν κάτω, καί ἔκαμναν τά ἴδια σημεῖα τά πρῶτα · ἐπῆγεν 3v.

25Cervantes AzánAga. Franciosini Azanaga. – 26Nuestro copista no entiende el término original.
Cervantes: «y de otros particulares», Franciosini «d´altri particolari». – 27Sic. – 28Sic.
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ἕνας ἄλλος ἀπό τους συντρόφους μου, καί ἐσυνέϐη καί εἰς αὐτόν τά ἴδια
ὡσάν καί εἰς τόν πρώτον, ὁμοίως καί εἰς τόν τρίτον · βλέπωντας ἐγώ αὐτό,
ἐσυκώθηκα καί ἐπῆγα, καί εὐθύς ὁποῦ ἔφθασα, ἔῤῥιξαν τήν βέργαν κάτω
μέσα εἰς τό πάν7ν, καί πέρνωντας ἐγώ τό μανδῆλι ηὗρα ἔναν κόμπον, //
καί λύωντάς τόν ηὗρα μέσα δέκα ζιάνα29, ὁποῦ εἶναι μία μονέδα ἀπό ἐλα-
μνό μάλαμα, ὁποῦ τά ἔχουν οἱ ἀράπιδες, τά ὁποῖα περνοῦν δέκα τιμίνια ·
τήν χαράν ὁποῦ ἔλαϐα πέρνωντας τά ἄσπρα, δέν κάμει χρεῖα νά σᾶς τήν
εἰπῶ, διότι ἦτον τόση μεγάλη ἡ χαρά, ὡσάν καί ὁ θαυμασμός, συλλογιζό-
μενος ἀπό ποῦ νά μέ ἦλθεν ἐκεῖνο τό καλόν · ἐπῆρα περιχαρῶς τά ἄσπρα
μου, ἐτζάκισα τήν βέργαν, ἐγύρισα εἰς τόν τόπον μου καί ἐκοίταξα εἰς τό
//παραθῦρι, καί εἶδα ὁποῦ εὔγαινεν ἕν ἄσπρο χέρι, ὁποῦ τό ἄνοιγε, καί τό
ἀσφαλοῦσε παρευθύς · βλέπωντας αὐτό ἐσυλλογισθήκαμεν πῶς κᾀμμία
ϝυναῖκα ἀπ’ ἐκεῖνο τό σπῆτι θέλει μᾶς ἔκαμεν αὐτό τό καλόν, καί ἐκάμαμεν
ὠς σημεῖα τῆς εὐχαριϛείας κλίνοντας τά κεφαλιά μας, καί ϛαυρώνωντας τά
χέριά μας εἰς τά ϛήθη μας · καί μετ’ ὀλίγον εὔγαλαν ἀπό τό ἴδιον παράθυ-
ρον ἕναν μικρόν ϛαυρόν ἀπό ξύλον, καί παρευθύς τόν ἐτράϐη//σαν μέσα
· ἀπό αὐτό τό τό σημεῖον ἐϐαιϐαιωθήκαμεν πῶς εἰς ἐκεῖνο τό σπῆτι θέλει
νά ἦτον κᾀμμία σκλάϐα χριϛιανή, ὁποῦ μᾶς ἔκαμε ἐκείνην τήν καλοσύνην,
καί ἐλεημοσύνην, ὅμως ἡ ἀσπράδα τοῦ χερίου ὁποῦ εἴδαμεν, καί τά βρα-
χόλια, μᾶς ἔκαμαν, καί ἀμφιϐάλαμεν ἀγκαλά καί ἐσυλλογούμεσθαν, πῶς
θέλει νά ἦτον κᾀμμία τούρκησα, γυρισμένη ἀπό χριϛιαναῖς, μέ ταῖς ὁποῖαις
συνηθίζουν καί ὑπανδρεύονται οἱ // ἀφεντάδες τους, καί ταῖς τιμοῦν περισ-
σότερον, παρά ταῖς γυναῖκες τοῦ γένους των · πολλά ἐσυλλογούμασθαν
ὅμως εἴμασθαν μακρυά ἀπό τήν ἀλήθειαν, καί ἔτζι ἀπό τότε καί ἐμπρός
ἐπερνούσαμεν τόν καιρόν μας εἰς τό νά κοιτάζωμεν εἰς ἐκεῖνο τό παράθυ-
ρον ὁποῦ εἴδαμεν τῆν βέργαν, ὅμως ἐπέρασαν ὡς δεκαπέντε ἡμέραις καί
δέν εἴδαμεν οὔτε τήν βέργαν, οὔτε τό χέρι, οὔτε άλλο σημεῖον · καί ἀγκαλά
καί εἰς ἐκεῖναις ταῖς ἡμέραις εκάμα-

4r. μεν μεγάλην ἐπιμέλειαν διά νά μάθωμεν ποῖος ἐκατοικοῦσεν εἰς ἐκεῖνο τό
σπῆτι, καί ἄν ἦτον κᾀμμία χριϛιανή γυρισμένη, μέ ὅλον τοῦτο δέν εὕραμεν
κᾀνέναν νά μᾶς εἰπῇ ἄλλο, παρά πῶς ἐκεῖ ἐκάθουνταν ἕνας ἀράπης πλού-
σιος · ἀμή ὅταν τό ἐσυλλογούμεσθαν πῶς ἀπ’ ἐκεῖνο τό παράθυρον δέν
θέλουν πέσει ἄλλα ζιάνα, εἴδαμεν // ἄξαφνα καί ἐφάνη ἡ βέργα, καί εἰς
τήν ἄκρην ἄλλο ἕνα μανδῆλι δεμένον, μέ ἕναν κόμπον μεγαλήτερον, καί
ἦτον εἰς καιρόν ὁποῦ εἰς τό πάν7 δέν ἦτον τινάς, ὡσάν καί τήν ἐπερασμέ-
νην φοράν · ἐκάμαμεν τήν συνηθισμένην δοκιμήν, ἐπῆγαν ἐκεῖνοι πρώτον

29En Cervantes, «cianís», moneda de oro bajo que usan los moros. Franciosini Zianí.
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ἀπό ἐμένα καθ’ ἕνας τους, ἀμή εἰς κᾀνένα δέν ἔπεσεν ἡ βέργα, παρά πά-
λιν εἰς ἐμέ, διότι εὐθύς ὁποῦ ἐπῆγα ἔῤῥιξαν τήν βέργαν, καί λύωντας τόν
κόμπον τοῦ // μανδιλίου εὕρα σαράντα σκοῦδα μαλαγματένια ἱσπαν3λικα,
καί ἕνα γράμμα μέ γράψιμον ἀραϐικόν, καί εἰς τήν ἀρχήν τοῦ γράμματος
ἦτον ἕνας μεγάλος ϛαυρός τόν ἐφίλησα, καί ἐπῆρα τά σκοῦδα, ἐγύρισα
πάλιν εἰς τόν τόπον μου, κάμνωντας ὅλοι μας ταῖς συνηθισμέναις τζερε-
μόνιαις, καί ἐξαναεύγαλε τό χέρι, ἐγώ ἔκαμα σημεῖον πῶς θέλω διαϐάσει
τό γράμμα, καί παρευθύς ἐσφάλισε τό παραθῦρι · ἐθαυμά//σαμεν ὅλοι μας
καί ἐχαρίκαμεν διά ἐκεῖνο τό συμβεϐηκός, καί μέ τό νά μήν ἤζευρε κᾀνέ-
νας ἀπό ἡμᾶς τήν ἀραϐικήν γλῶσσαν, ἦτον μεγάλη ἐπιθυμία ὁποῦ εἴχαμεν
νά μάθωμεν τί ἔγραφε μέσα εἰς ἐκεῖνο τό γράμμα, καί μάλιϛα ἡ δυσκολία
ὁποῦ ἦτον εἰς τό νά εὕρωμεν ποῖος νά τό διαϐάσῃ · ἀποφάσισα τέλος πάν-
των νά τό ξεμυϛηρευθώ εἰς ἕναν χριϛιανογυρισμένον τοῦρκον ὁποῦ ἦτον
μεγάλος μας φί//λος, καί ἐπέρασαν πράγματα εἰς τό ἀναμεταξύ μας, ὁποῦ
ἦτον χρεώϛης νά κρατῇ μυϛικόν, ὅ, τι τόν ἐπρόϛαζα, διότι συνηθίζουν με-
ρικοί ἀπό αὐτούς τούς γυρισμένους, ὅταν ἔχουν γνώμην νά γυρίσουν εἰς
τόν τόπον τους, πέρνουν ὑπόγραμμα ἀπό τούς σκλάϐους εἰς τά ὀποῖα μαρ-
τυροῦν · καί αὐτός ὁ γυρισμένος ἦτον καλός ἄνος̅ καί πῶς πάντοτε ἔκαμνε
καλοσύναις εἰς τούς χριστιανούς, καί πῶς εἶχε σκοπόν νά φύγῃ ὅταν εὕρῃ
καιρόν ἁρμό-
διον, τό ὁποῖον ὑπόγραμμα τό εἶχεν καί αὐτός ὁ φίλος μου, ὁποῦ εἶπα, 4v.
ὁποῦ ἀνίσως καί οἱ ἀράπιδες τόν ἤθελαν εὕρῃ ἀπάνω του τόν ἔκαιγαν
ζοντανόν · αὐτός ἤζευρε πολλά καλά ἀραϐικά, ὄχι μόνον νά διαϐάσῃ καί
νά συντύχῆ, ἀλλά καί νά γράψῃ · ἀμή πριχοῦ νά τόν εἰπῶ τήν ὑπόθεσιν
τόν εἶπα νά μέ διαϐάσῃ ἐκεῖνο τό γράμμα ὁποῦ κατά30 τύχην τό εἶχα εὕρη
εἰς // μίαν τρῦπαν τοῦ ὁδοῦ μου, τό ἄνοιξε καί ἐϛάθη καί τό ἐκοίταξεν ὀλί-
γον, καί τό ἐδιάϐασε μουρμουρίζωντας · τόν ἐρώτησα ἄν τό ἐκατάλαϐε,
καί μέ εἶπε πῶς τό καταλαμβάνει, καί πῶς ἄν ἤθελα νά μέ τό ἐζηγήσῃ λέ-
ξιν πρός λέξιν νά τόν δώσω χαρτί, καί καλαμάρι νά τό γράψῃ, τόν ἔδωσα
παρευθύς ὅ, τι ἐγύρευε, καί τό ἀντίγραφε μεταγλωτίζωντάς τό, καί ὅταν
τό ἐτελείωσεν εἶπεν, αὐτά ὁποῦ εἶναι ἐδώ γραμμένα τά ὅσα περιέχει τό
γράμμα τό ἀραϐικόν //νά σημειώσετε μόνον πῶς ὅπου λέγει λέλα μαριέν
δηλώνει τήν παρθένον μαρίαν, τήν κυρίαν μας, ἤτοι τήν παναγίαν · ἐδια-
βάσαμεν τό γράμμα καί ἔλεγε τοιούτας λογᾶς,31 ὅταν ἐγώ εἴμουν μικρόν

30κ῎τύχην. – 31Empieza aquí la carta sin que haya un punto y aparte ni deje espacio, ni un
gráfico como el que encontramos cuando termina la carta, tal como hace posteriormente antes
de comenzar la contestación. Franciosini hace punto y aparte.
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κορίτζι ὁ πατέρας μου εἶχε μίαν σκλάϐαν ὁποῦ μέ ἔμαθεν εἰς τήν γλῶσσαν
μου τόν χαιρετισμόν τόν χριϛιανικόν, καί με εἶπε πολλά λόγια διά τήν λέλα
μαριέν · ἡ χριϛιανή ἐπέθανεν καί ἐγώ ἠζεύρω πῶς ἐκείνη δέν ἐπῆγεν εἰς
τήν φω//τείαν ἀμή εἰς τόν θεόν διότι τήν εἶδα ὕϛερον δύω φοραῖς, καί με
εἶπε νά ὑπάγω εἰς τήν χριϛιανοσύνην νά εἰδῶ τήν λέλα μαριέν, ὅτι μέ ἀγα-
ποῦσε κατά πολλά · ἐγώ δέν ἠζεύρω μέ τί τρόπον νά ὑπάγω · ἐγώ εἶδα ἀπό
αὐτό τό παραθῦρι πολλούς χριϛιανούς, καί κᾀνένας δέν μέ ἐφάνη νά εἶ-
ναι εὐγενής παρά ἐσύ · ἐγώ εἶμαι ὡραιωτάτη καί κορασίδα παρθένος, καί
ἔχω πολλά ἄσπρα νά πάρω μαζῆ μου, κοίταζε εσύ ἄν ἠμπορεῖς νά // εὕρῃς
τρόπον νά ὑπάγωμεν εἰς τήν χριϛιανοσύνην, καί ἐκεῖ θέλω σέ πάρει διά
ἄνδραν32 μου ἄν θελήσῃς, καί ἄν δέν θελήσῃς δέν μέ κόφτει33, ὅτι ἡ λέλα
μαριέν θέλει μέ τόν εὕρῃ · ἐγώ σέ τό ἔγραψα αὐτό, καί κοίταζε καλά εἰς
ποῖον τό δίδεις νά τό διαϐάσῃ, μήν ἐμπιϛευθῇς κᾀνέναν ἀράπην, ὅτι ὅλοι
εἶναι προδότες · αὐτό μέ δίδει μεγάλην πίκραν // ὅτι ἄν τό μάθῃ ὁ πατέρας
μου μέ βάνει εὐθύς εἰς ἕνα πηγάδι, καί μέ σκεπάζει με πέτραις

5r. ἐγώ βάνω ἕνα ῥάμμα εἰς τήν βέργαν καί δέσε τήν ἀπόκρισιν, καί ἄν δέν
ἔχῃς ποῖος νά σέ γράψῃ εἰς αὐτήν τήν γλῶσσαν, εἰπέ με το μέ σημεῖα, ὅτι
ἡ λέλα μαριέν θέλει μέ κάμῃ νά τό καταλάϐω αὐτή, καί ὁ θεός νά εἶναι βο-
ήθειά σου · καί αὐτόν τόν ϛαυρόν ὁποῦ βλέπεις τόν φιλῶ πολλαῖς φοραῖς
ὅτι ἔτζι μέ ἐπρόσϛαξεν ἡ σκλάϐα34.
//Συλλογισθῆτε σιν3ροι ἄν εἶχαμεν δίκαιον νά χαροῦμεν καί νά θαυμά-
σωμεν ἀκούωντας τοιαῦτα λόγια, μάλιϛα ἦτον τόση μεγάλη χαρά ὁποῦ
τό ἔνο8σεν ὁ χριϛιανογυρισμένος τοῦρκος, πῶς ἐκεῖνο τό γράμμα δέν τό
εὕραμεν κατά τύχην, ἀμή ἐπί τούτου θέλει τό έγραψε τινάς. · καί μᾶς ἐπα-
ρακάλεσε νά τοῦ τό ξεμυϛερευθοῦμεν καί νά τοῦ τό εἰποῦμεν, καί αὐτός
ἤθελε βάλλῃ τήν ζωήν του διά τήν ἐλευθερίαν μας · καί λέγωντας αὐτό
// εὔγαλεν ἕναν ϛαυρόν προύντζινον ἀπό τόν κόλπον του, καί χύνοντας
περισσά δάκρυα ὤμωσε τόν θεόν ὁποῦ ἐπαράϛινεν ἐκεῖνος ὁ ϛαυρός (εἰς
τόν ὁποῖον αὐτός ἐπίϛευεν ἀγκαλά καί νά ἦτον ἁμαρτωλός) πῶς θέλει εἶ-
ναι ἐμπιϛευμένος, καί θέλει κρατεῖ μυστικόν ἐκεῖνο ὁποῦ τοῦ ἠθέλαμεν
εἰπῇ, διότι τόν ἐφαίνουνταν, καί σχεδόν ἐπρογνώριζε πῶς διά μέσον έκεί-
νης ὁποῦ εἶχε γράψη τό γράμμα αὐτός καί ἡμεῖς ὅλοι ἠθέλαμεν λάϐη τήν
ἐλευθερίαν // μας, καί ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμούσαμεν ὁποῦ ἦτον νά ἐμποῦ-
μεν εἰς ταῖς ἁγίαις ἀγκάλας τῆς ἁγίας ἐκκλησίας τῆς μητρός του, ἀπό τήν

32Sic – 33En Cervantes, «no se me dará nada», Franciosini «non m’importerá niente». –
34Termina a media línea con el gráfico que utiliza en final de capítulo o en comienzo o final
de narración como en este caso. El resto de la línea vacía. También Franciosini.
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ὁποῖαν εἶχε χορήσει ἀπό τήν ἀμάθειάν του καί ἀπό τό βάρος τῶν πολ-
λῶν τοῦ ἁμαρτιῶν · ὁ γυρισμένος τά εἶπεν αὐτά μέ δάκρυα καί μέ σημεῖα
μετανοίας ὁποῦ ἐσυμφωνήσαμεν ὅλοι μας νά τόν εἰποῦμεν τήν ἀλήθειαν
τῆς ὑποθέσεως, καί ἔτζι τόν ἐζεμυϛηρευθήκαμεν ὅλα τά πάντα · τόν ἐδεί-
ξαμεν τό παράθυρον ἀπό // τό ὁποῖον ἐφαίνουνταν ἡ βέργα, καί αὐτός
ἐσημάδευσε τό σπῆτι καί εἶπε πῶς θέλει κάμη μεγάλην ἐπιμέλειαν νά μάθῃ
ποῖος ἐκάθητον εἰς ἐκεῖνο τό σπῆτι · ἐσυλλογησθήκαμεν πῶς ἤθελε εἶσθαι
βέϐαιον νά ἀποκριθῶμεν εἰς τό γράμμα τῆς ἀράπισσας, μάλιϛα ἔχωντας
ἐκεῖνον ὁποῦ ἔγραφεν ἀραϐικά · αὐτός παρευθύς ἔγραψεν ὅτι35 τόν ὑπα-
γόρασαν τά ὁποῖα εἶναι αὐτά ὁποῦ θέλω εἰπῆ τώρα36

Ὁ ἀληθινός θεός νά σέ διαφυλάτζῃ σιν3ρα μου, καί ἐκείνη ἡ παναγία μα- 5v.
ριέν ὁποῦ εἶναι ἡ ἀληθινή μητέρα τοῦ θεοῦ, καί ἐκείνη ὁποῦ σέ ἔνευσεν
εἰς τήν καρδίαν σου νά ὑπάγῃς ἐσύ εἰς τόν τόπον τῶν χριϛιανῶν, διότι σέ
ἀγαπᾶ · παρακάλεσέ την ἐσύ νά εὐαρεϛηθῇ καί νά σέ μάθῃ τόν τρόπον
νά βάλλομεν εἰς πρᾶξιν ἐκεῖνο ὁποῦ προϛάζει, ὅτι εἶναι τόσον καλή ὁποῦ
θέ//λει τό κάμη δίχως ἀμφιϐολίαν · ἐγώ ὁμοῦ καί ὅλοι αὐτοί οἱ χριϛιανοί σέ
ὑποσχόμασθεν πῶς θέλομεν κάμη ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς μας, καί θέλο-
μεν ἠμπορέσει ἄν καί νά ἐχάνωμεν τήν ζωήν μας · μή λείπῃς νά μᾶς γράφῃς
καί νά μᾶς δίδῃς εἴδησιν37 διά ἐκεῖνο ὁποῦ ἀποφασίζεις νά κάμῃς ὅτι ἐγώ
θέλω σέ δώσει πάντοτε ἀπόκρισιν, ὅτι38 ὁ θεός μᾶς ἔδωσε ἕναν σκλάϐον
ὁποῦ συντυχαίνει, καί γράφει ἀραϐικά τόσον καλά ὠς καθώς θέλεις τόν
// καταλάϐη ἀπό αὐτό τό γράμμα, ὥϛε ὁποῦ ἠμπορεῖς νά μᾶς μεινήσῃς ὅτι
σέ ἀρέσει, καί ὅσον μέν διά ἐκεῖνο ὁποῦ λέγεις πῶς ἄν πηγαίνῃς εἰς τήν
χριϛιανοσύνην νά μέ πάρῃς διά ἄνδρα σου, ἐγώ σέ δίδω παρόλα ὡς καλός
καί πιϛός χριϛιανός, καί ἠζεύρεις πῶς οἱ χριϛιανοί ϛέκουνται στον λόγον
τους, καλλήτερα ἀπό τούς ἀράπιδες · ὁ θεός καί μαριέν ἡ μήτερ του νά
σέ διαφυλάζῃ σιν3ρα μου · ἀφ’οὗ ἔγραψε καί ἐϐούλλωσε αὐτό τό γράμμα
ἐκαρ//τέρησε δύω ἡμέραις ἕως ὁποῦ ἔμεινε μοναξ139 καί ἐπῆγα εἰς τόν
συνηθισμένον τόπον νά ἰδῶ ἄν ἐφάνουνταν ἡ βέργα, ἡ ὀποῖα δέν ἄργησε
πολύ ἕως ὁποῦ ἐφάνη, εὐθύς ὁποῦ τό40 τήν εἶδα, ἀγκαλά καί δέν ἤζευρα
ποῖος τό ἔϐαλε μέ ὅλον τοῦτο ἔδειξα τό γράμμα σχεδόν ὡσάν νά ἔλεγα νά
κρεμάσῃ τήν βέργαν, καί εὐθύς εἶδα ὁποῦ τήν ἐκρέμασαν, είς τήν ὁποίαν
ἔδεσα τό γράμμα, καί μετ’ὀλίγον ἄξαφνα τό ἄϛρο μας μέ τό ἄσπρον πιράκι
τῆς // εἰρήνης, τό ἐπῆρα καί ἔλυσα τόν κόμπον καί εὗρα κάθε λογῆς μονέδα
ἀσιμέν5 καί παράδες ἀπό πενῆντα σκοῦδα μαλαγματένια, τά ὁποῖα ἐδεί-

35Sic. – 36Gráfico acostumbrado y media línea libre. – 37Tachadura (repetido διά). – 38Sic –
39Tachadura. (εἰς). – 40Sic.
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πλωσα πενήντα φλουρ1 τῆς χαρᾶς μας καί μᾶς ἐϐεϐαίωσαν τήν ἐλπίδα
τῆς ἐλευθερίας · ἐκείνην τήν βραδ1ν ἐγύρισεν ὁ χριϛιανός γυρισμένος καί
εἶπεν πῶς ἔμαθεν ὅ τι εἶναι ἐκεῖνο τό σπῆτι ὁποῦ ἐκατοικοῦσεν ἐκεῖνος
ἴδιος ἀράπης ὁποῦ μᾶς εἶχεν εἰπῆ πῶς ὀνομάζουνταν Ἀγγιμοράτο41 ἕνας

6r. πλουσιώτατος ἀράπης, ὁ ὁποῖος εἶχε μίαν θυγατέρα, ὁποῦ ἦτον κληρονό-
μος ὅλoν του τῶν ὑπαρχόντων, καί πῶς ἐκηρύτζουνταν ἡ φήμη της ὅτι νά
μήν εἶναι οὔτε νά εὑρίσκεται κορασίδα εὐμορφότερη εἰς ὅλην τήν Ἀφρι-
κήν, καί πῶς τήν ἐγύρευσαν πολλοί πασάδες νά τήν πάρουν διά γυναῖκα,
καί αὐτή ποτέ δέν ἠθέλησε νά ὑπανδρευθῇ, καί πῶς ὁ ῥηθεῖς ἀγγιμοράτο,
εἶχε μίαν σκλά//βαν χριϛιανήν, [ὁποῦ]42 εἶχεν ἀποθάνη, τά ὁποῖα ὅλα ἐ-
τέργ5ξαν μέ ἐκεῖνα ὁποῦ ἔγραφεν εἰς τό γράμμα · εὐθύς ἐσυμβουλεύθη-
καμεν43 μέ τόν χριϛιανόν γυρισμένον τιμόδον44 νά π1σωμεν διά νά εὐγά-
λωμεν ἀπό τό σπῆτι τήν ἀράϐησα, καί νά ὑπάγωμεν, ὅλοι εἰς τήν χριϛιανο-
σύνην · ἡ ἀπόφασις ὁποῦ τότε ἔκαμεν ἦτον νά ἀπαντήσωμεν νά μᾶς δώσῃ
δεύτερην εἴδησιν ἡ Ζωράϊδα διότι ἐϐλέπαμεν πῶς αὐτή μόνη ἠμπόρεσε νά
εὗρῃ τρόπον εἰς ὅλαις // ταῖς δυσκολίαις, καί45 κάμνωντας αὐτήν τήν ἀπό-
φασιν ὁ χριϛιανογυρισμένος εἶπεν, νά μήν πικραίνομάσθεν46 ὅτι αὐτός ἤ
χάνει τήν ζωήν του, ἤ μᾶς δίδει τήν ἐλευθερίαν · τέσσερες ἡμέρες ἐκαρ-
τερήσαμεν ἕως νά ξαναειδῶμεν τήν βέργαν, διότι τό πάν7ν ἦτον γεμάτον
ἀνούς̅, καί δέν ἠμπορούσαμεν νά ὐπάγωμεν εἰς τήν αὐλήν τοῦ πάν7υ · καί
μετά τέσσερες ἡμέραις ἐπήγαμεν εἰς τόν συνηθισμένον τόπον, καί ἐφάνη
πάλιν ἡ βέρ//γα μέ τό μανδῆλι, καί ῥίχνωντάς την κάτω, ἔλυσα τό μανδῆλι
καί εὗρα μέσα ἕνα γράμμα μέ ἑκατόν σκοῦδα μαλαγματένια, δίχως κᾀμ-
μίαν ἄλλην μονέδα ἦτον παρῶν καί ὁ χριϛιανογυρισμένος εἰς τόν ὁποῖον
ἐδώσαμεν τό γράμμα νά τό διαϐάσῃ · ἀφ’οὗ ἐπαραμερήσαμεν εἰς τόν ὁδῶ
μας καί εἶπε πῶς ἔλεγε τοιούτας λογᾶς.
Ἐγῶ δέν ἠζεύρω σιν3ρε μου τήν ϛράταν ὁποῦ ἠμποροῦμεν νά κρατήσω-
μεν διά νά // ὑπάγωμεν πρός τήν ἰσπανίαν, μά τήν λέλαν μαρίεν δέν μέ
τό εἶπεν, ἀγκαλά καί τῆς τό ἐρώτησα μόνον ἠμπροῦμεν νά κάμωμεν αὐτό
· ἐγώ θέλω σᾶς δώσει ἀπό αὐτό τό παράθυρον μίαν μεγάλην ποσότητα
ἀσπρῶν, καί ἐσεῖς ἐξαγορασθῆτε μέ αὐτά, καί ἕνας ἀπό τούς συντρόφους
σου ἄς ὑπάγῃ εἰς τήν χριϛιανοσύνην, καί ἄς ἀγοράσῃ ἕνα καράϐι καί ἄς
γυρίσῃ νά πάρῃ τούς ἄλλους καί ἐμένα θέλετε μέ εὕρη εἰς τό περιϐόλι τοῦ
πατρός μου ὁποῦ εἶναι κοντά εἰς τήν θάλασσαν, εἰς τό ὁποῖον περιϐόλι,
θέλω καθήσει ἐγώ μέ τόν πατέρα μου ὅλον τό καλοκαῖρι

41Agimorato (Franciosini: Aghimoratto). – 42Añadido en el interlineado. – 43Error en el
acento. – 44Sic. – 45Tachadura (μένωντας). – 46Sic.
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ἀπ’ἐκεῖ ἠμπορεῖτε νά μέ εὐγάλετε τήν νύκτα δίχως κᾀνέναν φόϐον, καί νά 6v.
μέ πάτε εἰς τό καράϐι, καί κοιτάζετε καλά ὅτι ἐσένα θέλω νά πάρω διά
ἄνδρα μου, καί ἄν γυρίσῃς ἀπό τούς λόγους σου ἐγώ θέλω παρακαλέσει
τήν λάλαν μαριέν νά σέ παιδεύσῃ. ἄν δέν ἐμπιϛεύουσε κᾀνέναν νά ὑπάγῃ
νά ἀγοράσῃ τό καράϐι, ὕπαγε ἐσύ, ὅτι ἐγώ ἠζεύρω πῶς ἐσύ θέλεις γυρίσει
ὀγλιγωρότερα ἀπό ἄλλον, ὅτι σέ γνωρίζω πῶς εἶσαι καϐαλλ2ρης καί χρι-
ϛιανός · πάσχη//σε νά μάθῃς τό περιϐόλι, καί ὅταν εἶναι μοναξ1 τό πάν7
ἔλα νά σέ δώσω μίαν μεγάλην ποσότητα ἄσπρων · ο θεός νά σέ διαφυλάτζῃ
σιν3ρε μου47.
Αὐτά ἐπεριεῖχε τό δεύτερον γράμμα, τά ὀποῖα βλέπωντάς τα ἐγυρεύαμεν ὁ
καθ’ἕνας νά ἐξαγορασθῇ, καί νά ὑπάγῃ νά ἀγοράσῃ τό καράϐι μέ μεγάλην
ἐπιμέλειαν. · ἀμή εἰς ὅλα μᾶς ἐναντιώθη ὁ χριϛιανογυρισμένος, λέγωντας
πῶς δέν ἤθελε στέρξῃ μέ κᾀνέ//ναν τρόπο νά ἐξαγορασθῇ ἕνας μοναχός, ἄν
δέν ἐλευθερωθοῦν ὅλοι μαζῆ, διότι ἡ δοκιμή τόν ἔδειξε πόσον δύσκολα οἱ
ἐλευθερωμένοι ἐϛέκουνταν εἰς τόν λόγον τους ὁποῦ ἔδιδαν ὤντας σκλάϐοι.
· .ὅτι πολλαῖς φοραῖς ἐμεταχειρίσθηκαν ἐκεῖνο τό μέσον μερικοί σκλάϐοι,
καί ἐξαγόρασαν ἕναν, καί τόν ἔδωσαν ἄσπρα διά νά ὑπάγῃ νά ἀγοράσῃ
καράϐι, καί νά γυρίσῃ νά πάρῃ καί τούς ἄλλους, ὁποῦ τόν εἷχαν ἐξαγο-
ράσει, καί //πῶς ποτέ δέν ἐγύρισαν · εἶπε τέλος πάντων, ὅτι ἐκεῖνο ὁποῦ
ἔπρεπε καί ἦτον δυνατόν νά κάμουν ἦτον πῶς τά ἄσπρα ὁποῦ ἦτον νά δο-
θοῦν48 διά νά ἐξαγορασθῇ ἕνας χριϛιανός, νά τά δώσουν εἰς τά χέρια αὐ-
τουνοῦ, νά ἀγοράσῃ ἐκεῖ εἰς τήν Ἀλιτζέρην ἕνα καραϐάκι, καί νά καμωθῇ
πῶς θέλει νά γίνῃ πραγματευτής, καί πῶς ὤντας αὐτός οἰκοκύρης τοῦ κα-
ραϐίου, ἤθελεν εὕρῃ εὔκολα τόν τρόπον νά τούς εὐγάλῃ ἀπό //τό πάν7ν,
καί νά τους πάρῃ ὅλους εἰς τό καράϐι, ἀγκαλά καί ἤθελε τούς πάρῃ παῤ-
ῥεσία, διότι ὡς καθώς ἔλεγεν, ἐκείνη ἡ ἀράϐησσα πῶς τούς ἤθελε δώσῃ
ἄσπρα περίσσα νά ἐξαγορασθοῦν ὅλοι, ἦτον πολλά εὔκολον πρᾶγμα νά
τούς πάρῃ ἡμέρα μεσημέρι · καί ἄν καί ἡμεῖς μέ τούς συντρόφους μου μᾶς
ἐφάνη εὐλογότερον νά στείλωμεν κανέναν ἀπό ἀνάμεσόν μας νά ἀγοράσῃ
τό καραϐάκι ἀπό τήν μαϊόρεκαν49 ὡς καθώς ἔλεγεν ἡ ἀράϐισσα, ἀμή δέν
ἠμπορούσαμεν νά τόν ἐναντιωθοῦμεν φοϐούμενοι, ὅτι ἄν δέν κάμωμεν 7r.
ἐκεῖνο ὁποῦ ἔλεγεν αὐτός, νά μή μᾶς φανερώσῃ, καί μᾶς βάλλει εἰς κίνδυ-
νον, νά χάσωμεν τήν ζωήν μας, φανερώνωντας τήν ὑπόθεσιν τῆς Ζωράϊ-
δας · καί ἔτζι ἀποφασίσαμεν νά ἀφεθοῦμεν εἰς τά χέρια τοῦ θεοῦ καί τοῦ
χριϛιανογυρισμένου τούρκου · καί ἐκείνην τήν ὥ//ραν ἀποκριθήκαμεν τήν

47Punto y aparte, pero en este caso no aparece gráfico como al final de la carta anterior. En
Franciosini siempre punto y aparte. – 48Sic. – 49Mallorca. (Franciosini: Maiorica).
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ζωράϊδα λέγωντάς τήν, πῶς θέλομεν κάμη ἐκεῖνο ὁποῦ μᾶς ἐνουθετοῦσε,
διότι ἐκείνη τό εἶχε στοχασθῆ τόσον καλά, ὡσάν νά ἤθελε τῆς τό ἑρμηνεύσῃ
ἡ λέλα μαριέν, καί πῶς εἰς αὐτήν ἔϛεκε τό νά ἀργήσῃ ἤ νά βάλλῃ εἰς πρά-
ξιν παρευθύς αὐτό τό ἐπιχείρημα · τῆς ἐξαναυποσχέθηκα πῶς θέλω τήν
πάρη διά γυναῖκα, καί μίαν ἄλλην ἡμέραν ὁποῦ ἦτον τό πάν7 μοναξ1 μέ
ἔδωσε δύο χι//λιάδες σκοῦδα μαλαγματένια, καί ἕνα γράμμα, εἰς τό ὁποῖον
ἔγραφε πῶς, τήν πρώτην παρασκευήν ὁποῦ ἤρχουνταν ἤθελε νά ὑπάγῃ
εἰς τό περιϐόλι τοῦ πατρός της, καί πῶς πριχοῦ νά ὑπάγῃ μᾶς ἤθελε δώσῃ
καί ἄλλα ἄσπρα, καί ὅτι ἄν δέν ἔφθαναν ἐκεῖνα νά τῆς τό εἰποῦμεν, ὅτι
μᾶς ἤθελε δώση ὅσα καί ἄν τῆς ἠθέλαμεν ζητῆσῃ, διότι ὁ πατέρας της εἶχε
τόσα πολλά, ὁποῦ τά εἶχεν ἀμέτρητα, καί δέν τό ἐκαταλάϐαινεν ἄν ἔπερνε
καί διακόσι//αις χιλιάδες, μάλιϛα ὁποῦ ἐκρατοῦσεν αὐτή τά κλειδ1 · ἐδώ-
σαμεν εὐθύς πεντακόσια σκοῦδα τόν χριϛιανογυρισμένον νά ἀγοράσῃ τό
καραϐάκι, καί ἐγώ ἐξαγοράσθηκα μέ ὀκτακόσια, δίδωντας τά ἄσπρα εἰς
ἕνα πραγματευτήν ἀπό τήν Βαλέντζα, ὁποῦ εὑρίσκουνταν τότε εἰς τήν ἀλί-
τζερην, ὁ ὁποῖος μέ ἐξαγόρασεν ἀπό τόν Βασιλέα, καί ἔγινεν ἐγγυητής πῶς
ἤθελε δώσῃ αὐτός τά ἄσπρα τῆς ἐξαγορᾶς μου ὅταν ἔλθῃ κᾀνένα καράϐι
ἀπό // τήν Βαλέντζα, ὅτι ἄν τά ἤθελε μετρήσῃ παρευθύς ἤθελεν ὑποπτευθῇ
ὁ Βασιλιάς, πῶς ἀπό πολλᾶς εἶχαν ἔλθῃ τά ἄσπρα τῆς ἐξαγορᾶς μου, καί
πῶς αὐτός τά ἐκρατοῦσε διά τό σύμφερόν του · τήν πέμπτην πρίν τῆς πα-
ρασκευῆς ὁποῦ ἡ ὡραῖα Ζωράϊδα ἤθελε νά ὑπάγῃ εἰς τό περιϐόλι, μᾶς
ἔδωσεν ἄλλα χίλια σκοῦδα, καί μᾶς ἐμύνησε πῶς ἤθελε νά κινήσῃ, παρα-
καλῶντας με πῶς ὅταν ἐξαγορασθῶ νά πασχήσω νά μάθω τό περιϐόλι τοῦ
πατρός της καί νά εὕρω τρόπον νά ὑπάγω νά τήν ἰδῶ · τήν ἀποκρίθηκα ἐν
συντομίᾳ, πῶς ἤθελα κάμῃ

7v. ὅ, τι μέ ἐπρόϛαζε, καί νά παρακαλῇ τήν λέλα μαριέν μέ ταῖς προσευχαῖς
ὁποῦ τήν ἔμαθεν ἡ σκλάϐα · κάμνωντας αὐτό, ἐστοχασθήκαμεν νά ἐξαγο-
ρασθοῦν καί οἱ ἄλλοι τρεῖς συντρόφοι μας διότι βλέπωντας ἐμένα ἐλευθε-
ρωμένον, καί αὐτοί ὄχι (μάλιϛα ὁποῦ δέν εἶχαμεν χρεῖαν ἀπό ἄσπρα)50 νά
μή τούς κακοφανῇ, καί τούς παρακινήση51 ὁ διάϐολος καί κάμουν κᾀμ-
μίαν // βλάϐην τῆς Ζωράϊδας, ἀγκαλά καί νά ἦτον ἄνοι̅ ἐκείνης τῆς ποιό-
τητος, ὁποῦ ἦτον, ἠμποροῦσα νά μήν ἔχω κᾀνέναν φόϐον, μέ ὅλον τοῦτο
δέν ἠθέλησα νά ἔχουν αὐτήν τήν ὑποψίαν, καί ἔτζη τούς ἔκαμα καί ἐξαγο-
ράσθηκαν μέ τόν ἴδιον τρόπον ὁποῦ ἐξαγόρασα τόν ἑαυτόν μου, ἐγχειρί-

50En Cervantes sin paréntesis. Sigue a Franciosini. – 51Sic.
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ζωντας ὅλα τα ἄσπρα εἰς τόν πραγματευτήν, νά γένῃ μεσίτης καί νά μᾶς
ἐλευθερώσῃ.52

Κεφάλαιον μα:ον

Εἰς τό ὁποῖον ὁ σκλάϐος ἀκολουθεῖ
καί διηγεῖται ἐκεῖνα ὁποῦ τόν

ἐσυνέϐηκαν53

Δέν ἐπέρασαν ὡς δεκαπέντε ἡμέραις, ὁποῦ ὁ χριϛιανογυρισμένος μᾶς εἶ-
χεν ἀγοράσει ἕνα καλόν καραϐάκι ὁποῦ ἔπερνεν ὡς τριάντα ἀνθρώπους,
καί διά νά δείξῃ πῶς τό κάμη διά πραγμάτειαν, ἠθέλησησε νά κάμῃ ἕνα
ταξίδι εἰς ἕναν τόπον, ὁποῦ ὀνομάζετο Σαργέλο, μακρυά ἀπό τήν ἀλίτζε-
ρην54 ὡς τριάντα μίλια, εἰς τόν ὁποῖον τόπον ἐπή//γαινε καί ἀγόραζε σῦκα
ξηρά, διότι γίνονται πάρα πολλά, καί ἔρχετον εἰς τήν Ἀλίτζερην καί τά
ἐπουλοῦσεν · ἔκαμε δύω τρία ταξίδια, καί κάθε φοράν ὁποῦ ἐπερνοῦσε
μέ τό καράϐι ἄραζεν εἰς μίαν σκάλαν, ὁποῦ ἦτον μακρυά ἀπό τό περιϐόλι
ὡς ἕνα κάρτο τῆς ὥρας55, εἰς τό ὁποῖον ἐκάθουνταν ἡ Ζωράϊδα, και ἐκεῖ
ἄραζεν ὁ χριϛιανογυρισμένος, καί ὅταν ἤθελε μέ τούς ἄλλους του ἀράπι-
δες ὁποῦ εἶχε μέσα εἰς τό καράϐι, // ἔκαμνε τό ναμάζι56, καί ἐπήγαινεν εἰς
τό περιϐόλι τῆς Ζωράϊδας, καί ἐγύρευε πορικά καί ὁ πατέρας της τούς τά
ἔδιδε, δίχως νά τόν γνωρίσῃ, καί ἀγκαλά καί νά ἤθελε νά συν-
τύχῃ τήν Ζωράϊδα, καί νά τῆς εἰπῇ, πῶς αὐτός ἦτον ἐκεῖνος ὁποῦ μέ τήν 8r.
εἴδησίν μου ἤθελε νά τήν ὑπάγῃ εἰς τήν χριϛιανοσύνην, καί νά εἶναι χαρού-
μενη, ὅμως ποτέ δέν ἠμπόρεσε διότι ᾑ ἀράπισσαις δέν φάνονται57 μήτε εἰς
τούς ἀράπιδες, μήτε εἰς τούς τούρκους, ἄν δέν τῆς τό προϛάξῃ, ἤ ἄνδρας
της ἤ ὁ πατέρας της · ἔκαμε τέλος πάντων τρόπον, καί τήν ἐσύντυχεν // ὅ, τι
ἤθελεν διά μέσον κάποιων σκλάϐων χριϛιανών ὁποῦ εἶχεν ὁ πατέρας της
· βλέπωντας αὐτός πῶς ἐπηγαινοέρχετον, καί ἄραζεν ὅπου καί ἄν ἤθελεν,
μήν ἐμποδίζοντάς58 τον τινάς, καί πῶς δέν ἔλειπεν ἄλλο παρά νά εὕρωμεν
μερικούς χριϛιανούς νά βάλωμεν εἰς τήν βάρκαν διά νά λάμνουν · μέ εἶπε

52El capítulo termina a mitad de la página 7v. con el gráfico acostumbrado. – 53Muy deteriorada
la esquina superior izquierda. El capítulo comienza en mitad de la página, después del final del
capítulo anterior. – 54ἀλἰζερη / Ἀλίτζερη. – 55El copista no entiende el término. En Cervantes:
«a dos tiros de ballesta». Franciosini «due tiri di balestra». – 56Cervantes «hacer la zalá» (rezo
musulmán). Franciosini también «à far la zalá». – 57Sic. – 58Sic.
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νά κοιτάζω νά εὕρω ὅσους θέλω νά πάρω μαζῆ μου, ἕξω ἀπό τούς ξαγορα-
σμένους, καί νά τόν εἰπῶ ποῦ νά μᾶς καρτερῇ τήν πρώ//την παρασκευήν
ὁποῦ εἶχαμεν ἀποφασίσει νά μισεύσωμεν · βλέπωντας ἐγώ αὐτό ἐσύντυχα
μέ δώδεκα σπαν3λους, ὅλοι ἄξιοι διά νά λάμνουν, καί ὁποῦ ἠμποροῦσαν
νά εὔγουν εὔκολαἀπό τό κάϛρον, καί αὐτούς τούς ηὗρα μέ μεγάλην δυσκο-
λίαν, διότι εἶχαν ὑπάγει εἴκοσι καράϐια εἰς τό κοῦρσος, τά ὁποῖα ἐπῆραν
ὅσους ἀνούς̅ και ἄν εὑρίσκουνταν ὁποῦ ἔλαμναν, καί μήτε αὐτοί δέν ἤθε-
λαν ἀπομείνῃ, ἀνίσως καί δέν ἤ//θελεν ἐμποδίσῃ ὁ ἀφέντης τους, ὁ ὁποῖος
εἶχεν ἀπομείνει ἀπό τό κοῦρσος μέ τό νά ἔφτ5νε μίαν γαλ3ταν, πρός τούς
ὁποίους δέν εἶπα ἄλλο παρά τήν πρώτην παρασκευήν τό βράδι59 νά εὔ-
γουν ἀπό ἕνας ἕνας καί νά ὑπάγουν πρός τό περιϐόλι τοῦ Ἀγγιμοράτου,
καί νά μέ καρτερίσουν, ἐκεῖ ἕως ὁποῦ νά ὑπάγω νά τούς εὕρω · τούς ἐπα-
ράγγειλα τόν καθ’ἕνα κατά μόνας, ὅτι ὅταν ἤθελαν ἰδῇ ἐκεῖ ἄλλους χριϛια-
νούς νά //μή τούς εἰποῦν ἄλλο, παρά πῶς ἐγώ τούς εἶχα εἰπῆ νά μέ καρτε-
ρίσουν60 ἐκεῖ · κάμνωντας αὐτό μέ ἀπόμεινε νά κάμω ἄλλον ἕνα ὁποῦ ἦτον
τό ἀναγκαιώτερον, τό ὁποῖον ἦτον νά δώσω εἴδησιν εἰς τήν Ζωράϊδα πῶς
τρέχουν τά πράγματα, καί διά νά ἐτοιμασθῇ καί αὐτή, καί νά ἔχῃ εἴδησιν
νά μή ζυπασθῇ, ἀνίσως καί τήν ἤθελαν καταπείσῃ παράπερα, ἀπό τόν και-
ρόν ὁποῦ ἐϛοχάζουνταν αὐτή πῶς ἤθελε γυρίσῃ ἡ βάρκα τῶν χριϛιανῶν

8v. καί ἔτζι ἀποφάσισα νά ὑπάγω πρός τό περιϐόλι νά ἰδῶ ἄν ἦτον τρόπος
νά τῆς συντύχω, καί νά προφασισθῶ πῶς θέλω νά μαζώξω μερικά χόρτα ·
μίαν ἡμέραν πριχοῦ νά κινήσω, ἐπῆγα ἐκεῖ, καί ἐσυναπάντησα τόν πατέρα
της ὁ ὁποῖος μέ ἐρώτησε τί ἐγύρευα εἰς τό περιϐόλι του καί τίνος σκλάϐος
ἤμουν; τόν ἀποκρίθηκα πῶς εἶμαι τοῦ ἀρναούτ ἰμαμί61 // (καί αὐτό τοῦ τό
εἶπα μέ τό νά ἤζευρα πῶς εἶναι μεγάλος του φίλος) καί πῶς ἐγύρευα πολ-
λῶν λογιῶν χόρτα διά νά κάμω μίαν σαλάτα · μέ ἐρώτησεν ἀκόμη ἄν εἶμαι
ἐλευθερωμένος ἤ ὄχι; εὑρισκόμενος εἰς αὐτάς τάς ἐρωτήσεις, καί ἀποκρί-
σεις, εὐγῆκεν ἡ ὁραῖα62 Ζωράϊδα εἰς τό περιϐόλι, καί εἶχαν περάσει πολλαῖς
ἡμέραις ὁποῦ δέν μέ εἶχεν ἰδῆ, καί μέ τό νά μή παρακρύϐωνταν ᾑ ἀράπισ-
σαις ἀπό τούς χριϛιανούς, ἦλθεν ἐκεῖ ὁποῦ ἔϛεκεν // ὁ πατέρας της μέ τοῦ
λόγου μου, μάλιϛα βλέπωντάς την ὁ πατέρας της πῶς ἤρχουνταν ἀγάλ5
ἀγάλ5 τήν ἔκραξε, καί τῆς εἶπεν νά ἔλθῃ · ἤθελεν εἶσθαι63 βαρετόν ἄν σᾶς
ἔλεγα ἐγό64 τώρα τήν μεγάλην ὡραιότητα, καί τό ζαριφλῆκι65 τό πολοιπίκι-
λον, καί ὑπέρεγκον φόρεμα, μέ τό ὁποῖον ἡ πολλά ἀγαπητή, καί εὔμορφη
Ζωράϊδα ἐφάνη ἔμποσθέν66 μου, τοῦτο μόνον σᾶς λέγω πῶς περισσότερα

59Sic. – 60Sic. – 61Cervantes: ArnauteMamí. (Franciosini: ArnuateMamí). – 62Sic. – 63Forma
potencial con εἶσθαι. – 64Sic. – 65Cervantes: «gentileza». (Franciosini «leggiadria»). – 66Sic.
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ἦτον τά μαργαριτάρια ὁποῦ ἐκρέμουνταν εἰς τόν λευ//κώτατον λαιμόν της,
αὐτία, καί πλεζούδας της, παρά τά μαλ1 τῆς κεφαλῆς της (τά ὁποῖα τά
εἶχε γυμνά κατά τήν συνήθειαν τοῦ τόπου)67 δύω χαρχάλια μαλαγματένια,
ὁποῦ εἶχαν τόσα περισσά διαμάντια, ὁποῦ μέ εἶπεν αὐτή ὕστερον, πῶς τά
εἶχεν ἀγοράσει ὁ πατέρας της εἴκοσι χιλιάδες φλορία, καί τά βραχόλια τοῦ
χερίου της ἄλλα τόσα · τά μαργαριτάρια ὁποῦ ἐφορούσεν ἦτον ἄπειρα,
καί ἐζαίρετα, διότι ἡ μεγαλήτερη περιέργεια καί // ϛολή τῶν γυναικῶν εἰς
τά μέρη τῆς ἀραϐίας εἶναι, ἀπό μαργαριτάρια χοντρά, καί ψυλά, καί διά
τοῦτο εὑρίσκονται πάντοτε περισσότερα μαργαριτάρια εἰς τούς ἀράπιδες,
παρά εἰς τά ἄλλα ἔθνη, καί ἔλεγαν ὅλοι πῶς ὁ πατέρας τῆς Ζωράϊδας εἶχε
μίαν μεγάλην ποσότητα τζεϐαερικῶν ἀπό τά πλέον ἐξαίρετα ὁποῦ νά εὑρί-
σκονται εἰς τήν Ἀλίτζερην, καί πῶς εἶχε περάνω ἀπό διακόσιαις χιλιάδαις
σκοῦδα μαλαγματένια τῆς ἰσπανί-
ας, καί ὅλα αὐτά τά ὅριζεν ἐκείνη ὁποῦ μέ ὁρίζει τώρα · τόσον λοιπόν μέ 9r.
ἐφάνη εὔμορφη, ὁποῦ ἔλεγα πῶς νά μήν εὑρίσκεται εὐμορφήτερη γυναῖκα
εἰς τόν Κόσμον ἤ κἄν εὐμορφήτερη ἀπό ὅσαις εἶχα ἰδῆ ἐγώ · καί προσθέ-
τωντας καί τό χρέος ὁποῦ εἶχα εἰς αὐτήν, μέ ἐφάνη πῶς εἶχα ἔμπροσθέν
μου μίαν θεότητα τοῦ οὐρανοῦ, ὁποῦ νά ἐκατέϐη εἰς τήν γῆν // διά λό-
γου μου · εὐθύς ὁποῦ ἔφθασε τῆς εἶπεν ὁ πατέρας της ἀραϐικά, πῶς ἐγώ
ἤμουν σκλάϐος τοῦ φίλου του τοῦ ἀρναούτ ἰμαμί, καί πῶς ἐγύρευα σα-
λάτα, αὐτή μέ ἐρώτησεν ἄν εἶμαι καϐαλλ2ρης, καί διά ποίαν αἰτίαν δέν
ἐξαγοράζουμουν · τῆς ἀποκρίθηκα πῶς ἐζαγοράσθηκα, καί ὅτι εἶχα δώσει
τόν αὐφέντην68 μου χίλια πεντακόσια σουλτάνια, καί αὐτή μέ ξαναποκρί-
θηκε πῶς ἀνίσως καί εἴσουν τοῦ πατρός μου, τόν ἔκαμνα νά μή σέ δώσῃ
//μήτε διά τρεῖς χιλιάδες, διά τί ἐσεῖς οἱ χριστιανοί πάντοτε ψεύδεσθε, καί
καμώνεσθε πῶς εἶσθε πτωχοί διά νά γελάσετε τούς ἀράπιδες · ἐνδέχεται
νά τό κάμουν καί αὐτό μερικόι σιν3ρα μου τῆς ἀποκρίθηκα, ὅμως νά πι-
ϛεύσῃς βέϐαια, πῶς πάντοτε τήν ἀλήθειαν εἶπα εἰς τόν αὐθέντην μου, καί
εἰς κάθε ἄλλον · πότε θέλεις νά μισεύσῃς, με ἐρώτησεν ἡ Ζωράϊδα, αὔριον
ἐλπίζω τῆς εἶπα, διότι εἶναι νά μισεύσῃ ἕνα γαλ3νι φραντζέζικον, // καί
μέ ἐκεῖνο θέλω νά πηγαίνω · δέν ἦτον καλλήτερα νά ἀπαντίζῃς μέ εἶπεν ἡ
Ζωράϊδα, νά ὑπάγῃς μέ καράϐια ἰσπαν3λικα, παρά μέ φραντζέζικα, ὀποῦ
δέν εἶναι φίλοι σας; ὄχι τῆς ἀποκρίθηκα, διά τί ἄν ἤζευρα πῶς εἶναι ἀληθι-
νός ὁ λόγος ὀποῦ ἄκουσα πῶς θέλει νά μισεύσῃ ἕνα γαλ3νι ἰσπαν3λικον
τό ἐκαρτεροῦσα, ἀγκαλά καί νά εἶναι βέϐαιον τό κίνημά μου αὔριον, διότι
ἡ ἐπιθημία ὁποῦ ἔχω νά ὑπάγω εἰς τόν τόπον // μου, καί νά ἀνταμωθῶ

67Ni en Cervantes ni en Franciosini aparece este paréntesis ahí. – 68αὐφέντη / αὐθέντη.
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μέ τά πρόσωπα ὁποῦ ἀγαπῶ, εἶναι τόσον μεγάλη, ὁποῦ δέν με ἀφίνει νά
ἀπαντίζω ἄλλην εὐκολίαν, ὅσον καλή καί ἄν εἶναι, ἐπειδή καί ἀργεῖ · ἐσύ
θέλεις νά εἶσαι ὑπανδρευμένος εἰς τόν τόπον σου εἶπεν ἡ Ζωράϊδα, καί διά
τοῦτο ἐπιθυμᾶς νά ὑπάγῃς τό ὁγλιγωρότερον νά ἰδῇς τήν γυναῖκα σου ·
ἐγώ δέν ἔχω γυναῖκα τῆς ἀποκρίθηκα, ὅμως ἔδωσα τόν λόγουν69 μου διά
νά τήν πάρω εὐθύς ὁποῦ φθάσω · εἶναι

9v. εὔμορφη ἡ Δάμα ὀποῦ θέλεις νά πάρῃς, ἐρώτησεν ἡ Ζωράϊδα, εἶναι τόσον
εὔμορφη τῆς ἀποκρίθηκα, ὁποῦ ἔχει ὅσαις εὐμορφίαις, καί χάρες ἠμπο-
ροῦν νά εὑρεθοῦν εἰς μίαν εὔμορφην γυναῖκα, καί νά σέ εἰπῶ τήν ἀλή-
θειαν, σέ ὁμοιάζει κατά πολλά · ὁ πατέρας της ἀκούωντας αὐτό έγέλασε
καί εἶπε, χαϊ καϊμένε χριϛιανέ, τήν θυγατέραν μου δέν εὑρίσκεται κᾀμμία
νά // τήν ὁμοιάζη εἰς αὐτό τό βασίλειον, καί ἄν δέν πιϛεύῃς, κοίταξέ την
καλά, καί θέλεις ἰδῆ πῶς λέγω τήν ἀλήθειαν · ἐκεῖ ὁποῦ ἐσυντυχαίναμεν
αὐτά, καί ἄλλα παρόμοια, ἔφθασε τρέχωντας ἕνας ἀράπης, καί εἶπε με-
γαλοφώνως πῶς ἀπό τόν τεῖχον τοῦ περιϐολίου εἶχαν πηδήσει τέσσερες
τοῦρκοι, καί ἐμάζωναν τά πορικά, ἀγκαλά καί νά ἦτον ἄγουρα · ὁ γέρων-
τας ἐξυπάσθηκεν ὁμοῦ καί ἡ Ζωράϊδα, διότι οἱ ἀράπιδες φοϐοῦνται κατά
πολλά τούς τούρκους, μάλιϛα τούς γε//νιτζάρους, οἱ ὁποῖοι τόσον τούς κα-
ταφρονοῦν, καί τούς ἐνοχλοῦν, ὁσάν70 νά ἦτον σκλάϐοι · ὁ πατέρας τῆς
Ζωράϊδας εἶπεν κόρη μου ὕπαγε μέσα εἰς τό σπῆτι, καί σφαλίσου ἕως νά
ὑπάγω νά συντύχω μέ αὐτά τά σκυλ1 · καί ἐσύ χριστιανέ κοίταξε εὕρε τά
χόρτα, καί πήγαινε ὀγλίγωρα, καί ὁ θεός νά σέ δώσῃ καλόν κατευόδιον ·
ἐγώ τόν ἐπροσκύνησα, καί ἐπῆγε νά εὕρῃ νά συντύχῃ τούς τούρκους, ἀφί-
νωντάς με μονάχον μέ τήν Ζωράϊδα, ἡ ὁποῖα ἐκαμώ//θηκε πῶς ἐπήγαινεν
ἐκεῖ ὁποῦ τῆς εἶπεν ὁ πατέρας της · ἀμή εὐθύς ὁποῦ ἀνεχόρησεν ὁ πατέρας
της, αὐτή ἦλθε πρός τοῦ λόγου μου μέ τά μάτ5 γεμάτα ἀπό δάκρυα, καί
μέ εἶπε σῦρε χριϛιανέ σῦρε · ἐγώ τῆς εἶπα, πηγαίνω, ὅμως δίχως ἐσένα δέν
πηγαίνω · τήν παρασκευήν θέλω νά ἔλθω νά σέ πάρω καί νά μή ξυπασθῇς
ὅταν ἔλθω, ὅτι βέϐαια θέλομεν νά πηγαίνωμεν εἰς τήν χριϛιανοσύνην, καί
λέγωντας αὐτό, μέ ἀγκάλ5σεν ἀπό τόν // λαιμόν, καί ἄρχησε νά πηγαίνῃ
πρός τό σπῆτι μέ εὐγενήν περιπατησίαν, καί κατά τύχη μᾶς εἶδεν ὁ πατέ-
ρας της, ὁ ὁποῖος ἐγύριζεν ἀπό τούς τούρκους, τό ἐπεριεργασθήκαμεν καί
ἡμεῖς πῶς μᾶς εἶδεν · ἀμή ἡ Ζωράϊδα ὤντας φρόνιμη καί γνωϛική, δέν ἐσύ-
κωσε τό χέρι της ἀπό τόν λαιμόν μου, μάλιϛα μέ ἔσφιγζε περισσότερον, καί
ἔϐαλε τό κεφάλι της εἰς τόν κόλπον μου σκύπτωντας τά γόνατά της, καί
ἔδειχνε πῶς εἶναι ὡσάν λιγοθυμησμέ-
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νη, καί ἐγώ πάλιν ἐκαμώνουμουν πῶς τήν ἐϐαϛοῦσα νά μή πέσῃ · ὁ πατέ- 10r.
ρας της ἦλθεν εὐθύς κοντά μας τρέχωντας, καί βλέπωντας τήν θυγατέρα
του τοιούτας λογᾶς, τήν ἐρώτησε τί εἶχε καί βλέπωντας πῶς δέν τόν ἀπο-
κρίνουνταν αὐτή, εἶπε, θέλει ἐξυπάσθη ἀπό αὐτά τά σκυλιά ὁποῦ ἐμπῆκαν
εἰς τό περιϐόλι, καί πέρνωντάς την ἀπό ταῖς ἀγκάλαις μου, τήν ἐκράτησεν
εἰς ταῖς ἐ//δικαῖς του, καί αὐτή ἀναϛενάζωντας εἶπε, σῦρε χριϛιανέ σῦρε, ὁ
πατέρας της τήν ἀπεκρίθη δέν κάμνει χρεῖα νά ὑπάγῃ ὁ χριϛιανός, ὅτι αὐ-
τός δέν σέ έϐλαψε τίποτα · καί οἱ τοῦρκοι ἐπάγησαν μήν φοϐᾶσαι · ἐκεῖνοι
τήν ἐξύπασαν, ὡς καθώς εἶπες, εἶπα ἐγώ τότε τόν πατέρα της, ἀμή ἐπειδή
καί αὐτή λέγει νά ὑπάγω δέν θέλω νά τῆς δώσω ἐνόχλησιν · ἔχε ὑγείαν,
καί ἄν εἶναι μέ τό θέλημά σου θέλω γυρίσει ἄν κάμουν χρεῖα καί ἄλ//λα
χόρτα, διότι ὁ αὐθέντης μου λέγει πῶς δέν εὑρίσκονται εἰς κᾀνένα ἄλλο
περιϐόλι καλλήτερα, ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς αὐτό · ἐσύ ἠμπο-
ρεῖς νά ἔλθῃς ὁπόταν θέλῃς, μέ εἶπεν ὁ Ἀγγιμοράτος, ὅτι ἡ κόρη μου δέν
τό εἶπεν αὐτό πῶς κᾀνένας χριϛιανός, τῆς δίδει ἐνόχλησιν, ἀλλά θέλωντας
νά εἰπῇ νά ὑπάγουν οἱ τοῦρκοι, εἶπε νά ὑπάγῃς ἐσύ, ἤ ἤθελε νά σέ εἰπῇ
νά μαζώζῃς τά χορτάρια σου · ἀνεχώρησα ἀπό // αὐτούς καί μέ ἀφορμήν
πῶς μαζώνω χορτάρια ἐτριγύρισα παντοῦ, καί εἶδα ὅλον τό περιϐόλι · ἐϛο-
χάσθηκα πολλά καλά ἀπό ποῦ νά ἔμπω, καί ἀπό ποῦ νά εὔγω καί τήν το-
ποθεσίαν τοῦ ὀσπητίου71, καί ἀπό ποῦ ἔχω τήν εὐκολίαν νά ἀποτελούσα
τόν σκοπόν μου, καί εὐθύς ἐπῆγα εἰς τούς συντρόφους μου, καί εἰς τόν χρι-
ϛιανογυρισμένον, καί τούς εἶπα τά γινόμενα · ἐπέρασεν εἰς κοντολογίαν ὁ
καιρός καί ἔφθασεν ἡ ἡμέρα καί ἡ ὥρα ὁποῦ ἐπι//θυμούσαμεν, καί ἀκο-
λουθῶντας ὅλην τήν τάξιν καί τήν γνώμην ὁποῦ πολλαῖς φοραῖς εἴχαμεν
ὁμιλήσει, καί τήν παρασκευήν ἐπῆγεν ὁ χριϛιανογυρισμένος μέ τήν βάρκα
καί ἄραζεν εἰς ἐκεῖνο το μέρος ὁποῦ ἐκάθουνταν ἡ εὔμορφη Ζωράϊδα, οἱ
χριϛιανοί ὁποῦ ἦτον νά λάμνουν εἰς τά κουπία ἔϛεκαν ἕτοιμοι ὤντας κρυ-
μένοι ἐκεῖ τριγύρου, ὅλοι ἔϛεκαν ὕποπτοι καί χαρούμενοι καρτερῶντας με,
καί ἐπιθυμοῦσαν νά
καταπατήσουν τήν βάρκα, ὁποῦ ἔϛεκεν ἔμπροσθέν τους, ἐπειδή καί δέν 10v.
ἤζευραν τήν συμφωνίαν ὁποῦ εἴχαμεν κάμη μέ τόν χριϛιανογυρισμένον,
ἀμή ἐθαῤῥοῦσαν με πόλεμον νά λάϐουν τήν ἐλευθερίαν τους, σκοτώνον-
τας τούς ἀράπιδες ὁποῦ ἦτον εἰς τήν βάρκα · εὐθύς λοιπόν ὁποῦ ἐφάνηκα
ἐγώ μέ τούς συντρόφους μου ὅλοι οἱ ἐπίλοιποι, ὁποῦ ἦτον // κρυμένοι ἥρ-
χουνταν72 εἰς τοῦ λόγου μας ἀπό ἕνας ἕνας αὐτό ἔγιναν εἰς τόν καιρόν
ὁποῦ εἶχαν σφαλησμέναις ταῖς πόρταις τοῦ κάϛρου, καί δέν ἐφάνουνταν

71ὀσπήτι / σπήτι. – 72Sic.
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τινάς εἰς ἐκεῖνον τόν κάμπον · ἀφ’οὗ ἐμαζωχθήκαμεν ὅλοι εἰς ἕνα μέρος,
ἐϛέκαμεν καί ἐσυλλογούμασθεν ποῖον νά ἦτον καλλήτερον, νά πάρωμεν
πρῶτον τήν Ζωράϊδα, ἤ νά σκοτώσωμεν τούς ἀράπιδες ὁποῦ εἴχαμεν εἰς
τήν βάρκα, καί ϛέκωντας εἰς αὐτήν τήν ἀμφιϐο//λίαν ἦλθε πρός τοῦ λόγου
μας ὁ χριϛιανογυρισμένος, καί μᾶς ἐρώτησε τί ἀπαντυχάνουμεν ὅτι ἦτον
καιρός, καί πῶς ὅλοι οἱ ἀράπιδες εὑρίσκουνταν δίχως κᾀμμίαν ἔγνοιαν,
μάλιϛα οἱ περισσότεροι ἐκοιμοῦνταν · τόν εἴπαμεν τήν δυσκολίαν ὁποῦ εἴ-
χαμεν καί αὐτός εἶπε πῶς τό ἀναγκαιώτερον ἦτον νά κυριεύσωμεν πρῶτον
τήν βάρκαν ὁποῦ ἦτον εὐκολότερον νά γένῃ, καί δίχως κᾀνέναν κίνδυνον
καί πῶς ὕστερον εὐθύς ἠθέλαμεν ὑπάγῃ νά πάρωμεν τήν ζωράϊδα · ἄρεσεν
εἰς ὅλους ἡ συμφωνία, καί ἡ συμβουλή //του, καί ἔτζι δίχως νά ἀργήσωμεν
πηγαίνωντας αὐτός ἐμπροϛά ἐφθάσαμεν εἰς τήν βάρκα · καί πηδῶντας αὐ-
τός πρῶτος ἀπό ὅλους μέσα ἐξεσπάθωσεν εὐθὐς, καί εἶπεν ἀραϐικά νά μή
παλεύσῃ κᾀνένας ὅτι χάνει τήν ζωήν του · ἐν ὅσῳ νά τό εἰπῇ αὐτό ἐμπῆ-
καν ὅλοι οἱ χριϛιανοί μέσα, οἱ ἀράπιδες ὁποῦ ἦτον ὀλιγόψυχοι ἀκούων-
τας τόν καραϐοκύρην τους ὁποῦ τούς εἶπεν αὐτά τά λόγια ἐξυπάσθηκαν,
καί δίχως νά τολμήσουν // νά π1σουν ἅρματα, ἀγκαλά καί ἦτον ὀλίγα,
σχεδόν και τελείως δίχως νά ἀνοίξουν τό στόμα τους ἀφίθηκαν καί ἔδε-
σαν τά χέρια τους οἱ χριϛιανοί, τό ὁποῖον τό ἔκαμαν μέ μεγάλην ταχύτητα,
φοϐερίζωντας τούς ἀράπιδες πῶς ἀνίσως καί ἤθελαν φωνάξῃ εὐθύς τούς
ἐσκώτωναν, καί κάμνωντας αὐτό, ἔμειναν οἱ μισοί εἰς φυλαξίν τους, καί οἱ
ε-

11r. πίλοιποι ἐπήγαμεν πρός τό περιϐόλι τοῦ ἀγγιμοράτου, καί μᾶς ἐϐοήθησεν
ἡ καλή μας τύχη καί ὅταν ἠθέλαμεν νά ἀνοίξωμεν τήν πόρταν ἀνοίχθηκε
μέ τόσην εὐκολίαν ὡσάν νά μήν ἦτον τελείως κλεισμένη, καί ἔτζι μέ με-
γάλην ἡσυχίαν, καί σιωπήν, ἐφθάσαμεν εἰς τό σπῆτι δίχως νά μᾶς ν3σῃ
τινάς · ἡ εὔμορφη Ζωράϊδα μᾶς ἐκαρτεροῦσεν εἰς ἕνα παράθυρον // καί
εὐθύς ὁποῦ μᾶς ἄκουσεν ἐρώτησε μέ εὐγενήν φωνήν ἄν εἴμασθεν οἱ χρι-
ϛιανοί · ἐγώ τήν ἀπεκρίθηκα πῶς ἡμεῖς εἴμασθεν, καί τήν εἶπα νά κατέϐη
κάτω · αὐτή ὅταν μᾶς ἐγνώρισεν εὐθύς ἐκατέϐη καί ἄνοιξε τήν πόρταν,
καί τόσον εὔμορφα, καί μέ ἀκριϐά ϛολίδια ἐφάνη εἰς ὅλους μας ὁποῦ ἐγώ
δέν ἔχω τόσον εὐγλωτζίαν νά σᾶς τό φανερώσω κατάλεπτως εὐθύς ὁποῦ
τήν εἶδα ἐγώ τήν ἐπίασα ἀπό τό χέρι, καί ἄρχησα νά τήν φιλῶ, καί ὁ χρι-
ϛιανογυρισμένος // ὁμοῦ μέ τούς ἄλλους συντρόφους μας, ἄρχησαν νά τήν
φιλοῦν, εὐχαριϛῶντας την ὡς πρόξενον τῆς ἐλευθερίας μας · τήν ἐρώτησεν
ὁ χριϛιανογυρισμένος ἁραϐικά ἄν ὁ πατέρας της ἦτον εἰς τό περιϐόλι, καί
αὐτή ἀπεκρίθη πῶς ἐκεῖ ἦτον · πρέπει λοιπόν εἶπεν ὁ χριϛιανογυρισμένος
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νά τόν ξυπνήσωμεν καί νά τόν πάρωμεν μαζῆ μας, καί ὁτι73 ἄλλα πολίτιμα
πράγματα εὑρίσκονται εἰς αὐτό τό σπῆτι · ὄχι, ὄχι εἶπεν αὐτή, τόν πατέρα
μου δέν // θέλω νά τόν ἀγγύζετε μέ κᾀνέναν τρόπον, καί εἰς αὐτό τό σπῆτι
δέν εὑρίσκεται ἄλλο παρά ἐκεῖνα ὁποῦ πέρνω μαζῆ μου, τά ὁποῖα εἶναι ἀρ-
κετά νά σᾶς κάμουν νά γίνετε πλούσιοι, καί λέγωντας αὐτό ἐγύρισε μέσα
εἰς τό σπῆτι, καί εὐθύς ἐγύρισεν ὤντας φορτωμένη μέ ἕνα σεπέτι γεμάτο
σκοῦδα μαλαγματένια, καί τόσα περισσά ἦτον ὀποῦ μετά βίας τά ἔφερνε
ἡ κακή μας τύχη ἠθέλησε καί ἐκείνην τήν ὥραν ἐξύπνησεν ὁ πατέρας της,
καί ἄκουσεν // ὁποῦ ἐπεριπατούσαμεν εἰς τό περιϐόλι, καί κοιτάζωντας
ἀπό τό παραθῦρι, μᾶς ἐγνώρισεν εὐθύς πῶς εἴμασθε χριϛιανοί, καί ἄρχησε
νά φωνάζῃ ἀραϐικά λέγωντας χριϛιανοί χριϛιανοί, κλέπτες, κλέπτες · ἡμεῖς
ἐξυπασθήκαμεν ὅλοι ἁπό ταῖς φωναῖς του, ἀμή ὁ χριϛιανογυρισμένος, βλέ-
πωντας τόν κίνδυνον 74 ἀνέϐηκεν εὐθύς ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ὁἈγγιμοράτος, καί
ἐπῆγαν μαζῆ του μερικοί ἀπό τούς συντρόφους μας, ὅτι ἐγώ δέν ἠμπόρεσα
νά ἀφήσω μονάχην τῆν Ζωράϊδα, ἡ ὁποῖα ἐκείτουνταν εἰς ταῖς ἀγκάλαις
μου μισο-
λιγοθυμισμένη · εἰς κοντολογίαν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀνέϐηκαν ἐπάνω, ἐκατέϐη- 11v.
καν παρευθύς μέ τόν ἀγγιμοράτον, ἔχωντάς τον δεμένον τά χέρια του, καί
τό ϛόμα του ϛουμπωμένον μέ ἕνα μανδῆλι, ὁποῦ δέν ἠμποροῦσε τελείως νά
συντύχῃ, φοϐερίζωντάς τον ὁποῦ ἄν ἤθελε συντύχῃ τόν ἐσκώτωναν · ὅταν
ἡ θυγατέρα του τόν εἶδεν ἐσφάλησε τά // μάτ5 της διά νά μήν τόν βλέπῃ,
καί ὁ πατέρας της ἔμεινεν ἐκϛατικός μήν ἠζεύρωντας πῶς αὐτή θελημα-
τικῶς ἐμπῆκεν εἰς τά χέρ5 μας, καί παρευθύς ἐμπήκαμεν εἰς τήν βάρκαν
φοϐούμενοι μήπως καί μᾶς συνέϐη κᾀμμία ἄλλη συμφορά · μόλις θέλει
νά ἦτον δύω ὥραις τῆς νυκτός, ὅταν ἐμπήκαμεν εἰς τήν βάρκαν, εἰς τήν
ὁποίαν ἐμπάινωντας ἐλύσαμεν τά χέρια τοῦ Ἀγγιμοράτου, καί εὐγάλαμεν
τόν μανδῆλι ἀπό τό ϛόμα // του · ὅμως πάλιν τό ἐξαναεῖπεν ὁ χριϛιανογυ-
ρισμένος νά μήν φωνάζῃ, διότι εὐθύς τόν ἐσκώτωναν · αὐτός βλέπωντας
τήν θυγατέραν του ἄρχησε νά ἀναϛενάζῃ μάλιϛα ὅταν τήν εἶδε πῶς τήν
ἐκρατοῦσα ἐγώ σφικτά ἀνάμεσα εἰς ταῖς ἀγκάλαις μου, καί πῶς αὐτή ἐκά-
θουνταν θεληματικῶς δίχως νά παραπονῆται, ὅμως μέ ὅλον τοῦτο αὐτός
ἐσιώπησεν ἀπό τόν φόϐον του · βλέπωντας λοιπόν ἡ ζωράϊδα πῶς ἐθέλα-
μεν νά κι//νήσωμεν εἶπεν εἰς τόν χριϛιανογυρισμένον νά μέ εἰπῆ νά τήν
κάμω τήν χάριν νά λύσω ἐκείνους τούς ἀράπιδες καί νά ἐλευθερώσω τόν
πατέρα της, διότι κάλιον εἶχε νά πνιγῇ, παρά νά εἰδῇ τόν πατέρα της νά
τόν πηγαίνουν σκλάϐον διά λόγου της · ὁ χριϛιανογυρισμένος μέ τό εἶπεν

73Sic. – 74Tachado ἐϐεϐαίωσεν y corregido encima en el interlineado ἀνέϐηκεν.
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καί ἐγώ τόν ἀποκρίθηκα πως τό ϛέργω, ὁμως αὐτός εἶπεν πῶς δέν πρέ-
πει νά τό κάμωμεν λέγωντας πῶς ἄν τούς ἀφησωμεν,75 εὐθύς ἤθελαν //
κράξῃ βοήθειαν, καί ἤθελαν βάλῃ ἄνω κάτω τό κάστρον, καί ἄν δέχεται
νά ϛείλουν κατόπι μας κᾀμμίαν ἐλαφρήν φεργάδα νά μᾶς π1σουν · ὅμως
ἐκεῖνο ὁποῦ ἔπρεπε νά κάμωμεν ἦτον νά τούς ἐλευθερώσωμεν εὐθύς ὁποῦ
νά φθάσωμεν εἰς τόν πρῶτον τόπον τῆς χριϛιανοσύνης · ἄρεσεν ὅλους ἡ
γνώμη ὁμοίως καί τήν Ζωράϊδα, εἰς τήν ὁποῖαν ὁ χριϛιανογυρισμένος ἐπα-
ρέδωσε τήν αἰτίαν ὁποῦ δέν ἠθέλαμεν νά //τούς ἀφήσωμεν ἐκεῖ, καί παρευ-
θύς μέ περίχαραν σιωπήν καί μέ ἐπιμέλειαν ὁ καθ’ἕνας

12r. ἀπό τούς ἀξίους γκεμιτζίδες μας ἐπῆρε τό κουπί του, καί παρακαλῶντας ἐξ
ὅλες μας καρδίες τόν θεόν, ἀρχήσαμεν νά πλέωμεν πρός τό νησί ὁποῦ ὀνο-
μάζεται μαϊόρκα76 ὁπου ἦτον ὁ πλέον κοντήτερος τόπος τῶν χριϛιανῶν ·
ἀμή μέ τό νά ἐσυμφώνησε κομάτι νοτεῖα καί ἦτον φουρτοῦνα δέν ἠμπορού-
σαμεν νά πλησιάσωμεν πρός τήν μαϊ//όρκα, καί ἐξ ἀνάγκης ἐπηγαίναμεν
κοντά ἀπό τήν ξηράν πρός τό Ὀράνο77 · ὅμως εἴχαμεν περισσότερον φό-
βον νά μή μᾶς ἰδοῦν ἀπό τό Ζαργάλο78 ὁποῦ θέλει νά εἶναι μακρυά ἀπό
τήν ἀλιζέρην79 ὡς ἐζῆντα μίλια, ἐφοϐούμεσθαν παρομοίως νά μήν ἀπαντή-
σωμεν κᾀμμίαν γαλιόταν ἀπό ἐκεῖναις ὁποῦ ἔρχουνταν ἀπό τό τετουάνο80

· ἀγκαλά καί ὅλοι μας ἐλέγαμεν πῶς ἄν ἀπαντήσαμεν τήν προρηθεῖσαν
γα//λιότα φορτωμένην μέ πραγματείαν, καί ὄχι ἀπό ταῖς κρουσάρικαις,
ὄχι μόνον δέν θέλομεν πάθη κᾀνένα κακόν, ἀλλά θέλομεν πάρη κᾀνένα
καράϐι νά κάμωμεν γλιγωρότερα τό ταξίδι μας · ἡ Ζωράϊδα ὅταν ἐπλεύα-
μεν εἶχε τό κεφάλι της ἀνάμεσα εἰς ταῖς ἀγκάλαις μου, διά νά μήν βλέπῃ
τόν πατέραν της, καί τήν ἄκουα ὁποῦ ὀνόμαζε τό ὄνομα τῆς λέλας μαριέν
νά μας βοηθήσῃ · ἐπλεύσαμεν ὡς τρι//άντα μίλια ἐκείνην τήν νύκτα, καί
τό ταχύ πρός τό ζημέρωμα εἶδαμεν, ὡς τρεῖς τουφεκ5ῖς μακρυά81 εἰς ἕναν
τόπον ἔρημον ὁποῦ δέν μᾶς ἔϐλεπε τινάς, ὅμως μέ ὅλον τοῦτο ἀρχήσαμεν
νά μακραίνωμεν ἀπό τήν ϛερ1ν, καί νά ἐμπαίνωμεν πρός τήν θάλασσαν
ὁποῦ εἶχε γαλυνεύσει ὀλίγον, καί μακραίνωντας σχεδόν ὡς δύω μίλια, εἶ-
παμεν νά λάμνουν άγαλιώτερα, καί νά σηκωθοῦν οἱ μερικοί νά φᾶν, καί
οἱ επίλοιποι νά λάμνουν // ἕως ὁποῦ νά φάγωμεν καί ἡμεῖς τίποτα ὅ,τι εἶ-
χαμεν ψουνίσει φαγησερά πράγματα · ἀγκαλά καί ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔλαμναν
εἶπαν πῶς δέν ἦτον καιρός ἀναπαύσεως, ἀλλά νά φύγουν82 ἐκεῖνοι ὁποῦ
δέν έλαμναν, διότι αὐτοί δέν ἤθελαν νά ἀφήσουν τά κουπιά μέ κᾀνέναν

75Tachadura (πρέπει). – 76Mallorca. – 77Orán. – 78Sargel. – 79Argel. – 80Tetuán. – 81Cer-
vantes: «como a tres tiros de arcabuz» Franciosini «tre tiri d´archibuzo». – 82Error. Debería
poner φάγουν.
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τρόπον, καί ἔτζι ἔγινεν καί ἐπάνω εἰς αὐτό ἄρχησε νά φυσᾶ ἕνας ἄνεμος
τόσον σφοδρός, ὁποῦ ἐξανάγκης ἐκάμαμεν παρευθύς ἄρμενα, καί ἀφήσα-
μεν τά κουπία, καί ε-
πηγαίναμεν πρός τόὈράνο, ἐπειδή καί ἦτον ἀδύνατον νά ὑπάγωμεν ὀκτώ 12v.
μίλια τήν ὥραν, καί δέν ἐφοϐούμασθε ἀπό ἄλλο πάρα νά μήν ἀπαντήσω-
μεν κᾀνένα κρουσάρικον · ἐδώσαμεν καί ἔφαγαν και οἱ ἀράπιδες, τούς
ὁποίους τούς ἐπαρηγοροῦσεν ὁ χριϛιανογυρισμένος, λέγωντάς τους πῶς
δέν τούς ἐπήραμεν διά σκλάϐους, ἀλλά πῶς τους ἠθέλαμεν // ἐλευθερώσῃ
μά πρῶτον, τό ἴδιον εἶπε καί εἰς τόν πατέρα τῆς Ζωράϊδoς83, ὁ ὁποῖος ἀπο-
κρίθη κάθε ἄλλο πρᾶγμα ἠμπορῶ νά ἐλπίσω καί νά πιϛεύσω ἀπό ἐσᾶς, εἰδέ
τό νά μέ δώσετε τόσον εὔκολα τήν ἐλευθερίαν μου δέν τό πιϛεύω, καί μήν
μέ κρατεῖτε διά τόσον ἁπλόν πῶς θέλω τό πιϛεύσει ἐγώ πῶς ἐσύς ἐϐάλθη-
κάτε84 εἰς κίνδυνον, καί μέ ἐσκλαϐώσατε καί νά μέ ἐλευθερώσετε τόσον
εὔκολα, μάλιϛα ὁποῦ ἠζεύρετε πῶς νά μέ ἐλευθερώσετε ἔχετε νά // κερδή-
σετε περισσά, καί ἄν θέλετε νά τό κάμετε αὐτό, σᾶς τάζω νά σᾶς δώσω
ὁτι85 θέλετε διά λόγου μου, καί δι’αὐτήν τήν κακοῤῥοίζικον θυγατέραν
μου, καί ἄν δέν θέλετε νά μέ ἀφήσετε ἐμένα, ἀφήσετε κἄν αὐτήν ὁποῦ εἶ-
ναι ἡ καρδ1 μου, καί λέγωντας αὐτό, ἄρχησε νά κλαίγῃ τόσον θερμᾶ86

ὁποῦ μᾶς ἔκαμεν ὅλους, καί ἐλυπηθήκαμεν, καί γυρίζωντας ἡ Ζωράϊδα,
καί βλέπωντάς τον τόν ἐλυπήθηκε τόσον πολλά, ὁποῦ ἐσηκώθηκεν ἀπό //
λόγου καί ἐπῆγε καί τόν ἀγκάλ5σε καί πλησιάζωντας τό πρόσωπόν της
εἰς τό ἐδικόν του, ἄρχησαν καί οἱ δύω τους ἕναν θρῆνον ὁποῦ μᾶς ἔκαμαν
καί ἐμᾶς καί ἐκλαίγαμεν μαζῆ τους · ἀμή ὅταν τήν εἶδεν ὁ πατέρας της
ἐνδυμένην μέ τά ῥοῦχα της τά καλά, καί μέ τόσα τζαϐαερικά, τήν εἶπεν
ἀραϐικά, τί θέλει νά εἰπῆ αὐτό κόρη μου; ὅτι ἐχθές τό βράδυ πριχοῦ νά
μᾶς συνέϐη αὐτή ἡ κακοῤῤοίζικ1 σέ εἶδα μέ τά σπητικά καί καθημερινά
σου φο//ρέματα, καί τώρα σέ βλέπω μέ τόσα ϛολίδια και μέ τά ἀκριϐά σου
τζαϐαερικά ὁποῦ ἤζευρα πῶς ἔχεις · ἀποκρίσου με εἰς αὐτά ὅτι θαυμάζο-
μαι περισσότερον δι’αὐτό παρά διά τήν μεγάλην δυϛυχίαν εἰς τήν ὁποίαν
εὑρίσκομαι · ὅλα αὐτά ὁποῦ τῆς τά ἔλεγεν ὁ πατέρας της ἀραϐικά μᾶς
τά ἐζηγοῦσεν ὁ χριϛιανογυρισμένος, καί αὐτός δέν τόν ἀποκρίνουνταν τε-
λείως · ὅμως ὅταν εἶδεν εἰς ἕνα μέρος τῆς βάρκας τό σεπετάκι ὁποῦ αὐτή
// ἔϐανεν τά τζαϐαερικά της, τό ὀποῖον τό ἤζευρεν αὐτός πολλά καλά πῶς
τό εἶχεν ἀφήσει
εἰς τήν ἀλητζέρην, καί πῶς δέν τό εἶχε πάγει εἰς τό περιϐόλι · ἐσυλλογήσθη 13r.
περισσότερον, καί ἐρωτῶντας την μέ τί τρόπον ἔπεσεν ἐκεῖνο τό σεπετάκι

83Sic. – 84Sic. – 85Sic. – 86No se lee bien.
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εἰς τά χέρ5 μας, καί τί εἶχε μέσα · ὁ χριϛιανογυρισμένος δίχως νά καρτε-
ρέσῃ νά τόν ἀποκριθῇ ἡ ζωράϊδα, τόν εἶπε δέν κάμει χρεῖα νά παραξενέζῃς
τήν θυγατέραν σου ἡ ἀφεντία87 σου διά τόσα περισ//σά πράγματα, διά τί
ἕναν λόγον ὁποῦ θέλω σέ εἰπῆ θέλεις τά καταλάϐεις ὄλα · ἤζευρε λοιπόν
ὅτι ἡ θυγατέρα σου εἶναι χριϛιανός καί αὐτή ἐϛάθη τό ῥινί τῶν ἀλωσῶν
μας, καί ἡ ἐλευθερία τῆς σκλαϐίας μας · αὐτή εὑρίσκεται ἐδώ θεληματικώς
της, καί πολλά εὐαρεϛημένη ὡς καθώς θαῤῥρῶ ὀποῦ εἶδε τόν λούγου88

της εἰς αὐτήν τήν κατάϛασιν, ὡσάν μίαν ὁποῦ εὐγηκεν89 ἀπό τό σκότος
τοῦ θανάτου, καί ἦλθεν εἰς τό φῶς τῆς ζωῆς, καί ἀπό // τά βάσανα εἰς
τήν δόξαν · εἶναι ἀληθινόν κόρη μου, αὐτό ὁποῦ λέγει αὐτός; ἐρώτησεν ὁ
πατέρας της ὁ ἀράπης · αὐτό ὁποῦ λέγει εἶναι ἀληθινόν ἀποκρίθη ἡὡραιω-
τάτη ζωράϊδα · εἶσαι λοιπόν ἐσύ χριϛιανή; εἶπεν ὁ ϝέρωντας καί ἔδωσε90
τόν πατέραν σου εἰς τά χέρια τῶν ἐχθρῶν, εἰς τόν ὁποῖον ἀπεκρίθη91 ἡ ζω-
ράϊδα ἐγώ εἶμαι ἐκείνη ὁποῦ ἔγινα χριϛιανή, ἀμή ὄχι ἐκείνη ὁποῦ σέ ἔφερα
ὁποῦ σέ ἔ//φερα92 εἰς αύτήν τήν καταντίαν, διότι ποτέ δέν ἐπεθύμησα νά
σέ ἀφήσω, μήτε νά σέ βλάψω, ἀλλά νά κάμω καλόν εἰς τοῦ λόγου μου, καί
τί καλόν εἶναι αὐτό ὁποῦ ἔκαμες εἰς τοῦ λόγου σου κόρη μου, ἐρώτησεν ὁ
πατέρας της; ἐρώτησέ το τόν ἀποκρίθη τήν λέλα μαριέν ὅτι αὐτή θέλει σέ
τό εἰπῆ καλλήτερα ἀπό λόγου μου · εὐθύς ὁποῦ τό ἄκουσεν αὐτό ὁ ἀρά-
πης ἐρύχθη μέ μεγαλωτάτην ὀρμήν κατακέφαλα // εἰς τήν θάλασσαν, καί
ἐξάπαντος ἤθελε πνιγῇ ἄν δέν ἐπ1νουνταν τό φόρεμά του εἰς ἕνα μέρος
τῆς βάρκας, ἡ ζωράϊδα ἄρχησε νά φωνάζῃ νά τόν π1σουν καί ἐπήγαμεν
εὐθύς ὅλοι καί τόν ἐπ1σαμεν καί τόν εὐγάλαμεν μισοπνιγμένον, τόν ἐλυ-
πήθη τόσον ἡ ζωράϊδα ὁποῦ ἄρχησε νά κλαίγῃ ἀπάνω του ὡσάν νά ἦτον
ἀποθαμένος · τόν ἐκρεμάσαμεν ἀπό τά ποδάρια, καί ἐξέρασε πολύ νερόν,
καί μετά δύω // ὥραις ἐσυνέφερεν ὁ νοῦς του, καί ἐν ὅσῳ ἔγιναν αὐτά ὁ
καιρός εἶχε γυρίσει καί ἀρχή-

13v. σαμεν νά πλησιάζωμεν εἰς τήν ζηράν καί ἐτραϐούσαμεν ὅσον ἠμπορούσα-
μεν μέ τά κουπ1 διά νά μήν πέσῃ ἡ βάρκα ἔξω · ἀμή ἠθέλησεν ἡ καλή μας
τύχη καί ἐφθάσαμεν εἰς μίαν σκάλαν ὁποῦ τήν ὀνόμαζαν οἱ ἄραϐες καπο-
δικαϐακαρού(μί)αν93 ὁποῦ θέλει νά εἰπῇ ἡ κακή γυναῖκα ἡ χριϛιανή94, καί
λέγουν οἱ ἀράπιδες πῶς ἐκεῖ νά εἶ//ναι θαμένος95 ἡ καϐά, διά τήν ὁποῖαν
ἐφανίσθη ὅλη ἡ ἰσπανία, διότι καϐά δέν θέλει νά εἰπῇ ἀραϐικά ἄλλο, παρά

87ἀφεντία / ἀφεντ1 / ἀυθεντία. – 88Sic. – 89Sic. – 90Sic. – 91ἀπεκρίθη / ἀποκρίθη. – 92Error.
repetición (ὁποῦ σέ ἔφερα). – 93Corrección. La sílaba -μί escrita encima en el interlineado y
después tachadura (σκάλαν). – 94Franciosini: Il Capo di Cava Rumia. Hace referencia a los
amores de Don Rodrigo y la Cava, hija del conde Don Julián. – 95Sic.
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κακή ϝυναῖκα · καί ῥουμία θέλει νά εἰπῇ ῥωμαῖα96, καί τό ἔχουν διά κακόν
σημεῖον, νά ὑπάγουν νά ἀράξουν ἐκεῖ ὅταν τούς βιάζει ὁ ἄνεμος διότι ἄλ-
λας φορᾶς ποτέ δέν ἀράξαμεν · ἀγκαλά καί ἡμᾶς δέν μᾶς ἐφάνη νά εἶναι
κακόν τό νά ἀράξωμεν, ἐκεῖ μάλιϛα μᾶς ἐφάνει λιμ4νας σίγουρος, διότι
εἶ//χε σηκωθῆ μεγάλη φουρτοῦνα, ἐῤῥίξαμεν τό σίδηρόν μας εἰς τήν ϛερ1ν,
ὅμως ὅλοι δέν ἀφίναμεν τά κουπία97 · ἀρχήσαμεν καί ἐτρώγαμεν ἀπό ὅτι
μᾶς εὑρίσκουνταν παρακαλῶντας τόν θεόν, καί τήν παναγίαν τήν Δέσποι-
ναν ἐξ ὅλας καρδίας νά μᾶς βοηθήσῃ, νά δώσωμεν εὐτυχές τέλος εἰς τοιαύ-
την καλότυχον ἀρχήν · ἑτοιμάσαμεν νά εὐγάλωμεν ἕξω τόν πατέρα τῆς
Ζωράϊδας μέ τούς ἄλλους ἀράπιδες, καί εἰς αὐτό // μᾶς ἐπαρακίνησεν ἡ
Ζωράϊδα, διότι δέν ἐϐαϛούσεν ἡ καρδ198 της, μήτε ἠμποροῦσαν νά τό ὑπο-
φέρνουν τά σπλάχνα της, νά βλέπῃ ἔμπροσθέν της δεμένον τόν πατέραν
της ὁμοῦ καί τούς ἀράπιδες συντοπίταις της, καί τήν ὑποσχέθηκαμεν99
πῶς θέλωμεν τό κάμη ὅταν θέλωμεν νά κινήσωμεν, διότι δέν ἐφοϐούμα-
σθεν100 ἀπό κᾀνέναν κίνδυνον νά τούς ἀφίναμεν εἰς ἐκεῖνον τόν ἔρημον
τόπον · ὑπακούσθησαν ᾑ δέησαῖς μας εἰς // τόν οὐρανόν καί εὐθύς ἐγαλί-
νευσεν ἡ θάλασσα, παρακαλῶντας μας νά πλεύσωμεν περιχαρῶς τό ταξίδι
μας, καί βλέπωντας αὐτό ἐλύσαμεν τούς ἀράπιδες, καί εὐγάλαμεν101 ἀπό
ἕναν ἕναν διά τό ὁποῖον ἐθαύμασαν αὐτοί, ἀμή ὅταν ἠθέλαμεν νά εὐγάλω-
μεν τόν πατέρα τῆς Ζωράϊδας ὁποῦ τόν εἶχε συμφέρει πλέον ὁ νοῦς του
καλά, εἶπε, διά ποίαν αἰτίαν συλλογᾶσθε εἶπεν, ὦ χριϛιανοί, ὅτι αὐτή ἡ
κακή θυγατέρα μου // χαίρεται τό πῶς μέ ἐλευθερώνετε, θαῤῥῆτε πῶς τό
κάμη μέ τό νά μέ λυπᾶται, μήν
τό πιϛεύετε διότι δέν τό κάμει διά αὐτό ἀλλά διά τήν ἐνόχλησιν ὁποῦ θέλω 14r.
τῆς δώσει ἄν εὑρεθῶ παρών, ὅταν θελήσῃ νά βάλλῃ εἰς πρᾶξιν τούς κα-
κούς της λογισμούς, μήτε νά λογιάσετε πῶς αὐτή ἀλλάζῃ τό ῥητόν102 της
μέ τό νά πιϛεύῃ πῶς τό ἐδικόν σας νά εἶναι καλλήτερον ἀπό τό ἐδικόν της,
ἀλλά μέ τό νά ἠζεύρῃ πῶς εἰς τά μέρη σας πολιτεύεται ἡ ἀτι//μία πλέον
ἐλεύθερα παρά εἰς τά ἐδικά μας, καί γυρίζωντας πρός τήν θυγατέρα του
τήν Ζωράϊδα τήν ὁποῖαν τήν ἐκρατοῦσα ἐγώ καί ἄλλος ἕνας σφικτά ἀπό
τά χέρ5 της διά νά μήν κάμῃ κᾀμμίαν τρέλλαν τῆς εἶπεν ῷ άνέσχηντη
κορασίδα, καί κακόϐουλη κοπέλα, ποῦ πηγαίνεις τυφλή εἰς τήν ἐζουσίαν
αὐτῶν τῶν σκυλίων ὁποῦ εἶναι ἐχθροί μας φυσικοί · ἀνάθεμαν τήν ὥραν
ὁποῦ σέ ἐγέννησα, καί τά χάδια καί κανάκια μέ τά // ὁποῖα σέ ἀνάθρεψα ·

96Cervantes «cristiana» y Franciosini «Christiana». – 97κουπία / κουπ1. – 98καρδία / καρδ1.
– 99Sic. – 100ἐφοϐούμασθεν / ἐφοϐούμεσθαν. – 101Sic. – 102En Cervantes «religión».
Franciosini: («Religione»).
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ἀμή βλέπωντας ἐγώ πῶς αὐτός δέν ἤθελε τελειώσῃ γλίγωρα ἐϐιάσθηκα καί
τούς εὔγαλα ἕξω, καί ἀπέξω ἄρχησε μεγαλοφώνως νά ἀναθεματίζῃ καί νά
βλασφεμᾶ παρακαλῶντας τόν μεχμέτην νά μεσητεύσῃ πρός τόν θεόν νά
μάς καταποντήσῃ · καί ὅταν ἐμακρύναμεν, καί δέν ἠμπορούσαμεν πλέον
ν’ἀκούσωμεν ταῖς φωναῖς του, ἐϐλέπαμεν τά καμώματά του ὁποῦ ἐμάδιζε
τά γένειά του, ἐτραϐοῦσε τά μαλ1103 // του, καί ἐκυλίουνταν κατά γῆς ·
καί ἐξαναφώναζεν ἄλλην μίαν φοράν, ὅσον ἠμποροῦσε δυνατά ὁποῦ τόν
ἀκούσαμεν ὁποῦ ἔλεγε · γύρισε ὀπίσω ἠγαπημένη μου θυγατέρα, γύρισε
ὅτι σέ τά συγχωρῶ ὅλα ὅσα ἔκαμες · δῶσε τά ἄσπρα ὁποῦ ἔχεις μαζῆ σου
εἰς αυτούς ὅτι εἶναι ἐδικά τους, καί γύρισε παρηγόρησε αὐτόν τόν πικρα-
μένον πατέρα σου, ὁποῦ ἄν τόν ἀφήσῃς104, θέλει ἀποθάνει εἰς αὐτόν τόν
ἔρημον ἄμμον · ὅλα αὐτά τά ἄκουεν ἡ // Ζωράϊδα, καί τήν ἐκακοφάνουν-
ταν κ῎πολλά105 καί ἔκλαιγε, καί δέν τόν ἀποκρίθη ἄλλο, παρά ὁ θεός καί
ἡ λέλα μαριέν ὁποῦ ἐϛάθηκαν αἰτία καί ἔγινα χριϛιανή, νά σέ παρηγορή-
σουν, καί τό εἶπεν αὐτό εἰς καιρόν ὁποῦ μήτε ὁ πατέρας της τήν ἄκουε μήτε
ἡμεῖς τόν ἐϐλέπαμεν, καί πανηγορῶντας106 ἐγώ τήν Ζωράϊδα, ἀκολουθή-
σαμεν τό ταξίδι μας, καί τόσον καλόν καιρόν εἴχαμεν, ὁποῦ ἐθαῤῥούσαμεν
βέϐαια, ὅτι τήν δεύτερην ἡμέραν πρός τό ξημέρω-

14v. μα νά ἰδοῦμε τά περιγιάλια τῆς ἰσπανίας · ἀμή μέ τό νά ἔρχεται ὀλίγαις
φοραῖς, ἤ καί ποτέ τό καλόν, καθαρόν, καί ὁποῦ νά μήν εἶναι συντροφια-
σμένον μέ κᾀνένα κακόν, ὁποῦ νά τό συγχίζῃ ἠθέλησεν ἡ κακή μας τύχη,
ἤ ἴσως ᾑ κατάραις ὁποῦ εἶχε δώσει ὁ ἀράπης εἰς τήν θυγατέρα του, ὁποῦ
πρέπει νά ταῖς φοϐᾶται, ἄν καί νά ταῖς δώσῃ ὅτι λο//γᾶς πατέρας καί ἄν εἶ-
ναι · ἐσυνέϐη λοιπόν, ὅτι πλέοντας107 ἡμεῖς, καί ὤντας ὡς τρεῖς ὥραις τῆς
νυκτός περασμέναις, πηγαίνωντας μέ γεμάτα ἅρμενα, καί τά κουπ1 ση-
κωμένα, μέ τό νά ἐφυσοῦσεν ἄνεμος καλός, καί με τό φῶς τοῦ φεγγαρίου,
ὁποῦ ἔλαμπε πολλά φωτερά, εἴδαμεν κοντά μας ἔνα καράϐι ὁποῦ ἁρμένιζε
μέ τά ἅρμενα γεμάτα κρατῶντας ὀλίγον ὅρτζα τό τιμόνι, ἐγύριζεν ἐμπροϛά
μας, καί ἦτον τόσον πολλά σιμά // ὁποῦ ἦτον ἀνάγκη νά μαϊνάρωμεν τά
ἅρμενά μας διά νά μή πέσωμεν ἐπάνω του καί αὐτοί παρομοίως, ἐγύρι-
σαν πότζα108 τό τιμόνι διά νά μᾶς κάμουν τόπον νά περάσωμεν ἐμπρός ·
το καράϐι ἐϛάθη ὀρτζαλαπάντα, διά νά ἐρωτήσῃ τί ἄνθρωποι εἴμασθεν,
καί ποῦ πηγαίναμεν, καί ἀπό ποῦ ἐρχόμασθεν · ἀμή μέ τό νά μᾶς ἐρώτη-
σαν φραντζέζικα, ὁ χριϛιανογυρισμένος εἶπε, νά μή τούς ἀποκριθῆ τινάς,
διό//τι αὐτοί βεϐαιώτατα εἶναι κουρσάροι φραντζέζοι · ἀκούωντας ἡμεῖς

103Sic. – 104ἀφήνω / ἀφίνω. – 105κατά πολλά. – 106Sic. – 107Sic. – 108πότζα? Cervantes:
«nos fue forzoso amainar. Franciosini «fecero forza col timoni».
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αὐτό, κᾀνένας δέν ἄνοιξε τό ϛόμα του, καί περνῶντας ὀλίγον ἐμπροϛά,
ἔῤῥιξεν ἄξαφνα δύο τόπ5, καί τά δύω109 γεμάτα μέ ἁλυσίδες, διότι ὅταν
τά ἔῤῥιξαν τό ἕνα ἐτζάκισε τό κατάρτι μας ἀπό τήν μέσην, καί ἔπεσεν εἰς
τήν θάλασσαν μέ τά ἅρμενα, καί τό ἄλλο ἐπῆρεν ἀπό τήν μέσην τήν βάρ-
καν μας καί τήν ἐχώρησαν εἰς δύω κομάτια110 δίχως νά σκωτώσῃ τινάν
· ἀμή // βλέπωντας πῶς ἐπνηγόμασθεν ἀρχήσαμεν111 ὅλοι νά ζητήσωμεν
μεγαλοφώνως βοήθειαν, καί ἐπαρακαλούσαμεν ἐκείνους ὁποῦ ἦτον εἰς τό
καράϐι, νά μᾶς π1σουν, διότι ἐπνιγόμασθεν · τότε ἐμάϊναραν καί αὐτοί,
καί ῥίχνωντας τήν φαλοῦκαν εἰς τήν θάλασσαν, ἐμπῆκαν ὡς δώδεκα φραν-
τζέζοι, ἁρματωμένοι, καί ἦλθαν κοντά εἰς τήν βάρκαν μας, καί βλέπωντας
πῶς εἴμασθεν ὀλίγοι, καί πῶς ἐϐουλοῦσεν ἡ βάρκα μας μᾶς ἐπῆ//ραν λέ-
γωντας πρός ἡμᾶς, ὅτι μέ τό νά ἐδείξαμεν ἀπανθρωπίαν, καί μέ τό νά μή
τούς ἀποκριθήκαμεν, μᾶς ἐσυνέϐη ἐκείνη ἡ συμφορά · ὁ χριϛιανογυρισμέ- 15r.
νος μᾶς ἐπῆρε τό σεπετάκι μέ τά τζεϐαερικά τῆς Ζωράϊδας, καί τό ἔῤῥιξεν
εἰς τήν θάλασσαν δίχως νά τόν καταλάϐῃ τινάς, εἰς κοντολογίαν μᾶς ἐπῆ-
ραν οἱ φραντζέζοι, οἱ ὁποῖοι ἀφ’ οὗ ἔμαθαν τό λάλι μας, μᾶς ἐζεγύμνωσαν,
καί μᾶς ἐπῆραν ὅ, τι // καί ἄν εἴχαμεν, ὡσάν νά ἦτον μεγάλοι μας ἐχθροί
· ὁμοίως καί τήν εὔμορφην ζωράϊδα τῆς ἐπῆραν τόσον τά βραχ3λ5 της,
ὅσον καί τά σκουλαρίκ5 της, καί ἐκεῖνα ὁποῦ ἐφοροῦσεν εἰς τά ποδάρ5
της · ὅμως ἐγώ δέν ἐπικραίνουμουν τό πῶς μέ ἐγύμνωσαν ἐμένα, ἀλλά πῶς
μέ ἐπροζενοῦσε μεγάλην πίκραν ὁ φόϐος ὁποῦ εἶχα διά τήν Ζωράϊδα, λο-
γιάζωντας, πῶς ἔξω ἀπό τά πολύτιμα τζεϐαερικά ὁποῦ τῆς // ἐπῆραν, τῆς
ἤθελαν πάρῃ καί ἐκεῖνο ὁποῦ ἄξιζε περισσότερον · ὅμως τοιούτας λογᾶς
ἄνθρωποι, δέν ἐπιθυμοῦν ἄλλο, παρά ἄσπρα καί ἀπό αὐτά δέν χορταίνουν
ποτέ, διότι ὡς καί τά φορέματα ἐκεῖνα τῶν σκλαϐῶν, ὁποῦ ἐφοροῦσαν τά
ἤθελαν πάρῃ, ἄν τούς ἤθελαν φανῆ πῶς εἶμαι κᾀμμίας χρεῖας · καί μερι-
κούς ἀπό αὐτούς τούς ἐφάνη εὔλογον νά μᾶς δέσουν ὅλους εἰς ἕνα ἅρμε-
νον, καί νά μᾶς ῥίξουν // εἰς τήν θάλασσαν112, διότι εἶχαν σκοπόν νά καθί-
σουν εἰς τήν ἰσπανίαν καί νά ἀγοράσουν πραγματείαν, λέγωντας πῶς εἴμα-
σθαν πόρνοι, καί πῶς ἀνίσως καί μᾶς ἤθελαν ἀφήσῃ ζωντανούς, ἤθελαν
παιδευθῇ, ὅταν ἤθελε φανερωθῇ ἡ κλεψ1 τους · ἀμή ὁ καπετάνος ὁποῦ θέ-
λει νά ἦτον πλέον ἐλεήμων, διότι τό ἔδειζεν ἐκείνην τήν ὥραν, ὁ ὁποῖος εἶχε
πάρη τήν εὔμορφήν μου ζωράϊδα, εἶπε πῶς ἦτον εὐχαριϛημέ//νος ἀπό τό
κοῦρσος, ὁποῦ εἶχε κάμῃ, καί πῶς δέν ἤθελε νά π1σῃ εἰς κᾀνένα λιμ4να
τῆς ἰσπανίας ἀλλά νά περάσῃ τήν νύκτα, τό ϛένωμα τῆς γγιπιλτέρας113, καί
νά γυρίσῃ εἰς τήν ῥοτζέλια114, ἀπ’ἐκεῖ ὁποῦ εἶχε κινήσει, καί ἔτζι ἀποφά-

109δύο / δύω. – 110Sic. – 111Tachadura (ἄλλ). – 112Sic. – 113Gibraltar. – 114Rochela.
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σισαν νά μᾶς δώσουν τήν φαλοῦκαν τοῦ καραϐίου τους, καί τά χρειαζό-
μενά μας εἰς ἐκεῖνο τό μικρόν ταξίδι ὁποῦ εἴπαμεν νά κάμωμεν, ὡς καθώς
ἔκαμαν τήν δεύτερην ἡμέραν, ὦντας ἀντίκρυ εἰς τήν ἰσπανίαν, τήν ὁποῖαν
βλέπωντας ἡμεῖς ἐλησμονήσαμεν τελείως ταῖς δυ-

15v. ϛυχίαις ὁποῦ μᾶς ἐσυνέϐηκαν, ὡσάν νά μήν ἐπαθαίναμεν κᾀνένα κακόν
· τόσον μεγάλη εἶναι ἡ χαρά τῆς ἐλευθερίας, θέλει ἦτον πρός τό μεσημέρι
ὅταν μᾶς ἔδωσαν τήν φαλοῦκαν, καί ἐμπήκαμεν εἰς αυτήν, καί μᾶς ἔδω-
σαν καί δύω βαρέλια νερόν, καί κομάτι παξιμάδι, καί ὅταν ἤθελε νά ἔμπῃ
εἰς τήν φαλοῦκαν ἡ ὡραῖα ζωράϊδα · βλέ//πωντάς τήν ὁ καπετάνος τήν
ἐλυπήθηκε, καί τήν ἔδωσαν ὡς σαράντα σκοῦδα μαλαγματένια, καί δέν
ἄφησε μέ κᾀνέναν τρόπον νά πάρουν οἱ σολδάτοι του, αὐτά τά ἴδια ῥοῦχα
ὁποῦ φορᾶι τώρα · ἐμπήκαμεν εἰς τήν φαλοῦκαν, καί τόν εύχαριϛήσαμεν
κατά πολλά διά τήν καλοσύνην ὁποῦ μᾶς ἔκαμεν · αὐτοί ἐμάκρυναν, καί
ἀκολουθοῦσαν τό ταξίδι τους · καί ἡμεῖς δίχως νά καρτερέσωμεν νοτ1ν,
ἤ βορίαν, ἀρχήσαμεν καί // έλάμναμεν μέ τόσην βίαν, ὁποῦ πρίν νά βασι-
λεύσῃ ὁ ἥλιος ἐκοντεύσαμεν τόσον κοντά εἰς τήν ϛερεάν, ὁποῦ εἴδαμεν πῶς
ἐφθάναμεν εἰς τήν ζηράν πρίν νά βραδ1σῃ · ἀμή μέ τό νά μήν ἦτον φεγ-
γάρι ἐκείνην τήν νύκτα ἀλλά μεγάλον σκότος, καί μέ τό νά μήν ἠζεύραμεν
ποῦ νά ἀράξωμεν, δέν μᾶς ἐφάνη πρᾶγμα σίγουρον, νά αράξωμεν εἰς τήν
ζηράν, ὡς καθώς ἐφάνη μερικούς ἀπό τούς συντρόφους μας, λέγωντας νά
ἀράζωμεν // ἄν καί νά ἦτον σκόπελος, καί ἔρημος τόπος · διότι ἦτον νά μή
λάχῃ καί ἀπαντήσωμεν, καί τίποτα κουρσάρικα τετουάνικα, οἱ115 ὁποῖα
ἀγκαλά καί ἀπό σπεριά εὑρίσκουνται εἰς τά παρπερία, ὅμως τό ταχύ εὑρί-
σκουνται εἰς τήν ἄκρην τῆς ἰσπανίας εἰς τό κοῦρσος, καί πάλιν γυρίζουν
τό βράδυ καί κοιμοῦνται εἰς τά σπήτ5 τους · ἐκεῖνο λοιπόν ὁποῦ ἀποφα-
σίσαμεν ἦτον, νά πλησιάζωμεν ὀλίγον κατ’ὀλίγον εἰς τήν ξηράν, καί ἄν
καταπραΰνῃ ἡ φουρτούνα νά ἀράξωμεν ὁποῦ καί ἄν ἠμπορέσωμεν · ἔτζη
ἐκά//μαμεν, καί πιϛεύω θέλει ἦτον πρίν τά μεσάνυκτα, ὅταν ἐφθάσαμεν
εἰς ταῖς ποδ5ῖς ἑνοῦ βουνοῦ ὑψηλοῦ, τό ὁποῖον δέν ἦτον τόσον σιμά εἰς
τήν θάλασσαν, ὁποῦ νά μήν ἔχωμεν τόπον νά ἀράξωμεν, καί βλέπωντάς
το ἡμεῖς, μᾶς ἐφάνη εὔλογον, καί ἀράξαμεν εἰς τόν ἄμμον, καί εὐγήκαμεν
ἔξω, καί ἐγονατίσαμεν, καί ἐφιλήσαμεν τήν γῆν, καί μέ δάκρυα χαρᾶς εὐ-
χαριϛήσαμεν τόν θεόν, διά τήν εὐεργεσίαν ὁποῦ μᾶς ἔκαμεν · εὐγάλαμεν
εὐθύς ἀπό τήν βάρκαν // ὅτι φαγησερόν εἴχαμεν116, καί ἀνεϐήκαμεν εἰς τήν
κορυφήν τοῦ βουνοῦ, διότι μήτε ἐκεῖ ἐπάνω

16r. ἀκόμη δέν ἐπιϛεύαμεν πῶς νά εἶναι τόπος τῶν χριϛιανῶν · ἐζημέρωσεν ἡ

115Sic. – 116Sic.
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ἡμέρα καί ἐκοιτάξαμεν ἀπό τήν κορυφήν τοῦ βουνοῦ νά ἰδοῦμεν κᾀμμίαν
χῶραν, ἤ κᾀμμίαν καλύϐαν τῶν βοσκῶν, ἀμή ἄν καί ἐκοιτάζαμεν παντοῦ,
ὅμως δέν εἴδαμεν οὔτε χῶραν, οὔτε ἄνο̅ν, οὔτε ἄλλο τίποτα, καί ἀποφα-
σίσαμεν νά ὑπάγωμεν παραμέσα, ἐπειδή καί δέν ἦτον βολετόν // νά μήν
εὕρωμεν κᾀνένα ὁποῦ νά μᾶς δώσῃ εἴδησιν · καί ἡ μεγαλήτερή μου πίκρα
ἦτον μέ τό νά ἔϐλεπα τήν ζωράϊδα πῶς ἐπεριπατοῦσε πεζή, εἰς ἐκεῖνα τά
ἀγκάθια καί πέτραις · διότι ἀγκαλά καί μερικαῖς φοραῖς τήν ἐσήκωνα εἰς
τήν ῥάχην μου, μέ ὅλον τοῦτο αὐτή τό εἶχε διά ἐνόχλησιν, μέ τό νά ἐκουρά-
ζουμουν ἐγώ, καί δέν ἠθέλησε νά μέ ἀφήσῃ νά κάμω ἐκεῖνον τόν κόπον, καί
μέ μεγάλην ὑπομήν117 ἔδειχνε πῶς νά εἶναι χαρούμενη, καί ἐπεριπα//τοῦσε
βαστῶντάς τήν ἐγώ ἀπό τό χέρι, καί περιπατῶντας ὡς ἕνα μίλι ἀκούσαμεν
ἕναν ἦχον ἑνοῦ μικροῦ καμπαναλίου118, σημεῖον φανερόν πῶς ἐκεῖ σιμά
θέλει ἦτον τίποτα ζῶα, καί κοιτάζωντας ὁ καθ’ἕνας μας εἰς ὅλα τά μέρη,
εἴδαμεν ἕνα βοσκοπαίδι ὁποῦ ἐκάθουνταν εἰς τήν ῥίζαν ἑνοῦ δένδρου, καί
ἐπελεκοῦσεν ἕνα ῥαϐδί · ἐφωνάζαμεν ἡμεῖς, καί αὐτός σηκώνωντας τό κε-
φάλι του, ἐσυκώθη εἰς τά ποδάρ5, καί ὡς καθώς ἐμάθαμεν ὕϛερον // τούς
πρώτους ὁποῦ εἶδεν ἦτον ὁ χριϛιανογυρισμένος, καί ἡ ζωράϊδα τούς ὁποί-
ους βλέπωντάς τους μέ ἀραϐικά φορέματα, εὐθύς ἐμπήκεν εἰς τό πλέον
πικνόν δάσος, καί ἄρχησε νά φωνάζῃ λέγωντας ἀράπιδες ἀράπιδες ἦλθαν
εἰς τόν τόπον μας, ἀράπιδες ἀράπιδες ἁρματωθῆτε, ἁρματωθῆτε · ἀκούων-
τας ἡμεῖς αὐταῖς ταῖς φωναῖς ἐξυπασθήκαμεν ὅλοι μας, μήν ἠζεύρωντας τί
νά κάμωμεν, ἀμή συλλογιζόμενοι πῶς ᾑ φωναῖς τοῦ βο//σκοῦ ἤθελαν κάμῃ
σύγχυσιν εἰς τήν χώραν, καί πῶς ἤθελε τρέζῃ ἡ καϐαλλ6ρία τῆς ἄκρης νά
ἰδῇ τί εἶναι ἀποφασίσαμεν νά ἐκδυθῇ ὁ χριϛιανογυρισμένος τά τούρκικα
φορέματα καί νά φορέσῃ μίαν προϐατόγουναν ὁποῦ τῆς τήν ἐδώσαμεν
εὐθύς ἀπό ἀναμεταξύ μας, ἀγκαλά καί ἐκεῖνος ὁποῦ τήν ἐδωσαν ἔμεινε
μόνον μέ τό πουκάμισον, καί προσευχόμενοι, ἐπηγαίναμεν ἀπό τήν ἴδιαν
στράταν ὁποῦ εἶχε πάγῃ ὁ βοσκός, καρτερῶντας // ὥραν τήν ὥραν τήν
καϐαλλ6ρίαν τῆς ἄκρης, καί περιπατῶντας ὡς δύω ὥραις ϛράταν εὐγή-
καμεν εἰς μίαν παιδειάδα, καί εἴδαμεν ὡς πενῆντα ἀνθρώπους καϐαλλά- 16v.
ρηδες οἱ ὁποῖοι τρέχωντας ἤρχουνταν πρός ἡμᾶς, καί εὐθύς ὁποῦ τούς
εἴδαμεν ἐϛαθήκαμεν, καί τούς ἀπαντηχαίναμεν, ἀμή ὅταν ἔφθασαν αὐτοί,
καί εἶδαν ἀντίς διά ἀράπιδες τόσους κακοῤῥοίζικους χριϛιανούς ἔμειναν
ἐϛατικοί, καί ἕνας ἀπό αὐτούς μᾶς ἐρώτησεν ἄν εἴμασθεν ἡμεῖς ἡ αἰ//τία
ὁποῦ ἐφώναξεν ἐκεῖνος ὁ βοσκός νά ἁρματοθοῦν · ἐγώ τόν ἀποκρίθηκα
πῶς ἔτζι εἶναι καί θέλωντας νά τοῦ διηγηθῶ ἐκεῖνα ὁποῦ μᾶς ἐσυνέϐηκαν

117Sic. – 118Sic.
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ἀπό ποῦ ἐρχούμασθεν καί ποῦ ἐπηγαίναμεν ἕνας ἀπό τούς συντρόφους
μας, ἐγνώρισεν ἐκεῖνον ὁποῦ μᾶς εἶχεν ἐρωτήσει, καί δίχως νά μέ ἀφήσῃ
νά συντύχω εἶπεν, εὐχαριϛίαν νά ἔχῃ ὁ θεός ὁποῦ μᾶς ἔφερεν εἰς τέτοιον
καλόν τόπον, διότι ἄν δέν γελ3μαι ἡ γῆ ὁποῦ πατοῦμεν εἶναι τῆς Βελέζ
μα//λάγκας119, ἀνίσως ὅμως καί ἡ πολυκαιρία τῆς σκλαϐίας μου δέν μέ
ἔκαμε νά ἀλησμονήσω πῶς ἡ ἀφεντία σου ὁποῦ μᾶς ἐρωτᾶς ποῖοι εἴμα-
σθεν εἶσαι ὁ πέτρος πουϛαμάντε120 ὁ θεῖος μου, εὐθύς ὁποῦ τό εἶπεν αὐτό
ὁ χριϛιανός, ἐξεκαϐαλλίκευσεν ὁ θεῖον121 του, καί ἐπῆγε καί ἀγκάλ5σε τό
παλικάρι λέγωντάς του, ἀκριϐέ μου ἀνεψιέ, καί ἀγαπημένε μου, τώρα ἀλη-
θινά σέ γνωρίζω καί εἶναι κάμποσαις καιρός122 ὁποῦ σέ ἐλέγομεν διά ἀπο-
θαμένον, ἐγώ // ἡ ἀδελφή σου, ἡ μητέρα σου, καί οἱ συγγενεῖς σου οἱ ὁποῖοι
ζοῦν ἀκόμη καί τούς ἐχάρησεν ὁ θεός τήν ζωήν τους διά νά σέ ἰδοῦν καί νά
χαροῦν · ἡμεῖς ἠζεύραμεν πῶς εἴσουν εἰς τήν ἀλίτζερην, ὅμως ἀπό τά ση-
μεῖα τοῦ φορέματός σου καί τῆς τιμημένης συντροφίας σου φαίνεται πῶς
νά ἐλευθερωθήκατε διά μέσου τινός θαύματος · ἔτζι εἶναι εἶπε τό παλικάρι,
καί ἄν θέλῃ ὁ θεός θέλομεν ἔχει καιρόν νά σᾶς διηγηθῶ τά πάντα · ὅταν
οἱ ἐπίλοιποι καϐαλλερέοι123 // ἄκουσαν πῶς εἴμασθεν χριϛιανοί σκλάϐοι,
ἐξεκαϐαλλίκευσαν καί μᾶς ἐπροσκαλοῦσαν ὁ καθ’ἕνας τους νά καϐαλλι-
κεύσωμεν εἰς τά ἄλογά τους νά μᾶς ὑπάγουν εἰς τήν χώραν τήν μαλάγκαν
ὁποῦ θέλει ἦτον ὡς μ1μισην ὥρα ϛράταν μακρυά · μερικοί ἀπό αὐτούς
ἐγύρισαν διά νά πάρουν τήν φαλοῦκαν νά τήν φέρουν εἰς τήν χῶραν λέ-
γωντάς τους ποῦ τήν εἴχαμεν ἀφήσει, καί ἄλλοι μᾶς ἔϐαλαν καί ἐκαϐαλ-
λίκεύσαμεν, καί ἡ ζωράϊδα ἐκαϐαλλίκευ//σεν εἰς τό ἄλογον τοῦ θείου τοῦ
χριστιανοῦ · ὅλη ἡ χώρα εὐγῆκαν εἰς συναπάντησίν μας

17r. ὅτι εἶχαν πάρη εἴδησιν πῶς ἐφθάσαμεν · δέν ἐθαυμάζουνταν μέ τό νά ἔϐλε-
παν σκλάϐους ἐλευθερωμένους, μήτε ἀράπιδες σκλάϐους, διότι ὅλοι τους
εἶναι μαθημένοι ἐκεῖ εἰς τήν ἄκρην νά τούς βλέπουν, ἀλλά ἐθαύμασαν τήν
εὐμορφίαν τῆς Ζωράϊδας, ἡ ὁποῖα ἦτον τότε πολλά εὔμορφη ἀπό τήν χα-
ράν της τήν πολλήν ὁποῦ εἶχε πῶς ἔφθασεν εἰς τήν χριϛιανο//σύνην, ἐπή-
γαμεν εὐθύς εἰς τήν ἐκκλησίαν μέσα νά εὐχαριϛήσωμεν τόν θεόν διά τήν
εὐεργησίαν ὁποῦ ἐλάϐομεν, καί εὐθύς ὁποῦ ἐμπῆκεν ἡ ζωράϊδα, εἶπε πῶς
ἦτον πρόσωπα ὁποῦ ὁμοίαζαν μέ τήν λέλα μαριέν · τῆς εἴπαμεν πῶς ἦτον
ᾑ εἰκόναις της καί ὁ χριϛιανογυρισμένος τῆς ἐπαρέδωσεν τό τί ἐδελοῦσαν
οἱ εἰκόνες διά νά ταῖς λατρεύῃ ὡσάν νά ἦτον ἡ ἴδια λέλα μαριέν ὁποῦ τῆς
ὁμίλησεν · αὐτή ὤντας γνωϛική, καί ἀγχί//νους ἐκατάλαϐε τά ὅσα τῆς εἶπεν
περί τῶν εἰκονισμάτων · ἀπ’ἐκεῖ μᾶς ἐχώρησαν καί μᾶς ἐπῆγαν εἰς διάφορα

119Velez Málaga. – 120Pedro de Bustamante. – 121Sic. – 122Sic. – 123Sic.
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ὁσπήτια τῆς χώρας, ἀμή τό παλικάρι ἐκεῖνο ὁποῦ ἐγνώρισε τόν θεῖον του
ἐπῆρε τόν χριϛιανογυρισμένον, τήν Ζωράϊδα καί ἐμένα εἰς τό σπῆτι τῶν
γονέων του οἱ ὁποῖοι ἦτον ἄνοι̅ ὁποῦ εἷχαν τό ἐδικόν τους καί μᾶς ἔκαμαν
τόσες περιπόιησες ὁσάν124 εἰς τόν ἴδιον ὑιόν τους · ἐκαθήσαμεν ἕξη ἡμέ-
ραις εἰς τήν μαλάγκα125, καί τήν ἑϐδό//μην ἡμέραν ὁ χριϛιανογυρισμένος
ἐπῆγεν εἰς τό κάστρον ὁποῦ ὀνομάζεται γρανάτα126 διά νά ζαναλάϐῃ τό
ἅγιον βάπτισμα, ὁμοίως καί οἱ ἐπίλοιποι χριϛιανοί ὁποῦ ἐλευθερώθηκαν
ἐπῆγαν ὁ καθ’ἕνας ὁποῦ ἤθελεν, μόνον ἐγώ καί ἡ ζωράϊδα ἐμείναμεν ἐκεῖ
μέ ἐκεῖνα τά σαράντα σκοῦδα ὁποῦ ἀπό καλοσύνην μας μᾶς εἶχε δώσει ὁ
φραντζέζος ὁ καπετάνος μέ τά ὁποῖα ἀγόρασα αὐτό τό γομαράκι εἰς τό
ὁποῖον αὐτή // καϐαλλικεύει, καί δουλεύωντάς την ἐγώ ἕως τώρα εἰς τό-
πον πατρός της, καί Δούλου, καί ὄχι ἀνδρός της, πηγαίνομεν νά μάθωμεν
ἄν ζῆ ὁ πατέρας μου, ἤ κᾀνένας ἀπό τούς ἀδελφούς μου ἄν εὐγῆκε πλέον
καλοῤῥοίζικος ἀπό λόγου μου · ἀγκαλά καί μέ τό νά μέ ἔδωσεν ὁ θεός
διά σύζυγον τήν Ζωράϊδα μέ φαίνεται πῶς νά μήν εἶναι ἄλλος τινάς πλέον
καλοῤῥοίζικος · ἡ ὑπομονή ὁποῦ ἔχει ἡ ζωράϊδα εἰς τό νά ὑποφέρῃ ταῖς
συμφοραῖς ὁποῦ εἶναι συντροφιασμέ-
ναις με τήν πτωχίαν, καί τήν ἐπιθυμίαν ὁποῦ δείχνει πῶς ἔχει διά τό νά γίνῃ 17v.
χριϛιανή εἶναι τόσον μεγάλη ὁποῦ μέ κάμη καί θαυμάζω, καί μέ παρακινᾶ
νά τήν δουλεύσω εἰς ὅλην μου τήν ζωήν · ἀγκαλά καί τόν πόθον ὁποῦ ἔχω
νά γίνω ἐδικός της, καί αὐτή ἐδική μου μέ τόν συγχίζει μέ τό νά μήν ἠζεύρω
ἄν εὕρω εἰς τόν τόπον μου ἀγγονήν νά ἀναπαυθῇ, καί ἄν // ὁ καιρός, καί
ὁ θάνατος ἔκαμαν τοιαύτην μεταϐολήν εἰς τά πράγματα, καί εἰς τήν ζωήν
τοῦ πατρός μου, καί τῶν ἀδελφῶν μου, ὁποῦ μετά βίας νά εὕρω ἄνον̅ νά
μέ γνωρίσῃ ἄν οἱ ἐδικοί μου ἄνοι̅ ἀπέθαναν · δέν ἔχω ἄλλο τί σιν3ροι μου
νἀ σᾶς εἰπῶ, αὐτή εἶναι ἡ ἱϛορία μου, ἡ ὁποῖα ἀνίσως καί εἶναι νόστιμη ἄς
τό διακριθῆ ἡ φρονιμάδα τῆς ἀφεντίας σας, ὅτι ἐγώ τήν ἐδιηγήθηκα ὅσον
ἠμπόρεσα συντομώτερα, φοϐού//μενος μήπως καί μέ τήν ἀπεραντολογίαν
σᾶς δώσω ένόχλησιν.

124Sic. – 125Velez Málaga. – 126Granada.
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Κεφάλαιον μβ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται ἄλλα πράγ-
ματα ὁποῦ ἐσυνέϐηκαν εἰς τήν
ὀϛαρίαν ἄξια διηγήσεως127

Λέγωντας αὐτό ὁ σκλάϐος, ἐσιώπησε, πρός τόν ὁποῖον εἶπεν ὁ Δόν φερ-
νάνδος, βέϐαια σιν3ρ καπετάνε, μέ πολλά εὔμορφον τρόπον ἐδιηγήθης
αὐτό τό παράξενον συμβεϐηκός · πολλά νόϛιμον εἶναι, καί γεμᾶτον ἀπό
συμβεϐηκότα, ὁποῦ κάμη καί θαυμάζει ὅποιος τό ἀκούσει, καί τόσον ἐνο-
ϛιμευόμασθεν εἰς τό νά τό ἀκροασθῶμεν, ὁποῦ ἄν // ἐκαθούμασθεν ὡς τό
ταχύ, δέν τό ἠθέλαμεν βαρεθῇ · ὁμοίως καί ὁ Δόν Ἀντώνιος, καί οἱ ἐπίλοι-
ποι τόν ὑποσχέθηκαν πῶς θέλουν τόν δουλεύσει εἰς ὅ, τι ἦτον τῆς δυνά-
μεώς τους, μέ τόσον εὔμορφα, καί γλυκά λόγια, ὁποῦ ὁ καπετάνος ἔμεινε
πολλά εὐχαριϛημένος, βλέπωντας τήν καλήν τούς γνώμην, ζεχωριϛά καί ὁ
Δόν φερνάνδος, τόν ἐτίμησε καί τόν εἶπε πῶς ἄν θέλῃ νά ὑπάγῃ μαζῆ του,
ἤθελε κάμῃ τόν Ἀδελφόν του τόν μαρκέζε νά γίνῃ κουμπάρος

18r. του, καί νά βαπτίσῃ τήν Ζωράϊδα, καί αὐτός ἐκ μέρους του ἤθελε τοῦ δώση
τά χρειαζόμενα κατά τό πρέπον ἕως ὁποῦ νά ὑπάγουν ἐκεῖ · ὁ σκλάϐος εὐ-
χαρίϛησεν εἰς ὅλα αὐτά μέ πολλήν εὐγένειαν, ὅμως δέν ἠθέλησε νά δεχθῇ
κᾀνένα ἀπό αὐτά ὁποῦ τοῦ ἔταζεν · ἄρχησε πλέον καί νά βραδ1ζῃ, καί
ἀφ’οὑ ἐνύκτωσεν ἔφθασεν ἕνα κοτζί εἰς τήν ὀϛαρίαν, // καί κάμποσοι κα-
βαλλάριδες, καί γυρεύωντας κονάκι, ὁ κάπηλας τούς ἀπεκρίθη πῶς δέν
ἦτον οὔτε μία πιθαμή τόπος ὁποῦ νά μήν εἶναι π5σμένος · ἄν καί νά μήν
ἦτον ἀποκρίθη128 ἕνας ἀπό τούς καϐαλλάριδες, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἔμπη πλέον
μέσα, πρέπει ὅμως νά κοιτάζετε νά εὑρῆτε διά τόν σιν3ρ κριτήν ὁποῦ εἶναι
ἐδώ · ἡ καπήλισσα ἀκούωντας τοιοῦτον ὄνομα, ἐφοϐήθηκε καί εἶπε, τό κα-
κόν εἶναι σιν3ρε ὁποῦ δέν εἶναι ϛρῶμα, καί ἄν ὁ σιν3ρ // κριτής κουϐαλεῖ
τό ϛρῶμα του μαζῆ του, καλῶς νά ὁρίσῃ, ὡσάν τόν καλόν τόν χρόνον, ὅτι
θέλω εὔγω ἐγώ καί ὁ ἄνδρας μου ἀπό τήν κάμεράν μας, διά νά ἀναπαυθῇ
ἡ ἀφεντ1 του αὐτό μᾶς φθάνει εἶπεν ὁ Δοῦλος ἐκεῖνος, ἀμή εἶχεν εὔγη
ἀπό τό κοτζί πλέον ἕνας ἄνος̅ ὁποῦ ἀπό τό φόρεμά του ἐγνωρίσθη εὐθύς
τό ὀφφίκιον, καί ἡ ἀζία ὁποῦ εἶχεν, διότι ἐκεῖνο τό μακρύ φόρεμα μέ τά
πλατία μανίκια ὁποῦ ἐφοροῦσεν, ἔδειχνε πῶς ἦτον Κριτής · ἐκρα//τοῦσεν
ἀπό τό χέρι μίαν κοπέλαν ὁποῦ θέλει ἦτον ὡς δεκαέξι χρονῶν, ἐνδυμένη

127El final del capítulo 41 ocupa 10 líneas y, a continuación, comienza el 42 que ocupará 10
líneas después del título. – 128ἀποκρίθη / ἀπεκρίθη.
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μέ φόρεμα, ὁποῦ συνηθίζουν καί φοροῦν ὅταν εὐγαίνουν εἰς τά χωρία,
ὅμως ἦτον τόσον νόϛιμη καί εὔμορφη, καί εὐγενική ὁποῦ ὅλοι ἐθαυμάσα-
μεν ὅταν τήν εἴδαμεν, εἰς τρόπον ὁποῦ ἄν δέν ἔϐλεπαν τήν Δωροθέαν, τήν
λουτζίνδα καί τήν Ζωράϊδα ὁποῦ ἦτον εἰς τήν ὀϛαρίαν ἤθελαν πιστεύσῃ,
πῶς πολλά δύσκολα ἤθελαν εὑρεθῇ τοιαύτη εὐμορφία, ὡσάν τῆς κοπέ//λας
ἐκείνης · ὁ Δόν Κισσότης εὑρέθη παρών, ὅταν ἔμπαινεν ὁ Κριτής, καί ἡ κο-
πέλα, καί εὐθύς ὁποῦ τόν εἶδεν, εἶπεν, ἠμπορεῖς νά ἔμπῃς ἡ ἀφεντ1 σου,
καί νά περιδιαϐάσῃς δίχως κᾀνένα φόϐον εἰς αὐτό τό καϛέλι, ὅτι ἀγκαλά
καί νά εἶναι ϛενόχωρον, καί ἄτακτον μέ ὅλον τοῦτο δέν εἶναι ϛενοχωρία,
οὔτε ἀδεξία εἰς τόν Κόσμον, ὁποῦ νά μήν δώσῃ τόπον εἰς τά ἅρματα καί
εἰς τά γράμματα, καί μάλιϛα ὅταν τά γράμματα, καί τά ἅρματα ἔχουν διά
ὁδηγόν, τήν εὐμορ-
φίαν καθώς τήν ἔχουν τά γράμματα τῆς άφεντ1ς σου, εἰς αὐτήν τήν εὐγε- 18v.
νικήν κοπέλαν εἰς τήν ὁποίαν πρέπει ὄχι μόνον νά ἀνοίγωνται τά καϛέλια,
ἀλλά νά παραμερίζουν οἱ κρημνοί, νά χωρίζωνται, καί νά χαμιλώνουν τά
βουνά, διά νά τήν δώσουν τήν ἀνάπαυσίν της · ἔμπα λέγω ἡ ἀφεντ1 σου
εἰς αὐτόν τόν παράδεισον, ὅτι θέλεις εὕρη ἄϛρα καί ἡλίους, ὁποῦ νά συν-
τρο//φεύσουν τόν οὐρανόν ὁποῦ φέρεις ἡ ἀφεντ1 σου · ἐδώ θέλεις εὕρη
τό μεγαλεῖον τῶν ἁρμάτων καί τήν ἐντέλειαν τῆς ὡραότητος · ὁ κριτής
ἐθαύμασεν ἀκούωντας τήν ὁμιλίαν τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἐϛάθη καί τόν
ἐκοίταζε, καί τόσον ἐθαύμαζε διά τά λόγιά του, ὅσον καί διά τήν ϛάσιν
του, καί δίχως να ἠζεύρῃ τί νά τόν ἀποκρίθῇ ἐθαύμασεν ὅταν εἶδεν ἐκ
δευτέρου τήν λουτζίνδαν ἔμπροσθέν του, τήν Δωροθέαν, καί τήν ζωράϊδα,
ὁποῦ εἶχαν τρέζη ὅλοι εἰς προϋπάντησίν τους, διότι ταῖς εἶχε δώ//σει εἴδη-
σιν ἡ καπήλισσα διά τόν ἐρχομόν τοῦ Κριτοῦ, καί τῆς κοπέλας, ὅμως ὁ
Δόν φερνάνδος ὁ Καρδένιος, καί ὁ παπᾶς τόν ἔκαμαν μεγαλήτεραις περι-
ποίησαις · εἰς κοντολογίαν ὁ Κριτής ἐμπῆκε μέσα συγχισμένος, τόσον διά
ἐκεῖνα ὁποῦ ἔϐλεπεν, ὅσον καί διά ἐκεῖνα ὁποῦ ἄκουεν, καί ᾑ εὔμορφαις
τῆς ὀϛαρίας ἐχαιρέτησαν τήν κοπέλαν ἐκείνην διά τόν καλόν τῆς ἐρχομόν
· ἐν συντομία ὁ κριτής ἐγνώρισε πῶς ὅλοι ἐκείνη129 ὁποῦ ἦτον εἰς τήν ὀϛα-
ρίαν // ἦτον ἄνοι̅ εὐγενές · ἀμή ἡ διάθεσις ἡ θεωρία καί ἡ φυσιογνωμία τοῦ
Δόν Κισσότη, τόν ἔκαμνε καί ἐτρελαίνουνταν, καί κάμνωντας ἀναμεταξύ
τους πολλαῖς εὔμορφαις τζερεμόνιαις καί ἀφ’οὗ εἶδεν καί ὁ κριτής τό κο-
νάκι του, ἐτοίμασαν ἐκεῖνο ὁποῦ εἶχαν ἑτοιμάσει, καί προτήτερα, δηλαδή
ὅλαις ᾑ γυναῖκαις νά ἔμπουν εἰς τήν κάμεραν ὁποῦ εἶπαμεν καί οἱ ἄνδρες
νά μείνουν ἔξω διά φύλαξίν τους · τό ἔϛερξεν αὐτό καί ὁ κριτής καί εἶπε

129Error (ἐκείνοι).
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τήν κόρην του, τήν κοπέ//λαν ἐκείνην νά ὑπάγῃ μέ ἐκεῖναις ταῖς σιν3ραις,
ἡ ὁποῖα τό ἔκαμε μετά πάσας χαρᾶς · ὁ σκλάϐος ὁ ὁποῖος, ἀπό τήν ὥραν
ὁποῦ εἶδε τόν κριτήν ἄρχησε νά τοῦ λέγῃ ἡ καρδία του, καί νά λογιάζῃ
πῶς αὐτός εἶναι ὁ ἀδελφός του, ἐρώτησεν ἕναν ἀπό τούς δούλους του τό
ὄνομά του, καί ἄν ἤζευρεν ἀπό τί τόπον εἶναι αὐτός · ὁ δοῦλος τόν ἀπε-
κρίθη130 πῶς ὀνομάζουνταν ὁ Δωτόρ Ἰωϐᾶν περέζ δέ Βίεδμα131, καί ὅτι
ἄκουσε πῶς ἦτον ἀπό μίαν χῶραν ἀπό

19r. ἀπό132 τά βουνά τοῦ λέοντος · ἀκούωντας αὐτό ὁ σκλάϐος, τό ἐϐεϐαιώθη,
πῶς αυτός εἶναι ὁ Ἀδελφός του, ὁποῦ διά συμβουλῆς τοῦ πατρός του εἶχεν
ἀκολουθήσει τά γράμματα, καί ὤντας κ῎πολλά133 χαρούμενος, ἔκραζεν εἰς
ἕνα μέρος τόν Δόν φερνάνδον, τόν Kαρδένιον, καί τόν παπᾶ, καί τούς ἐδι-
ηγήθη τήν ὑπόθεσιν βεϐαιώνωντάς τους, πῶς καί ἐκεῖνος ὁ κριτής ἦτον
ἀδελφός134 του · τούς // εἶπε πρός τούτοις ὁ Δοῦλος ὅτι αὐτός ἐπήγαινε,
κριτής εἰς ταῖς ἰνδίαις, εἰς τό κριτήριον μέσικον135, καί ὅτι ἐκείνη ἡ κοπέλα
ἦτον θυγατέρα του, εἰς τήν γέννησιν τῆς ὁποίας ἀπόθανεν ἡ μητέρα της,
καί πῶς τοῦ ἀπόμειναν πολλά πλούτη ἀπό τήν προῖκαν τῆς κοπέλας ὁποῦ
ἀπόμεινε · τούς ἐρώτησε συμβουλήν, μέ τί τρόπον νά φανερωθῇ εἰς τόν
ἀδελφόν του, ὅτι βλέπωντάς τον μέ τοιαῦτα πενιχρά φορέματα, ἤθελεν
ἐκτραπῆ · ἄφησε εἶπεν ὁ παπᾶς νά κά//μω ἐγώ τήν δοκιμήν, πόσῳ μᾶλ-
λον ὁποῦ δέν εἶναι κᾀμμία ἀμφιϐολία, πῶς δέν θέλει σέ καλοδεχθῆ, διότι ὁ
ἀδελφός σου φαίνεται νά μήν εἶναι ὑπερήφανος οὔτε κακοήθης, καί πι-
ϛεύω πῶς ἠζεύρει διά τί τρόπον διάκειται ὁ τροχός τῆς τύχης · μέ ὅλα
τοῦτα εἶπεν ὁ καπετάνος, ἐγώ ἤθελα ὄχι ἄζαφνα, ἀλλά ἀπό μακρυά νά
φανερωθῶ · σέ τό εἶπα ἀποκρίθη ὁ παπᾶς πῶς ἐγῶ θέλω κάμη τήν δοκι-
μήν · ἐν ὅσῳ ἔκαμναν αὐτήν τήν ὁμιλίαν εἶχαν ἑτοιμασθῇ καί τό // δεῖπνον,
καί ἐκάθησαν ὅλοι εἰς τήν τράπεζαν, ἕξω ἀπό τόν σκλάϐον, καί ἀπό ταῖς
σιν3ραις, αἱ ὁποῖαι ἐδείπνησαν ξεχωριϛά εἰς τήν κάμεράν τους · ἀφ’οὗ ἐμε-
σοδείπνησαν ὁ παπᾶς ἄρχησε νά λέγῃ, ἐγώ εἶχα ἕναν σύντροφον σιν3ρΔο-
τόρε εἰς τήν Kωνϛαντινούπολιν, ὅταν ἤμουν σκλάϐος κάμποσους χρόνους,
μέ ἕναν ὁποῦ ὁμοίαζεν ὁσάν136 τήν ἀφεντ1 σου, ἕνας ἀπό τούς ἀνδρεί-
ους σολδάτους, καί καπετάνους ὁποῦ νά εὑρίσκουνταν εἰς τήν Ἰσπανίαν ·
ἀμή ὅσον ἦτον ἀν// δρεῖος καί ἄζιος, τόσον ἦτον κακοῤῥοίζικος · πῶς ὀνο-
μάζουνταν αὐτός ὁ Kαπετάνος σιν3ρε ἐρώτησεν ὁ Kριτῆς; ὁ παπᾶς τόν
ἀποκρίθη πῶς ὀνομάζουνταν ῥουΐ περέζ δέ Βιέδμα137, καί ἤτον γενημένος

130ἀπεκρίθη / ἀποκρίθη. – 131Juan Pérez de Viedma. En Franciosini Dottore Giovan Perez di
Viedma. – 132Error. Repetida la sílaba final de la página verso. – 133κατά πολλά. – 134ἀδελφός
/ Ἀδελφός. – 135México. – 136Sic. – 137Ruy Pérez de Viedma.
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εἰς ἕνα ἀπό τά βουνά τοῦ λέοντος, ὁ ὁποῖος μέ ἐδιηγήθη ἕνα συμβεϐηκός
ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς τόν πατέρα του, καί εἰς τά ἀδέλφ5 του, ὁποῦ ἄν δέν τόν
ἤζευρα ἐγώ πῶς δέν εἶναι ἄνος̅ ψεύϛης, ἤθελα νομίσῃ πῶς εἶναι ἕνα πα-
ραμῦθι, ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ διηγοῦνται ᾑ γερόντισσες // τόν χειμῶνα εἰς τήν
φωτείαν, ἐπειδή καί μέ εἶχεν εἰπῆ πῶς ὁ πατέρας του εἶχε μυράσει τά ὑπάρ-
χοντά του εἰς τούς τρεῖς ὑιούς του ὁποῦ εἶχε, καί τούς ἔδωσε συμβουλαῖς
καλλήτεραις ἀπό ἐκεῖναις τοῦ
Κάτωνος, καί αὐτός ἐπρόκρινε νά ὑπάγῃ εἰς τόν πόλεμον καί τόσον τό 19v.
ἐπέτυχεν, ὁποῦ εἰς ὀλίγον καιρόν μέ τήν ἀνδρεῖαν του ἔγινε καπετάνος
τῆς περοῦζας138 καί ἦτον εἰς ϛράταν νά γίνῃ εἰς ὀλίγον καιρόν μαΐστρε
δι κάμπο · ὅμως ἡ τύχη του ἦτον ἐναντία, διότι ἐκεῖ ὁποῦ ἤλπιζε νά εὕρῃ
τήν τύχην του, ἐκεῖ τήν ἔχασε τελείως χάνωντας τήν ἐλευθερίαν του, εἰς
ἐκείνην τήν εὐτυχιϛά//την ἡμέραν εἰς τήν ὁποῖαν ἐλευθερώθηκαν ὅσοι καί
ἄν ἦτον εἰς τόν πόλεμον τοῦ λιπάνου139 · ἐγώ ἐσκλαϐόθηκα στήν Ϝγολέτα,
καί ὕϛερον διά μέσων διαφόρων συμβεϐηκότων, εὑρεθήκαμεν καί ἐγίνα-
μεν σύντροφοι εἰς τήν Κωνϛαντινούπολιν, ἀπ’ἐκεῖ ἐπῆγεν εἰς τήν ἀλιτζέ-
ρην140, καί ἐκεῖ ἠζεύρω πῶς τόν ἐσυνέϐη ἕνα ἀπό τά πλέον παράζενα συμ-
βεϐηκότα, ὁποῦ νά ἐφάνηκαν εἰς τόν Κόσμον, καί ἀπ’ἐδώ ἄρχησεν141 ὁ
παπᾶς, καί ἐδιηγήθη ἐν συντομίᾳ, τά ὅσα ἐσυνέϐη//καν εἰς τόν ἀδελφόν
του μέ τήν Ζωράϊδα, εἰς τά ὁποῖα ὅλα ἐϛάθη ὁ κρητής142 με μεγάλην προ-
σοχήν, καί ἄκουεν · ὁ παπᾶς ἄγγιξε μόνον ἐκεῖνο ὁποῦ οἱ φραντζέζοι ἔγδυ-
σαν τούς χριϛιανούς, ὁποῦ ἦτον εἰς ἐκείνην τήν βάρκαν, καί τήν πτωχεῖαν
καί ἔνδειαν εἰς τήν ὁποῖαν εἶχεν ἀπομείνει ὁ σύντροφός του, καί ἡ ὡραῖα
ἀράπισα, λέγωντας πῶς δέν ἤζευρε τί ἀπογίνηκαν, ἄν ἔφθασαν εἰς τήν
ἰσπανίαν, ἤ ἄν τούς ἐπῆραν οἱ φραντσέζοι · ὁ καπετάνος // ἕϛεκεν ὀλίγον
μακρυά, καί ἄκουεν ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγεν ὁ παπᾶς, καί ἐκοίταξεν ὅλα τά κα-
μώματα ὁποῦ ἔκαμνεν ὁ ἀδελφός του, ὁ ὁποῖος βλέπωντας πῶς ὁ παπᾶς
ἐτελείωσε τήν ὁμιλίαν του, ἀναϛέναξε βαρέα, καί κλαίωντας εἶπεν · ἤζευρε
ὦ σιν3ρε, πῶς αὐτός ὁ ἀνδρεῖος καπετάνος ὁποῦ εἶπες, εἶναι ἀδελφός μου
μεγαλήτερος, ὁ ὁποῖος ὁσάν ἀνδρειώτερος, καί γνωϛικότερος ἀπό ἐμένα,
καί ἀπό τόν μικρότερόν μου ἀδελφόν, ἐπρόκρινε τήν τιμημένην // ἄσκησιν
τοῦ πολέμου, ὁποῦ ἦτον μία ἀπό ταῖς τρεῖς ϛράταις, ὁποῦ μᾶς ἔδειξεν ὁ
πατέρας μας ὡς καθώς σέ τό εἶπε καί ἐκεῖνος εἰς τό παραμῦθι ὁποῦ σέ ἐδι-
ηγήθη · ἐγώ ἐπίασα τήν ϛράταν τῶν γραμμάτων, εἰς τά ὁποῖα ὁ θεός καί ἡ
ἐπιμέλειά μου, με ἤφεραν στήν ϛάσιν ὁποῦ μέ βλέπετε · ὁ μικρότερός μου

138Cervantes: capitán de infantería, Franciosini: Capitano di fantería. – 139Lepanto. – 140Arge-
lia. – 141Sic. – 142Sic.
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ἀδελφός εὑρίσκεται εἰς τό περοῦ143, τόσον πλούσιος, ὁποῦ μέ ἐκεῖνα ὁποῦ
ἔϛειλεν εἰς τόν πατέρα του, καί εἰς ἐμένα, ἐπλήρωσε τό μερτικόν του ὁποῦ
ἐπῆρεν // ἀπό τά πατρικά του, καί ἐκεῖνα ὁποῦ ἔϛειλε εἰς τόν πατέρα μου,
ἐϛάθηκαν ἀρκετά, καί ἐχόρτασαν τήν φυσικήν του πολυεζοδίαν, καί εγώ
παρομοίως ἐκυϐερνήθηκα τιμημένα εἰς τήν σπουδήν μου,

20r. καί ἔφθασα εἰς τήν ϛάσιν ὁποῦ εὑρίσκομαι · ὁ πατέρας μου εἶναι ἀκόμη
ζωντανός, καί ἔχει μεγαλοτάτην ἐπιθυμίαν νά μάθῃ διά τόν ὑιόν του, τόν
μεγαλήτερoν, καί παρακαλεῖ τόν θεόν ἀδιαλείπτως νά μή πάρῃ τήν ζωήν
του, ἕως ὁποῦ νά ἰδῇ τόν ὑιόν του · διά τόν ὁποῖον θαυμάζομαι ὅτι ὤντας
φρόνιμος, πῶς δέν ἔδωσε κᾀμμίαν εἴδησιν εἰς τόν πατέρα του, διά ταῖς //
δυϛυχίαις ὁποῦ τόν ἐσυνέϐηκαν, ὁποῦ ἄν ὁ πατέρας μας, ἤ κᾀνένας ἀπό
ἡμᾶς ἠθέλαμεν μάθη ποῦ εὑρίσκεται, δέν ἤθελε ἔχῃ χρεῖαν νά ἀπαντήζῃ τό
θαῦμα τῆς βέργας διά νά ἐλευθερωθῆ · ἀμή τώρα φοϐοῦμαι, ἐπειδή καί δέν
ἠζεύρω ἄν οἱ φραντζέζοι τόν ἐλευθέρωσαν, ἤ τόν ἐθανάτωσαν διά νά κρί-
ψουν144 τήν κλεψ1ν τους · αὐτό θέλει νά εἶναι αἰτία διά νά ὑπάγω εἰς τό
ταξίδι μου μέ μεγάλην πίκραν, καί μελαγχολίαν · ἄχ ἀδελφούτσικέ // μου,
ἄχ ποῖος ἠζεύρει ποῦ εὑρίσκεσαι τώρα, ὅτι ἐγώ ἤθελα ἔλθῃ νά σέ εὕρω, καί
νά σέ ἐλευθερώσω ἀπό ταῖς145 ταλαιπορίαις σου, ἄν καί νά ἤζευρα πῶς
ἤθελα νά πάθω ἐγώ χειρότερα · ἄχ νά εὑρίσκουνταν τινάς νά ὑπάγῃ εἴδη-
σιν εἰς τόν πατέρα μου πῶς εἶσαι ζωντανός ἄν καί νά ἤσουν εἰς ταῖς πλέον
βαθύτερας φυλακαῖς τῆς περπερίας146, ὅτι σέ ἤθελαν εὐγάλῃ τά πλούτη
του, κᾀν τοῦ ἀδελφοῦ σου καί τά ἐδικά μου · ὤ εὔμορφη Ζωράϊδα, ποῖος
ἠμποροῦ//σε νά σέ κάμῃ τήν ἀνταμοιϐήν τῆς εὐεργεσίας ὁποῦ ἔκαμες εἰς
τόν ἀδελφόν μου; ποῖος ἠμποροῦσε νά εὑρεθῇ παρών εἰς τήν δευτέραν
γέννησιν τῆς ψυχῆς σου, καί εἰς τόν γάμον σου, ὁποῦ νά μας ἤθελε χαρο-
ποιήσῃ ὅλους μας; ὁ κριτής ἔλεγεν αὐτά μέ τόσην λύπην, θρηνῶντας τόν
ἀδελφόν του, ὁποῦ ἐπροζενοῦσε μεγαλωτάτην πίκραν εἰς ὅλους ἐκείνους
ὁποῦ τόν ἄκουαν · βλέπωντας λοιπόν ὁ παπᾶς πῶς ἐπέτυχε τόσον πολλά
καλά τόν σκοπόν του, καί ἐ//κεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμοῦσεν ὁ καπετάνος, δέν
ἠθέλησε νά τους κρατήσῃ εἰς τόσην λύπην, ἀμή εὐθύς ἐσυκώθη ἀπό τήν
τράπεζαν, καί πηγαίνωντας εἰς τήν Ζωράϊδα, τήν ἐπῆρεν ἀπό τό χέρι, καί
κατόπι της ἐπῆγεν ἡ λουτζίνδα, ἡ Δωροθέα, καί ἡ θυγατέρα τοῦ Κριτοῦ ·
ὁ καπετάνος, ἔϛεκε νά ἰδῇ ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελε νά κάμῃ ὁ παπᾶς, ὁ ὁποῖος
πέρνωντάς τον καί αὐτόν ἀπό τό χέρι τόν ἐπῆγεν εἰς τόν Κριτήν, καί εἰς
τούς ἄλλους τούς εὐγενεῖς καί εἶπεν ἄς παύσουν σιν3ρε // τά δάκρυά σου,
καί ἄς πληρωφορηθῇ ἡ ἐπιθυμία ὁποῦ ἔχεις, ἐπειδή καί ἔχεις ἔμπροσθέν

143Perú. – 144Sic. – 145Tachón (ἐλευθερίαις). – 146Berbería.
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σου τόν καλόν σου ἀδελφόν, καί τήν νύμφην σου, αὐτόν ὁποῦ βλέπεις εἶναι
ὁ καπετάνος Βιέδμα
καί αυτή ἡ εὔμορφη ἀράπισσα ὁποῦ τόν ἔκαμε τόσην καλοσύνην, οἱ φραν- 20v.
τζέζοι ὁποῦ σέ εἶπα τούς ἤφεραν147 εἰς αὐτήν τήν ἔνδειαν ὁποῦ βλέπεις,
γιά νά δείζῃς τήν ἐλευθεριώτητα τῆς γενναῖας σου καρδίας · ὁ καπετάνος
ἐπῆγε νά ἀγκαλιάσῃ τόν ἀδελφόν του, καί αὐτός ἔϐαλε τά δύω του χέρια
εἰς τά ϛήθη του διά νά τόν καλοιδῆ, ἀμή αφ’ οὗ τόν ἐγνώρισε φανερά τόν
ἀγκάλ5//σε σφικτά, καί ἔκλαυσαν τόσον πολύ ἀπό τήν χαράν τους, ὁποῦ
ὅλοι ὅσοι ἦτον παρών ἄρχησαν νά κλαίγουν πικρά · τά λόγια ὁποῦ εἶπαν
τά δύω ἀδέλφια, τήν χαράν ὁποῦ ἔδειζαν πιϛεύω πῶς μετά βίας ἠμπορεῖ νά
τά συλλογισθῇ τινάς, ὄχι νά τά περιγράψῃ · παρευθύς ἐν συντομία ἐδιηγή-
θηκαν τά συμβεϐηκότα τους, εὐθύς ἔδειξαν τήν καλήν καί τελείαν φιλίαν
τά δύω ἀδέλφια · ἐν τῷ ἅμᾳ ὁ κριτής ἀγκάλ5σε τήν ζωράϊδα κάι ἐν ταυτῷ
εἶπε τήν κόρην του καί ἀγκά//λ5σε τόν θεῖον της · παραχρῆμα ἡ εὔμορφη
χριϛιανή, καί ἡ ὡραῖα ζωράϊδα ἀγκαλιάσθηκαν καί ἄρχησαν ἐκ δευτέρου
τά κλάματα, καί ὁ ΔόνΚισσότης ἔϛεκε με προσοχήν καί στοχάζουντα αὐτά
τά παράξενα συμβεϐηκότα, αποδίδωντάς τα ὅλα εἰς τήν πλανωμένην κα-
βαλλ2ρίαν · ἀποφάσισαν γ5μ1 πῶς ὁ καπετάνος καί ἡ ζωράϊδα νά ὑπά-
γουν148 μέ τόν ἀδελφόν του εἰς τήν σιϐίλιαν, καί νά δώσουν εἴδησιν εἰς τόν
πατέραν τους πῶς εὑρέθη ὁ // μεγαλήτερος τούς ἀδελφός ἐλευθερωμένος
· διότι ἄν ἠμπορέσῃ νά ἔλθῃ εἰς τούς γάμους καί εἰς τά βαπτίσια τῆς ζω-
ράϊδος μέ τό νά μήν ἠμποροῦσεν ὁ Kριτής νά ἀφίσῃ τήν ϛράταν ὅτι εἶχε
πάρη εἴδησιν πῶς τόν κερϐάνι τῆς Σιϐίλιας ἤθελε νά κινήσῃ πρός τήν νέαν
ἰσπανίαν, καί ἤθελεν ἦσθαι δύσκολον νά εὕρῃ ἄλλην συντροφίαν · ὅλοι τέ-
λος πάντων ἔμειναν χαρούμενοι, διά τό καλόν συμβεϐηκός τοῦ σκλάϐου,
καί μέ τό νά ἦτον σχεδόν μεσάνυκτα // ἐπῆγαν νά κιμηθοῦν · ὁ Δόν Kισ-
σότης εἶπε πῶς ἤθελε νά φυλάξῃ εἰς τό καϛέλι, διά νά μή τούς πατήσῃ
κᾀνένας γίγαντας, ἤ κᾀνένας κακός πλανώμενος καϐαλλ2ρης, θέλωντας
νά πάρῃ τόν θησαυρόν τῆς εὐμορφίας ὁποῦ εὑρίσκουνταν εἰς ἐκεῖνο τό
καϛέλι · ἐκεῖνοι ὁποῦ τόν ἤζευραν τόν εὐχαρίϛησαν καί ἐπαρέδωσαν εἰς
τόν Kριτήν τήν παράζενον γνώμην τοῦ Δόν Kισσότη, καί τό ἐνοϛιμεύθηκε
κ῎πολλά149, μόνον ὁ σάντζιοπάντζας ἐραθυ//μοῦσε, διά τήν ἄργητα ὁποῦ
ἔκαμναν, καί δέν ἐκοιμοῦνταν, καί αὐτός μοναχός του εὗρε τόπον καί ἐκοι-
μήθη, ἐπάνω εἰς τά ϛολίδια τοῦ γομαρίου του, ὁποῦ τόν ἐκόϛησαν τόσον
ἀκριϐά,
ὡς καθώς θέλομεν εἰπῇ αὐτοῦ κοντά · ἀφ’οὗ λοιπόν ἐπῆγαν οἱ Δάμαις εἰς 21r.

147Sic. – 148Tachadura: εἰς. – 149κατά πολλά.
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τήν κάμεράν τους, καί ἐπλάγ5σαν καί οἱ ἄνδρες, ὡς καθώς ἠμπόρεσαν, ὁ
Δόν Κισσότης εὐγῆκεν ἕξω ἀπό τήν ὀϛαρίαν νά φυλάξῃ βάρδ5ν, ὡς κα-
θώς τό ὑποσχέθηκε · καί πρός τό ζημέρωμα ἄκουσαν οἱ Δάμαις μίαν φω-
νήν τόσην καλήν, καί κουδουνιϛήν, ὁποῦ ταῖς ἔκαμε νά τήν ἀκούσουν μέ //
προσοχήν, μάλιϛα ἡ Δωροθέα ὁποῦ ἦτον ἔζυπνη, εἰς τό πλάγι τῆς ὁποῖας
ἐκοιμοῦνταν ἡ δόνα Κλάρα ἡ θυγατέρα τοῦ κριτοῦ · κᾀνένας δέν ἠμπό-
ρεσε νά καταλάϐῃ ποῖος ἦτον ἐκεῖνος ὁποῦ ἐτραγῳδοῦσε, καί ἦτον μόνη
φωνή δίχως σημάρματα · ποτέ μέν ἐφαίνουνταν πῶς ἐτραγουδοῦσεν150 εἰς
τήν αὐλήν, καί ποτέ εἰς τό ἀχούρι, καί ϛέκωντας εἰς αὐτήν τήν σύγχισιν μέ
προσοχήν, ὁ Καρδένιος ἐπῆγεν εἰς τήν πόρταν τῆς κάμερας καί εἶπεν // ·
ὅποια δέν κοιμᾶται ἄς ἀκούσῃ μίαν φωνήν ἑνοῦ ἀγωγ1τη, ὁ ὁποῖος τρα-
γῳδεῖ πολλά εὔμορφα · ἡμεῖς τόν ἀκούομεν πολλά καλά ἀποκρίθη ἡ Δω-
ροθέα, καί μέ αὐτό ἐδιάϐη ὁ Καρδένιος, καί ἡ Δωροθέα ἔϛεκε καί ἄκουε,
τοῦ ὁποίου τά τραγούδια ἦτον αὐτά.

Kεφάλαιον μγ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται τήν νόϛιμην ἱϛορίαν
τοῦ ἀγωγ1τη, καί ἄλλα παράξενα συμ-

βεϐηκότα ὁποῦ ἐσυνέϐηκαν εἰς
τό παράθυρον151

Ὅταν152 ὁ τραγουδιϛής ἔφθασεν εἰς αὐτά τά λόγια, τῆς ἐφάνη τῆς Δωρο-
θέας, πῶς νά μήν εἶναι πρέπον νά μήν ἀκούσῃ καί ἡ Κλάρα τοιαύτην νό-
ϛιμην φωνήν, καί ξυπνῶντας την τῆς εἶπε, νά μέ συνπαθήσης153 ὁποῦ σέ
ἐζύπνησα διότι τό ἔκαμα διά νά ἀκούσῃς μίαν φωνήν, ὁποῦ ἴσως ἀφ’οὗ
ἐγεννήθης δέν ἄκουσες νοϛιμώτερην · ἡ Κλάρα ἐ//ζύπνησε, καί μέ τό νά
ἐνύϛαζε δέν ἠμπόρεσε νά καταλάϐη ἐκεῖνο ὁποῦ τήν ἔλεγεν ἡ Δωροθέα,
καί θέλωντας νά τήν ξαναρωτήσῃ, ἐσιώπησε μέ τό νά ἄκουσεν ἐκεῖνον
ὁποῦ

21v. ἐτραγουδοῦσεν · ἀμή δέν εἶχεν ἀκούσει ὡς δύω ϛίχους, καί εὐθύς τῆς ἦλθε

150ἐτραγῳδουσεν / ἐτραγουδούσεν. – 151En el título hay un pequeño error con respecto al
original. Es curioso que en Cervantes dice: «acontecimientos. sucedidos en la venta» Parece
que Franciosini confunde la palabra venta con ventana y traduce: «alla finestra», de ahí que
nuestro copista escribe «στο παράθυρον». – 152El capítulo comienza con veinte versos de la
canción, que también traduce Franciosini. – 153Sic.
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μία τρεμοῦλα τόσον μεγάλη, ὡσάν νά εἶχε τεταρταῖον πηρετόν, καί ἀγ-
καλ1ζωντας σφικτά τήν Δωροθέαν εἶπεν ἄχ σιν3ρα μου ἀγαπημένη, διά
τί μέ ἐζύπνησες, ὅτι τήν μεγαλήτερην καλοσύνην ὁποῦ ἠμποροῦσεν ἡ τύχη
νά μέ κάμῃ κατά τόν παρόν ἦτον, νά μέ κάμῃ νά ἔχω σφαλισμένα // τά
μάτ5 μου, καί τά αὐτ1 μου διά νά μή βλέπω, μήτε νά ἀκούω αὐτόν τόν
κακοῤῥοίζικον μουσικόν · τί λέγεις ἐσύ κοριτζάκι μου; ἔπαρε καλά λογα-
ριασμόν, ὅτι λέγουν πῶς αὐτός ὁποῦ τραγουδεῖ εἶναι ἕνας ἀγωγ1της · δέν
εἶναι ἀγωγ1της ἀποκρίθη ἡ Κλάρα ἀλλά εἶναι ἕνας εὐγενής καϐαλλ2ρης,
καί τήν ἐζουσίαν ὁποῦ ἔχει εἰς τήν καρδίαν μου, εἶναι τόσον μεγάλη, ὁποῦ
ἄν δέν τήν ἀφήσῃ αὐτός, δέν θέλει εὔγη αἰωνίως, ἡ Δωροθέα ἐ//θαύμασε
διά τάφρόνιμα λόγια τοῦ κοριτζίου, καί τῆς εἶπεν · ἐσύ συντυχαίνεις σιν3ρα
Κλάρα μέ ἕναν τρόπον, ὁποῦ έγώ δέν σέ καταλαϐαίνω, σύντυχέ με πλέον
καθαρά, ἤ εἰπέ με τί θέλει νά εἰπῇ αὐτή ἡ καρδία, καί αὐτή ἡ ἐζουσία,
καί αὐτός ὁ μουσικός, τοῦ ὁποίου ἡ φωνή σέ δίδει τόσην ἐνόχλησιν; ἀμή
κατά154 τήν ὥραν μή μέ εἰπῆς τίποτα, διότι θέλω νά ἀκούσω αὐτόν ὁποῦ
τραγουδεί ὁ ὁποῖος μέ φαίνεται πῶς ἄρχησε τώρα ἄλ//λους ϛίχους, καί μέ
ἄλλον ἦχον νά ξανατραγουδῇ · ἄς εἶναι καλή του ὥρα ἀποκρίθη ἡ Κλάρα,
καί διά νά μή τόν ἀκούσῃ ἐϛούμπωσε τά αὐτ1 της μέ τά δύω της χέρια, καί
βλέπωντάς την ἡ Δωροθέα, ἐθαύμασε, καί ϛέκωντας μέ προσοχήν ἄκουεν
ὁποῦ ἐτραγουδοῦσεν αὐτά.155
Ἐδώ ἐτελείωσεν ἡ φωνή, καί ἡ Κλάρα ἄρχησε νά ἀναϛενάζῃ, καί ὅλα αὐτά
ἐπλήθυναν // τήν ἐπιθυμίαν τῆς Δωροθέας, ὁποῦ εἶχεν εἰς τό νά μάθῃ τήν
αἰτίαν, ἐκείνου τοῦ νοϛίμου καί γλυκοῦ τραγουδίου, καί τοῦ θλιϐεροῦ πα-
ραπονέματος · καί τήν ἐρώτησεν ἐκ δευτέρου, τί πράγμα ἦτον ἐκεῖνο ὁποῦ
ἤθελε νά τῆς εἰπῇ προτήτερα; ἡ Κλάρα φοϐούμενη μήπως και τήν ἀκού-
σει ἡ λουτζίνδα, ἐσίμωσε τό ϛόμα της πολλά κοντά εἰς τό αὐτί τῆς Δωρο-
θέας καί τῆς εἶπεν · αὐτός ὁποῦ τραγῳδεῖ156 σιν3ρα μου εἶναι ὑιός ἑνοῦ
καϐαλλ2ρου, ἀπό τό βασίλειον τοῦ Ἀ//ραγγόνα157, ὁποῦ ἐζουσιάζει δύω
χῶραις, ὁ ὁποῖος ἐκατοικοῦσεν ἀντίκρυ εἰς τό σπῆτι τοῦ πατρός μου, καί
ἀγκαλά καί ὁ πατέρας μου εἶχε τά παράθυρα τοῦ σπητίου τόν χιμώνα158

μέ πανί σφα-
λισμένα, καί τό καλοκαῖρι μέ καφάσια · μέ ὅλον τοῦτο δέν ἠζεύρω μέ τί 22r.
τρόπον αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης159 μέ εἶδε, διότι δέν ἠζεύρω νά σέ τό εἰπῶ, ἄν
ἦτον εἰς κᾀμμίαν ἐκκλησίαν ἤ εἰς κᾀνέναν ἄλλον τόπον · αὐτός τέλος πάν-
των μέ ἀγάπησε, καί μέ τό ἐφανέρωσεν ἕως καί ἀπό τά παράθυρα τοῦ σπη-

154κ῎την ὥραν. – 155Gráfico como final del canto y toda la línea libre. – 156τραγῳδεί / τραγου-
δεῖ. – 157Aragón. – 158Sic. – 159καϐαλλ2ρης / καϐαλλ2ρος.
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τίου του μέ τόσα σημεῖα, καί μέ τόσα δάκρυα, ὁποῦ ἐγώ ἐ//ξανάγκης τόν
ἐπίϛευσα, καί τόν ἀγάπησα · ἀνάμεσα εἰς τά ἄλλα σημεῖα ὁποῦ μέ ἔκαμνεν,
ἦτον τό ἕνα αὐτό ὁποῦ ἐσφίγγαμεν τά χέριά μας, θέλωντας νά μέ δηλωποι-
ήσῃ πῶς μέ ἤθελε πάρῃ διά γυναῖκα του · καί άγκαλά καί ἐγώ τό ἤθελα
αὐτό νά γένῃ ἀμή μέ τό νά ἤμουν μοναχή, καί δίχως μητέρα, δέν ἤζευρα
ποῖον νά τό ξεμυϛηρευθῶ, καί ἔτζι τό ἄφησα δίχως νά τόν κάμω ἄλλην
χάριν, πάρεξ ὅταν ἔλειπεν // ὁ πατέρας μου, καί ὁ ἐδικός του, ἐσύκωνα τό
πανί έκεῖνο ἀπό τά παράθυρα, ἤ τό καφάσι, καί ἔδειχνα τοῦ λόγου μου160,
καί αὐτό τόσον τό ἐχαίρουνταν ὁποῦ ἤθελε νά τρελλαθῇ ἀπό τήν χαράν
του · ἦλθεν ὁ καιρός, ὁποῦ ἤθελε νά κινήσῃ ὁ πατέρας μου, καί αὐτός τό
ἔμαθε, καί ὄχι ἀπό λόγου μου, διότι δέν ἠμπόρεσα ποτέ νά τοῦ τό εἰπῶ ·
ἀῤῥώϛησεν ἀπό τήν πίκραν του, καί τήν ἡμέραν ὁποῦ ἐκινήσαμεν δέν ἠμ-
πόρεσα μέ // κᾀνέναν τρόπον νά τόν εἰδῶ, διά νά ἀποχαιρετηθῶ, ὄχι μέ
ἄλλο τίποτα, μόνον μέ τά μάτ5 · ἀμή ἀφ’οὗ ἐκινήσαμεν μετά δύω ἡμέραις,
τόν εἶδα εἰς μίαν χῶραν μακρυά ἀπ’ἐδώ, εἰς τήν πόρταν μίας ὀϛαρίας ὁποῦ
ἠθέλαμεν νά κονεύσωμεν ἡμεῖς ἐκεῖ, ἐνδυμένον μέ ἀγωγ1τικα φορέματα,
καί τόσον ἔγινεν ἀγνώριστος, ὁποῦ ἄν δέν τό εἶχα ἐγώ ζωγραφισμένον εἰς
τήν καρδίαν μου, ἤθελεν ἦσθαι // ἀδύνατον νά τόν γνωρίσω · τόν ἐγνώρισα,
ἐθαύμασα, ἐχάρηκα, μέ ἐκοίταξε καί αὐτός ὅταν δέν τόν ἐϛοχάζουνταν ὁ
πατέρας μου, ἀπό τόν ὁποῖον φυλάγεται αὐτός ὅταν περνᾶ ἐμπροϛά μας
εἰς ταῖς ὀϛαρίαις ὁποῦ κονεύομεν ἡμεῖς · καί μέ τό νά ἠζεύρω ποῖος εἶναι
καί πῶς διά τήν άγάπην μου περιπατεῖ πεζός, καί κάμει τόσον κόπον, ὁποῦ
αὐτός δέν εἶναι συνηθισμένος να κάμῃ · παθαίνω ἀπό τήν πίκραν μου, καί
ἐκεῖ ὁποῦ βάλλει // τά ποδάριά του αὐτός, έγώ βάλλω τά μάτ5 μου, καί
δέν ἠζεύρω μέ τί σκοπόν ἔρχεται, μήτε ἠζεύρω μέ τί τρόπον ἔφυγεν ἀπό
τόν πατέρα του ὁ ὁποῖος τόν ἀγαπᾶ ὑπέρ φύσιν, μέ

22v. τό νά μήν ἔχῃ ἄλλον κληρονόμον, καί μέ τό νά τόν πρέπῃ, ὡς καθώς θέλεις
τόν γνωρίσει, καί ἡ αφεντ1 σου ὅταν τόν ἰδῇς · καί ἐκεῖνα ὀποῦ αὐτός τρα-
γουδεῖ εἶναι ἐδικά του, ἐφευρέματα, ὅτι ἄκουσα πῶς εἶναι σπουδαῖος, καί
ποιητής, καί ὅταν τόν βλέπω, ἤ τόν ἀκούω νά τραγουδῇ τρέμω ὁλάκερη
ἀπό τόν φόϐον μου, μήπως καί τόν γνωρίσει ὁ πατέρας μου, καί μάθη // τόν
πόθον μας · ποτέ δέν τόν ἐσύντυχα, καί μέ ὅλον τοῦτο τόσον τόν ἀγαπῶ,
ὁποῦ μέ φαίνεται πῶς δέν θέλω ἠμπορέσει νά κάμω δίχως τοῦ λόγου του
· αὐτά εἶναι σιν3ρα μου, ἐκεῖνα ὁποῦ ἠζεύρω νά σέ εἰπῶ διά αὐτόν τόν
μουσικόν, ὁποῦ σᾶς ἄρεσε τόσον ἡ φωνή του, ὁποῦ μόνον ἀπό αὐτό ἠμ-
πορεῖς νά γνωρίσῃς πῶς δέν εἶναι ἀγωγ1της, ἀλλά κύριος τῶν καρδιῶν

160Sic.
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καί τῶν τόπων, ὡς καθώς σέ τό εἶπα · μήν ἔχεις κᾀμμίαν ἔγνοιαν, Δόνα
Κλάρα, // τῆς ἀπεκρίθη τότε ἡ Δωροθέα, καταφιλῶντας την, ἀπάντεξε νά
ζημερώσῃ, ὅτι ἐλπίζω εἰς τόν θεόν, νά κάμω τόν τρόπον νά ἀπολαύσῃ ἡ
δουλεία σου τό εὐτελές τέλος, τῆς τιμημένης ἀρχῆς της · ἄχ σιν3ρα εἶπεν
ἡ Δόνα κλάρα, τί τέλος ἠμπορῶ νά ἐλπίσω; ἄν ὁ πατέρας του εἶναι τόσον
εὐγενῆς, καί πλούσιος, ὁποῦ θέλει τόν φανῆ πῶς ἐγώ δέν εἶμαι ἄξια νά γίνω
οὔτε δουλεύτρια εἰς τόν ὑιόν του, ὄχι γυναῖκα του · καί μήτε θέλω ἠμπο-
ρέσω // νά ὑπανδρευθῶ δίχως τήν θέλησιν τοῦ πατρός μου · δέν ἤθελα ἄλλο
παρά αὐτό τό παλικαράκι, νά ἐγύριζεν εἰς τό σπῆτι του, καί νά μέ ἄφινεν,
ὅτι ἴσως μέ τήν ἀπουσίαν του καί μέ τό νά εἶναι μακρυνόν ταξίδι ὁποῦ κά-
μωμεν, θέλουν ἐλαφροθῇ τά βάσανά μου, ἀγκαλά σέ βεϐαιώνω, πῶς αὐτή
ἡ θεραπεῖα ὁποῦ ϛοχάζομε ὀλίγον θέλει μέ ὠφελήσει · δέν ἠξεύρω ἀπό
ὅπου τήν ἀπόκτησα τήν τόσην ἀγάπην ὁποῦ ἔχω εἰς αὐτόν ὤντας // εγώ
μικρόν κοριτζάκι, καί αὐτός μικρόν παιδί, ὁποῦ πιϛεύω πῶς νά εἴμασθεν
μίας ἡλικίας · ἡ Δωροθέα ἐγέλασεν, ἀκούωντας τήν Κλάραν ὁποῦ ἐσυντύ-
χαινε λόγια μηρακιώδη, καί τῆς εἶπεν ἅς κοιμηθοῦμεν ὀλίγον, καί τό ταχύ
θέλει γένη κάτι τί · μέ αὐτό ἀποκοιμήθηκαν, καί ὅλοι οἱ ἐπίλοιποι ὁμοίως
ἐκοιμοῦνταν, μόνον ἡ θυγατέρα τοῦ161 κάπηλα, καί ἡ δουλεύτριά της ἡ
μαριτόνα162 δέν ἐκοιμοῦνταν, αἱ ὁποῖ//αι ἡζεύρωντας τήν τρέλλαν ὁποῦ εἶ-
χεν ὁ Δόν Κισσότης, καί πῶς ἦτον ἔξω ἀπό τήν ὀϛαρίαν ἁρματωμένος, καί
καϐαλλάρης, καί ἐφύλαγε βάρδιαν, ἀποφάσισαν καί αἱ δύω αὐταῖς
νά τόν κάμουν κᾀνένα μασκαραλίκι, ἤ κάν νά ἐγλενδίσουν ὀλίγον, ἀκού- 23r.
ωντας ταῖς παραξενίαις του.163
Εἰς ὅλην λοιπόν τήν ὀϛαρίαν, δέν ἦτον κᾀνένα παράθυρον ὁποῦ νά κοι-
τάζῃ ἕξω εἰς τόν κάμπον, πάρεξ μία τρῦπα εἰς τόν ἀχιρῶνα, ἀπό τήν ὁποίαν
ἔριχναν ἕξω τό // ἄχυρον · τά δύω κορίτζια ἐπῆγαν εἰς ἐκείνην τήν τρύ-
παν164, καί εἶδαν τόν Δόν Κισσότην ὁποῦ ἔϛεκε καϐαλλάρης, ὤντας ἀ-
κουμπισμένος εἰς τό κοντάρι του, καί κάπου κάπου ἀναϛέναζε τόσον λυ-
πηρά, καί ἀπό καρδίας, ὁποῦ ἐφαίνουνταν ὅτι ἤθελε νά εὔγῃ ἡ ψυχή του,
καί ἄκουσαν ἀκόμη, ὁποῦ ἐσυντύχαινε μοναχός του, μέ γλυκεῖαν, εὐγενι-
κήν, καί ἐρωτικήν φωνήν λέγωντας · ἄχ σιν3ρα165 Δουλτζινέα ἀπό τό //
τοπόζο ἐσύ εἶσαι ἡ ἄκρα εὐμορφία, ἡ τέλεια φρονιμάδα ἡ ἀποθήκη τῆς χά-
ριτος καί νοϛιμάδας, ἀνάχωραν τῆς τιμῆς, καί τέλος πάντων κάθε ὠφελή
μου, καί τιμίου πράγματος ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον · τί θέλεις
κάμῃ, ἡ ἀφεντ1 σου τώρα, συλλογᾶσαι ἴσως διά αὐτόν τόν σκλαϐωμένον

161Tachadura. -παλ-. – 162Maritornes. – 163Punto y aparte con media línea libre, como hace
Franciosini. – 164τρῦπα / τρύπα. – 165Tachadura (λουτζίνδα).
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σου καϐαλλ2ρην, ὁποῦ ἠθέλησε θεληματικῶς νά βάλλῃ τοῦ λόγου του εἰς
τόσους κινδύνους, μόνον νά σέ δουλεύσῃ · φανέ//ρωσέ με το ἐσύ, ὦ φῶς
τῶν τριῶν ὄψεων, ὁποῦ ἴσως ζουλεύωντας166 τήν ἐδικήν της ὄψιν θέλεις
ϛέκη καί τήν βλέπῃς ὁποῦ περιδιαϐαίνει διά κᾀνένα κ4σκι τῶν μεγάλων
καί πλατίων της παλατίων · ἤ θέλει εἶναι ἀκουμπισμένη εἰς κᾀνένα χρυσόν
παράθυρον, καί θέλει συλλογᾶται πῶς φυλάτζει τήν τιμήν της, καί τήν με-
γαλειότητά της, καί τί δόξαν ἔχει νά δώσῃ εἰς τά βάσανά μου, τί ἀνάπαυσιν
εἰς τούς λογισμούς μου, καί τέλος πάντων // ποῖαν ζωήν εἰς τόν θάνατόν
μου, καί ἀντιμισθίαν εἰς τήν δούλευσίν μου · καί ἐσύ, ὦ ἥλε167 ὁποῦ θέλεις
σελώσει πλέον τά ἄλογά σου μέ βίαν, διά νά ὑπάγῃς νά ἰδῇς τήν σιν3ρα
μου, παρακαλῶσε ὅταν τήν ἰδῇς νά φιλήσῃς τό χέρι της ἐκ μέρους μου ·
ἀμή κοίταξε καλά, ὅταν τήν ἰδῃς, καί ὅταν τήν χαιρετήσῃς νά μήν ϛαθῇς
νά τήν καλοκοιτάζῃς εἰς τό πρόσωπον ὅτι σέ ζηλεύω περισσότερον ἐγώ
ἐσένα, παρά ὁποῦ ἐζήλευες ἐσύ ἐκείνην τήν εὔμορ//φην ἀχάριϛην, ὁποῦ
σέ ἔκαμε καί ἴδρωσες τόσον, καί ἔτρεξες εἰς τούς κάμπους τῆς θε-

23v. σσαλίας168, ἤ εἰς τά περιγιάλια τοῦ Πεναίου, ὅτι δέν ἐνθυμοῦμε καλά ποῦ
ἔτρεχες τότε ζηλ1ρη καί ἐραϛέ · ἀπάνω εἰς αὐτό ἄρχησεν ἡ θυγατέρα τοῦ
κάπηλα νά κάμῃ σί σί, καί τόν εἶπε, σιν3ρε μου ἔλα εδώ · ἀκούωντας αὐτό
ὁ Δόν Κισσότης, ἐγύρισε καί εἶδεν ὁποῦ τόν ἔκραζαν ἀπό μίαν τρύπαν,
ὁποῦ αὐτόν τόν ἐφάνη νά εἶναι ἕνα ὀλόχρυσον παραθῦρι, ὡς καθώς εἶναι
// πρέπον νά ἔχουν τοιαῦτα πλούσια καϛέλια169, καθώς ἐλογίαζεν αὐτός
πῶς νά εἶναι ἐκείνη ἡ ὀϛαρία, καί εὐθύς τοῦ ἐφάνη εἰς τήν τρελλήν του
φαντασίαν, πῶς πάλιν ὡσάν καί τήν ἄλλην φοράν, ἡ εὔμορφη κοπέλα ἡ θυ-
γατέρα τῆς σιν3ρας ἐκείνου τοῦ Καϛελίου, ἀπό τήν πολλήν ἀγάπην ὁποῦ
εἶχεν εἰς αὐτόν, ἤθελε νά τόν ἐνοχλήσῃ, καί μέ αὐτόν τόν λογισμόν διά νά
μή φανῇ ἀχάριϛος, καί ἀπάνθρωπος, ἐγύρισε τόν ῥοντζινάντε, καί ἐπῆγε //
πρός τήν τρῦπαν170, καί ὅταν εἶδεν ἐκεῖναις ταῖς δύω κοπέλαις, ταῖς εἶπεν
· ἐγώ συλλογοῦμαι εὔμορφη σιν3ρα, τό πῶς ἔϐαλες τούς ἐρωτικούς σου
λογισμούς, εἰς τόπον ὁποῦ δέν εἶναι δυνατόν νά γένῃ ἐκείνη ἡ ἀνταπόκρι-
σις, ὁποῦ πρέπει εἰς τήν γενναιότητά σου, καί εὐγένειαν, καί νά μή δίδεις
τό πταίσιμον εἰς αὐτόν τόν κακοῤῥοίζικον πλανώμενον καϐαλλ2ρην, τοῦ
ὁποίου τήν δύναμιν τήν ἐπῆρεν ὁ ἔρωτας, καί τόν ἔ//καμε νά μήν ἠμπορῇ
νά ὑποτάζῃ τήν θέλησίν του εἰς ἄλλους, παρά εἰς ἐκείνην, ὁποῦ εὐθύς ὁποῦ
τήν εἶδαν τά μάτ5 του, τήν ἔκαμε τέλειαν Κυρίαν τῆς καρδίας του · συμπά-
θησέ με καλή σιν3ρα, καί ὕπαγε εἰς τήν κάμεράν σου, καί μή μέ δείχνεις

166Sic. – 167Sic. – 168Página muy oscura como de humedad y descosidas las hojas. – 169Sin
marca de diptongo. – 170τρῦπαν / τρύπαν.
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περισσοτέραν ἀγάπην, διά νά μή μέ κάμῃς νά φαίνωμαι περισσότερον ἀχά-
ριϛος · καί ἄν ἀπό τήν ἀγάπην ὁποῦ ἔχεις εἰς ἐμέ, γνωρίζεις πῶς ἠμπορῶ νά
σέ δουλεύσω μέ ἄλλο τί//ποτα, ἕζω ἀπό τήν ἰδίαν ἀγάπην γύρισέ με το, ὅτι
ἐγώ σέ ὠμώνω, μά ἐκείνην τήν ἀποῦσαν, καί γλυκεῖαν ἔχθρησάν μου νά σέ
τό δώσω ἄν καί νά ἐγύρευες μίαν πλεζοῦδαν ἀπό τά μαλ1 τῆς μέδουσας,
ὁποῦ ἦτον ὅλο φίδια, ἤ ἄν γυρεύῃς ταῖς ἀκτίναις τοῦ ἡλίου, σφαλισμέναις
εἰς ἕνα γ5λί · ἡ σιν3ρα μου, σιν3ρ καϐαλλ2ρη δέν χρειάζεται κᾀνένα
ἀπό αὐτά, εἶπεν ἡ μαριτόνα · τί χρειάζεται φρόνιμη μαριτόνα ἡ σι//ν3ρα
σου, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης · μόνον τό ἕνα χέρι σου, εἶπεν ἡ μαριτόνα
διά νά ἠμπορέσῃ νά σϐύσῃ μέ αὐτό, τόν μεγάλον πόθον ὁποῦ τήν ἤφερεν
εἰς171
αὐτήν τήν τρύπαν μέ τόσον κίνδυνον τῆς τιμῆς της, ὁποῦ ἄν τήν ἔνο8θεν ὁ 24r.
πατέρας της τήν ὀλιγώτερην παιδείαν ὁποῦ τῆς ἤθελε κάμῃ, ἤθελεν ἦσθαι
τό νά κόψῃ τά αὐτ1 της · ἄχ ἐγώ ἀγαποῦσα νά τόν εἰδῶ, ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, ὅμως αὐτός θέλει φυλαχθῇ, ἄν δέν θέλῃ νά δώσῃ τό πλέον δυ-
ϛυχισμένον τέλος, ὁποῦ νά ἔ//δωσε κᾀνένας πατέρας εἰς τόν Κόσμον, μέ
τό νά ἔϐαλε χέρι εἰς τά τρυφερά μέλη τῆς ἀγαπητῆς του θυγατέρας · βλέ-
πωντας ἡ μαριτόνα πῶς ὁ Δόν Κισσότης ἤθελε δώσῃ τό χέρι του, ὁποῦ τοῦ
τό ἐγύρευσεν, ἐπροϛάχθη εἰς τόν ἑαυτόν της, ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελε νά κάμῃ,
καί ἐκατέϐη ἀπό τήν τρύπαν, καί ἐπῆγεν εἰς τό ἀχοῦρι, καί ἐπῆρε τό κα-
πίϛρι τοῦ ϝομαρίου, τοῦ σάντζιο πάντζα172, καί παρευθύς ἐγύρισεν εἰς τήν
τρῦπαν173 // τήν ὥραν ὁποῦ ὁ Δόν Κισσότης εἶχε σηκωθῆ εἰς τά ποδάρ5,
ἀπάνω εἰς τήν σέλαν τοῦ ῥοντζινάντε, διά νά φθάσῃ εἰς τό χρυσομένον
παράθυρον ὁποῦ εἶπαμεν νά δώσῃ τό χέρι του εἰς τήν πληγωμένην τοῦ
ἔρωτος κορασίδα, ὡς καθώς τοῦ ἐφαίνουνταν αὐτουνοῦ, καί εἶπεν, ἔπαρε
σιν3ρα αὐτό τό χέρι, ἤ διά νά εἰπῶ καλλήτερα αὐτόν τόν Δήμιον ἐκείνων
ὁποῦ κάμουν τά κακά εἰς τόν Κόσμον, ἔπαρε σέ λέγω αὐ//τό τό χέρι, ὁποῦ
ἕως τώρα δέν τό ἄγγιξε χέρι γυναικός, μήτε τό χέρι ἐκείνης ὁποῦ ὁρέζει
ὅλον τό κορμί μου · ἐγώ σέ τό δίδω διά νά τό φιλήσῃς, καί διά νά εἰδῇς τό
δέσιμον τῶν νευρῶν του, τήν ἔνωσιν τῆς κλειδώσεώς του, καί τό πλάτος
τῶν φλεϐῶν του, ἀπό τά ὁποῖα θέλεις γνωρίσει τί λογᾶς θέλει εἶναι ἡ δύ-
ναμις τοῦ βραχίονος, ὁποῦ ἔχει τοιαύτην παλάμην · τώρα θέλομεν τό ἰδῆ
εἶπεν ἡ μαριτόνα, καί κάμνωντας μίαν // θελ1ν εἰς τό καπίϛρι, τήν ἐπέρα-
σεν εἰς τό χέρι του, καί ἔδεσε τό ἐπίλοιπον τοῦ καπιστρίου εἰς τόν μάνδα-
λον τῆς πόρτας τοῦ ἀχυρῶνος · ὁ Δόν Κισσότης ν3θωντας τό σχοινί εἰς τό
χέρι του εἶπε, μέ φαίνεται εὐμορφη σιν3ρα πῶς περισσότερον νά ζύῃς τό

171Borrosa la escritura y se transparenta lo escrito en el verso. – 172Sic. – 173τρύπαν / τρῦπαν.
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χέρι μου παρά νά τό χαϊδεύῃς, παρακαλῶ σε μή τό καταφρονᾶς τόσον, ὁτι
αὐτό δέν ἔχει κανένα πταίσιμον διά τό κακόν ὁποῦ σέ κάμη ἡ θέλησίς μου,
μήτε πρέπει διά τοιοῦτον παρα//μικρόν μέρος νά κάμῃς τήν ἐκδίκησιν τῆς
μανίας σου · στοχάσου καλά, ὅτι ὅποιος ἀγαπᾶ, δέν κάμει τοιαύτην κακήν
ἐκδίκησιν · ἀμή ὅλα αὐτά τά καλά λόγια τοῦ Δόν Κισ-

24v. σότη, δέν ἦτον πλέον τινάς νά τά ἀκούσῃ, διότι ἡ μαριτόνα, καί ἡ θυγατέρα
τοῦ κάπηλα, ἀφ’οὗ τόν ἔδεσαν, ἔφυγαν λιγοθυμησμέναις ἀπό τά γέλοια,
καί τόν ἄφησαν κρεμασμένον, εἰς τρόπον ὁποῦ ἦτον ἀδύνατον νά λυθῇ ·
ἔϛεκε λοιπόν ὡς καθώς (εἴπαμεν)174 ὀρθός ἐπάνω εἰς τόν ῥοντζινάντε, καί
εἶχε τό χέρι του ὅλον μέσα εἰς τήν τρῦπαν //ὤντας δεμένον εἰς τόν μάνδαλον
τῆς πόρτας · καί ἐφοϐοῦνταν μήπως καί παλεύσει ὁ ῥοντζινάντε, καί μείνει
κρεμασμένος ἀπό τό χέρι, καί δέν ἐκοτοῦσε νά παλεύσῃ τελείως, ἀγκαλά
καί ἠμποροῦσε νά ϛαθῇ δίχως κᾀνένανφόϐον, διότι ὁ ῥοντζινάντες175 ἦτον
φυσικά ὑπομονητικός, ἥσυχος, καί ἀτάραχος, καί ἤθελε ϛαθῇ ἕναν χρόνον
ἀκίνητος · βλέπωντας τέλος πάντων ὁ Δόν Κισσότης πῶς ἦτον δεμένος, καί
// πῶς ᾑ Δάμαις εἶχαν ὑπάγῃ, ἄρχησε νά συλλογᾶται πῶς ὅλα ἐκεῖνα ἐγί-
νουνταν διά μέσου γοητείας176, ὡσάν καί τήν ἄλλην φοράν, ὅταν εἰς τό
ἴδιον καϛέλι, τόν ἔδειρεν ἐκεῖνος ὁ γοη̈τευμένος ἀράπης, ὁ Ἀγεγιάτης177,
καί ἐϐλασφημοῦσε τήν ὀλίγην του γνῶσιν ἐπειδή καί εἷχε κακοπάθει τήν
πρώτην φοράν εἰς ἐκεῖνο τό καϛέλι, καί πάλιν ἐκινδύνευσε καί ἐμπῆκε καί
ἄλλην φοράν · καί εἶναι συνήθια178 τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρι//δων179,
ὅτι ὅταν δοκιμάζουν μίαν τύχην, καί δέν τήν ἐπιτυχαίνουν, εἶναι σημεῖον
πῶς δέν εἶναι φυλαγμένη διά αὐτούς, ἀλλά διά ἄλλους καί δέν πρέπει νά
δοκιμάζουν καί ἄλλην φοράν, μέ ὅλον τοῦτο ἐτραϐοῦσε τό χέρι του, διά νά
ἰδῇ ἄν ἠμποροῦσε νά λυθῇ, ἀμή ἦτον τόσον καλά δεμένον, ὁποῦ ἦτον μά-
ταιαις ᾑ δοκιμαῖς του, ὁμως ὅλο ἐτραϐοῦσεν ἀγάλλ5 ἀγάλλ5 τό χέρι του,
διά νά μήν παλεύσῃ ὁ ῥοντζινάντε, καί ἀγκαλά καί νά // ἤθελε νά καθήσῃ
εἰς τήν σέλαν, ὅμως δέν ἠμποροῦσε μέ κᾀνέναν τρόπον, διότι δέν ἔφθανε
· ὄχ αὐτοῦ ἀληθινά ἔδιδε πολύ τίποτα να εἶχε τό σπαθί τοῦ Ἄμαδης, τό
ὁποῖον δέν τό ἔπ5νε κᾀμμίας λογᾶς γοη̈τεία · ὄχ αὐτοῦ ἀληθινά ἐϐλασφη-
μοῦσε τήν τύχην του, αὐτοῦ ἀληθινά δέν ἔπαυεν ἀπό τό νά συλλογᾶται
τήν ζημίαν ὁποῦ ἤθελε προξενήσῃ εἰς τόν Κόσμον, ἡ ἀπουσία του, ἐν ὅσῳ
ἤθελε ϛαθῇ ἐκεῖ // γοητευμένος, ὅτι γοητείαν180 τό ἐθαῤῥοῦσε νά εἶναι ·

174Cervantes no hace el paréntesis pero sí Franciosini (come s´è detto). Nuestro copista, sin
embargo, se equivoca al poner el paréntesis como debería ser, (ὡς καθώς εἴπαμεν). – 175ὁ
ῥοντζινάντε / ὁ ῥοντζινάντες. – 176Sic. – 177En Cervantes no aparece este nombre ni tampoco
en Franciosini. – 178Sic. – 179καϐαλλ2ριδων / καϐαλλ2ρων. – 180γοητευμένος-γοητείαν /
γοη̈τευμένος.
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αὐτοῦ ἀληθινά ἐξαναενθυμήθη-
κε τήν ἀγαπημένην του Δουλτζινέαν, αὐτοῦ ἀληθινά ἔκραζε τόν καλόν του 25r.
ὁπλοφόρον σάντζιον πάντζαν, ὁ ὁποῖος ὤντας βυθισμένος εἰς τόν ὕπνον,
καί ξαπλωμένος ἀπάνω εἰς τό σαμάρι τοῦ γομαρίου του, δέν ἐνθυμοῦνταν
ἐκείνην τήνὥραν, οὔτε τήν μητέραν του ὁποῦ τόν ἐγέννησεν, αὐτοῦ ἔκραζε
τούς σοφούς, τόν λιγγανδέο καί τόν Ἀλκίφη // νά τόν βοηθήσουν, αὐτοῦ
ὀνόμαζε τήν καλήν φιλενάδα τήν οὐργάνδα νά βοηθήσῃ καί τέλος πάν-
των αὐτοῦ εὑρέθη τό ταχύ, τόσον συγχισμένος, καί ἀραθυμησμένος, ὁποῦ
ἐμούγγριζεν ὡσάν ἕνας ταῦρος, θαῤῥῶντας πῶς δέν ἤθελε γλυτώσῃ ἀπό
ἐκείνην τήν κα181ταδίκην, τήν ἡμέραν · ἐπειδή καί ἐθαῤῥοῦσε πῶς ἐκείνη
ἡ καταδίκη ἤθελε νά εἶναι εἰς τοῦ λόγου του αἰωνίως, θαῤῤῶντας τήν γοη-
̈τείαν · καί ἐϐεϐαίωνε τήν γνώμην του μέ τό // νά ἔϐλεπε πῶς ὁ ῥοντζινάντε
δέν ἐπάλευε τελείως, καί ἐπίϛευε πῶς εἰς ἐκεῖνον τόν τρόπον, δίχως νά
φάγῃ, καί νά πίῃ οὔτε νά κοιμηθῇ, ἤθελε νά ϛαθῇ αὐτός καί τό ἄλογόν
του, ἕως ὁποῦ νά τόν ἤθελε λύσῃ τήν γοη̈τείαν, κᾀνένας ἄλλος σοφότερος
γοη̈τευτής, ἀμή ἀπατήθη κ῎πολλά182 ὁποῦ ἐσυλλογήσθη αὐτός, διότι εὐ-
θύς ὁποῦ ἐχάραξεν ἡ ἡμέρα ἦλθαν εἰς τήν ὀϛαρίαν τέσσερες ἄνοι̅ καϐαλ-
λάριδες καλοενδυμένοι, καί ἁρματω//μένοι, οἱ ὁποῖοι ἐκτύπησαν δυνατά
τήν πόρταν τῆς ὀϛερίας183 ὁποῦ δέν εἶχαν ἀνοίξει ἀκόμη, ὁ Δόν Κισσότης
ἀκούωντας αὐτόν τόν κτύπον ἀπ’ἐκεῖ ὁποῦ ἔϛεκε καί ἐφύλαγε βάρδ5, μέ
ὑπέρογγον, καί ὑψηλήν φωνήν εἶπεν, καϐαλλ2ροι ἤ ὁπλοφόροι, ὅποιοι
καί ἄν εἶσθαι184 μή κτυπᾶτε τήν πόρταν αὐτοῦ τοῦ καϛελίου ὅτι νά ἠζεύ-
ρετε βέϐαια πῶς ἐκεῖνοι ὁποῦ εὑρίσκονται μέσα, τοιοῦτον καιρόν ἤ κοι-
μοῦνται, ἤ δέν εἶναι // συνήθεια νά ἀνοίγουν ταῖς πόρταις τοῦ Κάϛρου ἕως
ὁποῦ νά μήν εὔγῃ ὁ ἥλιος, σύρετε ἀπ’ἐδώ, καί ἀπαντέζετε ἕως ὁποῦ νά
ζημερώσῃ καλά καί τότε θέλομεν ἰδῆ ἄν εἶναι πρέπον νά σᾶς ἀνοίξουν,
ἤ ὄχι · τί Διάϐολο κάϛρον, ἤ καϛέλι εἶναι αὐτό, εἶπεν ἕνας, ὁποῦ πρέπει
νά κάμωμεν αὐταῖς ταῖς τζεραμόνιαις; ἄν εἶσαι ἐσύ ὁ κάπηλας ἄνοιξέ μας
ὅτι εἴμασθεν Διαϐάτες, καί δέν θέλομεν ἄλλο, παρά νά δώσωμεν ἀπό μίαν
ταγήν κρι
θάρι εἰς τά ἄλογά μας, καί νά πηγαίνωμεν, ὅτι βιαζόμασθεν · καί τί σᾶς φαί- 25v.
νεται ὦ καϐαλλιέροι185, ἔχω ἐγώ θεωρίαν διά κάπηλας, ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, ἐγώ δέν ἠζεύρω τί θεωρίαν ἔχεις ἀποκρίθη ἕνας ἄλλος, τοῦτο
μόνον ἠζεύρω πῶς συντυχαίνεις παράϛρατα λόγια, λέγωντας πῶς αὐτή ἡ
ὀϛαρία νά εἶναι καϛέλι · καϛέλι εἶναι βέϐαια ἀποκρί//θη ὁ Δόν Κισσότης,

181La sílaba -κα- aparece añadida en el margen derecho. – 182κατά πολλά. – 183ὀϛερία /
ὀσταρία. – 184εἶσθαι / ἦσθαι / εἶναι. – 185Sic.
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μάλιϛα ἀπό τά καλλήτερα ὁποῦ νά εὑρίσκωνται εἰς αὐτήν τήν ἐπαρχίαν,
καί εἶναι μέσα ἄνοι̅, ὁποῦ ἐκράτησαν σκῆπτρα εἰς τά χέρια τους, καί κο-
ρώναι εἰς τά κεφάλιά τους · καλλήτερον νά ἔλεγες τό ἀνάπαλιν εἶπεν ὁ
διαϐάτης τό σκῆπτρον εἰς τό κεφάλι καί τήν κορώναν εἰς τό χέρι, ὅ τι εἶναι
εὔκολον πρᾶγμα νά εὑρίσκωνται μέσα εἰς αὐτήν τήν ὀϛαρίαν τίποτε παι-
γνιδιῶται οἱ ὁποῖοι συνηθίζουν νά // ἔχουν κορῶναις, καί σκῆπτρα ὁποῦ
λέγεις · διότι εἰς μίαν ὀϛαρίαν τόσην μικρήν, ἕως ὁποῦ εἶναι τόση ἡσυχία,
δέν πιϛεύω νά εἶναι πρόσωπα ἄξια διά κορῶναις καί σκῆπτρα · ἐσύ πολλά
ὀλίγον ἠξεύρεις τά τοῦ Κόσμου, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐπειδή καί δέν ἠζεύ-
ρεις186 τά συμβάντα ὁποῦ συμβαίνουν εἰς τήν πλανωμένην καϐαλλ2ρίαν
· ἐϐαρέθηκαν οἱ διαϐᾶτες νά ἀκούουν τά λόγια τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἔτζη
ἐξεκτύπησαν ἄλλην μίαν φοράν, // τόσον δυνατά, ὁποῦ ἐζύπνησεν ὁ κάπη-
λας, καί ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον εἰς τό καπηλεῖον, καί ἐπῆγε νά ἐρωτήσῃ
ποῖος ἦτον ὁποῦ ἐκτυποῦσε τήν πόρταν μέ τόσην βίαν · ἀπάνω εἰς αὐτό,
ἕνα ἀπό τά ἄλογα ἐκείνων τῶν διαϐάτων ἐπλησίασε νά μυρισθῇ τόν ῥοντζι-
νάντε, ὁ ὁποῖος ὤντας πικραμένος καί λυπημένος, καί μέ τά αὐτία κρεμα-
σμένα, ἐκρατοῦσεν εἰς τήν ῥάχην του δίχως νά παλεύσῃ τόν κρεμασμένον
καϐαλλ2ρην του, ὁ ὁποῖος ὡσάν // νά ἦτον187 ἀπό κρέας, ἀγκαλά καί ἐφαί-
νουνταν νά ἦτον ἀπό ξύλον, ὅμως δέν ἠμποροῦσε νά κάμῃ ἀλλίως παρά
νά γυρίσῃ νά μυρισθῇ καί αὐτός, τό ἄλογον ὁποῦ τόν ἐμύριζε, καί εὐθύς
ὁποῦ ἐπάλευσεν ὀλίγον, ἐγλύϛρησαν τά ποδάρ5 τοῦ Δόν Κισσότη ἀπό
τήν σέλαν, καί ἄν δέν ἦτον κρεμασμένος ἀπό τό χέρι, ἤθελε πέσῃ κ῎γῆς188 ·
πρᾶγμα ὁποῦ τόν ἐπροξένησε μεγάλον πόνον, καί ἐσυλλογήσθη, ἤ νά τοῦ
κόψουν τήν παλάμην // νά εὐγάλουν τό χέρι του, διότι ἦτον τόσον κοντά
εἰς τήν γῆν, ὁποῦ σχεδόν ἔφθαναν ᾑ ἄκραις

26r. τῶν ποδαρίων του, καί αὐτό ἦτον εἰς περισσότεραν βλάϐην του, διότι μέ
τό νά ἔννο8θε πῶς ἔλειπεν ὀλίγον νά φθάσῃ, ἐμάκρυνε τό χέρι του, καί
τόν ἐπονοῦσε περισσότερον.

186ηζεύρεις / ηξεύρεις. – 187Τachadura (κρεμασμένον). – 188κατά γῆς.
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Κεφάλαιον μδ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται τά μηδέποτε ἀκου-
σθέντα συμβεϐηκότα τῆς ὀϛαρίας189

Ὁ Δόν Κισσότης εἰς κοντολογίαν ἄρχησε νά φωνάζῃ τόσον δυνατά, ὁποῦ
ἀνοίγωντας παρευθύς ὁ κάπηλας τήν πόρταν, εὐγῆκεν ἔξω ξυπασμένος νά
ἰδῇ ποῖος ἐφώναζε τόσον δυνατά · ἔτρεξαν καί ἐκείνοι ὁποῦ ἦτον ἔξω νά
ἰδοῦν καί αὐτοί, ἡ μαριτόνα ὁποῦ εἶχε ξυπνήσει καί αὐτή ἀπό ταῖς φωναῖς,
φοϐουμένη μήπως καί συ//νέϐη ἄλλο τίποτα, ἐπῆγεν εἰς τόν ἀχιρῶνα, καί
δίχως νά καταλάϐῃ τινάς ἔλυσε τό καπίϛρι, ὁποῦ ἦτον δεμένος ὁ Δόν Κισ-
σότης, καί ἔπεσεν εὐθύς ἐμπροϛά εἰς τόν κάπηλαν, καί εἰς τούς διαϐάτες,
οἱ ὁποῖοι πηγαίνωντας κοντά του, τόν ἐρώτησαν τι ἦτον τό αἴτιον ὁποῦ
ἐφώναζε τόσον δυνατά; αὐτός δίχως νά τους δώσῃ κᾀμίαν190 ἀπόκρισιν,
εὔγαλε τό σκινί ἀπό τό χέρι του, καί ἐσηκώθη ἀπάνω, καί καϐαλικεύωντας
// εἰς τόν ῥοντζινάντε, ἐπίασε τό σκουτάρι, καί ἐπῆρε τό κοντάρι εἰς τό χέρι
του, καί πηγαίνωντας καμπόσον διάϛημα εἰς τόν κάμπον, ἐγύρισε τρέχων-
τας, καί εἶπεν · ὅποιος εἰπῆ πῶς ἐγώ δικαίως ἐγοη̈τεύθηκα, τόν λέγω πῶς
ψεύδεται καί τόν κράζω, καί τόν προσκαλῶ είς μονομαχίαν (ὅταν ὅμως
μέ δώσει ἄδειαν ἡ σιν3ρα μου πριντζιπέσσα ἡ μικομικόνα)191 οἱ Διαϐάτες
ἐθαύμασαν διά τά λόγια τοῦ Δόν Κισσότη, ἀμή ὁ κάπηλας // τούς ἐπαρά-
δωσε τήν ὑπόθεσιν, λέγωντάς τους τί ἄνος̅ ἦτον ὁ Δόν Κισσότης, καί πῶς
δέν πρέπει νά ψηφίσουν τά λόγιά του, διότι δέν εἶχε σωϛά τά συλλογικά
του · ἐρώτησαν τόν κάπηλαν ἄν κατά τύχην ἦλθεν εἰς ἐκείνην τήν ὀϛαρίαν,
ἕνα παιδάκι ὡς δεκαπέντε
χρονῶν ὁποῦ ἦτον ἐνδυμένον μέ ἀγωγ1τικα φορέματα, λέγωντας ὅλα τά 26v.
σημάδια ὁποῦ εἶχεν ὁ ἀγαπητικός τῆς Δόνα Κλάρας · ὁ κάπηλας τούς ἀπο-
κρίθη πῶς εἰς τήν ὀϛαρίαν ἦτον τόσοι περισσοί, ὁποῦ δέν ἐϛοχάσθη ἐκεῖ-
νον ὁποῦ ἐγύρευαν · ἀμή ἕνας ἀπό αὐτούς βλέπωντας τό κοτζί τοῦ κριτοῦ
εἶπεν, ἐδώ θέλεις νά εἶναι χωρίς ἄλλο, διότι αὐτό εἶναι // τό κοτζί ὁποῦ
λέγουν πῶς τό ἀκολουθεῖ · ὁ ἕνας λοιπόν ἀπό ἡμᾶς ἄς καθήσει εἰς τήν
πόρταν, καί οἱ ἄλλοι ἄς ἔμπουν μέσα νά ἰδοῦν ἄν εἶναι αὐτοῦ, μάλιϛα καλ-
λήτερα νά ἐπήγαινεν ὁ ἕνας νά τριγυρίσῃ ὅλην τήν ὀϛαρίαν, διά νά μήν
φύγῃ ἀπό τόν τεῖχον τῆς αὐλῆς · ἔτζι νά κάμωμεν ἀποκρίθη ὁ ἄλλος · καί
ἐμπαίνωντας μέσα ἐκεῖνοι οἱ δύω, ὁ ἕνας ἔμεινεν εἰς τήν πόρταν, καί ὁ

189El capítulo comienza casi al principio de la página, después de las tres líneas finales del
anterior y del gráfico característico. – 190Sic. – 191Paréntesis, como Franciosini.
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ἄλλος ἐπῆγε νά τριγυρίσῃ τήν ὀσταρίαν, καί ὅλα αὐτά τά ἔϐλε//πεν ὁ κά-
πηλας δίχως νά ἠζεύρῃ τήν αἰτίαν · καί ὡς τόσον πλέον ἐζημέρωσε καλά,
καί ὅλοι ὅσοι ἦτον εἰς τήν ὀϛαρίαν ἐζύπνησαν, καί ἐσηκώνουνταν, μάλιϛα
ἡ Δόνα κλάρα, καί ἡ Δωροθέα, ὁποῦ ἡ μία ἀπό τόν φόϐον της, πῶς εἶχε
τόσον κοντά τόν ἀγαπητικόν της, καί ἡ ἄλλη ἀπό τήν ἐπιθυμίαν ὁποῦ εἶχε
νά τόν ἰδῇ, εἶχαν κοιμηθῆ ὀλίγον ἐκείνην τήν νύκτα · ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ
τό ἐκατάϐε192 πῶς κᾀνένας ἀπό ἐκείνους τούς // διαϐάτες δέν τόν ἐψη-
φοῦσε, μήτε τόν ἀποκρίνουνταν εἰς τάς ἐρωτήσεις του, ἔσκανεν ἀπό τήν
ἐραθυμ1ν του, καί ἀπό τό κακόν του, καί ἄν αὐτός ἤθελεν εὕρῃ εἰς τά
βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας του, πῶς ἕνας πλανώμενος καϐαλλ2ρης ἠμπο-
ροῦσε νά καταπειασθῆ193 ἕνα ἄλλον ἐπιχείρημα ἔχωντας δομένην τήν πα-
ρόλαν του, νά μήν καταπ5σθῇ κᾀνένα ἄλλο, ἄν δέν τελείωσῃ ἐκεῖνο ὁποῦ
εἶχεν ἀρχήσει, ἤθελε πολεμήσῃ μέ ὅλους ἐκεί//νους, καί τούς ἤθελε κάμῃ
ϛανικῶς των νά τόν ἀποκριθοῦν · ἀμή μέ τό νά τοῦ ἐφάνη ἄπρεπον τό νά
ἀρχήσῃ νέον ἐπιχείρημα, πριχοῦ νά βάλλῃ τήν Βασίλησσαν194 μικομικόνα
εἰς τό βασίλειόν της ἐσιώπησε, καί δέν ἔκαμεν ἄλλο παρά ἔϛεκε νά ἰδῇ
τό τέλος ἐκείνης τῆς ἐζετάσεως ὁποῦ ἔκαμναν οἱ διαϐάτες, ἕνας ἀπό τούς
ὁποίους ηὗρε τό παλικαράκι ὁποῦ ἐγύρευαν, ὁποῦ ἐκοιμοῦνταν κοντά εἰς
ἕναν ἀγωγ1την, δίχως νά ἔχῃ κᾀμ//μίαν ἔγνοιαν πῶς θέλουν τόν γυρεύσει,
ἤ τόν εὕρη, καί π1νωντάς τον ἀπό τό χέρι, εἶπεν, ἀλη-

27r. θινά Δόν λουΐγγι σέ πρέπει τό φόρεμα ὁποῦ φορᾶς, καί ὁμοιάζει τό ϛρῶμα
ὁποῦ κοιμᾶσαι μέ τά χαϊδ5195 ὁποῦ σέ ἀνάθρεψεν ἡ μητέρα σου · τό πα-
λικαράκι ἐσφούγγισε τά μάτ5 του, καί ἐκοίταζεν ἐκεῖνον ὁποῦ τόν εἶχεν
π1σει, καί εὐθύς τόν ἐγνώρισε πῶς ἦτον ἕνας Δοῦλος τοῦ πατρός του, καί
τόσον ἐφοϐήθη ὁποῦ ἐϛάθη κάμποσην ὥραν δί//χως νά ἠμπορέσῃ νά τόν
ἀποκριθῇ κᾀνένα λόγον, καί ὁ δοῦλος196 ἀκολούθησε λέγωντας, τώρα δέν
πρέπει νά κάμῃς ἄλλο σιν3ρ Δόν λουΐγγι, παρά νά κάμῃς ὑπομονήν, καί
νά γυρίσῃς ὀπίσω εἰς τό σπῆτι, ἄν δέν θέλῃς νά κάμῃς τόν πατέρα σου νά
ἀποθάνῃ ἀπό τήν πίκραν του · ἀπό ποῦ τό ἔμαθεν ὁ πατέρας μου εἶπεν ὁ
Δόν λουΐγγι, πῶς ἐγώ ἦλθα ἀπό αὐτήν τήν ϛράταν, καί μέ αὐτό τό φόρεμα;
ἕνας συμ//μαθής197 σου, ὁποῦ τοῦ τό ἐζεμυϛηρεύθηκες αὐτός τοῦ τό εἶπε,
διά τί ἐλυπήθη τόν πατέρα σου, βλέπωντάς τόν πῶς ἦτον πικραμένος, ἀπό
τήν ὥραν ὁποῦ σέ ἔχασε · καί ἔτζι ἔϛειλε τέσσερες δούλους νά σέ εὕρουν,
καί εἴμασθεν ὅλοι ἐδώ εἰς τόν ὁρισμόν σου, κατά πολλά χαρούμενοι, διά τά

192Falta la sílaba -λα (la corrección escrita en el margen derecho.). – 193Error. Diptongo y -α-
añadida encima en el interlineado. – 194Sic. – 195Sic. – 196δούλος / Δούλος. – 197Error por
-ἕνας συμμαθητής σου-. Cervantes y Franciosini dicen, sin embargo: «un estudiante».
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καλά μαντάτα ὁποῦ θέλομεν νά ὑπάγωμεν εἰς ἐκείνους ὁποῦ σέ ἀγαποῦν
τόσον κ῎πολλά198 · αὐτό θέλει γίνη ὡς καθώς θελήσω ἐγώ, ἤ ὡς κα//θώς
διατάγει ὁ οὐρανός, ἀποκρίθη ὁ Δόν λουΐγγι · τί ἄλλο θέλεις νά κάμῃς εἶ-
πεν ὁ Δοῦλος παρά νά γυρίσῃς ὀπίσω, ὁ τι δέν εἶναι δυνατόν νά κάμῃς
ἄλλο · ὁ ἀγωγ1της ὁποῦ ἐκοιμοῦνταν κοντά εἰς τό παλικαράκι ἄκουσεν
αὐτά ὁποῦ ἐσυντύχαιναν αὐτοί καί ἐσυκώθη καί ἐπῆγεν εἰς τόν Καρδένιον,
καί εἰς τόν Δόν φερνάνδον καί εἰς τούς ἄλλους καί τούς εἶπε πῶς έκεῖνος
ὁ Δοῦλος ἐτιμοῦσεν ἐκεῖνο τό παλικαράκι δίδωντάς του τό Δόν · καί τά //
ὅσα ἐμίλησαν, καί πῶς ἤθελε νά τό γυρίσῃ εἰς τό σπῆτι τοῦ πατρός του, καί
τό παλικαράκι δέν ἤθελεν · ἀκούωντας αὐτοί αὐτό, μάλιϛα ἔχωντας ἀκου-
σμένην καί τήν νόϛιμην φωνήν, ὁποῦ τοῦ εἶχε δώσει ὁ θεός, ἠθέλησαν ὅλοι
νά μάθουν καταλεπτῶς ποῖος ἦτον καί νά τόν βοηθήσουν ἄν ἤθελαν νά
τόν κάμουν βίαν · καί ἔτζι ἐπῆγαν πρός τοῦ λόγου του // ὁ ὁποῖος ἔϛεκε
και ὁμιλοῦσε μέ τόν Δοῦλον, ἐπάνω εἰς αὐτό εὐγῆκεν κάι ἡ Δωροθέα ἀπό
τήν
κάμεραν, καί κατόπι της ἡ Δόνα κλάρα, ἡ ὁποῖα ἦτον κ῎πολλά συγχισμένη, 27v.
καί κρατώντας ἡ Δωροθέα τόν Καρδένιον εἰς ἕνα μέρος, τόν ἐδιηγήθη ἐν
συντομίᾳ τήν ἱϛορία τοῦ μουσικοῦ καί τῆς Δόνα Κλάρας, πρός τήν ὁποίαν
εἶπε καί αὐτός παραμοίως199 πῶς ἦλθαν καί τόν γυρεύουν οἱ δοῦλοι τοῦ
πατρός του · τό ἄκουσε καί ἡ Δόνα Κλάρα200 καί ἔμεινε τόσον ἐκ//ϛατική
καί ζαλησμένη ὁποῦ ἄν δέν τήν ἐκρατοῦσεν ἡ Δωροθέα, ἤθελε πέσῃ κάτω
· ὁ Καρδένιος εἶπε τήν Δωροθέαν νά γυρίσουν εἰς τήν κάμεραν, ὅτι ἤθελε
πασχήσῃ νά ἡσυχάσῃ τά πράγματα · αὐταῖς τόν ὑπήκουσαν, εἶχαν ἔμπη
πλέον εἰς τήν ὀϛαρίαν καί οἱ τέσσερες ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐγύρευαν τόν Δόν λου-
ΐγγι καί ἔϛεκαν τριγύρω καί τόν ἐκατάπεισθαν νά γυρέσῃ ὀπίσω, παρευθύς
νά παρηγορήσῃ τόν πατέρα του · αὐτός ἀπο//κρίθη πῶς μέ κᾀνέναν τρό-
πον δέν ἠμποροῦσε νά γυρίσῃ ὀπίσω ἕως ὁποῦ νά μήν ἤθελε τελείωσῃ μίαν
ὑπηρεσίαν ὁποῦ εἶχε, τήν ὁποίαν ἄν τήν ἄφινεν ἔχανε τήν ζωήν του τήν τι-
μήν του, καί τήν ψυχήν του · τότε οἱ Δοῦλοι τόν ἐζαναεῖπαν201 πῶς αὐτοί μέ
κᾀνένα μόδον δέν ἤθελαν γυρίσῃ ὀπίσω δίχως αὐτόν, καί πῶς τόν ἤθελαν
ὑπάγῃ ἄν ἤθελε καί ἄν δέν ἤθελε, ἐσύ202 μήν τό κάμετε αὐτό εἶπεν ὁ Δόν
λουΐγγι ἄν δέν θέ//λετε νά μέ υπάγετε ἀποθαμένον · ἀγκαλά καί ὁ τι λογᾶς
μέ γυρίσετε θέλετε μέ ὑπάγει χωρίς τήν ζωήν · εἶχαν τρέζει πλέον εἰς αὐτήν
τήν φιλονικείαν ὅλο203 ὅσοι ἦτον εἰς τήν ὀϛαρίαν, μάλιϛα ὁ Καρδένιος, ὁ
Δόν φερνάνδος μέ τούς συντρόφους, ὁ Κριτής καί ὁ παπᾶς, ὁ παρπέρης
καί Δόν Κισσότης, τόν ὁποῖον τόν ἐφάνη πῶς δέν ἔκαμνε χρεῖα νά φυλάζῃ

198κατά πολλά. – 199Sic. – 200Κλάρα / κλάρα. – 201No se lee ξ, sino ζ. – 202Sic. – 203Error.
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τό καϛέλι · ὁ καρδένιος ἠζεύρωντας τήν ὑπόθεσιν τοῦ παλι//καρίου ἐρώτη-
σεν ἐκεινούς τούς δούλους ἀπό τί πρᾶγμα ἐπαρακινοῦνταν νά γυρεύσουν
ἐκεῖνο τό παιδάκι δίχως τό θέλημά του · ἡμεῖς τόν πηγαίνομεν αὐτόν διά
νά δώσωμεν τήν ζωήν εἰς τόν πατέρα του ὁ ὁποῖος κινδυνεύει νά τήν χάσῃ
διά τήν ἀπουσίαν αὐτοῦ τοῦ καϐαλλ2ρου · εἰς αυτά ἀποκρίθη ὁ Δόν λουΐγ-
γης204 · αὐτός δέν εἶναι τόπος νά διηγᾶσαι κατάλεπτῶς τά καμώματά μου,
ἐγώ εἶμαι ἐλεύθερος, καί ἄν θελήσω γυρίζω, ἄν δέν

28r. θελήσω κᾀνένας ἀπό ἐσᾶς δέν ἠμπορεῖ νά μέ βιάσῃ · εἰπέτε μας παρακαλῶ
σας αὐτήν τήν ὑπόθεσιν ἀπό τήν ἀρχήν, εἶπεν ὁ Κριτής, πρός τόν ὁποῖον
ἀποκρίθη ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς δούλους, ὁποῦ ἦτον γείτονάς του · δέν
γνωρίζεις ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρ Δοτόρε αὐτόν τόν καϐαλλ2ρην;205 αὐτός
εἶναι ὁ ὑιός τοῦ γειτόνου σου, ὁποῦ ἐμίσευσεν ἀπό τό σπῆτι τοῦ πατρός
του, μέ φόρε//μα τόσον ἄπρεπον εἰς τήν ποιότητά του, ὡς καθώς τό βλέπεις
καί ἡ ἀφεντ1 σου · ὁ κριτής τόν ἐϛοχάσθη τότε μέ περισοτέραν206 προ-
σοχήν, καί γνωρίζωντάς τον τόν ἀγκάλ5σε καί τόν εἶπε · τί παιδ5κίσ5
καμώματα εἶναι αὐτά, σιν3ρ Δόν λουΐγγι; ἤ τί μεγάλαις ὑπόθεσες σέ ἐπα-
ρακίνησαν καί ἐφόρεσες αὐτά τά ῥοῦχα, ὁποῦ εἶναι τόσον ἀνάρμοϛα εἰς
τοῦ λόγου σου; τό παλικαράκι ἄρχησε νά κλαίῃ, καί δέν ἠμποροῦσε νά
ἀποκριθῇ κᾀνέναν λόγον τόν Κριτήν, ὁ ὁποῖος εἶπεν εἰς ἐκεί//νους τούς
τέσσερες, νά ἡσυχάσουν ὅτι αὐτός ἤθελε τά διορθώσει ὅλα · καί πέρνων-
τας τόν Δόν λουΐγγι ἀπό τό χέρι ἐπαραμέρισε, καί τόν ἐρώτησε, τί ἦτον ἡ
αἰτία τοῦ ἐρχομοῦ του; καί ἐν ὅσῳ αὐτός τόν ἐρωτοῦσεν αὐτά καί ἄλλα πα-
ρόμοια, ἄκουσαν μίαν μεγάλην σύγχυσιν εἰς τήν πόρταν τῆς ὀϛαρίας, καί
τό αἴτιον ἦτον ὅτι δύω διαϐάτες ὁποῦ εἶχαν κονεύσει ἐκείνην τήν νύκτα
ἐκεῖ, βλέπωντας πῶς ὅλοι ἔτρεξαν νά ἰδοῦν τί ἐγύρευαν ἐκεῖνοι οἱ τέσσε-
ρες, αὐτοί ἐπάσχησαν νά φύγουν // δίχως νά πληρώσουν τό κονάκι · ἀμή
ὁ κάπηλας ὁποῦ περισσότερον ἐπρόσεχεν εἰς ταῖς ἐδικαῖς του δουλεῖαις,
παρά εἰς τῶν ἀλλονῶν, τήν ὥραν ὁποῦ ἤθελαν νά εὔγουν ἀπό τήν πόρ-
ταν τούς ἐπίασε, καί τούς ἐγύρευε τά ἄσπρα καί ἄρχησε νά τούς ἀτιμάζῃ
τόσον κατά πολλά, ὁποῦ αὐτοί τόν ἀποκρίθηκαν μέ γροθ5ῖς, καί τόσον
δυνατά τόν ἐκτύπησαν εἰς τά ϛήθη, ὁποῦ ὁ κακοῤῥοίζικος ὁ κάπηλας, ἄρ-
χησε νά φωνάζῃ, καί νά κράζῃ βοήθειαν · ἡ καπῆλισσα καί ἡ θυγατέρα
//του εἶδαν πῶς κᾀνένας δέν ἧτον πλέον ὀρδινικομένος εἰς τό νά τόν βοη-
θήσῃ, παρά ὁ Δόν Κισσότης, εἰς τόν ὁποῖον εἶπεν ἡ θυγατέρα τοῦ κάπηλα,
βοήθησε σιν3ρε καϐαλλ2ρη τόν κακοῤῥοίζικον τόν πατέρα μου, ὅτι δύω
ἄνο̅ι τόν δέρνουν ὡσάν ἕνα γομάρι, πρός τήν ὁποίαν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισ-

204Δόν λουΐγγης / λουΐγγι. – 205καϐαλλ2ρης/καϐαλλ2ρος. – 206Sic.
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σότης πολλά σιγανά, εὔμορφή μου κορασίδα, δέν ἠμπορῶ κατά τό παρόν
νά σέ δουλεύσω εἰς αὐτό ὁποῦ μέ προϛάζεις, διότι εἶμαι ἐμποδισμένος, εἰς
τό νά ἐπιχειρισθῶ ἄλλαις τύ//χαις, ἕως ὁποῦ νά δώσω τέλος εἰς μίαν τύχην
ὁποῦ ἔδωσα τήν παρόλαν μου . ὅμως εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ
ἠμπορῶ νά σέ δουλεύσω εἶναι αὐτό ὁποῦ θέλω σέ εἰπῇ · τρέχε καί εἰπέ 28v.
τόν πατέρα σου νά μήν ἀφιθῇ ἀπό αὐτόν τόν πόλεμον, ἀλλά νά παλεμήσῃ
ὅσον ἠμπορεῖ νά μή νικηθῇ, ἕως ὁποῦ νά ὑπάγω εἰς τήν πριντζιπέσσαν
τήν μικομικόνα νά γυρεύσω ἄδειαν νά βοηθήσω τόν πατέρα σου, εἰς αὐ-
τήν τήν κακοῤῥοικ1ν207 του, ὅτι νά ἠζεύρῃς βέϐαια πῶς ἄν μέ δώσῃς208
ἄδειαν θέλω τόν γλυτώσει · // ἀλοίμονον εἰς ἐμέ εἶπε τότε ἡ μαριτόνα, ἡ
ὁποῖα ἦτον παρόν209 ἕως ὁποῦ νά γυρεύσῃς ἡ ἀφεντ1 σου ἄδειαν σκοτώ-
νουν τόν πατέρα της · ϛαθῆτε ὀλίγον ἕως ὁποῦ νά πάρω ἄδειαν εἷπεν ὁ
Δόν Κισσότης, ὅτι καί ἄν ὑπάγῃ καί εἰς τόν ἄλλον Κόσμον ἐγώ εἶμαι ἄξιος
νά τόν εὐγάλω καί ἀπό ἐκεῖ, ἤ τό ὀλιγώτερον θέλω κάμη τοιαύτην ἐκδί-
κησιν εἰς τούς φων1δες ὁποῦ θέλετε μείνη εὐχαριϛημένος210 · καί δίχως
νά εἰπῇ ἄλλο τίποτα ἐπῆγε καί ἐγονάτισεν ἔμπροσθεν εἰς τήν Δωροθέαν //
καί211 καϐαλλ2ρίτικα καί πλανώμενα λόγια τήν εἶπεν ἄν εὐαρεϛῆται ἡ με-
γαλειότητά της νά τόν δώσῃ ἄδειαν νά βοηθήσῃ τόν καϛελ1νον ἐκείνου
τοῦ κάϛρου ὅτι εὑρίσκονται212 εἰς μεγαλόν κίνδυνον · ἡ πρετζιπέσσα213

τόν ἔδωσεν ἄδειαν μετά πάσας χαρᾶς, καί αὐτός πέρνωντας εἰς τό χέρι
του τό σκουτάρι, καί ξεσπαθώνωντας ἔτρεζεν εἰς τήν πόρταν τῆς ὀϛαρίας,
ἐκεῖ ὁποῦ ἀκόμη ἐκεῖνοι οἱ δύω ἔδερναν τόν κάπηλαν, ὅμως ὁποῦ ἔφθα-
σεν ἐκεῖ ἐϛάθη, ἀγκαλά καί ἡ μαριτόνα // καί ἡ καπήλισα τόν ἔλεγαν τί
καρτερά, καί δέν καρτερά τόν κάπηλαν · ἐγώ ἀπεκρίθη214 ὁ Δόν Κισσότης
δέν ἔχω ἄδειαν νά ζεσπαθώσω215 ἐπάνω216 εἰς ἄνο̅ν ὁποῦ δέν εἶναι κα-
βαλλ2ρης, ἀλλά κράζετε τόν ὁπλοφόρον μου τόν σάντζιον, ὅτι εἰς αὐτόν
πρέπει αὐτή ἡ διαφέντευσις καί ἐκδίκησις, ἡ καπήλισσα καί ἡ μαριτόνα
ἐμάνιζαν βλέπωντας τήν ἀχρειότητα τοῦ Δόν Κισσότη, καί τήν καταφρό-
νησιν ὁποῦ ἐγίνουνταν εἰς τόν κάπηλα · ἀλλ’ἄς τόν ἀφίσομεν αὐτόν ὅ//τι
δέν θέλει λείψῃ ποῖος νά τόν βοηθήσῃ, καί ἄν δέν εὕρῃ ἅς ὑπομένῃ καί ἅς
σιωπήσει · ἑκεῖνος ὁποῦ καταπιάνεται εἰς πράγματα ὑπέρ τήν δύναμίν του,
καί ἄς ἔλθωμεν νά εἰδοῦμεν τήν ἀπόκρισιν ὁποῦ ἔδωκεν ὁ Δόν λουΐγγις τόν
Κριτήν, ὁποῦ τόν ἀφήσαμεν εἰς ἕνα μέρος καί τόν ἐρωτοῦσεν ὁ κριτής μέ
τί τρόπον ἦλθε πετζός καί μέ ἀχαμνά φορέματα · τό παλικαράκι217 τρύ-

207Error, (κακοῤῥοιζικιάν). – 208Sic. – 209Sic. – 210Sic. – 211Falta μέ. – 212εὑρίσκεται. –
213Sic. – 214ἀποκρίθη / ἀπεκρίθη. – 215ζεσπαθώσω / ξεσπαθώσω. – 216ἐπάνω / ἀπάνω. –
217En este punto, Franciosini abre paréntesis.
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βωντας τά χέρ5 του, καί κάμνωντας σημεῖα πῶς ἔχει μεγάλον πόνον εἰς
τήν καρδ1ν του μέ πολ//λά δάκρυα τόν ἀποκρίθη –ἐγώ δέν ἠζεύρω νά σέ
εἰπῶ ἄλλο σιν3ρε μου παρά ἀπό τήν ὥραν

29r. ὁποῦ ἤθελεν ὁ οὐρανός, καί εἶδα τήν σιν3ρα μου Δόνα Κλάραν τήν θυγα-
τέραν τῆς ἀφεντ1ς σου, καί ἐδικήν μου κυράν, ἀπ’ἐκείνην τήν ὥραν τήν
ἀγάπησα, καί ἀνίσως καί ἡ ἀφεντ1 σου πατέρα μου δέν ἐναντιωθῆς σή-
μερον θέλω νά τήν πάρω διά γυναῖκα μου · διά λόγου της ἄφησα τό σπῆτι
τοῦ πατέρα μου, καί ἐφόρεσα αὐτά τά ῥοῦχα διά νά // τήν δουλεύσω ὅπου
καί ἄν ὑπάγῃ · αὐτή δέν ἤξευρεν ἄλλο διά τήν μεγάλην ἀγάπην ὁποῦ ἔχω
εἰς αὐτήν πάρα ὁποῦ ἐκατάλαϐεν ἀπό μακρυά μερικαῖς φοραῖς ἀπό τά δά-
κρυα ὁποῦ ἔχυναν τά μάτ5 μου, ἡ ἀφεντ1 σου ἠζεύρεις218 τά πλούτη, καί
τήν εὐγένειαν τοῦ σπητίου μου, καί πῶς εἶμαι κανακάρης τοῦ πατρός μου,
ἄν θέλῃς νά γίνῃς καί ἐσύ καλοῤῥοίζικος καί ἐγώ δέξου με τώρα διά ὑιόν
σου, ὅτι ὁ πατέρας μου ἔχει ἄλλην γνώμην, καί δέν θελήσει νά δε//χθῇ αὐτό
τό καλόν ὁποῦ ἐγῶ ἀπόκτησα, ὁ καιρός ἔχει μεγαλητέραν δύναμιν εἰς τό
νά χαλάσῃ καί νά μεταϐάλλῃ τά πράγματα ἀπό τήν θέλησιν τῶν ἀνώ̅ν ·
λέγωντας αὐτά ἐσιώπησε τό παλικαράκι, ὁ Κριτής ἔμεινε ζαλησμένος, καί
ἔκθαμβος ἀκούωντας αὐτά τά λόγια, τόσον διά τήν τόλμην ὁποῦ ἐμεταχει-
ρίσθη ὁ Δόν λουΐγγι, καί τόν ἐφανέρωσε τούς λογισμούς του, ὅσον καί μέ
τό νά ἔϐλεπε τοῦ λόγου του εἰς τέρμενα ὁποῦ δέν // ἤζευρε τί διόρθωσιν νά
κάμῃ εἰς τήν αἰφνίδιον ὑπόθεσιν, καί ἔτζι δέν τόν ἀπεκρίθη ἄλλο παρά νά
σιωπήσῃ καί νά κρατήσῃ τούς δούλους του διά νά μήν τόν πάρουν ἐκείνην
τήν ἡμέραν ἀπό ἐκεῖ, διά νά ϛοχασθῇ ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελε νά κάμῃ · ὁ Δόν
λουΐγγις219 φίλησε τό χέρι του, ἀγκαλά καί αὐτός δέν ἤθελε νά τό ἀφήσῃ
καί τό ἔϐρεξε μέ τά δάκρυα τόσον θλιϐερά ὁποῦ ἤθελε κάμῃ νά τόν λυπηθῆ
μία καρδία ἄν καί νά ἦτον ἀπό // μάρμαρον, πόσον μάλλον τοῦ Κριτοῦ, ὁ
ὁποῖος ὡς ἄνο̅ς220 φρόνιμος ὁποῦ ἦτον, εἶχε γνωρίσει πόσον ἤθελε τιμηθῇ
ἡ θυγατέρα του ἄν ἐγίνουνταν ἐκείνη ἡ ὑπανδρεῖα ἀγκαλά καί ἤθελε να
εἷναι μέ τήν εἴδησιν τοῦ πατρός του · οἱ Διαϐάτες ἐκεῖνοι εἶχαν ἀγαπηθεῖ
μέ τόν κάπηλαν, ἐπειδή καί περισσότερον ἀπό καλά λόγια τοῦ Δόν Κισ-
σότη πάρα ἀπό ταῖς φοϐέραις του · εἶχαν πληρώσει τά ὅσα ἐζητοῦσεν ὁ
κάπηλας, καί οἱ Δούλοι τοῦ Δόν

29v. λουΐγγι221 ἀπάντεχαν τό τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ Κριτοῦ, καί τήν ἀπόφασιν
τοῦ Δόν λουΐγγι · ἀπάνω εἰς αυτό ὁ διάϐολος ὁποῦ δέν κοιμᾶται, ἔκαμε καί
ἐκείνην τήν ὥραν222 ἐκεῖνος ὁ παρπέρης ἀπό τόν ὁποῖον εἶχε πάρη ὁ Δόν

218ἠζεύρεις / ἤξευρε. – 219λουΐγι / λουΐγις/ λουΐγη. – 220Tachadura (φριν). – 221Tachadura
(ἀπάνω). – 222Franciosini dice: «fece che in quell istesso punto entrasse nell hosteria…».
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Κισσότης τήν περικεφαλαίαν τοῦ μαμπρίνου, καί ὁ σάντζιο πάντζας τά
ϛολίδια τοῦ γομαρίου ὁποῦ εἶχεν ἀλλάξει μέ τά ϛολίδια // τοῦ ἐδικοῦ του
γομαρίου · ὁ ὁποῖος παρπέρης ἐμβάζωντας τό γομάρι του εἰς τό ἀχοῦρι,
εἶδε τόν σάντζιο πάντζαν, καί εὐθύς τόν ἐγνώρισε, καί ἐπῆγε κοντά του,
καί τόν εἶπεν · ἄχ σιν3ρ κλέπτη, εὐχαριϛῶ τόν θεόν, ὁποῦ σέ ἔϐαλεν εἰς τό
χέρι, δῶσε με τήν λεκάνην μου, καί τό σαμάρι μου ὁποῦ μέ ἔκλαιψες223 · ὁ
σάντζιος βλέπωντας τόν παρπέρην, καί ἀκούωντας τούς ὀνειδισμούς ὁποῦ
τόν ἔλεγεν, ἔπ5σε μέ τό ἕνα χέρι τό σαμάρι, καί μέ τό ἄλλο τόν ἔδωσε μίαν
γροθ1ν // τόσον δυνατά, ὁποῦ τόν αἱμάτωσεν ὅλον τό ϛόμα του · ἀμή μέ
ὅλον τούτο ὁ παρπέρης δέν ἠθέλησε νά ἀφήσῃ τό σαμάρι, μάλιϛα ἄρχησε
νά φωνάζῃ τόσον δυνατά, ὁποῦ ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον εἰς τό καπηλεῖον,
ἔτρεξαν νά ἰδοῦν τί ἦτον ἡ αἰτία τοῦ μαλώματος · καί εἶδαν τόν παρπέρην
ὁποῦ ἐφώναζε δικαιοσύνην θέλω, ὅτι μέ τό νά γυρεύω τό πρᾶγμα μου, θέ-
λει νά μέ σκοτώσῃ αὐτός ὁ κλέπτης καί λῃϛής · ψεύδεσαι τοῦ ἀ//πεκρίθη224

ὁ σάντζιος, ὅτι ἐγώ δέν εἶμαι κλέπτης, καί αὐτό τό σαμάρι τό ἐπῆρα ἀπό
τά κούρσα τοῦ πολέμου ὁποῦ ἔκαμεν ὁ καϐαλλ2ρης μου · ἕϛεκε καί ὁ Δόν
Κισσότης ἐκεῖ παρῶν, καί ἦτον χαρούμενος, βλέπωντας τόν ὁπλοφόρον
του, πῶς ἐδιαφεντεύουνταν, καί ἐκτυποῦσε τόν ἐχθρόν του, καί ἀπό τότε
τόν ἀγάπησε καί τόν ἐκρατοῦσε διά φίλον καί ἀνδρεῖον, καί ἐσυλλογήσθη
νά τόν ἁρματώσῃ διά καϐαλλ2ρην, ὅταν ἤθελεν εὕρη ἁρμόδιον καιρόν,
συλ//λογιζόμενος πῶς νά τοῦ πρέπει τό ἐπάγγελμα τῆς καϐαλλ2ρίας · ἀνά-
μεσα εἰς τά ἄλλα ὁποῦ ἔλεγεν ὁ παρπέρης ἀπό τήν ἐραθυμίαν του, ἦτον
καί ἕνα αὐτό · σιν3ροι, τόσον καλά τό γνωρίζω ἐγώ αὐτό τό σαμάρι πῶς
εἶναι ἐδικόν μου, ὡσάν νά εὔγαινεν ἀπό τήν κοιλιά μου, καί αυτοῦ εἰς τό
ἀχοῦρι εἶναι καί τό γομάρι του, καί ἄς τό βάλλωμεν, καί ἄν δέν ὁμοιάζῃ
ὡσάν ζωγραφισμένον, νά εἶμαι πτέϛης · μάλιϛα ἐκείνην τήν ἡμέραν ὁποῦ
μέ ἔ-
κλεψαν τό σκουτάρι σαμάρι, μέ ἐπῆραν καί μίαν λεκάνην προύντζινην κε- 30r.
νούριαν225, ὁποῦ ἦτον ἀκόμη ἀπίαϛη, τήν ὁποίαν νά τήν ἔῤῥιχνε τινάς εἰς
τό νερόν, ὅλον ἔκαμνε ἕνα σκοῦδον226 · αὐτοῦ ὁ Δόν Κισσότης δέν ἠμπό-
ρεσε νά βαϛάξῃ νά μή τόν ἀποκρίθῇ, καί ἐμπαίνωντας εἰς τήν μέσην τους,
καί ξεχωρίζωντάς τους, ἐπῆρε τό σαμάρι καί το ἔϐαλλε κατά γῆς // ἕως
ὁποῦ νά εὑρεθῇ ἡ ἀλήθεια, καί εἶπε · πρέπει νά ἠζεύρετε ἡ ἀφεντ1 σας
πῶς αὐτός ὁ γαλαντόμος ἔχει μεγάλο λάθος, ἐπειδή καί ὀνομάζει λεκάνην
τήν περικεφαλαίαν τοῦ μανπρίνου τήν ὁποίαν τήν ἐπῆρα εἰς τόν πόλεμον

223Sic. – 224ἀπε- κρίθη / ἀποκρίθη. – 225Sic. – 226En la traducción de Franciosini: «non s’era
ancora adoperato, che vale uno scudo, a gettarlo via».
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μέ δίκαιον τρόπον · καί ὅσον μέν διά τό σαμάρι, ἐγώ δέν ἀνακατώνομαι,
τοῦτο μόνον ἠζεύρω ὅτι ὁ καλός μου ὁπλοφόρος ὁ σάντζιο πάντζας, μέ
ἐγύρευσε θέλημα ὅταν ἤθελε νά πάρῃ τά ϛολίδια τοῦ ἀλόγου αὐτοῦ τοῦ νι-
κηθέντος ἀχρείου, καί τόν // ἔδωσα ἄδειαν, καί τά ἐπῆρεν, ἀμή τό πῶς ἐμε-
ταϐάλθηκαν ἀπό ϛολίδια εἰς σαμάρι, αὐτό μή τό θαυμάζεσθε διότι αὐτά εἶ-
ναι συμβεϐηκότα τῆς πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, καί τώρα θέλετε ἰδῆ πῶς
εἶναι ἀληθινόν αὐτό ὁποῦ λέγω, τρέχε παιδί μου σάντζιο καί εὔγαλε ἔξω
ἐμπροϛά εἰς αὐτούς τούς καϐαλλ2ρους, τήν περικεφαλαίαν ὁποῦ αὐτός
ὁ καλός ἄνο̅ς λέγει πῶς εἶναι λεκάνη · δέν κάμνει χρεῖα νά φέρω τήν πε-
ρικεφαλαῖαν ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, διότι τόσον // εἶναι ἐκείνη λεκάνη, ὡς
καθώς εἶναι αὐτά τά ϛολίδια σαμάρι · κάμε ἐκεῖνο ὁποῦ σέ προϛάζω εἶπεν ὁ
Δόν Κισσότης, ὅτι ἡ227 γοη̈τεῖαις αὐτοῦ τοῦ καϛελίου δέν π1νουν εἰς κάθε
πράγμα · ὁ σάντζιος ἐπῆγε καί ἔφερε τήν λεκάνην, ἤ τήν περικεφαλαίαν
τοῦ μανπρίνου ὡς καθώς ἔλεγεν ὁ καϐαλλ2ρης του, καί ὅταν τήν εἶδεν ὁ
Δόν Κισσότης, τήν ἐπῆρεν εἰς τό χέρι του καί εἶπεν · ἰδέτε παρακαλῶ σας
σιν3ροι μου, μέ τί πρόσωπον λέγει αὐτός ὁ εὐγενής πῶς αὐτή εἶναι λεκάνη,
καί // ὄχι ἡ περικεφαλαῖα τοῦ μανπρίνου228 ὁποῦ εἶπα · ἐγώ ὠμώνω εἰς τό
ἐπάγγελμα τῆς καϐαλλ2ρίας ὁποῦ ἔλαϐα πῶς αὐτή ἡ περικεφαλαία εἶναι
ἐκείνη ἡ ἴδια ὁποῦ τήν ἐπῆρα καί μήτε ἐπρόσθεσα μήτε ἀφαίρεσα τίποτα
ἀπό κᾀνένα μέρος · εἰς αὐτό μήν ἀμφιϐάλλετε εἶπε τότε ὁ σάντζιος διότι
ἀφ’οὗ τήν ἀπόκτησε ὁ καϐαλλ2ρης μου ἕως τώρα, δέν ἔκαμε μέ αὐτήν πα-
ράνω ἀπό ἕναν πόλεμον ὅταν ἐγλύτωσεν ἐκείνους τούς ἀλυσοδεσμένους,
καί ἄν δέν ἦτον αὐτή ἡ λεκανοπε//ρικεφαλαῖα, ἤθελε κακοπάθῃ καί τότε
ὁ καϐαλλ2ρης μου διότι ἦτον μεγάλη βροχή πετρῶν.

30v. Κεφάλαιον με:ον

Εἰς τό ὁποῖον φανερώνεται ἡ ἀλήθεια τῆς ἀμφιϐολίας
τῆς περικεφαλαίας τοῦ μαμπρίνου, καί τοῦ σαμαρίου

καί διηγοῦνται ἄλλα ἀληθέϛατα συμβεϐηκό-
τα.

Τί λέγετε ἡ ἀφεντ1 σας, εἶπεν ὁ παρπέρης, εἰς αὐτό ὁποῦ πεισματώνουν
αὐτοί οἱ γαλαντόμοι, καί λέγουν ὅτι δέν εἶναι λεκάνη, ἀλλά περικεφαλαῖα;
καί ὅποιος ἄλλος ἐναντιωθῆ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, θέλω τόν κάμη νά γνω-

227Sic. – 228μανπρίνου / μανπρίνου.
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ρίσῃ ἄν εἶναι καϐαλλ2ρης, πῶς ψεύδεται · ὁ ἄλλος ὁ παρπέρης ὁποῦ ἦτον
καί αὐτός παρών, καί ἠζεύρωντας τήν γνώμην //τοῦ Δόν Κισσότη, ἠθέλησε
νά τόν πειράζῃ καί νά ἀκολουθήσῃ τό χωρατᾶν διά νά γελάσουν καί εἶπε
πρός τόν ἄλλον παρπέρην · σιν3ρ παρπέρη ἤξευρε πῶς καί ἐγώ εἶμαι ἀπό
τό ἐπάγελμά σου, καί εἶναι εἴκοσι χρόνοι ἀφ’οὗ εὐγῆκα μάϛορας, καί γνω-
ρίζω ὡσάν καί κάθε ἄλλον κάθε παραμικρόν ἐργαλεῖον τῶν παρπέρεδων,
καί ἐϛάθηκα εἰς τήν νεότητά μου σολδά//τος, καί ἠζεύρω τί εἶναι περικεφα-
λαῖα δίχως περϐάζι, καί ὅλα τά ἐπίλοιπα ἅρματα τῶν σολδάτων, καί αὐτό
ὁποῦ κρατεῖ εἰς τό χέρι του αὐτός ὁ καλός καϐαλλ2ρης ὄχι μόνον δέν εἶναι
λεκάνη, ὅσον διαφέρει ἡ ἡμέρα ἀπό τήν νύκτα, τό μαῦρον ἀπό τό ἄσπρον,
καί ἡ ἀλήθεια ἀπό τό ψεῦμα · παρομοίως λέγω πῶς αὐτή ἀγκαλά καί νά
εἶναι περικεφαλαία229 ὅμως δέν εἶναι ὀλάκαιρη · ἐσύ λέγεις τήν ἀλήθειαν
εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, διότι τῆς λείπει τό μισόν · // ἔτζι εἶναι εἶπεν ὁ παπᾶς,
ὁ ὁποῖος εἶχε καταλάϐη τόν σκοπόν τοῦ φίλου του τοῦ παρπέρη, τό ἴδιον
εἶπεν καί ὁ Καρδένιος, ὁμοίως καί ὁ Δόν φερνάνδος καί οἱ συντρόφοι του
καί ὁ Κριτής ἄν δέν ἦτον συλλογισμένος διά τήν ὑπόθεσιν τοῦ Δόν λουΐγγι,
ἤθελεν εἰπῇ καί αὐτός τό ἴδιον · τί διάϐολον εἶπε τότε ὁ περιγελασμένος
παρπέρης, πῶς εἶναι δυνατόν τόσα τιμημένα πρόσωπα νά εἰποῦν, καί νά
βεϐαιώνουν, πῶς αὐτή νά μήν εἶναι λεκάνη, ἀλλά περικεφαλαῖα; αὐτό μέ
φαίνεται πρᾶγμα // πολλά παράξενον, λοιπόν ἄν εἶναι αὐτό ἀληθινόν, πῶς
αὐτή ἡ λεκάνη εἶναι περικεφαλαῖα, θέλει εἶναι βέϐαια καί αὐτό τό σαμάρι
μία σέλα ἀλόγου, ὡς καθώς εἶπεν αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης, ἐμένα μέ
φαίνεται νά εἶναι σαμάρι εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅμως σᾶς εἶπα πῶς ἐγώ 31r.
δέν τό βεϐαιώνω ἄν εἶναι σαμάρι ἤ σέλα · φθάνει εἶπεν ὁ παπᾶς, ὁποῦ τό
εἶπεν ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης, πῶς εἰς αὐτά τά πράγματα τῆς καϐαλλ2ρίας,
ὅλοι ὅλοι230 αυτοί οἱ σιν3ροι, ὁμοῦ καί ἐγώ τόν πιϛεύομεν · μά τήν ζωήν
μου σιν3ροι μου εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, τόσα παράξενα εἶναι // τά πράγ-
ματα ὁποῦ μέ ἐσυνέϐηκαν εἰς αὐτό τό καϛέλι, δύο φοραῖς ὁποῦ ἐκόνευσα,
ὁποῦ δέν τολμῶ νά εἶπῶ βεϐαίως κᾀνένα ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ μέ ἐρωτοῦν, ὅτι
ἠζεύρω πῶς τά ὅσα συμβαίνουν εἰς αὐτό τό καϛέλι, ὅλα γίνονται διά μέσου
γοη̈τείας · τήν πρώτην φοράν ὁποῦ ἐκόνευσα μέ ἄνοιξε κάτι δουλ5ῖς231,
ἕνας ἀράπης ὁποῦ εἶναι ἐδώ μέσα, ὁποῦ ἐθαύμασα, ὁμοίως καί ὁ σάντζιος
ἐκακόπαθεν αὐτοῦ · ἐχθές τό βράδυ ἐκρεμάσθηκα ἀπό // αὐτό τό χέρι ὡς
δύο ὥραις, δίχως νά ἠζεύρω πόθεν μέ ἦλθεν ἐκείνη ἡ καταδίκη ὥστε ὁποῦ
ἐγώ δέν τολμῶ νά τό βεϐαιώσω, ἄν αυτό εἶναι σαμάρι, ἤ σέλα · ὅσον μέν
διά ἐκείνους ὁποῦ λέγουν πῶς αὐτή νά εἶναι λεκάνη, καί ὄχι περικεφαλαῖα,

229περικεφαλαῖα / περικεφαλαία. – 230Repetido ὅλοι. – 231Sic.

87



Lectura del manuscrito

ἐγώ ἔδωσα τήν ἀπόκρισιν, ἀμή διά τό σαμάρι, ὡς καθώς εἶπα δέν ἀποφα-
σίζω, ἀλλά τό ἀφίνω εἰς τήν καλήν γνώμην τῆς ἀφεντ1 σας, ὅτι ἴσως μέ
τό νά μήν εἶσθαι ἁρματωμένοι καϐαλλ2//ροι, καί μέ τό νά μήν ἐλάϐατε
τό ἐπάγγελμα τῆς πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, δέν θέλει σᾶς π1νουν αἱ
γοη̈τεῖαις232 αὐτοῦ τοῦ καϛελίου, καί θέλετε ἔχη τήν γνῶσιν ἐλευθέραν,
καί ἠμπορεῖτε νά κρίνετε τά πράγματα αὐτοῦ τοῦ καϛελίου, ὡς καθώς
εἶναι πρέπον καί δίκαιον, καί ὄχι ὡς καθώς φάνονται233 εἰς ἐμένα · δέν
ἠμπορεῖ νά τό ἀρνηθῇ τινάς, ἀποκρίθη ὁ Δόν φερνάνδος, πῶς ὁ σιν3ρ
Δόν Κισσότης νά μήν ἐσύντυχε σήμεραν φρονιμώτατα, λέγωντας πῶς //
εἰς ἡμᾶς τυχαίνει νά κάμωμεν τήν ἀπόφασιν αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως, καί
διά νά γίνῃ πλέον δικαιωτέρα ἡ κρίσις, ἄς μέ εἰπῇ ὁ καθ’ἕνας τήν γνώμην
του κρυφέως, καί ὕϛερον ἐγώ θέλω φανερώσει ἐκεῖνο ὁποῦ κρίνουν · ὅσοι
ἤζευραν τήν γνώμην τοῦ Δόν Κισσότη ἐπέθαναν ἀπό τά γέλοια, ἀμή ἐκεῖ-
νοι ὁποῦ δέν τήν ἤζευραν, τούς ἐφαίνουνταν πολλά παράζενον, μάλιϛα εἰς
τούς τέσσερες ὑπηρέτες τοῦ Δόν λουΐγγι, ὁμοίως καί εἰς τόν Δόν λουΐγγι,
καί εἰς ἄλλους τρεῖς δια//βάτες ὁποῦ εἶχαν φθάσει τότε εἰς τήν ὀϛαρίαν, οἱ
ὁποῖοι ἦτον ἄνοι̅ τοῦ σούπαση τοῦ κάμπου · ἀ-

31v. ἀμή234 περισσότεραν ἀπό ὅλους ἐχολόσκανεν ὁ παρπέρης, τοῦ ὁποίου τήν
λεκάνην ἐμπροϛά εἰς τά μάτ5 του τήν εἶχαν μεταϐάλλει εἰς περικεφαλαῖαν
τοῦ μαμπρίνου, καί ἐσυλλογοῦνταν πῶς καί τό σαμάρι του, ἤθελε νά γίνῃ
βεϐαιότατα, μία εὐμορφωτάτη σέλα ἀλόγου, καί ἐγελοῦσαν ὅλοι τους, βλέ-
πωντας τόν Δόν φερνάνδον ὁποῦ ἐπεριπατοῦσε καί ἐρωτοῦσε κρυφί//ως
τήν γνώμην τοῦ καθ’ἑνός, νά κάμουν τήν κρίσιν ἄν ἐκείνη ἡ τζόïα ἦτον σα-
μάρι, ἤ σέλα ἀλόγου · καί ἀφ’οὗ ἐρώτησεν ὅλους ἐκείνους ὁποῦ ἤζευραν
τόν Δόν Κισσότην, εἶπε μεγαλοφώνως · ἐγώ σχεδόν ἐκουράσθηκα γαλαν-
τόμο νά περιπατῶ να ἐρωτῶ τόσαις γνῶμαις, καί βλέπω ὅτι ὅσους ἐρωτῶ
μέ λέγουν πῶς εἶναι τρελλός ὅποιος λέγει πῶς αὐτό εἶναι σαμάρι γομαρίου,
διότι εἶναι σέλα ἀλόγου, καί πρέπει νά ἔχῃς ὑπομονήν, διότι καί ἐναντίον
τῆς // θελήσεώς σου αὐτό εἶναι σέλα, καί ὄχι σαμάρι · νά ἔχω ἀντίδικον τόν
θεόν, εἶπεν ὁ προῤῥηθείς παρπέρης, ἄν δέν γελο2σθε ὅλοι σας, ὅμως ἡ
δυναϛεῖα νικᾶ τήν δικαιοσύνην καί δέν λέγω ἄλλο, παρά μέ φαίνεται πῶς
δέν εἶμαι μεθυσμένος · δέν ἐπροξενοῦσαν ὀλιγώτερον γέλωτα τά μασκαρα-
λίκια τοῦ παρπέρη, ἀπό ταῖς παραξενιαῖς τοῦ Δόν Κισσότη ὁ ὁποῖος εἶπεν,
ἐδώ δέν πρέπει νά κάμωμεν ἄλλο τίποτα, παρά νά πάρῃ ὁ καθ’// ἕνας τό
ἐδικόν του, καί εἰς ὅποιον τό ἔδωσεν ὁ θεός, ἄς τό εὐλογήσει ὁ ἅγιος πέτρος
· ἕνας ἀπό τούς δούλους τοῦ Δόν λουΐγγι, εἶπεν, ἄν δέν τό ἐκαταλάϐαινα

232γοη̈τεῖαις / γοη̈τείαις. – 233Sic. – 234Se repite la sílaba última de la página recto.
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πῶς αὐτό εἶναι ἕνα περιγέλοιον, δέν τό ἐπίϛευα ποτέ πῶς πρόσωπα τόσον
φρόνιμα, ὡς καθώς εἶναι αὐτοί ὁποῦ εἶναι ἐδώ, νά ἐτολμοῦσαν νά εἰποῦν,
πῶς αὐτή νά μήν εἶναι λεκάνη, καί ἐκεῖνο σαμάρι, διότι δέν ἤθελα καταπει-
σθῇ νά τό πιϛεύσω ἄν μέ τό ἔλεγαν ὅσοι ἄνοι̅ εὑρίσκονται εἰς τόν Κό//σμον
πῶς αὐτή νά μήν εἶναι λεκάνη, καί ἐκεῖνο σαμάρι γομαρίου · ἐνδέχεται νά
εἶναι γομάρας, εἶπεν ὁ παπᾶς, τό αὐτό κάμνει νά εἶναι γομαρίου ἤ γομά-
ρας ἀποκρίθη ὁ Δούλος ὁτι ἡ δυσκολία δέν ϛέκει εἰς αὐτό, παρά εἰς τό νά
εἶναι, ἤ νά μήν εἶναι σαμάρι · ἀκούωντας αὐτό ἕνας ἀπό τούς ἀνούς̅ τοῦ
σούπαση ὁποῦ εἶχαν ἔμπη εἰς τήν ὀϛαρίαν, καί μήν ἐμπορῶντας νά κάμῃ
ὑπομονήν, μέ τό νά τόν ἐκακοφάνη εἶπεν, αυτό εἶναι σαμάρι, καί ὅποιος λέ-
γει ἀλλίως θέλει νά εἶναι // μεθυσμένος · ψεύδεσαι ὡσάν ἀχρεῖος χωρ1της
ἀποκρίθη τότε ὁ Δόν Κισσότης, καί σηκώνωντας τό
κοντάρι του ἀκόντησε τόσον δυνατά ἐκεῖνον τόν ἄνον̅ τοῦ σούπαση εἰς 32r.
το κεφάλι, ὁποῦ ἄν δέν ἤθελε παραμερίσῃ, τόν ἐσκώτωνε, καί κτυπῶντας
κ῎γῆς τό κοντάρι ἔγινε χίλια κομμάτ5 · οἱ ἄλλοι δύω βλέπωντας πῶς ἐκτύ-
πησε τόν σύντροφόν τους, ἐφώναξαν βοήθειαν, εἰς τήν Δικαιοσύνην · ὁ
κάπηλας ὁποῦ ἦτον ἀπό τό τάγμα τους ἔτρεξεν εὐθύς //καί ἐπῆρε τό του-
φέκι του, καί τό σπαθί του, καί ἐϛάθη σιμά εἰς τούς συντρόφους του · οι
Δοῦλοι ἔϐαλαν εἰς τήν μέσην τόν Δόν λουΐγγι, διά νά μή φύγῃ εἰς ἐκείνην
τήν σύγχυσιν · ὁ παρπέρης βλέπωντας πῶς ὅλη ἡ ὁϛαρία ἔγινεν ἄνω κάτω,
ἐπῆρε τό σαμάρι του ἀπό τόν σάντζιον, ὁμοίως καί αὐτό τό ἐδικόν του
ἀπό τόν παρπέρην · ὁ Δόν Κισσότης ἐξεσπάθωσε καί ἔτρεξε κατ’ἐπάνω
εἰς τούς ἀνούς̅ τοῦ σούπαση · ὁ Δόν λουΐγγι, ἔλεγε τούς Δούλους του νά
φύγουν // ἀπό κοντά του, καί νά πηγαίνουν νά βοηθήσουν τόν Δόν Κισ-
σότην, τόν καρδένιον καί τόν Δόν φερνάνδον, οἱ ὁποῖοι ἐϐοηθοῦσαν τόν
Δόν Κισσότην · ὁ παπᾶς ἄσκουζεν, ἡ καπήλισσα ἐφώναξεν, ἡ θυγατέρα
της ἐπικραίνουνταν, ἡ μαριτόνα ἔκλαιγεν, ἡ Δωροθέα ἔϛεκε συγχισμένη,
ἡ λουτζίνδα ξηπεσμένη, ὁ παρπέρης ἔδερνε τόν σάντζιον, καί ὁ σάντζιος
τόν παρπέρην, ὁ Δόν λουΐγγι ἐκτύπησεν ἕναν του Δοῦλον ὁποῦ δίχως //
νά ἐντραπῆ τόν ἐπίασεν ἀπό τό χέρι διά νά μήν φύγῃ, καί ἐγέμισε τό ϛόμα
του αἷμα, ὁ κριτής ἐδιαφέντευεν τόν λουΐγγι, ὁ Δόν φερνάνδος ἐπῆρεν ἀπό
κάτω εἰς τά ποδάρ5 του ἕναν235 ἀπό τούς ἀνούς̅ τοῦ σούπαση, καί τόν
έτζαλαπατοῦσεν ὡσάν ϛαφίλ5 ὥϛτε ὁποῦ εἰς ὅλην τήν ὀϛαρίαν δέν ἀκού-
ουνταν ἄλλο παρά βοαῖς236, φωναῖς237, λαλ5ῖς, συγχίσεις, φόϐος, ἀνακα-
τώματα, καταδίκαις, μαχερ5ῖς, σπαθ5ῖς, τουφεκ5ῖς, γρο//θ5ῖς, πάτζαις,
ξυλ5ῖς, κλοτζ5ῖς, χύσεις αἱμάτων, καί ἀνάμεσα εἰς αὐτό τό χάος καί εἰς

235Tachadura ἄνος̅. – 236Sic. – 237Sic.
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τόν λαϐύρινθον διαφέρων πραγμάτων, τόν ἐφάνη τόν Δόν Κισσότην, πῶς
νά εὑρίσκεται εἰς τόν πόλεμον τοῦἈγρεμάτη238, καί ἔτζι ἄρχησε ναφωνάζῃ
ϛαθῆτε, βάλλετε τα σπαθ1 σας εἰς ταῖς θήκαις τους, ἡσυχάσετε, ἀκροα-
σθῆτε με ἄν θέλετε νά γλυτώσετε τήν ζωήν σας ὅλοι ϛάθηκαν, καί αὐτός
ἀκολούθησε λέγωντας · δέν ἐνθυμᾶσθε σιν3ρες ὁποῦ σᾶς εἶπα // ἐγώ πῶς
αὐτό τό καϛέλι εἶναι γεμάτον γοη̈τεῖαις, καί πῶς δίχως ἄλλο θέλουν κα-
τοικῇ μέσα δαι-

32v. δαιμόνια239, καί ἄν δέν μέ πιϛεύετε, ἰδέτε μέ τά μάτ5 σας, τήν ἀνωμαλίαν
τοῦ κάμπου τοῦἈγρεμάντη, πῶς ἐμεταϐάλθη, καί ἦλθεν έδώἀνάμεσόν μας
· ἰδέτε σιν3ρες, ἐδώ πολεμοῦν διά τό σπαθί, ἐκεῖ διά τό ἄλογον, εἰς αὐτό
τό μέρος διά τόν ἀετόν, εἰς τό ἄλλο διά τήν περικεφαλαῖαν, καί πολεμοῦ-
μεν ὅλοι δίχως νά ἠζεύρωμεν ποῖος νικᾷ · ἔλα // ἐδώ σινιόρ240 δοτόρε, καί
ἡ πανοσιότης σου δέσποτά μου, καί ἕνας ἀπό λόγου σας νά γένῃ εἰς τόν
τόπον τοῦ βασιλέως Ἀγρεμάντη , καί ὁ ἄλλος εἰς τόν τόπον τοῦ βασιλέως
Σοπρίνου, καί νά κάμετε τήν εἰρήνην, διότι νά ζῇ ὁ Δόν Κισσότης εἶναι
πρᾶγμα ἄτοπον νά σκοτωθοῦν τόσοι εὐγενεῖς ἄνοι̅ διά τό οὐδέν · οἱ ἄνοι̅
του σούπαση οἱ ὁποῖοι δέν ἐκαλάμβαναν241 τήν φράσιν τοῦ Δόν Κισσότη,
καί ἔϐλεπαν τοῦ λόγου τους τόσον ἀχαμνά δαρμένους ἀπό τόν Δόν // φερ-
νάνδον, ἀπό τόν Καρδένιον, καί ἀπό τούς συντροφούς τους δέν ἤθελαν νά
κάμουν ἀγάπην · ὁ παρπέρης ἔϛερξε νά κάμῃ ἀγάπην, διότι εἶχαν εὐγάλει
τά γένειά του εἰς242 τό μάλωμα, καί εἶχε χάσει καί τό σαμάρι · ὁ σάντζιος
εὐθύς ὑπήκουσε μέ ἕνα παραμικρόν γνέψιμον τοῦ καϐαλλ2ρου του, ὡσάν
καλός Δοῦλος · οἱ τέσσερες Δοῦλοι τοῦ Δόν λουΐγγι, εἰρήνευσαν καί αὐτοί,
βλέπωντας τό ὀλίγον κέρδος ὁποῦ εἶχαν εἰς ἐκείνην // τήν πραγματείαν ·
μόνον ὁ κάπηλας δέν ἠθέλησε νά εἰρηνεύσῃ ἀλλά ἐφώναζε καί ἔλεγε, πῶς
πρέπει νά παιδευθῇ ὁ τρελλός διά ταῖς ἀταξίαις ὁποῦ ἔκαμνε · τέλος πάν-
των ᾑ σύγχυσις εἶχαν παύσει ἐκείνην τήν ὥραν, τό σαμάρι ἔμεινε διά σέλα
ἀλόγου ἕως τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως, καί ἡ λεκάνη διά περικεφαλαῖαν, καί
ἡ ὀϛαρία διά καϛέλι, κατά τήν φαντασίαν τοῦ Δόν Κισσότη · ἀφ’οὗ λοιπόν
ὁμονοίασαν, καί εἰρήνευσαν ὅλοι ἀπό τά // λόγια τοῦ κριτοῦ καί τοῦ παπᾶ,
οἱ Δοῦλοι τοῦ Δόν λουΐγγι, ἄρχησαν πάλιν νά τόν πειράζουν λέγωντάς τον
νά ὑπάγῃ μαζῆ τους · καί ἐν ὅσῳ αὐτοί ἐφιλονεικοῦσαν, ὁ κριτής ἔκραξε
τόν Δόν φερνάνδον, τόν παπᾶν, καί τόν καρδένιον καί τούς εἶπε νά τόν
συμβουλεύσουν τί νά κάμῃ διηγούμενος ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ τόν εἶχε φανερώ-
σει ὁ Δόν λουΐγγι · ἀποφάσισαν τέλος πάντων ὅτι νά εἶπῇ ὁ Δόν φερνάνδος

238Agramante. – 239Repetición de δαι-, última sílaba última de la página recto. – 240Sic. –
241Error. ἐκαταλάμβαναν. – 242Tachadura (τον).

90



Lectura del manuscrito

εἰς τούς δούλους τοῦ Δόν λουΐγγι τί ἄνθρωπος ἦτον καί πῶς ἀ//γαποῦσε
νά ὑπάγῃ ὁ Δόν λουΐγγι μαζῆ του εἰς τήν Ἀνταλούζιαν, καί ἤθελε τόν πε-
ριποιηθῇ ὁ μαρκέζης ὁ ἀδελφός του, ὡς καθώς τοῦ ἦτον πρέπον, μέ τό νά
εἶχεν ἀποφασίσῃ νά μή φανῇ
ἐμπροϛά εἰς τόν πατέρα του μέ ἐκεῖνα τά φορέματα, ἄν καί νά τόν ἤθελαν 33r.
σκοτώσῃ · ὅταν λοιπόν τό ἔμαθαν αὐτό οἱ δοῦλοι τοῦ Δόν λουΐγγι, καί ἔμα-
θαν καί τί ἄνος̅ ἦτον ὁ Δόν φερνάνδος, ἐσυμβουλεύθηκαν ἀνάμεσόν τους
οἱ τρεῖς τους νά γυρίσουν ὀπίσω εἰς τόν πατέρα τοῦ Δόν λουΐγγι, καί νά
τόν εἰποῦν τά γινόμενα, καί ὁ ἄλλος νά μείνῃ μαζῆ του, καί νά // μή τόν
ἀφήσῃ ἕως νά γυρίσουν καί ἐκεῖνοι, καί να εἰδοῦν τί ἀποφάσιζεν ὁ πατέ-
ρας του · ἀφ’οὗ λοιπόν εἰρήνευσαν ὅλοι, ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς ἀνούς̅
τοῦ σούπαση ὁποῦ τόν εἶχε δείρη ὁ Δόν φερνάνδος, ἐνθυμήθηκε πῶς ἀνά-
μεσα εἰς ταῖς ἄλλαις παραγγελείαις ὁποῦ τοῦ εἶχε δώσει ὁ σούπασης, ἦτον
καί μία διά τόν Δόν Κισσότην, ὁποῦ τούς εἶχε προϛάξει ὁ σούπασης νά τόν
π1σουν διά τήν ἐλευθερίαν ὁποῦ εἶχε δώσει εἰς τούς κατεργά//ριδες (κα-
θώς τό ἐφοϐοῦνταν ὁ σάντζιος)243 ἐνθυμούμενος λοιπόν αὐτό ἠθέλησε νά
βεϐαιωθῇ, ἄν τά σημάδια ὁποῦ τόν εἶχαν δώση διά τόν Δόν Κισσότην ὁμοί-
αζαν καί εὐγάλωντας ἕνα κατάϛιχον ἀπό τόν κόλπον του, καί διαϐάζων-
τάς το ἐγνώρισε πῶς αὐτός ἦτον ἐκεῖνος ὁποῦ ἦτον εἰς τό κατάϛιχον, καί
εὐθύς ὁποῦ τό ἐϐεϐαιώθη ἐσφαλησεν244 ἐκεῖνο τό κατάϛιχον, καί ἐπίασε
τόν Δόν Κισσότην ἀπό τό μανδῆλι ὁποῦ εἶχε τειλιγ//μένον εἰς τόν λαιμόν
του καί ἐφώναζε βοήθειαν εἰς τήν Δικαιοσύνην, καί διά νά γνωρίσῃ πῶς
τό ἔλεγεν ἀληθινά ἔδειξεν ἐκεῖνο τό κατάϛιχον, λέγωντάς τους διαϐάσετέ
το ὁποῦ γράφει νά π5σθῇ αὐτός ὁ κλέπτης · ὁ παπᾶς ἐπῆρε τό κατάϛι-
χον, καί εἶδε πῶς ἦτον ἀληθινά τά λόγια ὁποῦ ἔλεγεν ὁ ἄνος̅ τοῦ σούπαση
καί πῶς ὁμοίαζαν τά σημάδ5 μέ τόν Δόν Κισσότην ὁ ὁποῖος βλέπωντας
πῶς τόν ἐκαταφρονοῦσεν ἐκεῖνος ὁ χωρ1της, ἐραθύμησε κα//τά πολλά
καί τόν ἐπίασεν ἀπό τόν λαιμόν καί τόν ἔσφυγξε τόσον δυνατά ὁποῦ ἄν
δέν ἐπήγαιναν οἱ συντρόφοι του νά τόν βοηθήσουν τόν ἔπνιγεν · ὁ κάπηλας
ὁ ὁποῖος ἐξ ἀνάγκης ἔπρεπε νά βοηθήσῃ τούς συντρόφους του, ἔτρεξεν εὐ-
θύς καί αὐτός εἰς τό μάλωμα · ἡ καπήλισσα βλέπωντας τόν ἄνδρα της πῶς
ἀνακατόθηκεν ἐκ δευτέρου εἰς τό μάλωμα ἄρχησε νά φωνάζῃ ὁμοῦ καί ἡ
θυγατέρα της, καί ἡ μαριτόνα · βλέπωντας αὐτό ὁ σάντζιος εἶπεν μά τήν
ζωήν μου // εἶναι ἀληθέϛατον ἐκεῖνο ὁποῦ λέγει ὁ καϐαλλ2ρης μου, πῶς
αὐτό τό καϛέλι εἶναι γεμάτον ἀπό
γοη̈τεῖαις, διότι δέν ἠμποροῦμεν νά ἡσυχάσωμεν οὔτε μίαν ὥραν · ὁ Δόν 33v.

243En Franciosini no existe el paréntesis. – 244Sic.

91



Lectura del manuscrito

φερνάνδος ἐπῆγε καί τούς ἐξεχώρησεν ἀμή μέ ὅλον τοῦτο οἱ ἄνοι̅ τοῦ
σούπαση ἐφώναζαν, καί ἔλεγαν νά τούς βοηθήσουν καί νά τούς δώσουν
δεμένον τόν κλέπτην, ὡς καθώς τό καλεῖ ἡ Δικαιοσύνη · ὁ Δόν Κισσότης
ἐγελοῦσεν ἀκούωντας αὐτά τά λόγια, καί μέ μεγάλην σοϐαρότητα τούς
εἶπεν · ἐλᾶτε ἐδώ // ἀγενεῖς, καί χωρ1τες, ἐσεῖς ὀνομάζετε κλεψίαν τό νά
δώσῃ τινάς ἐλευθερίαν εἰς τούς ἀλυσοδεσμένους, τό νά ἀπολύσῃ τούς πλα-
νωμένους, νά βοηθήσῃ τούς ἐνδεεῖς, καί νά σηκώσῃ τούς πεσμένους · ἄχ
ἀχρεῖοι καί οὐδετιποτένιοι, ὁποῦ διά τήν κακήν σας γνῶσιν, σας ἔκαμεν
ὁ οὐρανός καί δέν γνωρίζετε τήν ἄνδρεῖαν ὁποῦ δίδει εἰς τήν πλανωμένην
καϐαλλ6ρίαν οὔτε τό σφάλμα, καί τήν ἀμάθειαν εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμε-
σθα, μέ τό νά μήν χαιρετᾶτε τόν // ἴσκιον, κάθε πλανωμένου καϐαλλ2ρου
· ἀκούσετέ με ὦ κλέπτες τῆς ϛράτας, καί ὄχι ἄνοι̅ της Δικαιοσύνης, ποῖος
ἐϛάθη ἐκεῖνος ὁ ἰδιώτης καί ἀμαθής ὁποῦ ὑπόγραψεν αὐτό τό κατάϛιχον,
νά πιάσετε ἕναν καϐαλλιέρην ὡσάν ἐμένα; ποῖος ἐϛάθη ἐκεῖνος ὁποῦ δέν
ἤζευρε πῶς οἱ πλανώμενοι καϐαλλ2ροι εἶναι ἄκριτοι, καί πῶς ὁ νόμος
εἶναι τό σπαθί, τό κρετήριον ἡ τόλμη τους, καί ἠ245 θέλησίς τους; ποῖος
ἐϛάθη ἐκεῖνος ὁποῦ δέν ἠζεύρει πῶς // δέν εὑρίσκεται κᾀνένας εὐγενής νά
εἶναι τόσον ἄξιος προνομίων, καί προτερημάτων, ὡσάν τόν πλανώμενον
καϐαλλ2ρην ὁποῦ ἀποκτᾶ αὐτήν τήν χάριν, τήν ἡμέραν ὁποῦ ἁρματώ-
νεται διά καϐαλλ2ρης καί ὑποτίθεται εἰς τήν σκληράν ἄσκησιν τῆς κα-
βαλλ6ρίας πλανωμένης; ποῖος καϐαλλ2ρης ἐπλήρωσε ποτέ κουμάρκι; ἤ
ναῦλον; ποῖος ῥάπτης ἐπληρώθη ἀπό πλανώμενον καϐαλλ2ρην, εἰς ὅσα
ῥοῦχα καί ἄν τόν ἔῤῥραψε; ποῖος καϛε//λ1νος δέν τόν περιποιεῖται; ποῖος
βασιλέας δέν τόν βάζει εἰς τό τραπέζι του; ποῖα εὔμορφη κορασίδα δέν τόν
ἀγαπᾶ ὅταν τόν εἰδῇ; εἰς κοντολογίαν ποῖος καϐαλλ2ρης ἐϛάθη ἤ θέλει
ϛαθῇ ὁποῦ νά μήν εἶναι ἄζιος νά δείρῃ τετρακοσίους ἀνούς̅ τοῦ σούπαση,
καί νά τούς δώσῃ εἰς τόν καθ’ἕνα τους ἀπό τετρακόσιαις ξυλ5ῖς;
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Κεφάλαιον μϛ:ον 34r.

Ὁποῦ διηγεῖται τήν θαυμαϛήν τύχην τῶν ἀνών̅
τοῦ σούπαση, καί τήν μεγάλην τόλμην τοῦ κα-

βαλλ2ρου μας Δόν Κισσότη.

Ἐν ὅσῳ ὁ Δόν Κισσότης ἔκαμνεν αὐτήν τήν ὁμιλίαν, ὁ παπᾶς ἐνουθέτησε
τούς ἀνούς̅ τοῦ σούπαση, λέγωντάς τους, πῶς ὁ Δόν Κισσότης ἦτον ὑϛε-
ρημένος ἀπό γνῶσιν ὡς καθώς καί αὐτοί οἱ ἴδιοι ἠμποροῦσαν νά τό κατα-
λάϐουν ἀπό τά καμώματά του, καί ἀπό τά λόγιά του, καί πῶς δέν ἔκαμνε
χρεῖα νά τόν π1σουν, διότι ἄν καί νά τόν ἐπί//αναν νά τόν πηγαίνουν νά
τόν φυλακώσουν, εὐθύς τόν ἤθελαν ἐλευθερώσῃ, ἐπειδή καί ἦτον τρελλός,
εἰς τό ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ ἄνος̅ τοῦ σούπαση πῶς δέν ἔπρεπεν εἰς αὐτόν
νά κρίνῃ τήν τρέλλαν τοῦ Δόν Κισσότη, ἀλλά νά κάμῃ ταῖς προϛαγαῖς τῶν
μεγαλητέρων του, καί νά τόν π1σῃ καί ὕϛερον ἄν θελήσουν, ἄς τόν ἐλευ-
θερώσουν · μέ ὅλον τοῦτο ἀποκρίθη ὁ παπᾶς, πιϛεύω πῶς τούτην τήν φο-
ράν δέν θέλετε ἠμπορέσει νά τόν π1//σετε, μήτε αὐτός θέλει ἀφιθῆ · ·εἰς
κοντολογίαν τόσον πολλά λόγια τούς εἶπεν ὁ παπᾶς, καί τόσαις πολλαῖς
τρέλλαις ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης, ὁποῦ ἤθελαν ἦσθαι τρελλώτεροι οἱ ἄν-
θρωποι τοῦ σούπαση ἀπό αὐτόν, ἄν δέν τόν ἐγνώριζαν πῶς ἔχει ὀλίγην
γνῶσιν, καί ἔτζη τούς ἐφάνη εὔλογον νά ἀγαπηθοῦν, μάλιϛα καί νά μεσι-
τεύσουν νά ἀγαπηθῇ καί ὁ παρπέρης μέ τον σάντζιο πάντζαν, οἱ ὁποῖοι
ἀκόμη ἐφιλονεικοῦσαν διά τήν // μεγάλην τούς φιλονεικίαν · αὐτοί τέλος
πάντων εὗραν τόν τρόπον καί τούς εἰρήνευσαν, διότι ἄλλαξαν τά σαμάρια
μόνον, καί ὄχι τά λουρία, καί τά ἄλλα δεσίματα · καί ὅσον μέν διά τήν πε-
ρικεφαλαῖαν τοῦ μαμπρίνου, ὁ παπᾶς ἔδωσεν ὀκτώ τιμίνια τόν παρπέρην,
κρυφά ἀπό τόν Δόν Κισσότην, καί ἔτζη ἡσύχασε καί αὐτός · ἀφ’οὗ λοιπόν
ἐκαταπράϋναν αὐτοί, δέν ἔμεινεν ἄλλος, παρά νά ϛέρξουν καί οἱ δοῦλοι
τοῦ Δόν λουΐγγι νά γυρίσουν ὀπίσω, καί ὁ ἕνας τους νά μείνῃ
νά τόν συντροφεύσῃ ὅπου και ἄν τόν ὑπάγῃ ὁ Δόν φερνάνδος · τό ἔκα- 34v.
μαν αὐτό μετά πάσας χαρᾶς οἱ Δούλοι, καί ἀκούωντάς το ἡ Δόνα κλάρα
τόσον τό ἐχάρηκε, ὁποῦ ὅποιος, καί ἄν τήν ἔϐλεπεν ἐγνώριζε τήν μεγάλην
ἀγαλλίασιν ὁποῦ εἶχεν εἰς τήν καρδίαν της · ἡ Ζωράϊδα ἀγκαλά καί νά μήν
ἐκαταλάμβανεν ὅλα τά συμβεϐηκότα ὁποῦ εἶχεν ἰδῆ, μέ ὅλον τοῦτο, πο//τέ
μέν ἐχαίρουνταν, ποτέ δέ ἐλυπᾶτο, ὡς καθώς ἔϐλεπε καί ἐκαταλάϐαινε τάς
ὑποθέσεις ὁποῦ ἐγίνουνταν εἰς τήν ὀϛαρίαν · ὁ κάπηλας ἔπ5σε τόν παπᾶν
καί ἐγύρευε τά ἄσπρα τῆς ζημίας ὁποῦ τόν ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅταν
ἐπολέμησε μέ τά τουλούμια, καί ἔχυσε τό κρασί, καί ὤμωνε πῶς δέν ἤθελεν
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ἀφήσῃ νά εὔγῃ ἔξω ἀπό τήν ὀϛαρίαν, οὔτε ὁ ῥοντζινάντε, οὔτε τό γομάρι,
ἕως ὁποῦ νά μήν ἤθελαν τοῦ δώσῃ τά ἄσπρα του, καί ἀκούωντάς το αὐτό
ὁ Δόν // φερνάνδος, ἔκραξε τόν κάπηλαν, καί τά ἐπλήρωσεν ὅλα, ἀγκαλά
καί ὁ κριτής ἀγαποῦσε νά τά πληρώσῃ αὐτός, καί μέ αὐτόν τόν τρόπον, εἰ-
ρήνευσαν ὅλοι, καί δέν ἀφήνουνταν πλέον ἡ ὀϛαρία νά εἶναι ἡ ἀνωμαλία
τοῦ κάμπου τοῦ Ἀγγραμάντη, ὡς καθώς εἶχεν εἰπῆ ὁ Δόν Κισσότης, ἀλλά
ἡ ἴδια εἰρήνη καί ὁμόνοια ὁποῦ ἦτον εἰς τόν καιρόν τοῦ ὠκταϐιανοῦ246 ·
βλέπωντας λοιπόν ὁ Δόν Κισσότης ἐλευθερωμένον τοῦ λόγου του ἀπό τό-
σαις ταλαλαῖς τόσον τοῦ ὁπλοφόρου του, ὅσον καί ταῖς // ἐδικαῖς του, τοῦ
ἐφάνη νά εἶναι εὔλογον νά ἀκολουθήσῃ τό ἀρχηνισμένον του ταξίδι καί νά
τελειώσῃ ἐκείνην τήν μεγάλην τύχην διά τήν ὁποίαν τόν εἶχαν κράξη · καί
μέ τοιαύτην ἀπόφασιν ἐπῆγε καί ἐγονάτισεν ἔμπροσθεν εἰς τήν Δωροθέαν,
ἡ ὁποῖα δέν ἠθέλησε με κᾀνέναν τρόπον νά τόν ἀφήσῃ νά εἰπῇ κᾀνέναν
λόγον, ἕως ὁποῦ νά μήν ἤθελε συκωθῇ ἀπάνω, καί αὐτός διά νά κάμῃ τό
θέλημά της ἐσυκώθηκε καί εἶπεν · εἶναι μία κοινή παροιμία εὐμορφωτάτη
σιν3//ρα μου ὁποῦ λέγει πῶς ἡ ἐπιμέλεια ἀποδιώκει τήν κακοῤῥοιζικίαν,
ὡς καθώς καί ἡ δοκιμή τό ἔδειξεν εἰς πολλαῖς καί μεγάλαις ὑποθέσεις, ὅτι
ἀπό τήν ἐπιμέλειαν τοῦ πραγματευτή, λαμβάνει καλόν τέλος ἡ κινδυνώδες
πραγματεῖα, ὅμως εἰς κᾀνένα πράγμα δέν φαίνεται νά εἶναι τόσον ἀληθι-
νόν αὐτό, ὁσάν247 εἰς τόν πόλεμον, εἰς τόν ὁποῖον ἡ ἐπιτηδειότης, καί ἡ τα-
χύτης πρεγνωρίζει τούς σκοπούς τοῦ ἐχθροῦ, καί κάμει τήν νίκην, πριχοῦ
νά κάμῃ ὁ ἀντίπαλος τήν διαφέν//τευσίν του · ἐγώ τό λέγω αὐτό σιν3ρα
μου διότι μέ φαίνεται πῶς ἡ ἄργητα ὁποῦ κάμωμεν εἰς αὐτό

35r. τό καϛέλι ὄχι δέν μᾶς ὠφελεῖ, ἀλλά θέλει μᾶς προξενήσει καί ζημίαν, τήν
ὁποίαν μέ καιρόν θέλομεν τήν γνωρίσει · Διότι τίς ἠζεύρει ἄν δέχεται νά τό
ἔμαθεν ὁ ἐχθρός μας γίγαντας, διά μέσου κρυφῶν καταπατητάδων, πῶς
ἐγώ πηγαίνω νά τόν ἐξολοθρεύσω, καί ἔχωντας καιρόν, θέλει ὑπάγει νά
ἔμπῃ εἰς κᾀνένα ἀνίκητον κάϛρον // καί κάμνωντας αὐτό ὀλίγον θέλει ὠφε-
λήσει ἡ ἐπιμέλειά μου, καί ἡ δύναμις τῆς οὐδέποτε ἀτονίζοντος χειρός μου ·
ὥστε ὁποῦ σιν3ρα μου, ἄς προπάρωμεν ὅσον ἠμποροῦμεν, τούς σκοπούς
του, καί νά ὑπάγωμεν νά τόν εὕρωμεν, διότι δέν ϛέκει εἰς ἄλλο τό νά ἰδῇς
τοῦ λόγου σου εἰς τήν πρώτην σου μεγαλειότητα, παρά εἰς τό νά ἀντα-
μωθῶ ἐγώ μέ τόν ἐχθρόν σου · λέγωντας αὐτά ἐσιώπησεν ὁ Δόν Κισσότης,
καί ἐκαρτεροῦσε μέ μεγά//λην σοϐαρότητα, τήν ἀπόκρισιν τῆς Βασιλοποῦ-
λας, ἡ ὁποῖα μέ βασιλικήν νοϛιμάδα καί χάριν, καί κατά τήν εὐγλωτζίαν
τοῦ Δόν Κισσότη, τοῦ ἀποκρίθη τοιούτας λογᾶς · ἐγώ σέ εὐχαριϛῶ σιν3ρ

246Octaviano. – 247Sic.
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καϐαλλ2ρη διά τόν πόθον ὁποῦ δείχνεις πῶς ἔχεις εἰς το νά μέ βοηθήσῃς
εἰς τήν μεγάλην μου δυϛυχίαν, καί δέν ἠμπορεῖ νά τό ἀρνηθῆ τινάς πῶς δέν
κυϐερνᾶσαι ἀληθινά ὡσάν καϐαλλ2ρης, εἰς τόν ὁποῖον πρέπει, καί τυχαί-
νει νά βοη//θῆ τά ὀρφανά καί τούς ἐνδεεῖς, καί ἄμποτες νά δώσῃ ὁ θεός,
ὅτι ἡ ἐπιθυμία σου, καί ἡ ἐδική μου νά λάϐουν τό τέλος ὁποῦ ἐλπίζομεν, διά
νά γνωρίσῃς πῶς εὑρίσκονται εἰς τόν Κόσμον καί γυναῖκες, ὁποῦ κάμνουν
τήν ἀντιμισθίαν τῶν εὐεργεσιῶν ὁποῦ λαμβάνουν · καί ὅσον μέν διά τό κί-
νημά μου ἐγώ εἶμαι ἔτοιμη, ὅ, τι ὥραν θέλεις, διότι ἐκείνη ὁποῦ ἔδωσε τήν
διαφέντευσίν της εἰς τά χέριά σου, καί τήν ἐπανάληψιν τοῦ βασιλείου της
εἶναι βέ//βαιον, πῶς δέν θέλει ἐναντιωθῆ εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἡ φρονιμάδα σου,
θέλει ἀποφασίσει · σηκωθῆτε λοιπόν εἶπεν ὁΔόνΚισσότης, διότι ἐπειδή καί
μία σιν3ρα ταπεινένεται εἰς τοῦ λόγου μου, δέν θέλω νά χάσω τόν καιρόν
εἰς τό νά τήν ὑψώσω, καί νά τήν βάλλω εἰς τόν βασιλικόν της θρόνον · ·ἄς
κινήσωμεν τώρα δίχως νά ἀργήσωμεν, διότι μέ κεντρώνει ὁ πόθος νά κι-
νήσω, μάλιϛα λέγουν πῶς ἡ ἄργητα μερικαῖς φοραῖς προξενεῖ κίνδυνον ·
καί ἐπειδή·
καί ὁ οὐρανός δέν ἔπλασεν, οὔτε ὁ ᾅδης δέν εἶδε τινάν, ὁποῦ νά εἶναι ἄξιος 35v.
νά μέ φοϐερίσῃ, ἤ νά μέ ξυπάσῃ · βάλλε σάντζιο τήν σέλαν ὀγλίγωρα εἰς τόν
ῥοντζινάντε, καί ἐτοίμασε καί τό γομάρι σου, καί ἄς ἀποχαιρετηθῶμεν μέ
τόν καϛελ1νον, καί μέ αὐτούς τούς ἐπιλοίπους ἄρχοντες, καί νά μισεύσω-
μεν ἐτούτην τήν ὥραν ἀπ’ ἐδώ · ὁ σάντζιος ὁποῦ ἔ//βλεπε καί ἄκουεν ὅλα
ἐκεῖνα ὁποῦ ἐγίνουνταν εἰς τήν ὀϛαρίαν, κινῶντας τό κεφάλι του εἰς τό ἕνα
μέρος, καί εἰς τό ἄλλο εἶπεν · ἄχ σιν3ρε σιν3ρε νά ἤζευρες πῶς τρέχουν
τά πράγματα · τί πρᾶγμα εὑρίσκεται στον Κόσμον πρε κακέ χωρ1του, τοῦ
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ νά μή τό ἠζεύρω έγώ; ἄν ἤζευρα πῶς ἤθε-
λες νά ἐραθυμήσῃς τοῦ εἶπεν ὁ σάντζιος, ἐγώ δέν ἤθελα ἀνοίξῃ τό ϛόμα
μου, μήτε σέ ἤθελα // εἰπῇ τίποτα ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ ὡσάν καλός ὁπλοφό-
ρος εἶμαι χρεώϛης νά εἰπῷ, καί ὡς καθώς πρέπει εἰς ἕναν πιϛόν Δοῦλον νά
δώσῃ εἴδησιν εἰς τόν καϐαλλ2ρην του · εἰπέ ὁ, τι θέλεις τοῦ εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης, μόνον μήν εἰπῇς κᾀνέναν λόγον νά μέ κάμῃς νά φοϐηθῷ, ὅτι
ἀν ἐσύ φοϐᾶσαι, αὐτό τό κάμνεις ὡσάν χωρ1της, καί ἀχρεῖος ὁποῦ εἶσαι ·
ἀμή ἐγώ δέν φοϐᾶμαι καί τό κάμω248 ὡσάν καϐαλλ2ρης ὁποῦ εἶμαι καί ἀν-
δρεῖος · ἐγώ // δέν ἤθελα νά σέ εἰπῶ πρᾶγμα ὁποῦ νά σέ φοϐερίσω, τοῦ ἀπο-
κρίθη ὁ σάντζιος, τοῦτο μόνον σέ λέγω, ὅτι ἐγώ κρατῶ διά πρᾶγμα βέϐαιον,
πῶς αὐτή ἡ σιν3ρα ὁποῦ μᾶς λέγουν πῶς νά εἶναι βασίλισσα τοῦ μεγάλου
βασιλείου μικομικόνα, τόσον νά εἶναι αὐτή βασίλησσα249, ὅσον ἡ μητέρα
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μου, διότι ἄν ἦτον ὡς καθώς λέγουν δέν ἔδιδε τό μάγουλόν της ἐδώ καί ἐκεῖ,
εἰς κᾀνέναν ἀπό αὐτούς ὁποῦ εὑρίσκονται ἐδώ, ὅταν οἱ ἐπίλοιποι δέν τούς
ϛοχάζονται καί δέν // τούς πέρνουν λογαριασμόν · ἡ Δωροθέα ἀκούων-
τας αὐτά ὁποῦ ἔλεγεν ὁ σάντζιος, ἔγινε κόκκινη ὡσάν σκαρλάτον ῥοῦχον,
διότι ἦτον ἀληθινά πῶς ὁ Δόν φερνάνδος ὁ ἄνδρας της, τήν εἶχε φιλήσει
μερικαῖς φοραῖς, καί τόν εἶχεν ἰδῆ ὁ σάντζιος, καί τοῦ ἐφάνη πῶς τοιαύτη
ἀδιαντροπία νά εἶναι ἴδιον περισσότερον μιᾶς κουρτεγγ1νας, παρά Βα-
σίλισσας τοιοῦτου μεγάλου Βασιλείου, καί δέν ἠθέλησε μήτε ἠμπόρεσε νά
τόν ἀποκριθῇ τίποτα τόν σάν-

36r. τζιον, ἀλλά τόν ἄφησε καί ἀκολούθησε τήν ὁμιλίαν του, ὁ ὁποῖος εἶπεν,
ἐγώ τό λέγω αὐτό σιν3ρε, διότι ἀφ’οὗ ὑπάγωμεν νά τριγυρίσωμεν τόσον
Kόσμον, καί ἐπεράσωμεν κακαῖς νύκταις, καί χειρότεραις ἡμέραις θέλει
νά συλλέξῃ τόν καρπόν τοῦ κόπου μας αὐτός ὁποῦ περιδιαϐαίνει εἰς αὐ-
τήν τήν ὀϛαρίαν, δέν κάμει χρεῖα λοιπόν νά βιασθῶ καί νά βάλλω τήν
σέλαν // εἰς τόν ῥοντζινάντε, καί τό σαμάρι εἰς τό γομάρι, διότι καλλήτε-
ρον εἶναι νά καθίσωμεν κάτω καί ὅποιος χρειάζεται τήν βοήθειάν μας, ἄς
ἔχῃ μίαν ἁγίαν ὑπομονήν · ὤ πόσον ἐραθύμησεν ὁ Δόν Κισσότης ἀκούων-
τας τά ἀσύντακτα λόγια τοῦ ὁπλοφόρου του, τόση μεγάλη ἦτον ἡ μανία
του, ὁποῦ μέ βραχν5σμένην λαλ1ν, καί μέ τζαϐδήν γλώσσαν εὐγάνωντας
μίαν ζῶσαν φωτιάν ἀπό τά μάτ5 του εἶπεν · ἄχ οὐτιδανέ σκληροχωρ1τη,
ἀστό//χαϛε, ἀδιάντροπε, ἰδιώτη, κακόγλωσσε, αὐθάδη, σκανδαλοποιέ, κα-
κόλογε, πῶς ἐτόλμησες καί εἶπες τοιαῦτα λόγια ἔμπροσθέν μου, καί ἔμπρο-
σθεν εἰς αὐταῖς ταῖς περίφημαις, σιν3ραις; πῶς ἀποκότησες καί ἔϐαλες εἰς
τήν τεταραγμένην σου φαντασίαν τοιαύτην ἀνίδειαν, καί ξετζιπωσύνην ·
φεύγε ἀπ’ἔμπροσθέν μου σουσοῦμι τῆς φύσεως, καταθήκη τῶν ψευμάτων,
σενδοῦκι τῶν σκανδάλων, μαγαζί τῆς ἀχρειότητος, ἐφευρετά // τῶν κακοῤ-
ῥοιζικιῶν, δημηγορευτά τῆς ἀναισχυντίας, ἐχθρέ τῆς τιμῆς ὁποῦ πρέπει νά
φυλάτζῃ τινάς εἰς τά βασιλικά πρόσωπα · γραμίσε ἀπ’ἐδώ, καί νά μήν φα-
νῇς πλέον ἔμπροσθέν μου, καί λέγωντας αὐτό ἐτζίτωσε τά φρίδιά του, ἐφώ-
σκωσε τά μάγουλά του, ἔδωσε μίαν ματ1ν τριγύρω, καί ἐκτύπησε δυνατά
εἰς τήν γῆν μέ τό δεζιόν του ποδάρι, ὅλα σημεῖα τῆς μανίας ὁποῦ εἶχεν
εἰς τήν καρδίαν του, διά τοῦ ὁποίου τά λό//για, καί διά τά χολερικά του
σημεῖα, ὁ σάντζιος ἔμεινεν τόσον ἐκϛατικός καί ξυπασμένος, ὁποῦ ἔδιδε
πολύ τίποτα, ἄν ἐσχίζουνταν τότε ἡ γῆ, καί νά τόν καταπύῃ ζωντανόν,
καί δέν ἤζευρε τί ἄλλο νά κάμῃ, παρά ἐγύρισε τήν ῥάχην του καί ἔφυγεν
ἀπ’ἔπροσθεν ἀπό τόν χολερικόν καϐαλλ2ρην του · ἀμή ἡ φρόνιμη Δωρο-
θέα, ἡ ὁποῖα ἤζευρε τό ἰδίωμα τοῦ Δόν Κισσότη, διά νά τόν καταπραΰνῃ
τόν θυμόν του εἶπεν, μήν ἐ-

96



Lectura del manuscrito

ραθυμεῖ σιν3ρ ἀσχημοειδῆ καϐαλλ2ρη, διά ταῖς τρέλλαις ὁποῦ εἶπεν ὁ κα- 36v.
λός σου ὁπλοφόρος, διότι ἴσως καί δέν ταῖς εἶπεν δίχως αἰτίαν, μήτε πρέπει
νά ἀμφιϐάλλωμεν διά τήν καλήν τοῦ γνῶσιν, καί χριϛιανικήν του συνείδη-
σιν πῶς νά εἶπε ψεύματα, καί ἔτζι πρέπει νά πιϛεύσωμεν βεϐαιώτατα, ὅτι
μέ τό νά γίνωνται, καί νά συμβαίνουν εἰς αυτό τό καϛέλι (ὡς κα//θώς τό
εἶπες ἡ ἀφεντία250 σου) ὅλα τά πράγματα διά μέσου γοη̈τείας, ἐνδέχεται
νά εἶδεν ὁ σάντζιος, διά μέσου αὐτῆς τῆς διαϐολικῆς ὁδοῦ, ἐκεῖνο ὁποῦ
αὐτός λέγει πῶς εἶδε, μέ τόσην καταφρόνησιν τῆς τιμῆς μου · ἐγώ ὠμώνω
ἔτζι, νά ζῆ ἡ Δουλτζινέα μου, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, πῶς ἡ μεγαλειότης σου
εἶπες τήν ἀλήθειαν, αὐτό θέλει ἐσυνέϐη εἰς τόν καϊμένον τόν σάντζιον, καί
θέλει τοῦ ἐφάνη κᾀμμία κακή φαντασία, καί τόν ἔκαμε καί εἶδεν ἐκεῖνο //
ὁποῦ εἶναι ἀδύνατον νά τό ἰδῇ ἄλλοτρόπως, παρά διά μέσου γοητείας251,
ὅτι ἐγώ ἠζεύρω πολλά καλά τήν καλοσύνην καί ἁπλότητα αὐτοῦ τοῦ κα-
κοῤῥοίζικου · ἔτζι εἶναι εἶπεν ὁ Δόν φερνάνδος, καί διά αὐτό, πρέπει ἡ
ἀφεντ1 σου, σιν3ρ Δόν Κισσότη νά τόν συμπαθήσῃς καί νά τόν ἔχῃς εἰς
τήν πρώτην εὔνοιαν, πριχοῦ νά τόν κάμουν νά τρελλαθῇ τελείως αὐταῖς ᾑ
φαντασίαις · ὁ Δόν Κισσότης ἀποκρίθη πῶς τόν ἐσυγχωροῦσε, καί ὁ πα-
πᾶς ἐπῆγε καί ἔ//κραξε τόν σάντζιον, ὁ ὁποῖος ἦλθε μέ μεγάλην ταπείνοσιν,
καί γονατίζωντας ἐγύρευσε τό χέρι του, καί ἀφ’ οὗ τό ἐφίλησε, τόν ἔδωσε
τήν εὐλογίαν του λέγωντας · τώρα πιϛεύω νά τό ἐϐεϐαιώθηκες παιδί μου
πῶς εἶναι ἀληθινόν ἐκεῖνο ὁποῦ σέ εἶπα πολλαῖς φοραῖς, πῶς ὅλα τά πράγ-
ματα αὐτοῦ τοῦ καϛελίου, γίνονται διά μέσου γοητείας252 · ἔτζι τό πιϛεύω
καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, πῶς ὅλα διά μέσου γοη̈τεῖαις γίνονται, ἕξω
ἀπό τήν κάπαν ὁ//ποῦ μέ ἐτείναξαν, τό ὁποῖον ἐσυνέϐη μέ ἄλλον τρόπον
κοινόν · μή τό πιϛεύεις ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἄν ἐγίνουνταν μέ
ἄλλον τρόπον ἐγώ ἔκαμνα τήν ἐκδίκησιν τότε, καί τώρα · ἀμή μήτε τότε,
μήτε τώρα δέν ἠμπόρεσα νά εἰδῶ ἀπό ποῖον νά σέ ἐκδικηθῶ διά τό ἄδικον
ὁποῦ σέ ἔκαμαν · ὅλοι ἠθέλησαν νά μάθουν τί ἐδηλοῦσεν ἐκείνη ἡ κάπα,
ὁποῦ ἔλεγαν, καί ὁ κάπηλας τούς ἐδιηγήθη εἰς μίαν ϛιγμήν, τό πέτασμα
τοῦ σάντζιο
πάντζα, ὁποῦ τούς ἔκαμεν ὅλους, καί ἐλιγοθύμησαν ἀπό τά253 γέλοια · καί 37r.
ἀγκαλά καί ὁ καϐαλλ2ρης του τοῦ τό ἐϐεϐαίωνεν ἐκ δευτέρου λέγωντάς
τον, πῶς ἐϛάθη γοητεία254, μέ ὅλον τοῦτο ὁ σάντζιος δέν ἦτον τόσον τρελ-
λός ὁποῦ νά πιϛεύσῃ πῶς νά μήν ἦτον ἀληθινόν, καί βέϐαιον, καί δίχως
κᾀμμίας λογᾶς ἀπάτην, ἐκεῖνο ὁποῦ τόν ἐσυνέϐη μέ τήν // κάπαν, δηλαδή
τό πῶς νά μή τόν ἐτείναξαν ἄνθρωποι ἀπό κρέας, καί κόκκαλα καί ὄχι φαν-
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τάσματα, ὡς καθῶς ἔλεγεν255 ὁ καϐαλλ2ρης του · δύο ἡμέραις ἐκάθησεν
αὐτή ἡ τιμημένη συντροφία εἰς τήν ὀϛαρίαν, καί τούς ἐφάνη πῶς νά εἶναι
καιρός νά μισεύσουν, καί ηὗραν ἕναν τρόπον νά ὑπάγουν τόν Δόν Κισσό-
την εἰς τόν τόπον του δίχως νά δώσουν ἐνόχλησιν εἰς τόν Δόν φερνάνδον,
καί εἰς τήν Δωροθέαν, νά ὑπάγουν // μαζή του, καί ὁ τρόπος ὁποῦ ηὗραν
ἦτον αὐτός · ἐσυμφώνησαν μέ ἕναν ἄνον̅ ὁποῦ εἶχεν ἕνα ἁμάξι μέ δύω βώ-
δια, ὁ ὁποῖος κατά τύχην εἶχε περάσει ἀπό ἐκεῖ, νά βάλλουν μέσα εἰς τό
ἁμάξι τόν Δόν Κισσότην, καί ἔκαμαν μέ ξύλα, ὡσάν ἕνα κλουϐί, τόσον με-
γάλον ὁποῦ ἠμποροῦσε νά χορέσῃ ὁ Δόν Κισσότης μέσα, καί ὕϛερον ὁ Δόν
φερνάνδος μέ τούς συντρόφους του, καί μέ τους Δούλους τοῦ Δόν λουΐγγι,
καί οἱ ἄνοι̅ ἐκεῖνοι // τοῦ σούπαση, ὁμοῦ μέ τόν κάπηλα, ὅλοι μαζῆ ἐσυκώ-
θηκαν διά προϛαγῆς καί συμβουλῆς τοῦ παπᾶ, καί ἐμαύρισαν τά πρόσωπά
τους, καί ἄλλαξαν τά φορέματά τους εἰς διαφόρους τρόπους, εἰς τρόπον
ὁποῦ νά μήν ἠμπορέσῃ ὁ Δόν Κισσότης νά τούς γνωρίσῃ, καί κάμνωντας
αὐτό ἐμπῆκαν ἐκεῖ ὁποῦ ἐκοιμοῦνταν ὁ Δόν Κισσότης, ὤντας κουρασμέ-
νος ἀπό τούς ἐπερασμένους πολέμους, καί π1νωντάς τον σφυκτά, τόν
ἔδεσαν πολλά καλά τά πο//δάριά του, καί τά χέριά του εἰς τρόπον ὁποῦ
ὅταν ἐζύπνησε, δέν ἠμπόρεσε νά παλεύσῃ μήτε ἠμπόρεσε νά κάμῃ ἄλλο
παρά ἐθαυμάζουνταν, βλέπωντας τοιαῦτα παράζενα εἴδη προσώπων, καί
εὐθύς ἐϛοχάσθη ἐκεῖνο ὁποῦ ἡ συνηθισμένη του, καί πλανωμένη φαντα-
σία τόν ἔδειχνε, καί ἐπίστευσε πῶς ὅλα ἐκεῖνα τά εὔμορφα πρόσωπα νά
εἶναι φαντάσματα ἐκείνου τοῦ γοη̈τευμένου καϛελίου, καί πῶς καί αὐτός
ὁ ἴδιος νά ἦτον γοη̈τευμένος, ἐπειδή καί δέν

37v. ἠμποροῦσε νά παλεύσῃ μήτε νά διαφεντευθῇ · μόνον ὁ σάντζιος ἀνάμεσα
εἰς ὅλους ἐκείνους ἔϛεκεν εἰς τόν ἑαυτόν του, ὁ ὁποῖος ἀγκαλά καί νά
ἐμέτεχε περισσόν ἀπό τήν τρέλαν τοῦ καϐαλλ2ρου256 του, μέ ὅλον τοῦτο
ἐγνώρισε φανερά, ποῖα ἦτον ἐκεῖνα τά μεταϐαλμένα πρόσωπα, ἀμή δέν
ἐτόλμησε νά ἀνοίξῃ τό ϛόμα του, ἕως ὁποῦ νά ἰδῇ τό συμ//βεϐηκός ἐκεί-
νης τῆς πολιορκίας, καί τῆς σκλαϐίας τοῦ καϐαλλ2ρου του, ὁποῦ μήτε
αὐτός ὁ ἴδιος δέν ἔλεγε τίποτα, ἀλλά ἔϛεκε νά ἰδῇ τό τέλος τῆς συμφορᾶς
του, τό ὁποῖον ἐϛάθη αὐτός ὁποῦ ἔφερε τό κλουϐί ἐκεῖνο, καί τόν ἐσφά-
λησαν μέσα, ὕϛερα τόν ἐσήκωσαν εἰς τούς ὤμους, καί ὅταν τόν εὔγαναν
ἕξω ἀπό τήν πόρταν, ἐφώναξεν ὁ παρπέρης ὁ συντοπίτης του λέγωντας, ὦ
ἀσχημοειδῆ καϐαλλ2ρη, μή πικραίνεσαι τό πῶς // πηγαίνεις τοιούτας λο-
γᾶς κλεισμένος, διότι ἔτζι εἶναι ἀναγκαῖον διά νά τελειώσῃς ὀγλιγωρίτερα
τήν τύχην, εἰς τήν ὁποίαν σέ ἔϐαλεν ἡ μεγάλη σου ἀνδρεῖα, ἡ ὁποῖα θέλει

255Tachadura (λέγει). – 256καϐαλλιέρος / καϐαλλιέρης.
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τελειώσῃ ὅταν τό θυμωμένον λεοντάρι τό μαντζιακόν μέ τήν ἄσπρην περι-
ϛεράν τήν τοπιζίνα θέλουν ἐνωθῇ τά δύω, καί ὅταν θέλουν ταπεινωθῇ τά
ὑψηλά ἐλάφια, εἰς τήν γλυκεῖαν νοϛιμάδα τῆς ὑπανδρεῖας, ἀπό τοῦ ὁποῖου
τήν ὑπανδρεῖ//αν θέλουν εὔγη εἰς τόν Kόσμον, τά ἀνδρειομένα λεονταρό-
πουλα, τά ὁποῖα θέλουν μιμηθῆ τά ζεσχίζοντα ὀνύχια τοῦ πατρός των τοῦ
γενναίου, καί αὐτό θέλει γίνη πριχοῦ νά κάμῃ δύω φοραῖς τήν ἐπίσκεψιν
τῶν ἐξαϛραπτώτων ζωγραφιῶν, ἐκεῖνος ὁποῦ κινηγᾶ τήν φυγαδένουσαν
νύμφην, μέ τό ὀγλίγωρον καί φυσικόν του τρέξιμον · καί ἐσύ, ὦ πλέον εὐ-
γενῆ καί ὑπήκοε ὀπλοφόρε ἀπό ὅσους καί ἄν εζώσθηκαν // σπαθί, μή γί-
νεσαι τόσον ὀλιγόψυχος, ἀνίσως καί ἄν βλέπῃς ἐμπροϛά εἰς τά μάτ5 σου
καί πηγαίνουν τό ἄνθος τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας ὅτι ὀγλίγωρα, ἄν
θελήσῃ ὁ πλάϛης τοῦ Κόσμου, τόσον θέλεις ὑψωθῆ, ὁποῦ δέν θέλεις γνωρί-
σει τόν ἑαυτόν σου, καί δέν θέλουν εὔγουν μάταιαις αἱ ὑποσχέσεις ὁποῦ σέ
ἔδωσεν ὁ καλός σου καϐαλλ2ρης, καί σέ βεϐαιώνω ἐκ μέρους τῆς σοφῆς
μηντερονιάνας πῶς θέλει σέ
πληρώσει τόν μισθόν σου, ὡς καθώς θέλεις τό ἰδῆ καί ἐσύ καί ἀκολούθε 38r.
ταῖς ὁμπλαῖς τοῦ ἀνδρείου καί γοη̈τευμένου καϐαλλ2ρη, ὅτι πρέπει νά
ὑπάγετε καί οἱ δύω σας, καί νά εὑρῆτε τήν πρέπουσαν ϛάσιν σας · καί μέ τό
νά μήν ἔχω ἐζουσίαν νά εἰπῶ περισσότερα ἔχετε ὑγείαν, ὅτι ἐγώ γυρίζω εἰς
τόν τόπον ὁποῦ δέν εἶναι τόσον εὔκολον νά τόν ἠ//ξεύρωμεν ὅλοι · καί ὅταν
ἤθελε νά τελειώσῃ τήν προφητείαν, ὕψωσε τήν φωνήν του κατά πολλά, καί
ὕϛερον τόσον τήν ἐχαμήλωσεν ὁποῦ ὀλίγον ἔλειψε νά ἔμπουν εἰς ὑποψίαν
καί ἐκεῖνοι ὁποῦ ἤζευραν τήν ὑπόθεσιν · ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινε πικρα-
μένος ἀκούωντας αὐτήν τήν προφητείαν, διότι εὐθύς ἐκατάλαϐεν ἐκεῖνο
ὁποῦ ἐδηλοῦσε καί εἶπε πῶς τοῦ ἔταξαν ὅτι θέλει ἑνωθῇ διά μέσου τῆς
ὑγείας καί πρεπούσης // ὑπανδρεῖας μέ τήν νόστιμήν του Δουλτζινέαν ἀπό
τό τοπόζο, ἀπό τῆς ὁποίας τήν εὐτυχῆ καί καρποφόρον κοιλίαν ἤθελαν νά
εὔγουν τά λεονταρόπουλα ὁποῦ ἦτον τά τέκνα του διά ἀθάνατον, καί παν-
τοτινήν δόξαν τῆς μαντζίας, καί πιϛεύωντάς το διά βέϐαιον καί ἀληθινόν
ὕψωσε τήν φωνήν του, καί εὐγάλωντας ἕναν βαθύ ἀναϛεναγμόν εἶπεν · ἄχ
ἐσύ ὅποιος καί ἄν εἶσαι, ὁποῦ μέ ἐπρονόησες τόσον // καλόν, σέ παρακαλῶ
νά εἰπῆς ἐκ μέρους μου εἰς τόν σοφόν γοη̈τευτήν ὁποῦ ἔχει τήν ἔγνοιάν μου,
νά μή μέ ἀφήσῃ νά ἀποθάνω εἰς αὐτήν τήν φυλακήν, ὁποῦ μέ ἔϐαλαν, ἕως
ὅποῦ νά μήν εἰδῶ νά πληρωθοῦν αἱ χαροποιαῖς σου ὑποσχέσεις, ὅτι ἄν
εὔγουν ἀληθιναῖς, θέλω ἔχει διά δόξαν τά βάσανα τῆς φυλακῆ257 μου, καί
διά παρηγορίαν αὐταῖς ταῖς ἀλυσίδαις, μέ ταῖς ὁποῖαις μέ ἔχουν ζωσμένον,
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καί // ὅσον μέν διά τόν σάντζιο πάντζαν τόν ὁπλοφόρον μου ἐγώ ἐμπιϛεύ-
ομαι εἰς τήν καλοσύνην του, καί εἰς τόν καλόν του σκοπόν, ὅτι αὐτός δέν
θέλει νά μέ ἀφήσει μήτε εἰς τήν καλοῤῥοιζικίαν, μήτε εἰς τήν κακοῤῥοιζι-
κίαν, διότι καθ’ὑπόθεσιν ἄν διά τό ἐδικόν του ἤ διά τό ἐδικόν μου κακόν
ῥοιζικόν δέν θέλω ἠμπορέσει νά τόν δώσω

38v. τό πασαλίκι ὁποῦ τόν ἔταξα, ἤ κᾀνένα ἄλλο ἰσότιμον, κάν ὁ μισθός του
δέν θέλει χαθῆ, διότι ἐσημείωσα εἰς τήν ἐδικήν μου διάθεσιν ἐκεῖνο ὁποῦ
πρέπει νά τοῦ δώσω, ἄν δέν εἶναι ὡς καθώς τυχαίνει εἰς τήν καλήν του, καί
πολλήν δούλευσιν, κἄν ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς μου · ὁ σάντζιο πάντζας
ἐγονάτισε, καί ἐφίλησε καί τά δύω του τά χέ//ρ5, διότι δέν ἠμποροῦσε
νά φιλήσῃ μόνον τό ἕνα, μέ τό νά ἦτον καί τά δύω πολλά σφυκτά δεμένα
· καί ὕϛερον ἐκεῖνα τά φαντάσματα ἐσήκωσαν εὐθύς τό κλουϐί, καί τό
ἐκαλόθεσαν εἰς τό Βοϊδοάμαξον.

Κεφάλαιον μζ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται διά τόν παράξενον τρόπον ὁποῦ ἐγο-
ητεύθη ὁ Δόν Κισσότες, καί ἄλλα νόϛιμα

συμβεϐηκότα.

