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Ή  έ ξ ά π ίω σ ι ς  χ α ί  ό ιά ΰ ο σ ις  τής  π α ιδ ε ία ς  ε ίς τό γένος  μ α ς , εγραφεν 
π ο τ έ  π ρός τ ο υ ς  Χ ίου ς  ό Κ ορ α ή ς , όέν  ομο ιά ζ ε ι  τή ν  χ α τ ά σ τ α σ ιν  τής  
ύεχάτης  π έμπ της  έχατονταετηρ ίδος  όπό ταν  ή ρ χ ισ α ν ο ί  Ε ύρω πα ΐο ί  
ν ά  φ ω τ ίζο ν τα ι .  ΑύτοΙ έ χ ρ ε ιά σ θηΰα ν  350 χρόνου ς ,  δ ιά  νά  χ α -  
τα ν τή σω σ ιν  δπου εφθασαν  τή ν  σήμερον. χτ.Ι. Τόν λόγον  τ ού τον  τ ο ΰ  
α είμ ν η στου  Κ οραή  έπ ενθυ μ ίζοντες είς τήν Ν εολαίαν  μ α ς  δ ιά  το ΰ  μ ι 
κρού μ α ς  τ ο ύ τ ο ο  Π εριοδικού , φρονοϋμεν νά ε ιπ ω μ ε ν  δ τ ι  ήμεΐς σ ή 
μερον ε ίμ εδα  ά σ υ γ κ ρ ίτω ς  είς κ α λ λ ιτέρ α ν  κ α τ ά σ τ α σ ιν  τ ώ ν  τ ό τ ε  Ευ
ρ ω π α ίω ν . Εκείνοι έμαθ ή τευ σαν  είς τ ο υ ς  π ρογόνους μ α ς  μ έ  την ελ π ίδ α  
νά λάβου ν  τ ελ ειοπ ο ιη μ έν ος  έπ ις ·ή μ «ς , ά λ λ ’ εις τ ο ϋ τ ο  ά π έ τυ χ ο ν , καθ
ό τ ι  τ ό  έθνος ή μ ώ ν  τ ό τ ε  ή τον  είς τή ν  δυς-υχίαν τ ο υ - ή μ  εις δέ  σήμερον 
εΰρίσκομεν τελ ειο π ο ιη μ έν α  τ ά  π ά ν τ α  σ χ ε δ ό ν  εις τ ου ς  Ε υ ρ ω π α ίου ς , 
και ό'που ά π λ ώ σ ω μ ε ν  τή ν  χ ε φ ά  μ α ς , εΰρίσκομεν λ α βή ν  ά κ λ όν η τον . 
Μ ε θάρρος λο ιπ όν  μ ε τ α φ έ ρ ν ε τ ε , ώ  έπ ιμ ελ ε ίς  νέοι, ά π ό  τ ο υ ς  θ η σ α υ 
ρούς τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς είς τ ό  γ ένος ή μ ώ ν , ίνα αναπ ληρω θούν  τ ά  κενά  
α ύ τού · ά ς  βαλθνί κ α τ ά  μέρος π α σ α  φ ιλ α υ τ ία , εις ό'σους γ εν ν α τα ι ό 
σ τ ο χ α σ μ ό ς  σ υ ν τ ά ξε ω ς  π ρ ω τ ο τ ύ π ω ν ,  δ ιό τ ι  λ έγ ε ι  ό  μνησδε’ις Π α τή ρ  
τ ή ς  Ε λληνικής φ ιλ ο λ ο γ ία ς , «α ς  άφήσωμεν τά ς  ιδ έα ς  τής χεφαΛής 
ήμών  ν ά  ώ ρ ιμάσω σ ι μ ε  πΧειοτέραν σχ έψ ιν  χ α ΐ  σπουδήν ,  χ α ί  
α ντ  αύτών  ν ά  μεταχβνόνωμεν  εις τον έθνους μ α ς  τ ά ς  χεφαΛάς 
τά ς  ώρ ιμααμ ένας  ίό έας  τώ ν  φω τ ισμ ένω ν  ε θ νώ ν .» Ακολουθώντες δ*  
τή ν  συμβουλήν τ α ύ τ η ν , δύο  έ ν τ α υ τ ω  κ α λ ά  ,θέλει άπολαύσωμεν έκ 
τ ή ς  το ια ύ τ η ς  μεθόδου· ου σα  ή ύλη έ τ ο ιμ ο ς , έκ α σ το ς  έ ξ  ή μ ώ ν  δεν 
εχει νά κάμνι ά λ λ ο  είμή νά ίκλέζη , κ αί τήν εκλογήν το υ  νά τήν
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μεταφράσει, οί δέ κατ«γινόμενοι εις τοΰτο γελούν άπολαύσνι πλου
τισμόν Ιδεών, ώστε έντός ολίγου νά μήν έχωμεν πλέον χρείαν με- 
τακενώσεως. Είς ολίγα λόγια, ή Εφημερίς αυτή διά ήμάς πρέπει νά 
ήναι άληδής ανθολογία καί μετακένωσις τών άποκτηδέντων άπό τά 
φωτισμένα γένη καλών δπου άφδονοΰν άφ’ ολα τά είδη.

’Αφοϋ ή έφτμερίς μας αυτή μέ νηπιακήν μορφήν έπρόβαλεν, καί 
βαθμηδόν άναπτύσσηται, ουτω ό'λα τά άναφερόμενα εις αύτήν άς μή 
μεταβάλλουν πορείαν. Την καλη'ν μας ταύτην 5έλησιν άς την διατη- 
ρη'σωμεν άκλόνητον, άς τρέξωμεν 5αρραλέως κατά τήν συμβουλήν 
τοϋ πολυπείρου καί πολυμαδοΰς έρμηνευτοΰ μας Κοραή, τοΰ όποιου 
τό ό'νομα άναφέροντες δοξαζόμεδα καί μεγαλυνόμεθα.

