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Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩ^ί.

I ( Παράδοσις των άγριων τής Φ.Ιωρίόος /.

Τδ Πενσάχολον etvczt μικρά πόλις, χειμένη πρδς 
μεσημβρίαν τών 'Ομόσπονδων πολιτειών, είς τήν ά 
χραν τοΰ Μεξιχανικοϋ κόλπου χαί ού μακράν τών 
Άντιλλών νήσων· περιβρέχεται δέ όπδ λιμένος πα- 
ρουσιάζοντος άσφαλές χα'ι υγιεινόν δρμητήριον είς τδ 
ναυτικόν τών Άγγλοαμεριχανών, οθεν έπιτηροΰσι τάς 
δυτικάς θαλάσσας.

'Η πόλις είναι μονότονος καί άχαρις. Άλλά τδ θέ
ρος, τά διαυγή καί χλιερά τοΰ όρμου της υδατα έλ- 
κύουσι πολλούς ξένους έν αύτή.

Έπορεύθην λοιπόν κ’ έγώ είς τά λουτρά ταΰτα καί 
ήγάπων νά περιτρέχω τά πλησιόχωρα τοΰ κόλπου 
μέρη. Κατά τάς μονήρεις ταύτας περιδιαβάσεις μου, 
συνίβαινε πολλάκις νά ίδώ λείψανά τινα τής φυλής, 
ήτις έβασίλευσεν, έξ άμνημονεύτων χρόνων, είς τήν 
Φλωριδα, τήν όποιαν έπισκέφθη χαί έψαλλε» δ με
γαλώνυμος Σατοβριάν, Μία τών άγριων τούτων φυ

λών ήτο ή τών Σιμινόλων. Μεταξύ τών δλίγων α
πογόνων τοϋ έθνους τούτου, παρετήρησα ιδίως ένα 
γέροντα καί μίαν κόρην άλιεύοντας δι’ δρμιας έπί τής 
όχθης τοΰ κόλπου. 'Η συμπάθεια τήν όποιαν αίσθα- 
νόμην πρδς τούς δύο τούτους ιθαγενείς, μέ παρε- 
κίνησε νά τούς αποτείνω τδν λόγον, καί δέν έβρά- 
δυνα νά συνδέσω σχέσιν μετά τοΰ γέροντος, δ·τις 
μετά δευτέραν συνάντησίν μας, μέ προσεκάλεσ» νά 
τδν έπισκεφθώ είς τήν καλύβην του.

Έπορεύθην καί άπδ λόγον είς λόγον, τήν εξής περί 
τής φυλής του μέ διηγήθη ιστορίαν.

« Γνωρίζεις^ εϊπεν ό γέρων, οτι ή Φλωρΐς είναι ή 
πατρίς τής φυλής τών Σιμινόλων, πολυπληθούς άλλοτε. 
Έξ άμνημονεύτων χρόνων, ή οικογένεια μου έβασί- 
λευε τής φυλής ταύτης. ‘Ο τελευταίος τών Αμε
ρικανών καθ’ ήμών πόλεμος έδωσε τέλος εις τήν μα
κράν βασιλείαν ^ταύτην, ούν τω θανάω τοΰ άδελφοΰ 
μου, πεσόντος ένδόξως είς τδ πεδίον τής μάχης. Φρ- 
νευθέντος δέ αύτοϋ, ήττήθη ή φυλή, εί καί πάσαν κατέ
βαλα προσπάθειαν νά εμψυχώσω τδ θάρρος καί τήν 
έλπίδα τών δνομαστοτέρων πολεμιστών μας. Καί 
όμως έμαχόμεθα υπέρ δικαίας ύποθέσεως ; έμαχό- 
μεθα ινα ύπερασπίσωμεν τάς εστίας, τάς θήκας τών 
πατέρων μας, τήν έλευθερίαν, τήν όποιαν δ ’Ινδός
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έχτιμϊ ύπέρ τήν ζωήν του αύτήν. Ό άνθρωπος των 
δασών ούδέποτε μάχεται χάριν μόνης τήν δόξης τοΰ 
νά φονεύη τούς όμοιους του, ή τοϋ νά κριτή τών 
άλλων, ινα άγη αύτούς αιχμαλώτους. Άλλ’ ήττήθη- 
μεν καί έδιώχθημεν μακράν τής πατρίϊος μας. Ούτως 
ήθέλησε τδ Μέγα Πνεύμα, γεννηθοίτω τδ θέλημά 
του 1 Τδ δοξάζω καθεκάστην, δτι μέ ήξίωσε νά έπι- 
τύχω παρά τών νικητών μου τήν ευτυχίαν ν’ άποθέ 
σω τά δοτά μου ένταΰθα, έπί τών τελευταίων δρίων 
της ωραίας πατρίδος μου. Ό νότος μέ φέρει συνεχώς 
τάς ήϊείας πνοάς, τάς δποίας ή θερμή αυιη χώρα άνα- 
δίδει εις πάσαν ώραν τοϋ ένιαυτοΰ. Δέν αγνοείς, 8τι 
ή Φλωρΐς είναι ό κήπος τών Όμοσπόνδων πολιτειών.

Άλλά λησμονώ δτι μ’ έζήτησες τήν Ιστορίαν τής 
νέας, τήν δποίαν είδες, καί ήτις είναι τδ τέκνον τής 
αγάπης μου.

