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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΣΖ 

ΚΖΝΖ Α'. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ, — Ο ΜΑΘΖΣΖ ΣΟΤ, — Ο 

ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ (ζηνλ καζεηήλ ηνπ). 

   Δηέιεησζε; 

Ο ΜΑΘΖΣΖ 

   Μάιηζηα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Γηα λα ην 'δψ… Α! πνιχ θαιφ. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Δίλαη θαλέλα θαηλνχξγην θνκκάηη; 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ναη· είλε κηα ζεξελάηα, πνπ ηνλ έβαια εδψ λα ηε ζπλζέζε σο πνπ 

   λαξζή ν θαιφο καο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Μπνξψ λα ηελ αθνχζσ; 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Θα ηελ αθνχζεο κε ην δηάινγν καδί φηαλ ζαξζή. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ζ αιήζεηα είλε πσο βξήθακε αξθεηή δνπιεηά θαη ζπ θ' εγψ ηψξα — 

   ηψξα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Καη βέβαηα· βξήθακε δειαδή ηνλ άλζξσπφ καο. Μαο έξρεηαη θάκπνζν 

   εηζφδεκα απ' απηφλ ηνλ θχξην Ενπξληαίλ κε ηελ επγελνκαλία πνπ ηνπ 

   θφιιεζε. Καη ζα ήηαλ επρήο έξγνλ θαη γηα ην ρνξφ ζνπ θαη γηα ηε 

   κνπζηθή κνπ αλ ηνχκνηαδε φινο ν θφζκνο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   ρη ζε φια. Θα επηζπκνχζα λα ηα θαηαιάβαηλε θάπσο θαιχηεξα απηά πνπ 

   ηνπ καζαίλνκε. 
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Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ζ αιήζεηα είλε πσο ιίγν ηα θαηαιαβαίλεη, κα πνιχ ηα πιεξψλεη· θαη 

   απηφ αθξηβψο έρνπλ αλάγθε νη ηέρλεο καο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Δγψ — η' νκνινγψ — κε ηθαλνπνηεί πεξηζζφηεξν ε δφμα. Οη έπαηλνη κε 

   ζπγθηλνχλ θαη θξνλψ φηη γηα φινπο ηνπο θαιιηηέρλαο είλε θνβεξφ 

   βαζαληζηήξην λα έρνπλ λα θάλνπλ κε βιάθεο. Γελ κπνξείηε λα κνπ 

   αξλεζήηε φηη είλε κεγάιε απφιαπζηο λα εξγάδεηαη θαλείο γηα θείλνπο 

   πνπ είλαη ηθαλνί λα λνηψζνπλ θάζε ιεπηφηεηα ηεο ηέρλεο, πνπ μαίξνπλ 

   λα εγθνιπσζνχλ ηηο σκνξθηέο ελφο θαιιηηερληθνχ έξγνπ θαη λ' 

   αληακείςνπλ ηελ εξγαζία κε γαξγαιηζηηθνχο επαίλνπο. Ναη, ε 

   κεγαιπηέξα ακνηβή πνπ πεξηκέλεη θαλείο απφ ηα έξγα ηνπ είλε λα ηα 

   βιέπε λα δηαδίδσληαη θαη λα ρεηξνθξνηνχληαη. Σίπνηε, θαηά ηε γλψκε 

   κνπ δελ ακνίβεη θαιχηεξα ηνπο θφπνπο καο. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Δίκαη ζχκθσλνο καδί ζαο. Πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζπγθηλεί πεξηζζφηεξν 

   ηελ ςπρή ηνπ θαιιηηέρλνπ απφ ηνπο επαίλνπο πνπ ιέηε. Μα απηά ηα 

   ιηβαλίζκαηα δελ αξθνχλ γηα λα δήζε θαλείο· ρξεηάδεηαη θαη ιίγν 

   ρξήκα. Οη θαιχηεξνη έπαηλνη είλ' εθείλνη πνπ γίλνληαη κε ην ρέξη. 

   Ο άλζξσπφο καο, πνπ ιέηε, δελ θαηαιαβαίλεη ζρεδφλ ηίπνηα θαη έρεη 

   ηε καλία λα κηιή γηα φια θαη λα ρεηξνθξνηή ρσξίο λα μαίξε ηη ηνπ 

   γίλεηαη· ην ρξήκα ηνπ φκσο αλαπιεξψλεη ηελ ακάζεηα ηνπ· ην πνπγγί 

   ηνπ αλνίγεη εχθνια θαη πιεξψλεη ηνπο επαίλνπο ηνπ· θαη ν ακφξθσηνο 

   απηφο ρσξηάηεο καο είλε πνιχ ρξεζηκφηεξνο θαζψο βιέπεηε, απφ ην 

   κνξθσκέλνλ άξρνληα πνπ καο εζχζηεζε εδψ. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Δίλε κηα θάπνηα αιήζεηα ζ' απηά πνπ κνπ ιέηε· κα βξίζθσ πσο δίλεηε 

   πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζην ρξήκα. Έλαο ηίκηνο άλζξσπνο δελ πξέπεη 

   λ' αθνζηψλεηαη ζην ζπκθέξνλ. Δίλε ηαπεηλφ πξάγκα ην ζπκθέξνλ. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Απηφ δελ ζαο εκπνδίδεη λα ηα παίξλεηε κε κεγάιε επραξίζηεζη ηα 

   ρξήκαηα πνπ ζαο δίλεη ν άλζξσπφο καο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Βεβαηφηαηα· κα δελ ην ζεσξψ θαη κεγάιε κνπ ηηκή. Θα ήζεια λα 

   θαηαιάβαηλε ηέινο πάλησλ θ' εθείλνο θάηη ηη. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Κ' εγψ ζα ην ήζεια· θαη γη' απηφ αθξηβψο εξγαδφκαζηε θ' εκείο φζν 

   κπνξνχκε. Δλ πάζε φκσο πεξηπηψζεη καο παξέρεη ηα κέζα λα γηλψκαζηε 
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   γλσζηνί ζηνλ θφζκν θαη ζα πιεξψλε γηα ηνπο άιινπο εθείλν πνπ νη 

   άιινη επαηλνχλ γη' απηφλ. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ Νά ηνλ· έξρεηαη. 

ΚΖΝΖ Β'. 

(Οη αλσηέξσ. ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ en robe de chambre θαη κε λπθηηθφλ ζθνχθνλ). 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Λνηπφλ, θχξηνη, πψο ηα πάηε; ζα κνπ δείμεηε θαη κέλα ηελ αγγάξεηα 

   ζαο; 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Πψο! πνηα αγγάξεηα καο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! πψο ην ιέηε απηφ… ηνλ πξφινγν… ην δηάινγν μαίξσ θ' εγψ; 

   απηφ κε ηα ηξαγνχδηα θαη κε ην ρνξφ. 

Ο ΦΟΡΟΔΙΔΑΚΑΛΟ Α!… 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Δίκαζηε έηνηκνη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   αο έθαλα λα πεξηκέλεηε ιίγν, κα έπξεπε, μαίξεηε, λα ληπζψ φπσο 

   ληχλνληαη νη άλζξσπνη ηεο αλσηέξαο ηάμεσο· έπεηηα, ν ξάθηεο κνπ κνχ 

   έζηεηιε θάηη κεηαμσηέο θάιηζεο, πνπ ην ζπιινγίδνκαη πνιχ αλ πξέπε 

   λα ηηο θνξέζσ πνηέ κνπ. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Δκείο δελ θάλνκε ηίπνη' άιιν εδψ παξά λα πεξηκέλσκε ηαο δηαηαγάο 

   ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   αο παξαθαιψ θαη ηνπο δχν ζαο λα κε θχγεηε πξηλ κνπ θέξνπλ ην 

   θαηλνχξγην θφξεκα. Θέισ λα κε δήηε. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   πσο επηζπκείηε. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα κε δήηε θαζψο πξέπεη ληπκέλν, απφ ηελ θνξθή σο ηα λχρηα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Γελ έρνκε θακκηά ακθηβνιία. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έθαλα ηνχην ην ηζίηηλν, πνπ… 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Έμνρν! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο ξάθηεο κνπ κνχ είπε πσο νη θχξηνη ηεο αλσηέξαο ηάμεσο έηζη 

   παξνπζηάδνληαη ην πξσί. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   αο πεγαίλεη ζαπκάζηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Τπεξέηαη κνπ! δχν ππεξέηαη κνπ! 

Α’. ΤΠΖΡΔΣΖ 

   Ση ζέιεηε, θχξηε; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σίπνηα. ήζεια λα 'δψ αλ κ' αθνχηε (ζηνλ κνπζηθνδηδάζθαινλ θαη 

   ρνξνδηδάζθαινλ)· Πψο ζαο θαίλνληαη νη ζηνιέο ησλ; 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ Τπέξνρεο! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ππαλνίγεη ηε ξφκπα ηνπ θαη θαίλεηαη ε ζηελή ηνπ πεξηζθειίο 

απφ θφθθηλν βεινχδν θαη ε θακηδφια ηνπ απφ βεινχδν πξάζηλν). Κπηηάμηε 

θη' απηή ηε ζηνιή γηα ηα πξσηλά κνπ γπκλάζηα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Αξηζηνθξαηηθσηάηε! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Τπεξέηαη κνπ! 

