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Α .

Ε?; ποιον κίνδυνον φέρονισι το ασθενές σώμα, καί το έλεύ- 
θέρον πνεϋμα Τέκνου τώ ν Μουσών, αί ύβρεις, αί διαβολαί, κκ; 
ot Ιπ \  πολλά ετη παρατ&νόμενοι προπ/ιλακισμοί!. . . η ίτά  πολλά 
ετη δποτιθέμένη φρενοληψία, καί δεινή μανία, απερ διη\ ίσα 
τηκων σκληρώς την ευφυΐαν μου, καί λ ιμώ ττω ν φωτός, εστε 
ρτ,μένος άέρος μεταξύ τών απευκταίων τούτων κιγκλίδων, αΐ- 
τινες άσχημύνουσι διά τής σκιάς των τάς ηλια/.άς ακτίνας! . . . 
Σιόηρότευκτοι κιγκλίδες, ενθα άπηύδισα τά  δμματα  καί κα- 
τέθλιψα την κ α ρδ ία ν!... Αΐτινες ουδέποτε ανοίγονται, καί μόνον 

δεικνύουσι τον δαίμονα τής αιχμαλωσίας χαρε/.α/.οϋνται!. .  . 
Ουτε άλλο τ ι διέρχεται διά τών δρυφάκτων τούτων ε?μη άκτίς 
τις φωτός, καί τά  ανούσια εδέσματα, δι* ών άποπολλοΰ έμοϋ 
τρεοομένου, μέ κατέστησαν άναίσθητον πλέον πρός τήν π ι
κρίαν αυτών· Μόνος -?,δη περίλυπος καί σιωπηλός, έμαΟον ώς κνώ- 
δαλον νά τρώγω είς τό αντρον μου, οπερ ίσως έσται δ τάφος 
μ ο ν . . .  Α τά λ α ; εγώ , βλέπω 3 τι κλτετάκην ηδη 6πό τη ; θλ ί-



ψεως!. . .  ©ά γνωρίσω ομοις νά ύπομείνω την δυστυχίαν μο», 
ουδέ άπελπιζόμενος θέλω έξευτελίσ^ έμαυτόν* καθότι υπερενίκησα 
τήν λύπην μου, καί διά τών πτερύγων κατέλιπον τον στενόν 
κύκλον της φυλακή; μου, πετάμενο; μέχρι των παραλίων τη ; 
ανατολή;. Η διάνοια μου διέτρεζε τ ά ; χώρας τής Παλαιστίνης' 
αδων θείους ήοωας, καί ουράνια θαυμάσια, ήλευθέρωσα τον Α
γιον Τάφον τοΰ Χρίστου' έμελψα τόν ιερόν πόλεμον πρός δό
ξαν τοΰ Θεοϋ τοΰ ένανθρωπήσαντος καί ένσταλάξαντος εις τήνκαρ- 
δίαν μου έκ τοΰ δψους τών σφαιρών του &άρσος καί ελπίδα, 
ό π ω ς άποβώσι τά  σκληρά μαρτύρια, τά  όποια υποστώ, προς σω
τηρίαν της ψυχής μου, διηγήθην εΐ; τού; θνητούς, τίνι τρόπω 
άφηρέφη έκ τών απίστων το θυσιαστήριον τών Ιεροσολύμων, καί 
οποίαν εύκλεα λατρείαν άπέλαβεν ό Θεός τών ουρανών.

#

Β·
Πλήν παρήλθεν 5 καιρός τής εργασίας ταύτης, καί τό τοσοϋτον 

ήδύ πόνημα έτελειοποιηθη ή δ η .. .  Ω ποίημά μου I ώ παραμύθιόν 
μου, καί φίλος τών ανιαρών ήμερών μου I Σύ κάτοιδας, οτι κ α ί- 
περ την πανυστάτην σελίδα σου καταβρέχοντας έμοϋ διά δ α 
κρύων, ή άλγηδών μου οΰδ §ν μόνον ΐσχυσε ποτέ νά μέ άπο- 
σπάση έκ τών όφθαλμών! ώ τ·?ις ψνχγι? [*ου προςφιλές αποκύημα, 
ώ τέκνον τοΰ νοός μου, τό όποιον δλας τάς βιωτικάς μου έπη- 
σχόλεις σ τιγμάς, καί μ’ έπεδαψίλευσες αείποτε μειδιάματα* σύ 
υπέρ ήξευρες νά έπιχέης γλυκεΐαν επί τών δεινών μου λήθην* 
οίμοι, άπέδρας, καί μετά σου άπέδρα πασά μου άγαλλίασις!. .  
Δι* αυτό θρηνώ, καί δι’ αυτό μόνον ή ψυχή μου οδύρεται' διότι 
τοϋτο είναι τό κτύπημα, τό θραϋσαν τόν κάλαμον! . . .  Σύ έ- 
τελείωσες, ούδέν ήττον τό τέρμα τών δεινών μου δεν έπέστη 
εισ έτι.. .  Τώρα τ ί τό πρακτέον; άγνοώ, πλήν είς μόνην τήν έ- 
σωτερικήν τής ψ^χής μου ίσχύν θά ευρω ετι ’έρεισμα. Δέν κατε- 
βλήθην" καθότι είμαι άπηλλαγμένος πταισμάτω ν, ουδέ έλεγχος 
μέ τύπτει τό συνειδός. Μέ άπεκάλεσαν φρενοβλαβή, καί δ ια τίχ  
αοα; ώ Αεονώρα, δέν θέλεις ν’ άποκριθής άντ’ έμοΰ; Αν τούς 
λογισμούς μου καί τάς εΰχάς μου προοιθησα μέχρι σοΰ, τοϋτο 
υπήρξε παραφορά τής καρδίας μου, ούχί δέ έκστασις τών φρενών 
μου. Κατέγνων τό λάθος μου, καί αρκετά βαρεΐαν άπέτισα τήν 
τιμωρίαν, επειδή άπηξίωσα νά έκπνεύσω υπό τό άχθος τή ; ίδ ύ -
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νης. Τό κάλλος σου υπήρξε τό πτα ΐσμά  μου, καί μόνον διά τό 
τοιοΰτον πταίσμα, μ έχώρισαν έκ τοΰ υπολοίπου τών άνθρώπων.
Α, άς παρατείνωνται καί έπαυξάνωνται αί συμφοραί μου' διότι 
μ ' όλα ταΰτα  θά διατηρήται καί ένοπτρίζηται είς τό στήθός 
μου ή περιφίλητός μοι είκών σου. 0  εύτυχής έρω; μαραίνεται καί 
οιχεται* οί άτυχεΤς ερασταί είνε οί πιστότεροι' έπ ίίδή  ή τύχη  
όλα τά κακά δύναται νά τούς κάμη νά αίσθανθώσιν, ουδέποτε 
ομως καί τήν παρακμήν τοΰ έρωτος. Συστέλλονται άπαντα αυ
τώ ν τά  φίλτρα, καί σβύνουν εις ί~) μόνον' ώς οί λάβροι π ο τα -  /
μοί εςαφανίζονται εις τήν θάλασσαν' άλλ’ ουδέ πυθμένα, οΰδε 
άκτάς κέκτηται ή αχανής τών φίλτρων αυτών θάλασσα.