Τών προγόνων μου τίς, κατά τήν παράδοσιν, 
είχε θυγατέρα, ήτις ήτον ή χαρά τοΰ πατρός της καί 
τδ καύχημα τοΰ έθνους τών Σιμινόλων. Οί ένδοξότεροί 
Αρχηγοί τών γειτονικών φυλών, περί πολλοΰ έτο ούν· 
το τήν τύχην καί τήν δόξαν, τίς αύτών νά κληθή 
σύζυγός της. Έν τώ μεταξύ τοότω έθνος τι, φθονούν 
τήν ισχΰν μας μάλλον ή έπιθυμοϋν νά κατακτήση τήν 
πατρίδα μας, μάς έκήρυξε τδν πόλεμον. Ό άρχηγδς 
τών Σιμινόλων ύπεσχέθη τότε, πριν ή άρχήση ή έκ- 
στρατεία, νά δώση τήν προσφιλή θυγατέρα του είς 
τδν άνδρειότερον έκ τών πολεμιστών του. Ή έλπίς 
τοιοΰτου βραβείου ένεψύχωσε τοσοϋτον τούς γενναίους, 
ώστε απαντες έπραξαν θαυμάσια ήρωϊσμεΰ έργα, καί 
μέχρι τέλους ήνάγκασαν τούς πολεμίους νά ζητή- 
σωσι τήν ειρήνην. Ή ειρήνη έδόθη, τάς πρώτας δέ 
αύτής συμφωνίας έστάλη νά διαπραγματευθή δ «Ιός 
τοϋ άρχηγοΰ τής ήττηθείσης φυλής.

'Η έκλογή τοΰ νέου τούτου ώς πρεσδευτοϋ, ήτον 
άρίστη, διότι ένέπνεε τήν έμπιστοσύνην ού μόνον διά 
τής ανδρείας του, άλλά καί διά 'τήν ειλικρίνειαν του 
καί ήμερότητα.

Ώνομάζβτο δ Ά ν ί π η τ ο ς Ά ε τ δ ς, διότι ποτέ 
δέν ήττήθη είς μονομαχίαν.

Άναγκαίως δ πρεσβευτής, έμφανιζόμενος είς τδν 
Αρχηγόν, είδε και τήν θυγατέρα του, καί τοΰτο ήρ- 
κεσε διά ν’ άγαπήσωσιν άλλήλους περιπαθώς. Άλλ’ 
ή Σιμινόλη ήν μεμνηστευμένη πρδς τδν άνδρειότε 
ρον πολεμιστήν τοΰ πατρός της, οστις ήθελε προτι
μήσει μάλλον ν’ άπολέση τήν ζωήν ή ν’ αθέτηση τδν 
λόγον του. Ύπόσχεσις άφρων ! σύ ύπήρξες αιτία τής 
άπωλείας τής φυλής τών Σιμινόλων.

Καί τωότι ή ωραία νεάνις, μόλις είδε τδν ’Ανίκητον 
Αετόν, καί ή καρδία της τώ ύπεδουλώθη, άλλά γνω- 
ρίζουσα τήν ύπόσχεσιν τοΰ πατρός της, καί σεβομένη 
τήν πατρικήν θέλησιν, δέν έτόλμησε νά έκμυστηρευθή 
είς αύτδν τήν κρυφίαν ταύτην κλίσιν της.

Κυρωθείσης τής συνθήκης, αί δύο φυλαί άπεσύρ 
θησαν είς τάς ιδίας πατρίδας των, και δ νικητής 
άρχηγδς δέν έλησμόνησε τήν χρεωστουμένην είς τδν 
άνδρειότερον Αμοιβήν.

Συνεκάλεσε λοιπόν απαντας καί 8πως άναδείξη 
έτι πλέον τδ έπίσημον τής τιμής ταύτης, δ δίκαιος οδ- 
τος άρχηγδς προσηγόρευσε τδν άνδρεΐδν αύτδν πολε
μιστήν Νικητήν τών Νικητών.

Τδ έπίσημον τοΰτο έδέχθη^ή φυλή μετά τών ένθου- 
σιωδεστέρων άνευφημήσεων, δδέ Νικητής τών

Νικητών έθεώρησεν ίαστδν έκτοτε τδν εύτυχε- 
στερον τών θνητών. Είς μάτην δέ ή νεάνις προσε- 
ποιεΐτο, Stt συνεμερίζετο τήν εύτυχίαν τοΰ μνηστή- 
ρος της, ή καρδία της ήν ίσχυροτέρα τής υακής ύπο- 
ταγής της

Ή μικρά πόλις ήτις ήν ή πρωτεύουσα τής φυ
λής μας, έχειτο είς τδ πρανές ένδς λόφου. Διηνε
κής άνοιξις ζωογονεί τούς πορτοκαλλώνας, τούς κι- 
τρεώνας, τάς συκάς καί παντός είδους άνθη ευφρό
συνα, άτινα βλαστάνουσιν αδτοφυή είς τάς Φλωρίδας, 
καί ιδίως έπί τοϋ λόφου τούτου, δν περιδρέχουσι τά 
διαυγή κύματα τοΰ θαλασσίου κόλπου.

Είς τάς γοητευτικές δχθας τοΰ κόλπου τούτου έπε- 
ριδιάβαζε καθεκάστην ή ώραία Σεμινόλη διά νά 
λησμονή, ή μάλλον διά νά συλλογίζεται τδν Ά νί
κη τον Αετόν. Έχει, έν σιωπή, τδ ώραιότερον 
πλάσμα τοΰ Μεγάλου Πνεύματος, έτήκετο έξ έρωτος. 
‘Η καλλονή της, ή άνθηρότης της, ή ίλαρότης της, 
τήν έγκατέλειπον ήμέρςι τή ήμέρα, καί δ δύστηνος 
πατήρ της δέν έπαυεν έπερωτών αύτήν, περί τοΰ αί
τιου τής λυπηράς ταύτης μεταβολής της.