Α’. ΤΠΖΡΔΣΖ 

   Γηαηάμεηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο άιινο ππεξέηεο κνπ. 
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Β’. ΤΠΖΡΔΣΖ 

   Γηαηάμεηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (βγάδεη ηε ξφκπα ηνπ) Βάζηα ηε ξφκπα κνπ (πξνο ηνλ 

κνπζηθνδ. θαη ρνξνδ.) Πψο ζαο θαίλνκαη έηζη; θαιφο είκαη; 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Πνιχ θαιφο· αδχλαηνλ λα είζζε θαιχηεξνο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηα λα δνχκε ηψξα ηη εθάλαηε. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ήζεια πξνεγνπκέλσο λ' αθνχζεηε κηα κεισδία (δείρλεη ην καζεηή ηνπ) 

   πνπ έγξαςε πξν νιίγνπ γηα ηε ζεξελάηα πνπ κνπ δεηήζαηε. Δίλε απφ 

   ηνπο καζεηάο κνπ, πνπ γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλζέζεηο έρεη πξψηεο 

   ηάμεσο ηάιαληνλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη· κα δελ έπξεπε λ' αθήζεηε λα ηε γξάςε έλαο καζεηήο· δε ζα 

   μεπέθηαηε, κνπ θαίλεηαη, αλ ηελ εγξάθαηε κφλνο ζαο. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Γελ πξέπεη, θχξηε, λα ζαο πεηξάδε ε ιέμηο καζεηήο. Κάηη ηέηνηνη 

   καζεηαί μαίξνπλ φζν θαη νη θαιχηεξνη καέζηξνη. Δίλε αδχλαηνλ λα 

   γίλε πεην ραξηησκέλε κεισδία απ' απηήλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πεξηηηφλ· εγψ δελ μέξσ κνπζηθή. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Θα έπξεπε λα κάζεηε, θχξηε, φπσο καζαίλεηε θαη ρνξφ. Απηέο νη δπν 

   ηέρλεο είλε ζηελψηαηα ζπλδεδεκέλεο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Καη θαζνδεγνχλ ην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηα σξαία πξάγκαηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ αξηζηνθξαηία, καζαίλεη κνπζηθή; 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Μάιηζηα, θχξηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα κάζσ ινηπφλ. Γελ μαίξσ φκσο αλ ζα κνπ κέλε θαηξφο· γηαηί, εθηφο 
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   απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο μηθνκαρίαο, επήξα θ' έλα θαζεγεηή ηεο 

   θηινζνθίαο θαη ζ' αξρίζσκε κάζεκα ζήκεξα ην πξσί. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ζ θηινζνθία είλε θη' απηή θάηη ηη· κα ε κνπζηθή, θχξηε ε κνπζηθή… 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ζ κνπζηθή θη' ν ρνξφο… Ζ κνπζηθή θη' ν ρνξφο είλε ην παλ. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Σίπνηα δελ είλε σθειηκψηεξν γηα έλα θξάηνο απφ ηε κνπζηθή. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Σίπνηα δελ είλε αλαγθαηφηεξν ζ' έλαλ άλζξσπν απφ ην ρνξφ. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Υσξίο ηε κνπζηθή δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη έλα θξάηνο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Υσξίο ην ρνξφ ν άλζξσπνο δελ είλε ηθαλφο λα θάλε ηίπνηα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   ιεο νη αλσκαιίεο, φινη νη πφιεκνη πνπ βιέπνκε ζηνλ θφζκν, 

   πξνέξρνληαη απφ ηελ άγλνηα ηεο κνπζηθήο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   ιεο νη δπζηπρίεο ησλ αλζξψπσλ, φιεο νη αζιηφηεηεο πνπ αλαθέξεη ε 

   ηζηνξία, φια ηα ζθάικαηα ησλ πνιηηηθψλ θαη φια ηα ιάζε ησλ κεγάισλ 

   ζηξαηεγψλ, φια απηά πξνέξρνληαη απφ άγλνηα ηνπ ρνξνχ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο δειαδή; 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Οη πφιεκνη δελ πξνέξρνληαη απφ έιιεηςηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

   αλζξψπσλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Απηφ είλ' αιήζεηα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Αλ φινη νη άλζξσπνη εκάζαηλαλ κνπζηθή, δελ ζα θαηψξζσλαλ λα 

   νκνθσλήζνπλ θαη λα βιέπνπλ ηελ παγθφζκηνλ εηξήλελ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έρεηε δίθεν. 
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Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   ηαλ έλαο άλζξσπνο ζθάιιε ζηαο νηθνγελεηαθάο ηνπ ππνζέζεηο ή ζηε 

   δηνίθεζη ηνπ θξάηνπο ή ζηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηεχκαηνο, δε ιέκε 

   πάληνηε: ν δείλα επαξαζηξάηεζε ζηελ ηάδε ππφζεζη; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, έηζη ιέλε. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Καη ην παξαζηξάηεκα ηη άιιν ζεκαίλεη παξά φηη δελ μαίξε λα ρνξεχε; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Απηφ είλ' αιήζεηα θ' έρεηε δίθεν θ' νη δχν ζαο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   αο ηα είπακ' απηά γηα λα ελλνήζεηε ηελ ππεξνρή θαη ηελ ρξεζηκφηεηα 

   ηνπ ρνξνχ θαη ηεο κνπζηθήο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δλλνψ ηψξα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Θέιεηε ηψξα λα δήηε ηα δχν έξγα καο; Ή κάιινλ αθήζηε λα η' αθνχζεηε 

   φηαλ ελψζσκε ην ρνξφ κε ηε κνπζηθή. Θα δήηε ηη θνκςφ πνπ είλε ην 

   κπαιιέην πνπ θάλακε ελ ζπλεξγαζία γηα ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Να ην θάλεηε γξήγνξα φκσο, γηαηί, μαίξεηε, ζαο ην παξήγγεηια γηα 

   θάπνην πξφζσπν, πνπ ζα κνπ θάλε ηελ ηηκή λάξζε λα γεπκαηίζε εδψ. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Δίλε εληειψο έηνηκν. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Άιισο ηε, θχξηε, δελ αξθεί απηφ. Έλαο θχξηνο ζαλ εζάο, πνπ είζζε 

   ηφζν κεγαινπξεπήο θαη πνπ έρεηε θιίζη ζε φια ηα θαιιηηερληθά 

πξάγκαηα, 

   πξέπεη λα δίλε κηα ζπλαπιία ζην ζπίηη ηνπ θάζε Σεηάξηε ή θάζε 

   Πέκπηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ αξηζηνθξαηία δίλεη ζπλαπιίεο; 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Μάιηζηα, θχξηε. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα δίλσ ινηπφλ. Θα είλε σξαίν πξάγκα; 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Καη ππάξρεη ακθηβνιία; Θα ζαο ρξεηαζηνχλ ηξεηο θσλέο: Έλαο ηελφξνο, 

   έλαο βαξχηνλνο θαη έλαο κπάζζνο· νη θσλέο απηέο ζα ζπλνδεπψληαη απφ 

   κηα κπαζζαβηφια, έλα δεφξκπ, θ' έλα πηάλν γηα ρακειέο κονηινούηερ 

   θαη δπν βηνιηά γηα λα παίμνπλ ηηο πιηοςπνέλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καιφ ζα ήηαλ, καδί κ' απηά, λα βάδακε θαη θακκηά ηξφκπα καξίλα. Ζ 

   ηξφκπα καξίλα είλε αξκνληθφ φξγαλν θαη κ' αξέζεη πνιχ. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Αθήζηε λα ηηο δηνξγαλψζσκε εκείο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Οπσζδήπνηε φκσο κελ μεράζεηε λα ζηείιεηε ζε ιίγν κνπζηθνχο γηα λα 

   ηξαγνπδήζνπλ ζην γεχκα. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Θα ηνπο έρεηε σξηζκέλσο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μα πξν πάλησλ λα είλε σξαίν ην κπαιιέην. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Θα κείλεηε επραξηζηεκέλνο· θαη κάιηζηα απφ κεξηθά κελνπέηα πνπ ζα 

   δήηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Α! ην κελνπέην είλε ν ρνξφο κνπ, θαη ζα ήζεια λα κε βιέπαηε λα ην 

   ρνξεχσ. Διάηε, δάζθαιε κνπ. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Πάξεηε, θχξηε, έλα θαπέιιν. (Ο ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ παίξλεη ην θαπέιιν ηνπ 

   ππεξέηνπ θαη ην θνξεί απάλσ απφ ην λπρηηθφ ηνπ ζθνχθν. Ο Υνξνδ. ηνλ 

   θξαηεί απφ ηα ρέξηα θαη ηνλ νδεγεί λα ρνξεχζε άδσλ έλα κελνπέην). 

   Λα, ια, ια, ια, ια, ια ια, ια, ια, ια, ια, ια, ια· ια, ια, ια, ια, 

   ια, ια· ια, ια, ια, ια, ια, ια· ια, ια, ια, ια, ια, ια. Με ην ξπζκφ 

   ζαο παξαθαιψ. Λα, ια, ια, ια, ια. Σν δεμί πφδη, ια, ια, ια. Μελ 

   θνπλάηε ηφζν πνιχ ηνπο ψκνπο. Λα, ια, ια, ια, ια, ια, ια, ια, ια, ια. 

   Σα ρέξηα ζαο είλε ζαλ θνπιά. Λα, ια, ια, ια, ια. Φειά ην θεθάιη. Οη 

   κχηεο ησλ πνδηψλ ζαο απ' έμσ. Λα, ια, ια. Ίζην ην θνξκί ζαο. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Θαπκάζηα! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αιήζεηα! κάζεηέ κνπ ηηο ξεβεξάλο πνπ πξέπεη λα θάλσ φηαλ πξφθεηηαη 

   λα ραηξεηήζσ κηα καξθεζία. Θα κνπ ρξεηαζζή χζηεξ' απφ ιίγν. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Σε ξεβεξάλο γηα λα ραηξεηήζεηε κηα καξθεζία; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, κηα καξθεζία πνπ ηε ιέλε Γνξηκέλε. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Γψζηε κνπ ην ρέξη ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, θάλεηέ ηελ κφλνο ζαο· ζα ηελ θαηαιάβσ ακέζσο. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Αλ ζέιεηε λα ηε ραηξεηήζεηε κε πνιχ ζεβαζκφ, πξέπεη λα θάλεηε πξψηα 

   κηα ξεβεξάλο πξνο ηα πίζσ, έπεηηα λα βαδίζεηε πξνο ηελ καξθεζία κε 

   ηξεηο ξεβεξάλο πξνο ηα εκπξφο θαη ζηελ ηειεπηαία ξεβεξάλο λα 

   ζθχςεηε σο ηα γφλαηά ηεο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Γείμεηέ κνπ ηελ! (Αθνχ ν Υνξνδ. έθαλε ηε ξεβεξάλο). Καιά. 

ΚΖΝΖ Γ’. 

(Δηζέξρεηαη έλαο ΤΠΖΡΔΣΖ). 

Ο ΤΠΖΡΔΣΖ Κχξηε, ήξζε ν θαζεγεηήο ηεο μηθνκαρίαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πεο ηνπ λάξζε εδψ λα κνπ θάλε ην κάζεκα (εηο ηνλ MOYΗΚΟΓ. θαη 

   ΥΟΡΟΓ.) ζέισ λα κε δήηε πνπ ζα γπκλάδσκαη. 

