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ΚΑΙ

ΤΩΝ ΙΙΛΗΣΕΩΝ*
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ Α Ρ Α ϊ ΤΟΥ ΜΗΝΟί

T O M . Α \  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. Φ Γ Λ .  5.

ΪΙπιδιορθοΰμέν τά  επόμενα παροράματα συμβάντα έν 
τώ  προηγουμένω ημών φυλλαδί'φ. Εν σελίδι δ3  στίχ. 9 Αντί μ α 
νία άνάγνωθι μονία, και έν τη  αυτή σε'λίδι στίχ. 1 5 άντί χαρεκ*- 
κοϋνται άνάγνωθι χαιρεκακούν τα . Εν σελίδι 55  στίχ. 12  άντί 
παρχτεταμ.μένα άνάγνωθι παρατεταμένα. Εν σελίδι 6 7  στίχ. 7 
κάτωθεν άντί «ποΰ μόλις τά  εύφράνθηκα κτλ» άνάγνωθι «ποΰ 
μόλις τά  ώσφράνθηκα κ τλ» .

Παρήλθεν ηδη τό 1 8 6 4 , καί εΐςηλθομεν ευτυχώς εις τό 
ί8 6 5 .  Πολλοί έπραγματεύθησαν περί τοΰ αντικειμένου τούτου, 
επομένως δεν ματαιοπονοϋμεν προςθέττοντες καί ημείς ίίς  τά  
οσα περί αύτοΰ έγράφησαν ολίγα τινά , τούς Ελληνας άπο- 
βλέποντα.

Τό ηδη έκπνεΰσαν έτος, ένω προΰξένησε μυρία κακα εις ε- 
τεοα Κράτη, ώς χ . π . έν Δανία καί Αμερική, δι ημάς υ- 
πήοζεν άληθώς εύτυ/ές. Ενω είς τόν νέον Κόσμον έχύθη πο - 
ταμηδόν τό άδελφικόν α ϊμ α , καί άδελφοί ίιπ άδελφών μ α -  
νιωδώς κατεσπαράχθησαν, ένώ έν τη πολυτλημονι Δανία τά  με
γάθυμα τέκνα της, κατά ισχυρών καί πολυαρίθμων εχθρών π α -  
λαίσαντα πρός υπεράσπισιν τοΰ πατρώου εδάφους, ώπέστησαν 
τάς πικρίας έκείνας άς δ βροτολοιγός Αρης έπάγει, καί έπί τέ 
λους κύψ ϊντα  εις την άνισον τοΰ iyOpou δΰναμιν άπώλεσαν τό 
η μ  ισυ σχεδόν τή ; έκτάσϊω ; τοΰ σμικρυΰ « j -ων Κράτους, έν



Ελλάδι κατά το έτος τοΰτο ετέθη ή βάσις τών νομών, καί 
έκ τής χειμερινής καί φρικώδους τρικυμίας εις ήρεμον νη
νεμίαν ή Ελληνική κοινωνία μετεβάλλετο. Το 1 8 6 3  πολλας 
έπέφερεν άλγηδόνας καί συμφοράς εις το ελληνικόν έθνος, τό 
δέ 1 8 6 4  τουναντίον έκτος της τών δεινών μετριασεως καί τό 
μέγιστον ευτύχημα, τήν συνένωσιν δύω έπ αιώνας κεχωρι- 
σμένων αδελφών λαών, οΰς σκληρά μοίρα είχε διαχωρίσει. Ο
ποίον όντως ευτύχημα! όπόσον δέ αίσιον διά τους Ελληνας 
τό άρτιλήξαν έτος! Επέπρωτο νά ίδωμεν τό 1 8 6 4  δωρού- 
μενον ήμΐν ο ,τ ι ή καοδία ημών έπί πολυετιαν έπεθυμει! Ε
πέπρωτο κατά  τό 1 8 6 4  αί Ιόνιοι Νήσοι, λεγει η γαλλική 
11ΑΤΡΙΣ, νά άπελευθερωθώσι τοΰ βρετανικού ζυγοΰ, και να 
συντείνωσι τά  μάλα, προςθέττομεν ήμεις, πρός έδραίωσιν τής 
τάζεω ς, τής οποίας ουδέ ίχνος προ πολλοΰ έν τώ  σμ.ικρω 
Ικείνςο Βασιλείω έφαίνετο! Επέπρωτο, ένί λογω, να γιντι κατα 
τό έτος τοΰτο άρχ/; πρός άποπεράτωσιν τοΰ ίεροΰ αγώνος τοΰ 
1 8 2 1 ! Βεβαίως όθεν τό παρελθόν ετος θά καθέξει τάς λ α μ -  
προτέρας τής ελληνικής ιστορίας σελίδας, ΐνα καί οί απόγο
νοι ημών δρώντες κατά τό έτος τοΰτο έστεμμ.ενον πολυετή 
καί ολως άνισον αγώνα τους πρός επιτυχίαν αύτοΰ μοχθησαν- 
τας μακαρίζωσι. Τοιοΰτον έν σύντομοι υπήρζε το 186  4 δια 
τό ελληνικόν έθνος, κατά τής προόδου τοΰ οποίου άδικος πο
λιτική αείποτε έμ.πόδια παρεμβάλλει.

Είςήλθομεν ευτυχώς εις τό 1 8 6 5 . Η πρώτη ΐαννουαριου α - 
νέτειλεν ίλαρά καί χαρμόσυνος απασι τοΐς Ελλησι, καί ιδίως 
εις ημάς τους πρώην Επτανησίους. Εωοτάσαμεν αυτήν εν πλη- 
ρει εύθυμία καί φαιδρότητι, δ ιότι ήν ή πρώτη ά ρ χ ιχςο ν ίά , 
καθ’ ην, τά ομματα έπί τών έρειπωθέντων παρά τής φ ί λ η ς  
καί  ε ύ ε ρ γ έ τ ι δ ό ς  μας φρουρίων άνυψοΰντες, έβλέπομεν κυμα- 
τιζομένην τήν κυανόχρουν έκείνην σημαίαν, υπέρ τής άνυψώοεως 
τής οποίας καί είς τάς είςέτι δουλικήν βοώσιν γευομένας ά - 
δελφικάς έπαρχία; ειμεθα έτοιμοι νά θύσωμ.εν και τα πλέον 
τιμαλφή ημών πράγματα . Εωρτάσαμεν τήν ημέραν ταύτην, 
καθ’ ?,ν ό ήχος τών έναρμονίων έργάνων ήχοΰσεν εΰφροσυνως 
εις τά  ώ τα  ημών, καί καθ $ν ή αυρα τής ελευθερίας άν- 
τεκαθίστα τήν πέουσιν ένταΰθα βασιλεύουσαν ζενικην ομίχλην, 
έο>ρτάσ»μεν αυτήν έν πλήρει φαιδρότητι, διότι στρεφοντες τά  
β λ έμ μ α τα  έπί τών αντικρυς κειμένων τής Πελοποννησου C-
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ρεων, δε» εβλέπομεν πλέον, ως άλλοτε, τό1* ήλιον άνατέλ** 
λοντα όιαυγέστερον, οΰδέ τόν ορίζοντα εκείνων λαμπρότερον 
τοΰ ήμετέρου! Ανεπολρΰμεν έν τώ νώ τήν πραγματοποίησιν 
τοΰ ονείρου μας καί τά  Αποτελέσματα τής φρενίτιδός μας, (*) 
άπερ έποαγματοποιήθησαν διά τής θείας άντιλήψεως, καί εις 
οδρανόν άτενίζοντες άνεπέμπομεν πρός τόν Ί’ψιστον φωνάς ευ
χαριστηρίους.