— Κόρη μου, έλεγεν ό άγαθδς ουτος πατήρ, σέ 
κατατρύχει πόνος τις, οστις έπαπειλεΐ τάς ήμέρας σου. 
είπέ με, λοιπόν, τέκνον μου προσφιλές, τήν καρδίαν 
σου ; ’Εάν ή ίασις είναι είς τήν έξουσίαν μου, σο: 
τήν ύπόσχομαι, έμπιστεύθητι τδν πόνον σου είς τδν 
πατέρα σου, διά νά τδν συμμερισθή, άν δέν κατορ- 
θώση νά τδν έξαλείψη.

'Η γλυκεία περιστερά έπέμενε νά κρυπτή τδν κα- 
τατήκοντα αύτήν έρωτα, και έβιβαίου τδν πατέρα 
της δτι δέν έπασχε, καί διά νά προσεπιβεβαιώση τούς 
λόγους της, περιεϊπεν αύτδν διά μυρίων θωπειών,

Ό Ανίκητος Αετός ήρχετο έκ διαλειμμάτων καί 
έπεσκέπτετο τήν ώραίαν Σιμινόλην, καί έκάστοτε τής 
έκόμιζε δώρα, άτινα συνέτεινον έτι μάλλον είς τδ 
νά ύποτρέφωσι τδ άμοιβαΐδν αίσθημα. Άλλ’ ή κόρη 
άνήκουσα ήδη είς άλλον, ήοχισε ν’ άποφεύγη τήν 
παρουσίαν τοΰ μαχητοΰ, δνήγαπα. *Η έπίπλαστος αυτή 
Αδιαφορία παρετηρήθη ταχέως ύπδ τοΰ Άνικήτου ’Αε
τού, δστις ύπολαμβάνων αύτήν ώς περιφρόνησιν τοϋ 
έρωτός του, έπαυσε τάς έπισχέψεις του.

Μία σελήνη παρήλθε χωρίς νά συναντηθώσιν cl 
έρασταϊ, δτε ή Σιμινόλη, περιδιαβάζουσα είς τήν πα
ραλίαν, περί δυσμάς ήλιου,’ ήκουσε άπδ τής θαλάσ
σης τδ μέρος <φσμα τι καί τόνους αύλοΰ, ύπδ τής 
ήχοΰς της ώραιας έκείνης ίρημίας έπαναλαμβανο- 
μένους. Ή φωνή, τής όποιας τούς παθητικούς τόνους έ- 
πανέλεγεν δ αύλδς, ή το τοΰ Άνικήτου Αετού, παρα- 
πονομένου διά τήν σκληρότητα τής φίλης του. Τδ 
απροσδόκητου τοΰτο άτμχ πόσον ήτο γλυκύ κα! θλι
βερόν ένταυτώ διά τήν περίλυπο» νέαν ! 'Η εύμορφος 
δορκάς κατέφυγεν είς σκιάδα ίάσμων καί αιγοκλήμα
τος, έγειρομένην μεταξύ πορτοκαλλόνων. Άλλ’ δτε 
έκ νέου πάλιν ή εύώδης αύρα τής έφερεν τούς πα
θητικούς ήχους τοΰ έραστοϋ τη:, έξήλθε τής σχιά- 
δος της καί έπροχώρησε μετά δειλίας μέχρι τής πα
ραλίας.

Είς πάσαν παΰσιν τοΰ φσματος, ή Σιμινόλη, ή» 
έτοιμη νά έκφωνήση τδ πληρούν τήν καρδίαν της αί
σθημα, άλλ’ ή πρδς τδν πατέρα της ύπαχοή τήν Α- 
πέτρεπε τής δμολογίας ταύτης.

Έν τούτοις, δ Ανίκητος Αετός, έχώρει πρδς τήν 
Ακτήν, 8που ήν ή φίλη του, ήτις μετ’ δλίγον είδε 
σκιάν τινα δλισθαίνουσαν έπί τών ύδάτων. Ή λέμβος 
ή φέρουσα τδν πολεμιστήν προσήγγισε τήν όχθην, 
έπί τής δποίας ίστατο Ακίνητος ή Σιμινόλη.

— Είσαι ού, Σιμινόλη, είσαι σύ άγγελε τοΰ Με
γάλου Πνεύματος ; λέγει δ νέος μαχητής μέ φω 
νήν πνιγομένην ύπδ τής συγκινήσεως.

»— Έγώ είμαι, έψιθύρισεν ή δορκάς τής έρημου, 
βποβαλοΰσα τήν φρόνησιν.

Μόλις ήκουσε τήν άπάντησιν ταύτην δ μαχητής, 
καί ώρμησεν έκ τής λέμβου του καί είς τούς πό- 
οας τής Σιμινόλης εύρέ°η.