Λεγοντες δέ ταϋτα σκοπόν δέν έχομεν νά άποκλείσωμεν παντά- 
πασιν άπό τήν εφημερίδα μας τά πρωτότυπα. Οςις δέ καταγίνει καί 
έξεργασδίί διατριβήν τινα, καί ακριβώς έξετάσν) αύτήν εις ό'λα αύτής 
τά μέρη λογικώς, $ άν κρίνη εύλογον άς συσκεφδίί αύτήν καί μέ 
έπιστήδιον τινά φίλον του, καί άφοϋ εγκριθτί, άς τήν ύποβάλν) είς τήν 
κρ:σιν τοΰ κοινοϋ, άπό τοΰ όποίου τήν γνώμην είς τό έξης 3έλει 
βοηδηδί) καί τό έ’ργον του βελτιωδν). Λέγει ό αύτός Κοραής (καί τοΰτο ά- 
ναφερομεν πρός γνώσιν ήμών.) Αί έχδόσε ις  μου δεν  εΛειψαν r a  ι ιον  
γ ε ν ν ή σ ω σ ι  κ α ί  εχθρούς , όΛΙγους τ ινα ς  σχ ο . ία ς ικ ο ύ ς  ενωμένους μ έ  δχ ι  
πο.Μούς τοϋ  ‘ Ι ερατ ικού  Τ ά γ μ α τ ο ς ,  ο ί  ό π ο ιο ι  μ έ  κατεποΑέμησαν α 
γ ρ ίω ς ,  ώς χενοτομον  ό'χι μ ό ν ο ν  είς τά  π ε ρ ί  π α ιδ ε ία ς ,  α.Ι.Ιά κ α ί  είς 
α υ τή ν  μ ο υ  ι η ν  ΰ-ρησχείαν. ’ΑγχαΛά ι) Π ρόνο ια  ή τ ις  κυβέρνα  τά  
π ά ν τ α ,  κ α ί  ή όπ ο ια  β ρ έ χ ε ι  επ ί δ ικ α ίο υ ς  κ α ί  α δ ίκους  ά δ ιακ ρ ίτω ς ,  
δ ιακρ ίνε ι ,  τά ς  γοεράς δεήσε ις  τώ ν  ά δ ικ ουμ ένω ν  άπό  τά ς  θ ρ ια μ β ικ ά ς  
δοζο .Ιογ ία ς  τώ ν  άδ ικούντω ν .  Οταν λοιπόν οί 5-ησαυροί τούς όποιους 
ό άοίδημος είς ημας ά'φησε, έγέννησαν εχθρούς, τ ί πρός αύτόν άν αί 
«συγκοίτως κατώτεραι εργασίαι ήμών άπαντοΰν τό αύτό; ‘Η έ'κδοσις 
τής μικρας μας ταύτης Εφημερίδος, μακράν άπό πασαν κενοδοξίαν 
καί φιλοκέρδειαν, εξέρχεται ταπεινώς καί μέ βήμα νηπιακόν, καδ- 
ότι οσάκις τά έργα τών άνθρώπων έχουν σχέσιν μέ τήν δύναμίν του, 
δίδουν χρηστάς ελπίδας ό'τι θέλουν καί μεγαλώσει· τήν πορείαν μας 
ταύτην άς τρέχωμεν, καί ώς άγνή καί μεμακρυσμένη άπό σκοπούς 
πονηρούς, 5-έλει έχει τήν προςασίαν τής ύπερτάτης εκείνης δυνάμεως 
ήτις ώς άγαδή προς·ατεύει πάσαν άγαδοεργίαν. ‘ II εκλογή τής ΰλης 
τήν οποίαν άποφασίσωμεν νά μεταφράσωμεν, άς γίνεται ώς έγινε μέ
χρι τοΰδε, δηλαδή ηβική, διδακτική, τερπνή, ή δέ γλώσσα καταλη
πτική, άρμοδί* διά νά άναγινώσκηται άπό τήν άσθενεστε'ραν ταςιν 
διά τήν οποίαν καί κοπιάζομεν, καί αύτό αρκεί. Α.

—  131 —

ΔΑΒΙΔ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ.

§ Α.
Λ^όλις είχε χαράξει ή αύγή καί οί περισσότεροι άπό τούς κα

τοίκους τοϋ μικροΰ χωρίου Φραγκλίνου, είς τόν Μισουρί (*) ητον άσηκο- 
μένοι καί έτοιμάζοντο διά τάΐς έργασίαις τής ήμέρας. Παντοΰ έβλεπες 
τά σημεία τής μεδοδικής καί ενεργητικής βιομηχανίας, ή όποια είναι 
είς τούς Αμερικανούς τής δύσης τά αποτέλεσμα τόσο τοΰ χαρακτή- 
ρος καθώς καί τής άνατροφής τους. Οί έργάταις μέ τά εργαλεία εις 
τούς ώμους έπήγαιναν είς τά έργος·άσια, οί πραγματευταόες ανοιγαν 
τά  εργαστήρια τους, καί ή γυναίκες άρχιζαν νά καδαρίζουν τα πα- 
ράδυρα καί νά σαρώνονν τά κατώφλια.

Ανάμεσα είς ετούτη τή γενική κίνησι δυο νεοι, εως είκοσιτεσσ*- 
ρων χρονών τήν ηλικίαν, έστέκονταν είς τήν άκρη τοΰ κυριωτεροι» 
δοόμου όρδοί καί άνεργοι. ‘Ο μεγαλήτερος είς τό άνας·ημα, τοΰ ό
ποίου τά ξεσκισμένα φορέματα, τά παλιοποδήματα καί τά ξεπλεμ- 
μένα μαλλιά, έδειχναν τήν οκνηρία καί ακαταστασία, ητον άκουμβι-
σμένος είς τόν τοίχον ένός σπιτιού έχωντας όπίσω τά χέρια, τό
στόμα του μισοχασκισμένο, καί μέ τά μισοκλεισμένα μάτια του έ- 
κύτταζε τόν σύντροφό του. ’Ετούτος ό δεύτερος, κοντότερος, άλλά 
ίΰρωστος, είχε τά χρώμα μελαχρινά, τό μάτι ζωηρά, καί τό φέρσιμο 
γεμάτο άπό ενέργεια. Ιίφοροϋσε επενδυτή πράσινον, μακρεϋαις περι
κνημίδες δερμάτινες, διά επανωφόρι είχε ενα σκέπασμα μάλλινο, καί 
έβαστοϋσε τό τουφέκι κρεμασμένο είς τόν ωμόν του. ‘Ο Δαβίδ Ραμ- 
ψέϊς (ούτως όνομαζότουν) είχε καταγραφθή είς μία συντροφιά κυ
νηγών τών καστόρων, οί όποιοι έμελλαν τήν ήμέραν έκείνην νά συ-
μαζοχδούν είς τό φρούριον ‘θζάγ, κείμενο είς ταΐς οχδαις τοϋ πο
ταμού Κ,όνζα, διά νά ταξειδεύσουν έπειτα πρός. τά λιθώδη βουνά.

Αλλά πριν προχωρήσωμεν είς τήν διήγησίν μας, πρέπει νά δώ- 
σωμεν μερικάϊς πληροφορίαις περί τούτων τών έκςρατειών, καί τοΰ 
κυνηγιού όποΰ είναι ό σκοπός τους. ‘Ο μεγάλος άριθμός τών καςό- 
ρων όποϋ εύρίσκεται είς τά ποτάμια όποΰ χύνονται με'σα είς τόν 
Μ ισουρί, έπροξένησαν είς τά δυτικά μέρη μεγαλότατο εμπόριο γου- 
νερικών, είς τό οποίον παλλάΐς έκατοστάδαις Εύρωπαίων καί Ινδι
άνων ένασχολοΰνται. Ετούτοι οί κυνηγοί, οί όποιοι ονομάζονται πα- 
γιδευτάδες Ιξ αιτίας τών παγίδων όποΰ στένουν διά νά πιάνουν τά  
κας·όρια, αναχωρούν κάδε χρόνο άπο τήν πλίο σιμοτινήν είς τά σύνορα

(* )  τϋ ; Bopeiou λ μ ιρ α ν ίί.