Γ.
Φεΰ! όποιον άκουσμα; Α ναι, αΰται είναι αί παοατεταμμέναι 

κ έμμανεΐς κραυγαί, άς υψόθεν εκπέμπουν οί παράφρονες σι
δηροδέσμιοι! Ακούω τούς αλλεπαλλήλους ολαφυρμούς, τάς δια
κεκομμένα; βλασφημίας, έπαναλεγόμενα υπό τήν μάστιγα  τών 
φυλάκων.. . Α ώμοι δήμιοι, έτι μάλλον άφρονες τών θυμάτων σα;! 
σείς παροξύνετε τάς άσθενούσας έκείνας ψυχάς, σείς έντρυφατε 
τυραννοΰντες τόν αδελφόν σας, κ α ί σβέοντες, έν άνωφέλοις βα - 
σάνοις, τήν έναπαλειπομένην εις αυτόν ακτίνα τοΰ λογικοΰ; Καί 
διάγω μεταξύ ανθρώπων, τοιουτοτρόπως τιμωρούντων, καί τ ι -  
μωρουμένων; καί κατέτριψα τοσαΰτα έτη άκούων τούς πένθιμους 
τούτους ήχους, καί βλέπων τάς βαρβάρους ταύτας στρεβλώσεις; 
καί άραγε τά  δμματά  μου, τά  ώ τά μου θά προσβάλλωνται ά 
πό τά  θλιβερά ταΰτα  αντικείμενα, καί άπό τάς κραυγάς ταύτας 
μέχρι τής περιεσχάτης τοΰ βίου μου Η μέρας!... Ας έπισπεύση ή 
τοιαύτη ημέρα, διότι θέλω τουλάχιστον τότε ευρη ησυχίαν.

Δ.
ί'πήρξα καρτερόψυχος, πλήν έσομαι διαπαντός; Ο ,τι ήθέλησα 

νά λησμονήσω, τό έλησμόνησα έν μέρει, πλήν ή άνάανησις τοΰ 
παρελθόντος ζή- Α διατί ν’ άδυνατώ ν’ άποβάλω τήν ένθύμη- 
σιν τών άνθρώπων, ώ ; αυτοί τήν έμήν! Αράγε θά ήδυνάμην νά 
συγχωρήσω τού; θάψαντά; με έτι ζώντα εις τήν κατοικίαν ταύ- 
την τών άτρύτων ταλαιπωριών, όπου τό μειδίαμα δέν είναι μει-

*



δίαμα χαρμονή;, οπου ό λογισαός δέν όρμαται έκ της ψ^χή;? 
δπου τά  λεγάμενα δέν σχηματίζουσιν ομιλίαν, καί δπου 6 άν
θρωπος αυτί»; δέν ανήκει πλέον εί; το άνθρώπειον γένος; Και θά 
^δυνάμην νά συγχωρήσω τους καταδικάσαντάς με είς διαμονήν, 
ενθα αί κραυγαί διακόπτονται μόνον υπο βλασφημιών, καί είς 
τούς δαρμούς άπαντώσιν άπαύστως οί δλολυγμοί; διαμονή πο
λυάνθρωπος άμα καί έρημος, ένθα οι δυστυχείς είναι πολυπλη
θείς, καί εύρίσκονται μόνοι είς την έπώδυνον ειρκτήν, ή ; οί το ί
χο ι έπαναλαμβάνουσιν τάς φωνάς, ας ή μανία ψελλίζει ασυνάρ
τητους* κ’ ένθα έκαστος ακούει τάς οίμωγάς απάντων, ούδεί; 
δέ παρέχει άκρόασιν είς αύτάς. Μόνος είμί, οστις είς την δια
μονήν εκείνην ενοχλείται καί θλίβεται νυχθημερόν' έγώ οστις 
οΰδέποτ’ έφανταζόμην νά περιπλακώ ούτως είς τήν σφαίραν τών 
συμφορών, και τών έκάστοτε νέων φρενιτίδων. . .  θά ή -υνά - 
μην άρα νά συγχωρήσω τούς έκφαυλίσαντάς με Ιν τη  πεποιθήσει 
τών ανθρώπων, καί άφαιρέσαντάς με καί τάς λειτουργίας αυτά ; 
τοΰ νοός; . . . Τούς διακόψαντας τον ροϋν τ ή ; δόξη; μου καί 
μαράναντας το άνθος τών χρόνων μου, καί στηλιτεύσαντας τά  
πονήματά μου διά τοΰ στίγματος τών εναγών; Πλήν θά τού; 
κατεδίκαζα τά χ α  νά υποστησωσι τ ’ αύτά δεινά, καί νά κα τα - 
πνίξωσι τούς στεναγμούς τής οδύνης των; είτε θά τούς έδίδασκα 
διά της πειθανάγκης νά ήνε γαληνιαϊοι, καί θά τούς £καμνκ 
νά αίσθανθώσι τήν παγεράν εκείνην δυστυχίαν, τήν άθαλπη, τήν 
άζωον, τήν άποκαρδιοΰσαν καί αΰτον τον σ-οΛκό··; ούχί, καθότι 
"ί ψυχή μου είναι ίκανώς γενναία ώστε νά καταβη άχρι τής 
εκδικήσεις’ δέν έπιποθώ δ ’ άλλο τ ι η τον θάνατον. . . Τάς 
ύβρεις έσυγχώοησα είς τούς Πρίγκηπας διά σε μόνην, ώ Λεο- 
νώοα, καί διά σε μόνην άπεσκοράκισα πασαν πικρίαν. Πώς 
ήδύνατο το μίσος νά ένοικήση είς καρδίαν, έν f, σύ βασιλεύεις; 
0  αδελφός σου υπήρςεν άδικος, πλήν δέν δύναμαι νά τον μισήσω. 
Σύ δέν έκινήθης είς οίκτον υπέρ έμοϋ, οϋχ ήττον αδυνατώ νά 
άποσπάσω κπδ τον νοΰν μου το παμφίλτατόν μοι ίνδαλμά σου!

(Το τέλος είς το  προσεχές.)
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Ο ΛΙΕΒΜΑΝ,

ΤΑ ΟΛΕΘΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τ Ε Σ  ΖΗΑΟΤΤΠΙΑΣ.

(Συνεχεία· δρα Φύλ. Γ'.)

Ημην Αναγκασμένος νά αποφεύγω άπαύστως τάς αφελείς καί 
άθώους θωπείας της" όποιον μαρτύριον ! έγώ , δστις έλάτρευον 
τήν Α μαλίαν, ώφειλον νά άντιπαλαίω  καί όποβάλλω τάς ά - 
πλοϊκάς καί ακραιφνείς ένδείξει; τοΰ φίλτρου της. Ούδέν άλλο 
έπόθουν η το  νά δυνηθώ ποτε νά απολαύσω τάς τρυφάς, άς 
νόμιμο; ένωσις ήθελε μοί παράσχη, καί όσημέραι άπε*αθι- 
στάμην μάλλον πταίστης καί ένοχος, παρατείνων τήν άγνοιαν, 
είς ^ν ή έρασμία καί έπαφρόδιτος αύτη κόρη εΐχεν άνατρα- 
φή. Τδ πάν λοιπδν συνέτεινε προς τδ νά μέ παροομα, δπως επ ιτα 
χύνω τήν στιγμήν, καθ’ ί;ν ή αξιαγάπητο; ερωμένη μου ώφει- 
λε νά έςέλθιι τής πλάνης είς $ν εύρίσκετο. Οι γονείς της μέ 
ίκέτευον, ήτο φόβος μ.ή πικρανθώσιν. Είναι πάντω ς έμφυτον 
είς ήμάς νά σχηματίζω μεν άδιαλείπτω ς πόθου; καί νά δυ- 
σπιστώμεν περί τής ευτυχίας μας. Ελεγον κα τ’ έμαυτδν' Ναι 
άντερώμαι, ή Αμαλία μέ άνταγαπόί· δέν δύναμαι νά ύποπτευθώ 
περ: τών αισθημάτων της’ αλλά ποιον τδ κέρδος τοΰ άρέσκειν, 
οταν δέν έχ·ρ τ ις  άντεραστάς*, f i νεανις αυτη νομίζει οτι ειιια ι 
δ μόνος τοΰ είδους μου, o tt μόνος έγώ υπάρχω, καί μοί π α -  
ρέδωκε τήν καρδίαν της. Εάν έρωτήσω έμαυτδν, έάν εξετάσω 
τήν υποτιθεμένην ευδαιμονίαν μου, τδ δώρον τοΰτο είναι επαρ
κές πρδς κόρεσιν τών πόθων μου; δύναμαι νά ήμαι πανόλβιος; 
Εάν ή Αμαλία έγκώριζεν, οτι υπάρχουν καί άλλοι άνθρωποι, 
έάν αί γνώσεις ευρυνον τάς ψυχικάς δυνάμεις της, έάν μοί προς- 
έφερε μεγάλην τινά καί έξοχον θυσίαν, τό τ ε .. .  αύτη ήθελεν ε ι-  
σθαι αύτόχρημα ή εύτυχία- έκείνη δέ, έφ’ ί) σεμνύνομαι καί 
έναβρύνομαι, πόσον είναι υποδεεστέρα αυτής I Η ματαιοφρο
σύνη δικαιούται νά κομπάζη έπί θοιάμβω βασιζομέν^ επί τής 
άπειρίας. Ούτω τά  πάντα άλλοιοΰνται χαί διαφθείοονται έν 
τί} άνθρωπίννι καρδία. Αφ’ ετέρου δέν έχω κανένα δπως έμ - 
πιστευθώ τδν έρωτά μου' φρόνιμος δέ καί περίφρων έρως ς-ε- 
ρειται τήν αξίαν του. Αδύνατον λοιπδν νά έντρυφήσω μόνος! 
Ούδείς φίλος έδέχετο τήν έκχυσιν καρδία; ό-ερχειλοϋς, ουτω;