Ὁταν258 ὁ Δόν Κισσότες εἶδε τοῦ λόγου του εἰς ἐκείνην τήν ϛάσιν μέσα
εἰς τό κλουϐί, καί εἰς τό ἁμάξι εἶπεν · ἐγώ ἐδιάϐασα πολλαῖς καί μεγαλό-
ταταις ἱϛορίαις τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων, ἀμή δέν ἐδιάϐασα μήτε
εἶδα, μήτε ἄκουσα ποτέ νά ὑπάγουν τοιούτας λογᾶς τούς πλανωμένους
καϐαλλ2ρους ὡς καθώς μέ πη//γαίνουν ἐμένα αὐτοί οἱ ἀπάνθρωποι, καί
ἀγενεῖς, ἐπειδή καί πάντοτε ἐϛάθη συνήθεια νά τούς πηγαίνουν διά μέσου
τοῦ ἀέρας, μέ μεγάλην ὀγλιγωράδα, εἰς κᾀνένα σκοτεινόν σύνεφον, ἤ εἰς
κᾀνένα πύρινον ἁμάξι · ἀμή ἴσως ᾑ καϐαλλ6ρέαις καί ᾑ γοη̈τείαις τοῦ και-
ροῦ μας, θέλουν περιπατεῖ μέ ἄλλον τρόπον, καί ὄχι μέ τόν παλαιόν · ἐν-
δέχεται καί μέ τό νά εἶμαι νέος καϐαλλ2ρης εἰς τόν Κόσμον, καί ὁ πρῶτος
ὁποῦ // ἀνάϛησα τήν ζεχασμένην ἄσκησιν τῆς τυχερᾶς καϐαλλ2ρίας, νά
ἔγιναν καί νέαις ταξαις259 γοη̈τειῶν, καί ἄλλος τρόπος τοῦ νά πηγαίνουν
τούς γοη̈τευμένους · πῶς σέ φαίνεται παιδί μου, σάντζιο, ἐρώτησεν ὁ Δόν
Κισσότης; ἐγώ δέν ἠζεύρω τί μέ φαίνεται ἀποκρίθη

39r. ὁ σάντζιος, διότι δέν ἠζεύρω ὡς καθώς ἠζεύρεις ἡ ἀφεντ1 σου ταῖς γρα-

258Sic. – 259Sin acento.
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φαῖς τῶν πλανωμένων, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο τολμῶ νά εἰπῶ, πῶς αὐταῖς ᾑ
φαντασίαις ὁποῦ εἶναι ἐδῶ δέν εἶναι τελείως καθολικαῖς · πῶς ἠμποροῦν
νά εἶναι καθολικαῖς, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης; ἄν εἶναι ὅλα Δαιμόνια
ὁποῦ ἐμπῆκαν εἰς φανταϛικά σώματα, καί ἦλθαν καί μέ // ἔφεραν εἰς αὐ-
τήν τήν κατάϛασιν · καί ἄν θέλῃς νά γνωρίσῃς τήν ἀλήθειαν, ἄγγιξέ τους
καί ψηλάφισέ τους καί θέλεις ἰδῆ πῶς δέν εἶναι ἄλλο τό σῶμα τους, παρά
πτέρας καί δέν εἶναι ἄλλο παρά φάντασμα · ἄς ὑπάγουν εἰς τό ἀνάθεμα,
εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅτι ἐγώ τούς ἄγγιξα, καί αὐτός ὁ διάϐολος ὁποῦ ποτέ
δέν ἡσυχάζει, ἔχει κρέας τόσον δυνατόν ὡσάν πέτραν, καί ἔχει μεγάλην
διαφοράν ἀπό τό κρέας ὁποῦ ἄκουσα πῶς ἔχουν οἱ διάϐο//λοι, διότι ὡς κα-
θώς λέγουν εἶναι θειάφι, καί ἀπό ἄλλαις κακ5ῖς ἐυωδίαις · ἀμή ἀπ’αὐτόν
εὐγαίνει μία εὐωδία, ἀπό ἄμπαρην, ὁποῦ ἐϐοδιάνει μισό μίλι μακρυά, (ο
σάντζιος τό ἔλεγεν αὐτό διά τόν Δόν φερνάνδον260 ὁποῖος ὡσάν εὐγενής
ὁποῦ ἦτον εἶχεν ἐπάνω του ἐκεῖνα τά ἀρώματα)261 μή τό θαυμάζεσε αὐτό
παιδί μου σάντζιο, εἶπεν ὀ Δόν Κισσότης, διότι πρέπει νά ἠζεύρῃς πῶς οἱ
Διάϐολοι ἠζεύρουν πολλά, // καί ἀγκαλά καί νά ἔχουν εἰς τοῦ λόγου τους
μυρωδ5ῖς, μέ ὅλον τοῦτο ἐκεῖνοι δέν τά αἰσθάνονται τελείως, διότι εἶναι
πνεύματα, καί ἄν καί νά αἰσθάνονται κάτι τί, ὅμως δέν τούς φαίνονται εὐ-
ώδη πράγματα, ἀλλά βρομερά, καί κακά · καί τό αἴτιον εἶναι ὁποῦ ἐπειδή
καί αὐτοί ὅπου καί ἄν ὑπάγουν, κουϐανοῦν μαζή τους τόν ᾅδην, καί δέν
ἠμποροῦν νά ἀπολαύσουν κᾀμμίας λογᾶς παρηγορίαν εἰς τά βάσανά τους
· καί ὤντας ἡ καλή εὐωδία πρᾶγ//μα νόϛιμον, καί γλυκύ, δέν εἶναι δυνατόν
νά αἰσθάνονται αὐτοί κᾀμμίαν καλήν εὐωδίαν · καί ἄν ἐσένα σέ φαίνεται
πῶς αὐτό τό δαιμόνιον ὁποῦ λέγεις, νά αἰσθάνεται τήν ἄμπαρην, πλήν φυ-
λάγου νά μήν γελασθῇς καί πιϛεύσεις πῶς δέν εἶναι δαιμόνιον · αὐταῖς ταῖς
νόϛιμαις ὁμιλίαις ἔκαμεν ὁ καϐαλλ2ρης, καί ὁ ὁπλοφόρος, καί φοϐούμε-
νος ὁ Δόν φερνάνδος καί ὁ Καρδένιος, νά μή καταλάϐῃ ὁ σάντζιος τήν
μέθοδόν τους ὁποῦ ἐφαίνουν-
ταν πῶς νά ἄρχησε νά γνωρίζεται κάτι τί, ἀποφάσισαν τό ὀγλιγωρότερον, 39v.
καί κράζωντας τόν κάπηλαν εἰς ἕνα μέρος τόν εἶπε, νά παλώσῃ τόν ῥοντζι-
νάντε, καί νά βάλλῃ τό σαμάρι εἰς τό γομάρι τοῦ σάντζιο, τό ὁποῖον αὐτός
τό ἔκαμε παρευθύς · ὁ παπᾶς εἶχε συμφωνήσει μέ τούς ἀνούς̅ τοῦ σούπαση
νά τούς δώσῃ ἕνα τόσον τήν ἡμέραν νά ὑπάγουν μαζῆ του ἕως εἰς τόν τό-
πον του · ὁ Καρδένι//ος ἐκρέμασεν εἰς τήν σέλαν τοῦ ῥοντζινάντε ἀπό τό
ἕνα μέρος, τό σκουτάρι καί ἀπό τό ἄλλο τήν λεκάνην, καί εἶπε τόν σάντζιον
νά καϐαλλικεύσῃ εἰς τό γομάρι του, καί νά σύρῃ τόν ῥοντζινάντε ἀπό τό

260Error, falta el artículo ὁ. – 261El paréntesis no aparece en Franciosini.
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χαλινάρι καί οἱ δύω ἄνοι̅ τοῦ σούπαση ἐκάθησαν εἰς τό ἁμάζι ὁ ἕνας ἀπό
τό ἕνα μέρος, καί ὁ ἄλλος ἀπό τό ἄλλο μέ τά τουφέκ5 τους · ἀμή πριχοῦ
νά κινήσῃ τό ἁμάζι εὐγῆκαν ἕξω ἡ καπήλισσα, ἡ θυγατέρα της καί ἡ μαρη-
τόνα νά ἀποχαιρετήσουν, καί νά ξεπροϐοδύσουν τόν Δόν Κισσότην // καί
ἐκαμώθηκαν πῶς ἔκλαιγαν τήν συμφοράν του ἀπό τήν πίκραν τους, προς
ταῖς ὁποῖαις εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης μή κλαίετε καλαῖς μου σιν3ραις ὅτι
αὐταῖς ᾑ καταδίκαις ὅλαις εἶναι κολυμέναις εἰς τό ἐπάγγελμάμου262, καί
ἄν δέν μέ ἐσυνέϐαινεν αὐταῖς ᾑ κακοῤῥοιζικίαις, ἐγώ δέν ἐκρατοῦσα τοῦ
λόγου μου διά μεγάλον πλανώμενον καϐαλλ2ρην, διότι εἰς παραμικρούς
καϐαλλ2ρους ποτέ263 δέν συμβαίνουν τοιαῦται συμφοραί · ἐπειδέ καί δέν
εὑρίσκεται τινάς // εἰς τόν Κόσμον ὁποῦ νά ταῖς ἐνθυμᾶται, ἀμή οἱ ἀνδρεῖοι
ἔχουν πολλούς καί μεγάλους ἀνούς̅ καί καϐαλλ2ρους ὁποῦ φρονοῦν τήν
ἀρετήν τούς, καί ἀνδρεῖαν τους ὁποῦ πάσχουν μέ κακά μέσα νά ἀφανί-
σουν τούς καλούς · ὅμως μέ ὅλον τοῦτο ἡ ἀρετή εἶναι τόσον ἰσχυρά ὁποῦ
ἐναντίον τῆς θελήσεως τῆς νεκρομαντείας ὁποῦ ἤζευρεν ὁ πρῶτος ἐφευ-
ρητής της ὁ Ζωροάϛρης θέλει νικήσει εἰς κάθε κίνδυνον, καί θέλει δώσει
τό φῶς της εἰς τόν Κόσμον, ὡς καθώς δίδει ὁ ἥλιος τό ἐδικόν // του φῶς
εἰς τόν οὐρανόν · συγχωρήσαιτε μου, εὔμορφαις Δάμαις, ἄν σᾶς ἐκακοκέρ-
δησα κᾀμμίαν φοράν ἀπό ἀμέλειάν μου, ὁποῦ ποτέ δέν ἐνθυμοῦμε264 νά
τό ἔκαμα εἰς τινά, καί παρακαλεῖτε τόν οὐρανόν νά μέ ἐλευθερώσῃ, ἀπό
αὐτήν τήν φυλακήν, εἰς τήν ὁποῖαν θέλει μέ ἔϐαλε κᾀνένας ἀνάποδος γο-
η̈τευτής, ὅτι ἄν γλυτώσω δέν θέλω ἐλησμονήσει ταῖς χάριταις ὁποῦ ἔλαϐα
εἰς αὐτό τό καϛέλι, καί θέλω κάμη τήν πρέπουσαν εὐχαριϛείαν · ἐν ὅσῳ ᾑ
δάμαις // τοῦ καϛελίου ἔϛεκαν καί ἄκουαν τήν ὁμιλίαν τοῦ Δόν Κισσότη,
ὁ παπᾶς καί ὁ παρπέρης ἀποχαιρε-

40r. τ7ῦνταν μέ τόν Δόν φερνάνδον, καί μέ τούς συντρόφους του, μέ τόν κα-
πετάνον καί μέ τόν ἀδελφόν του, καί μέ ταῖς ἄλλαις ὅλαις εὐγενικαῖς συν-
3ραις, μάλιϛα μέ τήν Δωροθέαν καί μέ τήν λουτζίνδαν ἀγκαλ1σθηκαν
ὅλοι τους, καί ὑποσχέθηκαν νά δίδουν εἴδησιν ἕνας τόν ἄλλον τους διά
τά συμβεϐηκότα τους, λέγωντας ὁ Δόν φερνάνδος τόν παπᾶν ποῦ νά τόν
γράψῃ // καί νά τόν δώσῃ εἴδησιν τί τέλος ἤθελε πάρῃ ἡ ὑπόθεσις τοῦ Δόν
Κισσότε ὅτι ἤθελε265 χαρῇ κατά πολλά διά τά μαντάτα, καί πῶς καί αὐτός
τόν ἤθελε σημειώσῃ ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ ἤθελαν ἀρέσῃ, τόσον διά τήν ὑπαν-
δρεῖαν του, ὅσον καί διά τό βάπτισμα τῆς ζωράϊδας καί διά τήν ὑπόθεσιν
τοῦ Δόν λουΐγγι, καί διά τήν λουτζίνδα · ὁ παπᾶς ὑποσχέθη πῶς ἤθελε
κάμῃ μετά πάσας χαρᾶς ὁ, τι τόν ἐπρόϛαζαν · πάλιν ἀγκαλ1σθηκαν ἐκ

262Frecuentemente el posesivo va enclítico. – 263Tachadura. – 264Sic. – 265Tachadura (κα).
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δευτέρου καί ἔκαμαν καί ἄλ//λαις τζερεμόνιαις,266 ἐκαϐαλλίκευσαν ὁ πα-
πᾶς, καί ὁ παρπέρης ὁ φίλος του, μέ ταῖς οὐράνιαῖς του, διά νά μή τούς
γνωρίσῃ εὐθύς ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐπήγαιναν κατόπι εἰς τό ἁμάξι, καί ἡ
τάξις ὁποῦ ἐπήγαιναν εἶναι αὐτή · ἐμπροϛά ἦτον τό ἁμάξι ὁποῦ τό ἐδίω-
χνεν ὁ νοικοκύρης του, καί εἰς τά δύω πλάγια ἐπήγαιναν οἱ δύω ἄνοι̅ τοῦ
σούπαση μέ τά τουφέκ5 τους, ὡς καθώς ἐπροείπαμεν, καί κατόπι ἐπήγαι-
νεν ὁ σάντζιο πάντζας καϐαλλάρης ἀπά//νω εἰς τό γομάρι του, καί ἔπερνε
τόν ῥοντζινάντε ἀπό τό267 χαλινάρι καί κατόπι ἀπό αὐτόν ἐπήγαιναν ὁ
παπᾶς, καί ὁ παρπέρης ἀπάνω εἰς τά μουλάριά τους, μέ τά πρόσωπά τους
σκεπασμένα, καί ἐπήγαιναν ἀγάλ5 ἀγάλ5 κατά τό ἀργόν περιπάτημα
τῶν βοδίων · ὁ Δόν Κισσότης ἐκάθουνταν εἰς τό κλουϐί, μέ τά χέρια δε-
μένα, καί μέ τά ποδάρ5 ξαπλωμένα, καί ἦτον ἀκουμπισμένος εἰς ἕνα μέ-
ρος τοῦ κλουϐίου μέ πόσην σιωπήν // καί ὑπομονήν, ὡσάν νά μήν ἦτον
ἄνος̅ ἀπό κρέας, ἀλλά ὡσάν νά ἦτον ἴδια ἕνα εἴδολον πέτρινον · καί πε-
ριπατοῦντας ὡς δύω μίλια ἔφθασαν εἰς ἕνα δάσος εἰς τό ὁποῖον ἤθελεν ὁ
ἁμαξᾶς νά ἀφήσῃ νά βόσκουν ὀλίγον τά βόδια · καί λέγωντάς το τόν παπᾶ
τό ἄκουσεν ὁ παρπέρης, καί δέν ἄφησε νά πηγεύσουν ἐκεῖ λέγωντάς τους
πῶς ἦτον παρεμπρός ἄλλο δάσος καλλήτερον ἀπό ἐκεῖνο, καί ἀκολούθη-
σαν τήν ϛράταν τους, καί περιπατῶντας ἐγύρι//σεν ὁ παπᾶς καί εἶδε πῶς
ἔρχουνταν κατόπι τους ἕξι ἑπτά καϐαλλάριδες καλοενδυμένοι, οἱ
ὁποῖοι ὀγλίγωρα τούς ἔφθασαν μέ τό νά ἦτον τό περιπάτημα τῶν μουλα- 40v.
ρίων τους ὀγλιγωρότερoν ἀπό τῶν βοηδίων · καί μέ τό νά ἐϐιάζουνταν
νά φθάσουν εἰς τήν ὀϛαρίαν ὁποῦ θέλει νά ἦτον μακρυά ἀπ’ἐκεῖ ὡς μισό
μίλι, καί εὐθύς ὁποῦ τούς ἔφθασαν τούς ἐχαιρέτησαν καί ἕνας ἀπό ἐκεί-
νους, ὁ ὁποῖος δίχως νά πολυλογοῦμεν ἦτον κανονικός ἀπό τήν τολέδο //
καί οἱ ἄλλοι ἦτον δοῦλοι του · βλέπωντας τόν Δόν Κισσότην μέσα εἰς τό
κλουϐί, ἐρώτησε διά ποιάν αἰτίαν τόν ἐπήγαιναν τοιούτας λογᾶς, ἀγκαλά
καί ἐσυλλογήσθη πῶς νά εἶναι κανένας ἐντροπιασμένος κλέπτης, βλέπων-
τας τόν ἄνον̅ τοῦ σούπαση καί νά τόν ἐπήγαιναν εἰς τόν σούπασην · ὁ
ἄνος̅ τοῦ σούπαση (ἐπειδή καί αὐτόν εἶχεν ἐρωτήσει)268, τόν ἀποκρίθη,
σιν3ρε τήν αἰτίαν διά τήν ὁποίαν εἶναι σφαλισμένος αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης
εἰς αὐτό τό κλουϐί, δέν // ἠμπορεῖ νά σέ τήν εἰπῆ ἄλλος τινάς καλλήτερα
ἀπό αὐτόν · ὁ Δόν Κισσότης ἀκούωντας αὐτήν τήν ὁμιλίαν ἀποκρίθη ·
ἄν οἱ ἀφεντ1 σας ὦ σιν3ροι καϐαλλ2ροι269 ἐδιαϐάσατε ἰϛορίαις τῶν κα-
βαλλ2ρων θέλω σᾶς Δηλωποιήσει270 τήν συμφοράν μου, εἰδέ καί δέν ἐδια-

266Tachadura no legible. – 267Tachadura (το χέρι του). – 268No existe paréntesis en Franciosini.
– 269καϐαλλιέρος / καϐαλλιέρης. – 270Mayúscula.
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βάσατε δέν κάμνει χρεῖα νά σᾶς τήν διηγηθῶ · ἔφθασαν ὡς τόσον ὁ παπᾶς
καί ὁ παρπέρης ἀκούωντας271 πῶς οἱ Διαϐάτες ὁμιλοῦσαν μέ τόν Δόν Κισ-
σότην, διά νά τόν ἀποκριθοῦν // εἰς τρόπον ὁποῦ νά μήν καταλάϐῃ τήν
τέχνην τους · ο κανονικός ἀποκρίθη τόν Δόν Κισσότην εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ τόν
ἐρωτοῦσεν, βαϐαιώτατα ἀδελφέ μου νά ἠζεύρῃς πῶς ἐδιάϐασα ἰϛορίαις,
καί περισσάις μάλιϛα · θέλω σᾶς διηγηθεῖ λοιπόν τήν συμφοράν μου, εἶ-
πεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐπειδή καί καταλαϐαίνετε ἀπό τά τῆς καϐαλλ2ρίας,
πρέπει νά ἠζεύρῃς σιν3ρ καϐαλλ2ρη πῶς ἐμένα μέ ἐσφάλησαν εἰς αὐτό
τό κλουϐί διά μέσον γοη̈τείας οἱ κακοί γο//η̈τευταί ἀπό τόν φθόνον τους ·
ἐγώ εἶμαι πλανώμενος καϐαλλ2ρης, καί ὄχι ἀπό ἐκείνους ὁποῦ ἐνταφιά-
σθη ἡ φήμη τους εἰς τά σπλάχνα τῆς272 λήθης, ἀλλά ἀπό ἐκείνους ὁποῦ
καί ἐναντίον τῆς θελήσεως τοῦ ἰδίου φθόνου, καί ὅσων μάγων καί ἄν εὑ-
ρίσκωνται εἰς τήν περσίαν, εἰς τήν ἰνδίαν, καί εἰς τήν αἰθιοπίαν, θέλει νά
κάμῃ τό ὄνομά του ἀθάνατον διά νά εἶναι παράγδειγμα273 εἰς τούς μεγά-
λους αἰῶνες, καί νά μάθουν ἀπό αὐτόν ὅλοι οἱ πλανώμενοι καϐαλλ2ροι
// τήν ϛράταν ὁποῦ πρέπει νά κρατοῦν, ἄν φθάσουν εἰς τήν κορυφήν, καί
εἰς τό τιμημένον

41r. ὕψος τῶν ἁρμάτων · τήν ἀλήθειαν λέγει ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης ἀπό τήν
μάντζιαν, εἶπε τότε ὁ παπᾶς, πῶς τόν πηγαίνουν γοη̈τευμένον εἰς αυτό τό
ἁμάξι, ὄχι ἀπό ἐδικόν του πταίσιμον ἀλλά διά τήν κακήν γνώμην, ἐκείνων
ὁποῦ κατατρέχουν τήν ἀρετήν, καί ἐχθρεύονται τήν ἀνδρεῖαν · αὐτός εἶναι
σιν3ρε ὁ ἀσχημοειδής καϐαλλ2ρης, ἄν κατά τύχην ἄκουσες πουθενά τό //
ὄνομά του, τοῦ ὁποίου αἱ ἀνδρεῖαι, αἱ ἀνδραγαθίαι, καί τά ἡρωϊκά του κα-
τορθώματα θέλουν γραφῆ εἰς προύντζινους, καί εἰς μάρμαρα, ἄν καί βάνῃ
ὅλην τήν δύναμίν του ὁ φθόνος διά νά τά ἀμαυρώσῃ, καί ἡ κακία διά νά
τά κρύψη · ὅταν ὁ κανονικός ἄκουσε τά λόγια τοῦ Δόν Κισσότη, καί τοῦ
παπᾶ ὀλίγον ἔλειψε νά κάμῃ τόν ϛαυρόν του, καί δέν ἤζευρε τί τοῦ ἐσυ-
νέϐη, καί ὅλοι οἱ ἐπίλοιποι ὁποῦ ἦταν μαζή του ἐθαύμασαν · ὁ σάντζιος
ὁ ὁποῖος εἶχε πλησιάσει καί αὐτός // διά νά ἀκούσῃ ἐκείνην τήν ὁμιλίαν,
εἶπε · τώρα σιν3ροι ἐγώ θέλω νά σᾶς εἰπῶ ἕναν λόγον, καί μακάρι νά σᾶς
ἀρέσῃ, μακάρι νά μή σᾶς ἀρέσει274 ὅσον ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης εἶναι γοη-
̈τευμένος, ὅσον καί ἡ ἀφεντ1 σας, αὐτός ἔχει τά συλλογικά του σωϛά, καί
τρώγει καί πίνει κάι κάμνει ὅλα του τάἀναγκαῖα, ὡσάν καί κάθε ἄλλον, καί
ὥς καθώς ἔκαμνε καί ἐχθές, πριχοῦ νά τόν σφαλίσουν εἰς αὐτό τό κλουϐί,
καί σάν εἶναι ἔτζι διά τί θέλουν νά μέ κάμουν νά πιϛεύσω πῶς νά εἶ//ναι
γοη̈τευμένος · ἐγώ ἄκουσα ἀπό πολλούς ὁποῦ λέγουν πῶς οἱ γοη̈τευμένοι

271Tachadura (τους διαϐάτ). – 272Tachadura λυθ..). – 273Sic. – 274ἀρέσῃ / ἀρέσει.
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μήτε τρώγουν, μήτε κοιμῶνται, μήτε συντυχαίνουν, καί ὁ καϐαλλ2ρης μου
ἄν δέν τόν κάμουν νά σιωπήσῃ, θέλει ὁμιλήσει ὡσάν τριάντα προκουρα-
τόρους, καί γυρίζωντας πρός τόν παπᾶν εἶπεν, ἄχ δέσποτά μου δέσποτά
μου, ἐλoγίαζες πῶς ἐγώ δέν τό ἐγνώριζα, καί θαῤῥεῖς μέ τό νά σιωπῶ δέν
καταλαϐαίνω τίποτα, καί τό τέλος διά τό ὁποῖον γίνονται αὐταῖς ᾑ νέαις
γοη̈τεῖαις, ἤζευρε // πῶς σέ γνωρίζω, μέ ὅλον ὁποῦ ἔχεις σκεπασμένον τό
πρόσωπόν σου · κοντολογῆς ἐκεῖ ὁποῦ βασιλεύει ὁ φθόνος, δέν ἠμπορεῖ
νά ζήσῃ ἡ ἀρετή · ἀνάθεμά τόν Διάϐολον ὁποῦ ἄν ἔλειπαν τά καμώματά
του, αὐτή ἦτον ἡ ὥρα ὁποῦ ὁ καϐαλλ2ρης ἤθελεν ὑπανδρευθῇ μέ τήν βα-
σίλισσαν μικομικόνα, καί ἐγώ τό ὀλιγώτερον ἐγίνομουν Κόντες · ἐπειδή καί
δέν ἠμποροῦσα νά ἐλπίζω ἄλλο τόσον ἀπό τήν καλοσύνην τοῦ ἀσχημοειδῆ
καϐαλλ2ρου μου, ὡσάν καί ἀπό τήν // περισσήν μου δούλευσιν · ἀμή ἐγώ
βλέπωντας τέλος πάντων πῶς εἶναι ἀληθινόν ἐκεῖνο ὁποῦ
λέγουν, πῶς ὁ τρoχός τῆς τύχης, γυρίζει περισσότερον ἀπό μία μυλόπε- 41v.
τραν · ἐγώ σιν3ροι, πικραίνομαι διά τήν γυναῖκα μου, καί διά τά παιδ1
μου, διότι τώρα ὁποῦ ἤλπιζαν νά ἰδοῦν τόν πατέρα τους κοπερνάτορα κᾀμ-
μίας νήσου, ἤ επίτροπον κᾀνενοῦ Βασιλείου, θέλουν τόν ἰδῆ παΐζην · ὅλα
αὐτά ὁποῦ εἶπα δέσποτά μου δέν τά εἶπα μέ ἄλλον σκοπόν, παρά διά νά
σέ // παρακαλέσω νά εὐσπλαγχνισθῇς εἰς τήν ἀτιμίαν ὁποῦ γίνεται εἰς τόν
καϐαλλ2ρην μου, καί κοίταξε καλά νά μή σέ ἐρωτήσῃ ὁ θεός εἰς τήν ἄλλην
ζωήν διά αὐτήν τήν φυλακήν, καί τό πταίσιμον εἶναι ἐδικόν σου, ἄν ὁ κα-
βαλλ2ρης μου ὁ Δόν Κισσότης, δέν δίδει ἐκείνην τήν βοήθειαν, καί δέν κά-
μνει ἐκείνην τήν καλοσύνην ὁποῦ ἤθελε νά κάμῃ, ἐν ὅσῳ καθήσει κλεισμέ-
νος · αὐτό εἶναι ἄλλο εἶπε τότε ὁ παρπέρης, καί ἐσύ, σάντζιο εἶσαι ἀπό τήν
συντροφίαν τοῦ καϐα//λλ2ρου σου, μά τήν πίϛην μου, καί ἐσύ ὡς καθώς
βλέπω κινδυνεύεις νά ἔμπῃς εἰς τό κλουϐί, καί νά μείνῃς καί ἐσύ γοη̈τευμέ-
νος ὡσάν καί ἐκεῖνον, διά ἐκεῖνο ὁποῦ μετέχεις ἀπό τά ἤθη του, καί ἀπό
τήν καϐαλλ6ρίαν του, κακή ὥρα ἦτον ὅταν ἐπίϛευσες εἰς τάς ὑποσχέσεις
του, καί εἰς χειρότερην ὥραν ἐμπῆκεν εἰς τόν νοῦν σου, τό νησί ὁποῦ τόσον
ἐπιθυμᾶς · ἄν ἐγώ ἐπιθυμῶ νησία, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἄλλοι ἐπιθυμοῦν
ἄλλα χειρότερα, καί τά ἔργα ἐ//παινοῦν τόν μάϛορα, καί ὤντας ἄνθρωπος
ἠμπορῶ νά φθάσω νά γίνω καί πάσσας ὄχι μόνον γοπερνάτορας ἑνοῦ νη-
σίου, πόσῳ μάλλον ὁποῦ ὁ καϐαλλ2ρης μου ἠμποροῦσε νά κερδίσῃ τόσα
πολλά νησία, ὁποῦ νά μήν εὑρίσκῃ εἰς ποιούς νά τά δώσῃ · κοίταξε σιν3ρ
παρπέρη τόν τρόπον ὁποῦ συντυχαίνεις, ὅτι δέν εἶναι κάθε πρᾶγμα νά ξου-
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ρίζῃς, καί εἶναι διαφορά ἀπό τό πέτρον, ὡς τόν ϝιοϐάνον275 · ἐγώ τό λέγω
αὐτό διά τί ὅλοι γνωριζόμα//σθεν, καί ἐμένα δέν ἠμποροῦν νά μέ δώσουν λι-
χνάρια διά φανάρια · καί ὅσον μέν διά τήν γοη̈τείαν τοῦ καϐαλλ2ρου μου,
ὁ θεός εἶναι ἀπό πάνω, καί τά βλέπει ὅλα, καί φθάνει τόσον, διότι ὅσον
σκαλίζει τινάς περισσότερον τήν κοπρίαν τόσον περισσότερον βρομᾶ276 ·
ὁ παρπέρης δέν ἠθέλησε νά τόν ἀποκριθῇ τίποτα τόν σάντζιον, διά νά μή
φανερώσῃ μέ τήν ἁπλότητά του ἐκεῖνο ὁποῦ αὐτός ἔπασχεν νά τό κρατοῦν
μυϛικόν, καί διά τοῦτο εἶπεν // τόν κανονικόν, νά ὑπάγῃ πλέον ἔμπροσθεν,
ὅτι τοῦ ἤθελεν διηγηθῇ τήν αἰτίαν, ὁποῦ ἦ-

42r. τον ὁ ΔόνΚισσότης κλεισμένος εἰς τό κλουϐί, καί ἄλλα πράγματα ὁποῦ τόν
ἤθελαν ἀρέσῃ ὁ κανονικός ἐπῆγεν ἐμπροϛά, καί ἔϛεκε μέ μεγάλην προ-
σοχήν νά ἀκούσῃ ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελε νά διηγηθῇ ὁ παπᾶς διά τήν ποιό-
τητα, ζωήν, τρέλλαν, καί ἤθη τοῦ Δόν Κισσότη, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐφανέρωσεν
ἐν συντομίᾳ τήν αἰτίαν τῆς πλάνης του, καί ἐκεῖνα // ὁποῦ τοῦ ἐσυνέϐη-
καν ἀπό τήν ἀρχήν, ἕως ὁποῦ τόν ἔϐαλαν εἰς τό κλουϐί, καί τόν σκοπόν
ὁποῦ εἶχαν βάλλη διά νά τόν ὑπάγουν εἰς τόν τόπον του διά νά εὕρουν
κᾀμμίαν θεραπεῖαν εἰς τήν τρέλλαν του · οἱ δοῦλοι, καἰ ὁ κανονικός ἐθαύ-
μασαν ἐκ δευτέρου ἀκούωντας τήν ἰϛορίαν τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἀφ’οὗ
ἐτελείωσε τόν λόγον του ὁ παπᾶς, εἶπεν ὁ κανονικός, μέ φαίνεται κατά
ἀλήθειαν σιν3ρε πῶς νά προξενοῦν μεγάλην βλά//βην εἰς τήν Δημοκρα-
τεῖαν αὐτά τά βιϐλία τῆς καϐαλλ2ρίας, καί μέ ὅλον ὁποῦ ἐγώ ἐδιάϐασα
ταῖς ἀρχαῖς τῶν περισσσῶν βιϐλίων τῆς καϐαλλ2ρίας, μέ ὅλον τοῦτο δέν
ἐδώθηκα μήτε ἐντιμεύθηκα νά διαϐάσω κᾀνένα ἀπό τήν ἀρχήν ἕως τό τέ-
λος, διότι μέ φαίνεται πῶς ὅλα ἕνα καί τό αὐτό νά εἶναι, καί νά μή περιέχῃ
τό ἕνα περισσότερον ἀπό τό ἄλλο, καί ἐγώ μέ τήν ὀλίγην μου γνῶσιν τά πα-
ρομοιάζω αυτά τά βιϐλία // τῆς καϐαλλ2ρίας μέ τά παραμύθια, τά ὁποῖα
δέν εἶναι διά ἄλλο παρά διά ἐγλεντζέν καί ὄχι διά μάθησιν, εἶναι γεμάτα
ἀπό ψεύματα, καί μερικαῖς φοραῖς ὡς καθώς εἶπα προξενούν βλάϐην εἰς
ἐκείνους ὁποῦ τά διαϐάζουν · ὁ παπᾶς τοῦ ἀποκρίθη πῶς μέ τό νά εἶναι
καί αὐτός τῆς ἰδίας διαθέσεως, καί γνώμης, καί μέ τό νά μισᾶ τά βιϐλία τῆς
καϐαλλ2ρίας, εἶχε κάψη ὅλα τά βιϐλία τοῦ Δόν Κισσότη, τά ὁποῖα ἦτον
περισσά · τοῦ ἐ//διηγήθη τήν ἐξέτασιν ὁποῦ εἶχε κάμη εἰς αὐτά, καί πῶς
εἶχε διαλλέξη μερικά καί ἐκράτησεν, ἀμή τά ἐπίλοιπα τά ἐκαταδίκασεν εἰς
τήν φωτείαν277 · ἀκούωντας αυτά ὁ Κανονικός ἐγέλασε κατά πολλά, καί εἶ-

275Cervantes dice: «algo va de Pedro a Pedro» pero Franciosini corrige«da Petro á Giovanni», tal
como nuestro copista. – 276Cervantes dice: «es peor meneallo». El copista sigue a Franciosini:
«perche piu puzza quanto piu si stuzzica» al que sigue nuestro copista. – 277Sic.
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πεν, ἐμένα δέν μέ ἀρέσει ἄλλο ἀπό αυτά τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας, παρά
ὅταν οἱ ποιηταί αὐτῶν μυθολογοῦν διά τά ὑποκείμενα, ὁποῦ δια-
φεντεύουν, διότι τότε δείχνουν μίαν καλήν γνῶσιν, δίδωντας μακρύν καί 42v.
εὐρύχωρον κάμπον, εἰς τόν ὁποῖον νά ἠμπορῇ νά τρέχῃ τό κονδῆλι ἄ-
φοϐα,278 καί διηγοῦνται ναυάγια, φουρτοῦναις, συμβεϐηκότα, συναπαν-
τήματα, πολέμους, ἱϛορῶντας ἕναν καπετάνον ἀνδρεῖον μέ ὅλα ἐκεῖνα τά
μέρη, ὁποῦ εἶναι ἀναγκαῖα εἰς τό νά γένῃ τοι//οῦτος, δείχνωντάς τόν γνωϛι-
κόν, προγνωρίζωντας ταῖς πονηρίαις τοῦ ἐχθροῦ, καί εὔγλωστον ῥήτορα,
καταπείθωντας, ἤ ἀποτρέπωντας τούς σουλδάτους279 του, φρόνιμον εἰς
ταῖς συμβουλαῖς, ταχῦν εἰς τό νά βάλλῃ εἰς πρᾶξιν τάς ἀποφάσεις, γεν-
ναῖον τόσον εἰς τό νά προσκαρτερῆ, ὅσον καί εἰς τό νά πηγαίνῃ καί ἐπάνω
εἰς τούς ἐχθρούς, ἱϛορῶντας ποτέ μέν ἕναν θλιϐερόν, καί τραγῳδικόν συμ-
βεϐηκός, ποτέ δέ ἕνα χαρούμε//νον, καί αἰφνίδιον συναπάντημα, αὐτοῦ
μίαν ὡραιοτάτην Δάμαν τιμημένην, γνωστικήν, καί σεμνήν, ἐδώ ἕναν κα-
βαλλ2ρην χριϛιανόν, ἀνδρεῖον, καί εὐγενῆ, ἐκεῖ ἕναν ἄσχημον, βάρϐαρον,
ἀχρεῖον, καί δύσφημον, καί εἰς τό ἄλλο μέρος, ἕνα πρέντζιπα φιλάνθρω-
πον γενναῖον, καί ϛοχαϛικόν, παραστήνωντας καλοσύνην, καί ἐμπιϛοσύ-
νην τῶν ὑπηκόων, μεγαλειότητα, καί χάριτες τῶν ἀρχόντων, ποτέ μέν ἠμ-
πορεῖ νά // φανῆ ἀϛρονόμος, ποτέ δέ ἐπιτήδειος κοσμογράφος, ποτέ μέν
μουσικός, ποτέ δέ πρακτικός, καί μαθηματικός εἰς τά πολιτικά, καί μερι-
καῖς φοραῖς ὅταν τό καλέσῃ ἡ χρεῖα γίνεται καί νεκρομάντης, ἠμπορεῖ νά
φανερώσῃ ταῖς πονηρίαις τοῦ Ὀδυσσέα, τήν εὐσπλαγχνίαν280 τοῦ Αἰνείου,
τήν ἀνδρεῖαν τοῦ Ἀχιλλέα, ταῖς δυστυχίαις τοῦ Ἔκτορος, ταῖς προδοσί-
αις τοῦ Σίνωνος, τήν φιλίαν τοῦ Εὑριάλου, τήν μεγαλοψυχίαν τοῦ Ἀλεξάν-
δρου, // τήν δύναμιν τοῦ Καίσαρος, τήν πραότητα, καί δικαιοσύνην τοῦ
τραϊανοῦ, τήν ἐμπιϛοσύνην τοῦ Ζωπύρου, τήν φρονιμάδα τοῦ Κάτωνος,
καί τέλος πάντων ὅλα ἐκεῖνα τά ἔργα ὁποῦ ἠμποροῦν νά κάμουν τέλειον
ἕναν ἄνον̅ εὐγενῆ, ποτέ μέν δίδωντάς τα εἰς ἕναν μοναχόν, ποτέ δέ διαμοι-
ράζωντάς τά εἰς πολλούς καί περιγράφωντάς το αὐτό μέ νό-
ϛιμην φράσιν καί μέ ἐπιτήδειον ἐφεύρεσιν ὁποῦ νά πλησιάσῃ ὅσον ἠμπο- 43r.
ρεῖ περισσότερον εἰς τήν ἀλήθειαν, θέλει φανῆ δίχως κᾀμμίαν ἀμφιϐολίαν,
ὡσάν ἕνα πανί ἀπό διάφορα, καί εὔμορφα ῥέματα ὑφασμένον, ὁποῦ ὅταν
τελειωθῇ νά εἶναι τόσον τελείον, καί πολυποίκιλον, ὁποῦ νά ἐπιτύχῃ τό
καλλήτερον τέλος, ὁποῦ // ἐπιθυμεῖται εἰς τάς συνθέσεις, ὁποῦ εἶναι τό Δι-
δάσκειν, καί εὐφραίνειν ὁμοῦ, ἐπειδή καί ἡ ἀσύνθετση γραφή αὐτῶν τῶν
βιϐλίων, δίδει αἰτίαν τοῦ νά φανῇ ὁ ποιητής ληρικός, τραγικός, καί κωμι-
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κός μέ ὅλα ἐκεῖνα τά μέρη, ὁποῦ περιέχει μαζῆ της ἡ γλυκωτάτη, καί νόϛιμη
σοφία τῆς ποιητικῆς καί τῆς ῥητωρικῆς τέχνης.

Κεφάλαιον μη:ον

Εἰς τό ὁποῖον ὁ Κανονικός ἀκολουθεῖ τήν ὁμι-
λίαν τῶν Βιϐλίων τῆς καϐαλλ6ρίας281

Κατά ἀλήθειαν καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρ Κανονικέ, ἔτζι εἶναι εἶ-
πεν ὁ Παπᾶς, καί διά τοῦτο εἶναι πλέον ἀξιοκατηγόρητοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἕως
τώρα ἐσύνθεσαν τοιαῦτα βιϐλία, δίχως νά ἀποϐλέπουν εἰς κᾀμμίαν καλήν
ὁμιλίαν, μήτε εἰς τήν τέχνην μήτε εἰς τούς κανόνας, διά τῶν ὁποίων ἠμπο-
ροῦσαν νά ὁδηγηθοῦν καί νά φθάσουν εἰς // τήν πεζογραφίαν, εἰς ἐκεῖνον
τόν τέλειον βαθμόν, ὁποῦ ἔφθασαν εἰς τούς ϛίχους ἕλληνές τε καί λατῖνοι ·
καί ἐγώ ἔλαϐα τήν πείραξιν εἶπεν ὁ κανονικός καί ἐσύνθεσα ἕνα ἀπό αὐτά
τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας, φυλάτζωντας ὅλα τά πόντουρα ποῦ ἐπροεῖπα,
καί νά σέ εἰπῶ τήν ἀλήθειαν, ἔγραψα παραπάνω ἀπό ἑκατόν κόλα, καί διά
νά δοκιμάσω, ἄν ἀνταπροκίνουνταν εἰς τήν γνώμην μου, τά ἐδιάϐασα ἀνά-
μεσα εἰς ἄνους ὁποῦ εἶχαν πό//θον, καί ὁποῦ ἐσπεύδασαν εἰς τά τοιαῦτα,
καί ἀνάμεσα εἰς ἄλλους ἀμαθεῖς. ὁποῦ προσέχουν, καί νοϛιμεύονται μόνον
εἰς τάς γελοιώδεις περιόδους, καί εἶδα282 πῶς ὁ καθ’ἕνας μέ ἐπαίνεσε

43v. κατά πολλά · ἀμή μέ ὅλον τοῦτο δέν ἀκολούθησα ὄχι τόσον μέ τό νά μέ
ἐφάνη πρᾶγμα ἄπρεπον εἰς τό ἐπάγγελμά μου, ὅσον μέ τό νά βλέπω πῶς
εἶναι μεγαλήτερος ὁ ἀριθμός τῶν τρελλῶν παρά τῶν φρονίμων · καί ἀγ-
καλά καί εἶναι καλλήτερον νά εἶναι ἐπαινεμένος τινάς ἀπό ὀλίγους φρο-
νίμους παρά περιγελασμένος ἀπό πολλούς τρελλούς, // δέν θέλω ὅμως νά
ὑποταχθῶ εἰς τήν ἐτζαραγμένην283 τοῦ ἀσυϛάτου χωροῦ ὁ ὁποῖος ὡς ἐπί
τό πλεῖστον διαϐάζει τά τοιαῦτα βιϐλία, ὅμως ἐκεῖνο ὁποῦ μέ ἔκαμε νά
τό ἀφήσω, καί νά μήν τό τελειώσω εἶναι ἕνα ἐπιχείρημα ὁποῦ ἔκαμα εἰς
τόν ἑαυτόν μου ὁποῦ τό εὔγαλα ἀπό ταῖς Κωμωδίαις ὁποῦ γίνονται τώρα
λέγωντας ἄν αὐταῖς ὁποῦ συνηθίζονται τώρα τόσον ἐκεῖναις ὁποῦ εἶναι
εὐγαλμέναις ἀπό ἰϛορίαις, ὅσον // καί ἐκεῖναις ὁποῦ ἐφευρίσκουν ἀπό τόν
νοῦν τους ἐκεῖνοι ὁποῦ ταῖς παραστήνουν ὅλαις ἤ ᾑ περισσότεραις εἶναι
φλυαρίαις, καί πράγματα ὁποῦ δέν ἔχουν μήτε κεφάλι μήτε ποδάρια, καί

281Τítulo incompleto.Falta parte final del título en Cervantes y Franciosini [con altre cose degne
del suo ingegno]. – 282εἶδα / ἴδα. – 283No se lee bien.
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μέ κάθε τρόπον ὁ λαός ταῖς ἀκροάζεται μέ καλήν του καρδίαν, καί ταῖς
κρατεῖ καί ταῖς βεϐαιώνει διά καλαῖς, ὤντας τόσον μακρυά ἀπό τό νά εἶ-
ναι τοιαῦται · καί τόσον ᾑ ποιτές284 ὁποῦ ταῖς συνθέτουν, ὅσον καί ἐκεῖνοι
ὁποῦ ταῖς παραϛήνουν, λέγουν πῶς νά εἶναι τοι//αῦται ἐπειδή καί ἔτζι θέ-
λει ὁ λαός, καί ὄχι ἀλλίως, ὅτι ἐκεῖναις ὁποῦ ἀζίζουν κατά καί ἀκολουθοῦν
τόν μῦθον καθώς τό ἀπαιτῆ ἡ τέχνη δέν χρησιμεύουν, παρά εἰς τρεῖς τέσ-
σερες ὁποῦ νά ἔχουν γνῶσιν νά ταῖς καταλάϐουν, καί ὅλοι οἱ ἄλλοι μένουν
ὑϛερημένοι τῆς τέχνης των, καί ἐκείνους τούς δίδει χάρι περισσότερον νά
κινηγήσουν μέ τούς πολλούς διά νά φάγουν παρά μέ τούς ὀλίγους νά ἀπο-
κτήσουν φήμην · τό λοιπόν νά ὁποῦ θέλει γίνῃ ἕ//να βιϐλίον ἀνωφελές, ἀφ
οὗ ἐκάμα τόσον πολύν κόπον καί μεγάλον ἴδρωτα, διά νά φυλάξω τούς ὁρι-
σμούς ὁποῦ εἶπα, δίχως κᾀνένα ὤφελος · καί ἀγκαλά καί ἐδϊσχυρίσθηκα
μερικαῖς βολαῖς νά κάμω νά γνωρίσουν οἱ Κῳμωδοί πῶς γελ7ῦνται εἰς
αὐτήν τήν γνώμην ὁποῦ ἔχουν, καί συγχίζουν περισσότερον τόν λαόν, καί
πῶς ἤθελαν ἀποκτίσῃ περισσότερα κάμνωντας κομωδίαις ὁποῦ νά φυλά-
τζουν τήν τέχνην, παρά μέ ἐκεῖναις
ὁποῦ εἶναι θεμελιωμέναις εἰς γελοιώδη πράγματα, μέ ὅλον τοῦτο ϛέκονται 44r.
τόσον ϛαθερά, καί ἀμετάϐλητα εἰς τήν γνώμην τους ὁποῦ δέν εὑρίσκεται
δικαιολόγημα μήτε ἀπόδειξις ὁποῦ νά τούς μεταϐάλλῃ · ἐνθυμοῦμαι ὁποῦ
μίαν ἡμέραν εἶπα εἱς ἕναν ἀπό αὐτούς, εἰπέ με παρακαλῶ, δέν ἐνθυμᾶσαι
ὅτι δέν εἶναι πολλοί χρόνοι ὁποῦ ἔγιναν τρεῖς // τραγῳδίαις εἰς τήν ἰσπα-
νίαν ὁποῦ ταῖς ἐσύνθεσεν ἕνας μεγάλος ποιητής αὐτῶν των βασιλείων, αἱ
ὁποῖαι ἐϛάθηκαν τοιαῦται, ὁποῦ ἔκαμαν καί ἐχάρηκαν, καί ἐθαύμασαν
ὁμοῦ, ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ταῖς ἄκουσαν, τόσον ἁπλοί, ὅσον καί οἱ φρόνι-
μοι, τόσον οἱ χιδαῖοι, ὅσον καί οἱ σπουδαῖοι, καί ἐκέρδησαν περισσότερον
οἱ κωμῳδοί ἀπό ἐκεῖναις ταῖς τρεῖς μοναχαῖς, παρά ἀπό τριάντα, ἀπό ταῖς
πλέον καλλήτεραις, ὁποῦ νά // ἔγιναν ἀπό τότε καί ἐδόθε · ἡ ἀφεντία285 σου
θέλεις νά εἰπῇς μέ ἀποκρίθη διά τήν ἰζαπέλα, φυλλίδα, καί ἀλεξάνδραν,
διά αὐταῖς λέγω τοῦ εἶπα, καί εἰδές νά ζῇ ἡ ζωή σου ἄν ϛοχάζωνται τούς
ὁρισμούς τῆς τέχνης, καί ἄν μέ τό νά μήν τούς ἐϛοχάσθηκαν ἔγιναν παρα-
κάτω εὐμορφήτεραις, ἤ δέν ταῖς ἐπαίνεσεν ὅλος ὁ Κόσμος · ἔτζι ὁποῦ τό
σφάλμα δέν εἶναι τοῦ λαοῦ, ὁποῦ γυρεύει πράγματα ἄτακτα, ἀλλά εἰς ἐκεί-
νους ὁποῦ // δέν ἠζεύρουν νά παραϛήσουν ἄλλα πράγματα · ἐπρόσθεσα
καί εἰς αὐτά ἄλλα πολλά μέ τά ὁποῖα ὠς καθώς μέ φάνεται τόν ἄφησα
ὀλίγον συγχισμένον, ἀμή ὄχι πληρωφορημένον καί νικημένον τοῦ νά με-
ταϐαλθῇ από τήν σφαλεράν του γνώμην · ἡ ἀφεντ1 σου σινιόρ κανονικέ
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μέ αὐτό ὁποῦ μέ εἶπες μέ ἀνακαίνισες ἕνα παλαιόν μῖσος ὁποῦ ἔχω εἰς286
ταῖς κωμῳδίαις τούτου τοῦ καιροῦ, καί δέν εἶναι ὀλίγώτερον ἀπό ἐ//κεῖνο
ὁποῦ ἔχω εἰς τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας, διότι μέ τό νά πρέπῃ νά εἶναι
ἡ κωμῳδία ὡς καθώς λέγει ὁ Κικέρων287 ἕνας καθρέπτης τῆς ἀνθρωπίνης
ζωῆς, παράδειγμα τῶν ἠθῶν, εἰκών τῆς ἀληθείας, αὐταῖς ὁποῦ γίνονται
τώρα, εἶναι καθρέπτης τῶν φλυαριῶν, παράδειγμα τῶν περιγελοίων, καί
εἰκών τῆς τρέλλας, ἐπειδή καί τί μεγαλήτερον σφάλμα ἠμπορεῖ νά εἶναι εἰς
τήν ὑπόθεσιν τῆς διηγήσεώς μας ὁποῦ νά εὐγαίνῃ ἕξω ἕνα μω//ρό παιδί
φασκ7μένον, εἰς τήν πρώτην σκηνήν τῆς πρώτης τάξεως, καί ὕϛερον εἰς
τήν δευ-

44v. τέραν νά εὐγαίνῃ τέλειος ἄνδρας · καί τί φλυαρία ἠμπορεῖ νά γένῃ μεγαλή-
τερη, παρά ὁποῦ νά μᾶς δείχνουν ἕναν γέροντα ἀνδρεῖον, καί νέον δειλόν,
δωρυφόρον ῥήτορα, καί νέον δοῦλον σύμβουλον, Βασιλέαν ἐργάτην καί
πριντζιπέσσαν δοῦλαν · τί θέλω εἰπῆ διά τήν παρατήρησιν ὁποῦ κάμουν
τῶν καιρῶν, εἰς τούς ὁποίους ἐσυνέϐηκαν τά ἔργα // ὁποῦ μᾶς παραϛτί-
νουν288, ὅτι ἐγώ ἠμπορῶ νά εἰπῶ πῶς εἶδα κωμωδίαν, ὁποῦ ἡ πρώτη τάξις
ἄρχησεν εἰς τήν εὐρώπην, ἡ δευτέρα εἰς τήν ἀσίαν, ἡ τρίτη εἰς τήν Ἀφρι-
κήν καί ἄν ἦτον ἡ κωμῳδία289 εἰς τέσσεραις πράξεις, ἡ τετάρτη ἤθελε τε-
λειώσῃ εἰς τήν ἀμερικήν, καί ἔτζη ἤθελε γίνῃ εἰς τά τέσερα290 μέρη τοῦ
Κόσμου · καί ὑποθετικῶς ἡ μίμησις εἶναι τό καλλήτερον ὁποῦ πρέπει νά
ἔχῃ ἡ κωμωδία291, ἀμή πῶς ἠμπορεῖ νά ἀρέ//σῃ εἰς κᾀνένα γνωστικόν, ὅτι
προσποιούμενος ἕνα ἔργον ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς τόν καιρόν τοῦ βασιλέως
Πιπίνου, καί τοῦ Κάρλου τοῦ μεγάλου, παραϛίνουν εἰς τόν ἴδιον καιρόν
τόν αὐτοκράτορα ἡρακλήν292, ὁποῦ ἐμπῆκεν μέ τόν ϛαυρόν εἰς τήν ἱερου-
σαλήμ, καί ἐκεῖνον ὁποῦ ἐλευθέρωσε τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν, μέ τόν Ϝγο-
φρέδο293 Πουλίονε, ὁποῦ ἔτρεζεν εἰς τό μέσον μία μεγάλη ποσότης χρονῶν,
ἀπό τό ἕνα συμβεϐηκός // εἰς τό ἄλλο, καί ὤντας θεμελιωμένη ἡ Κωμῳδία
ἐπάνω εἰς ἕνα πρᾶγμα πεπλασμένον, τήν ἀνακατώνουν μέ ἀληθιναῖς ἱϛο-
ρίαις, καί μέ ἄλλα πράγματα ὁποῦ ἐσυνέϐηκαν εἰς διάφορα προσώπατα,
καί καιρούς · καί αὐτό ὄχι μέ τρόπους ἀληθοειδείς, ἀλλά μέ πράγματα φα-
νερά, καί τό χειρότερον εἶναι, ὁποῦ εὑρίσκoνται ἀμαθεῖς, ὁποῦ λέγουν πῶς
αὐτό εἶναι τό καλλιώτερον, καί ὅτι τό νά κάμουν ἀλλίως εἶναι νά γυρεύουν
πράγμα//τα πολλά δεινά, καί ἄν ὁμιλήσωμεν διά ταῖς πνευματικαῖς κωμῳ-
δίαις, ὤ πόσα ψευδῆ θαύματα προσποιοῦνται, ἀποδίδωντας εἰς ἕνα ἅγιον

286Tachadura (τα βιϐλία). – 287Innovación del copista. En Cervantes dice Tulio. Franciosini
entre paréntesis (come dice Tullio). – 288παραστίνουν / παραστήνουν. – 289κωμωδία /
κωμῳδία. – 290Sic. – 291Sic. – 292Sic. – 293Godofredo de Bullón.
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τά θαύματα τοῦ ἄλλου, καί μάλιϛα ἔχουν τόσην τόλμην, καί προσποιοῦν-
ται εἰς ταῖς μεμιασμέναις θαύματα, καί δέν τό κάμουν μέ ἄλλον σκοπόν,
παρά μέ το νά τούς φαίνεται πῶς τεργ1ζουν τά θαύματα, ὡς καθώς λέ-
γουν αὐτοί, διά νά θαυμάσουν οἱ ἰδιῶται βλέπωντας τοιαύτην Kωμῳ//δίαν,
ὁποῦ ὅλα αὐτά προζενοῦν καταφρόνεσιν εἰς τήν ἀλήθειαν, βλάϐην εἰς ταῖς
ἱϛο-
ρίαις, καί κάμουν ἐπίψογον τήν ἀγχίνοιαν τῶν ἰσπανιοτῶν διότι οἱ ξένοι 45r.
ὁποῦ παρατηροῦν μέ μεγάλην ἐπιμέλειαν τούς νόμους τῆς Kωμῳδίας, μᾶς
κρατοῦν διά βαρϐάρους, καί ἀμαθεῖς, ἀκούωντας ταῖς φλυαρίαις, ὁποῦ
ἡμεῖς λέγομεν εἰς αὐτές καί δέν ἤθελεν ἦσθαι294 ἀρκετόν δικαιολόγημα, τό
νά εἰπῇ τινάς πῶς ὁ κυριότερος σκο//πός ὁποῦ ἔχουν ᾑ εὔτακται295 Δημο-
κρατεῖαις, δίδωντας ἄδειαν νά γίνωνται φανεραῖς ᾑ κωμῳδίαις, δέν εἶναι
ἄλλο, παρά νά περνᾶ ὁ ὄχλος τόν καιρόν του, μέ τίμιαν περιδιάϐασιν, καί
νά ἀφίνωνται ἀπό τά κακά ἤθη ὁποῦ προζενοῦνται ἀπό τήν ἀμέλειαν, καί
ὀκνηρίαν, καί ὅτι ἐπειδή καί ἐπιτυχαίνουν τόν σκοπόν τους μέ κάθε λο-
γᾶς κωμῳδίαν, καλήν, ἤ κακήν, δέν κάμνει χρεῖα296 νά βάνουν νόμους //
μήτε νά ϛενοχωροῦνται ἐκεῖνοι ὁποῦ ταῖς συνθέτουν καί ταῖς παραϛαί-
νουν297, εἰς τό νά ταῖς κάμουν, καθώς ἔπρεπε νά εἶναι καμωμέναις · εἰς
τό ὁποῖον ἤθελεν ἀποκριθῇ πῶς αὐτόν τόν σκοπόν τους ἤθελαν τόν ἐπι-
τύχῃ πολλά καλλήτερα μέ ταῖς καλαῖς κῳμωδίαις298, παρά μέ ταῖς κακαῖς
· διότι ἀκούωντας299 κωμῳδίαν τεχνικήν καί εὔτακτον, ὁ ἀκροατής ἤθελε
χαρῇ βλέπωντας τά γελοιώδη πράγματα, θέλει //διδασκαλευθῇ ἀπό ταῖς
ἀληθιναῖς ἱϛορίαις, θέλει θαυμάσει διά τά συμβεϐηκότα, θέλει γίνη ϛοχα-
στικός καί φρόνιμος μέ τά παραδείγματα, θέλει μισήσει τήν κακίαν, καί
θέλει γίνη ἐραϛής τῆς ἀρετῆς, καί εἶναι ἀδύνατον νά μήν εὐφραίνῃ, καί νά
μήν ἀρέσῃ ἡ κωμῳδία ὁποῦ ἔχει ὅλα τοῦτα τά μέρη, πολύ περισσότερον
ἀπό ἐκείνην ὁποῦ τά ὑϛερεῖται, ὡς καθώς εἶναι αὐταῖς ὁποῦ καθημερινῆς
παραϛίνουν εἰς τούς // καιρούς μας · καί ὅσον μέν διά αὐτό δέν πρέπει νά
δίδουν τό πταίσιμον εἰς τούς ποιητάς ὁποῦ ταῖς συνθέτουν, ἐπειδή καί εἶ-
ναι μερικοί ἀπό αὐτούς, ὁποῦ γνωρίζουν πολλά καλά ὁποῦ σκοντάντουν,
καί ἠζεύρουν ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νά γίνῃ, ἀμή μέ τό νά ἔγινεν ἡ Κωμῳδία
μία πραγματεῖα ὁποῦ πουλεῖται λέγουν (καί λέγουν τήν ἀλήθειαν) πῶς οἱ
κωμῳδοί, δέν ταῖς ἀγοράζουν ἀπό λόγου τους, ἄν δέν εἶναι καμωμέναις
εἰς ἐκεῖνο τό εἶδος,
Kαί διά τοῦτο ὁ ποιητής πάσχει νά ταῖς κάμῃ κατά τήν θέλησιν τοῦ Κω- 45v.

294Irrealidad potencialidad, apódosis, ἦσθαι. – 295Sic. – 296γενικά αντί χρειάζεται. – 297παρα-
σταίνουν / παραστήνουν / παραστίνουν. – 298Sic. – 299Tachadura (κακήν).
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μωδοῦ, ὁποῦ ἔχει νά τόν πληρώσῃ τό ποίημά σου300 καί πῶς εἶναι αυτή ἡ
ἀλήθεια, ἠμποροῦμεν νά τό γνωρίσωμεν, ἀπό μερικαῖς Κωμωδίαις, ὁποῦ
ἐσύνθεσεν ἕνας ἐπιτηδειότατος ποιητής εἰς αὐτά τά βασίλεια, μέ τόσην νο-
ϛιμάδα, καί μέ τοιούτους κεκαλωπισμένους // στίχους, μέ τόσον δειναῖς
ἔννοιαις, καί τέλος πάντων γεμάταις ἀπό εὐγλωτζίαν, καί ἐκλεκτήν φρά-
σιν, ὁποῦ ἐκηρύχθη ἡ φήμη του πανταχοῦ, καί μέ τό νά ἠθέλησε νά ταῖς
καταϛρώσῃ, κατά τήν θέλησιν ἐκεινῶν ὁποῦ ταῖς παραϛήνουν, δέν ἔφθα-
σαν ὅλαις, καθώς ἔφθασαν μερικαῖς εἰς ἐκεῖνον τόν τελείον βαθμόν ὁποῦ
πρέπει · ἀμή μερικοί ταῖς συνθέτουν τόσον ἄτακταις, ὁποῦ ἀφ’οὗ ταῖς πα-
ραϛήνουν // κάμνει χρεῖα νά φύγουν οἱ κωμῳδοί, καί νά ξεμακρύνουν φο-
βούμενοι, μήπως καί τους παιδεύσουν, ὡς καθώς ἐσυνέϐη συχνάκις, μέ τό
νά ἐπαράϛησαν πράγματα εἰς ἀτιμίαν μερικῶν πρετζίπων301, καί εἰς κα-
ταφρόνησιν μερικῶν φαμιλ4ν, καί ὅλα αὐτά τά ἄτοπα ἤθελαν παύσῃ μά-
λιϛα, καί ἄλλα πολλά ἄν ἤθελεν ἦσθαι302 εἰς τήν ἀρχήν κᾀνένας σοφός,
καί γνωϛικός ἄνος̅, ὁποῦ νά ἐξετάζῃ ὅλαις ταῖς κω//μῳδίαις, πριχοῦ νά
παραϛιθοῦν303, δίχως τοῦ ὁποίου τήν βοῦλλαν, νά μήν ἠμπορῇ τινάς νά
παραϛίσῃ κᾀμμίαν λογᾶς κωμῳδίαν, εἰς ὅλην τήν ἰσπανίαν, καί μέ αὐτόν
τόν τρόπον οἱ κωμῳδοί ἤθελαν ἔχῃ τήν ἔγνοιαν να ϛέλνουν ταῖς κωμῳδίαις
τούς εἰς τήν αὐλήν καί ἐκεῖνοι ὁποῦ ταῖς συνθέτουν ἤθελαν βάλλῃ μεγα-
λητέραν ἐπιμέλειαν, καί σπουδήν εἰς τήν σύνθεσίν τους, ἠζεύρωντας πῶς
ἤθελαν νά ἐζεταχθοῦν τά ποιή//ματά τους, καί τοιουτοτρόπως ἤθελαν γίνῃ
καλαῖς καί εὔμορφαις κωμῳδίαις · καί ἄν εἰς αὐτόν τόν ἴδιον, ἤ εἰς κᾀνέναν
ἄλλον ἤθελε δοθῇ ἄδεια νά ἐξετάση τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας ὁποῦ ἤθε-
λαν συντεθῇ τώρα νεωϛί, ἤθελαν γίνῃ τόσον εὔμορφα, καί νόϛιμα, ὁποῦ
μέ τό φως304 αὐτῶν τῶν νέων βιϐλίων, ἤθελαν σκοτειν1σῃ τά παλαιά, καί
ἤθελαν εἶσθαι305 ἕνας τιμημένος ἐγλεντζές, ὄχι μόνον ἐκεινῶν ὁποῦ

46r. δέν ἔχουν κᾀμμίαν δουλείαν, ἀλλά καί ἐκεινῶν ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς μεγά-
λαις ἀσχολίαις, ἐπειδή καί δέν εἶναι δυνατόν νά ϛέκῃ πάντοτε τό δοξάρι
τεντωμένον, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη ποιότης, δέν ἠμπορεῖ χωρίς περιδιάϐασιν
καμμίαν · εὐρισκόμενοι αὐτοί οἱ δύω τους εἰς αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις, τούς
ἔφθασαν ὁ παρπέρης, καί εἶπε πρός τόν πα//πᾶ, αὐτοῦ εἶναι σιν3ρε ὁ τό-
πος ὁποῦ εἶπα, νά βοσκήσουν τά βόδια καί νά καθήσωμεν καί ἡμεῖς ἕως
νά περάσῃ ἡ μεγάλη καῦσις306 του μεσημερίου · ἔτζι μέ ἐφάνη καί ἐμένα
ἀποκρίθη ὁ παπᾶς, καί λέγωντας εἰς τόν κανονικόν ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυλλο-
γοῦνταν νά κάμῃ, ἠθέλησε καί αὐτός νά μείνῃ μαζῆ τους, τόσον διά τήν

300Error (του). – 301Sic. – 302ἦσθαι / εἶναι. – 303Sic. – 304Sic. – 305εἶσθαι / ἦσθαι. –
306Tachadura (τοῦ ἡλίου).
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τοποθεσίαν ἐκείνου τοῦ ἰσκιώδους δάσους ὅσον καί διά τήν συναναϛρο-
φήν τοῦ παπᾶ, καί διά νά μάθῃ // καταλεπτῶς ταῖς ἀνδραγαθίαις τοῦ Δόν
Κισσότη · καί ἔτζι ἔκραξε τούς δούλους του καί τούς εἶπε νά ὑπάγουν εἰς
τήν ὀϛαρίαν ὁποῦ δέν ἧτον μακρυά, καί νά φέρουν ἕνα ἄλογον ὁποῦ εἷχε
ϛείλη ἐμπροϛά φορτωμένον ἀπό φαγησιρά πράγματα, καί νά ὑπάγουν καί
ὅλα τά ἄλλα ἄλογα νά τά ἀφήσουν ἐκεῖ, διότι εἶχε κατά νοῦν νά μείνῃ
ἐκεῖ ἐκείνην τήν νύκτα · ἐν ὅσῳ εὑρίσκουνταν αὐτοί εἰς αὐταῖς ταῖς ὁμι-
λίαις, ὁ σάντζιος βλέ//πωντας πῶς δέν τόν ἔϐλεπε τινάς, ἐπλησίασεν εἰς
τό κλουϐί τοῦ Δόν Κισσότη, καί τοῦ εἶπε, σιν3ρε ἐγώ ἤθελα νά σέ εἰπῶ
κάτι τί, δι’αὐτήν τήν γοη̈τεύουσαν, διότι αὐτοί οἱ δύω ὁποῦ ἔρχονται μαζῆ
μας μέ τά πρόσωπά τους σκεπασμένα εἶναι ὁ παπᾶς, καί ὁ παρπέρης τοῦ
τόποῦ μας, καί μέ φαίνεται πῶς αὐτοί νά ηὗραν αὐτήν τήν μηχανήν, καί
σέ ἔφεραν τήν ἀφεντ1 σου εἰς αὐτήν τήν ϛάσιν, καί ὄχι διά ἄλλο, παρά
ἀπό τόν φθόνον // ὁποῦ ἔχουν, βλέπωντας τήν ἀφεντ1 σου πῶς κάμεις
μεγαλήτεραις ἀνδραγαθίαις ἀπό ὅλους τους · ὤντας αὐτό λοιπόν ἀλήθεια,
ἀκολουθεῖ πῶς δέν εἶσαι γοη̈τευμένος, ἀλλά ζαλισμένος, καί διά τήν δο-
κιμήν θέλω νά σέ ἐρωτήσω ἕνα πρᾶγμα, καί ἄν μέ ἀποκριθῇς, ὡς καθῶς
θαῤῥώ νά μέ ἀποκριθῇς, θέλεις ἰδῇ ὀφθαλμοφανῶς αὐτήν τήν ἀπάτην καί
θέλεις τό γνωρίσει πῶς δέν εἶσαι γοη̈τευμένος, ἀλλά ὁ νοῦς σου παρμένος
· ἐρώ-
τησέμε ὅ,τι θέλεις καλέ μου σάντζιο ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἐγώ 46v.
θέλω σέ ἀποκριθῆ ὡς καθώς ἀγαπᾶς · καί ὅσον μέν διά αὐτό ὁποῦ λέγεις,
πῶς αὐτοί ὁποῦ εἶναι ἐδώ, νά εἶναι ὁ παπᾶς, καί ὁ παρπέρης οἱ συμπα-
τριῶταις μας, ἐνδέχεται νά φαίνεται πῶς νά εἶναι ἐκεῖνοι, ἀμή τό νά εἶναι
κυρίως αὐτοί, καί δίχως κᾀνένα λάθος μήν τό πιϛεύῃς μέ κᾀνέναν τρό//πον
· ἐκεῖνο ὁποῦ ἠμπορεῖς νά πιϛεύσῃς, καί νά καταλάϐῃς εἶναι αὐτό, ὅτι ἄν
αὐτοί τούς ὁμοιάζουν ὡς καθώς λέγεις, θέλει τό ἔκαμαν οἱ γοη̈τευταί ὁποῦ
μέ ἐγοη̈τευσαν, διότι εὔκολα εἶναι εἰς ἐκείνους τό νά δείζουν ἕνα εἶδος ἑνοῦ
ἀνθρώπου, ἀντίς διά ἄλλον · τό ἴδιον θέλει ἔκαμαν καί εἰς τούς συμπατριῶ-
τες μας, διά νά σέ δώσουν αἰτίαν νά συλλογισθῇς ἐκεῖνο ὁποῦ συλλογᾶσαι,
καί διά νά σέ βάλλουν εἰς ἕνα λαϐύρινθον συλλογισμῶν, εἰς τρόπον ὁ//ποῦ
νά μήν εὑρίσκῃς τήν ϛράταν νά εὔγῃς, καί ἴσως νά τό ἔκαμαν αὐτό, καί διά
νά συγχίσουν περισσότερον τόν νοῦν μου, καί νά μήν ἠμπορῶ νά εὕρω τήν
ῥίζαν αὐτῆς τῆς καταδίκης μου, διότι ἄν ἀπό τό ἕνα μέρος μέ λέγεις πῶς
μέ συνοδεύουν ὁ παπᾶς, καί ὁ παρπέρης τοῦ τόπου μας, καί ἀπό τό ἄλλο
μέρος βλέπω τοῦ λόγου μου εἰς τό κλουϐί, καί ἠζεύρω πολλά καλά πῶς
δύναμαις ἀνθρώπιναις (ἀνίσως ὅμως καί δέν εἶναι ὑπέρ φύσιν) δέν ἤθε-
λαν εἶσθαι // ἱκαναί νά μέ βάλλουν εἰς κᾳνένα κλουϐί · τί ἄλλο ἠμπορῶ νά
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εἰπῶ ἤ νά συλλογισθῶ παρά πῶς ὁ τρόπος τῆς γοη̈τείας μου, ὑπερϐαίνει
ὅλαις ἐκεῖναις ὁποῦ ἐδιάϐασα εἰς ὅλαις ταῖς ἱϛορίαις, ὁποῦ διηγοῦνται διά
πλανωμένους καϐαλλιέρους, ὁποῦ νά ἐϛάθησαν γοητευμένοι307 · τό λοιπόν
ἐσύ ἠμπορεῖς νά ἡσυχάσης, καί νά ἀναπαυθῇς, πιϛεύωντας πῶς αὐτοί νά
εἶναι ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγεις, διότι τόσον εἶναι αὐτοί ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγεις, ὅσον
εἶμαι ἐγώ τοῦρ//κος · καί ὅσον μέν διά ταῖς ἐρώτησαις ὁποῦ θέλεις, εἰπές με,
ὅτι ἐγώ θέλω σέ ἀποκριθῆ ἕως τό ταχύ · τί Διάϐολο ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,
εἶναι δυνατόν νά εἶσαι ἡ ἀφεντ1 σου τόσον σκληροκέφαλος, καί ὑϛερη-
μένος ἀπό μυαλά, ὁποῦ νά μήν καταλαμβάνῃς πῶς αὐτό ὁποῦ σέ λέγω νά
εἶναι ἡ ἀλήθεια, καί πῶς εἰς αὐτήν τήν φυλακήν σου, καί συμφοράν μετέχει
περισσότερον ἡ κακία, παρά ἡ γοητεῖα308 · ἀμή ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι, ἐγώ
θέλω νά τό ἀποδείξω

47r. φανερά πῶς δέν εἶσαι γοητευμένος309 καί ἄν δέν πιϛεύῃς εἰπές με, ἔτζι νά
σέ γλυτώσῃ ὁ θεός ἀπό αὐτήν τήν κακοῤῥοιζικίαν, καί νά σέ ἀξιώσῃ νά
ἰδῇς τοῦ λόγου σου εἰς ταῖς ἀγκάλαις τῆς κυρίας μου Δουλτζινέας, μήν μέ
ἐζορκίζεις πλέον εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐρώτησέ με ὅ, τι καί ἄν θέλῃς
ὅτι ἐγώ σέ εἶπα πῶς θέλω σέ ἀποκριθῇ εἰς ὅ//λας σου τας ἐρωτήσεις · μέ
συνπάθ7310 παρακαλῶ σε εἶπεν ὁ σάντζιος, ἀφ’οὗ εἶσαι κλεισμένος εἰς
αὐτό τό κλουϐί ἤ ὡς καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου γοητευμένος σέ ἦλθε ποτέ
νά κάμῃς τό ψυλό σου τό νερό, ἤ τό χοντρό σου (ὡς καθώς συνηθίζουν
καί λέγουν)311 ἐγώ δέν καταλαμβάνω αυτό τό νά κάμω τό νερόν312 μου,
τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης φανέρωσέ μου το πλέον καθαρά, ἄν θέλῃς
νά σέ ἀποκριθῶ · εἶναι δυνα//τόν νά μήν καταλαμβάνῃς ἡ ἀφεντ1 σου
ἐκεῖνο ὁποῦ θέλει νά εἰπῇ ψιλό313 καί χοντρό νερό; τοῦ εἶπε ὁ σάντζιος;314
ὁποῦ αὐτό τό ἠζεύρουν ὡς καί τά μικρά παιδ1 ὁποῦ διαϐάζουν εἰς τό
σχολεῖον, θέλω νά σέ εἰπῶ ἄν σέ ἦλθε νά κάμῃς τήν χρεῖ άν σου · νά νά νά,
σέ ἐκατάλαϐα σάντζιο, ναί, μέ ἦλθε πολλαῖς βολαῖς, μάλιϛα καί τώρα μέ
ἔρχεται, εὔγαλέ με ἀπό αὐτήν τήν ἀνάγκην ὅτι θαῤῥῶ νά // ἄρχησε.

307Sic. (sin diéresis). – 308Sic. (sin diéresis). – 309Sic. (sin diéresis). – 310Sic. – 311El parentesis
no corresponde en el lugar en que está en Franciosini. – 312νερόν / νερό. – 313ψιλό / ψυλό. –
314La interrogación fuera de sitio.
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Κεφάλαιον μθ:ον315

ἀχ, ἀχ, ἀχ, εἶπεν ὁ σάντζιος, σέ ἔπ5σα, αὐτό εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμοῦσα 47v.
νά μάθω · ἄκουσε σιν3ρε παρακαλῶσε ἠμπορεῖς νά ἀρνησθῇς ἐκεῖνο ὁποῦ
κοινως316 λέγεται, πῶς ὅταν ἕνας ἄνος̅ εἶναι ἀσθενής, μήτε τρώγει, μήτε πί-
νει, μήτε κοιμᾶται, μήτε ἀποκρίνεται καθώς πρέπει διά ἐκεῖνα ὁποῦ τόν
ἐρωτοῦν, ἀλλά φαίνεται // ἴδια ὡσάν νά εἶναι γοη̈τευμένος, καί ἀπό αὐτό
ἠμπορῇ νά καταλάϐῃ τινάς, πῶς ἐκεῖνοι ὁποῦ δέν τρώγουν, μήτε πίνουν,
μήτε κοιμῶνται, μήτε κάμουν ταῖς φυσικαῖς τους χρεῖαις ὁποῦ λέγω οἱ
τοιοῦτοι νά εἶναι γοητευμένοι317, ἀμή ὄχι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔχουν τήν ὄρεξιν
ὁποῦ ἔχεις ἡ ἀφεντ1 σου, ὁποῦ πίνεις ὅταν σέ δώσουν, καί τρώγεις ὅταν
ἔχῃς καί ἀποκρίνεσαι εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ σέ ἐρωτοῦν · ἐσύ λέγεις τήν ἀλήθειαν
σάντζιο, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, // ἀμή ἐγώ σέ εἶπα, πῶς εὑρίσκονται
πολλά εἴδη γοη̈τειῶν, καί μέ τήν πολυκαιρίαν νά ἐμεταϐάλθηκαν, καί νά
συνηθίζεται τώρα, ὅτι οἱ γοη̈τευμένοι, νά κάμνουν ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ κάμω
ἐγώ · ἀγκαλά καί εἰς τούς ἐπερασμένους καιρούς νά μήν τά ἔκαμναν, ὥϛε
ὁποῦ δέν κάμνει χρεῖα νά σχηματίζῃς προχορήματα, ἐναντίον εἰς τήν συ-
νήθειαν τοῦ καιροῦ · ἐγώ ἠζεύρω πολλά καλά πῶς εἶμαι γοη̈τευμένος, καί
αὐτό μέ φθάνει διά τήν σιγου//ρότητα τῆς συνειδήσεώς μου, ὅτι τήν ἤθελα
βαρύνῃ κατά πολλά, ἄν ἐλογίαζα πῶς δέν εἶμαι τοιούτας λογᾶς, καί νά ἐκά-
θουμουν εἰς αὐτό τό κλουϐί, ὡσάν ἕνας ἀχρεῖος, καί δειλός περιπαίζωντας
τήν βοήθειαν ὁποῦ ἠμποροῦσα νά δώσω εἰς πολλούς ἐνδεεῖς, ὁποῦ θέλει
ἔχουν μεγάλην ἀνάγκην ἀπό τήν συνδρομήν μου · μέ ὅλα τοῦτα ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος, λέγω πῶς ἦτον καλήτερα νά ἔκαμνες τρόπον ἡ ἀφεντ1 σου νά
εὔγαινες ἀπό αὐτήν τήν φυ//λακήν, ὅτι ἐγώ σέ ὑπόσχομαι νά κάμω κάθε
λογᾶς τρόπον νά ἀνοίξω τήν ϛράταν μάλιϛα νά σέ εὐγάλω, καί νά δοκιμά-
σῃς νά ξανακαϐαλλικεύσῃς ἀπάνω εἰς τόν κα-
λόν σου ῥοντζινάντε, ὁποῦ καί αὐτός φαίνεται νά εἶναι γοη̈τευμένος, τόσον 48r.
εἶναι μελαγχολικός, καί πικραμένος, καί κάμνωντας αὐτό νά δοκιμάσωμεν
ἄλλην μίαν φοράν τό ῥοιζικόν μας, νά ἐζετάσωμεν τάς τύχας, καί ἄν δέν
μᾶς εὔγῃ εἰς καλόν, ἔχομεν καιρόν ἀρκετόν νά γυρίσωμεν νά ἔμπωμεν εἰς
τό κλουϐί, καί σέ ὑπόσχομαι ὡς κα//λός, καί πιϛός ὁπλοφόρος, νά σφαλι-
σθῶ μαζῆ μέ τήν άφεντ1 σου, ἄν κατά τύχην ἡ ἀφεντ1 σου εἶσαι τόσον

315No lleva título del capítulo que en Cervantes dice: «Donde se trata del discreto coloquio que
Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote» Tampoco aparece en Franciosini. – 316Sic. –
317Sic.
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κακοῤῥοίζικος, ἤ ἐγώ τόσον πάσκίνης ὁποῦ νά μήν εὕρω τήν ϛράταν νά
κάμω ἐκεῖνο ὁποῦ λέγω · ἐγώ θέλω κάμῃ αὐτό ὁποῦ λέγεις ἀδελφέ σάντζιο
εἶπεν ὁ ΔόνΚισσότης, καί ἐπειδή καί ἐσεῖς εὑρίσκεις τόν τρόπον νά μέ ἐλευ-
θερώσῃς ἐγώ θέλω κάμη ὅ τι μέ εἰπῇς · μέ αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις ἐγλένδισεν
ὁ πλανώμενος // καϐαλλ2ρης, καί ὁ κακῶς περιπατῶν ὁπλοφόρος, ἕως
ὁποῦ ἔφθασαν ἐκεῖ ὁποῦ τούς ἐκαρτεροῦσαν ὁ παπᾶς, ὁ κανονικός, καί
ὁ παρπέρης, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ξεκαϐαλλικεύσει, καί εὐθύς ὁποῦ ἔφθασαν, ὁ
ἁμαξᾶς ἐξεζύγωσε τά βόδια, καί τά ἄφησε νά βοσκήσουν εἰς ἐκεῖνο τό πρά-
σινο, καί ἰσκιῶδες δάσος, τοῦ ὁποίου τήν δροσίαν τήν εὐφραίνουνταν ὄχι
μόνον οἱ γοη̈τευμένοι ὡσάν τόν Δόν Κισσότην, ἀλλά κάθε φρόνιμος, // καί
ϛοχαστικός, ὡσάν τόν ὁπλοφόρον του, ὁ ὁποῖος ἐπαρακάλεσε τόν παπᾶν
νά ἀφήσῃ ὀλίγον τόν καϐαλλ2ρην του νά εὔγῃ ἀπό τό κλουϐί, ἐπειδή καί
ἄν δέν τόν ἄφινε, δέν ἤθελε εὑρεθῇ ἐκείνη ἡ φυλακή τόσον παϛρική, ὡς
καθώς τό ἀπαιτοῦσεν ἡ εὐπρέπεια ἑνός τοιούτου καϐαλλ2ρου μεγάλου,
ὡς καθώς ἦτον ἐκεῖνος · ὁ παπᾶς τόν ἀπεκρίθη318 πῶς θέλει κάμη ἐκεῖνο
ὁποῦ ἐγύρευε μετά πάσας χαρᾶς, ἄν δέν ἔκαμνε // πάλιν τά ἐδικά του, καί
νά φύγῃ ὁποῦ νά μήν ἠμποροῦν νά τόν εὕρουν πλέον · ἐγώ θέλω γίνη ἐγ-
γιητής ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί ἐγώ θέλω γίνῃ319 εἶπεν ὁ κανονικός, ἄν
μέ δώσῃ τήν παρόλαν του ὡσάν καϐαλλ2ρος ὁποῦ εἶναι, πῶς νά μήν ἀπο-
χωρήσῃ ἀπό λόγου μας ἕως ὁποῦ νά εὕρωμεν ἄλλην κᾀμμίαν κυϐέρνησιν
· ἐγώ σέ δίδω

48v. τήν παρόλαν μου εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης (ὁ ὁποῖος ἔϛεκε μέ μεγάλην προ-
σοχήν νά ἀκούσῃ τί συντυχαίνουν)320 πόσον μάλλον, ὁποῦ ἐκεῖνος ὁποῦ
εἶναι γοη̈τευμένος ὡσάν ἐμένα, δέν ἠμπορεῖ νά κάμῃ ὅ, τι θέλει · ἐπειδή
καί ὁ γοη̈τευτής ἠμπορεῖ νά τόν κάμῃ νά μήν παλεύσῃ ἀπό τόν τόπον του
τρεῖς χρόνους321, καί ἀνίσως καί φύγῃ, θέλει τόν κάμη νά γυρίσῃ // πετῶν-
τας · καί πρός τούτοις τούς εἶπε πῶς ἄν τόν εὔγαναν, ἤθελαν εἶσθαι322 εἰς
ὤφελος ὁλονῶν,καί ἄν δέν τόν εὔγαναν, τούς ἔλεγε πῶς δέν ἠμποροῦσε
νά κάμῃ ἀλλίως νά μήν τούς δώσῃ ἐνόχλησιν εἰς τήν ὄσφρησιν, ἄν δέν
ἐξεμάκρυναν ἀπ’εκεῖ · ὁ Κανονικός τόν ἔπ5σε τό χέρι του, ἀγκαλά καί
ἦτον δεμένα, καί ἀπάνω εἰς τήν τιμήν του, καί εἰς τήν πίϛιν του, τόν εὔ-
γαλαν ἀπό τό κλουϐί, διά τό ὁποῖον ἐχάρη αὐτός κατά πολλά βλέπωντας
τοῦ λόγου // του ἕξω, καί πρῶτον ἐτεντώθη, ὕστερον ἐπῆγε νά δώσῃ μίαν
ματ1ν τόν ῥοντζινάντε, καί κτυπῶντας τον δύω φοραῖς μέ τό χέρι εἰς τά
κάπουλα εἶπεν · ἔχω ἀκόμη θάῤῥος εἰς τόν οὐρανόν, ὦ ἄνθος καί καθρέ-

318Con aumento. – 319θέλω γίνη /θέλω γίνῃ. – 320El paréntesis no existe en Franciosini. –
321En Franciosini : «tres siglos», como Cervantes. – 322En apódosis εἶσθαι.
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πτη τῶν ἀλόγων, ὅτι ὀγλίγωρα θέλομεν ἰδῇ τοῦ λόγου μας εἰς τήν εὐτυ-
χίαν ὁποῦ ἐπιθυμοῦμεν · ἐσύ νά ἰδῇς τόν καϐαλλ2ρην σου ἀπάνω σου καί
ἐγώ νά κάμνω τήν ἄσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματος, διά τό ὁποῖον μέ ἔϛειλεν
ὁ θεός // εἰς τόν Κόσμον · καί λέγωντας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης, ἐπαραμέ-
ρισε μέ τόν σάντζιον εἰς ἕνα κρυφόν τόπον, ἀπό τόν ὁποῖον ἐγύρισε πλέον
ἐλαφρωμένος, καί μέ μεγαλητέραν ἐπιθυμίαν εἰς τό νά βάλλῃ εἰς πρᾶξιν
ἐκεῖνο ὁποῦ τόν ἐσυμβούλευεν ὁ καλός του ὁπλοφόρος · ὁ κανονικός δέν
ἐσύκωνε τά μάτ5 του ἀπό πάνω του, καί ἐθαύμαζε νά βλέπῃ τήν παράζε-
νην, καί μεγάλην του τρέλλαν, καί τήν καλήν γνῶσιν ὁποῦ ἔδειχνεν εἰς ὅσα
ἔλεγε καί ἀπο//κρίνουνταν, μόνον εὔγαινεν ἕξω ἀπό τά ὅρια (ὡς καθώς καί
ἄλλαις φοραῖς εἶπαμεν) εὐθύς ὁποῦ νά τόν ἀνάφερναν διά πράγματα τῆς
καϐαλλ6ρίας · καί ἀφ’οὗ ἐκάθησεν ὁ καθ’ἕνας ἐπάνω εἰς τό χορταράκι,
καρτερῶντας τό ἄλογον, ὁποῦ ἦτον φορτωμένον μέ τά χρειαζόμενα τῆς
ϛράτας τοῦ κανονικοῦ, τοῦ εἶπεν · εἶναι δυνατόν σιν3ρ καϐαλλ2-
ρε323, ὅτι νά ἠμπόρεσαν τόσον τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας νά σέ κάμουν νά 49r.
χάσῃς τόν νοῦν σου, εἰς τρόπον ὁποῦ νά πιϛεύῃς πῶς εἶσα324 γοη̈τευμένος,
καί ἄλλα παρόμοια, τά ὁποῖα εἶναι τόσον μακρυά ἀπό τό νά εἶναι ἀληθῆ,
ὅσον εἶναι μακρυά τόψεῦμα ἀπό τήν ἀλήθειαν · πῶς ἠμπορεῖ νά εἶναι ποτέ,
ὅτι νά εὑρίσκεται ἕνας ἄνο̅ς τόσον ἄγνωϛος, ὁποῦ // νά πιϛεύῃ πῶς νά
ἐϛάθη εἰς τόν Κόσμον ἐκείνη ἡ ἄπειρος ποσότης τῶν ἀμαδῶν325 καί ἐκεῖνος
ὁ ἀμέτριτος θόρυϐος τόσων καϐαλλ2ρων, τόσων ἰμπερατόρων, τῆς τραπε-
ζοῦντος326, τόσων φελισμαρτῶν τῆς ἰκαρνίας327, τόσων παλαφρένων, τό-
σαις πλανώμεναις κορασίδαις, τόσα φύδια, τόσα φαντάσματα, τόσοι γί-
γαντες, τόσαις καί τόσαις τέχναις, τόσων λογ4ν γοη̈τεῖαις, τόσοι πολέμοι,
τόσα συναπαντήματα, τόσα περίεργα καί πο//λυποίκιλα φορέματα, τόσαις
πρεντζιπέσαις μέ ἀμόρια, τόσοι ὁπλοφόροι Kόντιδες, τόσοι χαριτωμένοι
ὑπηρέται, τόσαι ἐπιϛολαί, τόσα λόγια ἐρωτικά, τόσαι ἀνδρεῖαις γυναῖκαις,
καί τέλος πάντων τόσα παράϛρατα συμβεϐηκότα, ὁσάν ἐκεῖνα ὁποῦ περιέ-
χουν τά βιϐλία τῆς καϐαλλ2ρίας · ἐγώ σέ λέγω τήν ἀλήθειαν ὅταν ἐγώ τά
διαϐάζω, ἐν ὅσω συλλογοῦμαι πῶς εἶναι ψεύματα, καί παγατέλαις, αἰσθά-
νομαι κάτι τί νοϛιμά//δα, ἀμή ὅταν γνωρίσω ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι, κτυπῶ εἰς
τόν τεῖχον τό καλλήτερον ὁποῦ νά εὕρω, καί τό ἔριχνα καί εἰς τήν φωτ1ν
ἄν τό εἶχα παρών,ἤ σιμά μου, ὡς ἄζια τοιούτης καταδίκης, μέ τό νά εἶναι
ψευδῆ, καί ἐναντία εἰς τόν τρόπον τῆς πολιτεῖας ὁποῦ ἀπαιτεῖ ἡ κοινή φύ-
σις τῶν ἀνθρώπων, καί ὡς ἐφευρίσκονται νέον τρόπον του ζῆν, καί ὁποῦ

323καϐαλλιέρος / καϐαλλιέρης. – 324Sic. – 325De los Amadises. – 326Trapezunte. – 327Felix-
marte de Hicarnia.
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δίδουν αἰτίαν εἰς τόν ἀμαθῆ λαόν νά πιϛεύουν, καί νά κρατοῦν διά βέϐαιον
τόσαις τρέλλαις // ὁποῦ διηγοῦνται, καί μερικαῖς φοραῖς συγχίζουν καί τόν
νοῦν τῶνφρονίμων, καί εὐγενῶνὡς καθώς ἠμπορεῖ νά τό ἰδῇ τινάς φανερά
εἰς αὐτό ὁποῦ ἔκαμαν εἰς τήν ἀφεντ1 σου, ὁποῦ σέ ἤφεραν εἰς τέρμενα,
ὁποῦ νά εἶναι ἀνάγκη νά σέ σφαλίσουν εἰς ἕνα κλουϐί, καί νά σέ ὑπάγουν
μέ βοϊδάμαξον ὥσάν ἐκείνους ὁποῦ πηγαίνουν κᾀμμίαν πάρδαλην, ἤ λεον-

49v. τάρι ἀπό τόπον εἰς τόπον νά κερδήσουν δείχνωντάς τα εἰς τούς ἀνο̅ύς ·
ἔλα σιν3ρ Δόν Κισσότη λυσέ σου τόν ἑαυτόν σου, καί γύρισε εἰς τήν πρώ-
την σου πολιτείαν, καί π1σε καί διαϐασε328 τίποτα ἄλλα βιϐλία, ὁποῦ νά
εἶναι εἰς ὤφελος τῆς συνειδήσεώς σου, καί εἰς αὔξησιν τῆς τιμῆς σου, καί
ἄν καί εἶσαι παρακινημένος ἀπό τήν φυσικήν σου κλίσιν, θέλεις νά δια-
βάσῃς βιϐλία ἀν//δραγαθιῶν, διάϐασε εἰς τήν ἁγίαν γραφήν τούς Κριτάς,
ὅτι θέλεις εὕρῃ πράγματα ἀληθινά καί θαυμάσια, καί ἔργα τόσον ἀληθινά
ὅσον καί ἀνδρεῖα · ἡ λουζιτάνια εἶχε τόν Βιριάτο, ἡ ῥώμη, τόν Καίσσαρα,
τόν Ἀνίϐαν, ἡ Καρθαγίνη · τόν Ἀλέξανδρον ἡ Ἑλλάς · τόν Κόντε φερνᾶν
κονζαλέζ329 ἡ Καστίλια330 · τόν μάρτε331 ἡ Βαλέντσα. τόν Κονζάλο φερναν-
δέζ, ἠ Ἀνταλούζια · τόν Διέγο Ϝαρζία Δι//παρεδέζ, ἡ Ἐϛρεμαδοῦρα · τόν
Ϝαρζία περέζ ἡ Σέρεζ332 · τόν Καρτζιλάφε333 ἡ Τολέδο · τόν Δόν μανουέλ,
ἡ Σεϐίλια · τόν Πέτρο ϛράζι ἡ Φιορέντζα334, τῶν ὁποίων ἡ ἀνάγνωσις τῶν
ἀνδρείων κατορθωμάτων τους, ἠμπορεῖ νά εὐφράνῃ, καί νά διδάζῃ, καί
νά κάμῃ νά θαυμάσῃ ὅποιοι καί ἄν τήν διαϐάσουν · αὐτή ἀληθινά εἶναι
ἀνάγνωσις ἄξια διά τήν ἀφεντ1 σου σιν3ρ Δόν Κισσότη μου, διά μέσου
τῆς ὁποί//ας θέλεις γίνη γραμματισμένος εἰς ταῖς ἱϛορίαις, θέλεις ἀγαπήσει
τήν ἀρετήν, θέλεις διδαχθῆ τήν καλοσύνην, θέλεις ἀποκτήσει εὔχρηϛα ἤθη,
θέλεις γίνη ἀνδρεῖος δίχως σκληρότητα, τολμηρός δίχως δειλίαν, καί ὅλα
αὐτά εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ, εἰς ὤφελός σου, καί εἰς φήμην τῆς μαντζίας, ὁποῦ
ὡς καθώς ἄκουσα ἡ ἀφεντ1 σου πιϛεύω πῶς ἀπό ἐκείνην τήν χώραν νά εἶ-
σαι · ὁ ΔόνΚισσότης ἐϛάθη μέ μεγαλοτάτην // προσοχήν, καί ἀκροάσθη τήν
φρόνιμην ὁμιλίαν τοῦ κανονικοῦ, καί βλέπωντας πῶς ἐτελείωσεν ἀφ’οὗ
τόν ἐκοίταξε κάμποσην ὥραν, τοῦ335 εἶπε · μέ φαίνεται σιν3ρ καϐαλλ2ρη,
πῶς ἡ ὁμιλία ὁποῦ ἔκαμες ἐϛάθη μόνον διά νά μέ κάμῃς νά καταλάϐω πῶς
δέν ἐϛάθησαν ποτέ εἰς τόν Κόσμον πλανώμενοι καϐαλλ2ροι, καί πῶς ὅλα
τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας νά εἶναι ψευδῆ, βλαϐερά, καί ἀνωφελῆ εἰς τήν

328Sic. – 329Como en otros casos, las palabras Conde, Don, etc. con mayúscula pero el nombre
con minúscula. Δον μανουέλ). – 330Sin marca de diéresis. – 331Cervantes «Cid», Franciosini
«Marte» y nuestro copista. – 332Jerez. – 333Garcilaso. – 334Este último no está en Cervantes,
es una introducción de Franciosini al que sigue nuestro copista. – 335τοῦ εἶπε / τον εἶπε.
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ῥεπούπλικαν, καί ὅτι ἐγώ νά ἔ-
καμα ἀχαμνά, ὁποῦ τά ἐδιάϐασα, καί χειρότερα ὁποῦ τά ἐπίϛευσα, καί τό 50r.
περισσότερον ὁποῦ τά ἐμιμήθηκα θέλωντας νά ἀκολουθήσω τό σκληρό-
τατον ἐπάγγελμα τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, ὁποῦ διδάσκουν αὐτά,
λέγωντας πῶς νά μήν ἐϛάθησαν εἰς τόν Κόσμον ποτέ οἱ ἀμαδισέοι, μήτε
τῆς φράντζας, μήτε τῆς Ἑλλάδος, μήτε κᾀνένας ἄλλος καϐαλλ2ρος // ἀπό
ἐκείνους ὁποῦ εἶναι γεμάταις ᾑ ἱϛορίαις · καί ἔτζι εἶναι ὡς καθώς λέγεις ἡ
ἀφεντ1 σου, εἶπε τότε ὁ Κανονικός, πρός τόν ὁποῖον εἶπεν ὁ Δόν Κισσό-
της, εἶπες πρός τούτοις ἡ ἀφεντ1 σου, πῶς αὐτά τά βιϐλία μέ ἐπροξένησαν
μεγάλην βλάϐην, ἐπειδή καί μέ ἔκαμαν καί ἔχασα τά μυαλά μου, καί μέ ἐκα-
τάϛησαν νά ἔμπω εἰς τό κλουϐί, καί πῶς μοῦ ἤθελαν εἶσθαι336 καλλήτερα
νά μετανοήσω, καί νά μεταϐάλλω ἀνάγνωσιν διαϐάζωντας // βιϐλία πλέον
ἀληθέϛερα, τά ὁποῖα εὐφραίνουν περισσότερον, καί διδάσκουν · ἐμένα
ἔτζι μέ φαίνεται εἶπεν ὁ Κανονικός · τί λέγεις εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης;337 ἐγώ
δέν εὑρίσκω κᾀνέναν νά εἶναι τρελλός, καί γοη̈τευμένος, παρά ἡ ἀφεντ1
σου ἐπειδή καί εἶπες τόσαις βλασφημίαις ἐναντίον εἰς ἕνα πρᾶγμα ὁποῦ εἶ-
ναι τόσον εὐπρόσδεκτον, καί μεταχειρισμένον εἰς ὅλον τόν Kόσμον, καί τό
κρατοῦν διά τόσον ἀληθινόν, ὁποῦ ὅποιος τό // ἀρνηθῆ, ὡς καθώς κάμεις
ἡ ἀφεντ1 σου, ἤθελεν εἶσθαι338 ἄξιος τῆς καταδίκης, ὁποῦ εἶπες ἡ ἀφεντιά
σου πῶς κάμεις διά τά βιϐλία ὅταν τά διαϐάζῃς, καί τά βαρ2σαι · διότι τό
νά θέλῃς νά καταπείσῃς τινάν πῶς νά μήν ἐϛάθη ὁ Ἄμαδις, καί ὅλοι οἱ ἐπί-
λοιποι καϐαλλ2ροι εἶναι νά θέλῃς νά κάμῃς νά πιϛεύσῃ τινάς, πῶς ὁ ἥλιος
δέν λάμπει, καί ὁ πάγος, δέν ψυχραίνει, ἐπειδή καί ποῖος νά εὑρεθῇ τόσον
ἀγχίνος νά καταπείσῃ τινάν // εἰς τό νά πιϛεύσῃ πῶς δέν ἐϛάθη ἀληθινή ἡ
ἱϛορία τῆς Βασιλοπούλας φλορίπε339, καί ϝουΐ τῆς Βοργονίας, καί ἐκεῖνο
ὁποῦ διηγοῦνται διά τόν φιεραπράσε, μέ τόν πόντε μαντίπλα340 ὁποῦ ἐσυ-
νέϐη εἰς τόν καιρόν τοῦ μεγάλου Κάρλου, ὁποῦ ἠμπορῶ νά ὠμώσω μά τήν
ψυχήν τοῦ πατρός μου πῶς ἐϛάθη ἀληθέστατον · καί ἄν δέν εἶναι αὐτό ἀλη-
θινόν θέλει νά εἶναι λοιπόν ψεύματα πῶς ἐϛάθη ὁ Ἔκτωρ, καί ὁ Ἀχιλλεύς
εἰς τόν πόλε-
μον τῆς τρωάδος καί οἱ δώδεκα ἀνδρειωμένοι τῆς φράντζας, καί ὁ βασι- 50v.
λεύς Ἀρτούς τῆς ἀγκλιτέρας, ὁποῦ ἕως τήν σήμερον εἶναι μεταϐαλμένος
εἰς Κόρακα, καί τόν ἀπαντέχουν κάθε ἡμέραν εἰς τό βασίλειόν του, θέλει
νά εἶναι ψευδές, καί ἡ ἱϛορία τοῦ γουαρινοῦ341, καί ἡ ἱϛορία τῆς ἐρωτή-

336μοῦ ἤθελεν εἶσθαι καλλήτερα, potencial. – 337El punto de interrogación está fuera de su
sitio. – 338ἤθελεν εἶσθαι, apódosis. – 339Floripes y Guy de Borgoña. – 340Fierabrás con la
puente de Mantible. – 341Guarino Mezquino.
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σεως τοῦ ἁγίου Ϝρεαλοῦ342, καί τό πῶς εἶναι ἀπόκρυφα τά ἀμόρια του //
Δόν Ϝρουϛάνου343 καί τῆς βασίλισσας Ἰσέο, ὡσάν τῆς Ϝινεύρας, καί τοῦ
λαντζ5ρέτου344, εὑρισκόμενοι ἄνοι̅ ὁποῦ ἐνθυμοῦνται σχεδόν νά εἶδαν
τήν γερόντισσαν Κιντανιόνα · καί ποῖος ἠμπορεῖ νά τό ἀρνησθῇ πῶς νά
μήν εἶναι ἀληθινή ἡ ἱϛορία τοῦ Πιεῤῥό καί τῆς ὡραῖας μαγκαλόνας345 ·
ἐπειδή καί ἕως τήν σήμερον φάνεται εἰς τά ὁπλοφυλάκια τῶν βασιλέων346
τό ὄργανον ἐκεῖνο ὁποῦ ὀνομάζουνταν Βίσχυ//ρον μέ τό ὁποῖον ἐγνώριζε
τό ξυλάλογον, ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον ἐκαϐαλλίκευεν ὁ ἀνδρεῖος Πιέῤῥος, καί
ἐπετοῦσεν εἰς τόν ἀέρα ὁποῦ εἶναι ὀλίγον μεγαλήτερα ἀπό ἕνα τιμόνι τοῦ
κατέργου, καί κοντά εἰς τό Βίσχυρον εἶναι ἡ σέλα τοῦ παπιέκα347 καί τήν
ῥουτζισϐέλε348, εἶναι τό κέρατον τοῦ λορδάνου349, καί ἄν δέν το πιϛεύουν
αὐτό, ἄς μέ εἰποῦν παρακαλώ δέν εἶναι ἀληθινόν, πῶς ὁ ἀνδρεῖος λου-
τζιγγ1νο Ϝ7βᾶν350 νά ἐϛά//θη πλανώμενος καϐαλλ2ρης, καί ἐπολέμησεν
εἰς τό Κάϛρον ὠνομαζόμενον ῥας351 μέ τόν μεγάλον ἡγεμόνα τοῦ τζαρνί,
ὀνομαζόμενος μωσσιέ πιέῤῥο352, καί μετά ταῦτα εἰς τό κάϛρον τῆς Βασι-
λείας μέ τόν μωσσιέ ἐρίκο353, καί τούς ἐνίκησε καί τούς δύω, καί ἀπόκτησε
τιμημένην φήμην, καί αἱ νίκαι ὁποῦ ἔκαμαν εἰς τήν Βοργενίαν οἱ ἀνδρεῖοι
ἰσπανιῶται Π2τρο πάρπα, καί ὁ ϝγοτ2ρε Κισιά//δα354 (ἀπό τοῦ ὁποίου
τήν γενεάν κατάγομαι ἐγώ) καί ἐνίκησαν τούς ὑιούς τοῦ Σαμπόλου355, καί
ἄλλοι ἄπειροι ὁποῦ δέν τούς ἐνθυμοῦμαι τώρα · ἐθαύμασεν ὁ κανονικός
ἀκούωντας τήν ἀνακάτωσιν ὁποῦ ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης, τόσων ἱϛοριῶν
ἀληθῶν τε καί ψευδῶν, καί ἔτζι τοῦ ἀποκρίθη, ἐγώ δέν ἠμπορῶ μέ κᾀνέ-
ναν τρόπον σιν3ρ Δόν Κισσότε νά εἰπῶ πῶς νά μήν εἶναι ἀληθινόν κάτι τί
ἀπό αὐτά ὁποῦ εἶπες μάλιϛα

51r. ἐκεῖνο ὁποῦ ἀγγύζει εἰς τούς πλανωμένους καϐαλλ2ρους τούς ἰσπανιῶ-
τες · παρομοίως ὁμολογῶ πῶς νά ἐϛάθησαν οἱ δώδεκα ἀνδρειωμένοι τῆς
φράντζας, ὅμως δέν πιϛεύω πῶς νά ἔκαμαν ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ γράφει δι’
αὐτούς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τουρπῖνος356, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι πῶς νά ἐϛά-
θησαν καϐαλλ2ροι διαλεγμένοι ἀπό τούς βα//σιλεῖς τής φράντζας ὁποῦ
τούς ὀνόμασαν ἀνδρειωμένους μέ τό νά ἦτον ὅλοι ὅμοιοι εἰς τήν ποιότητα,
καί εἰς τήν ἀνδρεῖαν, κἄν καί ἄν δέν ἦτον τοιοῦτοι ἦτον πρέπον νά εἶναι,
καί ἦτον ὡσάν ἕνα ἀπό τά τάγματα ὁποῦ συνηθίζονται τώρα τοῦ ἁγίου ἰα-

342Santo Grial. – 343Tristán en Cervantes y en Franciosini. – 344Ginebra y Lanzarote. –
345Pierres y Magalona. – 346Tachadura (του ϝ). – 347Sic. – 348Roncesvalles. – 349El cuerno de
Roldán. – 350Juan de Merlo. – 351La ciudad de Ras. – 352Mosén Pierres, señor de Charní. –
353Mosén Enrico de Remestán. – 354Pedro Barba y Gutierre Quesada. – 355Los hijos del Conde
de San Polo. – 356Arzobispo Turpín.
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κώϐου ἤ τοῦ Kαλικατράϐα357 ὁποῦ λέγουν πῶς ἐκεῖνοι ὁποῦ εἶναι εἰς αὐτό
τό τάγμα πρέπει νά εἶναι καϐαλλ2ροι ἀνδρεῖοι, καί εὐγενεῖς, ὡς καθώς λέ-
γουν τώρα // καϐαλλ2ροι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ἤ τοῦ ἁγίου ϛεφάνου358, ἔτζι
ἔλεγαν τότε καϐαλ2ρους359 ἀπό τούς δώδεκα · ὅσον μέν πῶς νά ἐϛάθη ὁ
μάρτε360 αὐτό δέν ἔχει ἀμφιϐολίαν, μήτε διά τόνπερνάρδον τόν κάρπιον361,
ἀμή νά εἶναι πρᾶγμα δυσκολοπίϛευτον · ὅσον μέν διά τό ὄργανον Βίσχυ-
ρον τοῦ Κόντε πιέῤῥε ὁποῦ λέγεις πῶς νά εἶναι κοντά εἰς τήν σέλαν τοῦ362

π5μπέκα363, εἰς τά ὁπλοφυ//λάκια τῶν Βασιλέων ἐγώ ὁμολογῶ τό σφάλμα
μου πῶς νά εἶμαι τόσον ἀμαθής καί τόσον κοντόφθαλμος, ὁποῦ ἀγκαλά
καί νά εἶδα τήν σέλαν ὅμως δέν ἐϛοχάσθηκα τό Βίσχυρον, μάλιϛα ὤντας
τόσον μεγάλον καθώς τό λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου · ἐγώ σέ λέγω πῶς εἶναι βε-
βαιώτατα εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί διά μεγαλήτερον σημεῖον λέγω πῶς
νά εἶναι μέσα εἰς ἕνα κουτί διά νά μήν τό χα//λάσῃ ἡ σκοῦρ5 · ἐνδέχεται
νά εἶναι ἀποκρίθη ὁ κανονικός, ὅμως ἐγώ ἠμπορῶ νά κάμω ὅρκον πῶς δέν
τό εἶδα, ἀμή ἄς ὑποθέσωμεν πῶς νά εἶναι · διά τοῦτο πρέπει νά πιϛεύσω,
πῶς νά ἐϛάθησαν τόσοι ἀμαδισέοι καί τόσοι ἄλλοι καϐαλλ2ροι ὡς καθώς
διηγοῦνται παντοῦ · μάλιϛα μήτε εἶναι πρέπον ἕνας ἄνθρωπος τό-
τόσον364 τιμημένος ὡσάν τήν ἀφεντ1 σου, καί γνωϛικός νά πιϛεύσῃ πῶς 51v.
νά εἶναι ἀληθινές τόσαις παραϛράταις τρέλλαις, ὡσάν ἐκεῖναις ὁποῦ εἶναι
γραμμέναις εἰς τά φλύαρα βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας.

Κεφάλαιον ν:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν φρόνιμον φιλονεικίαν ὁ
ποῦ ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν Κα-

νονικόν, καί ἄλλα συμβεϐηκότα.

ἀχ, αὐτοῦ ἀληθινά εἶναι νά γελάσῃ τινάς365, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης τά βι-
βλία ὁποῦ ἐτυπώθηκαν μέ θέλημα τῶν βασιλέων, καί ὁποῦ τά διαϐάζη
καθ’ἕνας μέ ζεχωριϛήν νοϛιμάδα, καί εἶναι τιμημένα ἀπό μεγάλους καί μι-
κρούς, ἀπό πλουσίους καί πτωχούς, ἀπό σπουδαίους, καί ἀμαθεῖς, ἀπό

357Caballero de Santiago o de Calatrava. – 358Caballeros de San Juan y de Alcántara. – 359κα-
βαλλιέροι / καϐαλιέρους. – 360En Cervantes «Cid» Franciosini, «Marte». – 361Bernardo el
del Carpio. – 362Tachadura (πιερ). – 363Babieca (π5μπέκα/παπιέκα). – 364Se repite la última
sílaba de la página anterior. – 365Cervantes: «¡Bueno está eso!» El copista sigue exactamente a
Franciosini. «Oh, questa si che é da ridere».
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εὐγενεῖς καί ἰδιῶταις, καί τέλος πάντων ἀπό // κάθε λογᾶς ἀνθρώπους ·
αὐτά λέγεις πῶς εἶναι ψευδῆ ὁποῦ εἶναι τόσον ἀληθῆ ὁποῦ μᾶς διηγοῦν-
ται καταλεπτως366 τόν πατέρα, τήν μητέρα, τήν πατρίδα, τούς γονεῖς, τήν
ἡλικίαν, τόν τόπον, καί ταῖς ἀνδραγαθίαις ὁποῦ ἔκαμαν οἱ καϐαλλ2ροι ·
παρακαλῶσε367 σιῶπα καί μή λέγεις τοιαῦταις βλασφημίαις καί πίϛευσόν
με ὅτι ἐγώ θέλω σέ εἰπῆ ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νά κάμῃς ὡσάν φρόνιμος, καί
ἄν θέλῃς νά τό ἰδῇς, διά//βασέ το, καί θέλεις γνωρίσει τήν νοϛιμάδα ὁποῦ
ἔχουν, καί διά νά τό ἰδῇς, καί σχεδόν ὀφθαλμοφανῶς, εἰπέ με τί νοϛιμάδα
μεγαλητέρα εὑρίσκεται εἰς τόν Kόσμον ὡ-

52r. σάν νά βλέπῃ τινάς χάριν λόγου ἐδώ τώρα ἔμπροσθέν μας, ἕναν μεγάλον
λάκκον γεμάτον πῖσα ὁποῦ νά βράζῃ καί νά βλέπῃ ἔνθεν κᾀκεῖθεν μίαν
ποσότητα ὄχεντραις, φύδια, καί ἄλλα πολλά εἴδη ἀγρίων, καί φοϐερῶν
θηρίων, καί ἀπό τήν μέσην τοῦ λάκκου νά εὐγαίνῃ μία θλιϐερωτάτη φωνή
ὁποῦ νά λέγῃ, ὦ ἐσύ καϐαλλ2ρε ὅποιος καί ἄν εἶσαι, ὁποῦ // ϛέκεις καί
βλέπεις αὐτόν τόν βαθύτατον λάκκον, ἄν θέλῃς νά ἀπολαύσῃς τά ἀγαθά
ὁποῦ εἶναι σκεπασμένα ἀπό κάτω εἰς αὐτά τα μαῦρα νερά, δεῖξε τήν άν-
δρεῖαν τοῦ γενναίου σου ϛήθους, καί πήδεζε εἰς τήν μέσην τοῦ μαύρου, καί
βράζοντος πιοτοῦ, ὅτι ἄν δέν τό κάμῃς αὐτό, δέν θέλεις ἀξιωθῇ νά ἰδῇς τά
ὑψηλά τείχη τῶν ἑπτά καϛρῶν, τῶν ἑπτά φημῶν ὁποῦ κείτονται ἀπό κάτω
εἰς αὐτήν τήν μαυράδα, καί εὐθύς ὁποῦ ἀκούσει ὁ καϐαλλ2ρης τήν φωνήν
// δίχως νά συλλογισθῇ ἄλλο τίποτα, καί δίχως νά ϛοχασθῇ τόν κίνδυνον
εἰς τόν ὁποῖον ἐμπαίνει, καί δίχως νά ῥίξῃ τά βαρε1 του ἅρματα, παραδι-
δώμενος εἰς τόν οὐρανόν καί εἰς τήν σιν3ρα του, νά ῥιχθῇ εἰς τήν μέσην
τοῦ λάκκου, καί ἐκεῖ ὁποῦ δέν τό συλλογᾶται, μήτε ἠζεύρει ποῖος εἶναι ὁ
λιμήν του, νά εὕρῃ τοῦ λόγου του εἰς τήν μέσην ἑνός ἀνθισμένου κάμπου
νοϛιμώτερον ἀπό τούς ἑλησέους · ἐκεῖ θέλει τοῦ φανῆ πῶς ὁ οὐρανός νά
εἶναι πλέον λαμ//πρότερος, καί νά ἀνατέλῃ ὁ ἥλιος μέ νέαν λάμψιν · θέ-
λει τοῦ φανῆ ἔμπροσθεν εἰς τά μάτ5 του ἕνα εὔμορφον δάσος μέ τοιαῦτα
πράσινα καί φουντωμένα δένδρη, ὁποῦ νά εὐφραίνῃ τήν ὥρασιν ἡ πρα-
σινάδατου368 · τό γλυκύ καί ἁπλόν κοιλάϊδισμα τῶν μικρῶν καί πολυποι-
κίλων πουλιῶν, ὁποῦ πηδοῦν ἔνθεν κᾀκεῖθεν εἰς τά περιπλεγμένα κλαδ1
ἐκεῖ βλέπει ἕνα ῥευματάκι τοῦ ὁποίου τά δροσερά νερά παρομοιάζουν μέ
τά κρούϛαλα, // τρέχουν ἐπάνω εἰς ψιλούδικον ἄμμον, καί εἰς ἄσπραις πε-
τρίδαις, ὁποῦ ὀλίγον παραφέρει ἀπό αὐταῖς τό λαγαρισμένον μάλαγμα,
καί τά καθαρά μαργαριτάρια, ἐκεῖ βλέπει μίαν τεχνικήν βρύσιν ἀπό πο-
λυποίκιλον δίασπρον, καί ἀπό ϛιλϐωτά μάρμαρα κατασκευασμένην, ἐκεῖ

366Sic. – 367Pronombre personal enclítico. – 368Enclítico el posesivo.

122



Lectura del manuscrito

βλέπει ἄλλην μίαν καμωμένην εἰς εἶδος σπηλαίου, εἰς τήν ὁποίαν ᾑ μικραῖς
ἀχιϐάδες, καί τά μύδια, μέ τά ϛρογγοιλοειδῆ ὀσπήτιά τους, ἀσπρογαλάζια,
καί οἱ κολλοί ϛέκωντας μέ ἄτακτον τάξιν, ἀνακατώνωντας ἀναμεταξύ τους 52v.
κομμάτια369 ἀπό διαφανῆ κρουστάλια370, καί ἀπό ψεύτικα σμαράγδια, κά-
μνουν μίαν πολυπόικιλον λίμνην, εἰς τρόπον ὁποῦ ἡ τέχνη μιμούμενη τήν
φύσιν, φαίνεται πῶς τήν νικᾷ · ἐκεῖ ἄξαφνα βλέπει ἕνα δυνατόν καϛέλι, ἤ
κᾀνένα ὑπερήφανον παλάτι, τοῦ ὁποίου τά τείχη // εἶναι ἀπό καθαρόν μά-
λαγμα, τά παραθύρια ἀπό διαμάντια, ᾑ πόρταις ἀπό ἰάκινθον, καί τέλος
πάντων εἶναι τόσον θαυμαϛόν κτήριον, ὁποῦ μέ τό νά εἶναι ἡ ἥλη, ἀπό τήν
ὁποῖαν εἶναι κατασκευασμένον ἰσότιμη μέ τά διαμάντια, μέ τά καρϐούνια,
μέ τά ῥουπίνια, μέ τά μαργαριτάρια, μέ τό μάλαγμα, καί μέ τά σμαράγδια,
εἶναι πλίον ἀξιέπαινος ἡ κατασκευή του · καί ἀφ’οὗ ἰδῇ ὅλα αὐτά, βλέπει
ὕϛερον καί εὐγαίνει ἀπό τήν // πόρταν τοῦ καϛελίου, μία μεγάλη ποσότης
κορασίδων371 (τῶν ὁποίων τά πολυποίκιλα καί πολύχρωα φορέματα, ἄν
ἐκάθουμουν νά τά διηγηθῶ, δέν ἤθελα τελείσῃ372 ἕναν χρόνον) καί ὕστε-
ρον ἐκείνη ὁποῦ φαίνεται εὐμορφήτερη ἀπό ταῖς ἄλλαις νά πάρῃ ἀπό τό
χέρι τόν τολμηρόν καϐαλλ2ρον ὁποῦ ἐρίχθη είς τήν μέσην τοῦ λάκκου,
καί νά τόν ὑπάγῃ δίχως νά τοῦ εἰπῇ κᾀνέναν λόγον μέσα εἰς τό πλούσιον
παλάτι, ἤ καϛέλι, καί νά τόν γδύσῃ γυμνόν // ὡς καθώς τόν ἐγέννησεν ἡ
μητέρα του, καί νά τόν πλύνῃ μέ πίχλ7 νερό, ὕϛερον νά τόν ἀλείψῃ μέ
εὐωδέϛαταις ἀλειφαῖς, καί νά τόν φορέσῃ ἕνα ψιλό πουκάμυσσον373 γεμά-
τον εὐωδίαις καί καπνίσματα, καί νά ἔλθῃ ἄλλη μία κορασίδα νά τόν ῥίξῃ
ἐπάνω εἰς ταῖς πλάταις του ἕνα μαντί ὁποῦ τό ὀλιγώτερον λέγουν πῶς ἀζί-
ζει ἕνα κάϛρον ἐδώ εἰς τήν γῆν, καί παραπάννω · καί τί ἄλλο ἠμπορεῖ νά
ἰδῇ τινάς εὐμορφήτερο ὁποῦ μετά ταῦτα τόν // πηγαίνουν εἰς μί374 ἄλλην
σάλαν, καί ἐκεῖ εὑρίσκει μίαν τράπεζαν ἡτοιμασμένην μέ τοιαύτην εὔμορ-
φoν τάξιν, ὁποῦ αὐτός θαυμάζει · τί ἄλλο εὐμορφήτερο παρά νά βλέπῃ
τινάς νά τόν δίδουν νίψιμον, καί τό νερό νά εἶναι ὅλον ἄμπαρη, καί ἀπό
εὐωδέϛατα ἅνθη375 εὐγαλμένον, καί νά τόν ὑπερετοῦν ὅλες οἱ κορασίδες
με μίαν θαυμάσιον σιωπήν · τί μεγαλήτερην χάριν θέλει, παρά νά βλέπῃ νά
τοῦ βάνουν ἔμπροσθέν του διάφορα πιοτά, τόσον νό-
ϛιμα καί γλυκά ὁποῦ νά μήν ἠζεύρῃ σέ ποῖα νά πρωτοαπλάσῃ τό χέρι του 53r.
· ποῖα ἡδονή εὑρίσκεται νοϛιμωτέρα, παρά νά ἀκούῃ τήν μουσικήν, ὁποῦ
γίνεται ἐν ὅσῳ αὐτός τρώγει, δίχως νά ἠζεύρῃ ἀπό ποῦ προέρχεται · καί
ἀφ’οὗ ἀποφάγῃ καί σηκωθῆ ἡ τράπεζα, ὁ καϐαλλ2ρης νά μείνῃ ἀκουμβι-

369Sic. – 370κρουστάλια / κρούσταλα. – 371El paréntesis innovación del copista. No existe en
Franciosini tampoco. – 372Sic. – 373Tachadura. – 374Sic. – 375Sic.
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σμένος ἐπάνω εἰς τό σκαμνί, ἴσως καθαρίζωντας τά δόντ5 // του ὡς καθώς
εἶναι συνήθεια, καί νά ἰδῇ νά ἔμπῃ ἄξαφνα ἀπό τήν πόρταν τῆς σάλας
μία κορασίδα εὐμορφήτερη ἀπό ὅλαις ἐκεῖναις ταῖς πρῶταις, καί νά κα-
θήσῃ εἰς τό πλάγι τοῦ καϐαλλ2ρου, καί νά ἀρχηνήσῃ νά τόν διηγᾶται πῶς
αὐτό εἶναι ἕνα καϛέλι, καί πῶς αὐτή εὑρίσκεται ἐκεῖ γοη̈τευμένη, καί ἄλλα
πράγματα ὁποῦ κάμουν τόν καϐαλλ2ρην376 καί μένει ἐκϛατικός, καί πα-
ρομοίως θαυμάζουν καί ἐκεῖνοι ὁποῦ διαϐάζουν τήν ἰϛορίαν377 // του · δέν
θέλω νά εἰπῶ περισσότερα περί ταύτης τῆς ὑποθέσεως, διότι ἀπό αὐτό τό
ὀλίγον ὁποῦ εἶπα ἠμπορεῖ νά καταλάϐῃ τινάς, ὅτι ὅποιον μέρος τῆς ἱϛο-
ρίας καί ἄν διαϐάσῃ τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων δίδει νοϛιμάδα, καί
θαυμασμόν εἰς ὅποιοι378 καί ἄν τά διαϐάσῃ καί νά μέ πιϛεύσῃς ἡ αφεντ1
σου, καί ὡς καθώς προλαϐόντως σέ εἶπα, διάϐασε αὐτά τά βιϐλία τῆς κα-
βαλλ6ρίας, καί θέλεις ἰδῆ πῶς ἀποϐάλλουν τήν μελαγχο//λίαν, καί καλλη-
τερεύουν τήν ποιότητά σου, ἄν κατά τύχην δέν τήν ἔχεις τόσον καλήν ·
ἐγώ ὅσον μέν διά λόγου μου ἠμπορῶ νά εἰπῶ πῶς ἀφ’οὗ ἔγινα πλανώμε-
νος καϐαλλ2ρης εἶμαι ἀνδρεῖος, φιλάνθρωπος, ἐλευθέριος, καταδεκτικός,
γενναῖος, ἀπόκοτος, νόστιμος ὑπομονητικός ὑποφέρω κόπους, φυλακαῖς
καί γοη̈τείαις καί ἀγκαλά καί πρό ὀλίγου ἦμουν κλεισμένος εἰς ἕνα κλουϐί
ὡσάν τρελλός, μέ ὅλον τοῦτο λογιάζω // μέ τήν δύναμιν τῆς χειρός μου
βοηθῶντας με ὁ οὐρανός, καί ἡ τύχη νά ἰδῶ τοῦ λόγου μου εἰς ὀλίγαις ἡμέ-
ραις Βασιλέα κᾀνενοῦ βασιλείου εἰς τό ὁποῖον νά ἠμπορῶ νά δείξω τήν
ἐλευθεριότητα ὁποῦ ἔχω εἰς τήν καρδίαν μου εἰς τό νά κάμω χάριτες, ὅτι
ὁ καθ’ἕνας ἠζεύρει σιν3ρε μου πῶς ὅποιος εἶναι πτωχός δέν ἠμπορεῖ νά
φανερώσῃ τήν ἀρετήν τῆς ἐλευθεριώτητος, διά τοῦτο ἤθελα νά μέ ἔδιδε ἡ
τύχη ὀγλίγωρα αἰτίαν νά γένω Ἰμ-

53v. περατόρος διά νά δείξω τήν καρδίαν μου, εὐεργετῶντας τούς φίλους μου,
μάλιϛα αὐτόν τόν κακοῤῥοίζιον379 Σάντζιο πάντζαν τόν ὁπλοφόρον μου,
ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ καλήτερος ἄνος̅ τοῦ Κόσμου καί ἤθελα νά τόν δώσῃ μίαν
Κοντίαν ὁποῦ τόν ἔταξα μίαν φοράν, μόνον φοϐοῦμαι πῶς δέν ἠζεύρει νά
τήν κυϐερνήσῃ · ὁ σάντζιος ἄκουσε αὐτά τά // τελευταῖα λόγια τοῦ κα-
βαλλ2ρου του, εἰς τόν ὁποῖον εἶπεν, πάσχησε ἡ ἀφεντ1 σου νά μέ δώσῃς
αὐτήν τήν Κοντίαν ὁποῦ μέ τήν ὑποσχέθῃς τόσαις φοραῖς ὅτι ἐγώ θέλω τήν
κυϐερνήσει καθώς πρέπει, καί ἄν δέν ἠμπορέσω νά τήν κυϐερνήσω καί δέν
μέ φθάσῃ ὁ νοῦς μου, ἐγώ ἄκουσα πῶς εὑρίσκονται ἄνοι̅ εἰς τόν Κόσμον
ὁποῦ πέρνουν μέ τό νοίκι ταῖς αὐθεντίαις380, καί δίδουν ἕνα τόσον τόν χρό-

376καϐαλλιέρος / καϐαλλιέρης. – 377ἰστορία / ἱστορία. – 378Sic. – 379Sic. – 380αὐθεντία /
ἀφεντ1.
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νον εἰς τούς νοικοκυραίους, καί αὐτοί κυϐερνοῦν, καί οἱ νοι//κοκυράοι381
κάθονται καί ζεφαντώνουν τά εἰσοδήματα · τό ἴδιον θέλω κάμει καί ἐγώ
τήν δίδω εἰς ἄλλον τήν Κοντίαν, καί πέρνω τό ἰσοδηματάκι382 μου, καί κά-
θομαι καί ζεφαντώνω ὡσάν ἕνας Δοῦκας, καί ὅποιος ἔχει ἀμπέλια ἅς βάνη
ἐργάτες383 · αὐτό ἀδελφέ μου σάντζιο, εἶπεν ὁ κανονικός ἠμπορεῖς νά τό
κάμῃς τό νά ζεφαντώνῃς τό ἰσόδημα, ἀμή ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει εἰς τήν κυ-
βέρνησιν τῆς δικαιοσύνης εἶναι πρᾶγμα ὁποῦ τυχαίνει εἰς τόν βασιλέα τοῦ
τό//που καί αὐτοῦ εἶναι ἀναγκαῖος ὁ νοῦς, καί ἡ γνῶσις, καί μάλιϛα ἡ καλή
γνώμη εἰς τό νά κάμῃ τά πράγματα μέ δικαιοσύνην, διότι ἄν αὐτή λείπῃ εἰς
τήν ἀρχήν πάντοτε τά τέλη εἶναι κακά, καί τόσον βοηθεῖ ὁ θεός τήν καλήν
ἐπιθυμίαν τοῦ ἁπλοῦ, ὅσον ἐμποδίζει τό κακόν ἀπό ταῖς πονηρέαις του ·
ἐγό384 δέν καταλαμβάνο385 ἀπό αὐταῖς ταῖς φιλοσοφίαις, ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, τοῦτο μόνον ἠζεύρω πῶς ἄν μέ ἔδιδε τήν Κοντίαν, ἐγώ ἤξευρα386 //
νά τήν κυϐερνήσω, ὅτι καί ἐγώ ἔχω μέ τήν χάριν τοῦ θεοῦ τόσην καρδίαν,
καί κορμί ὅσον ἠμπορεῖ νά ἔχῃ καί ἄλλος, καί ἤθελα βασιλεύσῃ καί ἐγώ
ὡσάν καί ἄλλους, καί ὤντας βασιλεύς ἤθελα κάμῃ ἐκεῖνο ὅποῦ μέ ἀρέσει ·
καί κάμνωντας ἐκεῖνο ὁποῦ μέ ἀρέσῃ, ἤθελα κάμη387 κατά τήν θέλησίν μου,
καί κάμνωντας κατά τήν θέλησίν μου, ἤθελα εἶσθαι388 εὐαρεϛιμένος, καί
ὤντας ἕνας ἄνος̅ εὐαρεϛιμένος, εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ἠμπορεῖ νά ἐπιθυμήσῃ,
καί ὤντας ἐκεῖνο ὁποῦ ἠμπορεῖ νά ἐπιθυμήσῃ δέν κάμη χρεῖα νά εἰπῶ ἄλλο 54r.
τίποτα · ἄς ἔλθῃ ἡ ἀφεντία, καί ἔχετε ὑγείαν, καλή ἀντάμωσιν, ὡς καθώς
εἶπεν ἕνας τυφλός εἰς τόν ἄλλον, αὐταῖς δέν εἶναι ἀχαμναῖς φυφλασοφί-
αις389 (ὡς καθώς εἶπες ἐσύ σάντζιος390) τοῦ ἀποκρίθη ὁ κανονικός, ἀμή
μέ ὅλον τοῦτο ἔχομεν νά ὁμιλήσωμεν περισσά, περί // τῆς ὑποθέσεως τῶν
Κοντίων, εἰς τό ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἐγώ θέλω κάμῃ κατά τό
παράδειγμα ὁποῦ μέ δίδει ὁ μέγας Ἄμαδις τῆς φράντζας ὁποῦ ἔκαμε τόν
ὁπλοφόρον τοῦ Κόντε τῆς νησιοῦ, ὀνομαζομένης φέρμα391 ἔτζι ἠμπορῶ
νά κάμω καί ἐγώ Κόντε τόν σάντζιον ὁποῦ εἶναι ἕνας ἀπό τούς καλλητέ-
ρους ὁπλοφόρους ὁποῦ νά εἶχε ποτέ κᾀνένας πλανώμενος καϐαλλ2ρης · ὁ
κανονικός ἔμεινεν ἐκϛατικός διά ταῖς εὔμορ//φαις φλυαρίαις τοῦ Δόν Κισ-
σότη, τόν τρόπον ὁποῦ εἶχε ἰϛορήσει392 τήν εὐτυχίαν τοῦ καϐαλλ2ρου τοῦ
λάκκου καί διά τήν σύνχισιν ὁποῦ εἶχεν κάμει εἰς τόν νοῦν του, τά ὀνειρευ-

381νοικοκυραίοι / νοικοκυράοι. – 382εἰσοδήματα / ἰσοδήματα. – 383En Cervantes usa la
expresión «y alla se las compongan» El copista interpreta a su modo la expresión de Franciosini.
«e chi ci vuol pensar, ci pensi» – 384Sic. – 385Sic. – 386Sic. – 387ἤθελα κάμη / ἤθελα κάμῃ.
– 388εἶσθαι, potencial. – 389Sic. – 390Paréntesis que introduce el copista. – 391En Cervantes:
«Conde de la Insula Firme». – 392Sic.
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μένα ψεύματα ὁπου εἶχε διαϐάσει, καί τέλος πάντον τόν ἔκαμε καί ἐθαύ-
μαζεν ἡ τρέλλα τοῦ σάντζιο ὁποῦ εἶχε τόσην ἐπιθυμίαν, νά ἀπολαύσῃ τήν
Κοντίαν ὁποῦ τόν ὑποσχέθη ὁ καϐαλλιέρης του · ἐπάνω εἰς αὐτό ἐγύριζαν
οἱ Δούλοι τοῦ Kανονικοῦ, ὁποῦ εἶχαν ὑπά//γει εἰς τήν ὀϛαρίαν νά φέρουν
τό ἄλογον, ὁποῦ ἦτον φορτωμένον μέ τά φαγησερά, καί ἁπλώνωντας ἕνα
χαλί ἐπάνω εἰς τό πράσινον χωρτάρι τοῦ λιϐαδίου, ἐκάθησαν ἀποκάτω
εἰς τόν ἴσκιον μερικῶν δένδρων, καί ἔφαγαν ἐκεῖ διά νά βοσκήσουν καί
τά βόϊδ5 τοῦ ἁμαξίου, καί ἐκεῖ ὁποῦ ἔτρωγαν, ἄκουσαν ἄξαφνα μίαν με-
γάλην σύνχισιν, καί μίαν φωνήν ἑνοῦ κουδουνίου ὁποῦ ἀκούουνταν εἰς
κάποια σπήλαια, ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ // σιμά, καί παρευθύς εἶδαν ἀνάμεσα εἰς
ἐκεῖνα τά σπήλαια ἕνα εὔμορφον κατζίκι ὁποῦ ἦτον τό πετζί του βαμένον
μαῦρα ἄσπρα, καί ϝαλάζιον, καί κατόπιν του ἤρχουνταν ἕνας βοσκός, καί
τό ἔκραζε λέγωντάς το λόγια διά νά ϛαθῇ, ἤ νά γυρέσῃ393 εἰς τό κοπάδι τό
ξυπασμένον κατζίκι ἔτρεξε πρός τούς αὐτούς, σχεδόν ὡσάν νά τούς ἐζη-
τοῦσε βοήθειαν, καί ἐκεῖ

54v. ἐϛάθη · ἔφθασε καί ὁ βοσκός, καί π1νωντάς τό ἀπό τά κέρατα, ὡσάν νά
ἐκαταλάϐαινεν ἐκεῖνο τί τοῦ ἔλεγεν τοῦ εἶπεν, ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά κατα-
βλάϐω394 διά ποιάν αἰτίαν τοῦταις ταῖς ἡμέραις φεύγεις ἀπό το κοπάδι
παιδί μου, ἀπό τούς λίκους395 φοϐᾶσαι εἰπέ με τό αἴτιον;396 γύρισε γύρισε
εἰς τό κοπάδι, καί εἰς τούς συντρόφους σου, ὁτι397 ἄν ἐσύ ὁποῦ εἶσαι ὁ
ὁδηγός τους // περιπατεῖς περάϛρατα, ἀμή τά ἄλλα τί τέλος θέ νά δώσουν,
ἄρεσαν κατά πολλά τά λόγια τοῦ βοσκοῦ εἰς ἐκείνους ὁποῦ τά ἄκουσαν,
μάλιϛα εἰς τόν Κανονικόν, ὁ ὁποῖος τόν εἶπεν παρακαλῶ σε Ἀδελφέ μου νά
μή βιάζεσαι τόσον, νά γυρίσῃς τό κατζίκι εἰς τό κοπάδι, ἔπαρε αὐτό τό κομ-
μάτι, καί πίε ἕνα ποτῆρι κρασί, ὅτι θέλεις σέ περάσει ὁ θυμός σου, καί ὡς
τόσον θέλει ξεκουρασθῆ καί κομάτι398 καί τό κατζίκι, καί λέγωντας αὐτό
τόν ἔδωσε // μέ τήν ἄκρην τοῦ399 μαχαιρίου ἕνα κομμάτι κρέας ἀπό λαγόν,
ὁ βοσκός τό ἐπῆρε καί τόν εὐχαρίϛησε κατά πολλά, ἤπιε καί τό ποτῆρι καί
εἶπεν ἐγώ δέν ἤθελα νά μέ κρατῆτε οἱ ἀφεντ1 σας, διά ἄνον̅ χοργ1την, καί
ἁπλόν, μέ τό νά ἐσύντυχα τόσον φρόνιμα μέ αὐτό τό ζῶον, ὅτι νά ἠζεύρετε
πῶς δέν εἶναι δίχως μυϛίριον, τά λόγια ὁποῦ τοῦ εἶπα · ἐγώ εἶμαι χωργ1της
δέν τό ἀρνοῦμαι, ἀμή δέν εἶμαι τόσον ἁπλός, // ὁποῦ νά μήν ἠζεύρω πῶς
πρέπει νά πολιτεύεται τινάς μέ τούς ἀνθρώπους, καί μέ τά ζῶα, ἐγώ δέν
ἀμφιϐάλλω εἰς αὐτά εἶπεν ὁ παπᾶς, ὅτι ἐγώ ἠζεύρω πῶς εὑρίσκονται εἰς
τά βουνά σπουδαῖοι, καί εἰς ταῖς καλίϐαις τῶν βοσκῶν φιλόσοφοι, κἄν

393Sic. – 394Error. – 395Sic. – 396El signo de interrogación, como casi siempre, fuera de su sitio.
– 397Sic. – 398κομάτι / κομμάτι. – 399Tachado (με).
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σιν3ρε εἶπεν ὁ βοσκός περιποιοῦνται τούς ξεπεσμένους ἀνθρώπους, καί
διά νά τό πιϛεύσετε πῶς εἶναι ἀλήθια400, καί νά τό ἰδῆτε φανερά, ἀγκαλά
καί φαίνεται πῶς ἐγώ ἀνακατώνομαι εἰς τήν συντροφίαν σας, δί//χως νά μέ
παρακαλέσῃ τινάς · ἄν δέν σᾶς παραϐαρύνω, καί σᾶς ἀρέσει σιν3ροι νά
μέ δώσετε ἀκρόασιν401 θέλω σᾶς διηγηθῆ μίαν ἀλήθειαν ἐν συντομίᾳ ὁποῦ
νά βεϐαιώνῃ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπεν ἡ ἀφεντία402 του (δείχνωντας τόν παπᾶ)
καί ἐγώ ὁ Δόν Κισσότης ἀποκρίθη, ἐγώ ὅσον μέν ἐκ μέρους μου, θέλω σέ
ἀκροασθῆ κατά πάσας χαρᾶς, καί τό ἴδιον
θέλουν κάμη καί ὅλοι αὐτοί οἱ σιν3ροι, μέ τό νά ἐπιθυμοῦν νά μάθουν νέα 55r.
πράγματα · ἄρχησε λοιπόν νέε φίλε, ὅτι ὅλοι θέλομεν ϛαθῆ μέ προσοχήν ·
ὁ βοσκός ἐκτύπησε μέ τό χέρι του δύο φοραῖς τό κατζίκι, καί εἶπεν κάθησε
κοντά μου, ὅτι ἔχομεν καιρόν νά γυρίσωμεν εἰς τό κοπάδι μας · τό κατζίκι
ἐφαίνουνταν πῶς νά τόν ἐκα//ταλάμβανεν, διότι εὐθύς ὁποῦ ἐκάθησεν ὁ
βοσκός ἐζαπλώθηκε καί τό κατζίκι κοντά του, καί τόν ἐκοίταζεν είς τό πρό-
σωπον, θέλωντας νά φανερώσῃ πῶς ἔϛεκε με προσοχήν, εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ
ἔλεγεν ὁ Βοσκός, ὁ ὁποῖος ἄρχησε τοιούτας λογᾶς τήν ἱϛορίαν του.

Κεφάλαιον να:ον

Ὁποῦ περιέχει τήν διήγησιν τοῦ Βοσκοῦ403

Τρία μίλια μακρυά ἀπό αὐτό τό δάσος, εἶναι ἕνα χωρίον, τό ὁποῖον ἀγκαλά
καί νά εἶναι μικρόν, ὅμως εἶναι ἀπό τά πλουσιώτερα ὁποῦ νά εὑρίσκων-
ται ἐδώ τριγύρου, εἰς τό ὁποῖον ἐκατοικοῦσεν ἕνας τιμημένος χωρ5νός, ὁ
ὁποῖος ἀγκαλά καί ἦτον, καί πλούσιος, ὅμως περισσότερον τόν ἐτιμοῦσαν
διά τήν ἀρετήν του, πα//ρά διά τά πολλά του πλούτη · ἀμή ἐκεῖνο ὁποῦ τόν
ἔκαμνε πλέον εὐτυχισμένον (ὡς καθώς τό ἔλεγε καί ἀτός404 του) ἦτον μέ
τό νά εἶχε μίαν θυγατέραν ὡραιωτάτην, φρόνιμην, χαριτωμένην, καί ἐνά-
ρετην, ὁποῦ ὅποιος τήν ἐκοίταζεν ἐθαύμαζε βλέπωντας ταῖς χάραις, μέ
ταῖς ὁποῖαις τήν ϛόλισεν ὁ θεός καί ἡ φύσις · ἡ φήμη τῆς εὐμορφίας της,
ἐκηρύχθη ὄχι μόνον εἰς τά περίχωρα, ἀλλά καί εἰς τά πλέον μακρυνά,
καί περίφημα κάϛρη, καί εἰς βασιλικά παλάτια, καί εἰς τά αὐτία κάθε λο- 55v.
γᾶς ἀνών̅, ὁποῦ ὡσάν ἐζαίρετον πρᾶγμα, καί ὡσάν θαυματουργήν εἰκόνα,

400ἀλήθεια / ἀλήθια. – 401Tachado (μίαν). – 402ἀφεντία / ἀφεντιά. – 403Falta la parte última
del título que en Franciosini termina «a tutti quelli che menavano Don Chisicote». – 404Sic.
(αὐτός).
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ἔτρεχαν ἀπό κάθε τόσον νά τήν ἰδοῦν · ὁ πατέρας της τήν ἐφύλαγεν, ἀγ-
καλά καί ἐφυλάγουνταν ἀτή405 της, διότι δέν εὑρίσκουνταν κλειδωνίαις,
μήτε φύλαξες, ὁποῦ νά φυλάζουν μίαν κορασίδαν, ὡσάν τό νά φυλάγε-
ται μο//ναχή της · ὁ πλοῦτος τοῦ πατρός, καί ἡ εὐμορφία τῆς θυγατρός,
ἐπαρακίνησαν πολλούς, τόσον ἐντοπίους, ὅσον ζένους, νά τήν γυρεύσουν
διά γυναῖκα, ἀμή αὐτός ἕϛεκε συγχισμένος δίχως νά ἠζεύρῃ εἰς ποῖον νά
τήν δώσῃ, ἀπό τούς ἄπειρους ὁποῦ τόν ἐνοχλοῦσαν, καί ἀνάμεσα εἰς τούς
πολλούς, ὁποῦ εἶχαν τοιαύτην καλήν ἐπιθυμίαν, εἴμουν καί ἐγώ ἕνας, καί
εἶχα πολλαῖς καί μεγάλαις ἐλπίδες406, μέ τό νά μέ ἤζευρε πολλά καλά ὁ
πατέρας της, τήν ποι//ότητά μου, καί τό πῶς εἴμουν ἀπό καλούς γονεῖς
ἐκεῖνου τοῦ τόπου, καί νέος ὅμως ὄχι τόσον πλούσιος, μήτε τόσον ἀγχί-
νους · μέ αὐτήν τήν ἴδιαν προῖκαν τήν ἐγύρευσεν ἄλλος ἕνας ἀπό τόν ἴδιον
τόπον, ὁ ὁποῖος ἔγινεν αἰτία, καί ἐδύϛαζεν ὁ πατέρας τῆς λεάνδρας (ὅτι
τοιοῦτον εἶναι τό ὄνομα τῆς πλουσίας ὁποῦ μέ ἐκατήντησεν εἰς τόσην πτω-
χείαν) μήν ἠζεύρωντας εἰς ποῖον ἀπό τούς δύω μας νά τήν δώσῃ καί διά
νά εὔγῃ ἀπό αὐτήν τήν ἄγνοιαν, ἀ//ποφάσισε νά τό εἰπῇ τῆς θυγατρός του,
καί αὐτή νά διαλλέζῃ ὅποιον [καἰ ἄν]407 θέλη ἀπό τούς δύω μας, ἐγώ δέν
ἠζεύρω ποῖον ἤθελεν ἡ λεάνδρα, τοῦτο μόνον ἠζεύρω πῶς ὁ πατέρας της
μᾶς ἐκρατοῦσε καί τούς δύω μέ ταῖς ἐλπίδαις, λέγωντας πῶς ἡ θυγατέρα
του ἦτον μικρή, καί μέ ἄλλα λόγια, ὁποῦ μήτε μᾶς ἔλυε μήτε μᾶς ἔδενε ·
ὁ ἐνάντιός μου ὀνομάζουνταν Ἄνσελμος, καί ἐγώ εὐγένιος, διά νά ἠζεύ-
ρετε τά ὀνόματα ἐκεινῶν ὁποῦ περιέχει αὐτή ἡ τρα//γῳδία, τῆς ὁποίας τό
τέλος εἶναι ἀκόμη ἀμφίϐολον, ὅμως φαίνεται πῶς τώρα κοντά θέ νά εἶναι
πολλά δυϛυχησμένον · ἦλθεν εἰς αὐτόν τόν καιρόν εἰς τόν τόπον μας ἕνας
κάποιος Βικέντιος ἀπό τήν ῥόζαν408 ὑιός ἑνοῦ πτωχοῦ χωρ5νοῦ ἀπό τόν
ἴδιον τόπον, ὁ ὁποῖος Βικέντιος ἤρχουνταν ἀπό τήν Ἰταλίαν, καί ἀπό ἄλλα
διάφορα μέρη, εἰς τά ὁποῖα εἶχε

56r. ϛαθῆ Σολδάτος409 αὐτός ὤντας παιδάκι δώδεκα χρονῶν τόν ἐπῆρεν ἀπό
τόν τόπον μας ἕνας410 Καπετάνος, ὁποῦ κατά τύχην εἶχε περάσει ἀπό ἐκεῖ
μέ τήν κομπανίαν του, καί μετά δώδεκα χρόνους, ἐγύρισε τό παλικαράκι,
ἐνδυμένο μέ φορέματα σολδάτικα, βαμμένα μέ χίλιαις θωρ5ῖς · μίαν ἡμέ-
ραν ἐϛολίζουνταν μέ ἕνα φόρεμα, τήν ἄλλην μέ ἄλλον,// καί ἦτον περισ-
σότερον θεωρητικά, παρά ἀκριϐά · οἱ χωρ5νοί οἱ ὁποῖοι εἶναι φυσικά κα-
κότροποι τόν ἐϛοχάσθηκαν, καί ἐμέτρησαν τά φορέματά του, καί εὗραν

405Sic. (αὐτή). – 406Sic. – 407Añadido encima en el interlineado: (καί ἄν). – 408En Cervantes,
Vicente de la Roca, pero Franciosini traduce Vincenzo dalla Rosa. – 409Sic. – 410Error (repite
al principio de la línea ἕνας, última palabra de la anterior).
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πῶς ἦτον τρία διαφόρων χρωμάτων μέ τά τζακτζήρια καί μέ ταῖς κάλτζαις,
ἀμή ἐκεῖνος τόσον εὔμορφα τά ἔπ5νε, ὁποῦ εὑρίσκουνταν μερικόι ὁποῦ
ἤθελαν ὠμώσῃ πῶς νά ἔχῃ παραπάνω ἀπό δώδεκα · ἐκάθουνταν εἰς τόν
φόρον, καί ἐκεῖ ἐμαζώνουνταν ὅλοι τριγύρω του, καί ἔϛε//καν χάσκωντας,
καί τον ἄκουαν ὁποῦ ἐδιηγοῦνταν ταῖς ἀνδραγαθίαις του · δέν ἦτον τό-
πος εἰς ὅλον τόν Κόσμον ὁποῦ νά μήν τόν εἶχεν εἰδῇ μήτε πόλεμος εἰς τόν
ὁποῖον νά μήν εὑρέθη αὐτός, ἔλεγε πῶς νά ἐσκώτωσε τόσους ἀράπιδες
ὁποῦ πιϛεύω μήτε εἰς τό τούνεζι νά μήν εὑρίσκωνται τόσοι, καί ἔλεγε πῶς
νά ἔκαμε περισσότεραις μονομαχίαις ἀπό τόν Ϝγκάντε411, ἀπό τόν λοῦνα,
καί ἀπό τό Διέγο Ϝαρζία412, καί πῶς εἰς ὅλαις ἐνίκησε // δίχως νά τόν λα-
βώσουν τελείως αὐτόν · ἀπό τό ἄλλο μέρος μᾶς ἔδειχνεν οὐλάς ταῖς ὁποῖ-
αις, ἀγκαλά καί ἡμεῖς δέν ταῖς ἐγνωρίζομεν, ὅμως αὐτός ἔλεγε πῶς εἶναι
τουφεκ5ῖς ὁποῦ ταῖς ἔλαϐεν εἰς διαφόρους πολέμους · καί τέλος πάντων
αὐτός ὁμιλοῦσε μέ τούς ὁμοίους του μέ μεγάλην ὑπερηφανίαν, μάλιϛα καί
μέτ’ ἐκείνους ὁποῦ τόν ἤζευραν, καί ἔλεγε πῶς πατέρας του ἦτον τό χέρι
του καί γενεαί του αἱ ἀνδραγαθίαις του, ἦτον καί κομά//τι μουσικός, καί
ἤζευρε καί ἐσήμαινε Κιθάραν, ὁποῦ μερικοί ἔλεγαν πῶς τήν ἔκαμνε καί
ἐσυντύχαινεν, ἀμή δέν εἶχε μόνον αὐταῖς ταῖς χάριταις, ὅτι ἦτον καί ποι-
ητής, καί εἰς ὅ, τι παραμικρόν πρᾶγμα καί ἄν συνέϐαινεν εἰς τήν χώραν
μας, εὐθύς εὔγαινε τραγούδι · αὐτόν λοιπόν τόν σολδάτον, ὁποῦ ἱϛόρησα
αὐτόν τόν Βικέντιον άπό τήν
τήν413 ῥόζαν, αὐτόν τόν ἀνδρεῖον, αὐτόν τον μουσικόν, αὐτόν τόν ποιη- 56v.
τήν, τόν ἔϐλεπε πολλαῖς βολαῖς ἡ λεάνδρα, ἀπό ἕνα παράθυρον τοῦ σπη-
τίου της, ὁποῦ ἐκοίταζεν εἰς τόν φόρον · τά θεωριτικά του φορέματα τήν
ἔκαμναν, καί τόν ἀγάπησε, τά τραγούδιά του τήν ἐμάγευσαν, ἄκουσε ταῖς
ἀνδραγαθίαις ὁποῦ εἶχε διηγηθῆ αὐτός διά λόγου του, καί εἰς // κοντολο-
γίαν (ἀπό συνεργείαν διαϐόλου) αὐτή τόν ἀγάπησεν ἐκεῖνον πριχοῦ νά τήν
ἀγαπήσῃ αὐτός · καί ἐπειδή εἰς αὐτά τά ἀμώρια δέν γίνεται ἄλλο πρᾶγμα
τόσον εὐκολώτερα, ὡσάν ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμεῖ ἡ Δάμα · ἡ λεάνδρα, καί ὁ
Βικέντιος, ἐτέργ5σαν δίχως κᾀμμίαν δυσκολίαν, καί πριχοῦ νά καταλάϐῃ
τήν ἐπιθυμίαν της, κᾀνένας ἀπό ἐκείνους ὁποῦ τήν ἐγύρευαν, αὐτή τήν εἶ-
χεν ἀποπληρώσει, ἀφίνωντας το σπῆτι τοῦ πατρός // της, καί φεύγωντας
ἀπό τό χωρίον μέ τόν σολδάτον, ὁ ὁποῖος ἐθριάμβευσε περισσότερον εἰς
αὐτό τό συμβεϐηκός, παρά εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγεν αὐτός · ὅταν τό ἄκου-
σαν οἱ χωρ5νοί ἐθαύμασαν ὅλοι, ἐγώ ἔμεινα ὡσάν ἕξω τοῦ ἑαυτοῦ μου · ὁ

411Sic. – 412En Franciosini Gante e Luna y Diego García de Paredes. – 413Repetición de la
última sílaba de la página anterior.
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Ἀνσέλμο ἐκϛατικός ὁ πατέρας της πικραμένος, καί οἱ γονεῖς414 της κατα-
φρενομένοι, ἔϛειλαν καί ἔπ5σαν ὅλαις ταῖς ϛράταις, καί ἔκαμαν ἄνω κάτω
τά δάση, καί τούς κρυμνούς διά νά τήν εὕρουν · τέλος πάντων // μετά τρεῖς
ἡμέρες ηὗραν τήν ἄγνωϛον λεάνδρα · εἰς ἕνα σπήλαιον γυμνήν μόνον μέ τό
ποκάμυσσον καί δίχως κᾀνένα ἄσπρον, ἀπό τά πολλά ὁποῦ εἶχεν εὐγάλει
ἀπό τό σπῆτι της · τήν ἤφεραν ἔμπροσθεν εἰς τόν πικραμένον της πατέρα,
τήν ἐρώτησαν τήν αἰτίαν τῆς συμφορᾶς της, καί αὐτή ὁμολόγησε φανερά,
πῶς ὁ Βικέντιος τήν ἐγέλασε, καί δίδωντάς την τήν παρόλαν του πῶς τήν
ἤθελε πάρῃ διά γυναῖκαν του, τήν εὔγαλεν ἀπό τό // σπῆτι τοῦ πατρός της,
καί τῆς ὑποσχέθη νά τήν ὑπάγῃ εἰς ἕνα ἀπό τά εὐμορφήτερα κάϛρη ὁποῦ
νά εὑρίσκωνται εἰς τόν Κόσμον, ὡς καθώς ἦτον ἡ ἀνάπολις, καί αὐτή ἡ
ἀϛόχαστη καί ἀπατημένη τόν ἐπίϛευσε, καί κλέπτωντας ἀπό τό σπῆτι τοῦ
πατρός της ὅσα ἠμπόρεσε τήν ἐπῆρε καί ἔφυγαν ἐκείνην τήν νύκτα, καί
τήν ἐπῆγε καί τήν ἐσφάλησεν εἰς ἐκεῖνο τό

57r. σπήλαιον εἰς τό ὁποῖον τήν εὗραν · ἐδιηγήθη παρομοίως πῶς ὁ σολδάτος,
δίχως νά πάρῃ τήν τιμήν της, ἐπῆρεν ὅ, τι καί ἄν εἶχεν, καί τήν ἄφησε μό-
νον μέ τό ποκάμυσσον · ἐφάνη δυσκολοπίϛευτον σιν3ροι πῶς ἐκεῖνο τό
παλικάρι νά ἔχῃ τόσην ἐγκράτειαν, ἀμή αὐτή τό ὑπόϛησε μέ τόσες βεϐαίες
ἀποδείξεις, ὁποῦ ἐϛάθη//σαν ἱκαναί νά παρηγορήσουν τόν πικραμένον πα-
τέρα, ὁ ὁποῖος δέν ἐψηφοῦσε τά πλούτη ὁποῦ τοῦ ἐπῆραν, ἐπειδή καί εἶχεν
ἀφήσει εἰς τήν θυγατέρα του, ἐκείνην τήν τζόϊα, ὁποῦ ὅταν χαθῇ μίαν φο-
ράν, εἶναι ἀδύνατον νά τήν εὕρῃ πλέον · ἐκείνην τήν ἡμέραν ὁποῦ εὑρέθη
ἡ λεάνδρα, ὁ πατέρας της δέν τήν ἔδειξεν εἰς κᾀνέναν, ἀλλά τήν ἐπῆγεν
εἰς ἕνα μοναστῆρι ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ σιμά, ἐκαρτερῶντας // ὅτι ὁ καιρός νά
φθείρῃ κᾀνένα μέρος ἀπό τό κακόν ὄνομα ὁποῦ εἶχεν ἀποκτήσει ἡ θυγα-
τέρα του · σφαλῶντας τήν λεάνδραν ἐτυφλώθηκαν τά μάτ5 τοῦ Ἀνσέλμου
δίχως νά βλέπῃ κᾀνένα πρᾶγμα ὁποῦ νά τόν ἀρέσῃ, τά ἐδικά μου ἔμει-
ναν εἰς σκότος, καί δίχως φῶς, ὑϛερημένα ἀπό κάθε λογᾶς χαράν, διά τήν
ἀπουσίαν τῆς λεάνδρας · τέλος πάντων ὁ Ἀνσέλμο καί ἐγώ ἀποφασίσαμεν
// νά παρατήσωμεν τό χωρίον καί νά ἔλθωμεν εἰς αὐτά τά λαγκάδια, αὐτός
βόσκωντας ἕνα κοπάδι πρόϐατα ἐδικά του, καί ἐγώ ἕνα κοπάδι κατζίκια,
νά εὑρισκόμασθεν ἀνάμεσα εἰς τά δένδρα, συνομιλῶντας τά πάθη μας, τρα-
γουδῶντας τούς ἐπαίνους, ἤ τά ὀνείδη τῆς λεάνδρας, ἤ νά ἀναϛενάζωμεν,
καί νά λέγωμεν εἰς τόν οὐρανόν τά παραπονέματά μας, καί μᾶς ἐμιμήθη-
καν καί ἄλλοι πολλοί, ἀπό ἐκείνους ὁποῦ // ἐγύρευαν τήν λεάνδραν, καί

414En realidad es un error por οἱ συγγενεῖς. En Franciosini, que traduce bien el original, dice «il
suoi parenti».
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ἦλθαν καί ἐκατοίκησαν εἰς αὐτά τά βουνά, κάμνωντας τήν ἴδιαν ἄσκησιν
τήν ἐδικήν μας, καί εἶναι τόσον πολλοί, ὁποῦ φαίνεται νά εἶναι αὐτός ὁ
τόπος ἀρκαδία τῶν βοσκῶν · τόσον εἶναι γεμάτος ὁ τόπος ἀπό βοσκούς,
καί κοπάδια,
καί παντοῦ ἀκούεται τό ὄνομα τῆς λεάνδρας τῆς εὔμορφης · ὁ ἕνας τήν 57v.
βλασφημᾶ, καί τήν ὀνομάζει ἄγνωϛον, καί ἄτιμον, ὁ ἄλλος τήν ἀπονομένει
εὔκολον εἰς τό νά κλίνῃ, μερικοί τήν συγχωροῦν, καί ἄλλοι τήν καταδικά-
ζουν, καί τέλος πάντων ὅλοι τήν καταφρονοῦν, καί καθ’ἕνας τήν λαξεύει
καί εἶναι τόση μεγάλη ἡ τρέλλα ὁ//λονῶν, ὁποῦ εὑρίσκονται μερικοί ὁποῦ
παραπονοῦνται, πῶς ἐϛάθησαν διωγμένοι ἀπό αὐτήν, δίχως νά τῆς εἶχαν
ὁμιλήσῃ ποτέ · ἀνάμεσα εἰς ἐκείνους τούς τρελλούς, ἐκεῖνος ὁποῦ φαίνεται
να εἶναι φρονιμώτερος, εἶναι ὁ Ἀνσέλμο, ὁ ὁποῖος ἔχωντας τόσαις ἄλλαις
αἰτίαις ὁποῦ νά παραπονεθῇ, λυπᾶται μόνον διά τήν ἀπουσίαν τῆς λεάν-
δρας · καί παίζωντας ἕνα βιολάκι415, τραγῳδεῖ κάποιους ϛίχους, ὁποῦ φα-
νερώνουν // τήν καλήν του γνῶσιν, ἀμή ἐγώ περιπατῶ μέ ἄλλην ϛράταν
εὐκολώτερην, καί μέ φαίνεται νά εἶναι καλλήτερη, διότι δέν κάμω ἄλλο,
παρά κατακρίνω τήν εὔκολην κλῆσιν τῶν γυναικῶν, τήν ἀπιϛίαν τους, τήν
διπλήν τούς πολιτείαν, ταῖς ψευδαῖς τους ὑπο[σχέ]416 θεσεις, καί τέλος πάν-
των τήν ὀλίγην γνῶσιν ὁποῦ ἔχουν, εἰς τό νά ἠζεύρουν ποῦ κατακαθίζουν
τούς σκοπούς τους · αὐτή ἐϛάθη ἡ αἰτία σιν3ροι, ὁποῦ εἶπα ἐκεῖνα τά λό-
για // εἰς αὐτό τό κατζίκι ὅταν ἦλθα, ὅτι μέ τό νά εἶναι θηλικόν τό ἔχω εἰς
ὀλίγην ὑπόληψιν, ἀγκαλά καί εἶναι τό καλλήτερον ἀπό ὅσα ἔχω εἰς τό κο-
πάδι μου · αὐτή εἶναι ἡ ἱϛορία ὁποῦ ὑποσχέθηκα νά σας διηγηθῶ, ἄν τήν
εἶπα μέ πολυλογίαν νά μέ συμπαθήσετε · αὐτοῦ κοντά ἔχω τήν καλύϐαν
μου εἰς τήν ὁποῖαν ἔχω γάλα νoπόν, καί νόϛιμο τυρί, καί ἄλλα διάφορα
πωρικά, εὔμορφα, τόσον εἰς τήν θεωρίαν // ὅσον καί είς τήν γεῦσιν.

Κεφάλαιον νϐ:ον 58r.

Ὁποῦ περιέχει τήν φιλονεικίαν ὁποῦ ἔκα-
μεν ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν Bοσκόν.417

Ἄρεσε κ῎πολλά ἡ ἱϛορία τοῦ βοσκοῦ εἰς ἐκείνους ὁποῦ τήν ἄκουσαν, μά-

415En Franciosini «ribechino». – 416Error. tachada la sílaba -θε- y corregido en el márgen
izquierdo -σχε-. – 417El título está reducido con respecto al original. Le falta, según Franciosini
«con la rara ventura de Battuti (disciplinantes), alla quale dette felice fine con multo sudore».
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λιϛα εἰς τόν κανονικόν, ὁ ὁποῖος ἐϛοχάσθηκε μέ ἀκρίϐειαν τήν φρᾶσιν, μέ
τήν ὁποίαν τήν ἐδιηγήθη, ὁποῦ δέν ὁμοίαζε χωρ5νός βοσκός, ἀλλά γνω-
ϛικός κορτογγ1νος · καί ἔτζι εἶπεν, ὅτι πολλά καλά εἶπεν ὁ παπᾶς ὁποῦ
εἶπε πῶς // εὑρίσκονται γραμματισμένοι εις τά βουνά · ὅλοι ἔκαμαν χίλιαις
τζιρεμόνιαις τόν εὐγένιον, ἀμή ὁ Δόν Κισσότης ταῖς εἶπε μέ περισσoτέραν
εὐγλωτζείαν ἀπό ὅλους, λέγωντάς του, βέϐαια ἀδελφέ βοσκέ, ἄν εἶχα ἐγώ
δύναμιν νά καταπ5σθῶ κᾀμμίαν τύχην, τώρα παρευθύς ἤθελα κινήσῃ διά
νά κάμω τήν ἐδικήν σου τύχην εὐτυχισμένην, ὅτι ἤθελα εὐγάλῃ ἀπό τό μο-
ναϛῆρι τήν λεάνδρα (ἡ ὁποῖα // πιϛεύω νά εὑρίσκεται ἐκεῖ ἀκουσίως) ἄν
καί νά ἦτον καί ἐναντίον τῆς θελήσεως τῆς ἡγομένης418, καί τήν ἤθελα
δώσῃ εἰς τά χέρ5 σου, νά τήν κάμῃς ὁ, τι θέλεις, φυλάτζωντας ὅμως τούς
νόμους τῆς καϐαλλ6ρίας, ὁποῦ προϛάζουν νά μήν γίνεται ἄδικον εἰς κᾀμ-
μίαν κορασίδα · ἀγκαλά ἐγώ ἐλπίζω εἰς τόν θεόν πῶς νά μήν ἔχῃ κᾀμμίαν
δύναμιν ἕνας κακός γοη̈τευτής, ὁποῦ νά μήν ἠμπορῇ νά τόν νικήσῃ ἕνας
ἄλλος γο//η̈τευτής, ὁποῦ νά ἔχῃ καλλήτερην κλῆσιν, καί τότε σέ ὑπόσχομαι
τήν βοήθειάν μου, καί συνδρομήν μου, ὡς καθώς εἶναι πρέπον τοῦ ἐπαγ-
γέλματός μου, τοῦ ὁποίου τό τέλος δέν εἶναι

58v. ἄλλο παρά νά βοηθῇ τούς ϛενοχωρημένους, καί νά δίδῃ συνδρομήν εἰς
τούς ἐνδεεῖς · ὁ Βοσκός ἐϛάθη καί τόν ἐκοίταξε, καί βλέπωντας τό ἄσχη-
μόν του φόρεμα, καί τήν παράσημόν του θεωρίαν ἐθαύμασε, καί ἐρώτησε
τόν παρπέρην, ὁποῦ ἦτον σιμά του, σιν3ρε τί ἄνος̅ εἶναι αὐτός, ὁποῦ ἔχει
τοιαύτην εὔμορφην θωρίαν419, καί ὁμιλεῖ εἰς αὐτόν τόν τρό//πον · αὐτός
εἶναι ὁ μέγας Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας ἀποκρίθη ὁ παρπέρης, ὁποῦ δέν
ἐγεννήθη διά ἄλλο εἰς τόν Κόσμον, παρά διά νά420 χαλάσῃ ἀδικήματα, νά
βάλλῃ εἰς καλήν ϛράταν ταῖς ὕϐριταις, ὁποῦ ἤθελαν γένῃ εἰς τινάν · αὐτός
εἶναι τό καταφύγιον τῶν κορασίδων, ὁ τρόμος τῶν ϝιγάντων, καί ὁ θριαμ-
βευτής τοῦ πολέμου · αὐτός ὁμοιάζει ἀποκρίθη ὁ Βοσκός, μέ ἐκεῖνα ὁποῦ
λέγουν πῶς γράφουν εἰς τά // βιϐλία τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων, οἱ
ὁποῖοι ἔκαμναν ὅλα αὐτά ὁποῦ λέγεις ἡ άφεντ1 σου, ἀγκαλά καί ἐγώ λο-
γιάζω, ἤ νά μετορίζεσαι ἡ ἀφεντ1 σου, ἤ αὐτός νά εἶναι τρελλός · ἐσύ εἶσαι
τρελλός, καί ἀνόητος, εἶπε τότε ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἐγώ εἶμαι γνωϛικώτε-
ρος ἀπό τήν πουτάναν τήν μητέρα σου, ὁποῦ σέ ἐγέννησε, καί μέ αὐτόν
τόν θυμόν, ἔπ5σεν ἕνα ψωμί ὁποῦ εἶχεν ἔμπροσθέν του, καί ἐκτύπησε τόν
βο//σκόν εἰς τά μουϛάκια, τόσον δυνατά, ὁποῦ σχεδόν ἐτζάκισεν ὅλην τήν
μύτην του, ὁ βοσκός ὁποῦ δέν ἦτον συνηθισμένος νά ὑποφέρῃ τοιαῦτα
μετορίσματα, βλέπωντας πῶς τόν ἐκτύπησεν ὁ Δόν Κισσότης, δίχως νά εὐ-

418Sic. – 419Sic. – 420Tachadura (συντύχη).
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λαϐηθῇ τό χαλί, μήτε τήν τράπεζαν μήτε ἐκείνους ὁποῦ ἐκάθουνταν εἰς αὐ-
τήν, ἐκαϐαλλίκευσεν ἐπάνω εἰς τόν Δόν Κισσότην καί π1νωντάς τόν ἀπό
τό λαιμόν μέ τά δύω του χέρια, ἤθελε νά τόν πνίξῃ, ἄν // δέν ἐπρόφθανεν
ὁ σάντζιος, ὁ ὁποῖος τόν ἔπ5σεν ἀπό πίσω, καί τόν ἔριξεν ἀπάνω εἰς τήν
τράπεζαν, κοματ1ζωντας πινάκια, τζακίζωντας421 ποτήρια, καί χύνωντας
ὅ, τι καί ἄν εἶχαν μέσα · ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντας τοῦ λόγου του ἐλεύθε-
ρον, ἐπῆγεν εὐθύς νά πηδίξῃ ἀπάνω εἰς τόν βοσκόν, ὁ ὁποῖος ἔχωντας τό
πρόσω-
πόν του αἱματωμένον, καί βλέπωντας πῶς τόν ἐκτυποῦσε κλοτζ5ῖς ὁ σάν- 59r.
τζιος, ἐπεριπατοῦσε με τά τέσσερα, καί ἐγύρευε νά εὕρῃ κᾀνένα μαχαῖρι,
διά νά κάμῃ κᾀμμίαν αἱματώδη ἐκδίκησιν, ἀμή ὁ κανονικός, καί ὁ παπᾶς
τόν ἐμπόδισαν, καί ὁ παρπέρης ἔκαμε τρόπον, καί ἔπεσεν ὁ Δόν Κισσότης
ἀπό κάτω εἰς τόν βοσκόν, ἁπό τόν ὁ//ποῖον ἔλαϐε τόσαις γροθ5ῖς, ὁποῦ
ἔτρεχεν ἀπό τό πρόσωπον τοῦ πτωχοῦ καϐαλλ2ρου τόσον αἷμα, ὅσον καί
ἀπό τοῦ βοσκοῦ · ὁ κανονικός καί ὁ παρπέρης ἐλιγοθυμοῦσαν ἀπό τά422

γέλοια, οἱ δήμιοι ἐπηδοῦσαν ἀπό τήν χαράν τους, καί ἔδιδαν φωτιαῖς εἰς
τόν ἕναν, καί εἰς τόν ἄλλον, ὡς καθώς κάμνουν εἰς τά σκυλ1 ὅταν τρό-
γωνται · μόνον ὁ σάντζιο πάντζας ἐραθυμοῦσε, διότι δέν ἠμποροῦσε νά
γλυτώσῃ ἀπό τά χέρ5 // ἑνοῦ δούλου τοῦ κανονικοῦ, ὁποῦ τόν ἐκρατοῦσε,
διά νά μήν βοηθήσῃ τόν καϐαλλ2ρην του · εὑρισκόμενοι λοιπόν ὅλοι τους
εἰς χαράν, καί ἀγαλλίασιν, ἔξω ἀπό αὐτούς τούς δύω ὁποῦ ἐμάχουνταν,
ἄκουσαν ἕναν ἦχον μίας σάλπιγγος τόσον θλιϐερόν ὁποῦ ἔκαμε καί ἐγύ-
ρισαν ὅλοι πρός τό μέρος ὁποῦ ἀκούουνταν, ἀμή κᾀνένας δέν ἐσυγχίσθη
τόσον εἰς τό νά τόν ἀκούσῃ, ὡσάν τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος ἀγκαλά
καί νά // ἦτον ἀποκάτω ἀπό τόν βοσκόν, μέ πολύν κακήν καρδίαν, τοῦ εἶ-
πεν, ἀδελφέ Διάϐολε (ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά εἶσαι ἐσύ ἄνθρωπος, ἐπειδή
καί ἔχεις τόσην δύναμιν κάι ὑπόταξες τήν ἐδικήν μου)423 παρακαλῶσε, νά
κάμωμεν ἀγάπην μόνον μίαν ὥραν, διότι ὁ θλιϐερός ἦχος ἐκείνης τῆς σάλ-
πιγγος ὁποῦ ἀκούομεν, μέ φαίνεται νά μέ κράξῃ εἰς κᾀμμίαν νέαν τύχην ·
ὁ βοσκός ὁ ὁποῖος ἦτον κουρασμένος ἀ//πό τό νά κτυπᾶ, καί νά τόν κτυ-
ποῦν καί αὐτόν, τόν ἄφησεν εὐθύς, καί ὁ Δόν Κισσότης ἐσυκώθη ἀπάνω
καί ἐγύρισε πρός τό μέρος ὁποῦ ἀκούουνταν ὁ ἦχος, καί εἶδε παρ’εὐθύς
ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων ὁποῦ ἐκατέϐαιναν ἀπό ἕνα βουνόν, ἐνδυμένοι ὅλοι
μέ
ἄσπρα φορέματα, καί ἡ αἰτία ἦτον, ὅτι ἐκεῖνον τόν χρόνον, ὁ οὐρανός εἶχε 59v.
ὑϛερήσει τήν γῆν ἀπό τήν δροσ1ν του, καί διά τοῦτο εἰς ὅλα ἐκεῖνα τά περί-

421Tachadura (πινάκια). – 422Tachadura (λο). – 423Paréntesis que no aparece en Franiosini.
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χωρα ἔκαμναν δεήσεις, παρακαλῶντας τόν θεόν νά ἀνοίξῃ ταῖς ἀγκάλαις
τῆς εὐσπλαγχνίας του, καί νά βρέξῃ, καί διά τοῦτο οἱ ἄνοι̅ ἑνοῦ χωρίου,
ὁποῦ δέν ἦτον πολλά μακρυά ἀπ’//ἐκεῖ, ἐπήγαιναν νά κάμουν δέησιν εἰς
ἕνα ἅγιον κουϐούκλιον, ὁποῦ ἦτον εἰς μίαν ἀγγωνήν ἐκείνου τοῦ κρημνοῦ
· ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντας τά παράξενα φορέματα ἐκείνων, δίχως νά ἐν-
θυμηθῇ πῶς νά εἶναι κανένα τυχηρόν πρᾶγμα καί πῶς εἰς αὐτόν ἔπρεπεν,
ὡς πλανώμενος καϐαλλ2ρης ὁποῦ νά ἦτον τό νά τήν δοκιμάσῃ καί τοῦ
ἐϐεϐαίωσε περισσότερον αὐτήν τήν φαντασίαν, μέ τό νά ἐθαῤ//ῥοῦσεν, ὅτι
μία εἰκόνα ὁποῦ εἶχαν ἐνδυμένην μέ μαῦρα φορέματα νά ἦτον κᾀμμία με-
γάλη σιν3ρα, ὁποῦ νά τήν ἐπίγαιναν424 βιαίως · καί ἐμβαίνωντας αὐτό εἰς
τό κεφάλι του, ἐπῆγε παρευθύς νά π1σῃ τόν ῥοντζινάντε, ὁποῦ ἔϐοσκεν
ἐκεῖ τριγύρου, καί πέρνωντας τό σαλιϐάρι ἀπό τήν σέλαν, καί τό σκουτάρι
τόν ἐχαλίνωσεν ἐν ῥοπῇ ὀφθαλμοῦ, καί εἶπε τόν σάντζιον καί τόν ἔδωσε
τό σπαθί του, καί ἐκαϐαλλίκευσε τόν // ῥοντζινάντε, καί ἐπέρασεν εἰς τό
χέρι του τό σκουτάρι, λέγωντας μεγαλοφώνως εἰς ὅλους ἐκείνους ὁποῦ
ἦτον παρόν · τώρα θέλετε ἰδῇ, ἀνδρειωμένη συντροφία, πόσον ἀναγκαῖον
εἶναι εἰς τόν Kόσμον, τό ἐπάγγελμα τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων · τώρα
λέγω θέλετε ἰδῇ, ὁποῦ θέλω δώσει τήν ἐλευθερίαν εἰς ἐκείνην τήν καλήν
σιν3ρα, ὁποῦ τήν πηγαίνουν φυλακωμένην, καί νά γνωρίσῃ ἄν πρέπῃ νά
ἔχουν τιμήν οἱ πλανώμενοι κα//βαλλ2ροι · καί λέγωντας αὐτό ἐκτύπησε
τόν ῥοντζινάντε μέ ταῖς φτέρναις του, μέ τό νά μήν εἶχε μαχμούζια)425 καί
ἐπῆγε νά συναπαντηθῇ μέ τούς ἀνούς̅ ἐκείνους, ἀγκαλά καί ὁ παπᾶς, ὁ
κανονικός, καί ὁ παρπέρης ἐπήγαιναν νά τόν ἐμποδίσουν, ἀμή δέν ἠμπό-
ρεσαν νά τόν φθάσουν, μήτε ᾑ φωναῖς τοῦ σάντζιο, δέν ἐϛάθησαν ἱκαναῖς
νά τόν

60r. κάμουν νά γυρίσῃ ὀπίσω ὁποῦ τόν ἔλεγε · ποῦ παιγαίνεις426 σιν3ρ Δόν
Κισσότη, τί διάϐολον ἔχεις μέσα σου, ὁποῦ σέ παρακινᾶ νά ὑπάγῃς κατα-
πάνω τῆς πίϛεώς μας τῆς καθολικῆς κοίταξε καλά ὅτι ἐκεῖνοι ὑπάγουν εἰς
δέησιν, καί ἐκείνη ἡ σιν3ρα ὁποῦ ἔχουν εἰς τόν κράϐϐατον εἶναι μία ἅγια
εἰκόνα, κοίταξε καλά ἐκεῖνο ὁποῦ κάμεις, ὅτι τούτην τήν // φοράν ἠμπο-
ροῦμεν νά εἰποῦμεν πῶς δέν εἶναι ὅλον μάλαμα ἐκεῖνο ὁποῦ λάμπει · ὁ
σάντζιος ματαίως ἐκοπίασε, διότι ὁ καϐαλλ2ρης του ἐπῆγε τόσον βιαϛικά
νά φθάσῃ ἐκείνους τούς διαϐάτες, καί νά ἐλευθερώσῃ ἐκείνην τήν σιν3ρα,
ὁποῦ δέν ἄκουε κᾀνέναν λόγον, καί ἄν καί νά ἤθελεν ἀκούσῃ δέν ἤθελε
γυρίσῃ ὀπίσω, ἄν τόν ἐπρόϛαζεν ὁ Βασιλέας · ἔφθασε λοιπόν εἰς ἐκείνους
τούς ἀνθρώπους, καί ἐκρά//τησε τόν ῥοντζινάντε, καί μεταραχώδη427 φω-

424Sic. – 425Paréntesis que no se ha abierto. – 426Sic. – 427Sic.
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νήν εἶπεν · ἐσεῖς ὁποῦ ἴσως μέ τό νά μήν ἦσθαι428 καλλοί, ἔχετε σκεπασμένα
τά προσώπατά σας, ἀκούσετε ἐκεῖνο ὁποῦ θέλω νά σας εἰπῶ · οἱ πρῶτοι
ὁποῦ ἐστάθησαν ἦτον ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐκουϐανοῦσαν τόν κράϐϐατον, καί
ἕνας ἀπό τούς τέσσερες παπάδες ὁποῦ ἔψαλαν, βλέπωντας τήν παράξε-
νην θεωρίαν τοῦ Δόν Κισσότη, τήν ξηρότητα τοῦ ῥοντζινάντε, καί ἄλλα
γελοιώ//δη περιϛατικά τοῦ ἀποκρίθη λέγωντας · ἀδελφέ ἄν θέλῃς νά μᾶς
εἰπῇς τίποτα εἰπές το ὀγλίγωρα, διότι δέν ἠμποροῦμεν, μήτε εἶναι πρέπον
νά ἀκούσωμεν κᾀνένα πρᾶγμα, ἄν δέν εἶναι τόσον σύντομον, ὁποῦ νά τε-
λειώνῃ μέ δύω λόγια · μέ ἕναν λόγον θέλω τελειώσει, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
ὅτι ἐκεῖνο ὁποῦ θέλω νά σᾶς εἰπῶ, εἶναι νά ἐλευθέρωσετε τώρα αὐτήν τήν
εὔμορφην σιν3ρα τῆς ὁποῖας τά δά//κρυα, καί τό θλιϐερόν ἦθός της, δί-
δουν σημεῖον φανερόν, πῶς τήν πηγαίνετε ἐναντίον τῆς θελήσεώς της, καί
πῶς θέλει τῆς ἐκάμετε κᾀνένα μεγάλον ἀδίκημα, καί ἐγώ ὁποῦ ἐγεννήθηκα
εἰς τόν Κόσμον, διά νά χαλῶ τά ἀδικήματα, δέν ἀφίνω μέ κᾀνένα τρόπον
νά πηγαίνῃ μήτε ἕνα ποδάρι ἐμπροϛά, ἄν δέν τῆς δοθῇ
ἡ ἐπιθυμητή ἐλευθερία ὁποῦ τῆς πρέπει · ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἄκουσαν αὐτά 60v.
τά λόγια, ὁποῦ ἔλεγεν ὁ Δόν Κισσότη429, ἐκατάλαϐαν εὐθύς, πῶς θέ νά
ἦτον κᾀνένας τρελλός, καί ἄρχησαν νά γελοῦν κατά πολλά, τῶν ὁποίων
τά γέλοια ἔκαμαν, καί ἐρεθύμησε περισσότερον ὁ Δόν Κισσότε, ὁ ὁποῖος
δίχως νά τούς εἰπῇ ἄλλα λόγια, ἐξεσπάθωσε // καί ἔτρεξε μέ μεγάλην ὁρ-
μήν πρός τόν κράϐϐατον · ἕνας ἀπό ἐκείνους ὁποῦ τόν ἐκουϐανοῦσαν,
ἀφίνωντας τό βάρος εἰς τούς συντρόφους του, ἐπῆγεν ἀντίκρυ εἰς τόν Δόν
Κισσότην, κρατῶντας εἰς τό χέρι του ἕνα ῥαϐδί, μέ τό ὁποῖον ἐσύκωνε τόν
κράϐϐατον, καί θέλωντας ὁ Δόν Κισσότης νά τόν κτυπήσῃ μἐ τό σπαθί,
αὐτός ἔϐαλεν ἐμπροϛά τό ῥαϐδί, καί ἐκτύπησε τό σπαθί εἰς τό ῥαϐδί, καί
τό ἔκα//με δύω κομμάτια, καί μέ ἐκεῖνο τό κομμάτι ὁποῦ ἔμεινεν εἰς τό χέρι
του, ἐκτύπησε τόσον δυνατά τόν Δόν Κισσότην ἐπάνω εἰς τόν ὤμον, ἀπό
τό μέρος ὁποῦ ἐκρατοῦσε τό σπαθί, ὁποῦ μήν ἠμπορῶντας νά τόν διαφεν-
τεύσῃ τό κοντάρι, ἀπό τήν χωρ1τικην δύναμιν, ἔπεσεν ὁ κακοῤῥοίζικος
καϐαλλ2ρης κάτω · ὁ σάντζιο πάντζας [ὁποῦ ἔτρεχε]430 κατόπι του νά
τόν φθάσῃ βλέπωντάς τον ἄρχησε νά μαλώνῃ ἐκεῖνον // ὁποῦ τόν ἐκτύ-
πησε, λέγωντας νά μήν τόν δέρνῃ διότι ἦτον ἕνας κακοῤῥοίζικος γοη̈τευ-
μένος καϐαλλ2ρης ὁποῦ εἰς ὅλην του τήν ζωήν δέν ἔκαμε κακόν εἰς τινά,
ἀμή ὁ χωρ1της δέν ἔπερνε ἀπό ταῖς φωναῖς τοῦ σάντζιο, ἀλλά βλέπωντας
πῶς ὁ Δόν Κισσότε431 δέν ἐπάλευε μήτε τά χέρ5 του μήτε τά ποδάρ5 του

428ἦσθαι / εἷναι. – 429Κισσότης. / -η. – 430Añadido en el interlineado superior. – 431Δόν
Κισσότης / Δόν Κισσότε.
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ἐθάρρευσε πῶς νά τόν ἐσκότωσε, καί ἐτείλιξε παρευθύς εἰς τό ζωνάρι του,
ἐκεῖνο τό ἐπανωφόρι ὁποῦ φοροῦσε, // καί ἄρχησε νά φεύγῃ εἰς ἐκεῖνον
τόν κάμπον, ὡσάν ἕνα λάφι · ἔφθασαν ὡς τόσον καί οἱ συντρόφοι τοῦ Δόν
Κισσότη ἐκεῖ ὁποῦ αὐτός ἐκείτουνταν, καί βλέπωντάς τους οἱ συντρόφοι
ἐκεινοῦ432 ὁποῦ τοῦ ἐκτύπησε πῶς ἤρχουνταν τρεχάτοι ὁμοῦ, καί τούς ἀν-
θρώπους τοῦ σούπαση μέ τά τουφέκια, ἐφοϐήθηκαν νά μήν τούς συνέϐη
κᾀνένα κακόν, καί ἐϛάθηκαν τριγύρω εἰς τόν κράϐϐατον, καί ἀπάντεχαν
νά εἰδοῦν ἄν ἤρχουνταν κατα-

61r. πάνω τους νά διαφεντευθοῦν, μάλιϛα καί νά βλάψουν τούς ἐναντίους τους
ἄν ἤθελαν ἠμπορέσῃ, ἀμή ἡ τύχη τά ἐκυϐέρνησε καλλήτερα ἀπό ἐκεῖνο
ὁποῦ ἐλογίαζαν αὐτοί, διότι ὁ σάντζιος δέν ἔκαμνεν ἄλλο, πάρα ἐπάισεν
ἐπάνω εἰς τό κορμί τοῦ καϐαλλ2ρου του θαῤῥῶντας πῶς εἶναι ἀποθαμέ-
νος, καί ἔκαμεν ἀπάνω του τόν πλέον // θλιϐερόν, καί γελοιώδη θρίνον τοῦ
Κόσμου · τόν παπᾶν τόν ἐγνώρισεν ἕνας ἄλλος παπᾶς ὁποῦ ἦτον εἰς τήν
δέησιν, τοῦ ὁποίου ἡ γνωριμία ἔκαμε καί ἔπαυσεν ὁ φόϐος ὁποῦ εἶχαν · ὁ
μαντζιακός παπᾶς ἐδιηγήθη ἐν συντομία εἰς τόν ἄλλον τήν γνώμην τοῦ Δόν
Κισσότη, καί ἔτζι τόσον ἐκεῖνος, ὅσον καί οἱ ἐπίλοιποι ὁποῦ ἦτον εἰς τήν
δέησιν, ἐπῆγαν νά ἰδοῦν ἄν εἶχεν ἀποθάνῃ ὁ κακοῤῥοίζικος // καί ἄκουσαν
τόν σάντζιον ὁποῦ χύνουνταν ἀπό τά μάτ5 του μία βρύση δακρύων, ἔλε-
γεν ὁ433 θεός τῆς καϐαλλ6ρίας, ὁποῦ434 μέ μίαν βραδ1ν ἐτελείωσες ὅλα τά
καϐαλλ6ράτα σου, ὦ τιμή τῆς γενεᾶς σου, λαμπρότης καί δόξα ὅλης τῆς
μαντζίας, καί ὅλου τοῦ Κόσμου, ὁ ὁποῖος ὑϛερούμενος ἕναν καϐαλλ2ρην
ὡσάν ἐσένα θέλει γεμίσει ἀπό κακούς ἀνθρώπους, δίχως νά ἔχουν φόϐον
πῶς θέλει τούς παιδεύ//σει τινάς για τά κακά τους ἔργα · ὦ ἐλεύθερε περισ-
σότερον ἀπό ὅλους τούς ἀλεξάνδρους, ἐπειδή καί μόνον διά ὀκτώ μηνῶν
δούλευσιν μέ ἦχε δώσει τό καλλήτερον νησί ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τήν θά-
λασσαν · ὦ ταπεινέ μέ τούς ὑπερηφάνους καί ὑπέρογκε μέ τούς ταπεινούς,
δοκιμαϛά τῶν κινδύνων, ὑποφερτά τῶν ἐναντίων, ἐραϛά δίχως αἰτίαν, μι-
μητά τῶν καλῶν, παίδευσις τῶν κακῶν, ἐχθρέ τῶν ἀγνώϛων, καί // τέλος
πάντων πλανώμενε καϐαλλ2ρη · ἀπό ταῖς φωναῖς καί ἀναϛεναγμούς τοῦ
σάντζιου ὁ Δόν Κισσότης ἦλθεν εἰς τόν ἑαυτόν του, καί ὁ πρῶτος λόγος
ὁποῦ εὐγῆκεν ἀπό τό ϛόμα του ἦτον αὐτός · ἐκεῖνος ὁποῦ ζῆ δίχως τοῦ
λόγου σου, γλυκύτατη Δουλτζινέα, εὑρίσκεται ὑποκείμενος εἰς μεγαλήτε-
ρους κίνδυνους ἀπό αὐτούς · βοήθη-

61v. σέ με πιϛέ μου σάντζιε νά ἀνέϐω ἐπάνω εἰς τό γοη̈τευμένον ἁμάζι ὅτι γροι-
κῶ τοῦ λόγου μου πῶς δέν ἔχω δύναμιν νά καϐαλλικεύσω εἰς τόν ῥοντζι-

432Sic. – 433Sic. – 434Tachadura (ἔμειν).
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νάντε, διότι αὐτός ὁ ὦμος μου εἶναι κατατζακισμένος · ἐγώ θέλω σέ βοη-
θήσει μετά πάσας χαρᾶς σιν3ρε μου, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί ἄς γυρί-
σωμεν κατά τό παρόν εἰς τόν τόπον μας // μέ αὐτούς τούς γαλαντόμους
ὁποῦ σέ θέλουν τό καλόν σου, καί ἐκεῖ θέλομεν κάμει τήν κυϐέρνησιν νά
εὔγωμεν ἄλλην μίαν φοράν εἰς τόν κάμπον καί νά κάμωμεν κᾀμμίαν ἀν-
δραγαθίαν ὁποῦ νά ἀποκτήσωμεν μεγαλητέραν φήμην · πολλά καλά λέ-
γεις, σάντζιο435, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί θέλει εἷσθαι436 καλά
νἀ ἀφήσωμεν νά ἐπεράσῃ αὐτή ἡ ὁρμή τῶν ἄϛρων,ὁποῦ κυριεύουν τώρα
· ὁ // Κανονικός, ὁ Παπᾶς, καί ὁ παρπέρης437 τοῦ εἶπαν πῶς ἤθελε κάμῃ
πολλά καλά νά ἀκολουθήσῃ ἐκεῖνο ὁποῦ ἔλεγε, καί ἔτζι ἀφ’οὗ ἐγέλασαν,
καί ἐνοϛιμεύθηκαν διά τήν ἁπλότητα του σάντζιο πάντζα, ἔϐαλαν τόν Δόν
Κισσότην ἀπάνω εἰς τό ἁμάζι ὡς καί πρότερον · ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐπήγαιναν είς
τήν δέησιν ἐϐάλθηκαν εἰς τήν τάξιν, καί ἀκολούθησαν τήν ϛράταν τους · ὁ
βοσκός ἀποχαιρετήθη μέ ὅλους // οἱ ἄνθρωποι τοῦ σούπαση δέν ἠθέλησαν
νά ὑπάγουν παρεμπρός, καί ὁ παπᾶς τούς ἐπλήρωσε κατά τήν συμφωνίαν
τους · ὁ κανονικός εἶπε τοῦ παπᾶ438 νά τόν δώσῃ εἴδησιν διά τό συμβεϐη-
κώς τοῦ Δόν Κισσότη, ἄν ἤθελεν ἰατρευθῆ ἀπό τήν τρέλλαν του, ἤ ἤθελε439
μείνῃ εἰς αὐτήν, καί μέ αὐτό ἀποχαιρετίσθη μέ λόγου του, καί ἐπῆγεν εἰς
τήν ϛράταν του · τέλος πάντων ὅλοι τους ἀποχώρησαν, καί ἐζεμάκρυναν,
καί ἔμει//νε μόνον ὁ παπᾶς, καί ὁ παρπέρης ὁ Δόν Κισσότης, καί ὁ πάν-
τζας440, καί ὁ καλός ῥοντζινάντε, ὁ ὁποῖος ἔϛεκε καί ὑπόφερε μέ μεγάλην
ὑπομονήν, τά ὅσα εἶχεν ἰδῇ καθώς καί ὁ καϐαλλ2ρης του · ὁ ἁμαξᾶς ἐζεύ-
γωσε τά βοΐδ1 του, καί ἐκαλόθεσε441 τόν Δόν Κισσότην εἰς τό ἁμάξι, καί
ἄρχησε νά περιπατῇ μέ τήν συνηθισμένην του περιπατησίαν, καί ἕξη ἡμέ-
ραις ἔφθασαν εἰς τόν τόπον τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἐμπῆκαν τό μεσημέρι
μέσα εἰς τό442

[χωριό] καί καταλαχοῦ ἦτον Κυριακή, ὁποῦ ὅλοι οἱ ἄνοι̅ τοῦ χωρίου, ἔϛε- 62r.
καν εἰς τόν φόρον ἀπό τήν μέσην τῶν ὁποίων ἐπέρασε τό ἁμάξι, καί ἔτρε-
ξαν ὅλοι νά ἰδοῦν τί πρᾶγμα ἦτον, καί βλέπωντας πῶς ἦτον ὁ συμπατριό-
της τους, ἐθαύμασαν · ἕνα παιδάκι ἔτρεξε παρευθύς νά δώσῃ εἴδησιν εἰς
τήν δουλεύτριαν, καί εἰς τήν ἀνεψιάν του, λέγωντας πῶς ἔρχεται ὁ αὐθέν-
της443 τους // καί ὁ θειός τους λιγνός καί μαῦρος σκοτεινός, ξαπλωμένος
εἰς ἕνα βοϊδάμαξον · δέν εἶναι δυνατόν νά διηγηθῇ τινάς ταῖς δύω φωναῖς

435Unas líneas antes, marca el vocativo. – 436εἷσθαι Forma con valor potencial. – 437Sic. –
438εἶπε τοῦ παπᾶ / τόν παπᾶ. – 439Tachadura (γεμίσ). – 440Generalmente σάντζιος. – 441Sic.
– 442En el reclamo al final de la página escribe la sílaba χω-, (se supone χωριό) sin embargo en
la página siguiente se salta la palabra. – 443αὐθεντης / αφέντης.
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ὁποῦ εὔγαλαν αἱ καλαί σιν3ραι τά τζουγκρανίσματα ὁποῦ ἔκαμαν εἰς τά
πρόσωπά τους βλασφημώντας ἐκ δευτέρου τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας ·
καί ὅλα αὐτά τά ἔκαμαν ὅταν εἶδαν καί ἐμπῆκεν μέσα εἰς τό σπῆτι ὁ Δόν
Κισσότης · ἀκούωντας τόν ἐρχομόν του ἡ γυναῖκα τοῦ σάντζιο πάντζα,
ἔτρεξε καί αὐ//τή νά τόν ἰδῇ ὅτι ἤζευρε πῶς εἶχεν ἀγάπην μαζί του νά τόν
δουλεύσῃ διά ὁπλοφόρος, καί εὐθύς ὁποῦ εἶδε τόν σάντζιον, τό πρῶτον
ὁποῦ τόν ἐρώτησεν εἶπεν ἄν εὑρίσκωνταν444 καλά τό γομάρι · ὁ σάντζιος
τῆς ἀποκρίθη πῶς εὑρίσκουνταν καλλήτερα ἀπό αὐτόν, εὐχαριϛίαν νά ἔχῃ
ὁ θεός ἀπεκρίθη445 αὐτή ὁποῦ μέ ἔκαμε τόσην καλλοσύνην, ἀμή εἰπέ με
τώρα σε παρακαλώσε446 φίλε μου, τί πρᾶγμα ἔφερες ἀπό ταῖς ὁπλοφορίαις
σου; ποῦ εἶναι ὁ ἐπᾶς447 ὁποῦ μέ // ἐχάρισες; ποῦ εἶναι τά ποδηματάκ5 διά
τά παιδία σου; ἐγώ δέν σέ ἐχάρισα κᾀνένα ἀπό αὐτά ὁποῦ λέγεις γυναῖκα
μου εἶπεν ὁ σάντζιος, ἀγκαλά καί ἔφερα ἄλλα ἐλαφρότερα καί καλλήτερα
· δεῖξε μέ τα φίλε μου ἀποκρίθη ἡ γυναῖκα του, νά εἰδῶ τί πράγματα εἶναι
νά χαρῇ κομάτι ἡ καρδία μου, ὁποῦ ἦτον ἕως τώρα πικραμένη, ὕϛερα σέ
τά δίδω γυναῖκα μου ὅταν448 ὑπάγω εἰς τό σπῆτι εἶπεν ὁ σάντζιος, καί κατά
τό παρόν // σιώπα ὅτι, ἄν θέλῃ ὁ θεός, καί κάμωμεν κᾀνένα ἄλλον ταξίδι
διά νά ἐρευνήσωμεν τάς τύχας ὀγλιγορα θέλεις μέ ἰδῆ κόντε ἤ γκουϐερνα-
τόρον κᾀμμίας νήσου, καί ὄχι ἀπό τά παρακάτω νησία, ἀλλά ἀπό τά πλέον
καλλήτερα ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τόν Κόσμον.

62v. νά δώσει ὁ θεός νά εἶναι ἔτζι ἄνδρα μου · ἀμή εἰπές με τί δηλοῖ αὐτό τό
νησί ὅτι ἐγώ δέν καταλαμβάνω · τό μέλι δέν εἶναι διά τό γομάρι θέλω νά
συμπεράνω πῶς αὐτά δέν εἶναι πράγματα ὁποῦ νά τά ἠζεύρῃ κάθε ἕνας
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, θέλεις τό ἰδῆ ὅταν εἶναι καιρός, μάλιϛα θέλεις θαυμά-
σεις ὅταν ἀκούσῃς τούς ὑπηκόους νά σέ λέγουν ἡ σιν3//ρα, τί σιν3ρρα449

λέγεις ἐσύ σάντζιο, καί τί νησία καί ὑπηκόους, μή γυρεύεις νά μάθῃς ἐν
ταυτῷ κάθε πρᾶγμα, φθάνει σε μόνον πῶς ἐκεῖνο ὁποῦ λέγω εἶναι ἀλη-
θέϛατον, καί σφάλισε τό ϛόμα σου, τοῦτο μόνον ἤζευρε ὅτι δέν εὑρίσκε-
ται νοϛιμώτερον πρᾶγμα εἰς τόν Κόσμον ἀπό τό νά εἶναι τινάς ὁπλοφόρος
πλανωμένον450 καϐαλλ2ρων, ἐρευνητοῦ τῆς τύχας · εἶναι ἀλήθεια ὅμως
ὡς περισσότεραις τύχαις ὁποῦ συναπαντοῦν δέν εὐγαίνουν // τόσον κα-
λαῖς, ὡς καθῶς ταῖς ἤθελεν ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδή ἁπό ταῖς ἑκατόν, αἱ ἐνε-
νηντα451 ἐννέα εὐγαίνουν ἀνάποδα, καί αὐτό τό ἠζεύρω πολλά καλά, καί
ἀπό τήν δοκιμήν, διότι αἱ μερικαῖς μέ ἐτείναξαν μέ μίαν κάπαν, καί εἰς ἄλ-

444εὑρίσκωνταν / εὑρίσκουνταν. – 445ἀπεκρίθε / ἀποκρίθε. – 446Pronombre enclítico. –
447En Cervantes «saboyana». Franciosini lo traduce por «gamarrino». – 448Tachadura ilegible.
– 449Sic. – 450Sic. – 451Sic.
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λαις ἔφαγα πολλαῖς καλαῖς ξυλιαῖς, ἀμή μέ ὅλα τοῦτα αὐτό εἶναι ἕνα καλόν
πρᾶγμα νά ἀπαντέχῃ τινάς τά συμβεϐηκότα, περιπατῶντας τινάς βουνά,
δάση, γκεμνούς452 καϛέλια καί νά κονεύ//σῃ ὀϛαρίαις, δίχως νά πληρώνῃ
κανένα ἄσπρον · αὐτήν τήν ὁμιλίαν ἔκαμεν ὁ σάντζιος μέ τήν γυναῖκαν του
τήν Τερέζιαν, ἐν ὅσῳ ἡ δουλεύτρια, καί ἡ ἀνεψιά τοῦ Δόν Κισσότη τόν ἐξε-
γύμνωσαν, καί τόν ἔϐαλαν καί ἐπλάγ5σαν εἰς τό πρωτινόν του κρεϐϐάτι
· αὐτός ταῖς ἐκοίταξε μέ ἀνοικτά μάτ5, καί δέν ἠμπόρεσε νά γνωρίσῃ ποῦ
εἶναι · ὁ παπᾶς εἶπε πρός τήν ἀνεψιάν του νά κάμῃ κάθε λογᾶς περιποίησιν
εἰς τόν θεῖόν της, καί νά κοιτάξῃ καλά // νά μήν ξαναφέρῃ ἄλλην φοράν
λέγωντάς τον τί ἔπρεπε νά κάμῃ · ἄρχισαν παλίν453 ἐκ δευτέρου καί οἱ δύω
νά ξεφωνίζουν, καί νά ἀναθεματίζουν τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας · ἐπα-
ρακαλοῦσαν τόν θεόν νά καταϐυθίσῃ εἰς τήν ἄϐυσσον τούς ποιητές τῶν
ψευμάτων, καί φλυαριῶν · αὐταῖς τέλος πάντων ἔμειναν συγχυσμέναις, καί
ἐφόϐοῦνταν μήπως καί τόν χά–
σουν ἄλλην μίαν φοράν, εὐθύς ὁποῦ καλητερεύσει ὀλίγον, καί ἀληθινά 63r.
ἐσυνέϐη ὡς καθώς τό ἐθαῤῥοῦσαν · ἀμή ὁ συγγραφεύς αὐτῆς τῆς ἱϛορίας,
ἀγκαλά καί νά ἐξέταζε μέ κάθε ἐπιμέλειαν, καί περιέργειαν νά εὕρῃ ταῖς
ἀνδραγαθίαις ὁποῦ ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης εἰς τό τρίτον ταξίδι, μέ ὅλον
τοῦτο δέν ἠμποροῦσε νά εὕρῃ μνήμην κᾀμμίας // μήτε διαγράφου · ἡ φήμη
μόνον διαφύλαξεν εἰς τήν μαντζίαν πῶς ὁ Δόν Κισσότης τήν τρίτην φο-
ράν ὁποῦ εὐγῆκεν ἀπό τό σπῆτί του, ἐπήγαινεν εἰς τήν Σαραγότζαν καί
ἐκεῖ εὑρέθη εἰς μίαν μεγάλην πανήγυριν, ὁποῦ ἔγινεν εἰς ἐκεῖνο τό κάϛρον,
καί ἐκεῖ ἔκαμε πράγματα ἄξια τῆς ἀνδρεῖας του, καί καλήν του γνῶσιν,
ἀμή δέν ἠμπόρεσε νά μάθῃ τίποτα διά τό τέλος του καί σκοπόν του, μήτε
ἤθελε μάθῃ ἄν ἡ καλή τύχη // δέν τόν ἤθελε κάμῃ νά ἅφῃ ἕναν γηραλαῖον
ἱατρόν, ὁποῦ εἶχεν ἕνα σεντουκάκι μολιϐένιον, ὁποῦ ὡς καθώς ἔλεγεν εὑ-
ρέθη εἰς τά κρεμνισμένα θεμέλια ἑνοῦ κουϐουκλίου ὁποῦ τό ἐξανάφκε-
ναν, εἰς τό ὁποῖον σεντουκάκι εὑρέθηκαν μερικαῖς φυλλάδας ὁποῦ ἦτον
γραμμέναις μέ γράμματα ϝοτθικά, ὅμως εἰς καστιλ5νούς στίχους ὁποῦ δι-
ηγοῦνταν πολλαῖς ἀπό ταῖς ἀνδραγαθίαις του, καί ἐσημείωναν διά τήν //
εὐμορφίαν τῆς Δουλτζινέας ἀπό τό τοπόζο, διά τό εἶδος τοῦ ῥοντζινάντε,
διά τήν ἐμπιϛοσύνην τοῦ Σάντζιο πάντζα, καί διά τόν ἐνταφιασμόν τοῦ
ἰδίου Δόν Κισσότη μέ διαφόρους ἐπιτάφιους, καί ἐκλογαῖς τῆς ζωῆς του,
καί τῶν ἠθῶν του, καί ἐκεῖνα ὁποῦ ἠμπόρεσαν καί ἐδιαϐάσθηκαν εἶναι
αὐτά ὁποῦ διηγεῖται ὁ πιϛός συγγραφεύς αὐτῆς τῆς νέας, καί ἐξαίρετας
ἱϛορίας, ὁ ὁποῖος συγγραφεύς δέν θέλει ἄλλο ἀπό ἐκεί//νους ὁποῦ θέλουν

452Sic. – 453Sic.
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τήν διαϐάσει διά ἀντιμισθίαν τῶν μεγάλων κόπων ὁποῦ ἔκαμεν εἰς τό ἀνα-
μεταξύ, καί νά ἐρευνήσῃ μέ ἀκρίϐειαν ὅλα τά χρονογραφικά τῆς μαντζίας
διά νά τά εὐγάλῃ εἰς φῶς, παρά τήν ἴδιαν πίϛιν ὁποῦ δίδουν οἱ φρόνιμοι

63v. εἰς τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας, ὁποῦ εἶναι τόσον εὐπρόσδεκτα ἀπό τόνΚό-
σμον, ὅτι μέ αὐτό θέλει εἶναι πληρωφορημένος, καί θέλει παρακινηθῇ νά
ἐξετάσῃ καί νά εὕρῃ καί ἄλλαις, ἄν δέν εἶναι τόσον ἀληθιναῖς, κᾀν καλῆς
ἐφευρέσεως καί νόϛιμης.454

Τά πρῶτα λόγια ὁποῦ ἦτον γραμμένα εἰς τήν
φυλλάδα, ὁποῦ εὑρέθη εἰς τό μολυ

βαίνω σεντουκάκι ἦπαν αὐτά.

Οἱ Ἀκαδημόι τῆς Ἀργαμασιλίας, ὁποῦ εἶναι τόπος τής μαντζίας ἐν
ὅσῳ ἐζοῦσεν ὁ Δόν Κισσότης, καί μετά θάνατον ταῦτα ἔγραψαν.

Ὁ μονικάγκος Ἀκαδημικός τῆς Ἀργαμασιλίας εἰς τόν τά
φον τοῦ Κισσότη Ἐπιτάφιος.455

Ὁ Πανιγκούαδος ἀκαδημικός456 τῆς ἀργαμασιλείας457 ἐγκώμιον εἰς τήν
Δουλτζινέαν τήν τοποτζίνας. σονέτο.

Ὁ φρονιμώτατος ἀκαδημικός τῆς ἀργαμασιλίας εἰς ἔπαινον του ῥοντζι-
νάντε, τό ἄλογον τοῦ Δόν Κισσότη τής μαντζίας. σονέτο.

Τοῦ περιγελαϛέ ἀκαδημικοῦ ἀργαμαλ5σί, ἐγκώμιον περιπεριγελαϛικόν
πρός τόν Σάντζιο πάντζαν.

Τοῦ ἀποδιώχνοντος τόν Διάϐολον ἀκαδημικοῦ τοῦ458 ἀργαμασιλείας, εἰς
τόν τάφον τοῦ Δόν Κισσότη.

454Termina con el dibujo de fin de capítulo, y en medio de la línea siguiente comienzan lo que en
Cervantes constituyen los epitafios con sus introducciones. En nuestro manuscrito, tal como en
otros casos, se suprimen las partes versificadas y sólo se mantienen los autores que pronunciaron
cada uno de ellos cuyos nombres se mantienen tal como se presentan en el manuscrito. Las
variaciones de mayúsculas y minúsculas en los nombres propios o en los adjetivos, cuyo signi-
ficado de tintes burlescos que usó Cervantes evidentemente no entiende el copista del manuscrito,
y sin duda tampoco su fuente italiana. – 455En cada uno de los apartados faltan los versos
que sí aparecen en la fuente italiana. – 456Ἀκαδημικός / ἀκαδημικός. – 457ἀργαμασιλίας /
ἀργαμασιλείας. – 458Sic.
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Τοῦ τηκετόκε ἀκαδημικοῦ τῆς ἀργαμασιλείας εἰς τόν τάφον τῆς Δουντζι-
νέα459 τοῦ τοπόζου

Αὐτοί460 εἶναι οἱ ϛίχοι ὁποῦ εὑρέθησαν, καί ἐδιαϐάσθηκαν, οἱ ἄλλοι μέ τό 64r.
νά ἦτον τά ϝράμματα σϐυμένα461, ἐδώθησαν εἰς ἕνα ἀκαδημικόν διά νά
ἠμπορέσῃ νά τά διαϐάσῃ ἀπό τό νόημα · λέγουν πῶς τό ἔκαμε μέ μεγάλην
ἐπιμέλειαν, καί κόπον, καί ἔχει σκοπόν νά τούς εὐγάλῃ εἰς φῶς, μέ ἐλπίδα
τοῦ τρίτου ταξιδίου τοῦ Δόν Κισσότε.462

459Sic. – 460Repetida la alfa. – 461Sic. – 462Termina el capítulo ocupando sólo cinco líneas,
todo el resto y la siguiente página verso se deja en blanco y el libro segundo empezará en recto.
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Βιϐλίον Β:ον463

Τοῦ ἐπιτηδείου εὐγενοῦς Δόν Κισσότη τῆς μαν-
τζίας

Κεφάλαιον α:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν ὁμιλίαν ὁποῦ ἔκαμεν ὁ
Παπᾶς, ὁ Παρπέρης, καί
ὁ Δόν Kισσότης, διά τήν

ἀσθένειάν του.

Διηγεῖται ὁ Σίδ Ἀχμέτ ὁ Πεγκλής εἰς τό δεύτερον Βιϐλίον αὐτῆς τῆς ἱϛο- 65r.
ρίας, ὁποῦ εἶναι τό τρίτον ταξίδι τοῦ Δόν Κισσότη, πῶς ὁ Παπᾶς, καί ὁ
Παρπέρης464 ἔκαμαν σχεδόν ὡς δύω μῆνες, καί δέν ἐπῆγαν νά τόν ἰδοῦν,
διά νά μήν τόν κάμουν καί ἐνθυμηθῆ τά ἐ//περασμένα ἀμή μέ ὅλον τοῦτο
δέν ἔλειπαν ἀπό τοῦ νά ὑπάγουν εἰς τήν ἀνεψιάν του, καί εἰς τήν δευτου-
λεύτριάν465 του, παραγγέλωντάς ταις νά ἔχουν τήν ἔγνοιαν νά τόν περι-
ποιοῦνται, καί νά τοῦ δίδουν νά τρώγῃ πράγματα Δυναμωτικά466, καί ἁρ-
μόδια, τόσον διά τήν Δυνάμωσιν467 τῆς καρδίας, ὅσον καί τοῦ ἐγκεφάλου,
ἀπό τόν ὁποῖον (ὡς//καθώς ἐφαίνουνταν)468 ἐπροήρχουνταν ὅλη ἡ κακοῤ-
ῥοιζικ1 του, αἱ ὁποῖαι εἶπαν, πῶς ἔτζι ἔκαμναν, καί τό ἤθελαν κάμῃ καί
εἰς τό ἑξῆς μέ χαρᾶς καί ἐπιμελείας, ὁποῦ ἦτον τῆς Δυνάμεώς469 τους, διότι
ἐ-
γνώριζαν πῶς οἱ σιν3ρες470 τους, ἔδειχνε νά ἔχῃ σωστά τά συλλογικά του 65v.
διά τό ὁποῖον ἐχάρηκαν κ῎471 πολλά καί αἱ δύω τους, καί ταῖς ἐφάνη πῶς νά
ἔγινε καλά ὁποῦ τόν ἤφεραν γοη̈τευμένον εἰς τό βοϊδάμαξον472 (ὡς καθώς
ἐδιηγήθη εἰς τό α:ον 473 Βιϐλίον αὐτῆς τῆς μεγάλης, καί ἀληθινῆς ἱϛορίας

463Ha dejado la página verso en blanco y comienza en la parte superior del recto. Se transparenta
mucho la página siguiente. Encima de la palabra Β:ον (segundo), igual que sobre el número del
capítulo, aparece el gráfico que se repetirá siempre. Los títulos ocupan la mitad de la página. El
texto comprende doce líneas. – 464Παπᾶς / παπᾶς, Παρπέρης / παρπέρης. – 465Error evi-
dente. – 466Sic. – 467Sic. – 468Paréntesis como en Franciosini. – 469Sic. – 470Error el plural
(ὁ σιν3ρ). – 471Frecuentemente usa la forma abreviada de κατά. – 472Paréntesis como en
Franciosini. – 473En lugar de πρῶτον. Sobre la alfa repite el gráfico que aparece siempre sobre
el número que marca el comienzo de cada capítulo.
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εἰς τό τελευταῖον Kεφά//λαιον) καί ἔτζη474 ἀποφάσισαν νά τόν γητωνεύ-
σουν, καί νά δοκιμάσουν ἄν ἐκαλλητέρευσεν, ἀγκαλά καί τό ἐκρατοῦσαν
σχεδόν διά πρᾶγμα ἀδύνατον τό νά καλλητερεύσῃ, καί ἔϐαλαν σκοπόν
νά μήν τόν ἀναφέρουν τελείως περιπλανωμένης καϐαλλ6ρίας, διά νά μήν
τόν ἀνακαινήσουν ταῖς πληγαῖς ὁποῦ πρό ὀλίγον εἴχε λάϐη · τέλος πάν-
των τόν ἐγειτώνευσαν475, καί τόν ηὗραν // ὁποῦ ἐκάθουνταν ἐπάνω εἰς
τό κρεϐϐάτι, ἔχωντας μίαν καμηζόλαν πράζινην ἀπό μαλί εἰς τήν ῥάχην,
καί μία σκοῦφ5 κόκκινη εἰς τό κεφάλι καί ἦτον τόσον λιγνός, καί χλο-
μός, ὁποῦ ὁμοίαζεν ὡσάν μουμ1, τόν ἐχαιρέτησαν, καί τόν ἐρώτησαν περί
τῆς ὑγιείας του, καί αὐτός τούς ἀποκρίθη μέ φρόνιμα, καί νόϛιμα λόγια
· καί εἰς τήν ὁμιλίαν τους ἀνάφεραν διά τά // ὠφέλημα τῆς ἐπικρατείας,
καί διά τούς τρόπους τῆς κυϐερνήσεως τῶν πολιτειῶν, διορθώνωντας με-
ρικά ἄτοπα καί καταδικάζωντας ἄλλα, μετασχηματίζωντας μερικαῖς συνή-
θειαις, καί ἐξωϛρακίζωντας ἄλλαις, καί ἐγίνουνταν ἄλλος ὁ καθ’ἕνας ἀπό
τούς τρεῖς τους, ἕνας νέος νομοθέτης, ἕνας τωρινός ληκοῦργος, καί ἕνας
Σόλων θερμώτατος, καί μέ τέτοιον τρόπον ἐξανα//καίνησαν τήν πολιτείαν
ὁποῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά εἶχαν βάλλῃ εἰς ἕνα χωνευτῆρι, καί εὔγαλαν ἄλ-
λην ὁποῦ δέν ὁμοίαζε μέ ἐκείνην · ὁ Δόν Κισσότε476 ὁμίλησεν εἰς ὅλα τά
εἴδη μέ τόσην φρονιμάδα, ὁποῦ ἐκεῖνοι οἱ δύω ὁποῦ τόν ἐξέταζαν ἐπίϛευ-
σαν βεϐαιώτατα, πῶς νά εὑρίσκεται πολλά καλά, καί εἰς τήν τελείαν του
γνω-

66r. σιν · εὑρέθησαν παρόν εἰς αὐτήν τήν ὁμιλίαν, ἡ ἀνεψιά, καί ἡ Δουλεύ-
τρια477, καί δέν ἔπαυαν ἀπό τοῦ νά εὐχαριϛοῦν τόν θεόν, μέ τό νά βλέπουν
τόν σιν3ρε τους ὁποῦ ἔκαμνε τοιαύτην καλήν συνομιλίαν · ἀμή ὁ Παπᾶς
μεταϐάλλωντας τόν πρῶτον σκοπόν, ὁποῦ ἦτον νά μή τόν ἀναφέρουν τε-
λείως περί τῆς καϐαλλ6//ρίας, ἠθέλησε νά κάμῃ δοκιμήν εἰς ὅλα, διά νά
ἰδῇ ἄν ἡ ὑγιεία τοῦ Δόν Κισσότε ἦτον ψευδές, ἤ ἀλιθινή478, καί ἔτζι κάπου
κάπου ἐδιηγοῦνταν μερικά μαντάτα, ὁποῦ εἶχαν ἔλθῃ εἰς τήν Κούρτην, καί
ἀνάμεσα εἰς τά ἄλλα εἶπεν, πῶς ἐκρατοῦσαν διά πρᾶγμα βέϐαιον, πῶς ὁ
τοῦρκος ἑτοίμαζε μίαν μεγαλωτάτην ἁρμάδα, καί ὅτι δέν ἠξεύρουνταν ὁ
σκοπός του, μήτε ποῦ ἤθελε νά ὑπάγῃ // νά κτυπήσῃ, καί μέ αὐτόν τόν φό-
βον, ὁποῦ σχεδόν κάθε χρόνον, μᾶς φοϐερίζει μέ τά ἅρματα · ἁρματώθηκεν
ὅλη ἡ χριστιανοσύνη, καί ὁ ῥῆγας ἔϛειλε, καί ἐδυνάμωσε τά περιγιάλια τῆς
ἀνάπολις, καί τῆς Σικελίας, καί τό νησί τῆς μάλτας · εἰς αὐτό ἀποκρίθη ὁ
Δόν Κισσότης · ὁ ῥῆγας μας ἔκαμεν ὡσάν φρόνιμος πολεμάρχος, ὁποῦ ἐδυ-

474Sic. – 475γητωνεύσουν / ἐγειτώνευσαν. – 476Κισσότε / Κισσότης. – 477Con frecuencia
parece con mayúscula el término Δούλοι. – 478Sic.
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νάμωσε τούς τόπους του μέ τόν και//ρόν, νά μή τόν πατήσῃ ὁ ἐχθρός ἀνέ-
τοιμον · ἀμή ἄν ἤθελε π1σῃ τήν συμβουλήν μου, ὁποῦ τόν ἤθελα δώσῃ νά
μεταχειρισθῇ μίαν πρόληψιν, τήν ὁποῖαν ἡ μεγαλειότης του εἰς τούς τωρι-
νούς καιρούς δέν θέλει τήν ἐϛοχάσθη · εὐθύς ὁποῦ ἄκουσεν αὐτό ὁ παπᾶς
εἶπεν εἰς τόν ἑαυτόν του, ὁ θεός νά σέ βοηθήσῃ κακοῤῥοίζικε Δον Κισσότε,
ὅτι μέ φαίνεται πῶς κρημνίζεσαι ἀπό τόν ὑψη//λόν κρημνόν τῆς τρέλλας
σου, ἕως εἰς τήν ἄϐυσον τῆς ἁπλότητός σου · ἀμή ὁ Παρπέρης (ὁποῦ εἶχεν
ἔλθη479 καί εἰς αὐτόν ἡ ἰδία φαντασία τοῦ Παπᾶ)480 ἐρώτησε τόν Δόν Κισ-
σότην ποῖα ἦτον ἡ συμβουλή τῆς προλήψεως, ὁποῦ ἔλεγε πῶς ἦτον καλόν
διά νά γίνῃ, τάχα νά εἶναι ὡσάν ἐκεῖναις ὁποῦ βάλλωνται εἰς τόν κατάλο-
γον πολλῶν ἀπρέπων συμβουλιῶν, ὁποῦ εἶναι συνήθεια νά δίδωνται
εἰς τούς βασιλεῖς; ἡ ἐδική μου συμβουλή σιν3ρ παρπέρη, εἶπεν ὁ Δόν Κισ- 66v.
σότης, δέν θέλει εἶσθαι ἄπρεπος, ἀλλά πρέπουσα · ἐγώ δέν τό λέγω μέ αὐ-
τόν τόν σκοπόν, τοῦ ἀπεκρίθη481 ὁ παρπέρης, ἀλλά μέ τό νά ἐφάνη διά
τῆς δοκιμῆς, πῶς ὅλαις ἤ ᾑ περισσότεραις γνώμαις, ὁποῦ δίδονται εἰς τήν
μεγαλειότητά του, ἤ είναι ἀδύναταις // νά γίνουν, ἤ εἶναι παράϛραταις, ἤ
εἰς βλάϐην τοῦ βασιλέως, ἤ τῆς Βασιλέιας · ἡ ἐδική μου εἶπεν ὁ Δόν Κισ-
σότης δέν εἶναι ἐκ τῶν ἀδυνάτων, μήτε σφαλερά, ἀλλά ἡ πλέον σύντομος
ἀπό ὅσαις ἠμπορεῖ νά συλλογησθῇ ἕνας συμβουλάτορας · μήν κάμης τόσην
ἄργηταν ἡ ἀφεντ1 σου εἰς τό νά τό εἰπῇς Δόν Κισσότη, εἶπεν ὁ Παπᾶς ·
δέν ἤθελα νά τό εἰπῶ τώρα ἐδώ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί αὔριον νά τό
// ἀκούσουν οἱ σιν3ροι κονσιλλ2ροι, καί νά πάρῃ ἄλλος ταῖς χάραις, καί
ταῖς ἀμοιϐαῖς τοῦ κόπου μου · ἄν τό λέγῃς ἡ ἀφεντ1 σου διά λόγου μου,
εἶπεν ὁ παρπέρης, ἐγώ σέ δίδω τήν παρόλα μου ἔμπροσθεν θεοῦ, καί ἀν-
θρώπων νά μήν εἰπῶ ἐκεῖνο ὁποῦ θέλεις εἰπῆ μήτε εἰς τόν Βασιλέα, 482μήτε
εἰς κᾀνέναν ἄλλον ἄνον̅ ἐπίγειον, καί αὐτόν τόν ὄρκον τόν ἔμαθα ἀπό τό
τραγοῦδι τοῦ παπᾶ ὁποῦ εἰς // τόν πρόλογον εἶπε τοῦ βασιλέως, ποῖος ἦτον
ὁ κλέπτης ὁποῦ τοῦ εἶχε κλέψει ταῖς ἑκατόν δούπλαις483, καί τό μουλάρι
του · ἐγώ δέν ἠξεύρω ἱϛορίαις, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, τοῦτο μόνον ἠζεύρω
πῶς τοιοῦτος ὄρκος εἶναι καλός, μάλιστα μέ τό νά πιϛεύω πῶς ὁ σιν3ρ
Παρπέρης εἶναι γαλαντόμος · καί ἄν δέν ἦτον εἶπεν ὁ παπᾶς, ἐγώ τοῦ γίνο-
μαι ἐγγυη̈τής, καί ὑπόσχομαι διά λόγου του, πῶς δέν θέλει ὁμιλήσει διά //
αὐτήν τήν ὑπόθεσιν, παραπάνω ἀπό ἕνα Βουϐόν484. ἀμή διά τήν ἀφεντ1

479εἶχαν ἔλθῃ / εἶχεν ἔλθη. – 480En Cervantes no hay paréntesis pero sí en Franciosini. –
481ἀπεκρίθη / ἀποκρίθη. – 482Aquí cominenza la parte legible en el manuscrito de la Academia
rumana. Desde este punto podemos tener punto de referencia en la comparación de los dos
copistas. – 483En Cervantes, «doblas». – 484Sic.
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σου ποῖος γίνεται ἐγγυη̈τής, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης;485 τό ἐπάγγελμά μου,
εἶπεν ο παπᾶς ὁποῦ εἶναι τοῦ νά φυλάτζω τά μυστικά · ὤ κακοῤῥοίζικος
ἐγώ εἶπεν τότε ὁ Δόν Κισσότης · τί ἄλλο κάμνει χρεῖα νά κάμῃ ἡ μεγαλειό-
της του, παρά νά προϛάξῃ νά μαζωχθοῦν μίαν διορισμένην ἡμέραν εἰς τήν
αὐλήν, ὅλοι οἱ πλανώμενοι

67r. καϐαλλ2ροι ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τήν ἰσπανίαν486, ὅτι ἄν καί νά μήν ἐμα-
ζώνουνταν487 παράνω ἀπό πέντε ἠμποροῦσε νά εὑρεθῇ κᾀνένας ἀπό ἀνα-
μεταξύ τους ὁποῦ μοναχός του νά εἶναι ἄξιος νά ἀφανίσῃ ὅλην τήν ἐξου-
σίαν τῶν τουρκῶν. ἀκούσετέ με μέ προσοχήν ἡ ἀφεντ1 σας καί στοχα-
σθεῖτε ἐκεῖνα ὁποῦ λέγουν εἶναι ἴσως πρᾶγμα νέον τό νά ἀφα//νίσῃ ἕνας μο-
νάχος πλανώμενος καϐαλλ2ρης ἕνα ϛράτευμα ὡς διακοσίων χιλιάδων ἀν-
θρώπων, ὡσάν νά εἶχαν ὅλοι ἕναν λαιμόν, ἤ ὡσάν νά ἦτον ἀπό χαλϐᾶν καί
ἄν θέλομεν νά γνωρίσωμεν πῶς αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, εἰπέμετε488 δέν εἶναι
τόσαις καί τόσαις ἱστορίαις γεμάταις ἀπό αὐτά τά θαύματα; τώρα ἔπρεπε
νά εἶναι ζωντανός ὁ περίφημος Βελιανίς, ἤ κᾀνένας ἄλλος ἀπό ἄπειρον
γένος τοῦ Ἄμαδης τῆς φράντζας489 // ὅτι ἄν ἐζοῦσε κᾀνένας ἀπό αὐτούς
τήν σήμερον ἡμέραν, καί νά ἐπολεμοῦσε μέ τόν τοῦρκον μά τήν πίϛιν μου
μήτε ὁ παπᾶς δέν τόν ἔφθανεν ἀμή ὁ θεός θέλει ἐγνοιασθῆ490 τόν λαόν του,
καί θέλει στείλῃ κᾀνέναν, ἄν δέν εἶναι τόσον ἀνδρεῖος, ὡσάν τούς ἐπερα-
σμένους πλανωμένους καϐαλλ2ρους, κἄν νά μήν εἶναι κατώτερος εἰς τήν
καρδίαν, καί ὁ θεός μέ καταλαμβάνει καί δέν λέγω ἄλλο · ἄχ εἶπε τότε
ἡ ἀνεψιά του ἀλοίμονον // εἰς τοῦ λόγου μου νά μήν ἠζεύρω τίποτα · ἄν
δέν θέλῃ νά γυρίσῃ ὁ θεῖος μου, καί νά γίνῃ πλανώμενος καϐαλλ2ρης, εἰς
τήν ὁποῖαν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἐγώ θέλω νά ἀποθάνω πλανώμενος
καϐαλλ2ρης καί ἄς ἔλθῃ ἤ ἄς ὑπάγῃ ὁ τοῦρκος ὅποτε θέλει, καί μέ τά με-
γαλήτερα ϛρατεύματα ὁποῦ νά ἔχῃ ὅτι λέγω ἐκ δευτέρου πῶς ὁ θεός μέ
καταλαμβάνει · τότε εἶπεν ὁ παρπέρης παρακαλῶ τήν ἀφεντ1 σας νά μέ
δώσετε // ἀκρόασιν νά σᾶς διηγηθῶ μίαν σύντομον ὁμιλίαν διά ἕνα πράγμα
ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς τήν Σιϐίλιαν, ὁποῦ μέ τό νά ὁμοιάζῃὡσάν ζωγραφισμένη,
εἰς αὐτήν τήν ὑπόθεσιν μέ κάμῃ ὄρεξιν νά τήν διηγηθῶ · ὁ Δόν Κισσότε491
καί ὁ παπᾶς τόν ἔδωσαν ἄδειαν, ὁμοῦ καί οἱ ἐπίλοιποι τόν ἔδωσαν ἀπό-
κρισιν, καί αὐτός ἄρχησε τοιούτας λογᾶς · εἰς τόν τιμαρχανᾶ τῆς Σιϐίλιας
ἦτον ἕνας ἄνος̅ ὁποῦ τόν εἶχαν βάλλει ἐκεῖ οἱ συγγενεῖς του μέ τό νά

485El signo de interrogación fuera de su sitio. – 486Sic. – 487No se lee bien. Hay una corrección,
– 488Sic. (εἰπέτε με). – 489Sic. – 490Sic. – 491ὁ Δόν Κισσότε / ὁ Δόν Κισσότης.
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ἦτον τρελλός492, ὁ ὁποῖος ἀγκαλά καί νά ἦτον σπουδαῖος, καί Διδάσκαλος 67v.
ὡς καθώς τό ἔλεγαν πολλοί, μέ ὅλον τοῦτο ἦτον τρελλός · τόν ἐφάνη αὐτόν
τόν Διδάσκαλον μετά καμπόσους χρόνους ὁποῦ ἐστάθη κλεισμένος, πῶς
νά ἐφρονίμευσε, καί νά τοῦ ἦλθε ἡ τελεία του γνῶσις, καί εὑρισκόμενος εἰς
αὐτόν τόν λογισμόν ἔγραψε εἰς τόν ἀρχιεπίσκοπον παρακα//λῶντας τόν μέ
μεγάλα παραπονέματα, καί μέ πολλά εὔμορφα λόγια νά τόν εὐγάλῃ ἀπό
ἐκείνην τήν ταλαιπωρίαν εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκουνταν, διότι μέ τό ἔλεος
τοῦ θεοῦ τοῦ εἶχεν ἔλθη ἡ γνῶσι του, καί πῶς οἱ συγγενεῖς493 του διά νά χαί-
ρωνται τά ὑπάρχοντά του τόν ἐκρατοῦσαν ἐκεῖ καί ἐναντίον τῆς ἀληθείας
· ἤθελαν ὅτι αὐτός νά εἶναι τρελλός μέχρι θἀνάτου · ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐκα-
ταπείσθη ἀπό τά πολλά γράμματα ὁποῦ τόν ἔστειλεν γραμμέ//να μέ πολ-
λήν φρονιμάδα, καί ϛόχασιν, καί εἶπεν ἕναν καλόγερόν του νά μάθη ἀπό
τόν φυλακάτορα τοῦ ὀσπητίου, ἄν ἦτον ἀληθινόν ἐκεῖνο ὁποῦ τόν ἔγρα-
φεν ἐκεῖνος ὁ Διδάσκαλος, καί ὅτι παρομοίως νά ὁμιλήσῃ μέ τόν τρελλόν,
καί ἄν τόν ἐφαίνουνταν πῶς ἐφρονίμευσε νά τόν εὐγάλῃ, καί νά τόν δώσῃ
τήν ἐλευθερίαν του · ὁ καλόγερος ἔκαμε παρευθύς τήν προσταγήν τοῦ ἀρ-
χιεπισκόπου494, ἀμή ὁ φυλακάτορας τόν εἶπε πῶς ἐκεῖνος ὁ ἄνο̅ς // ἦτον
ἀκόμη τρελλός, ὅτι ἀγκαλά καί πολλαῖς βολαῖς ἐσυντύχαινε γνωϛικά, τέ-
λος πάντων ἐκαταντοῦσεν καί ἔλεγε πολλαῖς καί μεγάλαις φλυαρίαις, ὡς
καθώς ἠμποροῦσε νά τό δοκιμάσῃ ὁμιλῶντας τον · ὁ καλόγηρος ἠθέλησε
νά δοκιμάσῃ, καί καθίζωντας μέ τον τρελλόν, καί ἐσύντυχε μέ αὐτόν ὡς
μίαν ὥραν, καί περάνω, καί ἐν ὅσῳ ἐσυνομιλοῦσαν δέν εἶπεν ὁ τρελλός
κᾀνέναν λόγον ἄτοπον οὔτε κἀμμίαν φλυαρίαν, μάλιστα τόσον // φρόνιμα
ὁμίλησεν ὁποῦ ὁ καλόγηρος495 ἐξ ἀνάγκης τόν ἐπίϛευσε πῶς εἶναι φρόνι-
μος, καί ἀνάμεσα εἰς τά ἄλλα ὁποῦ εἶπεν ὁ496 τρελλός, τόν εἶπε καί αὐτό
πῶς ὁ φυλακάτορας τόν ἐμισοῦσε διά νά μή χάσῃ τά χαρίσματα ὁποῦ τόν
ἔδιδαν οἱ συγγενεῖς του, διά νά λέγῃ πῶς εἶναι ἀκόμη τρελλός, καί ὅτι ὁ
μεγαλήτερος ἐχθρός ὁποῦ εἶχεν εἰς τήν δυστυχίαν του ἦτον τά ὑπάρχοντά
του, ἐπειδή καί διά νά τά χαίρωνται οἱ ἐχθροί του, τόν ἀμφίϐαλαν εἰς τήν
χάριν ὁποῦ
ὁ Κύριος μας τόν εἶχε κάμη καί τόν ἑμετάϐαλεν ἀπό ζῶον εἰς ἄνθρωπον · 68r.
τέλος πάντων αὐτός ἐσύντυχεν εἰς τρόπον ὁποῦ ἔκαμεν ὕποπτον τόν φυ-
λακάτορα, φυλαργύρους, καί ἀνελεήμονας τούς συγγενεῖς του, καί τοῦ λό-
γου του τόσον φρόνιμον ὁποῦ ὁ καλόγηρος ἁποφάσισε νά τόν πάρῃ μαζῆ

492La sigma final en ocasiones la escribe como la interior pero con un rasgo final hacia arriba.
(véase la línea siguiente con forma diferente). – 493Franciosini «parentes». – 494Ἀρχιεπίσκοπος
/ ἀρχιεπίσκοπος. – 495καλόγερος / καλόγηρος. – 496Tachado. (παπᾶς).
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του διά νά τόν ἱδῇ ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καί νά γνω//ρίσῃ καταλεπτώς αὐτήν
τήν ὑπόθεσιν497 · μέ αυτήν τήν καλήν πίϛιν ὁ καλόγηρος ἐγύρευσεν ἀπό
τόν φυλακάτορα τά ῥοῦχα, μέ τά ὁποῖα εἶχεν ἔλθη ἐνδυμένος ὁ Διδάσκα-
λος · ὁ φυλακάτορας ἀποκρίθη, νά κοιτάξῃ καλά ἐκεῖνο ὁποῦ κάμη, διότι
δίχως κᾀμμίαν ἀμφιϐολίαν, αὐτός ἦτον ἀκόμη τρελλός · δέν ὠφέλησαν τε-
λείως εἰς τόν καλόγηρον αἱ συμβουλαί, καί ἑρμηνίαι τοῦ φιλακότορος498,
διά νά μήν τόν ὑπά//γῃ, καί τέλος πάντων ἔκαμεν ὑπακοήν, βλέπωντας
πῶς τοιαύτη ἦτον ἡ προϛαγή τοῦ ἀρχιεπισκόπου · ἐφέρεσαν τόν Διδάσκα-
λον τά ῥοῦχα του, τά ὁποῖα ἦτον καινούρια, καί εὐπρεπῆ, καί εὐθύς ὁποῦ
εἶδε τοῦ λόγου του ἐνδυμένον, ὡσάν φρόνιμος, καί γυμνομένος ἀπό τά
ῥοῦχα ὁποῦ ἐφοροῦσεν ὤντας τρελλός, ἐπαρακάλεσε τόν καλόγηρον, νά
τόν δώσῃ ἄδειαν νά ὑπάγῃ νά ἀποχαιρετηθῇ μέ τούς συντρόφους του τούς
τρελλούς · ὁ καλόγηρος εἶπε πῶς ἤθελε νά τόν συντροφεύσῃ, καί νά ἰδῇ //
τούς τρελλούς ὁποῦ ἦτον εἰς ἐκεῖνο τό σπῆτι · εἰς κοντολογίαν ἀνέϐηκαν
ἀπᾶνω ὁμοῦ καί μερικοί ὁποῦ εὑρέθησαν παρών, καί φθάνωντας ὁ τρελ-
λός εἰς ἕνα κλουϐί, εἰς τό ὁποῖον ἦτον ἕνας φρενητεμένος, ἀγκαλά και ἐκεί-
νην τήν499 ὥραν, ἡσύχαζε, τοῦ εἶπε, θέλεις τίποτα ἀπό λόγου μου Ἀδελφέ
μου, τῶρα ὁποῦ πηγαίνω εἰς τό σπῆτι μου, ὅτι ὁ θεός διά τῆς ἀπείρου αὐ-
τοῦ εὐσπλαχνίας, ἄν καί νά εἶμαι ἀνάξιος, μέ ἔκαμε καί ἐσωφρονίσθηκα ·
τώρα πλέον εἶμαι // ὑγιής, καί φρόνιμος, διότι εἰς τόν θεόν κᾀνένα πρᾶγμα
δέν εἶναι ἀδύνατον, ἔχε τήν ἐλπίδα σου καί τό θάῤῥος σου εἰς αὐτόν, ὅτι
ἐπειδή καί μέ ἤφερεν500 ἐμένα εἰς τήν πρώτην μου στάσιν, θέλει σέ φέρει
καί ἐσένα ἄν ἐλπίσῃς εἰς αὐτόν · ἐγώ θέλω ἔχει τήν ἔγνοιαν νά σέ στείλω
τίποτα φαγητόν · μόνον νά τρώγῃς διότι πρέπει νά ἠζεύρῃς πῶς ἐγώ τά
ἐδοκίμασα αὐτά καί μέ φαίνεται πῶς ὅλαις ᾑ τρέλλαις μας προέρχονται,
μέ τό νά εἶναι τό στομάχι ἄδειον, καί τά μυαλά γεμάτα ἀπό ἄ-

68v. νεμον · δυναμώσου, χαίρου, ὅτι τό νά δειλιάζῃ τινάς εἰς ταῖς συμφοραῖς,
σμικραίνει τήν ὑγιείαν, καί φέρνει καί θάνατον · ὅλην αὐτήν τήν ὁμιλίαν
τοῦ Διδασκάλου τήν ἄκουσεν ἕνας ἄλλος τρελλός, ὁποῦ ἦτον εἰς ἕνα ἄλ-
λον κλουϐί, ἀντίκρυ εἰς ἐκεῖνο τοῦ θηριώδους, ὁ ὁποῖος ἐσυκώθη ἀπό
πάνω ἀπό μίαν παλαιόψαθαν εἰς τήν ὁποῖαν ἐκείτουνταν κατάσαρκος,
καί ἐρώτη//σε μεγαλοφώνως, ποῖος ἦτον ἐκεῖνος ὁποῦ πηγαίνεις ὑγιής καί
φρόνιμος501; ὁ Διδάσκαλος τοῦ ἀποκρίθη, έγώ εἶμαι ἀδελφέ ἐκεῖνος ὁποῦ
πηγαίνω, ὁτι502 δέν ἔχω χρεῖαν νά καθήσω πλέον ἐδώ, καί διά τοῦτο εὐ-
χαριστῶ ἀπείρως τούς οὐρανούς διά τοιαύτην μεγάλην εὐεργεσίαν ὁποῦ

497Hay una sílaba coregida. – 498Sic. – 499Tachadura (νύκτα). – 500Sic. – 501No se lee bien la
desinencia. – 502Sic.
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μέ ἔκαμαν · κοίταξε καλά τί λέγεις Διδάσκαλε, μήν ἀφίνεσε νά σέ ἀπα-
τήσῃ ὁ Διάϐολος εἶπεν ὁ τρελλός · ϛάσου εἰς τόν τόπον σου, καί κάθησε
μέ εἰρήνην εἰς αὐ//τό τό σπῆτι σου, διά νά μήν κάμῃς κόπον νά γυρίσῃς
πάλιν · ἐγώ γνωρίζω πῶς εὑρίσκομαι καλά, ἀποκρίθη ὁ Διδάσκαλος, καί
πιϛεύω πῶς δέν θέλει κάμη χρεῖα νά γυρίσω, ἐσύ εἶσαι καλά εἶπεν ὁ τρελ-
λός;503 θέλομεν τό ἰδῆ πήγαινε εἰς τό καλόν, ὅμως ἐγώ ὠμώνω εἰς τό ὄνομα
τοῦ Διός (τοῦ ὁποίου τήν μεγαλειότητα παραϛίνω ἐγώ εἰς τήν γῆν)504 ὅτι
μόνον δι’αὐτό τό ἁμάρτημα, ὁποῦ ἁμαρτάνει σήμερον ἡ Σεϐίλια505, εὐγά-
νωντάς σε ἀπ’ἐδώ, // καί κρατῶντας σε διά φρόνιμον, θέλω νά τῆς ϛείλω
μίαν τοιαύτην τιμωρίαν, ὁποῦ νά μείνῃ ἡ μνήμη εἰς τούς αἰώνες τῶν αἰώ-
νων ἀμήν · δέν ἠζεύρεις ἐσύ τρελλέ δασκαλάκι πῶς ἠμπορῶ νά τό κάμω,
ἐπειδή καί ὡς καθώς εἶπα, εἶμαι ὁ βροντοποιός Ζεύς ὁποῦ ἐζουσιάζω τούς
κατακαίωντας κεραυνούς μέ τούς ὁποίους ἠμπορῶ, καί ἔχω συνήθειαν νά
φοϐερίζω, καί νά ἀφανίζω τόν Kόσμον, ἀμή μέ ἕνα μόνον πρᾶγμα θέλω
νά // κάμω τήν ἐκδίκησιν εἰς αὐτόν τόν ἀμαθῆ λαόν, τό ὁποῖον εἶναι νἀ μή
ϛείλω βροχήν εἰς αὐτόν, μήτε εἰς τά μέρη του τρεῖς χρόνους ὁλόκληρους,
ἀρχίζωντας ἀπό τήν ἡμέραν, καί ἀπό τήν ὥραν ὁποῦ τούς φοϐερίζω · ἐσύ
εἶσαι ἐλεύθερος; ἐσύ ὑγιής; ἐσύ φρόνιμος; καί ἐγώ τρελλός; ἐγώ ἀσθενής
ἐδώ δεμένος; τόσον ἔχω ἐγώ κατά νοῦν νά βρέξω, ὅσον νά κρεμασθῶ · ὅλοι
ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον παρόν ἄκουσαν μέ προσοχήν τά λόγια τοῦ τρελλοῦ, ἀμή
ὁ
Διδάσκαλος γυρίζωντας πρός τόν καλόγηρον, καί π1νωντάς τον ἀπό τό 69r.
χέρι τοῦ εἶπεν · μήν φοϐᾶσαι σιν3ρε μου, μήτε νά τό βάλλῃς εἰς τόν νοῦν
σου αὐτό ὁποῦ εἶπεν ὁ τρελλός, ὅτι ἄν αὐτός εἶναι Ζεύς, καί δέν θέλει νά
βρέξῃ, ἐγώ ὁποῦ εἶμαι Ποσειδών, ὁ πατήρ καί θεός τῶν ὑδάτων θέλω κάμη
νά βρέξῃ, ὅταν μέ φανισθῇ506, καί τό καλέσῃ ἡ χρεῖα · // πρός τόν ὁποῖον
ἀποκρίθη ὁ καλόγηρος, μέ ὁλον τοῦτο σιν3ρ ποσειδών, δέν πρέπει νά κά-
μωμεν νά μανίσῃ ὁ σιν3ρ Ζεύς, ἀπόμεινε ἡ ἀφεντ1σου εἰς τό σπῆτι σου,
καί ἄλλην ἡμέραν θέλομεν νά ἔλθωμεν νά σέ πάρωμεν · ὁ φυλακάτωρας507
ἄρχησε508 νά γελᾶ ὁμοῦ καί ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον τριγύρω, τῶν ὁποίων
τά γέλοια ἔκαμαν καί ἐμάνισεν ὁ καλόγηρος, ἐγύμνωσαν τόν Διδάσκαλον,
καί ἔμεινεν εἰς τό σπῆτι καἰ ἐτελεί//ωσεν ὁ μῦθος […]509 · Αὐτή εἶναι ἡ ὁμι-
λία σιν3ρπαρπέρη; εἶπεν ὁ ΔόνΚισσότης, ὁποῦ μέ τό νά ὁμοιάζῃὡσάν ζω-

503El signo de interrogación fuera de ella, como suele aparecer. – 504No existe paréntesis en
Franciosini. Sí en el rumano. – 505Sin signo de diptongo. – 506Sic. – 507Sic. Anteriormente
escribe φυλακάτορας. – 508Sic. – 509Hay un espacio libre como de dos o tres palabras aunque
Franciosini no deja nada. ¿Tendría delante el rumano que deja media línea libre?
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γραφισμένη εἰς αὐτήν τήν ὑπόθεσιν, δέν ἠμπόρεσες νά κάμῃς αλλίως, παρά
νά τήν διηγηθῆς; ἀχ σιν3ρ Παρπέρη, σιν3ρ Παρπέρη πόσον εἶναι τυφλός
ἐκεῖνος ὁποῦ δέν βλέπει ἀπό ἕνα τζαντζαλοπάνι · εἶναι δυνατόν νά μήν
ἠζεύρῃς ἡ ἀφεντ1 σου, πῶς αἱ συγκρίσεις ὁποῦ γίνονται ἀπό ἕναν νοῦν
εἰς // ἄλλον, ἀπό ἀνδρεῖαν εἰς ἀνδρεῖαν, ἀπό εὐμορφίαν εἰς εὐμορφίαν, καί
ἀπό γενεάν εἰς γενεάν εἶναι πάντοτε φθονεραί · ἐγώ σιν3ρ παρπέρη510 δέν
εἶμαι Ποσειδών, ὁ θεός τῶν ὑδάτων, μήτε δϊσχυρίζομαι νά μέ κρατῇ τινάς
διά φρόνιμον, μήν ὤντας ἐγώ τοιοῦτος, μόνον κοπιάζω νά κάμω νά κατα-
λάϐῃ ὁ Κόσμος τό σφάλμα εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκεται, μέ τό νά μήν ἀνα-
καινίζῃ εἰς αὐτόν τόν εὐτυχέστατον καιρόν, εἰς τόν ὁποῖον // ἐστράτευεν
ἡ τάξις τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, ἀμή δέν εἶναι ἄξιος ὁ διεφθαρμέ-
νος καιρός νά ἀπολαμβάνῃ τόσον καλόν, ὡσάν ἐκεῖνο ὁποῦ ἀπόλαυσαν
οἱ αἰῶνες εἰς τούς ὁποίους οἱ πλανώμενοι καϐαλλ6ροι εἶχαν πάρη ἀπάνω
τους τήν διαφέντευσιν των Βασιλέων, τήν ἐπίσκεψιν τῶν κορασίδων, τήν
συνδρομήν τῶν ὀρφανῶν, καί τῶν μικρῶν παιδίων, τήν τιμωρίαν τῶν ὑπε-
ρηφάνων, καί τήν ἀντιμισθίαν τῶν ταπεινῶν · ἀμή οἱ καϐαλλ6ροι ὁποῦ
εὑρίσκονται τώρα, οἱ περισσότεροι κάμουν κρότον μέ τους κα-

69v. τιφέδες, με διπάδες511, καί μέ ἄλλα πολύτιμα φορέματα, ὁποῦ φοροῦν πα-
ρά μέ τόν θώρακα, μέ τόν ὁποῖον ἁρματώνουνται · δέν εὑρίσκεται πλέον
καϐαλλ2ρης, ὁποῦ νά κοιμᾶται εἰς τούς κάμπους, κάι νά εἶναι ὑποκείμε-
νος εἰς τήν σκληρότητα τοῦ οὐρανοῦ, καί νά εἶναι ὅλος ἁρματωμένος ἀπό
διάφορα ἅρματα · δέν εὑρίσκεται τώρα τινάς, ὁποῦ δίχως // εὐγάλη τά
ποδάρ5 του ἀπό ταῖς σκάλαις, νά ἀκουμπίσῃ μόνον εἰς τό κοντάρι του
καί νά κοιμηθῇ ὡς καθώς εἶναι συνήθεια τῶν πλανωμένων καϐαλλ6ρων
· δέν εὑρίσκεται τώρα πλέον τινάς, ὁποῦ εὐγαίνωντας ἀπό τό ἕνα δάσος,
νά ἔμπῃ εἰς ἕνα βουνό καί ἀπ’ἐκεῖ νά ὑπάγῃ εἰς ἕνα ἔρημον, καί δύσϐα-
τον περιγ1λι τῆς θάλασσης, ἡ ὁποῖα ταῖς περισσότεραις φοραῖς εἶναι μέ
φουρτοῦναις, καί ταραχαῖς, καί εὑρίσκωντας εἰς αὐτήν τήν // θάλασσαν,
καί εἰς τό περιγ1λι της ἕνα μικρό καϊκάκι δίχως κουπία, ἅρμενο, κατάρτι,
καί δίχως ξάρτ5, δίχως ξύπασμα τῆς καρδίας νά ῥιχθῇ μέσα, παραδίδων-
τας τοῦ λόγου του εἰς κοῦρσος, τῶν ἀνημέρων κυμάτων τῆς βαθύας θα-
λάσσας, ὁποῦ ποτέ μέν τό ὑψώνει εἰς τόν οὐρανόν, ποτέ δέ τόν καταϐά-
ζει εἰς τήν512 ἄϐυσσον, καί αὐτός βάνωντας τό ϛῆθός του ἐναντίον εἰς τήν
σφοδροτάτην φουρτοῦνα, καί ὅσον νά καλοσυλλογισθῇ // εὑρίσκεται τρεῖς
χιλιάδες μίλια, καί παράνω, μακρυά ἀπό τόν τόπον ὁποῦ ἐμπῆκεν εἰς τό

510Παρπέρη / παρπέρη. – 511διπάδες.La δ- lleva también un punto sobre ella. Quiza error, por
ir junto a la labial o quizá expresa el sonido -ντ? – 512Tachada la palabra θάλασσαν.
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καΐκι, καί πηδῶντας εἰς γῆν μακρυνήν, καί ἀγνώριϛον, τόν συμβαίνουν
πράγματα ἄξια νά εἶναι γραμμένα, ὄχι εἰς χαρτί, ἀλλά εἰς προύντζους ·
ἀμή τώρα θριαμβεύει ἡ ἀκηδία ἀντήν513 τήν ἐπιμέλειαν, ἡ ἀμέλεια ἀντίς
τόν κόπον, τό ἐλάτζωμα ἀντίς τήν ἀρετήν, ἡ κενοδοξία ἀντίς τήν ἀνδρεῖαν,
καί ἡ θεωρία ἀντίς τήν πράξιν τῶν ἁρμάτων // τά ὁποῖα αὐτά τά εἶδα μό-
νον εἰς τόν χρυσοῦν ἐκεῖνον ἀιῶνα, καί λάμπουν εἰς τούς πλανωμένους
καϐαλλ2ρους, καί ἄν δέν θέλετε νά τό ϛέρξετε αὐτό, εἰπέτε με παρακαλῶ,
ποῖος ἐϛάθη ἀνδρειότερος, καί φιλανθρωπότερος ἀπό τόν μέγαν ἄμαδιν
τῆς Ϝγάουλας, ποῖος ἐϛάθη πλέον Διακριτηκότερος ἀπό τόν Παλμιρίνον
τῆς ἀγκλητέρας, ποῖος ἐϛάθη ἐπιτηδειότερος εἰς ὅλα ἀπό τόν τιράντο τοῦ
π1κο, ποῖος ἐστάθη προσχαρώ//τερος ἀπό τόν λισϐάρτην τῆς Ἑλλάδος,
ποῖος ἐστάθη ἀπλήγωτος, καί ὁποῦ ἐπλή-
γωνεν ἀπό τόν Δόν Βελιανόν, ποῖος ἀποκοτώτερος ἀπό τόν περίανα τής 70r.
γκάουλας ἤ ποῖος ἐϛάθη πλέον ἀπόκοτος εἰς τούς κινδύνους ἀπό τόν φε-
λίς ἄρην514 τῆς ἰρκανίας ἤ ποῖος ἐϛάθη εἰλικρινέϛερος ἀπό τόν πλανδιανόν,
ποῖος βιαϛικώτερος515 ἀπό τόν Δόν τζιρογκίλιο τῆς θράκης, ποῖος ἀνδρειό-
τερος ἀπό τόν ῥαδαμάνθην, ποῖος φρονιμώτε//ρος ἀπό τόν ῥῆγα σοπρίνον,
ποῖος ἐϛάθη τολμηρότερος ἀπό τόν ῥινάλδον, [ἤ ἀπό τόν ἀνίκητον]516, καί
ποῖος ἐϛάθη εὐμορφότερος, καί νοστιμώτερος ἀπό τόν ῥουγγιέρο517, ὅλοι
αὐτοί οἱ καϐαλλ2ροι, καί ἄλλοι ὁποῦ ἠμποροῦσα νά τούς εἰπῶ δέσποτά
μου, ἐϛάθηκαν καϐαλλ2ροι πλανώμενοι, φῶς καί δόξα τῆς καϐαλλ6ρίας,
αὐτούς ἤ τοιούτους ὡσάν αὐτούς ἤθελα ἐγώ νά ἦτον ἐκεῖνοι ὁποῦ συλ-
λογοῦμαι, ὅτι ἀνίσως καί ἦτον, ἤθελε τούς μεταχει//ρισθῇ ὁ ῥῆγας μας μέ
ὀφέλειάν του, καί ἤθελε γλυτώσῃ ἀπό πολλά ἔξοδα, καί ἤθελαν τζουμεδι-
σθῇ τά γένεια τοῦ τούρκου ἀπό τρίχα τρίχα, καί μέ ὅλον τοῦτο ἐγώ δέν
θέλω νά ἀπόμείνω εἰς τό σπῆτι μου, ἐπειδή καί ὁ καλόγηρος δέν μέ εὐγά-
νει, ἀνίσως καί ὁ Ζεύς δέν βρέχῃ, καθώς τό εἶπεν ὁ παρπέρης, νά εγώ εἶμαι
ἕτοιμος, θέλω κάμη νά βρέξῃ ὅταν μέ φανῇ · αὐτό τό λέγω διά νά ἠζεύρῃ ὁ
σιν3ρ παρπέρης πῶς ἐγώ τόν καταλαμβάνω · // βέϐαια σιν3ρ518 Δόν Κισ-
σότη, τοῦ λέγει ὁ παρπέρης ἐγώ δέν τό εἶπα μέ τέτοιον κακόν σκοπόν, ὡς
καθώς τό ὑπολαμβάνεις, καί ἔτζι καλό νά έχω πῶς ἦτον καλός ὁ σκοπός
μου καί519 τῆς ἐντιμότης σου δέν πρέπει νά σέ κακοφαίνετε δι’αὐτό, ἄν ἐγώ

513Seguramente error por ἀντίς. – 514Curiosa traducción de «Felixmarte de Hicarnia» en Cer-
vantes y en Franciosini. El de Genadio parece que repite la elección del rumano. – 515Sic. –
516Parece un error. No está en el rumano ni en Franciosini. – 517LLama la atención que casi
todos los nombres de los personajes citados van con minúscula. – 518En el manuscrito rumano
dice: σιορ παρπέρης. – 519Añadido en el margen izquierdo.
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ήμπορῶ νά τό κάμω αὐτό ὁποῦ εἶπα ἤ δέν ἠμπορῶ, ἐγώ τό ἠζεύρω · ἀπάνω
εἰς αὐτό εἶπεν ὁ παπᾶς, ἀμή ἐγώ ὁποῦ δέν ἄνοιξα σχεδόν τό ϛόμα μου ἕως
τώρα, καί δέν ἠμπορῶ νά ὑποφέρω // αὐτό ὁποῦ μέ ἐλέγχει ἡ συνείδησις, τό
ὁποῖον ἐπροξενήθη ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ εἶπεν ἐδώ ὁ σιν3ρΔόνΚισσότης, πρέ-
πει νά συντύχω, ἤ ὄχι; καί διά ἄλλαις μεγαλήτεραις ὑποθέσεις ἀποκρίθη ὁ
Δόν Κισσότης ἔχεις ἐζουσίαν ἡ ἁγιοσύνη σου, καί ἠμπορεῖς νά εἰπῇς ποῖον
εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ σέ ἐλέγχει ἡ συνείδησις, διότι ὁ ἔλεγχος τῆς συνειδήσεως
δίδει μεγάλην ἐνόχλησιν · ἐπειδή καί ἔχω θέλημα καθώς ἀγαπῶ λέγει ὁ πα-
πᾶς, ἀποκρίνομαι ὅτι ἐκεῖνο // ὁποῦ μέ ἐλέγχει ἡ συνείδησις εἶναι πῶς δέν
ἠμπορώ νά τό πιϛεύσω μέ κᾀνέναν τρόπον, ὅτι

70v. ὅλος ὁ ϛόλος τῶν πλανωμέμων καϐαλλ2ρων, ὁποῦ ἡ ἐντιμότης σου σιν3ρ
Δόν Κισσότε ἀνάφερεν, ἐϛάθηκε πραγματικως520 καί κατά ἀλήθειαν ἄνοι̅
μέ σάρκα, καί μέ κόκκαλα εἰς τόν Κόσμον, μάλιστα ὑπολαμβάνω πῶς ὅλα
αὐτά εἶναι πλάσματα, μῦθοι, ψεύματα, καί ὀνείρατα, ὁποῦ τά διηγοῦνται
ὅταν ἐξυπνήσουν οἱ ἄνοι̅ ἤ νά εἰπῶ καλλήτερα // ὅταν εἶναι μισοαποκοιμη-
σμένοι · αὐτό εἶναι ἕνα ἄλλο σφάλμα, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, εἰς τό ὁποῖον
ἔπαισαν πολλοί, ὁποῦ δέν πιϛέουν, πῶς νά ἐϛάθηκαν εἰς τόν Κόσμον πλα-
νώμενοι καϐαλλ2ροι, καί ἐγώ πολλαῖς φοραῖς μέ διάφορα γένη ἀνθρώ-
πων, καί εἰς διαφόρους καιρούς ἐπιμελήθηκα νά εὐγάλω εἰς τό φῶς τῆς
ἀλήθειας, αὐτήν τήν ἀπάτην, ὁποῦ σχεδόν εἶναι κοινή, ὅμως μερικαῖς φο-
ραις521 δέν ἠμπόρεσα νά τό κατορθώσω, ἀλλά ἄλλαις // φοραῖς τό ἐκα-
τόρθωσα ὑποϛίνωντας το τῇ ἀληθείᾳ, ἡ ὁποῖα εἶναι τόσον βεϐαῖα, ὁποῦ
ἐγώ ἠμπορῶ νά εἰπῶ ὅτι μέ τά μάτ5 μου εἶδα τόν Ἄμαδις τῆς Ϝγάουλας,
ὁποῦ ἦτον ἕνας ὑψιλός εἰς τό κορμί, λευκός εἰς τήν ὄψιν, μέ εὔμορφα γέ-
νεια, καί πολλά μαῦρα, ὡσάν πρόσχαρος εἰς τήν θεωρίαν καί φοϐερός μέ
ὀλίγα λόγια, ὁ ὁποῖος ἐθυμώνουνταν δύσκολα, καί τόν ἐπερνοῦσεν ὁ θυ-
μός εὔκολα, καί ἐγώ μέ τόν τρόπον ὁποῦ ἐϛοχάσθηκα τούς χαρακτῆρες
τοῦ Ἄμαδις, ἠμποροῦσα κατά τήν // ὑπόληψίν μου νά ζωγραφίσω, καί νά
φανερώσω ὅλους ἐκείνους τούς πλανωμένους καϐαλλ2ρους, ὁποῦ εὑρί-
σκονται εἰς ταῖς ἱϛορίαις τοῦ Κόσμου, καί ὁποῦ κατά τήν γνώμην ὁποῦ
ἔχω ἐστάθηκαν ἀληθινά, καθώς τό διηγοῦνται ᾑ ἱστορίαις τους, καί ἀπό
τά κατορθώματα ὁποῦ ἔκαμαν, καί ἀπό ταῖς συνήθειαις ὁποῦ εἶχαν, ἠμπο-
ροῦν νά γίνουν φανερά μέ καλήν φιλοσοφίαν τά ἔργα τους, τά χρώματά
τους, καί ἡ ἀνδρεῖα τους · πόσον μεγάλος σε φαίνεται σιν3ρ Δόν Κισσότη,
τόν ἐρώτησεν ὁ παρ//πέρης νά ἦτον ὁ γίγαντας μοργάντες · ἀπάνω εἰς
τήν ὑπόθεσιν τῶν Ϝιγάντων, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, εἶναι διάφο-

520Sic. – 521Sic.
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ραις ὑπόληψαις ἄν ἐϛάθηκαν εἰς τόν Κόσμον, ἤ ὄχι, ὅμως ἡ ἁγία γραφή,
ὁποῦ παντελώς δέν παραϛρατεῖ ἀπό τήν ἀλήθειαν, δείχνει πῶς ἐϛάθηκαν,
ἐπειδή καί διηγᾶται τήν ἱϛορίαν ἐκεῖνου τοῦ φιλισταιόνου τῆς Ϝολίας, πῶς
ἦτον ὑψηλός ἑπτάμισσυ πῆχες ὁποῦ εἶναι ἕνα πόï πολλά μακρύ · ἀκόμη εἰς
τό νησί τῆς Σικελίας εὑρέθηκαν σκάλη, καί πλάταις τόσον μεγάλαις, ὁποῦ
ἐφανέρωναν πῶς ἐκεινῶν ὁποῦ ἦτον νά ἦτον γίγαντες, καί τόσον ὑψηλοί,
ὡσάν πύργοι μεγάλοι, καί
ἡ Ϝεωμετρία εὐγάζει ἀπό τήν ἀμφιϐολίαν αὐτήν τήν ἀλήθειαν, ὅμως μέ 71r.
κάθε τρόπον δέν ἠμπορῶ νά εἰπῶ βέϐαια πόσον μεγάλος νά ἦτον ὁ μορ-
γάντες, ἀγκαλά καί λογιάζω, νά μήν ἦτον τόσον μεγάλος, καί αὐτή ἡ ὑπό-
ληψις μέ προέρχεται μέ τό νά ηὗρα εἰς τήν ἱϛορίαν ἐκείνην ὁποῦ ξεχορι-
στά522 ἀναφέρνει διά ταῖς ἐδικαῖς του ἀνδραγαθίαις, ὅτι πολλαῖς φοραῖς
ἐκοιμοῦνταν ὑπο//κάτω ὑπό ϛέγην, καί ἐπειδή καί εὕρισκε σπῆτι ὁποῦ νά
τόν χωρίσῃ εἶναι βέϐαιον πῶς νά μήν ἐϛάθη πολλά μεγάλος · ἔτζι εἶναι τοῦ
λέγει ὁ παπᾶς, ὁ ὁποῖος μέ τό νά ἐνοστιμεύθη ἀκούωντας πῶς λέγει τόσον
μεγάλαις παραξεν5ῖς, τόν ἐρώτησε τί ὑπόληψιν ἔχει, διά τα προσώπατα
τοῦ ῥινάλδου, τοῦ μόντ ἀλμπάνι523, τοῦ ῥολδάνου, καί τῶν ἄλλων δώδεκα
παλατίνων τῆς φράντζας, ἐπειδή καί ὅλοι ἐϛάθησαν καϐαλλ2ροι πλανώ-
νεμοι · Διά τόν ῥινάλδον, ἀποκρίθη ὁ Δόν // Κισσότης, τολμῶ εἰπεῖν ὅτι
ἦτον πλατύ τό πρόσωπόν του, καί κόκκινον, τά μάτ5 του παιγνιδιάρικα,
καί κομάτι524 φουσκωτά, ὀξύς, καί θυμώδης, κατά πολλά φίλος τῶν κλε-
πτῶν καί τῶν κακῶν ἀνθρώπων · τοῦ ῥολδάνου, ἤτοι ῥοτολάνδου, ἤ ὀρ-
λάνδου (ὁποῦ μέ ὅλα αὐτά τά ὀνόματα ὀνομάζονται εἰς ταῖς ἱϛορίαις)525
μέ φαίνεται καί εἶμαι βέϐαιος, ὅτι τό πόϊ του νά ἦτον μεσιακόν, πλατύς
εἰς τούς ὤμους, τά σκέλη του ὀλίγον ϛραϐᾶ, μαυροδερός εἰς τήν ὄψιν, τά
γένε//ιά του καστανάτα, μέ ὀλίγα λόγια, ἀμή πολλά εὐγενής, καί εὐπρόσι-
τος · ἀνίσως καί ὁ ῥολδάνος δέν ἐϛάθη εὐμορφήτερος ἀπό ὁ τι526 τόν λέ-
γεις, τοῦ ἀποκρίθη ὁ παπᾶς, δέν εἶναι θαυμαϛόν ὁποῦ ἡ σιν3ρα Ἀγγέλικα,
ἡ ὡραῖα, τόν ἐψήφισε, καί τόν ἄφησε, διά τήν εὐγένειαν, διά τήν νοϛιμάδα,
καί χάριν ὁποῦ εἷχεν ὁ ἀράπης Παρπί πονέντε εἰς τοῦ ὁποίου τήν ἐζου-
σίαν ἐπαραδώθηκεν καί τό ἔκαμε φρόνιμα νά ἀγαπήσῃ καλλήτερα τόν εὐ-
προσήγορον τοῦ μεδώρου παρά τήν σκλη//ρότητα τοῦ ῥολδάνου · αὐτή ἡ
ἀγγέλικα527 δέσποτά μου, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ἐϛάθη μία κορασίδα
γλωσσοῦ, γ7λκαϐάνισσα, καί σάν φανταστική528, καί ἄφησε γεμάτον τόν

522Sic. – 523Sic. – 524Sic. – 525El paréntesis no existe en Franciosini. – 526Sic. – 527ἀγγέλικα
/ Ἀγγέλικα. – 528El rumano traduce ἀκατάστατη. En Franciosini dice «capricciosetta».
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Κόσμον από ταῖς ἐδικαῖς της ἀδεξίαις529, καθώς καί ἀπό τήν φήμην τῆς εὐ-
μορφίας της καί ἐκαταφρόνησε χίλιους ἄρχοντες, χίλιους ἀνδρείους, καί
χίλιους φρόνιμους, καί εὐαρεϛήθη μέ ἕνα δουλευτήν καί γ7σμᾶν, ὁποῦ
δέν εἶχε μήτε πλούτη, μήτε ὄνομα, ἕξω ἀπό ἐκεῖνο ὁποῦ εὐαρεϛήθη νά ἔχει
τήν φιλίαν του, τό ὁποῖ//ον τό ἐφύλαξεν εἰς τόν φίλον του ὁ μέγας μελῳδός
τῆς εὐμορφίας της, ἐκεῖνος ὁ περίφημος ἀριόϛος.

71v. μέ τό νά μήν ἀποκοτήσῃ530, ἤ μέ τό νά μήν ἠθέλησε νά μεγλωδήσῃ ἐκεῖνο
ὁποῦ ἐσυνέϐηκεν εἰς αὐτήν, ὕϛερα ἀφ’οὗ ἐπαρεδόθη ἔτζι ἐντροπιασμένα,
καί ὤντας πράγματα ἄτιμα τά ἄφησεν ἐκεῖ ὁποῦ λέγει […]531 Καί χωρίς
ἀμφιϐολίαν αὐτό ἐϛάθη ὡσάν μία προφητεῖα, ἐπειδή καί οἱ ποιηταί ἀκόμη
λέγωντας χρησμῳδοί, ἤγουν ὁποῦ προλέγουν // τά πράγματα · αὐτή ἡ ἀλή-
θεια φαίνεται καθαρά, ἐπειδή καί πρό ὀλίγου, ἕνας περίφημος ποιητής
Ἀνταλουζιάνος, ἔκλαψε, καί ἐμελώδησε τά δάκρυά της, καί ἕνας ἄλλος
περιϐόητος καί ξεχωριϛός ποιητής καϛελιάνος, ἐμελώδησε τήν εὐμορφίαν
της · εἰπέ μέ σιν3ρ Δόν Κισσότε, τοῦ λέγει τότε ὁ παρπέρης, δέν ἐϛάθη κᾀ-
νένας ποιητής ὁποῦ νά ἔκαμε κᾀμμίαν σάτυραν εἰς αὐτήν τήν σιν3ρα ἀγ-
γέλικαν, ἤγουν ποίημα ὁποῦ νά τήν κατακρίνῃ ἀνάμεσα // εἰς τούς τόσους
ὁποῦ ἐμελώδησαν τούς ἐπαίνους της; πιϛεύω βέϐαια του ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης ὅτι ἐάν ὁ Σακριπάντες, ἤ ὁ ῥολδάνος ἤθελαν ἦσθαι532 ποιηταί,
καί αὐτή τήν ἤθελαν κατηγορήσῃ, ὤντας ἴδιων, καί φυσικῶν τῶν ποιητῶν,
ὁποῦ εἶναι θυμωμένοι, ὅταν δέν τούς δέχονται ᾑ πλαϛαῖς τους δάμαις, διά
τό τέλος ὁποῦ ταῖς ἐδιάλεξαν αὐτοί νά εἶναι κυρίαις τῶν λογισμῶν τους,
νά ἐκδικαιώνουνται μέ Σάτυραις, καί μέ ὀνειδιϛικούς στίχους, ἐκδίκησις
βέ//βαια ἄπρεπος εἰς γενναίους ἀνθρώπους, ἀμή ἕως τώρα δέν ἄκουσα
ποτέ κᾀνέναν κατηγορητικόν ϛίχον, ἐναντίον εἰς τήν σιν3ρα Ἀγγέλικα,
ὁποῦ ἐσύκωσε τόν Κόσμον εἰς τό ποδάρι · θαῦμα εἶναι εἶπεν ὁ παπᾶς, καί
ἀπάνω εἰς αυτό ἄκουσαν ὁποῦ ἐφώναζεν ἡ ἀνεψιά τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἡ
δουλεύτρια, κάτω εἰς τήν αὐλήν, αἱ ὁποῖαι εἶχαν ἀφήσει τήν συνομιλίαν533,
καί ἔτρεξαν ὅλοι εἰς τήν ταραχήν.

529El rumano traduce ἐδικαῖς της ἀταξίαις. Franciosini dice «de la sua impertinenze». – 530En
el rumano να μήν ἀπαντήσῃ. – 531Como en otras ocasiones, deja un espacio de unas tres
palabras, allí donde en el original hay dos versos. El manuscrito rumano deja una página en-
tera. – 532ἦσθαι, en condicional. – 533El manuscrito rumano dice: ἀνωμαλίαν, sin embargo,
está claro el error. Franciosini dice: «conversazione».
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Κεφάλαιον Β:ον

Ὁποῦ διηγεῖται διά τήν νόστιμην φιλονεικίαν ὁποῦ ἔκα-
μεν ὁ Σάντζιο Πάντζας, μέ τήν ἀνεψιάν, καί

μέ τήν Δουλεύτριαν τοῦ Δόν Κισσότη534

Διηγεῖται ἡ ἱστορία ὅτι ᾑ φωναῖς ὁποῦ ἄκουσαν, ὁ Δόν Κισσότης, ὁ παπᾶς, 72r.
καί ὁ παρπέρης ἦτον τῆς ανιψιᾶς του, καί τῆς δουλεύτριας, ὁποῦ ἔλεγαν
τόν σάντζιο πάντζα ὁποῦ ἔπασχε παντίῳ τρόπῳ νά ἔμπῃ μέσα εἰς τό σπῆτι
νά ἰδῇ τόν Δόν Κισσότην, καί αὐταῖς ἔστεκαν εἰς τήν πόρταν καί ἔλεγαν
ἀναμεταξύ τους, τί γυρεύει αὐτό τό ἀχρεῖον //το ζῶον εἰς τό σπῆτι μας,
πρός τόν ὁποῖον εἶπαν, ὕπαγε εἰς τό σπῆτι σου ἀδελφέ, ὅτι ἐσύ εἶσαι ἐκεῖ-
νος, καί ὄχι ἄλλος τινάς ὁποῦ ξελαγ1ζεις τόν σιν3ρε μας, καί τόν πηγαί-
νεις εἰς ταῖς ἐρημίαις, εἰς τήν ὁποίαν ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, δουλεύτρια τοῦ
σατανά, ὁ ξελαγ5σμένος καί ὁποῦ πηγαίνει εἰς ταῖς ἐρημίαις εἶμαι ἐγώ,
καί ὄχι ὁ σιν3ρες σου, ἐκεῖνος μέ ἐπῆγε, καί μέ ἐτριγύρισεν εἰς τόν Κό-
σμον, καί ἐσεῖς εἶσθε ἀπατημέναις · αὐτός μέ ἐγέλασε καί μέ εὔγαλεν //ἀπό
τό σπῆτι μου, ὑποσχόμενός με ἕνα νησί, ὁποῦ ἕως τῶρα τό ἀπαντέχω ·
κακή ψυχρήσου καί ἐσένα καί τό νησί σου, ἀναθεματισμένε Σάντζιο, τοῦ
λέγει ἡ ἀνεψιά τοῦ ΔόνΚισσότη· τί πρᾶγμα εἶναι αὐτό τό νησί; ἴσως εἶναι τί-
ποτα φαγησερό πρᾶγμα ἀχρεῖε καί οὐτιδανέ; δέν εἶναι πρᾶγμα φαγησερό
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἀλλά εἶναι πρᾶγμα νά κυϐερνᾶ, καί νά βασιλεύῃ τι-
νάς, καλλήτερα ἀπό τέσσερα κάστρα, καί ἀπό τέσσερα Βασίλεια · μέ ὅλα
τοῦτα τοῦ εἶπεν ἡ δουλεύτρια δέν θέλεις ἔμπῃ ἐδώ, κακέ καί ἀπάνθρωπε,
ὕπαγε κυϐέρνησε τό σπῆτι σου, καί δούλευε τά ὑποςατικά σου, καί ἄφησε
τήν ὑπόληψιν τῶν νησίων · ἐνοστιμεύουνταν κατά πολλά ὁ παπᾶς, καί ὁ
παρπέρης ἀκούοντας τήν ὁμιλίαν καί τῶν τριῶν, ἀμή ὁ Δόν Κισσό-
της φοϐούμενος μήπως καί ὁ σάντζιος ἀρχήσει καί εἰπῇ τίποτα φλυαρίαις, 72v.
ὁποῦ νά τόν ἀγγύσῃ καί εις την τιμήν του, τόν ἔκραξε καί ἔγνεψεν ἐκεῖ-
ναις ταῖς δύο νά σιωπήσουν, καί νά τόν ἀφήσουν νά ἔμπῃ · ὁ σάντζιος
ἐμπῆκεν, καί ὁ παπᾶς, καί ὁ παρπέρης ἀποχαιρετήθηκαν μέ τόν Δόν Κισ-
σότην, διά τοῦ ὁποίου τήν ὑγιείαν, ἔχασεν τήν ἐλπίδα, βλέπωντάς τον πῶς
ἦτον //τόσον σταθερός εἰς τούς παράξενούς του λογισμούς, καί τόσον ζα-
λησμένος535 εἰς τήν ἁπλώτητά τῆς πλανωμένης του καϐαλλ6ρίας, καί ἐτζι
εἶπεν ὁ παπᾶς προς τόν παρπέρην, θέλεις τό ἰδῆ κουμπάρε, μέ ὅλον ὁποῦ
δέν τό ἐθαῤῥούσαμεν, ὁ εὐγενής μας θέλει ὑπάγει καί ἄλλην μίαν φοράν

534En el título del manuscrito rumano se añade… «καί ἄλλα νόςιμα συμβεϐηκότα» – 535Sic.
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νά περιπατῆ πλανώμενος εἰς τόν Κόσμον · αὐτό δέν ἔχει κᾳμμίαν ἀμφιϐο-
λίαν τοῦ ἀποκρίνεται ὁ παρπέρης, ἀμή ἐγώ δέν θαυμάζομαι τόσσον διά
τήν τρέλλαν τοῦ καϐαλλ2//ρη, ὅσον διά τήν ἁπλότητα τοῦ ὁπλοφόρου,
ὁποῦ ἐπίςευσε τόσον διά τήν νῆσον, ὅτι ἐγώ λογιάζω πῶς δέν θέλει ἠμπο-
ρέσει τινάς νά τοῦ τό εὐγάλλῃ ἀπό τόν νοῦν, μέ χίλιαις ἀποδείξεις · ὁ θεός
νά τόν βοηθήσῃ εἶπεν ὁ παπᾶς καί ἄφησε νά ἰδοῦμεν τί τέλος ἔχουν αὐτά
τά παράςρατα ἔργα αὐτοῦ τοῦ καϐαλλ2ρη, καί τοιούτου ὁπλοφόρου, ὅτι
φαίνεται πῶς καί οἱ δύω ἀπό ἕνα καλοῦσι νά εὐγῆκαν, καί ὅτι ᾑ τρέλαις
τοῦ ἀφεντός, δίχως τα μασκαλαρίκ5 τοῦ δούλου, τό οὐδέν ἀξίζουν, ἔτζη
(εἶναι) // εἶπεν ὁ παρπέρης καί ἀγαποῦσα κατά πολλά νά ἤζευρα τί συντυ-
χαίνει τῶρα ὁ Δόν Κισσότης, μέ τόν σάντζιο · τό ἐπιθυμοῦσα καί ἐγώ αὐτό,
ἀμή ἡ ἀνεψιά του καί ἡ δουλεύτρια θέλουν μᾶς τά διηγηθῇ καταλεπτῶς
ὁτι δέν εἶναι ἐκεῖναις γυναῖκαις, ὁποῦ νά μήν σταθοῦν νά ἀκούσουν, ὁ, τι
συντυχαίνουν · ὠστόσον ὁ Δόν Κισσότης ἐσφαλίσθηκε μέ τόν σάντζον εἰς
τήν κάμεραν καί ὤντας μοναχός τοῦ εἶπε · μέ κακοφαίνεται κατά πολλά
σάντζιο, ὁποῦ ἐσύ εἶπες καί λέγεις πῶς // ἐγώ εἶμαι έκεῖνος ὁποῦ σέ εὔγαλα
ἀπό τό σπῆτί σου, ἠζεύρωντας ὅτι οὔτε ἐγώ δέν ἀπόμεινα εἰς τό ἐδικόν μου
· ἡμεῖς εὐγήκαμεν μαζῆ, μαζῆ ἐπήγαμεν, καί μαζῆ ἐπεριπατήσαμεν μίαν καί
τήν αὐτήν τύχην εἴχαμεν καί οἱ δύω μας · ἄν ἐσένα σέ ἐτείναξαν μίαν φο-
ράν μέ τήν κάπαν, ἐμένα μέ ἔδειραν ἑκατόν βολαῖς, καί εἰς αὐτό νά ὁποῦ
σέ ὑπερϐαίνω · ὤ αὐτό ἦτον πρέπον, τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, διότι (ὡς
καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου) εἶναι πλέον συγκολυ//μέναις ᾑ χαρίταις εἰς
τους πλανωμένους καϐαλλ2ρους παρά εἰς τούς ὁπλοφόρους τους · ἐσύ
εἶσαι γε

73r. λασμένος σάντζιο, τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης, κατά τό ῥητόν ἐκεῖνο, ὅταν
ἀλγῇ ἡ κεφαλή καί τά ἑξῆς536 · ἐγώ δέν καταλαμβάνω ἄλλην γλῶσσαν,
παρά τήν ἐδικήν μου, τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, θέλω νά συμπεράνω εἶπεν
ὁ Δόν Κισσότης, πῶς ὅταν τό κεφάλι πονεῖ, πονοῦν καί ὅλα τά ἐπίλοιπα
μέλη, καί ὤντας ἐγώ καϐαλλ2ρης σου, καί ἀφέντης σου εἶμαι κεφαλή, καί
ἐσύ εἶσαι ἕ//να μέρος μου, ἐπειδή καί εἶσαι δοῦλός μου, καί διά τοῦτο ὁ,
τι κακόν παθαίνω ἐγώ, ἤ θέλει πάθω, ἐσύ θέ νά πονέσῇς ὁμοίως καί ἐγώ
θέλω πονέσει διά τό ἐδικόν σου · ἔτζι ἔσφασε νά εἶναι, εἶπεν ὁ σαντζιος,
ἀμή ὅταν ἐμένα μέ ἐτείναζαν ὡς μέλος, τό κεφάλι μου ἔςακεν ὀπίσο ἀπό
τόν τεῖχον τῆς αὐλῆς, καί μέ ἔϐλεπε πῶς ἐπετοῦσα εἰς τόν ἀέρα δίχως νά
αἰθανθεῖ κᾳνέναν πόνον · καί ἐπειδή τά μέλη ἔχουν χρέος νά πονοῦν διά τό
κε//φάλι, ἔπρεπε καί τό κεφάλι νά πονῇ διά αὐτά · ἐσύ θέλεις νά εἰπῇς σάν-

536Cervantes dice: «quando caput dolet etcetera», que así lo copia Franciosini.
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τζιο τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, πῶς ἐγώ δέν ἐπονοῦσα ὅταν σέ ἐτείνα-
ζαν · αὐτό μήτε νά τό εἰπῇς, μήτε νά τό λογιάζῃς, διότι μεγαλήτερον πόνον
αἰσθάνομουν ἐγώ εἰς τόν νοῦν μου παρά ἐσύ εἰς τό κορμί σου · ἀμή ἄς τό
ἀφήσωμεν αὐτό εἰς ἕνα μέρος κατά τό παρόν, ὅτι θέλομεν ἕυρη καιρόν νά
μιλήσωμεν περί τοῦτου πλέον εἰς πλάτος ὅταν ἔχωμεν //ἄδειαν · ἀμή εἰπέ
με φίλε σάντζιο, τί λέγουν διά λόγου μου εἰς τήν χῶράν μας, εἰς τί γνῶμην
καί ὑπόληψιν μέ ἔχει ὁ λαός, εἰς τί τιμήν μέ ἔχουν οἱ εὐγενεῖς, καί εἰς τί οἱ
Ϝγεντιλόμοι; τί λέγουν γιά τήν ἀνδρεῖάν μου; τί διά ταῖς ἀνδραγαθίαις μου,
καί τί διά τήν φιλανθρωπότητά μου, τί ὁμιλοῦν, τί λέγουν, διά αὐτό ὁποῦ
ἐπῆρα ἀπάνω μου, νά ἀναστήσω καί νά ἀνταποδώσω εἰς τόν Κόσμον, τόν
εἰς τά τῆς λήθης σύμπλεγμα ἀνταφιασθήν ἐπάγγελμα τῆς //καϐαλλ6ρίας,
θέλω κοντολογῆς σάντζιο νά μέ εἰπῇς ὁτι ἄκουσες διά αὐτά ὁποῦ σέ εἶπα,
καί νά μέ τό εἰπῇς δίχως νά προσθέσῇς τί εἰς τό καλόν, μήτε νά ἀφαιρέσῇς
ἀπό τό κακόν, ὁ τι εἶναι πρέπον τῶν πιςῶν δούλων τό νά λέγουν καθαράν
τήν ἀλήθειαν εἰς τούς αὐθεντάδες τους, δίχως νά τήν αὐξάνῃ ἡ κολακεία,
ἤ κᾀμμία ἄλλη ματαῖα εὐλάϐεια νά τήν ἐλατζώνῃ · καί πρέπει νά ἠζεύρῃς
σάντζιο, ὅτι ἄν οἱ αὐθέντες ἐμάθαιναν εἰλικρινᾶ τῆν ἀλήθειαν, δίχως τάς
προθέσεις
τῆς κολακείας, ἤθελαν εἶσθαι ἄλλος αἰῶνας, ἄλλος καιρός, δέν ἤθελαν νο- 73v.
μηθῇ πλέον σκληρός ἀπό τούς ἐδικούς μας, ὅτι ἐγώ ὑπολαμβάνω, πῶς ἀπό
τά πράγματα ὁποῦ πολιτεύονται τῶρα, πῶς αὐτός εἶναι ὁ χρυσοῦς · αὐτό
ἔχε το διά ἑρμηνείαν σάντζιο, διά νά μέ διηγηθῇς φρόνιμα, καί μέ καλόν
σκοπόν, ἐκεῖνα ὁποῦ ἠξεύρεις, καί ὁποῦ ἐγώ σέ ἐρώτησα · ἐγώ θέλω τό
κάμη μετά πάσας//χαρᾶς σιν3ρε μου τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, μέ τοιαύ-
την ὅμως συμφωνίαν, πῶς νά μήν ἐραθυμήσῃς ἡ ἀφεντ1σου, εἰς ἐκεῖνο
ὁποῦ θέλω νά σέ εἰπῶ, ἐπειδή θέλεις νά σέ τό εἰπῶ γυμνόν, καί κατά-
σαρκον, δίχως νά τό ἐνδύσω μέ τά ῥοῦχα, ὁποῦ ἦτον ἐνδυμένον ὅταν τό
ἄκουσα · ἐγώ δέν θέλω ἐραθυμήσει μέ κᾳνέναν τρόπον τοῦ λέγει ὁ Δόν
Κισσότης, ἐσύ ἐμπορεῖς νά ὁμιλήσῃς σάντζιο μέ ἐλευθερίαν, καί δίχως πε-
ριφράσεως · τό πρῶτον λοιπόν ὁποῦ θέ//λω νά σέ εἰπῶ εἶναι πῶς ὁ λαός
σέ κρατεῖ τήν ἀφεντ1 σου διά ἕναν μεγαλώτατον τρελλόν, καί ἐμένα ὄχι
διά μικρότερον ἕξω φρενῶν · οἱ εὐγενεῖς λέγουν ὅτι μήν ἔχοντας μέρος ἡ
ἀφεντ1 σου τελείως ἀπό τήν εὐγένειαν ἐπρόσθεσες εἰς τό ὄνομά σου τό
Δόν Κισσότε, καί ἔγινες καϐαλλ2ρης, μέ τέσσερα κλήματα, καί μέ δύω
ὀργ5ῖς χωράφι,537 καί μέ ἑνα τζάντζελον ὁποῦ φορεῖς · οἱ ϝγιντηλόμοι λέ-

537En Cervantes: «con cuatro cepas y dos yugadas de tierra».Franciosini: «con quattro viti, e due
staivora di terra».
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γουν ὅτι δέν ἤθελαν νά τούς ἐναντιώνωνται, οἱ εὐγενεῖς μάλιστα //οἱ ὁπλο-
φορικοί εὐγενεῖς, ὁποῦ, ὁποῦ μαυρίζουν τά παπούτζιά τους ἀπό τόν κα-
πνόν, καί παλώνουν ταῖς μαῦραις κάλτζαις μέ πράσινο μετάξι · αὐτό δέν
μέ ἀγγύζει τελείως ἐμένα, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, διότι πάντοτε περιπατῶ
καλοενδυμένος, καί ὄχι ξεσχισμένος, ἐνδέχεται νά περιπατῶ μερικαῖς βο-
λαῖς ξεσχισμένος, ὅμως αὐτό προέρχεται538 περισσότερον ἀπό αἰτίαν τῶν
ἁρμάτων, παρά τοῦ καιροῦ · ὅσον διά (ἀκολούθησεν ὁ σάντζιο) διά τήν
ἀνδρεῖαν, φι //λανθρωπίαν, ἀνδραγαθίαν, καί τό ἀξίωμα τῆς ἀφεντ1 σου
εἶναι διάφοραις γνῶμαις · μερικοί λέγουν πῶς εἶναι ἄγνωςος, ἀμή νόςιμος,
ἄλλοι σέ λέγουν ἀνδρεῖον, ἀμή ἄνοςον, ἄλλοι φιλάνθρωπον, ἀμή πῶς κά-
μεις ἄτοπα πράγματα, καί λέγουν καί ἄλλα πολλά, ὁποῦ μήτε ἐμένα μήτε
τήν ἀφεντ1 σου δέν μᾶς ἀφίνουν κᾳνένα μέρος μας539γέρον· στοχάσου,
σάντζιο, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὁποῦ ἡ ἀρετή εἶναι εἰς τέλειον βαθμόν, ἐκεῖ
εἶναι καταδιωγμέν · ὀλίγοι //ἤ κᾳνένας ἀπό τούς παρελθόντες περίφημους
ἀνθρώπους ἠμπόρεσαν νά ἀποφύγουν τήν

74r. τήν540 ὀξεῖαν, καί διαπεραστικήν δαγκαματ1ν τῆς κακίας· Ὁ ἰούλιος ὁ
Καίσαρ ὁ μεγαλοψυχώτατος, φρονιμώτατος, καί ἀνδρικώτατος καπετά-
νος, τόν ἔψεξαν πῶς ἦτον φιλότιμος καί κομάτι λιπαρός εἰς τά ῥοῦχα καί
εἰς τά ἤθη · τόν Ἀλέξανδρον, τοῦ ὁπόιου αἱ μεγάλαι ἀνδραγαθίαι τόν ἔκα-
μαν καί ἐπωνομάσθη μέγας, λέγουν δι’αὐτόν, πῶς εἶχε μερι//κούς διωρι-
σμένους καιρούς, εἰς τούς ὁποίους ἐφαίνουνταν μεθύςακας· Διά τόν ἡρα-
κλῆ ἐκεῖνον ὁποῦ ἔκαμε τά τόσα ἄθλα, λέγουσι541 πῶς ἦτον ἀπαλγῆς, καί
χαῦνος. διά τόν Δόν Ϝγαλαχόρην, τόν Ἀδελφόν τοῦ Ἄμαδις τῆς Ϝγάου-
λας μουρμουρίζουν, πῶς νά ἦτον πλέον φιλόνεικος, ἀπό ἐκεῖνο ὁποῦ ἦτον
πρέπον, καί διά τόν ἀδελφόν του λέγουν πῶς νά ἦτον κᾳτηφής542, ὥστε
ὅποῦ σάντζιο, ἀνάμεσα εἰς τόσαις κατάκρισεις τῶν καλῶν ἠμποροῦν νά
περάσουν καί ᾑ ἐδικαῖς //μου ἐπειδή καί δέν εἶναι παράνω ἀπό ἐκεῖναις
ὁποῦ εἶπες · ὤ αὐτό εἶναι τό πᾶν ὅλον543, τοῦ λέγει ὁ σάντζιο, εἶναι ἄλλο
τίποτα ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης; ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπα ἕως τώρα, ἀποκρίθη ὁ
σάντζιος, εἶναι ζάχαρι,544 ἀμή ἡ ἀφεντ1 σου θέλεις νά τά μάθῃς ὅλα κατα-
λεπτῶς, περί τῶν κατακρίσεων ὁποῦ μᾶς κάμουν, ἐγώ τῶρα σέ θέλω φέρη
ἐδώ ἕναν ὁποῦ νά σέ ταῖς εἰπῇ ὅλαις δίχως νά ἀφίσῃ κᾳμμίαν, ὅτι ἐχθές τό
βράδυ ἔφθασεν ὁ ὑιός τοῦ Βαρθολομαίου// Καράσκου, ὁ ὁποῖος ἔρχεται

538tachado: μερικαῖς. – 539Cervantes: «no nos dejan hueso sano» igual en Franciosini: «ci
lasciano osso sano» – 540Repetido el reclamo. – 541λέγουσιν / λέγουν. – 542Cervantes: «llorón».
– 543Cervantes: «¡Ahí está el toque!» (Ese es el quid de la cuestión) – 544Cervantes:«lo de hasta
aquí son tortas y pan pintado» (hasta aquí todo es bueno).

158



Lectura del manuscrito

ἀπό τό σπουδαςήριον τῆς Σαλαμάγκας, καί πηγαίνοντας ἐγώ νά τόν χαι-
ρετήσω διά τόν καλόν του ἐρχομόν, μέ εἶπε, πῶς ἡ ἱστορία τῆς ἀφεντ1ς
σου ἐγράφονταν εἰς τά Βιϐλία ἔχοντας ἐπωνυμίαν, ὁ ἐπιτήδειος εὐγενής
Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, κεί λέγει πῶς μέ ἀναφέρουν καί ἐμένα, μέ τό
ὄνομά μου σάντζιο πάντζα, καί τήν σιν3ρα δουλτζινέαν ἀπό τό τοπόζο,
καί μέ εἶπε καί ἄλλα πράγματα (διότι εἴμασθαν κατά μόνως) //ὁποῦ ἐγώ
ἔκαμα τόν ςαυρόν μου, καί ἔμεινα ἐκςατικός, πῶς ἐμπόρεσε καί τά ἔμα-
θεν ὅλα ὁ ἱςορικός ὁποῦ τά ἔγραψεν · ἐγώ σέ ὑπόσχομαι Σάντζιο, εἶπεν ὁ
Δόν Κισσότης πῶς ὁ συγγραφέας αὐτῆς τῆς ἱστορίας μας, θέλει νά εἶναι
κᾳνένας σοφός γοη̈τευτής ὅτι εἰς τούς τοιούτους δέν εἶναι κᾳνένα πράγμα
κεκρυμμένον ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ θέλουν νά γράψουν, καί πῶς ἠμπορεῖ νά
εἶναι σοφός καί γοη̈τευτής, εἶπεν ὁ σάντζιος; ἐπειδή (ὡς καθῶς μέ εἶπεν 74v.
ὁ Δοτόρ Σανσόν Καράσκο ὁτι545 ἔτσι ὀνομάζεται ἐκεῖνος ὁποῦ εἶπα) ὁ
συγγραφεύς546τῆς ἱστορίας ὀνομάζεται Σΐδ Ἀχμετ περεγγένα· αὐτό εἶναι
ὄνομα ἀραϐικόν εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί θέλει ἔσφαλες εἰς τό παράνομο
αὐτοῦ τοῦ Σιδ, ὁποῦ ἀραϐικά θέλει νά εἰπῇ Κύριος · // ἐνδέχεται ἀποκρίθη
ὁ σάντζιο, ἀμή ἄν ἀγαπᾷς ἡ ἀφεντ1 σου νά σέ τόν φέρω ἐδώ τόν Σανσόν,
ἐγώ τώρα θέλω ὑπάγῃ τρέχοντας · μεγάλην χάριν μέ κάμεις φίλε μου του
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ὅτι πολλά μέ ἐσύγχυσεν αὐτό ὁποῦ μέ εἶπες, καί
μήτε φαγί δέν θέλω φάγει, ἑν ὁποῦ νά μάθω ὅλα κατάλεπτως · νά ἐγώ πη-
γαίνω τοῦ λέγει ὁ σάντζιο, καί ἀφίνωντας τόν καϐαλλ2ρην του, ἐπῆγε νά
εὕρῃ τόν δοτόρον,547 μέ τόν ὁποῖον // ἐγύρισε μετ’ ὀλίγον καί ἔκαμαν οἱ
τρεῖς τούς μίαν νοςτιμότατην ὁμιλίαν.

Κεφάλαιον Γ:ον

Ὀποῦ διηγεῖται την ϝελοιώδη ὁμιλίαν ὁποῦ ἔγινεν
ἀνάμεσα εἰς τόν Δόν Κισσότην, καί Σάντζιο

Πάντζαν καί τόν Δοτόρ Σανσόν Κα-
ράσκο.

Ἔγινε κ῎πολλά548 συλλογισμένος ὁ Δόν Κισσότης ἀπαντέχωντας τόν Δο-
τόρ Καράσκο, ἀπό τόν ὁποῖον ἤλπιζε νά ἀκούσῃ τά νέα μαντάτα διά τόν

545Sic. – 546Sic. – 547Es de los pocos casos donde se encuentra también el punto sobre la delta
como uso grafemático del sonido –ντ. – 548Uso aleatorio de la sintomografía. En el rumano
leemos κατά πολλά.
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ἑαυτόν του, ϝραμμένα εἰς ἑνα βιϐλίον ὡς καθώς εἶχεν εἰπῇ ὁ σάντζιο, καί
δέν ἠμποροῦσε νά τό πιςεύσῃ, πῶς νά εὑρίσκεται τοιαύτη ἱστορία, ἐπειδή
καί δέν εἶχε ςεγνώσει ἀκόμη στό σπαθί του το αἷμα τῶν ἐχθρῶν, ὁποῦ εἶχε
σκοτώσει, καί ἤθελαν νά βάλλουν εἰς τύπον,

75r. ταῖς μεγάλαις του καϐαλλ6ρίαις, μέ ὅλον τοῦτο ἐλογίασε πῶς κᾳνένας σο-
φός ἤ ἐχθρός διά μέσου γοη̈τεῖας, νά ταῖς ἔϐαλεν εἰς τύπον · ἄν ἦτον φίλος
τό ἔκαμε διά νά ταῖς ὑψώσῃ καί νά ταῖς τιμήσῃ περάνω ἀπό ταῖς πλέον
ἐπίσημαις τοῦ πλανωμένου καϐαλλ2ρου · καί ἄν ἦτον ἐχθρός, διά νά ταῖς
ἀχρειώσῃ καί νἀ ταῖς καταφρονέσῃ, παρακάτω ἀπό ταῖς // πλέον ἀχρεία-
ςαις ὁποῦ νά ἐγράφθησαν κᾀνενοῦ ὁπλοφόρου · ἀγκαλά (καί ἔλεγεν εἰς
τόν ἑαυτόν του) τά κατορθώματα τῶν ὁπλοφόρων ποτἐ δέν ἐγράφθησαν,
καί ἄν καί νά ἦτον ἀληθινῶν, πῶς νά ἔγινε μία τοιαύτη ἱςορία ὤντας πλα-
νωμένου καϐαλλ2ρου ἐξανάγκης ἔπρεπε νἀ εἶναι μεγαλοφήμων, περιφα-
νής, μεγαλοπρεπής, καί ἀληθινή· μέ αὐτήν την φαντασίαν ἐπαρηγορήθη
ὀλίγον ἀμή ἐπικραίθηκε πάλιν συλλογιζόμένος //πῶς ο συγγραφεύς ἦτον
ἀράπης (ὡς καθώς ῆτον καί τό ὄνομά του Σιδ) ἐπειδή καί οἱ ἀράπιδες δέν
λέγουν τήν ἀλήθειαν, διότι ὅλοι εἶναι ψεύςαι, καί χιμεριςαί. ἐφοϐοῦνταν
μῆπως καί ἀνάφερε διά τά ἀμόρια του, με τίποτα ἄπρεπα λόγια ὁποῦ νά
προξενήσουν ἀτιμίαν καί καταφρόνησιν εἰς τήν τιμήν τῆς σιν3ρας Δουλ-
τζινέας ἀπό τό τοπόζο. ἀγαποῦσε νά ἤθελε φανερώσῃ τήν ἐμπιστοσύνην
του, καί τήν τιμήν ὁποῦ τήν ἐφύλαξε καταφρονῶντας// Βασίλισσες, καί ἐμ-
περατρίτζες, καί κορασίδες, ὅτι λογῆς ποιότητος καί ἄν ἦτον, ἔχοντας χα-
λινομένας τάς ὁρμάς τῶν φυσικῶν κινήσεων, ὤντας βυθισμένος εἰς αὐταῖς
ταῖς φαντασίαις, καί εἰς ἄλλαις πολλαῖς, ἦλθε καί τόν εὗρον ὁ σάντζιος, καί
ὁ καῤῥάσκος, τούς ὁποίους ὁ Δόν Κισσότης τούς ἐδέχθη μέ μεγάλην περι-
ποίησιν · ὁ Δοτόρος (άγκαλά ποῦ ὀνομάζονταν Σαμψόν) δέν ἦτον πολλά
ὑψηλός εἰς τό κορμί, καί μέ ὅλον τοῦτο ἦτον μεγάλος πανοῦργος, // καί
λιγνός ὅμως ἦτον γνωςικός, θέλει νά ἦτον εἴκοσι τεσσάρων χρονῶν, ςτρογ-
γοιλοπρόσωπος, ςραϐομάτης καί μεγαλόςομος, τά ὁποῖα ὅλα εἶναι σημεῖα
πῶς ἦτον παροῦργος, καί πῶς ἀγαποῦσε τούς χωρατάδες, καί τά παρα-
παίγματα, ὡς καθώς τό ἐφανέρωσεν, εὐθύς ὁποῦ εἶδε τόν Δόν Κισσότην,
γονατίζωντας ἔμπροσθέν του, καί λέγωντας· δώσε μέ τά χέρ5 σου ἡ με-
γαλειότης σου σιν3ρ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ὅτι μέ τά ῥοῦχα ὁποῦ
φέρω549, ἡ ἀφεντ1 σου εἶσαι ἕνας //ἀπό τούς περίφημους καϐαλλ2ρους,
ὁποῦ νά ἐςάθησαν, ἤ θέλουν ἔλθῃ, εἰς ὅλον τόν Κόσμον.

549Cervantes dice: «por el hábito de San Pedro que visto..» También Franciosini: «per l’habito
che porto». Quizá el copista no entiende la palabra «habito»
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ο θεός νά συγχωρήσῃ τόν σιδ ἀχμετ τόν πεγκλί550 ὁποῦ ἔγραψε τήν ἱστο- 75v.
ρίαν τῶν μεγάλων σου κατορθωμάτων, καί διπλοῦ νἀ εἶναι551 συγχωρημέ-
νος, ὁ περίεργος ἐκεῖνος ὁποῦ ἐγνοιάσθη, καί ἔϐαλε καί ταῖς ἐμετάφρασεν,
ἀπό τήν ἀραϐικήν εἰς τήν ἐδικήν μας ἁπλήν διάλεκτον καςιλιανικήν, εἰς
κοινήν παραμυθίαν τῶν ἐθνῶν. ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐσήκωσε // καί τόν εἶ-
πεν · εἶναι ἀληθινόν πῶς νά ἔγινεν ἡ ἱςορία μου, καί πῶς νά ἐςάθη ἕνας
ἀράπης, ἤ ἕνας σοφός, ἐκεῖνος ὁποῦ τήν ἐσύνθεσεν · εἶναι τόσον ἀληθινόν
τοῦ ἀποκρίθη ὁ Σάμψόν,552 ὁποῦ ἐγώ λογιάζω πῶς τήν σήμεραν νά ἐτυ-
πόθηκαν παράνω ἀπό δώδεκα χιλιάδες βιϐλία αὐτῆς τῆς ἱστορίας, καἰ ἀν
δέν μέ πιςεύῃς ἐμένα, ἄς τό εἰπῇ, τό πορτογάλος, ἡ Βαρτζελόνα, καί ἡ Βα-
λέντζια, διότι ἐκεῖ ἐτυπόθηκαν. λέγουν πῶς νά ἐτυπῶθη, καί εἰς τήν αϐέρ
//σιαν553, μάλιςα ἐμένα μέ εἶπεν ἕνας φίλος, πῶς δέν θέλει ἀπόμένῃ ἔθνος
οὔτε γλῶσσα εἰς τήν ὁποίαν νά μήν τό μεταφράσουν· Ὁ Δόν Κισσότης ἀπε-
κρίθη, αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό ἐκεῖνα τά πράγματα, ὁποῦ πρέπει νά εὐφραίνε-
ται περισσότερον, ἕνας ἄνο̅ς554 ἐνάρετος καί εὐτελής βλέπωντας πῶς ὤν-
τας ἀκόμη ζωντανός αὐτός κήρύσεται τό καλόν του ὄνομα εἰς τά γένη τῶν
ἀνρώπων βαλμένον εἰς ςάμπα· εἶπα τόν καλόν του ὄνομα, διότι ἄν ἦτον τό
ἐναντίον, κᾀ//νας555 θάνατος μεγαλήτερος ἀπό αὐτόν δέν ἤθελεν ἦσθαι · ἡ
καλή σου φήμη, καί τό καλόν σου ὄνομα κυρίτζεται τοῦ εἶπεν ὁ Δοτόρος,
καί ἡ ἀφεντ1 σου μόνος ἔχεις τήν δόξαν ἀνάμεσα εἰς ὅλους τούς πλανω-
μένους καϐαλλ2ρους, διότι ὁ ἀράπης, καί ὁ χριςτανός, ἔϐαλαν μεγάλην
ἐπιμέλειαν καί ἐζωγράφησαν ζῶσαν τήν εὐμορφίαν τῆς ἀφεντ1ς σου τήν
μεγαλοψυχίαν εἰς τό νά δοκιμάζῃς τούς κινδύνους, τήν ὑπομονήν556 εἰς
τις ἐπαναςραφές τοῦ καιροῦ · τό ὑποφέρειν σου τόσον //εἰς ταῖς δυςυχίαις
ὅσον εἰς ταῖς πληγαῖς, τήν τιμήν καί ἐγκράτειαν εἰς τό τοιοῦτον πλατωνι-
κόν ἀμόρι τῆς ἀφεντ1ς σου, καί τῆς σιν3ρας μου Δόνας Δουλτζινέας τοῦ
τοπόζου · ποτέ δέν ἤκουσα νά δίδουν τό Δόν εἰς τήν σιν3ρα μου Δουλ-
τζινέαν, εἶπεν ὁ σάντζιος, ἀλλά μόνον ἡ σιν3ρα Δουλτζινέα τοῦ τοπόζου,
καί εἰς αὐτό ἄρχησε νά σφάλῃ ἡ ἱστορία, αὐτό δέν εἶναι μεγάλη ὑπόθεσις
ἀποκρίθη ὁ Καῤῥάσκος, ἔχει βέϐαια τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης, ἀμή //εἰπές
με σιν3ρ Δοτόρε, ποῖαις εἶναι ᾑ πλέον ἀξιόλογαῖς μου ἀνδραγαθίαις εἰς
αὐτήν τήν
ἱςορίαν καί ὁποῦ πρέπει νά ταῖς καλοςοχαθῇ τινας· εἰς αὐτό ἀποκρίθη 76r.

550Cervantes: ¡Bien haya Cide Hamete Benengeli! – 551Cervantes: ¡y rebién haya! – 552Σάμψόν.
En el título del capítulo escribe Σανσόν – 553Cervantes: Amberes – 554ἄνθρωπος /ἄνο̅ς. –
555κᾀνας /κᾀνένας. – 556ὑπομονήν corregido en el interlineado sobre la tachadura ὁπῖαν
μόνον.
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ὁ Δοτόρος, εἶναι διάφοραις γνῶμαις (ἐπειδή εἶναι καί οἱ νοστιμάδες διά-
φοραις557· μερικοί ςοχάζονται τό συμβεϐηκός τῶν ἀνεμομήλων, ὁποῦ τήν
ἀφεντ1 σου σέ ἐφάνηκαν Βριάρεοι, καί γίγαντες, ἄλλοι τό συμβεϐηκός
τῶν Δολασίων ὅποῦ φτ1νουν ταῖς τζόχαις,558 μερικοί τήν δια//γραφήν
τῶν δύω ςρατομάτων, ὁποῦ ὕστερον ἔγιναν δύω κοπάδια κρυάρια, ὁ ἕνας
ἐπαινᾷ κατά πολλά τό συμβεϐηκός τοῦ ἀποθαμένου ὁποῦ ἐπήγαιναν νά
τόν θάψουν εἰς τήν Σεγκόϊαν, ὁ ἄλλος λέγει πῶς τά ὑπερϐαίνει ὅλα ἐκεῖνα
τῆς ἐλευθερίας τῶν κατεργάριδων, ἄλλος λέγει πῶς δέν εἶναι κᾳνένα εὐ-
μορφήτερον ἀπό ἐκεῖνο τῶν δύω γιγάντων τῶν ἰατρῶν559 μέ τόν πόλε-
μον τοῦ ἀνδρείου Βισκαϊάνου · εἰπές με σιν3ρ Δοτόρε εἶπεν ὁ σάντζιος,
//εὑρίσκεται εἰς αὐτήν τήν ἱστορίαν τό συμβεϐηκός τῶν ἰαγκϐέζων560 ὅταν
ἐπεθύμησεν ὁ καλός μας ῥοντζινάντε καί ἐγύρευε φραντζέλα εἰς τό βου-
νόν;561· δέν ἄφισε κᾀνένα ὁ σοφός ἀποκρίθη ὁ Σαμψών, ὁποῦ νά μήν τό
γράψῃ, ὅλα τά λέγει, ὅλα τά σημειώνει, ὡς καί τά πηδήματα ὁποῦ ἔκαμεν ὁ
καλός σάντζιος εἰς τήν κάπαν, ἀποκρίνεται ὁ σάντζιος ἀλλά εἰς τόν ἀέρα,
καί μάλιστα ἐπήδηξε παράνω ἀπό ὅσον ἤθελε, ὡς καθώς ὑπολαμβάνω εἶ-
πεν ὁ Δόν Κισσότης δέν εὑρίσκεται ἱςορία άνθρώπινος562 εἰς τόν Κόσμον,
ὁποῦ νά μήν λέγουν,// καί διά τό καλόν τους, καί διά τό ἐναντίον, μάλιστα
ἐκεῖναις ὁποῦ διηγοῦνται διά καϐαλλ6ρίας αἱ ὁποῖαι σχεδόν ποτέ καλαῖς
ἔκϐασεις, μέ ὅλον τοῦτο ἀποκρίθη ὁ Δοτόρος, λέγουν μερικοί ὁποῦ ἐδιάϐα-
σαν τήν ἱςορίαν ὅτι ἀγαποῦσαν νά μήν ἤθελαν ξεχάσῃ οἱ συγγραφεῖς αὐ-
τοί νά γράψουν ταῖς ἄπειραις ξυλ5ῖς ὅποῦ εἰς διάφορα συναπαντήματα,
ἔδωσαν τόν σιν3ρ Δόν Κισσότην · ἐδῶ μέ τό ναί μοῦ ἄρχινᾶ τό ἀληθές τῆς
ἱςορίας εἶπεν ὁ σάντζιος. // ἠμποροῦσαν νά τό σιοπήσουν αὐτό μέ δίκαιον
τρόπον, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὁποῦ δέν μεταϐάλλουν μήτε ἀλλάτζουν τήν
άλήθειαν τῆς ἱςορίας δέν εἶναι ἀναγκαῖον νά τά γράψουν ἀνίσως καί προ-
ξενοῦν ἀτιμίαν εἰς ἐκεῖνον διά τόν ὁποῖον γράφεται ἡ ἱςορία καί νά μέ πι-
ςεύσετε πῶς δέν ἦτον τόσον ἄσπλαχνος ὁ αἰνίας, ὡς καθῶς τόν ἱςτορεῖ ὁ
Βιργίλιος, μήτε

76v. ἦτον τόσον φρόνιμος ὁ Ὀδυσσεύς, ὡς καθώς τόν περιγράφει ὁ Ὅμήρος·
ἡ ἀφεντ1 σου λέγεις πολλά καλά, τόν ἀποκρίνετο ὁ Σαμψών, ὅμως ἄλλο

557No se cierra el paréntesis. – 558En Cervantes hace referencia al pasaje de los batanes. – 559En
Cervantes: «los dos gigantes benitos» y en Franciosini: «de duoi Giganti de Medici». Quizá de
ahí la traducción τῶν ἰατρῶν del copista. – 560Se trata de la aventura de los yangüeses que se
relata en el capítulo 15 de la primera parte. – 561El copista tiene la misma expresión que en
el manuscrito rumano. Cervantes tiene otra expresión para algo imposible: «pedir cotufas en el
golfo». (Franciosini «domandar pan bussetto nel golfo». – 562Sic.
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εἶναι τό νά γράφῃ τινάς ὡσάν ποιητής, καί ἄλλο ὡσάν ἱςορικός· ὁ ποιητής
ἐμπορεῖ νά διηγηθῇ, ἤ νά μελωδήσῃ τά πράγματα, ὅχι καθώς ἔγιναν ἀλλά
καθώς ἔπρεπε νά γίνουν, εἰδή ὁ ἱςορικός πρέπει νά τά //γράφῃ ὄχι καθώς
ἔπρεπε να γίνουν, ἀλλά καθώς ἔγιναν δίχως νά προσθέσῃ ἤ να ἀφερέσῃ
τίποτα ἀπό τήν ἀλήθειαν, εἶπεν ὁ σάντζιος, ἐγώ ἔϐανα ςήχημα πώς ἀνά-
μεσα εἰς ταῖς ξυλ5ῖς τοῦ καϐαλλ2ρου μας, εὑρίσκονται καί οἱ ἐδικαῖς μου,
διότι ποτέ δέν ἐμέτρησαν τῆς ἀφεντ1ς σου τήν ῥάχην ὁποῦ ἐμένα νά μήν
μετρήσουν ὅλον μου τό κορμί, ἀμή δέν πρέπει νά θαυμάζωμαι διά αὐτό,
ἐπειδή καί ὡς καθώς λέγει ὁ ἴδιος μου //καϐαλλ2ρης τά μέλη πρέπει νά
μετάσχουν ἀπό τόν πόνον τῆς κεφαλῆς, ἐσύ εἶσαι πονηρός σάντζιο, ἀπο-
κρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἠξεύρω πῶς δέν σέ λείπει τόν ἐνθυμητικόν ὅταν
θελῃς, ἄν καί νά ἤθελα νά ἐλισμονήσω ταῖς ξυλ5ῖς ὁποῦ μέ ἔδωσαν, εἶπεν
ὁ σάντζιος, δέν μέ ἀφίνουν αἱ οὐλαῖς, ὅτι ἀκόμα δέν ἐκαλοιατρεύθηκα εἰς
τά πλευρά μου, σῶπα σάντζιο, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί μήν κόφτῃς τήν
ὀμιλίαν τοῦ σιν3ρ Δοτόρου, ὅτι ἐγώ παρα//καλῶ νά ἀκολουθήσῃ, καί νά
μέ εἰπῇ ἐκεῖνα ὅπου διηγοῦνται διά λόγου μου εἰς τήν προῤῥεθεῖσαν ἱςο-
ρίαν, ἀμή διά λόγου μου, λέγει ὁ σάντζιος; τί καλά λέγουν, ὅτι εἶμαι ἕνα
ἀπό τά προτεύοντα πρόσωπα τῆς ἱςορίας, ὁ θεός νά μέ δώσῃ κακόν σάν-
τζιο, δέν εἶσαι ἐσύ τό δεύτερον πρόσωπον, καί ὄχι πρόσωπον τῆς ἱςορίας
καί εἶναι μερικοί ὁποῦ νοστιμεύονται περισσότερον ὅταν ὁμιλῇς ἐσύ, παρά
τούς ἄλλους ὁποῦ περιέχει ἡ ἱςορία · ἀγκαλά καί ἄλλοι λέγουν //πῶς εἶσαι
πολλά μωράπιςος, εἰς τό νά πιστεύσῃς πῶς νά εἶναι ἀληθινόν τό ϝγοϐέρνο
τῆς νησίου ὁποῦ σέ ἔταξεν ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης · ὁ σάντζιος εἶναι ἀκόμη
νέος εἶπεν ὁ Δόν Κισσότε563 καί ἐν ὅσῳ μεγαλώνει μέ τήν δοκιμήν ὁποῦ
δίδουν τα χρόνια θέλει γίνει πλέον ἔμπειρος καί ἱκανός, εἰς τό νά χρημα-
τίσῃ ϝγκοϐερνατόρος564, παρά ἀπό ὁ,τι εἶναι τώρα, νά ζοῦν τά μάτια μου
σιν3ρε, εἶπεν ὁ σάντζιος, τό νησί ὁποῦ δέν ἠμπορῶ νά κυϐερνήσω
ἐγώ μέ αυτήν τήν ἡλικίαν ὁποῦ ἔχω, δέν ἤθελα ἠμπορέσῃ νά τό κυϐερνήσω 77r.
ἄν καί νά ἔφθανα εἰς τά χρόνια τοῦ μαθουσάλε · τό κακόν εἶναι ὁποῦ αὐτό
τό προῤῥηθέν νησί ἀργοπορεῖ διά ἄλλο τίποτα, καί ὄχι πῶς δέν ἔχω ἐγώ
γνῶσιν γιά τό κυϐερνήσω · ἔχε τήν ἐλπίδα σου εἰς τόν θεόν εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης, ὅτι ὅλα θέλουν εὔγη εἰς καλόν ἴσως καλλήτερα ἀπό ὁ//τι λογιά-
ζεις ἐσύ, ὅτι οὔτε τά φύλλα τῶν δενδρῶν δέν κινοῦνται δίχως τό θέλημα
τοῦ θεοῦ ἔτσι εἶναι εἶπεν ὁ σαμψών, ὅτι ἄν θέλῃ ὁ θεός, δέν θέλουν λεί-
ψει εἰς τόν σάντζιον χίλια νησία διά νά γένῃ ϝγοϐερνατόρος εἰς αὐτά, ὄχι

563Κισσότε / Κισσότης. – 564ϝγοϐέρνο / ϝγκοϐερνατόρος. En el rumano γγοϐερνατόρος,
γγοϐέρνο.
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μόνον ἕνα· ἐγώ εἶδα κάποιους ϝγοϐερνατόρους, εἶπεν ὁ σάντζιος, ὁποῦ
κατά τήν ὑπόληψιν μου δέν ἀξίζουν τά παλαιά μου τά παπούτζια, καί μέ
ὅλον τοῦτο τούς κράζουν ἄρχοντες, καί ἔχουν ἄσπρα, οἱ τοιοῦ//τοι δέν
εἶναι γκοϐερνατόροι565τῶν νησίων, τοῦ ἀποκρίνεται ὁ Σαμψών, ἀλλά εἶ-
ναι εἰς ἄλλα κατώτερα γκοϐέρνα, καί τό ὀλιγώτερον πρέπει νά ἠξεύρουν
τήν γραμματικήν · μέ τό γράμμα εὔκολα ἔγίνουνται ᾑ συμφωνίαις μας, ἠδέ
μέ τήν γραμματικήν μήτε θέλω νά ἔχω νά πάρω, μήτε νά δώσω, διότι δέν
καταλαμβάνω · ἀμή ἀφίνωντας τήν ἐλπίδα μου εἰς τον θεόν, νά μέ ςείλῃ
ὅπου καί αύτόν ἀρέσῃ, σέ λέγω πῶς μέ ἐκακοφάνει566 //κατά πολλά ὁποῦ ὁ
συγγραφεύς τῆς ἱςορίας, μυθολογεῖ διά λόγου μου, εἰς τρόπον ὁποῦ νά μή
προξενοῦν ἐνόχλησιν τά ἔργα μου, ὅτι ἀπάνω εἰς τήν ὁπλοφοριακήν μου
τιμήν, ἄν ἔλεγε τίποτα πράγματα ἄπρεπα εἰς παλαιόν χριςιανόν, ὡς καθός
εἶμαι ἐγώ, ἤθελαν νά μᾶς ἀκούσουν καί οἱ κουφόι · ἤθελες κάμῃ θαύματα
τοῦ ἀποκρίθη ὁ Σαμψών, θαύματα ξεθαύματα ἐγώ δέν ἠζεύρω567 εἶπεν ὁ
σάντζιος, ἄς ςοχαζεται καθ //ἕνας τί λογῆς συντυχαίνει, ἤ τί λογῆς γράφει
διά τους ἀνθρώπους, καί ἄς μή κάθεται ἄγνωςα νά λέγῃ ὅτι568 τόν ἔλθῃ εἰς
τήν φαντασίαν· ἕνα ἀπό τά ψεγάδια ὁποῦ εὑρίσκουν εἰς αὐτήν τήν ἱςορίαν,
εἶπεν ὁ Δοτόρος, εἶναι ὅτι ὁ συγγραφεύς της ἔϐαλεν ἕνα μῦθον ὁποῦ τόν
ἐπωνόμασεν, ὁ ἀπώςτατος περίεργος,569 ὄχι διά κακόν, μήτε πῶς δέν ἔχει
νόςιμην φράσιν, ἀλλά μέ τό νά μή πρέπῃ εἰς ἐκεῖνον τόν τόπον καί μέ τό
νά μή τεργ1ζῃ μέ τήν ἱςορίαν

77v. τοῦ σιν3ρ Δόν Κισσότη, αὐτός ὁ κακοῤῥοίζικος, εἶπεν ὁ σάντζιος, ἀνα-
κάτωσε τα λάχανα μέ τό ζεμπῆλι570· τώρα ἀληθινά λέγω, ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, πῶς δέν ἐςάθη σοφός ὁ συγγραφεύς τῆς ἱςορίας μου, ἀλλά ἕνας
ἀμαθέστατος, ὁποῦ τυφλά, καί δίχως ςόχασιν ἐκάθησε νά τήν γράψῃ, καί
ἄς γένῃ ὅτι571 καί ἄν γένῃ, ὡς καθώς ἔκαμεν ὁ Ὀρϐανεσίας572 // ὁ ζωγρά-
φος τῆς οὐϐέδας, τόν ὁποῖον ἐρωτῶντας τόν τί ἐζωγράφιζε ἀποκρίθη ὁ,
τι καί ἄν γίνῃ, μερικαῖς βολαῖς ἐζωγράφιζε ἔναν πετεῖνόν, τοιοῦτης λογῆς,
καί τόσον ἀτέργιαςα ὁποῦ ἔκαμνε χρεῖα νά γράψῃ εἰς τό πλάγι, μέ ςοιχεῖα
γοτθικά, αὐτός εἶναι ἕνας πετεινός, καί αὐτό τό ἴδιον ἤθελεν εἶναι καί εἰς
τήν ἱςορίαν μου, καί θελει κάμῃ χρεῖα νά γίνουν σχόλεια, διά νά τήν κατα-

565γκοϐερνατό- ροι – 566Parece que hay confusión en el verbo ἐκακοφάνει.Tendría que ser
ἐκαλοφάνει. En Cervantes leemos: «me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de
mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan». – 567Sic. – 568Sic. – 569Se refiere
a la novela «El curioso impertinente» El copista rumano lo traduce ὁ ασύστατος περίεργος. –
570Cervantes utiliza un dicho: «ha mezclado berzas con capachos» para expresar cosas que no
tienen nada que ver. – 571Sic. – 572Orbaneja, el pintor de Úbeda.
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λάϐῃ τινάς · δέν κάμνει χρεῖα τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος573//Σαμψῶν, διότι
εἶναι τόσον φανερή, ὁποῦ δέν εὑρίσκεται μέσα κᾳμμία δυσκολία· τά μωρά
πᾶιδ1 τήν ἔχουν εἰς τά χέρ5 τους, οἱ νέοι τήν διαϐάζουν, οἱ μισόκοποι
ἄνθρωποι τήν καταλαμβάνουν, οἱ γέροντες τήν ἐπαινοῦν, καί τέλος πάν-
των τόσον τήν διαϐάζουν τόσον εἶναι γνωςή ἀπό κάθε λογῆς άνθρώπους,
ὁποῦ εὐθύς ὁποῦ ἰδοῦν κᾷνένα λιγνόν ἄλογον, λέγουν, νά ὁ ῥοντζινάντε·
τά κοπέλ5 τήν ἐδιάϐασαν πλέον προσεκτικά, εἰς //ὅλα τά ἀρχοντικά σπή-
τια574εὑρίσκεται ἀπό ἕναν Δόν Κισσότης, ὁ ἕνας τόν πέρνει ἄν ὁ ἄλλος τόν
ἀφήσῃ, μερικοί τόν ἐρωτοῦν, ἄλλοι τόν ζητοῦν, κοντολογῆς αὐτή ἡ ἱςορία
εἶναι ἡ πλέον νόςιμος, καί ὁ πλέον ἄϐλαϐος ἐγλιτζιές, ὁποῦ νά ἐφάνη εἰς
τόν Κόσμον διότι εἰς ὅλην αὐτήν δέν φαίνεται, μήτε ἠμπορεῖ νά εννοήσῃ
τινάς κᾳνένα ἄτιμον πρᾶγμα, μήτε εὑρίσκεται κᾷνένας λογισμός, ὁποῦ νά
μήν εἶναι καθολικός. ἄν ἐγράφουνταν ἀλιῶς //εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, δέν
ἤθελεν εἶσθαι ἀληθές ἀλλά ψευδές, καί εἰς τούς ἱςορικούς ὁποῦ μεταχειρί-
ζουνται τά ψεύματα, ἔπρεπε νά τους καύσουν ὡσάν τούς καλπουζάνιδες·
ἀμή ἐγώ δέν ἐμποροῦσα νά καταλάϐω τήν αἰτίαν ὁποῦ ἐπαρακίνησε τόν
συγγραφέα νά μεταχειρισθῇ μύθους καί ὑποθέσεις ἀλλοτρίων, ὤντας τό-
σαις πολλαῖς ᾑ ἐδικαῖς μου · βεϐαιώτατα ἴσως ἐνθυμηθῆ τήν παραϐολήν
τοῦ ἀχύρου, καί τοῦ χορταρίου, καί τά ἑξῆς· καί κατά ἀλήθειαν πιστεύω,
ὅτι φανερώνωντας μόνον τούς ἐδικούς μου ἀναςεναγμούς, τά δάκρυά μου, 78r.
ταῖς καλαῖς μου ἐπιθυμίαις, τά δάκρυά μου575, ἠμποροῦσε νά κάμῃ ἕναν
τόμον μεγαλήτερον ἤ τόσον μεγάλον, ὡσάν ἐκεῖνον ὁποῦ ἠμποροῦν νά
γίνουν τά ἅπαντα τοῦ τοςάτου· 576 ἐν συντομίᾳ, ὡς καθώς ἐγώ γνωρίζω,
σιν3ρ Δοτόρε λέγω ὅτι // διά νά συνθέσῃ τινάς βιϐλία, καί ἱςορίας ὁ, τι
λογῆς καί ἄν577εἶναι, ἀναγκαῖον εἶναι νά ἔχῃ μεγάλην διάκρισιν, καί μίαν
γνῶσιν ἐντελεςάτην εἰς τό νά δηγηθῇ χαρίσματα, καί νά γράψῃ γαλαντα-
ρίαις, καί πράγματα μεγάλης ἀγχινόιας · Τό πλέον φρόνιμον προσωπεῖον
ὁποῦ εὐγαίνει εἰς τήν κωμῳδίαν εἶναι ὁ παλόρδος, καί δέν ἠμππορεῖ νά εἶ-
ναι ἄλλος ἀπό ἐκείνους ὁποῦ δεῖχνουν νά εἶναι ἀπλοί· ἡ ἱςορία εἶναι ὡσάν
ἕνα πρᾶγμα ἄγιον διό//τι νά εἶναι ἀληθηνή καί ὅπου578 εἶναι ἡ ἀλήθεια
εἶναι ὁ θεός· ὅσον περί τῆς ἀληθείας, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο, εὑρίσκονται με-
ρικοί ὁποῦ συνθέτουν τόσον εὔκολα, ὡσάν νά ἦτον τιγανίταις · δέν εὑρί-
σκεται βιϐλίον τόσον κακόν, εἶπεν ὁ Δοτόρος, ὁποῦ νά μήν ἔχῃ καί τίποτα

573Parece un error, el que contesta es Carrasco. – 574Sic. – 575Sin duda, el copista comete
un error con la repetición que no existe en el original. – 576Cervantes se refiere a Alfonso de
Madrigal (1400-1455), obispo de Ávila, conocido con el sobrenombre de El Tostado, autor de
una extensa obra filosófica y teológica. – 577Tachadura: θέλῃ – 578Sic.
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καλόν· αὐτό δέν ἔχει ἀμφιϐολίαν, τόν ἀποκρίνεται ὁ Δόν Κισσότης, ὅμως
πολλαῖς βολαῖς συμβαίνει ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ δικαῖως εἶχαν ἀποκλήσει μεγά-
λην φή//μην διά τά συγγράματά τους, καί τήν ἔχασαν τελείως εὐθύς ὁποῦ
τά ἔδωσαν εἰς τύπον, ἤ τήν ἔκαμαν κατά τι ἐλάτζω· τό αἴτιον αὐτοῦ εἶναι,
εἶπεν ὁ σαμψών, ὅτι μέ τό νά στοχάζωνται τά ποιήματα τά τυπομένα μέ
ἐπιμέλειαν καί ἀνάπαυσιν, εὔκολα γνωρίζονται τά ἐλατζώ μετά τους, καί
τόσον περισσότερον τά ἐξετάζουν, ὅσον εἶναι μεγαλήτερη ἡ φήμη ἐκείνων
ὁποῦ τά ἐσύνθεσαν, τούς περιφίμους ἀνθρώπους διά τήν ἀγχίνοιάν τους
μεγάλους ποιη//ταί, τούς λαμπρούς λογογράφους, πάντοτε ἤ ἐπί τό πλεῖ-
στον τούς φθονοῦν ἐκεῖνοι ὁποῦ νοστιμεύουνται καί ἔχουν διά ξεχωριςόν
ἐγγλεντζέ τό νά ἀνακρίνουν καί νά ἐξετάζουν τά συγγράμματα τῶν ἀλ-
λονῶν, δίχως νά ἔχουν αὐτοί εὐγαλμένον εἰς τό φῶς τοῦ Κόσμου κᾀνένα
ἐδικόν τους σύγγραμμα · αὐτό δέν πρέπει νά τό θαυμάζεται τινάς, εἶπεν ὁ
Δόν Κισσότης, διότι εἶναι πολλοί θεολόγοι ὁποῦ δέν εἶναι καλοί διά τόν
ἄμβωνα, καί εἶναι ἐπιτεδειότατοι εἰς τό νά γνωρίζουν τα ἐλαττόματα ἤ
τήν μάθησιν τοῦ Διδάσκοντος· ὅλα εἶναι ἀληθινά ἐκεῖνα ὁποῦ λέγεις, ἡ
ἀφεντ1σου σιν3ρ

78v. Δόν Κισσότε, τοῦ λέγει ὁ Καῤῥάσκος, μόνον ἐγώ ἀγαποῦσα ὅτι οἱ τοιοῦτοι
κριτικοί, νά ἦτον πλέον εὔσπλαχνοι ὀλίγον,579 καί νά μήν ἔχουν τόσον ἔξυ-
πνον τήν συνείδησιν καί νά μήν ςοχάζωνται τά ἄτομα τοῦ λαμπροτάτου
ἡλίου τοῦ ποιήματος, διά τόν ὁποῖον μουρμουρίζουν διότι ἀγκαλά καί με-
ρικαῖς βολαῖς κοιμᾶται ὁ καλός ὅμηρος ἄς συλλογισθοῦν ὅμως τόν πολύν
//καιρόν ὁποῦ ἐμάθε ἔξυπνος, διά νά δώσῃ τό φῶς τοῦ ποιήματός του τό
ὀλιγώτερον ψεγάδι ὁποῦ νά ἦτον βολετόν, καί ἴσως ἐκεῖνο ὁποῦ δέν τους
ἀρέσει αὐτουνούς νά εἶναι ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ πολλαῖς βολαῖς αὐξάνουν τήν
εὐμορφίαν τοῦ πράγματος ὁποῦ τά ἔχει, καί διά τοῦτο λέγωπῶς κινδυνεύει
καταπολλά, ἐκεῖνος ὁποῦ τυπώνει κᾀνένα βιϐλίον, ὤντας ἀδύνατον νά τό
συνθέσῃ εἰς τοιοῦτον τρόπον, ὁποῦ νά ἀρέσῃ καί νά εὐαρεςηθῇ ὅποιος καί
ἄν τό διαϐάσῃ //ἐκεῖνος ὁποῦ ἐσύνθεσε τήν ἐδικήν μου ἱςορίαν εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης ὀλίγους θέλει εὐαρέςησεν, ἀμή τί εἶπα ἐγώ, πιςεύω νά εἶναι τό
ἐναντίον, διότι ὤντας ἄπειρον τό μέτρον τῶν τρελῶν εἶναι καί ἄπειρον καί
ἐκεῖνοι διά τούς ὁποῖους ἡ τοιαύτη ἱςορία ἀρέσει κατά πολλά καί μερικοί
εὕραν ἐλαττόματα, καί δώλον εἰς τήν μνήμην τοῦ συγγραφέας ἐπειδή καί
ἐλισμόνησε νά διηγηθῇ ποῖος ἦτον ὁ κλέπτης ὁποῦ ἔκλεψε τό γομάρι τοῦ
σάντζιο, ὅτι αὐτοῦ δέν τό φανερώνει, ἀνα//φέρνει μόνον πῶς τοῦ τό ἔκλε-
ψεν, καί μετ’ὀλίγον τόν βλέπομεν καϐαλλάρην ἐπάνω εἰς τό ἴδιον γομάρι,

579Falta algo (el original dice «menos escrupulosos»).
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δίχως νά λέγῃ ποῦ καί πῶς εὑρέθη· λέγουν παρομοίως πῶς ἐλησμόνησε νά
γράψῃ τό τί ἔκαμεν ὁ σάντζιος ἐκεῖνα τά ἑκατόν σκοῦδα ὁποῦ εὗρεν εἰς
τό πεσέτι εἰς τήν σιέρα μορένα580 ὅτι ποῦποτε δέν τό ἀναφέρνει καί εἶναι
πολλοί ὁποῦ ἐπιθυμοῦν νά μάθουν τί τά ἔκαμε, καί εἰς τί τά ἐξόδιασε διά τί
εἶναι ἀπό ταῖς νόςιμαις// ὑπόθεσις ὁποῦ λείπουν εἰς τό ποίημα· ὁ σάντζιος
ἀποκρίθη ἐγώ σιν3ρε δέν ἠμπορώ τώρα νά κάθομαι νά γυρεύω, καί νά
ξανακάμνω λογαριασμούς, ὅτι μέ ἦλθε μία λιγοθυμία εἰς τό ςομάχι καί ἄν
δέν τῆς κάμω τό ἰατρικόν της, τό ὁποῖον εἶναι δύω ςαλαγματ5ῖς παλαιόν
κρασί, θέλει μέ κάμη νά ὑπάγω ἐκεῖ ὁποῦ ἐπῆγε καί ὁ πάππος μου581· ἐγώ
ἔχω ἕνα βαρέλι στο σπῆτι, ἡ γυναῖκα μου ἀπαντυχαίνει, θέλω γυρίσει εὐ-
θύς ὁποῦ γευματίσω, καί θέλω εὐαριςήσει τήν ἀφεντ1 σας καί ὅλον τόν
Κόσμον, εἰς ὁ, τι και ἄν θέλετε νά μέ ἐρωτήσετε, τόσον
διά τό γομάρι ὁποῦ ἔχασα, ὅσον καί διά τά ἑκατόν σκοῦδα ὁποῦ τά ἐξό- 79r.
δευσα · καί δίχως νά καρτερήσῃ ἄλλην ἀπόκρισιν, μήτε νά εἰπῇ ἄλλα λόγια
ἐπῆγεν ἴσ5 εἰς τό σπῆτί του · ὁ Δόν Κισσότης ἐπαρακάλεσε τόν δοτόρον
νά μείνῃ νά φάγῃ μέ λόγου του, καί αὐτός τό ἔςερξε καί ἀπόμεινε. ὁ Δόν
Κισσότης ἐπρόσθεσεν εἰς τό συνηθισμένον του φαγί, ἕνα ζευγα//ρι περιςα-
ροπούλια, ἀνέφερεν εἰς το τραπέζι περί της καϐαλλ6ρίας· ὁ Καῤῥάσκος
ἐπήγαινε κατά τήν γνώμην του ΔόνΚισσότη, ἐτελείωσε τό συμπόσιον, ἐκοι-
μήθηκαν μετά τό γεύμα, ἐγύρισεν ὁ σάντζιος, καί ἄρχησαν πάλιν τήν πρώ-
την τους ὁμιλίαν.582

580Se refiere al episodio de Sierra Morena que aparece en el capítulo 23 de la primera parte.
– 581Cervantes dice para expresar la debilidad de Sansón: «me pondrá en la espina de Santa
Lucía». El copista evidentemente sigue la expresión de Franciosini: «mi fara andare dov ando il
mio nono». – 582El capítulo termina con la sílaba -λίαν que el copista graciosamente la escribe
en medio de la línea seguida del dibujo acostumbrado.
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Κεφάλαιον Δ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ταῖς ἀπόρισες ὁποῦ δίδει ὁ
Σάντζιος εἰς τάς ἐρωτήσεις καί ἀμφιϐο-

λίας τοῦ Δοκτόρου583, καί ἄλλα νόστιμα συμ-
βεϐηκότα ἄξια διηγήσεως.

