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S. *·β6ϊ ΠΜηοίω* άριί. 5.
At σύνδρομα1, άποστέλλονται απ’ ιϋ - 

ίεΐας α\ς ’Αθήνας διά γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, χρυσοΰ * τ λ.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Μάριον Οΰσσάρ : Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, (μετά εικόνων), μετάφοασις 

* * Τ. (συνέχεια).— Λ. Π οίσχιγ : ΠΟΤΛΤΑΒΑ, μετάφρασις Π. Γ . 
ΚοχχόΛτ]. (συνέγεια και τέλος).— Ε νγεν ίο ν  Mope : ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥ- 
Λ ΙΕ ΤΤΑ , μετάορασις Κ. (συνέπεια και τέλος). — P ierre  Valdagne : Ό  
ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣ, ίιπό Αίσωπον·

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

■ροαληρωΐΐα
Έ ν Άβήναις <ρρ. 8, ταΐς έπαρχίαις 8,50 

έν τω έξωτερικω φρ. χρυσά 15.
’Εν 'Ρωσσ'.χ ^ούδλια 6.

Μ Α Ρ ΙΟ Υ  Ο ΤΣΣΛΡ

Η Κ Ο Μ Η Σ Σ Α  Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ
[Συνέχεια].

‘Ο ταγματάρχης ϊκρουσε τόν κώδωνα" 
πάραυτα δε ένεφανίσθησαν δύο άνθρωποι, 
ot τινες,είς 8ν νεύμα τού κυρίου των,ώρμη- 
σαν όπως μέ συλλάβωσιν. Άπεσπάσθην 
τών χειρών των μετά τοσαύτης δυνάμεως. 
ώςτε ό εις έζ αύτών κατέπεσεν έπί τού εδά
φους εις άπόστασιν έζ βημάτων. Άποθαρ- 
ρυνθέντες δέ, ώς έκ της τοιαύτης επιμόνου 
άντιστάσεώς μου, έδίστασαν πρός στ ιγμήν  
άλλ’ εις έν νεύμα τού κυρίου Μωφέρ, ώρ- 
μησαν καί πάλιν εναντίον μου’ ή απελ
πισία μου τοσούτον είχε διπλασιάσει τάς 
δυνάμεις μου, ώςτε δίς άπίκρουσα αυτούς 
ισχυρώς. Συσπειρωθείς είς τινα γωνίαν 
τής αιθούσης, άπέφυγον τόν κίνδυνον τού 
νά με περικυκλώσωσιν' έπωφεληθείς δέ 
■στιγμές τίνος αναψυχής, ώραησα πρός 
τ ι̂ν έστίαν και έπανήλθον εις τήν θέσιν 
μου ταχύς, ώς ή αστραπή, ώπλισμένος' 
διά μιόΖς όοειχαλκίνου πολυφώτου λυχνί
ας, τήν οποίαν έπέσειον κατ ’ αυτών το- 
σούτον άπειλητικώς, ώςτε είς έκ τών αν
θρώπων τού δόκτορος έτράπη είς φυγήν.

Εις τόν θόρυβον εκείνον άπαντες οι ύ- 
■πηρέται ϊτρ εζαν  άλλ ’ εγώ δεν έβλεπον 
τ ίποτε ' τό αίμα ειχεν άνέλθει είς τήν κε
φαλήν μου καί μ’ έτύφλωσε.

— ”Α ! ένομίζετε ότι θά μέ νικήσετε ; 
άνέκοαζα, ίδών αυτούς αμφιρρεπείς· ώ ! 
δυςτυχία σας ! δυςτυχία σας τώρα ! . . . 
Είμαι παοάφρων καί δύναμαι νά σάς φο- 
νεύσω ατιμωρητί ! Φυλαχθήτε ! άλλοίμο· 
νον είς εκείνον, ό όποιος θά εύρεθν} αντιμέ
τωπος μου ! . .  .

Καί ήτοιμαζόμην νά όρμήσω κα τ ’ αΰ- 
νά έζέλθω είς τήν όδόν, δτε αΐ- 

φ θύρα, έφ’ ής έπηρειδόμην, ήνεφχθη
όπισθέν μου, εκείνος δέ, ό όποιος ποό ολί
γου ειχε τραπί) είς φυγήν, Ιοριψεν έπί τής 
κεφαλής μου μακρότατον εφάπλωμα, τό ό
ποιον μοί έκάλυψε τούς οφθαλμούς καί 6- 
λον σχεδόν τό σώμά μου . . . Πρός σ τ ιγ 
μήν κατεπτοήθην( έννοήσας τήν παγίδα,

είς τήν όποιαν συνελήφθην. "Έβαλα κραυ 
γήν άπελπισμού καί τρόμου . . . εύρισκο- 
μην είς τά ερέβη τού όίδου . . . Ή το  φο· 
βεοόν ! . . . Έ ζ  βραχίονες παοέλυον τάς 
δυνάμεις μου, ένώ ετεροι δύο μέ Ιδενον 
διά σχοινιών. Έν όιαστήματι ολίγων λε
πτών τό Ιργον των συνετελέσθη.

Έζηπλωμένος έπί τού εδάφους, έρρεγ- 
χόμην ώς ψυχοροαγών. Τότε μόνον άπέκο- 
ψαν ολίγον τό έφάπλωμα, δπως δυνηθώ νά 
άναπνεύσω.

— "Αθλιοι, μέ δολοφονείτε ! ανέκραζα 
μανιώδης.

Χωρίς ούδεμίαν νά μοι δώσωσιν άπάν- 
τησιν, ήτοιμάζοντο νά με παραλάβωσιν 
έκεϊθεν καί έπλησίασαν πρός εμέ * καίτοι 
δ’ έγνώριζον δτι πάσα άντίστασις ητο μα- 
τα ία, ούχ ήττον καί τότε ακόμη άντέ- 
στην, ερπων, ώς ό όφις, καί δάκνων, ώς ό 
κύων. Πρός στιγμήν έφοβήθησαν" άλλά, 
φεύ ! ύπέκυψα καί πάλιν είς τήν δύναμιν 
αυτών, ήτις ήτο φυσικώ τφ  λόγψ ύπερ- 
τέρα τής ιίίικής μου.

Έν τούτοις, άφού προςέδεσαν τούς ο
φθαλμούς μου διά τού άποκοπέντος έφα- 
πλώματος καί έφίμωσαν τό στόμα μου, μέ 
ήγειραν, ούτωσί έσπαργανωμένον, και μέ 
μετέφερον είς τήν άμαζαν, ήτις άνέμενεν 
είς τό ποοαύλιον. Ό  δόκτωρ Σχούλτς καί 
ό κηδεμών μου έκάθησαν πλησίον μου.

— ”Αν μοι ύποσχεθΤίς δτι θά συνετι- 
σθτ,ς, μοι είπε μετ’ ολίγον ό κόμης, θά σε 
λύσω διά νά άναπνεύσης ολίγον.

Καί μοί άφήρεσε τό φίμωτρον καί τό 
κάλυμμα τών οφθαλμών Ά λ λ ’ εγώ εμενον 
πάντοτε ακίνητος· μία μόνη ελπίς μοι ά- 
πέμενεν ό λαθρέμπορος επρεπε νά ήνε α
κόμη είς τήν θέσιν του· θά ετοεχεν είς 
τάς φωνάς μου καί θά με ήλευθέρονεν έκ 
τών χειοών τών άπαγωγέων μου, διεγεί- 
ρων κατ’ αυτών τόν οχλον

Ά λ λ ’ ή άμαζα, άντί νά διέλθγ) έκ τού 
μέρους εκείνου, διηυθύνθη άνά μέσον τοϋ 
δάσους . . .

Μετά ήμισείαν ώραν ήμην έγκαθειργμέ- 
νος εντός κελλίου τινός παράφρονος.

ΚΘ'

Δέν ενθυμούμαι ποσώς παν δ,τι συνέβη 
κατά τάς τρεις έπομένας ημέρας. ’Ενίοτε,

νομίζω δτι βλέπω συγκεχυμένως είς τό βά
θος δωματίου τινός, τού οποίου τά παρά
θυρά είσι κ ιγκλιδωτά, άνθρωπόν τινα έζ- 
ησθενημένον, στενάζοντα, βλασφημούντα, 
σφαδάζοντα έπί τίνος κλίνης καί συνε- 
σφιγμένον εντός μακρού έπιχιτωνίσκου. 
θέλει ν’ άποθάνγι' άλλά δύο άνθρωποι, 
έπιβλέποντες αυτόν νυχθήμερα, δέν άφί- 
νουσιν αυτόν νά θραύσγ) τήν κεφαλήν έπί 
τού τοίχου. Πολλάκις άπεπειράθη, άλλά 
τόν ήμπόδισαν. 'Έχει τους αυτούς μ’ έμέ 
χαρακτήρας, τό αυτό πρόςωπον, τήν αυ
τήν φωνήν ονομάζεται Άνδοέας Δ’ Όρ- 
βάχ . . . Ά λ λ ά  δέν ήμην εγώ, καθόσον, 
διαρκούντος τού διαστήματος τούτου, εί- 
χ ον έγκαταλείψει τήν γήν καί περιηγού- 
μην τόν ουρανόν,ζητών τήν Ά ρτεμ ιν , τήν 
οποίαν ένόμιζον νεκράν... Ά λ λ ά  δέν εΰοον 
ή τήν μητέρα μου, ήτις έκλαυσε μαθούσα 
τά βάσανά μου, διότι έγίνωσκε καλώς δτι 
δέν ήμην παράφρων . . .

Λ'
Βιλχέλμ, άπηλπίσθην πλέον ό άτυχης 

Σχούλτς πρό ολίγου κατελήφθη πάλιν 
υπό τών αυτών συμπτωμάτων άπώλεσα 
πλέον πάσαν ελπίδα δτι θ’ άνακτήση καί 
πάλιν τό λογικόν του. Φοβείται ! . . . φο
βείται, καί ή έκπληζις έπαυζάνει τούς 
φόβους του ί . . .  Πρό δύο ή τριών εβδο
μάδων αΐ έπιστολαί μου ήσαν ήττον συ- 
/ναί καί συντομώτεραι, διότι, ώς καί άλ
λοτε σοί είπον, ήμην ήναγκασμένος ν’ ά- 
φίνω τόν κάλαμον καί νά τρέχω είς βοή
θειαν τοϋ άτυχούς φίλου μου. Έ π ί πολλάς 
ημέρας άπέδιδον τήν κοίσιν ταύτην είς 
τήν έπιοοοήν τού φθινοπώρου, τοσοΰτον 
όλεθοίου πάντοτε διά τάς τεταραγμένα; 
διχνοία;. Ά λ λ ά  τήν φοράν ταύτην ήθέ- 
λησα νά δοκιμάσω καί άλλως. Καθ’ ήν 
στιγμήν έπρόκειτο νά έπέλθϊί ή κρίσις, τφ  
παρουσίασα τήν σύζυγόν του καί τά τέ
κνα του. Καί έπέτυχον μέν κατά τ ι ,  άλλ’ 
δμολογώ δτι ήτο τόλμη, διά τήν όποιαν 
είςέτι τρέμω' διότι τά άθώα καί προςφιλή 
έκεΐνα όντα ήσαν μέχρι τής στιγμής έκεί- 
νης τό υεσότοιχον, τό όποιον είχον ανε
γείρει μεταζύ αυτού καί τής παραφροσύ
νης . . .



’Αγωνίζομαι μετά θοίροους . . . Ά λ λά ,  
φεύ ! αισθάνομαι δτι εξάντλησα δλα τα 
μέσα, καί έν τούτοι; Ϋ) πληγη τής άτυ
χους ταύτης ψυχής αίμάσσει Ιτι,  δπως 
κατά τάς πρώτας ήμέρας, Φοβείται πάν
τοτε καί άμφιβάλλει ! . . .  ’Αλλά τί νά σοι 
εΕπω, φίλε μου ; Μήπως καί εγώ, δπως δ 
Σχούλτς, δέν ΰπέφερον άλλοτε τάς αΰτάς 
αγωνίας, τους αυτούς φόβους ; ’Αλλά 
τότε τουλάχιστον ή ζωή μου διέρρεε γλυ 
κεία καί φαιδρά... Είχον πλησίον μου τήν 
Άρτεμ ιν , ·5ήτις μοί έδιδε ζωήν καί ελ
πίδα.. .

Ά γ ! πόσον άπεγοητεύθην, Βιλχέλμ. 
Πολλάκις μοί έρχεται κατά νοΰν ν’ άφήσω 
τον κόσαον τούτον καί νά πετάζω εις τόν 
ουρανόν, ίίνθα θά έπανεύρω τόσας προςφι- 
λεϊς ψυχάς, καί πολλάκις ή ιδέα,δτι θ’ ά 
φήσω μόνον τόν Σχούλτς, μέ α ναχα ιτ ί
ζει ! . .  .

μίαν άσυνεσίαν, ήδη άποτίω την ποινήν. 
Ά π α ν τα  τ ’ άνθη εκείνα, άπερ εΰφρόσυνον 
την υπαρξιν ποιοΰσιν, αίίτη εις προίκα μοί 
άπήνεγκεν, αδτη περιέστεψε τό χαλεπόν 
μου γήρας . . . καί τί έγώ τή προσφέρω 
εις ανταμοιβήν ; . . . ποιον δώρον τ?5 π α 
ρασκευάζω J . . . οΓμοι τφ  δειλφ ! . . .»

Καί ό Μαζέππας την ώραίαν θεωρεί ή- 
σύχως κοιμωμένην. Τά χείλη εϊσίν Ημί
κλειστα, ή πνοή κανονική· βραδέως ή καρ- 
δία πάλλει έν τφ  χιονώδει έκείνω στήθει 
. . . Ά λ λ ’ αΰοιον ! . . . ό Μαζέππας άπο- 
στρέφει άπό τής κλίνη; τό πρόσωπον πρό 
τής ίδέ ας ταύτης, καί με βραδέα βήματα 
διευθύνεται πρός τόν μονήρη κήπον του.

Η νύζ έστί πραεΐα’ διαφανής ό ουρα
νός" λαμπροί οΐ αστέρες. Ό  άήρ άπηρη- 
κώς κοιμάται έν τοϊς όρεινοΐς σπηλαίοι

Ύγεία ινε, Βιλχέλμ· μετά τινας ήμέρας Μ_όλι? δττοτρίμει άργυροε.δές φύλλωμα 
" τών αιγειρων. Ίόέαι ζοφεραί έγείρονταιθά έπαναλάβω τήν ιστορίαν μου’ άπηυ- 

δησα έκ τών τελευταίων συγκινήσεων καί 
ϊχω ανάγκην άναπαύσεως ! . . .