Λιήλθομεν έν τοιαύτΥ) αγαλλιάσει τήν πρώτην τοΰ παρόντος 
έτους, διότι ήτο πραγματικώ ς ήμερα χαράς δι’ ί,μάς, πλήν 
τίς νά προίόη δύναται αν καί τό νέον τοΰτο έτος θά ο -  
ποβϊ) αίσιον καί έπωοελές είς τους Ελληνας, ώς καί τό π α 
ρελθόν; Οΰδείς. Αν δμο^ς έπιδοθώμεν δραστηρίως είς τά έργα 
ημών, άν σεβασθώμεν τους Νόμους τοΰ Κράτους, άν άτενίσω- 
μεν πρός τόν θρόνον τοΰ Σ. ημών Χνακτος μεθ’ ής ειλ ι
κρίνειας καί Αύτός πρός ημάς ατενίζει, άν άποσκορακίσωμεν 
τά  χαμαίζηλα  πάθη καί έριδας καί ώς υπογραμμόν έπί δμο- 
νοία αυτό τό Αγγλικόν έθνος λάβωμεν, άς είμεθ* υπερβε- 
βαιοι δτι πολυ μάλλον τοΰ παρεληλυθότος ένιαυτοΰ θέλομεν 
προοδεύσει κατά τόν παρόντα, καί δτι θέλομεν είςέλθη είς 
τό νέον έλευσόμενον έτος μετά  πλείονος φαιδρότητος έκείνης, μεθ 
ής είςήλθομεν είς τό παρόν.

—  "1 —

ΟΙ ΘΡΗΝΟΙ ΤΟΪ ΤΑΣΣΟΤ.
(Συνέχεια καί τέλος· ΐδε προηγούμενον φυλλάδιον.)

Α σκέφθητι, δτι 5 έρως μου δέν μέ παραφέρει εις άπό- 
νοιαν ! Ούτός έστι τό άριστόν μέρος έμαυτοΰ, καί άκμαΐον έτι 
τ ο ν  φυλάττω εις τό στήθος. Σιγηλός, συνεσταλμένος, είς τά  
μ υχα ίτατα  τής καρδίας μου, ζη έν σιωπϊ), οίονεί είς τόν 
κόλπον πυκνής νεφέλης κεϊται κεκρυμμένον τό στοιχείον τοΰ

( ) 7,ω,Τ5ν7 ό Κ. ΓλάΧυτων y.xri -ri 18S9 u.S; oviuxssv ίφρον*{,
ίζ ΐτο ν σ * « ,ίν  τ ί,ν  Ι 'νω ιιν .



—  72 —

κεραυνού. έν  tJ) πρώτνι ώθησε1, τό αίθέριον βέλο; απροόπτω; 
έκτοζεύεται οδρανόθεν’ ούτως άνάπτει, καί άστραπηβολεΐ ο νους 
μου, αν εκστομίσω τό δνομά σου’ προ; στιγμήν τ  αντικεί
μενα κλονοϋντχι χύκλφ μ ο υ .. .  πλήν ή ιδέα παρήλθε, χα ι κ α - 
ταπραύνομαι.. · φιλοδοξίας αυρα δέν συνεχύθη πρ?)ς το α ί
σθημά μου. Εγνων νά χχταμετρ^σω  τό διαχωρίζον με έκ σοΰ 
απόστημα' οΰδέ άπλοϋς ποιητής ιζδύνατο νά τρέφτι άξιώσεις έ -  
π ί την χεΤρα ουτω μεγάλης Ηγεμονίδος. Δεν έπρόδωκαν οί 
λόγοι μου, οΰδέ οί στεναγμοί μου τό άπόρρητον τη ς καρ
διάς μου" έπειδή ό δρω; μου ητον αυτάρκης, ούδε εζητουν ε -  
τέραν άμοιβήν' αν έπροδόθτ] έσθότε παρά τών δφθαλμών μου, 
ά αρκετά μ’ έτιμώρησεν ή σιγή τοΰ βλέμματός σου! πλχν 
ουδέποτε σ·.ινέλαβον τήν ιδέαν νά θεραπεύσω την πληγήν μου. 
Είδωλον μ’ έφαίνεσο έχτεθειμένον εις λατρείαν έπί βωμοΰ πε
ρικυκλωμένου διά κρυστάλλου" σ’ έλάτρευον πόρρωθεν, καί ιζ- 
σπαζόμην ταπεινώς τό έδαφος, χαθηγιασμένον υπό τής αύρας 
σου. Δέν ητο πάντως ή Πριγκ-ηπίς, $ν έσεβόμην οδτω πω ς' 
6 ερως σε είχε περιβάλϊ) σχεδόν διά δόξης καί τοιαύτας ιυγ- 
γας σκορπίσνι εις την μορφήν σου, ώστε μ  ένέπνεε φό
βον. . .  α ! ποιος λόγο; διέφυγε τό ερκος των όδοντων μου, 
δχ ι, δ χ ι ! μ ’ ένέπνεε σέβας παρεμφερές πρός τό έμφυσώμενον 
υπό τοΰ Θεού. Εις τήν γλυκεΐάν σου εκείνην αυστηρότητα ησο 
κ ά τι τ ι  έπαγωγότερον καί αυτής τή{ εύσεβείας. Η έπιρρο-ή σου 
μέ εΐλκυεν άκαταμαχήτω ς προς τό έραν σε' καίτοι δέ ανελ- 
π ις ητον ετι δ άλαζών εοως μου, οίμοι λίαν σλληράν έκτίω 
τήν ποινήν! Πλήν άλλ’ ούχ ήττον δέν μέ είσαι δλιγώτερον προ
σφιλής* καθότι άν κατορθόνω νά φαίνωμαι ανώτερος τών συμ
φορών μου, τοϋτο είνε άζία έδική σου. 0  Ιρως αυτός δ χ α λ -  
κεύσας τά ς άλύσεις μου, μειοΐ καθ’ ημισυ τό βάρος των- ε
παχθές ετ ι είναι τό φορτίον, οπερ μέ απομένει νά φέρω' πλην 
ό πρός σέ ερως μου είνε εκείνος δ ένισχύων με αείποτε να κατα
βυθίζω είς σέ καί μέριμνας και φίλτρα" καί ;ά περιφρονώ το ι-  
ούτω τρόπς.» τήν έπινοηματικήν και άνηλεή τών εχθρών μου 
τυραννίδα.