— Τά παράπονά μου έφθασαν λοιπόν μέχρι σοΰ; | 
Έρχεσαι νά καταπαόσης τήν φθείρουσαν τήν ζωήν 
μου Απελπισίαν, ήξεύρεις, ώ παρθένε, δτι άφ’ ής 
σ’ έγνώρισα, δ ύπνος έφυγεν άπδ τήν καλύβην μου ; 
οτι ή καρδία μου φλέγεται ύπδ τοΰ πρδς σέ έρω
τός μου ; Έκάστην νύκτα περιτρέχω τά δάση, τά έκ- 
τεινόμενα πέριξ τοΰ κόλπου, έπικαλούμενος τήν βοή
θειαν τοΰ Μεγάλου Πνεύματος, καί όταν δ κάματος 
μέ καταβάλλει, πίπτω έν μέσιρ σωροΰ άνθέων, προ- 
φέρων τδ όνομα τής Σιμινόλης; ‘Η γλυκεία ένθύ- 1 
μησίς σου πάλιν μέ δίδει τδ πρωί τήν δύναμιν νά 
έπανέλθω είς τήν καλύβην μου, ίχων τδ μέτωπον κα- 
τάβρεκτον ύπδ τής δρόσου. Ά 1 Σιμινόλη μου, δέν 
ήξεύρεις πόσον μέ κάμνεις δυστυχή, Αποστρεφομένη τδν 
έρωτά μου;

— Άλλά κ έγώ πόσον είμαι δυστυχής 1
— Μ’ Αγαπάς λοιπόν καί σύ περιστερά μου, εϊπεν 

ό πολεμιστής τήν νέαν έναγκαλ.ζόμενος, διατΐ λοι
πόν μέ φεύγεις, δταν μ’ αγαπάς ; πόσον είσαι τε- 
ταραγμένη ! θρηνείς; Δι’όνομα τοΰ Μεγάλου Πνεύ
ματος, είπέ με τδ αίτιον τών δακρύων σου ; |

— Δέν έξουσιάζω πλέον έμαυτήν, εϊπεν ή κόρη μέ 
φωνήν πλήρη συγκινήσεως.

— Καί τίς λοιπόν σ’ έξουσιάζει;
— ’Εκείνος μετά τοΰ δποίου μ’ έμνήστευσεν δ πα

τήρ μου.
— Τδ όνομά του I τδ όνομά του ! είπέ μοι τδ όνο

μά του;
—' 'Ο Νικητής τών Νικητών, ιδού τδ όνομά του, 

άπήντησε φωνή τις πάλλουσα ύπ’όργής είς τήν έ- 
ρώτησιν ταύτην τοΰ ’Ινδού.

—- Είναι έδώ αύτός I έχάθην I έφώνησεν ή εύμορ
φος Σιμινόλη, πίπτουσα έν λειποθυμία είς τάς άγκά- 
λας τοϋ έραστοϋ της.

Ό Ανίκητος Άετδς κατέθεσε τήν νέαν έπ! τής 1 
χλόης καί άποτεινόμενος πρός τδν Αντίζηλόν του,

— Νικητά τών Νικητών, είσαι άνανδρος, άν δέν έλ- 
θης νά μετρήσης τήν λόγχην σου μετά τής ίδικής 
μου. Αγαπώ τήν Σιμινόλην καί μ’ αγαπά καί αύτή. 
Άλλά δέν θέλεις τήν νυμφευθή, έάν δέν μέ στείλης 
Αμέσως είς τδ βασίλειον τών σκιών, άκοΰεις ;

— θέλεις νά μέ διαφιλονεικήσης τήν μνηστήν μου; 
Απόθανε λοιπόν.

Καί μάχη άγρια ήρχισεν έν μέση» τοΰ σκότους μέ 
μάρτυρας μόνους τούς άστέρας τούς λάμποντας είς 
τδ στερέωμα. Οί δύο πολεμισταί έπνεον όργής, ώς 
τι άνεμοι τής τρικυμίας, οιτινες κυλίουσι τά νερά I 
οοΰ κόλπου κα! Ανυψοΰσι τρομερά κύματα, Αί λόγχαι |

συγκρούονται καί έκβάλλουσι σπινθήρας. Ή νίκη έπ! 
πολύ φαίνεται Αμφι^επής, άλλ’ δ είς τών μαχητών 
έκβάλλει κραυγήν, καί πίπτει. Ό Νικητής τών νι
κητών ένικήθη.

Τή στιγμή ταύη) ή Σιμινόλη συνέρχεται, εκ
βάλλει στεναγμόν, κα! δ Ανίκητος Άετδς τρέχει 
πρδς αύτήν κα! τή γνωστοποιεί τήν νίκην του.

Άλλ’ ή δύστηνος παϊς δέν δύναται κατ’ άρχάς 
νά έννοήση τούς λόγους τοΰ έραστοϋ της, άλλ’ έν- 
νοεΐ τέλος, κα! μανθάνουσα τδν θάνατον τοΰ μνηστοΰ 
της, τρέπεται είς θρήνους.
—Ώ, ναι I σέ άγαπώ, Ανίκητε άετέ, τώ λέγει, άλλ’ 

άν ή καρδία μου άπεστρέφετο τδν Αντίζηλόν σου, ώς 
σύζυγόν μου, τδν ύποληπτόμην ώς γενναιότερου ύ- 
πέρμαχον τής φυλής μου. Δέν διενοούμην διά τοΰ 
φόνου αύτοϋ νά γίνω σύντροφος τής ζωής σου. Άς 
χωρισθώμεν διά παντός, διότι τδ αίμα, τδ όποιον 
έχυσες είναι φραγμός Ανυπέρβλητος είς τήν ένωσίν 
μας.

— Σιμπόλη! σέ άγαπώ κα! θέλω σ’ όπακουσει* 
άλλ’ ένθυμου, ότι δ άνήρ οστις κατασκοπεύει τήν 
μνηστήν του, δέν έχει πεποίθησιν είς τήν άρετήν της. 
Ή υποψία αυιη είναι υόρις, τής δποίας δέν είναι ά
ξια ή παρθένες τής Φλωρίδος, διά τοΰτο έπροκά- 
λεσα καί καταπολέμησα τόν Νικητήν τών Νικητών, 
άπήντησεν δ πολεμιστής.