είπείν, τή ; ιδίας βακχείας' «ΰτή 5s έφλέγετο ί>πό τής έπιθυ- 
μίας τοΰ νά έκχυθή κ»ί έκθυμάνν). Απεφάσισα τέλος ν’ ανα
σύρω τον μέγαν πέπλον, άποκρϋπτοντα τήν φύσιν άπό τας ό
ψεις τής Αμαλίας. Πρίν δέ έπιτελέσω την πράξιν ταύτην, άφ’ 
ή ; έξηρτ&,το η ευζωΐα μου, άποφασίζω νά διακόψω την Αλ
ληλογραφίαν μετά τίνος φίλου τής έφηβικής μου ηλικίας. 0  Ρ ιμ - 
βεργ, ούτως ώ νομάζετο.. . .

Ο Λιεβμάν δέν τελειόνει και υποκύπτει εις την υπερβολήν 
τής άλγηδόνος του. Διατελεί επί τινα καιρόν έν γνοφώδη σιγή' 
αναλαμβάνει άπό την ηθικήν ταύτην κατάθλιψιν, καί τούς ο
φθαλμούς μεστούς έχων δακρύων επαναλαμβάνει' Σας Ιγνω- 
στοποίησα τό ονομ.α τοΰ παραιτίου ολων τών συμφορών μου’ 
αί πληγα ί μου έπανοίγονται' το  πρότυπον τοΰτο τερατώδους 
υπουλότητος συμπεριλαμβάνει έν έχυτώ παν είδος φρεναπάτη,,' 
εις τήν εΰειδεστέρχν και περικαλλεστέραν μορφήν συνδύαζε 
πνεύμα δεξιόν, δελεαστικόν και τοσούτφ μάλλον έπίφοβον καθ’ 
δσον ή τόαον γόνιμος τεχνασμάτων εύφυ'ϊα του άπεκρύπτετο 
καί έκαλύπτετο υπό τό πρόςχημα άδολου καί απλοϊκής ψυ
χής. Τώ εκμυστηρεύομαι' αυτός κατανοεί τρόπον τινά τά  α ί- 
σθήμ*τχ τή ; ψυχής μ ο ι ώς καί τά έλαχιστότερα' τώ  απει
κονίζει) τά θέλγητρα ττ,; κυριάρχου τν,ς κ χ ρδίας μου' πράττω  
δέ τ ι περιπλέον' προθυμοποιοΰμαι νά τόν τοποθετήσω εις μέ
ρος, δθεν χωρίς νά παρατηρηθή αδύνατο νά θεωρή έλευθέρως 
τήν Αμαλίαν. Τόν ευρίσκω άποροΰντα καί έμβρόντητον' πό
σον μοί ποιεί αισθητήν τήν άξιολογότητα τοΰ κειμηλίου μου! 
αυτ·/) ή σύγχυσις καί ταραχή του είναι έκφραστικωτέρα παν
τός επαίνου του' μοί ανοίγει τέλος τήν καρδίαν του.

— Φ ίλτατε Λιεβμάν, μοί λέγει, αϊ! εκείνη ή γυνή, τήν ο
ποίαν είδαν, δεν είναι θνητή' πλήν οΰόοποσοϋν μέ έξεφρά- 
σθητε πόσον είναι υπερτέρα τής εΐκόνος, ήν μέ περιεγράψατε!

Σπεύδω καί τόν απαντώ.
— Είναι ακόμη μικρόν τό θέαμα τοσούτων θέλγητρων" εάν 

ϊγινώσκετε τήν ψυχήν της, τήν ήδύτητα, τόν γλυκασμόν τών 
έκ-,-ράσεών της, τών αφελών έκχύσεων τής καρδίας της! έχετε 
Μκαιον, φίλε μου" ή Αμαλία δέον νά έξαιρεθή τής κλάσεως 

τ:~ίν άλλων πλασμάτων' ό Θεός άναφανδόν ε,τλασεν αυτήν διά 
τόν μάλλον φιλέρωτα καί εύφιλή άνθρωπον τοΰ κόσμου.

ό  επίβουλος πολλά κ ι; εΤχεν έπανέλθτ) ε?; τήν οικίαν μου"
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έκάστοτε δε τφ  παρεΐχον τό εΰτό θέαμα, υφ’ οΰ πάντοτε ε
π ί μάλλον κατεπλήσσετο καί κατενύγετο. Επιδοκιμάζει πλη 
ρέστατα τήν πρόθεσίν μου τοΰ νά εξεγείρω τήν Αμαλίαν εκ 
τοΰ υπνου εκείνου, τοΰ καθιστώντος αυτήν, ούτως εΐπεΐν, α -  
ζωον* κρίνει δέ προσέτι, οτι πολύ μάλλον θέλω δικαιοΰσθαι 
νά έναβρύνωμαι έπί τώ θριάμβιο, οταν κατορθώσω νά έντρυ- 
φήσω έπί τή άνεπιτυχία τών αντεραστών μου. Η ευτυχία μου, 
ελεγεν ούτος, αυξάνει καί μεγεθύνεται άπό τά αλγη καί τάς 
ταλαιπωρίας τών άλλων.

όποιον τρομερόν αίσθημα, πόσον δέ έμελλε νά μέ διαφω
τίσει επί τοΰ σκληρού τούτου χαρακτήρας. 0  Ρ ιμβέργ δέν ά μ - 
φίβαλλε ποσώς, οτι ή καρδία, έν ή έβασίλευον, δέν ήθελε μείνγ; 
άφοσιωμένη εις εμέ* επινοεί στρατήγημα, οΰτινος ή πραγμα
τοποίησή, παρέχουσά μοι την έκ τ ή ; περιεργείας ηδονήν, εμελλε 
νά μοί καταδείξτι πόσον ιζγαπώμην' μοί προτείνει νά «ροςφέρω 
είς τήν νεάνιδα καρωτικόν τι κατέχον αυτήν ΰπνώττουσαν έ
π ί τινας μόνον ώρας, καί έν τφ  μεταξύ τούτω νά μετακομί- 
σωμεν αύτήν εις μέρος, οπου νά παρευρίσκηται πληθύς άν- 
θρώ π^ν, ώς έπί παραδείγματος έν τω θε ίτρω , ή έν τινι πε- 
ρ ιπάτφ . Εγώ ώφειλον νά κατοπτεύω τήν πρώτην στιγμήν τής 
έξυπνήσεώς της καί απολαύσω τής τέρψεως τοΰ θαυμασμού 
της ' μετά χαράς παραδέχομαι τό σχέδιον τοϋτο. Πρίν ?ι ό
μως τό βάλω είς πράξιν, συνομιλώ μετά τής Αμαλίας, καί 
τή  υποβάλω προ τών βφθαλμών της την εικόνα, τήν οποίαν 
ουδέποτε έπαυον τοΰ νά τή παρουσιάζω.