ΣΤ'.
Απορον είνε αν ούτως έρώμαι; ά π ’ αυτήν τήν παιδικήν η

λικίαν μου ό έρο>ς έςεβάκχευσε τό πνεΰμά μου, κχϊ έπήλθε νά

χρωματίσει τ ’ αντικείμενα, τ ’ άναχαιτίζοντα τάς δψει; μου. 
Συνείθιζον νά θεοποιώ τ ’ άψυχα πρά γμ α τα , καί νά μ ε τ α 
σχηματίζω  εις κήπους του; βράχους μυροβολοΰντας μόνον α
πό άγριάνθεμα. Γλυκυθύμω; κατακεκλιμένος υπό τήν άμφιλαφή 
σκιάν τών δένδρων άτινα έκαμπτον τά  φύλλα επί τών κρο
τάφων μου, άνάρπαστος υπ’ έκστάσεω; έλησμόνουν τήν ά ω -  
ρίαν. Μάτην ο Σοφός μ’ έχαλίνονε" καί οί Γέροντες κ ι- 
νοϋντες τάς χεφαλάς αύτών προέλεγον δυστυχίας. Πρός σω- 
φροησμόν μου καί ί  τιμω ρία αύτή έβλήθη άνωφελώς εις πρ α - 
ξιν" εγώ δέν εκλαιον, άλλ’ έχ βάθους ψυχής κατηρώμην τόν 
πλήττοντά  μ ε ' κ έφευγον εκδρομος πρός τάς άγαπητάς μου 
έρημίας, άφίνων αυτόθι έλευθέραν τήν ρύσιν είς τά  δάκρυά μου, 
χ ’ έπαναλαμβάνων τους ρεμβασμούς, τό δναρ δντας τής άϋ- 
πνίας. Τά ετη μ ετέπειτα  έξερόίπισαν είς τά  στήθη μου τόν 
ψυχικόν έκεΐνον πυρετόν, τόν έξαλλον εκείνον σάλον, καί τήν 
γλυκϊΤαν εκείνην βάσανον, εις μίαν μόνον ανάγκην καταντώ - 
σαν. Πλήν τά  πάντα  ήσαν δι’ εμέ μάτα ια  καί αβέβαια, 
εωσοΰ τέλος μέ παρουσιάσθη τό άντικείμενον, οπερ, άγνοών, 
ϊχνηλάτουν. Τό άντικείμενον τοϋτο είσαι σύ. Εκτοτε τό  είναι 
μου άπερροφήθη είς τό είναί σου, καί άπώλετο" δι’ εμέ ή γη  
παρήλθε, ν ' έν σοΙ μόντι Ιξεμηδενίσθη δ κόσμος.

Ζ\
Ανέκαθεν ήγάπησα τήν μοναξίαν, άπεΐχον ομως πολύ τοΰ 

νά ίδεασθώ οτι μ ’ έπεφυλάττετο νά διαγάγω  τούς χρόνους μου 
άτιμος, καί περ ιστο ιχ ισμένο ; υπό μανιακών καί τυράννων. Πρός 
τοίούτους ανθρώπους άν ποτε ήνονόμην, άποπολλοϋ τό πνεΰ
μά μου ήθελε τακ$ είς τόν κοπρώνα τοϋτον. Πλήν τ ίς  δύνα- 
τα ι νά επιβεβαιώσω οτι μέ ήκουσε στένοντα, είτε μέ είδεν υ- 
ποχ&ιροϋντα είς άπεγνωσμένην φρενίτιδα; Ούχ ήττον αί τ α -  
λαιπωρίαι είνε ίσως μείζονες έν τί} ειρκτή ταΰτ»], η επί τής 
έρημης παραλίας δπου δ ίϊκεανός έκβράσσει τόν ναύτην' είς 
τούς δφθαλμούς του φαίνεται ακόμη τό σύμπαν* καί δ^ εμέ 
είνε περικεκλεισμένον είς τό κελλεϊον τοΰτο, πρός τό δποϊον 
θέλει παρομοιάσει δίς μόλις τήν περιφέρειαν δ τάφος μου. Αν 
άπολεσΟ/ι δ ναύτης, δύναται τουλάχιστον νά στρέψη πρός ου
ρανόν τά  θνήσ/.οντα δμματά  του, καί νά τον απευθύνει ε τ ί τά
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παράπονά του, τάς έπιτιμήσεις τ ο υ .. .  πλήν έγώ πάντω ς δεν 
τον μέμφομαι' άπογορεύω είς τήν καρδίαν μου νά έξαναστή 
κατά τοΰ ουρανού, όστις δμω ; ρ. έχώρισεν έκ τοΰ οωτός 
του διά δόλου φυλακής.

Η'.
ένίοτε μικροψυχώ, αισθάνομαι έκλεΐπον το πνεΰμά μου’ αλ

λόκοτοι μαρμαρυγαί διάττουσιν έπί τών τοίχων τής ειρκτής 
μου" έφέβτιος δαίμων μέ καταδιώκει, καί μέ προξενεί άπά- 
τας, εκπλήξεις τε καί δέος, τά  οποία θά ήσαν πα ιδ ιά  είς 
άνθρωπον μή έξησθενημένον Ινεκα τή ; στερηθείσης ελευθερίας, 
οΰδ ένεκα τών συμφορών, πλήν τά οποία κατατρύχουσιν ά- 
πηνώς άνθρωπον, 8ν άποπολλοΰ σπαράττουσι καί καταβάλ- 
λουσιν αί βάσανοι τής ειρκτής, ή οδύνη τής καρδίας. Τους 
ανθρώπους μόνον ένόμισα εχθρούς μου, άλλ’ ϊοως τά  κακο- 
ποιά πνεύματα συνώμοσαν μ ετ’ αΰτών όπως μέ τυραννωσιν" 
Η γή μ εγκαταλείπει ήδη έν τή εξορία, δ ουρανός μέ λη
σμονεί. Ισως οί δαίμονες, βλέποντέ; με άοπλον, έρχονται εν
ταύθα όπως έπιτίθεντα ι κατ άσθενοΰς πλάσματος, έλπίζον- 
τες νίκην. Καί δ ια τί λοιπόν ή ψυχή μου υπεβλήθη είς την 
δοκιμασίαν τοΰ πυρος, ώς ό σίδηρος ό προσδιωοισαένος είς τήν 
στόμωσιν; δ ιατί ήράσθην εκείνης, $ν ούδεί; θνητός ήδύνατο 
νά ΐδτι, καί νά μην έραοΟη αυτής;

Θ'.
Υπήρξε καιρός, καθ’ δν είχον ζωηρόν το πνεύμα- πλήν ά- 

π έπ τη , τώρα δέ at ούλαί μου δέν είνε πλέον βδυνηραί. Αν 
δέν ήτο τούτο, δέν θά έτρεχα νά συντρίψω τήν κεφαλήν μου 
είς ταύτην τήν κ ιγκλ ίδα , διά τής οποίας ό ήλιος ποιεί δή
θεν έμφασιν οτι λάμπει; Αν πραγματικοί; υπέφερον καί υπο
φέρω ο ,τι λέγω , καί δ ,τι προσέτι (εινε δέ πολύ πλέον) γλώσσα 
αδυνατεί νά διηγηθή, προέρχεται μόνον έκ τοΰ οτι δέν ή- 
θέλησα νά άποθάνω, ουδέ διά τοΰ εκουσίου μου θανάτου νά 
επισφραγίσω τά μωρά ψεύδη, τά  έγκλείσαντά με έντό; τών 
τειχώ ν τούτων. Επί τής μνήμης μου δέν ^θέλησα νά έγκολάψω 
το σ τίγμα  τής καταισχύνης οΰδέ τοΰ ονείδους, εϊτε νά έ- 
παιτήσω έλεος διά το χλίυασθέν ονομά μου, καί επιδοκιμάσω
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ούτω τήν ένοχον άπόφασεν τών εχθρών μ ο υ .. .  άΐδιον ές-αι το δνο- 
μα τοϋτο, όπερ τάνΰν α τιμ άζετα ι, καί το κελλεϊον τούτο, τό’χρη- 
σιμεύόν με τώρα ώ ; δεσμωτήριον, ναός θέλει κ ατασ τζ μ ετα - 
ταύτα , 8ν οί λαοί θέλουν καθιερώση είς τήν μνήμην μ ο υ .. .