έπαρχίαν, έχοντες έπί κεφαλής έ'ναν αρχηγόν, διορισμένον άπό ταΐς 
έταιρίαις τών γουνερικών, και διαβαίνοντες άπέρανταις πεδιάδαις προ
χωρούν Ιμπρός άπό τά λιθώδη ορη. ‘Ο Δαβίδ λοιπόν ένώδη είς μίαν 
άπό ετούταις χα ί ;  συνοδίαις μέ μεγάλον θαυμασμόν τοΰ φίλου καί 
γείτονά του ίωνάδαν, ό όποιος έξ αίτιας τής οκνηρίας του δεν ήμ. 
ποροΰσε νά καταλάβν) πώς αύτός έκαμε παρόμοιαν άπόφασι.

— Αποφάσισες λοιπόν μέ τά σωστά σου νά ΰποφέρνις τ η ς  κακο- 
πάδειαις ετούτης τής άγριοζωής; έρώτησε παρατηρώντας τήν νέαν 
φορεσιάν τοΰ Δαβίδ.

— Είμαι τέλεια αποφασισμένος, άπεκρίδη· Ιτοΰτο τό επιχείρημα 
μοΰ δίνει κέρδος τό όποιον άλλου δέν ήμπορώ νά ευρω, καί έπειτα 
άφοΰ τελειώσω τήν εκστρατείαν 3έλει έχω εδώ είς τόν τόπο ένα 
μικρό επάγγελμα· είναι πλέον καιρός, φίλε μου, νά φροντίσω νά ά- 
ποκτη'σω κάποιαν μικρή κατάστασι.

— Καί διατί δλα τούτα τά βάσανα; δέν μπορείς τάχατες νά 
ζήσης ήσυχα μέ τήν μητέρα σου;

‘Ο Δαβίδ έσεισε τό κεφάλι του.
— ή  μητέρα μου, είπε, μέ άνάστησε καί μέ ανάθρεψε έ'ως τώρα, 

δέν είναι λοιπόν δίκαιο νά κοπιάσω καί έγώ διά τά γεράματά της; 
είναι εντροπή ένας νέος τής ηλικίας μου νά προσμένη νά ζη άπό 
τόν κόπον μιας γραίας γυναίκας.

ύ  ίωνάδαν σηκόνωντας τούς ώμους του— έγώ δεν έχω παρόμοιους 
στοχασμούς, είπε χασκογελώντας. ‘II κυοά ίεζάλ ήμπορεΐ, έως όποΰ 
^έλει, νά μέ 5ρέφν] χωρίς νά δουλεύω. Είς έτοΰτο δέν 0ά έναντιωδώ. 
Πρέπει ένας νά ηναι τρελός καδώς είσαι έσύ διά νά εμβ·(ΐ είς ολους 
τούς κυνδίνους ετούτης τής άγριοζωής, είς καιρόν όποΰ μία καλή 
γυναίκα τοΰ ψαίνει τό ψωμί του καί τοΰ μπαλών/] τά ροΰχά του.

—-Κατά τά λόγια σου πρέπει νά μείνη ενας πάντοτε παιδάκι, ά- 
ποκρίδη ό Ραμψέϊς. 0  δρόμος όποΰ κρατείς είναι ανάποδος, καί δέν 
είναι καλό πραγμα ό'ταν είσαι νε'ος καί εύρωστος νά περνάς τον 
καιρόν σου είς τήν άνάπαυσι. ‘II 3εία σου ’ίωνάδαν μου είναι γε- 
ρόντισσα, καδώς καί ή μητέρα μου, καί τώρα είναι καιρός νά δου- 
λεύσης διά δυο. Εάν ή'σουν γνωστικός £ά έδεχόσουν ταΐς πρότασαΐς 
τοΰ Κυρίου Σαβλέτα, καί τώρα £ά έτοιμαζόμαστε καί οί δύω νά 
άναχωρήσωμεν μαζύ διά τό κυνήγι.

— Οχι, ό'χι, είπεν ό νε'ος σείοντας τό κεφάλι του, έγώ αγαπάω 
νά ευρίσκω ετοιμασμένο ενα κομμάτι ψωμί καί λίγο κρέας, νά κοι
μούμαι είς τό κρεββάτι μου, καί ό'ταν μοΰ κάμν) δρεξι νά περπα
τώ . Οί καστοροκυνηγοί μοΰ έδιηγήδ/ικαν ταΐς κακοπάδειαις καί δυ·.

στυχίαις όποΰ ύποφέρουν είς τήν έρημον, καί έγώ τέτοια ζωή δέν
5έλω μήτε νά τήν βάλλω είς τόν νουν μου.

— Αλλά τ ί στοχάζεσαι νά κάμνις;
— Οτι έκανα καί προτήτερα, νά τρώγω άπό τήν γαβαδα της

,5ε ία ς μου.
— Καί έπ ε ιτα ; . ,
 Επειτα . . .  Μ  ηναι πάντοτε καιρός δια να δουλευσω. ^
 Μή τό πιστεύης ίωνάδαν, εύκολώτερο είναι νά ^καμης > ασπρον

έναν κοκκινοδέρματο, παρά δουλευτή εναν οκνηρόν. Ομως. Ανωφε- 
λευτο είναι νά (Λΐλώ, ό',τι καί άν είπώ χάνεται στόν αέρα. Ο ®.ός
νά σέ φωτίση. Εγώ αναχωρώ. ,. , .

— Λοιπόν καταβώδιο σου φίλε μου, εϊπεν ό Ιωναδαν^ με̂  είρωνιαν, 
δταν γυρίσγ,ς νά μοΰ *π·?,ς άν τό κρέας τοΰ άγριοοοδιου είναι νόςι-
μ.ο καδώς ή χοίριναις μπυριζόλαις. . . ,  ̂ ,

‘Ο Δαβίδ τόν άποχαιρέτησε μέ τό χερι, και επηρε τό όρόμο
τοΰ φρουρίου ‘θ ζάγ .