Ὀ Σάντζιος ἐγύρισεν εἰς τό σπῆτι τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἀνακαινίνωντας
τῆς ἐπερασμένην τους ὁμιλίαν, εἶπεν ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμοῦσεν ὁ σιν3ρ
Δοτόρος νά μάθῃ ποῖος καί ποῦ, καί πῶς μέ ἔκλεψαν τό γομάρι, ἀποκρινό-
μενος λέγω, ὅτι τήν ἴδιαν βραδ1ν ὁποῦ φεύγωντας ἀπό τό σούπασι, ἐμπή-
καμεν εἰς τήν σιέρα μορένα μετά τό συμ//βεϐηκός τῶν κατεργάριδων, καί
τοῦ νεκροῦ, ὁποῦ τόν ἐπήγαιναν εἰς τήν σεγκόϊαν, ὁ καϐαλλ2ρης μου καί
ἐγώ ἐμβήκαμεν εἰς ἕνα δάσος, καί ἑκεῖ ὁ καναλλ2ρης584 μου ἀκουμπῶντας
εἰς τό κοντάρι του, καί ἐγώ στο γομάρι μου, ὤντας καταδαμασμένοι, καί
ἀτονισμένοι, ἀπό

79v. ἀπό585ταῖς ἐπερασμέναις κακοῤῥοιτζικαῖς, ἐκοιμηθήκαμεν ὡσάν νά εἴμα-
σθαν πλαγ5σμένοι ἐπάνω εἰς τέσερα586πουπουλένια ζρώματα . μάλιστα
ἐγώ ἐκοιμήθηκα τόσον βαρ1, ὁποῦ ὅποιος καί ἄν ἦτον, εἶχε καιρόν καί
ἐπλησίασε, καί μέ ἐσύκωσεν ἐπάνω εἰς τέσσερα ξύλα, ὁποῦ ἔϐαλεν ἐπάνω
εἰς τά τέσσερα μέρη τοῦ σαμαρίου, εἰς τρόπον ὁποῦ μέ ἄφησε κα//βαλ-
λάρην, καί ἔυγαλεν ἀπό κάτω μου τό γομάρι, δίχως νά τό καταλάϐω · αὐτό
εἶναι πρᾶγμα εὔκολον, καί δέν ἐσυνέϐη μόνον τώρα, ὅτι τό ἴδιον ἐσυνέϐη
εἰς τόν Σαγρεπάντε,587 ὅταν εἰς τήν πολιορκίαν τῆς ἀλπαράκης, μέ αὐτήν
τήν ἴδιαν μέθοδον, ἐκεῖνος ὁ μεγάλος κλέπτης ὀνομαζομένος Προυνέλος,
εὔγαλεν ἀπό κάτω ἀπό τά σκάλη του τό ἄλογον · ἐζημέρωσεν ἡ μέρα, ἀκο-
λούθησεν ὁ σάντζιο, καί εὐθύς //ὁποῦ ἐνόησα τοῦ λόγου μου, λειπῶντας ᾑ
σκάλαις ἀπό τά ποδάρ5 μου, ἐγκέμισα κατά γῆς, ἐσυκώθηκα καί εἶδα πῶς
ἔλειπε τό γομάρι, καί μέ ἐγέμισαν τά μάτ5 μου δάκρυα, καί ἔκαμα ἕναν
θρῆνον, ὁποῦ ἄν ὁ συγγραφεύς τῆς ἱςορίας μας δέν τόν ἔγραψεν, ἠμπορεῖ
νά εἰπῇ πῶς δέν ἔϐαλε κᾀνένα καλόν πρᾶγμα, καί μετά κάμποσαις ἡμέ-
ραις, ἐρχόμενος μέ τήν πρετζιπέσσαν μικομικόνα, ἐγνώρισα τό γομαράκι
μου, ὁποῦ τό ἐκαϐαλλίκευε μέ //κατζιϐέλικα φορέματα ἐκεῖνος ὁ ϝινές πα-

583Parece que escribe Δοκτόρου pero hasta ahora no se veía esa kapa ni se ve después. – 584No
se ve clara la desinencia; καϐαλλ2ρης. – 585Repetida la última palabra de la página recto. –
586Sic. – 587Cervantes: Sacripante, episodio que aparece en Orlando furioso de Ariosto.
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σαπόντες588, ὁ μεγάλος κλέφτης τόν ὁποῖον ὁ καϐαλλ2ρης μου καί ἐγώ
τόν εὐγάλαμεν ἀπό τήν ἀλυσίδα· δέν ςέκει εἰς αὐτό τό σφάλμα τοῦ ἀπο-
κρίνετο ὁ Σαμψών · ἀμή εἰς ποῖον μέρος πριχοῦ νά χάσῃς τό γομάρι, λέγει
ὁ ἱςορικός, πῶς ὁ σάντζιος ἦτον καϐαλάρης589 ἀπάνω εἰς το ἴδιον γομάρι·
εἰς αὐτό, λέγει ὁ σάντζιο, δέν ἠξεύρω τί ἄλλο νά ἀποκριθῶ, παρά πῶς ὁ
ἱςορικός θέλει νά εἶναι γελασμένος, ἤ θέλει ἔγινεν ἐξ //ἀμελείας τοῦ τυπο-
γράφου · ἔτζι θέλει νά εἶναι χωρίς ἄλλο εἶπεν ὁ Σαμψών, ἀμή τί ἔγιναν
τά ἑκατόν σκοῦδα; ἐγώ τά ἐξοδίασα, ἀποκρίθη ὁ σάντζιο εἰς πράγματα
ὠφέλημα τόσον διά λόγου μου, ὅσον καί διά την γυναῖκα μου, καί διά τά
παιδ1 μου · καλι αὐτό εἶναι τό αἴτιον ὁποῦ ἡ γυναῖκα μου ὑποφέρνει μέ
ὑπομονή τά ταξίδια ὁποῦ ἔκαμα, δουλεύοντας τόν καϐαλλ2ρον μου τόν
Δόν Κισσότην, ὅτι ἄν ὕςερα ἀπό τόσον καιρόν ἤθελα γυρίσῃ εἰς τό σπῆ//τι
δίχως νά φέρω κᾀνένα ἄσπρον καί δίχως το γομάρι μέ ἐδίωχναν μέ τήν
σκιλόσκουπαν ἀπό τό σπῆτι · καί ἄν ἀγαπᾶτε νά μάθετε ἄλλο ἀπό λόγου
μου, νά μέ ἐδώ, ὅτι
θέλω ἀποκριθῆ τόν ἴδιον Βασιλέα, καί δέν πρέπει νά κάθεται τινάς καί 80r.
νά ἐξετάζῃ ἄν ἐγώ ἤφερα, ἤ δέν ἤφερα, ἄν ἐξόδ5σα ἤ δέν ἐξόδ5σα, ὅτι
ἀνίσως καί ταῖς ξυλ5ῖς ὁποῦ μέ ἔδωσαν εἰς αὐτά τά ταξίδια, ἤθελαν μέ
ταῖς πληρώσῃ μέ ἄσπρα, ἄν καί νά μήν ἐξετιμοῦνταν παράνω ἀπό τέσ-
σερα ἄσπρα ἡ μία, μέ ὅλον τοῦτο οὔτε ταῖς μισαῖς δέν // μέ ἐπλήρωναν μέ
ἄλλα ἑκατόν σκοῦδα, καί καθ’ἕνας ἄς κοιτάξῃ τήν δουλειάν του, καί ἄς μή
κάθεται νά κρίνῃ τό ἄσπρον δια τό μαῦρον, καί τό μαῦρον διά τό ἄσπρον,
ὅτι καθ’ἕνας εἶναι ὡς καθώς τόν ἔκαμεν ὁ θεός, καί πολλαῖς φοραῖς, καί
χειρότερα· ἐγώ θέλω ἔχει τήν ἔγνοιαν, εἶπεν ὁ Καῤῥάσκος, νά εἰπῶ τόν
συγγραφέα αὐτῆς τῆς ἱςορίας ὅτι ἄν τήν τυπῶσῃ ἄλλην μίαν φοράν, νά
μήν ἐλισμονίσῃ αὐτό ὁποῦ εἶπεν ὁ καλός //σάντζιος, διότι θέλει γίνῃ πλέον
ἀξιόπαινος ἡ ἱςορία, ἀπό ὅ,τι εἶναι τώρα · εἶναι ἄλλο τίποτα νά διορθωθῇ
εἰς αὐτήν τήν ἱςορίαν, σιν3ρ Δοτόρε; ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης, θαῤῥῶ νά
εἶναι κάτι τί, ἀποκρίθη ὁ Δοτόρος, ὅμως κᾀνένα δέν εἶναι ἀξιόλογον παρά
ᾑ πληγαῖς· ὑπόσχεται ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης καί τό δεύτερον μέρος νά
ὑπόσχεται ἀποκρίθη ὁ Σαμψών, μόνον λέγει πῶς δέν ηὗρε, μήτε ἠζεύρει
ποῖος τό ἔχει,//καί διά τοῦτο εὑρίσκουμάσθε590 εἰς ἀμφιϐολίαν, ἄν εὔγῃ, ἤ
ὄχι, καί τόσον διά τοῦτο, ὅσον καί μέ τό νά λέγουν μερικοί, πῶς ποτέ τά
δεύτερα μέρη δέν γίνονται καλά, καί ἄλλοι πῶς ἀρκετά ἐγράφθησαν τά
τοῦ Δόν Κισσότη, εἶναι ἀμφιϐολία πῶς δέν θέλει γίνῃ τό δεύτερον μέρος,
ἀγκαλά καί μερικοί, ὁποῦ εἶναι πλέον πρόσχαροι, παρά μελαγχολικοί λέ-

588Ginés de Pasamonte. – 589Sic. – 590Sic.
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γουν, ἄς γραφθοῦν καί ἄλλαις Δόν Κισσοτίαις, ἄς πολεμᾶ ὁ Δόν Κισσότης
//καί ἄς ὁμιλῆ ὁ σάντζιο πάντζας, καί ἄς εἶναι ὅ,τι καί ἄν εἶναι, ὅτι μέ αὐτό
εἶναι πληροφορημένοι· ἀμή διά τί ἔργο πορεῖ ὁ συγγραφεύς, εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης, ἕως ὁποῦ νά εὕρῃ τήν ἱςορίαν, τοῦ ἁποκρίνεται ὁ Σαμψών, τήν
ὁποῖαν τήν γυρεύει μέ παράξενην ἐπιμέλειαν καί εὐθύς θέλει τήν δώσει
εἰς τύπον, παρακινούμενος περισσότερον ἀπό τό διάφορον ὁποῦ ἔχει εἰς
τό νά τήν τυπώσῃ, παρά ἀπό κᾳνέναν ἄλλον ἔπαινον· ὁ σάντζιος τοῦ λέ-
γει//ὡς φαίνεται ὁ συγγραφεύς κοιτάζει εἰς τά ἄσπρα, καί εἰς τό διάφορον·
θέλει εἶναι θαῦμα ἄν κα-

80v. μῃ καλήν δουλείαν, διότι δέν θέλει κάμη ἄλλο, παρά νά κόφτῃ καί νά κό-
φτῃ με βίαν, ὡς καθώς κάμνει ὁ ῥάφτης τήν μεγάλην Σαρακοςήν591· καί τά
πράγματα ὁποῦ γίνονται με βίαν ποτέ δέν τελειώνουν μέ τήν πρέπουσαν
ἐντέλειαν · ἄς προσέχῃ αὐτός ὁ ἀράπης, καί ἄς κοιτάζει καλά ἐκεῖνο ὁποῦ
κάμει, διότι ἐγώ καί ὁ καϐαλλ2ρης μου, θέλομεν τοῦ δώσει τό παν ὕ//λην
περί τυχερόν592 πραγμάτων, καί διαφόρων συμβεϐηκότων ὁποῦ νά ἠμπο-
ρέσῃ νά συνθέσῃ ὄχι μόνον τό δεύτερον μέρος, ἀλλά καί ἑκατόν· τί θαῤῥεῖ
ἡ ἀφεντ1 του πῶς ἡ μεῖς καθόμασθεν ἐδώ ἀπό ἀμέλειάν μας; ὄχι αὐτό
ἄς τό εὐγάλει ἀπό τό νοῦν του, ἐμένα εἰπῶ καί ἄλλο ἄν ὁ καϐαλλι2ρης
μου ἄκουε τήν συμβουλήν μου ἕως τώρα ἐθέλαμεν εἶσθαι εἰς τόν κάμπον
νά χαλνοῦμεν ὕϐριταις, νά (νά)593 διορθώνομεν τά ἀδικήματα ὡς καθώς εἶ-
ναι // συνήθειαν, καί πρέπον τῶν καλῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων, ἀκόμη
μήν ἔχοντας καλοτελειωμένον τόν λόγον του ὁ σάντζιο, ἄκουσαν μερικούς
χρεμετισμούς του ῥοντζινάντε τούς ὁποίους ἐνόμισεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς
νά εἶναι καλόν σημεῖον εὐτυχέςατον καί ἀποφάσισε νά κινήσῃ μετά δύω
τρεῖς ἡμέρες, καί λέγωντάς τό τόν Δοτόρον του τὀν ἐρώτησε ἀπό ποῦ νά
ἀρχήσῃ τήν πρώτην του ἡμέραν, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποκρίθη νά ὑπάγῃ προς τό
μέρος τοῦ Βασι //λείου τῆς ἀραγόνας, καί προς τό κάστρον τῆς Σαραγότζα,
εἰς τό ὁπῖον μετά ὀλίγες ἡμέρες, ἤθελε νά γίνῃ μία μεγαλοτάτη παλαίςρα,
διἀ τήν ἑορτήν τοῦ ἁγίου Ϝεωργίου, εἰς τήν ὁποῖαν ἠμποροῦσε νά ἀπο-
κτήσῃ φήμην μεγαλήτερην ἀπό ὅλους τούς ἀραγονέτζους καϐαλλ2ρους,
ὁποῦ ἤθελεν εἶσθαι, ὁσάν νά τήν ἤθελεν ἀποκτήσῃ παράνω ἀπό ὅλους
τούς καϐαλλ2ρους του Κόσμου · τοῦ εἶπεν πῶς ἦτον τιμιοτάτη καί ἀνδρι-
κοτάτη ἡ ἀπόφασίς του καί //ἐνουθέτησε νά καλοςοχάζετε ὅταν ἐμπαίνῃ
εἰς τούς κινδύνους, διότι ἡ ζωή του δέν ἧτον ἐδική του ἀλλά ὅλον ἐκεῖνον
ὁποῦ εἶχεν χρεῖαν ἀπό τήν συνδρομήν καί βοήθειάν του εἰς ταῖς δυςυχί-

591Hace referencia Cervantes a la costumbre de estrenar ropa en la Pascua de Resurrección. –
592Sic. – 593Error; repetida νά.
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αις του· αὐτό δά εἶναι ὁποῦ μέ κάμη καί σκάνω, σιν3ρ Σαμψῶν, εἶπεν ὁ
σάντζιος, διότι τόσον τό ἔχει ὁ καϐαλλ2ρης νά πολεμήσῃ μέ ἑκατόν ἁρμα-
τωμένους ἀνθρώπους, ὅσον ἕνα παιδί νά φάγῃ πέντε λαλαγκίτες · πρέπει
νά ἠζεύρῃ κᾀνείς τόν καιρόν ὁποῦ πρέπει νά πολεμά καί τόν καιρόν ὁποῦ
πρέπει νά φυλάγεται, καί δέν πρέπει νά χώνεται τινάς πάντοτε μέσα εἰς
τόν πό-
λεμον καί νά κάμῃ ἀνδρεῖαις, πόσον μᾶλλον ὁποῦ ἐγώ ἄκουσα ὁποῦ λέ- 81r.
γουν πῶς τό ἥμισυ τῆς ἀνδρεῖας, ςέκει εἰς τά ὄρια τῆς ἀνδρεῖας, καί τῆς
σκληρότητος, καί ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι δέν θέλω νά φεύγῃ δίχως αἰτίαν,
μήτε νά πολεμᾶ594 παράκαιρα· ἀμή περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλο λέγω τόν
σιν3ρε μου, ὅτι ἄν θέλῃ νά μέ πάρῃ μαζῆ του, ἐγώ πηγαί//νω μέ τοιαύτην
συμφωνίαν, ὅτι ἐκεῖνος νά πολεμᾶ μοναχός καί ἐγώ νά μήν ἔχω ἄλλο χρέος
παρά νά ἐγνοιάζομαι τήν ἀφεντ1 του, καί νά τόν ὑπηρετῶ, ὅτι αὐτό θέλω
τό κάμη μετά πάσας χαράς · εἰδή ἄν συλλογᾶται ἡ ἀφεντία595 σου πῶς ἐγώ
νά ξεσπαθώσω596 (ἄν καί νά ἦτον ἐναντίον εἰς χωριάταις, καί οὐτιδανούς)
ἀχαμνά τό συλλογᾶται ἐγώ σιν3ρ Σαμψών δέν ἔχω κατά νοῦν νά ἀπο-
κτήσω φήμην ἀνδρείου, ἀλλά φήμην //καλοῦ καί πιςοῦ ὁπλοφόρου, ἀπό
ὅσους καί νά ἐδούλευσαν εἰς πλανωμένους καϐαλλ2ρους, καί ἄν ὁ κα-
βαλλ2ρης μου σιν3ρ Δόν Κισσότης γινόμενος χρεώςης ἀπό ταῖς πολλαῖς
καλαῖς καί μεγάλαις μου δούλευσες θελήσει νά μέ δώσῃ κᾀνένα νησί ἀπό
τά πολλά ὁποῦ λέγει πῶς θέλει ἀποκτήσει, εἰς αὐτό θέλει μέ κάμη μεγάλην
χάριν, καί ἄν μέ τό δώσῃ ἐγώ εἶμαι θνητός, καί δέν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά
ἐλπίζῃ εἰς ἄλλους ἀνθρώπους, ἀλλά εἰς τήν //εὐσπλαχνίαν τοῦ θεοῦ· ἐγώ
ἀγαπῶ νά ἔχω νά τρώγω, καί ἤ νά εἶμαι ϝκοϐερνατόρος, ἤ νά μήν εἶμαι
δέν μέ κόφτει · καί τίς ἠζεύρει ἄν εἰς αὐταῖς ταῖς ἡμέραις μέ ἐτοίμασεν ὁ
διάϐολος κᾀμμίαν παγίδα νά μέ κάμῃ νά σκοντάψω καί νά χάσω τά καλά
κομμάτ5 ὁποῦ τρώγω; ἐγώ εἶμαι σάντζιος, καί σάντζιος λογιάζω νά ἀπο-
θάνω, ἀμή ἄν μέ ὅλον τοῦτο ὁ οὐρανός μέ δώσει κατά τύχην κᾀνένα νησί,
ἤ κᾀνένα ἄλλο παρό//μοιον δίχως νά τό ἐλπίζω, καί δίχως πολλήν ἐνόχλη-
σιν καί μεγάλον κίνδυνον ἐγώ δέν εἶμαι τόσον τρελλός ὁποῦ νά τό ἀφήσω
ὅτι λέγει ἕνας λόγος, νά μήν εἶσαι ὀκνηρός εἰς τό νά πέρνῃς, καί ὅταν εὑρί-
σκῃς τό καλόν βάλε το εἰς τό σπῆτι· ἐσύ ἀδελφέ σάντζιο εἶπεν ὁ Σαμψών
ὁμίλησες ὡσάν ἕνας διδάσκαλος, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο ἔλπιζε εἰς τόν θεόν
καί εἰς τήν καϐαλλ2ρην σου τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος θέλει σέ δώσει
ἕνα βασίλειον ὄχι ἕνα νησί,

594Error; tachadura δίχως. – 595ἀφεντία / ἀφεντ1. – 596Tachadura ἀγκαλ.
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81v. ἐγώ ἕνα τά ἔχω καί τά δύο ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,597. ἀγκαλά νά σέ εἰπῶ
σιν3ρ Καῤῥάσκο ὁ καϐαλλ2ρης μου δέν θέλει δώσει τό βασίλειον εἰς ἄν-
θρωπον ὁποῦ νά μήν τόν εὐχαριςήσῃ καί ὁποῦ νά μήν τόν κρατῇ εἰς παντο-
τινήν ἐνθύμησιν, ὅτι έγώ ἐδοκίμασα τοῦ λόγου μου, καί γνωρίζω πῶς εἶμαι
ἄξιος νά βασιλεύσω εἰς Βασίλεια, καί νά κυϐερνήσω νήσους καί αὐ//τό τό
εἶπα καί ἄλλαις πολλαῖς βολαῖς τόν σιν3ρε μου · ςοχάζου καλά σάντζιο,
ὅτι τά ὀφφίκια μεταϐάλλουν τά ἤθη, καί ἐνδέχεται ὅτι γινόμενος ϝγκοϐερ-
νατόρος νά μή γνωρίσῃς πλέον ὅυτε τήν μητέρα ὁποῦ σέ ἐγέννησεν · αὐτό
νά τό εἰπῇ τινάς, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος εἰς ἀνθρώπους ὁποῦ δέν ἐγεννήθη-
καν ἀνάμεσα εἰς χριςιανούς καί ὄχι εἰς χριςιανόν παλαιόν καθώς εἶμαι ἐγώ,
ὁποῦ δέν ἔχω πολιτείαν νά φανῶ ἀχάριςος ποτέ εἰς //κᾀνέναν, νά δώσῃ ὁ
θεός νά εἶναι ἔτσι, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί αὐτό θέλομεν τό ἰδῆ φανερά
ὅταν εἶναι τό γκοϐέρνο ὁποῦ μέ φαίνεται νά το βλέπω μέ τά μάτ5 μου· λέ-
γωντας αὐτό ἐπαρακάλεσε τόν δοτόρον, ἄν ἦτον ποιητής νά τόν συνθέσῃ
τίποτα στίχους ὁποῦ νά περιέχουν τόν ἀποχαιρετισμόν ὁποῦ ἐσυλλογοῦν-
ταν νά πάρῃ ἀποό τήν σιν3ρα του τήν δουλτζινέαν τήν τοποτζήγκα, καί
νά κοιτάξῃ ὅτι εἰς τήν ἀρχήν κάθε ςίχου νά // βάλλῃ ἀπό ἔνα ςιχεῖον ἀπό τό
ὄνομά της, εἰς τρόπον ὁποῦ εἰς τό τέλον τῶν ςίχων, ἑνώνωντας τά πρῶτα
ςιχεῖα νά διαϐασθῇ Δουλτζινέα ἀπό τό τοπόζο · ὁ Δοτόρος ἀποκρίθη ὅτι
ἀγκαλά καί νά μήν ἦτον ἀπό ἐκείνους τούς περιφήμους ποιητές ὁποῦ ἦτον
εἰς τήν ἰσπανίαν, ὁποῦ ἔλεγαν πῶς δέν ἦτον παράνω ἀπό τρισίμισση, μέ
ὅλον τοῦτο δέν ἤθελε λήψῃ ἀπό τό νά συνθέσῃ αὐτούς τούς ςίχους, ἀγ-
καλά καί νά εὕρισκε μίαν μεγάλην // δυσκολίαν εἰς τήν σύνθεσιν, διότι τά
στιχεῖα ὁποῦ ἐπερίεχαν τό ὄνομα ἦτον δεκαεπτά, καί ὅτι ἄν αὐτός ἔκαμνε
τέσσερες καςιλιανιά ἀπό τέσσερες ςίχους, ἤθελε περισεύσῃ ἕνα στιχεῖον,
καί ἄν ταῖς ἔκαμνε ἀπό πέντε ὁποῦ ὀνομάζονται δέτζιμαις, ἤ ῥεδονδίλαις,
ἔλειπαν τρεῖα ςιχεῖα, μέ ὅλον τοῦτο ἤθελε πασχίσῃ νά ἀνακατώσῃ τό ἕνα
τό ςιχεῖον, μέ τόν εὐμορφότερον τρόπον ὁποῦ εἰς ταῖς τέσσαρες καςιλιανές
νά κλείῃ

82r. τό ὄνομα Δουλτζινέα ἀπό τό τοπόζο · ἔτζι πρέπει νά εἶναι μέ κάθε τρόπον,
εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἄν δέν ἔμπῃ τό ὄνομα αὐτοῦ τό ὄνομα φανερόν
δέν εὑρίσκεται γυναῖκα ὁποῦ νά πιςεύσῃ πῶς διά λόγου της ἐσυνετίθηκαν
οἱ ςίχοι· ἔμειναν εἰς αὐτήν τήν συμφωνίαν, καί ὅτι μετά ὀκτώ ἡμέραις, νά
κινήσῃ, ἐπαράγκειλεν598 ὁ Δόν Κισσότης // τόν δοτόρον νά μήν εἰπῇ κᾀνέ-
νας τό πῶς ἤθελεν νά κινήσῃ μάλιστα εἰς τόν παπᾶν, καί εἰς τόν παρπέρην,

597No está muy clara la contestación de Sancho. En Cervantes: «tanto es lo de más como lo de
menos» en el sentido de: «tan malo es pasarse como quedarse corto» – 598Sic.
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εἰς τήν ἀνεψιάν του, καί εἰς τήν δουλεύτριαν διά νά μήν ἐνποδίσουν τήν τι-
μημένην του, καί ἀνδρεῖαν ἀπόφασιν· ὁ Καῤῥάσκος ὑποσχέθη νά τά κάμῃ
ὅλα, καί μέ αὐτό ἀποχαιρετήθη, παρακαλῶντας τόν Δόν Κισσότην νά τοῦ
δίδῃ εἴδησιν διά ὅλα τά καλά του, ἤ κακά συμβεϐηκότα ὅταν ἔχῃ ἄδειαν,
και ἔτζι ἀποχαιρετήθηκαν, καί ὁ σάντζιος ἐπῆγε νά ἐτοιμάσῃ ὅ, τι ἔκαμνε
χρεῖα διά τήν τρίτην ἡμέραν.599

Κεφάλαιον Ε:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν νόστιμον, καί φρόνιμον ὁμιλίαν
ὁποῦ ἔκαμεν ὁ σάντζιος μέ τήν ϝυναῖ-
καν του τήν Τερέζια, καί ἄλλα συμβε-

βεκότα ἄξια διηγήσεως

Ϝράφωντας ὁ μεταφραστής αὐτῆς τῆς ἱςορίας, αὐτό τό πέμπτον κεφάλαιον
λέγει πῶς τό κρατεῖ διά ἀπόκρυφον, διότι ὁ σάντζιο πάντζας συντυχαίνει
εἰς αὐτό τό κεφάλαιον, μέ ἄλλην φράσιν, καί ὄχι μέ ἐκείνην ὁποῦ εἶναι
ἴδιον τῆς ὀλίγης του ἀγχινοίας, καί λέγει πράγματα τόσον ὑψηλά, ὁποῦ τό
ἔχει διά ἀδύνατον, πῶς νά τά
ἤξευρεν αὐτός, ὅμως μέ ὅλον τοῦτο δέν ἠθέλησε νά τό ἀφίσῃ, καί νά μή 82v.
τό μεταγλωτζίσῃ διά νά κάμῃ ἐκεῖνο ὁποῦ ἐτύχαινεν εἰς τό ὀφφύκιόν του,
καί ἔτζι ἀκολούθησε λέγωντας · ὁ σάντζιο ἐπῆγεν εἰς τό σπῆτί του μέ τό-
σην χαράν καί ἀγαλλίασιν, ὁποῦ ἡ γυναῖκα του εὐθύς τόν ἐγνώρισε πῶς
ἦτον χαρούμενος, καί τόν ἐρώτησε · τί καλόν φέρνεις ἐσύ ἀγαπη//μένε μου
σάντζιο, ὁποῦ ἔρχεσαι τόσον χαρούμενος; εἰς τήν ὁποίαν αὐτός ἀποκρίθη,
ϝυναῖκα μου, ἄν ἤθελεν ὁ θεός, ἀγαποῦσα καλήτερα νά μήν εἶμαι τόσον χα-
ρούμενος, ὡς καθώς δείχνω, ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά σέ καταλάϐω ἄνδρα μου,
τοῦ ἀποκρίνεται ἡ γυναῖκα του, καί δέν ἠζεύρω τί θέλεις νά φανερώσῃς
μέ αὐτό, πῶς ἀγαποῦσες ἄν ἤθελεν ὁ θεός νά μήν εἶσαι τόσον χαρούμενος,
ὅτι ἄγκαλα καί νά εἶμαι μία χωρ1τισσα, μέ ὅλον τοῦτο // δέν πιστεύω νά
εὑρίσκεται ἄνθρωπος, ὁποῦ νά μήν ἀγαπᾶ νά εἶναι χαρούμενος · ἤζευρε,
τερέζα600 ἀποκρίθη ὁ σάντζιος πῶς εὑρίσκομαι χαρούμενος, διότι ἀποφά-
σισα νά γυρίσω εἰς τήν δούλευσιν τοῦ Δόν Κισσότη τοῦ καϐαλλ2ρου μου
ὁ ὁποῖος θέλει νά ὑπάγῃ αὐτήν τήν τρίτην φοράν νά ἐξετάζῃ τάς τύχας,

599El capítulo termina en la mitad de la página 38r. con el detalle decorativo acostumbrado. Allí
comienza el título del siguiente y cuatro líneas del capítulo 5º. – 600τερέζα/τερέζια. En el título
del capítulo se lee Τερέζια.
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καί ἐγώ πηγαίνω μαζῆ του, ἐπειδή καί ἔτζι τό καλεῖ ἡ χρεῖα, // ὁμοῦ καί ἡ
ἐλπίδα, ὀποῦ χαίρε με συλλογιζόμενος, ἄν ἐγώ ἤθελα ἠμπορέσῃ νά εὕρω
ἄλλα ἑκατόν σκοῦδα, ὡσάν ἐκεῖνα ὁποῦ ἐξοδιάσαμεν· ἀγκαλά καί μέ κα-
κοφάνεται νά ἀναχωρήσω ἀπό ἐσένα · καί ἄν ἤθελεν ὁ θεός νά μέ δῶσῃ νά
φάγω, ἄν καί νά ἦτον ξηρόν ψωμί μόνον νά εἶναι εἰς τό σπῆτί μου, δίχως νά
μέ κάμῃ νά περιπατῶ ἔνθεν κακεῖθεν, ἐπειδή καί ἠμποροῦσε νά τό κάμῃ μέ
ὀλίγα ἔξοδα, καί μόνον μέ τό νά θελήση// εἶναι βέϐαιον, ὅτι ἡ χαρά μου ἤθε-
λεν ἦσθαι πλέον ςαθερά καί πλέον ἀληθινή, διότι ἡ χαρά ὁποῦ ἔχω εἶναι
ἀνακατωμένη μέ τήν μελαγχολίαν, τό πῶς θέλω νά σέ ἀφήσω, ὥστε ὁποῦ
ἔκαμα καλά ὁποῦ εἶπα, ἄν ἤθελεν ὁ θεός, νά μήν εἶναι τόσον χαρούμενος·
ἐγώ δέν ἠξεύρω τί πρᾶγμα εἶναι αὐτό τοῦ ἀποκρίνεται ἡ τερέζα, ὅτι ἀφ’οῦ
ἔγινες μέλος πλανωμένου καϐαλλ2ρου, ὁμιλεῖς μέ ἕναν τρόπον τόσον πε-
ριφραςικόν, ὁποῦ δέν ἠμπορεῖ τινάς // νά σέ καταλάϐῃ, φθάνει ὁποῦ νά
μέ καταλαμβάνει ὁ θεός γυναῖκα μου, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι αὐτός εἶ-
ναι ὁ καταλαμβάνων τά πάντα· ὅμως ἄς τό αφήσωμεν αὐτό καί κοίταξε νά
ἐγνοιασθῇς αὐταῖς ταῖς τρεῖς ἡμέραις τό γομάρι, διά νά ἠμπορῇ νά συκώνῃ
τά ἄρ-

83r. ματα, δίδε του διπλήν τήν ταγήν, δόσε μία ματ1 καί τό σαμάρι, καί τά
ἄλλα χρειαζούμενα, διατί δέν θέ νά ὑπάγωμεν εἰς κᾀμμίαν χαράν, ἀλλά θέ
νά τριγυρίσωμεν τόν Κόσμον καί θέ νά πολεμοῦμεν μέ γίγαντες, μέ ὀπτασί-
αις καί μέ φαντάσματα, καί νά ἀκούγωμεν βοαῖς, μουγκριτά, ὀλολυγμούς,
καί ἄν ἦτον μόνον αὐτά ἤθελεν εἶσθαι ζάχαρι ἄν δέν ἠθέλα//μεν ἔχῃ νά
κάμωμεν μέ ἰαγγϐίζους καί μέ ἀράπιδες γοη̈τευμένους · ἐγώ τό ποστεύω,
ἄνδρα μου τόν ἀποκρίνεται ἡ τερέζα πῶς οἱ ὁπλοφόροι τῶν πλανωμένων
καϐαλλ2ρων δέν τρώγουν τό ψωμί χαράμι, καί ἔτζι θέλω παρακαλέσει τόν
θεόν νά σέ γλιτώσῃ ὀγλίγωρα ἀπό αὐτήν τήν κακοῤῥοιζικίαν· ἐγώ σέ λέγω,
γυναῖκα μου ὅταν γίνω ϝγοϐερνατόρος κᾀ μμίας νήσου, ἔπευτα ἀποθαμέ-
νος τώρα ἐδώ,601 ὄχι μήν τό λέγεις αὐτό ἄν//δρα μου εἶπεν ἡ τερέζα, ἄς ζῇ
ἡ ὄρνιθά μου καί ἄς ἔχῃ καί τήν τζίφνα· 602ἔχε ἐσύ τήν ὑγείαν σου, καί ἄς
εὐγάλουν ταῖς μαῦραις ὅσα ϝγοϐέρνα εὑρίσκονται στον Κόσμον· ἐσύ εὐγῆ-
κες ἀπό τήν κοιλίαν τῆς μητρός σου δίχως ϝκοϐέρνο603, καί δίχως ϝκοϐέρνο
ἔζησες ἕως τώρα604 καί δίχως ϝκοϐέρνο θέλω σέ ὑπάγῃ εἰς τόν τάφον ὅταν
φανῇ ἀρεστόν τῷ θεῷ · καί πόσοι εἶναι εἰς τόν Κόσμον ὁποῦ ἔζησαν δίχως

601Parece que pierde el sentido por la falta de la condicional. En Cervantes dice: «si no pensase
antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto». – 602El dicho
español: «que viva la gallina aunque sea con su pepita (un tumor propio de las gallinas)» –
603ϝγοϐέρνα/ γκοϐέρνο. – 604En Cervantes sin gobierno en el sentido de «sin juicio».
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ϝκοϐέρνο, καί διά τοῦτο μή νά //ἐπρόκοψαν, καί δέν εἶναι μετριμένοι605εἰς
τόν ἀριθμόν τῶν ἀνθρώπων, τό καλήτερον κερίκευμα καί τερπιγές606 τῶν
φαγητῶν ὁποῦ νά εὑρίσκονται εἰς τον Κόσμον εἶναι ἡ πεῖνα607 καί ἔχον-
τάς την οἱ πτωχοί τρῶγουν πάντοτε μέ ὄρεξιν· ἀμή κοίταξε καλά σάντζιο,
ἄν κατά τύχην πάρῃς κᾀνένα γκοϐέρνο, νά μήν ἐλησμονήσῃς ἐμένα καί τά
παιδ1 σου, συλλογίσου πῶς ὁ σαντζίτζος εἶναι δεκαπέντε χρονῶν, καί πρέ-
πει νά πηγαίνῃ εἰς το σχολεῖον //ἀνίσως ὅμως ὁ θεῖος του ὁ ἀπάτες608 θελή-
σει νά τόν προκόψῃ διά μέσον τῆς Ἐκκλησίας, συλλογίσου παρομοίως πῶς
ἡ μαρισάντζια ἡ θυγατέρα σου δέν τήν κακοφαίνεται νά τήν ὑπανδρεύσω-
μεν, ὅτι μέ φαίνεται πῶς νά τό λέγῃ ἡ καρδ1 μου πῶς αὐτή τόσον ἐπιθυμᾶ,
ὅσον καί ἡ ἀφεν1 σου το ϝκοϐέρνο, καί τέλος πάντων φαίνεται νά εἶναι
καλήτερα ἡ κακουπανδρευμένη θυγατέρα, παρά καλοπουτανευμένη· ἐγώ
σέ ὑπόσχομαι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ὅτι ἄν μέ δώσῃ κᾀνένα ϝκοϐέρνον νά
ὑπανδρεύσω
τήν μαρισάντζια τόσον ὑψηλά, ὁποῦ νά ἠμποροῦν νά τήν φθάσουν, παρά 83v.
κράζωντάς τήν σιν3ρα · ὄχι μήν τό κάμῃς αὐτό ἀποκρίθη ἡ τερέζα, ὑπάν-
δρευσέ την μέ ἕναν ὅμοιόν της ὁποῦ εἶναι τό καλλήτερον · ὅτι ἄν ἀπό τά
τζαρούχια βάλλῃ παπούτζια, καί ἀπό ἀπᾶ609 νά φορέσῃ μεταξοτά, καί ἀπό
τό κυαρατζίτζε καί τό ἐσύ νά φθάσῃ νά τήν // λέγουν ἀρχόντισσα καί κυρά
ἡ κακοῤῥοίτζικη κοπέλα θέλει χάσει τόν νοῦν της καί σέ κάθε στιγμή θέ-
λει κάμη χίλια σφάλματα, φανερώνωντας τήν χωρ5τίαν της · σέ εἶπα610

ἀχρεῖα, εἶπεν ὁ σάντζιος ὅτι σέ δύω τρεῖς χρόνους τά μαθαίνει ὅλα, καί
θέλει τήν πρέπει ἡ σιν3ρία, καί ἡ σοϐαρότης τόσον εὔμορφα ὡσάν νά
ἦτον ζωγραφισμένη, και ἄν δέν τήν θέλῃ τί προς τοῦτο, ἄς εἶναι σιν3ρα,
καί ἄς εἶναι ὁ τι καί ἄν εἶναι· κοίταξε το //ἴδιόν σου σάντζιο ἀποκρίθη ἡ
τερέζα καί μήν γυρεύῃς τά μεγάλα, καί σιμέιωσε ἐκείνην τήν παροιμίαν
ὁποῦ λέγει τοῦ ὑιοῦ τοῦ γειτώνου σου σφούγγισε τήν μήτην του καί ἔπαρέ
τον εἰς τό σπῆτι σου· βέϐαια ἤθελε εἶσθαι καλόν πρᾶγμα νά ὑπανδρεύσω-
μεν τήν θυγατέραν μας μέ κᾀνέναν κοντόνη, ἤ μέ κᾀνέναν καϐαλλ6ρόνη
ὁποῦ ὅταν τόν ἔλθῃ κᾀμμία φαντασία, νά τήν βάλλῃ εἰς ἕνα καρυδότζε-
φλον, ὀνομάζοντάς την χωρ1τι//σσαν καί θυγατέρα ἀχρειεςάτον γονέων·
αὐτό δέν εἶναι πρέπον ἄνδρα μου, ὅτι ἐγώ δέν ἀνάθρεψα τήν θυγατέραμου,
νά ἔχῃ τοιαῦταις κακ5ῖς καρδ5ῖς · φέρε ἐσύ ἄσπρα, σάντζιο, καί ὕςερα

605Sic. – 606Marca de labial sonora (del turco terbiye). – 607Sic. – 608Marca de labial sonora
(del español «abad»). – 609Sonorización de la labial sorda (del turco aba). – 610Parece una
confusión del copista. Cervantes dice: «calla, boba». Debería decir: σιῶπα ἀχρεῖα (así se lee en
el manuscrito rumano).
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ἄφησε, ἐγώ θέλω ἔχει τήν ἔγνοιαν νά τήν ὑπανδρεύσω, ὅτι ἡμεῖς ἔχομεν
ἐδώ τόν λόπε τότζιο, τόν ὑιόν τοῦ ἰωϐάν τότζιο, ὁποῦ τόν ἠξεύρομεν, καί
ἐγώ ἠξεύρω πῶς δέν τόν κακοκοιτάζει τό κορίτζι, καί μέ αὐτόν εἶναι καλά
νά τήν ὑπανδρεύ//σωμεν, ὤντας ὅμοιός μας, καί θέλομεν τήν ἔχει πάντοτε
ἐμπροςά μας εἰς τά μάτ5 μας, καί θἐλομεν εἶσθαι ὅλοι ἕνα, γονεῖς καί τέ-
κνα, ἐγκώνια, καί γαμβρόι611 καί θέλομεν εἶσθαι πάντοτε ὁμονιασμένοι,
καί θέλει εἶσθαι καί ἡ εύλογία τοῦ θεοῦ ἀνάμεσόν μας, ὁποῦ θέλει εἶσθαι
καλλήτερον παρά ὁποῦ νά τήν ὑπανδρεύσῃς εἰς κᾀμμίαν κοῦρτην, εἰς τόν
ὁποῖον μήτε νά καταλαμβάνῃ, μήτε νά τήν καταλαμβάνουν · ἄκουσε ἐσύ
ζῶον τῆς ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, διά τί γυρεύεις ἐσύ τώρα ἐναντίως νά μέ
συγχύσῃς νά μήν

84r. ὑπανδρεῦσω τήν θυγατέραν μου, μέ ἕναν ὁποῦ νά μέ κάμῃ ἐγκώνια612,
ὁποῦ νά σέ κράζουν σιν3ρα, ἔπαρε καλά λογαριασμόν τερέζα, ὅτι ἐγώ
ἄκουσα πάντοτε τούς μεγαλήτερούς μας ὁποῦ λέγουν ὅτι ὅποιος δέν γνω-
ρίζει, μήτε ήξεύρει νά ἀπολαύσῃ τήν εὐτυχίαν ὅταν τήν ἔχῃ, νά μήν παρα-
πονῆται ἀνίσως καί τήν χάσει ὕστερον καί δεν εἶναι καλόν τώρα //ὁποῦ
ςέκεται ἡ τύχη, καί κτυπᾶ εἰς τήν πόρταν μας, νά μή τήν ἀνοίξωμεν νά
ἔμπῃ, ἄς ἀφήσομεν τοῦ λόγου μας ἐκεῖ ὁποῦ μᾶς πηγαίνει ὁ ἄνεμος τῆς εὐ-
ημερίας ὁποῦ μᾶς φυσᾷ (διά αὐτόν τόν τρόπον τῆς ὁμιλίας, καί διά ἐκεῖνο
ὁποῦ λέγει παρακάτω ὁ σνάτζιος, πῶς εῖναι καλά νά ἔχω εἶπεν ὁ μεταφρα-
ςής αὐτῆς τῆς ἱςορίας ὁποῦ τό ἐκρατοῦσε διά ἀπόκρυφον αὐθό τό κεφά-
λαιον) δέν συλλογᾶσαι ἄγνωστε τῆς λέγει ὁ σάντζιος πῶς εἶναι καλά νά ἔχω
ἐγώ // κᾀνένα ϝκοϐέρνο ἐπίσημον, ὁποῦ νά μας εὐγάλῃ ἀπό τήν κοπριάν,
καί νά ὑπανδρεύσῃς τήν μαρισάντζιαν μέ ἐκεῖνον ὁποῦ μέ πρέπει, καί θέ-
λεις ἰδῆ παρευθύς πῶς καθ’ ἕνας θέλει σέ ὀνομάζει Δόνα τερέζα σάντζα,
καί νά σέ βάλλουν εἰς τήν ἐκκλησίαν νά κάθησες ἀπάνω εἰς χαλί, προσκέ-
φαλα καί μεντέρι εἰς τό πεῖσμα κάθεμιᾶς // εὐγενοῦς τῆς χώρας μας· ὄχι,
ὄχι. ἐσύ ςέκε πάντοτε εἰς μίαν κατάςασιν δίχως νά αυξήσῃς, μήτε νά ξεπέ-
σῃς, καί ἄς ἀφήσωμεν πλέον τήν συνομιλίαν ἀπάνω εἰς αύτό, ὅτι πρέπει νά
γένῃ κοντίσσα ἡ σαντζιέτα, καί εἰπές ὅτι θέλῃς · βλέπεις αὐτά ὁποῦ λέγεις
ἄνδρα μου τοῦ ἀποκρίθη ἡ τερέζα, ἐγώ φοϐοῦμαι ὅτι αυτή ἡ Κοντεσσία
μῆπως καί σταθῆ ὁ ἀφανισμός της · κάμε λοιπόν ἐκεῖνο ὁποῦ σέ φαίνεται
καί // κάμε την ἤ Δουκέσσαν ἤ πριντζιπέσσαν, ὅτι ἐγώ τοῦτο ἠξεύρω νά σέ
εἰπῶ, πῶς δέν θέλει εἶναι μέ τό θέλημά μου, μήτε μέ τήν εὐχήν μου · ἐγώ
ἀδελφούτζικέ μου ἀγάπησα πάντοτε τήν ὁμοιότητα, καί δέν ἠμπορῶ νά

611Cervantes dice: «padres, hijos, nietos y yernos». El manuscrito rumano: «γονεῖς καί τέκνα,
ἀνέψια καί γαμβροί». – 612De nuevo el manuscrito rumano dice ἀνεψιά.
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ἰδώ βάρος, δίχως ὑποκείμενον, τερέζαν μέ ὀνόμασαν εἰς τό βάπτισμά μου,
ὄνομα ἁπλόν δίχως προσθήκην καί δίχως ςολίσματα, καί ποικιλίαις μέ το
Δόν καί μέ το Δόνα · τόν πατέρα μου τόν ἔλεγαν Κασκάσιο613, καί ἐμένα
μέ τό νά εἶμαι ϝυναῖκα σου μέ ὀνόμασαν τερέζα πάντζα, ὁποῦ μέ δίκαιον
λό-
γαριασμόν ἠμποροῦσαν νά μέ λέγουν τερέζαν κασκάσια· ἀμή ὁ,τι ὁρίζουν 84v.
τά θεμέλια, προσκυνοῦν τά κεραμύδια,614 καί μέ αὐτό τό ὄνομα εἶμαι εὐ-
χαριστημένη δίχως νά μέ βάλλουν ἕνα Δόν ἀπάνω, ὁποῦ νά εἶναι τόσον
βαρύ, ὁποῦ νά μήν ἠμπορῶ νά τό σηκώσω, καί δέν θέλω νά δώσω αἰτίαν
νά μέ κατακρίνουν ἐκεῖνοι ὁποῦ μέ βλέπουν ἐν//δυμένην ὡσάν Κοντέσσαν
ἤὡσάν γκοϐερνατόρεσσαν ὅτι εὐθύς θέλουν εἰπῇ ἰδῆτε μέ πόσην ὐπερηφά-
νειαν περιπατεῖ ἡ σκρόφα, ἐχθές μετά βίας εἶχε μερικά ςουπία νά γνέσῃ,
καί ἐπήγαινεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἔχοντας τό κεφάλι της σκεπασμένο μέ
προςέλα615 ἀπό μαλί ἀντίς διά τουλπάνι, καί σήμεραν περιπατεῖ μέ φαλδί-
λιαν, καί μέ κουμπία καί μέ σοϐαρότητα, ὡσάν νά μή τήν γνωρίζωμεν· ἄν
ὁ θεός μέ φυ//λάξῃ τις ἁπτές μου ἤ πέντε αἰσθήσεις, ἤ ὅσαις και ἄν ἔχω
ἔχω κατά νοῦν νά μή δώσω αἰτίαν νά ἰδῶ τοῦ λόγου μου εἰς τοιαῦταις δυ-
σκολίαις · πήγαινε ἐσύ ἀδελφούτζικέ μου καί γίνου ϝγοϐέρνο, ἤ νησί καί
κάμε τήν ὑπερηφάνειαν ὁποῦ σέ ἀρέσει, ὅτι ἡ θυγατέρα μου καί ἐγώ, μέ τήν
ψυχήν τῆς μητρός μου δέν ξεμακρύνομεν οὔτε μίαν δρασκελίαν ἀπό τό χω-
ρίον μας · ἡ τιμημένη ϝυναῖκα πρέπει νά ἔχῃ τά ποδάριά της τσακι//σμένα,
καί πρέπει νά κάθεται εἰς τό σπῆτι, καί τό τιμημένον κορίτζι νά μήν κάθεται
χωρίς δουλείαν · πήγαινε μέ τόν Δόν Κισσότην νά ἐξετάσῃς τάς εὐτυχίας,
καί ἄφησέ με, ἐμᾶς μέ ταῖς κακοῤῥοιζικίαις μας, ὅτι ὁ θεός θέλει μᾶς ταῖς
καλιτερεύσῃ ἄν κυϐερνηθῶμεν καλά · ἀμή ἐγώ δέν ἠξεύρω πῶς τοῦ ἔδο-
σαν τό Δόν, ὁποῦ δέν τό εἶχαν μήτε οἱ γονεῖς του, μήτε οἱ προπάτορές του
· τώρα ἀληθινά ἐγώ λέγω, τῆς ἀποκρίθη ὁ σάν//τζιος, πῶς ἐσύ ἔχεις κᾀ-
νένα Δαιμόνιον, τί Διάϐολον; πόσα πράγματα ἀράδ5σες ἕνα ἀπάνο εἰς τό
ἄλλο, δίχως ἀρχήν κάι τέλος · τί ἔχει νά κάμῃ ὁ Κασκάσιος, τά κουμπία, ᾑ
παροιμίαις, καί ἡ ὑπεριφάνεια, μέ ἐκεῖνο ὁποῦ λέγω ἐγώ· ἄκουσε ἄγνωστη
καί ἀσύςατη (ὅτι τοιούτης λογῆς πρέπει νά σέ ὀνομάσω, ἐπειδή καί δέν
καταλαμβάνεις616 τήν ὁμιλίαν μου) ἄν ἐγώ ἤθελα εἰπῇ, ὅτι νά γκρεμνισθῇ
ἡ θυγατέρα μου ἀπό ἕνα κα-
ςτέλι, καί περιπατεῖ γ7λκοϐάνισσα εἰς τόν Κόσμον, ὡς καθώς ἐπεριπατοῦ- 85r.

613En Cervantes «Cascajo». – 614Εn las palabras de Teresa el copista interpreta el refrán de
Cervantes «los poderosos imponen la ley» El copista sigue el mismo que el manuscrito de
Rumanía. – 615προστέλα. Sonorización μπροστέλα. – 616En el rumano καταλαϐαίνεις
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σεν ἡ Βασιλοποῦλα Δόνα οὐῤῥάκα,617 εἶχες δίκαιον νά μέ ἐναντιώνεσες,
ἀμή ἐπειδή καί εἰς δύο λόγια, καί εἰς ὀλιγώτερον ἀπό τό νά ἀνοιγοσφαλί-
σῃς μίαν φοράν τά μάτ5 σου τήν κάμνω καί ὀνομάζεται Δόνα καί κυρά,
καί τήν εὐγάνω ἀπό τά ςουπία καί τήν βάνω εἰς //τήν μεγαλειότητα, καί
νά καθίσῃ εἰς ἕνα σοφᾶ μέ τόσαις μαξυλάραις ἀπό κατιφέ, ὁποῦ πιςεύω
νά μήν εἶχαν τόσαις οἱ ἀράπιδες εἰς ὅλην τήν γενεάν τους, μήτε οἱ ἀλμοχά-
δοι618 τοῦ μαρόκου, διά τί δέν θέλεις καί δέν ςέργεις διά ἐκεῖνο ὁποῦ λέγω
ἐγώ, ἠζεύρεις ἐσύ ἄνδρα μου ἀποκρίθη ἡ τερέζα, τό διά τί, διά τήν παροι-
μίαν ὁποῦ λέγει, ὅποιος σέ σκεπάζει, σέ σκεπάζει619· τόν πτωχόν καθ’ἕνας
τόν στοχάζεται ὀγλίγωρα, ἀμή τόν//πλούσιον ἀγαλιώτερα, καί ἄν ὁ τοιοῦ-
τος πλούσιος ἦτον κανένα καιρόν πτωχός, τότε ἀληθινά μουρμουρίζουν,
καί τόν κατακρίνουν, ὅτι δέν ἔχουν τι ἄλλο νά εἰποῦν ᾑ κακαῖς γλῶσσαις,
ὁποῦ μαζώνουνται εἰς ὅλαις ταῖς ςράταις, ὡσάν τά μελίσσια· στοχάσου
καλά τερέζια, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί ἄκουσε ἐκεῖνο ὁποῦ θέλω νά σέ
εἰπῶ, τίς ἠζεύρει; ἴσως καί δέν τό ἄκουσες ἀφ’οῦ ἐγεννήθῃς, καί ἐγώ τῶρα
δέν ὁμιλῶ τοῦ κεφαλ7ῦ μου,// ὅτι ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ συλλογοῦμαι νά εἰπῶ,
εἶναι γνῶμαις τοῦ παπᾶ ὁποῦ ἐδίδαχνε πέρυσι τήν σαρακοςήν εἰς αὐτό τό
χωρίον μας, ὁ ὁποῖος ἄν δέν κακοἐνθυμοῦμαι620 εἶπε πῶς ὅλα τά παρόντα
πράγματα, ὁποῦ βλέπουν τά μάτ5 μας, παραςίνονται, καί συνίστανται,
στέκονται καί συνίςανται πολλά καλλήτερα, καί μέ περισσότεραν σφοδρό-
τητα εἰς τήν μνήμην μας, παρά τα ἐπερασμένα (ὅλα αὐτά ὁποῦ λέγει ἐδῶ
ὁ σάντζιος εἶναι τά //ἐπίλοιπα, διά τά ὁποῖα λέγει ὁ μεταφραςής πῶς κρα-
τεῖ διά ἀπόκρυφον αὐτό τό κεφάλαιον, ὅτι ὑπερϐαίνουν τήν γνώσιν τοῦ
σάντζιο ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε λέγωντας) ἀπ’έδώ προέρχεται ὅτι ὅταν βλέ-
πωμεν κᾀνέναν ἄνθρωπον καλοενδυμένον, καί ςολισμένον, καί μέ πολλούς
δούλους κατόπι του, φαίνεται ὅτι ἐξ ἀνάγκης παρακινούμασθε νά τόν τιμή-
σωμεν, ἄν καί ἡ μνήμη ἐκείνην τήν ὥραν μᾶς παραςίνει κᾀμμίαν εὐτέλειαν
ὁποῦ νά ἔχῃ τό πρόσωπον ἐκεῖνο, ἡ ὁποῖα δυσφημία καί εὐτέλεια ἤ νά
εἶναι

85v. ἀπό πτωχεῖαν, ἤ ἀπό τό γένος, ἡ ὁποῖα μέ τό νά ἐπέρασε δέν εἶναι πλέον,
ἀλλά εἶναι ἐκεῖνο, ὁποῦ βλέπομεν εἰς τό παρόν · καί αὐτός ὁ τοιοῦτος
ὁποῦ ἡ τύχη του τόν εὔγαλεν ἀπό τήν εὐτέλειάν του, διά τήν ὁποῖαν αἰτίαν
καί ὁ πατέρας του τόν ἄφησεν εἰς τό ὕψος τῆς εὐτυχίας του, εἶναι τζελε-

617Se refiere a un romance sobre Doña Urraca, hija de Fer- nando I de Castilla y León. – 618Los
almohades que habían invadido el siglo XII la península. – 619Parece que puede haber un error.
El refrán o dicho sería: ὅποιος σέ σκεπάζει, σέ ξεσκεπάζει». – 620Sic.
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πής621, ἐλευθέριος καί νά δείχνῃ εἰς ὅλους εὐγένειαν, καί δέν π1νεται νά
φι//λονικᾷ μέ ἐκείνους ὁποῦ ἄνωθεν καί ἐξἀρχῆς, νά ἠξεύρῃς βέϐαια τε-
ρέζια πῶς δέν θέλει νά εὑρεθῇ τινάς που νά ἐνθυμᾶται τό τί ἦτον ἐκεῖνος,
ἀλλά θέλουν τιμήσει ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι, ἀνίσως ὅμως καί δέν εἶναι ζηλόφθο-
νοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχουν ὅλους τούς εὐτυχεῖς · εγώ δέν σέ καταλαμβάνω
ἄνδρα μου τοῦ ἀποκρίθη ἡ τερέζια, κάμε ὅ, τι θέλεις, καί μήν μέ πονοκεφα-
λεῖς μέ τά λόγ5 σου, καί μέ ταῖς ῥητορικαῖς σου, καί ἄν ἐσύ ἀποφάσασες622
νά κά//μῃς ἐκεῖνο ὁποῦ λέγεις, ἀποφάσισες θέλεις νά εἰπεῖς ϝυναῖκα μου,
εἶπε ὁ σάντζιος καί ὄχι ἀποφάσασες · μήν π1νεσαι νά φιλονεικᾶς μέ λόγου
μου ἄνδρα μου ἀποκρίθη ἡ τερέζια, ἐγώ συντυχαίνω ὡς ἀγαπᾷ ὁ θεός, καί
δέν ἀνακατάνουμαι σέ τέτοια περδεμένα623 λόγια, καί λέγω ὅτι ἄν ἔϐαλες
πεῖσμα νά λάϐῃς ϝγοϐέρνο νά πάρῃς μαζῆ σου τόν σαντζιέτο τόν ὑιόν σου,
διά νά κρατήσῃ ἀπό τώρα νά μάθῃ νά κρατῇ ϝγο//βέρνο, ὅτι εἶναι καλόν
τά τέκνα νά μαθαίνουν τά ὀφρίκεια τῶν γονέων τους · εὐθύς ὁποῦ πάρω
τό ϝκοϐέρνο624, εἶπεν ὁ σάντζιος, θέλω ὀλάκικα νά τόν πάρω, καί ἐσένα
θέλω σέ ςείλῃ ἔξοδα, ὅτι δέν θέλουν νά λείψει, διότι πάντοτε εὑρίσκεται
τινάς ὁποῦ νά δανείσῃ τούς Ϝγοϐερνατόρους, ὅταν δέν ἔχουν, καί νά ἐν-
δυθοῦν εἰς τρόπον ὁποῦ νά μήν γνωρίζεται ποῖος εἶναι, ἀλλά νά φαίνεται
ποῖος ἔχει νά εἶναι · ἔςειλε ἐσύ ἄσπρα, εἶπεν ἡ τερέ//ζια, ὅτι ἐγώ θέλω τόν
ἐνδύσει ὡσάν ἕνα λουλοῦδι, εἰς κοντολογίαν εἶπεν ὁ σάντζιος, ᾑ συμφωνί-
αις μας νά εἶναι, πῶς ἡ θυγατέρα μας θέλει νά γίνῃ κοντέσσα· τήν ἡμέραν
ὁποῦ θέλω τήν ἰδῆ κοντέσσαν, εἶπεν ἡ τερέζια, θέλω λογιάσει πῶς τήν θά-
φτω, καί διά τοῦτο σέ ξαναλέγω πῶς ἑσύ νά κάμῃς ἐκεῖνο ὁποῦ σέ ἀρέσει,
ὅτι ἡμεῖς ᾑ γυναῖκες γιννόμασθεν μέ αὐτό τό χρέος, νά κάμωμεν ὑποτα-
γήν εἰς τούς ἄνδρας μας, καί λέγωντας ἄρχησε νἀ κλαίῃ τόσον κ῎πολλά,625
ὡσάν νά εἶχε ἰδῇ ἀποθαμένην,
καί ἐνταφιασμένην τήν Σαντζιέτα · ὁ σάντζιος τήν ἐπαρηγόρησε λέγωντάς 86r.
την ὅτι ἐπειδή καί δέν θέλει νά τήν κάμῃ Κοντέσσαν, ἤθελε τήν κάμη ὅ,
τι τῆς ἤθελεν ἀρέσῃ· μέ αὐτό ἐτελείωσαν ἡ ὁμιλία τους, καί ὁ Σάντζιος626
ἐγύρισεν νά ἰδῇ τόν Δόν Κισσότην διά νά τόν ἐτοιμάσῃ τά χρειαζόμενα τῆς
ςράτας.627

621Sonorización de la sorda (del turco çelebis) – 622No se entiende muy bien el error que comete
Teresa al hablar. – 623περδεμένα por μπερδεμένα. – 624 ϝκοϐέρνο/ϝγοϐέρνο. – 625κατά
πολλά/κ῎πολλά. – 626Σάντζιος/σάντζιος. – 627El final del capítulo ocupa cuatro líneas de la
página. El copista deja tres líneas vacías antes de comenzar el título del capítulo sexto.
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Κεφάλαιον ς:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης
μέ τήν ἀνεψιάν του, καί μέ τήν Δουλεύτριαν628

του, ὁποῦ εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀξιόλογα κεφά-
λαια αὐτῆς τῆς ἱστορίας

Ἐν ὅσῳ ὁ Σάντζιο Πάντζας, μέ τήν ϝυναῖκα του τερέζια Κασκάσιο ἔκαμεν
τήν προῤῥηφθεῖσαν ἀσύςατον ὁμιλίαν, ἡ ἀνεψιά τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἡ
δουλεύτρια δέν ἐκάθουνταν ὀκνηραῖς ὅτι ἀπό μερικά σημεῖα ἐκαταλάμβα-
ναν πῶς ὁ Δόν Κισσότης ἤθελε νά γυρίσῃ καί τρίτην φοράν εἰς τήν ἄσκη-
σιν τῆς ἀναθεματισμένης του καϐαλλ6ρίας, καί //ἔπασχαν μέ κάθε τρόπον
ὁποῦ ἧτον τῆς δυνάμεώς τους νά τόν εὐγάλουν ἀπό τόν νοῦν του αὐτόν
τόν λογισμόν, ἀμή ἦτον ὡσάν νά διδάχθη τινάς εἰς τήν ἔρημον, καί νά κο-
πανίζῃ νερό εἰς τό γουδί, μέ ὅλον τοῦτο ἀνάμεσα εἰς ταῖς ἄλλαις ὁμιλείαις
ὁποῦ ἔκαμαν μέ αὐτόν τοῦ εἶπεν ἡ δουλεύτρια σέ λέγω βέϐαια, σιν3ρε
πῶς ἡ ἀφεντ1 σου δέν ἡσυχάζεις καί δέν κατακάθεσαι εἰς τό σπῆτί σου,
καί δέν ἀφίνης νά ὑπάγῃ ἄλλος εἰς τά βουνά, καί εἰς τούς κρημνούς ὡσάν
//μία ψυχή εἰς τά βάσανα γυρεύωντας αὐταῖς ὁποῦ ταῖς λέγουν τύχαις, ταῖς
ὁποῖαις ἐγώ ταῖς ὀνομάζω κακοῤῥοιζικίαις · θέλω ξεφωνήσει ὅσον ἠμπορῶ
εἰς τόν θεόν καί εἰς τόν Βασιλέα, νά εὕρουν κᾀμμίαν θεραπεῖαν, προς τήν
ὁποίαν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, Δουλεύτριά μου τήν ἀπόκρισιν ὁποῦ
θέλει δώσει ὁ θεός εἰς ταῖς φωναῖς σου, ἐγώ δέν τήν ἠξεύρω μήτε τό τί θε-

86v. λει σέ ἀποκριθῆ ὁ Βασιλεύς, τοῦτο μόνον ἠζεύρω629, ὅτι ἄν εἶμουν ἐγώ
Βασιλεύς ἤθελα εὕρῃ τόν τρόπον νά μήν ἀποκρίνωμαι εἰς τόσα ἄπειρα
ἀσύςατα ἀρτζιχάλια ὡσάν ἐκεῖνα ὁποῦ καθημεροῦσιον τοῦ δίδουν, ὅτι
ἕνας ἀπό τους μεγαλητέρους κόπους ὁποῦ ἔχουν οἱ βασιλεῖς ἀναμεταξύ
εἰς τούς ἄλλους εἶναι τό νά εἶναι χρεώςης νά δίδῃ ἀκρόασιν, καί ἀπόκρι-
σιν εἱς ὅλους, καί διά τοῦτο δέν ἤθελα //νά τόν ἐνοχλήσῃ τινάς διά λόγου
μου, πρός τόν ὁποῖον εἶπεν ἡ δουλεύτρια, εἰπές με παρακαλῶσε σιν3ρε,
εἰς τήν αὐλήν τῆς μεγαλειότητός του δέν εὑρίσκονται καϐαλλ2ροι; ναί εἶ-
ναι, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, μάλιστα καί περισσοί, καί εἶναι πρέπον
νά εὑρίσκωνται διά ςολήν μεγαλοπρπείας τῶν ἡγεμόνων, καί διά ἐπίδειξιν
τῆς μεγαλειότητός του · δέν ἠμποροῦσε νά γένῃς καί ἡ ἀφεντ1 σου ἕνας

628La última sílaba del acusativo femenino lo representa con un pequeño signo. – 629ἠζεύρω /
ἠξεύρω.
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ἀπό ἐκείνους, ὁποῦ δίχως κᾀνέναν κόπον δουλεύουν τόν Βασιλέαν//τους,
εὑρισκόμενοι στήν αὐλήν του· καλά ὅμως δέν ἠμποροῦν ὅλοι νά γίνουν
πλανώμενοι καϐαλλ2ροι, πρέπει νά εὑρίσκωνται εἰς τόν Κόσμον κάθε λο-
γῆς καϐαλλ2ροι, καί ἀγκαλά καί νά εἶμασθεν ὅλοι καϐαλλ2ροι, μέ ὅλον
τοῦτο εἶναι μεγάλη διαφορά εἰς τό ἀναμεταξίν· διότι οἱ καϐαλλ2ροι τῆς
αὐλῆς δίχως νά εὔγουν ἕξω ἀπό τήν κάμεράν τους, μήτε ἀπό τήν αὐλήν
διαϐαίνουν //εἰς ὅλον τόν Κόσμον, κοιτάζωντας εἰς τήν χάρταν, δίχως νά
ἐξοδιάσουν κᾀνένα ἄσπρον ἤ νά ὑποφέρουν τήν κακοπάθειαν τοῦ κρύου,
τῆς ζέςης, τῆς πεῖνας, καί τῆς δίψας · ἀμή ἡμεῖς ὁποῦ εἴμασθεν ἀληθινοί
καϐαλλ2ροι πλανώμενοι, μετροῦμεν ὅλην τήν γῆν μέ τά ἴδια μας ποδάρια,
εἰς τόν ἥλιον, εἰς τήν κρυάδα, καί εἰς τόν ἀέρα, ὑποκείμενοι εἰς ταῖς ἀσπλα-
γνίαις τοῦ οὐρανοῦ ἡμέραν καί νύκτα, πεζοί καί καϐαλλάριδες, καί ὄχι μό-
νον γνωρίζομεν //τούς μεγάλους μας ἐχθρούς, ἀλλά καί εἰς κάθε κίνδυνον,
καί καιρόν τούς πολεμοῦμεν, δίχως νά παρατυροῦμεν τά παραμικρά, μήτε
τούς νόμους τῆς μονομαχίας, ἄν ἔχουν ἤ δέν ἔχουν κοντήτερον τό κοντάρι,
ἤ τό σπαθί, ἄν ἔχουν ἀπάνω τους ἁγιολείψανα, ἤ κᾀνέναν ἀπόκρυφον δό-
λον, ἄν εἶναι νά χωρίσωμεν, ἤ νά κάμωμεν χίλια κομμάτια τόν ἤλιον, ἤ ὄχι,
καί ἄλλας τζερεμόνιαις τοιούτης λογῆς ὁποῦ ταῖς μεταχειρίζονται εἰς τάς
ξεχωριστάς μονομαχίας //ἀπό πρόσωπον εἰς πρόσωπον ὁποῦ ἐσύ δέν τά
ἠξεύρεις· καί πρός τούτοις πρέπει νά ἠξεύρης πῶς ὁ καλός πλανώμενος
καϐαλλ2ρης, ἄν καί νά ἔϐλεπε δέκα ϝίγαντας ὁποῦ τό κεφά-
λι τους, ὄχι μόνον νά φθάνῃ, ἀλλά καί νά περνᾷ τά σύννεφα καί ὁποῦ νά εἶ- 87r.
ναι τά ἐδαφιά630 τους ὡσάν δύο πύργους, καί τά χέριά τους νά ὁμοιάζουν,
ὡσάν δύω μεγάλα καί χοντρά κατάρτια καραϐίων καί τό καθ’ἕνας τούς
μάτι νά εἶναι ὡσάν μία μηλόπετρα631 καί νά εὐγάζουν φωτ5ῖς, ὡσάν ἕνας
φοῦρνος γ5λίων, δέν πρέπει νά φοϐηθῇ μέ κᾀνέναν τρόπον μάλι//ςα μέ εὔ-
μορφον τρόπον, καί μέ ἀπτόητον καρδίαν πρέπει νά τούς καταπλακώσῃ
καί νά τούς νικήσῃ ἄν ἠμπορέσῃ, καί νά τούς κάμῃ ἄνω κάτω εἰς λίγην
ὥραν ἄν καί νά ἦτον ἁρματωμένοι ἀπό τά κεφάλια, ἕως εἰς τά ποδάρια,
ἀπό κάποια λέπια ἑνός ὀψαρίου ὁποῦ λέγουν πῶς νά εἶναι δυνατώτερα
ἀπό τά δαμάντια, καί ἀντίς διά σπαθία νά ἔχουν κοφτερά μαχέρια ἀπό δα-
μασκηνόν ἀτζέλι, ἤ ῥόπαλα σιδερένια μέ ἀκονισμέναις μήταις //παρομοίως
ἀπό ἀτζέλι, ὡς καθώς παράνω ἀπό δύω βολαῖς τά εἶδα · ὅλα αὐτά τά εἶπα
δουλεύτριά μου, διά νά καταλάϐῃς τήν διαφοράν ὁποῦ εἶναι ἀπό τόν ἕναν
καϐαλλ2ρην εἰς τόν ἄλλον, καί ἤθελεν ἦσθαι632 καλόν, νά μήν εἶναι πρέ-
τζιπας, ὁποῦ νά μήν τιμᾶ περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλον πρᾶγμα, αὐτό

630Se lee ἐδάφια con el significado de: τά ποδάρια τους. – 631Sic. – 632ἦσθαι potencial.
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τό δεύτερον ἤ διά νά εἰπῶ καλλήτερα πρῶτον εἶδος τῶν πλανωμένων κα-
βαλλ2ρων ὅτι ὡς καθώς διαϐάζομεν εἰς ταῖς ἱςο//ρίαις τους ἐςάθησαν με-
ρικοί ἀναμεταξύ τους, ὁποῦ ἐςάθησαν εἰς σωτηρίαν πολλῶν Βασιλέων ·
ἄχ σιν3ρε μου εἶπε τότε ἡ ἀνεψιά του συλλογίσου καλά ἡ ἀφεντ1 σου
ὅτι ὅλα αὐτά ὁποῦ λέγεις διά τους πλανωμένους καϐαλλ2ρους εἶναι πα-
ραμύθια καί ψεύματα καί ταῖς ἱςορίαις τους ἄν δέν ταῖς ἔκαιαν ἔπρεπε νά
ταῖς βάλουν ἀπό μίαν κορδέλαν, ἤ κᾀνένα ἄλλον σημεῖον, ὁποῦ νά γνω-
ρίζωνται πῶς εἶναι δύσφημαις, καί φθείρουν τά καλά ἤθη, // μά ἐκείνην
τήν ἀγαπημένην μου ὁποῦ εἶναι τό ςήριγμά του, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἄν
δέν εἶσουν ἐσύ καθολικά ἀνεψιά μου, ὡς θυγατέρα τῆς ἴδιάς μου άδελφῆς,
ἤθελα κάμῃ μίαν τιμωρίαν εἰς τοῦ λόγου σου διά τήν βλασφημίαν ὁποῦ
εἶπες, ὁποῦ νά ἀκουσθῇ εἰς ὅλον τόν Κόσμον · πῶς εἶναι δυνατόν ὅτι μία
κορασίδα τόσον νέα, ὁποῦ μετά βίας, ἠμπορεῖ καί πλέκει μέ δώδεκα κόκ-
καλα633 νά ἔχῃ τόσην τόλμην, νά κατακρίνῃ τήν ἱςορίαν τῶν πλανω//μένων
καϐαλλ2ρων· τί ἤθελεν εἰπῇ ὁ μεγάλος Ἄμαδις ἄν τό ἄκουεν αὐτό; ἀμή
ἐγώ πιςεύω βεϐαιώτατα πῶς σέ ἤθελε συγχωρήσῃ, διότι ἦτον ὁ πλέον τα-
πεινός, καί

87v. φιλάνθρωπος καϐαλλ2ρης, ἀπό ὅσους ςάθησαν εἰς τόν καιρόν του, καί ὁ
μεγαλήτερος διαφεντευτής τῶν κορασίδων· ἀμή ἄν σέ ἄκουε κᾀνένας ἄλ-
λος, σέ ἤθελε κάμῃ νά ἀναςενάξῃς, διότι δέν εἶναι ὅλοι φιλάνθρωποι, καί
ςοχαςικοί · μερικοί εἶναι ἀχρεῖοι, καί μέ ἄτακτα ἤθη, μήτε ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ
ὀνομάζονται καϐαλλ2ροι εἶναι τοιοῦτοι τῷ πράγματι ὅτι με//ρικοί εἶναι
χρυσοί, καί ἄλλοι ἀπό ἀλχιμίαν, καί ὅλοι φαίνονται καϐαλλ2ροι, ἀμή δέν
εἶναι ὅλοι, παραϐάλλωντάς τους μέ τήν ἀλήθειαν · εἶναι μερικοί ἄνθρωποι
χαμερπεῖς, καί εὐτελεῖς, ὁποῦ σκάνουν διά νά φανοῦν καϐαλλ2ροι, καί εἶ-
ναι πάλιν μερικοί ὑψηλοί καϐαλλ2ροι, ὁποῦ ἀποθαίνουν ἐπί τούτου, διά
νά φανοῦν ἄνθρωποι εὐτελεῖς, ἐκεῖνοι ὁποῦ οἱ πρῶτοι ὑψώνουνται, ἤ με
τήν φιλοτιμίαν, ἤ μέ τήν ἀρετήν, καί αὐτοί οἱ //ἄλλοι ταπεινώνονται, ἤ μέ
τήν δουλείαν, ἤ μέ τήν κακίαν, καί εἶναι ἀνάγκη νά μεταχειρισθοῦμεν μίαν
φρόνιμον ὁμιλίαν, διά νά διακρίνωμεν αὐτά τά δύο ἤδη τῶν καϐαλλ2ρων
ὁποῦ εἶναι τόσον ὅμοιοι κατά τό ὄνομα, καί τόσον ἀνόμοιοι κατά τις πρά-
ξεις · τί ἀνάθεμα, εἶπεν ἡ ἀνεψιά του · ἡ ἀφεντ1 σου ἠξεύρεις τόσα πολλά
θεῖε μου, ὁποῦ ἄν ἔκαμνε χρεῖα εἰς μίαν ἀνάγκην, ἠμποροῦσες νά ἀνάϐῃς
εἰς ἕνα ἄμβωνα, καί //νά διδάχνῃς εἰς ταῖς ςράταις, καί μέ ὅλον τοῦτο πέ-
φτεις εἰς μίαν τύφλαν τόσον μεγάλην, καί εἰς μίαν τρέλλαν τόσον φανερήν,
ὁποῦ καταπείθεσαι καί πιςεύεις νά εἶσαι ἀνδρεῖος, ὤντας γέρωντας, καί νά

633La expresión se refiere a: «tejer el encaje de bolillos».
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ἔχῃς δύναμιν ὤντας ἀδύνατος, καί νά ἰσ1νῃς ἀδικήματα, ὁποῦ ἡ ἀφεντ1
σου εἶσαι κυρτός ἀπό τά γηρατεῖα, καί περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλον, λέ-
γεις πῶς εἶσαι καϐαλλ2ρης μήν ὤντας, διότι ἀγκαλά οἱ εὐγενεῖς ἠμποροῦν
νά γίνουν καϐαλλ2//ροι, μέ ὅλον τοῦτο δέν εἶναι συγχωρημένον εἰς τούς
πτωχούς · ἐσύ ἔχεις δίκαιον εἰς αὐτά ὁποῦ λέγεις ἀνιψιά μου, ἀποκρίθη
ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐγώ ἠμποροῦσα νά σέ διηγηθῶ πράγματα ἀπάνω εἰς
τά ἔθνη, ὁποῦ σέ κάμω νά θαυμάσῃς ἀμή διά νά μήν ἀνακατώσω τά θεῖα
πράγματα μέ τά ἀνθρώπινα, τά ἀφίνω εἰς ἕνα μέρος · ςοχασθεῖτε καλά, εἰς
τεσσάρων λογιῶν γένη (καί ςαθῆτε μέ προσοχήν) ἠμποροῦν νά περικλει-
σθοῦν ὅλα τα γένη, ὁποῦ εὑρίσκονται στον Κόσμον, καί εἶναι αὐτά, μερικοί
ὁποῦ εἶχαν ἀρχαῖς χαμερπεῖς, καί ἅπλωσαν ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον, ἕως ὁποῦ
ἔφθασαν εἰς μίαν τελεῖαν
μεγαλειότητα · καί μερικοί ὁποῦ εἶχαν ἀρχαῖς μεγάλαις καί ταῖς ἐφύλαξαν 88r.
εἰς τό εἶναι καθῶς ἄρχισαν, ἄλλοι ὁποῦ ἀγκαλά και νά εἶχαν ἀρχαῖς με-
γάλαις καί εἰς τό τέλος ἐσμικρύνθηκαν ὡσάν πυραμίδες, φθείρωντας καί
ἀφανίζωντας τήν ἀρχήν τους, ἕως ὁποῦ ἔφθασαν καί ἔγιναν τό οὐδέν, κα-
θώς εἶναι ἡ ἀκμή τῆς πυραμίδος, ἡ ὁποῖα παραϐαλλο//μένη μέ τήν βάσιν,
καί μέ τό θεμέλιόν της, εἶναι τό οὐδέν · ἄλλοι πάλιν εἶναι (καί αὐτοί εἶναι
οἱ περισσότεροι) ὁποῦ μήτε εἶναι ἀρχαῖς καλαῖς, μήτε μέτριαις μέσαις, καί
ἔτζι θέλουν ἔχει καί τό τέλος τους δίχως φήμην, ὡσάν τούς χιδάιους καί
ἰδιότας· διά τούς πρώτους ὁποῦ εἶχαν ἀρχαῖς παραμικραῖς, καί ὑψώθη-
σαν εἰς τήν μεγαλειότητα, ὁποῦ τήν φυλάτζουν καί τώρα, εἶναι τό παρά-
δειγμα τῶν ὀθομανῶν ὁποῦ ἀπό ἕνα εὐτελῆ καί χαμερπῆ Βοσκόν, ἀπό//τόν
ὁποῖον ἔλαϐε τήν ἀρχήν εἶναι εἰς τήν μεγαλειότητα ὁποῦ τούς βλέπομεν ·
Διά τό δεύτερον γένος ὁποῦ εἶχαν ἀρχαῖς μεγάλαις, καί ταῖς φυλάτζουν
δίχως νά ταῖς αὐξήσουν, εἶναι τό παράδειγμα πολλῶν Βασιλέων, οἱ ὁποῖοι
εἶναι τοιοῦτοι ἀπό κληρονομίαν, καί φυλάτζουν τήν μεγαλειότητά τους, δί-
χως νά τήν αὐζήσουν ἤ νά τήν ἐλατζώσουν περιεχόμενοι μέσα εἰς τά ὄρια
τῶν ἐδικῶν τους ἐπαρχιῶν, μέ εἰρήνην· διά ἐκείνους ὁποῦ εἶχαν ἀρχαῖς
μεγάλαις //καί ἐτελείωσαν εἰς σμικρότητα εἶναι χίλια παραδείγματα, διότι
ὅλοι οἱ φαραόνοι οἱ πτολομαῖοι τῆς αἰγύπτου, οἱ κέσσαρες τῆς ῥώμης, μέ
ὅλον τόν ςόλον, ἀνίσως καί ὅμως ἠμποροῦν νά ὀνομασθοῦν μέ αὐτήν τήν
ἐπονυμίαν)634 τῶν ἀπείρων Βασιλέων μονάρχων καί αὐθεντάδων, τῶν μη-
δῶν, ἀσιρέων, περσῶν, Ελλήνων,635καί βαρϐάρων ὅλα αὐτά τά ἔθνη καί
βασίλεια ἐτελείωσαν εἰς σμικρότητα καί εἰς τό οὐδέν, τόσον αὐτοί, ὅσον

634No se ha abierto paréntesis, que en Cervantes sí aparece. – 635Sic. (mayúscula).
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//καί ἐκεῖνοι ὁποῦ τοῦς ἔδωσαν ταῖς ἀρχαῖς, ἐπειδή καί δέν θέλει εἶσθαι636
δυνατόν νά εὑρεθῇ κᾀνένας ἀπόγονός τους, καί ἄν και ἤθελαν εὑρεθῇ ἤθε-
λαν εἶσθαι εἰς εὐτελῆ καί χαμερπῆ ςάσιν · ὅσον μέν διά τούς χιδαίους δέν
θέλω νά εἶπῶ ἄλλο τίποτα παρά πῶς χρησιμεύουν εἰς τό νά πλυθαίνουν
τό μέτρον ἐκείνων ὁποῦ ζοῦν, δίχως νά πρέπῃ ἄλλη φήμη ἤ ἄλλος ἔπαινος
εἰς τήν μεγαλειότητά τους · ἀπό ὅλα τοῦτα ὁποῦ σάς εἶπα ἄγνωςες ἠμπο-
ρεῖται νά //καταλάϐετε πῶς εἶναι μεγάλη ἡ σύγχισις ὁποῦ εἶναι ἀνάμεσα
εἰς τά γένη, καί πῶς μόνον ἐκεῖνοι φαίνονται μεγάλοι, καί ἔνδοξοι, ὁποῦ
τό παρασταίνουν εἰς τήν ἀρετήν, εἰς τά πλοῦτη

88v. καί εἰς τήν ἐλευθεριότητα ἐκείνων ὁποῦ τά ἔχουν · εἶπα ἀρετήν, πλούτη
καί ἐλευθεριότητα, διότι ὁ μεγάλος ἄνθρωπος ὁποῦ εἶναι κακός, θέλει εἶ-
ναι καί ἡ κακία μεγάλη καί ὁ πλούσιος ὁποῦ δέν εἶναι ἐλευθέριος εἶναι
ἕνας ἀκριϐῶς ζητ1νος, ὅτι ἐκείνος ὁποῦ ἔχει πολλά πλούτη δέν εἶναι εὐ-
τυχής μέ τό νά τά ἔχῃ, ἀλλά μέ τό νά τά ἐζωδιάζῃ, καί ὄχι ἄγνωςα, ἀλλά
μέ φρονι//μάδα καί μέ ςόχασιν · ὁ πτωχός ὁ καϐαλλ2ρης δέν ἠμπορεῖ μέ
ἄλλον τρόπον νά τό ἀποδείζῃ πῶς εἶναι τοιοῦτος, παρά μέ τήν ἀρετήν ὤν-
τας εὐπρόσδεκτος, τζελεπής637 εὐγενής καί ὄχι ὑπερίφανος, ὑπέρογκος,
καί κατακριτικός, ὅτι δίδωντας δύο ἄσπρα εἰς ἕνα πτωχόν, μέ καλήν του
καρδίαν, θέλει φανῆ τόσον ἐλεύθερος ὡσάν καί ἐκεῖνον ὁποῦ κάμνη φα-
νερά ἐλεημοσύνην, καί δέν θέλει εὑρεθῇ τινάς ὁποῦ βλέπωντάς τον ςολι-
σμέ//νον μέ τάς προῤῥεφθεῖσας ἀρετάς, ἄν καί νά μήν τόν γνωρίζῃ νά μήν
τόν λογιάσῃ καί νά τόν κρατῇ διά ἄνο̅ν εὐγενῆς, καί τό νά γένῃ τό ἐναν-
τίον, ἤθελεν ἦσθαι θαῦμα, ἀμή πάντοτε ὁ ἔπαινος ἐςάθη ἀντιμισθία τῆς
ἀρετῆς, καί οἱ ἐνάρετοι εἶναι ἀδύνατον νά μήν εἶναι ἐπαινεμένοι· δύω ςρά-
ταις εἶναι θυγατέραις μου διά μέσου τῶν ὁποίων ἠμποροῦν οἱ ἄνθρωποι
νά ἀποκτήσουν πλοῦτον καί τιμήν, ἡ μία εἶναι τῶν ϝραμμά//των, καί οἱ ἄλ-
λοι638 εἶναι τῶν ἁρμάτων · ἐγώ ἔχω περισσότερα ἅρματα παρά γράμματα,
καί διά τήν κλίσιν ὁποῦ ἔχω εἰς τά ἄρματα ἐγεννήθηκα ἀπό κάτω εἰς τήν
ὁρμήν τοῦ πλανήτου ἄρεως,639 ὥςε ὁποῦ μοῦ εἶναι σχεδόν πάντοτε ἀναγ-
καῖον νά ἀκολουθῶ τήν ςράταν του, καί εἰς αὐτήν θέλω νά περιπατῶ εἰς
τό πεῖσμα ὅλου τοῦ Κόσμου, καί ὄλος ὁ κόπος σας θέλει εἶσθαι μάταιος,
ἄν θέλετε νά μέ καταπείσετε πῶς ἐγώ νά μήν θέλω //ἐκεῖνο ὁποῦ θέλουν οἱ
οὐρανοί · ἡ τύχη τό ἐτοιμάζει, τό δίκαιον τό ἀπαιτεῖ, καί περισσότερον ἁπό
ὅλα ἡ θέλησίς μου τό ἑπιθυμᾶ, καί μέ τό νά ἠζεύρω τά ἄπειρα βάσανα ὁποῦ
εἶναι μεμιγμένα μέ τήν πλανωμέμην καϐαλλ6ρίαν · ἠζεύρω καί τά ἀγαθά

636εἶσθαι (potencialidad) ἄν και ἤθελαν εὑρεθῇ ἤθελαν εἶσθαι… – 637Cf. nota 87 sobre la
sonorización de la π. – 638Paree un error. Debería ser: ἡ ἄλλη. – 639Marte.
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ὁποῦ διά μέσου της ἀποκτοῦνται, καί ἠζεύρω πῶς ἡ ὀδός τῆς ἀρετῆς εἶ-
ναι πολλά ςενή, καί ἡ ςράτα τῆς κακίας εἶναι πλατεῖα, καί ἀπλόχωρη, καί
ἠζεύρω πῶς τά τέλη τους ἔχουν διαφοράν διότι ἡ ἁπλό//χωρη καί πλατεῖα
ὁδός τῆς κακίας τελειώνει εἰς θάνατον, ἀμή τῆς ἀρετῆς ἀγκαλά καί εἶναι
ςενή, ὅμως τελειῶνει εἰς ζωήν, καί ὄχι εἰς ζωήν ὁποῦ νά τελειώνῃ, ἄλλά εἰς
ἐκείνην
ὁποῦ δέν ἔχει τέλος · καί ἠζεύρω ὡς καθώς λέγει ὁ μεγάλος μας ποιητής 89r.
……….640· ὤ ἀλήμονον εἰς τοῦ λόγου μου, εἶπεν ἡ ἀνεψιά του, ὁ σιν3ρες
μου εἶναι καί ποιητής, κάθε 641ἠζεύρει καί κάθε πρᾶγμα καταλαμβάνει ·
βεϐαιώτατα ἄν ἤθελε νά γένῃ λεφτουργός, ἤθελε μάθῃ νά φτ1νῃ σπῆτι
ὡσάν κλουϐί· ἐγώ σέ ὑπόσχομαι ἀνεψιά μου εἶπεν ὁ Δόν Κισ//σότης ὅτι ἄν
αὐτοί οἱ καϐαλλ6ρικοί λογισμοί δέν ἤθελαν σίρει κατόπι ὅλες μου τις αἰ-
θέσεις, δέν ἤθελαν εὑρεθῇ πρᾶγμα ὁποῦ νά μήν τό κάμω, μήτε περιέργεια
ὁποῦ νά μήν ἠζεύρουν νά τήν φτ1σουν τά χέρ5 μου, μάλιςα κλουϐ1 καί
χιλάλια· ἀπάνω εἰς αὐτό ἐκτύπησαν τήν πόρτα, καί ἐρώτησαν ποῖος ἦτον,
ἀποκρίθη ὁ σάντζιο πάντζας πῶς ἧτον αὐτός, καί εὐθύς ὁποῦ τόν ἐγνώρι-
σαν ἡ δουλεύτρια ἐπῆγε καί ἐκρύφθη //δια νά μήν τόν βλέπῃ · τόσον τόν
ἐχθρεύονταν · ἡ ἀνεψιά τόν ἄνοιξεν ὁ Δόν Κισσότης εὐγῆκεν εἰς συναπάν-
τησίν του, μέ ἀνοικταῖς ἀγκαλαῖς, καί ἐσφαλίσθηκαν καί οἱ δύω τους εἰς
τήν κάμεράν του, εἰς τήν ὁποίαν ἔκαμαν μίαν ὁμιλίαν ὄχι κατώτερην ἀπό
τήν ἐπερασμένην.642

Κεφάλαιον ζ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυνομίλησεν ὁ
Δόν Κισσότης μέ τόν Σάντζιον, καί ἄλ-

λα περίφημα συμβεϐηκότα

Εὐθύς ὁποῦ εἶδεν ἡ δουλεύτρια πῶς ὁ Σάντζιος ἐσφαλίσθηκε μέ τόν Δόν
Κισσότην, εὐθύς ἐκατάλαϐε τά π5σίματά τους, καί ὑπολαμβάνωντας πῶς
ἁπό ἐκείνην τήν συμβουλήν ἤθελε νά εὔγῃ ἡ ἀπόφασις τοῦ τρίτου ταξιδίου,
ἐπῆρε τό τουλπάνι της μέ μεγάλην πίκραν καί ἐπῆγε νά εὕρῃ τόν Δοτόρον
Σαμψών Καῤῥάσκον λογιάζωντας //ὅτι μέ τό νά εἷναι φρόνιμος ἄνθρωπος

640Nuestro copista deja un corto espacio correspondiendo a tres versos del poeta Garcilaso que
cita Cervantes. Se diferencia del manuscrito rumano que deja tres líneas en blanco. – 641Parece
que falta la palabra πρᾶγμα tal como sigue. – 642El final del capítulo sexto ocupa trece líneas y
termina con su acostumbrado dibujo.
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καί νέος φίλος τοῦ Δόν Κισσότη ἤθελε τόν κα-
89v. καταπείσῃ νά ἀφήσῃ τόν τοιοῦτον παράςρατον σκοπόν· τόν εὗρεν ὁποῦ

ἐπεριδιάϐαινεν εἰς τό προαύλιον τοῦ σπητίου του, καί εὐθύς ὁποῦ τόν εἶ-
δεν ἔπεσεν ἕμπροσθεν εἰς τά ποδάριάτου, ἱδρώνωντας ἀπό τήν πολλήν
της πίκραν · ὅταν τήν εἶδεν ὁ καῤῥάσκος τόσον πικραμένην καί λυπημέ-
νην τῆς εἶπεν τί εἶναι αὐτό σιν3ρα, τί σέ ἐσυνέϐη ὅτι φαίνεται πῶς θέλεις
νά ἐ//ψυχήσῃς · δέν εἶναι ἄλλο σιν3ρ Σαμψών, παρά ὁ ἀφέντης μου εὐγαί-
νει, καί εὐγαίνει χωρίς ἄλλο, καί ἀπό ποῦ εὐγαίνει σιν3ρα τήν ἐρώτησεν
ὁ Σαμψών, εὐγαίνει ἀπό τήν πόρταν τῆς τρέλλας του τόν ἀποκρίθη, θέλω
νά εἰπῶ καλέ μου σιν3ρ Δοτόρε πῶς θέλει νά ὑπάγῃ ἄλλην μίαν φοράν,
ὁποῦ αὐτή εἶναι ἡ τρίτη φορά νά ἐζετάζῃ εἰς τόν Κόσμον αὐταῖς ὁποῦ αὐ-
τός ὀνομάζει τύχες ὅτι ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά καταλάϐω πῶς ταῖς δίδει αὐτό
τό ὄνομα //τήν πρώτην φοράν μᾶς τόν ἤφεραν εἰς τό σπῆτι ἀπάνο εἰς ἕνα
γομάρι δίπλα φορτωμένον ἀπό ζυλιαῖς, τήν δεύτερην ἦλθεν ἀπό ἕνα βοϊδά-
μαζον, καί σφαλισμένος εἰς ἕνα κλουϐί εἰς τό ὁποῖον αὐτός ἐλόγιαζε πῶς
εἶναι γοη̈τευμένος, καί ἦλθεν εἰς τοιαύτην κατάςασιν, ὁποῦ μήτε ἡ μητέρα
ὁποῦ τόν ἐγέννησε δέν ἤθελεν ἠμοπρέσῃ νά τόν γνωρίσῃ · λιγνός κίτιρ-
νος643, καί τά μάτ5 του ἦτον βουλλημένα μέσα εἰς ταῖς πλέον βαθύτεραις
//κοιλάδες τοῦ ἐγκεφάλου, ὁποῦ διά νά τόν κάμω νά συςαθῇ ὀλίγον, ἐχά-
λασα παράνω ἀπό ἐζακόσια αὐγά, ὡς καθώς τό ἠζεύρει ὁ θεός καί ὅλος ὁ
Κόσμος· καί ᾑ ὄρνιθαῖς μου αἱ ὁποῖαι δέν θέλουν μέ εὐγάλει ψεύτριαν · ἐγώ
τά πιςεύω ὅλα αὐτά τῆς ἀποκρίθη ὁ Δοτόρος διότι ᾑ ὄρνιθαῖς σοῦ εἶναι τό-
σον καλαῖς, τόσον παχαῖς καί τόσον τζελεπίδισες644, ὁποῦ δέν θέλουν εἰπῆ
ἕνα πρᾶγμα, διά ἄλλο ἄν ταῖς ἔσφαζαν· εἰς κοντολογίαν //σιν3ρα δέν εἶ-
ναι ἄλλο μήτε ἐσυννέϐη ἄλλη συμφορά, παρά πῶς φοϐάσαι πῶς ὁ σιν3ρ
Δόν Κισσότης θέλει νά ὑπάγῃ πάλιν, ναί σιν3ρε μου τοῦ ἀπεκρίθη αὐτή
μή πικραίνεσαι τῆς λέγει ὁ Δοτόρος εὕρε εἰς τό καλόν εἰς τό σπῆτί σου,
καί ἐτοίμασέ με τίποτα ζεςτό φαγί νά φάω, καί εἰς τήν ςράταν ὁποῦ πη-
γαίνεις λέγε τήν προσοχήν τῆς ἁγίας ἀπολονίας, ἄν τήν ἠζεύρῃς, ὅτι ἐγώ
θέλω ἔλθῃ τώρα τώρα ἐκεῖ καί θέλω σᾶς κάμῃ νά ἰδῆ //τά πράγματα ὁποῦ
νά θαυμάσετε · ἀλοίμονον εἰς τοῦ λόγου μου ἀποκρίθη ἡ δουλεύτρια ἡ
ἀφεντ1σου λέγεις νά εἰπῶ τήν προσευχήν τῆς ἁγίας ἀπολονίας καί αὐτή
δέν εἶναι

90r. καλή διά ἄλλο παρά διά τά δόντ5, καί αὐτόν δέν τόν πονοῦν τά δόντ5,
ἀλλά ὁ νοῦς. ἐγώ ἠζεύρω ἐκεῖνο ὁποῦ λέγω σιν3ρα μου, σῦρε καί μή φι-
λονεικεῖς μέ λόγου μου, διότι ἐσύ ἠζεύρεις πώς ἐγώ ἔλαϐα τήν ςεφηφορίαν

643Error: κίτρινος. – 644Sonorización de la sorda (del turco çelebis).
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διά Δοτόρος εἰς τήν Σαλαμάγκαν· λοιπόν δέν κάμνει χρεῖα νά εἰπῇς ἄλλο
τίποτα, ἀποκρίθη ὁ Καῤῥάσκος, καί μέ αὐτό ἡ δουλεύτρια ἀνεχώ//ρησεν,
καί ὁ Δόν Δοτόρος ἐπῆγεν εὐθύς νά εὕρῃ τόν παπᾶ διά νά συνομιλήσῃ μέ
αὐτόν ἐκεῖνα ὁποῦ εἰς τόν πρέποντα καιρόν θέλομεν τά εἰπῆ.645
Ἐν ὅσῳ ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ Σάντζιος ἐκάθησαν σφαλισμένοι ἔκαμαν
μίαν ὁμιλίαν, ὁποῦ μέ μεγάλην ἐπιμέλειαν, καί ἀληθινήν ἀναφοράν διηγεῖ-
ται ἡ ἱςορία · 646 Ὁ σάντζιος εἶπε πρός τόν καϐαλλ2ρην του· σιν3ρε ἐγώ
ἐκατάπεισα τήν ϝυναῖκα μου, καί//μέ ἄφικε νά ὑπάγω, ὁποῦ θέλεις νά μέ
ὑπάγῃς ἡ ἀφεντ1 σου · ἐκατάπεισα θέλεις νά εἰπῇς σάντζιο, καί ὄχι ἐκαλά-
πεισα, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης· ἐγώ ἐπαρακάλεσα τήν ἀφεντ1 σου μίαν καί
δύω φοραῖς εἶπεν ὁ σάντζιος, ἄν δέν ἐλησμόνησα, καί μή με διωρθώνεις
ταῖς λέξαις ἐπειδή καί καταλαμβάνεις ἐκεῖνο ὁποῦ θέλω νά συμπεράνω
μέ αὐταῖς, καί ὅταν δέν καταλαμβάνῃς, εἰπές σάντζιο, ἤ διάϐολε, ἐγώ δέν
καταλαμβάνω, καί ἄν δέν ἠμπορῶ νά τό //εἰπῶ καθαρότερα, τότε ἠμπο-
ρεῖς ἡ ἀφεντ1 σου νά μέ διωρθώσῃς, ὅτι ἐγώ εἶμαι τόσον φαθηματικός
· ἐγώ δέν καταλαμβάνω σάντζιο εἶπεν εὐθύς ὁ Δόν Κισσότης, ἐπειδή καί
δέν ἠζεύρω τί θέλει νά εἰπῇ τόσον φαθηματικός · τόσον φαθηματικός θέ-
λει νά εἰπῇ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, εἶμαι τόσον ἔτζι · μήτε αὐτό δέν τό κα-
ταλαμβάνω τού λέγει ὁ Δόν Κισσότης · ὤ ἄν δέν ἠμπορῇς νά καταλάϐῃς
εἶπεν ὁ σάντζιος ἐγώ δέν ἠ//ζεύρω πῶς νά σέ τό εἰπῶ, μήτε ἠζεύρω ἄλλο
νά εἶπῶ, μόνον ὁ θεός νά εἶναι βοηθός μου · ἐγώ τώρα τό εὑρίσκω εἶπεν ὁ
Δόν Κισσότης, ἐσύ θέλεις νά εἰπῇς, πῶς εἶσαι ἀμαθής πρόσχαρος καί τζελε-
πής, ὁποῦ θέλεις καταλάϐη ἐκεῖνο ὁποῦ σέ λέγω, καί θέλεις κάμει ἐκεῖνο
ὁποῦ σέ ἑρμηνεύσω · ἐγώ ἔϐανα ςίχημα εἶπεν ὁ σάντζιος πῶς ἡ ἀφεντ1
σου ἐκατάλαϐες ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελα νά σέ εἰπῶ, ἀφ’οὗ ἄρχησα νά ὁμιλῶ,
ἀμή ἠθέλησες //νά μέ συγχίσῃς διά νά μέ ἀκούσῃς νά λέγω φλυαρίαις· ἐνδέ-
χεται, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἀμή τέλος πάντων εἰπές μέ, τί λέγει ἡ τερέζα·
ἡ τερέζια647λέγει τοῦ ἀποκρίθη ὁ
Σάντζιος, νά κάμω σίγουρην τήν δουλ1ν μου μέ τήν ἀφεντ1 σου, καί 90v.
νά συντυχαίνουν τά γράμματα, καί νά σιωπᾷ ὁ καθ’ἕνας, διότι ἡ καθαρά
συμφωνία δυσδιάρηκτος φιλία ἐπειδή κάλλιον ὁποῦ κρατεῖ, παρά ὁποῦ
γυρεύει · καί ἐγώ λέγω ὅτι ποταπή εἶναι ἡ συμβουλή τῆς ἐδικῆς μου γυ-
ναικός, ἀμή ὅποιος δέν τήν ἀκούσει εἶναι τρελλός· και ἐγώ τό λέγω αὐτό
ἀ//ποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ἀκολούθησε σάντζιο τήν ὁμιλίαν σου, ὅτι

645Nuestro copista hace aquí un gráfico de los que suele usar al final de capítulo o en punto y
aparte como es este caso. – 646El copista rumano hace aquí el punto y aparte dejando libre
media línea. – 647τερέσα / τερέζια.
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σήμερον συντυχαίνεις θαυμαςά· τό πᾶν ὅλον εἶναι ἀκολούθησεν ὁ σάν-
τζιος, ὁποῦ (ὡς καθώς τό ἠζεύρεις καλλήτερα ἡ ἀφεντ1σου) ὅλοι εἶμα-
σθεν ὑποκείμενοι εἰς τόν θάνατον, καί σήμερον εἶμασθεν, καί αὔριον δέν
εἶμασθεν, καί αὐτό εἶναι τόσον διά τους νέους, ὅσον καί διά τούς γέρον-
τας, καί κᾀνένας δέν ἠμπορεῖ νά εἰπῇ πῶς ἔχει νά ζήσῃ περισσότερον //ἀπό
ὅσον θέλει ὁ θεός, διότι ὁ θάνατος εἶναι κουφός, καί ὅταν ἔλθῃ νά πάρῃ
τήν ζωήν μας, καί δέν ἠμποροῦν νά τόν κάμουν νά ςαματίσῃ, μήτε παρα-
καλέματα, μήτε δύναμις, μήτε σκῆπτρα, μήτε κωρῶναις, ὡς καθώς λέγει
ὁ κοινός λόγος καί καθώς ἀκούομεν εἰς ταῖς διδαχαῖς ὁποῦ γίνονται εἰς
τούς ἄμβονας· ὅλα αὐτά εἶναι ἀληθηνά εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἀμή ἐγώ
δέν ἠζεύρω τί θέλεις νά συμπεράνῃς· θέλω //νά συμπεράνω μέ αὐτό εἶπεν ὁ
σάνζιος, ὅτι νά μέ διωρίσῃς ἡ ἀφεντι1 σου τή ῥόγαν, ὅπου θέλεις νά μέ δώ-
σῃς τόν κάθε μῆνα, ὅσον καιρόν θέλω νά σέ δουλεύσω, καί ὅτι αὐτή ἡ ῥόγα
νά μέ δοθῇ ἀπό τά ὑπάρχοντά σου, διότι ἑγώ δέν θέλω νά ἀπαντέχω χά-
ριτες προσδοκουμέναις ὁτι ἄρχονται μέ ἀργοπορέαν, ἤ ποτέ· κοντολογῆς
ἐγώ θέλω νά ἠζεύρω ἐκεῖνο ὁποῦ κερδαίνω, ὀλίγον ἤ πολύ ὅτι ἡ ὄρνι//θα
ὅταν ἀρχηνᾶ νά γεννᾶ δέν ἠμπορεῖ νά κάμῃ δίχως πρόσϐολο, καί πολλά
ὀλίγα κάμνουν ἕνα πολύ, καί ὅταν ἀποκτᾶ τινάς κάτι τί δέν χάνει τίποτα ·
ὅμως ἀληθινά ἄν λάχῃ (τό ὁποῖον δέν τό πιςεύω μήτε τό ἐλπίζω) νά μέ δώ-
σῃς ἡ ἀφεντι1 σου τό γκοϐέρνο ὁποῦ μία ὑποσχέθης, ἐγώ δέν εἶμαι τόσον
ἀπάνθρωπος, ὁποῦ τό συμφέρον ὁποῦ ἤθελα πάρῃ ἀπό τό ϝγοϐέρνο648, νά
τό π1σω ἀντίς διά τήν ῥόγαν μου· ἄ//κουσε σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
ἐγώ σέ ἤθελα διωρίσῃ μετά πάσας χαρᾶς τήν ῥόγαν σου, ἄν ἤθελα εὕρῃ
παράδειγμα εἰς ταῖς ἱςορίαις τῶν πλανωμένων καϐαλ-

91r. λ2ρων, ὁποῦ νά ἠζεῦρω πόσον ἔδιδαν ῥόγαν εἰς τούς ὁπλοφόρους τους
τόν μήνα ἤ τόν χρόνον, ἀμή ἐγώ ἐδιάϐασα ὅλαις ἤ ταῖς περισσότεραις ἱςο-
ρίαις τους, καί δέν ἐνθυμοῦμαι νά ἐδιάϐασα πουθενά, πῶς κᾀνένας κα-
βαλλ2ρής νά εἶχε ὁπλοφόρον μέ ῥόγαν. τοῦτο μόνον ἠξεῦρω649πῶς ὅλοι
ἐδούλευαν μέ μισθόν, καί ὅταν μήτε τό εἶχαν εἰς τόν νοῦν τους, αὐτούς
καϐαλλ2ρους τους //τούς ἤθελε βοηθήσῃ ἡ τύχη, τούς ἐφιλοδωροῦσαν μέ
κᾀνένα νησί ἤ μέ κᾀνένα ἄλλο πρᾶγμα ἰσότιμον, καί τό ὀλιγώτερον ἔμεναν
μέ τόν τίτλον τῆς σιν7ρίας, ἀνίσως καί μέ αὐταῖς ταῖς ἐλπίδες σέ ἀρέσει
καί ἐσένα σάντζιο νά δουλεύσῃς, ἔλα, καί ἄς εἶναι εἰς ὥραν καλήν, ὅτι τό
νά συλλογᾶσαι πῶς ἐγώ ἔχω νά εὐγάλω ἀπό τά ὅριά της τήν παλαιάν συ-
νήθειαν τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, αὐτό εἶναι ἀδύνατον · ὥςε ὁποῦ

648ϝγοϐέρνο /γκοϐέρνο. – 649ἠξεῦρω/ ἠζεῦρω. Confunde frecuentemente ambas consonantes:
ζ, ξ.
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σάντζιό μου, γύρισαι εἰς τό σπῆ//τι σου καί εἰπές εἰς τήν τερέζια τήν γνώ-
μην μου, καί ἄν τῆς ἀρέσῃ, καί σέ φαίνεται καί ἐσένα καλόν νά εὑρίσκεσαι
κοντά σου650 μέ μισθόν, ἤδη καλως, εἰδέ, πάλιν νά εἶμασθεν φίλοι ὡσάν
καί πρῶτα, καί ὡς καθώς λέγει ὁ κοινός λόγος, τό μοναςτῆρι νά εἶναι καλά,
ἐιδέ καλόγεροι περισσόι,651 ὅτι ἀζίζει περισσότερον μία καλή ἐλπίδα, παρά
ἕνα κακόν ὑποςατικόν, καί περισσότερον ἀξίζει652 ἕνα καλόν παράπονον,
παρά μία καλή πληρωμή· εγώ συν//τυχαίνω τοιοῦτης λογῆς, σάντζιο, διά
νά σέ κάμω νά καταλάϐῃς, καί νά γνωρίσῃς πῶς καί ἐγώ ἠζεύρω παρά-
μοιες ὡσάν καί ἐσένα, καί θέλω τέλος πάντων νά συμπεράνω ὅτι ἄν δέν
θέλῃς νά ἔλθῃς μαζή μου μέ μισθόν, καί νά πάθῃς ὅ,τι πάθω καί ἐγώ, ἀπό-
μεινε, καί νά δώσῃ ὁ θεός νά ἀποκτήσῃς ἐδώ περισσότερα, ὅτι ἐμένα δέν
θέλουν μέ λείψῃ ὁπλοφόροι πλέον ὑπήκοοι, καί πλέον ἐπιμελεῖς, καί ὄχι
τόσον ἐντροπαλοί, μήτε τόσον// φλύαροι, ὡσάν ἐσένα · ὅταν ὁ σάντζιος
ἄκουσε τήν ςερεάν ἀπόφασιν τοῦ καϐαλλ2ρου του, τόν ἐφάνη πῶς ἐσυ-
νέφ5σεν ὁ οὐρανός, καί ἐκρύωσεν ἡ καρδ1 του, ἐπειδή καί τό ἐκρατοῦσε
διά πρᾶγμα βέϐαιον, πῶς ὁ καϐαλλ2ρης του δέν ἤθελεν ὑπαγῃ δίχως τοῦ
λόγοῦ του, διά ὅλα τά πλοῦτη τοῦ Κόσμου, καί ἔτζι εὑρισκόμενος ὕποπτος,
καί συλλογισμένος ἐμπῆκεν ὁ Σαμψών καῤῥάσκος, καί ἡ άνεψιά του, ἐπι-
θυμῶντας νά ἀκούσῃ με τί //δικαιολογήματα ἤθελε καταπείσῃ τόν θεῖον
της νά μήν γυρίσῃ νά ἐζετάσῃ τάς τύχας · ἔφθασεν ὅ Σαμψών πονηρός Διά-
βολος καί ἀγκαλιάζωντάς τόν, ὡσάν καί τήν πρώτην φοράν μεγαλοφώνως
τοῦ εἶπε, ὦ ἄνθος τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, ὤ653 λαμπρότατον φῶς
τῶν
ἁρμάτων, ὤ τιμή καί ἔσωπτρον τοῦ γένους τῆς ἰσπανίας, ἄμποτες νά δώσῃ 91v.
ὁ ἅγιος θεός ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ θέλουν ἐμποδίσει αὐτό τό τρίτον σου ταξίδι
νά μήν ἀπολαύσουν ποτέ ταῖς ἐπιθυμίαις τους, μήτε νἀ ἀξιωθοῦν νά ἰδοῦν
ἐκεῖνο ὁποῦ κακῶς ἐπιθυμοῦσι · καί γυρίζωντας πρός τήν δουλεύτριαν εἶ-
πεν, δέν κάμνει χρεῖα νά διαϐάζῃς πλέον ἐσύ τήν εὐχήν τῆς ἁγίας Ἀπολονί
//ας, ὅτι ἐγώ ἠζεύρωπῶς εἶναι ἀπόφασις διορισμένη τῶν σφερῶν, νά βάλλῃ
εἰς πράξιν ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης τούς ὑψηλούς καί νέους του λογισμούς,
καί ἐγώ ἤθελα προξενήσῃ μεγαλότατον ἔλεγχον εἰς τήν συνείδησίν μου,
ἄν δέν ἐπαρακινοῦσα καί ἐκατάπειθα αὐτόν τόν καϐαλλ2ρην νά μήν ἔχῃ
κρατημένην τήν δύναμιν τῆς ἰσχυρᾶς καί ἀνδρεῖας τοῦ χειρός, καί τήν κα-

650Parece un error. Según el original debería ser: κοντά μου. – 651En Cervantes el dicho «si al
palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas», refrán que Franciosini copia exactamente. Sin
embargo nuestro copista y el del manuscrito rumano lo transforman igual. – 652ἀζίζει / ἀξίζει.
– 653ὤ λαμπρότατον φῶς/ ὦ ἄνθος. Errores de escritura
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λοκᾀγαθίαν τῆς μεγαλοψυχίας του, διότι λανθάνει μέ τήν ἄργητά του τήν
ἀποϐο//λήν τῶν ἀδικημάτων, τήν βοήθειαν τῶν ὀρφανῶν, τήν τιμήν τῶν
κοριτζῶν, τή συνδρομήν τῶν χηρῶν, καί τό ἀκούμπισμα τῶν ὑπανδρευμέ-
νων ϝυναικῶν καί ἄλλα τοιαῦτα ὁποῦ τυχαίνουν καί εἶναι συγκολυμένα
μέ τό ἐπάγγελμα τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας · ἕλα εὔμορφέ μου σιν3ρε
Δόν Κισσότη καί ἀνδρεῖε, καί κίνησε καλλήτερον σήμερον παρά αὔριον,
καί ἄν σέ λείπῃ τίποτα νά ἐγώ εἶμαι ἔτοιμος νά τό ἀναπληρώσω μέ τόν
ἐαυτόν μου// καί μέ τά ἔχη μου, καί ἄν κάμνῃ χρεῖα νά δουλεύσω τήν με-
γαλοπρέπειάν σου εἰς τόπον ὁπλοφόρου θέλω τό κρατεῖ διά εὐτυχίαν μου
· τότε ὁ Δόν Κισσότης γυρίζωντας πρός τόν σάντζιο πάντζαν τοῦ εἶπεν,
δέν σέ τό εἶπα ἐγώ σάντζιο πῶς θέ νά μέ περισεύσουν οἱ ὁπλοφόροι · κοί-
ταξε τό πρόσωπον που ὁποῦ μέ λέγει νά ἔλθῃ εἰς τόπον ὁπλοφόρου καί
θέλεις ἰδῇ πῶς εἶναι ὁ περίφημος Δοτόρος Σαμψών Καράσκος ὁ παντοτι-
νός ἐγλεντζές καί εὐφροσύνη τῶν //Σαλαμαντικών σχολείων, ὑγιής εἰς τό
κορμί, ἐλαφρός εἰς τό κορμί654, σιωπητικός, ὑπομονητικός τόσον εἰς τήν
ζέστην ὅσον ἐις τό κρῦον, τόσον εἰς τήν πεῖνα ὅσον καί εἰς τήν δίψαν μέ
ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ χρειάζωνται εἰς ἕνα ἄνο̅ν διά νά γένῃ ὁπλοφόρος πλανω-
μένου καϐαλλ2ρου, ἀμή νά μή τό δώσῃ ὁ θεός ὅτι ἐγώ διά τό γοῦςό μου νά
κρεμνίσω τήν κολῶνα τῆς σπουδῆς, τό δοχεῖον τῆς σοφίας, καί νά κόψω
τήν ὑψηλήν δάφνην τῶν καλῶν // ἐπιςημῶν · ἄς ἀπομένῃ ὁ νέος Σαμψών
εἰς τήν πατρίδα του, καί τιμῶντας τήν νά τιμήσῃ ὁμοῦ τήν λευκότητα τῶν
παλαιῶν γονέων του, ὅτι ἐγώ μέ κάθε λογῆς ὁπλοφόρον θέλω εἶμαι εὐαρε-
ςιμένος ἐπειδή καί ὁ σάντζιος δέν καταδέχεται νά ἔλθῃ μαζῆ μου, ἐ

92r. γώ καταδέχομαι, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὤντας πικραμένος καί τά μάτ5
γεμάτα δάκρυα, διότι ἐγώ δέν κατάγομαι ἀπό κᾀμμίαν ἀχάριςος γενεάν,
ὅτι ὅλον655 ὁ Κόσμος τό ἠζεύρει, μάλιςα ἡ πατρίδα μου ποταποί ἦτον οἱ
σάντζοι οἱ πρόγωνοί μου, καί τό περισσότερον ὁποῦ ἐγώ ἐκατάλαϐα ἀπό
πολλά καλά λόγια, καί ἀπό καλλήτερα ἔργα τήν ἐπιθυμίαν ὁποῦ ἔχεις ἡ
ἀφεν//τ1 σου εἰς τό νά μέ εὐεργετήσῃς, καί ἄν ἐφάνηκα αὐθάδης, καί ἐγύ-
ρευσα νά μέ διωρίσῃς τήν ῥόγαν μου, αὐτό τό ἔκαμα διά νά εὐαρεςήσω
τήν ϝυναῖκαν μου, ἡ ὁποῖα ὅταν ἀρχηνᾶ καί ὁμιλεί καί καταπείθει διά κα-
νένα πρᾶγμα, δέν εὑρίσκεται βεργί ὁποῦ νά σφίγγῃ τόσον τό βαρέλι, κα-
θῶς σφίγγει αὐτή εἰς τό νά κάμῃ ἐκεῖνο ὁποῦ θέλει656· ἀμή τέλος πάντων ὁ
ἄνδρας πρέπει νά εἶναι ἄνδρας, καί ἡ ϝυναῖκα, ϝυναῖκα καί ἐπειδή καί ἐγώ

654Cervantes no repite, dice: «ágil en sus miembros» – 655Sic. – 656La comparación de
Cervantes hace referencia a la construcción de los toneles del vino: «no hay mazo que tanto
apriete los aros de una cuba…»
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εἶμαι ἄνδρας θέλω νά κάμω ἐκεῖνο ὁποῦ θέ//λω καί ἄς λέγῃ ὁποιος θέλει·
λοιπόν δέν κάμει χρεῖα ἄλλο, παρά νά ἐτοιμάσῃς ἡ ἀφεντ1 σου τήν δια-
θήκην σου, καί νά κινήσωμεν παρευθύς διά νά μήν ςενοχωρῆται ἡ καρδιά
του σιν3ρ Σαμψών ὁποῦ λέγει τόν παρακινᾶ ἡ συνείδησίς του, νά κατα-
πείσῃ τήν ἀφεντ1 σου νά ὑπάγῃς νά περιπατήσης εἰς τόν Κόσμον εἰς τρί-
την φοράν, καί ἐγώ σέ ὑπόσχομαι νά σέ δουλεύσω πιςά, καί καλήτερα ἀπό
ὅσους ὁπλοφόρους καί ἄν ἐδούλευσαν πλανωμένους καϐαλλ2ρους //εἰς
τούς ἐπερασμένους καί παρόντες καιρούς· ὁ Δοτόρος ἐθαύμασεν ἀκούων-
τας τόν τρόπον τῆς ὁμιλίας τοῦ σάντζιο, ὅτι ἀγκαλά καί νά εἶχε διαϐάσει
τήν πρώτην ἱςορίαν τοῦ καϐαλλ2ρη του, ὅμως ποτέ δέν ἐπίςευε νά εἶναι τό-
σον νόστιμος ὡς καθώς τόν ἱστοροῦσαν, ἀμή ἀκούωντας τόν τώρα ὁποῦ
ἐσυντύχαινε τοιαῦτα παράςρατα λόγια, ἐπίςευσεν ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχε
διαϐάσει διά λόγου του, καί τό ἐϐεϐαιώθη πῶς νά εἶναι ἕνας ἀπό τους
πλέον ἀγνώςους //ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τοῦτον τόν καιρόν, καί εἶπεν εἰς
τόν ἑαυτόν του, ὅτι ποτέ νά μήν ἐφάνηκαν εἰς τόν Κόσμον ἄλλοι τρελώ-
τεροι, ἀπό αὐτούς τούς δύω τέλος πάντων ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος
ἀγκαλιάσθηκαν, καί ἐφιλήθηκαν κατά τήν γνώμην, καί εὐαρέςησιν τοῦΚα-
ράσκου (ὁποῦ ἦτον τό μαντεῖον τους) ἀποφάσισαν μετά τρεῖς ἡμέρες νά
κινήσουν διά νά ἔχουν καιρόν νά ἑτοιμάσουν τά χρειαζόμενα τῆς ςράτας
καί νά κοιτάζουν νά εὕρουν //κᾀμμίαν περικεφαλαῖαν, ὅτι ἔλεγεν ὁ Δόν
Κισσότης πῶς ἐζάπαντως κάμνει χρεῖα· ὁ Σαμψών τόν ἔταζε νά τόν δώσῃ
μίαν, διότι ἤζευρε πῶς εἶχεν ἕνας φίλος του καί ἠμποροῦσε
νά τήν πάρῃ, ἀγκαλά καί ἦτον κατάμαυρη ἀπό τήν σκουρίαν· ταῖς βλασφη- 92v.
μίαις ὁποῦ ἡ δουλεύτρια καί ἡ άνεψιά657ἔδοσαν τόν δοτόρον, ἦτον ἄπει-
ραις, ἐτραϐοῦσαν τά μαλ1 τους, καί ἐκτυποῦσαν τά πρόσωπά τους, ὡσάν
ταῖς μοιρολογίςριαις, καί τόσον ἐθρινοῦσαν διά τό κίνημά του ὡσάν νά
ἦτον ἀποθαμένος · ὁ σκοπός ὁποῦ εἶχεν ὁ Σαμψών διά νά τόν καταπείσῃ
νά εὔγῃ ἄλλην μίαν //φοράν ἐςάθη ἡ αἰτία εἰς τό νά κάμῃ ἐκεῖνο ὁποῦ προ-
τήτερα ἀνέφερεν ἡ ἱςορία · ὅλα αὐτά διά τῆς συμβουλῆς τοῦ παπᾶ καί τοῦ
παρπέρη, μέ τούς ὁποίους εἶχε συνομιλήσει προτήτερα, κοντολογαῖς εἰς
ἐκεῖναις ταῖς τρεῖς ἡμέραις, ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος ἐπροθυμήθη-
καν ἐκεῖνα ὁποῦ τούς ἐχρειάζουνταν, εἰρήνευσεν ὁ σάντζιος τήν γυναῖκα
του καί ὁ Δόν Κισσότης τήν ἀνεψιάν του καί τήν δουλεύτριάν του · καί
τό βράδυ δίχως νά τούς ἰδῇ τινάς παρά μόνον ὁ Δοτόρος ὁ ὁ//ποῖος ἠθέ-
λησε νά τούς ξεπροϐοδίσῃ ὡς μισό μίλι μακρυά ἐκίνησαν καί ἔπ5σαν τήν
ςράταν τοῦ τοπόζου· ὁ Δόν Κισσότης καϐαλλικεύωντας τόν ῥοντζινάντε

657ἀνεψιά / ἀνιψιά.
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του, καί ὁ σάντζιος τό ϝομάρι του ἔχοντας καί εἰς τά δισάκκια φαγησερά
πράγματα καί εἰς ταῖς τζέπαις τους ἄσπρα · ὁ Σαμψών ἀγκάλ5σε τόν Δόν
Κισσότην καί τόν ἐπαρακάλεσε νά τόν ςέλνει εἴδησες658 διά ταῖς καλαῖς
του, καί κακαῖς τύχαις, διά νά χαίρεται διά ταῖς καλαῖς καί νά πι//κρένεται
διά ταῖς κακαῖς, ὡς καθώς τό ἀπαιτοῦσαν οἱ νόμοι τῆς φιλίας τους · ὁ Δόν
Κισσότης τοῦ τό ὑποσχέθη, καί ὁ Σαμψών ἐγύρισεν ὀπίσω, καί ἐκεῖνοι οἱ
ἄνθρωποι ἐπῆγαν πρός τό Τοπόζο.659

Κεφάλαιον η:ον

Εἰς τό οποῖον διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς τόν
Δόν Κισσότην πηγαίνωντας νά ἰδῆ τήν Δουλτζινέ-

αν, τήν σιν3ραν του εἰς το Τοπόζο660

Εὐχαριςίαν νά ἔχῃ ὁ θεός, λέγει ὁ Σιδ Ἀχμέτης ὁ Παγαλής εἰς τήν ἀρχήν
αὐτοῦ τοῦ ὀγκόδου κεφαλαίου· εὐχαριςίαν νά ἔχῃ ὁ θεός,τό λέγει τρεῖς
φοραῖς μέ τό νά εἶδε πῶς εὐγῆκεν εἰς τόν κάμπον ὁ Δόν Κισσότης, καί ὁ
σάντζιος, καί ὅτι οἱ ἀναγνῶςαι τῆς νόστιμῆς του ἱστορίας ἠμποροῦν νά
λογιάσουν πῶς ἀπ’ἐδώ ἀρχινοῦν οἱ ἀνδραγαθίαις τοῦ Δόν Κισσότη, καί
τοῦ ὁπλο-

93r. φόρου του, τούς νουθετεῖ νά ἐλησμονήσουν ταῖς ἐπερασμέναις καϐαλλ6-
ρίαις τοῦ ἐπιτηδείου εὐγενοῦς, καί νά θεωρήσουν καλά τά μέλλοντα κα-
τορθώματά του ὁποῦ ἀπ’ἐδώ ἀρχινοῦν, τό ταξίδι ὁποῦ ἔκαμαν εἰς τό το-
πόζο ὡς καθώς καί ᾑ ἄλλαις καϐαλλ6ρίαις ἄρχισαν εἰς τούς κάμπους τοῦ
μοντιαίλου661, καί δέν εἶναι μεγάλον πρᾶγμα αὐτό ὁποῦ ζητεῖ, διά ὅσον
ὑπόσχεται καί ἔτζι ἀκολουθεῖ λέγον//τας· Ἔμειναν μοναχοί ὁ Δόν Κισσό-
της, καί ὁ σάντζιος καί εὐθύς ὁποῦ ἀνεχώρησεν ὁ Σαμψών ὁ ῥοντζινάντε
ἄρχησε νά χιλιμιντρᾷ, καί νά γκαρίζῃ τό γομάρι, ὁποῦ καί οἱ δύο τους κᾀ-
βαλλ2ρης662 καί ὁπλοφόρος, τό ἐνόμισαν διά καλόν σημεῖον, καί διά εὐτυ-
χεςάτην μαντεῖαν ἀγκαλά καί ἄν θέλομεν νά εἶποῦμεν τήν ἀλήθειαν περισ-
σότεροι εἶναι οἱ ἀναςεναγμοί καί τά γκαμαρίσματα τοῦ γομαρίου, παρά τά
χιλιμιντρίσματα τοῦ ῥοντζινάντε, ἀπό τό ὁποῖ//ον ἐκατάλαϐεν ὁ σάντζιος

658Sic. – 659El capítulo termina a ocupando dieciseis líneas y media de la página y con el gráfico
acostumbrado por el copista para marcar el final. – 660Τοπόζο /Τοπόζο. El título del presente
capítulo difiere algo en el orden de las palabras con respecto al manuscrito rumano.(según la
edición de los profesores Tambaki - Kechagioglou). – 661Los campos de Montiel. – 662Sic.
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πῶς ἡ τύχη του ἤθελε νά ὑπερέϐη τοῦ καϐαλλι2ρη του, καί δέν ἠζεύρε
αὐτό ἄν τό ἐϐεϐαιώνουνταν ἀπό τήν προγνωστικήν ἀςρολογίαν ὁποῦ ἤζευ-
ρεν αὐτός ἀγκαλά καί ἡ ἱςορία δέν τό φανερώνει · τόν ἄκουσε μόνον ἔλεγε
πῶς ὅταν ἐσκόνταντεν, ἤ ἔπεφτεν ἀγαποῦσε κατά πολλά νά μήν ἤθελεν
εὔγῃ ἀπό τό σπῆτί του, διότι ὅταν ἐσκόνταντεν, ἤ ἔπεφτεν δέν εὕρισκεν
ἄλλον, παρά ἤ τό παπούτσι του ἔσχισεν ἤ τά //κόκαλά του ἐτζάκιζεν· καί
αγκαλά καί νά ἤτον ἀπλούστατος, ὅμως εἰς αὐτό δέν τόν ἀπατοῦσεν ἡ
ὀλίγη του γνῶσις · Ο ΔόνΚισσότης τοῦ εἶπε φίλε σάντζιε νά ὁποῦ βραδ1ζῃ
καί ἡ νύκτα ἔρχεται μέ περισσότεραν σκοτεινάδα ἀπό ὅσον ἠθέλαμεν ἑμεῖς
διά νά φθάσωμεν εἰς τό τοπόζο τήν ἡμέραν, εἰς τό ὁποῖον ἀποφάσισα νά
ὑπάγω πριχοῦ νά καταπ5σθῶ κᾀμμίαν ἄλλην τύχην, καί αὐτοῦ νά πάρω
τήν εὐλογίαν καί τήν καλήν ἄδειαν ἀπό τήν ἀσύγκρι//τον Δουλτζινέαν, μέ
τήν ὁποίαν ἄδειαν λογιάζω καί τό κρατῶ διά βέϐαιον νά τελειώσω κάθε
κινδυνώδη τύχην, διότι κᾀνένα πρᾶγμα ἐγκόσμιον, δέν κάμει ἄνδρείους
τούς πλανωμένους καϐαλλι2ρους, ὅσον τό νά βλέπουν πῶς τούς ἀγαποῦν
οἱ Δάμαις τους· ἔτζι θαῤῥῶ καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἀμή τό κρατῶ
διά πρᾶγμα δίσκολον τό νά ἠμπορέσῃς νά τήν συντύχῃς ἡ ἀφεντ1 σου, ἤ
νά ἀνταμωθῇς μέ αὐτήν είς τόσον ὁποῦ κᾀν νά λάϐῃς τήν εὐλογίαν ἀνίσως
καί δέν σέ τήν ςείλῃ ἀπό τόν τεῖχον τῆς αὐλῆς, απ’ἐκεῖ ὁποῦ τήν εἶδα ἐγώ
τήν πρότην φοράν, ὅταν τῆς ἤφερα το ϝράμμα, εἰς τό ὁποῖον ἦτον γραμμέ-
ναις ᾑ τρέλλαις, καί οἱ παρα-
ξεν5ῖς ὁποῦ ἔκαμες ἡ ἀφεντ1 σου εἰς τόν Σιέρα μορένα663· ἐκεῖνο ὁποῦ 93v.
σέ ἐφάνη τεῖχος τῆς αὐλῆς σάντζιο, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἀπό τό ὁποῖον
εἶδες τήν οὐδέποτε ἀρκετά ἐπαινημένην εὐγαίνειαν664 καί εὐμορφίαν, δέν
θε νά ἦτον τεῖχος ἀμή τίποτα ἀλλά τίποτα κ3σκια ἤ προαύλ5 βασιλικῶν
παλατίων, ἐνδέχεται εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅμως ἐμένα μέ ἐφάνηκε τεῖχος, ἀνί-
σως καί δέν //ἐζέχασα ἄς ὑπάγωμεν ἐκεῖ σάντζιε, τοῦ ἀποκρίνεται ὁ Δόν
Κισσότης, ὅτι φθάνει μόνον νά τήν ἰδῶ, καί ἄς εἶναι ἀπό τόν τεῖχον, ἤ ἀπό
τόν παράθυρον, ἤ ἀπό χαραμάδες, ἤ ἀπό τά κάγκελα τοῦ περιϐολίου ὅτι
ὅποια ἀκτῖνα καί ἀν φθάσῃ εἰς τά ὀμμάτιά μου ἀπό τόν ἤλιον τῆς εὐμορ-
φίας της θέλει φωτίσῃ τόν νοῦν, καί θέλει ἐνδυναμώσει τήν καρδίαν μου,
εἰς τρόπον ὁποῦ ἐγώ θέλει μείνῃ ἕνας καί μοναχός καί δίχως ταίρι εἰς τήν
φρονιμάδα καί εἰς τήν ἀνδρεῖαν· ἐγώ //σιν3ρε, αποκρίθη ὁ σάντζιος ὅταν
εἶδα ἐκεῖνον τόν ἥλιον τῆς σιν3ρας Δουλτζινέας δέν ἦτον τόσον λαμπρός,
ὁποῦ νά εὐγάλῃ ἀκτίνες ὅμως θέ νά ἦτον τό αἴτιον μέ τό νά ἐκοσκίνησεν
ἡ αὐθεντ1 της ἐκεῖνο τό ἀστέρι ὁποῦ εἶπα, καί ὁ κονιορκτός ὁποῦ εὕ-

663 Sierra Morena. – 664Sic.
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γαινε θέλει σκέπαζε τό πρόσωπόν της, ὡσάν ἕνα σύννεφον, καί θέλει τῆς τό
ἐμαύρεσεν· εἶναι δυνατόν νά πεισματεύες ἐσύ ἀκόμη σάντζιο, εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης, λέγωντας, λογιάζωντας, καί //πιςεύωντας πῶς ἡ σιν3ρα μου νά
ἐκοσκίνιζε σιτάρι; ὤντας αὐτό ἕνα πρᾶγμα ἐναντίον τόσον εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ
κάμουν, καί πρέπει νά τό κάμουν τά μεγάλα προσώπατα ὁποῦ ἔχουν ἄλλες
ἄσκησες καί ἄλλες ἐγλεντζέδες, ὁποῦ εἰς μίαν ςιγμήν, δίχνουν665τήν μεγά-
λειότητά τους, ἐσύ έλησμόνισες σάντζιο ἐκείνους τούς ςίχους τοῦ ποιητοῦ
μας,666 εἰς τούς ὁποίους μᾶς παραςένει τες ἐργασίες ὁποῦ κάμουν μέσα εἰς
ταῖς κριςαλέναις κατοικίαις τους ἐκεῖναις αἱ τέσσεραις //νύμφαις, ὁποῦ εὔ-
γαλαν ἕξω τό κεφάλι τοῦ ἐρωτικοῦ Τασίου667, καί ἐκάθησαν ἀπάνω εἰς τό
πράσσινον λιϐάδι, καί ὕφαιναν ἐκεῖνα τά εὔμορφα πανία, ὁποῦ αὐτοῦ ταῖς
περιγράφει ὁ σοφός ποιητής πῶς ὅλαις ἦτον ἀπό μάλαγμα ἀπό μετάξι καί
ἀπό μαργαριτάρια πλεγμέναις καί κατασκευασμέναις · τοιούταις668 λογῆς
θέ νά ἦτον καί ἡ ἐδική μου σιν3ρα ὅταν τήν ἴδες. ἀμή ἄς εἰποῦμεν ὁτι ὁ
φθόνος ὁποῦ κᾀνένας κακός γοη̈τευτής θέλει ἔχει εἰς ἐμένα ἀλλάζῃ καί
μετα//βάλλῃ ὅλα τά πράγματα ὁποῦ μέ ἤθελαν κάμῃ νά χαρῶ εἰς διάφορα
προσώπατα ἀπό ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι, καί αὐτό τό φοϐοῦμαι νά μήν ἐσυνέϐῃ
εἰς τήν ἱςορίαν τῶν ἀνδραγαθιῶν, ὅτι

94r. ἄν ὁ συγγραφεύς της ἐςάθη κᾀνένας σοφός ἐχθρός μου θέλει ἔγραψεν ἕνα
πρᾶγμα διά ἄλλο, ἀνακατόνωντας μίαν ἀλήθειαν μέ χίλια ψεύματα, καί δι-
ηγούμενος ἄλλα ἔργα περισσότερα ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ ἀπατεῖ ἡ ἀκολούθη-
σις μιᾶς ἀληθινῆς ἱςορίας · ὤ φθόνα ῥίζα ἀπεῖρων κακῶν, καί φθορά τῆς
ἀρετῆς, ὅλα τα ἐλατζόματα σάντζιο ἔχουν καί κάποιον χαριεςικόν, ἀμή τό
τοῦ φθόνου //δέν ἔχει ἄλλο παρά μαλώματα, ἀραθυμίαις καί μίσος ἀπό-
κρυφον · αὐτό εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ λέγω καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί
λογιάζω πῶς εἰς ἐκείνην τήν ἱςορίαν μας ὁποῦ μᾶς εἶπεν ὁ δοτόρ καράσκος
πῶς τήν εἶδεν νά ἐκαταφρονέθη ἡ τιμή μου, καί ἐγώ μέ τήν ἀλήθειαν δέν
εἶπα κακόν δια κᾀνέναν γοη̈τευτήν, μήτε ἔχω τόσα καλά ὁποῦ νά μέ ἐφθο-
νήσουν, εἶμαι ἀλήθεια κομμάτι κακός, καί ἔχω καί κάποιον ἦθος μαργέλου,
ἀμή ὅλα τά σκεπάζει ἡ μεγά//λη μου ἀπλότης ἡ ὁποῖα εἶναι πάντοτε φυ-
σική, καί ποτέ δέν εἶναι τεχνική, καί ἄν καί νά μήν εἶχα ἄλλο τίποτα, παρά
τό πιστεύειν, ὡς καθώς πάντοτε πιστεύω ςαθερά εἰς τόν θεόν καί εἰς ὅλα
ἐκεῖνα ὁποῦ πιςεύει ἡ ἁγία ἐκκλησία, ἡ καθολική τῶν ῥομάνων· καί μέ τό
νά εἶμαι ἐχθρός θανάσιμος τῶν ἰουδαίων ἔπρεπεν οἱ ἱςορικόι νά μέ λυποῦν-
ται, καί νά μέ τιμοῦν εἰς τά συγγράμματά τους, ἀμή ἄς εἰποῦν ὅσα θέλουν,

665Sic. – 666Haciendo referencia a la Egloga III de Garcilaso de la Vega. – 667El río Tajo. –
668Δέν διαϐάζεται καλά.

194



Lectura del manuscrito

ὅτι γυμνός ἐγεννήθηκα, καί γυμνός εὑρίσκομαι μή//τε κερδαίνω μήτε χάνω.
καί ἀγκαλά καί νά εἶμαι εἰς τά βιϐλία, καί περεπατεῖ669 τό ὄνομά μου παν-
ταχοῦ δέν μέ κόφτει τίποτα, ἄς εἰποῦν διά λόγου μου ὅτι καί ἄν ἀγαποῦν
· αὐτό ὁμοιάζει σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης μέ ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς
ἕναν περίφημον ποιητήν ἀπό τούς τωρινούς, ὁ ὁποῖος κάμνωντάς μίαν σά-
τυραν, ἐναντίον εἰς ταῖς Δάμαις ταῖς κουρτεσάναις, δέν ἔϐαλλε μήτε ὀνό-
μασεν εἰς αὐτήν μίαν δάμαν, ὁποῦ ἦτον ἀμφιϐολία, ἄν αὐτή ἦτον //Δάμα
ἤ ὄχι, ἡ ὁποῖα βλέπωντας πῶς δέν ἦτον εἰς τόν κατάλογον τῶν ἀλλονῶν
ἐπαραπονέθη πρός τόν ποιητήν, λέγοντάς τόν, τί πρᾶγμα εἶχεν ἰδῇ εἰς αὐ-
τήν, ὁποῦ δέν τήν ἔϐαλλεν εἰς τόν ἀριθμῶν τῶν ἀλλονῶν, καί τοῦ εἶπε νά
μακρύνῃ τήν σάτυραν καί νά προσθέσῃ καί αὐτήν, εἰδέ αὐτός τό ἠζεύρει·
ὁ ποιητής ἔκαμεν ἐκεῖνο ὁποῦ αὐτή ἐπιθυμοῦσεν, εἰς τρόπον ὁποῦ αὐτή
ἔμεινε πληροφορημένη, βλέπωντας τοῦ λόγου της μέ φήμην, ἀγκαλά καί
//δύσφημον· παρομοίως ταιρ1ζει ἐκεῖνο ὁποῦ διηγοῦνται διά ἐκεῖνον τόν
βοσκόν, ὁποῦ ἔκαψε τόν ναόν τῆς ἀρτέμιδος,670μόνον διά νά μείνῃ ἀθάνα-
τον τό ὄνομά του εἰς τούς μέλλον-
τας αἰῶνας, καί ἀγκαλά καί νά ἔγινε προςαγή νά μήν τόν ὀνομάζῃ τινάς, 94v.
μήτε νά τόν ἀναφέρνουν εἰς τά συγγράμματα διά νά μήν ἀπολαύσῃ τό πο-
θούμενόν του· μέ ὅλον τοῦτο ἐμαθητεύθη πῶς ὀνομάζουνταν Ἐρώςρατος.
παρομοίως εἰς αὐτό εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς τόν μέγαν αὐτοκράτορα
τῆς ῥώμης τοῦ Κάρλου τόν πέμπτον, μέ ἕναν καϐαλλ2ρην εἰς τήν ῥώμην,
ἠθέλησεν ὁ αὐτοκρά//τωρ νά ἰδῇ ἐκεῖνον τόν περίφημον ναόν τῆς ῥητόν-
δας ὁποῦ ἀπό τούς παλαιούς ὀνομάζουνταν ὁ ναός ὅλων τῶν θεῶν671, καί
τώρα μέ καλήτερην ἐπονυμίαν ὀνομάζεται ὅλων τῶν ἁγίων καί αὐτό εἶναι
τό κτήριον ὁποῦ ἔμεινε πλέον γερότερον, ἀπό ὅσα ἔκτισαν οἱ ἐθνικοί672
τῆς ῥώμης καί εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ βλάπτει673 περισσότερον τήν φήμην τής
μεγαλειότητος, καί μεγαλοπρέπειαν τῶν κτητόρων του · αὐτός ὁ ναός εἶναι
καμομένος εἰς εἶδος μισοῦ νεράντζίου, εἶναι μεγαλώτατος, //καί πολλά φω-
τερός μέ τό νά ἔχῃ εἰς τήν κορυφήν ἕνα παράθυρον, ἤ νά εἰπῶ καλλήτερα
ἕνα μάτι ςρογγοιλόν, ἀπό τό ὁποῖον βλέπωντας ὁ αὐτοκράτωρ τήν κατα-
σκευήν ἦτον εἰς τό πλάγι του ἕνας καϐαλλ2ρης ῥωμανός, ὁποῦ τού ἔδειχνε
τήν ἐντέλειαν καί λεπτότητα ἐκείνης τῆς μεγάλης μηχανής, καί ἀειμνήςου

669Sic. – 670Igual aparece en el manuscrito rumano. Sin embargo, en Cervantes se lee: el templo
de Diana», y así lo traduce Franciosini. – 671El Panteón romano. En el manuscrito rumano
traduce ὅλων τῶν ἰδεῶν siguiendo, sin duda a la traducción de Franciosini: «di tutti gi’Iddei».
– 672En Cervantes: «de los que alzó la gentilidad en Roma». En el rumano: «οἱ εὐγενεῖς τῆς
ῥώμης». – 673Es un error por φυλάττει.
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ἀρχιτεκτονικῆς, καί συκώνωντας τά μάτ5 τους ἀπό ἐκεῖ ὁποῦ ἔςεκαν καί
ἔϐλεπαν τό κτήριον εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης προς τόν ἰμπερατόρον χίλιες φο-
ραῖς ἐπεθύ//μησα Βασιλέα μου νά ἀγκαλ5σθῶ μέ τήν μεγαλειότητά σου
καί νά ῥίχνω ἀπό ἐκείνην τήν τρύπαν, ἤ μάτι διά νά ἀφήσω εἰς τόν Κόσμον
μνήμην αἰώνιον τοῦ ὀνόματός μου· ἐγώ σέ εὐχαριςῶ ἀποκρίθη ὁ βασιλεύς
ὁποῦ δέν ἔϐαλες εἰς πράξιν τοιοῦτον κακόν λογισμόν καί ἀπό τώρα καί
ἐμπρός δέν θέλω σέ δώσει αἰτίαν νά δοκιμάσῃς τήν ἐμπιςοσύνην σου καί
σέ λέγω ποτέ νά μήν μέ συντύχῃς, μήτε νά ςέκεσαι ἐκεῖ ὁποῦ ςέκομαι ἐγώ,
καί ὕςερα ἀπό αὐτά τά λόγι//α τόν ἔκαμε μίαν μεγάλην χάριν · θέλω νά
συμπεράνω σάντζιο, ὅτι ἡ ἐπιθυμία τό νά ἀποκτήσῃ τινάς φήμην, καί κα-
λόν ὄνομα εἶναι κατά πολλά μεγάλη, ποῖος λογιάζεις νά ἔριξε κάτω ἀπό
τό γεφῆρι τόν ὁράτζιον,674 ὁποῦ ἦτον ἁρματωμένος μέ τόσα ἅρματα, εἰς
τό βάθος τοῦ τύϐρεως · ποῖος ἔκαυσε τό χέρι, τήν παλάμην τοῦ μούτζιο;675
ποῖος ἐπαρακίνησε τόν κούρτζιο676 νά ῥιχτῇ677 εἰς τόν ἀναμμένον φοῦρ-
νον ὁποῦ ἐφάνη εἰς τήν μέσην τῆς ῥώμης; ποῖος //ἔκαμε τόν Καίσσαρα καί
ἐπέρασε τόν ῥουϐίκον, μέ ὅλον ὁποῦ τόν ἐφάνηκεν ὅλα τά μαντεῖα ἐναν-
τία, καί μέ πλέον τωρινά παραδείγματα · ποῖος ἐκοσκίνισε τά καράϐια καί
ἄφησεν

95r. ἔρημους καί ἀνδριωμένους ἰσπανιῶτες, ὁποῦ τους ὀδήγησεν ὁ φιλανθρω-
πότατος Κορτέζες678 εἰς τόν νέον Κόσμον· ὅλαις αὐταῖς καί ἄλλαις μεγά-
λαις καί διάφοραις ἀνδραγαθίαις εἶναι καί ἦτον καί θέλει εἶσθαι ἔργα τῆς
φήμης, ὁποῦ ἐπιθυμοῦν οἱ ἄνθρωποι, ὡς ἀντιμισθίαν καί μέρος τῆς ἀθα-
νασίας ὁποῦ πρέπει εἰς ἐξαίρετά τους ἔργα · ἀγκαλά καί ἡμεῖς οἱ χριςιανοί
οἱ καθολικοί καί πλανώμε//νοι καϐαλλ2ροι πρέπει νά προσέχομεν περισ-
σότερον εἰς τήν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὁποῦ εἶναι παντοτινή παρά
εἰς τήν ματαιότητα τῆς φήμης ὁποῦ εἶναι αὐτόν τόν παρόντα καί περαςι-
κόν αἰῶνα ἀποκτοῦνται, ἡ ὁποῖα φήμη ὅσον πολλή και ἄν κρατήσῃ, τέλος
πάντων θέλει τελειώσει μέ τόν ἴδιον Κόσμον ὁποῦ ἔχει τό διωρισμένον του
τέλος · ὥςε ὁποῦ σάντζιο τά ἐδική μας κατορθώματα δέν πρέπει νά εὐγαί-
νουν ἀπό τά ὄρια ὁποῦ μᾶς ἔϐαλεν ἡ χριςιανική πί//ςις, ὁποῦ πιςεύομεν,
πρέπει νά σκοτώσωμεν τήν ὑπερηφάνειαν εἰς τούς ϝίγαντας, τόν φθόνον
εἰς τήν γενναιότητα, τόν θυμόν εἰς τό ἥσυχον τέλος καί ἀνάπαυσιν τῆς
ψυχῆς, τήν λαιμαργίαν καί ὕπνον μέ τήν ὀλιγοφαγίαν, καί μέ τήν μεγά-
λην ἀγρυπνίαν ὁποῦ κάμνουμεν, τήν ὕϐριν καί ἀσέλγειαν, μέ τήν ἐμπιςο-

674Cervantes hace aquí referencia a Horacio Cocles que cerró el paso al ejército etrusco sobre el
río Tiber y se arrojó al río. – 675Referencia a Mucio Escevola. – 676Referencia a Mucio Curcio.
– 677Tachadura y corrección sobre la línea. – 678Hernán Cortés.
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σύνην ὁποῦ βλέπομεν εἰς ἐκεῖναις ὁποῦ ταῖς ἐκάμαμεν Κυρίαις τῶν συλ-
λογισμῶν μας · τήν ἀκηδείαν, περιπατῶντας εἰς ὅλα τά μέρη τοῦ Κόσμου
//ἐξετάζωντας τά συμβεϐηκότα ὁποῦ ἠμποροῦν νά μᾶς κάμουν, ἕξω ἀπό
τήν χριςιανοσύνην ὁποῦ ἔχομεν περιφήμους καϐαλλ2ρους · νά σάντζιο
οἱ τρόποι διά μέσου τῶν ὁποίων ἀποκτῶνται οἱ τέλειοι ἔπαινοι, ὁποῦ ἔχει
μαζῆ τῆς ἡ καλή φήμη · ὅλα αὐτά ὁποῦ μέ εἶπες ἡ ἀφεντ1 σου ἕως τώρα,
εἶπεν ὁ σάντζιος, τά ἐκατάλαϐα πολλά καλά, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο ἤθελα νά
ἐδιάλυσει ἡ άφεντ1 σου μίαν ἀμφιϐολίαν ὁποῦ μέ ἦλθεν εἰς τόν νοῦν μου
· //αὐτοί οἱ ἰούλιοι, ἤ οἱ αὔγουςοι, καί ὅλοι αὐτοί οἱ ἀνδρεῖοι καϐαλλ2ροι
ὁποῦ εἶπες πῶς ἀπόθαναν, ποῦ εὑρίσκονται τώρα; οἱ ἀσεϐεῖς ἀποκρίθη
ὁ Δόν Κισσότης, χωρίς ἄλλον εἶναι εἰς τόν ᾅδην, καί οἱ χριςιανοί ἄν ἦτον
εὐλαϐεῖς καί ὀρθόδοζοι εἶναι ἤ εἰς τό πουργατόριον ἤ στόν οὐρανόν· καλά
εἶπεν ὁ σάντζιος, ἀμή εἰπές με τά μνήματα, εἰς τά ὁποῖα εἶναι τά σώματα
αὐτῶν τῶν ἡγεμόνων, ἔχουν κανδίλαις ἀσιμένιαις, ἤ τά κουϐούκλειά τους
εἶναι ςολισμέ//να μέ βακτηρίαις, μέ ποδίαις ὁποῦ βάνονται ἀπάνω εἰς τά
κουϐούκλειά, καί ἄλλα τοιαῦτα καί ἄν δέν ἔχουν αὐτά, τί ἄλλα ςολίδια
ἔχουν; πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης · οἱ
τάφοι τῶν ἀσεϐῶν ἦτον οἱ περισσότεροι περίφημοι ναοί · τήν ςάκτην τοῦ 95v.
σώματος τοῦ ἰουλίου τοῦ Καίσαρος τήν ἔϐαλαν ἀπάνω εἰς μίαν πυραμίδα
πέτρινην μεγαλωτάτην, ὁποῦ τήν σήμερον ὀνομάζεται ἡ πυραμίς τοῦ ἁγίου
Πέτρου· 679 ὁ τάφος τοῦ αὐτοκράτορας Ἀδριανοῦ ῆτον ἕνα καςέλι τόσον
μεγάλον, ὁποῦ ὀνομάζουνταν μολές Αδριάνε ὁποῦ τώρα ὀνομάζεται εἰς
τήν //ῥώμην τό καςέλι τοῦ ἁγίουἈγγέλου680 · ἡ ΒασίλισσαἈρτεμισία ἔθαψε
τόν ἄνδρα της τόν μαυσολεόν εἰς ἕναν τάφον, ὁποῦ τό κρατοῦν διά ἕνα
ἀπό τά ἑπτά θαύματα τοῦ Κόσμου681 · ἀμή κᾳνένας ἀπό αὐτούς τούς τά-
φους, μήτε ἄλλοι πολλοί ὁποῦ εἶχαν οἱ ἀσεϐεῖς, τούς ἐςόλισαν μέ νεκρό-
σιμα φορέματα, μήτε μέ ἄλλα σημεῖα ὁποῦ νά δείχνουν πῶς εἶναι ἅγια
ἐκεῖνα τά σώματα, ὁποῦ ἦτον εκεῖ ἐνταφιασμένα · αὐτό ἤθελα εἶπεν ὁ σάν-
τζιος εἰπές με τώρα //τί εἶναι μεγαλήτερον, νά ἀναςήσῃ τινάς ἕναν ἀποθα-
μένον, ἤ νά σκοτώσῃ ἕναν ϝίγαντα; ἡ ἀπόκρισις εἶναι φανερή ἀποκρίθη ὁ
Δόν Κισσότης, μεγαλήτερον εἶναι τό νά ἀναςήσῃ τινάς ἕναν ἀποθαμένον
· τό λοιπόν, εἶπεν ὁ σάντζιος ἡ φήμη ἐκείνου ὁποῦ ἀναςαίνει ἀποθαμένος,
δίδει φῶς εἰς τούς τυφλούς, ἰατρεύει τούς χολούς θεραπεύει τούς ἀσθενεῖς
καί ἔμπροσθεν εἰς τόν ταφόν τους καίουν κανδίλαις, καί τά κοιμητήριά
τους εἶναι γεμάτα ἀπό εὐλαϐεῖς ἀν//θρώπους ὁποῦ λατρεύουν γονυκλη-

679El obelisco de la plaza de San pedro en Roma – 680Castillo de Santángelo. – 681En
Halicarnaso.
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τές τό ἅγιον λείψανόν του.· καλήτερη φήμη θέλει εἶσθαι αὐτή εἰς αὐτόν,
καί εἰς τόν ἄλλον Κόσμον παρά ἐκείνην ὁποῦ ἄφησαν, καί θέλουν ἀφή-
σει ὅσοι αὐτοκράτορες ἀσεϐεῖς, καί πλανώμενοι καϐαλλ2ροι ἐςάθησαν εἰς
τόν Κόσμον αὐτό τό ὁμολογῶ καί ἐγώ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, λοιπόν αὐτήν
τήν φήμην, αὐταῖς ταῖς χάριταις αὐτά τά προτερήματα, ὡς καθώς λέγει ὁ
λόγος, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἔχουν τά σώματα, καί λείψανα //τῶν ἁγίων
ὁποῦ μέ τήν ἄδειαν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἔχουν κανδήλαις, λαμπά-
δες, νεκρόσιμα φορέματα, βακτηρίαις, ζωγραφίαις, κοιμητήρια, καί ἄλλα
τοιαῦτα μέ τά ὁποῖα αὐξάνουν τήν πρός αὐτούς φερομένην εὐλάϐειαν, καί
μεγαλώνουν τήν χριςιανικήν τους φήμην · τά σώματα τῶν ἁγίων καί τά
ἅγια λείψανά τους τά κουϐανοῦν οἱ Βασιλεῖς ἐπάνω εἰς τούς ὥμους τους,
ἀσπάζωνται τά κόκαλά τους, ςολίζουν μέ αὐτά ταῖς Ἐκκλησίαις τους, καί
ταῖς ἅγιαις //τράπεζαίς τους · τί θέλεις νά συμπεράνῃς ἀπό ὅσα εἶπες ἐσύ
σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης;682θέλω νά εἰπῶ εἶπεν ὁ σάντζιος πῶς ἡμεῖς
ἔχομεν νά ἁγιάσωμεν, καί θέλομεν ἀποκτήσει τα-

96r. χέως τήν φήμην ὁποῦ ἐπιθυμοῦμεν · διότι δέν ἠζεύρω ἄν τό ἐμαθες ἡ ἀ-
φεντ1 σου ἐχθές, προχθές, ἐκανώνισαν, ἤ ἁγίασαν δύω παπάδες τῶν ὁ-
ποίων οἱ ἄλυσοι ἦτον σιδηροί μέ τούς ὁποίους ἔζωναν, καί ἐϐασάνιζαν τά
σώματά τους, καί τό ἔχουν διά μεγάλην εὐτυχίαν τό νά ἀσπασθῇ τινάς αὐ-
τούς τούς αλύσους, ἤ νά τούς ἀγγίζῃ. καί ἔχουν μεγαλητέραν εὐλάϐειαν
εἰς αὐτούς πα//ρά ὁποῦ ἔχουν (ὡς καθώς λέγουν) εἰς τό σπαθί τοῦ ῥολ-
δάνου ὁποῦ εἶναι κρεμασμένον εἰς τό ὁπλοφυλάκιον τοῦ βασιλέως μας683
ὁποῦ ὁ θεός νά τόν διαφυλάτζῃ · ὥςε σιν3ρε μου εἶναι καλήτερον νά εἶ-
ναι τινάς ταπεινός ἱερέας ὅποιους σχήματος καί ἄν εἶναι, παρά ἀνδρεῖος
καί πλανώμενος καϐαλλ2ρης · ὅτι περισσότερον ἰσχύουν πρός τόν θεόν
δύω σοφίαις παρά δύω χιλιάδες κονταρίαις, ὁποῦ νά κτυπήσουν εἰς γίγαν-
τες εἰς φαντάσματα, καί εἰς //ὀπτασίαις · ὅλα αὐτά ἔτζι εἶναι ὡς καθώς
λέγεις ἐσύ, τόν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἀμή δέν ἠμποροῦμεν νά γίνω-
μεν ὅλοι ἱερεῖς, διότι εἶναι πολλαῖς ᾑ ςράταις διά μέσου τῶν ὁποίων ὁ θεός
φέρνει τούς δούλους του εἰς τόν οὐρανόν · αὐτή ἡ καϐαλλ6ρία εἶναι ἕνα
πρᾶγμα684τάγμα καί εἰς τόν παράδεισον εὑρίσκονται καϐαλλ2ροι ἁγίοι,
καί αὐτό ἔτζι εἶναι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅμως ἐγώ ἄκουσα πῶς εἰς τόν οὐ-
ρανόν εἶναι περισσότεροι ἱερεῖς παρά //πλανώμενοι καϐαλλ2ροι· τό αἴτιον
εἶναι ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ἐπειδή καί εἶναι περισσότερος ὁ ἀριθμός

682El signo de interrogación, con mucha frecuencia fuera de su lugar. Debería ir cuando termina
la pregunta. – 683Según la edición de Francisco Rico, en la Armería Real existe aún una espada
que en el siglo XVI se creía de Roldán. – 684Tachadura quizá error por τάγμα.
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τῶν ἱερέων, παρά τῶν καϐαλλ2ρων · εἶναι περισσοί καί οἱ πλανώμενοι εἶ-
πεν ὁ σάντζιος, εἶναι ἀληθινόν περισσοί ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ὅμως
εἶναι ὅλοι γνωςοί, ἐκείνοι ὁποῦ εἶναι ἅζιοι νά ὀνομασθούν καϐαλλ2ροι ·
μέ αὐταῖς καί ἄλλαις παρόμοιαις ὁμιλίαις ἐπέρασαν ἐκείνην τήν νύκτα ·
καί τήν δεύτερην ἡμέ//ραν δίχως νά τούς συνέϐη κᾳνένα πρᾶγμα ἄζιον δι-
ηγήσεως, διά τό ὁποῖον ἐκακοφάνει τόν Δόν Κισσότην · τέλος πάντων τήν
δεύτερην ἡμέραν πρός τό βράδυ εἶδαν τό μεγάλον κάςρον τοῦ τοπόζου καί
ὁ Δόν Κισσότης ἐχάρη, ὁ σάντζιος ἐπικράθη μέ τό νά μήν ἤζευρε τό σπῆτι
τῆς Δουλτζινέας, μήτε τό εἶχεν ἰδῆ ἐπί ζωῆς του, ὡς καθώς μήτε τό εἶχεν
ἰδῆ ἐπί ζωῆς του, ὡς καθώς δέν τό εἶχεν ἰδῆ μήτε ὁ καϐαλλ2ρης του, εἰς
τρόπον ὁποῦ ὁ ἕνας μέ τό νά ἤθελε νά τό ἰδῆ, καί ὁ ἄλλος μέ τό νά μήν εἶχε
τό ἰδῇ, ἕςεκαν πικραμένοι, καί οἱ δύω· ὁ κακοῤῥοίζικος ὁ σάντζιος
δέν ἠζευρε τί νά κάμῃ ὅταν τόν ἤθελεν ἐρωτήσῃ ὁ Δόν Κισσότης διά τό 96v.
σπῆτι τῆς Δουλτζινέας· τέλος πάντων ἀποφάσισαν νά ἔμπουν εἰς τό Κά-
ςρον πρός τό βράδυ, καί ἐν ὅσῳ νά ἔλθῃ ἡ ὥρα ἐκάθησαν ὑποκάτω εἰς
ἕνα πλάτανον σιμά εἰς τό τοπόζο, καί ὅταν ἦλθεν ἡ διορισμένη ὥρα, ἐμπή-
καν εἰς τό Κάςρον εἰς τό ὁποῖον τούς ἐσυνέϐη//καν πολλά πράγματα ἄξια
διηγήσεως.685

Κεφάλαιον θ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται ἐκεῖνα ὁποῦ θέλουν
φανῆ εἰς αὐτό

ἦταν686 ἴσ5 πρός τά μεσάννυκτα, ὅταν ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος
ἐκίνησαν ἀπό τό βουνόν · εἰς τήν χώραν ἦτον μεγάλη ἡσυχία ἐπειδή καί
ὅλοι οἱ ἐγκάτοικοι ἐκοιμοῦνταν, ἡ νύκτα ἦτον σκοτεινούτζικη ἀγκαλά καί
ὁ σάντζιος ἀγαποῦσε νά ἦτον ὀλίγον σκοτάδι, διά νά εὖγῃ πρόφασιν πῶς
διά τό σκότος δέν εὑρίσκει τό σπῆτι · δέν ἀκούωνταν ἄλλο εἰς ὅλην //τήν
χῶραν, παρά τά γαυγίσματα τῶν σκύλων ὁποῦ ἐκούφαιναν τά αὐτία τοῦ
Δόν Κισσότη καί ἐσύγχιζαν τήν καρδίαν τοῦ σάντζιο · ποῦ καί ποῦ ἀγκά-
ριζεν ἀπό κᾀνένα γομάρι, ἐμούγκριζαν χοῖροι, ἐμιάριζαν οἱ γάταις, τῶν
ὁποίων αἱ φωναῖς, ὤντας μέ διαφόρους ἦχους αὔζηναν ἀπό τήν σιωπήν

685El capítulo ocupa cinco líneas de la página y termina con sumarca acostumbrada en los finales.
– 686La letra inicial, aunque minúscula, está dibujada de forma especial, como acostumbra en el
principio de los capítulos.
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τῆς νυκτός, καί ὅλα αὐτά ὁ ἐραςής καϐαλλ2ρης τά ἐκρατοῦσε διά κακά
σημεῖα, ὅμως μέ ὅλον τοῦτο εἶπε πρός τόν Σάντζιον, παιδί μου σάντζιο
πάμε προς τό παλάτι τῆς Δουλ//τζινέας, ὅτι ἐνδέχεται νά τήν εὕρωμεν ἔξυ-
πνην · σέ τί διάϐολο παλάτι λέγεις νά ὑπάγωμεν ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι
τό παλάτι εἰς τό ὁποῖον εἶδα ἐγώ τήν μεγαλειότητά της ἦτον ἕνα μικρούτζι-
κον σπητάκι· θε νά εἶχε παραμερίσει αὐτή τότε εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης εἰς
κᾀνένα μικρόν ὁδάν τοῦ παλατίου της, καί θέλει ἐγλένδιζε μέ τά κορίτζ5
της, ὡς καθώς εἶναι συνήθεια καί κάμουν οἱ μεγάλαις ἀρχόντισσαις καί οἱ
πριντζιπέσσες· σιν3ρε εἶπεν ὁ σάντζιος ἐπειδή καί θέλεις ἡ ἀφεν//τ1 σου
ἐναντίον τῆς θελήσεώς μου, ὅτι τό σπῆτι τῆς σιν3ρας δουλτζινέας νά εἶναι
παλάτι, ἄς

97r. εἶναι, ἀμή θαῤῥρεῖς νά εὑροῦμεν τήν πόρταν ἀνοικτήν τέτοιαν ὥραν; καί
πρέπει νά ὑπάγωμεν νά κτυποῦμεν τέτοιαν ὥραν τήν πόρταν, διά νά μας
ἀκοῦσουν νά μᾶς ἀνοίξουν; καί νά συγχίσουμεν τόν Κόσμον; ἴσως ὑπάγο-
μεν τήν κτηπήσωμεν τήν πόρταν τῶν παλακίδων μας ὡς καθώς κάμνουν οἱ
ϝ7σμάδες, ὁποῦ πηγαίνουν καί κτυποῦν εἰς ταῖς πόρτας τῶν παλακίδων
τούς //καί ἐμπαίνουν ὁ τι ὥρα θέλουν, ὅσον παράκαιρα καί ἄν εἶναι· ἄς εὑ-
ροῦμεν πρῶτον τό παλάτι, εἶπεν ὁ ΔόνΚισσότης, καί τότε ἐγώ θέλω σέ εἰπῆ
σάντζιο, ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νά κάμωμεν· καί γ1 ἔπαρε καλά λογαριασμόν
σάντζιο, ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νά κάμωμεν (ἐπειδή καί ἐγώ δέν καλοϐλέπω)
ὅτι ἐκεῖνος ὁ μεγάλος ἴσκιος ὁποῦ φαίνεται, θέλει νά εἶναι ὁ ἴσκιος τοῦ
μεγάλου παλατίου τῆς Δουλτζινέας · προοδηγοῦ λοιπόν ἡ ἀφεντ1 σου,
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι //ἴσως καί νά εἶναι ἔτζι, ἀγκαλά καί ἐγώ μέ ὅλον
ὁποῦ θέλω τό ἰδῆ μέ τά μάτ5 μου, καί θέλω τό ἀγγύσει μέ τά χέρ5 μου,
μέ ὅλον τοῦτο τοιουτοτρόπος θέλω τό πιςεύσει ὡς καθώς πιςεύω νά εἶ-
ναι τώρα ἡμέρα · ὁ Δόν Κισσότης ἐπῆγεν ἐμπροςά, καί περιπατῶντας ὡς
διακόσια πατήματα ἔφθασαν εἰς τόν ἴσκιον, καί εἶδεν ἕναν μεγάλον πῦρ-
γον καί εὐθύς ἐγνώρισε πῶς ἡ τοιαύτη οἰκοδομή δέν ἦτον παλάτι, ἀλλά ἡ
μεγαλήτερη ἐκκλησία τῆς χῶρας, καί εἷπεν ἡμεῖς ἤλθαμεν εἰς//τήν ἐκκλη-
σίαν σάντζιο· τό βλέπω καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί νά μας φυλάζῃ
ὁ θεός νά μήν ὑπάγωμεν καί εἰς τά μνήματά μας, ὅτι δέν εἶναι καλόν ση-
μεῖον νά περιπατοῦμεν τέτοιαν ὥραν εἰς τά κοιμητήρια, καί μάλιςα ὁποῦ
ἐγώ σέ εἶπα πῶς τό σπῆτι αὐτῆς τῆς σιν3ρας εἶναι μέσα εἰς ἕνα τζικμά
σοκάκι · τήν κατάραν τοῦ θεοῦ νά ἔχῃς ἄγνωστε, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
ποῦ ἄκουσες ἐσύ ποτέ, ὅτι τα Βασιλικά παλάτια νά εἶναι κτισμένα μέσα
εἰς τζικμά //σοκάκια · σιν3ρε, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος κάθε τόπος ἔχει καί
τήν συνήθειάν του, καί ἴσως ἐδώ εἰς τό τοπόζο εἶναι συνήθεια καί κτίζουν
τά παλάτια, καί τά μεγάλα κτήρια εἰς τζικμά σοκάκια· καί σέ παρακαλῶ
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νά μέ ἀφίσῃς νά κοιτάζω εἰς αὐτά τά σοκάκια, καί ςράταις ὁποῦ εἶναι ἐδώ,
διότι ἐνδέχεται νά εὕρω εἰς κᾀμμίαν ἀγγωνήν αὐτό τό παλάτι (ὁποῦ νά τό
φάγουν τά σκιλ1) διατί μᾶς κάμει καί τραϐοῦμεν τόσον κόπον · μή συντυ-
χαίνεις μέ τόσην αὐθάδειαν διά τά πράγμα//τα τῆς σιν3ρας μου, εἶπεν ὁ
Δόν Κισσότης, διότι ὕςερον χαλνοῦμεν ταῖς ἀγάπαις ἐγώ θέλω ἡ-
συχάσει ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἀμή μέ τήν ὑπομονήν ἠμπορῶ νά ὑποφέρω 97v.
νά ἀκούω τήν ἀφεντ1 σου νά λέγῃς, ὅτι μόνον μέ μίαν φοράν ὁποῦ εἶδα
τό σπῆτι τῆς Κυρᾶς μου, νά ἔχω νά τό ἠζεύρω πάντοτε, καί νά τό εὑρίσκω
τά μεσάνυκτα, μήν ἐμπορῶντας νά τό εὕρῃς ἡ ἀφεντ1 σου ὁποῦ θέλει
τό εἶδες χίλιαις φοραῖς · ἐσύ θέλεις νά μέ κάμῃς νά ἀραθυμήσω εἶπεν ὁ
Δόν Κισ//σότης, ἄκουσε καλά ἀχρεῖε, δέν σέ εἶπα ἐγώ χίλιαις φοραῖς, πῶς
ποτέ ἀφ’οὗ ἐγεννήθηκα εἰς τόν Κόσμον δέν εἶδα τήν ἀσύγκριτον Δουλτζι-
νέαν, μήτε ἐπάτησα εἰς τήν αὐλήν τοῦ παλατίου της, καί πῶς τήν ἀγάπησα
ἀκούωντας μόνον τήν μεγάλην φήμην τῆς εὐμορφαίας της καί τῆς τιμῆς
της · ἐγώ αὐτό ἠζεύρω νά σέ εἰπῶ, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι ἐπειδή καί ἡ
ἀφεντ1 σου δέν τήν εἶδες, οὔτε ἐγώ δέν τήν εἶδα · αὐτό δέν ἠμπορεῖ νά
εἶναι τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἐσύ μέ //εἶχες εἰπῆ πῶς τήν εἶδες, ὁποῦ
έκοσκίνιζε σιτάρι, ὅταν μέ ἤφερες τήν ἀπόκρισιν τοῦ γράμματος, ὁποῦ τῆς
ἔςειλα μέ λόγου σου, μήν ἀποϐλέπεις εἰς αὐτό σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, διότι πρέπει νά ζεύρῃς ἡ ἀφεντ1 σου, πῶς ἡ ὄρασίς μου, καί ἡ ἀπό-
κρισις ὁποῦ σέ ἤφερα ἦτον ἐξ ἀκοής, ἐπειδή καί τόσον ἠζεύρω ποῖα εἶναι
ἡ σιν3ρα δουλτζινέα ὅσον ἠζεύρω τί εἶναι εἰς τά οὐράνια · Σάντζιο, Σάν-
τζιο, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, εἶναι καιρός διά χορατάδες, καί εἶ//ναι
καιρός ὁποῦ κακοφαίνονται οἱ χορατάδες, ὅτι μέ νά λέγω ἐγώ πῶς δέν
εἶδα μήτε ἐσύγτυχα μέ τήν κυράν τῆς καρδ1ς μου, δέν πρέπει νά λέγῃς
καί ἐσύ πῶς δέν τήν εἶδες μήτε τήν ἐσύντυχες · εὑρισκόμενοι αὐτοί οἱ δύω
εἰς αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις εἶδαν ὁποῦ ἔρχουνταν νά περάσῃ ἀπ’ἐκεῖ ὁποῦ
ἕστεκαν αὐτοί ἕνας μέ δύω μουλάρια, ὁποῦ ἀπό τήν σύγχεσιν ὁποῦ ἔκα-
μνε τό ἀλέτρι ὁποῦ ἐσύρνουνταν κατά γῆς, ἐλόγιασαν πῶς θέλει νά εἶναι
κᾀνένας χω//ρ1της, ὁποῦ θέλει ἐσυκώθη πρίν νά ζημερώσῃ νά ὑπάγῃ εἰς
τήν δουλ1ν του, ὡς καθώς ἦτον ἡ ἀλήθεια · ὁ χωρ1της εἴρχουνταν τρα-
γωδῶντας ἐκεῖνο τό τραγοῦδι ὁποῦ λέγει· κακά τήν ἔπαθες φραντζέζε εἰς
τήν ῥοντζισϐάλε· 687

687Cervantes escribe los dos primeros versos del romance de Guarinos, donde se cuenta la
derrota de los Doce Pares de Francia en el paso de Roncesvalles: «mala la hubisteis franceses,
en esa de Roncesvalles» El copista no mantiene los versos pero hace punto y aparte como señal.
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νά μή χαρῶ τήν ζωήν μου, σαντζιο,688 εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἀκούωντας
τό τραγοῦδι, ἄν μᾶς συννέϐη ἀπόψε κᾀνένα καλόν πρᾶγμα, δέν ἀκούεις
τί τραγουδεῖ ἐκεῖνος ὁ χωρ1της · ἐγώ τόν //ἀκούω πολλά καλά εἶπεν ὁ
σάντζιος, ἀμή τί ὁμοιάζει εἰς τήν ὑπόθεσίν μας αὐτό τοῦ ῥοντζι-

98r. βάλε, ἠμποροῦσε νά τραγῳδήσῃ, καί τό τραγοῦδι τοῦ Καλαΐνου ὁποῦ ἤθε-
λεν εἶσθαι ὅλον τό αὐτό διά νά ἐπιτύχωμεν καλόν, ἤ κακόν τό ἐπιχείρημά
μας · ἔφθασεν ἐπάνω εἰς αὐτό καί ὁ χωρ1της τόν ὁποῖον ἐρώτησεν ὁ Δόν
Κισσότης, ἠζεύρεις νά μέ εἰπῇς ἐσύ παλικαράκι (ὁποῦ νά σέ δώσῃ ὁ θεός
καλήν τύχην) πῶς εὑρίσκονται τά παλάτια τῆς πριντζιπέσσας Δόνας δουλ-
τζινέας τοῦ τοπόζο · σι//ν3ρε, ἀποκρίθη τό παλικαράκι, ἐγώ εἶμαι ζένος,
καί δέν εἶναι πολύς καιρός ἀφ’οὗ ἦλθα ἐδώ καί δουλεύω ἕναν χωρ1την
πλούσιον εἰς τήν γεωργικήν, εἰς αὐτό τό ἀντικρυνόν τό σπῆτι κατοικᾶ ὁ πα-
πᾶς καί ὁ ἐκκλησιάρχης τῆς χώρας, καί αὐτοί θέλουν νά σας ἑρμηνεύσει
ποῦ κάθεται αὐτή ἡ πριντζίπεσσα, διότι ἠζεύρουν ὅλους τούς ἐγκάτοικους
αὐτῆς τῆς χώρας τοῦ τοπόζου, ἀγκαλά καί ἐγώ πιςεύω βεϐαιώτατα, πῶς
εἰς ὅλην τήν χώραν δέν κατοικᾶ καμία πριντζιπέσσα · εὑρίσκον//ται πολ-
λαῖς μεγάλαις ἀρχόντισαις, ὁποῦ κάθε μία ἠμπορεῖ νά γίνῃ πριντζιπέσα
εἰς τό σπῆτι τῆς · ὤ ἀνάμεσα εἰς αὐταῖς, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, θε νά εὑ-
ρίσκεται φίλε καί αὐτή ὁποῦ σέ ἐρωτῶ · ἐνδέχεται νά εἶναι ἀποκρίθη τό
παλικαράκι, καί ἔχετε ὑγείαν, ὅτι ἀρχινᾶ νά ζημερώνῃ, καί κτυπῶντας τά
μουλάριά του, δέν ἐςάθη πλέον, νά τόν ἐρωτήσουν πλέον ἄλλο · ὁ σάν-
τζιος βλέπωντας τόν καϐαλλ2ρην του πῶς ἔμεινε πικραμμένος τοῦ εἶπε ·
σιν3//ρε ἡ ἡμέρα νά ὁποῦ ξημερώνῃ, καί δέν εἶναι καλόν νά καθίσωμεν
ἕως ὁποῦ ἀνατείλει ὁ ἥλιος, καί νά μας εὕρῃ εἰς τήν μέσην τήν689 ςράτας,
καλλήτεραν ἤθελεν εἶσθαι νά εὐγοῦμεν ἔξω ἀπό τήν χώραν, καί νά ὑπάγῃς
νά καθίσῃς ἡ ἀφεντ1 σου εἰς κᾀνένα δάσος ἐδώ σιμά, καί ἐγώ θέλω γυρί-
σει τήν ἡμέραν, καί θέλω κάμη ἄνω κάτω τό χωρίον, ἕως ὁποῦ νά εὕρω
τό σπῆτι, ἤ τό παλάτι τῆς σιν3ρας μου, καί εὑρίσκοντάς το θέλω ὁμιλήσει
μέ τήν ἀφεντ1 της, καί //θέλω τῆς εἰπῶ ποῦ καί πῶς ἡ ἀφεντ1 σου τήν
καρτερεῖς ὅτι νά σέ δώσῃ ἄδειαν καί τρόπον νά τήν ἰδῆς δίχως νά ἐγκιχθῇ
τελείως ἡ τιμή της · ἐσύ εἶπες σάντζιο, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, χί-
λιαις ἔνοιαις εἰς ἕνα γῦρον μιᾶς σύντομας ὁμιλίας · τήν συμβουλήν ὁποῦ
μέ ἔδωσες τήν δέχομαι μέ καλήν μου καρδίαν · ἔλα παιδί μου καί πᾶμε νά
εὑροῦμεν κᾀνένα δάσος καί ἐσύ νά γυρίσῃς ὡς καθώς λέγεις, νά εὕρεις τό
σπῆτι τῆς σιν3ρας μου, καί νά ὁμιλήσῃς μέ αὐ//τήν, ἀπό τῆς ὁποῖας τήν
εὐγένειαν, καί φιλανθρωπότητα ἐλπίζω χίλιαις χάριτες · ἐϐιά-

688La expresión original: «que me maten sancho». – 689Error evidente.
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ζουνταν ὁ σάντζιος διά νά εὐγάλῃ ἀπό τήν χώραν τόν καϐαλλ2ρην του 98v.
διά νά μήν φανερωθῇ ἡ ψευδές ἀπόκρισις, ὁποῦ ἐκ μέρους τῆς Δουλτζι-
νέας, τοῦ εἶχεν ὑπάγῃ εἰς τήν σιέρα μορέναν, καί ἔτζι παρευθύς εὐγῆκαν,
καί ηὗραν ἕνα δάσος ὡς δύω μίλια μακρυά ἀπό τήν χῶραν εἰς τό ὁποῖον
ἐμπῆκεν · Δόν Κισσότης ἕως ὁποῦ νά γυρίσῃ ὁ σάντζιος εἰς τήν χώραν690
νά //συντύχῃ τήν δουλτζινέαν, εἰς τό ὁποῖον ἐλτζιλίκι, ἐσυννέϐηκαν πράγ-
ματα ὁποῦ ἀπαιτοῦν νέαν προσοχήν.691

Κεφάλαιον ι:ον γοη̈τευτής

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται τήν πονηρίαν ὁποῦ ὁ Σάν-
τζιος ἐμεταχειρίσθη διά νά γοη̈τεύσῃ τήν σιν3-

ρα Δουλτζινέαν, καί ἄλλα συμβεϐη-
κότα, τόσον ϝελοιώδη, ὅσον καί

ἀλεθῆ.

φθάνωντας ὁ συγγραφεύς αὐτῆς τῆς μεγάλης ἱςορίας νά διηγηθῇ ἐκεῖνα
ὁποῦ εἰς αὐτό τό κεφάλαῖον διηγεῖται, λέγει πῶς ἤθελε νά σιωπήσῃ φοϐού-
μενος μήπως καί δέν τά πιςεύσουν, διότι ᾑ τρέλλαις τοῦ Δόν Κισσότη ἔφθα-
σαν ἐδώ, εἰς ἐκεῖνο τό τέλος, καί σημεῖον τῶν μεγαλητέρων, ὁποῦ ἐμπορεῖ
νά συλλογισθῇ τινάς, μάλιςα καί ὑπερέϐηκαν. Τέλος //πάντων ἀγκαλά καί
εἶχεν αὐτόν τόν φόϐον καί ὑποψίαν, μέ ὅλον τοῦτο τά ἔγραψεν εἰς τόν
ἴδιον τρόπον ὁποῦ ταῖς ἔκαμε, δίχως νά προσθέσῃ, ἤ νά ἀφαιρέσῃ κᾀνένα
ἄτομον τῆς ἀληθεῖας, μή ψηφῶντας τελείως ταῖς ἐναντιώτηταις διά ταῖς
ὁποῖαις ἠμποροῦσαν νά τόν ἀποδείξουν διά ψεύςην, καί εἶχε δίκαιον διότι
ἡ ἀλήθεια γίνεται λεπτή, ὅμως δέν κόπτεται, καί πάντοτε πλέει ἐπάνω εἰς
τό ψεῦμα, ὡσάν τό λάδι εῖς τό νερόν. καί ἔτζι ἀκο//λουθῶντας τήν ἱςορίαν
του λέγει · ὅτι εὐθύς ὁποῦ ὁ Δόν Κισσότης ἐμπῆκεν εἰς τό δάσος
σιμά εἰς τό τοπόζο ἐπρόςαξε τόν σάντζιον νά γυρίσῃ εἰς τήν χώραν, καί νά 99r.
μή φανῇ ἔμπροσθέν του, ἀνίσως καί δέν ὁμιλήσει πρῶτον ἐκ μέρους του μέ
τήν σιν3ρα δουλτζινέαν καί λέγωντάς τήν νά εὐαρεςηθῇ νά τήν ἰδῇ ὁ Δοῦ-
λος της ὁ καϐαλλ2ρης, καί νά καταδεχθῇ νά τοῦ ςείλῇ τήν εὐλογίαν της
διά νά ἠμπορῇ νά ἐλπίζῃ διά μέσου της εὐτυχεστάτην ἔκϐασιν εἰς ὅλους
τούς πολέμους//καί ἐπιχειρήματα · ὁ σάντζιος ὑποσχέθη νά τό κάμῃ, ὡς

690χώραν / χῶραν en dos líneas seguidas. – 691Con seis líneas de la página, y el grabado que
siempre significa final, termina el capítulo.
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καθώς τόν ἐπρόςαξε καί νά τόν φέρῃ καλήν ἀπόκρισιν, ὡσάν καί τήν πρῶ-
την φοράν· πήγαινε εἰς τό καλόν παιδί μου εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί νά
μή σκεπασθῇς ὅταν ὑπάγῃς ἔμπροσθεν εἰς τόν ἥλιον τῆς εὐμορφίας, ὁποῦ
ὑπάγεις νά εὕρῃς · καλότυχος εἶσαι ἐσύ ἀπό ὅλους τούς ὁπλοφόρους τοῦ
Κόσμου, ἐνθυμοῦ καλά, καί μήν ἐλησμονήσεις μέ τί τρόπον σέ δέχεται, ἄν
ἀλλάξῃ τήν ὄ//ψιν της, ὅταν τῆς εἰπῆς τά λόγια ὁποῦ σέ εἶπα, ἄν συγχίζε-
ται ἀκούωντας τό ὄνομά μου, ἄν πλέκῃ εἰς τό μαξιλάρι, ἤ ἄν κάθεται εἰς
τό πολύτιμόν της κρεϐϐάτι, ἄν ςέκῃ ὀλόρθη ποτέ μεν εἰς τό ἕνα ποδάρι,
ποτέ δέ εἰς τό ἄλλον, αὐτά ὅλα νά τά ςοχασθῇς καλά, ἄν σέ ξαναλέγῃ τήν
ἀπόκρισιν ὁποῦ σέ δίδει, δύω ἤ τρεῖς φοραῖς, ἄν μεταϐάλλεται ἀπό εὐγε-
νής εἰς σκληράν, ἀπό ἀγροῖαν εἰς ἐρωτικήν, ἄν ἀγγίζῃ τά μαλ1 της με τά
χέρ5// της ἀπό τήν χαράν της (ἀνίσως ὅμως καί δέν τά ἔχει ἄπλεκτα) τέλος
πάντων παιδί μου ςοχάσου καλά, ὅλα τά καμώματά της, καί σείσματά της
ὅτι ἄν ἐσύ μέ τά εἰπῆς ἴδια ὡς καθώς τά κάμει αὐτή, ἐγώ θέλω καταλάϐῃ
ἐκεῖνο ὁποῦ αὐτή κρατεῖ ἀπόκρυφον εἰς τήν καρδίαν της, διά τό ὅσον ἀγγί-
ζει εἰς τόν ἔρωτά μου, διότι πρέπει νά ἠζεύρῃς σάντζιο, ἄν δέν τό ἠζεύρῃς
ὅτι ἀνάμεσα εἰς τούς ἀγαπητικούς τά καμώματα καί τά ἕζωθεν κινήματα//
ὁποῦ δείχνουν, ὅταν αναφέρνουν διά τήν ἀγάπην τους εἶναι μαντατοφό-
ρος ἀληθέςατος ὁποῦ φέρουν τά μαντάτα διά ἐκεῖνα ὁποῦ ἔχουν μέσα εἰς
τήν καρδίαν τους · ὕπαγε φίλε καί ἄμποτες νά δώςῃ ὁ θεός νά σέ ὀδηγῇ μία
καλήτερη τύχη ἀπό τήν ἐδικήν μου καί νά σέ δῶσῃ κᾀμμίαν ἄλλην καλλήτε-
ρην ἔκϐασιν ἀπό ἐκείνην ὁποῦ ἐγώ ὑποπτεύομαι καί ἀπαντέχω εἰς αὐτήν
τήν κακοῤῥοίζικην μοναξίαν εἰς τήν ὁποῖαν μέ ἀφίνεις · ἐγώ πηγαίνω //καί
θέλω γυρίσει ὀγλίγωρα, εἶπεν ὁ σάντζιος, καί χαῖρε σιν3ρε μου, καί συλλο-
γίσου ὁποῦ λέγουν μία καλή καρδία, διώκει τήν κακοῤῥοιζικίαν, καί ὁποῦ
δέν εἶναι πουγγί, δέν εἶναι μήτε

99v. ἄσπρα· καί λέγουν τέλος πάντων πῶς ἀπ’ἐκεῖ ὁποῦ δέν ἐλπίσει τινάς πηδᾶ
ὁ λάγώς692· ἐγώ τό λέγω αὐτό, διότι ἄν αὐτήν τήν νύκτα δέν ηὕραμεν τά
παλάτια τῆς σιν3ρας μου, τῶρα ὁποῦ εἶναι ἡμέρα λογιάζω νά τά εὕρω, καί
ἀφ’οὗ τά εὕρω, ἠζεύρε ἐγώ τί νά κάμω· βέϐαια, σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισ-
σότης, ἐσύ ἔχεις πάντοτε πρόχειραις ταῖς παροιμίαις σου εἰς ὅλα ἐ//κεῖνα
ὁποῦ ὁμιλοῦμεν, ἔτζι νά μέ δώσῃ ὁ θεός ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμῶ· λέγωντας
αὐτό ἐγύρισεν ὁ σάντζιος τό γομάρι του, καί ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινε καϐαλ-
λάρης ἀκουμπῶντας εἰς ταῖς σκάλαις, καί εἰς τό κοντάρι του γεμάτος ἀπό
θλιϐεραῖς, καί συγχισμέναις φαντασίαις, εἰς ταῖς ὁποῖαις θέλομεν τόν ἀφί-
σει, καί θέλομεν ὑπάγῃ μέ τόν σάντζιον πάντζαν, ὁ ὁποῖον693 ἀνεχώρισεν

692En Cervantes: «donde menos se piensa salta la liebre». – 693Sic.
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ἀπό τόν καϐαλλ2ρην του μέ τήν ἰδίαν σύγχεσιν, καί εὐ//θύς ὁποῦ εὐγῆκεν
ἀπό τό δάσος, ἐγύρεσε καί εἶδεν ὁπίσω, καί βλέπωντας πῶς δέν ἐφάνουν-
ταν ὁ Δόν Κισσότης ἐζεπαίζευσεν ἀπό τό γομάρι, καί καθίζωντας εἰς τήν
ῥίζαν ἑνός δένδρου, ἄρχησε νά συντυχαίνῃ μοναχός του, καί νά λέγῃ · ἄς
κοιτάζωμεν τώρα ἀδελφέ σάντζιο, ποῦ πηγαίνεις ἡ ἀφεντ1 σου; πηγαίνεις
ἴσως νά εὕρῃς τό γομάριον ὁποῦ ἔφυγεν; ὄχι βέϐαια, τί λοιπόν γυρεύεις νά
εὕρῃς; γυρεύω ὡσάν νά ἧτον τό οὐδέν, //μίαν πρεντζιπέσσαν, ὁποῦ νά ἔχῃ
τόν ἥλιον τῆς εὐμορφίας, ὁμοῦ καί ὅλον τόν οὐρανόν, καί ποῦ λογιάζεις νά
τήν εὕρῃς αὐτήν σάντζιο, ποῦ; εἰς τήν μεγάλην χώραν τοῦ τοπόζου καί ἀπό
ποῖον μέρος ὑπάγεις νά τήν εὕρῃς; ἐκ μέρους τοῦ περιφήμου καϐαλλ2ρου
Δόν Κισσότη τῆς μάντζιας ὁποῦ χαλνᾶ τά ἀδικήματα καί ταΐζει τούς πει-
νασμένους καί ποτίζει τούς διψασμένους· 694ὅλα αὐτά ςέκουν καλά, ἀμή
ἠζεύρεις ἐσύ τό σπῆτι της σάντζιο; ὁ καϐαλλ2ρης μου //λέγει πῶς εἶναι
κάποια παλάτια βασιλικά ἤ περίϐλεπτα κτήρια, τήν εἶδες ἐσύ κᾀμμίαν φο-
ράν; δέν τήν εἶδα μήτε ἐγώ, μήτε ὁ καϐαλλ2ρης μου κᾀμμίαν φοράν, καί
σέ φαίνεται μέ στράταν αὐτό ὁποῦ κάμεις; ὅτι ἄν οἱ τοποζιάνοι τό μάθουν
πῶς ἐσύ ἦλθες ἐδώ ἔχοντας σκοπόν νά πλανέσῃς ταῖς πριντζιπέσαις τους,
καί νά συγχήσῃς ταῖς δάμαις τους, θέλουν ἔλθῃ καί θέλουν κατατζακίσει
τά πλευρά σου μέ ταῖς ξυλ5ῖς, τόσον ὁποῦ νά μή σέ ἀφήσουν κᾀ//νένα
μέρος γερόν· βέϐαια αὐτοί ἤθελαν ἔχῃ μεγάλον δίκαιον ὅταν δέν ἤθελαν
συλλογισθῇ ὅτι ἐγώ εἶμαι ἐπεσταλμένος, καί ὅτι695τόν ἐλιτζήν δέν τόν τυ-
χαίνει κᾀμμία παί-
δευσις · μήν πιςεύεσαι εἰς αὐτό, σάντζιο διότι τό μαντζιακόν ἔθνος εἶναι 100r.
τόσον χολερόν696, ὅσον καί τιμημένον, καί ἠζεύρει καί κάμη ἐκδικήσεις εἰς
τάς ἀτιμίας ὁποῦ τοῦ κάμουν · μά τήν ζωήν μου ἀνίσως καί πάρουν τίποτα
εἴδησιν ἀλίμονον εἰς τόν σάντζιον, ὁ θεός νά σέ φυλάζῃ, ὅμως αὐτό πρέπει
εἰς ἄλλον τινά, καί ὄχι εἰς ἐμένα, ὅτι ἐγώ δέν γυρεύω πρόϐατον μέ τρία πο-
δάρια διά //τό γοῦστο τῶν ἀλλωνῶν697, καί τό περισσότερον, ὁποῦ τόσον
εἶναι νά γυρεύῃ τινάς δουλτζινέαν εἰς τό τοπόζο ὅσον μαρίαν εἰς τήν ῥαϐέ-
ναν · ὁ Διάϐολος, ὁ Διάϐολος μέ ἔϐαλεν εἰς τοιαῦτα ἀνακατόματα, καί ὄχι
ἄλλος τινάς· ὁ σάντζιος ἔκαμεν εἰς τόν ἑαυτόν του αὐτήν τήν ὁμιλίαν καί
πάλιν ἐγύρισε καί εἶπεν ὅλα αὐτά διορθώνουνται ἕξω ἀπό τόν θάνατον,

694El manuscrito rumano lo escribe al contrario: ταΐζει τους διψασμένους καί ποτίζει τούς
πεινασμένους. – 695τόν ελτζήν δέν του τυχαίνει κᾀμμία παίδευσις. En Cervantes la no culpa-
bilidad de Sancho por ser unmandado se expresa con dos versos de ciertos romances: «mensajero
sois, amigo, no merecéis culpa, no». – 696Sin duda error por χολερικόν. – 697En Cervantes la
expresión de Sancho es: «¡ándeme yo buscando tres pies al gato por el gusto ajeno!»
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ὑπό τόν ζηγόν698 τοῦ ὁποίου ἔχομεν νά περάσωμεν ὅλοι μας, καί ἐναντίον
τῆς θελήσεως μας εἰς τό τέ//λος τῆς ζωῆς μας · ἐγώ τό ἐγνώρισα ἀπό χίλια
σημεῖα πῶς αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης μου εἶναι τρελλός διά δαίσιμον, καί ἐγώ
παρομοίως δέν εἶμαι κατώτερος ἀπό λόγου του, ἐπειδή καί εἶμαι τρελώτε-
ρος ἀπό αὐτόν, ὁποῦ τόν ἀκολουθῶ καί τόν δουλεύω ἄν ὁ κοινός λόγος
ὁποῦ λέγουν εἶναι ἀληθινός · εἰπές με μέ ποῖον συναναςρέφεσαι, καί θέλω
εἰπῇ τί ἄνθρωπος εἶσαι καί ὁ ἄλλος λόγος ὁποῦ λέγει ὄχι μέ ὅποιον γεννᾶ-
σαι, ἀλλά μέ ὅποιον συναναςρέφεσαι · ὤν//τας λοιπόν τρελλός ὡς καθώς
εἶναι τῇ ἀληθείᾳ, καί ὤντας ᾑ τρέλα τοιαῦτη ὁποῦ πέρνει ἕνα πρᾶγμα διά
ἄλλον, καί λογιάζει τό μαῦρον διά ἄσπρον, καί τό ἄσπρον διά μαῦρον, ὡς
καθώς τό εἶδα ὅταν εἶπε πῶς οἱ ἀνεμόμηλοι ἦτον γίγαντες, καί οἱ ἰατροί
ἀράπιδες, καί τά κοπάδια τῶν προϐάτων ςρατεύματα ἐχθρῶν, καί ἄλλα
πολλά τοιαῦτα· δέν εἶναι δύσκολον τό νά τόν κάμῃ νά πιςεύσῃ πῶς μία
χωρ1τισσα, τήν πρώτην ὁποῦ ἤθελα ἀπαντήσῃ νά//εἶναι ἡ σιν3ρα Δουλ-
τζινέα, καί ὅταν αὐτός δέν τό πιςεύσῃ ἐγώ θέλω ὠμώσει καί ἄν ὠμώσῃ καί
αὐτός, θέλω ὠμώσει καί ἐγώ ἐκ δευτέρου, καί ἄν αὐτός πεισματεύσῃ θέλω
πεισματεύσει καί ἐγώ περισσότερον ἀπό λόγου του, καί ἴσως μέ τό πεῖσμα
θέλω κάμη νά μήν μέ ςείλῃ πλέον εἰς αὐταῖς ταῖς μεσιτείαις, βλέπωντας
αὐταῖς ταῖς κακαῖς ἀπόκρισες ὁποῦ τοῦ πηγαίνω, ἤ ἴσως λογιάζει, ὡς κα-
θώς ὑπολαμβάνω πῶς κᾀνένας κακός γοη̈τευτής ἀπό αὐτούς ὁποῦ λέγει
αὐτός //πῶς τόν ἐχθρεύονται, θέλει ἄλαξε699 τήν θεωρίαν της διά νά τόν
βλάψῃ · μέ αύτό ὁποῦ ἐσυλλογίσθη ὁ σάντζιος, ἡσύχασεν ἡ καρδιά του,
καί ἐκράτησε διά καλοτελειωμένην τήν ὑ-

100v. πηρεσίαν του · καί ἐκάθισεν ἐκεῖ ἕως τό βράδυ, διά νά λογιάσῃ ὁ Δόν Κισ-
σότης πῶς ἡ ἄργητα ὁποῦ ἔκαμεν ἦτον ἕως ὁποῦ νά ὑπάγῃ καί νά γυρίσῃ
ἀπό τό τοπόζο, καί ὅλα τόν ἐσυνέϐηκαν τόσον καλά, ὁποῦ ὅταν ἐσυκώθη
καί ἠθέλησε νά καϐαλλικεύσῃ εἰς τό γομάρι εἶδεν ὅποῦ ἔρχουνταν ἀπό τό
τοπόζο πρός τοῦ λόγου του τρεῖς χωρ1τισσαις ἐπάνω εἰς τρία γομάρια,
καί εὐθύς ὁποῦ ταῖς εἶδεν ὁ σάν//τζιος, ἔτρεξε νά εὕρῃ τόν καϐαλλ2ρην
του τόν Δόν Κισσότην, τόν ὁποῖον τόν ηὗρεν ἀναςενάζωντας, καί κάμνων-
τας χίλια ἐρωτικά παραπονέματα · ὅταν τόν εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐρώ-
τησε τί μαντάτα φίλε σάντζιο ἠμπορῶ ἐγώ νά σημειώσω αὐτήν τήν ἡμέραν
μέ κάρϐουνον ἄσπρον ἤ μαῦρον; καλλήτερον ἤθελεν εἶσθαι νά τήν σημειώ-
σῃς μέ κοκκινάϐαρην ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὡς καθώς κάμουν, εἰς τούς ἐπι-
ταφίους τῶν καθέδρων, διά νά ἠμπορῇ νά τούς θεωρῇ καλά //ἐκεῖνος ὁποῦ

698Sic. – 699Sic.
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τούς κοιτάζει· 700 ὡς φαίνεται φέρνεις καλά μαντάτα, τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισ-
σότης, τόσον καλά μαντάτα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὁπου δέν κάμνει χρεῖα
ἄλλο παρά νά κεντρώσῃς ἡ ἀφεντ1 σου τόν ῥοντζινάντε, καί νά εὔγῃς εἰς
τόν κάμπον, νά ἰδῇς τήν σιν3ρα Δουλτζινέαν τοῦ τοπόσου, ὁποῦ μαζῆ μέ
τά κορίτζια της ἔρχεται νά ἰδῇ τήν ἀφεντ1 σου · τάχα εἶναι ἔτζι ὡς καθώς
λέγεις φίλε σάντζιο, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, κοίταξε καλά νά μήν μέ γελάσῃς
καί μή //θέλεις μέ ψευδῆ χαράν νά χαροποιήσῃς τήν ἀληθινήν μου μελαγχο-
λίαν · τί ὤφελος ἤθελα ἰδῇ ἀνίσως καί σέ ἀπατοῦσα, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,
καί μάλιςα ὤντας τόσον κοντά νά φανερωθῇ ἄν αὐτό εἶναι ἀληθές, ἤ ὄχι;
ἔλα σιν3ρε, καί θέλεις ἰδῇ τήν Πρετζιπέσσαν τήν Κυράν μας ἐνδυμένην,
καί ςολισμένην· αὐτή καί τά κορίτζια της εἶναι ὅλαις, μία κοῦπα μαλαγ-
ματένια, ὅλαις εἶναι μαργαριτάρια, ὅλαις ῥουμπίνια, ὅλαις εἶναι διαμάν-
τια, ὅ//λαις εἶναι διπάδες701,τά μαλ1 τους εἶναι ἄπλεκτα, καί ἁπλωμένα
ὀπίσω εἰς ταῖς ῥάχαις τους, ὁποῦ ὁμοιάζουν μέ ταῖς ἀκτίναις τοῦ ἡλίου,
καί παίζουν μέ τόν ἀέρα, καί τό περισσότερον εἶναι καϐαλλεριαῖς ἐπάνω
εἰς τρεῖα702 ἐζαίρετα ἄλογα ὁποῦ δέν βολεῖ εὐμορφότερον πρᾶγμα εἰς τόν
Κόσμον· πᾶμεν παιδί μου σάντζιο, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί διά ἀντι-
μισθίαν αὐτῶν τῶν ἀνελπίςων καί καλῶν μαντάτων, σέ ὑπόσχομαι τά κα-
λήτερα κούρση ὁποῦ θέλω λά// βη εἰς τήν πρώτην τύχην, ὁποῦ θέλω εὕρη,
καί ἄν δέν εὐχαριςτῆσαι μέ αὐτό σέ ὑπόσχομαι το, ὅ, τι θέλουν γεννήσῃ
αὐτόν τόν χρόνον ἐκεῖναις ᾑ τρεῖς φοράδαις ὁποῦ ἠζεύρεις πῶς
εἶναι ἑτοιμόγενναις · ὅσων μέν διά τό γέννημα τῶν φοραδῶν τό πιςεύω, 101r.
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, εἰδέ τό κοῦρσος τῆς πρώτης τύχης δέν τό πιςεύω,
διότι εἶναι βέϐαιον ἄν τήν ἐπιτύχωμεν καλήν ἤ κακήν· εἶχαν εὔγῃ πλέον
ἀπό τό δάσος καί εἶδαν σιμά ταῖς τρεῖς χωρ1τισσαις · ὁ Δόν Κισσότης ἐτζί-
τωσε τά μάτ5 του, καί ἐκοίταξε τριγύρω εἰς τό τοπόσο καί μή βλέπωντας
ἄλλο //παρά ταῖς τρεῖς χωρ1τισσαις ἐραθύμησε κατά πολλά, καί ἐρώτησε
τόν σάντζιον ἄν ταῖς ἄφησεν ἕξω ἀπό τήν χώραν · τί ἕξω ἀπό τήν χώραν;
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἔχεις ἴσως ἡ ἀφεντ1 σου τά μάτ5 σου κλεισμένα,
ὁποῦ δέν βλέπεις πῶς εἶναι αὐταῖς ὁποῦ ἔρχονται λάμπουσαι ὡσάν τόν
ἥλιον τό μεσημέρι · ἐγώ δέν βλέπω ἄλλο, Σάντζιο703, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
παρά τρεῖς χωρ1τισσαις ἐπάνω εἰς τρῖα γομάρια · αὐτοῦ σέ ἔχω τώ//ρα
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, εἶναι δυνατόν ὅτι τρία ἐξαίρετα ἄλογα ἄσπρα ὡσάν

700Hace referencia al hecho de que en una oposición a cátedra, se pintaba en las paredes el
nombre del ganador con una pintura arcillosa de color rojizo. – 701Εrror. El punto que tendría
que ir sobre la π (dado que la palabra proviene de δι(μ)πάς, lo ha colocado sobre la delta. En el
rumano se lee διπάδες – 702Sic – 703Σάντζιο/σάντζιο.
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τό χ3νι νά φαίνωνται εἰς τήν ἀφεντ1 σου γομάρια; εἶναι βολετόν νά εἶναι
αὐτό ἀληθινόν; ἐγώ σέ λέγω φίλε μου σάντζιο, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι
εἶναι τόσον ἀληθινόν, πῶς εἶναι γομάρια ὡς καθώς εἶμαι ἐγώ ὁ Δόν Κισ-
σότης, ἤ ἐμένα μέ φαίνονται τοιαῦτα · μή τό λέγεις αὐτό σιν3ρε, εἶπεν ὁ
σάντζιος, ἀλλά ἄνοιξε καλά τά μάτ5 σου, καί ἔλα προσκύνησε τήν κυρίαν
//τῶν συλλογισμῶν σου, ὅτι εἶναι σιμά πλέον · καί λέγωντας αὐτό ἐκίνησε
νά ὑπάγῃ ἀντίκρυ εἰς τό γομάρι μιᾶς ἀπό ταῖς τρεῖς, καί γονατίζωντας
κατά γῆς εἶπε· Βασίλισσα πριντζιπέσσα, καί Δουκέσα τῆς εὐμορφίας, ἄς
εὐαρεςηθῇ ἡ μεγαλειότης σου, να δεχθῇς εἰς τήν χάριν σου καί εὐγένειαν
τόν σκλαϐωμένον σου καϐαλλ2ρην ὁποῦ ἔγινεν ἐδώ ἕνα μάρμαρον ὅλος
συγχισμένος καί δίχως δύναμεις, βλέπωντας του λόγου του ἔμπροσθεν εἰς
τήν με//γαλωπρεπῆ παρουσίαν σου, ἐγώ εἶμαι ὁ σάντζιος πάντζας ὁ ὁπλο-
φόρος του, καί αὐτός εἶναι ὁ πικραμένος καϐαλλ2ρης Δόν Κισσότης τῆς
μαντζίας τοῦ ὁποῖου τό παράνομον ὁ ἀσχημοειδής καϐαλλ2ρης · εἶχε γο-
νατίσει πλέον καί ὁ Δόν Κισσότης σιμά εἰς τόν σάντζιον καί ἔστεκε καί
ἐκοίταζεν ἐκείνην ὁποῦ ὁ σάντζιος ὀνόμαζε Βασσίλισαν, καί μή βλέπων-
τας ἄλλο παρά μίαν νέαν χωρ5τοποῦλαν ποῦ δέν εἶχε πολλά εὔμορφον
πρόσωπον, διότι ἦτον// ςρογγιλόν καί ςραϐόν · ἔςεκεν ὕποπτος δίχως νά
τολμᾶ νά ἀνοίζῃ τό στόμα του · οἱ χωριάτισσες ἕςτεκαν παρομόιως καί
ἐθαύμαζαν καί αὐταῖς βλέπουσαι ἐκείνους τούς δύω ἄνου̅ς τόσον

101v. ἀνομίους καί γονατισμένους ὁποῦ δέν ταῖς ἄφιναν νά ὑπάγουν εἰς τήν ςρά-
ταν τους · ἀμή ἀνοίγωντας το στόμα της ἐκείνη ὁποῦ τῆς ἔκαμναν ταῖς
τόσαις τζερεμόνιαις μέ πολλήν θυμόν εἶπεν, συκωθῆτε εἰς τόν Διάϐολον
ἀπό τήν ςράταν, καί ἀφίσετέ μας νά περάσωμεν ὅτι ἔχομεν βιαστικήν δου-
λείαν εἰς τήν ὁποίαν ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ὤ Πριντζιπέσσα καί καθολική
Κυρά // τοῦ τοπόζου πῶς δέν λυπᾶται ἡ μεγαλόψυχός σου καρδία βλέπων-
τας γονατεισμένον ἔμπροσθεν εἰς τήν μεγαλειότητά σου τήν κορῶνα704 καί
βακτηρίαν τῆς πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, ἀκούωντας αὐτό εἶπεν ἡ ἄλλη
κοίταξε τώρα, αὐτοί δέν ἔχουν ἄλλην δουλείαν, παρά νά κάθωνται νά πε-
ριπαίζουν ταῖς καϊμέναις ταῖς χωρ1τισσαις, θαῤῥεῖτε πῶς δέν ἠζεύρομεν
καί ἡμεῖς νά εἶποῦμεν περιπαίγματα ὡσάν ἐσᾶς · πηγαίνετε εἰς τήν στρά-
ταν σας καί ἀφήσετέ μας //νά ὑπάγωμεν ἡμεῖς εἰς τήν ἐδικήν μας · σήκω
ἐπάνω εἶπε τότε ὁ Δόν Κισσότης ὅτι ἐγώ βλέπω πῶς ἡ τύχη ὁποῦ δέν ἐχόρ-
τασεν ἀκόμη εἰς τό νά μέ κατατρέχη ἐμπόδισεν ὅλους τούς τρόπους διά
μέσου τῶν ὁποίων ἠμπορεῖ νά ἔλθῃ κᾀμμία παρηγορία εἰς αὐτήν τήν πι-
κραμένην μου καρδίαν, καί ἐσύ ὦ ἐντέλεια τῆς ἀνθρωπίνης ἀγενείας ξε-

704τήν κολόνα en el manuscrito rumano.
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χοριςή θεραπεῖα αὐτῆς τῆς τεθλιμένης καρδίας ὁποῦ σέ λατρεύει, ἐπειδή
καί ὁ κακός γοη̈τευτής//μέ κατατρέχει καί ἔϐαλε σκεπάσματα καί κατα-
ράκταις705 εἰς τά μάτ5 μου μόνον εἰς τά ἐδικά μου καί ὄχι καί εἰς τῶν
ἀλλονῶν · [ ]706 ἐμετέϐαλε τήν ἀσύγκριτόν σου εὐμορφίαν εἰς μίαν πτωχήν
χωρ5τοποῦλαν, ἀνίσως καί δέν ἄλλαξε καί τήν ἐδικήν μου εἰς κᾀνενός
γαντάσματος εἶδος, δια νά σέ κάμῃ νά μέ μισήσης · καταδέξου νά μέ ςοχα-
σθῇς γλυκά καί ἐρωτικά, γνωρίζωντας ἀπό αὐτήν τήν ὑπόκλισιν, καί γονα-
τισμόν πῶς ἐγώ κά//μνω εἰς τήν μεταπλασμένην σου εὐμορφίαν τήν ταπεί-
νωσιν μέ τήν ὁποῖαν σέ λατρεύω ηὗρες ἀληθινά τήν γυναῖκα ἀποκρίθη ἡ
χωρ1τισσα ὁποῦ τῆς ἀρέσει νά ἀκούῃ λόγια ἐρωτικά, συκωθείτε ἀπό ἐδώ
καί ἀφήσετέ μας νά ὑπάγωμεν εἰς τήν ςράταν μας ὅτι θέλετε μας κάμῃ πε-
ρισσότεραν χάριν · ὁ σάντζιος ἐσυκώθηκε καί ταῖς ἄφησε καί ἐπῆγεν μετά
πάσας χαρᾶς, μέ τό νά ἐπίτυχε τόν σκοπόν του ὡς καθώς ἀγαποῦσεν · εὐ-
θύς ὁποῦ ἡ χωρ5το//ποῦλα, τῆς ὁποῖας τῆς εἶχεν δώσει τήν ἐπωνυμίαν τῆς
Δουλτζινέας εἶδε τοῦ λόγου της ἐλεύθερην ἄρχησε νά κεντρώνῃ τό γομάρι,
τόσον δυνατά μέ ἕνα κέντρον ὁποῦ εἶχεν
εἰς τό χέρι της ὁποῦ ἄρχισε νά τρέχῃ εἰς ἐκεῖνο τό λιϐάδι τόσον ὀγλίγωρα, 102r.
καί νά γυρίζῃ707ὁποῦ ἔῤῥιψε κατά γῆς τήν σιν3ρα δουλτζινέαν, τό ὁποῖον
βλέπωντάς το ὁ Δόν Κισσότης ἔτρεξεν εὐθύς νά τήν σηκώσῃ ὁμοίως καί ὁ
σάντζιος ἔτρεξε νά ἰσ1σῃ τό σαμάρι, καί νά σφίξῃ τά λουρ1 του ὁποῦ εἶχε
γυρίσει ἀπό κάτω εἰς τήν κοιλίαν τοῦ γομαρίου · ἰσ1ζωντας λοιπόν τό σα-
μάρι, καί θέλοντας ὁ Δόν Κισσότης νά συκώσῃ τήν γοη//τευμένην σιν3ραν
του καί τήν βάλλῃ ἐπάνω εἰς τό γομάρι, ἡ σιν3ρα τὀν εὔγαλεν ἀπό αὐτόν
τόν κόπον καί διότι ἐτραϐήχθη ὀλίγον ὀπίσω, καί τρέχωντας ἔϐαλε τά χέ-
ρια της εἰς τό σαμάρι καί ἐπήδησεν ἐπάνω εἰς τό σαμάρι καί τότε εἶπεν ὁ
σάντζιος, μά τήν ζωήν μου, ἡ κυρά μας εἶναι πλέον ὀγλιγωρότερη, καί ἐλα-
φρότερη ἀπό ἕνα γεράκι, καί ἠμπορεί νά μάθῃ εἰς τήν καϐάλαν τόν πλέον
πρακτικόν Κορδονιέζην, ἤ μεσικάνον · μέ ἕνα πήδημα εὑρέθηκεν ἐπάνω
εἰς τό γομάρι καί κάμη708 τό γομάρι καί τρέχει δίχως//μαχμούζια ὡσάν ἔνα
ἀγρυοκάτζικον709· τό ἴδιον κάμουν καί τά κορίτζιά της, καί τρέχουν ὅλαις
ὡσάν τόν ἄνεμον καί ἔτσι ἦτον τῇ ἀληθείᾳ, διότι εὐθύς ὁποῦ ἑκαϐαλίκευ-
σεν ἡ Δουλτζινέα τήν ἀκολούθησαν καί οἱ ἄλλαις, καί ἄρχησαν νά τρέχουν
δίχως νά γυρίσουν νά κοιτάζουν ὀπίσω τους · ὁ Δόν Κισσότης ἔςεκε καί
ταῖς ἔϐλεπε, καί ὅταν εἶδε πῶς δέν ἐφαίνουνταν πλέον ἐγύρισε πρός τόν

705En el rumano: σκεπάσματα καί ἐμπόδια En Cervantes «nubes y cataratas en mis ojos» –
706Tachadura. – 707En el manuscrito rumano ὀγκαρίζει. – 708Sic. – 709Cervantes: Y sin
espuelas hace correr la hacanea como una cebra»
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σάντζιον καί τόν εἶπεν · πῶς σέ φαίνεται τό μίσος ὁποῦ ἔχουν πρός τοῦ λό-
γου μου //οἱ γοη̈τευταί καί ἰδές ἕως ὁποῦ φθάνουν οἱ κακίαις του, ἐπειδή
καί ἠθέλησαν νά μέ ὑστερήσουν ἀπό τήν χαράν, ὁποῦ ἤθελα λάϐῃ βλέπων-
τας τήν σιν3ραν μου εἰς τό εἶναι της · κοντολογῆς ἐγώ ἐγεννήθηκα διά νά
εἶμαι παράδειγμα τῶν κακοῤῥοιζικῶν, καί διά νά εἶμαι τό σημάδι, εἰς τό
ὁποῖον νά σύρουν ταῖς σαΐταις τῆς κακῆς τύχης, καί νά ἠζεύρῃς καί ἄλλο
σάντζιο ὅτι δέν εὐαρεςήθησαν αὐτοί οἱ προδόται μόνον εἰς αὐτό ὁποῦ ἔκα-
μαν καί ἐμετά//βαλλαν τήν δουλτζινέαν, ἀλλά τήν ἐμετάϐαλλαν καί τήν
ἐγύρισαν εἰς ἕνα πρόσωπον τόσον εὐτελές καί ἄσχημον, ὡς καθώς ἦτον
ἐκεῖνο ἐκείνης τῆς χωριατοπούλες, καί ὁμοῦ τῆς ἐπῆραν καί ἐκεῖνο ὁποῦ
εἶναι τόσον ἴδιον εἰς ταῖς μεγάλαις ἀρχόντισσαις ὁποῦ εἶναι καλή εὐωδία
μέ τό νά χειρίζωνται πάντοτε ἄμπαρην, καί ἄνθη ὅτι ὅταν ἔφθασα νά βο-
ηθήσω νά καϐαλλικεύσῃ ἡ δουλτζινέα710 μέ ἦλθε μία βρῶμα ἀπό σκόρδα
ὁποῦ μέ ἔκαμε καί ἤθελα// νά ζεράσω · ὤ σκύλος εἶπε τότε ὁ σάντζιος, καί
ὤ γοη̈τευταί κάκιςοι ἄμποτε νά σάς ἔϐλεπα ὅλους ἀραδ5σμένους εἰς τό
σχοινί ἀπό τόν λοιμόν, ὡσάν καπνιςά σκουμπριά · ἑσεῖς πολλά ἠζεύρετε,
καί ἠμπορεῖτε νά κάμετε πολλά, σᾶς ἔφθαναν ὁποῦ ἐμεταϐάλλετε τά μαρ-
γαριτάρια τῶν ὀμματίων τῆς σιν3ρας μας εἰς κικίδια καί ἐμεταϐάλλετε τά
μαλ1 της ἀπό καθαρότατον

102v. μάλαγμα εἰς μίαν οὐράν βοδίου καί τέλος πάντων ἐμεταϐάλλετε ὅλα τά
πράγματά της ἀπό καλά εἰς κακά, δίχως νά τήν ἀγγίξετε τήν εὐωδίαν. ὅτι
διά μέσου αὐτῆς ἐγνωρίσαμεν ἐκεῖνο ὁποῦ ἔςεκε κεκρημμένον ὑπό κάτω
εἰς ἐκείνην τήν ἄσχημον εὐγένειαν, ἀγκαλά καί ἐγώ δέν εἶδα τήν ἀσχημίαν
της, ἀλλά τήν εὐμορφίαν της, τήν ὁποῖαν τήν ἔκαμνε καί ἐγίνουνταν ἐν-
τελῶς μία ἐ// λ1 ὁποῦ εἶχεν ἐπάνω εἰς τά χείλη της, εἰς εἶδος μουςακίου
μέ ἑπτά, ἤ ὀκτῶ τρίχαις ξανθαῖς ὁποῦ ἐφαίνουνταν ὡσάν μαλαγματένιαις,
καί μακρύτεραις ἀπό μίαν σπινθαμήν, ὡσάν αὐτήν τήν ἐλιάν εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης θέλει νά ἔχῃ ἄλλην μίαν ἡ Δουλτζινέα ἐπάνω εἰς τό μερί ἀπό τό
μέρος ἐκεῖνο ὁποῦ ἔχει καί ἐκείνην τοῦ προσώπου της· ἀμή τό μίκος711 τῶν
τριχῶν ὁποῦ εἶπες μέ φαίνεται νά εἶναι πολλά μεγάλων· ἐγώ σέ λέγω εἶπεν ὁ
σάντζιος ὅτι εἰς ἐκεῖνο //το μέρος ὁμοίαζαν ἴδ5 ὡσάν νά ἦτον γεννημέναις
· τό πιςεύω τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότες,712διότι ἡ φύσις δέν ἔϐλεπε713 κᾀ-
νένα πρᾶγμα εἰς τήν δουλτζινέαν ὁποῦ νά μήν εἶναι τέλειον, καί διά τοῦτο
ἄν εἶχε καί ἑκατόν ἐλιαῖς, ὡσάν ἐκείνην ὁποῦ εἶπες δέν ἠθελαν εἶσθαι ἐλιαῖς
ἀλλά φεγγάρια, καί λαμπρότατα ἄστρη · ἀμή εἰπές με παρακαλῶσε σάν-

710δουλτζινέα/Δουλτζινέα. – 711Sic. – 712Δόν Κισσότες/Δόν Κισσότης. No está muy claro
siempre. – 713Parece un error; debería ser: ἔϐαλε
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τζιο ἐκεῖνο ὁποῦ ἐμένα μοῦ ἐφάνη σαμάρι ὁποῦ τό ἴσ5σες ἦτον κᾀμμία
σέλα ὀρδινάρια ἤ γυ//ναικήτικη · ἦτον μία σέλα γυναικήτικη714 ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος μέ ἕνα σκέπασμα715 ὁποῦ φοροῦν ὅταν εὐγαίνουν εἰς τόν κάμ-
πον ὁποῦ ἄξιζε μισό Βασίλειον, τόσον ἦτον εὔμορφον · πῶς δέν ἠμπόρεσα
νά τά εἰδῶ ἐγώ αὐτά εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης · ἀληθινά κακοῤῥοίζικος εἶμαι
ἐγώ κατά πολλά μέ μεγάλον κόπον ἐϐαςοῦσε τά γέλοια ὁ πονηρός σάντζιος
ἀκούωντας ταῖς τρέλαις τοῦ καϐαλλ2ρου του τόσον εὔμορφα ἀπατημένος
· τέλος πάν//των ὕςερα ἀπό πολλαῖς ὁμιλίαις ὁποῦ ἔκαμαν ἐξανακαϐαλλί-
κευσαν, καί ἐπῆγαν πρός τήν σαραγότζαν ὁποῦ ἤλπιζαν νά φθάσουν νά
εὑρεθοῦν εἰς κάποιας μεγάλας πανηγύρεις, ὁποῦ εἶναι συνήθεια καί γίνον-
ται κάθε χρόνον εἰς ἐκεῖνο τό καιρόν.· ἀμή πριχοῦ νά φθάσουν ἐκεῖ τούς
ἐσυνέϐηκαν ἄλλα πράγματα, τά ὁποῖα μέ τό νά εἶναι πολλά μεγάλα, καί
νόςιμα, εἶναι ἄξια νά γραφθοῦν,
καί νά διαϐασθοῦν
//ὡς καθώς ἐδώ κοντά θέλουν φανεῖ.716

Κεφάλαιον ια:ον 103r.

Ὁποῦ διηγεῖται διά τήν παράξενον τύχην ὁποῦ ἐσυνέϐη
εἰς τόν ἀνδρεῖον Δόν Κισσότην μέ τό κοτζί

τῆς θέας τοῦ θανάτου717

Ὁ Δόν Κισσότης ἐπεριπατοῦσε κατά πολλά συλλογισμένος ςοχαζόμενος
τό κακόν περιπαίγνιον, ὁποῦ τοῦ ἔκαμαν οἱ γοη̈τευτές μεταϐάλλοντες τήν
εὔμορφήν του σιν3ραν εἰς μίαν ἄσχημην χωρ5τοποῦλαν καί δέν ἠμπο-
ροῦσε να εὕρῃ τόν τρόπον ὁποῦ νά τήν κάμῃ νά ἔλθῃ εἰς τήν πρώτην τῆς
ςάσιν · καί αὐτοί οἱ λογισμοί τόν ἔκαμαν καί ἔςε//κε τόσον ἕξω τοῦ ἑαυ-
τοῦ του ὁποῦ δίχως νά τό καταλάϐῃ ἄφησε τό σαλιϐάρι τοῦ ῥοντζινάντε
ὁ ὁποῖος βλέπωντας πῶς εἶναι ἐλεύθερος, ἐπεριπατοῦσεν ἀπό ὀλίγον καί
ἔςεκε καί ἔϐοσκε πράσινον χορτάρι ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ περισσόν · ὁ σάντζιος
τόν εὔγαλεν ἀπό τήν ἔκςασίν του λέγωντάς του σιν3ρε ἡ μελαγχολία δέν
ἔγινε διά τά ζῶα ἀλλά διά τούς ἀνθρώπους ὅμως καί ἀνίσως οἱ ἄνθρωποι

714En el texto de Cervantes: «era silla a la jineta». – 715En español: «gualdrapa». – 716La
página termina con cuatro líneas menos y las dos últimas más cortas, centradas terminando
con el grabado con el que marcα siempre el final de capítulo. – 717El título del capítulo es en
Cervantes: «De la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote con el carro o carreta
de «Las Cortes de la Muerte».
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παραδίδονται κ’πολλά εἰς αὐτήν γίνονται καί αὐτοί ζῶα · γύ//ρισε εἰς τόν
ἑαυτόν σου,καί βάςαζε τό σαλιϐάρι τοῦ ῥοντζινάντε, καί κάμε καρδίαν, καί
ξύπνησε καί δεῖτε ἐκείνην τήν γενναιότητα ὁποῦ πρέπει νά ἔχουν οἱ πλανώ-
μενοι καϐαλλ2ροι · τί πρᾶγμα εἶναι αὐτό ὁποῦ ὁ Διάϐολος νά πάρῃ ὅσαις
Δουλτζινέαις καί ἄν εὑρίσκωνται εἰς τόν Κόσμον, ὅτι περισσότερον ἀζίζει
ἕνας μοναχός καϐαλλ2ρης παρά ὅλαις αἱ γοη̈τεῖαις καί μεταϐολαῖς τοῦ
Κόσμου · σιώπα σάντζιο ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης μέ πολλά //ἀδύνατον
φωνή, σιώπα σέ λέγω, καί μή λέγεις βλασφημίαις ἐναντίον εἰς ἐκείνην τήν
γοη̈τεφθεῖσαν σιν3ραν, διά τῆς ὁποίας τήν συμφοράν ἐγώ ἔχω τό πταίσι-
μον, ἀπό τήν ἔχθραν ὁποῦ μέ ἔχουν οἱ κακοί τῆς ἐπροζενήθη ἡ δυςυχία ·
ἔτσι λέγω καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι ὅποιος τήν εἶδε πρῶτα, καί τήν
βλέπει καί τώρα δέν πικραίνεται · ἐσύ ἔχεις δίκαιον νά τό εἰπῇς αὐτό εἶπεν
ὁ Δόν Κισσότης, ἐπειδή καί τήν εἶδες εἰς τήν τελείαν της εὐμορφίαν// ὅτι
ἡ γοη̈τεῖα δέν εἶχε τόσην δύναμην νά συγχίσῃ τήν ὅρασίν σου, μήτε νά σέ
κρύψῃ τήν εὐ-

103v. γένειαν της · ἐναντίον εἰς ἐμέ καί εἰς τά ἐδικά μου μάτ5 μόνον ἔϐαλεν
ὅλην τήν δύναμιν τοῦ φαρμακίου της, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο ἐκατάλαϐα ἕναν
πρᾶγμα σάντζιο τό ὁποῖον εἶναι ὅτι ἐσύ μέ ἐπαρέδοσες ἀχαμνά τήν εὐμορ-
φίαν της, διότι μέ εἶπες πῶς εἶχε μάτ5 ἀπό μαργαριτάρια, καί τά μάτ5
ὁποῦ φαίνονται νά εἶναι ἀπό μαργαριτάρια ἔχουν τά ψάρια, καί ὄχι οἵ Δά-
μαις · καί ἐγώ //πιςεύω πῶς τῆς Δουλτζινέας τά μάτ5 ὡσάν πράσινα σμα-
ράγδια μεγάλα, καί τά φρίδιά της ὁμοιάζουν μέ δύω δοξάρια, καί ἐκεῖνα
τά μαργαριτάρια σύκωσέ τα ἀπό τά μάτ5 καί βάλλε τα εἰς τά δόντια, ὅτι
δίχως ἄλλο θέλει ἐλανθάσθεις σάντζιο, καί ἐθάῤῥρησες πῶς ἦτον τά μάτ5
της ἀντίς διά τά δόντια · ἐνδέχεται νά εἶναι καί αὐτό ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, διότι ἐταράχθηκα καί ἐγώ βέπωντας τήν εὐμορφίαν της ὡσάν καί
ἡ ἀφεντ1σου τήν ἀσχημίαν της · πλήν ἄς τά ἀφήσομεν// ὅλα εἰς τά χέρια
τοῦ θεοῦ, ὅτι αὐτός ἠζεύρει τά πάντα ὁποῦ ἔχουν νά συνέϐουν εἰς αὐτόν
τόν κακόν Κόσμον εἰς τόν ὁποῖον εὑρισκόμεθα, εἰς τόν ὁποῖον μετά βίας
εὑρίσκεται πρᾶγμα ὁποῦ νά μήν εἶναι ἀνακατωμένον μέ τήν κακίαν,718 διά
ἕνα πρᾶγμα μοῦ κακοφαίνεται σιν3ρε μου περισσότερον, τό ὁποῖον εἶναι
τό νά συλλογοῦμαι τί τρόπον θέλομεν κρατήσει, ὅταν ἡ ἀφεντ1 σου θέλεις
νικήσει κᾀνέναν ϝίγαντα, ἤ κᾀνέναν ἄλλον καϐαλλ2ρην// καί θέλεις τόν
προστάζει νά ὑπάγει νά φανῇ ἐμρπροσθεν εἰς τήν εὐμορφίαν τῆς σιν3ρας
Δουλτζινέας, ποῦ θέλει νά τήν εὗρῃ αὐτός ὁ κακότυχος ϝίγαντας; ἤ αὐτός
ὁ ἐλεεινός καί νικημένος καϐαλλ2ρης · μέ φαίνεται πῶς τούς βλέπω τί λο-

718Debería haber punto en lugar de coma.
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γῆς θέ νά περιπατοῦν μέσα εἰς τό τοπόζο, γυρεύωντας τήν σιν3ραν μου
Δουλτζινέαν, καί ἄν καί νά τήν ἤθελαν ἀπαντήσῃ εἰς τήν ςράταν μέ ὅλον
τοῦτο δέν θέλουν ἠμπορέσει νά τήν γννρίσουν719· ἴσως σάντζιο εἶπεν // ὁ
Δόν Κισσότης ἡ γοη̈τεῖα δέν ἤθελεν εἶσθαι τόσον μεγάλη ὁποῦ νά κάμῃ νά
μήν γνωρίζουν τήν Δουλτζινέαν οἱ νικημένοι ϝίγαντες καί καϐαλλ2ροι, καί
ἀπό τόν ἕναν ἤ δύο ὁποῦ θέλω πρῶτον νικήσει καί θέλω ςείλει, θέλομεν
κάμῃ τήν δοκιμήν ἄν τήν γνωρίσουν ἤ ὄχι προςάζωντάς τους νά γυρίσουν
νά μέ φέρουν εἴδησιν διά τό ὅ,τι τούς συνέϐη · μέ καλοφαίνεται αὐτό ὁποῦ
εἶπες ἡ ἀφεντ1 σου εἶπεν ὁ σάντζιος, καί μέ αὐτήν τήν τέχνην θέλομεν
γνωρίσει ἐκεῖνα // ὁποῦ ἐπιθυμοῦμεν · καί ἄν αὐτή κρύπτεται μόνον εἰς
τήν ἀφεντ1 σου τότε ἡ συμφορά θέλει ἦσθαι περισσότερον τῆς ἀφεντ1ς
σου παρά ἐδική της · ἀμή ἄς ὑγιαίνῃ ἡ σινιόρα Δουλτζινέα, καί ἡμεῖς θέλο-
μεν κυϐερνηθῆ ὡς καθώς ἠμποροῦμεν, ἐζετάζωντας καί ἀ-
φίνωντας νά κάμῃ ὁ καιρός τά θελήματά του, ὅτι αὐτός εἶναι ὅ καλήτερος 104r.
ἰατρός ὁποῦ νά εὐρίσκεται εἰς τοιαῦταις καί εἰς ἄλλαις μεγαλήτεραις ἀσθέ-
νειαις · ὁ Δόν Κισσότης ἤθελε νά ἀποκριθῇ τόν σάντζιον, ἀμή τόν ἐμπόδισε
μία καρέτα720, ὁποῦ ἐπερνοῦσεν ἀπό τήν ζράταν, ἡ ὁποῖα ἦτον γεμάτι721
ἀπό τά πλέον παράζενα, καί διάφορα προσώπατα, καί προσωπεῖα ὁποῦ
ἠμπορεῖ νά συλλογι //σθῇ τινάς · ἐκεῖνος ὁποῦ ἐδίοχνε τά μουλάρια, ἤτοι
ἡ Καρετάσις ἦτον ἕνα ἄσχημον Δαιμόνιον, ἡ καρέτα ἦτον ξέσκεπη, καί τό
πρῶτον προσωπεῖον ὁποῦ εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης ἦτον ἐκεῖνο τό ἴδιον τοῦ
θανάτου, μέ ἀνθρώπινον μούτζουνον, καί σιμά εἰς αὐτό ἦτον ἕνας ἄγγελος
μέ πτέριγες ζωγραφισμέναις καί μεγάλαις · εἰς τό πλάγι ἦτον ἕνας ἰμπερα-
τόρος μέ μίαν κορῶναν εἰς τό κεφάλι ὁπου ἐφαίνονταν μαλαγματένια · εἰς
τά ποδά//ρια ἐκείνου του θανάτου ἦτον ἐκεῖνος ὁ θεός ὁποῦ ὀνομάζεται
ἔρωτας μέ τό δοξάρι του μέ τήν φερέτραν καί μέ ταῖς σαΐταις του · ἦτον
καί ἕνας καϐαλλ2ρης ἁρματωμένος μέ λευκόχρωα φορέματα ὁποῦ τόν
ἔλειπε μόνον ἡ περικεφαλεῖα, ὅμως εἶχεν ἕνα καπέλο γεμάτο ἀπό πτερά
διαφόρων χρωμάτων · μέ αὐτούς ἦτον καί ἄλλα προσώπατα μέ διάφορα
φορέματα καί ὅψες τά ὁποῖα ὅλα βλέπωντάς τα ὁ Δόν Κισσότης ἐζυπάσθη
ὀλίγον καί ὁ σάντζιος ἔ//λαϐε μεγαλότατον φόϐος, ἀμή ὁ Δόν Κισσότης
εὐθύς ἐσυνέφερε καί ἐχάρη θαῤῥῶντας πῶς νά εἶναι κᾀμμία νέα καί κιν-
δυνώδης τύχη, καί μέ αὐτήν τήν φαντασίαν ἔχωντας σκοπόν νά βαλθῇ εἰς

719Error. Quizá por γνωρίσουν – 720Se trata de una carreta montada sobre cuatro ruedas que
utilizaban las compañías dramáticas como escenario móvil. (Francisco Rico, pag. 625) – 721Sic.
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κάθε κίνδυνον, ἐςάθη ἔμπροσθεν εἰς τήν καρέταν καί μέ μεγάλην φωνήν
καί φοϐεριστικήν εἶπεν, καρετάση ἤ Διάϐολε, ἤ ὅτι722 και ἄν εἶσαι εἰπές μέ
δίχως ἄργητα ποῖος εἶσαι, ποῦ πηγαίνεις, καί τί ἄνθρωποι εἶναι αὐτόι ὁποῦ
πηγαίνεις εἰς τήν καρέταν σου// ὁποῦ φαίνεται νά εἶναι περισσότερον ἡ
βάρκα τοῦ χάρωνος, παρά καρέτα, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ Διάϐολος
κρατῶντας ἀγάλ5 ἀγάλ5 τήν καρέταν · ἡμεῖς σιν3ρε εἴμασθεν ἀπό τήν
συντροφίαν τοῦ κακοῦ ἀγγέλου καί σήμερον ὁποῦ εἶναι ἡ ὀγδόη ἡμέρα
τῆς παρουσίας τοῦ Κυριακοῦ σώματος,723 ἐπαραςήσαμεν τήν συμβουλήν
τοῦ θανάτου724 εἰς μίαν χώραν ὁποῦ εἶναι ὀπίσω ἀπό ἐκεῖνο τό βουνόν
καί ἀπόψε θέ νά τήν παραςήσωμεν εἰς ἐκείνην τήν χώραν// ὁποῦ φαίνεται
ἀπ’ἐδώ, καί μέ τό νά εἶναι τόσον σιμά, καί διά νά μήν κάμωμεν τόν κόπο
νά ἐκδυθοῦμεν, καί πάλιν νά ἐνδυθοῦμεν, πηγαίνομεν ἐνδυμένοι μέ αὐτά
τά φορέματα ὁποῦ

104v. βλέπεις καί φέρουμεν· ἐκεῖνο τό παλικαράκι εἶναι ἐνδυμένον εἰς εἶδος θα-
νάτου, ἐκεῖνο τό ἄλλον εἰς εἶδος Ἀγγέλου, ἐκείνη ἥ ϝυναῖκα ὁποῦ εἶναι
σύζυγος τοῦ ποιητοῦ εἶναι εἰς εἶδος Βασίλισσας, ἐκεῖνος ὁ ἄλλος εἶναι εἰς
εἶδος σολδάτου, ὁ ἄλλος εἰς εἶδος Ἰμπερατόρου καί ἐγώ εἰς εἶδος Δαιμο-
νίου, καί εἶμαι ἕνα ἀπό τά πρῶτα προσωπεῖα τῆς παρουσίας · ἄν ἀγαπᾷς
ἡ ἀφεντ1 σου νά //μάθῃς ἄλλο τίποτα ἀπό ἡμᾶς, ἐρώτησέ με το, ὅτι ἐγώ
θέλω σέ ἀποκριθῇ προθύμως, διότι ὡσάν ὁποῦ εἶμαι τό Δαιμόνιον, ἠζεύρω
καί καταλαμβάνω κάθε πρᾶγμα· νά μέ πιςεύσετε μά τήν πίςιν μου, ἀπο-
κρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι εὐθύς ὁποῦ εἶδα αὐτήν τήν καρέταν ἐλόγιασα
πῶς νά εὐγῆκεν ἔμπροςά μου κᾀμμία μεγάλη τύχη· πηγαίνετε εἰς τό καλόν
καί κάμετε τήν πανήγυρίν σας, καί κοιτάζετε ἀν θέλετε νά μέ προςάζετε
τίποτα ὁποῦ νά σας δουλέψω, ὁτι725 θέλω τό κάμῃ// μετά πάσας χαρᾶς,
ἐπειδή καί ἐκ νεαρᾶς μου ἡλικίας ἀγαποῦσα τα προσωπεῖα, καί ὅταν εἶ-
μουν παλικαράκι ἄκουα μέ καλήν μου καρδίαν ταῖς κωμῳδίαις · εὑρισκό-
μενοι εἰς αὐταῖς ταῖς συνομιλίαις ἠθέλησεν ἡ τύχη καί ἔφθασεν ἕνας ἀπό
ἐκείνην τήν συντροφίαν, ὁποῦ ἦτον ἐνδυμένος μασκαράδικα μέ πολλά κου-
δούνια, καί εἰς τήν ἄκρην μιᾶς βέργας εἶχε τρεῖς φούσκαις βοϊδιναῖς φου-
σκωμέναις, ὁ ὁποῖος πλησιάζωντας σιμά εἰς τόν Δόν Κισσότην ἄρχησε //
νά πέζῃ726μέ τήν βέργαν, καί νά κτυπᾷ εἰς τήν γῆν μέ ταῖς φούσκαις, καί
νά πηδᾷ κάμνωντας μίαν μεγάλην βοήν μέ τά κουδούνια ἀπό τοῦ ὁποῖου-
τήν κακήν θεωρίαν ἐζυπάσθη τόσον ὁ ῥοντζινάτες, ὁποῦ μήν ἠμπορῶντας
ὁ Δόν Κισσότης νά τόν κρατήσῃ μέ τό νά εἶχε πάρῃ εἰς τά δόντ5 του το

722Sic – 723El jueves siguiente a la fiesta del Corpus Christi se representaban autos sacramen-
tales. – 724El auto de «Las Cortes de la Muerte» atribuído a Lope de Vega. – 725Sic. – 726Sic.
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σαλιϐάρι, ἄρχισε νά τρέχῃ μέ μεγάλην ταχύτητα εἰς ἐκεῖνον τόν κάμπον
ὁ σάντζιος βλέπωντας πῶς ἐκινδύνευεν ὁ καϐαλλ2ρης του νά πέςῃ κάτω,
ἐπήδησεν ἀπό // τό γομάρι, καί ἔτρεξε νά τόν βοηθήσῃ, ἀμή ὅταν ἔφθασεν
εἶχε πέση πλέον, καί ἦτον κατά γῆς καί σιμά εἰς ἀυτόν ἦτον ὁ ῥοντζινάντε,
ὁ ὁποῖος εἶχε πέσει μαζῆ μέ τόν καϐαλλ2ρην του ὁποῦ αὐτήν τήν συνή-
θειαν τήν εἶχε πάντοτε ὁ ῥοντζινάτης727ἀμή ὁποῦ εὐθύς ἔφθασεν728ὁποῦ
ἄφησεν ὁ σάντζιος τό γομάρι του, τό ἐκαϐαλλίκευσεν ἐκεῖνος ὁ μασκαρᾶς
μέ ταῖς φοῦσκαις καί κτυπῶντας τόν μέ αὐταῖς, ὁ φόϐος καί ἡ ταραχή, το
ἔκαμαν καί ἔτρεχεν εἰς//τόν κάμπον πρός τήν χώραν ὁποῦ ἐπήγαιναν νά
κάμουν τόν πανήγυριν · ὁ σάντζιος ἕςεκε καί ἔϐλεπε τί λογῆς ἔτρεχε τό
γομάρι του, καί ἔϐλεπε εἰς τόν καϐαλλ2ρην του ὁποῦ ἦ-
τον πεσμένος, καί δέν ἤζευρε ποῖαν ἀπό ταῖς δύω ἀνάγκαις νά βοηθήσῃ 105r.
· ἀμή τέλος πάντων, ὡσάν καλός ὁπλοφόρος, ἠθέλησε νά βοηθήσῃ καλ-
λήτερα τόν καϐαλλ2ρην του, παρά τό γομάρι · ἀγκαλά καί κάθε φοράν
ὁποῦ ἔϐλεπε καί ἐσυκώνουνταν ᾑ φάσκαις, τόν ἐφαίνουνταν πῶς ἔϐλεπε
τόν θάνατόν του · ἔφθασεν ἐκεῖ ὁποῦ ἐκείζουνταν ὁ Δόν Κισσότης, καί βο-
ηθώντας τον νά //καϐαλλικεύσῃ εἰς τόν ῥοντζινάντε τοῦ εἶπεν, σιν3ρε ὁ
Διάϐολος ἐπῆρε τό ϝομάρι καί ἔφυγεν ποῖος διάϐολος εἶπεν ὁ Δόν Κισσό-
της, ἐκεῖνος μέ ταῖς φούσκαις, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος · ἐγώ θέλω τό πάρῃ
ἀπό αὐτόν εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἄν καί νά εὑρίσκουνταν μέ αὐτό εἰς
ταῖς729πλέον βαθύτεραις καί σκοτεινώτεραις τρύπαις τοῦ ᾃδου · ἔλα κα-
τόπι μου, σάντζιο, ὅτι ἡ καρέτα πηγαίνει ἀγάλ5, καί θέλω πάρη τα μουλά-
ρια ὁποῦ εἶναι εἰς αὐτήν ἀντίς διά τό γομάρι · δέν // κάμει χρεῖα νά κάμῃς
αὐτήν την ἐπιμέλειαν σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, παῦσε τόν θυμόν σου
ὅτι ὡς καθώς μέ φαίνεται ὁ διάϐολος ἄφησε τό γομάρι, καί ἔρχεται προς
τοῦ λόγου μας, καί ἔτζι 730ἦτον, διότι πίπτωντας ὁ διάϐολος κατά γῆς ἀπό
τό γομάρι διά νά μιμηθῇ τόν Δόν Κισσότην, καί τόν ῥοντζινάντε, ἐπῆγεν ὁ
διάϐολος εἰς τήν χώραν πεζός καί τό γομάρι ἐγύρισε πρός τόν σάντζιον ·
μέ ὁλον τοῦτο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἤθελαν εἶ// σθαι καλον νά παιδευθῇ
ἡ κακή πολιτεῖα αὐτοῦ τοῦ Δαιμονίου, ὅμως καί κᾀνένας ἀπό ἐκείνους
ὁποῦ εἶναι εἰς τήν καρέταν, ἄν καί νά ἦτον ὁ ἴδιος ὁ ἰμπερατόρος· εὔγαλέ
τό αὐτό ἀπό τόν νοῦν σου εἶπεν ὁ σάντζιος, καί π1σε τήν συμβουλήν μου,
καί ποτέ μήν π1νεσαι μέ τούς κωμῳδούς ὅτι εἶναι ἄνθρωποι, ὁποῦ τούς
ἀγαποῦν ὅλοι οἱ μεγιςάνοι· ἐγώ εἶδα ἕναν κωμῳδόν ὁποῦ ἧτον εἰς τήν φυ-
λακήν μέ τό νά ἔκαμε δύο φονικά, καί ἐγλύτωσε δίχως νά //ἐζωδάσῃ κᾀ-

727ῥοντζινάντης/ ῥοντζινάντε. – 728Las palabras εὐθῦς y ἔφθασεν están tachadas como error.
– 729Estaba tachado: μέ αὐτό εἰς, y corregido en el interlineado. – 730Tachado εἶπεν.
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νένα ἄσπρον · ἤζευρε ἡ ἀφεντ1 σου ὅτι μέ τό νά εἶναι ἄνοι̅ πρόσχαροι
καί νόςιμοι ὅλοι τούς κάμουν χάριτες, καί ὅλοι τούς βοηθοῦν καί τούς ἐπι-
σκέπτονται, καί μάλιςα ὁποῦ αὐτοί εἶναι ἀπό ταῖς βασιλικαῖς κομπανίαις,
καί ὅλα ἤ τά περισσότερα φορέματά τους εἶναι ὁλόχρυσα καί ὁμοίαζουν
νά εἶναι πρέντζιποι, καί μέ ὅλα αὐτά τοῦ ἀποκρίνεται ὁ Δόν Κισσότης δέν
θέλω νά ὑπερηφανεύεται ὁ κωμῳδικός Διάϐολος, ἄν καί νά εἶχεν εἰς βο-
ήθειαν//του ὅλον τόν ἀνθρώπινον γένος · καί λέγωντας αὐτό ἐγύρισεν εἰς
τήν καρέταν, ὁποῦ σχεδόν

105v. ἔφθαναν εἰς τήν χῶραν, καί ἐπήγαινε φωνάζωντας καί λέγωντας, ςαθῆτε
ἀπαντέξετε ὤ ἐσεῖς παιγνιδιῶται, ὁτι ἐγώ θέλω νά σάς δείξω τί λογᾶς πρέ-
πει νά τιμᾷ τινάς τά γομάρια καί ζῶα ὁποῦ εἶναι731 διά χρείαν τῶν ὁπλοφό-
ρων τῆς πλανομένης καϐαλλι2ρίας · τόσον δυνατά ἐφώναζεν ὁ Δόν Κισσό-
της, ὁποῦ τόν ἄκουσαν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον εἰς τήν καρέταν καί τόν ἐ//κατά-
λαϐαν, καί γνωρίζωντας ἀπό τά λόγια τόν σκοπόν του ἐκεῖνον732 ὁποῦ
τά ἔλεγε, παρευθύς ἐπήδησεν ὁ θάνατος ἀπό τό ἁμάξι, καί κατόπι του ὁ
Διάϐολος, ὁ καρετάσις καί ὁ ἄγγελος ὁμοῦ καί ἡ Βασίλισσα μέ τόν ἔρωτα,
καί ἐφορτώθηκαν ὅλοι ἀπό πέτρες καί ἐϐάλθηκαν εἰς τάξιν καρτερῶντας
τόν Δόν Κισσότην νά τόν πετροϐολήσουν · ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντάς
τους πῶς ἐϐάλθηκαν εἰς τάξιν ἔχοντας σηκωμένα τά χέρ5 τους καί ἕτοι-
μοι νά τόν πετροϐολήσουν// ἐτράϐησε τό σαλιϐάρι τοῦ ῥοντζινάντε, καί
ἐςάθη, καί ἐσυλλογεῖτο μέ τί τρόπον νά τούς πολεμήσῃ ὁποῦ νά μήν κιν-
δυνεῦσῃ καί αὐτός · ἔφθασεν ὡστόσον καί ὁ σάντζιος, καί βλέπωντάς τον
πῶς ἐτοιμάζουνταν νά ὑπάγῃ κατά πάνω τους, τοῦ εἶπεν· ἤθελεν εἶσθαι
μία μεγαλοτάτη τρέλα τό νά θέλῃς νά δοκιμάσῃς ἕνα τοιοῦτον ἐπιχείρημα
· συλλογίσου σιν3ρε μου ὅτι ἐναντίον εἰς τό τρέζιμον τοῦ ποταμοῦ, καί
ἐναντίον εἰς τήν σφενδόνα πέτραις, δέν// εὑρίσκεται στόν Κόσμον κᾀνένα
ἅρμα, ὁποῦ νά ἠμπορῇ διαφεντευθῇ τινάς, τό καλήτερον εἶναι νά σφαλι-
σθῇ τινάς εἰς μίαν σιδεραινίαν καμπάνα · καί παρομοίως πρέπει νά συλλο-
γισθῇ ὅτι περισσότερον εἶναι ἡ προπαίτια, παρά ἀνδρεῖα, τό νά πηγαίνῃ
κατά πάνω εἰς ἕνα ςράτευμα ἕνας ἄνος̅ μονάχος, διότι ἐκεῖ εἶναι ὁ θάνατος
καί πολεμοῦν οἱ ἴδιοι Ἰμπερατόροι ὁποῦ τόν βοηθοῦν, καί οἱ καλόι καί κα-
κόι ἄνθρωποι733 καί// ἄν αὐτό δέν εἶναι ἀρκετόν νά σέ καταπείσῃ νά ἀφή-
σῃς τόν σκοπόν ὁποῦ ἔχεις, συλλογίσου κᾄν πῶς ἀνάμεσα [εἰς ὅλους]734
ὁποῦ εἶναι ἐδῶ, ἀγκαλά καί νά εἶναι βασιλεῖς, πριντζίποι, καί ἰμπερατόροι,

731Tachadura: δίχως. – 732Parece error. Debería ser: ἐκεῖνου. – 733Parece equivocación. En
el original y en el manuscrito rumano dice: κακόι ἤ καλόι ἄγγελοι. – 734Está añadido en el
interlineado superior.
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ὅμως ἤζευρε βεϐαιώτατα πῶς δέν εἶναι κᾀνένας πλανώμενος καϐαλλ2ρης
· τώρα ἀληθινά σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐπίτυχεις ἐκεῖνο ὁποῦ ἠμ-
πορεῖ καί πρέπει νά ἀλλάζω τόν ἀποφασισμένον μου σκοπόν · ἐγώ δέν
ἠμπορῶ, μήτε πρέπει νά ξεσπαθώσω, ὡς κα//θώς καί ἄλλαις πολλαῖς φο-
ραῖς σέ τό εἶπα ἐναντίον εἰς ἄνθρωπον ὁποῦ νά μήν εἶναι ἁρματωμένος διά
καϐαλλ2ρης· εἰς ἐσένα τυχαίνει σάντζιο ἄν θέλῃς νά κάμῃς τήν ἐκδίκησιν
τοῦ
τοῦ ἀδικήματος, ὁποῦ ἔκαμαν εἰς τό γομάρι σου, ὅτι ἐγώ ἀπ’ἐδώ θέλω 106r.
σέ βοηθήσει μέ φωναῖς καί ἑρμηνεῖαις πολλαῖς καλαῖς. δέν κάμνει χρεῖα
σιν3ρε, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος νά κάμω κᾀμίαν ἐκδίκησιν, διότι δέν εἶναι
ἴδιον τῶν καλῶν χριςιανῶν νά κάμουν ἐκδίκησιν εἰς κάθε ὕϐριν, πόσον
μᾶλλον ὁποῦ ἐγώ θέλω ἑρμηνεύσει τό γομάρι μου, νά ἀφήσῃ //τήν ἐκδί-
κησίν του εἰς τά χέρια τῆς θελήσεώς μου, ἡ ὁποῖα εἶναι νά περάσωμεν εἰ-
ρηνικά ὅσον καιρόν καί ἄν ζήσωμεν, ἐπειδή καί αὐτή εἶναι ἡ ἀπόφασίς
μου, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, σάντζιε735 καλέ φρόνιμε χριςιανέ, καί καθαρέ,
ἄς ἀφήσωμεν νά ὑπάγουν αὐτά τά φαντάσματα, καί ἄς γυρίσομεν736 νά
εὕρωμεν καλλήτεραις τύχαις, ὅτι βλέπω πώς εἰς αὐτά τά μέρη θέ νά εἶ-
ναι πολλαῖς καί κατά πολλά θαυμαςαῖς, καί εὐθύς ἐ//γύρισε τί σαλιϐάρι
τοῦ ῥοντζινάντε, ἐπῆγε καί ὁ σάντζιος καί ἐπῆρε τό γομάρι του ὁ θάνατος
μέ ὅλην τήν πετουμένην του παράταξιν ἐγύρισεν εἰς τήν καρέταν, καί ἀκο-
λούθησεν τήν στράταν τους · αὐτό τό εὐτυχέςατον τέλος ἔλαϐεν ἡ τρομερά
τύχη τῆς καρέτας τοῦ θανάτου, διά μέσου τής συμβουλῆς ὁποῦ ἔδωσεν
ὁ σάντζιος εἰς τόν καϐαλλ2ρην του, τόν ὁπο-
ῖον τόν

ἐσυνέϐη τήν δευτέραν ἡμέραν ἄλλο ἕνα
συμβεϐηκός μέ ἕναν ἐραςήν, καί
πλανώμενον καϐαλλ2ρην737

735No suele marcar el vocativo en otras ocasiones. – 736Sic. – 737El capítulo ocupa dieciséis
líneas de la página recto terminando en forma de tronco de pirámide y con el grabado final.
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106v. Κεφάλαιον ιϐ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν παράζενην τύχην ὁποῦ ἐσυνέϐη
εἰς τόν ἀνδρειωμένον Δόν Κισσότην, μέ

τον ϝενναῖον καϐαλλ2ρην τῶν ἐ-
σόπτρων

Βραδ1ζωντας λοιπόν ἡ ἡμέρα ἐπήγεν ὅτε ἀνδρεῖος Δόν Κισσότης καί ὁ
πιςός του ὁπλοφόρος σάντζιος· ἐκείνην τήν νῦκτα, καί ἔμεινεν ἀπό κάτω
εἰς κάποια ὑψηλά καί σκιώδη δένδρα, καί ἐκάθησαν νά δειπνήσουν, τό ὁ,
τι τούς εὑρίσκουνταν, καί ἐπάνω εἰς τόν δεῖπνον εἶπεν ὁ σάντζιος εἰς τόν
καϐαλλ2ρην του · 738

//Σιν3ρε ἐγώ ἤθελα εἶσθαι ἕνας μεγάλος ἁπλός καί ἀχρεῖος, ἄν ἐγώ ἐδιά-
λεγα τά κούρση ὁποῦ ἥθελες ἀποκτήσῃ ἡ ἀφεντ1 σου ἀπό τό πρῶτον
συμβεϐικός739 ὁποῦ ἤπελες ἀπαντήσῃ καλήτερα, παρά τό ὁ, τι ἤθελε740
γεννήσῃ ᾑ τρεῖς φοράδες · ἀμή τέλος πάντων καλλήτερον εἶναι το σημε-
ρινόν αὐγόν, παρά ἡ αὐριανή ὄρνιθα741 · μέ ὅλα τοῦτα ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, ἄν ἐσύ μέ ἄφινες σάντζιο νά πολεμήσω ὡς καθώς ἐπιθυμοῦσα,
ἤθελες ἀποκτήσῃ ἀπό τά κοῦρση τό ὀλιγώτερον τήν χρυσήν κορῶ//ναν τῆς
Ἰμπερτρίδας, καί ταῖς ζωγραφισμέμαις πτέρυγαις τοῦ ἔρωτος, ὅτι ἐγώ τοῦ
ταῖς ἤθελα εὐγάλῃ, καί σέ ταῖς ἤθελα δώσῃ · τά σκῆπτρα, καί ᾑ κορῶναις
τῶν ἰμπερατόρων ὁποῦ ἔχουν οἱ κωμῳδοί, τοῦ λέγει ὁ σάντζιος, ποτέ δέν
εἶναι ἀπό μάλαγμα, ἀλλά ἀπό προῦντζο, ἔτζι εἶναι τοῦ άποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, διότι δέν ἤθελεν εἶσθαι καλόν, ὅτι τα ςολίδια τῶν κωμῳδῶν νά
εἶναι ἐντελή, ἀλλά πεπλασμένα, καί παρόμοια ὡς καθώς εἶναι καί ἡ ἰδία
κωμῳδία, την ὁποῖα σάντζιο θέλω //τήν ἀγαπᾷς, καί παρομοίως καί ἐκεί-
νους ὁποῦ τήν παραςταίνουν, καί τήν συνθέτουν, διότι ὅλα εἶναι ὄργανα
ὁποῦ προζενοῦν μεγάλην καλοσύνην εἰς τήν ἐπικράτειαν, βάνωντας ἔμ-
προσθέν μας εἰς κάθε ςιγμήν ἕναν καθρέπτην εἰς τόν ὁποῖον φαίνονται τά
ἔργα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, καί δέν εἶναι κᾀμμία σύγκρισις ὁποῦ νά μᾶς
δείχνει πλίον φανερά τό τί εἴμασθεν καί τί θέ νά γενοῦμεν, ὡσάν τήν κω-
μωδίαν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσάγωνται βασιλεῖς, Ἰμπερατόροι, ποντάφιτζοι,742
καϐαλλ2ροι, Δάμαις,

738Raramente se encuentra punto y aparte a mitad de la línea para dar comienzo a un diálogo
empezado con mayúscula. – 739Sic. – 740ἤθελαν?Las crías de las tres yeguas que le había
prometido. – 741La expresión responde al refrán en Cervantes «más vale pájaro en mano que
buitre volando» que en español se ha transmitido «más vale pájaro en mano que ciento volando»
– 742pontífices.
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καί ἄλλα διάφορα προσώπατα · ἕνας γίνεται πραγματευτής ἄλλος σολ- 107r.
δάτος, ἄλλος σοφός, ἄλλος ἐραςής, ἄλλος σκανδαλοποιός καί τελειώνων-
τας ἡ κωμωδία, καί εὐγάνωντας ἐκεῖνα τά φορέματα ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ
τήν παραςτίνουν μένουν ὅμοιοι · ἐγώ αυτά τά εἶδα πολλαῖς βολαῖς εἶπεν
ὁ σάντζιος τό ἴδιον εἶναι αὐτός ὁ Κόσμος τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης, εἰς
τόν ὁποῖον μερικοί εἶναι βασιλεῖς //ἄλλοι σολδάτοι, καί τέλος πάντων, ὅλα
ἐκεῖνα τά προσώπατα ὁποῦ εἰσέγονται εἰς μίαν κωμῳδίαν · ἀμή φθάνων-
τας εἰς τό τέλος ὁποῦ εἶναι ὅταν τελειώσῃ ἡ ζωή ὁ θάνατος πέρνει ὁλονῶν
τά φορέματα ὁποῦ τούς κάμουν καί ἔχουν διαφοράν ἀνάμεταξύ τους, καί
μένουν ὅλοι ὅμοιοι εἰς τόν τάφον · εὔμορφοι743 σίγκρισις εἶπεν ὁ σάντζιος,
ἀγκαλά καί δέν εἶναι τόσον νέα ὅτι ἐγώ τήν ἄκουσα πολλαῖς καί διάφοραις
βολαῖς · εἰς αὐτό ὁμοιάζει καί τό σατράντζι,744διότι ἐν ὅ//σῳ κρατεῖ τό παι-
χνίδι κάθε σύνεργον ἔχει τό ὀφφίκιόν του ξεχοριςόν, καί τελειώνωντας τό
παιχνίδι ἀνακατώνονται ὅλα μαζῆ, καί τά βάλουν εἰς ἕνα βάνουν εἰς ἕνα
πουγγί, ὁποῦ ὁμοιάζει ὡσάν τούς ἀνθρώπους ὁποῦ πηγαίνουν εἰς τόν τά-
φον · ἐσύ σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅσον πάγεις γίνεσαι ὀλιγώτερον
ἁπλός, καί πλέον φρόνιμος, ἤθελα εἶσθαι ἕνας ϝαΐδαρος ἄν δέν ἀποκτοῦσα
τήν φρονιμάδα τῆς ἀφεντ1ς σου, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, διότι καί ἡ γῆ ὁποῦ
εἶναι φυσικά ἄ//καρπος καί ξηρά ὀργόνωντάς την κάμνει καλούς καρπούς
· θέλω νά συμπεράνω ὅτι ἡ συναναςροφή τῆς ἀφεντ1ς σου ἐςάθη τό ἀλέ-
τρι ὁποῦ ὄργοσε τήν ἄκαρπον ϝῆν τοῦ ξηροῦ μου νοός καί ἐλπίζω νά προ-
σφέρω πολλά καλούς καρπούς · ὁ Σόν Κισσότης ἐγέλασεν ἀκούωντας τά
λόγια τοῦ σάντζιο, καί τοῦ ἐφάνη πῶς νά εἶναι ἀληθινόν ἐκεῖνο ὁποῦ τοῦ
ἔλεγεν ὁ σάντζιος, διότι κάπου ἐσυντύχαιναν εἰς τρόπον ὁποῦ τόν ἔκαμνε
καί ἐθαύμαζε, ἀγκαλά καί πάντοτε, ἤ ταῖς περι//σσότεραις φοραῖς ὁποῦ
ἤθελε νά συντύχῃ διά μεγάλες ὑποθέσεις καί νά ἐναντιωθῇ εἰς κᾀνένα
πρᾶγμα ἐτελείωνε τήν ὁμιλίαν του εἰς φλυαρίαις, καί εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἐφαί-
νουνταν νά ἔχῃ περισσοτέραν εὐφράδιαν, καί ἀγχίνοιαν · ἦτον εἰς τό νά
προϐάλλῃ παροιμίαις κᾄν καί νά ὁμοιάζουν, κάντε νά μήν ὁμοιάζουν εἰς
τήν ἀναφοράν τῆς ὁμιλίας του, ὡς καθώς θέλει ἐφάνηκαν εἰς αὐτήν τήν
ἱςορίαν · μέ αὐταῖς καί ἄλλαις παρόμοιαις ὁμιλίαις ἐπέρασαν καμ//πόσαις
ὥραις τῆς νυκτός, καί ἄρχησεν ὁ σάντζιος νά νιστάζῃ,745καί πέρνωντας τό
σαμάρι τοῦ γομαρίου του τό ἄφησε νά βόσκῃ, ἀμή δέν ἐπῆρε τήν σέλαν
τοῦ ῥοντζινάντε διότι τόν εἶχεν προ
ςάξῃ ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ὅταν εὑρίσκονται εἰς τόν κάμπον νά μήν πέρνῃ 107v.
τήν σέλαν τοῦ ῥοντζινάντε παλαιά συνήθεια ὁποῦ τήν ἐφύλατζαν οἱ πλα-

743Error: εὔμορφη. – 744El ajedrez. – 745Sic.
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νώμενοι καϐαλλ2ροι, καί δέν ἔπερναν ταῖς σέλαις ἀπό τά ἄλογά τους, ἁμή
μόνον τό σαλιϐάρι εὔγαλαν ἀπό τό κεφάλι τοῦ ἀλόγου, καί τό ἐκρεμοῦσαν
εἰς τήν σέλαν · αὐτό ἔκαμε καί ὁ σάντζιος, καί ἀπόλυσε τόν ῥοντζινάντε μέ
τό γομάρι //του, τῶν ὁποίων ἡ φιλία ἦτον τόσον ἐνωμένη καί μεγάλη καί με-
γάλη, ὁποῦ λέγουν πῶς ὁ συγγραφεύς αὐτί746τῆς ἀληθινής ἱςορίας ἔκαμε
ξεχωριςά κεφάλαια διά αὐτήν · ὅμως διά νά φυλάξῃ τήν εὐπρέπειαν καί τι-
μήν, ὁποῦ τυχαίνει εἰς τοιαύτην ἡροϊκήν ἱςορίαν δέν τά ἀναφέρνει ἀγκαλά
καί αφίνοντας αὐτό τό προκείμενον λέγει ὅτι εὐθύς ὁποῦ τά ἀπολοῦσαν
αὐτά τά δύω ζῶα ἐσμίγουνταν καί ἀρχινοῦσαν καί ἐζύνουνταν ἕνα τό ἄλλο,
καί ἀφ’οὑ ἔϐοσκαν, καί ἐχόρτεναν, ἔϐα//νεν ὁ ῥοντζινάντε τόν λαιμόν του
ἐπάνω εἰς τό γομάρι, καί ἔτσι ἔςεκαν καί τά δύω ὅσον καί ἄν τά ἄφιναν
ἄν δέν ἐπεινοῦσαν, λέγω πῶς λέγουν ὅτι ὁ συγγραφεύς ἄφησε γραμμένον
πῶς τά εἶχεν ὁμοιάζει εἰς τήν φιλίαν, ὡσάν τοῦ Ἐϐριάλου καί νήσου, τοῦ
Πηλάδη, καί Ὀρέςου, καί ἀπό αὐτό ἠμπορεῖ νά γνωρίσῃ τινάς πόσον ςε-
ρεά ἦτον ἡ φιλία ἐκείνων τῶν δύω ὑπομονητικῶν ζώων, εἰς πράδειγμα τῶν
ἀνθρώπων, ὁποῦ κακοφυλάτζουν τήν φιλίαν ἀναματαξύ τους, διά// τοῦτο
λέγει ἕνας λόγος, δέν εἶναι φίλος διά τόν φίλον, τά καλάμια γίνονται κοντά-
ρια,747 καί νά μή θαῥῥῇ τινάς ὅτι ὁ συγγραφεύς εἶχεν ὀλίγην ςόχασιν, ὁποῦ
ἐσύγκρινε τήν φιλίαν αὐτῶν τῶν δύω ζώων, μέ τήν φιλίαν τῶν ἀνώ̅ν, διότι
οἱ ἄνθρωποι ἐπῆραν πολλαῖς ἑρμηνείαις ἀπό τά ζῶα, καί ἔμαθαν πολλά
ἀξιόλογα, καί ἀναγκαῖα πράγματα, ὡσάν ἀπό τά σκυλία τόν ἐμετόν, καί
τήν εὐχαριστίαν, καί ἀπό τούς γεραννούς τήν ἀγρυπνίαν, τήν προμύθιαν
// ἀπό τούς μίρμιγκας, ἀπό τούς ἐλέφαντας τήν τιμήν, καί τήν ἐμπιςοσύνην
ἀπό τά ἄλογα καί ἄλλα τοιαῦτα · τέλος πάντων ὁ σάντζιος ἀποκοιμήθη
εἰς τήν ῥίζαν μιᾶς δριός, καί ὁ Δόν Κισσότης εἰς τήν ῥίζαν μιᾶς βελανιδιᾶς,
ἀμή ὀλίγον ἐκοιμήθη, τόν ἐξύπνησε μία σύγχυσις ὁποῦ ἔγινεν ἐκεῖ σιμά,
τήν ὁποίαν ἀκούωντάς τήν ἐσυκώθη, καί εἶδε δύω καϐαλλάριδες, καί ξε-
παιζεύωντας ὁ ἕνας εἶπε πρός τόν ἄλλον ξεπαίζευσε φίλε, καί ἔπαρε τα
σαλιϐάρια τῶν ἀλόγων// ὅτι ὡς καθώς βλέπω εἰς αὐτόν τόν τόπον εἶναι
χορτάρι περισσό, καί ἡ ἡσυχία καί μοναξία ὁποῦ χρειάζονται οἱ ἐρωτικοί
μου λογισμοί · εὐθύς ἐξεπαίσουσε καί ἐκεῖνος, καί ἔκαμε μίαν μεγά-

108r. λην σύγχισιν μέ τά ἅρματα ὁποῦ εἶχεν ἐπάνω του, ἀπό τό ὁποῖον ἐκατά-
λαϐεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς θέ νά ἦτον κᾀνένας πλανώμενος καϐαλλ2ρης,
καί πλησιάζοντας κοντά εἰς τόν σάντζιον ὁποῦ ἐκοιμοῦνταν τόν ἔπ5σεν
ἀπό τό χέρι, καί μέ μεγάλον κόπον τόν ἐζύπνησε, καί τόν εἶπεν, ἀδελφέ

746Sic. – 747EnCervantes son dos versos que expresan que lo que empezó como un juego terminó
mal: «no hay amigo para amigo,las cañas se vuelven lanzas»
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σάντζιο ἐδώ ἔχομεν μίαν τύχην, ὁ θεός νά δώσῃ νά εἶναι καλή ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος //καί ποῦ εἶναι αὐτή ἡ τύχη γύρισε τά μάτ5 σου σάντζιο τοῦ
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί θέλεις εἰδῇ ἐξαπλωμένον ἕναν πλανώμενον
καϐαλλ2ρην ὁποῦ ὡς καθώς ὑπολαμβάνω δέν θέ νά εἶναι χαρούμενος,
διότι εὐθύς ἐρίχθη ἀπό τό ἄλογον, τόν εἶδα ὁποῦ ἐζαπλώθη μέ κάποια ση-
μεῖα μανίας, καί ἔκαμεν μεγάλην σύγχισιν τά ἅρματά του · καί τί τύχη εἶναι
αὐτή εἶπεν ὁ σάντζιος, ἐγώ δέν λέγω πῶς νά εἶναι ἡ καθόλου τύχη εἶπεν
ὁ Δόν Κισσότης, ἀλλά ἡ ἀρχή της, ἀ//μή ἄκουσα ὅτι ὡς καθώς ἀκούω μέ
φαίνεται ἰσ1ζει ταῖς κόρδαις ἑνός βιολίου, καί ἀπό τό ξέρωϐήξιμον, καί
πτύσιμον ὁποῦ κάμει θέ νά ἐτοιμάζεται νά τραγωδήσῃ τίποτα, ἔτζι εἶαν
ἀληθινά ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί θέ νά εἶναι κᾀνένας καϐαλλ2ρης ἐρα-
ςής· δέν εἶναι κᾀνένας πλανώμενος καϐαλλ2ρης ὁποῦ νά μήν ἔχῃ ἔρωτα,
εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί ἄς ςαθοῦμεν νά τόν ἀκούσωμεν, ὅτι ἀπ’αυτό
θέλομεν καταλάϐη τούς λογισμούς του · ὁ σάντζιος ἤθελε νά ἀποκρι//θῆ
τόν Δόν Κισσότην, ἀμή ἡ φωνή του καϐαλλ2ρου τοῦ Δάσους ὁποῦ δέν
ἦτονπολλά ἄνοςη οὔτε πολλά νόςιμη τόν ἐμπόδισε καί ςέκοντας καί οἱ
δύο748 τούς μέ προσοχήν, ἄκουσαν ὁτι ἐκεῖνο ὁποῦ τραγουδοῦσεν ἦτον
ἡ παροῦσα ῥιμάδα749

καί λέγοντας ἕνα ἄχ, ἀναςέναξεν ἐκ βάθους καρδίας, καί ἐτελείωσε τό 108v.
τραγούδι του ὁ καϐαλλ2ρης τοῦ Δάσους, καί μετ’ὀλίγην ὥρα μέ θλιϐε-
ράν, καί λυπητεράν φωνήν εἶπεν ὤ πλέον εὐμορφώτερη καί ἀχάριςτη γυ-
ναῖκα τοῦ Κόσμου, εἶναι δυνατόν ὦ ἐκλαμπροτάτη Καλσιδέα τῆς βαλδάν-
τας750 νά στέργῃς νά ἀφανισθῇ καί νά τελειώσῃ εἰς παντοτιναῖς ξενιτίαις
καί εἰς σκληρά καί κοπιαςικά βάσανα, αὐτός //ὁ καταδουλωμένος σου κα-
βαλλ2ρης · δέν φθάνει ὁποῦ ἔκαμα καί σέ ὁμολογοῦν διά τή εὐμορφότερην
τοῦ Κόσμου ὅλοι οἱ καϐαλλ2ροι τῆς νάσουγας,751καί τοῦ λέοντος, ὅλοι οἱ
ταρτέσιοι, ὅλοι οἱ καςιλιάνοι, καί τέλος πάντων ὅλοι οἱ καϐαλλ2ροι τῆς
μαντζίας · αὐτό εἶναι ἔτζι εἶπε τότε ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι καί ἐγώ εἶμαι ἀπό
τήν μαντζίαν, ἀμή δέν ὁμολόγησε ποτέ τοιοῦτον πρᾶγμα μήτε ἠμποροῦσε
μήτε ἔπρεπε νά ὁμολογήσω ποτέ τοιοῦτον πρᾶγμα, ὁποῦ εἶναι εἰς κατα-
φρόνησις τῆς εὐμορ//φίας τῆς σιν3ρας μου, καί θέλει φλυαρεῖ αὐτός ὁ κα-
βαλλ2ρης σάντζιο, ἀμή ἄς τόν ἀκροασθοῦμεν ὅτι ἴσως καί ὁμιλήσει πλέον
καθαρά, ἔτσι θαῤῥῶ καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι ὡς καθώς βλέπω
αὐτός θέλει νά παραπονεθῇ ὡς ἕναν μῆναν, ἀμή δέν ἦτον ἔτζι, διότι ἀκού-

748Sic – 749Aquí pone el grabado de final de capítulo y deja en blanco nueve líneas correspon-
diendo al soneto que escribe Cervantes. – 750En Cervantes Casildea de Vandalia. – 751No se
entiende bien. En Cervantes: «caballeros de Navarra».
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ωντας ὁ καϐαλλ2ρης τοῦ δάσου πῶς ἐκεῖ σιμά του ἐσυντύχαιναν δίχως νά
ἀκολουθήσῃ τό παράπονόν του, ἐσυκώθη, καί μέ εὐγενικήν φωνήν εἶπε
ποῖος εἶναι ἐκεῖ; τί ἄνθρωπος εἶναι; ἀπό τόν ἀριθμόν τῶν //χαρουμένων εἶ-
ναι, ἤ τῶν πικραμένων; ἀπό τόν ἀριθμόν τῶν πικραμένων ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης · ἐλάτε λοιπόν ἐδώ ἀποκρίθη ὁ καϐαλλ2ρης τοῦ Δάσου,752καί
θέλετε λογιάσει πῶς πηγαίνετε εἰς τήν ἴδιαν μελαγχολίαν, καί πίκραν, ὁ
Δόν Κισσότης ἀκούωντας αὐτήν τήν περιποιητικήν ἀπόκρισιν ἐπῆγεν εἰς
αὐτόν, ὁμοῦ καί ὁ σάντζιος · ὁ παραπονούμενος καϐαλλ2ρης ἐπῆρε τόν
ΔόνΚισσότην ἀπό τό χέρι, καί τοῦ εἶπε κάθισε ἐδώ σινιόρ καϐαλλ2ρος, ὅτι
μέ τό νά ἄκουσα καϐαλλ2ρη// πῶς εἶσαι τοιοῦτος, καί ἀπό ἐκείνους ὁποῦ
ἐπαγγέλλονται τήν πλανωμένην καϐαλλ2ρίαν, μέ φθάνει ὁποῦ σέ εὗρα
εἰς αὐτόν τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον ἡ μοναξία καί ἡ εὐδεῖα σέ συντρο-
φεύει κρεϐϐάτια φυσικά καί κατοικίαις τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων,
προς τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἐγώ εἶμαι καϐαλλ2ρης ἀπό
τό πρῶτον ἐπάγγελμα ὁποῦ λέγεις, καί ἀγκαλά καί ἔχουν εἰς τήν καρδίαν
μου τήν ἴδιαν καθέδραν τους ἡ μελανχολία, οἱ δυστυχίαις, καί οἱ κακοῤ-
ῥοιζικίαις, μέ ὅ//λον τοῦτο λυπούμαι εἰς ταῖς συμφοραῖς τῶν ἀλλονῶν, καί
ἀπό ἐκεῖνο ὁποῦ προολίγου ἐδιηγήθες ἐκατάλαϐα πῶς ἡ δυςυχία σου εἶναι
ἀπό τόν ἔρωτα καί ἀγάπην ὁποῦ ἔχεις εἰς ἐκείνην τήν ὡραῖαν, καί ἀχά-

109r. ριςην ποῦ εἰς τά παραπονέματά σου ὀνομάτισες · ὅταν ἐσυνομιλοῦσαν
τά τοιαῦτα ἐκάθουνταν ἐπάνω εἰς τήν ξηράν γῆν μέ ἀγάπην καί καλήν
συντροφίαν, ὡσάν νά μήν ἤθελαν νά τζακίσουν τά κεφάλια τους τό ξημέ-
ρωμα, ἴσως ἔχεις καί ἐσύ ἐρωτα, ἐρώτησεν ὁ καϐαλλ2ρης τοῦ δάσους τόν
Δόν Κισσότην · 753 ἀγκαλά καί ᾑ ζημίαις ὁποῦ προέρχονται ἀπό τούς κα-
λοθεμένους λογισμούς ταῖς //κρατοῦν περισσότερον διά εὐτυχίαις παρά
δυστυχίαις · ἔτζι εἶναι ἀποκρίθη ὁ καϐαλλ2ρης τού δάσους, ἀνίσως καί
δέν μᾶς συγχύσουν τόν νοῦν, ὅτι ᾑ μανίαις ὤντας περισσαῖς ὁμοιάζουν μέ
τήν ἐκδίκησιν · ποτέ δέν ἐραθύμησα εἰς τήν σιν3ρα μου ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης ὄχι βέϐαια ἀποκρίθη ὁ σάντζιος (ὁ ὁποῖος ἦτον ἐκεῖ σιμά) διότι
ἡ σιν3ρα ἦτον τόσο νόςτιμη ὡσάν μίαν γομερίτζαν, καί μαλακότερη ἀπό
ἕναν ἁπᾶν754· αὐτός ὁ ὁπλοφόρος //σου εἶναι ἐρώτησεν ὁ καϐαλλ2ρης τοῦ
δάσους;755 ναί σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης· ἐγώ ποτέ μου δέν εἶδα
ὁπλοφόρον, εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης τοῦ δάσους, ὁποῦ νά ἔχῃ τόσην τόλμην
νά ὁμιλῇ ἔμπροσθεν εἰς τόν καϐαλλ2ρην του · ἔχω καί ἐγώ αὐτόν τόν ὁπλο-

752καϐαλλ2ρης του Δάσου /καϐαλλ2ρης του δάσου. – 753Falta aquí lo que en el manuscrito
rumano dice: «ἔχω ἐπό τό κακόν μου ριζικόν» – 754Sonori- zación de la π. Εn turco (aba) –
755Muy frecuente el signo de interrogación fuera de su sitio.

222



Lectura del manuscrito

φόρον μου, ὅμως ποτέ δέν ἀνοίγει τό ςόμα του νά συντύχῃ ἐκεῖ ὁποῦ ὁμιλῶ·
ὁ σάντζιος ἀποκρίθη, ἐγώ ἐσύντυχα, καί θέλω συντύχει ἔμπροσθεν καί εἰς
κάθε ἄλλον. ὁ ὁπλοφόρος τοῦ καϐαλλ2ρου //τοῦ δάσους ἐπίασεν ἀπό τό
χέρι τόν σάντζιον, καί τόν εἶπε πᾶμε ἡμεις οἱ δύω νά συντύχωμεν ὁπλοφο-
ρικῶς ὥς καθώς ἀγαποῦμεν, καί ἄς ἀφήσωμεν τούς καϐαλλ2ρους μας νά
τζακίσουν τά κεφάλ5 τους, διηγούμενοι ταῖς ἱςὁρίαις τῶν ἀμορίων τους,
ὁποῦ ὡς καθώς ὑπολαμβάνω, δέν θέλουν τελειώσει ἕως τό ταχύ · ἐσυκώθη
ὁ σάντζιος,καί ἐπῆγε μέ ἐκεῖνον τόν ἄλλον ὁπλοφόρων,

καί ἔκαμαν ἀναμεταξύ τους μίαν//
ὁμιλίαν τόσον μεγάλην, ὡσάν ἐκείνην ὁποῦ

ἔκαμαν καί οἱ καϐαλλ2ροι τους.756

Κεφάλαιον ιϝ:ον 109v.

Εἰς τό ὁποῖον ἀκολουθεῖ ἡ διήγησις τῆς τύχης
τοῦ καϐαλλ2ρος757, καί ἡ συνομιλία ὁποῦ

ἔκαμαν οἱ δύω ὁπλοφόροι

Ἐξεχώρησαν λοιπόν οἱ ὁπλοφόροι ἀπό τούς καϐαλλ2ρους διηγούμενοι
ἀναμεταξύ τους, οἱ μέν ὁπλοφόροι τά τοῦ κόποῦ τους τά πάθη, οἱ δέ κα-
βαλλ2ροι τά τοῦ ἔρωτός τους βάσανα· ὅμως ἡ ἱςορία διηγεῖται πρῶτον τήν
ὁμιλίαν τῶν ὁπλοφόρων, καί μετά ταῦτα ἀκολουθεί καί τῶν καϐαλλ2ρων,
καί λέγει, ὅτι ζημερώνωντας ὀλίγον, εἶπεν ὁ ὁπλοφόρος τοῦ δάσους πρός
τόν σάντζιον,//πολλά κοπιαςική εἶναι ἡ ζωή σιν3ρε μου, ὁποῦ ζῶμεν ἡμεῖς
οἱ πλανώμενοι758 ὁπλοφόροι τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων ἠμποροῦμεν
νἀ εἰποῦμεν ἀληθές, πῶς τρώγομεν τό ψωμί μέ τόν ἵδρωτα τοῦ προσώπου
μας, ὁποῦ εἶναι μία ἀπό ταῖς κατάραις ὁποῦ ἔδοσεν ὁ θεός εἰς τούς προ-
πάτορές μας· ἠμποροῦμεν νά εἰποῦμεν τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος πῶς τό
τρώγομεν, καί μέ τάλαιπορίαν τοῦ σώματός μας, διότι ποῖος κακοπαθαίνει
εἰς τόν κρύον, καί εἰς τήν ζέςην περισ//σότερον ἀπό τούς δυςυχεῖς ὁπλο-
φόρους τῶν πλανωνένων καϐαλλ2ρων; καί κᾄν νά ἐτρώγαμεν χορταςικά,
διότι οἵ κόποι περνοῦν εὐκολότερα μέ τό φαγί, ἀμή ἡμεῖς περνοῦμεν ἀπό
μίαν καί ἀπό δύω ἡμέραις δίχως νά γευθώμεν τίποτα, ἕξω ἀπό τόν ἄνε-
μον ὁποῦ φυσᾶ· ὅλα αὐτά τά ἠμποροῦμεν νά τά ὑποφέρωμεν, εἶπεν ὁ τοῦ

756El capítulo ιϐ sólo ocupa veinte líneas terminando las cuatro últimas en forma de pirámide
truncada y con el grabado característico de final. – 757Sic. – 758La palabra πλανώμενοι aparece
tachada.
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δάσους, μέ τήν ἐλπίδα ὁποῦ ἔχομεν τῆς ἀντιμισθίας, διότι ἄν ὁ πλανώμε-
νος καϐαλλ2ρης εἰς τόν ὁποῖον δουλεύει ἕνας ὁπλοφόρος, δέν εἶναι κατά
πολλά //κακοῤῥοίζικος, θέλει τόν φιλοδορέσει759 εἰς ὀλίγον καιρόν μέ κᾀ-
νένα καλόν ϝκοϐέρνο κᾀμίας καλῆς νήσου, ἤ μέ κᾀμμίαν κοντίαν · ἐγώ εἶπα
τόν καϐαλλ2ρην μου, τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, πῶς εἶμαι εὐχαριςημένος
νά μέ δώςῃ ἕνα ϝκοϐέρνο κᾀμμίας νήσου, καί αὐτός μέ τό νά εἶναι πολλά
ἐλεύθεριος καί εὐγενής μέ τό ὑποσχέθη πολλαῖς φοραῖς · ἐγώ θέλω εὐχα-
ριςηθῇ μέ ἕνα κανονικάτο, εἶπεν ὁ τοῦ δάσους, καί μέ τό ὑποσχέθη · ἄν ὁ
καϐαλλ2ρης σου εἶναι ἐκκλησιαςικός, τοῦ //ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἠμπορεῖ
νά κάμῃ τοιαῦταις χάριταις εἰς τούς ὁπλοφόρους του, εἰδέ ὁ ἐδικός

110r. μου εἶναι λαϊκός ἀγκαλά καί ἐνθυμοῦμαι ὅτι μερικά φρόνιμα προσώπατα
(ὁποῦ κατά τήν ὑπόληψίν μου θέλει ἦτον κακῆς διαθέσεως) τόν ἐνουθε-
τοῦσαν νά πασχήσῃ νά γένῃ ἀρχιεπίσκοπος, ὅμως αὐτός δέν τό ἔςερξε μέ
κᾀνέναν τρόπον νά γένῃ ἄλλο τίποτε, παρά ἰμπερατόρος, καί τότε ἐγώ
ἔτρεμα μήπως καί τόν ἔλθη κᾀμμία φαντασία, καί γίνῃ ἐκκλησιαςικός μέ
τό νά ἔ//βλεπε πως δέν εἶμαι ἱκανός νά λάϐω καί νά κυϐερνήσω ταῖς χά-
ριταις ὁποῦ γίνονται διά μέσου τῆς ἐκκλησίας · διότι πρέοει νά ἠζεύρῃς ἡ
ἀφεντ1 σου, ὅτι ἀγκαλά καί ἔχω θεωρίαν ἀνθρώπου ὅμως εἰς τά ἐκκλη-
σιαςικά εἶμαι ἴσ5 μέ ἕνα ζῶον · νά μέ πιςεύσῃς κατά ἀλήθειαν, τοῦ λέγει
ὁ τοῦ δάσους, πῶς ἡ ἀφεντ1 σου εὑρίσκεσαι εἰς ἕνα μεγάλον σφάλμα,
διότι τά τῶν νήσων ϝκοϐέρνα, δέν εἶναι ὅλα καλά, ἐπειδή καί μερικά εἶναι
ἀνάποδα, ἀλλά πτωχά, καί ἄλλα μελαγ//χολικά, καί τέλος πάντων ἐκεῖνο
ὁποῦ διαλλέγει τινάς διά καλήτερον, ἔχει ἕνα μεγάλον βάρος συλλογισμῶν,
καί ἐνοχλήσεων ὁποῦ πίπτουν ἐπάνω εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ τό πέρνει · καλλήτε-
ρον760 ἤθελεν εἶσθαι, ὅτι ἡμεῖς ὁποῦ κάμνομεν αὐτήν τήν ἀναθεματισμένην
ὑπερησίαν, νά ἐπηγαίναμεν εἰς τά σπητάκ5 μας, καί νά ἐκαταγινόμασθεν
εἰς ἄσκησαις πλέον φρόνιμαις, ὡσάν νά εἰποῦμεν, εἰς τήν ἄσκησιν τοῦ κυ-
νηγίου, ἤ νά ψαρεύωμεν, ἐπειδή καί ποῖος ὁπλοφόρος ἠμπορεῖ νά εὑρεθῇ
τόσον πτωχός εἰς τόν Κόσμον, ὁποῦ νά μήν// ἔχῃ εἰς τό ἀχοῦρι του ἕνα ἔλο-
γον, δύω λαγωνικά καί μερικά ἀγκύςρια διά νά ψαρεύσῃ διά νά περνᾷ ὁ
καιρός του · ἐγώ τά ἔχωὅλααὐτάἀποκρίθη ὁ σάντζιος, μόνον τό ἄλογον μέ
λείπει, ὅμως ἔχω ἕνα γομάρι ὁποῦ ἀξίζει δύο761 ἄλογα, ὡσάν ἐκεῖνο ὁποῦ
ἔχει ὁ καϐαλλ2ρης μου · κακόν χρόνον νά ἔχω, τοῦ λέγει ὁ τοῦ δάσους, ἄν
τό ἄλλαζα ἐγώ μέ αὐτόν, ἄν καί νά μέ ἔδιδε καί τέσσερες θυμονίαις κριθάρι
· νά μή θαῤῥεῖ ἡ ἀφεντ1 σου // πῶς δέν τό ἔκαμνα καί ἐγώ αὐτό ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος, διότι τό γομάρι μου εἶναι ἕνα ἀπό τά πλέον ἐζαίρετα ὁποῦ νά

759Sic. – 760καλλήτερον/καλήτερον en tres líneas seguidas. – 761δύο/δύω en tres líneas.
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εὑρίσκουνταν εἰςτόν Κόσμον · καί ὅσον μέν διά τά λαγωνικά, ἠζεύρω καλά
πῶς δέν θέλουν μέ λείψει, ὅτι εἰς τό χωρίον μου εἶναι περισσά, καί μάλιςα
τότε ἔχει τό κυνήγι περισσότεραν νοςιμάδαν, ὁπόταν γίνεται μέ ἀλλονῶν
ἔζοδα · νά μέ πιςεύςῃς κατά ἀλήθειαν σιν3ρ ὁπλοφόρος εἶπεν ὁ τοῦ δά-
σους, πῶς ἐγώ ἀποφάσισα νά ἀφήσω αὐτά τά μασκαραλίκια αὐτῶν //τῶν
πλανωμένων καϐαλλ2ρων, καί νά ὑπάγω εἰς τό χωρίον μου, καί νά κοι-
τάζω τό σπῆτι μου,
καί τά παιδάκ5 μου, ὅτι ἔχω τρία, ὁποῦ ἀξίζουν τρῖα μαργαριτάρια τῆς 110v.
ανατολής · ἔχω και ἐγώ δύω ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὁποῦ ἠμποροῦν νά ὁμι-
λήσουν μέ τόν ἴδιον τόν πάππα, μάλιςα ἔχω και ἑνα κορίτζι, τό ὁποῖον ἄν
θέλῃ ὁ θεός θέλω νά τό κάμω κοντέσσαν, ἄν καί νά εἶναι ἐναντίον τῆς θε-
λήσεως τῆς μητρός του, πόσων χρονῶν εἶναι αὐτή ἡ σιν3ρα ὁποῦ θέλει
νά γέ//νῃ κοντέσσα ἐρώτησεν ὁ τοῦ δάσους · ὡς δεκαπέντε χρονῶν θέλει
νά εἶναι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅμως εἶναι τόσον μεγάλη ὡσάν ἕνας ςῆλος,
καί τόσον δροσερή, ὡσάν μία αὐγή ἀπριλίου, καί εἶναι δυνατή ὡσάν ἕνας
χαμάλης · μέ αὐταῖς ταῖς χάραις ὁπου ἔχει ἠμπορεῖ νά γένῃ ὄχι μόνον κον-
τέσσα, ἀλλά καί νύμφη τοῦ πρασίνου δάσους · ἄμποτες νά μέ ἀζίωνεν ὁ
θεός νά ἐγύριζα νά ἔϐλεπα τό σπητάκι μου ἄλλην μίαν φοράν, εἶπεν ὁ σάν-
τζιος, καί νά μέ ἐγλίτω//νεν ἀπό αὐτόν τό κινδυνῶδες ὀφρίκιον τῆς ὁπλο-
φορίας, εἰς τό ὁποῖον ἔπεσα αὐτήν τήν δεύτερην φοράν μέ τό νά ἐγελά-
σθηκα ἀπό ἕνα πουγγί μέ ἑκατόν σκοῦδα ὁποῦ εὗρα εἰς τήν σίερα μορένα,
καί ὁ Διάϐολος μέ κάμη πάντοτε καί μέ φαίνεται πῶς νά βλέπω ἔμπρο-
σθέν μου ἕνα σακουλάκι γεμάτο φλωρία διακόσια, καί ὥραν τήν ὥραν
ςέκω νά τό ἀγγίξω μέ τά χέρια, καί νά τό ὑπάγω εἰς τό σπῆτι μου · καί μέ
φαίνεται πῶς ἔχω δούλους, πως ἀγοράζω ὑ//ποςατικά, καί πῶς ζῶ ὡσάν
ἕνας Βασιλεύς, καί ἐν ὅσῳ ἔχω αὐτά εἰς τήν φαντασίαν μου μέ φαίνονται
εὔκολα, καί ὑποφερτά τά βάσανα ὁποῦ τραϐῶ μέ αὐτόν τόν τρελόν κα-
βαλλ2ρην μου, ὁ ὁποῖος ἠζεύρω πῶς μετέχει περισσότερον ἀπό τήν ἀγνω-
σίαν, παρά από τήν καϐαλλ6ρίαν ἐπειδή καί ἀνέφερες διά τήν τρέλλαν762
τῶν καϐαλλ2ρων εἶπεν ὁ τοῦ Δάσους, ἤζευρε ὅτι δέν πιςεύω νά εὑρίσκε-
ται τρελώτερος ἄνθρωπος εἰς τόν Κόσμον ἀπό τόν καϐαλλ2ρην μου, διότι
αὐτός// περιπατεῖ, καί γυρεύει ἕνα πρᾶγμα, ὁποῦ ἀφ’οὗ τό εὕρῃ πιςεύει
πῶς θέλει ἐντροπιασθῇ· μή νά ἔχῃ καί αὐτός ἔρωτα, ὡσάν καί ὁ ἐδικός
μου; ἐρώτησεν ὁ Σάντζιος763· ἔχει ἀποκρίθη ὁ του δάσους764καί ἀγαπᾶ
κάποιαν Κασιλδέαν ἀπό τήν Βαλδένιαν, ἡ ὁποῖα εἶναι ἡ πλέον σκληρή καί

762τρέλλαν /τρελός en dos líneas sucesivas. – 763Σάντζιος/σάντζιος – 764ὁ τοῦ δάσους/ὁ τοῦ
Δάσους
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ἄσπλαχνη σιν3ρα, ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον · ἐγώ ἐθαῤῥροῦσα
πῶς μόνον ἐγώ ἐδούλευσα εἰς τρελλόν καϐαλλ2ρην, εἶπεν ὁ σάντζιος, ἀμή
βλέπω πῶς ἔχω καί ἄλλους συντρόφους //καί λέγουν ὅτι ὁπόταν ἔχει τινάς
συντρόφους εἰς τά βάσανα, τόν φαίνονται ἐλαφρότερα, ἔτζι καί ἐγώ ἠμ-
πορώ νά παρηγορηθῶ μέ τήν ἀφεντ1 σου, ἐπειδή καί δουλεύεις εἰς ἕναν
καϐαλλ2ρην

111r. ἄγνωςον ὡσάν τόν ἐδικόν μου · ἄγνωστος εἶναι ἀληθηνά, ἀμή ἀνδρεῖος,
ἀποκρίθη ὁ τοῦ Δάσους καί περισσότερον κακός παρά ἀνδρεῖος· ὁ ἐδικός
μου δέν ἔχει κᾀμμίαν κακίαν, ἀποκρίθη ὁ Σάντζιος, μάλιςα ἔχει μίαν κα-
βαλλ6ρικήν ποιότητα ὁποῦ δέν κάμνει κακόν εἰς τινάν, ἀλλά καλόν εἰς
ὅλους · ἕνα μωρό παιδί ἠμπορεῖ νά τόν κάμῃ //νά πιςεύσῃ πῶς εἶναι νύ-
κτα τήν ὥραν τοῦ μεσιμερίου, καί διά αὐτήν τήν ἁπλότητά του τόν ἀγαπῶ
ὡσάν τά μάτ5 μου, καί ἀγκαλά καί νά κάμῃ πολλά παράςτρατα πράγ-
ματα, μέ ὅλον τοῦτο λυποῦμε νά τόν ἀφήσω · καλά ἀδελφέ εἶπεν ὁ τοῦ
δάσους ὅμως ὁπόταν ἕνα τυφλός ὁδηγεί ἄλλον τυφλόν, κυνδυνεύουν νά
πέσουν καί οἱ δύο· καλλήτερον ἤθελεν εἶσθαι μέ εὐμορφον τρόπον νά γυ-
ρίσωμεν εἰς τά σπητάκια μας, ὅτι ἐκείνοι ὁποῦ ἐξετάζουν τάς τύχες, δέν
ταῖς εὑρίσκουν πάν//τοτε καλαῖς · ὁ σάντζιος ἐσυχνοξηρόϐηχε, καί ἔπτυε,
τό ὁποῖον βλέπωντάς τό ὁ τοῦ δάσους, εἶπεν · μέ φαίνεται σιν3ρε ὅτι ἀπό
τήν πολλήν συνομιλίαν ὁποῦ ἐκάμαμεν νά ἐκόλυσαν οἱ γλῶσσαις μας εἰς τά
χείλη μας, ὅμως ἐγώ ἔχω μίαν πλόσκαν κρεμασμένην εἰς τήν σέλαν, ὁποῦ
πιςεύω πῶς νά ἔχῃ καλόν κρασί μέσα, καί εὐθύς ἐσυκώθη, καί ἐπῆγε καί
ἤφερε τήν πλόσκαν καί ἕνα μεγάλον κομμάτι πουςουρμά τά ὁποῖα βλέπων-
τάς τα ὁ σάντζιος εἶπεν, τοιαῦτα //πράγματα ἔχεις ἡ ἀφεντ1 σου μαζῆ σου;
καί τί λογιάζεις ἡ ἀφεντ1 σου, ἀποκρίθη ὁ τοῦ δάσους, πῶς ἐγώ νά εἶμαι
κᾀνένας ἀπό ἐκείνους τούς ὁπλοφόρους, ὁποῦ ὡς καθώς λέγει ὁ λόγος,
πέντε εἰς τό ἄσπρον;765 ἐγώ ἔχω ζαϊρέ εἰς τό ἄλογόν μου, ὡσάν ἕνας γκε-
νεράλης ὅταν πηγαίνῃ εἰς τήν ςράταν · ὁ σἀντζιος ἀρχησε καί ἔτρωγε δί-
χως νά δώσῃ ἀπόκρισιν, ἤ νά καρτερέσῃ νά τόν παρακαλέσῃ ὁ ἄλλος, καί
ἐκατέϐαζε μέ ζαριφλῆκι κάποια κομμάτια μικρούτζικα //ὡσάν τόν γρόθον,
καί μετά κάμποσην ὥραν εἶπεν ἡ ἀφεντ1 σου εἶσαι ἕνας ὁπλοφόρος πι-
ςός, θοφοϐούμενος, καί μεγαλοπρεπής (ὡς τό δείχνει αὐτό τό συμπόσιον,
τό ὁποῖον ὁμοιάζει πῶς νά ἦλθεν ἐδώ σχεδόν διαμέσου γοη̈τείας) καί ὄχι
ὡσάν ἐμένα τόν κακοῤῥοίζικον, ὁποῦ δέν ἔχω ἄλλο εἰς τά δισάκια μου,
παρά ἕνα κομμάτι τυρί, τόσον ξηρόν καί δυνατόν, ὁποῦ ἠμπορεῖ τινάς μέ

765En Cervantes dice«¿soy yo por ventura algún escudero de agua y lana?» significando «de
poca monta».
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αὐτό νά τζακίσῃ τό κεφάλι ἑνός ϝίγαντος · ἔ//χω καί κάμποσα ἄγρια ἀπίδια,
καί κάμποσα καρύδια, διότι ὁ καϐαλλ2ρης μου λέγει πῶς οἱ πλανώμενοι
καϐαλλ2ροι δέν πρέπει νά τρώγουν ἄλλο, παρά ξηρά πωρικά, καί χόρτα
του
κάμπου· ἐγώ ἀδελφέ νά σέ εἰπῶ τήν ἀλήθειαν τοῦ ἀποκρίθη ὁ τοῦ δάσους, 111v.
δέν ἔχω συνηθισμένον τό στομάχι μου τό ςομάχη μου μέ ἄγρια πορικά, καί
μέ χόρτα καί ῥίζαις τοῦ κάμπου · ἄς κρατοῦν οἱ ἀφεντ1 τους ταῖς γνῶμαις
τους, καί τούς καϐαλλιερικούς766 τους νόμους, καί ἄς τρώγουν ὅ, τι θέλουν,
διότι ἐγώ ἔχω σιμά μου κρέας, καί αὐτήν τήν πλόσκαν μέ τό κρασί, καί λέ-
γωντας αὐτό ἔδωσε τήν //πλόσκαν εἰς τά χέρια τοῦ σάντζιο, τήν ὁποῖαν
πέρνωντας αὐτός τήν ἐσύκωσε καί ἔπιεν εἰς ἕνα κάρτον τῆς ὥρας, καί
αφ’οὗ ἐχόρτασε πίνωντας, ἐρώτησε τόν τοῦ δάσους, πόθεν εἶναι αὐτό τό
κρασί, μή νά εἶναι ἀπό κᾀμμίαν Βασιλικήν χώραν, ἄξιος πεκρύς767 εἶσαι
τοῦ ἀποκρίθη ὁ τοῦ δάσους, νά ἠζεύρῃς πῶς δέν εἶναι ἀπ’ἀλλοῦ, παρά
ἀπό εκεῖ ὁποῦ εἶπες, καί εἶναι παλαιόν κρασί · ἐμένα τά θέλεις768 αὐτά εἶ-
πεν ὁ σάντζιος;769θαῤῥεῖς πῶς εἶμαι μωρόν παιδί νά μέ γελάσῃς, ἤ //πῶς
δέν γνωρίζω τί κρασί εἶναι αὐτό · νά μέ πιςεύσῃς σιν3ρ ὁπλοφόρε πῶς
ἐγώ εἶμαι τόσον φυσικά ἔμπειρος εἰς τό νά γνωρίζω τά κρασιά, ὁποῦ εὐ-
θύς ὁποῦ μυρισθῶ ὁ, τι λογῆς κρασί καί ἄν εἶναι γνωρίζω τόν τόπον, από
τόν ὁποῖον εἶναι, τήν φυλήν τήν γεῦσιν, καί πόσον θέλει νά βαςάζῃ καί
εἰς τί θέλει νά γυρίσῃ, καί ὅλα τά ἄλλα περιςατικά τοῦ κρασιοῦ · ἀμή δέν
πρέπει νά τό θαυμάζεσαι αὐτό, διότι ἐγώ εἶχα εἰς τό γένος μου ἐκ μέρους
τοῦ πατρός μου δύο ἀπό //τοῦς πλέον ἐζαιρέτους πεκρίδες ὁποῦ νά ἐςάθη-
σαν εἰς τήν μαντζίαν ἀπό μερικόν καιρόν καί ἐδόθη, ὡς καθώς λέγεις τό
γνωρίσει πλέον φανερά ἀπό αὐτό ὁποῦ θέλω εἰπῆ τῶρα.770
Αὐτούς τούς δύω τούς ἔδωσε νά δοκιμάζουν ἕνα κρασί ἀπό ἕνα βαρέλι,

ὁ ἕνας τό ἐδοκίμασε μέ τήν ἄκρην τῆς γλῶσσας, καί ὁ ἄλλος τό ἐμυρισθεῖ ·
ὁ πρῶτος εἶπεν πῶς ἐκεῖνο τό κρα//σί εἶχε βόχαν σιδήρου, καί ὁ δεύτερος
εἶπεν πῶς εἶχε βόχαν τοῦ λουμίου · ο νοικοκύρης εἶπεν πῶς τό βαρέλι ἧτον
παςρεκόν καό τό κρασί δέν εἶχε τίποτα μέσα ὁποῦ νά πἀρῃ κᾀμμίαν βό-
χαν σιδήρου, ἤ τουλουμίου, μέ ὅλον τοῦτο ἐκεῖνοι οἱ δύω μεγάλοι πεκρίδες
ἐςάθησαν ςερεά εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ εἶχαν εἰπῆ, καί περνῶντας μερικός καιρός,

766Pocas veces se encuentra el diptongo así, en vez de καϐαλλ6ρικούς. – 767Con la sonorización
de la π. (griego μπεκρύς, del turco bekri). – 768En el manuscito rumano dice: ἐμένα δά λέγεις
αὐτά; – 769Signo de interrogación fuera de sitio. – 770El escriba deja una línea en blanco antes
de que comience el relato de Sancho. También parece hacerlo el copista rumano. Es curioso que,
ni en el original ni en la traducción de Franciosini, existe este punto y aparte.
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ἐπουλήθη τό κρασί, καί ὅταν ἔπλυναν τό βαρέλι ηὗραν εἰς τό πάτον του
ἕνα κλειδάκι δεμένον μέ ἕνα κομμάτι τουλουμίσ7 πετζί· λογίαζε δά// τώρα
ἡ ἀφεντ1 σου ἄν ἐκείνοι ὁποῦ κατάγονται ἀπό αὐτήν τήν γενεάν γνωρί-
ζου τά κρασία, ἤ ὄχι · αὐτήν τήν νόςιμην συνομιλίαν ἔκαμαν ἀναμεταξύ
τούς αὐτοί οἱ δύω καλοί ὁπλο

112r. φόροι, τρώγοντας καί πίνωντας ἀπό τήν πλόσκαν, ὁποῦ σχεδόν εἶχεν εὐ-
καιρώσει · ἀποκοιμήθηκαν, καί οἱ δύω τους, τούς ὁποίους τούς ἀφίνομεν
κατά τό παρόν, διά νά διηγηθοῦμεν ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη ἀναμεταξύ εἰς
τόν καϐαλλλ2ρην τοῦ δάσους, καί τοῦ ἀσχημοειδοῦς.

Κεφάλαιον ιΔ:ον

Εἰς τό ὁποῖον ἀκολουθεῖ ἡ διήγησις τοῦ καϐαλ-
λ2ρου τοῦ Δάσους

Ἀναμεταξύ εἰς τά περισσά πράγματα ὁποῦ ἀνέφερεν ὁ Δόν Κισσότης καί
ὁ Δασικός λέγει ἡ ἱςορία πῶς ἐκείνος τοῦ δάσους εἶπε πρός τόν Δόν Κισσό-
την · πρέπει νά ἠζεύρεις σινιόρ καϐαλλ2ρη, πῶς ἡ τύχη μου μέ ἠφερε καί
ἀγάπησα τήν ἀσύγκριτον Κασιλδίαν τῆς Βανδαλίας, τήν εἶπαν ἀσύγκριτον
ὅτι δέν εὑρίσκεται εἰς κᾀμμίαν ϝυ//ναῖκα ἡ νοστιμάδα της, ἡ εὐμορφ1 της,
καί ἡ εὐγενειά της · εἰς αὐτήν λοιπόν τήν κασιλδέαν ἔχω τούς καλούς μου
λογισμούς, καί τίμιαις ἐπιθυμίαις · καί παραδιδόμενος εἰς αὐτήν βάλλω τοῦ
λόγου μου εἰς πολλούς κινδύνους, ὑποσχομένη με εἰς τό τέλος τοῦ κάθε
κινδύνου, ὅτι εἰς τό τέλος τοῦ ἄλλου ἤθελε λάϐῃ τέλος ἡ ἐλπίδα μου · καί
τοιουτοτρόπως ἐπλήθυναν τά βάσανά μου τά ὁποῖα εἶναι ἄπειρα, καί δέν
ἠζεύρω ποῖον θέλει νά εἶναι τό //τελευταῖον ὁποῦ θέλω δώσει τήν ἀρχήν
τῆς καλῆς μου ἐπιθυμίας · μίαν φοράν μέ ἐπρόσταζε νά ὑπάγω νά μονομα-
χήσω μέ ἐκείνην τήν περίφημον γιγνατέσσαν τῆς Σιϐιλίας, ὀνομαζομένην
ϝκιράλδα771, ἡ ὁποῖα εἶναι ἀνδρεῖα κ῎ πολλά, μέ τό νά εἶναι ἀπό προῦντζο,
καί χωρίς νά κινῆται ἀπό τόν τόπον της εἶναι ἡ πλέον κινητή, καί πετού-
μενη ϝυναῖκα τοῦ κόσμου · ἐπήγα, καί τήν εἶδα, καί τήν ἐνίκησα, καί τήν
ἔκαμα //καί ἔμεινεν ἀκίνητος, διότι παράνω ἀπό μίαν εὐδομάδαν δέν ἐφύ-
σησεν ἄλλος ἄνεμος παρά τραμουντάνα · μέ εἶπεν ἄλλην μίαν φοράν νά

771La torre de la Catedral de Sevilla.
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ὑπάγω νά ζυγ1σω ταῖς παλαιαῖς πέτραις τῶν ἰσχυρῶν πύργων τῆς Κισάν-
δου772, τό ὁποῖον εἶναι ἕνα ἐπιχει-
ρημα ὁποῦ τυχαίνει περισσότερον εἰς τούς ἐργάτες, παρά εἰς καϐαλλ2- 112v.
ρους · μίαν ἄλλην φοράν μέ ἐπρόςαξε νά ὑπάγω νά γκρεμνισθῶ, καί νά κα-
ταϐυθισθῶ εἰς τόν λάκκον τῆς κάπρας,773 ὁποῦ εἶναι ἕνας κίνδυνος, ὁποῦ
δέν ἠκοῦσθη ποτέ, καί τρομερός κ῎ πολλά, καί νά τῆς φέρω εἴδησιν διά τό
ὅ,τι εὑρίσκεται εἰς ἐκεῖνο τό σκοτεινώτατον βάθος · ἐκράτησα //τήν κίνησιν
τῆς ϝγιλάρδας,774 ἐζύγ5σα τούς πύργους τοῦ Κισάνδου, ἐῤῥίχθηκα εἰς τόν
λάκκον, καί εὔγαλα εἰς φῶς ἐκεῖνα ὁποῦ ἦτον κεκρυμμένα εἰς τό σκότος
του · κοντολογῆς μέ ἐπρόςαξε τώρα ὕςερον νά τριγυρίσω ὅλαις ταῖς ἑπαρ-
χίαις τῆς ἰσπανίας, καί νά κάμω ὅλους τούς πλανωμένους καϐαλλ2ρους
νά ὁμολογήσουν πῶς διά αὐτήν περιπατοῦν καί ὅτι αὐτή ὑπερϐαίνει εἰς
τήν εὐμορφίαν ὅσαις ϝυναῖκαις καί ἄν εὑρίσκονται εἰς τόν Κόσμον, καί
πως //ἐγώ νά εἶμαι ὁ πλέον ἀνδρεῖος, καί καλλήτερος ἐραςής καϐαλλ2ρης
ἀπό ὅσους εὑρίσκονται ὑπό κάτω εἰς τό ςερέωμα τοῦ ουρανοῦ, καί διά νά
κάμω αὐτό τό ἐρώτημα ἐπεριπάτησα τό περισσότερον μέρος τῆς Ἰσπανίας,
καί ἐνίκησα πολλούς καϐαλλ2ρους ὁποῦ ἐτόλμησαν καί μέ ἐναντιώθηκαν
· ἀμή ἐκεῖνο ὁποῦ καυχῶμαι περισσότερον, καί ὑπερηφανεύομαι εἶναι, τό
νά ἐνίκησα εἰς τήν μονομαχίαν ἐκεῖνον τόν περίφημον καϐαλλ2ρην Δόν
Κισσότην τῆς μαν//τζίας, καί τόν ἔκαμα καί ὁμολόγησε πῶς εἶναι εὐμορ-
φώτερη ἡ ἐδική μου Κασιλδέα παρά ἡ ἐδική του Δουλτζινέα · καί μόνον
μέ αὐτήν τήν νίκην λογάζω πῶς νά ἐνίκησα ὅλους τούς καϐαλλ2ρους του
Κόσμου, καί ἐπειδή καί ὁ Δόν Κισσότης ὁπου λέγω, τούς ἐνίκησεν ὅλους,
καί νικούμενος αὐτός ἀπό λόγου μου, ἡ δόξα του, ἡ φήμη του, καί ἡ τιμή
του ἀπεδόθη καί ἐπέρασεν εἰς ἐμένα, καί ὅσον περισσότερον εἶναι νικούμε-
νος εἰς μεγάλην ὑπόληψιν τό//σον περισσότερον εἶναι ὁ νικῶν ἀξιοπαινατό-
τερος775· ἔμεινεν ἐκςατικός ὁ Δόν Κισσότης ἀκούωντας τόν καϐαλλ2ρην
τοῦ δάσους, ὁποῦ ἔλεγεν αὐτά τά λόγια καί ἠθέλησε νά τόν εἰπῆ πῶς ψεύ-
δεται, ἀμή ἐκράτησε τήν γλῶσσαν του, διά νά τόν κάμῃ νά τό ὁμολογήσῃ
αὐτός ὁ ἴδιος τό ψεύμα του, καί ἔτζι τόν εἶπε μέ εὔμορφον τρόπον · ὅσον
μέν νά ἐνίκησεν ἡ αφεντ1 σου σιν3ρ καϐαλλλ2ρη τό περισσότερον μέ-
ρος τῶν πλανωμένων κα//βαλλ2ρων τῆς ἰσπανίας, καί ὅλου τοῦ Κόσμου,
αὐτό ἐνδέχεται νά τό ἔκαμες καί δέν λέγω τίποτα περί τούτου, εἰδέ τό νά

772Figuras de piedra de origen paleolítico que se encuentran en Guisando (Avila) – 773Sima
cercana a la población de Cabra, donde se suponía la entrada a los infiernos. – 774ϝγιλάρδα
/ ϝγιράλδα – 775Parece un error por ἀξιοεπαινότερος. Hemos escrito en cursiva lo que en
Cervantes aparece en dos versos: «y tanto el vencedor es más honrado / cuanto más el vencido
es reputado».
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ἐνίκησες τόν Δόν Κισσότην τῆς μαντζίας, αὐτό δέν ἠμπορῶ νά τό πιςεύσω,
καί ςέκω καί ἀμφιϐάλλω, ἴσως νά εἶναι κᾀνένας ἄλλος ὁπου νά τόν ὁ

113r. μοιάζει ἀγκαλά καί ὀλιγοςοί νά εὑρίσκωνται ὁποῦ νά τόν ὁμοιάζουν · πῶς
δέν τόν ἐνίκησα ἀποκρίθη ὁ Δασικός; μά νά μέ πιςεύσῃς μέ τό ἡλιοφεγ-
γαρεαςερόφωτον στερέωματ τοῦ οὐρανοῦ, πώς ἐγώ ἐπολέμησα μέ αὐτόν
καί τόν ἐνίκησα · καί εἶναι ἕνας ἄνθρωπος μεγαλόσωμος, καί λιγνός εἰς τό
πρόσωπον, χλωμός εἰς τήν ὄψιν καί ξανθούτζικος · ἡ μίτη του εἶναι ὀλίγον
μακρυ//ά, καί ὡσάν ςραϐή, ᾑ ἄντζες του εἶναι μεγάλαις καί κυρταῖς, τό πα-
ράνομά του εἶναι ἀσχημοειδής, ἔχει ἕνα ἄλογον περίφημον, ὀνομαζόμενον
ῥοντζινάντε, καί διά ὁπλοφόρον ἔχει ἕναν χωρ1την ὁποῦ ὀνομάζεται σάν-
τζιο πάντζας · καί τέλος πάντων ἔχει διά κυρίαν τῆς θελήσεώς του μίαν κά-
ποιαν Δουλτζινέαν ἀπό τό τοπόζο ὁποῦ πρῶτον ὀνομάζουνταν ἀλδόνσα
λορέντζο, ὡσάν τήν ἐδικήν μου, ὁποῦ ὀνομαζομένη κασίλδα ἀπό τήν ἀντα-
λούσιαν //ἐγώ τήν ἐπωνόμασα κασιλδίαν τῆς Βανδαλίας · ἄνίσως καί δέν
εἶναι ἀρκετά ὅλα αὐτά τά σημεῖα νά κάμω ἀξιόπιςον τήν ἀλήθειάν μου,
ἰδοῦ αὐτό τό σπαθί μου τό ὁποῖον θέλει κάμη νά τό πιστεύσῃ ἡ ἴδια ἀπι-
ςία · ἡσύχασε, σιν3ρ καϐαλλ2ρη εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί ἄκουσε ἐκεῖνο
ὁποῦ θέλω νά σέ εἰπῶ · πρέπει νά ἠζεύρῃς πῶς αὐτός ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ
λέγεις εἶναι ὁ μεγαλήτερός μου φίλος ὁποῦ ἔχω εἰς αὐτόν τόν Κόσμον, καί
τόσον ὁποῦ ἐγώ τόν ἐκρα//τῶ ὡσάν τόν ἑαυτόν μου, καί ἀπό τά σημεῖα
ὁποῦ μέ εἶπες γνώρισα πῶς δέν εἶναι ἄλλος παρά αὐτός ὁ ἴδιος ὁποῦ λέγεις
νά ἐνίκησες · ἀπό τό ἄλλο μέρος βλέπω μέ τά ἴδια μου ὁμμάτια, καί ἐγγίζω
μέ τά χέριά μου πῶς δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ὁ ἴδιος ἀνίσως ὅμως καί
κᾀνένας ἀπό τούς πολλούς τούς ἐχθρούς γοη̈τευτές, μάλιςα ἕνας ὁποῦ τόν
κατατρέχει ἀδιαλείπτως δέν ἐμεταμορφώθη εἰς τό εἶδος του, καί ἀφήθηκε
καί τόν ἐνίκησες, διά νά ἀτιμήσῃ τήν φήμην ὁποῦ ἀπόκτησε μέ τά ἡρωϊκά
//του ἔργα, καί μεγάλαις ἀνδραγαθίαις εἰς ὅλον τόν Κόσμον καί εἰς βεϐαί-
ωσιν αὐτοῦ τοῦ πράγματος ὁποῦ λέγω πρέπει νά ἠζεύρῃς ὅτι οἱ τοιοῦτοι
ἐναντίοι τοῦ γοη̈τευτάι εἶναι δύω ἡμέραις ὁποῦ ἐμετέϐαλαν τήν ὡραῖαν
Δουλτζινέαν εἰς μίαν χωρ5τοποῦλαν εὐτελῆ, καί δυσγενῆ, καί τιοῦτης λο-
γῆς θέλει ἐμετάϐαλεν εἰς τόν Δόν Κισσότην · ἄν δέν φθάνουν ὅλα αὐτά νά
σέ κάμουν ἱκανόν εἰς τό νά γνωρίσῃς αὐτήν τήν ἀλήθειαν ὁποῦ λέγω, ἰδοῦ
εἶναι ἐδώ ὁ ἴδι//ος Δόν Κισσότης, ὁ ὁποῖος θέλει τήν διαφεντεύσει μέ τά ἅρ-
ματά του πεζός, ἤ καϐαλλάρης ἤ ὡς καθώς ἀλλέως ἀγαπᾶς, καί λέγωντας
αὐτό ἐσυκώθη εἰς τά πόδια καί ἔπ5σε τό σπαθί του καρτερῶντας νά ἰδῇ
τήν ἀπόφασιν, ὁποῦ ἤθελε κάμῃ ὁ δασικός καϐαλλ2ρης, ὁ ὁποῖος

113v. τόν ἀποκρίθη καί εἶπεν, ἐκεῖνος ὁποῦ σέ ἐνίκησε μεταμορφωμένον σιν3ρ
Δόν Κισσότη, ἠμπορεῖ νά ἐλπίζῃ πῶς θέλει σέ νικήσει καί ξεμεταμορφω-
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μένος, ἀμή μέ τό νά μήν εἶναι πρέπον να πολεμοῦν οἱ καϐαλλ2ροι εἰς τό
σκότος, ὡσάν τούς κλέπτες ἄς ἀπαντίσωμεν ἕως ὁποῦ νά ξημερώσῃ διά
νά ἰδῇ καί ὁ ἥλιος τά ἅρματά μας, καί πρέπει νά εἶναι ἡ συμφωνία τοῦ
πολέμου μας //ὅτι ὁ νικηθείς νά ἔχῃ νά μένῃ ὑποκείμενος εἰς τήν θέλησιν
τοῦ νικιῶντος, καί νά κάμῃ εἰς αὐτό ὅ, τι καί ἄν θέλῃ μέ τοῦτο ὅμως ὅτι
ἐκεῖνα ὁποῦ τό προςάζει νά εἶναι κατά τήν εὐπρέπειαν τοῦ καϐαλλ2ρου
· ἐγώ ςέργω κατά πολλά εἰς αὐτήν τήν συμφωνίαν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισ-
σότης, καί λέγωντας αὐτό, ἐπῆγαν ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον οἱ ὁπλοφόροι τους καί
τους εὗραν ὁποῦ ἐνυπνιάζουνταν, καί ἐξυπνῶντας τους τούς ἐπρόςαζαν
νά ἐτοιμάζουν τά ἄλογα, διότι εὐθύς ὁποῦ ἤ//θελεν ἀνατέλνῃ ὁ ἥλιος, ἤθε-
λαν νά μονομαχήσουν οἱ δύω τους · ὁ σάντζιος ἔμεινεν ἐκςατικός καί ἔκ-
φοϐος ἀκούωντας αὐτά τά μαντάτα φοϐούμενος μήπως καί νικηθῇ ὁ κα-
βαλλ2ρης του, ἐπειδή καί εἶχεν ἀκούσει ταῖς ἀνδραγαθίαις τοῦ δασικοῦ
καϐαλλ2ρου ἀπό τόν ὁπλοφόρον του · ἐπῆγαν οἱ δύω ὁπλοφόροι, νά εὗ-
ρουν τά ζῶα, τά ὁποῖα ἔςεκαν ὅλα μαζί, καί ἐμυρίζουνταν, καί εἰς τήν ςρά-
ταν ὁποῦ ἐπήγαιναν εἶπεν ὁ τοῦ δασικοῦ πρός //τόν σάντζιον · πρέπει νά
ἠζεύρῃς σιν3ρε ὅτι εἰς τήν ἀνταλούσιαν εἶναι μία συνήθεια, καί ὅταν πο-
λεμοῦν οἱ αὐθεντάδες οἱ Δοῦλοι δέν ςέκουν μέ τά χέρια ςαυρομένα, ἐν ὁσῳ
πολεμοῦν οἱ αυθεντάδες τους, αὐτό σέ τό εἶπα διά νά προσέχῃς ὅτι ὅταν
πολεμοῦν οἱ καϐαλλ2ροι μας πρέπει νά κτυπούμασθεν καί ἡμεῖς · αὐτή
ἡ συνήθεια σιν3ρε, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος πολιτεύεται εἰς ἐκεῖνα τά μέρη
ὁποῦ εἶναι ὅλοι πολεμάρχοι, ἀμή οἱ ὁπλοφόροι τῶν //καϐαλλ2ρων δέν πρέ-
πει νά τήν συλλογοῦνται, πόσῳ μάλλον ὁποῦ ἐγώ δέν ἄκουσα ποτέ τόν κα-
βαλλ2ρην μου να εἰπῇ πῶς νά εἶναι ἡ τοιαύτη συνήθεια, ὁ ὁποῖος ἠζεύρει
ἐκτίθου ὅλαις ταῖς τάξαις τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας · ἀγκαλά καί νά
εἶναι ἀληθινή αὐτή ἠ συνήθεια μέ ὅλον τοῦτο ἐγώ δέν θέλω νά τήν φυλάξω,
ἀλλά νά πληρώσω τό ὅ, τι εἶναι διορισμένον νά πληρώνουν οἱ τοιοῦτοι εἰ-
ρηνικοποῖοί ὁπλοφόροι, ὅτι ἠζεύρω βέϐαια πῶς δέν θέλει δίδουν //παράνω
ἀπό μισί ὀκᾶ κερί, καί αὐτό τό δίδω μέ καλήν μου καρδίαν, ὅτι ἠζεύρω πῶς
περισσότερον ἤθελα ἐξοδιάσει εἰς τό νά ἰατρεύσω τό κεφα΄λι μου ὁποῦ λο-
γιάζω, ὡσάν νά τό βλέπω πῶς θέ νά σχισθῇ εἰς τήν μέσην · εἶναι καί ἄλλο
ἕνα ὁποῦ μέ ἐμποδίζει τό νά
πολεμήσω, μέ τό νά μήν ἔχω σπαθί ὁποῦ δέν τό ἐζώσθηκα εἰς ὅλην μου 114r.
τήν ζωήν. ἐγώ ἠζεύρω αὐτουνοῦ τήν θεραπεῖαν πολλά καλά, εἶπεν ὁ ἄλ-
λος ὁπλοφόρος, διότι ἔχω δύω σακ1 μαλίτικα τοῦ αὐτοῦ μῆκος, ἐσύ θέλεις
πάρη τό ἕνα, καί ἐγώ τό ἄλλο, καί θέλομεν κτυπηθῇ · αὐτό τό ςέργω ἀπο-
κρίθη ὁ σάντζιος, διότι ὁ τοιοῦτος πόλεμος θέλει //χρησημεύσει περισσό-
τερον εἰς τό νά κονιορκτισθοῦμεν, παρά νά πληγωθοῦμεν · δέν θέ νά γίνῃ
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ἔτσι τοῦ λέγει ὁ ἄλλος, διότι μέσα εἰς τά σακκ1 θέ νά βάλλωμεν ἀπό πέντε
ἕξι πέτραις ςρογγυλαῖς, διά νά μή τά πέρνῃ ὁ ἄνεμος, καί τοιούτης λογῆς
θέλομεν σακκοπολεμήσει, δίχως νά κάμωμεν κᾀμμίαν βλάϐην, ἤ πληγήν εἰς
τόν ἑαυτόν μας · τί πέτραις λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,
ἐγω σέ λέγω τήν ἀλήθειαν //πῶς ἄν τά ἐγέμιζες τά σακκ1 μέ βαμπάκη, μέ
ὅλον τοῦτο δέν θέλω πολεμήσει · ἄς πολεμήσουν οἱ καϐαλλ2ροι μας ἀνα-
μεταζύ τους, καί ἡμεῖς ἄς προσέχωμεν εἰς τό νά πίνωμεν, καί νά ζῶμεν, ὅτι
ὁ καιρός ἔχει τήν ἔγνοιαν τοῦ νά μᾶς πάρῃ τήν ζωήν ὅταν ἔλθῃ ὁ διορισμέ-
νος καιρός, καί ἄς μή τόν δίδομεν ἡμεῖς αἰτίαν νά μᾶς τήν πάρῃ πριχοῦ νά
ἔλθῃ ἡ διορισμένη ὥρα · μέ ὅλα τοῦτα τοῦ εἶπεν ὁ ἄλλος ἡμεῖς πρέπει νά
πολεμή//σωμεν τό ὀλιγώτερον μισήν ὥραν · μήτε αὐτό δέν τό κάμνω τοῦ
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι δέν θέλω νά φανῶ ἀπάνθρωπος καί ἀχάριςος μέ
ἐκεῖνον ὁποῦ ἔφαγα καί ἔπια καί νά κάμω κᾀμμίαν ἄριν ὅσον παραμικρή
καί ἄν εἶναι καί μήν ἔχωντας κᾀμμίαν αἰτίαν μανίας, διά τί νά φυλάξω καί
νά μαλώνω τοῦ κάκου · ὅσον μέν δι’ αὐτό εἶπεν ὁ ἄλλος ἐγώ θέλω εὗρῃ
τόν τρόπον νά σέ κάμω νά ἐραθυμήσῃς, διότι πριχοῦ νά ἀρχήσωμεν τόν
//πόλεμον, ἐγώ θέλω πλησιάσει κοντά σου ἀγάλ5 ἀγάλ5, καί θέλω σέ δώ-
σει τρεῖς τέσσερες πάτσες ὁποῦ νά ἀςράψουν τά μάτ5 σου μέ ταῖς ὁποῖαις
θέλω σέ κάμῃ νά ἐραθυμήσῃς · ἐναντίον εἰς αὐτόν τόν τρόπον ἐγώ ἠζεύρω
ἕναν ἄλλον ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ὁ ὁποῖος δέν εἶναι κατώτερος ἀπό αὐτόν,
διότι θέλω πάρη ἕνα καλόν ῥαϐδί, καί πριχοῦ νά μέ κάμῃς νά ἐξυπνήσῃ
ὁ θυμός μου, θέλω σέ κάμῃ μέ ταῖς ῥαϐδιαῖς νά κοιμηθῇς τόσον βαρε1,
ὁποῦ νά μήν ἐξυπνήςῃς ποτέ, παρά εἰς τόν ἄλλον Κόσμον · καλλήτερον

114v. ἤθελεν εἶσθαι νά κοιτάξῃ καθ’ἕνας τήν δουλείαν του, καί νά μήν δίδῃ αἰτί-
αις νά ἐραθυμῇ τινάς , ὅτι κᾀνένας δέν ἠζεύρει τήν καρδ1ν τοῦ ἀνθρώπου,
καί μερικοί ὑπάγουν διά νά δώσουν, καί ὕςερον λαμβάνουν · ὁ θεός εὐλό-
γησε τήν εἰρήνην καί ἐκαταράσθη τήν ἔρην, καλά εἶπες ἀποκρίθη ὁ τοῦ
Δασικόύ, ὁ τι εἶναι ἕνας κοινός λόγος ὁποῦ λέγει, οὔκ οἶδαμεν //τί τάξεται
ἡ ἐπιοῦσα.776
Ἄρχησαν πλέον νά κελαϊδοῦν ἐπάνω εἰς τά δένδρη τά μικρά πολυποίκιλα
καί χαϊδεμένα πουλάκια, τά ὁποῖα ἐφαίνουνταν ὁτι777 μέ τό μελίῤῥυτον,
καί γλυκείαν ἁρμονίαν τοῦ ἠχιτικοῦ κιλαϊδήματός τους νά ἐχαιρετοῦσαν
τήν δροσεράν, καί ῥοδοκόκκινην αὐγήν, ἡ ὁποῖα άρχησε πλέον νά δεῖχνῃ
τήν εὐμορφίαν τοῦ προσώπου της ἀπό ταῖς πόρ//ταις καί ἀπό τά παρά-

776El resto de la línea lo deja libre. Es curioso que el copista del manuscrito rumano también la
deja libre, lo que, sin embargo, no ocurre en Franciosini que se supone el modelo. Parece, por
tanto, una innovación del rumano al que copiaría el del manuscrito Genadio. – 777Sic.
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θυρα τοῦ ὁρίζοντος, ῥίχνωντας ἀπό ταῖς χρυσαῖς τρίχαις τῶν ξανθῶν μα-
λιῶν της μίαν ἄπειρον ποσότητα ὑγρῶν μαργαριταρίων, ἁπό των ὁποίων
τήν νόςιμην δροσίαν βρεχόμενα τά πράσινα και μικρούτζικα χορταράκια,
ἐφαίνονταν παρομοίως πῶς νά ἐϐλάςησαν καί εἰς αὐτά καί νά ἔϐρεξαν
ἄσπρα καί μικρά μαργαριταράκια · ᾑ αἰτίαις ἐςέλαζαν τό γλυκύ καί νόσςι-
μον μάννα, ᾑ βρύσαις ἐγελοῦσαν ἐ//μουρμούριζαν τά ῥεύματα, ἐχαίρουν-
ταν τά δάση, καί μέ τόν ἐρχομόν τούς ἐφαίνουνταν πῶς νά ἐπλούταιναν,
καί νά ἐδαψιλεύουνταν τά χοράφια, καί τά λιϐάδια μέ τά κρινοῥοδοχρυ-
σοπράσινα χορτάρια.778
Ἀμή εὐθύς ὁποῦ ἐζύγωσεν ὁ ἥλιος εἰς τό χρυσόν καί πύρινον ἁμἀξι τά πε-
τούμενα, καί ἐξαστράπτοντα άλογά του, καί ἐφάνη στόν Κόσμον μέ τήν
συνηθισμένην του λαμπρότητα //εἶδεν ὁ σάντζιος ὅτι ἡ μίτη τοῦ δασικού
ὁπλοφόρου ἦτον τόσον μεγάλη, ὁποῦ ἔκαμεν ἴσκιον εἰς ὅλον του τό κορμί
· λέγουν κοντολογής πῶς ἦτον κατά πολλά μεγάλη, κυρτύ εἰς τήν μέσην,
καί ἐκρέμουνταν δύο δάκτυλα παρακάτω ἀπό τό ςόμα του, τήν ὁποῖαν
βλέπωντας ὁ σάντζιος, ἄρχησε νά τρέμῃ χειροπόδαρα, ὡσάν ἕνας σελη-
νιασμένος καί ἐσυλλογίσθη νά ἀφεθῃ νά τοῦ δώσῃ καλλήτερον χίλιαις πά-
τζαις, παρά νά πολεμήσῃ //μέ ἐκεῖνο τό φάντασμα · ὁ Δόν Κισσότης εἶδεν
τό ἐναντίον, πῶς εἶχε φορέσει τήν πε-
ρικεφαλαίαν, καί ἐκατέϐασε κάτω τήν μουτσοῦναν, διά νά μήν ἰδῇ τό πρό- 115r.
σωπόν του· ἐφοροῦσεν ἐπάνω ἕνα εἰς τά ἅρματα ἕνα χρυσόν ἐπανωφόρη,
εἶχεν εἰς τήν περικεφαλαίαν του τριγύρου πτερά ἄσπρα, κύτρινα καί πρά-
σινα · τό κοντάρι του τό ὁποῖον ἦτον ἀκουμπισμένον εἰς ἕνα δένδρον, ἦτον
πολλά μεγάλον, καί χοντρόν, καί εἰς τήν ἄκρην εἶχεν παράνω ἀπό μί//αν
πιθαμήν ἐκλεκτότατον ἀτζέλι · ὁ Δον Κισσότης βλέπωντας αὐτό ἐσυλλογί-
σθη πῶς αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης, θέλει νά ἦτον πολλά δυνατός ἄνθρωπος,
ἀμή δέν ἐφοϐήθη ὡσάν τόν σάντζιον μάλιςα μέ εὔτακτον ὁμιλίαν εἶπεν
πρός τόν καϐαλλιέρην779.
ἄν ἡ μεγάλη ἐπιθυμία τοῦ πολέμου ὁποῦ ἔχεις δέν σέ κάμνει νά χάνῃς καί
τό εὐπρόσδεκτον τῆς φιλανθρωπότητος, σέ παρακαλῶ διά μέσου αὐτῶν
νά συκώσῃς ὀλίγον τήν μου//τζούναν, διά νά ἰδῶ ἄν ὁμοιάζῃ ἡ εὐμορφία
τοῦ προσώπου σου μέ του σώματός σου · σιν3ρ καϐαλλιέρη, ἀποκρίθη ὁ
δασικός, ἔχεις καιρόν ἀρκετόν νά μέ ἰδῇς ὕστερον καί, ἀνίσως καί τούτην
τήν ὥραν δέν πληροφορῶ τήν ἐπιθυμίαν σου, ἤζευρε πῶς δέν το κάμνω
διά ἄλλο, παρά μέ τό νά λογιάζω πῶς θέλω κάμῃ μεγάλον ἄδικον εἰς τήν

778El resto de la línea la deja libre, a diferencia del rumano y de Franciosini. – 779También en
este caso deja la línea libre igual que el manuscrito rumano.
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ὡραῖαν μου Κασιλδέαν, διά τήν ἄργηταν ὁποῦ κάμνῳ ἐν ὅσῳ νά σηκόνω
τήν μουτζούναν //πρίν νά σέ κάμω νά ὁμολογήσῃς ἐκεῖνο ὁποῦ ἠζεύρεις
πῶς ἐπιθυμῶ · εἰπές με κᾀν αὐτό τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης ἐν ὅσῳ νά κα-
βαλλικεύσωμεν, ὁμοιάζω ἐγώ μέ ἐκεῖνον τόν Δόν Κισσότην ὁποῦ λέγεις
πῶς ἐνίκησες · εἰς αὐτό ἀποκρίνομαι εἶπεν ὁ δασικός, πῶς ὁμοιάζεις, ὡς
καθῶς ὁμοιάζουν οἱ ἄνθρωποι ἕνας τόν ἄλλον τους · ἀμῆ λέγωντας ἐσύ
πῶς σέ κατατρέχουν οἱ γοη̈τευταί, δέν ἠμπορῶ νά τό βεϐαιώσω ἄν εἶσαι
ἐκεῖνος, ἤ ὄχι //αὐτό μέ φθάνει ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, νά γνωρίσω τήν
ἁπάτην σου, ὅμως διά νά σέ εὐγάλω ἀπό αὐτήν τήν ἀπάτην, ἄς καϐαλ-
λικεύσωμεν τά ἄλογά μας, ὅτι εἰς ὀλιγώτερον καιρόν παρά ὁποῦ ἤθελες
ἀργήσῃ νά συκώσῃς τήν μουτζοῦναν, ἄν ὁ θεός, ἡ σιν3ρα μου, καί ἡ δύ-
ναμις τοῦ βραχίονός μου θέλουν μέ βοηθήσει, θέλω ἰδῇ τό πρόσωπόν σου,
καί θέλεις γνωρίσει καί ἐσύ πῶς δέν εἶμαι ἐγώ ἐκεῖνος ὁ ΔόνΚισσότης ὁποῦ
λογιάζεις, καί λέγωντας //αὐτό εὐθύς ἐκαϐαλλίκευσαν, καί γυρίζωντας ὁ
Δόν Κισσότης τόν ῥοντζινάντε διά νά

115v. πάρῃ διάςημα εἰς τόν κάμπον, καί ὕςερον νά γυρίσῃ νά ἀντικρυσθῇ μέ τόν
ἐχθρόν του, ὡς καθώς τό ἐσυνήθιζαν οἱ πλανώμενοι καϐαλλ2ροι εἶδε τήν
παράξενην μίτην τοῦ ὁπλοφόρου, καί ἐθαύμασε καί αὐτός ὡσάν τόν Σάν-
τζιον, ὁ ὁποῖος βλέπωντας πῶς ἐκίνησεν ὁ καϐαλλ2ρης του, δέν ἠθέλησεν
οὔτε αὐτός νά μείνῃ μοναχός μέ τόν μιταράν φοϐούμενος μήπως καί τόν
κτυπήσει κᾀ//μμίαν μέ τήν μίτην του, καί ἀποθάνει, ἤ καί μόνον ἀπό τόν
φόϐον του, καί διά τοῦτο ἐπῆγε κατόπι εἰς τόν καϐαλλ2ρην του, κρατῶν-
τας τήν μίαν σκάλαν τῆς σέλας τοῦ ῥοντζινάντε, καί ὅταν ἤθελε νά γυρίσῃ
ὀπίσω ὁ Δόν Κισσότης, τοῦ εἶπεν ὁ Σάντζιος παρακαλῶ σε σιν3ρε μου,
πριχοῦ νά γυρίσῃς νά πολεμήσῃς, βοήθησέ με νά ἀναίϐω780 εἰς αὐτήν τήν
βελανιδίαν ἀπό τήν ὁποῖαν ἠμπορῶ νά ἰδῶ πολλά καλά τόν πόλεμον ὁποῦ
θέλεις νά κάμῃς μέ αὐ//τόν τόν καϐαλλ2ρην · ἐγώ πιςεύω σάντζιε781τοῦ
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης πῶς ἐσύ ἀνεϐαίνεις εἰς τήν βαλανιδίαν ἀπό τόν
φόϐον σου, καί ὄχι διά νά ἰδῇς τόν πόλεμον · ἐγώ σέ λέγω τήν ἀλήθειαν. εἶ-
πεν ὁ σάντζιος, πῶς ἡ μεγάλη μίτι ἐκείνου τοῦ ὁπλοφόρου μέ δίδει μεγάλον
φόϐον καί τρόμον, καί δέν τολμώ να ςαθῶ σιμά του. άληθινά εἶναι τόσον
μεγάλη τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης, ὁποῦ καί ἐγώ ἤθελα φοϐηθῇ ἄν δέν εἶχα
τήν καρδίαν ὁποῦ ἔχω, καί ἔλα νά// σέ βοηθήσω νά ἀνέϐῃς ἐκεῖ ὁποῦ λέγεις
· ἐν ὅσῳ ἄργησεν ὁ Δόν Κισσότης εἰς τό νά βοηθήσῃ νά ἀνέϐῃ ὁ σάντζιος
εἰς τό δένδρον, ὁ ἄλλος ὁ καϐαλλ2ρης ἐπῆρε κάμποσον διάςημα εἰς τόν
κάμπον, θαῤῥῶντας πῶς καί ὁ Δόν Κισσότης ἔκαμε τό ἴδιον, καί ἔτζι δίχως

780Sic. – 781Unas veces con mayúscula y otras con minúscula.
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νά ἀπαντίξῃ νά ἀκούσῃ φωνήν τρουμπέτες, ἤ ἄλλον κᾀνένα σημεῖον, ἐγύ-
ρισε τό ἄλογόν του (τό ὁποῖον δέν εἶχε περισσότεραν ἐλευθερίαν ἀπό τόν
ῥοντζινάντε) καί τρέ//χωντας μέ ὁρμήν ἐπήγαινε νά ἀντικρύσῃ τόν ἐχθρόν
του, ἀμή βλέπωντάς τόν πῶς εἶχεν ὑπηρεσίαν καί ἐϐοηθοῦσε τόν σάντζιον
νά ἀνέϐῃ, ἐκράτησε το σαλιϐάρι τοῦ ἀλόγου του, τό ὁποῖον εὐθύς ςάθη, μέ
τό νά μήν ἠμποροῦσε νά σαλεύσῃ πλέον · ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ τόν ἐφάνη
πῶς θέλει ἔρχουνταν ὁ ἐχθρός του πετῶντας, ἐκέντρωσε τόσον δυνατά τόν
ῥοντζινάντε, ὁποῦ τόν ἔκαμε καί ἔτρεχε μέ μεγάλην ἐλευθερίαν, ἕως ὁποῦ
//ἔφθασεν ἐκεῖ ὁ782 ἔςεκεν ὁ καϐαλλ2ρης τῶν ἐσόπτρων, ὁ ὁποῖος σχεδόν
εἶχεν ἐμ-
πήζει τά μαχμούζια εἰς τήν κοιλίαν τοῦ ἀλόγου του, διά νά τό κάμῃ νά 116r.
περιπατήσῃ, ἀμή δέν ἠμπόρεσε μέ κᾀνέναν τρόπον νά τό κάμῃ νά κινηθῇ
οὔτε ἕνα δάκτυλον, καί ἀπό τήν πολλήν βίαν ὁποῦ ἔκαμνε νά κινήσῃ τό
ἄλογόν του, δέν ἔλαϐε καιρόν νά πάρῃ τό κοντάρι του ἀπό κάτω εἰς τήν
ἀμασχάλην, ἀλλά τό εἶχε κρεμασμένον · ὁ Δόν Κισσότης βλέ//πωντας τόν
ἐχθρόν του εἰς τοιαύτην κατάςασιν, χωρίς νά συλλογισθῇ ἄν ἦτον πρέπον
νά τόν κτυπήσῃ, ἤ ὄχι ἐπῆγε καί τόν ἔσπροξε μέ βίαν, καί τόν ἔριψε κάτω
ἀπό τό ἄλογον ὁ ὁποῖος πίπτωντας ἐκτύπησε τόσον δυνατά ὁποῦ ἔμεινεν
ὡσάν ἀποθαμένος · εὐθύς ὁποῦ τόν εἶδεν ὁ σάντζιος ἐκατέϐη μέ μεγάλην
ταχύτητα ἀπό τό δένδρον καί ἐπῆγε σιμά εἰς τόν καϐαλλ2ρην του ὁ ὁποῖος
ἐξεκαϐαλλίκευσε καί ἐπῆγε κοντά εἰς τόν πεσόντα κα//βαλλ2ρην διά νά
ἰδῇ ἄν εἶχεν ἀποθάνῃ, ἤ ὄχι, καί σηκώνωντας τήν μουτζούναν ἀπό τό πρό-
σωπόν του εἶδεν πῶς ἦτον ὁ Δοτόρ καῤῥάσκος Σαμψών, καί γυρίζωντας
πρός τόν σάντζιον εἶπεν, εἶδες τέκνον μου πόσον ἰσχύει ἡ μαγία, πόσον
ἠμποροῦν οἱ γοη̈τεῖαις · ὁ σάντζιος ἐπῆγε σιμώτερα, καί βλέπωντας πῶς
ἦτον ὁ Δοτόρ Σαμψών ἐθαύμασε καί ἄρχησε νά κάμῃ τόν ςαυρόν του καί
εἰς ὅλον αὐτόν τόν καιρόν ὁ πεσμένος κα//βαλλ2ρης δέν ἔδειχνε κᾀνένα
σημεῖον πῶς νά εἶναι ζωντανός · μετά ταῦτα εἶπεν ὁ σάντζιος πρός τόν
Δόν Κισσότην · ἐμένα με φαίνεται σιν3ρε πῶς κάθε τρόπον ἤθελεν εἶσθαι
καλόν νά χώσῃς ἡ ἀφεντ1 σου τό σπαθί σου εἰς τό στόμα αὐτουνοῦ ὁποῦ
φαίνεται πῶς νά εἶναι ὁ Δοτόρ καῤῥάσκος, ὅτι ἴσως καί σκοτώσεις μέσα
εἰς αὐτόν κᾀνέναν ἀπό τούς ἐχθρούς σου τούς γοη̈τευτές · καλά λέγεις ἐσύ
σάντζιο του ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ζεσπα//θώνωντας διά νά βάλλῃ
εἰς πράζιν ἐκεῖνο ὁποῦ τοῦ εἶχεν εἰπῆ ὁ σάντζιος, ἔφθασε καί ὁ ὁπλοφόρος
ὁ μιτεράς (ὁ ὁποῖος εἶχεν εὐγάλει ἐκεῖνην τήν μεγάλην μίτην) καί ἄρχισε νά
φωνάζῃ λέγωντας κοίταζε καλά ἐκεῖνο ὁποῦ κάμεις ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρ

782Error por ὁποῦ.
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Δόν Κισσότη, ὅτι αὐτός ὁποῦ κείτεται εἰς τά ποδάριά του εἶναι ὁ δοτόρ
Σαμψών Καῤῥάσκος ὁ φίλος σου καί ἐγώ εἶμαι ὁ ὑπηρέτης του · βλέπων-
τας ὁ σάντζιος πῶς δέν εἶχεν ἐκείνην τήν

116v. μεγάλην μίτην τόν ἐρώτησεν ποῦ εἶναι ἡ μίτη σου; καί αὐτός τοῦ ἀποκρίθη
πῶς τήν εἶχεν εἰς τήν τζέπην του, καί βάνωντας τό χέρι του εἰς τό δεζιόν
μέρος εὔγαλε τήν μίτην τήν ὁποῖαν ἦτον ἀπό ἐκεῖναις ὁποῦ φοροῦν οἱ
κωμῳδοί · ἀμή ὁ σάντζιος καλοκοιτάζωντάς τον τόν ἐγνώρισεν καί τόν
εἶπε, δέν εἶσαι ἐσύ ὁ τομάζος ζενζιάλε ὁ γείτονάς μου καί κουμπάρος μου,
ἐγώ //εἶμαι ἀποκρίθη ὁ τομάζος ἐκεῖνος ὁποῦ λέγεις, καί θέλω σέ εἰπῇ ὕςε-
ρον τήν αἰτίαν διά τήν ὁποῖαν ἦλθα ἐδῶ, μόνον κατά τό παρόν παρακα-
λῶσε, τόν σιν3ρ Δόν Κισσότην τόν αὐθέντην μας, καί καϐαλλ2ρην μας νά
μήν σκοτώσῃ τον καϐαλλ2ρην τῶν ἐσόπτρων ὁποῦ κείτεται εἰς τά πόδιά
του, διότι δίχως κᾀμμίαν ἀμφιϐολίαν εἶναι ὁ ἀπόκοτος, καί κακῶς συμβου-
λευμένος Δοτόρος σαμψών καράσκος783 ὁ συμπατριότης μας · ἐπάνω εἰς
//αὐτό ἐσυνέφερε καί ὁ πεσμένος καϐαλλ2ρης, καί ἄνοιξε τά μάτια του,
καί βλέπωντας τόν ὁ Δόν Κισσότης ἔϐαλλε τήν ἄκρην τοῦ σπαθίου εἰς τό
πρόσωπόν του λέγωντας, ἐσύ εἶσαι ἀποθαμένος ἄν δέν ὁμολογήσῃς πῶς ἡ
ἀσύγκριτος Δουλτζινέα ὑπερϐαίνει εἰς τήν εὐμορφίαν τήν κασιλδέαν σου,
καί ἕξω ἀπό αὐτό πρ[επει νά μέ ὑποσχεθῇς νά ὑπάγῃς εἰς τό τοπόζο ἔμ-
προσθεν εἰς τήν σιν3ρα Δουλτζινέαν, καί αὐτή νά σέ κάμῃ ὁ,τι θέλῃ, καί
ἄν σέ ἀφή//σῃ εἰς τό θέλημά σου νά γυρίσῃς ὀπίσω καί νά εὗρῃς ὁτι οἱ
ὁμπλοί τῶν ἀνδραγαθιῶν μου θέλει σοῦ εἶναι ὀδιγός, καί θέλει σέ φέρει
ἐκεῖ ὁποῦ εὑρίσκομαι ἐγώ, καί νά μέ εἰπῇς τό τί ἀπογίνηκεν, ὁποῦ ὅλα
αὐτά εἶναι κατά τήν συμφωνίαν ὁποῦ έκάμαμεν πρίν τοῦ πολέμου, καί
δέν εἶναι ἄπρεπα εἰς καϐαλλ2ρην · ἐγώ ὁμολογῶ εἶπεν ὁ πεσμένος κα-
βαλλ2ρης πῶς ἀζίζουν784 περισσότερον τά παλ1 παπούτζια τῆς σιν3ρας
//Δουλτζινέας παρά ἡ ἐδική μου Κασιλδέα, καί σέ ὑπόσχομαι νά γυρίσω
ὀπίσω καί νά ὑπάγω εἰς αὐτήν, καί ὔστερα πάλιν νά γυρίσω νά ἔλθω εἰς
τήν ἀφεντ1 σου, καί νά κάμω ὅλα αὐτά ὁποῦ μέ προςάζεις · πρέπει νά
ὁμολογήσῃς προς τούτοις καί νά πιςεύσῃς εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς ἐκεί-
νος ὁ καϐαλλ2ρης ὁποῦ ἐνίκησες δέ ἦτον, μήτε ἐμποροῦσε νά εἶναι ὁ Δόν
Κισσότης τῆς μαντζίας, ἀλλά ἕνας ἄλλος ὁποῦ τόν ὁμοίαζε, ὡς καθώς ἐγώ

117r. ὁμολογῶ καί πιςεύω, ὅτι ἀγκαλά καί νά φαίνεσαι πῶς νά εἶσαι ὁ Δοτόρ
σαμψών καράσκος ὅμως δέν εἶσαι ἐκεῖνος, ἀλλά ἕνας ἄλλος ὁποῦ τόν
ὁμοιάζεις, καί τόν ἔϐαλεν οἱ ἐχθροί μου εἰς αὐτό τό εἶδος διά νά κρατῆσω
ἐγώ τόν θυμόν μου · ἐγώ τά πιςεύω καί τά ὁμολογῶ ὅλα αὐτά καθώς λέ-

783Sic. – 784No se diferencian muchas veces en la escritura la ζ y la ξ.
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γεις ἡ ἀφεντ1 σου, ἀποκρίθη ὁ πεσμένος καϐαλλ2ρης, μόνον //ἄφησέ με
σέ παρακαλῶ νά σηκωθῶ, ἀνίσως καί ἠμπορέσω· ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐπί-
ασε καί τόν ἐϐοήθησε νά συκωθῇ, ὁμοῦ καί ὁ τομάζος ὁ Δοῦλός του, ἀμή
ὁ σάντζιος δέν τόν ἄφινε νά ἡσυχάσῃ, ἀλλά τόν ἐρωτοῦσε περισσά πράγ-
ματα τοῦ ὁποίου ἡ ἀπόκρισις ἔδιδεν φανερά σημεῖα πῶς νά εἶναι ἀληθινά ὁ
τομάζος ζενζιάλε· ἀμή ἀκούωντας αὐτός ἀπό τόν καϐαλλ2ρην του ἐκεῖνα
ὁποῦ ἔλεγε πῶς ᾑ μαγεῖαις ἔχουν μεγά//λην δύναμιν, καί πῶς ἐμεταμόρφω-
σαν τόν καϐαλλ2ρην τῶν ἐπόπτρων εἰς τόν Δοτόρ καράσκον, δέν ἠμπο-
ροῦσε νά πιςεύσῃ ὁποῦ ἔϐλεπεν ὀφθαλμοφανῆς785 · ἔμειναν τέλος πάντων
εἰς αὐτήν τήν ἀπάτην καϐαλλ2ρης καί ὁπλοφόρος, καί τοιούτης λογῆς
ἀνεχώρησαν, καί ἐπῆγαν εἰς τήν ςράταν τους προς τήν σαραγότζα καί ὁ
ἄλλος καϐαλλ2ρης

τῶν ἐσόπτρων μέ τόν ὁπλοφόρον //του
ἐπῆγαν νά εὗρουν κᾀνέναν τόπον

νά τόν ἀλείψουν τά πλευρά
του, ὁποῦ ἧτον συν-

τριμένα786

Κεφάλαιον ιε:ον 117 v.