Φερραρία, δταν παύσης τοΰ νά ήσαι ή κατοικία Γτών^Η- 
γεμόνων σου, όταν ή χείρ τοΰ χρόνου ερειπώσει τά  έρημα μέ
γαρά σου, το μόνον λείψανον τής αρχαίας δόξης σου έσται 
δ αθάνατος στέφανος ποιητοΰ. Η  φυλακή του θά διαδώσ-/) το 
κλέος σου είς τήν υφήλιον, καί δ ξένος, μέ δμμα εκστα
τικόν θ’ άτενίζτ) τά  έρείπιά σου.. . .  Σύ, Λεονώρα, ήτις ήρυ- 
θρίας έπί τώ  ερωτί μου, καί έφρόνεις ατιμ ίαν το νά βασι
λεύεις είς καρδίαν άνδρός μή δντος μεγάλου Π ρίγκηπο;, 8 -  
πα^ε ποο; τον αδελφόν σου καί είπέ τον, δ «  ή ψυχή αυτη 
δέν ένέδωκεν έτι υπό το άχθο; τής οδύνη;" καί δτι, αν μετά 
τοσοΰτον χρόνον, αφού έγκαταβιώ  έν τ^  άποτροπαίω ταύτη 
είρκτ?), ήτις αμβλύνει και τήκει τάς αισθήσεις, τό πνεΰμά μου 
προσεβλήθη ελαφρά υπό τοΰ νοσήματος έκείνου, 3 με προσά
π τε ι, ή Ψ^χ'Λ δέν κατεπονήθίΐ ακόμη υπό τών παθημά
των. Είπέ τον, δτί κέκτημαι τήν καρδίαν πάντοτε όμοίαν' δτι 
πάντοτε σέ αγαπώ" καί δτι δταν έγκαταλειφθώσι καί παραδο- 
θώσιν είς λήθην οί πύργοι καί αί έπάλςεις, τά περιστοιχί- 
ζοντα τό θέατρον τών θαλιών καί ψυχαγωγιών του, ή στενή 
φυλακή ή έγκλείουσά με θά καταστή τόπος ίερός.. . Οταν τά  
γόητρα βαθμοΰ καί καλλονής, δ ι ών περιβάλλεσαι, έκλ ίπω - 
σιν, ή Δάφνη, ήτις θά κλίν/j τά  φύλλα έπί τοΰ τάφου μου, 
θέλει δαψιλεύη, καί είς σέ σκιάν.. .  Οϋδεμία ισχύ;, ένόσω ζώ , 
θά κατορθώσει νά σέ εκριζώσει άπο τό στήθος μου' ούδεμία 
δύναμι; δέ καί μετά θάνατον, θά ίσχύστρ νά διαχωρίσ/ι τό 
Ιμόν άπό τό σόν δνομ*. Ναι, Λεονώρα' τό νά ήμεθα αεί
ποτε ήνωμένοι έσται τό πεπρωμένον η μ ώ ν .. .  Πλήν άλήμων ώ! 
βραδύτατα!  ̂ Δ. Σ. Α.

Ο ΛΙΕΒΜΑΝ,
δ

ΤΑ ΟΛΕΘΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΙΙΛΟΤΓΠΙΑΣ.
(Σονέχεια· ορα Φΰλ. Δ .)

Η οικογένεια τή ; ’Αμαλίας συμμετείχε τής λύπη; μου' 5 π α -
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-τ;ο χαΐ ή μήτηρ συνέκλαιον μ ετ’ εμού τήν θυγατέρα των, 
ή  Κυρία Δενδφ έμεθοδεύετο νά μετριάσει καί γλυκάνη λύπην, 
οΰδεμίαν έπιδεχομένην άνακούφισιν’ δ Ρ ιμβέργ προςέτρεχε νά 
άνοιξη τάς άγκάλας του ε?ς τά δάκρυα μου. Λ ; προς εμέ πε
ριέπεσα είς είδος τ ι λήθαργου, έξ οΰ το δνομα μόνον τής ’Α
μαλίας μέ έξύπνιζεν' ητο ή μόνν) λέξις ή έκ τοΰ στόματός 
μου εξερχομένη. Οτε δέ δ Ριμβέργ ήλβε νά μοί φανέρωση 
οτι ητο ηναγκασμένος νά έγκαταλείψει τήν Γερμανίαν ύπεί- 
κων είς τούς γονείς του, οΐτινες τον είχον Ιπιφορτίση σπου- 
δαίαν τινά  ύπόθεσιν, χαλούσαν αύτδν είς την άλλοδαπην, 
δθεν δέν ηθελεν έπιστρέψει η μετά τινα έτη , τότε έ- 
γνώρισ* δτι ή λύπη μου δέν είχεν είςέτι φθάσει είς υπερβο
λήν. — - Επέπρωτό μοι λοιπδν, άνέκραξα, νά υποστώ νέαν ιϊτέ- 
ρησιν ! Δέν ήρκει, "να 5 έρως σπαράξε) την καρδίαν μου, καί 
αιώνιον θάνατον έν αΰτη επιφέρει; θά μοι λείψωσι καί αί της 
φιλίας σύνδρομα!; το παν μοί άφηρπάγγιί

0  Ρ ιμβέργ μοί άπήντησε μέ τινα δάκρυα άναμιχθέντα μετά 
τών έδικών μου, κα ί άνεχώρησεν.

ί ΐς  μόνην μου παρηγορίαν ένόμισα νά υπάγω  νά ταφ ώ , 
ούτως είπεϊν, έν τη  έπαύλει μου μετά  της συγγενούς μου’ 
ΙκζΤ δέ έλευθέρως εκλαιον την Αμαλίαν. Την έπανέβλεπον είς 
τούς τόπους έκείνους, παντού* υπο την σκιάν των δένδρων, 
έπί τοΰ χείλους τών πηγώ ν, δπου ενίοτε είχομεν καθησεΓ έ~ 
πέστρεφον έπανειλημμένως είς τά  άνθη τά  μάλλον είς αύτήν 
προςφϊλη, ένέμιζον δτι διέκρινον τά  ίχνη της, καί τά  κ α τε- 
κάλυπτον φιλημάτων καί δακρύ&>ν. Διέταξα καί μοί κατεσκεύ- 
ασαν πινακοθήκην πλήρη εικόνων, παριστανουσών μοι τήν Α
μαλίαν iir.b διαφόρους κόσμους καί ιματισμούς, καί υπο δια
φόρους στάσεις. Ενταύθα έδρεπε ρόδά, καί έσχημάτιζε στε- 
οάνους καί φυλλάδας' έκεΐ έκοιματο είς δασίλιον, υπερασπί- 
ζον βύτήν κατά  τών αχτίνων τού Ηλιου" ολίγον μακρότερον 
μέ ήκροάζετο ενώ τη  ώμίλουν περί τοΰ έρωτός μου. Τήν έ 
πανέβλεπον, τήν έλάτοευον υπο μυρία ποικίλα σχήματα , καί 
τέλος δέν ήδυνάμην νά πολλαπλασιάσω αρκούντως εικόνας, 
ζωγραφιζούσας μοι άντικείμενον, ίφ  οΰ ή ψυχή μου υπερεπληρούτο.

— Τί είναι δ £ρως ούτος, ή φλδξ αΰτη ή καταβιβρώσκου- 
σά με, έλεγον συνεχώς τή  Βαρωνίδι, άντί νά προςπαθώ νά 
εξαλείψω καί νά οβέσω αύτήν, εγώ τήν συνδαυλίζω. Α χ !