’Αφοΰ εφδασεν ίκεΤ εΰρηκε τόν άρχηγόν Σαολεταν  ̂ επι κεφαλής 
σχεδόν διακοσίων άνδρώπων, άπό τούς όποιους μερικοί ητανε κυνη
γοί άνεξάοτητοι, διότι συβασμε'νοι νά εργάζονται, μοναχα είς μιαν
ώραν τοΰ'χρόνου. Εΰκολογνώριςοι ηταν ετούτοι άπό τά ήλιοκαυμενα 
πρόσωπά τους καί από τήν ένδυμασία, παρόμοιαν μέ έκείνην των 
πολεμικών Ινδιάνων, όλοι είχαν τά μαλλιά μακρύα καί πλεμμενα μ» 
δέρματα μέ ταινίαις διαφόρων χρωμάτων· έφορούσαν όερματινο 
σάκκον μακρύον εως τά  γόνατα, είχαν τά πόδια σκεπασμενα ^απ 
περικνημίδαις στολισμέναις μέ γαϊτάνια, φούνταις, κουόουνια· και υ
ποδήματα κεντημένα μέ μαργαριτάρια γιάλινα, και ενα έπανωφόρι 
κόκκινο δεμένο μέ μίαν ζώνην, άπό· τήν οποίαν έκρεμόντανε^ τα π ι
στόλια καί ή Ινδιάνικη πίπα. όσον διά τά αλογά^τους, αΰτα ητανε 
σκεπασμένα άπό ς·ολίδια γιάλινα όποΰ εσπιδοβολοΰσαν^ ταινιαις, φτε 
ρά άητοΰ, καί σημαδεμμένα μέ γραμμαΤίς κόκκιναις η άσπραις.

‘Ο Σαβλέτας όποΰ έστάδηκε αρχηγός είς πολλαις παρόμοιαις εκ* 
στρατείαις, είχε πάρει δλαις ταΐς άναγκαιαις προφυλα^,αις. Ε ς τη/ 
μέση έπερπατοΰσαν μουλάρι* φορτομενα πραγματείαις, άρματα, ερ 
γαλεΐα, μπαρούτι καί ζωοτροφιαις. Αύξησε δε και ό άριδμος τής ojv 
οδοιπορίας διά τό νά ένώδτ,σαν καί μερικοί Ινδιάνοι καί μετιόες τής 
Δελαβόρας, ξακουσμένοι διά τήν έπιτηδειότητά τους είς τό κυνήγι. 
Τέλος πάντων ό αρχηγός έδωσε τό σημάδι τοΰ μησευμοϋ.

Τα"ίς πρώταις ήμέραις τής οδοιπορίας απάντησαν εδώ καί εκει εις 
τά  σύνορα, διεσπαρμένα υποστατικά, ώσάν νά ήτανε τοσαις προφυ



λ«κα?ς τοϋ πολιτισμού. Διαβαίνοντες άπό έκιίναις ταΐς διασκορπι- 
σμέναις κατοικίαις, οί κυνηγοί δέν έλειψαν νά άλλαλάξουν τόν πο
λεμικόν ήχον τών ’Ινδιάνων, είς τόν όποιον οί κάτοικοι άποκρινόν- 
τανε μέ άλλον παρόμοιον, καί μέ εύχαΐς διά τό ευτυχισμένο ταξείδι. 
Αλλά όγλήγωρα έχασαν καί τήν παραμικρήν καλύβα, καί ή έρημος 
Ιφανερώδη εμπρός εις αυτούς μέ τήν μεγάλην της ήσυχίαν, μέ’ τούς 
κρυμμένους κινδύνους της καί άναρίδμηταις δυσκολίαις. Εως έτότες 
ή πολυθόρυβη χαρά είχε εμποδίσει κάδε συνομιλία, άλλά άφοΰ ή 
δυσκολίαις έφεραν τήν ήσυχίαν ώς καί είς τούς πλέον φιλοταράχους, 
ό Δαβίδ εφρόντισε νά λάβη πληροφορίαις διά τά καλά καί κακά ό
ποΰ ή έρημος έχει. Επήγε λοιπόν σιμά είς ε'ναν άπό τούς γεροντό- 
τερους όνομαζόμενον Πέτρον, τόν όποίον ά'κουσε νά Ιπαινή καί ό 
ΐδιος αρχηγός διά ταΐς γνώρισαις όποΰ είχε άποκτη'σει είς παρόμοιαις 
Ικς-ρατείαις, περιμένοντας τήν περίς·ασι διά νά άνοιξη συνομιλία μέ 
«ύτόν. ’Εξ Ιναντίας όμως, έτοϋτος τοϋ τήν έπρόσφερε, επειδή γυ- 
ρίζωντας τό κεφάλι του πρός τά μέρος όποϋ ό Δαβίδ έρχότουν, καί 
άκουμβήσας είς τήν ράχι τοϋ αλόγου του, είπε μέ χαμόγελο·

— Λοιπόν παλικάρι μου τ ί λέγεις τώρα, ποΰ άποχαιρετήσαμεν τούς 
ξυγγοφάγους, διά ετούτην τήν πεδιάδα όποϋ έξαπλόνεται ’σάν ενα 
πράσινο πεϋκι.

— Δεν ήμπορώ νά είπώ τίποτα διά εκείνο όποϋ δέν γνωρίζω,
άποκρίδηκε ό Ραμψέϊς.

‘Ο Πέτρος εχαμογέλασε.
— Αν ήτουν ό'λοι γνωστικοί ώσάν έσε'να δέν ή'δελε . άσπρογαλιά-

ζουνε τόσα κόκκαλα, είς τήν έρημο. Αλλά κάδε χρόνο μησεύουν άπό 
τά  καταστήματα καμπόσαις έκατοστάδαις τρελών οί όποιοι έρχον
τα ι εδώ στοχαζόμενοι ώσάν νά είχαν νά υπάγουν μέ τά ταχύπλου
είς τήν νέαν Γιόρκη, καί ό'ταν άναφέρνεις είς αυτούς τό Σίδ-Κ.ί-Λί 
ή τήν κόλασι τοϋ Κολέρ νομίζουν ότι τούς όμιλεΐς διά κάνε'να ξε
νοδοχείο. ‘Η έρημος παιδί μου, καδώς βλέπεις, ομοιάζει μέ τήν
θάλασσαν, όποΰ διά νά ταξειδεύσης πρέπει νά ξεύρης νά γυρίζης τά 
πανιά κατά τόν άέρα όποϋ φυσάει καί νά κρατής καλά τό τιμόνι.

— Ελπίζω όμως ότι οί γέροντες δά λάβουν τόν κόπο νά μοΰ
μάδουν έτούτην τήν τέχνην, έπαρατήρησε ό Δαβίδ.