"Επεται ουνέχιια.
* ♦ 'Ρ

καί περιστρέφονται έν τή διανοία τού Μα 
ζέππα. Αί τής νυκτός λαμπάδες τόν πα-

Ή θυγάτηρ .  Τί πατέρα, τί τιμωρία j
Ή  ι ιήτηρ.  Πώς ; δεν γινώσκεις;. . Κ*ΐ 

δμως δέν ζής έν έρήμφ. Ζής έν άνακτόρω. 
Ώφειλες νά γινώσκιρς δτι ό Μαζέππας δύ- 
ναται τό π α ν  δτι είναι εκδικητικός' δτι I 
δ Τσάρος τόν πιστεύει... άλλα καταλαμ- 1 
βάνω* είς τόν Μαζέππαν θυσιάζεις τήν ί· 1 
δίαν σου οικογένειαν' κοιμάσαι, ενφ άνα- 
γινώσκεται ή τρομερά άπόφασις· κοιμάσαι, 
έν φ ακονίζεται ό πέλεκυς' κοιμάσαι, έν φ 
ό δήμιος εγείρει τοϋτον επί τής τοϋ πα- 
τρός σου κεφαλές ! ΟΓμοι όπόσον ήδη πα- 
ραλλάσσομεν! ... Μετανόησον,φιλτάτη θύ· | 
γατερ ! φ ιλτάτη κυρία, δράμε, πρό αύτοΰ 
γονυπέτησον, σώσον τόν πατέρα, γενοΰ ό 
λυτρωτής μας άγγελος' είς λόγος σου θά 
κάμψϊ) τήν καρδίαν έκείνην, ίν  βλέμμα 
σου θά συντοίψη τόν πέλεκυν. . , σπεΰσον, 
κλαΰσον, ίκέτευσον' ό διοικητής δέν θά σοί « 
άρνηθν). . χάριν αΰτοϋ τήν τιμήν έλησμό- 
νησας, τούς γονεϊ;, καί τόν Θεόν αυτόν.

Ή  θυγάτηρ .  Τί άκούω!... *0 πατήρ... 
τοϋ Μαζέππα ... τιμωρία. . ή μήτηρ είναι 
έδφ,είς τό φρούοιον τούτο ή μήτηρ μέ Ι

Α . ΠΟΤΣΚΙΝ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΟΣΣΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ

Π Ο Υ Λ Τ Α Β Α
[Συνέχεια κα\ τέλος]

ρατηροΰσι καί τόν κατοπτεύουσιν, ώσπερ ! κετεύει - όχι, ή παραληρώ f, ονειρεύομαι... 
κατασκόπου δμματα. Αί αΓγειροι τεταγ- Ή μήτηρ .  "Οχι, οχι πρός Θεοϋ' δέν εί- 
μέναι έπί μακράς σειράς, άπό καιρού είς J ναι δνειρον, δέν είναι παραισθησία .. Πώς 
καιρόν σείουσαι τήν κεφαλήν, μεταξύ των ! εΐσέτι αγνοείς δτι ό πατήρ σου, έκ λύσσης
ψιθυρίζουσιν, ώς ίν δικαστηρίω δικασταί. 
Ό  άήρ έστι θερμός, ώς καμίνου φλόξ.

Θρηνώδης κραυγή, συγκεχωμένος στε
ναγμός φαίνεται έξερχόμενος τών τειχώ'

άναλισκόμενος, νά βαστάστ) μή δυνάμενος 
τίίς θυγατρός τήν ατιμίαν, κατηγόρησε 
πρός τόν Τσάρον τόν διοικητήν, μυρίας 
άποκαλύπτων φιλοδόζους προθέσεις, μυρίας

ή τριγμός βασάνων. Ό  Μαζέππας, συνερ- 
I χόμενος, έν τή τεταμέν·/) καί πενθίμω
! κραυγή εκείνη δι’ εύτολμου άπαντά κραυ-

, . I γής, μετά τής πολεμικής φωνής εκείνης,
Αλλά που ό διοικητης ευρίσκετ«ι; που ' - ν άνύψωσεν επί τοϋ πεδίου τής

είναι ό σκληρός ; που καταπνίγει τάς τής σ?αγ^ ; ^  ^  >6ξ gTf 
συνειόγισεώς του τύψει; ; 1 “

I τοϋ φρουρίου. "Ισως ήχος ήν φανταστικός, \ α ιτ ίας ; δτι, τής αλήθειας μάρτυς, άν μή 
νυκτοκόρακος βρυγμός, ή θηρίου ώρυγή, ' έκ θαύματος τόν σώση ό Θεός, σήμερον θά

τιμωρηθή διαταγή τοϋ αντιπάλου του, 
απαντος παρόντος τοϋ στρατοϋ ; . . —  δτι 
έντοσούτιρ κεκλεισμένος διαμένει έν τ?ί 
τόρει τοϋ φρουρίου ;

Ή  θυγάτηρ .  θεέ  μου, Θεέ μου ! . . .  σή
μερον ! . . .  οΓμοι, άθλιε πάτερ !

Καί ή κόρη έπανακλίνει έπί τήν κλίνην^ 
ώσπερ πτώμα, ψυχρά.

; ζωηρός είς τήν φοβεράν συμπλοκήν μετά
αζέππας συνοφρυς καί άφωνος, κά- ί  - ν„ .  - ‘ r „  '. ·" ” ’  ̂ 1 του Ζιχμ.πιελα, του L αααλέα, και αυτου
.. Χ Λ    —Λ .  . 1L___ . . ’ . S i . .  I ' Ο  1 \

τοΰ Κοκκιου-βεη, ήδη κατηγόρου του.
Ή  διαυγής ήώς διαπορφυοοϊ τήν ανα

τολήν  άναγεννώνται αί κοιλάδες, οί λό
φοι, αί πεδιάδες’ περιχρυσοϋνται αί τών 
δασών κορυφαί, διαλευκαίνεται ό οούς

Ό  Μαζ
θηται έν τφ  δώματι τής νέας, ήτις ούδέν 
γινώσκει περί τής τοΰ πατρός της έγκα- 
θείρξεως' κλίνει τήν κεφαλήν έπί τής κλ ί
νης,ένθα αΰτη κοιμάται, λέγων καθ’ έαυ- 
τόν:«ό άνόητος Κοκκ{ού-βέης θ’ άποθάνγ)'
οϋδεαία νάοις' δσον ποοσενγίζω ποός τό ι - - π  ΐ  -“ *· * . 1 ,* 1 “ , τβν  ποταμών. Παντανου εισδύει ή ήδεΐα
τέρμα, τοσοϋτον αυστηρότερον συμφέρει ί > χ ο ' _ >V ’ , , , ' t * πρωινή κινησις. I) ανΰρωπος εγείρεται,
προς τους εγθρους μου νά προσοερωίΛαι, >u - > ι ~, ί , '« Τ . ”  Μχρι* ε'.σετι κοιμάται, και κοιμω-
κ« ί πρός τους αποποιούμενους υπό τό σκή -1 ι  ·  ̂ ι - -" , t “ ' μενη ονειρεύεται γλυκέως. Αίφνης, εν τω
πτρόν μου νά υποκυψωσιν’ ό συκοφάντης / ~ « , , α ~ ρ .t tV ■ ή - μέσω του υπνου, ακούει ρήμα προοαϊνο

Ή  πλατεία γέμει ανθρώπων έςαστρά- 
πτουσι τά δόρατα' άντηχεϊ τό τύμπκνον. 
Οί ιππείς καλπάζουσιν οί πεζοί έν παρα- 
τάζει βαινουσι. Τά πλήθος πλημμυρεϊ αί 
καρδίαι πάλλουσιν.

Ό  δήμιος,το θύμα ά-^αμένων,περιπατεΐ 
έπί τοϋ άτιμου βάθρου παίζων. Ότέ μέν

καί ό δαοιός του άπολεσθήτωσαν». ι · , , , ■_ β/ [ ρ ρ ,γ , „ , ,. , , ,] προς την κλίνην της, και χειρα Οιγουσαν καταοιοαί,ει τον βαρυν πέλεκυν και τον α-
Τότε ρίπτων ταχυ επι τής κλίνης 1 τούς πόδας της. Δ:ανοίγει τά δμματα, καί ! ναπηδά έν ταϊς χερσίν αύτοϋ, ότέ δ'άστε-

βλέμμα προστίθησιν τ ανακλειει αμέσως, θαμβωθέν τα έκ τή ;  {ζεται καί γελ.ά μέ τό εΰθυμον πλήθος.
·ΤΩ Θεέ ! αδτη τ ί  θά γείνη, ό’ταν ά - : ευφροσύνου άντανακλάσεως τοϋ άνατέλλον-1 Αί φωναί τών γυναικών, αί λογομαχίαι, J

κούσγι τήν φρικαλέαν αγγελίαν ; μέ/ρι τος ήλ.ίου. ’Εκτείνει μειδιώσα τούς λευ- | τά σκώχματα, ό ψιθυρισμός πανταχοϋ έκ-
τοϋδε αγνοεί τό πάν ! άλλά τό μυστικόν [ κούς βραχίονας, καί ψιθυρίζει υ.ετά συμπα- τείνεται.. . Ά λ λ ’ άλλοιος θόρυβος ήδη έ-
δέν δύναται νά κρυβνί έπί μακρότερον τού θοϋς φωνής : «είσαι σύ, > Μαζέππα ;· γείρεται, δν βαθεΐα διαδέχεται σιγή. Κατά
όλεθρίου πελ,έκεως ή πτώσις καθ’ απασαν Ά λ λ ’ ό άπαντών δέν είναι ό Μαζέπ- 1 διαλείμματα έπακούεται ίππων ποδοβολή.
τήν Ουκρανίαν θ’ άντη^ήσϊ)' ή φήμη θά πας... Θεέ μου ! Ή  Μαρία έκπλαγεΐσα θε- 
περιίπταται τήν άπαισίαν άγγελίαν δια- ωρεϊ πέριξ καί βλέπει. . . βλέπει τήν μη- 
σπείρουσα . . . ήδη βλέπω διά τίνα ό ου
ρανός τηρεί τάς αύστηροτέρας δοκιμασίας 
. . . μόνος έκεϊνος τόν κεραυνόν νά προκα-

τέρα της !
Η μήτηρ .  Σιωπή, σιωπή, μή άπολε- 

σθώμεν άμφότεραι. Ενταύθα λάθρα ΰπό τό 
σκότος είσήλθον, δπως μίαν χάριν σοί ζη
τήσω. Σήμερον Ισται ή τιμωρία. Μόνη σύ 

υπό τόν αυτόν ζυγόν ύπόζευξις τολμηρού δύνασαι ν’ άφοπλίσιρς τόν Μαζέππαν. Σώ- 
πολεμιστοϋ καί δειλής δορκάδος, Διέπραξα ' σον τόν πατέρα σου.

λέσγ) δύναται όστις μίαν γυναίκα πρός τήν 
μοΐράν της δέν ηρμωσεν.’Αφροσύνη έστίν ή

"Υπό φρουρά; περιστοιχούμενος προβαίνει 
μετά τών προεστώτων ό ισχυρός διοικη
τής έπί μέλανος ίππου. . . Έ π ί  τής τοϋ 
Κιέφ όδοϋ, ιδού, άναφαίνεται άμάξιον. 
Πάντα τά δμματα τά περίεργα στρέφονται 
πρός έκεΐνο.

Έν τφ  άμαζίφ άκίνητος, πρός τόν Θεόν 
διηλλαγμένος, ένισχυμένος ΰπό τής π ί-  
στεως δ άθφος Κοκκιού-βεης εύρίσκεται.



Π*ρ’ αύτφ δ’ ό σύντροφός του "Ισκρας ί -  
ρίμος μένει καί γαλήνιος.

Σταματά το άμάζιον’ είς τά νέφη αν
έρχεται ό τοϋ θυμια'ματος καπνός- προσ- 
βίδουσιν οί Ιερείς τόν τών νεκοών έσπεοινόν.
Σιγά δ λαός δέεται υπέρ άναπαύσεως τών 
δυστυχών εκείνων, οΐτινες δέονται υπέρ 
τ ι ;  ευδαιμονίας τών καταδιωκτών των.
Κατέρχονται άπό τοϋ άμαζίου καί ανέρ
χονται έπί της άναβαθμιδος Κάμνει τά 
σημείον τοϋ σταυρού ό Κοκκ^ού-βεης καί 
ύπό την αγχόνην τίθησι την κεφαλήν. Τά 
πλήθος σιωπά,ώσπερ ομιλος φασμάτων καί 
σκιών. Ό  πέλεκυς Εγείρεται, συρίζει, καί 
ήδη... π ίπτει μία κεφαλή."Απασα ήπεδιάς 
θρηνεί... Έτέοα κεφαλή σφαδάζει παοά τή 
πρώτν) έπί της αίμοφύρτου χλόης. Ό  δή
μιος, γαυριών έπί τ γ  δεζιότητί του, άρπά- 
ζει άπά τής κόμης τάς δύο κεφαλάς, καί 
τινάσσων διά τοϋ νευρώδους βραχίονος 
δεικνύει ταύτας πρός τά πλήθος.