προςφιλής μου συγγενής! ή Αμαλία, ή Αμαλία ίσως είναι μ ία  
ά /άριστος, μ ία  άπ ισ τος! καί άμφ,ιβάλλω είςέτι; πώ ς! καί 
δέν πείθομαι είς παν δ ,τ ι μέ διαφω τίζει! Σκληρά! έ! άν μέ 
ή γά π α , τήν εχανον; τ ί λέγω ; μέ έπρόδωκεν" άλλος τ ις  έγνω 
νά ευρε) τήν δδδν τής καρδίας τ η ς ! δυστυχής ! ιδού ποΰ μ  έ -  
φερεν άπληστος τις έπ ιθυ μ ία ! δέν ώφειλον νά άρκώμαι καί 
εϋχαοιστώμαι είς κρυφίαν καί άγνωστον ευτυχίαν; ήτο χρεία 
νά δημοσιεύσω καί κοινολογήσω αύτήν! ώφειλον νά εκθέσω τήν 
Αμαλίαν είς άπάσας τάς έπιβουλάς, ύφ’ ών δ κόσμος π ε -  
πλήρωται; Ηθέλησα νά τή δώσω γνώσεις καί η καρδία της 
διεστράφη’ αί άρεταί της ήφανίσθησαν καί άπέπτησαν μετά 
τής άπλο'ίκοτητός της ' ό προς έμέ έρως της εματαιώθη, ώς 
δνειρον, δπερ Ισχημάτιζε τήν ηδονήν καί τήν γλοκύτητα τής 
ζωής μου. Η κενοδοξία προύξένησε τδνάφανισμόν μου! διήγειρον 
τήν ζηλοτυπίαν, είχον χρείαν άντιζήλων, καί τοιούτους εύρον.

Εν τή  ιδέα ταύτει έπ'.πτον έπί τοΰ έδάφους" δ αήρ άν- 
τή χει υπο τών δλολυγμών μου, δμοίων μέ μανιώδους, υπο- 
κύπτοντος ύπδ τήν έξαψιν τής μανίας.

Ανιστάμενος έπειτα  έλεγον.
——Είναι άδύνατον" ή Αμαλία δέν έπαυσε τοΰ νά μέ α 

γά πα . Σύγγνωθι, κυρίαρχε τής ψυχής μου, σύγγνωθι διά τάς 
ύπονοίας, διά τάς ύβρεις, ών δέν ήσο αξία" έβλήθη είς ε
νέργειαν η βία καί δ καταναγκασμός" δαιμόνιόν τ ι ,  εχθρός 
τής ευτυχίας μου, ώπλισε κατ’ έμοΰ τον φθόνον" άχαλίνω - 
τός τις έρως μετεχειρίσθη τήν προδοσίαν, δλας τάς άπάτας 
καί τά  τεχνάσματα τού αδου’ δ αδης ήνοίχθη, ΐνα έξεμέσε) 
κατά  τοΰ Λιεβμάν δλας του τάς τιμωρίας! μοναδική μου φίλη, 
άποτεινόμενος έλεγον τη  Βαρωνίδι, πώς έχετε τδ θάρρος νά 
μένητε πλησίον δυστυχούς.. . .  έγώ προεγράφην υπο τοΰ ©εοΰ, 
τδ  γνωρίζω άρκούντως! μέ κατέστησε τδν σκοπδν δλης τής 
οργής του. Ας μέ κτυπήσε) λοιπόν- άς μέ έξουδενώσει πλήττω ν 
με διά τών κεραυνοβολημάτων του, άς έξοντώσει τήν καρδίαν 
τα ύ τη ν .. . .  α ! δ έρως τ^  προξενεί βασάνους*μαλλον δυςβας-άκτους!

Ωρμων ένίοτε κατά τής σπάθης μου, καί ήθελον νά τήν 
βυθίσω είς τδ στήθος μου* ή Βχρωνίς άνεχαίτιζε τδν βρα
χίονα μον, ύπέβαλλεν ένώπιόν μου τήν φύσιν, τήν Ινεκα τής 
αυτοκτονίας προςβληθησομένην θρησκείαν, καί ευθύ; μοί έπ ι
π τε  τδ  δπλον έκ τής χειρός.
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— Αποδότε μοι λοιπδν, την ελεγον μειά. πολλών δακρύων καί 
λυγμώ ν, άποδότε μοι την Αμαλίαν μου" θέλετε νά ζήσω! δεν 
είναι δ ι’ έμέ καταδίκη νά ζώ μεταξύ άεννάων άδημονιών 
καί βασάνων; ά! αφήσατε νά σβεσθϊ), νά καταστραφή ή καρ- 
δ ία  αυτη, δι’ ή ΰπαρξις είναι όμάς δεινών' μέχρι τε
λευταίας πνοής θά υποφέρω, θά άγαπα , θά φλέγηται διά τήν 
Αμαλίαν.

Τοιαύτη ήτον η οίκτρά κατάστασίς μου. Ε π ί τέλους π ε ι-  
σθείς υπο τών παρορμήσεων τής κυρίας Δενδφ, καί τοιαύτην 
τρέφων κάγώ κλίσιν, άπεφάσισα νά ταζιδεύσω, ώς αν ηδύ- 
νατο νά μεταβάλω καρδίαν διά τής μεταλλαγής τόπου, καί 
νά μη συνεπιφέρω τον καταβιβρώσκοντά με έρωτα, ουτινος ή- 
μην το άρτιγέννητον ερμαιον. Πόσον άφρων ημην! δυστυχής 
καί άθλία ευαισθησία μου/ ήγνόουν δτι ήτο αδύνατον νά σε 
υπερνικήσω καί δαμάσω. Διέτρεςα τάς ωραίας καί προςμει- 
διώσας τής Ιταλίας χώρας' τδ πομπώδες εκείνο θέαμα τοΰ 
αρχαίου μεγαλ.είου τών Ρωμαίων έπησ^όλ.ει τά βλέμματά  μου, 
αλλά δέν έξέτεινε τάς εντυπώσεις του μέχρι τής ψυχής μου. 
Η Αμαλία ένεφανίζετο καί έδεικνύετο άνωτέρα παντδς έκεί- 
νου, τδ όποιον έβλεπον' τήν άνεύρισκον είς τάς σεβαστάς ζω - 
γραφίας, εις τά  αγάλματα  εκείνα, τά  αριστουργήματα τής 
τέχνης, είς όλα εκείνα τά  θαύματα, ών άφθονεΐ ή Ρώμη· Η 
λατρευτή αυτη είκών με παρηκολούθει καί είς τά  έζαίσια καί 
μεγαλοπρεπή ερείπια, δθεν φαίνεται έςερχομένη φωνή τις κρά- 
ζουσα, δτι τδ παν παρέρχεται, δτι τδ παν τελειόνει, δτι 
οί άνθρωποι άποθνήσκουσι με τά  πάθη τω ν, δτι ή γή  είναι 
ευρύς τάφος καταβροχθίζων ήμάς, καί δπου οί μέν εκμηδε
νίζονται μετά τούς δέ.

— Εκ τώ ν κοσμοκρατόρων εκείνων Ρωμαίων, ελεγον κατ 
έμαυτδν, υπήρξαν τινές, άγαπήσαντες, στΐνάξαντε; ώς έγώ, 
καί ούδ’ ή κόνις των υπάρχει!

Εσταμάτησα έν τή  Γαλλία:, δπου ολαι αί γλυκύτητες καί τά 
θέλγητρα τής συναναστροφής συνενοΰνταΓ αλλά θά μοί συγ- 
χωρήσητε τήν ομολογίαν ταύτην' έκεΐ εΰρον τούς χα ρακτή 
ρας ολίγον διακεκριμμένους καί υψηλούς... Πόσον ολίγον ιδ ι
αιτέρως γινώσκεται εν Γαλλία 6 έρως! έπανειλημμένως έπα- 
νελάμβανον κατ’ έμαυτόν.

— Α! έγώ δεν αγαπώ  ουτω τήν Αμαλίαν.