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται, καί λέγει ποῖος ἦτον
ὁ καϐαλλ2ρης τών ἐπόπτρων,

καί ὁ ὁπλοφόρος του

Κινῶντας ἀπό ἐκεῖ ὁ Δόν Κισσότης, ἐπήγαινε κατά πολλά χαρούμενος, καί
κενοδοζούμενος μέ τό νά ἐνίκεσεν ἕναν τοιοῦτον ἀνδριωμένον καϐαλλ2-
ρην, ὡς καθώς ἐλόγιαζε πῶς νά ἦτον ἐκεῖνος τῶν ἐπόπτρων, ἀπό τόν ὁ-
ποίου τήν καϐαλλερικήν ὑπόσχεσιν ἐκαρτεροῦσε νά μάθῃ ἄν εὑρίσκουν-
ταν ἀκόμη γοη̈τευμένη ἡ σιν3ρα του · ἀμή ὁ Δόν Κισσότης //ἐσυλλογοῦν-
ταν ἕνα, καί ὁ καϐαλλ2ρης τῶν ἐπόπτρων ἄλλο, ἀγκαλά καί ἐκείνην τήν
ὥραν δέν ἐσυλλογοῦνταν ἄλλο παρά νά εὗρῃ πουθενά κᾀνέναν τόπον νά
τρίψουν τά πλευρά του, ὁποῦ ὡς καθώς εἶπαμεν ἦτον κατατζακισμένα ·
λέγει λοιπόν ἡ ἱςορία, ὁποῦ ὅταν ὁ Σαμψών καράσκος ἐσυμβούλευσε τόν

785Parece que es un error de escritura por ὀφθαλμοφανῶς. – 786Las últimas seis líneas del
capítulo están escritas en forma de pirámide truncada, igual que aparece el final del capítulo en
Franciosini. El resto de la página (otras seis líneas) las deja en blanco y empezar el capítulo xv
en la siguiente página verso.
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Δόν Κισσότην, νά γυρίσῃ καί νά ἀκολουθήσῃ τά καϐαλλ6ράτα του, τό
ἔκαμε μέ τό νά ἐσυμβουλεύθηκαν πρῶτον μέ τόν παπᾶ καί μέ τόν παρ-
πέρην νά εὗρουν κᾀνέναν τρόπον νά γυρίσουν τόν Δόν Κισσότην εἰς τό
σπῆτι του, καί νά μήν ὑπάγῃ νά γυρεύῃ //ταῖς κακαῖς του τύχαις · κοντολο-
γῆς αὐτοί ἀποφάσισαν νά ἀφίσουν ὅλοι τους τόν Δόν Κισσότην νά ὑπάγῃ,
ὁτι τό νά τόν ἐμποδίσουν ἦτον ἀδύνατον, καί ὕστερον νά ὑπάγῃ κατόπι
ὁ Δοτόρ Σαμψών εἰς εἶδος πλανωμένου καϐαλλ2ρου, καί νά πλεμήσῃ μέ
αὐτόν, ἐπειδή καί τό ἐκρατοῦσε διά πρᾶγμα πολλά εὔκολον τό νά τόν νι-
κήσῃ, καί πρίν τόν πόλεμον νά συμφωνήσῃ πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ νικηθεῖ νά
ἔχῃ νά ὑπακούῃ εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ τόν προστάξῃ ἐκεῖνος //ὁποῦ νικήσει, καί
νικῶντας τόν Δόν Κισσότην, ἤθελε νά τόν προςάξῃ ὁ καράσκος νά γυρίσῃ
εἰς τό σπῆτί του, καί νά καθίσῃ ἕως ὁποῦ νά τόν ἤθελε προστάξῃ αὐτός,
καί τότε νἀ εὔγῃ, τό ὁποῖον τό ἤθελε κάμῃ ὁ Δόν Κισσότης ἐξαποφάσεως,
διά νά μήν ἀθετήσῃ τούς νόμους

118r. τῆς καϐαλλ6ρίας, καί ἐνδέχεται ὅτι καθίζωντας εἰς τό σπῆτι του νά ἤθελεν
ἐλισμονίσῃ ταῖς ματάιαις καϐαλλ6ρίαις ἤ ἴσως καί ἤθελεν εὗρῃ καί κᾀμ-
μίαν ἄλλην θεραπεῖαν εἰς τήν τρέλλαν του · ὁ Καῤῥάσκος τό ἔςερξεν αὐτό,
καί ἐπῆρε διά ὁπλοφόρον του τόν τομάζον ζεντζιάλε ὁ ὁποῖος ἦτον κουμ-
πάρος, καί γείτονας τοῦ σάντζιου, αὐτός ἦτον ἄνθρωπος πρόσχαρος καί
κομ //μάτι ὡσάν τρελούτζικος · ἁρματώθη ὁ σαμψών ὥς καθώς εἴπαμεν
παράνω, ὁμοίως καί ὁ τομάζος φορῶντας εἰς τό πρόσοπόν του μίαν μίτην
ἀπό εκεῖναις ὁποῦ φοροῦν οἱ Κωμῳδοί, ὡς καθώς καί αὐτό τό προείπα-
μεν, τό ὁποῖον τό ἔκαμε διά νά μήν τόν γνωρίσῃ ὁ κουμπάρος του ὅταν
τόν ἤθελεν ἰδῇ, καί ἔτζι πηγαίνωντας787 ἀπό τήν ἴδιαν ςράταν, ὁποῦ εἶχεν
ὑπάγει ὁ Δόν Κισσότης τόν ἔφθασαν καί ἀνταμώθησαν εἰς τό δάσος εἰς
τόν ὁποῖον τόν ἐσυ//νέϐηκαν ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ ὁ καλός ἱςορικός ἐδιηγήθη
· ὁ τομάζος βλέπωντας τήν κακήν ἔμβασιν ὁποῦ ἔλαϐαν ᾑ ἐπιθυμίαις του,
εἶπεν πρός τόν καῤῥάσκον, βέϐαια σιν3ρ Δοτόρε ἡμεῖς καλά ἐπάθαμεν
διότι ἐπιχειρισθήκαμεν ἕνα πρᾶγμα ὁποῦ μᾶς ἐφάμη εἰς τήν ἀρχήν εὔκο-
λον, ὅμως εἰς τό τέλος ἦτον πολλά δύσκολον · λέγουν πῶς ὁ Δόν Κισσότης
εἶναι τρελλός καί ἡμεῖς φρόνιμοι, καί αὐτός ὑπάγη λέγωντας788 καί ἡμεῖς
ἐμείναμεν κλάι//ωντας · ἄς εἰδοῦμεν τῶρα ποῖος εἶναι τρελλότερος, αὐτός
ὁποῦ δέν ἠμποροῦσε νά κάμῃ ἀλλίως,ἤ ἥμεῖς ὁποῦ τόν ἐδώσαμεν αἰτίαν,
εἶναι διαφορά εἰς τό ἀναμεταξύ τῶν δύω αὐτῶν τρελλῶν, τόν ἀποκρίθη
ὁ Δοτόρος, διότι ἐκεῖνος ὁποῦ τήν ἔχει φυσικά τήν τρέλλαν δέν ἠμπορεῖ

787No se distinguen con frecuencia la–ι de la -η – 788Quizá un error por γελώντας y así leemos
en el rumano.
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νά τήν ἐμπορεῖ νά τήν ἀφήσῃ, ἀμή ὅποιος τήν κάμη ἐξ ἰδίας του προαιρέ-
σεως ἠμπορεῖ νά τήν ἀφής ὅταν θέλῃ · ἐπειδή λοιπόν καί εἶναι ἔτζι εἶπεν ὁ
τομάζος ἐγώ θεληματικός μου ἔγινα τρελ//λός ὅταν ἠθέλησα νά γίνω ὁπλο-
φόρος τῆς ἀφεντ1 σου, ὅμως τῶρα [δέν]789 θέλω νά εἶμαι πλέον τρελλός,
ἀλλά θέλω νά γυρίσω εἰς τό σπῆτι μου · ἐσύ ἄν θέλῃς γύρισε, τόν ἀποκρόθη
ὁ καῤῥάσκος, ἀμή ἐγώ ἤξευρε πῶς δέν θέλω γυρίσει ἕως ὁποῦ νά κάμω τήν
ἐκδίκησιν εἰς τόν Δόν Κισσότην · μέ αὐταῖς καί ἄλλαις παρόμοιαις ὁμιλί-
αις, ἔφθασαν εἰς ἕνα καςέλι, εἰς τό ὁποῖον εὗραν ἕναν χειροῦργον ὁποῦ
ἰάτρευσε τόν κακοῤῥοί
ζικον σαμψών· ὁ τομάζος ἐγύισε καί τόν ἄφησε, καί αὐτός ἔμεινε συλλο- 118v.
γισμένος τί τρόπον νά εὗρῃ διά νά κάμῃ τήν ἐκδίκησιν, ὅμως ἡ ἱςορία τόν
ἀφίνει αὐτόν κατά τό παρόν, ὅτι θέλει ὁμιλήσει περί αύτοῦ εἰς τό πρέποντα
καιρόν, καί θέλει διηγηθῇ περί τόν Κ Δόν Κισσότην.790

Κεφάλαιον ις:ον

Ὀποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη τόν Δόν
Κισσότην μέ ἕναν φρόνιμον καϐαλ-

λ2ρην τῆς μάντζιας

Ἐπεριπατοῦσε λοιπόν ὁ Δόν Κισσότης μέ τήν χαράν, καί ἀγαλλίασιν ὁποῦ
ἐπροείπαμεν, λογιάζωντας πῶς μέ τό νά ἔκαμαν ἐκείνην τήν νίκην νά εἶναι
ὁ πλέον ἀνδρεῖος καϐαλλ2ρης ὁποῦ νά εὑρίσκωνταν εἰς ἐκείνους τούς και-
ρούς · ἐλόγ5ζε πῶς τοιοῦτον τέλος θέλουν λάϐη εἰς τό ἐζῆς ὅσαις τύχαις
καί ἄν ἤθελαν ἐναντήσῃ · δέν ἐψηφοῦσε //πλέον ταῖς μαγίαις, καί γοη̈τευ-
τές, δέν ἐνθυμοῦνταν πλέον ταῖς ἄπειραις ξυλ5ῖς ὁποῦ τόν εἶχαν δώσει,
μήτε τήν πετρίαν ὁποῦ τόν εἶχαν σύρει οἱ βοσκοί, μέ τήν ὁποῖαν ἐτζάκι-
σαν τά μισά του δότια,791μήτε τήν ἀχαριςίαν τῶν κατεργάριδων, μήτε ταῖς
τοπουζιαῖς τῶν Ἰακϐέζων792 · ἔλεγεν εἰς τόν ἑαυτόν του, ὅτι ἄν εὗρισκε
τρόπον ὁποῦ νά λύσῃ τήν γοη̈τείαν τῆς σιν3ρας του, τό ἤθελε κρατῇ διά
τήν μεγαλητέραν εὐτυχίαν ὁποῦ νά //ἔλαϐε ποτέ κᾀνένας πλανώμενος κα-
βαλλ2ρης ὤντας εἰς αὐτούς τούς λογισμούς βυθισμένος, τοῦ εἶπεν ὁ σάν-
τζιος νά πιςεύσῃς σιν3ρε ὅτι μέ φαίνεται πῶς νά βλέπω ἔμπροσθέν μου τήν
ὑπερμεγέθη μίτην τοῦ κουμπάρου τοῦ τομάζου ζενζιάλε · τό πιςεύεις ἐσύ

789Corrección en el interlineado superior. – 790El capítulo termina con cuatro primeras líneas
de la página 130 v. – 791Error: δόντια. – 792de los Yangüeses.
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σάντζιο τοῦ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς ὁ καϐαλλ2ρης τῶν Ἐπόπτρων νά
ἦτον ὁ Δοτόρ σαμψών, καί ὁ ὁπλοφόρος του νά ἦτον ὁ τομάζος ζενζιάλε
ὁ κουπάρος793 σου;

119r. ἐγώ δέν ἠζεύρω τί νά εἰπῶ περί τούτου, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, τοῦτο μό-
νον ἠζεύρω πῶς τά ζημάδια ὁποῦ μέ εἶπε τοῦ ὀσπητίου μου, τῆς ϝυναικός
μου, καί τῶν παιδιῶν μου, δέν ἠμποροῦσε νά μέ τά εἰπῇ ἄλλος, παρά αὐ-
τός ὁ ἴδιος, καί εἶδα καί τό πρόσωπόν του ἀφ’οὗ εὔγαλε τήν μίτην, καί
ἐγνώρισα πῶς ἦτον ὁ ἴδιος τομάζος, ὁποῦ εἶδα πολλαῖς φοραῖς εἰς τήν χῶ-
ραν μας· ἄκουσε //μου σάντζιο, τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης, ποῖος ἠμπορεῖ
νά τό πιςεύσῃ πῶς ὁ Δοτόρ καῤῥάσκος νά ἔλθῃ εἰς εἶδος πλανωμένου κα-
βαλλ2ρου ἁρματωμένος μέ ἅρματα βλαπτικά, καί διαφεντευτικά, νά πο-
λεμήσῃ μέ ἐμένα, εἶχεν ἴσως αὐτός κᾀμμίαν ἔχθριταν εἰς τοῦ λόγου μου, ἤ
ἐγώ εἰς αὐτόν;ἤ τόν ἔδωσα ἐγώ ποτέ αἰτίαν νά μέ ἐχθρέυεται; εἶναι αὐτός
ἰσοδύναμος μου ἐναντίος; ἤ σέρνει αὐτός ποτέ κᾀνένα ἅρμα; φθωνῶντας
τήν φήμην ὁποῦ ἀπόκτησα εγώ διά μέ//σου τῶν ἁρμάτων; τί λοιπόν ἠμπο-
ροῦμεν νά συμπεράνωμεν, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος διά τήν τόσην παρομοί-
ωσην ὁποῦ ἔχουν αὐτά τά πρόσωπα μέ τούς προῤῥεθέντας φίλους μας;
ἀνίσως καί εἶναι γοη̈τεῖα ὡς καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου, δέν εὑρίσκουν-
ταν ἄλλα πρόσωπα εἰς τόν Κόσμον ὁποῦ νά τούς ὁμοιάσῃ; ὅλα αὐτά εἶναι
τέχναις καί γοη̈τεύματα ἐφευρέματα τῶν γοη̈τευτῶν τῶν κακῶν ἀποκρίθη
ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ μέ κατατρέχουν, οἱ ὁποῖοι προγνωρίζοντες πῶς ἐγώ
ἤθε//λα νά μείνω νικητής αὐτοῦ τοῦ πολέμου ἐμεταμόρφωσαν τοῦ νικηθέν-
τος καϐαλλ2ρου εἰς τό πρόσωπον τοῦ φίλου μουτοῦ δοτόρου, διά νά μήν
ἠμπορέσω νά κάμω εἰς αὐτόν τήν πρέπουσαν τιμωρίαν, καί νά γλυτώσῃ
τήν ζωήν ἐκεῖνος ὁποῦ πάσχει μέ πονηρίαις νά πάρῃ τήν ἐδικήν μου· ἐσύ
ἠζεύρεις πολλά καλά σάντζιο τήν δύναμην καί εὐκολίαν ὁποῦ ἔχουν οἱ γο-
η̈τευται εἰς τό νά μεταϐάλλουν τό ἄσχημον εἰς εὔμορφον, καί τό εὔμορφον
εἰς ἄσχημον, ὡς καθώς καί προχθές //εἶδες μέ τά μάτ5 σου τήν μεταμόρφω-
σιν τῆς ἀσυγκρίτου Δουλτζινέας, καί δέν πρέπει νά θαυμάζεσαι ἄν ἔκαμαν
καί τό ἴδιον καί εἰς τό Δοτόρ Καῤῥάσκον, διά νά μήν ἀπολαύσω τελείως
τόν θρίαμβον καί ἔπαινον · ὅμως ἐγώ με ὅλον τοῦτο παριγοροῦμαι, διότι
μέ κάθε τρόπον ἔμεινα νικητής τοῦ ἐχθροῦ μου· πρός τόν θεόν εἶναι γνω-
στή ἡ ἀλήθεια κάθε πράγματος, ἀποκρίθη ὁ σἀντζιος ὁ ὁποῖος μέ τό νά
ἤζευρε πῶς ἡ μεταμόρφωσις τῆς Δουλτζινέας ἦτον ἐδική τοῦ μηχανή, καί
ἐφεύρεμα //δέν ἐκαταπείθουνταν εἰς τά λόγια τοῦ καϐαλλ2ρου του, μήτε
ἠθέλησε νά τόν ξαναποκριθῇ, διά νά

793Sic.
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μήν λέχῃ καί εἰπῇ κᾀνέναν λόγον, καί φανερωθῆ ἡ πονηρία του. 119v.
Εἰς αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις εὑρίσκονταν αὐτοί ὅταν ἦλθε καί τούς ἔφθασεν

ἕνας ἄνος̅ ὁποῦ εἴργουνταν κατόπι τους ἀπό τήν ἴδιαν ςράταν, ὁ ὁποῖος
ἐκαϐαλλίκευε μίαν εὔμορφην φοράδαν, καί εὐθύς ὁποῦ ἔφθασε τούς ἐχαι-
ρέτησε, καί ἐπέρασε, καί ἐπήγαινεν ἐμπροςά. ὁ Δόν Κισσότης τοῦ εἶπε,
σι//ν3ρε, ἀνίσως καί ἡ ἀφεντ1 σου θέλῃς νά ὑπάγῃς ἀπό τήν ἴδιαν ζράταν,
ὁποῦ θέλομεν νά ὑπάγωμεν καί ἡμεῖς, καί ἄν δέν βιάζεσαι, τό ἤθελα ἔχῃ
διά χάριν νά ὑπάγωμεν ὅλοι μαζῆ · ἐγώ νά ἠζεύρεις σιν3ρε, τοῦ ἀποκρίθη
ὁ διαϐάτης, πῶς δέν ἤθελα περάςῃ ἐμπροςά, ἄν δέν ἐφοϐούμουν ἀπό αὐτό
τό ἄλογον μήπως καί πειράξῃ τήν φοράδαν μου · σιν3ρ, ἄν εἶναι αὐτό τό
αἴτιον, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἡ ἀφεντ1 σου ἠμπορεῖς νά ςαματήσῃς, ὅτι
ἐγώ σέ βεϐαιώνω πῶς τό ἄλο//γόν μας εἶναι τό πλέον τίμιον καί ςοχαςικόν
ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον, διότι εἰς τοιαῦται ὑποθέσεις, ποτέ δέν
ἔκλινεν ἡ ἐπιθυμία του · ἔκλινεν ἀληθινά μίαν φοράν, ὅμως ἐγώ καί ὁ κα-
βαλλ2ρης μου ἐλάϐαμεν τόν κανόνα · ὁ διαϐάτης ἐτράϐηξε τό χαλινάρι
τῆς φοράδας καί, καί ἐςαμάτισε, θαυμάζωντας τήν ςάσιν, καί τό εἶδος τοῦ
Δόν Κισσότη, ὁ ὁποῖος δέν ἐφοροῦσε τότε τήν περικεφαλαίαν, ἀλλά τήν
εἶχε δώσει τόν σάντζιον, καί τήν ἐκρέμασεν εἰς τό //σαμάρι · ςοχάζουνταν
ἀληθινά ὁ διαϐάτης τόν Δόν Κισσότην, ἀμή περισσότερον τόν ζοχάζουν-
ταν αὐτόν ὁ Δόν Κισσότης, καί τόν ἐφαίνουνταν πῶς νά εἶναι ἄνθρωπος
ἀνδρεῖος, καί ἔδειχνε πῶς νά ἧτον εἰς τήν ἡλικίαν ὡς πενῆντα χρονῶν, τά
μαλ1 του εἶχεν μισοασπρίσῃ ἦτον καί εἰς τήν θεωρίαν τοῦ προσῶπου πρό-
σχαρος καί σοϐαρός · ὁ διαϐάτης βλέπωντας τόν ῥοντζινάντε ὁποῦ (ὡς
καθώς καί εἰς ἄλλα πολλά μέρη εἴπαμεν) ἦτον μόνον πετζί, καί κόκαλον,
καί τό μήκος //τοῦ σώματος τοῦ Δόν Κισσότη, τό ξηρόν καί χλομόν του
προσώπον, τά ἅρματά του, ἐθαύμαζε, διότι ἀπό πολύν καιρόν δέν εἶχεν
ἰδῆ εἰς ἐκεῖνα τά μέρη τοιούτους ἀνθρώπους · ὁ Δόν Κισσότης ἐκατάλαϐε
πῶς ὁ διαϐάτης τόν ἐκαλοςοχάζουνταν, καί πριχοῦ νά τόν ἐρωτήσῃ τίποτα
τοῦ εἶπεν · Ἐγώ καταλαϐαίνω σιν3ρε πῶς ἡ ἀφεντ1 σου θαυμάζεσαι βλέ-
πωντας αὐτό τό εἶδος τοῦ φορέματος καί τῶν ἁρμάτων ὁποῦ ἔχω ἐγώ, τό
Ὁποῖον εἶναι ἀσυνήθιστον εἰς τούς τωρινούς καιρούς καί //ἐπιθυμᾶς νά
μάθῃς ποῖος εἶμαι · ἤζευρε λοιπόν πῶς ἐγώ εἶμαι ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς
καϐαλλ2ρους
ὁποῦ ὁ Κόσμος τούς ὀνομάζει ἐξετακτές τῆς τύχης794. εὐγῆκα ἀπό τήν πα- 120r.

794Esta primera frase en la edición de Cervantes aparece en dos versos: soy caballero «de esos
que dicen las gentes que a sus aventuras van», versos citados en otros capítulos pero que no
respeta Franciosini.

241



Lectura del manuscrito

τρίδα μου, ἔϐαλα διά ἐνέχειρον τό τίποτά μου, ἄφησα τά εἰσοδήματά μου,
καί ἐπαράδωσα τοῦ λόγου μου εἰς ταῖς ἀγκάλαις τῆς τύχης νά μέ ὑπάγῃ
ὅπου θέλει, ἠθέλησα νά ἀναςήσω τό εἰς τά τῆς λήθης σπλάγχνα795 ἐνταφια-
σθέν ἐπάγγελμα τῆς πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, καί εἶναι κάμποσος και-
ρός ὁποῦ σκονταύ//τωντας, καί πέφτωντας, καί πάλιν συκωνόμενος, ἀπό-
λαυσα ἕνα μεγάλον μέρος τῆς ἐπιθυμίας μου, βοηθῶντας ταῖς χῆραις, ἐπι-
σκέπτωντας κορασίδες, κάμνωντας χάριτες είς τάς ὑπανδρευμένες, καί ορ-
φανά διότι τοιοῦτον εἶναι τό ὀφφίκιον τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων, καί
ἔτζι διά ταῖς ἀνδρεῖαις, πολλαῖς καί χριςιανικαῖς μου ἀνδραγαθίαις ἀξιώ-
θηκα, καί ἐκυρίχθη ἡ φήμη μου καί εἰς τύπους σχεδόν εἰς ὅλαις ταῖς φυλαῖς
τοῦΚόσμου · τριάντα χιλιάδες βιϐλία ἐτυπώθηκαν //τῆς ἱςορίας μου, καί ἐλ-
πίζω νά τυπωθοῦν ἄλλαις τριακόσιαις χιλιάδαις, ἄν μέ βοηθήσῃ ὁ οὐρανός
· τέλος πάντων διά νά τελειώσω τόν λόγον μου ἐν συντομίᾳ σέ λέγω, πῶς
ἐγώ εἶμαι ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ὁποῦ τό παράνομά μου λέγεται ὁ
ἀσχημοειδές καϐαλλ2ρης, καί ἀγκαλά καί εἶναι ἀξιοκατηγόρητος ἐκεῖνος
ὁποῦ ἐπαινεῖ τόν ἑαυτόν του, ὅμως ἐγώ τό ἔκαμα ἐξανάγκης μήν εὑρισκό-
μενος κατά τό παρόν τινάς ὁποῦ νά σέ εἰπῇ ποῖος εἶμαι, καί δέν πρέπει νά
θαυμάζεσαι πλέον διά ὅλα //αὐτά ὁποῦ βλέπεις, ἐπειδή καί ἔμαθες ποῖος
εἶμαι, καί τί ἐπάγγελμα ἔχω · ἀληθινά σιν3ρ καϐαλλ2ρη, τοῦ ἀποκρίθη ὁ
διαϐάτης, ἡ ἀφεντ1 σου ἐγνώρισες ἀπό τόν θαυμασμόν μου τήν ἐπιθυμίαν
μου, ὅμως δέν μέ εὔγαλεν τελείως ἀπό αὐτόν τόν θαυμασμόν ὁποῦ μέ προ-
ξενεῖ τό νά σέ εἶδα, μέ τό νά μέ εἶπες ποῖος εἶσαι, μάλιςα τώρα μέ προξενεῖ
περισσότερον, συλογιζόμενος πῶς εἶναι δυνατόν νά εὑρίσκονται τήν σήμε-
ρον εἰς τόν Κόσμον πλανώμενοι καϐαλλ2ροι; ἐγώ //δέν τό ἤθελα πιςεύσῃ
πῶς νά εὑρίσκεται τινάς εἰς τούς τωρινούς καιρούς, ὁποῦ νά βοηθῇ ταῖς
χῆραις, νά ἐπισκέπτεται τές κορασίδες, νά τιμᾶ ταῖς ὑπανδρευμέναις, καί
νά δίδῃ συνδρομήν εἰς τά ὀρφανά ἄν δέν τό ἤθελα ἰδῇ μέ τά ὀμμάτιά μου
εἰς τήν ἀφεντ1 σου · εὐχαριςίαν νά ἔχῃ ὁ θεός, ὅτι μέ αὐτήν τήν ἱςορίαν
ὁποῦ λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου πῶς ἐτυπώθη διά ταῖς μεγάλαις, καί ἀληθιναῖς
σου καϐαλλ6ρίαις, θέλουν παραδοθῇ εἰς λήθην τά ἄπειρα πλαςά βιϐλία
τῶν πλα//νωμένων καϐαλλ2ρων ὁποῦ εἶναι γεμάτος ὁ Κόσμος, τά ὁποῖα
φθεῖρουν τά καλά ἤθη, καί

120v. προξενοῦν ἀτιμίαν εἰς ταῖς καλαῖς ἱςορίαις · ὅσον μέν εἰς αὐτό ὁποῦ εἶπες,
τό νά εἶναι πλαςαῖς ᾑ ἱςορίαις τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων ἤ ὄχι · πρέπει
νά τό καλοςοχασθῇς, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί πῶς ἀμφιϐάλλει
τινάς πῶς δέν εἶναι ψευδές αὐταῖς ᾑ ἱςορίαις, τοῦ λέγει ὁ διαϐάτης · ἐγώ τό

795Sic.
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ἀμφιϐάλω τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί κατά τό παρόν ἄς ἀφίσωμεν
αὐτήν τήν φιλονεικίαν, ὅτι ἐλ//πίζω εἰς τόν θεόν νά σέ κάμω νά γνωρίσῃς
τό σφάλμα ὁποῦ ἔχεις εἰς τό νά εἶσαι ὁμογνώμων καί ἡ ἀφεντ1 σου μέ τήν
κοινότητα.
ἀπό αὐτά τά ὑςερινά λόγια τοῦ Δόν Κισσότη, ἄρχισεν ὁ διαϐάτης νά ὑπο-
πτεύεται δι’αὐτόν, πῶς νά εἶναι τρελός, καί ἐκαρτεροῦσε νά τό βεϐαιωθῇ
ἀπό ἄλλα, ἀμή πριχοῦ νά ἀναφέρουν διά ἄλλες ὑποθέσεις, ὁ Δόν Κισσό-
της τόν ἐπαρακάλεσε νά τόν εἰπῇ ποῖος εἶναι. ὁ διαϐάτης τοῦ ἀποκρίθη,
ἐ//γώ σιν3ρ ἀσχημοειδῆ καϐαλλ2ρη εἶμαι ἕνας εὐγενής, καί ἐγεννήθηκα
εἰς μίαν χῶραν, εἰς τήν ὁποίαν ἄν θέλει ὁ θεός θέλομεν ὑπάγῃ νά γευματί-
σωμεν σήμερον · δέ εἶμαι μήτε πολλά πλούσιος, μήτε πτωχός, ὀνομάζομαι
Δόν Διέγο δι Μιράνδα, περνῶ τήν ζωήν μου μέ τήν ϝυναῖκα μου, μέ τά
παιδ1 μου, καί μέ τούς φίλους μου, ἡ ἄσκησίς μου εἶναι τό κινήγι, καί με-
ρικαῖς φοραῖς ψαρεύω, ὅμως δέν κρατῶ μήτε γεράκι μήτε λαγωνικά · ἔχω
ὥς πενῆντα ἑξήντα //βιϐλία, μερικά εἶναι ἱςορικά καί ἄλλα ἐκκλησιαςικά ·
μερικαῖς φοραῖς τρώγω μέ τούς γονεῖς796 μου καί μέ τούς φίλους μου, καί
ἄλλαις φοραῖς τούς φιλεύω · δέν κατακρίνω τινάν μήτε ἀγαπώ νά κατα-
κρίνουν ἄλλην ἔμπροσθέν μου · δέν ἐξετάζω τάς ξένας ὑποθέσεις · ἀκούω
κάθε ἡμέραν τήν λειτουργίαν μου δίχως νά τό φανερώσω εἰς τινάν, καί νά
δόσω κατάλυμα τῆς κενοδοξίας εἰς τήν καρδίαν μου · πάσχω νά ἀγαπήσω
ἐκείνους ὁποῦ ἠζεύρω πῶς εἶναι μαλομένοι //ἔχω μεγάλην εὐλάϐειαν εἰς
τήν ὑπεραγίαν θεοτόκον, καί ταῖς ἐλπίδαις μου ταῖς ἔχω εἰς Κύριον τόν
θεόν μας · Ὁ σάντζιος ἐςάθη μέ μεγάλην προσοχήν εἰς τήν ἀναφοράν τῆς
ζωῆς καί τῆς ἀσκήσεως τοῦ εὐγενῆς διαϐάτη, καί μέ τό νά τοῦ ἐφάνη καλή
καί ἀγία, καί πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ εἶχεν αὐτήν τήν ζωήν καί ἄσκησιν, ἠμπο-
ροῦσε νά κάμῃ καί θαύματα ἐξεκαϐαλλίκευσεν εὐθύς, καί ἐπῆγε μέ εὐλά-
βεῖαν, καί σχεδόν μέ δάκρυα, καί ἐφίλησε τά ποδάρια του · βλέπωντας
αὐ//τό ὁ διαϐάτης τόν ἐρώτησε, τί εἶναι αὐτό ἀδελφέ; ἄφησέ με σιν3ρε νά
τά φιλήσω τοῦ ἀποκρί-
θη ὁ σάν797 σάντζιος, ὅτι ἡ ἀφεντ1 σου μέ φαίνεσαι νά εἶσαι ὁ πρῶτος 121r.
ἅγιος ὁποῦ νά εἶδα εἰς τόν καιρόν μου· ἐγώ δέν εἶμαι ἅγιος, ἀποκρίθη ὁ
διαϐάτης, ἀλλά μεγάλος ἁμαρτολός, μάλιςτα ἐσύ φαίνεσαι νά εἶσαι καλός
ἄνθρωπος, ὡς καθώς τό δειχνύει ἡ ἁπλότης σου. ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐρώ-
τησε πόσα παιδ1 εἶχε; καί ὁ διαϐάτες τοῦ ἀποκρίθη πῶς εἶχε ἕνα μόνον
καί πῶς καλλή//τερα νά μήν τό εἶχε καί ἐκεῖνο, καί ὄχι πῶς εἶναι κακόν,
ἀλλά μέ τό νά μήν εἶναι τόσον καλόν, ὡς καθώς ἐγώ ἤθελα · θέ νά εἶναι

796En el manuscrito rumano dice γειτόνους. – 797Error de repetición.
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ὡς δεκαοκτώ χρονῶν · ἐςάθη ἕξι χρόνους εἰς τήν σαλαμάγκαν σπουδά-
ζωντας τήν ἑλληνικήν καί τήν λατζινικήν798 γλῶσσαν, ἤθελα νά τόν βάλλω
νά σπουδάξῃ θεολογίαν, καί ἄλλαις μάθησεις, ὅμως αὐτός τόσον ἀγάπησε
τήν ποιητικήν (ἀνίσως ὅμως καί ἠμπορεῖ νά ὀνομασθῇ σοφία) ὁποῦ δέν
ἠμπόρεσα μέ κᾀνέναν τρόπον νά τόν κάμω //νά μάθη καμμίαν ἄλλην· ἐγώ
ἤθελα νά γίνῃ ἡ κωρῶνα τοῦ γένους του, ἐπειδή καί οἱ βασιλεῖς μας φι-
λοδωροῦν ἐν ἀφθονίᾳ τούς ἐναρέτους, καί σοφούς ἀνθρώπους · διότι ἡ
σπουδή χωρίς τήν ἀρετήν εἶναι ὡσάν τά μαργαριτάρια ὁποῦ εὑρίσκονται
εἰς τά βουνά. περνᾶ ὅλην τήν ἡμέραν εἰς τό νά ἐξετάζῃ μέ ἀκρίϐειαν μέ
τούς ςίχους τοῦ ὁμήρου, τῆς μαρτζιάλε, καί τοῦ Βιργιλίου · εἰς κοντολο-
γίαν μέ ἄλλο δέν ἔχει νά κάμῃ παρά μέ τήν προῤῥεθεῖσαν ποιητικήν, με
το //βιϐλίον τοῦ Ὁρατίου, Περσίου, Ἰωϐενάλε799,καί Τριϐούλου, ὅτι τούς
λυρικούς ςιχουργούς δέν τούς ἔχει εἰς καλήν ὑπόληψιν · μέ ὅλα τοῦτα ἀπο-
κρίθη ὁ Δόν Κισσότης τά τέκνα σιν3ρε μου εἶναι ἕνα μέρος τῶν ἐντοσθίων
τῶν γονίων τους, καί πρέπει νά τά ἀγαποῦν, ἤ καλά ἤ κακά ἄν εἶναι · πρέ-
πει νά τά παιδεύουν ἀπό μικρά νά γίνωνται ἐνάρετα νά τά μαθαίνουν εὔ-
χρηςα ἤθη, ὁποῦ ὅταν μεγαλώσουν, νά εἶναι ἡ Βακτηρία τοῦ γήρατος τῶν
γονίων τους · καί ὅσον //μέν τό νά βιάζουν νά μαθαίνουν περισσότερον τήν
μίαν σοφίαν παρά τήν ἄλλην, αὐτό δέν τό κρατῶ διά πρᾶγμα καμωμένον
μέ καλόν ςοχασμόν, ἐπειδή καί καλλήτερον ἤθελε εἶσθαι νά τά ἀφίνουν
νά σπουδάζουν ἐκείνην τήν μάθησιν, εἰς τήν ὁποίαν κλίνουν περισσότε-
ρον,καί ἀγκαλά καί δέν εἶναι ἡ ποιητική τόσον ὡφέλιμος, ὅσον νόςιμη, μέ
ὅλον τοῦτο δέν εἶναι ἀπό ἐκεῖναις ὁποῦ καταφρονοῦν ἐκεῖνον ὁποῦ ταῖς
ἠζεύρει, ὥςε ὁποῦ σιν3ρε μου ἐγώ //σέ συμβουλεύω νά ἀφήσῃς τόν ὑιόν
σου νά μάθῃ τήν ἐπιςήμην ὁποῦ τοῦ ἀρέσει, ὅτι ὤντας αὐ-

121v. τός τοιοῦτος καλός σπουδαῖος, καί ἐπειδή καί ἀνέϐη εἰς τό πρῶτον σκαλο-
πάτι τῶν οὐσιῶν, ὁποῦ εἶναι ἐκεῖνο τῶν γλωσσῶν, διά μέσου αὐτῶν αὐτός
ἀτός του θέλει ἀνέϐη καί εἰς τήν κορύφήν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων,
τά ὁποῖα πρέπουν τόσον εὔμορφα εἰς ἕναν καϐαλλ2ρην, καί τόσον τόν
τιμοῦν, τόν ςολίζουν καί τόν μεγαλύνουν, ὡσάν ᾑ μήτραις τούς ἀρχιερεῖς ·
μάλωσε ἡ ἀφεντ1 σου τόν ὑιόν //σου ἄν κάμῃ σάτυραις, ὁποῦ νά εἶναι εἰς
ἀτιμίαν κᾀνενός, καί ξέσχισέ ταις, καί παίδευσέ τον· εἰδέ καί συνθέτει ὁμι-
λίαις κατά τήν φράσιν τοῦ Ὁρατζίου, εἰας ταῖς ὁποῖαις να΄ψέγῃ κοινώς τά
ἐγκλήματα, πρέπει νά τίν ἐπαινᾶς, διότι ὁ ποιητής ἔχει ἐζουσίαν νά γράψῃ
ἐναντίον ἐναντίον εἰς τόν φθόνον καί νά κακολογίσῃ εἰς τούς στίχους του
τους φθονερούς, καί τά ἄλλα ἐγκλήματα, μόνον νά μή σημειώνῃ κατά μέ-

798Sic. – 799En el manuscrito rumano, Ιμβερναλε, según la edición de la profesora Tambaki.
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ρος τό πρόσωπον · ὅμως εὑρίσκονται καί μερικοί ποιηταί, ὁποῦ ἐπί τούτου
διά νά //κατακρίνουν τινάν κινδυνεύουν νά ἐζορισθοῦν · ἄν ὁ ποιητής εἶ-
ναι σόφρων εἰς τά ἤθη, θέλει γένουν, καί τά ποιήματά του σώφρονα, διότι
τό κονδύλι εἶναι ἡ γλώσσα τῆς καρδίας, ὁ, τι λογῆς εἶναι τά νοήματα ὁποῦ
συλλογᾶται εἰς αὐτήν, τοιαῦτα θέλει εἶναι καί τά συγγράματα · καί ὅταν
οἱ βασιλεῖς καί οἱ πρίντζιποι βλέπουν τήν θαυμαςήν ἐπιςήμην τῆς ποιητι-
κῆς εἰς ἀνθρώπους φρονίμους, καί ἐναρέτους τούς τιμοῦν, τούς ἔχουν εἰς
καλήν ὑπόληψην, καί τούς πλουτίζουν, μάλι//ςα καί τούς στεφανώνουν μέ
τά φύλλα τοῦ δένδρου, ὁποῦ δέν τό ἔϐλαψεν ὁ[οὐρανός800]κεραυνός εἰς
σημεῖον πῶς δέν θέλουν βλαφθῆ ἀπό τινάν ἐκεῖνος ὁποῦ μέ τοιαῦτας κω-
ρώνας βλέπουν νά τιμοῦν καί νά ςολίζουν τούς ναούς τους · ἐθαύμασεν
ὁ διαϐάτης ἀκούωντας τήν ἱςορίαν τοῦ Δόν Κισσότη, καί τόσον ὁποῦ ἄρ-
χησε801 νά ἀφίνεται ἀπό τόν σκοπόν ὁποῦ εἶχε βάλλη πῶς νά εἶναι ὁ Δόν
Κισσότης τρελλός · ὁ σάντζιος ὁ ὁποῖος δέν ἐσύγχισε τό νοῦν του εἰς //τό
νά ἀκούῃ τοιαῦταις ὁμιλίαις, εἶχε ξεμακρύνει ὀλίγον ἀπό τήν ςράταν, καί
εἶχεν ὑπάγη νά γυρεύσῃ ὀλίγον γάλα ἀπό κάποιους βοσκούς, ὁποῦ ἐκεῖ
σιμά ἄρμεγαν τά πρόϐατά τους· ἐπάνω εἰς αὐτό ἐσύκωσεν ὁ Δόν Κισσό-
της τά μάτ5 του καί εἶδε πῶε ἀπό τήν ςράταν ὁποῦ ἐπήγαιναν αὐτοί, εἴρ-
χουνταν ἕνα ἀμάξι γεμάτον ἀπό βασιλικά παϊράκια802, καί θαῤῥῶντας νά
εἶναι κᾀμμία νέα τύχη, ἄρχησε νά κραζῃ μεγαλοφώνως τόν σάντζιον //νά
ἔλθῃ νά τοῦ δώσῃ τήν περικεφαλαίαν, ὁ ὁποῖος ἀκούωντας τήν φωνήν τοῦ
καϐαλλ2ρου του,
ἄφησε τούς βοσκούς καί ἔτρεξε νά ἰδῇ τί ἤθελεν.803 122r.

Κεφάλαιον ιζ:ον

Ὀποῦ διηγείται τήν μεγάλην τόλμην ὁποῦ ἔδει-
ξεν ὁ Δόν Κισσότης εἰς τό συμβεϐηκός

τοῦ λεονταρίου

Διηγεῖται ὁ ἱστορικός πῶς ὅταν ὁ Δόν Κισσότης ἐφώναζε τόν σάντζιον νά
τυ νά τοῦ φέρῃ τήν περικεφαλαίαν, αὐτός τότε ἀγόραζε ἀπό κάποιους βο-
σκούς μίαν μυζίθραν, καί βιάζωντάς τόν ὁ καϐαλλ2ρης του μέ ταῖς φωναῖς,
δέν ἤζευρε τί νά τήν κάμῃ ἤ ποῦ νά τήν βάλλῃ διά νά μήν χαθῇ, ἐπειδή καί

800Tachadura. – 801Sic. – 802Sobre la π la señal de sonorización de su origen turco: bairak. –
803El capítulo termina con media línea al comienzo de la página 122r.
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τήν εἶχε πληρῶσει · τέλος πάντων ἀποφάσισε νά τήν //βάλλῃ εἰς τήν περι-
κεφαλαίαν τοῦ καϐαλλ2ρου του, καί ἔτρεξεν εὐθύς νά ἰδῇ τί ἤθελεν.δώσε
μου σάντζιο τήν περικεφαλαῖαν μου τοῦ εἶπε ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι αὐτό
ὁποῦ βλέπω ἔμπροσθέν μου, μοῦ φαίνεται νά εἶναι καμία τύχη, ὁποῦ θέλει
νά μέ κάμῃ ἐξανάγκης νά πιάσω τά ἅρματα · ἀκούωντας αὐτό ὁ διαϐάτης
ἐπάτησεν εἰς ταῖς σκάλαις τῆς σέλας, καί ἐσυκώθη, καί ἐκοίταξε τριγύρω,
ἀμή δέν εἶδεν ἄλλο, παρά ἕνα ἁμάξι ὁποῦ// ἤρχουνταν πρός τοῦ λόγου
του μέ δύω, ἤ τρία περγ1κια804 μικρά, καί βλέπωντάς τα ὁ διαϐάτης ἐλό-
γιασε πῶς θέλει νά εἶναι τίποτα ἀσπρα βασιλικά, καί ἔτζι τό εἶπε καί τόν
Δόν Κισσότην, ἀμή αὐτός δέν ἠθέλησε νά τό πιστεύσῃ καί τόν ἀποκρίθη ·
ἐγώ σιν3ρε ἠζεύρω καλά πῶς ἔχω πολλούς ἐχθρούς ὁρατούς τε, καί ἀό-
ρατους, καί δέν ἠζεύρω ποτέ, μήτε ποῦ μήτε εἰς τί καιρόν, μήτε εἰς τί εἶδος
θέλουν νά μέ πολεμήσουν, καί γυρίζωντας πρός τόν σάντζιον τοῦ ἐζήτησε
τήν //περικεφαλαῖαν ὁ ὁποῖος μέ τό νά μήν ἔλαϐε καιρόν νά εὐγάλῃ τήν
μυζίθραν του τήν ἐπαράδωσε μαζῆ μέ αύτήν · ὁ Δόν Κισσότης τήν ἐπῆρε,
καί δίχως νά καταλάϐῃ τί ἦτον μέσα τήν ἔϐαλεν εὐθύς εἰς τό κεφάλι, καί
ἄρχησε νά τρέχῃ τό γάλα τῆς μυζίθρας είς τό πρόσωπον, καί εἰς τά

122v. γένια του Δόν Κισσότη · ὁ ὁποῖος τόσον ἐφοϐήθη ὁποῦ εἶπε πρός τόν σάν-
τζιον τί διάϐολον εἶναι αὐτό, μέ φαίνεται πῶς νά ἀνελοῦν τά μέλη μου ἤ νά
ἱδρώνω ἀπό τήν κεφαλήν ἕως εἰς τά ποδάρια, καί ἄν εἶναι ἀληθινά ἵδρως,
ἤζευρε πῶς δέν εἶναι ἀπό κᾀνέναν μου φόϐον, ἀλλά ἐξάπαντως θέλει εἶ-
ναι τρομερή αὐτή ἡ τύχη, ὁποῦ θέλει νά μέ συνέϐη · δόσε με τίποτα ἄν
ἔχῃς νά //σφουγγιςῶ, ὅτι θαμπώνουν τά μάτ5 μου ἀπό τόν πολύν ἵδρωτα
· ὁ σάντζιος ἐσιώπησε καί τόν ἔδοσεν ἕνα πανί, καί εὐχαριςοῦσε τόν θεόν
πῶς δέν τό ἐκατάλαϐεν ὁ καϐαλλι2ρης του · ὁ Δόν Κισσότης ἐσφουγγί-
σθε καί εὔγαλε τήν περικεφαλαίαν νά ἰδῇ τι ἦτον τό αἴτιον ὁποῦ ἐκρύω-
νεν τό κεφάλι του, καί βλέπωντας τήν μυζίθραν, εἶπε πρός τόν σάντζιον,
κατηρεμένε χωρ1τη ἐδικαῖς σοῦ δουλειαῖς θέλει νά εἶναι αὐταῖς, ὁ σάν-
τζιος του ἀποκρίθη μέ σοϐαρόν σχῆμα, καί ὑποκρι//τικόν, καί τοῦ εἶπε,
ἐπειδή καί εἶναι μυζίθρα, δώσεμε την νά τήν φάγω, ἀμή καλλήτερον ἄς
τήν φάγῃ ὁ διάϐολος ὅτι αὐτός θέλει τήν ἔϐαλεν αὐτοῦ μέσα ὅτι ἐγώ ποτέ
δέν ἤθελα τολμήσει νά μαγαρίσω τήν περικεφαλαίαν σου, καί ὡς καθώς
ὑπολαμβάνω μέ φγαίνεται πῶς νά μέ κατατρέχουν καί ἐμένα ᾑ γοη̈τεῖαις,
ὡσάν ὁποῦ εἶμαι μέλος τῆς ἀφεντ1ς σου καί θέλει τήν ἔϐαλεν αὐτοῦ τήν
μυζίθραν, διά νά σέ κάμουν νά ἐραθυμήσης, καί νά μέ δείρῃς ὡς καθώς καί
ἄλλαις //φοραῖς · ὅμως πιςεύω νά ἐλάνθασαν τούτην τήν φοράν ἐπειδή καί

804Del turco bayrak.
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πιςεύω πῶς ὁ καϐαλλ2ρης μου νά ἔχῃ τόσην διάκρισιν, καί θέλει ςοχασθῇ
πῶς ἄν ἐγώ εἶχα μυζίθρα καλλήτερα τήν ἔτρωγα, παρά ὁποῦ νά τήν βάλλω
εἰς τήν περικεφαλαίαν · ἐνδέχεται νά εἶναι καί αὐτό εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης·
ἀκούωντας αὐτά ὁ διαϐάτης ἐθαύμασε κατά πολλά, μάλιςα ὅταν εἶδε τόν
Δόν Κισσότην ὁποῦ ἀφ’οὗ ἐσφουγγίσθη καλά, καί ἐφόρεσε τήν περικεφα-
λαίαν ἐπάτησε καλά εἰς ταῖς //σκάλαις πέρνωντας τό σπαθί εἰς τί χέρι καί
παίζωντας τό κοντάρι, ἔλεγεν ἄς ἔλθῃ ὅποιος θέλει ὅτι ἐγώ εἶμαι ἕτοιμος ·
ἔφθασεν ὡστόσον εἰς τό ἁμάζι μέ τά παργ1κια805, μέ τό ὁποῖον δέν ἦτον
ἄλλοι ἄνθρωποι, παρά ὁ ἁμαξᾶς καϐαλλάρης ἀπάνω εἰς ἕνα μουλάρι, καί
ἄλλος ἕνας ἄνθρωπος ἐκάθουνταν ἐμπροςά εἰς τό ἁμάζι · ὁ Δόν Κισσότης
ἐςάθη ἐμπροςά, καί εἶπε ποῦ πηγαίνετε ἐσεῖς ἀδέλφ5, τί ἁμάζι εἶναι αὐτό;
καί τί παργ1κ5 εἶναι αὐτά; ὁ ἁμαξάς τόν ἀπο//κρίθη πῶς τό ἁμάζι εἶναι
ἐδικόν του, καί ὅτι μέσα εἰς τό ἁμάζι δέν εἶναι ἄλλο παρά δύω ἄγρια λε-
οντάρια εἰς ἕνα κλουϐί, τά ὁποῖα τά ςέλει εἰς τόν ῥέγαν, ὁ γενεράλης τῶν
Ὁράνων, καί τά
περγ1κα εἶναι τοῦ ῥῆγα εἰς σημεῖον πῶς εἶναι εἰς τό ἁμάζι πράγματα ἐδικά 123r.
του · εἶναι μεγάλα τά λεοντάρια ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης;806εἶναι τόσον
μεγάλα ἀποκρόθη ἐκεῖνος ὁποῦ ἐκάθουνταν ἐμπροςά εἰς τό ἁμάξι, ὁποῦ
ἀκόμη ἕως τῶρα δέν ἐπέρασαν τόσον μεγάλα ἀπό τήν ἀφρικήν εἰς τήν
ἰσπανίαν· τό ἕνα εἶναι ἀρσενικόν καί τό ἄλλο θυλικόν, μάλιςα εἶναι καί
πεινασμένα //διότι σήμεραν δέν ἔφαγαν τίποτα · διά τοῦτο σέ παρακαλῶ
φύγε ἀπό ἔμπροσθεν ἀπό τό ἁμάζι807, καί ἄφησέ με νά ὑπάγωμεν, ὅτι βιά-
ζομέσθε νά φθάσωμεν ὀγλιγωρότερα διά νά τά δόσωμεν νά φάγουν · τότε
εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης χαμογελῶντας, ἄνοιξε ταῖς πόρταις τῶν κλουϐίων
ὅτι ἐγώ θέλω δείξει εἰς ἐκείνους ὁποῦ τά ςέλνουν αὐτά, ἄν φοϐοῦμαι ἀπό
λεοντάρια· εὐγάλεδέτε ἕξω αὐτά τά θηρία ἀποκρίθη, ὅτι θέλω κάμη νά
γνωρίσουν καί αὐτά εἰς αὐτόν //τόν κάμπον ποῖος εἶναι ὁ Δόν Κισσότης
τῆς μάντζιας · κοίταξε κοίταξε εἶπε τότε εἰς τόν ἑαυτόν του ὁ διαϐάτης
τώρα τό ἐφανέρωσεν ὁ καλός μας καϐαλλ2ρης τί ἄνο̅ς εἶναι βεϐαιώνων-
τάς τα ἡ μυζίθρα θέλει ἐμαλάκαινε τά μυαλά του ὁ σάντζιος ἐπλησίασε
κοντά εἰς τόν διαϐάτην καί τοῦ εἶπε διά τό ὄνομα τοῦ θεοῦ σινι3ρε κάμε
κᾀνέναν τρόπον, καί ἐμπόδισε τόν καϐαλλ2ρην μου νά μήν πολεμήσῃ μέ
αὐτά τά λεοντάρια, ὅτι ἀνίσως καί πολεμήση μᾶς ξεσχί //ζουν ὅλους μας,
καί τόσον ἄγνωςος εἶναι ὁ καϐαλλ2ρης σου, ἀποκρίθη ὁ διαϐάτης, ὁποῦ

805Sonorización de la labial (cf. nota 286). En diez líneas vemos tres formas de la misma palabra:
παργ1κια, παργ1κ5, περγ1κα. – 806Igual que frecuentemente lo vemos, el signo de interro-
gación va fuera de su lugar. – 807ἁμάζι, ἁμάξι (dos líneas más arriba).
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νά πιασθῇ νά πολεμήσῃ μέ ἄγρια θηρία; δέν εἶναι ἄγνωστος εἶπεν ὁ σάν-
τζιος, ὅμως ἀγαπᾶ νά βάνῃ τοῦ λόγου του εἰς κίνδυνον · ἐγώ θέλω τόν
ἐμποδίσει τόν ἀποκρίθη ὁ διαϐάτης, καί πλησιάζωντας εἰς τόν Δόν Κισσό-
την τοῦ εἶπε, σιν3ρε οἱ πλανώμένοι καϐαλλ2ροι πρέπει νά ἐπιχειρίζονται
τύχαις ὁποῦ νά ἐλπίζουν πῶς θέλουν ταῖς τελειώσει μέ τιμήν, καί ὄχι τύχαις
ὁποῦ ὕ//ςεροῦν τελείως τήν τιμήν, πόσῳ μᾶλλον ὁποῦ αὐτά τά λεοντάρια
δέν ἔρχονται κατ’ἐπάνω σου, μήτε τό φαντάζονται, ὅτι πηγαίνουν εἰς τόν
Βασιλέα, καί δέν εἶναι πρέπον νά τούς ἐμποδίσῃς ἀπό τήν ςράταν τους · ἡ
ἀφεντι1 σου σιν3ρε μου το[ῦ ἀποκρίθη ὁ ΔόνΚισσότης κοίταζε τό κυνῆγί
σου,καί τά ὀψάριά σου, καί μήν ἀνακατώνεσαι εἰς τᾶς ξένας ὑποθέσεις,
ἀλλά ἄφησε νά κάμῃ ὁ καθ’ένας ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι πρέπον τοῦ ὀφφικίου
του, καί λέγωντας αὐτό ἐγὐρισε πρός //τόν φυλακάτορα τοῦ λεονταρίου,
καί τόν εἶπεν, ἄνοιξε ὀγλίγωρα ταῖς πόρταις τῶν κλουϐίων, ὅτι

123v. τώρα σέ τρυπῶ πέρα περοῦ μέ αὐτό τό κοντάρι · ὁ ἁμαξᾶς βλέπωντας τήν
ἀπόφασιν τοῦ ἁρματωμένου φαντάσματος τοῦ εἶπε· παρακαλῶσε σιν3ρε
μου ἄφησέ με νά ξεχαμώσω τά μουλάρια, καί νά φύγω μέ αὐτά πριχοῦ νά
εὔγουν ἕξω τά λεοντάρια διότι ἀνίσως καί μέ τά σκοτώσουν θέλω μείνη
ἄτυχος εἰς ὅλην μου τήν ζωήν, ἐπειδή καί ἄλλον σερμαγ1 δέν ἔχω ἕξω
ἀπό αὐτά //κάμε ὁ, τι θέλεις808, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὁ ἁμαξᾶς εὐθύς
ἐξεϐαλίκευσε καί ἐξεχάμωσε τά μουλάρια, ὁμοῦ καί ὁ φιλακάτορας τῶν
λεονταρίων, φωνάζωντας ἄς εἶναι μαρτυρία ὅσοι εἶναι ἐδώ παρόν, τό πῶς
ἄνοιξες ἡ ἀφεν1 σου ταῖς πόρταις τῶν κλουϐίων, ἐνεντίον τῆς θελήσεώς
μου, καί ἀπόλυσεις τά λεοντάρια, καό ὁ,τι σέ κάμουν τό πταίσιμον δέν εἶ-
ναι κᾀνενός · παραμερίσετε οἱ ἀφεντ1 σας, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης πρίν νά
ἀνοίξω ταῖς πόρταις ὅτι ἐγώ εἶμαι βέϐαιος πῶς αὐ //τά δέν θέλουν ἠμπο-
ρέσει νά μέ κάμουν κᾀμμίαν βλάϐην · ὁ διαϐάτης ἄρχησε νά τόν νουθετῇ
ἐκ δευτέρου νά μήν κάμῃ τοιαύτην τρέλλαν, ἀμή ὁ Δόν Κισσότης τόν ἀπο-
κρίθη πῶς αὐτός ἤζευρε τί ἔκαμνε, μόνον νά παραμερίσουν αὐτοί · ὁ σάν-
τζιος ἀκούωντας αὐτό ἄρχησε νά τόν παρακαλῇ μέ δάκρυα νά ἀπέχῃ ἀπό
τοιοῦτον ἐπιχείρημα, καί τόν ἔλεγε κοίταξε καλά σινιόρε ὁ τι ἐδώ δέν εἶναι
γοη̈τεῖα, μήτε ἄλλο τοιοῦτον, διότι ἐγώ βλέπω μέσα εἰς τά κλουϐία καί εἶναι
εἰς το// καθ’ἕνα ἀπό ἕνα λεοντάρι, ὁποῦ τά ὀνεῖχιά τους εἶναι ὡσάν ἕνα
βουνόν, ἐσένα ἀπό τόν φόϐον σου σέ φαίνονται πῶς νά εἶναι ὡσάν ἕνας
μικρός κόσμος τόν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσίτης · παραμέρεσε σάντζιο ὅτι ἐγώ
ἄν ἀποθάνω ἐδῶ, ἐσύ ἠζεύρεις τήν συνήθειάν μας καί ὕπαγε εἰς τήν Δουλ-

808Εn el manuscrito rumano leemos: κάμε ὁ, τι θέλεις, ὀλιγόπιστε (en Cervantes «hombre de
poca fe).
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τζινέαν, καί δέν λέγω ἄλλο, εἶπεν πρός τούτο, καί ἄλλα πολλά λόγια μέ τά
ὁποῖα ἔδειξε φανερά πῶς δέν ἤθελε νά ἀφεθῇ ἀπό ἐκείνην τήν ἀπόφασιν ·
ἤθελε νά //τόν ἐναντιωθῇ ὁ διαϐάτης, ἀμή εἶδε πῶς τά ἅρματα ὁμοίαζαν μέ
τοῦ Δόν Κισσότη, καί τόν ἐφάνη πῶς νά εἶναι πρέπον νά π5σθῇ μέ ἕναν
τρελλόν · ὁ Δόν Κισσότης ἄρχησε πάλιν νά φοϐερίζῃ τόν φυλακάτορα διά
νά ἀνοίξῃ ταῖς πόρταις τῶν κλουϐίων καί βλέπωντας αὐτό ὁ διαϐάτης ἐγύ-
ρισε τήν φοράδαν του, ὁμοῖως καί ὁ σάντζιος τό ϝομάρι του, καί ὁ ἁμαξᾶς
τά μουλάρια καί ἄρχησαν νά φεύγουν διά νά ξεμακρύνουν τό ὀλιγωρότε-
ρον //πριχοῦ νά ἀνοίζουν ταῖς πόρταις τῶν κλουϐίων · ὁ σάντζιος ἔκλαιε
διά τόν θάνατον τοῦ
καϐαλλ2ρου του, διότι ἐκείνην τήν φοράν ἐθαῤῥοῦσε βεϐαιώτατα πῶς δέν 124r.
ἤθελε γλιτώσῃ · ἐϐλασφεμοῦσε τήν τύχην του, καί ἔκραζε κακοῤὁίζικην
τήν ὥραν ὁποῦ ἐσυμβουλεύθη νά τόν ξαναδουλεύσῃ, ἀμή μέ ὅλον ὁποῦ
ἔκλαιε καί ἔλεγεν αὐτά δέν ἔκανε ἀπό τό νά κτυπᾷ τό γομάρι διά νά ζεμα-
κρύνῃ ἀπό τό ἁμάξι · βλέπωντας λοιπόν ὁ λεοντοφύλαξ πῶς ἐκεῖ//νοι ὁποῦ
ἔφευγαν εἶχαν ξεμακρύνει καμπόσον τόπον, καί βλέπωντας πῶς ὁΔόνΚισ-
σότης δέν ἔπερνεν ἀπό λόγ5, ἀλλά τόν ἐϐίαζεν ἀποφάσισε νἀ ἀνοίξῃ ταῖς
πόρταις τῶν κλουϐίων, καί ἐν ὅσῳ ἄργησε νά ἀνοίξῃ τό ἕνα κλουϐί ὁ Δόν
Κισσότης ἔςεκε καί ἐσυλλογεῖτο ἀνίσως καί ἔπρεπε νά κάμῃ τόν πόλεμον
πεζός, ἤ καϐαλλάρης · καί τέλος πάντων ἀποφάσισε νά τόν κάμῃπεζός, φο-
βούμενος μήπως καί ξυπασθῆ ὁ ῥοντζινάντες ἀπό τά λεον//τάρια καί διά
τοῦτο εὐθύς ἐξεκαϐαλλίκευσε, καί ἔῤῥιξε τό κοντάρι καί ξεσπαθώνωντας
ἐπῆγε καί ἐςάθη ἔμπροσθεν εἰς τό ἁμάξι, παραδιδόμενος μέ κάθε ἀγάπην
εἰς τόν θεόν, καί εἰς τήν σιν3ραν τοῦ τήν δουλτζινέαν · βλέπωντας ὁ λε-
οντοφύλαξ πῶς εἶχεν ἐτοιμασθῇ ὁ Δόν Κισσότης ἄνοιξε τό πρῶτον κλουϐί
εἰς τό ὁποῖον ἦτον ἐκεῖνο τό μεγαλότατον λεοντάρι, τό πρῶτον πρᾶγμα
ὁποῦ ἔκαμεν ἐγύρισε μίαν φοράν μέσα εἰς τό κλουϐί, καύ ὕςε//ρα ἐτεντώθη
μίαν φοράν, καί ἄνοιξε τό ςόμα του καί ἐχασμουρίσθη, καί εὐγάζωντας
τήν γλῶσσαν του ὁποῦ ἦτον ὡς δύω πιθαμαῖς, ἐσφούγγισε τά ὀμμάτια του,
καί τό πρόσωπόν του · κάμνωντας αὐτά εὔγαλε τό κεφάλι του ἕξω ἀπό τό
κλουϐί, καί ἐκοίταξε τριγύρου μέ τά ὀμμάτιά του ὁποῦ ὁμοίαζαν ὡσάν δύω
ἀναμμένα μεγάλα κάρϐουνα μέ τά ὁποῖα ἤθελε δώσῃ φόϐον καί τρόμον εἰς
κάθε καρδ1ν, ὅσον ἀνδρεῖα καί ἄν ἦτον ἔξω ἀπό //τόν Δόν Κισσότην, ὁ
ὁποῖος ἕςεκε καί τό ἐκοίταζε ἐπιθυμῶντας νά πηδήσῃ τό ὀγλιγωρότερον
κάτω ἀπό τό ἁμάξι, καί νά ἔλθῃ νά πολεμήσῃ μέ αὐτόν συλλογιζόμενος νά
τό κάμῃ χίλια κομμάτια · ἕως τόσον ἔφθασαν ἡ οὐδέποτε φανεῖσα τρέλλα,
ἀμή τό ἀνδρειωμένον λεοντάρι, μή ψηφῶντας τοιαῦταις ἀνδρεῖαις, καί πα-
ραμικρά πράγματα ἀφ’οὗ ἐκοίταζεν ὡς καθώς εἶπαμεν τριγύρω, ἐγύρισε
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τήν ῥάχην του πρός τόν Δόν Κισσότην, και
124v. ἐπλάγ5σε μέσα εἰς τό κλουϐί · ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντας αὐτό, εἶπε πρός

τόν λεοφύλακα νά τό κτυπήσῃ, καί νά τό κάμῃ νά εὐγῃ ἐξω. αὐτό δέν θέλω
τό κάμῃ ἀποκρίθη ὁ λεοφύλαξ διότι ἄν τό κτυπήσω, πρῶτον ἐμέ νά ζεσχί-
ζει· εὐαρεςήσου ἡ ἀφεντ1 σου μέ ἐκεῖνο ὁποῦ ἔκαμες καί μήν γυρεύεις
να ξαναδοκιμάσῃς τήν τύχην· τοῦ λεονταρίου ἡ πόρτα εἶναι ἀνοικτή εἰς
//τό χέρι του εἶναι τό νά εὔγῃ, ἤ τό νά καθίσῃ · καί ἐπειδή, καί δέν εὐγῆ-
κεν ἕως τώρα, νά ἠζεύρῃς πῶς δέν εὐγαίνει μήτε ἕως τό βράδυ · ἡ ἀνδρεῖα
τῆς ἀφεντ1ς σου ἐφάνη πολλά καλά κᾀνένας ἀνδρεῖος πολεμάρχος, ὡς
καθώς γνωρίζω δέν πρέπει νά κάμῃ περισσότερον παρά νά προσκαλέσῃ
τόν ἐχθρόν του, καί νά τόν καρτερῇ νά πολεμήσῃ, καί ἄν αὐτός δέν εὔ-
γει ἡ δυσφημία μένει εἰς του λόγου του καί ὁ προσκαλέσας, καί καρτε-
ρήσας λαμβάνει τόν ςέφανον τῆς νίκης, ἔτζι εἶναι φίλε ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσό//της,σφάλισε τήν πόρταν, καί νά εἶσαι μαρτυρία εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ εἶ-
δες ὁποῦ ἔκαμε αὐτοῦ, καί θέλω νά κάμω σημεῖον, καί εἰς αὐτούς ὁποῦ
φεύγουν διά νά γυρίσουν καί νά ἀκούσουν αὐτήν τήν ἀνδραγαθίαν · καί
δένωντας τό μανδῆλι του εἰς τήν ἄκρην τοῦ κονταρίου, ἄρχησε νά κράζῃ
ἐκείνους ὁποῦ ἔφευγαν, διά νά γυρίσουν, καί νά ἀκούσουν αὐτήν τήν ἀν-
δραγαθίαν, καί βλέπωντας ὁ σάντζιος τό σήμεῖον ἐκεῖνο εἶπεν νά ἠζεύρετε
σιν3ροι πῶς ὁ καϐαλλι2ρης μου, θέλει ἐσκότοσεν ἐκεῖνα τά δύω ἄγρια
θηρία, ἐπειδή //καί μᾶς κράζει · ςάθησαν ὅλοι καί ἐγνώρισαν πῶς ἐκεῖνος
ὁποῦ τούς κράζει εἶναι ὁ Δόν Κισσότης · ἐγύρισαν ὁπίσω, καί ἄρχισαν νά
πλησιάζουν ὀλίγον κατ’ὀλίγον ἕως ὁποῦ ἄκουσαν τήν φωνήν τοῦ Δόν Κισ-
σότη ὁποῦ τούς ἔκραζεν · ἔφθασαν τέλος πάντων ἐκεῖ ὁποῦ ἧτον τό ἁμάξι,
καί βλέπωντας ὁ Δόν Κισσότης τόν ἁμαξᾶν τοῦ εἶπε, χάμωσε ἀδελφέ τά
μουλάρια σου, καί ὕπαγε εἰς τήν ςράταν σου, καί ἐσύ σάντζιο δόσε τούς
δύω σκοῦδα διά τήν ἄργηταν ὁποῦ τούς ἐκάμαμεν· ἐγώ θέλω τούς δόσει
μετά //πάσας χαρᾶς ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅμως εἰπές με τί ἀπογίνηκαν τά
λεοντάρια, εἶναι ζωντανά, ἤ ἐπέθαναν; τότε ὁ λεοφύλαξ ἐδιηγήθη κατα-
λεπτώς τό τέλος τοῦ πολέμου, ἐπαινώντας ὅσον ἠμποροῦσε τήν ἀνδρεῖαν
τοῦ Δόν Κισσότη, ἀπό τοῦ ὁποίου τήν θεωρίαν, ἐξυπάσθη τό λεοντάρι καί
δέν ἐτόλμησε νά εὔγῃ ἕξω ἀπό τό κλουϐί, μέ ὅλον ὁποῦ ςάθη κάμποσην
ὥραν ἡ θῆρα του ἀνοικτή καί πῶς λέγωντάς του ὁ Δόν Κισσότης νά κτυ-
πήσῃ τό λεοντάρι νά εὔγῃ ἕξω αὐτός τό ἐμπόδισε, καί τόν //εἶπε πῶς δέν
εἶναι πρέπον νά τό κάμῃ ἐπειδή καί ἦτον πρᾶγμα ἕξω τῆς ςράτας, καί μέ
αὐτόν τόν

125r. τρόπον ἄφησε καί ἐσφάλισε τήν πόρταν, πῶς σέ φαίνεται αὐτό σάντζιε;
εἶπε τότε ὁ Δόν Κισσότης εὑρίσκεται γοη̈τεῖα ὁποῦ νά ἰσχύῃ ἐναντίον εἰς
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τήν ἀληθινήν ἀνδρεῖαν, ἠμποροῦν οἱ γοη̈τευτές νά μέ πάρουν τήν εὐτυχίαν,
ἀμή τήν τόλμην καί δύναμιν εἶναι ἀδύνατον νά μέ τήν πάρουν809
Ὀσάντζιος ἔδωσε τά δύω σκοῦδα · ὁ ἁμαξᾶς ἐχάμωσε τά μουλάρια του, ὁ
λεοφύλαξ ἐφίλησε τό χέρι //τοῦ ΔόνΚισσότη διά τό φιοδώρημα, καί τό ὑπο-
σχέθη πῶς θέλει νά διηγηθῇ ἐκείνην τήν περίφημον ἀνδραγαθίαν εἰς τόν
ἴδιον Βασιλέα, ὅταν ἠθελεν ὑπάγῃ· ἄν κατά τύχην ἐρωτήσῃ ἡ μεγαλειότης
του εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ποῖος τήν ἔκαμε; θέλεις τοῦ εἰπῆ ὁ καϐαλλ2ρης
τῶν λεόντων, ὅτι ἀπό τώρα καί ἐμπρός θέλω νά ἀλλάξω τό ὄνομα ὁποῦ
ἕως τώρα ὀνομάζομουν ὁ ἀσχημοειδής, θέλω νά ὀνομάζομαι τῶν λεόντων,
καθώς τό ἔκαμναν οἱ παλαιοί πλανώμενοι καϐαλλ2ροι, καί ἄλλαζαν τά
//ὀνόματά τους ὁπότε ἤθελαν · τό ἁμάξι ἐπῆγεν εἰς τήν ςράταν του, καί
ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν σάντζιον καί μέ ἐκεῖνον τόν εὐγενῆ διαϐάτην ἐπῆ-
γαν εἰς τήν ἐδικήν τους ςράταν · δέν εἶχεν ανοίξῃ τελείως τό στόμα του
ὁ διαϐάτης ἐν ὅσῳ ἐσυνέϐηκαν αὐτά ὁποῦ ἐδιηγηθήκαμεν, ἀλλά ἔςεκε μέ
προσοχήν, καί ἔϐλεπε τά ἔργα καί λόγια τοῦ Δόν Κισσότη, καί τοῦ ἐφαί-
νουνταν πῶς νά εἶναι ἕνας φρόνιμος τρελλός, καί ἕνας τρελλός ὁποῦ νά
ἔκλινεν εἰς τήν φρονιμάδαν δέν εἶχε λάϐη ἀκόμη κᾀμμίαν εἴδησιν, διά τό
πρῶτον μέ//ρος τῆς ἱστορίας του, διότι ἄν τήν ἤθελε διαϐάσῃ, ἤθελε παῦσῃ
ὁ θαυμασμός, ὁποῦ τόν ἐπροξενοῦσαν τά καμώματά του καί τά λόγια του,
ἐπειδή καί ἤθελε μάθῃ τί λογῆς τρέλλα ἦτον ἡ ἐδική του, ἀμή μήν ἠζεύ-
ρωντάς τήν, ποτέ μεν τόν ἐκρατοῦσε διά τρελλόν, ποτέ δέ διά φρόνιμον,
διότι τά λόγια του ἦτον γνωςικά, καί τά καμώματά του τρελλά, ὅμως τόν
εὔγαλεν ἀπό αὐτούς τούς συλλογισμούς ὁ Δόν Κισσότης λέγωντάς του ·
ποῖος ἀμφιϐάλλει σιν3ρ Διέγο, πῶς ἡ ἀφεντ1 σου νά μή μέ ἔχῃ εἰς ὑπό-
ληψην// ἑνός τρελλοῦ, καί δέν εἶμαι μεγάλον πρᾶγμα τό νά εἶναι τοιούτης
λογῆς διότι τά ἔργα μου αὐτό φανερώνουν, ὅμως μέ ὁλον τοῦτο πρέπει νά
ἠζεύρῃς ἡ ἀφεντ1 σου πῶς ἐγώ δέν εἶμαι τόσον τρελλός, ὡς καθώς σοῦ
ἐφάνηκα τῆς ἀφεντ1ς σου, διότι οἱ πλανώμενοι καϐαλλ2ροι ἔχουν χρέος
νά βάνουν τοῦ λόγου τους εἰς τάς πλέον κινδυνώδεις τύχας, ὁποῦ νά εὑρί-
σκωνται εἰς τόν Κόσμον, πρέπει νά ἐρευνοῦν εἰς ὅλα τά μέρη τοῦ Κόσμου,
νά ἐμβαίνουν εἰς τούς πλέον περιπλεγμένους λαϐυρίνθους, καί νά ὑποφέ-
ρουν //εἰς τάς ἐρημίας τᾶς καιούσας ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου τό καλοκαῖρι, καί
τόν χειμῶνα τήν σκληράν κρυάδαν τῶν ἀνέμων καί τῶν πάγων δέν πρέπει
νά φοϐοῦνται ἀπό λεοντάρια, νά ξυπάζωντας ἀπό φαντάσματα, καί νά
δειλιοῦν ἀπό ὀπτασίαις, ὅτι τό νά νικᾷ, καί νά γυρεύῃ, καί νά τά πολεμῆ
αὐτά εἶναι ἡ κυρία

809Hace un punto y aparte a media línea.
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125v. καί καθολική του ἄσκησις · ἐγώ λοιπόν μέ τό νά ἔτυχα νά εἶμαι ἕνας ἀπό
τόν ἀριθμόν τῆς πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, δέν ἠμπορῶ νά κάμω ἀλλέως
νά μήν ἐπιχειρισθῶ ἐκεῖνο ὁποῦ μέ φαίνεται πῶς τυχαίνει εἰς τήν ἄσκησίν
μου, καί διά τοῦτο αὐτό ὁποῦ ἔκαμα καί ἠθέλησα νά πολεμήσω μέ τά λε-
οντάρια, τό ἔκαμα μέ τό νά τυχαίνῃ εἰς τό ἐπάγγελμά μου, ἀγκαλά καί τό
ἐγνώρισα πῶς εἶναι μεγάλη //τρέλλα · ἐγώ λέγω σιν3ρ Δόν Κισσότη τοῦ
ἀποκρίθη ὁ Διέγος πῶς ὅλα αὐτά ὁποῦ εἶπες ἡ ἀφεντ1 σου καί ἔκαμες
εἶναι μέ δίκαιον τρόπον καμωμένα, καί λογιάζω πῶς ἀνίσως καί ἐχάνουν-
ταν οἱ νόμοι τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, ἤθελαν εὑρεθῆ εἰς τήν καρδίαν
τῆς ἀφεντ1ς σου ὡσάν νά ἦτον εἰς τό ἴδιον τους ἀρχείϐιον, ἄν κάμωμεν
ὀγλίγωρα νά φθάσωμεν εἰς τήν χώραν μου, καί εἰς τό σπῆτι μου, καί ἐκεῖ
θέλεις ἀναπαφθῇ ἡ ἀφεντ1 σου διά τόν κόπον ὁποῦ ἔκαμες, ὅτι ἄν δέν
ἐκο //πίασες

με τό σῶμα, ἀμή ἐκοπίασες μέ τό μνεῦμα, τό ὁποῖον
κουράζεται ὡσάν καί τό σῶμα· ἐγῶ τό ἔχω διά

μεγάλην χάριν σιν3ρ Διέγο αὐταῖς ταῖς
τιμαῖς ὁποῦ κάμνεις, καί περιπατῶντας

[εἰς τήν χῶραν]810ὀγλιγωρότερα
ἔφθασαν εἰς τήν χῶραν καί
εἰς τό σπῆτι τοῦ Διέγου811

Κεφάλαιον ιη:ον

Ὁ ποῦ διηγεῖται διά ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη τόν Δόν Κισ-
σότην εἰς τό καςέλι καί εἰς τό σπῆτι τοῦ Διέγου,

καί ἄλλα παράξενα συμβεϐηκότα

Φθάνωντας εἰς τήν χῶραν, εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης τό σπῆτι τοῦ Διέγου, τό
ὁποῖον ἦτον μεγάλον, καί πλατύ · εἶχεν ἐπάνω εἰς τήν πόρταν τήν ἅρματου,
ἀγκαλά καί ἦτον χωρ1τικη κατασκευή, εἶχε τό κελάρι του εἰς τόν προαύ-
λιον, καί σιμά εἰς αὐτό εἶχε τό μαγαζί τουμέ πολλά βαρέλ5 τρυγύρω, τά
ὁποῖα μέ τό νά ἦτον ἀπό τό τοπόζο, τόν ἔκαμαν καί ἐνεθυμύθη, μέ τήν
γοη̈τευμένην, //καί μεταμορφωμένην σιν3ραν του Δουλτζινέαν καί ἀναςε-
νάζωντας δίχως νά ςοχάζεται ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγε μήτε ἔμπροσθεν εἰς ποῖον

810εἰς τήν χῶραν está tachado. – 811El capítulo termina a media página y en forma de pirámide
invertida como en algunas otras ocasiones y finalizada con el dibujo acostumbrado.
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ἦτον εἶπε, ὦ γλυκέ καί χαροποιά βαρέλια τοποζι-
κά (ὅταν ἤθελε ὁ οὐρανός)812 ὁποῦ μέ ἐκάμετε καί ἐνεθυμήθηκε ἑκείνην 126r.
τήν ἄκραν εὐμορφίαν ὁποῦ προξενεῖ εἰς τήν καρδίαν μου τόσην μεγάλην
πίκραν · αὐτά τά λόγια τά ἄκουσεν ὁ σπουδαῖος ποιητής ὑιός τοῦ Διέγου,
ὁ ὁποῖος εἶχεν ὑπάγει μέ τήν μητέρα του εἰς προϋπάντησίν τους, καί ἐθαύ-
μασε τόσον ἡ μητέρα του, ὅσον καί αὐτός, διά τό παράξενον εἶδος τοῦ
Δόν Κισσότη ὁ ὁ//ποῖος ξεπεζεύωντας ἀπό τόν ῥοντζινάντε, ἐπῆγε μέ με-
γάλην εὐγένειαν, καί ἐγύρευσε νά φιλήσῃ τό χέρι τῆς γυναικός τοῦ Διέ-
γου, ὁ ὁποῖος εἶπεν πρός αὐτήν, δέξου σιν3ρα τόν σιν3ρ Δόν Κισσότην
τῆς μαντζίας, ὁποῦ ςέκει ἔμπροσθέν σου καϐαλλ2ρης πλανώμενος καί ὁ
πλέον ἀνδρεῖος καί γνωςικός ὁποῦ νά ἐφάνη εἰς τόν Κόσμον · ἡ σιν3ρα ἡ
ὁποῖα ὀνομάζουνταν Δόνα χριςιάνα τόν ἐδέχθη, δείχνωντάς του μεγάλην
ἀγάπην καί εὐγένειαν, παρο//μοίως καί ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐπρόσφερε
πολλά τίμια, καί περιποιητικά λόγια, καί μέ τόν σπουδαῖον ἔκαμεν σχεδόν
ταῖς ἴδιαις τζερεμόνιαις · τόν ἐπῆγαν μετά ταῦταεἰς μίαν σάλα καί ἐκεῖ τόν
ἔγδυσεν ὁ σάντζιος, καί ἔμεινε μόνον μέ τό ὑποκάμισσον, καί μέ τό τζακ-
πῆρι, ὤντας καταλερωμένος ἀπό τήν σκουρίαν τῶν ἁρμάτων · τό μανδῆλι
τοῦ λαιμοῦ του ἦτον ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ φοροῦν οἱ σπουδαίοι, τά καλτζού-
νια του ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ φοροῦν οἱ ἄρα//βες καί τά παπούτζιά του μαυρι-
σμένα ἀπό τό κερί · ἐφόρεσεν ἕνα ἐπανωφόρι ςάκτερόχρωον, ὅμως πριχοῦ
νά τό φορέσῃ ἔπλυνε τό κεφάλι του μέ πεντέξη κουϐάδες νερόν καί μέ ὅλον
τοῦτο τό νερόν ὅλον εὔγαινεν ἄσπρον κατά τό χρῶμα τῆς μυζίθρας · μέ τά
προῤῥρηθέντα ςολίδια καί εὐγενικόν τζεπλεσιλίες ἐπῆγεν ὁ Δόν Κισσότης
εἰς μίαν ἄλλην σέλαν, εἰς τήν ὁποίαν ἔςεκε καί τήν ἐπρόσμενεν ὁ σπουδαῖος,
νά συνομιλήσουν //ἐν ὅσῳ νά ἐτοιμασθῆ ὅτι διά τόν ἐρχομόν τοιούτου εὐ-
γενοῦς μουσαφῆρι, ἡ σιν3ρα Δόνα χριςιάνα, ἤθελε νά δείξῃ πῶς ἤζευρε
καί ἠμποροροῦσε νά φιλοδωρίσῃ ἐκείνους ὁποῦ εἴρχουνταν εἰς τό σπῆτι
τῆς · ἐν ὅσῳ ἐςάθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐξαρματώνουνταν, ὁ Δόν λορέντζο
(διότι ἔτζι ὀνομάζουνταν ὁ ὑιός τοῦ Διέγου) ἔλαϐε καιρόν καί ἐρώτησε τόν
πατέρα του, ποῖοι ἦτον ὁ μουσαφήρης ὁποῦ εἶχεν φέρει, ὅτι τό ὄνομα, τό
εἶδος, καί το πῶς εἶναι πλανώμενος //καϐαλλι2ρης ὁποῦ τούς εἶχεν εἶπῆ,
ἔκαμνε καί ἐθαύμαζαν αὐτός τε καί ἡ μητέρα του · ἐγώ
δέν ἠζεύρω παιδί μου τί νά σέ ἀποκριθῶ, εἶπεν ὁ Δόν Διέγος, τόσον μόνον 126v.
σέ λέγω πῶς ἐγώ τόν εἶδα ὁποῦ ἔκαμνε πράγματα, τά ὁποῖα δέν τά ἤθελε

812Las palabras de DonKijote ὦ γλυκέ καί χαροποιά βαρέλια τοποζικά ὅταν ἤθελε ὁ οὐρανός
son en el original dos versos con los que comienza el soneto X deGarcilaso: «¡Oh dulces prendas
por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería!»
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κάμῃ ὁ μεγαλήτερος τρελός813 τοῦ Κόσμου, καί ἔλεγεν παλίν τόσον φρό-
νιμα, ὁποῦ ἐναιροῦσαν τά ἔργα του · σύντυχέ τόν ἐσύ καί ἐπειδή καί εἶσαι
φρόνιμος, διάκρινε τήν γνῶσιν τοῦ καί τρέλλαν του, ἀγκαλά καί ἐγώ //ἐκ
μέρος μου τόν κρατῶ περισσότερον διά τρελλόν, παρά φρόνιμον · μέ αὐτό
ἐπῆγεν ὁ Δόν λορέντζο νά συνομιλήσῃ μέ τόν Δόν Κισσότην ὡς καθώς εἶ-
παμεν, καί ἀνάμεσα εἰς ταῖς ἄλλαις ὁμιλίαις ὁποῦ ἔκαμαν, ὁ Δόν Κισσότης
εἶπεν πρός τόν λορέντζο· ὁ σιν3ρ Δον Διεγο, ὁ πατέρας τῆς ἀφεντ1ς σου
μέ ἐφανέρωσε τήν λεπτότητα τῆς ἀγχινοίας σου καί μάλιστα πῶς εἶσαι καί
μεγάλος ποιητής · ἐνδέχεται νά εἶμαι, ἀποκρίθη ὁ λορέντζιος, ὄμως ὄχι με-
γάλος, καί ἀληθινά ἔχω //ἀγάπην εἰς τά ποιητικά, καί εἰς τό νά διαϐάζω
τούς καλούς ποιητές, ἀμή ὄχι εἰς τρόπον ὁποῦ νά ἠμπορῶ νά ὀνομασθῶ
μέγας, ὡς καθώς λέγει ὁ πατέρας μου · δέν μέ κακοφαίνεται αὐτή ἡ τα-
πείνωσις εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐπειδή καί δέν εὑρίσκεται ποιητής ὁποῦ
νά μήν εἶναι ὑπέρογκος, καί νά συλλογῆται πῶς νά εἶναι ὁ μεγαλήτερος
ποιητής τοῦ Κόσμου · ἀμή εἰπές με παρακαλῶσε συνθέτεις τίποτα ςίχους
τώρα, διότι μέ εἶπεν ὁ πατέρας σου πῶς ποτέ δέν κάθεσαι ἀργός ἀλλά πάν-
τοτε καταγίνεσαι εἰς //αὐτά τά ποιητικά, καί ἀγαποῦσα νά τούς ἰδῶ, ὅτι
καταλαμβάνω καί ἐγώ ὀλίγον ἀπό αὐτά τά ποιητικά, μέ φαίνεται πῶς νά
σπούσαξες καί ἡ ἀφεντ1 σου κᾀμμίαν μάθησιν τοῦ λέγει ὁ Δόν λορέντζο
· ἐγώ ἐσπούδαξα τήν μάθησιν τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, ἀποκρίθη ὁ
Δόν Κισσότης ἡ ὁποῖα εἶναι τόσον καλή ὅσον καί ἡ ποιητική, μάλιςα καί
δύο δάκτυλα παράνω, ἐγώ δέν ἠζεύρω τί μάθησις εἶναι αὐτές, τοῦ λέγει ὁ
Δόν λορέντζο, μήτε τήν ἄκουσα ἕως τώρα · αὐτή εἶναι μία μά//θησις τοῦ
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὁποῦ περικλείει εἰς τοῦ λόγου της ὅλαις, ἤ ταῖς
περισσότερες μάθησεις τοῦ Κόσμου, διότι ἐκεῖνος ὁποῦ τήν ἐπαγγέλεται
πρέπει νά ἠζεύρει τούς νόμους τῆς διανημετικῆς, καί ἀλλοιωτικῆς Δικαιο-
σύνης, διά νά δίδῃ εἰς τόν καθ’ἕνα ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι ἐδικόν του, καί ἐκεῖνο
ὁποῦ τοῦ πρέπει · πρέπει νά εἶναι θεολόγος διά νά ἀποκρίνεται, καί νά δια-
φεντεύσῃ τήν χριςιανικήν πίςιν ὁποῦ πιςεύει εἰς ὅποιον τόπον καί ἄν τόν
ἐρωτήσουν πρέπει νά εἶναι //ἰατρός, καί μάλιςα Βοτανικός διά νά γνωρίζῃ
εἰς ταῖς ἐρημίαις, καί εἰς τούς δυσϐάτους τόπους τά χόρτα ὁποῦ θεραπεύ-
ουν ταῖς πληγαῖς ὁ τι ὁ πλανώμενος καϐαλλ2ρης, δέν ἠμπορεῖ νά πηγαίνῃ

127r. εἰς τά νοσοκομεία νά τοῦ ταῖς ἰατρέυουν, πρέπει νά εἶναι ἀςρονόμος,
διά νά γνωρίζῃ ἀπό τά ἄςρα πόσαις ὥραις ἐπέρασαν τῆς νυκτός, καί εἰς
τί μέρος καί κλῆμα εὑρίσκεται · πρέπει νά ἠζεύρῃ μαθηματικήν, διότι τοῦ
χρειάζεται εἰς κάθε ςιγμήν, καί ἀφίνωντας εἰς ἕνα μέρος ὁποῦ πρέπει νά

813Generalmente leemos la forma τρελλός.
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εἶναι ςολισμένος ἀπό ὅλαις ταῖς θεολογικαῖς ἀρεταῖς, καί ἀπό ἄλλαις λε-
πτολογίαις, λέγω πῶς πρέπει νά ἠζεύρῃ νά πλέῃ, ὡς καθώς λέγουν πῶς
πλέει ἐκεῖνο τό ψάρι ὀνομαζόμενος νικολό, //ἤ νικολάο · πρέπει νά ἠζεύρῃ
νά πεταλώνῃ ἄλογα, νά φτ1νῃ σέλαις καί χαλινάρια, καί γυρίζωντας εἰς
ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπα εἰς τήν ἀρχήν, πρέπει νά φυλάτζῃ τήν πίςιν πρός τόν θεόν
καί πρός τήν δάμαν του · πρέπει νά εἶναι σώφρων εἰς τούς λογισμούς, τί-
μιος εἰς τά λόγια, ἐλευθέριος εἰς τά ἔργα, ὑπομονητικός εἰς τούς κόπους,
ἐλεημονητικός πρός τούς ἐνδεεῖς, καί τέλος πάντων νά φυλάτζῃ τήν ἀλή-
θειαν, ἄν καί τό νά τήν διαφεντεύσῃ τοῦ ἤθελεν ὑςερήσῃ τήν ζωήν · ὅλα
αὐτά ὁποῦ εἶ//πα πρέπει νά τά ἔχῃ ὁ πλανώμενος καϐαλλ2ρης · κατάλαϐα
δά τώρα ἡ ἀφεντ1 σου, σιν3ρ λορέντζο, ἄν ἡ μάθησις τῶν πλανωμένων
καϐαλλ2ρων εἶναι παραμικρά καί εὔκολος, καί ἄνίσως καί814ἠμπορῇ νά
ἐξισωθῇ μέ τάς πλέον ἐντελεῖς μαθήσεις, ὁποῦ διδάσκονται εἰς τά σχολεῖα,
καί καθέδρες · ἀνίσως καί εἶναι τοιούτης λογῆς, ἀποκρίθη ὁ Δόν λορέντζος
ἐγώ ὁμολογῶ πῶς αὐτή ὑπερϐαίνει ὅλαις ταῖς σοφίαις · βεϐαιώτατα τοιού-
της λογῆς εἶναι, τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης //σέ πιςεύω ἀποκρίθη ὁ Δόν λο-
ρέντζος, μόνον ἐγώ ἀμφιϐάλλω πῶς νά μήν ἐστάθηκαν, μήτε νά εὑρίσκων-
ται εἰς τόν Κόσμον πλανώμενοι καϐαλλ2ροι · ἐγώ εἶπα πολλαῖς φοραῖς
αὐτό (ὁποῦ)815 θέλω νά εἰπῶ καί τώρα, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης πῶς οἱ
περισσότεροι ἄνθρποι τοῦ Κόσμου λέγουν ὅτι νά μήν ἐςάθησαν εἰς αὐτόν
πλανώμενοι καϐαλλ2ροι · ὅμως ἐμένα μέ φαίνεται πῶς νά ἐςάτησαν, καί
νά εἶναι, μόνον κατά τό παρόν, δέν θέλω νά καθίσω νά πονοκεφαλῶ διά
νά εὐγά//λω (τό λάθος ἀπό)816τήν αφεν1 σου ἀπό τό λάθος ὁποῦ ἔχεις μέ
τούς πολλούς · ἐκεῖνο ὁποῦ συλλογοῦμαι νά κάμω εἶναι νά παρακαλέσω
τόν ουρανόν νά σέ εὐγάλῃ, καί νά σέ κάμῃ νά καταλάϐῃς πόσον ὀφέλιμος
ἦτον εἰς τόν Κόσμον οἱ πλανώμενοι καϐαλλ2ροι εἰς τούς ἐπεραμένους και-
ρούς, καί πόσον ὠφέλιμον ἤθελεν εἶσθαι ἄν ἐσθνηθίζουνταν εἰς τούς πα-
ρόντες καιρούς ὁποῦ θριαμβεύει διά τις ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ὁ φθό-
νος, ἡ λειμαργία καί τά δῶρα · ἤθελε νά εἰπῇ καί ἄλλα, ὅμως ἐμ//ποδίσθη,
ἀκούωντας ὁποῦ τούς ἔκραζαν νά φάγουν · ὁ Δόν Διέγος ἐρώτησε τόν ὑιόν
του, τί ἐδιάκρινε
διά τήν ἀγχίνοιαν τοῦ μουσαφῆρι τους, καἰ αὐτός τοῦ ἀποκρίθη, πῶς δέν 127v.
ἤθελεν ἠμεπορέσῃ νά τόν εὐγάλουν ἀπό τήν τρέλλαν του, ὅσοι ἰατροί καί
διδάσκαλοι εὑρίσονται εἰς τόν Κόσμον · αὐτός εἶναι μισός τρελλός καί μι-
σός φρόνιμος γεμάτος ἀπό διαφανῆ διαςήματα.· ἐκάθισαν εἰς τήν τράπε-

814Tachadura καί ἤθελε. – 815Añadido en el interlineado superior. – 816Tachado porque se
repite después.
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ζαν ἡ ὁποῖα ἦτον γεμάτη ἀπό διάφορα φαγητά, καί μέ εὐθυνίαν, ὅμως
ἐκεῖνο ὁποῦ ἄρεσε περισσό//τερον τόν Δόν Κισσότην ἦτον ἡ θαυμαςή σιω-
πή ὁποῦ εἰς ὅλον τό σπῆτι ἐφυλάτζουνταν, ὁποῦ σχεδόν ὁμοίαζεν ὡσάν
μοναςήριον · ἀφ’οὗ ἐσύκωσαν τό τραπέζι, εὐχαρίςησαν τόν θεόν καί ἔπλυ-
ναν τά χέρ5 τους · ὁ Δόν Κισσότης ἐπαρακάλεσε τόν Δόν λορέντζο νά
τοῦ εἰπῇ τίποτε ςίχους, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ Δόν λορέντζο, καί εἶ-
πεν · ἐγώ σιν3ρε δινα νά μήν φανῶ ἀπό ἐκείνους τούς ποιητές ὁποῦ ὅταν
τούς παρακαλοῦν σιωποῦν, καί δέν ανοίγουν τό ςόμα τους, καί ὅταν δέν
τούς δί//δει τινάς αἰτίαν διά νά ὁμιλήσουν, αὐτοί τότε δείχνουν ὅλην τήν
εὐγλωττίαν τους, μάλιςα και ἀπεραντολογοῦν, διά τοῦτο θέλω νά εἰπῶ με-
ρικούς ςίχους, τούς ὁποίους δέν τούς ἔκαμα διά ἄλλο παρα μόνον διά νά
δοκιμάσω τήν ἀγχίνοιαν · ςέκε λοιπόν μέ προσοχήν καί ἄκουσέ τους · 817

//Τελειώνωντας ὁ Δόν λορέντζος τούς ςίχους, ὁ Δόν Κισσότης ἐσυκώθη,
καί εὐγάνωντας μίαν φωνήν ὁποῦ σχεδόν ὡσάν νά ἐφώναζεν εἶπεν · ἄς ζῇ
ὁ οὐρανός μέ ὅλα του τά ἄςρα, ὦ γενναῖε νέε ὅτι εἶσαι ὁ καλλήτερος ποιη-
τής τοῦ Κόσμου καί σέ πρέπει νά εἶσαι ςεφανωμένος, ὄχι εἰς τήν Κύπρον,
μήτε εἰς τήν Ϝκαέταν, ὡς καθώς εἶπεν ἕνας ποιητής ὁποῦ ὁ θεός νά τόν
συγχωρήσῃ, ἀλλά //εἰς ταῖς ἀκαδημίαις τῆς ἀθῆνας (ἄν εὑρίσκουνταν τήν
σήμερον) καί εἰς τῆς φράντζας, τῆς Βολονίας, καί σαλαμάγκας · ἄμποτες
νά δῶσῃ ὁ θεός ὅτι τούς κριτές ὁποῦ σέ ἀφαιροῦν τήν πρέπουσάν σου ἀν-
τιμισθίαν νά τούς σαϊτεύσῃ ὁ φοῖϐος καί ᾑ μοῦσαις, ποτέ νά μήν πατήσουν
εἰς τά σπητιά του. εἰπές μέ παρακαλῶσε σιν3ρε ἀκόμη καμπόσους, ὅμως
νά εἶναι δεινώτεροι, διότι θέλω να δοκιμάσω ἕως πόσον φθάνει ἡ ἀγχίνοιά-
σου · ἐχάρη ὁΔόν λορέντζος ἀκούωντας τούς ἐπαίνους ὁπου //τον ἔκαμνεν
ὁ Δόν Κισσότης, ἀγκαλά καί τόν ἐκρατοῦσε διά τρελλόν, καί διά τοῦτο εὐ-
θύς ἐπληροφόρησε τήν ἐπιθυμίαν τοῦ Δόν Κισσότη λέγωντας αὐτούς τούς
ςίχους ἐπάνω εἰς τόν μῦθον ἤ ἱςορίαν τοῦ πυρά

128r. μου, καί θίσϐης818
Εὐχαριστίαν νά ἔχει ὁ θεός εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἀκούωντας τούς ςίχους
ὁποῦ ἀνάμεσα εἰς τούς ἀχρεῖους ποιητές εἶδα ἕναν ἐντελῆ ὡς καθώς εἶσαι
ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρε μου, ὅτι διά τοῦτο μέ κάμνουν νά σέ πιςεύσω οἱ ςί-
χοι σου · τέσσαρες ἡμέραις ἐκέθησεν ὁ Δόν Κισσότης εἰς τό σπῆτι τοῦ Δόν

817El esriba deja tres líneas enteras vacías correspondiendo a cuatro versos seguidos de la glosa
de cuarenta versos. Parece que el manuscrito rumano respeta con líneas vacías el equivalente
a los versos del original. – 818En el original Cervantes introduce un soneto con la historia de
Píramo y Tisbe. Nuestro escriba deja libre esa línea y las cuatro siguientes. A diferencia del
manuscrito rumano que parece atenerse a lo que es un soneto y deja catorce líneas libres.
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Διέγο, καί τήν τετάρτην ἡμέραν ἐγύρευσε θέλημα νά ὑπάγῃ εὐχαριςῶντας
//διά ταῖς περιποίησες καί χάρες ὁποῦ ἔλαϐεν εἰς τό σπῆτί του, καί τοῦ εἶπε
πῶς δέν τοῦ φαίνεται εὔλογον νά κάθωνται πολύν καιρόν εἰς ἕνα τόπον οἱ
πλανῶμενοι καϐαλλ2ροι νά ξεφαντῶνουν, καί διά τοῦτο ἤθελε νά ὑπάγῃ
νά κάμῃ τήν ἄσκησιν τοῦ ὀφφικίου του, ἐξετάζωντας τάς τύχας διά ταῖς
ὁποῖαις τοῦ εἶπαν πῶς εὑρίσκουνταν πολλαῖς ἐις ἐκεῖνα τά μέρη, καί διά
τοῦτο ἐσυλλογοῦνταν νά καθίσῃ ἐκεῖ, ἕως ὁποῦ νά γίνῃ ἡ πανήγυρις τῆς
Σαραγότσας.· ὁ Δόν Διέγο, καί ὁ ὑιός του ἐπαί//νεσαν τήν τιμημένην του
ἀπόφασιν, καί τοῦ εἶπαν νά πάρῃ ἀπό τό σπῆτί τους καί ἀπό τά πράγματά
τους, ὅ,τι καί ἄν ἤθελε, διότι τοῦτο ἤθελαν δώσῃ μετά πάσας χαρᾶς, ἐπειδή
καί ἡ ἀνδρεῖα του, καί τό τιμημένον του ὀφφίκιον τούς ἔκαμνε νά ὑποκεῖν-
ται εἰς ὅλα του τά θελήματα · ἦλθε τέλος πάντων ἡ ἡμέρα καί ἡ ὥρα ὁποῦ
ἤθελε νά κινήσῃ, ἡ ὁποῖα ὅσον ἦτον χαρμόσυνος διά τόν Δόν Κισσότην τό-
σον ἦτον θλιϐερά διά τόν σάτζιον πάντζαν ὅτι εἰς τό σπῆτι τοῦ Δόν Διέγου,
//εὗρισκε τά πάντα ἐν εὐθωνία, καί διά τοῦτο ἐπικραίνουνταν συλλογιζό-
μενος πῶς ἐγῦριζαν εἰς τήν πεῖναν εἰς ἐκεῖναις ταῖς ἐρημίαις καί δυσϐάτους
τόπους ὁποῦ ἐπεριπατοῦσαν, ὅμως μέ ὅλα τοῦτα, ἐγέμισε τα δυσάκκιά του
ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ του ἐφάνηκεν πλέον ἀναγκαῖα, καί τήν ὥραν ὁποῦ ἤθε-
λαν νά ἀποχαιρετηθοῦν, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης προς τόν Δόν λορέντζον·
ἐγώ δέν τό ἐνθυμοῦμαι ἄν σέ το εἶπα καί ἄλλην φοράν, αὐτό ὀποῦ θέλω
νά σέ εἰπῶ τῶρα, τό πῶς //ἄν θέλῃς νά μέ κάμῃς τόν κόπον νά περιπατῇς
καί νά κοπιάζῃς, διά νά φθάσῃς εἰς τήν ἀπρόσιτον κορυφήν τοῦ ναοῦ τῆς
φήμης, δέν πρέπει νά κάμῃς ἄλλο παρά νά ἀφήσῃς εἰς ἕνα μέρος
τήν ποιητικήν, καί νά π1σῃς τό δεινότατον ἐπάγγελμα τῆς πλανωμένης 128v.
καϐαλλ6ρίας, τό ὁποῖον εἶναι ἱκανόν νά σέ κάμῃ Ἰμπερατόρον μέ τό οὐ-
δέν · καί ἕνας ὁ θεός τό γινώσκει, ἄν ἐγώ δέν ἀγαπῶ νά σέ πάρω μαζῆ μου,
διά νά σέ μάθω πῶς πρέπει νά συγχωρῇ τινάς τούς ταπεινούς, καί νά τζα-
λαπατᾷ τούς ὑπεριφάνους, τό ὁποῖον εἶναι μία ἀρετή συγγολημμένη εἰς τό
ἐπάγγελμάμου · ἀμή ἐπειδή καί ἡ ὀ//λίγη σου ἡλικία, καί ἡ ἐπαινετή σου
γύμνασις δέν δίδουν ἄδειαν νά τό κάμῃς, εὐαρεςοῦμαι μόνον μέ αὐτήν τήν
συμβουλήν ὁποῦ σέ δίδω, πῶς ὤντας ποιητής ἠμπορεῖς νά γίνῃς περίφη-
μος ἄν ἀκολουθήσῃς καλήτερα τόν σκοπόν τῶν ἀλλονῶν, παρά τόν ἐδικόν
σου, ὅτι δέν εὑρίσκεται πατέρας μήτε μητέρα, ὁποῦ νά τούς φαίνωνται τά
τέκνα τους ἄσχημα, καί εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἔχουν κακήν νόησιν εὑρίσκεται
εὐκολώτερα αὐτή ἡ ἀπάτη · ἐθαύμασαν ἐκ δευτέρου πατέρας καί ὑιός διά
τήν ὁμιλίαν τοῦ //Δόν Κισσότη ὁ ὁποῖος ποτέ μεν ἐσυντύχαινε819 φρόνιμα,

819Hay delante una tachadura de la palabra ψεύματα.
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ποτέ δέ τρελλά, καί διά τόν σκοπόν ὁποῦ εἶχε νά ὑπάγῃ νά ἐξετάζῃ τάς
τύχας, ἐξαναεῖπαν ταῖς τζερεμόνιες, καί ἀποχαιρετήθηκαν, καί καϐαλλι-
κεύωντας ὁ Δόν Κισσότης τόν ῥοντζινάντε, καί ὁ σάντζιος τό ϝομάρι του,
ἐμίσευσαν.820

Κεφάλαιον ιθ:ον

Εἰς τό ὁπῖον διηγεῖται τήν τύχην τοῦ Ἐραστικοῦ Βοσκοῦ, καί ἄλλα
νόςιμα συμβε-

βηκότα

Ἀκόμη δέν εἶχε ξεμακρύνῃ περισσόν ὁ Δόν Κισσότης ἀπό τήν χῶραν τοῦ
Δόν Διέγου, ὅταν ἐσυναπάντησε δύω ἀν̅̅̅ο̅ύς ὁποῦ ὁμοίαζαν ὡσάν παπᾶ-
δες, ἤ ὡσάν σπουδαίοι καύ δύω χωρ1τες, οἱ ὁποῖοι καί οἱ τέσσερες τοῦς
ἐκαϐαλλίκευσαν εἰς γομάρια · ἀμή ὅταν οἱ σπουδαῖοι, ὅσον καί οἱ χωρ1τες
ἐθαύμασαν κατά πολλά βλέπωντας τόν Δόν Κισσότην καί ἀγαποῦ//σαν νά
μάθουν ποῖος ἦτον ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος τόσον ἀνόμοιος μέ τούς ἄλλους
ἀνθρώπους. ὁ Δόν

129r. Κισσότης τούς ἐχαιρέτησε καί μαθαίνωντας πῶς ἐπήγαιναν ἀπό τήν ἴδιαν
ςράταν, ὁποῦ ἐπήγαινε καί αὐτός, τούς ἐπαρακάλεσε νά ὑπάγουν ὅλοι
μαζῆ, καί νά κρατήσουν τά γομάριά τους, ὅτι ἐπεριπατοῦσαν ὀγλιγωρό-
τερα ἀπό τό ἄλογόν του, καί κοντολογῆς διά νά τούς κάμῃ χρεώςες εἰς τό
νά τό κάμουν αὐτό, τούς εἶπε ποῖος ἦτον, καί πῶς τό ἐπάγγελμά του ἦτον
πλανώμενος καϐαλλ2ρης ὁποῦ καί ἐπεριπατοῦσεν //ἐζετάζωντας τάς τύ-
χες εἰς τά τέσσαρα μέρη τοῦ Κόσμου, τούς εἶπε πῶς τό καθολικόν του
ὄνομα ἦτον Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, καί τό παράνομά του ὁ καϐαλλ2-
ρης τῶν λεόντων · αὐτά τά λόγια τοῦ Δόν Κισσότη τούς ἐφάνηκαν τούς
χωρ1τες πῶς νά εἶναι ἑλληνικά, διότι δέν ἐκατάλαϐαν τελείως τό τί ἤθελε
νά συμπεράνῃ μέ αὐτά, ἀμή οἱ σπουδαῖοι εὐθύς ἐγνώρισαν τήν ἀδυναμίαν
τοῦ νός821 τοῦ Δόν Κισσότη, καί μέ ὅλον τοῦτο ἔκεκαν822 καί τόν ἔϐλεπαν
ἐκςατικώς, καί ἕνας ἀπό ἐκείνους τοῦ εἶπεν· ἀνί//σως καί ἡ ἀφεντ1 σου
σιν3ρ καϐαλλ2ρη δέν περιπατεῖς ὡς καθώς περιπατοῦν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐξε-
τάζουν τάς τύχας, οἱ ὁποῖοι ποτέ δέν διορίζουν εἰς τί ςράταν νά ὑπάγουν,
κόπ5σε ἡ ἀφεντ1 σου ,μαζή μας, ὅτι θέλεις ἰδῆ τούς εὐμορφήτερους, καί

820El capítulo termina con trece líneas. Deja libres otras tres antes del comienzo del capítulo ιθ.
– 821Sic. – 822Parece un error por ἕστεκαν
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πλουσιώτερους γάμους ἀπό ὅσους ἔγιναν ἕως τήν σήμερον εἰς τήν μαν-
τζίαν, καί μήτε εἶναι πολλά μακρυά ἀπ’ἐδώ · ὁ Δόν Κισσότης ἐρώτησεν ἄν
ἦτον κᾀνενός μεγάλου πριντζίπου, ἀλλά ἑνός χωρ5νοῦ, καί μιᾶς χωρ5νῆς
· ὁ ϝαμβρός εἶναι ὁπλουσι//ώτερος ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς αὐτά τά μέρη,
καί ἡ νύμφη εἶναι ἡ πλέον εὔμορφη ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον ·
ἔκαμαν μεγάλην ἑτοιμασίαν, καί οἱ γάμοι θέλουν νά γίνουν εἰς ἕνα λιϐάδι
ὁποῦ εἶναι σιμά εἰς τήν χώραν τῆς νύμφης,ἡ ὁποῖα ὀνομάζεται ἡ ὡραῖα
Κιτερία καί ὁ γαμβρός ὀνομάζεται καμάσιος823 ὁ πλοῦσιος · αὐτή εἶναι ὡς
δεκαοκτώ χρονῶν, καί αὐτός ὡς εἰκοσιδύω, ὅμοιοι καί οἱ δύω, ἀγκαλά καί
μερικοί περίεργοι ὁποῦ ἠζεύρουν ἐκτίθου τᾶς φυλάς τοῦ //Κόσμου λέγουν
πῶς ἡ κιτερία νά κατάγεται ἀπό εὐγενιαωτέρους γονεῖς παρά ὁ Καμάσιος,
ὁμως εἰς αὐτό δέν ἀποϐλέπει τινάς, διότι τά πλοῦτη τοῦ καμασίου ἤθελαν
τόν ὑποςήσῃ διά εὐγενῆ ἄν καί νά ἐκατάγουνταν ἀπό πολλά δυσγενεῖς
γονεῖς · εἰς κοντολογίαν ὁ Καμάσιος824 εἶναι ἄνθρωπος ἐλευθέριος, καί
ἠθέλησε νά σκεπάσῃ μέ κλαδ1 τό λιϐάδι ἀπό πάνω, διά νά μή τούς δί-
δει ἐνόχλησιν ὁ ἥχος· ἔχει παρομόιως παιχνίδια, καί σημάρματα ἀραϐικά,
ὅτι εἰς τήν//χῶραν του εὑρίσκονται ἄνθρωποι, ὁποῦ τά σημαίνουν πολλά
τεχνικά, ἔχει καί μερικούς παι-
χνιδιῶτες, καί χωρευτάδες, οἱ ὁιοῖοι ἠζεύρουν καί χωρεύουν κάθε λογῆς 129v.
χωρόν, καί εἶναι ἕνα πλῆθος ἐκεῖνοι, ὁποῦ αὐτοί ἔχουν καλεσμένους, ἀμή
κᾀνένα ἀπό αὐτά τά πράγματα ὁποῦ ἀνάφερα, μήτε ἀπό τά ἄλλα περισσά
ὁποῦ ἄφησα, καί δέν τά ἀνάφερα, δέν θέλουν κάμη τόσον ἀξιομνήςους
αὐτούς τούς γάμους, ὅσον ἐκεῖνα ὁποῦ ὑπολαμβάνω πῶς θέλει κάμη ὁ χο-
λερικός Βασίλειος · // αὐτός ὁ Βάσίλειος εἶναι ἕνας βοσκός ὁποῦ κατοικεῖ
εἰς τήν ἴδιαν χώραν τῆς κιτερίας, μάλιστα ἦτον καί γείτωνάς της, ἀπό τό
ὁποῖον ἔλαϐεν αἰτίαν ὁ ἔρωτας νά ἀνακαινήσῃ εἰς τόν Κόσμον τόν λεληθη-
σμένον ἔρωτα τοῦ Πιράμου, καί τίσϐης διότι αὐτός ὁ Βασίλειος ἐκ νεαρᾶς
του ἡλικίας, καί ἐξ’ἁπαλῶν ὀνείχων ἀγάπησε τήν Κιτερίαν, καί κατάτινα
τρόπον ἀνταποκρίνουνταν καί αὐτή εἰς τόν πόθον του μέ χίλιαις τίμιαις
χάριτες εἰς τόσον ὁποῦ εἰς τήν χώραν ὅλοι ἐδιηγοῦν//ταν τό ἀμόρι αὐτῶν
τῶν δύω μειρακίων τοῦ Βασιλείου, καί ταῖς Κιτερίας · ἡ ἡλικία τους ἄρχησε
νά αὐζάνῃ, καί ὁ πατέρας τοῦ κοριτζίου ἐμπόδισε τόν Βασίλειον ἀπό τό νά
συχνοεμβαίνῃ εἰς τό σπῆτί του, καί διά νά τόν εὐγάλῃ ἀπό τήν φαντασίαν
ὁποῦ εἶχε τό πῶς ἤθελε τήν πάρῃ, ἠθέλησε νά ὑπανδρεύσῃ τήν κόρην του
μέ τόν πλούσιον καμάσιον, ἐπειδή καί δέν τοῦ ἐφάνῃ εὔλογον νά τήν δώσῃ
εἰς τόν βασίλειον, με τό νά μή τόν ἐϐοηθοῦσε τόσον ἡ τύχη ὅσον ἡ φύσις,

823Camacho. – 824καμάσιος /Καμάσιος.
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ὅτι ἄν //ἐξετάσωμεν τήν ἀλήθειαν δίχως πάθος, αὐτός εἶναι ὁ πλέον ἐλεύ-
θερος, ἔμπειρος καί ταχύς νέους[ἀπό]825 ὅσους ἠξεύρωμεν · αὐτός ἠξεύρει
ὅλα τά παιγνίδια ὁποῦ γίνονται εἰς ταῖς τιμημέναις ὁςαρίαις, καί 826εἰς τούς
φόρους · εἶναι ἐζαίρετος τραγουδιστής, καί σημαίνει μίαν κιθάραν, ὁποῦ
τήν κάμνει καί λαλεῖ καί τό περισσότερον ἀπό ὅλα ἠζεύρει καί παίζει τόσον
τεχνικά τό σπαθί ὁποῦ κᾀνένας δέν ἠμπορεῖ νά τόν νικήσῃ εἰς τήν χώραν·
διά αὐτήν καί μόνην τήν χάριν εἶ//πε τότε ὁΔόνΚισσότης τόν ἔπρεπε αὐτόν
νά τόν ὑπανδρευθῇ μέ τήν Κιτερίαν, ἀλλά μέ τήν ἴδιαν Βασίλισσαν ϝγινέ-
βραν, ἄν ἐζοῦσε την σήμερον εἰς τό πεῖσμα τοῦ λαντζιαρότου, καί ὅλων
τῶ ἄλλων ὁποῦ ἤθελαν θελήσῃ νά τόν ἐμποδίσουν · ὕπαγε πές τό αὐτό
τήν γυναῖκαν μου εἶπεν ὁ σάντζιος πάντζας, ὁ ὁποῖος ἕως τότε ἐσιωποῦσε
καί ἀκροάζουνταν, ἡ ὁποῖα δέν ςέργει ἀλλέως παρά ὁ καθ’ἕνας νά ὑπαν-
δρεύεται μέ τούς ὁμοίους του ἀποϐλέπωμεν εἰς τόν //κοινόν λόγον827 ὁποῦ
λέγει, κατά τό κεφάλι πρέπει νά εἶναι καί ἡ σκούφ5, ὅμως ἐγώ ἀγαποῦ-

130r. σα νά τήν ἔπαιρνεν αὐτός ὁ σιν3ρ Βασίλειος τήν Κιτερίαν ἐπειδή καί εἶναι
ἀγαπημένοι· ἀνίσως καί ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ εἶναι 828 ἀγαπημένοι ὑπανδρεύ-
ουνταν, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἤθελεν λείψῃ ἡ ἔκλεξις καί ἡ ἐξουσία εἰς
τούς γονεῖς,εἰς τό νά ὑπανδρεύουν τά τέκνα τους μέ ποῖον, καί εἰς ὅτι και-
ρόν θέλουν · καί ἄν ἦτον εἰς τό χέρη τῶν κοριτζίων τό νά διαλέξουν τούς ἄν-
δρες τους, ἤθελαν εὑ//ρεθῃ μερικά κορίτζια, ὁποῦ ἤθελαν πάρῃ ἀπό τούς
δούλους τοῦ πατρός τους, ἤ ἄλλον τινά ὁποῦ ἤθελαν ἰδῇ νά περάσῃ ἀπό
τήν ςράταν καί νά τούς ήθελε φανῇ, ζαρίφης καί εὐγενικός, ἄν καί νά ἦτον
ἕνας ἀχρεῖος, καί δυσγενής, ὅτι ἡ ἀγάπη καί ὁ πόθος εὔκολα τυφλώνει τούς
ὀφθαλμούς τοῦ νοός, ὁποῦ εἶναι τόσον ἀναγκαῖος εἰς τό νά ἐκλέξουν τόν
τρόπον τοῦ ζῆν, καί μάλιςα τῆς ὑπανδρεῖας, ὁποῦ ἔχει μεγάλον κίνδυνον
εἰς τό νά σφάλῃ, καί χρειάζεται μεγάλην γνῶσιν, καί ξεχωριςήν χάριν //ἀπό
τόν οὐρανόν, διά νά τόν ἐπιτύχῃ καθώς πρέπει · ἕνας θέλει νά ταξιδεύσῃ
εἰς ἕνα μέρος, καί ἄν εἶναι φρόνιμος πριχοῦ νά κινήσῃ, ἐρευνᾶ καί εὑρί-
σκει κᾀμμίαν σίγουρην συντροφίαν, καί νόςιμην, καί ἔτζι πηγαίνει · διά τί
λοιπόν δέν κάμνει τό ἴδιον ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νά περιπατήσῃ εἰς ὅλην τήν
ζωήν, ἕως εἰς τόν λιμένα τοῦ θανάτου, καί μάλιςα ὁποῦ αὐτή ἡ συντροφία
ἔχει νά τόν συντροφεύσῃ εἰς τό κραϐϐάτι, εἰς τό σπῆτι, εἰςτήν ἐκκλησίαν,
καί εἰς κάθε τόπον. ὡς καθώς εἶναι //τό ἀνδρόγυνον · ἡ πανδρεῖα δέν εἶναι
κᾀμμία πραγματεία ὁποῦ ὅταν τήν ἀγοράσῃ τινάς νά τήν γυρίσῃ ὀπίσω,
ἤ νά τήν ἀλλάξῃ ἐπειδή καί εἶναι μία θηλεία ὁποῦ ἀν τήν περάσῃ τινάς

825Añadido en el interlineado. – 826Tachadura φρόνιμα. – 827El refrán en español: «cada oveja
con su pareja». – 828Tachadura: ὑπανδρευμέν
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εἰς τόν λαιμόν του γίνεται κόμπος τόν ὁποῖον ἄν δέν τόν κόψῃ τό δρεπάνι
τοῦ θανάτου, εἶναι μάταιος ὁ κόπος ὁποῦ θέλει κάμη τινάς εἰς τό νά τόν
λύσῃ · ἠμποροῦσα νά εἶπῶ καί ἄλλα περισσά περί ταύτης τῆς ὑποθέσεως
ἄν δέν μέ ἐμπόδιζεν ὁ πόθος ὁποῦ ἔχω νά μάθω ἀπό τήν λογιό//τητά του
τό ἀποϐησόμενον τῆς ἱςορίας τοῦ Βασιλείου · ὁ σπουδαῖος τόν ἀποκρίθη
ἐγώ σιν3ρε ἔχω ἄλλο νά εἰπῶ, παρά πῶς ἀπό τήν ὥραν ὁποῦ ἔμαθεν ὁ
Βασίλειος πῶς θέλει νά ὑπανδρευθῇ ἡ ὡραῖα Κιτερία μέ τόν πλοῦσιον Κα-
μάσιον ποτέ δέν ἐγέλασε, μήτε ἐσύντυχε, ἀλλά στέκει συλλογισμένος κάι
πικραμμένος συντυχαίνωντας εἰς τόν ἑαυτόν του πράγματα ὁποῦ δήλοῦν
φανερά πῶς ἔχασε τόν νοῦν του, τρώγει ὀλίγον κοιμᾶται ὀλίγον καί ἐκεῖνο
τό ὀλίγον ὁποῦ //τρώγει δέν εἶναι ἄλλον παρά πωρικά · ὁ τόπος ὁποῦ κοι-
μᾶται (ἀνίσως ὅμως καί κοιμᾶται) εἶναι ὁ κάμ-
πος, ἐπάνω εἰς τήν σκληράν γῆν, ὡσάν τά ζῶα, ποτέ μέν ςέκει κοιτάζων- 130v.
τας ἐπάνω εἰς τόν οὐρανόν, ποτέ δέ κάτω εἰς τήν γῆν, μέ τοιαύτην ἔκςασιν
ὁποῦ ὁμοιάζει καθολικά ὡσάν ἕνα ἄγαλμα ἐνδυμένον ὁποῦ κινεῖται ἀπό
τόν ἀέρα · αὐτός τέλος πάντων δείχνει τόσον φανερά πῶς εἶναι πικραμένη
ἡ καρδία του, ὁποῦ ὅλοι ἡμεῖς ὁποῦ τόν ἠζεύραμεν, φοϐούμεθα, ὅτι ςέρ-
γουσε αὔρι//ον ἡ ὡραῖα Κιτερία νά ὑπανδρευθῇ μἐ τόν Καμέσιον, νά μή
γίνῇ ἡ ἀπόφασις τοῦ θανάτου του · ἄν θέλῃ ὁθεός πιστεύω πῶς νά μή συ-
νέϐη αὐτό, εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅτι ὁ θεός ὁποῦ δίδῃ τήν πληγήν δίδει καί τήν
θεραπεῖαν · κᾀνεῖς δέν ἠζεύρει τό τί μέλλει γενέσθαι, ἀπό τώρα ἕως αὔριον
εἶναι πολλαῖς ὥραις, καί εἰς μίαν ὥραν, ἤ νά εἰπῶ καλλήτερα εἰς μίαν ςιγ-
μήν, ἠμπορεῖ νά κρημνισθῆ ἕνα σπῆτι ὁλάκαιρον · ἐγώ εἶδα ὁποῦ ἔϐρεχε
καί ἦτον καί ἥλιος εἰς ἕνα καί τόν αὐτόν καιρόν, μερικοί πλαγ1//ζουν
ἐφ’ἑσπέρας γεροί καί χαρούμενοι, καί τό ταχύ μετά βίας ἠμποροῦν νά πα-
λεύσουν · εἰπές με παρακαλῶσε εὑρίσκεται τινάς ὁποῦ νά ὑπεριφανεύεται,
καί νά καυχάται πῶς ἐκάρφωσε κᾀνένα καρφί εἰς τόν τροχόν τῆς τύχης;
ὄχι βέϐαια πιςεύω πῶς δέν εὑρίσκεται · ἀνίσως καί ἡ Κιτερία ἀγαπᾷ τόν
Βασίλειον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας της, ἄς κρατῇ τοῦ λόγου του διά καλοῤῥοί-
ζικον, ὅτι ὁ ἔρωτας (ὡς καθώς ἤκουσα ὁποῦ λέγουν) κοιτάζει μέ κάποια
γυαλ1, ὁποῦ δείχνουν τό μάλαγμα ὅμοιον μέ τό χάλκω//μα τά πλούτη μέ
τήν πτωχίαν, καί ταῖς τζίμπλαις τῶν ὁμμάτων ὅμοια μέ τά μαργαριτάρια · τί
εἶναι αὐτά ὁποῦ λέγεις σάντζιο; ὁποῦ νά ἔχῃς τό ἀνάθεμα; τοῦ λέγει ὁ Δόν
Κισσότης, ὅτι ὅταν ἀρχινᾷς νά ἐπαριθμίσῃς παροιμίαις, ποτέ δεν τελειώ-
νεις · εἰπές μέ τί καταλαμβάνεις ἐσύ ξώγανον ἀπό καρφία, ἀπό τροχούς ἤ
ἀπό ἄλλα πράγματα; ἐπειδή καί δέν μέ καταλαμβάνετε ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος δέν εἶναι θαῦμα ἀνίσως καί κρατεῖτε διά φλυαρίαις ταῖς ἔννοιαῖς μου
· ὅμως ἔςω, //ἐγώ καταλαμβάνω καί ἠζεύρω πῶς δέν εἶπα κᾀμμίαν φλυα-
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ρίαν εἰπές ἡ ἀφεντ1 σου ὁ,τι θέλεις διότι ἠζεύρω πῶς πάντοτε ἀγαπᾶς νά
γίνεσαι διαθρωτής εἰς τά λόγια μου, καί εἰς τά ἔργα μου · διορθωτής πρέ-
πει νά εἰπῇς, καί ὄχι διαθρωτής, τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης, τοῦ λέγειὁ Δόν
Κισσότης · μή π1νεσαι ἡ ἀφεντ1 σου με ἐμένα, τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,
ὅτι ἠζεύρεις πολλά καλά πῶς ἐγώ δέν ἀναθράφηκα εἰς τήν αὐλήν, μήτε
ἐσπούδαζα είς τά φροντιςήρια τῆς σαλαμάγκας, ὁποῦ νά ἠζεύρω νά συν-
τυχαίνω ἄσφαλτα //ὅσον μέν διά τρόπον τοῦ ὁμιλεῖν, εἶπεν ὁ σπουδαῖος
ἔτζι εἶναι διότι δέν ἠμποροῦν νά ὁμιλήσουν

131r. τόσον παςρικά ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀναθρέφονται μέσα εἰς πρόϐατα, καί ἀγελά-
δια, ὅσον ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀναθρέφονται εἰς ταῖς αὐλαῖς, καί εἰς τά παλάτια,
οἱ ὁποῖοι ἀγκαλά καί νά εἶναι ἀπό δυσγενεῖς, μέ ὅλον τοῦτο ἡ τιμημένη συ-
ναναςροφή τούς κάμει νά μαθαίνουν τήν εὔτακτον ὁμιλίαν · ἐγώ σιν3ρε
σπούδασα κανόνες εἰς τήν σαλαμάγκαν, καί κατά τινα τρόπον τό ἔχω διά
καύχησιν, τό πῶς //ἐξηγῶ τόν σκοπόν μου με λόγια φανερά, εὔκαλα καί ση-
νατικά, ἄνίσως καί ἐσύ δέν ἐκαυχούσουν περισσότερον, τό πῶς ἠζεύρεις
καί μεταχειρίζεσαι αὐτά τά σπαθία τῆς μάριας (σπαθία τῆς μάριας λέγων-
τας ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα μαθαίνουν εἰς τά σχολία νά παίζουν τό σπαθί, καί
ἔχουν εἰς τήν ἄκρην ἕνα κουμπί δια νά μήν πληγώνουν, καί ὅταν πολεμοῦν
τά μαυρίζουν τά κουμπία μέ τή μελάνην διά νά γνωρίζωνται ποῦ κτυποῦν)
παρά εἰς τήν εὐγλωτζείαν σου εἶπεν ὁ ἄλλος σπουδαῖος //ἐσύ ἤθελες ἔχῃ
ταῖς πρώταις δόξαις διά Δοτόρος, ὡς καθώς ταῖς ἔλαϐες εἰς τά διδασκα-
λεία· νά μέ συμπαθήσῃς σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σπουδαῖος, ἐσύ σφάλεις κατά
πολλά εἰς αὐτό ὁποῦ λογιάζεις πῶς παταῖος καύχομαι τήν ἐπιτήδειον με-
ταχείρησιν τοῦ σπαθίου · ἐγώ πιςεύω πῶς νά μή σφάλλω τοῦ λέγει ὁ ἄλλος,
καί ἄν θέλῃς νά σέ τό δείξω καί μέ τόν δοκιμήν · ἐσύ σπαθία ἔχεις καί ἐγώ
ἔχω δύναμιν, τήν ὁποίαν συντροφεύωντάς τήν ἡ μεγάλη σου τόλμη, θέλουν
σέ κάμη νά ὁμολογήσῃς τό //πῶς ἐγώ δέν σφάλλω · ξεπέζευσε, καί μετα-
χειρίσου τήν μάθησήν σου, ὅτι ἐγώ ἐλπίζω νά σέ κάμω νά ἰδῇς ἄστρα τό
μεσημέρη μέ τήν χοντρήν μου ἐλευθερίαν, τήν ὁποῖαν ἔχωντάς την ἐλπίζω
πῶς νά μήν ἐγεννήθη ἀκόμη ἄνθρωπος εἰς τόν Κόσμον ὁποῦ νά μέ κάμῃ
νά φύγω, μήτε πιςεύω πῶς νά εὑρίσκεται τινάς, ὁποῦ νά μήν τόν κάμω
νά φύγῃ · ὅσον μέν εἰς τό νά φύγῃ, ἤ νά μήν φύγῃ ἐγώ δέν ἠζεύρω, τοῦτο
μόνον ἠζεύρω ἀποκρίθη ὁ σπουδαῖος πῶς νά εὑρίσκεται τινάς ὁποῦ ὅταν
//ἀντικρισθῆτε νά σέ κάμῃ να ἀνοιχθῇ τό τάφος σου εἰς τόν πρῶτον τό-
πον ὁποῦ πατήσῃ τό ποδάρι σου · τώρα θέλει φανῇ ἀποκρίθη ὁ ἄλλος, καί
ξεπαιζεύωντας μέ μεγάλην βίαν ἐπῆγε καί ἐτράϐησεν ἕξω ἕνα ἀπό ἐκεῖνα
τά σπαθία ὁποῦ εἶχεν ὁ ἄλλος σπαουδαῖος · δέν πρέπει νά γίνῃ τοιούτης
λογῆς ὁ πόλεμος, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἐγώ θέλω νά γίνω ὁ μάςορας
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καί κριτής αὐτῆς τῆς φιλονεικίας, καί ξεπαιζεύωντας ἀπό τόν ῥοντζινάντε
ἐπῆρε τό κοντάρι καί ἐπῆγε καί ἐστάθη
εἰς τήν μέσην τῆς ςράτας ἐκεῖ ὁποῦ ἐςέκουνταν ὁ σπουδαῖος, καί ἐκαρ- 131v.
τεροῦσε τόν σύντροφόν του ὁ ὁποῖος εἴρχουνταν μέ μεγάλην ὁρμήν, καί
ὡς καθώς λέγει ὁ λόγος εὐγάζωντας φωτ5ῖς ἀπό τά μάτ5 του, ἐπῆγε
κατ’ἐπάνω του ὡσάν ἔνα μανισμένον λεοντάρι, καί ἐπολεμοῦσε νά τόν
κτυπήσῃ, ἀμή ὁ ἄλλος διαφεντευόμενος μέ τήν ἐπιτηδειότητα τῆς τύχης
του, ἔκαμνε καί ἐπαραςρατοῦσε τοῦ ἐχθροῦ του τό σπα//θί, καί τόν ἐλά-
βωνε μέ τό κουμπί τοῦ σπαθίου, ποτέ μέν εἰς τό πρόσωπον, ποτέ δέ εἰς τά
ςήθη, καί ἔῤῥιψε καί δύω φοραῖς τό καπέλον του · τέλος πάντων τόν ἐκτύ-
πησεν ὡς εἰς πενῆντα μερ5ῖς, καί ἔκαμε τά ῥοῦχά του κατάμαυρα μέ τήν
μελάνην ὁποῦ εἶχαν τά κουμπ1, καί ἀφ’οὗ ἐκουράσθη ὁ ἄλλος ἀπό τήν
πολλήν ἐραθυμίαν ἔῤῥιψε τό σπαθί, καί ἐκάθησε κάτω · ὁ σάντζιος ἐπλη-
σίασε κοντά του καί τοῦ εἶπε, σιν3ρε ἐγώ θέλω νά σέ συμβουλεύσω ἕνα
πρᾶγμα, καί κάμε τό ὅτι θέλει σέ εἶναι// διά καλόν, ἀπό τώρα καί ἐμπρός
νά μήν προσκαλῇς τινά εἰς αὐτό τό παιγνίδι τοῦ σπαθίου, ἀλλά εἰς τήν πα-
λαίςραν, ἤ εἰς τήν πέτραν, ὅτι ᾑ δύναμαις τῆς ἀφεντιᾶς σου διά τοιαῦταις
ἄσκησες εἶναι, διότι αὐτούς ὁποῦ τούς λέγουν πρακτικούς ἄκουσα ὁποῦ
λέγουν πῶς εἶναι τόσον ἐπιτήδειος829, ὁποῦ περνοῦν τό σπαθί ἀπό τοῦ βε-
λαν7ῦ τό μάτι · ἐμένα μέ φθάνει τοῦ ἀποκρίθη ὁ σπουδαῖος ὁποῦ εὐγῆκα
ἀπό τήν ἀπάτην, καί ὁποῦ ἡ δοκιμή μέ ἔδειξε τήν ἀλήθειαν, καί λέγωντας
αὐτό ἐσυκώθη, καί ἐπήγε καί ἀγκά//λ5σε τόν ἄλλον σπουδαῖον, καί ἔμει-
ναν πάλιν φίλοι ὡσάν καί τό πρῶτον, καί ἐκαϐαλλίκευσαν τό γομάρι τους,
καί ἄρχησαν νά περιπατοῦν ὀγλιγωρότερα διά νά φθάσουν ἐνωρήτερα εἰς
τήν χώραν τῆς Κιτερίας, ἁπό τήν ὁποίαν ἦτον ὅλοι τους, ἀμή πριχοῦ νά
φθάσουν εἰς τήν χώραν ἐϐράδιασε, καί εἶδαν ἔμπροσθέν τους ἕναν οὐρα-
νόν μέ ἄστρα ἄπειρα καί λαμπρά · ἄκουσαν παρομοίως μίαν σύγχησιν γλυ-
κεῖαν ἠχῶν διαφόρων σημαρμάτων, καί ὅταν ἔφθασαν ἐκεῖ σι//μά, εἶδαν
ὅτι τά830 κλειδιά ἑνός φρεντζάτου ὁποῦ εἶχαν φτ1σει ἦτον γεμάτα ὅλα
ἀπό κερία, τά ὁποῖα δέν τά ἔπλαπτε
τελείως ὁ ἀέρας μέ τό νά μήν ἐφυσοῦσε σφοδρά, ἀλλά τόσον νοστιμάδα

ὁποῦ μετά βίας ἐσείουνταν τά φύλλα · ἡ σύγχυσις ὁποῦ ἀκούουνταν ἐπρο-
έρχουνταν ἀπό τους παιγνιδιῶτες, οἱ ὁποῖον831 ὄντας εἰς ἐκεῖνον τόν νόςι-
μον τόπον ἄλλοι ἐχόρευαν, ἄλλοι ἐτραγουδοῦσαν καί ἄλλοι ἐσήμαιναν τά
προλεχθέντα διάφορα εἴδη τῶν σημαρμάτων · ἐν συντομίᾳ, δέν ἐφαί//νουν-
ταν ἄλλο, παρά πῶς εἰς ὅλον ἐκεῖνο τό λιϐάδι νά ἔτρεχεν ἡ χαρά, καί νά

829Sic. – 830Parece un error por κλαδιά. – 831Error. ὁποῖοι
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ἐπηδοῦσεν ἡ ἀ-
132r. γαλλίασις· ἄλλοι περισσοί ἔφτ5ναν κρεϐϐάτια ὑψηλά, διά νά ἠμπορέσουν

νά ἰδοῦν τά παιγνίδια ὁποῦ ἦτον νά γίνουν τήν δεύτερην ἡμέραν · ὁ Δόν
Κισσότης δέν ἠθέλησε νά ἔμπῃ εἰς τήν χώραν, ἀγκαλά καί οἱ ἄλλοι οἱ σύν-
τροφοί του τόν ἐπαρακάλεσαν, ἀλλά αὐτός ἐλεγε πῶς οἱ πλανώμενοι κα-
βαλλ2ροι πάντοτε ἔχουν συνήθειαν νά κοιμοῦνται εἰς τούς //κάμπους καί
ἐρημίαις · καί μέ αὐτό ἐπαραμέρισαν ὀλίγον ἀπό τήν ςράταν, ἀγκαλά καίἦ-
τον ἐναντίον τῆς θελήσεως τοῦ σάντζιο, ἐνθυμούμενος τήν ἀνάπαυσιν, καί
τά φαγητά τοῦ σπητίου τοῦ Δόν Διέγον.832

Κεφάλαιον κ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται τούς ϝάμμους τοῦ Πλουσίου Καμά-
σίου, μέ τό συμβεϐηκός τοῦ τρισαθλίου Βα-

σιλέιου

Εὐθύς ὁποῦ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καί ἄρχησε μέ την θερμότητα τῶν ἀκτίνων
του νά ςεγνώνῃ τά ὑγρά μαργαριτάρια τῶν χρυσῶν μαλίων τῆς αὐγῆς, τότε
καί ὁ Δόν Κισσότης ἀποδιώκωντας τήν ἀκηδίαν ἀπό τά μέλη του ἐσηκώθη
εἰς τά ποδάρια του καί ἔκραξε τόν ὁπλοφόρον του τόν σάντζιον, ὁ ὁποῖος
ἕως τότε ἐρουχάλιζε καί βλέπωντάς τόν //ὁ Δόν Κισσότης τοῦ εἶπεν ὦ ἐσύ
μακάριε ἁπό ὅσους ζοῦν ἐπάνω εἰς τήν ἐπιφάνεῖαν τῆς ϝῆς, ἐπειδή καί δί-
χως νά φθονήσῃς τινάν, ἤ νά σέ φθονήσῃ τινάς κοιμᾶσαιμέ ἀνάπαυσιν, καί
μήτε σέ κατατρέχουν γοη̈τευταί, μήτε σέ φοϐερίζουν φαντάσματα· κοιμᾶ-
σαι σέ τό λέγω ἄλλην μίαν φοράν, καί τό θέλω εἰπῆ καί ἄλλαις χίλιαις, δί-
χως νά σέ ἐξυπνήσουν οἱ λογισμοί, τό νά πληρώσῃς τό χρέος ὁποῦ χρεωςᾶς
ἤ νά ἐτοιμάσῃς διά νά φᾀς //ἐσύ, καί ἡ φαμελία σου, καί μήτε ἡ φιλοδοξία
σέ συγχύσει, μήτε ὁ μάταιος κράτος τοῦ Κόσμου

132v. σέ βασανίζει ἐπειδή καί ἄλλην ἔγνοιαν δέν ἔχεις παρά τοῦ ϝομαρίου σου,
διότι τοῦ λόγου σου ἐγώ σέ ἐγνοιάζομαι · ὁ ὑπερέτης κοιμᾶται, καί ὁ ἀφέν-
της ἀγρυπνᾷ συλλογιζόμενος τόν τρόπον ὁποῦ πρέπει νά κρατήσῃ διά νά
τόν ζωοτροφήσῃ, καί νά τόν εὐεργετήσῃ. εἰς ὅλα αὐτά ὁποῦ εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης, ὁ σάντζιος δέν ἔδοσε κᾀμμίαν ἀπόκρισιν μά τό νά ἐκοιμοῦνταν,
καί // ἀκόμη πολλήν ὥραν δέν ἤθελεν ἐξυπνήσῃ, ἄν δέν τόν ἤθελε κοντήσῃ

832El capítulo ocupa seis líneas y media y termina con el constante signo de final. con una línea
semicurva atravesada por dos verticales más cortas. Después de tres líneas vacías comienza el
capítulo siguiente.
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ὁ Δόν Κισσότης μέ τήν ἄκρην τοῦ κονταρίου, τέλος πάντων ἐζύπνησε833
μήν ἠμπορῶντας νά ἀνοίξῃ τά μάτ5 του ἀπό τόν ὕπνον, καί γυρίζωντας
πρός τόν Δόν Κισσότη εἶπεν834 ἀπό αὐτό τό μέρος ὁποῦ εἶναι τό φρεντζάτο
(θέλει νά εἰπῇ οὐμπράρη)835 ἔρχεται μία εὐωδία περισσότερον ἀπό ψιμμέ-
νον χοιρομέρι παρά βοδινόν κρέας, καί πάντοτε ᾑ χαραῖς ὁποῦ ἀρχινοῦν
μέ τοιαῦταις εὐω//δίαις γίνονται μέ εὐθυνίαν · σύκω ἀχρεῖε τοῦ λέγει ὁ Δόν
Κισσότης νά πᾶμε νά εἰδοῦμεν αὐτήν τήν ὑπανδρεῖαν, καί ἐκεῖνα ὁποῦ
θέλει κάμη ὁ χωλερικός Βασίλειος, ἄς κάμη ὁ τι θέλει εἶπεν ὁ σάντζιος,
διότι ἐμένα δέν μέ κόφτει τίποτα · ἄν ἦτον πλούσιος τήν ἔπερνε καί αὐτός
τήν κιτερίαν836, ἀμή ἐπειδή καί δέν ἔχει πλούτη, πρέπει νά εὐαρεςῆται ὡς
πτωχός εἰς ὁ τι εὑρίσκει, καί ὄχι νά γυρεύῃ πράγματα ὑπεράνω τῆς δυνά-
μεώς του, ἐγώ ἔϐα//να ςίχημα πῶς ὁ Καμάσιος ἠμπορεῖ νά κουκουλώσῃ
τόν βασίλειον μέ τά ἄσπρα καί ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι ὡς καθώς πρέπει καί
νά εἶναι, ἤθελεν εἶσθαι μεγάλη τρελλή ἡ Κιτιρία ἄν διαλέξῃ τόν βασίλειον
καλλήτερα παρά τόν καμάσιον · σῶπα παρακαλῶσε σάντζιε τοῦ λέγει ὁ
Δόν Κισσότης, καί ἄφισε αὐταῖς ταῖς ῥητορικαῖς σου, ὁτι837 ὅταν ἀρχινᾶς
νά ὁμιλῇς ποτέ δέν τελειόνεις, καί σύκω838νά ὑπάγωμεν νά ἰδοῦμεν αὐτούς
τούς ϝάμμους ὅτι πιςεύω πῶς θέλουν τούς κά//μη ἀπό τό ταχύ, καί ὄχι μετά
τό γεῦμα, διά τήν καύσιν τοῦ ἡλίου · ὁ σάντζιος ἐσυκώθη, καί βάλωντας
τήν σέλαν εἰς τόν ῥοντζινάντε, καί τό σαμάρι εἰς τό γομάρι ἐκαϐαλλίκευσαν
καί οἱ δύω τους,καί ἄρχησαν ὀλίγον κατ’ ὀλίγον νά ἐμπαίνουν ἀπό κάτω
εἰς τό φρεντζάτο · τό πρῶτον πρᾶγμα ὁποῦ εἶδεν ὁ σάντζιος ἦτον ἕνα μου-
σχάρι ὁποῦ ἐψίνουνταν εἰς τήν φωτίαν, καί τέσσαρα μεγάλα καζάνια τά
ὁποῖα ἔϐραζαν ἐπάνω εἰς τήν φωτίαν, ἔχωντας μέσα ἀπό ἕ//να κριάρι · οἱ
γδαρμένοι λαγοί, καί οἱ μαδισμέναις ὄρνιθαις ὁποῦ ἐκρέμουνταν
εἰς τά κλαδία τῶν δένδρων ἦτον ἄπειρα · τά πουλ1, καί τά ἄλλα κυνή- 133r.
για διαφόρων εἰδῶν ἦτον ἀμέτρητα · ἐμέτρησεν ὁ σάντζιος παράνω ἀπό
ὀγδοῆντα τουλούμια ὁποῦ ἦτον τό καθ’ἕνα ὡσάν ἕνα βαρέλι, καί ὅλα γε-
μάτα ἀπό ἐξαίρετα κρασία (ὡς καθώς ὕςερον ἐφάνη) ἦτον ὡς διακόσια
πανέρια μέ ἄσπρο ψωμί · τά τυρ1 ὁποῦ εἶχαν ἀραδ1σει ὁμοίαζαν ὡ//σάν
ἕνα κάστρον · ἦτον καί δύω μεγαλώτατα καζάνια λάδι τό ὁποῖον τό ἐζο-
δίασαν εἰς τό νά τυγανίζουν φαγητά, καί εἰς ταῖς σαλάταις · μάγειρας καί

833Es difícil ver la diferencia entre ζ y ξ. En unos casos parece escribir ἐξύπνησε y en otros
ἐζύπνησε. – 834Evidentemεnτe falta el punto. – 835En el original: «de la parte de esta enramada».
En el original rumano no explica con el paréntesis la palabra φρεντζάτο. – 836Sic. – 837Sic. –
838Sic.
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μαγέρισαις ἦτον παράνω ἀπό πενήντα, ὅλοι ςολισμένοι καί ἐπιτηδειώτατοι
εἰς τό νά μαγειρεύουν · εἰς τήν κοιλίαν τοῦ μοσχαρίου ὁποῦ ἐψήνουνταν
ἦτον μέσα δώδεκα τρυφερά καί μικρά χοιρίδια, καί διάφορα εἴδη ἀπό μυ-
ρωδικά, τά ὁποῖα τά εἶχαν βάλλῃ εἰς ἕνα μεγάλον σεντοῦκι · κοντολογῆς
ἡ ἑτοιμασία τοῦ γάμ//μου ἦτον χωρ5νή, ὅμως ἦτον μέ τόσην εὐθυνίαν,
ὁποῦ ἠμποροῦσε νά χωρτάσῃ ἕνα ςράτευμα · ὁ σάντζιος ἐγύρισε τά μάτ5
του πανταχοῦ, ὅλα τά ἐκοίταξε, καί ὅλα τά ἐπιθυμοῦσε, καί τά ὀρέγουν-
ταν, καί μήν [ἐπιθυμῶντας]839ἠμπορῶντας νά κρατήσῃ τήν ἐπιθυμίαν του
ἐπλησίασε κοντά εἰς μάγειραν, καί μέ ταπεινά καί πεινασμένου ἀνθρώπου
σχήματα τὀν ἐπαρακάλεσε νά τόν ἀφήσῃ νά Βουτίσῃ840 ἕνα κομμάτι ζηρόν
ψωμί εἰς ἕνα ἀπό τά καζάνια ὁποῦ //ἔϐραζαν, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ
μάγειρας, ἀδελφέ αὐτός ὁ γάμμος εἶναι τοῦ πλουσίου Καμασίου ὁ ὁποῖος
δέν καταδέχεται νά βουτοῦν οἱ ἄνθρωποι ψωμί εἰς τό ζουμί, διότι μέ τήν χά-
ριν τοῦ θεοῦ φαγητά εἶναι πολλά, καί πέρνωντας μίαν μεγάλην χουλ1ραν
εὔγαλεν ἀπό ἕνα καζάνι τρεῖς ὄρνιθες, καί δύω χῆνες καί τοῦ ταῖς ἔδωσεν
· ἐν ὅσω ὁ σάντζιος ἔςεκεν ἐκεῖ σιμά εἰς τόν μάγειραν, ὁ Δόν Κισσότης εἶδε
δώδεκα χωρ5νούς ὁποῦ ἔπαιναν841ὑπό κάτω εἰς ἐ //κεῖνο τό φρεντζάτον
οἱ ὁποῖοι ἦτον καϐαλλάριδες ἐπάνω εἰς δώδεκα εὐμορφώταταις φοράδες
καί ἦτον ςολισμένοι μέ χωρ5νά ῥοῦχα, καί εὐθύς ὁποῦ ἔφθασαν ἄρχησαν
νά τρέχουν ἐπάνω κάτω, καί νά φωνάζουν νά ζῇ ὁ πλούσιος καμάσιος
καί ἡ Κιτερία ὁποῦ εἶναι ἡ εὐμορφώτερη γυναῖκα τοῦ Κόσμου, ἀκούων-
τας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης, εἶπεν εἰς τόν ἑαυτόν του, ὡς φαίνεται αὐτοί
βεϐαιώτατα δέν θέλει εἶδαν τήν δουλτζινέαν μου, διότι ἄν τήν ἔϐλεπαν δέν
ἤθελαν ἐπαινέ//σῃ τόσον πολλά αὐτήν τήν Κιτερίαν · μετά ταῦτα ἄρχησαν
νά μαζώνωνται ἀπό διάφορα

133v. μέρη πολλοί καί διάφοροι, καί παιγνιδιώταις, ἀνάμεσα στους ὁποίους ἦτον
ἕνας χορός ὁποῦ ἐχόρευαν ὥς είκοσιτέσσερες βοσκόι μέ τά σπαθ1, τοῦς
ὁποίους τοῦς ὁδηγοῦσεν ἕνα νέον παλικαράκι καί ἐπήγαινεν ὀλίγον ἐμ-
προςά, καί ὕστερον ἐγύριζε καί ἔμπαινεν εἰς τό μέσον τούς, καί ἀρχινοῦ-
σαν καί ἔπαιζαν καί ἐκτυποῦνταν μέ τά σπαθ1 καί κᾀνένας τους δέν ἐλα-
βώνουνταν · αὐτός ὁ χορός ἄρεσε κα//τά πολλά τόν Δόν Κισσότην βλέ-
πωντας την ἐπιτηδειότητα καί ἐλευθερίαν ἐκείνου τοῦ παιδίου · τόν ἄρε-
σεν ἄλλος ἕνας χορός ὁποῦ εἴρχουνταν κατόπι, εἰς τόν ὁποῖον ἐχόρευαν
μερικά εὔμορφα, καί νέα κορίτζια, καί ἦτον ςολισμένα μέ πράσινα δαφνο-
φύλλα, ἔχοντας τά μαλ1 τους μισοπλεγμένα, καί μισά ἄπλεκτα, ὅμως ἦτον

839Error y tachadura. – 840Con mayúscula ¿? – 841ἔμβαιναν con la acostumbrada sonorización
de la π
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τόσον ξανθά, ὁποῦ ἠμποροῦσαν νά παρομοιασθοῦν μέ τοῦ ἡλίου, ἐπάνω
εἰς τά ὁποῖα εἶχαν ςεφάνια ἀπό γ5σουμ1 τριαντάφυλλα, καί ἀμαράντους
πλεγμέ//να, τά ὁδιγοῦσεν ἕνας γέρωντας, καί μία γερόντισσα οἱ ὁποῖοι εἶ-
χαν περισσότεραν ἐλευθερίαν παρά ὁποῦ ἔλπιζε τινάς ἀπό τήν ἡλικίαν
τους · καί κατόπι τους εἴρχουνταν ἄλλος ἕνας χορός εἰς τόν ὁποῖον ἦτον
ὀκτώ νύμφαις διαμερισμέναις εἰς δύω μερτικά, τό ἕνα μέρος τό ὁδηγοῦσεν
ὁ ἔρωτας, καί τό ἄλλο τό σύμφερον, ὁ πρῶτος ὁδηγός ἦτον ςολισμένος
μέ πτερά, δοξάρια, καί φαρέτραν καί σαΐταις, καί ὁ δεύτερος ἐνδυμένος
μέ εὔμορφα καί διάφορα χρώματα χρυσαφίου καί μεταξίου· ᾑ νύμ//φαις
ὅπου ἀκολουθοῦσαν τόν ἔρωτα εἶχαν ὀπίσω εἰς τήν ῥάχην τούς εἰς ἄσπρον
χαρτί, καί μέ κεφάλ5κά γράμματα ϝραμμένα τά ὀνόματά τους, τῆς πρῶ-
της τό ὄνομα ἦτον ποιητική , τῆς δευτέρης ἦτον τιμή, τῆς τρίτης εὐγλωτζία
καί τῆς τετάρτης ἀνδρεῖα, τά ἴδια εἶχαν καί οἱ ἄλλαις ὁποῦ ἀκολουθοῦσαν
τό σύμφερον, ἠλευθεριώτης ἔλεγεν ὁ τίτλος τῆς πρώτης, δῶρον ἔλεγε τῆς
δευτέρας, θησαυρός τῆς τρίτης, καί τῆς τετάρτης ἔλεγεν ἀτάραχον κτῆμα ·
ἔμπροσθέν τους εἶρχουνταν ἕνα καςέλι //ξύλινον τό ὁποῖον τό ἐκουϐανοῦ-
σαν τέσσερες σάτυροι, ὅλοι ἐνδυμένοι κυσσόν καί καννάϐι πρασινοφαμέ-
νον842, εἰς τά τέσσερα μέρη τοῦ καςελίου ἔγραφε καστέλι τῆς τιμῆς, εἶχαν
καί τέσσερες ἐπιτηδείους παιγνιδιῶτες ὁποῦ ἐσήμεναν τύμπανα καί λύραις
· ὁ ἔρωτας ἐϐαςοῦσε τόν χορόν, καί γυρίζωντας δύω τρεῖς φοραῖς ἐσύκωνε
τά μάτ5 καί ἐτέντωνε τό δοξάρι ἐναντίον εἰς ἕνα κορίτζι ὁποῦ ἦτον μέσα
εἰς τό καςέλι, πρός τήν ὁποῖαν εἶπεν αὐτούς τούς ςίχους843
Ἐτελείωσε αὐτούς τούς ςίχους, καί ἔσυρε μίαν σαΐταν ἐπάνω ἀπό τό κα- 134r.
στέλι, καί ὕστερον ἐπῆγε καί ἐμβήκεν εἰς τήν αράδαν του · ἐυγῆκεν ὕστερον
τό συμφέρον καί γυσίζωντας δύω τρεῖς φοραῖς εἶπεν844
Ἐπαραμέρισε τό συμφέρον, καί εἶπεν ἡ ποιητική, ἡ ὁποῖα ἀφ’οὑ ἐγύρισε
καί αὐτή, κοιτάζωντας εἰς τό κορίτζι ὁποῦ ἦτον μέσα στο καςέλι, εἶπεν· 845
Ἐπαραμέρισε ἡ ποιητική, καί εὐγῆκεν ἡ ἐλευθεριότης, καί γυρίζωντας καί
αὐτή εἶπεν846

842Sic. πρασινοϐαμμένον. – 843A partir de aquí el original introduce el recitado de cada uno
de los personajes que participan en las danzas y las recitaciones con cuatro estrofas de diez
versos. Nuestro escriba no deja libres las líneas correspondientes a los cuarenta versos y se limita
a dejar aleatoriamente cinco al principio, cuatro o tres líneas entre cada estrofa, al contrario
del manuscrito de Rumanía, (según se anota en la edición reseñada en la nota 7 de nuestra
Introducción). Este último respeta con regularidad y deja vacías las líneas correspondientes a
los diez versos de cada estrofa igual que sucede en el manuscrito de Franciosini. – 844Vacía el
final de la línea y las dos siguientes. – 845Las dos líneas siguientes vacías. – 846Las dos líneas
siguientes vacías.
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Τοιούτης λογῆς εὐγῆκαν ὅλαις αἱ νύμφαις, καί ἀπό τά δύω μέρη καί εἶπεν
ἡ κάθε μία τους στίχους τους · ἀμή ὁ Δόν Κισσότης μόνον αὐτούς ὁποῦ
ἐπροείπαμεν ἐνθυμήθη · τέλος πάντων ἀνακατώθηκαν, καί ἀφ’οὗ ἐχόρευ-
σαν κάμποσην ὥραν τό σύμφερον εὔγαλεν ἔξω ἕνα πουγγί πετζένιον, ὁποῦ
ἐφαίνουνταν πῶς νά εἶναι γεμάτον ἀπό ἄσπρα, καί ῥίχνωντάς το ἐπά//νω
εἰς τό καςέλι, ἐκτύπησεν εἰς τά σανίδια, καί ἔπεσαν, καί ἔμεινε τό κορίτζι
εἰς τό μέσον δίχως κᾀμμίαν φύλαξιν · ἔτρεξεν ὕστερον τό σύμφερον μέ τά
προσωπεῖα της, καί βάνωντας μίαν μεγάλην χρυσήν ἄλυσον εἰς τόν λαι-
μόν τοῦ κοριτζίου, ἐκαμώθηκαν πῶς τό πέρνουν καί τό ῥίχνουν κάτω, καί
πῶς κοιμοῦνται μέ αὐτό, τό ὁποῖον βλέπωντας ὁ ἔρωτας, ἔτρεξεν ὁμοῦ μέ
ταῖς ἄλλαις νύμφαις, καί ἐκαμώθηκε πῶς τό πέρνει ἀπό τά χέρ5 τους, καί
ὅλαις αὐταῖς ᾑ //παράςασαις ὅποῦ ἔκαμναν ἦτον με τόν ἦχον τῶν τυμπά-
νων χορεύωντας, καί παίζωντας

134v. ἐπῆγαν ὕςερον οἱ σάτυροι καί τούς ἀγάπησαν οἱ ὁποῖοι ἐγύρισαν μέ μεγά-
λην ταχύτητα καί ἔφτ5σαν τό καςέλι, καί ἐμβῆκε μέσα πάλιν εἰς τό κορίτζι,
καί μέ αὐτό ἐτελείωσε τό παιγνίδι, καί ἐχάρικαν847 ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ τό εἶ-
δαν · ὁ Δόν Κισσότης ἐρώτησε μίαν ἀπό ἐκεῖναις ταῖς νύμφαις, ποῖος ἐσύν-
θησεν ἐκεῖνο τό παιγνίδι, καί ἐκείνη τοῦ ἀποκρίθη πῶς τό εἶχε συνθέσει
ἕνας //διδάσκαλος ἀπό ἐκείνην τήν χώραν, ὁ ὁποῖος ἦτον [πολλά848] ἐπι-
τήδειος εἰς τά τοιαῦτα · αὐτός ὁ διδάσκαλος εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὡς φαί-
νεται θέλει νά ἀγαπᾶ περισσότερον τό849 καμάσιον, παρά τόν Βασίλειον,
καί θέλει νά εἶναι πλέον σατυρικός, παρά κωμικός, ὅτι ἐπαράςησε πολλά
καλά ταῖς ἀρεταῖς τοῦ Βασιλείου, καί τά πλούτη τοῦ καμασίου· ὁ σάντζιος
ὁποῖος ἔςεκε καί τά ἄκουσεν ὅλα εἶπεν ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι πλούσιος μέ
ἀρέσει, τόν καμάσιον ἀγαπῶ καλλήτερα παρά τόν Βασίλειον, φαί//νεσαι
πολλά καλά σάντζιο, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης πῶς εἶσαι χωρ1της ἀπό
ἐκείνους ὁποῦ λέγουν νά ζῆ ὁποῖος νικᾶ · ἐγώ δέν ἠζεύρω ἀπό ποιούς νά
εἶμαι λέγει ὁ σάντζιος, τοῦτο μόνον ἠζεύρω πῶς ὁ Βασιλείος δέν ἔχει καζά-
νια νά βράζουν μέ ὄρνιθες καί μέ χῆνες ὡσάν αὐτά (καί ἔδειχνε τά καζάνια,
καί πέρνωντας μίαν ἀπό ἐκεῖναις ταῖς ὄρνιθαις ὁποῦ τοῦ ἔδοσεν ὁ μάγει-
ρας ἄρχησε νά τρῶγῃ καί νά λέγῃ · εἰς τούτους τούς καιρούς σιν3ρ Δόν
Κισσότη δέν τιμοῦν τόσον ἐκείνους ὁποῦ ἠζεύρουν //ὅσον ἐκείνους ὁποῦ
ἔχουν ἕνα γομάρι μέ μίαν μαλαγματένιαν σέλαν, φαίνεται εὐμορφώτερον,
παρά ἕνα ἄλογον μέ σαμάρι · ὥςε ὁποῦ τό λέγω ἐκ δευτέρου πῶς ἀγαπῶπε-
ρισσότερον τόν Καμασίον παρά τόν Βασίλειον · ἄμποτες νά δώση ὁ θεός
νά σέ ἰδῶ Βουϐόν σάντζιο πρωτοῦ νά ἀποθάνω εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης·

847Sic. – 848Tachadura. – 849Sic

268



Lectura del manuscrito

κατά ταῖς ςράταις ὁποῦ περιπατοῦμεν ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ἐγώ πιςεύω
πῶς πριχοῦ νά ἀποθάνῃς ἡ ἀφεντ1 σου ἐμένα θέλουν μέ φάγει τά ὄρνεα
καί τό//τε θέλω γίνῃ τόσον βουϐός καί ἄλαλος ὁποῦ νά μήν συντύχω ποτέ,
ἤ κᾀν ἕως τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως; ἄν καί νά ἤθελε συνέϐη καί αὐτό εἶπεν
ὁ Δόν Κισσότης μέ ὅλον τοῦτο πιςεύω πῶς δέν θέλει φθάσει ἡ σιωπή σου
εἰς ἐκεῖνον τόν βαθμόν ὁποῦ ἔφθασεν ἡ ἀπεραντολογία σου καί ἔξω ἀπό
αὐτό εἶναι πρᾶγμα πολλά εὔλογον καί ἴδιον τῆς φύσεως τό νά ἀποθάνω
ἐγώ ἐμπροςότερα ἀπό λόγου σου, καί διά τοῦτο λογιάζω πῶς δέν θέλω σέ
ἰδῇ ποτέ βουϐόν · νά μέ πιςεύσῃς σιν3ρε ἀπο//κρίθη ὁ σάντζιος πῶς δέν
πρέπει νά πιςεύῃ τινάς τόν θάνατον, ὁ ὁποῖος τρώγει τόσον τό ἀρνί, τόσον
καί τό κριάρι · καί ἐγώ ἄκουσα τόν παπᾶ μας ὁποῦ ἔλεγεν πῶς μέ τό ἴδιον
δρεπάνι ὁποῦ
ὁποῦ850 θερίζει τούς βασιλεῖς, θερίζει καί τούς πτωχούς · αὐτός δέν βδε- 135r.
λύτζεται κᾀνένα πρᾶγμα, ἀπό ξάθε πρᾶγμα τρῶγει, μέ ὅλους συμβάζεται,
καί με ὅλα τά γένη τῶν ἀνθρώπων, καί ἀπό κάθε λογῆς ἡλικίαν γεμίζει τά
δισάκια του · δέν εἶναι περγ7νιςής ὁποῦ νά κοιμᾶται εἰς τόν ἴσκιον τοῦ με-
σιμερίου, ὅτι κάθε ὥραν περγ7νίζει, καί κόφτει τόσον τό ξηρόν, ὅσον καί
τό χλορόν, φαίνεται //πῶς νά μήν μασεῖ ἀλλά νά καταπίνῃ ὁ, τι καί ἄν εὗρῃ
ἔμπροσθέν του, διότι ἔχει σκυλίτικην πεῖναν ὁποῦ ποτέ δέν χορταίνει, καί
ἀγκαλά καί νά μήν ἔχει κοιλίαν, ὅμως φαίνεται νά εἶναι ὑδρωπικ5σμένος,
καί διψασμένος κατά πολλά εἰς τό νά πίνῃ μόνον τήν ζωήν τῶν ἀνθρώ-
πων ὡσάν ἕνας ὁποῦ νά πίνῃ ἕνα γυ5λί νερόν · φθάνεισε σάντζιο εἶπεν
ὁ Δόν Κισσότης καί σιώπε, νά μήν ἀρχίσῃς καί εἰπῇς τίποτες φλυαρίαις
ὅτι βέϐαια αὐτά ὁποῦ εἶπες περί τοῦ// θανάτου μέ τα χωρ1τικά σου λό-
για εἶναι ὅσα ἠμποροῦσε νά εἰπῇ ἕνας μαθηματικός Διδάσκαλος, καί νά σέ
εἰπῶ τήν ἀλήθεῖαν σάντζιο ἐσύ ἠμποροῦσες νά περιπατήσῃς τόν Κόσμον
νά διδάσκῃς γαλαντερίαις, ἀμή ἀπό τό ἄλλο μέρος ςέκομαι καί θαυμάζομαι
μετ’ἐσένα, ὅτι ὤντας ἡ ἀρχή τῆς σοφίας, ὀ φόϐος τοῦ Κυρίου ἐσύ ὁποῦ τόν
φοϐᾶσαι περισσότερον, ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπον, πῶς δέν εἶσαι σοφός
· ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σάντζιος// κρίνε ταῖς ἀνδραγαθίαις
σου, καί ταῖς καϐαλλ6ρίαις σου, καί μή κάθεσαι νά κρίνῃς τόν φόϐον τῶν
ἄλλονῶν, ὅτι ἐγώ εἶμαι θεοφοϐούμενος ὥσάν καί κάθε ἄλλον, καί ἄφησέ

850Error. Repetición del reclamo ὁποῦ.
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με νά φάγω τό φαγί μου, καί λέγωντας αὐτό ἄρχησε
πάλι νά τρῶγῃ μέ τόσην ὄρεξιν ὁποῦ σχεδόν ἄνοιξε

καί ἡ ὄρεξις τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἐξάπαντως
τόν ἤθελε βοηθήσῃ ἄν δέν ἤθελεν

135v. ἐμποδισθῇ ἀπό αὐτό851 .

Κεφάλαιον κα:ον

Εἰς τό ὁποῖον ἀκολουθεῖ ὁ ϝάμμος τοῦ Κα
μασίου, καί ἄλλα νόςιμα συμβεϐηκό-

τα

Ὅταν ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος εὑρίσκουνταν εἰς αὐταῖς ταῖς συνομι-
λίαις ἄκουσαν μεγάλαις φωναῖς καί ταραχαῖς, ὁποῦ ἔκαμναν ἐκεῖνοι ὁποῦ
ἐκαϐαλλίκευαν ταῖς φοράδαις, οἱ ὁποῖοι ἐπήγαιναν εἰς προυπάντησιν τῆς
χαρᾶς ὁποῦ εἴρχουνταν μέ τόσα σημέρματα καί παιγνίδια, καί ἦτον μαζῆ
καί ὁ παπᾶς, καί οἱ κουμπάροι, κί οἱ κουμπάροι καί ὅλοι οἱ εὐγενικώτεροι,
καί πλούσιοι ὁποῦ //εὑρίσκουνταν εἰς ἐκεῖνα τά περίχωρα, οἱ ὁποῖοι ὅλοι
ἦτον ςολισμένοι · βλέπωντας ὁ σάντζιος τήν νύμφην εἶπεν, νά πιςεύσῃς
σιν3ρε πῶς αὐτή δέν εἶναι ἐνδυμένη ὡσάν μία χωρ5νή, ἀλλά ὡσάν μόια
ἀπό ταῖς πλέον εὐγενικαῖς πολίτισσαις· αὐτή φορεῖ εἰς τό κεφάλι της ἀντίς
διά κορδέλαις κοράλια φορεῖ κατιφέ, τό ἀπανωφόρη της μέ φαίνεται νά
εἶναι ἀπό τό μεταξοτόν, εἰδές, εἰδές φορεῖ καί δακτυλίδια μαλαγματένια,
ἐκεῖνα ὁποῦ ἔχει εἰς τόν λαιμόν της //μέ φαίνεται νά εἶναι μαργαριτάρια,
τί εὔμορφα μαλ1 ὁποῦ ἔχει; ἠμπορῶ νά ὀμῶσω πῶς δέν εἶδα ποτέ μου τέ-
τοια μακρυά, εὔμορφα καί ξανθά μαλ1 · κᾀνένα ψεγάδι εἰς τό κορμί της
δέν ἔχει ὁμοιάζει καθολικά ὡσάν μία δάφνη φορτωμένη τούς καρπούς ·
ἠμπορῶ νά ὀμώσω πῶς αὐτή εἶναι μία πολλά χαριτωμένη, καί νόστιμη κο-
ρασίδα · ἐγέλασεν ὁ Δόν Κισσότης ἀκούωντας τούς ἐπαίνους ὁποῦ ἔλεγεν
ὁ σάντζιος διά τήν ὡραῖαν Κιτερίαν, ἡ ὁποῖα ἦτον ὀλίγον χλω//μί καί τό
αἴτιον θέλει νά ἦτον μέ τό νά ἐκακονύκτησεν, ὡς καθώς εἶναι συνήθεια
νά τό παθαίνουν αὐτό ᾑ νύμφαις μέ τό νά ἀγρυπνοῦν ἐκείνην τήν νύκτα,
ἐπειδή καί καταγίνονται εἰς τό νά ςολίζωνται διά τήν δευτέραν ἡμέραν,
ὁποῦ θέλει νά γένει ὁ ϝάμμος τους · ἐπλησίαζαν ὀλίγον κατ’ὀλίγον εἰς ἕνα

851El final del capítulo 20 termina a media página y en forma de pirámide como en algunos otros
casos. El capítulo 21 comienza con el título en el arranque de la página siguiente.
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θέατρον ὁποῦ ἦτον εἰς ἕνα μέρος τοῦ λιϐαδίου τό ὁποῖον τό εἶχαν ς ςολι-
σμένον μέ χαλία καί μέ ἄλλα ςολίδια, καί ἐκεῖ ἦτον νά γένῃ ἡ χαρά, καί
ἀπ’ἐκεῖ παρο//μοίως ἤθελαν νά ἰδοῦν τά παιχνίδια, καί τούς χορούς ὁποῦ
ἔμελλαν νά γίνουν, καί τήν ὥραν
ὁποῦ ἔφθασαν εἰς τό θέατρον, ἤκουσαν κατόπιτους μίαν φωνήν ὁποῦ ἔ- 136r.
λεγε ςαματίσετε ὀλίγον ὦ ἀςόχασςοι, καί βιαςικοί ἄνθρωποι · ἐγύρισαν
ὅλοι, καί εἶδαν πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ ἐφώναζεν ἦτον ἕνας ἄνθρωπος ἐνδυμέ-
νος μέ μίαν μαύρην προϐατόγουναν ἔχωντας εἰς τό κεφάλι του ἕνα θλιϐε-
ρόν ςεφάνι ἀπό κιπαρίσσι852, καί εἰς τό χέρι του ἐκρατοῦσεν ἕ//να μεγά-
λον ῥαϐδί, καί πλησιάζωντας σιμώτερα τόν ἐγνώρισαν πῶς ἦτον ὁ Βασί-
λειος καί ἔστεκαν ὅλοι ἐκςατικοί ἐκαρτερῶντας νά ἰδοῦν τί ἤθελε νά κάμῃ
· ἀφ’οὗ λοιπόν ἔφθασε κουρασμένος, καί ἀποςαμένος, ἐςάθη ἔμπροσθεν
εἰς τόν ϝαμβρόν, καί εἰς τήν νύμφην καί ἐκάρφωσε τό ῥαϐδί του εἰς τήν γῆν,
ὁτι εἶχεν εἰς τήν ἄκρην μίαν μίτην853 ἀπό ἀτζάλι, καί ἀλλάζωντας τήν ὄψιν
του, καί κοιτάζωντας τήν Κιτερίαν, μέ τρέμουσαν καί βραχν5σμέ//νην φω-
νήν, εἶπεν αὐτά τά λόγια.854
Ἐσύ ἠζεύρεις ἀχάριςη Κιτερία, ὅτι κατά τούς νόμους τῆς ἁγίας μας Ἐκ-

κλησίας, δέν ἠμπορεῖς μέ κᾀνέναν τρόπον νά πάρῃς ἄλλον ἄνδρα ἐν ὅσω
ζῶ ἐγώ. καί ἠζεύρεις ἀκόμη πῶς μέ τό νά καρτερῶ ἐγώ ὁ τι ὁ καιρός, καί ἡ
ἐπιμέλειά μου νά καλλητερεύσουν τά ἀγαθά τῆς τύχης του855 δέν ἔλειψα
ἀπό τό νά φυλάτζω τήν εὐπρέπειαν τῆς τιμῆς σου, ἀμή ἐσύ ἀφίνωντας εἰς
ἕνα //μέρος τό χρέος ὁποῦ ἔχεις εἰς τό καλόν μου πόθον, θέλεις νά κάμῃς
Κύριον, καί ἐξουζιαςήν τοῦ ἐδικοῦ μου πράγματος ἀπό ἕναν ἄλλον, τοῦ
ὁποίου τά πλούτη ὄχι μόνον θέ νά τόν κάμουν εὐτυχῆ, ἀλλά καί πολλά
καλοῤῥοίζικον, καί δια νά ἀπολαύσῃ αὐτήν τήν εὐτυχίαν, καί καλοῤῥοι-
ζικίαν εἰς τόν πλέον εὐτελέςατον βαθμόν, καί ὄχι καθώς λογιάζω πῶς νά
τοῦ πρέπῃ ἀλλά καθώς θέλει νά τό δῶσῃ ὁ οὐρανός (ἐγώ μέ τά ἴδιά μου
χέρια θέλω χαλάσει κάθε ἐμπόδιον, καί ἄπρεπον χύνωντας //τό αἷμα μου
· ἄς ζῆ ὁ πλούσιος καμάσιος μέ τήν ἀχάριςην Κιτερίαν εἰς πολλούς καί εὐ-
τυχισμένους χρόνους καί ἄς ἀποθάνῃ ὁ πτωχός [καμα]856 Βασίλειος τοῦ
ὁποῖου ἡ πτοχία857ἐμάδισε τά πτερά τῆς τύχης του, καί τόν ἔϐαλεν εἰς τόν
τάφον,858 καί λέγωντας αὐτό ἐτράϐησε τό ῥαϐδί ὁποῦ εἶχε καρφωμένον
εἰς τήν ϝῆν, τό εἐκάρφωσε μέ μεγάλην μεγαλοψυχίαν εἰς τό ςῆθος του, καί
ῥίχνωντας ἀπό τήν ῥάχην του ἐκείνην τήν προϐατόγουναν ὁποῦ ἐφοροῦ-
σεν ἐφάνη εἰς τήν ῥάχην του ἡ ἄκρη τοῦ σιδέρου αἱματωμένη, καί αὐτός

852Sic. – 853Sic. – 854La mitad de la línea en blanco. – 855Parece un error. Parece que debería
ser: μου. – 856Tachadura por error. – 857Sic. – 858Parece que debería cerrarse aquí el paréntesis.
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ὁ //κακοῤῥοίζικος ἐξαπλώθη εἰς τήν γῆν κοιλυσμένος εἰς τό αἱμά του, καί
σκοτωμένος μέ τά ἴδια του ἅρματα· ἔτρεξαν εὐθύς οἱ φίλοι του νά τόν βο-
ηθήσουν λυπούμενοι ἀπό τήν κακοῤῥοιζικίαν καί ἐλεεινήν του συμφοράν
· ὁμοίως καί ὁ Δόν Κισσότης ἀφίνωντας τόν ῥοντζινάντε ἔτρεξε καί τόν
ἐπῆρεν εἰς ταῖς ἀγκά-

136v. λαις του καί βλέπωντας πῶς δέν εἶχε ξεψυχήσει ἀκόμα ἠθέλησε νά τόν εὐ-
γάλῃ τό σίδερον ἐκεῖνο ἀπό τό ςῆθος του ὅμως ὁ παπᾶς ἐκεῖνος δέν τό
ἄφησε νά τό εὐγάλῃ θέλωντας νά τόν ἐζομολογήσῃ ὁτι859 εὐθύς ὁποῦ τοῦ
τό ἤθελεν εὐγάλῃ ἀπόθνησκεν · ἀμή ὁ Βασίλειος συμφέροντας ὀλίγον, με
λυπηράν, καί ἀδύνατον φωνήν εἶπεν, ἄν ἐσύ ἤθελες ἄσπλαγχνη Κιτερία
νά ςέρξῃς νά μέ //πάρῃς διά ἄνδρα σου τώρα ὁποῦ εὐρίσκομαι εἰς τά ὀλί-
σθια, καί εἰς τήν τελευταῖαν μου ἀναπνοήν ἤθελα λογιάσῃ πῶς νά εἶναι
ἄξια συγχωρήσεως ἡ ἐδική μου τόλμη καί θρασίτης, ἐπειδή καί διά μέσου
αὐταῖς ἔλαϐα τήν χάριν εἰς τό νά εἶμαι ἐδικός σου · ὁ παπᾶς ἀκούωντας
αὐτό τοῦ εἶπε νά ἐπιμεληθῇ καί νά προσέχῃ περισσότερον διά τήν σωτη-
ρίαν τῆς ψυχῆς, παρά διά τήν ἡδονήν τοῦ σώματος, καί νά ζητήσῃ ἐξ ὅλης
τοῦ καρδίας, ἀπό τόν θεόν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν του, καί //τῆς ἀπελ-
πισμένης του ἀποφάσεως, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ Βασίλειος πῶς μέ
κᾀνένα τρόπον δέν ἤθελεν ἐξομολογιθῇ ἄν δέν ἤθελε στέρξῃ πρῶτον ἡ
Κιτερία νά τόν πάρῃ διά ἄνδρα της, ὁτι ἐκείνη ἡ χαρά τοῦ ἤθελε πνοήν
καί δύναμιν δια νά ἐζομολογηθῇ,860εὐθύς ὅποῦ ἄκουσεν ὁ Δόν Κισσότης
τό ζήτημα τοῦ πληγωμένου εἶπε μεγαλοφώνως πῶς ὁ Βασίλειος ἐζητοῦ-
σεν ἕνα πρᾶγμα πολλά δίκαιον, καί εὔλογον, καί πῶς ὁ σιν3ρ Καμάσιος
ἤθελε μείνῃ τόσον //τιμημένος πέρνωντας τήν κυρίαν Κιτερίαν χῆραν τοῦ
ἀνδρικωτάτου Βασιλείου ὡσάν νά τήν ἔπερνεν ἀπό τό πλάγη τοῦ ἰδίου της
πατρός · ἐδώ δέν χρειάζετε ἄλλο τίποτα πάρα νά εἰπῇ ἡ σιν3ρα Κιτερία
ἕνα ναί, ὁποῦ νά μήν ἔχῃ ἄλλην ἐνέργειαν, παρά μόνον τήν προφοράν,
ἐπειδή καί ὁ θάλαμος αὐτῆς τῆς ὑπανδρεῖας εἶναι ὁ τάφος861 ὅλα αὐτά
τά ἤκουεν ὁ Καμάσιος, καί ἔςεκεν ἐκςατικός, ὕποπτος, καί ἔκφοϐος, μήν
ἠζεύρωντας τί νά κάμῃ// ἤ τί νά εἰπῇ · ἀμή οἱ φωναῖς τῶν φίλων τοῦ βασι-
λείου862πόσαις φοραῖς λέγωντάς τον νά ςέρζῃ νά κάμῃ ἡΚιτερία το ζήτημα
τοῦ Βασιλείου, διά μά μήν κολασθῇ ἡ ψυχή του μέ τό νά ἀπόθνησκεν ἀπελ-
πισμένος ὁποῦ τόν ἐπαρακίνησαν, μάλιστα καί τόν ἐϐίασαν καί εἶπαν πῶς

859Sic. Muy frecuentemente se observa este tipo de inseguridades. – 860Es difícil distinguir
cuándo escribe ἐζομολογηθῇ y ἐξομολογηθῇ. – 861Es muy poco cuidadoso en señalar con un
punto cuando termina un parlamento de alguien como en este caso. – 862βασιλείου / Βασι-
λείου.
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ἄν ἤθελε δώσῃ τό χέρι της ἡ Κιτερία αὐτός ἔςεργεν863 ἐπῆγαν ὅλοι ὕςε-
ρον εἰς τήν Κιτερίαν, καί μερικοί μέ παρακαλέματα, ἄλλοι μέ δάκρυα, καί
μέ δραςικαῖς ἀπόδειξαις τήν ἐκατάπεισθαν νά δώσῃ τό χέρι της εἰς //τόν
κακοῤῥοίζικον Βασίλειον · ἀμή αὐτή σκληρότερος864 ἀπό ἕνα μάρμαρον,
καί ἄγαλμα, ἔδειχνε πῶς δέν ἤζευρε δέν ἠμποροῦσε, μήτε ἤθελε νά δώσῃ
κᾀμμίαν ἀπόκρισιν, μήτε ἤθελεν ἀποκριθῇ ποτέ, ἄν δέν τῆς ἤθελεν εἰπῇ ὁ
παπᾶς νά ἀποφασίσῃ ὀγλίγωρα ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελε
νά κάμῃ, διότι ὁ Βασίλειος ἐκρατοῦσε τήν ξυχήν μέ τά δόντια, καί δέν εἶχε 137r.
καιρόν νά γένῃ ἡ ἀπόφασις μέ ἀργοπορίαν · τότε ἡ εὔμορφη Κιτερία δίχως
νά ἀποκριθῇ κᾀνέναν λόγον μέ τεταραγμένην ὄψιν, καί ὅλος διόλου με-
λαγχολική, καί τεθλιμμένη ἐσίμωσε εἰς τόν Βασίλειον τοῦ ὁποῖου εἴχεν γυ-
ρίσει πλέον τά ὄμμάτια του, καί σχεδόν ἐψηχομαχοῦσε μουρμουρίζωντας
ἀνά//μεσα εἰς τά ὀδόντια τό ὄνομα τῆς Κιτερίας · πῶς ἤθελε νά ἀποθάνῃ
ὡσάν ἀσεϐῆς, καί ὄχι χριςινός865, ἐπῆγε τέλος πάντων ἡ Κιτερία κοντά του,
καί γονατίζουσα τον ἐγύρευσε τό χέρι του μέ νεύσιμον, καί ὄχι μέ λόγια ·
ὁ Βασίλειος ἐτζίτωσε τά ὀμμάτιάτου, καί κοιτάζωντάς την μέ προσοχήν
εἶπεν ἄσπλαγχνη Κιτερία, ἐσύ ἔγινες εὔσπλαγχνη εἰς καιρόν ὁποῦ ἡ εὐ-
σπλαγχνία σου θέλει νά γένῃ μαχαῖρι νά μέ ὑςερίσῃ τήν ζωήν, ἐπειδή καί
δέν ἔχω δύναμιν νά ἀπο//λαύσω τήν δόξαν ὁποῦ μέ δίδεις καταδεχομένη με
διά ἄνδρα σου, μήτε ἠμπορῶ νά ἀποδιώξω τόν πόνον ὁποῦ μέ τόσην βίαν
σκεπάζει τά μάτ5 μου μέ τόν τρομερόν ἴσκιον τοῦ θανάτου, ἐκεῖνο ὁποῦ σέ
παρακαλῶ (ὦ ἄστρον τῆς τύχης μου) ὅτι τό χέρι ὁποῦ μέ ζητᾶς καί ἐκεῖνο
ὁποῦ θέλεις νά μέ δώσῃς νά μήν εἶναι μόνον διά πληροφορίαν, μήτε διά νά
μέ ἀπατήσῃς ἐκ δευτέρου, ἀλλά νά ὁμολογήσῃς καί νά εἰπῆς, πῶς δίχως
νά δυναςεύσῃ τινάς τήν //θέλησίν σου μέ καταδέχεσαι καί μέ πέρνεις διά
νόμιμον σου ἄνδρα · ἐπειδή καί δέν εἶναι πρέπον νά μέ γελάσῃς εἰς τοιαύ-
την ὥραν, μήτε νά μέ μεταχειρίζεσαι προσποίησες μέ ἐκεῖνο ὁποῦ πάντοτε
ἐφύλαξε τήν δικαιοσύνην, ἐν ὅσῳ εἶπεν ἐκεῖνα τά λόγια, ἐλυγοθύμησε δύω
τρεῖς φοραῖς, τόσον ὁποῦ ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔςεκαν τριγύρω ἔλεγαν πῶς
ἤθελεν νά ἀποθάνῃ · ἡ Κιτερία μέ τιμήν, καί μέ ἐντροπήν π1νωντας μέ τό
δεξή της χέρι τήν δεξιάν τοῦ Βασιλείου εἶπεν// καμμία δύναμις δέν ἤθελεν
εἶσθαι, ἤ κἄν νά μέ κάμῃ866 νά μεταϐάλλω τήν θέλησίν μου, ἄν δέν ἤθελα
ἐγώ μέ καλήν μου καρδ1ν, καί ἐξ ἰδίας μου προαιρέσεως, σέ πέρνω διά
νόμιμον μου ἄνδρα, καί ἰδού ὁποῦ σέ δίδω τό χέρι μου, καί π1νω τό ἐδι-
κόν σου ἀνίσως ὅμως καί μέ τό δίδῃς θεληματικῶς δίχως νά σέ συγχίζῃ, ἤ

863Cf. nota 345. – 864Sic. – 865Sic. – 866En el manuscrito rumano: δέν ἤθελεν εἶσθαι ικανή
νά μέ κάμει.
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νά σέ κάμῃ νά εὐσίσκεσαι ἕζω τοῦ ἑαυτού σου ἡ συμφορά εἰς τήν ὁποίαν
σέ ἐκατήντησεν ὁ βιαςικός σου λογαριασμός · ἐγώ σέ δίδω

137v. τό χέρι μου ἀποκρίθη ὁ Βασίλειος μέ τήν καθαράν γνῶσιν ὁποῦ μέ ἔδο-
σεν ὁ οὐρανός καί σέ δέχομαι καί σέ πέρνω διά νόμιμόν μου ϝυναῖκα, καί
ἐγώ παρομοίως σέ πέρνω διά νόμιμόν μου ἄνδρα, ἀποκρίθη ἡ Κιτερία κᾄν
τε νά ζήσῃς, κᾄν τε νά ἀποθάνῃς· κρατούμενοι λοιπόν ὁ Βασίλειος καί ἡ
Κιτερία ἀπό τό χέρι, ὁ παπᾶς τούς ἐδιάϐασε ταῖς εὐχαῖς τῆς ὑπανδρείας,
καί // ἐδεύουνταν τόν οὐρανόν νά ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν τοῦ ϝαμβροῦ, ὁ
ὁποῖος εὐθύς ὁποῦ ἄκουσε πῶς ἐτελείωσαν αἱ εὐχές ἐσυκώθη μέ μεγάλην
ἐλευθερίαν καί ἐτράϐηξεν ἕζω τό σίδερον ὁποῦ εἶχε περάσει εἰς τό ςῆθός
του · ἐθαύμασαν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔςεκαν παρόν, καί μερικοί από αὐτούς οἱ
ὁποῖοι ἦτον περισσότερον ἁπλοί, παρά περίεργοι καί πονεροί · ἄρχησαν
νά φωνάζουν θαῦμα θαῦμα, ἀμή ὁ βασίλειος τοῦ ἀποκρίνουνταν πῶε δέν
εἶναι θαῦμα, ἀλλά μηχανή, καί // μέθοδος · ὁ παπᾶς ἔμεινε καί αὐτός ἐκςα-
τικός, καί ἐπῆγε καί ἐψηλάφισε μέ τά χέρ5 του τήν πληγήν, καί εἶδε πῶς
τό σίδερον δέν εἶχε περάσει διά μέσου τοῦ κρέατος, καί τῶν πλευρῶν ἀλλά
διά μέσου ἑνός σιδερένιου καλαμίου, τό ὁποῖον ἦτον [κρυπτόν]867κυρτόν
ὡσάν δοξάρι, καί τό εἶχε βάλλῃ μέ τέχνην εἰς τόν κόρφον του ἔχωντάςτον
γεμάτον μέ αἷμα, ἡ ἄκρη τοῦ ὁποίου ἦτον περασμένη εἰς τήν ῥάχην του
καί δέν ἐφαίνουνταν ἕως ὁποῦ δέν ἔῤῥριψε κάτω τήν προϐατόγουνάτου
· τέλος // πάντων ὁ παπᾶς, καί ὁ Καμάσιος μέ ὅλους τούς ἐκείνους ὁποῦ
ἦτον παρόν εἶδαν πῶς τούς ἐγέλασε καί τούς ἐπερίπαιξεν, ἡ νύμφη ἔδειχνε
πῶς νά μήν ἐκακοφαίνουνταν ἀκείνη ἡ ἀπάτη μάλιςα ἀκούουσα ὁποῦ ἔλε-
γαν πῶς ἐκείνη ἡ ὑπανδρεῖα δέν ἦτον νόμιμος, καί ςερεά μέ τό νά ἔγινε με
ἀπάτην, αὐτοί τό ἐϐεϐαίωσαν ἐκ δευτέρου ἀπό τό ὁποῖον ὑποπτάθηκαν
ὅλοι πῶς ἐκείνη ἡ πανουργία ἦτον μέ τήν εἴδησίν της · βλέπωντας ὁ Κα-
μάσιος καί οἱ φίλοι του πῶς τούς ἔκαμαν τοιοῦτον περιγέλοιον ἠθέλησαν
νά κάμουν τήν ἐκ//δίκησιν καί ξεσπαθόνωντας ἐπῆγαν κατ’ἐπάνω τοῦ βα-
σιλείου εἰς βοήθειαν τοῦ ὁποίου ἐξεσπάθωσαν σχεδόν ἄλλα τόσα σπαθία,
καί καϐαλλικεύωντας ὁ Δόν Κισσότης ἐπῆρε τό κοντάρι του ἐπέρασεν εἰς
τό χέρι του τό σκουτάρι, καί ἐπεριπατοῦσεν ἀναμεταξύ τους · ὁ σάντζιος
ὁποῦ ποτέ δέν τόν ἄρεζαν τά τοιοῦτα ἔργα ἐπαραμέρισεν ὀπίσω ἀπό τούς
μαγείρους, ὁ Δόν Κισσότης ἐφώναζε, καί ἔλεγε, ςαθῆτε, ςαθῆτε σιν3ροι
ὅτι δέ εἶναι πρέπον νά ἐκδικηθῆτε διά τό ἄδικον ὁποῦ ἔκαμεν ὁ ἔρωτας,
ςοχασθῆτε καλά ὅτι ὁ ἔρωτας καί //ὁ πόλεμος εἶναι ἕνα καί τό αὐτό, καί
ὡς καθώς εἰς τούς πολέμους εἶναι συννήθεια νά μεταχειρίζωνται μηχαναῖς,

867Error con tachadura
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καί ἐφευρέματα διά νά νικήσουν τόν ἐχθρόν, ἔτζι καί εἰς ταῖς ἔριδες καί 138r.
φιλονεικίαις τοῦ ἔρωτος, δέν ταῖς ἔχουν διά κακόν ταῖς πονηρίαις, καί μέ-
θοδαις ὁποῦ γίνονται διά νά ἀπολαύσουν τό τέλος ὁποῦ ἐπιθυμοῦν, μόνον
νά μήν εἶναι εἰς ἀτιμίαν καί καταφρόνησιν τοῦ ποθουμένου πράγματος
· ἡ Κιτερία ἦτον τοῦ Βασιλείου καί ὁ Βασίλειος τῆς Κιτερίας μέ δίκαιον,
καί εὐεργετικήν πρόνοιαν τοῦ οὐρανοῦ · ὁ Κα//μάσιος εἶναι πλούσιος καί
ἠμπορεῖ νά ἀγοράζει ὁ,τι πρᾶγμα τόν ἀρέσει ὁπόταν, καί ὅπου θέλει · ὁ
Βασίλειος δέν ἔχει ἄλλο παρά αὐτό τό ἀρνάκι, καί δέν θέλει ἠμπορέσει νά
τοῦ τό πάρῃ κᾀνείς ὅσον δυνατός καί ἄν εἶναι, ὅτι αὐτός868 τούς δύω ὁποῦ
τούς ἔνωσεν ὁ θεός δέν ἠμπορεῖ νά τούς χωρίσῃ ἄνθρωπος, καί ὅποιος ἐπι-
χειρισθῇ νά τούς χωρίσῃ πρέπει νά δοκιμάσῃ πρῶτον τήν μίτην αὐτοῦ τοῦ
κονταρίου καί λέγωντας αὐτό ἔσυε τό κοντάρι του κοιτάζωντας μέ τοιοῦ-
τον φοϐερόν βλέμμα ὁποῦ ἔκαμε καί ἐτρόμαξαν ὅσοι //καί ἄν δέν τόν ἐγνώ-
ριζαν · ὁ παπᾶς ἄρχησε καί αὐτός νά καταπείθῃ τόν Καμάσιον νά ἀφεθῇ
ἀπό τήν Κετερίαν, τήν ὁποίαν αὐτός σχεδόν τήν εἶχε μισήσει, καί ἀκού-
ωντας ταῖς πολλαῖς ἐρμηνείαις τοῦ παπά καί ταῖς φοϐέραις τοῦ Δόν Κισ-
σότη, ἀποφάσισε νά [ἐκδικηθῇ]869ἀφεθῇ ἀπό ἐκείνην τήν ἐκδίκησιν · καί
διά σημεῖον αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως ἔϐαλαν τά σπαθία εἰας τά φικάρια τους,
κατακρίνοντας περισσότερον τήν εὔκολην κλίσιν τῆς Κετερίας870παρά τήν
πονηρίαν τοῦ Βασιλείου, λέγωντας ὁ κα//μάσιος πῶς ἐπειδή ἡ Κιτερία ἀγα-
ποῦσε τόν βασίλειον ἐκ νεαρᾶς της ἡλικίας τόν ἤθελεν ἀγαπήσῃ καί ὤντας
ὑπανδρευμένη, καί διά τοῦτο εὐχαρίςησε περισσότερον τόν οὐρανόν ὁποῦ
τοῦ τήν ἐπεῖρε, πάρα ἄν τοῦ τήν ἤθελε δῶσῃ, καί διά νά δείξῃ πῶς δέν
τόν ἐκακοφάνη, μήτε ἐψηφοῦσεν ἐκείνην τήν ἀπάτην δέν ἠθέλησε νά χα-
λάσῃ τόν γάμμον, ἀλλά ἐπρόσταξε νά γίνουν ὅλα κατά τάξιν, ὁσάν νά ἠθε-
λεν ὑπανδρευθῇ τῇ ἀληθεῖα · ἀμή ὁ βασίλειος, ἡ νύμφη, καί οἱ φίλοι τους
δέν ἠθέλησαν νά //καθίσουν, ἀλλά ἐπῆγαν εἰς τό χωρίον τοῦ Βασιλείου ὁτι
ἔχουν καί οἱ κακοῤῥοίζικοι ἐνάρετοι καί τιμημένοι ποῖος νά τούς ἀκολου-
θήσῃ, νά τούς τιμήσῃ, καί νά τούς ἐπισκευθῆ, ὡς καθώς καί οἱ πλούσιοι
ἔχουν ποῖοι νά τούς κολακεύσῃ, καί νά τούς κάμῃ συνοδίαν · ἐπῆραν μαζί
τους καί τό Δόν Κισσότην λογιάζοντά τον διά ἄνθρωπον ἀνδρεῖον · τόν
ἐκακοφάνη τόν σάντζιον βλέπωντας πῶς ἦτον ἀδύνατον νά ἰδῇ τά ὑπερή-
φανα τραπέζια τοῦΚαμασίου, καί μήν ἠμπορῶντας νά κάμῃ ἀλλεοτρόπως,
ἠκολούθησεν ἐξανάγκης τόν καϐαλλ2ρην του ὁποῦ ἐπήγαινε μέ τήν συν- 138v.
τροφίαν τοῦ Βασιλείου.871

868Sic. – 869Error tachado. – 870Κετερία/ Κιτερία. – 871El capítulo termina ocupando una sola
línea de la nueva página 170r. y, tras los espacios normales, comienza el título del siguiente.
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Κεφάλαιον κϐ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται διά τό σπήλειον τοῦ βουνοῦ
ὁποῦ εἶναι εἰς τήν μέσην τῆς μαντζίας εἰς τό

ὁποῖον ἔδωσεν ὁ Δόν Κισσότης εὐ-
τυχέςατος τέλος

Μεγάλα καί πολλά ἦτον τά χαρίσματα ὁποῦ ἐχάρισαν τόν Δόν Κισσότην ὁ
ϝαμβρός, καί ἡ νύμφη διά τήν χάριν ὁποῦ τούς ἔκαμαν διά νά τούς διαφεν-
τεύσῃ, καί τόν ἐλόγιασαν διά ἄνο̅ν ἀνδρεῖον, καί τιμημένον, καί διά ἕναν
Ἄρην εἰς τά ἅρματα, καί Κικέρωνα εἰς τήν εὐγλοτζίαν · ὁ σιν3ρ σάντζιος
ἐξεφάντωσε τρεῖς ἡμέραις εἰς ἐκείνην τήν χαράν, καί ἐκεῖ ἔμαθε πῶς ἡ πο-
νηρία ὁποῦ ἐμε//ταχειρισθη ὁ βασίλειος δέν ἦτον μέ τήν εἴδησιν τής Κιτε-
ρίας, ἀλλά αὐτός μοναχός του τήν ἐφεῦρεν, ἐλπίζωντας πῶς θέλει συνέϐη
ἐκεῖνο ὁποῦ διηγήθημεν πῶς ἔγινεν · ἐξεμυςιρεύθη ὅμως ἀληθινά αὐτόν
τόν σκοπόν εἰς μερικούς του φίλους διά νά τόν βοηθήσουν εἰς καιρόν ἀνάγ-
κης, καί νά κάμουν ἀξιόπιςον τήν ἀπάτην του · δέν ἠμποροῦν μήτε πρέπει
νά ὀνομάζωνται ἀπάταις εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἐκεῖναις ὁποῦ ἀποϐλέπουν
εἰς ἐνάρετα τέλη, καί πῶς ἐκεῖνο τό νά ὑπανδρεύωνται οἱ ἐραζαί ἦτον //τό
πλέον ἐντελέςερον, ὑποςίνωντας πῶς ὁ μεγαλήτερος ἐναντίος ὁποῦ ἔχει
ὁ ἔρωτας εἶναι ἡ πεῖνα καί ἡ συνεχές ἔνδεια, διότι ὁ ἔρωτας εἶναι ὅλος δι’
ὅλην χαρά, εὐφροσύνη, καί ἀγαλλιάσις καί μάλιςα ὅταν ὁ ἀγαπῶν κυριεύει
τό ποθούμενον ἐναντίον εἰς ἐχθρούς φανερούς, ὡς καθώς εἶναι ἡ ἐνδειάτε,
καί ἡ πτωχεῖα · αὐτά τά ἔλεγεν ὁ Δόν Κισσότης διά νά κάμῃ νά ἀφεθῇ ὁ
Βασίλειος ἀπό ἐκεῖναις ταῖς ἀρεταῖς ὁποῦ ἤζευρεν, ἀπό ταῖς ὁποῖαις ἀγ-
καλά καί νά ἀποκτοῦσε φήμην, ἀμή δέν ἀποκτοῦ//σεν ἄσπρα, καί πῶς νά
προσέχῃ εἰς τό νά ἀποκτήσῃ πράγματα μέ κάποια μέσα ἁρμόδια, καί ἐπι-

139r. τήδεια ὁποῦ ποτέ δέν λείπουν εἰς τούς φρονίμους, καί εἰς ὅποῖον θέλει
νά ἐπιμεληθῇ· ὁ τιμημένος (ἀνίσως ὅμως καί ἠμπορεῖ νά ἔχῃ τιμήν ἐκεῖ-
νος ὁποῦ εὑρίσκεται εἰς πτωχίαν) ἠμπορεῖ νά εἰπῇ πῶς ἔχει μίαν μεγάλην
προῖκαν, ἔχωντας εὔμορφην ϝυναῖκαν, τήν ὁποῖαν ὅταν τοῦ τήν πάρουν,
τόν πέρνουν καί τήν τιμήν · ἡ εὔμορφη ϝυναῖκα, καί τιμημένη ὁποῦ νά εἶ-
ναι ὁ ἄνδρας της πτωχός, πρέπει //νά εἶναι ςεφανωμένη μέ δάφναις, καί
μέ φοίνικες νίκες, καί θριάμβου · ἡ εὐμορφία ἀφ’ἑαυτή της εὐφραίνει, καί
κανακεύει τήν θέλησιν ἐκείνων ὁποῦ τήν βλέπουν καί γνωρίζουν καί ὡσάν
εἰς νόςιμον κράκτην (κράκτης ὀνομάζεται ἐκεῖνο τό πουλί ὁποῦ ἔχουν οἱ
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πουλολόγοι μέσα εἰς τό κλουϐί διά νά κράζῃ τά ἄλλα)872 πέφτουν ἀπάνω-
του οἱ ςαυραετόι, καί τά ἄλλα πουλία, ἀμή ἄν εἰς αὐτήν τήν ἀνάγκην τήν
κυρυεύουν καί οἱ κόρακες, οἱ γῦπες, καί τά ἄλλα ὄρνεα, καί ἐκείνη ὁποῦ
θέ//λει σταθῇ ἀσάλευτος καί ςαθερά, εἰς τοιαῦτα συναπαντήματα πρέπει
δικαίως νά ὀνομάζεται κορῶνα τοῦ ἀνδρός της · καί ἄν καλοστοχασθῇς
γνωστικέ μου Βασίλειε ἐςάθη μία γνώμη ἑνός κάποιου σοφοῦ ἀνθρώπου,
πῶς νά μήν εὑρίσκωνταν873εἰς τόν Κόσμον παρά μία καλή γυναῖκα καί
ἐσυμβούλευε τόν καθ’ ἕνα νά λογιάζῃ, καί νά πιςεύῃ πῶς ἐκείνη ἡ καλή
νά εἶναι ἐδική του καί μέ ἐτοῦτο ἤθελε ζῇ χαρούμενος · ἐγώ δέν εἶμαι ὑπαν-
δρευμένος, μήτε τό ἐσυλλογήσθηκα ποτέ μου ποτέ μου, //καί μέ ὅλον τοῦτο
εἶμαι ἄξιος νά συμβουλεύσω ὅποιον καί ἄν μέ ἐρωτήσῃ διά τόν τρόπον
ὁποῦ πρέπει νά κρατήσῃ εἰς τό νά ἐξετάζῃ τήν ϝυναῖκα μέ ποῖον ἤθελεν
ὑπανδρευθῇ · ἐν πρῶτοις ἤθελε τόν συμβουλεύσῃ νά ἀγαπᾷ περισσότερον
τήν καλήν φήμην, παρά τά ἔχει, διότι ἡ καλή γυναῖκα δέν ἀποκτᾷ καλόν
ὄνομα μόνον μέ τό νά εἶναι καλή, ἀλλά μέ τό νά δείχνῃ πῶς εἶναι, ὁτι πε-
ρισσότερον βλάπτουν τήν τιμήν τῆς γυναικός ᾑ φανεραῖς ξετζιποσύναι καί
//ἀνδριαντροπίαις παρά ᾑ κρυφαῖς δυσφημίαις, καί ἀχρειότητες ἄν ἐσύ πά-
ρῃς εἰς τό σπῆτί σου μίαν καλήν ϝυναῖκαν εὔκολον ἤθελεν εἶσθαι τό νά τήν
φυλάξῃς νά γίνῃ καί καλήτερη, ἀμή ἄν πάρῃς κᾀμίαν κακήν, θέλεις εὕρεις
μεγάλαις δυσκολίαις εἰς τό νά τήν μεταϐάλλῃς μέ τό νά μήν εἶναι εὔκολον
τό νά περάσῃ, καί νά κάμῃ μεταϐολήν ἀπό τό ἕνα ἄκρον εἰς τό ἄλλον, καί
δέν λέγω πῶς νά εἶναι ἀδύνατον,ἀλλά τό κρατῶ διά πρᾶγμα δύσκολον · ὁ
σάντζιος ἔςεκε, καί
ἄκουεν αὐτά τά λόγια τοῦ καϐαλλ2ρου του, καί ἔλεγεν εἰς τόν ἑαυτό του ὁ 139v.
καϐαλλ2ρης μου ὅταν ἀκούῃ καί ἐμένα καί ὁμιλῶ διά κᾀμμίαν ὑπόθεσιν,
αὐτός μέ λέγει πῶς εἶμαι ἄξιος νά ἀνέϐω εἰς ἕναν ἄμβωνα καί νά διδά-
σκω · ἀλλά ἐγώ κατά τά λόγια ὁποῦ ἀκούω καί λέγει, λογιάζω πῶς αὐτός
ἠμπορεῖ νά ἀνάϐη εἰς δέκα ἄμβωνας τήν κάθε ἡμέραν καί νά διδάσκῃ ·
ἐπειδή καί ἐγώ ἐθαῤῥοῦσα πῶς//μόνον ἐκεῖνα ὁποῦ ἀγγίζουν εἰς ταῖς κα-
βαλλ6ρίαις τούς ἤζευρεν, ἀμή αὐτός καθώς βλέπω ἀπό ὅλα μετέχει · ὁ
σάντζιος τάἔλεγεν αὐτά σχεδόν μουρμουρίζωντας καί ὁ καϐαλλ2ρης του
τόν ἄκουσε, καί τόν ἐρώτησε, τί μουρμουρίζεις ἐσύ σάντζιο; ἐγώ δέν μουρ-
μουρίζω διά ἄλλο ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, παρά πῶς ἀγαποῦσα νά ἄκουα
αὐτά τά λόγια τῆς ἀφεντ1ς σου πριχοῦ νά ὑπανδρευθῶ, ὁτι ἄν τά ἤκουα,
ἴσως καί δέν ἤθελα ὑπανδρευθῇ · τόσον κακή εἶναι ἡ ϝυναῖκά σου ἡ τερέ-

872El paréntesis con la explicación del tipo de pájaro no se encuentra en el manuscrito rumano
según la edición Kechayogloy-Tambaki. . – 873Sic.
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ζια τοῦ λέγει ὁ Δόν Κισσότης; //δέν εἶναι πολλά κακή ὅμως δέν εἶναι τόσον
πολλά καλή, ὡς καθώς τήν ἤθελα ἐγώ νά εἶναι, ἐσύ κάμεις ἀχαμνά, τού λέ-
γει ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ κατακρίνεις τήν γυναῖκα σου, ὅσον μέν εἰς αὐτό
τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος πιςεύω πῶς νά μήν σφάλλω, ὁτι874 καί αὐτή μέ
κατακρίνει ἐμένα, μέλιςα ὅταν τῆς δίδει ἐνόχλησιν ἡ ζηλία, τότε δέν ἠμπο-
ρεῖ νά τήν ὑποφέρῃ μήτε ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς · εἰς κοντολογίαν αὐτοί ἐκάθη-
σαν τρεῖς ἡμέραις εἰς τό σπῆτι τοῦ βασιλείου, ὁ ὁποῖος τούς ἐφιλοδώρισε
μέ με//γαλά χαρίσματα · ὁ Δόν Κισσότης ἐπαρακάλεσεν ἕναν Διδάσκαλον
ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ νά τοῦ δώσῃ ἕναν ὀδηγόν ὁποῦ νά τόν ὑπάγῃ εἰς τό σπή-
λαιον τοῦ μοντεζίνου διότι εἶχεν μεγάλην ἐπιθυμίαν νά ἔμπῃ μέσα καί νά
ἰδῇ ὀφθαλμοφανῶς · ἦτον ἀληθινά τά ἀξιοθαύμαςα πράγματα ὁποῦ εἰς
ὅλα τά περίχωρα ἔλεγαν πῶς νά εἶναι μέσα εἰς αὐτό τό σπήλαιον, ὁ διδά-
σκαλος τοῦ εἶπεν πῶς τοῦ ἤθελε δώςῃ ἕναν γυναικαδελφόν του, ὁ ὁποῖος
ἦτον καί καλός σπουδαῖος, καί εἶχε πόθον εἰς τό //νά διαϐάζῃ βιϐλία τῆς κα-
βαλλ6ρίας, καί αὐτός ἤθελε τόν ὑπάγῃ ἕως εἰς τό ςώμα τοῦ σπηλαίου, καί
τοῦ ἤθελε δείξῃ καί ταῖς λίμναις τῆς ῥουϊδέρας,875ὁποῦ ἦτον παρομοίως
περίφημες εἰς ὅλην τήν μαντζίαν, καί εἰς ὅλην τήν ἰσπανίαν · εἰς κοντολο-
γίαν ἔςειλε καί ἦλθεν ὁ γυναικαδελφός του καϐαλλάρης ἀπάνω εἰς μίαν
ϝομάραν · ὁ σάντζιος ἐσέλωσε τόν ῥοντζινάντε, ἑτοίμασε τό γομάρι του,
ἐγέμυσε τά δισάκκ5 του ἀπό ὁ,τι ἠμπόρεσε, καί ἀποχαιρετούμενοι ἀπό
ὅλους ἐκίνησαν, π1νωντας τήν

140r. τήν876 ςράταν ὁποῦ ἐπήγαινε εἰς τό περίφημον σπήλαιον τοῦ μοντεζίου,877
καί περιπατῶντας ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης τόν ϝυναικαδελφόν τοῦ Δι-
δασκάλου, ποίου εἴδους καί ποιότητος ἦτον ἡ ἄσκησίς του, τό ἐπάγγελ-
μάτου καί ἡ σπουδή του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποκρίθη πῶς τό ἐπάγγελμά του
ἦτον ϝραμματικός, καί ἡ ἄσκησίς του ἦτον εἰς το νά συνθέτῃ βιϐλία, καί
νά τά δίδῃ εἰς τύπον, τά ὁποῖα ὅλα ἦτον εἰς προκοπήν καί ψυ//χαγωγίαν
τῆς Δημοκρατεῖας, καί πῶς τό[ὄνομ]878 ἕνα ὀνομάζουνταν βιϐλίον τῶν
φορεμάτων879, τό ὁποῖον περιέχει ἑπτακόσια τρία εἴδη φορεμάτων, ὁμοῦ
καί τά χρώματά τους, ἀπό τά ὁποῖα ἠμποροῦν νά πάρουν παράδειγμα, οἱ
καϐαλλ2ροι,οἱ κουρτιζάνοι, καί νά φτ1νουν φορέματα διά ταῖς ἑορταῖς
δίχως νά συγχύζουν τόν νοῦν τους, καί νά ἐρωτοῦν τόν ἕναν καί ἄλλον
εἰς τό νά ἐπιτύχουν τό φόρεμα κατά τήν θέλησίν τους, διότι ἐγώ ἐζωγρά-
φησα διά τόν κάθε ἕναν τά πρέποντα · ἔχω παρομοίως ἄλ//λο ἕνα βιϐλίον

874Se observa en general la falta de acento. – 875Las lagunas de Ruidera donde nace el río
Guadiana. – 876Error. Repetición del reclamo. – 877La famosa cueva de Montesinos. – 878Ta-
chadura por error. – 879El libro de las libreas.
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τό ὁποῖον θέλω νά τό ἐπονομάσω880 μεταμόρφωσιν, ἤ ὁϐίδιον ἰσπανικόν,
νέας καί ἐκλεκτής ἐφευρέσεως, διότι μιμούμενος εἰς αὐτό τό ὁϐίδιον ἱςορῶ
ὡσάν εἰς περιγέλοιον πῶς νά ἐςάθη ἡ γκιράλδα τῆς σιϐίλιας, καί ὁ ἄγγελος
τῆς μαδαλαῖας, καί ποῖα ἐςάθησαν τά ῥεύματα τῆς βεζιγκέρας τῆς κορδό-
βας, οἱ πῦργοι τῆς κισάνδρου, ἡ σίερα μορένα, οἱ βρύσες τῆς λεγανίσου,
καί τῆς λαϐαπίες εἰς τήν μαδρίδου881 · ἔχω ἄλλον ἑνα ὁποῦ τό ὀνομάζω
ἀ//ναπλήρωσις τοῦ βιργιλίου Πολυδώρου ὁποῦ διηγεῖται περί τῆς ἐφευρέ-
σεως τῶν πραγμάτων,882 τό ὁποῖον εἶναι πολλά διδασκαλικόν καί μαθη-
ματικόν, ἐπειδή καί τά ἐζαίρετα πράγματα ὁποῦ δέν εἶπεν ὁ Πολύδωρος
ἐγώ τά βεϐαιώνω, καί μέ νόςιμην φράσιν τά φανερώνω. ὁ βιργίλιος ἀλη-
σμόνησε νά μᾶς φανερώσῃ ποῖος ἐςάθη ὁ πρῶτος ἄνθρωπος εἰς τόν Κό-
σμον, ὁποῦ νά ἔλαϐε καταῤῥοήν, καί ὁ πρῶτος ὁποῦ ἐπῆρεν ἀλειφές νά
ἰατρευθῇ ἀπό τήν μαλαφράντζαν · ἀμή ἐγώ τό //φανερώνω ἴδια ὥς καθώς
εἶναι, καί τό ὑποςήνω μέ παράνω ἀπό ἰκοσιπέντε συγγραφεῖς, αὐτά τά
εἶπα διά νά γνωρίσῃς ἡ ἀφεντ1 σου πῶς δέν ἦτον μάταιος ὁ κόπος ὁποῦ
ἔκαμα καί τά ἐσύνθεσα καί πῶς θέλει προξενήσει μεγάλην ὠφέλειαν εἰς
ὅλον τόν Κόσμον · ὁ σάντζιος ὁποῦ εἶχε ςαθῆ μέ μεγαλοτάτην προσοχήν
εἰς τήν διήγησιν τοῦ πέτρου (διότι αὐτό ἦτον τό ὄνομα τοῦ γυ-
ναικαδελφοῦ τοῦ Διδασκάλου) καί ὁ σάντζιος τό εἶχε μάθῃ μἐ τό νά τό 140v.
ἄκουσεν εἰς τό σπῆτι τοῦ Βασιλείου, καί τοῦ εἶπεν, πῆς με σιν3ρε ἠζεύρεις
νά μέ εἰπῇς (ἀγκαλά καί πιςεύω πῶς νά τό ἠζεύρῃς βεϐαιώτητα) ποῖος νά
ἐςάθη ὁ πρῶτος ὁποῦ νά ἔξυσε τό κεφάλι του, ὁτι ἐγώ πιςεύω πῶς νά ἐςάθη
ὁ Ἀδάμ, ἐκεῖνος θέλει νά ἐςάθη χωρίς ἄλλο, ἀποκρίθη ὁ Πέτρος, ἐπειδή καί
δίχως κᾀμμίαν ἀμφιϐολίαν ὁ Αδάμ εἶχε κε//φάλι καί μαλία, καί ἐνδέχεται
νά ἔξυσε κᾀμμίαν φοράν τό κεφάλι του, ἔτζι τό πιςεύω καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ
σάντζιος · ἀμή εἰπές μέ τώρα ποῖος νά ςάθη πρῶτος ὁποῦ νά ἐπίδησεν, εἰς
αὐτό συμπάθησέ με ἀδελφέ ὁτι δέν ἠμπορῶ νά σέ ἀποκριθῶ ἔτζι ἐξαπροώ-
πτου, καρτέρησε ἕως ὁποῦ νά γυρίσω ὀπίσω νά κοιτάζω εἰς τά βιϐλία μου,
καί ὕστερον ἄν δώσῃ ὁ θεός, καί ἀνταμωθοῦμεν ἄλλην μίαν φοράν θέλω
σέ τό εἰπῆ · δέν κάμει χρεῖα νά λάϐῃς αὐτήν τήν πείραξιν σιν3ρε ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος, ὁτι ἐγώ ἐν//θυμήθηκα ἐκεῖνο ὁποῦ σέ ἐρώτησα · ἤζευρε λοιπόν
ὅτι ὁ πρῶτος ἐπήδησεν εἰς τόν Κόσμον ἦτον ὁ ἑοσφόρος ὅταν ἐκρεμνίσθη
[εἰςτά]883ἀπό τά οὐράνια καί ἐπῆγε κατακοιλῶντας ἕως εἰς τήν ἄϐυσσον

880Otro libro que he de llamar Metamorfóseos ó Ovidio español. – 881La Giralda de Sevilla y
el Ángel de la Madalena, el Caño de Vecinguerra de Córdoba, los toros de Guisando, la Sierra
Morena, las fuentes de Leganitos y Lavapies en Madrid. – 882Tengo otro libro que le llamo
Suplemento a Virgilio Polidoro que trata de la invención de las cosas – 883Tachadura.
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· ἔχεις δίκαον φίλε, τοῦ λέγει ὁ Πέτρος, αὐτή ἡ ἐρώτησις καί ἀπόκρισις
δέν θέλει νά εἶναι ἐδική σου θέλει τήν ἄκουσες ἀπό κᾀνέναν τοῦ λέγει ὁ
Δόν Κισσότης, σιόπα σιν3ρε καί ἡσύχαζε τοῦ λέγει ὁ σάντζιος, ὅτι ἄν ἀρ-
χήσω νά ἐρωτῶ, καί νά ἀποκρίνωμαι δέν τελειῶνω ἕως τό ταχύ · ἐπειδή καί
//πιστεύω πῶς εἰς τό νά ἐρωτᾶ μασκαραλίκ5, καί νά ἀποκρίνεται φλυαρί-
αις, νά μήν εὑρίσκεται δεύτερός μου · μέ τοιαῦταις καί ἄλλαις παρόμοιαις
ὁμιλίαις επέρασαν ἐκείνην τήν ἡμέραν καί ἐπῆγαν τό βράδυ, καί ἐκόνευ-
σαν εἰς ἕνα μικρόν χωρίον, καί ἐκεῖ εἶπεν ὁ πέτρος πρός τόν Δόν Κισσότην
πῶς ἁπό ἐκεῖνο τό χωρίον, ἕως εἰς τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίου884 δέν ἠτον
παράνω ἀπό δύω ὥραις, καί πῶς ἄν αὐτός ἤθελε νά ἔμπῃ μέσα, πρέπει νά
πάρῃ τίποτε σχοινία διά νά δεθῇ, καί //νά κρεμασθῇ κάτω · ὁ Δόν Κισσότης
εἶπε πῶς ἄν καί νά ἔφθανεν ἕως εἰς τήν ἄϐισσον, μέ ὅλον τοῦτο ἤθελε νά
ἰδῆ τό τέλος, καί εὐθύς ἔςειλε καί τόν ἀγόρασαν ἕνα σχοινί ἕως ἑκατόν ὀρ-
γαῖς, καί τήν δεύτερην ἡμέραν ἐκίνισαν885 προς τό μεσημέρι, καί ἔφθασαν
εἰς ταῖς ἐννέα ὥραις εἰς τό σπήλαιον, τοῦ ὁποῖου τό ςόμα εἶναι ἁπλόχωρον
καί πλατή, ἀμή γεμάτον ἀγκάθια καί ἄφριες συκίαις, καί δαμασκηνίαις,
τόσον πικναῖς, ὁποῦ σκεπάζουν, καί ςουμπόνουν ὅλον τό ςόμα τοῦ σπη-
λαίου · εὐθύς λοιπόν ὁποῦ ἔφθασαν ἐκεῖ ἐξεπαίζευ//σαν καί εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης τούς ἄλλους καί τόν ἔδεσαν πολλά καλά μέ τό σχοινί, καί ἐν ὅσῳ
τόν ἔδεσαν τοῦ εἶπεν ὁ σάντζιος, κοίταξε καλά ἡ ἀφεντ1 σου ἐκεῖνο ὁποῦ
κάμνεις, καί μή θέλεις νά ἐνταφι-

141r. ασθῇς ζωντανός · δέσε μέ καί σιώπα τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι
τοιαύτη διά ἐμένα εἶναι φυλαγμένη· τότε τοῦ εἶπε καί ὁ πέτρος σέ παρα-
καλώ σινι3ρε Δόν Κισσότη νά κοιτάζῃς καλά τί εἶναι αὐτοῦ μέσα, ὅτι ἐνδέ-
χεται νά εἶναι τίποτες πράγματα, ὁποῦ νά τά βάλλω, καί νά τά περιγράψω
εἰς τό βιϐλίον τῶν μεταμορφώσεών μου · ὁ Δόν Κισσότης τοῦ ἀποκρίθη
πῶς θέλει ςοχασθεῖ τά πάντα, καί εὐθύς ἐγονάτι//σε, καί μέ ταπεινήν φω-
νήν ἐπροσευχέθη στόν θεόν ζητῶντας νά τόν βοηθήσῃ, καί νά τόν δόσῃ
καλήν ἔκϐασιν εἰς τό ἐπιχείρημά του, τό ὁποῖον ἐφαίνουνταν νά εἶναι φο-
βερόν, καί εὐθύς ἀλλάζωντας τήν φωνήν εἶπεν, ὦ Κυρία τῶν κατορθω-
μάτων, καί συλλογισμῶν μου λαμπροτάτη καί ἐσύγκριτη δουλτζινέα τοῦ
τοπόζου, ἄν εἶναι δυνατόν νά φθάσουν εἰς τά αὐτία σου ᾑ παρακάλεσες
καί δεήσεις αὐτοῦ τοῦ τυχηροῦ σου ἐραςοῦ · σέ παρακαλῶ διά ἐκείνην
τή ἀνήκουσόν//σου εὐμορφίαν νά εἰσακούσῃς τήν παρακάλεσίν μου, καί
νά μήν μέ ἀρνηθείς τήν συνδρομήν σου καί βοήθειαν τώρα εἰς αὐτήν τήν

884La cueva de Montesinos, a unos kilómetros de la laguna de Ruidera. – 885Es imposible a
veces distinguir las vocales ε/ι/η.
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ἀνάγκην μου · ἐγώ θέλω νά κρημισθῶ νά κατέϐω, καί νά καταϐιθισθῶ εἰς
τήν ἄϐυσσον ὁποῦ εἶναι ἔμπροσθέν μου, μόνον διά νά γνωρίσῃ ὁ Κόσμος
ἄν ἐσύ μἐ ἀγαπᾶς · εἶναι ἀδύνατον νά μήν εὔγω ἐδώ ἀπό τιμήν, καί λέγων-
τας αὐτό ἐπλησίασεν εἰς τό ςόμα, καί εἶδε πῶς ἦτον ἀδύνατον νά χωρέσῃ
καί νά κατέϐῃ, καί ξεσπαθώνωντας ἄρχησε νά κό//φτῃ ἐκεῖνα τά ἀγκάθια
ὁποῦ ἦτον εἰς τό ςόμα τοῦ σπηλαίου ἀπό τήν σύγχυσιν καί ταραχήν τοῦ
ὁποίου εὐγῆκεν μία ποσότης μεγαλότατοι κόρακες, καί κάργες τόσον πε-
ρισσοί, καί μέ τόσην ὀρμήν ὁποῦ ἔκαμαν καί ἔπεσε κάτω ὁ Δόν Κισσότης
· καί ἄν αὐτός κοντά εἰς ταῖς ἄλλες τρέλλες ὁποῦ εἶχεν ἤθελε καί παρατη-
ρήσῃ καί τά μαντεῖα, βεϐαιώτατα τό ἤθελε νομίσῃ διά κακόν σημεῖον, καί
ἤθελε μεταϐάλλῃ τόν σκοπόν του, καί δέν ἤθελε πασχήσῃ νά ἔμπῃ εἰς ἐκεῖ-
νον τόν τόπον · τέλος πάντων // ἐσυκώθη, καί βλέπωντας πῶς δέν εὔγαινεν
πλέον κόρακες, μήτε ἄλλα πουλία ὁ πέτρος καί ὁ σάντζιος τόν ἐκρέμασαν
κάτω εἰς ἐκεῖνο τό τρομερόν σπήλαιον καί δίδοντάς τον τήν εὐχήν του ὁ
σάντζιος τοῦ εἶπεν ὁ θεός νά εἶναι μαζή σου, καί ἡ παναγία ἡ Δέσποινα, ὤ
ἄνθος καί καθρέπτη τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων, ἐσύ ἐμβαίνεις αὐτοῦ
μέσα ὦ ἀνδρικώτατε τοῦ Κόσμου, ὁποῦ εἶναι ἡ καρδία σου ἀτσάλη, καί τά
χέρια σου ἀπό προῦντζο, ὁ θεός νά εἶναι μετά σου, καί νά σέ εὐγάλῃ
ἐλεύθερον καί ὑγιῆ εἰς αὐτό τό φῶς τοῦ Κόσμου, ὁποῦ ἐζιδίας σου προ- 141v.
αιρέσεως τό ἀφίνεις, καί ἐνταφιάζεσαι εἰς αὐτό τό σκότος, σχεδόν τά ἴδια
λόγια εἶπε ὁ πέτρος · ὁ Δόν Κισσότης ἐφώναζε νά τόν ἀφήσουν τό σχοινί
διά νά κατέϐῃ ὀγλιγωρότερα, καί αὐτοί τοῦ τό ἄφιναν ὀλίγον κατ’ὀλίγον,
ἕως ὁποῦ τό ἄφισαν ὅλον, καί μήτε ᾑ φωναῖς τοῦ Δόν Κισσότη δέν ἀκού-
ουνταν πλέον, καί ἀποφά//σισαν νά τόν τραϐήσουν ἐπάνω, ἀμή μέ ὅλον
τοῦτο ἐκαρτέρησαν ὡς ἡμισή ὥραν, καί τραϐῶντας τό σχοινί εἶδαν πῶς
ἀνέϐαινε δίχως κᾀνένα βάρος ἀπό τό ὁποῖον ἀμφίϐαλαν πῶς ὁ Δόν Κισ-
σότης ἔμεινε μέσα, καί τραϐῶντας ὡς ὀγδοῆντα ὀργ5ῖς εἶδαν πῶς ἐϐάρενε
τό σχοινί, καί ἐχάρησαν κατά πολλά · τέλος πάντων τραϐῶντας καί ταῖς
ἄλλαις εἴκοσι ὀργ5ῖς εὔγαλαν ἔξω τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος εἶχε τά
μάτ1 του κλεισμένα ἴδια ὡσάν νά ἐκοιμᾶτον, τόν ἐξάπλω//σαν εἰς τήν ϝῆν
καί τόν ἔλουσαν, καί αὐτός μέ κάθε τρόπον δέν ἐξυπνοῦσεν, ἀμή ἀπό τά
πολλά κουμτήματα ὁποῦ τόν ἔκαμαν μετά κάμποσην ὥραν ἐγύρισεν εἰς
τόν ἑαυτόν του · ἀφ’οὗ ἐτεντώθη ὡσάν νά ἐκοιμοῦνταν μέ μεγάλην βα-
θυπνίαν ἐξύπνησεν κοιτάζωντας ἔνθεν κακεῖθεν ὁσάν ζυπασμένος εἶπεν
· δέν τό ἐκάματε καλά φίλοι ὁποῦ μέ ἐσυκώσατε, καί μέ ὑςερήσετε μίαν
ζωήν, καί θεωρίαν τόσον νόςιμην, καί εὐάρεςον ὁποῦ πιςεύω πῶς νά μήν
τή εἶδε ποτέ// κᾀνένας ἄνο̅ς · τώρα ἀληθινά ἐγύρισα ἐγύρισα φανερά πῶς
ὅλαις ᾑ χαραῖς αὐτουνοῦ τοῦ Κόσμου περνοῦν ὁσάν σκιά καί ὄνειρον, καί
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ἐζανθοῦν ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, ὦ κακοῤῥοίζικε μοντεζίνε, ὦ κακῶς πλη-
γωμένε Δουρανδάςε, ὦ κακότυχη Βελέρμα, ὦ πικραμένη Ϝγουαδιάνα, καί
ἐσεῖς οἱ ἄλλες θυγατέρες τῆς ῥουϊδέρας ὁποῦ δίχνετε εἰς τά ὕδατά σας ἐκεῖ-
ναις ὁποῦ ἔκλαυσαν τά εὐμορφά σας ὀμμάτια · ἔςεκαν καί τόν ἄκουαν μέ
//μεγάλην προσοχήν ὁ πέτρος, καί ὁ σάντζιος καί τόν ἐπαρακάλεσαν νά
τούς ἐξηγήσῃ ἐκεῖνα τά λόγια, καί νά τούς εἰπῇ τί εἶδε μέσα εἰς ἐκεῖνον τόν
ἅδην · διά τί τόν ὀνομάζετε ἅδην; ὁποῦ δέν τοῦ τυχαίνει, τούς ἀποκρίθη
ὁ Δόν Κισσότης, ὡς καθώς θέλετε τό γνωρίσει εἰς ὀλίγην ὥραν, καί τούς
ἐζήτησε νά τοῦ δώσουν τίποτα νά φάγῃ, διότι εἶχε μεγαλοτάτην πεῖναν· εὔ-
γαλαν αὐτοί εὐθύς ἀπό τά δισάκιά τους μερικά φαγησερά πράγματα, καί
καθετζόμενοι ἐπάνω εἰς τά

142r. πράσινα χορταράκια, καί οἱ τρεῖς τους ἐδείπνησαν, καί μετά τόν δεῖπνον
τούς εἶπε ὁ ΔόνΚισσότης ἀκροασθῆτε μέ προσοχήν φίλοι, αὐτά ὁποῦ θέλω
νά σᾶς εἶπῶ.886

Κεφάλαιον κϝ:ον

Ὁποῦ περιέχει τά πανθαύμαςα πράγματα, ὁποῦ
ἐδιηγήθη ὁ Δόν Κισσότης πῶς τά εἶδεν

εἰς τό βαθύτατον σπήλαιον
τοῦ μοντεζίνου.

Θέλει νά ἦτον ἡνδεκαηήμισσυ ὥραις τῆς ἡμέρας, ὅταν ὁ ἥλιος ὤντας σκε-
πασμένος ἔδωσε καιρόν τόν Δόν Κισσότην διά νά ἠμπορέσῃ νά διηγηθῇ
δίχως ἐνόχλησιν τῆς ζέςης εἰς τούς δύω του ἀκροατές ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχεν
ἰδῇ εἰς τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίνου, καί ἄρχησε τοιουτοτρόπως · δώδεκα
καί δεκατέσσερες ὀργ5ῖς ἀπό κάτω εἰς τό βάθος αὐτοῦ τοῦ σπηλαίου εἶ-
ναι ἕνα //κοίλωμα, ὁποῦ ἠμπορεῖ νά χωρέσῃ ἕνα ἁμάζι μέ τά ἄλογά του,
καί ἔρχεται ἕνα φῶς ἀπό κάποιαις τρύπαις χαραματάδες ὁποῦ φαίνονται
ἀπό μακρυά, ᾑ ὁποῖαις εἶναι ἀνοικταῖς ἐπάνω εἰς τήν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς
· ἐγώ εἶδα αὐτό τό κοίλωμα, καί τήν ἁπλοχωρίαν εἰς καιρόν ὁποῦ εἴμουν
πλέον κουρασμένος ἀπό τό νά βλέπω τοῦ λόγου μου κρεμασμένον εἰς τό
σχοινί, καί νά κατεϐαίνω εἰς ἐκεῖνο τό σκότος, καί ἀποφάσισα νά ἔμβω
μέσα, καί νά ζεκουρασθῶ ὀλίγον · σᾶς ἐφώναξα // καί σᾶς εἶπα νά μήν

886El capítulo termina con dos líneas en la cabecera de la página y lamarca de final acostumbrada.
Después de tres líneas libres comienza el título del capítulo siguiente
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ἀφήσετε πλέον τό σχοινί, ἀμή ὡς φαίνεται δέν θέ νά μέ ἀκούσετε · βλέ-
πωντας καί ἐγώ αὐτό ἐμάζωξα ὅλον τό σχοινί εἰς ἕνα μέρος, καί ἐκάθησα
ἀπάνω, ςοχαζόμενος καί συλογιζόμενος εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἔπρεπε νά κάμω,
δια νά κατέϐω ἕως εἰς τόν πάτον, μήν ἔχωντας τινάν νά μέ βοηθήσῃ · καί
εὑρισκόμενος εἰς αὐτούς τούς συλλογισμούς μέ ἐπλάκωσεν ἕνα βαθύ-
τατος ὕπνος, καί μήν ἠξεύρωντας πῶς καί μέ τί τρόπον ἐξύπνησα,καί 142v.

εὑρέθηκα εἰς τήν μέσην ἑνός εὔμορφου τριφεροῦ, καί νόστιμου λιϐαδίου,
ἄνοιξα καλά τά μάτ5 μου, καί τά ἔτριψα, καί εἶδα πῶς δέν ἐκοιμώμουν,
ἀλλά ἔςεκα ἔξυπνος, καί μέ ὅλον τοῦ887 ἐψηλάφησα τό κεφάλι μου, καί τά
ςήθη μου, διά νά βεϐαιωθῶ ἄν εἶμουν ἐγώ ὁ ἴδιος, ἤ κᾀνένα ἄλλον μάταιον,
καί μεταμορφωμένον φάντασμα· //ἀμή ἡ διάνοιά μου μέ τό ἐϐεϐάιωνεν πῶς
εἶμαι ἐγώ ὁ ἴδιος · ὕστερον εἶδα ἔμπροσθέν μου ἕνα Βασιλικόν, καί εὔμορ-
φον παλάτι, ἤ καςέλι, τοῦ ὁποίου τά τείχη ἐφαίνουνταν νά εἶναι, ἀπό δια-
φανέςατον, καί καθαρότατον κρίςαλον, ἁπό τόν ὁποῖον ἀνοίγωνται δύω
μεγάλαις πόρταις, εἶδα πῶς εὔγαναν ἀπό μέσα, καί ἔρχουνταν πρός τοῦ λό-
γου μου ἕνας σεϐάσμιος ϝέροντας ἐνδυμένος μέ μίαν κάπαν μαλίτικην, εἰς
τό κεφάλι του εἶχε μίαν σκούφ5ν μιλανέζικην, τά γένειά του ἦτον ἄσπρα,
ὡσάν τό //χ3νι, καί μακρυά ὁποῦ ἐπερνοῦσεν κάτω ἀπό τά σουνάριά του
· δέν εἶχεν ἐπάνω του κᾀμμίας λογῆς ἄρμα, ἀλλά εἶχεν εἰς τό χέρι του μίαν
ζυγήν πατεριμά · ἡ θεωρία του, ἡ περιπατησία του, ἡ σοϐαρότης, καί τό
πρόσχαρον τοῦ προσώπου του μέ ἔκαμεν καί ἐθαύμασα κατά πολλά· ἐν
συντομία ἦλθεν εἰς τοῦ λόγου μου, καί ἀγκαλιάζωντάς με εἶπεν · εἶναι πο-
λύς καιρός ἀνδρικώτατε Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας ὁποῦ ἡμεῖς οἱ γοη̈τευ-
μένοι ἀπαντίχομεν εἰς αὐτές τές ἐρημίες νά σέ ἰδοῦμεν, διά νά φανε//ρώσῃς
εἰς τόν Κόσμον ἐκεῖνα ὁποῦ εὑρίσκονται ὑποκάτω εἰς αὑτό τό βαθύτατον
σπήλαιον, ὀνομαζόμενον τοῦ μοντεζίνου, ὁποῦ εἶναι μία ἀνδραγαθία φυ-
λαγμένη μόνον διά τήν ἀνίκητον σου καρδίαν, καί διά τήν πανθαύμαστον
ἀνδρεῖαν τῆς τόλμης σου · ἔλα μαζῆ μου λαμπρότατε νά σέ δείξω τά ἀξιέ-
παινα καί ἀξιοθαύμαςα πράγματα ὁποῦ εἶναι μέσα εἰς αὐτό τό καςέλι, τοῦ
ὁποίου ὁ καστελ5νος εἶμαι ἐγώ, καί ὁ μεγαλήτερός του φυλακάτωρας,
ἐπειδή καί ἐγώ εἶμαι ὁ ἴδιος μοντεζίνος, εὐθύς //ὁποῦ μέ εἶπε πῶς εἶναι ὁ
μοντεζίνος, τόν ἐρώτησα ἄν ἦτον ἀληθινόν ἐκεῖνο ὁποῦ ἔλεγαν εἰς αὐτόν
τόν Κόσμον, πῶς νά εὔγαλεν ἀπό τήν μέσην τοῦ στήθους μέ ἕνα μικρόν
μαχαῖρι τήν καρδίαν τοῦ μεγάλου του φίλου τοῦ Δουρανδάρτε, καί νά τήν
ἐπῆγεν εἰς τήν σινι3ραν Βελέρμαν, ὡς καθώς αὐτός τοῦ τό εἶχε προστάξῃ
εἰς τήν ὥραν τοῦ θανάτου του, καί αὐτός μέ ἀποκρίθη πῶς ἦτον ἀληθηνόν

887τοῦτο?
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· ὡς τόσον ἐμβήκαμεν μέ αὐτόν εἰς τό κρυςαλένιον καςέλι, εἰς τό ὁποῖον
ἦτον μία σάλα ἀπό ἀλάϐαςρον //καί εἰς τήν μέσην ἦτον ἕνα μαρμαρένιον
μνῆμα κατασκευασμένον μέ μεγάλην τέχνην, ἐπάνω

143r. εἰς τό ὁποῖον ἦτον ζαπλωμένος ἕνας καϐαλλ2ρης, ὄχι ἀπό μάρμαρον, ἠ δί-
ασπρον, ὡς καθώς εἶναι συνήθεια νά τούς κάμνουν εἰς τά μνήματα, ἀλλά
ἀπό καθαρόν κρέας, καί κόκκαλα · εἶχε δό δεξιόν του χέρι πρός τό μέρος
τῆς καρδίας, καί βλέπωντάς μέ ὁ μοντεζίνος πῶς ἔςεκα μέ θαυμασμόν καί
ἐκοίταζα τό μνῆμα εἶπεν · αὐτός εἶναι ὁ φίλος μου ὁ Δουρανδάρτε ἄνθος,
καί καθρέπτης τῶν ἐραςῶν, καί //ἀνδρείων καϐαλλ2ρων, καί τόν ἔχει ἐδῶ
γοη̈τευμένον ὡς καθώς μέ ἔχει καί ἐμένα καί ἄλλους πολλούς, ὁ μερλίνος
ἐκεῖνος ὁ γοη̈τευτής ὁ φραντζέζος ὁποῦ λέγουν πῶς νά ἦτον ὑιός τοῦ δια-
βόλου, ὅμως ἐγώ πιςεύω πῶς νά μήν εἶναι αὐτό ἀληθινόν, ἀλλά πιςεύω
πῶς νά ἤζευρε κάτι τί παράνω ἀπό τόν διάϐολον, τό πῶς, ἤ μέ τί σκοπόν
μᾶς ἔχει γοη̈τευμένους κᾀνένας δέν τό ἤζευρε, ὅμως καί αὐτό πιςεύω πῶς
θέλει φανερωθῆ μέ τήν πολυκαιρίαν, ἀμή ἐκεῖνο ὁποῦ θαυμάζω περισσότε-
ρον ἀπό κάθε ἄλλον εἶναι ὁ τι ἐγώ //ἠζεύρα μέ καλόν λογαριασμόν, πῶς ὁ
Δουρανδάρτε ἐτελείωσε τό ζῆν εἰς ταῖς ἀγκάλαις μου, καί ἀφ’οὗ ἀπόθανεν
εὔγαλα τήν καρδίαν του μέ τά ἴδιά μου χέρια, καί ἠμπορῶ νά ὀμώσω πῶς
θέλει νά ἦτον περάνωἀπό ἥμισυ ὀκκάν, διότι κατά τάφυσικά ἐκεῖνος ὁποῦ
ἔχει μεγάλην καρδίαν εἶναι ἀνδρειότερος ἀπό ἐκεῖνον ὁποῦ ἔχει μικρήν
καρδίαν · ὤντας λοιπόν αὐτό ἀληθηνόν πῶς αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης ἀπό-
θανε τό πράγματι, καί τῇ ἀληθείᾳ πῶς εἶναι δυνατόν νά παραπονεῖ//ται
τώρα, καί νά ἀναςενάζῃ κάπου κάπου ὁσάν νά ἦτον ζωντανός; λέγωντας
αὐτό, ὁ ἄθλιος ὁΔουρανδάρτε εὐγάνοντας μίαν μεγάληνφωνήν εἶπεν, 888ὦ
ἐξάδελφέ μου μοντεζίνε, τό ὑςερινόν πρᾶγμα ὁποῦ σέ παρακάλεσα ἦτον
ἀφ’οὗ ἀποθάνω νά εὐγάλῃς τήν καρδίαν μου ἀπό τό ςῆθός μου, καί νά
τήν ὑπάγῃς εἰς τήν Βελέρμαν, ἀκούωντας αὐτό ὁ μοντεζίνος ἐγονάτισεν
ἔμπροσθεν εἰς τόν πικραμένον καϐαλλ2ρην, καί τρέχωντας δάκρυα ἀπό
τά μάτ5 του εἶπεν, ἔκα//μα, ὦ ἐξάδελφέ μου Δουρανδάρτε ἐκεῖνο ὁποῦ μέ
ἐπρόςαζες, τήν ἡμέραν τῆς θλιϐερῆς σου θανῆς, ἐγώ εὔγαλα τήν καρδίαν
σου, καί τήν ἁλάτισσα ὀλίγον διά νά μήν βρωμίσῃ, ὅσον νά τήν ὑπάγω εἰς
τήν σιν3ραν Βαλέρμαν, τήν ὁποῖαν μέ τοῦ λόγου μου, μέ ἐμένα καί μέ τόν
Κοναδινόν τόν ὁπλοφόρον σου, καί μέ τήν κυράν τήν ῥουϊδέραν, ὁποῦ μέ
ταῖς ἑπτά θυγατέραις της, καί δύω ἀνεψιαῖς της, καί μέ ἄλλους πολλούς
φίλους, καί γνώρίμους σου μᾶς ἔχει ἐδώ γοη̈τευμένους ὁ σοφός μερλίνος,

888Aquí dan comienzo en el original seis versos rimados de dos romances distintos en torno a
Montesinos, versos que nuestro manuscrito no respeta, al contrario del rumano.
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καί ἀπό λόγου μας κᾀνένας
δέν ἀπέθανε, λείπει μόνον ἡ ῥουϊδέρα μέ ταῖς ἑπτά θυγατέραις της, καί 143v.
μέ ταῖς δύω ἀνεψιαῖς της, ᾑ ὁποῖαι κλαίουσαι τούς ἐλυπήθη ὁ μερλῖνος,
καί ταῖς ἐμετέϐαλαν εἰς τόσαις λίμναις, ὁποῦ τώρα εὑρίσκονται εἰς τόν Κό-
σμον, εἰς τήν ἐπαρχίαν τῆς μαντζίας, ᾑ λίμναις τῆς ῥουϊδέρας889 ᾑ ἑπτά
εἶναι τοῦ βασιλέως τῆς ἱσπανίας, καί οἱ δύω ἀνεψιαῖς του εἶναι τῶν κα-
βαλλ2ρων τοῦ ἁγίου ἰωάννου890 · ὁ ϝκουαδιά//νός ὁ ὁπλοφόρος σου καί
αὐτός παρομοίως κλαίωντας τήν συμφοράν σου ἐμεταϐάλθη εἰς ποταμόν
ὀνομασθείς μέ τό ἴδιόν του ὄνομα, ὁ ὁποῖος ὅταν ἔφθασεν εἰς τήν ἐπιφά-
νειαν τῆς ϝῆς, καί εἶδεν τόν ἥλιον τοῦ ἄλλου οὐρανοῦ, ἔλαϐε τόσην πίκραν
βλέπωντας πῶς σέ ἄφινεν, ὁποῦ ἐϐιθύσθη εἰς τά σπλάγχνα τῆς γῆς · ἁμή
ὤντας ἀδύνατον νά μήν ἀκολουθήσῃ τό φυσικόν του ῥεύσιμον ἀναϐρύει,
καί εὐγαίνει κάπου κάπου, καί δείχνει τόν ἑαυτόν του εἰς τόν ἥλιον καί
εἰς τούς ἀνθρώπους· τοῦ ὑποχωρηγοῦν ἀπό τά //ὕδατά τους, ᾑ ἀποῤῥη-
θείσαις[βρύσαις]891 λίμναις, μέ ταῖς ὁποίαις, καί ἄλλαις πολλαῖς ἐμβαίνει
μέ κρότον καί πομπήν εἰς τόν Πορτογάλον, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο ὅπου καί
ἄν πηγαίνῃ δείχνει τήν πίκραν του καί μελαγχολίαν,892 καί αὐτά ὁποῦ σέ
εἶπα τώρα ἐξαδελφέ μου, σέ τά εἶπα καί ἄλλαις πολλαῖς φοραῖς, καί με τό
νά μήν ἀποκρίνεσαι ὑπολαμβάνω πῶς δέν μέ πιςεύεις, ἤ δέν μέ ἀκούσεις,
τό ὁποῖον μέ προξενεῖ μεγάλην πίκραν · τώρα θέλω νά σέ δώσω κάποια
νέα μαντάτα// τά ὁποῖα ἀγκαλά καί νά μή χρησιμεύουν εἰς ἐλάφρωσιν τοῦ
πόνου σου, κᾄν δέν θέλουν τόν αὐξήσει μέ κᾀνέναν τρόπον · ἤξευρε πῶς
ἔχεις ἐδώ ἔμπροσθέν σου, καί ἄνοιξε τά μάτ5 σου καί θέλεις ἰδῇ ἐκεῖνον
τόν μεγάλον καϐαλλ2ρον, διά τόν ὁποῖον ἐπροφήτευσε τόσα καί τόσα ὁ
μερλίνος, λέγω τόν Δόν Κισσότην τῆς μαντζίας, ὁποῦ νεωςί, καί μέ μεγαλη-
τέραν ἐντέλειαν, παρά εἰς τούς παρελθόντες καιρούς, ἀνάςησεν εἰς τούς
παρόντες τήν ἐλησμονηθεῖσαν πλανωμέμην καϐαλλ6ρίαν, μέ //τοῦ ὁποίου
τό μέσον καί βοήθειαν ἐνδέχεται νά γλυτώσωμεν, καί ἡμεῖς ἀπό αὐτήν τήν
γοητείαν, ὅτι ᾑ μεγάλαις ἀνδραγαθίαις φυλάτζονται διά μεγάλους ἀνθρώ-
πους · καί ἄν δέν συνέϐη αὐτό ἀποκρίθη ὁ Δουρανδάρτε μέ ἀδύνατον, καί
ταπεινήν φωνήν, πρέπει νά ἔχωμεν ὑπομονήν, καί γυρίζωντας εἰς τό ἄλλο
μέρος ἐσιώπησε · ἀκούσθησαν ἐπάνω εἰς αὐτό μεγάλοι κλαυθμοί καί θρή-

889Las lagunas de Ruidera, los llamados Ojos del Guadiana y su desembocadura en Portugal. –
890Caballeros de San Juan de Jerusalén. – 891Tachadura. – 892DonQuijote convierte la geografía
en fábula, mezclando la tradición caballeresca con una personificación del río Guadiana y de las
lagunas de Ruidera, en las cuales se creía que desaparecía el río para aflorar de nuevo en lo que
llaman los ojos del Guadiana. (Edición de Francisco Rico, página 726).
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νοι, ἐγύρισα τό κεφάλι μου καί εἶδα ἀπό τά κρυςαλένια τείχη, ὁποῦ ἀπό
μίαν ἄλλην σάλαν ἐπερνοῦσαν ἕνα πλῆθος ὡραιοτάτων κορασίων, ἐνδυ-
μένα ὅλα μέ θλιϐερά ῥοῦχα, καί μέ ἄ-

144r. σπρα τουλπάνια εἰς τό κεφάλι, ὡς καθώς ἔχουν συνήθειαν καί φοροῦν ᾑ
τουρκομερίτισαις, καί κατόπι τους εἴρχουνταν μία σιν3ρα ἐνδυμένη καί
αὐτή παρομοίως μέ μαῦρα, καί εἶχε καί αὐτή ἕνα τουλπάνι εἰς τό κεφάλι
της τόσον μακρύ ὁποῦ ἑσείρουνταν εἰς τήν ϝῆν, εἶχεν εἰς τό χέρι της ἕνα
μανδῆλι ψυλόν, καί μέσα ὡς καθώς μέ ἐφάνη εἶχε κᾀμμίαν καρδίαν, ὁμοία-
ζεν ὡσάν μουμία, //τόσον ἦτον ςεγνή, καί ταγγή · ὁ μοντεζίνος μέ εἶπε πῶς
ὅλον ἐκεῖνον τό πλῆθος ἦτον ὑπηρέται τοῦ Δουρανδάρτε, καί τῆς Βελέρ-
μας ὁποῦ εὑρίσκουνταν ἐκεῖ γοη̈τευμένοι ὁμοῦ μέ τούς αὐθεντάδες τους
καί πῶς ἐκείνη ὁποῦ ἐκρατοῦσε τήν καρδίαν εἰς τό μαντῆλι ῆτον ἡ σιν3ρα
Βελέρμα, ἡ ὁποῖα ὁμοῦ μέ τά κοράσιά της εὔγαινε τέσσερες φοραῖς τήν εὐ-
δομάδα, καί ἐμυρολογοῦσεν ἐπάνω εἰς τό σῶμα καί εἰς τήν καρδίαν τοῦ ἐλε-
εινοῦ ἐξαδέλφου του, καί πῶς ἄν μέ ἐφάνη ἄσχημη, ἤ ὄχι //τόσον εὔμορφη,
ὡς καθώς ἦτον ἡφήμη της, τό αἴτιον ἦτον ᾑ κακαῖς νύκταις καί χειρότεραις
ἡμέραις ὁποῦ ἐπερνοῦσεν ἐνθυμουμένη τήν συμφοράν τοῦ τρισαθλίου τῆς
ἐραστοῦ, ὅτι ἄν δέν ἦτον αὐτό, μετά βίας ἠμποροῦσε νά συγκριθῇ μέ αὐ-
τήν εἰς τήν εὐμορφίαν ἡ μεγάλη δουλτζινέα τοῦ τοπόζου, ὁποῦ εἶναι τόσον
περίφημος καί περιϐόητος εἰς ὅλον τόν Κόσμον · τότε τοῦ εἶπα ἐγώ κρυφά,
σιν3ρ μοντεζίνε συντύχαίνε πλέον ςοχαςικώτερα, ὅτι ἠζεύρεις πῶς κάθε
σύγ//κρισις εἶναι φθονερή, πρός τό ὁποῖον αὐτός μέ ἀποκρίθη, συγχώρη-
σόν με σιν3ρ Δόν Κισσότη, ὅτι ἐγώ ὀμολογῶ πῶς ἐκακοκυϐερνήθηκα εἰς
ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπα πῶς μετά βίας ἠμποροῦσε νά παρομοιάσῃ εἰς τήν εὐμορ-
φίαν τήν σιν3ραν Βιλέρμαν, ἡ σιν3ρα Δουλτζινέα, ἐπειδή καί μέ ἔφθανεν
ὁποῦ ἤζευρα πῶς ἡ ἀφεντ1 σου893 ὁ καϐαλλ2ρης της · ἀκούωντας ἐγώ
αὐτά τά λόγια ἀπό τόν μοντεζίνον μέ ἐπέρασεν ἡ πίκρα ἀπό τήν καρδίαν
μου ὁποῦ ἔλαϐα ἀκούωντας //τήν σύγκρισιν ὁποῦ εἶχε κάμῃ ὁ μοντεζίνος
· τό θαυμάζομαι εἶπεν ὁ σάντζιος πῶς δέν ἐσυκώθης νά τόν δείρῃς, ὄχι δά
καϊμένε καί ἐσύ, τοῦ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐμένα δέν με ἐτύχαινε νά τό
κάμω αὐτό, διότι ὅλοι εἴμασθεν χρεῶςαί νά εὐλαϐούμασθεν τούς γέρον-
τες, ἄν καί νά μήν ἦτον καϐαλλ2ροι, καί μάλιςα εἰς ἐκείνους ὁποῦ εἶναι
γοη̈τευμένοι · ἐγώ δέν ἠζεύρω σιν3ρ Δόν Κισσότη, εἶπε τότε ὁ πέτρος πῶς
ἠμπόρεσες καί εἶδες τόσα πολλά πράγματα εἰς τόσον ὀλίγον διάςημα και-
ροῦ, ὁποῦ ἐσςάθης ἐκεῖ κάτω · εἶναι ὀλιγώτερον ἀπό μίαν ὥραν, εἶπεν ὁ
σάντζιος

893Parece que falta por error la palabra εἶσαι.

286



Lectura del manuscrito

αὐτό δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, διότι ἐγώ εὑρέθηκα 144v.
ἐκεῖ τό βράδυ, καί τό ταχύ, καί τρεῖς φοραῖς ἐϐράδυασε καί ἐζημέρωσεν,
ὁποῦ κατά τόν λογαριασμόν μου ἐσςάθηκα τρεῖς ἡμέραις εἰς ἐκεῖναις ταῖς
ἐρημίαις, καί ἀποκρύφους τόπους · ὁ καϐαλλ2ρης μου θέλει λέγει τήν ἀλή-
θειαν, εἶπεν ὁ σάντζιος, ἐπειδή καί τά ὅσα συμβαίνουν εἰς τήν ἀφεντ1ν
του, ὅλα διαμέσου γο//η̈τείας συμβαίνουν, καί ἐκεῖνο ὁποῦ μᾶς φαίνεται
ἡμᾶς μίαν ὥρα, τήν ἀφεντ1 του θέλει τόν φαίνεται τρεῖα ἡμεράνυκτα, ἔτζι
εἶναι ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισότης · εἰπές με παρακαλῶσε σιν3ρ Δόν Κισσότη,
ἐρώτησεν ὁ πέτρος, οἱ γοη̈τευμέμοι τρώγουν, πίνουν, κοιμῶνται; ὁ θεός
νά μήν τό δώσῃ, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης · οἱ γοη̈τευμένοι μήτε τρώγουν,
μήτε πίνουν, μήτε κοιμῶνται, εἶναι αληθινά πῶς νά αὐζάνουν τά ὀνύχιά
τους,καί τά μαλ1 τους, καί εἰς αὐταῖς ταῖς //τρεῖς ἡμέραις ὁποῦ ἐκάθησα
ἐγώ μαζῆ τους δέν εἶδα κανέναν ἀπό ἐκείνους νά σφαλίσῃ τό μάτι του, ἤ νά
πίῃ κᾀνέναν κόμπον ἀπό κᾀνένα πιοτόν, ἤ νά φάγῃ · ἀνάθεμά μας ἄν πι-
ςεύωμεν κᾀνένα ἀπό αὐτά ὁποῦ εἶπες ἡ ἀφεντ1 σου, εἶπεν ὁ σάντζιος, καί
νά μέ συμπαθήσῃς · δέν πιςεύω νά λέγῃ ψεύματα ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης,
εἶπεν ὁ πέτρος, διότι ἄν καί νά ἤθελε νά εἰπῇ, δέν εἶχε καιρόν νά τά συν-
θέσῃ τόσα πολλά, μήτε ἐγώ δέν πιςεύω πῶς νά ψεύδεται ὁ καϐαλλ2ρης
μου, //ἀλλά πῶς ἐκεῖνος ὁ μερλίνος ἤ ἐκεῖνοι οἱ γοη̈τευτές, ὁποῦ λέγει ἡ
ἀφεντ1 του πῶς τούς εἶδε, καί ἐσυναναςρέφη μέ αὐτούς νά τοῦ ἔϐαλαν
εἰς τήν διάνοιαν, ἤ εἰς τήν μνήμην του ὅλα αὐτά ὁποῦ ἐδιηγήθη, καί θέλει
διηγηθῆ · ὅλα αὐτά ἐνδέχεται νά συνέϐουν σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
ὅμως ἐκεῖ κάτω δέν εἶναι ἔτζι, διότι ἐκεῖνα ὁποῦ ἐδιηγήθηκα τά εἶδα μέ
τα ἴδιά μου ὀμματια, ἀμή τί θέλεις εἰπῇ ἄν σέ διηγηθῶ ἐγώ, πῶς ἀνάμεσα
εἰς τά ἄλλα πράγματα τά ἄπειρα ὁποῦ μέ ἔδειζεν ὁ μον//τεζίνος (τά ὁποῖα
θέλω σέ τά διηγηθῇ μέ καιρόν, μέ τό νά μήν ἠμπορῶ νά σέ τά εἰπῶ τώρα)
μέ ἔδειξε τρεῖς χωρ1τισσαις ὁποῦ ἐπεριπατοῦσαν εἰς ἐκείνους τούς κάμ-
πους, καί εὐθύς ὁποῦ ταῖς εἶδα ἐγνώρισα πῶς ἡ μία ἦτον ἡ ἀσύγκριτος
Δουλτζινέα, καί ᾑ ἄλλαις ᾑ δύω ἦτον ἐκείναις ᾑ ἴδιαις χωρ1τισσαις ὁποῦ
ἦτον τότε μαζῆ της, ὅταν τήν ἀπαντήσαμεν σιμά εἰς τό τοπόσο, καί ἐρώ-
τησα τόν μοντεζίνον, ἄν ταῖς ἐγνώριζε, καί αὐτός μέ ἀπεκρίθη πῶε δέν
ταῖς ἐγνώριζεν, ἀλλά πῶς ὑπελάμβανε νά εἶναι κάποιαις πριντζιπέσσαις,
καί μεγάλαις σιν3ραις γοη̈τευμέναις, καί
πῶς ἦτον ὀλίγαις ἡμέραις ὁποῦ εἶχαν φανῆ εἰς ἐκεῖνα τά λιϐάδια · ὅταν ὁ 145r.
σάντζιος ἄκουσε τόν καϐαλλ2ρην του ὁποῦ ἔλεγεν αὐτό, ἤθελε νά χάςῃ
τόν νοῦν του, καί ἤθελε νά ξεκαρδισθῇ ἀπό τά γέλοια, διότι ἤζευρε πολλά
καλά τήν πλαστήν γοη̈τείαν τῆς Δουλτζινέας, τῆς ὁποίας ὁ γοη̈τευτής ἦτον
αὐτός ὁ ἴδιος καί τότε τό ἐϐεϐαιῶθῃ πῶς ὁ καϐαλλ2ρης του ἦτον ἕξω φρε-

287



Lectura del manuscrito

νῶν, καί τρελλός, καί τοῦ εἶπεν, ἀνάθεμα //τήν ὥραν ὁποῦ ἐκατέϐηκες ἡ
ἀφεντ1 σου σιν3ρε εἰς ἐκεῖνον τόν ἄλλον Κόσμον, καί ἀνάθεμα καί τήν
ὥραν ὁποῦ ἀπάντησες τόν μοντεζίνον, καί σέ ἔφερεν εἰς τοιαύτην κατάςα-
σην, διότι πριχοῦ νά ὑπάγῃς ἐκεῖ κάτω εἶχες τήν γνῶσιν σου τελείαν, καί
ἤσουν ἄξιος νά συμβουλεύσῃς τόν καθ’ἕνα, καί τῶρα ἀφ’οὗ ἐπῆγες ἐκεῖ
κάτω συντυχαίνεις ταῖς μεγαλήτεραις φλυαρίαις ὁποῦ ἠμπορεῖ νά συλο-
γισθῇ τινάς εἰς τόν Κόσμον · ἐγώ μέ τό νά σέ ἠζεύρω τί ἄνθρωπος εἶσαι
σάντζιο, ἀποκρίθη ὁ Δόν //Κισσότης, δέν ψηφῶ τά λόγιά σου, μήτε ἐγώ
δέν ψηφῶ τά λόγια τῆς ἀφεντ1ς σου, λέγει ὁ σάντζιος, καί ἄν θέλῃς λά-
βωσέ με, ἤ ἄν θέλεις σκώτοσέ με, διά τά λόγια ὁποῦ σέ εἶπα, καί συλλο-
γοῦμαι νά σέ εἰπῶ, ἄν δέν διορθωθῇς ἡ ἀφεντ1 σου εἰς τά λόγιά σου ·
ἀμή εἰπές με ἡ ἀφεντ1 σου τώρα ὁποῦ εἴμασθεν ἀγαπημένοι, ἀπό τί ἐγνώ-
ρισες τήν σιν3ρα Δουλτζινέαν καί ἄν σέ ἐσύντυχε; τί σέ εἶπε; καί τί τῆς
ἀποκρίθης; ἐγώ τήν ἐγνώρισα, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, μέ τό νά ἐφο-
ροῦσεν ἐκεῖ//να τά ἴδια ῥοῦχα ὁποῦ εἶχεν ὅταν μέ τήν ἔδειξες ἐσύ, καί τήν
ἐσύντηχα, ὅμως δέν ἀποκρίθη τελείως, μάλιςα ἐγύρισε τήν ῥάχην της, καί
ἔφυγε τόσον ὀγλίγορα, ὁποῦ δέν τήν ἔφθανε μήτε σαΐτα· ἐσυλλογίσθηκε
νά τήν ἀκολουθήσῃ, καί τό ἔκαμνα, ἄν δέν μέ ἐσυμβούλευεν ὁ μοντεζίνος
πῶς ματαίως ἤθελα κοπιάσῃ, καί τό περισσότερον μέ τό νά ἦτον καιρός νά
εὔγω ἀπό τό σπήλαιόν, ἀμή ἐκεῖνο ὁποῦ μέ ἔδωσε περισσοτέρον ἐνόχλησιν,
καί πίκραν ἀνάμεσα εἰς τά πράγ//ματα ὁποῦ εἶδα ἐκεῖ ἦτον, ὅτι εὐρισκόμε-
νος ἐγώ μέ τόν μοντεζίνον εἰς αύτήν τήν ὁμιλίαν, ἦλθε κοντά μου μία ἀπό
ταῖς συντρόφισσαις τῆς Δουλτζινέας, δίχως νά τήν εἰδῶ ἐγώ, καί ἔχουσα τά
μάτ5 της γεμάτα δάκρυα, μέ ταταραγμένην καί ταπεινήν φωνήν μέ εἶπεν
· ἡ σινι3ρα μου Δουλτζινέα φιλεῖ τό χέρι τῆς ἀφεντ1ς σου καί σέ παρακα-
λεῖ νά τῆς κάμῃς τήν χάριν καί νά τῆς μεινύσῃς πῶς εὑρίσκεσαι ἡ ἀφεντ1ς
σου, καί ὅτι μέ τό νά εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἔνδειαν σέ παρακαλεῖ νά τήν
δανείσῃς πέντέξι τιμίνια, ἤ ὅσα θέλεις ἡ ἀφεντ1 σου, ὅτι ἡ ἀφεντ1 της σέ
ὑπόσχεται νά σέ τά εὐχαριςήσῃ τό ὀγλιγορώτερον · ἔμεινα ὕποπτος, καί
ἔκθαμβος ἀκούων-

145v. τας αὐτά τά λόγια, καί γυρίζωντας προς τόν μοντεζίνον, τόν ἐρώτησα ἄν
εἶναι δυνατόν, ὅτι οἱ μεγάλοι ἄνοι̅ γοη̈τευμένοι νά καταντήσουν εἰς ἔνδειαν,
καί πτωχίαν, καί αὐτός μέ ἀποκρίθη, πῶς αὐτός ὁποῦ ὀνομάζεται ἔνδεια
συνηθίζεται εἰς κάθε τόπον, καί πανταχοῦ ἁπλώνει, καί εἰς ὅλους, καί τούς
γοη̈τευμένους δέν τούς ἀλισμονᾶ, καί ἐπειδή καί σέ ζητᾶ ἡ σιν3ρα Δουλ-
τζινέα αὐτά τά ἔξι τιμίνια ἠμπορεῖς νά τῆς τά δώ//σῃς δίχως νά ςοχασθῃς
ἄλλο τίποτα, διότι δίχως ἄλλα θέλει νά εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἀνάγκην ·
ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά τῆς δώσω, ἐπειδή καί δέν ἔχω παράνω ἀπό τέσσερα
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τιμίνια, τἀ ὁποῖα τά ἔδωσα ὁποῦ ἦτον ἐκεῖνα ὁποῦ μέ ἔδωσες ἐσύ σαντζιο
τήν προχθές διά νά τά δῶσω διά ἐλεημοσύνην εἰς τούς πτωχούς, καί τῆς
εἶπα, εἰπέ σιν3ρα τήν κυράν μου πῶς μέ κακοφαίνεται κατά πολλά ὁποῦ
δέν ἠμπορῶ νά τήν βοηθήσω εἰς τήν ἀνάγκην τῆς, καί τῆς δίδω εἴδησιν
πῶς ἐγώ δέν ἠμπορῶ μήτε πρέπει νά χαίρωμαι //καί νά περνῶ καλήν ζωήν
ὤντας ὑςερημένος τῆς νόςιμῆς της θεωρίας, καί πῶς τήν παρακαλῶ κατά
πολλά νά εὐαρεςηθῇ ἡ ἀφεντ1 της νά φαίνεται καί νά συναναςρέφεται
μέ αὐτόν τόν σκλαϐωμένον της τόν καϐαλλ2ρην, νά τήν εἰπῇς πρός τού-
τοις πῶς εἰς ὀλίγον καιρόν θέλει ἀκούσει πῶς ἐγώ ἔκαμα ὄρκον καί τάγμα
ὡς καθώς ἔκαμεν ὁ μαρκέζης τῆς μάντοϐας νά ἐκδικήσῃ τόν ἐξάδελφόν
του τόν πελδοϐίνον, ὅταν τόν ηὗρεν ὁποῦ ἤθελεν νά ζεψυχήσῃ εἰς τήν μέ-
σην τοῦ δάσους ἔτζι θέ//λω κάμει καί ἐγώ καί δέν θέλω ξεφαντώσει, μήτε
θέλω χαρῆ, ἀλλά θέλω περιπατήσῃ εἰς τά τέσσερα μέρη τοῦ Κόσμου, ἕως
ὁποῦ νά τήν γλυτώσω ἀπό αὐτήν τήν γοη̈τείαν · ὅλα αὐτά καί περισσότερα
εἶσαι χρεώςης νά τά κάμῃς εἰς την σιν3ραν Δουλτζινέαν, μέ ἀποκρίθη ἡ
κορασίδα, καί πέρνουσε τά τέσσερα τιμίνια ἀντίς διά νά μέ ἀποχαιρετήσῃ
ἐπήδησε καί ἔφυγεν · ὦ θεέμου εἶπε τότε ὁ σάντζιος φωνάζωντας δυνατά
εἶναι ποτέ δυνατόν νά φανοῦν τοιαῦτα //πράγματα στον Κόσμον, καί νά
ἔχουν τόσην δύναμην οἱ γοη̈τεῖαις, ὁποῦ νά ἐπλάνεσαν τόν καϐαλλ2ρην
μου εἰς μίαν τοιαύτην παράζενην τρέλλαν · συλλογίσου σινι3ρε ποῖος εἶ-
σαι καί φύλαζε τήν τιμήν σου, καί μήν πιστεύεις εἰς ταῖς τρέλλαις ὁποῦ σέ
ἔκαμαν, καί ἔχασες τόν νοῦν σου, μέ τό να μέ ἀγαπᾶς, σάντζιο τά λέγεις
αὐτά, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί μέ τό νά μην ἐδοκίμασες τά τοῦ Κόσμου,
καί κάθε πρᾶγμα ὁποῦ νά ἔχῃ ὀλίγην δυσκολίαν σέ φαίνεται ἀδύνατον,
ὅμως ὡς καθώς προλαϐόντας σέ εἷπα μέ κερόν894 θέλω σέ εἰπῇ κάποια
πράγματα ὁποῦ εἶδα ἐκεῖ κάτω ὁποῦ θέλουν σέ κάμῃ νά πιςεύσῃς ἐκεῖνα
ὁποῦ αὐτοῦ ἐδιηγήθηκα .895

146r.

894Sic. – 895El capítulo termina sin ocupar toda la página, pero curiosamente con el habitual
decorado reclamo –κε que se repite al comienzo de capítulo en la página siguiente.
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Κεφάλαιον κΔ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγοῦνται νόςιμαις παγατέλαις896

Ἐθαύμασεν ὁ πέτρος τόσον διά τήν τόλμην, καί αὐθάδειαν τοῦ σάντζιο,
ὅσον καί διά τήν ὑπομονήν τοῦ Δόν Κισσότη, κάι ἔκρινε πῶς ἀπό τή χαράν
ὁποῦ ἔλαϐε βλέπωντας τήν Δουλτζινέαν του, ἀγκαλά καί γοη̈τευμένην, νά
τοῦ ἐπροείρχουνταν ἐκείνη ἡ γνωςική πολιτεία ὁποῦ ἔδειχνε πῶς νά ἔχῃ
τότε, διότι ἄν δέν ἦτον αὐτό ὁ σάντζιος τόν εἶπε τοιαῦτα λόγια ὁποῦ τόν
ἐτύχανε //δικαίως νά φάγῃ ζυλ5ῖς διά τήν αὐθάδειάν του, καί τοῦ εἶπεν,
ἐγώ σιν3ρ Δόν Κισσότη δέν μέ κακοφαίνεται τελείως ὁποῦ ἔχασα τήν ἡμέ-
ραν, καί ἦλθα μέ τήν ἀφεντ1 σου διότι ἐκέρδησα τέσσερα πράγματα εἰς
αὐτήν, τό πρῶτον εἶναι τό πως ἐγνώρισα τήν ἀφεντ1 σου ὁποῦ τό κρατῶ
διά μεγάλην εὐτυχίαν, τό δεύτερον εἶναι ὁποῦ ἔμαθα ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι
κρυμμένα εἰς αὐτό τό σπήλαιον μοντεζίνου, καί μέ ταῖς μεταϐολαῖς τοῦ
ϝκουαδιανοῦ καί τῆς ῥουϊδέρας,897 ὁποῦ //θέλουν μέ χρησιμεύσει διά τό
ἰσπανικόν ὀϐίδιον ὁποῦ συνθέτζω898, τό τρίτον εἶναι ὁποῦ ἔκαμα τήν γο-
η̈τείαν τοῦ Δουρανδάρτε καί τόν λόγον ὁποῦ εἶπε πρός τόν μοντεζίνον·
ὑπομονή, ὅτι αὐτός ὁ λόγος εἶναι ἕνας τρόπος ὁμιλίας θέλει τόν ἔμαθε
πρίν νά γοη̈τευθῇ ὅταν εὑρίσκωνταν πρός τήν φράντζαν εἰς τόν καιρόν
τοῦ ἰμπερατόρου κάρλου,899 τό τέταρτον εἶναι τό πῶς ἔμαθα βέϐαια τήν
ἀρχήν, καί ῥίζαν τοῦ ϝκουαδιανοῦ ποταμοῦ, ὁποῦ ἕως τώρα κᾀνένας δέν
//τό ἤζευρεν, ἔχεις δίκαιον ἡ ἀφεντ1 σου ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ἄν
σέ βοηθήσῃ ὁ θεός καί σέ δώσουν θέλημα νά τό τυπώσῃς τό βιϐλίον σου
(ὁποῦ τό κρατῶ διά πρᾶγμα ἀμφίϐολον) εἰς ποῖον συλλογᾶσαι νά τό προ-
σφέρῃς; εἰς τήν ἰσπαίαν εὑρίσκονται ἄρχοντες καί μεγάλοι ἄνθρωποι ὁποῦ
νά τό ἀφιερώσω, ἀποκρίθη ὁ πέτρος, δέν εὑρίσκονται πολλοί ἀποκρίθη ὁ
Δόν Κισσότης, καί ὄχι πῶς δέν τούς τυχαίνει, ἀλλά μέ τό νά μή θέλουν νά
τό δεχθοῦν, διά νά

146v. μή γίνωνται χρεῶςαι εἰς τήν ἀντιμισθίαν ὁποῦ τυχαίνει εἰς τόν κόπον τῶν
συγγραφέων · ὅμως ἄς τά ἀφήσωμεν αὐτά κατά τό παρόν, καί ἄς κοιτάζω-
μεν νά εὕρωμεν κᾀνέναν τόπον νά κοιμηθοῦμεν ἀπόψε · ἐδώ κοντά εἶναι
ἕνα ἀσκηταρίον ἀποκρίθη ὁ πέτρος εἰς τό ὁποῖον κατοικᾷ ἕνας ἐρημίτης,
λέγουν πῶς νά ἦτον σολδάτος, καί τόν ἔχουν εἰς καλήν ὑπόληψιν, μάλιςα

896παγατέλαις, con el acostumbrado uso de la sonorización de la -π. español: bagatela, italiano:
bagatella. El capítulo comienza tras la octava línea de la página. – 897Las vueltas del Guadiana
y de la laguna Ruidera. – 898συνθέτω. – 899Carlomagno.
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λέγουν πῶς νά //εἶναι καί ἐλεημονητῆς, καί σιμά εἰς τό ἀσκηταρίον εἶανι
ἕνα μικρόν σπητάκι, ὁποῦ τό ἔκτισε μέ ἐδικά ρου ἔξοδα, καί ἀγκαλά καί
νά εἶναι μικρόν, ὅμως κονεύουν στρατοκώποι ὅταν τύχουν · ἔχει τίποτες
ὄρνιθαις αὐτός ὁ ἐρημήτης ἐρώτησεν ὁ σάντζιος;900 ὀλίγοι ἐρημήτες εὑρί-
σκονται ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ νά μή κρατοῦν, διότι αὐτοί ὁποῦ
εἶναι τώρα δέν εἶναι ὡσάν ἐκείνους ὁποῦ εὑρίσκουνταν ἕναν καιρόν εἰς τήν
αἴγυπτον, ὁποῦ ἐνδύνουνταν ἀπό φοινικόφυλλα, καί ἔτρωγαν ῥίζαις, //καί
νά μήν θαῤῥῆτε πῶς μέ τό νά ἐπαινῶ ἐκείνους τούς παλαιούς, κατακρίνω
αὐτούς τούς νέους, ἀλλά θέλω συμπεράνω πῶς ᾑ μετάνοιαις τῶν τωρινῶν
δέν φθάνουν εἰς τήν σκληρότητα, καί δεινότητα τῶν παλαιῶν, ἀμή μέ ὅλον
τοῦτο ὅλοι εἶναι καλοί · ςέκοντας εἰς αὐτό εἶδαν ἕναν ἄνθρωπον πεζόν
ὁποῦ εἶρχουνταν τρέχωντας πρός τοῦ λόγου τους, κτυπῶντας ἔνα μουλάρι
ὁποῦ ἤτον φορτωμένον μέ κοντάρια, καί φθάνωντας σιμά τους τούς ἐχαι-
ρέτησε καί ἐπέρασε, καί ἐπῆγαι//νεν εἰς τήν ςράταν του, πρός τόν ὁποῖον
εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, γαλαντόμο ςαμάτησε νά ἰδοῦμεν τί ἄνθρωπος εἶσαι,
καί τί εἶναι τό αἴτιον ὁποῦ πηγαίνεις τόσον βιαςικά;901 ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά
σταματήσω σιν3ρε, ἀποκρίθη ἐκεῖνος, διότι τά ἅρματα αὐτά ὁποῦ βλέπεις,
αὔριον θέλουν νά ἔμπουν εἰς πρᾶξιν, καί διά τοῦτο δέν ἠμπορῶ νά ἀργή
σω, ἀμή ἄν ἀγαπᾷς νά μάθῃς διά ποίαν αἰτίαν τά πηγαίνω ἀπόψε, ἔχω
κατά νοῦν νά μείνω εἰς μίαν ὀςαρίαν, ὁποῦ εἶναι // παρέκει ἀπό τό ἀσκη-
τήριον, καί ἀνίσως καί πηγαίνετε καί ἡ ἀφεντ1 σας πρός ἐκεῖνο τό μέρος
θέλετε μέ εὕρῃ ἐκεῖ, καί θέλω πῶς διηγηθῆ πράγματα ἀζιοθαύμαςα, καί
ἔχετε ὑγιείαν · καί ἄρχησε πάλιν νά κτυπᾶ τό μουλάρι · ἀκούωντας αὐτό ὁ
Δόν Κισσότης, καί μήν ἔχωντας καιρόν νά τόν ἐρωτήσῃ ποῖα ἦτον ἐκεῖνα
τά ἀζιοθαύμαςα πράγματα, ἀποφάσισε νά ὑπάγῃ νά φθάσῃ εἰς ἐκείνην τήν
ὀςαρίαν, μέ τό νά ἦτον ἄνθρωπος περίεργος εἰς τό νά μάθῃ νέα πράγματα,
//καί καϐαλλικεύωντας εὐθύς ἐμίσευσαν, καί ἐπῆγαν εἰς τήν ὀσταρίαν, καί
εἰς τήν ςράταν ἀπάντησαν ἕνα παιδί, τό ὁποῖον εἶχεν εἰς τόν ὧμον του ἕνα
σπαθί, καί εἶχε καί ἕνα κομπόδεμα,
εἰς τό ὁποῖον εἶχε τά ῥοῦχά του μέσα, διότι ἐπάνω του ἐφοροῦσε μίαν προ- 147r.
βατόγουναν καί ἀπό κάτω τό ὑποκάμισσον · τά καλτζούνιά του ἦτον μετα-
ζοτά, καί τά πουπούτζιά του ἦτον σαρίφικα, καί θέ νά ἦτον ὡς δεκαοκτῶ
δεκαεννέα χρονῶν, πρόσχαρον εἰς τό πρόσωπον, καί ὡς καθώς ἐφαίνουν-
ταν θέ νά ἦτον κατά τι μαθηματικός, καί ἐπεριπατοῦσε τραγουδῶντας κά-
ποιους ςίχους, //διά νά ἐλαφρόσῃ τό βάρος καί τόν κόπον τῆς ςράτας, ἀπό

900El signo de interrogación, como es muy frecuente, va propiamente fuera de la pregunta. –
901La interrogación queda fuera de la pregunta directa, como en otras ocasiones.
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τούς ὁποίους ςίχους ἄκουσαν καί αὐτοί δύω, καί τούς ἔμαθεν ἐκτίθου ὁ
πέτρος, οἱ ὁποῖοι εἶναι αὐτοί902
Ὁ πρώτος ὁποῦ τό ἐσύντυχεν ἤτον ὁ Δόν Κισσότης, λέγωντάς του ἡ

ἀφεντ1 σου γαλαντόμο περιπατεῖς πολλά ἐλαφρά, καί εἰπές μας σέ πα-
ρακαλοῦμεν ποῦ πηγαίνεις; τό παλικαράκι τοῦς ἀποκρίθη εἰς αὐτόν τόν
τρόπον, ἡ αἰτία τοῦ ἐλαφρῶς περιπατεῖν εἶναι ἡ ζέςη, καί ἡ πτοχεῖα, καί
πηγαίνω εἰς τόν //πόλεμον · ἐνδέχεται ἀπό τήν ζέςην νά περιπατῇς ἐλα-
φρά, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ὄχι ἀπό τήν πτοχείαν · ἐγώ σιν3ρε,
ἀποκρίθη τό παλικαράκι ἔχω ἕνα τζακτζίρι μεταξένιον εἰς αὐτό τό κομ-
πόδεμα, καί ἀνίσως καί τό φορέσω τό χαλνῶ, καί ὕστερον δέν ἔχω μαζί
νά ςολισθῶ εἰς τό Κάστρον, μήτε ἄσπρα δέν ἔχω νά ἀγοράσω ἄλλο, καί
τόσσον διά αὐτό, ὅσον καί διά τήν ζέςην . περιπατῶ τοιούτης λογῆς, ἕως
ὁποῦ νά φθάσω μίαν συντροφίαν, ἡ ὁποῖα δέν εἶναι πολλά μα//κρυά ἀπό
ἐδώ, καί θέλω γένη καί ἐγώ σολδάτος, καί τότε θέλω εὕρη κᾀνένα ἄλογον
διά νά ὑπάγω παρεμπρός, ἕως ὁποῦ νά ἐμποῦμεν εἰς τό καράϐι, εἰς τήν
καρτάγενην903, διότι ἔχω μεγάλον πόθον νά δουλεύσω τόν βασιλέα · μέ
ἀρέσει ὁ σκοπός σου, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί νά ἠζεύρῃς πῶς
δέν εἶναι ἄλλο πρᾶγμα μέ τιμιώτερον, καί ὠφελιμότερον παρά νά δουλεύῃ
τινάς πρῶτον τόν θεόν, καί δεύτερον τόν βασιλέαν του, καί αὐθέντην του,
μάλιςα εἰς τήν ἄ//σκησιν τῶν ἁρμάτων, διά μέσου τῶν ὁποίων ἀποκτῶν-
ται, ἄν δέν εἶναι περισσότερα πλούτῃ, κᾄν περισσότερην τιμήν, διά μέσου
τῶν ϝραμμάτων, ὡς καθώς ἐγώ τό εἶπα ἄλλαις πολλαῖς φοραῖς · καί ἐτοῦτο
ὁποῦ θέλω νά σέ εἰπῶ τῶρα νά τό κρατῇς καλά εἰς τόν νοῦν σου, ὅτι θέ-
λεις σέ εἶναι διά μεγάλον ὤφελος καί παρηγορίαν εἰς τά βάσανά σου, καί
κόπους, τό ὁποῖον εἶναι νά ζεμα-

147v. κρύνῃς ἀπό τήν φαντασίαν σου, ἀπό τό νά συλλογᾶσαι τά ἐναντία συμβε-
βηκότα, ὁποῦ ἠμποροῦν νά συννέϐουν, ὁποῦ τό χειρότερον ἀπό ὅλα εἶναι
ὁ θάνατος, καί ὅταν αὐτός εἶναι καλός, τότε εἶναι τό καλήτερον· τόν ἰού-
λιον τόν Καίσαρα904, ἐκεῖνον τόν ἀνδρικώτατον ἰμπερατόρο τῆς ῥῶμης τόν
ἐρώτησαν ποῖος ἦτον ὁ καλλήτερος θάνατος καί αὐτός ἀποκρίθη πῶς ἦτον
ὁ αἰφνίδιος,//ὁ ἀπροστόχαςος, καί ἀπρόϐλεπτος · καί ἀγκαλά καί νά ἀπο-
κρίθη ὁ ἀσεϐής καί μακρά ἀπό τήν ἀληθηνήν θεογνωσίαν μέ ὅλον τοῦτο
εἶπε καλά, διά νά μήν γρικά τινάς τόν ἀνθρώπινον πόνον, διότι κατά τό τε-
ρένζιον905 καλλήτερος εἶναι ἀποθαμένος σολδάτος εἰς τόν πόλεμον, παρά

902El escriba, dibuja aquí una de sus marcas acostumbradas de punto final, y deja las dos líneas
siguientes vacías correspondiendo a cuatro versos del original: «a la guerra me lleva / mi nece-
sidad; / si tuviera dineros, / no iría en verdad. – 903Cartagena. – 904Julio César. – 905Terencio.
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ζωντανός καί ὑγιής εἰς τό φυγίον, καί τόσον περισσότερον γίνεται περίφη-
μος ὁ σολδάτος, ὅσον εἶναι ὑπήκοος εἰς τόν καπετάνον του, καί ἀνίσως καί
γυρίσει εἰς αὐτήν τήν τιμήμένην γύμνα//σιν μέ ὅλον ὁποῦ εἶναι γεμάτος πλη-
γαῖς, κουτζός, ἤ κουλός, κᾄν ἡ τιμή δέν θέλει τοῦ λείψει καί τοιαύτη τιμή
ὁποῦ νά μήν ἠμπορεῖ νά σου τήν μικραίνῃ ἡ πτωχεῖα καί ἔνδεια, πόσῳ μᾶλ-
λον ὁποῦ τώρα ἔγινε προςαγή νά ἰατρεύουν τούς χωλούς, καί λαϐωμένους
σολδάτους, ὅτι δέν εἶναι καλόν πρᾶγμα νά κάμωμεν μέ αὐτούς ἐκεῖνο ὁποῦ
κάμνουν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐλευθερώνουν τούς σκλάϐους τους, ὅταν γεράζουν
καί δέν ἠμποροῦν νά δουλεύσουν, καί εὐγάζωντάς τούς ἀπό τό σπῆτι μέ
τήν ἐπωνυμίαν //τῆς ἐλευθερίας τούς κάμνουν σκλάϐους τῆς πεῖνας, ἀπό
τήν ὁποίαν δέν ἠμποροῦν ἀλλέως νά ἐλευθερωθοῦν παρά μέ τόν θάνατον
· καί κατά τό παρόν δέν θέλω νά σέ εἰπῶ ἄλλο παρά νά καϐαλλικεύσῃς
ὀπίσω είς αὐτό τό ἄλογόν μου ἕως εἰς τήν ὀςαρίαν, καί ἐκεῖ θέλει δειπνή-
σεις μαζῆ μου, καί τό ταχύ θέλεις ὑπάγει εἰς τήν ςράταν σου, ὁποῦ ὁ θεός
νά σέ δώσῃ καλόν κατευώδιον ὡς καθώς τυχαίνει εἰς τόν καλόν σου πό-
θον · τό παλικάρι δέν το ἐκαλοφάνη τόσον διά //τήν περιποίησιν ὁποῦ τόν
ἔκαμεν, καί ἤθελε νά τόν βάλῃ καϐαλλάρην ὅσον διά τόν δεῖπνον ὁποῦ
τόν ἔταξε, καί περιπατῶντας ὡς μισσύ ὥραν ἔφθασαν εἰς τήν ὀςαρίαν, καί
ἀκόμη δέν εἶχαν καλοέμπει εἰς αὐτήν, καί εὐθύς ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης
τόν κάπηλαν, διά ἐκεῖνον ὁποῦ εἶχε τό μουλάρι φορτωμένον μέ τά κοντά-
ρια, καί ἐκεῖνος τόν ἀποκρίθη πῶς ἦτον εἰς τό ἀχοῦρι, καί ἔδενε τό μουλάρι
· τό ἴδιον ἔκαμε καί ὁ σάντζιος μέ τόν πέτρον, δένωντας εἰς τόν καλλήτερον
τόπον // τόν ῥοντζινάντε.

148r.

Κεφάλαιον κε:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυνέϐηκαν
εἰς τήν ὀςαρίαν906

Δέν ἠμποροῦσε νά σταθῇ ὁ Δόν Κισσότης ὅσον ὁποῦ νά μήν ἀκούσῃ καί
νά μάθῃ τά ἀζιοθαύμαςα πράγματα ὁποῦ τό ὑποσχέθῃ
ἐκεῖ ὁ εἶχε907 τό μουλάρι φορτωμένον μέ τά ἅρματα, καί διά τοῦτο ἐπῆγε
νά τόν εὕρῃ ἐκεῖ ὁποῦ τοῦ εἶχεν εἰπῆ ὁ κάπηλας πῶς εἶναι, καί εὑρίσκων-

906El capítulo 25 comienza en página recto y el texto propiamente comienza dejando libres unas
ocho o diez líneas. – 907Parece que falta algo: ἐκεῖνος ὁποῦ εἶχε.
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τάς τον τοῦ εἶπε νά τόν εἰπῇ διά ἐκεῖνο ὁποῦ τόν ἐρώτησεν εἰς τήν ςράταν
· ἐκεῖνος τοῦ ἀποκρίθη πῶς // δέν ἠμπορεῖ νά τοῦ διηγηθῇ ἐπάνο εἰς τό
ποδάρι, ἀλλά τόν εἶπε νά τόν ἀφήσῃ ἕως ὁποῦ νά καλοθέσῃ τό μουλάρι
του · ὁ Δόν Κισσότης δέν ἠθέλησε νά τόν ἀφήσῃ ἀλλά ἐπίεσε νά τόν βοη-
θήσῃ διά νά κάμῃ ὀγλιγωρότερα, καί ἐκοσκίνησεν αὐτός τό κριθάρι ὁποῦ
ἤθελε νά δωσῃ τό μουλάρι καί τοῦ ἔφερε καί ἄχυρα, τό ὁποῖον βλέπων-
τάς τό ἐκεῖνος ἀποφάσισε μέ καλήν του θέλησιν νά τόν δώσῃ ὅ,τι καί ἄν
ἐγύρευεν, καί καθίζωντας εἰς ἕνα μακρύ σκαμνί ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ ὁμοῦ //καί
ὁ Δόν Κισσότης σιμά του, καί ἔχωντας ἀκροατή τόν πέτρον, τό παλικάρι
ὁποῦ ἀπάντησαν εἰς τήν ςράταν, τόν σάντζιον, καί τόν κάπηλαν, ἄρχησε
τοιοῦτης λογῆς· 908

Ππρέπει909 νά ἠζεύρετε ᾑ ἀφεντ1ς σας πῶς ἕνας ϝκοϐερνάτορας μιᾶς χῶ-
ρας ὁποῦ εἶναι μακράν ἀπό ἐδώ ἕως τέσσερες ὥρες, ἔχασεν ἕνα γομάρι
διά μέσου τῆς πονηρίας μιᾶς δούλης του ὁποῦ εἶναι πρᾶγμα κατά πολλά
πεγάλον, καί ἀγκαλά καί αὐτός ὁ γκοϐερνάτορας910νά ἐπάσχησε μέ κάθε
τρό//πον νά ἔϐαλε κάθε ἐπιμέλειαν, μέ ὅλα τοῦτα ἐςάθη ἀδύνατον νά τό
εὕρῃ · θέλει νά ἦτον ὥς δεκαπέντε ἡμέραις ὁποῦ ἔλειπε τό γομάρι, καί
ςέκωντας αὐτός εἰς τό φόρον, ἦλθεν ἕνας ἄλλος γκοϐερνάτορας ἀπό τό
ἴδιον χωρίον, καί τοῦ εἶπε · δός μέ σιν3ρε συγχαρίκια διότι τό γομάρι σου
εὑρέθη, ἐγώ σέ ὑπόσχομαι νά σέ δώσω πολλά συγχαρίκια τοῦ ἀποκρίθη
ἐκεῖνος, μόνον εἰπέ με πρῶτον ποῦ εὑρέθη τό γομάρι. σήμερον τό ταχύ τό
εἶδα ἐπάνω στο βουνόν τόν ἀποκρίθη

148v. ὁ ἄλλος δίχως τό σαμάρι, καί ἠθέλησα νά τό π1σω, ἀμή αὐτό ἔγινε τό-
σον ἄγριον ὁποῦ ὅταν ἐπλησίασα κοντά του, αὐτό εὐθύς ἔφυγε, καί ἐπῆγε
μέσα εἰς το δάσος, καί ἄν ἀγαπᾶς πᾶμε οἰ δύω μας νά τό εὕρωμεν · θέλεις
μέ κάμῃ μεγάλην χάριν τοῦ ἀποκρίθη ἐκεῖνος ὁποῦτό ἔχασεν,εἰς κοντολο-
γίαν [εςάθηκαν]911ἐσυκώθηκαν οἱ δύω γκοϐερνάτοροι πεζοί, καί ἐπῆγαν
ἀγάλ5 ἀγάλ5 καί ἀνέϐηκαν εἰς //τό βουνόν, καί ἔφθασαν εἰς τόν τόπον
ὁποῦ εἶχεν ἰδῆ ἐκεῖνος ὁ ἄλλος τό γομάρι, καί ἐκοίταζαν πανταχοῦ, ἀμή
δέν εἶδαν πουθενά τό γομάρι · βλέπωντας λοιπόν πῶς δέν ἐφαίνουνταν
εἶπεν ἐκεῖνος ὁποῦ τό εἶχεν ἰδῇ πρός τόν ἄλλον, ἄκουσε σιν3ρε ἐγώ ἐσυλ-
λογίσθηκα ἕναν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἠμποροῦμεν δίχως ἀμφιϐολίαν νά
εὕρωμεν τό γομάρι, ἄν καί νά ἦτον κρυμένον ὑπό κάτω εἰς τήν γῆν, ἐγώ
ἠζεύρω νά γκαρίζω πολλά καλά, καί ἀνίσως καί ἠζεύρεις καί ἐσύ π1σε
πῶς τό ηὕραμεν //τό γομάρι, ἐγώ πιςεύω πῶς μήτε τά ἴδια γομάρια νά μήν

908Media línea libre. – 909Error. Ππ – 910ϝκοϐερνάτορας /γκοϐερνάτορας – 911Tachadura
por error.
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ἠμποροῦν νά γκαρίσουν ὡσάν ἐμένα ἀποκρίθη ὁ ἄλλος · τώρα θέλομεν τό
ἰδῇ τοῦ εἶπεν ὁ ἄλλος διότι ἐγώ ἐσυλλογίσθηκα νά ὑπάγῃς ἐσύ ἀπό τό ἕνα
μέρος τοῦ βουνοῦ, καί ἐγώ ἀπό τό ἄλλο, καί νά τριγυρίσωμεν ὅλο καί νά
γκαρίσωμεν κάθε λογῆς ὁ τι εἶναι ἀδύνατον νά μήν μᾶς ἀκούσῃ τό γομάρι,
καί νά μήν μᾶς ἀποκριθῇ, ἐχωρίσθηκαν καί ἐπῆγαν ὁ ἕνας ἀπό ἕνα μέρος,
καί ὁ ἄλλος ἀπό ἄλλο, καί κατά τύχην ἐγκάρί//σαν καί οἱ δύω εἰς ἕνα καί
τόν αὐτόν καιρόν, καί ἐγελάσθηκαν καί οἱ δύω τους ἀπό τήν φωνήν τους,
καί ἐγύρευαν ἕνας ἀπό τόν ἄλλον τους θαῤῥῶντας πῶς εὕραν τό γομάρι·
καί ὅταν ἐσυναπαντήθηκαν εἶπεν ἐκεῖνος ὁποῦ εἶχε χάσει ἐγώ βεϐαιώτατα
κουμπάρε ἐθαῤῥοῦσα πῶς νά εἷναι χωρίς ἄλλο τό γομάρι μου, δέν ἦτον τό
γομάρι σου κουμπάρε ἀποκρίθη ὁ ἄλλος, ἀλλά εἶμουν ἐγώ ἀληθινά ὡς κα-
θώς εἶπες πολλά καλά, ἠζεύρεις καί γκαρίζεις τοῦ λέγει ὁ ἄλλος, καί νά μέ
πιςεύσῃς //πῶς δέν ἔχει κᾀμμίαν διαφοράν ἡ φωνή σου ἀπό τοῦ γομαρίου
τούς ἴδιους ἐπαίνους καί
ἐγκώμια ἀποκρίθη καί ὁ ἄλλος, λέγωντάς τον ἡ ἀφεντ1 σου πιςεύω σιν-
3ρε νά μέ περνᾷς μάλιςα εἰς κάτι τί περάνω, καί περισσότερον πρέπει εἰς
τήν ἀφεντ1 σου παρά εἰς ἐμένα μέ τό νά εἶναι ἡ φωνή σου μεγαλήτερη, καί
ἰσχυτικώτερη ἀπό τήν ἐδικήν μου, καί τέλος πάντων ἐγώ ὁμολογῶ πῶς
μέ ὑπερϐαίνεις, καί πῶς μέ ἐνίκησες · ἐγώ λοιπόν ἀπό τώρα καί ἐμπρός
ἀποκρίθη ὁ νοικο//κύρης τοῦ γομαρίου θέλω κρατῆ τοῦ λόγου μου πῶς
νά ἠζεύρω κάτιτί, ἐπειδή καί ἔχω μίαν χάριν διότι ἐγώ ποτέ δέν ἐπίςευα νά
σέ ὑπερϐαίνω εἰς τό γκάρισμα · λέγωντας αὐτό ἀνεχώρησαν ἐκ-
δευτέρου, καί ἄρχησαν παλίν νά γκαρίζουν, καί κάθε ὥραν ἐγελ7ῦνταν, 149r.
καί εἴρχουνταν, καί ἀνταμώνουνταν, καί πάλιν ἀνεχωροῦσαν, ἕως ὁποῦ
ἐγύρισαν ὅλον τό βουνόν, καί τέλος πάντων ἐπῆγαν καί τό εὕραν εἰς τό
πλέον πεκνώτερον912 μέρος τοῦ δάσους καταφαγωμένον ἀπό τούς λί-
κους, καί εὐθύς ὁποῦ τό εἶδαν ὁ νοικοκύρης του εἶπεν, καλά ἐθαυμάζου-
μουν ἐγώ πῶς δέν ἀποκρίνουνταν το γομάρι μου// διότι ἄν δέν ἦτον ψώ-
φιον βεϐαιώτατα ἤθελεν ἀποκριθῇ εἰς τά γκαρίσματά μας, ἀμή ἐπειδή καί
σέ ἄκουσε ὁποῦ ἀγκάριζες μέ τόσην νοςιμάδα σιν3ρ κουμπάρε, δέν μέ κα-
κοφαίνεται ὁποῦ ἔχασα τήν ἡμέραν μου, καί ἔκαμα τόν κόπον εἰς τό νά
γυρεύω τό γομάρι μου, ἀγκαλά καί νά τό εὗρα ψώφιον, τήν ἴδιαν γνώμην
ἔχω καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ ἄλλος, καί μέ αὐτό ἐγύρισαν εἰς τό σπῆτι πικραμέ-
νοι, καί βραχν5σμένοι, καί ἐδιηγήθηκαν εἰς τούς γειτώνους τους, καί εἰς
//τούς φίλους τους ἐκεῖνα ὁποῦ τούς ἐσυνέϐηκαν, ἐπαινοῦντας ἕνας τόν
ἄλλον ταῖς χάραις τους, καί αὐτά τά νέα μαντάτα ἐκηρύχθηκαν εἰς ὅλα τά

912Sic.

295



Lectura del manuscrito

περίχωρα, ἀμή ὁ διάϐολος ὁποῦ ποτέ δέν ἡσυχάζει ἀλλά πάντοτε πάσχει
νά βάλλῃ σκάνδαλα, καί μάχαις ἔκαμε καί ὅταν ἔϐλεπαν οἱ ἄνοι̅ ἀπό τά
ἄλλα χωρία κᾷνέναν ἀπό ἐκεῖνο τό χωρίον, ἄρχιζαν καί ἀγκάριζαν, σχε-
δόν περιγελῶντας τους [ὁποῦ πολλαῖς φοραῖς913] καί εἰς τόσον ἔφθασεν
αὐτός ὁ χορατᾶς καί περιγέλοιον, //ὁποῦ πολλαῖς φοραῖς ἔγιναν, καί πόλε-
μος ἀναμεταζύ τους, δίχως νά φοϐοῦνται ἀπό τόν βασιλέα ἤ ἀπό κᾀνέναν
ἄλλον ἐζουσιαςήν, καί πιστεύω πῶς αὔριον, ἤ μεθαύριον θέλουν νά εὔ-
γουν εἰς τόν κάμπον οἱ χωριανοί μου, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπό τό χωρίον τῶν
γκοϐερνατόρων, ἐναντίον εἰς ἕνα ἄλλον χωρίον ὁποῦ εἶναι μακρά ὡς δύω
ὥραις ἀπό τό ἐδικόν μας, τοῦ ὁποίου, οἱ ἄνθρωποι μᾶς κατατρέχουν πε-
ρισσότερον ἀπό τά ἄλλα χωρία, καί διά νά εὔγωμεν ἁρματωμένοι κα//λά
εἰς τό πόλεμον πηγαίνω αὐτά τά κοντάρια ὁποῦ εἴδετε · αὐτά εἶναι τά νέα
μαντάτα ὁποῦ σας ὑποσχέθηκα νά διηγηθῶ, καί ἀνίσως καί δέν σᾶς φαί-
νονται ἀζιοθαύμαςα ὡς καθώς σας εἶπα, ἐγώ ἄλλα δέν ἠζεύρω καί μέ αὐτό
ἐτείωσεν914τήν ὁμιλίαν του· 915

Ἐπάνω εἰς αὐτό ἐμπῆκε μέσα εἰς τήν ὁςαρίαν ἕνας ἄνθρωπος ἐνδυμένος
μέ ζαρκαδοπέτζια, καί εἶπε μεγαλοφώνως · κύρ κάπηλα ἔχεις ἐδώ κᾀνέναν
τόπον νά βάλλωμεν τόν πίθηκα τόν μάντιν, καί ταῖς κούκλαις τῆς ἐλευθε-
ρίας τῆς μελισένδρας916 ὁποῦ ἔχω ἐδώ μαζῆ

149v. μου · ὁ κάπηλας ἀκούωντας τήν φωνήν ἐκείνου ὁποῦ τόν ἔκραζε, καί ἐρω-
τοῦσε ἄν θέλῃ τόπον, εὐθύς ἐγνώρισε ποῖος ἦτον, καί ἀποκρινόμενος εἶ-
πεν καλῶς ὄρισες μαστροπέτρε ἀμή ποῦ εἶναι ὁ πύθηζ,917καί ᾑ κοῦκλαις;
ἐδώ σιμά εἶναι εἶπεν ὁ μαςροπέτρος, μόνον ἐγώ ἦλθα ἐμπροςά διά νά ἰδῷ
ἄν εἶναι τόπος νά κοιμιθοῦμεν ἀπόψε ἐδώ · καλῶς νά ὀρίσετε, τοῦ ἀπο-
κρίθη//ὁ κάπηλας, φέρε καί τόν πίθηκα ὁτι918 ἀπόψε εἶναι προσώπατα εἰς
τήν ὀσταρίαν ὁποῦ θέλουν πληρώσει διά νά τά ἰδοῦν, καί νά τούς δείξῃ
καί αὐτός τήν τέχνην του · πάγω λοιπόν νά κινήσω τό ἁμάζι εἶπεν ὁ μα-
ςροπέτρος, εἰς τό ὁποῖον εἶναι ὁ πύθηζ, καί λέγωντας αὐτό εὐθύς εὐγῆκεν
ἀπό τήν ὀςαρίαν, καί ἐπῆγεν, ὁ Δόν Κισσότης ἐρώτησε τόν κάπηλαν, ποῖος
ἦτον ἐκεῖνος ὁ μαστροπέτρος, καί ἐκείναις οἱ κοῦκλες καί ὁ πήθηζ ὁποῦ
εἶχε μαζή του, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ κάπηλας, αὐτός σιν3ρε εἶναι
ἔνας περί//φημος κουκλαμπάζης, ὁ ὁποῖος ἔχει κάμποσες ἡμέραις ὁποῦ
περιπατεῖ εἰς αὐτά τά περίχωρα τῆς μαντζίας, καί ἀραγόνας919, καί παίζει
μέ αὐταῖς ταῖς κούκλαις ἕνα παιγνίδι ἐπάνω εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς μελι-

913Tachadura. – 914Error por ἐτελείωσεν. – 915Aquí el escriba pone el detalle de fin de capítulo
y hace punto y aparte. – 916Los títeres del retablo de Melisendra. – 917πύθηζ/ πύθηκας. –
918Con mucha frecuencia encontramos la falta de acento. – 919La Mancha y Aragón.
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σανδρίας920 ὁποῦ τοῦ ταῖς ἔδωσεν ὁ Δόν γαΐφερος, καί εἶναι μία ἀπό ταῖς
πλέον εὔμορφαις καί καλαῖς ἱςορίαις ὁποῦ ἀπομερικόν καιρόν καί ἐδώθε
ἐφάνηκαν εἰς αὐτό τό βασίλειον ἔχει παρομοίως μαζῆ του ἕναν πύθηκα
ὁ ὁποῖος εἶναι κατά πολλά ἐπιτήδειος, διότι ἄν τόν ἐρωτήσουν //κᾀνέναν
λόγον, ςέκει μέ προσοχήν εἰς τές ἐρωτήσεις, καί εὐθύς πηδᾶ εἰς ὤμους τοῦ
ἀφεντός του καί πλησιάζωντας τό ςόμα του εἰς τό ἀφτί του, τοῦ δίδει τήν
ἀπόκρισιν τοῦ ἐρωτήματος καί ὕςερον ὁ μαςροπέτρος τόν φανερώνει, καί
λέγει περισσότερον τά ἐπερασμένα παρά τά μέλλοντα, καί ἀγκαλά καί νά
μήν ἀληθεύει εἰς ὅλα, ὅμως τά περισσότερα τά μαντεύει, εἰς τρόπον ὁποῦ
μᾶς κάμει καί πιςεύομεν, πῶς νά ἔχῃ μέσα του τόν διάϐολον · πέρνει δύω τι-
μίνια εἰς κάθε ἐρώτησιν ἀνίσως καί δώσῃ //τήν ἀπόκρισιν, καί λέγουν πῶς
αὐτός ὁ μαστροπέτρος νά εἶναι πλουσιώτατος, τζελεπής921 καί ἐχλιζάκης,
ἔφθασεν ὡς τόσον καί ὁ μαςροπέτρος μέ ἕνα κοτζί, εἰς τό ὁποῖον εἶχε ταῖς
κούκλαις καί τόν πύθηκα δίχως οὐράν μέ ἄλυσον εἰς μήν μέσην, καί εὐθύς
ὁποῦ τόν εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐρώτησεν εἰπές με κύρ μάντη τί ὀψάρι
εἶναι καλλήτερον διά λόγου μας ὁ μαστροπέτρος τοῦ ἀποκρίθη καί τόν εἶ-
πεν, σιν3ρ αὐτό τό ζῶον δέν ἀποκρίνεται διά τά μέλλοντα, ἀλλά κατάτι
διά //τά παρελθόντα, καί διά τά παρόντα · ἐγώ ὅσον μέν διά λόγου μου,
εἶπεν ὁ σάντζιος δέν ἔδιδα οὔτε
ἕνα ἄσπρον διά νά μέ εἰπῇ τά ἀπερασμένα, διότι εἶναι μεγάλη τρέλλα, 150r.
ἐπειδή καί ποῖος ἠζεύρει ἐκεῖνα ὁποῦ ἔπαθα καλήτερα ἀπό λόγου μου,
ὅμως ἐπειδή καί ἠζεύρω τἀ ἐνεςῶτα νά ὁποῦ τοῦ δίδω ἐγώ δύω τιμίνια,
καί ἄς μέ εἰπῇ τί κάμει τώρα ἡ ϝυναῖκα μου ἡ τερέζια · ὁ μαστροπέτρος δέν
ἠθέλησε νά πάρῃ τά ἄσπρα, λέγωντας ἐγώ δέν θέλω πάρῃ τά ἄσπρα, ἕως
ὁποῦ νά εἰδῶ τί μέ λέγει ὁ πήθηκας// καί κοιτάζοντας922 πρός αὐτόν ἐκτύ-
πησε τόν ὤμον του δύω φοραῖς, καί εὐθύς ὁ πύθηξ923 ἐπήδησεν ἐπάνω εἰς
τόν ὤμον του καί τόν ἐσύντυχεν εἰς τό αὐτό ὡς ἕνα πιςεύω, καί πηδῶντας
πάλιν κάτω ἐσυκώθη εὐθύς ὁ μαςροπέτρος, καί ἐπῆγε καί ἐγονάτισεν ἔμ-
προσθεν εἰς τόν Δόν Κισσότην καί ἀγκαλ1ζωντας τά δύω του τά ποδάρια
εἶπεν, ἐγώ ἀγκαλ1ζω αὐτά τά δύω ποδάρια με τήν ἴδιαν θερμότητα καί
ἀγάπην ὁποῦ ἤθελα ἀγκαλ5σθῇ ταῖς δύω κολῶναις τοῦ ἡρακλέως, //ὦ ἀν-
δρεῖε, καί περίφημε ὁποῦ ἀνάςησες τήν λεληθησμένην924πλανωμένην κα-
βαλλ6ρίαν, ὦ οὐδέποτε ὡς οὐδεῖς ἐπαινεθείς καϐαλλ2ρηΔόνΚισσότη τῆς
μαντζίας, τόλμη τῶν ὀλιγοψύχων, βακτηρία ἐκείνων ὁποῦ κινδυνεύουν νά
πέσουν, χεῖρ βοηθείας τῶν πεπτοκότων, λιμήν, καί καταφύγιον ὄλων τῶν

920Melisendra, rescatada por sumarido DonGaiferos. – 921Marca de sonorización de la π. (turco
çelebi). – 922Sic. – 923Sic. – 924ἀλησμονημένην en el manuscrito rumano.
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δυςυχισμένων · ἐθαύμασεν ὁ Δόν Κισσότης ὁμοίως καί ὅλοι οἱ ἐπίλοιποι,
ἀκούωντας τά λόγια τοῦ πέτρου, ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε λέγωντας καί ἐσύὦ
καλέ ὁ//πλοφόρε τοῦ καλλήτερου καϐαλλ2ρου τοῦ Κόσμου χαῖρε, ὁτι925ἡ
καλή σου ϝυναῖκα ἡ τερέζια τούτην τήν ὥραν ςέκει καί βουρτζίζει λινάρια,
καί διά μεγαλήτερον σημεῖον ἔχει σιμά της ἕνα γυαλί κρασί διά ἐλάφροσιν
τοῦ κόπου, αὐτό ἀληθινά τό πιςεύω εἶπεν ὁ σάντζιος, διότι αὐτή εἶναι μία
ἁγία ϝυναῖκα, καί ἄν δέν ἦτον ζηλ1ρα, δέν τήν ἄλλαζα μέ τήν ϝιγαντέσ-
σαν τήν Ἀνδανδόναν, ὁποῦ ὡς καθώς λέγει ὁ καϐαλλ2ρης μου εἶναι μία
μεγάλη, καί τιμημένη σιν3ρα · τώρα//ἀληθινά λέγω καί ἐγώ, εἶπεν ὁ σάν-
τζιος πῶς ὅποιος διαϐάζει πολλά καί περιπατεῖ εἰς πολλούς τόπους βλέπει
πολλά, καί μαθαίνει πολλά · αὐτό τό λέγω ἐπειδή καί ποῖος ἠμποροῦσε νά
μέ καταπείσῃ πῶς νά εὑρίσκωνται εἰς τόν Κόσμον πύθηκες ὁποῦ νά μαν-
τεύουν ὡς καθώς ἐγώ τό εἶδα μά τά ἴδιά μου μάτ5 · διότι ἐγώ εἶμαι ὁ ἴδιος,
Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας ὁποῦ εἶπεν αὐτό τό καλόν ζῶον, ἀγκαλά καί
νά μέ ἐπαίνεσε κατάτι κατά τήν ἀξίαν μου, ἄν εἶχα καί ἐγώ ἄσπρα (εἶπε
τό ἄλλο παλι//κάρι ὁποῦ εἶχεν ἀπαντήσει ὁ Δόν Κισσότης εἰς τήν ςράταν)
ἤθελα ἐρωτήσῃ τόν κυρ πύθηκα

150v. νά μέ εἰπῆ ἐκεῖνο ὁποῦ θέλει νά μέ συνέϐῃ εἰς αὐτό τό ταξίδι, πρός τόν
ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ πέτρος, ἐγώ σᾶς εῖπα, πῶς αὐτό τό ζώον δέν μαντεύει
διά τά μέλλοντα, ὁτι ἄν ἀποκρίνουνταν δέν ἦτον ἀνάγκη διά ἄσπρα, ἐπειδή
καί διά τήν ἀγάπην τοῦ σιν3ρ Δόν Κισσότη ἤθελα ἀφήσῃ κάθε διάφορον
τοῦ Κόσμου· μάλιςα διά νά τόν ἐγλενδερίσω θέλλω νά βάλλω εἰς τάζιν τό
εἰκονοςάσιόν μου, καί δέν θέλω κᾀνέ //να ἄσπρον ἀπό τινάν · ὁ κάπηλας
ἀκούωντας αὐτό ἑτοίμασεν εὑθύς ἕναν τόπον διά τό εἰκονοςάσιο, καί ἐν
ὅσῳ τό ἑτοίμαζε, ὁ πέτρος, ὁ Δόν Κισσότης πέρνωντας τόν σάντζιον εἰς
ἕνα μέρος, τοῦ εἶπεν, ἄκουσε, σάντζιο · ἐγώ ςοχάσθηκα τήν παράζενην
ἀγχίνοιαν αὐτοῦ τοῦ πύθηκος, καί εὑρίσκω κατά τόν λογαριασμόν μου,
πῶς χωρίς ἄλλο αὐτός ὁ μαστροπέτρος θέλει ἔκαμε κᾀμμίαν συμφωνίαν
μέ τόν Δαιμόνιον, ὁποῦ ἠμφυσεί αὐτήν τήν ἀρετήν εἰς τόν πύθηκα διά νά
κερδαίνῃ // ἄσπρα, καί ὅταν γίνῃ πλούσιος, θέλει τοῦ δώσει τήν ψυχήν
του, ἡ ὁποῖα εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ὁ κοινός ἐχθρός ζητᾶ, καί αὐτό μέ κάμνει
νά τό πιςεύσω, τό νά βλέπω πῶς ὁ πύθηκας δέν ἀποκρίνεται παρά εἰς τά
παρελθόντα, ἤ εἰς τά παρόντα, καί ἡ μάθησις τοῦ διαϐόλου δέν ἠμπορεῖ
νά ἁπλωθῇ εἰς περισσότερα, διότι δέν ἠζεύρει τα μέλλοντα, ἄν δέν τά γνω-
ρίσῃ ἀπό τίποτα σημεῖα, καί ὄχι πάντοτε, ὅτι μόνος ὁ θεός γινώσκει τά
πάντα, καί ὤντας αὐτή ἡ ἀλήθεια εἶναι βέϐαιον πῶς αὐτός ὁ πύθηξ συντυ-
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χαίνει //μέ τό ςόμα τοῦ δαιμονίου, καί θαυμάζομαι πῶς δέν τόν ἐζέταζαν
νά μάθουν ἀπό τό ςόμα του, ποῖος τοῦ δίδει τό μαγικόν πνεῦμα, διότι εἶ-
ναι πρᾶγμα φανερόν πῶς αὐτός ὁ πύθηξ δέν ἠζεύρει ἀστρολογίαν, μήτε ὁ
αὐθέντης του · ἐγώ ἀγαποῦσα σιν3ρε νά ἔλεγες ἡ ἀφεντ1 σου τόν μαςρο-
πέτρον νά ἐρωτήσῃ αὐτόν τόν πύθηκα, ἄν εἶναι ἐληθινά ἐκεῖνα ὁποῦ σέ
ἐσυνέϐηκαν εἰς τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίνου ὅτι ἐγώ πιστεύω πῶς νά εἶναι
ὅλα ψεύματα, ἤ τό ὀλιγώτερον πράγματα ὀνειρουμένα · θέλω κάμῃ αὐ//τό
ὁποῦ μέ συμβουλεύεις σάντζιο, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἀγκαλά καί θέ-
λει ἀπομείνη κάτιτί ἔλεγχος · ςέκωντας εἰς αὐτό ἦλθεν ὁ μαστροπέτρος, καί
εἶπε τόν Δόλ Κισσότην πῶς τό εἰκονοςάσιον ἑτοιμάσθη, καί νά ὑπάγῃ νά
τό ἰδῆ · ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐφανέρωσε τόν σκοπόν του, καί τόν ἐπαρακά-
λεσε νά ἐρωτήσῃ τόν πύθηκα, ἀνίσως καί μερικά πράγματα ὁποῦ εἶχεν ἰδῆ
εἰς τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίνου ἦτον ἀληθινά, ἤ ἦτον ὄνειρον, διότι αὐτου-
νοῦ τοῦ ἐφαίνουνταν πῶς ἐμέτεχε καί ἀπό τά δύω · ὁ μαςροπέτρος δίχως
νά τόν ἀποκριθῇ κᾀνένον λόγον, ἐπῆγε καί ἔφερε τό πύθηκα
ἔμπροσθεν εἰς τόν Δόν Κισσότην, καί σάντζιον καί τόν εἶπεν · αὐτός ὁ κα- 151r.
βαλλ2ρης ἀγαπᾶ νά μάθῃ ἀνίσως καί μερικά πράγματα ὁποῦ τοῦ ἐσυνέ-
βηκαν εἰς ἕνα κάποιον σπῆλαιον ὀνομαζόμενον τοῦ μοντεζίνου, ἦτον ἀλη-
θινά, ἤ ψευδῆ, καί κάμνουν, καί κάμνωντάς τοῦ τό συνηθισμένον σημεῖον,
ὁ πύθηξ926 ἐπήδηξε εἰς τόν ὦμον του, καί συντυχαίνωντάς τον εἰς τό αὐτί,
εἶπεν εὐθύς ὁ μαστροπέτρος ὁ //πύθηκας λέγει πῶς ἀπό τά πράγματα ὁποῦ
εἶδες ἡ ἀφεντ1 σου εἰς τό σπήλαιον μερικά μέν εἶναι πειθανά, μερικά δέ
ψευδῆ, καί πῶς αὐτό μόνον ἠζεύρει αὐτός, ὅσον μέν διά αὐτήν τήν ἐρώ-
τησιν, καί πῶς ἀνίσως καί ἀγαπᾶς ἡ ἀφεντ1 σου νά μάθῃς καί ἄλλα, τήν
ἐρχομένην παρασκευήν, θέλει ἀποκριθῇ εἰς ὁτι τόν ἐρωτήσουν, ὅτι κατά
τό παρόν δέν τοῦ ἀπόμεινεν ἀρετή· δέν τό ἔλεγα ἐγώ σιν3ρε, εἶπε τότε ὁ
σάντζιος, πῶς οὔτε τά μισά δέν εἶναι ἀληθινά ἀπό τά ὅσα εἶδεν εἰς τό σπή-
λαιον τοῦ //μοντεζίνου; ὁ καιρός ὁποῦ φανερώνει τά πάντα ἀποκρίθη ὁ
Δόν Κισσότης δέν ἀφήνει κᾀνένα πρᾶγμα ὁποῦ νά μή τό φέρει εἰς φῶς, ἄν
καί νά ἦτον κρυμμένα εἰς τά βάθη927 τῆς ϝῆς, καί κατά τό παρόν φθάνει
αὐτό, καί ἄς ὑπάγωμεν νά εἰδοῦμεν ταῖς κούκλαις τοῦ μαςροπέτρου, ὅτι πι-
στεύω πῶς θέλει ἔχει κᾀνένα εὔμορφον καί νέον πρᾶγμα · εἶναι ἕνα ἀπό τά
πλέον περίεργα πράγματα ὁποῦ νά εὑρίκωνται εἰς τόν Κόσμον, ἀποκρίθη
ὁ μαςροπέτρος, καί οὐδεῖς πιςεύουν //λόγοις, ἀλλά ἔργοις · ὁ σάντζιος καί
ὁ Δόν Κισσότης τόν ὑπήκουσαν καί ἐπῆγαν ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ἑτοιμασμένος

926ὁ πύθηκας /ὁ πύθηξ. – 927σπλάχνα (en el manuscrito rumano).
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ὁ περδές928 διά ταῖς κούκλαις, καί εἶχαν ἔμπροσθέν του ἀναμμένα κερ5,
καί κανδήλια, διά νά φαίνεται καλά, καί εὐθύς ὁποῦ ἔφθασαν, ὁ μαστροπέ-
τρος ἐμπῆκε μέσα διότι αὐτός ἔπαιζεν ἐκείνα τά προσωπεῖα, καί ἀπό ἔξω
ἐκάθησεν ἑνα κοπέλι του διά νά δεἰχνῃ, καί νά παραδίδῃ τά μυςήρια τῶν
προσωπεῖων · ἐκρατοῦσεν εἰς τό χέρι του μίαν //βέργαν, μέ τήν ὁποίαν ἔδει-
χνε τά προσωπεῖα ὁποῦ ἐπαραςήνουνταν · ἀφ’οὗ λοιπόν ἐκαλοκάθησαν
ὅλοι

ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον εἰς τήν ὀςαρίαν, ὁ μαστροπέτρος
ἄρχησε καί εἶπεν ἐκεῖνα ὁποῦ θέλουν διηγηθῆ,

καί θέλουν φανῇ εἰς τό ἀκόλουθον
κεφάλαιον929

151v. Κεφάλαιον κς:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται τήν παράςασιν τῶν κουκλῶν
καί ἄλλα νόςιμα πράγματα

Ἐσιώπησαν ὅλοι ὅσοι ἦτον εἰς τήν ὀςαρίαν, καί ςέκωντας μέ προσοχήν διά
νά ἰδοῦν τί ἤθελε νά τούς δείξῃ ὁ μαςροπέτρος, ἄκουσαν μίαν μεγάλην πο-
σότητα τυμπάνων τουφεκίων καί τρουμπετῶν, τῶν ὁποίων ἡ σύγχυσις καί
ταραχή, ἐπέρασε πολλά ὀγλίγωρα · καί μετά ταῦτα εἶπε τό παιδί, αὐτή ἀλη-
θινή ἱςορία ὁποῦ παραςίνεται ἐδώ ἔμπροσθεν εἰς τήν ἀφεντ1 σας //εἶναι
εὐγαλμένη ἀπό τά χρονικά τά φραντζέζικα, καό ἀπό τά τραγώδια τά ἰσπα-
νικά ὁποῦ τά ἠζεύρουν ὅλοι καί τά τραγωδοῦν τά μικρά παιδία εἰς ταῖς
ςράταις · εἶναι ἐπάνω εἰς τήν ἐλευθερίαν ὁποῦ ἔδωκεν ὁ Δόν ϝαΐφερος εἰς
τήν ἀῤῥαϐων5σθηκήν του τήν μελισένδραν, ἡ ὁποῖα ἦτον φυλακωμένη εἰς
τήν ἰσπανίαν εἰς τήν ἐζουσίαν τῶν ἀράπιδων εἰς τό κάστρον τῆς σανσουέ-
νιας (ὅτι τοιαύτην ἐπωνυμίαν εἶχε τότε ἐκεῖνο τό κάςρον, ὁποῦ ὀνομάζεται
τήν σήμεραν Σαραγό//τζα)930 ἰδέτε ἡ ἀφεντ1 σας ἐδώ τόν Δόν ϝαΐφερον
ὁ ὁποῖος παίζει σετράντζι, τό καθώς τό περιγράφει, καί το τραγούδι του ·
αὐτός κάθεται καί παίζει σετράντζι, καί ἐλησμόνησε τήν Μελισένδραν,931
ἐκεῖνος ὁ ἄλλος ὁποῦ φαίνεται ἐκεῖ, ὁποῦ φωρεῖ κωρῶναν εἰς τό κεφάλι,

928Con sonorización de la π (μπερδές). – 929El capítulo termina con unas líneas menos de las
acostumbradas y en forma piramidal con la marca de fin de capítulo como en otras ocasiones. –
930Sansueña que en la actualidad se llama Zaragoza. – 931En el original son dos versos endecasí-
labos: «Jugando está a las tablas Don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado».
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καί ἔχει καί ἕνα σκῆπτρον εἰς τό χέρι εἶναι ὁ μέγας αὐτοκράτωρ ὁ Κά-
ρολος πατέρας τῆς μελισένδρας, ὁ ὁποῖος εἶναι μανισμένος κατά πολλά,
βλέπωντας τήν ἀμέλειαν, καί ὀκνηρίαν τοῦ ϝαμβροῦ του, καί πηγαίνει νά
τόν μαλώ//σῃ, καί ςοχασθῆτε μέ τί μανίαν τόν μαλώνει, ὁποῦ φαίνεται κα-
θολικά ὡσάν νά θέλῃ νά τόν κτυπήσῃ μέ τόν σκῆπτρον, μάλιςα εἶναι καί
μερικοί συγγραφεῖς ὅπου λέγεις932πῶς καί νά τόν ἐκτυπήσῃ, καί ἀφ’οὗ τόν
εἶπε περισσά διά τόν κίνδυνον ὁποῦ εἶχεν ἡ τιμή του εἰς τό νά διϊσχυρισθῇ
τήν ἐλευθερίαν τῆς ἀῤῥαϐων5στικής του, λέγουν πῶς τοῦ εἶπε καί αὐτό
· ἐγώ σέ εἶπα ἀρκετά, καί ἐσύ ἄν εἶσαι γνωςικός συλλογίσου τα · ἰδέτε ἡ
ἀφεντ1 σας παρομοίως πῶς ὁ αὐτοκράτωρ γυρίζει καί πη-
γαίνει, καί ἀφίνει τόν Δόν ϝαΐφερον, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν θυμόν του ῥίχνει 152r.
τό σατράντζι καί γυρεύει μέ μεγάλην βίαν τά ἅρματα, παρομοίως ζητᾶ,
καί ἀπό τόν εζάδελφόν του τόν ῥολδάνον νά του δανείσῃ τό σπαθί του, ὁ
ὁποῖος δέν θέλει νά τοῦ τό δανείζῃ, ἀλλά ὑπόσχεται νά ὑπάγῃ μαζῆ του
εἰς αὐτό τό δύσκολον ἐπιχείρημα · ἀμή ὁ χολερικός ἀνδρεῖος, δέν τό στέρ-
γει, ἀλλά λέγει πῶς αὐτός //μοναχός εἶναι ἀρκετός νά ἐϐγάλῃ τήν ἀῤῥα-
βων5στικήν του, ἀν καί νά ἦτον εἰς τά βάθη τῆς γῆς, καί μέ αὐτό ἐμβαίνει
νά ἁρματωθῇ διά νά κινήσῇ εὐθύς · ἰδέτε ἡ ἀφεντ1 σας αὐτόν τόν πῦρ-
γον ὁποῦ φαίνεται αὐτοῦ, λέγουν πῶς νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς πύργους
τοῦ βασιλικοῦ παλατίου τῆς Σαραγότζας, ὁποῦ τώρα τήν ὀνόμασαν ἀλσι-
φέρια933 καί ἐκείνη ἡ Δάμα ὁποῦ ςέκει εἰς ἐκεῖνο τό παράθυρον ἐνδυμένη
μέ ἀραϐικά φορέματα εἶναι ἡ ἀσύγκριτος μελισένδρα, ἡ ὁποῖα πολλάκις
ἐκά//θουνταν εἰς ἐκεῖνο τό παράθυρον, καί ἐκοίταζε τήν ςράταν τῆς φράν-
τζας, καί ἔχουσε τήν φαντασίαν της εἰς τό παρίγγι, καί εἰς τόν Δόν ϝαΐφε-
ρον ν της, ἐπαριγοροῦνταν εἰς τήν σκλαϐίαν της · ἰδέτε παρομοίως ἄλλο
ἕνα πρᾶγμα ὁποῦ ἐσυνέϐη, τό ὁποῖον ἴσως καί νά μήν ἐφάνη ἄλλην φοράν,
ςοχασθῆτε ἐκεῖνον τόν ἀράπην, ὁ ὁποῖος πηγαίνει ἀγάλ5 ἀγάλ5 κατόπι
εἰς τήν μελισένδραν ἔχωντας τόν δάκτυλόν του εἰς τό ςόμα του, καί τήν
φιλεῖ εἰς τά χείλη, καί αὐτή εὐθύς τό φτίνει καί σφουγ//γίζει μέ τό ἄσπρον
μανίκι τοῦ ὑποκαμισίου της το ςόμα της, καί ἀπό τήν πίκραν της μαδίζει τά
μαλλιά της, ὡσάν νά ἦτον αὐτά αἰτία τῆς κακίας · ἰδέτε πρός τούτοις ἐκεῖ-
νον τόν σοϐαρόν ἀράπην ὁποῦ κάθεται εἰς ἐκεῖνο τό κ3σκι, εἶναι ὁ βασι-
λεύς τῆς σανσουενίας ὁ μαρσίλιος934,ὁ ὁποῖος βλέπωντας τήν ἀταξίαν τοῦ
ἀράπη, ἀγκαλά καί νά ἦτον συγγενής του, καί πολλά ἀγαπημένος //του, μέ
ὅλον τοῦτο εὐθύς ἐπρόςαζε καί τόν ἐπῆραν, καί τόν ἐκτύπησαν διακόσιαις

932Error por λέγουν. – 933Aljafería. (palacio de los reyes de Aragón). – 934Marsilio, rey de
Sansueña.
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ζυλλ1ις περιπατοῦντας τόν ἐις ταῖς ςράταις τοῦ κάςρου μέ τρουμπέταις
ἔμπροσθέν του, καί μέ δημίους κατόπι αὐτός ὁπου φαίνεται ἐδώ καϐαλλά-
ρης σκεπασμένος μέ μίαν κάππαν εἶναι ὁ ἴδιος Δόν ϝαΐφερος, τοῦ ὁποίου ἡ
ἀῤῥαϐων5στική ἐκδικήθη πλέον ἀπό τόν ἀράπην διά τήν αὐθάδειάν του,
καί μέ καλήν, καί νόςιμην θεωρίαν ςέκει εἰς τό παράθυρον τοῦ πύργου,
καύ συντυχαίνει, μέ //τόν ἀῤῥαϐων5ςικόν της, θαῤῥωντας πῶς νά εἶναι
κᾀνένας διαϐάτης, μέ τόν ὁποῖον ἔκαμεν ἐκείνην τήν ὁμιλίαν τοῦ τραγου-
δίου ὁποῦ λέγει …..Καϐαλλ2ρη ἄν ὑπάγῃς εἰς τήν φράντζιαν ἐρώτησε διά
τόν γαἰφερον935, ὁ ὁποῖος ἐζεσκεπάσθη βλέπωντας τά χαροποιά σημεῖα

152v. ὁποῦ ἔκαμνεν ἡ μελισάνδρα, μέ τά ὁποῖα ἐφανερώθη πῶς τό ἐγνώρισε, καί
νά ἐγνώρισε, καί νά ὁποῦ κρεμνᾶται ἀπό τό παράθυρον, διά νά καϐαλλι-
κεύσῃ εἰς τά κάπουλα τοῦ ἀλόγου τοῦ καλοῦ της ἀραϐων5ςικοῦ936ἀμή
ἰδέτε τήν κακοῤῥοίζικην ὁποῦ ἐπ1σθε τό φόρεμά της εἰς ἕνα σίδερον τοῦ
παραθυρίου, καί ςέκει κρεμασμένη εἰς τόν ἀέρα, μήν ἠμποροῦσε937 νά
φθάσῃ εἰς τήν γῆν, ἀμή νά ὁποῦ ὁ πολυεύσπλα//χνος οὐρανός ὁποῦ βοηθᾶ
τούς ἐνδεεῖς δέν τήν ἀπόῤῥιξε, διότι ἔφθασεν ἐκεῖ ὁ Δόν ϝαΐδαρος,938καί
δίχως νά κοιτάζῃ ἀνίσως καί ξεσχίζεται τόν εὔμορφον φόρεμά της, ἤ ὄχι,
τήν π1νει καί τήν τραϐᾶ κάτω, καί ὕςερον τήν φέρνει εἰς τά κάπουλα τοῦ
ἀλόγου, καί τῆς λέγει νά κρατῆται καλά, καί νά τόν ἀγκαλ1 ἀπό τήν μέ-
σην διά νά μήν πέσῃ, ἐπειδή καί δέν ἦτον μαθημένος νά καϐαλλικεύσῃ· νά
ὁποῦ εὐγαίνουν ἀπό τόν κάςρον χαρούμενοι, καί καλόκαρδοι, καί πηγαί-
νουν πρός τό παρίγγι939 · ὑ//πάγετε εἰς εἰρήνην ὧ παρόμοιοι καί ἀληθηνοί
ἐραςαί, νά σας ἀζιώσῃ ὁ θεός νά φθάσετε γερόι καί καλά είς τήν ποθου-
μένην σας πατρίδα δίχως νά ἐμποδίσῃ ἡ τύχη τό εὐτυχησμένον σας ταξίδι,
καί νά σᾶς ἰδοῦν οἱ γονεῖς σας, καί οἱ φίλοι σας, καί νά σᾶς χαίρωνται ἐν
ὅσῳ ζῆτε · τήν ὥραν ὁποῦ ἐκατέϐαινεν ἡ μελισένδρα τήν εἶδαν κάποιοι ἄν-
θρωποι, οἱ ὁποῖοι εὐθύς ἐπῆγαν, καί ἔδωσαν εἴδησιν τόν βασιλέα τόν μαρ-
σίλιον, καί αὐτός ἐπρόςαζε καί τράϐοῦν ᾑ καμπάναις τόσον δυνατά, ὁποῦ
//φαίνεται πῶς θέλει νά ἔλθῃ ἄνω κάτω τό κάςρον· αὐτό τό ἔκαμε πολλά
ἀτέρ5στα ὁ μαςροπέτρος, εἶπεν ὁ ΔόνΚισσότης, ὅτι οἱ ἀράπιδες δέν ἔχουν
συνήθειαν νά τραϐοῦν καμπάναις ἀλλά ἀντίς διά καμπάναις ἔχουν κάποια
τύμπανα, καί αὐτό ὁποῦ ἔκαμε καί τραϐοῦν καμπάναις εἰς τήν σασουέ-
νιαν δέν εἶναι ἄλλο, παρά ἕνα μεγαλώτατον σφάλμα · ἀκούωντας αὐτά
ὁ μαςροπέτρος εἶπε, μή πέρνεις τόσον ψιλόν λογαριασμόν ἡ ἀφεντ1 σου

935Son dos versos de un romance: «Caballero, si a Francia ides, por Gaiferos preguntad» –
936ἀραϐων5ςικοῦ / ἀῤῥαϐων5ςικοῦ – 937Error? μήν ἠμπορῶντας. – 938Error, ϝαΐφερος. –
939Hacia París.
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σιν3ρ Δόν Κισσό//τη, καί μήν ἐζετάζῃς τά τοιαῦτα παραμικρά πράγματα,
διότι σχεδόν κάθε ἡμέραν παραςήνονται κωμῳδίαις παῤῥησία, ᾑ ὁποῖας
εἶναι γεμάταις σφάλματα, καί ἀτέρ5ςα πράγματα, καί μέ ὅλον τοῦτο ταῖς
ἀκροάζωνται, καί ταῖς βλέπουν μέ θαυμασμόν, καί ἔκςασιν · ἀκολοῦθα τήν
διήγησίν σου παιδάκι, καί ἄς λέγῃ ὁ καθ’ἕνας ὁ,τι θέλει · τό παιδάκι ἀκο-
λούθησε τήν ἱςορίαν του καί εἶπεν, εἰδέτε παρακαλῶ σας πόση καί πόσον
εὔμορφη καϐαλλ6ρία εὐγαίνει ἀπό τό //κάςρον, καί τρέχει κατόπι εἰς δύω
καθολικούς ἀγαπητικούς, πόσαις τρουμπέταις σημαίνουν, πόσα τύμπανα
κτυποῦν, καί πόσα κύμβαλα, ἀραϐικά καί χριςιανικά ἠχοῦν, φοϐούμαι νά
μή
τούς φθάσουν καί νά τούς γυρίσουν ὀπίσω δεμένους εἰς τήν οῦράν του 153r.
ἀλόγου τους, ὁτι θέλει γένῃ ἕνα τρομερόν θέαμα · βλέπωντας λοιπόν, καί
ἀκούωντας ὁ Δόν Κισσότης τήν τόσην σύγχισιν καί ταραχήν τῶν ἀράπι-
δων τοῦ ἐφάνη πῶς εἶναι πρέπον, καί εὔλογον νά βοηθήσῃ ἐκείνους ὁποῦ
ἔφευγαν καί συκωθείς εἰς τά ποδάρια εἶπεν μεγαλοφώνως, ἐγώ δέν θέλω
ἀφήσει μέ κᾀνέναν τρόπον εἰς ταῖς ἡμέραις μου νἀ ἐγί//νῃ κᾀμμία πείρα-
ξις καί ἐνόχλησις εἰς τοιοῦτον περίφημον καϐαλλ2ρην, καί τοσοῦτον ἀπό-
κοτον ἐραςήν ὡσάν τόν Δόν ϝαΐφερον · ςαθῆτε ὀπίσω σκυλία ἄπιςα, καί
μήν τόν κυνηγᾶτε, εἰδέμή ἐγώ σας προσκαλῶ νά πολεμήσετε μέ λόγου μου,
καί μέ ὑϐριςικά λόγια, καί φοϐέραις ἐξεσπάθωσε, καί ἐν τῷ ἅμᾳ ἐπήδησεν
ἀπό τό τόπον του, καί ἐπῆγε κοντά εἰς τόν περδέν, καί ἄρχησε νά κτυπᾷ
μέ τό σπαθί ἐκεῖνα τά προσωπεῖα τά ἀραϐικά, τόσον ὁποῦ σχεδόν τά ἐκα-
τάκοψεν ὅλα //καί τό τελευταῖον ἔσειρε μίαν σπαθίαν, τόσον δυνατά ὁποῦ
ἄν δέν ἤθελε παραμερίσῃ, καί δέν ἤθελε φυλαχθῇ ὁ μαστροπέτρος, τοῦ
ἤθελε κόψῃ τήν κεφαλήν ὡσάν ἕνα ῥεπάνι · ὁ μαςροπέτρος ἐφώναξε ςέσου
σιν3ρ Δόν Κισσότη, ὅτι αὐτούς ὁποῦ κόπτεις δέν εἶναι τῇ ἀληθεῖᾳ ἄρα-
βες, ἀλλά εἶναι προσωπεῖα, καί κοῦκλαις · κοίταξε καλά ὅτι εἶναι κρῆμα
ὁποῦ μέ κάμνεις τόσην ζημίαν, καί χαλνᾶς τά πράγματά μου, ὅμως μέ ὅλον
ὁποῦ ἐφώναζεν αὐτός ὁ Δόν Κισσότης δέν ἔπαυεν ἀπό //τό νά κτυπᾶ, καί
νά κόπτῃ, καί ἐπάνω εἰς ἕνα κάρτον τῆς ὥρας ἐγκρέμενησε τόν περδέν
καί ἔκαμε χίλια κομμάτ5 τῆς κούκλαις του · ἐκείτουνταν εἰς τό ἕνα μέρος,
ὁ βασιλεύς ὁ μαρσίλιος λαϐωμένος, καί εἰς τό ἄλλο ἐκείτουνταν ὁ μέγας
κάρολος αὐτοκράτωρ, εἰς τό ἕνα μέρος τό κορμί του, καί εἰς τό ἄλλο τό
κεφάλι του μέ τήν κορῶναν του · ἐσυκώθηκεν, καί ἐξυπάσθηκαν ὅλοι οἱ
ἀκροαταί, ὁ πύθηκας ἄρχησε νά φεύγει, καί νά πηδᾶ ἐπάνω εἰς τό δῶμα,
ὡς καί ὁ σάντζιος πάν//τζας ἔλαϐε μεγάλον φόϐον, διότι αὐτός ὕστερον
ὄμωσε πῶς ποτέ δέν εἶδε τόν καϐαλλ2ρην του νά ἔχῃ τοιαύτην τρέλλαν
· γενόμενος λοιπόν ὁ μέγας ἀφανισμός τῶν κουκλῶν ὁ Δόν Κισσότης εἰ-
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ρήνευσεν ὀλίγον, καί εἶπεν, ἐγώ ἀγαποῦσα νά εἶχα ἐδώ ἔμπροσθέν μου
ἐκείνους ὁποῦ δέν πιςεύουν πόσην ὠφέλειαν προζενοῦν εἰς τόν κόσμον οἱ
πλανώμενοι καϐαλλ2ροι· ἰδέτε τώρα ἄν δέν εὑρίσκουμουν ἐγώ τώρα ἐδώ,
τί ἤθελε πάθῃ ὁ καλός Δόν ϝαΐφερος καί ἡ εὔμορφη μελισέν//δρα βεϐαιώ-
τατα τούς ἤθελαν φθάσῃ αὐτά τά σκυλίαν, καί τούς ἠθελαν κάμῃ κᾀμμίαν
ἀτιμίαν εἰς κοντολογίαν νά ζῇ ἡ πλανώμενη καϐαλλ6ρία, ἄς ζῇ εἶπε τότε
ὁ μαςροπέτρος, μέ θλιϐε-

153v. ράν καί παραπονετικήν φωνήν, καί ἄς αποθάνω ἐγώ, ἐπειδή καί εἶμαι τό-
σον κακοῤῥὁίζικος ὁποῦ ἠμπορῶ νά εἰπῶ τόν λόγον ὁποῦ εἶπεν ὁ βασιλεύς
τῆς ἰσπανίας Δόν ῥοδερίγος940, ἐχθές εἶμουν βασιλεύς ὅλης τῆς ἰσπανίας,
καί σήμερον δέν ἀποτάζω οὔτε ἕνα κάςρον941 · τό ἴδιον ἔπαθα καί ἐγώ
δέν εἶναι μισύ ὥρα ὁποῦ εἶχα τά σεντούκ5 μου καί τά σεπέτ5 μου γεμάτα
ἀπό βασιλεῖς, ἄλογα καί ῥοῦχα, καί τώρα τά // ἔχασα ὅλα, καί ὑςερέκθηκα
καί τόν πύθηκά μου, τόν ὁποῖον πιςεύω πῶς θέλω νά ἱδρώσω ὅσον ὁποῦ
νά τόν βάλλω εἰς τό χέρι, καί ὅλα αὐτά μέ προζενήθηκαν ἀπό τόν ἀστό-
χαςον θυμόν αὐτοῦ τοῦ καϐαλλ2ρη ὁποῦ λέγουν πῶς βοηθεῖ τά ὀρφανά,
καί δικαιώνει τά ἀδικήματα, καί κάμνω καί ἄλλαις ἐλεημοσύναις, μόνον
εἰς ἐμένα τόν ἔλειψεν ἡ γενναιότης τῆς καλῆς του διαθέσεως, καί ἐχάλασε
καί ἀφάνισε ταῖς κούκλαις μου, ἀκούωντας ὁ σάντζιος τά λόγια τοῦ πέ-
τρου τόν ἐλυπήθη καί τοῦ εἶπε μήν κλαί//εις, καί μήν παραπονεῖσῃ, διότι
πρέπει νά ἠζεύρῃς πῶς ὁ καϐαλλ2ρης μου ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης, εἶναι
τόσον καλός χριςιανός, καί καθολικός, ὁποῦ ἀνίσως καί τό καταλάϐῃ πῶς
σέ ἀδίκησε, θέλει σέ πληρώσει περάνω ἀπό ὅσον ἄζιζε τό πρᾶγμα ὁποῦ
ἐζημιώθης · ἐγώ εἴμουν ςερκτός νά μέ πληρώσῃ κᾀνένα μέρος ἁπό ὅσα
μέ ἐζημίωσεν ἀποκρίθη ὁ μασςροπέτρος, ὅτι εἶναι κρῆμα νά τραϐήσω ἐγώ
ὅλην τήν ζημίαν, ἔτσι εἶναι ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἀμή ἐγώ πιςεύω πῶς
ἕως τώ//ρα δέν σέ ἐζημίωσα κᾀνένα πρᾶγμα, πῶς δέν μέ ἐζημίωσες τοῦ λέ-
γει ὁ πέτρος; αὐτά τά προσωπεῖα ὁποῦ κείτωνται αὐτοῦ κάτου, δέν εἶναι
ἐδικά μου, καί δέν εἶναι συντριμμένα, καί κατακομμένα ἀπό τό ἀνδρεῖον
σου χέρι; τώρα ἀληθηνά πιςεύω εἶπεν ὁ Δό Κισσότης ἐκεῖνο ὁποῦ καί ἄλ-
λαις φοραῖς ἐπίςευσα, πῶς ἐκεῖνοι οἱ γοη̈τευταί ὁποῦ μέ κατατρέχουν δέν
κάμνουν ἄλλο παρά μέ κάμνουν καί βλέπω πρῶτον ἀνθρώπους τῷ ὄντι
καί τῇ ἀληθείᾳ, καί ὕςερον τούς μεταϐάλουν ὡς καθώς //θέλουν, νά μέ πι-
ςεύσετε σιν3ροι πῶς αὐτό ὁποῦ μέ ἐσυνέϐη ἐδώ μέ ἐφάνη πῶς ἦτον τῇ
ἀληθείᾳ ἡ μελισάνδρα, καί ὁ Δόν ϝαΐφερος, ὁ μαρσίλιος, καί ὁ μέγας κάρ-

940Don Rodrigo. – 941Son dos versos procedentes del romance de Rodrigo y la pérdida de
España.
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λος, καί διά τοῦτο ἐθυμώθηκα, καί διά νά κάμω τό χρέος τοῦ ἐπαγγέλματός
μου, ἠθέλησα νά βοηθήσω ἐκείνους ὁποῦ ἔφευγαν, καί μέ αὐτόν τόν κα-
λόν σκοπόν ἔκαμα αὐτό ὁποῦ [εἴπατε]942 ἴδετε, ἄν ἔγινε τό ἀνάπαλιν τό
πταίσιμον μου δέν εἶναι ἐδικόν μου ἀλλά ἐκείνων ὁποῦ μέ καταδιώκουν ·
μέ ὅλον τοῦτο ἐ//γώ ὁ ἴδιος θέλω νά κάμω τήν δικαίαν κρίσιν αὐτοῦ τοῦ
ἐλατώματός μου, ἀγκαλά καί δέν ἐπροέλθη ἀπό κακίαν, καί νά πληρώσω
τά ἔζοδα τοῦ μαςροπέτρου, ὁποῦ ἐζοδίασε εἰς αὐταῖς ταῖς κού-
κλαις · ὁ μαςροπέτρος τόν ἐπροσκύνησε λέγωντας, καί ἐγώ ἄλλο δέν ἤλ- 154r.
πιζα ἀπό τήν ἐζάκουςον καλοκαγαθίαν τοῦ σιν3ρ Δόν Κισσότη τῆς μαν-
τζίας ἀληθοῦς βοηθοῦ, καί διαφεντευτοῦ ὅλων των ἐνδεῶν, καί ἄν εἶναι μέ
τόν ὀρισμόν σου νά βάλλωμεν τόνΚύρ κάπηλαν, καί τόν μέγαν σάντζιον νά
ζετιμήσουν τί ἄχρηζαν οἱ κούκλαις μου · ὁ κάπηλας καί ὁ σάντζιος ὑποσχέ-
θηκαν νά τό κάμουν αὐτό μετά πά//σας χαρᾶς, καί εὐθύς ὁ μαστροπέτρος
ἐμάζωξε ταῖς κοῦκλαις του ἀπό τήν γῆν καί εἶπεν οἱ ἀφεντ1 σας βλέπετε
πόσον εἶναι δυνατόν τό νά φτ5σθῇ αὐτός ὁ βασιλεύς ὁ μαρσίλιος καί μέ
φαίνεται πῶς νά εἶναι καλλήτερον νά τόν ῥίψω αὐτόν, καί νά φτ1σω ἄλ-
λον, καί ἄς μέ θέσει ἡ ἀφεντ1 του τέσσερα ἡμυσί τιμίνια · ἐγώ σέ τά δίδω
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, λέγε παρεμπρός · αὐτός ὁ ἄλλος ὁ αὐτοκράτωρ
ὁ μέγας Κάρολος, εἶπεν ὁ πέτρος μέ κόςισε πέντε τιμίνια, καί δύω ἄσπρα
//δέν εἶναι πολλά εἶπεν οἱ ξετιμηταί, σέ τά δίδω καί αὐτά εἶπεν ὁ Δόν Κισ-
σότης, μόνον κάμε ὀγλιγορώτερα, ὅτι εἶναι ὥρα νά δειπνήσωμεν · Διά αὐ-
τήν τήν κοῦκλαν τῆς μελισένδρας ὁποῦ βλέπετε, εἶπεν ὁ πέτρος, ἡ ὁποῖα
εἶναι χωρίς μίτην943, καί χωρίς μάτ5, δέν ζητῶ παράνω ἀπό δύω τιμίνια,
καί δύω ἄσπρα · αὐτό μόνον μᾶς λείπει ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, νά σέ
πληρώσω καί διά τήν μελισένδραν, τήν ὁποίαν ἐγώ τήν εἶδα ὁμοῦ μέ τόν
ἀῤῥαϐων5ςικόν της ἐπά//νω εἰς ἕνα ἄλογον, ὁποῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά
ἐπαιτοῦσε, καί πιςεύω πῶς ἕως τώρα νά ἔφθασεν εἰς τήν φράντζαν, καί νά
περιδιαϐαίνῃ μέ τόν Δόν ϝαΐφερον· βλέπωντας ὁ πέτρος πῶς ὁ Δόν Κισσό-
της ἀρχινοῦσε νά γυρίζῃ εἰς τήν συνηθισμένην τήν τρέλλαν, ἀκούωντας διά
τήν μελισένδραν τοῦ εἶπεν, αὐτή δέ θέλει νά εἶναι ἡ μελισένδρα, ἀλλά κᾀμ-
μία της Δουλεύτρια, καί ἀνίσως καί μέ δόσῃς εἴκοσι ἄσπρα, εἶμαι εὐχαριςη-
μένος · καί τοιούτης λογῆς ἄρχησε καί ἐζετιμοῦσε ταῖς ἄλλαις //φυγοῦραις
ὁμοῦ μέ τούς δύω κριτές, καί ἔγινεν ὅλη ἡ σοῦμμα σαράντα τιμίνια, καί
ἔξη ἄσπρα, τά ὁποῖα εὐθύς τά ἐμέτρησεν ὁ σάντζιος, καί ἔξω ἀπό αὐτά
ἐγύρευσεν ὁ πέτρος, καί ἄλλα δύω τιμίνια διά τόν κόπον ὁποῦ θέλει κάμῃ
εἰς τό νά π1σῃ τόν πύθηκα · δώσε τοῦτα καί αὐτά σάντζιε, εἶπεν ὁ Δόν

942Tachadura por error. – 943Sic.