— Κα! τί θέλει είπεΐ δ πατήρ μου διά τόν φόνον 
τούτον;

— ’Άφησε με νά σέ συνοδεύσω πρός τόν πατέ
ρα σου, άπήντησεν δ πολεμιστής’ θέλω τώ είπεΐ Ι
λην τήν άλήθειαν, όπως άπαιτεΐ τό Μέγα Πνεύμα. 
Έάν δ γεννήτωρ σου μ’ ευρει ένοχον, δποτάσσομαι 
άπό τοΰδε είς τήν άπόφασίν του, έστω και θάνατος ή 
καταδίκη.

Ή κόρη τότε και δ πολεμιστής έπορεύθησαν βρα
δέως καί ειωπηλώς πρός τήν κατοικίαν τοϋ άρχηγοΰ 
τής φυλής.

’Επειδή δέ ή Απουσία τής Σιμινόλης παρετάθη 
πλέον τοϋ συνήθους, δ πατήρ αύιής τήν έζήτει παν- 
ταχεΰ μετά atvtov τών πολεμιστών του. Ένθυμηθεΐς 
έπί τέλους, ότι ή νεακς άπήρχετο συνεχώς πρός τό 
μέρος τοΰ κόλπου, διευθυνθη έχει καί άπήντησεν έν 
τάχει τήν θυγατέρα του.

Έπανευρών αύτήν, δ γηραιός αρχηγός τήν ένηγκα- 
λίσθη μετά περιπαθείας καί χύνων άρθονα δάκρυα 

I χαρας. Ίδών δέ έπειτα τόν συνοδευοντα αύτήν κα! 
μή δυνα'μενοί ώς έκ τοΰ εκότους νά διακρίνη τούς 
χαρακτήρας τοϋ προσώπου του, ήρώτησε τις ήτο. 
Τότε δ Α’νίκητος ’Αετός ίσπιυσι ν’ άπαντηση.

— ’Ένδοξε άρχηγέ, γνωρίζεις τόν Ανίκητον ’Αε
τόν, ίστις πολλάκις ώμίλησεν ένώπιόν σου. Διά νά 
σέ έξηγήσω 8έ' τήν παρουσίαν μου ένταΰθα, σέ λέγω, 
ότι άγαπώ τήν θυγατέρα σου, άφ ης τήν είδα. Ο 
έρως ουτος μ’ ώδήγησεν απόψε εις τάς δχθας τοΰ 
κόλπου, όπου ή τύχη, ή μάλλον τό Μέγα Πνεύμα 
ήθέλησεν ώστε νά ίδώ τήν αγνήν παρθένον. Συμμε - 
ρίζεται τόν έρωτά μου, μέ τό ώμολόγησεν, άλλά μέ 
είπε συγχρόνως, ότι άνήκο είς άλλον.
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Μετά τοΰτο, δ πολεμιστή; διηγήθη τήν μετά του 
ίντ ζήλου συνάντησιν, τήν μονομαχίαν τω» χα! τδ» 
θάνατον αύτοΰ.
— Είμαι τώρα, προσέθηκεν έπι τέλους, άνάξιος νά 

γίνω σύζυγος της θυγατρός sou; Σέ τδέρωτώ, λάλει!
Τή» ειλικρινή ταύτην ϊμολογιαν τοΰ νέου πολιμι- 

στού διεδέχθη βτθεϊα σιγή, τή» δποίαν διέχοψεν δ 
πατήρ τή; Σιμινόλης, είπών διά φωνής μεστής συγκι- 
νήσεω; πρδς ε/α τών πολεμιστών του.

— Όδήγησον τήν Σιμενόλην εις τή» καλύβην μου. 
Είτα αποτεινόμενος προς τδν Άνίχηιον ’Αϊτό»,

__  Φέρε μας εις τδ μέρος, δπου έφόνευσας τδν 
άντζηλόν σου.

Καί πά»τες έκίνησαν έ» σιωπή, πρβποριυομέ»ου 
τοΰ Άνιχήτου Άετοΰ. ”θχα» δέ ίφθασαν είς τδ μέρος 
τής ολέθριας έκείνης μάχης, δ πολεμιστής ένεπλήσθη 
έχπλ.ήξεως, άχούσας είχον φωνής θλιβιράς. Ό Νι
κητής τώ» νιχητώ» δέ» είχε φονευθή, άλλά μό»ο» χα- 
τεβλήθη ύπδ σφοδρού τοΰ αντιπάλου του χτύπου, ώστε 
δ πατήρ τής Σιμι··όλης αντί τοϋ πτώματος έ»δς πι
στού πολεμιστοΰ, έπτνέφερε» είς τήν κάλύοην του τδν 
μνης-ήρα τής θυγατρός του.

Ό δέ Ανίκητος άιτδς, έξαπατηθε'.ς είς τάς ελπί
δας του, έπανήλθεν είς τήν λέμβον του καί έπλευσε 
πρδς τή» άντικιιμένη» τοΰ κόλπου ακτήν έ»θα ήτον ή 
καλύβη του.

Ή δόσιηνο; Σεμινόλη έμεινε τοιουτοτρόπως ίκ 
νέου ή μνηστή τοϋ Νικητοΰ τώ» νικητών. Τουλάχιστον 
δ πατήρ της έμαθεν, έκ τής μάχης ταύτης, τό αίτιον 
τής βαθύτατης λύπης τής προσφιλούς θυγατρός του.