Εάν ή γή , τ?ί λέγω , ητο ευρυτέρα τοΰ διαστήματος τού
του, καί ήτο κατωκημένη άθρύως παρά δμοιοειδών μοι πλα 
σμάτων, θά ήγάπας καί έπροτίμας τόν Λιεβμάν;

— Αγνοώ, υπολαμβάνει ή Αμαλία, δ ιατί αί συνδιαλέξεις μας 
περιστρέφονται πάντοτε περί τοΰ αντικειμένου τούτου' δύνασκι, 
φίλε μου, νά άμφιβάλλϊΐς περί τών αισθημάτων μου; σοί τό διε- 
βεβαίωσα καί αυθις' έάν υπήρχον μυρίαι γα ΐα ι ΐσαι πρός ταύ- 
την, καί τοσοΰτοι άνθρωποι, δσα πτηνά βλέπω πετόμενα, καί 
δσα μυιίδια διαμαχόμενα έπί τών υδροστασίων τούτων, ήθελον 
θυσιάσει άπαντας υπέρ σοΰ' ώ! ναι, απαντας ασμένως.

— Αλήθεια φ ιλτάτη Αμαλία; πολύ χαλά. Θά δοκιμάσωμεν 
λοιπόν τόν έρωτα τοΰτον.

Η Α μαλία άπχιτεΐ νά έξηγηθώ' έγώ φυλάττω σιωπήν πε-
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pi τοΰ σχεδίου μου" περιορίζομαι νά προςπέσω είς τους πόδας 
της καταφιλών τήν χειρ* της.

— Δέσποινα μου, γονυκλινής δέχομαι τούς δρκους σου" μοί ύ- 
πεσχέθ?ις νά μην ίδ>ις, νά μην άγαπησης άλλον, η τον Λί- 
εβμάν, δ δποΤος σέ μόνην λατρεύει' οκέφθητι οτι άν μέ έ -  
στέρεις ένδς μόνου π~λμοΰ, μυρίους θανάτους ηθελον υπος·ή·

Ητένιζον την Αμαλίαν, καί οί οφθαλμοί μου έπληροΰντο 
οζκρύων' άνέκραζον* £χ ι, δχ ι, δέν θέλω στέρξει ποτέ νά ε
πιχειρήσω τοιαύτην άπόπειραν' δέν μοί άρκεΐ ή εύτυχία μου;

Η  Αμαλία ήγνόει πόθεν προήρνετο ό σάλος ουτος τών α ι
σθήσεων μου' κοσμώ αυτήν διά  τών κομψοτέρων καί περικαλ- 
λεστέρων άνθέων εις τά  φυσικά της θέλγητρα έπιπροςθεττω 
τά  i /.λεκτότερα αγλα ίσματα ' εγχέω άκουλούθως τδ προπα- 
ρεσκευασμένον είς το ποτόν της υγρόν" αδτη δέ μ ετ ' ο6 πο
λύ αποκοιμάται. 0  Ρ ιμβέργ καί έγώ την μεταφέρομεν ευ
θέως έντος έχήματος.

Ειχον πληροφορηθή, οτι είς την πόλιν * * * δλίγας λεύγας 
άπέχουσαν τής έπαύλεώς μου παριστάνετο μελόδραμμά τι" δ 
Ρ ιμβέργ άνέλαβε την φροντίδα νά διάθεσή καί διατάξτ) τά
δέοντα' έλαβε δι’ ημάς στοάν τινα ' αύταί είναι ομοιόσχημα; 
προς τά θεωρεία τής Ιταλίας,, ούτως ώς-t άποτελοϋν είδος τ ι 
δωματίου, δπου, δταν τ ις  θέλη νά μέν/) απαρατήρητος άπο
το Δημόσιον, δύναται νά διασκεδάζω, χαρτοπαικτώ ν η συνδια- 
λεγόμενος μετά τής ιδιαιτέρας του συντροφιάς. Εκεί λ.οιπδν
μετεφέραμεν τήν Αμαλίαν. Προςέσχομεν δέ τοΰ νά την το - 
ποθετήσωμεν οΰτως, ώστε, έγεοθείσης έκ τοΰ υπνου, τά  βλέμ
ματά  της νά διευθυνθώσι κατά πρώτον επί τής σκηνής καί
έπί τής δμηγύρεο^ς. Ενίοτε μετημελούμην διά τήν πράξιν μου* 
ηθελον νά επαναφέρω τήν Αμαλίαν οΐκαδε προ τής έςεγέρ- 
σεως έκ τοΰ υπνου της, δ Ρ ιμβέργ δμως μέ άποτρέπει τοΰ 
νά πράξω τοΰτο* κακίζει δέ καί ψέγει τούς φόβους μου. Επί 
τέλους η Αμαλία έξυπνο·' ή πρώτη έκφρασίς της είναι τδ νά 
ρίψη εν βλέμμα είς τήν θέαν τοΰ πλήθους εκείνου τών αν
θρώπων, ή δέ κεφαλή της έπειτα π ίπ τε ι Ιπ ί τοΰ στήθους μου* 
εγώ τήν υπεστήριζον" άναλαμβάνει άπο την έξαλλον ταύτην 
κατάπληξιν ' ή δέ κατάπληξίς της μδλο«τοΰτο εξακολουθεί* δ
ταν δέ βλέπει τον Ριμβέργ ένθαρρΰνοντα αυτήν, άναβοα*
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— Τί βλέπω, . Λιεβμάν; δέν είναι λοιπον αληθές δτι δπάρ· 
χεις μόνος;

— Ο χι, Αμαλία μου* συγχώρησόν μοι διά τήν πλάνην, είς 
$ν επί τοσοΰτον σέ άφήκα' ή υπερβολή τοΰ έρωτός μου μέ 
παρέσυρε νά επινοήσω τδ ψεΰδος τοΰτο. Κ αί' ή γή  είναι 
μυριάκις ευρυτέρα άφ’ δ ,τ ι σοί είπον, καί είναι κατάπλεως 
άπειραρίθμ.ων πλασμάτων δμοιοειδών καί δμοιοσχίμων μου* 
άλλ’ ούδέν υπάρχει, Αμαλία μου, έχον τήν καρδίαν τοΰ Αιεβ- 
μάν, καί ικανόν νά σέ άγαπά  τοσοΰτον, δσον αύτός.

— Καί τ ίς  είναι δ άνήρ εκείνος, μοί λέγει (δακτυλοδει- 
κτοΰσα τον Ριμβέργ.);

— Είναι φίλος μου, τουτέστιν έκεΐνος, ον αγαπώ  μετ?: τήν 
Αμαλίαν μου.

— Είναι σχεδδν τόσον αξιαγάπητος, μοί άπαντα, δσον σύ* 
έπειτα  θλίβουσα την χεΐρα μου, πλήν δέν είναι δ Λιεβμάν.

Φαντάσθητι, Κύριε, τήν μοναδικότητα τή ; θέσιως ταύτης, 
καί την πηγήν τών πάντϊΐ νέων εντυπώσεων, τών προελ- 
θουσών έξ αυτής. · Τότε έγνωστοποί/,σα τή νεάνιδι τάς δια
φόρους α ιτ ία ς , υφ’ ών ώρμήθην νά μεταχειρισθώ το τέχνα
σμα τοΰτο' άπεκάλυψα αύτη τήν καρδίαν μου, τήν ύπερβάλ- 
λουσαν ευαισθησίαν της, τήν ύπέρμετρον αβρότητα της, ή μάλ
λον παραφοράν έρωτος, προςεγγύζοντος αείποτε είς τήν ζηλο
τυπίαν καί τήν λύσσαν αύτής.