Έζετελέσθ/] ή ποινή. Άραιοϋται τά 
πλήθος απαθές, διασκορπίζεται, καί είς j ύπ’ αΰτοϋ ΰβρισθείσης θρησκείας, καί άρ 
τά ίδια επιστρέφει έκαστος λαλών περί ί χιεπίσκοπος χέει τά άγιον έλαιον έπί τής 
τών ιδίων συμφερόντων. Κενοϋται κατά j λευκής κεφαλής τοϋ έπιόρκου Μαζέππα. 
μικρόν ή πεδιάς. Δύο γυναίκες τότε, έκ i Μάτην ή Μόσχα τους επιθυμητούς ζέ- 
κόπου άποκαμοϋδαι, περιειλιγμέναι κόνει, | νους αναμένει, καί κρύφα παρασκευάζει έ- 
φρίττουσαι, άφικνοϋνται έπί τοϋ θεάτρου 1 πισήμους τελετάς πρός υποδοχήν τοϋ Σου·
τής ποινής. «Είναι λίαν άργά», ταΐς λέ- ηδού, έν τφ  μέσω τών αρχαίων εχθρικών
γει διαβάτης δεικνύων τήν διαλυομένην | τάφων. Ά λ λ ’ ό Κάρολος αίφνης έπανα- 
άγχόνην. ί στρέψας φέρει τόν πόλεμον είς Ουκρανίαν, j

Μελανείμων ίερεύς έδέετο πλησίον, έν φ  ! Ή  μεγάλη ημέρα προσεγγίζει Ό Μα- 
δύο Κοζάκοι έπί κάρρου έθετον 8ν φέρε- , ζέππας επιστρέφει είς τήν ζωήν. Ό  ψυ-
τρον. j  χορραγών εκείνος, όστις χθές έμελλε νά

Σκεπτικός καί τεθλιμμένος ό Μαζέπ- j κατέλθγι είς τον τάφον, ιδού άνεγείρεται, 
πας, αποχωρίζεται τής άκολουθίας του | ιδού προκαλεΐ τόν μεγάθυμον Πέτρον, 
καί απομακρύνεται τοϋ καταράτου πεδίου. ! Δράττει καί γυμνοί τό ξίφος πρό τοϋ πα- 
Τόν ταράσσει ή άπομόνωσις, έν ή εύοίσκε- ρατεταγμένου στρατοϋ του, καί όρμητ

κεκαλυμμένα αΐματι καί άφρφ. Ά λ λ ’ ού- 
δείς αγγέλλει τι περί τής Μαρίας.

Ό  δρόμος της έζηφανίσθη, ώσπερ άκτίς 
έν τφ  αίθέρι' ή δέ μήτηρ αυτής έν έζορίίχ 
καί έρημί^ κατέτριψε τήν άθλίαν ζωήν.

Ή  θλίψις δέν έμποδίζει τόν Μαζέππαν 
τής άναπτύζεως τών σχεδίων του. Έ π ι-  
μένων περί τάς έπιχειρήσεις του, έζακο- 
λουθεϊ διαπραγματευό.μενος πρός τόνΣουη- 
δάν μονάρχην. Ό πω ς δ’ έπί μάλλον τάς 
ενδομύχους του καλύψει διαθέσεις κ’ έζα- 
πατήσν) τούς αύτφ πιστεύοντας, περιορί
ζεται έπί κλίνης καί σκαιά προσποιείται 
ενύπνια. Περιστοιχίζεται ύπό σμήνους ια
τρών, θρηνεί, έπικαλείται τόν Θεόν έκλι- 
παρών τήν θεραπείαν του. Οί μόχθοι τοϋ 
πολέμου, οί πόνοι τής ζωής τόν ήγαγαν 
είς τ ’ άκρα. ’Ήδη έστί πρόθυμος τόν προσ
ωρινόν τούτον ν’ άπολίπϊ) κόσμον αντί τού 
αιωνίου. ’Επικαλείται τήν έπικουΰίαν τής

τήν κεφαλήν έπί τοϋ ικριώματος. Καί σύ 
θ’ άποθάνης, ώ ευνοούμενε τής τύχης, 
άμα φθάσιρς πρό τών τειχών τής Πουλ- 
τάβας

Ό  Τσάρος πανστρατιά άναζεύγνυσιν είς 
Πουλτάβαν, ’Επιπίπτει ώσπερ κεραυνός. 
Οί δύο στρατοί πολιορκοϋσιν άλλήληυς έν 
τφ  μέσφ τής πεδιάδος. Ούτως ό μονομά
χος, ήδη έν διαφόροις μάχαις συμπλα- 
κείς, πάντοτε έζ αίματος τρεφόμενος, 
προσεγγίζει τόν άπά μακοοϋ χρόνου ανα
μενόμενον πολέμιον. Ό  ισχυρός Κάρολος 
δέν βλέπει περί τόν Πέτρον τά έν Νάρβγι 
διασκορπισθέντα απόλεμα πλήθη, ά λλ ’ α 
ναρίθμητα γεγυμνασμένα στρατεύματα,έ- 
ζωπλισμένα, ευκίνητα, καρτερικά,απειλη
τικά καί έζαστραπτούσας λόγχας.

Ό  Κάρολος εϊπεν : «αΰριον ή μάχη».
Ό  ύπνος βασιλεύει έν τοίς στοατοπέ- 

δοις. Έν μια μόνον σκηνή άκούεται Ιτι 
ψίθυρος.

—  Ναι, Όρλίκ μου, αναγνωρίζω δτι 
εσπεύσαμεν πρός τόν Κάρολον συμμαχή- 
σαντες. Ούδέν έχει ούτος τών προτερημά
των απερ νιστώσι καλόν στρατηγόν.

ται. Ούδείς πρός αύτάν ερχεται. Άφριζων 
ό ϊππος τόν επαναφέρει είς τ ’ ανάκτορα. 
Εισέρχεται,καί: «πού είναι ή Μαρία ;» εί
ναι ό πρώτος του λόγος. Οί ΰπηρέται τρέ- 
μοντες, διστάζουσι ν’ άπαντήσωσι . . . .  
Ό  Μαζέππας,ύπά έκπλήζεως τρωθεί;, βαί-

κός καλπάζει είς τάς άκτάς τής Δέσνης. 
Ό  πρό μικροϋ κεκυφώς καί τεθραυσμένος 
ύπό τά τών χρόνων βάρος αίφνης άνεγεί- 
ρεται υγιής καί ρωμαλαίος, όμοιος πρός 
τόν πανοϋργον εκείνον, οστις έπέταζε τήν 
βακτηρίαν περικοσμηθείς τήν τιάραν. Τά

νει είς τό δώμα τής Μαρίας’ άφωνον 'τό | άπίστευτον άγγελμα ϊπ τα τα ι  έπί τών 
«ύρίσκει και κενόν. Κατέρχεται είς τόν j πτερών τής φήμης. Ή  Ουκρανία φρίσσει 
κήπον' έδώ πλανάται κ’ έκεί, μεταζύ τών j έ,ζ άγανακτήσεως καί κράζει : «Αυτός προ
βάτων, ύπό τήν σκιαδα, παρά τά ίχθυο- | δίδει τόν Πέτρον, καί έζευτελίζει άτιμά- 
τροφείον- ούδέν τής προσφιλούς του ίχνος ; ζων τάς σημαίας μας πρό τών ποδών τοϋ 
ανακαλύπτει. «Έ φυγε !» .  Προσκαλεί τούς Καρόλου » Ταχεία ή άγανάκτησις, ώσπερ
πιστούς ύπηρέτας, τούς ταχείς φύλακας. 
Προστρέχουσιν ύπό τό νεύμα τοϋ κυρίου 
των. Οί ίπποι χοεμετίζουσι. Διατάσσον- 
ται ν’ άπέλθωσι μετά σπουδής, καί παρευ
θύς ΐπ ταντα ι ποός πάσαν διεύθυνσιν.

Παρέρχεται ό πολύτιμος καιρός καί ή

φλόζ, μεταδίδεται. Ά νάπτε ι  ό έμφύλιος 
πόλεμος.

Τις θά παραστήσ·/) τήν οργήν τού Πέ
τρου ; Τό ανάθημα βροντά έν ταίς μητρο- 
πόλεσιν- ό δήμιος άποτεφροί τάς εικόνας 
τού Μαζέππα. Τά ύπέρτατον συμβούλιον

Μαρία δέν εύρίσκεται. Ούδείς ήκουσεν, ού· | τόν άποκηούττει καί αναγορεύει διάδοχον, 
δεις είδε πού αυτή μετέβη. Ό  Μαζέππας j Ά πό  τών έρήμων τοϋ Ίενισέϊ άνακαλεΐ ό 
τρίζει έκ λύσσης τού; όδόντα;. Οί θερά- 1 Πέτρος τού Κοκκρύ-βεη καί Ίσκρα τάς 
πόντε; τρέμουσι καί σιγώσι. Μ’ έζωγκω- j οίκογενείας. Σμίγων τά δάκρυά του μετά ; 
μένην τήν καρδίαν έκ πικρά; αγωνία; ό τών ίδικών των, τοίς δαψιλεύει εύνοιαν j 
διοικητή; κλείεται έν τφ  δώματί του. ι καί τιμάς, τίτλους καί άγαθά. Ό  τού 
Παννύχιος ΐσταται έγρηγορώς παρά τίί Μαζέππα ανταγωνιστής, ό εύτολμος Πα- 
κλίνγι τής ώραίας, συντετριμμένος έκ θλί- . λέης, άπό τών στεππών τής Ουκρανίας, | 
ψεως καί τύψεως. Πρωίας οί διαπεμφθέν- , ενθα έμαραίνετο έζόριστος, προσέρχεται ■ 
τες αναφαίνονται ό είς μετά τόν άλλον, είς τό στρατόπεδον τοϋ Τσάρου. Ή  έπα- | 
01 ίπποι βία καί μόλις δύνανται νά βα- νάστασις,είς έαυτήν άφεθείσα,χαλαρούται j 
δίσωσιν' οί Εμάντες, αί όπλαί, οί χαλινοί, καί έζασθενεΐται. Ό  τολμηρός Τσέτσελ ι 
τά έφίππια είσί τεθραυσμένα, έσχισμένα, ' καί ό ήγεμών τών Ζαπορόγκων άφίνουσι ;

Θά δυνηθή νά νικήσγι δίς ή τρίς καλπά- 
ζων νά μεταβή, δπως ζητήστ) δείπνον 
παρά τοϋ έχθροΰ' ευγενώς ν’ άστειεύηται 
έπί τών πλησίον του έκρηγνυμένων βομ
βών- νύκτωρ, έν σιγγί βαθεί^ι, τά έχθρικά 
νά προσεγγίζϊ) χαρακώματα' ν’ άνεγείρνι 
Κοζάκον άπά τού έφιππίου του καί νά τφ  
δαψιλεύση πληγάς, άλλά δέν δύναται ν’ 
άγωνισθή πρός ισχυρόν καί καρτερικόν αν
τίπαλον θά έπεθύμει νά διοική τήν τ ύ 
χην, ώσπερ τάγμα, μέ τήν κρούσιν τού 
τυμπάνου. Είναι απερίσκεπτος, άνυπόμο- 
νος, ίσχυρογνώμων, οργίλος' ά«οήτως πε- 
ποιθώς έπί τφ  έαυτού αστέρι,κρίνει περιτ
τήν τήν φρόνησιν' έκ τών πρώτων επ ιτυ 
χιών έκθαμβωθείς δέν προσέχει είς τήν 
πραγματικήν ύπεροχήν τών οωσσικών δυ
νάμεων. Γέρων, ώς είμαι,δέν ειτρεπε νά φανα- 
τισθώ ύπεο ενός άβουλου' άφέθην νά πα ι-  
χθώ έκ τής έπιφανειας, ώς άπειρον καί 
άνίσχυρον παιδίον.

'ΟρΜχ.  Ά ς  άναμείνωμεν τήν εκβασιν 
τής μάχης Μένει καιρό; ϊ τ ι  νά διαπραγ- 
αατευθώμεν πρός τόν Πέτρον καί νά έπα- 
νοοθώσωυ,εν τά ήμέτερον σφαλμα. Ό  Τσά
ρος ήττηθεις ύφ’ ημών, δέν θ’ άποποιηθί) 
τήν συγγνώμην καί τήν συμμαχίαν του.

Μ αζ ίπ πα ζ .  Ούχί- είναι πολύ άργά. Ό  
Τσάοος τών Ρώσσων δέν δύναται νά διαλ- 
λαγή πρός έμέ. ”Ηδη άπά μακρού χρόνου 
άπεφασίσθη ή τύχη μου. Πρά τοσούτου 
χρόνου βράζω έζ οργής κ ’ έκδικήσεως. Ά -  
κουσον δ,τι θά βοί ειπω : Ημέραν τινά 
συνέτρωγον ύπό τά τείχη τού Άζόφφ, έν 
τή σκηνγί τού άγριου Πέτρου. Ό  οίνος έ- 
κόχλαζεν εντός τών κυπέλλων, καί τό ή
μέτερον επίσης αίμα έβραζεν έκ τής δια
φωνίας. Λέζις σκληρά διέφυγεν άπά τοϋ 
στόματός μου. Οί συμπάται ώχρίασαν. Ο 
έζοργισθείς ήγεμών άφήκε νά πέσγ) τό πο- 
τήριον, καί απειλητικός Ιτυρε τόν λευκόν 
μου μύστακα. Νά καταπνιζω ήναγκάσθην 
τήν προσβολήν έκείνην' άλλ’ έν τί) καρδι^ 
ώμοσα έκδίκησιν. Τήν έκδίκησιν έν τφ



στήθει έθρεψα, ώτπερ μγ)τνιρ τό προσφιλές 
νήπιον Άνέμενον την κατάλληλον στιγ
μ ή ν  ««ρέστη. Εκδικητήν ό ουρανός τόν 
Κάρολον έξέλεξε" τό τοΰ Μαζέππα όνομα 
ουδέποτε θά έξαλειφθή τή ;  μνήμης του. 
‘Η άκανθα τοΰ στέμματός του είμαι. Θά 
παρέδιδεν ευχαρίστως τάς μεγίστας αύτοΰ 
πόλεις,τοΰ βίου του τάς ώραιοτέρας ώρας, 
άν πάλιν ήδύνατο νά μέ σύργι άπό τοΰ μύ- 
στακος . . .Μάς μένει Ιτι μία ελπίς.

Ούτως ό άπατεων λαλήσας έσιώπησε 
καί είς ύπνον κατεκλίθη.