— Αν 3-έλη ό ©εός παιδί μου, είπε ό γέρο κυνηγάς, ετούτο Ζ'ί 
γενη. Είσαι βλέπω νε'ος μέ ςόχασι. Εγώ έτοϋτο τό Ικατάλαβα πριν 
άρχινήσομεν τό ταξείδι, όταν σέ ειδα νά προσεχής τά ροϋχά σου, 
Ινώ εκείνοι οί ανόητοι τά μπαλώνανε πριν άκόμη νά ξεκινήσουμεν. 
Εις τάν κυνηγό αξίζει περισσότερο τά ά'λογό του παρά ό φίλος του,
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αύτό είναι ή μοναχή ελπίδα τής οωτηρίας του. Πρέπίΐ λοιπόν να 
τό προφυλάττη καδώς καί τήν μπαρούτι του. Μέ τοϋτο κυνηγάει τά 
βουβάλια, μέ τοϋτο μπορεί νά γλυτώση άφ’ τά χέρια τών εχθρών 
του, επειδή, πρέπει νά ξεύρης ότι ή πεδιάδες καί τά βουνά όποΰ 
5ά περάσουμεν είναι γεμάτα άπό Ινδιάνους, οί όποιοι στοχάζονται, 
ότι άρπάζομεν τούς τόπους τους, καί διά τοϋτο μας μεταχειρίζον
τα ι καθώς τυχαίνει.

— Πρε'πει λοιπόν νά φοβόμαστε παρόμοια όλαις ταϊς φυλαΐς; έ- 
ρώτησε ό Δαβίδ.

— Οχι, άπεκρίδη ό παγιδευτής. Οί Μαυρόποδαις, οί Κοράκοι, οί 
Χοντρόκοιλοι είναι, νά είπώ τήν άλήδεια, οί μοναχοί τούς όποιους 
πρε'πει νά φοβόμας·ε, οί δέ Τρουπομύτηδαις, οί Πλατοκέφαλοι, οί Βε- 
νέκοι καί Σουσούνιδαις είναι έχδροί τους καί διά τοϋτο είναι σύμμαχοι 
μας, άλλ’ ό καλήτερος άπό τούς φίλους σου τούς Ινδιάνους σοϋ κλε
φτεί τά ά'λογο καί σέ άφίνει νά πεθάνης της πείνας επάνω είς ενα 
βράχο. Εχε λοιπόν τά  μάτια σου άνοιχτά καί τό χέρι ς·ή καραβίνα σου.

Η συντροφιά τοΰ άρχηγοΰ Σαβλέτα έτράβίξε τόν δρόμο της κατα 
τά παραπόταμα τοϋ Νεβράσκα, περνώντες πότε ανάμεσα εις εΰρύ- 
χωραις πεδιάδαις σπαρμέναις άπο λογκαράκια έτιών καί μπαμπακιών, 
καί πότε ανάμεσα εί; λαγκαδίαΐί στεναΐς περικυκλωμέναις άπό αν
αρίθμητους πεύκους όποϋ έσκέπαζαν τά όρη. Η άσχαχτα ή τό μα
κροκέρατο γίδι καί τό πυκνόμαλλο πρόβατο, προβαίνοντας κάποτε 
κάποτε άπό τά χαμηλότερα κορφοβούνια έκυττάζανε τήν καραβάνα, 
άλλά γλήγωρα έκρυβόντανε μόλις ακόυαν τόν παραμικρό κτύπο. 
Τέλος πάντων ό κατήφορος τών όχθων τοΰ ποταμοΰ ανάγκασε τούς 
κυνηγούς νά παρατήσουν τό ρεΰμα διά νά εισχωρήσουν βαθύτερα είς 
τήν ς-ερεάν. Ετσι περπατοΰντες εφθασαν είς μίαν μεγάλην πεδιάδα 
οπου δέν υπήρχε μήτε ενα χορτάρι, καί ή γή έφαινότουν οτι ολίγο 
προτήτερα αναποδογύρισε άπό τρομερόν σεισμόν. Εκεί έβλεπες έπάνο» 
είς ένα κοκκινοπό έδαφος σκορπισμένα βουνά αμμόπετρας ξεριζομένα. 
άπό τά σπλάγχνα τής γης, καί κάθε ς-ιγμή δ δρόμος νά φράζεται 
άπό βράχους καί γκρημνούς. Εχρειαζότουν ν’ ανοίγουν μονοπάτια, νά 
ξεφορτόνουν ή νά ματαφορτόνουν τά  μουλάρια, νά κάμνουν μακρυ- 
νούς γύρους χωρίς νά ήξεύρουν ποΰ πηγαίνουν, ή έπειτα νά ξανα- 
γυρίζουν όπίσω, επειδή είς εκείνους τους τόπους δέν ξανοίγεται κα
νένας δρόμος. Οί γέροντες κυνηγοί ταξειδεύουν είς εκείνα τά μέοη 
οδηγούμενοι κατά τήν ώραν τοΰ χρόνου, τήν δύναμιν τής συντρο
φιάς, τό διάβημα όποΰ τούς χωρίζει άπό ταΐς κατοικίαις τών Κοκ- 
κινοπροσώπων, καί σπάνίω; άπερνοϋν δύο φοραΐς τήν ιδίαν τοποθεσίαν,
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διότι δύσκολον είναι νά ξαναυρίσκουν τόν ίδιον δρόμον, καθώς το 
καράβι νά ξαναύρν) τήν γραμμήν όποΰ έχάραξε εί; την έπιφάνειαν 
τοϋ πελάγου. Αρκετό ήταν είς αύτοΰς νά γνωρίζουν μόνον τά πο
τάμια , ταϊς ράχαις, καί καποιαις λαγκαδίαις, είς ταΐς όποίαις ητον 
προσδιορισμένο νά συναπαντοϋνται καί νά σταματίζουνε. 0  Σαβλέ- 
τας ώδηγοΰσε την συντροφιά πρός τά  λιθώδη βουνά μη γνωρίζοντας 
αλλο, παρά δτι έτοϋτα εύρίσκονται είς τό μέρος της δόσης, τό δέ έπίλοιπον
έκρεμ,ότουν άπό την οξυδέρκεια καί πολΰ περισσότερον άπό την τύχην.

 ------  (ΑχολουθίΓ.)
ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ «ΚΑΣΤΟΓ».

Διελάβομεν έν τω παρόντι συγγράμματι (α) πρό δύο μηνών, περι 
τοϋ Νησιδίου ό «Κάλαμος» έπονομαζομένου. Επειδή δμως δμιλήσαμεν 
περί Καλάμου κρίνωμεν έπάναγκες νά εΐπομεν όλίγα τινά καί περι 
Καστοϋ, διότι δ τε Κάλ.αμος καί Κας-ός είσΐ δύο νησίδια πολίι πλη
σίον τό έν τοϋ άλλου, ό  Κάλαμος δμως είναι πολΰ πλέον άξιοσημεί- 
ωτος, καί περισσότερον κατοικημένος, καί είς τήν ίς-ορίαν 5αυμας·ότε- 
ρος, ένω δ Κας-ός κατέχει τά δευτερεΐα* αρα, πρέπει νά εΐπομεν καί 
πολΰ όλιγώτερα περί τοϋ τελευταίου τούτου.