— Αμαλία, Αμαλία, τή ελεγον, βλέπεις πόσον σέ λατρεύω' 
άναγινώσκεις είς τά ένδόμυχά μου* γινώσκεις άρκούντως, οτι 
εισα« ή κυρίαρχος τής τύχης μου' ή απόλυτος δέσποινα τής 
ύπάρξεώς μου’ έάν μέ έστέρεις ένδς μόνου τών αισθημάτων σου, 
τών βλεμμάτων σου, ήθελες μοί προξενήσει βασάνους, ώμο
τέρας τοΰ θανάτου. Μετ’ ού πολύ θέλεις εντελώς φωτισθή* 
θά γνωρίσεις έκ περισσοΰ τάς ύποχοεώσεις σου προς τον Θεόν 
ΐκεΐνον, τον πλάσαντα ήμας' νέον στάδιον άνοίγεται ένώπι- 
όν σου' θά μάθτις τά  καθήκοντά σου, τάς άρετάς σου δσας δ-  
φείλεις νά επιδεικνύης, καί δσας δφείλεις νά άποσιωπάς' επί 
τέλους το πνεΰμα τοΰ κόσμου θά φωτίσει, ή θά κατας-ρέ- 
ψει τήν άπλοϊκότητά σου* ή μεταβολή αυτη, σέ έξορκίζω, μή 
σέ κάμ’ρ νά λησμονήσης τον Λιεβμάν* δέν έχεις είσέτι ?) ά -  
μυδοάν καί άτελή ιδέαν των θέλγητρων καί τών ήδονών τοΰ 
έρωτος, θά γνωρίσεις δμως vtov τινά δεσμόν, 8ν οί νόμοι καί
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ή θρησκεία συνδέουσι, xai συνάζτουσι « α ί . . . .  Α μαλία, διά 
τούτου έσόμεθα άμφότεροι ευτυχέστεροι.

Tij έπρομήθευτα ΰιδασκάλου·. Κμέρα δέν παρήρχετο, κκθ 
%* ή μαθήτρια νά μή κάμη προφανείς προόδους. Η  ψυχή μου 
διήρχετο δ ι’ όλων τών βαθμόν τοΰ θαυμβσμοΰ καί καινο- 
φανειών, τοΰτο δέ διήγειρεν έν τν| Σδικ^ της τόν πόθον τής 
κτήσεως τών γνώσεων εκείνων, τοσούτων «λλοτρίων είς τόν 
πρώτον αυτής τρόπον τοΰ ζήν. Μία τών συγγενών μου είχεν 
Ιλθίΐ ΐνα συγκατοικήσγ) μεθ’ ημών' αυτη ήγάπα  περιπαθώς 
τήν Αμαλίαν- προίς-ατο εις τήν άγωγήν της, ε!ς τάς διασκε
δάσεις της' τήν ώδήγει εις τάς συναναστροφάς" έγώ δέν ε- 
παυον τοΰ νά διαδηλώ τήν ευγνωμοσύνην μου ποός τήν ευ
εργετικήν ταύτην φίλην' έκ*λεΐτο Βαρωνίς Δενόφ. 0  θάνατος 
τοΰ συζύγου της, έπισυμβάς δύω έτνι μετά το συνοικέσιόν των, 
τήν άφήκεν ε?ς εύπορον κα τά σ τα α ν ' ήτο περιζήτητος τόσον 
διά τήν καλλονήν της, όσον καί διά τά  πλούτη της, «λλ ή 
φ ιλία , η ν  δι’ άμφοτέρους ημάς συνέλαβε, τήν άπέτρεπε πάσης 
ουνάψεως γάμου, καί ουδέν άλλο έπεθύμει ή νά ϊδρ  Ενω
μένους ήμάς.

0  Ρ ιμβέργ ήρχετο συχνάκις πρός έπίσκεψίν μας. Συνήπτε 
παρουσία μου μετά  τής Αμαλίας μακράς συνδιαλέξεις" τήν έ- 
νουθέτει καί τή έβαλλεν ΰπ’ όψιν τρόπους συμπεριφοράς, δπερ 
έπηύζανε τήν πρός αυτόν φιλίαν μου. Επανελάμβανον άδια- 
λείπτω ς κατ’ έμαυτόν έν τώ  βάθει τής καρδίας μου" απο
λαύω όντως αληθή ευτυχίαν; τίς ποτε δέν ήθελε μέ φθονή
σει; κέκτημαι οξιολατρεύτου ερωμένης, πιστοΰ φίλου, είμαι 
αΰτοπεποίθητος επί δείγμασι ευμενείας συγγενοΰς μου, χάριν έ- 
μοΰ θυσιαζούσης τρόπον τινα τήν περιουσίαν τηο και ευτυχίαν" 
ΐίού  πβί* εΐναι ή τύχη μου! άχ! Λ ιε β μ ά ν .. ..  ό υμέναιος μετ’ 
οό πολυ θά σέ καταστήσει πολυ μάλλον εύδοίμονα.

Ενόησα πρό τίνος, οτι ή Αμαλία άπέβ ιινε σκεπτική' μέ ε- 
βλεπεν ασκαρδαμυκτί, καί τή έξέφευγον π«ρά τήν θέλη- 
σίν της ς-εναγμοί' μοί ελεγεν ένίοτε μέ τινα τρόπον μάλλον 
πεφυλαγμένον, ονπερ άπέδιδον εις τήν νέαν αυτής ανατροφήν.

— Λιεβιιάν, μέ ήοωτάτε, έάν σάς ήγάπω ν, έάν διαπαντός 
θά σάς αγαπώ ' έγώ απεναντίας σήμερον σάς αποτείνω τήν 
έρώτησιν ταύτην.

Εγώ τ?ί υπολαμβάνω μετά περιπαθεστά των εκφράσεων μεθ’ ορ-
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κων, μετά δακρύων' αΰτη δέ ήρκεΐτη νά απαντά.
— Πρέπει* Λιεβμάν, νά σάς πιβτεύσω; Ε ίμαι τρόπον τινά 

πλάσμα σας, κ?:ί θά ήσθε άπηνθρωπότατος, έάν μέ έπροδίδετε.
Σάς τό είπον' έφκνταζόμ'ΐν, ότι ενεκα τής εν τώ κόσμω  

είσελευσείς της είχε λαβτι τήν. ψυχρότητα εκείνην, τή» π α -  
γόνουσαν τάς συνομιλίϊζ μας, καί τήν οποίαν εθεώρουν ώ; αυ* 
στηράν σοβαρότητα, πολύ άντικειμένην εις τήν έμφυτον ζωη
ρότητά της. Η μ ελαγχολία  της αύτη ηυξανεν οσημέραι' ή Α
μαλία δεν έμεμψιμοίρει πλέον, αλλά νέφος δακρύων έπυκνοΰτο 
συνεχώς έπί τών όφθαλμών της, καί περιέπεσεν εις κατηφή 
σιγήν' τήν αιτίαν τής αΐφνηδίου τ«ύτ·.ις τροπής της «πέδιδον  
εις τήν παράτασιν τοΰ γάμου μας' άνά πάσαν στιγμήν άνε- 
φύοντο προςκόμματα, τά όποια ήτο αδύνατον νά προΐ'δ&)' ·ή 
οικογένεια μου ιδίως ά ν ιέτα ττε  μ-υρίας δυςχερείας. 0  Ριμβέργ  
άνέλαβε τήν ευθύνην νά άρη αύτάς έκ τοΰ μέσου, αΰται δέ 
άπέβαινον επιπλέον Ανυπέρβλητοι. Η συγγενής μου ήγωνίζετο  
νά μέ παρηγορήσει, καί έδιπλασίαζε τάς υπέρ ήμών προσπά
θειας της. Τέλος, Κύριε, ένταΰθα ανοίγεται ό τάφος μου, ί -  
στις μετ ολίγον θέλει μέ καταβροχθίσει. Καθ ην στιγμήν  
εολεπον προςεγγίζουσαν τήν ενωσίν μας, καθ’ ην οτιγμήν ε -  
μελλον νά ριφ&ώ εις τήν αγκάλην τής Α μαλίας, νά θλίψω 
έπί τής καροίας μου τό ο ,τ ι έλάτρευον, καθ ην στιγμήν δέν
ήδυνάμην νά άνθέςω ούτε εις τήν ιδέαν τής περιμενούσης με
ευτυχίας, ή Α μαλία, Κύριε, ή Α μ α λ ία ...  μοί γίνεται άνάρ- 
π χ σ τ ο ; · . . .  άφαντος, τή . χάνω. όπόσον φρικαλέα ή θέσις μου! 
Δέν δύνασθε νά οντιληφθήτε' ό χ ι, δεν δύνασθε. Εγώ νά ς-ε- 
ρηθώ τή: Αμαλίας! νά στερηθώ αύτής έπί μίαν μόνην σ τιγ
μ ή ν! ή ήμέρα οϊχεται, επέρχεται τό εσπέρας, δέν τήν έπ α- 
νευρίσκω! 0  Ριμβέργ, τό έκτρωμα εκείνο τής κακίας, παρου
σιάζεται ένώπιον μου.