Ή  νέα ήώς λάμπει έπί τοΰ όρίζοντος. 
Τά τηλεβόλα ήδη κροτοΰσιν έπί τών λό
φων καί κοιλάδων. ’Ατμός ποοφυρόχρου; 
άνεγείρεται κυματίζων κατά τόν χρυσιζό- 
μενον άέρα υπό τών πρωινών άκτίνων. Τά 
τάγματα συντάσσονται" οί σκοπευταί δια
σκορπίζονται κατά τάς λόχμα;. Αί βόμ- 
βαι έκρήγνυνται' αί σφαΐραι συοίζουσι' τά 
ξίφη έκσπώνται. Οί Σουηδοί ύπεκφεύγουσι 
τό πΰο τών χαρακωμάτων τό ιππικόν τα 
λαντεύεται καί στρέφει* τό άκολουθεΤ τό 
πεζικον καί τό ενισχύει διά τών βαρειών 
καί πυκνών του τάξεων. Ή  πένθιμος πε- 
διάς συνταράσσεται καί διαφλέγεται πολ- 
λαχοΰ' άλλ ’ έκ διαφόρων σημείων κατα
φαίνεται οτι ή άστατος τύχη κατά τήν 
μάχην ταύτην συναγωνίζεται τοΐ; Ρώσ- 
σοις. Αί Σουηδικαί σειραί, υπό τοΰ μο- 
σχοβιτικοΰ πυροβολικού άποκρουσθεϊσαι, 
συγχίζονται καί πίπτουσιν,οίονεί ύπό δρε- 
πάνου θεριζόμεναι. Ό  Ρόζεν καταφεύγει 
είς τάς τών όρέων φάραγγας* ό γενναίος 
Σλίπενμπακ παραδίδεται αιχμάλωτος Οί 
Ρώσσοι τρέπουσι τούς Σουηδούς καί τού; 
διασκορπίζουσιν όμιληδόν' τών σημαιών 
σκοτίζεται ή λάμψις, καί τ·7) επικουρία 
τοΰ Θεοΰ τών πολέμων, πάν ήμών βήμα 
πρός τά πρόσω έστί θρίαμβος' Τότε ή έμ- 
πνευσθεΐσα τοΰ Πέτρου φωνή κραυγάζει :
« Θάρρος πρός Θεοΰ ! » Εξέρχεται της 
σκηνή; του περιστοιχούμενος ΰπό αξιω
ματικών. Οί οφθαλμοί του έκ χαράς έξα- 
στράπτουσιν. Ή  δψις του εμποιεί τρόμον. 
Αί κινήσεις του είσί βίαιαι. Είναι ώραϊος, 
είναι φοβερός,ώσπερ εξολοθρευτή; άγγελος.

Προσέρχεται ό πιστός του ίππος. ‘Ορ
μητικός καί ήμερος φρίσσει ό ευγενής 'ίπ
πος, μακρόθεν τό πΰρ οσφραινόμενο; καί 
τήν σφαγήν' τινάσσει τήν χαίτην, ρίπτει 
σπινθήρας άπό τών ομμάτων, καί, υπερή
φανος διά τόν αναβάτην, δρμά εις τό πυ- 
Χνότερον τής μάχης.

Ό  ήλιος εισέρχεται είς μεσημβρίαν καί 
χειμάρρου; φλογός χύνει .’ Αναπαύονται οί 
πολεμισταί,ώσπερ οί θερισταί. Οί Κοζάκοι 
έπαναστρέφουσιν. Άνασχημκτίζονται τά 
διασκεδασθέντα τάγματα.Τά πολεμικά όρ
γανα σιωπΰσι. Τό πυοοβόλον δέν βροντά 
άπό τών λόφων.Έν τ γ  εύρεία πεδιάδι δια- 
λ έε ται άμετοον ζι ί ιω.  Ό  Πέτρος φαίνεται 
είς τούς στρατιώτας του.

Διέρχεται ταχέως πρό τοΰ πλήθους, 
ώσπερ Άρης κρατερός καί γαλήνιος. Τφ 
βλέμματι καταμετρά τό έδαφο;. Έν πυ- 
κνώ πλήθει τόν άκολουθοΰσιν οί έν πάσαις 
τής τύχης ταΐς μετατοοπαϊς,έν πάσι τοϊς 
μόχθοι; τής κυβερνήσεως καί τών πολέ

μων πιστοί του φίλοι, οί Σκερεμετιέφφ, οί 
Βροΰκε, οΐ Βούρ, οί Ρέπνιν.

Ό  Κάρολος έν τούτοις κεκλιμένος έν 
φορείψ, φερομένω ΰπό τών υπηρετών του, 
ωχρός, άκίνητος, βαοέως τετρωμένο; ποι
είται άπαρίθμησιντών δεκατισθέντων στρα
τών του. Οί άξιωματικοί τόν άκολου- 
θοΰσιν. Είναι είς βαθυτάτην σκέψιν βεβυ- 
θισμένος. Ή  δψις του δηλοΓ τήν ταραχήν, 
ήτις τώ σπαράσσει τήν καρδίαν. Θά ένό- 
μιζέ τις δτι ή άπαισία μάχη άφήρεσε τό 
αίσθημα καί τό λογικόν του. Νεύει τγι 
δεξιοί καί παραυτίκα οί Σουηδοί έπί τών 
Ρώσσων έφορμώσιν.

Ο αΰτοκρατορικόςστρατό; βαδίζει κατά 
τοΰ βασιλικού έν μέσω φλογών καί κα
πνού. Αρχεται ή μάχη, ή μάχη τή ; 
ΓΙουλτάβα; !

Έν τίΐ τού άγώνο; πυρκαΐ^, έν τή τών 
ακοντίων διαπύριρ χαλάζν), αί φάλαγγε; 
άντωθοΰνται ώσπερ πύργοι, πίπτουσιν ά- 
πηρηκυϊαι, άναπληοοΰνται ΰπό άλλων, αί- 
τινε ; καί αΰταί μετά μικρόν δάκνουσι τήν 
γήν. Τά ξίφη διασταυροΰνται. Οί φαλαγ- 
γ ΐτα ι ,  ένδεδυμένοι σίδηρον, ίπ ταντα ι ,  ώσ
περ νεφέλη θυελλώδη;.Άντηχοΰσιν οί χ α 
λινοί, τά ξ ίφη- οί ίππε ϊ ;  δρμώσιν έμμα- 
νώ; καί κατακόπτωνται. Αί μεταλλικαί 
σφαΐραι σωρεύουσιν έπί πτωαάτων π τ ώ 
ματα, προσπηδώσι, βουχώνται έκρήγνυν- 
τα ι , περιστρέφονται έν τή κόνει καί βοά- 
ζουσιν έν τώ αιματι. Οί Σουηδοί,οί Ρώσ- 
σοι άνατρέπονται, τραυματίζονται ,κερμα- 
τίζονται, θερίζονται. Πανταχοΰ βρονταί 
τηλεβόλων καί τυμπάνων,θρήνοι, ώρυγμοί, 
καλπασμοί, χρεμετισμοί' πανταχοΰ θάνα
το; καί αδη;.

Πρό τή ; συγχύσεως καί τής διαταρά- 
ξεως οί άρχηγαί ήρέμα παρατηροΰσι τήν 
μάχην, κρίνουσι πάσαν κίνησιν τών στρα
τών, προλέγουσι τήν ήτταν ή τήν νίκην έ 
κάστης έφόδου, καί συσκέπτωνται χαμη- 
λοφώνως.

Ά λ λ ά  τίς έστίν δ πολιός εκείνος ήρω;, 
ό πλησίον τοΰ Τσάρου, υποβασταζόμενο; 
ύπό δύο Κοζάκων, έκ βαθυτάτου ζήλου 
διαφλεγόμενο;,παρατηρεί πεπειραμένω δμ- 
ματι τά ;  κινήσει; δύο στρατών; Δέν θ’ ά- 
νέλθη έπί τοΰ ίππου πλέον καί ΰπό τήν 
πρόσκλησίν του δέν θά δράμωσι πλέον οί 
Κοζάκοι πανταχόθεν. Ό  γηραιό; Παλέη; 
έν τ -/) έξορίοι έλευκάνθη καί ήδη έγγύ; ΐ 
σταται τοϋ τάφου. Ά λλά  διατί οί οφθαλ
μοί του άστοάπτουσι ; Διατί τό τραχύ 
του μέτωπον καλύπτεται ΰπό σκιά; άγα- 
νακτήσεως, μελαντέρα; τή ;  νυκτό;; Ποϊον 
αίσθημα τόν έξοργίζει; ίσω; έν τφ  καπνώ 
διέκρινε τόν έχθρόν του Μαζέππαν καί πρό 
τή ; φρικώδους θέας τό άνίσχυρον γήράς 
του καταράται . . . Ναί' δ Μαζέππας πε- 
οίφροντις παρατηρεί τήν μάχην ύπό πλή 
θους κυκλούμενο; επαναστατών Κοζάκων, 
ύπό συγγενών, πρεσβυτέρων, φυλάκων.

Έ γ γ ύ ;  πυροβόλον ρήγνυται. ’ Αναστρέ
φει τήν κεφαλήν ό Μαζέππα;. Καπνίζει 
ήδη τό δπλον έν τα ϊ ;  χεοσί τοΰ Βοϊναρό- 
βσκη. Κοζάκο; νεαρό;, πληγείς θανασί- 
μω ;, σφαδάζει όλίγα βήματα μακράν δ 
ίππος του, κόνει καί άφοω κεκαλυμμένος,

έλευθερωθείς, φεύγει δρομαίω; καί χάνε
ται κατά τό κοκκινίζον πεδίον. Ό  Κοζά
κο; ώρμησεν εναντίον τού Μαζέππα,έν τή 
χειρί φέρων τό ξΐφο;, έν τώ προσώπψ τήν 
άπελπισίαν, Ό  Μαζέππα; πλησιάζει τδ> 
ψυχορραγοΰνπ οπω; τόν ερώτηση,, άλλ’ 
ήδη ή ψυχή άφ ίπταται. Τά σβεννύμενά 
του δμματα ύβριζουσι τόν τοΰ Κοκκιού- 
βεη δολοφόνον, τόν έχθρόν τή ;  Ρωσσία;, 
ή δέ παραλυθεϊσα γλώσσά του έτι έναρ- 
θροΐ τάς λατρευτά; συλλαβάς τοΰ ονόμα
τος τής Μαρίας.

Παρέστη ή τής νίκης ώρα- οί Ρώσσοι 
καταδιώκουσιν, ot Σουηδοί ύποχωροΰσιν* 
ώ ένδοξος στιγμή! ώ ένδοξον θαΰμα ! Ποι- 
οΰσι τελευταίαν προσβολήν καί οί Σουη
δοί τρέπονται εί; φυγήν. Τού; επακολου
θεί τό ήμέτερον ιππικόν' αμβλύνονται καί 
θοαύονται τιτρώσκοντα τά ξίφη' οί νεκροί 
καλύπτουσι τό έδαφος έν σωροϊς οδτω συ- 
χνοϊς,ώσπερ σμήνη τών μελαινών άκοίδων.

Ό  Πέτρος μέγα παρατίθεται συμπόσιον. 
Έ ξ ευτυχίας καί δόξης άκτινοβολών κά- 
θηται έν τφ  μέσφ.Έν μέσω τών τοΰ στρα
τού επευφημιών προσέρχονται οί αξιωμα
τικοί Ρώσσοι καί Σουηδοί. Ό  Πέτρος υ
ποδέχεται μετά φιλοφροσύνης τού; περι- 
δόξου; αιχμαλώτους, καί πρόποσιν ποιεί 
είς τιμήν τών διδασκάλων του περί τήν 
υψηλήν τέχνην τοΰ πολέμου.

Ά λ λ ά  πού δ μάλλον πεοίβλεπτος τών 
ξένων εκείνων, ποΰ δ έξοχώτερος ήμών 
διδάσκαλος, δ πραγματικός εισηγητής τής 
μάχης, δν δ Πέτρος τέλος ύπερέβαλε κ.’ 
έτρόπωσε ; Ποΰ δ άπιστος, δ αποστάτης 
Μαζέππα; ; Διατί δ τής Σουηδίας βασι
λεύς δέν έκλήθη είς τό συμπόσιον ; Διατν 
δ διοικητής δέν ήχθη είς τό ικρίωμα ;

Ό  βασιλεύς καί δ διοικητής έφιπποι 
φεύγουσιν δμοΰ διά τών ψιλών καί σ ιγη
λών στεππών. Τους συνήνωσεν ή μοίρα.Ή 
αισχύνη, ή όργή, δ εγγύς κίνδυνος νέα; 
τώ μονάρχγ] παοέχουσι δυνάμεις. Λησμο
νεί τήν βχθεϊάν του πληγήν. Κεκλιμένν) 
τη κεφαλγί φεύγει, ύπό τών Ρώσσων διω- 
κόυιενος, ου; μόλις καί βία τό θορυβούν 
τών ύπηρετών πλήθος δύναται ν’ άφήστι 
οπίσω.

Τρέχει παρ' αΰτώ δ γέρων Μαζέππας, 
στρέφων τήν κεφαλήν περί τόν εύρύν τή ;  
έρημου δρίζοντα. Φθάνουσιν εί; τινχ έπ- 
αυλιν . . . Διατί ό Μαζέππα; φρικι^ ; 
Διατί διέρχεται ταχύ ; έναντι τοΰ οίκή- 
ματο; εκείνου ; "Ισως ή άφωνο; αύλή έ- 
κείνη, δ κήπος εκείνος, ή πρός τόν λει
μώνα ανοικτή έκείνη θύρα, άνακαλοΰσιν 
είς τήν μνήμην του άρχαΐον φρικτόν συμ
βάν ;

Ώ  συλητά παντός ιερού! Αναγνωρίζεις 
τήν άλλοτε τοσοΰτο χαρμόσυνον διαμονήν 
έκείνην, έν ή, ευφρόσυνο; έξ οίνου, συνηυ- 
θύμεις i i  μέσω εύτυχοΰς οικογένειας ; Α 
ναγνωρίζεις τό ταπεινόν άσυλο ν, ένθα έζνι 
δ τή ;  ειρήνη; άγγελο; ; τόν κήπον, οθεν 
τήν ώραίαν ήρπασα; ύπό ζοφώδη νύκτα ; 
. . . Τά άναγνωρίζει; ;

Ό  ζόφο; διαμαυρίζει τά ; έπί μήκος 
έκτεινομένα; στέππα; τών ακτών τοΰ κυ
ανού Δνίεπερ. Οί δύο πλάνητε; άρχηγοί



χςΐνται επί τής χλόης μεταζύ τβν βρά
χων. Ό νεαρός ήρως κοιμ.£ται ήρεμος, μή 
α!|*νησκόμενος πλέον τής Πουλταβας. 
Ά λλ ’ ό γέρων σύντροφό; του άνησυχεϊ' 
δεν δύναται ν’ άπολαύστ) μιας στιγμής 
«νάπαυσιν. ΑΓφνης φωνή τόν προσκαλεϊ 
ΰπ·ό τό σκότος. Άνεγείρεται, παρατηρεί’ 
βλέπει φάσμα κλίνον επ' αυτού δι’ άπει- 
λητικής χειρονομίας. Τρέμει ώσεΐ εύρί- 
βχετο ύπό τό ικρίωμα. Γυνήμέ την κόμην 
ίτακτον, μέ τούς οφθαλμούς φλογερού; 
χαί κοίλους, ισχνή, ώχρα, πελιδνή, κα- 
τεσχισμένη, ΐστατα ι πρό αυτού ύπό τάς 
άκτΐνας της σελήνης.