305



Lectura del manuscrito

Κισσότης, καί ἤθελα δώσῃ ἄλλα διακόσια, εἰς ὅποιον μέ ἔφερνε μαντάτα,
πῶς ἡ σιν3ρα μελισένδρα ὁμοῦ μέ τόν σιν3ρ Δόν ϝαΐφερον, ἔφθασαν εἰς
τήν φράντζαν //ὑγιεῖς, κᾀνένας δέν θέλει σέ δώσει μαντάτα καλλήτερα ἀπό
τόν πύθηκά μου, εἶπεν ὁ μαςροπέτρος, ἀμή ποῖος ἠμπορεῖ νά τόν π1σῃ,
ἀγκαλά καί πιςεύω πῶς ἀπόψε θέλει τόν κάμῃ, ἡ

154v. πεῖνα νά ἔλθῃ νά μας εὕρῃ, καί αὔριον πάλιν θέλομεν συντύχει · εἰς κον-
τολογίαν, ἐτελείωσεν ἡ ταραχή τῶν κουκλῶν, καί ἐκάθησαν ὅλοι, καί ἐδεί-
πνησαν, καί τά ἔξωδα τοῦ δείπνου τά ἔδωσεν ὁ Δόν Κισσότης, ὁ ὁποῖος
ἦτον ἐλευθέριος κατά πολλά, ἀμή πριχοῦ νά ζημερώσῃ ἐκεῖνος ὁποῦ εἶχε
τό μουλάρι, ἐμίσευσε, καί ὅταν ἐζημέρωσε καλά, ἤλθαν νά ἀποχαιρετιθοῦν
μέ τόν Δόν Κισ//σότην, ὁ Πέτρος ὁποῦ τόν ἐπῆγεν εἰς τό σπήλαιον τοῦ μον-
τεζίνου, ὁμοῦ καί ἐκεῖνο τό παλικαράκι ὁποῦ εἶχεν ἀπαντήσει εἰς τήν ςρά-
ταν. ὁποῦ ἐπήγαινε νά γίνῃ σολδάτος, τοῦ ὁποίου τοῦ ἔδωκεν ὁ Δόν Κισσό-
της δέκα τιμίνια διά ἔζοδα τῆς ςράτας · ὁ μαςροπέτρος ὁ ὁποῖος ἐγνώρισε
πλέον τήν γνώμην του [μαστροπέτρου]944 ΔόνΚισσότη, δέν ἠθέλησε νά κα-
θήσῃ νά φιλονικᾷ μέ τόν Δόν Κισσότην, ἀλλά ἐσυκώθη καί αὐτός τό ταχύ,
καί μαζώνων//τας τά κομμάτ5 τῶν κουκλῶν του, καί π1νωντας τόν πύ-
θηκά του, ἐπῆγε καί αὐτός νά εὕρῃ τήν τύχην του · ὁ κάπηλας ὁποῦ δέν
ἐγνώριζε τόν Δόν Κισσότην, ἐθαύμασε τόσον διά τήν τρέλλαν του, ὅσον
καί διά τήν ἐλευθερίαν του · εἰς κοντολογίαν ἐσυκώθη καί ὁ Δόν Κισσό-
της, ὁμοῦ μέ τόν σάντζιον, καί ἐκίνησαν ἀπό τήν ὀςαρίαν, τούς ὁποίους
//θέλομεν τούς ἀφήσει νά ὑπάγουν ὅτι ἔτζι τό καλεῖ ἡ χρεῖα, διά νά διηγη-
θοῦν ἄλλα πράγματα ὁποῦ ἁρμόζουν εἰς τήν ἀναφοράν αὐτῆς τῆς περίφη-
μης ἱςορίας.945

155r. Κεφάλαιον κζ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται ποῖος ἦτον ὁ μαςροπέτρος, καί
ὁ πύθηξ του, ὁμοῦ καί τήν κακήν ἔκϐασιν ὁποῦ
ἔλαϐε τό ἐπιχείρημα τοῦ Δόν Κισσότη εἰς τόν

πόλεμον ὁποῦ ἔκαμαν τά δύω χωρία
ἀναμεταξύ τους διά τό ϝκάρισμα.

Αὐτό τό κεφάλαιον τό ἀρχινᾷ ὁ σΐδ ἀχμέτης ὁ Πεγκλής ὁ συγγραφεύς αὐ-

944Tachadura por error. – 945El capítulo termina formando una pronunciada figura de pirámide
inversa con las últimas doce líneas y dejando prácticamente media página inferior vacía..
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τῆς τῆς μεγάλης ἱςορίας μέ τά ἀκόλουθα λόγια· Δέν εἶναι δυνατόν νά μήν
ἐνθυμᾶται ὅποιος ἐδιάϐασε τό πρῶτον μέρος αὐτῆς τῆς ἱςορίας, τόν γι-
νές πασαμόντε, τόν ὁποῖον τόν ἐλευθέρωσεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅταν ἐλευ-
θέρωσε καί τούς ἄλλους κατεργάριδες εἰς τήν σιέρα μορέναν, ἀγκα//λά καί
αὐτοί ἐφάνηκαν κατά πολλά ἀχάριςοι εἰς τήν χάριν ὁποῦ τούς ἔκαμεν · 946
αὐτός ὁ ϝινές πασαμόντε947 τόν ὁποῖον τόν ὀνόμαζεν ὁ Δόν Κισσότης ϝινε-
σούτζιο παραπύλια ἔκλεψε τό ϝομάρι τοῦ σάντζιο ὁποῦ μέ τό νά μήν ἐπι-
γράφθη ὁ τρόπος τῆς κλοπῆς του εἰς τό πρῶτον μέρος τό ὁποῖον ἐλάτωμα
εἶναι τῶν τοπογράφων ἐπροζένησεν ἐνόχλησιν καί δυσαρεςίαν εἰς πολλούς
ὁποῦ ἀπόδιδαν τό σφάλμα εἰς τήν ὀλίγην ἐνθύμησιν τοῦ συγγραφέας ὤν-
τας τῶν τυπογράφων, //ἀμή ἐν συντομία ὁ ϝινές τό ἔκλεψεν κοιμοῦμενος ὁ
σάντζιος ἐπάνω μεταχειριζόμενος τήν μέθοδον, καί τρόπον ὁποῦ ἐμεταχει-
ρίσθη ὁ προυνέλλος ὅταν ἔκλεψε τό ἄλογον τοῦ σακριπάντε, καί ὕςερον
τό εὗρεν ὁ σάντζιος ὡς καθώς τό διηγήθημεν · αὐτός λοιπόν ὁ γινές φο-
βούμενος μήπως καί τόν εὗρουν ἀπό τήν βασιλείαν, διότι ἐπεριπατοῦσαν
καί τόν ἐγύρευεν διά νά τόν παιδεύσουν διά τά ἄπειρά του ἐγκλήματα καί
κακίαις αἱ ὁποῖαι ἦτον τόσαις πολλαῖς ὁποῦ αὐτός ὁ ἴδιος //ἐσύνθεσεν ἕνα
μεγάλον βιϐλίον διηγούμενος τά σφάλματά του · ἀποφάζισε νά περάσῃ
εἰς τόν βασίλειον τῆς ἀραγῶνας, καί νά δέσῃ τό ἀριςερόν του μάτι, θέλων-
τας νά μεταχειρισθῇ τήν τέχνην τῶν χοκαπάζιδων, ἤ τῶν κουκλαπάζιδων,
ὅτι καί ταῖς δύω αὐταῖς ταῖς τέχναις δύω αὐταῖς ταῖς τέχναις ταῖς ἤζευρε
πολλά ἐπιτήδεια · καί κατά τύχην ἐρχόμενοι μερικοί χριςιανοί ὁποῦ εἶχαν
ἐλευθερωθῇ ἀπό τήν παρπαρίαν948
ἀγόρασαν ἐκεῖνον τόν πύθηκα, τόν ὁποῖον τόν ἔμαθα, καί εὐθύς ὁποῦ τοῦ 155v.
ἔκαμεν ἕνα κάποιον σημεῖον ἐπεδοῦσεν ἐπάνω εἰς τούς ὤμους του, καί
ἐκαμώνουνταν πῶς τόν ἐμουρμούρεζεν εἰς τό αὐτί, ἀμή πριχοῦ νά ἔμπῃ
εἰς τήν χώραν ὁποῦ ἤθελε νά ὑπάγῃ, ἐζέταξε καί ἐμάθαινεν ἀπό τά πε-
ριχῶρα τί πράγματα ἐσυνέϐαιναν νεωςί εἰς ἐκείνην τήν χῶραν, καί εἰς τί
λογῆς προσώπατα, καί κρατῶντας τα καλά εἰς τήν ἐνθύμι//σίν του τό πρῶ-
τον πρᾶγμα ὁποῦ ἔκαμεν ἔπαιζε ταῖς κούκλαις μέ ταῖς ὁποῖαις ἔδειχνε διά-
φοραις ἱςορίαις, καί ὅλαις ἦτον νόςιμαις, καί χαρμόσυναις· τελειώνωντας
αὐτό τό παιγνίδι ἔφερνεν ἔμπροσθεν τόν πύθηκά του λέγωντας εἰς τόν Κό-
σμον πῶς ἐμάντευεν ὅλα τά ἐπερασμένα, καί τά παρόντα, μόνον τά μέλ-
λοντα δέν ἐμάντευεν · ἔπερνε δύω τιμίνια εἰς τήν κάθε ἐρώτησιν, καί εἰς
μερικαῖς ἔπερνε, καί φτινώτερα, κατά τήν γνώμην ὁποῦ ἐγύριζε τῶν ἐρω-

946Episodio narrado en el capítulo 22 de la primera parte. – 947Ginés de Pasamonte. –
948Μπαρμπαρίαν/παρπαρίαν
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τόντων, καί ὅταν ἐπήγαινε //μερικαῖς φοραῖς εἰς τά σπήτια ἐκείνων ὁποῦ
ἤζευρεν αὐτός τά συμβεϐηκώτα τους, ἀγκαλά καί νά μήν τόν ἐρωτοῦσαν
διά νά μήν τόν πληρώσουν, ὅμως αὐτός ἔκαμνε σημεῖον εἰς τό πύθηκα καί
ὕςερον τούς ἔλεγε πῶς τοῦ εἶχεν εἰπῆ τό τάδε πρᾶγμα, ὁποῦ ἐτέρ5ζε μέ
ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη, καί μέ αὐτό ἀποκτοῦσε μεγάλην ἐμπιςοσύνην, καί
ἔτρεχαν ὅλοι κατόπι του· μερικαῖς φοραῖς ὡσάν ἄνος̅ γνωςικός ὁποῦ ἦτον
ἀποκρίνουνταν εἰς τρόπον ὁποῦ ἐτέργ5ζαν ᾑ ἀπόκρι//σες μέ ταῖς ἐρώτη-
σες, καί μέ τό νά μήν τόν ἐξέταζε καί νά τόν ἐϐίαζε κᾀνένας νά εἰπῇ μέ τί
τρόπον ἀμάντευεν ὁ πύθηξ ἐγελοῦσε τόν καθ’ἕνα, καί εὐκαίρονε τό πουγγί
τοῦ καθ’ἑνός · εὐθύς ὁποῦ ἐμβῆκεν εἰς τήν ὀςαρίαν, ἐγνώρισε τόν Δόν Κισ-
σότην, καί τόν σάντζιον, καί μέ τό νά τούς ἐγνώριζε τούς εἶπεν ἐκεῖνα τά
λόγια, καί τούς ἔκαμεν ὅλους καί ἐθαύμασαν, ἀμή τόν ἤθελεν εὔγῃ ξηνά
ξανάφητίλια ἀπό τήν μίτην του ἐκεῖνα ὁποῦ ἐπῆρεν, ἀνίσως καί χαμίλωνεν
ὀλίγον παρακάτω //τό χέρι του ὁ Δόν Κισσότης, ὅταν ἔκοψε τόν βασιλέα
μαρσίλιον, καί ἀφάνησεν ὅλην του τήν καϐαλλ6ρίαν, ὡς καθώς εἴπαμεν
εἰς τό ἐπερασμένον κεφάλαιον · αὐτά ἦτον ἐκεῖνα ὁποῦ ἤθελε νά εἰπῇ ὁ
συγγραφέας διά τόν μαςροπέτρον, καί γυρίζωντας εἰς τόν Δόν Κισσότην,
λέγει πῶς ὅταν εὐγῆκεν ἀπό τήν ὀςαρίαν, ἀποφάσισε νά ὑπάγῃ νά ἰδῇ τόν
ποταμόν τόν Ἔϐρον καί ὅλα ἐκεῖνα τά περίχωρα, πριχοῦ νά ἔμπῃ εἰς τό
κάςρον τῆς σαραγότζας, ἐπειδή καί εἶχε καιρόν νά τά κάμῃ //αὐτά μέ τό νά
ἦτον κάμποσος καιρός ἕως τήν ἡμέραν τῆς πανηγύρεως · μέ αὐτόν τόν σκο-
πόν ἀκολούθησε τήν ςράταν του, καί ἐπεριπάτησε δύω ἡμέραις δίχως νά
ἀπαντήσῃ κανένα ἀζιόλογον πρᾶγμα, καί τή τρίτην ἡμέραν ἀναϐαίνωντας
ἐπάνω εἰς ἕνα βουνόν ἄκουσε μίαν με-

156r. γάλην βοήν τυμπάνων, καί τρουμπετῶν, καί τουφεκίων. καί εἰς τήν ἀρχήν
ἐλογίασε πῶς νά ἐπερνοῦσεν ἀπ’ἐκεῖ κᾀνένα μπαϊράκοι σολδάτοι, καί διά
νά τούς ἰδῆ, ἐκέντρωσε τόν ῥοντζινάντε καί ἀνέϐηκεν ὀγλιγωρότερα εἰς
τό βουνόν, καί ὅταν ἔφθασεν εἰς τήν κορυφήν, εἶδεν εἰς ταῖς ποδίαις τοῦ
βουνοῦ, ὡς καθώς τοῦ ἐφάνηκαν παράνω ἀπό διακοσίους ἀνθρώπους ἁρ-
ματωμένους μέ διάφορα ἅρ//ματα· ἐκατέϐηκε καί αὐτός, καί ἐπλησίασεν
εἰς ἐκείνους, καί εἶδε τά παϊράκια,949 καί τά χρώματά τους μάλιςα ἕνα παϊ-
ράκι ὁποῦ ἦτον ἀπό ἄσπρον σανδάλι, εἰς τό ὁποῖον ἦτον ζωγραφισμένον
πολλά θαυμαςά ἕνα μεγάλον γομάρι, ὡσάν ἐκεῖνα τῆς σαρδινίας950, τό κε-
φαλι του συκωμένον, τό ςόμα του ἀνοικτόν, καί ἡ γλῶσσα του ἦτον ἕξω, τό
ὁποῖον ἔδειχνεν ὡσάν νά ἐγκάριζε, καί τρυγύρω εἰς τό ϝομάρι ἦτον γραμ-
μένοι αὐτοί οἱ δύω ςίχοι

949Sonorizaión de la π. En turco bayrak – 950Un tipo de asno de Cerdeña.
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Δέν πιςεύω νά ἐγκάρισαν ματαίως ποτέ,
οἱ δύω εὐγενεῖς καί περίφημοι ποιηταί.951

Ἀπό αὐτούς τούς ςίχους ἐγνώρισεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς ἐκεῖνοι οἱ. αν-
θρωποι θέλει νά ἦτον ἀπό τό χωρίον τῶν ϝκοϐερνατόρων952, καί τό εἶπε
καί τοῦ σάντζιου διαϐάζωντάς του καί τούς ςίχους καί τοῦ εἶπε πρός τού-
τοις πῶς ἐκεῖνος ὅπου τούς ἐδιηγήθη αὐτήν τήν ἱστορίαν εἰς τήν ὀσταρίαν
ἐλάν//θασεν ἐπειδή καί τούς εἶπε πῶς ἦτον γγοϐερνατόροι ἐκεῖνοι ὅπου
ἐγκάρισαν, καό οἱ ςίχοι τους γράφουν πῶς ἦτον Κριτάι · πρός τόν ὁποῖον
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος σιν3ρε, δέν πρέπει νά ςοχάζεται τινάς αὐτό, ἐπειδή
καί ἐνδέχεται ὅτι οἱ ϝκοϐερνατόροι ὁποῦ ἐγύρισαν τότε, νά ἔφθασαν μέ
καιρόν, καί νά ἔγιναν κριταί τοῦ χωρίου τους, πόσῳ μάλλον ὁποῦ δέν βλά-
πτει τελείως εἰς τήν ἀλήθειαν τῆς ἱςορίας, ἄν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐγκάρισαν ἦτον
//κριταί, ἤ ϝγοϐερνατόροι, διότι τόσον εἶναι νά γκαρίσῃ ἕνας ϝκοϐερνα-
τόρος, ὅσον καί ἕνας κριτές · ἐγνώρισαν τέλος πάντων καί ἔμαθαν, πῶς
ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον περιγελασμένοι ἀπό τό ἄλλο χωρίον, ἐπήγαιναν νά πο-
λεμήσουν μέ αὐτό· ὁ Δόν Κισσότης ἐπλησίαζεν ὀλίγον κατ’ ὀλίγον εἰς αὐ-
τούς, τό ὁποῖον βλέπωντάς τό ὁ σάντζιος ἐπικραίνουνταν κατά πολλά, μέ
τό νά μήν ἀγαποῦσε τούς πολέμους · ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι τόν ἔϐαλαν είς
τό μέσον τους λο//γιάζωντας πῶς νά εἶναι κᾀνένας ἀπό τούς ἐδικούς τους
ὁ Δόν Κισσότης συκώνωντας τήν μουτζοῦναν
ὁποῦ ἐφοροῦσε μέ εὐγένιαν καί νοςιμάδα ἔφθασεν εἰς τό παϊράκι ὁποῦ 156v
ἦτον ζωγραφισμένον τό γομάρι καί ἐκεῖ ἐμαζώχθηκαν τριγύρω του ὁλοι οἱ
ἀρχηγοί τοῦ ςρατεύματος διά νά τόν ἰδοῦν νικηθέντες ἀπό τόν συνηθισμέ-
νον θαυμασμόν, εἰς τόν ὁποῖον ἔπιπταν ἐκεῖνοι ὅπου τόν ἐπροτόϐλεπαν ·
ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντας πῶς ὅλοι τόν ςοχάζουνταν μέ προσοχήν χωρίς
νά //τόν συντύχῃ τινάς, ἤ νά τόν ἐρωτήσῃ, εἶπε πρός αὐτούς.953
Ἐγώ σᾶς παρακαλώ σιν3ρες κατά πολλά νά μή διακόψετε μίαν ὁμιλίαν

ὁποῦ θέλω νά σας κάμω, ἕως ὁποῦ νά ἰδῆτε πῶς βαρένεσθε, ἤ πῶς δίδω
ἐνόχλησιν, ὅτι ἄν συνέϐῃ αὐτό μέ τό παραμικρώτερον σημεῖον ὁποῦ θέ-
λετε μέ κάμῃ, θέλω σιωπήσω παρευθύς · ὅλοι του ἀπεκρίθηκαν νά εἰπῇ ὅ,τι
ἤθελεν, ὅτι αὐτοί τόν ἤθελαν ἀκροασθῇ μέ καλήν τήν καρδίαν.// ὁΔόν Κισ-
σότης πέρνωντας αὐτήν τήν ἄδειαν, ἄρχησε καί εἶπεν · ἐγώ σιν3ροι μου
εἶμαι πλανώμενος καϐαλλ2ρης τοῦ ὁποῖου ἡ ἄσκησις εἶναι τά ἅρματα, καί
τό ἐπάγγελμά του εἶναι νά βοηθᾷ τούς ἐνδεεῖς, καί νά δίδῃ συντροφήν εἰς
ἐκείνους ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς ἀνάγκην · εἶναι κάμποσαις ἡμέραις ἀφ’οὗ

951En el manuscrito rumano: «περίφημοι κριταί». – 952ϝκοϐερνατόρων /γγοϐερνατόροι. –
953Punto y aparte con media línea libre.
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ἔμαθα ἐγώ τήν συμφοράν σας, καί ἐπιθυμῶ νά π1σω τά ἅρματα, καί νά
σᾶς ἐκδικήσω ἀπό τούς ἐχθρούς σας· καί ἕςωντας καί νά ἐσυνομίλησα πολ-
λαῖς φοραῖς εἰς τόν //νοῦν μου περί τῆς ὑποθέσεώς σας, εὑρίσκω κατά τούς
νόμους τοῦ Δουέλου954 πῶς εἶσθε λανθασμένοι ἄν κρατῆτε τοῦ λόγου σας
διά ἀτιμασμένους, διότι ἕνας ποταπός ἄνθρωπος δέν ἠμπορεῖ νά ἀτιμάσῃ
μίαν ὁλάκερην χώραν, ἀνίσως ὅμως καί δέν τούς ἐγκαλέσει ὅλους διά προ-
δότες, καί ἀποςάτες, διότι δέν ἠζεύρετε ποῖος ἔκαμε τήν προδοσίαν διά
τήν ὁποίαν τούς ἐγκαλεί· ἔχομεν διά παράδειγμα τόν Δόν Διέγον955 ἀπό
τήν χώραν ὁ ὁποῖος ἐγκάλε//σεν ὅλους τούς ζαμοράνους διά προδότες, μέ
τό νά μήν ἤζευρε πῶς μόνον ὁ Βέλιδος Δόλφος956εἶχε κάμη τήν προδοσίαν,
καί ἐσκότωσε τόν βασιλέα του, καί διά τοῦτο τούς ἐγκάλεσεν ὅλους, καί
εἰς ὅλους ἔπρεπεν ἡ ἐκδίκησις, καί ἡ ἀπόκρισις · ἀγκαλά καί ἀληθινά ὁ
Δόν Διέγος ἦτον ὀλίγον ἀράθυμος, καί ἐπέρασε παράνω ἀπό τό πρέπον
τά ὅρια τοῦ ἐγκαλεῖν, διότι δέν ἔπρεπε νά ἐγκαλέσῃ τούς ἀποθαμένους,
τά νερά, τά σπαρτά, καί ἐκεῖνα ὁποῦ ἔμελλον //νά γεννηθοῦν, ὁμοῦ καί
ἄλλα παραμικρά, καί ψυλολογίαις, ὅμως ἄς ὑποθέσωμεν πῶς νά ἔκαμε
καλά, διότι ὁ θυμός ὅταν ἀνάψῃ εἰς τήν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου δέν ἔχει
πατέρα

157r. νά τούς ἑρμηνεύσῃ, ἤ χαλινάρι νά τόν κρατήσῃ · ὤντας λοιπόν πράγμα βέ-
βαιον, πῶς ἕνας μοναχός δέν ἠμπορεῖ νά ἀτιμάσῃ ἕνα βασίλειον, ἐπαρχίαν,
Κάςρον957, δημοκρατίαν, μήτε μίαν χώραν ὁλάκαιρην, εῖναι φανερόν πῶς
δέν κάμνει χρεῖαν νά ἐδικηθῇ τινάς διά τοιαύτην ἀτιμίαν, διότι δέν πρέπει
νά τήν κρατῇ διά ἀτιμίαν ᾑ εὔτακταις ἐπικρατεῖαις //διά τέσσερα πράγ-
ματα πρέπει νά παρακινοῦνται διά διεγείρουν τόν πόλεμον καί νά βάνουν
είς κίνδυνον τούς ἀνθρώπους τούς, τήν ζωήν τούς, καί τά πλοῦτη τους ·
τό πρῶτον διά τήν διαφέντευσίν ταῖς καθολικῆς πίςεως, τό δεύτερον διά
νά διαφεντεύσουν τήν ζωήν τους ὁποῦ εἶναι κατά τόν θεῖον καί ἀνθρωπί-
νον νόμον, τό τρίτον διά νά διαφεντεύσουν τήν τιμήν τους, τήν φαμηλίαν
τους καί τά ὑπάρχοντά τους, καί τό τέταρτον διά τήν δούλευσιν τοῦ βασι-
λέως εἰς δίκαιον πόλεμον · εἰς αὐτάς τάς //τέσσερας αἰτίας ἠμποροῦν νά
προςεθοῦν καί ἄλλαις πολλαῖς ὁποῦ νά εἶναι δίκαιαις, καί νά μᾶς κάμουν
νά εἴμεσθε χρεῶςαι νά πι1σωμεν τά ἅρματα, ἀμή τό νά πολεμῇ τινάς διά
το οὐδέν καί διά πράγματα ὁποῦ εἶναι περισσότερον διά ἐγλεντζέν παρά
διά ἀτιμίαν, μέ φαίνεται πῶς ὅποι958 τό κάμη αὐτό νά εἶναι ὑςερημένος
ἀπό ςόχασιν πόσῳ μᾶλλον ὁποῦ τό νά ἐκδικηθῇ τινάς ἀδίκως (ἀγκαλά καί

954Mayúscula?: leyes del duelo. – 955Don Diego Ordóñez de Lara. – 956Vellido Dolfos. –
957Sic. – 958Sic. (ὅποιος)
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κᾀμμία ἐκδίκηση δέν εἶναι δικαῖα) εἶναι πρᾶγμα ἐ// ναντίον εἰς τήν πίστην
μας ἡ ὁποῖα μᾶς προςάζει νά κάμνωμεν καλόν εἰς τούς ἐχθρούς μας καί
νά ἀγαπῶμεν τούς μισοῦντες ἡμᾶς καί ἀγκαλά καί αὐτή ἡ ἐντολή φαίνε-
ται νά εἶναι κομμάτι ὡσάν τιμή εἰς τό νά τήν παρατηρήσῃ τινάς μέ ὅλον
τοῦτο δέν εἶναι δεινή διά ἐκείνους ὁποῦ ἀγαποῦν θεόν, ἀλλά διά ἐκείνους
ὁποῦ ἀγαποῦν τά ἐγκόσμια, καί πληροφοροῦν περισσότερον ταῖς ἐπεθυ-
μίαις τοῦ σώματος, παρά τοῦ πνεύματος, διότι ὁ ἰεσοῦς χριστός ὁ ἀληθι-
νός θεός καί ἀληθι//νός ἄνθρωπος ὁποῦ ποτέ δέν ἐψεύσθη μήτε ἠμπορεῖ
νά ψευσθῇ ὤντας νομοθέτης μας εἶπε πῶς ὁ ζυγός του δέν εἶναι σκληρός
καί τό φορτίον του εἶναι ἐλαφρόν, καί διά τοῦτο δέ μᾶς ἐπρόςαξε πρᾶγμα
ὁποῦ νά εἶναι ἀδύνατον εἰς τό νά παρατηρηθῇ, ὥστε ὁποῦ σιν3ροι μου ἡ
ἀφεντ1 σας εἶσθε χρεῶςαι κατά τούς θείους, καί ἀνθρωπίνους νόμους νά
ἡσυχάσετε, λέγωντας αὐτό ἐσιώπησε καί ἐπῆρε τήν ἀναπνοήν του ὀλίγον,
καί βλέπωντας πῶς οἱ ἀκροατές ἐσιωποῦσαν ἠθέλησε νά //ἀκολουθήσῃ
τήν διήγησίν του, ἀμή τοῦ τήν διέκοψεν ὁ σάντζιος ὁ ὁποῖος βλέπωντας
πῶς ἐσιώπησεν ὀλίγον ὁ καϐαλλ2ρης του ὁμίλησεν εἰς τόν τόπον του λέ-
γωντας, ὁ καϐαλλ2ρης μου
ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ὁ ὁποῖος προτήτερα ὀνομάζουνταν 157v.
ἀσχημοειδής, καί τώρα ὀνομάζεται τῶν λεόντων εἶναι ἕνας εὐγενής πολλά
γνωςικός ὁποῦ ἠζεύρει λατινικά καί ἁπλά, ἴσ5 μέ ἕναν Διδάσκαλον, καί
ἠζεύρει ὅλους τούς νόμους καί τάξεις τοῦ Δουέλου959 δηλονότι τοῦ πο-
λέμου, καί διά τοῦτο δεν πρέπει νά κάμετε ἄλλο, παρά ἐκεῖνο ὁποῦ σᾶς
λέγει, καί ἄν κα//κοπάθετε ἐγώ νά δώσω λογαριασμόν πόσῳ μᾶλλον ὁποῦ
ὡς καθώς εἶπε καί ἡ ἀφεντ1 του εἶναι μεγάλη τρέλλα νά διεγείρετε πό-
λεμον, διά τό οῦδέν μόνον διά ἕνα ϝκάρισμα, ὅτι ἐγώ ἐνθυμοῦμαι ὅταν
εἶμουν μικρόν παιδί ἀγκάριζα ὅταν ἤθελα, καί δέν ἠμποροῦσε κᾀνένας
νά μέ ἐμποδίσῃ, καί τόσον νόςιμα, καί ἐπιτήδεια τό ἔκαμνα ὁποῦ εὐθύς
ὁποῦ ἀγκάριζα ἀρχηνοῦσαν καί ἀγκάριζαν ὅλα τά γομάρια τοῦ χωρίου,
ἀμή μέ ὅλον τοῦτο δέν //ἐζέπευτα ἀπό τήν τιμήν μου, καί ἀγκαλά καί νά
μέ εὐχρεύουνταν960μερικοί διά αὐτήν τήν ἐπιςήμην, καί ἀρετήν, ὅμως ἐγώ
δέν τό ἐψηφοῦσα τελείως, καί διά νά ἰδῆτε πῶς λέγω τήν ἀλήθειαν ςαθῆτε
ἀκούσετε ὅτι καί αὐτή ἡ ἐπιςήμη εἶναι ὡσάν τό γράψιμον, ὁποῦ ὅταν τό
μάθῃ τινάς δέν ἠμπορεῖ νά τό ἀλησμονήσῃ, καί π1νωντας εὐθύς μέ τά δύω
του δάκτυλα τήν μίτην του ἄρχησε νά ϝκαρίζῃ τόσον δυνατά ὁποῦ ἀκού-
σθη ὡς μιᾶς ὥρας ςράταν, ἀμή ἕνας ἀπό ἐκεί//νους ὁποῦ ἕστεκαν σιμά του
θαῤῥῶντας πῶς τούς ἐπεριγελοῦσεν ἐσύκωσε τό κοντάρι του καί ἐκτύπησε

959Sic. (mayúscula) Las leyes del duelo. – 960Debería ser ἐχθρεύουνταν.
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τόν σάντζιον τόσον δυνατά ὁποῦ τόν ἔῤῥιψε κάτω ἀπό τό γομάρι του · βλέ-
πωντας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης ἐπῆρε τό κοντάρι του εἰς τό χέρι τό δεζιόν,
καί ἐπῆγε κατ’ἐπάνω εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ τόν ἐκτύπησεν, ἀμή ἐμβῆκαν τόσοι
πολλοί εἰς τό μέσον ὁποῦ ἐςάθη ἀδύνατον νά κάμῃ τήν ἐκδίκησιν, μάλιςα
βλέπωντας πῶς ἔπεφταν οἱ πέτρ5ῖς ἐπάνω του //σχεδόν ὡσάν χαλάζι, καί
πῶς τόν ἐφοϐέριζαν νά τόν κτυπήσουν, καί μέ τά κοντάρια, καί τουφέκια
· ἐγύρισε τόν ῥοντζινάντε, καί ἄρχησε νά φεύγῃ ὅσον ἠμποροῦσεν, παρα-
καλῶντας ἐζ ὅλες του καρδίες τόν θεόν νά τόν ἐλευθερώσῃ ἀπό ἐκεῖνον
τόν κίνδυνον φοϐούμενος κάθε ὀλίγον νά μήν τόν τρυπήσουν μέ κᾀνένα
κοντάρι, ἀμή ἐκεῖνοι εὐχαριςήθηκαν μόνον ὁποῦ τόν εἶδαν πῶς ἔφευγε καί
δέν ἐπῆγαν κατόπι του · τόν σάντζιον τόν ἔϐαλαν ἐπά//νω εἰς τό γομάρι ὁ
ὁποῖος μετά βίας εἶχε συνησφέρῃ, καί τόν ἄφησαν νά ὑπάγῃ κατόπι εἰς τόν
καϐαλλ2ρην του, ὁ ὁποῖος εἶχε ζεμακρύνει κάμποσον, καί γυρίζωντας τό
κεφάλι του

158r. εἶδε τόν σάντζιον ὁπου ἠρχουνταν, καί τόν ἐκαρτέρησε, βλέπωντας ὁποῦ
δέν τόν ἐκυνηγοῦσε τινάς. ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ἐκάθησαν ἐκεῖ ἕως τό βρά-
δυ, καί βλέπωντας

πῶς δέν ἦλθαν οἱ ἐναντίοι τους νά πολεμήσουν,
ἐγύρισαν εἰς τό χωρίον τους χαρούμενοι,

καί καλόκερδοι961

Κεφάλαιον κη:ον

Διηγεῖται κάποια πρᾶγματα ὁποῦ λέγει ὁ Πεγκλής
πῶς ὁποῖος τά διαϐάζει θέλει τά καταλά-

βῃ, ἄν τά διαϐάσῃ μέ προσοχήν

Ὅταν ὁ δόλιος καί ματαιόφρων φεύγῃ γνωρίζεται ἡ μηχανή, καί εἶναι ἴδιον
ἀνθρώπων φρονίμων νά φυλάττονται διά καιρούς καί χρεῖας ἀναγκαοτέ-
ρας · αὐτή ἡ ἀλήθεια ἀλήθευσεν εἰς τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος δίδωντας
τόπον τῆς ὀργῆς τοῦ πλήθους ἔφυγε δίχως νά ἐνθυμηθῇ τόν σάντζιον, μήτε
τόν κίνδυνον εἰς τόν ὁποῖον τόν ἄφησε καί ἐξε//μάκρυνε τόσον, ὅσον ἐγνώ-
ριζε πῶς νά εἶναι σίγουρος · ὁ σάντζιος τόν ἀκολουθοῦσε, ἄν καί εὐθύς
ὁποῦ τόν ἔφθασεν ἔπεσε κάτω ἀπό τό γομάρι εἰς τά ποδάρ5 τοῦ ῥοντζι-

961El capítulo termina en recto ocupando sólo cuatro líneas, en forma descendente como es
frecuente. Dejando tres líneas libres, comienza el capítulo siguiente κη.
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νάντε, πικραμένος καί δαρμένος· ὁ Δόν Κισσότης ἐξεπέτζευσε διά νά ἰδῇ
τί πληγαῖς εἶχεν, ἀμή εὑρίσκοντας τόν ὑγιῆ ἀπό τήν κεφαλήν ἕως τά ποδά-
ρια, καί μεγαλώτατον θυμόν τοῦ εἶπεν ἤζευρες νά γνωρίζῃς κυρ σάντζιο
καλά νά πάθῃς ἔτζι σέ ἔπρεπε, μάλιςα νά εὐχαριςῆς τόν θεόν ὁποῦ //δέν
σέ ἔκαμαν καί ἄλλο τί παράνω · ἐγώ κατά τό παρόν δέν ἔχω δύναμιν νά
ἀποκριθῶ εἶπεν ὁ σάντζιος διότι μέ φαίνεται πῶς νά συντυχαίνω ἀπό τούς
ὤμους · ἄς καϐαλλικεύσωμεν, και ἄς περιπατήσωμεν ἀπ’ἐδώ, ὅτι ἐγώ θέλω
σιωπήσει καί δέν θέλω γκαρίσει πλέον, ὅμως δέν θέλω σιωπήσω ἀπό τό νά
λέγω πῶς οἱ πλανώμενοι καϐαλλ2ροι φεύγουν, καί ἀφίνουν τούς ὁπλο-
φόρους τους εἰς τά χέρ5 τῶν ἐχθρῶν τους, καί τούς δέρνουν, δέν φεύγει
ἐκεῖνος ὁποῦ παραμερίζει ἀπεκρί-
θη ὁ ΔόνΚισσότης ὅτι πρέπει νά ἠζεύρῃς, σάντζιο πῶς ἡ ἀνδραγαθία ὁποῦ 158v.
δέν ἔχει διά σύντροφον τήν ςόχασιν καί φρονιμάδα ὀνομάζεται ἀγνωσία,
καί ἡ ἀνδραγαθία τοῦ ἄγνωςου ὅταν τύχῃ καί λάϐῃ καλήν ἔκϐασιν γίνεται
περισσότερον ἀπό συνεργίαν τῆς τύχης παρά τῆς ἀνδρεῖας, καί ἐγώ ὁμο-
λογῶ πῶς ἐπαραμέρισα καί ὄχι πῶς ἔφυγα, καί εἰς αὐτό ἐμιμήθηκα πολ-
λούς ἀνδρείους ὁποῦ //ἐφυλάχθηκαν, καί ἔδωσαν τόπον τῆς ὀργῆς, ἀπό
τῶν ὁποίων ταῖς ἵςορίαις εἶναι γεμάτα τά βιϐλία · εἶχαν καϐαλικεύσει962
καί ἄρχησαν νά περιπατοῦν ὁ σάντζιος κάπου κάπου ἐϐογκοῦσεν ἀπό
καρδίας καί ἀναςέναζε πολλά λυπηρά, καί ἐρωτῶντας τον ὁ Δόν Κισσό-
της τό αἴτιον τοῦ πόνου του ἀποκρίθη πῶς μετά βίας ἐπεριπατοῦσεν ἀπό
τόν πόνον τῆς ῥάχης του · τόσον δυνατά σοῦ ἐκτύπησαν σάντζιο τοῦ λέγει
ὁ Δόν Κισσότης, καί βέϐαια ξένος πόνος ζέγδαρμα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος//
ἀμή νά μέ πιστεύσῃς σιν3ρε πως ἐγώ βλέπω ὅτι εἶναι μάταιαις ᾑ ἐλπίδες
ὁποῦ ἔχω εἰς τήν ἀφεντ1 σου, διότι αὐταῖς ᾑ ξυλ5ῖς ὁποῦ μέ ἔδωκαν τώρα
φοϐοῦμαι νά μήν προμηνύουν τίποτα τεινάσματα μέ κάππαις, διά τοῦτο
τό καλλήτερον ὁποῦ ἤθελα κάμῃ ἦρον νά γυρίσω εἰς τό σπῆτι μου νά εἰδῶ
τήν ϝυναῖκάν μου, καί τά παιδιά μου, καί νά τά ἀναθρέψω μέ ὅ, τι δώσει ὁ
θεός καί ὄχι νά περιπατῶ κατόπι ἀπό τήν ἀφεντι1ν σου εἰς ταῖς ςράταις
δίχως ςράταν καί δί//χως νά ἠζεύρω ποῦ πηγαίνω πίνωντας κακά, καί τρώ-
γωντας χειρότερα, καί νά κοιμοῦμαι ὅπου φθάσω · μέτρα κακοῤῥοίζικε
ὁπλοφόρε τήν γῆν μέ τά ποδάρ5 σου καί κάμε τό κρεϐϐάτι σου ὡς καθώς
σέ ἀρέσει, καί πλάγ5σε δίχως νά ἔχῃς φόϐον πῶς θέλεις πέσει κάτω ἀπό
τό κρεϐϐάτι, ὁποῦ νά δώσῃ ὁ θεός νά μήν ἀναλύσῃ τό κορμί ἐκεῖνο ὁποῦ
εὔγαλεν αὐτήν τήν πλανωμένην καϐαλλ6ρίαν, ἤ κᾶν ἐκεῖνος ὁποῦ ἐπρο-
τοθέλησε νά γίνῃ ὁπλοφόρος //τοιούτων τρελλών, ὡς καθώς πιςεύω πῶς

962Sic.
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νά ἦτον ὅλοι οἱ πλανώμενοι καϐαλλ2ροι οἱ ἐπερασμένοι, διά τούς παρόν-
τας δέν λέγω τίποτα, διότι εἶπε καί ἡ ἀφεντ1 σου ἕνας ἀπό ἐκείνους · ἐγώ
ἔϐανα ςίχημα σάντζιε εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς τώρα ὁποῦ συντυχαίνεις
δίχως νά σέ ἐμποδίσῃ τινάς δέν θέλει σέ πονεῖ κᾀνένα σου μέλος, συντύ-
χαινε ὁ, τι σέ ἔλθῃ εἰς τόν νοῦν καί εἰς τό ςόμα, διότι ἐπειδή καί δέν σέ πονεῖ
κᾀνένα σου μέρος τό ἔχω διά χαράν τήν ἐνόχλησιν ὁποῦ μέ δίδει //ἡ αὐθά-
δειά σου, καί ἄν ἔχῃς τόσην πολλήν ἐπιθυμίαν νά γυρίσῃς εἰς τό σπῆτίσου
ἐγώ δέν σέ ἐμποδίζω, ἐσύ ἔχεις ἐδικά μου ἄσπρα λογάρ5σε πόσος καιρός
εἶναι ἀφ’οὗ μέ δουλεύεις

159r. τώρα τήν τρίτην φοράν ὁποῦ εὐγήκαμεν πόσον κάμη ἡ ῥόγα σου καί κρά-
τησέ τα · ὅταν ἐγώ ἐδούλευα εἰς τόν τομάζον καῥάσκον, ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος τόν πατέρα τοῦ Δοτόρ σαμψών καῥάσκον τόν ὁποῖον τόν ἠζεύρεις
καί ἡ ἀφεντ1 σου πολλά καλά μέ ἔδιδε δύω γρόσ5 τόν μῆνα ἕξω ἀπό
τά ἔζοδά μου, ἀμή ἡ ἀφεντ1 σου δέν ἠζεύρω πόσον θέλεις νά μέ δώσῃς,
ἀγκαλά ἠζεύρω //πῶς κοπιάζει περισσότερον ὁ ὁπλοφόρος τοῦ πλανωμέ-
νου καϐαλλ2ρου, παρά ἕνας ὁποῦ νά δουλεύσῃ εἰς ἕναν χωρ1την, διότι
ἀληθινά δουλεύει ὅλην τήν ἡμέραν, ὅμως κᾄν τό βράδυ τρώγει ἕνα κομμάτι
ψωμί μέ ἀνάπαυσιν καί κοιμάται εἰς τό κρεϐϐάτι του, ὁποῦ ἐγώ ἀφ’οὗ δου-
λεύω τήν αὐθεντ1 σου ποτέ δέν τό ἐξιώθηκα, παρά μόνον ὅταν ἐπήγαμεν
εἰς τό σπῆτι τοῦ Δόν Δίγου μιράνδα963, καί εἰς τήν χαράν τοῦ Καμασίου964,
καί μετά ταῦτα εἰς τό σπῆτι τοῦ βασιλίου, εἰς δέ //τόν ἐπίλοιπον καιρόν ἐκι-
μήθηκα965 ἐπάνω εἰς τήν σκληράν γῆν, καί ἔφαγα ζηρά κομμάτια τιρίου καί
ψωμίου, καί ἔπινα νερόν · ἐγώ ὁμολογῶ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς εἶναι
ἀληθέςατα ὅλα αὐτά ὁποῦ εἶπες, σάντζιο, ἀμή εἰπέ μέ πόσα γυρεύεις νά
σέ δώσω παράνω, ἀπό ὅσα σέ εδωσεν ὁ τομάζος καράσκος · ἐγώ δέν ζητῶ
πολλά ἀποκρίθη ὁ σάντζιος δώσεμε ἡ ἀφεντ1 σου δύω τιμίνια παράνω
τόν μῆνα ἀπό ὅτι966 μέ ἔδιδεν ὁ τομάζος καράσκος, καί θέλω εὐχαριςηθῆ
//αὐτά εἶναι διά τήν ῥόγαν μου, εἰδέ διά τήν ὑπόσχεσιν τῆς νῆσου, εἶναι
δίκαιον νά προσθέσῃς ἄλλα ἕξι τιμίνια,τά ὁποῖα ὅλα κάμουν τριάντα τιμί-
νια · ἐγώ μά καλήν μου καρδ1ν σέ δίδω αὐτά ὁποῦ ζητᾶς, τόν ἀοκρίθη
ὁ Δόν Κισσότης, εἶναι εἰκοσιπέντε ἡμέραις ἀφ’οὗ ἐκινήσαμεν ἀπό τήν χώ-
ραν μας λογάρ5σε πόσα κάμουν, καί ὡς καθώς σέ ἐπροεῖπα κράτησέ τα
ἀπό τά ἄσπρα ὁποῦ ἔχεις · καλά ὅμως τά τιμίνια τῆς ὑποσχέσεως τῆς νῆ-
σου τοῦ λέγει ὁ σάντζιος; πρέπει νά //τά λογαρ1σωμεν ἀπό τήν ἡμέραν
ὁποῦ μέ τήν ὑποσχέθῃς· καί πόσος καιρός εἶναι ἀφ’οὗ σέ τήν ὑποσχέθη-
κες τοῦ ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης; ἀνίσως καί δέν λανθάνωμαι πρέπει νά

963Don Diego Miranda. – 964Camacho. – 965Sic. – 966Sic
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εἶναι περάνω ἀπό εἴκοσι χρόνους, ἤ τρεῖς ἡμέραις περάνω, ἤ τρεῖς ὥραις
παρακάτω, ἀκούωντας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης ἐκτύπησε ταῖς πλάταις του,
καί ἄρχησε νά γελᾶ ὡσάν τρελλός λέγωντας, πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι
εἴκοσι χρόν5 ἀφ’οὗ σέ ὑποσχέθηκα τήν νῆσον σάντζιο ὁποῦ πιςεύω //πῶς
μῆτε δύω μῆνες νά μήν εἶναι ἀφ’οὗ ἔγινα πλανώμενος καϐαλλ2ρης, ἀμή
ὡς καθώς ὑπολαμβάνω ἐσένα ὁ σκοπός σου εἶναι νά κρατήσῃς ὅλα τά
ἄσπρα μου ὁποῦ ἔχω εἰς τοῦ λόγου σου, καί νά τά π1σῃς εἰς τήν ῥόγαν
σου, καί ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι ἐγώ τό ςέργω καί αὐτό, μόνον νά λείψῃς ἀπό
ἔμπρο-
σθέν μου τέτοιος κακός ὁπλοφόρος καί ἄς ἀπομείνω καί δίχως κᾀνένα 159v.
ἄσπρον, ἀμή εἰπές μέ παρακαλῶσε κακέ ἄνθρωπε ὁποῦ ἐχάλασες ταῖς
ὁπλοφορικαῖς τάξεις τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίαις · ποῦ ἔδιδες ἐσύ ἤ
ἐδ1βασες πῶς κᾀνένας ὁπλοφόρος νά ἐςάθη καί νά ἐφιλονίκησε μέ τόν
καϐαλλ2ρην του λέγωντας τόσον θέλω, τόσον πρέπει νά μέ δώσῃς τόν
μῆνα διά τήν δού //λευσίν μου · γκεμίσου ἀπό ἐδώ καί ὕπαγε εἰς τό σπῆτί
σου, ὅτι ἀπό τώρα καί ἐμπρός δέν θέλω νά ἔλθῃς πιά μαζῆ μου πρέ ἀχά-
ριςε ὁποῦ εἶσαι περισσότερον ζῶον παρά ἄνθρωπος· τώρα ὁποῦ ἐσυλλο-
γούμουν νά σέ προκόψω, καί νά σέ κάμω νά γίνῃς μεγάλος ἄνθρωπος, καί
νά σέ κράζω ἄρχοντα ἄν καί ἐναντίον τῆς θελήσεως τῆς ϝυναικός σου μέ
γυρεύεις θέλημα νά ὑπάγῃς τώρα ὁποῦ εἶχα σκοπόν νά σέ δώσω τό καλ-
λήτερον ϝγοϐέρνο ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον //τέλος πάντων ὡς
καθώς τό εἶπες καί ἐσύ πολλαῖς φοραῖς πῶς τό μέλι δέν εἶναι διά τά ςόματά
των, καί τά ἑξῆς · ἐσύ ϝομάρι ἐγεννήθηκες, καί γομάρι θέ νά ἀποθάνης· ὁ
σάντζιος ἕςεκε καί ἐκοίταζε τόν Δόν Κισσότην εἰς τά μάτ5 ἐν ὅσῳ τοῦ ἔλε-
γεν αὐτούς τούς ὀνειδισμούς, καί τόσον ἐπικράθῃ ὁποῦ εὐθύς ἄρχησαν νά
τρέχουν τά δάκρυα ἀπό τά μάτ5 του, καί μέ ταπεινήν φωνήν τοῦ εἶπεν,
ἐγώ ὁμολογῶ σιν3ρε μου πῶς μέ τό νά εἶμαι τελείως ϝομάρι δέν μέ λεί-
πει ἄλλο παρά μ1 ὥρα967, καί ἀνίσως καί ἡ ἀφεν//τ1 σου θέλεις νά μοῦ
τήν βάλλῃς ἐγώ ςέργω, καί θέλω σέ δουλεύσῃ ὡσάν ἕνα ϝομάρι εἰς ὅλην
μου τήν ζωήν · ἡ ἀφεντ1 σου συγχώρησέ με διότι ἠζεύρεις πῶς ἐγώ εἶμαι
ἀμαθής, καί ἀνίσως καί συντυχαίνω παράςρατα αὐτό προέρχεται περισσό-
τερον ἀπό ἀγνωσίαν, παρά ἀπό κακίαν, καί ὁ μετανοών τῷ θεῷ παραδίδο-
ται · νά ὁποῦ σέ συγχωρῶ μόνον πρόσεχε εἰς τό ἐξῆς νά μήν ἀγαπᾶς τόσον
τό διάφορον, ἀλλά νά ἔχῃς καλήν καρδ1ν, καί νά ἔχῃς ταῖς ἐλπίδαις σου
εἰς τήν ὑπόσ//χεσίν μου, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά μήν γένῃ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπα,
ἀγκαλά καί νά ἀργῇ ὀλίγον · ὁ σάντζιος ἀποκρίθη πῶς ἔτζι ἤθελε κάμῇ, ἄρ-

967Error: οὐρά.
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χησε πλέον καί νά βραδ1ζῃ, καί βλέπωντας ἐκεῖ σιμά ἕνα μικρόν δάσος,
ἐπῆγαν καί ἐμβῆκαν εἰς αὐτό καί ἐκοιμήθηκαν ἐκεῖ ἐκείνην τήν νῦκτα, καί
τό ταχύ ἐσηκώθηκαν, καί ἀκολούθησαν τήν ςράταν τους, πηγαίνωντας
πρός τόν ἑϐρον ποταμόν εἰς τόν ὁποῖον τούς ἐσυνέϐηκαν ἐκεῖνα ὁποῦ εἰς
τό ἀκόλουθον κεφάλαιον
θέλομεν διηγηθῇ.

160r.

Κεφάλαιον κθ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν περίφημον τύχην τοῦ ϝοη̈τευ-
μένου καϊκίου.

μετά δύω ἡμέρες ἀφ’οὗ εὐγῆκαν ἀπό ἐκεῖνο τό Δάσος, Ὁ Δόν Κισσότης
καί ὁ σάντζιος, ἔφθασαν εἰς τόν ποταμόν ἔϐρον, καί βλέπωντας τόν ὁ
Δόν Κισσότης ἐχάρη καί ἀγαλλίασε τό πνεῦμά του, θεωρῶντας τήν εὐ-
μορφίαν τοῦ χείλους του, τόν καθαρότητα τῶν ὑδάτων του, τήν ἡσυχίαν
τοῦ ῥεύματός του, καί τήν εὐθυνίαν τῶν διαφανεςάτων κρςαλίων του, τοῦ
//ὁποίου ἡ πρόσχαρος θεωρία ἀνεκαίνησεν εἰς τήν μνήμην του ἄπειρους
λογισμούς ἐρωτικούς μάλιστα ἐκεῖνα ὁποῦ εἶδεν εἰς τό σπήλαιον τοῦ μον-
τεζίνου, ὅτι ἀγκαλά καί νά τοῦ εἶπεν ὁ μαστροπέτρος πῶς μερικά μέν ἦτον
ψευδῆ, μερικά δέ ἀληθινά, ὅμως αὐτός τά ἐκρατοῦσεν ὅλα διά ἀληθινά,
μέ ὅλον ὁποῦ ἔλεγεν ὁ σάντζιος πῶς ἦτον ὅλα ψεύματα · πηγαίνωντας λοι-
πόν τοιούτης λογῆς, εἶδαν ἕνα μικρόν καΐκι δίχως κουπία, δεμένον εἰς ἕνα
κ7υτοῦ//κι ὁπου ἦτον εἰς τό χεῖλος τοῦ ποταμοῦ · ὁ ΔόνΚισσότης ἐκοίταζε
τριγύρου, καί βλέπωντας πῶς δέν ἦτον τινάς, εὐθύς ἐζεκαϐαλλίκευσε, καί
εἶπε καί τόν σάντζιον νά ζεκαϐαλλικεύσῃ, καί νά δέσῃ τόν ῥοντζινάντε καί
τό ϝομάρι εἰς μίαν ἀπό ταῖς ἐτίαις ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ · ὁ σάντζιος τόν ἐρώτησε
διά ποίαν αἰτίαν τόν ἔλεγε νά ζεκαϐαλλικεύσῃ · ἐσύ πρέπει νά ἠζεύρῃς
σάντζιο, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης πῶς αὐτό τό καΐκι ὁποῦ εἶναι ἐδώ,
δίχως ἄλλο μέ προσκαλεῖ καί //μέ κράζει νά ἔμπω μέσα, καί νά ὑπάγω νά
βοηθήσω κᾀνέναν καϐαλλ2ρην, ἤ κᾀνένα ἄλλο ἐνδεές πρώσωπον ὁποῦ
θέλει εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἀνάγκην · διότι γράφουν ᾑ καϐαλλ6ρίτικαις
ἱςορίαις πῶς ὅταν ἕνας καϐαλλ2ρης εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἀνάγκην δέν
ἐλευθερώνεται ἀλλέως, παρά μέ τήν βοήθειαν κᾀνενοῦ ἄλλου καϐαλλ2ρη,
ἄν καί νά ἦτον μακρά χίλιαις ὥραις ςράταν, καί ἤ τόν ἁρπάζουν μέ κᾀνένα
σύνεφον, ἤ βάνουν ἔμπροσθέν του
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κᾀνένα καΐκι, εἰς τό ὁποῖον ἐμβαίνωντας ἐν ῥοπῇ ὀφθαλμοῦ τόν πηγαί- 160v.
νουν, ἤ διά τοῦ ἀέρας ἤ διά θαλάσσας, ἤ ὁ,που καί ἄν θέλουν, ἤ ὁ,που καί
ἄν εἶναι ἀναγκαῖα ἡ βοήθειά του · τό λοιπόν σαντζιέ μου αὐτή ἡ βάρκα
διά τοῦτο εἶναι ἐδώ ἐξ ἀποφάσεως · καί δίχως νά ἀργήσωμεν δέσε τόν
ῥοντζινάντε, καί τό ϝομάρι, καί ἄς παραδοθοῦμεν εἰς τόν θεόν νά μᾶς βο-
ηθήσῃ, ὅτι ἐγώ ἀπό αὐτό δέν ἀφίνομαι, ἄν ἔλθουν ὅλαις αἱ Δάμαις τοῦ
Κόσμου νά μέ ἐμποδίσουν · ἐπειδή //καί προςάζεις ἡ ἀφεντ1 σου, ἀπο-
κρίθη ὁ σάντζιος, ἀγκαλά καί ἐμένα μέ φαίνεται πῶς νά εἶναι παράςρατον
πρᾶγμα, ὅμως θέλω ὑπακούσει, καί θέλω κλίνη τήν κεφαλήν, καθώς λέγει
ὁ λόγος, ὅ, τι ὀρίσουν τά θεμέλια, προσκυνοῦν τά κεραμίδια · ἀμή μέ ὅλον
τοῦτο διά νά μήν ἔχω τόν ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως, θέλω νά σέ εἰπῶ ἕνα
πρᾶγμα, ὅμως νά μήν ἐραθυμήσῃς · ἐμένα σιν3ρε μέ φαίνεται πῶς αὐτό
τό καΐκι νά μήν εἶναι ἀπό ἐκεῖνα τά γοη̈τευμένα, ἀλ//λά κᾀνενός ψαρᾶ ·
ἐν ὅσῳ ἔλεγεν αὐτά ὁ σάντζιος, ἔδενα τά ζῶα, ἀφίνωντάς τα εἰς τήν ἐπί-
σκεψιν τῶν γοη̈τευτῶν μέ μεγαλωτάτην του πίκραν · ὁ Δόν Κισσότης τοῦ
εἶπεν νά μήν ἐγνοιάζεται διά τά ζῶα, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ τούς πηγαίνει εἰς
ἐκείνην τήν μακρίαν ςράταν, θέλει ἔχη καί τήν ἔγνοιάν τους · ἐγώ τά ἔδεσα
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, τί πρέπει τώρα νά κάμωμεν; νά ἐμποῦμεν μέσα εἰς τό
καΐκι, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί εὐθύς ἐπήδησεν, ἀκολουθώντας
τόν ὁ σάντζιος, καί ἔκο//ψεν τό σχοινί, μέ τό ὁποῖον ἦτον δεμένον τό καΐκι,
καί ἄρχησαν ὀλίγον κατ’ὀλίγον νά ξεμακρύνουν ἀπό τό χεῖλος, τό ὁποῖον
βλέπωντάς το ὁ σάντζιος ἄρχησε νά τρέμῃ φοϐούμενος μήπως καί χαθῇ,
ὅμως δέν ἐπικράνθη τόσον διά ἄλλο, ὅσον ὅταν ἤκουσε τό ϝομάρι του, καί
ἀγκάριζε, καί εἶδεν καί τόν ῥοντζινάντε ὁποῦ ἔπασχε παντοίῳ τρόπῳ νά
λυθῇ, καί εἶπε πρός τόν καϐαλλ2ρην του · τό ϝομάρι γκαρίζει ἀπό τόν πό-
νον ὁποῦ ἔχει βλέπωντας τήν ἀποχώρησίν μας, καί ὁ ῥον//τζινάντες πάσχει
νά ἐλευθερωθῇ, διά νά πηδήσῃ κατόπι μας · ἀπομείνετε ὦ ἀγαπητοί φίλοι,
καί ἡ τρέλλα ὁποῦ εἶναι αἰτία τοῦ ἀποχορισμοῦ μας, μεταϐαλομένη εἰς φα-
νέρωσιν τῆς ἀπάτης νά μᾶς ξανανταμώσῃ, καί λέγωντας αὐτό ἄρχησε νά
κλαίῃ τόσον θλιϐερά, ὁποῦ ἔκαμε καί τόν Δόν Κισσότην καί ἐμάνισε, καί
ὅλως χολερικός τοῦ εἶπεν, ἀπό ποῖον φοϐᾶσα δειλά; διατί κλαίεις; ποῖος
σέ καταδιώκει; ποῖος σέ κινηγᾶ; ἤ τί σέ λείπει ἐνδεῆ ὁποῦ εἶσαι //εἰς τήν
μέσην τῆς εὐθυνίας; ἴσως περιπατεῖς πεζός καί ξυπόλυτος εἰς τά βουνά,
καί εἰς τούς δύ-
σϐάτους τόπους; ἐσύ κάθεσαι ἐπάνω εἰς ἕνα σανίδι ὡσάν ἕνας ἀρχιδοῦκας 161r.
περιπατῶντας μέ τό ἀτάραχον ῥεῦμα αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἀπό τόν ὁποῖον
εἰς ὀλίγον διάςημα θέλομεν εὔγῃ εἰς τήν πλατεῖαν θάλασσαν, ὅμως ἕως
τώρα θέλει εὐγήκαμεν καί θέλει ἐπεριπατήσαμεν ὡς ἑπτακόσια ἤ ὀκτα-
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κόσια μίλια · τί λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου τοῦ ἀποκρί//θη ὁ σάντζιος, δέν βλέ-
πεις πῶς δέν ἐξεμακρύναμεν οὔτε ἕνα μίλι, διότι νἀ ὁποῦ φαίνεται ἀκόμη
ὁ ῥοντζινάντε, καί τό ϝομάρι, καί ἀπό αὐτό ἠμπορεῖς νά καταλάϐης πῶς
περιπατοῦμεν καθώς περιπατεῖ υό μίρμιγκι, ἐπειδή καί μετά βίας κινούμα-
σθεν · ἐγώ σέ τό εἶπα καί ἄλλαις πολλαῖς φοραῖς σάντζιε, τοῦ εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης, πῶς ἐσύ δέν καταλαμβάνεις τά τῆς καϐαλλ6ρίας, ἐπειδή καί σέ
τό εἶπα πῶς τό πᾶν ὅλον ςέκει εἰς //τά χέρ5 τῶν γοη̈τευτῶν · ἐσύ μέ λέ-
γεις νά κοιτάξω ὀπίσω, ἀμή ἐσύ δέν βλέπεις ἐμπροςά ὁποῦ φαίνεται ἕνα
κάςρον, καςέλι, εἰς τό ὁποῖον θέλει εἶναι κᾀνένας καϐαλλ2ρης ἥ κᾀμμία
Βασίλισσα ἤ κᾀμμάϐασιλοποῦλα, ἠ κᾀμμία πριντζιπέσσα, διά τάς ὁποίας
τήν βοήθειαν μέ ἤφεραν ἐμένα ἐδώ · τί διάϐολον κάςρον καί καςέλι λέγεις
ἡ ἀφεντ1 σου, εἶπεν ὁ σάντζιος, δέν βλέπεις ἡ ἀφεντ1 σου πῶς ἐκεῖνοι
//ἦναι μῦλοι, καί γυρίζουν μέ τό ῥεύσιμον τοῦ ποταμοῦ · σιώπα σάντζιε εἶ-
πεν ὁ Δόν Κισσότης, διότι ἀγκαλά καί νά φαίνωνται πῶς εἶναι μῦλοι, ὅμως
δέν εἶναι ἔτζι, διότι ὡς καθώς σέ προεἶπα ᾑ γοητεῖαις ἠμποροῦν νά μετα-
μορφώνουν ἕνα πρᾶγμα εἰς ἄλλο, καί ὄχι πῶς τό μεταϐάλλουν τελείως,
ἄλλά κάμνουν καί φαίνεται ἕνα πρᾶγμα ἀντίς διά ἄλλο, ὡς καθώς τό εἶ-
δες μέ τά ὀμμάτιά σου εἰς τήν μεταμόρφωσιν τῆς Δουλτζινέας, μοναχικόν
//καταφίγιον τῶν ἐλπίδων μου · τό καΐκι ἐμβαίνωντας εἰς τήν μέσην τοῦ
ρεύματος ἄρχησε νά τρέχῃ ὀγλιγωρότερα, διότι ἐπλησίαζε κοντά εἰς τούς
μύλους · οἱ νοικοκυρέοι τῶν μύλων, βλέπωντας τό καΐκι ὁποῦ εἴρχουνταν
μέ βίαν καί ἠθελεν ἔμπῃ ἀπό κάτω εἰς τούς τροχούς, εὐγῆκαν παρευθύς
ἕξω κρατῶντας μακρά ξύλα εἰς τά χέρια τους διά νά κρατήσουν τό καΐκι,
καί μέ τό νά ἦτον τά πρόσωπά τους, καί τά ῥοῦχάτους γεμάτα ἀπό τόν
κονιορτόν

161v. τοῦ ἀλευρίου, ἐφαίνουνταν πολλά ἄσχημοι, καί ἐφώναζαν λέγωντας · ἄν-
θρωποι διαϐολίτικοι ποῦ πηγαίνετε; ἐπέσατε ἴσως εἰς ἀπελπισίαν, καί θέ-
λετε νά χαθῆτε ἀπό κάτω εἰς αὐτούς τούς τροχούς νά πνῖγητε, καί νά γε-
νῆτε χίλια κομμάτια · δέν σέ τό εἶπα ἐγώ σάντζιε εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
πῶς ἡμεῖς φθάσαμεν εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον θέλω νά δείξω πόσον
δύνα//ται ἡ ἰσχύς τῆς χειρός μου,ἰδές πόσοι κλέπται καί λῃςαί εὐγαίνουν εἰς
προϋπάντησίν μου; πόσα φανράσματα εὐγαίνουν ἔμπροσθέν μου, πόσα
ἄσχημα πρόσωπα εὐγαίνουν νά μέ φοϐερίζουν, καί λέγωντάς αὐτά, εὐθύς
ἐσυκώθη εἰς τά ποδάρια, καί ἄρχησε μεγαλοφώνως νά φοϐερίζῃ τούς μυ-
λονάδες λέγωντας · σκυλ1 ἄπις ἐλευθερώσετε ἔνθρωπον ὁποῦ ἔχετε εἰς
αὐτό τό καςέλι φυλακωμένον, μεγάλος, ἤ μικρός ὅ,τι λογῆς κατα//ςάσεως,
καί ποιότητος καί ἄν εἶναι, διότι ἐγώ εἶμαι ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας,
ἐπωνομαζόμενος ὁ καϐαλλ2ρης τῶν λεόντων, διά τόν ὁποῖον εἶναι φυλαγ-
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μένη διά προνοίας τοῦ οὐρανοῦ αὐτή ἡ τύχη, καί λέγωντας αὐτό ἐξεσπά-
θωσε, καί ἄρχησε νά σύρνῃ σπαθ5ῖς εἰς τόν ἀέρα κατά τούς μυλονάδες, οἱ
ὁποῖοι ἀκούωντας καί μή καταλαμβάνωντας ἐκεῖναις ταῖς τρέλλαις, ἔτρε-
ξαν μέ τά κοντάριά τους, καί ἐκράτησαν τό καΐκι, τό ὁποῖον //σχεδόν ἔμ-
βαινεν ὑπό κάτω εἰς τούς τροχούς · ὁ σάντζιος ἐγονάτησε παρακαλῶντας
θερμῶς τόν οὐρανόν διά νά τόν ἐλευθερώσῃ ἀπό τόν τοιοῦτον μεγάλον
κίνδυνον· οἱ μυλωνάδες τέλος πάντων ἐκράτησαν τό καΐκι, ὅμως τό ἔκα-
μαν καί ἐγύρισαν ἄνω κάτω, καί ἔπεσεν ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος εἰς
τό νερόν, ἀμή τόν Δόν Κισσότην τόν ἐϐοήθησεν ἡ τύχη του, ὁποῦ ἤζευρε
καί ἐκολυμβοῦσεν, ἀγκαλά καί τό βάρος τῶν ἁρμάτων //τόν ἔκαμαν καί
ἐϐοῦλησε δύω φοραῖς εἰς τόν πάτον, καί ἄν δέν ἐῤῥίχνουνταν οἱ μυλωνά-
δες εἰς τό νερόν, βεϐαιώτατα ἤθελαν πνιγῇ καί οἱ δύω τους · ἀφ’οὗ λοιπόν
τούς εὔγαλαν ἔξω σχεδόν μισολιγοθυμισμένους, ὁ σάντζιος ἐξαναγονάτη-
σεν ἀφ’οὗ ἐσυνήφερεν, καί ἄρχησε νά προσεύχεται εἰς τόν θεόν νά τόν
γλυτώσῃ εἰς τό ἑξῆς ἀπό ταῖς ἀπόκοταις ἐπιθυμίαις, καί ἄγνωστα ἐπιχει-
ρήματα τοῦ καϐαλλ2ρου του · ἔφθασαν ὡς τόσον καί οἱ ψα-
ράδες οἱ νοικοκυράοι τοῦ καϊκίου, τό ὁποῖον εἶχεν γένῃ χίλια κομμάτια 162r.
ἀπό τούς τροχούς τῶν μύλων, καί βλέπωντάς το αὐτό ἐπῆγαν πρός τόν
σάντζιον νά τόν ἐγδύσουν, καί νά εἰποῦν τόν Δόν Κισσότην νά [τόν Δόν
Κισσότην]968 να τούς τό πληρώσῃ, ὁ ὁποῖος μέ μεγάλην σοϐαρότητα, ὡσάν
νά μήν εἶχε κάμῃ αὐτός τίποτα, εἶπε προς τούς μυλωνάδες, καί //ψαράδες,
πῶς αὐτός ἤθελε πληρώσῃ μετά πάσας χαρᾶς τό καΐκι, μέ τοιαύτην συμφω-
νίαν, ὅτι νά ἐλευθερώσουν τούς ἀνθρώπους, ἤ τόν ἀνθρώπον ὁποῦ εἶχαν
φυλακωμένον εἰς τό καςέλι τους · τί ἀνθρωπος ἤ τί καςέλι λέγεις ἐσύ, ἀπο-
κρίθη ἕνας ἀπό τούς μυλωνάδες, ἄγνωςε, καί τρελλέ; θέλεις ἴσως νά πάρῃς
τούς ἀνθρώπους ὁποῦ ἦλθαν εἰς τόν μύλον νά ἀλέσουν · εἰς αὐτήν τήν τύ-
χην βεϐαιότατα θέ να εἶναι ἐχ//θρευμένοι δύω ἀνδρεῖοι ϝοητευταί, εἶπεν
είς τόν ἐαυτόν του ὁ Δόν Κισσότης, καί ὁ ἕνας θέλει χαλνᾷ, ἐκεῖνο ὁποῦ
φτ1νει ὁ ἄλλος · ὁ ἕνας μέ ἤφερεν ἔμπροσθέν μου τό καΐκι, καί ὁ ἄλλος τό
ἐγύρισεν ἄνω κάτω, μόνον ὁ θεός νά κάμῃ τήν θεραπεῖαν, ὅτι ὅλος αὐτός
ὁ Κόσμος δέν εἶναι ἄλλο, παρά ἀνακατώματα, καί σκάνδαλα ὁ ἕνας ἐναν-
τίον εἰς τόν ἄλλον · ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά κάμω ἄλλο, καί ὑψώνωντας τήν
φωνήν του //ἀκολούθησε λέγωντας καί κοιτάζωντας πρός τούς μύλους,
φίλοι ὅποιοι καί ἄν εἶσθε ὁποῦ ἀπομείνετε σφαλισμένοι αὐτοῦ, συγχωρή-
σετέ με ὅτι διά κακήν τύχην ἐδικήν μου καί ἐδικήν σας δέν ἠμπόρεσα νά
σᾶς γλυτώσω ἀπό τήν συμφοράν σας, ὅτι αὐτή ἡ τύχη εἶναι φυλαγμένη διά

968Error.
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κᾀνέναν ἄλλον καϐαλλ2ρην, καί λέγωντας αὐτό ἐσυμφώνησε μέ τούς νοι-
κοκοιρέους τοῦ καϊκίου νά τούς δώσῃ πενῆντα τιμίνια, τά ὁποῖα εὐθύς τά
ἔδοκεν //ὁ σάντζιος μέ κακήν του καρδίαν · ἀνίσως καί τζακίσωμεν ἄλλην
μίαν βάρκαν ὡσάν αὐτήν, θέλομεν μένει δίχως κανέναν ἄσπρον, ἔρημοι
καί ἄποροι · οἱ ψαράδες καί οἱ μυλωνάδες ἔστεκαν καί ἐθαύμαζαν, βλέ-
πωντας ἐκείνους τούς δύω ἀνθρώπους τόσον ἀνομοίους ἀπό τούς ἄλλους,
καί δέν ἠμποροῦσαν νά καταλάϐουν διά τί τέλος ἔλεγεν ὁ Δόν Κισσότης
ἀκεῖνα τά λόγια, καί κρατῶντας τους διά τρελλούς, τούς ἄφησαν, καί ἐπά-
γησαν, καί ἐγύρισαν οἱ

162v. μυλωνάδες εἰς τούς μύλους τους, καί οἱ ψαράδες εἰς τόν τόπον τους· ὁ Δόν
Κισσότης καί ὁ σάντζιος ἐγύρισαν εἰς τά ζῶα τους,

ἀγκαλά καί αὐτοί δέν ἦτον κατώτεροι ἀπό τά ζῶα,
καί τοιούτης λογῆς τέλος ἔλαϐεν ἡ τύχη

τοῦ ϝοητευμένου καϊκίου.969

Κεφάλαιον λ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη τόν Δόν
Κισσότην μέ μίαν εὔμορφην ϝυναῖκα

κυνηγοῦ

μελαγχολικώτατοι970, καί καταπολλά κακοκαρδισμένοι ἔφθασαν εἰς τά
ζῶα τους ὁ καϐαλλ2ρης καί ὁ ὁπλοφόρος, μάλιστα ὁ σάντζιος ὁ ὁποῖος
αἰσθάνουνταν μεγάλον πόνον εἰς τήνκαρδίαν,βλεπωντας πῶς ὀλιγόςεψαν
τά ἄσπρα διότι τά ἐφύλατζεν ὡσάν ταῖς κόραις τῶν ὁμματίων του· τέλος
πάντων καί δίχως νά εἰποῦν κᾀνέναν λόγον ἀ//ναμεταξύ τους ἐκαϐαλλί-
κευσαν καί ἐμάκρυναν ἀπό τόν ποταμόν, ὁ Δόν Κισσότης ἦτον βυθισμένος
εἰς τούς λογισμούς τοῦ ἔρωτός του ἀμή ὁ σάντζιος εὑρίσκουταν πολλά πι-
κραμένος τόσον δια΄τήν ἐλάττωσιν τῶν ἄσπρων, ὅσον καί μέ το νά ἔϐλεπε
πῶς ὅλα ἤ περισσότερα ἔργα τοῦ καϐαλλ2ρου του ἦτον παράςρατα, καί
ἐγύρευε νά εὗρῃ καιρόν δίχως νά τοῦ γυρεύσῃ τήν ῥόγαν του ἤ ἄδειαν
νά τόν ἀφήσῃ νά ὑπάγῃ εἰς τό σπῆτί του · ἀμή ἡ τύχη οἰκονομοῦσε τά
πράγματα κάτα //πολλά ἐναντίως ἀπό ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυλλογοῦνταν αὐτός
· ἐσυνέϐη λοιπόν ὅτι τήν δεύτερην ἡμέραν εὐγαίνωντας αὐτός ἀπό ἕνα

969El capítulo termina al comienzo de página, con cuatro líneas en disminución de la forma
acostumbrada. – 970El comienzo del capítulo en minúscula, poco frecuente.
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δάσος εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης ἕνα πράσινον λιϐέδι καί εἰς ἕνα του μέρος
του εἶδεν ἀνθρώπους, καί πλησιάζωντας πρός αὐτούς ἐγνώρισε πῶς ῆτον
κυνηγός καί ἀναμεταξύ τους ἦτον καί μία εὔμορφη κυνηγός, ἡ ὁποῖα ἐφο-
ροῦσεν ἕνα πράσινον ἐπανοφόρι, ἐκαϐαλλίκευε καί ἕνα ἄσπρον ἄλογον,
ὁποῦ ἦτον σελομένον μέ μίαν ἀσιμένιαν σέλαν, ἐ-
κρατοῦσεν εἰς τό χέρι της ἕνα ϝεράκι σημεῖον ἀπό τόν ὁποῖον ἐκατάλα- 163r.
βεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς θέλει νά ἦτον κᾀμμία μεγάλη ἀρχόντισσα, καί
Κυρία ἐκείνων τῶν κυνηγῶν ὡς καθώς ἦτον καί τῇ ἀληθείᾳ, καί εἶπε πρός
τόν σάντζιον, τρέχα παιδί μου σάντζιε καί εἰπές ἀκείνης τῆς σιν3ρας ὁποῦ
κρατεῖ τό γεράκι πῶς ἐγώ ὁ καϐαλλ2ρης τῶν λεόντων φιλῶ τάς χεῖρας τῆς
μεγάλης //εὐμορφίας της, καί πῶς ἡ μεγαλειότης της ἄν μέ δώσῃ ἄδειαν
θέλω ὑπάγη καί ἐγώ αὐτός μου, νά φιλήσω τό χέρι της, καί νά τῆς δου-
λεύσω ὅσον δύναμαι, καί μέ προςάζει ἡ ὑψηλότης της, καί ςοχάσου καλά
σάντζιε ὅταν συντυχαίνῃς νά μήν ἀνακατώσῃς εἰς αὐτά τά λόγια ὁποῦ σέ
εἶπα ἀπό ταῖς ἐδικαῖς σου φλυαρίαις · ἀληθινά εὗρες τόν ἄνθρωπον ὁποῦ
νά ἀνακατώσῃ φλυαρίαις εἶπεν ὁ σάντζιος, ὡσάν νά εἶναι ἡ πρώτη φορά
ὁποῦ ἔκαμα ἐλτζιλίκια εἰς τοιαῦ//ταις μεγάλαις σιν3ραις, ἴσως καί θέλει
τά ἔκαμες πρίν νά ἔλθῃς εἰς τοῦ λόγου μου, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης,
διότι ἀφ’οὗ ἦλθες εἰς τοῦ λόγου μου μόνον εἰς τήν Δουλτζινέαν ἔκαμες ἐλ-
τζιλίκι, ἔτζι εἶναι εἶπεν ὁ σάντζιος, μόνον ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι καϐαλλάρης
δέν τόν πονοῦν τά ποδάρ5 του, θέλω νά συμπεράνω πῶς ἐμένα δέν μέ
κάμνη χρεῖα νά μέ ἑρμηνεύσῃς καί νά μέ ὀδηγῇς εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει
νά εἰπῶ, ὅτι ἐγώ εἶμαι ἄξιος διά κάθε πρᾶγμα καί κα//ταλαμβάνω κάθε
πρᾶγμα, ἐγώ σέ πιςεύω σάντζιο τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, σύρε μό-
νον· ἐκίνησεν ὁ σάντζιος τρέχωντας ὅσον ἠμποροῦσε τό ϝομάρι του, καί
ἔφθασεν εἰς τήν εὔμορφην σινι3ρα, καί ξεπεζεύωντας ἐγονάτισεν ἐμπρο-
σθέν τους καί τῆς εἶπεν, εὔμορφή μου σιν3ρα ἐκεῖνος ὁ καϐαλλ2ρης ὁποῦ
φαίνεται ἐκεῖ ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται ὁ καϐαλλ2ρης τῶν λεόντων εἶναι ἀφέν-
της μου, καί ἐγώ εἶμαι ἕνας ἀπό τούς ὁπλοφόρους του ὀνομαζόμενος σάν-
τζιος πάντζας, //αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης τῶν λεόντων, ὁποῦ προ ὀλίγου ὀνο-
μάζουνταν ὁ ἀσχημοειδής καϐαλλ2ρης μέ ἔςειλεν ἐμένα νά εἶπῶ τῆς μεγα-
λειότητός σου νά εὐαρεςηθῆς νά τόν δώσῃς ἄδειαν νά ἔλθῃ νά βάλῃ τήν
ἐπιθυμίαν του εἰς πράξιν, ἡ ὁποῖα δέν εἶναι ἄλλο ὥς καθώς λέγει αὐτός, καί
ὥς καθώς λογιάζω ἐγώ, παρά νά δουλεύσῃ τό κορυφωμένον σου ψύλομα
καί εὐμορφίαν, καί ἄν τόν
δώσῃς ἡ ἀφεντ1 σου αὐτήν τήν ἄδειαν θέλει εἶσθαι εἰς ὤφελός σου, καί 163v.
αὐτός θέλει τό κρατεῖ διά πληρωμήν καί χαράν· βέϐαια, σιν3ρ ὁπλοφόρε
ἀποκρίθη ἡ σιν3ρα ἡ ἀφεντ1 σου ἔκαμες τό ἐλτζιλίκι σου μέ ὅλα ἐκεῖνα
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τά περιςατικά ὁποῦ ἀπαιτοῦν τά τοιαῦτα ἐλτζιλίκια, σηκώσου ἐπάνω ὅτι
δέν εἶναι πρέπον νά ςέκῃ γονατισμένος ὁ ὁπλοφόρος τοιούτου μεγάλου
καϐαλλ2ρη ὡς //καθώς εἶναι ὁ ἀσχημοειδής καϐαλλ2ρης, τόν ὁποῖον τόν
ἠζεύρομεν πολλά καλά, συκώσου φίλε καί εἰπές τόν καϐαλλ2ρην σου κα-
λῶς νά ὁρίσῃ νά ὑπάγωμεν ἐδώ εἰς ἕνα χωρίον μας καί θέλω εἶμαι πρόθυ-
μος εἰς τάς προςαγάς του τόσον ἐγώ ὅσον καί ὁ ἄνδρας μου· ὁ σάντζιος
ἐσυκώθη καί ἐθαύμαζε τόσον διά τήν εὐμορφίαν τῆς καλῆς σιν3ρας, ὅσον
καί διά τήν πολλήν εὐγένειάν της καί μάλιςα διά ἐκεῖνο ὁποῦ τοῦ εἶπε πῶς
ἤζευρε τόν καϐαλλ2ρην του τόν ἀσχημοειδῆ, //καί πῶς ἡ αἰτία ὁποῦ δέν
τόν ὀνόμασε τῶν λεόντων θέλει νά ἦτον μέ τό νά εἶχεν ἐπονομασθῇ τότε
νεοςί · εἰπές με παρακαλῶσε κύρ ὁπλοφόρε τόν ἐρώτησεν ἡ σιν3ρα αὐ-
τός ὁ καϐαλλ2ρης σου δέν εἶναι ἐκεῖνος διά τόν ὁποῖον ἐτυπώθη μία ἱςο-
ρία ὁποῦ ὀνομάζεται τοῦ ἐπιτηδείου εὐγενοῦς Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας,
ὁποῦ κρατεῖ διά Κυρίαν τῆς καρδίας του μίαν κάποιαν Δουλτζινέαν ἀπό
τό τοπόζο, αὐτός ὁ ἴδιος εἶναι σινι3ρα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, //καί ἐκεῖνος
ὁ ὁπλοφόρος του ὁποῦ περιπατεῖ μέσα εἰς ἐκείνην τήν ἱςορίαν ὀνομαζό-
μενος σάντζιος πάντζας εἶμαι ἐγώ, ἀνίσως ὅμως καί δέν μέ ἄλλαζαν τό
ὄνομά μου εἰς τήν κούνιαν, θέλω νά εἰπῶ εἰς τόν τύπον · ἐνοστημεύουνταν
κατά πολλά ἡ Δουκέσσα (τῆς ὁποῖας ὁ τίτλος ἕως τώρα δέν εἶναι γνωςός)
ἀκούουσε ταῖς φράσαις καί λόγια τοῦ σάντζιο καί τόν εἶπεν · ὕπαγε σιν3ρ
πάντζα καί εἰπές τοῦ καϐαλλ2ρη σου νά ὁρίσῃ μέ τήν καλήν ὥραν εἰς αὐ-
τούς τούς τόπους μου, διό//τι τό ἔχω διά μεγάλην χάριν · ὁ σάντζιος ἐγύρισε
μέ μεγάλην χαράν εἰς τόν καϐαλλ2ρην του, πηγαίνωντας τοιαύτην καλήν
ἀπόκρισιν, εἰς τόν ὁποῖον ἐδιηγήθη ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ τόν ἐδιηγήθη ἐκείνη
ἡ μεγάλη σιν3ρα, ὑψώνωντας μά ταῖς χωρ1τικαῖς του φράσαις ἕως εἰς
τόν οὐρανόν τήν μεγάλην της εὐμορφίαν, τήν νοστιμάδαν της, καί τήν εὐ-
γένειάν της, ὁ Δόν Κισσότης

164r. ἐκαλοκάθησεν εἰς τήν σάλαν, ἐκάτησε καλά εἰς ταῖς σκάλαις ἴπ5σε τήν
μουτζοῦναν του, ἐκέντρωσε τόν ῥοντζινάντε, καί μέ μεγάλην σοϐαρότητα,
καί μεγαλοπρέπειαν ἐπῆγε νά χαιρετήσῃ τήν δουκέσσαν, ἡ ὁποῖα κράζουσα
τόν ἄνδραν της τόν Δοῦκαν τοῦ ἐδιηγήθη ἕως ὁποῦ νά φθάςῃ ὁ Δόν Κισ-
σότης τό ἐλτζιλίκι του καί μέ τό νά εἶχαν καί οἱ δύω τους διαϐασμένον
τό πρῶτον //μέρος ἐκείνης τῆς ἱςορίας, καί μέ τό νά ἐκατάλαϐαν ἀπό αὐτό
τήν παράςρατον γνώμην τοῦ Δόν Κισσότου μέ μεγαλοτάτην ἐπιθυμίαν τόν
ἐκαρτεροῦσαν νά τόν ἀπολαύσουν καί νά τόν γνωρίσουν, ἔχωντας σκοπόν
νά ἀκολουθήσουν τήν γνώμην του καί νά τοῦ ὑπακούσουν εἰς ὅ, τι ἤθε-
λεν εἰπῇ, τιμῶντας τόν ὡς πλανώμενον καϐαλλ2ρην ὅσον καιρόν ἤθελε
καθήσῃ μέ αὐτούς, κάμωντάς του ὅλαις ταῖς συνηθισμέναις τζιρεμόνιαις,
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ὁποῦ εὑρίσκουνταν εἰς //τά βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας ὁποῦ εἶχαν διαϐάσει
· ἐπάνω εἰς αὐτό ἔφθασεν καί ὁ Δόν Κισσότης ἔχωντας τήν μουτζοῦναν
συκωμένην, καί κάμνωντας σχῆμα πῶς ἤθελε νά ξεπεζεύσῃ, ὁ σάντζιος
εὐθύς ἔτρεζε νά π1σῃ τήν σέλαν του, ἀμή ἡ τύχη του τοῦ ἐςάθη τόσον
ἐναντία ὁποῦ ὅταν ἤθελε νά ξεπεζεύσῃ ἐπι1σθηκε τό ἕνα του ποδάρι εἰς
τό σχοινί τοῦ σαμαρίου καί ἔμεινε κρεμασμένος μέ τό κεφάλι κάτω, καί μέ
τό ποδάρι εἰς τό σαμάρι · ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ δέν ἦ//τον συνηθισμέμος νά
ξεπεζεύσῃ ἄν δέν τόν ἐκρατοῦσεν τήν σκάλαν θαῤῥῶντας πῶς νά τοῦ τήν
ἐκρατοῦσεν ἐξεπέζεύσῃ μέ βίαν, καί ὡς φαίνεται δέν θέλει νά ἦτον καλά
σφιγμένα τά κολάνια τῆς σέλας, διότι εὐθύς ὁποῦ ἠθέλησε να ξεπεζεύσῃ
ἔπεσε μέ μεγάλον βάρος κ῎γῆς καί ἐντροπιάσθη, βλασφημῶντας κρυφίως
τόν κακοῤῥοίζικον τόν σάντζιον ὁ ὁποῖος ἦτον ἀκόμη κρεμασμένος εἰς τό
σαμάρι · ὁ Δοῦκας ἐπρόςαξε τούς κυνηγούς του //νά ὑπάγουν νά βοηθή-
σουν τόν Δόν Κισσότην καί τόν ὁπλοφόρον του οἱ ὁποῖοι εὐθύς ἐπῆγαν καί
ἐσύκωσαν τόν Δόν Κισσότην ὁποῦ εἶχε βαρέσει πολλά ὅταν ἔπεσε, καί συ-
κωνόμενος ὡς καθώς ἠμπόρεσεν ἐπῆγε καί ἐγονάτισεν ἔμπροσθέν της, ἀμή
ὁ Δοῦκας δέν τό ἔςερξε μέ κᾀνέναν τρόπον μάλιστα ξεπεζεύωντας ἀπό τό
ἄλογόν του ἐπῆγε καί ἀγκαλιάσθη τόν Δόν Κισσότην λέγωντάς του, ἐμένα
με κακοφαίνεται σιν3ρ πλανώμενε καϐαλλ2ρη ἀσχημοειδῆ τό
πῶς ἐκακόπαθες τήν πρώτην φοράν ὁποῦ ἦλθες εἰς τούς τόπους μας, ὅμως 164v.
δέν πρέπει νά τό θαυμάζεται τινάς, ὅτι ἀπό τήν ἀχρειότητα τῶν ὁπλοφό-
ρων συμβαίνουν καί ἄλλα μεγαλήτερα · αὐτό ὁποῦ ἔπαθα ἐγώ εὐγενής
πρίτζιπα εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης εἶναι ἀδύνατον νἀ εἶναι κακόν ἄν καί τό
παίσιμόν μου νά ἔφθανεν εἰς τά βάθη τῆς ἀϐύσσου διότι καί ἀπό ἐκεῖ μέ
ἤθελεν εὐγάλῃ καί μέ ἤ//θελε σύρῃ, ἡ δόξα ὁποῦ ἔλαϐα εἰς τό νά σέ εἶδα,
ὅσον μέν διά τόν ὁπλοφόρον μου ὁποῦ νά ἔχῃ τό ἀνάθεμα αὐτός εἶναι
καλός μόνον διά νά φλυαρῇ, καί ὄχι νά κοιτάζῃ ἐκεῖνα ὁποῦ χρειάζονται,
καί νά εἶχε σφίζη καλά τά λουρία τῆς σέλας · ἀμή ὁ,τι λογῆς καί ἄν εἶμαι
πεσμένος ἤ συκωμένος, πεζός, ἤ καϐαλλάρης, θέλω εἶμαι πάντοτε εἰς τήν
δούλευσίν σου καί εἰς τήν δούλεσιν τῆς σιν3ρας μου τῆς Δουκέσσας ἀζία
κυρία τῆς εὐμορφίας καί πριτζιπέσσα τῆς εὐγενείας //ἀγαλιώτερα σιν3ρ
δόν Κισσότη τῆς μάντζίας πατρόνε μου, εἶπεν ὁ Δοῦκας ὅτι εὑρισκομένη
ἡ σιν3ρα Δουλτζινέα δέν εἶναι πρέπον νά ἐπαινῆται ἄλλη εὐμορφία · ἕως
τόσον εὐγάλει καί ὁ σάντζιος τό ποδάρι του ἀπό τό σχοινί, καί εὐρισκό-
μενος ἐκεῖ σιμά πριχοῦ νά ἀποκριθῇ ὁ καϐαλλ2ρης του εἶπεν, αὐτό δέν
ἠμπορεῖ νά τό ἀρνιθῇ τινάς μάλιςα ἠμπορεῖ νά νό βεϐαιώσῃ πῶς ἡ σιν3ρα
μου ἡ Δουλτζινέα εἶναι ὡραιοτάτη, ὅμως ἐκεῖ ὁποῦ δέν τό ἐλ//πίζει τινάς
συκώνεται ὁ λαγώς, ὅτι ἑγώ ἤκουσα ὁποῦ λέγουν ὅτι αὐτή ὁποῦ ὀνομάζε-
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ται φύσις εἶναι ὡσάν ἕνας κεραμεύς ὁποῦ ὅταν φτ1σῃ καί ἄλλα ἑκατόν
ὡσάν ἐκεῖνο μάλιςα καί παράνω αὐτό τό λέγω, διότι βλέπω πῶς ἡ σιν3ρα
μου ἡ Δουκέσσα δέν εἶναι τελείως κατώτερη εἰς τήν εὐμορφίαν, μήτε διαφέ-
ρει ἀπό τήν κυράν μου τήν σιν3ρα Δουλτζινέαν· ὁ Δόν Κισσότης ἐγύρισε
πρός τήν Δουκέσσαν καί εἶπεν, νά μέ πιςεύσῃς σιν3ρα πῶς κᾀνένας πλα-
νώμενος κα//βαλλ2ρης δέν εἶχεν ὁπλοφόρον τόσον ἀδόλεσχον καί νόςιμον
ὡσάν τόν ἐδικόν μου, καί αὐτό θέλετε τό ἰδῆ ἀνίσως καί ἡ ὑψηλότης σας θέ-
λετε μέ μεταχειρισθῆ εἰς τήν Δούλευσίν971 σας πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη
ἡ Δουκέσσα πῶς ἐχάρουνταν κατά πολλά ταῖς νοςιμάδες τοῦ σάντζιου, ὅτι
εἶναι σημεῖον πῶς θέλει νά εἶναι φρόνιμος, διότι ὡς καθώς τό ἠζεύρεις καί
ἡ ἀφεντ1 σου πολλά καλά, πῶς ᾑ χάριτες καί οἱ νοστιμάδες δέν εὑρίσκον-
ται εἰς ἀχρείους, καί οὐτιδανούς, καί διά

165r. τοῦτο τό βεϐαιώνω πῶς εἶναι φρόνιμος καί γνωζικός, εἶναι φλύαρος ἀπο-
κρίθη ὁ Δόν Κισσότης, τόσον καλλήτερα εἶπεν ¨ο Δοῦκας, διότι πολλαῖς
νοςιμάδες δέν ἠμπορεῖ νά ταῖς εἰπῇ τινάς ἐν συντομία, καί ἄς μή χάνωμεν
τόν καιρόν μας εἰς αὐτά, ἀλλά κοπίασε ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρ ἀσχημοειδῆ
καϐαλλιέρη, τῶν λεόντων καϐαλλιέρη πρέπει νά τόν κρά//ζῃς ἡ ἀφεντ1
σου εἶπεν ὁ σάντζιος, ὁτι δέν ὀνομάζεται πλέον ἀσχημοειδῆς · ἕςω καί τῶν
λεόντων ἀποκρίθη ὁ Δοῦκας, καί ἄς ὁρίσῃ νά ὑπάγωμεν εἰς ἕνα καςέλι μου
ὁποῦ εἶναι ἐδώ σιμά εἰς τό ὁποῖον θέλουν του κάμη ταῖς περιποίησες ὁποῦ
πρέπουν εἰς ἕνα τοιοῦτον μεγάλον πρόσωπον, καί ὁποῦ ἔχομεν συνήθειαν
νά κάμνωμεν ἐγώ καί ἡ Δουκέσσα μου εἰς ὅλους τους πλανωμένους καϐαλ-
λιέρους ὁποῦ τυχαίνουν καί ἀπερνοῦν ἀπό τούς τόπους μας · ὁ σάν//τζιος
ἔπ5σε καί ἔσχισε τα ῥουλία972τοῦ ῥοντζινάντε, καί καϐαλλικεύωντας ὁ

971Mayúscula como generalmente encontramos el término Δούλος. – 972Parece claro el error
por λουρία.
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Δόν Κισσότης, καί ὁ Δοῦκας εἰς ἕνα εὔμορφον ἄλογον, ἔϐαλλαν τήν Δου-
κέσσαν εἰς τό μέσον καί ἐκίνησαν νά ὑπάγουν πρός τό καςέλι · ἡ Δουκέσσα
εἶπεν τόν

σάντζιον νά πηγαίνῃ κοντά της διότι ἐνοστιμεύονταν κατά
πολλά τά νόστιμά του λόγια · ὁ σάντζιος ἔκαμεν τήν
προςαγήν τῆς Δουκέσσας, καί ἐμβῆκεν ἀνάμεσόν//
τους ἔχωντας διά μεγάλην χαράν ὁ Δοῦκας καί

ἡ Δουκέσσα τό πῶς ἔλαϐαν εἰς τό καςέλι
ους ἕναν τοιοῦτον πλανώμενον

καϐαλλ2ρην καί ὁ
ὁπλοφόρον973

Κεφάλαιον λα:ον 165v.

Ὁποῦ διηγεῖται πολλά καί νόςιμα πράγματα

ἦτον974 κ῎πολλά χαρούμενος ὁ σάντζιος βλέπωντας πῶς τόν εἶχεν εἰς τήν
εὔνοιάν της ἡ Δουκέσσα, καί ἐσυλλογοῦνταν πῶς θέλει εὕρῆ975 εἰς τό σπῆτι
της ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχεν εὕρῆ εἰς τό σπῆτι τοῦ Διέγου, καί τοῦ βασιλείου ·
Διηγεῖται λοιπόν ἡ ἱςορία πῶς πρίν νά φθάσουν εἰς τό χωρίον οἱ976 καςέ-
λοι ὁ Δοῦκας ἐπῆγεν ἐμπροςά καί ἑρμήνευσε τούς ὑπηρέταις του τί λογῆς
νά τιμήσουν τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος εὐθύς ὁποῦ ἔφθα//σαν μέ τήν
δουκέσσαν εἰς τήν πόρταν τοῦ καςελίου εὐγῆκαν ἐν τῷ ἅμα δύω δούλοι
φοροῦντες κάποια φορέματα μακρά ἕως εἰς τήν γῆν τἀ ὁποῖα ἦτον ἀπό
ἀτλάζι κόκκινον, καί ξεπεζεύωντας ὁ Δόν Κισσότης τόν ἔπ5σαν ἀπό ταῖς
ἀμασχάλαις καί τοῦ εἶπεν νά ὑπάγῃ νά π1σῃ τήνΔουκέσσαν να ξεπεζεύσῃ
ὁ ὁποῖος ἐπῆγε νά τό κάμῃ αὐτό, καί ἐπέρασαν πολλαῖς τζιρεμόνιαις εἰς
τό ἀναμεταξύ τους· ἀμή τέλος πάντων ἐνίκησε τό πεῖσμα τῆς Δουκέσσας,
ἡ ὁποῖα δέν ἠθέλησε νά ξεπεζεύςῃ εἰς ἀλλουνοῦ χεῖ//ρας, παρά εἰς τοῦ
Δοῦκα, λέγουσα πῶς δέν ἦτον ἀξία νά τήν ὑπερητῇ ἕνας τοιοῦτος μεγάλος
καϐαλλ2ρης · εὐγῆκε τέλος πάντων ὁ Δοῦκας καί τήν ἐπίασε καί ἐξεπέζευ-
σεν, καί ἀμβαίνοντας εἰς ἕνα μεγάλον προαύλιον εὐγῆκαν ἔμπροσθέν τους
δύω κορίτζια καί ἔϐαλαν ἐπάνω εἰς τούς ὤμους τοῦ Δόν Κισσότη ἕνα μαντί
ἀπό ἐκλεκτώτατον σκαρλάτον, καί παρευθύς ἐγέμισαν τά παράθυρα, καί

973Hemos imitado la forma piramidal en la que termina el capítulo, tal como en muchas otras
ocasiones. – 974La letra inicial del capítulo artísticamente dibujada. – 975Sic. – 976Error por ἤ.
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ᾑ σκάλαις ἀπό τούς δούλους καί δουλεύτριαις τοῦ Δοῦκα, καί ἐφώναζαν
λέγωντας, καλῶς ὄρισε τό ἄνθος τῆς //πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, καί ὅλοι
τους ἐράντισαν ἀνθόνερα καί ῥοδοςάματα ἀπάνω είς τόν Δόν Κισσότην,
διά τά ὁποῖα ὅλα ἐθαύμαζεν ὁ Δόν Κισσότης · καί ἐκείνην τήν ἡμέραν τό
ἐπίςευσε καί τό ἐϐεϐαιόθη πῶς ἦτον τῇ ἀληθείᾳ πλανώμενος καϐαλλ2ρης
καί ὄχι φαντασιωδῶς, βλέπωντας πῶς τόν ἐτιμοῦσαν εἰς τόν ἴδιον τρόπον
ὁποῦ εἶχε διαϐάσει πῶς ἐτιμοῦσαν τούς πλανωμένους καϐαλλ2ρους εἰς
τούς ἐπερασμένους καιρούς· ὁ σάντζιος ἀφίνωντας τό ϝομάρι ἐπλησίασε
πρός τήν

166r. Δουκέσσαν, καί ἐμβῆκεν είς τό καςέλι καί κτυπῶντάς τόν ἡ συνείδησις τό
πῶς ἄφινε τό γομάρι μοναχόν ἔκραξε μίαν ϝερόντισσαν ὁποῦ εἶχεν εὔγη εἰς
προϋπάντησιν τῆς Δουκέσσας ὁμοῦ μέ ταῖς ἄλλαις, καί τῆς εἶπεν, σιν3ρα
ἀγαποῦσα νά μέ ἔκαμνεν τήν χάριν νά ὑπάγῃς εἰς τήν πόρταν τοῦ καςε-
λίου, καί ἐκεῖ θέλεις εὕρη ἕνα ϝομάρι ἐδικόν μου, καί νά εἰπῇς τινάν, ἤ
νά τό ὑπάγῃς εἰς τόν σταῦλον, διότι εἶναι ὀλί//γον ζυπασ1ρικον τό κα-
κοῤῥοίζικον, καί δέν ἀπομνήσκει μοναχόν · ἄν εἶναι καί ὁ καϐαλλ2ρης
γνωςικός ὡσάν τόν ὁπλοφόρον του γίνεται ἡ δουλεία μας μετάξι εἶπεν ἡ
γερόντισσα · ἀδελφέ σῦρε εἰς τήν κακήν τήν ὥραν ἐσύ καί ὅποιος σε ἔφε-
ρεν ἐδώ καί ἔχε ἐσύ τήν ἔγνοιαν του γομαρίου977 σου ὅτι οἱ ϝερόντισσες
αὐτοῦ τοῦ σπιτίου δέν εἶναι συνηθισμένες νά κάμνουν τοιαῦταις ὑπερησί-
αις · ἐγώ ἤκουσα τόν καϐαλλ2ρην μου ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ὅτι εἶναι ἕνας
λιγκεύς τῶν ἱςοριῶν διηγούμενος //τοῦ λαντζαρότου, ὅταν ἐγύρισεν ἀπό
τήν βρετανίαν ἔλεγε πῶς τόν ὑπηρετοῦσαν αὐτόν οἱ Δάμαις καί οἱ ϝερόν-
τισσες τό ἄλογόν του978, καί ἐγώ ἀνίσως καί μέ ἐπαρακαλοῦσεν ὁ σιν3ρ
λαντζαρότος δέν ἄλλαζα τό ϝομάρι μου μέ τό ἄλογόν του · ἄδελφέ μου ἄν
εἶσαι μῖμος συρᾶ εἰς ἄλλον καί ὄχι εἰς ἐμένα, ὅτι ἐγώ σέ δίδω τήν μύτην
εἰς τά χέρια, νά εἶσουν νεώτερη σέ ἔδιδα τήν ἀπόκρισιν εἶπεν ὁ σάντζιος,
μόνον εἶσαι γερόντισσα καί διά τοῦτο σιωπῶ, πουτάνας ὑιέ τόν ἀποκρίθη
ἡ ϝερόντισσα979//ὅλως θυμωμένη τί σέ ἐγνοιάζε ἐσένα ἄν εἶμαι ἐγώ γερόν-
τισσα, ἤ νέα καί αὐτό τό εἶπε τόσον δυνατά ὁποῦ τό ἤκουσεν ἡ Δουκέσσα,
κα΄θ γυρίζουσα καί βλέπουσα τήν γερόντισσαν θυμωμένην τήν ἐρώτησε
μέ ποῖον ἐμάλωνεν· ἐγώ μαλώνω ἀποκρίθη ἡ γερώντισσα μέ αὐτόν τόν γα-
λαντόμον ὁ ὁποῖος μέ εἶπε νά ὑπάγω νά π1σω τό γομάρι του ὁποῦ εἶναι
εἰς τήν πόρταν τοῦ καςελίου καί νά τό βάλλω εἰς τόν ςαῦλον, φέρωντάς με
διά παράδειγμα κάποιον λαντζαρότον πῶς τόν ὑπε//ρητοῦσαν Δάμαις καί

977ϝομάρι /γομάρι. – 978Son tres versos del romance caballeresco sobre Lanazarote. – 979ϝε-
ρόντισσα/γερόντισσα.
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γερόντισσαις τό ἄλογόν του καί τό περισσότερον ἐθύμωσα μέ τό νά μέ ὀνο-
μάζῃ γερόντισσαν · αὐτό ἀληθινά καί ἐγώ τό κρατῶδιά ἀτιμίαν ἀποκρίθη
ἡ Δουκέσσα καί γυρίζουσα πρός τόν σάντζιον εἶπεν · ςοχάσου καλά φίλε
σάντζιο ὅτι ἡ Δόνα ῥοδριγέζ,980 διότι αὐτό εἶναι τό ὄνομά της γερόντισ-
σας εἶναι πολλά νέα, καί αὐταῖς ταῖς μαγουλίκαις ὁποῦ βλέπεις ταῖς φορεῖ
περισσότερον διά τήν συνήθειαν τοῦ τόπου, παρά διά τό ϝέρας · νά ἔχω
κακόν χρόνον
ἄν τό εἶπα ἐγώ μέ αὐτόν τό σκοπόν, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, μόνον τῆς τό 166v.
εἶπα μέ τό νά ἔχω τόσην πολλήν ἀγάπην εἰς τό γομάρι μου, ὁποῦ μέ ἐφάνη
πῶς δέν θέλω ἠμπορέσει νά εὗρω ἄνθρωπον πλέον ἐλημονητικόν ἀπό αὐ-
τήν τήν σιν3ραν · ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ τά ἤκουσεν ὅλα αὐτά τοῦ εἶπε
· τί σέ φαίνεται σάντζιο, πῶς νά εἶναι παραμύθια καί φαντάσματα καί
αὐτά;σιν3ρε ὁ καθ’ἕνας πρέ//πει νά λέγῃ τήν χρεῖαν του, ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, εἰς ὁ, τι τόπον καί ἄν εὑρεθῇ · ἐγώ ἐδώ ἐνθυμήθηκα τό ϝομάρι μου,
καί ἐδώ ἐσύντυχα · ὁ σάντζιος γυρέυει τά σίγουρα εἶπεν ὁ Δοῦκας, καί δέν
πρέπει νά τόν κάμνετε πταίςην τελείως, τοῦ γομαρίου σου θέλουν τοῦ δώ-
σει τά χρειαζόμενα, καί μήν ἔχεις κᾀμμίαν ἔγνοιαν · μέ αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις
ταῖς ὁποῖαις ὅλοι ταῖς ἐνοςιμεύθηκαν, ἕξω ἀπό τόν Δόν Κισσότην, ἀνέϐη-
καν ἀπάνω εἰς τα σπίτια, καί ἔϐαλαν τόν Δόν Κισσότην εἰς μίαν σάλαν// μέ
χρυσά κουμάσια, καί μέ διπάδες981 ἑξη κορίτζια εὔγαλαν τά ἅρματά του
καί τόν ὑπερετοῦσαν ἀντίς διά ἰτζιογλάνια, ὅλα μαθημένα, καί ἑρμηνευ-
μένα ἀπό τόν Δοῦκαν, τί λογῆς νά κυϐερνήσουν τόν Δόν Κισσότην, διά νά
φαντάζεται καί νά ὑπολαμβανῃ πῶς τόν ἐτιμοῦσαν διά πλανώμενον κα-
βαλλ2ρην · ἀφ’οὗ ἐκδύθη ὁ Δόν Κισσότης τά ἄρματά του, ἔμεινε μέ τό
ςενόν τσακτζῆρι, καί μέ μίαν καμιζόλαν, λιγνός καί ὑψηλός, τά μάγουλά
του ἦτον βουλημένα μέσα εἰς τό ςόμα του, τόσον// ὁποῦ σχεδόν ἐκολοῦ-
σαν ἕνα εἰς τόν ἄλλον ἔσωθεν τοῦ ςόματος, καί κοντολογῆς ὁμοίαζεν ἕνα
θέαμα ἐλεηνόν καί τέρας, ὁποῦ αὐτά τά κορίτζια ὁποῦ τόν ὑπερετοῦσαν
δέν ἤθελαν ὑποκριθῇ τό γέλως τους (ὁποῦ ἦτον μία ἀπό ταῖς μεγαλήτεραις
προςαγαῖς ὁποῦ εἶχε προςάζει ὁ Δοῦκας) ἤθελαν ζεκαρδισθῇ γελῶντας ·
τοῦ εἶπαν νά ἀφεθῇ νά τόν ἐγδύσουν, διά νά τόν ἐνδύσουν ἕνα παςρικόν
ὑποκάμισον, ἀμή αὐτός δέν τό ἔςερξε μέ κανέναν τρόπον, λέγωντας πῶς
δέν// εἶναι πρέπον νά δείχνουν οἱ καϐαλλ2ροι τό κορμί τους εἰς κορίτζια,
καί πέρνωντας ὁ σάντζιος τό ὑποκάμισον, ἐπῆγαν καί ἐσφαλίσθηκαν μέσα
εἰς μίαν κάμεραν, εἰς τήν ὁποίαν ἦτον ἕνα εὔμορφον κρεϐϐάτι, ἐκδύθη, καί
ἀφ’οὗ ἐφόρεσε τό ὑποκάμυσον, εἶπε πρός τόν σάντζιον, ἔλα ἐδώ πρέ982 ϝα-

980Doña Rodriguez. – 981διπάδες, διμπάδες (turco diba) – 982πρε/ βρε.
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ΐδαρε, καί μασχαρά, ἔπρεπε ἐσύ νά ἀτιμάσῃς μίαν τοιαύτην σεϐασμίαν ϝε-
ρόντισσαν, καί ἀξίαν εὐλαϐείας ὡσάν ἐκείνην; ἦτον καιρός νά ἐνθυμηθῇς
τό ϝομάρι σου;

167r. ἤ αὐτοί οἱ σιν3ροι εἶναι ἄνθρωποι ὁποῦ νά ἀφήσουν πεινασμένα τά ζῶα
τιμῶντας τόσον τούς νοικοκυραίους τους; συλλογίσου καλά, καί κρατεῖ
τήν γλώσσάν σου, διά νά μή δείξῃς ὁλοτελῶς τήν χωρ5τιάν σου. ςοχά-
σου καλά κακοῤῥοίζικε, διότι τόσον περισσότερον εἶναι τιμημέμος ὁ αὐ-
θέντης, ὅσον περισσότερον κρατεῖ δούλους τιμημένους, καί ςοχαστικούς,
καί τό καύχημα ὁποῦ ἔχουν οἱ πρίντζιποι περισσότερον ἀ//πό τούς ἄλλους
ἀνθρώπους εἶναι μέ τό νά ἔχουν δούλους τόσον εὐγενεῖς, σχεδόν ὡσάν
καί τοῦ λόγου τους · δέν συλλογᾶσαι ταλαίπωρε, πῶς ἄν ἰδοῦν ὅτι ἐσύ
εἶσαι ἕνας ἀχρεῖος χωρ1της καί ἄγνωςος (ἀγκαλά καί νά εἶσαι κάτι τι νό-
ςιμος) θέλουν λογιάζει πῶς ἐγώ νά εἶμαι κᾀνένας δυσγενής καϐαλλ2ρης,
καί ὡς καθώς λέγει ὁ λόγος Δαλκαϐούκης · ἀπόφευγε φίλε σάντζιο αὐτά
τά ἄπρεπα, καί μή γίνεσαι φλύαρος, χαλίνωσε τήν γλῶσσαν σου, ςοχάσου
καί συλλογίσου καλά τά λόγια πριχοῦ νά εὔγουν ἀπό τό ςόμα σου καί
//συλλογίσου πῶς ἐφθάσαμεν εἰς ἕναν τόπον, ἀπό τόν ὁποῖον μέ τήν βο-
ήθειαν τοῦ θεοῦ, καί ἄνδρεῖαν τῆς χειρός μου θέλομεν εὔγη διαφοραμέ-
νοι τά δέκα δεκαπέντε, τόσον εἰς τά πλούτη, ὅσον καί εἰς τήν φήμην · ὁ
σάντζιος τοῦ ὑποσχέθη πῶς βεϐαιώτατα ἤθελε σιωπήσῃ, καί δέν ἤθελεν
εἰπῇ λόγον ἕως ὁποῦ νά μήν ἤθελε τόν ςοχασθῇ καλά, ὡς καθώς τόν ἐπρο-
ςαζε, καί πῶς νά μήν πικρένεται983 ὅτι αὐτός δέν ἤθελε ςαθῆ ποτέ αἰτία
νά φανερωθοῦν τί ἄνθρωπον ἦτον · ὁ Δόν Κισσότης ἐκδύθη, ἐφόρεσε τόν
//θώρακα, ἐζώσθη τό σπαθί του, ἐπῆρεν ἀπάνω του τό σκαρλάτινον μαντί,
ἔϐαλεν εἰς τό κεφάλι του μίαν σκοῦφ5ν ἀτλαζένιαν πράσινην ὁποῦ τοῦ
ἔδωκαν τά κορίτζια, καί εὐγῆκεν ἕξω ἀπό τήν κάμαραν, καί ἐπῆγεν εἰς τήν
μεγάλην σάλαν, καί ἥυρε τά κορίτζια καί δουλεύτριαις ὁποῦ εἶχαν ςαθῇ
εἰς τήν ἀράδαν, τόσον ἀπό τό ἕνα μέρος, ὅσον καί ἀπό τό ἄλλον, καί ὅλαις
ἦτον ἐτοιμασμέναις νά τοῦ δώσουν νίψιμον, τό ὁποῖον τό ἔκαμαν μέ με-
γάλαις τζιρεμόνιαις · ἦλθαν μετά ταῦτα δώ//δεκα ἰτζιογλάνια ὁμοῦ μέ τόν
ἀρχιμάγειραν διά νά τόν ὑπάγουν νά φάγῃ διότι τόν ἐκαρτεροῦσεν ὁ Δοῦ-
κας μέ τήν Δουκέσσαν εἰς τό τραπέζι · τόν ἔϐαλαν εἰς την μέσην, καί τόν
ἐπῆγαν εἰς μίαν ἄλλην σάλαν, εἰς τήν ὁποίαν ἦτον ἡτοιμασμένη μία τρά-
πεζα μέ τέσσαρα ταλέρια καί μαχαιροπίρουνα · ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα
ἐπῆγαν ἕως εἰς τήν πόρταν τῆς σάλας νά τόν προϋπαντήσουν, καί μαζί
μέ αὐτούς ἕνας μεγάλος ἐκκλησιαςικός ἀπό ἐκείνους ὁποῦ κυϐερνοῦν τά

983Sic.
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σπῆτια τῶν //πριτζίπων, ἀπό ἐκείνους ὁποῦ μή ὄντας γεννημένοι πρίντζι-
ποι, δέν εὑρίσκουν τόν τρόπον τοῦ
διδάσκειν τούς τοιούτους πῶς πρέπει νά κυϐερνοῦνται, ἀπό ἐκείνους ὁποῦ 167v.
θέλουν νά δείζουν τούς τρόπους τῆς κυϐερνήσεως τῶν πολιτειῶν εἰς ἐκεί-
νους ὁποῦ ὁρίζουν καί αὐθεντεύουν τούς κάμνουν καί μένουν εἰς ἐλεεινήν
κατάςασιν, ἀπό αὐτούς λέγω πῶς θέλει νά ἦτον καί αὐτός ὁ ἱερεύς, ὁποῦ
εὐγῆκεν μαζῆ μέ τόν Δοῦκαν νά προϋπαντήσῃ τόν Δόν Κισσότην · ἔγιναν
ἀναμεταζύ τους πολλαῖς εὐγενικαῖς περιποίησεις, καί τέλος πάν//των πέρ-
νωντας τόν Δόν Κισσότην εἰς τήν μέσην ἐπῆγαν νά γονατίσουν. ὁ Δοῦκας
τόν ἐτίμησε καί τόν ἔϐαλεν είς τό κεφαλοτράπεζον, ἀγκαλά καί αὐτός μέ
κᾀνέναν τρόπον δέν ἤθελε νά καθίσῃ, ὅμως βλέπωντας τέλος πάντων τήν
ἀμετάϐλητον γνώμην τοῦ Δουκός ἐκάθησεν, ὁ ἱερεύς ἐκάθησεν ἀντίκρυ,
καί ὁ Δοῦκας μέ τήν Δουκέσσαν ἐκάθησαν εἰς τά δύω πλάγ5, ἕςεκε πα-
ρόν καί ὁ σάντζιος, καί ἐθαύμαζε διά ταῖς τιμαῖς ὁποῦ ἔκαμναν εἰς τόν
καϐαλλ2ρην του, καί βλέπωντας ταῖς πολλαῖς τζιριμό//νιαις καί παρακά-
λεσες ὁποῦ ἔγιναν ἀναμεταξύ εἰς τόν Δοῦκαν, καί εἰς τόν Δόν Κισσότην,
διά νά τόν κάμῃ νά καθίσῃ εἰς τό κεφαλοτράπεζον, εἶπεν, ἀνίσως καί ἡ
ἀφεντ1 σας μέ δίδετε ἄδειαν ἐγώ θέλω πῶς διηγηθῆ ἕνα πρᾶγμα ὁποῦ ἐσυ-
νέϐη εἰς τό χωρίον μου, διά αὐτήν τήν τιμήν τοῦ τόπου· εὐθύς ὁποῦ εἶπεν
ὁ σάντζιος αὐτά τά λόγια, ὁ Δόν Κισσότης ἄρχησε νά τρέμῃ, θαῤῥῶντας
χωρίς ἄλλο πῶς ἤθελε νά εἰπῇ κᾀμμίαν φλυαρίαν · ὁ σάντζιος τόν ἐςοχά-
σθη, καί τό ἐκατάλαϐε, καί εἶπε μή φοϐᾶ//σαι σιν3ρε πῶς θέλω παράϐη
τήν προςαγήν σου, καί θέλω εἰπῆ κᾀνένα πρᾶγμα παράςρατον, ὅτι δέν
ἐλησμόνησα ταῖς νουθεσίαις ὁποῦ πρό ὀλίγου μέ ἔδωκες περί τοῦ ὁμιλεῖν
ὀλίγον ἤ πολύ, καλά ἤ κακά · ἐγώ σάντζιε δέν ἐνθυμοῦμαι τίποτα, εἰπέ ὅ,τι
θέλεις μόνον νά εἶναι ἐν δυντομίᾳ, καί ςοχάσου καλά ἐκεῖνο ὁποῦ θέλεις
νά εἰπῇς, ἐγώ ἐςοχάσθηκα, καί ἐκαλοςοχάσθηκα ἐκεῖνο ὁποῦ θέλω νά σέ
εἰπῶ, καί ἠζεύρω καλά πῶς δέν θέλω πῶς εἰπῆ λόγον ὁποῦ νά μή σας καλο-
φανῇ, ὡς καθώς θέ//λετε τό ἰδῇ · ἤθελεν εἶσθαι καλόν εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης
νά ἐδιώχνετε αὐτόν τόν τρελλόν ἡ μεγαλειότη σας ἀπ’ἔμπροσθέν σας, ὅτι
θέλει σᾶς εἰπῆ χίλιαις φλυαρίαις · νά ζῇ ὁ Δοῦκας εἶπεν ἡ Δουκέσσα ἐγώ
δέν ἀφίνω τόν σάντζιον νά ὑπάγῃ πουθενά, ὅτι τόν ἀγαπῶ κατά πολλά
διότι ἠξεύρω πῶς εἶναι κατά πολλά φρόνιμος · νά δώσῃ ὁ θεός νά ζήσῃς
καί ἡ ἀγιοσύνη σου φρόνιμαις ἡμέραις, εἶπεν ὁ σάντζιος διά τήν καλήν
ὑπόληψιν εἰς τήν ὁποίαν μέ ἔχεις, καί ἡ ὁμιλία ὁποῦ θέλω σᾶς εἰπῇ εἶναι
αὐτή ·
ἐκάλεσαν ἕνας εὐγενεῖς εἰς τό χωρίον μου πολλά πλούσιος καί ἀπό τούς με- 168r.
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γαλουσ1νους, διότι εἴρχουνταν ἀπό τό ἀλάμι μεδινά τοῦ κάμπου984 ὁποῦ
ὑπανδρεύθη μέ τήν Δόναν μενζίαν κινονίας985 θυγατέραν τοῦ Δόν ἀλού-
σου μαραν3νε καϐαλλ2ρης τοῦ σαντιάγου ὁποῦ ἐπνίγη εἰς τήν χερόδου-
ρον διά τόν ὁποῖον ἔγινεν ἐκείνη ἡ μάχη εἰς τό χωρίον μας, καί ἀγκαλά
καί εἶναι πολύς καιρός, ὅμως μέ φαίνεται πῶς //νά εὑρέθῃ παρόν, καί ὁ
καϐαλλ2ρης μου ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης εἰς τήν ὁποίαν μάχην ὁποῦ εἶπα
ἐλαϐώθη ὁ τομαζίλιος ὁ σκαπηλίατος ὁ ὑιός τοῦ βελάγουςρου τοῦ χαλ-
κέως · δέν εἶναι αὐτά ἀληθινά σιν3ρε (ἐρώτοῦσε τόν Δόν Κισσότην) εἰπέ
μέ ἔτζι νά ζῇ ἡ ζωή σου διά νά μήν μέ λογιάζουν αὐτοί οἱ σινι3ροι διά
κᾀνέναν φλύαρον ψευδῆ,μέχρι τοῦδε εἶπεν ὁ ἐκκλησιαςικός ἐγώ σέ κρατῶ
περισσότεραν διά ἀδόλεσχον παρά ψεύτην, ἐσύ σάντζιο φέρνεις τόσαις
μαρτυρίαις καί σημεῖα ὁποῦ δέν ἠμπορῶ νά κάμω //ἀλλέως παρά νά εἰπῶ
πῶς λέγεις τήν ἀλήθειαν, λέγε παραμπρός, καί ὡς καθώς σέ προεἶπα ἐν
συντομίᾳ ἀλλά ὡς καθώς βλέπω ἐσύ δέν θέλεις τελειώσει εἰς τρεῖς ἡμέραις,
ἄν μέ ἀγαπᾶς σαντζιε ἀποκρίθη ἡ δουκέσσα δέν θέλω νά τό εἰπῇς ἐν συντο-
μία, ἀλλά ὡς καθώς τό ἠζεύρεις · λέγω λοιπόν σιν3ροι μου ἀκολούθησεν
ὁ σάντζιος πῶς αὐτός ὁ εὐγενής τόν ὁποῖον τόν γνωρίζω πολλά καλά ὡς
καθώς γνωρίζω καί τά χέρια μου, διότι τό σπῆτί του εἶναι σιμά εἰς τό ἐδικόν
μου, ἐκάλεσεν ἕναν χωρ1την //πτωχόν, ὅμως τιμημένον λέγε ὀγλιγωρότε-
ρον, εἶπε τότε ὁ ἱερεύς, διότι ἐσύ ἄρχησες μίαν ἱςορίαν, ὁποῦ δέν θέλεις
τήν τελειώσει ἕως τήν ἡμέραν τῆς δευτέρας παρουσίας · ἐγώ θέλω τήν τε-
λειώσει ἕως τήν μισήν ςράταν τοῦ διαςήματος ὁποῦ εἶπες, ἄν θέλει ὁ θεός,
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί λέγω πῶς φθάνωντας ὁ χωρ1της εἰς τό σπῆτι
τοῦ εὐγενοῦς ὁποῦ τόν εἶχε καλέσει (ὁποῦ νά συγχωρηθῆ ἡ ψυχή του) ὁ
ὁποῖος ἀπόθανε μάλιςα λέγουν πῶς ἐπαράδωκε τό πνεῦμα ὡς ἔνας ἄγγε-
λος, διό//τι ἐγώ δέν εὑρέθηκα παρόν, μέ τό να εἶχα ὑπάγῃ νά θερίσω, ἄν
ἀγαπᾶς τόν θεόν σου τέκνον εἶπεν ὁ ἱερεύς γύρισε ὀγλίγωρα ἀπό τό θέρος
καί ἄφησε τόν ἐνταφιασμόν τοῦ εὐγενοῦς καί τελείωσε τήν ὁμιλίαν σου · εἰς
κοντολογίαν εἶπεν ὁ σάντζιος θέλωντας αὐτοί νά καθίσουν εἰς τό τραπέζι
ὁποῦ μέ φαίνεται ὡσάν νά τούς βλέπω ἔμπροσθέν μου τούτην τήν ὥραν,
πολλά τό ἐνοςιμεύονταν ὁ Δοῦκας βλέπωντας πῶς τόν ἐκακοφαίνουνταν
τόν παπᾶν, τό πῶς ἐπολυλογοῦσεν ὁ σάντζιος , καί ὁ Δόν Κισ//σότης ἐχο-
λόσκανεν ἀπό τόν θυμόν του, λέγω λοιπόν ἐξανάρχησεν ὁ σάντζιος πῶς
ςέκοντας ὡς καθώς εἶπα καί οἱ δύω τους ἕτοιμοι διά νά καθήσουν εἰς τήν
τράπεζαν ὁ χωρ1της ἐπεισμάτευε μέ τόν εὐγενῆ

168v. νά καθήσῃ εἰς τό κεφαλοτράπεζον, ὁ εὐγενής ἐπεισμάτευε νά καθίσῃ ὁ

984Venía de Los Alamos de Medina del Campo. – 985Doña Mencía de Quiñones.
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χωρ1της, διότι στο σπῆτί του ἦτον ἐξουσιαςής νά προςάζῃ ὡς καθώς ἤθε-
λεν · ἀμή ὁ χωρ1της θέλωντας νά δείζῃ ἀνθρωπότητα καί εὐγένειαν δέν
ἠθέλησε νά καθίσῃ ἕως ὁποῦ ἐμελαγχόλησεν ὁ εὐγενής, καί πιάνωντάς τον
ἀπό τούς δύω ὤμους τόν ἔϐαλε καί ἐκάθησε ςανικῶς, λέγωντάς του κά-
θησε χωρ1τη, ὅτι εἰς ὁ,τι μέρος καί ἄν καθήσω ἐγώ //ἐκεῖ θέλει εἶσθαι τό
κεφαλοτράπεζον σου · αὐτή εἶναι ἡ ἱςορία ὁποῦ ἐγώ πιςεύω βεϐαιώτατα
πῶς νά μήν ἐτέργ5σεν ἐδώ· ὁ Δόν Κισσότης ἄλλαζε χίλιαις ὄψαις, καί τό
ἐγνώριζαν πολλά καλά οἱ σιν3ρες, μόνον ὑποκρίνουνταν τά γέλοιά τους
διά νά μήν τόν κάμουν καί δείζη τόν θυμόν του, ἐπειδή καί ἐκατάλαϐε τήν
κακίαν τοῦ σάντζιου, καί διά νά ἀλλάζουν τήν ὁμιλίαν, καί νά κάμουν νά
σιωπήσῃ ὁ σάντζιος νά μήν ἀρχήσῃ καί εἰπῆ καί ἄλλαις φλυαρίαις · ἡ Δου-
κέσσα ἐρώτησε τόν Δόν Κισσότην ἄν εἶχε τίποτα νέα μαντάτα ἀπό //τήν
σιν3ραν Δουλτζινέαν, καί πῶς ἄν ἐκεῖναις ταῖς ἡμέραις τῆς εἶχε ςείλῃ τί-
ποτε ϝίγαντες, ἤ τίποτε ἄλλους κακούς ἀνθρώπους διότι ἦτον ἀδύνατον
νά μήν εἶχε νικήσῃ πολλούς, πρός τήν ὁποίαν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης,
σιν3ρα μου ᾑ ἐδικαῖς μου [συμβουλαῖς]986συμφοραῖς ἀγκαλά καί νά ἔλα-
βαν ἀρχήν, ὅμως ποτέ δέν θέλουν λάϐῃ τέλος · ἐγώ ἐνίκησα γίγαντες, καί
τῆς ἔςειλα κατεργάριδες, καί ἄλλους λῃςές, ἀμή πῶς ἠμποροῦσαν νά τήν
εὕρουν, ἄν αὐτήν εἶναι γοη̈τευμένη, καί μεταμορφωμέ// νη εἰς τήν πλέον
ἀσχημότερην χωργ1τισσαν ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον· ἐγώ δέν
ἠξεύρω πῶς ςέκει αὐτό εἶπεν ὁ σάντζιος ὅτι ἐμένα μέ ἐφάνη νά εἶναι ἡ
πλέον εὐμορφότερη ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον, τό ὀλιγώτερον εἰς
τήν ἐλευθερίαν καί εἰς τό πήδημα, καί νά μέ πιςεύσῃς σιν3ρα Δουκέσσα,
πῶς τόσον ἐλεύθερα πηδᾶ ἀπό τήν ϝῆν ἐπάνω εἰς μίαν ϝομαραν, ὡσάν νά
ἦτον μία γάτα · τήν εἶδες ἐσύ γοη̈τευμένην, σάντζιο τόν ἐρώτησεν ὁ Δοῦ-
κας; ἐγώ ἐςάθηκα ὁ πρῶ//τος ὁποῦ τήν εἶδα, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί
ἐγνώρισα τό γοη̈τευτήριον, ὅσον εἶναι γοη̈τευμένος ὁ πατέρα μου, τόσον
εἶναι αὐτή · ἀκούωντας αὐτά ὁ παπᾶς ἐκατάλαϐε πῶς ἐκεῖνος θέλει νά
ἦτον ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, τοῦ ὁποίου τήν ἱςορίαν τήν ἐδιάϐαζε
συχνάκις ὁ Δοῦκας, καί αὐτός τόν ἐκακοκρατοῦσε νά μή διαϐάσῃ τοιαῦ-
ταις τρέλλαις, καί ἀφ’οὗ ἐϐεϐαιώθη εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἀμφίϐαλε, συντυχαί-
νωντας μέ πολλήν θυμόν, εἶπε πρός τόν Δοῦκαν · ἡ ὑψηλότης σου σιν3ρε
μου ἔ//χεις νά δώσῃς λογαριασμόν εἰς τόν θεόν διά αὐτό ὁποῦ κάμει αὐτός
ὁ καλός ἄνθρωπος, αὐτός ὁ Δόν Κισσότης, ἤ Δον τρελλός, ἤ ὁ,τι λογῆς καί
ἄν ὀνομάζεται, ἐγώ πιςεύω νά μήν εἶναι τόσον
τρελλός ὡς καθώς τόν κάμετε καί γίνεται ἡ ὑψηλότης σας, βάνωντάς τον 169r.

986Tachadura por error.
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αἰτίαις ἔμπροσθέν του, διά νά ἀκολουθήσῃ ταῖς τρέλλαις του, καί γυρίζων-
τας προς τόν Δόν Κισσότην εἶπεν, ἀμή ἐσένα ζόγανον πῶς σέ ἔϐαλεν εἰς τό
κεφάλι πῶς εἶσαι πλανώμενος καϐαλλ2ρης, καί πῶς νικᾶς γίγαντες; σύρε
εἰς τό καλόν, καί γύρισε εἰς τό σπῆτί σου, καί κοίταξε ἀνάθρεψε τά παι-
δάκ5 σου ἄν ἔχῃς, καί μή πηγαίνης// νά περιπατῇς εἰς τόν Κόσμον κυνη-
γῶντας ἄνεμον, καί προξενῶντας γέλωτα εἰς ἐκείνους ὁποῦ σέ βλέπουν
· πῶς ηὗρες ἐσύ πῶς νά ἐςάθηκαν, ἤ νά εὑρίσκουνταν πλανώμενοι κα-
βαλλ2ροι; ποῦ ηὗρες πῶς εὑρίσκονται εἰς τήν ἰσπανίαν γίγαντες, ἤ λῃςαί
εἰς τήν μαντζίαν; ἤ Δουλτζινέαις ϝοη̈τευμέναις, ἤ ὅλος ὁ ςόλος τῶν ἁπλω-
τήτων ὁποῦ διηγοῦνται διά λόγου σου; ὁ Δόν Κισσότης ἐςάθη μέ προσοχήν
εἰς τά λόγια τοῦ παπᾶ, καί βλέπωντας πῶς ἐσιώπησε, δίχως νά εὐλαϐηθῇ
τόν Δοῦκαν μέ //χολερικόν ἦθος, καί τεταραγμένην ὄψιν, ἐσυκώθη εἰς τά
πόδ5, καί εἶπεν · ὅμως αὐτή ἡ ἀποκρίσεως τῆς πρέπει νά γένῃ ἕνα ζεχω-
ριςόν κεφάλαιον.987

Κεφάλαιον λϐ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν ἀπόκρισιν τοῦ Δόν Κισσότη

Ἀφ’οὗ λοιπόν ἐσυκώθη ὁ Δόν Κισσότης, ἔτρεμεν ὡσάν ἕνας θερμασμένος,
καί μέ τεταραγμένην φωνήν τοῦ εἶπεν, ὁ τόπος εἰς τόν ὁποῖον εἶμαι, καί
οἱ σιν3ροι εἰς τούς ὁποίους ἔμπροσθεν εὑρίσκομαι, καί ἡ εὐλάϐεια ὁποῦ
πάντοτε εἶχα καί ἔχω εἰς τό σχῆμα σου, κρατοῦν καί δένουν τάς χεῖρας
τοῦ δικαίου μου θυμοῦ, καί τόσον διά αὐτό ὁποῦ εἶπα, ὁσον καί μέ τό νά
ἠζεύρω πῶς ὁ καθ’ἕνας τό γινώ//σκει, πῶς τά ἅρματα ἐκείνων ὁποῦ φο-
ροῦν τά πλατομάνικα, εἶναι τά ἴδια ὁποῦ ἔχουν καί ᾑ γυναῖκες, ὁποῦ εἶναι
ἡ γλῶσσα, θέλω ἀρχήσῃ μέ τήν ἐδικήν μου νά μονομαχήσω μέ τήν πανοσιό-
τητά σου ἀπό τόν ὁποῖον ἠμποροῦσε νά ἐλπίσῃ τινάς περισσότερον καλαῖς
συμβουλαῖς, παρά δύσφημα ὀνείδη.

169v. αἱ θεῖαι ἐλέγζεις, καί ὁποῦ γίνονται μέ καλόν σκοπόν, ἀπαιτοῦν ἄλλα περι-
ςατικά, καί τό ὀλιγώτερον πρέπει νά γίνεται αὐτό παῤῥησία, καί μέ τόσην
σκληρότητα, ἀμή ἡ πανοσιότης σου ἐπέρασες ὅλα τά ὅρια τοῦ καλοῦ ἐλέγ-
χου, ἐπειδή καί ο πρῶτος ἔλεγχος ἀποϐλέπει περισσότερον εἰς τόν χαριεν-
τισμόν, παρά εἰς τήν ἀνυπόφορον σκληρότητα, καί δέν εἶναι καλόν δίχως

987El capítulo λα termina en recto a media página con doce líneas y la marca final acostumbrada.
A continuación, dejando libre un espacio de tres líneas comienza el capítulo λϐ. que ocupa ocho
líneas hasta el final del recto.
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νά ἠζεύρῃ τινάς τό σφάλμα, διά τό ὁποῖον ἐλέγχει, νά ὀνο//μάζῃ ἀςόχασςα
τόν πταίςην ἄγνωςον καί τρελλόν, καί ἄν θέλῃς νά γνωρίσῃς πῶς εἶναι
αὐτό ἀληθινόν εἰπές με δέσποτά μου ποίαν, καί τί λογῆς τρέλλαν εἶδες εἰς
τοῦ λόγου μου; ὁποῦ μέ προςάζεις καί μέ λέγεις νά γυρίσω εἰς τό σπῆτι
μου, νά κοιτάζω καί νά κυϐερνήσω τήν ϝυναῖκάν μου, καί τά παιδ1 μου;
μήν ἠζεύρωντας ἄν ἔχω ἤ ὄχι, σέ φαίνεται πῶς εἶναι καλόν πρᾶγμα νά
ἔμβῃ τινάς ἀγνωσία φερόμενος εἰς τά σπῆτ5 τῶν ἄλλων, νά κυϐερνᾷ τούς
νοικοκυραίους τους; καί μερικοί ἀπό αὐτούς ὄντας ἀναθρεμμένοι εἰς πτω-
χικά //ὀσπήτια, δίχως νά ἰδοῦν καί νά περιπατήσουν Κόσμον, νά θέλουν
θυμωδῆς νά βάνουν νόμους εἰς τήν καϐαλλ6ρίαν, καί νά κρίνουν τούς
πλανωμένους καϐαλλ2ρους; εἶναι ἴσως κόπος μάταιος, ἤ καιρός κακῶς
ἐξοδ5σμένος τό νά περιπατῇ τινάς εἰς τόν Κόσμον, μή ζητῶντας ταῖς τρυ-
φαῖς καί δῶρα τοῦ Κόσμου ἀλλά ταῖς σκληρότητες διά μέσου τῶν ὁποίων
οἱ καλοί ἀναϐαίνουν εἰς τόν θρόνον τῆς ἀθανασίας, ἄν με ἐκρατοῦσαν διά
τρελλόν οἱ καϐαλλ2ροι, οἱ μεγιςάνοι, οἱ γενναῖοι, οἱ ἔκλαμπροι, καί εὐ-
γενεῖς τό ἤθε//λα ἔχῃ διά μεγαλοτάτην ἀτιμίαν, ἀμή τό νά μέ κρατοῦν διά
τρελλόν οἱ σπουδαῖοι ὁποῦ δέν ἐκατάλαϐαν, μήτε ἐνόησαν τάς ἐννοίας καί
συλλογισμούς τῆς καϐαλλ2ρίας αὐτό μήτε τό βάνω εἰς τόν νοῦν μου · ἐγώ
εἶμαι καϐαλλ2ρης, καί καϐαλλ2ρης ἔχω νά ἀποθάνω ἄν θέλῃ ὁ θεός · με-
ρικοί περιπατοῦν εἰς τόν εὑρύχορον καί πλατύν κάμπον τῆς ὑπεριφάνου
φιλοτιμίας, ἄλλη988 εἰς τόν τῆς δουλοπρεποῦς κολακίας, ἄλλοι εἰς τόν τῆς
ἀπαταιώνος ὑποκρισίας, καί ἄλλοι εἰς τόν τῆς άληθοῦς //θεοσεϐίας, ἀμή
ὁδηγούμενος ἀπό τοῦ ἀςέρος μου περιπατῶ εἰς τήν ςενήν ὁδόν τῆς πλανω-
μένης καϐαλλ2ρίας, διά τῆς ὁποῖας τήν ἄσκησιν καταφρονῶ τά πλοῦτη,
ἀμή ὄχι τήν τιμήν · ἐγώ ἐχάλασα ὕϐριτες. ἐδικαίωσα ἀδικήματα, ἐπαίδευσα
ἀταξίαν, ἐνίκησα ϝίγαντας, καί ἐσκόρπισα φαντάσματα, ἐγώ ἔχω ἀγαπη-
τικήν ὅμως ὅχι διά ἄλλο, παρά μέ τό νά εἶναι ἀναγκαῖον νά τό ἔχουν οἱ
πλανώμενοι καϐαλλ2ροι, καί μήτε εἶμαι ἀπό τούς ἀσελγεῖς ἐραςάς, ἀλλά
ἀπό τούς πλατωνικούς //σόφρωνες · πάντοτε ἡ γνώμη μου ἀποϐλέπει εἰς
καλόν τέλος, ὁποῦ εἶναι νά κάμω καλόν εἰς ὅλους,
καί κακόν εἰς οὐδέ κᾀνέναν · ἄν ἐκεῖνον ὁποῦ τά καταλαμβάνει αὐτά, καί 170r.
τά κάμνει καί τά διηγεῖται τόν πρέπει νά τόν ὀνομάζουν τρελλόν, ἄς τό δια-
κριθῇ καί ἄς τό εἰπῇ ἡ μεγαλειότης σας · πολλά καλά ἐσύντυχες ἡ ἀφεντ1
σου σιν3ρε εἶπεν ὁ σάντζιος, καί δέν κάμνει χρεῖα νά εἰπῇς ἄλλο νά κάμῇ
ἀζιόπιςον τόν λόγον σου, καί νά τόν καταλάϐουν, διότι ἕνας ὁποῦ ἀρνεῖται
καί λέγει πῶς δέν εὑρίσκον//ται εἰς τόν Κόσμον πλανώμενοι καϐαλλ2ροι,

988Sic.
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πῶς εἶναι δυνατόν νά καταλάϐῃ αὐτό ὁποῦ εἶπες · ἐσύ εἶσαι ἐρώτησεν ὁ
παπᾶς, ἐκεῖνος ὁ σάντζιος πάντζας ὁποῦ λέγουν πῶς τόν ὑποσχέθη ὁ κα-
βαλλ2ρης του νά τόν δώσῃ ἕνα ϝγοϐέρνο · ἐγώ εἶμαι ἐκεῖνος ἀποκρίθη ὁ
σάντζιος, καί εἶμαι ἄξιος νά 989 λάϐω ὡσάν καί ἄλλους, καί εἶμαι ἀπό ἐκεί-
νους ὁποῦ λέγουν, καλοῖς συναναςραφόμενος κᾀυτός ἔση καλός, καί εἶμαι
ἕνας ἀπό ἐκείνους ὁποῦ λέγουν θεοῦ διδόντος οὐδέν ἰσχύει φθόνος, καί
μή διδόν//τος οὐδέν ἰσχύει πόνος, καί ἀπό ἐκείνους ὁποῦ λέγουν ὅποιος
ἀκουμπᾶ εἰς καλόν δένδρον, ἀπολαμβάνει καλόν ἴσκιον · ἐγώ ςοίχησα εἰς
τόν καλόν αὐθέντην, καί εἶναι πολλαῖς μῆνες ὁποῦ περιπατῶ μαζῆ του εἰς
τόν Κόσμον, καί ἐλπίζω μέ τήν βοήθειαν τοῦ θεοῦ νά γίνω καί ἐγώ ὡσάν
αὐτόν, καί νά ζῇ αὐτός καί ἐγώ, ὅτι μήτε αὐτόν θέλουν τόν λείψη αὐτο-
κρατορίαις, μήτε ἐμένα γκοϐέρνα · ὄχι βέϐαια φίλε σάντζιε, εἶπε τότε ὁ
Δοῦκας, ὅτι ἐγώ ἐκ μέρους τοῦ σιν3ρ Δόν Κισσό//τη σέ ὑπόσχομαι τό ϝγο-
βέρνο μιᾶς νήσου ὁποῦ ἔχω ἐγώ ὄχι μικρᾶς ποιότητος · γονάτισε σάντζιο,
εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί φίλησε τά ποδάρ5 τῆς ὑψηλότητός του διά τό
χάρισμα ὁποῦ σέ ἔδωκεν · ὁ σάντζιος τό ἔκαμεν αὐτό, τό ὁποῖον βλέπων-
τάς τό ὁ παπᾶς ἐσυκώθη ἀπό τήν τράπεζαν μέ μεγάλην θυμόν, λέγωντας,
μέ τό ἐπάγγελμα ὁποῦ ἔχω σχεδόν ςτέκω νά εἰπῶ πῶς εἶσαι καί ἡ ὑψηλό-
της σου τρελλός, ὡσάν αὐτούς, πῶς νά μή γίνουν οἱ κακοῤῥοίζικοι τρελλοί,
ὁποῦ//οἱ φρόνιμοι κρίνουν διά φρονιμάδαις ταῖς τρέλλαις τους· μείνατε ἡ
ὑψηλότης σας μέ αὐτούς, ὅτι ἐν ὅσῳ θέλουν καθήσῃ αὐτός ἐδώ, ἐγώ θέλω
καθήσει εἰς τό σπῆτί μου, καί εὐθύς ἐκίνησε δίχως νά ἠμπορέσουν νά τόν
ἐμποδίσουν τά παρακαλέματα τῶν Δουκῶν, ἀγκαλά καί ὁ Δοῦκας δέν τοῦ
εἷπε πολλά λόγια, μέ τό νά μήν ἠμποροῦσε νά συντύχῃ ἀπό τά γέλοια ὁποῦ
τόν ἐπροζένησεν ὁ ἀσύςατος θυμός, καί τελειώνοντας τά γέλοιά του εἶπε
πρός τόν Δόν Κισσότην, ἡ ἀφεν//τ1 σου σιν3ρ καϐαλλ2ρη τῶν λεόντων
ἀποκρίθης τόσον εὔμορφα, ὁποῦ δέν ἔμεινε λόγος, ἐ-

170v. πειδή καί ὡς καθώς δέν π1νονται τῶν γυναικῶν τά λόγια διά ἀτιμίαν, ἐτζι
καί τῶν ἱερέων, καθώς τό ἠζεύρεις καί ἡ ἀφεντ1 σου πολλά καλά, ἔτζι εἶ-
ναι ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί τό αἴτιον εἶναι διότι ἐκεῖνος ὁποῦ δέν
ὑϐρίζεται ἀπό τινάν, δέν ἠμπορεῖ νά ὑϐρίσῃ τινάν · οἱ γυναῖκες καί τά μι-
κρά παιδία καί οἱ ἱερεῖς, ὅταν δέν ἠμποροῦν νά διαφεντευθοῦν, ἄν καί
νά τούς ἀδικήσῃ τινάς, δέν ἀτι//μοῦνται, διότι ἀναμεταξύ εἰς τό ἀδίκημα
καί εἰς τήν ἀτιμίαν εἶναι αὐτή ἡ διαφορά, ὡς καθώς τό ἠζεύρει καί ἡ ὑψη-
λότης της, ἡ ἀτιμία γίνεται ἐκ μέρους ἐκείνου ὁποῦ ἠμπορεῖ νά τήν κάμῃ,
καί τήν κάμνει, καί δίδει καί τήν ἀπόκρισίν της, εἰδέ τό ἀδίκημα ἠμπορεῖ

989Error. νά τό λάϐω.
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νά τό κάμῃ κάθε λογῆς ἄνθρωπος δίχως νά προζενήσῃ ἀτιμίαν · χάριν λό-
γου ἕνας ἄνθρωπος ςέκει εἰς τήν ςράταν, ἔρχεται ἄλλος ἀπό πίσω του καί
τόν κτυπᾶ, καί εὐθύς ὁποῦ τόν κτυπήσει φεύγει, καί δέν καρτερεῖ ὅτι τόν
κυνηγᾶ ὁ δαρμένος //καί δέν ἠμπορεῖ νά τόν φθάσῃ · τότε ὁ δαρμένος μέ-
νει ἀδικημένος, ὅμως ὄχι καταφρονεμένος, διότι ἡ καταφρόνεσις γίνεται,
ὅταν ἐκεῖνος ὁποῦ τήν κάμει ςαθῆ, καί δώσῃ καί τήν ἀπόκρισίν της· ἀνί-
σως ὅμως καί ἐκεῖνος ὁποῦ τόν κτύπησεν, ἀγκαλά καί τόν ἐκτύπησε μέ
δόλον, ἤθελε ζεσπαθώσῃ, καί ἤθελε ςαθῇ νά ἀπαντιωθῇ τόν ἐχθρόν, τότε
ὁ δαρμένος ἤθελε μείνῃ ἀδικημένος //καί καταφρονεμένος · ἀδικημένος
ἤθελε μείνῃ μέ τό νά τόν ἔδειρε μέ δόλον, καί καταφρονεμένος μέ τό νά
ςάθη ἐκεῖνος ὁποῦ τόν ἔδειρε, καί νά ἔδωκε τήν ἀπόκρισιν, καί διά τοῦτο
κατά τούς νόμους ἐκείνου τοῦ ἀναθεματισμένου τοῦ Δονέλου990, ἐγώ ἠμ-
πορῶ νά εἶμαι ἀδικημένος, ἀμή ὄχι καταφρονεμένος, ἀγκαλά καί κατ’ἕνα
τρόπον ἐγώ μήτε ἀδικημένος δέν εἶμαι, διότι ἐκεῖνος ὁποῦ δέν ἠμπορεῖ νά
ἀδικηθῇ δέν ἠμπορεῖ μήτε αὐτός νά ἀδικήσῃ ἄλλον, διά ταῖς ὁ//ποῖαις αἰ-
τίαις ἐγώ δέν πικραίνομαι τελείως διά τά λόγια ὁποῦ εἶπεν ὁ καλός ἱερεύς,
ἀγαποῦσα μόνον νά ἀπαντίχενεν ὀλίγον, διά νά τόν κάμω νά γνωρίσῃ τό
σφάλμα, εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό νά συλλογᾶται καί νά λέγῃ πῶς
δέν ςάθησαν, μήτε εὑρίσκονται εἰς τόν Κόσμον πλανώμενοι καϐαλλ2ροι,
ὅτι ἀν ὁ Ἄμασις991 ἤ κᾀνένας ἀπό τούς ἄπειρους συγγενεῖς του τό ἤθελεν
ἀκούσῃ αὐτό, ἐλπίζω βέϐαια πῶς δέν ἤθελες καλοπάθῃ ἡ ἀφεντ1 σου ·
αὐτό τό μαρτυρῶ //καί ἐγώ εἶπεν ὁ σάντζιος, πῶς τόν ἤθελαν δώσῃ μίαν
σπαθ1ν ὁποῦ τόν ἤθελαν χωρήσῃ ἀπό τήν κεφαλήν ἕως εἰς τά ποδάρ5
ὡσάν ἕνα ῥόδι, καί ὡσάν ἕνα πεπόνι πολλά ὡριμάσμένον.
θαρρεῖται πῶς ἐσήκωναν ἐκεῖνοι τοιαῦτα μετορίσματα; μά τήν ζωήν τοῦ 171r.
σάντζιου πάντζα, ἐγώ ἠζεύρω βεϐαιώτατα πῶς ἄν ἤκουεν ὁ ῥινάλδος ἀπό
τόν μόντ ἀλπάνο992 τά λόγια ὁποῦ εἶπεν αὐτός ὁ βρωκτοκτόνος, τόν ἤθελε
δώσῃ μίαν γροθ1ν εἰς τό ςόμα, ὁποῦ δέν ἤθελε συντύχῃ τρεῖς χρόνους
· ἄς ἐπ1νουνταν αὐτός μέ ἐκείνους, καί ἤθελεν ἰδῇ πῶς ἐγλύτωνεν ἀπό
τά χέρ5 τους · ἡ Δουκέσσα //ἐξεκαρδίζουνταν ἀπό τά γέλοια ἀκούουσα
τόν σάντζιον ὁποῦ ἐσυντύχαινε, καί εἰς τήν ὑπόληψίν της τόν ἐκρατοῦσε
διά πλέον νόςιμον, καί πλέον τρελλόν ἀπό τόν καϐαλλ2ρην του · τέλος
πάντων εἰρήνευσεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐτελείωσε τό γεῦμα, καί εὐθύς ὁποῦ
ἐσύκωσαν τήν τράπεζαν, ἦλθαν τέσσερα κορίτζια, ἡ μία ἐκρατοῦσε μίαν
ἀσιμένιαν λεκάνην, καί ἡ ἄλλη ἕνα ἀσιμένιον ἰμπρίκι, ἡ τρίτη εἶχε δύω λευ-
κότατα καί εὐμορφώτατα νιψομάνδηλα, καί ἡ τετάρτη ὁποῦ εἶχεν ἀνα-

990Error, duelo. Las leyes del duelo. – 991Amadís. – 992Reinaldos de Montalban.
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σκουμ//πομένα τά μανίκια της, καί ἐκρατοῦσεν εἰς τά ἄσπρα της χέρια μίαν
πλάκαν σαποῦνι νεαπολιτάνον · ἐπλησίασεν ἐκεῖνη ὁποῦ εἶχε τήν λεκάνην,
καί μέ εὔμορφον τρόπον καί ἐπιτηδειότητα τήν ἔϐαλεν ὑποκάτω εἰς τά γέ-
νεια τοῦ Δόν Κισσότη, ὁ ὁποῖος δίχως νά εἰπῇ κᾀνένα λόγον ἤ νά κάμῃ
κᾀμμίαν ἐναντιότητα, θαυμάζοντας διά αὐταῖς ταῖς τζερεμόνιαις, θαῤῥῶν-
τας πῶς τοιαύτη να ἦτον ἡ συνήθεια τοῦ τόπου, δηλονότι νά πλύνουν τά
γένεια ἀντίς τά χέρια, ἄπλω//σε τήν γενεάδαν του, καί εὐθύς ἄρχησε νά
πλύνῃ μέ τό ἰμπρίκι ἡ μία, καί ἡ ἄλλη νά πλύνῃ μέ τό σαπούνι ὄχι μόνον
τά γένεια, ἀλλά καί ὅλον τό πρόσωπον, καί τά μάτ5 τοῦ ὑποτακτικοῦ
καϐαλλ2ρη, τόσον ὁποῦ τόν ἔκαμε καί ἔκλυσεν ἐξανάγκης τά μάτ5 του·
ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα ὁποῦ δέν ἤζευραν ἀπό αὐτό κᾀνένα πρᾶγμα,
ἀπαντύχαιναν τήν ἔκϐασιν αὐτοῦ τοῦ πλησίματος · τό κορίτζι ὁποῦ τόν
ἔπλυνεν, ἀφ’οὗ ἐσκεμάτησεν ὠς μίαν σπιθαμήν σαποῦνι εἰς τό //πρόσωπόν
του, ἐκαμώθη πῶς ἐσώθη τό νερόν, καί εἶπεν εἰς ἐκείνην ὁποῦ ἐκρατοῦσε
τό ἰμπρίκι νά ὑπάγῃ νά φέρῃ ἄλλο νερόν, ὅτι ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης ἤθελεν
ἀπαντέζῃ · ἔτζι ἔκαμεν καί ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινε μέ τό πλέον παράζενον
πρόσωπον, καί πλέον γελοιῶδης ὁποῦ νά ἐφάνη ποτέ · ὅλοι ὅσοι ἔστεκαν
τριγύρω ὁποῦ ἤτον περισσοί τόν ἐκοίταζαν, καί ἐστάθη μεγάλο θαῦμα,καί
μεγάλη γνῶσις, ὁποῦ ἠμπόρεσαν καί ἐκράτησαν τά γέλοιά τους · τά κορί-
τζια ὁποῦ ἔκα//μαν αὐτήν τήν ὑπηρεσίαν, ἐκοίταζαν κατά γῆς, μή τολμῶν-
τας νά ἰδοῦν τούς αὐθεντάδες τους,

171v. εἰς τῶν ὁποίων ταῖς καρδίαις ἦτον ἀνακατωμένος ὁ θυμός μέ τά γέλοια,
καί ἐθαυμάζουνταν τί νά κάμουν, νά παιδεύσουν τά κορίτζια διά τήν ἀτα-
ζίαν ὁποῦ ἔκαμαν, ἤ νά τά φιλοδωρήσουν διά τό ζεῦκι ὁποῦ ἔκαμναν, βλέ-
πωντας τόν Δόν Κισσότην τοιούτης λογῆς · ἦλθε τέλος πάντων τό κορίτζι
μέ τό ἰπρίκι, καί ἐζέπλυναν τόν Δόν Κισσότην, καί μετά ταῦτα ἐκείνη ὁποῦ
ἐκρατοῦσε τά //νιψομάνδηλα τόν ἐσφούγγισεν, καί προσκυνῶντας τόν, καί
οἱ τέσσερες, ἤθελαν νά ὑπάγουν · ἀμή ὁ Δοῦκας διά νά μήν καταλάϐῃ ὁ
Δόν Κισσότης τόν περιγέλιον ἔκραζεν ἐκείνην ὁποῦ ἐκρατοῦσε τήν λεκά-
νην, λέγωντάς τήν, ἕλα νά μέ πλύνῃς καί ἐμένα, καί κοίταζε καλά νά μή
σοθῇ τό νερόν. τό κορίτζι ὁποῦ ἦτον γνωςικόν, καί ἔμπειρον τό ἐκατάλα-
βεν εὐθύς, καί ἐπλησίασεν εἰς τόν Δοῦκαν, καί τοῦ ἔϐαλεν ὑποκάτω τήν
λεκάνην, ὥς καθώς καί εἰς τόν Δόν Κισσότην, καί παρευθύς τόν ἔπλυνε,
// καί τόν ἐσαπούνισε πολλά καλά καί ἀφ’οὗ τόν ἐσφούγγισαν προσκυ-
νῶντας τον, εὐγῆκαν ἔξω ἀπό τήν σάλαν · ὁ σάντζιος ἔστεκε μέ προσοχήν
καί ἐκοίταζε ταῖς τζερεμόνιαις τοῦ πλησίματος, καί ἔλεγεν εἰς τόν ἑαυτόν
του, νά ἔδιδεν ὁ θεός νά ἦτον ἡ συνήθεια εἰς αὐτά τά μέρη νά πλύνουν καί
τῶν ὁπλοφόρων τά γένεια, διότι τό ἐχρειάζουμουν ἐγώ αὐτό κατά πολλά,
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μάλιςα ἀνίσως καί μέ τά ἐξούρεζαν993 τό ἤθελα ἔχῃ διά μεγαλητέραν χά-
ριν · τί ςέκεις καί συντυχαίνεις ἐσύ εἰς τόν ἑαυ//τόν σου σάντζιε, τόν ἐρώ-
τησε ἡ Δουκέσσα, ἐκεῖνο ὁποῦ ἐγώ λέγω εἰς τόν ἑαυτόν μου σιν3ρα εἶναι
ὁποῦ ἐγώ ἤκουσα πῶς εἰς ταῖς αὐλαῖς τῶν πριντζίπων, εὐθύς ὁποῦ ση-
κωθῆ ἡ τράπεζα, δίδουν τό νίψιμον εἰς τά χέρια ἀμή ὄχι είς τά γένεια, καί
διά τοῦτο ὅσον ζῆ τινάς περισσότερον, τόσον μαθαίνει, καί μέ ὅλον ὁποῦ
λέγουν πῶς ὅποιος ζῆ περισσόν, πέρνει καί πολλά βάσανα, ἀγκαλά καί τό
νά πλύνουν τινάν τοιοῦτον πλήσιμον εἶναι περισσότερον ζεῦκι, παρά βά-
σανον, μή κακοκαρ//δίζεις σάντζιο, εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ὅτι ἐγώ θέλω εἰπῇ
τά κορίτζια μου νά σέ πλύνουν καί ἐσένα, καί εὐθύς ἐπρόςαξε τόν ἀρχιμά-
γειρον νά εἰπῇ νά τόν πλύνουν καί ἐσένα · ὁ ἀρχιμάγειρας ἀποκρίθη πῶς
ἤθελε τό κάμη μετά πάσας χαρᾶς, καί πέρνωντας τόν σάντζιον ἐπῆγαν νά
γευματίσουν, καί ἔμειναν εἰς τήν τράπεζαν ὁ Δοῦκας καί ὁ Δόν Κισσότης,
ὁμιλῶντας πολλά καί διάφορα πράγματα, ὅμως ὅλα ἄγγιζαν εἰς τήν πλα-
νωμένην καϐαλλ6ρίαν· ἡ Δουκέσσα ἐπαρακάλεσε τόν// Δόν Κισσότην νά
τῆς περιγράψῃ, καί νά τῆς διηγηθῇ καταλεπτῶς τήν εὐμορφίαν, καί εἰς τί
καταγί-
νεται ἡ σιν3ρα Δουλτζινέα, ὅτι κατά τήν φήμην ὁποῦ εἶχεν ἡ εὐμορφ1 172r.
της, θέλει νά ἦτον ἡ πλέον εὔμορφη ὄχι μόνον ὅλης τῆς μαντζίας, ἀλλά καί
ὅλου τοῦ Κόσμου · ὁ Δόν Κισσότης ἀναςέναξεν ἀκούωντας ἐκεῖνο ὁποῦ
τόν ἐπρόσταξεν ἡ Δουκέσσα, καί εἶπεν, ἀνίσως καί ἠμποροῦσα νά εὐγάλω
τήν καρδίαν μου, καί νά τήν βάλλω ἔμποσθεν εἰς τήν μεγαλειότητά σας,
δέν ἤθελα κοπιάσῃ ἡ γλῶσσα μου εἰς τό //νά εἰπῇ ἐκεῖνο ὁποῦ μετά βίας
ἠμπορεῖ νά τό συλλογισθῇ τινάς, ὅτι τήν ἠθέλατε ἰδῇ ἡ μεγαλειότης σας
ὁλάκαιρην ζωγραφισμένην · ἀμή τί κάμει χρεῖα νά διηγηθῶ, καί νά πε-
ριγράψω κατά μέρος τήν εὐμορφίαν τῆς ἀσυγκρίτου Δουλτζινέας, ὄντας
πρᾶγμα ὑπέρτερον τῆς ἀξίας μου, καί ἐπιχείρημα ὁποῦ πρέπει νά ἀσχολη-
θοῦν εἰς αὐτό τά κονδήλια τοῦ λυσίππου, τοῦ τίμαντος, τοῦ ἀπελλοῦ καί
τοῦ παρρεσίου,994 διά νά τήν ζωγραφίσουν εἰς εἰκόνες εἰς μάρμαρα, καί
προύντζους, καί ἡ ῥετορική τοῦ Κικέρω//νος, καί Δημοσθένους διά νά τήν
ςολίζουν μέ τούς ἐπαῖνους, ἀγκαλά καί διά νά μήν φανῶ ἀπειθής εἰς τήν
μεγαλειότητά σας τό ἤθελα τό ἤθελα κάμῇ, ἄν δέν μέ τήν εὐγάλῃ ἀπό τήν
διάνοιαν, καί ἰδέαν μου ἡ συμφορά ὁποῦ τῆς ἐσυνέϐη τώρα κοντά, ἡ ὁποία
εἶναι τοιαύτη, ὁποῦ μέ ἔρχεται περισσότερον νά τήν κλαύσω, παρά νά τήν
περιγράψω · διότι πρέπει νά ἠζεύρετε ἡ μεγαλειότη σας πῶς ταῖς ἐπερα-

993Es realmente difícil distinguir en la escritura de este escriba la ζ y la ξ. y de su uso. – 994Los
buriles de Lisipo, los pinceles de Parrasio, de Timantes y de Apeles.
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σμέναις ἡμέραις πηγαίνωντας ἐγώ νά φιλήσω τό χέρι της, καί νά πάρω
τήν εὐλογίαν //της, καί ἄδειαν διά αὐτό τό τρίτον ταξίδι, τήν εὗρα διαφό-
ρως ἀπό ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελα, τήν ηὗρα γοη̈τευμένην, καί ἀπό πριτζιπέσ-
σαν μεταϐαλμένην εἰς χωρ1τισσαν, ἀπό εὔμορφην μεταμορφωμένην εἰς
ἄσχημον, ἀπό ἄγγελον εἰς Διάϐολον, ἀπό εὐωδιάζουσαν εἰς βρωμοῦσαν,
ἀπό τακτικήν καί πρακτικήνεἰς χοντροειδεςάτην, ἀπό φῶς εἰς σκότος, καί
τέλος πάντων ἀπό Δουλτζινέαν τοῦ Τοπόζου εἰς μίαν χωρ1τισσαν Βου-
νίσ5ν · τί ἀνάθεμα; ποῖος ἐςάθη ἐ//κεῖνος ὁποῦ ἔκαμε τόσον κακόν εἰς τόν
Κόσμον; εἶπεν ὁ Δοῦκας ποῖος ὑςέρησεν ἀπό τόν Κόσμον τήν ὡραιότητα
τοῦ χαριεντισμοῦ τῆς τιμῆς καί τῆς εὐγενείας του; ποῖος ἄλλος ἠμποροῦσε
καί τό ἔκαμνεν αὐτό, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, παρά κᾀνένας κακότροπος
γοη̈τευτής ἀπό τούς πολλούς ζηλοφθόνους ὁποῦ μέ κατατρέχουν · ἀπό
αὐτήν τήν κακήν καί κατηγορημένην φυλήν θέ νά ἐςάθη κᾀνένας ὁποῦ
ἔκαμεν αὐτήν τήν μεγάλην φθοράν καί μεταϐολήν εἰς τήν γλυκυτά//την
μου Δουλτζινέαν, ἐπειδή καί οἱ τοιοῦτοι διά ἄλλο δέν ἐγεννήθηκαν εἰς τόν
Κόσμον, παρά διά νά ἀμαυρίσουν, καί νά ἐζαλείψουν ταῖς ἀνδραγαθίαις
τῶν καλῶν, καί διά νά ὑψώσουν, καί νά

172v. δώσουν φῶς εἰς τά ἔργα τῶν κακῶν · ἐμένα γοη̈τευταί μέ ἐκατάτρεξαν, μέ
κατατρέχουν, καί θέλουν μέ κατατρέζῃ, ἕως ὁποῦ νά μέ κάμουν νά πέσω
καί ἐγώ καί ᾑ μεγάλαις μου καϐαλλ6ρίαις εἰς τήν βαθυτάτην ἄϐυσσον ἀλη-
σμονισίας, καί ἐκεῖ ὁποῦ καταλαμβάνουν πῶς αἰσθάνομαι μεγαλειότερον
πόνον, ἐκεῖ μέ πληγώνουν, διά νά ἀφαιρέσουν ἑνός καϐαλλ2ρη τήν Δάμαν
του, //εἶναι ὡσάν νά τοῦ εύγάλουν τά δύω τοῦ μάτ5 μέ τά ὁποῖα βλέπει·
ἐγώ τό εἶπα περισσαῖς φοραῖς, καί τώρα τό ξαναλέγω, πῶς ὁ πλανώμενος
καϐαλλ2ρης χωρίς Δάμα εἶναι ὡσάν ἕνα δένδρον χωρίς φύλλα, καί ὡσάν
ἕνα κτήριον χωρίς θεμέλιον · αὐτό ἔτζι εἶναι ὡς καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1
σου, εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ἀμή ἀνίσως καί μέ ὅλον τοῦτο πρέπει νά πιςεύσω-
μεν εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ διηγεῖται ἡ ἱςορία τῆς ἀφεντ1σου, ὁποῦ εὐγῆκε τώρα
νεωστί εἰς τό φῶς τοῦ Κόσμου, καί εἶναι ἐπαινεμένη ἀπό //ὅλα τά ἔθνη, εἰς
τήν ἀναφοράν αὐτῆς φαίνεται πῶς ἡ ἀφεντ1 σου νά μήν εἶδες ποτέ τήν
σιν3ρα Δουλτζινέαν, καί πῶς νά μήν εἶναι αὐτή ἡ σιν3ρα εἰς τόν Κόσμον,
ἀλλά πῶς νά εἶναι Δάμα φαντασιώδη, ὁποῦ τήν ἔπλασεν ἡ ἀφεντ1 σου
εἰς τήν ἰδέαν σου, καί πῶς νά τήν ἐζωγράφισες μέ ὅλας ἐκείνας τάς ἐντε-
λείας, καί χάριτας ὁποῦ σέ ἄρεσαν · περί τοῦτου εὑρίσκονται ἀπολογίαις
περισσαῖς, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὁ θεός τό γινώσκει ἄν εἶναι φαντα-
ςική, μόνον δέν εἶναι πρᾶγμα //ὁποῦ νά πάσχει τινάς παντοίῳ τρόπῳ νά
τό ὑποςήσῃ · ἐγώ δέν ἔπλασα, μήτε ἐφεῦρα τήν σιν3ραν μου τήν Δουλ-
τζινέαν, ἀγκαλά καί νά τήν θορῶ (ὡς καθώς καί τυχαίνει) πῶς νά εἶναι
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μία Δάμα ὁποῦ νά ἔχῃ ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἀναγκαῖα, διά νά τήν κά-
μουν πλέον ἔκλαμπρον καί περίφημον ἁπό ὅλαις ταῖς γυναῖκαις τοῦ Κό-
σμου, ὡς καθώς εἶναι εὔμορφη δίχως ψεγάδι, σοϐαρή δίχως ὑπεριφάνειαν,
ὁ ἔρωτάς της μέ σωφροσύνην, κάμνει χἀριτες ἀπό τήν καλοκαγαθίαν της
//ἔχει εὔχρηστα ἤθη, καί τέλος πάντων κατάγεται ἀπό μεγάλον καί ἔκλαμ-
προν γένος · ἔτζι εἶναι εἶπεν ὁ Δοῦκας, καί ὅσον μέν διά τήν εὐμορφίαν τῆς
σιν3ρας Δουλτζινέας, αὐτό ἐνδέχεται νά εἶναι ὡς καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1
σου, ὅμως εἰς τήν λαμπρότητα τοῦ γένους δέν ἠμπορεῖ νά συγκριθῇμἐ ταῖς
ὁριάνες, μέ ταῖς ἀλαςρασιαρένες, μέ ταῖς μεδάζιμαις, καἰ μέ ἄλλαις αὐτοῦ
τοῦ εἶδους, ἀπό ταῖς ὁποῖαις εἶναι γεμάτα τά βιϐλία, ὡς καθώς τό λέγεις
καί ἡ ἀφεντ1 σου· εἰς αὐτό ἠμπορῶ νά εἶπῶ// ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης,
πῶς ἡ Δουλτζινέα εἶναι εὐγενική ἀπό τά ἔργα της, καί ᾑ ἀρεταῖς λαμπρώ-
νουν τό αἶμα, καί πρέπει νά εἶναι πλέον τιμημένος ἕνας εὐτελής τιμήμένος
ἐνάρετος, παρά
ἕνας ἀσύστατος μεγίστανος πόσον μάλλον ὁποῦ ἡ εὐμορφία τῆς Δουλτζι- 173r.
νέας ἔχει προτέρημα νά γίνῃ καί Βασίλησσα, καί νά φορέσῃ κορῶνα εἰς
τήν κεφαλήν καί σκήπτρον εἰς τό χερι · μέ ἄρεσαν κατά πολλά τά λόγια
σου σιν3ρε τόν ἀποκρίθη ἡ Δουκέσσα, καί ἀπό τώρα καί ἐμπρός θέλω
σέ πιςεύσει εἰς ὅτι καί ἄν μέ εἰπῇς καί θέλω κάμῃ νά πιςεύσουν καί ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι τοῦ ὀσπητίου μου ὁμοῦ καί ὁ Δοῦκας ἄν κάμῃ// χρεῖα, πῶς
ἡ Δουλτζινέα εὑρίσκεται εἰς τό τοπόζο, καί πῶς ζῆ τήν σήμερον ἡμέραν,
καί εἶναι εὔμορφη, καί ἀπό εὐγενικόν γένος, καί ἀζία νά τήν δουλεύει
ἕνας τοιοῦτος καϐαλλ2ρης, ὡς καθώς εἶναι ἡ ἀφεντ1 σου, ἀμή δέν ἠμ-
πορῶ νά ἀποδιώξω κάποιον ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως καί θυμόν ὁποῦ ἔχω
ἀπάνω εἰς τόν σάντζιον, καί ὁ θυμός μου εἶναι αὐτός, ὅτι λέγει ἡ προῤῥη-
θεῖσα ἱςορία πῶς αὐτός ὁ σάντζιος ηὗρε τήν σιν3ραν Δουλτζινέαν, ὅταν
ἐπῆγεν ἐκ μέρους τῆς ἀφεντ1 σου μέ τήν ἐπι//ςολήν, ὁποῦ ἐκοσκίνιζεν
ἕνα σακκί σιτάρι, μάλιστα διά μεγαλήτερον σημεῖον ἔλεγε πῶς ἦτον με-
γάλον, πρᾶγμα ὁποῦ μέ κάμει καί ἀμφιϐάλλω διά τήν εὐγένειαν τοῦ γέ-
νους της · πρέπει νά ἠζεύρῃ ἡ μεγαλειότης σου, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσό-
της, πῶς ὅλα ἤ τά περισσότερα πράγματα ὁποῦ μέ συμβαίνουν, εὐγαίνουν
ἕξω ἀπό τά συνηθισμένα ὅρια, ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ συμβαίνουν εἰς τούς πλα-
νωμένους καϐαλλ2ρους, καί αὐτό προέρχεται ἀπό τήν κακίαν κᾀνενός
Ζηλοφθόνου γοη̈τευτου, ἐπειδή καί εἶναι // πρᾶγμα πασίδηλον, πῶς ἀπό
ὅλους, ἤ ἀπό τούς περισσοτέρους πλανωμένους καϐαλλ2ρους, καί περι-
φήμους,μόλις νά εὑρεθῇ ἕνας ὁποῦ νά ἔχῃ τήν χάριν νά μή τόν πιάνουν
γοη̈τεῖαις, καί ἄλλος ἕνας νά ἔχῃ τόσον ἀδιασπέρατον κρέας ὁποῦ νά μήν
ἠμπορῇ νά λαϐωθῇ ποτέ, ὡς καθώς ἦτον ὁ περίφημος ῥολδάνος, ἕνας ἀπό
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τούς δώδεκα ἀνδρείους τῆς φράντζας995, διά τόν ὁποῖον λέγουν πῶς ποτέ
δέν ἠμποροῦσε νά τόν λαϐώσῃ τινάς, παρά εἰς τήν πατοῦναν τοῦ ἀριςεροῦ
ποδαρίου, καί αὐτό// μέ ἄλλο ἅρμα δέν ἐλαϐώνουνταν παρά μέ ἕναν χον-
τρόν καρφοϐέλονον, καί διά τοῦτο ὅταν τόν ἐσκότωσαν ὁ περνάρδος τοῦ
κάρπιου εἰς τήν ῥοντζισϐάλε996 · βλέπωντας πῶς δέν ἠμποροῦσε νά τόν
λαϐώσῃ, μέ σίδερον, τόν ἐσύκωσεν εἰς ταῖς ἀγκάλαις του ἀπάνω ἀπό τήν
γῆν, ἐνθυμούμενος τόν θάνατον ὁποῦ ἔδωκεν ὁ ἡράκλης εἰς τόν ἀντέον
ἐκεῖνον τόν ἄγριον ϝίγαντα, ὁποῦ ἔλεγαν πῶς νά εἶναι ὑιός τῆς ϝῆς · θέλω
νά συμπεράνω ἀπό αὐτά ὁποῦ εἶπα πῶς ἠμποροῦσα καί ἐγώ νά ἔχω// κᾀμ-
μίαν ἀπό αὐταῖς ταῖς χάριταις, ὄχι τό νά μήν ἠμποροῦν νά μέ λαϐώσουν,
διότι πολλαῖς φοραῖς

173v. τό ἔδειξεν ἡ δοκιμή πῶς ἐγώ εἶμαι μαλακόσαρκος, μήτε τό πῶς νά μήν μέ
π1νουν ᾑ γοη̈τεῖαις, ὅτι ἐγώ ἐκατάντησα καί μέ ἔϐαλαν καί εἰς τό κλουϐί,
εἰς τό ὁποῖον δέν ἤθελεν ἠμπορέσῃ νά μέ βάλουν ὅλος ὁ Κόσμος, ἀν δέν μέ
ἔϐαναν διά μέσου τῶν γοη̈τῶν · ἀμή ἐπειδή καί ἐγλυτωσα ἀπό ἐκείνην τήν
ϝοητείαν997πιςεύω πῶς νά μήν εὑρίσκεται κᾀμμία ἄλλη ὁποῦ νά μέ βλάψῃ,
καί διά τοῦτο βλέπωντας αὐτοί οἱ γοη̈τευ//ταί, πῶς δέν ἠμποροῦν νά περά-
σουν ᾑ πονηρίαις τους εἰς τοῦ λόγου μου, κάμω τήν ἐκδίκησινεἰς τά πράγ-
ματα ὁποῦ ἀγαπῶ, καί θέλω νά μέ κάμουν νά χάσω τήν ζωήν καταφρονῶν-
τας ἐκείνην τήν Δουλτζινέαν, διά τήν ὁποίαν ἐγώ ζῶ, καί πιςεύω πῶς ὅταν
ἔςειλα τόν ὁπλοφόρον μου, τήν ἐμεταμόρφωσαν καί ἔκαμαν καί τόν ἐφάνη
μία χορτ1τισσα998 καταγινομένη εἰς τοιαύτην χαμερπῆ ἄσκησιν ὥς καθώς
εἶναι τό νά κοσκινίζῃ σιτάρι, ἀμή ἐγώ εἶπα πῶς ἐκεῖνα δέν ἦτον σιτάρια,
ἀλλά //τόσα σπειρ1 μαργαριτάρια, καί διά δοκιμήν αὐτῆς τῆς ἀληθείας
θέλω νά εἰπῶ εἰς τήν μεγαλειότητά σας ὅτι περνῶντας ἐγώ ταῖς ἐπερασμέ-
ναις ἀπό τό τοπόζο δέν ἠμποροῦσα νά εὗρω τά παλάτια τῆς Δουλτζινέας,
καί βλέπωντάς την ἄλλην μίαν ἡμέραν ὁ σάντζιος εἰς τήν ἴδιάν της θεω-
ρίαν ὁποῦ εἶναι ἡ εὐμορφήτερη τοῦ Κόσμου, ἐμένα μέ ἐφάνη μία ἀχρεῖα
καί ἄσχημη χοργ1τισσα καί ἐπειδή καί δέν ἠμποροῦν νά μέ ἔχουν ἐμένα
πάντοτε γοη̈τευμένον, κάμουν τήν ἐκδίκησιν εἰς αὐτήν// ἠζεύρωντας πῶς
ἐγώ θέλω ζῆ πικραμένος ἕως ὁποῦ νά τήν ἰδῶ εἰς τήν προτέραν της στάσιν,
αὐτά ὅλα τά εἶπα διά νά μήν ςοχάζεσθαι, καί ἀποϐλέπει τινάς εἰς ἐκεῖνο
ὁποῦ εἶπεν ὁ σάντζιος πῶς τήν εὗρε κοσκινίζωντας σιτάρι, ὅτι ἐπειδή καί
τήν μεταμορφώνουν εἰς τοῦ λόγου μου δέν εἶναι θαῦμα ἀν τήν ἐμετέϐαλαν
καί εἰς αὐτόν, ἡ Δουλτζινέα ἀπό ταῖς πρῶταις καί εὐγενικαῖς καί ἀπό τά

995Roldán, uno de los doce pares de Francia. – 996Bernardo el del Carpio en Rocesvalles. –
997Sic. – 998Sic.

340



Lectura del manuscrito

μεγάλα γένη του τοπόζου, τά ὁποῖα εἶναι παλαιά, καί τιμημένα, καί ἠμ-
πορεῖ νά πιςεύςῃ καθ’ἕνας πῶς ἡ ἀσύγκριτος Δουλτζινέα, εἶ//χεν ἀτιμήσει
τό γένος της, καί τήν πατρίδα της, ἡ ὁποῖα θέλει μείνει ἀΐμνηςος, καί πε-
ρίφημος εἰς τούς αἰῶνας ὡς καθώς ἐςάθη ἡ τρωάδα διά τήν ἑλένην, καί ἡ
ἰσπανία διά τήν ἐκάϐην999, ἀγκαλά καί μέ μεγαλητέραν φήμην, καί τίτλον
ἀπό τά ἄλλα μέρη πρέπει νά ἠζεύρετε ἡ μεγαλειότητά σας πῶς ὁ σάντζιος
πάντζας εἶναι ἕνας ἀπό τούς πλέον νόςιμους ὁπλοφόρους ὁποῦ νά ἐδού-
λευσαν εἰς πλανωμένους καϐαλλ2ρους, [ἀμή ἔχει κάποιαις, ἔχει κακίαις
ἀχρεῖαις]1000 ἀμή ἔχει κάποιαις κακίαις καί ἀχρειό//τητες ἀμφιϐάλλει διά
κάθε πρᾶγμα, καί πιςεύει κάθε πρᾶγμα, ὅταν ἐγώ πιςεύω πῶς θέλει νά κα-
ταποντισθῇ μέσα εἰς τό βάθος τῶν ἀσυςασιῶν του, αὐτός τότε εὐγαίνει μέ 174r.
κάποια γνωςικά, καί εὔμορφα λόγια ὁποῦ τόν ὑψώνουν ἕως εἰς τόν οὐρα-
νόν · ἐγώ τέλος πάντων δέν τόν ἀλλάζω διά ἄλλον ὁπλοφόρον ἄν καί νά μέ
ἔδιδεν προσθήκην ἕνα κάςρον, καί διά τοῦτο ςέκω καί ἀμφιϐάλλω ἀνίσως
καί πρέπει νά τόν ςείλλω εἰς τό γγοϐέρνο ὁποῦ τόν ἐχάρισες ἡ μεγαλειό-
της σου, ἐπειδή καί βλέπω εἰς τοῦ λόγου του μίαν// κάποιαν ἐπιτηδειότητα
εἰς τήν κυϐέρνησιν τοῦ γκοϐέρνου,1001 καί πιςεύω πῶς ἀνίσως καί πράξει
ὀλίγον εἰς αὐτά, θέλει κυϐερνήσει πολλά καλά, πόσῳ μᾶλλον ὁποῦ ἠζεύ-
ρομεν ἀπό πολλαῖς δοκιμαῖς, πῶς δέν χρειάζεται πολύ ἐπιτηδειότητα, μήτε
περισσά ϝράμματα, εἰς τό νά γίνῃ τινάς ϝγοϐερνατόρος ἐπειδή καί εὑρί-
σκονται περισσοί ὁποῦ μετά βίας διαϐάζουν καί κυϐερνοῦν πολλά καλά ·
τό πᾶν ὅλον εἶναι νά ἔχουν καλήν διάθεσιν καί πόθον εἰς τό νά ἐνεργοῦν
δικαίως τά πράγματα, ὅτι δέν θέλει λείψει ποῖ//ος νά τούς συμβουλεύσῃ,
νά τούς καθοδιγήσῃ εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νά κάμουν · ἡ συμβουλή ὁποῦ
τοῦ ἤθελα δώσῃ εἶναι νά ἐξουσιάσῃ κραταιῶς, καί νά ἐκδικηώνεται τό ἀζί-
ωμα, καί ἄλλα πράγματα ὁποῦ μένουν εἰς τήν καρδ1ν μου, τά ὁποῖα θέλω
τά εἰπῆ εἰς τόν προσήκοντα καιρόν εἰς καλόν τοῦ σάντζιου καί εἰς ὄφελος
τοῦ γγοϐέρνου, ὁποῦ θέλει λάϐη εὑρισκόμενοι αὐτοί εἰς αὐταῖς ταῖς ὁμιλί-
αις ἤκουσαν πολλαῖς φωναῖς, καί μίαν σύγχησιν ἀνθρώπων εἰς τό παλάτι,
καί παρευθύς ἐμπῆκεν ὁ σάντζιος εἰς τήν σάλαν// ὅλος τρωμασμένος, καί
κατόπι του εἴρχουνταν ἕνα πλῆθος παιδίων, ἤ καλήτερα νά εἰπῶ κοπέλια
τῶν μαγίρων, καί πολλά παιδιά, καί ἕνας ἀπό αὐτούς ἐκρατοῦσεν εἰς τό
χέρι του μίαν σκαφίδα μέ νερόν ὁποῦ ἀπό τήν πάςραν ἐφαίνουνταν πῶς
ἦτον ἀπό ἐκεῖνο ὁποῦ πλένουν τά σκουτέλια, καί ἐκυνηγοῦσε τόν σάντζιον
νά τόν π1σῃ, καί νά βάλλῃ τό σκαφίδι ὑποκάτω εἰς τά γένειά του, καί ἄλ-

999Elena, causante de la caída de Troya y La Cava, amante del rey Don Rodrigo, provocó la
invasión árabe de la Península. – 1000Tachadura – 1001γκοϐέρνο / γγοϐέρνο / ϝγοϐερνατόρος.
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λος ἕνας ἤθελε νά τόν πλύνῃ · τί πρᾶγμα εἶναι αὐτό ἐρώτησεν ἡ Δουκέσσα;
τί γυρεύετε ἀπό αὐτόν τόν γα//λαντόμον; δέν ἠζεύρετε πῶς ἐψηφίσθη διά
ϝγοϐερνατόρος; ὁ μάγειρας ὁποῦ ἠθελε νά τόν πλύνῃ ἀποκρίθη πῶς δέν
ἤθελε νά ἀφεθῇ νά τόν πλύνουν ὡς καθώς εἶναι συνήθεια καί ὡς καθώς
ἐπλύθη, καί ὁ Δοῦκας, καί ὁ καϐαλλ2ρης του · ἐγώ θέλω ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, ὅμως ήθελα νά ἦτον τά νιψομάνδηλα παςρικότερα, καί ὄχι ὡς κα-
θώς εἶναι αὐτά ὁποῦ κρατεῖτε ἐσεῖς πατζιαϐοῦραις καί ἀντίς διά νερόν
ἀλυσίαν· καί νά ἦτον χέρ5 παςρικώτερα, διότι τά ἐδικά σας εἶναι ἄσπρα
ὡσάν ταῖς //ἀραχνίαις τῆς γωνίας, ἐπειδή καί δέν εἶναι τόση διαφορά ἀπό
ἐμένα εἰς τόν καϐαλλ2ρην μου, ὅτι αὐτός

174v. ἐπλύθη μέ νερόν τῶν ἀγγέλων καί ἐγώ μέ ἀλυσίαν τῶν Διαϐόλων, ᾑ συνή-
θειαις τῶν τόπων, καί τῶν παλατίων τῶν πριντζίπων εἶναι καλαῖς, ὅταν δέν
δίδουν ἐνόχλησιν, ἀμή ἡ συνήθεια τοῦ πλησίματος ὁποῦ εἶναι εἰς αὐτά τά
μέρη εἶναι χειρότερη ἀπό ἕναν δαρμόν, ἐμένα τά γένειά μου εἶναι παςρικά,
καί δέν ἔχω χρεῖαν νά μέ τά πλύνουν, καί ὅποιος σημώσει εἰς τοῦ λόγου
μου καί μέ ἀγγίζει κᾀμμίαν τρίχαν τῶν// γενείων μου, θέλω τόν δώσει μίαν
γροθ1ν ὁποῦ νά τόν καταζαλίσω, διότι αὐτό τό πλήσιμον ὁμοιάζει περισ-
σότερον νά εἶναι περιγέλοιον, παρά περιποίησις· ἡ Δουκέσσα σχεδόν εἶχεν
ολιγιθυμήσει ἀπό τά γέλια βλέπουσα τόν σάντζιον ὁποῦ ἐραθυμοῦσε, καί
ἀκούσουσα τα λόγια ὁποῦ ἐσυητύχαινεν, ἀμή τόν Δόν Κισσότην δέν τόν
ἐκαλοφάνη αὐτό, καί προσκυνῶντας τόν Δοῦκα σχεδόν ὡσάν νά ἐζητοῦ-
σεν ἄδειαν νά συντύχῃ, μέ ταπεινήν φωνήν εἶπεν, ὦ σιν3ροι καϐαλλ2ροι
ἀφήσετε ἡ ἀφεντ1 σας τόν ὁπλοφό//ρον μου, καί κοπιάσετε εἰς τό καλόν,
ὅτι αὐτός δέν ἔχει χρεῖαν νά πλυθῇ, ἀφήσετέ τόν ὡς καθώς σᾶς λέγω, ὅτι
μήτε αὐτός μήτε ἐγώ δέν εἴμασθε μαθημένοι μέ τοιαῦτα μετορίσματα · ὁ
σάντζιος ἀπέκοψε τοῦ λόγου του, καί εἶπεν ἐλάτε ἐλάτε καί περιπέζετε,
ὁτι εὕρατε τόν ἄνθρωπόν σας, ἐγώ θέλω σας δώσει τήν ἀπόκρισιν· τότε ἡ
Δουκέσσα δίχως νά ἀφήσῃ τά γέλοιά της εἶπεν, ἔχει δίκαιον ὁ σάντζιος εἰς
ὅλα αὐτά ὁποῦ λέγει, καί εἶναι ἀληθινά παςρικός, καί δέν ἔχει χρεῖα νά
πλη//θῆ ὅτι εἶναι παστρικός, καί τό περισσότερον ὁποῦ ἐσεῖς ὡς ἀχρεῖοι,
καί οὐτιδανόι ὁποῦ εἶσθε τόν ἐφιλοζενίσετε κατ’τά μούτζουνά σας, μέ τό
νά ἐχρεύεσθε τούς ὁπλοφόρους τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων ἀκούων-
τας αὐτά τά λόγια οἱ ὑπερήται, ἐθαῤῥοῦσαν πῶς τά ἔλεγεν ἀληθινά ἡ Δου-
κέσσα,καί φοϐούμενοι μήπως ἀραθυμήσει ὁ Δοῦκας, σχεδόν ὡσάν τροπια-
σμένοι ἔφυγαν ὅλοι τους καί τόν ἄφησαν · τότε ὁ σάντζιος ἐπῆγε καί ἐγο-
νάτισεν προςά εἰς τήν Δουκέσσαν, καί εἶπεν// ἀπό μεγάλους ἀνθρώπους,
μεγάλα χαρίσματα πρέπει νά ἐλπίζῃ τινάς καί αὐτήν ὁποῦ μέ ἔκαμες ἡ
ἀφεντ1 σου σήμερον, δέν ἠμπορῶ νά κάμω τήν ἀντιμισθίαν μέ ἄλλο, παρά
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μέ τό νά ἐπιθυμῶ νά εἰδῶ τοῦ λόγου μου ἁρματωμένον διά πλανώμενον κα-
βαλλ2ρην, διά νά καταγίνωμαι ὅλαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς μου εἰς τό νά
δουλεύω εἰς τοιαύτην μεγάλην σιν3ραν · ἐγώ εἶμαι ἕνας πτωχός χωρ1της
καί ὀνομάζομαι σάντζιο πάντζας, εἶμαι ὑπανδρευμένος, καί ἔχω καί// παι-
δία, καί δουλεύω διά ὁπλοφόρος, καί ἀνίσως καί μέ κᾀνένα ἀπό αὐτά τά
πράγματα ἠμ-
πορῶ νά δουλεύσω τήν μεγαλειότητά σας, πρόσταξε καί θέλεις μέ εὕρῃ 175r.
ἔτοιμον καί πρόθυμον · φαίνεται πολλά καλά σάντζιο, ἀποκρίθη ἡ Δου-
κέσσα πῶς ἔμαθες ἀνθρωπότητα εἰς τό ἴδιον σχολεῖον τῆς ἀνθρωπότητος,
καί εὐπροσηγορίας, φαίνεται πολλά καλά θέλω νά συμπεράνω πῶς ἀνα-
θράφηκες μέ τό γάλα τοῦ σιν3ρ Δόν Κισσότη, ὁποῦ θέλει νά εἶναι ὁ καθρέ-
πτης τῆς εὐπροσηγορίας τό ἄνθος τῶν //τζιριμονίων, σύκωφίλε σάντζιο ὅτι
ἐγώ θέλω πληροφορήσω ταῖς εὐπροσιγορίαις σου κάμνωντας τόν Δοῦκα
τόν σιν3ρον μου, νά σέ δώσῃ τό ὀλιγωρότερον τό ϝγοϐέρνο ὁποῦ σέ ὑπο-
σχέθη · ἔπαυσε μέ αὐτό ἡ ὁμιλία τους, ὁ Δόν Κισσότης ἐπῆγε νά ἀναπαυθῇ,
καί ἡ Δουκέσσα εἶπε τόν σάντζιον πῶς ἀν δέν ἐπαρανίςαζε νά ὑπάγῃ νά
κοιμηθῇ μαζῆ της, καί μέ τά κορίτζ5 της εἰς μίαν σάλαν ὁποῦ ἦτον πολλά
δροσερή · ὁ σάντζιος ἀποκρίθη πῶς ἀγκαλά// καί νά εἶχε συνήθειαν νά κοι-
μᾶται τό καλοκαίρι τέσσερες, ἤ πέντε ὥραις μετά τό γεῦμα μέ ὅλον τοῦτο
διά νά εὐαρεςήσῃ εἰς τήν μεγαλειότητάτης ἤθελε πασχήσῃ νά μήν κοιμηθῇ
μήτε μίαν ὥραν, καί ἐπάγησε μέ τήν

Δουκέσσαν· ὁ Δοῦκας ἐξαναπρόςαξε πάλιν τούς ὑπηρέ-
τας του μέ τί τρόπον νά τιμοῦν τόν Δόν Κισσότην

δίχως νά παράϐουν κᾀμμ1ν συνήθειαν ἀπό
ἐκείναις ὁποῦ ἐγίνουν//ταν εἰς τούς παλαι-

ούς πλανωμένους καϐαλλ2ρους1002

Κεφάλαιον λϝ:ον 175v.

Ὁποῦ διηγεῖται τήν νόςιμην ὁμιλίαν, ὁποῦ ἔκαμεν
ὁ σάντζιο πάντζας μέ τήν Δουκέσσαν καί μέ τά

κορίτζ5 της

Διηγεῖται λοιπόν ἡ ἱςορία πῶς ὁ σάντζιος πάντζας δέν ἐκοιμήθη ἐκείνην
τήν ἡμέραν κατά τήν συνήθειάν του, ἀλλά διά νά ςαθῇ εἰς τόν λόγον του

1002El capítulo termina a mitad de página y en la forma acostumbrada.
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ἐπῆγε παρευθύς εἰς τήν Δουκέσσαν ἡ ὁποῖα ἀπό τόν πόθον ὁποῦ εἶχε νά
ἀκούσῃ τά λόγια του, τόν ἔϐαλε καί ἐκάθησεν εἰς ἕνα σκαμνί ἀγκαλά καί
ὁ σάντζιος δέν ήθελε νά καθήσῃ, ἀμή ἡ Δουκέσσα τόν εἶπε νά καθήσῃ ὡς
ϝγοϐερνατό//ρος, καί νά ὁμιλῇ ὡς ὁπλοφόρος, ἀγκαλά καί διά τά δύω τόν
ἔπρεπε νά καθήσῃ εἰς τό σκαμνί τοῦ ἄρεως ῥοϊδιάζ,1003 ὁ σάντζιος ἔκαμε
ὑπακοήν, καί ἐκάθησε καί τόν ἔϐαλαν εἰς τήν μέσην ὅλα τά κορίτζια, καί
ϝερόντισσες τῆς Δουκέσσας, ςέκουσαι μέ προσοχήν διά νά ἀκούσουν τά λό-
για του · ἡ Δουκέσσα ἄρχησε καί τοῦ εἶπε τῶρα ὁποῦ εἶμασθε μονάχοι, καί
δέν μᾶς ἀκούει κᾀνένας, ἤθελα νά μέ διάλυες μερικαῖς ἀμφιϐολίαις, ὁποῦ
ἔχω ἐπάνω εἰς τήν ἱςορίαν τοῦ μεγάλου Δόν Κισσό//τη, ἀπό ταῖς ὁποῖαις
ἀμφιϐολίαις, ἡ μία εἶναι ὅτι ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρ σάντζιο ποτέ δέν εἶδες
τήν σιν3ρα Δουλτζινέαν, μήτε ἐπῆγες τό γράμμα, ἐπειδή καί ἔμεινεν εἰς τό
βιϐλιαράκι εἰς τήν σιέρα μορένα1004, καί θαυμάζομαι πῶς ἐτόλμησες, καί
ἐπροσποιήθης τήν ἀπόκρισιν, καί πῶς τήν ηὗρες ὁποῦ ἐκοσκίνιζε σιτάρι
ὤντας ὅλα ψεύματα, καί εἰς ἀτιμίαν τῆς καλῆς διαθέσεως τῆς ἀσίγκρίτου
Δουλτζινέας · ὁ σάντζιος ἀκούωντας αὐτά τά λόγια ἐσυκώθη καί ἐπῆγε καί
ἐτριγύρι//σεν ὅλην τήν σάλαν, καί ὕςερον ἦλθε καί ἐκάθησε καί εἶπε, τῶρα
σιν3ρα μου ὁποῦ εἶδα πῶς δέν μᾶς ἀκούει τινάς, παρά αὐτός ὁποῦ εἶναι
τριγύρω θέλω ἀποκριθῆ χωρίς φόϐον εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ μέ ἐρωτᾶτε, καί τό
πρῶτον πρᾶγμα ὁποῦ θέλω νά σας εἰπῶ πῶς ἐγώ κρατῶ τόν καϐαλλ2ρην
μου διά μεγαλώτατον τρελλόν, ἀγκαλά καί μερικαῖς φοραῖς συντυχαίνει
κάποια λόγια τόσον φρόνιμα ὁποῦ ὁ ἴδιος ὁ σατανάς δέν ἠμπορεῖ νά τά
εἰπῇ καλλήτερα · ἀμή μέ

176r. ὅλον τοῦτο ἐμένα μέ ἐμβῆκεν εἰς τό κεφάλι πῶς νά εἶναι ἄγνωςος, καί ἔχων-
τας αὐτήν τήν φαντασίαν ἠμπορῶ νά τόν κάμω νάπιςεύσῃ πράγματα ὁποῦ
δέν ἔχουν μήτε ἀρχήν, μήτε τέλος ὡς καθώς ἦτον ἐκεῖνο τῆς ἀποκρίσεως,
καί ἐκεῖνο τῆς γοητείας1005 τῆς σιν3ρας Δουλτζινέας, ὁποῦ εἶναι ὡς ὀκτώ
δέκα ἡμέραις ἀφ’οὗ ἐσυνέϐη τόν ἔκαμε καί ἐπίστευσε πῶς νά εἶναι γοη-
τευμένη1006, τό ὁποῖον τόσον εἶναι// ἀληθινόν, ὅσον εἶναι πῶς θέλει πετάξει
ἕνας ϝαΐδαρος · ἡ Δουκέσσα τόν ἐπαρακάλεσε νά τήν διηγηθῇ καταλεπτῶς
αὐτήν τήν γοη̈τείαν καί ὁ σάντζιος τῆς τά εἶπεν ὅλα ἕνα πρός ἕνα ὡς κα-
θώς ἐσυνέϐηκεν, καί τό ἐνοςιμεύθηκαν ὅλοι οἱ ἀκροατές κατά πολλά · ἐγώ
σάντζιε ἀπό αὐτά ὁποῦ μέ ἐδιηγήθης ἐμβῆκα εἰς ὑποψίαις, καί ἄρχησα νά
δυςάζω διά τό ϝγοϐέρνο, ὅτι ἐπειδή καί ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας εἶναι
τρελλός διά δέσιμον, ἐσύ ὁποῦ εἶσαι ὁπλοφόρος του //καί τόν ἠζεύρεις, καί

1003En el original: del Cid Ruy Diaz. – 1004Sierra Morena. El copista tiene un error. Escribe:
μονέρένα. – 1005Sic. – 1006Sic.
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μέ ὅλον τοῦτο τόν ἀκολουθεῖς, καί ἐλπίζεις εἰς ταῖς ματαίαις του ὑποσχέ-
σεις, βεϐαιώτατα θέλει νά εἶσαι τρελλότερος ἀπό τόν καϐαλλ2ρην σου,
καί νά ὁποῦ ἐγώ θέλω σφάλῃ ἀνίσως καί σε δώσω τό ϝγοϐέρνο ὅτι ἕνας
ἄνθρωπος ὁποῦ εἶναι τρελλός, καί δέν ἠμπορεῖ νά κυϐερνήσῃ τοῦ λόγου
του, πῶς ἠμπορεῖ νά κυϐερνήσῃ ϝγοϐέρνο · ἐγώ γνωρίζω πῶς ἡ ἀφεντ1
σου λέγεις τήν ἀλήθειαν ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί πῶς ἄν εἶχα γνώσιν ἀπό
πολλῆς ἔπρεπε νά τόν //ἀφήσω, ἀμή τί νά κάμω, ἴσως καί ἡ τύχη μου αὐτή
ἦτον, ἤ τό κακόν μου ῥοιζικόν μέ ἔφερεν εἰς αὐτόν, ἐγώ ἄλλο δέν ἠμπορῶ
νά κάμω παρά νά τόν ἀκολουθήσω, ἡμεῖς εἴμασθε συντοπεῖται, ἔφαγα τό
ψωμί του, καί τό ἅλας του, τόν ἀγαπῶ διά τί εἶναι ἄνθρωπος ὁποῦ γνωρίζει
τήν χάριν, μέ ἐχάρισε τρία γομάρια ὅτι ἐγνώρισε τήν ἐμπιςοσύνην μου, καί
διά τοῦτο εἶναι ἀδύνατον νά μᾶς χωρίσῃ ἄλλο τίποτα, ἔξω ἀπό τόν θάνα-
τον, καί ἀνίσως καί ἡ μακρότης σου// δέν θέλεις νά μέ δώσῃς τό ὑποσχεθέν
μου ϝγοϐέρνο καλός ὁ θεός, ἐνδέχεται τό νά μή μέ δοθῇ νά εἶναι εἰς ὤφε-
λος τῆς συνειδήσεώς μου, ὅτι ἀγκαλά καί νά εἶμαι [ἐδικός]ἰδιότης1007ὅμως
καταλαμβάνω καί ἐγώ ἐκείνην τήν παροιμίαν ὁποῦ λέγει, ὁ μύρμηξ πτερά
ἔκαμε, κακόν τοῦ κεφαλιοῦ του, καί πιςεύω πῶς ὀγλιγώτερα θέλω νά ἀπο-
θάνῃ παρά νά γίνω ϝγοϐερνάτορας καί τό ψωμί ὁποῦ κάμουν ἐδώ ὁμοιάζει
μέ τῆς φράντζας, καί τήν νύκτα ὅλαις οἱ γάταις φαίνονται// ςεκτεραῖς, καί
πολλά κακοῤῥοίζικος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνρωπος ὁποῦ νιςεύει εἰκοσιτέσσε-
ρες ὥ-
ραις καί τά μικρά πουλία τοῦ κάμπου ὁ θεός τά ἐπισκέπτεται, καί σᾶς 176v.
ἀφίνω ὑγείαν καί χαράν, καλήν ἀντάμωσιν νά δώσῃ ὁ θεός, καί σέ ξα-
ναλέγω σιν3ρα Δουκέσσα πῶς ἀνίσως καί δέν θελήσῃς νά μέ δώσῃς το
ϝγοϐέρνο ἐγώ δέν θέλω νά πικρανθῆ τελείως, ὅτι εἶμαι γνωςικός · ἐξεκαρ-
δίζουνταν ἡ Δουκέσσα ἁπό τά γέλοια, ἀκούουσα ταῖς παροιμίαις τοῦ σάν-
τζιου, καί βλέπουσα τήν ἁπλό//τητά του, εἰς τόν ὁποῖον εἶπεν · ἐσύ ἠζεύρεις
πολλά καλά σάντζιε, πῶς ὅταν ἕμας καϐαλλ2ρης ὑποσχεθῆ ἕνα πρᾶγμα,
εἶναι ἀνάγκη νά ςαθῇ εἰς τήν ὑπόσχεσίν του, ἄν καί νά ἔχανε τήν ζωήν
του καί ἔτζι καί ὁ Δοῦκας ἀγκαλά καί νά μήν εἶναι ἀπό τούς πλανωμέ-
νους, μέ ὅλον τοῦτο θέλει ςαθῆ εἰς τόν λόγον του καί θέλει σέ δώσει τό
ϝγοϐέρνο · μήν πικραίνεσε χαίρου, ὅτι ὀγλίγωρα θέλεις ἰδῇ τοῦ λόγου σου,
ϝγοϐερνατόρος, καί νά κοιτάζῃς νά κυϐερνᾶς καλά τούς ὑπηκόους σου,
διότι πρέπει νά ἠζεύρῃς [νά κυ//βερνᾶς]1008πῶς ὅλοι εἶναι πιςοί καί εὐγε-
νεῖς, ὅσον μέν εἰς αὐτό τό νά κυϐερνῶ καλά εἶπεν ὁ σάντζιος δέν κάμει
χρεῖα νά μέ τό παραγγείλῃς, διότι ἐγώ εἶμαι ἐλεήμων, καί λυποῦμαι τούς

1007Tachadura. La corrección, ἴδιο, en el interlineado superior. – 1008Tachadura.
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πτωχούς, καί πιςεύω πῶς ἐμένα δέν θέλουν ἠμπορέσει νά μέ γελάσῃ1009,
ὅτι εἶμαι παλαιά ἀλεποῦ, καί καταλαμβάνω ταῖς δολιώτητες, καί ἠζεύρω
μέ τί τρόπον νά κυϐερνήσω τούς καλούς καί μέ τί τούς κακούς · τό πᾶν
ὅλον εἶναι ὅσον νά κάμω ἀρχήν διά τί ἐνδέχεται κάμνωντας ὡς δεκαπέντε
ἡμέραις ϝγοϐερ//νάτορας νά μέ ἀρέσσῃ τόσον κατά πολλά, ὁποῦ νά μήν
ἠμπορῶ νά ἀφήσω τοιοῦτον ὀφφείκιον, καί νά ἠζεύρω καλλήτερα τήν κυ-
βέρνησιν, παρά τήν ϝεωργικήν εἰς τήν ὁποίαν ἀνεθράφηκα ἐσύ εἰς ὅλα
ἔχεις δίκαιον τόν ἀποκρίθη ἡ Δουκέσσα σάντζιε, ὅτι κᾀνένας δέν γεννᾶται
μάςορας ἀλλά ὕςερον μαθαίνει · ἀμή γυρίζωντας εἰς τήν προτέραν μας ὁμι-
λίαν ὁποῦ εἴχαμεν περί τῆς γοη̈τείας τῆς σιν3ρας Δουλτζινέας, κρατῶ διά
πρᾶγμα βέϐαιον, καί ἀληθινόν// πῶς ἐκείνη ἡ φαντασία ὁποῦ σέ ἦλθε, καί
ἐπεριγέλασες τόν καϐαλλ2ρην σου, καί λέγωντάς τον πῶς ἡ χωρ5τοποῦλα
ἦτον ἡ Δουλτζινέα, καί πῶς ἄν δέν τήν ἐγνώριζεν ὁ καϐαλλ2ρης τό αἴτιον
θέλει νά ἦτον μέ τό νά ἦτον γοη̈τευμένος, ὅλα αὐτά νά ἦτον ἐφεύρεσις κᾀ-
νενός γοη̈τευτοῦ, ἀπό ἐκείνους ὁπου ἐχθρεύουνταν τόν καϐαλλ2ρην σου,
διότι ἀληθινά ἐγώ ἠζεύρω βεϐαιώτατα πῶς ἡ χωρ5τοποῦλα ὁποῦ ἐπήδη-
σεν ἐπάνω εἰς τό ϝομάρι ἦτον ἐκείνη ἡ Δουλτζινέα τοῦ τοπόζου, ὁποῦ ὁ
//καλός ὁ σάντζιος θαῤῥῶντας νά εἶναι ἀπατητής, εἶναι ἀπατημένος, καί
εἰς αὐτήν τήν ἀλήθειαν δέν

177r. δέν πρέπει νά ἀμφιϐάλλῃ τινάς, καί πρέπει νά ἠζεύρῃς πῶς καί ἡμεῖς ἔχο-
μεν ἐδώ γοη̈τευτές. ὁποῦ μᾶς ἀγαποῦν καί μᾶς λέγουν ὅτι γίνονται εἰς τόν
Κόσμον καθαρά καί νά μέ πιςεύσῃς σάντζιο πῶς ἡ χωρ5τοποῦλα ἦτον καί
εἶναι ἡ Δουλτζινέα, χωρίς κᾀμμίαν ἀμφιϐολίαν, ἡ ὁποῖα εἶναι τόσον γοη-
̈τευμένη ὡσάν τήν μητέρα της, καί εἰς ὀλίγον καιρόν, θέλομεν τήν ἰδῇ εἰς
τήν προτέραν της ςάσιν //καί τότε θέλεις γνωρίσει καί ἐσύ τήν ἀπάτην εἰς
τήν ὁποῖαν εὑρίσκεσαι · ὅλα αὐτά ὁποῦ λέγεις ἡ άφεντ1 σου, ἐνδέχεται
νά εἶναι ἀληθινά ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί τώρα ἀληθινά πιςεύω ἐκεῖνα
ὁποῦ μέ ἐδιηγοῦνταν ὁ καϐαλλ2ρης μου πῶς εἶδεν εἰς τό σπήλαιον τοῦ
μοντεζίνου, εἰς τό ὁποῖον λέγει πῶς εἶδε τήν σιν3ραν Δουλτζινέαν, μέ τά
ἴδια φορέματα ὁποῦ ἐφοροῦσεν ὁποῦ τήν ἔκαμα ἐγώ γοη̈τευμένην, καί θέ-
λει νά ἦτον ὅλα τό ἀνάπαλιν ὡς καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου, διότι ἐγώ
ἀφ’ἑαυτοῦ// μου πιςεύω, πῶς δέν ἤθελα ἠμπορέσῃ νά σχηματίσω ἐν ταυτῷ
μίαν τοιαύτην ἐπιτήδειαν ἀπάτην, μήτε ὁ καϐαλλι2ρης μου πιςεύω πῶς
δέν εἶναι τόσον τρελλός ὁποῦ νά καταπεισθῇ τόσον εὔκολα εἰς τά λόγια
μου, καί νά πιςεύσῃ ἕνα πρᾶγμα τόσον παράςρατον· ὅμως μέ ὅλον τοῦτο
παρακαλῶ νά μήν μέ ἔχεις εἰς κακήν ὑπόληψιν, ἐπειδή καί ἐγώ ἔκαμα ἐκεί-

1009Sic.
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νην τήν μηχανήν διά νά μήν μέ μαλώσει ὁ καϐαλλι2ρης μου, καί ὄχι μέ σκο-
πόν διά νά τόν βλάψω · καί ἀνίσως καί τό πρᾶγμα εὐγῆκε τό ἀνάπαλιν//
ὁ θεός εἶναι εἰς τόν οὐρανόν ὁποῦ εἶναι καρδιογνώςης, αὐτό εἶναι ἀληθέ-
ςατον εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ἀμή εἰπέ με σάντζιο τί πρᾶγμα εἶναι αὐτό ὁποῦ
λέγεις, διά τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίνου, ὅτι ἀγαποῦσα νά τό ἐμάθαινα, ὁ
σάντζιος τήν ἐδιηγήθη καταλεπτῶς ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχεν ἰδῇ ὁ καϐαλλ2ρης
του εἰς τό σπήλαιον, ἀκούουσα αὐτά ἡ Δουκέσσα εἶπεν, ἀπό αὐτό τό συμ-
βεϐηκός ἠμποροῦμεν νά τό βεϐαιωθοῦμεν πῶς εἶναι ἡ Δουλτζινέα, ἐπειδή
καί ὁ μέγας Δόν Κισσότης εἶδεν ἐκεῖ τήν ἴδιαν χωρ5τοποῦλαν //ὁποῦ εἶ-
δεν ὁ σάντζιος σιμά εἰς τό τοπόζο, καί πῶς νά εἶναι γοη̈τευμένη, ἔτζι λέγω
καί ἐγώ εἶπεν ὁ σάντζιος ἀμή τί ἠμπορῶ νά τήν βοηθήσω ἐγώ ἄν εἶναι
γοη̈τευμένη, διότι ἐγώ φοϐοῦμαι νά π5σθῶ μέ τούς ἐχθροῦς τοῦ σιν3ρ
Δόν Κισσότη, οἱ ὁποῖοι πιςεύω πῶς θέλει νά εἶναι περισσοί καί κακοί, ἐγώ
ἀληθινά ἐκείνην ὁποῦ εἶδα ἦτον μία χωρ1τισσα, καί ἀνίσως καί ἦτον ἡ
Δουλτζινέα, ἐγώ δέν ἀνατατώνομαι, καί ὅποιος θέλει νά μέ πειράζῃ ἄς πο-
νοκεφαλῆ, ὅσον θέλει, ὅτι ἐγώ δέν θέλω// ἐναντιωθῇ τινά, μήτε ἀγαπῶ νά
λέγουν πῶς ὁ σάντζιος τό εἶπε, ὀ σάντζιος τό ἔκαμε, ὁ σάντζιος
ἐπῆγεν, ὁ σάντζιος ἐγύρισεν, ὡσάν νά ἦτον κᾳνένας μῖμος, καί νά μήν ἦτον 177v.
ὁ ἴδιος σάντζιο πάντζας, τόν ὁποῖον ἡ ἱςορία εἶναι γραμμένα εἰς τά βιϐλία
ὡς καθώς μέ εἶπεν ὁ Δοτόρ σαμψών καῤῥάσκος, ὁ ὁποῖος εἶναι σπουδῆος,
καί ἐνάρετος · καί οἱ τοιούτοι πιςεύουν πῶς νά μή ψεύδωνται, παρἀ ὅταν
θέλουν, ἤ ὅταν τούς δίδει χέρι, ὥστε ὁποῦ δέν κάμνει χρεῖα, μήτε πρέπει
νά φιλονεικᾷ τινάς// μέ λόγον ἐπειδή καί ἔχω καλήν φήμην, ὡς καθώς λέ-
γει ὁ καϐαλλ2ρης μου, πῶς εἶναι καλλήτερη ἡ φήμη παρά τά πλούτη ·
δόστεμε αὐτό τό ϝγοϐέρνο διότι θέλετε ἰδῆ θαύματα, ἐπειδή καί ὅποιος
ἐςάθη καλός ὁπλοφόρος, θέλει εἶσθαι καί καλός ϝγοϐερνατόρος · ὅλα ὅσα
εἶπες σάντζιο εἶπεν ἡ Δουκέσσα εἶναι ἔννοιαις τοῦ Κάτωνος, του μικέλ βε-
ρίνου,1010 καί κ῎ τό παρόν σάντζιο ὕπαγε νά ἀναπαυθῆς καί ὕςερον πάλιν
θέλομεν συντύχει, καί θέλομεν σέ δώσει τό ϝγοϐέρνο · ὁ σάντζιος ἐφίλησεν
ἐκ δευτέρου τό χέρι τῆς Δου//κέσσας καί τήν ἐπαρακάλεσε νά προςάζῃ νά
ἐγνοιάζονται τό γομάρι του, διότι ἦτον τό φῶς τῶν ὀματίων του · τό γομάρι
εἶναι αὐτό ἐρώτησεν ἡ Δουκέσσα, εἶναι ὁ ϝαΐδαρός μου ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, διά τό ὁποῖον ἐπαρακάλεσα αὐτήν τήν ματρόνα. ὅταν ἤμβαινα εἰς
τήν πόρταν τοῦ καςελίου νά τόν ἐννοιάζεται, καί αὐτή ἐραθύμησεν ὡσάν
νά τῆς εἶπα πῶς εἶναι ἄσχημη, ἡ ϝερόντισσα, ὤντας ἴδιον τόν ματρόνων νά
ἐγνοιάζωντας, καί νά κοιτάζουν περισσότερον γαϊδάρους, παρά νά περι-

1010Michele Verino (autor de una colección de máximas utilizadas en la enseñanza).
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διαϐαίνουν// εἰς ταῖς σάλαις· εἶχαμεν ἡμεῖς ἕναν εὐγενῆ εἰς τό χωρίον μας
ὁποῦ ἐχθρεύουνταν, καί ἐμισοῦσε πολλά ταῖς ματρόναις, θέλει νά ἦτον
κᾀνένας χωρ1της, ἀποκρίθη ἡ ματρόνα ἡ Δόνα ῥοδριγκέζ ὅτι ἀν ἦτον
εὐγενής καί γνωςικός ταῖς ἤθελε τιμᾶ· παύσετε τώρα εἶπεν ἡ Δουκέσσα,
καί ἐγώ θέλω προςάζῃ νά ἐγνοιάζωνται τό ϝομάρι σου, ἐπειδή καί τό ἀγα-
πᾶς τόσον κ῎ πολλά, καί μέ αὐτό ἐπῆγεν ὁ σάντζιος νά ἀναπαυθῇ καί ἡ
Δουκέσσα ἐπῆγε νά διηγη//θῇ τόν Δοῦκαν, ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχεν ὁμιλήσει μέ
τόν σάντζιον, καί ἐσυμβουλεύθηκαν νά κάμουν τόν Δόν Κισσότην ἕνα πε-
ριγέλοιον ὁποῦ νά εἶναι περίφημον, καί νά ὁμοιάζῃ εἰς τά καϐαλλ2ράτα
του.1011

178r.

Κεφάλαιον λδ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν μέθοδον, ὁποῦ ἀποφάζισεν νά π1-
σουν διά νά ϝλυτώσουν τήν ἀσύνκτριτον Δουλ-

τζινέαν.

Ἐχαίρουνταν κ῎πολλά ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα τήν συναναςροφήν τοῦ
Δόν Κισσότε, καί τοῦ σάντζιου, καί ςοχάσθηκαν νά κάμουν κᾀνένα περι-
γέλοιον ὁποῦ νά ἔχῃ ὁμοίωσιν μέ ταῖς τύχαις του, πέρνωντας διά ὕλην καί
αἰτίαν τήν τύχην τοῦ σπηλαίου τοῦ μοντεζίνου, ὁποῦ τούς εἶχε διηγηθῆ
ὁ Σάντζιος · ἡ Δουκέσσα δέν ἐθαυμάζουν//ταν τόσον διά ἄλλο, ὅσον διά
τήν ἁπλότητα τοῦ σάντζιου, ὁ ὁποῖος ἐκατάντησε, καί ἐπίςευσε πῶς εἶναι
ἀληθινή, καί χωρίς κᾀνένα λάθος ἡ γοη̈τεία τῆς Δουλτζινέας ὤντας αὐ-
τός ἀπατός του ὁ γοητευτής1012, καί ὁ ἐφευρετής αὐτῆς τῆς μηχανῆς, καί
ἔτζι δίδωντας προςαγήν εἰς τούς ὑπηρέτες τους διά ἐκεῖνα ὁποῦ ἔπρεπε νά
κάμουν, μετά ἕξι ἡμέραις τόν ἐπῆραν καί ἐπῆγαν εἰς τό κυνήγι μέ τόσην με-
γάλην ἑτοιμασίαν κυνηγῶν, ὡσάν νά ἦτον βασιλεύς κο//ρωνιασμένος1013.
ἔδωκαν τόν Δόν Κισσότην ἕνα φόρεμα ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ ἐφοροῦσεν ὁ Δοῦ-
κας ὅταν εὔγαινεν εἰς τό κυνῆγι, καί τόν σάντζιον ἄλλον ἕνα ἀπό τζόχαν
ἐκλεκτήν ἀμή ὁ Δόν Κισσότης δέν ἠθέλησε νά τό φορέση λέγωντας πῶς
εἶχε σκοπόν νά μεταχειρισθῇ τά ἅρματα ἄλλην μίαν φοράν, καί δέν ἠμπο-

1011El capítulo termina con la marca final acostumbrada, tres líneas antes del final de la página. –
1012Sic. – 1013Sic
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ροῦσε νά κουϐαλῆ μαζῆ του σεντούκια, ὁ σάντζιος τά ἐπῆρε μετά πάσας
χαρᾶς, ἔχωντας σκοπόν νά τά πουλήσῃ εἰς τόν πρῶτον τόπον ὁποῦ τοῦ
ἤθε//λε δώσῃ χέρι · ἐρχομένη λοιπόν ἡ διωρισμένη ἡμέρα, ὁ Δόν Κισσότης
ἁρματώθη, ὁ σάντζιος ἐνδύθη, καί ἐκαϐαλλίκευσεν εἰς τό ϝομάρι του, ὁποῦ
δέν ἤθελε νά τό ἀφήσῃ ἄν καί τοῦ ἔδι-
δαν ἕνα ἄλογον, καί ἐπῆγε καί ἀνακατόθη ὁμοῦ μέ τούς κυνηγούς· ἡ Δου- 178v.
κέσσα εὐγῆκε ςολισμένη μέ πολλά ἀκριϐά καί εὔμορφα ςολίδια · εὐγῆκε
καί ὁ Δόν Κισσότης ὁ ὁποῖος ὁμοῦ μέ τόν Δοῦκαν ἔϐαλεν τήν Δουκέσσαν
εἰς τό μέσον, καί ἔφθασαν εἰς ἕνα λόγκον ὁποῦ ἦτον ἀνάμεσα εἰς δύω με-
γαλώτατα βουνά · ἐπίασαν ταῖς ςράταις, καί ἐσκόρπισαν τούς κυνηγούς
εἰς διαφόρους τόπους· ἄρχησε τό κι//νῆγι μέ μεγάλην ταραχήν, καί φω-
ναῖς καί γαϐγίσματα, καί ἤχους τῶν κεράτων · ἡ Δουκέσσα ἐξεπαίζευσε
κρατοῦσε εἰς τό χέρι της μίαν λόγχην ἀκονισμένην, καί ἐςάθη εἰς ἕνα μονο-
πάτι ἀπό τό ὁποῖον ἤξευρεν αὐτή πῶς πάντοτε ἐπερνοῦσαν ἀγριόχοιροι·
ἐξεπέζευσε παρομοίως καί ὁ Δοῦκας μέ τόν Δό Κισσότην, καί ἐςάθηκαν
εἰς δύω πλάγ5 τῆς Δουκέσσας · ὁ σάντζιος ἐστάθη ἀπό πίσω τους χωρίς
νά ξεπεζεύσῃ ἀπό τό γομάρι του· καί τήν ὥραν ὁποῦ εἶχε ςαθῆ ἐκεῖ, εἶδαν
ἕ//ναν ἀγριόχοιρον μεγαλώτατον ὁποῦ τόν ἐκυνηγοῦσαν τά σκυλ1, καί
οἱ δοῦλοι τους καί εἴρχουνταν πρός τοῦ λόγου τους, τρίζωντας τά δόντ5
του, καί ῥίχνωντας ἀφρούς ἀπό τό ζόμα του, καί εὐθύς ὁποῦ τό εἶδαν,
περνῶντας εἰς τό χέρι του τό σκουτάρι, καί ξεσπαθώνωντας ὁ Δόν Κισσό-
της εὐγῆκεν ἐμπροστά νά τόν προϋπαντήσῃ, τό ἴδιον ἔκαμε ὁ Δοῦκας μέ
τήν λόγχην του. ἀμή ἀπό ὅλους ἐμπροςήτερα ἤθελεν ὑπάγῃ ἡ Δουκέσσα,
ἄν δέν τήν ἤθελεν ἐμποδίσῃ ὁ Δοῦκας· μόνον ὁ σάντζιος, εὐθύς ὁποῦ εἶδε
τόν ἄ//γριον ζῶον, ἄφησε τό ϝομάρι, καί ἄρχησε νά τρέχει ὅσον ἠμποροῦσε
πάσχωντας νά ἀνέϐη ἀπάνω εἰς ἕνα ὑψηλόν πλάτανον, ὅμως ἐςάθη ἀδύνα-
τον, μάλιςα ἀνεϐαίνωντας σχεδόν εἰς τήν μέσην καί ὤντας π5σμένος ἀπό
ἕνα κλαδί, ἐςάθη τόσον κακοῤῥοίζικος ὁποῦ ἐτζακισθη τό κλαδί καί θέλων-
τας νά πέσῃ κ῎γῆς, ἔμεινε κρεμασμένος εἰς τόν ἀέρα εἰς ἕνα μιρόν κλαδάκι
τοῦ ἰδίου πλατάνου, μήν ἠμπορῶντας νά φθάσῃ εἰς τήν ϝῆν, καί βλέπων-
τας ἐζεσχίζουνταν τό ῥοῦχον// ὁποῦ τοῦ ἔδωσαν, καί πῶς ἄν ἐπερνοῦσεν
ἀπ’ἐκεῖ ἐκεῖνο τό ἄγριον θηρίον τόν ἔφθανεν, ἄρχησε νά φωνάζῃ τόσον
δυνατά, καί νά ζητᾷ βοήθειαν, ὁποῦ ὅσοι τόν ἤκουαν, καί δέν τόν ἔϐλε-
παν, ἐθαῤροῦσαν πῶς νά τόν ἐπίασε κᾀνέναν ἄγριον θηρίον, καί νά τόν
ἐκρατοῦσεν εἰς τά δόντ5 · τέλος πάντων τόν ἀγριόχοιρον τόν ἐκατατρύ-
πησαν μέ ταῖς χάρπαις, καί γυρίζωντας ὁ Δόν Κισσότης ἀπό ταῖς πολλαῖς
φωναῖς τοῦ σάντζιου, τόν ηὗρε κρεμασμένον εἰς τό κλαδί τοῦ πλατάνου μέ
τό κε-
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179r. φάλι κάτω, καί τό ϝομάρι κοντά του · ἐπῆγεν ὁ Δόν Κισσότης καί ἐκατέ-
βασε τόν σάντζιον, καί ἀφ’οὗ ἐπάτησεν εἰς τήν γῆν, καί εἶδε τό ῥοῦχον
του ξαχισμένον τό ἐκακοφάνη κατά πολλά· ἕως τόσον εἶχαν βάλλη τόν
ἀγριόχοιρον ἐπάνω εἰς ἕνα γομάρι, καί σκεπάζωντάς το μέ κλαδία δενδρο-
λιϐάνου, καί μυρσινίου, τό ἐπῆγαν ὡσάν εἰς σημείον νύκης τοῦ λαφύρου,
εἰς κάποιαις μεγά//λαις τένταις ὁποῦ ταῖς εἶχαν ςήσει εἰς τήν μέσην τοῦ
λόγγου, εἰς ταῖς ὁποῖαις ηὗραν ταῖς τράπεζαις ἕτοιμαις, καί τά πιοτά εἰς
τάξιν, τά ὁποῖα ἦτον κατά πολλά πολυέξοδα καί νοςιμώτατα · ὁ σάντζιος
ἔδειχνεν εἰς τήν Δουκέσσαν τό ῥοῦχον του ὁποῦ ἐξεσχίσθη, καί εἶπεν, ἀνί-
σως καί ἡμεῖς ἠθέλαμεν ὑπάγῃ νά κυνηγήσωμεν λαγούς, ἤ πουλία, αὐτό
τό ῥοῦχον μου βεϐαιώτατα δέν ἤθελεν ἔλθῃ εἰς αὐτήν τήν καταντίαν· ἐγώ
δέν ἠζεύρω τί νοςιμάδα εἶναι νά δι//ώκουν, καί νά εὐγαίνουν νά προϋπαν-
τοῦν ἕνα ἄγριον ζώον, ὁποῦ ἀνίσως καί φθάσῃ τόν ἄνθρωπον μέ τό δόντι
του τόν θανατώνει · ἐγώ ἐνθυμοῦμαι ἕνα τραγοῦδι παλαιόν ὁποῦ λέγει, νά
τόν φάγουν ᾑ ἀρκοῦδες ὡσάν τόν φάϐιλα τόν ὀνομαςόν1014, αὐτός ἦτον
βασιλεύς τῶν ϝοτθῶν εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὁ ὁποῖος πηγαίνωντας εἰς τό
κυνῆγι, τόν ἔφαγαν ᾑ ἀρκοῦδες, αὐτόν λέγω καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,
καί διά τοῦτο δέν ἀγαποῦσα νά βάνωνται οἱ βασιλεῖς //καί οἱ πρίντζιποι
εἰς τοιούτους κινδίνους, μόνον διά νά κάμουν τό κέφι τους, καί νά σκο-
τώσουν ἕνα ζῶον ὁποῦ δέν ἔκαμε κᾀνένα σφάλμα · ἐσύ εἶσαι γελασμένος
εἰς αὐτό σάντζιε ἀποκρίθη ὁ Δοῦκας, διότι ἡ ἄσκησις τοῦ κυνηγίου τῶν
ἀγρίων θηρίων, εἶναι ἡ πλέον ἀναγκαῖα, καί ὁποῦ πρέπει εἰς τούς βασιλεῖς,
καί πρεντζίπους περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην ἄσκησιν · τό κυνῆγι εἶναι
μία εἰκῶν τοῦ πολέμου, εἰς αὐτό εἶναι ςρατηγεύματα, μέθοδαις, τέχναις,
πονηρίαις, προςοχασμοί, //εἰς τούς σκοπούς καί λογισμούς τοῦ ἐχθροῦ διά
νά τόν νικήσουν δίχως κᾀμμίαν βλάϐην · εἰς αὐτό τό κινῆγι πάσχουν ἀπό
μεγαλώταταις κρυάδαις, καί ἀνυπόφοραις ζέςαις, ἀποδιώχνει καί ἐλαττώ-
νει τήν ὀκνηρίαν, καί τόν ὕπνον, δυναμώνουν τά μέλη, καί εἰς κοντολογίαν
εἶναι μία ἄσκησις ὁποῦ δέν προξενεῖ κᾀμμίαν βλάϐην, ἀλλά ἡδονήν, καί τό
περισσότερον ὁποῦ δέν εἶναι ἄσκησις διά

179v. τόν καθ’ἕνα,ὡς καθώς εἶναι ἡ ἄσκησις ἄλλων εἰδῶν κυνηγίων ἔξω ἀπό τῶν
μεγάλων πουλίων ὁποῦ καί αὐτοί παρομοίως εἶναι διά τούς βασιλεῖς, καί
μεγάλους ἀνθρώπους · ὥςε ὁποῦ σάντζιε μετέϐαλε τήν γνώμην σου, καί
ὅταν γίνῃς ϝγοϐερνατόρος μετέρχου τήν ἄσκησιν τοῦ κυνηγίου, καί θέλεις
γνωρίσει τήν νοςιμάδαν του· αὐτό δέν τό κάμνω, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅτι

1014En el original son dos versos sobre Don Favila, sucesor de Don Pelayo en el reino de Asturias.
/ De los osos seas comido / como Favila el nombrado
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ὁ καλός ϝγοϐερνατόρος πρέπει νά εἶναι περιμαζωμέ//νος, καί νά κάθεται
εἰς τό σπῆτι, καί ὄχι νά περιπατοῦν οἱ πραγματευτάδες εὑρισκόμενοι εἰς
ἀνάγκην καί νά τόν γυρεύουν, καί αὐτός νά κάθεται εἰς τά βουνά, καί
νά περιδιαϐαίνῃ · τό κυνῆγη καί ἡ περιδιάϐασις πρέπει νά εἶναι περισσό-
τερον διά τούς γ7λκοϐάνιδες, παρά διά τούς ϝγοϐερνατόρους · ἐγώ ἔχω
σκοπόν νά ἔχω διά περιδιάϐασιν, τό μέν πάσχα τά χαρτία, ταῖς δέ Κυρια-
καῖς καί ἑορταῖς τό τόπι καί ταῖς ὀμάδαις, διότι αὐτό τό κυνῆγι μέ προξενεῖ
κάποιον ἔλεγχον εἰς τήν συνείδησιν · νά δώσῃ ὁ θεός νά εἶναι ἔτζι ὡς κα-
θώς λέ//γεις σάντζιε, διότι από τά λόγια ἕως τά ἔργα εἶναι μεγάλη διαφορά
καί πολύ διάςημα, ἄς εἶναι ὅσον καί ἄν εἶναι, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, διότι
μέ κάθε τρόπον εἶναι καλήτερη ἡ βοήθεια τῶν θεῶν, παρά ἡ ἐπιμέλεια τῆς
γῆς, ὦ νά ἔχῃς τήν κατάραν τοῦ θεοῦ σάντζιε, καί πάντων τῶν ἁγίων τοῦ
λέγει ὁ Δόν Κισσότης, ποτέ δέν ἀξιώθηκα νά σέ ἀκοῦσω νά εἰπῇς κᾀνέναν
λόγον δίχως παροιμίαις, καί φλυαρίαις · ἀφήσετε παρακαλῶ σιν3ροι νά
ὑπάγῃ εἰς τό ἀνάθεμα αὐτός ὁ τρελλός, ὅτι βεϐαιώτατα πιςεύω πῶς σᾶς
ἔδωκε μεγάλην ἐνόχλησιν μέ //τά ἀσύςατά του λόγια · ἐγώ ὅσον μέν διά
λόγου μου εἶπεν ἡ Δουκέσσα δέν ἠμπορῶ νά εἰπῶ ἄλλο παρά πῶς νοςιμεύ-
ομαι τά λόγια τοῦ σάντζιου, παρά ἄλλων σοφῶν ἀνθρώπων· μέ αὐταῖς καί
ἄλλαις ὁμιλίαις παρόμοιαις εὐγῆκαν ἀπό ταῖς τένταις, καί περιπατῶντας
μέσα εἰς τόν λόγκον διά νά κυνηγήσουν ἐϐραδ1στηκεν, καί ἔφθασεν ἡ νύ-
κτα, καί ὄχι ζέςερα, μήτε καί τόσον σκοτεινή, ὡς καθώς τό ἀπαιτοῦσεν ὁ
καιρός τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁποῦ ἦτον εἰς τήν μέσην τοῦ καλοκαιρίου, ἀλλά ζαςε-
ρία μέ σκότος, τό ὁποῖον ἐϐοηθοῦσεν εἰς τόν σκο//πόν τοῦ Δοῦκός · εὐθύς
λοιπόν ὁποῦ ἐσκοτίν5σεν ἐφάνη πῶς νά ἄναψε φωτ1 ἀπό τά τέσσαρα
μέρη τοῦ δάσους, καί σιμά ἀκούσθηκαν εἰς διάφορα μέρη φωναῖς καί ἤχη
κεράτων καί ἄλλα συμάρματα τοῦ πολέμου, ὡσάν νά ἐπερνοῦσε κᾀνένα
ςράτευμα μέσα ἀπό τό δάσος· ἡ λάμψις τῆς φωτίας καί ὁ ἤχος τῶν πολεμι-
κῶν σημαρμάτων σχεδόν ἐτύφλεναν, καί ἐκούφαναν τά μάτ5 καί τά αὐτία
ἐκείνων ὁποῦ εὑρίσκουνταν ἐκεῖ τριγύρου εἰς τό δάσος, καί ἐκείνων ὁποῦ
ἦτον μέσα εἰς αὐτό· ἠκού//σθησαν μετά ταῦτα πολλαῖς τρουμπέταις ταῖς
ὁποῖαις ταῖς ἔπαιζαν ἀραϐικά, καί ὅταν ἄρχισεν ὁ πόλεμος ἠκούσθησαν
τρουμπέταις μεγάλαις καί τύμπανα καί ἄλλα σημάρματα διαφόρων εἰδῶν
τά ὁποῖα ὅλα ἐπροξενοῦσαν μεγάλην σύγχυσιν καί ταραχήν · ὁ Δοῦκας 180r.
ἐθαύμαζε, ἐσυπάσθη ἡ Δουκέσσα, ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινεν ἐκςατικός, ὁ
σάντζιος ἄρχησε νά τρέμῃ ὡς καί ἐκείνη1015 ὁποῦ ἤζευραν τήν αἰτίαν αὐ-
τοῦ τοῦ αἰφνιδίου συμβεϐηκότος ἐσιώπησαν · εἶδαν εὐθύς ἕναν ἀποςιλά-

1015Debe ser ἐκεῖνοι.
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ριον ὁποῦ ἐπερνοῦσεν ἀπ’ἐμπρός τους ἐνδυμένος ὡσάν διάϐολος, καί ἐσεί-
μανεν ἕνα μεγαλώτα//τον κέρατον, ὁποῦ εὔγανεν ἕναν ἦχον πολλά τρομε-
ρόν · ὦ ἀποςελάριε εἶπεν ὁ Δοῦκας, τί ἄνος̅ εἶσαι; ποῦ πηγαίνεις; καί τί
πολεμάρχοι εἶναι αὐτοί ὁποῦ περνοῦν ἀπό αὐτό τό δάσος; ὁ ἀποςελάριος
ἀποκρίθη μέ τεταραγμένην, καί ἀγρίαν φωνήν, ἐγώ εἶμαι ὁ διάϐολος καί
γυρεύω τόν Δόν Κισσότην τῆς μαντζίας, καό οἱ πολεμάρχοι ὁποῦ περνοῦν
ἀπ’ἐδῶ εἶναι ἕνα πλῆθος γοη̈τευτῶν, οἱ ὁποῖοι φέρνουν ἀπάνω εἰς ἕνα
ἀμάζι τήν ἀσυγκριτον Δουλτζινέαν //ἀπό τό τοπόζο ϝοητευμένην1016,ὁμοῦ
μέ τόν εὐγενικόν φραντζέζον τοῦ μοντεζίνου, ὁ ὁποῖος θέλει ἑρμηνεύσῃ
τόν Δόν Κισσότην, μέ τί τρόπον πρέπει νά γλυτώσῃ αὐτήν τήν σιν3ραν
ἀνίσως εἶσουν διάϐολος, ὡς καθώς λέγεις καί ὡς καθώς φαίνεσαι ἀπό τήν
θεωρίαν σου, εἶπεν ὁ Δοῦκας ἤθελες γνωρίσῃ τόν Δόν Κισσότην τῆς μαν-
τζίας, ἐπειδή καί ςέκει ἔμπροσθέν σου, καί νά μέ πιςεύσετε σιν3ροι μα τήν
συνείδησίν μου, ἀποκρίθη ὁ διάϐολος πῶς δέν τό ςτοχάσθηκα, διότι //ἀπό
ταῖς πολλαῖς φροντίδαις ὁποῦ ἔχω εἰς διάφορα μέρη ἐλησμόνησα τήν Κυ-
ριότεραν, διά τήν ὁποίαν ἦλθον · χωρίς ἄλλο εἶπεν ὁ σάντζιος αὐτό το Δαι-
μόνιον θέλει νά εἶναι καλός ἄνθρωπος, καί εὐσεϐής χριςιανός, διότι ἄν δέν
ἦτον τοιοῦτος, δέν ὤμνυεν εἰς τόν θεόν, καί εἰς τήν συνείδησίν του · τώρα
ἀληθινά πιςεύω πῶς καί εἰς τήν κόλασιν θέλει νά εὑρίσκωνται καλοί ἄν-
θρωποι · τό Δαιμόνιον ὕστερον δίχως νά ξεπεζεύσῃ γυρίζωντας πρός τόν
δόν //Κισσότην εἶπεν, εἰς ἐσένα ὦ καϐαλλ2ρη τῶν λεόντων (ὁποῦ ἄμποτες
νά σέ εἰδῶ εἰς τά ὀνύχιά τους) μέἔστειλεν ὁ κακοῤῥοίζικος, ὅμως ἀνδρεῖος
καϐαλλ2ρης μοντεζίνος προςάζωντάς με νά σέ εἰπῶ ἐκ μέρους του νά τόν
καρτερήσῃς εἰς τόν ἴδιον τόπον ὁποῦ σέ εὕρον, διότι ἔχει μαζῆ του ἐκείνην
ὁποῦ ὀνομάζουν Δουλτζινέαν ἀπό τό τοπόζω, ὁ ὁποῖος θέλει νά σέ δώσῃ
ἐκεῖνα ὁποῦ κάμνει χρεῖα διά νά τήν γλυτῶσῃς ἀπό τήν ϝοητείαν · καί μέ
τό νά μήν ἤλθα διά ἄλλο τέλος, παρά

180v. μόνον διά αὐτό δέν ἠμπορῶ νά κάμω πλέον ἄργητα · τά Δαιμόνια ὁποῦ
ὁμοιάζουν καί εἶναι ὡσάν ἐμένα, νά εἶναι μέ ἐσένα, καί οἱ ἄγγελοι μέ αὐ-
τούς τούς ἄρχοντες καί λέγωντας αὐτό ἐσήμανεν ἐκεῖνο τό μεγάλον κέρα-
τον, καί ἐγύρισε καί ἐπῆγε χωρίς νά ἀπαντήζῃ νά πάρῃ κᾀμμίαν ἀπόκρισιν
· ἐθαύμασαν ἐκ δευτέρου ὅλοι τους, μάλισςα ὁ σάντζιος //καί ὁ Δόν Κισ-
σότης ὁ μέν σάντζιος βλέπωντας ὅτι ἐναντίον τῆς ἀληθείας ἤθελεν πῶς
ἡ Δουλτζινέα νά εἶναι γοητευμένη ὁ δέ Δόν Κισσότης μήν ἠμπορῶντας
νά τό βεϐαιωθῇἄν ἦτον ἀληθινά,ἤ ὄχι ἐκεῖνα ὁποῦ τόν ἐσυννέϐηκαν εἰς
τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίνου, καί εὑρισκόμενος εἰς αὐτούς τούς διαλογι-

1016Sic.

352



Lectura del manuscrito

σμούς, ἐσυκώθη ὁ Δοῦκας καί τοῦ εἶπεν, τί συλλογίζεσαι σιν3ρε, θέλεις
νά προσμένῃς ἐδω; καί πῶς ἴσως καί δέν εἶμαι ἄξιος νά προσμήνω, ἀπο-
κρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἐγώ δέν θέλω σαλεύσει ἀ//πό ἐδῶ ἄν καί νά ἤζευρα
πῶς θέ νά ἔλθῃ κατ’ἐπάνω μου ὅλος ὁ ᾀδης · ἐγώ ἀνίσως καί εἰδῶ ἄλλον
ἕναν διάϐολον εἶπεν ὁ σάντζιος, καί ἀκούω ἄλλο ἕνα κέρατον ὡσάν τό
ἐπερασμένον τόσον θέλω ςαθῇ ἀσάλευτος, ὅσον ςέκει ὁ λαγώς, ὅταν ἰδῇ
τό λαγωνικόν· ἀπάνω εἰς αὐτό εἶχε σκοτιν1σει περισσότερον ἡ νύκτα, καί
ἄρχησαν νά τρέχουν καί νά πηδοῦν μέσα εἰς τό δάσος πολλαῖς φωτ5ῖς,
καί ἠκούσθη καί μία τρομερή ταραχή, ὡσάν ἐκείνην ὁποῦ κάμουν οἱ σι-
δηροί τροχοί τῶν// ἁμαζίων1017, ἀπό τῶν ὁποίων τήν ταραχήν λέγουν πῶς
φεύγουν οἱ λίκοι1018 καί ᾑ ἀρκοῦδες · εἰς ὅλα αὐτά ἐπροστάθη καί ἄλλη μία
ὁποῦ ταῖς αὔζησεν ὅλαις διότι ἐφαίνουνταν ἀληθινά πῶς εἰς τά τέσσερα
μέρη τοῦ δάσους νά ἐγίνουνταν τέσσερες πόλεμοι εἰς ἕναν, καί τόν αὐτόν
καιρόν, ἀπό τό ἕνα μέρος ἀκούουνταν ἡ βοή τῶν τρομερῶν κανονίων, ἀπό
τό ἄλλον ἀκούουνταν ἄπειραις τουφεκίαις ὁποῦ ἐρίχνουνταν, καί σχεδόν
ἀπό κοντά ἀκούουνταν ᾑ φωναῖς τῶν πολεμάρχων, ἀπό μα//κράν ἀκού-
ουνταν ᾑ τρουμπέταις· τέλος πάντων ὅλα αὐτά ὁποῦ προείπαμεν ὁμοῦ μέ
τόν μεγάλον κτύπον τῶν ἀμαζίων ἔκαμναν ἕναν τοιοῦτον φρικτόν, καί τρο-
μερόν ἦχον, ὁποῦ ὁ Δόν Κισσότης δίχνωντας ὅλην του τήν ἀπτοησίαν, καί
τόλμην μετά βίας ἠμπόρεσε, καί ἐστάθη, ἀμή ὁ σάντζιος ἔπεσεν ὀλιγοθυ-
μισμένος εἰς τά πόδ5 τῆς Δουκέσσας, καί τόν ἐράντησε μέ νερόν εἰς τό
πρόσωπόν του, καί μόλις τόν ἔκαμε καί ἐσυνήφερεν εἰς τόν νοῦν του · τήν
ὥραν ὁποῦ ἔφθαναν ἕ-
να1019 ἁμάξι ἐκεῖ ὁποῦ ἐςέκουνταν αὐτή, τό ὁποῖον τό ἐτραϐοῦσαν δύω 181r.
θρεμμένα δόϐια,1020σκεπασμένα μέ μαῦρα καλύμματα, καί εἰς τό κάθε κε-
ρατόν τους ἦτον δεμένη καί ἀναμμένη ἀπό μία μεγάλη λαμπάδα ἀγ7καιρέ-
νια, ἀπάνω είς τό ἁμάξι ἦτον μία ὑψηλή καθέδρα εἰς τήν ὁποῖαν ἐκάθουν-
ταν ἕνας σεϐάσμιος ϝέροντας ἔχοντας μίαν γενεάδαν// ἀσπρότερη
ἀπό τό χιόνι, καί τόσον μακράν ὁποῦ ἐπερνοῦσε παρακάτω ἀπό τό ζω-
νάρι, ἐφοροῦσεν ἕνα μαῦρον ἀπανοφόρι μεταζοτόν ὁποῦ μέ τό νά ἦτον τό
ἁμάξι γεμάτον ἀπό λαμπάδαις ἠμποροῦσε νά διακρίνῃ τινάς καί νά ἰδῇ τί
ἦτον μέσα, τό ὀδηγοῦσαν δύω ἀσχημότατα Δαιμόνια τῶν ὁποίων τά πρό-
σωπα ἦτον τόσον ἄσχημα, καί τρομερά, ὁποῦ βλέπωντάς τα ὁ σάντζιος
ἐσφάλησε τά μάτ5 του διά νά μήν τά βλέπῃ · ἀφ’οὗ λοιπόν ἐπλησίασε

1017Imposible distinguir el uso de ζ y de ξ. – 1018Sic. – 1019La página tiene una doblez de arriba
a abajo en diagonal y no permite leer con claridad las palabras o sílabas que corresponden. –
1020Sin duda es un error. βόδια.
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τό ἁμάξι κον//τά ἐσυκώθη ἀπό τήν καθέδραν ὁ σεϐασμός ϝέρων, καί εἶπε
μεγαλφώνως ἐγώ εἶμαι ὁ σοφός λεργάνδεος, καί λέγωντάς αὐτό ἐπέρασε
δίχως νά εἰπῇ ἄλλον κᾀνέναν λόγον · κατόπι ἦλθε καί ἐπέρασεν ἄλλον ἕνα
ἁμάξι, τό ὁποῖον δέν εἶχε κᾀμμίαν διαφοράν ἀπό τό πρῶτονὤντας εἰς αὐτό
ἄλλος ἕνας ϝέροντας, ὁ ὁποῖος εὐθύς ὁποῦ ἐπλησίασεν ἐσυκώθη καί εἶπεν
ἐγώ εἶμαι ὁ σοφός ἀλκίφες Ὁ μέγας φίλος τῆς ἀχάριςης ουργάντας, καί
ἐπέρασε καί αὐτός · ἦλ// θε μετά ταῦτα ἄλλον ἕνα ἁμάξι παρόμοιον μέ τά
πρῶτα, πλήν ἐκεῖνος ὁποῦ ἐκάθουνταν μέσα δέν ἦτον γέροντας, ὡσάν καί
τούς ἄλλους, ὁ ὁποῖος μέ πλέον βραχν5σμένην φωνήν, καί πλέον Διαϐο-
λιμένην εἶπεν, ἐγώ εἶμαι ὁ Ἀρκαλαοῦσες γοητευτές καί ἐχθρός θανάσιμος
τοῦἌμαδις τῆς φράντζας, καί ὅλης του τῆς γενεᾶς, ὀλίγον μακράν ἀπ’ἐκεῖ
ἐςαμάτησαν αὐτά τά τρία ἁμάζια, καί ἔπαυσεν ἡ ὑπερϐολική ταραχή τῶν
τροχῶν τους, ἐκεῖ σιμά ἠκούσθη ἕνας νόστιμος //καί γλυκύς ἦχος ὁμοφῶ-
νου μουσικῆς, τήν ὁποίαν ἀκούωντάς τήν ὁ σάντζιος ἐχάρη, καί εἶπε πρός
τήν Δουκέσσαν, ὅπου εἶναι σιν3ρα μουσική, πιςεύω νά μήν εἶναι κακόν
πρᾶγμα, μήτε ἐκεῖ ὁποῦ εἶναι λαμπάδες καί φῶς ποτέ δέν εὑρίσκεται κα-
κόν πρᾶγμα, ἀποκρίθη ἡ Δουκέσσα · καλά σιν3ρα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος
ὅμως τό φῶς προέρχεται ἀπό τήν φωτίαν ὡς καθώς εἶναι αὐτή ὁποῦ μᾶς
περιτριγυρίζει, καί ἤθελεν εἶσθαι εὔκολον πρᾶγμα, καί τό νά μᾶς καύσῃ,
ἀμή ἡ μουσική εἶναι ἀρχή καί ση-

181v. μεῖον χαρᾶς, καί εὐφροσύνης · αὐτό θέλομεν τό ἰδῇ εἶπεν ὁ ΔόνΚισσότης, ὁ
ὁποῖος ἤκουεν αὐτά ὁποῦ ἐσυντύχαιναν, καί τό εἶπε καλά ὡς καθώς θέλει
φανῆ εἰς τό ἀκόλουθον κεφάλαιον.1021

Κεφάλαιον λε:ον1022

Εἰς τό ὁποῖον ἀκολουθεῖ ἡ ἐλευθερία τῆς ϝοητείας
τῆς Δουλτζινέας, καί ἄλλα θαυμάσια

συμβεϐηκότα

Τήνὥραν ὁποῦ ἤκουσαν αὐτήν τήν μουσικήν, εἶδαν ὁποῦ ἤρχουνταν εἰς τό
μέρος ὁποῦ ἐςέκουνταν αὐτοί ἕνα ἁμάζι ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ ὀνομάζονται τοῦ
θριάμβου, τό ὁποῖον τό ἐτραϐοῦσαν ἕζη μουλάρια ςακτερά εἰς τό χρῶμα,
ὅμως σκεπασμένα μά λεύκα καλύμματα, καί ἐπάνω εἰς τό καθ’ἕνα ἦτον

1021El capítulo λδ termina al comienzo de página con solo dos líneas escritas. – 1022Tachón por
error en la numeración del nuevo capítulo.
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καϐαλλάρης ἀπό ἕνας ἄνθρωπος, καί ὁ καθείς ἐϐαςοῦσεν ἀ //πό μίαν με-
γάλην λαμπάδαν εἰς τό χέρι του, καί ἦτον αὐτοί ἀσπροφορεμένοι, τό ἁμάξι
ἦτον δύω τρεῖς φοραῖς μεγαλήτερον ἀπό τά πρῶτα, καί ἐπάνω εἰς αὐτό καί
εἰς τά πλάγια ἦτον δώδεκα ἄνθρωποι ἀσπροφορεμένοι καί αὐτοί ὡσάν καί
τούς ἄλλους, καί κρατοῦντες εἰς τό χέρι τους ἀπό μἰαν λαμπάδαν ἀναμ-
μένην, πρᾶγμα ὁποῦ ἐπροζενοῦσε θαυμασμόν, ὁμοῦ καί τρόμον, εἰς ἕνα
ὑψηλόν θρόνον ἐκάθουνταν μία νύμφη ςολισμένη μέ ὁλόχρυσα φορέματα,
εἶχε σκε//πασμένον τό πρόσωπόν της μέ ἕνα ψιλόν, καί ἐκλεκτόν σανδάλι,
εἰς τρόπον ὁποῦ ἐφαίνουνταν ἀπό ἔσωθεν ἕνα πρόσωπον μιᾶς εὐμορφοτά-
της κορασίδος, καί ἀπό τήν πολλήν λάμψην τῶν λαμπάδων, ἠμποροῦσε νά
διακρίνῃ τινάς τήν ἡλικίαν, καί εὐμορφίαν της ὁποῦ ὡς καθώς ἐφαίνουν-
ταν θέλει ἦτον ὡς εἴκοσι χρονῶν · κοντά εἰς αὐτήν ἦτον ἕνα προσωπεῖον,
τό ὁποῖον εἶχεν ἕνα φόρεμα
μακρύ ὁποῦ ἐσύρουνταν ἕως εἰς τήν γῆν, καί εἶχε τό κεφάλι του σκεπα- 182r.
σμένον μέ ἕνα μαῦρον πανί · εὐθύς ὁποῦ ἔφθασεν τό ἁμάξι κοντά εἰς τόν
Δοῦκαν καί εἰς τήν Δουκέσσαν ἔπαυσεν ἡ μουσική, καί τά παιγνίδια ὁποῦ
ἦτον μέσα, καί ἐσυκώθη εὐθύς τό ἄνωθεν προσωπεῖον, καί σκεπάζωντας
τό πρόσωπόν του ἐφάνη πῶς ἦτον εἰς σχῆμα τοῦ ἰδίου θανάτου · ὁ //Δόν
Κισσότης βλέπωντάς το ἐπικράνθη, ὁ σάντζιος ἐφοϐήθη κατά πολλά, οἱ
δούκηδες ἔδειξαν καί αὐτοί πῶς νά ἔλαϐαν κάποιαν ἔκπληξιν · ἀφ’οὗ λοι-
πόν ἐσηκώθη μέ ταπεινήν φωνήν εἶπεν, καί ἄρχησεν αὐτά τά λόγια· 1023

ἐγώ εἶμαι ὁ μερλίνος, τοῦ ὁποίου ἡ ἱςορία κηρύτζεται πανταχοῦ, πῶς εἶχα
διά πατέρα τόν διάϐολον τοῦ ᾇδου (ψεῦμα ὁποῦ βεϐαιώθη μέ τόν καιρόν)
ἀρχή, καί ἀποθήκη τῆς μαγικῆς τέχνης, ψηλοτής καί καλοθελητής ἐκείνων
ὁποῦ πάσχουν// νά μιμηθοῦν τά κατορθώματα τῶν καλως1024 πλανωμέ-
νων, καί ἀνδρείων καϐαλλ2ρων εἰς τούς ὁποίους ἐγώ πάντοτε εἶχα καί
ἔχω μεγαλοτάτην ἀγάπην · εἰς τά γκρεμισμένα σπήλαια, εἰς τά ὁποῖα εὑρί-
σκουμουν, καί ἔκανα κάποιους ῥόμπους καί σημεῖα τῆς μαγικῆς τέχνης, μέ
ἤλθεν ἡ εἴδησις τῆς ὡραῖας, καί ἀθλίας Δουλτζινέας τῆς μεγάλης Βασίλισ-
σας, ἔμαθα τόν γοητευμόν, καί τήν συμφοράν τῆς ὁμοῦ καί τήν μεταμόρ-
φωσίν της, ἀπό εὐγενικήν Δάμαν εἰς χοντροειδεςά//την χωρ1τισσαν, καί
βάνωντας ὅλην μου τήν δύναμιν εἰς αὐτήν τήν ματαίαν, καί τρισαθλίαν
μου ἐπιςήμην, ἀφ’οὗ ἐφυλλολόγησα χίλια βιϐλία τής Δαιμονικής μου τέ-
χνης, ηὗρα τήν θεραπεῖαν τοῦ τοιοῦτου μεγάλου κακοῦ · ὦ ἐσύ ὁποῦ εἶσαι
τιμή καί δόξα ἐκείνων, ὁποῦ ἀφίνωντας τόν ὕπνον καί τήν ὀκνηρίαν, ἔχουν

1023En el original las palabras de Merlín se presentan en una larga serie de cuarenta y nueve
versos. (Ed. Francisco Rico). – 1024Sic.
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τόν λογισμόν τους εἰς τήν ἀπτόητον, καί θανατηφόρον ἄσκησιν τῶν αἱμα-
τώδων, καί βαρέων ἁρμάτων· ἐσένα τά λέγω αὐτά ὦ γενναῖε, //ἀνδρεῖε,
φρόνιμε, καί γνωςικέ Δόν Κισσότη, ὁποῦ εἶσαι λαμπρότης τῆς μαντζίας,
καί ὁ ἀςήρ τῆς ἰσπανίας · ἀνίσως καί θέλῃς νά γλυτώσῃς τήν Δουλτζινέαν
ἀπό αὐτήν τήν γοητείαν, καί νά τήν φέρῃς εἰς τήν προτέραν της ςάσιν, κά-
μνει χρεῖα ὅτι ὁ καλός ὁπλοφόρος ὁ σάντζιος νά κτυπηθῇ τρεῖς χιλιάδαις
γροθ5ῖς, καί μετά ταῦτα ἄλλαις τριακόσιαις εἰς τά δύω του μάγουλα, εἰς
τρόπον ὁποῦ νά τζακίσῃ καί νά συντρίψῃ τά κόκκαλά του, καί μέ αὐτό
θέλουν μείνῃ πληροφω-

182v. ρημένοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον αἰτία καί πρόξενοι αὐτῆς τῆς καταδίκης, διά
τοῦτο καί μόνον ἦλθα ἐγώ ἐδώ.1025
νά ζοῦν τά μάτ5 μου εἶπε τότε ὁ σάντζιος, ὄχι τρεῖς χιλιάδες, ὄχι τρεῖς
γροθ5ῖς δέν ζτέργω νά κτυπηθῶ, ἐπειδή καί δέν ἠμπορῶ νά καταλάϐω
τί ἔχουν νά κάμουν ἡ1026 γοητεῖαις μέ τά ἐδικά μου μά//γουλα · βεϐαιώ-
τατα ἀνίσως καί ὁ σιν3ρ μερλῖνος δέν εὕρῃ κᾀνέναν ἄλλον τρόπον διά
νά ἐλευθερώσω τήν σιν3ραν Δουλτζινέαν, αὐτή θέλει εὑρίσκεται παντο-
τεινά μέχρι θανάτου · ἐσύ θέλεις νά σέ π1σω, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὦ
ἀχρεῖε χωρ1τη, καί ἀφανιςά τῶν ὁπλοφορικῶν νόμων τῆς πλανωμένης
καϐαλλ6ρίας, καί νά σέ δέσω εἰς ἕνα δένδρον, κάμνωντάς σε ὁλόγυμνον
καθώς σέ ἐγέννησεν ἡ μητέρα σου, καί νά σέ κτυπήσω ὄχι τρεῖς χιλιάδες
καί τριακόσιαις, ἀλλά ἑξι χιλιάδες καί ἑζα//κόσιαις, κοίταζε καλά, ὅτι ἀνί-
σως καί μέ ἀποκριθῆς κᾀνένα λόγον, θέλω σέ τρυοήσει μέ αὐτό τό κον-
τάρι ὁποῦ κρατῶ πέρα περοῦ · ἀκούωντας αὐτό ὁ μερλίνος ἐγύρισε καί
εἶπεν αὐταῖς ταῖς γροθ5ῖς δέν πρέπει νά ταῖς πάρῃ δυναςικός ὁ σάντζιος
ἀλλά ἐξ ἰδίας του προαιρέσεως, καί εἰς ὁ,τι καιρόν θέλει, ὅτι δέν τοῦ δίδε-
ται καιρός ἀποφασισμένος, ἀνίσως ὁμως καί ἀγαπᾶι νά τοῦ γίνῃ συνκα-
τάϐασις, καί νά λάϐῃ ταῖς μισαῖς γροθ5ῖς ἀπό τήν ποσότητα ὁπου ἐπρο-
είπα//μεν πρέπει νά ςέρζῃ νά ἀφεθῇ νά τοῦ ταῖς δώσουν ἄλλοι, ἀγκαλά
καί αὐτό φαίνεται πῶς νά εἶναι κομμάτι ὡσάν βαρύ, καί δυσκολουπόφερ-
τον· 1027ἐγώ δέν ςέργω μέ κᾀνέναν τρόπον νά μέ ἀγγίζῃ οὔτε τό ἐδικόν μου
χέρι, οὔτε ξένον,ἐπειδή καί ἐγώ δέν ἐγέννησα τήν σιν3ραν Δουλτζινέαν
ὁποῦ νά πληρώσουν τά μάγουλά μου τό κακόν ὁποῦ ἔκαμαν τά ὄμματιά
της, αὐτό τυχαίνει περισσότερον εἰς τόν καϐαλλ2ρην ὁποῦ εἶναι μέρος
ἐδικόν του, καί τήν ὀνομάζει συχνά//κις φῶς του, ζωήν του, ψυχήν του,
βακτηρίαν του, συνδρομήν του, καί καθόλου εἰπῶ ἀνάπαυσιν εἰς τούς κό-

1025Terminan las palabras de Merlín al comienzo de la segunda línea de la página dejando libre
el resto. – 1026Sic. – 1027Sic.
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πους του, καί μανδήλι μέ τό ὁποῖον ἐσφούγγιζε τούς ἵδρωτάς του, καί ἄλλα
τοιαῦτα, καί διά τοῦτο τόν πρέπει τήν ἀφεντ1 του καί νά δαρθῇ, καί νά
κάμῃ ὅλους τούς ἀναγκαίους κανόνας διά νά τήν ἐλευθερώσῃ ἀπό αὐτήν
τήν γοητείαν1028· εἰδέ τό νά θαῤῥοῦν πῶς ἐγώ θέλω δαρθῇ, αὐτό ἄς τό εὐ-
γάλουν ἀπό τόν νοῦν τους, ὅτι νά εἶναι θέλει κᾀνενός διαϐόλου πείραζις
ἀπό τούς πολλούς ὁποῦ
βλέπω ἐδώ · εὐθύς ὁποῦ ἐτελείωσε τόν λόγον του ὁ σάντζιος, ἐσυκώθη εἰς 183r.
τά πόδ5 ἡ χρυσοφωρεμένη νύμφη καί ξεσκεπάζουσα τό πρόσωπόν της
ἐφάνη ὑπέρ φύσιν ὡραιωτάτη εἰς ὅλους, καί μέ μίαν νόστιμην φωνήν κοιτά-
ζουσα προς τόν σάντζιον, εἶπεν, ὦ τῆς κακῆς ὥρας τό γέννημα κακέ ὁπλο-
φόρε ξόανον, ὁποῦ ἔχεις πέτρινην καρδίαν καί ἐντόσθια μαρμαρένια, ἄν
σέ ἐπρόςαζαν κλέπτη //καί ἐντροπ5σμένε νά κρεμνισθῇς κάτω ἀπό ἕναν
πῦργον, ἤ ἄν σέ ἔλεγαν ὦ ἐχθρέ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, νά φάγῃς τίποτα
ὀφίδια, ἤ ὄχεντραις, ἤ ἄν σέ ἐκατάπεισαν νά σκοτώσῃς τήν ϝυναῖκάν σου,
καί τά παιδ1 σου μέ κᾀμμίαν ἀκονισμένην λόγχην, δέν ἦτον θαῦμα ἄν
ἐφαίνουσουν ἀνυπήκοος, καί κατηφής, ἀμή τό νά ἐναντιώνεσαι διά πα-
ραμικράν ὑπόθεσιν, ὡς καθώς εἶναι αὐτή ὁποῦ ἐπροσείπαμεν, δηλονότι
τρεῖς χιλιάδες, καί τριακόσιαις γροθιαῖς, ἤ ζυλ1ις //ὁποῦ σχεδόν τά μικρά
παιδία κάθε μῆνα ταῖς λαμβάνουν ἀπό τούς διδασκάλους τους, αὐτό πι-
ςεύω πῶς θέλω προζενήσει θαυμασμόν, καί ἔκςασιν εἰς ὅλα τά εὐσπλα-
χνικά ἐντόσθια, ὄχι μόνον ἐκείνων ὁποῦ τό βλέπουν, ἀλλά καί ἐκείνων
ὁποῦ θέλουν τό ἀκούσει · σύκωσε ὦ τριζάθλιον ζῶον, σήκωσε λέγω αὐτά
τά ὑπερήφανά σου ὀμμάτια, καί ἰδές ταῖς κόραις τῶν ἐδικῶν μου ὀμμα-
τίων ὁποῦ συγκρίνονται μέ τά λαμπρά ἄςρη τοῦ οὐρανοῦ, καί θέλεις //ἰδῆ
τά δάκρυα ὁποῦ τρέχουν ἐπάνω είς τούς ὡραίους κάμπους τῶν μαγού-
λων μου, εὐσπλαχνίσου ὦ ἀποθήκη τῆς κακίας ὁποῦ χάνεται μία τοιαύτη
ἀνθισμένη εὐμορφία, καί φθείρει ὑποκάτω εἰς ἕνα χοντροειδέςατον εἶδος
χωρ1τισσας, καί ἄν κατά τήν ὥραν δέν φαίνεται τοιοῦτον, καί αὐτή εἶναι
ζεχωριςή χάρις ὁποῦ μᾶς ἔκαμεν ὁ σιν3ρ μερλίνος ὁποῦ ςέκει παρόν μόνον
διά νά σέ κάμῃ νά εὐσπλαγχνισθῇς εἰς τήν ὡραιότατά μου, ὁτι τά δάκρυα
μιᾶς πα//ραπονεμένης εὐμορφίας εἶναι ἄξια νά μεταϐάλλουν ταῖς σκλη-
ραῖς πέτραις εἰς μαλακά βαμπάκια, καί τῆς ἀγρίας πάρδαλεις εἰς ἥμερα
πρόϐατα· κτυπήσου εἰς αὐτάς τάς παχέας σάρκας, καί ἀποδείωξε τήν ἀμέ-
λειαν καί ὀκνηρίαν τοῦ πνεύματός σου ὁποῦ μόνον εἰς τό νά φάγῃς καί εἰς
τό νά πίῃς σέ κάμνει καί κλίνεις, καί δόσε ἐλευθερίαν εἰς τήν κομψόν καί
ἀςίαν μοῦ ποιότητα, καί εἰς τήν ὡραιότητα τοῦ προσώπου μου, καί ἄν δέν

1028γοητείαν / γοη̈τείαν
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θέλῃς νά τό κάμῃς αὐτό διά ἀ-
183v. γάπην ἐδικήν μου, κάμετο διά αὐτόν τόν κακοῤῥοίζικον τόν καϐαλλ2ρην

ὁποῦ ςέκει εἰς τό πλάγι σου, λέγω διά τόν αὐθέντην σου, τοῦ ὁποίου ἡ
ψυχή βλέπω πῶς ςέκει εἰς τό λάρυγμάτου, καρτερῶντας τήν ἐδικήν σου
σκληράν, ἤ εὐμενῆ ἀπόκρισιν τε καί ἀπόφασιν, μέ τήν ὁποῖαν ἤ θέλει εὔγη
ἔξω ἀπό τό ςόμα, ἤ θέλει γυρίσει ὀπίσω · ἀκούωντας αὐτό ὁ Δόν Κισσό-
της, ἐψη//λάφησε μέ τό χέρι του τόν λαιμόν του, καί γυρίζωντας πρός τόν
Δοῦκαν εἶπεν πίςευσε σιν3ρε πῶς ἡ Δουλτζινέα εἶπε τήν ἀλήθειαν, ὅτι ἐγώ
βλέπω πῶς ἡ ψυχή μου ςέκει ἐδώ εἰς τόν λάρυγκάμου, ὡσάν ἕνα καρίδι ·
τί ἀποκρίνεσαι εἰς αὐτό σάντζιε, εἶπεν ἡ Δουκέσσα;1029 ἐγώ δέν ἀποκρίνο-
μαι ἄλλο, εἶπεν ὁ σάντζιος, παρά ἐκεῖνο ὁποῦ ἀποκρίθηκα, καί πρότερον,
ὅμως ἤθελα νά ἤζευραπῶς ἔμαθεν ἡ σιν3ραΔουλτζινέα αὐτόν τόν τρόπον
τοῦ παρακαλεῖν, //μέ λέγει νά κτυπηθῶ γροθ5ῖς, καί μέ ὀνομάζει ζόανον,
καί ζῶον, καί ἐπαρίθμησε τόσους ὀνειδισμούς ὁποῦ μόνον ὁ διάϐολος ἠμ-
πορεῖ νά τοῦς ὑποφέρῃ, τί θαῤῥεί; πῶς νά εἶναι τά κρέατά μου ἀπό προῦν-
τζον; ἤ τί ὤφελος ἔχω ἐγώ, ἀνίσως καί ἐλευθερωθῇ ἀπό αὐτήν τήν γοη-
τείαν; αὐτή ἀντίς διά νά μέ φέρῃ τίποτα ὑποκάμισσα εὔμορφα, σκούφ5ις
καί κάλτζαις (ἀγκαλά καί ἐγώ αὐτά δέν τά συνηθίζω) μέ τά ὁποῖα νά πα-
σχήσῃ νά μέ καταπείσῃ //μέ λέγει χίλιαις ὑϐρισίαις, ἠζεύρωντας ἐκεῖνον τό
κοινόν λόγον ὁποῦ λέγει, πῶς ἕνα γομάρι φορτωμένον μάλαγμα εὔκολα
ἀναϐαίνει εἰς ὑψηλόν βουνόν, καί πῶς τά φιλοδωρήματα κρεμνοῦν καί τά
ψυλά βουνά, καί τό ἄλλο ὁποῦ λέγει, βοήθεμε νά σέ βοηθῶ, διά νά ἀναϐοῦ-
μεν εἰς τό βουνόν · καί ἀνίσως καί θέλει εἰπῆ αὐτή ἡ σιν3ρα, πῶς ἀφ’οὗ
κάμω τήν ἀνδραγαθίαν, θέλει μέ φιλοδωρίσει εἰς αὐτό τήν ἀποκρίνομαι
πῶς εἶναι καλήτερον τό σημερινόν //αὐγόν, παρά τήν αὐρινήν ὄρνιθαν ·
ἀπό τό ἄλλο μέρος ὁ καϐαλλ2ρης μου ἀντίς διά νά μέ διαφεντεύσῃ, καί
νά μέ καλοπ1σῃ, ὁποῦ νά εἰδῶ καί ἐγώ καί νά γίνω μαλακός ὡσάν μαλί,
λέγει πῶς θέλει νά μέ π1σῃ νά μέ κάμῃ ὁλόγυμνον, καί νά μέ δέσῃ εἰς ἕνα
δένδρον, καί νά μέ δώσῃ διπλήν τήν ποσότητα τῶν ξυλιῶν, ὁποῦ εἶπεν ὁ
σιν3ρ μερλίνος, καί δέν ςοχάζονται πῶς τό ὑποκείμενον ὁποῦ μέλλει νά
δαρθῇ δέν εἶναι μόνον ὁπλοφό-

184r. ρος, ἀλλά καί ϝγοϐερνατόρος, καί αὐτό τοῦ τό πρεςάζουν μέ τόσην αὐ-
θάδειαν, ὡσάν νά τοῦ δίδουν ἕνα ποτῆρι βισνάπι νά πίῃ · μάθετε μάθετε
ταλαίπωροι τόν τρόπον τοῦ παρακαλεῖν, ἔχετε ἀπάνω σας ἀνθρωπίαν, ὅτι
ὁ καιρός δέν εἶναι πάντοτε ὁ αὐτός μήτε οἱ ἄνθρωποι δέν εὑρίσκονται πάν-
τοτε εἰς καλόν κέφι, ἐγώ σχεδόν σκάνω ἀπό τήν πίκραν μου βλέπων//τας

1029Signo de interrogación fuera de la pregunta, muy frecuente en nuestro escriba.
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τό πράσινον μου φόρεμα ζεσχισμένον, καί αὐτοί ἔρχονται καί μέ λέγουν
νά δαρθῶ ἐξ ἰδίας μου προαιρέσεως · ἤξευρε φίλε σάντζιε, εἶπεν ὁ Δοῦκας
πῶς ἄν δέν εὐσπλαγχνισθῇς, καί ἄν δέν κάμῃς αὐτό ὁποῦ σέ λέγω, οὔτε
τό γκοϐέρνο δέν θέλεις τό λάϐῃ, ἐπειδή καί δέν εἶναι πρέπον νά δώσω ἐγώ
εἰς τούς ὑπηκόους μου ἕνα ϝγοϐερνατόρον τόσον πολλά σκληρόν, ὁποῦ
δέν εὐσπλαγχνίζεται εἰς τά δάκρυα τῶν τεθλιμμένων κορασίων · δέν εἶναι
βολετόν σιν3ρε// ἀποκρίθη ὁ σάντζιος νά μέ δώσουν δύω ἡμέραις διορίαν,
διά νά συλλογισθῶ εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νά κάμω · ὄχι, μέ κᾀνέναν τρό-
πον, εἶπεν ὁ μερλίνος, τούτην τήν ὥραν, καί εἰς τοῦτον τόν τόπον πρέπει
νά γένῃ ἡ ἀπόφασις, ἤ νά γυρίσῃ ἡ Δουλτζινέα εἰς τό σπήλαιον τοῦ μον-
τεζίνου καί εἰς τήν πρώτην τής ςάσιν τῆς χωρ1τισσα, ἤ κάμπους εἰς τούς
ὁποίους θέλει καρτερήσει νά ἰδῇ νά πληρωθῇ τό μέτρος τῶν ξυλίων · ἕλα
καλέ σάντζιε εἶπεν ἡ Δουκέσσα κάμε καρδιάν, καί κά//με τήν ἀνταπόκρι-
σιν εἰς τό ψωμί ὁποῦ ἔφαγες ἀπό τόν καϐαλλ2ρην σου εἰς τόν ὁποῖον ὅλοι
ἦμασθε χρεῶςαι νά τόν δουλεύσωμεν, καί νά κάμωμεν τά θελήματά του,
διά τή καλήν του πολιτίαν, καί διά ταῖς μεγάλαις του καϐελλ6ρίαις · τρέξε
καί ὑποσχέσου τέκνον εἰς αὐταῖς ταῖς ζυλίαις καί ἄς σκάσῃ ὁ διάϐολος, ἄς
ἐζολοθρευθῇ ὁ φόϐος, ὅτι ἡ καλή καρδ1 ἀποδιώκει τήν κακοῤῥοιζικίαν
καθώς τό ζεύρῃς καί ἐσύ · ὁ σάντζιος χωρίς νά δώσῃ εἰς αὑτά κᾀμ//μίαν
ἀπόκρισιν ἐγύρισε πρός τόν μερλίνον, καί εἶπεν εἰπές μέ ἡ ἀφεντ1 σου
ὅταν ἤλθεν ἐδῶ ὁ μαντατοφόρος διάϐολος εἶπε πρός τόν καϐαλλι2ρην
μου ἐκ μέρους τοῦ σιν3ρ μοντεζίνου πῶς τόν προστάζει νά τόν ἀπαντέζῃ
ἐδώ, διότι ἤρχουνταν διά νά τόν μάθῃ τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἔπρεπε
νά γλυτώσῃ τήν σιν3ραν Δουλτζινέαν, καί ἕως τώρα δέν εἴδαμεν μήτεζί-
νον, μήτε ἄλλον τινά, ὁποῦ νά τόν ὁμοιάζῃ πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ
μερλίνος, ὁ διά-
βολος φίλε σάντζιε εἶναι ἕνας ἀμαθής καί κατά πολλά πεπονηρευμένος, 184v.
ἐγώ τόν ἔςειλα ἐδώ εἰς τόν καϐαλλ2ρην σου, ὄχι ἐκ μέρους τοῦ μοντεζί-
νου, ἀλλά ἀπό λόγου μου, διίτι ὁ μοντεζίνος εὑρίσκεται εἰς τό σπήλαιόν
του, καρτερῶντας, καί αὐτός τήν ἐλευθερίαν τῆς γοητείας του, ἄν σέ χρε-
ωςῇ τίποτα ἤ ἄν ἔχῃς νά ὁμιλήσῃς τίποτα μέ αὐτόν, ἐγώ θέλω σέ τόν φέρη
τώρα ἐδώ, καί θέλω τόν βάλλει εἰς τόν τόπον //ὁποῦ σέ ἀρέσει, ἀμή κατά
τό παρόν, ἄς τά ἀφήσωμεν αὐτά, καί κοίταξε νά τελειώσῃς αὐτό ὁποῦ σέ
εἴπαμεν, καί πίςευσόν μοι πῶς θέλει σοῦ εἶσθαι εἰς μεγάλον ὤφελος, διότι
ἐγώ γνωρίζωπῶς εἶσαι αἱματώδους κράσεως, καί δέν θέλει σέ βλάψη, τό νά
εὐγάλῃς ὀλίγον αἷμα · μεγάλον πρᾶγμα εἶναι αὐτό εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅλος ὁ
Κόσμος ἐγέμισεν ἀπό ἰατρούς, ὡς καί ᾑ γοητευταί μετέρχονται αὐτήν τήν
ἐπιστήμην · καί ἐπειδή βλέπω πῶς ὅλοι μέ παρακινοῦνκαί μέ λέγουν πῶς εἶ-
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ναι πρέπον νά τό κάμω αὐτό, ἀγ//καλά καί ἐμένα μέ φαίνεται πῶς νά εἶναι
πολλά παράςρατον, ὅμως τέλος πάντων θέλω κάμῃ αὐτήν τήν ὑπακοήν,
καί θέλω λάϐῃ αὐτό τό ξυλοκόπι, μά αὐτήν τήν συμφωνίαν ὅμως, ὅτι νά
ταῖς κτυπηθῶ ὅταν θέλω, καί εἰς ὁτι καιρόν θέλω, χωρίς ὁρισμόν καιροῦ,
καί ἐγώ σᾶς ὑπόσχομαι πῶς θέλω τό κάμῃ τό ὀγλιγορώτερον, ὁποῦ θέλω
ἠμπορέσῃ, διά νά ἀπολαμβάνη ὁ Κόσμος τήν εὐμορφίαν καί τό κάλλος
τῆς σιν3ρας Δουλτζινέας · πρέπει νά εἶναι ἀκόμη καί αὐτή ἡ συμφωνία,
τό πῶς ἐγώ //νά μήν εἶμαι χρεώςης νά κτυπηθῶ εἰς τόπον ὁποῦνά εὐγάλω
αἷμα, καί ἄν καταλαχοῦ καθήσῃ κᾀμμία μῦγα ἀπάνω μου, καί θέλωντας
νά τήν διώξω τύχῃ καί κτυπηθῶ, νά ἔχῃ νά π1νεται εἰς τόν λογαριασμόν,
καί αὐτή ἡ κτυπηματ1 · παρομοίως καί ἀνίσως καί ἐγώ σφάλλω εἰς τόν
λογαριασμόν, ὁ σιν3ρ μερλίνος ὁποῦ ἠζεύρει τά πάντα πρέπει νά ταῖς με-
τρᾷ, καί νά μέ δίδῃ εἴδησιν διά ὅσαις μέ λείπουν, ἤ περισσεύουν · δέν κά-
μνει χρεῖα νά σέ δώσω εἰδησιν διά ἐκεῖναις ὁποῦ περισεύουν //ἀποκρίθη ὁ
μερλίνος, ὅτι εὐθύς ὁποῦ γεμίσει ἡ ποσότης, εὐθύς θέλει μείνῃ αἰφνιδίως
ἡ σιν3ρα Δουλτζινέα ἐλευθερωμένη ἀπό τήν γοητείαν, καί θέλει ἔλθῃ νά
εὗρῃ τόν καλόν σάντζιον διά νά κάμῃ τήν εὐχαριςίαν, καί ἀντιμισθίαν τῆς
εὐεργεσίας, καί εὐποϊίας · νά λοιπόν ἐγώ εἶμαι ἔτοιμος νά λάϐω αὐτήν τήν
παιδείαν, εἶπεν ὁ σάντζιος, καί εὐθύς ὁποῦ εἶπεν αὐτόν τόν λόγον, ἄρχησε
νά σημαίνῃ πάλιν ἡ μουσική, ἐῤῥίχθηκαν ἄπειραις τουφεκ5ῖς, καί ὁ Δόν
Κισσότης ἀγκαλ1ζωντας

185r. τόν σάντζιον ἀπό τόν λαιμόν τόν ἐγλυκοφίλησε χίλιαις φοραῖς εἰς τό μέ-
τωπον, καί εἰς τά μάγουλα · ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα, ὁμοῦ καί ὅλοι
ἐκεῖνοι ὁποῦ εὑρέθησαν ἐκεῖ παρόν, ἔδειξαν πῶς νά ἔλαϐαν μεγαλωτάτην
χαράν, τό ἁμάζι ἄρχησε νά περιπατῇ, καί περνοῦσα ἐμπρός ἀπό τούς Δού-
κιδες, ἡ Δουλτζινέα τούς ἐπροσκύνησε, καί πρός τόν σάντζιον ἔκαμεν ἕνα
μεγά//λον χαιρετισμόν · εἴρχουνταν μέ μεγάλην βίαν ἡ αὐγή ὅλως χαρού-
μενη καί πρόσχαρη, τά λουλούδια τοῦ κάμπου ἄρχησαν νά ἀνθοϐολοῦν,
τά χρυςολοειδῆ ῥεύματα μουρμουρίζοντας ἀπάνω εἰς τήν ἄσπρην, καί αἰ-
θαλοειδῆ ἄμμον, ἔτρεχαν καί ἐπήγαιναν εἰς τούς μεγάλους ποταμούς ὁποῦ
τά ἐκαρτεροῦσαν, καί ἡ ϝῆ ἦτον φαιδρά, καί χαρμόσυνος, ἡ θάλασσα γαλη-
ναῖα, ὁ ουρανός διαφανής, ὁ ἀέρας καθαρός, τό φως ἐξάςερον, τά ὁποῖα
ὁμοῦ ἔδειχναν //πῶς ἡ μέρα ὁποῦ εἴρχουνταν ἔμελλε νά εἶναι ξάςερη καί
καθαρά · εὐαριςηθέντες λοιπόν οἱ Δοῦκιδες διά τό κυνῆγι ὁποῦ ἔκαμαν,
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καί τό πῶς ἐπέτυχαν τόσον εὔκολα τόν σκοπόν τους, ἐγύρισαν εἰς τό κα-
ςέλι τους, ἔχοντες κατά νοῦν νά ἀκολουθήσουν αὐτό τό περιγέλοιον τό
ὁποῖον τό ἐνοςιμεύουνταν κ῎πολλά.1030

185v.

Κεφάλαιον λς:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται τήν οὐδέποτε ἀκουσθεῖσαν καί οὐδέ
ποτε ἐν λογισμοῖς ἀνθρώπων φανεῖσαν τύχην τῆς μα-
τρόνας Δολορίδας τῆς Κοντέσσας τριφούλδης1031 ὁμοῦ

καί ἕνα ϝράμμα ὁποῦ ἔςειλεν ὁ σάντζιος πάντζας
εἰς τήν ϝυναῖκα του τήν Τερέζαν

Ὁ Δοῦκας εἶχεν ἕναν ἐπιςάτην εἰς τό παλάτι του πολλά ἐπιτήδειον, καί
πανοῦργον, ὁ ὁποῖος ἐπροσποιήθη εἰς τό σχῆμα τοῦ μερλίνου, καί ἐφεῦ-
ρεν ὅλην αὐτήν τήν γελοιώδη μηχανήν ὁποῦ ἐπροείπαμεν, παραςίνωντας
ἕνα ἰτζογλάνι εἰς σχῆμα τῆς Δουλτζινέας · τέλος πάντων μέ ἄδειαν τῶν αὐ-
θέντων του, ἐτοίμασεν ἄλλην μίαν κατά πολλά τεχνικήν καί νόςιμην · τήν
δεύ //τερην ἡμέραν ἔκραξεν ἡ Δουκέσσα τόν σάντζιον, καί τόν ἐρώτησεν
ἄν εἶχεν ἀρχήσῃνά κάμῃ τόν κανόνα διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Δουλτζινέας,
αὐτός τῆς ἀποκρίθη πῶς εἶχε κτυπηθῇ πέντε· τόν ἐξαναρώτησεν ἡ Δου-
κέσσα μέ τί πρᾶγμα ἐκτυπήθη, καί αὐτός ἀποκρίθη πῶς ἐκτυπήθη μέ τό
χέρι, ἐγώ πιστεύω πῶς δέν θέλω εὐαρεςηθῆ ὁ σιν3ρ μερλίνος μέ τοιαῦταις
ξυλ5ῖς εἶπεν ἡ Δουκέσσα · ἐπειδή εἶναι ἔτζι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, δόσε μου
ἡ μεγαλειότης σου κᾀνέ//να καμιτζίκι, καί θέλω κτυπηθῆ μέ αὐτό, φθάνει
μόνον νά μέ πονῇ ὑπερϐολικά, διότι ἀγκαλά καί νά εἶμαι χωρ1της, ὅμως
τό κρέας μου εἶναι μαλακόν καί δέν θέλω νά βλάψω τοῦ λόγου μου, διά νά
κάμω καλόν εἰς ἄλλους · αὔριον θέλω σέ δώσει ἕνα καμιτζίκι, τοῦ εἶπεν ἡ
Δουκέσσα, ὁποῦ νά εἶναι ὅμοιον μέ τά κρέατά σου · ἐγώ ὡς καί πρότερον
ἔκαμα ὑπακοήν εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ μέ εἶπατε, ἔτζι καί τώρα δέν θέλω παράϐῃ
τόν λόγον σας, καί μέ τό νά μή κάμω //κᾀνένα πρᾶγμα χωρίς τήν εἴδησίν
σας, θέλω νά σας δείξω ἕνα γράμμα, ὁποῦ ἔγραψα εἰς
τήν ϝυναῖκαν μου τήν τερέζιαν εἰς τό ὁποῖον τῆς δηλοποιῶ ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ 186r.
μέ ἐσυνέϐηκαν ἀφ’οὗ ἐμίσευσα ἀπό τό χωρίον μου, τό ὁποῖον τό ἔχω ἐδώ

1030El capítulo termina con la señal acostumbrada ocupando trece líneas y dejando vacío el resto
de la página para comenzar en verso el capítulo λς. – 1031Condesa Trifaldi.
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εἰς τόν κόρφον μου, καί θέλω νά τό διαϐάσετε νά ἰδῆτε ἄν εἶναι κ῎τόν τρό-
πον ὁποῦ πρέπει νά γράφουν οἱ ϝγοϐερνατόροι · ποῖος τό ὑπαγόρευσεν
ἐρώτησεν ἡ Δουκέσσα, ἐγώ ἀτός μου ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί ἐσύ τό
ἔγραψες εἶπεν ἡ Δουκέσσα; //αὐτό διακρίσου τό ἡ ἀφεντ1 σου, ὅτι ἐγώ
δέν ἠζεύρω οὔτε νά γράψω, οὔτε νά διαϐάζω, παρά μόνον νά ὑπογραφθῶ
ἠζεύρω · φέρε μέ το νά τό εἰδῶ εἶπεν ἡ Δουκέσσα, καί εὐγάνωντάς το ὁ σάν-
τζιος ἀπό τόν κόρφον του τό ἔδωσε, τό ὁποῖον πέρνουσά το ἡ Δουκέσσα,
εἶδεν ὁποῦ ἔγραφε τοιούτης λογῆς1032

Ἐπιςολή τοῦ σάντζιου πάντζα προς τήν
ϝυναῖκάν του τήν Τερέζαν

Ἄν μέ ἔδιδαν καλαῖς ζυλ5ῖς ἤθελα νά κάθωμαι καλά εἰς τό ἄλογον, ἄν ἀπό-
κτησα καλόν ϝγοϐέρνον μέ γίνεται μέ πολλαῖς κεματικ5ῖς · αὐτό κατά τό
παρόν ἐσύ Τερέζα μου δέν θέλεις τό καταλάϐη τώρα, παρά ἄλλην φοράν,
πρέπει νά ἠζεύρῃς τερέζα πῶς ἐγώ ἀποφάσισα νά περιπατῇς ἐσύ μέ τό κο-
τζί ὁποῦ εἶναι τό πλέον ἀναγκαῖον, διότι ἀλλέως δέν σέ πρέπει, ἐ//πειδή καί
εἶσαι γυναῖκα ἑνός ϝγοϐερνατόρου· κ῎τό παρόν σέ ςέλνω ἕνα ἐπανωφόρι
πράσινον, τό ὁποῖον ἐπιτηδεύσου καί φτ1σε το ὡς καθώς σέ ἀρέσει διά
τήν θυγατέραν μας, διότι εἶναι ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ φοροῦν οἱ Δούκιδες εἰς τό
κινῆγι, καί μέ τό ἐχάρισεν ἡ σιν3ρα μου ἡ Δουκέσσα, ὁ καϐαλλ2ρης μου
ὁ Δόν Κισσότης ὡς καθώς ἀκούω εἰς τοῦτα τά μέρη εἶναι ἕνας σοφός τρελ-
λός, καί ἕνας χαριτωμένος ἑξω φρενῶν, καί ἐμένα μέ λέγουν πῶς νά μήν
εἶμαι κατώτερος ἀπό αὐτόν · ἐπήγα//μεν καί εἰς τό σπήλαιον τοῦ μοντεζί-
νου, καί ὁ σοφός μερλίνος μέ ἐμεταχειρίσθη διά ὄργανον τῆς ἐλευθερίας
τῆς Δουλτζινέας, τήν ὁποῖαν εἰς αὐτά τά μέρη τήν ὀνομάζουνἈλδόνσαν λο-
ρένσο, δίδοντάς μέ τρεῖς χιλιάδες, καί τριακόσιαις κεμιτζικ5ῖς παρά πέντε,
καί ἀφ’οὗ ταῖς λάϐω αὐταῖς τέλειαις, τότε θέλει ἐλευθερωθῇ καί αὐτή ἀπό
τήν γοητείαν1033, ὡσάν τήν μάνα της ὁποῦ τήν ἐγέν

186v. νησεν· κοίταξε καλά νά μήν εἰπῇς εἰς τινάν αὐτά ὁποῦ σέ γράφω, ὅτι ἄλ-
λος θέ νά σέ εἰπῇ τό μακρύ του καί ἄλλος τό κοντό του · μέτ’ὀλίγες ἡμέρες
πηγαίνω καί ἐγώ εἰς τό γγοϐέρνο εἰς τό ὁποῖον πηγαίνωμέ μεγάλην ἐπι-
θυμίαν εἰς τό νά μαζώξω τίποτα ἄσπρα, διότι μέ εἶπαν πῶς ὅλοι οἱ νέοι
ϝγοϐερνατόροι μέ αὐτόν τόν πόθον πηγαίνουν, ἐγώ θέλω δοκιμάσει καί
θέλω σέ δώσει εἴ //δησιν ἀνίσως καί πρέπει νά ἔλθῃς νά καθήσῃς μαζῆ μου,

1032Deja tres lineas en blanco y empieza enmedio de la página el título de la carta en dos líneas. –
1033A lo largo de estos últimos capítulos aparece la palabra así, frente a γοη̈τεία de los anteriores.
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ἤ ὅχι · τό ϝομάρι εὑρίσκεται πολλά καλά καί ἔχω κ῎νοῦν νά μήν τό ἀπο-
χωρήσω ἀπό κοντά μου, ἀνίσως ἤθελαν μέ κάμῃ βασιλέα τῶν τουρκῶν ·
ἡ σιν3ρα μου ἡ Δουκέσσα φιλεῖ χίλιαις φοραῖς τό χέρι σου, νά κάμῃς καί
ἐσύ τήν ἀνταπόκρισιν μέ δύω χιλιάδαις, ὅτι δέν εἶναι ἄλλο πρᾶγμα φθει-
νότερον ἀπό αὐτό · τί νά σέ κάμω τερέσα μου ὁ θεός δέν μέ ἐϐοήθησε νά
εὕρω καί τώρα κᾀνένα σεπέτι μέ κᾀμμίαν ἑκατοςήν //σκοῦδα, ὡς καθώς
ηὗρα τήν ἐπερασμένην φοράν, ὅμως μήν πικραίνεσαι, ὅτι ἐδώ εἰς τοῦτο τό
ϝγοϐέρνο, ἐλπίζω νά ἀποκτήσω περισσότερα διά τό ὁποῖον μέ εἶπεν πῶς
ἀνίσως καί τό δοκιμάσω μίαν φοράν, ὕςερον θε νά γλύφω τά δάκτυλά μου,
καί μέ ἐκακοφάνη κ῎πολλά, ἀγκαλά καί ὅτι λογῆς καί ἄν εἶναι, ἐσύ θέλεις
εὕρῇ καλήν κοίραν τήν ὁποίαν ὁ θεός νά σέ τήν δίδει, καί νά μέ φυλάτζῃ
καί ἐμένα διά νά σέ δουλεύσω.1034

ἀπό αὐτό τό καςέλι
εἰς ταῖς δύω τοῦ αὐγούςου1035

Ὁ ἄνδρας σου ϝγοϐερνα-
τόρος

Σάντζιος Πάντζας

Ἀφ’οὗ ἐκελείωσεν ἡ Δουκέσσα τό ϝράμμα εἶπεν προς τόν σάντζον δύω
πράγματα περιέχει μέσα παράςρατα, τό ἕνα εἶναι ὁποῦ λέγεις πῶς τό ϝφο-
βέρνο σε τό δίδουν διά ταῖς ζυλίαις, ἠζεύρωντας πολλά καλά πῶς ὅταν
σέ τό ἐχάρισεν ὁ Δοῦκας μήτε τό ἐφαντάζουνταν διά ταῖς ζυλ5ῖς, καί τό
ἄλλον εἶναι ὁποῦ φαίνεσαι πολλά φυλάργυρος, καί πιςεύω πῶς δέν σέ λαν-
θάνῃ τό ῥητόν ὁποῦ λέγει, ὁ
πολλά ζητῶν ὑςερεῖται τά πάντα, καί ὁ φυλάργυρος Κριτής κάμνει ἀδίκως 187r.
τήν κρίσιν · ἐγώ δέν τό ϝράφω μέ αὐτόν τόν σκοπόν, εἶπεν ὁ σάντζιος, καί
ἀνίσως καί τήν ἀφεντ1 σου σέ ἐφάνη πῶς νά μήν εἶναι συνθεμένη ἡ ἐπι-
στολή, ὡς καθώς ἀπαιτεῖ ἡ εὐπρέπεια ἑνός ϝγοϐερνατόρου, εἶναι εὔκολον
πρᾶγμα νά τήν ζεσχίσωμεν αὐτήν, καί νά γράψωμεν ἄλλην ὅτι ἴσως ἐπα-
γορεύων//τας πάλιν ἐγώ θέλω τήν κάμη χειρότερην · δέν κάμνει χρεῖα τήν

1034La carta termina on la misma señal que el fin de los capítulos. Dejando dos líneas libres
está la despedida, la fecha de la carta y, tras otras dos líneas libres, la firma de Sancho Panza,
con letras muy rebuscadas.Tres líneas vacías de nuevo y sigue el capítulo. – 1035En la edición
original, la fecha es el 20 de Julio, aunque el editor no asegura la verosimilitud de esta fecha
en relación con sucesos ocurridos en otros libros. El manuscrito de Rumanía lo fecha en 20 de
Agosto y Franciosini, el que parece ser el modelo de los dos, lo fecha en 20 de Mayo de 1625.
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ζεσχίσωμεν. εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ὅτι αὐτή εἶναι καλή, μόνον νά τήν ὑπάγο-
μεν νά τήν δείξωμεν καί τόνΔοῦκαν· ἐσυκώθηκαν εὐθύς καί ἐπῆγαν εἰς ἕνα
περιϐόλι, εἰς τό ὁποῖον ἤθελαν νά γευματίσουν. ἐκείνην τήν ἡμέραν, ἡ Δου-
κέσσα ἔδειξε τήν ἐπιστολήν τοῦ σάντζιου είς τόν Δοῦκαν, τήν ὁποίαν βλέ-
πωντάς την ὁΔοῦκας τήν ἐνοςιμεύθη κ῎ πολλά · ἐκάθησαν καί ἐγευμάτισαν
καί ἀφ’//οὗ ἐσυκώθη ἡ τράπεζα, καί ἐσυνομίλησαν κάμποσην ὥραν μέ τόν
σάντζιον ἠκούσθη ἕνας θλιϐερός αὐλός, καί ἕνα καταπληκτικόν τύμπανον,
ὅλοι ἔδειξαν πῶς νά ἐξυπάσθηκαν καί ἀνατρώχ5σαν ἀπό τήν ταραχώδη
καί θλιϐεράν ἁρμονίαν, μάλιςα ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ δέν ἠμποροῦσε νά
καθίσῃ εἰς τό σκαμνί, διά τόν σάντζιον δέν κάμνει χρεῖα νά ὁμιλήσωμεν,
διότι ὁ φόϐος τόν ἔκαμε καί ἐπῆγεν εἰς τόν συνηθισμένον του λιμένα ὁποῦ
ἦτον τό πλά//γι τῆς Δουκέσσας, διότι ἀληθινά ὁ ἦχος ὁποῦ ἀκούουνταν
ἦτον κατά πολλά θλιϐερώτατος καί μελαγχολικώτατος· εὑρισκόμενοι ὅλοι
τοιούτης λογῆς ὕποπτοι εἶδαν ὁποῦ εἴρχουναν ἀπό μέσα ἀπό τό περιϐόλι
δύω ἄνοι̅ ἐνδυμένοι μέ μαῦρα φορέματα, τόσον μακρά ὁποῦ ἐσείρουνταν
κάτω εἰς τήν ϝῆν · αὐτοί οἱ δύω εἶχαν ἐκεῖνα τά ὄργανα ὁποῦ ἐπροσείπαμεν,
σκεπασμένα καί αὐτά παρομοίως μέ μαῦρα καλύμματα, καί κατόπι τους
εἴρχουνταν ἕνας ἄνθρω//πος ϝιγαντιαίος τῷ σώματι, ὁ ὁποῖος ἐφοροῦσε
καί αὐτός παρομοίως ἕνα μεγαλώτατον φόρεμα μαῦρον, καί εἰς τήν μέσην
του εἶχε ζωσμένον ἕνα μεγαλώτατον σπαθί τοῦ ὁποίου ἡ θήκη ἦτον παρο-
μοίως μαύρη, τό πρόσοπόν του τό εἶχε σκεπασμένον μέ ἕνα ψυλόν πανί
μέσα ἀπό τό ὁποῖον ἐφαίνουνταν, μία πολλά μακρά, καί ἄσπρη γενεάδα,
ἐπεριπατοῦσε μέ τόν ἦχον τῶν τυμπάνων μέ μεγάλην σοϐαρότητα, τέλος
πάντων τό μεγαλεῖον του, ἡ σοϐαρότης του, ἡ μαυ-

187v. ρότης του καί ἡ συντροφία του, ἠμποροῦσαν νά δώσουν ξυπασμόν εἰς
τόν καθ’ἕνα ἔξω ἀπό ἐκείνους ὁποῦ ἤζευραν τήν μηχανήν · ἀφ’οὗ ἔφθα-
σεν ἐπῆγε καί ἐγονάτισεν ἐμπρός εἰς τόνΔοῦκαν, ὁποῖος τόν ἐκαρτεροῦσεν
ὀρθός ὁμοῦ μέ τούς ἄλλους, ἀμή ὁ Δοῦκας δέν ἠθέλησε νά τόν ἀφήσῃ νά
συντύχῃ μέ κᾀνέναν τρόπον ἕως ὁποῦ νά μήν ἤθελε συκωθῇ εἰς τά πόδ5
ὁ ὁποῖος ἀφ’οὗ ἐσυ//κώθη, μέ ταπεινήν καί σοϐαρήν φωνήν εἶπεν, ὑψη-
λότατε, καί κρατεώτατε1036 σιν3ρε, ἐμένα μέ ὀνομάζουν τριφαλδίνον τόν
τῆς ἄσπρης γενεάδες, εἶμαι ὁπλοφόρος τῆς Δουκέσσας τριφάλδες, ὀνομα-
ζομένη ματρόνα Δολορίδα, ἐκ μέρη τῆς ὁποίας ἔρχομαι πρός τήν μεγαλειό-
τητά σου νά τήν παρακαλέσω νά τῆς δώσῃ ἄδειαν νά ἔλθῃ νά σέ διηγηθῇ
τήν συμφοράν της, ἡ ὁποῖα εἶναι μία ἀπό ταῖς πλέον νέαις, καί ἀπό ταῖς
πλέον θαυμαςαῖς ὁποῦ νά ἠκούσθηκαν, ἤ νά ἐφά//νηκαν εἰς τόν Κόσμον ·

1036Sic.
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καί πρῶτον θέλει νά μάθῃ ἄν εὑρίσκεται εἰς αὐτό τό καςέλι, ὁ ἀνδρικώτα-
τος, καί οὐδέποτε νικηθείς μέγας καϐαλλ2ρης Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας,
τόν ὁποῖον περιπατεῖ πεζῆ νά τόν εὕρῃ, μάλιςα καί νειςική, ἀφ’οὗ εὐγῆκεν
ἀπό τό βασίλειον τῆς Κανδαΐας ἔως εἰς αὐτόν τόν τόπον, πρᾶγμα ὁποῦ ἠμ-
πορεῖ νά ἀποδοθῆ εἰς θαῦμα, ἤ εἰς τήν δύναμιν τῆς γοητείας · αὐτή ὑπέμει-
νεν εἰς τήν πόρταν αὐτοῦ τοῦ καςελίου καί καρτερεῖ νά τήν δώ//σῃς ἄδειαν
νά ἔμπῃ, λέγωντας αὐτό ἐσιώπησε καί ἐκαρτεροῦσε νά λάϐῃ τήν ἀπόκρι-
σιν ἀπό τόν Δοῦκαν ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποκρίθη καί τοῦ εἶπεν, εἶναι κάμπο-
σος καιρός σιν3ρ τριφαλδῖνε ὁποῦ ἐμάθαμεν τήν συμφοράν τῆς σιν3ρας
Κοντέσσας τριφάλδης, τήν ὁποῖαν οἱ γοητευταί τήν ὀνομάζουν ματρόναν
Δολορίδα, καί εἰπές την νά κοπιάσῃ ἡ ἀφεντ1 της ὅτι εἶναι ἐδώ καί ὁ ἀν-
δρεῖος καϐελλ2ρκάθεης Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ἀπό τοῦ ὁποίου τήν
ϝεννεῖαν //ἠμπορεῖ νἀ ἐλπίζῃ κάθε λογῆς βοήθειαν, καί συνδρομήν, παρο-
μοίως καί ἐγώ δέν θέλω λείψῃ νά τήν βοηθήσω εἰς ὅ, τι ἠμπορέσω, ὤντας
χρέος μου νά τό κάμω, ὡς καϐαλλ2ρης ὁποῦ εἶμαι · πέρνωντας αὐτήν τήν
ἀπόκρισιν ὁ σιν3ρ τριφαλδῖνος, ἐπροσκύνησε καί ἔκαμε σημεῖον εἰς τούς
παιγνιδ4τας νά σημαίνουν τά ὄργανα, καί πηγαίνωντας αὐτοί ἐμπροςά
καί αὐτός κατόπι τους, εὐγῆκαν ἀπό τήν ἴδιαν πόρταν ὁποῦ εἶχαν ἔμβη,
καί γυρίζωντας ὁ Δοῦκας
πρός τόν Δόν Κισσότην, εἶπεν, ποτέ δέν ἠμπορεῖ τό σκότος τῆς κακίας, καί 188r.
τῆς ἀμαθίας, ὦ περίφημε καϐαλλ2ρη νά καλύψῃ, καί νά ἀμαυρίσῃ τό φῶς
τῆς ἀνδρεῖας, καί τῆς ἀρετῆς, αὐτό τό λέγω ὅτι δέν εἶναι ἀκόμη πέντε ἤ ἕξι
ἡμέρες ἀφ’ οὗ ἦλθες ἡ ἀφεντ1 σου εἰς αὐτό τό καςέλι, καί νά ὁποῦ ἔρχον-
ται καί σέ γυρεύουν ἀπό μακρωνούς καί δυσϐάτους τόπους, καἰ ὄχι εἰς
καροὔ//τζια, καί εἰς δρομιδάρια, ἀλλά πεζοί καί νηστικοί, τεθλιμένος καί
πικραμένος, ἐλπίζωντας νά εὕρουν εἰς αὐτόν τόν ἰσχυρώτατον βραχίονα,
τήν θεραπεῖαν τῶν δυςυχιῶν τους, ἀκούωντας τά μεγάλα κατορθώματα
καί ἀνδραγαθίαις σου, ὁποῦ κηρίτζουνται εἰς ὅλον τόν Κόσμον · ἐγώ ἀγα-
ποῦσα σιν3ρ Δοῦκα, ἀποκρίθη ὁ ΔόνΚισσότης νἀ ἐςέκουνταν παρόν ἐκεῖ-
νος ὁ ἱερεύς ὁποῦ προχθές εἰς τήν τράπεζαν ἔδειχνε πῶς νά ἔχῃ μεγάλον
μῖσος καί ὀρ//γήν κατ῎τόν πλανωμένον καϐαλλ2ρον, διά νά ἰδῇ μέ τά ἴδιά
του ὁμμάτια ἄν οἱ τοιοῦτοι καϐαλλ2ροι, εἶναι ἀναγκαῖοι εἰς τόν Κόσμον,
καί τό ὀλιγότερον ἤθελεν ἰδῇ πῶς οἱ κατά πολλά τεθλιμμένοι, καί πικραμέ-
νοι ἀπό μεγάλαις δυςυχίαις, καί συμφοραῖς, δέν [πρέπει]1037πηγαίνουν νά
γυρεύουν τήν βοήθειαν τους εἰς τά ὀσπήτια τῶν ἱερέων, ἀλλά εἰς τά ὀσπή-
τια τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων, καί ἐκείνων ὁποῦ κηρύτζεται ἡ φήμη

1037Tachadura.
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τους καί ᾑ ἀνδρα//γαθίαις τους, οἱ ὁποῖοι εἶναι τό ῥεμέδιον τῶν δυςυχιῶν,
ἡ συνδρομή τῶν ἀναγκῶν, καί θλίψεων,ἡ ἐπίσκεψις τῶν

κορασίων, ἡ παρηγορία τῶν χηρῶν ϝυναικῶν καί μέ τό νά
εἶμαι καί ἐγώ ἕνας ἀπό ἐκείνους, εὐχαριςῶ κατά πο

λλά τόν θεόν εἰς κάθε συμφοράν ὁποῦ μέ ἐσυ
νέϐη εἰς αὐτήν τήν τιμημένην ἄσκησιν· ἄς

ἔλθῃ αὐτή ἡ σιν3ρα, καί ἄς μέ ζητή
σῃ ὁ,τι θέλει,ὅτι ἐγώ //θέλω εὕρῃ

τήν θεραπείαν τῆς δυςυχίας
της μέ τήν δύναμιν τῆς
ἀνδρείας μου χειρός·1038

188v. Κεφάλαιον λζ:ον

Εἰς τό ὁποῖον ἀκολουθεί ἡ περίφημος τύχη τῆς ματρόνας
Δολόριδας

Κατά πολλά ἐχάρηκεν ὁ Δοῦκας, καί ἡ Δουκέσσα βλέποντας πόσον καλά
ἀνταποκρίνουνται ὁ Δόν Κισσότης εἰς τόν σκοπόν τους, πρός τούς ὁποί-
ους εἶπεν ὁ σάντζιος, ἐγώ φοϐοῦμαι μήπως καί αὐτή ἡ σιν3ρα ματρόνα μέ
κάμη κᾀνένα ἐμπόδιον εἰς τήν ὑπόσχεσιν τοῦ ϝγοϐέρνου, διότι ἐγώ ἤκουσα
ἕνα σπετζ1ρην τολεδίνον ὁποῦ ἔλεγεν, πῶς ὅπου ἐμβαίνουν αὐ//ταῖς ᾑ
ματρόναις, ποτέ δέν κάμνουν καλόν πρᾶγμα, ὁ, τι λογῆς καταςάσεως καί
ποιότητος, καί ἄν εἶναι, ἀπό αὐταῖς πιςεύω νά εἶναι καί αὐτή ἡ Κοντέσσα
ὁποῦ εἶπετε ἐπονομαζομένη τριφάλδι, ἤ τρικόδα, ὅτι εἰς τόν τόπον μου
φάλδε καί κόδε εἶναι ἕνα καί τό αὐτό · σιώπα φίλε σάντζιε εἶπεν ὁ Δόν
Κισσότης, ὅτι ἐπειδή καί αὐτή ἡ σιν3ρα ἔρχεται ἀπό τοιοῦτον μακρυνόν
τόπον νά μέ εὗρῃ δέν θέλει νά εἶναι ἀπό ἐκείναις ὁπου εἶπεν ὁ σπετζ1ρης,
πόσο μᾶλλον ὁποῦ //αὐτή εἶναι κοντέσσα, καί ὅταν ᾑ κοντέσσαις γίνονται
ματρόναις, δέν γίνονται ἀλλοῦ, παρά εἰς τά βασιλικά σπῆτια, ὅτι εἰς τά
ἐδικά τους ἔχουν [ἔχουν]1039 καί αὐταῖς ματρόναις ὁποῦ ταῖς δουλεύουν,
τότε ἀποκρίθη ἡ Δόνα ῥοδρίγεζ, ἡ ὁποῖα εὑρέθη ἐκεῖ παρόν, ἡ Δουκέσσα-

1038El capítulo termina en la forma frecuente dejando mayores espacios entre las últimas líneas
y con las últimas sin escribir pasando a la siguiente página verso para comienzo del capítulo λζ.
– 1039Error por repetición.
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ἡ Κυρά μου ἔχει ματρόναις ὁποῦ τήν ὑπερετοῦν, ὁποῦ ἠμποροῦν νά γί-
νουν καί κοντέσσαις ἄν ἡ τύχη ἤθελε ταῖς βοηθήσῃ, καί διά τοῦτο δέν πρέ-
πει νά κατακρίνῃ τινάς ταῖς ματρῶναις, μάλιστα ταῖς παλαιαῖς, καί ταῖς
//παρθέναις, ὅτι ἀγκαλά καί ἐγώ νά μήν εἶμαι, ὅμως γνωρίζω καί βλέπω
πολλά καλά τήν διαφοράν, ὁποῦ εἶναι ἀπό μίαν ματρόναν παρθένον, εἰς
μίαν ματρόναν χῆραν, καί νά μέ πιςεύσεται πῶς ἄν τό ἐκαλοῦσεν ὁ και-
ρός, καί ἀνίσως ἤθελα ἐπιχειρισθῇ καί ἐγώ, ἤθελα κάμῃ νά καταλάϐουν,
ὄχι μόνον ὅσοι εἶναι παρόν, ἀλλά καί ὄλος ὁ Κόσμος, πῶς δέν εἶναι κᾀμμία
ἀρετή, ὁποῦ νά μήν εὑρίσκεται
εἰς ταῖς ματρόναις · ἐγώ πιςεύω εἶπεν ἡ Δουκέσσα, πῶς ἡ ἐδική μου Δόνα 189r.
ῥοδριγέζ1040νά ἔχῃ μεγάλον δίκαιον, ὅμως πρέπει νά καρτερῇ τόν καιρόν
διά νά διαφεντεύσῃ τοῦ λόγου της καί ταῖς ἄλλαις ματρόναις, ὑποςίνουσα
διά ψευδή τήν γνώμην ἐκείνου τοῦ κακοῦ σπετζ1ρη, καί νά εὐγάλῃ καί
τόν σάντζιον ἀπό ἐκείνην τήν ἀπάτην ὁποῦ εὑρίσκεται, ἔχοντας ταῖς μα-
τρό //ναις εἰς κακήν ὑπόληψιν · εὐθύς ὁποῦ ἐτελείωσεν ἡ Δουκέσσα τόν
λόγον αὐτόν, ἠκούσθηκαν τά ὄργανα ὁποῦ ἐσήμαιναν, καί ἀπό ἐκεῖνο
ἐκατάλαϐαν πῶς ἤρχουνταν ἡ Κοντέσσα · ἡ Δουκέσσα ἐρώτησεν τόν Δοῦ-
καν ἄν ἦτον πρέπον νά εὔγουν εἰς προϋαπάντησίν της, ἐπειδή καί ἦτον
Κοντέσσα, καί μεγάλον πρόσωπον · ἐμένα μέ φαίνεται ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, ἀντίς διά τόν δοῦκαν, καί εἶπεν πῶς νά εἶναι πρέπον νά εὐγῆτε εἰς
προυπάντησίν1041//της ἡ μεγαλειότης σας, ἐπειδή καί εἶναι κοντέσσα· ἐσύ
τί ἀνακατώνεσαι εἰς αὐτό σάντζιε, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐγώ ἀνακατώνο-
μαι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος μέ τό νά ἔχω ἄδειαν ὡς ὁπλοφόρος, ὁποῦ ἔμαθα
τήν ἀνθρωπότητα εἰς τό σχολεῖον τῆς ἀφεντ1 σου, ὁποῦ εἶσαι ὁ πλέον
φιλάνθρωπος, εὐπροσήγορος, καί εὐγενής καϐα-

λλ2ρης ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον · ἔτζι εἶναι
ὡς καθώς λέγει ὁ σάντζιος, εἶπεν ὁ Δοῦ//κας, μόνον

ἄς ἰδοῦμεν τί παράταζιν ἔχει ἡ Κοντέσσα, καί
ἀπό αὐτήν θέλομεν διακρίνει τί λογῆς

περιποίησις πρέπει νά τῆς γίνῃ·
μέ αὐτό τελειώνει ὁ ποιητής

αὐτό τό κεφάλαιον, καί
ἀρχίζει τό ἄλλον //εἰς τό
ὁποῖον ἀκολοῦ[θεί]1042

ἡ ἴδια τύχη· 1043

1040DoñaRodriguez. – 1041προυπάντησιν /προϋαπάντησίν. – 1042Falta la sílaba. – 1043Termina
con la marca final, dejando media página libre para comenzar en verso el capítulo λη.
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189v. Κεφάλαιον λη:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται ἡ ματρόνα Δολόριδα τήν
συμφοράν της

Μετά τούς παραπονετικούς μουσικούς ἄρχησαν νά ἔρχονται μέσα από τό
περιϐόλι ὡς δώδεκα ματρόναις διαμοιρασμέναις εἰς δύω μέρη ἐνδυμέναις
μέ κάποιους χιτόνες φαρδ7ύς, μέ κάποιους μαχραμάδες ἀπό ψιλόν τουλ-
πάνι, τόσον μακρά ὁποῦ μόνον ᾑ ποδ5ῖς τῶν χιτόνων ἐφαίνουνταν · κα-
τόπι ἀπό αὐταῖς εἴρχουνταν ἡ Κοντέσσα τριϐάλδη, κρα//τῶντας τήν ἀπό
τό χέρι ὁ ὁπλοφόρος τής τριφαλδίνος, ἐφοροῦσεν ἕνα ἐπανοφόρι ἀπό κα-
τηφι1044 · καί κάτω εἰς ταῖς ποδ5ῖς ἦτον σχισμένον εἰς τρεῖς μερ5ῖς, καί
καμωμένον ὡσάν οὐραῖς, ταῖς ὁποῖαις ταῖς ἐκρατοῦσαν τρία ἰτζογάνια ἐν-
δυμένα καί αὐτά παρομόιως μόρικα φορέματα, ἀπό τό ὁποῖον ἐκατάλα-
βαν ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ εἶδαν τήν [ἐπωνυμίαν]1045 ποδίαν ἐκείνου τοῦ φορέ-
ματος, πῶς ἀπό αὐτήν ἔπερνε τήν ἐπωνυμίαν ἡ Κοντέσσα, καί // ἐλέγετο
Τριφάλδι · σχεδόν ὡσάν νά ἐλέγαμεν ἡ κοντέσσα τῶν τριῶν ποδιῶν1046 ·
εἰχαν ὅλαις ᾑ ματρόναις ὁμοῦ καί αὐτή μέ τούς ὑπηρέτες της σκεπασμένα
τά προσώπατά τους μέ κάποια μαῦρα πανία τόσον πυκνά ὑφασμένα ὁποῦ
δέν ἐφαίνουνταν τελείως τά πρόσωπά τους· φθάνωντας ἐκεῖ σιμά ἐςάθη-
καν αἱ δώδεκα ματρόναις, ὅλαις κατά τάξιν, διά μέσου τῶν ὁποίων ἐπέ-
ρασεν ἡ Δορόλιδα,1047καί εὐγῆκαν ἐμπροςά, κρατῶντας την ἀπό τό χέρι
ὁ τριφαλδῖνος· // ὁ Δοῦκας, καί ἡ Δουκέσσα, ὁμοῦ καί ὁ Δόν Κισσότης
ἐσυκώθηκαν καί ἐπῆγαν εἰς προϋπάντησίν τες, καί αὐτή γονατίζουσα μέ
φωνήν περισσότερον χοντρήν, καί βραχν5σμένην παρά ψιλήν, καί χαϊδε-
μένην εἶπεν, παρακαλῶ τήν μεγαλειότητά σας νά εὐαρηςηθῆτε, καί νά μή
δείχνεται τόσον τό εὐπροσήγορον, καί περιποιητικόν τῆς φιλοξενίας σας
πρός αὐτήν τήν δούλην σας, διότι εἶναι τόσον κατά πολλά μεγάλη ἡ πίκρα
τῆς καρδίας μου ὁποῦ δέν θέλω ἠμπορέσῃ νά ἀποκριθῶ εἰς

190r. ἐκεῖνα ὁποῦ πρέπει, διότι ἔχω σχεδόν καί τόν νοῦν μου χαμένον, καί εἶμαι
ὡσάν ἕξωφρενῶν· ἄγνωςος καί ἕξωφρενῶν ἤθελεν εἶσθαι ἐκεῖνος, σιν3ρα
μου Κοντέσσα, ἀποκρίθη ὁ Δοῦκας, ὁποῦ δέν ἤθελε γνωρίσῃ τήν γενναιό-
τητά σου, ἡ ὁποῖα χωρίς ἄλλο εἶναι ἄξια κάθε ἐντελοῦς περιποιήσεως καί

1044Sic. – 1045Tachadura. – 1046Como si dijéramos la condesa «de las tres faldas». – 1047Error
por Δολόριδα.
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τιμῆς, καί π1νωντάς τήν ἀπό τό χέρι τήν ἐσήκωσε καί τήν ἐπῆγε καί τήν
ἔϐαλλεν καί ἐ//κάθησεν εἰς ἕνα σκαμνί σιμά εἰς τήν Δουκέσσαν, ἡ ὁποῖα
τῆς ἔκαμε πολλαῖς, καί μεγᾶλαις1048 τζερεμόνιαις, καί ἀφ’οὗ ἐκατακάθη-
σαν ὅλοι, ἄνοιξε τό ςόμα της ἡ Κοντέσσα, καί εἶπεν, ἐγώ εἶμαι βεϐαῖα, κρα-
ταιώτατε σιν3ρε, ὡραιότατη σιν3ρα, καί γνωςικότατοι περιεςῶται πῶς ἡ
μεγαλοτάτη μου δυςυχία θέλει εὕρη εἰς τά γενναιώτατά σου ςήθη τήν θερα-
πείαν της, διότι εἶναι τοιαύτη, ὁποῦ εἶναι δυνατή νά κάμῃ νά τήν λυπηθοῦν
τά μάρμαρα καί νά τήν εὐσπλαχνηθοῦν// ᾑ πέτραις, καί νά μαλακώσῃ τήν
πλέον πολλά σκληρήν καρδίαν ὁποῦ νά εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον· ἀμή
πριχοῦ νά σᾶς τήν φανερώσω, ἀγαποῦσα νά ἐμάθαινα ἄν εὑρίσκεται ἐδώ
εἰς αὐτήν τήν συντροφίαν ὁ ἀνδρικώτατος καϐαλλ2ρης Δόν Κισσότης τῆς
μαντζίας, καί ὁ ὁπλοφορικώτατός του πάντζας· ἀκούωντας ὁ σάντζιος τό
ὄνομά του, χωρίς νά ἀφήσῃ νά ἀποκριθῇ ἄλλος, εἶπεν, ὁ πάντζας ὁ σαν-
τζιήσιμος εἶμαι ἐδώ, παρομοίως καί ὁ Δόν Κισσότήσιμος, //καί διά τοῦτο ἡ
ἀφεντ1 σου Δολοριτήσιμα ματρονήσιμα ἠμπορεῖς νά εἰπῇς ὁ, τι σέ φανῆ
ἀρεςώτατον, ὅτι ὅλοι εἴμασθεν ἐτοιμότατοι, καί προθυμώτατοι εἰς τό νά
γίνωμεν ὑπηρετικώτατοί σου · ἀπάνω εἰς αὐτό ἐσηκώθη ὁ Δόν Κισσότης,
καί εἶπε πρός τήν Δολόριδα, ἀνίσως καί αἱ δυςυχίαις σου, ὦ τεθλιμμένη
σιν3ρα, ἔχουν κᾀμμίαν ἐλπίδα σωτηρίας διά μέσου ἀνδρεῖας καί δυνά-
μεως τινός πλανωμένου καϐαλλ2ρου, ἐγώ εἶμαι ἕτοιμος νά σέ δουλεῦ//σω
εἰς ὅ, τι μέ προστάτῃς, ἐγώ εἶμαι ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, τοῦ ὁποίου
τό ἐπάγγελμα εἶναι νά βοηθῇ κάθε λογῆς ἐδεεῖς, καί ὄντας αὐτό ἀληθινόν
ὡς καθώς εἶναι καί ἀληθέςατον, δίχως περίφρασες, ἠμπορεῖς νά εἰπῇς τά
βάσανά σου, ὅτι σέ ἀκούουν ἄνθρωποι ὁποῦ ἄν δέν ἠμοροῦν νά κάμουν
τελείως τήν θεραπεῖαν κᾄν θέλουν σέ λυπηθῇ · ἀκούουσα αὐτό ἡ παραπο-
νεμένη ματρόνα, ἐπῆγε καί ἔπεσεν εἰς τούς πόδας τοῦ Δόν Κισσότη, καί
ἔπασχε παντόῳ τρό-
πῳ νά ἀγκαλ1σῃ τούς πόδας του λέγουσα, ἔμπροσθεν εἰς αὐτούς τούς πό- 190v.
δας κείτομαι ὦ καϐαλλ2ρη, μέ τό νά εἶναι ᾑ κολόναις, καί τά θεμέλια τῆς
πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, αὐτούς τούς πόδας θέλω νά καταφιλήσω, ἀπό
τῶν ὁποίων ταῖς ὀμπλαῖς κρέμεται καί εἶναι κολυμένη ἡ καθόλου θεραπεῖα
τῆς δυστυχίας μου, καί συμφορᾶς, ὦ γενναῖε πλανώμενη καϐαλλ2ρη, //τοῦ
ὁποίου ᾑ μεταγεννέςεραις, καί ἀληθιναῖς ἀνδραγαθίαις, ἔχουν νά ἀμαυ-
ρίσουν τάς παρελθούσας μυθολογουμένας ἀνδραγαθίας τῶν ἀμαδισέων
πλανδιανῶν καί Βασιλιανισῶν, καί ἀφίνωντας τόν Δόν Κισσότην ἐγύρισε
προς τόν σάντζιον, καί π1νωντάς τον ἀπό τό χέρι, εἶπεν, ὦ πλέον πιςέ

1048Sic.
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ἀπό ὅσους ὁπλοφόρους καί νά ἐςάθησαν καί νά εὑρίσκουνταν εἰς πλα-
νωμένους καϐαλλ2ρους, εἰς τήν καλοσύνην μακρύτερος ἀπό τήν γενεά-
δαν τοῦ τριφαλ//δίνου μου, ἠμπορεῖς νά καυχᾶσαι καί νά ἐπαίρεσε, ὅτι
δουλεύωντας εἰς τόν μέγαν Δόν Κισσότην ἠμπορεῖς νά λογιάζῃς πῶς νά
δουλεύῃς εἰς ὅλον τόν ςόλον τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων · ἐξορκίζωσε
εἰς τήν καλοκαγαθίαν σου, νά γίνῃς καλός μεσίτης πρός τόν καϐαλλ2ρην
σου, διά νά βοηθήσῃ αὐτήν τήν ταπεινοτάτην καί δυςυχεςάτην Κοντίσσαν,
πρός τήν ὁποίαν ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅσον μέν διά τήν καλοκαγαθίαν
μου τό νά εἶναι μακρά, καί μεγάλη //ὡσάν τήν γενεάδαν τοῦ ὁπλοφόρου
διά αὐτό ὀλίγον ἐγοιάζομαι1049 ἡ ψυχή μου νά ἔχῃ καλά γένια ὅταν εὔγῃ
ἀπό τό σῶμα. εἰδέ τά γένεια τοῦ σώματος ἄς εἶναι ὁ, τι λογῆς θέλουν, ὅμως
καί δίχως αὐταῖς ταῖς κολακίαις, ἐγώ θέλω παρακαλέσει τόν καϐαλλ2ρην
μου (ὅτι ἠζεύρω πῶς μέ ἀγαπᾶ κατά πολλά, μάλιςα τῶρα ὁποῦ ἔχει χρεῖαν
ἀπό λόγου μου διά μίαν ὑπόθεσιν) νά σέ βοηθήσῃ εἰς ὁ,τι καί ἄν ἠμπορῇ,
ἀράδ5σε μόνον ἡ ἀφεντ1 σου ἕξω ταῖς δυςυχίαις //σου, καί δείξε μάς
ταῖς, καί ἡμεῖς καταλαμβάνομεν ἐκεῖνο ὁποῦ ἔχομεν νά κάμωμεν · ἐξεκαρ-
δίζουνταν οἱ Δούκιδες ἀκούοντας τά ἀσύςατα, καί ἀκατάςατα λόγια τοῦ
σάντζιου, καί ἐθαυμάζουνταν διά τήν ἀγχίνοιαν, καί ἐμπειρίαν τῆς τριφάλ-
δης, ἡ ὁποῖα καθίζουσα πάλιν εἰς τό σκαμνί της, ἄρχισε καί εἶπεν · είς τό
περίφημον βασίλειον τῆς Κρήτης1050 ὁποῦ εὑρίσκεται ἀνάμεσα εἰς τήν με-
γάλην τραποϐάναν, καί εἰς τήν θάλασσαν τήν σοῦρ, πενῆντα μίλια παρε-

191r. κεῖθε ἀπό τό καποκομαρίνον ἐϐασίλευσεν ἡ βασίλισσαΔόνα μανούτζια1051

ἡ ὁποῖα ἔμεινε χῆρα ἀπό τόν βασιλέα ἀρχιπιρόνην1052 καί εἶχαν μίαν θη-
γατέραν1053 ὀνομαζομένην ἀντονομασίαν, ἡ ὁποῖα ἦτον κληρονόμος τῆς
βασιλείας · αὔζησεν αὐτή ἡ βασιλοποῦλα, καί ἀνεθρέφη ὑπό τῆς παιδα-
γωγίας, καί διδασκαλίας μου (μέ τό νά ἤμουν ἐγώ ἡ πλέον παλαιά, καί
ἡ πλέον ἔγ//κριτος ματρόνα τῆς μητρός μου) καί εἰς τήν ἡλικίαν ἔγινε δε-
κατεσάρων χρονῶν, ὡραιοτάτη ὑπέρ τήν φύσιν, καί φρόνιμη, μάλιςα τήν
φρονιμάδα τή εἶχε καί ἐξαπαλών ὀνείχων, καί σμίγουσε ἡ εὐμορφία μέ τήν
φρονιμάδαν, καί εὐγένειαν, ἔγινε καί εἶναι ἡ πλέον εὐμορφήτερη κοπέλα
τοῦΚόσμου, διά τά μεγάλη της κάλλη (τά ὁποῖα ἐγώ δέν ἔχω δύναμες ἀρκε-
ταῖς, διά τά ἐπαινέσω σχεδόν οὔτε νά τά διηγηθῶ) τήν ἀγάπησαν ἄπειροι
πρίτζιποι τόσον ἐντόπιοι, //ὅσον καί ξένοι, ἀνάμεσα εἰς τούς ὁποίους ἦτον
ἕνας καϐαλλ2ρης ἀπό τούς πλέον ἐγκρίτους τοῦ παλατίου ὁ ὁποῖος ἔπε-

1049Quizá error por ἐγνοιάζομαι. – 1050En el original: El famoso reino de Candaya que cae entre
la gran Trapobana y el mar del Sur, dos leguas más allá del cabo Comorín (frente a Ceilán). –
1051Doña Maguncia. – 1052Εl rey Archipiela. – 1053Error θυγατέραν.
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σεν εἰς τήν ἀγάπην της ἔχοντας τό θάῤῥος εἰς τήν νεότητά του, εἰς τήν
εὐγένειαν, καί εἰς τάς πολλές τοῦ ἀρετάς, χάριτας, εὐτυχίας καί πλούτη,
εἶχε καί μίαν ἄλλην χάριν (ἀνίσως ὅμως καί δέν τήν ἔχουν αὐτήν διά κα-
κήν) ὁποῦ ἔπαιζε τήν κιθάραν τόσον νόςιμα ὁποῦ καθολικά ἐφαίνουνταν
πῶς νά ἐσυντύχαινε τό ὄργανον, μάλιςα ἦτον καί //ποιητής, καλός τραγου-
διςής, χορευτής, ἔφτ5νε καί κλουϐία τόσον τεχνικά, καί ἐπιτήδεια ὁποῦ
μέ αὐτά ἠμποροῦσε νά εὐγάλῃ τό ψωμί του, ἄν κατά τύχην ἤθελε πέσῃ
εἰς δυςυχίαν, καί ἔνδειαν, καί ὅλαις αὐταῖς ταῖς ᾑ χαρίταις εἶναι ἱκαναί νά
γκρεμνήσουν ἕνα βουνόν, πόσον μᾶλλον νά μήν πλανήσουν μίαν χαϊδομέ-
νην κορασίδαν, ἐζεναντίας πάλιν λέγω, ὅτι ὅλαις αὐταῖς ταῖς ᾑ χάριταις,
καί ἀρεταῖς δέν ἤθελαν χρησιμεύσῃ τελείως διά νά κάμουν νά //παραδοθῇ
τό κάςρον τῆς βασιλοποῦλας μου, ἀνίσως καί ὁ ἐντροπιασμένης κλέπτης
δέν ἤθελε μέ πλανέσῃ πρῶτον ἐμένα, καί νά ἔχῃ τήν φιλίαν μου, διά νά
τοῦ παραδόσω ἐγώ τά κλειδιά τοῦ κάςρου, ὁποῦ ἐκρατοῦσα ὡς ἄπιςος1054
φιλακάτορας · εἰς κοντολογίαν αὐτός μέ ταῖς κολακίαις του ἐνίκησε τήν
θέλησίν μου μέ κάποια τζεϐαερικά, καί σκολαρίκαι ὁποῦ μέ ἔδοσεν · ὅμως
ἐκεῖνο ὁποῦ μέ ἔκαμε καί ἐπλανέθηκα περισσότερον εἶπεν μερικοί ςίχοι
ὅπου ἄκουσα καί
ἐτραγουδοῦσε μίαν νύκταν ἐμπρός εἰς τά παραθύριά μου οἱ ὁποῖοι εἶναι 191v.
αὐτοί1055
//ἡ σύνθεσις μέ ἐφάνη μαργαριτάρι, καί ἡ φωνή του ζάχαρι, καί ἀπό ἐκεῖ-

νον τόν καιρόν λέγω (βλέπωντας τό κακόν εἰς τό ὁποῖον ἔπεσα μέ αὐτούς
καί ἄλλους παρομοίους ςίχους εἰς τούς ὁποίους ἔδωκα ἀκρόασιν) πῶς ἀπό
ταῖς καλαῖς καί καλῶς διοικημέναις ἐπικρατεῖαις πρέπει νά εἶναι ἐζορισμέ-
νοι οἱ ποιηταί καθώς ἔλεγεν ὁ Πλάτων, κᾄν οἱ ἀσελεγεῖς διά τί γράφουν
κάποιους ςίχους //ὄχι ὡσάν ἐκείνους τοῦ μαρκέζε τῆς μάντοϐας1056ὁποῦ
εἶναι εἰς παραμυθίαν, καί κάμουν καί κλαίουν τά μωρά παιδία, καί ᾑ γυναῖ-
κες, ἀλλά κάποια ἐρωτικά λόγια, καί ψιλολογίαις μέ τόσην ἐπιτηδειότητα
καί ὀξύτητα [τῶν ἀνθρώ] ὁποῦ πληγώνουν, καί διαπερνοῦν τήν καρδίαν
τῶν ἀνθρώπων, ὡσάν σαΐταις χωρίς νά χαλάσουν τό φόρεμα· τόν ἤκουσα
ἄλλην μίαν φοράν ὁποῦ ἐτραγουδοῦσεν αὐτούς τούς στίχους1057
//εἶπε καί ἄλλους τοιούτους μέ τόσην νοστιμάδα ὁποῦ ὅταν τούς ἐτρα-
γοῦδοῦσεν ἔκαμνε καί τρελαίνουνταν ἐκεῖνοι ὁποῦ τόν ἄκουαν, μάλιςα

1054πιστός⁇ – 1055Deja el resto de la línea libre y tres líneas más que corresponden a cuatro
versos del original que repiten una copla famosa de finales del siglo XV. – 1056Marqués de
Mantua. – 1057Hace punto y aparte y deja otra vez tres líneas vacías correspondiendo a cuatro
versos de canciones amorosas que aparecen en el original.
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ὅταν ἐπιχειρίζουνταν, καί ἐσύνθετεν ἕνα εἶδος ςίχον ὁποῦ εἰς τήν Κρήτην
τούς ὀνομάζουν σεγιλίατιαις,1058τότε ἀληθινά ἐπεριπατοῦσε τό αἷμα εἰς
τόν ἀκροατόν ταῖς φλέϐαις ὡσάν διάργυρον, διά τοῦτο λέγω σιν3ρε μου
πῶς οἱ τοιοῦτοι ποιητές ἔπρεπε νά εἶναι ἐζορισμένοι εἰς τά νησία τῆς ῥά-
μαρης,1059 ἀγκαλά καί δέν εἶ//ναι τό πταίσιμον αὐτῶν, ἀλλά τῶν ἁπλῶν
ἀνθρώπων ὁποῦ τούς ἐπαινοῦν, καί τῶν τρελλῶν γυναικῶν ὁποῦ τούς πι-
ςεύουν, καί ἄν ἐγώ ἤθελαν εἶσθαι γνωςική ὡς καθώς ἔπρεπε νά εἶμαι, δέν
μέ ἤθελαν ἀπατήσῃ οἱ ψευδεῖς, καί ἀπαταιόνες ςίχοι του, μήτε ἤθελα πι-
ςεύσῃ πῶς νά εἶναι ἀληθινά ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγεν · ζῶ χωρίς τήν ζωήν, ἀπο-
θαίνω ἀδίκως καίωμαι εἰς τόν πάγον, τρέμω

192r. εἰς τήν φωτείαν, ἐλπίζω δίχως ἐλπίδα, μισεύω καί ὅλο εἰς τόν τόπον ςέ-
κομαι, καί ἄλλα τοιαῦτα ὁποῦ εἶναι γεμάτα τά συγγράματά τους· ὅταν
πάλιν ἀρχινοῦν καί ὑπόσχονται τούς φοίνικες τῆς ἀραϐίας, τήν κορῶναν
τῆς Ἀριανούς, τά ἄλογα τοῦ ἡλίου, τά μαργατιτάρια τοῦ σούρ, τό μάλαγμα
τοῦ τίϐερος, τό βάλσαμον τῆς παγκαΐας,1060 εἰς αὐτά ἀφίνουν καί τρέχει τό
κονδῆ//λι ὑποσχόμενος ἐκεῖνα ὁποῦ δέν ἠμποροῦν νά δώσουν, ἀμή ποῦ ζε-
μακρύνω ἐγώ ἡ κακοῤῥίζικη, τί τρέλλα καί ἀνοϊσία μέ ἤλθα ὁποῦ κάθομαι
καί διηγοῦμαι τά ἐλατζώματα τῶν ἄλλων οὔτε τά ἐδικά μου ἄπειρα, ὦ ἀλή-
μονον εἰς τοῦ λόγου μου δέν μέ ἐνίκησαν οἱ ςίχοι ἀλλά ἡ ἁπλότης μου, δέν
ἐπλάνεσαν ᾑ ἀρεταῖς του καί χάριτες, ἀμή ἡ μεγάλη μου ἀμάθεια, ὁποῦ
ἄνοιξε τήν ςράταν εἰς τόν Δόν Κλαϐέσιον (ὅτι αὐτό εἶναι τό ὄνομα τοῦ
προῤῥηθέν//τος καϐελλ2ρου) καί οῦσα ἐγώ μεσίτρια, ἀξίωθε αὐτός καί
ἐμπῆκε πολλαῖς φοραῖς εἰς τήν κάμεραν τῆς ἀντονομασίας, εἰς τήν ὁποίαν
ἔγινεν ἡ δολιότης ἀπό λόγου μου, καί ὄχι ἀπό λόγου του, ὁποῦ ἀπόλαυσε
τό ποθούμενον, ὑποσχόμνεος νά τήν πάρῃ διά γυναῖκαν του, διότι ἀγκαλά
καί νά εἶμαι πταίςρια, ὅμως δίχως αὐτήν τήν ὑπόσχεσιν δέν ἤθελα στέρξῃ
νά τόν ἀφήσω νά ἀγγύζῃ οὔτε τά παπούτζιά της, ἕνα μόνον κακόν ἦτον
εἰς αὐτήν τήν //ὑπανδρεῖαν, ἡ ἀνομοιότης, διότι ὁ Δόν Κλαϐίσιος1061εἶναι
ἕνας καϐαλλ2ρης, αί ἡ ἀντονομασία εἶναι βασιλοποῦλα, μάλιςα ὡς καθώς
εἶπα, καί κληρονόμος τῆς βασιλεῖας, καί κάμποσαις ἡμέραις ἔκρυψα τήν
ὑπόθεσιν αὐτήν μέ τήν φρονιμάδαν μου, ἕως ὁποῦ εἶδα νά φουσκώνῃ ἡ
κοιλία τῆς ἀντονομασίας, τῆς ὁποίας ὁ φόϐος μᾶς ἐσύγχισε καί τούς τρεῖς
μας, καί ἐσυμβουλεύθήκαμεν ὅτι πριχοῦ νά φανερωθῇ ἡ ὑπόθεσις ὁ Δόν

1058No está clara la palabra. Parece que se refiere a las «seguidillas» famosas en la España de
Cervantes. – 1059Según el original, lugar de localización incierta, inhóspito o deshabitado. –
1060La corona de Ariadna, los caballos del Sol, las perlas del Sur, el oro de Tiber, el bálsamo de
Pancaya. – 1061Don Clavijo.
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Κλαϐίσιος νά ζητήσῃ τήν ἀντονο//μασίαν διά γυναῖκαν του ἀπό τόν ἐπί-
τροπον, κάμνωντάς του αὐτή ἕνα ὑπόγραμμα εἰς τό ὁποῖον ἐδηλοποιοῦσε
πῶς ἤθελε νά τήν πάρῃ διά ϝυναῖκαν του · ὁ ἐπίτροπος εἶδε τόν ὑπόγραμμα,
καί ἐζέτασε τήν ἀντονομασίαν, ἡ ὁποῖα εὐθύς τό ἐϐεϐαίωσεν, ἐπῆραν τήν
βασιλοποῦλαν, καί τήν ἐπῆγαν εἰς ἕνα μεγάλου ἄρχοντος σπῆτι · κάμε τό
ὀγλιγωρότερον σιν3-
ρα τριφαλίδα, ὅτι ἐγώ σκάνω ἀπό τόν πόθον ὁποῦ ἔχω εἰς τό νά μάθω τό 192v.
τέλος αὐτῆς τῆς μεγάλης ἱστορίας.1062

Κεφάλαιον λθ:ον

Εἰς τό ὁποῖον ἡ τριφάλδη διηγεῖται τήν
περίφημον της ἱςτορίαν

Τέλος πάντων μετά πολλάς ἐρωτήσεις, καί ἀποκρίσεις, βλέπωντας ὁ ἐπί-
τροπος πῶς ἡ βασιλοποῦλα ἔςεκε πάντοτε εἰς τή αὐτήν γνώμην ἀποφάσισε
καί τήν ἔδωσε τόν Δόν Κλαϐίσιον διά νόμιμόν του γυναῖκαν, τό ὁποῖον
τόσον ἐκακοφάνη τῆς Βασίλησσας τῆς Δόνας μανούτζιας τῆς μητρός τῆς
ἀντονομασίας, ὁποῦ εἰς τρεῖς ἡμέραις τήν ἐντάφιασαν · ὥς φαίνεται θέ-
λει ἐπέθανεν εἶπεν ὁ σάντζιος, //αὐτό δέν ἔχει κᾀμμίαν ἀμφιϐολίαν, ἀπο-
κρίθη ὁ τριφαλδίνος, διότι εἰς τήν Κρήτην δέν θάπτουν τούς ζωντανούς
ἀνθρώπους, ἀλλά τούς ἀποθαμένους · ἐγώ σιν3ρε ὁπλοφόρε, εἶπεν ὁ σάν-
τζιος εἶδα ὁποῦ ἐνταφίασαν ἕναν ἄνθρωπον ὀλιγοθυμησμένον, θαῤῥοῦν-
τας πῶς νά ἦτον ἀποθαμένος, καί διά τοῦτο μέ ἐφάνη πῶς νά ἦτον πρέπον
περισσότερον νά ὀλιγοθυμήσῃ ἡ βασίλισσα, παρά νά ἀποθάνῃ, ἐπειδή καί
τό σφάλμα τῆς βασιλοποῦλας δέν ἦτον τόσον μεγάλον, ὁποῦ νά ἀδημο-
νήσῃ τόσον //κατά πολλά ἡ μητέρα της, ἄν ὑπανδρεύουνταν μέ κᾀνένα
ἰτζιογλάνη της, ἤ μέ κᾀνέναν ἄλλον της Δοῦλον, ὡς καθώς ἔκαμαν ἄλλαις
πολλαῖς, τότε ἤθελεν εἶσθαι ἀνίατον τό κακόν, ἀμή τό νά ὑπανδρευθῇ μέ
ἕναν τέτοιον χαριτωμένων καϐαλλ2ρην, καί γνωςικόν ὡς καθώς τόν ἱςό-
ρησαν ἐδώ, βεϐαιώτατα πιςεύω πῶς δέν ἔσφαλεν ἡ βασιλοποῦλα τόσον
κατά πολλά, ὡς καθώς τό λογιάζουν, ἐπειδή καί κατά τούς κανόνας τοῦ
καϐαλλ2ρου μου (ὁ ὁποῖος εἶναι ἐδώ παρόν, καί ἠζεύρει ἄν [γίνωνται
//ἐπιχιερεῖς]1063 ψεύδομαι) ὡς καθώς ἀπό τούς γραμματισμένους ἱερεῖς, γί-

1062El capítulo termina ocupando sólo una línea y media de la nueva página. Deja libres cuatro
líneas antes de empezar el nuevo capítulo λθ. – 1063Tachadura por error.
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νονται ἀρχιερεῖς, ἔτζι καί ἀπό τούς
193r. καϐαλλ2ρους (μάλιστα ἄν εἶναι πλανώμενοι) γίνονται βασιλεῖς καί αὐτο-

κράτορες · πολλά καλά λέγει ὁ σάντζιος εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, διότι ἕνας
πλανώμενος καϐαλλ2ρης, ἀνίσως καί τόν βοηθήσῃ ὀλίγον ἡ τύχη του ἠμ-
πορεῖ νά γίνῃ ὁ μεγαλήτερος ἐξουσιαστής τοῦ Κόσμου · ὅμως ἄς εἰπῆ πα-
ρεμπρός ἡ σιν3ρα Δολορίδα, διότι ὡς καθώς γνωρίζω τῆς ἔμεινε νά διη-
γηθῇ τό πικρόν //αὐτῆς τῆς ἱςορίας, ὁποῦ ἕως τώρα ἐφάνη γλυκύα · ὄχι
τό πικρόν, ἀλλά τό πικρώτατον ἀπέμεινεν, ἀποκρίθη ἡ Κοντέσσα. ἀφ’ οὗ
λοιπόν ἀπέθανεν ἡ [Κοντέσσα]1064 Βασίλισσα καί ἐπήγαμεν καί τήν ἐντα-
φιάσαμεν, ἀκόμη δέν τήν εἶχαμεν καλοσκεπάσει μέ τό χῶμα, καί παρευθύς
ἐφάνη ἀπάνω εἰς τόν τάφον τῆς βασίλισσας ὁ Ἀδελφός της ὁ ϝίγαντας μα-
λαμπροῦνος καϐαλλ2ρης ἀπάνω εἰς ἕνα ἄλογον ξύλινον, ὁ ὁποῖος ἕξω
ἀπό τήν μεγάλην //σκληρότητα ὁποῦ εἶχεν εἰς τήν καρδίαν του ἦτον καί
γοη̈τευτής, καί διά νά κάμῃ τήν ἐκδίκησιν τοῦ θανάτου της ἀδελφής του,
καί νά παιδεύσῃ τήν τόλμην τοῦ Δόν Κλαϐασίου, καί τό πταίσιμον τῆς ἀν-
τονομασίας, τούς ἄφησε γοητευμένους1065ἀπάνω εἰς τόν ἴδιον τάφον, καί
τήν βασιλοποῦλαν τήν ἐμετάϐαλεν εἰς ἕναν προύντζινον πήθυκα, τόν δέ
Κλαϐίσιον εἰς ἕναν ἄγριον κροκόδηλον ἀπό ἀγνώριςον μέταλον, καί εἰς
τήν μέσην τους εἶναι μερικά γράμ//ματα ἀπό μέταλον εἰς γλῶσσαν συρια-
κήν, τά ὁποῖα ἐξηγοῦντας τά μετά ταῦτα εἰς καςιλιανήν γλῶσσαν, λέγουν
πῶς περιέχουν αὐτήν τήν ἔννοιαν· 1066

Δέν θέλουν λάϐη αὐτοί οἱ δύω ἀπόκοτοι ἐραςαί τήν προτέραν τους ςάσιν
ἕως ὁποῦ ὁ ἀνδρεῖος μαντζιακός δέν θέλει ἔλθῃ νά μονομαχήσῃ μέ λόγου
μου, ὅτι μόνον δι’αὐτόν φυλάτζονται αὐταῖς ᾑ μεγάλαις ἀνδραγαθίαις, καί
τύχαις· μετά ταῦτα ἐξεσπάθωσε, //καί μέ ἐπῆρεν ἐμένα ἀπό τά μαλ1, δεί-
χνωντας πῶς ἤθελε νά κόψῃ τό κεφάλι μου · ἐγώ ἐξυπάσθηκα ἐπ1σθηκεν
ἡ φωνή μου, καί ἐραθύμησα κ῎ πολλά, ὅμως μέ ὅλα τοῦτα ἐσυνήφερα ὅσον
ἠμπόρεσα εἰς τά λογικά μου, καί μέ τρέμουσαν καί θλιϐεράν φωνήν τόν
εἶπα τόσα, καί τοιαῦτα λόγια ὁποῦ τόν ἔκαμα καί ἐμποδίσθη ἀπό τό νά
βάλλῃ εἰς πράξιν τοιαύτην σκληράν παιδείαν · ἔκραξεν ὅλαις ταῖς ματρό-
ναις τοῦ παλατίου, καί ἀφ’οὗ ἐξέτασε //τό πταίσιμόν μας, καί ὠνείδισε τήν
πολιτεῖαν τῶν ματρόνων, ταῖς κακαῖς τούς ἐφευρέσεις καί πανουργίαις,
καί φορτώνωντας ἀπάνω εἰς τό πταίσιμον ὁποῦ εἶχα μοναχή ἐγώ,

193v. εἶπε πῶς δέν ἤθελε νά μᾶς παιδεύσῃ μέ τιμωρίαν θανατηφόρον, ἀλλά μέ
ἄλλαις πολυκαιριναῖς τιμωρίαις, ὁποῦ νά μᾶς δίδουν ἕναν θάνατον · παν-

1064Tachadura por error. – 1065γοητευμένους y un poco antes γο- η̈τευτής. – 1066Deja media
línea libre para comenzar con la sentencia.
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τοτινόν καί τήν ὥραν ὁποῦ εἶπεν αὐτά τά λόγια, εὐθύς μᾶς ἐφάνη πῶς
μᾶς ἄνοιγαν τούς πόρους τοῦ προσώπου μας, καί πῶς νά μᾶς ἐκεντοῦσαν
ὡσάν μέ ταῖς μίταις τῶν βελονίων· εὐθύς ἐϐάλα//μεν τά χέρ5 μας εἰς τά
πρόσωπά μας, καί τά ηὕραμεν εἰς τόν τρόπον ὁποῦ θέλετε τά ἰδῇ τώρα, καί
εὐθύς ἡ Δολόριδα, καί ᾑ ἄλλαις ματρόναις ἐζεσκέπασαν τά πρόσωπά τους,
καί ἐφάνηκαν ὅλα γεμάτα ἀπό γένεια, ἄλλα κόκκινα, ἄλλα μαῦρα καί ἄλλα
ξανθά, τά ὁποῖα βλέπωντάς τα, ἔδειξε πῶς νά ἐθαύμασεν ὁ Δοῦκας καί ἡ
Δουκέσσα ἔμεινεν ἐκςατική, καί ὁ Δόν Κισσότης, καί ὁ σάντζιος, ὁμοῦ καί
ὅλοι οἱ περιεςῶτες, καί// ἡ τριφάλδι ἠκολούθησε λέγωντας, μέ αὐτόν τόν
τρόπον μᾶς ἐπαίδευσεν ἐκεῖνος ὁ κακότροπος μαλανπροῦνος σκεπάζων-
τας τήν ἁπλότητα, καί τρυφερότητα τοῦ προσώπου μας, μέ αὐταῖς ταῖς
ἀδρ5ῖς τρίχαις, ὁποῦ καλήτερα νά ἤθελε κόψῃ τάς κεφαλάς μας, παρά
ὁποῦ μᾶς ἔκαμεν αὐτήν τήν καταδίκην, διότι εἰς ποῖον ἀρχοντικόν σπῆτι
θέλουν δεχθῇ ματρόναν μέ γενεάδαν; ποῖος θέλει μᾶς βοηθήσει; ποῖος//
θέλει μᾶς λυπηθῇ; ἐπειδή καί ἔχουσαι τό κάλλος

τοῦ προσώπου τους ᾑ ματρόναις μέ χίλιαις πανουργίαις
καί τέχναις μεταϐίας εὑρίσκουν ἀνθρώπους ὁποῦ
νά ταῖς ἀγαπήσουν, ἀμή ἄν ἰδοῦν τό πρόσωπόν

τους ὡσάν ἕνα δάσος, τί θέλει ταῖς κάμουν;
ὦ ματρόναις συντρόφισαῖς //μου βεϐαιώτα
τα ἡμεῖς ἐγεννηθήκαμεν εἰς κακήν ὥραν,
καί εἰς κακήν ςιγμήν μᾶς ἔσπειραν οἱ
γονεῖς μας, καί λέγουσα αὐτό ἐπρος
ποιήθη πῶς ἐλιγοθύμησεν, ἀναςε

νάζουσε πρῶτον ἐκ βάθους
καρδίας·

Κεφάλαιον μ:ον 194r.