—  70 —

Κ*1 μολοντούτο έδιακρίθην καί έπροφυλάχθην νά μή φα
νερώσω τήν πληγήν μου- πάντες με έπέπληττον διά τδ σκυ
θρωπόν Χαί μελαγχολικδν ήθος μου, καί οί συμπατριώται σου 
Γάλλοι παν άλλο υπωπτεύοντο η τδ δεινόν, υφ’ οΰ κατετη- 
κόμην, ή  Α γγλία μοί έφάνη τδ καταλληλότερον ενδιαίτημα 
είς τήν κατάστασίν μου' τδ πάθος μου διετηρεΐτο έχε! *ν μεί— 
ζονι συγκεντρώσει, ή είς τήν περίλυμπρον έλαφρόνοιαν τής κα
λής σας συντροφιάς' οί τής Α γγλίας κήποι υπέθαλπον τήν ί -  
δύνην εκείνην τήν τοσοΰτον προςφιλή είς έμέ' αί τοΰ τόπου 
εκείνου γυναίκες, ιδιαιτέρως δέ αί τών επαρχιών μέ προςήγ- 
γιζον ένί λόγω είς τήν Αμαλίαν μάλλον ή αί .Γαλλίδες σας, 
δσον κεκοσμημέναι καί πεπροικισμέναι καί αν ήναι άπδ κομ
ψότητα χαί χάριν. Αλλ’ δ ,τι έπέσυρε τά  βλέμματά μου, ο ,τι 
άπηύδιζε τήν περιέργειάν μου δεν ήτο τδ άντικείμενον τδ  δε- 
σπόζον έν τή  ψυχή μου* ή Γερμανία ήτο ή πατρίς τής Α
μαλίας' έκεϊ ειδον γεννηθεΐσαν τήν δέσποιναν τής καρδίας μου, 
έκεΐ ήναψαν αί πρώται φλόγες μου* άκουσία τις ορμή μέ ΐ -  
πανήγαγε λοιπδν είς τά  κλήματα ταΰτα. Εν δσω έπλησία- 
ζον είς τούς τόπους εκείνους, δπου τδ έπίχαρι υποκείμενον 
ήνοιζε τούς οφθαλμούς είς τδ φώς, τδ επαχθές βάρος, τδ 
καταθλίβον τήν καρδίαν μου, άπεκαθίστατο έλαφρότερον' ή υπο 
τής λύπης καί αηδίας κατατηκομένη αυτη καρδία ήνοίγετο 
είς ασθενή τινα ακτίνα ελπίδος.

— Θέλω βισθαι τουλάχιστον είς τδν τόπον, δπου ή γυνή ε
κείνη κατώκησεν καί δπου τήν ίλάτρευσα' θά δυνηθώ νά ά- 
νορύξω τδν τάφον μου είς γωνίαν τινά γης, δπου ένετυπώ- 
θησαν τά βήματά της.

. ·ρ , \ \ · .  ***. , ’ Ί ΐΔιεδαινον απο το προαστειον τ^υ αφιππεύω εις τι ςε -
νοδοχεϊον εύτελοΰς δψεως* άπέφευγον παν δ ,τ ι ήδύνατο νά μέ 
προςεγγίση ε?ο υψηλήν κοινωνίαν. 0  Ξενοδόχος είχεν ή
θος ανθρώπου τεθλιμμένου καί περιλύπου* συνδιαλέγομαι 
μετ’ αύτοΰ* τδ έχον τδν χαρακτήρα λύπης είχε δικαιώ
ματα  έπί τής εύαισθησίας μου* ερωτώ λοιπδν αύτδν περί τών 
αιτίων τής λύπης του.

— Οίμοι! Κύριε* έχομεν ένταΰθα νεαράν τινα Κυρίαν ψυ
χορραγούσαν’ μοί ένεχείρισεν επιστολήν τινα , τήν οποίαν μετά 
τδν θάνατόν της θέλω απευθύνει είς τδν πρδς 8ν δρον.

— -Νεαρά Κυρία! άνεβόησα' καί πώ ς! τά χαρακτηρις"·** τ η ς . . .



— 11! είναι μ ία  ώραιότης ακόμη δέν είδον παοομοίαν.. . .
βεβαίως είνο» Κυρία πρώτης τάξεως. Φαίνεται δτι υπέστη με- 
γάλας συμφοράς καί ταλαιπωρίας. Διατρίβει ένταϋθζ^προ τριών 
ημερών, καί δέν λάμνει άλλο ή νά στενάζη καί νά κλαίτι, 
Αρνουμένη παν είδος τροφής. Συνοδεύεται δέ υπο γυναικός τ ί
νος, υπεραγαπώσης, ώς φαίνεται, αυτήν. Προ πάντων Απε- 
ποιήθη εις οίονδήποτ* τήν είς τον κοιτώνα της εϊςοδον, διότι 
θέλει, λέγει, ν Αποθάνη μακράν πάσης συναναστροφής.

— Φίλε μ ο υ .. . .  φίλε, δέν ήτο δυνατόν νά τήν είδω επ’ 
ολίγον-

— Εάν, Κύριε, ήθέλχτε μοί δώσει υμείς τοιαύτας δ ιαταγάς, 
θά ώργίζεσθε, έάν τάς παρέβαινον.

— Καί αποθνήσκει τηκομένη υπο μεγάλης λύπης; Α , έάν ή- 
δυνάμην νά τήν ανακουφίσω, νά τήν ανακαλέσω εις τήν ζωήν I

— Πλήν σε'ίς, Κύριε, δέν εισθε Ιατρός.
— Ο χι, άλλ εχω  τήν τρυφερωτέραν, τήν εΰαισθητοτέραν 

καρδίαν, τήν έπιδεκτικωτέραν εις τί» νά δεχθή τά  δάκρυα 
τών δυστυχών, νά τους παρηγορά καί τούς βοηθτ,' ϊ σ ω ς . . . .  
ήόυνάμην νά Απαλλάξω τοΰ θανάτου το  τοσοϋτον ενδιαφέρον 
τούτο πλάσμα.

Τον προςφέρω χρυσόν' ταλαντεύεται, Αμφιρρέπει, έπ ί τέλους 
τον καταπείθω - δεν ζητώ  παρ’ αΰτοϋ άλλο ή νά ρίψω έν 
μόνον βλέμμα είς τήν έπιθάνατον" συγκατανεύει εις τάς π α 
ρακλήσεις μου, μέ τήν συμφωνίαν δμως νά μή προξενήσο) θό
ρυβον* υπόσχομαι τά  π ά ντα - άναβαίνω μ ετ’ αΰτοϋ τήν κλί
μακα ' είς έκάστην βαθμίδα ήσθανόμην έξαλλόν τινα τρόμον' 
μοί ανοίγει παραπυλΐδα τινά , ουσαν μεταξύ τής κλίνης καί 
τοΰ τοίχου, καί μοί επαναλαμβάνει, νά προςέχω δσον ενες-ι, 
ίνα μή μέ έννοήσωσι- νέαι υποσχέσεις έκ μέρους μου τοϋ 
νά έκτελεσω παν δ ,τ ι μοί προέγραψεν. Τ πα νο ίγω .. .  ανοίγω 
ολίγον μέ τρέμουσαν χεϊρα μίαν τών πτυχώ ν αυτής* γυνή τις 
οπωσοϋν ηλικιωμένη έκράτει εν τίι χειρί καϊον τ ι  κηρίον, καί 
«θεώρει ασκαρδαμυκτί νεάνιδά τινα, πνέουσαν τά  λοίσθια’ κ α - 
τατρώ γω , ούτως είπεΐν, μέ τούς οφθαλμούς το τοσοϋτον ά - 
ξιολύπητον έκεϊνο άτομον* αναγνω ρίζω .. . .  ρ ίπτομαι έπί τής έκ- 
πνεούσης γυναικός, θλίβων αυτήν είς τάς άγκάλας μου, καί 
φωνάζων- Αμαλία!