Μαζέππας .  Είναι δνειρον ; . . . τάχα 
οΰ είσαι, Μαρία ; . . .

Μαρία.  Σιγά, σιγά, φίλε ! Πρό ολίγου 
ό πατήρ καί ή μήτηρ μου μετέβησαν είς 
ΰπνον . , . στάσου . . . είμπορεΤ νά σέ ά- 
χούσωσι . . . .

Μαζέππας .  Μαρία ! Καϋμμένη Μαρία ! 
Έλθέ είς τόν έαυτόν σου . . · Θεέ μου.... 
τί έχεις ; . . .

Μαρία  Ά κουσον  ώ, τί δολιότης ! Τί 
άνοστον μύθον έπενόησαν ! Αυτή μοί είπε 
μυστικά δτι άπέθανεν δ καϋμμένος δ π α 
τήρ μου, καί μοί έδειζε κρυφίως τήν λευ· 
χήν του κεφαλήν . . , ώ'ίμέ ! . . . Πώς νά 
απαλλαχθώ άπό τάς συκοφαντίας ·, ή κε
φαλή εκείνη δέν ήτο ανθρώπου, άλλά λύ- 
χου . . . Αυτή ήθελε νά μέ γελάσν) ! . . . 
Πώς δέν έντρέπεται νά μέ περιπαίζγ) . . . .  
Καί διατί μέ κακομεταχειρίζεται ; Διά νά 
ή έλθω μαζτί σου σήμερον. Θά ·})νε ποτέ 
υνατόν ;

Ό εραστής τήν ακούει μετά βαθείας 
συμπαθείας. Έν τούτοις ή Μαρία, παρα- 
φερομένη ύπό της παρεστραμμένης φαντα
σίας της, εξακολουθεί παραληρούσα.

Ενθυμούμαι, έπανέλαβε, τήν πε- 
διάδ α εκείνην τήν θορυβώδη εκείνην ευ
θυμίαν, τόν δχλον εκείνον, τάς δύο έκεί- 
νας κεφαλάς... Ή  μήτηρ μου μέ ώδήγει 
είς τήν έορτήν εκείνην . . . Ά λ λ ά  πού ήσο 
σύ ; . . . Δ ιατί χωρισμένη σου πλανώμαι 
είς τήν φρίκην τής νυκτός ; Π5με είς τό 
σπίτι. Γρήγορα! . . . Είναι άργά . . . Ά ,  
τί ανόητοι σκέψεις μοί άναβαίνουσι . . . 
Σ’ έπήρα δι' άλλον, καλέ μ.ου γέρον . 
Αφες μ,ε. Τό βλέμ,μα σου είναι τρομακτι

κόν καί έμ.παικτικόν. Είσαι δυσειδής.... 
Εκείνος είναι ώραΐος . . .  τό βλέμμα του 
φλέγεται έζ έρωτος, πνέει χάριν καί ηδο
νήν τό στόμ.μα του' δ μύσταξ αυτού είναι 
λευκότερος χιόνος, ό ίδικό; σου κοκκινίζει 
έζ αίματος' καί ή κόρη κλαίει καί γελ^ 
αγρίως, κ’ έλαφροτέρα δορκάδος πηδδί, 
τρέχει κ’ έζαφανίζεται έν τφ  σκότει.

‘Η σκιά ήραιούτο. Ή  άνατολή έβάφετο 
πορφυρώ χρώματι. Οί Κοζάκοι ήναπτον 
*ϋρ καί έβραζον όούζιον. Οί ύπηρέται ώ- 
δήγουν τού; 'ίππους είς τά ύδατα τού 
Δνίεπερ.Ό Κάρολος εγείρεται. <>Έ,έ! Μα
ζέππα, έγείρου· καιρός ν’ άναχωρήσωμεν 
είναι ’μέρα.» Ά λ λ ’ ό Μαζέππας δέν έκοι- 
μόΕτο. Ή  άγωνία πιέζει καί κόπτει τήν 
αναπνοήν του. ‘Ιππεύει σιωπηρός καί 
απέρχεται μετά τού μ,ονάρχου. Τρομερόν 
ύπήρζε τό τελευταΐον βλέμμα, τό τελευ-

ταϊον ■γ α ΐ ρ ι  τού Μαζέππα πρός τούς διά 
παντός άπολεσθέντας τόπους.

*
# *

Εκατόν έτη παρήλθον. Τί ύπολείπεται 
τών ύπερηφάνων, τυραννικών βίαιων εκεί
νων δυναστειών; έζηφανίσθησαν, άπό τη ;  
δψεως της γης,καί σύν αύταϊς έζέλιπε πόίν 
Γχνος τών αίμ,ατηρών αύτών αγώνων, τών 
δ/)ώσεων, τών κατακτήσεών των. Σύ μό
νος, τής Πουλτάβας νικητά, άνήγειρας 
μνημεϊον διαρκές τφ  όνόματί σου, έν τφ  
κοάτει τής άρκτου, ύπό σού ίδουθέν καί 
πολιτισθέν.

Έκεΐ, ένθα μακοά σειρά πτερωτών μύ
λων περιβάλλει τά ήρειπωμένα τού Βενδέο 
περιτειχίσματα, έκεϊ, δπου τά βελάζοντα 
ποίμνια ήσυχα πλανώνται περί τούς τά 
φους τών ήρώων, διακρίνονται έσκορπι- 
μένα λείψανα καλύβης, ής τρεϊς βαθμίδες, 
ήμικεχωσμέναι ύπό χώματος καί κεκαλυμ- 
μέναι έκ βρύων, τηροϋσι τήν μνήμην τού 
βασιλέως Καρόλου. Μόνος μετά τών υπη
ρετών του δ τολμ,ηρός εκείνος πολεμιστής 
ύπέστη τήν έφοδον τών τουρκικών τα γ 
μάτων μεταζύ τών τειχών εκείνων καί 
παρέδωκε τό ζίφος, ώσπερ ό Μαζέππας 
τήν ράβδον.

Μάτην θ’ άνεζήτει τις πέριζ τόν τάφον 
τού Μαζέππα.Ούδέν ίχνος αυτού υπάρχει. 
Μόνον άπαζ τού έτους ή ήχώ τού αρχαίου 
καθεδρικού ναού επαναλαμβάνει τό κατη- 
ραμένον δνομα.

Τά δύο άθφα τού Μαζέππα θύματα 
κεΐνται ύπό τόν αυτόν λίθον. Η εκκλησία 
τά όστά των Ιθηκε υ,εταζύ τών οστών τών 
πιστών καί δικαίων. ’Ήδη διατηρούνται 
έν Δικάνη αί ύψηλαί δρυς αί φυτευθεΐσαι 
είς μνήμην αυτών παρά τών τεθλιμ,μένων 
φίλων.

Ώ ς πρός τήν Μαρίαν . . .  Ή  παράδο- 
σις περί αύτής δέν δμιλεϊ. Κάλυμμα ά- 
διάρρηκτον καλύπτει τά παθήματά της, 
τάς δυστυχίας της, τό τέλος της. Ά λ λ ’ 
άπό καιρού είς καιρόν τυφλός άοιδός τής 
Ουκρανίας, άδων πρό τών κατοίκων χω
ρίου τίνος τούς ύπό τού Μαζέππα συντε- 
θέντας υμνους, αναφέρει έν παρόδφ πρός 
τούς νεαρούς Κοζάκους τ ’ δνομα της ενό
χου καί δυστυχούς Μαρίας.

Π. Γ. Κ ο κ κ ο δ η ς

Τ Ξ Α Ο S 

 ---

ΕΥΓΕ Ν ΙΟ Υ MOPE

ΛΕΩΝ ΚΑΙ Ι ΟΥΛΙ ΕΤΤΛ
[συνέχεια και τέλος].

Άπό τής ποοτεραίας ή Ίουλιέττα ήτο 
παρεσκευασμένη διά τήν σκηνήν ταύτην, 
διότι, καίτοι ή καρδία της έπαλλε σφο- 
δρώς, δ δέ σφυγμός της ήτο άτακτος, τό 
ποόσωπόν της έν τούτοι; δέν προέδιδε τήν 
συγκίνησιν αύτής.

— Λέων, είπε διά φωνής σταθεράς, 
τό μέγαοον, έν φ  εύρισκόμεθα, είναι ίδι-

κόν μου. Έ ζ αυτού τοϋ παραθύρου δύνα- 
σαι νά Γδγις τάς άμάζας μου καί νά άκού- 
<sr\i τούς 'ίππους μου χρεμετίζοντας *ίς 
τήν αυλήν. Ά πό  τού προθαλάμου μέχρι 
τοϋ δωματίου μου θά παοετήοησες βε
βαίως μέ/ρι τίνος σημείου φθάνει ή πο
λυτέλεια είς τό μ.έγαρόν μου.

— Ά λ λ ά ,  Ίουλ ιέττα  . . .
— Αί δαπάναι μ,ου άνέρχονται είς ε 

κατόν χιλιάδας λίβρας κατ’ έτος' καί ή 
πολυτέλεια τής άμάζης μου μοί στοιχί
ζει . . .

Ό  Λέων διέκοψε τήν άοιδόν.
— Πρός τί αί λεπτομέρειαι αύται : ά- 

νέκοαζεν· άν ήσαι πλούσια, τόσφ τά καλ- 
λίτερον, Ίουλιέττα μου. Είζεύρεις δτι καί 
πτωχήν δέν θά σέ ήγάπων όλιγώτεοον.

— Πιστεύεις, Λέων, έζηκολούθησεν ή 
άοιδός, δτι τά πλούτη ταύτα απέκτησα 
διά τής ύπερόχου άζίας μου, καί δτι τό 
άπληστον είς τά $σματά μου πλήθος πλη
ρώνει τόσον ακριβά ίκαστον τόνον τής 
φωνής μου ;

—  Ά λ λ ’ δ πατήρ μας Salvatora μοί 
ώμίλησε διά τόν πλούτον σου αυτόν.

— Ό  πατήρ μ.ου πιστεύει δ,τι πρέπει 
νά πιστεύγ).

— Δέν τολμώ νά εννοήσω, άνέκοαζεν 
ό Λέων περιρρεόμενος ύπό ίδοώτος καί 
κάτω νεύων ύπό τά ψυχρόν βλέμμα τής 
γυναικός τών ονείρων του.

—  Τόλμησε λοιπόν, είπεν ή Ίουλ ιέττα , 
ήτις άνυπομονοϋσα ήγέρθη.

— Χάριν, Ίουλ ιέττα , άνέκραζεν δ Λέ
ων, μή μέ άφίνιρς είς τήν σκληράν αυτήν 
άμφι βολίαν, ήτις είναι /ιλιάκις /ειροτέοα 
τής πραγματικότητος ! Σοί ομνύω δτι ού
δέν είζεύοω, ούδέν εννοώ.

— Λοιπόν ! είπεν ή Ίουλ ιέττα  διά 
πνιγομ,ένης φωνή; καί άνυψοϋσα τά ήμι- 
καλύπτον αυτήν βαρύ ύφασμα, έννόησον 
δέν είμαι πλέον ή Ίουλιέττα ή μνηστή 
σου, ή Ίουλ ιέττα  ή βοημή, ή άοιδός τής 
Νεαπόλεως, ή παιδίσκη τών παραλίων τής 
Βενετίας καί τής πλατείας S a n - YagO" 
δέν είμαι πλέον ή άοιδό; τοϋ S a n - C a r l o  
και τή ;  F e n i c e  είμαι ή Ίουλ ιέττα  τοϋ 
Μελοδράματα;, ήτις πωλεϊ τήν τέχνην 
καί τήν καλλονήν της.

— Ίουλιέττα ! άνέκοαζεν ό Λέων.
Ά λ λ ’ εκείνη έρυθριώσα άπεμακρυνθη.
— Ή  καλλονή πληρόνεται ακριβότερα 

τής τέχνης, είπε πικρώς μειδιώσα.
Ό  Λέων ήθέλησε νά τήν άκολουθήσϊ), 

άλλ’ ή θυρα έκλείσθη. Ή  Ίουλ ιέττα  άπο- 
μακρυνθεϊσα τοϋ Λέοντος έπεσεν έπί τού 
τάπητος .Ό  Λέων ούδέν είδεν,ούδέν ήκου- 
σεν' έσταύρωσε τάς χεΐρας έπί τοϋ στή
θους ώς άνθρωπος μετανοών καί κύπτων 
τήν κεφαλήν ύπό τό καταθλϊβον αύτόν 
βάρος. Άνεμνήσθη εκείνης, ήτις τφ  συν- 
έτοιβε τήν καοδίαν, καί άπήλθε τής οι
κίας, ή ; ή πολυτέλεια έδείκνυε τό αίσχος 
εκείνης, ήν τόσφ ήγάπησεν, ύποσχόμενος 
είς έαυτόν δτι θά έχτι τά θάρρος νά μή έπ- 
ανέλθγ).

Ε'

Έ ν  έτος μετά ταύτα ή Ίουλ ιέττα  έ-



δαπάνα υπέρογκα ποσά διά τήν κατα
σκευήν νέου μεγάρου εις τήν Chaussee — 
d ’ A ntin , ίνθα κατώκησε μετά τοΰ γέρον- 
τος μελοποιοϋ, δστις, βέβαιο; περί τί, ς 
άρ*τ·5>; τη ;  θετίίς θυγατρό; του, οΰδόλω; 
ύπώπτευε την άπόκτησίν τ?,; περιου
σία; τ·/);.

Πολλά παρελθόν Ιτη· ό Salvatora έ- 
σκέπτετο σπουδαίως ν’ άναβιβάσγι έπί τ ί ;  
σκηνίς τό μελόδραμά του, V! ζωή τη ; Ί -  
ουλιέττα ; διέρρεε λαμπρά διά τόν κόσμον, 
ευτυχής διά τόν πατέρα της, θλιβερά καί 
απελπιστική δ ι ’ αυτήν. Ό  Λέων δεν έ- 
φάνη πλέον.