(Ο ΤΠΖΡΔΣΖ εμέξρεηαη). 
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ΚΖΝΖ Γ'. 

(Οη αλσηέξσ — ν ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΥΗΑ — είο ΤΠΖΡΔΣΖ 

θέξσλ δχν μίθε). 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΥΗΑ 

   (Αθνχ επήξε ηα δχν μίθε θαη έδσθε ην έλ εηο ηνλ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ). 

   Δκπξφο, θχξηε· ηε ξεβεξάλο. Ίζην ην θνξκί. Να θιίλε ιίγν επί ηνπ 

   αξηζηεξνχ κεξνχ. Μελ αλνίγεηε ηφζν ηηο θλήκεο ζαο. Σα πφδηα ζε ίζηα 

   γξακκή. Ο θαξπφο ηεο ρεηξφο έλαληη ηνπ ηζρίνπ. Ζ αηρκή ηνπ μίθνπο 

   λ' αληηθξχδε ηνλ ψκνλ. ρη ηφζνλ πξνηεηακέλνλ ηνλ βξαρίνλα. Σν 

   αξηζηεξφ ζαο ρέξη εηο ην χςνο ηνπ νθζαικνχ. Ο αξηζηεξφο ψκνο πιένλ 

   ηεηακέλνο. Σν θεθάιη ίζην. Σν βιέκκα πξνζεισκέλνλ. Πξνρσξήζεηε. Σν 

   ζψκα επζπηελέο. Δγγίζεηε ην ζπαζί κε ηελ ηεηάξηε. Έλ — δπν: Δηο 

   ζηάζηλ! Δπαλαιάβεηε! Έλ άικα φπηζζελ. ηαλ πξφθεηηαη λα θηππήζεηε, 

   πξέπεη ην μίθνο λα βγαίλε εκπξφο θαη ην ζψκα λα είλε πνιχ 

   πξνθπιαγκέλν. Έλ — δπν! Δγγίζαηε ην ζπαζί κνπ κε ηελ ηξίηελ. Δκπξφο! 

   ην ζψκα επζπηελέο. Δκπξφο! Έλ — δπν! Δηο ζηάζηλ! επαλαιάβεηε. Έλ 

άικα 

   φπηζζελ. Πξνθπιαρζήηε, θχξηε, πξνθπιαρζήηε! (Ο θαζεγεηήο ηεο 

μηθνκαρίαο 

   ηνλ θηππά επαλεηιεκκέλσο θαη ηνπ ιέγεη: Πξνθπιαρζήηε, πξνθπιαρζήηε!) 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Κάλεηε ζαχκαηα. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΑΚΗΑ 

   αο ην είπα· ην κπζηηθφλ ηεο μηθνκαρίαο έγθεηηαη εηο δχν: εηο ην λα 

   θηππά θαλείο θαη εηο ην λα κε ηνλ θηππνχλ· θαη φπσο ζαο ην απέδεημα 

   κηα κέξα, είλε αδχλαηνλ λα δέρεηαη θαλείο θηππήκαηα, φηαλ μαίξε λ' 

   απσζή ην μίθνο ηνπ αληηπάινπ ηνπ απφ ηε γξακκή ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

   Απηφ εμαξηάηαη κφλνλ απφ κίαλ κηθξάλ θίλεζηλ ηνπ θαξπνχ ηεο ρεηξφο ή 

   πξνο ηα έζσ ή πξνο ηα έμσ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ ινηπφλ, έλαο άλζξσπνο, ρσξίο λα είλε αλδξείνο 

   είλε βέβαηνο πσο ζα θνλεχζε ηνλ αληίπαιφ ηνπ θαη πσο δελ ζα ηνλ 

   θνλεχζε εθείλνο; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ 

   Βεβαίσο· δελ ζαο ην απέδεημα; 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ 

   Καη εμ απηνχ εκθαίλεηαη πφζν πξέπεη λα καο ππνιήπηεηαη εκάο ην 

   θξάηνο, θαη θαηά πφζνλ ε γλψζηο ηεο μηθνκαρίαο ππεξέρεη απφ φιαο 

   ηαο άιιαο αλσθειείο γλψζεηο, θαζψο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, απφ ην 

   ρνξφ, απφ ηε κνπζηθή, απφ… 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   αο παξαθαιψ, θχξηε μηθνκάρε! πξέπεη λα κηιήηε κε ζεβαζκφ γηα ην 

   ρνξφ. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ Μάζεηε λα κηιήηε θαιχηεξα γηα ηε κνπζηθή. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ Δίζζε πνιχ αζηείνη, αλ ζέιεηε λα 

ζπγθξίλεηε ηελ ηέρλε ζαο κε ηε δηθή κνπ. 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ση ηδέα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ! 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Πνιχ θσκηθφο κνπ θαίλεζζε κε ηνλ ςεπηνζψξαθά ζαο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ Φίιε κνπ ρνξνδηδάζθαιε, ζα ζαο 

θάλσ εγψ λα ρνξέςεηε φπσο πξέπεη. Καη ζαο, θίιε κνπ κνπζηθνδηδάζθαιε, 

ζα ζαο θάλσ εγψ λα ηξαγνπδήζεηε ηέιεηα. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ Κχξηε μηθνκάρε, ζα ζαο κάζσ εγψ ην επάγγεικά 

ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηνλ ρνξνδηδάζθαινλ) 

   Σξειιαζήθαηε λα ηα βάιεηε κ' απηφλ πνπ μαίξεη ηελ ηξίηε θαη ηελ 

   ηεηάξηε θαη μαίξεη αθφκα λα ζθνηψζε έλαλ άλζξσπν κε απαιή θίλεζη; 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Γε δίλσ έλαλ παξά γηα ηελ απαιή ηνπ θίλεζη θαη γηα ηελ ηξίηε ηνπ 

   θαη γηα ηελ ηεηάξηε ηνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζην ρνξνδηδάζθαιν) 

   Μελ παξαθέξεζζε, ζαο είπα. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ (ζην ρνξνδηδάζθαιν) 

   Πψο είπαηε, απζαδέζηαηε; 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! θχξηε θαζεγεηά ηεο μηθνκαρίαο! 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ (ζηνλ μηθνκάρν) 

   Πψο; ρνληξάλζξσπε! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Α! θχξηε ρνξνδηδάζθαιε! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ 

   Αλ νξκήζσ θαη' επάλσ ζνπ… 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηνλ θαζεηεηή ηεο μηθνκαρίαο) 

   Μελ εμάπηεζηε. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Αλ ζεθψζσ ην ρέξη κνπ… 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζην ρνξνδηδάζθαιν) 

   Ζζπράζεηε, παξαθαιψ. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ 

   Θα ζε ζπάζσ ζην μχιν! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηνλ θαζεγεηή ηεο μηθνκαρίαο) 

   αο παξαθαιψ! 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Θα ζε θάλσ ηνχκπαλν! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζην ρνξνδηδάζθαιν) 

   Μα ζαο παξαθαιψ! 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Αθήζεηέ καο λα ηνλ κάζσκε λα κηιάε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηoλ κνπζηθνδηδάζθαιν) 

   Μα εζπράζεηε επί ηέινπο! 
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ΚΖΝΖ Δ'. 

ΟΗ ΑΝΩΣΔΡΩ — Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ — ΔΝΑ 

ΤΠΖΡΔΣΖ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χ! θχξηε θαζεγεηά ηεο θηινζνθίαο, ήξζαηε απάλσ ζηελ ψξα κε ηε 

   θηινζνθία ζαο. Διάηε λα ηνπο εηξελεχζεηε απηνχο ηνπο θπξίνπο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Ση ηξέρεη; ηη ζπκβαίλεη, θχξηνη; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δπηάζηεθαλ, πνηαλνχ ην επάγγεικα είλαη αλψηεξν. Άξρηζαλ ηηο βξημηέο 

   θαη θνληεχνπλ λαξζνχλ ζηα ρέξηα. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Αη! πψο, θχξηνη! είλε ζσζηφ πξάγκα λα παξαθέξεηαη θαλείο έηζη; Γελ 

   αλαγλψζαηε ηελ ζνθήλ πξαγκαηείαλ πνπ ζπλέζεζελ ν ελέθαο πεξί ηεο 

   νξγήο; Καη ππάξρεη ηαπεηλφηεξνλ θαη πιένλ επνλείδηζηνλ πάζνο απφ 

   ηνλ ζπκφλ, πνπ θαζηζηά ηνλ άλζξσπνλ άγξηνλ ζεξίνλ; Γελ μαίξεηε φηη 

   ε ινγηθή πξέπεη λα θπξηαξρή φισλ ησλ πξάμεψλ καο; 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Πψο, θχξηε! Μαο έβξηζε θαη ηνπο δχν καο. Δπεξηθξφλεζε ην ρνξφ πνπ 

   δηδάζθσ εγψ θαη ηε κνπζηθή πνπ δηδάζθεη ν θχξηνο απ' εθεί. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Ο ζνθφο άλζξσπνο είλε αλψηεξνο 

απφ φιαο ηαο χβξεηο πνπ ηνπ απεπζχλνπλ· θαη ε κφλε απάληεζε πνπ 

επηβάιιεηαη ζηαο χβξεηο είλε ε κεηξηνπάζεηα θαη ε ππνκνλή. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ Έρνπλ θαη νη δπν ησλ ηελ αλαίδεηα 

λα ζέινπλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ ηέρλε ηνπο κε ηε δηθή κνπ ηέρλε. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Απηφ ζαο ηαξάηηεη; δελ πξέπεη λα θηινλεηθψκελ δηά καηαίαο δφμαο θαη 

   δφμαο επαγγεικάησλ. Δθείλν πνπ δηαθξίλεη αθξηβψο ηνπο αλζξψπνπο, 

   ηνπο κελ απφ ηνπο δε, είλαη ε θξφλεζηο θαη ε αξεηή. 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Ήζεια λα ηνπ απνδείμσ φηη ν ρνξφο είλε επηζηήκε ππεξηέξα πάζεο 

   ηηκήο. 
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Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Καη εγψ, φηη ε κνπζηθή είλαη επηζηήκε πνπ ηελ εζεβάζηεθαλ φινη νη 

   αηψλεο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ 

   Κ' εγψ, ήζεια λ' απνδείμσ θαη ζηνπο δχν ησλ φηη ε επηζηήκε ησλ 

   φπισλ είλε ε σξαηνηέξα θαη ε αλαγθαηνηέξα απφ φιαο ηαο επηζηήκαο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Σφηε, ηη ζα πήηε γηα ηε θηινζνθία; Βξίζθσ, θχξηνη, φηη θαη νη ηξεηο 

   ζαο είζζε απζαδέζηαηνη, λα ηνικάηε λα κηιήηε ελψπηφλ κνπ κε ηφζελ 

   έπαξζηλ θαη λα νλνκάδεηε αλαηδέζηαηα επηζηήκαο πξάγκαηα, πνπ νχηε 

   κε ηε ιέμη ηέρλε κπνξεί θαλείο λα ηα ηηκήζε· πξάγκαηα, πνπ κφιηο 

   δχλαληαη λα θαηαλνεζνχλ ππφ ηνλ ηίηινλ ηαπεηλφλ επάγγεικα· 

   επάγγεικα μηθνκάρνπ, επάγγεικα ανηδνχ, επάγγεικα ρνξεπηνχ. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ 

   Άε απφ 'θεί, βξσκνθηιφζνθε! 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Άε απφ 'θεί ζρνιαζηηθέ! 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Άε απφ 'θεί, ςεπηνδάζθαιε! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Πψο! θαζάξκαηα! 