Έπίσης δέ καί ό μνηστήρ αύτής δέν έδύνατο πλέον 
ν’ άμφιβάλη ότι ή κόρη ήγάπα άλλον, χαί δτΐ'έκ μό
νης τής υίϊκής υποταγής της δέν ένυμφεύετο τδν αντί
ζηλόν του. Ή απροσδόκητος αυτή άνακάλυψις έγέν- 
νητεν εις τήν χαρδίαν τοϋ άτρομήτου τούτου πολε- 
μιστού αίσθημά τι άδιάλλαχτον έκδικήσεως, καί πρδς 
ίχανοποίησιν τοϋ αισθήματος τούτου, έσχησεν είς τόν 
γενναΐον και αθώο» αντίζηλόν του παγίδα τρομερά».

Είπεν είς τήν Σιμινόλη», ότι παρητεϊχο αυτήν πρδς 
χάριν τοΰ άνδρας, ον ήγάπα, άλλ’ έπί τω δρω τοΰ νά 
τελεσθή ό γάμος μετά μαχρυνήν τινα πιριήγησιν, ή» 
θέλιι επιχειρήσει, όπως κιταπρούνη κατά τι τήν 
λύπη», τήν προξενουμενην αύτώ έκ τής μεγάλης του 
έχείνης θυσίας.

Η φαινομένη αυτή αύταπάρνησις τοΰ ανδρείου πο- 
Λεμιστοϋ ύπερεπλήρωσε χάρ,ας τήν νέαν κόρη» και 
τδν πατέρα της. Άμφότεροί ώρκίσθησαν μετά μυρίων 
ευγνωμοσυνών, νά σεβασθώσι τή» αίτησίν του. Ή 
γεν»αία δέ αΰχη θυσία έγνωστοποιήθη άνευ βραδύτη
τας εις τδν ’Ανίκητο» άετδν, δστις καί αύτδς έσπευ- 
βι να έκφραση τήν ζοηροτέραν ευγνωμοσύνην πρδς 
τό» εύγε,ή αντίζηλόν του. Ού ιος δέ έμαχρύνθη μιτ 
ήθους έγχαρτερήσεω; τοσοϋτον άξιοπριποΰ; καί εΰ- 
γενες, ώστε ή φυλή άπασα συνεχινήθη μέχρι δακρύων.

Παρήλθον ήδη δώδιχα σιλήναι, καθ’ ά; οι δύο νυμ- 
φ οι περιέμενον είς μάτην τήν έπιστροφήν τοϋ Νικητοΰ 
τών Νικητών, όιε πολεμιστής τις Χιροχαΐος έπλη- 

ροφόρησεν αυτούς περί τοΰ θανάτου του. 'Η είδησις 
αύτη έπροξένησε» πένθος είς όλων τάς καρδίας, άλλ’ 
δ Ινδός ουδέποτε μεμψίμοιρε? χατά τών αποφάσεων 
τοΰ Μεγάλου Πνεύματος. Οϋδείς έπίσης ύπώπτευε 
τή» παγίδα, ή» ύπέκρυπτιν ή είδησις αυτή, χαί, μο
λονότι τήν ένόμισαν αληθή, οί γάμοι τής θυγατρός 
τοΰ αρχηγού άνιβλήθησαν έπί τινα χρόνο», καί χάριν 
τής μνήμης τοΰ Νικητοΰ τών Νικητών, καί διότι ήλ- 
πιζον είσέτι νά τδ» ίδωσιν έπιστριφόμενον. ’*λλ’ άντί 
τής παρουσίας του, ό Θάνατός του άνηγγέλθη έκ 
νέου ύπδ πολλών άλλων πολεμιστών γειτονικών τι- 
νων φυλών, οίτινες ελεγον, δτι έγένοντο μάρτυρες 
αύτόπται τής τελευτής του.

Μηδεμίαν έχω» πλέον έλπίδα περί τής έπιστρο- 
φής του, δ αρχηγός προσδιορίζει τήν ήμέραν, καθ ήν 
ή θυγάτηρ του μέλλτΐ διά παντός νά ένωθή μετά τοϋ 
συζύγου τής έκλογής της.

Το συμπόσιον γίνεται χαρμόσυνου καί μεγαλο
πρεπές. "Απαντες οί προσκτκΛημένοι ευφραίνονται 
μεγαλως ϊκ τής εορτής ταύτης, δτε κυνηγός τις έπι- 
φαινεται αίφνης έν μέσω αύτώ», καί μεγάλα βαίνων 
διέρχεται τον όμιλον τώ» χοριυιών καί έσχατοι ακί
νητος έμπροσθεν τοΰ Ανίκητου άετοΰ, εις 8» λέγει 
μετά φωνής παλούσης έκ τή; όργής,

— Μέ γνωρίζεις;
— ’Όνειρο» είναι, τί ! δ Νικητής τών Νικητών ί 

κραυγάζει δ σύζυγος τής Σιμινόλας, άπα»τών είς 
τήν έρώτησιν.

— Ναι, δ Νικητής τών νικητών, δστις έρχεται 
νά σοί δώση τά έπίχειρα τής έπιορκίας σου. 'Από- 
θανι, λοιπό», άθλιε !