ϊν τ α ϋ θ χ  δ Κόμης μένει μέ τΐταμένους τούς βραχίονας,
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ώς εΐςέτι πεπληγμένος υπο τής τρ ο μ ε ρ ς  εκείνης θέσεως' ε- 
φαίνετο, δτι εΐχεν αυτήν ύπ’ οψιν" μέ λυπηράν δέ φωνήν Α
ναλαμβάνει.

— Η το τω όντι αυτη ή Αμαλία- ή ώχρότης τοΰ θανάτου 
κατεκάλυπτε το Λρόσωπόν της’ τά  βλέφαρα της ήσαν κεκλει- 
σμένα' τοσοϋτον δέ τρομεράν κραυγήν ίίρρηξα, ώστε εξηγέρθη 
έκ τοΰ ληθάργου έκείνου* οι όφθαλμοι της ανοίγονται.

— Λιεβμάν, Αναφωνεί καί α υ τη ! καί ευθεως π ίπ τε ι εις τί>ν 
κόλπον μου μέ κεκλιμμένην τήν κεφαλήν.

Η επιτηρούσα αυτήν γυνή εκπλήττετα ι επίσης.
Σείς λοιπύν εισθε, Κύριε Κόμη, δ παραίτιος τοϋ θανάτου 

τής δυστυχούς μου Κυρίας;
— Τί λ έ γ ε τ ε ;. . .  τ ί λέγετε;
—  Μάθετε, Κύριε . . . .
0  Α μαλία  διακόπτει αυτήν, έκπέμψασα βαθύν στεναγμόν 

καί στρέψασα τά δύοντα δμ ματά της έπ  ίμοϋ.
— Σείς εισθε, Λιεβμάν, τον όποιον τοσοϋτον Αγάπησα, *αΙ 

Ακόμη Αγαπώ, Αποχωριζομένη τής Αθλιας ταύτης ζωής! σας 
είδον, σας συγχωρώ- μή μέ ίγκαταλείψ ατε τουλάχιστον" ό 
οίκτος. . .  . περιμείνατε μέχρις ού Αποθάνω.

0  ξενοδόχος καί ή οίκογένειά του προσέτρεξαν είς τήν κραυ
γήν μου* έγώ δέν ήννόουν τ ί  μ’ ελεγεν ή Α μαλία, ή μάλ
λον τήν αιτίαν τών παραπόνων της. Η ψυχή μου απασ* 
προσηλοϋτο είς τήν θέαν της, Αποκαθιστώσαν με φρίκαλέαν 
τήν προςέγγισιν τού θανάτου της. ’Ετραύλιζον. Εδιδον δ ια τα - 
γάς είς τον ξενοδόχον' τάς Ανεκάλουν" εστελλον προς ζήτησιν 
ιατρών- εκραζον όπίσω τούς υπηρέτας* καί έπανειλημμένως έ -  
πέστρεφον π»ρά τήν κλίνην, ίνα θεωρήσω τήν Αμαλίαν καί 
βρέξω αυτήν μέ τά  δάκρυά μου. Ηθελον νά τήν υπεζαιρέσω 
απο τήν Απειλούσαν αυτήν ειμαρμένην, νά πληροφορηθώ περί 
τοΰ αιτίου τών έπιπλήξεών της’ νά ττν  φορτίσω κΑγώ μέ 
τά ς  ίδικάς μου, ’ή μάλλον νά τή περιγράψω πάσαν τήν υπερ
βολήν τοϋ ε^ωτός μου, τήν βακχείαν, είς ·?,ν μέ έβύθιζεν ή 
ηδονή τής Ανευρέσεώς της, τήν Απελπισίαν ήτις διεδέχθη αυ
θωρεί τήν χαράν μου* αί διάφοροι αΰται παραφοραί δαιγειροντο 
ταΰτοχρόνως έν τϊί καρδία μου. Η Αμαλία δέν ειχεν ισχυν, η 
νά μοί σφίγγνι μόνον τήν χειρ*, *αί νά προφέρω διακεκομ- 
μένας τινάς λέξεις.
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—  Δότε μοι, λέγω πρός τόν ξενοδόχον, δότε μοι τήν ε- 
τηστολήν εκείνην. . . . αυτή επιγράφεται. . . . ί'δετε... Ονομά
ζομαι Λιεβμάν.

— Λιεβμάν ; αποκρίνεται οϋτος' ναι έπιγράφεται προς υμας.
Τρέχει ευθέως νά λάβη την έπιστολήν- ή έπιγραφή δ ιε- 

λάμβανε τώ  δντι το δνομά μου’ παρεκαλεΐτο δε δ μέλλων 
νά έπιφέρη αυτήν, νά την εγχειρίσει εϊς τινα τών συγγενών 
μοί', δστις ήθ»λε φροντίση νά μοι τήν δ'.ευθύνη δπου και αν 
ευρισκόμην. ϊδού τί) περιεχόμενον αυτής" άναγνώσατέ την μό- 
νος σας" φέρω αύτήν πάντοτε μ«τ εμού.

0  Κόμης μοί δίδει την επιστολήν καί άναγινώσκω έν αύτέ} 
τους έξης λόγους.

«Αγνοώ δποίαν διαμονήν έξελέξασθε ώς ασυλόν σας άλλ Α
δυνατώ νά πιστεύσω, δτι ί  ειρήνη και ή ηρεμία σάς παρη- 
κολούθησαν, όπου και άν εϋρίσκεσθε* οΰτε άνάπαυσις οΰτε ευ
τυχία  υπάρχει διά τους έπιόρκους. Ενθυμηθήτε, ότι έφ5 υ
μών προσηλώθησαν τά  πρώ τα  βλέμματά μου, και δι’ εσάς υ
πήρξαν τά  πρώτα αισθήματα μου, οτι δέν έγνώρισα την κχρδίαν 
μου, η διά τοΰ έρωτός σας, δ ι’ ενός ερωτο; πολΰ άνωτέρου παντός 
άλλου, και τον όποιον τόσον κακώς άντημείψατε! Α! κλήρες 
Λιεβμάν! δ ια τί δέν μέ αφήσατε έν τή άγνοια μου; Ηςευρον, 
οτι ο ί άνθρωποι δυνανται νά ήναι άπιστοι, απάνθρωποι, δτε 
ήδύναντο νά προδώσωσι την εϊλικρινεστέραν καί καθαρωτέραν 
αγάπην, και οτι ήσθε ικανός νά άφαιρέσητε την ζωήν εκείνης 
ήτις δέν ήθελε νά υπάρχει η δι’ υμάς δι υμάς μόνον, α χά 
ριστε ; Ο’ίμ ο ι! έάν σκοπός σας ήτο ν μ’ άφαιρέσητε τήν καρδίαν 
σας, δ ιατί δέν ήλθατε νά διαπεράσητε με το ξίφος σας τήν ίδικήν 
μου; ήθελεν εισθαι μ ία  παρηγορία όιά τήν δυστυχή Αμαλίαν 
νά έκπνεύσει θΰμα σας. Κόμπαζε διά τήν λύπην μοο’ θά ε- 
πεθύμουν νά έκδκηθώ , νά σάς λησμονήσω, νά άγαπήσω άλ
λον’ πλήν δεν ήδυνήθην η νά άποθάνω, και εις σάς ά- 
φιερώ και τήν τελευταίαν μου πνοήν. Δέν έξαιτούμαι ή μίαν 
χάριν, δχι έκ τής αγάπης σας, άλλ έκ τής συμπαθείας σας, έκ 
τού αισθήματος εκείνοι» τής άνθρωπότητος, τό δποΐον δέν δύνα- 
τα ί τις νά άονηθη ούδ’ εις τ') ποταπώτερον και άθλιέστερον 
τών πλασμάτω ν’ μή άνεχθήτε, ώστε τά  αξιολύπητα καί δυ
στυχή λείψανά μου νά μείνωσι τεθαμμένα ενταύθα, άς μετα- 
κομισθή το ®ώμά μου εις τόν τόπον εκείνον όπου ΐγεννήθην
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Τ· α  ν α 5ω οΪιλοι! τύχην πολΰ διάφορον, ύπο ία  άνάμνησις £ρ-