(Ο Φηιφζνθνο νξκά θαη' επάλσ ησλ θαη εθείλνη ηνλ μπινθνπνχλ) 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηε θηιφζνθε! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Άηηκνη! αρξείνη! κσξνί! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηε θηιφζνθε! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΞΗΦΟΜΑΚΗΑ 

   Εψνλ! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηνη! 
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Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Αλαηδέζηαηνη! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηε θηιφζνθε! 

Ο ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Άε ζην δηάβνιν, θηήλνο ζακαξσκέλν! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηνη! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Μπεξκπάηεο! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηε θηιφζνθε! 

Ο ΜΟΤΗΚΟΓΗΓΑΚΑΛΟ 

   Άε ζην δηάβνιν, ειίζηε! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηνη! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Απαηεψλεο, αγχξηεο, αρξείνη, ιανπιάλνη! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηε θηιφζνθε! Κχξηνη Κχξηε θηιφζνθε! Κχξηνη! Κχξηε θηιφζνθε! 

(Δμέξρνληαη δεξφκελνη). 

ΚΖΝΖ Σ'. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ — ΔΝΑ ΤΠΖΡΔΣΖ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Α! δαξζήηε φζν ζέιεηε· δε δίλσ έλαλ παξά. Γελ ελλνψ εγψ λα 

   ηζαιαθψζσ ηε ξφκπα κνπ γηα λα ζαο ρσξίζσ. Θάκνπλ ηξειιφο αλ 

πήγαηλα 

   λ' αλαθαησζψ καδί ηνπο γηα λα κνχξζε ζην ηέινο θαη θακκηά 

   θαηαθεθαιηά. 
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ΚΖΝΖ Ε'. 

Οη αλσηέξσ. Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ (δηνξζψλσλ ην θνιιάξν ηνπ) 

   Αο αξρίζσκε ην κάζεκά καο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αρ! θχξηε, πάξα πνιχ ιππνχκαη γηα ην μχιν πνπ θάγαηε. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Γε ζεκαίλεη ηίπνηα. Έλαο θηιφζνθνο μαίξεη λα παίξλε ηα πξάγκαηα 

   φπσο έξρνληαη. Έλλνηα ζαο· ζα γξάςσ εγψ γη' απηνχο κηα ζάηπξα θαηά 

   ην χθνο ηνπ Ηνπβελάιε, πνπ ζα ηνπο ζηνιίζσ φπσο ηνπο πξέπεη. Αο η' 

   αθήζσκε ηψξα απηά. Ση ζέιεηε λα κάζεηε; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ,ηη κπνξέζσ· γηαηί έρσ πνιχ κεγάιε επηζπκία λα γίλσ ζνθφο. Καη 

   κνχξρεηαη ιχζζα απφ ην ζπκφ κνπ φηαλ ζπιινγίδσκαη πσο ν παηέξαο κνπ 

   θαη ε κεηέξα κνπ δε κ' εζπνχδαζαλ φιεο ηηο επηζηήκεο φηαλ ήκνπλ 

   λένο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Ο ζπκφο ζαο απηφο είλε ινγηθψηαηνο· nam sine doctrina, vita est 

   quasi mortis imago. Σα ελλνείηε απηά; ζα μαίξεηε βέβαηα ιαηηληθά. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη· κα ππνζέζεηε πσο δελ μαίξσ θαη εμεγήζαηέ κνπ ηη πάεη λα πνπλ 

   απηά πνπ κνπ είπαηε. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Απηά ζα πνπλ φηη, ρσξίο ηελ επηζηήκελ, ε δσή είλε ζρεδφλ κία εηθψλ 

   ηνπ ζαλάηνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σα ιαηηληθά απηά έρνπλ δίθεν. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Γελ έρεηε νπσζδήπνηε κεξηθάο αξράο ηεο επηζηήκεο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χ! λαη, μαίξσ λα δηαβάδσ θαη λα γξάθσ. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Απφ πνχ ζέιεηε λαξρίζσκε· ζέιεηε λα κάζεηε ηελ Λνγηθήλ; 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση είλε απηή ε Λνγηθή; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Λνγηθή είλε ε επηζηήκε εθείλε, ε 

νπνία καο δηδάζθεη ηαο ηξεηο ελεξγείαο ηνπ πλεχκαηνο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Πνηέο είλ' απηέο νη ηξεηο ελέξγεηεο ηνπ πλεχκαηνο; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Ζ πξψηε, ε δεπηέξα θαη ε ηξίηε. Ζ πξψηε είλε ν ζπιινγηζκφο, 

   ζπληεινχκελνο δηά ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ· ε δεπηέξα είλε ε θξίζηο, 

   ζπληεινπκέλε δηά ησλ θαηεγνξηψλ· θαη ε ηξίηε είλαη ε ζθέςηο, 

   ζπληεινπκέλε δηά ησλ εηθφλσλ: Barbara, Celarent, Darii, Ferio, 

   Baratipton, θ.η.ι. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πνιχ ηξαρεηά ιφγηα είλ' απηά. Ζ ινγηθή δε κ' αξέζεη. Αο κάζσκε 

   ηίπνη' άιιν σκνξθφηεξν. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Θέιεηε λα κάζεηε ηελ εζηθήλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζζηθήλ; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Ναη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση ιέεη απηή ε εζηθή; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Πξαγκαηεχεηαη πεξί επδαηκνλίαο, 

δηδάζθεη ηνπο αλζξψπνπο λα δακάδνπλ ηα πάζε ησλ, θαη… 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, αο ηελ αθήζσκε θη' απηή. Δίκαη ζπκψδεο φζν παίξλεη θαη ε εζηθή 

   δελ κπνξεί λα κνπ θάλε ηίπνηα· ζέισ λα ζπκψλσ κέρξη ηξέιιαο φηαλ 

   κνπ έξρεηαη φξεμη λα ζπκψζσ. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Μήπσο ζέιεηε λα κάζεηε ηελ θπζηθήλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση ιέεη απηή ε θπζηθή; 
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Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Ζ θπζηθή εξκελεχεη ηαο αξράο ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ θαη ηαο 

   ηδηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο· νκηιεί πεξί ηεο θχζεσο ησλ ζηνηρείσλ, ησλ 

   κεηάιισλ, ησλ νξπθηψλ, ησλ ιίζσλ, ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ, θαη καο 

   δηδάζθεη ηαο αηηίαο φισλ ησλ κεηεψξσλ, ηεο ίξηδνο, ησλ θνκεηψλ, ησλ 

   αζηξαπψλ, ηνπ θεξαπλνχ, ηεο βξνρήο, ηεο ρηφλνο, ηεο ραιάδεο, ησλ 

   αλέκσλ θαη ησλ αλεκνζηξνβίισλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πάξα πνιχ κπεξδεκέλα θαη αλαθαησκέλα είλ' φια απηά. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Ση ζέιεηε λα ζαο κάζσ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μάζεηέ κε νξζνγξαθία. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Πνιχ επραξίζησο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έπεηηα λα κνπ κάζεηε ηνλ Καδακία, γηα λα μαίξσ πφηε είλε ζειήλε θαη 

   πφηε δελ είλε. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Μάιηζηα. Γηά λα πιεξψζσ ηελ επηζπκίαλ ζαο θαη δηά λα δηεμέιζσ ηελ 

   χιελ απηήλ σο θηιφζνθνο, πξέπεη λ' αξρίζσ, ζχκθσλα κε ηελ ηάμηλ ησλ 

   πξαγκάησλ, εθ ηεο αθξηβνχο γλψζεσο ηεο θχζεσο ησλ γξακκάησλ ηνπ 

   αιθαβήηνπ θαη ηνπ δηαθφξνπ ηξφπνπ ηεο πξνθνξάο απηψλ. Καη απ' απηνχ 

   ηνπ δεηήκαηνο έρσ λα ζαο είπσ φηη ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ 

   δηαηξνχληαη εηο θσλήεληα, δηφηη εθθξάδνπλ ηαο θσλάο, θαη εηο 

   ζχκθσλα, θαινχκελα νχησ ζχκθσλα, δηφηη ερνχζη κεηά ησλ θσλεέλησλ 

θαη 

   επηζεκεηνχζη ηελ ελάξζξσζηλ ησλ θσλψλ. Έρνκελ επηά θσλήεληα: α, ε, 

   ε, η, ν, π, σ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δλφεζα. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Σν θσλήελ α πξνθέξεηαη αλ αλνίμσκε πνιχ ην ζηφκα: α. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Α — α. Ναη. 
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Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Σν θσλήελ ε πξνθέξεηαη αλ 

πιεζηάζνπκε ηελ θάησ ζηαγφλα πξνο ηελ άλσ: α, ε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Α — ε, α — ε. Αιήζεηα… Α! ηη σξαίν πνπ είλε! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Σα θσλήεληα ε, η, π, θνηλψο η, αλ πιεζηάζσκελ αθφκε πεξηζζφηεξνλ 