Καί καταφέρω» κατ’ αύτοΰ κτύπον διά τής βαρείας 
λόγχης του, έξήπλωσεν αύτδν άπνουν πρδ τώ» ποδών 
του. Τδ όνομα τοϋ πολιμιστοΰ τούτου έπροφέρθη 
πα»ταχόθιν μετά φρίκης, άμα έγνώσθη τδ κακούρ
γημά του. Ή Σιμι»όλη παρ’ δλιγο» ν’ άποθάνη ίδοΰ- 
σα τδν φίλτατόν της κείμενον έ/ώπιόν της-νεκρόν. 
Μολαταύτα ήκολούθησε τδ λείψανο» τοΰ προσφιλούς 
συζύγου της είς τής φυλή;, είς ή» ανήκε,

Παντες τότε εννόησαν τή» άιιμον παγίδα, ήν έστη
σε» ό Νικητής τών νικητών εις τόν αντίζηλό» του, 
διά ν’ απαλλαγή αύτοΰ ατιμωρητί. ’Η» δ’ουχος άθώος, 
διότι λέγεται, οτι, καθ’ή» ώρα» έφονεύθη, τόν είδαν 
άναβαινοντα είς τδ βασίλειο» τοΰ Μεγάλου Πνεύμα
τος έπί ωραίου λευκού ίππου.

Έν τούτοις ό φονεύ; άπήτησε» έκ νέου καί μετά- 
μιίζονος έπιμονής παρά τοΰ αρχηγού του τήν χεϊρα 
τής Σιμινόλης.

Ό γηραιός δρχηγός μή δυνάμενος ν’ άποποιηθή 
τήν ύπόσχεσί» του, έζήτησε» ένος μηνδς προθεσμία», 
χάριν τής θλι'ψτως τής προσφιλούς θυγατρός του, ήτις, 
μέχρις ού γενή σύζυγος τοΰ απεχθούς καί καταράτου 
έκιίνου άνδρδς, μετέβκινε νά κλαύση σιωπηλώς είς 
τήν ακτή» τοΰ κόλπου, τήν απώλειαν τοΰ συζύγου 
τής έκλογής της.

Εσπέρα τίνΐ, εις τδ λαμπρό» φώς τής σελήνης, ή 
άτυχή; '/ήρα είδε σκιά» λευχείμονα, τρέχουσα» έπί

τών κυμάτων. ’Ερχόμενη προς τήν Σιμινόλαν, ή σκιά 
αυτή έπανελάμβανε τά θρηνώδη άσματα, άτινα έτρα- 
,γώδει δ ’Ανίκητος’Αετός, τή» εσπέρα» καθ’ήν είχε 
συναντήσει τή» λατρευομένην ύπ αύτοΰ κόρην. Ή 
σκιά αύιη ή το ή ψυχή τοΰ νέου πολεμιστοΰ, ήτις ήρ- 
χετο νά παρηγόρηση τήν τεθλιμμένη» σύντροφόν του.

Λέγεται δέ, ότι άνήγγειλεν είς τήν πενθού
σα* κόρη», ότι τήν ήμέραν τοΰ γάμου της μετά τοΰ 
Νικητοΰ τών Νικητών θέλει μεταβή καί αυτή εις τό 
βασίλειο» τοΰ Μεγάλου Πνεύματος, ένθα έμιλλον νά 
ένωθώσι διά παντός.

Ή ημέρα, χαθ’ ή» δ Νικητής τών Νικητών μέλλει ■ 
νά συζιυχθή τήν Σιμινόλαν φθάνει.

Ό διερμηνεΰς τών νόμων τοΰ Μεγάλου Πνεύματος 
μετέόη ήδη είς τδ» ναόν, δπου θέλει τελεσθή δ γά
μος. Έρχεται ήδη καί ή Σιμινόλα, συνοδευομένη 
ύπό τού πατρός της χαί πλήθους έκ τώ» διάσημο- ι 
τέρω» πολεμιστών τής φυλΐς. Τδ πρόσωπεν τοΰ 1 
δυστυχούς αρχηγού έξίφραζε τήν μεγαλητέραν οδύ
νην. Πριν ή άρχίση ή τελετή, έπικαλεϊται τήν έπιή- 
χειαν τοΰ Νιχητοΰ τώ» Νικητών, χάριν τής περιλύ- 
που θυγατρός του.

— Πολεμιστά, λέγει μέ φωνήν τρέμουσαν, άλλά 
σταθιρότητα ανδρικήν έχφράζουσαν, ναι μεν, σοί ύπε- 
σχέθην τήν θυγατέρα μου, άλλ’ δ γάμος οδτος θέ
λει τήν φονεύσει’ ίδέ την, σκιάν μάλλον ή ζώσαν δ- 
μοιάζει. Άπάλλαξόνμε τής ύποσχέσεώς μου, πα
ραιτήσου, ναι παραιτήσου, τοϋ μονογενούς τέκνου 
μου, άφις αύτήν νά κλαίη έν τή μονώσει της, 
τό» άποθανόντα σύζυγόν της, καί αντί τούτου σο! 
παραχωρώ τδν βτθαόν μου, τήν αρχηγεία» μου. ’Ας 
σέ συγκίνηση ή θλ ψ ς ίνός πατρός, γενναίε μαχητά, 
τό Μέγα Πνεύμα θέλει σέ ανταμείψει διά τή» πρά- 
ξίν σου ταύτην ενταύθα καί έν τή βασιλεία του. Είπα.

— Μέ ύπεσχέθης τή» Σιμινόλη», ώς άρχηγδς 
τής φυλής μας, δέν δύ,ασαι νά μοί τήν άρνηθής ώς 
πατήρ, άπήντησεν ό άκαμπτος πολεμιστής, διά φω
νής αγέρωχου.