Εἰς τό ὁποῖον διηγοῦνται ἄλλα πράγματα ὁποῦ
συντείνουν εἰς αὐτήν τήν θαυμαςήν

Ἱστορίαν

Ἀληθινά ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ τούς ἀρέσουν αἱ τοιαῦτας |ἱστορίας πρέπει νά
εὐχαριςοῦν τόν σίδ ἀχμέτην τόν συγγραφέα αὐτῆς, διά τήν περιέργειαν
ὁποῦ εἶχεν εἰς τό νά περιγράψῃ ταῖς λεπτολογίαις της, δίχως νά ἀφήσῃ
κᾀμμίαν, ὅσον παραμικρή καί ἄν ἦτον, ὁποῦ νά μήν τήν φέρῃ εἰς φῶς ·
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ἱςορεῖ καθαρά τούς λογισμούς, φανερώνει τάς φαντασίας, ἀποκρί//νεται
καί διαλύει τάς [φαντασίας1067] ἀμφιϐολίας, καί τέλος πάντων ἀποφασίζει,
καί σαφηνίζει ταῖς πλέον περίεργαις ἐπιθυμίαις · ὦ περίφημε καί ἐξάκουςε
συγγραφεῦ, ὦ καλότυχε Δόν Κισσότη, ὦ περιϐόητη Δουλτζινέα, ὦ χαριτω-
μένε σάντζιε, νά ζῆτε ὅλοι σας εἰς ἐκείνους αἰῶνες διά ψυχαγωγίαν, καί
ζεχωριςόν ἐγλεντζέ τῶν ἀνθρώπων, ὁποῦ διαϐάζουν ταῖς ἱςορίαις σας.
//Διηγεῖται λοιπόν ἡ ἱςορία, πῶς εὐθύς ὁποῦ εἶδεν ὁ σάντζιος τήν Δολόριδα
ὀλιγοθύμισμένην, εἶπεν, ἐγῶ ὀμόνω μά τήν ψυχήν τῶν γονέων μου πῶς δέν
εἶδα ποτέ, μήτε ἤκουσα, οὔτε ὁ καϐαλλ2ρης μου δέν μέ ἐδιηγήθη, οὔτε
πιςεύω καί αὐτός νά ἐφαντάσθη τοιούτην τύχην · χίλιοι Διάϐολοι νά σέ
πάρουν διά νά μή σέ βλασφημήσω ὦ ϝοητευτά ϝίγαντα μαλαμπροῦνε, δέν
ἠμπόρεσες νά εὕρες κᾀνένα ἄλλο εἶδος τιμωρίας νά δώσῃς //εἰς αὐταῖς
ταῖς κακοῤῥοίζικαις, καί καλήτερον ἦτον νά ἔκοπτες ταῖς μισαῖς μίταις
τους, ἄν καί νά ἐσυντύχαιναν διά τῆς μίτης, δηλαδή χουχούμικα, παρά
ὁποῦ ταῖς ἔδωσες αὐτά τά γένεια, ὅμως αὐταῖς δέν θέλουν νά ἔχουν ἄσπρα
διά νά πληρώσουν νά ζουρισθοῦν · αὐτό εἶναι ἀληθόν ἀποκρίθη μία ἀπό
ταῖς δώδεκα, καί νά μᾶς πιςεύσῃς πῶς δέν ἔχομεν μαζί νά ζηριςοῦμεν, καί
ἀγκαλά καί μερικαῖς ἀπό λόγου μας ἐμεταχειρίσθηκαν κάποια χνου-

194v. διςικά ἔμπλαςρα, τά ὁποῖα κολῶντας τά εἰς τά γένεια, καί τραϐῶντας εὐ-
θύς μένει τό πρόσωπόν τους παςρεκόν, ὡσάν τό κολοκίθι · ἀμή μετά μίαν
εὐδομάδαν πάλιν εὐγαίνουν, καί ἄν διά μέσον τοῦ σιν3ρ Δόν Κισσότη δέν
εὕρομεν κᾀμμίαν θεραπεῖαν θέλομεν ἀποθάνει μέ αὐτήν τήν γενεάδαν ·
ἐγώ ἄν δέν κάμω τό ῥεμέντιόν σας νά μέ ζηρίσουν τά //γένειά μου εἰς τόν
ἴδιον τόπον ὁποῦ ἐπάθατε τήν καταδίκην · εἶχε συνηφέρει πλέον καί ἡ τρι-
φάλδη καί εἶπεν ὁ ἦχος αὐτῆς τῆς ὑποσχέσεως ὦ ἀνδρικώτατε καϐαλλ2ρη
μέ ἔκαμε καί ἐσυνέφερε εἰς ὅλας μου τάς αἰσθήσεις, καί σέ παρακαλῶ ἐκ
δευτέρου νά βάλῃς τήν χαριτομένην σου ὑπόσχεσιν εἰς πρᾶξην · ἐγώ εἶμαι
ἔτοιμος ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης νά κάμω ὅλον ἐκεῖνο ὁποῦ δύνομαι, καί
ἡ ἄργητα ςέκει εἰς τήν ἀφεντ1 σας · καλά, ὅμως ἀπ’//ἐδώ ἕως εἰς τόν βα-
σίλειον τῆς Κρήτης ἀποκρίθη ἡ Δολόριδα, εἶναι ἄν θέλῃ νά ὑπάγῃ τινάς
διά ξηρᾶς εἰκοσιπέντε χιλιάδες μίλια, εἰδέ διά μέσον τοῦ ἀέρος εἶναι τρεῖς
χιλιάδες καί διακόσια εἰκοσι ἑπτά · πρέπει νά ἠζεύρῃς καί αὐτό, πῶς ὁ μα-
λαμπροῦνος μέ εἶπεν, ὅτι ἄν κατά τύχην ἀπαντηθῶ μέ τόν καϐαλλ2ρην
τόν ἐλευθερωτήν μας, αὐτός τόν ἤθελε ςείλῃ ἕνα ἄλογον, ὁποῦ νά ἠμπο-
ρέσῃ νά τόν ὑπάγῃ διά μέσου τοῦ ἀέρος διότι θέλει νά εἶναι ἐκεῖ//νο τό
ξύλινον ἄλογον ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον ἐκάθουνταν ὁ ἀνδρεῖος πιερές, ὅταν

1067Tachadura por error.
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ἔκλεψε τήν ὡραῖαν μαγγαλόναν,1068 τό ὁποῖον ἄλογον κυϐερνᾶται μέ ἕνα
βίσχιρον, ὁποῦ ἔχει εἰς τό μέτωπον, τό ὁποῖον εἶναι ἀντίς διά χαλινάρι, καί
πετᾶ εἰς τόν ἀέρα μέ τόσην ἐλευθερίαν, ὁποῦ φαίνεται πῶς νά τό πηγαί-
νουν οἱ ἴδιοι Δαίμονες · διά αὐτό τό ἄλογον γράφουν οἱ παλαιοί πῶς νά
τό ἐσύνθεσεν ὁ σοφός μερλίνος, καί τό ἐδάνεισε τόν// σοφόν πιερέ ὁποῦ
ἦτον φίλος του, μέ τό ὁποῖον ἔκαμε πολλά καί μεγάλα ταξίδια, καί ἔκλεψεν
ὡς καθώς τό προείπαμεν1069 τήν ὡραῖαν μαγγαλόναν, καί βάνωντάς την
εἰς τά κάπουλα τοῦ ἀλόγου, ἐπέταξεν εἰς τόν ἀέρα, ἀφίνωντας εἰς μεγά-
λην ἀπορίαν ὅλους ἐκείνους ὁποῦ τόν ἔϐλεπαν κάτω ἀπό τήν γῆν, καί δέν
τό ἐδάνειζεν εἰς ὅλους, παρά εἰς ὅποιους ἤθελεν, ἤ ὁποῖος τόν ἐπλέρωνε,
καί ἀπό τόν μέγαν πιερέ, καί ἐδόθε δέν ἐζεύρωμεν ἄν τό ἐκαϐαλλίκευσε
//τινάς ἔξω ἀπό τόν μαλαμπροῦνον, ὁ ὁποῖος τό ἐπῆρεν ἀπό ἐκεῖ μέ ταῖς
πονηρίαις του καί τό κρατεῖ εἰς τήν ἐξουσίαν του, καί τί μεταχειρίζεται εἰς
τά ταξίδια του ὁποῦ κάμνει κάθε ὀλίγον εἰς διάφορα μέρη τοῦ Κόσμου, καί
σήμερον εὑρίσκεται εἰς τήν φράντζαν, αὔριον εἰς τήν ἀρα-
βίαν, μεθαύριον εἰς τήν μοσχοϐίαν, καί ἀντί μεθαύριον εἰς τό πορτογάλον, 195r.
καί ἡ μεγαλήτερη χάρις αὐτοῦ τοῦ ἀλόγου εἶναι ὅτι μήτε τρώγει, μήτε πίνει,
μήτε κοιμᾶται καί περιπατεῖ εἰς τόν ἀέρα δίχως νά ἔχῃ πτερά, καί ἐκεῖνος
ὁποῦ κάθηται ἐπάνω του, ἠμπορεῖ νά βαςάζῃ εἰς τό χέρι του ἕνα ποτῆρι νε-
ρόν δίχως νά ςάζῃ κᾀμμία ςαλαγματία, ὅσον ἥσυχα, καί ἀτάραχα περιπα-
τεῖ, καί //διά τοῦτο ἀγαποῦσεν ἡ σιν3ρα μαγγόνα1070 νά περιπατῇ ἐπάνω
εἰς αὐτό · ἐγώ δέν πιςεύω νά εὑρίσκεται ἄλλο ἄλογον, εἶπεν ὁ σάντζιος,
νά περιπατῆ μέ περισσότεραν ἀνάπαυσιν καί ἡσυχίαν ἀπό τό ϝομάρι μου,
ἀγκαλά καί δέν πετᾶ · ἐγέλασαν ὅλοι ἀκούωντας τά λόγια τοῦ σάντζιου,
καί ἡ Δολόριδα ἀκολούθησε καί εἶπεν, αὐτό τό ἄλογον (ἀνίσως ὅμως καί
ὁ καλαμπροῦνος θέλει νά δώσῃ τέλος εἰς ταῖς δυςυχίαις μας) πριχοῦ νά
νυκτώσῃ, μέ μισήν// ὥραν πρίν νά βραδ1σῃ θέλει εὑρεθῇ ἐδώ, διότι αὐτός
μέ εἶπε, πῶς τό σημεῖον ὁποῦ θέλει μέ δώσει διά νά γνωρίσω πῶς εὑρέθη ὁ
καϐαλλ2ρης ὁ ἐλευθερωτής μας, ἤθελεν ἦσθαι τό νά μέ ςείλῃ τό ἄλογον,
μέ τό ὁποῖον νά ἠμπορέσω νά ὑπάγω μέ ἀνάπαυσιν, καί ὀγλιγορότητα, καί
πόσοι ἄνθρωποι ἠμποροῦν νά καθήσουν ἐπάνω εἰς αὐτό τό ἄλογον, ἐρώ-
τησεν ὁ σάντζιος, δύω ἀποκρίθη ἡ Δολόριδα, ὁ ἕνας εἰς τήν σέλαν καί ὁ
ἄλλος εἰς τά κάπουλα //καί τό περισσότερον συμβαίνει καί καϐαλλικεύουν
καϐαλλ2ρης, καί ὁπλοφόρος, ὅταν δέν τύχῃ νά κλέψουν κᾀμμίαν κορασί-
δαν · ἐγώ ἀγαποῦσα νά μάθω πῶς τό ὀνομάζουν αὐτό τό ἄλογον, ἐξανα-

1068Pierres de Provenza y la linda Magalona. – 1069En el capítulo 49 se ha tratado el tema de
Pierres y Magalona y la fábula del caballo de madera. – 1070Error, Magalona.
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ρώτησεν ὁ σάντζιος, καλϐιλένιον λαλιγγέρο,1071 τοῦ ὁποίου τό ὄνομα τοῦ
πρέπει μέ τό νά εἶναι ἀπό ξύλον · καλόν εἶναι τό ὄνομά του, λέγει ὁ σάν-
τζιος, ὅμως μέ τί καπίςρι τό κυϐερνοῦν αὐτό τό ἄλογον; αὐτό τό ἐπροεῖπα
ἀποκρίθη ἡ τριφάλδη πῶς εἶναι ἕνα βίσχερον, τό ὁποῖον γυ//ρίζωντάς το ὁ
καϐαλλ2ρης ὁποῦ εὑρίσκεται ἐπάνω του, τό κάμνει καί πετά ὡς καθώς θέ-
λει, ὑψηλά, ἤ χαμηλά · ἐγώ ἀγαποῦσα μόνον νά τό εἰδῶ, εἶπεν ὁ σάντζιος,
ἀμή τό νά συλλογᾶται τινάς πῶς ἐγω θέλω καϐαλλικεύσει ἐπάνω του, ἤ
εἰς τήν σέλαν, αὐτό εἶναι πρᾶγμα τῶν ἀδυνάτων, ἐπειδή καί ἐγώ μετά βίας
ἠμπορῶ νά καϐαλλικεύσω ἐπάνω είς τό ϝομάρι μου, καί ἐπάνω εἰς τό σα-
μάρι του ὁπου εἶναι μαλακώτερον ἀπό τό μετάξι, πόσῳ μᾶλλον νά καθήσω
ἐπάνω εἰς τό ξύλινον //χωρίς μαξιλάρι, ὄχι βεϐαιώτατα αὐτό ἐγώ δέν τό κά-
μνω, καί νά μέ συμπαθήσετε, ὅτι ἐγώ ἔχω κ῎νοῦν νά μή συντροφεύσω τόν
καϐαλλ2ρην εἰς τοιοῦτον μακρυνόν ταξίδι, πόσον μᾶλ-

195v. λον ὁποῦ ἐγώ πιςεύω πῶς δέν θέλω χρησιμεύσει διά τό ζούρισμα αὐτῶν
τῶν γενείων, ὡς καθώς ἐχρησίμευσα διά τήν ἐλευθερίαν τῆς γοητείας τῆς
σιν3ρας μου Δουλτζινέας · ἐσύ εἶσαι καλός ἄνθρωπος καί φίλος ἀποκρίθη
ἡ τριφάλδη, μάλιςα πιςεύω πῶς χορίς τοῦ λόγου σου, δέν κατορθώνομεν
τίποτα · αὐτοῦ σέ ἔχω τώρα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἐγώ θαυμάζω τί ἔχουν
νά κάμουν οἱ ὁπλοφόροι μέ //ταῖς τύχαις τῶν καϐαλλ2ρων [σας]1072 τους,
αὐτή1073 πέρνουν τήν φήμην, καί τιμήν ἐκείνων ὁποῦ ἀποτελοῦν καί ἡμεῖς
οἱ κακοῤῥοίζικοι πέρνομεν τόν κόπον, καί κᾄν νά ἔγραφαν οἱ ἱςορικοί πῶς
ὁ τάδε καϐαλλ2ρης ἀποτέλεσε τήν τάδε τύχην μέ τήν βοήθειαν τοῦ τάδε
ὁπλοφόρου του, δίχως τόν ὁποῖον ἦτον ἀδύνατον νά τήν[ἀπολαύσῃ] ἀπο-
τελέσῃ, τότε ἤθελεν ἔχῃ κάποιαν παρηγορίαν τό πρᾶγμα, ἀμή αὐτοί κά-
θονται καί γράφουν πῶς ὁ Δόν παραλοιπόμενος καϐαλλ2ρης //τῶν τριῶν
ἄςρων, ἐνίκησε τά ἕξι φαντάσματα, καί τόν ὁπλοφόρον του ὁποῦ ἦτον πα-
ρόν μήτε τόν λέγουν, μήτε τόν ὀνομάζουν, ὡσάν νά μήν ἦτον παντελῶς εἰς
τόν Κόσμον · καί μέ φαίνεται πῶς νά μήν εἶναι πρᾶγμα καλῶς καμωμένον,
διά τοῦτο λέγω νά ὑπάγῃ ὁ καϐαλλ2ρης μου μέ ταῖς ὑγιείαις του, καί μέ
ταῖς χαραῖς του, ὅτι ἐγώ θέλω ἀπομείνει ἐδώ μέ τήν σιν3ραν μου τήν Δου-
κέσσαν, καί ἐνδέχεται ὅταν γυρίσῃ, νά εὕρῃ εἰς τήν καλλητέραν ςάσιν τήν
ὑ//πόθεσιν τῆς σιν3ρας Δουλτζινέας, διότι ἔχω κατά νοῦν, ὅταν δέν ἔχω
κᾀμμίαν ὑπηρεσίαν νά κάθωμαι ὀκνηρός, ἀλλά νά κτυποῦμαι ἀπό κᾀμ-
μίαν δύω καμτζικ5ῖς, μέ ὅλα τοῦτα, εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ἐσύ θέλεις ὑπάγῃ
μέ τόν καϐαλλ2ρην σου σάντζιε, ἄν τό καλέσῃ ἡ χρεῖα, διότι θέλουν σέ
παρακαλέσῃ πολλά καί τιμημένα πρόσωπα, ἐπειδή καί δέν θέλουν ἀπομεί-

1071Clavileño el Alígero (en el original) – 1072Tachadura. – 1073Error. αὐτοί.
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νει διά τόν ἐδικόν σου ἀνωφελῆ φόϐον τά πρόσωπα αὐτῶν τῶν σιν3ρων
μέ //ταῖς γενεάδαις, ὅτι βέϐαια θέλει ἦσθαι κακόν πρᾶγμα · ἐγώ σιν3ρα,
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἀνίσως καί αὐτό τό ἔλεος ἦτον νά γένῃ διά κᾀμμίαν
κορασίδαν, ἤ διά κανέναν μικρόν κοριτζάκι, τότε ἤθελα βαλθῇ εἰς κάθε
λογῆς κόπον, ἀμή τό νά κοπιάσω ἐγώ διά νά ἐλευθερωθοῦν οἱ ματρόναις
ἀπό τά γένεια, αὐτό εἶναι ἕνα πρᾶγμα πολλά παράςρατον, καί δέν θέλω
τό κάμη ποτέ, ἄμποτες νά δώσῃ ὁ θεός νά ταῖς εἰδῶ ὅλαις μέ γένεια ἀπό
μικραῖς ἕως μεγάλαις, // ἐγώ τό ἠζεύρω πῶς ἐσύ δέν ταῖς παραγαπᾶς ταῖς
ματρόναις σάντζιε, εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ὅτι ἀποϐλέπεις εἰς τήν γνώμην ἐκεί-
νου τοῦ σπετζ1ρη, καί νά ἠζεύρῃς πῶς εἰς αὐτό ἔχῃς ἄδικον, ἐπειδή καί
ἐγώ
ἔχω [ἄδικον]1074 εἰς τό σπῆτί μου ματρόναις ὁποῦ ἠμποροῦν νά γένουν πα- 196r.
ράδειγμα τῶν ματρόνων · ὁ θεός ἠζεύρει τήν ἀλήθειαν παντός πράγματος,
ἀποκρίθη ἡ Δόνα ῥοδριγέζ, ἡ ὁποῖα ἔςεκε παρόν, καί καλαῖς ἤ κακαῖς, ὡς
καθώς εἴμεσθεν, ὁ θεός ὁποῦ μᾶς ἔπλασε θέλει φροντίζει καί διά λόγου μας
· ἀφήσετέ τα τώρα αὐτά σιν3ρα ῥοδριγέζ, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί ἄς
//κοιτάζωμεν νά βάλωμεν εἰς πρᾶξιν ἐκεῖνα ὁποῦ ὑποσχεθήκαμεν, ὅτι ἐγώ
ἐλπίζω εἰς τόν θεόν, πῶς θέλει ἐτενίζει1075 μέ ἱλαρόν βλέμμα εἰς τάς συμφο-
ράς μας, καί ὁ σάντζιος θέλει ἐκεῖνο ὁποῦ τόν προςάζω ἐγώ, ἄς εἴρχουνταν
μόνον αὐτό τό ἄλογον νά ἐπήγαινα νά ἐσυναπαντούμουν μέ αὐτόν τόν μα-
λαμπρένα, ὅτι ἐγώ πιςεύω πῶε δέν ἤθελεν εὑρεθῇ ζουράφι ὁποῦ μέ τόσην
μεγαλοτάτην εὐκολίαν, νά ζουρίζῃ αὐταῖς ταῖς σιν3ραις, ὡς καθώς τό ἐδι-
κόν μου σπαθί //θέλει ζουρίσει τό κεφάλι καί τούς ὤμους τοῦ μαλαμπρένα,
ὅτι ὁ θεός ὑποφέρη τούς κακούς ὅμως ὄχι διά παντός · ἄχ ὦ ἀνδρικώτατε
καϐαλλ2ρη ἀποκρίθη τότε ἡ Δολόριδα ἄμποτες νά σέ κοιτάζω καί ἐσένα
μέ ἱλαρόν ὀμμάτι, ἄλλα τά ἄςρα τοῦ οὐρανοῦ καί νά δίδουν εἰς τήν καρ-
δίαν σου κάθε λογῆς εὐτυχίαν, καί ἀνδρεῖαν, μέ τό νά εἶση τό σκουτάρι, καί
ἡ ἐπίσκεψις τῶν καταφρονεμένων καί ἐζουθενημένου γένους τῶν ματρό-
νων, ὁποῦ νά ἔχῃ τό ἀνάθε//μα ἐκείνη ἡ σιαυράτα ὁποῦ εἰς τό ἄνθος τῆς
ἡλικίας της δέν ἠθέλησε νά γίνῃ καλογρηά, ἀλλά ἔγινε ματρόνα, καί ἐςάθη
ἡ ἀρχή αὐτοῦ τοῦ ἐπαγγέλματος · ἀλοίμονον εἰς τοῦ λόγου μας ὅτι ἀν καί
ἐκαταγόμασθεν ἀπό τό γένος τοῦ Ἕκτορος τοῦ τρωαδίτου, μέ ὅλον τοῦτο,
ᾑ Κυρίες μας θέλουν μᾶς κράζει μέ τό πρέ1076 καί με τό ἐσύ · ἀνίσως καί
ἤζευραν πῶς θέλομεν χρηματίσει καί βασίλισσαις · ὦ γίγαντα μαλαμπρένε
ὁποῦ ἀγκαλά καί νά εἶσαι γοη̈τευτής πιςεύω βεϐαιώ//τατα πῶς ςέκεσαι εἰς
τόν λόγον σου · ςέιλε με τό ὀγλιγωρότερον αὐτό τό ἄλογον διά νά πάρῃ τέ-

1074Tachadura. – 1075Νο se lee bien. – 1076μέ τό μπρε.
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λος ἡ συμφορά μας · ἡ τριφάλδι τό εἶπεν αὐτό τόσον [φανερά]1077 θλιϐερά
ὁποῦ ἔκαμε καί ἐδάκρυσεν οἱ περιεςῶται, παρομοίως καί ὁ σάντζιος ἔϐαλε
κατά νοῦν νά ὑπάγῃ μαζῆ μέ τόν καϐαλλ2ρην του, ἄν καί νά ἐπῆγαινεν
ἕως εἰς τά ἔσχατα μέρη τοῦ Κόσμου.1078

196v. Κεφάλαιον μα:ον

Ὁποῦ διηγεῖται διά τό ξυλάλογον, καί τό τέλος αὐ-
τῆς τῆς μεγάλης τύχης

Παρῆλθε πλέον καί ἡ μεγάλη ἡμέρα, καί ἔφθασεν ἡ νύκτα καί ἡ διορισμένη
ὥρα ὅποῦ ἔμελλε νά ἔλθῃ τό περίφημον ξυλάλογον, τοῦ ὁποίου ἡ ἀργο-
πορία ἐπροξενοῦσε μεγάλην ἀδυμονίαν εἰς τόν Δόν Κισσότην, ὑπολαμβά-
νωντας πῶς ἐπειδή καί ὁ μαλαμπρόνος ἔκαμεν ἄργητα εἰς τό νά τό ςείλῃ,
ἤ νά μήν εἶναι αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης διά τόν ὁποῖον ἦτον φυλαγμένη ἐκεῖ
ἡ τύχη, // ἤ πῶς ὁ μαλαμπρόνος νά μήν ἐτολμοῦσε νά εὔγῃ εἰς μονομαχίαν
μέ αὐτόν · ἀμή τήν ὥραν ὁποῦ αὐτός ἐσυλλογοῦνταν αὐτά, εἶδαν ἄξαφνα
πῶς ἐμβῆκαν εἰς τό περιϐόλι τέσαρες σάτηροι ἐνδυμένοι μέ πράσινα μικρό-
φυλλα, καί ἀπάνω εἰς τούς ὥμους τους ἕνα μεγάλον ξυλάλογον καί βάνων-
τάς το κατά γῆς ἕνας ἀπό αὐτούς εἶπεν, ἄς καϐαλλικεύσῃ ἀπάνω εἰς αὐτό
ὅποιος τολμᾶ καί ἔχει καρδίαν · ὁ σάντζιος ἀποκρίθη καί εἶπεν ἐγώ δέν
καϐαλλικεύω ἐπειδή καί μήτε ἔχω καρ// δίαν μήτε εἶμαι καϐαλλ2ρης, ἀμή
ὁ σάτηρος ἀκολούθησε λέγωντας, καί ὀπίσω ἄς καϐαλλικεύσῃ ὁ ὁπλοφό-
ρος του ἀνίσως καί ἔχῃ, ὅτι τόν προσκαλεῖ εἰς τήν μονομαχίαν ὁ ἀνδρεῖος
μαλαμπροῦνος, τοῦ ὁποίου τό σπαθί ἀνίσως καί δέν βλάψῃ αὐτόν τόν κα-
βαλλ2ρην ὁποῦ θέλει καϐαλλικεύσῃ εἰς αὐτό τό ἄλογον, βεϐαιώτατα δέν
θέλει τό βλάψει ποτέ κᾀνένα ἄλλον σπαθί, μήτε ἄλλον κᾀνένα πρᾶγμα,
καί δέν κάμνει χρεῖα ἄλλο τίποτα παρά νά γυρίσῃ αὐτό τό βίσχι //ρον ὅτι
αὐτό θέλει τόν ὑπάγη εἰς τόν τόπον ὁποῦ ςέκει καί τόν καρτερεῖ ὁ μαλαμ-
προῦνος, ἀμή διά νά μήν τόν προξενήσῃ ζάλην τοῦ κεφαλίου τό ὕψος τῆς
ὁδοῦ, πρέπει νά κλείσῃ τά ὀμμάτιά του ἕως ὁποῦ νά χιλιμιδρίσῃ τό ἄλο-
γον, τό ὁποῖον θέλει ἦσθαι διά σημεῖον πῶς ἔφθασεν εἰς τόν διορισμένον
τόπον, λέγωντας αὐτό ἄφησαν τό ξυλάλογον καί ἐγύρισαν ἀπό τήν ἴδιαν

1077Tachadura por error. – 1078Termina el capítulo con la señal acostumbrada, tres líneas antes
del final de la página.
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ςράταν ὁποῦ εἶχαν ἔλθη · ἡ Δολόριδα εὐθύς ὁποῦ εἶδε τό ἄλογον, σχεδόν
δακρύζουσα εἶπεν πρός
τόν Δόν Κισσότην, ϝενναῖε καϐαλλ2ρη αἱ ὑποσχέσεις τοῦ μαλαμπροῦν1079 197r.
ἐςάθησαν ἀληθεῖς, τό ἄλογον ἦλθε, τά γενειά μας μακρύνουν, σέ παρακα-
λῶμεν σῶσον καί ἐλέησον, ὅτι τώρα δέν λείπει ἄλλο, παρά νά καϐαλλικεύ-
σῃς ἡ άφεντ1 σου ἀπάνω μέ τόν ὁπλοφόρον σου, καί νά κάμῃς εὐτυχι-
σμένην ἀρχήν εἰς τό ταξίδι μας · ἐγώ θέλω τό κάμη μέ καλήν μου καρδίαν
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσό//της, καί διά νά γνωρίσετε τήν μεγάλην ἀγάπην, καί
ἐπιθυμίαν ὁποῦ ἔχω εἰς τό νά σας λυτρώσω, δέν θέλω νά κάμω κᾀμμίαν ἄρ-
γηταν εἰς τό νά βάλλω τά μαχμούζιά μου, ἤ νά πάρω κᾀνένα μαζιλάρι νά
βάλλω ἀποκάτω μου · ἐγώ δέν θέλω τό κάμη μήτε μέ κακήν μήτε μέ καλήν
μου καρδίαν εἶπεν ὁ σάντζιος, καί ἀνίσως καί αύτή ἡ ὑπόθεσις δέν πέρ-
νει τέλος χωρίς ὁπλοφόρον, ἠμπορεῖ ὁ καϐαλλ2ρης μου νά εὕρῃ κᾀνέναν
ἄλλον νά πάρῃ μαζῆ του, ὅτι ἐγώ δέν εἶμαι ςρίγλα ὁ//ποῦ νά ἀγαπῶ νά πε-
ριπατῶ διά μέσου τοῦ ἀέρος, καί ἄν τό μάθουν οἱ ὑπήκοοι μου τί θέλουν
εἰπῆ ἀκούωντάς πῶς ὁ ϝγοϐερνατόρος τους περιπατεῖ ἀπάνω εἰς τούς ἀνέ-
μους, καί μάλιςα ὁποῦ εἶναι τρεῖς χιλιάδες, καί τόσα μίλια ἀπό ἐδώ ἕως τήν
Κρήτην · ἀμή ἀνίσως καί κουρασθῇ τό ἄλογον, ἤ κακίσει ὁ ϝίγαντας, τότε
τί κάμνομεν; πιςεύω πῶς δέν θέλομεν ἠμπορέσει νά γυρίσωμεν ἔως πέντε
χρόνους, καί τότε δέν θέλω εὕρη ϝγοϐέρνα, ἤ ταϐέρνα ὁποῦ νά μέ γνωρί-
σουν, καί ἐπειδή εἰς τό νά //πέρνῃ τινάς, δέν πρέπει νά εἶναι ὀκνηρός, πα-
ρακαλῶ τήν γενεάδαν σας νά μέ συμπαθήσετε, ὅτι ἐγώ εὑρίσκομαι πολλά
καλά εἰς αὐτό τό σπῆτι, εἰς τό ὁποῖον μέ κάμνουν τόσαις περιποίησες, καί
ἀπό τόν νοικοκύρην τοῦ σπητίου ἐλπίζω μεγάλην καλοσύνην ὁποῦ θέλει
νά μέ κάμῃ μεγάλον ϝγοϐερνατόρον, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ Δοῦκας,
φίλε σάντζιε τό ϝγοϐέρνον ὁποῦ σέ ὑποσχέθηκα, δέν φεύγει ἀπό τόν τόπον
του, καί εἰς ὅ,τι καιρόν ἔλθῃς θέ//λεις τό εὕρῃ ἕτοιμον, μόνον ἄκουσε τόν
λόγον μου, καί πήγαινε μέ τόν καϐαλλ2ρην σου νά τελειώσετε αὐτήν τήν
τύχην, καί ἄν γυρίςῃς μέ τό ξυλάλογον, καί ἄν ςάθῇ ἐναντία ἡ τύχη σου
καί σέ κάμῃ καί γυρίσεις πεζός, πάντοτε θέλεις εὕρη τό γγοϐέρνο1080 σου
εἰς τόν τόπον, καί τούς ὑπηκόους σου μέ τήν ἴδια ἐπιθυμίαν ὁποῦ εἶχαν
πάντοτε εἰς τό νά σέ δεχθοῦν διά ϝγοϐερνατόρον τους · ὁμοίως καί ἡ θέ-
λησίς μου θέλει εἶσθαι ἡ αὐτή, καί μήν ἀμφιϐάλλεις πλέον εἰς αὐτήν τήν
ἀλήθειαν// ὅτι κάμνεις μεγάλον ἄδικον εἰς τή ἐπιθυμίαν ὁποῦ ἔχω νά σέ
δουλεύσω · φθάνει πλέον,
σιν3ρε παρακαλῶσε εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅτι ἐγώ εἶμαι ἕνας παραμικρός ὁ- 197v.

1079Mambrino. – 1080γγοϐέρνο / ϝγοϐέρνο.
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πλοφόρος, εἰς τόν ὁποῖον δέν πρέπει νά γίνωνται τόσαις πολλαῖς τζερεμό-
νιαις, καί ἄς καϐαλλικεύσει ὁ καϐαλλ2ρης μου, καί ἄς δέσουν καί ἐμένα
τά ὀμμάτιά μου, ὅτι θέλω παραδώσει τοῦ λόγου μου εἰς τόν θεόν, καί θέλω
προσκαλεῖ τούς ἀγγέλους εἰς βοήθειάν μου · αὐτό ἠμπορεῖς νά τό κάμῃς
σάντζιε, ἀποκρίθη ἡ Δολόριδα ὄ//χι μόνον ἐδώ κάτω εἰς τήν γῆν, ἀλλά καί
ὅταν ἀνέϐῃς εἰς τό ὕψος καί νά προσκαλῇς ὅποιον θέλεις εἰς βοήθειάν
σου, ὅτι ὁ μαλαμπροῦνος, ἀγκαλά καί νά εἶναι γοητευτής, ὅμως εἶναι χρι-
ςιανός, καί κάμνει ταῖς γοητεῖαις του μέ μεγάλην ςόχασιν, καί φρονιμάδαν
· ἄς εἶναι ὅ, τι καί ἄν εἶναι, εἶπεν ὁ σάντζιος, παρακαλῶ τό θεόν καί τήν
ἁγίαν τριάδαν νά εἶναι εἰς βοήθειάν μου · ἀπό τόν καιρόν ὁποῦ μᾶς ἐσυ-
νέϐη ἡ ἀξιόπιςος τύχη τῶν δολαπίων, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, δέν εἶδα ποτέ
τόν σάντζιον μέ// τόσον φόϐον ὡσάν καί τώρα, καί ἄν ἐγώ ἤθελα ἦσθαι
κᾀνένας ἀπό ἐκείνους ὁποῦ ἀποϐλέπουν εἰς τά μαντεῖα, βεϐαιώτα1081 ἡ
μικροψυχία του ἤθελε προξενήσῃ κατιτί φόϐον, ἀμή ἔλα ἐδώ σάντζιε (καί
γυρίζωντας προς τούς ἄλλους τούς παρεςτῶτας εἶπε) νά μέ συμπαθῆσετε
σινι3ρες, ὅτι θέλω νά εἰπῶ τόν σάντζιον δύω τρία λόγια, καί παραμερίζων-
τας ἀνάμεσα εἰς κάποια δένδρα ἐκείνου τοῦ περιϐολίου, τόν ἔπ5σεν ἀπό
τά δύω χέρια, καί τοῦ εἶπεν · ἐσύ βλέπεις ἀδελφέ σάντζιε τό μα//κρύ ταξίδι
ὁποῦ ἔχομεν νά κάμωμεν, καί ὁ θεός τό γινώσκει πότε θέλομεν γυρίσει, καί
διά τοῦτο ἀγαποῦσα νά ἐπήγαινες μίαν ὥραν εἰς τήν κάμεράν σου, καί νά
καμωθῇς πῶς γυρεύεις κᾀνένα ἀναγκαῖον πρᾶγμα διά τήν ςράταν, καί ἐν
ταυτῷ νά κτυπηθῇς ὄχι πολλαῖς, μόνον πεντακόσιαις καμεζικαῖς ἀπό ταῖς
τρεῖς χιλιάδες τριακόσιαις ὁποῦ εἶσαι χρεώςης νά λάϐῃς ὅτι πᾶσα ἀρχή
πράγματος ἐςί τό ἥμισυ τοῦ παντός · νά μέ συμπαθήσῃ ἡ ἀφεντ1 σου εἶ-
πεν// ὁ σάντζιος ὅτι ὡς καθώς βλέπω εὐγῆκες ἀπό τά μυαλά σου, τῶρα
ὁποῦ θέλω νά κινήσω καί θέλω νά καθήσω ἐπάνω είς τά σανίδια μέ λέγεις
νά δείρω τό κορμί μου, νά μέ πιστεύσῃς σιν3ρε πῶς εἰς αὐτό ἔχεις ἄδικον,
κοίταζε νά πηγαίνωμεν τό ὀγλιγωρότερον, νά τελειώσωμεν αὐτήν τήν τύ-
χην, καί ὅταν γυρίσωμεν θέλω σέ εὐαρεςήσῃ εἰς ὅλα · εὐχαριςώσε σάντζιε
μου, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης διά αὐτήν τήν ὑπόσχεσιν, καί πιςεύω πῶς
θέλεις τήν βάλλῃ εἰς //πρᾶξιν καί θέλεις ςαθῇ εἰς τόν λόγον σου, ἀγκαλά
καί νά εἶσαι ἄγνωςος, ἐγώ δέν εἶμαι αὔ-

198r. γουστoς,1082 μήτε σεπτέμβριος, εἶπεν ὁσάντζιος, ὅμως ἄν καί νά ἤμουν, πά-
λιν ἔςεκα εἰς τόν λόγον μου, καί μέ αὐτό ἐπῆγαν νά καϐαλλικεύσουν ἐπάνω
εἰς τό ἄλογον, καί εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης τοῦ σάντζιου · σφάλισε τά ὁμμάτιά
σου, καί καϐαλλίκευσε, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ςέλει καί μᾶς κράζει ἀπό τοιού-

1081Error, βεϐαιώτατα – 1082Juego de palabras ἄγνωςος / αὔγουστος.
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τους μακρινούς τόπους, δέν θέλει τό κάμνῃ διά νά μᾶς ἀπατήσῃ διά τήν
ὀλίγην //δόξαν ὁποῦ ἠμπορεῖ νά ἀπολαύσῃ ἀπατῶντας ἐκεῖνον ὁποῦ ἐμ-
πιςεύεται εἰς αὐτόν · καϐαλλίκε πρῶτον ἡ ἀφεντ1 σου τοῦ ἀποκρίθη ὁ
σάντζιος, ὅτι ἡ ἀφεντ1 σου θέλεις νά καθήσῃς εἰς τήν σέλαν, εἰδέ ἐγώ
ὁποῦ ἔχω νά καϐαλλικεύσω εἰς τά κάπουλα θέλω καϐαλλικεύσῃ κατόπι·
ἔτζι εἶναι ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί εὐγάζωντας τό μανδῆλι του ἀπό
τήν τζέπην του, εἶπε πρός τήν Δο[ρο]λόριδα1083 νά τοῦ δέσῃ πολλά σφι-
κτά τά ὀμμάτιά του, καί πέρνουσε αὐτή τό μανδῆλι// ἀπό τά χέρια του,
ἔδεσε πολλά σφικτά τά ὀμμάτια του, καί μετά ταῦτα εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
ἐνθυμοῦμαι νά ἐδιάϐασα εἰς τόν Βιργίλιον διά τήν αἰχμαλωσίαν τῆς τρῳ-
άδος πῶς νά ἐςάθη ἕνα ξύλινον ἄλογον, τό ὁποῖον το ἐκατασκεύασαν οἱ
Ἕλληνες, αί ἔπειτα ἐκρύφθηκαν μέσα ἄνθρωποι ἁρματωμένοι, οἱ ὁποῖοι
ἐςάθηκαν αἰτία τοῦ ἀφανισμοῦ τῆς τρῳάδος, καί διά τοῦτο εἶναι πρέπον
νά ἰδῶ πρῶτα τί εἶναι μέσα εἰς αὐτό τό ἄλογον · αὐτό μήτε // νά τό βάλ-
λῃς εἰς τόν νοῦν σου εἶπεν ἡ Δολόριδα ὅτι ἐγώ γίνομαι ἐγκυήτρια διά αὐτό
τό πρᾶγμα, καί ἠζεύρω πῶς Ὁ μαλαμπροῦνος, δέν εἶναι κακότροπος καί
δόλιος ἄνθρωπος, ὁ Δόν Κισσότης δέν ἠθέλησε νά ἀποκριθῆ πλέον, φο-
βούμενος μήπως καί εἶποῦν πῶς τά λέγει ἀπό τόν φόϐον του, καί παρευ-
θύς ἐκαϐαλλίκευσεν εἰς τό ζύλινον ἄλλογον1084,τοῦ ὁποίου ἡ σέλα, μέ τό
νά μήν εἶχε σκάλαις, καί μέ τό νά εἶχε τά ποδάριά του κρεμασμένα, δέν
ὁμοίαζεν ἄλλο, //παρά ἕνα προσωπείον, ὡσάν νά ἦτον ἀπό τίποτα τζόχαν
κατασκευασμένον, ἐπῆγε κατόπι ὁ σάντζιος, καί ἐκαϐαλλίκευσεν εἰς τά
κάπουλα τοῦ ἀλόγου, καί βλέπωντας πῶς ἦτον πολλά σκληρόν τό σανίδι,
ἐπαρακάλεσε τόν Δοῦκαν νά τοῦ κάμῃ τήν χάριν ἄν ἦτον μόδος, καί νά
τοῦ δώσῃ κᾀνένα μαζιλαράκι, διότι τά κάπουλα ἐκείνου τοῦ ἀλόγου ἐφαί-
νουνταν νά εἶναι περισσότερον ἀπό μάρμαρον, παρά ἀπό σανίδι · εἰς αὐτό
ἀποκρίθη ἡ τριφάλδη
πῶς τό ξυλάλογον δέν ἐδέχουνταν τοιαῦτα πράγματα, ὅμως ἀνίσως καί 198v.
ἤθελε νά κάθεται μέ ἀνάπαυσιν, νά καθίσῃ ὡς κάθονται αἱ γυναῖκες μέ
τά δύω ποδάρια ἀπό τό ἕνα μέρος, τό ὁποῖον εὐθύς τό ἔκαμεν ὁ σάντζιος,
καί ἀποχαιρετῶντας ὅλους, τούς ἄφησε καί τόν ἔδεσαν τά ὀμμάτιά του,
καί κρατῶντας τα ὀλίγην ὥραν δεμένα, ἐτράϐηξεν ἐν ταυτῷ τό πανί κάτω,
//καί γυρίζωντας πρός ἐκείνους ὁποῦ ἔςεκαν εἰς τό περιϐόλι, εἶπε δακρύ-
ζωντας ἀπό τά ὀμμάτιά του · παρακαλῶ σας σιν3ροι νά εἰπῆτε ἀπό ἕνα
πάτηρ ἡμῶν, καί ἀπό ἕνα θεοτόκε παρθένα, διά νά μέ λυτρώσῃ ὁ θεός, καί
ἡ παναγία ἡ Δέσποινα ἀπό αὐτόν τόν κίνδυνον· προς τόν ὁποῖον ἀποκρίθη

1083Tachadura. – 1084Sic.
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ὁ Δόν Κισσότης, καί εἶπε, τί εἶναι αὐτά ὁποῦ λέγεις ἐσύ κακέ ἄνθρωπε, μή
νά θέ1085 νά σέ κρεμάσουν, ἤ νά εὑρίσκεσαι εἰς τήν τελευταῖαν ἀναπνοήν
τῆς ζωῆς σου ὁποῦ //λέγεις νά προσευχηθοῦν διά λόγου σου · ἐσύ εὑρίσκε-
σαι καί κάθεσαι εἰς τό ἴδιον τόπον ὁποῦ ἐκάθησεν ἡ ὡραῖα μαγκαλόνα, ἡ
ὁποῖα ὅταν ἐκατέϐη ἀπό αὐτόν τόν τόπον δέν ἔπαθε κᾀνένα κακόν, ἀλλά
ἔγινε βασίλισσα τῆς φράντζας · δέσε δέσε τά ὀμμάτιά σου, καί ἄφησε αὐ-
τόν τόν φόϐον εἰς ἕνα μέρος, ἄς μέ δέσουν ἀπεκρίθη1086 ὁ σάντζιος, καί
ἀφ’οὗ τοῦ τά ἔδεσαν, βλέπωντας ὁ Δόν Κισσότης πῶς εἶναι ἔτοιμος, καί
ἐκαλοκάθησεν καί οἱ δύω //τους εἰς τό ξυλάλογον ἐπάνω, καί ψιλαφίζων-
τας τό βίσχιρον, εὐθύς ὁποῦ τό ἔγγυζεν, ὅλαις ᾑ ματρόναις, καί ὅσοι ἔςεκαν
παρόν, ἄρχησαν νά φωνάζουν λέγωντας ὁ θεός νά σέ δώσῃ καλόν κατευό-
διον ἀνδρεῖε καϐαλλ2ρη, ὁ θεός νά εἶναι μαζῆ σας, νά ὁποῦ ἀρχήσετε νά
ὑψώνεσθαι εἰς τόν ἀέρα · πρόσεχε καλά σάντζιε νά μή κατακυλίσῃς καί πέ-
σῃς, ὅτι θέλει εἶσθαι χειρότερον τό πέσιμον τό ἐδικόν σου ἀπό ἐκείνου τοῦ
ἀποκότου παιδίου, ὁποῦ ἠθέ//λησε νά καϐαλλικεύσῃ εἰς τήν ἄμαξαν τοῦ
πατρός του ἡλίου · ὁ σάντζιος ἄκουσεν αὐταῖς ταῖς φωναῖς, καί σφικτο-
αγγαλιάζωντας τόν καϐαλλ2ρην του ἀπό τήν μέσην, εἶπεν, αὐτοί λέγουν
σιν3ρε πῶς ἡμεῖς νά ἀνεϐήκαμεν εἰς τό ὕψος, καί ᾑ φωναῖς τους ἀκούον-
ται τόσον πολλά ὡσάν νά ἐσυντύχαιναν εἰς τό πλάγι μας· μήν ἀποϐλέπεις
εἰς αὐτό σάντζιε ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, διότι μέ τό νά εἶναι αὐτά τά
πράγματα ὑπέρ τήν φύσιν θέλεις ἰδῇ, καί θέλεις ἀ

199r. κούσει χίλια μίλια, ὅ,τι καί ἄν θέλῃς, καί μέ παρασφίγκεις, νά μή μέ κάμῃς
καί πέσω, θαυμάζομαι τί μεγάλον φόϐον ἔχεις σάντζιε καί ἀπό τί ξυπάζε-
σαι τόσον; ὅτι ἐγώ ἠμπορώ νά ὠμώσω πῶς νά μήν ἐκαϐαλλίκευσα ποτέ
μου εἰς κᾀνένα ἄλογον ὁποῦ νά εἶχε περιπατησίαν πλέον ἥσυχην, καί ἀτά-
ραχον ἀπό αὐτό, ὁποῦ φαίνεται πῶς νά ςέκῃ εἰς τόν τόπον //· ἀποδίωζε
φίλε αὐτήν τήν δειλίαν, ὅτι ἡ δουλία μας πηγαίνει καλά, καί ὁ ἀέρας εἶναι
εἰς βοήθειάν μας · αὐτό εἶναι ἀληθέςατον εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅτι ἀπό αὐτό τό
πλάγη φυσᾶ ἕνας ἀέρας τόσον δυνατά ὁποῦ φαίνεται πῶς νά μέ φυσοῦν
μέ χίλιαις φυσοῦναις, καί ἔτζι ἦτον τῇ ἀληθείᾳ, ὅτι ἕνας ἀπό τούς ὑπερέτες
τοῦ Δοῦκα, ἔςεκε καί τόν ἐφυσοῦσε μέ μίαν μεγαλοτάτην φυσοῦναν · ἀκού-
ωντας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης ἐγύρισε καί εἶπεν, χωρίς ἄλλο σάντζιε ἡμεῖς
θέλει φθάσα//μεν εἰς τό δεύτερον μέρος τοῦ ἀέρος εἰς τό ὁποῖον γίνεται τό
χαλάζι, τό χιόνι, αἱ βρονταί, καί ἀςραπαί, καί εἰς τό τρίτον κλῆμα γίνονται
ᾑ σαΐταις, καί ἄν ὑψωθοῦμεν ἀκόμη παράνω, θέλομεν φθάσει εἰς τό κλίμα
τοῦ πῦρός, καί δέν ἠζεύρω πῶς νά γυρίσω αὐτό τό βίσχιρον διά νά μήν

1085θε / θέλουν. – 1086En general ἀποκρίθη, no ἀπεκρίθη.
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ἀναϐοῦμεν πολλά ὑψηλά, καί καῶμεν · ἐπάνω εἰς αὐτό ἄναψαν ἀποκάτω
κάποια ςουπ1, καί τά ἐκρατοῦσαν σιμά εἰς τά πρόσωπά τους, καί νιώθων-
τας ὁ σάντζιος τήν ζέ//ςην εἶπεν, νά μήν μέ λυτρώσει ὁ θεός ἀπό αὐτόν τόν
κίνδυνον, ἄν ἡμεῖς δέν ἐφθάσαμεν εἰς τόν τόπον τοῦ πυρός, διότι βλέπω
πῶς τό ἕνα μέρος τῶν γενείων μου ἐτζουρουφλίσθηκεν, καί θέλω νά λύσω
τά ὀμμάτιά μου νά ἰδῶ εἰς τί μέρος εὑρισκόμεσθεν, μήν τό κάμῃς αὐτό ἀπο-
κρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐνθυμήσου τό ἀληθινόν συμβεϐηκός τοῦ Δοτόρ
τοράλϐα, τόν ὁποῖον τόν ἐπῆραν οἱ διάϐολοι καί [τόν1087] ἐπῆγαν εἰς τήν
ῥώμην εἰς δώδεκα ὥραις// διά μέσου τοῦ ἀέρος καί καϐαλλάρης ἐπάνω εἰς
ἕνα καλάμι, καί εἶδε τόν θάνατον τοῦ προμπόνε, καί μετά ταῦτα τό ταχύ
ἐγύρισεν ὀπίσω εἰς τόν τόπον του, καί ἐδιηγήθη ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχεν ἰδῇ, καί
εἶπε παρομοίως πῶς ὅταν ἐπεριπατοῦσεν εἰς τήν ςράταν, ὁ διάϐολος τόν
ἐπρόσταξε νά ἀνοίξῃ τά ὀμμάτια του, καί τά ἄνοιξε, καί εἶδε τοῦ λόγου
του τόσον σιμά εἰς τήν σελήνην, ὁποῦ σχεδόν τήν ἔφτανε νά τήν π1σῃ μέ
τό χέρι, καί πῶς δέν ἐτόλμησε νά κοιτάζῃ κάτω, φοϐού-
μενος μήπως καί ζαλισθῆ τό κεφάλι του, εἰς τρόπον ὁποῦ σάντζιε δέν κά- 199v.
μνει χρεῖα νά λύσωμεν ἡμεῖς τά μάτ5 μας, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ μᾶς ἐπῆραν
ἐπάνω εἰς τήν ὑπόσχεσίν του θέλει δώσει λογαριασμόν διά λόγου μας, καί
ἴσως νά ἀνεϐαίνωμεν εἰς τό ὕψος διά νά κατέϐωμεν ὀγλίγωρα εἰς τόν βασί-
λειον τῆς Κρῆτης, καί ἀγκαλά καί νά μᾶς φαίνεται πῶς νά μήν εἶναι μισή
ὥρα, ἀφ’οὗ ἐμισεύσαμεν ἀπό τό περιϐό//λι, ὅμως πίςευσε πῶς ἐπήραμεν
πολύ διάςημα · ἐγώ δέν ἠζεύρω πόση ὥρα νά εἶναι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,
τοῦτο μόνον ἠζεύρω πῶς ἄν ἡ σιν3ρα μαγκαλόνα εὐαρεστήθηκε, καί ἐκά-
θησεν ἐπάνω εἰς αὐτό τό ἄλογον δέν θέλει νά ἦτον τά κρέατά της πολλά
χαϊδεμένα · ὅλα αὐτά τά λόγια ὁποῦ ἐσυντύχαιναν οἱ δύω ἀνδρεῖοι τά
ἄκουαν ὁ Δοῦκας, καί ἡ Δουκέσσα, καί ὁλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον εἰς τό πε-
ριϐόλι, καί θέλωντας νά τελειώσουν αὐτήν τήν παράξενην, καί καλῶς κα-
τασκευασμένην μηχανήν, ἔδω//σαν φωτ1ν εἰς τήν οὐράν τοῦ ξυλαλόγου,
τό ὁποῖον ἦτον γεμάτον μέσα φυσέκ5, καί πέρνωντας φωτ1ν ἐπέταξε μέ
μίαν θαυμαςήν τέχνην εἰς τόν ἀέρα κάμνωντας μεγάλον κτύπον καί ταρα-
χήν ἐκεῖνα τάφυσέκ5, ἐκομματ1σθη τό ἄλογον καί ἔπεσε κάτω ὁΔόνΚισ-
σότης, καί ὁ σάντζιος σχεδόν μισοκαμμένοι, εἶχαν μισεύσει ὅλαις ἐκεῖναις
ᾑ ματρόναις, ὁμοῦ καί ἡ τριφάλδι καί οἱ ἐπίλοιποι ὁποῦ εἶχαν μείνη στό πε-
ριϐόλι εἶχαν ζαπλωθῇ εἰς τήν γῆν //ὀλιγοθυμισμένοι · ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ
σάντζιος εἶχαν συκωθῆ ὤντας σχεδόν συντριμμένα [τά κόκκαλά τους1088]
τά πλευρά τους, καί κοιτάζωντας ἔνθεν κᾀκείθεν, ἔμειναν ἐκςατικοί, βλέ-

1087Añadido en el interlineado superior. – 1088Tachadura por error.
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πωντας τοῦ λόγου τους εἰς τό ἴδιον περιϐόλι ἀπό τόν ὁποῖον εἶχαν μισεύσῃ,
καί ἐθαύμασαν περισσότερον, βλέπωντας τόσους ἀνθρώπους ἐζαπλωμέ-
νους κατά γῆς, μάλιςα ὅταν εἶδαν εἰς μίαν ἀγκωνήν τοῦ περιϐολίου ἕνα
μεγάλον κοντάρι καρφωμένον εἰς τήν ϝῆν, καί ἐπάνω εἰς τήν κο//ρυφήν
ἦτον μία κόλα ἄσπρον χαρτί σκλιϐωμένον, καί ἦτον δεμένη εἰς τήν ἄκρην
τοῦ κονταρίου μέ πράσινον γαϊτάνι, καί εἰς τό χαρτί ἦτον κάποια μεγάλα
καί χρυσά γράμματα ὁποῦ ἐδιαλάμβαναν αὐτά τά ἀκόλουθα λόγια· 1089

Ὁ ἔκλαμπρος καϐαλλ2ρης Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας ἀπετέλεσε τήν τύ-
χην τῆς κοντίσσας τριφάλδι ἐπωνομαζομένης ἡ ματρόνα Δολόριδα, μόνον
μέ τό νά τήν ἐδοκίμασεν1090 ὁ μαλαμ-

200r. προῦνος ἔμεινε πληροφορημένος, καί εὐαρεςημένος, ᾑ ματρόναις ἐγλύτω-
σαν ἀπό τήν γενειάδαν, καί ἔμειναν ὡς καί τό πρότερον, οἱ βασιλεῖς δη-
λαδή ὁ Δόν Κλαϐίσιος, καί ἡ αντονομασία,1091 ἔλαϐαν τό πρότερόν τους
κάλλος, καί ἦλθαν εἰς τήν πρώτην τούς ςάσιν καί ὅταν ὁ ὁπλοφόρος θέ-
λει κτυπηθῇ ταῖς ξυλ5ῖς ὁποῦ ὑποσχέθη νά λάϐῃ, τότε ἡ ἄσπρη περιςερά
θέλει ἐλευθερω//θῆ ἀπό τά ὀνύχια τῶν φθοροποιῶν Ἱερακίων· 1092

Διαϐάζωντας λοιπόν Ὁ Δόν Κισσότης τά ϝράμματα ἐκατάλαϐε πῶς ἐδιη-
γοῦνταν διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Δουλτζινέας, καί εὐχαριςῶντας ἀπείρως
τόν οὐρανόν διά τό μεγάλον κατόρθωμα ὁποῦ ἐτελείωσε μέ τόσον ὀλίγον
κίνδυνον, ἐπῆγεν ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα, τούς ὁποί-
ους τούς εὗραν ὀλιγοθυμισμένους, καί π1νωντας τόν Δοῦκαν ἀπό τό χέρι,
εἶ//πε, κάμε καλήν καρδίαν ὅτι αὐτά δέν εἶναι τίποτα, ἡ τύχη ἐπῆρε τέλος δί-
χως κᾀμμίαν βλάϐην, ὡς καθώς φαίνεται καθαρά ἀπό τά λόγια ὁποῦ εἶναι
γραμμένα εἰς ἐκεῖνο τό χαρτί ὁ Δοῦκας ἄρχησε νά συνηφέρῃ, καί νά ἐξυ-
πνᾷὡσάν νά ἐκοιμοῦνταν εἰς ὕπνον βαθύ, παρομοίως καί ἡ Δουκέσσα, καί
ἐκεῖνοι ὁποῦ εὑρίσκουνταν εἰς τό περιϐόλι κάμνωντας τοιαῦτα σχήματα
θαυμασμοῦ, καί ἐκςάσεως, ὁποῦ ἔδειχναν πῶς νά τούς ἐσυνέϐη ἀληθινόν
τό πε//ριγέλοιον, ὁποῦ τόσον ἐπιτήδεια ἤζευραν καί ἐπροσποιοῦνταν · ὁ
Δοῦκας διάϐασε τά γράμματα, καί τελειώνωντας τά ἔτρεξε καί ἀγκάλ5σε
τόν Δόν Κισσότην, λέγωντάς τον δέν πιςεύω νά ἐςάθη, ἤ νά εὑρίσκεται ἀν-
δρειώτερος καϐαλλ2ρης ἀπό ἐσένα · ὁ σάντζιος ἐπεριπατοῦσε καί ἐγύρευε
νά ἰδῇ τήν δολόριδα τί πρόσωπον εἶχε δίχως τήν γενεάδαν, καί ἄν ἦτον εὔ-
μορφη ὡς καθώς τήν ἔδειχναν ἡ θορ1 της ὅταν ἦτον μέ τά γένεια, ἀμή τοῦ
εἶπαν πῶς //εὐθύς ὁποῦ ἔπεσε τό ξυλάλογον ἐπό τόν ἀέρα ἐχάθηκαν ὅλαις
ᾑ ματρόναις ὁμοῦ μέ τήν Δολόριδα, καί πῶς εἶχαν πέσει ὅλα τά γενειά τους,

1089Media línea libre. – 1090Sin marcar con punto el comienzo de la carta escrita. – 1091Don
Clavijo y Antonomasia. – 1092Fin del escrito y media línea libre.
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καί εἶχε μείνη παςρεκόν τό πρόσωπών τους · ἡ Δουκέσσα ἐρώτησε τόν σάν-
τζιον πῶς ἐπέρασεν ἐκεῖνο τό μακρύ ταξίδι, πρός τήν ὁποῖαν ἀποκρίθη ὁ
σάντζιος, ἐγώ σιν3ρα μου ἔνοιωσα (ὡς καθώς μέ εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης μου)
πῶς //ἐπεριπατούσαμεν εἰς ταῖς φωτ1ις, καί ἤθελα νά λύσω τά ὀμμάτιά
μου, ἀμή ὁ καϐαλλ2ρης
μου δέν μέ ἄφησε, ὅμως μέ ὅλον τοῦτο ἐγώ, μέ τό νά εἶμαι φυσικά περίερ- 200v.
γος, καί μέ τό νά ἀγαποῦσα νά ἰδῶ τί πρᾶγμα ἦτον ἐκεῖ, ἀγάλ5 ἀγάλ5,
καί δίχως νά μέ καταλάϐῃ τινάς, ἐσύκωσα τό πανί ἀπό τά ὀμματιάμου, καί
ἐκοίταξα κάτω, καί μέ ἐφάνη πῶς νά ἦτον ὅλη ἡ γῆ μικρή ὡσάν ἕνα κόκκον
σινάπεως, καί οἱ ἄνο̅ι ὁποῦ ἐπεριπατοῦσαν ἐπάνω εἰς αὐτήν μέ ἐφάνηκεν
//πῶς νά ἦτον ὀλίγον μεγαλήτερη ἀπό τά λευτόκαρα · ςοχάσου καλά σάν-
τζιε, τοῦ εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ἐκεῖνο ὁποῦ λέγεις, ὅτι ὡς καθώς φαίνεται ἐσύ
δέν εἶδες τήν γῆν, ἀλλά μόνον τούς ἀνθρώπους ὁποῦ ἐπεριπατοῦσαν, καί
αὐτό εἶναι ἀληθινόν, διότι ἄν ἡ γῆ σέ ἐφάνη ὡσάν κόκκον σινάσεως καί
κάθε ἄνθρωπος ὡσάν ἕνα λεφτόκαρον, νά ὁποῦ ἔνας ἄνθρωπος ἐσκέπα-
ζεν ὅλην τήν γῆν · ἔτζη εἶναι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅμως μέ ὅλον τοῦτο τήν
εἶδα ἀπό μίαν ἄκρην · συλλογίσου //καλά σάντζιε τοῦ λε΄γει πάλιν ἡ Δου-
κέσσα, ὅτι ἀπό μίαν ἄκρην δέν ἠμπορεῖς νά θεωρήσῃς ὅληντήν γῆν · ἐγώ
δέν καταλαμβάνω ἀπό αὐτά τά θεωρήματα, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, τοῦτο
μόνον πρέπει νά καταλάϐῃς ἡ ἀφεντ1 σου, πῶς ἡμεῖς ἐπετούσαμεν διά
μέσου γοητείας, καί διά μέσου γοητείας ἠμπόρεσα, καί εἶδα ὅλην τήν γῆν,
καί ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί ἄν δέν πιςεύετε αὐτό, δέν θέλετε πιςεύ-
σει μήτε πῶς ἐπήγαμεν ὑψηλά ὁποῦ ἐφθάσαμεν εἰς τόν //οὐρανόν, μάλιςα
τόσον σιμά, ὁποῦ πιςεύω πῶς νά μήν ἦτον παράνω ἀπό μίαν ἥμισυ σπαθα-
μήν1093 εἰς τό ἀναμεταξύ, καί διά μεγαλήτερον σημεῖον ἀλήθειας, λέγω πῶς
ἦτον μεγάλος κατά πολλα, καί κατά τύχην ἐπεράσαμεν ἀπό ἐκεῖνο τό μέ-
ρος ὁποῦ ἦτον τά ἑπτά κατζίκια καί νά μέ πιστεύσῃς πῶς μέ τό νά ἐφύλαγα
ἀπό μικρά μου χρόνια κατζίκια, εὐθύς ὁποῦ τά εἶδα μέ ἦλθεν ἐπιθυμία νά
καθήσω ὀλίγον μέ αὐτά, καί ξεκαϐαλλικεύσωντας ἀπό τό ξυλάλογον// χω-
ρίς νά με νοιῶσῃ ὁ καϐαλλ2ρης μου, ἐπῆγα καί ἐκάθησα μέ τά κατζίκια
(τά ὁποῖα ὁμοιάζουν ὡσάν λουλούδια) ὡς τρία τέσσαρα κάρτα τῆς ὥρας,
καί τό ξυλάλογον δέν ἐσάλευσεν ἀπό τόν τόπον του τελείως · καί ἐν ὅσῳ ὁ
σάντζιος ὁμιλοῦσε διά τά κατζίκια, ἐρώτησεν ὁ Δοῦκας τί ἔκαμνεν ὁ Δόν
Κισσότης, πρός τόν ὁποῖον αὐτός ἀποκρίθη, ἐγώ ἀπό αὐτά ὁποῦ λέγει ὁ
σάντζιος δέν εἶδα κᾀνένα, ἀγκαλά καί ἐνδέχεται νά τά εἶδεν ὁ σάντζιος,
ὅτι ὅλα εἶναι ἕξω τῆς φύσεως · ἀληθινά ὅ-

1093Sic.
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201r. μως ἔνο8σα πῶς ἐπερνοῦσα διά μέσου τοῦ ἀέρος, καί μάλιστα ἔγγυζα καί
εἰς τήν φωτίαν, ἀμή δέν πιςεύω νά ἐπεράσαμεν παρέκει, ὅτι ἄν ἐφθάναμεν
ἐκεῖ ὁποῦ λέγει ὁ σάντζιος εἰς τάς ἑπτά αἶγες, βεϐαιώτατα ἠθέλαμεν καῇ ·
καί ἐπειδή καί δέν ἐφλογισθήκαμεν ὁ σάντζιος ἤ ψεύδεται ἤ ὀνειρεύεται ·
ἐγώ δέν ψεύδομαι, μήτε ὀνειρεύομαι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί ἄν //θέλετε
νά γνωρίσετε πῶς λέγω τήν ἀλήθειαν, ἐρωτήσετέ με νά σας εἰπῶ καί τά
σημεῖα, καί τά χρώματα ὁπου εἶχαν τά κατζίκια · εἰπές τά σάντζιε ἄν τά
ἠζεύρῃς εἶπεν ἡ Δουκέσσα, τά χρώματά τους εἶναι αὐτά, ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, τά δύω εἶναι πράσινα, καί τά ἄλλα δύω κόκκινα, τά δύω μαϐ1 καί
τό ἕνα παρδαλόν · ἐδώ εἰς τήν ϝῆν δέν συνηθίζονται τοιούτων εἰδῶν χρομά-
των κατζίκια, εἶπεν ὁ Δοῦκας, καί ποῖος ἀμφιϐάλλει εἶπεν ὁ σάντζιος; πῶς
//νά μήν εἶναι διαφορά ἀπό τά κατζίκια τοῦ οὐρανοῦ, εἰς τά κατζίκια τῆς
γῆς; παρακαλῶ σε σάντζιε ἦτον καί κᾀνένας τράγος ἀνάμεσα εἰς ἐκεῖνα
τά κατζίκια; ἐρώτησεν ὁ Δοῦκας, ὄχι σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί μέ
αὐτό ἐτελείωσαν τήν ὁμιλίαν διότι ἔϐλεπαν πῶς ὁ σάντζιος εἶχε κατά νοῦν
νά εἰπῇ πῶς ἐπεριπάτησεν εἰς ὅλον τόν οὐρανόν · αὐτό ἦτον εἰς κοντολο-
γίαν τό τέλος τῆς τύχης τῆς ματρόνας Δολόριδας διά τήν //ὁποῖαν ἐγελοῦ-
σαν οἱ Δούκηδες, ὄχι μόνον ἐκεῖνον τόν καιρόν, ἀλλά καί εἰς ὅλην τους
τήν ζωήν · 1094

201v. Κεφάλαιον μβ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ταῖς συμβουλαῖς ὁποῦ ἔδωσεν ὁ Δόν
Κισσότης εἰς τόν σάντζιον πριν νά ὑπάγῃ εἰς τό ϝγοϐέρνο, καί ἄλλα

πράγματα πολ-
λά ςοχαςικά

Ἔμειναν κατά πολλά πληροφορημένοι οἱ Δούκιδες βλέπωντας τό εὐτυχές
καί νόςιμον τέλος ὁποῦ ἔλαϐεν ἡ τύχη τῆς Δολόριδας, καί ἀποφάσισαν νά
μήν ἀφεθοῦν ἀπό αὐτά τά περιγέλοια, βλέπωντας πῶς εἶχαν ὑποκείμενα
ὁποῦ τά ἐτρατοῦσαν1095 διά ἀληθινά, καί δίδοντας προςαγήν εἰς τούς δού-
λους τους, καί εἰς τούς ὑπηκόους ἐκείνου τοῦ ϝγοϐέρνου ὁποῦ ὑποσχέ-
θηκαν τόν σάντζιον, μίαν //ἡμέραν ὁ Δοῦκας εἶπεν πρός τόν σάντζιον νά
ἐτοιμασθῇ νά ὑπάγῃ εἰς τό ϝγοϐέρνον του, ὅτι οἱ ὑπήκοοί του τόν ἐκαρ-

1094Termina dejando ocho líneas libres para comenzar el capítulo μβ en página recto. – 1095Error.
ἐκpατοῦσαν. La corrección -κ- en el márgen derecho.
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τεροῦσαν μέ μεγάλον πόθον, ὡς οἱ ἑϐραῖοι τόν μεσίαν · ὁ σάντζιος τόν
ἐπροσκύνησε, καί τοῦ εἶπεν ἀφ’οὗ ἐκατέϐηκα ἀπό τόν οὐρανόν, καί ἀφ’
οὗ ἀπό τό ὕψος του ἐθεώρησα τήν γῆν, καί τήν εἶδα τόσον παραμικρόν,
ἔσϐυσεν ἐκείνη ἡ φλόγα τῆς ἐπιθυμίας ὁποῦ εἶχα εἰς τό νά γίνω ϝγοϐερνα-
τόρος, ἐπειδή καί τί μεγαλειότης εἶναι νά ὁρίζῃ τινάς ἕνα //κόκκον σινά-
πεως, ἤ τί βασιλεία, καί αὐτοκρατορία εἶναι νά κυϐερνᾶ τινάς πέντε ἤ ἕξη
ἀνθρώπους μεγάλους ὡσάν τά λεπτόκαρα, διότι ὡς καθώς μέ ἐφάνηκεν
ἐμένα δέν ἦτον περάνω ἀπό τόσοι εἰς ὅλην τήν γῆν · ἄν ἡ μεγαλειότης σου
ἤθελες ἤθελες εὐαρεςηθῇ νά μέ δῶσῃς ὀλίγον μέρος τόπου εἰς τόν οὐρα-
νόν, ἄν καί νά μή ἦτον περάνω ἀπό δύω ἥμισυ μιλίων διάςημα, τό ἤθελα
δεχθῇ καλίτερα, παρά ὁποῦ νά μέ ἔδιδες τό μεγαλήτερον ϝγοϐέρνον //τοῦ
Κόσμου · συλλογίσου καλά φίλε σάντζιε ἀποκρίθη ὁ Δοῦκας, ὅτι ἐγώ δέν
ἠμπορῶ νά δώσω ἀπό τό μέρος τοῦ οὐρανοῦ εἰς τινάν, ἀγκαλά καί νά μήν
ἦτον περάνω ἀπό ἕνα ὀνύχι, ἐ
πειδή καί μόνον ὁ θεός ἠμπορεῖ νά κάμῃ τοιαῦτας ἀντιμισθίας, καί χάρι- 202r.
τες · ἐκεῖνο ὁποῦ ἠμπορῶ νά σέ δώσω εἶναι ἕνα ϝγοϐέρνο πολλά καλόν
μέ πολύ σύμφερον, καί ὁποῦ ἔχει γῆν πολλά εὔκαρπον, καί μέ εὐθυνίαν,
εἰς τό ὁποῖον ἄν ἐσύ ἠζεύρῃς νά κυϐερνηθῇς ἠμπορεῖς μέ τά ἐγκόσμια νά
κερδέσῃς, καί τά οὐράνια · ἄς ἔλθῃ λοιπόν αὐτό τό ϝγοϐέρνον, ἀ//ποκρίθη
ὁ σάντζιος, ὅτι ἐγώ θέλω πασχίσει νά γένω τοιοῦτος γκοϐερνατόρος, ὁποῦ
νά ὑπάγω καί εἰς τόν οὐρανόν, καί αὐτό τό κάμνω ὄχι πῶς μέ τό νά ἐπι-
θυμῶ νά εὔγω ἀπό αὐτά τά τζάντζαλά μου, ἤ διά μεγάλεῖον, ἀλλά διά νά
δοκιμάσω τί νοςιμάδα εἶναι εἰς τό νά γίνῃ τινάς ϝγοϐερνατόρος · ἀν τό
δοκιμάσῃς καί γλυκανθείς μίαν φοράν σάντζιε, εἰπεν ὁ Δοῦκας, θέλεις νά
γλύφῃς τά δάκτυλά σου εἰς τό τέλος, μέ τό νά εἶναι πολλά γλυκόν πρᾶγμα
τό νά προστά//ζῃ τινάς καί νά τόν ὑπακούουν, καί πίςόν1096 μας πῶς ὅταν
ὁ καϐαλλ2ρης σου φθάσῃ ἰμπερατόρος, δέν θέλει ἠμπορέσουν νά τό πά-
ρουν εὔκολα ἀπό τό χέρι σου · τό ςοχάσθηκα καί ἐγώ σιν3ρε, εἶπεν ὁ σάν-
τζιος πῶς νά εἶναι καλόν πρᾶγμα τό νά ἐξουσιάζῃ τινάς, ἄν καί νά ἦτον
ἕνα κοπάδι πρόϐατα · ἐσύ ἀλήθινά τό ἐκατάλαϐες σαντζιε, ἀποκρίθη ὁ
Δοῦκας, καί ἐγώ πιςεύω πῶς θέλω χρηματίσει πολλά καλά διά ϝγοϐερνα-
τόρος, ὡς καθώς τό φανερώνει ἡ γνῶσις σου νά εἶσαι μόνον ἕτοι//μος αὔ-
ριον νά ὑπάγῃς εἰς τό ϝγοϐέρνον, καί ἀπόψε θέλουν σέ ἐτοιμάση ἐκεῖνο
τό φόρεμα ὁποῦ πρέπει, ὁμοῦ καί τά ἄλλα ἀναγκαῖα · ἐνδύσετέ με ὡς κα-
θώς σᾶς ἀρέσει, εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅτι ὁ,τι λογῆς καί ἄν ἐνδυθῶ θέλω εἶμαι
σάντζιος πάντζας · ἔτζι εἶναι εἶπεν ὁ Δοῦκας, ὅμως τά φορέματα πρέπει νά

1096πίστευσον.
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τερ1σουν μέ τό ὀφφίκιον, καί μεγαλεῖον, διότι δέν εἶναι πρέπον νά ἐνδυθῇ
ἕνας νομικός φορέματα σολδάτου, μήτε σολδάτος νά φορέσῃ φορέματα ἱε-
ρέως· ἐσύ //σάντζιε πρέπει νά φορῇς μέρος μέν ὡς Διδάσκαλος τοῦ νόμου,
μέρος δέ ὡς καπετάνος, διότι εἰς τό ϝγοϐέρνον ὁποῦ σέ δίδω εἶναι χρειαζό-
μενα τόσον τά γράμματα, ὅσον καί τά ἅρματα · ἀπό ϝράμματα ἔχω ὀλιγοςά
εἶπεν ὁ σάντζιος, διότι ἀγκαλά καί νέ μήν ἠζεύρω τό ἀλφάϐητον, μέ φθάνει
ὁποῦ ἠζεύρω νά κάμω τόν ςαυρόν μου, εἰδέ διά τά ἅρματα ἐγώ θέλω με-
ταχειρισθῆ ἐκεῖνα ὁποῦ θέλουν μέ δώσει ὅσον ἠμπορέσω · ἔφθασεν ἐπάνω
εἰς αὐτό καί ὁ Δόν Κισσότης,καί ἐκούωντας ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυντύχαιναν,
καί μαθαίνωντας τό βιαστικόν κίνημα τοῦ σάντζιου, μέ ἄ-

202v. δειαν τοῦ Δοῦκα, τόν ἐπῆρεν ἀπό τό χέρι, καί ἐπῆγαν εἰς τήν κάμεράν
του διά νά τόν ἑρμηνεύσῃ τί λογῆς νά κυϐερνηθῇ εἰς τό ὀφφύκιόν του ·
ἐμβαίνωντας λοιπόν εἰς τήν κάμεραν, ἐσφάλισαν τήν πόρταν, καί ἔϐαλε
τόν σάτζιον ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐκάθησε σιμά του, καί τοῦ εἶπεν, εὐχαρι-
στῶ κατά πολλά τόν οὐρανόν φίλε σάντζιε, ὁποῦ πριχοῦ νά ἀπαντήσω ἐγώ
κᾀμμίαν καλήν τύχην,ηὗρες ἐσύ τό καλόν // σου ῥοιζικόν, καί ἐγώ ὁποῦ εἰς
τήν καλήν μου τύχην σέ εἶχα διωρίση τήν πληρωμήν τοῦ κόπου σου, βλέπω
τόν ἑαυτόν μου πῶς ἀρχίζω νά ἀποκτήσω κατιτί · ἐσύ νά ὁποῦ ἔφθασες
καί ϝγοϐερνατόρος διά μέσον μου, μέ τό νά εὔγαλα ἀπό τό ἀκηδές τοῦ
ὕπνου, καί δίχως νά κάμῃς κᾀμμίαν ἐπιμέλειαν ὠφελήθης ἀπό τήν πλανω-
μένην καϐαλλ6ρίαν, καί μέ τό οὐδέν ἔλαϐες αὐτό τό ὀφφύκιον, ὡσάν νά
ἦτον κᾀνένα παραμικρόν πρᾶγμα· αὐτά σέ εἶπα φίλε σάντζιε διά νά //μήν
λογιάζῳ πῶς ἀπό ἀξίαν σου ἔλαϐες αὐτήν τήν ἀντιμισθίαν, ἀλλά νά εὐχα-
ριςῆς τόν οὐρανόν, καί τό μεγαλεῖον τῆς πλανωμένης καϐαλ6ρίας, ςέκε
λοιπόν μέ προσοχήν καί ἄκουσε αὐτά ὁποῦ θέλω νά σέ συμβουλεύσω διά
νά τά ἔχῃς ὁσάν ἕνα ἄςρον, καί ὀδηγόν ὁποῦ νά σέ ὑπάγουν εἰς σίγουρον
λιμένα αὐτῆς τῆς ταραχώδους θαλάσσης, εἰς τήν ὁποῖαν θέλεις νά πλέζῃς
ὅτι τά ὀφφίκια, καί ᾑ μεγάλαις ἀξίαις δέν εἶναι ἄλλο, παρά ἕνας βαθύτατος
κόλπος //ταραχῶν1097
Έν πρώτοις τέκνον πρέπει νά φοϐᾶσαι τόν θεόν, διότι εἰς τό νά τόν φοϐᾶ-
σαι ςέκει ἡ σοφία, καί ὤντας σοφός δέν θέλεις σφάλλει εἰς κᾀνένα πρᾶγμα.
Δεύτερον πρέπει νά ςοχασθεῖς νά γνωρίσῃς τόν ἑαυτόν σου ὁποῦ εἶναι τό
πλέον δυσκολότερον πρᾶγμα, καί κάμνωντάς αὐτό δέν θέλεις ἐπαίρεσαι
ὡσάν ὁ κάϐουρας ὁποῦ ἠθέλησε νά παρομοιασθῇ μέ τό βόδι, ὅτι ἄν τό κά-
μῃς αὐτό θέλει γίνει αἰτία νά φανερωθά φανερωθῇ ἡ τρέλλα σου, καί τό

1097Punto y aparte. Aquí comenzarán los consejos de Don Quijote que irán separados en párrafos,
así como aparece en la edición de Franciosini..
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πῶς ἐφύλαγες χοίρους εἰς τόν τόπον σου · ἔτζι εἶναι ἀποκρίθη ὁ σάντζιος,
ὅμως αὐτό τό// ἔκαμα ὅταν ἤμουν μικρόν παιδί εἰδέ ὅταν ἐμεγάλωσα ἔϐο-
σκα χῖνες ἀμή αὐτό ὀλίγον χρησιμεύει, διότι ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ εἶναι ϝγο-
βερνατόρος, δέν πιςεύω νά κατάγωνται ἀπό βασικόν1098γένος· αὐτό εἶναι
ἀληθινόν, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί διά τοῦτο πρέπει ὅτι ἐκείνοι ὁποῦ δέν
κατάγωνται ἀπό ἔκλαμπρα γένη νά συγκερνοῦν τό σοϐαρόν τῆς ἀξίας μέ
τήν εὐπροσηγορίαν, και
[προσηγορίαν1099], καί εὐαρέςιαν, καί ὁδηγώντας τους ἡ φρονιμάδα, θέ- 203r.
λει τούς ἐλευθερώσει ἀπό τόν κακότροπον ψηθιρεσμόν, ἀπό τόν ὁποῖον
κᾀνένας δέν ἐλευθερώθη.
νά καυχᾶσαι διά τήν εὐτέλειαν τοῦ γένους σου, καί νά μήν ἐντρέπεσαι

εἰς τό νά λέγῃς πῶς κατάγεσαι ἀπό χωρ1τες, διότι βλέπωντας πῶς δέν τό
ἔχεις διά ἀτιμίαν κᾀνένας δέν θέλει βαλθῆ νά σέ περιγελάσῃ, καί νά πάσχῃς
νά εἶσαι περισσότερον ταπεινός ἐνάρετος, παρά ὑπερίφανος ἁμαρτωλός ·
εἶναι ἀμέτρητοι ἐκεῖνοι ὁποῦ εὐτελές γένος ὑψώθηκαν καί ἔγιναν βασιλεῖς
καί μεγιςάνοι.1100
Ἀνίζως καί ἐσύ παρῃς διά μέσον, καί ὄργανον τήν ἀρετήν καί διϊσχυρισθεῖς
νά κάμῃς ἐνάρετα κατορθώματα, δέν πρέπει νά καταφρονῇς τά κατορθώ-
ματα τῶν πρετζίπων καί μεγάλων ἀνθρώπων, διότι τό αἷμα κληρωνομεῖται,
εἰδέ ἀρετή ἀποκτᾶται, καί αὐτή ἰσχύει περισσότερον ἀπό τό αἷμα.1101
Ἀν κατά τύχην ἔλθῃ εἰς το ϝγοϐέρνο σου κᾀνένας σου συγγενής, νά μήν τόν
ἀφήσῃς μήτε νά τόν ἀτιμάσῃς, μάλιςα νά τόν περιποιθῇς, ὅτι κάμνωντας
αὐτό θέλεις ἀρέσει θεῷ καί ἀνθρώποις.1102
Ἀνίζως καί φέρεις τήν γυναῖκαν σου (ὅτι δέν εἶναι καλόν ἐκεῖνοι ὁποῦ λεί-
πουν πολύν καιρόν εἰς τά ϝγοϐέρνα νά εὑρίσκωνται χωρίς ταῖς γυναῖκαις
τους) μάθε την, δίδαξέ την, καί εὔγαλέ τήν ἀπό τήν χωρ5τίαν της, διότι
ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ ἀποκτᾶ ἕνας φρόνιμος ϝγοϐερνατόρος τά διασκορπίζῃ
μία τρελλή ϝυναῖκα.
Ἀνίζως καί κατά τύχην μείνῃς χῆρος (πρᾶγμα ὁποῦ ἠμπορεῖ νά συνέϐῃ)
καί θελήσεις νά ξαναυπανδρευθῇς νά πάρῃς τοιαύτην ϝυναῖκαν ὁποῦ νά
σέ ἐξουσιάζῃ διότι νά σέ εἰπῶ τήν ἀλήθειαν, ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ πέρνει ἡ
γυναῖκα τοῦ κριτοῦ, θέλει δώσῃ τήν ἀπολογίαν ὁ ἄνδρας της εἰς τό κοινόν
κριτήριον.
νά μήν ἀκολουθῆς ποτέ τόν νόμον τῆς φαντασίας σου τό ὁποῖον τό συνη-
θίζουν οἱ ἀμαθεῖς.

1098βασιλικόν⁇ – 1099Tachadura (está repetido de la página anterior). – 1100Punto y aparte. –
1101Punto y aparte. – 1102Punto y aparte.
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Ἄς εὕρεις εἰς τοῦ λόγου σου πλέον εὔκολον εὐσπλαχνίαν τά δάκρυα τοῦ
πτωχου1103(ὄχι ὅμως ἕξω ἀπό τό δίκαιον) παρά ᾑ ἔρευνες τοῦ πλουσίου ·

203v. Πάσχιζε νά εὐγάλῃς εἰς τό φανερόν τήν ἀλήθειαν ἀνάμεσα εἰς τάς ὑποσχέ-
σεις καί δῶρα τοῦ πλουσίου, ἀνάμεσα εἰς τούς ὀλολυσμούς τοῦ πτωχοῦ.
Ὅταν ἠμπορεῖ καί ἔχει τόπον ἡ ἐπιοικία, μή βάλλεις εἰς πράξιν ὅλην τήν
σκληρότατη τοῦ νόμου κατά τοῦ πταίσαντος, ὅτι δέν εἶναι καλίτερη1104 ἡ
φήμη τοῦ σκληροῦ κριτοῦ, ἀπό τοῦ εὐσπλάχνου.
Ὅταν σέ τύχῃ νά θεωρήσῃς κᾀμμίαν κρίσιν, κᾀνενός ἐχθρός σου, ξεμά-
κρυνε τό μῖσος ἀπό τήν διάνοιάν σου, καί κρίνε δίκαιως.
Ἀνίζως καί κᾀμμία εὔμορφη ϝυναῖκα ἔλθη καί σέ ζητήσῃ δικαιοσύνην μήν
κοιτάζης1105 τά δάκρυά της μήτε νά ἀκούῃς τούς ἀναςεναγμούς της, ἀλλά
ςοχάσου μέ ὑπομονήν τήν οὐσίαν τοῦ πράγματος ὁποῦ ζητεῖ, ἄν δέν θέλῃς
νά πνίγῆ ἡ δικαιοσύνη σου εἰς τά κλάματά της, καί ἡ καλοσύνη σου, εἰς
τούς ἀναςεναγμούς της.
Ἐκεῖνον ὁποῦ θέλεις νά παιδεύσῃ μέ ἔργα, μήν τό καταφρονῆς ἐκ ςόματος
διότι τόν φθάνει τόν κακοῤῥοίζικον ἡ παιδεία χωρίς τά λόγια.
ὅταν σέ πέσῃ κᾀνένας πταίστης συλλογίσου καλά τόν κακοῤῥοίζικον ἄν-
θρωπον ὁποῦ διάκειται εἰς πολιτεῖαν τῆς διεφθαρμένης μας φύσεως, καί
νά φανῇς ὅσον ἠμπορεῖς ἐλεήμον1106 καί εὔσπλαγχνος, χωρίς νά ἀδική-
σῃς τούς ὑπεναντίους του, ὅτι ἀγκαλά καί τά ἰδιόματα τοῦ θεοῦ εἶναι ὅλα
ἐζίσου, ὅμως ἡμᾶς μᾶς φαίνεται νά εἶναι λαμπρότερον τῆς ἐλεημοσύνης,
παρά τῆς δικαιοσύνης, καί ἀνίσως καί ἐσύ σάντζιε ἀκολουθήσῃ1107 αὐ-
τούς τούς κᾀνόνες, θέλουν σέ μακραημερεύσει, καί θέλουν κάμη τήν φή-
μην σου αἰώνιον, καί θέλεις λάϐη καί τήν ἀντιμισθίαν· αὐτά ὁπου σέ εἶπα
ἕως τώρα εἶναι παραινήσεις, μέ ταῖς ὁποῖαις πρέπει νά ςολίσῃς τήν ψυχήν
σου. τόρα1108 θέλω σέ εἰπῆ μερικαῖς νουθεσίαις διά νά ςολίσῃς τό σῶμα
σου.1109

1103Sic. – 1104Sic. – 1105Sic. – 1106Sic. – 1107ἀκολουθήσῃς – 1108Sic. – 1109Las últimas
líneas del capítulo μβ terminan en forma de pirámide truncada con media página inferior libre
para empezar el capítulo μγ en recto.
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Κεφάλαιον μγ:ον 204r.

Διά τάς δευτέρας συμβουλές τοῦ Δόν Κισσότη πρός τόν σάντζιον

Ποῖος ἤθελεν εἶσθαι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀκούωντας αὐτήν τήν ὁμιλίαν ὁποῦ εἶ-
παμεν τοῦΔόνΚισσότη νά μήν τόν νομίσῃ διά φρόνιμον ἄνθρωπον; ἀμήὡς
καθώς πολλαῖς φοραῖς εἶπαμεν εἰς τήν ἀναφοράν αὐτῆς τῆς ἀληθοῦς ἱςο-
ρίας, ἐξέπεφτεν εἰς ἀσυςασίαις, ὅμως ὅταν τόν ἀνάφερναν διά καϐαλλ6-
ρίαις, εἰδέ τά ἐπίλοιπά του λόγια ἦτον πολλά //φρόνιμα, εἰς τρόπον ὁποῦ
κάθε ὀλίγον τά ἔργα του ἔκαμναν, καί ἐγίνουνταν ἀπίστευτος, καί ἡ γνῶ-
σις του · ἀμή εἰς αὐτάς τάς δευτέρας ἑρμηνέιας ὁποῦ ἔδωσε τοῦ σάντζιου,
ἔδειξε πῶς νά ἔχῃ μεγάλην χάριν, καί φρονιμάδαν, ἔδειξε καί τήν τρέλλαν
του εἰς τόν πλέον ἐντελέςατον βαθμόν ὁποῦ ἠμπορεῖ νά φθάσῃ · ὁ σάντζιος
ἔςεκε καί τόν ἄκουεν μέ μεγαλοτάτην προσοχήν, καί ἔπασχε νά κρατῇ εἰς
τήν μνήμην τάς συμβουλές του διά νά τάς //φυλάτζῃ καί διά μέσου αὐτῶν
νά κάμῃ καλήν κυϐέρνησιν εἰς τό ϝγοϐέρνο· ἀκολούθησε λοιπόν ὁ Δόν Κισ-
σότης, καί εἶπεν.
Ὅσον μέν διά τόν τρόπον ὁποῦ πρέπει νά κρατῇς διά τήν κυϐέρνησιν τοῦ
ἑαυτοῦ σου, καί τοῦ σπητίου σου σάντζιε, πρῶτον μέν σέ παραγγέλλω νά
εἶσαι παστρικός, νά κόπτῃς τά ὀνύχιά σου, καί νά μήν τά ἀφίνῃς νά αὐζά-
νουν, ὡς καθώς κάμνουν μερικοί ἀμαθεῖς, //ὁποῦ πιςεύουν πῶς τά μακρά
ὀνύχια εὐμορφαίνουν τά χέριά τους.
νά μήν περιπατῆς σάντζιε, ξεζοσμένος, καί ξεσχισμένος, ὅτι τά ξεσχισμένα
φορέματα εἶναι σημεῖον ἀνθρώπου δυσγενοῦς, ἐπειδή καί τό περιπατεῖν
τοιούτως ἴδιον εἶναι μίμου ἀνθρώπου, ὡς καθώς ἐκατακρίθη διά αὐτό, καί
ὁ ἰούλιος ὁ Καίσαρ.
Δοκίμασε μέ φρονιμάδα πόσον δύναται τό ὀφφείκιόν σου, καί ἄν εἶναι 204v.
ἄξιον νά κρατεῖς τούς δούλους μέ λιϐρέας, τότε φτ1σε τους, ὅμως νά ςο-
χασθῇς νά εἶναι αὐτά τά φορέματα περισότερον τιμημένα, καί ὠφέλιμα
παρά θεωρητικά, καἰ εὔμορφα, καί μοίρασέτα εἰς τούς δούλους σου, καί
εἰς τούς πτωχούς θέλω νά συμπεράνω πῶς ἄν ἔχῃς ἕξη δούλους φτ1σε
ἕξη φο//ρέματα, τά τρία δόσέτα εἰς τούς δούλους σου, καί τά ἄλλα τρία εἰς
τούς πτωχούς, διά νά ἔχῃς δούλους καί εἰς τά οὐράνια, ὁποῦ αὐτό δέν τό
καταλαμβάνουν οἱ ματαιόφρόνες , καί κενόδοξοι.1110

1110Al final de cada consejo de Don Quijote, el escriba pone la marca que acostumbra al final de
los capítulos.
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μήν τρώγεις σκόρδα, μήτε κρεμύδια διά νά μήν καταλάϐουν ἀπό τήν μοι-
ρωδίαν τήν χωρ5τίαν σου, περιπάτ6 ἀγάλ5, συντύχαινε ταπεινά, ὅμως
εἰς τρόπον νά μήν φανῇ πῶς ὑπακούεις τοῦ ἑαυτοῦ σου, ὅτι καί αὐτό εἶναι
ἐπίψογον.
//Το γεῦμα τρώγε ὀλίγον, καί τό βράδυ ὀλιγώτερον ὅτι ἡ ὑγεία ὅλου τοῦ
σώματος στέκει εἰς τό ςομάχι.
Εἰς τό πιοτόν σου νά εἶσαι μέτριος, ὅτι τό πολύ πιοτόν μήτε κρύπτει μυςι-
κόν, μήτε φυλάτζει λόγον.
Πρόσεχε νά μήν μασῇς ὡς καθώς λέγει ὁ λόγος μέ τά δύω σου μάγουλα, νά
μήν ἐρεύγεσαι //ἔμπροσθεν εἰς τινάν, ὅτι εἶναι πολλά ἀπαίσιον.
νά μήν ἀνακατώνῃς εἰς τήν ὁμιλίαν σου αὐταῖς ταῖς ἀσύςαταις παροιμίας
ὁποῦ συνηθίζεις, ὅτι ἀγκαλά καί ὡς παροιμίαν εἶναι ἔννοιαι ἐν συντομία,
ὅμως ἐσύ ταῖς λέγεις καί εἰς προσήκοντα καιρόν, καί εἰς μή προσήκοντα
εἰς τρόπον ὁποῦ ξεπεῦτουν, καί γίνονται φλυαρίαις · αὐτό ἕξω ἀπό τόν
θεόν, ἄλλος τινάς δέν ἠμπορεῖ νά τό κάμῃ αὐτό τό ῥεμέδιον, // ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος, διότι ἐγώ ἠζεύρω περισσότερες παροιμίαις, παρά ὁποῦ περιέ-
χει ἕνα βιϐλίον, Καί ὅταν συντυχαίνω μέ ἔρχονται τόσαις πολλαῖς εἰς τήν
μνήμην μου, καί εἰς τόν λάρυγκα, ὁποῦ μαλῶνουν ἀναμεταξύ τους ποῖαις
νά εὔγουν πρῶτα · ἀμή ἡ γλώσσα λέγει, ὅποιαις καί ἄν ἀπαντήσῃ πρῶτον,
ἄν καί νά μή συντυχαίνουν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς ὁμιλίας, ὅμως εἰς τό ἑξῆς
θέλω προσέχει νά λέγω ἐκεῖναις ὁποῦ τυχαίνουν εἰς τό μεγαλεῖον τῆς ἀξίας
//μου, ὅτι ὅποῦ εὑρίσκεται ἀλεύρι, ὀγλιγωρα γίνεται ψωμί, καί ἡ καθαρά
συμφωνία εἶναι ςερεά φιλία, καί ὅποιος σήμαίνει τήν καπάνα ἀπό μακρά,
εἶναι βέϐαιος πῶς δέν θέλει πέσει ἐπάνω του

205r. τό σύ[νεργ]1111μαντρόν της · καλά πᾶμεν σάντζιε εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης
ἀγώ τζακίζω τό κεφάλι μου, εἰς τό νά ἑρμηνεύω νά ταῖς ἀποφεύγῃς αὐ-
ταῖς ταῖς παροιμίαις, καί ἐσύ εὑθύς τά ἀράδ5σες, αἱ ὁποῖαι τόσον ὁμοιά-
ζουν εἰς τήν ἀναφοράν μας, ὡσάν νά ἔλεγες πῶς πετοῦν τά ϝομάρια, ἐγώ
δέν σέ λέγω νά μήν ταῖς λέγῃς τελείως; μόνον εἰς προσήκοντα καιρόν;1112
πρό//σεχε καλά εἰς αὐτά ὁποῦ σέ λέγω.
Ὅταν καϐαλλικεύςῃς εἰς τό ἄλογον νά μήν κάθεσαι ὡσάν πλαγ5σμένος
εἰς τό ὀπίσθιον μέρος τῆς σέλας, μήτε νά κρατῇς τά ποδάριά σου ἀνοικτά
καί μακράν ἀπό τήν κοιλίαν τοῦ ἀλόγου, μήτε νά τά μαζώνῃς πολλά, ὁποῦ
νά φαίνεσαι ὡσάν νά κάθεσαι ἐπάνω εἰς τό ϝομάρι.
//Ὁὕπνος σου νά εἶναι μέτριος, ὅτι ὁποῖος δέν συκώνεται πρίν νά ἀνατείλῃ
ὁ ἥλιος δέν χαίρεται ὁλόκληρον τήν ἡμέραν, καί νά ἠζεύρῃς σάντζιε πῶς

1111Tachadura y correción. – 1112No se entienden estas dos interrogaciones.
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ἡ ἐπιμέλεια εἶναι μητέρα τῆς καλῆς τύχης, καί ἡ ἀκηδία εἶναι ἐναντία, καί
δέν φθάνει ποτέ εἰς τό ποθούμενον τέλος.
Ἀυτήν τήν τελευταῖαν συμβουλήν ὁποῦ θέλω νά σέ δώσω, ἄν καί νά μήν

χρησιμεύῃ διά στο//λήν τοῦ σώματος, θέλω νά τήν ἔχῃς εἰς τήν ἐνθυμησίν
σου ὅτι πιςεύω πῶς δέν θέλει σοῦ εἶναι ἐλάχιςον ὤφελείας, ἀπό ἐκεῖναις
ὁποῦ σέ εἶπα ἔως τώρα
νά μήν φιλονεικᾶς ποτέ σου διά ταῖς φαμελίαις, καί γένη, μήτε νά συγκρί-
νῃς τό ἕνα μέ τό ἄλλο, διότι ἐξ ἀνάγκῃς ἐκεῖνα ὁποῦ τίθενται εἰς τό ςάθμιον
τῆς συγκρίσεως, τό ἕνα θέ//λει νά εἶναι καλλήτερον, καί ἐκεῖνο ὁποῦ [θέ-
λει1113] ταπεινώσει θέλει σέ μισήσει, καί τό ἄλλο ὁποῦ ὑψώσεις, δέν θέλει
σέ κάμη κᾀμμίαν ἀντιμισθίαν.
Τό φόρεμά σου νά εἶναι ἕνα ἐπανοφόρι μακρύ καί κάλτζαις μακραῖς, ἕως
ἐπάνω εἰς τήν μέσην, εἰδέ τζακτζῆρι ποτέ σου νά μήν φορέσῃς, ὁτι εἶναι
πολλά ἄπρεπον, τόσον εἰς καϐαλλ2ρην, ὅσον καί εἰς ϝγοϐερνατόρον.
Κατά τό παρόν αὐτό ἠμπόρεσα καί σέ ἐσυμβολοῦσα σάντζιε, καί κατά τάς
ὑποθέσεις ὁποῦ σέ
τρέξουν, ἔτζι θέλω σέ δώσει, καί ταῖς ἡρμηνεῖαις, μόνον νά σέ δίδῃς εἴδε- 205v.
σιν διά τό εἶναι σου · ἐγώ βλέπω σιν3ρε, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος πῶς ὅλα
αὐτά ὁποῦ μέ εἶπες εἶναι πράγματα καλά, ἅγια, καί ὠφέλιμα, ἀμή εἰς τό
θέλουν μέ χρησιμεύσει, ἄν ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά τά κρατῶ εἰς τόν νοῦν μου,
τοῦτο μόνον ἠμπορῶ νά ἐνθυμηθῶ τό νά κόπτω τά ὀνύχιά μου, καί //νά
ξαναυπανδρευθῶ ἄν κάμνει χρεῖα, εἰδέ ἀπό αὐτά τά ἄλλα ὁποῦ μέ εἶπες,
δέν θέλω ἠμπορέσει νά ἐνθυμηθῶ κᾀνένα, καί κάμῃ χρεῖα νά μέ τά γρά-
ψουν, ὅτι ἀγκαλά καί δέν ἠζεύρω νά τά διαϐάσω, ὅμως θέλω τά δώσει τόν
πνευματικόν μου νά μέ τά ἐνθυμύζῃ ὅταν μέ χρειασθοῦν · ῷ ἀλοίμονον
εἰς τοῦ λόγου μου εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, πολλά ἄπρεπον εἶναι εἰς τούς
ϝγοϐερνατόρους τό νά μήν ἠζεύρουν νά δουλεύσουν. ὅτι αὐτό δηλοῖ δύω
πράγματα ὁ//ποῦ νά εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ἀπό πολλά δυσγενεῖς γο-
νεῖς, ἤ πῶς νά εἶναι κακῆς πολιτείας ἐπειδή καί δέν ἀπόκτησε τήν μάθεσιν,
μεγάλον ἐλάττωμα εἶναι αὐτό ὁποῦ ἔχεις σάντζιε, καί ἀγαποῦσα νά ἔμαθαι-
νες κᾀν νά ὑπογράφεσαι · ἐγώ ἠζεύρω νά ὑπογράφωμαι εἶπεν ὁ σάντζιος
ὅτι ἔμαθα ὅταν εἴμουν κανδηλάπτης εἰς τήν ἐκκλησίαν μας, καί ἔκαμνα
κάποια γράμματα μικρούτζικα ὡσάν ςήλους, πόσῳ μάλλον ὁποῦ ἐγώ προ-
σποιηθῇ πῶς νά εἶ//ναι καλόν τό δεξιόν μου χέρι, καί δέν θέλω βάλλῃ1114

ἄλλον νά ὑπογραφθῇ εἰς τόν τόπον μου, εἰς ὅλα γίνεται θεραπεῖα ἕξω ἀπό

1113Tachadura por error. – 1114Parece que hay un error, según el original. Debería ser al contrario:
πῶς νά μην εἶ//ναι καλόν τό δεξιόν μου χέρι, καί θέλω βάλλῃ ἄλλον …..
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τόν θάνατον, καί ὁρίζωντας ἐγώ θέλω κάμῃ ἐκεῖνο ὁποῦ μέ ἀρέσει, καί ἄς
μέ καταλαλῇ ὅποιος θέλει, ὅτι ὅν ἀγαπᾶ Κίριος δίδει αὐτῷ πᾶν ἀγαθόν,
καί τά ἄγνωςα λόγια τοῦ πλουσίου, ὁ Κόσμος τά νομίζει διά ἔννοιαις, καί
ὤντας ἐγώ πλούσιος μέ τό νά εἶμαι ϝγοϐερνατόρος, ὁμοῦ καί ἐλευθέριος,
ὡς καθώς ἔχω κατά νοῦν νά εἶμαι, δέν //θέλει εὑρεθῇ ἐπάνω μου κᾀνένα
ἐλάττωμα, καί δέν πρέπει νά γίνεται τινάς εἰς τοῦτον τόν Κόσμον πρόϐα-
τον, ὅτι τό τρώγει ὁ λύκος, ὡς καθώς ἔλεγεν ἡ ϝ5γ1 μου1115 · ὦ ἀνάθεμά
σέ σάντζιε, εἶπε τότε ὁ Δόν Κισσότης, μέ τά ἀσύςατα σου, ποῦ εἰς τόν Διά-
βολον τά εὑρίσκεις ἀμαθῆ; ποῦ τά μαθαίνεις ἄγνωςε; ἡ ἀφεντ1 σου ἔχεις
δίκαιον εἰς ὅσα λέγεις, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὅμως δέν πρέπει νά σέ κακο-
φαίνεται διά τά λόγια μου, διότι ἐγώ ἕξω ἀπό //ταῖς παροιμίαις ἄλλο δέν
ἔχω, μάλιςα καί τῶρα ἐνθυμοῦμαι τέσσερες αἱ ὁποῖαι τεργ1ζουν

206r. τόσον εὔμορφα εἰς τήν ὁμιλίαν μας, ὡσάν ἀπίδια εἰς τό πανέρι · ὅμως δέν
θέλω ταῖς εἰπῇ, ὅτι τήν καλήν σιωπήν τήν ὀνομάζουν σάντζιο · ἐσύ δέν εἶ-
σαι ἐκεῖνος ὁ σάντζιος εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ὄχι μόνον σέ λείπει ἡ καλή
σιωπή, ἀλλά ἔχεις καί τό κακῶς ὁμιλεῖν, ὁμοῦ καί κακόν πεῖσμα · ἀμή μέ
ὅλον τοῦτο, ἀγαποῦσα νά ἠξεύρω ποῖαις ἦτον ᾑ παροιμί//αις ὁποῦ ἐνθυ-
μήθης, ἠμπορεῖ νά γένη εὐμορφήτερη παροιμία, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἀπό
ἐκείνην ὁποῦ λέγει, μή βάνῃς τό δάκτυλόν σου ἀνάμεσα εἰς δύω τραπεζίτες,
καί εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ σέ εἶπε εὔγα ἀπό τό σπῆτί μου, καί τί ἔχεις νά κάμῃς
μέ τήν ϝυναῖκάν μου; μήν τό ἀποκριθῇς τίποτας, καί ἄν τό καρφί κτυπήσῃ
εἰς τήν πέτραν, ἤ ἡ πέτρα εἰς τό καρφί ὅλον ζημία τοῦ καρφίου θέ νά εἶναι,
τά ὁποῖα ὅλα δῆλοῦν πῶς κᾀνένας νά μήν π1νε//ται μέ τόν ϝγοϐερνατό-
ρον, μήτε μέ τούς μεγαλήτερούς του, ὅτι θέλει κακοπάθῃ, ὡσάν ἐκεῖνος
ὁποῦ βάνει τό δάκτυλόν του εἰς τούς δύω τραπεζίτες, καί εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ
λέγει, ὁ ϝγοϐερνατόρος δέν πρέπει νά ἐναντιώνεται τινάς, ὡσάν νά ἔλεγεν
εὔγα ἀπό τό σπῆτι μου, καί τί ἔχεις νά κάμῃς μέ τήν γυναῖκαν μου, ἐκείνου
διά τοῦ καρφίου μέ τήν πέτραν ἕνας τυφλός τό καταλαμβάνει, καί ἐκεῖνος
ὁποῦ βλέπει τό πελεκοῦδι [πρέπει1116] εἰς τό μάτι τοῦ ἀλλου//νοῦ πρέπει
νά ςοχασθῇ πρῶτον, τόν ςῆλον ὁποῦ ἔχει εἰς τό ἐδικόν του ὀμμάτι, διά
νά μήν εἰποῦν τήν παροιμίαν ὁποῦ λέγει ὁ ἀποθαμένος ἀναγελοῦσε τήν
σφαγμένην, καί ἠζεύρεις ἡ ἀφεντ1 σου πολλά καλά πῶς εἶναι πλέον μα-
θηματικός ὁ τρελλός εἰς τό σπῆτί του, παρά ὁ φρόνιμος σἰς τά σπῆτια ξένα

1115Es curioso el refrán para expresar que no hay que ser demasiado bueno. En Cervantes leemos:
«convertíos en miel y os comerán las moscas». Nuestro escriba toma la traducción que hace
Franciosini «non bisogno farsi in questo mondo pécora, che il lupo se la mangia» (p. 419). –
1116Tachadura.
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· αὐτό δέν εἶναι ὡς καθώς τό λέγεις ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ὅτι ὁ τρελ-
λός δέν ἠζεύρει κᾀννα πρᾶγμα οὔτε στο σπῆτί του, καί οὔτε εἰς τά ξένα
· ἐπει//δή καί ἐπάνω εἰς τά θεμέλια τῆς ἀγνωσίας ποτέ δέν οἰκοδομεῖται
γνωςικόν κτήριον, καί ἄν ἐσύ κακοκυϐερνήςῃς τό ϝγοϐέρνο τό πταίσιμον
θέλει εἶναι ἐδικόν σου, καί ἡ ἔντροπή ἐδική μου, ὅμως παρηγοροῦμαι ὁποῦ
ἔκαμα τό χρέος μου , καί σε ἐσυμβούλευσα εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἠμπόρεσα, καί
μέ αὐτό εὐγῆκα ἀπό τήν ὑπόσχεσίν, καί ἀπό τό χρέος μου · ὁ θεός νά εἶναι
βοηθός σου σάντζιε, καί ἐμένα νά μέ εὐγάλῃ ἀπό τόν ἔλεγχον τῆς συνειδή-
σεώς οποῦ ἔχω //πῶς θέλει ἦλθεν ἄνω κάτω τό ϝγοϐέρνον, πρᾶγμα ὁποῦ
ἠμόρεσα νά τό ἐμποδίσω, φαϐερώνωντάς σε εἰς τόν Δοῦκαν, τί λογῆς ἄν-
θρωπος εἶσαι. ὅτι αὐτό τό μεγάλον κορμί ὁποῦ ἔχεις
δέν εἶναι ἄλλο, παρά ἕνα σακκί μεγάλον γεμάτον κακίαις, καί ἀναποδίαις 206v.
· ἀνίσως σιν3ρε καί σέ φαίνεται πῶς δέν εἶμαι ἄζιος διά ϝγοϐέρνον, ἐγώ
τώρα παρευθύς θέλω κάμω παραίτησιν, διότι καλλήτερα ἀγαπῶ ἑκατόν
μερτικά [τό κορμί μου1117] τήν ψυχήν μου, παρά τό κορμί μου, καί θέλει
παρευθύς καλλήτερα ὁ σάντζιος μέ ξηρόν ψωμί, καί κρεμίδι, πά//ρα ὡς
ϝγοϐερνατόρος, μέ καπόνια, καί κρέατα · καί λέγω πρός τούτοις ὅταν οἱ
ἄνθρωποι κοιμῶνται εἶναι ὅλοι ὅμοιοι, τόσον μικροί, ὅσον καί μεγάλοι, τό-
σον πτωχοί, ὅσον καί πλούσιοι · καί αὐτό καλοςοχασθῆς ἡ ἀφεντ1 σου μέ
ἔϐαλες εἰς αὐτήν τήν φαντασίαν τό νά γυρεύω ϝγοϐέρνο, καί ἄν λογιάζῃς
πῶς πέρνωντας αὐτό τό ὀφφύκιον πηγαίνω εἰς τόν διάϐολον, δέν θέλω τό
κάμη μέ κᾀνέναν τρόπον, διότι θέλω καλλήτερα νά ὑπά//γω σάντζιος εἰς
τόν οὐρανόν, παρά ϝγοϐερνατόρος εἰς τόν ᾅδην · διά αὐτά καί μόνον τά
ὑστερινά σου λόγια, εἶπεν Ὁ Δόν Κισσότης, σέ τυχαίνει νά γίνῃς ϝγοϐερνα-
τόρος, ὅτι ὁ σκοπός σου εἶναι καλός, καί νά δώσῃ ὁ θεός νά ςέκῃς πάντοτε
ἀμετάϐλητος εἰς αὐτόν διά νά κρίνῃς μέ δικαιοσύνην τάς ὑποθέσεις ὁποῦ
σέ τρέχουν, ὅτι ὁ θεός πάντοτε

βοηθά καί ταῖς καλαῖς ἐπιθυμίαις, καί ἄς ὑπάγωμεν νά γευμα-
τίσωμεν// ὅτι πιςεύω μᾶς καρτεροῦν αὐτοί οἱ σιν3ροι.

1117Tachadura.
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Κεφάλαιον μΔ:ον

Ὄπου διηγεῖται τί λογᾶς ἐπῆγεν ὁ Σάντζιος πάντζας
εἰς τό ϝγοϐέρνον, καί περιγράφει τό παράξενον
συμβεϐηκός, ὁποῦ ἐσυνέϐη τόν Δόν Κισότην

εἰς τό Καστέλι

Ἀφ οὗ λοιπόν ἐγευμάτισαν ἐκείνην τήν βραδεῖαν ἔδωσεν ὁ Δόν Κισσότης
τόν σάντζιον τές παραινέσεις γραμμένας, ἀμή εὐθύς ὁποῦ τοῦ ταῖς ἔδωσε
ταῖς ἔχασε, καί ἔπεσαν εἰς τά χέρια τοῦ Δουκᾶ, καί τῆς Δουκέσσας, καί
ἐθαύμασαν καί οἱ δύω τους τόσον διά τήν τρέλ-

207r. λαν, ὅσον καί διά τήν ἀγχίνοιαν τοῦ ΔόνΚισσότη · καί ἔςειλεν τόν σάντζιον
ἐκείνην τήν ἴδιαν βραδυάν ὁποῦ διά αὐτόν ἔμελλε νά γίνῃ νησί, καί ἐκεῖ-
νος ὁποῦ τόν ἐπήγαινεν ἦτον ὁ ἐπιςάτης τοῦ Δοῦκα κατά πολλά γνωςικός
καί χαριτωμένος, ὁ ὁποῖος εἶχε προσποιηθῆ εἰς πρόσωπος εἰς πρόσωπον
τῆς τριφάλδης κοντέσσας μέ τόν τρόπον ὁποῦ ἐδηγηθήκαμεν, καί ὤντας
ἑρμηνευμένος //μέ τί τρόπον νά κυϐερνήσῃ τόν σάντζιον, ἐπίτυχε πολλά
θαυμαςά τόν σκοπόν του · ἀμή εὑθύς ὁποῦ τὀν εἶδεν ὁ σάντζιος τον ἐπα-
ρομοίασε μέ τήν Κοντίεσσαν τριφάλδην (ὡς καθώς ἦτον καί τῇ ἀλήθείᾳ)
καί γυρίζωντας πρός τόν καϐαλλ2ρην του εἶπεν, σιν3ρε ἤ ἐμένα θέλει νά
μέ πάρῃ ὁ διάϐολος ἀπ’ἐδώ, ἤ ἡ ἀφεντ1 σου θέλεις μέ ὁμολογίσει πῶς
τό πρόσωπον αὐτού τοῦ ἐπιςάτου τοῦ Δουκός, εἶναι ἐκεῖνο τό ἴδιον τῆς
Δολορίδας · ὁ Δόν Κισσότης
ἐςάθη καί τόν ἐκοίταξε //μέ προσοχήν, καί ἀφ’οὗ ἐκαλοστοχάσθη, εἶπεν
πρός τόν σάντζιον, μή φοϐᾶσαι, σάντζιο δέν εἶναι κύνδυνος μνά σέ πάρῃ ὁ
Διάϐολος, μήτε πρέπει νά πιςεύσῃς πῶς τό πρόσωπον τοῦ ἐπιςάτου νά εἶ-
ναι ἐκεῖνο τό πρόσωπον τῆς Δολόριδας · ἐγώ πρωτήτερα τόν ἄκουσα ὁποῦ
ἐσυντύχαινεν εἶπεν ὁ σάντζιος, καί ἡ φωνή του μέ ἐφανίσθη νά ἦτον ἡ ἰδία
τῆς τριφάλδης, ὅμως κ῎ τό παρόν θέλω σιωπήσει, καί θέλω πρόσέχει νά
ἰδῶ κᾀνένα ἄλλον σημεῖον, ὁποῦ νά βεϐαιώσῃ, ἤ νά ἀ//ναιρέσῃ αὐτήν τήν
ἀμφιϐολίαν μου · ἔτζι κάμε σάντζιε, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί νά μέ δώσῃς
καί ἐμένα εἴδησιν · ὁ σάντζιος τέλος πάντων ἐκίνησε μέ πολλήν λαόν, ἐν-
δυμένος ὡς κριτής φορῶντας ἕνα ἐπανωφόρι ἀκριϐόν καό εὔμορφον, καί
ἦτον καϐαλλάρης ἐπάνω εἰς ἕνα μουλάρι, καί κατόπι του ἐπήγαιναν διά
προζαγῆς τοῦ Δοῦκα τό ϝομάρι του μέ ςολίδια μεταξένια καινούρια, καί
κάπου κάπου ἐγύριζε καί τόν ἐκοίταζεν ὁ σάντζιος καί ἐπεριπατοῦσεν // κ῎
πολλά χαρούμενος, βλέπωντάς το ςολισμένον τήν ὥραν ὁποῦ [ἤθελε] ἦλθε
νά ἀποχαιρετήσῃ τούς Δούκηδες, ἔσκυψε καί ἐφίλησε τά χέρ5 τους, καί
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ἐπῆρε τήν εὑχήν τοῦ καϐαλλ2ρη του ὁ ὁποῖος τοῦ τήν ἔδωσε μέ δάκρυα,
καί ὁ σάντζιος τήν ἐδέχθη κλαίωντας · εὐθύς λοιπόν ὁποῦ ἀναχώρησεν
ὁ σάντζιος Ὁ Δόν Κισσότης ἐπικράθη καί ἐμελαγχόλησε κατά πολλά μέ-
νωντας μοναχός καί ἀνίσως καί τοῦ ἤθελεν εἶσθαι δυνατόν νά τόν εὐγάλῃ
ἐπό τό ϝγοϐέρνον, τό ἤθελε κάμῃ βεϐαιώτατα· //ἡ Δουκέσσα ἐγνώρισε τήν
μελαγχολίαν καί τόν ἐρώτησε διά ποίαν αἰτίαν εὑρίσκεται κακόκαρδος, λέ-
γωντάς τον πῶς ἄν προέρχεται ἀπό τήν ἀπουσίαν τοῦ σάντζιου ἐκεῖ εἰς τό
σπῆτι εὑρίσκουν
ταν ὁπλοφόροι, καί δουλεύτραις ὁποῦ νά τόν ὑπηρετήσουν ὡς καθώς ἐπι- 207v.
θυμοῦσεν · δέν ἠμπορῶ νά τό ἀρνηθῶ σιν3ρα ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης
πῶς νά μήν μέ ἐκακοφανῇ ἡ ἀπουσία τοῦ σάντζιου, ὅμως δέν εἶναι ἡ κυρία
αἰτία τῆς μελαγχολίας μου, καί εὐχαριστῶ διά ταῖς τιμαῖς ὁποῦ μέ κάμεις ἡ
μεγαλειότητά σου, ὅμως παρακαλῶ νά μήν1118 μέ ἀφήσῃς μοναχόν εἰς τήν
καμεράν μου, ὅτι ἐγώ θέλω ὑ//πηρετηθῆ μοναχός μου· εἰς αὐτό δέν θέλω σέ
ὑπακούσει σινιόρ Δόν Κισσότη, εἶπεν ἡ Δουκέσσα, ἀλλά θέλω νά σέ ὑπη-
ρετήσουν τέσσερα κορίτζ5 μου εὔμορφα, ὡσάν τριαντάφυλλα · αὐταῖς εἰς
τοῦ λόγου μου δέν θέλει εἴσθαι ὡς τριαντάφυλλα ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσό-
της, ἀλλά ὡς ἀγκάθια ὁποῦ νά μέ κεντοῦν τήν καρδίαν, καί ὡς καθώς τήν
ἐπαρακάλεσα προτήτερα νά μέ ἀφήσῃ μονάχον ὅτι νά βάλλῃ εἰς τήν κά-
μεράν μου αὐτά τά κορίτζια, ἐγώ βεϐαιώτατα θέλω κοιμηθῆ καλή//τερα
ἐνδυμένος, παρά ὁποῦ νά ἀφεθῶ νά μέ ἐγδύσουν ἄλλοι · φθάνει φθάνει
μήν μέ λέγεις ἄλλο σιν3ρ Δόν Κισσότη εἶπεν ἡ Δουκέσσα ὅτι ἐκατάλαϐα,
καί θέλω προςάτει νά μήν ἐμβαίνῃ τινάς εἰς τήν κάμεράν σου, διότι ἐγώ
δέν θέλω ἀπό αἰτίαν ἐδικήν μου νά σμικρυνθῇ ἡ εὐπρέπεια τοῦ σιν3ρ Δόν
Κισσότη, ὅτι ὡς καθώς βλέπω ἡ σοφροσύνη ὑπερέχει εἰς ταῖς ἄλλαις του
ἀρεταῖς · ἐγδύσου καί ἐνδύσου ὡς καθώς σέ ἀρέσει ὅτι δέν θέλει σέ ἐμ-
ποδίσει τινάς · ἄς ζῇ //ἡ σιν3ρα Δουλτζινέα εἰς πολλῶν ἐτῶν περιόδους,
καί ἄς εἶναι τό ὄνομά της περίφημον εἰς ὅλον τόν Κόσμον, ἐπειδή καί τῆς
ἔπρεπε νά εἶναι Δάμα τοιούτον1119 ἀνδρείου καί τιμημένου καϐαλλ2ρη,
καί ἄμποτες νά νεύσουν οἱ εὐκλεεῖς οὐρανοί εἰς τήν καρδίαν τοῦ σάντζιου
τοῦ ϝγοϐερνατόρος μου, νά τελειώσῃ ὀγλιγωρότερα τήν ποσότητα τῶν ξυ-
λίων, διά νά ἀπολαμβάνῃ πάλιν ὁ Κόσμος τήν εὐμορφίαν τοιαύτης μεγά-
λης σιν3ρας, πρός τήν ὁποῖαν ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, βεϐαιώ//τατα ἡ
Δουλτζινέα θέλει ἦσθαι πλέον περίφημος καί πλέον καλοῤῥοίζικη εἰς τόν
Κόσμον, μέ ὅλην της τῆν εὐγλωττίαν· ἄς τά ἀφήσωμεν αὐτά σιν3ρ Δόν
Κισσότη, καί ἄς ὑπάγωμεν νά δειπνήσωμεν ὅτι ἦλθεν ἡ ὤρα, καί θέλει μᾶς

1118Parece un contrasentido con lo siguiente y con el original. – 1119Sic.
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ἀπαντέχει ὁ Δοῦκας, καί μετά τόν δεῖπνον νά ὁρίσῃς ἡ ἀφεντ1 σου νά κοι-
μηθῆς, διότι πιςεύω πῶς τό ἀληθινόν ταξίδι νά σέ ἔδωσε κούρασιν · ἐγώ δέν
αἰσθάνομαι νά εἶμαι τελείως κουρασσμένος, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης καί
ἠμπορῶ νά //ὀμώσω πῶς ἀφ’οὗ ἐγεννήθηκα εἰς τόν Κόσμον δέν ἐκαϐαλ-
λίκευσα κᾀνένα ἄλλογον1120, ὁποῦ νά εἶχε πλέον ἤσυχήν, καί ἀτάραχον
περιπατησίαν, καί δέν ἠμπορῶ νά καταλάϐω διά

208r. ποίαν αἰτίαν ἐπαρακινήθη ὁ μαλαμπροῦνος, Καί ὑςερήθη ἀπό τοιοῦτον
καί ἐλαφρόν, καί καλόν ἄλογον κάι τό ἔκαυσεν ἔτζι ἄγνωςα · εἰς αὐτό
ἄλλο δέν ἠμποροῦμεν νά εἰποῦμεν, εἶπεν ἡ Δουκέσσα παρά πῶς νά ἐμε-
τανόησε διά τό κακόν ὁποῦ ἔκαμεν εἰς τήν τριφάλδην εἰς τήν συντροφίαν
της καί εἰς ἄλλα πρόσωπα, διά ταῖς ἄλλαις κακοσύναις ὁποῦ ὁ μάγος καί
γοητευτής θέλει ἐπροξένή//σεν εἰς τούς ἀνθρώπους, καί ἐνδέχεται νά ἠθέ-
λησε νά σηκώσῃ ἀπό ἐμπρός του τά ἐργαλία τῆς ἐπιςήμης του, μάλιστα
αὐτό ὁποῦ ἦτον κυριώτερον, καί ὁποῦ τόν ἔδιδε περισσότεραν ἐνόχλησιν
περιπατῶντας ἀπό τόπον εἰς τόπον, καί μέ τήν πυρκαϊάν ὁποῦ ἔκαμεν εἰς
αὐτό, καἰ μέ τό τρόπαιον τοῦ ϝράμματος μένει ἀιώνιος ἡ ἀνδρεῖα τοῦ με-
γάλου Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας εὐχαρίςησεν ἐκ δευτέρου ὁ Δόν Κισσό-
της τήν δουκέσσαν, καί ἀφ’οὗ ἐδείπνησαν ἐπαραμέρισεν ὁ //Δόν Κισσό-
της εἰς τήν κάμεράν του μοναχός, μήν θέλοντας μέ κᾀνέναν τρόπον νά
ὑπακοῦσῃ νά ἔμπῃ τινάς μέσα · τόσον ἐφοϐοῦνταν νά μήν τύχῃ καί μεδου-
κλωθῆ, καί σκοντάψῃ ἀπό κᾀνένα αἴτιον ὁποῦ τόν ἤθελε παρακινήσῃ ἤ
βιάσῃ, εἰς τό νά χαλάσῃ τήν τιμημένην εὐπρέπειαν ὁποῦ εἰς τήν σιν3ραν
του τήν Δουλτζινέαν ἐφύλατζε, ἔχωντας πάντοτε τυπωμένην εἰς τήν φαν-
τασίαν του τήν καλοσύνην τοῦ ἄμαδις, ἄνθος καί καύχημα τῶν πλανωνέ-
νων κα//βαλλ2ρων · ἐμβαίνωντας λοιπόν εἰς τήν κάμεράν του ἐσφάλησε
τή πόρταν, καί ἄρχησε νά ἐγδύνεται φέγγοντάς τόν δύω λαμπάδες ὁποῦ
ἤτον ἀναμμένας, καί ὅταν ἤθελενά εὐγάλῃ ταῖς κάλτζαις του, ἔτυχε καί
ἐξεσχίσθη ἡ μία εἰς ἕνα μέρος καί βλέπωντας τό ὁ Δόν Κισσότης ἐλυπήθη
κ῎ πολλά, καί ἤθελε δώσῃ εἴκοσι δράμια ἀσίμι, ἄν ἤθελεν ἔχῃ ἐκείνην τήν
ὥραν ἕνα δράμι πράσινον μετάξι,διότι ᾑ κάλτζαις του ῆτον πράσινες · ὦ
συμφο//ρά κ῎ πολλά, ἀπρεπέςατε εἰς ἕνα τοιοῦτον πρόσωπον · αὐτοῦ ἐκφώ-
νησεν ὁΠεγκλής, καί γράφωντας εἶπεν, ἄχ πτωχία πτωχία, ἐγώ δέν ἠζεύρω
ἀπό ποιάν αἰτίαν ἐπαρακινήθη ἐκεῖνος ὁ μεγάλος ποιητής ὁ Κορδοϐέζος,
καί σέ ὀνόμασε δῶρον ἀχάριςον, ὅτι ἐγώ ἀγκαλά καί νά εἶμαι ἀράπης ἀπό
τήν συναναςροφήν, καί πράξιν ὁποῦ ἔλαϐα ἀπό τούς χριςιανούς, ἠζεύρω
πῶς ἡ ἁγιότης ςέκει εἰς τήν ἐλεημοσύνην, ταπείνωσιν, πίςιν ὑπακοήν, //καί

1120Sic.
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πτωχίαν, αὐτά τά ἐνθυμήθηκεν ὁ Δόν Κισσότης ἀπό τό ξέσχισμα τῆς κάλ-
τζας, ἀμή μέ ὅλον
τοῦτο ἐπαρηγορήθη βλέπωντας ἕνα ζευγάρι ὑποδήματα τοῦθ σάντζιου 208v.
ὁποῦ ἀπέμειναν ἐκεῖ πέρα, καί ἔϐαλλε κ῎νοῦν νά τά φορέσῃ τήν δεύτε-
ραν ἡμέραν· αὐτός τέλος πάντων, ἐπλάγ5σεν νά κοιμηθῇ ὅλος συλλογι-
σμένος καί πικραμένος τόσον διά τήν ἀπουσίαν τοῦ σάντζιου, ὅσον καί
διά τό ζέσχησμα τῆς κάλτζαις του · ἔσϐυσε ταῖς λαμπάδαις, ἀμή ἦτον με-
γάλη ζέςι, καί μήν ἠμπορῶν //τας νά κοιμηθῇ, ἐσυκώθη καί ἄνοιξεν ὀλίγον
ἕνα παράθυρον, τό ὁποῖον ἦτον πρός τό μέρος ἑνός περιϐολίου · τήν ὥραν
λοιπόν ὁποῦ τό ἄνοιξεν ἄκουσε καί ἐκατάλαϐε πῶς ἦτον ἄνθρωποι εἰς τό
περιϐόλι, καί ὁμιλοῦσαν, καί ςέκωντας μέ προσοχήν, μέ τό νά ὁμιλοῦσαν
ἐκεῖνοι ὀλίγον ὡσάν δυνατά, ἤκουσεν αὐτά τά λόγια ·
Παρακαλῶσε Ἐμερέντζια μή με ἀναγκάσεις εἰς τό νά τραγουδήσω, ἐπειδή
καί ἠζεύρεις πῶς ἀ//πό τήν ὥραν ὁποῦ ἐμπῆκεν αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης εἰς
αὐτό τό καςέλι, καί τόν εἶδαν τά ὀμματιά μου ἀπό τότες ἐγώ δέν ἠζεύρω
νά τραγουδίσω, ἀλλά περισότερον1121 νά κλαύσω· πόσῳ μᾶλλον ὁποῦ ἡ
σιν3ρα μου δέν κοιμᾶται βαρ1, καί δέν ἀγαποῦσα νά ἔλθῃ νά μᾶς εὕρῃ
ἐδώ, ἀγκαλά καί ὑποθετικῶς ἄν ἐκοιμᾶτον καί βαρυά, καί δέν ἐξυπνοῦ-
σεν ἤθελεν εἶσθαι μάταιον τό τραγοῦδι μου, ἀνίσως καί κοιμᾶται, καί δέν
ἐζύπνα νά τό ἀκούσῃ αὐτός ὁ νέος αἰνείας1122 //ὁποῦ ἦλθεν εἰς τούς τό-
πους μας, διά νά μέ ἀφήσῃ περιπαίγνιον, μήν τό πιςεύεις αὐτό ἀγαπημένη
μου ἀλτισιδῶρα τῆς ἀπεκρίθηκαν ὅτι χωρίς ἄλλο ἡ Δουκέσσα, καί ὅλοι οἱ
ἐπίλοιποι τοῦ σπητίου κοιμῶνται, ἕξω ἀπό τόν κύριον τῆς καρδίας σου,
διότι ἐγώ τόν ἄκουσα πῶς ἄνοιξε τό παράθυρον τῆς κάμαρᾶς του, καί χω-
ρίς ἄλλο θέλει ςέκει ἔξυπνος · ἄρχησε μόνον ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρα μου,
καί τραγούδησε μέ συγανήν, νόςιμην καί γλυκεῖαν //φωνήν, παίζωντας καί
τήν ἅρπαν σου, καί ἄν λάχῃ καί μας ν7ίσει ἡ Δουκέσσα θέλομεν ῥίψῃ τό
πταίσιμον εἰς τήν μεγάλην ζέςην ὁποῦ εἶναι · δέν ςέκει εἰς αὐτό ἡ δυσκο-
λία ὦ Ἐμερεντζία μου, ἀποκρίθη ἡ ἀλτεσιδῶρα, ἀλλά μέ τό νά φοϐοῦμαι
μήπως καί ἀπό τό τραγοῦδι μου φανερωθῆ ἡ καρδιά μου, καί μέ νομίσουν
διά κοριτζάκι ἄγνωςον, καί εὐκολόκλυτον ἐκεῖνοι ὁποῦ δέν ἠζεύρουν ταῖς
ἱσχυραῖς δύναμαις τοῦ ἔρωτος, ἀμή ἄς συνέϐη// ὁ,τι θέλει, καί μέ αὐτό ἄρ-
χησε νά παίζῃ γλυκύτατα τήν ἅρπαν · ὁ Δόν Κισσότης ἀκού-
ωντας αὐτά ἔμεινεν ἐκςατικός, καί ἐκείνην τήν ὥραν ἐνθυμύθη ταῖς ἄπει- 209r.
ραις τύχαις παρόμοιαις μέ ἐκείνην δηλονότι παραθυρίων, περιϐολίων,
μουσικῆς, λέγων ἐρωτικῶν, καί ἄλλαις τρέλλαις, ὁποῦ εἶχε διαϐάσει εἰς τά

1121Sic. – 1122Eneas.
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βιϐλία τῆς καϐαλλ6ρίας του · εὐθύς λέγω ἐσυλλογίσθη πῶς κᾀνένα ἀπό
τά κορίτζια τῆς Δουκέσσας θέλει τόν ἀγάπησε, καί πῶς ἡ τιμή τήν ἐδυνά-
ςευεν εἰς τό νά κρύπτῃ τήν θέλησίν της· //ἐφοϐήθη μήπως καί τόν ξεπλα-
νέσει καί ἔϐαλλε κ῎νοῦν νά μήν ἀφεθῇ νά νοικυθῇ1123 καί παραδιδόμενος
ἐξ ὅλης του τῆς καρδίας εἰς τήν σιν3ραν του Δουλτζινέαν, ἀπεφάσισε νά
ἀκροασθῇ ἐκείνην τήν μουσικήν, καί διά νά δείξῃ πῶς ἦτον ἔξυπνος, ἐκα-
μώθη πῶς ἐπτερνίσθη, τό ὁποῖον ἀκούωντάς τό τά κορίτζια ἐχάρικαν, ὅτι
ἄλλο δέν ἐπιθυμοῦσαν παρά νά ταῖς ἀκούσῃ ὁ Δόν Κισσότης · σημαίνουσα
λοιπόν τήν ἅρπαν ἡ ἀλτεσιδώρα, καί ἄρχησεν αὐτό τό τραγοῦδι.1124

209v. Ἐδώ ἐτελείωσε τό τραγοῦδι τῆς κακοπληγωμένης Ἀλτισιδόρας, καί ἄρχη-
σεν ὁ θαυμασμός τοῦ ἀγαπημένου Δόν Κισσότη, ὁ ὁποῖος ἀναςενάζωντας
ἐκ βάθους καρδίας εἶπεν, εἶναι δυνατόν νά εἶμαι ἐγώ τόσον καοῤῥοίζικος
ὁποῦ νά μήν εὑρίσκεται κορίτζι, ὁποῦ νά με ἰδῇ καί νά μήν μέ ἀγαπήσῃ, πα-
ρομοίως καί ἡ ἀσύγκριτος Δουλτζινέα νά εἶναι τόσον κακομοῖρα ὁποῦ νά
μήν τήν ἀφίνουν νά ἀπολαμβάνῃ αὐ//τή μοναχή τήν μεγαλοτάτην μου ἐμ-
πιστοσύνην; τί γυρεύετε ἀπό αὐτήν, ὦ βασσίλισαις, διατί τήν κατατρέχετε
ὦ ἰμπερατρίτζαις, διά τήν ἐνοχλεῖται ὦ κοριτζάκ5 δεκατεσσάρων χρονῶν
δεκαπέντε χρονῶν; ἀφῆτε τήν, ἀφῆτε τήν τήν ταλαίπωρην νά θριαμβεύῃ,
νά ἀπολαμβάνῃ καί νά χαίρεται μέ τήν τύχην ὁποῦ ἠθέλησε καί τήν ἔδωσεν
ὁ ἔρωτας, καταδουλώνωντας τήν καρδίαν μου εἰς αὐτήν, καί δίδωντάς τήν
διά σίγουρον ὑπςάσιον τό ςῆθος μου, εἰς τό ὁποῖον διά τήνΔουλτζι//νέαν εἶ-
ναι ςρωμένον μέ χρυσά ςρωσίδια, εἰδέ διά ταῖς ἄλλαις ὅλαις εἶναι σκληραῖς
πέτραις · ἡ καρδία μου διά αὐτήν εἶναι μέλι, καί ζάχαρι, εἰδέ διά ἐσᾶς εἶναι
ἀλοή καί πικρόν φαρμάκι· διά ἐμένα μόνον ἡ Δουλτζινέα εἶναι ὡραῖα, φρό-
νιμή,τιμημήνη, χαριτωμένη,καί εὐγενική, εἰδέ ᾑ ἄλλαις ὅλαις εἶναι ἄσχη-
μαις, δυσγενεῖς, ἄγνωςαις, ἀχρεῖαις, καί οὐτιδαναῖς, μέ τό νά εἶμαι μόνον
ἐδικός τῆς, καί ὄχι κᾀμμίας ἄλλης · διά τήν ἀγάπην της ἔςερξα καί μέ ἔδει-
ραν εἰς τό καςέλι// τοῦ γοη̈τευμένου ἀράπη, καί εἶμαι ςερκτός νά πάθω
ὅλα τά κακά τοῦ Κόσμου διά αὐτήν καί μόνην καί ἐσύ ἀλτεσιδώρα ἄν θέ-
λῃς τραγούδησε, ἄν θέλῃς κλαῦσε, καί μέ αὐτό ἐσφάλησε τό παράθυρον,
καί ἐπλάγ5σεν εἰς τό κρεϐϐάτι ὅλος ἀραθυμισμένος, καί χολερικός, καί
πικραμένος, ὡσάν νά τοῦ εἶχε συνέϐη κᾀμμία μεγάλη δυςυχία, τόν ὁποῖον
κατά τό παρόν θέλομεν τόν ἀφήσει, διότι μᾶς κράζει ὁ μέγας σάντζιος ὁ
πάντζας, ὁ ὁποῖ//ος θέλει νά ἀρχήσῃ τό περίφημον του ϝγοϐέρνον·

1123Sic. – 1124Esribe nueve líneas y con el punto y la señal acostumbrada de final, deja toda la
página libre. Se supone que corresponde al canto de Altesidora de setenta y seis versos. El vacío
sigue en la página verso con un hueco de seis líneas libres donde supone que termina el canto.
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Κεφάλαιον με:ον 210r.

Ὄπου διηγεῖται τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ὁ μέγας
σάντζιος ἐμπῆκεν εἰς τό ϝγοϐέρνον του

καί τί λογῆς ἄρχησε νά κυϐερ-
νᾶ.

Διηγεῖται λοιπόν ἡ ἱςορία πῶς ὁ σάντζιος μέ ὅλην του τήν συντροφίαν
ἔφθασεν εἰς ἕνα τόπον ἀπό τούς πλέους καλλητέρους ὁποῦ εἶχεν ὁ Δοῦ-
κας, καί τοῦ εἶπεν πῶς ὀνομάζουνταν ἡ νῆσος βαρατάρια, καί φθάνωντας
εἰς τήν πόρταν τοῦ Κάςρου εὐγῆκεν εἰς προϋπάντησίν του ὅλη ἡ κοινότης ·
ἐτράϐηξαν ταῖς καμπάναις, καί ὅλοι οἱ ἐγκάτοικοι ἔδει//ξαν σημεῖα χαρᾶς
καί εὐφροσύνης, τόν ἐπῆγαν εἰς τόν ναόν νά προσκυνήσῃ, καί νά εὐαρε-
ςήσῃ τόν θεόν, καί μετά ταῦτα μέ κάποιαις χλευαςικαῖς τζιρεμόνιαις τοῦ
ἐπαράδωσαν τά κλειδ1 τῆς χῶρας, καί τόν ἔςησαν διά παντοτινόν ϝγοϐερ-
νατόρον τῆς νήσου βαραταρίας · τό φόρεμα, ἡ γενεάδα, τό χονδρός, καί
ἡ μικρότης τοῦ κορμίου τοῦ νέου ϝγοϐερνατόρου ἔκαμνε καί ἐθαύμαζαν
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι · εὐγαίνωντας τέλος πάντων ἀπό //τήν ἐκκλησίαν, τόν
ἐπῆγαν εἰς τό σκαμνί τοῦ κονσελίου εἰς τό ὁποῖον τόν ἔϐαλαν καί ἐκάθησε,
πρός τόν ὁποῖον εἶπεν ὁ ἐπιςάτης τοῦ Δουκός, εἶναι παλαιά συνήθεια αὐ-
τῆς τῆς νησίου σιν3ρ ϝγοϐερνατόρε, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ τήν πέρνει εἰς τήν
ἐξουσίαν του νά εἶναι χρεώςης νά ἀποκρίνεται εἰς ἕνα πρᾶγμα ὁποῦ τόν
ἐρωτοῦν, τό ὁποῖον πρέπει νά εἶναι ὀλίγον δύσκολον, ἀπό τοῦ ὁποίου τήν
ἀπόκρισιν γνωρίζει ὁ λαώς τήν ἀγχίνοιαν τοῦ νέου ϝγοϐερνατόρου, καί ἤ
χαίρε//ται, ἤ πικραίνεται διά τόν ἐρχομόν του · ἐν ὅσῳ ὁ ἐπιςάτης ἔλεγεν
αὐτά πρός τόν σάντζιον,
αὐτός ἕςεκε καί ἐκοίταζε κάποια μεγάλα γράμματα ὁποῦ ἦτον γραμμένα 210v.
εἰς τόν τεῖχον ἀντίκρυ εἰς τό σκαμνί του, καί μέ τό νά μήν ἤζευρε νά δια-
βάσῃ, ἐρώτησε τί ἐδηλοῦσαν ἐκεῖναις ᾑ ζωγραφίαις ὁποῦ ἦτον εἰς τόν τεῖ-
χον · τοῦ ἀποκρίθηκαν σιν3ρε αὐτοῦ εἶναι γραμμένη, καί σημειωμένη ἡ
ἡμέρα ὁποῦ ἐπῆρες ἡ ἀφεντ1 σου τήν αὐθεντίαν αὐτῆς τῆς νήσου, καί λέ-
γει// πῶς εἰς τήν τάδε ἡμέραν, εἰς ταῖς τόσαις τοῦ μηνός τοῦ τάδε χρόνου
ἐπῆρε τήν αὐθεντίαν αὐτῆς τῆς νήσου ὁ σιν3ρ Δόν σάντζιος ὁ πάντζας
ὁποῦ νά ζήσῃς εἰς χρόνους πολλούς · καί ποῖον ὀνομάζουν Δόν σάντζιον
πάντζαν ἐρώτησεν αὐτός ὁ ἴδιος;1125τήν ἀφεντ1 σου ἀπεκρίθη ὁ ἐπιςά-
της, διότι εἰς αὐτήν τήν νήσον δέν ἐμπῆκεν ἄλλος πάντζας, ἔξω ἀπό τήν

1125El signo de interrogación fuera de su lugar como frecuentemente.
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ἀφεντ1 σου · ςοχάσου καλά ἀδελφέ, εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅτι ἐγώ δέν ἔχω τό
Δόν. μήτε τό ἔλαϐε κᾀνένας ἀπό τήν γενε//άν μου, σάντζιον πάντζαν μό-
νον μέ ὀνομάζουν, καί σάντζιος ὀνομάσθη ὁ πατέρας μου, σάντζιος καί ὁ
παποῦς μου, καί ὅλοι ἦτον πάντζας δίχως νά προσθέσουν Δόνοι, ἤ Δόνες,
καί ὡς καθώς ὑπολαμβάνω εἰς αὐτήν τήν νῆσον θέ νά εἶναι πάρα πολλοί
Δόνοι, ὅμως ἄν βαςάζῃ τό ϝγοϐέρνον τέσσερες ἡμέραις εἰς τό χέρι μου,
ἐγώ θέλω τούς ξεριζώσῃ · λέγε τήν ἐρώτησίν σου σιν3ρε ἐπιςάτη, ὅτι ἐγώ
θέλω ἀποκριθῇ, ὡς καθώς ἠζεύρω, καί ἤ ἄς πικρανθῆ, ἤ ἄς //μή πικρανθῆ
ὁ λάός · ἐμβῆκαν ἀπάνω εἰς αὐτό δύω ἄνθρωποι εἰς τό κριτήριον ὁ ἕνας
ἐνδυμένος χωρ5νά, καί ὁ ἄλλος ῥαφτάδικα, καί ἐσύντυχε πρῶτον ὁ ῥά-
πτης, καί εἶπεν, σιν3ρε ϝγοϐερνατόρε, αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἦλθεν ἐχθές εἰς
τό ἐργαςήριόν μου κρατῶντας εἰς τό χέρι του ἕνα κομμάτι τζόχαν, καί μέ
ἐρώτησεν ἀνίσως καί ἔφθανε νά τόν κάμω μίαν σκούφ5ν · ἐγώ βλέπων-
τας τήν τζόχαν τοῦ ἀποκρίθηκα πῶς ἔφθανεν, ἀμή //αὐτός ὡς φαίνεται
θέλει ἐλογίασε πῶς θέλω νά τόν κλέψω κᾀμμίαν παρακοπήν ἀπό τήν τζό-
χαν, καί νικούμενος ἀπό τήν κακίαν του, ἤ ἀκούωντας τήν κακήν γνώμην
ὁποῦ ἔχουν οἱ ῥαπτάδες, μέ εἶπε νά κοιτάξω ἄν ἔφθανεν νά κάμω δύω, ἐγώ
ἐκατάλαϐα τόν σκοπόν του, καί τοῦ εἶπα πῶς φθάνει, καί αὐτός ςέκωντας
πάντοτε εἰς τήν κακότροπον πρώτην γνώμην του ἐπρόσθεται σκοῦφ5ις,
καί ἐγώ τοῦ ἀποκρινούμουν πῶς γίνονται, ἕως ὁποῦ ἐφθά//σαμεν εἰς ταῖς
πέντε, καί τῶρα ἤλθε νά ταῖς πάρῃ, καί τοῦ ταῖς δίδω ἀμή δέν θέλει νά μέ
πληρώσῃ τόν κόπον μου, μάλιςα μέ λέγει νά τόν πληρώσω ἐγώ τήν τζόχαν
του · ἀληθινά εἶναι

211r. αὐτά ἀδελφέ, ἐρώτησεν ὁ σάντζιος, ἀληθινά εἶναι ἀπεκρίθη ὁ ἄλλος, ἀμή
εἰπές τόν ἡ ἀφεντ1 σου νά δείξῃ ταῖς πέντε σκοῦφ5ις ὁποῦ μέ ἔφτιασε ·
μετά πάσας χαρᾶς ἀποκρίθη ὁ ῥάπτης, καί εὐγάνωντας παρευθύς τό χέρι
του ἀπό κάτω ἀπό τό ἐπανωφόρι, ἔδειξε ταῖς πέντε σκοῦφ5ς ταῖς ὁποῖαις
ταῖς εἶχεν ἐπάνω εἰς ταῖς ἄκραις τῶν δακτύλων του, καί εἶπε, νά ταῖς πέντε
//σκούφ5ις ὁποῦ μοῦ γυρεύει αὐτός ὁ γαλαντόμος, καί ὀμώνω ἐπάνω εἰς
τήν ψυχήν μου πῶς δέν μέ ἀπόμεινε τελείως ἀπό τό ῥοῦχον, καί ἄς ςοχα-
σθοῦν τό ῥάψιμόν μου οἱ πρωτομαΐστορες τῆς τέχνης μας νά ἰδοῦν τί ἀξίζει
· ἐγέλασαν ὅλοι οἱ περιεςῶτες βλέπωντας ἐκεῖναις ταῖς σκοῦφιαις · ὁ σάν-
τζιος ἐςάθη καί ἐσυλλογίσθη ὀλίγον, καί ὕστερον εἶπεν, ἐγώ εἰς αὐτό ἀπο-
φασίζω νά χάσῃ ὁ ῥάπτης τόν κόπον του, καί ὁ χωρ1της τήν τζόχαν, καί
ταῖς σκούφ5ις νά ταῖς //ὑπάγουν εἰς τήν φυλακήν νά ταῖς φυλακώσουν ·
εὐγαίνωντας αὐτοί οἱ δύω ἕξω, ἐμπῆκαν δύω γέροντες, ὁ ἕνας ἐκρατοῦσεν
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ἕνα παςοῦνι1126 εἰς τό χέρι του, καί ὁ ἄλλος ὁποῦ δέν ἐκρατοῦσεν εἶπεν·
σιν3ρε ἐγώ ἐδάνεισα αὐτόν τόν ϝαλαντόμον δέκα σκοῦδα μαλαγματένια
διά νά τόν κάμω χάριν, μέ τοιαύτην συμφωνίαν ὅμως, πῶς νά ἔχῃ νά μοῦ τά
δίδῃ εἰς ὅτι καιρόν τοῦ τά ζητήσω · ἐπέρασε κάμποσος καιρός, καί δέν τοῦ
τά ἐζήτησα, διά νά μή //τόν βάλλω εἰς μεγαλητέραν ςενοχωρίαν, καί ἀνάγ-
κην ἀπό ἐκείνην ὁποῦ εἶχεν ὅταν τοῦ τά ἐδάνεισα, ἀμή βλέπωντας πῶς δέν
ἐνθυμοῦνταν νά μέ πληρώσῃ, τοῦ τά ἐζήτησα πολλαῖς φοραῖς, καί ὄχι μό-
νον δέν μοῦ τά ἀποδίδει, ἀλλά καί τά ἀρνεῖται, λέγωντας πῶς δέν τοῦ τά
ἐδάνεισα, καί πῶς ἄν τοῦ τά ἐδάνεισα μέ τά ἐπλήρωσεν · ἐγώ μαρτυρίαις
δέν ἔχω, μόνον θέλλω νά τόν βάλλῃς ἡ αφεντ1 σου νά ὀμώσῃ πῶς μέ τά
ἔδωσε, καί δέν θέλω τοῦ τά ζητήσει πλέον //τί ἀποκρίνεσαι εἰς αὐτό καλέ
ϝέροντα μέ τό παςοῦνι, εἶπεν ὁ σάντζιος, εἰς τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ γέρων,
ἐγώ ὁμολογῶ πῶς τα ἐδάνεισεν, ὅμως θέλω ὀμώσει πῶς τοῦ τά ἀνταπό-
δωσα, καί ἐπειδή καί θέλει νά μέ βάλλῃ εἰς ὅρκον, χαμήλωσε ἡ ἀφεντ1
σου τό χέρι σου νά τόν κάμω· ὁ ϝγοϐερνατόρος ἐχαμήλωσε τό χέρι του,
καί θέλοντας νά ὑπάγῃ ὁ ϝέρων νά κάμῃ τόν ὅρκον ἔδωσε το παςοῦνί του
εἰς τόν ἐνάγοντα του νά τό κτρατῇ ἕως ὅπου νά ὀμώσῃ, ὡσάν τοῦ ἔδιδε με-
γάλον ἐμπό//διον · εὐθύς ἐπῆγε καί ἔϐαλε τό χέρι του ἐπάνω εἰς τόν ςαυρόν
ὁποῦ ἐκρατοῦσεν ὁ ϝγοϐερνατόρος,
λέγωντας, πῶς ἀληθινά τοῦ εἶχε δανείσει ἐκεῖνα τά δέκα σκοῦδα, ἀμή τά 211v.
εἶχεν ἀνταποδώσει μέ τά χέριά του, καί μέ τό νά ἐλησμόνισε τά ἐζητοῦσε
κάθε ὀλίγον· βλέπωντας αὐτό ὁ μέγας γγοϐερνατόρος, ἐρώτησε τί ἀπο-
κρίνεται εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγεν ὁ ἐναγόμενος;1127 αὐτό δέ ἀπεκρίθη πῶς
χωρίς κᾀμμίαν ἀμφιϐολίαν θέλει λέγη τήν ἀλήθειαν, διότι τόν εἶχε διά κα-
λόν ἄνθρω//πον, καί εὐσεϐῆ χριςιανόν, καί πῶς αὐτός ἐνδέχεται νά τά
ἀλησμόνησε τόν καιρόν ὁποῦ τοῦ τά ἔδωσε, καί πῶς εἰς τό ἐξῆς δέν τοῦ
ἤθελε ζητήσῃ τίποτα · ὁ ἐναγόμενος ἐγύρισε, καί ἐπῆρε τό παςοῦνι του,
καί προσκυνῶντας τόν ϝγοϐερνατόρον εὐγῆκεν ἀπό τό κριτήριον · βλέ-
πωντας αὐτό ὁ σάντζιος πῶς αὐτός εὔγαινε χωρίς ἄλλαις τζιρεμόνιαις, καί
βλέπωντας καί τήν ὑπομονήν τοῦ ἀνάγοντος, ἀκούμβησεν ἐπάνω εἰς τό
χέρι του, ἐςάθη καί ἐσυλλογίσθη κάμ//ποσην ὥραν, ὕςερον ἐσύκωσε τό
κεφάλι του, καί ἐπρόςαξε νά κράζουν τόν ϝέροντα ὁποῦ εἶχε τό παςοῦνι,
ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀναχωρήσει, καί φέρνοντάς τον ἔμπροσθέν του, τοῦ εἶπε,
δόσε μέ γαλάντομε αὐτό τό παςοῦνι ὅτι μέ χρειάζεται, μετά πάσας χαρᾶς
ἀποκρίθη ὁ ϝέρων, ὁρίσετέ το, καί εὐθύς τοῦ τό ἔδωκεν εἰς τό χέρι του,
καί πέρνωντάς τό ὁ σάντζιος τό ἔδοσεν1128εἰς τόν ἄλλον τόν γέροντα, λέ-

1126μπαστοῦνι. – 1127Signo de interrogación⁇ – 1128ἔδωκεν ἔδωσεν
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γωντάς του ὕπαγε εἰς τό καλόν ὅτι τώρα εἶσαι πληρω//μένος · ἐγώ σέ θαυ-
μάζομαι σιν3ρε ἀπεκρίθη ὁ ϝέρων, διότι αὐτό τό παςοῦνι πιστεύω πῶς
δέν ἀξίζει δέκα σκοῦδα,ὄχι ἀξίζει εἶπεν ὁ ϝγοϐερατόρος, καί τώρα θέλεις
τό ἰδῇ, καί ἐπρόςαξεν εὐθύς νά τζακίσουν ἐκεῖ ἔμπροσθεν τό παςοῦνι, τό
ὁποῖον κάμνωντάς το εὐρέθηκαν μέσα εἰς αὐτό δέκα σκοῦδα μαλαγματαί-
νια · ἐθαύμασαν ὅλοι διά τόν νέον τούς γκοϐερνατόρον, καί τόν ἐνόμισαν
διά ἕναν νέον σολομῶντα· τόν ἐρώτησαν ἀπό τί εἶχε //καταλάϐη πῶς εἰς
ἐκεῖνο τό παςοῦνι ἦτον ἐκεῖνα τά δέκα σκοῦδα, καί αὐτός ἀποκρίθη, πῶς
μέ τό νά εἶδε τόν γέροντα ὁποῦ τοῦ τό ἔδοσεν ὁπόταν ἤθελε νά ὠμώσῃ,
καί μέ τό νά ἔκαμνεν ὅρκον πῶς τοῦ τά ἔδωκεν ἀληθινά, καί πῶς ἀφ’οὗ
ἐτελείωσεν τόν ὅρκον ἐπῆρε πάλιν τό παςοῦνι ὀπίσω, ἐςοχάσθη πῶς μέσα
εἰς ἐκεῖνο θέ νά ἦτον ἡ πληρωμή ὁποῦ ἐγύρευε, καί ἀπό αὐτό ἠμπορεῖ νά
συμπεράνῃ τινάς, πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ ἐξουσιάζουν ἄν καί νά εἶναι ἄγνωςος,
μέ ὅ//λον τοῦτο μερικαῖς φοραῖς ὁ θεός τούς δίδει φώτησιν εἰς τήν κρίσιν
ὁποῦ πρέπει νά κάμουν,

212r. καί μάλιςα αὐτός εἶχεν ἀκούσει τόν παπᾶν τοῦ χωριού τους ὁποῦ ἐδιη-
γοῦνταν ἕνα παρόμοιον συμβεϐηκός· τέλος πάντων ὁ ἕνας γέροντας πε-
ριγελασμένος, καί ὁ ἄλλος πληρωμένος ἐδιάϐηκαν καί οἱ περιεςῶτες ἔμει-
ναν ἐκςατικόι, καί ἐκεῖνος ὁποῦ ἔγραφε τά λόγια, τά ἔργα, καί τά σχήματα
τοῦ σάντζιου, ἔςεκε καί ἐθαυμάζουνταν, ἀνίσως καί ἔπρεπε νά τόν κρατῇ
διά τρελ//λόν ἤ διά φρόνιμον · τελειώνωντας αὐτή ἡ κρίσις, ἐμβῆκεν εἰς
τό κριτήριον μία ϝυναῖκα, ἡ ὁποῖα ἐκρατοῦσε δυνατά, καί σφικτά ἕναν
ἄνθρωπον ἐνδυμένον μέ βοσκικά ῥοῦχα, ὅμως πολυέξωδα, καί ἐφώναζε
κατά πολλά λέγουσα, Δικαιοσύνην σινι3ρε ϝγοϐερνατόρε, Δικαιοσύνην
νά μέ κάμῃς, ὅτι ἄν δέ τήν εὕρω ἐδώ εἰς τήν γῆν, θέλω ὑπάγη νά τήν εὕρω
εἰς τόν οὐρανόν · αὐτός ὁ κακός ἄνθρωπος μέ ἔπ5σε δυναςικῶς εἰς τήν
μέ//σην τοῦ κάμπου, καί μέ ἐντρόπ5σεν, καί μέ ἐπῆρε τήν κακοῤῥοιζικήν
ὁ,τι εἶχα ἀποκτήσει εἰς τούς εἴκοσι τρεῖς χρόνους ἀπό ἀγαρινούς, καί χρι-
ςιανούς, ἀπό ξένους καί ἐντοπίους, καί ἐγώ πάντοτε ἐφυλάχθηκα ὡσάν
τό σαμν5μίθι ἀπό τήν φωτίαν, ἤ ὡσάν τό μαλλί ἀπό τά ἀγκάθια καί τῶρά
ἦλθεν αὐτός ὁ γαλαντόμος, καί ἔϐαλλεν ἐπάνω μου τάς μεμολυσμένας του
χεῖρας κατά τό παρόν δέν εἶναι βέϐαιον ἀκόμη ἄν αὐτός ὁ γαλαντόμος ἔχει
τά χέρια του παςρι//κά ἤ μεμολυσμένα εἶπεν ὁ σάντζιος, καί γυρίζωντας
πρός ἐκεῖνον τοῦ εἶπεν τί λέγεις; τί ἀποκρίνεσαι εἰς τήν διαϐολήν ὁποῦ λέ-
γει κ῎ σοῦ ἡ ϝυναῖκα; αὐτός ὅλως ζωπασμένος ἀπεκρίθη σιν3ρε ἐγώ εἶμαι
ἕνας παραμικρός βοσκός μοχθηρῶν, καί σήμερον ἦλθα ἐδώ εἰς τήν χῶραν,
καί ἐπούλησα τέσσερα μοχθηρά, καί γυρίζωντας εἰς τό χωρίον μου ἀπάν-
τησα αὐτήν τήν καλήν ϝυναῖκαν, καί ὁ διάϐολος ὁποῦ παντοῦ βάνει τήν
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οὐράν του, καί δέν εἶναι ἄλλη ἡ// δουλεία του, παρά νά πειράζῃ τούς ἀν-
θρώπους μέ ἐπαρακίνησε καί ἐσυνευρέθηκα μέ αὐτήν, καί τήν ἐπλήρωσα
ὅσον μέ ἐφάνη ἀρκετόν · ἀμή αὐτή μή ςέργουσα μέ ἐπίασεν, καί δέν μέ ἄφη-
σεν ἔως ὁποῦ μέ ἔφερεν ἐδώ, καί λέγει πῶς τήν ἐδυνάςευσα, ὅμως ψεύδεται
διότι ἐγώ ἠμπορῶ νά κάμω ὅρκον, πῶς οὔτως ἔχει ἡ ἀλήθεια · ὁ ϝγοϐερ-
νατόρος τόν ἐρώτησε, ἄν εἶχε τίποτα ἄλλα ἄσπρα κοντά του, καί αὐτός
ἀπεκρίθη πῶς εἶχεν εἰς τόν κόρφον του ἕνα πουγγί πε//τζένιον μέ εἴκοσι
δουκάτα · τόν εἶπε καί τά εὔγαλεν ἕξω καί πέρνωντάς τα ἀπό τό χέρι του
τό ἐπαράδοσεν εἰς τά χέρια τῆς ϝυναικός, ἡ ὁποῖα εὐθύς ὁποῦ τό ἐπῆρεν
προσκυνήσασα ὅλους
καί παρακαλοῦσα τόν θεόν διά τήν ὑγιεῖαν τοῦ σιν3ρ ϝγοϐερνατόρου, 212v.
ὁποῦ ἐδιαφέντευε τά ὀρφανά τάς ἐνδεεῖς, και κορασίδες, εὐγῆκεν ἕξω ἀπό
τό Κριτήριον κρατοῦσα πολλά σφικτά μέ τά δύω της χέρια τό πουγγί μέ τά
ἄσπρα · εὐθύς ὁποῦ εὐγῆκεν ἡ ϝυναῖκα εἶπεν ὁ σάντζιος πρός τόν βοσκόν,
ἀπό τοῦ ὁποίου τά μάτ5 ἔτρεχαν τά δάκρυα διά τό πουγγί, εὔρε κατόπι
εἰς αὐτήν //τήν ϝυναῖκαν, καί ἔπαρε τό πουγγί μέ τά ἄσπρα ςανικῶς, καί
ἔλα μέ αὐτήν πάλιν ἐδώ · εὐθύς ὁποῦ ἄκουσεν ὁ βοσκός αὐτόν τόν λό-
γον, ἔτρεξεν ὡσάν μία σαΐτα, καί ἐπῆγε νά φθάσῃ τήν ϝυναῖκαν · ὅλοι οἱ
περιεςῶτες ἔμειναν ἔκθαμβοι καρτεροῦντες τό τέλος αὐτῆς τῆς ὑποθέσεις,
καί μετ’ὀλίγην ὥραν ἐγύρισεν ὁ βοσκός μέ τήν γυναῖκα, ὤντας π5σμένοι
καί ἀγκαλ5σμένοι σφικτότερα ἀπό τό πρῶτον · ἡ γυναῖκα ἐκαρατοῦσε τό
πουγγί εἰς ταῖς ἀγκάλαις //της, καί ὁ βοσκός ἔπασχε νά τῆς τό πάρῃ, ἀμή
δέν ἠμποροῦσε διότι αὐτή τό ἐκρατοῦσε σφικτά, καί ἐφώναζε λέγουσα Δι-
καιοσύνην διά τό ὄνομα τοῦ θεοῦ σιν3ρ ϝγοϐερνατόρε κοίταξε τήν αὐ-
θάδειαν, καί τόν ὀλίγον φόϐον αὐτοῦ τοῦ ἐχθροῦ τοῦ θεοῦ, ὁποῦ εἰς τήν
μέσην τῆς χῶρας, καί εἰς τήν μέσην τῆς ςράτας ἤθελε νά μέ πάρῃ τό πουγγί
ὁποῦ μέ ἔδοκες1129 ἡ ἀφεντ1 σου, σέ τό ἐπῆρεν ἐρώτησεν ὁ ϝγοϐερνατό-
ρος;1130 καί πῶς ἠμποροῦσε νά μέ τό πάρῃ ἀποκρί//θη ἡ ϝυναῖκα, ἐνδέχεται
νά μέ ἐσκότωνεν καί ἔτζι νά τό πάρῃ, ὅτι ἐν ὅσῳ εἶμαι ζωντανοί1131δέν ἠμ-
ποροῦν νά τό πάρουν τοιοῦτοι ἀπό τό χέρι μου, εὗρες τήν ϝυναῖκα νά τό
δόσῃ· ἄλλοι ἄνθρωποι ὁποῦ ἠμποροῦν νά ἔχουν ὀνύχια ὡσάν τοῦ λεοντα-
ρίου δέν ἠμποροῦν νά μέ τό πάρουν, πόσῳ μάλλον αὐτός ὁποῦ μήτε διά
γάταν δέν τόν ψηφῶ, ἔχει δίκαιον εἶπε ὁ βοσκός, καί ἐγώ ὁμολογῶ πῶς μέ
νικᾷ καί εἶναι δυνατώτερη ἀπό λόγου μου. καί διά //τοῦτο ἄφησα καί τό
πουγγί μέ τό νά μήν ἠμπορῶ νά τό πάρω · ῥίξε μᾶς το τιμημένη καί ἀδρεῖα
γυναῖκα τό πουγγί, αὐτό τό εὔγαλε καί τό ἔδοσεν εὐθύς εἰς τά χέρια τοῦ

1129ἔδοκες – 1130Interrogación fuera de lugar. – 1131Error: ζωντανή
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ϝγοϐερνατόρου, ὁ ὁποῖος τό ἀπόδωσεν εἰς τά χέρια τοῦ βοσκοῦ καί εἶπε
πρός τήν δυναςευμένην, ἀδελφή μου ἀνίσως καί αὐτήν τήν δύναμιν, καί
ἀνδρεῖαν ὁποῦ ἔδειξες εἰς τό νά διαφεντεύσῃ τό πουγγί τήν ἤθελες δείξῃ
εἰς τό νά διαφεντεύσῃς τό κορμί σου, δέ σέ ἤθελεν νικήσῃ οὔτε αἱ δυνάμεις
τοῦ ἡρακλέ//ως · σύρε εἰς τήν κακήν ὥραν, καί νά μήν σταθῇς εἰς αὐτό
τό νησί, ὅτι ἄν σέ εὕρουν, θέλω βάλλει νά σέ δώσουν διακόσιαις ξυλιαῖς,
γκρεμνίσου ἀπ’ἐδώ πουτάνα ξεδιάνθρωπη.

213r. ἡ ϝυναῖκα ἐξυπάσθη καί εὐγῆκεν ἕξω, καί ἐπάγησε, καί ὕςερον ὁ ϝγοϐερ-
νατόρος εἶπε πρός τόν βοσκόν, σύρε εἰς τό καλόν, καί πρόσεχε εἰς τό ἐξῆς
ἄν δέν θέλεις νά χάσῃς τά ἄσπρα, νά ἀπέχῃς ἀπό ταῖς ϝυναῖκες · εὐγῆκε
καί ὁ βοσκός ἕξω καί ἐπάγησε, καί ἐθαύμασαν ἐκ δευτέρου οἱ περιεςῶτες
διά ταῖς κρίσεις καί ἀπόφασεις τοῦ νέου τους ϝγοϐερνατόρου, ταῖς ὁποῖ-
αις //ταῖς ἐσημείωσεν ὁ χρονιςής του, καί ταῖς ἔγραψαν παρευθύς εἰς τόν
Δοῦκαν, ὁ ὁποῖος μέ μεγάλην ἐπιθυμίαν ταῖς ἐκαρτεροῦσεν, καί κατά τό
παρόν ἀφίνομεν τόν καλόν σάντζιον, ὅτι μᾶς βιάζει ὁ καϐαλλ2ρης του μἐ
τήν μουσικήν τῆς ἀλτισιδώρας:1132

Κεφάλαιον μς:ον

Ὄπου διηγεῖται διά τό Ἀμόρι τῆς Ἀλτε-
σιδῶρας πρός τόν Δόν Κισ-

σότην

Εἵχαμεν ἀφήσῃ τόν μέγανΔόνΚισσότην βυθισμένον εἰς τούς συλλογισμούς
του ὁποῦ τοῦ εἶχε προξενήσει ἡ μουσική τῆς ἐρασμένης κορασίδος ἀλτε-
σιδῶρας · μέ αὐτούς ἐπλάγ5σεν εἰς τό κρεϐϐάτι, καί ὡσάν νά ἦτον ψίλοι
δέν τόν ἄφησαν νά κοιμηθῇ οὔτε νά ἡσυχάσῃ · ἐπροσθέζουνταν εἰς αὐτούς
τούς ἐρωτικούς συλλογισμούς καί ἡ πίκρα τῆς κάλ//τζες καί μεγαλωτάτην
ἀδημονίαν, καί μελαγχολίαν ἐπέρασεν ἐκείνην τήν νῦκταν ἕως ὁποῦ ἦλθεν
ἡ ἡμέρα, τήν ὁποίαν βλέπωντάς την ὁ Δόν Κισσότης, ἄφησε τα ὀκνηρά
πτερά τῆς ἀκηδίας καί ἐσυκώθη, καί ἐνδύθη, καί ἀφέρεσε τά ὑποδήματα
διά νά ἀποσκεπάσῃ τήν δυςυχίαν τῶν καλτζουνίων του · ἐφόρεσεν εἰς τό
κεφάλι μίαν σκούφ5ν ἀπό πράσινον κατιφέν, ἐτζώσθη τό κοπτερόν του
σπαθί, ἐπῆρεν εἰς τό χέρι του μίαν ζυγήν πατεριμά, τά ὁποῖα τά ἐκρα-

1132Con la marca acostumbrada, y con siete líneas ocupadas, termina el capítulo. Deja otras
cuatro líneas libres antes de comenzar el capítulo μς.
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τοῦσε πάντα σιμά του, καί μετά ταῦτα εὐγῆκεν εἰς τήν σάλαν εἰς τήν ὁποίαν 213v.
ἔςεκαν οἱ Δούκιδες καί τόν ἐκαρτεροῦσαν, καί θέλωντας νά περάσῃ ἀπό
μίαν ἄλλην σάλαν, εἰς τήν ὁποίαν ἔςεκεν ἐπί τοῦτου τά κορίτζια ἠζεύρων-
τας πῶς ἤθελε νά περάσῃ ἀπ’ἐκεῖ ὁ Δόν Κισσότης, τόν ὁποῖον εὑθύς ὁποῦ
τόν εἶδεν ἡ ἀλτισιδώρα ὁποῦ ἔστεκε ξεχωριςά μέ τήν φιλινάδαν της τήν
ἄλλην κορασίδαν, ἐπροσποιήθη πῶς τήν //ἦλθεν ὀλιγοθυμία, καί ἡ ἄλλη
κορασίδα τήν ἔπ5σεν εἰς ταῖς ἀγκάλαις της, καί παρευθύς ἄρχησε νά ζε-
κουμπώνῃ τό στῆθος της ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντάς την ἐπῆγε κοντά της
καί τῆς εἶπεν ἐγώ ἠζεύρω πολλά καλά ἀπό τί προέρχονται αὐτα, ἐγώ δέν
ἠμπορῶ νά καταλάϐω ἀπό τί προέρχεται αὐτό ἀπεκρίθη ἡ ἄλλη κορασίδα,
διότι ἡ αλτισιδώρα εἶναι πολλά ὑγιής κορασίδα, καί δέν εἶδα νά τῆς πονέσῃ
τό κεφάλι ἀφ’οὗ τήν ἠζεύρω ὁποῦ νά ἔχουν τό ἀνάθεμα ὅσοι πλανώμενοι
καϐαλλ2ροι εὑρίσκον //ται εἰς τόν Κόσμον · ἀνίσως ὅμως ὅλοι εἶναι ἀχά-
ριςοι, καί ἀγνώμονες, ὕπαγε εἰς τό καλόν ἡ ἀφεντ1 σου παρακαλῶσε ὅτι
αὐτή ἡ κακοῤὁίζικη δέν θέλει συνηφέρη εἰς τόν νοῦν της ἔως ὅπου δέν
ἀναχωρήσεις ἡ αφεντ1 σου ἀπό ἐδώ, πρός τήν ὁποίαν ἀπεκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρα κάμε τρόπον καί βάλλε ἕνα λαοῦτον εἰς
τήν κάμεραν ὁποῦ κοιμοῦμαι, καί ἐγώ θέλω παρηγορήσει ὅσον ἠμπορέσω
τήν πικραμένην κορασίδαν, ὅτι εἰς ταῖς ἀρχαῖς ταῖς ἐρωτικαῖς εἶναι μεγαλό
//τατον ῥεμέδιον τό νά εὐγάνῃ τινάς ἀπό τήν ἀπάτην ἐκείνους ὁποῦ πί-
πτουν εἰς ἔρωτα, καί μέ αὐτό ἐμίσευσε διά νά μήν τόν ἰδῇ τινάς, καί, καί
καταλάϐῃ τήν ὑπόθεσιν · πρίν νά καλοξεμακρύνῃ ὁ Δόν Κισσότης ἐσυνέ-
φερεν ἡ Ἀλτεσιδόρα, καί εἶπε πρός τήν συντρόφισσάν της, πρέπει νά εὑ-
ροῦμεν κᾀνέναν λαοῦτον καί νά τό βάλλωμεν εἰς τήν κάμεράν του ὅτι χω-
ρίς ἄλλο ὁ Δόν Κισσότης θέλει νά μᾶς τραγουδίσῃ τίποτες ςίχους · ἐπῆγαν
εὐθύς καί τά εἶπαν ὅλα τῆς Δουκέσσας, ὁμοῦ καί διά τό λα//οῦτον ὁποῦ
ἐγύρευεν ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐχάρη κ῎πολλά, καί ἐσύντυχε μέ τόν Δοῦ-
καν, καί μέ τά κορίτζιά του νά τόν κάμουν ἕνα νόςιμον περιγέλοιον, καί
ἐκαρτεροῦσαν μέ μεγάλον πόθον νά βραδυάσῃ ἐκείνη ἡ ἡμέρα τἠν ὁποίαν
τήν ἐπέρασαν οἱ δούκιδες μέ νόςιμον ὁμιλίαν τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἔςει-
λεν ἡ Δουκέσσα ἕνα ἰτζογλάνι της εἰς τήν ϝυναῖκαν τοῦ σάντζου πάντζα
ὁμοῦ καί τό γράμμα τοῦ ἀνδρός της, ὁμοῦ καί ἕνα κομπόδημα μέ τά ῥοῦχα
ὁποῦ εἶχεν ἀφήσει ὁ σάντζιος καί ἐπρό//ςαξε τό ἰτζιογλάνι νά φέρῃ καλήν
ἀπόκρισιν καί νά σημειώσῃ ὅ, τι ήθελε συντύχῃ μέ αὐτήν
κάμνωντας αὐτό, καί ἐρχομένη ἡ νύκτα ἐπῆγεν ὁ Δόν Κισσότης εἰς τήν 214r.
κάμαράν του καί εὗρε τό λαοῦτον,καί ἀφ’οὗ ἔϐαλεν εἰς τάξιν ταῖς κόρδαις
του ἄνοιξε τό παράθυρον, καί μέ φωνήν ὀλίγον ὡσάν βραχν5σμένην εἶπε
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τό ἀκόλουθον τραγοῦδι.1133
Ἕως αὐτοῦ ἔφθανεν ὁ Δόν Κισσότης μέ τό τραγοῦδι του, τό ὁποῖον τό

ἤκουεν ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα, ἡ ἀλτεσιδῶρα, καί σχεδόν ὅσοι ἦτον
εἰς τό παλάτιον, ὅταν ἄξαφνα ἀπό τήν ἄκρην τοῦ Δόματος ὁποῦ ἦτον
ἐπάνω ἀπό τό παράθυρον εἰς τό ὁποῖον ἐκάθουνταν ὁ Δόν Κισσότης ἐκρέ-
μασαν ἕνα σχοινάκι μέ τό ὁποῖον ἦτον δεμένα περάνω ἀπό ἑκατόν κου-
δούνια, //καί μετά ταῦτα εὐκαίροσαν ἕνα σακκί ὁποῦ ἦτον γεμάτον ἀπό
γάταις, εἰς τῶν ὁποίων ταῖς οὐραῖς ἦτον παρομοίως δεμένα κουδοῦνια,
καί ἦτον τόσον μεγάλον ὁ θόρυϐος, καί ἡ ταραχή τῶν κουδουνίων καί τά
ν5ουρίσματα τῶν ϝατῶν, ὁποῦ ἀγκαλά καί οἱ δούκιδες νά ἦτον οἱ ἐφευ-
ρεταί αὐτοῦ αὐτοῦ τοῦ περεγελοίου, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο ἐζυπάσθησαν, καί
ὁ κακοῤῥοίζικος ὁ Δόν Κισσότης ἐτρόμαξεν, καί κ῎τύχην δύω, ἤ τρεῖς γά-
ταις ἐμβῆκαν ἀπό τό παράθυρον, //καί τρέχωντας μέσα εἰς τήν κάμαραν
ἔνθεν κᾀκεῖθεν ἀφαίνουνταν πῶς νά εἶναι ἕνα κοπάδι διαϐόλοι, ἔσϐυσαν
τά κερία ὁποῦ ἦταν ἀναμμένα εἰς τήν κάμαραν, καί ἐγύρευαν νά εὕρουν
τόπον νά φύγουν · τό σχοινί ὁποῦ εἶχαν κρεμάσει ἀπό τήν τρύπαν τοῦ
Δόματος μέ τά κουδούνια, τό ἐκουνοῦσαν καί τό ἔσυρναν ἐπάνω κάτω ·
οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τοῦ ὀσπιτίου ὁποῦ δέν ἤζευρααν τήν ὑπόθεσιν,
ἔςεκαν ὕποπτοι καί ἐθαύμαζαν, ὁ Δόν Κισ//σότης ἐσυκώθη εἰς τά πόδια,
καί ζεσπαθώνωντας ἄρχησε νά κτυπᾷ ἕξω ἀπό τό παράθυρον, ὡσάν νά
κτυποῦσεν εἰς τίποτα μεγαλοτάτους ἐχθρούς, καί ἐφώναζε λέγωντας, ἕξω
ἕξω σκυλία ἀναθεματισμένα, γοη̈τευτάι καί ςρίγλαις, ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Δόν
Κισσότης τῆς μαντζίας, εἰς

214v. τόν ὁποῖον δέν ἰσχύουν τελείως ᾑ γοητείαις σας, καί οἱ κακότροποι σας
σκοποί, καί γυρίζωντας πρός τοῖς1134 γάταις ὁποῦ ἐπεριπατοῦσαν μέσα
εἰς τήν κάμαραν ταῖς ἐκτυποῦσε πολλές σπαθ5ῖς, καί αὐταῖς ἔτρεξαν πρός
τό παράθυρον, καί ἀπό ἐκεῖ ἔφυγαν, ἀγκαλά καί ἡ μία βλέπουσα πῶς τήν
ἐκυνηγοῦσε κ῎πολλά ὁ Δόν Κισσότης, ἐπήδησεν εἰς τό πρόσωπόν του, καί
τόν ἅρπαξε μέ τά ὀνύχιά της, καί μέ //τά ὁδόντιά της ἀπό τήν μύτην· καί
πονῶντας τόν κ῎ πολλά τόν Δόν Κισσότην, ἄρχησε νά φωνάζῃ κ῎ πολλά
· ἀκούωντας αὐτό ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα, ἔτρεξαν παρευθύς εἰς τήν
κάμαράν του, καί ἀνοίγωντάς τήν μέ ἀντικλείδι, εἶδαν τόν κακοῤῥοίζικον
τόν καϐαλλ2ρην ὁποῦ ἔπασχε μέ ὅλην του τήν δύναμιν νά εὐγάλῃ τήν
ϝάταν ἀπό τό μούτζουνόν του · ὁ Δοῦκας ἐπῆγε νά τούς ξεχορίσῃ, ἀμή ὁ
Δόν Κισσότης ἐφώναξε μήν ἀνακατόνεσαι, ἀφήσετέ με ἀγάλ5 ἀγάλ5 μέ

1133Hace punto y aparte y deja libres cinco líneas por los treinta y seis versos del original. –
1134Sic.
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αὐτό τό Δαιμόνι//ον μέ αὐτήν τήν ςρίγλαν, μέ αὐτόν τόν γοητευτήν, ὅτι
ἐγώ θέλω τόν κάμη νά γνωρίσῃ ποῖος εἶναι ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας ·
ἀμή ἡ γάτα μή ψηφῶντας τοιαῦτα φοϐερίσματα τόν ἐτζουγκρανοῦσε μέ τά
ὀνύχιά της ἕως ὁποῦ ἐπήγεν ὁ Δοῦκας καί τήν ἐτράϐησε καί τήν ἔῤῥιψεν
ἔξω ἀπό τό παράθυρον· ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινε μέ τό πρόσωπον τζουγκρα-
νισμένον, καί κ῎πολλά χολερικός μέ τό νά μήν τόν ἄφησαν νά τελειώσῃ τόν
πόλεμον μέ ἐκεῖνον τόν κα//κότροπον γοητευτήν · ἐπρόςαξεν ὁ Δοῦκας καί
τοῦ ἤφεραν ὀλίγον σπαθόλαδον, καί ἡ ἴδια Ἀλτεσιδόρα μέ τά ἄσπρα της
χεράκια τόν ἄλειψε παντοῦ ὁποῦ ἦτον τζουγκρανισμένος, καί τήν ὥραν
ὁποῦ τόν ἄλειφε τόν ἔλεγε κρυφίως, ὅλαις αὐταῖς ᾑ κακοῤῥοιζικίαις ὅποῦ
σέ συμβαίνουν ἄσπλαχνε καϐαλλ2ρη ἀπό τήν ἁμαρτίαν τῆς σκληρότατός
σου εἶναι, καί ἄμποτες νά δώσῃ ὁ θεός νά ἀλησμονίσῃ ὁ σάντζιος πάντζας
ὁ ὁπλοφόρος σου ταῖς ξυλ5ῖς διά νά μήν εὔ//γῃ ποτέ ἀπό τήν γοητείαν της
αὐτή ἡ τόσον ἀγαπημένη σου Δουλτζινέα μήτε ἐσύ νά τήν ἀπολαύσῃς καί
νά φθάσῃ νά ἔμπῃ εἰς τόν θάλαμον μέ αὐτήν, κᾄν ὅσον ζῶ ἐγώ ὁποῦ σέ
λατρεύω, εἰς ὅλα αυτά δέν ἔδωσε κᾀμμίαν ἀπόκρισιν ὁ Δόν Κισσότης πά-
ρεξ ἀναστέναζεν ἐκ βάθους καρδίας, καί ὕςερον ἐπλάγ5σεν εἰς τό ςρῶμα
εὐχαριςῶντας τούς Δούκιδες, ὄχι πῶς μέ τό νά ἐφοϐοῦνταν ἀπό ἐκείνην
τήν γοη̈τευτικήν, καί κουδουνιςικήν γάταν, ἀλλά μέ τό νά ἐγνόρισε //τόν
καλόν σκοπόν, μέ τόν ὁποῖον ἦλθαν καί τόν ἐϐοήθησαν · τόν ἄφησαν τέλος
πάντων oἱ
Δούκιδες καί ἐπῆγαν νάκοιμηθοῦν,ὤνταςπικραμένοι διά τό βλάψιμον ὁποῦ 215r.
ἔπαθεν ὁ Δόν Κισσότης, ὁ ὁποῖος ἐκάθησε πέντε ἡμέραις μέσα εἰς τήν κάμα-
ράν του πλαγ5σμένος εἰς τό κρεϐϐάτι, εἰς τό ὁποῖον τοῦ ἐσυνέϐη ἄλλη μία
συμφορά νοςιμότερη τήν ὁποίαν ὁ συγγραφής του δέν θέλει νά τήν διηγηθῇ
τώρα, διά νά ὑπάγῃ νά εὗρῃ τόν σάντζιον εἰς τό ϝγοϐέρνον του.1135

Κεφάλαιον μζ:ον

Το ὁποῖον περιγράφει τί λογᾶς ἐκυϐερνοῦνταν
ὁ σάντζιος εἰς τό ϝγοϐέρνον του

Διηγεῖται ἡ ἱστορία πῶς ἀπό τό κριτήριον ἐπῆγαν τόν σάντζιον εἰς ἕνα πο-
λυέξωδον παλάτι, καί ἐκεῖ εἰς μίαν μεγάλην σάλαν ἦτον ἐτοιμασμένη μία

1135Termina el capítulo con sólo cuatro líneas de la página 215 y deja otras cuatro libres para
comenzar el capítulo μζ.
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πολυτελές τράπεζα, καί εὐθύς ὁποῦ ἐμβῆκεν ὁ σάντζιος, ἔπαιξαν οἱ τρουμ-
πέτες, καί ἐμβῆκαν τέσσερα ἰτζογλάνια νά τοῦ δόσουν νίψιμον τό ὁποῖον
τό ἐδέχθηκε μέ μεγάλην σοϐαρότητα · ἐσιώπησαν οἱ τρουμ//πέταις, καί
ἐκάθησεν ὁ ϝγοϐερνατόρος, εἰς τό κεφαλοτράπεζον, μέ τό νά μήν ἦτον πα-
ράνω ἀπό ἕνα σκαμνί καί ἕνα ταλέρι μέ τό μαχαιροπύρουνόν του, καί μέ
τήν πετζέταν εἰς τήν τράπεζαν · ἐςάθη ὀρθός εἰς τό πλάγι του ἕνας ἄνθρω-
πος ὁ ὁποῖος ἔδειχνε πῶς νά ἦτον ἰατρός, κρατῶντας μίαν μικρήν βέργαν
εἰς τό χέρι του, ἐσύκωσαν μίαν εὐμορφωτάτην καί μεγάλην πετζέταν μέ
τήν ὁποίαν ἦτον σκεπασμένα τά φροῦτα, καί διάφορα εἴδη πιοτῶν, εὐλό
//γησε μετά ταῦτα τήν τράπεζαν ἕνας ἱερεύς, καί ἕνα ἰτζιογλάνι ἔϐαλεν ἔμ-
προσθεν εἰς τόν σάντζιον τήν πετζέταν, δένοντάς την ὀπίσω εἰς τό λαιμόν
του, ὡς καθώς βάνουν εἰς τά μωρά παιδία τά σαλιοπάνια· ἦλθε κατόπι
ἄλλος ἕνας ὁποῦ ἔκαμνε τήν ἐπεςασίαν τοῦ ἀρχιμα-

215v. γείρου καί ἔϐαλεν ἔμπροσθέν του ἕνα σκουτέλιμέ φροῦτα, ἀμή εὐθύς ὁποῦ
ἄπλωσεν ὁ σάντζιος καί ἐπῆρεν ἕνα κομμάτι ἀπό τά φροῦτα ἄγγισε τό πι-
νάκι μέ τήν βέργαν ὁ ἰατρός, καί παρευθύς τό ἐσύκωσαν ἀπ ἐμπρός του
ἀμή ὁ ἀρχιμάγειρας ἔϐαλεν ἔμπροσθέν του ἄλλο ἕνα πινάκι μέ φαγί, καί
ἀπλόνοντας ὁ σάντζιος τό χέρι του πριν νά πάρῃ ἀπό αὐτό κᾀνένα κομ-
μάτι τό ἔγ//γυσεν ὁ ιατρός μέ τήν βέργαν καί παρευθύς τό ἐσύκωσαν ὁσάν
καί τό πρῶτον · ὁ σάντζιος βλέπωντας αὐτό ἐθαύμασε, καί κοιτάζωντας
τούς ὅλους εἰς τό πρόσωπον τούς ἐρώτησεν ἄν ἐκεῖνα τά φαγητά ἦτον νά
φαγωθοῦν, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ ἰατρός καί εἶπεν, αὐτά τά φαγητά
ἀληθινά διά νά φαγωθοῦν εἶναι σιν3ρε, ὅμως κ῎τήν συνήθειαν ὁποῦ εἶναι
εἰς τά νησία εἰς τά ὁποῖα εὑρίσκονται ϝγοϐερνατόροι, ὅτι ἐγώ σινιόρε μου
εἶμαι ἰατρός, καί μισθοτός αὐτουνοῦ τοῦ νη//σίου διά αὐτό τό τέλος, νά
κοιτάζω τούς γκοϐερνατόρους, καί νά φροντίζω διά τήν ὑγείαν τους ἐζε-
τάζοντας τήν κράσιν τους, διά νά εὑρίσκω τόν τρόπον νά τούς ἱατρεύω
ὅταν τύχῃ καί ἀῥωςήσουν καί τό κυριώτερον πρᾶγμα ὁποῦ κάμνω εἶναι
νά εὑρίσκωμαι παρόν εἰς τό γεῦμα, καί εἰς τό δεῖπνον του νά τούς ἀφίνω
νά τρώγουν ἐκεῖνα ὁποῦ ἤθελαν μέ φανῇ διά ὠφέλιμόν τους, καί νά ση-
κώνω ἀπό ἔμπροσθέν τους ἐκεῖνο ὁποῦ κρίνω, πῶς θέλει τούς βλάψει εἰς
τό ςομάχι τους, καί δια τοῦ//το ἔκαμα καί ἐσύκωσαν τά φροῦτα μέ τό νά
τά εἶδα πῶς δέν ἦτον καλοψημένα, παρομόιως καί τό ἄλλο φαγητόν μέ τό
νά ἦτον πολλά ζεςόν καί μέ τό νά εἶχε πολλά εἴδη ὁποῦ προξενούν θέρμην,
καί δίψαν, καί ἐκεῖνος ὅπου πίνει περισσόν φθείρει τήν ὑγρότητα τοῦ σώ-
ματος ἀπό τήν ὁποῖαν φθείρεται τό ζῆν · ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι, ἀποκρίθη ὁ
σάντζιος, ἐκεῖνο τό πινάκι εἰς τό ὁποῖον εἶναι τό ψητόν κρέας, καί ὡς κα-
θώς εἶναι μέ φαίνεται καλοψημένον, καί πιςεύω πῶς δέν //θέλει μέ βλάψῃ,
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εἰς τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ ιατρός, καί εἶπεν, ἀπό αὐτό δέν θέλεις φάγῃ ἡ
ἀφεντ1 σου ἐν ὅσω ζῶ ἐγώ · καί διά ποίαν αἰτίαν εἶπεν ὁ σάντζιος; διότι ὁ
μάςορης μας ὁ ἱπποκράτης, ἀποκρίθη ὁ ἰατρός, τό φῶς καί ἄνθος τῆς ἰατρι-
κῆς λέγει εἰς ἕνα ἀφορισμόν του κάθε πλησμονή εἶναι βλαϐερή, μάλιςα τοῦ
κρέατος εἶναι χειρότερη· ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι, εἶπεν ὁ σάντζιος, κοίταξε ἡ
ἀφεντ1 σου ἄρχων ἰατρέ, ποῖον ἀπό αὐτά τά φαγητά εἶναι ὠφελιμώτε-
ρόν //μου, καί ἄφησέ μέ νά φάγω ἕως νά χωρτάσω, ὅτι ἀποθνήσκω ἀπό
τήν πεῖναν · ἔτζι θέλω κάμη ἀπεκρίθη ὁ ἰατρός, καί μέ φαίνεται εὔλογον
νά μή φάγῃς ἡ ἀφεντ1 σου ἀπό ἐκείνην
τήν ἔλαφον ὁποῦ εἶναι ἔμπροσθέν σου, διότι εἶναι πολλά παχιά· αὐτό τό 216r.
μοσχαρικόν κρέας ἄν δέν ἦτον ςοφάτον ἠμποροῦσες νά φάγῃς· ὁ σάντζιος
εἶπεν, ἐκεῖνο τό φαγητόν ὁποῦ στέκει ἐκεῖ παρέκει καί ἀχνίζει μέ φαίνεται
νά εἶναι ποδάρια προϐατήσια βρασμένα, καί ἄν φάγω, ἠζεύρω βεϐαιώ-
τατα πῶς δέν θέλουν μέ βλάψει · ὁ θεός νά μήν τό δώσῃ ἀποκρίθη ὁ ἰατρός,
θέλει σέ //βλάψει κ῎πολλά, καί κατά τό παρόν διά νά φυλάξῃς τήν ὑγείαν
σου σιν3ρε ϝγοϐερνατόρε εἶναι ἀναγκαῖον νά μή φάγῃς ἄλλο, παρά με-
ρικά μικρά κουφέτα, διά νά ἰσ1σουν τό ςομάχι σου · ἀκούωντας αὐτά ὁ
σάντζιος ἐγύρισε καί ἐκοίταξε ἄγροια τόν ἰατρόν, καί μέ κολερικήν φω-
νήν τόν ἐρώτησε πῶς ὀνομάζουνταν, καί πού ἐσπούδαξεν· ὁ ἰατρός τοῦ
ἀποκρίθη, ἐγώ σιν3ρε ϝγοϐερνατόρε ὀνομάζομαι πέτρος ῥέζιος τοῦ ὀιωνι-
σμοῦ1136, καί ἐγεννήθηκα εἰς ἕνα τόπον ὁποῦ //ὀνομάζεται τυρατυνφόρα,
ὁποῦ εἶναι ἀνάμεσα εἰς τήν καρακέλ καί εἰς τό ἀλμοδοϐάρ τοῦ κάμπου
εἰς τό δεξιόν μέρος, καί ἔλαϐα τήν ςεφηφορία τῆς ἰατρικῆς εἰς τήν ὀσοῦ-
ναν, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ἀραθυμισμένος · ἡ ἀφεντ1 σου
σιν3ρε Δοτόρε πέτρο ῥέζιο τοῦ κακοῦ ὀιωνισμοῦ, ὁποῦ ἐγεννήθης εἰς τήν
τυρατηνφόραν χώραν, ὁποῦ εἶναι εἰς τό δεξιόν μέρος πηγαίνωντας ἀπό
τήν καρακέλ εἰς τό ἀλμοδοϐάρ τοῦ κάμπου, καί ἐςε//φηφορήθης εἰς τήν
ὀσούναν, φύγε ἀπ’ἔμπροσθέν μου, διότι ὀμώνω μά τόν ἥλιον πέρνω ἕνα
ξύλον, καί ἀρχινῶντας ἀπό ἐσένα θέλω δείρῃ ὅσους ἰατρούς εὑρίσκονται
εἰς αὐτό τό νησί, ὁποῦ εἶναι ἀμαθεῖς, ὅτι τούς φρονίμους ἰατρούς, καί γνω-
ςικούς θέλω τούς βάλλῃ ἐπάνω εἰς τό κεφάλι μου καί θέλω τούς τιμήσει
ὡσάν ἁγίους, καί νά ὁποῦ σέ τό ξαναλέγω νά φύγῃς ἀπ’ἐδώ, ὅτι πέρνω
αὐτό τό σκαμνί ὁποῦ κάθομαι, καί τό τζακίζω εἰς τό κεφάλι σου, καί σύρε
ἀγκάλισέ με εἰς τόν σύντυ//χον,διότι ἐγώ θέλω διαφευτανθῇ1137, λέγωντας
πῶς ἐσκότωσα ἕναν κακόν ἰατρόν, ὁποῦ ἦτον Δήμιος τῆς ἐπικρατείας, καί

1136Pedro Recio de Agüero. Es graciosa la traducción de agüero por οιωνισμοῦ. – 1137No se
entiende, está medio tachado.

413



Lectura del manuscrito

δόσετέ με νά φάγω, εἰδέ μή ἐπάρετε ὀπίσω τό ϝγοϐέρνο σας ὅτι τό ὀφφί-
κιον ὁποῦ δέν δίδει νά φάγῃ εἰς τόν αὐθέντην του, δέν ἀξίζει δύω φόλαις
· ὁ ἰατρός βλέπωντας τόν ϝγοϐερνατόρον ἐξυπάσθη, καί ἠθέλησε νά εὔγῃ
ἕξω ἀπό τήν σάλαν, ἀμή ἐκείνην τήν ὥραν ἐφύσησεν ἕνα κέρατον τῆς πό-
ςας εἰς τήν ςράταν, καί κοιτάζωντας ὁ ἀρχιμά//γειρας ἀπό τό παράθυρον
εἶπεν ὅτι ἔφθασεν ἕνας γραμματοκομιςής τοῦ Δουκός, ὁ ὁποῖος

216v. θέλει ἔρχεται διά ἀναγκαῖαν, καί μεγάλην ὑπόθεσιν · ἐμβῆκεν μέσα ὁ μαν-
τατοφόρος ὅλος ἱδρωμένος, καί εὐγάνωντας ἕναν πλοῖκον γράμματα ἀπό
τόν κόρφον του, τά ἔδωσεν εἰς τά χέρια τοῦ ϝγοϐερνατόρου, καί ὁ σάν-
τζιος τά ἔδοσεν εἰς τόν ἐπιςάτην τοῦ Δουκός, καί τοῦ εἶπε νά διαϐάσῃ τήν
ἐπιγραφήν, ἡ ὁποῖα ἔγραφε τοιοῦτης λογῆς.
//Τῷ ἐντιμωτάτῳ, καί ἡμετέρῳ ϝγοϐερνατόρῳ τῆς νήσου βαταρίας1138Δόν
Σάντζιῳ Πάντζα, εἰς τάς ἰδίας τοῦ χεῖρας, καί εἰς τοῦ ϝραμματικοῦ του,
Δοθήτωσαν….
Ἀκούωντας αὐτό ὁ σάντζιος ἐρώτησε ποῖος εἶναι ὁ γραματικός μου ἐδῶ;
καί ἕνας ἀπό ἐκείνους ὁποῦ ἔστεκαν παρόν ἀποκρίθη, ἐγώ εἶμαι σιν3ρε,
διότι ἠζεύρω νά διαϐάζω καί νά γράφω· ἀκούωντας ἄνοιξε λοιπόν αὐτόν
τόν πλίκον καί εἰδές τί λέγει; καί ἀνοίγωντάς τόν ὁ ϝραμματικός εἶπε πῶς
//περεῖχε μυςικήν ὑπόθεσιν · ὁ σάντζιος ἐπρόςαξε καί εὐγῆκαν ἕξω ὅλοι
ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον εἰς τήν σάλαν, καί δέν ἔμεινεν ἄλλος παρά αὐτός μέ τήν
ἐπιςάτην, μέ τόν ἀρχιμάγειραν καί μέ τόν ϝραμματικόν, ὁ ὁποῖος εὐθύς
ἄρχησε νά διαϐάσῃ τό ϝράμμα, λέγωντας τοιούτης λογῆς,
Ἐπιςολή τοῦ Δουκός πρός τόν σάντζιον
Ἐγώ ἄκουσα σιν3ρε Δόν σάντζιο πάντζα πῶς κάποιοι μερικοί ἐχθροί μου
θέλουν νά //καταπατήσουν ἔξαφνα αὐτό τό νησί εἰς μίαν νύκταν, διά τό
ὁποῖον κάμνει χρεῖα νά ἀγρῦπνᾶς καί νά εὑρίσκεσαι πάντα ἕτοιμος· ἔμαθα
παρομοίως ἀπό κάποιους ἀληθινοῦς καί βεϐαίους κατασκόπους, πῶς ἐμ-
βῆκαν εἰς αὐτόν τόν τόπον τέσσερες ἄνοι̅ ἀγνώριςοι διά νά σέ σκοτώσουν,
ἐπειδή καί φοϐοῦνται ἀπό τήν γνῶσιν σου · ἄνοιξε τά ὀμμάτιά σου, καί ςο-
χάσου καλά ἐκείνους ὁποῦ ἔρχονται νά σέ συντύχουν, καί μήν τρώγεις ὁ
τι σέ δίδουν, ἐγώ ἐκ μέρους μου //θέλωπασχήσει νά σέ βοηθήσωἀνίσως καί

1138Isla Barataria.
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σέ εὕρῃ κᾀμμία αἰφνίδιος συμφορά, καί εἰς κάθε πρᾶγμα θέλεις κυϐερνηθῆ
μέ τήν καλήν σου γνῶσιν · ταῦτα καί ὑγίαινε.

ἐν μηνί αὐγοῦςῳ ις
εἰς ταῖς ἕξι ὥραις τῆς νυκτός

ὁ σος φίλος,
ὁ Δοῦκας

Ἔμεινεν ἐκςατικός ὁ σάντζιος, καί τοιοῦτος ἔδοξε πῶς νά ἔμειναν καί οἱ 217r.
περιεςῶτες, καί γυρίζοντας πρός τόν ἐπιςάτην εἶπεν, ἐκεῖνα ὁποῦ πρέπει
νά κάμωμεν τούτην τήν ὥραν εἶναι νά βαλθῇ εἰς φύλαξιν ὁ ἰατρός ῥέζιος,
διότι ἀνίσως καί ἔχῇ κᾀνέναν σκοπόν νά μέ σκοτώσῃ βέϐαια θέλει εἶσθαι
αὐτός καί ἀπό θάνατον πολλά κακόν ὡς καθώς εἶναι τῆς πεῖνας · μέ φαί-
νεται καί ἐμένα νά εἶναι εὔλογον εἶπεν //ὁ ἀρχιμάγειρας, νά μήν φάγῃς ἡ
ἀφεντ1 σου κᾀνένα ἀπό αὐτά τά γαγητά ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τήν τρά-
πεζαν, διότι τά ἐπρόσφεραν κάποιαις καλόγριαις, καί ὡς καθώς λέγει ὁ
λόγος ὀπίσω ἀπό τόν ςαυρόν κρύπτεται ὁ διάϐολος · ἐγώ δέν τό ἀρνοῦ-
μαι εἶπεν ὁ σάντζιος καί κατά τό παρόν δόσετέ με νά φάγω κομμάτι ψωμί
καί μία ὀκά ςαφίλια, ὅτι εἰς αὐτά δέν ἠμποροῦν νά βάλλουν φαρμάκι μήτε
ἐγώ ἠμπορῶ νά κάθομαι νηςτικός, καί κάθ’ὑπόθεσιν ἀνίσως καί πρέπει νά
ἐτοιμασθοῦμεν διά αὐτούς //τούς πολέμους, εἶναι ἀναγκαῖον νά ἔχομεν γε-
μάταις ταῖς κοιλίαις μας, ὅτι ἡ μεςή κοιλία φέρει καί καλήν ἀνδρεῖαν, καί
ἐσύ γραμματικέ θέλεις κάμη τήν ἀπόκρισιν εἰς τόν Δοῦκαν τόν σιν3ρην
μου, γράφωντάς τόν πῶς θέλομεν κάμῃ τά ὅσα μᾶς προςάζει, καί μέ τόν
τρόπον ὁποῦ τά προςάζει, θέλεις γράψῃ καί εἰς τήν σιν3ραν Δουκέσσαν
προσκυνήματα ἐκ μέρους μου, καί θέλεις τήν εἰπῆ πῶς τήν παρακαλῶ νά
μήν ἀλησμονήσῃ νά ςείλῃ ἕναν ἄνθρωπον ἐπί τούτου //εἰς τήν γυναῖκάν
μου τήν τερέζαν σάντζα, νά τῆς ὑπάγῃ τό γράμμα μου καί τό κομπόδεμά
μου, τό ὁποῖον θέλω τό γνωρίσει διά μεγάλην χάριν, καί θέλω φροντίσει
νά τῆς γράφω καί νά τήν εὐχαριςῶ μέ ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς μου, καί
θέλεις γράψῆ εἰς τό περιθώρι τοῦ γράμματος ἕναν χαιρετισμόν εἰς τόν κα-
βαλλ2ρην μου τόν Δόν Κισσότην τῆς μαντζίας, διά νά μήν εἰπῇ πῶς εἶ-
μαι ἀχάριςος, καί ἐσύ καθ’ὁ γραμματικός, θέλεις προσθέσει ὅτι ἄλλο σέ
φανῆ εὔλογον //καί ἄς σηκώσουν αὐτήν τήν τράπεζαν, καί ἅς μέ φέρουν
νά φάγω ὅτι ἐγώ θέλω κάμη νά γνωρίσουν ποῖος εἶναι ὁ σάντζιος πάντζας
εἰς ὅσους κατασκόπους γοητευτάς, καί φων1δες ἔλθουν κατ’ἐπάνω μου
καί κατ’ἐπάνω αὐτῆς τῆς νήσου · ἐπάνω εἰς αὐτό ἐμβῆκεν ἕνα ἰτζογλάνι
καί εἶπε πῶς ἤλθεν ἕνας χωρ1της ὁποῦ θέλει νά συντύχῃ μέ τόν σιν3ρ ϝγο-
βερνατόρον, διά κάποιαις ἀναγκᾶιαις καί μεγάλαις ὑπόθεσες (ὡς καθώς
αὐτός λέγει) αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολλά ἀδιάκρι//τοι εἶπεν ὁ σάντζιος
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καί ςέκω καί θαυμάζομαι, πῶς δέν συλλογοῦνται πῶς εἰς αὐταῖς ταῖς ὥραις
δέν εἶναι πρέπον νά ἔρχονται νά ἐνοχλοῦν τούς γγοϐερνατόρους, καί ὡς
φαίνεται θέλει λογιάζουν

217v. πῶς ἡμεῖς ὁποῦ ἐξουσιάζομεν δέν εἴμασθεν ἄνθρωποι ἀπό κόκκαλα καί
κρέας ἐπειδή καί δέν μᾶς ἀφίνουν νά ἡσυχάσωμεν τόν καιρόν ὁποῦ τό κα-
λεῖ ἡ χρεῖα, ἀλλά θέλει συλλογοῦνται πῶς νά εἴμασθεν ἀπό πέτραν καί ἀπό
μάρμαρον · μά τήν ψυχήν μου, ἀνίσως καί μέ βαςάζη αὐτό τό γγοϐέρνο
(ὅτι ἐγώ πιςεύω πῶς δέν θέλει μέ βαςάζει ὡς καθώς καταλαμβάνω) θέλουν
νά κάμω νά μανίσουν πολλοί ἀ//πό αὐτούς τούς ἀχρείους ὑποθεσ1ρηδες,
καί εἰπέτε τόν αὐτόν νά ἔλθῃ μέσα, ὅμως κοιτάξετε καλά νά μήν εἶναι κᾀ-
νένας κατάσκοπος ἤ κᾀνένας ἄλλος ὁποῦ νά ἔρχεται νά μέ σκοτώσῃ · ὄχι
σιν3ρε ἀποκρίθη τό ἰτζογλάνι, διότι αὐτός φαίνεται νά εἶναι ἕνας πολλά
χριςιανός · μήν φοϐᾶσαι εἶπεν ὁ ἐπιςάτης, διότι ἡμεῖς τῶρα εἶμασθεν ἐδώ,
τώρα ὁποῦ δέν εἶναι ἐδώ ὁ ἰατρός εἷπεν ὁ σάντζιος ἠμποροῦσες ἀρχιμά-
γειρα νά μέ φέρῃς χορταςικόν φαγί διά νά φάγω, ἀγκαλά καί νά μήν ἦτον
ἄλλο παρά ἕνα //κομμάτι ψωμί καί κρεμμίδι · τό βράδυ θέλεις δειπνήσει
ἡ ἀφεντ1 σου πολλά καλά, ἀποκρίθη ὁ ἀρχιμάγειρας · νά δώσῃ ὁ θεός
εἶπεν ὁ σάντζιος, καί ἐπάνω εἰς αὐτό ἠμβῆκεν ὁ χωρ1της ὁ ὁποῖος ἐγνω-
ρίζουνταν ἀπό τό ἦθος του πῶς ἦτον καλός ἄνθρωπος, καί ἐμπαίνωντας
μέσα ἐρώτησε ποῖος ἦτον ὁ ϝγοϐερνατόρος, ὁ γραμματικός τοῦ ἀποκρίθη
πῶς ἦτον ἐκεῖνος ὁποῦ ἐκάθουνταν εἰς τό σκαμνί, ὁ χωρ1της γυρίζων-
τας πρός τόν σάντζιον τόν ἐπροσκίνησε, καί ἐγονάτισεν ἔμπροσθέν του
//γυρεύωντας νά φιλήσῃ τό χέρι του, Ὁ σάντζιος δέν ἠθέλησε νά το δόσῃ,
ἀλλά τοῦ εἶπεν νά συκωθῇ καί νά εἰπῆ ἐκεῖνα ὁποῦ ἤθελεν, ὁ χωρ1της
ἐσυκώθη καί εὐθύς εἶπεν, ἐγώ εἶμαι σιν3ρε ἕνας ἄνθρωπος ὁποῦ ἐγεννή-
θηκα εἰς τήν μιγκελτοῦράν, ἕνας τόπος ὁποῦ εἶναι μακράν ἕξι μίλια ἀπό
τήν τζοῦταν ρεάλε1139, τό τυραντηφόραν μόνον λείπει εἶπεν ὁ σάντζιος,
καί λέγε παρ’εμπρός ἀδελφέ, ὅτι ἠζεύρω καλά πού εὑρίσκεται αὐτό τό
μιγκελτοῦρα, ὅτι δέν εἶναι πολ//λά μακρά ἀπό τό χορίον μου· ἐγώ σιν3ρε
ἀκολούθησεν ὁ χωρ1της μέ τό ἔλεος τοῦ θεοῦ εἶμαι ὑπανδρευμένος εἰς
τόν τόπον τῆς ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας τῶν ῥωμάνων, ἔχω δύω ὑιούς
ὁποῦ σπουδάζουν, ὁ ἕνας θέλει νά γένῃ Διδάσκαλος, καί ὁ ἄλλος ῥήτορας
εἶμαι χῆρος διότι ἐπέθανεν ἡ ϝυναῖκα μου, καί διά νά εἰπῶ καλλήτερα μέ
τήν ἐσκότωσεν ἕνας κακός ἰατρός, ὁ ὁποῖος τήν ἔδωσε καθάρσιον οὖσαν
ἐγγαςραμένην, καί ἄν ἔδιδεν ὁ θεός καί ἤθελε //γεννηθῇ τό παιδίον ὁποῦ
ἐπέθανεν, καί ἤθελεν εἶσθαι ἀρσενικόν, εἶχα κ῎νοῦν νά τό κάμω ἰατρόν εἰς

1139Ciudad Real.
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τρόπον ὁποῦ, εἶπεν ὁ σάντζιος ἀν δέν ἐπέθνησκεν ἡ ϝυναῖκά σου, ἤ ἄν δέν
τήν
ἐσκότωναν, ἐσύ δέν ἤθελες εἶσαι χῆρος · ὄχι βεϐαιώτατα ἀποκρίθη ὁ χω- 218r.
ρ1της · καλά πᾶμεν εἶπεν ὁ σάντζιος, λέγε ἀδελφέ ὀγλιγωρότερα, ὅτι εἶναι
καιρός νά κοιμηθῶ · λέγω λοιπόν ἀκολούθησεν ὁ χωρ1της πῶς αὐτός ὁ
υιός μου, ἀγάπησεν ἕνα κορίτζι ὁποῦ ὀνομάζεται κυαρά περλερίνα, θυ-
γατέρα τοῦ ἀνδρέα περλερίνου, χωρ1της πλουσιώτατος, καί αὐτήν τήν
ἐπωνυμίαν δέν τήν ἔχω //ἀπό τό γένος του, ἀλλά μέ τό νά εἶναι ὅλοι αὐτοί
τῆς τοιαύτης γενεᾶς παρλέτικοι, τούς ὀνομάζουν περλερίνους, ἀγκαλά καί
ἄν ἐξετάζωμεν τήν ἀλήθειαν, τό κορίτζι εἶναι εὔμορφον ὡσάν ἕνα μαργα-
ριτάρι, καί ἄν τό ςοχασθῇ τινάς ἀπό τό δεξιόν μέρος ὁμοιάζει μέ ἕνα λου-
λούδι τοῦ κάμπου, εἰδέ ἀπό τό ἀριςερόν δέν εἶναι τόσον εὔμορφη, διότι
τῆς λείπει τό ἀριςερόν ὀμμάτι, καί ἀγκαλά καί τό πρώσωπόν της νά εἶ-
ναι πολλά παχουλόν, ὅμως ἐκεῖνοι ὁποῦ τήν καλοςοχάζονται, λέγουν πῶς
//νά μήν εἶναι πάχος, ἀλλά τάφος εἰς τόν ὁποῖον θάπτονται αἱ καρδίαι τῶν
ἐραςτῶν της · αὐτή εἶναι τόσον παςρική, ὁποῦ διά νά μήν λερώσῃ τό πρό-
σωπόν της, ἔχει τήν μύτην της (ὡς καθώς λέγει ὁ λόγος) γυρμένην πρός
τό στόμα, τόσον ὁποῦ σχεδόν ἀγγίζει εἰς τό κάτω τῆς χείλη, ἀμή μέ ὅλον
τοῦτο φαίνεται ὡραῖα ὑπέρ φύσιν διότι ἔχει ςόμα μεγάλον, καί ἄν δέν τῆς
ἔλειπαν δέκα ἤ δώδεκα ὀδόντια ἠμποροῦσε νά ὑπερέϐῃ, ἤ νά συγκριθῆ μέ
ταῖς //πλέον εὐμορφήτεραις · διά τά χείλη της δέν κάμνει χρεῖα νά συντύχω
διότι εἶναι τόσον λεπτά ὁποῦ ἀνίσως καί ἦτον νόδος νά ζεφτίσουν, ἤθελαν
εὔγῃ μία ὀκκά μετάξι διαφόρων χρωμάτων, διότι εἶναι παρδαλά τά χείλη
της, καί ἔχουν διάφοραις θεωρίαις, εἶναι μαϐία, πράσινα, μόρικα, καί νά
μέ συμπαθήσῃς σιν3ρ ϝγοϐερνατόρε ὁποῦ διηγοῦμαι καταλεπτῶς τήν εὐ-
μορφίαν της, διότι τέλος πάντων τήν ἀγαπῶ ὡσάν θυγατέραν μου · ἱςόρισέ
τήν ὡς κα//θώς σέ ἀρέσει, εἶπεν ὁ σάντζιος, νοστιμεύομαι τήν ἱστορίαν, καί
ἀνίσως καί ἤθελα γευματίσῃ δέν μέ ἤθελαν χρειασθῇ καλλήτερα πωρικά
ἀπό αὐτήν τήν ἱστορίαν σου · αὐτή εἶναι μεγάλη χάρις ὁποῦ μέ κάμνεις ἡ
ἀφεντ1 σου, εἶπεν ὁ χωρ1της, ἀγκαλά καί ἐγώ νά μήν ἔχω εὐγλωττίαν διά
νά ἐπαινέσω αὐτήν τήν κορασίδαν νά ἱςορήσω τήν εὐγένειάν της, καί τό
ὕψος τοῦ κορμίου της, καί πιστεύω πῶς νά μήν εἶναι ἀπαίσιον, ἀνίσως καί
εἶναι ὀλίγον κυρτή εἰς τήν ῥάχην, //καί στραϐολαίμισσα, καί τά γόνατά της
ἀγγίζουν σχεδόν εἰς τό ςόμα της, ὅτι μέ ὅλον τοῦτο γνωρίζεται πῶς ἄν αὐτή
ἤθελεν ἠμπορέσῃ νά σήκωθῇ, ἤθελε φθάσῃ τό κεφάλι της εἰς τό δῶμα,
καί ἤθελε δώσῃ ἕως τώρα τό χέρι της εἰς τόν ὑιόν μου νά ἀῤῥαϐων5σθῇ, 218v.
ἀμή τό κακόν εἶναι ὁποῦ δέν ἠμπορεῖ νά τό ἁπλώσῃ, διότι εἶναι πι5σμένον
τό χέρι της, καί μέ ὅλον τοῦτο ἀπό τά μακρά ὀνύχιά της γνωρίζωνται τά
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εὔμορφά της [ὀνύχια1140] χέρια, πολλά εὔμορφα εἶναι εἶπεν ὁ σάντζιος, καί
ἄς ὑποθέσωμεν πῶς νά ἱςόρησες καί τά ἄλλα ἐπίλοιπα μέρη τοῦ σώματός
της · τώρα τί εἶναι τό ζήτημά σου, ἐγώ θέ //λω νά παρακαλέσω τήν ἀφεντ1
σου νά μέ δώσῃς ἕνα συςατικόν γράμμα εἰς τόν συμπεθερόν μου, παρα-
καλῶντας τόν νά κάμῃ αὐτήν τήν ὑπάνδρεῖαν, ἐπειδή καί ἡμεῖς εἴμασθεν
ὅμοιοι εἰς τά καλά τῆς τύχης καί τῆς φύσεως, διότι νά εἰποῦμεν τήν ἀλή-
θειαν ὁ ὑιός μου εἶναι δαιμονισμένος, καί κάθε τρεῖς τέσσερες ἡμέραις τόν
βασανίζει τό Δαιμόνιον, καί μέ τό νά ἔπεσε μίαν φοράν εἰς τήν φωτίαν, εἶ-
ναι ὅλον τό πρόσωπόν του καμένον, καί τά ὀμμάτια του δακρύζουν, καί με-
ρικαῖς φοραῖς πρίσκονται, ὅ//μως ἔχει μίαν πολιτείαν ἀγγέλου, καί ἄν δέν
ἐκτυποῦνταν μερικαῖς φοραῖς γροθ5ῖς, ἤθελεν εἶσθαι ψυχή ἀγία · θέλεις
ἄλλο γαλαντόμε ἐρώτησεν ὁ σάντζιος ἄλλο ἕνα πρᾶγμα ἤθελα,ἀπεκρίθη
ὁ χωρ1της, ὅμως δέν τολμῶ νά τό εἰπῶ, εἰπές ὅ, τι θέλεις εἶπεν ὁ σάν-
τζιος · ἐγώ ἤθελα σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ ζωρ1της, νά μέ ἔδιδες ἡ ἀφεντ1
σου καμμ1 πεντακοσαρ1ν ἐξακοσαρ1ν ἀπλανία, διά νά πρικιώσω τό
ὑιόν μου, ςοχάσου ἄν χρειάζεσαι καί ἄλλο τίποτα τοῦ εἶπεν ὁ //σάντζιος,
καί μήν ἐντρέπεσε εἰς τό νά τό ζητήσῃς · ἐγώ δέν χρειάζομαι ἄλλο τίποτα
ἀποκρίθη ὁ χωρ1της, καί εὐθύς ὁποῦ εἶπεν αὐτό, ἐσυκώθη ὁ σάντζιος,
καί ἐπῆρε τό σκαμνί ὁποῦ ἐκάθετο καί εἶπε, κακεχορ1τη, καί ἀςόχαστε
φεῦγε ἀπό ἐδώ, ὅτι τῶρα τζακίζω τό κεφάλι σου μέ αὐτό τό σκαμνί, ἱςο-
ριογράφε ὅσων διαϐόλων εἶναι εἰς τόν ᾅδην, τέτοιαν ὥραν ἔρχεσαι, καί μέ
γυρεύεις πεντακοσαρ5ῖς, καί ἐξακοσαρ5ῖς ἀπλανία, ποῦ ἠμπορῶ νά τά
εὕρω ἐγω; καί διά ποιάν αἰτίαν// νά σέ τά δώσω ἄγνωςε καί μωρέ; φεῦγε
ἀπ’ἔμπροσθέν μου, ὅτι μά τήν ζωήν τοῦ Δοῦκά μου θέλω βάλλῃ εἰς πρᾶξιν
ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπα· ἐσύ δέν θέ νά εἶσαι ἀπό τήν μιγγελτοῦραν, ἀλλά κᾀνένας
πανοῦργος, καί θέλει σέ ἔςειλεν ἐδώ ἀπό τόν ᾅδην διά νά μέ πειράζεις, καί
πῶς θέλεις ἐσύ νά ἔχω ἐγώ ἐζακόσια σκοῦδα ὁποῦ δέν εἶναι ἀκόμη οὔτε
μία ἥμισυ ἡμέρα ἀφού ἔγινα ϝγοϐερνατόρος · ὁ ἀρχιμάγειρας ἔγνευσε τόν
χωρ1την νά εὔγῃ ἕξω ὁ ὁποῖος παρευθύς τό ἔκαμε, φοϐού//μενος νά μήν
βάλλῃ εἰς πρᾶξιν τόν θυμόν τοῦ ὁ σάντζιος, τόν ὁποῖον κ῎τό παρόν τόν
ἀφίνομενκαί θέλομεν γυρίσει εἰς τόν Δόν Κισσότην ὁποῦ τόν ἀφήσαμεν μέ
τά τζουγκρανίσματα τῆς γάτες

219r. εἰς το πρόσωπον, ἀπό τά ὁποῖα ἰατρεύθη εἰς ὀκτώ ἡμέραις, εἰς μίαν ἀπό
ταῖς ὁποίαις τοῦ ἐσυνέϐη ἐκεῖνο ὁποῦ ὑπόσχεται νά διηγηθῇ ὁ σΐδ ἀχμέτης
ὁ παγκλής εἰς τό ἀκόλουθον κεφάλαιον.1141

1140Tachadura – 1141Sólo dos líneas iniciales de la página y termina el capítulo.
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Κεφάλαιον μη:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυννέϐη [Δόν]1142 Δόν Κισ-
σότην μέ τήν Δόνα ῥοδριγέζ ματρόναν
τῆς Δουκέσσας, καί ἄλλα νόςιμα συμ-

βεϐηκότα

Τεθλιμένος καί μελαγχολικός εὑρίσκουνταν ὁ κακώς πληγομένος Δόν Κισ-
σότης ἔχωντας τό πρόσωπόν του δεμένον καί πληγωμένον, ὄχι ἀπό τό χέρι
τοῦ θεοῦ ἀλλά ἀπό τό χέρι μιᾶς γάτας συμφοράς ὁποῦ εἶναι συγκολημένη
εἰς τήν πλανωμένην καϐαλλ6ρίαν · ἕξι ἡμέραις ἐκάθησε δίχως νά εὔγῃ
ἕξω καί εἰς μίαν νύκτα εὑρισκόμενος ἔξυπνος, καί συλ//λογιζόμενος ταῖς
συμφοραῖς του, καί τόν ἔρωτα τῆςΑλτεσιδόρας, ἄκουσεν ὁποῦ μέ ἕνα αντι-
κλείδι ἄνοιγαν τήν πόρταν τῆς κάμαρᾶς του, καί εὐθύς ἐσυλλογίσθη πῶς ἡ
ἐρωμμένη κορασίδα θέλει ἔρχουνταν νά καταπλακώσῃ τήν τιμήν του, καί
νά τόν βάλλῃ εἰς κίνδυνον, νά ἀθετήσῃ εἰς τήν πίςιν ὁποῦ ἐφύλατζε εἰς
τήν σιν3ραν του τήν Δουλτζινέαν, ὄχι βεϐαιώτατα (εἶπε πιστεύωντας εἰς
τήν φαντασίαν του) (καί τό εἶπε μέ φωνήν ὁποῦ ἀκούουνταν) δέν θέλει ἠμ-
πορέσει ἡ μεγαλήτερη εὐμορ//φία τοῦ Κόσμου νά μέ κάμῃ νά μή λατρεύω
ἐκείνην ὁποῦ ἔχω τυπωμένην εἰς τήν καρδίαν μου, καί ἤ ἄς εἶναι γοητευ-
μέμη, καί μεταμορφωμένην εἰς ἀχρειςάτην χωρ1τισσαν, ἤ εἰς νύμφην τοῦ
χρυσοῦ τασίου, καί ἄς τήν κρατῇ ὁ μερλῖνος, καί ὁ μοντεζίνος ὁποῦ καί
ἄν θέλουν, ὅτι εἰς ὅποιον μέρος καί ἄν εὑρίσκεται θέλει εἶσθαι ἐδική μου,
παρομοίως καί ἐγώ ἐδικός της · τελειώνωντας αὐτά τά λόγια ἄνοιξε καί
ἡ πόρτα ἐσυκώθη παρευθύς, καί ἐκάθησεν εἰς τό κρεϐϐάτι ὤντας σκεπα-
σμένος μέ ἕ//να πάπλωμα ἀπό ἀτλάζι πράσινον, καί εἶχε τό πρόσωπόν του
δεμένον μέ μαγουλίκαις, ὁμοῦ καί
τά μουςάκια του, καί ἐφαίνουνταν τό πλέον παράξενον φάντασμα ὁποῦ 219v.
νά ἐφάνη ποτέ · ἄνοιξε τέλος πάντων ἡ πόρτα, καί ἐλπίζωντας νά ἰδῇ τήν
πικραμένην ἀλτεσιδώραν εἶδεν ὁποῦ ἔμβαινε μία σεϐασμιοτάτη ματρόνα,
ἡ ὁποῖα κρατοῦσεν εἰς τό ἀριστερόν της χέρι μισύν1143 λαμπάδαν ἀναμέ-
νην καί μέ τό δεξιόν ἐκρατοῦσε τό φῶς τοῦ κερίου διά νά μήν τήν βλέψει
τό φῶς εἰς τά μάτ5 ἔρχουνταν ἀγάλ5 ἀγάλ5 καί μέ //εὐγενήν περιπα-
τησίαν, ἀμή ὁ Δόν Κισσότης ἐςάθη, καί τήν ἐκαλοκοίταξε καί ἐθάῤῥησε
πῶς νἀ εἶναι κᾀμμία ςρίγλα, ἤ μάγησα διά νά τόν κάμῃ κᾀνένα κακόν, καί
ἄρχησε νά πλησιάζῃ ἡ ὀπτασία, καί ὅταν ἔφθασεν εἰς τήν μέσην τῆς κάμε-

1142Error evidente: τόν Δόν Κισσότην. – 1143Sic.
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ρας, ἐσύκωσε τά ὀμμάτιά της καί εἶδε τόν Δόν Κισσότην ὁποῦ ἔκαμνε τόν
ςαυρόν του μέ μεγάλην βίαν, καί ἄν αὐτός ἐξυπάσθη βλέπωντας τοιοῦ-
τον πρόσωπον ἐξυπάσθη ὅμως καί αὐτή βλέπουσα τό ἐδικόν του, διότι
εὐθύς ὁποῦ τόν εἶδε τόσον μεγαλόσωμον τειλισμένον// με τό πάπλωμα καί
τό πρόσωπόν του δεμένον μέ μαγουλίκες, ἔσυρε μίαν μεγάλην φωνήν λέ-
γουσα τί εἶναι αὐτό τό πρᾶγμα ὁποῦ βέϐαια ὁποῦ βλέπω, καί μέ ἐκεῖνον
τόν ἀποκτυπημόν τῆς καρδίας ἔπεσε τό κερί ἀπό τό χέρι της, καί μένωντας
εἰς τά σκοτεινά ἠθέλησε νά φύγῃ ἔξω, ἀμή ἀπό τήν τρομάραν της ἐπεδου-
κλόθηκεν ἡ ποδ1 της, καί ἔπεσε κάτως ὁ Δόν Κισσότης ἕςωντας καί νά
ἐφοϐήθῃ ἄρχησε νά λέγει, ἐγώ σέ ἐξορκίζω φάντασμα, ἤ ὁ, τι ἄλλο καί ἄν
εἶσαι, νά μέ εἰπῆς ποῖος εἶσαι // καί τί γυρεύεις ἀπό λόγου μου; ἡ πεσμένη
ματρόνα ἐγνώρισεν ἀπό τήν τυπασήν της τόν φόϐον τοῦ Δόν Κισσότη, καί
μέ θλιμμένην καί ταπεινήν φωνήν τοῦ ἀπεκρίθη,1144σιν3ρε Δόν Κισσότη
(ἀνίσως ὅμως καί εἶσαι ἡ ἀφεντ1 σου ὁ Δόν Κισσότης) ἐγώ δέν εἶμαι φάν-
τασμα μήτε ὀπτασία ὡς καθώς λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου, ἀλλά εἶμαι ἡ Δόνα
ῥοδριγέζ ἡ τιμημένη ματρόνα τῆς σιν3ρας Δουκέσσας, καί ἔρχομαι εἰς τήν
ἀφεντ1 σου ἐκ μέρος τῆς Δουκέσσας διά μίαν ἀνάγκην ἀπό ἐκεῖναις ὁποῦ
//ἠζεύρεις τήν θεραπεῖαν τους, εἶπές με ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρα ματρόνα
εἶπε ὁ Δόν Κισσότης, νά μήν ἔρχεσαι νά κάμῃς καμμίαν μεσιτίαν, διότι πρέ-
πει νά ἠζεύρῃς πῶς ἐγώ δέν εἶμαι καλός εἰς τίποτα διά τινάν, παρά μόνον
εἰς τήν ἀσύγκρετον Δουλτζινέαν τοῦ τοπόσου · ἐγώ σέ λέγω τέλος πάντων
σιν3ρα ὅτι ἄν ἀφήσῃς εἰς ἕνα μέρος κάθε πρεσϐείαν ἐρωτικήν ἠμπορεῖς
νά γυρύσῃς νά ἀνάψῃς τό κερί σου καί νά γυρύσῃς εἰς τοῦ λόγου μου,
ὅτι θέλω κάμῃ τά ὅσα μέ ἐπροςάζεις καί ἀγαπᾶς, // ἀφένωντας ὅμως (ὡς
καθώς ἐπροεἶπα) κάθε ἐρωτικήν παρακίνησιν · διά τοιαύτην μέ θαῤῥεῖς
ἐμένα εἶπεν ἡ ματρόνα, ἀχαμνά γνωρίζεις, ἐγώ δέν ἔρχομαι διά αὐτά ὁποῦ
εἶπες, ἀλλά διά

220r. νά σέ διηγηθῶ ταῖς συμφοραῖς μου, ὡσάν ὁποῦ εἶσαι θεραπευτής ὅλων τῶν
συμφορῶν τοῦ Κόσμου, καί καρτέρησε ὀλίγον ἕως νά ὑπάγω νά ἀνάψω
τό κερί μου, καί λέγουσα αὐτό εὐγῆκεν ἀπό τήν κάμαραν εἰς τήν ὁποίαν
ἔμεινεν ὁ Δόν Κισσότης κ῎πολλά συλλογισμένος, καί τοῦ ἔρχουνταν χίλιαις
φαντασίαις ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν τύχην, καί τοῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά ἦτον
κακῶς καμωμένον νά ἔμπῃ εἰς κύν// δυνον ἡ ἐμπιςοσύνη, ὁποῦ εἶχεν εἰς τήν
σιν3ραν του, καί ἔλεγεν εἰς τόν ἑαυτόν του, ποῖος ἠζεύρει ἄν ὁ Διάϐολος
ὁποῦ εἶναι παροῦγος,1145 θελήσει νά μέ ἀπατήσῃ τῶρα μέ μίαν ματρόναν,
ὤντας πρᾶγμα ὁποῦ δέν ἠμπόρεσε νά τό κάμῃ μέ ἠμπερατήσσαις, μέ Δου-

1144ἀπεκρίθη / ἀποκρίθη. – 1145Sic. πάνουργος
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κέσες, μέ μαρκέζες, μήτε μέ κοντέσσες, ὅτι ἐγώ ἄκουσα πολλαῖς φοραῖς,
καί ἀπό πολλούς γνωςικούς ἀνθρώπους ὁποῦ λέγουσι πῶς δέν εἶναι κα-
λόν νά δοκιμάζῃ τινάς τοῦ λόγου του εἰς τοιαῦτας ὑποθέσεις, ἐπειδή καί
ἐνδέχεται ἀπό τήν μοναξί//αν, σιωπήν καί καιρόν νά ἐξυπνήσουν αἱ ἐπιθυ-
μίαις μου ὁποῦ κοιμοῦνται, καί νά μέ κάμουν τώρα εἰς τά γερατεῖα μου νά
πέσω ἐκεῖ ὁποῦ ποτέ δέν ἐπεδοκλώθη τό ποδάρι μου, καί λέγωντας αὐτό
ἐκατέϐη ἀπό τό κρεϐϐάτι ἔχωντας σκοπόν νά κλείσῃ τήν πόρταν, καί νά
μήν ἀφήσῃ νά ἔμπῃ μέσα ἡ σιν3ρα ῥοδρίγέζ, ἀμή ὅταν ἤθελε νά τήν κλείσῃ,
ἐγύριζε ἡ σιν3ρα ῥοδρίγεζ μέ τό κερί ἀναμένον καί βλέπουσα τόν Δόν Κισ-
σότην πλέον κοντήτερα τειλιγμένον εἰς τό πάπλωμα, καί τό πρόσωπόν του
μαγου//λικομένον ἐφοϐήθη ἐκ δευτέρου, καί γυρίζουσα δύω πατημασ5ῖς
ὀπίσω, εἶπεν νά μήν ἔχῃ κᾀνέναν φόϐον σιν3ρε καϐαλλ2ρη διότι δέν τό
κρατῶ διά τιμημένον σημεῖον αὐτό ὁποῦ ἐσυκώθης ἡ ἀφεντ1 σου ἀπό τό
κρεϐϐάτι, αὐτό τό ἴδιον ἤθελα νά σέ ἐρωτήσω καί ἐγώ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισ-
σότης, καί σέ ἐρωτῶ ἄν ἔχω κᾀνέναν φόϐον νά κινδυνεύσῃ ἡ πίςις ὁποῦ
ἔχω εἰς τήν σιν3ραν Δουλτζινέαν, ποῖον τό ἐρωτᾶς αὐτό, εἶπεν ἡ ματρόνα,
ἐσένα τό ἐρωτῶ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσό//της διότι ἐγώ δέν εἶμαι ἀπό μάρμα-
ρον, μήτε ἐσύ ἀπό προῦντζον, μάλιςα τῶρα ὁποῦ δέν εἶναι μεσιμέρι, ἀλλά
εἶναι μέση νυκτός καί εἴμασθεν εἰς μίαν κάμεραν πλέον κρυφήν καί πλέον
κλεισμένην παρά ὁποῦ πιςεύω πῶς νά ἦτον τό σπήλειον, εἰς τό ὁποῖον ὁ
προδότης καί ἄπιςος αἰνέιας ἀπέλαυσε τήν ὡραῖαν, καί εὐσπλαγχνικήν Δι-
δώνα· ἀμή δώσε με ἡ άφεντ1 σου τό χέρι σου ὅτι ἐγώ θέλω φυλαχθῆ μέ
τήν τιμήν μου, παρομοίως καί ἡ ἀφεντ1 σου ὡς καθώς φαίνεσαι ἀπό αὐτό
τό σεϐάσμι//όν σου φόρεμα, καί λέγωντας αὐτό, τήν ἔπ5σεν ἀπό τό χέρι,
καί ἐμπῆκαν μέσα εἰς τήν κάμεραν, ὁ Δόν Κισσότης ἐπῆγε καί ἐπλάγ5σεν
ἐπάνω εἰς τό κρεϐϐάτι, καί ἡ Δόνα ῥοδριγέζ ἐκάθησεν ἐπάνω εἰς ἕνα σκα-
μνί ὁποῦ ἦτον ὀλίγον μακράν ἀπό τό κρεϐϐάτι κρατοῦσα τό κερί εἰς τό
χέρι της
καί ἀφ’οὗ ἐκαλοκάθησεν ἄρχησεν ὁ Δόν Κισσότης, καί εἶπεν ἡ ἀφεντ1 220v.
σιν3ρα ἠμπορεῖς νά εἰπῇς ὁτι καί ἄν ἔχῃς εἰς τήν πικραμένην σου καρδίαν,
ὅτι ἐγώ θέλω σέ ἀκροασθῇ μέ αὐτία σώφρονα, καί θέλω σέ βοηθήσω μέ
εὐσπλαχνικά ἔργα · τοιαύτην χριςιανήν ἀπόκρισιν ἔλπιζα καί ἐγώ ἀπό τήν
ἀφεντ1 σου ἀποκρίθη ἡ ματρόνα · πρέπει λοιπόν νά ἠζεύρῃς πῶς ἀγκαλά
καί νά μέ βλέπῃς ὅτι κάθομαι εἰς αὐτό τό σκα//μνί, καί εἰς τήν μέσην τοῦ
βασιλείου τοῦ ἀραγόνας, εἰς σχῆμα ματρόνας, ὅμως εἶμαι γεννημένη εἰς
τήν ἀςούριαν ὁϐιέδο, καί τό γένος μου εἶναι ἀπό τά πλέον εὐγενικά ἐκείνη
τῆς ἐπαρχίας · ἀμή ἡ κακή μου τύχη, καί ἡ ἀμέλεια τῶν γονέων μου ὁποῦ
ἐπτώχηνα παράκαιρα δίχως νά ἠζεύρετε πότε καί μέ τί τρόπον μέ ἐπῆγαν
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εἰς τό παλάτι τῆς μαδρής, διά νά ἀποφύγω μεγαλητέρας δυςυχίας, καί χω-
ρίς κᾀνένα κίνδυνον μέ ἔϐαλαν οἱ γομεῖς μου νά δουλεύω, καί νά ὑπηρετῶ
ὡσάν μίαν δουλεύτρια μέ μίαν// μεγάλην σιν3ραν, καί πρέπει νά ἠζεύρῃς
ἡ ἀφεντ1 σου πῶς εἰς τά κεντήματα δέν μέ ἐπέρασε κᾀμμία εἰς τόν καιρόν
μου, μέ ἄφησαν οἱ γονεῖς μου ἐκεῖ, καί ἐγύρεσαν εἰς τόν τόπον τους, καί μέ
ὀλίγους χρόνους ἐπέθαναν, καί ἔμεινα ὀρφανή, ὑπηρετῶντας διά εὐτελε-
ςάτην πληρωμήν ὡς καθώς εἶναι συνήθεια νά πληρώνουν εἰς τά παλάτια,
καί νά δίδουν εἰς τοιαῦταις δουλεύτραις · εἰς αὐτόν τόν καιρόν δίχως νά
δώσω ἐγώ αἰτίαν μέ ἀγάπησεν ἕνας ὑπηρέτης ἀπό τό παλάτι ἄνθρωπος
//μισόκοπος, μάλιςα καί εὐγενής, διότι ἦτον μουντανιέζος, δέν ἐκυϐερνή-
σαμεν τόσον μυςικά τήν ἀγάπην μας ὁποῦ νά μήν τό μάθῃ ἡ κυρά μας,
ἡ ὁποῖα μᾶς ὑπάνδρευσε κ῎τούς νόμους τῆς ἁγίας ἐκκλησίας, καί ἐπάνω
εἰς ἕνα χρόνον ἐκάμαμεν καί μίαν θυγατέραν, καί μετ’ὀλίγον καιρόν ἐπέ-
θανεν ὁ ἄνδρας μου, ἀπό ἕναν κάποιον φόϐον ὁποῦ ἔλαϐεν τόν ὁποῖον
ἄν εἶχα καιρόν νά τόν διηγηθῶ εἰς τήν ἀφεντ1 σου, ἠζεύρω πολλά καλά
πῶς //ἤθελες θαυμάσῃ, καί λέγουσα αὐτά ἄρχησε νά κλέῃ πολλά πικρά,
λέγουσα συμπάθησέ με ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρε Δόν Κισσότη, ὅτι ὁπόταν
ἐνθυμοῦμαι τόν αἰφνίδιον θάνατον τοῦ ἀνδρός μου γεμίζουν τά ματιά μου
δάκρυα · ἄχ ὁ κακοῤῥοίζικος τί ἐπιτήδεια ἐπεριπατοῦσε τήν κυράν του
ὀπίσω εἰς τά κάπουλα ἑνός μαύρου μουλαρίου, ὁτι τότε ἐσυνηθήσουνταν
αὐτά τά κοτζ1 ὁποῦ συνηθίζονται τώρα, ἀλλά ᾑ μεγάλες σιν3ρες ἐκα-
βαλ//λίκευαν εἰς τά κάπουλα τῶν ἀλόγων, καϐαλλικεύωντας ἐμπροςά οἱ
δοῦλοι τους, καί μίαν ἡμέραν ἐρχόμενος ἀπό μίαν ςράταν ὀνομαζομένην
σαντιάγον, ἡ ὁποῖα εἶναι ὀλίγον ςενή ἐσυναπαντήθη μέ ἕναν γκοϐερνατό-
ρον ὁποῦ εἶχε δύω ὑπερέτες ἔμπροσθέν του, καί εὐθύς ὁποῦ

221r. τόν εἶδεν ὁ ἄνδρας μου ἐγύρισε τό μουλάρι, καί ἐπαραμέρισε διά νά τι-
μήσῃ ἐκεῖνον τόν ϝγοϐερνατόρον δῆλον ὅτι νά τόν ἀφίσῃ νά περάσῃ αὐτός
πρῶτον ἀπό τήν ςράταν · ἡ σιν3ρα μου ὁποῦ ἦτον καϐαλλάρισσα ὀπίσω
εἰς τά κάπουλα τοῦ ἀλόγου, μέ εὐγενήν φωνήν τόν ἔλεγεν, τί κάμνεις ἐσύ
ῷ ἄγνωςε, δέν βλέπεις ὅτι ἐγώ εἶμαι ἐδώ; ὁ ϝγοϐερνατόρος ἐπίασε τό σα-
λιϐάρι τοῦ μου//λαρίου, καί τό ἐτραϐοῦσε διά νά περάσῃ λέγωντας ἐγώ
πρέπει νά τιμήσω τήν σιν3ραν μου τήν δόναν Κασίλδαν (ὅτι ἔτζι ὀνομά-
ζουνταν ἡ Κυρά μου) καί δέν θέλω ὑπάγῃ εἰς τήν ςράταν μου ἔως ὁποῦ νά
περάσῃ ἡ κυρά μου, μέ ὅλον τοῦτο ὁ ἄνδρας μου ἐπεισμέτονεν κρατῶντας
εἰς τό χέρι του τό κάπελόν του, καί ἐλεγεν πρῶτον ὁ ϝγοϐερνατόρος μου ·
βλέπουσα αὐτό ἡ σιν3ρα μου ἐραθύμησε κ῎πολλά καί εὔγαλε τό πηροῦνι
της καί τόν ἐκτύπησε μέ αὐτό εἰς τρόπον ὁποῦ ὁ ἄνδρας //μου ἐφώναζε
κ῎πολλά, καί ἔπεσε κάτω ἀπό τό ἄλογον ὁμοῦ μέ τήν κυράν του · ἔτρεξεν
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εὐθύς δύω ἄλλοι ὑπηρέτες της ὁμοῦ μέ τόν ϝγοϐερνατόρον καί τήν ἐσύ-
κωσαν, καί ἐπάγησεν ἔτζι εἰς τό σπῆτί της, καί ὁ ἄνδρας μου ἐπῆγεν εἰς τό
σπῆτι ἑνός παρπέρη λέγωντας πῶς νά τοῦ ἐτρύπησε πέρα περοῦ τά αἰδοῖα
του · ἄρχησαν ἀπό ἐκεῖνον τόν καιρόν τά μικρά παιδιά νά τόν [λέγουν] γε-
λοῦν, καί ἕνα μέν αὐτό, ἄλλο μέ τό νά ἦτον κοντειδές τόν ἐδίωξεν ἡ κυρά
μου, καί ἀπό //αὐτήν τήν πίκραν ἐπέθανεν · ἐγώ ἔμεινα χῆρα ἔρημη καί
ἄπορη μέ μίαν θυγατέραν ἡ ὁποῖα ὅσον ἐπήγαινεν αὔξανεν εἰς τήν εὐμορ-
φίαν ὡσάν τόν ἀφρόν τῆς θάλασσας · ἔχουσα ἐγώ τέλος πάντων μεγάλην
φήμην εἰς τά κεντήματα ἡ σιν3ρα ἡ Δουκέσσα, ἡ ὁποῖα ἦτον νεωςί ὑπαν-
δρευμένη μέ τόν Δοῦκαν, μέ ἐπῆρε μαζῆ της, καί μέ ἔφερεν εἰς τό βασίλειον
τῆς ἀραγῶνας, ὁμοῦ καί τήν θυγατέραν μου, ἡ ὁποῖα μέ τόν καιρόν αὔζησε
και ἔγινεν ἥ πλέον //χαριτωμένη κορασίδα τοῦ Κόσμου, τραγουδῆ ὡσάν
ἕνα αϊδόνι, εἶναι κατά πολλά ἄξια, καί ἐλεύθερη εἰς τό νά χορεύει, γρά-
φει καί διαϐάζει ὡσάν ἕνας Διδάσκαλος, καί ἠζεύρει καί λογαριάζει ὡσάν
ἕνας φυλάργυρος· διά τήν καθαρότητα τοῦ γένους της δέν λέγω τίποτα ὅτι
τό νερόν ὁποῦ τρέχει δέν εἶναι πλέον καθαρότερον, καί θέ νά εἶναι τώρα
δεκαἔξη χρονῶν πέντε μηνῶν, καί τριῶν ἡμερῶν, κοντολογῆς αὐτήν τήν
θυγατέραν μου τήν ἀγάπησεν ἕνα παλικάρι ἕνός //χωρ1 τοῦ πλουσιωτά-
του ὁποῦ κατοικᾷ εἰς ἕνα χωρίον τοῦ Δοῦκα τοῦ ἀφέντη μου, καί δίχως
νά
ἔχω καί ἐγώ εἴδησιν δέν ἠζεύρω μέ τί τρόπον ἀγαπηθηκᾶν1146 αὐτοί οἱ δύω 221v.
τους, καί δίδωντάς τήν ὑπόσχεσιν νά τήν πάρῃ διά ϝυναῖκάν του, ἐγέλασε
τήν θυγατέραν μου καί τήν ἐπλάνησε, καί τῶρα δέν θέλει νά ςαθῇ εἰς τόν
λόγον του · καί ἀγκαλά καί νά τό ἠζεύρῃ ὁ Δοῦκας διότι ἐγώ ἐκλαύθηκα
εἰς τήν μεγαλειότητά του πολλαῖς φοραῖς, καί τόν ἐπαρακάλεσα νά κάμῃ
αὐτόν τόν χωρ1την νά πάρῃ τήν θυγατέ//ραν μου ὅμως αὐτός τό κτυπᾶ
εἰς τό κουφόν αὐτί, καί καμώνεται πῶς δέν μέ ἀκούει, καί τό αἴτιον δέν
εἶναι ἀπό ἄλλον, παρά μέ τό νά εἶναι πλουσιώτατος ὁ πατέρας αὐτοῦ τῦ
παιδίου, ὁ ὁποῖος συχνάκις δανείζει ἄσπρα τόν Δοῦκαν, καί γίνεται ἐγγυ-
ητής εἰς τάς ὑποθέσεις του, καί διά τοῦτο καί μόνον δέν ἠθέλησε νά τόν
ἐκακοκερδίσῃ · παρακαλῶ λοιπόν τήν ἀφεντ1 σου νά μέ δικαιώσῃς ἤ μέ
ταπεινά καί παρακαέςικά λόγια, ἤ μέ τά ἅρματα ἐπειδή καί ὡς καθώς λέ-
γει ὅλος ὁ Κόσμος ἡ ἀφεντ1 σου δέν ἐγεν//νήθης διά ἄλλο πάρα διά νά δι-
καιόνῃς τούς ἀδικημένους, καί νά διαφεντεύῃς τούς ὑϐρισμένους, κοίταζε
και ςοχάσου τήν ὀρφανίαν τῆς θυγατρός μου, τήν εὐγένειάν της, καί τήν
νεότητά της, καί ὁλαις ταῖς ἄλλαις χάρεταις ὁποῦ εἶπα, ὅτι μέ τήν ψυχήν

1146Sic.
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μου ἀπό ὅσα κορίτζια ὁποῦ ἔχει ἡ Δουκέσα, κανένα δέν εἶναι ἄξιον νά φι-
λήσῃ τά παπούτζ5 της, καί αὐτή ἡ ἀλτεδιδῶρα, τήν ὁποῖαν τήν κρατοῦν
διά ὡραιωτάτην συγκρινομένη μέ τήν θυγατέραν μου μένει κατώτερη μέ
δύω βαθμούς, διότι πρέπει // νά ἠζεύρῃς ἡ ἀφεντ1 σου πῶς δέν εἶναι ὅλο
μάλαγμα ἐκεῖνο ὁποῦ λάμπει διότι αὐτή ἡ ἀλτεσιδῶρίτζα ἔχει περισσοτέ-
ραν ἔπαρσιν, καί οἴκησιν, καί πλέον αὐθάδης παρά συςατική καί ἔλλειψης
κατά τήν ὑγεῖαν, διότι ἔχει ἕνα πάθος ὁποῦ δέν ἠμπορεῖ νά ςαθῇ τινάς
ἕνα κάρτον σιμά της ἀπό τήν βαρύαν μυρωδίαν, μάλιςα καί ἡ σιν3ρα ἡ
Δουκέσσα · ἀγκαλά καί θέλω νά σιωπήσω ὅτι ὡς καθώς λέγει ἕνας λόγος
οἱ τεῖχοι ἔχουν αὐτ1 · νά μέ θάψῃς σιν3ρα μα//τρόνα, ἄν δέν μέ εἰπῇς τί
ἔχει ἡ Δουκέσσα, ἐρώτησεν ὁ Δόν Κισσότης, νά μήν με ἀξιώσῃ ὁ θεός, ἀπο-
κρίθη ἡ ματρόνα, νά εἰδῶ ἐγώ τόν θάνατον τῆς ἀφεντ1 σου, καλλήτερα
νά ἐποθάνω ἐγώ καί ἡ κόρη μου, παρά νά πονέσῃ τό κεφάλι τῆς ἀφεντ1
σου, ὁποῦ εἶσαι τό ἄνθος καί τό καύχημα τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων,
ἀμή ἐπειδή καί μέ ἔϐαλες εἰς τοιοῦτον φρικτόν ὄρκον, θέλω σέ εἰπῆ τήν
ἀλήθειαν · //Βλέπεις ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρε τήν εὐμορφίαν τῆς κυρᾶς μου
τῆς Δουκέσσας, ἐκείνην τήν

222r. τηλαυγεςάτην, καί διαφανεςάτην ὄψιν ὅταν εἶναι νεωςί λαμπρυσμένα ἐ-
κεῖνα τά δύω ἐκεῖνα τά δύω ἀσπροδοκόκκινα μάγουλα. ὁποῦ εἰς τό ἕνα
ἔχει τόν ἥλιον, καί είς τό ἄλλο τήν σελήνην, ἐκείνην τήν νόςιμήν της περι-
πατησίαν ἀπό τήν ὁποίαν φαίνεται πῶς νά διαχέῃ ὑγιείαν εἰς ὅποιον μέ-
ρος, καί ἄν ὑπάγει · ἀμή ἤζευρε ἡ ἀφεντ1 σου πῶς πρέπει νά εὐχαριςτῇς
πρῶ//τον τόν θεόν, καί δεύτερον δύω φουντανέλαις ὁποῦ ἔχει εἰς τά δύω
της ποδάρια ἀπό ταῖς ὁποῖαις τρέχει ὅλος ἐκεῖνος ὁ κακός χυμός ὁποῦ
λέγουν οἱ ἰατροί πῶς νά εἶναι γεμάτον τό κορμί τῆς · παναγία δέσποινά
μου εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ ἡ σιν3ρα Δουκέσσα
τοιαῦταις φουντανέλαις, ἐγώ δέν τό ἤθελα πιςεύσῃ ἄν μέ τό ἔλεγε κανένας
ἀσκητής ἀμή ἐπειδή καί τό λέγει ἡ Δόνα ἡ σιν3ρα ῥοδριγέζ, θέλει εἶναι
ἀληθέςατον ὅμως τοιαῦταις φουντανέλαις, καί// εἰς τοιαῦτα μέρη δέν θέ-
λει διαῤῥέουν κακούς χυμούς ἀλλά εὐωδεςάτην ἄμβαρην · τῶρα ἀληθινά
ἐϐεϐαιώθηκα πῶς τό νά ἀνοίξῃ τινάς φουντανέλαις εἶναι πρᾶγμα ἀναγ-
καιώτατον διά τήν ὑγείαν τοῦ σώματος·
Ἀκόμη δέν εἶχε καλοτελειώσει τόν λόγον του ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ μέ ἕναν
μεγάλον κτύπον ἄνοιξαν τήν πόρταν τῆς κάμερας, καί ἡ Δόνα ῥοδριγέζ ἔῤ-
ῥιξε τό κερί ἀπό τό χέρι της ἀπό τόν μεγά//λονφόϐον ὁποῦ ἔλαϐεν, καί ἔμει-
νεν ἡ κάμερα σκοτεινή, καί παρευθύς ἐπίασαν τήν κακοῤῥοίζικην τήν μα-
τρόναν πολλά σφικτά ἀπό τό λαιμόν, τόσον ὁποῦ σχεδόν δέν ἠμποροῦσε
νά ἀναπνεύῃ καί ἐν τῷ ἅμᾳ ἐσήκωσαν τό φόρεμά της, καί ἄρχησαν νά τήν
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κτυποῦν πολλά δυνατά μέ ἕνα καμιτζίκι χωρίς νά ὁμιλήσουν τίποτα, καί
ἀγκαλά ὁ Δόν Κισσότης νά τήν ἐλυποῦνταν μέ ὅλον τοῦτο δέν ἐτολμοῦσε
νά παλεύσῃ, καί δέν ἠμποροῦσε νά καταλάϐῃ τί πρᾶγμα νά ἦτον ἐκεῖνο,
ἔςεκε μό//νον ἤσυχος, καί ἀτάραχος φοϐούμενος μήπως καί τόν δείρουν
καί αὐτόν, καί δέν ἦτον μάταιον ὁ φόϐος του, ὅτι ἀφ’οὗ ἔδειραν πολλά
καλά τήν ματρόναν οἱ σιωπητικοί Δήμιοι, ἐπῆγαν πρός τόν Δόν Κισσότην,
καί πέρνωντας τό πάπλωμα ἀπό πάνω του ἄρχησαν νά τόν κτυποῦν καί
αὐτόν τόσον δυνατά ὁποῦ δέν ἠμπόρεσε νά κάμῃ ἀλλέως, παρά ἄρχησε
νά διαφεντεύεται μέ ταῖς γροθίαις, καί ὅλα αὐτά τά ἔκαμνε μέ μεγάλην
σιωπήν · ἐκράτησεν ὁ πόλεμος ὡς μισύν1147 ὥραν, καί ὕστερον εὐ//γῆκαν
ἕξω τά φαντάσματα, ὁμοίως καί ἡ Δόνα ῥοδριγέζ κλαίουσα τήν δυςυχίαν
της εὐγῆκε καί αὐτή ἕξω ἀπό τήν πόρταν, δίχως νά εἰπῇ τίποτα τόν Δόν
Κισσότην, ὁ ὁποῖος ἔμεινε μοναχός
ὅλος πικραμένος, καί μέ μεγάλοτάτην ἐπιθυμίαν διά νά μάθῃ ποῖοι ἦτον οἱ 222v.
γοητευταί εἰς τήν ὁποῖαν ἐπιθυμίαν θέλομεν τόν ἀφήσει, καί θέλομεν τήν
φανερώσει εἰς τόν πρέποντα καιρόν, ὅτι ὁ σάντζιος πάντζας μᾶς κράζει,
καί ἡ καλή τάξις τῆς ἱςορίας τό ἀπαιτεῖ.1148

Κεφάλαιον μθ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη τόν
σάντζιον εἰς τό ϝγοϐέρνο του.

ἡμεῖς εἴχαμεν ἀφήσει τόν μέγαν ϝγοϐερνατόρον ἀραθυμισμένον, καί χολε-
ρικόν κ῎τοῦ χωρ1του ὁ ὁποῖος εἶπε πρός ἐκείνους ὁποῦ ἦτον μαζή του,
καί πρός τόν ἰατρόν τόν πέτρον ῥέζιον, ὅτι ἀφ’οὗ ἐτελείωσε τό μυςικόν
ϝράμμα τοῦ δουκός εἶχε γυρίσει εἰς τήν σάλαν.
Τώρα ἀληθινά ἐγώ γνωρίζω πῶς οἱ κριταί, καί οἱ ϝγοϐερνατόροι πρέπρει
να εἶναι ἀπό προύντζον, διά// νά μήν πικραίνονται εἰς τάς ἐνοχλήσεις τῶν
ὑποθεσαρίων, ὅτι εἰς κάθε καιρόν, καί εἰς κάθε ὥραν πρέπει νά δίδουν
ἀκρόασιν, καί ἄν ὁ κακοῤῥοίζικος κριτής δέν ἀκροασθῆ, καί δέν ἀποφα-
σίζει εἰς τό ζήτημα τοῦ ὑποθες1ρη, ἤ μέ τό νά μήν ἠμπορεῖ, ἤ μέ τό νά
μήν εἶναι ἁρμόδιος καιρός διά νά δώσῃ ἀκρόασιν εὐθύς τοῦ δίδουν χίλιαις
κατάραις, καί ἀναθεματίσματα · ὑποθεσ1ρη ἄγνωςε, ὑποθεσ1ρη τρελλέ,
μήν βιάζεσαι τόσον, καρτέρησε τόν καιρόν διά νά ἀνταμώσῃς, καί νά μήν

1147Sic. – 1148El capítulo termina con tres líneas al comienzo de la página.
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πηγαίνῃς εἰς και//ρόν γεύματος, ἤ εἰς καιρόν ὅπου θέλει νά κιμηθῇ1149 ὅτι
οἱ κριταί εἶναι ἀπό κρέας, καί κόκκαλα καί πρέπει νά ἀποδίδουν εἰς τήν
φύσιν ἐκεῖνο ὁποῦ φυσικά ἀπαιτεῖ, διότι δέν εἶναι ὅλοι ὡσάν ἐμένα ὁποῦ
δέν δίδω εἰς τήν φύσιν μου τό ἀναγκαιώτερον, δηλονότι τό φαγητόν, διά
ἑρμηνείας τοῦ ἰατροῦ πέτρου ῥεζίου τυραντηφόρου ὁποῦ εἶναι ἐδώ παρόν,
ὁ ὁποῖος θέλει νά ἀποθάνω ἀπό τήν πεῖναν καί πεισματεύει λέγωντας πῶς
αὐτός ὁ θάνατος εἶναι ζωή, ὁποῦ ἄμποτες νά τήν δώσῃ ὁ θεός εἰς αὐτόν
καί εἰς ὅ//λον τό γένος του, ἤθελα νά εἰπῶ εἰς ὅλους τούς κακούς ἰατρούς,
ὅτι τούς καλούς τους πρέπει νά εἶναι πάντοτε ζεφανωμένοι μέ δάφναις, καί
μέ φοίνικες · ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἤζευραν τόν σάντζιον ἐθαύμασαν :ἀκούων-
τάς τόν1150 ὁποῦ ἐσυντύχαινεν μέ τοιαύτην :φρόνιμην καί1151 εὐγλωττίαν,
καί δέν ἠζευραν εἰς τί νά τόν ἀποδώσουν, παρά πῶς τά ὀφφίκια, καί ᾑ
ἡγεμωνίαις, ἤ χαλνούν, ἤ διορθώνουν τήν γνῶσιν, καί τήν διάνοιαν · τέλος
πάντων

223r. ὁ ἰατρός ὑποσχέθη νά τόν δόσῃ νά δειπνήσει κ῎τούς κανόνας καί ἀφορι-
σμούς τοῦ ιποκράτους ό ὁ γγοϐερνατόρος ἔμεινεν εὐαριςημένος, καί ἀπαν-
τήχανεν μέ μεγάλην ἐπεθυμίαν νά βραδ1σῃ καί νά ἔλθῃ ἡ ὥρα τοῦ δεί-
πνου, καί ἀγκαλά τοῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά εἶναι ἕνας χρόνος ἔως ἐκεί-
νην τήν ὥραν, μέ ὅλον τοῦτο ἔφθασεν ἐκεῖνος ὁ διορισμένος καιρός, καί
τόν ἔδοσαν νά δει//πνήσῃ ἕνα πινάκι παςτουρμᾶ ἀγελαδινόν βρασμένον
μέ κρεμμύδια, καί μουσχαρίσια ποδάρια καλοϐρασμένα, καί τρώγοντάςτα
τά ἐνοςιμεύθηκε τόσον κ῎πολλά ὡσάν νά τοῦ ἔδιδαν τά πλέον ἐκλεκτώ-
τερα φαγητά τοῦ Κόσμου, καί ἐν ὅσῳ ἔτρωγεν ἐγύρισεν εἰς τόν ἰατρόν, καί
εἶπεν, νά κοιτάζῃς καλά ἄρχων ἰατρένά μήν μέ δίδῃς εἰς τό ἐξῆς φαγητά
τόσον ἐκλεκτά, καί πράγματα κανακευμένα, ὅτι θέλεις κάμῃ τό ςομάχι μου
νά εὔγῃ ἀπό τήν συνήθειαν //του τό ὁποῖον εἶναι μαθημένον νά τρώγῃ
κρέας κατζικίσιον, βοδινόν, καί χοιρινόν, ῥεπάνια, καί κρεμμύδια, καί ἄν
κ῎τύχην τοῦ βάλλουν ἔμπροσθέν του ἄλλα φαγητά τοῦ παλατίου ςραϐο-
μουζουν1τζει εἰς τό νά τά δεχθῇ, καί μερικαῖς φοραῖς τα συγχαίνεται, ἀγ-
καλά καί κατ’ἕναν τρόπον μέ κακοφαίνεται δι’αὐτό, ὅτι ἦμαι αί δέν ἦμαι
πάντοτε ϝγοϐερνατόρος καί δέν πρέπει νά μέ περιγελάςη τινάς διά αὐτό·
ἐγώ θέλω κυϐερνήσει ὅσον καιρόν ςαθῶ εἰς αὐτό τό γγο//βέρνο πολλά
καλά, καί θέλω νά ἐκδικαιωθῇ τό ἀξίωμα, δίχως νά προξενήσῃ ἔλεγχον
εἰς τήν συνείδησήν μου, καί ἄς μαζώξῃ ὁ καθ’ἕνας τά μυαλά του, διότι ἐγώ
τούς δίδω εἴδησιν πῶς ὁ διάϐολος ἔχει πολλά ποδάρια, καί ἄν μέ δώσουν αἰ-
τίαν θέλω τούς δείξῃ πράγματα ὁποῦ νά θαυμάζουν, [ἀς γίνουν]ἀς γίνουν

1149Sic. – 1150Añadido en el interlineado superior. – 1151Añadido en el interlineado superior.
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πρόϐατα, καί θέλουν ἰδῆ τούς τρώγει ὁ λύκος, ἤ ὄχι · βέϐαια ἡ ἀφεντ1
σου σιν3ρ ϝοϐερνατόρε, εἶπεν ὁ ἀρχημάγειρος συντυχαίνεις πολλά καλά,
καί ἐγώ σέ ὑπόσχομαι ἐκ //μέρους ὅλων τῶν ἐκατοίκων αὐτῆς τῆς νησίου
πῶς θέλουν σέ δουλεύσει μέ μεγάλην προθυμίαν, καί ἄνεσιν, διότι ὁ κα-
λός τρόπος τοῦ κυϐερνεῖν ὁποῦ ἔδειξες ἡ ἀφεντ1 σου εἰς ταῖς ἀρχαῖς δέν
τούς δίδει αἰτίαν νά κάμουν πρᾶγμα ὁποῦ νά μήν εἶναι εἰς δούλευσιν τῆς
ἀφεντ1ς σου, ἔτζι πιστεύω καί ἐγώ, ἀπεκρίθε ὁ σάντζιος, καί ἤθελαν εἶ-
σθαι ἀμαθεῖς ἄν ἔκαμναν ἀλλίως, πρέπει νά ἐγνοιάζωνται καί τό ϝομάρι
μου, ὁποῦ εἶναι τό πλέον ἀναγκαιώτερον, καί ὅταν εἶναι καιρός νά ὑπά-
γομεν νά τριγυ//ρίσωμεν εἰς ταῖς ςράταις τῆς χῶρας, ὅτι ἐγώ ἔχω σκοπόν
νά παςρέψω αὐτό τό νησί ἀπό τούς κακούς ἀνθρώπους, καί ἀπό ἐκείνους
ὁποῦ ὀνομάζονται γ7λκοϐάνιδες, διότι πρέπει νά ἠζεύρετε φίλοι μου πῶς
οἱ γ7λκοϐάνιδες καί οἱ ὀκνηροί ἄνθρωποι εἶναι εἰς τήν ἐπικράτειαν ὡσάν 223v.
οἱ ἄγριες μέλισσαις, ὁποῦ τρῶγουν τό μέλι τῶν ἡμέρων, καί κοπιαςικῶν
μελισσῶν, ἔχω κ῎νοῦν νά βοηθήσω τούς χωρ5νούς νά φυλάξω τά προτε-
ρήματα τῶν εὐγενῶν, καί νά φιλοδωρήσω τούς ἐναρέτους, καί τό περισσό-
τερον ἀπό ὅλα νά ἔχω εὐλάϐειαν εἰς τήν ἱεροσύνην, καί νάφυλάτζων τήν τι-
μήν τῶν ἱερέων · πῶς σας φαίνεται αὐτός ὁ σκοπός //μουφίλοι; εἶναι καλός;
ἤ μάταιος, καί χαμένος κόπος; ἡ ἀφεντ1 σου συντυχαίνεις ὄσον φρόνιμα
λόγια, εἶπεν ὁ ἐπιςάτης, ὁποῦ ἐγώ θαυμάζομαι, πῶς εῖναι δυνατόν ἔνας
ἄνθρωπος ἀγράμματος ὡσάν καί τήν ἀφεντ1 σου, νά λέγῃ τοιαῦτα λόγια
γεμάτα ἀπό νουθεσίαις, καί ἔννοιαις, τόσον κάτα πολλά ἀνόμοιαις ἀπό
ἐκεῖνα ὁποῦ ἤλπιζαν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔςειλαν τήν ἀφεντ1 σου ἐδώ, καί ἡμεῖς
ὁποῦ ἤλθαμεν μαζί σου · τήν σήμεραν φαίνονται εἰς τόν κόσμον νέα πράγ-
ματα, τά περιγέλοια //ἐμεταϐάλθηκαν εἰς ἀληθινά, καί οἱ περιγελαςταί ἐγε-
λάσθηκαν · ἦλθεν ἡ νῦκτα ἐδείπνησεν ὁ ϝγοϐερνατόρος, μέ τήν ἄδειαν τοῦ
ἰατροῦ, ἐτοιμάθηκαν νά εὔγουν νά περιτριγυρίσουν τριγύρου εἰς ταῖς ςρά-
ταις τῆς χῶρας, εὐγῆκεν ὁ σάντζιος μέ τόν ἐπιςάτην, μέ τόν γραμματικόν,
μέ τόν ἀρχημάγειραν, καί μέ τόν ἱςορικόν ὁποῦ εἶχε τήν ἔγνοιαν νά γράφῃ
τά ἔργα του, ὁμοῦ καί οἱ διορισμένοι ςρατιῶται, οἱ ὁποῖοι ὅλοι ὁμοῦ ἐσχη-
μάτιζαν ἕνα μάταιον τᾶγμα, ὁ σάντζιος ἐπήγαινεν εἰς τό μέσον //τους κρα-
τῶντας εἰς τό χέρι του ἕνα παςοῦνι καί περιπατῶντας εἰς μερικαῖς ςράταις
τῆς χῶρας, ἄκουσαν μίαν σύγχησιν μερικῶν ἀνθρώπων ὁποῦ ἐμάλωναν,
ἔτρεξαν εὐθύς ἐκεῖ, καί εἶδαν δύω ἀνθρώπους ὁποῦ ἐμάλωναν, οἱ ὁποῖοι
βλέπωντάς τους ἐςάθησαν εἰς τόν τόπον τους, καί ἕνας ἀπό αὐτούς εἶπεν,
εἶναι δυνατόν ὅτι εἰς αὐτήν τήν χώραν νά ξεγυμνώνουν τούς ἀνθρώπους
βιαίως εἰς τήν μέσην τῆς ςράτας; ςαμάτησε γαλάντομε, εἶπε ὁ σάντζιος, καί
διηγήσουμε τήν αἰτίαν αὐτῆς τῆς ἔριδος// ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ ϝγοϐερνατόρος,
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ἀκούωντας αὐτό ὁ ἄλλος ἐγύρισε καί εἶπεν, θέλω σέ τήν διηγηθῇ σιν3ρε
ἐν συντομίᾳ· ἤζευρε σιν3ρε πῶς αὐτός ὁ ἄρχοντας ἐκέρδησεν ἐτούτην τήν
ὥραν ἑκατόν σκοῦδα εἰς αὐτό τό ἀντικρυνόν σπήτιον, εἰς τόν ὁποῖον παί-
ζουν πάντοτε τά χαρτία, τά ὁποῖα δέν ἤθελε κερδήσῃ ἄν δέν εὑρισκόυμουν
ἐγώ ἐκεῖ παρόν, καί δέν ἔκανα τήν κρίσιν εἰς τό ἐδικόν του μέρος, εἰς πολ-
λαῖς ἀμφιϐολίαις ὁποῦ ἔτυχαν προξενοῦντας ἔλεγχον εἰς τήν συνείδη//σίν
μου, καί βλέποντας πῶς ἐκέρδησεν, ἐσύκωσε ἀπό τό παιγνίδι, καί αντίς
διά νά μέ δώσῃ κᾀνένα σκοῦδον ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ ἐκέρδησεν, ὡς καθώς
εἶναι συνήθεια, καί δίδουν εἰς τοιούτους ἀνθρώπους

224r. ὡσάν ἐμένα, ὁποῦ τούς βοηθοῦμεν ὡσάν ἐμένα, ὁποῦ τούς βοηθοῦμεν εἰς
τούς καλόν τους, καί κάμνομεν δίκαια τά ἐδικά τους, καί παύομεν ταῖς φι-
λονεικίαις, αὐτός ἔϐαλε τά ἄσπρα εἰς τό πουγγί του καί εὐγῆκεν ἔξω ἀπό
τό σπῆτι, εὐγῆκα καί ἐγώ κατόπι του ὅλως ἐραθυμησμένος, καί μέ καλά
καί τιμημένα λόγια τόν ἐζήτησα νά μέ δώσῃ ὀκτώ τιμίνια, ἐπειδή καί αὐ-
τός ἠζεύρει πῶς εἶμαι ἄνθρωπος τιμημένος, καί δέν ἔχω τέχνην, μέ τό νά
μήν μέ //ἔμαθαν οἱ γονεῖς μου μήτε μέ ἄφησαν τίποτα πλούτη νά κληρονο-
μήσω, αὐτός δέ ὁ πανοῦργος δέν θέλει νά μέ δώσῃ παράνω ἀπό τέσσερα
τιμίνια· ἰδές σιν3ρε γγοϐερνατόρε τί ἀχάριςος καί ἀδιάκριτος ἄνθρωπος
εἶναι, ὁποῦ μά τήν πίςην μου ἄν δέν εἴρχουσουν ἡ ἀφεντ1 σου ἤθελα νά
τόν εὐγάλω ξυνά φιτίλια ἀπό τήν μίτην του · τί ἀποκρίνεσαι ἐσύ εἰς ταῦτα,
ἐρώτησεν ὁ σάντζιος;1152 ὁ ἄλλος ἀπεκρίθη πῶς ἦτον ἀληθινά ἐκεῖνα ὁποῦ
ἔλεγεν ὁ ἐναντίος του, καί πῶς δέν ἤθελε νά τόν //δώσῃ παράνω ἀπό τέσ-
σερα τιμίνια, διότι τοῦ τά ἔδιδε συχνά, καί ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐκαρτεροῦν τό νά
κερδήσουν ἄλλοι καί νά τούς δώσουν πρέπει νά εἶναι εὐπροσήγοροι, καί
νά πέρνουν μέ χαρούμενον πρόσωπον ἐκεῖνα ὁποῦ τούς δίδουν, καί ὄχι νά
φιλονεικοῦν μέ ἐκείνους ὁποῦ νικοῦν, καί γυρεύουν ὅσα θέλουν, ἀνίσως
καί δέν ἤζευραν βέϐαια πῶς νά εἶναι πανοῦργοι, καί πῶς ἐκεῖνα ὁποῦ κερ-
δαίνουν εἶναι κακῶς καρδεμένα, καί πῶς διά σημεῖον πῶς ἦτον ἄνθρωπος
καλός, καί ὄχι κλέπτης ὡς καθώς ἔλεγεν, //δέν ἠμποροῦσε νά τοῦ δώσῃ
ἄλλο μεγαλήτερον σημεῖον, παρά τοῦ πῶς δέν ἠθέλησε νά τοῦ δώσῃ πε-
ρισσότερον ἀπό τέσσερα τιμίνια, ὅτι οἱ πάνουργοι πληρώνουν πάντοτε
ἐκείνους ὁποῦ στοχάζονται καί τούς γνωρίζουν · ἀυτό δέν πρέπει νά γίνῃ
ἄλλο εἶπεν ὁ σάντζιος, παρά ἐσύ ὁποῦ ἐνίκησες καλῶς ἤ κακῶς νά δώσῃς
ἐτούτην τήν ὥραν τόν ἐναντίον σου δέκα σκοῦδα, καί ἄλλα τριάντα εἰς
τούς πτωχούς ὁποῦ εἶναι εἰς τήν φυλακήν, καί ἐσύ ὁποῦ δέν ἔχεις μήτε
ἄσπρα μήτε τέχνην //νά μήν ςαθεῖς εἰς αὐτό τό νησί, ἀλλά αὔριον τό ταχύ

1152Interrogación descolocada.
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νά σηκωθῇς νά ὑπάγῃς καί νά μήν πατήσῃς ἐδώ, ἕως δέκα χρόνια, ὅτιἄν
σέ εὕρω ἤ σέ κρεμνῶ, ἤ τό ὀλιγώτερον σέ βάνω εἰς τήν περλίναν· εὔγα-
λεν ἐκεῖνος εὐθύς, καί ἐπλήρωσε τά ἄσπρα, καί ὁ ἄλλος τά ἐπῆρεν, καί
ὑποσχέθη πῶς θέλει νά μισεύσῃ ἀπό τό νησί, καί ὁ ϝγοϐερνατόρος μέ τούς
ἐπίλοιπους συντρόφους τοῦ ἐπῆγεν εἰς τήν ςράταν τους, καί περιπατῶντας
ὀλίγον διάςημα τούς ἔφθασεν ἕνας ςρατιώτης, ὁ ὁποῖος ἔφερ//νεν μαζῆ του
ἕνα παλικάρι κρατῶντας τό πολλά σφικτά ἁπό τά ῥοῦχα του, καί εὐθύς
ὁποῦ ἔφθασεν εἶπεν πρός τόν ϝγοϐερνατόρον · αὐτό τό παλικάρι σιν3ρε
εἴρχουνταν πρός τοῦ λόγου μας
καί εὐθύς ὁποῦ μᾶς εἶδεν ἐγύρισεν ὀπίσω καί ἄρχησε νά φεύγῃ, τό ὁποῖον 224v.
εἶναι σημεῖον πῶς θέ νά εἶναι πταίςης · ἐγώ ἔτρεξα κατόπι του καί ἄν δέν
ἐσκόνταυται, δέν ἤθελα ἠμπορέσῃ νά τόν φθάσω · διά τί ἔφευγες ἐσύ πα-
λικάρι, τόν ἐρώτησεν ὁ σάντζιος, πρός τόν ὁποῖον ἀπόκριθη τό παλικάρι;
ἐγώ σιν3ρε ἔφυγα διά νά μήν ἀποκρίνομαι εἰς τάς πολλάς ἐρωτήσεις ὁποῦ
κάμνουν οἱ ἄνοι̅ τῶν κριτῶν · τί τέχνην //δουλεύεις ἐσύ; ἐγώ εἶμαι χαλκεύς,
καί τί φτ1νεις; φθιάνω σίδηρα τῶν κονταρίων μέ τήν ἄδειαν τῆς ἀφεντ1ς
σου · με καλοφαίνεται ὁποῦ εἶσαι χαριτωμένος, καί ὁποῦ προσποιεῖσαι νά
εἶσαι μῖμος, ἀμή ποῦ πηγαίνεις εἰς τέτοιαν ὥραν; περιπατῶ ἕξω εἰς τήν δρο-
σίαν διά περιδιάϐασμα, καί ποῦ εὑρίσκεται αὐτή ἡ δροσ1 εἰς αὐτό τό νησί;
ἐκεῖ ὁποῦ φυσᾶ νόστιμος καί γλυκύς ἀέρας ἐσύ ἀποκρίνεσαι πολλά καλά
βέϐαια εἶσαι γνωςικός, ὅμως π1σε πῶς νά εἶμαι ἐγώ ὁ ἀέρας, καί πῶς //σέ
φυσῶ, καί σέ ὀδηγῶ πολλά νόςιμα εἰς τήν φυλακήν, καί λέγωντας αὐτό ἐγύ-
ρισε πρός τούς ςρατιώτας καί εἶπεν, νά τόν πάρουν καί νά τόν ὑπάγουν
νά τόν βάλλουν νά κοιμηθῇ αὐτήν τήν νῦκταν δίχως ἀέραν · μά τήν ζωήν
μου εἶπε τότε τό παλικάρι τόσον εἶσαι ἄξιος ἡ ἀφεντ1 σου νά μέ βάλλης
εἰς τήν φυλακήν, ὅσον εἶσαι ἄξιος νά μέ κάμῃς βασιλέαν, καί πῶς ἠμπορῶ
νά σέ φυλακώσω εἶπεν ὁ σάντζιος; δέν εἶμαι ἄξιος νά σέ φυλακώσω, καί
νά σέ ἐλευθερώσω; ἄν καί νά εἶχες ὅλην τήν δύνα//μιν τοῦ Κόσμου εἶπεν
τό παλικάρι, μέ ὅλον τοῦτο δέν θέλεις ἠμπορέσει νά μέ κάμῃς νά κοιμηθῶ
εἰς τήν φυλακήν.
Ἐπάρετε τόν τούτην τήν ὥραν, καί ὑπάγετέ τόν εἰς τήν φυλακήν διά νά ἰδῇ
μέ τά ὀμμάτια του ἄν εἶναι ἀληθινόν αὐτό ὁποῦ λέγω, ἤ ὄχι μέ ὅλον ὁποῦ
τοῦ ἤθελε βοηθήσῃ ὁ σούπασις ὅτι ἄν αὐτός θέλει σέ βοηθήσῃ καί θέλει
σέ ἀφήσει ἀπό τήν φυλακήν, θέλω τόν βάλλῃ νά πληρώσῃ δύο χιλιάδες
σκοῦδα· δέν τά ψηφῶ ἐ//γώ τελείως αὐτά εἶπε τό παλικάρι, τό πᾶν ὅλον
εἶναι ὁποῦ δέν θέλουν ἠμπορέσει νά μέ κάμουν νά κοιμηθῶ εἰς τήν φυλα-
κήν ὅσοι ἄνθρωποι καί ἄν εὑρίσκωνται εἰς τόν Κόσμον · εἰπέ μέ Δαιμόνιον
εἶπεν ὁ σάντζιος ἔχεις ἐσύ κᾀνέναν ἄγγελον ὁποῦ νά ἔλθῃ νά σέ εὐγάλῃ
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ἀπό τήν φυλακήν, καί νά ἀνοίξῃ ταῖς κλειδαρίαις τῶν κλύσων ὁποῦ ἔχω
κ῎νοῦν νά σέ βάλλω;
Ἄκουσον παρακαλῶσε σιν3ρε ϝγοϐερνατόρε ἀποκρίθη τό παλικάρι, αὐτό
ὁποῦ θέλω νά σέ //εἰπῶ τώρα διά νά καταλάϐῃς λεπτώς τήν ὑπόθεσιν· ἄς
ὑποθέσωμεν πῶς ἡ ἀφεντ1 σου μέ φυλακώνεις, καί μέ βάνεις εἰς τά σίδερα,
καί ἀλύσους ὁποῦ λέγεις, καί θέ νά δώσῃς φοϐεράν προσταγήν

225r. εἰς τό σούπασην νά μήν μέ ἀφήσῃ, μέ ὅλον τοῦτο ἐγώ ἄν δέν θελήσω νά
κοιμηθῶ ἀλλά νά καθέσω ὅλην τήν νῦκτα ἔξυπνος, εἶσαι ἡ ἀφεντ1 σου
ἄξιος μέ ὅλην σου τήν δύναμιν νά μέ κάμῃς νά κοιμηθῷ μή θέλωντας ἐγώ;
εἰς τρόπον ὁποῦ εἶπεν ὁ σάντζιος ἐσύ διά ἄλλο δέν λέγεις πῶς δέν θέλεις
κοιμηθῇ παρά μέ τό νά μήν θέλῃς, καί ὄχι πῶς ἐναντιῶνεσαι εἰς τήν προστα-
γήν μου. ὄχι βέϐαι//ώτατα ἀποκρίθη τό παλικάρι, μήτε τό συλλογίσθηκα
αὐτό · ὕπαγε λοιπόν εἰς τήν καλήν τήν ὥραν παλικάρι μου, εἶπεν ὁ σάν-
τζιος, καίνά ὁποῦ σέ ἠρμηνεύω ἄλλην φοράν νά μήν περιπατῇς τήν νῦκτα
ἕξω.
το παλικάρι ἐπῆγεν εὐθύς εἰς τό σπῆτι του, καί ὁ γκοϐερνατόρος ἀκο-
λούθησε τήν ςράταν του, καί μετ’ὀλίγην ὥραν ἦλθαν δύω ςρατιῶτες οἱ
ὁποῖοι ἔφερναν ἕναν ἄνθρωπον καί εἶπαν πρός τόν //ϝγοϐερνατόρον, αὐ-
τός σιν3ρε ὁποῦ φαίνεται νά εἶναι ἄνδρας, δέν εἶναι ἄνδρας ἀλλά γυναῖκα
ὁποῦ εἶναι ἐνδυμένη ἀνδρίκ5 · ἔφεραν εὐθύς δύω τρία φανάρεα μέ τά
ὁποῖα φέγγωντας εἶδαν πῶς ἦτον πρόσωπον ϝυναικός, ὥς δεκα ἑπτά χρο-
νῶν, ἡ ὁποῖα εἶχε τά μαλιά της μαζωμένα μέσα εἰς μίαν χρυσήν σκοῦφ5ν,
καί ἔλαμπε τό πρόσωπόν της ὡσἀν τόν ἥλιον τήν ἐκοίταζαν ἀπό τό κεφάλι
εἰς τά ποδάρια, καί εἶδαν πῶς ἐφοροῦσε ἄνδρίκ5 ῥοῦχα πολ//λά εὔμορφα
καί ἀκριϐά, εἶχε καί εἰς τήν μέσην της ἕνα πενιάλι, εἰς τά δάκτυλά της εἶχε
πολύτιμα δαχτυλίδα, καί κοντολογῆς ἡ κοπέλα ἄρεσεν εἰς ὅλους, ἀμή κᾀνέ-
νας ἀπό ὅσους τήν ἔϐλεπαν δέν τήν ἐγνώριζαν, μήτε οἱ ἐντόπιοι δέν ἠμπό-
ρεσαν νά καταλάϐουν ποῖα ἦτον καί ἐκεῖνοι ὁποῦ ἤζευραν τά περιγέλοια
ὁποῦ ἔμελλεν νά γένουν εἰς τόν σάντζιον, ἐπειδή καί δέν εἶχαν εἴδησιν ἀπό
αὐτήν τήν ὑπόθεσιν, καί ἔςεκαν ὕποπτοι καρτερῶντες νά ἰδοῦν τό ἀπο-
βισόμενον · // ὁ σάντζιος ἔμεινεν ἔκθαμβος διά τήν εὐμορφίαν αὐτῆς τῆς
κοπέλας, καί τήν ἐρώτησεν ποῦ ἦτον; ποῦ ἐπήγαινεν; καί ἀπό τί αἰτίαν
ἐπαρακινήθη καί ἐφόρεσεν ἐκεῖνα τά φορέματα · αὐτή ἔχωντας τα ὀμμά-
τιά της σχεδόν καρφωμένα εἰς τήν γῆν μέ τιμήμένην ἐντροπήν ἀποκρίθη.
Ἐγώ δέν ἠμπορῶ σιν3ρε νά εἰπῶ ἔτζι παῤῥησία ἐκεῖνο ὁποῦ μέ βιάζει νά
τό κρατῶ μυςικόν// πρέπει μόνον νά ἠζεύρῃς ἡ ἀφεντ1 σου πῶς ἐγώ δέν
εἶμαι κᾀνένας κλέπτης, μήτε ἄλλος κᾀνένας κακός ἄνθρωπος, ἀλλά μία κα-
κοῤῥοίζικη κορασίδα ὁποῦ ἡ δύναμις τῆς ζηλίας, καί ἔκαμε καί ἔχασε τήν
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εὐπρέπειαν τῆς τιμῆς · ὁ ἐπιςάτης ἀκούσας αὐτό εἶπε πρός τόν σάντζιον,
πρόςαξε ἡ ἀφεντ1 σου
1153[τ1 σου] σιν3ρε ϝγοϐερνατόρε νά παραμερίσουν αὐτοί εἰς ἕνα μέρος, 225v.
διά νά ἠμπορέσῃ ἡ σιν3ρα νά ἰδῇ ἐκεῖνο ὁποῦ θέλει μέ ὀλιγότεραν ἐν-
τροπήν · εὐθύς ἐπρόςαξεν ὁ ϝοϐερνατόρος καί ἐπαραμέρισαν ὅλοι, καί
δέν ἔμεινεν ἄλλος παρά ὁ ἐπιςάτης, ὁ ἀρχομάγειρας καί ὁ ϝγραμματικός
· βλέπωντας λοιπόν ἡ κοπέλα πῶς ἔμεινεν μοναχή ἐγύρισε καί εἶπεν, ἐγώ
σιν3ρε μου εἶμαι θυγατέρα// τοῦ πέτρου περέτζ, ὁποῦ ἀγοράζει ὅσον
μαλλί γίνεται εἰς αὐτήν τήν χῶραν ὁ ὁποῖος ἔρχεται συχνάκις εἰς τό σπῆτι
τοῦ πατρός μου · αὐτό δέν ὁμοιάζει νά εἶναι ἀληθινόν εἶπεν ὁ ἐπιστάτης
διότι αὐτός ὁ πέτρος περέτζ εἶναι φίλος μου ἀκριϐός, καί ἠζεύρω πῶς δέν
ἔχει μήτε ὑιός μήτε θυγατέρα, καί ἡ ἀφεντ1 σου λέγεις πῶς εἶναι πατέρας
σου, ὕςερον λέγεις πῶς πηγαίνει συχνά εἰς τό σπῆτι του πατρός σου, ἐγώ
σιν3ρε εἶμαι τόσον ζαλισμένη τώρα, ὁποῦ δέν ἠζεύρω τί συγτυχένω1154

ἀποκρίθη ἡ κορασίδα// ἀμή ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτή, πῶς εἶμαι θυγατέρα τοῦ
Διέγου λιάναν, τόν ὁποῖον πιςεύω νά τόν ἠζεύρετε ὅλοι σας πολλά καλά,
αὐτό ὁμοιάζει νά εἶναι ἀληθινόν εἶπεν ὁ ἐπιςάτης, καί τόν γνωρίζω πολλά
καλά τόν σιν3ρ Διέγον ὅτι εἶναι ἕνας ἀπό τούς πλέον περιφήμους, εὐγε-
νεῖς καί πλουσίους, ἔχει και ἕναν ὑόν καί μίαν θυγατέραν καί ἀφ’οὗ ἔμεινε
χῆρος, δέν εὑρίσκεται τινάς εἰς ὅλην αὐτήν τήν χῶραν ὁποῦ νά ἠμπορέσῃ
νά εἰπῇ πῶς εἶδεν τό πρόσωπον τῆς θυγατρός του, διότι αὐτός τήν //κρατεῖ
εἰς τόσην μεγάλην φύλαξην, ὁποῦ μήτε ὁ ἥλιος δέν ἠμπορεῖ νά τήν ἰδῇ, καί
μέ ὅλον τοῦτο ἡ φήμη της κυρήτεται πῶς νά εἶναι ὡραιοτάτη, αὐτό εἶναι
ἀληθινόν, αὐτό εἶναι ἀληθινόν ἀπεκρίθη τό κορίτζι, καί αὐτή ἡ θυγατέρα
του εἶμαι ἐγώ, ἄν ἡ φήμη μου ψεύδεται ἤ ὅτι θέλει τό βεϐαιωθήκετε ἀπό
τήν εὐμορφίαν μου, ἐπειδή καί μέ εἴδετε, καί λέγωντας αὐτό ἄρχησε νά
κλήῃ μέ πικρά δάκρυα · βλέπωντάς την ὁ γραμματικός ἐπλησίασεν εἰς τόν
ἀρχιμάγειραν, καί τοῦ εἶπεν εἰς τό αὐτί, χωρίς ἄλλο αὐτό τό κο//ρίτζι τό κα-
κοῤῥοίζικον, θέλει τοῦ ἐσυνέϐη κᾀμμία μεγάλη συμφορά, ἐπειδή καί ὤντας
μεγάλου ἀνθρώπου παιδί, περιπατεῖ ἕξω εἰς τήν ςράταν τέτοιαν ὥραν, καί
μέ τοιοῦτον φόρεμα, καί τό περισσότερον αὐτή ἡ ὑποψία εἶναι βεϐαιωμένη
ἀπό τά δάκρυά της · ὁ σάντζιος τήν ἐπαρηγόρησεν μέ τήν καλλιώτερα λό-
για ὁποῦ ἤξευρεν, καί τῆς εἶπεν νά τούς φανερώσῃ δίχως κᾀνένα φόϐον
ἐκεῖνο ὁποῦ τῆς ἐσυνέϐη, ὅτι ὅλοι ἠθελαν πασχίσῃ μέ μεγαλοτάτην προθυ-
μίαν καί ἀγάπην νά τήν //βοηθήσουν εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἦτον δυνατοί · δέκα
χρόνοι εἶναι τώρα ἀποκρίθη τό κορίτζι ὁποῦ μέ κρατεῖ ὁ πατέρας μου φυ-

1153Repetido el reclamo. – 1154Sic.
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λαγμένην εἰς τό σπῆτι, καί εἰς ὅλον αὐτόν τόν καιρόν δέν εἶδα, οὔτε τόν
ἥλιον, οὔτε τόν οὐρανόν τήν ἡμέραν, μήτε τά ἄςρα καί τήν σελήνην τήν
νύκτα, καί δέν ἠζεύρω

226r. τί εἶναι αἱ ςράταις, καί οἱ φόροι ἤτε ἐκκλησίαις, διότι ἔχομεν εἰς τό σπῆτι
ἐκκλησίαν εἰς τήν ὁποῖαν ἄκουα πάντοτε τήν λειτουργίαν μου · δέν ἐσυνα-
ναςράφηκα ποτέ μέ ἀνθρώπους, οὔτε ἠζεύρω ἄλλον τινάν ἀπό τόν πατέρα
μου, καί ἀπό τόν ἀδελφόν μου, καί ἀπό τόν πέτρον περέτζ, ὁ ὁποῖος μέ τό
νά ἔρχεται συχνά εἰς τό σπῆτι μας, εἶπα πῶς ἦτον πατέρας μου διά νά μήν
φανερώσω τόν ἐδικόν μου · αὐτή //ἡ φύλαξις εἶναι πολλαῖς ἡμέραις, καί μῆ-
νες ὁποῦ μέ δίδουν μεγάλην ἐνόχλησιν, καί ἀγαποῦσα νά ἰδῶ τόν Κόσμον,
ἤ κᾀν τήν χῶραν, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθηκα λογιάζοντας πῶς αὐτή ἡ ἐπι-
θυμία νά μήν εἶναι ἐνάντια εἰς τήν καλήν εὐπρέπειαν τῆς τιμῆς ὁποῦ πρέ-
πει νά φυλάτζουν τά ἀρχοντοκόριτζα, ὅταν ἐγώ ἄκουα ὁποῦ ἔλεγαν πῶς
ἐγίνουνταν πανήγυρες εἰς τούς φόρους, καί αἱ κωμῳδίες ἐρωτῶντας τόν
ἀδελφόν μου ὁποῦ εἶναι μέ ἕναν χρόνον μεγαλήτερος ἀπό λόγου μου,νά
μέ εἰπῇ τί πράγματα// εἶναι ἐκεῖνα καί ἄλλα πολλά ὁποῦ ἐγώ δέν εἶχα ἰδῆ
· αὐτός μέ τά ἐπαράδιδε μέ τόν καλλιώτερον τρόπον ὁποῦ ἤζευρεν, ἀμή
ὅλα αὐτά ἄναπταν τήν ἐπιθυμίαν ὁποῦ εἶχα εἰς τό νά τά ἰδῶ.
Τέλος πάντων διά νά εἰπῶ συντομώτερα τό συμβεϐηκός τοῦ ἀφανισμοῦ
ἐπαρακάλεσα τόν ἀδεφόν μου, ὁποῦ νά μήν μέ ἤθελεν ἀξιώσῃ ὁ θεός νά
τόν παρακαλέσω διά τοιοῦτον πρᾶγμα, καί λέγωντας αὐτό, ἄρχησε πάλιν
νά κλαίῃ.
// Ἀκολούθησε, σιν3ρα τήν διήγησίν σου τήν εἶπεν ὁ ἀποςάτης, καί εἰπέ
μας ἐκεῖνο ὁποῦ σέ ἐσυνέϐη ὅτι τά δάκρυά σου καί τά λόγιά σου μέ κρα-
τοῦν ὕποπτον · ὀλίγα λόγια μέ ἔμειναν ἀποκρίθη τό κορίτζι, καί [ἐκεῖνα]1155
μέ ἔμειναν δάκρυα περισσά, διότι αἱ κακῶς συλλογισμέναις ἐπιθυμίαις δέν
ἔχουν ἄλλην ἐπιθυμίαν παρά αὐτήν · καί ἠξεύρετε λοιπόν πῶς ἡ συμφορά
μου δέν εἶναι // ἄλλη, παρά πῶς ἐπαρακάλεσα τον ἀδελφόν μου νά μέ ἐν-
δύσῃ ἀνδρίκια μέ ἕνα φόρεμα ἀπό τά ἐδικά του, καί νά μέ ὑπάγῃ μίαν
νύκτα νά σεργ5νήσω ὅλην τήν νύκτα, ὅταν ὅμως ἤθελε νά κοιμηθῇ [νά
κοιμηθῇ]1156 ὁ πατέρας · αὐτός τό πρῶτον δέν τό ἔςερξεν, ἀμή ἐγώ μέ τά
συχνά μου παρακαλέματα, τόν ἔκαμα καί ἀποφάσισε νά κάμῃ ἐκεῖνο ὁποῦ
ἐπιθυμοῦσα, καί βάνωντας μέ αὐτό τό φόρεμα, αὐτός ἐνδύθη ἕνα ἀπό τά
ἐδικά μου, διότι τοῦ πρέπουν πολλά εὔμορφα, ἐπειδή καί δέν // ἔχει κᾀμ-
μίαν τρίχαν εἰς τό πρόσωπόν του, ἀλλά ὁμοιάζει ὡσάν ἕνα εὐμορφώτατον
κορίτζι, καί θέλει εἶναι ὡς μία ὥρα ἀφ’οὗ εὐγήκαμεν ἀπό τό σπῆτι μας ·

1155Tachadura – 1156Repetido.
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καί ἀγνωσίᾳ καί μειρακιωδῶς φορεμένοι, ἐτριγυρίσαμεν ὅλην τήν χῶραν,
καί γυρίζωντας ὀπίσω, εἴδαμεν ὁποῦ ἔρχουνταν πρός τοῦ λόγου μας ἕνα
πλῆθος ἀνθρώπων, τούς ὁποίους βλέπωντάς τούς ὁ ἀδελφός μου μέ εἶπεν,
ἀδελφή μου αὐτοί
θε νά εἶναι οἱ ἄνρωποι τοῦ ϝγοϐερνατόρου, περιπάτει ὀγλιγωρότερα, καί 226v.
τρέχε κατόπι μου, διότι ἀνίσως καί μας γνωρίζουν εἶναι πρᾶγμα πολλά
ἀπαίσιον, καί λέγωντας αὐτά ἀρχησεν ὄχι νά φεύγῃ ἀλλά νά πετᾷ · ἐγώ
ἀπό τόν φόϐον μου πρίν νά φύγω τέσσερας πατημασίαις ἔπεσα κάτω, καί
τότε μέ ἔπ5σαν αὐτοί ὁποῦ μέ ἤφεραν ἔμπροσθεν εἰς τήν ἀφεντ1 σου, μέ
μεγαλοτάτην μου ἐντροπήν · κοντολογῆς σιν3ρα εἶπεν //ὁ σάντζιος, δέν σέ
ἐσυνέϐη κᾀμμία ἄλλη συμφορά, μήτε ἄλλη ζηλία, ὡς καθώς εἶπες εἰς τήν
ἀρχήν τῆς ὁμιλίας σου, σέ εὔγαλεν ἀπό τό σπῆτι τοῦ πατρός σου;δέν μέ
ἐσυνέϐη ἄλλο τίποτα ἀποκρίθη τό κορίτζι, μήτε μέ ἔκαμαν καί εὐγῆκα ἡ ζη-
λία, ἀλλά μόνον ἡ ἐπιθυμία ὁποῦ εἶχα νά εἰδῶ τόν Κόσμον, καί ἐϐεϐαιώθη
περισσότερον ὁ λόγος τοῦ κοριτζίου φέρνωντας δύω στρατιώτες τόν ἀδελ-
φόν της, τόν ὁποῖον τόν ἔφθασεν ἕνας ἀπό αὐτούς φεύγωντας, καί τό φό-
ρεμα ὁποῦ ἐφοροῦσεν ἦτον της ἀ//δελφής του · εἰς τό κεφάλι δέν ἐφοροῦσε
τίποτα παρά μόνον εἶχε πλεγμένα τά ζανθά καί σγουρά του μαλ1, τόν
ἐπῆραν εἰς ἕνα μέρος ὁ ἐπιςάτης, ὁ ἀρχιμάγειρας καί ὁ ϝραμματικός (καί
τόν ἐρώτησαν χωρίς νά ἀκούσῃ ἡ ἀδελφή του, διά ποίαν αἰτίαν εὐγῆκε μέ
ἐκεῖνο τό φόρεμα, καί αὐτός μέ μεγάλην ἐντροπήν ἐδιηγήθη ἐκεῖνα τά ἴδια
ὁποῦ εἶχε διηγηθῆ ἡ ἀδελφή του · ὁ ϝγοϐερνατόρος τούς εἶπεν, κ῎ἀλήθειαν
σιν3ροι αὐτό ςάθη ἕνα παιδ5κίσ7ν κάμωμα, διά νά διηγηθῆ τινάς ἕνα
//πρᾶγμα ὁποῦ ἔγινεν ἐξ ἀπροσεξίας καί ἀγνωσίας δέν ἦτον ἀναγκαῖον νά
τό διηγηθῆ τινάς μέ τόσην πολυλογίας μήτε νά χύσῃ τόσα δάκρυα, καί ἀνα-
στεναγμούς · ἔτζι εἶναι ἀποκρίθη τότε τό κορίτζι, ὅμως ἤξευρε ἡ ἀφεντ1
σου πῶς ἐγώ ἔλαϐα τόσον φόϐον, καί τρόμον ὁποῦ ἔχασα καί τήν τάξιν
τοῦ λέγειν · ἄλλη λοιπόν κᾀμμία συμφορά δέν σας ἐσυνέϐη; ἐρώτησεν ὁ
σάντζιος, ὄχι σιν3ρε ἀποκρίθη τό κορίτζι, ἐλάτε λοιπόν νά πηγαίνωμεν
εἶπεν ὁ σάντζιος, νά σᾶς ἀφίσωμεν τήν ἀ//φεντ1 σας εἰς τό σπῆτι τοῦ πα-
τρός σας, ὅτι ἴσως καί νά μήν τό ἐκατάλαϐεν ἕως τώρα, καί ἀπό τώρα καί
ἐμπρός κοίταξε νά φιλάτζῃς τοῦ λόγου σου, καί νά μήν ἐπιθυμῇς νά ἰδῃς
τόν Κόσμον ὅτι ἡ τιμημένη κορασίδα πρέπει νά μήν εὐγαίνῃ ἔξω ἀπό τό
σπῆτι, ὅτι ἐκείνη ὁποῦ ἐπιθυμᾶ νά ἰδῇ, ἔχει πόθον καί νά τήν ἰδοῦν , καί
δέν λέγω ἄλλο · ὁ ἀδελφός τοῦ κοριτζίου εὐχαρίςησε τόν γγοϐερνατόρον,
διά τήν χάριν ὁποῦ τούς ἔκαμαν ὑποσχόμενος νά τούς ὑπάγῃ εἰς τό σπῆτι
τους, τό //ὁποῖον δέν ῆτον πολλά μακρά ἀπό ἐκεῖ.
φθάνωντας λοιπόν εἰς τό σπῆτι, καί κτυπῶντας τό παλικαράκι μέ μίαν πε-
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τρίτζαν εἰς ἕνα παραθύρι, εὐθύς ἐκατάλαϐε μία δουλεύτρια ὁποῦ ἕςτεκε
καί τούς ἐκαρτεροῦσε, καί τούς ἄνοιξε τήν πόρταν

227r. καί ἐμβῆκαν εὐθύς μέσα ἀφίνωντάς τούς ὅλους μέ μεγάλον θαυμασμόν
τόσον διά τήν εὐμορφίαν, καί εὐγένειάν τους, ὅσον καί διά τήν ἐπιθυμίαν
ὁποῦ εἶχαν διά νά ἰδοῦν τήν νῦκτα τόν Κόσμον ὅμως ὅλα τά ἀπόδιδαν εἰς
τούς νεαράν τους ἡλικίαν.
ὁ ἀρχιμάγειρας ἐτρώθη εἰς τήν καρδίαν ἀπό τήν εὐμορφίαν τοῦ κοριτζίου,
καί ἀποφάσισεν εἰς τόν// ἑαυτόν του νά τήν ζητήσῃ διά γυναῖκαν του ἀπό
τόν πατέρα της, κρατῶντας διά πρᾶγμα βέϐαιον πῶς δἐν ἤθελεν ἐναν-
τιωθῇ, με τό νά εὑρίσκουνταν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Δοῦκα · παρομοίως
καί ὁ σάντζιος ἐφαντάσθη νά ὑπανδρεύσῃ τήν θυγατέραν του τήν σαντζιέ-
ταν μέ ἐκεῖνο τό παλικάρι, καί ἀποφάσισε νά βάλλῃ αὐτόν τόν σκοπόν του
εἰς πρᾶξιν μέ καιρόν, ὑπολαμβάνωντας πῶς μία θυγατέρα ἑνός γκοϐερνα-
τόρου ἠμπορεῖ νά πάρῃ ὁποῖον ἄνδρα καί ἄν θέλει· καί μέ αὐτόν// ἐτελείω-
σαν τήν ἀγρυπνίαν ἐκείνης τῆς νυκτός, καί μετά δύω ἡμέρες ἐτελείωσε καί
ϝγοϐέρνο, μέ το ὁποῖον ἐκόπηκαν καί ἐξελείφθηκαν ὅλοι οἱ σκοποί του ὡς
καθώς ἐδώ σιμά θέλει φανῇ.1157

Κεφάλαιον [μ]ν:ον

Εἰς τό ὁποῖον φανερώνεται ποῖοι ἦτον οἱ γοη-
τευταί, καί οἱ Δήμιοι ὁποῦ ἔδειραν τόν Δόν Κισ-
σότην καί τήν ματρόναν, ὁμοῦ καί ἡ ἔκϐασις
ὁποῦ ἔλαϐε τό ταξίδι του ἰτζιογλανίου ὁποῦ

ἐπῆγε τό ϝράμμα εἰς τήν τερέζα πάντζα
τήν ϝυναῖκαν τοῦ σάντζιου.

Διηγεῖται ὁ σίδ ἀχμέτ ὁ συγγραφεύς αὐτῆς τῆς ἱςορίας πῶς τήν ὥραν ὁποῦ
ἡ Δόνα ῥοδριγέζ εὔγαινεν ἀπό τήν κάμεράν της, διά νά ὑπάγῃ ἐκεῖ ὁποῦ
ἦτον ὁ Δόν Κισσότης, μία ἄλλη ματρόνα ὁποῦ ἐκοιμοῦνταν μαζῆ της, ἡ
ὁποῖα ἕστεκεν ἔξυπνη, τήν ἔνο8σε, καί μέ τό νά εἶναι ὅλαις περί-

227v. εργαις εἰς τό νά μαθαίνουν κάθε πρᾶγμα, ἐπῆγε κατόπι τους, μέ τόσην
ἡσυχίαν ὁποῦ δέν τήν ἔνο8σεν ἡ Δόνα ῥοδριγέζ, καί εὐθύς ὁποῦ εἶδεν ἡ

1157El capítulo termina con doce líneas de la página 227r., y, dejando tres líneas libres, comienza
el capítulo siguiente.
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ματρόνα, τήν Δόνα ῥοδριγέζ ὁποῦ ἔμβαινεν εἰς τήν κάμεραν τοῦ Δόν Κισ-
σότη, ἐπῆγε παρευθύς, καί εἶπε τῆς Δουκέσσας, καί ἡ Δουκέσσα εἶπεν τόν
Δοῦκαν, καί τοῦ ἐζήτησεν ἄδειαν νά ὑπάγῃ αὐτή καί ἡ ἀλτεσιδῶρα, νά ἰδῇ
τί ἔκαμνεν ἐκείνη ἡ ματρόνα // [ἐκείνη]1158 μέ τόν Δόν Κισσότην, ὁ Δουκᾶς
τήν ἄφησε καί ἐπῆγε σιμά εἰς τήν κάμεραν τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἐςτάθη-
καν εἰς τήν πόρταν, καί ἤκουον ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυντύχαιναν μέσα, καί εὐ-
θύς ὅπου ἤκουσεν ἡ Δουκέσσα, πῶς ἡ Δόνα ῥοδριγέζ ἐφανέρωσεν εἰς τόν
Δόν Κισσότην ταῖς φουντανέλαις της δέν ἠμπόρεσε νά τό ὑποφέρῃ μήτε
ἡ ἀλτεσιδώρα, καί ἐμπαίνωντας μέσα μέ μεγάλην ἐραθυμίαν ἔκαμαν τήν
ἐκδίκησιν εἰς τήν ματρόναν καί εἰς τόν Δόν Κισσότην, μέ τόν τρόπον ὁποῦ
τήν ἐδι//ηγηθήκαμεν,διότι αἱ ὕϐριται ὁποῦ γίνονται εἰς τήν εὐμορφίαν, καί
οἴησιν τῶν γυναῖκων, ἐξυπνᾶ εἰς ταῖς καρδίαις τους μεγαλώτατον θυμόν,
καί ἀνάπτει τήν ἐπιθυμίαν τῆς ἐκδικήσεως · ἡ Δουκέσσα ἐδιηγήθηκεν πρός
τόν Δοῦκαν ἐκεῖνο ὁποῦ τῆς ἐσυνέϐη, διά τό ὁποῖον ἐχάρη κ῎ πολλά, ἡ Δου-
κέσσα ἀκολουθῶντας τόν σκοπόν ὁποῦ εἶχεν εἰς τό νά περιγελᾷ τόν Δόν
Κισσότην, ἔςειλε τό ἴτζογλάνι εἰς τήν γυναῖκα τοῦ σάντζιου πάντζαν μέ τό
γράμμα τοῦ ἀνδρός της, καί μέ ἄλλον ἕνα γράμμα ἐδικόν της, ςέλνωντάς
την καί μίαν ἁρμαθίαν εὔμορφα κοράλια · λέγει λοιπόν ἡ ἱςορία πῶς τό
ἴτζογλάνι ἦτον πολλά ςοχαςικόν, καί γνωςικόν, καί εἶχε μεγάλον πόθον εἰς
τό //νά δουλεύσῃ τούς αὐθεντάδες του · ἐπῆγε λοιπόν εἰς τήν χῶραν τοῦ
σάντζου, καί πριχοῦ νά ἐμπῃ μέσα εἶδε μερικαῖς γυναῖκες ὁποῦ ἔπλυναν
ῥοῦχα εἰς ἕνα ῥεῦμα, ταῖς ὁποῖαις ταῖς ἐρώτησεν ἄν ἤζευραν νά τόν εἰποῦν
εἰς ποῖον μέρος ἐκείνης τῆς χώρας ἐκατοικοῦσε μία γυναῖκα ὁποῦ ὀνομά-
ζετο τερέζια πάντζα, ϝυναῖκα κάποιου σάντζε ὁποῦ ἦτον ὁπλοφόρος ἑνοῦ
καϐαλλ2ρη ὀνομαζομένου Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας · ἀκούωντας αὐτήν
τήν ἐρώ//τησιν ἐσύκωσε τό κεφάλι της ἕνα κορίτζι ὁποῦ ἔπλυνε, καί εἶπεν
αὐτή ἡ τερέζα1159σάντζε εἶναι μητέρα μου, καί ὁ σάντζιος αὐτός εἶναι πα-
τέρας μου· παρακαλῶσε κοριτζάκι μου, εἶπε τό ἰτζογλάνι ἔλα δείξαι με τήν
μητέρα σου, ὅτι φέρνω μίαν ἐπιστολήν ἀπό τόν πατέρα σου ὁμοῦ καί ἕνα
δῶρον, ἔλα ἡ ἀφεντ1 σου μαζῆ μου σιν3ρε ἀποκρίθη τό κορίτζι (ἡ ὁποῖα
ἐφαίνουνταν νά εἶναι δεκατεσσάρων χρονῶν) ὅτι θέλω σέ τήν δείξῃ μετά
πάσας χαρᾶς, καί ἀφίνωντας τά ῥοῦχα// ἔπλυνεν αὐτό καί ἄλλον ἕνα κο-
ρίτζι δίχως νά δέσουν τά κεφάλια τους καί χωρίς νά φορέσουν τά πα-
πούτζιά τους, ἐπήδηξεν ἔτζι ἐζυπόλιταις ἐμπρός εἰς τό παλικάρι, καί εἶπαν 228r.
κόπ5σε ἡ ἀφεντ1 σου ὅτι ἐδώ εἰς τήν ἄκρην τῆς χώρας εἶναι τί σπῆτι
μας, εἰς τό ὁποῖον κατοικεῖ ἡ μητέρα μου καί εὑρίσκεται μέ μεγάλην κα-
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κήν καρδίαν μέ τό νά μήν ἔλαϐεν εἴδησιν τώρα πολλαῖς ἡμέραις ἀπό τόν
πατέρα μου · ἐγώ θέλω τῆς δώσει τοιαῦτα καλά μαντάτα εἶπε τό ἰτζογλάνι,
ὁποῦ θέλει εὐχαρι//ςήσει τόν θεόν · πηγαίνωντας λοιπόν ἐμπροςά τά κορί-
τζια καί αὐτός κατόπι, ἔφθασαν εἰς τήν χώραν, καί πρίν νά ἔμπῃ ἀκόμη ἡ
θυγατέρα τοῦ σάντζου εἰς τό σπῆτι μέσα ἐφώναξεν ἀπό τήν πόρταν λέγων-
τας, ἔλα ἐδώ μητέρα μου τερεζα, ἔλα,ἔλα ὅτι εἶναι διά καλόν σου, ἐπειδή
καί ἦλθεν ἕνας ἄρχοντας ὁποῦ ἠφερεν ἕνα γράμμα, καί ἄλλα πράγματα
ἀπό τόν πατέρα μου, ἀπό ταῖς φωναῖς τῆς ὀποῖας εὐγῆκεν ἑξω ἡ τερέσα
πάντζα μέ τήν ῥόκαν της ἔχωντας εἰς τόν ῥοκοκέφα//λόντης τειλιγμένην
μίαν τουλοῦπαν ςουππ1, καί κλόθωντας, ἐφοροῦσε καί εἰς τήν ῥάχην της
ἕνα ἀπᾶ ςακτερόν, ὁ ὁποῖος ἦτον πολλά κοντός, καί ὑποκάτω εἰς αὐτόν
ἐφοροῦσεν ἕνα ὑποκάμμισον πολλά χοντρόν, δέν ἦτον πολλά γερόντισσα,
ἀγκαλά καί νά ἔδειχνε πῶς νά ἐπερνοῦσε τούς σαράντα χρόνους, καί ἐφαί-
νουνταν νά εἶναι γυναῖκα δυνατή, σεμνή, μεγαλόσωμος, καί χοντρομού-
τζινη, ἡ ὁποῖα βλέπωντας τήν θυγατέραν της, καί τό ἰτζογλάνι εἶπεν, τί μέ
κρά//ζεις κόρη μου; καί ποῖος εἶναι αὐτός ὁ ἄρχοντας; εἶναι ἕνας δοῦλος
τῆς σιν3ρας μου Δόνας τερέσας πάντζας, ἀποκρίθη τό ἰτζογλάνι, καί λέ-
γοντας αὐτό εὐθύς ἐξεπέτζευσε, καί ἐπῆγε καί ἐγονάτισεν ἔμπροσθεν εἰς
τήν σιν3ρα τερέζαν, λέγωντάς τήν δόσε μέ κυρά μου τό χέρι σου νά τό
φιλήσω ἐπειδή καί εἶσαι νόμιμος γυναῖκα τοῦ σιν3ρ Δόν σάντζιου πάντζα
τοῦ ϝγοϐερνατόρου τῆς νήσου Βαταρίας · σιῶπα σιν3ρε μου παρακαλῶσε,
καί μή τά λέγεις αὐτά ἀποκριθη //ἡ τερέζα, ὅτι ἐγώ δέν εἶμαι ἀρχόντισσα,
ἀλλά μία πτωχή χωρ1τησσα θυγατέρα ἑνοῦ παραμικροῦ γεωργοῦ, καί
γυναῖκα ἑνός ὁπλοφόρου πλανομένου, καί ὄχι ϝγοϐερνατόρου · ἡ ἀφεντ1
σου σιν3ρα ἀποκρίθη ο ἰτζογλάνι εἶσαι ἀρχόντισσα ἑνός μεγαλωτάτου
ϝγοϐερνατόρου, καί ἄν δέν μέ πιςεύῃς ἔπαρεν ἡ ἀφεντ1 σου αὐτήν τήν
ἐπιςολήν, καί αὐτό τό δῶρον ἀπό τό ὁποῖον θέλεις γνωρίσει τήν ἀλήθειαν·
καί παρευθύς εὔγαλεν ἀπό τόν κόρφον του τά κορά//λια, καί τά ἔϐαλεν
εἰς τόν λαιμόν της, καί ὕςερον εἶπεν, αὐτή ἡ ἐπιςολή εἶναι τοῦ σιν3ρ ϝγο-
βερνατόρου, καί ἔχω ἄλλην μίαν, τήν ὁποῖαν τήν στέλνει ἡ κυρά μου ἡ
Δουκέσσα, ὁμοῦ καῖ αὐτά τά

228v. κοράλια· ἐθαύμασε κ῎πολλά ἡ σιν3ρα τερέζα, ὁμοῖος καί ἡ θυγατέρα της,
ἡ ὁποῖα εἶπεν ἐνδέχεται νά ἔλαϐεν ὁ πατέρας μου τό ϝγοϐέρνον, ἤ τήν
Κοντίαν ὁποῦ ἔλεγε πῶς τό ὑποσχέθη τόσαις φοραῖς ὁ καϐαλλ2ρης του ὁ
σιν3ρ Δόν Κισσότης, ἔτζι εἶναι ἀποκρίθη τό ἰτζογλάνι, καί διά τήν ἀγάπην
αὐτοῦ τοῦ καϐαλλ2ρη ἔκαμεν τόν σιν3ρ [Δόν Κισσότην1160] σάντζιον ϝγο-
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βερνατόρον τῆς νησίου Βατα//ρίας1161 ὡς καθώς θέλει φανῃ ἀπόαὐτήν τήν
ἐπιςολήν, διάϐασέμε τήν παρακαλῶσε εἶπεν ἡ τερεζα ὅτι ἐγώ δέν ἠξεύρω
ϝράμματα, μήτε ἐγώ δέν ἠζεύρω εἶπεν ἡ σαντζιέσσα, ὅμως ἀπαντίζεται ὀλί-
γον νά ὑπάγω νά κράζω τόν παπᾶν, ἤ τόν Δοτόρ καράσκον ὅτι ὅποῖον
ἀπό αὐτούς εὕρω θέλει ἔλθῃ μετά πάσας χαρᾶς διά νά μάθῃ νέα μαντάτα
τοῦ πατρός μου, δέν κάμνει χρεῖα νά κράζετε, ἀποκρίθη ὁ ἰτζογλάνι, ὅτι
ἐγώ θέλω τήν διαϐάσει, καί εὐθύς ἀνοίγωντάς την τούς τήν //ἐδιάϐασε, τήν
ὁποῖαν μέ τό νά τήν ἐπροείπαμεν δέν τήν ἐγράψαμεν, καί ὕςερον εὔγαλεν
τήν ἄλλην τῆς Δουκέσσας ἡ ὁποῖα ἔλεγε τοιούτης λογῆς.
Ἀγαπημένη τερέζα, χαῖροις, ἡ καλοσύνη καί ἀγχίνοι τοῦ ἄνδρου σου τοῦ
σάντζιου μέ ἐπαρακίνησεν καί μέ ἔκαμε χρεώςησαν νά παρακαλέσω τόν
δοῦκαν τον ἄνδραν μου νά τοῦ δώσῃ ἕνα ϝγοϐέρνον, τοῦ ὁποίου τοῦ τό
ἔδοσεν, καί ἐπῆρα είδησιν πῶς κυϐερνᾶ πολλά καλά διά τό ὁποῖ//ον εὑ-
ρίσκομαι κ῎πολλά χαρούμενος, παρομοίως καί ὁ Δοῦκας, καί μᾶς καλο-
φαίνεται ὁποῦ τόν εὗραμεν καί τόν ἐϐάλαμεν εἰς αὐτό τό ϝγοϐέρνον, διότι
πρέπει νά ἠζεύρῃς σιν3ρα τερέζα πῶς μέ μεγάλην δυσκολίαν εὑρίσκονται
προκομένοι ϝγοϐερνατόροι εἰς τόν Κόσμον· σέ ςέλνομεν τό παρόν μέ τόν
παρόντα (προσφιλεστάτη μου) μίαν ἀρμαθ1ν κολάρια, ἀγκαλά καί ἀγα-
ποῦσα νά ἦτον μαργαριτάρια, ὅμως θέλει ἔλθη καιρός νά γνωρισθοῦμεν
καί καλλήτερα, //νά μέ χαιρετᾶς τήν θυγατέραν σου τήν σαντζιέταν, καί νά
τήν εἰπῇς νά ἐτοιμασθῇ ὅτι ἔχω καλό νοῦν νά τήν ὑπανδρεύσω · ἄκουσα
πῶς εἰς αὐτόν τόν τόπον εὑρίσκονται βαλάνια χοντρά, καί σέ παρακαλῶ
νά μέ ςείλλῃς μερικά, ὅτι θέλω τό κρατεῖ διά μεγάλον χάρισμα ὤντας ἀπό
τά χέρια σου · γράψε με ἐπιςολήν εἰς πλάτος δηλοτικήν τῆς ἀγαθῆς σου
ὑγιείας, ταῦτα καί ὑγύαινε.

ἡγαπημένη σου, ἡ καλοθελήτριά σου
Δουκέσσα1162

Ἀκούωντας ἡ [Δουκέσσα1163] τερέζα τήν ἐπιςολήν ἐγύρισε καί εἶπεν, βε- 229r.
βαιώτατα αὐτή ἡ σιν3ρα εἶναι πολλά καλή εὐπροσήγορος, καί ταπεινή, μέ
αὐταῖς ἀγαποῦσα νά μέ ἐνταφιάσουν, καί ὄχι μέ ταῖς εὐγενεῖς τοῦ λόγου
μας, ὁποῦ μέ τό νά εἶναι εὐγενεῖς δέν καταδέχονται νά ταῖς ἀγγύσῃ μήτε
ὁ ἄνεμος καί πηγαίνουν εἰς τήν ἐκκλησίαν ὡσάν νά ἦτον αὐταῖς οἱ ἴδιαις
Βασίλισσαις, καί τό ἔχουν διά ἀτιμίαν τό νά //γυρίσουν νά κοιτάζουν μίαν
χωρ1τισσαν, καί νά αὐτή ἡ τόσον καλή σιν3ρα ὤντας καί Δουκέσσα μέ
κράζει φιλινάδαν της, καί μέ τιμᾷ ὡσάν νά ἤμουν ὅμοιάτης, ὁποῦ ἄμβο-
τες νά εἰδῶ τήν ἀφεντ1ν της παρομοίαν μέ τό μεγαλήτερον καμπαναρίον
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τῆς μαντζίας, καί ὅσον μέν διά τά βαλάνια ὁποῦ γυρεύει, ἐγώ θέλω ςείλει
τῆς ἀφεντ1ς της, ὅτι εἶναι τόσον μεγάλα ὁποῦ θέλει θαυμάσει ὅταν τά ἰδῇ,
καί ἐσύ σαντζιέτα μου, κοίταξε καλά νά περιποιηθῆς αὐτόν τόν ἄρ //χοντα,
δέσε τό ἄλογόν του εἰς ἕνα μέρος, καί ἀνέϐα εἰς τό δῶμα τοῦ σπητίου, καί
κοίταξε ἐκεῖ ὁποῦ γεννούν οἱ ὄρνιθες καί ἔπαρε μερικά αὐγά, κόψε καί
ἕνα κομμάτι χοιρομέρι παςό νά τόν φιλεύσωμεν ὡσάν ἕναν πρίντζιπα ὅτι
τόν πρέπει διά τά καλά μαντάτα ὁποῦ μᾶς ἤφερεν, καί ἐγώ ὡς τόσον θέλω
ὑπάγη εἰς ταῖς γειτόνισαῖς μου νά ταῖς δώσω εἴδησιν διά τά χαροποιᾶ μαν-
τάτα μας, καί εἰς τόν παπᾶν, καί εἰς τόν μάστρο νικολόν τόν παρπέρην οἱ
ὁποῖοι ἦτον φί //λοι τοῦ ἀνδρός μου · ἐγώ θέλω ἐγνοιασθῇ αὐτά ὁποῦ μέ
εἶπες μητέρα μου, εἶπεν ἡ σαντζιετα ὅμως πρέπει νά μέ δώσῃς καί ἐμένα τά
μισά ἀπό αὐτά τά κουλάρια1164 διότι πιςεύω πῶς ἡ σιν3ρα Δουκέσσα νά
μήν εἶναι τόσον ἀςόχαςη ὁποῦ νά σέ τά ἔςειλεν ὅλα ἐσένα · ὅλα θέλω σέ τά
δῶσει ἀποκρίθη ἡ τερέζα μόνον ἄφησέτα νά τά φορέσω μίαν, ἥ δύω ἡμέ-
ραις εἰς τόν λαιμόν μου διότι μέ φαίνεται πῶς νά εὐφραίνουν τήν καρδίαν
μου· μήν σέ κακοφαίνεται //σιν3ρα σαντζιέτα εἶπε τό ἰτζογλάνι, διότι σέ
ἔςειλε καί τήν ἀφεντ1 σου ὁ πατέρας σου ἕνα φόρεμα ἀπό τζόχαν πολλά
ἐκλεκτήν τό ὁποῖον τό ἐφόρεσε μόνον μίαν ἡμέραν ἡ ἀφεντ1 του εἰς τό
κυνῆγη · ἄμποτες νά ζήσῃ χιλίους χρόνους ἐκεῖνος ὁποῦ μου τό ἤφερε, καί
ἄλλους χιλίους ἐκεῖνος ὁποῦ μοῦ τό ἔςειλεν· εἶχεν εὔγῃ πλέον ἡ τερέζα μέ
τά κολάρια εἰς τό λαιμόν τῆς, καί μέ τά γράμματα ἀπό τό σπῆτι, καί ἔπαιζε
τά γράμματα ὡσάν νά ἦτον ἕνα κύμβαλον, //καί κατά τύχην ἀμπατῶντας
τόν παπᾶν καί τόν Δοτόρ καῤῥάσκον ἄρχησε νά χορεύῃ ἔμπροσθέν τους,
καί νά λέγῃ, ἡμεῖς δέν εἴμασθεν πλέον πτωχοί διά τί ἀποκτήσαμεν ἕνα γκο-
βερνατάκι.