   ηαο ζηαγφλαο ηελ κίαλ πξνο ηελ άιιελ, ηείλνληεο ηαο δχν γσλίαο ηνπ 

   ζηφκαηνο πξνο ηα ψηα: α, ε, ι. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ α, ε, η, η, η, η. Αιήζεηα. Εήησ ε επηζηήκε! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Σα θσλήεληα ν θαη σ, θνηλψο ν, πξνθέξνληαη αλ αλνίμσκελ ηαο 

   ζηαγφλαο θαη πιεζηάζσκελ ηαο δχν γσλίαο ησλ ρεηιέσλ: ν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο, ο. Οξζφηαηα: α, ε, ι, ο, ι, ο. ζαπκάζην πξάγκα! ι, ο, ι, 

   ο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Σν άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο ζρεκαηίδεη αθξηβψο έλα κηθξφλ θχθινλ, ν 

   νπνίνο παξηζηά έλα ν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο, ο, ο. Έρεηε δίθεν. Ω. Α! ηη σξαίν πξάγκα πνπ είλε λα μαίξε 

   θαλείο θάηη ηη. Αρ! λα κελ έρσ ζπνπδάζεη απφ δσ θαη ηφζα ρξφληα. Θα 

   ηα ήμαηξα φια απηά. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Αχξην ζα κάζσκε ηα άιια γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ, δειαδή ηα 

ζχκθσλα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη απηά είλε έηζη πεξίεξγα φπσο ηνχηα; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Αλακθηβφισο. Σν ζχκθσλνλ δ, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, πξνθέξεηαη αλ εγγίζσκελ κε ην άθξνλ ηεο γιψζζεο 

ηνπο άλσ νδφληαο: δα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δα, δα. Ναη. Ση σξαία πξάγκαηα, ηη σξαία πξάγκαηα! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Σν θ αλ αθνπκπήζσκελ ηνπο άλσ νδφληαο εηο ην θάησ ρείινο: θα. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Φα, θα. Αιήζεηα. Αρ! παηέξα κνπ, αρ! κεηέξα κνπ! ηη θαθφ πνπ κνπ 

   θάλαηε! 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Σν ξ, αλ θέξσκελ ην άθξνλ ηεο γιψζζεο κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ 

   νπξαλίζθνπ· νχησο ψζηε, σζνπκέλε ε γιψζζα ππφ ηνπ αέξνο, ν νπνίνο 

   εμέξρεηαη κε δχλακηλ, ππνρσξεί θαη επαλέξρεηαη πάληνηε εηο ην απηφ 

   ζεκείνλ κε ηξνκψδε θίλεζηλ: π πα. 

ΕΟΤΡΣΑΗΝ 

   Ρ, π, πα, π, π, π, π, π, πα.. Αιήζεηα! Α! ηη έμνρνο άλζξσπνο πνπ 

   είζηε θαη ηη θαηξφ πνπ έραζα! π, π, π, πα. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Θα ζαο ηα εμεγήζσ θαηά βάζνο φια απηά ηα πεξίεξγα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   αο παξαθαιψ. Άιισο ηε, πξέπεη λα ζαο εθκπζηεξεπζψ θαη θάηη. Δίκαη 

   εξσηεπκέλνο κε κηα θπξία ηεο αλσηέξαο θνηλσληθήο ηάμεσο θαη ζα 

   επηζπκνχζα λα κε βνεζνχζαηε λα ηεο γξάςσ θάηη ζ' έλα κπηιιηέην πνπ 

   ζα η' αθήζσ λα πέζε ζηα πφδηα ηεο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Πνιχ επραξίζησο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα είλαη ραξηησκέλν, ε; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Καη βέβαηα. Θέιεηε λα ηεο γξάςεηε ζηίρνπο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, φρη· φρη ζηίρνπο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Θέιεηε λα ηεο γξάςεηε εηο ην πεδφλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, δε ζέισ· νχηε πεδφ νχηε ζηίρνπο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Μα πξέπεη ή ην έλα ή ην άιιν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηαηί; 
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Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γηά ηνλ απινχζηαηνλ ιφγνλ, θχξηε, 

φηη, γηα λα εθθξαζζή θαλείο πξέπεη λα κεηαρεηξηζζή ή πεδφλ ή ζηίρνπο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Μφλνλ ην πεδφλ θαη νη ζηίρνη ππάξρνπλ; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Μάιηζηα, θχξηε. ,ηη δελ είλε πεδφλ 

είλε ζηίρνη θαη φ,ηη δελ είλε ζηίρνη είλε πεδφλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη φπσο κηινχκε, ηη είλε απηφ ην φπσο κηινχκε; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Πεδφλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο! φηαλ ιέσ: Νηθνιέηα, θέξε κνπ ηηο παληνχθιεο κνπ δψζε κνπ ην 

   λπρηηθφ κνπ ζθνχθν, είλε πεδφ; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Μάιηζηα, θχξηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση δηάβνιν! απάλσ απφ ζαξάληα ρξφληα κηιψ πεδφ ρσξίο λα ην μαίξσ. 

   αο είκαη θαηαυπνρξεσκέλνο πνπ κνπ ην κάζαηε απηφ. Ήζεια ινηπφλ λα 

   ηεο γξάςσ: Ωπαία μαπκηζία, ηα υπαία ζαρ μάηια με κάνοςν να πεθάνυ 

   από έπυηα· κα ήζεια λα ηεο ην γξάςσ κε ηξφπν έηζη επγεληθφ, 

   ραξηησκέλν. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Γξάςεηε φηη ην ππξ ησλ νθζαικψλ ηεο θαηαθαίεη κέρξη ηέθξαο ηελ 

   θαξδίαλ ζαο· φηη πθίζηαζζε λχθηα θαη εκέξαλ δη' απηήλ ηελ ηπξαλλίαλ 

   ελφο… 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, φρη, φρη· δελ ηα ζέισ θαζφινπ απηά ζέισ κφλν απηά πνπ ζαο 

   είπα: «σξαία καξθεζία, ηα σξαία ζαο κάηηα κε θάλνπλ λα πεζαίλσ απφ 

   έξσηα». 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Πξέπεη λα ην επεθηείλεηε ιίγν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, ζαο είπα· ζέισ κφλν απηά ηα ιίγα ιφγηα, αιιά λα είλε γξακκέλα 

   ηεο κφδαο, αξαδηαζκέλα θαζψο πξέπεη. αο παξαθαιψ λα κνπ πήηε ηνπο 

   δηαθφξνπο ηξφπνπο πνπ κπνξψ λα ηα γξάςσ. 
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Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

   Πξψηνλ, κπνξείηε λα ηα γξάςεηε έηζη φπσο ηα είπαηε: Ωπαία 

   μαπκηζία, ηα υπαία ζαρ μάηια με κάνοςν να πεθαίνυ από έπυηα. Ή: 

   από έπυηα με κάνοςν να πεθαίνυ, υπαία μαπκηζία, ηα υπαία ζαρ 

   μάηια. Ή: ηα υπαία ζαρ μάηια από έπυηα με κάνοςν, υπαία μαπκηζία, 

   να πεθαίνυ. Ή: να πεθαίνυ ηα υπαία ζαρ μάηια, υπαία μαπκηζία, από 

   έπυηα με κάνοςν. ή: με κάνοςν ηα υπαία ζαρ μάηια να πεθαίνυ, υπαία 

   μαπκηζία, από έπυηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Μα απ' φινπο απηνχο ηνπο ηξφπνπο πνηνο είλε ν θαιχηεξνο; 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Απηφο πνπ είπαηε: σξαία καξθεζία, 

ηα σξαία ζαο κάηηα κε θάλνπλ λα πεζαίλσ απφ έξσηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη φκσο εγψ δελ εζπνχδαζα θαζφινπ θαη ηελ έθαλα απηή ηε θξάζη 

   κνλνκηάο. αο επραξηζηψ κε φιε κνπ ηελ θαξδηά θαη ζαο παξαθαιψ 

   λαξζήηε αχξην λσξίο. 

Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γε ζα ιείςσ, (θεχγεη). 

ΚΖΝΖ Ζ'. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ — ΔΝΑ ΤΠΖΡΔΣΖ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο! ην θαηλνχξγην κνπ θφξεκα δε κνπ ηψθεξαλ αθφκε; 

Ο ΤΠΖΡΔΣΖ 

   ρη, θχξηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο θαηαξακέλνο απηφο ν ξάθηεο κε θάλεη λα πεξηκέλσ ζήκεξα πνπ έρσ 

   έλα ζσξφ δνπιεηέο. Μνχξρεηαη λα ζθάζσ απφ ην ζπκφ κνπ. Να ηνλ πηάζε 

   ηεηαξηαίνο ππξεηφο, λα πάε ζην δηάβνιν! Να ηνλ ζεξίζε ε παλνχθια! 

   Αλ ηνλ είρα ζηα ρέξηα κνπ απηφ ην ζθπινξξάθηε, απηφ ηνλ 

   κπεξκπαληνξξάθηε ζα ηνλ.. 

ΚΖΝΖ Θ'. 
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(Οη αλσηέξσ. Ο ΡΑΠΣΖ, ΔΝΑ ΚΑΛΦΑ ΣΟΤ θνκίδσλ ην θαηλνχξγην 

θφξεκα). 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Α! ήξζεο επί ηέινπο! ήκνπλ πνιχ ζπκσκέλνο καδί ζνπ. 

ΡΑΦΣΖ 

   Ήηαλ αδχλαην λάξζσ γξεγνξψηεξα, είρα βάιεη είθνζη θαιθάδεο γηα ην 

   θφξεκά ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μνπ' ζηεηιεο θάηη κεηαμσηέο θάιηζεο ηφζν ζηελέο, πνπ θαηαθνπξάζηεθα 

   γηα λα ηηο βάισ, αθνχ, ελλνείηαη, ζρίζηεθαλ θαη ζε δπν κεξηέο. 

ΡΑΦΣΖ 

   Γε ζ' αξγήζνπλ λ' αλνίμνπλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, αλ ηηο ζρίδσ δηαξθψο. Μνπ παξήγγεηιεο αθφκε θάηη παπνχηζηα, 

   πνπ κ' αθαλίδνπλ ηα πφδηα. 

ΡΑΦΣΖ 

   Καζφινπ, θχξηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο θαζφινπ; 

ΡΑΦΣΖ 

   ρη, δε ζαο αθαλίδνπλ ηα πφδηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δγψ ζνπ ιέσ πσο κνπ η' αθαλίδνπλ. 