Ά λ λ '  ό γέρων Salvatora ήσθενησε βα- 
ρέω; καί πόίσα έλπ ί;  θεραπεία; άπώλετο.

ΤΗτο πέμπτη η ε<τη μετά μεσημβρίαν 
ώρα' ή Ίουλ ιέττα  είσίλθεν εί; τό δωμά- 
τιον τοΰ μελοποιοΰ.Ό ετοιμοθάνατο; τοΰ; 
οφθαλμού; έχων ημίκλειστου;, ήτο έξη- 
πλωμένος έπί τη ;  κλίνη; του' νοσοκόμο; 
γυνη ήγρύπνει νυχθημερόν παρ’ αΰτφ.

— Τέκνον μου, είπε βλέπων τήν Ίου- 
λιέτταν, μέ εΰοίσκει; καλλίτεοα, δέν είναι 
άληθέ; ;

— Ναί, πάτερ μου, άπήντησεν έκείνη 
Ικπληκτο; καί πλήρη; χαράς διά τήν αί- 
φνιδιως έπελθοΰσαν βελτίωσιν τ ί ;  κατα- 
στάσεως τοΰ γέροντος.

— Είμαι καλλίτερα, τέκνον μου, διότι 
ταύτην τήν στιγμήν έδοκίμασα μεγάλην 
χ αράν.

— Μεγάλην χαράν ; ήοώτησεν ή Ίου
λ ιέττα .

— Ναί, είπεν ό γέρων, άπέθνησκον ή- 
ούχως,δταν αΓφνης άντήχησεν εί; τά ώτά 
μου ουρανία άρμονία.Καί δμω;, Ίουλιέττα 
μου, ζφ ακόμη καί δέν είναι ψευδαίσθη- 
βι;, ουδέ ονειρον' ναί, ε’ι ;  τήν όδόν ήκουσα 
βιολίον.

— Βιολίον ; έπανέλαβεν ή Ίουλ ιέττα .
— Καί οΰδέν γλυκύτεοον ήκουσα ποτέ' 

ήρώτων έμαυτόν άν ή ναι δυνατόν καλλι
τέχνη; τόσψ έξοχος νά παίζν) διά τό πλή- 
θο; των όδών, τό όποιον διέρχεται χωρίς 
νά έννοή. "Οχι, ποτέ τό πλήθος τοΰτο δέν 
θά άκούσγ) τό μελόδραμά μου.Άλλά  πρόσ
εξαν, ακούεις ; άνέκοαξεν & γέρων μελο- 
•ποιός κατοοθών ν’ άνακαθήσγι έπί τ ί ς  κλ ί
νης του, δπερ ήδυνάτει πρό ολίγου νά 
πράξν), καί θεωρών τήν Ίουλιέτταν μετ’ 
άρρητου ευδαιμονίας.

— Ακούεις ; έπανέλαβε.
’ Αληθώς ήχοι βιολιού ήκούοντο. Ά -  

κουσίως της ή Ίουλ ιέττα  άνειζνήσθη τοΰ 
Λέοντος.

— *0 παίζων είναι μέγας μουσικός, 
είπεν έκείνη.

—  νΩ ! ναί, άνέκοαξεν ό έτοιμοθάνα- 
τος, πολύ μέγας, οποία ευχέρεια, όποιον 
αίσθημα! ... Ριψε του χρυσίον Ίουλιέττα.

— Ναί, είπεν έκείνη. Καί λαβοϋσα έκ 
τοϋ γραφείου χρυσό? τινα νομίσα,ατα έπλη- 
σίασεν είς τό παράθυρον.

Ά λ λ ’ ώπισθοχώρησε κάτωχρος, έντρο
μος καί άφίκε νά πέσωσι τά νομίσματα 
έκ τ ί ς  χειρός της.

— Συνεκινήθης ώς έγώ, άνέκοαξεν ό

Salvatora- είναι λαμπρόν, εξαίσιον' μή 
ρίψ'Γι; τίποτε εις τόν εςοχον αυτόν καλλ ι
τέχνην, ά ; Ιλθγι έπάνω, ά ; Ιλθνι . . .

— Πάτερ μου . . . παοετήρησεν ή Ίου
λ ιέττα  ώχροτέρα τοϋ θνήσκοντο;.

— Θέλω νά Ιλθ/), θέλω νά τόν ίδω ! 
άνέκοαξεν ό μελοποιός’ πριν άποθάνω θέ
λω νά θερμάνω τήν χεΐρα μου είς εκείνην 
ένός παραγνωριζομένου καλλιτέχνου.

Ή  θαλαμηπόλος, ίσταμένη είς τήν θύ- 
ραν, άνέμενε τάς διαταγάς τής κυοίας της

— Κάλεσέ τον, τ ί  είπεν.
"Εν λεπτόν παρήλθεν οί τελευταίοι ή 

χοι τοΰ βιολίου έδονοΰντο, οτε ήνεφχθη ή 
θόρα καί ό μουσικός είσήλθεν.

ΤΗτο νεανίας ΰ{/ηλοϋ αναστήματος μέ 
μελάνην καί μακράν κόμην,μέ υγρού; καί 
υπερήφανου; οφθαλμού; καί μέτωπον πε 
ρίφοοντι. ΤΗτο ένδεδυμένος μέ μελανόν 
παλαιόν ένδυμα. Διά τή ;  μ ια ; /ειρό; έ- 
κράτει τόν πϊλόν του, διά δέ τή ; έτέοας 
τό βιολίον του ΰπό μάλη;.

Μόλι; ίδοΰσα τοϋτον ή Ίουλ ιέττα  έ- 
κρύβη.

—  Eivat έκεϊνο;, έψιθύρισε μετ’ άπέλ- 
πιδο; τόνου αί προαισθήσει; μου δέν υ.έ 
ήπάτησαν.

Ό  νεανία; προΰχώρησε διά βραδέων 
βημάτων πρό; τήν ΰποδειχ θεΐσαν κλίνην’ 
άνήγειρε του; οφθαλμού; καί άφίκε κραυ
γήν. Ητο ό Λέων καί άνεγνώρισε τόν γ έ 
ροντα Salvatora, οστις τφ  έτεινε τήν 
χεϊρα καί έζήτει νά τόν άσπασθή.

Παρελθούση; τη ;  πρώτη; στιγμή; τ ί ;  
χαρόίς ήνοιξε τό στόμα ίνα επίπληξη τόν 
νεανίαν.

— Αχάριστε, τφ  είπεν, έγκατέλειψα; 
τόν γέροντα πατέρα σου και άπηονήθη; 
τήν μνηστήν σου' άλλ ’ ό Θεό; ήθέλησε νά 
σέ τιμωρήση καί σέ έπανευρίσκομεν έν τοι- 
αύττ) καταστάσει. Ά πατώ μα ι,  Λέων.είσαι 
πάντοτε μέγα; καλλιτέχνης, ά λλ 'όχ ι καί 
μεγάλη καρδια.

Ό μουσικό; άνήγειρε τήν κεφαλήν ώ; 
λέων δστι; σείει τήν χαίτην του πληγείς ' 
ήθελε νά όμιλίσνι,δτε είδε τήν Ίουλιέτταν 
ώχράν, έχουσαν τόν δάκτυλον έπί τών 
χ ειλέων.

Ήννόησε καί ϊκυψε τήν κεφαλήν.
— Διδάσκαλε, είπε ταπεινώ ;, έπ ιπλή- 

ξατέ με, διότι είμαι ένοχο;' ή μην φιλόδο
ξο;, ένόμισα δτι ήμην μέγα; καλλιτέχνη; 
καί έτυφλώθην, ώστε νά λησμονήσω σα;, 
άγαθέ πάτερ, καί τήν Ίουλιέτταν πρασ- 
έθηκε χαμηλή τή φωνγ*, ώσεί τό όνομά 
τη ;  τφ  έκαιε τά χείλη.

— Εί; τήν έπιθανάτιον κλίνην μου σέ 
συγχωρώ, είπεν ό θνήσκων. Ά λ λά  θά δι
ορθώσει; τό λάθο; σου, δέν έχει οΰτω, 
Λέων ; ‘Η Ίουλιέττα σέ άγαπα πάντοτε... 
πολ7*άκι; τήν εί δ ο ν κλαίουσαν διά τήν 
άχαριστίαν σου.

Ό  Λέων ήρυθρίασε
— Άκουσον, ύπέλαβεν ό γέρων, απο

θνήσκω, καί οταν σημαίνη ή ώρα αΰτη 
δέν είναι έπιτετραμμένον είς τόν άνθρωπον 
ν’ άναβάλλν) διά τήν επαύριον τάς πράξει; 
του. Θέλει; νά άποθάνω ευτυχή ;, Λέων ;

— Διδάσκαλε !

Ή  Ίουλ ιέττα  προΰχώρησε καί ένοΰσ* 
πρό αυτοΰ τάς χεΐοα; :

— Θέλεις, Λέων; τόν ήρώτησε.
Ό μουσικός οΰδέν άπήντησεν- ό δέ Sal

vatora έξηγών τήν σιωπήν του ώς συγκ*. 
τάθεσιν, τόν έσυρε πλησίον του καί λαμ. 
βάνων τήν χεΐρα του τήν Ιφερεν είς τή» 
τ ί ;  Ίουλ ιέττη ;.  Ό  Λέων ήθίλησε ν’ άν· 
τιστή, άλλ’ Ιν ικετευτικόν βλέμμα τη; 
Ίουλ ιέττη ; τόν ήμπόδισε.

Παρίλθον λεπτά τινα έν σιωπή' αΐφνη; 
τό σώαα τού θνήσκοντος συνεστάλη, τά 
μέλη του έπάγωσαν, άφίκε βαθΰν στεναγ- 
αόν, καί ή κεφαλή του εκυψεν έπί τών ώ
μων του. Ό  Λέων καί ή Ίουλ ιέττα  τόν 
παρετήρουν μετά τρόμου. Ό  Λέων ήθέ
λησε ν' άπομακρυνθή' ή Ίουλ ιέττα  τόν έ- 
κοάτησεν άπό τοϋ βραχίονος καί έγονυ- 
πέτησε.

— Χάριν, Λέων ! έψιθύρισε.
— Δέν είχε; οίκτον Sl’ έμέ, είπεν ό 

νεανία; δι’ ύποκώφου φ ω ν ί ; .
 Βλέπει; τά δάκουά μου, βλέπει; τήν

μετάνοιάν μου, άνέκραξεν ή Ί τ α λ ί ; '  ένώ· 
πιο ν τοΰ λειψάνου τοΰ θετοϋ πατρό; μας 
σοί ορκίζομαι δτι δέν ψεύδομαι.

—· Άφησέ με, είπεν ό Λέων' τό στά- 
διόν μου καί τό μέλλον μου κατεστράφη- 
σαν, άφ' ή ;  ήμέρα; είδον τά αίσχο; έπί 
τοΰ μετώπου σου" άφησέ με εί; τήν ά- 
θλιαν ζωήν μου. Παίζω τό βιολίον διά 
νά ζήσω. Ό  μνηστή ρ της Ίουλ ιέττη ; τεί
νει τήν χεϊοα ε’ι ;  τάς οδούς καί κοιμόίται 
έν ύπαίθρφ.

— Λέων, άνέκραξεν ή Ίουλ ιέττα , σέ 
άγαπώ άοκετά ώστε νά σέ ακολουθήσω 
γυμνόπους εί; τά ;  όδούς, ώ ; κατά τοΰ; 
χρόνου; της νεότητά; μα ; ' ή φωνή μου 
θά υ.ό?; βοηθήσν) νά μή άποθάνωμεν τ ϊί ;  
πείνης, αν τό βιολίον σου δέν έπαρκεΐ διά 
δύο.

— Πώ; ! είπεν ό Λέων μετά πικοοϋ 
μειδιάματα;, τήν πολυτέλειαν,ήτι; σέ πε
ριβάλλει, τήν δόξαν, ή τ ι ;  σέ μεθύσκει, θ’ 
άφήσγι; πάντα ταϋτα διά νά συνδέσγις τήν 
ΰπαρξίν σου πρός τήν υπαρξιν άτυχοΰς 
πλάνητος, τόν όποιον ό κόσμος άπωθεΐ 
καί μισεί ;

— Λέων, άπήντησεν ή Ίουλ ιέττα , αΰ- 
otov, άν θέλης, ό πλοΰτο; οΰτος έσεται 
πλοϋτος τοϋ πτωχού. Εΐμεθα άκόμη νέοι, 
Λέων, καί ειυ.εθα καί οί δύο καλλιτέχναι.

Μετά τινας ημέρας περί οΰδενός άλλου 
έγίγνετο λόγος ε’.μή περί της άποδράσεως 
τί,ς διασήμου άοιδού Ίουλιέττης μετά 
τίνος πτωνοϋ βιολιστοΰ τών οδών, τοΰ 
όποίου τόσω έμμανώς ήοάσθη,ώϊτε νά έγ- 
κατελείψγι τά ;  υποχρεώσεις τη ;  εί; τό θέ- 
ατρον τοϋ Μελοδράματα;,πληρώσασα ύπέρ- 
ογκον ποσόν. Ώ ;  δέ έλεγον, διέταξε νά 
πωλήσωσι τό μέγαρον, τοΰ; ίππου;, τάς 
άμάξας καί πάντα αΰτης τά υπάρχοντα 
υπέρ τών φιλανθρωπικών καταστημάτων. 
Προσέθετον μάλιστα δτι ώρκίσθη νά μή 
έπανέλθ/) ποτέ είς Παοισίοις, καί δτι ήδη 
έταξείδευεν είς Ι τα λ ία ν  αδουσα είς τά 
καφε εΐα, τά έστιατήοια καί τάς δημο
σίας πλατείας.



Ό Θεό; έπέτρεψε την μεταμέλειαν έπί 
τ ί ί  γή<’ ούτω σώζονται αί άπωλωλυϊαι 
ψυχα'ι έν τφ  κόσμφ, αίτινες, αυζηθεϊσαι 
Si* τοϋ ελέους, μεγαλύνονται διά τοϋ ϊ-  
ρωτος.