— Λειτουργέ τοΰ Μεγάλου Πνεύματος, σύζτυξο» 
τδν σκληρό» τούτον ίέρακα μετά τής γλυκείας αύτή; 
περιστερά:, είπε τότε δ δυστυχής γέρων, μέ φωνήν 
Βνιγομέ»ην είς τά δάκρυα.

Έν τούτοις ή Σιμινόλη έοαίνετο ξένη πρό; πάν τδ 
ιερ! αύτή» συμβαΐ,ο», τά βμματά της προσηλοΰντο 
πί έ»δς μέρους τοΰ ναού. Άλλά μόλις δ λειτουρ- 
ός ήρχισε τή» τελετήν καί ή πτωχή παϊς έπεσε» 

άπνους παρά τούς πόδας τοΰ αναξίου μελλονύμφου 
της. Ούτος ήθέλησε νά τήν βοηθήση, άλλ’ έγγίζων 
το σώμα τοϋ θύματός του, έπεσε κα! αυτός νεκρός, 
ώ; άν βληθείς υπό κεραυνού. Έπειτα έφά»η άμέσω; 
Ί ψυχή τής θυγατρός τού γέροντο; άρχηγοΰ έ» συνο
δεία μετά τής ψυχής τοΰ προσφιλούς συζύγου της, 
αιττνες υψούντο έπί ώραίου λευκού ίππου είς τδβα- 
' λειον τοΰ Μιγάλου Πνεύματος. Έξ ετέρου έφάνη

καί ή ψυχή τοΰ Νικητοΰ τώ» Νικητών, φευ- 
γουσα συγχρόνως έπί μαύρου ίππου είς τό σκοτει
νόν κατοίκημα τών κακών.

(Έκ τοΰ Γαλλικού).

————--------w.-----------------

ΙΙΟΓΠΜΠΙ ΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ.

( Συνέχεια, ίδε φυλλάδιον H2.)
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Νέα σνμβάκτα.

Άφήσας τδ» Μιχαήλ, δ νέος οδοιπόρος, έξηκο- 
λούθησε τδν δρόμον του, καί μολο vou δέν έλησμόνει 
τήν τόσον εύτυχώς καί μάλιστα τόσο» άνελπίστως 
διελθοΰσα» νύκτα, ήρχισεν δλέγον κατ’ ολίγον νά 
συναισθάνεται έχλεΐπον τδ θάρρος. ‘Η έπ ρ^οια τού 
σταυρού έφαίνετο έλαχτουμένη, καθ’όσο» τό αντικείμε
νου άπεμαχρύνεχο. Είναι δυστυχώς άληθές ότι ό 
πόθος τού θρησκευτικού ζήλου, ό έμψυχων ήμάς ά- 
καταπαύστως, μάς έγκαταλείπει συχνότερα μετά 
βραχεϊαν διακοπή». ‘Ο Μαυρίκιος ήιο είς τάς δυσ
χερείς έκείνας περιστάσεις, ότε είδε τούς διά τών 
οφθαλμών των τόσον φρικώδεις έκιίνους ανθρώπους, 
τους οποίους τοσάκις έφαντάσθη κα! έφριξε. Δύο 
χωροφυλακές μέ τό τυφέκιον έπ! τώ» ώμων κα! τή» 
σπάθην παρά τόν μηρόν, δδηγούντες ένα κακοποιόν 
χειροδεμένον, έβάδιζον μέ βήμα ταχύ καί έπρο- 
χώρησαν μετ' δλίγον ένώπιον τοϋ Μαυρίκιου, δστις 
έφριξεν είς τήν θέαν. ‘Ο είς έξ αύτών τδν έχαιρέ- 
τησε μέ τόνον άπότομον, καί τδ παιδίον άφήρεσε 
τδν πϊλόν του μετ’ άχρας ταπεινώσεως. "Οτε δ’ έ- 
προχώρησαν ολίγα βήματα, δ αυτός χωροφύλαξ έ· 
στράφη πρδς τδν Μαυρίκιον, τδ» έθεώρησιν άτενώς 
καί έφά»η είπών λέξεις τινάς περ! αύτοΰ. Ό δυσ
τυχής Μαυρίκιος ίδρωσε» έκ τή; άγωνία;, κα! δέν 
συνήλθεν, είμή άφοΰ είδεν αύτους πολύ μακράν, ή μάλ
λον άφοΰ όέν τούς έβλεπε πλέον.

Έβάδιζε πρδ μολλοΰ, τούς οφθαλμού; έχω» προσ
ηλωμένους είς τά προσφιλή έχεΐναβρη, τά δποΐα έβλε
πε πάντοτε μακράν, ότε ίόεν ένώπιόν του αμαξάν 
τινα ώραίαν. Εις κύριος χαί μία κυρία μόνοι 
έκάθηντο έντδς τοΰ οχήματος. ‘Ο Μαυρίκιος τους έ- 
θεώρησε μετά περιεργείας καί τούς έχαιρέτησεν 
δ τότε πνέων ά-ιμο; έπαιζε μ* τήν μακράν κα! 
καστανήν κόμην πέριξ τής χαριέσσης κεφαλής του, 
καί μολονόιι οί ίπποι έβάδιζον άρκετά κατεσπευσμέ
νο»;, ή κυρία έλαβε καιρόν νά παρατηρήση τό παιδίον 
τεύτο. Αίφνης έκαμε κίνημα έκπλήξεως, καί άφήκε 
κραυγήν. Τδ όχημα έστάθη, καί άμφότεροί οί έ» 
αύτώ, θέσαντες τήν κεφαλήν εΐ; τό θυρίδιο», πσρετή-