ΡΑΦΣΖ 

   Σν θαληάδεζζε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σν θαληάδνκαη γηαηί ην αηζζάλνκαη. Χξαία ινγηθή! 

ΡΑΦΣΖ 

   Ηδνχ, θχξηε, ην σκνξθφηεξν θφξεκα ηεο απιήο θαη ην πιένλ ηαηξηαζηφ. 

   Δίλε κεγάιν θαηφξζσκα λα εθεχξσ έλα θφξεκα ηαηξηαζηφ ρσξίο λα είλε 

   καχξν. Αο έξζνπλ φινη νη κεγαιχηεξνη ηερλίηαη λα δνθηκάζνπλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση ζεκαίλεη πάιη απηφ; ηα ινπινχδηα ηάβαιεο απφ θάησ; 
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ΡΑΦΣΖ 

   Γε κνπ είπαηε πσο ηα ζέιαηε απφ πάλσ! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έπξεπε λα ζνπ ην πσ απηφ; 

ΡΑΦΣΖ 

   Ναη. ια ηα επίζεκα πξφζσπα ηα βάδνπλ απφ θάησ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σα επίζεκα πξφζσπα βάδνπλ ηα ινπινχδηα απφ θάησ; 

ΡΑΦΣΖ 

   Μάιηζηα, θχξηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πνιχ θαιά ινηπφλ. 

ΡΑΦΣΖ 

   Θέιεηε λα ηα βάισ απφ πάλσ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, φρη. 

ΡΑΦΣΖ 

   Aξθεί λα κνπ πήηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, ζνπ είπα· πνιχ θαιά ηα έβαιεο. Λεο λα κνχξρεηαη θαιά; 

ΡΑΦΣΖ 

   Χξαία εξψηεζηο! Φέξεηε φπνην δσγξάθν ζέιεηε λα δνχκε αλ ζα κπνξέζε 

   κε ην πηλέιν ηνπ λα ζαο ην θέξε πεην θαιά ζην ζψκα ζαο. Έρσ ζην 

   θαηάζηεκα έλαλ εξγάηε πνπ γηα ηέηνηνπ είδνπο θνξέκαηα είλε ε 

   κεγαιπηέξα κεγαινθπία ηνπ θφζκνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ πεξνχθα θαη ηα θηεξά είλε θαζψο πξέπεη; 

ΡΑΦΣΖ 

   ια είλε ηέιεηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (θπηηάδσλ ηνλ ξάπηελ) Α! α! θχξηε ξάθηε· ην χθαζκα απηφ 

είλε απφ ην ηειεπηαίν θφξεκα πνπ κνχθαλεο. Σν γλσξίδσ πνιχ θαιά. 
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ΡΑΦΣΖ 

   Σν βξήθα ηφζν σξαίν πνπ ζθέθζεθα λα θάλσ θαη γηα κέλα κηα θνξεζηά. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη· κα δελ έπξεπε λα ηελ θάλεο κε ην δηθφ κνπ χθαζκα. 

ΡΑΦΣΖ 

   Θέιεηε λα θνξέζεηε ην δηθφ ζαο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη. Γψζε κνπ ην. 

ΡΑΦΣΖ 

   ηαζήηε κηα ζηηγκή. Γελ γίλνληαη έηζη απηά ηα πξάγκαηα. Έθεξα εδψ 

   αλζξψπνπο κνπ γηα λα ζαο ην θνξέζνπλ ξπζκηθά. Aπηoχ ηνπ είδνπο ηα 

   θνξέκαηα θνξηνχληαη κε επηζεκφηεηα. Δκπξφο, ειάηε κέζα. 

(Δηζέξρνληαη ηέζζαξεο ξαπηεξγάηαη). 

ΡΑΦΣΖ (ζηνπο εξγάηαο ηνπ). Φνξέζαηε ζηνλ θχξην ην θφξεκα απηφ, 

απαξάιιαθηα φπσο ηα θνξνχλ ζηα επίζεκα πξφζσπα. 

(Οη ηέζζαξεο ξαπηεξγάηαη κε βήκα ρνξεπηηθφλ πιεζηάδνπλ ηνλ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ. Οη δχν ηνπ εθβάιινπλ ηαο μηθνκαρηθάο αλαμπξίδαο· νη άιινη 

δχν ηνπ εθβάιινπλ ηελ θακεδφιαλ ηνπ· θαηφπηλ πάληνηε ελ ξπζκψ, ηνπ 

θνξνχλ ην θαηλνχξγην ηνπ θφξεκα Ο ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ πεξηπαηεί ελ κέζσ 

απηψλ θαη ηνπο δεηθλχεη ην θφξεκά ηνπ δηά λα ίδνπλ αλ ηνπ έξρεηαη θαιά). 

ΚΑΛΦΑ 

   Δπγελέζηαηέ κνπ θχξηε, δφζεηε, ζαο παξαθαιψ, ζηα παηδηά θάπνην pour 

   boire. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο κε είπεο; 

ΚΑΛΦΑ 

   Δπγελέζηαηέ κνπ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δπγελέζηαηέ κνπ! λα ηη ζα πε λα ληχλεηαη θαλείο αξηζηνθξαηηθά. Αο 

   έκελα ληπκέλνο ζαλ ηνπο πξφζηπρνπο θαη ζάβιεπα αλ κνχιεγαλ: 

   επγελέζηαηέ κνπ. (Γίλεη ρξήκαηα). Να, πάξηε ηα απηά γηα ην 

   επγελέζηαηέ κνπ. 

ΚΑΛΦΑ 

   Άξρνληά κνπ, καο θαζππνρξεψλεηε. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Άξρνληά κνπ! σ! σ! άξρνληά κνπ! ηάζνπ κηα ζηηγκή, θίιε κνπ· απηφ 

   ην άξρνληά κνπ αμίδεη θάηη ηη· δελ είλε κηθξφο ιφγνο ην άξρνληά 

   κνπ. Να ηη ζαο δίλεη ν άξρνληάο ζαο. 

ΚΑΛΦΑ 

   Άξρνληά κνπ, ζα πάκε λα πηνχκε φινη ζηελ πγεηά ηεο πςειφηεηφο ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σεο πςειφηεηφο ζαο! σ! σ! σ! ζηαζήηε, κε θχγεηε. Σεο πςειφηεηφο ζαο 

   (θαζ' εαπηφλ) Μα λα ζνπ πσ, αλ θζάζε κέρξη κεγαιεηφηεηνο ζα κνπ 

   πάξε θαη ηελ ηειεπηαία πεληάξα (πξνο φινπο) Να, πάξεηε απηά γηα ην 

   Υτηλόηηηόρ ζαρ. 

ΚΑΛΦΑ 

   Τςειφηαηε, ζαο επραξηζηνχκε ηαπεηλψο γηα ηε γελλαηνδσξία ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (θαζ' εαπηφλ) 

   Έθαλε θαιά λα ζηακαηήζε ζην ςτηλόηηηόρ ζαρ. Θα κνπ ηάπαηξλε φια. 

(Οη ξαπηεξγάηαη εμέξρνληαη κε βήκα ρνξεπηηθφλ). 

ΠΡΑΞΙ ΔΕΤΣΕΡΑ 

ΚΗΝΗ Α'. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ — ΓΤΟ ΤΠΖΡΔΣΑΗ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Διάηε απφ πίζσ κνπ· ζα πάσ λα δείμσ ην θαηλνχξγην θφξεκα ζην δξφκν. 

   Καη πξν πάλησλ πξνζπαζήζεηε θαη νη δχν ζαο λα βαδίδεηε αθξηβψο 

   απάλσ ζηα ίρλε κνπ, γηα λα θαίλεηαη θαζαξά πσο είζηε δηθνί κνπ. 

ΤΠΖΡΔΣΖ 

   Μάιηζηα, θχξηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Φσλάμεηέ κνπ ηε Νηθνιέηα γηα λα ηεο δψζσ κεξηθέο δηαηαγέο. ηαζήηε, 

   ζηαζήηε· έξρεηαη. 
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ΚΖΝΖ Β'. 

ΟΗ ΑΝΩΣΔΡΩ — ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Νηθνιέηα! 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Οξίζηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Άθνπζε. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (γειψζα) 

   Υη, ρη, ρη, ρη, ρη 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηαηί γειάο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Υη, ρη, ρη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση έρεη απηή θαη γειάεη; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Υη, ρη, ρη. Ση ράιηα είλ' απηά; Υη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση είπεο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Χ! Θεέ κνπ! Υη, ρη, ρη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση αεδείεο είλ' απηέο; Με θνξντδεχεηο δειαδή; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Θεφο θπιάμνη! εγψ ηέηνηα πξάγκαηα; ρη, ρη, ρη, ρη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ζνπ ζπάζσ ηα κνχηξα, αλ εμαθνινπζήο λα γειάο. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Γελ κπνξψ, θχξηε, λα θξαηεζψ. Υη, ρη, ρη, ρη, ρη, ρη. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γε ζα πάςεο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Με ζπγρσξείηε, θχξηε· κα είζηε ηφζν αζηείνο, πνπ κνπ είλε αδχλαην 

   λα θξαηήζσ ηα γέιηα. Υη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχηηαμ' εθεί απζάδεηα! 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Δίζηε θσκηθψηαηνο έηζη. Υη, ρη 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ζε… 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Με ζπγρσξείηε, κε ζπγρσξείηε, θχξηε. Υη, ρη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Άθνπζε, αλ μαλαγειάζεο ηφζν δα αθφκα, ζνπ νξθίδνκαη πσο ζα ζνπ 

   θαηαθέξσ ζηα κάγνπια ηηο πεην κεγαιχηεξεο κπάηζεο πνπ δψζεθαλ σο 

   ηψξα ζ' φιν ηνλ θφζκν. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   πσο ζέιεηε, θχξηε· δε ζα μαλαγειάζσ πεηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πξφζεμε θαιά· πξέπεη ζηε ζηηγκή λα θαζαξίζεο. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (δηαθφπηνπζα) 

   Υη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Να θαζαξίζεο θαιά… 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (δηαθφπηνπζα) 

   Υη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πξέπεη, ζνπ ιέσ, λα θαζαξίζεο ηε ζάια, θαη… 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (δηαθφπηνπζα) 