229v. ἄς ἔλθῃ τώρα καί ἄς π5σθῇ μαζή μου ἤ πλέον εὐμορφότερη καί ἡ πλέον εὐ-
γενής ὁποῦ νά εἶναι, ὅτι θέλω νά τήν κάμω νά ἰδῇ ποιά εἶμαι · τί εἶναι αὐτό
τερέζα τήν ἐρώτησαν ἐκεῖνοι; τί τρέλλαις εἶναι αὐταῖς; τί ϝράμματα εἶναι
αὐτά; ἡ τρέλλα δέν εἶναι ἄλλη, ἀποκρίθη ἡ τερέζα παρά αὐτά τά ϝράμματα
ὁποῦ βλέπετε, εἶναι Δούκισσες, καί ἀπό ϝγοϐερνατόρους, καί αὐτά ὁποῦ
φορῶ εἰς τό λαι//μόν μου εἶναι κολάρεα1165 ἀπό ἐκεῖνα τά ἀκριϐά · ἡμεῖς
δέν σέ καταλαμβάνομεν, μήτε ἠζεύρομεν ἐκεῖνο ὁποῦ λέγεις τήν εἶπαν, ἀν
δέν μέ καταλαμβάνετε νά πάρετε τά γράμματα, καί διαϐάζετέ τά, καί ἀπό
αὐτά θέλετε καταλάϐη τούς ἀποκρίθη ἡ τερέζα · ὁ παπᾶς ἐπῆρε τά γράμ-
ματα, καί διαϐάζωντάς τα ἐθαύμασαν καί οἱ δύω τους, καί μετά ταῦτα ὁ
καῤῥάσκος ἐρώτησε τήν τερέζαν ἐκεῖνα τά γράμματα ποῖος τά εἶχε φέρει,
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αὐτή δέ ἀποκρίθη νά ὑπάγουν μαζῆ της //εἰς τό σπῆτι τους, καί ἐκεῖ ἤθε-
λαν ἰδῆ τόν ϝραμματοκομιςήν ὁ ὁποῖος ἦτον ἕνα νέον παλικάρι ὡσάν ἕνα
κοῦπα μαλαγματένια, καί πῶς τῆς εἶχε φέρει ἄλλο ἑνα δῶρον πολλά ἐκλε-
κτόν, ὁ παπᾶς ἐπῆρεν ἐκεῖνα τα κολάρια ἀπό τό λαιμόν της, καί ἀφ’οὗ τά
ἐκαλοςοχάσθη, καί εἶδεν πῶς ἦτον ἀπό ἐκεῖνα τά ἀκριϐά, ἐθαύμασεν ἐκ
δευτέρου, καί εἶπεν ἐγώ δέν ἠμπορῶ νά καταλάϐω τί πρᾶγμα νά εἶναι αὐτό,
ὅτι ἀπό τό ἕνα μέρος ὅτι αὐτά τά κολάρια δέν εἶναι ψεύτικα, //ἀλλά ἀπό τά
ἀληθινά καί ἀκριϐά · ἀπό τό ἄλλο μέρος πάλιν βλέπω πῶς εἰς τό ϝράμμα
ζητεῖ μία Δουκέσσα Βαλάνια · ποῖος Διάϐολος ἠμπορεῖ νά καταλάϐῃ αὐτά
εἶπεν ὁ καῤῥάσκος;1166 κόπ5 σε δέσποτά μου νά ὑπάμεν εἰς τόν γραμμα-
τοκομιςήν, καί ἀπό αὐτόν θέλομεν βεϐαιωθῆ, τό ἀληθές τῆς ὑποθέσεως ·
ἔτζι ἔκαμαν καί πηγαίνωντας ἐμπροςά ἡ τερέζια1167 αὐτοί τήν ἀκολούθη-
σαν κατόπι καί ἐπῆγαν εἰς τό σπῆτι της, εἰς τό ὁποῖον εὗραν τό ἰτζο//γλάνι
ὁποῦ ἐκοσκίνηζε κριθάρι διά νά δώσῃ τό ἄλογόν του, καί τήν σαντζιέταν
ὁποῦ ἔκοπτε χοιρομέρη, διά νά φιλεύσῃ τό ἰτσογλάνι, τοῦ ὁποίου ἡ καλή
θεωρία καί τά φορέματά του ἄρεσαν καί τῶν δύω, καί ἀφ’οὗ τόν ἐχαι-
ρετήθηκαν ὁ Καῤῥάσκος τόν ἐπαρακάλεσε νά τούς εἰπῇ τά νέα μαντάτα,
τόσον διά τόν Δόν Κισσότην, ὅσον διά τόν σάντζιον, ὅτι ἀγκαλά καί νά εἶ-
χαν διαϐάσῃ τά γράμματα τοῦ σάντζιου, καί τῆς σιν3ρας Δουκέσσας, //μέ
ὅλον τοῦτο δέν ἠμποροῦσαν νά καταλάϐουν τί πρᾶγμα νά ἦτον ἐκεῖνο τό
ϝγοϐέρνον του σάντζιου· καί τό περισσότερον ὁποῦ ϝράφει πῶς εἶναι μιᾶς
νήσου ὤντας ὅλαις ἤ ᾑ περι-
σσότεραις τοῦ ῥήγα μας, πρός τούς ὁποίους ἀποκρίθη ὁ ἰτζογλάνι.1168 230r.
Ὁσον μέν διά τόν σάντζιον πάντζαν τό πῶς εἶναι ϝγοϐερνατόρος, αὐτό δέν
ἔχω κᾀμμίαν ὑπόψίαν, εἰδέ τό νά εἶναι νησί ἤ νά μήν εἶναι ἐκείνος ὁποῦ αὐ-
τός ἐξουσιάζει, ἐγώ διά αὐτό δέν ἀνακατώνομαι, αὐτό μόνον ἠξεύρω, πῶς
εἶναι μία μεγάλη χώρα ὁποῦ ἔχει παράνω ἀπό χίλια σπῆ//τια · ὅσον δέ διά
τά βαλάνια ὁποῦ γυρεύει ἡ κυαρά1169 μου ἡ Δουκέσσα, αὐτό δέν πρέπει
νά τό θαυμάζεσθαι, διότι αὐτή εἶναι εὐπροσήγορος, καί ταπεινή, ὁποῦ ὄχι
μόνον ςέλνει νά γυρεύῃ βαλάνια ἀπό μίαν χωρ1τισσαν, ἀλλά μερικαῖς βο-
λαῖς εἶδα ὁποῦ στέλνει καί γυρεύει καί κτένια δανεικά ἀπό ταῖς γειτόνισαῖς
της, διότι πρέπει νά ήζεύρετε ἡ ἀφεντ1 σας πῶς ᾑ σιν3ραις ᾑ καςηλια-
ναῖς, ἀγκαλά καί νά εἶναι μεγάλοι ἄνθρωποι, ὅμως δέν εἶναι ὑπερήφανες
ὡσάν ταῖς σιν3ραις τῆς //καςηλίας, διότι συναναςρέφονται αἱ περισσότε-
ραι μέ περισσότερον θάῤῥος μέ κάθε λογῆς πρόσωπον · εὑρισκόμενοι αὐ-

1166La señal de interrogación fuera generalmente. Debería ir detrás de αὐτά. – 1167τερέζια /
τερέζα – 1168Punto y aparte. – 1169κυρά μου
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τοί εἰς αὐτήν τήν ὁμιλίαν, ἤλθεν ἡ σαντζιέτα πηδῶντας καί ἔχωντας καί
τήν ποδ1ν της γεμάτην αὐγά καί ἐρώτησε τόν ἴτζογλάνι εἰπές μέ σιν3ρε
παρακαλῶσε ὁ πατέρας μου ἐφόρεσε κάλτζαις ἀφ’οὗ ἔγινεν ϝγοϐερνατό-
ρος, ἐγώ αὐτό δέν τό ςοχάσθηκα ἀποκρίθη ὁ ἴτζογλάνι, ὅμως πιςεύω βε-
βαιώτατα πῶς θέλει φορεῖ· //Τί εὔμορφα θέλει τόν πρέπουν αὐταῖς ᾑ κάλ-
τζαις τόν πατέρα μου, εἶπεν ἡ σαντζιέτα καί νά μέ πιςεύσῃς σιν3ρα σιν3ρε
πῶς ἀφ’οὗ ἐγεννήθηκα πάντοτε ἐπεθυμοῦσα νά τό ἰδῶ αὐτό· μέ ἄλλα με-
γαλ4τερα θέλεις ἰδῇ τόν πατέρα σου ἄν ζήσῃς εἶπεν ὁ ἴτζογλάνι · ὁ παπᾶς
καί ὁ παρπέρης ἐκατάλαϐαν εὐθύς πῶς τό ἴτζογλανι ὁμιλοῦσεν εἰρωνικῶς,
ἀμή τά κοράλια, καί τό φόρεμα ὁποῦ εἶχε ςείλη ὁ σάντζιος τούς ἔκαμνε καί
ἀμφίϐαλαν εἰς αὐτό, τό ὁποῖον τούς το //εἶχε δείξῃ ἡ τερέζα, καί δέν ἠμπο-
ροῦσαν νά κάμουν ἀλλέως νά μήν γελάσουν διά τήν ἐπιθυμίαν τῆς σαντζιέ-
τας, καί τόσον περισσότερον ὅταν εἶπεν ἡ τερέζα, παρακαλῶσε δέσποτα,
νά κοιτάζῃς ἄν εἶναι τινάς νά ὑπάγῃ εἰς τήν μαδρίδ, ἤ εἰς τήν τολέδο, διά
νά μέ ἀγοράσῃ ἕνα εὔμορφον φουςάνι, εὔμορφον1170 ἕτοιμον, καί νά εἶναι
ἀπό τά ἐκλεκτώτερα ὁποῦ νά εὑρίσκωνται, ὅτι ἐγώ θέλω νά τιμήσω τόν
ἄνδραν μου τόν ϝγοϐερνατόρον, ὅσον ἠμπορῶ, // καί ἀνίσως καί μέ φανη-
σθῇ θέλω ἀγοράσω καί ἕνα κοτζί νά πηγαίνω εἰς τήν κούρτην, ὡσάν καί
ταῖς ἄλλαις, ὅτι ὅποια ἔχει ἄνδρα ϝγοϐερνατόρον, πιςεύω πῶς ἠμπορεῖ νά
κρατήσῃ καί κοτζί, ἄμποτες νά μᾶς τό ἀξίωνεν ὁ θεός αὐτό μητέρα μου
τό ὀγλιγορότερον, ἀγκαλά καί νά ἔλεγαν ἐκεῖνοι ὁποῦ μέ ἤθελαν ἰδῇ νά
κάθωμαι εἰς τό κοτζί εἰδές εἰδές τήν τάδε, τήν θυ-

230v. γατέραν τῆς τάδε, ὁποῦ πάντοτε ἔτρωγε σκόρδα, καί τῶρα κάθεται ἐις τό
κοτζί ὡσάν μία πριτζιπέσσα, ἀμή ἄς εἰποῦμεν ὅτι θέλουν, ἐγώ ἄς καθήσω
εἰς τό κοτζί, καί αὐτοί ἄς σκάσουν ἀπό τό κακόν τους, δέν λέγω καλά
μητέρα μου; πολλά καλά συντυχαίνεις κόρη μου ἀποκρίθη ἡ τερέζα, καί
ὅλαις αὐταῖς ταῖς εὐτυχίαις, μάλιςα καί ἄλλαις μεγαλήτεραις ταῖς εἶχε προ-
γνωρίσει ὁ σάντζιός μου, ὅτι θέ//λεις ἰδῇ θυγατέρα μου, πῶς μετ’ ὀλίγον
καιρόν θέλει μέ κάμη Κοντέσσαν, ὅτι τό πᾶν ὅλον ςέκει εἰς τό νά λάϐῃ τι-
νάς τήν ἀρχήν τῆς εὐτυχίαις (καί, ὡς καθώς λέγει ὁ πατέρας μου ὁ ὁποῖος
εἶναι καί πατέρας τῶν παροιμίων, εἰς τό νά πέρνῃ τινάς νά μήν ὀκνεύῃ,
ὅταν σέ δώσουν ἕνα γγοϐέρνον ἔπαρέτο ἄν σέ δώσουν κᾀμμίαν Κοντίαν,
ἔπαρέ την καί αὐτήν, καί ἄν σέ δώσουν καί κᾀνένα χάρισμα ἔκτεινον εὐθύς
τήν χεῖράν σου, ὅτι δέν πρέπει νά κοιμᾶται τινάς, καί νά μήν γνωρίζῃ τινάς
τήν εὐτυ//χίαν, καί τήν καλήν τοῦ τύχην · καί τί μέ κόφτει ἐμένα, εἶπεν ἡ
σαντζιέτα, ἄν εἰποῦν ὅ, τί θέλουν, ὅταν μέ ἰδοῦν ἐνδυμένην μέ ἀκριϐά φο-

1170Repetido por error.
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ρέματα, καί φανταστικά, φθάνει μόνον νά ἔχῃ αὐτό τό ϝγοϐέρνον, καί τά
συνακόλουθά του, καί νά μήν εἶναι ἀπό ἕξω πέλα πέλα, καί ἀπό μέσα δέν
ὠφέλα· ἀκούωντας αὐτό ὁ παπᾶς ἐγέλασεν καί εἶπεν, ἐγώ ςέκω καί θαυ-
μάζομαι μέ αὐτούς τούς πάντζιδες ὅτι ὅλη ἡ γενεά τους ποτέ δέν συντυχαί-
νουν κᾀνένα λόγον ὁποῦ νά μήν ἀνακατώσουν καί ἀπό μίαν παροιμίαν,
// ἔτζι εἶναι εἶπεν τό ἴτζογλάνι, ὅτι καί ὁ σιν3ρ γκοϐερνατόρος ὁ σάντζιος
ταῖς λέγει κάθε ὀλίγον, καί ἀγκαλά καί ᾑ περισσότεραις νά μήν τερ1ζουν,
ὅμως ἡ σιν3ρα Δουκέσσα, καί ὁ Δοῦκας ταῖς νοςιμεύονται κ῎πολλά· Χω-
ρατεύεις ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρε, εἶπεν ὁ καῤῥάσκος, ἤ τό λέγεις ἀληθινά
διά αὐτό τό ϝγοϐέρνο τοῦ σάντζιου πάντζα, καί πῶς νά εἶναι αὐτή ἡ Δου-
κέσσα ὁποῦ ἔςειλε τά χαρίσματα ὁμοῦ καί τήν ἐπιςολήν, διότι ἡμεῖς ἀγκαλά
καί νά βλέπωμεν μέ τά ὀμματιά μας τά χαρίσματα καί ἐδιαϐάσαμεν καί τά
γράμματα// μέ ὅλον τοῦτο δέν τό πιςεύωμεν, καί ὑπολαμβάνομεν πῶς νά
εἶναι καί αὐτό ἕνα ἀπό τά πράγματα τοῦ Δόν Κισσότη, τοῦ συμπατριώτη
μας, ὅτι αὐτός πιςεύει πῶς ὅλα διά τό μέσον τῆς γοητείας νά γένωνται, καί
διά τοῦτο λέγομεν πῶς ἡ ἀφεντ1 σου νά μήν εἶσαι κᾀνένας φαντασιώδης
ϝραμματοκομιςής · ἐγώ σιν3ροι δέν ἠξεύρω νά σας εἰπῶ ἄλλο ἀποκρίθη
τό ἴτζογλάνι, παρά ἐγώ πῶς εἶμαι ἕνας πρέσϐυς ἀληθής καί ὄχι φαντασιώ-
δης, καί πῶς ὁ σιν3ρ σάντζιος εἶναι ϝγοϐερνατόρος ἐμπράκτως, καί πῶς ᾑ
ἀφεντάδες μου δηλονό//τι ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα, ἠμποροῦν νά δώσουν
καί ἔχουν τοιαῦτα ϝγοϐέρνα, καί ἄκουσα πῶς αὐτός ὁ σάντζιος πάντζας
κυϐερνᾶ πολλά καλά, ἄν αὐτό εἶναι εἰς κᾀμμία γοητεία, ἤ ὄχι κάμετε ἡ
ἀφεντ1 σας τήν διάλεξιν ἀναμεταξύ σας, ὅτι ἐγώ μά τήν ζωήν τοῦ πατρός
μου, ἄλλο τίποτε δέ ἠζεύρω, ἐνδέχεται νά εἶναι ἀληθινόν εἶπεν ὁ καῤῥά-
σκος, ὄμως ἀμφισϐητεῖ ὁ αὐγουςῖνος · ἄς ἀναμφιϐάλλῃ ὅποιος θέλει,
εἶπε τό ἴτζογλάνι, ὅτι αὐτό ὁποῦ σᾶς εἶπα εἶναι ἀλήθεια, πόσον μᾶλλον 231r.
ὁποῦ ἔργοις πιςεύετε καί ὄχι λόγοις. ἄς ἔλθῃ κᾳθ’ ἕνας μαζῆ μου, καί τότε
θέλει τό βεϐαιωθῇ ἡ ὄρασις, ἐκεῖνο ὁποῦ δέν πιςεύει ἡ ἀκοή · αὐτό τυχαίνει
εἰς ἐμένα εἶπεν ἡ σαντζιέτα, καί ἐπάρέ με ἡ ἀφεντ1 σου ὀπίσω εἰς τά κά-
πουλα τοῦ ἀλόγου ὅτι θέλω ὑπάγῃ μετά πάσας χαρᾶς, νά ἰδῶ τόν πατέρα
μου.
//ᾑ θυγατέραις τῶν ϝγοϐερνατόρων ἀποκρίθη τό ἴτζογλανι δέν πρέπει νά
περιπατοῦν μοναχαῖς εἰς ταῖς ςράταις, καί καϐαλλικευμέναις ἐπάνω εἰς
ἄλογα, ἀλλά πρέπει νά κάθωνται μέσα εἰς κοτζία, καί εἰς λεφτίκαις, καί νά
ἔχουν κατόπι τους πολλούς ὑπηρέτες.
Νά μέ συμπαθήσῃς ἡ ἀφεντ1 σου ἀποκρίθη ἡ σαντζιέτα, ἐγώ δέν εἶμαι

ἀπό ἐκείναις ταῖς ὑπερίφαναις ὅτι ἐγώ κάθομαι τόσον εὔμορφα ἀπάνω εἰς
μίαν γομαρίτζαν, ὡσάν νά ἐκάθωμουν μέσα εἰς ἕνα// κοτζί · σιώπα κόρη
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μου ἄς μήν συντυχαίνῃς ὡσάν ἄγνωςη εἶπεν ἡ τερέζα, ὅτι ἐσύ δέν ἠζεύρεις
τί φλυαρεῖς, καί ἡ ἀφεντ1 σου συντυχαίνει πολλά καλά ὅτι εἶναι πρᾶγμα
ἴδιον τῶν προνίμων ἀνθρώπων νά κυϐερνοῦνται κ῎τούς καιρούς, ὅταν σάν-
τζιος, σαντζιέτα καί ὅταν ϝγοϐερνατόρος, σιν3ρα ἀνίσως καί δέν λανθά-
νωμαι καί ἐγώ · ἡ ἀφεντ1 σου συντυχαίνεις πολλά καλά εἶπε τό ἴτζογλάνι·
μόνον δώσε με τά νά φάγω, καί νά κινήσω ὀγλίγορα, ὅτι ἔχω κ῎νοῦν νά
φθάσω ἐκεῖ τό βράδυ.
//ὁ παπᾶς τόν ἐπροσκάλεσε νά ὑπάγουν νά γευματίσουν μαζῆ, αὐτό δέν
τό ἐδέχθη, τέλος πάντων βιάζωντάς τον μέ τά παρακαλέματα, ἕςερξε καί
τόν ἐπῆρεν ὁ παπᾶς μετά πάσας χαρᾶς νά τόν ὑπάγῃ εἰς τό σπῆτι του διά
νά γευματίσῃ, καί νά τόν ἐξετάσῃ διά τόν Δόν Κισσότη, καί ταῖς ἀνδραγα-
θίαις του· ὁ Καῤῥάσκος εἶπε πρός τήν τερέζαν νά γράψῃ τές ἀποκρίσεις
τῶν γραμμάτων, ἀμή αὐτή δέν ἠθέλησε νά ἀνακατώσῃ εἰς ταῖς ὑποθέσεις
της, ἀλλά ἔςειλε καί ἔκραζε, καί ἐλάλησεν ἕνα ἀνα//γνώςην ὁποῦ εἶχαν
εἰς τό χωρίον τους, καί τόν ἐχάρισε μερικά αὐγά διά τόν κόπον του, καί
τόν ἔϐαλλε καί τῆς ἔγραψε δύω γράμματα, ἕνα εἰς τόν ἄνδραν της, καί ἄλ-
λον εἰς τήν Δουκέσσαν, ὑπαγορεύωντάς τα, ὡς καθώς θέλουν φανῆ ἐδώ
σιμά.1171

231v. Κεφάλαιον να:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν προκοπήν ὁποῦ ἔκαμεν ὁ σάντζιος
εἰς τό ϝγοϐέρνον, καί ἄλλα συμβεϐηκότα περίερ-

γα, καί νόςιμα παμπληθῆ.

Ἐξημέρωσεν [ἐκείν]1172ἡ ἡμέρα ἐκείνης τῆς νυκτός, ὁποῦ ἐπῆγεν ὁ ϝγοϐερ-
νατόρος, καί ἐτριγύρισαν, καί ἐτριγύρισαν εἰς τήν χώραν εἰς τήν ὁποίαν
ὁ ἀρχημάγειρας δέν ἐκοιμήθη τελείως, ἔχουν βεϐυθυσμένους τούς λογι-
σμούς του εἰς τήν εὐμορφίαν τῆς κορασίδος, ὁμοίως καί ὁ ἐπιςάτης ἦτον
ἀσχολημένος ἐις τό νά γράφῃ είς τούς ἀυθεντάδεςτου τά λόγια, καί ἔργα
τοῦ σάντζιου · τέλος πάντων ἐσυκώθη ὁ σιν3ρ ϝγοϐερνατόρος, καί μέ τήν
ἄδειαν //τοῦ ἰατροῦ, τοῦ ἔδωσαν ὀλίγον γλύκυσμα, καί τέσσαρες ςαλαγμα-
τιαῖς νερόν, πρᾶγμα ὁποῦ ὁ σάντζιος τό ἤθελεν ἀλλάξῃ πολλά καλιώτερα
μέ ἕνα κομμάτι ψωμί, ἤ μέ ἕνα τζαμπί ςαφῦλι, ἀμή βλέπωντας πῶς ἔπρεπε

1171El capítulo termina con la señal acostumbrada, dejando seis líneas libres para empezar en
verso el capítulo να. – 1172Τachado por el copista.
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νά τό κάμῃ εζανάγκης, καί ὄχι θεληματικῶς του, τό ἔκαμε μέ μεγάλον πό-
θον τοῦ ςομαχίου του, καταπείθωντάς τόν ὁ ἰατρός, πῶς τά ὀλίγα καί ἐκλε-
κτά φαγητά ζωογονοῦν κ῎πολλά τήν διάνοιαν τό ὁποῖον ἦτον ἐκεῖνο ὁποῦ
ἔπρεπε περισσότερον εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐκυϐερνοῦσαν ϝγοϐέρνα, καί εἶ-
χαν //μεγάλαις ἀξίαις, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον ἐχρειάζουνταν ταῖς δύναμαις
τοῦ σώματος, ἀλλά καί τῆς διανοίας ἀλλά καί τοῦ νοός · μέ αὐτήν τήν κα-
λήν σοφιςικήν ὁ σάντζιος ἐπέθνησκεν σχεδόν ἀπό τήν πεῖναν, καί κάθε
ὥραν ἐϐλασφημοῦσεν εἰς τόν ἑαυτόν του τό ϝγοϐέρνον, καί ὅποιος τοῦτο
εἶχε δώσει. ἀμή μέ ὅλον ὁποῦ ἐπερνοῦσεν, ἐκάθησεν ἐκείνην τήν ἡμέραν
νά κρίνῃ, καί Ὁ πρῶτος ὁποῦ εὐγῆκεν ἔμπροσθέν του, ἦτον ἕνας ξένος
ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος τόν ἔκαμεν αὐτήν τήν ἐρῶτησιν.
//Εἰς ἕνα Βασίλειον εὑρίσκεται ἕνας ποταμός, καί ἐπάνω εἰς αὐτόν τόν πο-
ταμόν εἶναι φτ5σμένον ἕνα γεφύρι, εἰς τήν ἄκρην τοῦ ὁποίου εἶναι μία
κρεμαςαρ1, καί σιμά εἰς αὐτήν εἶναι ἕνα σπῆτι, εἰς τό ὁποῖον κάθονται τέσ-
σερες κριταί ὁποῦ κρίνουν τόν νόμον ὁποῦ ἔϐαλεν ὁ ἀφέντης τοῦ ποταμοῦ
τοῦ γεφυρίου, καί τοῦ Βασιλείου, ὁ ὁποῖος νόμος ἦτον τοιούτης λογῆς.
Ἀνίσως καί ἐπερνοῦσα τινάς ἀπό ἐκεῖνο τό γεφύρι, ἔπρεπε πρῶτον νά
ὠμώσῃ πόθεν εἴρχουνταν καί //ποῦ ἐπήγαινεν; καί διά τί ὑπόθεσιν ἐπήγαι-
νεν; καί ἄν αὐτός ἤθελεν εἰπῇ τήν ἀλήθειαν, τόν ἄφηναν καί ἐπερνοῦσε,
εἰδέ καί ἔλεγε ψεύματα τόν ἐκρεμνοῦσαν εἰς ἐκεῖναις ταῖς κρεμαςταρ5ῖς
· ἐπερνοῦσαν λοιπόν πολλοί ἄνθρωποι τούς ὁποίους οἱ κριταί τούς ἔϐα-
ναν, καί ὤμοναν, καί ἀπό τόν ὅρκον ὁποῦ ἔκαμναν ἐγνώριζαν πῶς ἔλεγαν
τήν ἀλήθειαν, καί τούς ἄφιναν καί ἐπερνοῦσαν, καί κατά τύχην ἐπέρασεν
ἕνας ἄνθρωπος τόν ὁποῖον βάνωντάς τον νά κάμῃ τόν συνηθισμένον ὅρ-
κον, ὤμωσε καί εἶπε
πῶς μέ τόν ὅρκον ὁποῦ ἔκαμεν, ἐπήγαινε νά ἀποθάνῃ εἰς ἐκεῖναις ταῖς κρε- 232r.
μαςαρ5ῖς, καί ὄχι διά κᾀμμίαν ἄλλην ὑπόθεσιν· οἱ κριταί ἐςοχάσθηκαν τόν
ὄρκον ὁποῦ ἔκαμεν, καί εἶπαν ἄν ἡμεῖς ἀφήσωμεν αὐτόν τόν ἄνον̅ νά πε-
ράσῃ θέλει ψευματίσει εἰς τόν ὅρκον ὁποῦ ἔκαμεν, καί κατά τούς νόμους
πρέπει νά ἀποθάνῃ · ἀπό τό ἄλλο μέρος πάλιν ἄν ἡμεῖς τόν κρεμάσωμεν,
αὐτός //ὤμωσεν πῶς διά αὐτό καί μόνον πηγαίνει, καί ὠμώνωντας τήν ἀλή-
θειαν, πρέπει νά τόν ἐλευθερώσωμεν κ῎ τόν νόμον · οἱ κριταί ςέκοντας ἀμ-
φίϐολοι καί ὕποπτοι εἰς αὐτό τό πρᾶγμα καί μέ ἔςειλαν νά ἐρωτήσω τήν
ἀφεντ1 σου τί πρέπει νά τόν κάμουν αὐτόν τόν ἄνθρωπον, ὅτι ἤκουσαν
τήν ὀξείαν καί μεγάλην ἀγχίνοιαν τῆς ἀφεντ1 σας, προς τόν ὁποῖον εὐθύς
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος · αὐτοί οἱ σινιόροι κριταί ἠμποροῦσαν νά κάμουν ἀλ-
λέως, καί νά μήν σέ στείλουν ἐδώ νά ἐρωτήσῃς ἐμένα ὅ//τι ἐγώ μετέχω πε-
ρισσότερον ἀπό τό ἄλογον, παρά ἀπό τό λογικόν, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο εἰπές
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μέ ἄλλην μίαν φοράν τήν ὑπόθεσιν, ὅτι ἴσως καί νά τό ἐπιτύχω. ὁ ξένος
ἐκεῖνος, τοῦ τήν εἶπεν δύω καί τρεῖς φοραῖς τήν [ὑπόθεσιν]1173ἐρώτησιν,
καί ὁ σάντζιος τοῦ εἶπεν, ἐγώ κατά τόν σκοπόν μου θέλω φανερώσει αὐ-
τήν τήν ὑπόθεσιν εἰς δύω λόγια, καί θέλω εἰπῇ τοιούτης λογῆς · αὐτός ὁ
ἄνθρωπος ὠμόνει πῶς πηγαίνει νά κρεμασθῇ εἰς ἐκείνην τήν κρεμαςερίαν,
ἄν γίνῃ αὐτό γίνεται καί ὁ ὅρκος του ἀληθές, καί κατά //τόν νόμον πρέπει
νά ἐλευθερωθῇ καί νά περάσῃ τό γεφύρι, καί ἄν δέν τό κρεμάσουν μένει ὁ
ὅρκος ψευδής, καί κ῎τόν ἴδιον νόμον πρέπει νά τόν κρεμάσουν.
Κατά ἀλήθειαν ἔτζι εἶναι ὡς καθώς λέγει ὁ σιν3ρ ϝγοϐερνατόρος, εἶπεν
ὁ ξένος, καί εἰς αὐτήν τήν ἀπόφασιν οὐδείς λόγος · ἐγώ λέγω λοιπόν, λέ-
γει ὁ σάντζιος πῶς τό μέρος ἐκείνου του ἀνθρώπου ὁποῦ ὤμωσε τήν ἀλή-
θειαν νά τόν ἀφήσουν νά ἀπεράσῃ, καί ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπε ψεύματα νά τόν
κρεμάσουν, καί τοιούτης λογῆς θέλει πληρωθῇ ὁ //νόμος · καλά σιν3ρε
ϝγοϐερνατόρε πῶς ἀνίσως καί τό κάμουν αὐτό εἶπεν ὁ ξένος, κάμνει χρεία
νά χωρήσουν τόν ἄνθρωπον αὐτόν εἰς δύω μέρη εἰς ἀληθῆ, καί ψευδῆ,
καί ἄν χωρισθῇ ἐξάπαντῶς ἀποθαίνει, καί δέν θέλει πληρωθῆ κᾀνένα ἀπό
ἐκεῖνα[ἀπό ἐκεῖνα]1174ὁποῦ ἀπαιτεῖ ὁ νόμος, τά ὁποῖα εἶναι ἀνάγκη νά
πληρωθοῦν · ἄκουσε σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, αὐτός ὁ διαϐάτης ὁποῦ
λέγεις θέλει εἶναι ἕξω φρενῶν καί γαΐδαρος ὁποῦ ἀγαπᾶ περισσότερον νά
ἀποθάνῃ, παρά νά ζήσῃ, καί νά ἀπεράσῃ //τόν ποταμόν, ὅτι ἄν ἡ ἀλήθεια
φανερώνῃ τό ψεῦμα τόν καταδικάζει καί ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι ἐμένα μέ
φαίνεται νά εἰπῇς τούς κριτάς ὁποῦ σέ ἔστειλαν ἐδώ νά τόν ἀφήσουν αὐ-
τόν νά ἀπεράσῃ ἐπειδή καί εἶναι ἀμφίϐολον τό πρᾶγμα, καί εἶναι πάντοτε
ἀξιέπαινον τό νά κάμῃ τινάς καλόν παρά κακόν, καί αὐτό μή θαῤῥεῖς πῶς
τό λέγω ἀφ’ἑαυτοῦ μου, ὅτι ἐνθυμήθηκε μίαν ἀπό ταῖς πολ-

232v. λλαῖς ἑρμηνέιαις ὁποῦ μέ ἔδωσεν ὁ καϐαλλ2ρης μου ὁ Δόν Κισσότης, ὅταν
ἤθελε νά ἔλθῃ εἰς αὐτό τό ϝκοϐέρνον, ἡ ὁποῖα εἶναι, ὅταν ἡ κρίσις εἶναι
ἀμφίϐολη, νά ἀποϐλέπω περισσότερον εἰς τήν εὐσπλαχνίαν, παρά εἰς τήν
σκληρότητα · ἔτζι εἶναι ἀποκρίθη ὁ ἐπιςάτης, καί λογιάζω πῶς ὁ ἴδιος λυ-
κοῦργος ὁποῦ ἔδωσε τούς νόμους εἰς τούς λακεδαιμονίους, δέν ἠμποροῦσε
νά προφέρῃ καλιώτερην ἀπόφασιν ἀπό αὐτήν //ὁποῦ ἔδωσεν ὁ σάντζιος,
καί κ῎τό παρόν ἄς ἀφήσουν τόν σιν3ρην ϝγοϐερνατόρον εἰς εἰρήνην ὅτι εἶ-
ναι καιρός νά φάγῃ · αὐτό ἤθελα καί ἐγώ εἶπεν ὁ σάντζιος ἄς μέ δώσουν νά
φάγω, καί ὕςερον ἄς μέ εἰποῦν χίλιαις ὑποθέσεις ἀμφίϐολαις, ὅτι ἐγώ θέλω
ταῖς λύσει ὅλαις· ὁ ἐπιςάτης ἐςάθη εἰς τόν λόγον του ἔχωντας διά ἔλεγχον
τῆς συνειδήσεως τό νά κάμῃ νά ἀποθάνῃ ἀπό τήν πεῖναν ἐκεῖνος ὁ κα-

1173Tachadura por error. – 1174Repetido.

444



Lectura del manuscrito

λός ϝγοϐερνατόρος, καί τό περισσότερον ὁποῦ εἶχε κ῎νοῦν νά τόν εὐγάλῃ
ἐκείνην τήν βραδυάν ἀπό τό //γκοϐέρνο κάμωντάς τον τό ὑςερινόν περι-
γέλοιον, ὁποῦ εἶχε προςαγήν νά τοῦ κάμῃ · τρώγωντας λοιπόν ἐκείνην τήν
ἡμέραν ἐναντίον εἰς τούς κανόνας καί ἀφορισμούς τοῦ ἰατροῦ τήν πρώτην
φοράν ἔφθασε τήν ὥραν ὁποῦ ἐσυκώνουνταν τό τραπέζι ἕνας γραμματο-
κομιςής μέ ἕνα γράμμα τοῦ Δόν Κισσότου εἰς τόν ϝγοϐερνατόρον · ὁ σάν-
τζιος εἶπεν εἰς τόν γραμματικόν νά τό διαϐάσῃ αὐτός πρῶτον μοναχός του,
καί ἄν δέν εἶχε κᾀνένα μυςικόν, νά τό διαϐάσῃ φανερά · τό ἔκαμεν //αὐτό ὁ
γραμματικός, καί βλέπωντας πῶς δέν ἔγραφε κᾀνένα μυςικόν εἶπεν, αὐτό
τό γράμμα ἠμπορεῖ νά διαϐασθῇ παῤῥησία νά τό ἀκούσῃ κάθε ἕνας, ὅτι
ἐκεῖνα ὅπου γράφει ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης, εἶναι ἄξια νά τυπωθοῦν, καί
νά γραφθοῦν μέ χρυσσά γράμματα.1175

Ἐπιστολή τοῦ Δόν Κισσότου τῆς μαντζίας πρός τόν σάντιον
πάντζαν, τόν ϝγοϐερνατόρον τῆς νήσου Βαρατα-

ρίας
//Ὅταν ἐγώ ἐκαρτεροῦσα νά μάθω τά νέα μαντάτα τῆς ἀμελείας σου καί
τρέλλας, ἤκουσα τήν φρονιμάδαν σου καί γνῶσιν σου, διά τό ὁποῖον εὐχα-
ρίςησα κ῎ πολλά τόν οὐρανόν ὁποῦ ὑψώνει τούς πτωχούς, καί τούς κάμνει
ἀνθρώπους μεγάλους, καί τούς τρελλούς τούς κάμνει φρονίμους, καί γνω-
ςικούς· μέ λέγουν πῶς ἐσύ κυϐερνᾶς πολλά καλά, καί εἶσαι πολλά ταπει-
νός, ἀμή πρέπει νά ἠζεύρῃς σάντζιε πῶς πολλαῖς φοραῖς τυχαίνει καί εἶναι
ἀναγκαῖον διά τήν ἐζουσίαν τοῦ ὀφφικίου νά κάμῃ τινάς ἐναντίον εἰς τήν
ταπεί//νωσιν τῆς καρδίας του, διότι ἡ ςολή τῶν μεγάλων ἀνθρώπων, πρέ-
πει νά εἶναι ὡς καθώς ἀπαιτεῖ τό ὀφφι-
κιόν τους, καί ὄχι νά κλείνουν εἰς τήν ταπείνωσην τῆς πολιτείας τους · ἐν- 233r.
δύσου πολλά καλά φορέματα, δέν σέ λέγω νά φορῇς ςολίδια μικρῶν παι-
δίων, μήτε νά φορέσῃς φορέματα σολδάτων ὤντας κριτής, ἀλλά νά ἔχῃς
τιμημένα φορέματα ὡς καθώς τό ἀπαιτεῖ τό ὀφφεικιόν σου νά εἶσαι πα-
ςρικός διά σέ ἀγαπᾶ τό ὑπήκοόν σου, καί ἀνάμεσα εἰς τά ἄλλα πράγματα
νά κάμῃ δύω, τό ἕνα νά εἶ//σαι εὐπροσήγορος μέ ὅλους, τό ὁποῖον σέ τό
εἶπα ἄλλην μία φοράν, καί τό ἄλλο νά πάσχῃς νά εἶναι εὐθυνία εἰς τόν τό-
πον σου, ὅτι δέν εἶναι πρᾶγμα νά πικραίνῃ περισσότερον τόν πτοχολογίαν
ὡσάν τήν πεῖναν, καί ἀκρίϐειαν · μήν κάμνεις πολλαῖς ἐζορίαις, καί ἄν ταῖς
κάμνῃς πάσχηζε νά εἶναι δίκαιαις, καί τό περισσότερον νά φυλάτζωνται,
ὅτι ἄν δέν φυλάτζωνται ἐννοεῖται πῶς ὁ αὐθέντης ὁποῦ ταῖς ἔκαμνεν δέν

1175Punto y aparte y dos líneas libres antes del comienzo de la carta.
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εἶχε δύναμιν νά ταῖς κάμῃ νά τυρηθοῦν, καί οἱ νόμοι ὁποῦ φο//βερίζουν,
καί δέν τυροῦνται εἶναι ὡσάν τό ξύλον ὁποῦ πίπτει μέσα εἰς τόν ποταμόν,
καί εἰς τήν ἀρχήν ξυπάζει ταῖς καραϐίδαις,1176 καί ὕστερον ἀγάλ5 ἀγάλ5
τό καϐαλλικεύουν, νά ἀγαπᾶς ταῖς ἀρεταῖς καί νά μισᾶς τά ἐγκλήματα, νά
μήν εἶσαι πάντα αὐςηρός μήτε πάντοτε κ῎πολλά εὔκλητος, ἀλλά νά εἶσαι
μέτριος, νά ἐγνοιάζεσαι τήν φυλακήν, τά κασαπία, καί τούς φόρους, ὅτι
τό πρόσωπον τοῦ γγοϐερνατόρου εἰς τοιούτους εἶναι πολλά ἀναγκαῖον·
εἰς τοιούτους τόπους παρηγόρα τούς φυλακομένους, καί κα//ταδίκους, νά
εἶσαι φοϐερός εἰς τούς μακελάρηδες ὅτι τότε δίδουν τό δίκαον1177, καί ἰσά-
ζουν τό ζάθμι, καί τά ζύγια · τό ἴδιον νά κάμῃς καί εἰς τόν φόρον, εἰς ἐκεί-
νους ὁποῦ πουλοῦν, κοίταξε νά φυλάττῃς τόν νόμον, καί διάϐαζε τάς νου-
θεσίας, καί παραινέσεις ὁποῦ σέ ἔδοσα γραμμέναις, καί θέλεις ἰδῆ πῶς
θέλεις εὕρῃ μίαν μεγαλοτάτην βοήθειαν ἀπό αὐτά ὁποῦ νά σέ βοηθῇ νά
ὑποφέρῃς τούς κόπους, καί δυσκολίαις ὁποῦ καθημερινῶς ἔχουν οἱ ϝγο-
βερνατόροι · δούλευσε πιςά τούς αὐθεντάδες σου, καί //φανοῦ εὐχάριςος
ὅτι ἡ εὐχαριςία εἶναι θυγατέρα τῆς ὑπερηφανίας, ὁποῦ εἶναι μία ἀπό ταῖς
μεγάλήτεραις ἁμαρτίαις · ἡ σιν3ρα Δουκέσσα ἔςειλεν ἕναν ἄνθρωπον ἐπί
τούτου εἰς τήν γυναῖκαν σου τήν τερέζαν ὁμοῦ μέ τό ῥοῦχον ὁποῦ ἄφησες
ἐδώ νά τήν στείλλω · καί πρός τούτοις τήν ἔςειλε καί ἡΔουκέσσα ἕνα δῶρον
· ἐγώ ἐκακοπέρασα ἐτούταις ταῖς ἡμέραις μέ τό νά ἐσυνέϐη ἕνα πρᾶγμα μέ
κάποιαις γάταις, καί μέ ὅλον τοῦτο δέν ἔπαθα κᾀνένα κακόν, ὅτι ἀγκαλά
καί νά εἶναι γοητευταί ὁποῦ μέ// καταφρονοῦν, ὅμως εὑρίσκονται μερικοί
ὁποῦ μέ διαφεντεύουν · ϝράψε μέ διά τόν ἐπιςάτην ὁποῦ

233v. εἶναι μαζῆ σου, ἄν εἶναι αὐτός ἡ τριφάλδη ὡς καθώς ἐσύ εἶχες ἀμφιϐολίαν
εἰς αὐτόν, καί γράφεμε συχνά, ἐπειδή καί εἶναι ὀλίγον διάςημο, ἀγκαλά
καί ἐγώ ἔχω κ῎νοῦν νά ἀφήσω ὀγλίγωρα αὐτήν τήν ὀκνηράν ζωήν, ὅτι
ἐγώ δέν ἐγεννήθηκα νά ζῶ τοιούτης λογῆς · μέ εἶπεν μίαν ὑπόθεσιν διά
τήν ὁποίαν ἐγώ πιςεύω πῶς θέλομεν χαλάσει τήν φιλίαν μέ αὐτούς τούς
Δούκιδες, ἀγκαλά καί ἐγώ διά αὐτό δέν ἀγνοιάζομεν τελείως, διότι τέλος
πάντων πρέ//πει νά κάμω περισσότερον τά τοῦ ἐπαγγέλματός μου παρά
τήν θέλησίν τους, καί κατά τό κοινόν λόγον ὁποῦ λέγει, ἔτζη μέν φίλος ὁ
πλάτων, ἀλλ’ἡ τῆς ἀληθείας ὑπάρχει μεγίςην φιλίαν · αὐτό σέ τό γράφω
ἑλληνικά διότι πιςεύω πῶς ἔμαθες ἀφ’οὗ ἔγινες ϝγοϐερνατόρος, ταῦτα καί
ὑγίαινε.1178

ὁ σος φίλος Δόν Κισσότης τῆς Μαντζίας

1176Según la fábula de Esopo y las ranas. Edición de Francisco Rico, p.942 – 1177Sic. –
1178Respetamos los puntos y aparte y las líneas libres que deja el escriba.
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// ὁ σάντζιος ἐςάθη μέ προσοχήν καί ἄκουσε τό γράμμα, τό ὁποῖον τούς
ἐφάνη εἰς ὅλους ἀρεςόν, καί παρευθύς ὁ σάντζιος ἐσυκώθη ἀπό τό τρα-
πέζι, καί ἔκραζε τόν ϝραμματικόν του, καί ἐσφαλίσθη μέ αὐτόν εἰς μίαν
κάμεραν, καί ἔγραψε παρευθύς τήν ἀπόκρισιν τοῦ ϝράμματος, ὑπαγορεύ-
ωντας αὐτός.

Ἐπιςολή τοῦ σάντζιου πάντζα πρός τόν Δόν Κισσότην
τῆς μαντζίας

//ἡ ἀσχολία τῶν ὑποθέσεών μου εἶναι τόσον μεγάλη, ὁποῦ δέν ἔχω καιρόν
νά ξίσω τό κεφάλι μου, μήτε νά κόψω τά ὀνύχιά μου · αὐτό τό λέγω σιν3ρε
μου διά νά μήν θαυμάζεσαι ἡ ἀφεντ1 σου πῶς δέν σέ ἔγραψα ἕως τώρα τί
λογῆς κυϐερνοῦμεν εἰς αὐτό τό ϝγοϐέρνο εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκομαι μέ πε-
ρισσοτέραν πεῖναν, παρά ὁπόταν ἐπεριπατοῦσα μέ τήν ἀφεντ1 σου εἰς τά
δάση καί εἰς ταῖς ἐρημίαις · μέ ἔγραψεν ὁ Δοῦκας ὁ σιν3ρης μου ταῖς ἐπε-
ραμέναις δίδοντάς με εἴδησιν πῶς εἶχαν ἔμπῃ εἰς αὐτό τό νησί //τέσσαρες
κατάσκοποι διά νά μέ σκοτώσουν, καί ἐγώ ἕως τώρα δέν εὗρα κᾀνένα ἄλ-
λον παρά ἕναν κάποιον ἰατρόν ὀνομαζόμενος πέτρος ῥέζιος ἀπό τήν τη-
ραντηνφόραν ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς αὐτήν τήν χώραν μισθοτός διά νά
σκοτώνῃ τούς ϝγοϐερνατόρους ὁποῦ ἔρχονται. εἰδές ἡ ἀφεντ1 σου ἄν δέν
εἶναι ὄνομα ὁποῦ νά μήν φοϐᾶται τινάς, νά μήν ἀποθάνῃ ἀπό τά χέρια του·
αὐτός ὁ ἰατρός λέγει πῶς δέν ἠζεύρει νά ἰατρεύσῃ ταῖς ἀσθαίνιαις ὅταν εἶ-
ναι παρόν, ἀλλά ταῖς προϐλέπει, καί κάμνει τά προφιλακτικά διά νά μήν//
ἔλθουν, καί τά ἰατρικά ὁποῦ μεταχειρίζεται εἶναι δίαιτα, καί ἀρχιδίαιτα,
καί δεκαπέντε χιλιάδες καντάρια ψόφον τῆς πεῖνας · δίδει διά καθάρσια
τήν νηςίαν, καί διά κορδιάλε τό νά μήν φάγῃ τινάς τελείως, διά νά δυνα-
μωτικόν δίδει τήν ὅρασιν μόνον πρός τά φαγητά, καί ὄχι τήν γεῦσιν· καί
ὅταν θελήσῃ νά δώσῃ νά φάγῃ χορταςικά ὁ ϝγοϐερνατόρος, δέν τοῦ δίδει
νά φάγῃ παράνω από τέσσερα κουφέτα, ὁποῦ ἄμπο-
τες νά δώσῃ ὁ θεός νά γένῃ τέσσαρες χιλιάδες κομμάτ5 αὐτός, καί τά ἰα- 234r.
τρικά του· τέλος πάντων αὐτός θέλει νά μέ κάμῃ νά ἀποθάνω ἀπό τήν
πεῖναν, καί ἐγώ σκάνω ἀπό τήν [ἀδυναμίαν]1179ἀδημονίαν μου, ἐπειδή καί
ἐγώ ἐλόγιαζα νά ἔλθω εἰς αὐτό τό ϝγοϐέρνο, διά νά τρώγω καλά, καί νά
πίνω καλά, καί τώρα βλέπω πῶς κάμω νηςεῖαις, ὡσάν νά εἴμουν ἐρημήτης,
καί ἀσκητής, μέ τό νά μήν ταῖς κάμνω ἐξ // ἰδίας μου προαιρέσεως, λογιάζω
πῶς εἰς τό τέλος ἔχει νά μέ πάρῃ ὁ Διάϐολος · ἕως τώρα δέν ἠμπόρεσα νά
ἀποκτίσω τίποτα, καί δέν ἠμπορῶ νά καταλάϐω τί εἶναι τό αἴτιον, διότι
ὅταν εἴμουν αὐτοῦ, μέ ἔλεγαν πῶς οἱ ϝγοϐερνατόροι ὅταν πηγαίνουν νε-

1179Tachadura por error.
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ωςί εἰς τά γγοϐέρνατους, πρίν νά ἔμπουν μέσα εἰς τήν χώραν, τούς δίδουν
οἱ ἐντόπιοι περισσά ἄσπρα, καί ἐγώ ἕως τώρα δέν εἶδα τίποτα νά μέ δώ-
σουν · ἐχθές τό βράδυ εὐγῆκα νά γυρίσω εἰς τήν χώραν, καί ἀπάντησα μίαν
κορασίδαν ἐνδυμένην μέ φορέμα //τα ἀνδρίκια, παρομοίως καί τόν ἀδελ-
φόν της ἐνδυμένον μέ φορέματα γυναίκια, ὁ ἀρχιμάγειρός μου ἀγάπησε
τήν κορασίδα, καί γυρεύει νά τήν πάρῃ διά γυναῖκά του, καί ἐγώ ἐσυλλογί-
σθηκα νά πάρω γαμβρόν τό παλικάρι διά τήν κόρην μου, σήμερον θέλομεν
συντύχει μέ τόν πατέρα του, καί θέλομεν ἰδῇ τί μᾶς ἀποκρίνεται · ἐγώ πε-
ριπατῶ εἰς τούς φόρους ὡς καθώς μέ ἐσυμβούλευσες ἡ ἀφεντ1 σου, καί
ἐχθές ἀπάντησα μίαν γυναῖκαν ὁποῦ ἐπουλοῦσε λεπτόκαρα νοπά, μέσα
εἰς τά ὁποῖα εἶχεν ἀνακατώσει παλαιά, // καί χαλασμένα, τά λεπτόκαρά
της τά ἐμοίρασα εἰς τά παιδία τοῦ σχολείου, καί αὐτήν τήν ἐκαταδίκασα
νά μήν περιπατήσῃ δέκα ἡμέραις καί πέντε μέσα εἰς τόν φόρον νά πουλήσῃ
τίποτα, μήτε νά ἀγοράσῃ · Διά τήν σιν3ραν Δουκέσσαν ὁποῦ μέ γράφεις
ἡ ἀφεντ1 σου πῶς ἔςειλε τά γράμματα, καί τά δῶρα εἰς τήν γυναῖκαν μου
τήν τερέζαν, τήν εὐχαριςώ κ῎πολλά, καί θέλω πασχίσει νά φανῶ πολλά
εὐχάριςος, καί παρακαλῶ τήν ἀφεντ1 σου νά φιλήσῃς ἐκ μέρους μου τά
χέρ5 της · δέν ἀγαποῦσα νά μαλώσῃς ἡ ἀφεντ1 σου //μέ τήν μεγαλειό-
τητά της, διότι ἄν χαλάσῃς ἡ ἀφεντ1 σου τήν φιλίαν, εἶναι πρᾶγμα φα-
νερόν πῶς θέλει εἶσθαι ζημία ἐδική μου, καί ἐπειδή καί ἡ ἀφεντ1 σου μέ
συμβουλεύεις νά εἶμαι εὐχάριςος, δέν πρέπει οὔτε ἡ ἀφεντ1 σου νά εἴσαι
ἀχάριςος εἰς ἐκείνους ὁποῦ σέ ἔκαμαν τόσαις χάριταις, καί σέ ἐτίμησαν τό-
σον ὑπερϐολικά εἰς τό καςέλι τους · Διά τό συμβεϐηκός τῶν γατῶν ὁποῦ μέ
γράφεις, ἐγώ ὑπολαμβάνω πῶς θέλει νά εἶναι κᾀνένα ἀπό τά περιγέλοια
ὁποῦ συνηθίζουν νά κάμνουν οἱ κακότεροι γοητευταί, ὅμως //ὅταν ἀντα-
μωθοῦμεν μαζή, τότε θέλεις μέ τό διηγηθῆ · ἀνίσως καί ἡ γυναῖκα μου ἡ
τερέζα πάντζα μέ ἀποκριθῆ εἰς τό γράμμα, παρακαλῶ τήν ἀφεντ1 σου νά
μέ ςείλῃς τήν ἀπόκρισιν, ὅτι ἔχω μεγάλην ἐπιθυμίαν νά μάθω πῶς περνοῦν
εἰς τό σπῆτι μου, ταῦτα καί ὁ θεός νά σέ γλυτώνῃ ἀπό αὐτούς κακοτρό-
πους γοητευτές, καί ἐμένα νά μέ εὐγάλῃ ὑγιῆ ἀπό τά χέρια τοῦ ἰατροῦ τοῦ
πέτρου ῥέτζιου.

τῆς εὐγενείας της Δοῦλος
Σάντζιος πάντζας ϝγοϐερνατόρος

234v. Ὁ ϝραμματικός ἐϐούλλωσε τό ϝρᾶμμα, καί ἐκίνησεν εὐθύς τόν γραμματο-
κομιςήν, καί ὕςερα ἐμαζώχθηκαν ὅλοι οἱ περιγελαςαί τοῦ σάντζιου εἰς ἕνα
μέρος, καί ἐσυμβουλεύθηκαν ἀναμεταξύ τους, μέ τί τρόπον νά κάμουν νά
τόν διώξουν ἀπό τό ϝγοϐέρνον · ὁ σάντζιος ἐπέρασεν ἐκείνην τήν νῦκτα
δίδωντας μερικαῖς προςαγαῖς ἀναγκαῖας εἰς τό ϝγοϐέρνον.
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//Ἐν πρῶτοις ἐπρόςαξε νά μήν περιπατοῦν εἰς τούς φόρους μετραπάζιδες
εἰς τά φαγισερά πράγματα, νά ἀφίνουν νά ἔρχωνται κρασία ἀπό κάθε μέ-
ρος, μέ τοιαύτην προςαγήν ὅμως, ὅτι νά λέγουν τόν τόπον ἀπό τόν ὁποῖον
τά φέρνουν διά νά διορίζεται ἡ τιμή του κατά τήν φήμην του, καί κατά τήν
καλοσύνην του, καί ὅποιος τό ἀνακατώσει μέ νερόν, ἤ ἀλλάξῃ τό ὄνομά
του, νά χάνῃ τήν ζωήν του, ἔκαμε μετρίαν τήν τιμήν τοῦ κάθε πράγματος,
μάλιςα τῶν παπουτζίων, καί τῶν ὑποδήματων, μέ τό νά //ἐφάνηκαν πολλά
ἀκριϐά · ἐδιόρησε μεγαλώταταις τιμωρίαις εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἤθελαν τρα-
γῳδίσῃ τραγούδια ἀσελγῆ, καί ἀσύςατα μέ τήν ἡμέραν, μήτε τήν νύκταν
· ἐδιόρησε πῶς κᾀνένας τυφλός νά μήν τραγουδῇ διά ζίχου θαύματα, ἀνί-
σως καί δέν εἶναι μέ καλαῖς μαρτυρίαις πῶς εἶναι ἀληθινά, με τό νά τοῦ
ἐφάνηκαν, πῶς τά περισσότερα ὁποῦ τραγουδοῦν οἱ ἀόμματοι, εἶναι πε-
πλασμένα, καί εἰς ἀτιμίαν τῶν ἀληθινῶν · ἔκαμεν ἕναν ἀπό τούς πτωχούς
ὡσάν ἐπιςάτην// ἀπάνω εἰς τούς ζητ1νους διά νά τούς ἐξετάσῃ ἄν ἦτον
τοιαύτοι διότι πολλόι ἐκαμώνουνταν πῶς νά εἶναι χωλοί, καί κουτζοί, οἱ
ὁποῖοι ἦτον φανεροί κλέπται καί μεθυςάι · εἰς κοντολογίαν αὐτός ἐδιώρισε
πράγματα τόσον καλά, καί ἀναγκαῖα, ὁποῦ φυλάτζονται ἕως τήν σήμεραν,
καί τα ὀνομάζουν τά διατάγματα τοῦ μεγάλου ϝγοϐερνατόρου σάντζιου
πάντζα.1180

Κεφάλαιον νϐ:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται τό συμβεϐηκός τῆς ματρό-
νας

Διηγεῖται ὁ σίδ ἀχμέτης, πῶς ἀφ’οὗ ὁ Δόν Κισσότης ἰατρεῦθη ἀπό τά τζου-
κρανίσματα, τοῦ ἐφάνη πῶς ἡ ζωή ὁποῦ ἔκαμνεν εἰς ἐκεῖνο τό Καςέλι νά
ἦτον ἐναντία εἰς τό ἐπάγγελμα τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, καί ἐσυλλο-
γίσθη νά ζητήσῃ ἄδειαν ἀπό τούς Δούκιδες, διά νά ὑπάγῃ εἰς τήν σαραγό-
τζαν εἰς τήν ὁποῖαν ἐγίνουνταν κάποιαι πανηγύρεις, καί εἶχε κ῎ νοῦν νά
νικήσῃ τό σκοντάρι ὁποῦ εἶχαν //συνήθειαν νά δίδουν εἰς ἐκείνους ὁποῦ
νικοῦν · καί εὑρισκόμενος μίαν ἡμέραν εἰς τό τραπέζη μέ
τούς Δούκιδες, καί ἀρχινῶντας νά τούς φανερώσῃ τόν σκοπόν του, καί 235r.
νά [τούς δώσῃ ἄδειαν1181] ζητήσουν ἄδειαν · ἐμβῆκαν εὐθύς ἀπό τήν πόρ-
ταν τῆς σάλας δύω γυναῖκες ἐνδυμέναις μέ μαῦρα ἀπό τήν κεφαλήν ἕως

1180El capítulo termina a media página 234 verso y empieza el siguiente. – 1181Error y tachadura.
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εἰς τά ποδάρια, καί ἡ μία ἀπό αὐταῖς ἐπῆγε καί ἐγονάτισεν ἔμπροσθεν εἰς
τούς πόδας τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἄρχησε νά κλαίῃ μέ τόσην θερμότητα,
καί νά ἀναςενάζῃ ὁποῦ ἔμειναν// ἐκςατικοί ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ τήν ἔϐλε-
παν, καί τήν ἄκουαν, καί ἀγκαλά καί οἱ Δούκιδες ἄν ἐλογίαζαν πῶς νά
εἶναι κᾀμμία μηχανή τῶν ὑπηρέτῶν τους ὁποῦ νά τήν ἔκαμαν διά περιγέ-
λοιον τοῦ Δόν Κισσότη, μέ ὅλον τοῦτο βλέπωντας τήν θερμότητα, καί τόν
πόνον μέ τόν ὁποῖον ἔκλαιεν ἡ γυναῖκα, αὔξανε ἡ ὑποψία καί ἡ ἀμφιϐολία
ἕως ὁποῦ ἐλυπήθη ὁ Δόν Κισσότης, καί τήν ἐσύκωσεν ἀποκάτω καί τήν
εἶπε νά ξεσκεπάσῃ τό δακρύζον πρόσωπόν της, αὐτή παρευθύς τό ἔκαμε
καί ξεσκε// πάζοντας τό πρόσωπόν της ἐφάνη πῶς ἤτον ἡ Δόνα ῥοδριγέζ,
ἡ ματρόνα τῆς Δουκέσσας καί ἄλλη ἡ μαυροφόρα ἦτον ἡ θυγατέρα της,
ὁποῦ τήν εἶχεν πλανέσει, καί ἀπατήσει ὁ ὑιός τοῦ πλουσίου χοργ1 του
· ἐθαύμασαν ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ τήν ἤζευραν καί περισσότερον ἀπό κάθε
ἕναν οἱ δούκιδες οἱ ὁποῖοι ἀγκαλά καί νά τήν ἤξευραν ἀπό ἄνωθεν καί
ἐξἀρχῆς, ὅμως δέν ἐπίςευαν πῶς ἤθελε φθάσῃ ἡ τρέλλα της ἕως ὅποῦ νά
κάμῃ τοιοῦτον πρᾶγμα · τέλος πάντων ἡ Δόνα ῥοδριγέζ //γυρίζωντας προς
τούς Δοῦκιδες, εἶπεν παρακαλῶ τήν ἀφεντ1 σας νά μέ δώσετε ἄδειαν νά
εἰπῶ τέσσερα λόγια αὐτόν τόν καϐαλλ2ρην, διότι μέ ἄλλον τρόπον δέν ἠμ-
πορῶ νά εὔγω μέ τήν τιμήν ἀπό αὐτόν τόν περιπεπλεγμένον λαϐύρινθον
εἰς τόν ὁποῖον μέ ἔϐαλεν ἡ αὐθάδεια ἑνοῦ κακοῦ χωρ1του, ὁ Δοῦκας εἶπε
πῶς αὐτός τῆς ἔδιδεν ἄδειαν νά εἰπῇ εἰς τόν Δόν Κισσότην ὁτι ἀγαποῦσε
· τότε αὐτή γυρίζωντας τό πρόσωπόν της πρός αὐτόν εἶπεν, εἶναι κάμπο-
σαις ἠμέ//ρας γενναῖε καϐαλλ2ρη ὁποῦ ἐγώ σέ διηγήθηκα τό ἄδικον ὁποῦ
ἔκαμεν ἕνας κακός χωρ1της εἰς τήν ἀκριϐήν μου θυγατέραν, ἡ ὁποῖα εἶναι
αὐτή ἡ κακοῤῥοίζικη καί ἡ ἀφεντ1 σου μέ ὑποσχέθης πῶς θέλεις ὑπερμα-
χήσεις διά λόγου της, καί θέλεις κάμη τήν δικαίαν κρίσιν τοῦ ἀδικήματος
ὁποῦ ἔγινεν εἰς αὐτήν, καί τώρα ἄκουσα πῶς θέλεις νά μισεύσῃ ἀπό αὐτό
τό καςέλι νά ὑπάγῃς νά ἐζετάσῃς τάς τύχας, καί ἀγαποῦσα πριχοῦ νά κι-
νήσῃς ἡ ἀφεντ1 σου νά κάμῃς αὐτόν τόν //κακόν ἄνον̅ νά ὑπανδρευθῇ μέ
τήν θυγατέραν μου κ῎τήν ὑπόσχεσιν ὁποῦ τῆς ἔδωσε πρίν νά συνουσιασθῇ
μέ αὐτήν, καί ἀφ’οὗ ἐσυνουσιασθῇ μέ αὐτήν, ἐπειδή καί τό νά λογιάζῃ τι-
νάς πῶς ὁ αὐθέντης μου ὁ Δοῦκας θέλει νά κάμῃ δικαιοσύνην · αὐτό εἶναι
ὡσάν νά ἐκτύπησε τό κεφάλι του εἰς τόν τεῖ-

235v. χον διά τήν αἰτίαν ὁποῦ κρυφίως σέ εἶπα · ὁ Δόν Κισσότης τήν ἀποκρίθη μέ
μεγάλη σοϐαρότητα καί τῆς εἶπε νά μήν πικραίνεσαι καλή ματρόνα, σφούγ-
γισε τά δάκρυά σου, ἄφησε τούς ἀναςεναγμούς σου ὅτι ἐγώ πέρνω ἀπάνω
μου τήν ὑπανδρίαν, ἤ τήν ἐκδίκησιν τῆς θυγατρᾶς σου εἰς τήν ὁποῖαν ἤθε-
λεν εἶσθαι καλλήτερον νά μήν ἤθελε πιςεύσῃ τάς ὑποσχέσεις τῶν ἐραςῶν,
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αἱ ὁποῖαι ὡς ἐ//πί τό πλεῖςον εἶναι εὔκολαι εἰς τό νά ὑποσχεθοῦν, καί δύ-
σκολαι εἰς τό νά τυρηθοῦν, καί νά ἔμπουν εἰς πράξιν, καί ἔτζι μέ ἄδειαν
τοῦ σιν3ρ Δοῦκα θέλω ὑπάγει τώρα παρευθύς νά εὕρω αὐτό τό κακότρο-
πον παιδίον, καί ἄν δέν ςαθῇ εἰς τήν ὑπόσχεσίν του, ἐγώ θέλω κάμη τήν
πρέπουσαν ἐκδίκησιν, καί θέλω τόν σκοτώσει, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ μεγαλή-
τερος κάνονας τοῦ ἐπαγγέλματός μου νά παιδεύωμεν τούς ὑπερηφάνους,
καί νά συμπαθοῦμεν τούς ταπεινούς · δέν κάμει //χρεῖα νά κάμῃς τόν κό-
πον ἡ ἀφεντ1 σου ἀποκρίθη ὁ Δοῦκας, καί νά ὑπάγῃς νά γυρεύσῃς αὐτόν
τόν χωρ1την, ἀπό τόν ὁποῖον κλαίεται αὐτή ἡ καλή ματρόνα, ὅτι ἐγώ σέ
ὑπόσχομαι πῶς θέλω τόν μηνύσει διά αὐτήν τήν κροσκάλεσιν, καί θέλω τόν
κάμῃ νά ἔλθῃ ἐδώ εἰς τό καςέλι μου, νά δόσῃ τήν ἀπόκρισιν καί θέλω δώσει
καί εἰς τούς δύω σας κάμπον σίγουρον, φυλάτζωντας τά διαταγμένα ὁποῦ
εἶναι συνήθεια καί πρέπει νά φυλάτζωνται εἰς τοιαῦτα κατορθώμα//τα κά-
μνωντας παρομοίως τήν δικαιοσύνην εἰς τόν καθ’ἕναὡς καθώς εἶναι χρεῶ-
ςαι νά τήν κάμνουν ὅλοι οἱ πρέντζιποι ὁποῦ δίδουν κάμπουν εἰς ἐκείνους
ὁποῦ πολεμοῦν διά τό δίκαιον τῆς ἐπιστρατείας · πολλά καλά μέ αὐτήν
τήν ἄδειαν τἠς μεγαλειότητός σου, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἐγώ ἐτούτην τήν
φοράν θέλω ἀφήσει εἰς ἕνα μέρος τήν εὐγένειάν μου, καί θέλω ταπεινωθῇ
καί θέλω γίνῃ ὅμοιος μέ τήν εὐτέλειαν αὐτοῦ τοῦ κακούργου δίδωντάς τον
ἄδειαν //νά ἔλθῃ νά μονομαχήσῃ μέ ἐμένα, καί ἄγ καλά, καί νά εἶμαι ἀπῶν,
καί μακρά, μέ ὅλον τοῦτο τόν προσκαλώ διά τήν ἀτιμίαν ὁποῦ ἔκαμεν εἰς
αὐτήν τήν κακοῤῥοιζικίαν, καί τήν ἔφθειρε, καί ἤ θελει ςαθῇ εἰς τόν λόγον
του, καί εἰς τήν ὑπόσχεσίν σου, ἤ θέλει κάμῃ αὐτό τό ἀνδριομένον χέρι τήν
δικαῖαν ἐκδίκησιν, καί εὐγαίνωντας εὐθύς ἀπό τό χέρι του τό χερόχτι τό
ἔῤῥιψεν εἰς τήν μέσην τῆς σάλας, ὁ Δοῦκας τό ἐπῆρε καί λέγωντας πῶς
ὡς καθώς τοῦ ἐπροεῖπε, ἐδέχουνταν //ἐκείνην τήν προσκάλεσιν ἀντίς διά
τόν χωρ1την, καί πῶς ἔϐανε διορίαν εἰς ἕξη ἡμέραις νά γίνῃ αὐτή ἡ μο-
νομαχία εἰς τήν αὐλήν ἐκείνου τοῦ καςελίου μέ τά διορισμένα ἅρματα τοῦ
καϐαλλ2ρου δηλαδή κοντάρι, σκουτάρι, θώρακα, καί τά ἄλλα ἀναγκαῖα,
ἀμή περισσότερον
ἀπό κάθε ἄλλον κάμη χρεῖα πῶς αὐτή ἡ καλή ματρόνα, καί αὐτό τό κα- 236r.
κόν κορίτζι νά κρεμάσουν τήν δικαιοσύνην τούς εἰς τό χέρι τοῦ σιν3ρ Δόν
Κισσότη, ὅτι ἀλλέως δέν γίνεται τίποτα · ἐγώ θέλω τήν κρεμάσει ἀποκρίθη
ἡ ματρόνα, τό ἴδιον εἶπεν καί ἡ θυγατέρα της · ἀφ’οὗ λοιπόν ἔγινεν αὐτό,
καί ἐσυλλογίσθη ὁ Δοῦκας εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ εἶχε νά κάμῃ, ἡ ματρόνα μέ
τήν θυγατέραν της ἀνε// χώρησαν, ἡ Δουκέσσα ἐπρόςαξε νά μήν ταῖς κρα-
τοῦν πλέον ὡσάν δουλεύτριαῖς της, ἀλλά ὡσάν σιν3ρας τυχεραῖς, ὁποῦ
ἐγύρευαν δικαιοσύνην ἀπό πλανωμένους καϐαλλ2ρους καί ταῖς ἔδωσαν
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μίαν χῶραν ξεχωριςήν, καί ταῖς ὑπηρετοῦσαν ὡσάν ξέναις, καί ἐθαύμαζαν
ᾑ ἄλλαις δουλεύτριαις, μήν ἡζεύρωντας τί τέλος εἶχε νά λάϐῃ ἡ τρέλλα τῆς
δόνας ῥοδριγέζ, καί τῆς θυγατρός τῆς · εὑρισκόμενος εἰς αὐτό ἐμπῆκε μέσα
εἰς αὐτό τό ἵτζόγλάνι ὁποῦ εἶχεν ὑπάγει εἰς τήν// ϝυναῖκα τοῦ σάντζιου τό
ὁποῖον βλέπωντάς τό ἐχάρηκεν κατά πολλά οἱ δούκιδες ἐπιθυμῶντας νά
μάθουν τί τοῦ ἐσυνέϐη εἰς ἐκεῖνο τό ταξίδι, καί ἐρωτῶντας τόν ἀποκρίθη
πῶς δέν ἠμποροῦσε νά τό εἰπῇ παῤῥησία, μήτε ἐν συντομίᾳ, ἀλλά νά τόν
ἀφήσουν ἕως ὁποῦ νά διαϐάσουν τά γράμματα, τά ὁποῖα εὐθύς τοῦς τά
ἔδοσεν καί μετά ταῦτα τούς ἤθελε διηγηθῇ κ῎μόνας ἐκεῖνα ὁποῦ τόν ἐσυ-
νέϐηκαν · πέρνωντας ἡ Δουκέσσα τά γράμματα ἐδιάϐασε ταῖς ἐπανωγρα-
φαῖς τους// ἡ μία ἀπό ταῖς ὁποίαις ἔγραφε τοιούτης λογῆς · δοθείτω τῆς
σιν3ρας μου Δουκέσσας καί τό ἄλλο ἔγραφε δοθείτω τῷ ἀνδρά μου σάν-
τζιῳ πάντζᾳ μεγάλῳ ϝγοϐερνατόρῳ τῆς νήσου Βαραταρίας · ἄνοιξεν εὐθύς
ἡ Δουκέσσα τό γράμμα της, τό ἐδιάϐασε παῤἡσία καί ἔγραφε τοιούτης λο-
γῆς.1182

Ἐπιςολή τῆς τερέσας πάντζας πρός τήν
Δουκέσσαν.

//Ἔλαϐα τό ϝράμμα ὁποῦ μέ ἔςειλες ἡ μεγαλειότητά σου, καί ἐχάρηκα
κ῎πολλά, τά κοράλια ἦτον πολλά καλά, ὁμοίως καί τό φόρεμα ὁποῦ ἔςειλεν
ὁ ἄνδρας μου, τόν ὁποῖον τόν ἔκαμες ϝγοϐερνατόρον, καί τό ἐχάρηκε σχε-
δόν ὅλον τόν χωρίον μας, ἀγκαλά καί δέν τό πιςεύει τινάς μάλιςα ὁ παπᾶς,
καί ὁ μαςρονικολός, ὁ παρπέρης, καί Δοκτόρ καράσκος, ἀμή ἐμέ //να δέν
μέ κόφτει τίποτα, φθάνει νά εἶναι ἀληθινόν ὡς καθώς εἶναι καί ἄς λέγει ὁ
κάθε ἕνας ὅ,τι θέλει, μέ ὅλον ὁποῦ ἄν θέλωμεν νά εἰποῦμεν τήν ἀλήθειαν
πῶς ἄν δέν εἴρχουνταν τό φόρεμα καί τά κοράλια μήτε ἐγώ δέν τό ἐπίςευα,
διότι εἰς αὐτά τά μέρη δέν εὑρίσκεται κᾀνένας ἄν-

236v. θρωπος ὁποῦ νά μήν κρατῇ τόν ἄνδραν μου διά ἕναν διά ἕναν γαΐδαρον,
καί πῶς ἄν αὐτός δέν ἦτον ἄξιος ἔδώ νά κυϐερνήσῃ ἕνα κοπάδι κατζίκια,
θαυμάζονται εἰς τί ἄλλο ϝγοϐέρνο θέλει θέλει φανῆ προκομένος, ὁ θεός
μόνον νά τόν βοηθήσῃ · ἐγώ σιν3ρα μου
ἀποφάσισα νά πηγαίνω εἰς τό παλάτι μέ τό κοτζί διά νά σκάνουν ἐκεῖνοι
ὁποῦ μέ φθονοῦν, καί παρακαλῶ τήν ἐκλαμπρότητάτης νά //εἰπῆτε τόν
ἄνδραν μου νά μας ςτείλλῃ κᾀμμίαν πολλήν ποσότητα ἀσπρῶν, διότι εἰς
τό παλάτι τά ἔξοδα εἶναι μεγάλα, καί τό ψωμί καί τό κρέας εἶναι πολλά
ἀκριϐά, καί ἄν αὐτός δέν θέλει νά ὑπάγω ἄς μέ δώσει εἴδησιν ὅτι ᾑ φιλενά-

1182Deja dos espacios libres antes del título de la carta.
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δες μοῦ, καί ᾑ γειτώνισαῖς μου μέ λέγουν πῶς ἀν ἐγώ καί ἡ θυγατέρα μου
ὑπάγωμεν ἐις τό παλάτι μέ τιμήν καί προπομπήν τότε θέλει γνωρισθῆ πῶς
νά εἶναι ὁ ἄνδρας μου γγοϐερνατόρος, ὤντας ἀναγκαῖον νά ἐρωτήσουν
πολλοί τί ἀρχόντισσαις εἶναι αὐταῖς ὁποῦ //κάθονται εἰς αὐτό τό κοτζί,
καί ἕνας δοῦλος νά ἀποκρίνεται, ἡ γυναῖκα καί ἡ θυγατέρα τοῦ σάντζιου
πάντζα γγοϐερνατόρου τοῦ νησίου Βαραταρίας, καί μέ αὐτόν τόν τρόπον
θέλω τιμηθῆ καί αὐτός καί ἐγώ · νά μέ πιςεύσῃς σιν3ρα μου πῶς ἐτοῦτον
τόν χρόνον, δέν ἐσύνναξα βαλάνια, ἀμή, μέ ὅλον τοῦτο ςέλνω εἰς τήν με-
γαλειότητάτης μερικά, τά ὁποῖα τά ἔχω διαλεγμένα ἕνα πρός ἕνα ἀπό τό
βουνόν · μήν ἐλησμονήσεις ἡ προπομσύνη σου εἰς τό νά μέ γράφῃς ὅτι ἐγώ//
θέλω ἔχει τήν ἔγνοιαν εἰς τό νά σέ ἀποκρίνομαι, δηλωποιῶντας σέ διά τήν
ὑγείαν μου, καί διά ὅσα συνέϐουν εἰς αὐτά τά μέρη, θέλω παρακαλεῖ τόν
θεόν νά φυλάτζῃ τήν μεγαλειότητά σου, καί ἐμένα νά μήν μέ ἐλησμονήσῃ
· ἡ σαντζιέτα ἡ θυγατέρα μου, καί ὁ ὑιός μου φιλοῦν τό χέρι σου.
ἐκεῖνη ὁποῦ ἐπιθυμεῖ περισσότερον νά σέ ἰδῇ

παρά νά σέ γράφῃ
ἡ Δούλη σου τερέζα

πάντζα.
μεγάλην χαράν ἔλαϐαν ὅλοι ἀκούωντας τά γράμματα τῆς τερέζας //πάντ-
ζας καί ἡ Δουκέσσα εἶπε τόν Δόν Κισσότην νά τῆς δώσῃ ἄδειαν νά ἀνοίξῃ
τό γράμμα τοῦ σάντζιου, ὁ Δόν Κισσότης τῆς ἀποκρίθη πῶς ἠμπορεῖ νά τό
ἀνοίξῃ διά νά ἰδοῦν τί γράφη, τό ὁποῖον εὐθύς τό ἔκαμεν.1183

Ἐπιςολή τῆς τερέζας πάντζας πρός τόν ἄνδραν της 237r.
τόν σάντζιον πάντζαν

Ἔλαϐα τό γράμμα σου σάντζε, καί σέ ὠμώνωὡς καθολική χριςιανή πῶς τό-
σην μεγάλην χαράν μέ ἐπροξένησεν ὁποῦ ἔλειψεν μόνον δύω δάκτυλα νά
τρελλαθῶ · πίςευσέ με ἀγαπη//μένε πῶς ὅταν ἤκουσα πῶς ἔγινες ϝγοϐερνα-
τόρος ὀλίγον ἔλειψε νά λιγοθυμήσω ἀπό τήν μεγάλην χαράν μου, ὅτι ἐσύ
ἠζεύρεις πῶς τόσον σκοτώνει ἡ αἰφνίδια χαρά, ὅσον καί ὁ μεγάλος πόνος
· ἡ σαντζιέτα ἡ θυγατέρα σου σχεδόν ἔχασε τόν νοῦν της ἀπό τήν μεγάλην
της χαράν · ἐγώ εἶχα ἔμπροσθέν μου τό φόρεμα ὁποῦ μου ἔςειλες, ὅμοῦ
καί τά κοράλια ὁποῦ μέ ἔστειλεν ἡ σιν3ρα Δουκέσσα καί τά γράμματα εἰς
τά χέρια, καί ἐκεῖνον ὁποῦ τά ἔφερε παρόν, καί μέ ὅλα τοῦτα ἐπίςευα καί
ἐθαῤῥοῦ//σα πῶς νά ὀνειρεύωμαι, διότι ποῖος τό ἤθελε βάλλῃ εἰς τόν νοῦν
του πῶς ἕνας κατζικοϐοσκός νά φθάσῃ ϝγοϐερνατόρος, ὅμως ἠξεύρεις πε-

1183Deja tres líneas libres para empezar en recto.

453



Lectura del manuscrito

ριπόθητέ μου πῶς ἡ μητέρα μου, ἡ ὁποῖα ἦτον πολυμαθής ἔλεγεν πῶς πρέ-
πει νά ζητήσῃ τινάς περισσόν διά νά ἰδῇ καί νά μάθῃ περισσά · αὐτό τό
λέγω ὅτι κ῎νοῦν νά μήν ἡσυχάσω, ἕως ὁποῦ νά μήν σέ ἰδῶ καί τελώνην,
τό ὁποῖον εἶναι ἕνα ὀφφίκιον, ὁποῦ ἀγκαλά θέ νά τούς πέρνῃ ὁ διάϐολος
ἐκείνους ὁποῦ τό μετέρχονται ἀδί//κως, ὅμως τέλος πάντων ἔχουν ἄσπρα
πάντοτε· ἡ σιν3ρα μου ἡ Δουκέσσα θέλει σέ εἰπῇ τήν ἐπιθιμίαν ὁποῦ ἔχω
νά ὑπάγω εἰς τό παλάτι, συλλογήσου το, καί ςείλλε με εἴδησιν ὡς ὀρίζεις
ὅτι ἐγώ πάσχω νά τιμήσω του λόγου μου, περιπατῶντας μέ τό κοτζί· 1184

ὁ παπᾶς, ὁ παρπέρης καί ὁ δοτόρος καῤῥάσκος δέν ἠμποροῦν νά τό πι-
στεύσουν πῶς ἐσύ εἶσαι γγοϐερνατόρος, καί λέγουν πῶς ὅλα εἶναι φαν-
τασίαις, καί γοη̈τείαις τοῦ Δόν Κισσότη τοῦ καϐαλλ2ρου σου μά//λιςτα
ὁ καῤῥάσκος λέγει πῶς θέλει νά ἔλθῃ νά σέ εὕρῃ καί νά εὐγάλῃ τό ϝγο-
βέρνο ἀπό τό κεφάλι σου ὁμοίως καί από τοῦ Δόν Κισσότη τήν τρέλλαν ·
ἐγώ ἄλλο δέν τούς ἀποκρίνομαι πάρεξ γελῶ, καί τούς δείχνω τά κοράλια
· τώρα πάσχω νά εὕρω κᾀνέναν τρόπον νά φτ1σω αὐτό τό φόρεμα ὁποῦ
ἔςειλες εἰς τήν θυγατέραν μας · ἔςειλα εἰς τήν σιν3ραν μας τήν Δουκέσσαν
μερικά βαλάνια, τά ὁποῖα τά ἔχω διαλαγμένα ἕνα προς ἕνα · ςείλε με καί
ἐδώ καμμίᾳ ἀρμαθ1 μαργαριτάρια, ἀνίσως //καί εὑρίσκονται εἰς αὐτά τά
μέρη ἐδώ ἡμεῖς ἄλλο τίποτα νέον δέν ἔχομεν παρά ἡ βερουέκα ὑ-

237v. πάνδρευσε τήν θυγατέραν της μέ ἕνα ἀμαθῆ ζωγράφον, ὁποῦ ἤλθεν εἰς τό
χωρίον μας νά ζωγραφίσῃ ἐκεῖνο ὁποῦ ἤθελεν ἐπιτύχῃ · τόν ἔϐαλεν ἐδώ ἡ
σύγκλητος βουλή νά ζωγραφίσῃ τά ἅρματα τοῦ ῥηγός ἀπάνω εἰς τάς πόρ-
τας τοῦ παλατίου, αὐτός τούς ἐζήτησε δύω ἀσπλανία καί τοῦ τά ἔδωσαν
πρίν νά ἀρχινήσῃ τήν ζωγραφίαν, ἐδούλευσεν ὀκτώ ἡμέραις, καί δέν ἠμ-
πόρεσε νά ζωγραφίσῃ τίπο//τα καί εἶπε πῶς δέν ἠμποροῦσε νά ζωγραφίσῃ
τόσαις λεπτολογίαις, ἀπόδωσε τά ἄσπρα καί μέ ὅλον τοῦτο ὑπανδρεύθη μέ
φήμην καλοῦ ζωγράφου, τώρα δέ ἄφησε τό κονδύλι ὁποῦ ἐζωγράφησεν,
καί ἔπ5σε τήν τζάπαν, καί πηγαίνει καί σκέφτει, ὡσάν ἕνας γαλαντόμος.
ὁ ὑιός τοῦ πέτρου λούππου ἔγινεν ἀναγνώςης, ἔχωντας σκοπόν νά γίνῃ
καί παπᾶς · τό ἤκουσεν αὐτό ἡ μιγκίλια ἡ ἀνεψιά τοῦ μίγκου δουλϐάνου,
καί ἐπῆγε καί τόν ἐδιάϐαλε πῶς τῆς ὑποσχέθη νά τήν //πάρῃ διά ϝυναῖκα,
ᾑ κακαῖς γλῶσσαις λέγουν πῶς καί νά τήν ἐγκάςρωσεν.
αἵ ἐλάιαις1185 εἰς τό χωρίον μας δέν εὕρίσκονται τελείως οὔτε σταλαγμα-
τία ξύδι · ἐπέρασαν ἀπό ἐδώ ἕνα παιράκι σολδάτοι, καί ἀρπαξαν ἀπό τήν
στράταν δύω κορίτζια, τά ὁποῖα δέν σέ τά λέγω ποῖα εἶναι, ὅτι ἴσως νά
γυρίσουν νά ὑπανδρευθοῦν, ἔτζι ὡς καθώς εἶναι.

1184Media línea vacía en el punto y aparte. – 1185No se entiende bien.
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ἡ θυγατέρα μας ἡ σαντζιέτα ἔμαθε καί κάμνει πλεκτά δύκτια ἀπό τά ὁποῖα
καρδαίνει ὀκτώ //ἄσπρα τήν ἡμέραν, καί τά κρύπτει εἰς ἕνα κουτάκι διά
τήν ὑπανδρείαν της, ἀμή τώρα ὅπου ἔγινες ϝγοϐερνατόρος θέλεις τήν προι-
κίσει ἐσύ, δίχως νά κοπιάζει αὐτή.1186
ἡ βρύσις τοῦ χωρίου μας ἐξηράνθη, ἕνα ἀςροπελέκι ἔπεσεν ἄπάνω εἰς τήν
περλίαν1187εἰς τήν ὁποῖαν ἄμποτες νά πέσουν καί ἄλλα περισά · ἐγώ ἀπαν-
τέχω τήν ἀπόκρισιν τό ὀγλιγωρότερον διά νά εἰδῶ τί λογῆς θέ νά πηγαίνω
εἰς τό παλάτι · ταῦτα ὁ δέ ἄγιος θεός νά σέ διαφυλάτ//τῃ εἰς ἔτη πολλά, ὅσα
ἔχει κ῎νοῦν νά μέ φυλάγῃ καί ἐμένα, διότι δέν ἀγαποῦσα νά γίνῃς μοναχός,
καί χωρίς ἐμένα εἰς ἐτοῦτον τόν Κόσμον.

ἡ σύζυγός σου τερέζα
πάντζα

τά ἐνοςιμεύθυκαν ὅλλοι τους κ῎πολλά αὐτά τά γράμματα, τούς ἐπροζένη-
σαν μεγάλην χαράν καί γέλωτα, καί ἐπάνω εἰς αὐτό ἔφθασε καί ὁ γραμ-
ματοκομιςῆς, ὅποῦ ἔφερνεν εἰς τόν Δόν Κισσότην τήν ἀπόκρισιν τοῦ σάν-
τζιου, τήν ὁποῖαν την ἐδιάϐασαν καί αὐτήν παῤῥησία, καί ἄρχησαν νά ἀμ-
1188 φιϐάλλουν διά τήν τρέλλαν τοῦ ϝγοϐερνατόρου· ἡ Δουκέσσα ἐπῆρε 238r.
τό ἴτζογλάνι καί ἐπαραμέρισε διά νά μάθῃ ἀπό αὐτό τί τοῦ ἐσυνέϐη εἰς
τό χωρίον τοῦ σάντζιου, τό ὁποῖον τῆς τά ἐδηγήθη ὅλα κατάλεπτως, τῆς
ἔδωσε καί τά βαλάνια καί ἕνα κεφάλι τυρί, ὁποῦ τοῦ εἶχε δώσει ἡ τερέζα
μέ τό νά ἦτον πολλά καλόν, ἡ Δουκέσσα τό ἐδέχθη μέ μεγάλην χαράν, μέ
τήν ὁποίαν θέλομεν τήν ἀφήσει //διά νά διηγηθῶμεν τό ἐκεινόν τέλος ὁποῦ
ἔλαϐε τό ϝγοϐέρνο τοῦ σάντζιο πάντζα, ἄνθος καί παράδειγμα ὅλων τῶν
ϝγοϐερνατόρων·

Κεφάλαιον νγ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τό τέλος ὅποῦ ἔλαϐε τό
ϝγοϐέρνο τοῦ σάντζιου πάντζα.

Το νά λογιάζῃ τινάς πῶς εἰς αὐτήν τήν ζωήν ςέκονται τά πράγματα εἰς ἕνα
καί τό αὐτό εἶναι καί εἰς τήν ἴδιαν κατάςασιν διά παντός, αὐτό εἶναι τῶν
ἀδυνάτων, μάλιστα φαίνεται πῶς νά γυρίζῃ ὁ τρελός · τήν πρώτην ἄνοιξιν
ἀκολουθεῖ τό καλοκαῖρι, τό καλοκαῖρι τό φθεινόπωρον, τό φθεινόπωρον

1186Punto y aparte dejando media línea libre. – 1187Quizá περλινα, μπερλινα. – 1188La página
comienza con las seis líneas finales del capítulo anterior νϐ.
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τόν χειμῶνα, καί ὁ χειμῶνας πάλιν τήν πρώτην ἄνοιξιν, καί //τοιούτης λο-
γῆς ὁ καιρόν μέ αὐτόν τόν τροχόν ὁποῦ δέν στέκεται ποτέ, μόνη ἡ ἀνθρω-
πίνη ζωή τρέχει ὀξέως εἰς τό τέλος τοῦ καιροῦ της, χωρίς νά ξαναγυρίζῃ,
παρά μόνον εἰς τήν ἄλλην ζωήν ὁποῦ δέν ἔχει διορισμένα ὄρια.
αὐτό τό λέγει ὁ σιδ ἀχμέτης ὁ ὁθωμανός φιλόσοφος, διότι μέ αὐτόν τόν τρό-
πον θέλει //νά φανερώσῃ τήν μεγάλην ἀκαταςασίαν, καί τό ἀϐέϐαιον, καί
τό ἀϐέϐαιον τῆς παροῦσας ζωῆς, καί τήν ςαθερότητα τῆς αἰωνίου ὁποῦ οἱ
πάντες ἐλπίζουσι, περισσοί χωρίς τό φῶς τῆς πίςεως μόνον μέ τό φυσικόν
ἀρετήν ἐκατάλαϐαν, ἀμή ὁ συγγραφεύς μας τό λέγει ἐδώ διά τήν ταχύ-
τητα, καί σπεύσιν μέ τήν ὁποίαν ἐτελειώθη, έφθάρη, ἐχάλασεν, ἐπῆλθεν
ὡσεί σκιά καί καπνός το ϝγοϐέρνο τοῦ σάντζιου ὁ ὁποῖος εὑρισκόμενος
τήν ἑϐδόμην νύκτα τῶν ἡμερῶν τοῦ ϝγοϐέρνο του εἰς τό κρε//βάτι πεινα-
σμένος, καί δειψασμένος, καί χωρτάτος ἁπό τό νά κάμῃ κρίσαις, καί νά
διορίζῃ δια-

238v. τάγματα τήν ὥραν ὁποῦ τόν ἔπερνεν ὁ ὕπνος, ἤκουσε μίαν μεγάλην τα-
ραχήν, καί βοήν καμπανῶν καί φωνές ἀνθρώπων, ὁποῦ ἐθαῤῥοῦσε πῶς
ἤθελε νά καταποντισθῇ ἡ χώρα ἐσυκώθη καί ἐκάθησεν εἰς τό κρεϐϐάτι,
καί ἕςεκε προσεκτικῶς, καί ἤκουσε διά νά ἰδῇ ἀπό τί ἐπροείρχουνταν αὐτή
ἡ μεγάλη ταραχή, ἀμή ὄχι μόνον δέν ἐκατάλαϐεν, ἀλλά ἀκούωντας ὁποῦ
κοντά εἰς αυτά ἐπροσθέζουνταν //καί ἄλλη βοή ἀπείρων τρομπετῶν, καί
τυμπάνων, ἔμεινε περισσότερον ἔμφοϐος καί τρομασμένος· ἐσυκώθη ἀπά-
νω καί ἐφόρεσε τά παπούτζιά του, καί χωρίς νά φορέσῃ τά ἄλλα του ῥοῦχα
εὐγῆκεν εἰς τήν πόρταν τῆς κάμερᾶς του, καί τήν ὥραν ὁποῦ εἶδεν πῶς
εἴρχουνταν ἀπό τό δῶμα τοῦ σπητίου του παραπάνω ἀπό εἴκοσι ἄνοι̅ μέ
λαμπάδες ἀναμμέναις εἰς τά χέρια τους, καί μέ γυμνά σπαθία φωνάζων-
τας ὅλοι καί λέγωντας ἁρματώσου ἁρματώσου σιν3ρ ϝγοϐερνατόρε, ὅτι
ἐπάτησαν τήν νῆσον //οἱ ἐχθρόι, καί εἴμεσθα χαϊμένοι ἄν ἡ ἀνδρεῖα σου
δέν μᾶς βοηθήσει · μέ αὐτήν τήν σύγχισιν ὁρμήν καί ἐπανάςασιν ἐπῆγαν
εἰς τόν σάντζιον, ὁ ὁποῖος ἔςεκεν ἔμφοϐος, καί σχεδόν ἔξω φρενῶν, διά
ἐκεῖνα ὁποῦ ἄκουε, καί ἔϐλεπε, καί ὅταν ἔφθασαν εἰς αὐτόν τοῦ εἶπεν
ἕνας ἀπό αὐτούς · ἁρματώσου, ἁρματώσου ὀγλίγωρα σιν3ρε ἄν δέν θέ-
λεις νά χαθῆς ἡ ἀφεντ1 σου ὁμοῦ μέ ὁλην τήν χώραν · διά ποίαν αἰτίαν
νά [ἀποκριθῆ1189] ἁρματωθῶ ἀπεκρίθη ὁ σάντζιος, τί καταλαμβάνω ἐγώ
ἀπό ἅρματα //καί ἀπό βοήθειαις; θέλει εἶσθαι καλλήτερον νά τά ἀφήσω
αὐτά διά τόν καϐαλλ2ρην μου τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος μέ δύω λόγια
τά τελειώνει ὅλα · αὐτός εὑρίσκει τήν διόρθωσιν, ὅτι ἐγώ ὁ κακοῤῥοίζικος

1189Tachadura por error.
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δέν καταλαμβάνω τελέιως ἀπό αὐταῖς ταῖς ὁρμαῖς καί βίαις · ἅχ σιν3ρ ϝγο-
βερνατόρε εἶπεν ἕνας ἄλλος, τί λόγια εἶναι αὐτά; ἁρματώσου ὀγλίγωρα ὅτι
θέλομεν σέ φέρει κάθε λογῆς ἅρματα, καί εὔγα εἰς τόν φόρον, νά εἶσαι ὁ
Δηγός μας, καί μας κυϐερνᾶς, ὡς ϝγοϐερνατόρος //ὁποῦ εἶσαι · ἁρματώσέ
με ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι, εἶπεν ὁ σάντζιος, εὐθύς τόν ἤφεραν ἕναν θώρακα
μεγαλώτατον, καί τοῦ τόν ἐφόρεσαν ἐπάνω εἰς τό ποκάμυσσον, χωρίς νά
τόν ἀφίσουν νά φορέσῃ κᾀνέναν ἄλλον φόρεμα, καί τοῦ τόν ἔδεσαν μέ κά-
ποια σχοινάκια, καί μέ τό νά ἦτον πολλά μεγάλος, καί αὐτός κοντός εἰς
τό κορμί, ἔφθανε καί ἐπερνοῦσεν[εἰς τά κορμί] τά γόνατα τοῦ εἰς τρόπον
ὁποῦ ἔμεινεν ἴσιος ὡσάν ἕνα ἀδράχτι, χωρίς νά ἠμπορέσῃ νά μαζώξῃ τά
γόνατά του //μήτε νά κινηθῇ ἀπό τόν τόπον του · τόν ἔδοσαν εἰς τό χέρι
του ἕνα κοντάρι εἰς τό ὁποῖον ἀκουμποῦσε διά νά μή πέσῃ· ἀφ’οὗ τόν ἁρ-
μάτωσαν τοιούτης λογῆς, τόν εἶπαν νά εὕγῃ ἔξω εἰς τόν φόρον διά νά τούς
ὀδηγῇ, ὅτι ὤντας αὐτός κυϐερνήτης τους ἤθελε λάϐῃ καλήν ἔκϐασιν ὁ πό-
λεμός τους · πῶς ἠμπορῶ νά περιπατήσω ἐγώ ὁ κακοῤῥοίζικος, ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος, καί νά εὔγω ἕξω, ὁποῦ δέν
ἠμπορῶ οὔτε νά παλεύσω ἀπό τόν τόπον μου, καλλήτερον ἤθελεν εἶσθαι 239r.
νά μέ συκώσετε εἰς τούς ὥμους σας, καί νά μέ βάλλετε ὀρθόν, ἤ πλαγια-
σμένον εἰς κᾀνένα παραπόρτι, ἀπό τό ὁποῖον θέλω σας κυϐερνῶ μἐ αὐτό
τό κοντάρι, ἤ μέ τό κορμί μου · μή τά λέγεις αὐτά σιν3ρ ϝγοϐερνατόρε ὅτι
ὁ φόϐος εἶναι ὁποῦ σέ ἠμποδίζει, και ὄχι ὁ θώρακας, κάμε ὀγλίγωρα, καί
ἔλα νά ὑπάγωμεν ὅ//τι ὁ καιρός περνᾷ, καί οἱ ἐχθροί πληθαίνουν, ᾑ φωναῖς
αὐξάνουν, καί γίνεται ὁ κίνδυνος μεγάλήτερος, ἀπό τῶν ὁποίων τά λόγια
ὁ κακοῤῥοίζικος ὁ γγοϐερνατόρος, ἐδιισχυρίσθη νά κινήσῃ καί δέν ἔκα-
μεν ἄλλο, παρά ἔπεσε κάτω, καί ἐκτύπησε τόσον δυνατά ὁποῦ ἐθαῤῥοῦσε
πῶς ἔγινεν χίλια χομμάτια · ἔμεινεν ὁ ταλαίπωρος ὡσάν ἕνα ξύλον ἀκίνη-
τος, ἤ ὡσάν ἕνα μισό μοχθηρόν παςτόν, σφαλισμένον εἰς δύω σκάφαις, ἤ
ὡσάν μία βάρκα ὁποῦ πέσει δίπλα //εἰς τήν ἄμμον, καί μέ ὅλον ὁποῦ τόν εἶ-
δαν τοιούτης λογῆς πεσμένον ἐκεῖνοι οἱ περιγελαςταί δέν τόν ἐλυπήθηκαν,
ἀλλά μάλιςα σϐύνωντας ταῖς λαμπάδαις ἄρχησαν πάλιν νά φωνάζουν καί
νά λέγουν εἰς τά ἅρματα, εἰς τά ἅρματα καί περνῶντας ἐπάνω ἀπό τόν
κακοῤῥοίζικον τόν σάντζιον μέ μεγάλην ὁρμήν τόν ἐπατοῦσαν, κτυπῶν-
τας τον τόσαις πολλαῖς σπαθ5ῖς, ἐπάνω εἰς τόν θώρακα, ὁποῦ αὐτός ἄν
δέν ἤθελε μαζωχθῇ μέσα εἰς τόν θώρακα ὡσάν ἕνας σάλ5γκας// βεϐαιώ-
τατα τόν ἤθελαν λαϐώσῃ πολλά ἀχαμνά τόν τρισάθλιον τόν ϝγοϐερνατό-
ρον, τοῦ ὁπόιου ἡ καρδία ἀποκτυποῦσε, καρτερῶντας εἰς κάθε ςιγμήν τόν
θάνατόν του, καί ἐπαρακαλοῦσε τόν θεόν νά τόν ἐλευθερώσῃ ἀπό ἐκεῖ-
νον τόν κίνδυνον · μερικοί ἐπαιδουκλώνουνταν εἰς αὐτόν, ἄλλοι ἔπευταν,
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καί ἕνας ἐπῆγε καί ἐκάθησεν ἐπάνω του κάμποσον, καί ἀπ’ἐκεῖ ὡσάν νά
ἔςεκεν ἐπάνω εἰς κᾀνέναν θρόνον, ἐκυϐερνοῦσε τά ςρατεύματα, καί ἔλεγε
μεγαλοφώνως ἐλᾶ//τε ἐδῶ ἡμέτεροι, ὅτι ἀπό αὐτό τό μέρος τρέχουν πε-
ρισσότερον οἱ ἐχθροί, φυλάζετε αὐτό τό παραπόρτι, κλείσετε ἐκείνην τήν
πόρταν, συκώσετε ἐκείναις ταῖς σκάλαις, φέρετε ἐδώ πίσσαν εἰς τό λάδι
βρασμένην · αὐτός τέλος πάντων ὀνόμαζεν ἀπροόπτως ὅλα τά χρειαζό-
μενα, καί διαφεντευτικά τοῦ πολέμου, μέ τά ὁποῖα διαφεντεύεται ἡ πο-
λυορκία ἐνοῦ κάςρου, καί ὁ κακοῤῥοίζικος ὁ σάντζιος ὁποῦ τά ἄκουε, καί
ὑπόφερνε τό βάρος ἐκείνου ὁποῦ ἐκάθουνταν ἐπάνω του, ἔλεγεν εἰς τόν
ἑαυτόν του// ἄμποτες νά ἔδιδεν ὁ θεός νά ἐτελειώνεν αὐτός ὁ πόλεμος, διά
νά εἰδῶ τοῦ λόγου μου, ἤ ἀποθαμένoν, ἤ [τελειωμ1190] ἐλευθερωμένον ἀπό
αὐτήν τήν ςενοχωρίαν · ὁ οὐρανός εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς του, καί παρευ-
θύς

239v. ἤκουσεν ὁποῦ ἐφώναζεν νίκη, νίκη, σύκω σιν3ρ ϝγοϐερνατόρε νά ἀπο-
λαύσῃς τήν νίκην καί νά διαμοιράσῃς τά λάφυρα ὁποῦ ἐπάρθηκαν ἀπό
τούς ἐχθρούς μέ τήν δύναμιν αὐτῆς τῆς ἀνικήτου χειρός · συκώσετε μέ εἶ-
πεν ὁ σάντζιος μέ παραπονεμένην, καί ταπεινήν φωνήν· τόν ἐσύκωσαν,
καί τόν ἕςεσαν ὀρθόν, ὁ ὁποῖος εἶπεν, ἀνίσως καί ἦλθαν εἰς αὐτήν τήν νῆ-
σον ἐχθροί ἐγώ ςέργω νά τούς //κτυπήσετε εἰς τό κεφάλι μου τό ὀλιγώτερον
ἐκείνους ὁποῦ λέγετε πῶς ἐνίκησα, ὅμως ἐγώ δέν θέλω νά μοιράσω κούρση
τῶν ἐχθρῶν, ἀλλά θέλω νά παρακαλέσω κᾀνέναν φίλον (ἀνίσως ὅμως καί
ἔχω κᾀνέναν) νά μέ δώσῃ μίαν ςαλαγματ1ν κρασί, ὅτι σκάνω ἀπό τήν
δίψαν, καί νά μέ σφουγγίσῃ αὐτόν τόν ἵδρωτα, ὅτι εἶμαι μούσκεμα · τόν
ἐσφούγκισαν1191, καί τοῦ ἔφεραν κρασί, ἔλυσαν τόν θώρακα, καί ἐπήγε
καί ἐκάθησαν ἀπάνω εἰς τό κρεϐϐάτι, καί ὀλιγοθύμισεν ἀπό τόν φόϐον
του //καί ἀπό τόν κτύπημόν τῆς καρδίας του, καί ἀπό τήν ςενοχωρίαν ὁποῦ
εἶχε λάϐη· τούς ἐκακοφαίνουνταν ἐκείνους ὁποῦ τοῦ εἶχαν κάμη αὐτό τό
περιγέλοιον, ἀμή ὡσάν ἐσυνήφερεν ὁ σάντζιος, τούς ἐπέρασεν ἡ πίκρα,
καί τούς ἐρώτησε τἰ ὥρα ῆτον, αὐτοί τοῦ ἀποκρίθηκαν πῶς ἦτον πρός τό
ζημέρωμα · ἐσιώπησε καί χωρίς νά τούς ἐρωτήσῃ ἄλλο, ἄρχησε νά ενδύ-
νεται μέ μεγάλην σιωπήν, ὅλοι τόν ἐκοίταζαν, καί ἐκαρτεροῦσαν νά ἰδοῦν
διά ποῖον τέλος ἐνδύνουνταν · τέλος πάντων //ἐνδύθη ἀγάλ5 ἀγάλ5, διότι
ἦτον συντριμμένα τά κόκκαλά του, καί τόν ἐπονοῦσαν, ἐσυκώθη ὕςερον,
καί ἐπῆγε πρός τό ἀχοῦρι ἀκολουθώντας τον ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔστεκαν
παρόν, καί πλησιάζωντας σιμά εἰς τό ϝομάρι, τό ἀγ1λ5σεν, καί τό ἐφίλη-
σεν εἰς τό μέτωπον, κλαίωντας καί λέγωντας · ἔλα ἐδώ περιπόθητόν μου

1190Tachadura por error. – 1191σφούγγισαν / ἐσφουκησαν

458



Lectura del manuscrito

ϝομαράκι, ὁποῦ πάντοτε ἐϐοηθοῦσες ἐμένα νά ὑποφέρω τούς κόπους μου
καί ταῖς δυςυχίαις μου, ὅταν ἐπερεπατοῦσα μέ τοῦ λόγου σου, καί δέν εἶχα
ἄλλην ἔγνοιαν παρά νά φτ1//νω τό σαμαράκι σου, εἰς ὅποιον μέρος ἤθε-
λεν χαλάσῃ, καί νά ἐτοιμάζω τήν ταγήν σου εἰς ὅποιον κατάλυμα ἤθελα
βραδ5σθῇ · καλότυχος καί εὐτυχής ἦτον ἐκεῖνος ὁ καιρός, ἀμή ἀφ’οὗ σέ
ἄφησα, καί ἐπίασα τήν ὑπερηφάνειαν καί κενοδοξίαν ἔπεσα εἰς χίλιαις δυ-
ςυχίαις, καί εἰς ἄπειρα βάσανα, καί ἐν ὅσῳ ἔλεγεν αὐτά τά λόγια εἰς τήν
ἴδιον καιρόν ἔϐαλε τό σαμάρι ἀπάνω εἰς τό μουλάρι, δίχως νά τόν εἰπῇ κᾀ-
νέναν λόγον · ἀφ’οὗ λοιπόν ἔϐαλε τό σαμάρι εἰς τό γομάρι μέ //μεγάλον
κόπον ἐκαϐαλλίκευσεν ἀπάνω εἰς αὐτόν, καί γυρίζωντας πρός τόν ἐπιςά-
την, γραμματικόν, ἀρχημάγειραν, καί ἰατρόν πέτρον ῥέζιον, καί εἰς πολ-
λούς ἄλλους εἶπεν αὐτά τά λόγια · κάμετέ με ςράταν νά περάσω σιν3ροι,
καί ἀφήσετέμε νά γυρίσω εἰς τήν πρώτην μου ἐλευθερίαν
ἀφήσετέ με νά ὑπάγω νά εὗρω τήν προτέραν μου ζωήν διά νά ἀναςηθῶ 240r.
ἀπό αὐτόν τόν παρόντα θάνατον · ἐγώ δέν ἐγεννήθηκα διά νά εἶμαι γγο-
βερνατόρος καί νά διαφεντεύω νήσους καί κάςρη ἀπό τούς ἐχθρούς ὁποῦ
θέλουν νά τά καταπατήσουν, ἀλλά ἐγεννήθηκα δια νά ὀργώνω, καί νά
σκάπτω, καί καθ’ἕνας πρέπει νά φυλάτζῃ τό ὀφφείκιόν του, καί τήν ἐρ-
γασίαν διά τήν ὁποίαν ἐγεννήθη, ἐμένα κα//λήτερα μέ πρέπει μία τζάπα
εἰς τό χέρι, παρά ἕνα σκίπτρον · θέλω καλήτερα νά χορτάσω μέ ψωμί καί
μέ κρεμμίδια, παρά νά εὑρίσκομαι ὑποκείμενος εἰς ἕνα ἀσύςατον ἰατρόν
καί νέ μέ κάμῃ νά ἀποθάνω ἀπό τήν πεῖναν · ἐγώ σᾶς ἀφίνω ὑγείαν καί
εἰπέτε τόν Δοῦκαν τόν ἀφέντην μου πῶς γυμνός ἐγεννήθηκα, καί γυμνός
εὑρίσκομαι · ὅταν ἐμπῆκα εἰς αὐτό τό γγοϐέρνο δέν εἶχα κᾀνένα ἄσπρον,
καί τώρα δέν τό ἀποτάζω, πρᾶγμα πολλά ἐναντίον εἰς τόν τρόπον ὁ//ποῦ
συνηθίζουν νά εὐγαίνουν οἱ ϝγοϐερνατόροι ἀπό ἄλλα νησιά, ἀφήσετέ με
νά ὑπάγω νά βάλλω τίποτα ἔμπλαςρα εἰς τό κορμί μου, ὅτι πιςεύω νά εἶναι
κατασκακισμένα τά κόκκαλά μου ἀπό αἰτία τῶν ἐχθρῶν ὁποῦ ἐπεριδια-
βάσθηκαν ἀπό πάνω μου · δέν πρέπει νά τό κάμῃς αὐτό ἡ ἀφεντ1 σου
σιν3ρ ϝγοϐερνατόρε ἀποκρίθη ὁ ἰατρός ὅτι ἐγώ θέλω σέ δώσει ἕνα πιοτόν
ὅπου εἶναι καλά διά τά κτηπήματα, καί διά ταῖς ξυλίαις, τό ὁποῖον εὐθύς
θέλει σέ κάμη νά ἔλθῃς// εἰς τήν πρώτην σου ὑγιείαν, καί δύναμιν, καί ὅσον
μέν διά τό φαγί ἐγώ σέ ὑπόσχομαι ἀπό τώρα καί ἐμπρός θέλω σέ ἀφήσει
νά φᾶς ὅσον ἀγαπᾶς · παράκαιρα εὐσπλαγχνίσθῃς ἡ ἀφεντ1 σου ἀρχηϊ-
ατρέ εἶπεν ὁ σάντζιος, ὄτι τώρα τόσον εἶναι δυνατόν νά γυρίσω πάλιν εἰς
τό ϝγοϐέρνον, ὅσον εἶναι δυνατόν νά γίνω βασιλεύς τῶν τουρκῶν · αὐτό
ὁ σάντζιο πάντζας δέν θελει τό κάμη ἄλλή φορά, μήτε θέλει πάρη ἄλλο
ϝγοϐέρνο ἄν καί νά τοῦ τό ἔδιναν μαγει//ρευμένον, καί κενομένον εἰς δύω
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σκουτάλια, καί αὐτό εἶναι τόσον βέϐαιον, καθώς εἶναι βέϐαιον πῶς δέν
ἠμπορεῖ νά πετάζῃ τινάς εἰς τόν ἀέρα χωρίς πτερά · ἐγώ εἶμαι ἀπό τήν γε-
νεάν τῶν σάντζιων, οἱ ὁποῖοι ὅταν εἰποῦν μίαν φοράν τό ὄχι, διά κᾀνένα
πρᾶγμα δέν τό κάμνουν πλέον, ἄν ἤθελε τούς τό εἰπῆ ὅλος ὁ Κόσμος · ἄς
ἀπομένῃ εἰς αὐτό τό ἀχοῦρι τά πτερά τοῦ μύρμηγκος ὁποῦ μέ ἔκαμαν καί
ἐπέταξα εἰς τόν ἀέρα διά νά μέ φάγουν τά χελιδώνια καί// ἄλλα πουλία,
ὅτι ἐγώ θέλω περιπατεῖ πάλιν πεζός κ῎τήν συνηθειάν μου, καί ἄν δέν εὕρω
νά

240v. φορέσω χρυσά παπούτζια θέλω φορέσει καί παλαιά τζαρούχια, καί ὁ καθ’
ἕνας πρέπει νά ζαπλώνῃ τά ποδάρια του, κ῎ τό πάπλωμά του, πρός τόν
ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ ἐπιςάτης · ἡμεῖς σιν3ρε ϝγοϐερνατόρε μέ καλήν μας
καρδ1ν, θέλομεν νά τήν ἀφήσει νά ὑπάγῃ, ἀγκαλά καί νά μᾶς κακοφαί-
νεται κ῎πολλά πῶς θέλομεν νά σέ χάσωμεν, ὅτι ἡ χριςιανική σου πολιτεία
μᾶς// κάμῃ νά εἴμεσθα χρεώςαι νά τήν ἐπιθυμήσωμεν · ἀμήν ἠζεύρεις ἡ
ἀφεντ1σου πῶς κάθε ϝγοϐερνατόρος, ὅσον ὀλίγον καί ἄν καθήσῃ εἰς ἕνα
γγοϐέρνον, πρέπει νά δώσῃ πρῶτα λογαριασμόν, καί ἔπειτα νά κινήσῃ.
Ἐγώ δέν ἔχω νά δώσω κᾀνέναν λογαριασμόν, εἶπεν ὁ σάντζιος, διότι δέν
ἐπῆρα τίποτας ἀπό τό γκοϐέρνον ἕξω ἀπό τά βάσανα ὁποῦ ἐπῆρα καί
ἔσυρα ἀπόψε, καί ἐμένα ὁ δοῦκας μέ ἔϐαλεν // εἰς αὐτό τό γγοϐέρνον, καί
ἐκεῖ πάλιν πηγαίνω, καί ἐκεῖ θέλω δώσει λογαριασμόν · ἀγκαλά καί ἐκεῖ
θέλω δώσει λογαριασμόν · ἀγκαλά καί ὡς καθώς σᾶς προεῖπα γυμνός ἐγεν-
νήθηκα, καί γυμνός εὐγῆκα, καί ἀπό αὐτό θέλει φανεῖ πῶς ἐκυϐέρνησα
ὡσάν ἕνας ἄγγελος.
Ἔχει δίκαιον ὁ μέγας σάντζιος εἶπε τότε ὁ ἰατρός, καί ἐμένα μέ φαίνετε
εὔλογον νά τόν ἀφήσωμεν νά ὑπάγῃ, διότι ἠζεύρω πῶς θέλει νά τό χαρῇ ὁ
Δοῦκας κ῎πολλά βλέπωντάςτον. // ὅλοι ἔκλιναν εἰς τήν γνώμην τοῦ ἰατροῦ,
καί τόν ἄφησαν νά ὑπάγῃ καί δίδωντάςτον τά ἀναγκαῖα τῆς ςράτας, ἤθε-
λαν νά εὔγουν νά τόν ξεπροϐοδίσουν μέ προπομπήν, ἀμή ὁ σάντζιος τούς
εἶπε πῶς δέν ἤθελεν ἄλλο παρά ὀλίγον κριθάρι διά τό γομάρι του, καί κομ-
μάτι τυρί καί ψωμί διά λόγου του, λέγωντας πῶς ἐπειδή καί ἦτον ὀλίγον
τό διάςημα τῆς ςράτας, δέν τόν ἔκαμνεν ἄλλο τίποτα χρεῖα, ὅλοι τόν ἀγ-
κάλ5σαν, παρομοίως καί αὐτός ἐκείνους, κλαί//ωντας καί τούς ἄφησαν
ἔκθαμβους τόσον διά τά λόγια του, ὅσον καί διά τήν γνωςικήν του ἀπόφα-
σιν.1192

1192El copìsta deja seis líneas vacías al final de la página para empezar en recto el capítulo νδ.
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Κεφάλαιον νδ:ον 241r.

Ὁποῦ διηγεῖται πράγματα συντείνοντα εἰς αὐτήν
τήν ἱςορίαν.

Ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα ἀποφάσισαν νά κάμῃ τόν πόλεμον ὁ Δόν Κισ-
σότης μέ τόν ὑιόν ἐκείνου τοῦ πλουσίου χωρ1του διά τήν ὑπόθεσιν ὁποῦ
ἀναφέραμεν, καί ἀγκαλά καί τό παλικάρι νά ἦτον εἰς τήν φιάτραν εἰς
τήν ὁποίαν εἶχεν ὑπάγη διά νά μήν ὑπανδρευθῇ μέ τήν κόρην τῆς δόνας
ῥοδριγέτζ, μέ ὅλον τοῦτο ἔϐαλαν εἰς τόν τόπον του ἕναν ὑπερέτην τους
//γκουασκονιανόν1193 ὁποῦ ὀνομάζουνταν τοσόλος, ἑρμηνεύωντάς τον
πρῶτον καλά διά ἐκεῖνα ὁποῦ ἔπρεπε νά κάμῃ · περνῶντας λοιπόν δύο
ἡμέραις, εἶπεν ὁ Δοῦκας πρός τόν Δόν Κισσότην πῶς μετά τέσσεραις ἡμέ-
ραις ἤθελεν [εἶσθαι] ἔλθῃ ὁ ἐναντίος του, καί ἤθελεν εὔγῃ νά πολεμήσῃ μέ
αὐτόν ὡς καϐαλλ2ρης, καί τό ἤθελεν ὑποςήσῃ πῶς ψεύδεται τό κορίτζι
διά τήν ὑπόσχεσιν τῆς ὑπανδρεῖας · ὁ Δόν Κισσότης ἐχάρη κ῎πολλά ἀκού-
ωντας αὐτό, καί //ἐσυλλογοῦνταν εἰς τόν ἑαυτόν του νά κάμῃ θαύματα,
καί νά δείξῃ εἰς τόν Δοῦκα νά ἰδῇ πόσον δύναται ἡ δύναμις τῆς ἀνδρεῖας
τῆς χειρός του, καί ὁλοι, καί ὅλως ἔμπλεος χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἐκαρτε-
ροῦσε νά ἐπεράσουν ἐκεῖναις ᾑ τέσσερες ἡμέραις ὁποῦ τόν ἐφαίνουνταν
τέσσερες χρόνοι ἀπό τήν μεγάλην ἐπιθυμίαν ὁπου εἶχεν.
ἄς ἀφήσομεν καί ἡμεῖς λοιπόν τόν Δόν Κισσότην ἕως ὁποῦ νά ἀπεράσουν
ᾑ τέσσερες ἡμέραις, καί //ἄς ὑπάγωμεν νά εὕρωμεν τόν σάντζιον, ὁ ὁποῖος
εἴρχουταν μισοχαρούμενος καί μελαγχολικός νά εὕρῃ τόν καϐαλλ2ρην
του, τοῦ ὁποίου ἡ συντροφία τοῦ ἄρεζε περισσότερον, παρά τά νησία ὅλου
τοῦ Κόσμου · ξεμακρύνωντας λοιπόν ὀλίγον ἀπό τό νησί, εἰς τό ὅποῖον
ἦτον ϝγοϐερνατόρος, εἶδε πῶς ἀπό τήν ςράταν ὁποῦ ἐπήγαινεν εἴρχουν-
ταν ἕξη ἀνθρώποι ἀπό ἐκείνους ὁποῦ περιπατοῦν ἀπό τόπον εἰς τόπον
καί ζητοῦν, οἱ ὁποῖοι τραγωδοῦν κ῎πολλά //εὔμορφα, καί φθάνωντας σιμά
εἰς τόν σάντζιον ἐςάθηκαν εἰς τήν ἀράδαν, καί μεγαλοφώνως ἄρχησαν νά
τραγῳδοῦν εἰς τήν γλῶσσάν τους, ἐκεῖνο ὁποῦ δέν ἐκαταλάμβανεν ὁ σάν-
τζιος ἕξω ἀπό ἕναν λογον ὁποῦ ἐπρόσφεραν φανερά, δηλαδή ἐλεη̈μοσύ- 241v.
νην1194, ἀπό τό ὁποῖον ἐκαταλάμβανεν πῶς ἐκεῖνα ὁποῦ ἐτραγουδοῦσαν
ἦτον περί ἐλεημοσύνης, καί μέ τό νά ἦτον αὐτός πολλά ἐλεήμων (ὡς κα-
θώς γράφει ὁ σίδ ἀχμέτης) εὔγαλεν ἀπό τά δισάκκιάτου τό τυρί καί τό
ψωμί ὁποῦ εἶχε, καί τούς τό ἔδωσε, κάμνωντάς τους σημεῖον πῶς δέν εἶχεν

1193gascón. – 1194. ἐλεη̈μοσύνην / ἐλεημοσύνην
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ἄλλο τίποτα νά τούς δώσῃ, αὐτοί //τό ἐδέχθηκαν μέ καλήν τους καρδίαν λέ-
γοντας ϝγουελτέ ϝγουελτέ1195, ἐγώ δέν καταλαμβάνω τί ζητεῖται ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος, σηκώνωντας τούς ὤμους τους · τότε ἕνας ἀπό ἐκείνους εὔγα-
λεν ἕνα πουγγί ἀπό τόν κόρφον του καί τό ἔδειξε τόν σάντζιον, ἀπό τό
ὁποῖον ἐκατάλαϐεν πῶς τόν ἐζητοῦσαν ἄσπρα· αὐτός δέ τούς ἔκαμε ση-
μεῖον πῶς δέν εἶχε, καί κεντρώνωντας τό γομάρι ἐπέρασεν ἀπ’ ἔμπροσθέν
τους· ἕνας ἀπό ἐκείνους ἐςάθη καί τόν ἐςοχάσθη μέ προσοχήν, καί ἀφ’οὗ
τόν καλοςοχάσθη, ἔτρεξε καί τόν ἀγγ1 //λ5σεν ἀπό τήν μέσην, καί εἶπεν
ἡ γλῶσσαν καςελιανήν · εἶναι δυνατόν νά κρατῶ εἰς ταῖς ἀγκάλαις μου τόν
ἀκριϐόν μου φίλον, καί καλόν μου γείτωνα τόν σάντζιο πάντζο; πιςεύω βε-
βαιώτατα πῶς νά εἶναι ἀληθινόν, διότι δέν εἶμαι μεθυσμένος · ὁ σάντζιος
ἐθαύμασεν ἀκούωντας τό ὄνομά του, καί βλέπωντας πῶς τόν ἐκρατοῦ-
σεν ἀγγ1λ5σμένον ἐκεῖνος ὁ ξένος τόν ἐςοχάσθη μέ προσοχήν, ἀμή δέν
ἠμπόρεσε νά τόν γνωρίσῃ · ὁ ξένος βλέπωντας πῶς ἐθαύμαζε, καί δέν τοῦ
ἀποκρίνουνταν, τοῦ εἶ //πεν, πῶς εἶναι δυνατόν ἀδελφέ σάντζιο πάντζο νά
μήν γνωρίσῃς τόν γείτωνά σου τόν ῥικότην ὁποῦ εἶχεν ἐργαςήριον εἰς τό
χωρίον σου; ἀκούωντας αὐτό ὁ σάντζιος τόν ἐκαλοςοχάσθη ἐκ δευτέρου,
καί τόν ἐγνώρισε, καί χωρίς νά ξεπεζεύσῃ ἀπό τό γομάρι τόν ἀγγ1λ5σεν,
καί τοῦ εἶπεν πῶς ὁ διάϐολος ἠμποροῦσε νά σέ ἐγνωρίσῃ μέ αὐτό τό φό-
ρεμα ὁποῦ φορεῖς, ἀμή εἰπές με πῶς τολμᾶς νά γυρίσῃς πάλιν εἰς τήν ἰσπα-
νίαν, ὁποῦ ἄν σέ γνωρίσουν καί σέ π1νουν ὁ θεός τό γινώσκει τί θέλεις
πάθη · ἀν ἐσύ δέν μέ //φανερώσῃς ἀποκρίθη ὁ ξένος κᾀνένας δέν ἠμπο-
ρεῖ νά μέ γνωρίσῃ ἔχωντας αὐτό τό φόρεμα, καί ἄς παραμερίσωμεν ἀπό
τήν ςράταν νά καθήσωμεν ἀπό κάτω εἰς ἐκεῖνο τό δένδρον εἰς τό ὁποῖον
θέλουν οἱ συντρόφοι μου νά καθήσουν νά φάγουν ψωμί, καί ἠμπορεῖς νά
καθίσῃς καί ἐσύ νά φάγῃς μαζῆ τους, ὅτι εἶναι ἄνθρωποι πολλά καλοί, καί
ἐκεῖ θέλω σέ διηγηθῇ τά ὅσα μέ ἐσυνέϐηκαν ἀφ’οὗ εὐγῆκα ἀπό τόν τόπον
μας · ὁ σάντζιος ἔςερξε, καί λέγωντάς το ὁ ῥικότε πρός τούς ἄλλους ξένους
//ἐπῆγαν ὅλοι μαζῆ ἀπό κάτω εἰς ἐκεῖνο τό δένδρον καί ἐκάθησαν, καί ἐκ-
δύθυκαν ὅλοι τά ῥοῦχα τους καί ἔμειναν μόνον μέ τά ὑποκάμμυσσά τους,
οἱ ὁποῖοι ὅλοι τους ἦτον νέα παλικάρια, ἕξω ἀπό τόν ῥικότην ὁ ὁποῖος
ἦτον ἄνθρωπος τοῦ καιροῦ του · ὅλοι εἶχαν τά δισάκκιά τους μέσα

242r. εἰς τά ὁποῖα εἶχαν τά χρειαζόμενά τους τόσον τῆς τροφῆς των, ὅσον καί
τοῦ σώματος · ἔϐαλαν ἀντίς διά τράπεζαν τό πράσινο χορταράκι τῆς γῆς,
ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον εὔγαλαν ψωμί, ἐλές, μαχαίρια, καρύδια, μερικά κομ-
μάτια ἀπό τυρί, καί κομμάτι χοιρινομέρη, εὔγαλαν καί κομμάτι χαϐγ1ρι

1195dinero, dinero (del alemán y holandés geld) Edición de Francisco Rico, p. 960.
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[με κομμάτι τυρί1196]μερικαῖς ἐλ5ῖς, καί πλόσκαις μέ κρασί, ὅτι ὁ καθ’ἕνας
εἶχε τήν πλόσκαν του, // ἄρχησαν νά τρώγουν μέ μεγάλην ὄρεξιν καί νά
πίνουν συχνά ἀπό ἐκεῖναις ταῖς πλόσκαις δίδωντας καί τόν σάντζιον, ὁ
ὁποῖος πίνωντας ἀπό ἐκεῖνο τό κρασί ἐλησμόνησε ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ ἔγιναν
εἰς τό γγοϐέρνο του · τέλος πάντων ἀφ’οὗ ἔφαγαν καλά καί ἤπ5ν σχε-
δόν ὅλον τό κρασί ἐκεῖνο, ἐπλάγιασαν καί ἐκοιμήθηκαν ὅλοι εἰς τόν ἴδιον
τόπον τῆς τραπέζης, καί ἔμεινε μόνον ὁ σάντζιος καί ὁ ῥικότης, ὅτι αὐτοί
εἶχαν φάγῃ περισσόν, καί εἶχαν πίει ὀλιγώτερον, καί πα//ραμερίζωντας ὀλί-
γον ἀπό ἐκείνους τούς ξένους ὁποῦ ἐκοιμοῦνταν εἶπεν ὁ ῥικότης πρός τόν
σάντζιον αὐτά τά ἀκόλουθα λόγια ὁποῦ θέλομεν διηγηθῆ.
Ἑσύ ἠζεύρεις πολλά καλά φίλε σάντζιε πάντζα, καί γείτωνά μου πῶς ἡ
ἐζορία ὁποῦ ἔκαμεν εἰς ὅλον μου τό γένος ὁ ρίγας ἔδοσε μεγάλον φόϐον
καί τρόμον εἰς ὅλους μας, καί ἐφοϐόμουν νά μήν βάλλῃ εἰς πρᾶξιν ἐκεῖνο
ὁποῦ μᾶς ἐφοϐέριζε πρίν νά ἔλθῃ ὁ καιρός τῆς διωρίας ὁποῦ μᾶς //εἶχε
βάλλει νά εὔγωμεν ἀπό τήν ἰσπανίαν · ἐςοχάσθηκα λοιπόνὡς φρόνιμος καί
ἀποφάσισα νά εὔγω πρῶτον ἐγώ χωρίς τήν φαμελίαν μου καί νά ὑπάγω
νά εὕρω κᾀνέναν τόπον διά νά κατοικήσω, καί ὕςερον νά γυρίσω νά πάρω
καί τήν γυναῖκαν μου μέ τά παιδία μου χωρίς νά εὔγω μέ τόσην βίαν ὡς
καθώς ἔκαμαν οἱ ἄλλοι συγγενεῖς μου · διότι ἐγώ ἐγνώρισα πολλά καλά
πῶς ἐκείνη ἡ ἐζορία δέν ἦτον διά φοϐέρεσμα καθώς μερικοί ἔλεγαν, ἀλλά
ἦτον ὡσάν // ἕνας ἀληθινός νόμος ὁποῦ ἔμελε νά φυλαχθῇ διά παντός ·
εὐγῆκα λοιπόν καί ἐπῆγα εἰς τήν φράντζα καί ἀγκαλά καί ἐκεῖ μέ ἔκαμαν
μεγάλαις περιποίησες μέ ὅλον τοῦτο δέν ἠθέλησα νά ὑπάγω παντοῦ νά
ἰδῶ · ἐπέρασα εἰς τήν ἰταλίαν καί ἔφθασα εἰς τήν ἐλαμανίαν, καί ἐκεῖ μέ
ἐφάνη ὅτι νά ἠμπορῇ νά ζήσῃ τινάς μέ περισσοτέραν ἐλευθερίαν, διότι οἱ
ἐγκάτοικοι τοῦ τόπου δέν εἶναι ἀνθρώποι πολλά εὐγενικοί καί χαϊδεμένοι,
καί ὁ καθ’ἕνας ζῆ ὡς καθώς τόν βολέσει καί //ἀγαπᾷ · ἐνοίκ5σα ἕνα σπῆτι
σιμά εἰς μίαν χώραν ὁποῦ ὀνομάζεται αὐγοῦςα, καί ἐκίνησα μέ αὐτούς
τούς ξένους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συνήθειαν νά ἔρχωνται κάθε χρόνον εἰς τήν
ἰσπανίαν
διά ἐλησμοσύνη, καί περιπατοῦν σχεδόν εἰς ὄλες τες χώρες της καί ἀπο- 242v.
κτοῦν είς αὐτό τό ταξίδι παράνω ἀπό σκουλ1 καθ’ἕνας τους, καί ἔτζι γυ-
ρίζουν εἰς τόν τόπον τους · τώρα σάντζιο ἐμένα ὁ σκοπός μου ἄλλος δέν
εἶναι, παρά νά εὐγάλω τόν θυσαυρόν ὁποῦ ἄφησα παραχομένον, ὁποῦ μέ
τό νά εἶναι ἕζω ἀπό τήν χῶραν θέλω ἠμπορέσω νά τό κάμω εὔκολα, καί
χωρίς κᾀνέναν κίνδυνον, καί νά //γράψω, ἤ νά περάσω ἀπό τήν βαλέντζα

1196Tachadura por repetición.
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εἰς τήν γυναῖκάν μου, καί εἰς τήν θυγατέραν μου, ὅτι ἠζεύρω πῶς κάθονται
εἰς τήν ἀλητζέρι, καί νά εὕρω τρόπο νά ταῖς ὑπάγω εἰς κᾀνέναν λιμιῶνα
τῆς φράντζας, καί ἀπό ἐκεῖ θέλω ταῖς ὑπάγω εἰς τήν ἀλεμάνην, καί ἐκεῖ
θέλω κατοικήσει ὅσον εὐδοκήσει ὁ θεός, ὅτι τέλος πάντων σάντζιο μου ἐγώ
ἠζεύρω πῶς ἡ θυγατέρα μου βέϐαια ἡ ῥικότα καί ἡ φραντζέσκα ἡ γυναῖκά
μου εἶναι καθολικαῖς χριςιαναῖς, καί ἀγκαλά ἐγώ νά μήν εἶμαι τοιοῦτος, μέ
ὅλον τοῦτο εἶμαι //περισσότερον χριςιανός, παρά ἀράπης, καί παρακαλῶ
ἀδιαλεῖπτως τόν θεόν νά μέ ἀνοίζῃ τούς ὀφθαλμούς τῆς διανοίας, καί νά
μέ κάμῃ νά γνωρίσω τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον πρέπει νά τόν δουλεύσω ·
ἀμή ςέκω καί θαυμάζομαι πῶς ἡ γυναῖκα μου καί ἡ θυγατέρα μου ἐπῆγαν
εἰς τήν περπερίαν,1197 καί ὄχι εἰς τήν φράντζαν, εἰς τήν ὁποῖα ἠμποροῦσαν
νά ζήσουν, ὡσάν χριςιαναῖς · αὐταῖς ὡς φαίνεται δέν ἠμπόρεσαν νά ὑπά-
γουν ἐκεῖ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, διότι ταῖς [αἰτίαις1198] ἐπῆγαν ὁ ἰωάννης
//τριοκίπιος ὁ ἀδελφός τῆς γυναῖκός, ὁ ὁποῖος ὡς τέλειος ἐραςτής ὁποῦ
εἶναι θέλει ταῖς ἐπῆγεν ἐκεῖ ἠζεύρωντας πῶς εἶναι χωρίς κᾀνέναν φόϐον,
καί πρέπει νά ἠζεύρῃς ἄλλο ἕνα πρᾶγμα τό ὁποῖον εἶναι πῶς ματαίως πη-
γαίνεις νά γυρεύῃς τόν θυσαυρόν ὁποῦ ἄφησες παραχωμένον, διότι ἡμεῖς
ἐμάθαμεν πῶς εἶχαν πάρη ἀπό τήν γυναῖκάν σου πολλά μαργαριτάρια καί
ἄσπρα ὁποῦ εἶχε μαζῆ της · αὐτό ἐνδέχεται νά τό ἔκαμαν λέγει ὁ ῥικότης,
ἀμή ἐγώ ἠζεύρω σάντζιο πῶς //αὐτοί δέν ἄγγυσαν τόν θησαυρόν ὁποῦ
ἐγώ εἶχα παραχομένον, διότι δέν τούς εἶπα τόν τόπον εἰς τόν ὁποῖον εἶ-
ναι, καί ἄν θέλῃς νά ἔλλθῃς μαζῆ μου νά μέ βοηθήσῃς νά τόν εὐγάλω καί
νά μήν τό εἰπῇς κᾀνέναν τινός· ἐγώ θέλω σέ δώσει διακόσια σκοῦδα, ἐγώ
τό ἔκαμα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ὅμως δέν ἀγαπῶ τά ἄσπρα, ὅτι ἄν τά ἀγα-
ποῦσα ἐγώ δέν ἄφινα σήμερον ἕνα ὀφφίκιον μέ τό ὁποῖον ἠμποροῦσα νά
κάμω τούς τείχους τοῦ ὀσπητίου μου μαλαγματένιους, καί εἰς ὀλιγώτερον
καιρόν ἀ//πό ἕξη μῆνες νά τρῶγω μέ ἀσημένια ἀγκεῖα, καί τόσον διά αὐτό,
ὅσον καί μέ τό νά φαίνεται πῶς θέλω γένη προδότης εἰς τόν βασιλέα μου,
βοηθῶντας τούς ἐχθρούς του δέν ἤθελα ἔλθῃ μαζῆ σου, ὄχι

243r. [ὄχι1199]μέ διακόσια σκοῦδα ὁποῦ μέ ὑπόσχεσαι, ἀλλά ἄν μέ ἔδιδες μετρητά
τριακόσια · τί ὀφφείκιον εἶναι αὐτό ὁποῦ ἄφησες σάντζιο, [ἐγώ1200] ἐρώ-
τησεν ὁ ῥικότες, ἄφησα ἀπό τό νά εἶμαι γγοϐερνατόρος μιᾶς νησίου ἀπο-
κρίθη ὁ σάντζιος ὁποῦ μέ τήν πίςιν μου εἶναι τό καλιώτερον γκοϐέρνο ὁποῦ
νά εὑρίσκεται εἰς τόν κόσμον · καί ποῦ εὐρίσκεται αὐτό τό νησί ἐρωτᾶ ὁ
ῥικότες πάλιν; εἶναι πέντε μίλια //μακράν ἀπό ἐδώ, καί ὀνομάζεται νῆσος
βαραταρία· σιῶπα σάντζιο, καί μή τό λέγεις αὐτό ἀποκρίθη ὁ ῥικότες ὅτι

1197Berbería. – 1198Tachadura. – 1199Error. Repetido el reclamo. – 1200Tachadura.
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τά νησία εὑρίσκονται εἰς τήν θάλασσαν καί ὄχι εἰς τήν ζηράν, καί πῶς δέν
εὑρίσκεται εἶπεν ὁ σάντζιος ὁποῦ ἐγώ ἀκόμη σήμερον ἐκίνησα ἀπό ἐκεῖ
καί ἐχθές εἶμουν ϝγοϐερνατόρος, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο ἀφέθηκα μέ τό νά μέ
ἐφάνῃ τό ὀφφείκιον τῶν ϝγοϐερνατόρων κινδυνώδες· τί ἐκέρδησες εἰς τό
ϝγοϐένον; ἐρώτησεν ὁ ῥικότε, ἐγώ ἐκέρδησα, ἀποκρί// θη ὁ σάντζιος τό
νά ἐγνώρισα πῶς εἶμαι ἄξιος νά κυϐερνήσω, καί πῶς τά πλοῦτη ὁποῦ ἀπο-
κτῶνται εἰς τά τοιαῦτα ϝγοϐέρνα προξενοῦν κίνδυνον εἰς τό νά χάσῃ τινάς
τόν ὕπνον του, τήν ἀνάπαυσίν του, σχεδόν καί τήν ὑγείαν του διότι εἰς τάς
νήσους οἱ ϝγοϐερνατόροι πρέπει νά τρώγουν ὀλίγον μάλιςα ἄν εἶναι ἰατροί
ὁποῦ νά φροντίζουν διά τήν ὑγέιαν του · ἐγώ δέν καταλαμβάνω αὐτά ὁποῦ
λέγεις σάντζιο ἀποκρίθη ὁ ῥικότε, μέ φαίνεται πῶς νά εὐγῆκες ἕξω τοῦ
νόος σου, //καί αὐτά ὁποῦ συντυχαίνεις εἶναι φλυαρίαις, διότι ποῖος εῖναι
ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νά σέ κάμῃ ϝγοϐερνατόρον, ἐχάθηκαν οἱ ἄνοι̅ ἀπό τόν
Κόσμον; πλέον προκομένος ἀπό ἐσένα δέν εὑρίσκεται; σιῶπα σάντζιο καί
γύρησε εἰς τόν ἑαυτόν σου καί συλλογίσου καλά, ἄν θέλῃς νά ἔλθῃς μαζῆ
μου ὡς καθώς σέ εἶπα νά μέ βοηθήσῃς νά εὐγάλω τόν θησαυρόν ὁποῦ ἔχω
παραχομένον · ἐγώ σέ προεἶπα ῥιπότε πῶς δέν θέλω ὑπάγει μαζῆ σου, καί
πήγαι//νε εἰς τήν καλήν τήν ὥραν, ὅτι ἐγώ ἠζεύρω πῶς αὐτά τά καλῶς κερ-
δημένα δέν ἠμπορῶ νά κρατήσω, πόσῳ μάλλον τά κακῶς κερδημένα · ἐγώ
δέν σέ δυναςεύω, εἶπεν ὁ ῥικότες, ἐπειδή καί δέν θέλεις μόνον εἰπές μέ πα-
ρακαλῶσε εἴσουν ἐσύ εἰς τό χωρίον ὅταν ἐκίνησεν ἀπό ἐκεῖ ἡ γυναῖκα μου,
καί ἡ θυγατέρα μου καί ἡ γυναικαδελφός μου; ναί εἴμουν ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος μάλιςα ὅταν ἐκίνησεν ἡ θυγατέρα σου ἡ ὁποῖα ἦτον// τόσον εὔμορφη
ὁποῦ εὐγῆκαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωρίου νά τήν ἰδοῦν, καί ἔλεγαν πῶς
νά
εἶναι τό εὐμορφήτερον πλάσμα τοῦΚόσμου · ἐπήγαινε κλαίωντας, καί ἀπο- 243v.
χαιρετούνταν μέ ὅλαις ταῖς φιλενάδαις της, καί γνώριμαῖς της, καί ὅσοι
ἐπήγαιναν νά τήν ἰδοῦν εἰς ὅλους ἔλεγεν νά παρακαλούν τόν θεόν καί τήν
παναγίαν διά λόγου της, καί αὐτό τό ἔλεγε μέ τόσον παράπονον, ὅποῦ μέ
ἔκαμε καί ἔκλαψα, καί περισσότερον ἀπό ὅλους ἐφάνη πῶς νά τήν ἐλυ-
πήθη ὁ Δόν πέτρος, ἐκεῖνο //τό πλούσιον παλικάρι, τό ὁποῖον τό ἠζεύρεις
καί ἐσύ πολλά καλά, καί ἔλεγαν πῶς τήν ἀγαποῦσε κ῎πολλά, ὅτι ἀφ’οὗ
ἐκίνησεν ἐκείνη ἀπό ἐκεῖνο τό χωρίον, μήτε αὐτός δέν ἐφάνη πλέον εἰς
ἐκεῖνα τά μέρη, καί ὅλοι ὑπολαμβάνουν πῶς νά ἐπῆγε κατόπι της διά νά
τήν κλάψῃ, ἀμή ἕως τῶρα δέν ἀκούσθῃ τίποτας · ἐγώ πάντοτε εἶχα ὑπο-
ψίαν εἶπεν ὁ ῥικότες πῶς αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης νά ἀγαπᾶ τήν θυγατέραν
μου, ἀμή ἔχωντας τό θάῤῥος εἰς τήν σοφροσύνην τῆς //ῥικότας μου, ποτέ
δέν ἐκακοκάρδησα, ὅτι θέλεις ἀκούσεις, σάντζιο πῶς ᾑ ἀράπισσαις ποτέ
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δέν ἀγαποῦνται μέ τούς χριστιανούς, καί διά τοῦτο πιςεύω πῶς αὐτή νά
μήν ἐγνοιάζουνταν διά τήν ἀγάπην αὐτοῦ τοῦ παλικαρίου · ὁ θεός νά κάμῃ
τό καλλιώτερον, εἶπεν ὁ σάντζιος, καί ἄφησέ με νά ὑπάγω ἠγαπημένε μου
ῥικότε, ὅτι ἐγώ κ῎νοῦν νάφθάσωἀπόψε ἐκεῖ ὁποῦ εἶναι ὁ καϐαλλ2ρης μου
ὁ Δόν Κισσότης · ὁ θεός νά σέ δώσῃ καλόν κατευόδιον ἀδελφέ σάν//τζιο,
τοῦ εἶπεν ὁ ῥικότες, καί ἅς ὑπάγω καί ἐγώ νά σηκώσω τούς συντρόφους
μου, ὅτι εἶναι καιρός νά κινήσωμεν · εὐθύς ἀγγαλ1σθηκαν, καί ἀποχαι-
ρετήθηκαν, καί καϐαλλικεύωντας ὁ σάντζιος ἐπῆγεν εἰς τήν ςράταν του
ἀφίνωντας τόν ῥικότε μέ τούς συντρόφους του.

Κεφάλαιον νε:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυνέϐηκαν τόν σάν-
τζιον εἰς αὐτό τό ταξίδι

μέ τό νά ἄργοπόρησεν ὁ σάντζιος μέ τόν ῥικότε πολλήν ὥραν ἐςάθη αἰτία
ὁποῦ δέν ἠμπόρεσε νάφθάσῃ ἐκείνην τήν βραδ1ν εἰς τό καςέλι τοῦ Δοῦκα,
ἀγκαλά καί ἔφθασεν ἐκεῖ σιμά εἰς μίαν ὥραν, καί ἐκεῖ ἐϐραδ1σθη, καί
ἦλθεν ἡ νύκτα ὡσάν σκοτεινή, ἀμή μέ τό νά ἦτον καλοκαῖρι δέν τοῦ ἔδιδεν
ἐνόχλησιν, καί παραμερῶντας ἀπό τήν ςράταν

244r. ἐγύρευε νά εὕρῃ κᾀμμίαν καλήν τοποθεσίαν νά κοιμηθῇ, καί ἠθέλησεν ἡ
κακή του τύχη, ἐκεῖ ὁποῦ ἐπεριπατοῦσε, καί ἐγύρευε τόπον αὐτός καί τό
γομάρι του, ἔπεσεν εἰς ἕνα βαθύτατον, καί σκωτεινότατον χάος · ὁποῦ
ἦτον ἀνάμεσα εἰς κάποια παλαιώτατα κτήρια, καί την ὥραν ὁποῦ ἔπεφτεν
ἐπαρακαλοῦσεν ἐξ ὅλης του καρδίας τόν θεόν λογιάζωντας πῶς ἤ//θελε νά
φθάσῃ ἕως τό βάθος τῆς ἀϐύσσου · ἀμή δέν τοῦ ἐσυνέϐη αὐτό, διότι πη-
γαίνωντας τό γομάρι ἕως δύω τρεῖς ὀργυαῖς τό βάθος ἐςήθηκε ὁ σάντζιος,
εὑρέθη ἀπάνω του δίχως νά πάθῃ κᾀμμίαν βλάϐην, ἐψηλάφησεν ὅλον τό
κορμί του, καί ἐκράτησε τήν ἀναπνοήν του διά νά ἰδῇ ἄν ἦτον ὑγιής, ἤ ἄν
ἔλαϐε κᾀμμίαν λαϐωματίαν εἰς κᾀνένα μέρος, καί βλέπωντας πῶς ἦτον εἰς
τήν τελείαν του ὑγιείαν, εὐχαριςοῦσε κ῎πολλά τόν θεόν, δια τήν χάριν ὁποῦ
εἶχε τοῦ //δώσει, διότι ἐλόγιαζε πῶς βεϐαιώτατα ἤθελε γίνῃ χίλια κομμάτια
· ἐψηλάφισε παρομοίως μέ τά χέρια του τά τείχη τοῦ χάους, δοκιμάζωντας
ἄν ἦτον δυνατόν νά εὔγῃ δίχως νά τόν βοηθήσῃ ἄλλος τινάς, ἀμή εἶδε πῶς
δέν εὔρισκε τίποτε ὁποῦ νά π5σθῇ νά εὔγῃ ἑξω, καί ἐπεκράνθη κ῎ πολλά,
μάλιςα ὅταν ἄκουσε πῶς ἐϐογκοῦσε κατά πολλά, μάλιςα ὅταν ἄκουσε πῶς
ἐϐογκοῦσε κατά πολλά θλιϐερά τό γομάρι του, ἀπό τό παίσιμον ὁποῦ ἔκα-

466



Lectura del manuscrito

μεν · ἄχ εἶπε τότε ὁ σάντζιος πάντζας, πόσα πράγματα συμβαίνουν κάθε
ὀλίγον εἰς ἐκείνους // ὁποῦ ζοῦν εἰς αὐτήν τήν ἐλεεινήν ζωήν χωρίς νά τό
συλλογισθοῦν · ποῖος ἤθελε τό πιςεύσῃ πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ ἦτον ἐχθές θρο-
νιασμένος ϝγοϐερνατόρος μιᾶς νησίου, προςάζωντας τούς ὑπηρέτες του
καί ὑπηκόυς του νά εὑρεθῇ σήμερον ἐνταφιασμένος εἰς ἕνα χάος, δίχως
νά εὑρεθῇ κανένας ἄνθρωπος, ἤ δοῦλος, ἤ ὑπήκοος ὁποῦ νά τόν βοηθήσῃ
· ἐδώ εἶναι ἀνάγκη βεϐαιώτατα νά ἀποθάνομεν ἀπό τήν πεῖναν, καί ἐγώ
καί τό γομάρι μου ἀνίσως καί δέν ἀποθάνωμεν καί πριν //τῆς πεῖνας, τό μέν
γομάρι μου με τό να ἐκαταστζάκισε τά κόκαλά του, ἐγώ δέ ἀπό τήν μεγά-
λην πίκραν, καί ςενοχωρίαν · ἐγώ μέν θέλω εἶσθαι καλοῤῥοίζικος ὡσάν τόν
καϐαλλ2ρην μου ὅταν ἐκατέϐηκεν εἰς τό σπήλαιον ἐκείνου τοῦ γοη̈τευμέ-
νου μοντεζίνου, εἰς τόν ὁποῖον ηὕρεν ἀνθρώπους ὁποῦ τόν ἐφιλοξένησαν
καλληώτερα παρά νά ἦτον εἰς τό σπῆτι του · ἐκεῖνος εἶδεν// ἐκεῖ ὀπτασίαις
εὔμορφαις καί χαριτωμέναις, καί ἐγώ καθώς λογιάζω θέλω ἰδῆ ὄχεντραις,
καί ὄφεις, ἀλήμονον εἰς τοῦ λόγου μου, τί ἔκϐασιν ἔλαϐαν οἱ τρέλλες καί
αἰ φαντασίαις μου ἀπό εδώ θέλουν εὐγάλει τά κόκκαλά μου (ἀνίσως ὅμως
καί μᾶς ἰδῆ τινάς) ἄσπρα καί παςτρικά μαζῆ μέ
τοῦ γομαρίου μου ἀπό τό ὁποῖον ἴσως γνωρισθῇ ποῖοι εἴμασθεν, καί τό ὀλι- 244v.
γώτερον θέλουν μάς γνωρίσει ἐκεῖνοι ὁποῦ ἠζεύρουν πῶς ποτέ ὁ σάντζιος
δέμ ἀποχώρησεν ἀπό τό γομάρι του, μήτε το γομάρι του ἀπό τόν σάντζιον
· ἄλλην μίαν φοράν λέγω ἀλήμονον εἰς τοῦ λόγου μας ὁποῦ δέν ἠθέλησεν
ἡ φυλάργυρός μας τύχη νά ἀποθάνωμεν εἰς τήν πατρίδαν μας, καί ἀνα-
μεταξύ εἰς τούς ἐδικούς μας ὅτι ἄν καί νά μήν// ἤθελεν εὐρεθῇ ἰατρεῖα
εἰς τήν συμφοράν μας, κᾷν δέν ἤθελεν λείψῃ τινάς ὁποῦ νά μᾶς εὐσπλα-
χνηθῇ καί νά σφαλίσῃ τούς ὀφθαλμούς μας εἰς τήν τελευταῖαν ὥραν τοῦ
θανάτου μας, καί νά εἰπῇ διά ἡμᾶς το Κύριε ελέησον, καί ὁ θεός νά τόν
συγχωρέσει · ὦ σύντροφέ μου, καί παμφίλτατέ μου ϝομαράκι ἐγώ βέϐαια
σέ ἔδωσε κακήν πληρωμήν εἰς τήν τόσην καλήν σου δούλευσιν, ὁμως πα-
ρακαλῶ σε συγχώρησόν με, καί παρακάλεσε τῆν τύχην μέ τόν καλιώτερον
τρόπον ὁποῦ ἠζεύρεις νά μᾶς //εὐγάλῃ ἀπό αὐτήν τήν ςενοχωρίαν, καί βά-
σανον εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα, καί ἐγώ σέ ὑποσχομαι νά σέ βάλλω εἰς
τήν κεφαλήν ἕνα ςέφανον ἀπό δάφνην, ὁποῦ νά ὁποιάζῃς καθολικά ὡσάν
ἕνας ποιητής ςεφανωμένος· τοιοῦτο τρόπος ἐπαραπονοῦνταν ὁ σάντζιος
καί τό γομάρι του ἔστεκε καί τόν ἀκροάζουνταν δίχως νά τόν δώσῃ κᾀμ-
μίαν ἀπόκρισιν · περνῶντας τέλος πάντων ἐκείνην τήν νῦκταν εἰς θλιϐερά
παραπονήματα ἐζημέρωσεν ἡ ἡμέρα μέ τῆς ὁποίας τήν καθαρότητα καί
λαμ//πρότητα εἶδεν ὁ σάντζιος πῶς ἦτον ἀδύνατον νά εὔγῃ ἀπό ἐκεῖνο τό
χάος χωρίς νά τόν βοηθήσῃ ἄλλος τινάς, καί ἄρχησε νά φωνάζῃ διά νά τόν
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ἀκούσῃ τινάς καί νά ὑπάγῃ νά τόν γλυτώσῃ ἀμή ματαίως ἐφώναζεν, διότι
ἐκεῖ τρυγύρω δέν ἦτον κᾀνένας ἄνθρωπος · ἀφ’οὗ λοιπόν ἐφώναζε πολ-
λήν ὥραν, καί εἶδε πῶς δέν τόν ἤκουε τινάς, τότε ἀποφάσισε πῶς βεϐαιώ-
τατα θέλει ἀποθάνει ἐκεῖ, καί ἔπ5σε καί ἐσύκωσε τό γομάρι του, τό ὁποῖον
ἔςεκε ἀνάσκελα, καί τό ἔςησεν ὀρθόν// καί ἐυγάνωντας ἀπό τά δισάκκια
ἕνα κομμάτι ψωμί, τό ἔδοσε τοῦ γουμαρίου1201 του, καί τό ἔφαγε λέγωντας
ὅλαις ᾑ συμφοραῖς δυςυχίαις εἶναι πλέον εὐκολουπόφερταις ἔχοντας ψωμί
τινάς, τριγυρίζωντας μέσα εἰς ἐκεῖνο τό χάος εἶδεν εἰς ἕνα μέρος μίαν τρύ-
παν εἰς τήν ὁποῖαν ἠμποροῦσε νά χωρέσῃ ἕνας ἄνθρωπος, εὐθύς ἐπῆγε καί
σκύπτοντας ἐμπῆκε μέσα, καί εἶδε πῶς ἦτον μακρυά, καί εὐρύχωρος, καί
πῶς ἀπό ἑνα μέρος ἔμβαιναν ᾑ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μέ τό φῶς τοῦ ὁποίου //
ἠμποροῦσε καί ἔϐλεπε πολλά καλά · εἶδε παρομοίως πῶς εἰς τό ἄλλο μέρος
ἐφαίνονταν ἄλλο ἕνα κοίλωμα καί χάος πολλά εὐρύχωρον, καί βλέπωντας
αὐτό ἐγύρισε πάλιν ἀπό ἐκεῖ ὁποῦ εἶχεν ἔμβῃ.

245r. καί ἄρχησε νά σκάπτῃ μέ μίαν πέτραν τό χῶμα ἐκείνης τῆς τρῦπας εἰς τρό-
πον ὁποῦ εἰς ὀλίγην ὥραν τήν ἔκαμε τόσην πλατεῖαν, ὁποῦ ἠμποροῦσε νά
χωρέσῃ καί τό γομάρι του, καί πέρνωντάς τό ἀπό τό καπίςρι ἄρχησε νά
περιπατῇ μέσα εἰς ἐκεῖνο τό σπήλαιον διά νά ἰδῇ ἀνίσως καί εἰς τό ἄλλον
μέρος εὕρισκε κᾀνέναν τόπον νά εὔγῃ, ἐπεριπατοῦσε ποτέ μέν εἰς τό σκό-
τος, // ποτέ δέ εἰς τό φῶς, καί μέ μεγαλώτατον φόϐον λέγωντας εἰς τόν ἑαυ-
τόν του, ὦ θεέ μου παντοκράτορε, αὐτό ὁποῦ ἐγῶ κρατῶ διά συμφοράν,
καί κακοῤῥοιζικίαν, ὁ καϐαλλ2ρης ἤθελε τό νομίσῃ διά εὐτυχίαν · ἤθελεν
ἔχῃ αὐτά τά βάθῃ, καί αὐτό τό σκότος διά ἀνθισμένα περιϐόλια καί διά
τό παλάτι τῆς γκουαλιάνας, καί ἤθελεν ἐλπίζῃ νά εὔγῃ ἀπό αὐτό τό σκο-
τεινώτατον χάος εἰς κᾀνένα ἀνθισμένον λιϐάδι, ἀμή ἐγώ ὁ κακοῤῥοίζικος
ἐλπίζω //εἰς κάθε ὥραν πῶς ἀπό κάτω εἰς τά ποδάρια μου θέλει ἀνοίζει
αἰφνιδίως ἀναϐαθύτατον χάος ἀπό ἐκεῖνο τό ἄλλον ὁποῦ νά μέ καταπον-
τίσῃ τελείως · τοιούτης λογῆς καί μέ αὐτούς τούς λογισμούς ἐπερεπάτησεν
ὡς δύω μίλια, καί εἶδεν ἕνα θολωμένον φῶς ὁποῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά ἐζη-
μέρωσεν· 1202 αὐτοῦ τόν ἀφίνει ὁ σιδ ἀχμέτης καί γυρίζει νά διηγηθῇ διά
τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος ὅλος μεςός, καί ἔμπλεος χαρᾶς καί ἀγαλλιά-
ζεως ἐκαρ//τεροῦσε τήν ἡμέραν τοῦ πολέμου ὁποῦ εἶχε νά κάμῃ μέ ἐκεῖνον
τόν χωρ1την, καί πηγαίνωντας μίαν αὐγήν νά δοκιμάσῃ, καί νά γυμνασθῇ
ἐκεῖνο ὁποῦ εἶχε νά κάμῃ τήν δεύτερην ἡμέραν εἰς τήν μονομαχίαν, καί κεν-
τρώνωντας τόν ῥοντζινάντε, καί τρέχοντας ἐπλησίασεν εἰς μίαν τρύπαν,
ὁποῦ ἄν δέν ἤθελε κρατήση δυνατά τό χαλινάρι τοῦ ἀλλόγου, βεϐαιώτατα

1201Sic. – 1202Deja un espacio, punto y aparte en el original, para pasar a hablar de Don Quijote.
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ἤθελε πέσῃ μέσα · τέλος πάντων τόν ἐκράτησε καί δέν ἔπεσε, καί δίχως
νά ζεπεξεύσῃ ἔστεκε// καί ἐςοχάζουνταν τήν τρύπαν, καί ἐκεί ὁποῦ ἔστεκε
καί τόν ἐκοίταζεν ἤκουσε μίαν φωνήν ὁποῦ ἔλεγεν, ὦ ἐσύ ὁποῦ περιπατεῖς
αὐτοῦ ἐπάνω, ἄν εἶσαι χριςιανός, ἤ κᾀνένας εὐσπλαχνικός καϐαλλ2ρης,
λυπήσου ἕναν κακοῤῥοίζικον ὁποῦ εἶμαι ζωντανός ἐνταφιασμένος, ἕναν
δυςυχισμένος ϝγοϐερνατόρον · τόν Δόν Κισσότην τόν ἐφάνη πῶς νά ἤκουε
τήν φωνήν τοῦ σάντζιου πάντζα, διά τό ὁποῖον ἔμεινεν ἐκςατικός, καί ἔκ-
θαμβος, καί ὑψώνωντας ὅσον ἠμποροῦσε τήν φωνήν τοῦ εἶπεν, ποῖος εἶναι
αὐτοῦ κάτω; εἶναι ὁ κακοῤῥοίζικος σάντζιος πάντζας τοῦ ἀποκρίθη ὁποῦ
ᾑ ἁ-
μαρτίαις του τόν ἐκατήντησαν καί ἔγινε ϝγοϐερνατόρος τῆς νῆσου Βαρατε- 245v.
ρίας, ὤντας ὁπλοφόρος τοῦ περιφῆμου Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας · ἀκού-
ωντας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινε λίαν ἐκςατικός, καί τοῦ ἦλθεν εἰς τήν
φαντασίαν πῶς νά ἀπέθανεν ὁ σάντζιος, καί πῶς νά ἦτον ἐκεῖ ἡ ψυχή του,
καί κρατῶντάς το αὐτό διά βέϐαιον, εἶπεν, ἐγῶ σέ ἐζορκίζω εἰς τήν καθολι-
κήν, καί χριςιανικήν πίςιν νά //μέ εἰπῇς ποῖος εἶσαι, καί ἄν εἶσαι ψυχή βασα-
νισμένῃ νά μέ εἰπῇς τί ζητᾶς νά σέ κάμω, ὅτι ἐπειδή καί τό ἐπάγγελμά μου
δέν εἶναι ἄλλο, παρά νά βοηθῶ τούς ἐνδεεῖς καί ςενοχωρημένους, ὁποῦ εὐ-
ρίσκονται εἰς αὐτόν τόν Κόσμον, θέλω ἠμπορέσει νά δώσω συνδρομήν, καί
εἰς τούς ἐνδεεῖς τοῦ ἄλλου Κόσμου ὁποῦ δέν ἠμποροῦν νά ἔχουν τήν βοή-
θειαν ἀφ’ἑαυτοῦ τους · ἡ ἀφεντ1 σου ὁποῦ μέ συντυχαίνεις τοῦ ἀπεκρί-
θηκε θέλει νά εἶσαι ὁ καϐαλλ2ρης μου ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ἐγώ
εἶμαι ἐκεῖνος, ἀποκρίθη ὁ Δόν //Κισσότης ὁποῦ ἐπαγγέλομαι νά βοηθήσω
εἰς τήν ἀνάγκην τους τούς ζωντανούς καί τούς ἀποθαμένους, μόνον εἰπές
με ποῖος εἶσαι; ἐγώ σέ κάμω τόν μεγαλήτερον ὅρκον ὁποῦ νά βολῆ, σιν3ρ
Δόν Κισσότη, τοῦ ἀποκρίθηκεν πῶς ἐγώ εἶμαι ὁ ὁπλοφόρος σου ὁ σάντζιο
πάντζας, καί πῶς ἐγώ ποτέ δέν ἀπόθανα εἰς ὅλην μου τήν ζωήν, πάρεξ ἀφί-
νωντας τό ϝγοϐέρνον μου, διά κάποιαις αἰτίες, ταῖς ὁποῖαις δέν ἠμπορῶ νά
ταῖς διηγηθῶ τώρα ἐρχόμενος ἐχθές τήν νύκτα ἔπεσα εἰς αὐτήν τήν τρύπαν
εἰς τήν ὁ//ποῖαν εὑρίσκομαι ὁμοῦ μέ τό γομάρι μου, καί εὐθύς ὅποῦ τό εἶ-
πεν αὐτό τό γομάρι ὡσάν νά ἐκαταλάμβανε τί ἔλεγεν ὁ σάντζιος ἄρχησε νά
γκερίζῃ τόσον δυνατά ὁποῦ ἀντελαλοῦσε καί ἐϐόησεν ὅλον ἐκεῖνο τό χάος
· ἀληθινά μαρτυρία εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἐγώ γνωρίζω τό γκάρισμα τοῦ
γομαρίου, καί καταλαμβάνω καί τήν φωνήν σου φίλε μου σάντζιο, καρ-
τέρησε ὀλίγον, ὅτι θέλω ὑπᾶγη εἰς τό καςέλι τοῦ Δοῦκα, τό ὁποῖον εἶναι
ἐδώ σιμά, καί θέλω φέρη ἀνθρώπους //νά σέ εὔγάλουν ἀπό αὐτό τό χάος,
εἰς τό ὁποῖον θέλει ἔπεσες ἀπό ταῖς ἀμαρτίαις σου· ὕπαγε ἡ ἀφεντ1 σου
σιν3ρε εἶπεν ὁ σάντζιος, καί γύρισε ὀγλίγωρα διά τό ὄνομα τοῦ θεοῦ, ὅτι
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ἐγώ δέν ἠμπορῶ πλέον νά κάθωμαι εἰς αὐτό τό σκότος ἀπό τόν φόϐον
μου · ὁ Δόν Κισσότης τόν ἄφησε καί ἐπῆγεν εἰς τό καςέλι καί ἐδιηγηθῇ
πρός τόν Δοῦκαν καί πρός τήν Δουκέσσαν, τό συμβεϐηκός τοῦ σάντζιου,
οἱ ὁποῖοι ἐθαύμασαν κατά πολλά, ἀγκαλά καί εὐθύς τό ἐκατάλαϐεν// πῶς
θέλει ἔπεσεν μέσα εἰς ἐκεῖνο τό χάος, εἰς τό ὁποῖον ἦτον κάμποσος καιρός
ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ, ἀμή δέν ἠμποροῦσαν νά ἐννοήσουν μέ τί τρόπον ἄφησε τό
ϝγοϐέρνον, χωρίς νά

246r. λάϐουν αὐτοί τήν εἴδησιν τῆς ἀναχωρήσεώς του · τέλος πάντων ἐπῆρεν ὁ
Δόν Κισσότης πολλούς ἀνθρώπους, καί σχοινία, καί ἐπῆγαν καί εὔγαλον
τό γομάρι, καί τόν σάντζιον πάντζαν ὁποῦ ἦτον σχεδόν μισαποθεμένος,
καί βάνωντάς τον εἰς τήν μέσην ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ὁποῦ ἐπῆγαν
καί τόν εὔγαλαν ἀπό τήν τρύπαν, ὁμοῦ καί ἄλλο πλῆθος ἀνθρώπων, καί
μικρῶν παιδίων, τόν //ἐπήγαιναν εἰς τό καςέλι, είς τό ὁποῖον ὁ Δοῦκας, καί
ἡ Δουκέσσα ἐκάθουνταν ἀπάνω εἰς ἕνα κ3σκι, καί ἐκαρτεροῦσαν τόν Δόν
Κισσότην, καί τόν σάντζιον πάντζαν, ὁ ὁποῖος δέν ἠθέλησε νά ἀνάϐη νά
χαιρετήσῃ τόνΔοῦκα, πρίν νά [καθήσῃ1203] καλοθέσῃ τό γομάρι του εἰς τόν
ςαῦλον, καί μετά ταῦτα ἀνέϐῃ ἀπάνω εἰς τούς αὐθέντες του, ἔμπροσθεν εἰς
τούς ὁποίους ἐγωνάτησε καί εἶπεν ·
//Ἐγώ σιν3ροι ἐπειδή καί ἠθηλήσετε ἡ μεγαλειότη σας (ἀγκαλά καί ἐναν-
τίον τῆς ἀξίας μου νά ὑπάγω νά αὐθεντεύσω εἰς τήν νῆσον βαραταρίαν
εἰς τήν ὁποῖαν γυμνός ἐμπῆκα, καί γυμνός εὐγῆκα, μήτε ἔχασα, μήτε ἐκέρ-
δησα, ἄν ἐγώ ἐκυϐέρνησα καλά, ἤ ἀχαμνά, ἦτον ἄνθρωποι παρών, οἱ ὁ-
ποῖοι, θέλουν μαρτυρήσει · ἐγώ ἔλυσα ἀμφιϐολίαις, ἀποφάσισα κρίσες καί
πάντοτε ἀπόθαινα ἀπό τήν πεῖναν μέ τήν ὑπεράσπισιν, καί φρόντισιν τοῦ
πέτρου ἰατροῦ// ῥεζίου ἀπό τήν τυραντυνφόραν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἰατρός τῶν
ϝγοϐερνατόρων τῆς νήσου, ἀγκαλά καί καλλήτερα ἔπρεπε νά ὀνομάζεται
δήμιος τῶν γγοϐερνατόρων, καί ὄχι ἰατρός · οἱ ἐχθροί μᾶς ἐπάτησαν τήν
νῦκτα, καί καταςάνωντάς μας εἰς κακόν τέλος, λέγουν οἱ νησιῶται πῶς ἐνή-
κισαν μέ τήν ἀνδρεῖαν τῆς χειρός μου, ὁποῦ τόσον καλόν νά ἔχουν, ὅσον
λέγουν τήν ἀλήθειαν· εἰς κοντολογίαν ἐγώ ἐζύγ5σα τό βάρος ὁποῦ ἔχουν
ὅποῦ ἔχουν αὐτά τά //ὀφφύκια τῶν γκοϐερνατόρων καί εἶδε πῶς δέν εἶναι
διά τούς ὥμους μου, μήτε εἶναι σαΐταις διά τήν φαρέτραν μου, καί πρεχοῦ
νά μέ ῥίξῃ κάτω ἐμένα τό γγοϐέρνο, τό ἔῤῥιξα ἐγώ ἐκεῖνο, καί ἐχθές τό
ταχύ ἄφησα τήν νῆσον ὡς καθῶς τήν εὗρα μέ ταῖς ἴδιαις ςράταις, ὁσπίτια,
καί δώματα ὁποῦ εἶχεν ὅταν ἐμβῆκεν εἰς αὐτήν · δέν ἐπῆρα δανεικά ἄσπρα
ἀπό τινάν μήτε ἐϐάλθηκα νά κάμω πραγματεῖαις, καί ἀγκαλά εἶχα σκοπόν

1203Tachadura por error.
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νά κάμω μερικά ὠφέλημα //διατάγματα, μέ ὅλον τοῦτο ἀφέθηκα φοϐούμε-
νος μήπως καί δέν τα φυλάζω, καί ἤθελεν εἶσθαι τό ἴδιον ὡσάν νά μήν τά
εἶχα κάμῃ · εὐγῆκα ὡς καθώς εἶπα ἀπό τήν νῆσον χωρίς κᾀμμίαν
συντροφίαν, ἔξω ἀπό τοῦ γομαρίου μου, καί ἐρχόμενος ἔπεσα εἰς ἕνα χάος 246v.
ἐψές τό βράδυ μέσα εἰς τό ὁποῖον ἐπεριπάτησα ὅλην τήν νύκταν, ἕως ὁποῦ
ἐξημέρωσεν ἡ ἡμέρα, καί μέ τό φῶς τοῦ ἡλίου εἶδα ὁποῖον μέρος ἠμπο-
ροῦσα νά εὔγω, ὅμως ὄχι τόσον ἐν εὐκολία, ὅτι ἄν δέν ἐπέςελνεν ὁ θεός
τόν καϐαλλ2ρην μου τόν Δόν Κισσότην, ἤθελα μείνῃ ἐκεῖ ἕως τό τέλος τοῦ
Κόσμου · τό λοιπόν//σιν3ρες ἑσεῖς βλέπετε ἔμπροσθέν σας τόν ϝγοϐερνα-
τόρον σας τόν σάντζιον πάντζαν, ὁ ὁποῖος εἰς δέκα ἡμέραις ὁποῦ ἔγινα
ϝγοϐερνατόρος, ἐγνώρισε φανερά πῶς εἶναι τό οὐδέν τό νά γίνῃ τινάς ϝγο-
βερνατόρος, ὄχι μόνον μιᾶς νήσου, ἀλλά καί ὅλου τοῦ Κόσμου · ἐγώ εἰς
αὐτό θέλω μιμηθῇ τά μικρά παιδία, τά ὁποῖα ὅταν παίζουν γίνονται βα-
σιλεῖς, καί αὐτοκράτοραις, καί ἀφ’οὗ τελειώσῃ τό παιχνίδι, μένουν πάλιν
εἰς τήν προτέραν τούς ςάσιν · τοιούτης λογῆς καί ἐγώ ἀφίνωντας τό ὀφ-
φεί//κιον τοῦ ϝγοϐέρνου, θέλω λάϐη πάλιν τό τῆς ὁπλοφορίας, καί θέλω
δουλεύσει εἰς τόν καϐαλλ2ρην μου τόν Δόν Κισσότην, μέ τόν ὁποῖον ἀγ-
καλά καί νά περιπατῶ πάντοτε μέ φόϐον, ἀμή τρώγω κᾷν χορταςτικά, καί
μέ αὐτό ἐτελείωσεν ὁ σάντζιος πάντζας τήν ὁμιλίαν του, ὁποῦ ὁ Δόν Κισσό-
της ἐφοϐοῦνταν μῆπως καί εἰπῇ πάλιν φλυαρίαις κ῎τήν συνήθειάν του.ἀμή
βλέπωντας πῶς ἐτελείωσε τόσον μέ συντομίαν, εὐχαρίςησεν εἰς τόν ἑαυτόν
του τόν οὐρανόν· ὁ Δοῦκας //ἀγκάλ5σε τόν σάντζιον πάντζαν καί τοῦ εἶπε
πῶς τοῦ ἐκακοφάνη κατά πολλά, τό πῶς ἄφησε τόσον ὀγλίγωρα τό ϝγοϐέρ-
νον, καί τοῦ ὑποσχέθη νά τοῦ δώσῃ κᾀνένα ἄλλον ὀφφίκιον, ὁποῦ νά εἶναι
μικρώτερον, καί μέ περισσότερον σύμφερον · παρομοίως καί ἡ Δουκέσσα
τόν ἐλυπήθη καί ἐπρόςαξε νά τόν περιποιηθοῦν καί νά τόν ἀναπαύσουν
ὅτι ἐφαίνουνταν πῶς ἦτον ὅλον τό κορμί του συντριμένον καί τά πλευρά
του τζακισμένα.1204

1204Deja media página libre para empezar el nuevo capítulo en recto.
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247r. Κεφάλαιον νς:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τόν αἱματώδη καί φρικτόν πόλεμον ὁποῦ
ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας μέ τόν ὑπηρέτην

τοῦ Δοῦκα τόν τόσιλον εἰς διαφέντευσιν τῆς
θυγατρός τῆς ματρόνας Δόνας ῥοδριγέζ.

Δέν τούς ἐκακοφάνη τούς Δούκιδες διά τό περιγέλοιον ὁποῦ ἔκαμαν εἰς
τόν σάντζιον πάντζαν, εἰς τό γγοϐέρνον ὁποῦ τοῦ εἶχαν δώσει, καί μάλιζα
ἐρχόμενος ἐκείνην τήν ἴδιαν ἡμέραν ὁ ἐπιςάτης τους, τούς ἐδιηγήθη κατά
λεπτῶς σχεδόν ὅλα τά λόγια καί ἔργα τοῦ σάντζιου, ὁμοῦ καί διά τόν φό-
βον ὁποῦ ἔλαϐεν ὅταν τόν ἐπάτησαν, καί τό κίνημά του, τά ὁποῖα ἀκού-
ωντάς//τα ᾑ Δούκηδες ἐλιγοθύμησαν ἀπό τά γέλοια · μετά ταῦτα διηγεῖται
ἡ ἱςορία πῶς ἤλθεν ἡ διορισμένη ἡμέρα τοῦ πολέμου, καί ἡρμηνεύωντας ὁ
Δοῦκας πολλά καλά τόν ὑπηρέτην τοῦ τόν τοσίλον μέ τί τρόπον νά κυϐερ-
νηθῇ μέ τόν ΔόνΚισσότην διά νά τόν νικήσῃ χωρίς νά τόν σκοτώσῃ μήτε νά
τόν λαϐώσῃ ἐπρόςαξε νά εὐγάλουν τά σίδερα ἀπό τά κοντάρια, λέγωντας
πρός τόν Δόν Κισσότην πῶς δέν ἔπρεπεν ὤντας χριςιανός νά γένῃ ἐκεῖνος
ὁ πόλεμος μέ τόσον κύνδυ//νον τῆς ζωῆς του, καί πῶς νά εὐχαριςεῖται ὁποῦ
τοῦ δίδει ἄδειαν καί κάμπον εἰς τόν τόπον του, νά κάμῃ αὐτήν τήν μονο-
μαχίαν, ὁποῦ εἶναι πρᾶγμα ἐμποδισμένον ἀπό τῆς ἁγίας συνόδους, καί νά
μήν γυρεύῃ νά μεταχειρισθῇ τόσην σκληρότητα εἰς ἐκεῖνον τόν κυνδυνώδη
πόλεμον · ὁ Δόν Κισσότης τοῦ ἀποκρίθη πῶς ἡ μεγαλειότης του νά διορίζῃ,
ὄχι ἐκεῖνα ὁποῦ ἦτον ἀναγκαῖα εἰς ἐκείνην τήν μονομαχίαν ὡς καθώς θέλει
καί ἀγαπᾶ · ἐρχομένη λοιπόν ἠ τρομερά ἡμέρα τοῦ πολέμου//ἐπρόςαξεν ὁ
Δοῦκας νά γένῃ ἔμπροσθεν εἰς τήν αὐλήν τοῦ καςελίου ἕνα κ3σκι εἰς τό
ὁποῖον νά καθήσουν οἱ ἀρχηςράτηγοι καί κριταί τοῦ κάμπου, παρομοίως
καί ἡ ματρόνα μέ τήν θυγατέραν της · ἔτρεξαν καί ἤλθαν ἀπό τά περιχώρα
πολύ πλῆθος ἀνθρώπων διά νά ἰδοῦν ἐκείνην τήν μονομαχίαν ὁποῦ ποτέ
τούς δέν εἶχαν ἰδῇ, μήτε ἀκούσει τοιοῦτον πρᾶγμα · ὁ πρῶτος

247v. ὁποῦ ἐμπῆκεν εἰς τήν περιοχήν ὁποῦ εἶχε φτ1σει εἰς τόν κάμπον ἦτον ὁ
διδάσκαλος τῶν τζιριμωνιῶν, ὁ ὁποῖος ἐμέτρησε τόν κάμπον καί ἐπεριπά-
τησε πανταχοῦ διά νά ἰδῇ νά μήν εἶναι κᾀμμία ἀπάτη, καί δολειότης, ἤ
κᾀνένα πρᾶγμα ὁποῦ νά πεδουκλωθοῦν καί νά πέσουν · ὕςερον ἐμβῆκεν
ἡ ματρόνα μέ τήν θυγατέραν της, καί ἐπῆγαν καί ἐκάθησαν εἰς τόν τόπον
τους σκεπασμέναις μέ μαῦρα καλύματα, καί// μέ θλιϐερόν σχῆμα, ςέκων-
τας παρόν ὁ Δόν Κισσότης εἰς τήν περιοχήν · μετ’ὀλίγην ὥραν ἐφάνη καί
εἴρχουνταν ἀπό ἕνα μέρος τῆς αὐλῆς ὁ μέγας τοσίλος, καϐαλλέρης ἀπάνω
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εἰς ἕνα ἀνδρικώτατον ἄλογον, ἔχωντας τήν μουτζοῦναν καταϐασμένην εἰς
τό πρόσωπον, καί ὤντας συντροφιασμένος μέ πολλαῖς τρουμπέταις, ἦτον
ἐνδυμένος μέ πολλά λαμπρά καί δυνατά ἅρματα · εἴρχουνταν ὁ ἀνδρεῖος
πολεμιςής ὤντας ἕρμηνευμένος ἀπό τόν αὐφέντην του τόν Δοῦκαν, διά
τόν τρόπον ὁποῦ ἔπρε//πε νά κρατήσῃ διά νά νικήσῃ τόν Δόν Κισσότην
καί τόν ἐπρόςαξε πῶς μέ κᾀνέναν τρόπον νά μήν τόν σκοτώσῃ · ἐπεριδιά-
βαινε μέσα εἰς τήν περιοχήν, καί φθάνωντας ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ἡ ματρόνα μέ
τήν θυγατέραν της, ὁποῦ τόν ἐγύρευε διά ἄνδραν της, ἐςάθη καί τήν ἐκοί-
ταξεν · ὁ Διδάσκαλος τῶν τζιριμονιῶν ἔκραξε τόν Δόν Κισσότην καί ὁμοῦ
τόν τοσίλον, καί ἐσύντυχε πρός τήν ματρόναν ἐρωτῶντας τήν ἄν ἤθελε ὁ
Δόν Κισσότης νά διαφεντεύσῃ τό δίκαιον τῆς θυγατρός της, αὐταῖς ἀπο-
κρίθηκαν πῶς ἔςτερ//γαν εἰς ὅτι ἤθελε κάμῃ ὁ Δόν Κισσότης· εἶχεν εὔγη
πλέον καί ὁ Δοῦκας με τήν Δουκέσσαν, καί εἶχαν καθήσει ἐπάνω εἰς ἕνα
κ3σκι τοῦ παλατίου τους, ἀπό τό ὁποῖον ἐκοίταζαν εἰς τήν περιοχήν, εἰς
τήν ὁποίαν εἶχαν μαζωχθῆ πολύ πλῆθος ἀνθρώπων νά ἰδοῦν ἐκεῖνον τόν
φρικτόν πόλεμον· ἐσυμφώνησαν οἱ δύω πολεμιςτές, ὅτι ἄν ὁ Δόν Κισσό-
της ἐνικοῦσε τόν ἐναντίον νά ὑπανδρευθῇ μέ τήν θυγατέραν τῆς Δόνας
ῥοδριγέζ, καί ἄν αὐτός ἐνικοῦνταν νά μείνῃ ἐλεύθερος ἀπό τήν ὑπόσχεσιν
ὁ//ποῦ ἔλεγαν πῶς νά ἔδωσαν · ὁ Διδάσκαλος τῶν τζιρεμονιῶν τούς ἐχώ-
ρισε καί ἔϐαλε τόν κάθε ἕναν εἰς τόν τόπον ὁποῦ ἔπρεπε νά ςαθῇ, ἄρχησαν
νά σημαίνουν τά τύμπανα, ὁ ἀέρας ἐγέμισεν ἀπό τόν ἦχον τῶν τυμπάνων,
καί τρουμπετῶν, ἡ γῆ ἔτρεμεν ἀποκάτω εἰς τά πόδια τῶν πολεμιςῶν, ἔτρε-
μαν αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων ὁποῦ ἔςεκαν καί τούς ἐθεωροῦσαν, καρτε-
ρῶντας νά ἰδοῦν ποῖος ἀπό τούς δύω ἤθελε νικήσῃ, καί ποῖος ἤθελε πέσῃ ·
τέλος πάντων ὁ Δόν Κισσότης παραδιδόμενος ἐξ ὅ//λης ψυχῆς καί καρδίας
τοῦ εἰς τόν θεόν, καί εἰς τήν σιν3ραν τοῦ τήν Δουλτζινέαν ἔςεκε νά ἰδῇ τό
σημεῖον ὅποῦ εἶχαν διορίσει νά γίνῃ διά νά ἔλθουν νά ἀπαντεθοῦν οἱ δύω
πολεμιςαί, καί νά κτυπη-
θοῦν· ἀμή ὁ τοσίλος εἶχε τους λογισμούς του ἀλλοῦ, διότι δέν εἶχε νά συλλο- 248r.
γισθῆ ἄλλο παρά ἐκεῖνο ὁποῦ θέλω εἰπῇ παρακάτω · τοῦ ἐφάνη ὅταν ἔςεκε
καί ἐκοίταζε τήν θυγατέραν τῆς ματρόνας, πῶς νά εἶναι ἡ πλέον εὔμορφη,
καί χαριτωμένη γυμαῖκα ὁποῦ νά εἶχεν ἰδῇ εἰς τόν Κόσμον, καί ὁ ἔρωτας
δέν ἤθελε νά χάσῃ τό αἴτιον ὁποῦ τοῦ ἐπροτίθουνταν εἰς τό νά θριαμβεύσῃ
μίαν ψυχήν, καί νά τήν βάλ//λῃ εἰς τόν κατάλογον τῶν τροφέων του, καί
πλησιάζωντας ἀγάλ5 ἀγάλ5 σιμά του δίχως νά τόν ἰδῇ τινάς, ἐσαγίτευσε
τόν κακοῤῤοίζικον τοσίλον μέ μίαν δίςομον σαγίταν, καί διαπέρασε τήν
καρδίαν του, καί τό ἔκαμεν αὐτό βεϐαιώτατα, διότι ὁ ἔρωτας εἶναι ἕνα
πρᾶγμα ἄφαντον καί ἐμβαίνει καί εὐγαίνει, ὁποῦ καί ἄν θέλῃ, χωρίς νά
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τόν πάρῃ τινάς λογαριασμόν τί κάμνει · λέγω λοιπόν ὅτι ὅταν ἔκαμαν τό
σημεῖον τοῦ κρατήματος, ὁ τοσίλος ἔςεκεν ἕξω τοῦ ἑαυτοῦ τοῦ// ςοχαζό-
μενος τήν εὐμορφίαν ἐκείνης ὁποῦ εἶχε κάμῃ Κυρίαν τῆς ἐλευθερίας του,
καί διά τοῦτο δέν ἐςοχάσθη τόν ἦχον τῆς τρουμπέτας ὡς καθώς ἔκαμεν ὁ
Δόν Κισσότης, ὁποῦ εὐθύς ὁποῦ ἄκουσε τόν ἦχον, ἄρχησε νά τρέχῃ καί
νά πηγαίνῃ κ῎ τοῦ ἐχθροῦ του, καί βλέπωντάς τον ὁ καλός ὁπλοφόρος του
ὁ σάντζιος, ἔκραξε μεγαλοφώνως λέγωντας, ὁ θεός νά σέ φυλάτζῃ ἄνθος
καί παράδειγμα τῶν πλανωμένων καϐαλλ2ρων, ὁ θεός νά σέ δώσῃ τήν
νίκην ἐπειδή καί ἔχεις δίκαιον, //καί ἀγκαλά ὁ τοσίλος εἶδεν τόν Δόν Κισ-
σότην ὁποῦ ἤρχετο κατ’ἐπάνω του μέ ὅλον τοῦτο δέν ἐσάλευσε τελείως
ἀπό τόν τόπον του, ἀλλά κράζωντας τόν Διδάσκαλον τῶν τζερεμονιῶν
τοῦ εἶπε σιν3ρε αὐτός ὁ πόλεμος δέν γίνεται διά νά ὑπανδρευθῶ ἐγώ μέ
ἐκείνην τήν σιν3ραν, ἤ ὄχι; ναί διά αὐτό γίνεται ἀποκρίθη ὁ Διδάσκαλος
· τό λοιπόν εἶπεν ὁ τοσίλος, ἐγώ φοϐοῦμαι ἀπό τήν συνείδησίν μου, ὅτι
ἄν κάμω αὐτόν τόν πόλεμον θέλω τῆς προξενήσει[αὐτόν τόν1205]μεγάλον//
ἔλεγχον,καί διά τοῦτο λέγω πῶς νά ἐνικήθηκα, καί θέλω νά ὑπανδρευθῶ
ἐτούτην τήν ὥραν μέ αὐτήν τήν σιν3ραν · ὁ Διδάσκαλος τῶν τζιρεμονιῶν
ἐθαύμασεν ἀκούωντας τα λόγεα1206 τοῦ τοσίλου, ὁ ὁποῖος ἀγκαλά καί νά
εἶχεν εἴδησιν ἐκείνης τῆς πανουργίας, μέ ὅλον τοῦτο δέν ἤζευρε τί νά τόν
ἀποκριθῇ. ὁ Δόν Κισσότης ἐςάθη βλέπωντας πῶς ὁ ἐχθρός του δέν ἐπά-
λευεν ἀπό τόν τόπον του, ὁ Δοῦκας ἔςεκε καί ἐθαύμαζε διά ποίαν αἰτίαν
ἀργοποροῦσε ὁ πόλεμος, ἀμή ὁ Διδάσκα//λος τῶν τζιρεμονιῶν ἀπῆγε καί
τοῦ ἐφανέρωσε τήν ὑπόθεσιν λέγοντας τήν ἀπόκρισιν ὁποῦ ἔδω-

248v. σεν ὁ τοσίλος, τήν ὁποίαν ἀκούωντάς την ἐραθύμησε κ῎πολλά ὁ Δοῦκας
καί ἐν ὅσῳ ἐσυνομιλοῦσαν αὐτοί, ἐπῆγεν ὁ τοσίλος κοντά εἰς τήν ματρό-
ναν, καί τῆς εἶπε μεγαλοφώνως, ἐγώ σιν3ρα θέλω ὑπανδρευθῶ μέ τήν θυ-
γατέραν σου, καί δέν θέλω νά πάρω μέ πόλεμον ἐκεῖνο ὁποῦ ἠμπορῶ νά
τό πάρω μέ εἰρήνην, καί χωρίς κίνδυνον θανάτου · καί ἀκούωντας αὐτό
ὁ ἀνδρεῖος Δόν Κισσότης, εἶπεν, ἐπει//δή καί εἶναι ἔτζι ἐγώ μείνω ἐλεύθε-
ρος ἀπό τήν ὑπόσχεσίν μου · εἶχε κατέϐη πλέον ὁ Δοῦκας κάτω, καί πλη-
σιάζοντας σιμά εἰς τόν τοσίλον εἶπεν, εἶναι ἀληθινά καϐαλλ2ρη πῶς ἐσύ
ἀφίνησες διά νικημένος, καί φοϐούμενος ἀπό τήν συνείδησίν σου θέλεις
νά ὑπανδρευθῇς μέ αὐτήν τήν κόρην τῆς ματρόνας, ναί σιν3ρε ἀποκρίθη
ὁ τοσίλος, καί ἄρχησε νά λύσῃ τήν περικεφαλαίαν του, καί ἐπαρακαλοῦσε
νά τόν βοηθήσουν νά τήν λύσῃ ὀγλιγωρώτερα διά τί δέν ἠμποροῦσε νά
ἀναπνεῦσῃ · καί εὐθύς // ὁποῦ τήν ἔλυσε, καί ἐφάνηκαν τά μουςάκ5 του,

1205Tachadura por error. – 1206Sic.
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τά ὁποία βλέπωντάς τα ἡ ματρόνα, καί ἡ θυγατέρα της ἄρχησαν νά φωνά-
ζουν λέγωντας, αὐτήν εἶναι ἀπάτη, καί δολιότης · ἔϐαλαν τόν τοσίλον τόν
ὑπηρέτην τοῦ Δουκός εἰς τόν τόπον ἐκείνου ὁποῦ ὑποσχέθη νά μέ πάρῃ
διά γυναῖκα, κάμετέ μας δικαιοσύνην διά τό ὄνομά τοῦ θεοῦ, ὅτι αὐτή εἶ-
ναι μεγάλη κακία · μή πικραίνεσαι σιν3ρα εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι αὐτή
δέν εἶναι κακία, καί ἄν καί νά ἦτον τό πταίσιμον τοῦ Δουκός ἀλ//λά τῶν
κακοτρόπων γοητευτῶν1207 ὁποῦ μέ κατατρέχουν, οἱ ὁποῖοι φθονῶντας
τήν δόξαν ὁποῦ ἤθελε λάϐῃ ἐγώ ἀπό αὐτήν τήν νίκην, ἐμεταμόρφωσαν
τό πρόσωπον τοῦ ἀνδρός σου εἰς τό πρόσωπον τοῦ ὑπηρέτου τοῦ Δου-
κός · ὁ Δοῦκας ἀκούωντας αὐτό ἤθελε νά μεταϐάλῃ τόν θυμόν του εἰς
γέλωτα, καί εἶπεν εἶναι τόσον παράζενα τά πράγματα ὁποῦ συμβαίνουν
εἰς τόν σιν3ρ Δόν Κισσότην ὁποῦ ἐγώ σχεδόν ςέκω καί πιςεύω πῶς αὐτός
νά μήν εἶναι ἐδικός μου ὑπηρέτης, ἀμή ἄς κάμωμεν ἕναν ἄλλον τρόπον
διά νά //φανερωθῆ ἡ ἀλήθεια · ἄς ἀφήσωμεν νά γίνῃ ὁ ϝάμμος μετά δε-
καπέντε ἡμέρες, καί νά κρατήσωμεν κλεισμένον πουθενά αὐτόν τόν ἄνον̅,
καί ἐπειδή καί εὑρισκόμασθεν εἰς ἀμφιϐολίαν, εἰς ταῖς ὁποῖαις ἡμέραις ἠμ-
πορεῖ νά γυρίσῃ εἰς τήν προτέραν του ςάσιν, ὅτι δέν πιςεύω πῶς νά μήν
βαςάζῃ τόσον ὁ φθόνος ὁποῦ ἔχουν οἱ γοητευταί πρός τόν Δόν Κισσότην,
ἐπειδή καί δέν εἶναι μεγάλη ὑπόθεσις αὐτή ὁποῦ νά κρατήσῃ πολύν καιρόν
ἡ μεταμόρφωσις αὐτή · ἔςερξαν ὅλοι εἰς τόν λόγον τοῦ Δουκός, ἐ//πῆραν
τόν τοσίλον νά τόν φυλακώσουν, ἕως ὁποῦ νά φανῇ τό τέλος τῆς μεταμορ-
φώσεώς του · ἐσκορπίσθη ὁ λαός ὁποῦ εἶχε μαζωχθῆ διά νά ἰδῇ ἐκείνους
τούς δύω πολεμιςτάς, ὁ Δοῦκας καί ὁ Δόν Κισσό-
της ἐγύρυσαν εἰς τό καςέλι τους, ἡ Δόνα ῥοδριγέζ μέ τήν θυγατέρα της 249r.
ἔμειναν εὐχαριςημέναις ἐπειδή καί ἔϐαλαν κ῎νοῦν πῶς ἀγκαλά καί νά μήν
μεταμορφωθῇ ὁ τοσίλος, ἀλλά νά εἶχεν ἀπομένῃ εἰς ἐκείνην τήν ςᾶσιν, μέ
ὅλον τοῦτο ἤθελαν νά κάμουν τόν γάμμον, ἐπειδή καί τό ἐζητοῦσεν αὐτό
καί νά εἶναι καλήτερα νόμιμος ϝυναῖκα ἑνός πτωχοῦ παρά νά εἶναι περι-
γελασμένη ἀπό ἔναν πλοῦσιον.1208

1207γοητευτῶν, otras veces γοη̈τευτῶν – 1208Con las cinco primeras líneas de la página recto
termina el capítulo.
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Κεφάλαιον νζ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται μέ τί τρόπον ἐζητησεν ὁ Δόν Κισσότης ἄδειαν ἀπό
τόν Δοῦκαν, καί ἐκεῖνο ὁποῦ τόν ἐσυνέϐη μέ τήν Ἀλτε-
σιδώραν, παρακόρην τῆς Δουκέσσας, καί τοῦ Δοῦκα.

Τοῦ ἐφάνη τοῦ Δόν Κισσότη πῶς νά εἶναι εὔλογον νά ἀφήσῃ ἐκείνην την
μεγάλην ὀκνηρίαν εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκονται μέσα εἰς ἐκεῖνο τό καςέλι,
διότι ἐλογίαζε πῶς νά προξενῇ μεγάλην ζημίαν εἰς τόν Κόσμον ἡ ὑςέρη-
σίς του, καί πῶς δέν ἔπρεπε νά ςέκει κλεισμένος ἐκεῖ μέσα, ἀνάμεσα εἰς
ταῖς πολλαῖς καί ἄπειραις φιλοξενίαις, καί περιπόιησαις ὁποῦ ὡς εἰς πλα-
νώμενον καϐαλλ2//ρην τοῦ ἔκαμναν ἐκεῖνοι οἱ σιν3ροι καί πῶς εἶχε νά
δώσῃ λόγον είς τόν θεόν διά ἐκείνην τήν ὀκνηρίαν, καί διά τοῦτο μίαν ἡμέ-
ραν ἐγύρευσεν ἄδειαν ἀπό τόν Δοῦκαν νά μισεύσῃ, ὁ δοῦκας τοῦ ἔδοσεν
ἄδειαν δείχνωντας πῶς ἐπικραίνουνταν κ῎πολλά διά τήν ἀπουσίαν του, ἡ
δουκέσσα ἔδοσεν εἰς τόν σάντζιον πάντζαν τά γράμματα τῆς γυναικός του,
ὁ ὁποῖος πέρνωντάς τα ἄρχησεν νά κλαίγῃ, καί νά λέγῃ, ποῖος; ἤθελε πι-
ςεύσῃ πῶς ᾑ μεγάλαις ἐλπίδες ὁποῦ ἐ//προζένησαν τά νέα μαντάτα τοῦ
γγοϐέρνου εἰς τήν γυναῖκαν μου τήν τερέζαν ἤθελαν νά ἔχουν διά τέλος
τό νά γυρίσω πάλιν εἰς ταῖς βασανιςικαῖς τύχαις τοῦ καϐαλλ2ρου μου τοῦ
Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας · μέ ὅλον τοῦτο χαίρομαι βλέπωντας πῶς ἡ γυ-
ναῖκα μου ἀνταπόκριθηὡς καθώς ἔπρεπε ςέλνωντας τά βαλάνια, τά ὁποία
ἄν δέν τά ἔςελνε τήν ἤθελα νομίσῃ διά ἀχάριςην, αὐτά ὁμίλησεν ὁ σάντζιος
τήν ἡμέραν ὁποῦ ἤθελαν νά μισεύσουν, καί ἀποχαιρετούμενος ὁ Δόν Κισ-
σότης μέ τούς Δούκιδες εὐγῆκεν ἕνα ταχυνόν εἰς τόν φόρον τοῦ καςελίου
ἁρματω-

249v. ἁρματωμένος, ὅλοι ἔςεκαν καί τόν ἐκοίταζαν, εὐγῆκαν παρομοίος καί οἱ
Δούκιδες νά τόν ἰδοῦν, ὁ σάντζιος ἐκάθουνταν ἀπάνω εἰς τό γομαράκι του
μέ τά δισάκκιά του καί μέ τά τορϐατζίκιά του κ῎ πολλά εὐαριςημένος καί
χαρούμενος διότι ὁ ἐπιςάτης τοῦ Δουκός τόν εἶχε δώσῃ ἕνα πουγγάκι μέ
διακόσια σκοῦδα μαλαγματένια χωρίς νά ἔχῃ εἴδησιν ὁ Δόν Κισσότης · ςέ-
κωντας λοιπόν ὡς καθώς εἶπαμεν// ἤκουσαν αἰφνιδίως τήν φωνήν τῆς γνω-
ςικῆς ἀλτισιδόρας ὁποῦ ἔςεκεν ἀνάμεσα εἰς ταῖς ματρόναις, καί κορίτζια ᾑ
ὁποῖαι μέ ἕναν παραπονετικόν τόνον εἶπεν1209……………………………
… Καί ἐν ὅσῳ ἔλεγεν αὐτούς τούς παραπονετικούς ςίχους ἡ τεθλιμένη ἀλ-

1209Después de dejar libre el resto de la línea, van otras once líneas vacías que corresponderían
a los cuarenta y dos versos del canto de Altisidora.
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τεσιδόρα ἔστεκε καί τήν ἐκοίταξεν ὁ Δόν Κισσότης, καί χωρίς νά τήν δώσῃ
κᾀμμίαν ἀπόκρισην, ἐγύρισε πρός τόν σάντζιον πάντζαν καί τοῦ εἶπεν, ἔτζι
νά συγχωρηθοῦν οἱ ἀποθαμένοι σου σάντζιε πάντζα σέ ἐξορκίζω νά μέ
εἰπῇς ἄν εἶναι ἀληθινόν αὐτό ὁποῦ λέγει ἡ ἐρασμένη κορασίδα πῶς ἐσύ
νά ἐπῆρες //τρεῖς σκούφ5ις, καί ταῖς καλτζοδέταις, πρός τόν ὁποῖον ἀπε-
κρίθη ὁ σάντζιος, ὅσον μέν διά ταῖς τρεῖς σκούφ5ις ἐγώ δέν τό ἀρνοῦμαι
πῶς ταῖς ἐπῆρα, εἰδέ αὐταῖς ταῖς καλτζοδέταις, ἠμπορῶ νά ὠμώσω πῶς
μήτε ταῖς εἶδα · ἐθαύμασεν ἡ Δοῦκέσσα κ῎ πολλά διά τήν ἐπιτηδειότητα τῆς
ἀλτισιδῶρας, ὅτι ἀγκαλα καί νά τήν ἐκρατοῦσε διά χαριτωμένην καί ἔξυ-
πνον, ὅμως δέν ἐλογίαζε νά εἶναι τόσον αὐθάδης, καί ἀναίσχυντος, ἐπειδή
καί μέ τό νά μήν εἶχεν εἴδησιν ἀπό αὐτήν τήν πανουρ-
γίαν καί τέχνισμα, καί εἶχε δίκαιον νά τήν λογιάζῃ διά τοιαύτην, ἀμή ὁ 250r.
Δοῦκας καταλάμβάνωντας τήν ὑπόθεσιν εἶπε πρός τόν Δόν Κισσότην · μέ
φαίνεται σιν3ρε καϐαλλ2ρη πῶς νά μήν εἶναι πρᾶγμα καλῶς καμομένον,
ὅτι ἀφ’οὗ σέ ἐκάμαμεν τόσαις τιμαῖς, καί περιποίησες εἰς αὐτό τό καςέλι
μου νά τολμήσατε νά πάρετε ταῖς σκούφ5ις, καί ταῖς καλτζοδέταις τοῦ
κορι//τζίου μου; αὐτά εἶναι σημεῖα κακοῦ ἀνθρώπου, ὁποῦ δέν εἶναι ἴδιον
τῆς φήμης σου, ἀπόδοσε ταῖς καλτζοδέταις, καί ταῖς σκούφ5ις, εἰδέ μή σέ
προσκαλῶ εἰς μονομαχίαν · ὁ θεός νά μήν τό δώσῃ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισ-
σότης νά ζεσπαθώσω ἐγώ ἐναντίον εἰς τήν μεγαλειότητά σου, ὁποῦ ἔλαϐα
τόσαις χάριταις, καί εὐεργεσίαις εἰς τό καςέλι σου, ταῖς τρεῖς σκούφ5ις
θέλω ταῖς ἀποδώσει διότι λέγει ὁ σάντζιο πάντζας πῶς ταῖς ἐπῆρεν, εἰδέ
ταῖς καλατζοδέταις δέν ἔχω ἀπό σου //νά ταῖς δώσω, ἐπειδή καί μήτε ἐγώ
ταῖς ἔχω, μήτε αὐτός ταῖς ἐπῆραν, ὅμως ἀς κοιτάζῃ καλά τό κορίτζι εἰς τά
χαλταλαμίδια τοῦ σεντουκίου της, καί ἄν δέν ταῖς εὕρῃ ἐγώ νά μήν ἠζεύρω
τίποτα · ἐγώ σιν3ρε Δοῦκα ποτέ μου δέν ἔγινα κλέπτης μήτε θέλω γίνει,
καί αὐτό τό κορίτζι ὡς καθώς βλέπω ἀπό τά λόγια της, συντυχαίνει ὡσάν
ἐρασμένη, πρᾶγμα ὁποῦ δέν ἔχω κᾀνένα πταίσιμον, καί παρακαλῶ τήν
ἐκλαμπρότητά της νά μέ ἔχῃ εἰς τήν οἴνοιάν της, καί εἰς καλήν// ὑπόληψιν,
καί ζητῶ ἐκ δευτέρου νά μέ δώσῃ ἄδειαν νά ὑπάγω εἰς τήν ςράταν μου,
ὁ θεός νά σέ δώσῃ καλόν κατευόδιον τοῦ εἶπεν ἡ Δουκέσσα (ἡ ὁποῖα εἶχε
καταλάϐῃ καί αὐτή τήν ὑπόθεσιν) καί νά μαθαίνομεν πάντοτε διά τά καλά
σου κατορθώματα, καί ὕπαγε εἰς τήν καλήν ὥραν ὅτι ὅσον περισσότερον
ἀργεῖς, τόσον περισσότερον αὐζάνει ἡ φωτ1 εἰς τά ςήθη τῶν κοριζιῶν μου
ὅταν σέ βλέπουν, καί ἐγῶ θέλω παιδεύσει τήν ἀλτισιδῶραν νά μάθῃ νά μήν
συντυχαίνῃ εἰς //το ἐζῆς ἁπλῶς καί ἄν ἔτυχεν· ἕναν λόγον ἔχω ἀκόμη νά
σέ εἰπῶ ὦ ἀνδρείε καϐαλλ2ρη εἶπεν ἡ Αλτισιδῶρα, καί σέ παρακαλώ νά
μέ ἀκροασθῇς, ὅτι ὁ λόγος μου δέν εἶναι ἄλλος παρέζ νά σέ ζητήσω συμ-
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πάθειον, διά τήν κλεψίαν ὁποῦ εἶπα πῶς ἔκαμες, καί πῶς νά ἐπῆρες ταῖς
καλτζοδέταις μου ταῖς ὁποῖαις εἶδα πῶς εἶναι δεμέναις εἰς τά ποδάριά μου,
καί ἔπεσα εἰς τό ἴδιον σφάλμα ἐκεινοῦ ὁποῦ ὤντας καϐαλλάρης εἰς τό γο-
μάρι του ἐπεριπατοῦσε καί τό ἐγύρευε · ἐγώ αὐτό τό εἶπα ἀποκρί//θη ὁ Δόν
Κισσότης, καί εὐθύς ἐπροσκύνησε τούς Δούκιδες ὁμοῦ καί ὅλους τούς πε-
ριεςῶτας, καί γυρίζωντας

250v. τό σαλιϐάρι τοῦ ῥοντζινάντε εὐγῆκεν ἀπό τό καςέλι, πέρνωντας τήν ςρά-
ταν πρός τήν σαραγότζαν, ἀκολουθῶντας τόν ὁ σάντζιος ἀπάνω εἰς τό
γομάρι.

Κεφάλαιον ν[θ]η:ον1210

Ὁποῦ διηγεῖται τας πολλάς τύχας ὁποῦ ἐσυννέϐηκαν
εἰς Δόν Κισσότην μία κατόπι εἰς τήν ἄλλην.

Ὅταν ὁ Δόν Κισσότης εἶδε τοῦ λόγου του εἰς τόν κάμπον, ἐλευθερωμένον
ἀπό τά ἐρωτικά λόγια τῆς Ἀλτισιδώρας, τοῦ ἐφάνη πῶς νά ἀνακαινίσθη
το πνεῦμα του εἰς τό νά ἀκολουθῇ τό ἐπάγγελμα τῶν καϐαλλ6ρῶν του,
καί γυρίζωντας πρός τόν σάντζο πάντζαν εἶπεν· ἡ ελευθερία σάντζιε εἶναι
ἀπό τά πλέον μεγαλήτερα, καί καλιώτερα χαρίσματα ὁποῦ ἔδοσαν οἱ οὐ-
ρανοί εἰς τούς ἀνθρώπους, δέν //ἠμποροῦν νά παρομοιασθοῦν μέ αὐτήν οἱ
θησαυροί ὁποῦ εἶναι κεκρυμμένοι ὑπό κάτω εἰς τήν γῆν καί εἰς τό βάθος
τῆς θάλασσας, δέν ἠμπορεῖ νά ὀνομασθῇ ἄλος ἄνθρωπος πλέον καλοροί-
ζικος1211ἀπό ἐκεῖνον ὁποῦ ἔχει τήν ἐλευθερίαν ὁμοῦ καί τήν τιμήν, καί ἐξ
ἐναντίος ὁ πλέον κακοῤῥοίζικος καί δυστυχές τοῦ Κόσμου εἶναι ἐκεῖνος
ὁποῦ εὐρίσκεται εἰς σκλαϐίαν · ἐγώ τό λέγω αὐτό σάντζιο, διότι τό εἶ//δες
πολλά καλά μέ τα ἴδια σου ὀμμάτια τήν φιλοξενίαν, καί περιποίησιν ὁποῦ
μᾶς ἔκαμαν εἰς αὐτό τό καςέλι, εἰς τό ὁποῖον ἀγκαλά καί νά ἐκάθουμουν
εἰς πολυέζοδα τραπέζια, τρώγωντας διάφορα φαγητά, καί πίνωντας ἐκλε-
κτώτατα πιοτά, μέ ὅλα τοῦτα μέ ἐφαίνουνταν πῶς νά εὑρίσκουμουν εἰς
μεγαλωτάτην πεῖναν, διότι δέν τά ἐχαίρομουν μέ τήν ἐλευθερίαν ὁποῦ τά
ἤθελα χαρῇ ἄν ἦτον ἐδικά μου, ὅτι τό χρέος τῆς ἀντιμισθίας τῶν εὐεργε-
σιῶν, καί χαρίτων ὁποῦ λαμβάνει τινάς εἶ//ναι ἕνα δέσιμον, ὁποῦ δένει τήν
ἐλευθερίαν τῆς καρδίας τοῦ ἀνθρώπου · καλότυχος ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ὁ
ὁποῖος ἔχει ἕνα κομμάτι ψωμί δίχως νά ἔχῃ χρέος νά κάμῃ τήν εὐχαριςτίαν

1210Otra vez tachadura por error al numerar los capítulos. – 1211Sic.
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εἰς ἄλλους, ἀμή εἰς τόν θεόν ὁποῦ τοῦ τό δίδει · μέ ὅλα τοῦτα ὁποῦ μέ εἶπες
ἡ ἀφεν1 σου ἀπεκρίθη ὁ σάντζιος, δέν εἶναι καλόν πρᾶγμα νά μήν κάμω
τήν εὐχαρίςησιν διά τά διακόσια σκοῦδα τά μαλαγματένια ὁποῦ μέ ἔδοσεν
ὁ ἐπιςάτης τοῦ Δοῦκα εἰς ἕνα πουγγάκι, τό ὁποῖον τό ἔχω εἰς τόν //κόρφον
μου ὡσάν κορδιάλε, καί δυναμωτικόν, διά ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἐνδεχόμενα
νά μᾶς συνέ-
βουν, ὅτι δέν θέλομεν εὕρῃ πάντοτε καςέλια ὁποῦ νά μάς περιποιοῦνται 251r.
· εἰς αὐταῖς καί ἄλλαις παρόμοιαις ὁμιλίαις, ἐπερεπατοῦσεν ὁ πλανώμε-
νος καϐαλλ2ρης μέ τόν ὁπλοφόρον του, καί περιπατῶντας ὡς πέντε μί-
λια εἶδαν κᾀμμία δεκαρ1 ἀνθρώπους ἐνδυμένους μέ χωρ5νοφορέματα,
οἱ ὁποῖοι ἐκάθουνταν ἐπάνω ἐπάνω εἰς τά πράσινα χορταράκ5 ἑνός λι-
βαδίου, καί σιμά τους εἶχαν //κάποια πράγματα ὁποῦ ἐφαίνουνταν ὡσάν
ἄσπρα σενδόνια, μέ τά ὁποῖα ἐσκέπαζαν κάποια πράγματα ὁποῦ ἦτον ἀπό
κάτω, καί δέν τά εἶχαν ὅλα εἰς ἕναν τόπον, ἀλλά σκορπισμένα. φθάνωντας
ἐκεῖ ὁ Δόν Κισσότης, ἀφ’οὗ τούς ἐχαιρέτησε τούς ἐρώτησε τί πράγματα
ἦτον ἀπό κάτω εἰς ἐκεῖνα τά σενδόνια, ἕνας ἀπό ἐκείνους τοῦ ἀποκρίθη
καί τοῦ εἶπε, σιν3ρε ἀπό κάτω εἰς αὐτά τά πανία εἶναι κάποια εἰκονίσματα
τά ὁποῖα τά χρειαζόμασθεν διά μίαν ἐκκλησίαν ὁποῦ κάνουμεν //εἰς τό χω-
ρίον μας, καί τά ἔχομεν σκεπασμένα, διά νά μήν χαλάσουν, καί τά πηγαίνο-
μεν εἰς τους ὤμους μας διά νά μή τζακισθοῦν· ἄν εἶναι μέ τήν θέλησίν σας
εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ἀγαποῦσα νά τά ἰδῶ, ἐπειδή καί ἀκονίσματα ὁποῦ
τά πηγαίνουν μέ τόσην φύλαξιν βεϐαιώτητα θέλει εἶναι πολλά καλά · καί
πῶς δέν εἶναι καλά εἶπεν ἕνας ἄλλος;1212ὁποῦ ἔχει ἡ κάθε μία ἀπό ἑκατόν
πενῆντα ἀσλανία, καί διά νά τό βεϐαιωθῇς πῶς εἶναι ἀληθινόν, καρτέρησε
νά τό ἰδῇς μέ τά ἴδιά σου ὀμμά//τια, καί ἀφίνωντας τό φαγί εὐθύς ἐσυκώθη
καί ἐξεσκέπασε ἕνα ἀπό αὐτά εἰκονίσματα, τό ὁποῖον ἦτον τοῦ ἁγίου ϝε-
ωργίου, καϐαλλάρης ἐπάνω εἰς τό ἄλογόν του, μέ ἕνα φείδι τριγυρισμένον
εἰς τά πόδιά του, καί μέ τό κοντάρι διαπερασμένον εἰς τό ςόμα του · μέ
ἐκείνην τήν ἄγριαν θεωρίαν ὁποῦ ἔχουν συνήθειαν, καί ζωγραφίζουν, καί
βλέπωντάς το ὁ Δόν Κισσότης εἶπεν, αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης ἐςάθη ἕνας ἀπό
τούς πλέον καλιώτερους πλανωμένους ὁποῦ εἶχεν ἡ θεῖα ςρατιά, ϝεωργίου
//καί ὀνομάζεται Δόν ἅγιος ϝεώργιος, καί ἕξω ἀπό αὐτό ἦτον μεγάλος δια-
φεντευτής τῶν κορασίων · ἄς ἰδοῦμεν αὐτόν τόν ἄλλον, καί ξεσκεπάζων-
τάς το ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ἐφάνη πῶς ἦτον ὁ ἅγιος μαρτίνος1213, ὁ ὁποῖος
ἔστεκε καϐαλλάρης, καί ἔκοπτεν ἕνα μέρος ἀπό τόν ῥοῦχον του, καί τό
ἔδιδεν εἰς ἕναν πτωχόν· εὐθύς ὁποῦ τόν εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης εἶπεν, αὐτός

1212Interrogante fuera de texto. – 1213San Martín de Tours.
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ὁ καϐαλλ2ρης ἐςάθη ἕνας ἀπό τούς τυχηρούς χριςιανούς, καί πιςεύω πῶς
νά ἦτον πλέον ἐλεύθερος, παρά ἀνδρεῖος ὡς// καθώς ἠμπορεῖς νά τό ἰδῇς
σαντζιε, φανερά ὁποῦ κόπτει τό ῥοῦχον του, καί τό δίδει εἰς ἕναν πτωχόν,

251v. καί βεϐαιώτατα πιςτεύω πῶς νά ἦτον τότε χειμῶνας, ὅτι ἄν ἦτον καλο-
καῖρι τό ἤθελε δῶσῃ ὁλάκαιρον · δέν θέ νά ἦτον αὐτό τό αἴτιον ὁ σάν-
τζιο πάντζας, πάρεξ θέλει ἔκαμε κατά τήν παροιμίαν ὁποῦ λέγει διά νά
κρατῇ καί νά δῶσῃ πρέπει νά ἔχει τινάς γνώσιν · ὁ Δόν Κισσότης ἀκούων-
τας αὐτό ἐγέλασε, καί εἶπε νά συκώσουν τό πανί ἀπό τήν ἄλλην εἰκόνα,
τήν ὁποίαν ξεσκεπάζωντάςτην ἐφά// νη πῶς ἦτον εἰκόνα τοῦ ὑπερασπι-
ςοῦ τοῦ ἀϐουκάτου τῆς ἰσπανίας καϐαλλάρης, καί μέ τό σπαθί αἱματω-
μένον εἰς τό χέρι, πολεμῶντας μέ ἀράπιδες, καί καταδαμάζωντάς τους,
τόν ὁποῖον εὐθύς ὁποῦ τόν εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης εἶπεν, αὐτός ἀληθινά
εἷναι ἕνας καϐαλλ2ρης ἀπό τά τάγματα τοῦ χριςοῦ ὁποῦ ὀνομάζεται Δόν
σάνδιέγο ματαμόρος1214, ἕνας ἀπό τούς πλέον ἀνδρείους ἁγίους καί κα-
βαλλ2ρους ὁποῦ ἐςάθηκαν εἰς τόν Κόσμον, καί εὑρίσκεται τώρα εἰς τόν
οὐρανόν · ἐζεσκέπασαν ὕςερα ἄλλην μίαν εἰ//κόνα εἰς τήν ὁποίαν ἦτον ὁ
ἄγιος παῦλος ὅπόταν ἔπεσεν ἀπό τό ἄλογον1215 · αὐτός εἶπεν ὁ Δόν Κισσό-
της ἐςάθη ὁ μεγαλήτερος ἐχθρός ὁποῦ νά εἶχεν ἡ ἐκκλησία τοῦ Κυρίου μας
εἰς ἐκείνους τούς καιρούς καί μετά ταῦτα ἐςάθη ὁ μεγαλήτερος διαφεντευ-
τής · ἦτον πλανώμενος καϐαλλ2ρης διά τήν ζωήν κοπιαςής ὁποῦ ποτέ δέν
ἐκουράζουνταν, σκάπτωντας τήν ἄμπελον τοῦ Κυρίου, εἶχε διά σχολεῖον
τούς οὐρανούς καί διά Διδάσκαλον τόν ἴδιον ἰησοῦν χριςόν, καί μέ τό νά
μήν ἦτον ἄλλα εἰκονίσματα// ἀφ’ οὗ τά σκέπασαν, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης
πρός ἐκείνους τούς ἀνθρώπους · ἐγώ ἀδέλφ5 τό κρατῶ διά καλόν σημεῖον
τό πῶς εἶδα αὐτά τά εἰκονίσματα, διότι αὐτοί οἱ ἅγιοι καί καϐαλλ2ροι ἦτον
ἀπό τό ἐπάγγελμα ὁποῦ εἶμαι καί ἐγώ δηλωνότι τῆς ἀσκήσεως τῶν ἁρμά-
των, καί ἄλλη διαφορά δέν εἶναι εἰς τό ἀναμεταξύ μας πέρα πῶς ἐςάθη-
καν ἅγιοι, καί ἐπολεμοῦσαν πνευματικῶς, καί ἐγώ εἶμαι ἁμαρτωλός, καί
πολεμῶ σωματικῶς · ἐκεῖνοι οἱ χωρ1τες ἐθαύμασαν τόσον διά τό ἦθος
//τοῦ Δόν Κισσότη, ὅσον καί διά τά λόγια του ἀπό τά ὁποῖα οὔτε τά μισά
δέν ἐκατάλαϐαν · ἐτελείωσαν τό γεῦμά τους, καί συκώνωντας τά εἰκωνί-
σματά τους ἀποχαιρετήθηκαν μέ τόν Δόν Κισσότην, καί ἐπῆγαν εἰς τήν
ςράταν τους · ὁ σάντζιο πάντζας εἶπε πρός τόν καϐαλλ2ρην του βεϐαιώ-
τατα σιν3ρε ἄν αὐτό ὁποῦ μᾶς ἐσυννέϐη σήμερον ἠμπορεῖ νά ὀνομασθῇ
τύχη πιςτεύω πῶς νά ἐςάθη ἡ πλέον γλυκεῖα καί νόςιμη ἀπό ὅσαις τύχαις
μᾶς ἐσυνέϐηκαν ἀφ’οὗ περιπατοῦμεν, ἀπό αὐτήν μόνον //ἐγλυτώσαμεν δί-

1214San Diego/Santiago matamoros. – 1215San Pablo y la caída del caballo.
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χως ξυλ1ις, καί δίχως κᾀνέναν φόϐον, μήτε ἐξεσπαθώσαμεν, μήτε ἐπέσα-
μεν μήτε ἐμείναμεν ζαλισμένοι · εὐχαριςτίαν νά ἔχῃ ὁ θεός ὁ μᾶς ἐξίωσε καί
εἶδα ἕναν τοιοῦτον
πρᾶγμα. ἐσύ λέγεις πολλά καλά σάντζιο πάντζα, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, 252r.
ἀμή πρέπει νά ἠζεύρῃς πῶς ὅλοι οἱ καιροί δέν εἶναι τό αὐτό, μήτε γυρί-
ζουν πάντοτε μέ ἕναν τροχόν, καί αὐτό ὁποῦ ἐγώ ἀπόκτησα σήμερον, τό
κρατῶ διά εὐτυχέςατον συναπάντημα · ἔτζι τό πιςεύω καί ἐγώ εἶπεν ὁ σάν-
τζιο πάντζας, ἀμή ἀγαποῦσα νά μέ εἰπῇς ἡ ἀφεντ1 σου διά ποίαν αἰτίαν
ᾑ ἰσπανιῶται ὅταν //θέλουν νά κάμουν κᾀνέναν πόλεμον ἐπεκαλοῦνται
τόν ἅγιον Διέγο ματαμόρος, καί τόν λέγουν σαντιάγον, ὁποῦ σφαλεῖ τήν
ἰσπανίαν · εἶναι τάχα ἡ ἰσπανία ἀνοικτή ὁποῦ νά χρειάζονται νά τήν κτί-
σουν,1216 ἤ τί ἄλλη τζιρεμόνια εἶναι αὐτή ζήγησέ μου την παρακαλῶ σε,
ἐσύ εἶσαι πολλά ἁπλούςατος σάντζιο πάντζα τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσό-
της · αὐτόν τόν καϐαλλ2ρην τόν ἔδωσεν ὁ θεός εἰς τήν ἰσπανίαν διά νά
τήν ἐξουσιάζῃ, καί νά τήν ὑπερασπίζεται μάλιςα εἰς τούς φρι//κτούς πολέ-
μους ὁποῦ ἔκαμναν οἱ ἰσπανιῶται μέ τούς ἀράπιδες, καί διά τοῦτο τούς
ἐπικαλοῦνται εἰς ὅλους τούς πολέμους ὁποῦ κάμουν, καί πολλαῖς φοραῖς
τόν εἶδαν ὀφθαλμοφανῶς ἐμβαίνωντας καί σκοτώνωντας τά ςρατεύματα
τῶν ἀγαρενῶν, καί ἠμπορῶ νά σέ φέρω χίλια παραδείγματα αὐτῆς τῆς ἀλη-
θείας ὁποῦ εὑρίσκονται γραμμένα εἰς ταῖς ἀληθιναῖς ἱςορίαις τῆς ἰσπανίας
· ὁ σάντζιος εὐθύς ἐμετάϐαλε τήν ὁμιλίαν, καί εἶπε πρός τόν καϐαλλ2ρην
του, ἐγώ ςέκω και θαυμάζω //σιν3ρε διά τήν μεγάλην τόλμην καί ἀναί-
διαν τῆς ἀλτεσιδῶρας τήν ὁποίαν θέλει τήν ἐπλήγωσε, καί τήν ἐδιαπέρασε
πολλά βλαϐερά ἐκεῖνος ὁποῦ τόν ὀνομάζουν ἔρωτα,ὁ ὁποῖος ἀγκαλά μέ τό
νά εἶναι ὑςερημένος τῆς ὁράσεως ὡς καθώς λέγουν, μέ ὅλον τοῦτο ὅταν
σημαδεύσῃ κᾀμμίαν καρδίαν ὅσον μικρή καί ἄν εἶναι τήν κτυπᾶ καί τήν
διαπερνᾶ πέρα περοῦ μέ ταῖς σαΐταις του · ἤκουσα παρομοίως ὁποῦ λέ-
γουν πῶς τά κορίτζια μέ ὅλον ὁποῦ τά διαπερνᾶ αὐτή ἡ σαΐτα τοῦ ἔρωτος
ἀμή ἀπό //τήν ἐντροπήν τους μετά βίας τό ἀποδείχνουν, καί ὄχι ὡσάν αὐ-
τήν τήν ἀλτεσιδῶραν ὁποῦ τό ἐφώναζε σχεδόν παῤῥησία εἰς ὅλους · αὐτός
ὁ ἔρωτας σαντζιο, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης φυλάττει τιμήν, μήτε εὐπρέ-
πειαν, καί ἔχει τήν ἴδιαν πολιτείαν τοῦ θανάτου ὁποῦ μέ τό ἴδιον ποδάρι
ὁποῦ πατεῖ τά ὑψηλά παλάτια τῶν Βασιλέων, πατεῖ καί ταῖς χαμηλαῖς κο-
λύϐαις τῶν βοσκῶν, καί ὅταν κυριεύσῃ μίαν ψυχήν τό πρῶτον πρᾶγμα
ὁποῦ κάμει καί χάνει τόν φόϐον καί τήν ἐντρο//πήν τήν ὁποίαν μήν ἔχων-
τάς την ἡ ἀλτισιδῶρα ἐφανέρωσε τήν καρδίαν της καί ἐπροξένησεν εἰς τό

1216Párrafo referido al grito «Santiago y cierra España» en las batallas contra los árabes.
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ςῆθος μου περισσότερην σύγχυσιν, παρά εὐσπλαχνίαν · μεγάλη σκληρότης
καί ἀχαριςία εἶπεν

252v. ὁ σάντζιος πάντζας, ἐγώ ὅσον μέν διά λόγου μου βεϐαιώτητα ἤθελα νικηθῇ
καί ἤθελα ὑπακοῦσῃ εἰς κάθε παραμικρόν της λόγον · ὦ καρδία ἀληθινά
ἀπό μάρμαρον, ἐντόσθια ἀπό προῦντζον, ψυχή ἀπό σμάλτον, ἀμή ἐγώ δέν
ἠμπορῶ νά καταλάϐω τί πρᾶγμα εἶδεν αὐτό τό κορίτζι εἰς τήν ἀφεντ1
σου ὁποῦ νά τήν ἐνίκησεν, καί νά τήν ὑπόταξεν εἰς τόσον κατά πολλά
· ποῖαν νοςιμάδα, ποῖαν χάριν, ποῖον// βλέψιμον, ποῖον πρόσωπον, καί
ποῖον σχῆμα καί καλλοπισμόν εἶδεν αὐτή εἰς τήν ἀφεντ1 σου ὁποῦ σέ ἀγά-
πησε, ὅτι ἐγώ μερεκαῖς φοραῖς ςέκω καί σέ θαυμάζομαι ἀπό τά ὀνύχια τῶν
ποδαρ8ιῶν σου ἕως εἰς τήν τελευταῖαν τρίχαν τῆς καφαλῆς σου · βλέπω
πράγματα ὁποῦ περισσότερον κάμουν καί τρομάζει ὅποιος σέ ἰδῇ, παρά
νά σέ ἀγαπήσῃ, πόσον μᾶλλον ὁποῦ ἐγώ ἔχω ἀκουςά πῶς ἡ εὐμορφία εἶναι
τό πρῶτον, καί κυριῶτερον πρᾶγμα ὁποῦ φέρει τόν ἔρωτα, τήν ὁποίαν ἡ
ἀφεν//τ1 σου τήν ὑςερῆσαι, καί αὐτό μέ κάμη καί θαυμάζω περισσότερον
ἐπαρακινήθη ἐκείνη ἡ κακοῤῥοίζικη καί σέ ἀγάπησεν, ὄχι σάντζιο δέ εἶναι
ὡς καθώς τό ὑπολαμβάνεις ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι δύω λογιῶν εὐ-
μορφίαις εὑρίσκονται εἰς τόν Κόσμον μία τῆς ψυχῆς, καί ἄλλη τοῦ σώματος
· ἡ εὐμορφία τῆς ψυχῆς ςράπτει καί φαίνεται εἰς τήν νόησιν, εἰς τήν τιμήν,
εἰς τήν καλήν πολιτείαν, καί εἰς τήν καλήν ἀνθρωπίαν καί εὐπροσηγορίαν,
καί ὅλα αὐτά ἠμπορεῖ νά τά ἔχῃ ἕνας ἄσχημος //ἄνθρωπος, καί ὅταν ἀπο-
βλέπουν εἰς αὐτήν τήν εὐμορφίαν, καί ὄχι εἰς τοῦ σώματος τότε ἀγάπη γί-
νεται μέ μεγαλητέραν ἐντέλειαν, καί μέ αὐςηρότητα · ἐγώ γνωρίζω πολλά
σάντζιο πῶς δέν ἔχω αὐτήν τήν εὐμορφίαν τοῦ σώματος, ἀμή ἠζεύρω πῶς
εἶμαι τέρας καί θαῦμα εἰς τόν Κόσμον, ἐπειδή καί ἔχω αὐταῖς ταῖς ἄλλαις
χάριταις τῆς ψυχῆς, αἱ ὁποῖαι εὑρισκόμεναι εἰς κάθε καλόν ἄνθρωπον, ἄν
καί νά ὑςερῆται τήν σωματικήν εὐμορφίαν, μέ ὅλον τοῦτο ἀγαπᾶται //ἀπό
τόν καθ’ἕνα · μέ αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις ἐμπῆκαν ὀλίγον κατ’ὀλίγον μέσα εἰς
ἕνα δάσος, καί μέ τό νά ὁμιλοῦσεν ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν σάντζιον πάν-
τζα, καί νά μήν ἔϐλεπε τί ἦτον ἔμπροσθέν του αἰφνιδίως ἐπεδουκλώθη, καί
ἐπεριπλέχθη ἀνάμεσα εἰς κάποια δύκτια ὁποῦ ἦτον ςημένα ἀπό τό ἕνα
δένδρον εἰς τό ἄλλον καί χωρίς νά καταλάϐῃ τί πρᾶγμα ἦτον ἐκεῖνο, ἐγύ-
ρισε καί εἶπε πρός τόν σάντζιον πάντζαν · ἐμένα μέ φαίνεται πῶς αὐτά τά
πλεμά//τια θέλει νά εἶναι κᾀμμία νέα τύχη τῶν γοη̈τευτῶν ὁποῦ μέ κατα-
τρέχουν, οἱ ὁποῖοι ὡς φαίνεται θέλουν νά ἐμποδήσουν τήν ςράταν μου, διά
νά κάμουν τήν ἐκδίκησιν τῆς ἀσπλαχνίας ὁποῦ ἔδει-

253r. ξα εἰς τήν ἀλτεσιδῶραν, ἀμή αὐτό πιςεύω νά εἶναι ἀπατημένοι, ὅτι ὄχι μό-
νον ὁποῦ εἶναι ἀπό ῥάμματα αὐτά τά δύκτυα, ἀλλά ἄν καί νά ἦτον πλέον

482



Lectura del manuscrito

δυνατώτερα ἀπό ἐκεῖνα τά δύκτυα μέ τά ὁποῖα ὁ ζηλιάρης θεός τῶν χαλ-
κέων ἐπαΐτουσε τήν θεάν τήν ἀφροδίτην, καί τόν ἄρην · μέ ὅλον τοῦτο τό-
σον εὔκολα ἤθελα τά ζεσχίσῃ, ὡσάν νά ἦτον ἀπό βαμπάκι · καί θέλωντας
νά// τά ζεσχίσῃ, καί νά τά περάςῃ, εὐγῆκαν ἔμπροσθέν του ἄζαφνα ἀνά-
μεσα ἀπό κάποια δένδρα δύω εὐμορφώταταις βοσκοποῦλαις, τῶν ὁποίων
τά φορέματα ἀγκαλά καί νά ἦτον βοσκικά, ὅμως ἦτον πολλά ἀκριϐά, καί
ἀπό χρυσά κουμάσια · εἶχαν τά μαλ1 τους ἄπλεκτα τά ὁποία ἦτον μακρυά
ὁποῦ σχεδόν ἐπερνοῦσαν τήν ζώνην ἀπό τήν μέσην καί κάτω, καί τόσον
ξανθά ὁποῦ ἠμποροῦσαν νά παρομοιασθοῦν μέ ταῖς ἀκτίναις τοῦ ἡλίου ·
εἶχαν εἰς τά κεφάλ5 τούς δύω ςεφά//νια ἀπό πράσινην δάφνην, καί ἀπό
κόκκινον ἀμάραντον πλεγμένα· εἰς τήν ἡλικίαν θέλει ἦτον ὡς δεκαέζη δε-
καεπτά χρονῶν, ἡ θεωρία τῶν ὁποίων ἔκαμε καί ἐθαύμασεν ὁ σάντζιος
πάντζας, καί ἔϐαλαν τόν Δόν Κισσότην εἰς μεγάλην ἔκςασιν · κοντολογῆς
μία ἀπό αὐταῖς ταῖς βοσκοποῦλαις πλησιάζωντας σιμώτερα εἰς τόν Δόν
Κισσότην τοῦ εἶπε, ςαμάτησε σιν3ρ καϐαλλ2ρη καί μή ξεσχίσεις αὐτά τά
δύκτια, ὅτι δέν εἶναι ςημένα εἰς βλάϐην τῆς ἀφεντ1 σου ἀλλά μάλιςα εἰς
περιδιάϐασιν · καί μέ τό νά ἠζεύρω πῶς θέλεις νά μᾶς ἐρωτήσῃς διά ποῖον
τέλος //τά ἔχομεν ἐδῶ ςημένα, καί ποῖαις εἴμασθεν, καί ἐν συντομίᾳ θέλω
νά σέ τό εἰπῶ · εἰς μίαν χώραν ὅπου θέ νά εἶναι μακράν ἀπό ἐδῶ, ὡς δέκα
μίλια, εὑρίσκονται ὅλοι μεγαλοσ1νοι ἄνθρωποι, καί πολλοί εὐγενεῖς, καί
πλούσιοι, καί ἀνάμεσα εἰς τούς πολλούς φίλους καί συγγενεῖς μας, ἐσυμ-
φωνήσαμεν μέ τούς ὑιούς τους, μέ ταῖς γυναῖκες τους, θυγατέραις, γει-
τώνους φίλους καί συγγενεῖς νά ἔλθωμεν εἰς περιδιάϐασιν εἰς αὐτόν τόν
τόπον ὁποῦ εἶναι τό πλέον ξεφαντωτικόν μέρος ὁποῦ νά εὑρίσκεται ἐδώ
τρυγύ//ρου, σχηματίζωντας ἀναμεταξύ μας μίαν νέαν καί βοσκικήν ἀρκα-
δίαν ἐνδυνόμεναι ἡμεῖς τά κορίτζια ὡσάν βοσκοποῦλαις καί τά παλικάρεα
ὡσάν βοσκοί, καί ἐσπουδάσαμεν καί ἐμάθαμεν δύω ἐκλογές μία τοῦ πε-
ριφήμου ποιητοῦ ϝαρτζιλάφου1217, καί ἄλλη τοῦ ἐκλαμπροτάτου Καμόε,
εἰς τήν ἴδιαν του γλῶσσαν τήν προτολογικήν,1218ταῖς ὁποῖαις ἕως τώρα
δέν ταῖς ἐπαραςήσαμεν · ἐχθές ἐφθάσαμεν ἐδώ, καί ἐςήσαμεν ἀνάμεσα εἰς
αὐτά τά δένδρα κάποιαις τένταις σιμά εἰς ἕνα ῥεῦμα ὁποῦ ῥέει// μέ μεγά-
λην εὐθυνίαν μέσα εἰς αὐτό τό δάσος · ἐχθές τό βράδυ ἐςήσαμεν αὐτά τά
πλεμάτια εἰς
αὐτά τά δένδρα διά νά ἀπατήσωμεν τά μικρά, καί ἁπλούςατα πουλάκια, 253v.
τά ὁποῖα ζυπάζωντάς τα ἔρχονται καί π1νονται εἰς αὐτά τά δύκτια · καί
ἄν ἀγαπᾶς σιν3ρε νά γίνῃς μουσαφήρης μας, θέλομεν σέ τιμήσει, καί σέ

1217Garcilaso. – 1218πορτολογικήν (el poeta portugués Camoens.)
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φιλοξενήσει κ῎τό δυνατόν μας · λέγωντας αὐτά ἐσιώπησεν ἡ βοσκοποῦλα,
καί ἀποκρινόμενος ὁ Δόν Κισσότης εἶπεν · δέν πιςεύω ἐγώ νά ἔμεινε πλέον
ὕποπτος ὦ ὡραιωτάτη μου σιν3//ρα, μήτε πλέον ἔκαθαμβος ὁ Ἀνταῖος,
ὅταν αἰφνιδίως εἶδεν τήν Ἀρτέμιδαν βρεχομένην εἰς τά ὕδατα, ὡς καθώς
ἔμεινα ἐγώ, βλέπωντας τήν ἐφράδιάν σας εἰς τό ἐγκαλλλώπισμά σας · ἐ-
παινῶ κ῎ πολλά τήν περιδιάϐασίν σας, καί εὐχαριςῶ εἰς τήν τιμήν ὁποῦ μέ
κάμετε καί μέ προσκαλεῖτε εἰς τήν συντροφίαν σας, καί ἄν μέ γνωρίζετε
ἄξιον καί ἱκανόν προςάξετέ με ὅτι θέλετε μέ εὕρη ἕτοιμον καί πρόθυμον,
διότι τό ἐπάγγελμά μου ἔλλο δέν εἶναι παρά, νά φαίνωμαι //εὐχάριςος, καί
εὐποιῶν εἰς κάθε λογῆς ἀνθρώπους, μάλιςα εἰς τά εὐγενικά, καί τιμημένα
προσώπατα, ὡς καθώς ὁμοιάζετε νά εἶσθαι ἡ ἀφεντιά σας · καί αὐτά τά δύ-
κτια ὁποῦ κρατοῦν ὀλίγον διάςημα, ἄν ἤθελαν κρατῇ ὅλην τήν γῆν, ἐγώ μέ
ὅλον τοῦτο ἤθελα κοιτάζῃ ὅλην τήν γῆν νά εὕρω νέους κόσμους, καί νά πε-
ράσω χωρίς νά τά ζεσχίσω · καί διά νά γίνῃ ἀξιόπιςον αὐτό ὁποῦ σᾶς λέγω
πρέπει τό ὀλιγώτερον νά ςοχασθῆτε πῶς σᾶς ὑπόσχετε ὁ Δόν Κισσότης
τῆς μαντζίας, ἀνίσως// καί τό ἔχετε ἀκουςόν αὐτό τό ὄνομα · ἄχ ἀγαπητέ
μου ἀδελφέ εἶπε τότε ἡ ἄλλη βοσκοποῦλα τί μεγάλη τύχη εἶναι αὐτή ὁποῦ
ἀπαντήσαμεν; βλέπεις αὐτόν τόν καϐαλλ2ρην ὁποῦ ςέκει ἔμπροσθέν μας;
ἤζευρε πῶς αὐτός εἶναι ὁ πλέον ἀνδρεῖος, καί φιλάνθρωπος ἐράσμιος κα-
βαλλ2ρης ὁποῦ εὑρίσκεται εἰς τόν Κόσμον· ἀνίσως ὅμως καί δέν ψεύδεται
ἡ ἱστορία τῶν ἀνδραγαθιῶν του, ὁποῦ ἐτυπώθη, καί τήν ἐδιάϐασα · καί
αὐτός ὁ ἄλλος ὁποῦ εἶναι μαζῆ του εἶναι ἕνας κάποιος σάν//τζιος πάντζας
ὁπλοφόρος του, διά τόν ὁποῖον λέγουν πῶς νά εἶναι κ῎πολλά χαριτωμένος·
ἔτζι εἶναι εἶπεν ὁ σάντζιος πάντζας, ἐγώ εἶμαι ἐκεῖνος ὁ χαριτωμένος, καί ὁ
ὁπλοφόρος ὁποῦ λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου, καί αὐτός εἶναι ὁ καϐαλλ2ρης μου
ὁ ἴδιος Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ὁ ἱςορησμένος καί αναφερόμενος · τόν
παρακαλοῦμεν κ῎πολλά εἶπεν καί ἄλλην βοσκοποῦλα νά μήν ὑπάγῃ ὅτι οἱ
γονεῖς μας καί τά ἀδέλφιά μας θέλουν τό χαρεῖ κ῎πολλά ὅταν τόν ἰδοῦν,
διότι ἤκουσα // καί ἐγώ ὁποῦ ὁμιλοῦσαν περί τῆς ἀνδρεῖας του, καί περί
τῶν χαρίτων του, καί πρός τούτοις λέγουν πῶς νά εἶναι ὁ πλέον ςαθερός
ἐραςής ὁποῦ νά ἐφάνη εἰς τόν Κόσμον, καί πῶς ἡ Δάμα του εἶναι μία κα-

254r. ποια Δουλτζινέα ἀπό τό τοπόσο, τῆς ὁοίας ἡ εὐμορφία λέγουν πῶς νά
εἶναι ἀσύγκριτος εἰς ὅλήν τήν ἰσπανίαν, αὐτό ἕτσι εἶναι ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, ἀνίσως καί δέν ἀμφιϐάλλει ἡ ἐδική σας ἀσύγκριτος εὐμορφία ·
ἔφθασεν ἐπάνω εἰς αὐτό ἕνας ἀδελφός τῶν δύω Βοσκοπούλων, ὁ ὁποῖος
ἦτον παρομοίως ἐνδυμένος μέ βοσκικά, καί πολυέξοδα φορέματα, ᾑ βο-
σκοποῦλαις εὐθύς του ἐ//διηγήθηκαν πῶς ἐκεῖνος ἦτον ὁ Δόν Κισσότης
τῆς μαντζίας μέ τόν ὁπλοφόρον του τόν σάντζιον πάντζαν, τούς ὁποίους
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τούς ἤζευρε κ῎ πολλά, καί ἐπειδή καί εἶχε διαϐάσει τήν ἱςορίαν τους · ὁ πρό-
σχαρος βοσκός τόν ἐπροσκάλεσε λέγωντάς τον νά ὑπάγῃ εἰς ταῖς τένταῖς
του, ὁ Δόν Κισσότης δέν ἠθέλησε νά ἐναντιωθῇ, ἀλλά ἐπῆγε μαζῆ τους
· ἔφθασε καί ὁ καιρός ὁποῦ ἤθελαν νά κάμουν τό κυνῆγι, καί ἐγέμησαν
τά δύκτια ἀπό [πανάρια1219] πουλάκια, τά ὁποῖα //τά ἀπατοῦσε τό χρῶμα
τῶν δυκτίων μέ τό νά ἦτον πράσινα καί [ἔπασχαν1220]ἔπευταν εἰς τόν κίν-
δυνον, ὁποῦ ἔπασχαν νά ἀποφύγουν · ἐμαζώχθηκαν εἰς ἐκεῖνον τόν τόπον
παράνω ἀπό τριάντα ἄνθρωποι, ὅλοι ἐνδυμένοι μέ πολυέζοδα βοσκικά φο-
ρέματα καί ἐν τῷ ἄμᾳ ἐγνώρισαν πῶς εἶναι ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν ὁπλοφό-
ρον του τόν σάντζιον πάντζαν, διά τό ὁποῖον ἐχάρηκαν κ῎ πολλά, διότι ὅλοι
τους εἶχαν τήν περίλειψιν τῆς ἱςτορίας του· ἐκί //νησαν ἀπό ἐκεῖ καί ἐπῆ-
γαν εἰς ταῖς τένταις, καί εὗραν ταῖς τράπεζαις ἑτοιμασμέναις μέ μεγάλην
εὐθύνιαν, καί λαμπρότητα, καί πάςραν, καί ἐτίμησαν τόν Δόν Κισσότην
βάνωντάςτον εἰς τό κέφαλοτράπεζον, ὅλοι τόν ἐκοίταζαν, καί ἐθαύμαζαν
· τέλος πάντων, ἀφ’οὗ ἐσυκώθηκαν ᾑ τράπεζαις ὁ Δόν Κισσότης μέ ἥσυ-
χον καί ἀτάραχον καί ἀτάραχον φωνήν εἶπεν, ἀνάμεσα εἰς τά μεγαλήτερα
ἁμαρτήματα ὁπου κάμουν οἱ ἄνοι̅, ἀγκαλά καί μερικοί λέγουν πῶς νά εἶ-
ναι ἡ περιφάνεια, ἐγώ λέγω πῶς //νά εἶναι ἡ ἀχαριςτεία ἀποϐλέπωντας
εἰς ἕναν λόγον ὅπου λέγει πῶς ὁ ᾷδης εἶναι γεμάτος ἀπό τούς ἀχαρίςους ·
αὐτό τό ἁμάρτημα ἐπάσχησα ὅσον ἠμπόρεσα πάντοτε καί τό ἀπόφυγα καί
ἀνίσως καί δέν ἠμπορῶ μέ ἄλλον τρόπον νά κάμω τήν ἀνταμοιϐήν τῶν χα-
ρίτων ὁποῦ λαμβάνω τήν κάμω μέ τήν καλήν ἐπιθυμίαν ὅποῦ ἔχω εἰς τό νά
φανῶ εἰς τό νά φανῶ εὐχάριςος · καί πρός τούτοις περιπατῶ, καί κηρύτω
ταῖς χάριταις ὁποῦ μέ κάμουν
εἰς ὅποιον καί ἄν δέν ταῖς ἠζεύρῃ, διότι ὅποιος δημοσιεύει καί κηρύτζει 254v.
ταῖς καλοσύναις ὁποῦ τοῦ κάμουν εἶναι φανερόν πῶς ἤθελε κάμῃ τήν εὐ-
χαριςίαν, καί ἐμπράκτως ἄν τοῦ ἤθελεν εἶσθαι δυνατόν, ἐπειδή καί ὡς ἐπί
τό πλεῖστον ἐκεῖνοι ὅπου λαμβάνουν ταῖς χάριταις εἶναι ἐλαχέςτεροι ἀπό
τούς δίδοντας · ἐγώ λοιπόν εὐχαριςῶντας εἰς ταῖς τιμαῖς, καί χάριταις ὁποῦ
μέ ἔκαμαν ἐδῶ μήν ἠμπορῶν//τας νά κάμω τήν πρέπουσαν ἀνταπόκρισιν,
ἐπειδή καί αἱ δυνάμεις μου εἶναι παραμικραῖς, προσφέρω ἐκεῖνο ὅπου δύ-
ναμαι, καί τό ἔχω φυσικά · καί σας λέγω σιν3ροι πῶς θέλω ςαθῇ δύω ἡμέ-
ραις εἰς αὐτήν τήν μεγάλην ςράταν ὁποῦ πηγαίνω εἰς τήν σαραγότζαν1221,
καί θέλω κάμη νά ὁμολογήσουν ὅσοι διαϐάτες καί ἄν περάσουν πῶς νά
μήν εὑρίσκωνται εὐμορφήτεραις, καί πλέον χαριτωμέναις εἰς ὅλην τήν οἰ-
κουμένην ἀπό αὐταῖς ταῖς προσποιημέναις //βοσκοποῦλαις, ἐξαίρωντας

1219Error y tachadura, – 1220Error y tachadura. – 1221Zaragoza.
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μόνον τήν ἐσύγκριτον Δουλτζινέαν ἀπό τό τοπόζο τήν κυρίαν τῶν συλλο-
γισμῶν μου, καί εἰς αὐτό νά ἔχω συμπάθειαν ἀπό τήν ἀφεντ1 σας · ἀκού-
ωντας αὐτό ὁ σάντζιο πάντζας, ὁ ὁποῖος ἔςεκε μέ μεγαλωτάτην προσοχήν,
καί τόν ἀκροάζονταν, εἶπε πῶς εἶναι δυνατόν νά εὑρίσκωνται ἄνθρωποι
εἰς τόν Κόσμον ὁποῦ νά λέγουν πῶς ὁ καϐαλλ2ρης μου εἶναι τρελλός, εἰ-
πέτε τό παρακαλῶ σας ἡ ἀφεντ1 σας σιν3ροι βοσκοί, εὑρίσκεται κᾀνέ-
νας //παπᾶς εἰς κᾀνένα χωρίον, ὅσον γνωςικός, καί σπουδαῖος καί ἄν εἶ-
ναι νά ἠμπορῇ νά εἰπῇ αὐτό ὁποῦ εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης μου; ἠμπορεῖ νά
εὑρεθῆ πλανώμενος καϐαλλ2ρης, ὅσον κ῎πολλά περίφημος καί ἄν εἶναι
ματαιοφροσύνην, νά ἠμπορέσῃ νά προσφέρῃ αὐτό ὁποῦ ἐπρόσφερεν ὁ κα-
βαλλ2ρης · ὁ Δόν Κισσότης ἐγύρισε πρός τόν σάντζιον πάντζαν, ὅλως χο-
λερικός καί θυμώδες τοῦ εἶπεν, εἶναι δυνατόν σάντζιε πάντζε νά εὑρεθῇ εἰς
ὅλην τήν γῆν τούς οἰκουμένης ἕνας //ἄνθρωπος ὁποῦ νά εἰπῇ πῶς ἐδώ δέν
εἶσαι ἄγνωςος καί τρελλός μάλιςτα πῶς νά μετέχῃς καί ἀπό κακίαν, ποῖος
σέ βάνει καί ἀνακατώνεσαι εἰς ταῖς ὑποθέσεις μου, καί νά κρίνῃς ἄν ἐγώ
εἶμαι φρόνιμος, ἤ ἄγνωςος · πρόσεχε καλά εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ συντυχαίνεις,
κοίταξε τό ἴδιόν σου, καί μήν μέ ἀποκρίνεσαι, ὅτι τό μετανοεῖς, ἀλλά ὕπαγε
βάλλε τήν σέλαν εἰς τόν ῥοντζινάντε, καί νά ὑπάγωμεν νά βάλλω//μεν εἰς
πράξιν, καί μέ μεγάλην ὁρμήν, καί θυμόν ἐσυκώθη ἀπό τό σκαμνί ὁποῦ
ἐκάθουνταν προζενῶν-

255r. τας μεγάλον θαυμασμόν εἰς τούς περιεςῶτας, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκουνταν εἰς
ἀμφιϐολίαν ἄν ἔπρεπε νά τόν κρατοῦν διά τρελλόν, ἤ γνωςικόν · ἄρχησαν
νά τόν καταπείθουν νά μήν τό κάμῃ ἐκεῖνο λέγωντας πῶς εἶχαν γνωρίσει
τήν ἀχάριςόν του θέλησιν, καί πῶς δέν ἦτον χρεῖα νά φανερώσῃ μέ ἄλλες
ὑποςήσεις τήν ἀνδρεῖαν, καί γενναιώτητά του, ἐπειδή καί ἔφθαναν ἐκεῖ-
ναις, ὁποῦ// ἦτον εἰς τήν ἱστορίαν · μέ ὅλα ἐτοῦτα ὁ Δόν Κισσότης ἠθέλησε
νά ςαθῆ εἰς τήν ὑπόσχεσίν του καί καϐαλλικεύωντας ἐπάνω εἰς τόν ῥον-
τζινάντε, καί ἐπέρασεν εἰς τό ἕνα του χέρι τό σκουτάρι, καί π1νωντας μέ
τό ἄλλο τό κοντάρι ἐπῆγε καί ςάθηκεν εἰς τήν μέσην τῆς ςράτας, ἡ ὁποῖα
δέν ἦτον μακρά ἀπό τό πράσινον λιϐάδι · ὁ σάντζιος πάντζας ἐκαϐαλλί-
κευσεν εἰς τό ϝομάρι του, καί ἐπῆγε κατόπι, ὁμοῦ καί ὅλοι οἱ περιςῶτες
ἐπιθυμῶντες νά ἰδοῦν τήν ἔκϐασιν τῆς ὑψηλοφρόνου, καί οὐδέποτε ἀκου-
σθή//σα ὑποσχέσεώς του · ἀφ’οὗ λοιπόν ἐςάθη εἰς τήν ςράταν ὡς καθώς
ἐπροείπαμεν συντυχαίνωντας εἰς τόν ἀέραν, εἶπεν αὐτά τά λόγια, ὦ ἐσεῖς
ςρατοκόποι, ὦ ὁδηπόροι, καί διαϐάτες καϐαλλ2ροι ἤ ὅ τι λογῆς ἄνθρωποι,
καί ἄν εἶσθε ὁποῦ περνᾶτε ἀπό αὐτήν τήν ςράταν, ἠθέλετε περάσῃ εἰς αὐ-
τάς τάς δύω ἐρχομένας ἡμέρας, ἔςω εἰς εἴδησίν σας ὅτι ὁ Δόν Κισσότης τῆς
μαντζίας ὁ πλανώμενος καϐαλλ2ρης ἐςάθη ἐδώ δια νά διαφεντεύσῃ καί νά

486



Lectura del manuscrito

ὑπο//ςήσῃ πῶς ἄλλαις ταῖς εὔμορφαις τοῦ Κόσμου ταῖς ὑπερϐαίνουν αὐ-
ταῖς ᾑ νύμφαις ὁποῦ κατοικοῦν εἰς αὐτά τά λιϐάδια, καί δάση, ἀφίνωντας
εἰς ἕνα μέρος τήν Κυρίαν τήν καρδίας μου τήν Δουλτζινέαν ἀπό τό τοπόσο,
καί ὅποιος ἐναντιώνεται εἰς αὐτό ἄς εὔγῃ ἔμπροσθέν μου, καί τότε θέλει
γνωρίσει ἄν εἶναι ἀληθινόν αὐτό ὁποῦ λέγω ἤ ὄχι · Δύω φοραῖς εἶπεν αὐτά
τά ἴδια λόγια, καί ταῖς δύω φοραῖς δέν τόν ἤκουσε τινάς, ἀμή ἡ τύχη ὁποῦ
τόν ὀδηγοῦσεν ἀπό τό //καλόν εἰς τό καλλήτερον, ἔκαμε καί μετ’ὀλίγην
ὥραν ἐφάνη πῶς εἴρχουνταν ἀπό ἐκείνην τήν ςράταν ὁποῦ ἔστεκεν ὁ Δόν
Κισσότης ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων καϐαλλερέων, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους
ἐκρατοῦσαν κοντάρεα καί εἴρχουνταν ὅλοι ὁμοῦ σμιγμένοι καί μέ μεγάλην
βίαν· εὐθύς ὁποῦ τούς εἶδαν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον ὁμοῦ μέ τόν Δόν Κισσότην
ἀνεχώρησαν, καί ἐξεμάκρυ//ναν πολύ ἀπό τήν ςράταν, διότι ἐγνώρισαν
πῶς ἄν ήθελαν ςαθῇ, καί τούς ἤθελαν ἐναντιωθῇ ἦτον
ἐνδεχόμενον νά τούς συνέϐη κᾀνένας κίνδυνος, καί μόνος ὁ Δόν Κισσότης 255v.
μέ ἀπτόητον καρδίαν ἐςάθη εἰς τόν τόπον ὁμοῦ καί ὁ σάντζιος πάντζας,
ςέκωντας ὀπίσω ἀπό τόν καϐαλλ2ρην του, ἔφθασε καί ἐκεῖνο τό πλῆθος
τῶν ἀνθρώπων, καί ἕνας ἀπό ἐκείνους ὁποῦ εἴρχουνταν ὀλίγον ἐμπροςά,
ἄρχησε νά λέγῃ μεγαλοφώνως πρός τόν Δόν Κισσότην, παραμέρισε ἀπό
τήν ςράταν διαϐολισμένε //ἄνθρωπε ὅτι αὐτοί οἵ ταῦροι θέλουν σέ κάμη
χίλια κομμάτια · τί λέγεις ἐσύ σκυλί μαγαρισμένον τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, εἰς ἐμένα δέν ἰσχύει τελείως ἡ δύναμις τῶν ταύρων, ἀγκαλά καί
νά εἶναι ἀπό τά πλέον ἀγριώτερα ὁποῦ νά εὑρίσκωνται εἰς τήν σιρίαν, ὁμο-
λογήσετε ὦ ληςαί πῶς εἶναι ἀληθινόν ἐκεῖνο ὁποῦ πρό ὀλίγον εἶπα ἐγώ, ὅτι
ἄν δέν τό κάμετε αὐτό σας προσκαλῶ νά μονομαχήσετε μέ λόγου μου· ὁ
ἀγελαδάρης δέν ἔλαϐε καιρόν νά τοῦ ἀποκριθῇ μή//τε ὁ Δόν Κισσότης ἠμ-
πόρεσε νά παραμερίσῃ, ἀγκαλά καί νά ἤθελε, διότι τό πλῆθος τῶν ἀγρίων
καί ἡμέρων ταύρων, ὁμοῦ μέ τούς ἀγελαδάριδες, καί μέ τούς ἐπιλοίπους
ἀνθρώπους δέν ἠμπόρεσαν νά ςαματήσουν μέ μεγάλην ὁρμήν τοῦ τρεξί-
ματός τους (ἐκείνους τούς ταύρους τούς ἐπήγαιναν νά τούς σφαλήσουν
εἰς ἕνα χωρίον, εἰς τό ὁποῖον ἤθελαν νά κάμουν κυνῆγι τήν δεύτερην ἡμέ-
ραν μέ αὐτούς) ἐπέρασαν ὅλοι ἀπάνω ἀπό τόν Δόν Κισσότην, καί ἀπό
τόν σάντζιον πάντζαν, καί// ἀπό τόν ῥοντζινάντε, καί ἀπό τό ϝομάρι, ῥί-
χνωντας ὅλους κ῎γῆς, καί κατακυλῶντάς τους· ὁ Δόν Κισσότης ἐζυπάσθη,
τοῦ σάντζιου πάντζα τά πλευρά ἐκατατζακίσθηκαν, τό ϝομάρι σχεδόν δέν
ἠμποροῦσε νά συκωθῇ, ὁμοίως καί ὁ ῥοντζινάντε δέν ἠμποροῦσε νά πα-
λεύσῃ ἀπό τον τόπον του · ἀμή τέλος πάντων ἐσυκώθηκαν ὅλοι, καί ὁ Δόν
Κισσότης σκοντάπτωντας εἰς τό ἕνα μέρος, καί πίπτωντας εἰς τόν ἄλλον,
ἄρχησε νά τρέχῃ κατόπι τους φωνάζωντάς τους μεγαλο//φώνως · ςαθῆτε
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καί ἀπαντέζετε ἀχρεῖοι καί οὐτιδανοί ὅτι ἕνας καί μόνος καϐαλλ2ρης εἶναι
ὁποῦ σᾶς προσμένει καί σας προσκαλεῖ εἰς μονομαχίαν, ἀμή μέ ὅλο τοῦτο
δέν ςαμάτησαν ἐκεῖνοι τελείως μήτε ἐψήφισαν ταῖς ἀνδρίαις του φοϐέραις
· ἡ κούρασις ἔκαμε τόν Δόν Κισσότην καί ἐςάθη, καί ἐκάθησεν εἰς τήν μέ-
σην τῆς ςράτας, ἕως ὅπου ἦλθεν ὁ σάντζιος πάντζας μέ τόν ῥοντζινάντε,
καί μέ τό ϝομάρι, καί καϐαλλικεύωντας ὁ καϐαλλ2ρης καί ὁ ὁπλοφόρος
δίχως νά γυρί-

256r. σουν νά ἀποχαιρετήσουν τήν πλαςήν ἀρκαδίαν τῶν βοσκῶν, καί βοσκο-
πουλῶν μέ μεγάλην ἐντροπήν ἀκολούθησαν τήν ςράταν τους.1222

Κεφάλαιον νθ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν κ῎ πολλά παράξενην τύχην ὁποῦ ἐσυνέϐη
εἰς τόν Δόν Κισσότην

Τελειώνωντας λοιπόν ὁ ΔόνΚισσότης μέ τόν σάντζιον ἐκεῖνον τόν πόλεμον
ἀπό τήν ἐντροπήν τους δέν ἠμπόρεσαν νά γυρίσουν ὀπίσω, ἀλλά ἐπῆραν
τήν ςράταν καί ἐπῆγαν ἕως ὁποῦ ἔφθασαν εἰς μίαν καθαράν, καί διαφανῆ
βρύσιν, ἀποκάτω εἰς ἕνα δενδράκι εἰς τόν ἴσκιον τοῦ ὁποίου ἄφησαν τόν
ῥοντζινάντε, καί τό γομάρι νά βόσκῃ, καί αὐτός ἐκάθησεν //ὤντας καί οἱ
δύω τους κ῎πολλά μελαγχολικοί, καί ἀφ’οὗ ἔπλυναν καί οἱ δύω τά προ-
σώπατά τους ἀπό τόν πολύν κονιορκτόν ὁποῦ εἶχαν, ὁ σάντζιο πάντζας
εὔγαλεν ἀπό τά δισάκκ5 του μερικά φαγητά ὁποῦ εἶχε προμηθευθῆ, καί
βάνοντά τά ἔμπροσθεν εἰς τόν Δόν Κισσότην ἐκάθησε καί αὐτός ἀντίκρυ
του, καί ἐκαρτεροῦσε νά ἀπλώσῃ πρῶτον ὁ καϐαλλ2ρης του, ἀμή βλέ-
πωντας πῶς αὐτός ἦτον βεϐυθισμένος εἰς τούς συλλογισμούς του, καί δέν
ἐνθυμοῦνταν νά// φάγῃ, ἄφησεν εἰς ἕνα μέρος κάθε λογῆς ἀνθρωπίαν, καί
ἄρχησε νά τρώγῃ ἀπό τό τυρί, καί ψωμί ὁποῦ εἶχε βάλλει ἔμπροσθέν του,
τόν ὁποῖον βλέπωντάς τον ὁ Δόν Κισσότης εἶπεν τρῶγε φίλε σάντζιο πάν-
τζα, καί ζωοτροφοῦ, ὅτι μόνον αὐτό εἶναι ὁποῦ σέ ἐγνοιάζει, καί ἄφησε
ἐμένα νά ἀποθάνω εἰς τούς συλλογισμούς μου, καί εἰς τήν δύναμιν τῶν
μεγάλων μου δυςυχιῶν · ἐγώ σάντζιε μου ἐγεννήθηκα διά νά ζῶ ἀποθά-
νωντας, καί ἐσύ διά νά ἀποθάνῃς τρώγωντας, καί διά //νά γνωρίςῃς πῶς
εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια συλλογίσου πῶς ἐμένα ἐτυπώθη ἡ ἱςορία μου, εἶμαι
περίφημος εἰς τά ἅρματα, ἀνδρεῖος εἰς τά κατορθώματα, τιμημένος ἀπό

1222El capítulo νζ termina en las dos primeras líneas de la página 256r.
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πριντζίπους, ἐρασμένος ἀπό κορασίδες, και τό ὅλον ὕστερον ὅταν ἐκαρτε-
ροῦσαν φοίνικες θριάμβους, καί ςεφάνους, τά ὁποῖα
μέ ἐτύχαινεν πρεπόντως διά ταῖς μεγάλαις ἀνδραγαθίαις μου · σήμεραν 256v.
εἶδε τοῦ λόγου μου τζαλαπατημένον ἀπό συχαμερά καί ἄπαςρα ποδάρια
ζῶον, αὐτός ὁ συλλογισμός καί ἐμουδιάζουν τά ὀδόντιά μου, καί π1νον-
τας τά χέρια μου, καί μέ κάμῃ καί ὑςεροῦμαι τελείως ὀρέξεως φαγητοῦ εἰς
τρόπον ὁποῦ λογιάζω νά ἀφεθῶ, νά ἀποθάνω ἀπό τήν πεῖναν, ὁποῦ εἶναι
ὁ πλέον σκληρός θά//νατος ἀνάμεσα εἰς ὅλους τούς θανάτους · αὐτό ἐγώ
δέν τό κάμω ποτέ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος πάντζας, διότι ἴσως νά ἠζεύρῃς ἡ
ἀφεντ1 σου ἐκεῖνον τόν κοινόν λόγον ὁποῦ λέγει, ὁ χορτασμός τῆς κοι-
λίας εἶναι μία παρηγορία τῆς ψυχῆς, εἰς αὐτόν τόν λόγον ἀποϐλέπωντας
ἐγώ, δέν θέλω ἀφήσει τοῦ λόγου μου ποτέ νά ἀποθάνω ἀπό τήν πεῖναν,
ἀλλά συλλογοῦμαι νά κάμω ὡσάν τόν τζαγκάρην ὀποῦ τραϐᾶ μέ τά ὁδόν-
τιά του τό πετζί, καί τό κάμῃ καί ἁπλώνει ὅσον ἠμπορεῖ, ἔτζι καί ἐγώ θέλω
τρέφει τήν //ζωήν μου, ἕως ὁποῦ νά φθάσω εἰς τό τέλος ὁποῦ εἶναι διορι-
σμένον ἀπό τόν οὐρανόν· καί ἤζευρε σιν3ρε πῶς δέν εὑρίσκεται είς τόν
Κόσμον μεγαλήτερη τρέλλα ἀπό τήν ἀπελπισίαν εἰς τήν ὁποῖαν γυρεύῃς
νά πέσῃς καί ἡ ἀφεντ1 σου · καί ἄν θέλῃς νά γνωρίσῃς πῶς εἶναι αὐτό
ἀληθινόν, δοκίμασε, καί φάγε ὀλίγον, καί πλάγ5σε κοιμήσου ἐπάνω εἰς
αὐτά τά πράσινα χορταράκια, καί ὅταν ἐξυπνήσῃς θέλεις εὕρη τόν ἑαυ-
τόν σου πλέον ἐλαφρομένον, καί θέλει σέ περάσει καί αὐτή ἡ με//λαγχολία
· ὁ Δόν Κισσότης τό ἔκαμεν αὐτό μέ τό νά τοῦ ἐφάνη πῶς νά ἐσυντύχαινε
πρεπόντως ὁ σάντζιος πάντζας εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγεν, πρός τόν ὁποῖον
εἶπεν, ἄν ἐσύ σάντζιε ἤθελες νά κάμῃς διά ἀγάπην μου αὐτό ὁποῦ θέλω νά
σέ εἰπῶ, ἤθελεν εἶσθαι μαγαλητέρα ἡ ἀλάφρωσι τοῦ σώματός μου, καί ἡ με-
λαγχολία μου δέν ἤθελεν εἶσθαι τόσον μεγάλη · εἰπές τό σιν3ρε ἀποκρίθη
ὁ σάντζο πάντζας, ὅτι ἐγώ θέλω σέ δουλεύσει εἰς ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς
μου, ἐκεῖνο// ὁποῦ θέλω νά σέ εἰπῶ σάντζιο πάντζα εἶναι αὐτό, ὅτι ἐν ὅσῳ
ἐγώ κοιμοῦμαι ὑπακούωντας εἰς τάς συμβουλάς μου ἐσύ νά ζεμακρύνῃς
ὀλίγον ἀπό ἐδώ, καί νά ἐκδυθῆς ἀπό ὅλα τά ῥοῦχα σου, καί πέρνωντας τό
σαλιϐάρι τοῦ ῥοντζινάντε, καί νά κτυπηθῇς τριακόσιαις ἤ τετρακόσιαις
ζυλ5ῖς, ἀπό τόν λογαριασμῶν τῶν τριῶν χιλιάδων, καί τόσον ὁποῦ ἔχεις
νά κτυπηθῇς διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Δουλτζινέας, ὁ,τι εἶναι μεγάλη ἀσπλα-
χνία νά εὑρίσκεται ἐκείνη ἡ μεγάλη σιν3ρα γοητευμένη ἀπό ἀμέλει//αν
ἐδικήν σου· κ῎τό παρόν σιν3ρε ἄς κοιμηθοῦμεν καί οἱ δύω ἀποκρίθη ὁ
σάντζιος πάντζας, διά νά
ἡσυχάσουν τά κορμία μας, ὅτι πλέον χαλεπῶτερον εἶναι νά φάγῃ τινάς 257r.
ἕναν πέτζον νηςικός, παρά ἑκατόν χορτασμένοι, καί διά τοῦτο ἡ σιν3ρα
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Δουλτζινέα πρέπει νά ἔχῃ ὑπομονήν, καί ἐγώ μίαν ἡμέραν δίαχως νά ἔχῃ
τινάς εἴδησιν, θελώ ταῖς κτυμηθεῖ ὅλαις, ἐπειδή καί κάθε ὑπόσχεσις γί-
νεται χρέος · ὁ Δόν Κισσότης τόν εὐχαρίςησε καί ἐκάθησεν καί ἔφαγεν
ὀλίγον ὁμοῦ μέ τόν σάντζιον πάντζαν// ὁ ὁποῖος ἀφ’οὗ ἐχόρτασεν καλά
ἀπλάγ5σε κοντά είς τόν ἀγάν τοῦ καί οἱ δύω, ἀφίνωντας τό γομάρι μέ
τόν ῥοντζινάντε νά βόσκῃ ἐλεύθερα · ἐζύπνησαν μετά ἀρκετόν καιρόν, καί
εἶδαν πῶς ἐπαρῆλθεν ἡ μέρα, ἐκαϐαλλίκευσαν εὐθύς, καί ἄρχησαν νά πε-
ριπατοῦν βιαςτικά διά νά φθάσουν εἰς μίαν ὀςαρίαν, ὁποῦ ὡς δύω μίλια
μακρυά ἐφαίνουνταν, καί φθάνωντας ἐκεῖ ἐρώτησαν τόν κάπηλα ἄν ἦτον
τόπος διά νά κονεύσουν, ἐκεῖνος τούς ἀποκρίθη πῶς ἐκεῖ ἤθελαν // εὕρῃ
ὅλην τήν ἀνάπαυσίν τους, ὡσάν εἰς τήν ἴδιαν σαραγότζαν, ἐξεκαϐαλλίκευ-
σαν καί ἐμβῆκαν μέσα καί πέρνωντας ὁ σάντζιο πάντζας τά δισσάκιά του,
ἐπῆγε καί τά ἔϐαλε μέσα εἰς μίαν κάμεραν τῆς ὁποίας τό κλειδί τοῦ τό
εἶχε δώσει ὁ κάπηλας · μετά ταῦτα ἐπῆγε τά ζῶα εἰς τόν ςαῦλον, καί τά
ἔδωσε χορτάρι νά φάγουν, ὕςερον ἐγύρισε νά ἰδῇ ἀν ἐχρειάζουνταν τίποτε
ὁ Δόν Κισσότης, τόν ὁποῖον τό εὕρεν ὁποῦ ἐκάθουνταν συλλογισμένος,
ἦλθε καί ἡ ὥρα τοῦ // δείπνου, καί ἐπῆγαν μέσα εἰς τήν κάμεράν τούς · ὁ
σάντζιο πάντζας ἐρώτησε τόν κάπηλα ἄν εἶχε νά τούς δώσουν τίποτε νά
φάγουν, εἰς τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ κάπηλας νά ζητήσουν ὅ,τι θέλουν, διότι
εἰς ἐκείνην τήν ὀςαρίαν εὑρίσκουνταν ἀπό κάθε λογῆς πρᾶγμα, ἡμεῖς δέν
χρειαζόμασθεν ἄλλο πάρεζ νά μᾶς ψήσῃς ἕνα ζευγάρι ὀρνιθοπούλια, ὅτι
ὁ καϐαλλ2ρης μου δέν εἶναι τόσον φαγᾶς · ὁ κάπηλας τοῦ ἀποκρίθη πῶς
δέν εἶχεν ὀρνιθοποῦλια μέ τό νά τά εἶχαν φάγῃ τά γεράκια, ἐπειδή καί δέν
εἶναι ὀρνι//θοπούλια, ψήσε μας μίαν ὄρνιθαν, εἶπεν ὁ σάντζιος πάντζας,
μήτε ὄρνιθαν δέν ἔχω ἀποκρίθη ὁ κάπηλας, ἐπειδή καί εἶχα κᾀμμία πενην-
ταριά, καί ταῖς ἔςειλα ἐχθές καί ταῖς ἐπούλησα· ἄλλο τίποτες γύρευσε ἡ
ἀφεντ1 σου, καί θέλομεν σέ δουλεύσει, ἐπειδή καί δέν ἔχῃς αὐτά ἠζεύρω
πολλά καλά πῶς δέν θέλει σέ λείψει κᾀνένα κομμάτι μοσχαρίσιον κρέας, ἤ
πρόϐ7, μήτε αὐτό δέν ἔχω ἀποκρίθη ὁ κάπηλας, ὅτι κ῎τό παρόν ἐσώθηκαν
ὅλα, καί δέν ἔχω ἄλλο παρά δύω μοσχαρί//σια ποδάρια βρασμένα πολλά
καλά μέ τό κρεμμυδάκι τους, καί τό πηπεράκι τους, αὐτά μᾶς φθάνουν

257v. ἀποκρπίθη ὁ σάντζιο πάντζας, καί κοίταξε καλά νά μήν τά ἐγκύζῃ τινάς,
ὅτι ἐγώ θέλω τά πληρώσει καλιώτερα ἀπό ἄλλον, δέν θέλει τά ἐγγύζει τινάς
ἀποκρίθη ὁ [σάντζιος1223] κάπηλας, ὅτι κ῎τό παρόν ἐδώ δέν εἶναι κᾀνένας
ἄλλος διαϐάτης, ὕπαγε λοιπόν [δοκί]ἑτοίμασε εἶπεν ὁ σάντζιο πάντζας νά
ὑπάγω καί έγώ νά εἰδῶ τί κάμει ὁ καϐαλλ2ρης μου, καί ἀφίνωντας τόν

1223Error. tachadura.
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κάπηλα ἐπῆγε μέσα εἰς τήν// κάμεραν · ἦλθε κατόπι καί ὁ κάπηλας μέ τό
φαγί κενομένον, καί ἐκάθησεν ὁ Δόν Κισσότης νά δεπνήσῃ, καί ἐκεί ὁποῦ
ἔτρωγεν ἄκουσεν ὅποῦ εἰς τήν πλαγινήν κάμεραν ἐσυντύχαιναν καί ἔλε-
γαν νά ζῆ ἡ ζωή σου σιν3ρε Δον ϝερόλιμε, ἕως ὁποῦ νά φέρουν τό φαγί, ἄς
διαϐάζωμεν ἄλλον ἕνα κεφάλαιον ἀπό τό δεύτερον μέρος τῆς ἱςορίας τοῦ
Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας· εὐθύς ὁποῦ ἄκουσεν ὁ Δόν Κισσότης τό ὄνομά
του, ἐτζίτωσε τά ὀμματιά του καί ἐςαθη μέ προσοχήν //διά νά ἀκούσῃ τί
συντυχαίνουν διά λόγου του, καί ἄκουσεν πῶς αὐτός ὁ προῤῥηθεῖς Δόν ϝε-
ρόλιμος ἀποκρίθη πρός ἐκεῖνον ὁποῦ ἔλεγε νά διαϐάσῃ, τί ὤφελος σιν3ρε
Δόν ϝ7βάνε θέλεις νά διαϐάσωμεν αὐταῖς ταῖς τρέλλαις; ὅτι αὐτός ὁποῦ
ἐδιάϐασε τό πρῶτον μέρος τῆς ἱςορίας του Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, δέν
εἶναι δυνατόν ὁποῦ νά νοςιμευθῇ νά διαϐάσῃ καί το δεύτερον μέρος · μέ
ὅλα τοῦτα εἶπεν ὁ Δόν ϝ7βάνης πρέπει νά τό διαϐάσωμεν, ὅτι δέν πιςεύω
νά εὑρί//σκεται βιϐλίον νά εἶναι κακόν τόσον, ὁποῦ νά μή ἔχῃ καί κάτί τί
καλόν · καί ἄλλο δέν μέ κακοφαίνεται παρά ὁποῦ νά ἱςορῇ τόν Δόν Κισσό-
την πῶς νά ἀφέθῃ ἀπό τήν ἀγάπην τῆς Δουλτζινέας · ἀκούωντας αὐτό ὁ
Δόν Κισσότης, ὅλως θυμωμένος εἶπεν, ὅποιος ἄνθρωπος καί ἄν εἰπῇ πῶς
ὁ Δόν Κισσότης ἐλησμόνησε τήν ἀσύγκριτον Δουλτζινέαν, ἄς εὔγῃ νά μο-
νομαχήσῃ μέ λόγου μου μέ ὁ,τι λογῆς ἅρματα καί ἄν θέλῃ, καί θέλω τόν
καμῃ νά γνωρίσῃ πῶς ἀπέχει πολλά μα//κρυά ἀπό τήν ἀλήθειαν, ἐπειδή
καί μήτε ἡ Δουλτζινέα εἶναι ἄξια ἐλησμονήσεως, μήτε ὁ Δόν Κισσότης θέ-
λει τήν ἐλησμονήσει · ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ μάς ἀποκρίνεται; ἀποκρί-
θηκαν ἐκεῖνος ὁποῦ ἦτον εἰς τήν ἄλλην κάμεραν, ποῖος ἠμπορεῖ ἄλλος νά
εἶναι τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιο πάντζας, παρά αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Δόν Κισσότης
τῆς μαντζίας, ὁ ὁποῖος θέλει ἐνεργήσει, καί ἐκπράκτως ἐκεῖνο ὁποῦ ἐκφώ-
νησεν · ἀκόμη δέν εἶχε τελειώσει καλά τόν λόγον του ὁ σάντζιος πάντζας,
καί εὐθύς ἐμ//πῆκαν ἀπό τήν πόρταν τῆς κάμερας δύω καϐαλλ2ροι, καί
ἕνας ἀπό ἐκείνους ἀγκαλ1ζωντας τόν Δόν
Κισσότην εἶπεν ἀληθινά κατά τό ὄνομά σου εἶναι καί ἡ θεωρία σου, καί 258r.
κ῎τήν θεωρίαν σου ἡ φήμη σου, ἐσύ εἶσαι χωρίς ἄλλο ὁ Δόν Κισσότης τῆς
μαντζίας, τό ἄνθος καί τό καύχημα τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, ἐναν-
τίον τῆς θελήσεως καί εἰς τό πεῖσμα ἐκεινοῦ ὁποῦ ἠθέλησε νά καταφρο-
νέσῃ τό ὄνομά σου καί νά ἀμαυρίσῃ ταῖς ἀνδραγαθίαις σου, ὡς καθώς
ἔκαμεν ὁ συγγραφεύς αὐτοῦ τοῦ// βιϐλίου ὁποῦ κρατοῦμεν, καί δίδωντάς
το εἰς τό χέρι του ὁ Δόν Κισσότης τό ἐπῆρε καί χωρίς νά ἀποκριθῇ κᾀνέναν
λόγον, ἄρχησε νά τό ξεφιλλήσῃ, καί μετ’ ὀλίγην ὥραν πάλιν τό ἀνταπέδω-
σεν εἰς τά χέριά του λέγωντας εἰς αὐτό τό ὀλίγον ὁποῦ ἐξυφύλλησα εἶδα
τρία πράγματα ἄξια κατηγορίας, τό πρῶτον εἶναι μερικά λόγια ὁποῦ ἐδιά-

491



Lectura del manuscrito

βασα εἰς τόν πρόλογον, τό ἄλλο εἶναι ὁποῦ νά συντύχῃ ῥήτως εἰς γλώσσαν
ἀραγονέζικην, καί μερικαῖς φοραῖς γράφει δίχως ἄρθρα, καί τό τρίτον//
ὁποῦ βεϐαιώνει περισσότερον τήν ἀμάθειάν του εἶναι ὁποῦ μακρύνει ἀπό
τήν ἀλήθειαν εἰς τήν ἀρχήν τῆς ἱςορίας ὅτι αὐτοῦ λέγει πῶς ἡ ϝυναῖκα τοῦ
σάντζιου πάντζα ὀνομάζεται μαρία ϝοντιέρες1224, καί αὐτή δέν ὀνομάζεται
τοιούτης λογῆς ἀλλά τερέζα πάντζα, καί ὅποιος κάμῃ σφάλμα εἰς τήν ἀρ-
χήν τῆς διηγήσεως ἠμπορεῖ νά πιςεύσῃ πῶς θέλει ἔχει καί ἄλλα περισσά εἰς
τό ὑπόλοιπον τῆς ἱςορίας · αὐτός ὁ χαριτωμένος ἱςορικός, εἶπεν ὁ σάντζιο
πάντζας βεϐαιώτατα θέλει ἠζεύρει κ῎λεπτῶς ὅλα τά // συμβεϐηκότα ὁποῦ
μᾶς ἀκολούθησαν, ἐπειδή καί ὀνομάζει τήν ϝυναῖκαν μου τή τερέζαν πάν-
τζα μαρία ϝοντιέρεζ, καί ἔπαρε τό βιϐλίον σιν3ρε καί κοίταξε καλά ἴσως
καί νά ἔχουν ἀλλαγμένον καί τό ἐδικόν μου ὄνομα· ὡς φαίνεται τοῦ εἶπεν
ὁ ϝερόνιμος, ἡ ἀφεντ1 σου θέλει νά εἶσαι ὁ σάντζιο πάντζας ὁ ὁπλοφόρος
τοῦ σιν3ρ Δόν Κισσότη, ἐγώ εἶμαι ἀποκρίθη ὁ σάντζιο πάντζας, καί ἐρώ-
τησέ με ὅ, τι καί ἄν θέλῃς διότι ἐγώ θέλω σέ ἀποκριθῇ · ἤζευρε λοιπόν τοῦ
λέγει ὁ καϐαλλ2ρης πῶς αὐτός ὁ νέος συγγραφέυς δέν σέ περιγράφει μέ
ἐκείνην τήν εὐπρέπειαν ὁποῦ δεῖχνει ἡ // θεωρία σου, διότι αὐτός σέ ὑςο-
ρεῖ λαίμαργον, ἀπλούςατον, ἄνοςον, καί καθ’ὅλου εἰπεῖν ἕναν σάντζιον
πάντζαν πολλά διαφορετικόν ἀπό ἐκεῖνον ὁποῦ διηγεῖται εἰς τό πρῶτον
μέρος τῆς ἱςορίας1225 τοῦ καϐαλλ2ρου σου, ὁ θεός νά τόν συγχωρέσῃ εἶ-
πεν ὁ σάντζιο πάντζας ἀγκαλά καί ἤθελε κάμῃ καλιώτερα νά μέ ἤθελεν
ἐλησμονήσῃ, καί νά μήν ἤθελεν ἀναφέρῃ τελείως διά λόγου μου, οἱ δύω
κα-

258v. βαλλ2ροι ἐκάλεσαν τόν ΔόνΚισότην νά ὑπάγῃ νά δειπνήσῃ μέ λόγου τους,
ὅτι αὐτοί ἤζευραν πολλά καλά πῶς εἰς ἐκείνην τήν ὀςαρίαν δέν εὑρίσκον-
ται φαγητά εἰς χρῆσιν του · ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ ἦτον πάντοτε εὐπροσή-
γορος καί μέ ἀνθρωπίαν ὑπάκουσεν εἰς τήν προκάλεσίν τους, καί ἐπῆγε
καί ἐδείπνησε μέ αὐτούς, ὁ σάντζιος ἐμεινε μοναχός καί ἐκάθησεν εἰς τό
κεφαλοτράπεζον, καί ἐξεφάν//τωσεν ὁμοῦ μέ τόν κάπηλαν ἐκεῖνο τό πι-
νάκι μέ τά ἀγελαδίσια ποδάρια, ἀπάνω εἰς τόν δεῖπον1226ἐρώτησεν ὁ Δόν
γ3βάνος τόν Δόν Κισσότην ἄν εἶχε τίποτα νέα μαντάτα ἀπό τήν Δουλ-
τζινέαν δηλονότι μήπως καί ὑπανδρεύθη, καί ἄν ἐγέννησεν, ἤ ἄν ἦτον
ἐγκαςρωμένη, ἤ φυλάτζωντας τήν τιμήν της, καί τήν εὐπρέπειάν της νά
ἐνθυμᾶται τόν ἔρωτα τοῦ Δόν Κισσότη εἰς τόν ὁποῖον αὐτός ἀποκρίθη,
καί εἶπεν, ἡ Δουλτζινέα εὑρίσκεται ἕως τώρα παρθένος ἡ πρός τοῦ λό-

1224En el Quijote original se llama María Gutiérrez a la mujer de Sancho Panza. – 1225Se refiere
a Cide Hamete Benengeli. – 1226Sic.
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γου μου ἡ ἀ//γάπη της εἶναι ςαθερόν ὡς καί πρῶτον μέ ἀνταποκρίνεται
μέ τήν παλαιάν τής συνήθειαν, καί εὐμορφία της ἐτράπη εἰς τήν ἀσχημίαν
μιᾶς ἀχρεῖας χωρ1τισσας, καί ὕςερον ἄρχησε καί ἐδιηγήθη κ῎λεπτῶς τήν
γοητείαν τῆς σιν3ρας Δουλτζινέας, καί ἐκεῖνα ὁποῦ τόν ἐσυνέϐηκαν εἰς
τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίνου, καί τήν παραγγελίαν ὁποῦ τοῦ ἔδωσεν ὁ σο-
φός μερλῖνος περί τῆς ἐλευθερίας τῆς σιν3ρας του, δηλαδή ταῖς ξυλιαῖς
ὁποῦ ἔμελλε νά λάϐῃ ὁ σάντζιος, ἔλαϐαν μεγαλωτάτην χαράν //οἱ δύω κα-
βαλλ2ροι ἀκούωντας τόν Δόν Κισσότην ὁποῦ ἐδιηγοῦνταν τά παράξενα
συμβεϐηκότα τῆς ἱςορίας του, καί ἔμειναν ἔκθαμβοι τόσον διά τήν τρέλλαν
του, ὅσον καί διά τήν ἐφράδιαν μέ τήν ὁποίαν τά ἐδιηγοῦνταν, καί ποτέ μεν
τόν ἐκρατοῦσαν διά τρελλόν, πότε δέ διά φρόνιμον, μήν ἠξεύρωντας εἰς τί
νά τοῦ ἀποδώσουν, εἰς τήν ἀγνωσίαν, ἤ εἰς τήν φρονιμάδαν · ὁ σάντζιος
εἶχε τελείωσει τόν δεῖπνον, καί ἀφήνωντας τόν κάμπηλαν1227 μεθυσμένον
ἐπῆγεν εἰς τήν //κάμεραν ὁποῦ ἦτον ὁ καϐαλλ2ρης του, καί ἔμβαίνωντας
μέσα, εἶπε πρός τόν Δόν ϝ7βάνον, ἐγώ σιν3ρε φοϐοῦμαι μήπως καί αὐ-
τός ὁ συγγραφεύς ὁπου μάς ἐδείξατε πρό ὀλίγου μέ κράζει καί μέθύςτακε,
ὡς καθώς μέ ὀνομάζει καί φαγά · αὐτό νά τό πιςεύσῃς ὁτι εἶναι ἀληθινόν
τοῦ ἀπεκρίθη ὁ Δόν ϝ7βάνης, ἄν καλά καί δέν ἐνθυμοῦμαι μέ τί τρόπον
τό ἀναφέρει, καί ἐγώ ὅσον μέν ἐκ μέρους μου ἐκατάλαϐα πῶς αὐτά ὅλα
ὁποῦ διηγεῖται προέρχονται ἀπό κακίαν, καί εἶναι ὅλα ψεύματα ὡς καθώς
γνωρίζω ἀπό τήν φυσιογνομίαν τοῦ καλοῦ σάντζιου, νά μέ πιστεύσετε 259r.
σιν3ροι εἶπεν ὁ σάντζιος πῶς ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος ὁποῦ διηγεῖ-
ται αὐτός ὁ συγγραφεύς θέλει νά εἶναι ἄλλοι καί ὄχι ἐκεῖνοι ὁποῦ διηγεῖ-
ται εἰς τήν ἱςορίαν του ὁ σίδ ἀχμέτ ὁ παγκλής,1228 οἱ ὁποίοι εἴμεσθεν ἡμεῖς
· ἔτσι πιςεύω καί ἐγώ εἶπεν ὁ Δόν ϝ7βάνε, καί ἄν ἦτον δυνατόν ἔπρεπε
νά γίνῃ προςταγή νά μήν ἀναφέρνῃ τινάς διά //τά πράγματα τοῦ μεγάλου
Δόν Κισσότη, ἕξω ἀπό τόν σίδ ἀχμέτην τόν συγγραφέα του · εἰς αὐταῖς
καί ἄλλαις ὁμιλίαις ἐπέρασαν πολλαῖς ὥραις τῆς νυκτός, καί ἀγκαλά καί
ὁ Δόν ϝ7βάνης ἤθελεν ὅτι ὁ Δόν Κισσότης νά διαϐάσῃ τό βιϐλίον ἐκεῖνο,
μέ ὅλον τοῦτο δέν ἠμπόρεσαν νά τόν καταπείσουν λέγωντας //πῶς ἔκαμνε
πρᾶγμα πολλά ἐναντίον, ἄν τό ἐδιαϐάζε, καί πῶς τόν ἐϐεϐαίωνε διά με-
γάλον τρελλόν, καί δέν ἀγαποῦσε νά διαϐάζῃ τήν ἱςορίαν του διά νά μήν
τό ἀκούσῃ ὁ συγγραφεύς, καί θέλει τό ἔχει διά χαράν πῶς τήν ἐδιάϐασεν,
ἐπειδή καί ἀπό τά ἀχρεῖα καί οὐτιδανά πράγματα πρέπει νά ἀπέχῃ καί ὁ
λογισμός, καί ὄχι μόνον ἡ ὄρασις · τόν ἐρώτησαν πρός ποῖον μέρος εἶχε
κ῎νοῦν διά νά ὑπάγῃ; αὐτός τούς ἀπεκρίθη πῶς ἠθελε νά ὑπάγῃ εἰς τήν

1227κάμπηλα/ κάπηλα. – 1228Cide Hamete Benengeli, el primer autor.
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σαραγότσα1229διά νά εὑρεθῇ εἰς τήν πα//λαίςτραν τοῦ σκουταρίου, ὁποῦ
εἰς ἐκείνην τήν χῶραν εἶναι συνήθεια νά γίνεται κάθε χρόνον · ἡ ἀφεντ1
σου ἤθελες κάμῃ καλιώτερα τοῦ εἶπεν ὁ Δόν ϝερώνιμος, ἄν ἀφίνουσουν
ἀπό τό νά ὑπάγῃς εἰς τήν σαραγότζαν, ὅτι αὐτό τό σκουτάρι ὁποῦ ἄκου-
σες ἡ ἀφεντ1 σου εἶναι πρᾶγμα ὁποῦ ἠμπορεῖ νά ἀποκτήσῃ κάθε ἕνας, καί
ἤθελες κάμῃ πολλά καλλιώτερα, ἄν ἐπήγαινες εἰς τήν παρτζελόναν1230 εἰς
τήν ὁποίαν γίνονται παλαίςραις πλέον περίφημαις, καί ἐκεῖ ἠμποροῦσες
ἡ ἀφεντ1 σου νά δείξῃς τήν ἀνδρεῖαν//σου πλέον περισσότερον· ἔτζι λο-
γιάζω νά κάμω ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί κ῎τό παρόν παρακαλῶ τήν
ἀφεντίαν σας νά μέ δώσετε ἄδειαν νά ὑπάγω νά κοιμηθῶ ἐπειδή καί εἶναι
καιρός καί παρακαλῶ νά μέ ἔχετε εἰς τόν ἀριθμόν τῶν φίλων σας, καί τῶν
ὑπηρετῶν σας, ὁμοίως καί ἐμένα εἶπεν ὁ σάντζιος, ὅτι ἴσως νά χρησιμεύσω
καί ἐγώ κᾀμμίαν φοράν, διά κᾀνένα πρᾶγμα · μέ αὐτό ἀποχαιρετήθηκαν,
καί ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν σάντζιον ἐπῆγαν εἰς τήν κάμεράν τους, ἀφί-
νωντας ἐ//κείνους τούς καϐαλλ2ρους ἔκθαμβους εἰς τό νά βλέπουν τήν
ἀνακάτωσιν ὁποῦ εἶχε κάμῃ ὁ Δόν Κισσότης

259v. τῆς φρονιμάδας του καί τρέλλας, καί ἐπίστευσαν βεϐαιώτατα πῶς αὐτός
νά εἶναι ὁ Δόν Κισσότης, καί ὁ σάντζιος ὁ ἀληθινός, καί ὄχι ἐκείνους ὁποῦ
ἐδιηγοῦνταν ὁ συγγραφεύς τούς ἀραγονιάιζος · ὁ Δόν Κισσότης ἐσυκώθη
τό ταχύ, καί ἀποχαιρέτησεν ἐκείνους τούς καϐαλλ2ρους, ὁ σάντζιος ἐπλή-
ρωσε τόν κάπηλαν καί ἐκαϐαλλίκευσαν, καί ἐδιάϐηκαν1231.

Κεφάλαιον ξ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη τόν Δόν Κισ-
σότην, πηγαίνωντας εἰς τήν Βαρ-

τζελόνα.

Τήν ὥραν ὁποῦ εὐγῆκεν ὁ Δόν Κισσότης ἀπό τήν ὁσταρίαν ἦτον ὁ και-
ρός δροσερός, καί ἀφ’οὗ ἐρώτησε τήν ςράταν τῆς Βαρτζελονίας ἐκίνησε
καί ἐπῆγε, καί ἐπεριπάτησεν ὡς ἕξη ἡμέραις δίχως νά τούς συνέϐη κᾀνένα
ἀξιόλογον πρᾶγμα, καί τήν ἐϐδόμην ἡμέραν περιπατῶντας χωρίς ςράταν
ἐϐραδ1στηκαν ἐκεῖ εἰς ἕνα πικνόν δάσος, καί ξεκαϐαλλικεύωντας ἀπό τά
ζῶα τους ἐ//κάθησαν εἰς ταῖς ῥίζαις τῶν δενδρῶν · ὁ σάντζιος εὐθύς ἀπο-

1229Zaragoza. – 1230Barcelona. – 1231El capítulo νθ, termina en las tres primeras líneas de la
página. Después de un espacio de dos líneas comienza el capítulo ξ.
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κρίθη μέ τό νά εἶχε περιπατήσει ὅλην ἐκείνην τήν ἡμέραν νιςικός, ἀμή ὁ
Δόν Κισσότης ἐπό τούς πολλούς συλλογισμούς δέν ἠμποροῦσε νά κλείσῃ
τά ὀμμάτιά του, ἐπειδή καί ἐπεριπατοῦσε μέ τήν διάνοιάν του εἰς διαφό-
ρους τόπους καί τοῦ εἴρχουνταν εἰς μνήμην ἐκεῖνα ὅλα ὁποῦ τόν ἐσυνέϐη-
καν · πότε τόν ἐφαίνουνταν πῶς νά εὑρίσκουνταν εἰς τό σπήλαιον τοῦ μον-
τεζίνου, πότε δέ πῶς νά ἔϐλεπεν ἔμπροσθέν του τήν γοητευ//μένην Δουλ-
τζινέαν του ὅταν τήν ἀπάντησε καϐαλλικευμένην ἐπάνω εἰς ἕνα γομάρι
ὁπόταν εὔγαινεν ἀπό τό τοπόζο, καί ἄλλοτε δέ τοῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά
ἐϐώϊζαν εἰς τήν ἀκοήν του τά λόγια τοῦ σοφοῦ μερλίνου, καί ταῖς ἑρμη-
νίαις ὁποῦ τοῦ ἔδωσεν διά τήν ἐλευθερίαν τῆς γοητεῖας τῆς Δουλτζινέας
ἐραθυμοῦσε, καί ἐκακοκάρδιζε βλέπωντας τήν ἀμέλειαν, καί ἀσπλαχνίαν
τοῦ σάντζιου ὁποῦ ἔδειχνεν εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς Κυρίας του, ἐπειδή καί 260r.
μόνον πέντε καμιτζικιές εἶχε ἐκτυπηθῆ ἀπό ταῖς τρεῖς χιλιάδαις, καί τριακό-
σιαις, καί ἔϐανε κ῎νοῦν νά συκωθῇ νά τοῦ ταῖς κτυπήσῃ αὐτός, μέ τό ἴδιον
τοῦ χέρι, λέγωντας εἰς τόν ἑαυτόν του τό πᾶν ὅλον ςέκει εἰς τό νά λάϐῃ ὁ
σάντζιος αὐταῖς ταῖς ζυλίαις, εἰδέ τό νά ταῖς κτυπήσῃ ἄλλο χέρι εἶναι ἕνα
καί τό αὐ//τό · μέ αὐτήν τήν φαντασίαν ἐπλησίασε σιμά εἰς τόν σάντζιον
πέρνωντας πρῶτον τά λουρία ἀπό τό σαλιϐάρι τοῦ ῥοντζινάντε, καί ἄρ-
χησε νά λύῃ τήν ζώνην του, ἀγκαλά καί λέγουν πῶς μόνον βρακοζῶναν
νά εἶχε καί ὄχι ζωνάρι, ἀμή εὐθύς ὁποῦ ἄγγυσε τόν σάντζιον ἐξύπνησε καί
εἶπεν τί πρᾶγμα εἶναι αὐτο; ποῖος μέ ἀγγύζῃ; ποῖος λύει τό ζουνάρι μου;
ἐγώ εἶμαι ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης καί δέν ἔρχομαι διά ἄλλο παρά διά
πληρώσω τά ἀλατζωματά σου, καί νά θεραπεύσω τά βά//σανά μου · ἐγώ
θέλω νά σε δείρω σάντζιο διά νά σέ ἐλαφρώσω κάτι τί ἀπό τό χρέος ὁποῦ
εἶσαι χρεώςης · ἡ Δουλτζινέα χάνεται καί ἐσύ εὑρίσκεσαι εἰς μεγαλοτάτην
ἀκυδίαν καί ἀμέλειαν · ἐγώ ἀποθαίνω ἀπό τήν ἐπιθυμίαν μου καί ἐσύ κοι-
μᾶσαι ἀμέριμνα, ἐκδύσου λοιπόν, ἐκδύσου λοιπόν ἐξ ἰδίας σου προαιρέ-
σεως τά ροῦχα σου, ὅτι ἐγώ ἔχω κ῎νοῦν νά σέ κτυπήσω ὡς δύω χιλιάδες
καμιτζικίαις εἰς αὐτήν τήν μοναξίαν · ἐγώ δέν τό κάμω αὐτό σιν3ρε, τοῦ
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος · ἡ ἀφεντία1232 //σου κάθησαι καί εὔγαλε αὐτόν τόν
σκοπόν ἀπό τόν νοῦν σου, διότι ὕςερον θέλει τό μάθη ὅλος ὁ Κόσμος διά
αὐταῖς ταῖς ζυλίαις, ἐπειδή καί ταῖς ζυλίαις ὁποῦ ἐγώ ὑποσχέθηκα νά κτυ-
πηθῶ πρέπει νά εἶναι ἐξ ἰδίας μου προαιρέσεως, καί μέ την θέλησίν μου,
καί ὄχι βιαίως· κ῎ τό παρόν δέν ἔχω ὄρεζιν νά κτυπηθῶ, φθάνει μόνον ὁποῦ
σέ ὑπόσχομαι ἐκ δευτέρου πῶς θέλω ταῖς κτυπηθῆ ὅταν μέ φανησθῇ · δέν
πρέπει νά τό ἀφήσωμεν αὐτό εἰς τήν ἀνθρωπίαν σου σάντζιο τοῦ λέγει

1232ἀφεντία/ἀφεντ1.
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ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἐσύ εἶσαι σκλη//ρόκαρδος, καί ὅταν τά ἔλεγεν αὐτά
ἔπασχε μέ κάθε τρόπον νά λύσῃ τήν βρακοζώνην τοῦ σάντζιου, ὁ ὁποῖος
βλέπωντας πῶς ἐγύρευε νά τόν ἐγδύσῃ μέ δυναςίαν ἐσυκώθη εἰς τά πόδια,
καί ἀγκαλ1σθηκεν μέ τόν Δόν Κισσότην, καί βάνωντάς τον μ1ν παγίδα
μέ τό ποδάρι του τόν ἔῤῥιζε κάτω εἰς τήν ϝῆν ἀνάσκελα, καί ἔπεσεν αὐτός
ἀπάνω του, καί ἐκρατοῦσε τά χέριά του δυνατά εἰς τρόπον ὁποῦ δέν τόν
ἄφινε νά γυρίσῃ · ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντας τοῦ λόγου του κ῎ γῆς, ἄρχησε
νά λέγῃ πρός τόν σάν-

260v. τζιον πῶς ἀποκοτᾶς παράνομε, καί συκώνεις χέρι ἐπάνω εἰς τόν αὐθέντην
σου, ἐγώ δέν σηκώνω χέρι διά νά βλάψω τόν αὐθέντην μου ἀλλά διά νά
διαφεντεύσω τόν ἑαυτόν μου, καί ἀνίσως καί μέ ὁμώσῃς πῶς θέλεις καθέ-
σεις φρόνιμα, καί νά μήν ἀναφέρῃς κ῎τό παρόν διά ταῖς ξυλίαις, ἐγώ θέλω
σέ ἀφήσει, εἰδέ μή θέλω σέ κρατεῖ ἐδώ ὑποκάτω μου ἕως ὁποῦ νά σκάσῃς,
ἐχθρέ μεγαλώτατε τῆς Δό//νας σαντζίας · ὁ Δόν Κισσότης τόν ὤμοσεν εἰς
τό ὄνομα τῆς Δουλτζινέας νά μήν τόν ἀγγίσῃ, ἀλλά νά τόν ἀφήσῃ εἰς τήν
θέλησίν του, καί νά κτυπηθῇ ταῖς ξυλίαις ὅταν τοῦ φανησθῇ · ὁ σάντζιος
ἐσυκώθη καί ἐπαραμέρισε κάμποσον τόπον μακρυά ἀπό τόν Δόν Κισσό-
την, καί ἐπῆγε καί ἀκούμπησεν εἰς ἕνα δένδρον, καί τόν ἐφάνη πῶς νά
ἔγγυζη τό κεφάλι του εἰς κρέας ἀνθρωπινόν, καί ψηλαφῶντας μέ τά χέριά
του εἶδε πῶς ἦτον δύω ἀνθρωπινά πόδάρια μέ παποῦτζια, καί κάλτζαις,
καί ἄρχησε νά τρέμῃ // ἀπό τόν φόϐον του, καί ἐσυκώθη ἀπ’ἐκεῖ, καί ἐῆ-
γεν εἰς ἕνα ἄλλον δένδρον, καί ἐκεῖ ηὗρε πάλιν τό ἴδιον · ἄρχησε νά φωνάζῃ
τόν Δόν Κισσότην ὁ ὁποῖος ἐρωτῶντας τον διά ποίαν αἰτίαν ἐφώναζε καί
ἀπό τί πρᾶγμα ἐφοϐοῦνταν τοῦ ἀποκρίθη πῶς ὅλα ἐκεῖνα τά δένδρα ἦτον
γεμάτα ἀπό ἀνθρωπινά ποδάρια · ἀκούωντάς το καί αὐτό ὁ Δόν Κισσότης
ἄρχησε καί αὐτός νά πασπατεύῃ μέ τά χέρ5 του, καί εἶδε πῶς ἦτον ἀλη-
θινόν ε’κεῖνο ὁποῦ ἔλεγεν ὁ σάντζιος, καί καταλαμβάνωντας τό αἴτιον //
ἀποκρίθη πρός αὐτόν, καί εἶπεν μήν φοϐᾶσαι σάντζιε ὅτι αὐτά τά ποδάρια
ὁποῦ π1νεις βεϐαιώτατα θέλει νά εἶναι τίποτε καταδίκων, τούς ὁποίους
ὅταν τους π1νει ἡ Δικαιοσύνη ἔχει συνήθειαν νά τούς κρεμνᾷ εἰς τοιαῦτα
δάσῃ ἀπό εἴκοσι, καί τριάντα, καί ἀπό αὐτό καταλαμβάνω πῶς θέλει νά
εἶμασθε κοντά εἰς τήν βαρτζιλόνα, καί ἔτζι εἶναι τῇ ἀληθείᾳ ὡς καθώς τό
ἐςοχάσθης · ἄρχησε νά ζυμερώνῃ καί ἡ ἡμέρα, καί συκώνωντας τά ὀμμάτιά
τους εἶδαν πῶς τά κλαδία ἐκεῖνων τῶν δενδρῶν ἦτον γε// μάτα ἀπό κρε-
μασμένους ἀνθρώπους, καί ἄρχησαν νά ἀνατριχ1ζουν καί νά φοϐοῦνται
ἀμή αὐτή ἡ ζύπασις τούς ἐφάνη σχεδόν χαρά εἰς μίαν ἄλλην ζύπασιν ὁποῦ
τούς ἐπροζένησε σαράντα κλείπται ζωντανοί, οἱ ὁποῖοι ἄξαφνα τούς ἐπερι-
κύκλωσαν, καί τούς εἶπαν νά μήν παλεύσουν ἀπό τόν τόπον τους ἕως ὁποῦ
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νά φθάσει ὁ καπετάνους τους · ὁ Δόν Κισσότης εὑρέθη πεζός, τό ἄλογόν
του δίχως σαλϐάρι, τό κοντάρι του ἀκουμβισμένον εἰς ἕνα δένδρον, δίχως
κᾀμμίαν διαφέντευσιν καί διά τοῦτο ἐξ ἀνάγκης
ἐςάυρωσε τά χέρ5 του, καί ἔκλινε τήν κεφαλήν · οἱ κλέπται ἐπῆγεν πα- 261r.
ρευθύς καί αἰχμαλότησαν ὅ,τι καί ἄν ἦτον ἐπάνω εἰς τό ϝομάρι τοῦ σάν-
τζιου, τόν ὁποῖον τόν ἐϐόηθησεν ἡ τύχη του, καί εἶχε τά σκοῦδα ὁποῦ τό
ἐχάρισεν ὁ Δοῦκας μέσα εἰς ἕνα πετσί, καί τά εἶχε σωσμένα ἔσωθεν ἀπό
τό ὑποκάμμυσόν του, ἀγκαλά καί μέ ὅλον τοῦτο ἐκεῖνοι οἱ καλοί ἄνθρω-
ποι τά εἶχαν εὕρη ἐκεῖ, // διότι ἄν ἦτον μόδος τόν ἤθελαν πασπατεύσῃ καί
ὑποκάτω ἀπό τό πετσί του, ὅμως ἔφθασεν ἐκείνην τήν ὥραν ὁ καπετάνος
τους, ὁ ὁποῖος ἔδειχνε νά ἦτον ὡς τριαντατεσσάρων χρονῶν, μέλαχρινός
εἰς τήν ὄψιν, καί ἄγριος εἰς τήν θεωρίαν, καί κ῎πολλά ἀνδρεῖος, καί δυ-
νατός · ἐκαϐαλλίκευσεν ἐπάνω εἰς ἕνα ἀνδρεῖον ἄλογον, καί ἐφοροῦσεν
ἕνα πολλά ἐκλεκτόν σιδερένιον ὑποκάμυσσον, ἔχωντας εἰς τήν μέσην του
τέσσερα πιςόλια, εἶχε καί κατόπι του δύω δούλους //οἱ ὁποῖοι εὐθύς ὁποῦ
εἶδαν τόν σάντζιον, ἔτρεξεν νά τόν ζεγυμνώσουν, καί βλέπωντάς τους ὁ
καπετάνος τους τούς ἐπρόςαξε νά τόν ἀφήσουν · ἐθαύμασε βλέπωντας τό
κοντάρι ἀκουμβισμένον εἰς ἕνα δένδρον, καί τό σκουτάρι κ῎ γῆς, καί τόν
Δόν Κισσότην ἁρματωμένον, καί συλλογισμένον μέ τήν πλέον θλιϐεράν,
καί μελαγχολικήν θεωρίαν ὁποῦ ἠμποροῦσε νά σχηματήσῃ ἡ ἴδια μελαγ-
χολία · ἐπῆγε κοντά του καί τόν εἶπεν μήν πικραίνεσαι γαλαντόμε ὅτι δέν
ἔπεσες εἰς τά χέρια //του σκληροῦ Ὀσίρου, ἀλλά εἰς τά χέρια του ῥόκου,
ὁποῦ εἶναι περισσότερον εὐσπλαγχικός, καί ἐλεήμων παρά ἀσπλαγχνός
καί σκληρός· ἐμένα ἡ μελαγχολία μου, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης δέν ἔρχε-
ται μέ τό νά εἶμαι εἰς τήν ἐζουσίαν σου ὦ ἀνδρεῖε ῥόκω, ὁποῦ ἡ φήμη σου
κηρύτζεται εἰς ὅλον τόν Κόσμον1233, ἀλλά προέρχεται ἀπό τήν ἀμέλειαν εἰς
τήν ὁποίαν ἄν εὑρέθηκα καί μέ καταπάτησαν τά παλικάρ5 σου δίχως σα-
λιϐάρι εἰς τό ἄλλογόν μου, ὤντας χρεώςης κ῎τά δι//ατάγματα τῆς πλανωμέ-
νης καϐαλλ2ρίας ὁποῦ ἐπαγγέλλομαι νά εὑρίσκωμαι πάντοτε ἔτοιμος καί
νά κάμνω τήν φύλαξιν τοῦ ἑαυτοῦ μου, διότι πρέπει νά ἠζεύρῃς ἡ ἀφεντ1
σου ὁ μέγας ῥόκε πῶς ἄν τά παλικάρ5 σου ἄν μέ ἤθελαν εὕρῃ ἁρματω-
μένον καϐαλλ2ρην μέ τό κοντάρι μου, καί μέ το σκουτάρι μου δέν ἤθελα
παραδοθῇ τόσον εὔκολα, ἐπειδή καί ἀν ἡ ἀφεντ1 σου δέν μέ γνωρίζεις
ἐγώ εἶμαι Ὁ Δόν Κισσότης τής μαντζίας, τοῦ ὁποίου ᾑ ἀνδραγαθεῖαις εἶ-
ναι κηρυγμέναις// εἰς ὅλην τήν οἰκουμένην · ὁ ῥόκος εὐθύς ἐγνώρισεν πῶς
ὁ Δόν Κισσότης ἦτον περισσότερον

1233Perot Roca Guinarda, señoreó la comarca cerca de Barcelona. (Francisco Rico, p.1008).
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261v. τρελλός παρά ἀνδρεῖος, καί ἀγκαλά καί μερικαῖς φοραῖς εἶχεν ἀκούσει τό
ὄνομά του, μέ ὅλον τοῦτο ποτέ δέν ἐπίςευσε πῶς νά ἦτον ἀληθινά τά ἔργα
του, μήτε πῶς νά εὑρίσκεται εἰς ἀνθρωπινήν καρδίαν τοιούτη γνώμη, καί
ἔλαϐε μεγαλοτάτην χαράν ὁποῦ τόν ἀπάντησε διά νά ἰδῇ ἀπό κοντά ἄν
ἦτον ἀληθινά ἐκείνα ὁποῦ ἄκουεν ἀπό μακράν, καί τόν εἶπε μήν κακοκαρ-
δίζῃς ἀνδρεῖε καϐαλλ2//ρος, μήτε νά κρατῇς διά κακοῤῥοιζικίαν τό πῶς
εὑρέθης χωρίς ἅρματα, καί σέ ἐκαταπάτησαν τά παλικάρ1 μου ὅτι αὐτό
ὁποῦ λογιάζεις πῶς νά εἶναι κακοῤῥοιζικία ἐνδέχεται νά σοῦ γένῃ εὐτυχία
ὅτι ὁ οὐρανός μερικαῖς φοραῖς διά μέσων συμφορῶν, καί δυςυχιῶν, ταῖς
ὁποῖαις οἱ ἄνθρωποι δέν ταῖς συλλογοῦνται, ὑψώνει τούς πεσμένους, καί
πλουταίνει τούς πτωχούς, καί τήν ὥραν ὅποῦ ἀρχήσεν ὁ Δόν Κισσότης νά
τόν εὐχαριςᾷ ἠκούσθη ἀπό πίσω ἕνας κτύπος ἑνοῦ ἀλόγου, ἐπάνω εἰς τό
ὁ//ποῖον ἤρχουνταν ἕνα παλικαράκι καϐαλλέρης, τρέχωντας μέ μεγάλην
ὀρμήν καί θέ νά ἦτον ὡς εἴκοσι χρονῶν, ἐνδυμένον μέ πράσινον κατηφέν,
ὁμοῖος καί ἕνα τζακτζίρι ἀπό κατηφή μέ πολλά εὔμορφαις κάλτζαις, καί μέ
κόπτζαις μαλαγματαίνιαις, εἶχε γ5μουρλοῦκι ἀπό κόκκινον σκαρλάτον,
ἐφοροῦσεν εἰς τήν μέσην του ἕνα πινιάλι, καί σπαθί μαλαγματαίνιον, ἐκρα-
τοῦσεν εἰς τό χέρι του ἕνα μικρόν τουφεκάκι, καί εἰς τά δύω τοῦ πλάγ5
εἶχε δύω πιςόλαις // ὁ ῥόκος ἐγνώρισε καί εἶδεν αὐτό τό εὔμορφον πρό-
σωπον, τό ὁποῖον εὐθύς ὁποῦ ἔφθασε τοῦ εἶπεν ἐγώ περιπατῶ διά νά σέ
εὕρω ὦ ἀνδρεῖε ῥόκω, διά νά ἐπιτύχω ἀπό λόγου σου ἄν δέν εἶναι τελεῖα
θεραπεῖα κἄν παρηγορία εἰς τήν συμφοράν μου, καί διά νά μήν σέ κρατῶ
ὕποπτον διότι ἠζεύρω πῶς δέν μέ ἐγνώρισες θέλω νά σέ εἰπῶ πῶς ἐγώ
εἶμαι ἡ κλαυδία ἡ ἐγόλιμα θυγατέρα τοῦ συμεών τοῦ ἀνδρείου τοῦ ἐζαιρέ-
του σου φίλου, καί μεγάλου ἐχθροῦ σοῦ Κλαυ Κερτορίας, ὁ ὁποῖ//ος εἶναι
καί ἐδικός σου ἐχθρός· ἠξεύρεις πολλά καλά πῶς αὐτός τορελίας ἔχει ἕναν
ὕιόν ὁποῦ τόν ὀνομάζουν Δόν βικέντιον, αὐτός λοιπόν (διά νά εἰπῶ ἐν συν-
τομίᾳ τήν ἀναφοράν τῆς συμφορᾶς μου) μέ εἶδεν μέ ἔῤῥιξεν ἐρωτικά λόγια
καί ἐγώ τά ἤκουσα καί τόν ἠγάπησα κρυφίως ἀπό τόν πατέραν μου, διότι
δέν εὑρίσκεται γυναῖκα ὅσον φυλαγμένη καί τιμημένη νά εἶναι ὁποῦ νά
μῆν περισσεύσῃ καιρός νά βάλλῃ εἰς πρᾶξιν τούς κακούς τούς λογισμούς ·
αὐτός τέλος πάν//των μέ ὑποσχέθη νά μέ πάρῃ διά γυναῖκαν του, καί ἐγώ
τόν ἐδέχθηκα διά ἄνδραν μου, ἀγ-

262r. καλά καί ἡ ὑπόσχεσίς του μόνον μέ λόγια ἦτον, καί ὄχι μέ ἔργα, εὑρισκο-
μένη ἐγώ μέ αὐταῖς ταῖς ἐλπίδαις ἔμαθα ἐχθές πῶς ἐλησμόνησεν τόν λόγον
ὁποῦ μέ ἔδωσαν, καί ἤθελε ὑπανδρευθῇ μέ μίαν ἄλλην, καί πῶς σήμερον τό
ταχύ ἤθελε νά ἐῤῥαϐον5σθῇ (πρᾶγμα ὁποῦ μέ ἐσύγχυσε τάς αἰσθήσεις καί
ἀποδίοξα ἀπό τήν καρδίαν μου κάθε λογῆς ὑπομονήν) // καί μέ τό νά μήν
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εὑρέθη ὁ πατέρας μου εἰς τό σπῆτι ἐνδύθηκα μέ αὐτά τά φορέματα ὁποῦ
μέ βλέπεις, καί καϐαλλικεύωντας αὐτό τό ἄλογον ἔτρεξα μέ μεγάλην βίαν
ἕως ὁποῦ ἔφθασε τόν Δόν Βικέντιον μακρυά ἀπ’ἐδῶ ὡς δύω μίλια, καί χω-
ρίς νά ςαθῶ νά παραπονηθῶ πρός τοῦ λόγου του ἤ νά ἀκούσω ἐκεινοῦ τά
διαλογήματα εὐκαίρωσα αὐτό τό τουφέκι εἰς τό ςῆθος του παρομοίως καί
τά δύω πιςόλια, καί πιςεύω πῶς νά ἄνοιξε κάμποσαις τρύπαις ὀπίσω εἰς
τήν //ῥάχην του, ἀπό ταῖς ὁποῖαις θέλει εὔγῃ ἡ τιμή μου ἀνακατωμένη μέ
τό αἷμα του, καί ἐκεῖ τόν ἄφησα εἰς καλά τέλη, ὁμοῦ μέ τούς δούλους του.
οἱ ὁποῖοι δέν ἐτόλμησαν οὔτε ἠμπόρεσαν νά διαφεντεύσουν · ἦλθα τώρα
εἰς τοῦ λόγου σου διά νά σέ παρακαλέσω νά διαφεντεύσῃς τόν πατέρα μου
διά νά μή τύχῃ νά συκωθοῦν οἱ πολλοί συγγενεῖς τοῦ Δον βικεντίου, καί κά-
μουν κᾀμμίαν σκληράν ἐκδίκησιν εἰς αὐτόν · ὁ ῥόκος ἐθαύμασε διά την τόλ-
μην, ἐλευθερίαν καί ἐπιτη//διότητα τῆς ὡραῖας κλαυδίας, πρός τήν ὁποίαν
ἀποκρίθη καί εἶπεν, ἔλα ἐδώ σιν3ρα, ἄς ὑπάγωμεν πρῶτον νά ἰδοῦμεν ἄν
ὁ ἐχθρός σου ἀπόθανεν ἤ ὄχι, καί ὕςερον θέλομεν κοιτάζῃ νά κάμωμεν
ἐκεῖνο ὁποῦ μᾶς φανῇ ἀναγκαῖον· ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ ἔςεκε μέ μεγάλην
προσοχήν, ἀκροάσθη τά λόγια τῆς κλαυδίας, καί τήν ἀπόκρισιν τοῦ ῥόκου,
καί εἶπεν δέν κάμνει χρεῖα νά κοπιάσῃ τινάς εἰς τό νά ἐλευθερώσῃ αὐτήν
τήν σιν3ραν, ὅτι ἐγώ πέρνω ἀπάνω μου// τήν διαφέντευσίν της, καί τήν
ἐπίσκεψιν της, δόσετέ μου τό ἄλογόν μου, καί τά ἅρματά μου, καί ἀπαν-
τέξατέ μέ ἐδώ ἕως ὁποῦ νά ὑπάγω νά εὕρω αὐτόν τόν καϐαλλ2ρην, ὅτι
ἤ ἀποθαμένον τόν εὔρω, ἤ ζωντανόν θέλω τόν κάμῃ νά ςαθῇ εἰς τήν ὑπό-
σχεσιν ὁποῦ ἔδοσεν εἰς αὐτήν τήν εὔμορφην σιν3ραν · ἄς μήν ἀμφιϐάλλῃ
εἰς αὐτό τινάς εἶπεν ὁ σάντζιος, διότι ὁ καϐαλλ2ρης μου ἔχει πολλά καλό
χερικό εἰς τό νά κάμῃ ὑπανδρεῖαις διότι δέν εἶναι πολλαῖς ἡμέραις ὁποῦ
ἔκαμε καί ὑπανδρεύθη ἄλλος ἕνας ὁποῦ δέν ἤθελε νά ςαθῇ εἰς τήν ὑπόσχε- 262v.
σιν ὁποῦ εἶχε δώσῃ εἰς ἕνα κορίτζι, καί οἱ κακότροποι γοητευτές ὁποῦ τόν
κατατρέχουν δέν ἤθελαν μεταμορφώσῃ τό παλικάρι εἰς ὑπηρέτην τοῦ Δου-
κός, βεϐαιώτατα ἤθελε πάρῃ τό κορίτζι, καί ἤθελεν εἶσθαι ὑπανδρευμένος
· ὁ ῥόκος ὁποῦ ἐπρόσεχε περισσότερον εἰς τό νά συλλογᾶται τό συμβεϐη-
κός τῆς ὡραῖας Κλαυδίας παρά // εἰς τά λόγια τοῦ Δόν Κισσότη, καί τοῦ
σάντζιου τά ὁποῖα μήτε τά ἔϐαλεν εἰς τό νοῦν του, δέν ἠθέλησε νά κάμῃ
ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγαν, ἀλλά ἐπρόςαξε τούς ὑπηρέτας του νά ἀνταποδώσουν
εἰς τόν σάντζιον, ὁλα ἐκεῖνα ὁποῦ τοῦ εἶχαν πάρη, καί νά παραμερίσουν
εἰς τόν τόπον ὁποῦ εἶχαν κονεύσει ἐκείνην τήν νῦκταν, καί αὐτός εὐθύς
ἐκαϐαλλίκευσε μέ τήν ὡραῖαν κλαυδίαν, καί ἐπῆγε νά εὕρῃ τόν λαϐωμέ-
νον, ἤ ἀποθαμένον Δόν Βικέντιον.
//Ἔφθασαν εἰς τόν τόπον ὁποῦ εἶχε τόν συναπαντήσει ἡ σιν3ρα Κλαυδία,
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καί δέν εὗραν ἄλλο παρά αἶμα νεωςόν χυμένον, ἀμή ςοχαζόμενος ἔνθεν
κᾀκεῖθεν, εἶδαν μερικούς ἀνθρώπους, ὁποῦ ἀνάϐηκαν εἰς ἕνα ἀνήφοραν,
καί τρέχοντας κατόπι τους μέ μεγάλην ὁρμήν, παρευθύς τούς ἔφθασαν, ὅτι
ἐκεῖνοι ἐπεριπατοῦσαν ἀγάλ5, καί πλησιάζωντας σιμά εἶδαν πῶς ἦτον ὁ
Δόν Βικέντιος εἰς ταῖς ἀγγάλαις τῶν ὑπηρετῶν του, τούς ὁποίους μέ τα-
πεινήν φωνήν καί ἀδύνατον// τούς ἐπαρακαλοῦσε νά τόν ἀφήσουν ἐκεῖ
νά ἀποθάνῃ, διότι ὁ πόνος τῶν λαϐωματ7ῶν του δέν τόν ἔδιδεν ἀνάπαυ-
σιν διά νά υπάγῃ παρεμπρός· εὐθύς ἐζεκαϐαλλίκευσε ὁ ῥόκος τόν ὁποῖον
βλέπωντάς τον οἱ ὑπηρέται ἐξυπάσθηκαν ἀπό τήν θεωρίαν του, καί ξε-
πεζεύωντας καί ἡ Κλαυδία, ἐσυγχύσθη βλέπωντας τόν Δόν Βικέντιον καί
συγκερνῶντας τήν σχληρότητά της μέ εὐσπλαχνίαν, ἐπῆγε κοντά του, καί
πιάνωντάς τον ἀπό τά χέρ5 του εἶπεν, ἄν // ἐσύ ἤθελες ςαθῆ εἰς τήν ὑπό-
σχεσίν σου βεϐαιώτατα δέν ἤθελες ἰδῇ τά λόγια σου εἰς τοιαύτην κατάςα-
σιν· Ὁ πληγωμένος καϐαλλ2ρης ἄνοιξε σχεδόν τά κλεισμένα ὀμματιά του,
καί βλέπωντας τήν Κλαυδίαν, τῆς εἶπεν Εγώ βλέπω πολλά καλά ὡραῖα,
καί ἀπατημένη σιν3ρα πῶς ἐσύ ἐςάθης ἐκεῖνη ὁποῦ μέ ἐσκότωσες καί μέ
ἔδωσες αὐτήν τήν τιμωρίαν ὁποῦ εἶναι κ῎πολλά ἄπρεπον εἰς ταῖς καλαῖς
μου ἐπιθυμίαις,

263r. ὅτι ἐγώ ποτέ μου δέν ἐπεθύμησα νά σέ ἀδηκήσω μήτε μέ λόγον, μήτε μέ
ἔργον · καί δέν εἶναι λοιπόν ἀληθινόν εἶπεν ἡ Κλαυδία πῶς ἐσύ ἐπήγαινες
σήμερον τό ταχύ νά ἐῤῥαϐων5σθῆς μέ τήν λεωνόρα τήν θυγατέρα τοῦ
πλουσίου Βαλαύςρου; ὄχι βεϐαιώτατα ἀποκρίθη ὁ Δόν Βικέντιος, ἡ κακή
μου τύχη θέλει σέ ἔδωσεν αὐτά τά μαντάτα διά νά φωνήσῃς, καί νά ἔλθῃς
νά μέ //δώσῃς τόν θάνατον, τόν ὁποῖον μέ τό νά τόν πέρνω ἀπό τό χέρι σου,
καί μέ τό νά ἀφίνω τήν ζωήν μου εἰς ταῖς ἀγκάλαις σου, κρατῶ τήν συμ-
φοράν μου διά μεγαλωτάτην εὐτυχίαν, καί διά νά σέ βεϐαιώσω αὐτήν τήν
ἀλήθειαν, σφίξε τό χέρι μου ὁποῦ κρατεῖς, καί δέξε μου διά ἄνδραν σου
ἄν θέλῃς, ὅτι ἐγώ κ῎ τό παρόν δέν ἔχω μεγάλιωτέραν δικαιοσύνην, παρά
νά σέ ἀφήσω νά λογιάζῃς τό ἄδικον ὁποῦ ἔκαμες εἰς τοῦ λόγου μου, λο-
γιάζωντας πῶς ἐγώ ἤθελα νά σέ //ἀδικήσω· ἡ Κλαυδία ἔσφιξε τό χέρι του,
καί εὐθύς ἀπό τήν μεγαλοτάτην λύπην ἔμεινε λιγοθυμισμένη ἐπάνω εἰς τό
ςῆθος, καί εἰς τό αἶμα τοῦ Δόν Βικεντίου, ὁ ὁποῖος ἄρχησε νά ψυκομαχῇ
· ὁ ῥόκος ἔςεκεν ἐκςατικός καί δέν ἤζευρε τί νά κάμῃ, οἱ Δοῦλοι ἔτρεξαν
εὐθύς καί ἤφεραν νερόν, καί ῥαντίζωντας ἐπάνω εἰς τά προσώπατα καί
τούς δύω, ἡ μέν Κλαυδία ἐσυνήφερεν εἰς τά λογικά της, ὁ Δόν Βικέντιος
παρέδωκε τό πνεῦμα · βλέπωντας αὐτό ἡ //Κλαυδία ἀφ’οὗ ἐϐεϐαιώθη πῶς
ὁ γλυκύς ἐῤῥαϐον5ςτικός της ἐπέθανεν, ἄρχησε νά θρηνῇ καί νά ὀδύρε-
ται · ἐζέπλεξεν εὐθύς τά μαλ1 της, καί ἄρχησε νά τραϐᾶ, καί νά ξεσχίζῃ

500



Lectura del manuscrito

τά μάγουλά της μέ τά ἴδιά της χέρια καί ἐφώναζε λέγωντας · ὦ σκληρά καί
ἀςόχαςη ϝυναῖκα, μέ πόσην εὐκολίαν ἔϐαλες εἰς πρᾶξιν τοιοῦτον κακόν
λογισμόν· ὦ λυσσομανής δύναμις τῆς ζηλίας, εἰς τί ἀπηλπισμένος τέλος φέ-
ρεις ἐκείνους ὁποῦ σέ δέχονται εἰς τήν καρ//δίαν τους · ὦ ϝλυκύτατε καί
παμφίλτατέ μου ἀῤῥαϐον5ςικέ, ὁποῦ ἡ κακή σου τύχη ἀπατῶντας με μέ
ἔκαμε καί σέ ὑπάγω ἀπό τόν θάλαμον εἰς τόν θάνατον · τοιαῦτα καί τόσον
θλιϐερά ἦτον τά παραπονέματα τῆς Κλαυδίας, ὁποῦ ἔκαμεν καί ἐδάκρυ-
σαν τά ὀμμάτια τοῦ ῥόκου, ὁ ὁποῖος δέν εἴχε κλαῦσει ποτέ · ἔκλαιγαν καί
οἱ Δοῦλοι τοῦ Δόν Βικεντίου, ἡ Κλαυδία κάθε ὀλίγον ὀλιγοθυμοῦσε, καί
εἰς κοντολογίαν ὁ τόπος ἐκεῖνος ἐφαίνουνταν πῶς νά
ἦτον ὅλος θλίψις καί μελαγχολίαι · τέλος πάντων ὁ ῥόκος ἐπρόσταξε τούς 263v.
Δούλους τοῦΔόν Βικεντίου νά ὑπάγουν τό σῶμά του εἰς τόν πατέρα του νά
τό ἐνταφιάσῃ · ἡ κλαυδία εἶπε πρός τόν ῥόκον πῶς ἤθελε νά ὑπάγῃ εἰς ἕνα
μοναςῆρι, εἰς τό ὁποῖον ἦτον ἡγουμένησα μία θεία της, καί ἐκεῖ εἶχε σκοπόν
νά τελειῶσῃ τόν βίον της· ὁ ῥόκος ἐπαίνεσε πολλά τήν γνώμην της, καί τῆς
ὑποσχέ//θη νά τήν συντροφεύσῃ ἕως εἰς τό μοναςῆρι, καί νά διαφεντεύσῃ
τόν πατέραν της ἀπό τούς συγγενεῖς τοῦ Δόν Βικεντίου, καί ἀπό ὅποιον
ἄλλον ἤθελε θελήσῃ νά τόν κάμῃ κακό · ἡ Κλαυδία δέν ἠθέλησε μέ κᾀνέναν
τρόπο νά ςέρζῃ νά ὑπάγῃ αὐτός μαζῆ της, ἀλλά εὐχαριςῶντας τόν διά τήν
καλήν ἔφεσιν, καί ἀγάπην ὁποῦ ἔδειχνεν, τόν ἀποχαιρέτησε, καί ἀνεχώ-
ρησε κλαίωντας · οἱ Δοῦλοι τοῦ Δόν Βικεντίου ἐπῆραν τό σῶμά του νά τό
ὑπάγουν εἰς τόν πατέρα του, ὁ ῥόκος ἐγύρισεν// εἰς τά παλικάριά του, καί
τά εὗρεν εἰς τόν αὐτόν τόπον ὁποῦ τά ἄφησεν, εὗρεν καί τόν Δόν Κισσότην
ἀνάμεσόν τους καϐαλλάρην ἐπάνω εἰς τόν ῥοντζινάντε, ὁ ὁποῖος ἔκαμνε
μίαν ὁμιλίαν πρός αὐτούς, πάσχωντας νά τούς κάμῃ νά ἀφεθοῦν ἀπό τόν
τοιοῦτον τρόπον τοῦ ζῆν, ἐπειδή καί ἦτον κινδυνώδες τρόπος τόσον διά
τήν ψυχήν, ὅσον καί διά τό σῶμα · ἀμή μέ τό νά ἦτον οἱ περισσότεροι χυ-
δαῖοι, καί βάρϐαροι δέν ἐκαταπείθουνταν τελείως εἰς τάς συμβουλάς τοῦ
Δόν Κισσότη, φθά//νωντας λοιπόν ὁ ῥόκος ἐρώτησε τόν σάντζιον, ἄν τοῦ
εἶχαν ἀνταποδώσῃ οἱ ἄνθρωποί του ὅ τι τοῦ εἶχαν πάρῃ, ὁ σάντζιος τοῦ
ἀποκρίθη πῶς τοῦ τά ἔδωσαν ὅλα · ἔκρασε μετά ταῦτα ὁ ῥόκος ὅλα τά πα-
λικάρ5 του, καί ἐπρόςαξε καί ἔφεραν ὅλα τά κούρση καί τά λάφυρα ὁποῦ
εἶχαν κάμῃ, τά ἐμοίρασε δικαίως εἰς ὅλα τά παλικάρια, κάμνωντας αὐτό
ἔμειναν ὅλοι εὐχαριςημένοι, καί γυρίζωντας πρός τόν Δόν Κισσότην εἶπεν,
ἄν δέν ἔκαμνα ἐγώ αὐτό μέ τά παλικάριά μου, //δέν ἦτον τρόπος νά ζήσῃ
τινάς μέ αὐτούς · ὁ σάντζιος τοῦ εἶπε ὡς καθώς ἐγώ εἶδα ἐδώ εἶναι τόσον
καλή ἡ δικαιοσύνη, ὁποῦ εἶναι ἀναγκαῖον νά συνηθίζεται καί ἀνάμεσα εἰς
τούς ἴδιους κλέπτες · ἕνα ἀπό τά παλικάρια τόν ἤκουσε καί ἐσύκωσε τό
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κοντάρι τοῦ τουφεκίου του μέ τό ὁποῖον ἤθελε τσακίσῃ βεϐαιώτατα τό κε-
φάλι τοῦ σάντζιου, ἄν ὁ ῥόκος δέν ἤθελε φωνάζῃ διά νά μήν τόν κτηπήσῃ
· ὁ σάντζιος ἐζυπάσθη καί ἔϐαλε κ῎νοῦν νά μήν ἀνοίξῃ πλέον τό ςόμα του
ἐν ὁσῳ ἤθελε κα-

264r. θήσῃ μέ αὐτούς · ἔφθασαν ἐπάνω εἰς αὐτό μερικοί ἄνθρωποι τοῦ ῥόκου
οἱ ὁποῖοι ἦτον εἰς παραμόνευσιν εἰς ταῖς ςράταις, καί εἶπαν πρός τόν κα-
πετάνον τους · σιν3ρε ἐδώ σιμά ἀπό τήν ςράταν ὁποῦ πηγαίνει εἰς τήν
Βαρτζελόνα περνᾷ ἕνα μεγάλον πλῆθος ἀνθρώπων · ἐςοχάσθης ἐσύ καλά
τοῦ ἀποκρίθη ὁ ῥόκος, ἄν εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ γυρεύομεν ἡμεῖς, ἤ νά μήν
εἶναι ἀπό ἐκείνους τούς ἀνθρώπους ὁποῦ μᾶς γυρεύουν[ἀλλά εἶναι ἀπό
ἐκείνους ὁποῦ1234] //ὄχι σιν3ρε τοῦ ἀποκρίθηκαν ἐκεῖνοι δέν εἶναι ἀπό
ἐκείνους ὁποῦ μᾶς γυρεύουν, ἀλλά εἶναι ἀπό ἐκείνους ὁποῦ γυρεύομεν
ἡμεῖς · τότε ἔκραξεν ὁ ῥόκος ὅλα τά παλικάρια του καί τά ἐπρόςαξε νά
ὑπάγουν νά φέρουν τούς ἀνθρώπους ἐκείνους δίχως νά γλυτώσῃ τινάς οἱ
ὁποῖοι εὐθύς ἔτρεξαν, καί μένωντας μόνον μέ τόν Δόν Κισσότην, καί μέ
τόν σάντζιον ἐγύρισε καί εἶπεν, πολλά παράξενος θέλει σέ φαίνεται σιν3ρ
Δόν Κισσότη ὁ τρόπος τοῦ ζῆν ὁποῦ ἔχομεν ἡμεῖς, βλέπωντας νέ//α συμ-
βεϐηκότα, νέας τύχας κ῎πολλά κινδυνώδεις καί δέν θαυμάζομαι τό πῶς σέ
φαίνονται τοιοῦτοι διότι τό ὁμολογῶ καί ἐγώ πῶς νά μήν εὑρίσκεται πλέον
φοϐερός καί κινδυνώδης τρόπος τοῦ ζῇν ἀπό αὐτόν τόν ἐδικόν μας, τόν
ὁποῖον τόν ἐπιχειρήσθηκα θέλωντας νά ἐκδικηθῶ ἀπό ἕνα ἀδίκημα ὁποῦ
μέ ἔκαμαν, καί μέ τό νά ἐφ’ἔλκῃ ἡ μία ἁμαρτία τήν ἄλλην ἐπλήθυναν ᾑ
ἐκδίκησεις ὁποῦ ὄχι μόνον ταῖς ἐδικαῖς μου, ἀλλά καί τῶν ἀλλονῶν πέρνω
ἐπάνω μου · ἀμή ὁ πολυεὔσπλαχνος, καί //μακρόθυμος θεός, ἀγκαλά καί
ἐγώ νά εὑρίσκωμαι εἰς τήν μέσην τοῦ λαϐυρίνθου τῶν ἁμαρτιῶν, μέ ὅλον
τοῦτο δέν ἀφαίρεσε τήν χάριν του ἀπό πάνω μου εἰς τό νά μέ ἀφήσῃ νά
ἀπελπιςῶ τελείως ἀλλά ὅλον ἐλπίζω πῶς θέλω κάμῃ ἀποχήν κᾀμμίαν φο-
ράν ἀπό αὐτήν τήν πολιτείαν, καί πίπτωντας εἰς μετάνοιαν ἴσως νά τύχω
συγχωρήσεως· Ἐθαύμασε κ῎πολλά ὁ Δόν Κισσότης ἀκούωντας τοιαῦτα
γνωςικά καί φρόνιμα λόγια ἀπό τό ςόμα τοῦ ῥόκου πρός τόν ὁποῖον ἀπο-
κρί//θη σιν3ρ ῥόκο ἡ ἀρχή τῆς ὑγιείας ςέκει είς τό νά γνωρίσῃ τινάς τήν
ἀσθένειαν, καί εἰς τό νά θελήσῃ νά πάρῃ ὁ ἀσθενής τά ἰατρικά ὁποῦ διατά-
τζει ὁ ἰατρός, ἡ ἀφεντ1 σου εἶσθε ὁ ἀσθενής γνωρίζεις τήν ἀσθένειάν σου,
καί ὁ θεός ὁποῦ εἶναι ἰατρός μας θέλει σέ διορίζει ἰατρικά μέ τά ὁποῖα ὀλί-
γον κατ’ὀλίγον θέλεις εὗρη τήν τελείαν σου ὑγιείαν καί μάλιςα ἁμαρτωλοί
ἠμποροῦν νά ἐπιτύχουν εὐκολώτερα τήν θεραπείαν τους παρά οἱ τρελλοί ·

1234Tachadura por error.
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καί ἐπειδή καί ἡ ἀφεντ1 σου ἔδειξες τήν φρονιμάδαν σου //εἰς τήν ὁμιλίαν
σου δέν πρέπει νά κάμῃς ἄλλο παρά καλήν καρδίαν, καί νά ἐλπίζῃς τήν
ὑγεῖαν
τῆς ἀσθενείας τῆς συνειδήσεώς σου, καί ἀνίσως καί ἀγαπᾶς νά ἐπιτύχῃς 264v.
εὐκολῶτερα τήν σωτηρίαν σου, ἔλα μαζῆ μου νά γίνῃς πλανώμενος κα-
βαλλ2ρης, καί ὅ τι εἰς αὐτό τό ἐπάγγελμα περνᾶ τινάς τόσα βάσανα καί
ταλαιπωρίας ἴδια ὡσάν νά ἔκανες πενῆντα χρόνους μετάνοιαν · ὁ ῥόκος
ἐγέλασεν ἀκούωντας τήν συμβουλήν τοῦ Δόν Κισσότη καί παύωντας ἀπό
τήν ὁμιλίαν ἄρχησε καί τοῦ ἐδιηγήθη τό τραγικόν συμβεϐηκός //τῆς Κλαυ-
δίας, τό ὁποῖον ἐπροξένησε μεγάλην λύπην καί πίκραν τόσον εἰς τόν Δόν
Κισσότην ὅσον και εἰς τόν σάντζιον · ἔφθασαν ἐπάνω εἰς αὐτό καί τά παλι-
κάρια τοῦ ῥόκου, καί ἤφεραν δύω καϐαλλ2ρους καϐαλλάρηδες καί δύω
ςράτοκόπους πεζούς, καί ἕνα κοτζί μέ ϝυναῖκες ὁμοῦ μέ τούς ὑπηρέτας
τους, ἀπό τούς ὁποίους μερικοί ἦτον πεζοί, καί μερικοί καϐαλλερέοι, ἦτον
ἀκόμη καί δύω ἄνοι̅ οἱ ὁποῖοι ἐδίωχναν τό κοτζί, τούς ὁποίους τούς ἔϐα-
λαν εἰς τήν μέσην ὅλους, καί ἔςεκαν καί ἐκοίταζαν ἀλλήλοι τούς, τόσον οἱ
//νικηθέντες, ὅσον καί οἱ νικήσαντες, ὁ ῥόκος ἐρώτησε τούς καϐαλλ2ρους
τί ἄνθρωποι ἦτον πόθεν ἤρχουνταν καί ποῦ ἐπήγαιναν καί τί ἄσπρα εἶχαν
σιμά τους, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους ἀποκρίθη καί εἶπε πρός αὐτόν, ἡμεῖς
σιν3ρε εἴμασθεν δύω καπετανέοι τοῦ ἱσπανικοῦ ςρατεύματος, καί τά τάγ-
ματά μας εἶναι εἰς τήν νεάπολιν, καί πηγαίνωμεν νά ἐμποῦμεν εἰς τέσσερα
κάτεργα ὁποῦ ἀκούσαμεν πῶς εἶναι εἰς τήν Καρτζελόνα1235,καί θέλουν νά
περάσουν εἰς τήν Σικελίαν · Ἔχωμεν κοντά μας ὡς // διακόσια τριακόσια
σκοῦδα μέ τά ὁποῖα μᾶς φαίνεται νά εἴμασθεν πλουσιώτατοι, ἐπειδή καί
ἡ πτωχεῖα τῶν ςρατιωτῶν δέν παρέχει εἰς τό νά ἀποκτοῦν περισσοτέρους
θυσαυρούς · τήν ἴδιαν ἐρώτησιν ἔκαμεν ὁ ῥόκος καί εἰς τούς ςρατοκόπους,
οἱ ὁποῖοι τοῦ ἀποκρίθηκαν πῶς ἐπήγαιναν νά ἔμπουν εἰς κᾀνένα καράϐι
διά νά ὑπάγουν εἰς τήν ῥώμην, καί πῶς θέ νά εἶχαν ὡς ἑξη σκοῦδα καί
ᾑ δύω τους · ἐρώτησε πρός τούτοις ὁ ῥόκος ποῖος ἦτον εἰς τό κοτζί πρός
τόν ὁποῖον ἐγύρισεν ἕνας ἀπό τούς //καϐαλλαράιους ὑπηρέτες καί εἶπεν,
εἰς τό κοτζί εἶναι ἡ κυρά μου ἡ Δόνα ϝγ7μάρ ἡ ϝυναῖκα τοῦ ῥεγκέντε τής
Βικαρίας τῆς Νεάπολις, καί ἔχει μίαν μικρήν της θυγατέραν, καί μίαν πα-
ρακόρην καί μίαν ματρόναν · ἡμεῖς εἴμασθεν ἕξη ὑπηρέτες ὁποῦ ὑπάγομεν
μαζῆ της καί ἔχει σιμά της ὡς ἑξακόσια σκοῦδα εἰς τρόπον ὁποῦ, εἶπεν ὁ
ῥόκος ὅλοι οἱ ποσότης τῶν ἀσπρῶν γίνεται ἐννεακόσια σκοῦδα καί ἐξῆντα
τιμίνια, τά παλικάριά μου θέ νά εἶναι ἕως ἐξῆντα, κοιτάζετε πό//σα τους

1235Sic.
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πίπτει εἰς τόν κάθε ἕναν, διότι ἐγῶ δέν ἠζεύρω νά λογαριάσω · ἀκούωντας
αὐτό οἱ κλέπται

265r. ἐφώναξαν καί εἶπαν, νά ζήσῃ χίλιους χρόνους ὁ ῥόκος, καί νά σκάσουν
ἐκεῖνοι ὁποῦ θέλουν τό κακόν του, οἱ καπετανέοι ἔδειξαν πῶς νά τούς
ἐκακοφάνη, ἐπικράνθη ἡ σιν3ρα ρέγκέντα,1236 ἐκακοκάρδησαν οἱ ςράτο-
κόποι βλέπωντας πῶς ἤθελαν νά πάρουν τά ἄσπρα τους, τούς ὁποίους
βλέπωντάς τους ὁ ῥόκος καί καταλαμβάνωντας ἀπό τί ἐπροείρχουνταν
ἡ πίκρα τους, εἶπε πρός τούς καπετανέους παρακαλῶ τήν //ἀφεντ1 σας
σιν3ροι νά εὐαρεςηθῆτε νά μέ δανείσετε ἑξῆντα σκοῦδα, καί ἡ σιν3ρα
ρέγκέντα ὀγδόντα διά νά τά δώσω εἰς τούς ἀνθρώπους μου, ἐπειδή καί ἀυ-
τονῶν τό κέρδος αὐτό εἶναι, καί ὕςερον θέλω σᾶς δώσει ἕνα ὑπόγραμμα,
διά νά μήν λάχῃ καί σας ἀπαντήσουν τίποτε ἄλλοι ἐδικοί μου ἄνθρωποι
ὁποῦ εἶναι ἐδῶ τριγύρου, καί σας κάμουν κᾀνένα κακόν · οἱ καπετανέοι
εὐχαρίστησαν κ῎πολλά τόν ῥόκον διά τήν ἐλευθεριώτητα, καί ἀνθρωπίαν
ὁποῦ ἔδειξεν εἰς αὐτούς, ἡ σιν3ρα ῥεγγέντα ἤθελεν νά ῥι// χθῇ κάτω ἀπό
τό ἁμάξι διά νά φιλήσῃ τάς χεῖρας, καί πόδας τοῦ ῥόκου, ἀμή αὐτός δέν
τήν ἄφησε μέ κᾀνέναν τρόπον, μάιςα τής ἐζήτησε καί συμπάθιον διά τήν
ἀπανθρωπίαν ὁποῦ ἔδειχνε καί ἤθελε νά τῆς πάρῃ τά ὀγδοῆντα σκοῦδα ·
ἡ ῥεγγέντα ἐπρόςαξεν εὐθύς ἕναν Δοῦλον τῆς καί ἔδωκε τά ἄσπρα ὁμοίως
καί οἱ καπετανέοι εὔγαλαν καί τά ἐμέτρεσαν, τά ὁποῖα πέρνωντάς τα ὁ ῥό-
κος τά ἐμοίρασεν εὐθύς εἰς τούς ἀνθρώπους του, καί πέρνωντας καλαμάρι
καί κονδῆλι ἔγραψεν ἕνα ὑπόγραμ//μα, εἰς τό ὁποῖον ἔγραφεν εἰς τούς ἀν-
θρώπους τους νά μήν τύχῃ καί τούς πειράζουν, καί δίδοντάς το εἰς τό χέρι
τους τόν ἀποχαιρέτησαν ὅλοι καί ἐδιάϐηκαν θαυμάζωντας τόσον διά τήν
ἐλευθερίόθτητά του, ὅσον καί διά τήν παράξενάν του πολιτεῖαν, καί τόν
ἐκρατοῦσαν περισσότερον διά ἕναν μέγαν ἀλέξανδρον παρά διά κλέπτην
καί λήςτήν · ὁ ῥόκος ἐπαραμέρισε καί ἔγραψεν ἕνα γράμμα εἰς ἕναν του
φίλον εἰς τήν Βαρτζιλόνα, εἰς τόν ὁποῖον τὀν ἐμεινοῦσε πῶς εἶχε π1σει
τόν περίφημον Δόν Κισσότην //τῆς μαντζίας, καί ἦτον ὁ πλέον χαριτωμέ-
νος καί κρακτικότερος ἄνθρωπος τοῦ Κόσμου, καί μετά τέσσερες ἡμέραις
ἦχε σκοπόν νά ἔλθῃ εἰς τήν Βαρτζιλόνα, διά νά εὐρεθῇ εἰς τήν πανήγυριν
ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιςού, καί νά δώσῃ εἴδησιν εἰς τούς φίλους τους
διά ταῖς φαντασίαις εἰς ταῖς ὁποῖαις εὑρίσκουνταν ὁ Δόν Κισσότης · αὐτό
τό γράμμα τό ἔςειλε μέ ἕναν ἄνθρωπόν του ὁ ὁποῖον ἐνδύθη χωρ1τικα

1236La señora regenta Dª Guiomar de Quiñones, esposa del regente de la Vicaría de Nápoles.
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φορέματα, καί τοιούτης λογῆς ἐμβῆκεν εἰς τήν Βαρτζελόνα καί ἐπῆγε //καί
ἔδοσε τό ϝράμμα εἰς τό ἄνθρωπον ὁποῦ ἔγραφεν1237

Κεφάλαιον ξα:ον 265v.