— Φίλε μου αποθνήσκω, έκπνέω μ?τ®?υ μυρ'ων βασάνων' παν 
ο,τι έν τώ κό^μφ ήγάπ^ν μοί άφηρπάσθη! π <0 είναι ή Α
μαλία; ποΰ slvas r  ~· ;·* ·ΐ r,r,

ό  έπίβουλος ύποκρίνετάι θαυμασμόν' κκταπλήσσεται καί υ
πόσχεται νά ένώιιτι τάς έρεύνας. του μετά  τών ιδικών μου.

(Επεται συνέχεια)



01 ΔΥΩ ΑΓΡΙΟΙ
Ι2Τ0ΡΙΛ Ι0Ν  ΤΠΟ ΑΒ3Α ΣΑΙΜΠΙΕΡΡΟΤ.

Ιο το gridando Pace Pace Pace.
ΠΕΤΡΑΡΧΗΣ.

Μεταξύ τών άπειραρίθμων νήσων τοΰ άχανοΰς ποταμοΰ Μισ- 
σισήπη, κεΐνται δύο έν αύτώ μετρίας έκτάσεως, καί άπαραβλήτou 
ευφορίας· τά σπαρτά άναβλαστάνουν αύτοφυώς καί πλουσιοπα- 
Ρ°Χω?> τ * δένδρα βρίθουν στροβίλων καί καρύων, οί θάμνο: 
υπερβρύουν κοκκυμήλων. Λελεαζόμεναι άπδ τήν ευκαρπίαν τα ύ - 
την, συρρέουν αύτόσε άλκαι και ελαφοι, χορηγοΰσαι δαψιλή 
αγραν εις τον κυνηγό / οι δέ δρμοι, υφ ών δ ιακόπτετα ι 
πολλαχοΰ ή π α ρ α λ ίϊ, πλήθουν σμήνους λευκών ιχθύων, οϊτινες 
άκόπως δύνανται ν’ άλιευθοΰν.

Ουχ ήττον a t δύο νήσοι δύο μόνον εΐχον κατοίκους" τον 
Μάχην ή νήσος Πρασίνη, τον Βάρκον ή νήσος Στρογγύλη. 
Ας καλοί γείτονες έπεσκέπτοντο συνεχώς άλλήλους, καί δ ιή - 
γον έν άγάπτι καί δμονοία. ό  Μάχης ηυδοκίμει μάλλον είς 
τδ  κυνήγιον, δ Βάρκος ηΰστόχει πλέον είς την αλιείαν, ού
τως ωστε άντήλλασσον τάς άγρας τω ν, καί ώφελοΰντο άμοι- 
βαίως. Τοΰ λοιποΰ δμ,οιοι είς τάς ορέξεις, ’iaot είς τά  πλούτη, 
άπέζων διά τών προϊόντων τών νήσων τω ν, κατώκουν χ ε ι-  
ροποίητόν τινα καλύβην έκ φύλλων καί πάλών, ένεδύοντο με 
τάς δοράς τών φονευθεισών αλκών, ουδέ δι’ άλλο στολίδιον έ -  
σεμνύνοντο, ή , διά τά  άέτεια πτερά καί τους άπεξηραμμένους 
καρπούς τών δενδρυλλίων των.

Πλήν μίαν τών ημερών δ Βάρκος, έκκοιλίζων ίχθύν τινα , 
εΰρηκεν έντδς αϋτοΰ διάχρυσόν τ ι ημικύκλιον, κεκοσμημένον διά 
ποικιλοχρόων λιθαρίων. Σύ ήθελες πάραυτα αναγνωρίσει £ν τών 
κομψών έκείνοιν ξανίων (zazzere ), δι’ ών αί Ισπανίδες συνέ
χουν καί αγλαΐζουν την κόμην των, άλλ’ δ Βάρκος δστις ού- 
δεποτε είχεν ίόεϊ τοιαΰτα, άνεσκίρτησεν άπδ χαράν, κ’ έπει- 
ράθη νά άρμόστι τδ κόσμημα εκείνο ώς περιδέραιον, ώς διά
δημα , ως έπίρρινον ε ίτ  ένώτιον* μή εΰρίσκων δ’ αΰτ& είς 
αλλο καταλληλότερον, τδ  έξήρτησεν άκριβώς έκ τοΰ άριστε- 
ροΰ ωτίου, οΰτως ώστε κατέφθανεν άχρι τοΰ ώμου του, εΰ- 
διάκριτον μακρόθεν.

Πρώτ» φροντί; τοΰ Βάρκου υπήρξε τό νά σπεύσνι πρδς τον
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Μάχην, καί να τδν διογηθή τδ ευτυχές συνάντημα. ό  Μά
χης έμεινεν άναυδος άπδ τδ  θάμβος ενώπιον τοΰ έλλοβιου, 
ουδέποτε ίδών, ουδέποτε ίδεασθείς έλλόβιον τόσω λαμπρδν, 
παρέχον είς τδν Βάρκον μορφήν ©εοΰ.

Πλήν άπδ τδν θαυμασμδν μέχρι τοΰ φθόνου δέν μεσο
λαβεί είμή £ν βήμα’ καί δ Μάχης μετέστη άπδ έκεΐνον είς 
τούτον κατ’ άρχάς άνεπαισθήτως, επειτα  δμω$ έκ προθεσεως 
χα ΐ προμελέτης.— & διατί δ γείτων μου νά ευρΐ) τδ κειμήλίον 
έκεϊνο’ καί νά μή τδ ευρώ έγώ; Εινε άραγε αΰτδς εΰειδές-ε, 
ρος, ισχυρότερος, άνδρειότερο;; Οί ίχθΰς ανήκουν εις έμε ω£ 
καί "είς αύτόν. Και τδ κάτω κάτω ποΰ συνέλαβε τδ ίχθύν τδν 
έμπεριέχοντα τδ ένώτιον; Τπδ τήν Πρασίνην νήσον’ άρα έν
τδς τής δικαιοδοσίας μου.

Τάς σκέψεις ταύτας, ας έμπρώτοις διενοήθη καθ’ εαυτδν, 
δέν ήργησε νά τάς έκθέση και είς το φανερδν μεγαλοφώνως" 
δ δέ Βάρκος άπήντησε μεθ’ υπεροψίας, έμπνεομένης αΰτω άπδ 
τδ  πρόσφατον ευτύχημα.— 0  ιχθύς ήγρεύθη έν μεσω τοΰ πο
ταμοΰ* τδ χρυσοΰν ημικύκλιον είνε αυτοδικαίως ίδικόν μου 
τυχούσης περιστάσεως θά γνωρίσω να το υπερασπισθώ. Καί 
άπεχωρίσθησαν ήγανακτημένοι καί παρωργισμένοι. ό  Μ άχης, 
μείνας μόνος, δέν βλέπει, δέν φαντάζεται άλλο ή τδ καθερμα 
τοΰ γείτονός του. Τό ευτύχημά του τδν διεγείρει ζηλοφθο- 
νίαν* ή ίταμότης του τδν κινεί τήν χολήν* άναπολεΐ δλου; 
τούς σφετερισμούς οσους κατ’ ολίγον ολίγον τδν είχεν έπ ι-  
τρέψει, καί αποφασίζει νά τούς περιστείλϊ)- καί τήν έπιοϋσαν 
ή ευκαιρία παρουσιάσθη.