Η νήσος Καστός κεϊται (ώς προΰλέχθη) πλησίον τής Καλάμου πρός 
τό τής Ιθάκης μέρος, μικροτέρα ουσα τής νήσου Καλάμου καί κατοι- 
κημένη πλέον άπό 400 άνθρώπους, καταγομένους εκ τών τής Ιθάκης 
οικογενειών. Εκ τής τών Καραβία, ό Γιαννοϋτζος, έκ τής τών Φερεντί- 
νων, δ Λουράντος, Ρεμαντάς κτλ. Ακολούθως δέ έξ αιτίας τών περι- 
ς-άσεων, Ετεροι φυγάδες έκ τής Ακαρνανίας μετοίκησαν καί είς Κας-oj; 
καί είς Κάλαμον. II νήσος είναι καί αύτή καρποφόρος, και παραγει ε- 
λαιον, κριθάριον, σιτάριον, λινόσπορον κτλ. ’εχει και την τοϋ Αγιου I* 
ωάννου εκκλησίαν, πλησίον είς ^ν είναι καί είς άνεμώμυλος. 0  Κας-ος 
μετά τοϋ Καλάμου έδίκαζον τάς υποθέσεις αύτών είς Λευκάδα (β) διότι 
ή ίθάκη δέν είχεν άρχιερέα καί έπρεπε νά πηγαίνωσιν έν Κεφαλληνία, 
άλλά διά νά μή άπαντώσι μετακομιστικά έξοδα ύπηγαίνον εις Λευκάδα. 
Τάς κοσμικάς δμως ύποθέσεις έπραττον έν Ιθάκη. Κατα τα \ ι8 8  h Κυβέρ- 
νησις διόρισεν έν Κας-ώ καί έ'να εΐρηνοδίκην διά νά δικαζ·/) τας μικροϋ λόγου 
υποθέσεις τών Κας-ιωτών. 0  έκτακτος τής Λευκαόος προβλεπτης έλαμβανε 
τ ’ άναγκαϊα μέτρα διά νά μή δίδωσι ol Κας-ιώται άσυλον είς τους προςφυ- 
γας Ελληνας, καί τοϋτο διότι, ώς προείπομεν έν τί) τοΰ Καλάμου ίς-ορια, 
φοβεΐτομήπωςοί όθωμανοίείσβάλωσιν είςτόν Κας-ον Καλαμον και Λευκάδα.

0  Λαλλαδέτσιμας έλάμβανε καί τά εισοδήματα τοΰ Κας-οΰ μαζή μέ τά 
τοΰ Καλάμου. Ούδέν περισσότερον έχομεν νά εΐπομεν περι Κας-οϋ.

Λ-ηξούριον Κεφαλληνίας. Τ ί  10  όχτωβρίου 1 8 8 8 . Ε. Ε. Αΰ-γους-Γνος ΑιβαΟυνοποΛος,

(α) Τοαος Β '. Φ Μ - i S m  I (6 ) Τας ϊχκλτίίΐιαστιχάς μονόν.
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ΟΙ I IΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΤΥΦΛΟΓ, 
’Π ΤΛ ΔΗΝΑΡΙΑ ΤΟΤ ΝΑΔΙΡ-ΚΟΥΛΙ.

ΔΙΗΓΙΙΣΙΣ ΑΡΑΒΙΚΗ.
(Σ υνίχεια· ορα Τ ίϋχος Γ '. Σιλίίχ 4 2 ) .

Μετ οδοιπορίαν είς τήν Μέκκαν καί Μεδίναν, ό Ναδίρ-Κουλί, 
κατά τάς συμβουλάς τοΰ Μελεβελί, Ιφθασεν είς τήν ’ΐσπαχάν. Α
κολουθών τήν άριστεράν όχθην τοΰ Τιεσδεροΰδ, έφθασεν είς τό προ- 
άστειον τοΰ Λιούλφα. ό  ήλιος είχεν έξελθει έκ δύο ορών. fO Να
δίρ  ̂άνέβη έπι τοΰ λόφου θεωρών μετά ^αυμασμοΰ τά περίχωρα. 
Αφ ένός μέρους, την πεδιάδα μέ τάς χιλίας της πεντακοσίας κώ- 
μας, τους σωλήνάς της, τά  ίιδραγοιγεΐά της περικλειώμενα έπί με- 
γαλοπρεποϋς πρασινάδος- άφ έτέρου τήν ίσπαχάν, τά διακόσια, αύ- 
τής τ-,αμια, τας τεσσαρακοντα χιλιάδας της ξενοδοχεία τών καρα- 
βάνων, καί παλάτια. Τήν ίσπαχάν τήν ^αυμάσιον έκείνην πόλιν, περι 
τής όποιας οί ΙΊέρσαι δικαίως λέγουσι* Ispahan n esiid jeh an ! Η 
Ιβπαχάν είναι τό ήμισυ τοΰ κόσμου!

Αφοϋ έτελειωσε τάς προσευχάς του ό Ναδίρ-Κουλί, κατέβη είς 
το προάς-ειον καί έμβήκεν είς τό πέρασμα τής γέφυρας Αλαβαρδικάν. 
Εν τώ μεσίι) τοΰ περασματος είδεν ένα εύμορφον λευκογένειον γέ
ροντα, καθημενον έπι τών πτερνών του ώς ψωμοζήτης έναντίον ένός 
στήλου. ό  γέρων οΰτος ητο τυφλός, ό  Ναδίρ-Κουλί τόν έπλησίασε 
καί ηκουσε νά ψάλλη με λυπηρόν ήχον τοΰς περσικούς τούτους ς-ίχους* 

ό κόσμος είναι άληθινη γέφυρα, τελείωσε άπό τοΰ νά τήν άπε- 
ρας, πρόσεχε, βαρύνει παν τό ευρισκόμενον είς τό πέρασμα* τό κα
κόν πανταχοθεν περικυκλωνει τό καλόν καί τό έζαπερα,,,

Γό ρητόν^ τοϋτο έθελξε τόν Ναδίρ-Κουλί. Ηνοιξε τήν τσέπην του 
ελαυεν έν όηνάριον, καί τό έθεσεν είς τήν χεΊρα τοϋ γέροντος.