Κ.
X Ξ Λ . Ο Σ

P I E R R E  V A L D A G N E

0 ΜΟΝΟΣ Τ Ο Υ  Φ ΙΔ Ο Σ
Έ πιπ τ ε  ραγδαία βροχή, ένφ ό Πέτρο; 

Νερούλη; άνήρχετο την όδόν Σταδ ίου .  Έ- 
τουοτούοιζε' τό λινόν καί λεπτόν πα ντα 
λόνι του ήν ακατάλληλον "να προφυλάξη, 
τά; Ισχνά; κνήμας του άπό τοσούτου ψύ
χους τά ;  χεΐρά; του μελανά; και πα γω 
μένα; πλέον έσφιγγεν εί; τό στήθό; του 
περιτυλίσσων αυτά; διά τών άκρων τοϋ 
έπενδύτου του, ρυπαρού καί διατρήτου. 
Την κεφαλήν του έκάλυπτε πίλο; μή δια- 
τηρών σημεία τοϋ πρώτου σχήματο; ή 
χρώματά; του Έσυρε βραδέω; του; πό- 
δα; περιβεβλημένου; υποδήματα λίαν κοα- 
ψά, περισυναγαγών αυτά έν τή όδφ, τά 
όποϊα άλλοτε θά έπεδείκνυεν έν αύταρε- 
σκεί Ε̂ ό πρώτο; κάτοχό; των έν περιλαμπή 
αίθούοΥ) χοροϋ.

Ό  Πέτρο; Νερούλη; έπλανΛτο εδώ κ’ έ- 
κεϊ τυχα ίω ; .  Ή  νύξ είχεν επέλθει, διότι 
ην ήδη ή έκτη ώρα τοϋ Δεκεμβρίου μη
νά;. Ά πά  πρωία;, ώ; έκαμε καί τήν προ
τεραίαν καί τήν πρό ταύτη ; ,  ετρεςε δε
ξιοί, άοιστερίχΕ, άναζητών εργασίαν άλλά 
δέν εύρεν.Αύτήν δμω; τήν φοράν εί/ε τρία 
μόνον πεντάλεπτα εί; τά θυλάκιόν του, 
καί τήν αυριον θά έμενε χωρίς κατοικίαν, 
διότι ό οικοδεσπότη; τής τρύπας  του, ε
πειδή δέν έπληρώνετο, ήθελε τόν απο
βάλλει.

Ό  Πέτρο; Νερούλη; δέν είχε φίλους· 
ήτο σκαιό;- έφαίνετο υπερήφανο; καί δέν 
έπινε, διότι πράγματι ό οίνο; τόν έβλα- 
πτεν. Ή το  αναιμικό;, καταβεβλημένο; 
ήδη, μόλι; είκοσιτριετή;, έκ τών πολλών 
στερήσεων καί τή ;  κοπιώδου; έργασία;.

Ιίαιδίον έκθετον, οΰδεμίαν ετήρησεν ά- 
νάμνησιν τή ;  νεότητάς του Τοϋτο μόνον 
ενθυμείτο δτι, οκταετή; τήν ηλικίαν, ύπό 
τή ;  πείνη; βιαζόμενο; έζετέλει τό έργον 
μικροϋ αχθοφόρου εί; τήν αγοράν. Εί; κα- 
νέν έργαστήοιον ποτέ δέν υπήρξε μαθη- 
τευόμενο; καί διά τοϋτο ούδέν έργον έγνώ- 
ριζε. Τόν μετεχειριζοντο διά τά ; βαναυσο- 
τέρα; εργασία;,δταν έτύγχανε νά τόν μετα- 
/ειαισθώσι. Τά κόκκαλά του έτριζον έκ 
τού βάρου; τών φορτίων, δ:ε δ’ έπέστρε- 
φεν εί; τήν καλύβην του έπιπτε κατάκο
πο; καί βή/ων έπί τοϋ στρώματά; του 
χωρ'ι; νά κάμη τίποτε.

“Ηδη δέ, καί ή ευτελής αυτη έργασία 
ή οποία τού κατέστρεφε τήν υγείαν, δέν 
ύπήρχε. Στους  r c i r i t  δρόμους χα ί  με  τρεις 
π ε π ά ρ α ι ς  ! Καί δμω; ήτο τίμιος καί ή- 
γάπα τήν εργασίαν άλλ ’ άτυχώς δέν είχε 
τακτικήν καμμίαν. Μ' δλα δέ ταύτα τά 
πρόσωπόν του ούδέν παράπονον έξέφραζεν^

άπ ’ έναντία; έφαίνετο ήρεμον καί γλυκύ' 
γεννηθώ νά ΰποφέρνι άγογγύστω;.

Ό  Πέτρο;, άλλώ ; τε, ήτο δειλά; καί 
έκ πρώτη; όψεω; δέν ένέπνεεν εμπιστοσύ
νην- έλάλει σιγά, ήτο υπερήφανο; καί δέν 
έπροκάλει τήν συμπάθειαν. Είς τήν πρώ- 
την γενομένην αύτφ άρνησιν άπεμακρύνετο 
έπί πλέον άπελπιζόμενο;. Ή το  φιλάσθε
νος, κα^εκτικάς καί άσχημος, πολυ άσχη
μο;' Τό ωχρόν καί οστεώδε; πρόσωπόν 
του έφερεν fyνη χοιράδων καί ολίγα; τρί
χας εδώ κ’ έκεϊ έσπαρμένα;. Έκρύπτετο 
πάντοτε ώσάν εί έγνώριζε τήν άσχημίαν 
του. Τά δμματά του δμω; άντανέκλων 
καλοκαγαθίαν μεγάλην- ούδένα ποτέ έμί- 
σησεν ή έφθόνησε.

Κάποτε δμω;, δταν έβλεπε νά διέρχη- 
ται πρό αυτού ^αριτωμένον ζεύγο;, 
λυπεΐτο, διότι αυτόν μέχρι τοϋδε δέν τόν 
ήγάπησαν. Καί βέβαια ποιο; ήθελε τόν ά- 
γαπήσει ; ποιο; ήθελε νά βλέπ·/) τόσφ 
χλωμήν μορφήν καί ν’ άκούγι πάν.τοτε ε 
κείνον τόν αιώνιον βήχά του ; Αυτά; βέ
βαια θά ήτο τρυφερό;, άφωσιωμένο;, κα
λό;, πολύ καλό;, άλλά ή γυναίκες δέν θέ
λουν τέτοιου; άνδρα;.

Καί έβάδιζε κατάμονο; διά τών ερή
μων οδών, ψυχόμενο; ύπό τοϋ κρύου; καί 
βλέπων τήν σκιάν του σχηματιζομένην ύπό 
τοϋ άεριόφωτο; ότέ μέν έπί τών τείχων 
ότέ δέ κατά γή ; ,  καί πάντοτε ακολου
θούσαν αυτόν.

— Μπ5 ! έλεγε μεγαλοφώνω;, τ ί κου
τός πού είμαι. Έπρεπε νά μεθύσω, του
λάχιστον θά ξεχνούσα τ·/); λύπαις μου.

Είτα έσκέφθη τά τρία πεντάλεπτά του 
καί μειδίαμα θλιβερόν άνήλθεν έπί τά 
χείλη του. Έ στη . Πού ήτο ; Εύρίσκετο 
έπί τής ό6ού Φι.Ιε.Ι.Ιήνων,Έάν έστρεφε δε- 
ξι:ά θά·έβάδιζε πρός τήν /7.&ίχα>,δπου ήν 
ή τρώγλη του- θά έκοιμάτο ακόμη άπόψε. 
Αυριον δμως ; Αυριον πάλιν ήθελεν έπα- 
ναρχίσει τάς άναζητήσεις του, θά έφύλατ- 
τε τής τοεϊς πεντάρες του" άλλως τε δέν 
έπείνα έκείνην τήν εσπέραν.

— "Αν δμως έχ^όνιζε, εσκέφθη, θά μ’ 
επερναν νά καθαρίσω τούς δρόμους.

Καί έπανέλαβε τόν δρόμον του, άλλά 
παρετήρησεν δτι κάτι τι ήτο πλησίον του 
καί τόν έπερίμενε. Διέκρινεν έν τφ  σκότει 
καί είδεν δτι ήτο κύων.Τότε ένθυμήθη δτι 
πρό πολλοϋ ό κύων ούτος τόν ήκολούθει. 
Κατ’άρχάς δέν τόν έπρόσεξε, συντετριμ
μένος, ώς ήτο, ΰπο τά βάρος τής δυστυ
χίας του.

Τόρα, έολεπεν ένα ζώον κάθυγρον, μέ 
τά μακρά ξανθά μαλλιά του κολλημένα έπί 
τού σώματος, τά ώτα κάτω, καί μέ ΰφος 
κλαυθμηράν καί άξιοθρήνητον.

Ή ν  μικρού αναστήματος καί έσπευδεν 
ακολουθών τά βήματά του' Εστάμενος δτ' 
εκείνος ϊστατο καί έπαναρχίζων τόν δρό
μον του δτε καί αυτός.

Ό  κύων, τήν ούοάν έ/ων κάτωθι τών 
σκελών, ήγειρε τά παραπονετικά δμματά 
του καί τόν παρετήρει πλήρης θλίψεως.

— Κακόμοιορ ! τ ί άνόητο πού είσαι 
γ$ά ν’ άκολουθτί; έναν άνθρωπο σάν εμέ ! 
Καί’γώ, καί σύ, είμαστε στην (δια κατη

γορία, βλέπεις. Έ λ α  πήγαινε, πήγαινε 
γ ΐατ ί μέ κάνει; καί λυπούμαι . . .

Καί τόν απώθησε διά τή ;  χειρό;. Ό  
κύων έστάθη, πάντοτε πρό; αυτόν άσκαρ- 
δαμυκτεί βλέπων.Τό βλέμμα του έξέφραζέ 
τι έπιπληκτικόν καί παραπονετικόν.Μετά 
τινα βήματα ό Πέτρο; έστοάφη νά ?δη, 
καί ό κύων έδραμε πρό; αυτόν.

—  Ά ;  ’δούμε, ε ίπε,τ ί ζητάει τούτο τά 
σκυλάκι άπά μένα. Πρέπει νά μάθη;, καϋ- 
μένο μου, πώ ; εγώ νά φάω ψωμί δέν έχω 
καί πώ ; αΰοιο θά κοιμηθώ στού; δοόαους. 
Τά σκυλιά δέν έγίνηκαν γ|ά τούς φτω 
χούς καί τούς δυστυχείς, τά ξέρεις ; Λο ι
πόν πήγαινε,φεύγα γ ιατ ί ,άν  κάθημαι έτσι 
καί σέ κυτάζω,δέν θά μού βαστάξϊ) ή καο- 
διά καί θά σέ πάρω.

Είς τήν λάμψιν δμως τοϋ άεριόφωτος,δ 
Πέ τρος διέκρινε κάτι τι λάμπον εί; τόν 
τράχηλον τού ζώου, ύπό τάς καθύγρους 
τρίχας του. Τφ έπήλθεν ή ιδέα δτι έπί 
τοϋ περιδεραίου τού κυνός θά υπήρχε 
γραμμένη ή διεύθυνσις τού κυρίου του.Θά 
τά έπήγαινε καί πιθανόν νά τού έδιδαν 
κάτι τ ι  γ$ά τόν κόπον του.

’Ίσως tO καί 20 μάλιστα δραχμάς.Θά 
ύπήρχε βέβαια καμμία είδοποίησις είς τάς 
εφημερίδας.

Τότε ό Πέτρος τό έφώναξε. Δειλόν, φο · 
βούμενον έτι, τά ζώον έπλησίασε- έκίνει 
σιγαλά τήν ουράν του μή γνωρίζον αν ό 
άνθοωπος αυτός ήτο καλός καί δέν θά τό 
έκτύπα. Ό  Πέτρος τό έπήρεν είς τάς /εΐ- 
ράς του καί έζήτει ν’ άναγνώσν) έπί τού 
περιδεραίου του.

Ή το  πολύ κομψό; ό λαιμοδέτη; αύτός- 
βελούδον κόκκινον μέ τρία άργυρα μικρά 
κωδώνια. Εί; τό μέσον εύρίσκετο προσηρ- 
τημένη μικρά, αργυρά έπίση;,* πλάξ φέ- 
ρουσα χαραγμένον είς κομψά γράμματα 
τόνομα τού κυνός. «Ξανθούλα».

— 7Α είσαι σκυλίτσα, είπεν δ Πέτρος, 
καί ήθέλησε νά τά άποθέσ·») πάλιν κατά 
γής, δτε νισθάνθη δτι τά ζώον ηύχαρι- 
στεϊτο έκ τής σχετικής θερμότητας τής 
άναπτυ^θείσης εκ τ·7ί; προστριβής του πρός 
τό σώαά του. Τό βλέμμα τής κυνός συν- 
ήντησε καί πάλιν τά τοϋ Πέτρου οί δύο

I δυστυχεί; φαίνεται ήννοήθησαν καί άν- 
τήλ.λαξαν αγνοώ τινά ύπόσχεσιν άγάπη ;,  
βοήθειας,καί ύποστηριξεως διά τήν τόσφ 
πικράν ζωήν.Ό  Πέτρος τήν έκράτησεν είς 
τάς άγκάλας του καί ταχύ ; ήδη έσπευδεν 
εί; τά κατάλυμά του δπω; θερμάνγι καί 
θρέψγ) τήν ριγούσαν φίλην του.

"Ετρεχε καί σιγαλά, σιγαλά, ώμίλει.
— Καί στά κάτω τή ; γραφή; ! γ ιατ ί  

όχι ; Θά μού κάμγι; συντροφιά. Δέν είσαι 
πολύ μεγάλη καί δέν θά τρώ; πολύ, δέν 
είν’ έτσι ; Καί έπειτα εσύ θά μ’ άγαπή- 
ση; . . . δέν θά βλέπιρς άν τά ροϋχά μου 
είναι φτωχικά'δ σκύλος πάντα τόν άφέντη 
του άγαπά, δέν θά σοϋ φαίνωμαι άσχη
μος. Τί καλά, τ ί καλά, θά έχω κάποιον 
πού θά τοϋ μιλώ' δέν θά ήμαι μόνος, κα
τάμονος μέ τήν δυστυχία μου. Νόστιμο 
κι’ αύτό, μού φαίνεται πού μού δίνει θάρ
ρος . . . .  Ξανθούλα !

Ή  κύων ήγειρε τήν κεφαλήν καί έκί-



νησε τήν ουράν της. Προστατευομένη ήδη 
έφαίνετο ευτυχής. Το ένστικτον τήν ώδή- 
γησε νά έννοήση δτι ό άνθρωπος αυτός 
ήτο καλός.