0  Βάοκος βλέπων βούβαλόν τινα διαπλέοντα τδν ποταμόν, 
τδν κατεδίωξε διά τοΰ μονοξύλου του, τδν προέφθασεν έπί τ ί 
νος άλίπέδου τής νήσου Πράσινης καί τδν έφόνευσεν. 0  Μά
χης εσπϊυσϊ δρομαίος καί δλος παράφορος, διαμαρτυρόμενος 
δτι τδ κτήνος άνήκεν είς αυτόν- ναι δχ ι, άπδ τάς έριδας 
καταντώμεν είς τάς ύβρεις, άπδ τάς ύβρεις είς τά  γρονθο- 
κοπήματα’ δ Βάρκος πληγωθείς κατέφυγεν είς τδ άκάτιόν του, 
δάκνων τδν δάκτυλον, καί δμνύων έκδίκησιν. Καί δ Μάχης 
φοβηθείς εκρινεν δτι ώφείλε νά λάβη τά  μέτρα του* καί είδώς 
πόσον ανδρείος καί προφυλακτικδς ήτον δ γείτων του άπε- 
φάσισε νά τδν προλάβη. Εν βαθεία λοιπδν νυκτί έπιβαίνει ή
συχα ήσυχα τοΰ πλοκιρίου του, προσορμίζει είς τήν νήσον



Στρογγυλήν» χ,αι με τον πέλεκυν «vayeio*? φθάνει, προ της
καλύοης τοΰ Βάρκου, Etoopfxqt . . . άλλ ώ του 0 ·ύματος I ού-
δέ.·α c/iuciσ;·.-.ι* επομένως 5 εν ,^δυν ν̂ϊ) ·ά o:.0 J)t7/i άλλο 
παρά νά μετκό'ώ'η πϋρ ε:ς τήν >;:;̂ ύ·ί···.ν. ;αί νά . ντρέψ»! « ft-  
ρβχ^ρ.χ ε'ς τά  ,ίόι»·. .

’Λλλ’ ένα» προσέγγιζαν, tSc.ii οτροφ«λιγξ καπνοϋ ονυψου- 
μένη άπο τό μέσον ιώ ν δένδρων τών στεγαζόντ«ν τήν κατοικίαν 
του’ Ισπευσεν ανήσυχος' ή καλύβη του είχε πυρποληθή ύπό 
τοΰ Βάρκου. Οί δύο αντίζηλοι συνηντήθησαν είς τό αΰτό σχέ- 
Sisv τής eV.S'.;'.,',?.. ;. .· : r  (. . ί. .εμε; ·ζ ί  ίίατεγοι. ΤοΟ-
το δέν υπήρζεν είμή το προοί'Λίον τοΰ διακηρυ^θέντος πολέ
μου. Εκτοτε 5 .Vri/r,; κι ί . J ... .ς παρϊ)τ·ί3ησ«ν τής προ- 
τέρας είρ ί -ίΐ; άφθ,ονίίς. Κϊκουμμέ»οι εις τους δρυμούς, προ- 
α ίγ οντες [ ί^ ν ο < π '·  νά στήνουν παγίδας βίτε πώς νά τάς έκ-
φεύγουν, δ:ν απεκότ&>ν νά έςέλθουν τών κρυπτών των, οπως 
προμηθευθοΰν τά προς τροφήν- δεν έτόλμων νά κλείσουν βλέ- 
φαρον, το δε έχθος των άνερρίπιζον ετι μάλλον αί ζημ ία ι, ας 
έκάτερος αύτών επέφερεν εις τον άλλον. Πολλά! π λη γα ί, τάς 
οποίας ελαβον ε'ς τάς άλλήλων συμπλοκάς, τούς κατέστησαν 
αδιαλλάκτους. Η ζηλοτυπία τοΰ Μάχη ηύξανεν αμα τη οργϊί 
του' οσάκις άντίκρυζϊ μακρόθεν τον Βάρκον με το άκτινοβόλον 
κρεμαστηοιόν του, k j τερριπίζετο άπο όογήν, κ»I τον έφαίνετο ώς 
πρόκλησις έζακοντιίΓομένη κατά τοΰ θάρσους του. Αΰπνίαι, π ε ί
να προ πολλών μηνών υφισταμένη, ελκη καί τραύματα, τ ί έ- 
ψήφα ολα ταϋτα t  Βάρκος, άφοΰ κατείχε το ένώτιόν του; 
άφοΰ έδύνατο νά τό άντιπροβάλλϊ) ένδόξως είς τον άκοσμον 
εχθρόν, τοΰ οποίου οι αγώνες είχον αείποτε άποβή άνώφελοι; 
Και ό Μάχη; πάλιν όπόταν άνελογίζετο τό στολίδιον Εκεί
νο, καθήκον μέχρι, τοΰ ώμου τοΰ άλιέως, έφρύαττεν, έμα ί- 
νετο, μη σθενών δ’ επί πλέον ν άνέχηται τοϋτο, έβουλεύθη νά φέ- 
ρ·/ι ε:; τέλος τό π ρ ΐγ μ α . Δράττεί λοιπόν τον πέλεκυν καί τήν 
μάχαιραν, διαβαίνει κολυμβητί τόν μεταξύ τών δύο νήσων πορ- 
θμίσκον, (τά  πλοιάρια άμφοτέρων άποπολλοΰ 77δη εΐχον κα - 
ταρρεύσει)- άτρέμα άτοέμα φθάνει έ,ί’ς τοΰ Βάρκου, καί επι
π ίπ τε ι έξ απροόπτου κα τ’ αύτοΰ, άναπέμπ&'ν ώρυγήν λύσσης. 
Πλήν ό ένωτιοΰχος άνήο διέφυγε τήν Λαιρίαν πληγήν, εδραςε 
τά όπλα του, κκί είς τήν λύσσαν έκείνην αντέταςεν άπεγνω- 
σμένην άμυναν.

Ψ

*  *  > * \

Ταχιστ* άμφότε'ο ι κίτετραυματ^σθησαν’ δ Μάχης ^σθάνθι 
τον πέλεκυν τοΰ άντιπάλου του πολλάκις καταφερόμενον επί 
τ ί ;  κεφαλής του, αλλά τυφλώττων υπό τοΰ θυμοΰ, παρ’ ού- 
δ£ν Ιλογίσθη τοϋτο, έξακολουθών νά εντείνγι πληγάς, ούχί δε 
καί ν άποκρου7), έωσοΰ έξηπλωσε απνουν πρό τών «οδών του 
τον Βαρκον* και [te?a vrw^^vifio\* έπ αύτοΰ,
άνταποκριθέντος διά τοΰ ρύγχου τής ψυχορραγίας.

Τότε ή άγαλλίασις, η επαρσις τοΰ Μάχη έκορυφώθησαν καί ά- 
πέσπασεν από τό π τώ μ α  τό πολυπόθητον ένώτιον.— Επί τέλους 
είναι ίδικόν μου! άνεφώνησε' τόσα δεινοπαθήματ*, τόσαι προ^δο- 
κ ία ι,τό σ α ιμ ά χα ι, τόσοι πόλεμοι, ιδού το; τελοσπάντων βραβευθέν- 
τα! :δού τό τρόπαιον, οι^ερ διαπαντός θέλει μαρτυρή τήν νίκην μου!