Εύχαρις-ώ σας, καλε μου Κύριε, είπεν ό τυφλός ζυγιάζων μέ τήν 
χεΐρα τό χρυσοΰν νόμισμα, καί πλησιάζων αύτό είς τά χείλη του. 
Αχ! είναι έν δηνάριον, ειπεν αύτός μέ κραυγήν χαράς. Καλέ μου 
Κύριε, έχετε λοιπον τοσοΰτον θησαυρόν, ώστε μοί δίδετε τοιαύτην 
τύχην; Εχω άκόμη έννενήκοντα έννέα νομίσματα ώ ; τοΰτο, είπεν δ 
Ναδιρ-Κουλι. Α χ ! καλε Κύριε, αφήσατε με νά έγγίξω τό χρυσίον 
^ας. όποια ευτυχία 5ελει είναι δι έμε! II πρώτη τής ζωής^ μου. 
Εκατόν ότνάρια! λέγετε τήν άλήθειαν; άφήσατέ με νά έγγίξω δλον 
τοϋτο το χρυσιον. Οποία χαρά, τίποτες είμή νά τό έγγίξω μ.ίαν 
ργμήν, μίαν μόνην ς-ιγμήν! ό  καλός Ναδίρ-Κουλί έλαβε τήν τσέ- 
fftiv του καί τήν έθεσεν είς τήν ισχνήν χεΐρ« τοΰ τυφλοϋ.
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— Είναι ολη μου ή ούσία, αύτός του είπε, λυπούμαι πολύ όποΰ δέν 
δύναααι νά τήν διαιρέσω μετά σοΰ. Η χειρ τοΰ τυφλου μόλις ηγγ* 
τήν τσέπην είχεν άποσυρθεϊ καί γίνει άφανης εις τα ; διπλώσεις ενος
εύρυνώρου καφτάν., _ »

— Λοιπόν, φίλε μου, είπεν ό Ναδίρ-Κουλι, τ ι καμνεις; που είναι

η 0  τυφλός ίς-ρεψε την κεφαλήν καί ήρχισε νά ψάλλη με παραπονε-
τικ,ην φωνήν' r , ~
_ - « 6  κόσμος είναι αληθινή γέφυρα τελείωσε άπο τοΰ να την απερας.

— Λός μου τήν τσέπην μου! έφώναξεν ό Ναδίρ-Κου ι μετ ο..γηί·
— «Πρόσεχε,» άπεκρίθη ό γέρων ταπεινώ :, «πρόσεχε, βαρύνει παν

tb ευρισκόμενον είς τό πέρασμα, τό κακόν πανταχόθεν περικλείει το
καλόν καί τό άπερα.» , , ,  «

Η χειρ τοΰ τυφλοΰ έμενε πάντοτε κεκρυμμένη εις τας δίπλα,

<ΐα!Γ β έ λ »  τήν τσέπην μου! είπε δ Ναδίρ ώργισμένος. Καί επειδή δ 
γέρων ούδέν άπεκρίνετο, τοΰ %πασε βιαίως τόν βραχιωνα, και τον

^  —  Καλοί Μουσουλμάνοι, καλοί μουσουλμάνοι, έκραύγασεν ό τυφλός, βό
ρ ε ια , βοήθεια, ιδού Ε»«ς άπις-ος δ?.ς θέλ«νά ρ εκδύση τών γενναιοτητωνσαςί 

Είς τάς κραυγά; ταΰτας, οί διαβάται επρός-ρε;αν και εσυνα ροισ r, 
σαν. 0  Ναδίρ-Κουλί διεμαρτυρήθη περί της αθωότητας του και Λ k 
νά διηγηθή τό παρελθόν άλλ’ έκ τοΰ καβουκίου τόν είχον αναγνωρι^ 
διά ξένον. ’ 0  λαός ύπερασπίζετο τόν τυφλόν καί έτοιμα,ετο να κατα· 
τρέξη τόν Ναδίρ· έκ τών δβρεων άπέρασαν ταχέως εις τας κτυπιας 
Ναδίρ-Κουλί ητον ήδη έρριμμένος, ότε οί φυλακές της εφυρας 
ούλφα ήλθον καί εθεσαν τέλος τής ταραχής ταύτης.^

Υπερασπιζόμενος, ό Ναδίρ-Κουλί, είχεν αφήσει τον χαλινον τη; ^ 
μιόνου του, καί ή ήμίονος τρομάζουσα ειχε φυγη πηλαλωσα. Ετρεξ» 
εί- τό τέλος τής γεφύρας, έπέστρεψεν, άνεβη έπί του προχωματο ,
L t l  ά Μ - ή .  Λ».- ■%4Χ « » ,™  ·
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έαβή τόσον χαρούμενος. Τί ήθελε γίνε ι ανευ χρημάτων, ανευ φ,λων,
αύτόί Εένο'. νααένος ε ί ς  τήν άπειρον εκείνην π ό λ ιν ;  ^

Εκάθισεν έπί'τίνος βαθμίδος τής γεφύρας, καί έκρυψε την κεοαλτ,t
του U' τάς νεΐράς του ΐνα μή τόν ΐδωσι κλαιοντα. ,

— Εποαξα τό καλόν, έλεγεν έν έαυτώ, καί ιδού με μεταχειρισμένο
ώ ; κακοΰργο;* ό πατήρ μου άπέθανε » * ι  έκαμε το καλόν, που λο,
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πόν είναι ή δικαιοσύνη;
«Ο ,τι καί άν τύχη, έσο πάντοτε σταθίράς καρδία;. ό Θεός είναι 

μετ’ έκεινον όστις παρατηρεί τόν νόμον.»
Τά ρητά ταΰτα τοΰ Μελεβελί τοΰ έπέστρεφον είς τήν μνήμην* άλ

λ ένταυτώ ήκούοντο οί πρώτοι έρεθισμοί τής πείνης. Ερεύνησε δίς καί
τρις τόν καφτάν του άλλά δέν ιύρε τό οΰδέν.

— Αχ! είπεν, άν είχα τούλάχις-ον τήν ήμίονόν μου, άλλ έχασα τά 
πάντα, ποΰ λοιπόν είναι ij δικαιοσύνη ;

Μικρός τις χρεμετισμός ήκρύσθη είς τό πλευρόν του. Εσήκωσε τήν
κεφαλήν, καί είδε τήν ήμίονόν του ητις έσειε τήν χαίτην της ξύουσα
τήν γήν μέ χαροποιόν πόδα,

0  Ναδίρ έλησμόνησεν όλας του τάς δυς-υχίας καί δέν έσκέφθη πλέον 
είμή νά απόκτηση τήν ήμίονόν του* άλλά ταχέως ή πείνα τόν έκυρί-
ευσε βιαίως. ΙΙγάπα πολύ τήν ήμίονόν του, καί δι’ όλον τόν κόσμον
δέν θά ήθελεν άπ’ αυτής νά χωρισθη* άλλά τί ποιητέον; Αλλέως, πώς 
ήθελε τήν 3ρέψη ; Η ύστέρα αυτη αιτία τόν άπεφάσισε. Εμπορός τις 
έκ Βασσόρας ήλθε πολύ έγκαίρως καί τοΰ έθεσεν άντίτιμον είς τήν χεΐρα. 
0  Ναδίρ άμφίρρεπεν όλίγας στιγμάς, μετά ταΰτα τό έδέχθη.