— Καμμ^ά ’μέρα, σκυλίτσα μου, θά 
μοϋ γεννήσιρς καί μικρά, 2, δέν είν’ έτσι ; 
θ ά  τά'χω σαν οίκογένειά μου, γ4*τί δέν 
έαπορώ ν’ αποκτήσω άλλην.

Έγέλα ήδη καί ήστειεύετο μέ τήν σκυ
λίτσα του,διότι τό είχεν αποφασίσει πλέον. 
Τήν έπηρε, άφού οί κύριοί της, οί όποιοι 
κατά τά φαινόμενα ήσαν πλούσιοι, τήν ει- 
χον έγκαταλείψει.

Μέ τά τρία πεντάλεπτά του ήγόρασε 
ψωμί' Ιφαγεν ολίγον αυτός, εδωκε καί της 
Ξανθούλας ή οποία άπεκοιμήθη κατάκο
πο; πλέον έπί της κλίνης του.

’Από τούδε ή ζωή τοϋ Πέτρου ήρχιζε 
νά ' ifft ενδιαφέρον τι. Τήν επαύριον έγερ- 
θείς τ·7ί; κλίνης ειδε τήν Ξανθούλαν σκιρ- 
τώσαν έκ χαράς, τρέχουσαν άνω καί κάτω, 
έρευνώσαν εις πάσαν γωνίαν ϊνα λάβγι γνω
ριμίαν της νέας κατοικίας της. Τήν έκά- 
λεσε' δι’ ενός πηδήματος αυτή Ισπευσε, 
έκάθισε παρ’ αΰτφ καί τφ  Ιλειχε τό πρόσ- 
ωπον. Τήν αυτήν ημέραν ό Πέτρος εΰρεν 
εργασίαν. Κατ’ άρχά; τόν άπεδίωξαν καί 
έκεϊθεν, άλλ’ αΰτός είχε πλέον θάρρος καί 
έπέαεινε, Ιως οΰ τέλος τόν έδέχθησαν. 
Έσκέπτετο ήδη δτι δέν ήτο μόνος καί έ- 
φρόντιζε καλλίτερον. Είχεν οικογένειαν.Ό 
Πέτρος ήν ευτυχής. Σχολάζων τήν εκ,την 
άπό τήν εργασίαν του, Ιτρεχεν εις τό δω- 
μάτιόν του αμέσως, διότι έγίνωσκεν οτι ή 
σκυλίτσα του τόν έπερίμενεν, ανυπόμονος 
νά έξέλθγ), τρελλή διά νά τόν ίδτ), πη- 
δώσα πεοί αυτόν καί έκδηλούσα τά φιλικά 
της αισθήματα. Τόσω καλός ήτο πρός αυ
τήν, τόσιρ γλυκύς, ώστε έπί ώρας ολοκλή
ρους τήν έκράτει είς τά γόνατά του καί 
της ώμίλει ό δυστυχής Πέτρος ό όποιος 
δέν είχε φίλους. Έφθανον αί πρώται ήμέ- 
ραι τοϋ Ιαρος καί ό Πέτρος ήθέλησε νά έκ- 
τελέσγ) ύπόσχεσιν δοθεϊσαν πρό πολλοϋ εις 
τήν φίλην του.

ΈσκέφΟη νά τήν όοηγήστ) ε ί; τόν κοι
νόν περίπατον, έξω εί; τοΰ; Σ·. ύλους.

— ’Ξεύρεις, Ξανθούλα μου, τ·?ίς Κλεγε, 
σήμερα θά πάμε περίπατο μαζΰ μέ τόν 
καλό κόσμο' θά ’δούμε ώραϊα φορέματα, 
ώραίας κυρίας, άμάξας καί τόσα άλλα 
πράγματα. ’Εάν θά τρέχγις έμπροστά μαζΰ 
μέ τά άλλα τά στολισμένα σκυλάκια, 
στοιχηματίζω πώ ; δέν θά ήσαι ή πειό ά 
σχημη Έκεϊ θά λάμπης δχι δπω; στήν 
γειτονιά μα; ποϋ δλοι οί σκϋλοι είνε λε
ρωμένοι. Καί ’γώ θά ήμαι ευχαριστημένο;, 
θ ά  σού εΰοω καί Ινα σύ,υγον. ”E J Τί

λέί ’ .Καί ή Ξανθούλα αίσθανθεϊσα έαυτήν 
είς μέρη άπό πολΛού γνωστά της, ήρξατο 
έκδηλούσα τήν χαράν της διά σκιρτωμά- 
των καί υλακών.

Έφαίνετο ώς αριστοκρατική κυρία είς 
τόν κύκλον της.

Ό λο ι τήν βθαύμαζαν. Ό  δέ Πέτρος 
Νερούλης μέ τά έορτάσιμα ενδύματα του 
έτάχυνε τό β ίμα , δπως πάντοτε είνε είς 
κατάλληλον άπόστασιν.

—  ”Ω, τ ί κομψόν σκυλάκι ! επανελάμ- 
βανον πάντες.

Πόσον ηΰχαριστεϊτο ό Πέτρος ! Γέρων 
τις κύριος, σοβαρός τήν δψιν καί τήν εν
δυμασίαν, πλούσιος ώς έφαίνετο, κρατών 
άπό κομψές άλύσσεω; δεδεμένον μέλαν 
κυνάριον, τ φ  άπέτεινε μάλιστα καί τόν 
λόγον.

Ά λ λ ’ αίφνη; άποτόμως γραΐά τ ι ;  κυρία 
καί καλοενδεδυμένη έγερθεϊσα άπό τοϋ 
καθίσματος της έπλησίασε την Ξανθούλαν. 
Εκλινε προς αυτήν ολίγον, τήν έξήτασε 

καί ε ίτα  τήν έκάλεσε διά τοϋ ονόματος 
της, Τό κυνάριον ήγειρε τοΰς οφθαλμούς, 
έφάνη πρός στιγμήν διστάζον, είτα μετά 
μεγάλης πράγματι χαράς εσπευοε ποός 
τήν γραίαν κυρίαν, έκδηλοϋν διά μυοίων 
σημείων τήν εΰχαρίστησίν του.

— Μπά ! είνε ή σκυλίτσα μου, είνε ή 
Ξανθούλα μου.

Ό  Πέτρος κάτωχρος έπλησίασε.
—  Αυτή ή σκυλίτσα, ήρώτησεν ή κυ

ρία, είνε μαζύ σας ;
Ώμίλει μέ τρόπον ύπερήφανον καί πε

ριφρονητικόν. Τά δμματα της, χρώματος 
μολύβδου νεωστί ξεσθέντος, ελαμπον είς 
τήν κάτισχνον καί κιτρίνην οψιν της.

Ο Πέτρος ήννόησεν δτι θά τοϋ Ιπεοναν 
τήν Ξανθούλα του.

— Αυτό τό σκυλί,κυρία,εινε ’δικό μου, 
είπε, τώρα θά τό 'δητε.

Τήν έφώναξε. Αΰτη δ' s-τρεξε σειούσα 
την ουράν της.

— Αυτή ή σκύλα είνε ’δική μου,κύριε. 
Είδε; πώ ; άμα τήν έφώναξα εύθΰ; Ιτρεξ’ 
επάνω μου; Τήν εχω χάσει άπό τόν χει
μώνα, τόν Δεκέμβριον μη να. Μοϋ τήν έ
χει; κλέψει, δέν μέ μέλει ! Τήν εύρηκα θά 
τήν κρατήσω.

—  Τήν |χω κλέψει!! έψιθύρισε καί πα- 
ρετήρει βλοσυρό; τό ταλαίπωρον ζώον, τό 
όποιον ισω; ύπέθετεν, δτι ή πλουσία κυρία 
καί ό πάμπτωχας εργάτης, ήθελον εί; τά 
έξης, συνενούμενοι, φροντίζουν περί αΰτοϋ 
άμφότεροι.

— Κλεμμένη ! έπανέλαβεν ό Πέτρος...
Περιξ αυτών έσχηματίσθη κύκλος περι

έργων,
Ό  Πέτρος ένόησεν δτι δλοι οί έκεϊ 

συνηγμένοι ήσθάνοντο ποιάν τινα εχθρό
τητα  κατ ’ αΰτοϋ. Καί οί καλοενδυμένοι 
αΰτοί κύριοι καί αί κομψαί κυρίαι θά I- 
λεγον δτι άδύνατον νά ίχνι δίκαιον έκεΐ- 
νο; ό ζήτουλας. Καί έπί τέλους ήν άλη- 
θές ! Ή  Ξανθούλα δέν ήτο ίδική του . . . 
Νά τήν πάρϊ) διά τ ϋ ;  βίας ; Αδύνατον' 
θά τόν συνελάμβανον. Νά τήν άφήσγ) έκεϊ; 
Ιτι πλέον άδύνατον .. . Ό χ ι  ! δχι ! πώς 
νά ζήσν) κατάμονος άνευ τή ;  έλαχιστης 
του παρηγορίας.

Καί έπειδή ήν αΰτός αγαθός, ύπέθετεν 
δτι καί ή γραία έκείνη κυρία θά ήν όμοια 
του, καί τήν παρεκάλεσε θερμώ; μέ δα
κρυβρέκτου; οφθαλμούς :

—  Κυρία, σάς παρακαλώ, Ιλεγε, άφή- 
σετέ την είς έμέ. Θά τήν κάμω εΰτυχϋ, 
θά τήν περιποιούμαι. Αυτή είνε ή ζωή 
γ ια  μέ. Είνε σάν παιδί μου.Εινε φίλος μου,
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ό μόνος μου φίλος.· Άφήσετέ την είς εμέ, 
σάς παρακαλώ.

Ή γραΐα κυρία ήρχισε νά γελά. Ό  Πέ· 
τρο; έπανέλαβε μετά φωνη; θεραοτέρα;;

— Κυρία, σεΐ; τήν είχατε χαμένη καί 
δέν έπεθάνατε, εγώ, άν μοϋ τήν πάρετε, 
θά πεθάνω.

— Ακούσατε, κύριε, δέν άγαπώ τ* 
σκάνδαλα. Μέ ττκ φωναΐ; σα; ήλθε τόσος 
κόσμο; δίπλα μ ζ ; ,  καί μέ δέν μ' αρέσει. 
Ά ν  δέν μ’ άφήσνις ήσυχη, θά σέ οδηγήσω 
εί; τήν άστυνομία, καί έκεϊ θά μά; ξεδια
λύνουν τήν ύπόθεσι. ’Ξεύρουν πο^α είμαι 
καί άν συνειθίζω νά κλέβω τά σκυλιά.

Χωρί; νά στρέψϊ) κάν τήν κεφαλήν, ό 
Πέτρο; ρήξας κραυγήν εφυγε.

Έπλανήθη έπί ολοκλήρου; ώρα;, όμι- 
λών μεγαλοφώνω;, καί κλαίων. Ά μ α  έπ- 
ηλθεν ή νύξ, έπέστρεψεν είς τό δωμάτιον 
του. Τά πάντα τφ  έφαίνοντο άψυχα. Ή  
χαρά του, ή μόνη του έπί γης χαρά, άπ- 
ηλθεν.

Καί ήτο τόσφ ζωηρά, τόσω ζωηρά ή 
σκυλίτσα του, ή Ξανθούλα του τόσω καλά 
επαιζε καί έγαύγιζε, ώστε ή πτωχή του 
κατοικία έφαίνετο πλήρης χαράς. Καί 
τώρα τίποτε, τίποτε, τίποτε. fH σιωπή, 
τά κενόν. Άγριος ό Πέτρος ελαβεν 8ν χα- 
λύβδινον τρύπανον.

Χωρίς τό έλάχιστον νά διστάσϊΐ, μετά 
βία; τά ένέπηξεν εί; τό στήθό; του.

Έορηξε κραυγήν καί Ιπεσε νεκρός.
Δύο ημέρας έπειτα, δυσάρεστο; όσαή 

εΐλκυσε τήν προσοχήν τών γειτόνων. Ά νε-  
μνήσθησαν δτι άπό δύω ημερών δέν είδον 
τόν Πέτρον, καί έξεπλάγησαν διά τούτο, 
διότι τόν έγνώριζον πάντοτε ακριβή είς 
τά ;  εξει; του. Οΰδ’ δ κύων του αΰτό; έ- 
γαύγιζε πλέον. Έζήτησαν πληροφορία; 
άπό τού μάστορή του άλλ’ οΰδ' εκείνος 
έγνώριζέ τι.

Άπεφάσισαν νά είδοποιήσωσι τόν αστυ
νόμον.

Ό τ ε  οΰτος είσήρχετο εί; τόν οίκον τόν 
ήκολούθει καί είς κύων. Πάντες άνεγνώ- 
οισαν τήν Ξανθούλαν. Έφαίνετο άσθμαί- 
νουσα καί μετά μακράν δρόμον.

Εΰθύς,άμα ήνοίχθη ή θύρα, έρρίφθη έπί 
τού αψύχου σώματος τού Πέτρου, άλλ’ α 
μέσως άπεσύρθη όπίσω υλακτούσα πλήρης 
θλίψεως.

Διέφυγε τ ί ς  κυρίας της τήν φοράν 
ταύτην έκουσίως, ΐνα έπιστρέψϊ) είς τόν 
άνθρωπον τού οποίου ήσθάνετο οτι ήτο ή 
μόνη χαρά.

Ά μ α  ώς ήδυνήθη έγκατέλειψε καί τά 
σακχαρωτά καί τά γλυκίσματα μέ τά ό
ποια τήν Ιτρεφεν ή παλαιά κυρία της,καί 
τόσον υπερήφανος, προτιμήσασα τόν ά- 
πλούν άρτον καί τά τρυφερά παιγνίδ ια 
τού άγαθοϋ καί πτωχού φίλου της.

Έπέστρεψε πολΰ άργά. Ό  Πέτρος δ- 
μως άπέθανε πολΰ όγρήγοοα. Τήν επαύ
ριον ήκολούθησε τό φέρετρον καί ήναγκά- 
σθησαν νά τήν άφήσωσιν υλακτούσαν λ υ 
πηρότατα άνωθεν τού νεοσκαφούς τάφου, 
δπου ό Πέτρος άνεπαύετο.

Κατά το Γαλλικόν.
Α ις ω π ο ς