   Υη, ρη. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αθφκα; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (πέθηεη ράκσ απφ ηα γέιηα) Γείξηε κε, θχξηε, κα αθήζηε κε λα 

γειάζσ κ' φιε κνπ ηελ θαξδηά· ην πξνηηκψ ρίιηεο θνξέο. Υη, ρη, ρη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Λχζζα κε πηάλεη. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   αο ην δεηψ γηα ράξη, θχξηε, ζαο παξαθαιψ, αθήζηε κε γειάζσ. Υη, 

   ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ζε πηάζσ… 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Μα, θχξηε, ζα ζθάζσ αλ θξαηεζψ. Υη, ρη, ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μα μαλάγηλε άιιν ηέηνην εμσιέζηαην ππνθείκελν, λα γειάε κπξνζηά κνπ 

   κε ηφζε απζάδεηα, αληί λα πεξηκέλε ηαο δηαηαγάο κνπ; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Ση ζέιεηε λα θάλσ, θχξηε; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Να θξνληίζεο, αρξεία, λα κνπ εηνηκάζεο ην ζπίηη κνπ γηα ηελ 

   θνκπαλία πνπ πεξηκέλσ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (εγεηξνκέλε) 

   Α! ηψξα πεηα δελ έρσ φξεμη γηα γέιηα. ιεο απηέο νη θνκπαλίεο 

   θάλνπλ ηφζεο αλαθαησζνχξεο εδψ κέζα, πνπ κφλν ε ιέμη θνκπαλία κνπ 

   ραιάεη φιν ην γνχζην. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μήπσο ζέιεηο γηα ράξη ζνπ λα θιείζσ ην ζπίηη κνπ ζ' φιν ηνλ θφζκν; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ην θιείζεηε ζε κεξηθνχο, κεξηθνχο. 

ΚΖΝΖ Γ'. 

Οη αλσηέξσ — ΚΤΡΗΑ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 
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Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καηλνχξγηεο ηζηνξίεο έρνπκε πάιη; Ση είλε απηά ηα ξνχρα, άληξα κνπ; 

   Γε ινγαξηάδεηο ηνλ θφζκν; Έρεηο φξεμη δειαδή λα ζε παίξλνπλ απφ 

   πίζσ φπνπ παο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μφλν νη ειίζηνη θαη νη ειίζηεο ζα κε παίξλνπλ απφ πίζσ, γπλαίθα 

   κνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έλλνηα ζνπ θαη δελ πεξίκελαλ σο ηψξα γηα λα ζ' αξρίζνπλ ζηελ 

   θνξντδία. Δίλε πνιχο θαηξφο πνπ φινο ν θφζκνο γειάεη κε ηα θακψκαηά 

   ζνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη ηη είλε ινηπφλ, ζε παξαθαιψ, φινο απηφο ν θφζκνο; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ινο απηφο ν θφζκνο είλαη έλαο θφζκνο πνπ έρεη δίθεν θαη πνπ είλε 

   πεην γλσζηηθφο απφ ζέλα. Δγψ ηάρσ ρακέλα κε ηε δσή πνπ θάλεηο. Γελ 

   μαίξσ πεηα ηη έρεη θαηαληήζεη ην ζπίηη καο. Μνπ θαίλεηαη εδψ κέζα 

   ζαλ έλα θαζεκεξηλφ θαξλαβάιη. Απφ ηα μεκεξψκαηα αξρίδνπλ ηα βηνιηά 

   θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ μεθνπθαίλνπλ φιε ηε γεηηνληά! 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Ζ θπξία κηιεί πνιχ ζσζηά. Γελ κπνξψ πεηα λα θξαηήζσ πάζηξα ζην 

   λνηθνθπξεηφ ζαο κ' απηφ ην ζσξφ πνπ θνπβαιάηε ζην ζπίηη ζαο. Σα 

   πνδάξηα ηνπο καδεχνπλ φιε ηε ιάζπε απ' φινπο ηνπο δξφκνπο θαη ηε 

   θέξλνπλ εδψ. Ζ δπζηπρηζκέλε ε Φξαγθίζθα αθαλίζηεθε πεηα λα ηξίβε ηα 

   παηψκαηα, πνπ ηα θαηαιαζπψλνπλ θάζε κέξα νη βξσκνδάζθαινί ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! Νηθνιέηα, Νηθνιέηα, ζαλ πνιχ αθνληζκέλε είλε ε γιψζζα ζνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έρεη δίθην ε Νηθνιέηα· ην κπαιφ ηεο είλε θαιχηεξν απφ ην δηθφ ζνπ. 

   Ήζεια λα ήμεξα ηη ζνπ ρξεηάδεηαη ν ρνξνδηδάζθαινο ζηελ ειηθία πνπ 

   βξίζθεζαη. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Κη' απηφο ν θξεκαληαιάο ν δάζθαινο ηνπ ζπαζηνχ, πνπ βξνληάεη ηα 

   πφδηα ηνπ ζαλ λα ζέιε λα γθξεκίζε ην ζπίηη θαη λα καο μεραξβαιψζε 

   φια ηα ηδάκηα ηεο ζάιαο. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ησπή! δνχια κνπ θαη γπλαίθα κνπ! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μήπσο ζέιεηο λα κάζεο ρνξφ γηα λα ηνλ ρνξεχεο ζηα γεξάκαηά ζνπ, 

   φηαλ ζάλε πηαζκέλα ηα πφδηα ζνπ; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Μήπσο ζέιεηε λα ζθνηψζεηε θαλέλα; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ησπή, ζαο είπα! Δίζηε ακφξθσηεο θαη ε κηα θαη ε άιιε δελ κπνξείηε 

   λα θαηαιάβεηε πφζν θεξδίδεη έλαο άλζξσπνο κ' απηά. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θάθαλεο θαιχηεξα αλ θξφληηδεο λα παληξέςεο ηελ θφξε ζνπ, πνπ πεξλάο 

   νινέλα ε ειηθία ηεο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα θξνληίζσ λα παληξέςσ ηελ θφξε κνπ, φηαλ ζα βξεζή ν θαηάιιεινο 

   γακβξφο γη' απηήλ. Σψξα θξνληίδσ λα κάζσ ηα σξαία πξάγκαηα. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Μνπ είπε αθφκα, θπξία, πσο πήξε ζήκεξα θ' έλα δάζθαιν ηεο 

   θηινζνθίαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μάιηζηα. Θέισ λ' απνθηήζσ πλεχκα θαη λα μαίξσ λα κηιψ θαη λα ζπδεηψ 

   κε ζνθνχο αλζξψπνπο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μήπσο ινγαξηάδεηο ζηελ ειηθία ζνπ λα παο ζην ζρνιείν θαη λα ζηηο 

   βξέρε κε ηε ξίγα ν δάζθαινο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηαηί φρη; Μαθάξη λα κνπ ηηο είρε βξέμεη ν δάζθαινο φηαλ έπξεπε θαη 

   λα ήμαηξα φ,ηη καζαίλνπλ ζην ζρνιείν. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Χ! λαη· ε ξίγα ζα ζαο είρε ηζηψζεη ηα πφδηα ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη βέβαηα. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ια απηά είλε πνιχ ρξήζηκα γηα λα δηνηθήζεο ην ζπίηη ζνπ. 



www.schooltime.gr ελίδα 38 
 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χξηζκέλσο, κηιείηε θ' νη δπν ζαο ζαλ αγξάκκαηεο θαη ληξέπνκαη γηα 

   ινγαξηαζκφ ζαο. (ηελ Καλ Ενπξληαίλ.) Δζχ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

   μαίξεηο ηη είλε απηά πνπ ιεο; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, μαίξσ πσο απηά πνπ ιέσ είλε πνιχ ζσζηά θαη πσο ζα έθαλεο πνιχ 

   θαιά λ' αιιάμεο δσή 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γε ζνπ ιέσ γη' απηφ. ' εξσηψ ηη είλε ηα ιφγηα πνπ ιεο απηή ηε 

   ζηηγκή. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίλε ιφγηα γλσζηηθά, ελψ ε δσή πνπ θάλεηο δελ είλε θαζφινπ 

   γλσζηηθή. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γε ζνπ κηιψ γη' απηφ, ζνπ ιέσ. ' εξσηψ, απηά πνπ κηιψ καδί ζνπ, 

   απηά πνπ ιέσ ηψξα, ηη είλε; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κνινθχζηα! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, δελ είλε θνινθχζηα· απηά πνπ ιέκε νη δπν καο, ε νκηιία πνπ 

   θάλνκε απηή ηε ζηηγκή. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο ηε ιέλε ηελ νκηιία απηή πνπ θάλνκε; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αο ηε ιέλε φπσο ζέινπλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σε ιέλε πεζόν, ακαζεζηάηε! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πεδφλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, πεδφλ. ,ηη είλε πεδφλ δελ είλε ζηίρνη θαη φ,ηη είλε ζηίρνη 
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   δελ είλε πεδφλ. Αη! λα ηη είλε λα ζπνπδάδε θαλείο· (ζηελ Νηθνιέηα). 

   Καη ζπ, μαίξεηο ηη πξέπεη λα θάλεο γηα λα πεο έλα ο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Πψο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, ηη θάλεηο φηαλ ιεο ο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Ση ιέηε, θαιέ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηα πεο ο λα δεο. 