μ ~(«i « -  X'1»»1 Γ*·Ύ?^7
X  υμας τοί,ς άτυχεΐς γονείς μου πέποιθα οτι δεν θα εκτεί
νετε ‘τήν άπανθρωπίαν σας μέχρις αύτων’ εαν δε ποτε ηθελον
σά- ώ ά ιλ# .σ«*ερί τής δυστυχούς θυγατρός των καταδεχθητ
Τ  τους άκούσητε. Λιεβμάν, Λιεβμάν, δ ιατί ε,το « Φ Ψ * " ’ 
νά ννωρίσω τ'ον κόσμον, καί τάς απιστίας του. πόσον προς 
φιλής μοί ήτο ή  ά γ ν ο ι ά  μου, καί πόσον δικαιούμαι να το ε 
πεύνω μαι ιϊς έ μ α υ τ ή ν !  Χαίρεί ή νέα κατακτησίς σας θα< η 
ναι ζηλότυπος διά τί» δ .ΐγ μ α  συμπαθείας, τό οποίον παρ υ
μών α’τοΰμαι’ ζητήσατε έπί τής τοσοΰτον εκτεταμένης ταυ- 
ί , ,  γτ,ς, δ π ο υ  άφθονοϋσιν άπειρα Υποκείμενα τ ο υ  φυλου μου, 
δέν’ θά Λ ρετε δ μ -ς  ^ τ έ ρ α ν  Αμαλίαν, δχι δεν θα την «ν -  
ρετε* έχάσατε την καρδίαν, ήτις καλλιον, πασης άλλης « . u p .
ν’ ά γ α π ά κ α ί . . .  «Λ *ρέ Λιεβμάν, αυτη δεν ήγαπησεν ή υμ<£»

ό ’ Κόμης λαβών έκ τής χειρός μου την επιστολήν i , *  

*°λθυ0ε'1· (Επεται συνέχ.ια)

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΟΝ.

Τής Ρόδου καλλιτέχνα ,
Ελα, ζωγράφει, ^έμπρός, 
Φίλην μου τήν απούσαν, 
ή ς  α είπω ακριβώς. 
Ζωγράφει τρίχας πρώτον 
Μαύρας καί μαλακάς’
Αν δ’ δ χηρός Σσχύη,
Κ α ί  μ ο σ χ ο μ υ ρ ισ τ ά ς .
Καί έξ δλου τοΰ προσώπου 
Μέτωπον χωριστά 
Ως δ έλέφας άσποον 
Τπό λαμπρά μαλλιά.
Μή χώριζε» οΰτε σμίγε 
Τό αεσοφρύδιόν της,
Πλήν ’λίγο  ήνωμένον 
Ν ά ήναι ώς τό ’δικόν της. 
Τάς βλεφαρίδας, μαύρας,

Τά ’μ,μάτια ώς τήν φωτιά, 
Ερωτικά ώς Κύθηρας,
Ως Αθηνάς γλαυκά.
Ζοιγράφει παρειάς της 
Καί αύτην τήν μικρή,
Αφοΰ ’ς τό γάλα σμιςης 
Τριαντάφυλλα μαζί.
Τό χεΐλό της ζωγράφει 
Το τής Πειθοΰς νά ’μ01*^'» 
Ελκυστικόν δέ τόσον 
Ωστε φιλιά νά κράζη.
Κ’ εντός τοΰ πωγωνίου 
Αί Χάραις τ  άπαλοΰ 
Νά πέτω νται καί γύρω 
Τοΰ άσπρου τη ; λαιμού. 
Ακόμει στολισέ την 
Μ* ενδύματα ερυθρά.
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Τά μέλη τη ; δ ολίγον 
Νά ήνε έρατά, 
ή σ τε  νά διαγράφουν

Σώμα τ  αγγελικόν.
Αρκεί’ ώ ; να την βλέπω.
Να’ ’χες λαλιάν, είκών.

Δ. Σ. Αραβαντιν&ς. (α)
( « )  6  u i r o s T f i t i e > u . i v o ;  t / ί  ι ί ρ , μ ί τ ρ ω ζ  [ Μ Τ α φ ρ α σ ^ ί ν α  τ ά  σ ω ζ ο ι ι ε ν *  τ ο ΰ  Α ν * -  

κ ρ ιοντος. JU ττοτι κυκλοφορτίστρ ά γ γ ιλ ία ν ,  θά  συναχθοΰν ά ρ α γ ι  έπαρχεΓς ττρβς 
ίκ δοσ ίν  τω ν συνδροιχαί; Πολλοί» -γ* κ α ι £ei !

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ. Ο 
.ρ .  Φαεινός άστηρ έφάνη
S  ’̂ ο ύ  τώρα πώς φωτίζει!

Ααμπρύς ολιος, λες κι’ άρχίζει 
Ο Οταν βγένρ άφ’ το βουνό.
^  Μαγιοΰ άνθη τώρα λείπουν

Οπως τοΰτον έγώ στέψω, 
i  Τφος άλλο πλε’ά δέν εχω

Μ  Σάν μοϋ λείπουν τώ ρ’ αύτά.
^  Ομως θάλθτι εκείνη ή V^Pa

Σ’ τοϋ Μαγιοΰ τ ’ άνθη νά τρέξω 
Ι^ ι  Νά μαζώζω  ίνα τά  θέσω
m  Εκεινοΰ ποΰ άχ,ροστιχώ.

ότρηρ4ς ν α ί ! θέ νά ημ*ι>
Μ  Σωρηδόν νά τά  σκορπώ.

’Α νύρ ία ς . Π . Β .Ιαχοχρΐσζος.

Αύσις τοϋ έν τώ  4ω. φυλλαδίω γρίφου υπό Επαμινώνδα Γ . 
Αννίννου.

Π Ν Ε Υ Μ Α — Ν Ε Υ Μ Α .
ΑΙΝΙΓΜΑ.

Μορφήν άνθρώπου έλαβον ώς λέγουν ο; αιώνες 
Κ ΐ’ άς ψάλλουν οί φιλόσοφοι δ τ ’ είναι κυκεώνες !
0  κόσμος μέ έγνώρισε, ούδείς δμως ί,ξεύρει
Ποϋ κατοικώ, πλην ένδον μου υπάρχει δστις μ ’ εΰρη'
Και αν δέν θέλγι ουτω πως, ιδού τά  πλασ ματά  μου 
Οπου μ’ ευρίσκει άμορφον, ουχί ώς τά  π α ιδ ιά  μ ο υ \
Αν δ’ εχη νοΰν στην Αίγυπτον ψηλ’ άπο Πυραμίδα 
Α ; μην είπη το έλυσα γΙα τί έγώ τον είδα. Ε. Γ . Αννινος.

Είς τον πρώτον λύσοντα το αίνιγμα δοθήσεται δωρεάν τί> 
επόμενον φυλλάδιον τοϋ «Φιλομούσου Νέου,» εν ω θέλει δημο- 
σιευθή καί το όνομα αΰτοϋ. Σ. Σ. Φ.

Ά

Α
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