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς τόν Δόν Κισότην ὅταν
ἤθελε νἀ ἔμβῃ μέσα εἰς τήν Βαλτζελόνα1238 κά ἄλλα ἀξιόλογα

συμβεϐηκότα

Τρία μεσάνυχτα ἐκάθησαν ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν ῥόκον, καί τήν τετάρ-
την ἡμέραν ἐσυκώθηκε ὁ ῥόκος, ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος μέ ἄλ-
λους ἕξι ἀπό τους κλέπτας καἰ ἐπῆγαν πρός τήν Βαλτζελόνα, καί ἔφθασαν
σιμά εἰς τήν χῶραν τήν νῦκταν τῆς παραμονῆς τοῦ ἀγίου Ἰωάννου, καί,
ἀγκαλ1ζωντας ὁ ῥόκος τόν Δόν Κισσότην, καί τόν σάντζιον, τόν ὁποῖον
εὔγαλαν δέκα σκοῦδα καί τά ἐ //χάρησε τόν σάντζιον διά νά σιωπήσῃ, καί
νά μήν εἰπῇ εἰς τινάν ἐκεῖνα ὁποῦ εἶδεν, καί κάμνωντάς τούς χίλιαις τζιρε-
μόνιαις τούς ἄφησε καί ἀνεχώρησαν · ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινεν ἐκεῖ καϐαλ-
λέρης ὅλην τήν νύκτα, καί τό πουρνόν ὅταν ἐζημέρωσε καλά ἡ ἡμέρα εἶδαν
τήν θάλασσαν τήν ὁποίαν ἕως τότε δέν τήν εἶχαν τήν ἰδῆ καί τούς ἐφάνῃ
κ῎πολλά πλατεῖα καί εὑρύχωρος · εἶδαν τά κάτεργα ὁποῦ ἔστεκαν εἰς τό
περιγ1λι μέ διάφορα φλάμ [ούρια]βουρα, καί παντιέραις, ταῖς // ὁποῖαις
ὅταν ταῖς ἐφυσοῦσεν ὁ ἄνεμος ὑψώνουνταν, ὅταν δέ ἔπαυεν ὁ ἀέρας ἔφθα-
ναν εἰς τήν θάλασσαν καί εὐρήχουνταν · μέσα εἰς τά κάτεργα ἀκούωνταν
τουρπέντες καί τούμπανα, ἀπό τό κάςρον εὐγῆκαν καϐαλλ2ροι ἐνδυμέ-
νοι μέ πολλά εὔμορφα καί θεωρητικά φορέματα ὤντας καϐαλλικευμένοι
ἐπάνω εἰς ἐξαίρετα ἄλογα, τά κάτεργα ἔριχναν ἄπειρα τουφέκ5, καί τούς
ἀνταποκρίνουνταν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐκάθουνταν ἐπάνω εἰς τά τείχη καί πύρ-
γους τοῦ κάστρου, ἀπό τό ὁποῖον //ὁμοῖος ἔῤῥιχναν κανόνια μέ τρομεράν
βοήν, καί ἀνταποκρίνουνταν τά κρουσάρικα κάτεργα,ἡ θάλασσα ἦτον χα-
ρούμενη, ἡ ϝῆ χαρμόσυνος, ὁ οὐρανός ἐξάςερος, ὁ ἀέρας καθαρός, μόνον
μερικαῖς φοραῖς ἐσκοτίν5ζεν ἀπό τόν πολύν καπνόν τῶν τουφεκίων καί
κανονίων ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος ἔστεκαν καί ἐθαύμαζαν βλέπων-
τας αὐτά ὁποῦ ἐπροείπαμεν, καί ἐπάνω εἰς αὐτό ἔφθασαν ἐκεῖνοι οἱ κα-
βαλλ2ροι ὁποῦ εὔγαιναν ἀπό τό κάςρον ἕξω ἐκεῖ ὁποῦ ἔστεκεν ὁ Δον

1237El capítulo termina con un par de líneas menos y con los grabados acostumbrados. – 1238Βαλ-
τζελόνα / Βαρτζελόνα
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266r. Κισσότης · καί ἕνας ἀπό αὐτούς τόν ὁποῖον εἶχεν ἡρμηνεύει ὁ ῥόκος, εἶπε
μεγαλοφώνως, καλῶς ὄρισεν εἰς τό κάςρον μας ὁ καθρέπτης, τό ἄνθος καί
παράδειγμα ὅλης τῆς πλανωμένης καϐαλλιερίας ὁποῦ εὑρίσκεται είς τόν
Κόσμον, καλῶς ὄρισεν λέγω ἐκ δευτέρου ὁ μέγας Δόν Κισσότης τῆς μαν-
τζίας. ὁ δόν Κισσότης δέν ἀποκρίθη τελείως εἰς ἐκείνους τούς καϐαλλ2-
ρους, ἀλλά γυρίζωντας πρός τόν σάν//τζιον εἶπεν, αὐτοί μᾶς ἐγνώρισαν
βεϐαιώτατα ποῖοι εἴμασθεν, ὁ καϐαλλ2ρης ὁποῦ εἶχε συντύχη ἐκεῖνα τά
λόγια πρός τόν Δόν Κισσότην τοῦ ἀποκρίθη πάλιν, καί τοῦ εἶπεν, κόπ5σε
ἡ ἀφεντ1 σου μαζῆ μας σιν3ρε Δόν Κισσότη ὅτι ὅλοι εἶμασθεν δοῦλοι
τῆς ἀφεντ1 σου, καί φίλοι μεγαλώτατοι τοῦ ῥόκου, πρός τόν ὁποῖον ἀπο-
κρίθη ὁ Δόν Κισσότης, φαίνεται πολλά καλά πῶς νά εἶναι ἀληθινόν αὐτό
ὁποῦ λέγεται, ἐπειδή καί ἡ ἀφεντ1 σας, καί τό ἐτζελεπηλίκι σας ὁμοιάζει κ
῎πολλά μέ τοῦ μεγάλου// ῥόκου, ὑπάγετέ με, ὅποῦ καί ἄν ἀγαπᾶτε, ὅτι ἡ θέ-
λησις μου εἶναι ὅλως καί δι’ὄλου ἔτοιμος καί πρόθυμος εἰς ταῖς προςταγαῖς
σας · ὁ καϐαλλ2ρης τοῦ ἀποκρίθη πάλιν μέ μεγαλώταταις τζερεμόνιαις,
καί βάνωντάς τον ὅλοι εἰς τήν μέσην, σημάινωντας ἅρπες καί τύμπανα
ἐκίνησαν ἐκίνησαν καί ἐπῆγαν πρός τό Κάστρον, καί τήν ὥραν ὅποῦ ἔμ-
παιναν μέσα ἀπό τήν πόρταν ἐμαζώχθηκαν τά μικρά παιδία τά ὁποῖα ὡς
ἐπί τό πλεῖστον εἶναι πεπονηρευμένα, καί κακότροπα, ὡς καθώς θέ//λει
φανῇ, καί ἐδώ τό παράδειγμά τους, ὅτι δύω ἀπό αὐτά ἐπέρασαν ἀπό τήν
μέσην τῶν ἀνθρώπων, καί σηκώνωντας τήν οὐράν τοῦ ϝομαρίου ἔϐαλεν
ἕνα ἀγκάθι, τό ἴδιον ἔκαμαν καί εἰς τόν ῥοντζινάντε · τά κακοῤῥοίζικα τά
ζῶα σφίγγωντας ταῖς οὐραῖς τους διά νά γλυτώσουν ἀπό ἐκεῖνα τα ἀγκά-
θια αὔξηνεν περισσότερον ὁ πόνος, εἰς τρόπον ὁποῦ δέν ἠμπόρεσαν νά
κάμουν ἀλλίως, παρά ἄρχησαν νά ῥίχνουν πολλαῖς κλωτζ5ῖς, ἕως ὁποῦ
ἔῤῥιξαν κ῎γῆς ἐκεῖνους ὁποῦ// ἦτον ἐπάνω καϐαλλερέως. ὁ Δον Κισσότης
ἐντροπ1σθη κ῎πολλά, καί ἐπῆγε καί εὔγαλε τό ἀγκάθι ἀπό τήν οὐράν τοῦ
ῥοντζινάντε, παρομοίως ὁ σάντζιος ἀπό τήν οὐράν τοῦ ϝομαρίου του · οἱ
καϐαλλ2ροι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦτον μέ τόν Δόν Κισότην ἐκακοκάρδησαν κατά
πολλά διά τήν ἀτιμίαν ὁποῦ τούς ἔκαμαν, καί ἠθέλησαν νά παιδεύσουν
ἐκεῖνα τά παιδεῖα, ἀμή ἐστάθη ἀδύνατον νά τά εὕρουν ὅτι ἔφυγαν παρευ-
θύς καί ἐκρυϐήθυκαν ἀνάμεσα εἰς ἐκεῖνο τό πολύ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων
//ἐξαναϐαλλίκευσαν ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος μέ τόν ἴδιον κρότον
καί μουσικήν, καί ἔφθασαν

266v. εἰς τό σπῆτι ὁποῦ εἶχαν ἐτοιμάσει νά τούς κονεύσουν, τό ὁποῖον ἦτον με-
γάλον, καί ὑπερήφανον ὡς πλουσίου καϐαλλ2ρου σπῆτι ὁποῦ ἦτον εἰς τό
ὁποῖον κ῎τό παρόν θέλομεν τούς ἀφήσει, ὅτι ἔτσι θέλει ὁ σιδ Αχμέτης.
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Κεφάλαιον ξϐ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν τύχην τῆς γοητευμένης κεφαλῆς καί ἄλλαις
παγατέλαις ὁποῦ δέν ἠμπόρεσε νά κάμῃ ἀλλίως ὁ

σιδ Αχμέτ παρά νά ταῖς διηγηθῇ

Δόν Ἀντώνιος μορένος ὀνομάζουνταν ὁ νοικοκύρης τοῦ σπητίου, καϐαλ-
λ2ρης πλοῦσιος καί φρόνιμος, καί ἀγαποῦσε κ ῎πολλά ταῖς περιδιάϐασαις,
καί τούς ἐγλεντζέδες, καί βλέπωντας τόν Δόν Κισσότην εἰς τό σπῆτί του,
ἔπασχε νά ἐφ’εὕρῃ τρόπους διά νά κάμῃ νά γνωρίζουν ὅλοι τήν τρέλλαν
του, δίχως νά προξενήσῃ εἰς τινά βλάϐην, καί τό πρῶτον πρᾶγμα ὁποῦ
ἔκαμεν ἔκδυσε τά //ἅρματα τοῦ Δόν Κισσότη, καί τόν ἐπῆρε καί ἐπῆγαν
καί ἐκάθησαν εἰς ἕνα ὑψηλόν κ3σκι, εἰς τό ὁποῖον ἀποκάτω ἦτον ἡ μεγα-
λήτερη ςράτα τῆς χῶρας, καί ἐπερνοῦσε σχεδόν ὅλος ὁ λαός ἀπ’ἐκεῖ, τά
μικρά παιδεῖα ἐμαζώχθηκαν, καί ἐκοίταζαν τόν Δόν Κισσότην ὁ ὁποῖος
ἦτον ἐνδυμένος μέ ἐκεῖνο τό ςενόν, καί ξεσχυσμένον φόρεμα (τό ὁποῖον
καί ἄλλαις πολλαῖς φοραῖς τό ἐδιηγηθήκαμεν) ἦλθαν ἐκ δευτέρου καί ἐςά-
θηκαν ἔμπροσθέν του, καί ἔδειχναν πῶς μόνον διά τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Δόν
Κισσότη// νά εἶναι διορισμένοι · ὁ σάντζιος εὑρίσκουνταν εἰς μεγαλωτάτην
χαράν, ἐπειδή καί τοῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά ἔτυχεν ἄλλην μίαν χαράν τοῦ
Καμασίου, καί ἄλλον ἕνα σπῆτι ὡσάν ἐκεῖνο τοῦ Δόν Διέγου, καί ἄλλον
ἕνα καςέλι ὡσάν ἐκεῖνο τοῦ Δουκός · ἐγευμάτισαν ἐκείνην τήν ἡμέραν μέ
τόν Δόν ἀντώνιον μερικοί φίλοι του, τιμῶντας ὅλοι τόν Δόν Κισσότην ὡς
πλανώμενον καϐαλλ2ρην, // τό ὁποῖον βλέπωντας ὁ Δόν Κισσότης ἔςεκε
κορδωμένος καί καμαρωμένος, καί δέν ἐχωροῦσεν εἰς τόν ἑαυτόν του ἀπό
τήν μεγάλην του χαράν, καί εὑρισκόμενος εἰς τήν τράπεζαν ἐγύρισεν ὁ Δόν
αντώνιος καί εἶπε πρός τόν σάντζιον, ἡμεῖς ἀκούσαμεν σιν3ρ σάντζιο πῶς
ἀγαπᾶς κατά πολλά
τά καλά φαγητά, μάλιςα τόν παςουρμᾶ, καί πῶς ἄν σέ περισέυσουν τά κρύ- 267r.
πτεις εἰς τόν κόρφον σου, καί διά τήν δεύτερην ἡμέραν · ὄχι σιν3ρα, εἰς
αὐτό ἐψευμάτισεν ὅποιος πῶς τό εἶπε ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ὅτι ἐγώ μετέχω
περισσότεραν ἀπό τήν παςρικοσύνην, παρά ἀπό τήν ἀνυπαςρίαν, ὡς κα-
θώς τό ἠζεύρει καί ὁ καϐαλλ2ρης μου μέ τόν ὁποῖον κυϐερνούμασθεν ἀπό
ὀκτώ καί δέκα ἡμέραις, μόνον μέ μίαν// φοῦχταν καρύδια, ἤ βελάνια χωρίς
νά φάγωμεν ἄλλο τίποτα, ἀληθινά ὅμως ἄν κᾀμμίαν φοράν μέ δώσουν κᾀ-
νένα πρᾶγμα εὐθύς τό πέρνω χωρίς νά κάμωπολλαῖς τζιρεμόνιαις, θέλω νά
συμπεράνω πῶς τρῶγω ὅ,τι καί ἄν μέ δώσουν, καί κυϐερνοῦμε ὡς καθῶς
μέ δώσει χέρι ὁ καιρός, καί ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει πῶς εἶμαι φαγᾶς καί λαίμαρ-
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γος καί ἄπαςρος, ψεύδεται,καί δέν ἠζεύρει τί συντυχαίνει · νά μέ πιςεύσετε
σιν3ροι πῶς αὐτό ὁποῦ λέγει ὁ σάντζιος εἶναι ἀληθέςατον, διότι αὐτός//
μέ κάθε ὀλίγον πρᾶγμα ἀρκεῖται, καί πρός τούτοις εἶναι καί πολλά παςρι-
κός, ἀληθινά ὅμως ὅταν πεινᾷ φαίνεται νά εἶναι ὀλίγον ἀδδηφάγος, διότι
τρῶγει βιαςικά καί μασσεῖ μέ τά δύω του μάγουλα, ἀμή τήν πάςτραν ποτέ
δέν τήν ἀφίνει καί τόν καιρόν ὁποῦ ἦτον ϝγοϐερνατόρος ἔμαθε νά τρῶγῃ
τόσον εὐγενικά, καί κανακευμένα ὁποῦ ἔτρωγε τα ςαφύλια μέ τό πηροῦνι,
ὁμοῖος καί τά ῥόδια · ἀληθινά ὁ σάντζιος ἐςάθη ϝγοϐερνατόρος ἐρώτησεν
ὁ Δόν αντώνιος, ναί καί //ἐχρημάτησα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος μίας νησίου
ὀνομαζομένης Βαραταρίας, τήν ὁποίαν τήν ἐζουσίασα καί τήν ἐκυϐέρνησα
δέκα ἡμέραις καλιώτερα ἀπό κάθε ἕναν ἄνθρωπον, εἰς αὐτήν ἔχασα τήν
ἀνάπαυσίν μου, καί ἀπ’ἐκεῖνον τόν καιρόν καταφρονῶ ὅλα τα ϝγοϐέρνα
του Κόσμου, εὐγῆκα ἀπό ἐκεῖ φεύγωντας, ἔπεσα μέσα εἰς ἕνα χάσμα εἰς
τό ὁποῖον ἐθαῤῥοῦσα πῶς θέλω μείνῃ ἐκεῖ ἀποθαμένος, καί μετά ταῦτα
εὐγῆκα διά μέσου θαύματος· ὁ Δόν Κισσότης ἐδιηγήθη κ῎//λεπτῶς ὅλον τό
ϝγοϐέρνον τοῦ σάντζιου, τό ὁποῖον τό ἐνοςιμεύθηκεν κατά πολλά ὅλοι οἱ
ἀκροατές καί ἀφ’οὗ ἐσυκώθη ἡ τράπεζα ἐῆρεν ὁ Δόν ἀντώνιος ἀπό τό
χέρι τόν Δόν Κισσότην, καί ἐμβῆκαν εἰς μίαν κάμεραν εἰς τήν ὁποίαν δέν
ἦτον ἄλλα ςολίδια παρά μία τράπεζα ἡ ὁποῖα ἐφαίνουνταν νά ἦτον δία-
σπον, ἐπάνω εἰς τήν ὁποῖαν ἦτον μία προύντζινη κεφαλή, ὡς καθώς ἦτον
συνήθεια καί ἐφτ1νουνταν οἱ κεφαλαί τῶν αὐτοκρατόρων τῆς ῥώμης · ὁ
Δόν ἀντώνιος ἐσολατζάριζε// μέ τόν Δόν Κισσότην μέσα εἰς τήν κάμεραν
καί ἐπήγαινε συχνά καί ςέκουνταν κοντά εἰς τήν

267v. τράπεζαν καί ἐσυνομιλοῦσαν, καί ἀνάμεσα εἰς ταῖς πολλαῖς ὁμιλίαις ὁποῦ
ἔκαμαν, εἶπε καί αὐτό πρός τόν Δόν Κισσότην, τώρα σιν3ρ Δόν Κισσό-
την ὁποῦ ἠζεύρω βέϐαια πῶς δέν μᾶς ἀκούσει τινάς, καί εἶναι κλεισμένη ἡ
πόρτα τῆς κάμερας, θέλω σέ διηγηθῶ ἕνα συμβεϐηκός, ἤ διά νά εἰπῶ καλ-
λιῶτερα ἕνα νέον ἀπό τά πλέον παράξενα ὁποῦ ἤκουσες, ὅμως μέ τοιαύ-
την συμφωνίαν νά τό ἔχεις κ῎πολλά// μυςικόν· ἐγώ σέ ὠμώνω ἀποκρίθη ὁ
Δόν Κισσότης πῶς δέν θέλω τό ὀμολογήσει εἰς τινάν, καί ἤζευρε πῶς αὐ-
τός ὁποῦ συντυχαίνει, ἀγκαλά καί νά ἔχῃ αὐτία διά νά ἀκούσῃ, πλῆν δέν
ἔχει γλῶσσαν νά τά λέγῃ · ἐγώ πιςεύω εἰς τήν καϐαλλ6ρικήν σου ὑπόσχε-
σιν, καί δέν κάμνει χρεῖα νά ὠμώσῃς, ἀποκρίθη ὁ [σάντζιος] Δόν ἀντώνιος,
καί θέλω σέ κάμῃ νά θαυμάσῃς μέ αὐτό ὁποῦ θέλεις ἰδῆ, καί ἀκούσεις διά
νά λάϐω κάτι τι παρηγορίαν εἰς τά βάσανα ὁποῦ μέ προξενοῦνται μέ τό
νά μήν ἔχω //εἰς ποῖον νά ζεμυςερευθῶ τά [βάσανά]ἀπόκρυφα μου, ὅτι δέν
εἶναι πρᾶγμα ὁποῦ νά ἠμπορέσω νά τό ζεμυςερευθῶ εἰς τόν κάθ’ἕνα, καί
πέρνωντας τό χέρι του τό ἔϐαλε καί ἐψηλάφησε τήν προυτζίνην κεφαλήν,
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ὁμοίως καί τήν τράπεζαν, καί ὕςερον τοῦ εἶπεν, αὐτήν τήν κεφαλήν σιν3ρε
Δόν Κισσότη τήν ἔφτιασε καί τήν ἐκατασκεύασεν ἕνας ἀπό τούς μεγαλητέ-
ρους γοητευτές1239 ὁποῦ νά ἐςάθηκαν εἰς τόν Κόσμον, ὁ ὁποῖος λογιάζω νά
ἦτον ἀπό τήν πολόνιαν, καί μαθητής τοῦ μεγάλου σκότου, διά τόν ὁποῖον
διηγοῦνται τόσα// θαύματα, καί ἐςάθηκεν εἰς τό σπῆτι μου, καί τόν ἔδωσα
χίλια σκοῦδα καί μέ ἔφτ5σεν αὐτήν τήν κεφαλήν, ἡ ὁποῖα ἔχει μίαν ἀρε-
τήν καί ἀνταποκρίνεται εἰς ὅσα ἤθελαν τήν ἐρωτήσουν εἰς τό αὐτί, μόνον
ταῖς παρασκευαῖς ὑςερεῖται αὐτῆς τῆς ἀρετῆς, καί μέ τό νά εἶναι σήμερον
τοιαύτη ἡμέρα εἶναι βουϐή, εἰδέ αὔριον θέλεις ἰδῇ ὀφθαλμοφανῶς αὐτό
ὁποῦ σέ λέγω, καί ἠμπορεῖς ἡ ἀφεντ1 σου νά προςοχασθῇς ἕως τό ταχύ
ἐκεῖνα ὁποῦ θέλεις νά τήν ἐρωτήσῃς, ὅτι ἐγώ ἠζεύρω βεϐαιώτατα ἀπό τήν
δο//κιμήν, πῶς εἰς ὅσα ἀποκρίνεται ποτέ δέν ψεύδεται.
Ὁ Δόν Κισσότης ἔμεινεν ἔκθαμβος διά τήν ἀρετήν ἐκείνης τής κεφαλῆς καί
ἐδίςαξεν εἰς τό νά πιςεύσῃ τά λόγια τοῦ Δόν αντωνίου, ἀμή βλέπωντας τό
ὀλίγον διάςημα τοῦ καιροῦ ὁποῦ ἦτον ἕως εἰς τήν δοκιμήν, δέν ἠθέλησε νά
τοῦ εἰπῇ τίποτα, πάρεξ τοῦ εὐχαρίςησεν ὁποῦ τοῦ ἐφανέρωσεν ἐκεῖνο τό
μυςικόν · μέ αὐτό εὐγῆκαν ἕξω ἀπό τήν κάμεραν, τήν ὁποῖαν τήν ἐκλείδω-
σεν ὁ Δόν// ἀντώνιος, καί ἐπῆγαν εἰς τήν σάλαν εἰς τήν ὁποίαν ἦτον καί οἱ
ἐπίλοιπον καϐαλλ2ροι εἰς τούς ὁποίους
ὁ σάντζιος εἶχε διηγηθῆ πολλαῖς τύχαις τοῦ καϐαλλ2ρου του ἐν ὅσῳ ἄργη- 268r.
σαν μέσα εἰς τήν κάμεραν· Ἐκείνην τήν βραδυάν ἐπῆραν τόν ΔόνΚισσότην
καί τόν ἐπῆγαν εἰς περιδιάϐασιν, καί ἐνδύνωντάς τον ἕνα φόρεμα μαλλι-
νόν ὁποῦ ἤθελε κάμῃ νά ἱδρῶσῃ εἰς ἐκεῖνον τόν καιρόν τόν ἴδιον πάγων ·
ἐπρόςαξαν τούς ὑπηρέτες τους νά κρατήσουν μέ λόγια τόν σάντζιον καί
νά μήν τόν ἀφήσουν μἐ κᾀνέ//ναν τρόπον νά εὔγῃ ἕξω ἀπό τό σπῆτι, τόν
Δόν Κισσότην τόν ἔϐαλαν καϐαλλάρην ἐπάνω εἰς ἕνα μουλάρι, τό ὁποῖον
ἐπερπατοῦσε ἀργά, καί εἰς τήν ῥάχην ἐκείνου τοῦ φορέματος ὁποῦ τόν
εἶχαν βάλλει δίχως νά τό καταλάϐῃ αὐτός τόν ἔραψαν ἕνα χαρτάκι μέ κε-
φαλ5κά γράμματα αὐτά τά λόγια

αὐτός εἶναι ὁ μέγας Δόν Κισσότης
τῆς μαντζίας1240

Εὐθύς ὁποῦ εὐγῆκαν ἕξω ἀπό τό σπῆτι ὅσοι καί αὐτούς ἀπαντοῦσαν, καί
ἐδιάϐαζαν αὐτά τά γράμματα ἐχαιρετοῦσαν κατ’ὄνομα τόν Δόν Κισσότην,
ὁ ὁποῖος ἐγύρισε πρός τόν Δόν ἀντώνιον ὁποῦ ἦτον εἰς τό πλάγι του, καί
εἶπεν, μεγάλα προτερή//ματα ἔχει ἡ [μεγάλη] καϐαλλ6ρία ἡ πλανωμένη,
ἐπειδή καί κάμνει γνωςούς, καί περιφήμους εἰς τόν Κόσμον ἐκείνους ὁποῦ

1239γοητευτές / γοη̈τευτές. – 1240Escrito en letras grandes y con tinta fuerte.
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ἐπαγγέλονται, ἰδές ἡ ἀφεντ1 σου ὡς καί τά μικρά παιδεῖα αὐτοῦ τοῦ κά-
ςρου χωρίς νά μέ ἰδοῦν ποτέ μέ γνωρίζουν · ἔτζι εἶναι σιν3ρ τοῦ ἀποκρίθη
ὁ Δόν αντώνιος ὅτι ὡς καθώς ἡ φωτία δέν ἐμπορεῖ ποτές νά ςέκῃ κεκρυμ-
μένη, τοιούτης λογῆς //καί ἡ ἀρετή ποτέ δέν καλύπτεται, ἀλλά εἶναι γνωςή
εἰς ὅλους, μάλιςα ἐκείνη ὁποῦ ἀποκτάται διά μέσου τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν
ἁρμάτων εἶναι λαμπροτέρα ἀπό ὅλαις ταῖς ἄλλαις · πηγαίνωντας λοιπόν ὁ
Δόν Κισσότης μέ αὐτόν τόν κρότον ὁποῦ ἐπροείπαμεν ἕνας καςρινός δια-
βάζωντας ἐκεῖνα τά πράγματα, ἐφώναζε καί εἶπεν ὦ νά σέ πάρῃ ὁ Διάϐο-
λος Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας πῶς ἐςάθη ἀδύνατον καί ἦλθες ἕως ἐδῶ καί
δέν ἔσκασες ἀπό ταῖς πολλαῖς ξυλ5ῖς ὁποῦ ἔφαγες · ἐσύ εἶσαι // τρελλός
κᾀν νά εἶσουν μοναχός σου δέν μέ ἐκακοφαίνουνταν, ἀμή γίνεσαι αἰτία καί
τρελαίνουνταν καί ἐκεῖνοι ὁποῦ συναναςρέφωνται · ἄφησε ταλαίπωρε αὐ-
ταῖς ταῖς φαντασίαις ὁποῦ σέ ἔκαμαν καί ἔχασες τόν νοῦν σου, ὅτι κακῶς
πλανᾶσαι · ἐσύ ἀδελφέ κοίταξε τήν ςράταν σου τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν ἀντώ-
νιος, καί μή ςέκεσαι νά δίδῃς συμβουλήν εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ δέν σέ τήν ζητᾶ ·
ὁ σιν3ρ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας εἶναι ἄνθρωπος πολλά φρονιμώτατος,
καί ἡμεῖς ὁποῦ

268v. τόν συναναςρεφώμεθα δέν εἴμασθεν ζῶα, ἀλλά γνωρίζομεν πολλά καλά,
πῶς ἡ ἀρετή πρέπει νά εἶναι τιμημένη εἰς ὅποιον τόπον καί ἄν εὑρίσκεται
καί ἐσύ γκρεμνήσου εἰς τοῦ Διαϐόλου τόν κῶλον, καί μήν ἀνακατώνεσαι
εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ δέν σέ τυχαίνουν · παρακαλῶ τήν ἀφεντ1 σας νά μᾶς
συμπαθήσετε ὅτι ἡ ἀφεντ1 σας ἔχετε δίκαιον ἀποκρίθη ὁ καςρινός, διότι
τό νά δίδῃ τινάς συμβουλήν εἰς αὐ//τόν τόν εὐγενῆ εἶναι ἴδιον ὡσάν νά
ἐκτυποῦσε τό κεφάλι του εἰς τόν τεῖχον, καί ἄμποτες νά ὑπάγω εἰς τοῦ
διαϐόλου τόν κῶλον ὁποῦ εἴπατε, ἀνίσως καί εἰς τό ἐξῆς (ἄν καί νά ἐζοῦσε
περισσότερους χρόνους ἀπό τόν μαθουσαγλήν) θέλω δώσει συμβουλήν εἰς
τινά μέ ὅσον ἤθελε μέ τήν ζητήσῃ. ὁ συμβουλάτορας ἀκολούθησε τήν ςρά-
ταν του, ἀμή ἐμαζώχθη τόσος πολύς λαός κατόπι εἰς τόν Δόν Κισσότην εἰς
τό νά διαϐάζουν ἐκεῖνο τό ὄνομα ὁποῦ ὁ Δόν αντώνιος ἐφοϐήθη μήπως
καί τό καταλάϐῃ ὁ Δόν Κισσότης, καί μέ εὔμορφον //τρόπον ἅπλωσε τό
χέρι του, καί ἐξύλωσεν ἐκεῖνο τό χαρτί χωρίς νά τό καταλάϐῃ προσποιού-
μενος πῶς ἔπερνεν ἄλλο πρᾶγμα · ἐϐραδύασεν ἡ ἡμέρα καί ἐγύρισεν εἰς τό
σπῆτι μέ Δάμαις, καί ἔγινεν ἕνα συμπόσιον, διότι ἡ ϝυναῖκα τοῦ Δόν ἀντω-
νίου, ἡ ὁποῖα ἦτον μία πρόσχαρη εὔμορφη, καί φρόνιμη ἀρχόντισσα, καί
ἐπροσκάλεσα μερικαῖς φιλενάδες της, καί νά ἰδοῦν τάς οὐδέποτε αὐτοῦ
φανεῖσας τρέλλας, καί διά νά τιμήσουν τόν μουσαφήρην της · ἦλθαν μερι-
καῖς ἀπό αὐταῖς καί ἔγινεν ἕνα πολλά χερμόσυ//νον συμπόσιον, τό ὁποῖον
ἄρχησε σχεδόν εἰς ταῖς πέντε ὥραις τῆς νυκτός · ἀνάμεσα εἰς ἐκεῖναις ταῖς

510



Lectura del manuscrito

Δάμαις ἦτον δύω πολλά ἀςεῖαι καί πρόσχαραις αἱ ὁποῖαι ἦτον ἀληθινά
πολλά τιμημέναις, εἶχαν ὅμως καί μεγάλην κομψότητα, καί σχεδόν αὐθά-
δειαν εἰς τό νά χορατεύουν καί νά περιγελοῦν· αὐταῖς λοιπόν ἐσυκώθηκαν
πρῶταις ἀπό ταῖς ἄλλαις μέ μεγάλην βίαν, καί ἐπροσκάλεσαν τόν Δόν Κισ-
σότην νά χωρεύσῃ, ὁ ὁποῖος τό ἔκαμεν αὐτό, ὅμως ὕςερα τό ἐμετανόησεν,
διό//τι τόν ἔκαμαν τόσον καί ἐκουράσθη, ὄχι μόνον τό σῶμα του ἀλλά καί
ἡ ψυχή του, πιςεύω πῶς νά μήν ἦτον δυνατόν νά εὑρεθῆ εἰς τόν Κόσμον
εὐμορφήτερον πρᾶγμα, ἀπό τό νά ἤθελε νά ἰδῇ τινάς τόν Δόν Κισσότην
χορεύωντας, ὅτι ἦτον μακρύς, ξηροπρόσωπος, λιγνός, χλομός καί κίτιρ-
νος1241 εἰς τήν ὄψιν μέ ἐκεῖνα τά ςενά φορέματα, ἄνοςος κατά πολλά, καί
τό περισσότερον ἀπό ὁλα ὁποῦ δέν ἤζευρε νά χορεύσῃ, μήτε ἠμποροῦσε
νά γυρίσῃ μέ ἐκείνην τήν ἐλευθερίαν ὁποῦ ἐγύρισαν οἱ Δά//μαις, αἱ ὁποῖαι
κρυφίως τόν ἔῤῥιχναν ἐρωτικά λόγια, ὁμοίως καί ἐκεῖνος κρυφίως ἐςτρα-
βομουτσούν5ζε, καί ἔδειχνε πῶς δέν τά ἐδέχουνταν, ἀμή βλέπωντας πῶς
ἐκεῖναι δέν ἔπαυαν ἀπό τά τοιαῦ-
τα λόγια, ἐφώναξε καί εἶπεν, φύγεται ἀπό λόγου μου, κακοί συλλογισμοί, 269r.
ὅτι ἐκείνη ὁποῦ εἶναι βασίλισσα τῆς διανοίας μου ἡ ἀσύγκριτος Δουλτζινέα
τοῦ τοπόζου δέν μέ ἀφήνει νά ὑποτάζω τούς λογισμούς μου εἰς κᾀμμίαν
ἄλλην γυναῖκαν τοῦ Κόσμου, καί λέγωντας αὐτό ἀφέθη ἀπό τόν χορόν,
καί ἐκάθησεν εἰς τήν μέσην τῆς σάλας, ὤντας κ῎πολλά κουρασμένος καί
ἱδρωμένος //ἀπό τόν πολύν χορόν ὁποῦ ἐχόρευσεν · ὁ Δόν ἀντώνιος εἶπε
νά τόν συκώσουν καί νά τόν ὑπάγουν εἰς τό ςρῶμα καί ὁ πρῶτος ὁποῦ τόν
ἔπ5σεν ἦτον ὁ σάντζιος πάντζας λέγωντάς τόν ἀνάθεμα τήν ὥραν σιν3ρε
ὁποῦ ἠθέλησες νά χωρεύσῃς, τί λογιάζεις πῶς ὅλοι οἱ ἀνδρεῖοι ἠζεύρουν
νά χωρεύσουν; καί ὅλοι οἱ καϐαλλ2ροι νά εἶναι παιγνιδιώται; ἄν τό λογιά-
ζῃς αὐτό εὑρίσκεσαι εἰς μεγαλώτατον σφάλμα, εὑρίσκονται μερικοί ὁποῦ
εἶναι ἄξιοι καί σκοτώνουν ϝίγαντας, ἀμή ὅταν// πιάσουν εἰς τόν χορόν χά-
νουν τά αὐγά καί τά καλάθια · καί ἐγώ ἀγκαλά καί νά εἶμαι ὁπλοφόρος
πλανωμένου καϐαλλ2ρου, ὅμως ὁμολογῶ τήν ἀλήθειαν πῶς δέν ἠζεῦρω
παντελῶς νά χορεῦσω, ἄν ἦτον διά τακλάδες ἴσως ἠμποροῦσε καί ἐγώ νά
κάμω ἕνα δύω, ἀμή εἰς τόν χορόν δέν ἀνακατώνομαι · μέ αὐτά καί ἄλλα πα-
ρόμοια λόγια ἐπροζένησεν ὁ σάντζιος μεγάλον γέλωτα εἰς ἐκείνους ὁποῦ
εὑρέθηκαν εἰς τό συμπόσιον, καί συκώνωντας τόν Δόν Κισσότην καί τόν
ἐπῆγαν //εἰς τό κρεϐϐάτι νά κοιμηθῇ σκεπάζωντάς τον πολλά καλά διά
νά περάσῃ ἡ κούρασις τοῦ χοροῦ· τήν δεύτεραν ἡμέραν ἐφάνη τοῦ Δόν
ἀντωνίου νά κάμῃ τήν δοκιμήν τῆς γοητευμένης κεφαλῆς, καί πέρνωντας

1241Εrror por κίτρινος.
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τόν Δόν Κισσότην καί τόν σάντζιον καί ἄλλους δύω φίλους του μαζῆ μέ
ταῖς δύω Δάμαις ὁποῦ εἶχαν χορεύσει ἀπό ἐσπεράς μέ τόν Δόν Κισσότην,
αἱ ὁποῖαι ἐκείνην τήν νῦκταν εἶχαν ἀπομένει ἐκεῖ καί εἶχαν κοιμηθῆ μέ
τήν ϝυναῖκαν τοῦ Δόν ἀντωνίου ἐπῆγαν καί ἐσφαλί//σθηκαν μέσα εἰς τήν
κάμεραν ὁποῦ ἦτον ἡ κεφαλή, τούς ἐδιηγήθη τήν ἀρετήν ὁποῦ εἶχε παρα-
γέλωντάς τους νά τό κρατοῦν μυςικόν, καί τούς εἶπεν πῶς ἐκείνη ἦτον ἡ
πρώτη ἡμέρα ὁποῦ ἤθελε νά κάμῃ τήν δοκιμήν τῆς γοητευμένης κεφαλῆς ·
κᾀνένας ἄλλος ἄνθρωπος δέν εἶχε εἴδησιν περί τῆς μηχανῆς τῆς γοητεῖας,
ἔξω ἀπό τούς δύω φίλους τοῦ Δόν αντωνίου, ὁ ὁποῖος ἄν δέν ἤθελε τούς τό
εἰπῆ βεϐαιώτατα ἤθελαν μείνῃ καί αὐτοί ἔκθαμβοι ὡσάν καί τούς ἐπιλοί-
πους · καί πρώτος ἀπό ὅλλους ἐπῆ//γεν ὁ Δόν ἀντώνιος, καί ἐπλησίασεν
εἰς τό αὐτί τῆς κεφαλῆς, καί τῆς εἶπε μέ ταπεινήν φωνήν, ὅμως ὄχι τόσην
συγανήν ὁποῦ δέν ἠθελαν ἀκούσῃ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔςεκαν εἰς τήν κάμεραν τά
λόγια ὁποῦ

269v. ἔλεγεν, εἰπές μέ κεφαλή διά τήν ἀρετήν ὁποῦ ἔχεις τί πρᾶγμα συλλογίζο-
μαι τώρα ἐγῶ εἰς τόν νοῦν μου; ἡ κεφαλή του ἀποκρίθη χωρίς νά ἀνοιγο-
σφαλίσῃ τά χείλη της μέ καθαράν φωνή, ὁποῦ ἄκουσαν ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ
ἦτον εἰς τήν κάμεραν αὐτά τά λόγια · ἐγώ δέν εἶμαι δια[νά]κρίνω τούς λο-
γισμούς, ἀκούωντας αὐτό ἐθαύμασαν ὅλοι, βλέπωντας πῶς μέσα εἰς τήν
κάμεραν, μήτε τριγύρου εἰς //τήν τράπεζαν δέν ἦτον ἄλλος ἄνθρωπος νά
ἀποκριθῇ · πόσοι εἴμασθεν ἐδώ; ἐξαναρώτησεν ὁ Δόν αντώνιος, ἡ κεφαλή
τοῦ ἀποκρίθη, εἶσαι ἐσύ καί ἡ ϝυναῖκά σου, καί δύω φίλοι σου, δύω Δά-
μαις, καί ἕνας περίφημος καϐαλλ2ρης ὀνομαζόμενος Δόν Κισσότης τῆς
μαντζίας, ὁμοῦ μέ τόν ὁπλοφόρον του, ὁποῦ ὀνομάζεται σάντζιο πάντζας
· τότε ἐθαύμασαν ὅλοι κ῎πολλά, καί ἀνατριχίασαν ἀπό τόν φόϐον τους, καί
γυρίζωντας ὀπίσω ὁ Δόν ἀντώνιος εἶπεν, αὐτό μέ φθάνει διά νά βεϐαιωθῶ
πῶς //δέν μέ ἐγέλασεν ἐκεῖνος ὁποῦ σέ ἐπούλησεν εἰς τοῦ λόγου μου, ὦ
θαυμαςή καί ἀποκρινομένη κεφαλή · ἀς ὑπάγῃ ὅποιος καί ἄν θέλῃ, καί ἄς
τήν ἐρωτήσῃ ὅτι και ἄν ἀγαπᾷ, ἀμή μέ τό νά εἶναι γυναῖκες φυσικά περίερ-
γαις, καί βιαςικαῖς εἰς τά ἔργα τους, ἐπῆγεν εὐθύς μία ἀπό ταῖς Δάμαις καί
πλησιάζωντας εἰς τό αὐτί τῆς κεφαλῆς τήν ἐρώτησεν, τί πρᾶγμα ἠμπορῶ
νά κάμω, ὦ κεφαλή διά νά γίνω πολλά εὔμορφη; ἡ κεφαλή τῆς ἀποκρίθη,
νά εἶσαι κατά πολλά τιμημένη· ἐτραϐήχθηκεν αὐτή ὀ//πίσω παρευθύς, καί
ἐπῆγεν ἡ ἄλλη δάμα καί εἶπεν, ἐγώ ἀγαποῦσα νά ἤζευρα ὦ κεφαλή ἄν
ὁ ἄνδρας μου μέ ἀγαπᾷ, ἤ ὄχι, ἡ κεφαλή τῆς ἀποκρίθη, ςοχάσου τά ἔργα
ὁποῦ σέ κάμνει, καί ἀπό ἐκεῖνα μπορεῖς νά καταλάϐῃς, ἡ Δάμα ἐτραϐήχθη
ὀπίσω λέγωντας, ἀληθινά εἰς αὐτήν τήν ἀπόκρισιν οὐδείς λόγος, διότι ἀπό
τά ἔργα ὁποῦ γίνονται φαίνεται ἡ θέλησις ἐκείνου ὁποῦ τά κάμνει · ἐπῆγεν
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ὕςερον ἕνας ἀπό τούς δύω φίλους τοῦ Δόν ἀντωνίου καί εἶπεν μέ γνωρί-
ζεις ἐμένα ὦ //κεφαλή ποῖος εἶμαι; σέ γνωρίζω πολλά καλά ποῖος εἶσαι τοῦ
ἀποκρίθη, πῶς μέ ὀνομάζουν; ἐξαναρώτησεν; ἡ κεφάλη τοῦ ἀποκρίθη, ἐσύ
ὀνομάζεσαι Δόν Πιέτρος νορίς, καί γυρίζωντας ὀπίσω καί αὐτός, ἐπῆγεν
ὁ ἄλλος φίλος καί τήν ἐρώτησεν, εἰπές μέ ὦ κεφαλή τί πρᾶγμα ἐπιθυμᾶ ὁ
πρωτότοκός μου ὑιός; ἐγώ σᾶς ἐπροεῖπα ἀποκρίθη ἡ κεφαλή πῶς δέν ἀπο-
κρίνομαι εἰς ταῖς ἐπιθυμίαις, ἀμή μέ ὅλον τοῦτο θέλω νά σέ ἀποκριθῶ, καί
ἤζευρε πῶς ὁ ὑιός σου ἐπι//θυμᾶ νά σέ ἰδῇ ἀποθαμένον, αὐτό τό πιςεύω
εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης ἐκεῖνος διότι τό προγνωρίζω ἀπό μερικά σημεῖα ὁποῦ
βλέπω εἰς αὐτόν, καί γυρίζωντας ὀπίσω ἐπῆγεν ἡ ϝυναῖκα του
Δόν ἀντωνίου καί εἶπεν ἐγώ ἀγαποῦσα ὦ κεφαλή νά ἔζευρα ἄν θέλω νά 270r.
ἀπολαύσω τόν καλόν μου ἄνδραν · ναί εἰς αὐτό νά εἶσαι βεϐαῖα ἀποκρίθη
ἡ κεφαλή, αὐτό ἐμένα μέ φθάνει εἶπεν ἡ σιν3ρα καί δέν θέλω νά ἐρωτήσω
πλέον ἄλλο τίποτα· ἐπῆγεν ὕςερον ὁ Δόν Κισσότης καί εἶπεν, εἰπές μέ ὦ
καλή κεφαλή ὁποῦ ἀποκρίνεσαι, ἀληθινά ἦτον ἐκεῖνα, //ἤ ὄχι ἐκεῖνα ὁποῦ
εἶδα εἰς τό σπήλαιον τοῦ μοντεζίνου; θέλει κτυπηθῇ ὁ ὁπλοφόρος μου ὁ
σάντζιος; θέλει λάϐη τέλος ἡ ἐλευθερία τῆς γοητεῖας τῆς Δουλτζινέας; ὅσον
μέν διά τό συμβεϐηκώς τοῦ σπουλαίου, ἀποκρίθη ἡ κεφαλή μετέχει καί
ἀπό τό ἀληθές, καί ἀπό τί ψευδές · ὁ σάντζιος θέλει κτυπηθῆ ταῖς ξυλιαῖς
ὅμως μέ ἀργοπωρίαν, καί ἡ Δουλτζινέα θέλει ἐλευθερωθῆ ἀπό τήν γοη-
τείαν της · μήτε ἐγώ δέν θέλω νά ἐρωτήσω ἄλλο, εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης,
διότι ἐπειδή καί θέλει// λάϐῃ ἡ Δουλτζινέα τήν ἐλευθερίαν της, ἐγώ θέλω
λογιάζει πῶς ἀπολαμβάνω ὅλαις ταῖς εὐτυχίαις τοῦ Κόσμου, βλέπωντας
τήν Δουλτζινέαν εἰς τήν πρωτέραν της ςάσιν · τελευταῖον ἀπό ὅλους ἐπῆ-
γεν ὁ σάντζιος καί ἡ ἐρώτησις ὁποῦ ἔκαμεν ἦτον αὐτά, εἰπές με σιν3ρα
κεφαλή, τάχα νά ἔχω ἐγώ ῥοιζικόν νά λάϐω ἄλλο ἕνα ϝγοϐέρνο; γλυτώνω
τάχατες ἀπό αὐτήν τήν ταλαιπωρίαν τῆς ὁπλοφορίας; γυρίζω κᾀμμίαν φο-
ράν νά ἰδῶ τήν γυναῖκαν μου, τά παιδ1 μου; προς τόν// ὁποῖον ἀποκρίθη
ἡ κεφαλή, ἐσύ θέλεις ϝένη ϝγοϐερνατόρος τοῦ σπητίου σου, καί ἀνίσως καί
γυρίσῃς εἰς τό σπῆτι σου, θέλεις ἰδῆ τήν γυναῖκα σου καί τά παιδ1 σου, καί
ἄν ἀφιθῆς ἀπό τήν ὁπλοφορίαν σου δέν θέλεις εἶσαι πλέον ὁπλοφόρος ·
καλά πᾶμαν εἶπεν ὁ σάντζιος, αὐτήν τήν ἀπόκρισιν τήν ἤθελε μέ δώσῃ καί
τό γομάρι μου, σιῶπα ξώανον τοῦ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, καί τί καλιώτε-
ρην ἀπόκρισιν ἠμποροῦσε νά σέ δώσῃ, δέν φθάνει ὁποῦ ἀνταποκρίνεται
αὐτή ἡ κεφαλή εἰς ἐκεῖνα //ὁποῦ τήν ἐρωτοῦν · φθάνει καί περισσεύει ἀπο-
κρίθη ὁ σάντζιος μόνον ἀγαποῦσα νά μέ ἀποκρίνεται πλέον καθαρά, καί
νά μέ ἔλεγεν ἀκόμη κάτι τί περάνω · μέ αὐτό ἐτελείωσαν ᾑ ἀπόκρισες καί ἡ
ἐρώτησις, ἀμή δέν ἐτελείωσεν ὁ θαυμασμός ἀπό ὅλους ἐκείνους ὁποῦ εὑρέ-

513



Lectura del manuscrito

θηκαν εἰς τήν κάμεραν, ἕξω ἀπό τούς δύω φίλους τοῦ Δόν ἀντωνίου ὁποῦ
[εὑρέθηκαν1242] ἤζευραν τήν ὑπόθεσιν τήν ὁποίαν ἠθέλησε νά τήν φανε-
ρῶσῃ ὁ σιδ ἀχμέτης, διά νά μήν κρατῇ ὕποπτον τόν Κόσμον, καί λέγει πῶς
ὁ Δόν αντώνιος εἶχεν ἰδῆ εἰς τήν μαδρίδ εἰς ἕναν τοῦ φίλον μίαν τοιαύτην
κεφαλήν καί κατά μίμησιν ἐκείνης ἔφτ5σε καί αὐτός εἰς τό σπῆτί του διά
νά ἀπατᾷ τούς ἀμαθεῖς, καί νά ἐγλεντίζῃ τῆς ὁποίας ὁ τρόπος τῆς κατα-
σκευῆς εἶναι αὐτός

270v. ἡ τράπεζα ἐκείνη ἦτον ξύλινη, καί ἦτον ζωγραφισμένη τόσον εὐμορφα
ὁποῦ ὁμοίαζε δίεσπον καί ἦτον βαλμένη ἐπάνω εἰς ἕνα ζύλιον ποδάρι, καί
ἡ κεφαλή ὁποῦ ὁμοίαζε προῦντζος ἦτον παρομοίως ἀπό ξύλον, καί ἦτον
βαλμένη καί αὐτή τόσον εὔμορφα, ὁποῦ ὁμοίαζε πῶς νά ἦτον ἀπό προῦν-
τζον, καί ἦτον κολυμένη ἐπάνω εἰς τήν τράπεζαν, ὅμως μέ τοιαύτην τε-
χνικήν κατασκευήν ὁποῦ τελείως //δέν ἐγνωρίζουνταν παρομοίως καί τό
ποδάρι τῆς τραπέζης ἦτον κούφ7ν, καί ἡ μία του ἄκρη ἦτον μέσα εἰς τήν
κεφαλήν, καί ἡ ἄλλη ἐπερνοῦσεν ἀπό τό πάτομα τῆς κάμερας, ὑποκάτω
εἰς τήν ὁποῖαν ἦτον ἄλλη κάμερα, καί μέσα εἰς ἐκείνην ἐπερνοῦσε τό πο-
δάρι τῆς τραπέζης, καί ὅταν ἐσυντύχαιναν ἠκούουνταν ἕως εἰς τήν ὑποκά-
τωθεν κάμεραν, ὅταν δέ πάλιν ἀποκρίνουνταν ἀποκάτω ἀπό τήν κάμεραν
διά μέσου ἐκείνου τοῦ ποδαρίου, ἀκούουνταν εἰς τήν ἐπάνω κάμεραν· ἕνας
ἀνεψι//ός τοῦ Δόν αντωνίου σπουδαῖος, ἐπιτήδαιος, καί φρόνιμος ἔςεκεν
εἰς τήν ὑποκά1243τωθεν κάμεραν, καί ἀποκρίνουνταν εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ τόν
ἐρωτοῦσεν, ὁ ὁποῖος μέ τό νά τόν εἶχεν εἰπῇ ὁ θεῖος του μέ ποίους ἀνθρώ-
πους θέλει νά ἔμπῃ εἰς ἐκείνην τήν κάμεραν, ἀποκρίνουνταν εἰς ἐκεῖνα
ὁποῦ τόν ἐρωτοῦσαν ὡς φρόνιμος φρόνιμα · ἐκράτησεν αὐτή ἡ πανουργία
ὡς δέκα δώδεκα ἡμέραις, καί μέ τό νά ἀκούσθη σχεδόν εἰς ὅλον τόν Κά-
ςρον ἐζανάγκης τό ἐχάλασεν ὁ Δόν //ἀντώνιος διά νά μήν σκανδαλισθῇ ὁ
ἀμαθῆς λαός · οἱ καϐαλλ2ροι καί προεςοί τοῦ Κάςρου διά τήν φιλίαν τοῦ
Δον ἀντωνίου, καί διά νά κάμουν τόν Δόν Κισσότην νά δείξῃ ταῖς τρέλλαις
του ἀποφάσισαν μετά ἔξη ἡμέρες νά γίνῃ ἡ πανήγυρις.
ὁ Δόν Κισσότης ἐπεθύμησε νά ὑπάγῃ νά σεργ5νίζῃ εἰς τό κάςρον πεζός
καί χωρίς ἅρματα, φοϐούμενος νά ὑπάγῃ καϐαλλάρης, καί μήπως καί τόν
ἀκολουθήσουν πάλιν τά παιδία καί τοῦ κάμουν κᾀνένα περιπαίγνιον, καί
πέρνωντας τόν σάντζιον ἐγύρευε δύω ὑπηρέτες ἀπό τόν Δόν ἀντώνιον μέ
τούς ὁποίους εὐγῆκε νά περιδιαϐάσῃ καί περνῶντας ἀπό μίαν ζράταν εἶδε
μίαν //μιλιπόρταν ἐπάνω εἰς τήν ὁποίαν ἔγραφεν πῶς ἐκεῖ ἦτον τυπογρα-
φία, τό ὁποῖον διαϐάζωντάς τό αὐτό ὁ Δόν Κισσότης ἐχάρη κ῎πολλά μέ

1242Error y tachadura – 1243Punto y aparte con media línea libre.
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τόν ἀγαποῦσε νά ἰδῇ τί λογῆς τυπώνονται τά βιϐλία · ἐμπῆκε μέσα ὁμοῦ μέ
τούς ἄλλους τοῦ συντρόφους, καί εἶδε πῶς εἰς ἕνα μέρος ἐτύπωναν, εἰς τό
ἄλλο ἐδιόρθωναν, εἰς τό ἄλλο ἐσύνθεταν, καί εἰς κοντολογίαν ὅλα ἐκεῖνα
ὁποῦ εὑρίσκονται εὑρίσκονται εἰς ταῖς μεγάλαις τυπογραφίαις · ὁ Δόν Κισ-
σότης ἐπεριπατοῦσε μέσα εἰς τήν τυπογρα//φίαν, καί ἐρωτοῦσε διά ἐκεῖνα
ὁποῦ ἔϐλεπεν, τά ὁποῖα τοῦ τά ἐπαράδιδαν οἱ προεςτοί τῆς
τυπογραφίας καί βλέπωντας είς ἕνα μέρος ὁποῦ ἐδιόρθωναν ἑνα βιϐλίον 271r.
ἐρώτησε τί βιϐλίον ἦτον, οἱ τυπογράφοι τόν ἀποκρίυθηκαν πῶς ὀνομά-
ζουνταν το φῶς τῆς ψυχῆς · ἀκούωντας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης τά τοιαῦτα
βιϐλία ἀγκαλά καί νά εἶναι πολλῶν λογ8ν, μέ ὅλον τοῦτο αὐτά πρέπει
νά τυπόνωνται, διότι τήν σήμεραν εἶναι περισσότερον οἱ ἁμαρτωλοί εἰς
τόν Κόσμον, //καί εἶναι ἀναγκαῖον νά εἶναι πολύ φῶς, ὤντας περισσότεροι
οἱ τυφλοί · ἐπέρασε παρεμπρός καί εἶδε παρομοίως ἕνα ἄλλο μέρος ὁποῦ
ἐδιόρθωναν ἕνα ἄλλο βιϐλίον, καί ἐρωτῶντας τόν τίτλον του, τοῦ ἀποκρί-
θηκαν πῶς εἶναι τό δεύτερον μέρος τοῦ ἐπιτηδείου εὐγενοῦς Δόν Κισότη
τῆς μαντζίας, τό ὁποῖον τό ἐσυνθησεν ἕνας τορδελισιάνος [τορδεσιλιάνος]·
ἐγώ τό ἔχω ἀκουςόν αὐτό τό βιϐλίον εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης τό ὁποῖον μα
την ψυχή μου ἐλόγιαζε πῶς νά τό εἶχαν κάψῃ //ἔως τώρα, διότι εἶναι πολλά
ἀσύςατον, ὅμως θέλει ἔλθη ὁ καιρός νά τό πάθῃ καί αὐτό, ὅτι αἱ πλαςαί ἱςο-
ρίες εἶναι τόσον καλαί καί νόςιμαι, ὅσον εἶναι ἀληθιναί, ἤ κᾀν ἀληθοειεῖς,
καί ᾑ ἀληθιναῖς ἱςορίαις τόσον εἶναι καλλιότεραις, ὅσον εἶναι ἀληθέςεραις,
καί λέγωντας αὐτό εὐθύς εὐγῆκεν ἀπό τήν τοπογραφίαν, δίχνωντας πῶς
νά ἐραθύμησεν · ἐκείνην τήν ἴδιαν ἡμέραν ἐπῆγεν ὁ Δόν ἀντώνιος νά ὑπά-
γουν Δόν Κισσότην νά ἰδῆ τά κάτεργα, //διά τό ὁποῖον ἐχάρη κ῎πολλά ὁ
σάντζιος, μέ τό νά μήν εἶχεν ἰδῇ ποτέ του κάτεργα · ἔςτειλεν ὁ Δόν αντώ-
νιος, καί ἔδωσεν εἴδησιν εἰς τόν ϝενεράλη τῶν κατέργων πῶς ἐκείνην τήν
βραδύαν, ἤθελε νἀ ἔλθῃ ὁ περίφημος Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ἀγκαλά
καί ὁ ἐπιςάτης εἶχε μάθη τά τοῦ Δόν Κισσότης πρωτερήματα
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Κεφάλαιον ξγ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς τόν Δόν
Κισσότην, καί είς τόν σάντζιον ὁπόταν

ἐπῆγαν νά ἰδοῦν τά κάτεργα

μεγάλαις ὁμιλίαις ἔκαμεν ὁ Δόν Κισσότης περί τῆς ἀποκρίσεως τῆς γοητευ-
μένης1244

271v. κεφαλῆς, χωρίς νά καταλάϐῃ τήν ἀπάτην, καί ὅλαις εἶχαν διά τέλος τήν
ὑπόσχεσιν ὁποῦ αὐτός ἐκρατοῦσεν διά βεϐαίαν τήν ἐλευθερίαν τῆς γοη-
τείας τῆς Δουλτζινέας, καί αὐτό ἐσυλλογοῦνταν, καί ἐξανασυλλογοῦνταν,
καί ἐχαίρουνταν κατά πολλά, πιςεύωντας πῶς ταχέως ἤθελεν ἰδῇ εἰς πρᾶ-
ξιν αὐτήν τήν ὑπόσχεσιν, ὁμοίως καί ὁ σάντζιος, ἀγκαλά καί νά ἐμισοῦσεν
τά ϝγοϐέρνα //ὡς καθώς ἐπροείπαμεν, μέ ὅλον τοῦτο ἐπιθυμοῦσε νά ἰδῆ
τοῦ λόγου του ἐξουσιαςήν, καί νά προςάξῃ· εἰς κοντολογίαν ἐκείνην τήν
βραδυάν ὁ Δόν αντώνιος ὁμοῦ μέ τούς δύω του φίλους, ἐπῆραν τόν Δόν
Κισσότην καί τόν σάντζιον καί τους ἐπῆγαν νά ἰδοῦν τά κάτεργα · ὁ ϝγε-
νεράλης ὁποῦ εἶχεν εἴδησιν πῶς ἤθελαν νά ἡπάγουν ἔςεκε καί ἐφύλαγεν,
καί εὐθύς ὁποῦ εἶδε τόν Δόν Κισσότην ἐρ//χόμενον, ὁμοῦ καί τούς ἐπίλοι-
πους, ἐπρόςαξεν καί ἔπαιξαν ᾑ τρουμπέταις εἰς ὅλα τά κάτεργα, ἑτοίμασε
κ῎ταῦτα τήν φαλοῦκάντου, τήν ὁποίαν τήν εἶχε ςολισμένην μέ εὔμορφα
χαλ1, καί μέ μαξιλάρες ἀπό κατηφέν, καί τήν ἔςειλεν εὐθύς εἰς τό πε-
ριγ1λι διά νά τούς πάρῃ, καί εὐθύς ὁποῦ ἔϐαλεν ὁΔόνΚισσότης τό ποδάρι
του μέσα εἰς αὐτήν, ἔριξαν ὅλα τά κάτεργα ἀπό ἕνα κανόνι, καί φθάνωντας
εἰς τό κάτεργον τήν ὥραν ὁποῦ ἀνέϐαινεν ἐπάνω ἀπό τήν σκάλαν, εὐγῆ-
κεν ὁ ϝγενεράλης τῶν κατέργων ἐμπρός του, ὁμοίως καί ὅλοι οἱ //ἄνθρωποι
ὁποῦ ἦτον εἰς τό κάτεργον καί τόν ἐπροσκύνησαν, κάμνωντάς του μεγά-
λαις τιμαῖς καί περιποιήσεις ὁποῦ εἶναι συνήθεια νά γίνωνται εἰς τούς με-
γάλους ἀνθρώπους ὁπόταν πηγαίνουν εἰς τά κάτεργα, ἐπῆγαν ὕςτερον ὁ
γγεννεράλης ὁ ὁποῖος ἦτον ἕνας ἀπό τούς μεγάλους καϐαλλ2ρους τούς
Βαλεντιανούς, καί ἀγγάλ5σε τόν Δόν Κισσότην, λέγωντάς του, ἐγώ αὐ-
τήν τήν ἡμέραν θέλω τήν σημειώσει μέ τό νά εἶναι πλέον καλιώτερος ἀπό
ὅλης μου τῆς ζωής, ἐπειδή καί εἶδα εἰς αὐτήν τόν σιν3ρ Δόν Κισσότην
//τῆς μαντζίας, εἰς τόν ὁποῖον θριαμβεύει καί λαμπρίνεται ἡ πλανωμένη
καϐαλλ6ρία · ὁ Δόν Κισσότης τόν ἀποκρίθη μέ τοιαῦτα εὐγενικά λόγια
ὄντας κ῎πολλά χαρούμενος βλέπωντας τάς μεγάλας τιμάς ὁποῦ τοῦ ἔκα-

1244Aquí termina la página 271r.
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ναν · ἐμβῆκαν ὅλοι μέσα εἰς τό κάτεργον, καί ἐπῆγαν εἰς τήν πλώρην, καί
ἐκάθησαν ἐπάνω εἰς τά πορτέλα τῶν κανονίων · ὁ Κόμης ἐπέρασεν εἰς
τήν πλώρην τοῦ κατέργου καί ἐπρόςαξε τούς κατεργαράους νά εὐγάλουν
τά ὑποκάμισά τους, τό ὁποῖον παρευθύς τό ἔκαμαν· ὁ σάντζιος// βλέπων-
τας τόσους ἀνθρώπους γυμνούς, ἔμεινεν ἐκςατικός, καί μάλιςα ὅταν τούς
εἶδε καί ἔκαναν τέντα μέ τόσην μεγάλην βίαν, ὁποῦ αὐτουνοῦ τοῦ ἐφάνη
πῶς νά ἦτον τόσοι διάϐολοι · ἀμή αὐτό τοῦ ἐφάνη ζάχαρη συγκρινομένη
μέ ἐτοῦτο ὁποῦ θέλω εἰπῇ τώρα · ὁ σάντζιος ἔςεκε καί αὐτός εἰς τήν πρί-
μνην παρεδόθες ἀπό τόν καϐαλλ2ρην του σιμά εἰς τούς κατεργαραίους
τῆς πρώτης ἀράδες, οἱ ὁποῖοι
ὄντες ἑρμηνευμένοι ἀπό τούς μεγαλητέρους τους διά ἐκεῖνα ὁποῦ εἶχαν 272r.
νά κάμουν, ἅρπαξαν τόν σάντζιον, καί συκώνωντάς τον ἐπάνω εἰς τάς χεῖ-
ράς τους τόν ἔδωσαν εἰς τούς κατεργαράιους ὁποῦ ἔςεκαν ὀπίσω τους,
ὅτι ὅλοι ἦτον συκωμένοι εἰς τά ποδάρια καί ἔτοιμοι, καί τοιούτης λογῆς
χέρι εἰς χέρι τόν ἐπέρασαν ἕως είς τήν πλώρην μέ τόσην μεγαλωτάτην βίαν
ὁποῦ ὁ κακοῤῥοίζι//κος ὁ σάντζιος ἔχασε τήν ὅρασιν ἀπό τά ὀμματιά του
ὁπου ἐλογίαζε πῶς νά τόν ἐπῆραν οἱ διαϐόλοι, ἀμή οἱ κατεργάρηδες δέν
τόν ἄφησαν ἐκεῖ, ἕως ὁποῦ τόν ἐγύρισαν ἀπό τό ἄλλο μέρος, καί τόν ἐπῆ-
γαν πάλιν εἰς τήν πρίμνην, καί ἀφίνωντάς τον ἄρχησε νά τρέχῃ ἴδρως ἀπό
πάνω του κόμπους κόμπους ὡσάν λεφτόκαρα.
ὁ Δον Κισσότης βλέπωντας τόν σάντζιον ὁποῦ ἐπέταξεν χωρίς φτερά ἐρώ-
τησε τόν ϝγενεράλην, ἄν ἐκεῖνο ὁποῦ ἔκαναν οἱ κατεργαρέοι ἦτον κᾀμ-
μία τζερεμόνια συνηθισμένη νά //γίνεται εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐπρωτόμπαιναν
εἰς τά κάτεργα, διότι ἄν κ῎τύχην ἤθελεν εἶσθαι τοιούτης λογῆς, ἔλεγε πῶς
αὐτός δέν ἤθελε δεχθῇ τήν τζερεμόνιαν, καί πῶς ὄμωσεν ὁ καϐαλλ2ρης
ὅτι ἀνίσως καί ἤθελεν ἔλθῃ τινάς νά τόν π1σῃ, αὐτός βεϐαιώτατα ἤθελεν
ἐναντιωθῇ, καί λέγωντας αὐτό, ἐσυκώθη εἰς τά πόδ5 καί ἔπ5σε τό σπαθί
του.
Ἐπάνω εἰς αὐτό ἔγινε καί ἡ τέντα, καί ἐκατέϐασαν κάτω τήν ἀντένα μέ
μεγαλοτάτην ταραχήν// ὁ σάντζιος ἐθάῤῥησε πῶς νά ἐγκρέμνησεν ὁ οὐρα-
νός εἰς τό κεφάλι του, καί ἐζάρωσεν ἐκεῖ ὁποῦ ἐκάθουνταν ἀπό τόν φόϐον
του, ἐζυπάσθη παρομοίως καί ὁ Δόν Κισσότης, καί ἔχασε τήν ὄψιν τοῦ
προσώπου του.
οἱ κατεργαρέοι ἐσύκωσαν τήν ἀντένα μέ τήν ἴδιαν βίαν καί ταραχήν ὁποῦ
τήν εἶχαν μαϊνάρει, καί ὅλα αὐτά τά ἔκαμαν μέ μεγαλωτάτην σιωπήν ὡσάν
νά ἦτον σχεδόν ὅλοι βουϐοί. // ὁ Κόμης ἔκαμε σημεῖον νά σαρπάρουν τά
σίδερα τοῦ κατέργου, καί πηδῶντας εἰς τήν μέσην τῶν κατεργαρέων μέ
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τό κουρπάτσι1245 εἰς τό χέρι, ἄρχησε νά τούς κτυπᾷ εἰς τήν ῥάχην διά νά
λάμνουν, καί ὀλίγον κατ’ ὀλίγον ἐζαμάκρυναν ἀπό τήν ξηράν.
Βλέπωντας ὁ σάντζιος πῶς ἐκινοῦνταν εἰς ἕνα καί τόν αὐτόν καιρόν τόσα
ποδάρια κόκκινα (ὅτι τοιαῦτα τοῦ ἐφάνηκεν τά κοπ1) εἶπεν εἰς τόν ἑαυ-
τόν του, αὐτά ἀληθινά πιςεύω καί ἐγώ νά //εἶναι πράγματα γοη̈τευμένα,
καί ὄχι ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγεν ὁ καϐαλλ2ρης μου.
τάχα αὐτοί οἱ κακοῤῥοίζικοι τί πταίσιμον ἔκαμαν ὁποῦ τούς δέρνουν; πῶς
ἀποκοτᾶ αὐτός ἕνας

272v. μοναχός, καί δέρνει τόσους ἀνθρώπους; αὐτό ἀληθινά ἠμπορῶ νά εἰπῶ
πῶς νά εἶναι ἕνας ᾀδης ἤ τό ὀλιγώτερον ἕνα καθαρτήριον πῦρ. ὁ Δόν Κισ-
σότης βλέπωντας τόν σάντζιον ὁποῦ ἔςεκεν μέ τόσην προσοχήν καί ἐκοίτα-
ζεν ἐκεῖνα ὁποῦ ἐγίνονταν, τοῦ εἶπεν, ἄχ ἀγαπημένε μου σάντζιε, μέ πόσον
ὀλίγον κόπον ἠμποροῦσες ἄν ἤθελες νά ζεγυμνωθῇς ἀπό τό ζωνάρι καί
ἀπάνω, καί νά καθήσῃς ἀνάμεσα //εἰς αὐτούς τούς καλούς ἀνθρώπους
ὁποῦ λάμνουν, νά γλυτώσῃς τήν Δουλτζινέαν ἀπό τήν γοητείαν ἐπειδή καί
μέ τήν ταλαιπωρίαν καί βάσανον τῶν τόσων πολλῶν, ἐσύ δέν ἤθελες γροι-
κήσῃ περισσόν πόνον, καί ἐνδέχεται ὅτι ὁ σοφός μερλῖνος νά π1σῃ εἰς τόν
λογαριασμόν μίαν ἀπό ταῖς ξυλιαῖς ἀντίς διά δέκα ἀπό ἐκεῖναις ὁποῦ ἔχεις
νά κτυπηθῇς.
τήν ὥραν ὁποῦ ὁ ϝγνενεράλης ἤθελε νά ἐρωτήσῃ τί ξυλιαῖς ἦτον ἐκεῖναις,
καί τί γοητείαν, ἐφώναξεν// ἐπάνω ἀπό τό κατάρτι ὁ βαρδ5νός, καί εἶπεν,
σιν3ροι εἰς αὐτήν τήν ἄκρην πρός τό μέρος τοῦ πονέντε εἶναι κάτεργα,
ἀκούωντας αὐτό ὁ ϝγενεράλης ἐπήδησεν εἰς τήν μέσην καί εἶπεν, ἐλάςε
παλικάρια ἁρματωθῆτε νά πάρωμεν κᾀμμίαν γαλιότα τῶν κουρσάρων, ὅτι
αὐταῖς ὁποῦ εἶναι ἐδώ βεϐαιώτατα θέλει νά εἶναι τῆς ἀλιτζέρης · καί φω-
νάζωντας μέ τήν τρούμπα μαρίνα, ἦλθαν εὐθύς ἀπό τήν ξηράν ἄλλα δύω
κάτεργα, νά ἰδοῦν τί ἐπρόςταξεν ὁ ϝγενεράλης, ὁ ὁποῖος ἐδιώρισε τά δύω//
νά ὑπάγουν πρός τό μέρος τῆς θαλάσσης, αὐτός δέ μέ τό ἄλλο ἐπήγαινε
σιμά ἀπό τήν ξηράν, καί βλέπωντάς τόν τά ἄλλα κάτεργα ἐν τῷ ἅμα ἐσάλ-
πηραν τά σίδερά τους, καί ἦλθαν καί τόν ἔφθασαν, καί ἄρχησαν νά λάμουν
τόσον δυνατά ὁποῦ ἐφαίνουνταν πῶς νά ἐπαιτοῦσαν τά κάτεργα ἐκεῖνα
ὁποῦ ἐπῆγαν πρός τήν θάλασσαν · εἶδαν μακρυά ὡς δύω μίλια ἕνα κά-
τεργον ὡς δεκατεσσάρων δεκαπέντε παγκῶν· τό ὁποῖον εὐθύς ὁποῦ εἶδεν
ἐτοῦτα τά ἄλλα κάτεργα ἄρχη//σε νά φεύγῃ, ἔχωντας τας ἐλπίδας τοῦ νά
γλυτώσῃ διά τήν ἐλαφρότητά του, ἀμή δέν τό ἐπέτυχεν,τοῦ ὁποίου οἱ ἄν-
θρωποι ἐγνώρισαν πολλά καλά πῶς δέν ἠμποροῦσαν νά γλυτώσουν, καί ὁ

1245κουρπάτσι (turco kirbaç).
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καραϐοκύρης του ἤθελε νά προςάζῃ νά ἀφήσουν τά κουπία καί νά παρα-
δοθοῦν διά νά μήν κάμουν καί ἐραθυμύσει //ὁ ϝγενεράλης· ἀμή ἡ τύχη τους
δέν ἠθέλησε νά γίνῃ αὐτό, ὅτι πλησιάζωντας σιμά ἡ καπετάνιά τούς εἶπεν,
παραδοθεῖτε σκυλία τοῦρκοι, μήνφεύγετε, καί ἀκούωντας αὐτό οἱ τοῦρκοι
τούς ἐκακοφάνῃ καί ἔσυραν δύω τουφεκίαις, μέ ταῖς ὁποῖαις ἐσκότωσαν
δύω σολδάτους τοῦ ϝγενεράλε ὁποῦ ἔστεκεν
εἰς (τήν)1246 πλώρην τοῦ κατέργου, τούς ὁποίους αὐτός βλέπωντάς τους 273r.
ἐραθύμησε κ῎πολλά, καί ὤμωσε νά μήν ἀφήσῃ κᾀνέναν ζωντανόν ἀπό
ὅσους ἦτον εἰς ἐκεῖνον τό κάτεργον, καί προςάζωντας τούς κατεργάριδες
νά λάμνουν δυνατά ἔφθασεν εὐθύς, καί ῥίχνωντας καταπάνω τους τρία
τέσσερα ἐλυπογεμισμένα κανόνια, ἐτζάκισεν ὅλα κά κουπ1 τους καί τούς
ἔπ5σεν ὅλους ζωντανούς, ἔφθα//σαν ὡς τόσον καί τά δύω ἄλλα κάτεργα,
καί ἐγύρισαν ὁμοῦ μέ τήν καπετάνιαν εἰς τόν λιμένα, εἰς τόν ὁποῖον ἔςεκεν
ἄπειρος λαός ἐπιθυμώντας νά ἰδοῦν τί ἄνθρωπους εἶχαν π1σει. τό κά-
τεργον τοῦ ϝγενεράλη ἄραξε σιμά εἰς τήν ξηράν, καί εἶδε πῶς εἶχαν εὔγῃ
ἀπό τό κάςρον ὁ Βασιλικός ἐπίτροπος· ἐπρόςταξεν εὐθύς νά ἐτοιμασθῇ ἡ
φελοῦκα καί νά ὑπάγουν νά τόν φέρουν μέσα, εἶπε παρομοίως νά κατεϐά-
σουν τήν ἀντέναν διά νά κρεμάσῃ τόν καραϐοκύρην, καί τούς ἐπιλοίπους
τρούρκους ὁποῦ// εἶχαν π1σει, οἱ ὁποῖοι ἦτον τριάνταέξη ἄνθρωποι, ὅλοι
νέοι, καί πολλά ἐπιτήδειοι εἰς τό νά ῥἰχνουν τουφέκια· τούς ἐρώτησεν ὁ
ϝγενεράλης ποῖος ἦτον ὁ καραϐοκύρης τους, καί ἕνας ἀπό τούς σκλάϐους
τοῦ ἀποκρίθη εἰς γλώσσαν καςτιλιανήν (ὁ ὁποῖος ὕστερον ἐφάνη πῶς ἦτον
ἀπό χριστιανούς γυρισμένους) αὐτό τό παλικαράκι σιν3ρε εἶναι ὁ καρα-
βοκύρης μας (δείχνωντας τόν πλέον εὐμορφώτερον ἀπό ὅσουν ἦτον ἐκεῖ)
ὁ γγενεράλης βλέπωντάς τον τοῦ εἶπεν, εἰπές μέ ἀςόχαςον σκύλί ποῖος σέ
//ἐπαρακίνησε νά σκοτώσῃς τούς σολδάτους μου; ἐπειδή καί ἐσύ ἔϐλεπες
πῶς εἶναι ἀδύνατον νά γλυτώσῃς, δέν ἠζεύρεις πῶς ἡ ἀγνοσία δέν εἶναι
ἀνδρεῖα · ὁ καραϐοκύρης ἠθέλησε νά ἀποκριθῇ, ἀμή ὁ ϝγενεράλης δέν ἠμ-
ποροῦσε νά ἀκροασθῇ τήν ἀπόκρισιν, διότι ἤθελε νά ὑπάγῃ νά προυπαν-
τήσῃ τόν Βασιλικόν ἐπίτροπον, ὁ ὁποῖος εἶχε φθάσει εἰς τό κάτεργον, καί
ἐμβαίνωντας μέσα μέ μερικούς δούλους του, καί ἄλλους ἀνθρώπους ἀπό
τό κάςτρον εἶπεν ἔκαμες καλόν κυνῆγι σιν3ρ ϝγενεραλη; ἔκαμα σιν3ρ
τοῦ// ἀποκρίθη εἰς καλόν ῥοιζικόν τοῦ Βασιλέως μας· ποῦ εἶναι οἱ ἄνθρω-
ποι ὁποῦ ἔπ5σες τόν ἐρώτησεν ὁ ἐπίτροπος; θέλεις τούς ἰδῆ ἡ ὑψηλότης
σου μετ’ὀλίγην ὥραν κρεμασμένους ὅλους εἰς τήν ἀντένα τοῦ ἐποκρίθη
ὁ ϝγενεράλης · Διά ποῖαν αἰτίαν; διατί μέ ἐσκότωσαν δύω σολδάτους τούς

1246Añadido en el interlineado superior.
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πλέον καλήτερους ὁποῦ νά εὑρίσκουνταν εἰς αὐτά τά κάτεργα, καί μάλιςα
αὐτό τό παλικάρι ὁποῦ εἶναι ὁ καραϐοκύρης τους, εἰς τό ὁποῖον εἶχαν πε-
ράσει τήν θηλ1ν εἰς τόν λαιμόν του καί εἶχαν δέσει καί τά χέρ5 του ὀπίσω.
// ὁ ἐπίτροπος ἐγύρισε καί τόν ἐςοχάσθη, καί βλέπωντας πῶς ἦτον τόσον
εὔμορφος χαριτωμένος, καί ταπεινός ἔϐαλε κ῎νοῦν νά εἰπῇ τόν ϝγενεράλην
νά μήν τόν κρεμάσῃ, καί τόν ἐρώτησεν ἄν ἤτον τοῦρκος, ἤ ἀράπης,

273v. ἤ χριςτιανογυρισμένος, πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ καραϐοκύρης καί εἶ-
πεν ἐγώ σιν3ρε δέν εἶμαι τοῦρκος, μήτε ἀράπης, μήτε χριςιανογυρισμένος,
ἀλλά εἶμαι γυναίκα χριςτιανή· αὐτό εἶναι ὡσάν δυσκολοπίςευτον, εἶπεν
ὁ Βασιλικός ἐπίτροπος, παρακαλῶσας σιν3ροι νά καταπραΰνετε ὀλίγον
τόν θυμόν σας ἕως ὁποῦ νά σας διηγηθῶ τήν ἱςορίαν μου, καί ὑςερον κά-
μετέ με ὅ, τι καί ἄν θέλετε· ὁ//ϝγενεράλης τοῦ εἶπε νά συντύχῃ ὁ,τί καί ἄν
θέλῃ, ὅμως νά μήν ἐλπίζῃ πῶς θέλει τόν συγχωρέσει, πέρνωντας αὐτήν τήν
ἄδειαν τό παλικάρι, ἄρχησε καί εἶπεν αὐτά τά λόγια.1247
Ἐγώ σιν3ροι εἶμαι ἀπό ἐκείνην τήν κακοῤῥοίζικην ϝγεννεάν, ἐπάνω εἰς
τήν ὁποίαν ἔπεσαν ἐτοῦταις ταῖς ἡμέρας χάλαζα τῶν δυςτυχῶν, οἱ γονεῖς
μου ἦτον ἄραϐες, καί ὅταν τούς ἐσυνέϐη αὐτή ἡ συμφορά, μέ ἐπῆραν δύω
θεῖοι μου καί μέ ἐπῆγαν εἰς τήν Βαρϐαρίαν, χωρίς νά μέ ὠφελήσῃ τό νά
λέγω πῶς εἶμαι //χριςιανή, ὡς καθώς εἶμουν καί εἶμαι τῇ ἀλήθείᾳ, ὄχι ἀπό
ταῖς ὑποκριτικαῖς, ἀλλά ἀπό ταῖς ἀληθιναῖς, καί ὀρθόδοξαις, δέν ἠμπό-
ρεσα νά κατορθώσω τίποτες μέ αὐτά τά λόγια εἰς ἐκείνους ὁποῦ εἶχαν τήν
προςαγήν τῆς ἐζορίας μου, μήτε οἱ θεῖοι μου τά ἐπίςευσαν, μάλιςα τά ἐκρα-
τοῦσαν διά ψεῦμα, καί ἔλεγαν πῶς νά εἶναι ἐδικά μου ἐφευρέματα διά νά
ἀπομείνω εἰς τόν τόπον ὁποῦ ἐγεννήθηκα, καί σχεδόν βιαίως μέ ἐπῆραν
μαζῆ τους.
//Ἐμένα ἡ μητέρα μου ἦτον χριςστιανή καί ὁ πατέρας μου παρομοίως ὀρ-
θόδοξος, μέ ἀνάθρεψαν μέ εὔχρηςτα ἤθη, καί μήτε μέ λόγια, μήτε μέ ἔργα
δέν ἔδειξα ποτέ μου (ὡς καθώς μέ φαίνεται νά εἶμαι ἀράπησσα, εἰς αὐταῖς
ταῖς ἀρεταῖς ὁμοιοδοκοῦσα) αὔξησεν ἡ εὐμορφία μου (ἀνίσως ὅμως νά
ἔχω καμμίαν εὐμορφίαν) καί ἀγκαλά νά εἴμουν κλεισμένη καί φυλαγμένη
εἰς τό σπῆτι τοῦ πατρός μου μέ ὅλον τοῦτο εὑρέθη ἕνα μέρος ἀνοικτόν,
ἀπό τό ὁποῖον ἕνας νέος καϐαλλ2ρης μέ εἶ//δεν ὀνομαζόμενος Δόν ϝρηγό-
ριος ὑιός ἐνοῦ γειτόνου μας, καί εὐθύς ὁποῦ μέ εἶδε μέ ἀγάπησεν, ἐτρώθη
εἰς τήν καρδίαν, καί σχεδόν ἐχάνουνταν διά λόγου μου· τό νά σᾶς διηγηθῶ
εἰς πλάτος τήν ἱςορίαν μου εἴναι πρᾶγμα περιττόν, μάλιςα ἔχωντας αὐτό
τό σχοινί εἰς τόν λαιμόν μου, καί καρτερῶντας ὥραν τήν ὥραν τόν θάνα-

1247Punto y aparte con media línea libre.
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τόν μου διό θέλω εἰπῇ μόνον τοῦτο πῶς ὁ Δόν ϝρηγόριος ἠθέλησε νά μέ
συντροφεύσῃ εἰς τήν ἐξωρίαν μου, καί ἀνακατώθη μέ τούς ἀράπιδες ὁποῦ
εἶχαν εὔγῃ, καί εἰς τήν ςράταν ἐφιλιώθηκαν κ῎πολλά μέ τους θείους μου·
ὁ πατέρας// μου ὤντας γνωςικός, εὐθύς ὁποῦ ἤκουσε τήν ἀπόφασιν τῆς
ἐζορίας μου, εὐγῆκεν ἀπό τήν χῶραν
καί εὐγῆκαν εἰς ἄλλα βασίλεια νά εὑρῃ κᾀνένα τόπον νά κατοικήσωμεν, 274r.
τόν θεσαυρόν ὁποῦ εἶχεν τόν ἐπαράχωσεν εἰς ἕνα μέρος, τό ὁποῖον μόνον
ἐγώ τό ἠζεύρω, καί ἐπῆγα ὡς καθώς ἐπροεἶπα μέ τούς θείους μου εἰς τήν
Βαρϐαρίαν, καί ἐκατοικήσαμεν εἰς τήν ἀλιτζέρην.
//ὁ Βασιλεύς τό ἔκαμε διά τήν εὔμορφίαν μου, καί διά τά πλοῦτη μου, καί
εὐθύς ἔςειλε καί μέ ἔφεραν ἔμπροσθέν του, καί μέ ἐρώτησεν ἀπό τί μέρος
τήν ἰσπανίας ἤμουν, καί τί πλούτη εἶχα μαζή μου, τοῦ εἶπα τήν πατρίδαν
μου, καί πῶς τά πλούτη ὁποῦ εἶχα ἔμεινεν παραχωσμένα εἰς ἕνα μέρος τῆς
πατρίδος μου, καί πῶς εὔκολον ἦτον νά τά λάϐω ἄν ἐγύριζα ἐγώ ἀτί μου
· τοῦ τά εἶπα ὅλα αυτά// διά νά τόν κάμω νά τυφλωθῇ εἰς τά ἄσπρα, καί
νά μέ ἀφήσῃ ἐμένα, καί συνομιλῶντας ἐγώ μέ αὐτόν, ἦλθαν καί τοῦ εἶπαν
πῶς εἶχαν ἔλθῃ μαζῆ μου ἕνα πολλά εὐμορφον καί χαριτωμένον παλικάρι,
εὐθύς τό ἐκατάλαϐα πῶς ἔλεγαν διά τόν Δόν ϝγρεγόριον, τοῦ ὁποίου τά
κάλλη πιςεύω νά ὑπερϐαίνουν ὅσαις εὐμορφίαις καί ἄν σχηματίσῃ ἡ φύσις.
ἐξεπάσθη κατά πολλά βλέπωντας πῶς ἐκινδύνευεν ὁ Δόν ϝρηγόριος, διότι
ἐκεῖνοι οἱ βάρϐαροι ἀγαποῦν καλιώτεραν// ἕνα εὔμορφον παιδάκι, παρά
ἕνα κορίτζι, ὅσον εὔμορφον καί ἄν εἶναι.
Ὁ Βασιλεύς εὐθύς ἐπρόςαζεν διά νά τόν φέρουν ἔμπροσθέν του, καί μέ
ἐρώτησεν ἄν ἦτον ἀληθινόν, ἐγώ τότε ὡσάν νά μέ ἐφώτησεν ὁ θεός τοῦ
εἶπα πῶς εἶναι ἀληθινόν, ἀμή δέν ἦτον ἄνδρας ἀλλά γυναῖκα, καί τόν ἐπα-
ρακάλεσα νά με ἀφήσῃ νά ὑπάγω νά τήν ἐνδύσω μέ τά φορέματα διά νά
φανῆ πλέον ἐντελεςέρα ἡ εὐμορφία της. μέ ἄφησε καί ἐπῆγα εἰς τό σπῆτι
μου, //καί εὗρα τόν Δόν ϝγηγόριον, καί τοῦ ἐδιηγήθηκα τόν κίνδυνον ὁποῦ
ἔμελλε νά περάσῃ ἄν ἐφανερώνουνταν πῶς ἦτον ἄνδρας · τόν ἔνδυσα μέ
γυναίκια ἀραϐικά φορέματα καί ἐκείνην τήν ἴδιαν βραδ1ν τόν ἐπῆγαν
ἔμπροσθεν εἰς τόν βασιλέα,ὁ ὁποῖος εὐθύς ὁποῦ τὀν εἶδεν ἐθαύμασε διά
τήν μεγάλην τοῦ εὐμορφίαν, καί ἔϐαλε κ῎νοῦν νά τόν ςείλλῃ νά τόν χαρίσῃ
//τόν Βασιλέα τῶν τουρκῶν, καί φοϐούμενος νά τόν βάλλῃ μέσα εἰς ταῖς
παλακίδαις του μήπῶς καί τόν παρακινήσῃ ὁ διάϐολος, καί ἐγγύζει είς τήν
τιμήν του ὤντας παρθένος ( ὠς καθώς αὐτός ἐλόγιαζε νά εἶναι) καί διά νά
μήν λάχῃ καί φθονήσουν οἱ παλακίδες του καί τοῦ κάμουν κᾀνένα κακόν,
ἀποφάσισε νά τόν ςείλῃ εἰς μίαν μεγάλην ἀρχόντισσαν ἀράϐηκαν, εἰς τήν
ὁποίαν παραγγέλλωντας //νά τόν ὑπερασπίζωνται καί νά τόν ὑπηρετοῦν

521



Lectura del manuscrito

εἰς τήν ὁποῖον εὐθύς τόν ἐπῆγαν · τήν πίκραν καί λύπην
274v. ὁποῦ ἐλάϐαμεν καί οἱ δύω ἄς τό συλλογισθῇ καθ’ἕνας. μετά ταῦτα ἐπρό-

σταξεν ὁ βασιλέας νά γυρίσω ἐγώ εἰς τήν ἰσπανίαν μέ αὐτό τό κατεργάκι,
καί μέ ἔδωσε καί δύω τούρκους εἰς συντροφίαν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐκεῖνοι
ὁποῦ ἐσκότωσαν τούς δύω σολδάτους σας, εἰδέ ἐπίλοιποι εἶναι ἀράπιδες
καί τοῦρκοι, ἔξω ἀπό αὐτόν τόν ἰσπανιότην, ὁ ὁποῖος ἐτοῦρκευσεν, ὅμως
ἠζεύρω πολλά καλά πῶς φυλάτζει τήν πρῶ//την του πίςιν. ἐψές τό βράδυ
ἐφθάσαμεν εἰς ταῦτα τά μέρη, καί σήμερον μᾶς ἐσυννέϐη ἐκεῖνο ὁποῦ εἶ-
δετε, αὐτό εἶναι σιν3ροι τό τέλος τῆς θλιϐερῆς μου ἱςορίας, καί λέγωντας
αὐτό εὐθύς ἐσιώπησε καί ἄρχησαν νά τρέχουν ἀπό τά ὀμμάτιά της δάκρυα
τόσον θλιϐερά, ὁποῦ ἔκαμαν καί ἔκλαυσαν ὅλοι οἱ ἀκροαταί · ὁ ἐπίτροπος
ἐσυκώθη εὐθύς καί ἔλυσε τό σχοινί ὁποῦ ἦτον εἰς τόν λαιμόν της καί εἰς
τά χέρ5 της, καί τήν ὥραν ὁποῦ τό ἔλυεν εἶδεν ἕναν γέροντα ὁποῦ εἶχεν
ἔμβῃ μαζί του εἰς τό //κάτεργον, καί ἔτρεξεν εὐθύς καί ἀγγαλ1ζωντάς την
ἀρχησε νά τήν φιλᾷ, ὤντας τά ὀμμάτια του γεμάτα δάκρύων, καί μετά κάμ-
ποσην ὥραν τῆς εἶπεν, ὦ κακοῤῥοίζικη θυγατέρα μου ἄννα, ἐγώ εἶμαι ὁ
πατέρας σου ὁ ῥικότε ὁποῦ περιπατῶ καί σέ γυρεύω μέ τό νά μήν ἠμπορῶ
νά ζήσω χωρίς τοῦ λόγου σου, μετἀ ταῦτα ἐγύρισε προς τόν βασιλικόν
ἐπίτροπον, καί προς τόν ϝγενεράλην καί εἶπεν, αὐτή ἡ κακόμοιρα εἶναι
θυγατέρα μου, ἡ ὁποῖα ὀνομάζεται Ἀννα, φιλίτζε, καί τήν εἶχα // ἀφήσει
εἰς τήν πατρίδα μου, καί εὐγῆκα διά νά εὕρω κᾀνέναν τόπον νά κατοι-
κήσω· μέ ἄρεσεν ὁ τόπος τῆς ἀλαμανίας, καί ἐγύρισα μέ κάποιους ἄλλους
γερμανούς διά νά εὕρω αὐτήν τήν τρισαθλίαν, καί νά ὑπάγω νά εὐγάλω
τόν θησαυρόν ὁποῦ εἶχα κεκρυμμένον, ἀμή μήν εὑρίσκωντά τήν ἐπῆρα μό-
νον τόν θεσαυρόν, καί τῶρα διά μέσου τοῦ παραδόζου θαύματος ὁποῦ
εἶδατε ηὗρα τήν γλυκυτάτην μου θυγατέραν · ἀκούωντας αὐτό ὁ σάντζιος
ἐςοχάσθη τόν ῥικότι καί //τόν ἐγνώρισε καί ἐγύρισε πρός τούς περιεςώτες
καί εἶπεν πῶς ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλεγεν ἦτον ἀληθινά· ἐθαύμασαν ὅλοι διά
τό παράζενον συμβεϐηκός, ὁμοίως καί ὁ ϝγενεράλης, ὁ ὁποῖος εἶπεν ζῆσε
ἕννα φελίτζε, καί ἄς λάϐουν τήν παιδείαν τοῦ πταίσιματός τους οἵ ἔστα-
κτοι, καί παρευθύς ἐκρέμασε τούς δύω τούρκους ὁποῦ εἶχαν σκωτώσει
τούς σολδάτους, τούς δέ ἐπιλοίπους τους ἐσυγχώρησε διά μισητείας τοῦ
ἐπιτρόπυ · ἐσυλλογοῦνταν μετ῎ ταῦτα νά εὕρουν κᾀνέναν τρόπον νά γλυ-
τώσουν τόν Δόν ϝγρη//γόριον, διά τόν ὁποῖον εἶπε ὁ ῥικότε νά δώσῃ χίλια
σκοῦδα, καί κράζωντας τόν χριςιάνογυρισμένος τόν ἐρώτησεν, ἄν ἤθελε
νά ὑπάγῃ νά κάμῃ αὐτήν τήν ὑπηρεσίαν, αὐτός τό ἔςερξε καί ὑ-

275r. ποσχέθη νά γυρίσῃ εἰς τήν ἀλιτζέρην, καί νά γλυτώσῃ μέ ἕναν εὔμορφον
τρόπον τόν Δόν ϝρηγόριον, ὅτι ἤζευρεν ὅλα τά κατατόπια εἰς ἐκεῖνα τά
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μέρη· εὔγαλεν εὐθύς ὁ ῥικότε τά ἄσπρα καί τοῦ τά ἐνεχείρησεν, βάνωντας
εἰς ὅρκον φρικτόν νά ςαθῇ εἰς τήν ὑπόσχεσίν του · ἐμπῆκαν μετά ταῦτα
εἰς τήν φαλοῦκαν, καί εὐγῆκαν εἰς τήν ξηράν, ὁ Δόν ἀντῶνιος ἐπῆραν τήν
Ἀνναν

καί τόν πατέραν τῆς καί τούς ὑπάγει εἰς τό σπῆτι του,
παρακαλῶντας τόν καί ὁ ἐπίτροπος
νά τούς περιποιηθῆ καί νά τούς

τιμήσῃ ὅσον ἦτον δυνατόν.

Κεφάλαιον ξδ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν τύχην ὁποῦ ἐλύπησε τόν Δόν Κισσό
την, περισσότεραν ἀπό ὅλαις ταῖς τύχαις

ὁποῦ τόν ἐσυνέϐηκαν

Διηγεῖται ἡ ἱςορία πῶς ἡ ϝυναῖκα τοῦ Δόν Ἀντωνίου ἔλαϐε μεγαλοτάτην
χαράν βλέπωντας τήν Ἄννα φελίτζε, τήν ὁποίαν τήν ἐδέχθη μέ μεγαλοτά-
την περιποίησιν, καί τήν ἠγάπησε τόσον διά τήν εὐμορφίαν της, τόσον καί
διά τήν φρονιμάδαν της, ὅτι αὐταῖς ταῖς δύω χάραις ταῖς εἶχαν ἡ Ἀννα κ῎
πολλά ἐντελέςταταις, καί ἔτρεχεν ὅλος ὁ λαός τοῦ κάςρου διά νά τήν ἰδῇ.
ὁ Δόν Κισσότης εἶπε πρός τόν Δόν ἀντώνιον πῶς τόν τρόπον ὁποῦ εἶχαν
εὕρη διά τήν ἐλευθερίαν τοῦ Δόν ϝρηγορίου, διότι ἦτον κινδυνώδης, καί
πῶς ἤθελεν εἶσθαι καλλιώτερον νά ἔςελναν αὐτόν εἰς τήν παρπαρίαν μέ
τά ἅρματά του, καί μέ τό ἄλογόν του, ὅτι αὐτός ἦτον ἄζιος νά τόν εὐγάλῃ
ἀπό ἐκεῖ, ἄν καί νά ἤθελε συκωθῇ κατ’ἐπάνω του ὅλη ἡ ἀραϐία, ὡς καθώς
εἶχε κάμη ὁ Δόν ϝαΐφερος εἰς τήν ἀῤῥαϐων5ςηκήν του τήν μελισένδρα. νά
μέ συμπαθήσῃς σιν3ρε εἶπεν ὁ σάντζιος, ἀκούωντας αὐτό, καί εἰς αὐτό
σφάλεις ἡ ἀφεντ1 σου, ὅτι ὁ Δόν ϝαΐφερος εὔγαλεν ἀληθινά τήν ἀῤῥα-
βων5ςτι-
κήν του, ὅμως ἦτον μεγάλη ξηρά, εἰδέ αὐτοῦ ἄν κατά τύχην εὐγάλωμεν 275v.
ἡμεῖς τόν Δόν ϝρηγόριον δέν ἠμποροῦμεν νά τόν φέρωμεν εἰς τήν ἰσπα-
νίαν, ὅτι εἶναι ἐν τῶ μεταξύ θάλασσα· εὑρίσκομεν καί εἰς αὐτό κᾀνέναν
τρόπον εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ὅλα τά πράγματα ἔχουν θεραπεῖαν ἕξω
ἀπό τόν θάνατον, ὁ Δόν ἀντώνιος εἶπεν πῶς ἄν δέν τό κατορθῶσῃ αὐτό
ὁ //χριςιανογυρισμένος, ἐξ ἀποφάσεως ἤθελαν νά ςείλουν τόν Δόν Κισσό-
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την εἰς τήν βαρϐαρίαν.1248 μέ τά δύω ἡμέρες ἐκίνησε ὁ χριςιανογυρισμέ-
νος ἐμβαίνωντας εἰς ἕνα καΐκι ἕξ κουπίων, καί ἐπῆρε μαζῆ του κοπελάτες
πολλά ἀνδρείους καί ἐπιςήμονες. ἐκίνησε ὁ ϝγενεράλης μέ τά κατέργα του,
πρός τήν ἄσπρην θάλασσαν, παρακαλῶντας τόν βασιλικόν ἐπίτροπον νά
τοῦ κάμῃ τήν χάριν καί νά τοῦ ςείλλῃ εἴδησιν διά τήν ἔκϐασιν ὁποῦ ἤθελε
λάϐῃ// τό συμβεϐηκός τοῦ Δόν ϝγρηγορίου καί τῆς ἄννας φελίτζες. ὁ βα-
σιλικός ἐπίτροπος ὑποσχήθη νά τοῦ κάμῃ αὐτήν τήν χάριν, καί νά τοῦ
ςείλῃ τήν εἴδησιν ὁποῦ καί ἄν ἤθελεν εὑρεθῇ· μίαν ταχυνήν εὐγαίνωντας
ὁ Δόν Κισσότης εἰς τήν ἀκρογυαλ1ν ἁρματωμένος μέ ὅλα τά ἅρματα τοῦ,
εἶδεν ὁποῦ εἶρχουνταν πρός τοῦ λογου του ἕνας καϐαλλ2ρης ἁρματωμέ-
νος, καί αὐτός μέ λευκόχρυσ//α ἅρματα καί φορέματα, εἶχεν εἰς το σκου-
τάρι του ζωγραφισμένην μίαν φωταυγήν σελήνην καί φθάνωντας σιμά εἰς
τόν Δόν Κισσότην μεγαλοφώνως, περίφημε καί οὐδέποτε ὡς δεῖ ἐπαινη-
θεῖς καϐαλλ2ρη μέγα Δόν Κισσότε τήν μαντζίας, ἐγώ εἶμαι ὁ καϐαλλ2ρης
τῆς λευκῆς σελήνης, τοῦ ὁποίου ταῖς μεγάλαις ἀνδραγαθίαις ἴσως καί ταῖς
ἐνθυμοῦνται, καί ἦλθα νά μονομαχήσω μέ λόγου σου, καί νά δοκιμάσω τες
δυνάμεις τῶν χειρῶν σου διά νά σέ κάμω νά γνωρίσῃς καί νά ὁμολογίσῃς
πῶς ἡ //Δάμα μου, ὅποια καί ἄν εἶναι ὑπερϐαίνει κ῎ πολλά εἰς τήν εὐμορ-
φίαν τήν ἐδικήν σου Δουλτζινέαν ἀπό τό τοπόζο, τήν ὁποῖαν ἀλήθειαν ἀν
ἐσύ τήν ὁμολογίσῃς φανερά θέλεις ἀποφύγει τόν θάνατον, καί ἄν πολεμή-
σῃς καί σέ νικήσω δέν θέλω ἄλλο τίποτα ἀπό λόγου σου παρά νά ἀφήσῃς
τά ἅρματα καί ἀπό τό νά ἐζετάζῃς τάς τύχας, καί νά γυρίσῃς εἰς τήν χῶραν
σου, νά καθήσῃς εἰς τό σπῆτι σου μέ εἰρήνην καί ἀνάπαυσιν ἕναν χρόνον,
ἤ ὅσον θέλω ἐγώ χωρίς νά τολμήσῃς νά π1σῃς ποτέ σπαθί εἰς //τό χέρι
σου, καί ἄν ἐσύ μέ νικήσῃς τότε θέλεις κάμη εἰς ἐμένα ἐκεῖνα ὁποῦ θέλει
σέ ὀδηγήσῃ ἡ φρονιμάδα σου, καί θέλει εἶσθαι ἐδικός σου τό κοῦρσος τῶν
ἁρμάτων μου καί τοῦ ἀλόγου μου, καί θέλεις προσθέσει εἰς [τοῦ λόγου
μου] τήν φήμην σου, τήν φήμην τῶν ἀνδραγαθιῶν μου · στοχάσου καλά
ἐκεῖνο

276r. ὁποῦ σε συμφέρει καλιώτερον, καί δώσε μου παρευθύς τήν ἀπόκρισιν, ὅτι
ἐγώ ἀποφάσισα νά πάρῃ τέλος αὐτή ἡ ὑπόθεσις σήμερον · ὁ Δόν Κισσότης
ἔμεινεν ἔκθαμβος καί ἐκςατικός τόσον διά τήν ἔπαρσιν τοῦ καϐαλλ2ρου
τῆς λευκῆς σελήνης, ὅσον καί διά τήν ὑπόθεσιν, διά τήν ὁποίαν τόν ἐπρο-
εκαλοῦσεν εἰς τήν μονομαχίαν, καί τοῦ ἀποκρίθη τοιούτης λογῆς · ὦ κα-
βαλλ2ρης τῆς λευκῆς //σελήνης, τοῦ ὁποίου αἱ ἀνδραγαθίαι ἀκόμη δέν
ἔφθασαν εἰς τά αὐτία μου, ἐγώ ἠμπορῶ νάάλλω ςίχημα μέ μεγάλον πρᾶγμα,

1248βαρϐαρίαν / παρπαρίαν / μπαρμπαρίαν
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πῶς ἐσύ δέν ἶδες ποτέ τήν ἀσύγκριτον Δουλτζινέαν, καί ἔκλαμπρον ἀπό τό
τοπόζο διότι ἄν τήν ἤθελες εἰδῇ ἐγώ ἠζεύρω πῶς δέν ἤθελες κάμῃ αὐτό τό
ζήτημα, ἐπειδή καί ἡ θεωρία της εὐθύς σέ ἤθελεν εὔγάλῃ ἀπό τήν ἀπάτην
εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεσαι, ὅτι δέν ἐςάθη μήτε εἶναι μήτε θέλει ςαθῇ κᾀμ-
μία εὐμορφία, ὁποῦ νά ἠμπορέ//σῃ νά συγκριθῇ μέ τήν ἐδικήν της, καί διά
τοῦτο δέν σέ λέγω πῶς ψεύδεσαι, ἀμή πῶς δέν ἠζεύρεις ἐκεῖνο ὁποῦ ζητᾶς,
καί δέχομαι μέ ταῖς προῤῥηφθεῖσας τήν προσκάλεσίν σου ταχύτατα διά νά
μήν περάσῃ ἡ ἡμέρα ὁποῦ ἀποφάσισες, ἀφαιρῶντας μόνον ἀπό τάς συμ-
φωνίας, ἐκείνην ὁποῦ εἶπεν νά προσθέσω εἰς τήν φήμην μου τῶν ἐδικῶν
σου ἀνδραγαθιῶν τήν φήμην, διότι ἐγώ δέν ἠζεύρω ποῖες καί τί λογῆς εἶναι,
καί εὐζαριςοῦμαι μόνον μέ ταῖς ἐδικαῖς μου · ἔπαρε λοι//πόν ὅσον διάςημα
κάμπου καί ἄν ἀγαπᾶς, ὅτι θέλω κάμῃ καί ἐγώ τό ἴδιον, καί θέλομεν ἰδῇ
εἰς ποῖον θέλει δώσει ὁ θεός τήν νίκην.
Ἀπό τό κάςρον εἶχαν ἰδῆ τόν καϐαλλ2ρην τῆς λευκῆς σελήνης ὁποῦ ἐσυν-
τύχαινε μέ τόν ΔόνΚισσότην, καί ἐπῆγαν εὐθύς καί τό εἶπαν τοῦ βασιλικοῦ
ἐπιτρόπου, ὁ ὁποῖος θαῤῥῶντας πῶς νά εἶναι κᾀμμία νέα //πανουργία κα-
τασκευασμένη ἀπό τόν Δόν ἀντώνιον, ἤ ἀπό κᾀνέναν ἄλλον καϐαλλ2ρην
τοῦ κάςρου, ἐκατέϐη παρευθύς εἰς τήν ἀκρογ5λ1ν πέρνωντας μαζῆ του
καί ἄλλους καϐαλλ2ρους, ὁμοῦ καί τόν Δόν ἀντώνιον, καί ἔφθασαν ἐκεῖ
τήν ὥραν ὅποῦ ἐγύριζαν καί οἱ δύω τους μέ μεγάλην ὀρμήν, δείχνωντας
πῶς ἤθελαν νά κτυπηθοῦν, καί βλέπωντάς τους ὁ βασιλικός ἐπίτροπος
ἐςάθη εἰς τήν μέσην τούς καί ἐρώτησαν τό αἴτιον τῆς ἐκείνης τῆς αἰφνιδίου
μονομαχίας · ὁ καϐαλλ2ρης τῆς λευκῆς σελήνης //τούς ἀποκρίθη πῶς ἡ φι-
λονεικία τούς ἦτον διά τήν εὐμορφίαν, καί ἐν συντομίᾳ τοῦ ἐδιηγήθη τας
συμφωνίαις ὁποῦ εἶχαν κάμη μέ τόν Δόν Κισσότην · ὁ Βασιλικός ἐπίτρο-
πος ἐπλησίασεν εἰς τόν Δόν ἀντώνιον καί τόν ἐρώτησε κρυφίως ἄν ἤζευρε
ποῖος ἦτον ὁ καϐαλλ2ρης τῆς λευκῆς σελήνης, καί ἄν ἦτον κᾀνένα περι-
γέλοιον ὁποῦ ἤθελαν νά κάμουν εἰς τόν Δόν Κισότην· ὁ Δόν ἀντώνιος τοῦ
ἀποκρίθη πῶς
ἀπό αὐτά δέν εἶχε τελέίως εἴδησιν · ἀκούωντας αὐτήν τήν ἀπόκρισιν ὁ 276v.
Βασιλικός ἐπίτροπος ἐμβῆκεν εἰς ἀμφιϐολίαν ἄν ἔπρεπε νά τούς ἀφήσῃ
νά πολεμήσουν ἤ ὄχι · καί τέλος πάντων πιςτεύωντας πῶς νά εἶναι πα-
ραγέλοιον περισσότερον, παρά ἀληθινόν, τούς ἄφησαν νά τζακίσουν τά
κεφάλιά τους ἀναμεταξύ τους, εἶπε νά κάμουν ὅ τι θέλουν, εὐχαρίςησαν
καί οἱ δύω τους τόν Βασιλικόν ἐπίτρο//πον διά αὐτήν τήν ἄδειαν ὁποῦ
τούς ἔδωσεν. ἐξαναγύρισαν καί ἐπῆραν διάστημα εἰς τόν κάμπον καί πα-
ραδιδόμενος ὁ Δόν Κισσότης ἐξ ὅλης τοῦ τῆς καρδίας εἰς τήν Δουλτζινέαν
του (ὡς καθώς ἦτον συνήθεια νά τό κάμνῃ πάντοτε εἰς ὅσους πολέμους
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καί ἄν ἔκαμνεν) ἐγύρισε καί εἴρχουταν νά συναπαντηθῇ μέ τόν ἄλλον κα-
βαλλ2ρην, ὁ ὁποῖος μέ τό νά ἦτον τό ἄλογόν του πλέον ἐλεύθερον ἔφθασε
παρευθύς τόν Δόν Κισσότην, ὁποῦ δέν ἰσιάσει ἀκόμη τό κοντάρι του, καί
κτυπῶντας μέ// τό ςῆθος τοῦ ἀλόγου του τόν ῥοντζινάντε, χωρίς νά τόν ἀγ-
γύσῃ μέ τό κοντάρι ἔῤῥιξε κατά γῆς καί αὐτόν καί τόν καϐαλλ2ρην, καί
ὕςερον ἐγύρισε, καί βάνωνταςτό κοντάρι πλησίον εἰς τά ὀμμάτιά του εἶπεν
ἐσύ εἴσαι νοικημένος καϐαλλ2ρη μάλιςα καί ἀποθαμένος ἄν δέν ὁμολογή-
σῃς τας συμφωνίας τῆς μονομαχίας μας. ὁ Δόν Κισσότης μέ ταπεινήν καί
ἀδύνατον φωνήν τοῦ εἶπεν, ἡ Δουλτζινέα εἶναι ἡ πλέον εὐμορφήτερη ϝυ-
ναῖκα τοῦ Κόσμου, καί ἐγώ εἶμαι ὁ πλέον κακοῤ//ῥοίζικος καί δυςυχής κα-
βαλλ2ρης, καί δέν εἶναι πρέπον ὅτι ἡ ἐδική μου ἀδυναμία νά καταφρονέσῃ
αὐτἠν τήν ἀλήθειαν διαπέρασε μέ αὐτό τό κοντάρι σου ὦ καϐαλλ2ρη, καί
ἔπαρέ με τήν ζωήν, ἐπειδή καί μέ ἐπῆρες τήν τιμήν· αὐτό δέν θέλω τό κάμη
εἶπεν ὁ καϐαλλ2ρης τῆς λευκής σελήνης, ἄς κηρύτζεται ἡ φήμη τῆς εὑ-
μορφίας τῆς σν3ρας Δουλτζινέας, ὅτι ἐγώ εἶμαι εὐχαριςημένος ὅτι τό πῶς
ἐνίκησε τόν μέγαν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος ἀπό τώρα πρέπει νά ὑπάγῃ εἰς
τό //σπῆτί του, καί νά μήν εὕγῃ ἕξω, ἕως ὁποῦ νά μήν τόν δώσω ἐγώ ἄδειαν·
ὅλα αὐτά τά ἤκουσεν ὁ Βασιλικός ἐπίτροπος, ὁμοῦ καί ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ
ἦτον μαζῆ του, ἤκουσαν παρομοίως πῶς ὁ Δόν Κισσότης ἀποκρίθη καί
εἶπεν πῶς ἐπειδή καί δέν ζητᾶ πρᾶγμα εἰς ἀτιμίαν τῆς Δουλτζινέας ἤθελε
κάμῃ ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ τόν ἐπρόςαξεν · ἀφ’οὗ ὁμολόγησεν αὐτό ἐγύρισεν
ὁ καϐαλλ2ρης τήν λευκῆς σελήνης καί προσκυνῶντας τόν βασιλικόν ἐπί-
τροπον ἐπέρασε καί ἐπῆγε μέσα εἰς τό κάςρον, ὁ ἐπίτροπος εἶπε τόν Δόν
αντώνιον νά ὑπάγῃ κατόπι του, καί νά πασχήςῃ νά μάθῃ μέ κάθε λογῆς
τρόπον τί ἄνος̅ ἦτον //ἐκεῖνος ὁ καϐαλλ2ρης. ἐπῆγαν μ῎ταῦτα καί ἐσύκω-
σαν τόν Δόν Κισσότην τόν ὁποῖον τόν εὗρον ἱδρωμένον κατά πολλά, καί
τήν ὄψιν του ἀλλαγμένην, ἀμή τόν ῥοντζινάντε δέν ἠμπόρεσαν νά τόν συ

277r. κώσουν ἐκείνην τήν ὥραν, ὅτι εἶχε κτυπήσει πολλά ἀχαμνά. ὁ σάντζιος
δέν ἤζευρε τί νά κάμῃ ἀπό τήν μεγάλην του πίκραν, καί ἀδυμονίαν, καί
ἔλπιζε πῶς αὐτή ἡ τύχη νά εἶναι κᾀνένα ὄνειρον, ἤ γοητεῖα· ἔϐλεπε τόν κα-
βαλλ2ρην νικημένον, καί χρεώςην νά μήν π1σει πλέον ἄρματα, χωρίς τό
θέλημά του νικήσαντος καϐαλλ2ρη, ἀμφίϐαλεν ἄν ὁ ῥοντζι//νάντες ἤθελε
συκωθῆ κᾀμμίαν φοράν ἀπό ἐκεῖ, ἤ ὄχι, ἤ ἄν ἐγλύτωνεν ὁ καϐαλλ2ρης
του ἀπό ταῖς φαντασίας του καί τρέλλαις. καί τέλος πάντων ἐπρόςαξεν ὁ
Βασιλικός ἐπίτροπος καί ἔφεραν ἕνα ἀμάζάκι, καί βάνωντας μέσα τόν Δόν
Κισσότην τόν ἐπῆγαν εἰς τό κάςτρον.
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Κεφάλαιον ξε:ον

Εἰς τό ὁποῖον φανερώνεται ποῖος ἦτον ὁ καϐαλλ2ρης
τῆς λευκής σελήνης, καί διηγεῖται τήν ἐλευθερίαν

τοῦ Δον ϝρηγορίου, ὁμοῦ καί ἄλλα
συμβεϐηκότα

ὁ Δόν Ἀντώνιος ἀκολούθησεν ὡς καθώς ἔπροείπαμεν τόν καϐαλλ2ρην
ἔως ὁποῦ φθάνωντας εἰς μίαν ὁςαρίαν ἐμβῆκε μέσα, καί κατόπι εἰς αὐτόν
καί ὁ Δον αντώνιος · ἐπῆγε παρευθύς ἕνα κοπέλι καί ἐξαρμάτωσε τόν κα-
βαλλ2ρην, ὁ ὁποῖος βλέπωντας πῶς ὁ Δόν αντώνιος ἔςεκε καί τόν ἐςτοχά-
ζουνταν μέ προσοχήν, εἶπεν ἐγώ καταλαμβάνω πολλά καλά σιν3ρε πῶς
//ἡ ἀφεντ1 σου ἤλθες διά νά μάθῃς τί ἄνθρωπος εἶμαι, τό ὁποῖον ἐγώ δέν
θέλω σέ τό κρύψει· ἤζευρε λοιπόν πῶς ὀνομάζομαι Δοκτόρ σαμψών Καῤ-
ῥάσκος καί εἶμαι συμπατριώτης τοῦ Δόν Κισσότη τής μαντζίας, τοῦ ὁποίου
ἡ τρέλλα καί ἀγνωσία μᾶς παρακινεῖ νά τόν λυπούμασθεν ὅλοι ἐκείνοι
ὁποῦ ἠζεύρουν τί ἄνθρωπος ἦτον, καί εἰς τί κατάςτασιν ἦλθεν · ὅμως ἐγώ
πιςτεύω πῶς νά τόν ἐλυπή//θηκα περισσότερον ἀπό τούς ἄλλους, καί ἠζεύ-
ρωντας πῶς ἡ θεραπεῖα του δέν ςέκει εἰς ἄλλο, παρά εἰς
τό νά τόν κάμω νά γυρίσῃ, αί νά καθήσῃ εἰς τό σπῆτι του · εὗρα αὐτόν 277v.
τόν τρόπον ὁποῦ εἶδατε προτήτερα, καί εἶναι ὡς τρεῖς μῆνες ὁποῦ ἐπο-
λέμησα ἄλλην μίαν φοράν μέ αὐτόν, εἰς εἶδος πλανωμένου καϐαλλ2ρου,
ἔχωντας κ῎νοῦν νά μήν τόν κάμω κᾀμμίαν βλάϐην, ἀλλά νικῶντας τόν νά
γίνῃ αὐτό ὁποῦ εἶπα, καί ἄνωθεν, ὅτι τοιαῦτη ἦτον ἡ συμφωνία μας, ἀμή
δέν //ἠθέλησεν ἡ τύχη, ὅτι μέ ἐνίκησεν αὐτός καί μέ ἐγκρέμνησεν ἀπό τό
ἄλογον, καί δέν ἐπληρώθη ἡ ἐπιθυμία μου · αὐτός ἀκολούθησε τήν ςρά-
ταν του, καί ἐγώ ἐγύρισα νικημένος καί ἀσθενής ἀπό ἐκεῖνο τό πεῖσιμον,
τό ὁποῖον ἦτον πολλά κυνδυνώδες · ἀμή μέ ὅλον τοῦτο δέν ἀφέθηκα ἀπό
τήν καλήν ἀγάπην ὁποῦ εἶχα πρός αὐτόν, ἀλλά ἐγύρισα καί ἐπεριπάτησα
νά τόν εὗρω καί νά τόν νικήσω, τό ὁποῖον τό ἐπέτυχα ὡς καθώς τό εἴ-
δατε σήμερον, καί μέ τό νά φυλάτζῃ μεγάλην //ἐμπιςτοσύνην τούς ὅρκους
τής πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, ἠζεύρω βεϐαιώτατα πῶς θέλει κάμῃ αὐτό
ὁποῦ ὑποσχέθη, καί θέλει γυρίσει εἰς τό σπῆτι του · αὐτή εἶναι ὅλη ἡ αἰτία
τῆς μονομαχίας μας σιν3ρε, μόνον πῶς παρακαλῶ νά μήν μέ φανερώσετε
εἰς τόν Δόν Κισσότην, ὅτι ἀν τό μάθῃ φοϐοῦμαι μήπως καί ἀποτύχουν τῆς
ἐνεργείας αἱ καλαί μου ἐπιθυμίαι, αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν ἄλλο τέλος, πάρεξ
νά κάμουν νά γυρίσῃ εἰς τά λογικά του ἕνας τρελλός, ἀπό τόν ὁποῖον ἀνί-
σως καί //λείψῃ ἡ φαντασία τῆς πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, θέλει γίνῃ ἕνας
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φρωνιμότατος ἄνος̅ ὁ θεός νά σας συγχωρέσῃ σιν3ρε τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν
ἀντώνιος, διά τό μεγάλον ἄδικον ὁποῦ ἔκαμες εἰς τόν κόσμον φρονιμεύων-
τας τόν πλέον χαριτωμένον, καί νόςιμον τρελλόν ὁποῦ νά εὑρίσκουνταν
εἰς αὐτόν · δέν τό καταλαμβάνεις ἡ ἀφεντ1 σου πῶς δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι
τόση μεγάλη καλοσύνη ὁποῦ θέλει προξενήσει εἰς τόν Κόσμον ἡ φρονι-
μάδα του Δόν Κισσότη, ὅσον [εἶναι1249] ἡ νοςτιμάδα //ὁποῦ δίδει μέ ταῖς
ματαῖαις τοῦ καϐαλλ2ρίαις, ἀγκαλά καί ὅλη ἡ πονηρία σου πιςτεύω πῶς
δέν ἠμπορεῖ νά φέρῃ εἰς τήν γνῶσιν, ἕναν τοιοῦτον τρελλόν καί ζεμιαλισμέ-
νον, καί θέλω σιωπήσει διά νά ἰδῶ ἄν ἐπιτύχω εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἀμφιϐάλλω,
καί μέ αὐτό ἀποχαιρέτησε τόν Καῤῥάσκον καί εὐγῆκεν ἕξω καί ἐπῆγε νά
εὑρῃ τόν βασιλικόν ἐπίτροπον, ὁ Δόν καῤῥάσκος εὐθύς εἶπε καί ἔδησαν
τά ἅρματά του ἐπάνω εἰς ἕνα μουλάρι καί παρευθύς ἐκαϐαλλίκευσε, καί
ἐγύρισεν //εἰς τόν τόπον του χωρίς νά τοῦ συνέϐη κᾀνένα πρᾶγμα ἄξιον
διηγήσεως. ὁ Δόν αντῶνιος

278r. ἐδιηγῆθη εἰς τόν Βασιλικόν ἐπίτροπον ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ τοῦ εἶχεν εἰπῆ ὁ
Καῤῥάσκος καί τοῦ ἐκακοφάνηκεν αὐτουνοῦ διά τήν ὑςέρησιν τοῦ τοιοῦ-
του ἐγλεντζέ ὡς καθώς ἦτον ὁ Δόν Κισσότης εἰς ὅλους ἐκείνους ὁποῦ ἠζεύ-
ρουν τήν τρέλλαν του, ἔξη ἡμέραις ἐκάθησεν ἀσθενής εἰς τί κρεϐϐάτι ὁ Δόν
Κισσότης, ὤντας κ῎πολλά μελαγχολικός, καί συλλογισμένος διά δήν ἐντρο-
πήν ὁποῦ ἔπαθεν, ὁ σάντζιος ἔςεκε //σιμά του καί τόν ἐπαρηγοροῦσε μέ
ταῖς συνευισμέναις του φλυαρίαις λέγωντάς του, μήν πικραίνεσαι σιν3ρε
ὅτι ἡ ἀφεντ1 σου ἀγκαλά καί νά ἔπεσες ἀπό τό ἄλογον ὅμως δέν ἔπαθες
ζημίαν, καί ἀνίσως καί γυρίσῃς εἰς τό σπῆτί σου κ῎τήν συμφωνίαν ὁποῦ
ἐκάμετε μέ ἐκεῖνον τόν καϐαλλ2ρην πάλιν δέν θέλει σου εἶναι εἰς βλά-
βην, ὅτι ὅλη τήν ζημίαν ἐγώ ὁ κακοῤῥοίζικος τήν ἔπαθα, ὁποῦ εἶχα τάς
//ἐλπίδες μου εἰς τάς ὑποσχέσεις σου νά ξαναπάρω κᾀνένα ϝγοϐέρνον, ἤ
κᾀμμίαν Κοντίαν, καί τώρα βλέπω πῶς ἐπαρῆλθαν ὅλα ὡσεί σκιά, καί κα-
πνός, σιώπα σάντζιο τοῦ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι ἡ συμφωνία μας δέν
εἶναι νά καθήσω περάνω εἰς τό σπῆτι παρά ἕναν χρόνον, καί εὐθύς θέλω
γυρίσει εἰς τήν τιμημένην μου ασκησιν, ὅτι πιςεύω πῶς δέν θέλει μέ ἀκολου-
θήσει νά ἀποκτήσω κᾀνέναν Βασίλειον, καί μᾀμμία Κοντία νά σέ δώσω εἰς
αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις εὗρί//σκουνταν τήν ὥραν ὁποῦ ἐμβῆκεν ὁ Δόν ἀντῶ-
νιος λέγωντας μέ μεγάλα σηεῖα χαρᾶς καί εὐφροσύνης, χαίρε χαίρε σιν3ρ
Δόν Κισσότη, ὅτι ἔφθασε κάτω εἰς τό περιγιάλι ὁ Δόν ϝγρηγόριος, καί ὁ
ἰσπανιώτης, ἀμή τί λέγω εἰς τό περιγιάλι, αὐτός ἕως τώρα ἐπῆγεν εἰς τό πα-
λάτι τοῦ Βασιλικοῦ ἐπιτρόπου, καί μετ’ὀλίγην ὤραν θέλει ἔλθῃ καί ἐδῶ· ὁ

1249En el interlineado superior
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Δόν Κισσότης ἐχάρη ὀλίγον, καί τοῦ ἀποκρίθη νά μέ πιςεύσῃς σιν3ρε πῶς
ἐγώ ὡραμάϊ ἀγαποῦσα νά ἐσυναίϐαινε τό ἀνάπαλιν, διότι τό//τε ἐξ ἀνάγ-
κης ἤθελα γυρίση εἰς τήν βαρϐαρίαν, ἀπό τήν ὁποίαν ἤθελα ἐλευθερώσῃ
μέ τήν δύναμιν τῆς χειρός μου, ὄχι μόνον τόν Δόν ϝρεγόριον, ἀλλά καί ὅσοι
ἄλλοι σκλάϐοι χριςιανοί εὑρίσκονται ἐκεῖ. ἀμή τί λέγω ἐγώ ὁ τρισάθλιος,
δέν εἶμαι ἐγώ νικημένος; δέν εἶμαι ἐγώ ὁ πεσμένος; δέν εἶμαι ἐγώ ἐκεῖνος
ὁποῦ δέν ἠμπορῶ νά π1σω εἰς τό χέρι μου ἕναν χρόνον τά ἅρματα; λοιπόν
τί ὑπόσχομαι; εἰς τί καυχοῦμαι; εἰς τί ἐπάιρομαι; ἀνίσως //καί περισσότε-
ρον μέ χρησιμεύει νά κάμνω ῥόκαν, παρά νά κρατῶ ἅρματα, μήν τά συλ-
λογίσεσαι αὐτά πλέον σιν3ρε τοῦ εἶπεν ὁ σάντζιος, διότι ἄν εἶναι σήμερον
τοῦ γείτονα αὔριον εἶναι
τῆς γειτώνισσες · κάμε καρδίαν καί σύκω νά προυπαντήσῃς Δόν ϝρεγόριον, 278v.
ὁ ὁποῖος μου φαίνεται νά ἦλθε κάτω εἰς τήν αὐλήν, διότι ἀκούω ὁποῦ κα-
τεϐαίνουν ὅλοι κάτω εἰς προυπάντησήν του, καί ἔτζι ἦτον, ὅτι ὁ Δόν ϝρη-
γόρεος, ἀφ’οὗ ἐσυνομίλησεν κάτι τί μέ τόν Βασιλικόν ἐπίτροπον ἐγύρισεν
εὐθύς εἰς τό σπῆτι τοῦ Δόν αντωνίου, ἔχωντας μεγάλην ἐπιθυμίαν νά ἰδῇ
τήν Ἄνναν, καί ἄγ //καλά ὅταν ἐγλύτωσεν ἀπό τήν Ἀλιτζερην καί ἐμβῆκε
μέσα εἰς τήν βάρκαν ἦτον μέ γυναικήτικα, τά ὁποῖα τά ἄλλαζε μέ ἑνός
σκλάϐου πενηχρά φορέματα ὁποῦ εἶχεν εὕγη μαζῆ του, μέ ὅλον τοῦτο ἡ
εὐμορφία του δέν ἐσμικρύνουνταν τελείως, ὅτι ἐφαίνουνταν τό κάλος τοῦ
προσώπου του, καί ἡ ἀκμή τῆς νεότητός του θέλει νά ἦτον δεκαεπτά, ἤ δε-
καοκτώ χρονῶν. ὁ ῥικότε καί ἡ θυγατέρα του εὐγῆκαν εἰς προυπάντησίν
του, ὁ πατέρας μέ δάκρυα, καί //ἡ θυγατέρα του μέ ἐντροπαλόν σχῆμα, δέν
ἀγκαλ1σθηκαν ὅταν του συναντήθηκαν διότι ὁποῦ ἦτον μεγάλος ἔρωτας,
ὡς ἐπί τό πλεῖςον εἶναι ἀπόκρυφως. ἡ εὐμορφία καί τῶν δύων ἐπροζένησε
μεγάλον θαυμασμόν εἰς τούς περιεςτῶτες. ἡ σιωπή ἐσυντύχανεν ἀντίς διά
αὐτούς δύω ἀγαπητικούς, τά ὀμμάτιά τους ἦτον ὁποῦ ἐφανέρωσαν τούς
τιμημένους καί χαρμοσύνους συλλογισμούς τους, ὁ χριςιανογυρισμένους
ἐδιηγήθη τήν πονηρίαν, καί τό μέσον ὁποῦ //ἐμεταχειρίσθη ὅταν εὔγαλε
τόν Δόν ϝρηγόριον, καί ὁ ῥικότε εὐχαρίστησε καί αὐτόν καί τούς κοπιλά-
τες, ὅχι μέ λόγια ἀλλά μέ φιλοδωρήματα· ὁ χριςτιανογυρισμένος ἔπεσεν
εἰς μετάνοιαν διά νά τόν δεχθῇ εἰς ταῖς ἀγκάλαις τῆς ἡ ἁγία ἐκκλησία ὡς
πρόϐατον ἀπολωλός · μετά δύω ἡμέρες ἔκραξεν ὁ βασιλικός ἐπίτροπος τόν
Δόν αντώνιον καί ἐσυμβουλεύθηκαν τί τρόπον νά π1σουν διά νά μείνῃ εἰς
τήν ἰσπανίαν ὁ ῥικότε μέ τήν ἄνναν, καί τούς ἐφάνη νά //μήν εἶναι κᾀνένα
ἄπρεπον ἄν ἠθελε νά ἐπομείνῃ ὁ ῥικότε μέ τήν θυγατέραν του, ἐπειδή καί
εἰς τό φαινόμενον ἔδειχναν πῶς νά ἦτον χριςιανικώτατοι καί οἱ δύω. ὁ Δόν
ἀντώνιος ὑποσχέθη νά ὑπάγῃ εἰς τήν Βασιλικήν αὐλήν, καί νά ςαθῆ διά τόν
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ῥικότε νά τόν πάρῃ ἄδειαν νά εὑρίσκεται εἰς τήν ἰσπανίαν, λέγωντας ὅτι
ἄν δέν ἤθελεν ἠμπορέσῃ νά τό κατορθώσῃ μέ λόγια, ἤθελεν ἐπιχειρισθῃ
καί μέ δῶρα · εἶπε πρός τούτοις νά πάρῃ καί τόν Δόν// ϝρηγόριον μαζή
του, δια νά τόν ἰδοῦν οἱ γονεῖς του νά παρηγορηθοῦν, καί ἡ ἄννα νά μείνῃ

279r. εἰς τό σπῆτι τοῦ Δόν αντωνίου· ὁ βασιλικός ἐπίτροπος τοῦ εἶπε νά μήν
ἀναφέρῃ εἰς τήν αὐλήν περί ταύτης τῆς ὑποθέσεως, ὅτι αὐτός ἤζευρε πῶς
ὁ μέγας Δόν βεναρδῖνος ὁ Κόντης τῆς ἐλατζάρ1250 εἰς τόν ὁποῖον ἐδιόρισεν
ἡ μεγαλειότης του νά ἐπιςατήσῃ διά νά ἐζορίσῃ αὐτήν τήν γενεάν, ἦτον
ἄνθρωπος πολλά σκληρός, καί δέν ἐχρησίμευαν εἰς αὐτόν τά δῶρα, καί
τά // παρακαλέματα, μέ ὅλα τοῦτα ἀποκρίθη ὁ Δόν ἀντώνιος, ἐγώ θέλω
πασχήσει ὅσον ἠμπορῶ, χωρίς νά κάμω νά καταλάϐουν πῶς εὑρίσκεται
αὐτός ἐδώ, καί εἰμέν καί τό κατορθώσω καλῶς, εἰδέ μή πάλιν, ὁ θεός θέλει
ἐπεσκευθῆ καί αὐτόν, ὡσάν καί τούς ἐπιλοίπους ἀνθρώπους· τά ἔμαθεν
αὐτά καί ὁ Δόν ϝρηγόριος ὁ ὁποῖος ἔςερξε νά ὑπάγῃ νά ἰδῇ τούς γονέις
τους, ὑποσχόμενος πρός τήν ἄνναν πῶς θέλει γυρίσει ὀγλιγωρότε// ρον ·
ἤλθεν ἡ ἡμέρα ὁποῦ ἤθελε νά κινήσῃ ὁ Δόν αντώνιος μέ τόν ϝρηγόριον, καί
θέλωντας ἀποχαιρετήσῃ τήν ἄνναν φελίτζε ἔκαμναν ἀναμεταξύ τους με-
γάλους κλαυθμούς, καί ὀδυρμούς, καί τοιούτω τρόπῳ ἐχωρίσθηκαν· μετά
δύω ἡμέραις ἐκίνησε καί ὁ Δόν Κισσότης μέ τόν σάντζιον, ὁ μέν Δόν Κισ-
σότης καϐαλλάρης καί χωρίς κᾀνένα ἅρμα, ὁ δέ σάντζιος πεζός μέ τό νά
ἦτον τό ϝομάρι του φορτωμένον//ἀπό τά ἅρματα τοῦ Δόν Κισσότη.1251

Κεφάλαιον ξς:ον

Ὁποῦ διηγεῖται πράγματα ὁποῦ συντείνουν εἰς
αὐτήν τήν ἱςτορίαν

Τήν ὥραν ὁποῦ εὔγαινεν ὁ Δόν Κισσότης ἀπό τήν Βαρτζελόνα, ἐγύρισε
καί εἶδε τόν τόπον ὁποῦ εἶχε πέσει, ἐδώ ἦτον ἡ τρῳάδα, ἐδώ ἐσυννέϐη ἡ
συμφορά μου, ἐδώ ἔχασα τήν δόξαν μου, ἐδώ ἔδειξεν ἡ τύχη εἰς τοῦ λόγου
μου ταῖς μετα-

279v. βολαῖς της καί ἐναντιώτιταίς της, ἐδώ ἐμαυρίσθη τό φῶς τῶν ἀνδραγα-
θιῶν μου, καί ἐδώ εἰς κοντολογίαν μου ἔπεσεν ἡ εὐτυχία μου, ἡ ὁποῖα δέν
θέλει συκωθῇ αἰωνίως · ἀκούωντας αὐτά ὁ σάντζιος, τοῦ εἶπε δέν βολεῖ

1250Conde de Salazar. – 1251El capítulo termina a mitad de página. Después de cuatro líneas
libres, comienza el siguiente: ξς. cuyo texto solo ocupa tres líneas de la página.
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μεγαλειότερη ἀνδραγαθία εἰς τόν Κόσμον ἀπό τό νά εἶναι τινάς ὑπομο-
νητικός εἰς τάς συμφοράς καί δυςτυχίας του, ὡς καθώς καί εἰς τάς εὐτυ-
χίας πρέπει νά εἶναι χαρούμενος, καί τό παράδειγμα αὐτουνοῦ εἶναι εἰς
τοῦ λόγου μου //ὁποῦ ὅταν ἤμουν ϝγοϐερνατόρος ἤμουν χαρούμενος, καί
τώρα ὁποῦ εἶμαι ὁπλοφόρος καί πεζός δέν μελαγχολῶ τελείως, διότι ἔχω
ἀκουςά πῶς αὐτήν ὁποῦ κοινῶς ὀνομάζουν τύχην, εἶναι μία ϝυναῖκα με-
θυσμένη καί τυφλή, καί δέν βλέπει τί κάμνει, ποῖον γκρεμίζει, καί ποῖον
ὑψώνει · ἐσύ ἀληθινά σάντζιο συντυχαίνεις ὡσάν φιλόσοφος, καί φρόνι-
μος, τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ἀγαποῦσα νά ἤζευρα ποῖος σέ τά
μαθαίνει αὐτά, ὅμως πρέπει νά ἠζεύρῃς πῶς ὁ, τι καί ἄν συμβαίνουν εἰς
τόν Κόσμον, κᾷν τι καλά, κἄν τι κακά δεν συμβαί//νουν κ῎τύχην, ἀλλά διά
τῆς προνοίας τοῦ οὐρανοῦ· καί ἐπειδή καί αὐτός ἠθέλησεν ἔτζι, ἡμεῖς δέν
πρέπει νά ἐναντιωθοῦμεν, ἀλλά νά γυρίσωμεν νά ὑπάγωμεν εἰς τά ὀςπίτιά
μας, καί ἄς καθήσωμεν αὐτόν τόν χρόνον κλεισμένοι μέσα ἕως ὁποῦ νά
ἔλθῃ ἡ διωρία νά ἐπιχειρισθοῦμεν πάλιν τήν συνηθισμένην μας ἄσκησιν,
ἀγκαλά καί νά ἔχασα τήν τιμήν, ὅμως δέν ἔχασα τήν ἀρετήν, νά μέ πιςτεύ-
σῃς σιν3ρε πῶς εἰς αὐτό θέλομεν κάμη πολλά καλά τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάν-
τζιος, καί θέλομεν κάμη //καί καλιώτερα, ἄν ἀφήσωμεν αὐτά τά ἅρματα
κρεμασμένα εἰς κᾀνένα δένδρον, ὅτι ἡ ἀφεντ1 σου καϐαλλάρης, καί ἐγώ
πεζός εἶναι ἀδύνατον νά σέ ἀκολουθήσω μέ τό νά μήν εἶμαι συνηθισμένος,
πολλά καλά τό ἐζοχάσθηκες σάντζιο τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἄς
κρεμάσωμεν τά ἅρματα εἰς κᾀνένα δένδρον, καί εἰς τήν φλοῦδαν τοῦ δέν-
δρου νά γράψωμεν ἐκεῖνα τά λόγια ὁποῦ ἦτον ϝραμμένα εἰς τό τρόπαῖον
τοῦ ῥολδάνου, τά ὁποῖα ἦτον αὐτά, (τινάς νά μήν τά ἐγγύσῃ ἀν δέν εἶναι
ἄξιος νά μονομα//χήσῃ μέ τόν ῥολδάνον)1252· αὐτό μοῦ ἀρέσει καί ἐμένα,
ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, καί ἄν δέν ἔκαμνε χρεῖα καί ὁ Δόν Κισσότης εἰς τήν
ζράταν, ἤθελεν εἶσθαι καλόν νά τόν κρεμάσουν καί αὐτόν ἐδῶ· ἀκούων-
τας αὐτό ὁ Δόν Κισσότης ἐραθύμησε καί εἶπεν πῶς δέν ἤθελεν ἀφήσῃ μήτε
τά ἅρματα μήτε τόν ῥοντζινάντε, διότι εἰς ἕνα καλόν δοῦλον δέν τοῦ τυχαί-
νει κακή πληρωμή · αὐτό ἀληθινά τό εἶπες ἡ ἀφεντ1 σου ὡς τυφλόσοφος
τοῦ ἀποκρίνεται ὁ σάντζιος, καί δέν πρέπει νά παιδεύεται τό σαμάρι, ἀντίς
//διά τό γομάρι, ὅτι ἐπειδή καί ἔχεις ἡ ἀφεντ1 σου τό πταίσιμον, πρέπει νά
παιδεύῃς τόν ἑαυτόν σου, καί ὄχι
νά φορτώνῃς τά τζακισμένα καί αἱματωμένα ἅρματά σου ἐπάνω εἰς τό 280r.
γομαράκι μου, ὁποῦ δέν σέ ἔπταισε τίποτα · μέ αὐταῖς καί ἄλλαις παρό-
μοιαις ὁμιλίαις ἐπέρασαν ὅλην τήν ἡμέραν ὁμοίως καί ἄλλαις τέσσερες

1252Son versos del Orlando furioso.
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ἡμέραις χωρίς νά ἀπαντήσουν κᾀνένα ἄλλο πρᾶγμα ὁποῦ νά τούς ἐμπο-
δίσῃ ἀπό τήν ςράταν, καί τήν πέμπτην ἡμέραν ἔφθασαν εἰς μίαν χώραν,
εἰς τήν ἄκρην τῆς ὁποίας// εἶδαν ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων ἔμπροσθεν εἰς τήν
πόρταν μιᾶς ὀςαρίας, καί τήν ὥραν ὁποῦ ἔφθασεν ὁ Δόν Κισσότης, ἕνας
χωρ1της ἐγύρισε καί εἶπεν, αὐτοί οἱ καλοί ἄνθρωποι θέλουν ἀποφασίσει
ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νά γίνῃ εἰς τό ςήχημά μας. ἐγώ θέλω εἰπῆ τό δίκαιον
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, μόνον εἰπές μέ τήν ὑπόθεσιν· ἤζευρε σιν3ρε λέ-
γει ὁ χωρ1της πῶς εἶναι συμπατριώτης μας ἀπ’ἐδώ, ὁ ὁποῖος εἶναι τόσον
παχύς ὁποῦ εἰς τό βάρος περνᾶ// ἑκατόν τριάντα ὀκάδες, ἐπροσκάλεσεν
εἰς τό τρέζιμον ἕναν ἄλλον γείτονά του ὁ ὁποῖος θέλει νά εἶναι εἰς τό βά-
ρος ὡς πενηντατρεῖς πενηντατέσσερες ὀκάδες, καί λέγει ὁ παχύς πῶς νά
πάρῃ ἐπάνω του ἐκεῖνος ὁ λιγνός ἐϐδομηνταέξ ὀκάδες σίδερον διά νά γί-
νουν καί οἱ δύω ἐζίσου εἰς τό βάρος · αὐτό δέν πρέπει νά γίνῃ ἔτζι εἶπεν ὁ
σάντζιος, πρίν νά ἀποκριθῇ ὁ Δόν Κισσότης, διότι εςτάθηκα καί ἐγώ ϝγο-
βερνατόρος, καί ἠζεύρω τό δίκαιον, τό ὁποῖον //εἶναι ὅτι αὐτός ὁ παχύς
ἐπειδή καί εἶναι ὁ ἐνάγων ἄς κάμῃ παντόιῳ τρόπῳ, καί ἄς ἐτζεπέσῃ ἀπό
τό κορμί του ταῖς ἐϐδομήνταέξη ὀκάδες ἀπό τό κρέας τοῦ σῶματός του,
καί ὄχι νά λέγῃ πρός τόν ἐνάγοντά του νά φορτωθῇ σίδερα, διά νά ἐμπο-
δίσῃ τήν νίκην τοῦ τρετζίματός του· κατά ἀλήθειαν εἶπεν ἕνας χωρ1της,
ἡ ἀφεντ1 του ἐσύντυχεν ὅταν ἕνας χωρ1της, ἡ ἀφεντ1 του ἐσύντυχεν
ὡσάν ἕνας ἅγιος, ἀποφάσισεν ὡ//σάν ἕνας κανονικός, ἀγκαλά καί ἠζεύρω
πῶς ἐκεῖνος ὁ παχύς δέν θέλει ζεπέσει ἀπό τό κρέας του οὔτε μία λίτρα · τό
καλλιώτερον ὁποῦ ἠμπορεῖ νά γένῃ ἀποκρίθη ἕνας ἄλλος νά μήν τρέξουν,
ἀλλά νά δώσῃ ὁ παχύς τό μισόν ςτοίχημα, καί ἄς κοπιάσουν καί αὐτοί οἱ
σιν3ρες νά ὑπάγωμεν νά τελειώσωμεν αὐτό, καί ὅσα ἄσπρα θέλει δώσει
ἐκεῖνος ὁποῦ ἔϐαλε τό ςτήχημα θέλομεν τά πίῃ ὁμοῦ μέ τήν ἀφεντ1 τους
ὅλα εἰς τό κρασί, ἐγώ σᾶς εὐχαριςῶ τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν// Κισσότης, καί
νά μέ συμπαθήσετε, διότι δέν ἠμπορῶ νά κάμω κᾀμμίαν ἄργητα, ἐπειδή
καί ἔχω

280v. ἀναγκαῖαν ὑπόθεσιν, καί κεντρώνωντας τόν ῥοντζινάντε ἐπέρασεν ἐμπρο-
ςά, ἀκολουθῶντας τον ὁ σάντζιος, καί ἐπῆγεν εἰς τήν ςράταν του, καί περι-
πατῶντας κάμποσην ὥραν, ἀπάντησαν ἕναν ἄνθρωπον πεζόν ὁποῦ εἶχεν
εἰς τόν ὥμον του ἕνα ζευγάρι δισάκκια, καί μέ ἕνα εἴδος ἅρματος εἰς τό
χέρι του ὁποῦ συνηθίζουν καί τό κρατοῦν οἱ ϝραμματοκομιςάι, ὁ ὁποῖος
πλησιάζωντας σιμά //εἰς τόν Δόν Κισσότην, ἔτρεξε καί τόν ἀγκάλ5σε λέ-
γωντας μέ σημεῖα μεγαλοτάτης χαρᾶς, ὦ σιν3ρε Δόν Κισσότη τῆς μαν-
τζίας, τί μεγάλην χαράν θέλει νά λάϐῃ ὁ αὐθέντης μου ὁ Δουκᾶς, καί ἡ
Δουκέσσα, ὅταν μάθουν πῶς ἡ ἀφεντ1 σου γυρίζεις εἰς τό καςτέλι τους ·
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ἐγώ δέ σέ γνωρίζω ἀδελφέ, ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἄν ἐσύ δέν μου εἰ-
πῆς, ἐγώ σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ ϝραμματικός εἶμαι ὁ τόσιλος ὁ ὑπηρέτης τοῦ
Δουκάς, ὁποῦ δέν ηθέλησε νά πολεμήσει μέ τήν ἀφεντ1 σου, διά τήν ὑπαν-
δρεῖαν τῆς// θυγατέρας τῆς Δόνας ῥοδριγέτζ. πῶς εἶναι δυνατόν εἶπεν ὁ
Δόν Κισσότης νά εἶσαι ἐσύ ἐκεῖνος ὁποῦ οἱ ἐχθροί μου οἱ γοητευτές σέ ἐμε-
τασχιμάτισαν διά νά μέ κάμουν νά χάσω την δόξαν τῆς νίκης ἐκείνης · μήν
τό λέγεις αὐτό σιν3ρε μου τοῦ ἀποκρίθη ὁ ϝραμματοκομιςής, ὅτι ἐκεῖ δέν
ἦτον κᾀμμία γοητεία, ἐπειδή καί ἐγώ ὅταν εὐγῆκα εἰς τόν πόλεμον τοσιλος
εἴμουν καί πάλιν τοσίλος εὐγῆκα, καί ἠθέλησα νά ὑπανδρευθῶ χωρίς νά
κάμω πόλεμον, μέ τό νά μέ ἄρεσε τό κορίτζι, ὅμως //ἐσυνέϐη ὅλον τό ἀνά-
παλιν, διότι εὐθύς ὁποῦ ἐνήκησες ἡ ἀφεντ1 σου ἀπό τό καςέλι μέ ἔπ5σεν
ὁ Δοῦκας ὁ αὐθέντης μου, καί μέ ἐκτύπησε πολλά καλαῖς ζυλ5ῖς μέ τό να
ἐπαρέϐικά τήν προςαγήν ὁποῦ μέ εἶχε δώσει πρίν νά ἔμπω εἰς τόν πόλεμον,
καί αὐτή ἡ ὑπανδρεῖα δέν ἔλαϐεν ἄλλο τέλος, παρά τό κορίτζι ἔγινε καλο-
γραῖα, ἡ μητέρα της ἐγύρισεν εἰς τήν καςίλιαν, καί ἐγώ πηγαίνω τῶρα εἰς
τήν μυρτζελόνα1253 εἰς τόν Βασιλικόν ἐπίτροπον ἕναν πλήκον γράμματα//
ὁποῦ τά ςέλνει ὁ αὐθέντης μου· ἔχω σιμά μου καί ἕνα κολοκυθάκι κρασί,
και ἄν ἀγαπᾷς ἔπαρε νά πίῃς, ὁ σάντζιος πρίν νά ἀποκριθῇ ὁ καϐαλλ2ρης
του εἶπεν ἐγώ σιν3ρε τοσίλο δέν ἐναντιῶνομαι εἰς αὐτό ὁποῦ λέγεις, ὅτι ὡς
καθώς λέγει ἕνας κοινός λόγος εἰς τόν οὐρανόν τό ἐγύρευα, καί εἰς τῆν γῆν
τό εὑρῆκα· μεγάλος λαίμαργος καί ἀμαθής εἶσαι σάντζιο λέγει ὁ Δόν Κισ-
σότης, ἐπειδή καί δέν καταπείθεσαι πῶς αὐτός ὁ ϝραμματοκομιςής εἶναι
γοη̈τευμένος, καί αὐτός ὁ τόσιλος εἶναι
μεταμορφωμένος ἀπόμεινε ἐσύ μέ αὐτόν καί ξεφάντωσε ὡς καθώς ἀγα- 281r.
πᾶς ὅτι ἐγῶ θέλω ὑπάγη ἐμπροςά ἀγάλ5 ἀγάλ5,καί θέλω σέ καρτερήσει
ἔως ὁποῦ νά ἔλθῃς· ἐνίκησεν ὁ Δόν Κισσότης, καί μένωντας ὁ σάντζιος μέ
τόν τοσίλον ἐκάθησαν ἐπάνω εἰς τά πράσινα χορταράκ5, καί εὐγάνωντας
μερικά κομμάτια τυρί ἀπό τό δισάκι, ὁμοίως καί τό κολοκύθι μέ τό κρασί
ἐκάθησαν ὁμοῦ ἀντίκρυ καί ἔφα//γαν ἕως ὁποῦ ἐχόρτασαν · ὁ τοσίλος εἶπε
πρός τόν σάντζιον, αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης σου βεϐαιώτατα ἀδελφέ θέλει εἶ-
ναι μεγάλος τρελλός, τῶρα πιςτεύω πῶς θέλει φρονιμεύσει τοῦ ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος διότι ἐπολέμησε μέ τόν καϐαλλ2ρην τῆς λευκῆς σελήνης, καί
τόν ἐνίκησε, καί τόν ἐπρόςαξε νά μήν εὔγῃ ἕναν χρόνον ἕξω ἀπό τό σπῆτι
· ὁ τοσίλος τόν ἐπαρακάλεσε νά τοῦ διηγηθῇ ἐκεῖνο τό συμβεϐηκός, ἀμή
ὁ σάντζιος δέν ἠθέλησε λέγωντάς του, πῶς ἤθελε νά τό διηγηθῇ, ἀνίσως
καί ἤθελε συναπαντηθῇ ἄλλην//φοράν καί λέγωντας αὐτό τόν ἀποχαιρέ-

1253Error Μαρτσελόνα.
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τησε, καί πέρνωντας τό ϝομάρι του ἀπό τό καπίςρι ἐπῆγεν καί ἔφθασε τόν
καϐαλλ2ρην ὁποῦ τόν ἐκαρτεροῦσεν εἰς τόν ἴσκιον ἑνός δένδρου.1254

Κεφάλαιον ξζ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τήν ἀπόφασιν ὁποῦ ἔκαμεν ὁ Δόν-
Κισσότης νά γίνῃ βοσκός καί νά μείνῃ εἰς τούς

κάμπους ἕως ὁποῦ νά ἤθελε περάσῃ ἐκεῖνος ὁ χρόνος

Ἔςεκεν ὁ Δόν Κισσότης κ῎πολλά πικραμένος, καί μελαγχολικός, ἔως ὅπου
ἔφθασεν ὁ σάντζιος, πρός τόν ὁποῖον εἶπεν, σέ θαυμάζομαι σάντζιο πῶς
ἠμπορεῖς καί καταπείθεσαι, πῶς ὁ τοσίλος νά εἶναι τῇ ἀληθείᾳ ϝραμμα-
τοκομιςής τόσον ὀγλίγωρα ἀλισμόνησες τήν Δουλτζινέαν ὁποῦ τήν ἶδες
γοη̈τευμένην, καί //μετασχηματισμένην εἰς μίαν χωρ1τισσαν, καί τόν κα-
βαλλ2ρην τῶν ἐπόπτρων μετασχηματισμένον εἰς τόν Δοκτόρ καῤῥάσκον,
ὁποῦ εἶδε ὅλα ἔργα τῶν γοη̈τευτῶν, ἀμή εἰπές με παρακαξῶσε, ἐρώτησεν
αὐτόν τόν τοσίλον ὁποῦ λέγεις, τί ἀπογένηκεν ἡ ἀλτεσιδώρα; ἄν ἔκλαυσε
τήν ἀπουσίαν,ἤ ἄν ἐπαράδωσεν εἰς τά χέρια της λήθης τούς ἐρωτικούς
λογισμούς ὁποῦ τήν ἔϐα-

281v. σάνιζαν ὤντας ἐγώ παρῶν; καί δέν ἠμπόρεσα νά τῆς δώσω κᾀμμίαν θερα-
πεῖαν, διότι ἡ διάνοιά μου εἶναι ὅλως δι’ὅλου εἰς τήν ἐζουσίαν τῆς Δουλτζι-
νέας ὅποῦ εὑρίσκεται εἰς τήν γοητείαν ἀπό ἐδικήν σου ἀμέλειαν, μέ τό νά
μήν θέλῃς νά κτυπηθῇς ἐκεῖναις ταῖς ζυλ5ῖς εἰς αὐτά τά παχέα σου κρέ-
ατα, τά ὁποῖα δέν ἐχρησίμευσαν, μήτε θέλουν χρησιμεύσει διά ἄλλο, παρά
διά νάφάγουν τά σκουλίκια· ἐγώ σιν3//ρε τοῦ ἀποκρίθη ὁ σάντζιος δέν ἠμ-
πορῶ νά καταλάϐω μέ κᾀνέναν τρόπον τί ἔχουν νά κάμουν ῇ πλάταις μου
μέ ταῖς γοητεῖαις, καί ἐλευθερίαις, καί ἠμπορῶ νά ὠμώσω, πῶς εἰς ὅσαις
ἱςορίαις καί ἄν ἐδιάϐασες ἡ ἀφεντ1 σου τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας,
νά μήν εὗρες πουθενά πῶς νά ἐλευθερῶθη τινάς γοητευμένος μέ ξυλ5ῖς,
ποτέ πιςτεύω νά μήν τό εὗρες αὐτό, ἀμή μέ ὅλα τοῦτα ἐγώ σέ ὑπόσχομαι
πῶς θέλω ταῖς κτυπηθῇ ἀγάλ5 ἀγάλ5, καί ὅταν μέ φανισθῇ· ὁ θεός νά τό
δώσῃ ἀποκρί//θη ὁ Δόν Κισσότης, καί νά σέ δώσῃ φώτησιν νά γνωρίσῃς
τό χρέος ὅποῦ ἔχεις εἰς τό νά βοηθήσῃς τήν χωράν σου · περιπατῶντας μέ
αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις, ἔφθασεν εἰς ἐκεῖνον τόν τόπον ὁποῦ τους εἶχαν τζαλα-

1254Final del capítulo, que ocupa once líneas de la página. A continuación, y, dejando tres líneas
libres, comienza el título del capítulo ξζ.
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πατήσει τά βόδια τόν ὁποῖον βλέπωντας ὁ Δόν Κισσότης τόν ἐγνώρισε, καί
εἶπε πρός τόν σάντζιον, αὐτό εἶναι τό λιϐάδι εἰς τό ὁποῖον ἐσυναπαντήσα-
μεν ταῖς εὔμορφαις βοσκοποῦλαις, μέ τούς χαριτωμένους βοσκούς, ὁποῦ
ἤθελαν νά ἀνακαινίσουν καί νά μιμηθοῦν τήν βοσκικήν ἀρκαδίαν //εἰς μί-
μησιν τῶν ὁποίων (ἀνίσως ὅμως καί ἀγαπᾶς)· ἀγαποῦσα εἶπεν ὁ σάντζιος
νά γίνωμεν βοσκοί αὐτόν τόν χρόνον ὅποῦ ἔχομεν νά καθήσωμεν μέσα εἰς
τό σπῆτι, καί ἐγω μέν ὀνομαζόμενος ὁ βοσκός κισοτίτζα, ἐσύ δέ ὁ βοσκός
σαντζίνος, καί ἀγοράζωντας μερικά πρόϐατα ὁμοῦ καί ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ
εἶναι ἀναγκαῖα εἰς τούς βοσκούς, θέλομεν περιπατεῖ εἰς τά βουνά, εἰς τά
δάσῃ, καί εἰς τά λιϐάδια τραγουδῶντας εἰς τό ἕνα μέρος, καί παραπονούμε-
νος εἰς τό ἄλλο, πίνωντας ἀπό τά διαφανῆ ὕδατα τῶν βρυ//σῶν, ἤ ἀπό τά
καθαρά καί ὀξυκίνητα ῥεύματα · ᾑ μεγάλαις βελανιδ5ῖς θέλουν ἐκτείνη
μέ μεγάλην εὐθυνίαν τόν γλυκόν τους καρπόν, τά ζηρά κούτζουρα τῶν
παλαιῶν πλατάνων θέλουν μας χρησημεύσει ἀντίς διά σκαμνί, ᾑ αἰτίαις,
θέλουν μᾶς παρέχει τόν ἴσκιον τους, τά τριαντάφυλλα τήν εὐωδίαν τους
θέλουν μᾶς χρησιμεύσει, ἀντίς διά πολυποίκοιλα ςρώματα, τά ἀπλόχωρα
λιϐάδια, τό// κονάκι μας θέλει εἶσθαι ὁ ξάςηρος ἀέρας, τό φεγγάρι θέλει
μᾶς φέγγει, θέλει μᾶς προξενήσει χαράν τό παράπονόν μας, ὁ Ἁπόλων θέ-
λει μᾶς δώσει τούς ςίχους, ὁ ἔρωτας τά λόγια, μέ τά ὁποῖα θέλομεν
κάμῃ ἔργα ὁποῦ νά μείνουν εἰς αἰώνιον φήμην · καλά πᾶμεν τοῦ ἀποκρίθη 282r.
ὁ σάντζιος, αὐτή ἡ ἄσκησις ἀληθινά μέ τεργ1ζει ἐμένα, καί ἠμπορῶ νά
βάλλω ςίχημα, πῶς τήν ὥραν ὁποῦ ἤθελε τό μάθη ὁ Δοκτόρ καράσκος,
καί ὁ μαστρονικολός ὁ παρπέρης εὐθύς ἤθελεν ἔλθῃ καί αὐτοί νά γίνουν
βοσκοί, καί μάϊ μάϊ φοϐοῦμαι νά μήν τό κάμῃ καί ὁ παπᾶς, ὅτι τόν ἠξεύρω
πῶς ἀγαπᾶ πολλά ταῖς περιδια//βάσεις, καί ἐσύ τό εἶπες αὐτό πολλά καλά
σάντζιε τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ἀνίσως καί γίνῃ βοσκός ὁ Δο-
κτώρ Καῤῥάσκος, ἠμπορεῖ νά ὀνομασθῇ ὁ βοσκός σανσονίνος, ἤ Καρα-
σκόνης, ὁ μαςρονικολός ὁ παρπέρης ἠμπορεῖ νά ὀνομασθῇ νικολόζος, τόν
παπᾶ ἄλλο ὄνομα δέν ἠμποροῦμεν νά τοῦ δώσωμεν πάρεξ κᾀνένα ὁποῦ
παράγεται ἀπό τό ἐδικόν του ὄνομα ὀνομάζωντάς τον, βοσκός πιεϐάν-
προς. αἱ βοσκοποῦλαι ἀπό ταῖς ὁποῖαις θέλομεν νά εἶμασθεν ἐρασμένοι,
τῶν ὁποίων ταῖς ἐπωνυμίαις //θέλομεν ταῖς βάλλη ὡς καθώς μᾶς ἀρέσει,
καί ἐπειδή καί τῆς ἐδικῆς μου σιν3ρας τό ὄνομα ὁμοιάζει τόσον βοσκικόν,
ὅσον καί πριντζιπέσσικον, δέν θελω νά τό ἀλλάξω, εἰδέ ἐσύ καί οἱ ὑπόλοι-
ποι θέλετε κάμῃ ὡς καθώς σας φανησθῇ, ὅσον μέν διά λόγου μου λέγει ὁ
σάντζιος θέλω μιμηθεί τήν ἀφεντ1 σου, καί δέν θέλω τῆς ἀλλάζῃ μήτε ταῖς
ἐδικαῖς μου γυναῖκός τό ὄνομα · ὁ Δοκτόρ σαμψών καῤῥάσκος ἀνίσως καί
θελήσει νά ἔχῃ ἀγαπητικήν, ἄς τήν ὀνομάσῃ ὠς καθώς τήν ἀρέσει, ὁ παπᾶς
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δέν ἠμπορεῖ νά //ἔχῃ γυναῖκαν, ἐπειδή καί ἔτζι τό καλεῖ τό ἐπάγγελμάτου,
ἀλλά θέλει εὑρίσκεται ἀνάμεσόν μας νά τόν ἔχωμεν διά παράδειγμα τῆς
φρονιμάδας, καί θέλει εἶσθαι ὡσάν μεγαλειότερος. κατά ἀλήθειαν, σάν-
τζιο, ἄν τό κάμωμεν αὐτό, θέ νά περάσωμεν μίαν ζωήν πολλά καλήν, θέ-
λουν μᾶς ζηλεύσει, καί ἄλλοι πολλοί, καί θέλουν ἔλθῃ νά κατοικήσουν
μετ’ἐμᾶς, καί θέλομεν κάμη αὐτό τό λιϐάδι μίαν νέαν βοσκικήν ἀρκαδίαν.
μέ αὐταῖς καί ἄλλαις παρόμοιαις ὁμιλίαις ἐπέρασαν ὅλην ἐκεί//νην τήν ἡμέ-
ραν, ἕως ὁποῦ ἔφθασεν ἡ νύκτα εἰς τήν ὁποίαν ὁ μέν σάντζιος ἐκοιμήθη μέ
μεγάλην βαθυπνίαν, ὁ δέ Δόν Κισσότης δέν ἠμπόρεσε οὔτε τό ὀμμάτι του
νά σφαλίσῃ.

282v. Κεφάλαιον ξη:ον

Εἰς τό ὁποῖον διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέϐη εἰς
τόν Δόν Κισσότην.

ἡ νύκτα ἦτον ὀλίγον σκοτεινή, καί ἀγκαλά καί νά εἶχεν εὔγῃ τό φεγγάρι, μέ
ὅλον τοῦτο, δέν ἔφεγγε περισσόν μέ τό νά ἦτον ὀλίγον περισσόν μέ τό νά
ἦτον ὀλίγων ἡμερῶν, ὁ Δόν Κισσότης ἐπλάγ5σεν ἀποσπεράς, καί ἀφ’οὗ
ἐκοιμήθηκεν ἕναν ὕπνον ἐζύπνησε καί τοῦ εἶπεν, ἐγώ θαυμάζομαι σάντζιε
διά τήν ἐδικήν σου σκληρότητα, καί ἀπονοίαν, πόσαις φοραῖς σέ ἐπαρα-
κάλεσα νά τό κάμῃς αὐτό ὁποῦ θέλω σέ εἰπῆ καί τῶρα,νά ζεμακρύνῃς ὀλί-
γον ἀπ’ἐδώ καί μέ καλήν καρδίαν καί ἀπτυϊσίαν νά κτυπηθῇς τριακόσιαις
τε//τρακόσιαις ἀπό τόν λογαριασμόν ὁποῦ εἶναι τρεῖς χιλιάδες, καί τριακό-
σιαις, σύκω νά ζοῦν τά ὀμμάτιά σου σάντζιε σύκω, ὅτι εἶναι κρίμα νά παι-
δεύεται ἡ Δουλτζινέα ἀπό αἰτίαν ἐδικήν σου. ἐγώ σιν3ρε τοῦ ἀποκρίθη
ὁ σάντζιος δέν ἔχω μαρμαρένιον κορμί, νά συκωθῶ εἰς αὐτήν τήν κρυά-
δαν, καί νά καταπληγώσω το σῶμα μου, καί ἀνίσως καί μέ παραϐιάσῃς θέ
νά μέ κάμῃς νά ὀμώσω νά μήν ταῖς κτυπηθῶ ποτέ. ἄχ ὀπλοφόρε ἄσπλα-
χνε εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ἄχ ὑπη//ρέτα ἀχάριςε, κακά ἀνταποκρίνεσαι
εἰς ταῖς χάριταις ὁποῦ σέ ἔκαμα, ἀπό αἰτίαν ἐδικήν μου ἔγινες ϝγοϐερνα-
τόρος, καί εἰς ὀλίγον καιρόν πιςτεύω πῶς θέλεις ἰδῇ τοῦ λόγου σου καί
Κόντε, τό ὁποῖον δέν θέλει ἀργήσει περάνω ἀπό ὅσον θέλει νά περάσῃ αὐ-
τός ὁ χρόνος, διότι μετά τό σκότος ἐλπίζω νά εὔγω εἰς μεγάλον φῶς, ἐγώ
ἐτοῦτα δέν τά ἠζεύρω, τοῦτο μόνον ἠζεύρω, πῶς ὅταν κοιμοῦμαι δέν ἔχω
κᾀμμίαν ἔγνοιαν μήτε φόϐον, μήτε ἐλπίδα, μήτε δόξαν, ὁποῦ ἄμποτες //νά
εἶναι συγχωρημένος ἐκεῖνος ὁποῦ εὗρε τόν ὕπνον, ὅτι εἶναι ἕνα σκέπασμα
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ὁποῦ καλύπτει ὅλους τούς συλλογισμούς τῶν ἀνθρώπων, εἶναι φαγητόν
ὁποῦ χορταίνει τούς πεινασμένους, φωτ1 ὁποῦ χορταίνει τούς ψυχρούς,
καί τέλος πάντων μονέδα βασιλικήν, μέ τήν ὁποίαν ἀγοράζονται ὅλα τά
πράγματα, ςάθμιον ὁποῦ ζυγ1ζει ἐξίσου τόν βοσκόν καί τόν βασιλέαν, μό-
νον ἕνα πρᾶγμα ἔχει κακόν,ὡς καθώς ἄκουσα ἀπό ὅλους, τό ὁποῖον εἶναι
πῶς ὁμοιάζει μέ τόν θάνατον, διότι ἀπό ἕναν κοιμημένον
εἰς ἕναν ἀποθαμένον εἶναι πολλά ὀλίγη διαφορά. ἐγώ δέν σέ ἄκουσα σάν- 283r.
τζιο τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης νά συντύχεις μέ τόσην εὐφράδειαν, καί
ἀπό αὐτό πιςεύω πῶς νά εἶναι ἀληθινός ἐκεῖνος ὁ λόγος ὁποῦ ἐσύ λέγεις,
ὅποιος συναναςρέφεται σοφούς γίνεται καί αὐτός σοφός. κάμνωντας τήν
συνομιλίαν αὐτήν ἤκουσαν ἀπό πίσω τους μίαν μεγάλην σύγχυσιν καί τα-
ραχήν ὁποῦ ἐγίνουνταν εἰς //ὅλους ἐκείνους τους δασώδεις τόπους, ὁ Δόν
Κισσότης εὐθύς ἐσυκώθη εἰς πόδι καί ἐξεσπάθωσεν, ἀμή ὁ σάντζιος ἐπῆγε
καί ἐχώθη ὑποκάτω εἰς τό γομάρι βάνωντας εἰς τό πλάγι του τό σακκί μέ
τά ἁρματά του καί τό σαμάρι τοῦ γομαρίου, τόσον μεγάλον φόϐον καί
τρέμον ἔλαϐεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐσυγχύσθη κατά πολλά, καί ὅσον ἐπήγαι-
νεν αὔξηνεν ὁ θυμός του, διότι ἐπλησίαζεν ὅλη ἐκείνη ἡ ταραχή, ἡ ὁποῖα
δέν ἐπροζενοῦνταν ἀπό ἄλλο, παρά ἀπό μίαν ἀγέλην χοιρῶν, ὁποῦ θέ νά
ἦτον ὡς ἐξακόσια// ἐπτακόσια, καί ἐκείνην τήν ὥραν τά ἐπεριπατοῦσαν οἱ
βοσκοί τους διά νά βοσκήσουν, καί ἔκαμναν τόσην σύγχυσιν μέ τά μουγ-
κρίσματά τους καί μέ ταῖς φωναῖς τους ὁποῦ ἐκούφαναν τά αὐτία του Δόν
Κισσότη, ὁμοίως καί τοῦ σάντζιου, οἱ ὁποῖοι δέν ἐκατάλαϐαν τί νά ἦτον τό
αἴτιον· ἔφθασε λοιπόν σιμά τους ἡ ἀγέλη, καί κάμνωντας ὁ Δόν Κισσότης
ταῖς συνηθισμέναις προσκα//λέσεις, καί φωνάζοντας τά συνηθισμένα του
λόγια ἐςάθησαν ὅλα μάταια, διότι οἱ χοῖροι οἱ ὁποῖοι δέν ἤκουαν τελείως,
ἄρχησαν νά σπρώχνουν τόν ῥοντζινάντε ἔνθεν κᾀκεῖθεν, τόν ἐγκρέμνισαν
κάτω ὁμοῦ μέ τόν καϐαλλ2ρην, καί ἐπέρασεν ὅλον τό κοπάδι τῶν χοί-
ρων ἐπάνω ἀπό τόν ἀπτώϊτον καϐαλλ2ρην, καί ἀπό τόν φοϐούμενον καί
τρέμοντα ὁπλοφόρον. ὁ σάντζιος ἀφ’οὗ ἐπέρασαν οἱ χοῖροι ἐσυκώθη καί
ἐγύρευσε μέ μεγάλον θυμόν τό σπαθί ἀπό τόν καϐαλλ2ρην, //λέγωντας
πῶς ἤθελε νά σκοτῶσῃ πέντε ἕξη ἀπό ἐκεῖνα τά ἀπάνθρωπα γουρούνια.
ἄφησέ τους φίλε σάντζιο εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἀτι-
μία, ἀλλά δικαῖα παιδεῖα τοῦ οὐρανοῦ ὁποῦ δίδει εἰς τούς πλανωμένους
καϐαλλ2ρους τούς νικημένους, καί πρέπει νά εἶναι παιδευμένοι ἀπό τόν
οὐρανόν, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ὁμοίως καί οἱ ὁπλοφόροι πρέπει νά τούς
τρώγουν οἱ ψῆρες, νά τούς τζιμποῦν ᾑ μῦγες, καί τούς βασανίζῃ ἡ πεῖνα,
ὅμως ἄς τά ἀφήσωμεν αὐτά, καί ἄς πλαγ1σω//μεν νά κοιμηθοῦμεν, καί
τό ταχύ θέλομεν ἰδῆ τί θέλει μᾶς δείξῃ ἡ τύχη, κοιμήσου ἐσύ σάντζιο ὁποῦ
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ἐγεννήθης διά νά κοιμᾶσαι, ὅτι ἐγώ ἐν ὅσῳ εὑρίσκεται ἡ Δουλτζινέα μου
γοη̈τευμένη πιςεύω πῶς

283v. δέν θέλω σφαλίσει ποτέ τά ὀμματιά μου μέ ἀνάπαυσιν· ὁ σάντζιος ἐπῆγε
καί ἐπλάγ5σεν, ἀμή ὁ Δον Κισσότης ἀκουμπῶντας εἰς μίαν ῥίζαν ἑνοῦ
δένδρου,ἄρχησε καί εἶπεν αὐτούς τούς ςίχους1255
Εἰς κάθε ςίχον ὁποῦ ἔλεγεν, εὔγανε πολλούς ἀναςεναγμούς, καί ἔχυνε πε-
ρισσά δάκρυα ἐπειδή καί ἐτρῶθη εἰς τήν καρδίαν του ἀπό τόν πόνον τῆς
νίκης, καί ἀπό την ἀπουσίαν τῆς Δουλτζινέας· ἐξη//μέρωσε καί ἡ ἡμέρα
ἀνέτειλε καί ὁ ἥλιος μέ ταῖς λαμπραῖς του ἀκτῖνες, καί κτυπῶντας εἰς τά
ὀμμάτιά τοῦ σάντζιου τόν ἐζύπνησε, καί ἀφίνωντας τά ὀκνηρά πτερά τοῦ
ὕπνου, ἐπῆγε καί ἐκαϐαλλίκευσε μαζῆ μέ τόν καϐαλλ2ρην του, καί ἀκο-
λούθησαν τό ἀρχινισμένον τους ταξίδι, καί πρός τό βράδυ εἶδαν ὁποῦ εἴρ-
χουνταν πρός τοῦ λόγου τους ὡς κᾀμμία δεκαρ1 ἄνθρωποι καϐαλλαρέοι,
καί ὡς πέντε ἕξ πέζοί, ἡ καρδία τοῦ Δόν Κισσότη ἄρχησε νά δειλιᾷ, διότι
οἱ ἄνοι̅ ὁποῦ //εἴρχουνταν καί ἐπλησίαζαν, εἶχαν εἰς τά χέρια τούς κον-
τάρια, καί ἦτον ἁρματωμένοι μέ μεγάλην ἑτοιμασίαν τοῦ πολέμου· ὁ Δόν
Κισσότης γυρίζωντας πρός τόν σάντζιον εἶπεν, ἄν ἐγώ ἤθελα ἔχῃ ἄδειαν νά
μεταχειρίζωμαι τά ἅρματα, καί τό ἐπάγγελμά μου μέ δεμένα χέρια, ἠμπο-
ροῦσα νά πολεμήσω ὅλον αὐτό τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, καί τούς ἤθελα
νικήσῃ μέ τόσην εὐκολίαν ὡσάν νά ἔτρωγα ἕνα κομμάτι ζάχαρι, ὁ σάντζιος
δέν τούς ἀποκρίθη τίποτα, μέ τό νά εἶχαν φθάσει ἐκεῖ//νοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ
ὁποῖοι εὐθύς ἐσύκωσαν τά κοντάρια, καί ἀκουμπῶντας τά εἰς ταῖς πλάταις
καί εἰς τά ςήθη τοῦ Δόν Κισσότη καί τόν ἐφοϐέρεσαν πῶς ἤθελαν νά τόν
σκοτώσουν, ἀμή ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς πεζούς κάμνωντας σημεῖον μέ τό
δάκτυλον ἀπό μακρυά τόν Δόν Κισσότην νά σιωπήσῃ ἔτρεξεν εὐθύς πέρ-
νωντας τόν ῥοντζινάντε ἀπό τό χαλινάρι τόν εὔγαλεν ἕξω ἀπό τήν ςράταν,
οἱ ἐπίλοιποι πεζοί ἐπήγαιναν ἐμπρός εἰς τόν σάντζιον, ἀκολουθοῦσαν ὅλοι
ἐκεῖνον ὁποῦ ὁδηγοῦσε //τόν Δόν Κισσότην ὁ ὁποῖος δύω καί τρεῖς φοραῖς
ἠθέλησε νά ἐρωτήσῃ ποῦ τόν πηγαίνουν, καί τί ἐζητοῦσαν ἀπό λόγου του,
ἀμή εὐθύς ὁποῦ ἤθελε νά ἀνοίξῃ τά χείλη του τοῦ τά ἐσφαλοῦσαν ἐκεῖ-
νοι ὁποῦ ἐκρατοῦσαν τά κοντάρια, τό ἴδιον ἔκαμναν καί εἰς τόν σάντζιον·
ἐϐραδύασεν ἡ ἡμέρα ἐξεμά-

284r. κρυνε τό ταξίδι τους, εἰς τοῦ ΔόνΚισσότη τήν καρδίαν καί εἰς τοῦ σάντζιου
αὔξανεν ὁ φόϐος κατά πολλά, μάλιςα ὅταν ἔϐλεπαν πῶς δέν τούς ἄφηναν
οὔτε να συντύχουν, ἀλλά τούς ὕϐριζαν,καί τούς ὀνείδιζαν ὀνομάζωντάς
τους πτωχίες καί φων1δες, κλέπτες καί ληςάδες. ἔφθασεν σχεδόν τήν μι-

1255El escriba deja un vacío correspondiente a doce versos de un madrigal.
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σήν νύκταν εἰς ἕνα καςέλι τό ὁποῖον εὐθύς τό ἐγνῶρισεν ὁ Δόν Κισσότης
πῶς// ἦτον τοῦ Δουκός, καί ἔμεινεν ἐκςατικός, καί ἐκφώνησε λέγωντας,
ἐγώ ἠζεύρω πολλά καλά πως εἰς αὐτήν τήν κατοικίαν εἶναι ὄλως δι’ὅλου
περιποίησις, φιλοξενία καί τιμή, ἀμή ὡς φαίνεται εἰς τούς νικημένους τό
καλόν μεταϐάλλεται εἰς κακόν · ἐμβῆκαν εἰς τήν αὐλήν τοῦ καςτελίου τό
ὁποῖον τό εὗραν πολλά εὔμορφα ςοχισμένον, καί τούς ἐξανακαίνησε τόν
φόϐον ὡς καθώς θέλει φανῆ εἰς τό ἀκόλουθον κεφάλαιον.

Κεφάλαιον ξθ:ον

Ὁποῦ διηγεῖται τό πλέον περίεργον καί νόςιμον
συμβεϐηκός ὁποῦ νά ἐδιηγῆθη εἰς αὐτήν τήν

ἱςορίαν τοῦ μεγάλου Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας.

Ἐξεκαϐαλλίκευσαν οἱ καϐαλλάριδες καί ὁμοῦ μέ τούς πεζούς ἔπιασαν μέ
μεγάλην βίαν τόν Δόν Κισσότην καί τόν σάντζιον, καί τούς ἐπῆγαν μέσα
εἰς μίαν σάλαν τριγύρου εἰς τήν ὁποίαν ἦτον ὠς σαράντα λαμπάδες ἀναμέ-
ναις, καί ὡς ἑκατόν πενῆντα μικρότεραις, εἰς τρόπον ὁποῦ ἔφεγγαν ὡσάν
νά ἦτον ἡμέρα εἰς τήν μέσην τῆς σάλας ἦτον ἕνας σωρός // ὑψηλός ὡς δύω
ὀργ5ῖς ἀπό τήν γῆν, καί ἦτον σκεπασμένος μέ μαῦρον κατιφέ, καί τριγύρω
ἦτον λαμπάδες ἀναμμέναις περάνω ἀπό διακόσιαις, καί ἐπάνω εἰς τήν κο-
ρυφήν, ἦτον ἕνα σῶμα νεκρόν μίας τοιαύτης εὔμορφης κορασίδος, ὁποῦ
μέ τήν εὐμορφίαν της ὀμόρφηνε καί ἐκαλλόπιζε τόν ἴδιον θάνατον, εἶχε τό
κεφάλη του ἐπάνω εἰς ἕνα μαξιλάρι χρυσόν κεντημένον, ἐφοροῦσεν ἕνα
ςέφανον ἀπό διάφορα καί εὐωδέςατα ἄνθη πλεγμένον,
τά χέρια της τά εἶχε ςαυρομένα ἐπάνω είς τό ςήθος της, καί ἀνάμεσα εἰς 284v.
αὐτά εἶχεν ἕνα κύτρινον κλαδί φοινίκων, ἀντίκρυ εἰς τήν σάλαν
ἦτον [ἕνα1256] θέατρον καί δύω σκαμνία, ἐπάνω εἰς τά ὁποῖα ἐκάθουνταν
δύω μεγάλα προσώπατα, ὁποῦ μέ τό νά εἶχαν κορῶνας εἰς τήν κεφαλήν
τους, καί σκήτρα εἰς τό χέρι ἐφαίνουνταν νά ἦτον βασιλεῖς ἤ πλαςοί, εἰς τό
πλάγι αὐ//τουνοῦ τοῦ θεάτρου ἦτον ἄλλα δύω σκαμνία ἐπάνω εἰς τά ὁποῖα
ἔϐαλαν καί ἐκάθησαν ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος, καί ἐκεῖνοι ὁποῦ
τους εἶχαν φέρη, καί ὅλα αὐτά τά ἔκαμνεν μέ μεγαλοτάτην σιωπήν. ἐπάνω
εἰς αὐτό ἀνέϐηκαν εἰς τό θέατρον δύω μεγάλα προσώπατα, τά ὁποῖα εὐ-
θύς τά ἐγνώρησεν ὁ Δόν Κισσότης πῶς ἦτον ὁ Δοῦκας, καί ἡ Δουκέσσα,

1256En el interlineado superior.
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καί ἐκάθησαν ἐπάνω εἰς δύω σκαμνία σιμά εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐφαίνουνταν
βασιλεῖς. ποῖος δέν ἤθελε θαυμάσει// βλέπωντας ἐκεῖνα τά πρᾶγματα, καί
μάλιςα γνωρίζωντας ὁ Δόν Κισσότης πῶς τό σῶμα ἐκεῖνο τό σῶμα τό νε-
κρόν, ἦτον τῆς Ἀλτεσιδώρας· ὅταν ἀνέϐαινεν ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα
εἰς τό θέατρον ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος ἐσυκώθηκαν καί τούς ἐπρο-
σκύνησαν· εὐγῆκε μετά ταῦτα ἕνας ὑπηρέτης, καί πλησιάζωντας εἰς τόν
σάντζιον, τόν ἐφόρεσε μίαν χλαμίδαν ἁπό βαμπακερόν πανί μαῦρον, ἦτον
κεντημένον μέ φλόγαις φωτιαῖς, καί πέρνωντας τήν σκούρ5ν// ἀπό τό κε-
φάλι του τόν ἐφόρεσε μίαν μίτραν ὡσάν ἐκείνην ὁποῦ φοροῦν οἱ ἀρχιε-
ρεῖς, καί τοῦ εἶπε νά μήν ἀνοίζῃ τό ςόμα του ὅτι εὐθύς τόν ἐσκώτονεν·
ὁ σάντζιος ἐςοχάζουνταν ἐπάνω του ἐκεῖναις ταῖς φωτ5ῖς ὁποῦ εἶχεν ἡ
χλαμίδα, βλέπωντας πῶς δέν τόν ἔκαιεν δέν ἐγνοιάζουνταν τελείως · ἄρ-
χησεν ἐπάνω είς αὐτό νά εὐγαίνῃ ἀπό κάτω ἀπό τόν σωρόν μία γυναῖκα
καί νόςιμη ἁρμονία ὀργάνων, ἡ ὁποῖα μέ τό νά μήν ἦτον ἐμποδισμένη//
ἀπό φωνήν ἀνθρώπινον, καί μέ τό νά ἦτον ἐκεῖ μεγάλη σιωπή, ἀκούωντας
ὁποῦ ἐμελοδοῦσε πολλά ἐρωτικά καί νόςιμα, παρευθύς ἐφάνη ἕνα νέον
παλικαράκι, τό ὁποῖον ἐτραγούδησε μέ ἠχικήν καί νόζιμον φωνήν αὐτούς
τούς ςίχους……..1257

285r. φθάνει εἶπε τότε ἕνας ἀπό ἐκείνους ὁποῦ ἐφαίνουνταν βασιλεῖς, φθάνει
ὦ θεῖε μελοδιςά ὅτι ποτέ δέν θέλεις ἠμπορέσει νά τελειῶσῃς τήν παράςα-
σιν τοῦ θάνατου, καί ταῖς χάριταις τῆς ἀσύγκρίτου ἀλτεσιδῶρας, ὄχι ἀπο-
θαμένην ὡς καθώς τήν θαῤῥεῖ ὁ ἀμαθῆς Κόσμος, ἀλλά ζωντανήν εἰς τήν
ἐντέλειαν τῶν φημῶν, καί εἰς τήν τιμωρίαν ὁποῦ διά νά τήν κάμῃ τινάς
νά γνωρίσῃ νά ἐπανα//λάϐῃ τό χαμένον τῆς φῶς πρέπει νά κακοπάθῃ ὁ
σάντζιος ὁποῦ εἶναι ἐδῶ παρόν· σύκω ὦ ῤαδαμάνθη ἐπειδή καί ἠζεύρεις
ἐκεῖνο ὁποῦ ἀποφασίσθη διά νά γυρίσῃ εἰς τόν ἑαυτόν του αὐτό τό κορίτζι,
σύκω όγλίγορα καί ἄσε τοῦτο, καί φανέρωσέ του διά νά μήν μακρυνῃ τό
καλόν ὁποῦ θέλει προζενήσει ὁ γυρισμός του · εὐθύς ὁποῦ τό εἶπεν αὐτό
ὁ Κριτής ἐσυκώθη καί ὁ ῥαδαμάνθης καί εἶπεν ἐλάτε ἐσεῖς ὦ ὑπουργοί
μικρόι τε καί μεγάλοι καί ἐλάτε νά μέ ταψίν να //κτυπήσετε εἴκοσι τέσσε-
ρες φοραῖς τά μάγουλα τοῦ σάντζιου, καί νά τοῦ τά τζιμπήσετε δώδεκα
φοραῖς μέ τά χέρια, καί ἔξη φοραῖς μέ τά βελόνια, καί ὄχι μόνον εἰς τό πρό-
σωπον ἀλλά καί εἰς ταῖς παλάμαις καί εἰς τούς βραχίονες, ὅτι εἰς αὐτήν
τήν τζιριμόνιαν ςέκει ἡ ὑγεῖα τῆς ἀλτισιδώρας ἀκούωντας αὐτό ὁ σάντζιος
ἐφώναζε καί εἶπεν τόσον θέλει εἶσθαι δυνατόν νά ἀφεθῶ ἐγώ νά μέ κάμουν

1257El copista deja tres líneas libres correspondiendo a dos estancias dedicadas a Altisidora. La
página recto comienza, asímismo, con tres líneas libres por el final del canto.
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αὐτά, ὁποῦ εἶπατε, ὅσον εἶναι δυνατόν νά γίνω ἀράπης, θαυμάζω τί ἔχει
νά κά//μῃ ἡ παιδεῖα τοῦ προσώπου μου μέ τήν ἀνάςτασιν αὐτοῦ τοῦ κορι-
τζίου, γοητεύουν τήν δουλτζινέαν καί ὕςερον γυρεύουν νά δώσουν ἐμένα
διά νά γλυτῶσουν ἀπό τήν γοητείαν· ἡ ἀλτεσιδώρα ἀποθαίνει ἀπό μίαν
ἀσθένειαν ὁποῦ τῆς ἔδωσεν ὁ θεός, καί γυρεύουν νά τήν ἀναςήσουν δί-
δωντάς με ἐμένα εἴκοσι τέσσαρες πάτζαις, καί κατατζιμπότες τά χέριά μου
καί τό πρόσωπον μου μέ τά βελόνια · αὐταῖς ταῖς τζιρεμόνιαις ὑπάγεται νά
ταῖς κάμετε κᾀνέναν ἄλλον διότι ἐγώ// εἶμαι παλαιά ἀλεποῦ ἐσύ θέλεις ἀπο-
θάνει σάντζιε εἶπε μεγαλοφώνως ὁ ῥαδαμάντης ὑπόμεινε καί σιῶπα διότι
καί σέ ζητοῦν πράγματα ἀδύνατα, καί μήν παραεζετάζεις ταῖς δυσκολίαις
αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως, διότι ἐσύ ἐζάπαντως πρέπει νά ἰδῇς τοῦ λόγου σου
τρυπημένον ὡσάν ἕνα κόσκινον, καί τά μουςάκια σου τζουμαδισμένα, καί
θέλεις νά κλαύσῃς κ῎πολλά διά τά
περισσά τσιμπήματα ὁποῦ θέλουν σέ κάμει εἰς ποῖον τό λέγω αὐτο; δέν 285v.
μέ ἀκροάζεσθε ὦ ὑπηρέται δέν κάμνετε τόν λόγον μου; δέν ἔχει ηύρος ἡ
προςαγή μου; ἐφάνη ἐπάνω εἰς αὐτό πῶς ἐμβῆκαν εἰς τήν σάλαν ὡς ἑξη
ματρόναις μία κατόπι ἀπό τήν ἄλλην, καί ᾑ τέσσερες ἐφοροῦσαν γ5λ1, ᾑ
δέ δύω δέν εἶχαν · εὐθύς ὁποῦ ταῖς εἶδεν ὁ σάντζιος, μουγκρίζωντας ὡσάν
ἕνας ταῦρος, εἶπεν. ἐγώ θέ//λω ἀφεθῶ νά μέ τυραννήσῃ ὅλος ὁ Κόσμος,
ὅμως ματρόνες δέν θέλω ἀφήσει οὔτε νά μέ ἀγγίζουν κάμετε μέ ὅ, τι θέ-
λετε, βάλετέ με γάταις εἰς τό πρόσωπον μου, ὡς καθώς ἔϐαλαν εἰς τοῦ
καϐαλλ2ρου μου, ἄς μέ τρυπήσουν μέ ςελέτα ὅτι θέλω τό ὑποφέρει, ἀμή
νά ἔλθουν νά μέ ἀγγίζουν ᾑ ματρόνες αὐτό δέν θέλω τό ὑποφέρει μέ κᾀ-
νέναν τρόπον.ὁ Δόν Κισσότης τοῦ εἶπε καί αὐτός παιδί μου σάντζιε κάμε
ὑπομονήν νά γίνῃ ὁ λόγος αὐτῶν τῶν ἀρχόντων, καί νά τό κρατῇς διά με-
γάλην //ἀρετήν τό νά σέ ἔδωσεν ὁ θεός μίαν τοιαύτην χάρην ὁποῦ μέ τό
μαρτύριον τοῦ σώματός σου γλυτῶνεις γοητευμένος, καί ἀναςένεις ἀποθα-
μένους. ᾑ ματρόναις ἔςτεκαν κοντά εἰς τόν σάντζιον ὅταν ἔκαμνεν αὐτός
ὑπακοήν, καί ἐκαλοκάθησεν εἰς τό σκαμνί, ἀφίνωντας τό πρόσωπόν του
καί τά γένειά του νά τόν κάμουν ὁ, τι ἤθελαν ἤλθε λοιπόν ἡ πρῶτη ματρόνα
καί τόν ἐκτύπησεν ἕνα πάτζον1258 τόσον δυνατά ὁποῦ ἔμεινεν τυπωμένος
εἰς τό πρόσωπόν του, καί ὕςερον τοῦ ἔκαμε καί ἕναν χαιρετισμόν, ἐγύρι-
σεν ὁ σάντζιος καί τῆς εἶπεν ἐγώ σιν3ρα ἀγαποῦσα νά ἦτον ὀλιγώτερος ὁ
χαι//ρετισμός καί ἡ πάτσα ἁς ἦτον δυνατότερη, ὅτι μά τήν ζωήν μου νά μέ
πιςεύσῃς πῶς ὁρίζεις καλά τά χεράκ5 σου, τέλος πάντων ὅλαις ᾑ ματρό-
ναις, καί τόν ἐζεμάτισαν μέ ταῖς πάτζαις τούς, καί μέ τά τζιμπήματά τους.

1258Otras veces μπάτσον, πάτσον.(italiano bazza).
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ἦλθαν μαζῆ με αὐταῖς καί ἄλλοι πολλοί ἄνθρωποι τοῦ ὀσπιτίου, καί ἄλλοι
τόν ἐτζιμποῦσαν, καί ἄλλοι τόν ἐκτυποῦσαν πάτζους, ἄλλοι ἐμαδοῦσαν
τά γένειά του, τά μικρά παιδεῖα ἐχόνουνταν ἀποκάτω ἀπό τό σκαμνί, καί
ἐτζιμποῦσαν τά μηρ1 του εἰς τρόπον// ὁποῦ τόν ἔκαμαν καί ἐσυκώθη εἰς
τά πόδια, καί βάνοντάς τόν εἰς τή μέσην ἤθελε νά φωνάξῃ ἀμή δέν τόν ἔδι-
δαν ἄδειαν ᾑ πάτσαις, ὅτι ὡσάν χαλάζι ἔπευταν ἐπάνω του, καί ἄλλο δέν
ἀκούγουνταν, παρά αὐτά τά τρία λόγια μέ, μέ, μέ, τίνα, τίνα, τίνα, ῥάδα,
ῥάδα, ῥάδα ὁποῦ ἤθελε νά εἰπῇ μέ τήν ἀράδαν, ἀμή δέν ἐπρόφθανε νά τό
ἐκφωνήσῃ ὅλο, ὅτι τήν ὥραν ὁποῦ ἄνοιγε τό ςόμα του τόν ἔκαμναν καί
τόν ἐσφαλοῦσαν ᾑ πολλαῖς πέτζαις· τέλος πάντων αὐτά τά ὑπόφερεν //ὡς
καθώς ἠμπόρεσεν, ἀμή ταῖς τρύπαις μέ τά βελόνια ὁποῦ τόν ἔκαμαν, δέν
ἠπόρεσε μέ κᾀνέναν

286r. τρόπον νά ταῖς ὑποφέρῃ, καί ἁρπάζωντας μίαν μεγάλην λαμπάδαν ὁποῦ
ἦτον ἐκεῖ σιμά του ἄρχησε νά κυνηγᾶ ταῖς ματρόνες καί ὅλους τούς ἄλ-
λους λέγωντας φύγετε ἕξω ὑπηρέται τοῦ ἅδου ὅτι τό κορμί μου δέν εἶναι
ἀπό σίδερον, νά ὁποῦ ὑποφέρῃ τοιαῦτα μαρτυρία, κάμνωντας αὐτό ἡ ἀλ-
τεσιδῶρα, ἡ ὁποῖα θέλει ἦτον κουρασμένη ἀπό τό νά ἔςτεκε πλαγ5σμένη
ἐκεῖ ἐπάνω //ἐγύρισεν εἰς τό ἕνα μέρος, καί βλέπωντάς τήν οἱ περιεςῶτας
σχεδόν ὅλοι μέ μίαν φωνήν ἐφώναξαν λέγωντας, ἀναςτήθη, ἀναςτήθη, ἡ
ἀλτισιδῶρα, ὁ ῥαδαμάνθης εἶπε τόν σάντζιον νά καταπραΰνῃ τόν θυμόν
του, ἐπειδή καί εἶχεν ἀναςτηθῇ ἡ αλτισιδῶρα, τήν ὁποῖαν εὐθύς ὁποῦ τήν
εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐπῆγε καί ἐγωνάτισε ἐμπρός εἰς τόν σάντζιον λέγων-
τάς τόν τώρα εἶναι ὁ καιρός τέκνον τῶν ἐντοσθίων μου, καί ὄχι ὁπλοφόρε
μου νά κτυπισθῇς μερικαῖς ἀναςτήθη, //ξυλιαῖς ἀπό τήν ποσότητά ὁποῦ εἶ-
σαι χρεώςτης νά κτυπηθῆς διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Δουλτζινέας, τῶρα ἔχεις
τό καιρόν σου, καί τήν ἀρετήν ἐντελεςάτην, καί μέ μεγάλον πόθον εἰς τό
νά εὐποι //ῆς εἰς τόν ὁποῖον ἀποκρίθη ὁ σάντζιος. αὐτό μου φαίνεται ἕνα
κακόν ἐπάνω εἰς τό ἄλλον, καί θέλει ὑπάγῃ ἡ δουλε1 μου ἐμπρός, ἀνίσως
καί ὕςτερα ἀπό τόσαις τσιμπιματιαῖς, πάτζους ξυλ5ῖς νά λάϐω καί αὐταῖς
ταῖς καμιτζικαῖς, καλιώτερα νά μέ ἐδίνετε μίαν πέτραν εἰς τόν λαιμόν καί
νά μέ ἐῤῥέχνετε εἰς ἕνα πηγάδι, ἄφησέ με ὅτι τῶρα τῶρα χορεύει ὁ διάϐο-
λος. ἡ ἀλτεσιδώρα εἶχε συκωθῆ καί ἐκάθησεν ἐπάνω εἰς τή θεμονίαν, καί
ἄρχησαν νά σημαίνον //τά ὄργανα, καί νά ἀκούετε ὁ ἐλαλαγμός ἐκείνων
ὁποῦ ἐφώναζαν, καί ἔλεγαν νά ζῇ ἡ ἀλτεσιδῶρα νά ζῇ ἡ ἀλτεσιδῶρα. ὁ
Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα ὁμοῦ καί οἱ δύω βασιλεῖς ἐσυκώθηκαν καί ἐπῆ-
γαν νά κατεϐάσουν τήν ἀλτεσιδῶραν, ἐπῆγε κατόπι ἀπό αὐτούς καί ὁ Δόν
Κισσότης καί τήν ὥραν ὁποῦ ἐκατέϐαινε, βλέπωντάς τόν τοῦ εἶπεν, ὁ θεός
νά σέ τό συγχωρέσῃ καϐαλλ2ρη ἄπονε καί χωρίς ἔρωτα, ἐπειδή καί ἀπό
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τήν ἀσπλαγχνίαν σου ἐπῆγε εἰς τόν ἄλλον Κόσμον, νά ζῇ ἡ ἀλτεσιδῶρα
καί// ὕςερα γυρίζωντας πρός τόν σάντζιον εἶπεν, ὁ θεός νά σέ τό ἀντα-
ποδώσῃ, ὦ εὔσπλαγχνε ὁπλοφόρε, καί σέ εὐχαριςῶ πολλά διά τήν ζωήν
ὁποῦ μέ ἔδωσες, καί ἤξευρε ὅτι σέ χαρίζω ἕξη ἀπό τά ὑποκάμυσά μου, τά
ὁποῖα ἀγκαλά καί εἶναι ϝυναίκια, ἐσύ ἠμπορεῖς νά τά φτάσῃς ἀνδρίκ5 · ὁ
σάντζιος ἐφίλησε τό χέρι τοῦ ὤντας γονατιςός μέ τήν χλαμίδα, καί μέ τήν
μίτραν ὁποῦ ἐπροεἶπαμεν καί ἄνωθεν, τά ὁποῖα ἐπρόςαξεν ὁ Δοῦκας νά 286v.
τοῦ τά πάρουν, ἀμή ὁ σάντζιος ἐπαραμέλησε νά του τά ἀφήσῃ διότι ἤθελε
νά τά ὑπάγῃ εἰς τόν τόπον του, διά νά τά ἔχῃ διά σημεῖον ἐκείνης τῆν με-
γάλης ἀνδραγαθίας ὁποῦ ἔκαμεν. ἡ Δουκέσσα τοῦ ἀποκρίθη πῶς του τά
ἤθελεν ἀφήσῃ διά τήν ἀγάπην τῆς γυναικός του τῆς τερέζας · ἐπῆγεν ὁ
καθ’ἕνας //τούς νά κοιμηθῇ εἰς τόν διορισμένον του τόπον, ὁμοίως καί ὁ
Δόν Κισσότης μαζῆ μέ τόν σάντζιον.1259

Κεφάλαιον ο:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ὁ,τι ἄλλο τούς ἐσυνέϐη εἰς ἐκεῖνο τό
Καςέλι, καί ἄλλα πράγματα ἀναγκαῖα εἰς αὐτήν τήν

ἱςορίαν

Ὁ σάντζιος ἐκοιμήθη ἐκείνην τήν νύκταν εἰς τήν ἴδιαν κάμεραν τοῦ Δόν
Κισσότη, ἀγκαλά καί ἀγαποῦσε νά τό ἀποφύγῃ ἄν ἠθελεν ἠμπορέσῃ ἐπει-
δή καί ἤζευρε τάς συνηθισμένες ἐρωτήσεις, καί ἀποκρίσεις τοῦ καϐαλλ2-
ρου καί αὐτός δέν εἶχε καιρόν τότε νά ἀποκρίθῇ ἐπειδή καί τοῦ ἦτον πλέον
ἀναγκαῖον νά κοιμηθῇ διά τό μαρτύρι//ον ὁποῦ ἐτράϐηξεν· αὐτή ἡ αμφιϐο-
λία ἀλήθευσε, διότι εὐθύς ὁποῦ ἐπλάγιασεν ὁ Δόν Κισσότης, τοῦ εἶπε πῶς
σέ φαίνεται σάντζιο τό συμβεϐηκός αὐτῆς τῆς νῦκτας, καί δέν ἠμπορεῖ νά
τό ἀρνηθῇ τινάς πῶς εἶναι μεγάλη καί ἰσχυρά ἡ δύναμις μίας ὁποῦ ἀπο-
βάλλεται ἀπ’ἐκεῖνον, εἰς τόν ὁποῖον προσφέρει αὐτή ἔρωτα, ὡς καθώς μέ
τά ἴδιά σου ὄμματα εἶδες εἰς τήν ἀποθαμένην ἀλτισιδώραν, ὄχι μέ ἄλλαις
σαΐταις, οὔτε μέ ἄλ//λα σπαθία, μήτε μέ ἄλλα πολεμικά ὄργανα, παρά μέ
τό νά συλλογᾶται τήν σχκληρότητα καί ἀψηφυσίαν ὁποῦ ἔδειξε πάντοτε
πρός αὐτόν. ἀνάθεμα τήν αὐτήν καί τήν ὥραν ὁποῦ εὑρέθη ἀποκρίθη ὁ

1259La página ocupa siete líneas del capítulo anterior y a continuación tres líneas libres antes del
comienzo del nuevo capítulo.
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σάντζιος, καλήτερον ἤθελεν εἶσθαι νά ἐκάθουμουν ἐγώ είς τό σπῆτι μου,
ἐπειδή καί ἐγώ μήτε τήν ἀγάπησα, μήτε τήν ἀκολούθησα, καί πρός τούτοις
ἐτράϐηξα τό μαρτύριον της

287r. καί ἄφησέ μέ νά κοιμηθῶ, ἄν δέν θέλῃς νά μέ κάμῃς νά γκρεμνισθῶ κάτω
ἀπό ἕνα παράθυρον. κοιμήσου σάντζιο τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης καί
ἔςτω ὁ Κύριος μετά σοῦ. ἀποκοιμήθηκαν καί οἱ δύω τούς καί εἰς αὐτόν τόν
καιρόν ἠθέλησε νά φανερώσῃ καί νά γράψῃ ὁ σίδ ἀχμέτ ὁ συγγραφεύς αὐ-
τήν τήν μεγάλην ἱςορίαν. τό αἴτιον ὁποῦ ἐπαρα//κίνησε τούς Δούκιδες καί
ἐκατασκεύασαν αὐτήν τήν προῤῥεθεῖσαν μηχανήν, καί λέγει μή ζεχνῶν-
τας ὁ Δοκτόρ σαμψών καῤῥάσκος ὅταν ἔγινε καϐαλλ2ρης τῶν ἐπόπτρων
καί ἐνικήθη ἀπό τόν Δόν Κισσότην, τοῦ ὁποίου ἡ νίκη τοῦ ἐχάλασε τούς
σκοπούς ὁποῦ εἶχε, ἠθέλησε νά γυρίσῃ νά δοκιμάσῃ ἄλλην μίαν φοράν, ἐλ-
πίζωντας νά λάϐῃ καλιωτέραν ἔκϐασιν ἀπό τήν ἐπερασμένην· ἔμαθεν ἀπό
τό ἰτζογλάνι ὁποῦ εἶχεν ὑπάγῃ τό γράμ//μα εἰς τήν γυναῖκαν τοῦ σάντζιου
πάντζα εἰς ποῖον τόπον εὑρίσκεται ὁ Δόν Κισσότης, ἄλλαξε τά ἅρματά του,
καί τό ἄλογόν του, καί βάνωντας καί τό σκουτάρι του τήν λευκήν σελήνην,
ἐφόρτωσεν ὅλα ἐπάνω εἰς ἕνα γομάρι, τό ὁποῖον τό ἔπερνεν ἕνας χωρ1της
ἔφθασε λοιπόν εἰς τό καςέλι τοῦ Δοῦκα, καί ἀπό ἐκεῖ ἔμαθε πῶς ὁ Δόν Κισ-
σότης ἤθελε νά εὑρεθῇ τήν ἡμέραν τῆς παναγύρεως ὁποῦ ἐγίνουνταν εἰς
τήν σαραγότζαν. ὁ Δοῦκας τοῦ //ἐδιηγήθη τό παραγέλοιον ὁποῦ τοῦ ἔκα-
μαν μέ τήν ἐλευθερίαν τῆς Δουλτσινέας, τοῦ ἐδιηγήθη παρομοίως τήν ἀπά-
την ὁποῦ τοῦ ἔκαμεν ὁ σάντζιος εἰς τόν καϐαλλ2ρην του κάμνωντάς τόν
νά πιστεύσῃ πῶς μία χωρ1τισσα ἦτον ἡ Δουλτζινέα, ἡ δουκέσσα ἀπάτησε
τόν σάντζιον κάμνωντάς τόν νά πιςεύσῇ διά ἀληθινόν ἐκεῖνο ὁποῦ αὐτός
ἐφεύρε δηλονότι πῶς νά εἶναι τῃ //ἀληθείᾳ γοη̈τευμένη ἡ Δουλτζινέα, καί
θέλωντας νά ὑπάγῃ ὁ Δοτόρ Καῤῥάσκος ὁ Δοῦκας τόν ἐπαρακάλεσε πῶς
ἀνίσως καί τόν ἤθελεν εὗρῃ καί ἤ τόν ἤθελε νικήσῃ ἤ ὄχι, νά γυρίσῃ πάλιν
ἀπό τό καςέλι, καί νά τοῦ διηγηθῇ ἐκεῖνα ὁποῦ ἤθελεν συνέϐη· ὁ καῤῥά-
σκος τοῦ ὑποσχέθη πῶς θέλει τό κάμη αὐτό, καί ἐκίνησε να ὑπάγῃ νά εὗρῃ
τόν Δόν Κισσότην, τόν ὁποῖον μήν εὑρίσκωντάς τον εἰς τήν σαραγότζαν,
ἀλλά εἰς τήν Βαρτζελόνα τοῦ ἐσυνέϐη ἐκεῖνο ὁποῦ ἀναφέραμεν, καί ἐγύ-
ρισε πάλιν ἀπό τό καςέλι τοῦ Δουκός καί τοῦ// ἐδιηγῆθη τά πάντα, καί
τάς συμφωνίας τοῦ πολέμου ὁποῦ ἔκαμαν, τάς ὁποίας ὁ Δόν Κισσότης ὡς
καλός καί πλανώμενος καϐαλλ2ρης τῆς ἤθελε φυλάξῃ καί πῶς ἐγύρισε
νά καθίσῃ ἕναν χρόνον ὀλόκληρον εἰς τό σπῆτι, καί ἴσως εἰς ἐκεῖνον τόν
καιρόν νά ἤθελε ἐλευθερωθῇ ἀπό τήν μεγάλην τοῦ τρέλλαν.μέ αὐτό

287v. ἐγύρισεν ἀπό τόν Δοῦκαν, καί ἐγύρισεν εἰς τήν χῶραν καρτερῶντας τόν
Δόν Κισσότην ὁποῦ εἴρχουνταν κατόπι του ἀπό αὐτό ἐπῆρεν ὁ Δοῦκας,
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καί ἔκαμεν εἰς τόν σάντζιον καί εἰς τόν Δόν Κισσότην, ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπροδι-
ηγήθημεν, καί ἔςτειλεν ἀνθρώπους ἁρματωμένους, καί ἐπίασαν ὅλαις ταῖς
ςράταις ἀπό ταῖς ὁποίαις ἔμελλε νά περάσῃ ὁ Δόν Κισσότης, καί τόν ἐπία-
σαν καί τόν //ἔφεραν· λέγει πρός τούτοις ὁ σίδ ἀχμέτ πῶς αὐτός ἐπίςευε νά
εἶναι τόσον τρελλός οἱ περιγελαςταί, ὅσον καί οἱ περιγελασμένοι, καί πῶς
οἱ δούκιδες δέν εἶχαν τόσην μεγάλην διαφοράν, ἀπό τό νά φανοῦν καί
αὐτοί τρελλοί, ἐπειδή καί εἶχαν τόσην ἔκϐασιν νά περιγελοῦν δύο τρελ-
λούς, από τούς ὁποίους ὁ ἕνας κοιμούμενος καί ὁ ἄλλος ἀγρυπνῶντας,
τούς ἐπλάκωσεν ἡ ἡμέρα, καί ἐμβαίνωντας ἡ ἀλτισιδῶρα μέσα εἰς τήν κά-
μεραν ὁποῦ ἦτον αὐτοί, εὐθύς ὁποῦ τήν εἶδεν ὁ Δόν Κισσότης ἐγύρισε
τό //πρόσωπόν του, καί ἐσκεπάσθη μέ τό πάπλωμα διά νά μήν τήν χαι-
ρετήσῃ. ἡ αλτισιδῶρα ἐπῆγε καί ἐκάθησεν ἐπάνω εἰς τό σκαμνί, μέ εἰς τό
κρεϐϐάτι, καί ἀφ’οὗ ἀναστέναξε θλιϐερά μέ παραπονετικήν φωνήν εἶπεν
ἐγώ σιν3ρε Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας εἶμαι μία κακοῤῥοίζικη νικημένη
καί ἐρασμένη, καί μέ ὅλον τοῦτο εἶμαι ὑπομονητική, τόσον ὁποῦ ἐζεψύ-
χησα ἀπό τήν σιωπήν μου, καί ἔχασα τήν ζωήν μου, εἶναι δύω ἡμέραις
ὁποῦ συλλογιζομένη τήν σκληρότητά σου ὁποῦ ἔδειξες εἰς τοῦ λόγου μου,
ὦ σκλη//ρότερε ἀπό τά μάρμαρα, καί σχεδόν χωρίς αἴσθησιν, καϐαλλ2ρη,
ἔμεινα ἀποθαμένη ἤ κᾀν μέ ἔκριναν διά τοιούτην ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ μέ ἔϐλε-
παν, καί ἄν δέν μέ λυποῦνταν ὁ ἔρωτας, καί δέν ἐδιόριζε τήν θεραπείαν
μου, διά μέσου τοῦ μαρτυρίου ὁποῦ ἔλαϐεν αὐτός ὁ ὁπλοφόρος, ἤθελε
μείνῃ ἀποθαμένη εἰς τούς αἰῶνας. ὁ ἔρωτας ἤθελε κάμῃ καλήτερα εἶπεν
ὁ σάντζιος ἀνίσως καί ἤθελε διορίσῃ αὐτήν τἠν θεραπεῖαν εἰς τό ϝομάρι
μου, ἀμή εἶπέ μοῦ παρακαλῶσε σιν3ρε ἔτζι νά σέ ἀξιώσῃ ὁ θεός//νά ἐπι-
τύχῃς ἕναν ἄλλον ἀγαπητικόν εὔσπλαγχνον, καί ὄχι σκληρόν ὥσάν τόν
καϐαλλ2ρην μου. τί πράγματα εἶδες εἰς τόν ἄλλον Κόσμον; τί πράγματα
εἶναι εἰς τόν ἄδην; ὅτι ὅποιος ἀποθάνει ἀπελπισμένος ἐξ ἄπαντος ἐκεῖ πη-
γαίνει. ἐγώ νά σέ εἰπῶ τήν ἀλήθειαν, ἀποκρίθη ἡ αλτισιδῶρα δέν ἀπόθανα
τελείως, ἐπειδή καί δέν ἐμβῆκα εἰς τόν ἄδην, ὅτι ἀνίσως καί ἤθελα ἔμπῃ
βεϐαιώτα δέν ἤθελα ἠμπορέσῃ πλέον νά εὔγω, ἔφθασα ἀληθινά ἕως τήν
πόρταν του ἄδου εἰς τήν ὁποῖαν ἔςεκαν οἱ δώδεκα διάϐολοι καί //ἔπαιζαν
τζελμετζέ τοποῦ, μέ περάςρατα καί ἄγρια ἤθη, καί ἀντί διά τόπια ἐμετα-
χειρίζουνταν κάποια βιϐλία γεμάτα ἀπό ἄνεμον, πρᾶγμα πολλά θαυμαςόν,
ἀμή δέν μέ ἐπροξένησεν αὐ-
αὐτό τόσον θαυμασμόν, ὅσον ὅταν εἶδα πῶς ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐνικοῦσαν ἐπι- 288r.
κραίνουνταν καί ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐνικῶντο πάλιν ἐπικραίνοντο καί ἀναθε-
ματίζουνταν ἀναμεταξύ τους ὅταν ἔῤῥιχναν μίαν φοράν ἕνα βιϐλίον δέν
ἐχρησίμευε καί διά δεύτερην φοράν, ἐκομματ1ζουνταν· μόνον ἕνας διάϐο-
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λος εἶπεν πρός τόν ἄλλον να ἰδῇ τί βιϐλίον ἦτον ἐκεῖνο ὁποῦ ἐκείτουνταν
κ῎γῆς πρός τόν ὁποῖον ἀποκρίθη πῶς ἦτον τό δεύτερον μέρος τῆς ἱςορίας
τοῦ Δόν Κισσότη, ὄχι ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσύνθεσεν ὁ σίδ //ἀχμέτ, ἀλλά ἐκεῖνο
ὁποῦ τό ἐσύνθεσεν ὁ ἀραγουνιέτζος. σήκωσέ το ἐμπρός μου ἀποκρίθη ὁ
ἄλλος διάϐολος, καί ῥίξετο μέσα εἰς τόν ᾄδην νά μήν τό ἰδοῦν τά ὀμμά-
τιά μοῦ, καί ἀκούωντας ἐγώ τό ὄνομα τοῦ Δόν Κισσότη, τόν ὁποῖον ἐγώ
ἀγαπῶ κ῎πολλά ἐπάσχησα κατά πολλά καί ἐκράτησα εἰς τήν μνήμην μου
αὐτήν τήν ὀπτασίαν, βεϐαιώτατα ὀπτασία θέλει ἦτον εἶπεν ὁ Δόν Κισσό-
της ὅτι ἐγώ δέν εἶμαι //ἐκεῖνος ὁποῦ διηγεῖται ἡ ἱςορία, ἄν αὐτή εἶναι καλή
πιςτή καί ἀληθινή θέλει ζήσει εἰς τούς αἰῶνας, ἡδή καί εἶναι κακά θέλει
πάγῃ εἰς τόν τάφον καί νά μέ πιςτεύσῃς πῶς μέ κακοφαίνεται ὁποῦ ἔϐα-
λες ἡ ἀφεντ1 σου τούς λογισμούς σου εἰς τοῦ λόγου μου, ἐπειδή καί ἀπό
ἐμένα περισσότερον ἠμπορεῖς νά ἐλπίζῃς εὐχαριςτεῖαν παρά θεραπεῖαν,
διότι ἐγῶ ἐγεννήθηκα διά νά εἶμαι τῆς Δουλτζινέας καί καμμία ἄλλη δέν
ἠμπορεῖ νά π1σῃ τόν τόπον ὁποῦ αὐτή ἔχει εἰς τήν καρδ1ν· αὐτό σέ φθά-
νει διά νά εὔγῃς ἀπό τήν ἀπάτην //καί πρόσεχε εἰς τό ἐξῆς νά φυλάτζεσαι
μέ τήν τιμήν σου. ἡ ἀλτεσιδώρα τότε δείχνωντας σχεδόν πῶς νά ἐραθύ-
μησε τοῦ εἶπεν, πρε1260 γκιδί σαρδέλα βρωμερή λύγδα τυγανισμένη ὁποῦ
δέν καταδέχεσαι πέρδικα πλουμισμένη τί συλλογίζεσαι πρε ἀχρεῖα; τί θαῤ-
ῥεις κατσαϐοῦρα; τί ἐπινοεῖς ψῶρα καφατιανή, παίγνιον τῶν ἀνθρώπων;
σουσοῦμι τοῦΚόσμου; τί θαῤῥεῖς λέγω πῶς ἐγῶ διά τά μουτζουνά σου ἀπό-
θενα ὁποῦ εἶναι ἄσπρα ὡσάν τόν κόλον τοῦ τεντζερά, ἀλί //μονον εἰς τοῦ
λόγου σου καϊμένε, ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ εἶδες ἐχθές τό βράδυ εἶναι πλατζά καί
διά ἀχρείους Βαρϐάρους, οὔτε τό νύχι μου δέν ἤθελα ςέρξῃ νά μέ πονέσῃ
· ἐπάνω εἰς αὐτό ἐμβῆκε μέσα εἰς τήν κάμεραν ὁ μελῳδός μουσικός, ὁποῦ
εἶχε τραγουδήσει τούς ςίχους ἐκεῖνην τήν βραδυάν ἐπροσκύνησε τόν Δόν
Κισσότην καί τοῦ εἶπε, παρακαλώσε σιν3ρε νά μέ ἔχῃς εἰς τόν ἀριθμόν
τῶν πολλῶν σοῦ ὑπηρετῶν, ὁτι εἶναι κάμποσαις ἡμέραις ὁποῦ σέ ἀγάπησα
ἀκούωντας τήν ἀνδρα//γαθίαν σου καί τήν φήμην σου, εἰπές με ἡ ἀφεντ1
σου τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ποῖος εἶσαι διά νά ἀνταποκριθῶ κ῎τό
πρέπον · τό παλικάρι ἀποκρίθη πῶς ἦτον ὁ μουσικός ὁποῦ εἶχε τραγῳ-

288v. δίσει τούς ςίχους ἐκείνην τήν νῦκταν. βεϐαιώτατα ἡ ἀφεντ1 σου ἔχεις
πολλά νόςτιμην φωνήν τοῦ ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ἐπάνω εἰς αὐτό
ἐμπῆκαν ὁ Δοῦκας καί ἡ Δουκέσσα μέσα εἰς τήν κάμεραν διά νά ἰδοῦν
τόν Δόν Κισσότην, εἰς τήν ὁποίαν ἐκάθησαν καί ἔκαμαν μίαν μεγάλην ὁμι-
λίαν, καί τούς εἶπεν ὁ σάντζιος πολλαῖς καί νόςιμαις λεπτολογίαις, οἱ Δού-

1260πρε / μπρε, (del turco bre).
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κιδες ἐφράνθηκαν κατά πολ//λά, τούς ὁποίους ἐπαρακάλεσεν ὁ Δόν Κισ-
σότης νά τοῦ δώσουν ἄδειαν νά μισεύσῃ ἐκείνην τήν ἡμέραν, καί ἐπειδή
καί εἰς καϐαλλ2ρους ὡσάν τοῦ λόγου του τούς ἔπρεπε περισσότερον νά
κείτωντας εἰς μίαν καλύϐαν χειροϐοσκῶν, παρά εἰς βασιλικά παλάτια. ὁ
Δοῦκας τόν ἔδοσεν ἄδειαν, καί ἡ Δουκέσσα τον ἐρώτησεν ἀνίσως καί ἔμει-
νεν εἰς τήν χάριν του ἡ ἀλτεσιδώρα, ὁ Δόν Κισσότης ἀποκρίθη, ἠζεύρε
σιν3ρα πῶς ὅλον τό κακόν αὐτοῦ τοῦ κοριτζίου προέρχεται ἀπό τήν ὀκνη-
ρίαν//τῆς ὁποίας ἡ θεραπεῖα δέν εἶναι ἄλλη, παρά νά τήν βάλλῃς νά ἐργά-
ζεται εἰς τιμημέναις ἀσκήσεις ἡ ἀφεντ1 σου τό ἐπέτυχες αὐτό πολλά καλά
σιν3ρε, καί ἀπό τῶρα καί ἐμπρός θέλω τήν βάλλει νά καταγίνεται εἰς πλε-
κτά καί κεντήματα, δέν κάμνει χρεῖα εἶπεν ἡ ἀλτεσιδῶρα νά μεταχειρισθῇς
ἡ ἀφεντ1 σου αὐτήν τήν θεραπεῖαν ὅτι ἐγώ, καί χωρίς αὐτό δέν θέλω τόν
ἐνθυμυθῆ ὅσαις ἡμέραις καί ἄν ζήσω, καί προσκυνῶντας τούς αὐθεντάδες,
εὐγῆκεν ἕξω καί μέ αὐτό ἐτελείωσεν ἡ ὁμιλία, ἐνδύθη καί ὁ Δόν Κισσότης
καί ἐγευμάτησεν μέ τούς Δούκιδες, καί ἐκείνην τήν ἴδιαν βραδ1ν ἐκίνησεν.

Κεφάλαιον οα:ον

Ὁποῦ διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ εσυνέϐη τόν Δόν
Κισσότην μέ τόν σάντζιον τόν ὁπλοφόρον

του πηγαίνωντας εἰς τό χωρίον του

Ἕςεκεν ὁ νικημένος καί πικραμένος καϐαλλ2ρης Δόν Κισσότης ἀπό τό
ἕνα μέρος πολλά συλογισμένος, καί ἀπό τό ἄλλο μέρος πολλά χαρούμενος,
ἡ μελαγχολία του ἐπροζενήθη ἀπό τό νά ἐνικήθη, καί ἡ χαρά ἀπό τό νά
λογιάζῃ εἰς τήν ἀρετήν τοῦ σάντζιου, ὁποῦ τήν εἶχε δείξῃ εἰς τήν ἀνάςασην
τῆς ἀλτισιδῶρας, ὅτι χωρίς κανένα ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως ἐπίςευε τῇ
ἀληθείᾳ
πῶς νά εἶχεν ἀποθάνῃ τό ἐρασμένον κορίτζι. ὁ σάντζιος μήτε αὐτός δέν 289r.
ἦτον χαρούμενος βλέπωντας πῶς ἡ αλτεσιδῶρα δέν τοῦ ἔδωσε τά ὑποκά-
μισα, καί συλλογιζόμενος αὐτό, εἶπε πρός τόν καϐαλλ2ρην του, βέϐαια
σιν3ρε ἐγώ θέ νά εἶμαι ὁ πλέον κακοῤῥοίζικος ἰατρός ὁποῦ νά εὑρίσκεται
εἰς τόν Κόσμον, διότι ἐγώ ἠζεύρω μερικούς φυσικούς, οἱ ὁποῖοι σκωτώ-
νοντας τούς ἀσθενεῖς //ὁποῦ ἰατρεούουν, γυρεύουν νά σκληρωθοῦν διά
τόν κόπον τούς, ὁποῦ δέν εἶναι ἄλλο, παρά νά γράφουν ῥετζέταις, καί νά
ταῖς ςέλνουν εἰς τούς σπετζ1ρηδες, καί πέρνουν ἐκεῖνοι τόν κόπον, καί τά
φτ1νουν καί ἐμένα, ὁποῦ ἡ ὑγυεῖα τῶν ἄλλων μέ ἐκόςησε ςαλαγματιαῖς,
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αἱμα, πάτζαις, τζιμπιματιᾷις, σουϐλαῖς, καί ξυλ1ῖς δέν μέ δίδουν οὔτε ἕναν
ἄσπρον· ἀμή τούς ὀμώνω καί ἐγώ ὅτι ἄν πέσῃ εἰς τά χέρ5 μου ἄλλος ἕνας
ἀσθενής, θέ νά ἱδρώσῃ ἡ μήτι του, ὅσον νά καταπεισθῶ νά κάμω τήν //θε-
ραπεῖαν, ἐσύ ἔχεις δίκαιον φίλε σάντζιε ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, καί ἡ
αλτεσιδῶρα πολλά ἄχαμνα ἐκυϐερνήθηκεν ὁποῦ δέν σέ ἔδοσε τά ὑποκά-
μυσα ὁποῦ σέ ὑποσχέθη, καί ἀγκαλά καί ἡ ἀρετή σου εἶναι χάρισμα εἰς τοῦ
λόγου σου, ἐπειδή καί χωρίς κᾀνένα κόπον τήν ἔμαθες μέ ὅλον τοῦτο εἶναι
μεγάλον πρᾶγμα νά λάϐῃ τινάς εἰς τό κορμί του τοιοῦτον μαρτύριον, καί
ἄν ἐσύ ἐγύρευες πληρωμήν διά ταῖς ζυλ1ῖς τῆς ἐλευθερίας τῆς Δουλτζι-
νέας, ἄν καί νά εἶναι ᾑ ἤθελα πληρώσῃ πολλά καλά //ἀμή τό κακόν εἶναι
ὁποῦ ὁ σοφός μερλῖνος ἐδιόρισε νά εἶναι αὐταῖς ᾑ ξυλιαῖς χωρίς κᾀνένα
σύμφερον, ἀμή μέ ὄλον τοῦτο μοῦ φαίνεται πῶς δέν χάνομαι τίποτα ἄν
ἐκάμαμεν τήν δοκιμήν, ὅτι ἴσως νά ἐλευθερωθῇ ἡ Δουλτζινέα, ἄν καί νά
εἶναι ᾑ ξυλ5ῖς μέ πληρωμήν · συλλογίσου σάντζιε πόσα γυρεύεις διά νά
διορθῇς τῶρα τῶρα, καί κράτησε τά ἄσπρα ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ ἔχεις ἐσύ τά
ἐδικά μου, προς τοῦ ὁποῖου τά λόγια ὁ σάντζιος ἄνοιξε τά ὄμμάτιά του, καί
ἐτζίτωσε μία πηθαμή τά αὐτία βάνωντας κ῎νοῦν νά διαρθῇ μέ καλήν τοῦ
θέλησιν,καί εἶπε πρός τόν καϐαλλ2ρην του, ἐγώ σιν3ρε, θέλω νά κάμω
τόν λόγον σου, ὅτι ἡ ἀγάπη τῆς ϝυναῖκός μου καί τῶν παιδ8ν μου εἶναι
αἰτία ὁποῦ ἐγῶ φαίνωμαι πῶς νά ἀγαπῶ τό συμφέρον · ἀμή πόσα θέλεις νά
μέ δώσῃς εἰς τήν κάθε ξυλ1ν ὁποῦ θέλω νά κτυπηθῶ; ἀνίσως καί ἤθελα
σέ πληρώσῇ σάντζιε ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ὡς ἀξίζει ἡ μεγαλειότης καί
ποιότης αὐτῆς τῆς θεραπεῖας, βέϐαια δέν ἤθελα φθάσῃ ὁ θησαυρός τῆς Βε-
νετίας· λογάρ5σε λοιπόν ἐσύ πόσα ἄσπρα ἔχεις ἐδικά μου, καί κάμε τήν
ἀποκοπήν τής κάθε ζυλιαῖς, ἀποκρίθη ὁ σάντζιος τρεῖς χιλιάδες τριακό-
σιαις καί τόσαις, καί ἀπό αὐταῖς ἐκτυπήθηκα ἕως πέντε,

289v. μένουν τῶρα ᾑ ἐπίλοιπαις, ἄς ἔμπουν ἀνάμεσα εἰς αὐταῖς ταῖς τόσαις αὐ-
ταῖς ᾑ πέντε καί ἄς ἔλθομεν εἰς ταῖς τρεῖς χιλιαδες καί τριακόσιαις ὁποῦ
ἀπό δύω ἄσπρα ὅτι δέν θέλω παρακάτω, ἄν μέ ἐπρόςταξεν ὁλος ὁ Κόσμος.
γίνονται ἕξη χιλιάδες καί ἐξακόσια ἄσπρα, ὁποῦ ςήνουν τρεῖς χιλιάδες καί
πεντακόσια πενῆντα τιμίνια καί τά τρακόσια κάμουν ἑκατόν πενήντα τι-
μίνια μισά //ὁποῦ γίνονται ἑϐδομήντα πέντε τιμίνια, καί προσθέτωντάς τα
εἰς τά ἑπτακόσια πενῆντα τιμίνια γίνονται ὅλα ὀκτακόσια εἰκοσιπέντε τιμί-
νια, καί προσθέτωντάς τα εἰς τά ἐπτακόσια πενῆντα τιμίνια, γίνονται ὅλα
ὀκτακόσια εἰκοσιπέντε, αὐτά ὅλα ἐγώ θέλω τά ζεχωρήσω ἀπό τά ἄσπρα
ὁποῦ ἔχω τῆς ἀφεντ1ς σου, καί θελω ὑπάγω εἰς τό σπῆτι μου πλοῦσιος
ἀγκαλά καί δαρμένος. ὦ νά ἔχῃς τήν εὐχήν μου σάντζιο ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης, ὅλο τό ἠλπιζα ἐγώ πῶς ἡ Δουλτζινέα ἔχει νά μείνῃ χρεώςης εἰς
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τήν ἐλευθερίαν τῆς γοητεῖας της, καί ἐγώ θέλω μείνῃ χρεώςης νά σέ δου-
λεύω ἐν ὅσῳ ζῶ, ἄν αὐτή γυρίσῃ//ἡ κακοῤῥοίζικη αὐτή θέλει ςταθῆ εὐτυχία
καί ἡ νίκη μου ὁποῦ ἐνικήθηκα, εὐτυχέςτατος θρίαμβος, καί κοίταξε καλά
σάντζιο καί νά ὁποῦ σέ δίδω ἄλλα δέκα σκοῦδα μόνον ὀγλιγωρότερα νά
ταῖς ἐκτυπηθῇς τί καιρόν θέλεις, ἐρώτησεν ὁ σάντζιος; τούτην τήν νύκταν
χωρίς ἄλλο ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης θέλω νά ταῖς κτυπηθῆς, πάσχησε
λοιπόν ἡ ἀφεντ1 σου νά εὑρεθοῦμεν εἰς τόν κάμπον ὁποῦ νά μήν μας ἰδῇ
τινάς· ἐϐράδ5σεν ἡ ἡμέρα καί ἐπῆγαν ἀνάμεσα εἰς κάποια δένδρη ὁποῦ
//ἦτον ὀλίγον μάκρυα ἀπό τήν ςράταν, ἐπῆραν εὐθύς τήν σέλαν καί τό
σαμάρι ἀπό τόν ῥοντζινάντε καί ἀπό τό γομάρι, καί πέρνωντάς τό ὁ σάν-
τζιος ἐζεμάκρυνεν ἀπό τόν καϐαλλ2ρην του, ὡς εἴκοσι πατηματιαῖς, καί
ἐμβῆκεν ἀνάμεσα εἰς κάποιαις συκίαις, καί βλέπωντάς τόν ὁ Δόν Κισσότης
πῶς ἐπήγαινε μέ καλήν του καρδίαν τοῦ εἶπεν.κοίταζε καλέ σάντζιε νά μήν
λανθασθῇ εἰς τόν //λογαριασμόν, καί νά μήν βιασθῇς εἰς τό ἐκτύπημα δια
νά μήν σέ ἔλθῃ λιγοθυμία πρίν νά φθάσῃς εἰς τό ποθούμενον τέλος καί,
καί διά νά μήν λανθασθῇς ἤ περάνω ἤ παρακάτω θέλω ἔλθῃ ἀπό αὐτό τό
μέρος μετρῶντας μέ τά πατερημά μου ταῖς ζυλίαις ὁποῦ θέλεις κτυπηθῆ·
ἐξεγυμνῶθη εὐθύς ἀπό τό ζωνάρι, καί ἐπάνω καί πέρνωνταςτό καμιτζίκι
εἰς τό χέρι του ἄρχησε νά κτυπιέται, καί ὁ Δόν Κισσότης νά μετρᾷ, ἀμή δέν
θέλει ἐκτυπήθη οὔτε ἑπτά οὕτε ὀκτῶ, καί τόν //ἐφάνη πῶς κακός χωρατᾶς
ἦτον ἐκεῖνος, καί πολλά φευκτός, καί κρατῶντας ὀλίγον τό καμιτζίκι εἶπε
πρός τόν καϐαλλ2ρην του πῶς αὐτός ἀποθαίνει εἰς τήν συμφωνίαν ὁποῦ
ἔκαμεν, ἀκολοῦθα ἐμ-
προςτά σάντζιε καί μήν ςέκεσαι εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης ὅτι ἐγώ θέλω σέ 290r.
ταῖς πληρώσω διπλά, ἐπειδή καί εἶναι ἔτζι θέλω ταῖς κτυπηθῇ καί ἄρχησε
νά ἀναιϐοκαταϐάζῃ τό κουρπέτζι1261 χωρίς νά τό κτυπᾶ εἰς τό κορμί του,
ἀλλά εἰς τά δένδρα ἐκεῖνα ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ, καί αὐτός ἐφώναζε καί ὀδύρουν-
ται τόσον ὁποῦ ἐφαίνουνταν πῶς ἡ κάθε μία ζιλία τοῦ ἤθελεν εὐγάλη τήν
καρδ1ν. ὁ Δόν Κισσότης ὤντας //κ῎πολλά εὐσπλαγχνικός τόν ἐλυποῦν-
ταν νά μήν ἀποθάνῃ, καί δέν ἤθελαν ἐπιτύχῃ τήν ἐπιθυμίαν του, ἀπό τήν
ἀγνωσίαν τοῦ σάντζιου, καί τοῦ εἶπε πεδί μου σάντζιε φθάνει αὐταῖς ὁποῦ
ἐκτυπήθηκες καί ταῖς ἐπίλοιπαις θέλει ταῖς κτυθπηθῆ μέ τήν ἄνεσίν σου,
ὅτι ἐκτυπήθηκες παράνω ἀπό χίλιαις καμιτζικαῖς, καί κ῎τό παρόν ἄκουσε
τόν λόγον μου, καί ἔλα ἐνδύσου, ὄχι, ὄχι σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σάντζιος δέν
θέλουν νά εἰποῦν διά λόγου μου πῶς ὅποιος μέ ἐκαλορλήρωσε νά μήν τόν
//ἐκαλοδούλευσε. ἠ ἀφεντ1 σου ἄφισε΄με νά κτυπηθῶ τό ὀλιγώτερον ἄλ-

1261κουρπέτζι, κουρμπέτζι (del turco kurbasi).

549



Lectura del manuscrito

λαις χίλιαις ὅτι ἐγώ καταλαμβάνω τοῦ λόγου μου πῶς ἠμπορῶ νἀ ταῖς ὑπο-
φέρω, ἐπειδή καί ἀγαπᾶς ἐσύ εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης κτυπήσου, ὁτι ἐγώ
θέλω μετρῶ· ἐπῆρε λοιπόν πάλιν ὁ σάντζιος τό κουρπέτζι εἰς τό χέρι του
καί ἄρχησε νά κτυπᾷ μέ τόσην προθυμίαν καί δύναμιν ὁποῦ εἶχε ζεφλου-
δίζει πολλά δένδρα ὁποῦ ἦτον τρυγύρω του, καί φωνάζωντας μίαν φωνήν
εἶπεν ἐδώ θέλεις ἀποθάνει Σαμψών καί //ὅσοι εἶναι μαζῆ σου, ὁ Δόν Κισ-
σότης ἔτρεξεν εὐθύς καί π1νωντας τό καμίτζίκι εἶπεν νά μήν δύσῃ, ἡ τύχη
φίλε σάντζιε ὅτι διά τόν ἐδικόν μου γοῦςον νά χάσῃς τήν ζωήν σου μέ τήν
ὁποίαν θέλεις νά ἀναθρέψῃς τήν ϝυναῖκάν σου καί τά παιδεῖα σου · ἄς καρ-
τερήσῃ ἡ Δουλτζινέα ἕως ὅπου νά μᾶς βολέσῃ πάλιν ὁ καιρός ὅτι ἐγώ ἀπό
αὐτό ὅποῦ εἶδα εἰς τόν σάντζιον πιςεύω βεϐαιώτατα πῶς δέν θέλει ἀφεθῆ
νά κάμῃ καί τό τέλος, ἐπειδή καί θέλεις ἔτζη ἡ άφεντ1 σου ἀπεκρίθη ὁ
σάντζιος ῥίξεμε //τό γ5μουλούκι μου ἐπάνω εἰς ταῖς πλάταις μου ὁτι εἶναι
ἱδρωμέναις, καί φοϐοῦμαι νά μήν ἀῤῥωςήσω ὁ Δόν Κισσότης τό ἔριξεν εὐ-
θύς τό γ5μουρλοῦκι του, μέ τό ὁποῖον ἐπλάγ5σε καί ἐκοιμήθη ἕως ὁποῦ
τόν ἐξύπνησεν ὁ ἥλιος, καί ἀκολουθῶντας πάλιν τήν ςράταν τους ἔφθα-
σαν εἰς ἕνα μέρος, καί ξεκαϐαλλικεύωντας εἰς ἕνα κονάκι ὁποῦ τόν Δόν
Κισσότην τοιοῦτον τόν ἐφάνηκεν καί ὄχι καςέλι ἐπῆγαν καί ἐπίασαν κατά-
λειμα εἰς μίαν σάλαν, ἡ ὁποῖα ἀντίς νά ἔχῃ πετζιά χρυσά εἰς τούς τείχους
ὡς καθώς εἶναι συνήθεια εἰς ταῖς ἰταλίαις, εἶχε κάτι ζωγραφίαις παλαιαῖς,
ὡς //καθώς εἶναι συνήθεια νά ταῖς

290v. ἔχουν εἰς τά χωρία. εἰς μίαν ἦτον ζωγραφισμένοι, ἀπό πολλά ἀμαθέςατον
ζωγράφον ἡ κλοπή τῆς Ἑλένης, ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος ὁ πάρης τήν ἐπῆρεν
ἀπό τόν μενέλαον, καί εἰς τό ἄλλον ἦτον ἡ ἱςορία τῆς λιδώ καί τοῦ αἰ-
νίου1262 εἰς ἔναν ὑψηλόν πῦργον προσποιημένη πῶς κάμη σημεῖον μέ ἕνα
μισόν μαξιλάρι εἰς τόν φυγαδεύον μουσαφήρην του, ὁποῦ ἔφυγε τρέχων-
τας εἰς τήν θάλασσαν// μέσα εἰς μίαν φεργάδαν, ἐςοχάσθη κατα λεπτῶς
ταῖς ἱςορίαις καί εἶδε πῶς ἡ Ἑλένη δέν ἐπήγαινε κακοκαρδισμένη, διότι
ἐχαμογελοῦσεν, ἀμή ἡ ὠραῖα λιδῶ ἐφαίνουνταν πῶς ἔχυνεν ἀπό τά μάτ5
της δάκρυα χονδρά ὡσάν καρύδ5 ὁ Δόν Κισσότης βλέπωντας αὐτό εἶπεν
αὐταῖς ᾑ δύω σιν3ραις ἐςάθηκαν κ῎πολλά κακοῤῥοίζικαις ὅτι δέν ἐγεν-
νήθηκαν εἰς τούς παρόντες καιρούς, καί ἐγώ πλέον κακοῤῥοίζικος ἀπό
ὅλους μέ τό νά μήν ἐγεννήθηκα εἰς τόν καιρόν τους, ὅτι ἄν αὐτό ἐσυναί-
βαι//νεν οὔτε ἡ τρῳάδα ἤθελε καῇ, μήτε ἡ καρθαγένη ἤθελεν ἀπολεσθῇ
ἐπειδή καί μόνον ἐγώ ἄν ἐσκότωνα τόν πάρην δέν ἤθελαν συνέϐη αὐταῖς
ᾑ συμφοραῖς.ἐγώ ἠμπορῶ νά βάλλω ςίχημα εἶπεν ὁ σάντζιος ὅτι πριχοῦ

1262Dido y Eneas.
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νά περάσῃ πολύς καιρός δέν θέλει εὑρεθῇ παλάτι, ἐργαςῆρη, παρπέρικον
ὁποῦ νά μήν εἶναι τυπωμένη ἡ ἱςτορία τῶν ἀνδραγαθιῶν μας, καί κᾳν νά
μᾶς ἐζωγράφιζε κᾀνένας ἐπιτηδειότερος ἀπό ἐκεῖνον ὁποῦ ἐζωγράφιζεν
αὐτά, ἔχεις δίκαιον σάντζιε τοῦ ἀποκρίθη //ὁ Δόν Κισσότης, καί βέϐαια
ἀχρεῖος ἐςάθη ἐκεῖνος ὁποῦ τά ἐζωγράφισε, ἀμή ἄς τά ἀφήσω μέν αὐτά εἰς
ἕνα μέρος, καί εἶπέ μου ἄν ἔχῃς σκοπόν νά κτυπηθῇς ἀπόψε τίποτα καμι-
τζικίαις, καί ἄν θέλῃς νά εἶναι μέσα εἰς ὀσπῆτι, ἤ ἔξω εἰς τόν κάμπον, ἐμένα
σιν3ρε ἀποκρίθη ὁ σάντζιος τόσον μέ κάμει νά ταῖς κτυπηθῶ μέσα εἰς τό
σπῆτι ὅσον καί ἕξω, φθάνει μόνον νά εἶναι ἀνάμεσα εἰς δένδρη, ὅτι μέ φαί-
νεται πῶς νά μέ βοηθοῦν εἰς τό νά ὑποφέρω γενναίως τόν μεγάλον κόπον,
ὄχι σάντζιε ἀποκρίθη //ὁ Δόν Κισσότης, ἐγώ τό ἐςοχάσθηκα ἀλλέως τώρα,
ὅτι διά νά ἐπάρῃς καί ἐσύ δύναμιν νά ταῖς ἀφήσωμεν κ῎τό παρόν ταῖς ζυλί-
αις, καί νά ταῖς κτυπηθῇς ὅταν ὑπάγωμεν εἰς τό χωρι3ν μας, εἰς τό ὁποῖον
θέλομεν φθάσει ἕως μεθαύριον· ὁ σάντζιος τοῦ ἀποκρίθη νά κάμῃ ὡς κα-
θώς ἀγαπᾷ, ἀμή πῶς αὐτός ἀγαποῦσε νά τελειώσῃ ἐκείνην τήν ὑπόθεσιν,
διότι ἡ ἄργητα πολλαῖς φοραῖς φέρνει κίνδυνον, καί μέ αὐτό ἐτελείωσαν
τότε τήν ὁμιλίαν τους.

Κεφάλαιον οϐ:ον 291r.

Ὁποῦ διηγεῖται μέ τί τρόπον ἐπῆγαν εἰς τό χωρίον
του ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος

Ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος ἐκάθησαν ὅλην ἐκείνην τήν ἡμέραν εἰς
ἐκεῖνο τό κονάκι καί ἐκαρτεροῦσαν νά βραδ1σῃ ἕνα μέν διά νά τελειώ-
σουν τό ἐπίλοιπον τῶν ζυλιῷν εἰς τόν κάμπον, καί ἄλλο δια νά ἰδῇ τό
τέλος αὐτῶν τῶν ξυλίων εἰς τό ὁποῖον ἔςεκεν ὅλη ἡ ἐπιθυμία, ἔφθασαν
εἰς ἐκεῖνο τό κονάκι ἕνας διαϐάτης καϐαλλ2ρης μέ τρεῖς τέσσερεις ὑπηρέ-
τες //ἕνας ἀπό τούς ὁποίους εἶπεν εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ ἐφαίνουνταν νά εἶναι
ἀφέντης τους, ἡ ἀφεντ1 σου σιν3ρε Δόν[Κισσότης]ἀρϐάρο ταφέ ἠμπο-
ρεῖς νά καθήσῃς ἐδώ ἕως νά περάσῃ τό μεσημέρι, ἀκούωντας αὐτό ὁ Δόν
Κισσότης εἶπε πρός τόν σάντζιον, ἄκουσε σάντζιε, ὅταν ἐγώ ἐφυλολόγησα
ἐκεῖνο τό β»ον μέρος τῆς ἱςορίας μου, μέ φαίνεται νά εἶδα αὐτό τό ὄνομα
Δόν ἀρϐάρο ταφέ, ἐνδέχεται ἀποκρίθη ὁ σάντζιος, ἀμή ἄς ἀφήσωμεν νά
ζεκαϐαλληκεύσῃ καί ὕςερον θέλομεν τόν ἐρωτήσει.ἐξε//καϐαλλίκευσεν ὁ
καϐαλλ2ρης ἡ καπήλισσα τόν ἔδωσε μίαν καλήν κάμεραν κοντά εἰς τόν
Δόν Κισσότη, ςολισμένη καί μέ ζωγραφίαις ὡσάν καί τοῦ Δόν Κισσότη,
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ὁ καϐαλλ2ρης ἐυθύς ἐζεγυμνώθη καί εὐγῆκεν ἕξω εἰς τήν σάλαν μέ τό νά
ἐφυσοῦσε δροσερός ἄνεμος, είς τήν ὁποίαν ηὗρε καί τόν Δόν Κισσότην καί
τόν ἐρώτησεν εἰς τί μέρος ἐπῆγαινεν, ὁ Δόν Κισσότης τοῦ ἀποκρίθη ἐγώ
σιν3ρε πηγαίνω ἐδώ σιμά εἰς ἕνα χωρίον εἰς τό ὁποῖον ἐγεννήθηκα, ἀμή ἡ
ἀφεντ1 σου ποῦ πηγαίνεις; ἐγώ σιν3ρε τοῦ// ἀποκρίθη ὁ καϐαλλ2ρης πη-
γαίνω εἰς τήν πατρίδαν μου τήν γρανάταν, καλή πατρίδα ἀποκρίθη ὁΔόν
Κισσότης, ἀμή εἰπές μέ παρακαλῶσε ἐμένα τό ὄνομά [σου] τό ὄνομά μου
εἶναι Δόν αλϐάρο ταφέ1263 ἀποκρίθη ὁ καϐαλλ2ρης, πρός τόν ὁποῖον εἶ-
πεν ὁ Δόν Κισσότης, ἐγώ λογιάζω χωρίς ἄλλο πῶς ἡ ἀφεντ1 σου νά εἶσαι
ἐκεῖνος ὁ Δόν ἀλϐάρο ταφέ ὁποῦ εἶναι τυπωμένος εἰς τό δεύτερον μέρος
τῆς ἱςορίας τοῦ Δόν Κισσότη τῆς μαντζίας νεωςί τυπωμένον ἀπό ἕναν τωρι-
νόν συγγραφέα· ἐγώ εἶμαι ἐκεῖνος ἀποκρίθη ὁ καϐαλλ2ρης, καί //ἐκεῖνος
ὁ Δόν Κισσότης ἦτον μεγαλώτατός μου φίλος, καί ἐγώ ἐςάθηκα ἐκεῖνος
ὁποῦ τόν εὔγαλε ἀπό

291v. τήν χώραν του, καί τόν ἐπαρακίνησα νά ἔλθῃ εἰς μίαν πανήγυρην ὁποῦ
ἐγίνουνταν εἰς τήν σαραγότζαν, εἰς τήν ὁποίαν καί ἐγώ καί τόν ἔκαμα με-
γάλαις χάριταις μαλίςτα τόν ἐγλύτωσε καί ἀπό τόν θάνατον διότι ἦτον
πολύ θρασύς καί ἀπόκοτος· εἰπές μου παρακαλῶσε σιν3ρε ὁμοιάζω ἐγώ
μέ ἐκεῖνον τόν Δόν Κισσότη ὁποῦ λέγεις ἡ ἀφεντ1 σου; εἶπεν ὁ Δόν Κισ-
σότης ὄχι βεϐαιώτατα ἀποκρίθη ὁ καϐαλλ2ρης μέ //κανέναν τρόπον, ἀμή
λέγουν πῶς νά εἶχε καί ἕναν ὁπλοφόρον, καί τόν ὀνόμαζαν σάντζιο πάν-
τζαν εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης, ναί εἶχεν ἀποκρίθη ὁ Δόν ἀλϐάρο, ὁ ὁποῖος
ἀγκαλά καί νά ἔλεγεν πῶς νά ἦτον πολλά νόςιμος καί χαριτωμένος, ὅμως
ἐγώ δέν ἐγνώρισα κᾀνένα ἀπό αὐτά ἀπάνω του, ἐγώ τό πιςεύω εἶπε τότε
ὁ σάντζιος, διότι τό νά λέγῃ τινάς χάριταις καί νοςιμάδες δέν εἶναι ἴδιον
κάθε ἀνθρώπου, καί αὐτός ὁ σάντζιος ὁποῦ λέγεις ἡ ἀφεντ1 σοῦ, θέλει
εἶναι κᾀνένας ἀχρεῖος καί οὐδετιποτένιος, ὅτι ὁ// ἀληθινός σάντζιος πάν-
τζας εἶμαι ἐγώ, ὅτι ἔχω τόσαις χάριταις ἐπάνω μου, καί ἄν δέν πιςεύῃς ἡ
ἀφεντ1 σου κάμετε τήν δοκιμήν, καί ἀκολουθήσετέ με ὡς κᾀνέναν χρό-
νον, καί θέλετε πῶς πεύζουν ἐπάνω μου τοιαῦταις, καί τόσαις χάριταις,
ὁποῦ δίχως νά ἠζεύρω ταῖς περισσότεραις φοραῖς ἐκεῖνο ὁποῦ λέγω κά-
μνω καί λέγουν ὅσοι καί ἄν μέ ἀκούουν, καί ὁ ἀληθινός Δόν Κισσότης τῆς
μαντζίας ὁ ὀνομαςός ὁ ἀνδρεῖος ὁ γνωςικός, ὁ ἐραςής, ὁ χαλαςτήν τῶν
ἀδίκων, ὁ παραπατέρας τῶν ὀρφανῶν, // ὁ διαφεντευτής τῶν χηρῶν, ὁ
φωνέας τῶν κοριτζίων, ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει διά κυρίαν τήν Δουλτζινέαν τοῦ
τοπόζου εἶναι αὐτός ὁ καϐαλλ2ρης ὁποῦ εἶναι ἐδώ παρόν, εἰς τόν ὁποῖον

1263Don Alvaro Tarfé.
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δουλεύω ἐγώ διά ὁπλοφόρος, καί ὅποιος ἄλλος Δόν Κισσότης καί σάντζιος
πάντζας καί ἄν εὑρίσκεται, εἶναι ψευδής καί ὀνειρευμένος, ἐγώ σέ πιςεύω
ἀποκρίθη ὁ Δόν αλϐάρο, διότι περισσότεραις χάριταις εἶπες ἡ ἀφεντ1 σου
εἰς τέσσερα πέντε λόγια ὁποῦ ἐσύντυχεις, παρά ὁποῦ πιςεύω νά ἐσύντυχεν
ὁ ἄλλος ὁ σάντζιος ἐπί ζωῆς του// καί ὁ καϐαλλ2ρης σου φαίνεται νά εἶ-
ναι ὁ ἀληθινά ὡς καθώς τόν λέγεις ἐγώ εἶμαι ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ἐκεῖνος ὁ ἴδιος ὁποῦ κηρύτζεται ἡ φήμη του, καί
ὄχι ἐκεῖνος ὁ κακοῤῤοίζικος ὁποῦ ἠθέλησε νά πάρῃ τό ὄνομά μου, καί νά
τιμά τοῦ λόγου του μέ τούς λογισμούς μου ὅθεν παρακαλῶ τήν ἀφεντ1
σου διά τό χρέος ὁποῦ ἔχεις ὤντας καϐαλλ2ρης νά εὐαρεςηθῆς νά κάμῃς
μίαν μαρτυρίαν ἔμπροσθεν τοῦ κριτοῦ αὐτῆς τῆς χώρας, πῶς ἡ ἀφεντ1
σου δέν μέ εἶδες ποτέ ἕως τῶρα, καί πῶς ἐγώ // δέν εἶμαι ὁ Δόν Κισσότης
ὁποῦ ἐτυπώθη εἰς τό β»ον βιϐλίον, μήτε αὐτός ὁ σάντζιος πάντζας ἐκεῖνον
ὁποῦ γνωρίζεις ἡ ἀφεντ1 σου. ἐγώ θέλω σέ δουλεύσει τήν ἀφεντ1 σου 292r.
μετά πάσας χαρᾶς ἀποκρίθη ὁ Δόν αλϐάρο, ἀγκαλά καί νά φέρῃ θαυμα-
σμόν τό ἀκούειν δύω Δόν Κισσότηδες, καί τζάντιδες ἕναν καί τόν αὐτόν
καιρόν, οἱ ὁποῖοι ὅσην ὁμοιότητα ἔχουν εἰς τά ὀνόματα, τόσην ἀνομοιό-
τητα ἔχουν εἰς τά ἔργα, καί τό ζαναϐεϐαιώνω πῶς αὐτούς ὁποῦ εἶδα ποτέ
μου δέν τούς εἶδα, βέϐαια ἡ ἀφεντ1 σου εἶπεν // ὁ σάντζιος θέλει νά εἶσαι
γοητευμένος, ὡσάν τήν σιν3ρα μου τήν Δουλτζινέα, καί ἄμποτες νά ἔδιδεν
ὁ θεός νά ἔςεκεν ἡ σωτηρία σου εἰς τό νά κτυπηθῶ τρεῖς χιλιάδες καί τό-
σαις καμιτζικιαῖς κτυπηθοῦμαι διά λόγου της, ὅτι ἐγώ ταῖς ἤθελα κτυπηθῇ
χωρίς κᾀμμίαν πληρωμήν · ἐγώ δέν καταλαμβάνω τί καμιτζικζικ5ῖς λέγεις
εἶπεν ὁ Δόν αλϐάρο, διότι ὁ σάντζιος τόν ἀποκρίθη πῶς ἦτον μεγάλη ἡ διή-
γησις, καί πῶς τοῦ ἤθελε διηγηθῆ τήν ὑπόθεσιν, ἄν κ῎τύχην ἤθελεν ὑπάγῃ
ἀπό μίαν ςράταν. //ἦλθεν ὡς τόσον ἡ ὥρα τοῦ γεῦματος, ὁ Δόν Κισσότης
ἐγευμάτησε μέ τόν Δόν ἀλϐάρο καί κατά τύχην ἐμβῆκεν εἰς ἐκεῖνο τό κο-
νάκι ὁ κριτής ἐκεῖνο ἐκεῖνου τοῦ τόπου μέ ἕναν γραμματικόν ἔμπροσθέν-
του, καί λέγωντας ὁ Δον Κισσότης τόν ἄλϐαρο νά εἰπῇ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶχαν
ὁμιλήσει, αὐτός μέ καλήν του καρδίαν ὁμολόγησεν ἔμπροσθεν εἰς τόν κρι-
τήν, πῶς αὐτός δέν ἤζευρε τόν Δόν Κισσότην τῆς μαντζίας ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ
παρόν καί πῶς δέν ἦτον ἐκεῖνος ὁποῦ ἦτον τυπωμένος εἰς μίαν ἱςορίαν ὀνο-
μαζομένην δεύτερον// μέρος τοῦΔόνΚισσότη τῆς μαντζίας, συντεθεῖσα πα-
ράτινος ἀϐελιανοῦ τορδεσιλιανοῦ · ὁ Κριτής ἐςάθη καί ἐςτοχάσθη ἐκεῖνο
ὁποῦ ἦτον τῆς δικαιοσύνης, καί ἔκαμε τήν διάλυσιν μέ ὅλαις ταῖς δύνα-
μεις ὁποῦ εἰς τοιαῦτες ὑποθέσεις ἔπρεπε νά γίνωνται, καί μέ αὐτό ἔμεινεν
κ῎πολλά χαρούμενος ὁ Δόν Κισσότης καί ὁ σάντζιος, ὥσάν νά ἦτον κᾀμμία
ἀναγκαῖα αὐτή ἡ διάλυσις, καί ὡσάν νά μήν ἠμποροῦσαν νά ζεχωριςοῦν
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ἀπό τά ἔργα τους οἱ Δόν Κισσότηδες, καί οἱ σάντζιοι · ἐσυνομίλησε διάφο-
ρες ὑπόθεσεις ὁ Δόν αλϐάρο //μέ τόν Δόν Κισσότην εἰς τάς ὁποίας ὁ μαν-
τζιακός ἔδειξε τάς φρονιμάδας του εἰς τρόπον ὁποῦ ἔκαμε τόν Δόν ἀλϐάρο
καί ἐγνώρισε τό σφάλμα εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκουνταν, ὁ ὁποῖος ἄρχησε νά
ὑποπτεύεται πῶς νά εἶναι γοητευμένος, ἐπειδή καί ἔϐλεπεν ὀφθαλμοφα-
νῶς δύω Δόν Κισσότηδες τόσον ἀνομοίως. ἐϐραδύασεν ἡ ἡμέρα, καί ἐκί-
νησαν ἀπό ἐκεῖνον τόν τόπον καί περιπατῶντας ὠς δύω ὥραις ἤλθαν εἰς
δύω ςράταις ἀπό ταῖς ὁποῖαις ἡ μία ἐπήγαινεν εἰς τό χωρίον τοῦ Δόν Κισ-
σότη, καί ἡ ἄλλη πρός τό μέρος ὁποῦ ἤθελε νά ὑπάγῃ// ὁ Δόν Αλϐάρο εἰς
αὐτό τό ὀλίγον διάςημα τοῦ καιροῦ, ὁ Δόν Κισσότης τοῦ ἐδιηγήθηκε τήν
συμφοράν ὁποῦ ἔπαθεν ὅταν ἐνικήθηκε, καί τήν γοη̈τείαν1264 καί ἐλευθε-
ρίαν τῆς Δουλτζινέας τά ὁποῖα ἀκούωντάςτα

292v. ὁ Δόν ἀλϐάρο, καί ἀποχαιρετῶντας τόν Δόν Κισσότην καί τόν σάντζιον
καί ἐπῆγαν εἰς τήν ςράταν του ὁμοίως αὐτοί εἰς τήν ἐδικήν τους καί ἔμει-
ναν ἐκείνην τήν νύκτα ἀνάμεσα εἰς κάποια δένδρα εἰς τά ὁποῖα ἐτελεί-
ωσεν ὁ σάντζιος τόν ἀριθμόν τῶν ζυλ8ν, ἀγκαλά καί εἰς ταῖς φλοῦδαις
τῶν δένδρων, καί ὄχι εἰς τήν ῤάχην του· ὁ ἀπατημένος Δόν Κισσότης δέν
ἐλάνθασεν οὔτε μίαν εἰς τόν λογαριασμόν, καί εὗρε πῶς μέ //ἐκεῖναις ὁποῦ
εἶχε κτυπηθῇ τήν ἐπερασμέμην νῦκταν, ἔγιναν τρεῖς χιλιάδαις, καί εἰκο-
σιέννέα, ἐφάνη πῶς ὁ ἥλιος νά ἀνέτειλεν πλέον ταχυνότερα διά νά ἰδῇ τήν
θυσίαν, μέ τό φῶς τοῦ ὁποίου ἀκολούθησαν τήν ςράταν τους ὁμιλῶντας
ἀναμεταξύ τους διά τήν ἀπάτην τοῦ Δον ἀλϐάρου, πῶς ςάθη πολλά κα-
λόν πῶς ἐπῆρε τήν βεϐαίωσιν του ἔμπροσθεν εἰς τόν κριτήν.ἐπεριπάτησαν
ὅλην τήν ἡμέραν καί ὅλην τήν νύκταν, καί δέν τούς ἐσυνέϐη κᾀνένα ἀζιό-
λογον πρᾶγμα, πάρεξ ὁ σάντζιος ἐ//τελείωσε τόν ἀριθμόν τῶν ζυλιῶν, διά
τό ὁποῖον ἐχάρη ὁ Δόν Κισσότης κ῎πολλά, καί ἐκαρτεροῦσε νά ζυμερώσῃ
ἡ ἡμέρα διά νά ἰδῇ ἄν ἤθελεν ἀπαντήσῃ τήν Δουλτζινέαν του εἰς τήν προτέ-
ραν τῆς ςάσιν, καί ὅσαις γυναῖκες ἀπαντοῦσεν ἐπῆγαινε καί ταῖς ἐκοίταζε
γυρεύωντας νά εὗρῃ τήν τοποζηγκα κρατῶντας διά πρᾶγμα κ῎ πολλά ἀδύ-
νατον νάψευσθῇ ὁ μερλίνος εἰς ταῖς ὑποσχέσεις του. μέ αὐτούς τους συλλο-
γισμούς καί ἐπιθυμίαις ἀνήϐηκαν ἑπάνω εἰς ἕνου βουνάκι, ἀπό τό ὁποῖον
ἐφαίνουνταν τό χω//ρίον τους καί βλέπωντάς το ὁ σάντζιος ἐγονάτισε καί
εἶπεν ἄνοιξε τά ὀμμάτιά σου ποθετή μου πατρίδα καί ἰδές ὁποῦ γυρίζει εἰς
τοῦ λόγου σου ὁ ὑιός σου ὁ σάντζιος πάντζας, καί ἄν δέν εἶναι μέ πολλά
πλοῦτη, κᾀν μέ πολλαῖς ξυλιαῖς. ἄνοιξε ταῖς ἀγκάλαις σου παρομοίως καί
δέζαι τόν ὑιόν σου τόν Δόν Κισσότην ὅτι ἄν καί νά ἔρχεται νικημένος ἀπό

1264γοη̈τεία / γοητεία
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ἀλλουνοῦ χαῖρι, ὅμως εἶναι νικητής τοῦ ἑαυτοῦ του, ὁποῦ ὡς καθώς αὐτός
μέ εἶπεν εἶναι ἡ μεγαλητέρα νίκη. σῶπα σάντζιε εἶπεν ὁ Δόν Κισσότης καί
ἄς ὑπάγωμεν νά ἔμπωμεν //εἰς τό χωρίον μας, εἰς τό ὁποῖον θέλομεν ζα-
ναςοχασθῇ, καί θελομεν κάμη ἐτοιμασίαν διά τήν βοσκικήν ζωήν. μέ αὐτό
ἐκατέϐηκαν ἀπό τό βουνόν καί ἐμβῆκαν εἰς τό χωρίον τους….

Κεφάλαιον οϝ:ον 293r.

Ὁποῦ διηγεῖται τούς οἰωνισμούς ὁποῦ ἔλαϐεν ὁ Δόν
Κισσότης ὅταν ἐμβῆκεν εἰς τό χωρίον του καί ἄλλα
συμβεϐηκότα ὁποῦ ςολίζουν αὐτήν τήν ἱςορίαν

Ὅταν ἐμπῆκεν ὁ Δόν Κισσότης μέσα εἰς τό χωρίον του ὡς καθώς λέγει
ὁ σίδ ἀχμέτ, εἶδεν εἰς τό φόρον τοῦ χωρίου δύω παιδεῖα ὁποῦ ἐμάχωναν,
καί τό ἕνα εἶπε πρός τό ἄλλο ματαίως κοπιάζεις, καί δέν θέλεις τήν ἰδῆ,
ἄν ἤθελες ζήσῃ χίλια χρόνια. ὁ Δόν Κισσότης ἀκούωντας αὐτό εἶπε πρός
τόν σάντζιον, ἀκούεις τί λέγει αὐτό τό παιδί, πῶς δέν θέλεις τήν ἰδῆ εἰς
ὅλην σοῦ τήν ζωῆν καί ἀπό αὐ//τό τί εὐγαίνει, ἀποκρίθει ὁ σάντζιος, τί
εὐγαίνει λέγει ὁ ΔόνΚισσότης; δέν καταλαμβάνεις ἐσύ πῶς ἐκεῖνος ὁ λόγος
πηγαίνει εἰς τόν σκοπόν μου, ὁποῦ δηλοῖ πῶς ἐγώ δέν θέλω ἰδῇ πλέον τήν
Δουλτζινέαν. ὁ σάντζιος ἤθελε νά τόν ἀποκριθῇ ἀμή δέν ἠμπόρεσε μέ τό
νά ἐσυγχύσθῃ ὁ νοῦς του εἰς τό νά βλέπῃ πῶς ἀπό ἐκεῖνον τόν κάμπον
εἴρχουνταν φεύγωντας ἕνας λαγωός ὁποῦ τοῦ ἐδίωχναν πολλά λαγωνικά,
καί κυνηγοί, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν φόϐον του ἐπῆγε καί ἐχῶθη ἀνάμεσα //εἰς τά
ποδάρια τοῦ γομαρίου, ὁ σάντζιος τόν ἐπίασε ζωντανόν, καί τόν ἐπῆγεν εἰς
τόν Δόν Κισσότην, ὁ ὁποῖος ἔςτεκε λέγωντας, κακόν σημεῖον, ἕνας λαγώς
φεύγει οἱ κυνηγοί τόν διώκουν, ἡ δουλτζινέα δέν φαίνεται, ἡ ἀφεντ1 σου
εἶσαι πολλά παράξενος ἄνο̅ς εἶπεν ὁ σάντζιος, ἄς ὑποθέσωμεν πῶς αὐτός
ὁ λαγώς εἶναι ἡ Δουλτζινέα, καί αὐτοί οἱ κυνηγοί νά εἶναι ᾑ γοητευταί
ὁποῦ τήν ἐμετασχημάτισαν εἰς χωρ1τησσαν, αὐτήν ἐγώ τήν π1νω καί
τήν δίδω εἰς τό χέρι τῆς ἀφεντ1 σου καί τήν// κρατεῖς ἀνάμεσα εἰς ταῖς
ἀγκάλαις σου, καί τήν χαιδεύεις, καί διά τί λέγεις πῶς εἶναι κακόν σημεῖον.
τά δύω παιδία ὁποῦ ἐμάλωναν ἐπῆγαν νά ἰδοῦν τόν λαγών, καί ἐρώτησεν ὁ
σάντζιος ἕνα ἀπό ἐκεῖνα τά παιδία, αὐτό τοῦ ἀποκρίθη πῶς εἶχε πάρῃ ἀπό
τό ἄλλο παιδί ἕνα κλουϐί, τό ὁποῖον εἶχε κατά νοῦν νά μήν τοῦ τό δώσῃ
ποτέ. ὁ σάντζιος εὔγαλε ἀπό τήν τζέπιν του δύω τιμίνια καί τά ἔδωσεν εἰς
τό παιδί, καί ἐπῆρε τό κλουϐί, καί δίδωντάς τό εἰς τόν Δόν Κισσότην εἶπεν,
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νά σιν3ρε ὁποῦ ἐχάλασαν
293v. αὐτοί οἱ ὀιωνισμοί, οἱ ὁποῖοι τόσον ἔχουν νά κάμουν μέ τά ἐδικά μας συμβε-

βηκότα, ὅσον μέ τά σύμφορα τοῦ ἀπερασμένου χρόνου, καί μοῦ φαίνεται
πῶς νά ἄκουσα τόν παπᾶ μας ὁποῦ ἔλεγε πῶς δέν εἶναι ἴδιον φρονίμων,
καί χριςιανῶν ἀνθρώπων, τό νά ἀποϐλέπουν εἰς τοιαῦτα παραμικρά πράγ-
ματα, μάλιςα καί ἡ ἀφεντ1 σου μέ τό ἔλεγες ταῖς ἐπερασμέναις, καί δέν
πρέπει νά ἀργοποροῦμεν πλέον εἰς// αὐτό, ἀλλά ἄς περάσωμεν ἐμπροςά,
καί ἄς ἔμπομεν εἰς τό χορίον μας. ἔφθασαν οἱ κυνηγοί ἐγύρευσαν τό λα-
γῶν τους, ὁ Δόν Κισσότης τούς τόν ἔδωσε, καί ἐπῆγε παρεμπρός εἰς τήν
ὥραν ὁποῦ ἔμφαινεν εἰς τό [κλουϐιον1265] χωρίον, ηὗραν εἰς ἕνα λιϐαδάκι
τόν παπᾶν καί τόν δοκτόρ καῥάσκον, καί ἡ νοςιμάδα ἦτον ὁποῦ ὁ σάν-
τζιο πάντζας ἐπάνω εἰς τό γομάρι, καί ἐπάνω εἰς τό σακκί μέ τά ἅρματα,
καί μέ ἐκείνην τήν χλαμίδαν ὁποῦ ἦτον ζωγραφισμένη μέ ταῖς φλῶγαις τῆς
φωτεῖας, //ὁποῦ τήν ἔλαϐεν εἰς τό καςέλι τοῦ Δουκός ὅταν ἀνέςησε τήν
ἀλτεσιδῶραν, ἐφέρεσεν εἰς τό κεφάλι του καί τήν μίτραν, καί τοῦ τήν ἔδε-
σεν ὡς καθώς ἠμπόρεσε διά νά μήν πέσῃ, καί ἦτον ὁ πλέον παράξενος
ςολισμός ὁποῦ νά ἐφάνη ποτέ εἰς τόν Κόσμον ἐπάνω εἰς [το] γομάρι. τούς
ἐγνώρισαν καί τούς δύω πολλά καλά ὁ παπᾶς καί ὁ Δοκτόρ καῤῥάσκος,
καί ἔτρεξαν νά τούς προυπαντήσουν · ὁ Δόν Κισσότης ἐξεκαϐαλλίκευσε
καί τούς ἀγκαλλ1σθη ἀμή τά μικρά παιδία ἐςοχάσθηκαν ἀπό μακρυά τήν
μήτραν τοῦ γομαρίου, καί ἔτρεξαν νά τήν ἰ//δοῦν λέγωντας ἀναμεταξύ
τους ἐλάτε παιδία νά ἰδῆτε το ϝομάρι τοῦ σάντζιου πάντζα· περιτριγυρί-
ζωντάς τούς λοιπόν πολύ πλῆθος μικρῶν παιδίων, καί συντροφ1ζωντάς
τους ὁ παπᾶς καί ὁ Δοκτορ ἐμπῆκαν μέσα εἰς τήν χόραν, καί ἐπῆγαν εἰς
τό σπῆτι τοῦ Δόν Κισσότη, καί ηὗραν εἰς τήν πόρταν τήν ἀνεψιάν του, καί
τήν δουλευτριάν του αἱ ὁποῖαν εἶχαν λάϐη τήν εἴδησιν, ὁμοίως καί ἡ τερέζα
πάντζα ἡ ϝυναῖκα τοῦ σάντζιου, ἡ ὁποῖα μά τά μαλ1 της ἄπλεκτα καί μι-
σοζεγυμνομένη ἔτρεξε νά ἰδῇ τόν ἄνδραν της κρατῶντας ἀπό τό χέρι καί
τήν θυ//γατέραν της τήν σαντζιέτα, ἀμή βλέπωντας πῶς αὐτός δέν ἦτον ὡς
καθώς ἐθαῤῥοῦσεν αὐτή διά γγοϐερνατόρον τόν εἶπεν τί εἶναι αὐτό ἄνδρα
μου; διατί ἔρχεσαι τοιοῦτης λογῆς πεζός; ποῦ εἶναι τό ϝγοϐέρνον καί ποῦ εἶ-
ναι τά πλούτη σου; σιώπα τερέζα ἀποκρίθη ὁ σάντζιος ὅτι πολλαῖς φοραῖς
ἐκεῖ ὁποῦ ἄνο̅ς θαῤῥεῖ νά γίνῃ ἕνα πρᾶγμα γίνεται ἄλλο, καί ἄς ὑπάγωμεν
εἰς τό σπῆτι διότι θέλω σέ εἰπῇ πράγματα //ὁποῦ νά θαυμάσῃς, ἀμή τίποτα
ἄσπρα ἤφερες, τόν ἐρωτᾶ ἡ τερέζα ὁποῦ εἶναι τό ἀναγκαιῶτερον, ἤφερα
τῆς ἀποκρίθη ὁ σάντζιος καί τά ἔχω κερδαιμένα μέ τήν πονηρίαν μου χω-

1265Error.
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ρίς νά ἀδικήσω τινάν, ἄσπρα μόνον ἄνδρα μου εἰπε ἡ τερέζα, καί ἄς εἶναι
κερδαιμένα, ὅτι λογῆς και ἄν εἶναι
ἡ σαντζιέτα ἀγκάλ5σε τόν πατέρα του, καί τόν ἐρώτησεν ἄν τῆς ἔφερε 294r.
τίποτα, ὅτι τόν ἐκαρτεροῦσεν ὥσάν τήν βροχήν τοῦ μαΐου, καί π1νωντάς
τόν μέ τό ἕνα χέρι ἀπό τό καπίςτρο τοῦ γομαρίου, καί μέ τό ἄλλο ἀπό
τό ζωνάρι, ὁμοίως καί ἡ ϝυναῖκα του πέρνωντάς τον ἀπό τό χέρι ἐπῆγαν
εἰς τό σπῆτι τους ἀφίνωντας τόν Δόν Κισσότη εἰς τόν ἐδικόν του σπῆτι,
ἔχωντας διά συνοδίαν τήν ἀνεψιάν του καί τήν δουλεύτριάν του τόν// πα-
πᾶν καί τόν Δοκτόρον. ὁ Δόν Κισσότης ἐκείνην τήν ἴδιαν ὥραν ἐδιηγήθη
τήν νίκην ὁποῦ ἔλαϐεν καί τό χρέος ὁποῦ εἶχε νά μήν εὔγῃ ἕναν χρόνον
ἕξω ἀπό τό χωρίον, καί πῶς εἶχε κ῎νοῦν νά τό φυλαζῃ αὐτό ὡς πλανώ-
μενος καϐαλλ2ρης, καί πῶς εἶχε συλλογισθῆ ἐκεῖνον τόν χρόνον νά γίνῃ
βοσκός, καί νά περιπατῇ εἰς τήν μοναζίαν τῶν κάμπων, γυμναζόμενος εἰς
τήν βοσκικήν καί ἐνάρετον ἄσκησιν καί τούς ἐπαρακαλοῦσεν ἄν δέν εἶχαν
πολλαῖς ὑπηρεσίαις νά θελήσουν νά θελήσουν να γίνουν συντρόφοί του,
ὅτι// αὐτός ἤθελε νά ἀγοράσῃ πρόϐατα ἀρκετά, καί τούς εἶπε πῶς τό κα-
λιώτερον αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἦτον καμωμένον διότι αὐτός εἶχε βάλλει τά
ἀνόματα ὁποῦ τούς ἔπρεπεν πολλά εὔμορφα. ὁ παπᾶς εἶπε νά τά εἰπῇ, ὁ
Δόν Κισσότης εἶπε πῶς θέλει ὀνομασθῆ ὁ βοσκός Κισοτίτζος, καί ὁ δοτό-
ρος βοσκός Καρασκόνε πιεϐάμπρω. ἐθαύμασαν διά τήν νέαν τρέλλην τοῦ
Δόν Κισσότη, καί διά νά μήν ἀφίσῃ ἄλλην μίαν φοράν τήν πατρίδα του,
καί νά ὑπάγῃ εἰς ταῖς καϐαλλ6ρίαις του, ἐλπίζωντας πῶς //εἰς ἐκεῖνον τόν
χρόνον ἤθελεν ἰατρευθῇ· ἔκλινεν εἰς τήν γνώμην του καί τοῦ ὑποσχέθηκαν
νά τοῦ γίνουν συντρόφοι, ὁ καῤῥάσκος εἶπεν τόσον καλλιότερα σιν3ρε
ὁποῦ ἐγώ ὡς καθώς τό ἠζεύρουν ὅλοι, εἶμαι ἐξαίρετος ποιητής καί θέλω
συνθέσει κάθε ὀλίγον ςίχους βοσκικούς, καί πολεμικούς διά νά ἐγλεντίζω-
μεν εἰς ἐκείναις ταῖς ἐρημίαις ὁποῦ ἠθέλομεν περιπατήσῃ · τό ἀναγκαιώτε-
ρον εἶναι νά διαλλέζῃ ὁ κάθε ἕνας τό ὅνομα τῆς βοσκοποῦλες, ὁποῦ ἔχει
κ῎νοῦν νά λατρεύει εἰς τούς ςίχους τοῦ, καί εἰς ὅσα δένδρα εὑρίσκομεν νά
//γράφωμεν τά ὀνόματά τους, ὡς καθώς εἶναι συνήθεια τῶν ἐρασμένων βο-
σκών · ὅσον μέν διά λόγου μου ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης δέν θέλω κάμη
κόπον εἰς τό νά εὗρω, ἐπειδή καί ἔχω τῆς ἀσυγκρίτου μου Δουλτζινέας τοῦ
τοπόζου, ὁποῦ εἶναι ἡ δόξα τῆς μαντζίας, ἡ ςολή αὐτῶν τῶν λιϐαδίων, ὁ
ςήλος τῶν τῆς εὐμορφίας, ἡ ἐντέλεια τῶν χαρίτων, καί τέλος πάντων ἕνα
ὑποκείμενον εἰς τό ὁποῖον ἠμπορεῖ νά ἀποδοθῇ κάθε ἐγκώμιον, αὐτό εἶ-
ναι ἀληθινόν ἀποκρίθη ὁ καῤῥάσκος, καί ἡμεῖς ἄν δέν εὗρωμεν τίποτα
ἄλλα ὀνόματα, θέλομεν πάρῃ ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τούς τύ-
πους, δῆλονότι φιλίδα, ἀμαρίλι, //διάνα, φλορίδα, γαλατία καί βελισάρδα,
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ὅτι ἐπειδή καί αὐταῖς ταῖς πολλαῖς, εἰς τούς φόρους, δέν εἶναι
294v. μεγάλον πρᾶγμα νά ἀγοράσωμεν ἀπό μίαν, καί ἄν κατά τύχην ἡ βοσκο-

ποῦλα μου ὀνομάζεται ἄννα, ἐγώ θέλω τό μεταϐάλλῃ καί θέλω τό κάμη νε-
νάρδα, καί ἄν εἶναι φρανιζέσκα, θέλω τήν ὀνομάζει φραντζένια, ὅτι αὐτά
ταιργ1ζουν. ὁ Δόν Κισσότης ἄρχησε νά γελᾷ διά αὐτά τά ὀνόματα, ὁ πα-
πᾶς ἐπαίνεσε κ῎πολλά τήν τιμημένην τοῦ ἀπόφασιν, καί τοῦ ὑποσχέθη νά
τόν συντροφεύσῃ ἐκ δευτέρου, ὅταν δέν ἤθε//λαν τόν ἐμποδίσῃ τά ἀναγ-
καῖα χρέη ὁποῦ εἶχεν. μέ αὐτό ἀποχαιρετήθηκαν καί εὐγῆκαν ἕξω καί ἠθέ-
λησεν ἡ τύχη ὅτι ἡ ἀνεψιά του καί ἡ δουλεύτρια του ἄκουσαν τήν ὁμιλίαν
ἄκουσαν τήν ὁμιλίαν, καί εὐθύς ὁποῦ αὐτοί ἔκαμαν οἱ τρεῖς τους, καί εὐ-
θύς ὁποῦ αὐτοί ἐδιάϐηκαν ἐμπῆκαν καί οἱ δύω τούς μέσα εἰς τόν Δόν Κισ-
σότην εἰς τόν ὁποῖον εἶπε ἡ ἀνεψιά του, τί πρᾶγμα εἶναι αὐτό ἀρχων θείε
τῶρα ὁποῦ ἐλπίζαμεν καί ἡμεῖς τῶρα ὁποῦ ἐγύρισες εἰς τό σπῆτι σου νά
ζήσωμεν μίαν ὀρινικήν ζωήν, καί τιμημένη, θέλεις νά ἐμποδί//σῃς εἰς νέους
λαϐυρίνθους, καί νά ἐγἴνῃς βοσκός, καί ἠμπορεῖς ἡ ἀφεντ1 σου λέγει ἡ
Δουλεύτρια νά ὑποφέρῃς εἰς τόν κάμπον τήν μεγάλην ζέςτην τοῦ καλοκαι-
ρίου καί νά ἀκούῃς ταῖς φωναῖς τῶν λύκων, ὄχι βεϐαιώτατα, δέν ἠμπορεῖς,
ὅτι αὐτά εἶναι ἄσκησις ἀνθρωπων χοντροειδέςατων ὁποῦ εἶναι μαθημένοι,
καί ἀναθρεμμένοι σχεδόν ἀπό μικρά παιδία μέσα εἰς τά πρόϐατα · ἄκουσε
σιν3ρε καί π1σε τήν συμβουλήν μου, ὅτι εἶμαι πενῆντα χρονῶν ϝυναῖκα,
κάθησε εἰς τό σπῆτι σου, καί //κοίταξε τά πραγματάκ5 σου, καί ἐζομολο-
γοῦ συχνά, βοήθη τούς πτωχούς, καί ἄν πάθῃς κᾀνένα κακόν εἶπέ πῶς
εἶμαι ἐγώ κακ1 γυναῖκα. σιωπάτε θυγατέρες μου ταῖς ἀποκρίθη ὁ Δόν
Κισσότης ὅτι ἐγώ ἠζεύρω πολλά καλά ἐκεῖνο ὁποῦ μέ πρέπει, πηγαίνετε
με τό κρεϐϐάτι ὅτι μέ φαίνεται νά μήν εὑρίσκωμαι καλά καί νά κρατῆτε
διά πρᾶγμα βέϐαιον ἠ πλανώμενος καϐαλλ2ρης ἄν εἶμαι, ἠ πλανώμενος
βοσκός δέν θέλω λείψει νά σᾶς βοηθήσω ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ ἔχετε χρεῖαν· ἡ
//Δουλεύτρια καί ἡ ἀνεψιά του τόν ἐπῆγαν εἰς τό κρεϐϐάτι, καί τόν ἔδωσαν
καί ἔφαγε, καί τόν ἐπεριποιήθηκαν, ὅσον ἦτον τῆς δυνάμεώς τους…1266

1266Final de la página 294 verso y del capítulo ὄγ, y comienzo del último capítulo de la obra.
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Κεφάλαιον οδ:ον

Ὅποῦ διηγεῖται μέ τί τρόπον ἀῤῥώςησεν ὁ Δόν Κισσότης
καί τήν διαθήκην ὁποῦ ἔκαμεν, ὁμοῦ καί τόν θάνατόν τοῦ

Ἐπειδή καί τά ἀνθρώπινα πράγματα δέν εἶναι ἀιώνια, ἀλλά γυρίζουν πάν-
τοτε εἰς τήν κλίσιν τῶν ἀρχώντους· ἕως ὁποῦ φθάνουν εἰς τό ἔσχατον
τέλος, μάλιςα αἱ ζωαί τῶν ἀνώ̅ν, καί μήν ἔχωντας ἡ ζωή τοῦ Δόν Κισσότη 295r.
κανένα ζεχωριςόν προτέρημα ἀπό τόν οὐρανόν διά νά κρατήσῃ τό τρέζι-
μόντης ἔφθασε τό τέλος της καί ἡ ἔσχατη ὥρα, ὅταν αὐτός μήτε τό ἐσυλ-
λογοῦνταν, διότι ἀπό τήν μελαγχολίαν ὁποῦ εἶχε βλέπωντας τοῦ λόγου
του νικημένον, ἅφ’νά ἦτον ἀπό θεοῦ διωρισμένην τόν ἦλθε μία τό ἐκράτη-
σεν ἕζη ἡμέραις εἰς τό κρεϐϐάτι, εἰς ταῖς ὁποῖαις πολλαῖς φοραῖς ὁ παπᾶς
καί ὁ Δοτόρ// ὅμοῦ καί ὁ παρπέρης τόν ἐσυχνογειτώνευεν, καί ὁ σάντζιος
δέν ἔλειπε ποτέ ἀπό τό προσκέφαλόν του· αὐτός ἔπασχεν μέ κάθε τρόπον
νά τόν κάμουν νά χαρῇ, καί τόν ἔλεγεν ὁ Δοτόρ νά κάμῃ καλήν καρδ1ν
καί νά συκωθῆ, διά νά κάμουν ἀρχήν εἰς τήν βοσκικήν τους ἄσκησιν, διά
τήν ὁποίαν εἶχεν ἀγοράσῃ δύω ἀνδρεῖα σκυλία διά νά φυλάτζουν τό κο-
πάδι τό ἕνα ὀνομαζόμενον παρτζίνο καί τό ἄλλο ποτρόνε, μέ ὅλα τοῦτα
ὁ Δόν Κισσότης δέν ἐσμίκρινε τελείως τήν μελαγχολίαν //του, ἔκραξαν οἱ
φίλοι του ἕναν ἰατρόν, καί ἐκοίταζε τόν σφιγμόν του, καί δέν τόν ἄρεσε,
καί εἶπε πῶς μέ κάθε τρόπον πρέπει νά ἐπιμεληθῇ περισσότερον διά τήν
ὑγεῖαν τῆς ψυχής, ὁ τι ἡ τοῦ σώματος ἦτον κινδυνῶδης, ὁ Δόν Κισσότης
ἀκούωντάς τό τό ἐσιώπησεν, ἀμή ἡ ἀνεψιά του καί ἡ Δουλεύτρια, καί ὁ
σάντζιος ἄρχησαν νά κλαίουν τόσον θλιϐερά, ὡσάν νά τόν ἔϐλεπαν ἀπο-
θαμένον ἔμπροσθέν τους, ἡ γνῶμη τοῦ ἰατροῦ ἦτον πῶς ἀπό τήν πίκραν
του καί μελαγχολίαν του ἐῤῥώςισεν, ὁ Δόν Κισσότης, //ἐπαρακάλεσε νά
τόν ἀφήσουν μοναχόν νά κοιμηθῇ, καί τόν ἄφησαν καί ἐκοιμήθη ὡς ἑξη
ὥραις τόσον ὁποῦ ἐθαῤῥοῦσαν πῶς δέν θέλει συκωθῆ · τέλος πάντων ξυ-
πνῶντας ἐφώναζε καί εἶπεν, δόξα τῷ παντοδυνάμῳ θεῷ ὁποῦ μέ ἔκαμε
τόσην καλοσύνην καί ἦλθα εἰς τόν ἐαυτῶ μου· κοντολογῆς ἡ εὐσπλαγχνία
του δέν ἔχει ὄρια μήτε τήν σμικρίνουν μήτε τήν ἐμποδίζουν αἱ ἁμαρτίαι
τῶν ἀνθρώ//πων, ἡ ἀνεψιά του ἀκούωντας αὐτά τόν ἐρώτησε τί λέγεις ἡ
ἀφεντ1 σου σιν3ρε, εἶναι τίποτα νέον, τί ἔχετε τί ἐλησμοσύνη εἶναι αὐτή;
καί τί ἁμαρτίαις ἀνθρώπων, τό ἔλεος ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης, ἀνεψιά
μου εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ἔδειξεν ὁ ἄγιος θεός εἰς τοῦ λόγου μου ἐτοῦτον τόν
καιρόν, τό ὁποῖον καθώς εἶπα δέν ἐμποδίζεται ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἐμένα
μέ ἦλθεν ἡ γνῶσις μου τελεῖα, καί ἔφυγε τό σκότος //τῆς ἀμαθίας, εἰς τήν
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ὁποίαν μέ ἔϐαλεν ἡ κακή καί συχνή ἀνάγνωσίς μου τῶν ἀσυςάτων βιϐλίων
τῆς καϐαλλ6ρίας, τώρα γνωρίζω τά σφάλματα, καί δέν πικραίνομαι ἄλλο
παρά πῶς ἐκατάλαϐα παράκαιρα, καί δέν ἔχω καιρόν νά κάμω κᾀμμίαν
ἀντιμισθίαν, διαϐάζωντας ἄλλα ὁποῦ νά εἶναι εἰς φῶς τῆς ψυχῆς. ἐγώ κα-
ταλαμβάνω τοῦ λόγου μου ἀνεψιά μου, ἐκόντεψεν ἡ ὥρα τοῦ θα

295v. νάτου, καί ἀγαποῦσα νά κάμω τρόπον ὁποῦ νά γνωρίζῃ ὁ κόσμος πῶς ἡ
ζωή μου δέν ἐςάθη τόσον κακή ὁποῦ νά ἀφήσω παράνομα διά τρελλόν,
ὅτι ἀγκαλά καί νά ἐςάθηκα τοιοῦτος μέ ὅλον τοῦτο δέν ἤθελα βεϐαιώσω
αὐτήν τήν ἀλήθειαν, καί εἰς τόν θάνατόν μου, καί ἐκεῖ ὁποῦ ἐσυντύχαινεν
αὐτή τήν ἀλήθειαν ἐμπῆκεν μέσα ὁ παπᾶς, ὁ Δοτόρος καί ὁ μαςτρονικολός,
καί εὐθύς ὁποῦ τούς εἶδεν ὁ ΔόνΚισσότης τούς// εἶπεν, δέν εἶμαι πλέον ἐγώ
ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας, ἀλλά ἀλόνσος κϐισιάνος, ὁποῦ διά τά καλά
μου ἤθη ὀνομάσθηκα ἀγαθός, ἐγώ τώρα εἶμαι ὁ μεγαλώτατος ἐχθρός τοῦ
ἄμαδις τῆς φράντζας καί ὅλης τοῦ τῆς γεννεάς, τώρα ἐμίσησα ὅλαις ταῖς
ἱςορίαις τῆς πλανωμένης καϐαλλ6ρίας, τῶρα γνωρίζω τήν τρέλλαν μου,
καί τόν κίνδυνον εἰς τό ὁποῖον μέ ἔϐαλαν μέ τό νά ταῖς ἐδιάϐασα, ὅταν τόν
ἄκουσαν ἐκεῖνοι νά λέγῃ τοιαῦτα λόγια, ἐπίστευσαν πῶς νά τοῦ ἦλθε κᾀμ-
μία ἄλλη τρέλλα, καί ὁ //καῤῤάσκος τοῦ εἶπεν, τώρα σιν3ρε Δόν Κισσότη
ὅποῦ ἔχομεν νέα μαντάτα πῶς ἡ σιν3ρα Δουλτζινέα ἐλευθερῶθη ἀπό τήν
γοητείαν, ἡ ἀφεντ1 σου συντυχαινεις αὐτά τά λόγια; καί τῶρα ὁποῦ ἐκον-
τεύσαμεν νά γίνωμεν βοσκοί καί νά περνοῦμεν ζωήν βασιλικήν ἡ ἀφεντ1
σου γυρεύθη νά γίνῃς ἐρημίτης; σιῶπα, σιώπα σιν3ρε καί γύρισε εἰς τόν
ἑαυτόν σου, καί ἄφησε αὐτούς τούς συλλογισμούς· ἐκεῖνοι οἱ συλλογισμοί
ἀποκρίθη ὁ Δόν Κισσότης ὁποῦ ἕως τώρα ἐςάθηκαν εἰς βλά//βην μου, ὁ
θάνατος μέ βοήθειαν θεοῦ θέλω τούς μεταϐάλλει εἰς καλοσύνην μου. ἐγώ
σιν3ροι γρυκώντας πῶς ἔφθασεν ἡ ὥρα τοῦ θανάτου, ἀφήσετε αὐτά τά
περιγέλοια, καί φέρετέ με ἕναν πνευματικόν νά ἐζομολογηθῶ, καί ἕναν
γραμματικόν νά κάμω τήν διαθήκην μου ὅτι εἰς τοιαῦτα συμβεϐηκότα ὁ
ἄνο̅ς δέν πρέπει νά περιπαίζῃ μέ τήν ψυχήν, καί ἔν ὅσῳ νά συνομολογηθῶ
εἰς τόν Δέσποτα, σύρετε ἡ ἀφεντ1 σας, καί εὕρῆτε με ἕναν ϝραμματικόν,
ἄρχησαν// νά κοιτάζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον τους, καί ἐθαύμαζαν ἀκούωντας
τά λόγια τοῦ Δόν Κισσότη καί ἀγκαλά ἀμφίϐαλαν, μέ ὅλον τοῦτο ἐπίςευσε
πῶς ἤθελε νά ἀποθάνῃ, βλέπωντας πῶς τόσον ὀγλίγωρα ἔγινε φρόνιμος
ἀπό τρελλός· ὁ παπᾶς εὔγαλεν ὅλους τούς ἀνθρώπους ἕξω καί τόν ἐξομο-
λόγησεν.ὁ Δοτόρ καῤῥάσκος μετ’ ὀλίγην ὥραν ἐγύρισε μέ ἕναν ϝραμματι-
κόν ὅμοῦ καί μέ τόν σάντζιον, ὁ ὁποῖος μαθαίνωντας ἀπό τόν καῤῥάσκον
εἰς τί τέλει εὑρίσκουνταν ὁ// καϐαλλ2ριδης, ἄρχησε καί νά κλαίῃ καί νά
χύνῃ δάκρυα.ἐτελείωσεν ἡ ἐζομολόγησις καί ὁ παπᾶς ἐϐγῆκεν ἔξω λέγων-
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τας, βεϐαιώτατα ὁ φίλος μου ἀποθαίνει καί ἦλθεν εἰς τήν τελείαν του γνῶ-
σιν, καί ἠμ
ποροῦμεν νά ἔμπωμεν διά νά κάμῃ τήν διαθήκην του. ἐμπῆκεν ὁ ϝγραμμα- 296r.
τικός μέσα ὁμοῦ μέ τούς ἄλλους, καί ἀφ’οὗ ἔκαμε τήν ἀρχήν τῆς διαθήκης,
ἄρχησεν ὁ Δόν Κισσότης καί εἶπεν, μερικά ἄσπρα ὁποῦ εἶναι εἰς τόν σάν-
τζιον (ὁποῦ εἰς τήν τρέλλαν μου τόν εἶχα διά ὁπλοφόρον μου) με τό νά
ἐςάθηκαν ἀναμεταξύ μας κάποιαις διαφοραῖς θέλω νά μήν τά πειράζουν
τελείως, μήτε νά //τοῦ γυρεύσουν λογαριασμόν, καί ἄν περισεύσουν ἀπό
τά ὅσα τόν χρωςῶ νά μείνουν ἐδικά του, διότι ὡς καθώς ὅταν ἤμουν τρελ-
λός ἠμπόρεσα καί τόν ἔδωσα τόν μγοϐέρνον, τῶρα ὁποῦ εἶμαι φρόνιμος,
ἄν ἠμποροῦσα τοῦ ἔδιδα ἕνα βασίλεῖον, διότι ἐγνώρησα τήν καθαρότητά
του καί τήν ἐμπιςοσύνην του, καί γυρίζωντας πρός τόν σάντζιον εἶπεν συμ-
πάθησέ με φίλε διά τήν αἰτίαν ὁποῦ σέ ἔδωσα, καί ἐφάνης τρελλός ὡσάν
τοῦ λόγου μου, κάμνωντάς σε νά πέ//σῃς εἰς τό ἴδιον σφᾶλμα ὁποῦ ἔπεσα
ἐγῶ, καί πῶς νά ἐςάθηκαν καί νά εἶναι πλανώμενοι καϐαλλ2ροι εἰς τόν
Κόσμον· ἄχ σιν3ρε μήν ἀποθαίνῃς ἀποκρίθη ὁ σάντζιος μήν ἀποθαίνῃς
ἀλλά ἄκουσε τήν συμβουλήν μου καί ζῆσε, ὅτι δέν εὑρίσκεται μεγαλιώτερη
τρέλλα εἰς τόν Κόσμον ἀπό τό νά ἀποθάνῃ τινάς ἀπλῶς καί ὡς ἔτυχεν χω-
ρίς νά τόν σκοτῶσῃ τινάς πάρα ἡ μελαγχολία· παρακαλῶ σε κοίταξε μήν
ἀφεθῆς νά σέ νικήσῃ ἡ ἀδικία, ἀλλά συκώσου ἀπό τό //κρεϐϐάτι καί νά
πᾶμεν εἰς τόν κάμπον νά ἐνδυθοῦμεν τά βοσκικά ροῦχα κ῎τήν συμφωνίαν
μας, ὅτι ἴσως νά εὕρωμεν εἰς κᾀνέναν δάσος τήν σιν3ραν Δουλτζινέαν
ἐλευθερωμένην ὡς καθώς ἐπιθυμοῦμεν, ἔτζι εἶναι εἶπεν ὁ καῤῥάσκος καί
ὁ καλός σάντζιος εἶναι πολλά πρακτικός εἰς τά τοιαῦτα σιν3ροι εἶπεν ὁ
Δόν Κισσότης εἰς τοῦ ἐπερασμένου χρόνου ταῖς φωλ1ις δέν εἶναι ἐφέτος
πουλία ἐγώ ἤμουν τρελλός τῶρα εἶμαι φρόνιμος, εἴμουν Δόν Κισ//σότης
τῆς μαντζίας καί τῶρα εἶμαι ἀλδόνσο κισιάνο ὁ καλός, ἡ μετάνοιά μου καί
ἡ ἀλήθειά μου νά εἶναι ἐκεῖναις ὁποῦ νά μέ φέρουν εἰς τήν πρωτέραν ὑπό-
ληψιν ὁποῦ μέ ἔχετε καί γράφει ἔμπροσθέν μου γραμματικά, ἀφίνω ὅλα
τά πράγματα εἰς τήν ἀντονίαν Κισσιάνα τήν ἀνεψιάν μου, πληρώνωντας
πρῶτον τήν Δουλεύτριάν μου, ὅσον καιρόν καί ἄν μέ ἐδούλευσεν, ἀφίνω
διά ἐπιτρόπους μου τόν Δέσποτα καί τόν σιν3ρ Δοκτόρ καῤῥάσκος, πα-
ρομοίως ἡ ἀνεψιά μου ἄν θε-
λήσῃ να ὑπανδρευθῇ νά κοιτάζουν ἕναν ἄνο̅ν, τόν ὁποῖον νά τόν ἐζετά- 296v.
σουν πολλά καλά νά μήν λάχῃ καί ἠζεύρῃ τί πρᾶγμα εἶναι τά βιϐλία τῆς
πλανωμένης καϐαλλ2ρίας, καί ἀνίσως καί εὑρεθῆ ἀληθινόν καί ἔχει εἶδη-
σιν, καί μέ ὅλον τοῦτο θελήσει ἡ ἀνηψιά μου νά τόν πάρῃ νά χάνῃ ὅλα
ἐκεῖνα ὁποῦ τήν ἄφησα καί νά τά πέρνουν οἱ ἐπιτρόποι μου, καί νά τά ἐζο-
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διάσουν εἰς χρεῖαν ἐδικήν μου, παρο//μοίως παρακαλῶ τους ἐπιτρόπους
μου, ἄν κατά τύχην εὕρουν τόν συγγραφέα ὁποῦ λέγουν πῶς νά ἐσύνθη-
σεν μίαν ἵςτορίαν ἐπωνομαζομένην τό δεύτερον μέρος τοῦ Δόν Κισσότη
τῆς μαντζίας νά του ζητήσουν ἐκ μέρος μου συγχώρησιν διά τήν αἰτίαν
ὁποῦ τοῦ ἔδωσα εἰς τό νά γράψῃ τόσα καί τοιαῦτα ἀσύςτατα τρελλά πράγ-
ματα.ἐτελείωσε μέ αὐτό ἡ διαθήκη καί τοῦ ἦλθε μία λιγοθυμία, εὐθύς ἐξα-
πλώθη εἰς τό κρεϐϐάτι, ὅλοι ἐσυγχύσθηκαν, καί ἤλθαν ἄνω κάτω ἔως ὅποῦ
τόν //ἔκαμαν καί ἐσυνέφερε, ἔζησεν ἄλλαις τρεῖς ἡμέραις μετά ταῦτα καί
ὅλον μέ λιγοθυμίαις ἕως ὁποῦ ἔφθασεν ἡ τετάρτη ἡμέρα, καί ἀφ’οὗ ἔλαϐε
τά ἄγια μυςήρια ἀναθεμάτησε τά βιϐλία τῆς καϐαλλ2ρίας, ὁ ϝραμματικός
εὑρέθη παρόν καί εἶπε πῶς ποτέ δέν ἐδιάϐασεν εἰς κᾀνένα βιϐλίον τῆς
καϐαλλ2ρίας, ὅτι κᾀνένας πλανώμενος καϐαλλ2ρης νά ἀπόθανεν εἰς τό
κρεϐϐάτι μέ τέτοιαν ἀνάπαυσιν, καί τοιούτης λογῆς χριςιανικά ῷσάν τόν
Δόν Κισσότην ὁ ὁποῖος //μέ θλίψιν, καί μέ δάκρυα παρέδοκε τό πνεῦμα.
βλέπωντας αὐτό ὁ παπᾶς εἶπε πρός τόν γραμματικόν νά εἶναι μαρτυρία
πῶς ὁ Δόν Κισσότης τῆς μαντζίας εἶχε περάσει αὐτήν τήν παροῦσαν ζωήν,
καί εἶχεν ἀποθάνει μέ καλόν θάνατον, καί αὐτήν τήν μαρτυρίαν τήν ἐχρειά-
ζουνταν, διά νά συκῶσῃ τό αἴτιον ἀπό κάθε ἕνας ἄλλον συγγραφέα ὁποῦ
ἤθελε θελήσῃ νά τόν ἀνεςτήσῃ ψευδῶς, καί νά περιγράψῃ ταῖς ἀνδραγα-
θίαις του ἕξω ἀπό τόν σίδ ἀχμέτην.Αὐτό τὁ τέλος ἔλαϐεν Δόν Κισσότης
τῆς μαντζίας. τά δάκρυα ὁποῦ ἔχυνεν ὁ σάντζιος, ἡ ἀνεψιά, ἡ Δουλεύτρια
τοῦ Δόν Κισσότη ἦτον πάρα περισσά, καί τόν ἔκαμαν χίλια μυρολογήματα,
τοῦ ἔκαμεν ὁ σαμψῶν καῤῥάσκος αὐτόν τόν ἐπιτάφιον.1267

298r. Ο φρονιμώτατος σιδ ἀχμετ εἶπεν πρός τό κονδήλι του, αὐτοῦ θέλεις μείνῃ
κρεμασμένον μέ αὐτό τό ῥάμα, δέν ἠζεύρω ἀνίσως καί εἶσαι καλοφτ5σμέ-
νον ἤ κακοφτιασμένον θέλεις νάσει πολλούς χρόνους, ἀνίσως καί τίποτα
ματαιόφρονες, ἤ οἱ κακοί ἱςτορικοί δέν θέλουν σε ξεκρεμάσει διά νά σέ
μαυρίσουν, ἀμή πρίν νά σέ ἐγγύζουν ἠμπορεῖς νά τούς εἰπῇς μέ τόν καλλιώ-
τερον τρόπον ὁποῦ θέλεις ἠμπορέσει. φευγᾶτε μακρυά, φευγᾶτε ὁτι ἐγώ
μόνον διά τόνΔόνΚισσότην ἐγεννήθηκα, αὐτός ἔκαμε καί ἐγώ ἔγραψα, καί
εἴμασθεν καί οἱ δύω ὁμονοιασμένοι εἰς τό πεῖσμα τοῦ Τορδεσιλιάνου ὁποῦ
ἐτόλμησε μέ κακοφτ5σμένον κονδήλι νά ἐμαυρίσῃ ταῖς ἀνδραγαθίαις τοῦ
ἀνδρείου μου καϐαλλ2ρη, ὅτι δέν εἶναι βάρος διά τήν ῥάχην του, μήτε εἶ-
ναι πράγματα ὁποῦ νά ἠμπορέσῃ νά τά γράψῃ ὁ χοντροειδέςατός του νοῦς,
αὐτά νά εἰπῆς εἰς καθ’ἕναν ἄν κατά τύχην θελήσουν νά σέ π1σουν, καί
νά ἀφήσουν εἰς τόν τάφον τά ἀτονισμένα καί πεπακησμένα κόκκαλα του

1267Θρῆνον.la página 297 recto vacía así como la 298 verso,
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Δόν Κισσότη, καί νά μήν τά περιπατοῦν ἔνθεν κᾀκεῖθεν, καί νά γυρεύουν
νά τόν εὔγάλουν ἀπό τόν τάφον, μήν ἠμπορῶντας νά κάμῃ καί τόν τρί-
τον ταξίδι, ὅτι φθάνει τά δύω ὁποῦ ἔκαμε τόσον νόςτιμα εἰς τόν Κόσμον,
τά ὁποῖα ἀκούσθηκαν εἰς ἄλλα Βασίλεια, καί ἔλαϐαν μεγαλωτάτην χαράν,
ὡς καθώς ἔλαϐα καί ἐγῶ, τό πῶς ἐςάθηκα ὁ πρῶτος ὁποῦ ἀπόλαυσα τόν
καρπόν τῶν συγγραμάτων του ὡς καθῶς ἐπιθυμοῦσα ἐπειδή καί δέν ἐςάθη
ἄλλο ἡ ἐπιθυμία μου, παρά νά κάμω νά μισεύσουν οἱ ἄνο̅ι ταῖς πλειςαῖς καί
ἀσύςαταις ἱςορίαις τῶν βιϐλίων τῆς καϐαλλ6ρίας
αἱ ὁποῖαι ἀκονταύτουν εἰς ταῖς ἀληθιναῖς τοῦΔόνΚισσότη μου, καί θέλουν 298v.
πέσει καί τελείως.

τέλους καί τῷ θεῷ Δόξᾳ, καί τῷ γράψαντι
ῥώμη1268

1268Bajo las últimas palabras se ve escrito, aparentemente en lápiz, una fecha: 1825 ή 1828.
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Como dijimos al comienzo de este trabajo, y basándonos en que contamos
con la versión completa del texto del segundo libro de Don Quijote, en el ma-
nuscrito de la Academia rumana y en el del Genadio, presentaremos aquí un
pequeño estudio comparativo entre ambos copistas. Es la única ocasión en que
tenemos dos ejemplares con la traducción al griego de la segunda parte de la
obra de Cervantes prácticamente completa. Parecía interesante compararlos,
observar si los dos son traducciones del mismo original, el hispanista italiano
Franciosini, quien parece evidente ser la fuente, o si el segundo manuscrito es
copia del aparentemente más antiguo de la Academia rumana, estudiar hasta
qué punto son iguales, si la lengua es la misma y cuáles son las características
diferenciadoras y elementos que pudieran ayudarnos a identificar a los escribas
de ambos.

Ya en la lectura del primer capítulo del segundo libro, parece evidente, por
ciertos detalles claramente semejantes, que el copista del Genadio va siguiendo
al rumano: por ejemplo el nombre «Felixmarte de Hicarnia», tal como se lee en
Cervantes y en Franciosini, aquél lo traduce curiosamente como φελίς ἄρην
τῆς ἰρκανίας.(70r.), y el copista del Genadio lo repite así.

Pero también son evidentes ciertas diferencias entre ellos, incluso en los
propios títulos de los capítulos, que a veces no coinciden totalmente. En el
capítulo (β) del Genadio se suprime la parte final …«καί ἄλλα νόστιμα συμ-
βεϐηκότα», tal como aparece en el rumano y en la fuente italiana. Pero en
el título del capítulo (λδ) falta en el rumano y en «el Genadio la última par-
te, que en Franciosini está completa (che e una delle piú famose venture di
questo libro), lo mismo que en el capítulo (μη) donde falta en los dos manus-
critos griegos un fragmento con respecto a Franciosini (con altre cose degne
del suo ingegno), o en el título del capítulo (να), donde falta el final que en
Franciosini se traduce correctamente (a tutti quelli che menavano Don Chi-
sicote), así como en el (νϐ), en el que nuestro copista, igual que el rumano,
suprimen la parte última del título que Franciosini traduce fielmente de Cer-
vantes: con la rara ventura de Battuti, alla quale dette felice fine con multo
sudore.

Nuestras observaciones se basarán, más concretamente, en las cien prime-
ras páginas del manuscrito rumano, salvo las páginas desaparecidas, y en las
correspondientes del manuscrito de la biblioteca Genadio. Hemos manejado,
así, una primera parte del texto del copista de la academia rumana, el texto
completo de la biblioteca Genadio, así como el texto de Franciosini, fuente de
ambos. Con ese material teníamos una primera base de trabajo, y el apoyo de
las detalladas y minuciosas anotaciones de la edición de los profesores Kecha-
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gioglou y Tambaki, anteriormente citados. Los tres textos han sido la base de
este estudio sobre el tipo de letra, la lengua, las construcciones, las formas ver-
bales, la ortografía, la estructuración y diseño de las páginas, la terminología
y las estructuras fraseológicas. También las pausas, los paréntesis, los vacíos
allí donde existen versos en el texto fuente, la traducción o no de algunos re-
franes o dichos, nos han parecido, asimismo, elementos interesantes a la hora
de comparar los dos textos y encontrar diferencias o paralelismos.

Diferencias formales de ambos manuscritos

Las características del manuscrito Genadio están expuestas al comienzo de
esta publicación, y las del manuscrito de la Academia rumana las tenemos deta-
lladamente descritas en el libro citado en nota 71. En ambos casos se describe
el tamaño, número de páginas, aspecto general, respecto al descosido de los
cuadenillos o el estado del papel, de la tinta y la escritura, etc.2 Se nos dice
que el manuscrito rumano es acéfalo y colobós, el tamaño, 21.3x16cm., el nú-
mero de páginas, 530, ninguna en blanco excepto las que preceden y siguen
a las ilustraciones. Según esos datos son evidentes ya las diferencias formales
así como el tamaño de la mancha. Cada línea escrita en el rumano abarca una
media de 11 palabras mientras que en el del Genadio viene a ser una media
de 15. Cada página del rumano tiene entre 20 y 22 líneas, exceptuando aque-
llas que comenzarán capítulo mientras que en el del Genadio vienen a ser 25
líneas como término medio, excepto aquellas que marcan el comienzo o final
de capítulo.

Una diferencia evidente entre los dos manuscritos es que el de la Genadio
no contiene ninguna ilustración, al contrario del manuscrito rumano, que, se-
gún la información de la profesora Tambaki sigue también en ese aspecto a la
fuente italiana y lleva cinco ilustraciones en tinta, que corresponden a cinco
xilografías que se presentan en la tradución italiana de Franciosini. Otra dife-
rencia formal evidente es que en el manuscrito Genadio no están numeradas
las páginas como en el rumano; y las páginas verso terminan con reclamo del
comienzo de la siguiente página.

Los dos manuscritos son semejantes, sin embargo, en tanto que no aparecen,
salvo excepciones, las traducciones de epitafios, encomios y otro tipo de partes

1 Cf. Introducción, pp. 106–130.
2 Cf. Datos del manuscrito Genadio en la Introducción.
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versificadas que se encuentran en la italiana, aunque en ambos queda constan-
cia de algún modo por los espacios que aleatoriamente dejan los escribas allí
donde existen versos en la fuente italiana3.

La escritura de ambos copistas

Observamos semejanzas y diferencias en la escritura de ambos. En primer
lugar, en el tipo de letra. El rumano, de trazo más grueso, es, sin embargo,
más cuidadoso, en nuestra opinión, pues el del Genadio escribe muy deprisa,
aparentemente más descuidado. En ambos se observan igualmente tachones y
correcciones y olvidos recuperados en el interlineado o en el margen, haciendo
en este caso una pequeña llamada para situar al lector allí donde está el error.

Diferencia clara es el uso del acento grave por parte del copista rumano
aunque no sea de uso regular. En la escritura hay que señalar semejanzas en la
forma de las letras: las mayúsculas iniciales de capítulo son historiadas caligrá-
ficamente en ambos y los dos señalan el espíritu en la parte superior derecha.
También el diptongo [-ει] es escrito en los dos como una [g], evidente en la
preposición εἰς διηγεῖται, γοητείας, o en el perfecto pasado εἶχε στεγνώσει.
Asimismo, tienen ambos cierta semejanza en la forma de escribir la sílaba [-ου-
] ya sea tónica o átona, así como el dipongo [-ευ-]. En el rumano se confunde
en cierto modo el acento circunflejo con el espíritu suave. La doble sigma es-
tá muy clara en el rumano y apenas se distingue en Genadio. Asimismo, es
mucho más clara en el rumano la escritura del grupo [-τζ-] (σάντζιο πάντζα).

El manuscrito rumano señala excepcionalmente las sinecesis, generalmente
en el caso de σιν3ρα, mientras que en el Genadio es permanente, sean del
tipo que sean las sílabas donde se encuentran, tal como hemos señalado en la
primera parte de este estudio: καϐαλλ2ρος καϐαλλ6ρίας, σιν3ρα, μάτ5.

La expresión del sonido [-μπ] por medio de una π coronada por un punto,
se constata en el rumano en pocas ocasiones, no de forma permanente como
el manuscrito del Genadio. Uno de esos pocos casos en que aquél lo señala es
el nombre del árabe παρπιπονέντε a quien dio sus amores la bella Angélica.
Hay ocasiones en las que el rumano escribe la forma entera [-μπ]: en el capítulo
(γ) el rumano escribe: τὸν σιδ ἀχμὲτ τὸν μπαγκλῆ mientras que el Genadio
escribe: τόν σιδ ἀχμέτ τόν πεκλί. En otro pasaje (cap. β) leemos: μπαλώνουν
ταῖς μαύραις κλατζαις frente a παλώνουν del Genadio. Por otro lado, en éste

3 Ibídem, p. 111.
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último observamos el caso de διπάδες, donde el copista ha señalado el punto
sobre la [δ] respondiendo al sonido ντιπάδες.

El manuscrito rumano titula los capítulos de forma poco regular: el segundo
lo vemos con minúscula: (κεφον:βον, el tercero, en cambio, aparece en ma-
yúsculas (Κον:Γον y el cuarto mezcladas las dos formas (Κεφον:δον. El copista
del Genadio es más regular: siempre titula con la palabra entera (Κεφάλαιον)
seguidα de la letra correspondiente en mayúscula. Ambos utilizan gráficos se-
mejantes, de trazo más grueso el rumano, sobre las letras que numeran cada
capítulo, una curva atravesada por un trazo vertical en diagonal, que el rumano
coloca también sobre la abreviatura de la palabra (κεφάλαιον). Claramente se-
mejante es también la presentación del título de los capítulos, frecuentemente
en forma de pirámide inversa y generalmente comenzando con el mismo plan-
teamiento del argumento: ὁποῦ διηγείται. / εις τό οποίον διηγείται…Al final
de cada capítulo, los dos manuscritos, cada uno en su estilo, más simple el ru-
mano, termina con un gráfico del mismo tipo que el que sobrevuela el número
del capítulo del comienzo.

Igualmente coinciden los dos en que todo el texto está escrito linealmen-
te, sin que aparezcan expresadas las formas dialogadas. La intervención de
cada personaje se percibe simplemente introducida por: ἀποκρίθηκε ὁ Δόν
Κισσότης, εἶπε ὁ σάντζιο etc. No hay uniformidad en el lugar de comienzo de
los capítulos. Observamos que en el rumano, (nos referimos a los seis primeros
capítulos a los que vamos a ceñirnos), generalmente comienzan sin solución de
continuidad terminado el anterior hasta el punto de que, a veces, el título que
da comienzo al nuevo capítulo está al final de la página mientras que el texto
empieza en la siguiente, (capítulos. β, ε, ζ). El Genadio suele dejar un cierto
espacio de algunas líneas antes del comienzo del capítulo o lo hace comenzar
en recto, y frecuentemente hace terminar el final del verso anterior en forma
de pirámide invertida, en algunos casos muy acusada (véanse sobre todo los
finales de los capítulos μδ, λθ) como hace también a veces Franciosini.

Evidente y característica es la ausencia en el rumano de mayúsculas en
los nombres propios, no sólo en los personajes protagonistas Δόν κισσότης,
σάντζιοπάντζα, σαμψόν καῤάσκο, los héroes de la caballería, ἄμαδις, βε-
λιανίς, sino incluso cuando se refiere a dioses, como en el pasaje del loco del
manicomio de Sevilla: ἄν αὐτός εἶναι Ζεύς, καί δέν θέλει νά βρέξῃ, ἐγώ
ὁποῦ εἶμαι Ποσειδών… en el rumano aparecen con minúscula ambos. Tam-
bién en el modo de escribir los nombres de ciudades: el manuscrito rumano los
escribe casi siempre en minúsculas frente al Genadio: φράντζια / Φράντζια,
ἀνάπολις / Ἀνάπολις, σικιλία / Σικιλία; incluso el propio nombre de Grecia
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lo leemos en el rumano λισϐέρτην τῆς ἑλλάδος y en Genadio λισϐέρτην τῆς
Ἑλλάδος. Εl rumano marca generalmente el vocativo del nombre de Sancho,
Σάντζιε, no así el Genadio.

Con respecto a los espacios vacíos, que responden generalmente a partes
versificadas en la fuente, se observan usos aleatorios en ambos. En el primer
capítulo del segundo libro, hay un pasaje en que el barbero comienza su relato
sobre el loco de Sevilla. Franciosini sigue el texto sin interrupción, el manus-
crito rumano deja media línea en blanco y hace punto y aparte, mientras que el
copista del Genadio se limita a dejar un espacio de un par de palabras marcan-
do el vacío con unos puntos suspensivos. Casi al final de ese mismo capítulo,
allí donde Franciosini, siguiendo el original cervantino, introduce dos versos,
el rumano deja dos medias páginas en blanco mientras que el Genadio sólo un
pequeño espacio como en otras ocasiones.

La lengua en los dos copistas

Podríamos resaltar una serie de elementos lingüísticos comunes:

• Permanente uso de la [ϛ] stigma en los dos, uso de la gamma inicial
mayúscula en forma de digamma [ϝ] sobre todo en el Genadio, que usa
mucho más frecuentemente las mayúsculas. (Cf. el título del capítulo (γ)
en ambos).

• Uso del artículo nominativo femenino plural [ᾑ]: ποῖαις εἶναι ᾑ πλέον
ἀξιολογαῖς μου ἀνδραγαθίαις;

• La desinencia [-αις] como nominativo y acusativo femenino plural: ταῖς
ἐφάνη καλά… εἶπες τόσαις βλασφημίαις…

• Pronombres personales: τοῦ λόγου μου, τοῦ λόγου του: θέλεις τίποτα
ἀπό τοῦ λόγου μου;

• El adjetivo πολλά: μου φαίνεται πολλά καλά.
• El uso de ἀνθρωπος / ἄνος̅ (más frecuente en el Genadio).
• Uso del verbo συντυχαίνω con el significado de «hablar»: νά ἤξευρα
τί συντυχαίνουν ο δον κισσότης καί ο πάντζας.

• Construcciones sintácticas con valor causal o temporal del tipo με τό νά
βλέπουν, μέ τό νά μήν ἀπαντήσουν… με τό νά ἦτον τρελλός.

Sin embargo, a lo largo de los capítulos que hemos analizado, se observan
diferencias y variantes lingüísticas, fonéticas, gramaticales, sintácticas, carac-
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terísticas generales que se contraponen en los dos copistas habitualmente como
marcas de diversidad en la escritura y en la traducción4: Veamos algunos ejem-
plos:

ἡ αὐθεντία σου / ἡ ἀφεντ1 σου.
ἀν καλά καί / ἀγκαλά καί.
μαζί / μαζῆ.
κανένας καμία, κανένα / κᾀνένας κᾀμμία, κᾀνένα.
τῶρα / τώρα.
ἐγῶ / ἐγώ.
οἱ δύο μας / οί δύω μας.
τῶρα / τώρα.

El grupo consonántico γγ frente a γκ del Genadio:

γγάουλαςγγ / γκάουλας.
ἀγγλιτέρας / ἀγκλιτέρας.
γγοϐερνατόρος / ϝγκοϐερνατόρος / γκοϐερνατόρος.
Δόν τζιρογγίλιο τῆς Θράκης / Δόν τζιρογκίλιο τῆς Θράκης.
τῶν ἰαγγϐάζων / τῶν ἰαγκϐάζων.

Ausencia de ciertas geminadas en el rumano:

τρελός / τρελλός.
τὴν τρέλαν / τήν τρέλλαν.
βουλισμένα / βουλλισμένα.

Frecuencia del uso de la [-ν] final en los neutros:

ἕνα μικρόν καϊκάκι / ἕνα μικρό καϊκάκι.
ἅρμενον κατάρτι / ἅρμενο κατάρτι.
πρᾶγμα φαγησερόν / φαγησιρό πρᾶγμα.
τίποτα ζεστόν φαγί / τίποτα ζεστό φαγί.
εἰς ἕνα βουνόν / εἰς ἕνα βουνό.
ἀπό τόν ῥουγγιέρον / ἀπό τόν ῥουγγιέρο.

4 Se hará constar en primer lugar la forma que usa el copista del manuscrito rumano.
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ἀπό τόν ῥῆγαν / ἀπό τόν ῥῆγα.
μέ σάρκαν / μέ σάρκα.

Ciertas preferencias en el orden sintáctico:

ἄλλος ἕνας / ἕνας ἄλλος.
ἄλλο ἕνα / ἕνα ἄλλο.
ἄλλος ἕνας τρελός / ἕνας ἄλλος τρελλός.

Diferencias especiales en ciertas formas verbales:

ἔλεγον / ἔλεγαν.
ἔστεκον / ἔστεκαν.
εἶπον / εἶπαν.
ὕπαγε / πήγαινε.

Uso del aumento más frecuente en el rumano:

ἤκουσαν / ἄκουσαν.
νὰ εἰδῇ / νά ἰδῆ.
νά εἰδῆτε / νά ἰδῆτε.
τόν ἀνέφερεν / ἀνάφερεν.
τόν ἀπεκρίνεται / τόν ἀποκρίνεται.

Sin embargo, además de esos ejemplos contrastados, se constatan inume-
rables variaciones de distintos tipos entre ambos manuscritos en cuanto a la
ortografía, a la elección de una forma verbal equivalente, uso de sinónimos,
cambio en el orden de texto, diferencias de traducción, todos ellos elementos
que marcan el carácter propio de cada uno, aunque no hay que descartar las po-
sibles incorrecciones. Hemos examinado los seis primeros capítulos de ambos
manuscritos, página a página y, aunque no podemos considerarla exhaustiva,
exponemos a continuación diferencias constatadas de diversos tipos.

Diferencias de tipo ortográfico

κακοῤῥίζοικος / κακοῤῥοίζικος.
στρογγιλοπρόσωπος / στρογγοιλοπρόσωπος.
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κομμάτι φουσκωτά / κομάτι φουσκωτά.
χρησμωδοί / χρησμῳδοί.
εὐπρόσιτος / εύπρόσητος.
καλλίτερα / καλλήτερα.
ἐφίλαξεν / ἐφύλαξεν.
μελωδός / μελῳδός.
χρησμωδοί / χρησμῳδοί.
νά μελωδήσῃ / νά μεγλωδήσῃ.
ἐξ ανάγκης / ἐξανάγκης.
καλόγερος / καλόγηρος.
καδιφέδες / κατιφέδες.
τοῦ ροδάλνου / τοῦ ρολδάνου.
ἑρμηνείαι / ἑρμηνίαι.
φιλακάτρος / φιλακάτορος.
καινούργια / καινούρια.
φρενιτεμένος / φρενητεμένος.
προέρχουνται / προέρχονται.
μαζί του / μαζῆ του.
ἐξ ἀνάγκης / ἐξανάγκης.
ψηγάδια / ψεγάδια.
κλέφτης / κλέπτης.
ὁ παποῦς / ὁ πάπος.
ἐξοδιάσα / ἐξόδευσα.

Formas gramaticales diferentes

πλέον διακριτικότατος / πλέον διακριτικότερος.
ὑποκάτω εἰς ϛέγην / ὑποκάτω ὑπό ϛέγην.
ἐπειδή καί εὕρισκε σπῆτι ὁποῦ τόν ἐχωροῦσε / ἐπειδή καί εὕρισκε σπῆτι
ὁποῦ νά τόν χωρίσῃ.

Diferencias morfológicas variadas:

κάμνουν / κάμουν.
ἐκεῖνο ὁποῦ κάμνει / ἐκεῖνο ὁποῦ κάμη.
λέγουν / λέγουσιν.
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μέ ἄφισε / μέ ἄφικε.
εὑρίσκετον / εὑρίσκουνταν
ὅταν ἀλγεῖ ἡ κεφαλή / ὅταν ἀλγῇ ἡ κεφαλή.
ὁ,τι κακόν παθαίνω ἐγώ ἤ θέλω πάθῃ / ὁ,τι κακόν παθαίνω ἐγώ ἤ θέλει

πάθω.
ὁποῦ θὲ νὰ σὲ εἰπῶ / θέλω να σέ εἰπῶ.
θὲ νὰ ἦτον / θέλει νά ἦτον.
ἠμποροῦν νὰ ἐπεράσουν / ἠμποροῦν νά περάσουν.
ἀνίσως δέν θέλει / ἄν δέν θέλῃ.

En futuros:

θέλω φωνάξῃ / θέλω φωνάσει.
θέλει ὁμιλήσῃ / θέλει ὁμιλήσει.
θέλω ἔχῃ / θέλω ἔχει.
δέν θέλει ἠμπορέσῃ τινάς / δέν θέλει ἠμπορέσει τινάς.
δέν θέλω ἐραθυμήσῃ / δέν θέλω ἐραθυμήσει.
δὲν θέλω φάγη / δέν θελω φάγει.

En perfectos:

εἶχαν ἀφίσῃ / εἶχαν ἀφήσει.
ἀκόμη δὲν εἶχε στεγνώσῃ / δέν εἶχε στεγνώσει ἀκόμη.
εἶχεν σκοτώσῃ / εἶχε σκοτώσει.

Trasposición de términos en la expresión

δέν ἔχω χρεῖαν πλέον νά καθήσω ἐδώ / δέν ἔχω χρεῖαν νά καθήσω πλέον
ἐδώ.

εἰς μακρυνήν γῆν / εἰς γῆν μακρυνήν.
Εἶναι ἀναγκαῖον σχεδόν / εἶναι σχεδόν πάντοτε ἀναγκαῖον.
Τί λέγουν εἰς τήν χώραν μας διά λόγου μου / τί λέγουν δια λόγου μου εἰς

τήν χώραν μας;
μόνον μέ ἕνα πρᾶγμα / μέ ἕνα μόνον πρᾶγμα.
ἄφησεν ὄλον τόν κόσμον γεμάτον / ἄφησε γεμάτον ὄλον τόν κόσμον.
ὤντας ἀκόμη αὐτός ζωντανός / ὤντας ἀκόμη ζωντανός αὐτός.
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τό καλόν σου ὄνομα καὶ ἡ καλή σου φήμη / ἡ καλή σου φήμη καί τό
καλόν σου ὄνομα.

Sinónimos en sustantivos, adjetivos adverbios

παρακαλέματα / παραπονέματα.
δίχως ξύπασιν τῆς καρδίας / δίχως ξύπεσμα τῆς καρδίας.
φιλόδοξος / φιλότιμος.
άνδρειότατος / άνδρικώτατος.
φρενιτεμένος / θηριώδους.
τόσον γνωστικός / τόσον φρόνιμος.
ὀλίγον λιπερός εἰς τά ῥοῦχα / κομάτι λιπερός εἰς τά ῥοῦχα.
ἄν ἐμάθαιναν καθαρά… / ἄν ἐμάθαιναν εἰλικρινά.
κάμεις ἄπρεπα πράγματα / κάμεις ἄτοπα πράγματα.
ὀνομαστούς ἀνθρώπους / περίφημους άνθρώπους.
ἀνδρειότατος / ἀνδρικώτατος.
περιφανεστάτη / μεγαλοφήμων.
ἐπερασμένους ὀνομαστούς ἀνθρώπους / παρελθόντες περίφημους ἀν-

θρώπους.

Sinónimos en verbos

δέν καταλαϐαίνω / δέν καταλαμβάνω (frecuente la preferencia).
ἐγώ τόν καταλαϐαίνω / ἐγώ τόν καταλαμβάνω.
ἐσύ εἶσαι καλά ἀπεκρίθη ὁ τρελός; / ἐσύ εἶσαι καλά εἶπεν ὁ τρελλός;
ὕπαγε εἰς τό καλόν / πήγαινε εἰς τό καλόν.
ἀπαντεχαίνωντας / ἀπαντέχωντας.
μεγάλην χάριν μὲ κάμνεις / μεγάλην χάριν μέ κάμεις.
εἰς αὐτὸ ἀρχινᾶ νὰ σφάλλῃ / εἰς αὐτό ἄρχησε νά σφάλῃ.
καθεζόμενος / καθίζωντας.
δίχως νά αισθάνεται κανένα πόνον / δίχως νά αἰσθανθεῖ κᾀνέναν πόνον.
ὡσάν νά διδάσκῃ τινάς εἰς τήν ἐρημίαν / ὡσάν νά διδάχθη τινάς εἰς τήν

ἐρημίαν.
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Expresiones sinónimas

κακή ψυχρή σου καί ἐσένα! / κακή ψυχρή καί ἐσύ!
νά μέ δώσετε θέλημα / νά μέ δώσετε ἀκρόασιν.
τόν ἔδωσαν ἀκρόασιν / τόν ἔδωσαν ἀπόκρισιν.
μέ μεγάλα παρακαλέματα / μέ μεγάλα παραπονέματα.
δίχως νά ξεκαϐαλλικεύσῃ / δίχως νά εὐγάλη τα ποδάρ5 του ἀπό ταῖς

σκάλαις.
καθώς λέγει ὁ λόγος / κατά τό ῥητόν ἐκεῖνο.
ἕως νὰ μάθω / ἐν ὅπου νά μάθω.
μέ τὸ νὰ μὴν ἀπαντήσῃ / μέ τό νά μήν ἀποκοτήσῃ.
περιδιαϐαίνουν τόν κόσμον κοιτάζωντας / διαϐαίνουν ὄλον τόν κόσμον

κοιτάζωντας.
ὁ θεὸς νὰ δώσῃ πολὺ καλόν τὸν σιδ / ὁ θεός νά συγχωρήσῃ τόν Σιδ.

Formas concretas frente a formas abstractas

ἡ τάξις τῶν πλανωμένων καϐαλλιέρων / τῆς πλανωμένης καϐαλλιερίας.
ἐξουσία τοῦ τορκου / ἐξουσία τῶν τούρκων.

Formas añadidas o suprimidas

καί ἀκούωντας νᾶ λέγει… / καί μέ τό ἐνοστιμεύθη ἀκούωντας πῶς λέ-
γει…

ἔπρεπε νὰ εἶναι περιφανεστάτη καὶ ἀληθινή / ἔπρεπε νὰ εἶναι μεγαλο-
φήμων, περιφανής, μεγαλοπρεπής καί ἀληθινή.

Diferencias en la traducción

Tendríamos que señalar que, aun siguiendo al copista rumano, el escriba del
manuscrito Genadio parece que no descuida la fuente de Franciosini entendién-
dola en muchas ocasiones mejor que el rumano. Veamos algunos ejemplos:

Describiendo a la bella Angélica (cap. α), a la que Franciosini describe co-
mo «vagabonda, un poco capricciosetta», el rumano traduce: μία κορασίδα
γ7λκαϐάνισσα, καί σάν ἀκατάστατη, y Genadio: μία κορασίδα γ7λκα-
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βάνισσα, καί σάν φανταστική […] aquella que, en palabras de Franciosini,
dejó todo el mundo lleno «de la sua impertinenze» el rumano traduce ἄφησε
γεμάτον τόν Κόσμον από ταῖς ἐδικαῖς της ἀταξίαις mientras que el Genadio
prefiere από ταῖς ἐδικαῖς της ἀδεξίαις.

En el capítulo segundo, en el que le preguntan a Don Quijote sobre el tes-
timonio de la existencia de los gigantes, el rumano escribe: εὑρέθηκαν ……
καί πλάταις dejando un vacío (quizá el traductor no entiende la palabra en el
italiano). El Genadio, sin embargo, escribe: εὑρέθηκαν σκάλη καί πλάταις,
siguiendo directamente la fuente italiana.

En el pasaje del primer capítulo del libro segundo, en que el loco de Sevilla
echaba la culpa a su familia por encontrarse allí, Franciosini describe como
culpables a sus «parentes». El rumano traduce erróneamente οἱ γονεῖς του, y
el Genadio corrige y escribe οἱ συγγενείς του.

En el capítulo quinto del segundo libro encontramos una diferencia con la
traducción del término «nipoti» de Franciosini. En dos ocasiones parece más
razonablemente resuelta por el copista del Genadio. Sancho habla con sumujer
sobre el matrimonio de la hija y dice que quiere tener una familia: «padri e figli,
nipoti e generi», que el copista rumano traduce: γονεῖς καί τέκνα, ἀνεψιά καί
γαμβροί. Y un poco después: «no mariti la mia figliola con chi mi dia Nepoti?»
que el rumano traduce να μή ὑπανδρεύσω τὴν θυγατέρα μου μὲ ἕνα ὅποῦ μὲ
κάμη ἀνέψια;. En ambos casos el copista rumano traduce el confuso término
italiano «nepoti» por ἀνέψια. El del Genadio lo traduce conmás sentido común
como «nieto» : γονεῖς καί τέκνα, ἐγκώνια καί γαμβροί […] e igualmente: νά
μή ὑπανδρεύσω τήν θυγατέρα μου μέ ἕναν ὁποῦ νά μέ κάμη ἐγκώνια;

Al final del primer capítulo del libro segundo traduce el rumano: «ἡ ἀνεψιά
τοῦ Δόν Κισσότη, καί ἡ δουλεύτρια, αἰ ὁποῖαι εἶχαν ἀφήσει τήν ἀνωμα-
λίαν», cuando, en realidad, esta última palabra es errónea y nuestro copista
sigue el término «conversazione» de Franciosini, y traduce «αἰ ὁποῖαι εἶχαν
ἀφήσει τήν συνομιλίαν».

Existen más datos, errores, incisos, añadidos que nos han llamado la aten-
ción y que nos hacen pensar que el traductor de nuestro manuscrito tenía de-
lante claramente la fuente italiana. Eso ocurre cuando encontramos pequeños
fragmentos en el Genadio que siguen la traducción de Franciosini pero que,
sin embargo, no aparecen en el manuscrito de la Academia de Rumanía. En el
comienzo del pasaje del manicomio de Sevilla que se desarrolla al principio
del segundo libro hay una variante, que más bien puede ser un error del tra-
ductor del manuscrito de Rumanía, que escribe: «Εἰς τόν τιμαρχανάν, ἤγουν
εἰς τό ξενοδοχεῖον της σιϐιλίας ἦτον ἕνας ἄνθρωπος ὁποῦ τόν εἶχαν βάλλῃ
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ἐκεῖ οἱ συγγενεῖς του μέ τό νά ἦτον τρελός». El manuscrito Genadio, con
más sentido, dice: «Εἰς τόν τιμαρχανᾶ τῆς Σιϐιλίας ἦτον ἕνας ἄνος̅ ὁποῦ
τόν εἶχαν βάλλει ἐκεῖ οἱ συγγενεῖς του μέ τό νά ἦτον τρελλός».

En ese mismo pasaje del manicomio de Sevilla leemos en el rumano en boca
del loco que se cree el dios Zeus: […] ἐπειδή καί εἶμαι ὁ βροντοποιός… pero
el Genadio, introduce un inciso, tal como aparece en Franciosini5: ἐπειδή καί,
ὡς καθός εἶπα, εἶμαι ὁ βροντοποιός… En las primeras líneas del capítulo
VII, el ama de Don Quijote va en busca del Doctor Carrasco. En el manuscrito
de Rumanía leemos: […] τὸν εὕρεν ὁποῦ ἐπεριδιάϐαινεν εἰς τὸ προαύλιον
τοῦ σπητιοῦ του. Καί εὐθύς ὁποῦ τήν εἶδεν ὁ καράσκος τόσον πικραμένην
καὶ λυπημένην.τῆς εἶπεν τί εἶναι αὐτό σινιόρα; En el Genadio, sin embargo,
es más completo con más sentido: […] τόν εὕρεν ὁποῦ ἐπεριδιάϐαινεν εἰς τό
προαύλιον τοῦ σπητιοῦ του. καί εὐθύς ὁποῦ τόν εἶδεν ἔπεσεν ἔμπροσθεν
εἰς τά ποδάρια του, ἱδρώνωντας ἀπό τήν πολλήν τῆς πίκραν. ὅταν τήν ἴδεν
ὁ Καῤῥάσκος τῆς εἶπεν τί εἶναι αὐτό σινιόρα; Parece que el Genadio sigue
exactamente el texto de Franciosini con la frase que en el rumano no aparece.

A veces se observan ampliaciones del texto con respecto al modelo:
ὁ ὁποῖος ἀκούωντας νά λέγῃ τόσαις μεγάλαις παραξενίαις…. / ὁ ὁποῖος

μέ τό νά ἐνοστιμεύθη ἀκούωντας πῶς ΄λέγει τόσον μεγάλαις παραξενίαις
…(13r).

τά μάτ5 του κομμάτι φουσκωτά / τά μάτ5 του παιγνιδιάρικα, καί κο-
μάτι φουσκωτά (13r.). (Franciosini dice: gli occhi ballerini…) Ha seguido
aquí la fuente?

En el capítulo séptimo dice Franciosini6: … «e il Dotore andó súbito á cer-
care il Piovano, per conserigli quello che suo tempore si dirá». (y hace punto
y aparte a media línea). El Genadio: ὁ Δοτόρος ἐπῆγεν εὐθύς νά εὕρῃ τόν
παπᾶ διά νά συνομιλήσῃ μέ αὐτόν ἐκεῖνα ὁποῦ εἰς τόν πρέποντα καιρόν
θέλομεν τά εἰπῆ. Y hace el mismo punto y aparte para cortar allí la historia en
el sentido de «ya hablaremos de ello cuando convenga». En cambio, el rumano
no hace punto y aparte y sigue escribiendo.

En el capítulo sexto el rumano escribe: πρέπει νά τούς κάμῃ ἄνω κάτω εἰς
ὀλίγην ὥραν. El manuscrito Genadio tiene en cambio un texto más amplio:
Πρέπει νά τούς καταπλακώσῃ, καί νά τούς νικήσῃ ἄν ἠμπορέσῃ καί νά
τούς κάμῃ ἄνω κάτω εἰς ὀλίγην ὥραν, siguiendo exactamente el texto de
Franciosini.

5 Franciosini p. 16.
6 p. 59.
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Hemos presentado en estas páginas unos rasgos coincidentes y otros diver-
gentes en el manejo de la lengua entre los dos manuscritos el de la Academia
rumana y el de la Biblioteca Genadio. Hemos intentado compararlos en cuanto
a diferentes aspectos, la estructura y diseño de las páginas, el tipo de escritura,
la lengua, la traducción. A la vista de todos esos datos quizá puede afirmarse
que el manuscrito encontrado en la biblioteca Genadio sigue la traducción del
de la Academia rumana en cuanto a la redacción general del texto. Sin em-
bargo, hemos mostrado algunos ejemplos que parecen indicar que este último
traductor del manuscrito del Quijote tiene su propio manejo de la lengua y
que quizá también consulta la fuente italiana, no sólo en el texto, incluso en
el diseño y final de los capítulos, en el reclamo de las páginas verso y otros
abundantes elementos.

Nuestro estudio ha quedado limitado a seis capítulos y cien páginas del ma-
nuscrito rumano, pero ya expusimos en la introducción que la segunda parte
del manuscrito rumano ha sido profundamente trabajada por los profesores Ke-
chagioglou y Tambaki, y por tanto, no tendría sentido estudiarlo. Esperamos
que a los investigadores de la historia de la lengua griega les resulte interesan-
te el nuevo material que nos ofrece este manuscrito que constituye, sin duda,
una nueva aportación a la primera difusión que la obra de Don Quijote tuvo en
lengua griega antes de llegar a las ediciones y traducciones a partir del original
español.
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