Ατενίσας αύτό μέ (Μειδίαμα άγριας χαράς, ο Μάχης Α να
φέρει τήν αίματόφυρτον κόμην του οπως προσαρμόσει τό χρυ- 
σοΰν Ημικύκλιον' άλλ’ αίφνης «ί χεΐρες, «ς είχεν άνεγ|^ρί>, 
μένουν μετέωροι, εκβάλλει ίν  περίλυπον ΐ χ ,  αί πληγα ΐ τοΰ 
Βάρκου είχον άπακόψει τά δύο ώ τα τοΰ νικητοΰ’ τό κόσμη- 
μ α , τό έπί τοσοΰτον διαφιλονεικηθέν, εις ουδέν ιήδύνα:ο πλέ
ον νά χρησιμεύστ,!

ό" Μάχης ήρε τί,ν κεφαλήν, καί απελπις περιέβλεψε κύ- 
κλφ. Δεν είδεν δλλο παρά τάς χερσοιθίίσας νήσους, τά  ερεί
πια τών δύο καλυβών, λδίψανόν τ ι  τών πλοιαρίων, καί τόν 
νεκρόν ί’κείνου, όστις ποτέ υπήρξε φίλος του. Δ. Σ, Α.
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ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΝΤΪΠΩΣΙΣ.
Η Κόρη τ°ϋ Λυκαβηττού, π ’ άνέγνωσα μ ’ Ιφάνη 
Ποιητικόν δλόχρυσον αν καί μικρόν a re p d n !
Είναι τωόντι ποίημα ’ποΰ φέρει πολλά άνθη 
Ποΰ μόλις τά  εδφράνθηκα λαί ή ψυχ^ μου εΰφράνθη. 

ί^χει πολλάς γλυκύτητας, κ’ εις αφελές τ ι υφος 
Τρέχει ώς φλοίσβος ρύακος! δεν σταματ^ ώς γρίφος 
,Οΰτε ποΰ ειν’ ορμητικός ώς χείμαρρος ογκώδης 

 ̂ Οστις κτυπα εδώ— έκεΐ καί χύνεται βουίώδης 
Κ ΐς’ τήν ευρείβν θάλασσαν, ’στά σπτ,'λχιχ ποΰ βρίσκε: 
Καί οπου μόλις φαίνονται άχαρεις τόσοι ίσ χ 2 ο ι... .
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—  Ο δ 
ό  Ποιητής, ’πού τδγραψε, αισθάνεται την φύσιν,
Η τις έπροίκισεν αϋτδν με θελκτικήν τήν κλίσιν.
Εις τήν αρχήν μοί φαίνεται ώ ραΐο rrepcooM 
Γ εμάτ’ άνθους και ευωδίες ’που δεν το βλέπουν ολοι'
Ε χει στολίδι’ αρμονικά, κομψότατα λουλούδια
Κι im t  «»»ι'ω λυπηρά τής Κόρης, τά  τραγ^ύδ!·»1
fl!  βλέπω και τδ μνήμά της κ?. εκείνο τδ λουλούδι!. . .
Τδ ρ ίπτει ναι! δ Αγγελος είς τδ  στερνό  τραγούδι 
ό π ό τε  και τά  δάκρυα τοΰ Ουρανού τδ βρέχουν 
Μες τ α ΐ; ιδέαις τοΰ θεού π ’ άγκαλίασμέναις τρέχουν 
Καί απαντούν τόν Ποιητήν έντδς τής έρημίας,
’Εγγύς πηγών έμπνεύσεως ' αγνής καί έρασμίας! !
’Εκεΐ-έκεϊ ’στοΰ Ιίαρνασοΰ τούς πρόι<?δας μ ’ έφάνη 
Π ω ; είδα τούτο τδ μικρδν, πλήν εύμορφο στεφάνι!!

Κεφαλληνία, τή  28  Νοεμβρίου 1 8 6  4
Επαμινώνδας Γ. Ανν.νος

Λ ύσεις  τω ν  ίν  τ »  π ρο ϊ,γουΜ νω  φ υ λλ ιΧ ίω  γ ρ ίφ ω ν .
Α '. Α Η Ρ — H P a — Κ Ρ  (εαρ) ίιιτό Σ π υ ρ ίϊω ν ο ς  Μ αυροΧίφάλλοΐΙ *  
Β '.  11 0 1 Μ 1 Οιγ'ο Ε π * α ίνώ ν Χ *  Γ . Αννίνου. ^  » .
Γ ' .  Φ Ρ Η Ν — ΙΙ Ϊ Ρ I I Ν  υπό  Φ ρ ιγ χ ίσ χ ο υ  Γ γοϋοκοιι.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Σκέψου πώς διελέγεσοΕ ίμαι εν τ ί ,  πού κατοικώ 

Μέσα στά σωθικά σου'
Αν δ εΰζωτ,ς, παρακαλεΐς 
Ν’ εύρίσκοψ.αι σιμά σου. 
Αφες με άνευ κεφαλής,
Κι’ άν εραστής έγένου,

μετά  τίνος παρθένου,
Νά με νόησης πάραυτα'
Κι' άν τό ιε  δεν μέ ευρης, 
Κανόνας τούς έροιτικούς 
Οΰκ οίδας, ούτ’ Αζεύρεις.

δ σ τ ι ς  π ρ ώ το ς , π ρ ιν  τ η ς  Ικδοσεω ς του E f . Φ υ λ )α δ ιο υ , προσενεγκτρ τη ν  λύσιν 
του α ιν ίγ μ α τ ο ς , λ α μ β ά ν ει αύτο δω ρεάν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
At δ ιά  τώ ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν  τη ν  2 1  ίσταμε'νου κομ.ισ$εισαι ε ιδή σ εις  τ η ς  π ρ ω -  

τιυούσ η ς ε*ναι μικρού λογου ά ξ ια ι. Τ α  δ^ δ ι^δ ο δεντα  π ερ ί π α ρ α ιτη σ εω ς  τοΰ
Υ πουργείου Κ ανάρη  οΰδολως εχ ο ν τα ι ά λ η βείας.

—  6  Διορισμος του Κ . Κ αλλε'ργη  ω ς ΣτΛ υλάρχου, κα δ’ ου, ώ ς λ ε 'γ ε τα ι, η -
να ν τ ιώ θ η  τό  Ύ πουργείον, κ α τ ’ άλλους μεν ά νεκλτΟ ϊΐκα ι κατ* άλλους δ χ ι ,  ά λ λ 1 ο τ ι τ ω  
έτη λ εγρ ά φ η σ α ν  μόνον νά άνα βά λη  τη ν  είς Αθήνας μ ετά οα σ ίν  του . Ο υδεν Θ ετ ικ ό ν .

—-Τ ά ς  1 9  ίσταμένου ελαβε χώ ρ α ν η π α ρ ά σ τα σ ις  του μ ελ ο δρ ά μ μ α το ς  « 6  Μ άρ
κος Βο’τζ α ρ τς»  μελοπο ί ^ ΐ ν τ ο ς  ύ π ο  τοΰ σ υ μ π α τρ ιώ το υ  η μ ώ ν μ ο υ σ ικ ο δ ιδ α σ κ ά -^
λου Κ. Π . Κ αρρερ. Αι χειροκροτήσεις υπ ή ρ ξα ν ζω ηρο 'τα τα ι κ α ι  π α ρ α τ ε τ α μ μ έ -  ^  
ν α ι, α ί άνβοδέσμαι και τ ά  ζ α χα ρ ω τά  βρ οχχδον π ίπ τ ο ν τ α  Ιπ λ η μ μ ύ ρ η σ α ν  ·τ·ί\ν 
σ κη νή ν, κ α ι το όνομα τοΰ μουσικοδ ιδασκάλου επροφέρετο μ ετα ξύ  ένθουσιωδε- 
σ τά τω ν  ζη τω κ ρ α υ γώ ν . Σ υγχα ιρ όμ εθ α  ά π ο  κα ρ δ ία ς  τον Κ υ ρ . Π . Κ,αρρερ δ ιά
τ η ν „Α3>ιτ υ χ ια ν  του τα ύ τη ν .

( ί^ Μ ι Β*ρ>ρττ.#|.)
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