Ελαβε τά προσφερθέντα είς αύτόν χρήματα, τά έφύλαξεν είς τόν
καφτάν του, καί δέν έβάς-αξεν είμή τά λεπτά νομίσματα ΐνα άγοράση 
φοινίκια καί ΰπόμηλα, Ϊί χειμο>νικόν καί ολίγον πάγος έκαμαν εντε
λές τό πρόγευμα τοΰτο, έκ τοΰ οποίου ό Ναδίρ-Κουλί τά μέγις-α εύ- 

. ηρες-ήθη. Ολη του ·η τόλμη τοΰ είχεν έπκτρέψη* ή πόλις τοΰ έφαίνετο 
μεγαλοπρεπής καί τά ρητά τοΰ Μελεβελί μεγάλης ώραιότητος.

Ηλθε τότε καί έκάθισε τινά βήματα άπό τόν τυφλόν, τόν όποιον 
δέν είχε χάσει έκ τής όράσεως. Ο ψωμοζήτης έψαλλε πάντοτε τούς 
περσικούς έκείνους στίχους, καί δέν διεκόπτετο είμή είς τό φθάσιμον 
άλλου τίνος τυφλοΰ, δστις ήρχετο καί τοΰ όμίλει είς τό ώτίον, έγέλα 
ρ.έ αύτόν καί επαναλάμβανε ψάλλων.

Ο Ναδίρ-Κουλι παρετήρει όλους αύτούς τούς π/ιγαινερχομούς. Είχε 
καθίσει έπί τών πτερνών του έναντίον ένός ς-ήλου, καί μετά μεγάλης 
προσοχής έπαγρΰπνει τόν τυφλόν του, καί δέν έχανεν ούδέν τών κ ι
νημάτων του.

Η ήμέρα άπέρασεν ούτως. Ολίγον πριν τής δύσεως τοΰ ·>λίου, ό 
τυφλός εσηκώθη, έδίπλωσε τόν τάπητα του, καί έμβήκιν είς τό πέ
ρασμα τής γέφυρας. Ο Ναδίρ-Κουλί έσηκώθη καί τόν ήκολούθησε.

Αύτοί κατέβαιναν όμοΰ τήν κλίμακα καί διευθύνθησαν πρός τά α
ριστερά διά νά έμβωσιν είς τό Δάρ-βήκ. 'θ  Ναδίρ-Κουλί δέν έλειπεν 
άπό τοΰ νά ^αυμάζη τήν μεγαλοπρεπή ταύτην είσοδον, τά ; πλκτεΐ;



m . ,  —  i 4 o ]—

αυτής σωλήνα;, τάς πηγάς τη :, τά κλεΤθρά της, καί "ά ογκώδη αύτής άνθη.
Αφοΰ έκαθαρίσθησαν si; το τζαμίον του Ούσέν, εμβήκαν είς τδ βασιλι

κήν περιβόλιον. Εί; το τέλος τοϋ περιβολιού τ·ύτου έπί τίνος πρασινάδο; 
ητον τριανταφυλλέα τη; Κίνα; μεγάλη ώ ; φοινίκια. ‘Ο τυφλδς ΰπήγε και 
άπλωσε τδν τάπητά του έπί τή ; πρισινάδος ταύτης, ϊσεισε τδν θάμνον, 
έποίησε κλίνην ρόδων, μετά ταΰτα άνεπαύθη καί έχέθη ν’ άναπνέη τον α
έρα τή ; έσπέρας με έκείνην τήν γαληνιαίαν χαράν άνδρδς δς-ις καλά έξώ- 
δευσε τήν ήαέραν του. ‘ Ο Ναδίρ-Κουλί-ήγάπα τά μέγιστα τήν εύωδίαν 
τών ρόδων, άλλά μετά μίαν ώραν ήρχκτε ν’ άδημονή βλέπων οτι δ τυφλά; 
δεν έσηκώνετο. Τέλο; πάντων ό ψωμοζήτης άνετέ^η είς δρόμον. Η^ελεν 
ε’ίπτι τ ι ;  δτι τδ έκατάλαβεν πώ ; τδν ακολουθούσε, καί ott ευαρεςχΐτο να 
κουράζτ) τδν πνευματώδη αύτοϋ σύντροφον· ές·αμάτιζεν εις ολας τας αγο
ράς, περιεπάτει εί; δλας τά ; πλατείας, δυυθύνετο πρδς τάς μακρυτέρας 
όδούς, αί δδοί διεδέχοντο τά ; οδούς, αί πλατείαι τά σταυρώματα τών 6- 
δών, καί ό τυφλδ; εξακολουθούσε πάντοτε τδν δρόμον του. ‘Ο Ναδίρ τδν 
ήκολούθει μηχανικώς καί τοσοΰτος ητον ό κόπο; του ώς-ε διαπερών τδν 
Μεϊδάν-Σκαχί, περί τοϋ όποιου τώ  εΐχον διηγη^εϊ τόσα θαυμάσια, δέν 
έσήκωσεν οΰτε τήν κεφαλήν.

Τέλο;, μετά τέσσαρας ώρα; περιπάτου, έφτασαν διά μεμακρυσμένης 
δδοΰ, εί; μέγαν οίκον καταγής, με μεγάλα σπάνια παράθυρα καί 5εμένον 
εί; τήν άκραν μιας πλατείας αρκετά εύρυχώρου. ‘ Ο τυφλδ; ελαβε κλείδα 
τινα έκ τοϋ πίλου του, καί ήνοιξε χαμηλήν τινα 3ύραν.

'Ο Ναδίρ-Κουλί έμβόκεν έπιδεξείω;, εκβχλε τά ; κρηπίδα; του, καί ά- 
νέβη όπισθεν του, άνευ ταραχής, εως εί; επιμήκη τινα καί ς-ενήν δίοδον. 
*0 τυφλδ; έλαβε δευτέραν κλείδα έκ τοϋ πίλου του καί ήνοιξε τήν £υραν 
τή ; αιθούση; του· ό Ναδίρ έμβήκε μαζύ του είς τήν αίθουσαν ταύτην, 
κα5ώ; είχεν εμβει εί; τδν οίκον.

*0 ψωμοζήτη; έκλεισε πάλιν τήν 3-ίραν μέ φροντίδα καί έκά^ισεν έπί 
τών πτερνών του, άφοϋ καλά έβεβαιώ^η, ψηλαφώντας, δτι ητο μόνο;.

— (λχολουβ»ί.)

Λυσις τοΰ 1 Αινίγματος.
ΕΡΩΣ—ΚΑΙΡΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ 2 .

Όπως είμαι άν μ’ άφήσης 
Κατωτέρων πάντων είμαι, 
Ά ν  S’ εν γράμμα μοΰ τραβίξης 
Είς τ ’ άνώτερ’ γώ  κείμαι.

Ά ν  δέ πάλιν ενα γράμμα 
Ά π ’ αρχήν μοΰ αφαίρεσης, 
Τότε πάλιν έν τω αμα 
Ζώον δν μή τ ’ άναιρέσης.

•η  Α υγουσ τίνος Λ'.βαβυνόποΛο?.