ΝΙΚΟΛΕΣΑ Ο, 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση θάλεηο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Λέσ ο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, κα φηαλ ιεο ο, ηη θάλεηο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Κάλσ απηφ πνπ κνπ είπαηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χ! ηη θξίθε, φηαλ έρε θαλείο λα θάλε κε δψα! Αλνίγεηο ηαο ζηαγφλαο 

   θαη πιεζηάδεηο ηαο δπν γσλίαο ησλ ρεηιέσλ, ο, βιέπεηο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Αιήζεηα, πνιχ σξαίν είλ' απηφ! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θαπκάζην! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηαθνξεηηθά ζα έθαλεο, αλ έιεγεο έλα ι, θαη έλα δα, δα θαη έλα 

   θα, θα. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση θνπηακάξεο είλ' απηέο; 
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ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Ση βγαίλεη απ' φια απηά; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μνπ έξρεηαη λα ζθάζσ φηαλ βιέπσ ακφξθσηεο γπλαίθεο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα έθαλεο θαιχηεξα λα ηνπο εμεθνχκπηδεο απφ δσ φινπο απηνχο ηνπο 

   θπξίνπο κε ηηο κσξνινγίεο ησλ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Καη πξν πάλησλ εθείλνλ ηνλ θξεκαληαιά ην δάζθαιν ηνπ ζπαζηνχ πνπ 

   κνπ γεκίδεη ζθφλε φιν ην ζπίηη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! απηφο ν θαζεγεηήο ηεο μηθνκαρίαο ζνπ ζηέθεηαη, βιέπσ, ζην 

   ζηνκάρη! ζα ζε θάλσ λα θαηαιάβεο ακέζσο πφζν αλφεηε είζαη. (παίξλεη 

   δχν μίθε θαη δίλεη ην έλα ζηελ Νηθνιέηα). Κξάηεζέ ην. Κίλεζηο 

   απαηειή! Ζ γξακκή ηνπ ζψκαηνο ίζε. ηαλ ζπαζίδεο ηελ ηεηάξηε, δελ 

   έρεηο παξά λα θάλεο έηζη θαη φηαλ ζπαζίδεο ηελ ηξίηε, δελ έρεηο 

   παξά λα θάλεο έηζη. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν πνηέ δελ ζα ζθνησζήο. Γελ είλε 

   σξαίν πξάγκα λα είλε θαλείο αζθαιήο φηαλ κνλνκαρή κε θάπνηνλ; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Γηα λα δνχκε. (Σνπ δίλεη κεξηθέο ζπαζηέο). 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ηάζνπ, ζηάζνπ σρ! πεην ζηγά. Άκε ζην δηάβνιν, αρξεία. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Γε κνχπαηε λα ζαο ζπαζίζσ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, κα κε ζπαζίδεηο κε ηελ ηξίηε πξηλ κε ζπαζίζεο κε ηελ ηεηάξηε 

   θαη δελ πεξηκέλεηο λα πξνθπιαρζψ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίζαη ηξειιφο, άληξα κνπ, κ' φιεο απηέο ηηο θαληαζηνπιεμίεο ζνπ. 

   Κη' ε ηξέιια απηή ζνπ ήξζε αθφηνπ ζνπ πέξαζε απ' ην λνπ λα 

   ζπλαλαζηξαθήο ηελ αξηζηνθξαηία. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ηαλ ζπλαλαζηξέθσκαη ηελ αξηζηνθξαηία, δείρλσ ην πλεχκα κνπ· θαη 

   είλαη πεην ψκνξθν απηφ παξά λα ζπλαλαζηξέθσκαη ηνπο 

   ρνληξνλνηθνθπξαίνπο ζνπ. 
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Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χ! βέβαηα, κε ην πάξα πάλσ! πνιχ θεξδίδεηο πνπ ζπλαλαζηξέθεζαη ηνπο 

   αξηζηνθξάηεο ζνπ θαη πνιχ θαιέο δνπιεηέο ζα θάλεο κε ηνλ σξαίν ζνπ 

   θφληε, πνπ ηξειιαίλεζαη γηα δαχηνλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ησπή! ζθέςνπ θαιά ηη ιεο. Ξαίξεηο, γπλαίθα κνπ, πσο δε λνηψζεηο 

   γηα πνηφλ κηιείο φηαλ κηιήο γη' απηφλ; Δίλαη έλα επίζεκν πξφζσπν, 

   πνιχ επηζεκφηεξν απ' φ,ηη κπνξείο λα θαληαζζήο· έλαο επγελήο πνπ 

   παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ απιή θαη πνπ κηιεί κε ηνλ βαζηιέα, έηζη φπσο 

   κηιψ εγψ κε ζέλα. Καη λνκίδεηο πσο δε κε ηηκά λα βιέπε ν θφζκνο πσο 

   έξρεηαη ζην ζπίηη κνπ ηφζν ζπρλά έλα πξφζσπν ηεο ηάμεσο ηνπ πνπ κε 

   ιέεη αγαπεηφ ηνπ θίιν θαη κε κεηαρεηξίδεηαη ζαλ λα ήκνπλ φκνηφο ηνπ; 

   Γελ κπνξείο λα θαληαζζήο πφζν θαιφο είλε γηα κέλα! Μπξνζηά ζ' φιν ηνλ 

   θφζκν κνπ θάλεη ηφζεο πεξηπνηήζεηο πνπ θη' εγψ ν ίδηνο πάσ λα ράζσ 

   ην κπαιφ κνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο λα κε ζνπ θάλε ηνλ θαιφ θαη λα κε ζε πεξηπνηήηαη αθνχ δηαξθψο 

   ηνλ δαλείδεηο ρξήκαηα; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη δελ είλε ηηκή γηα κέλα λα δαλείδσ ρξήκαηα ζ' έλαλ άλζξσπν ηεο 

   ηάμεψο ηνπ; Καη ηη ιηγψηεξν κπνξψ λα θάλσ ζ' έλαλ επγελή, πνπ κε 

   ιέεη αγαπεηφ ηνπ θίιν; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη απηφο ν επγελήο ηη θάλεη γηα ζέλα; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πξάγκαηα πνπ ζα ζεθσζή ν λνπο ζνπ φηαλ ηα κάζεο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   αλ ηη πξάγκαηα; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χο εδψ! Γελ κνπ επηηξέπεηαη λα εμεγεζψ. Αξθεί πσο αλ ηνπ δαλείδσ 

   ρξήκαηα, ζα κνπ ηα επηζηξέςε· θαη γξήγνξα κάιηζηα. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, πεξίκελέ ηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα καο ηα επηζηξέςε. Γελ κνπ ην είπε; 
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Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, λαη, δε ζα ιείςε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μνπ σξθίζζε ζηελ αξηζηνθξαηηθή ηνπ ηηκή. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Παξακχζηα! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Απηφ πνπ ζνπ ιέσ. Δίζαη πνιχ πεηζκαηάξα, γπλαίθα κνπ! νπ ιέσ πσο 

   ζα θξαηήζε ην ιφγν ηνπ· είκαη βέβαηνο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη εγψ είκαη βεβαηνηάηε πσο δε ζα ηνλ θξαηήζε, θαη πσο φιεο απηέο 

   νη πεξηπνηήζεηο πνπ ζνπ θάλεη είλε γηα λα ζε μεγειάε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ψπα· έξρεηαη. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη κήπσο είλε πιένλ ηίπνη' άιιν; Έξρεηαη ίζσο αθφκε γηα λα ζνπ 

   δεηήζε θη' άιια δαλεηθά. Γελ μαίξσ ηη κε πηάλεη φηαλ ηνλ βιέπσ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ ψπαηλε, ζνπ είπα. 

ΚΖΝΖ Γ'. 

ΟΗ ΑΝΩΣΔΡΩ — ΓΟΡΑΝΣ 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πψο είζζε, αγαπεηέ κνπ θίιε, θχξηε Ενπξληαίλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πνιχ θαιά, θχξηε· ζαο πξνζθπλψ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Καη ε θπξία Ενπξληαίλ πψο είλε; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ θπξία Ενπξληαίλ είλε φπσο ζέιεη. 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Χ!… θχξηε Ενπξληαίλ! Δίζζε ν θνκςφηεξνο άλζξσπνο ηνπ θφζκνπ! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Βιέπεηε; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δίζζε ζαπκάζηνο κ' απηφ ην θφξεκα· νχηε βξίζθνληαη ζην παιάηη άιινη 

   πεην θαινληπκέλνη απφ ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! αη! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (θαη' ηδίαλ) 

   Σνχρεη βξε ην ζθπγκφ ηνπ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γηα γπξίζηε πίζσ. Αξηζηνθξαηηθφηαην! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (θαη' ηδίαλ) 

   Ναη, ηφζν βιαμ απφ πίζσ φζν θη' απφ 'κπξφο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   αο νξθίδνκαη, θχξηε Ενπξληαίλ, είρα κεγάιε αλππνκνλεζία λα ζαο δσ. 

   Δίζζε ν κφλνο άλζξσπνο πνπ εθηηκψ πεξηζζφηεξν ζηνλ θφζκν. ήκεξα ην 

   πξσί αθξηβψο κηινχζα γηα ζαο ζην παιάηη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μνπ θάλεηε κεγάιε ηηκή, θχξηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Χ! εζπράζεηε, παξαθαιψ! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ξαίξσ ην ζέβαο πνπ ζαο νθείισ, θχξηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Καιέ, εζπράζεηε, παξαθαιψ· αο ιείπνπλ ηα θνκπιηκέληα κεηαμχ καο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κχξηε… 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Ζζπράζεηε, ζαο είπα, θχξηε Ενπξληαίλ: είζηε ν θίινο κνπ. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίκαη δνχινο ζαο, θχξηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γε ζα θνξέζσ ην θαπέιιν κνπ αλ δελ ην θνξέζεηε θαη ζεηο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (θνξψλ ηνλ πίινλ ηνπ) 

   Πξνηηκψ λα είκαη αγελήο παξά νριεξφο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δίκαη νθεηιέηεο ζαο, φπσο μαίξεηε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, ην μέξνκε θαη ην παξαμέξνκε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μ' εδαλείζαηε γελλαίσο θαη επαλεηιεκκέλσο δηάθνξα ρξεκαηηθά πνζά 

   θαη κ' έρεηε ππνρξεψζεη κε ηνλ επγελέζηεξν ηξφπν ηνπ θφζκνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αζηεηεχεζζε, θχξηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αιιά μαίξσ λα επηζηξέθσ φ,ηη κε δαλείδνπλ θαη λ' αλαγλσξίδσ ηε ράξη 

   πνπ κνπ θάλνπλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ ακθέβαια πνηέ κνπ, θχξηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Θέισ λα θαζαξίζσ ην ρξένο κνπ θ' ήιζα εδψ γηα λα ινγαξηαζηνχκε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηελ Καλ Ενπξληαίλ) 

   Δ; βιέπεηο ηη πξφζηπρε πνπ είζαη, γπλαίθα κνπ; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μνπ αξέζεη λα πιεξψλσ ηα ρξέε κνπ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξψηεξα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηελ Κπξίαλ Ενπξληαίλ) 

   Γε ζνπ ηψιεγα εγψ; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αο δνχκε κηα ζηηγκή ηη ζαο νθείισ. 

ΕΟΤΡΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηελ Καλ Ενπξληαίλ). 

   Βιέπεηο ηη γεινίεο πνπ ήηαλ νη ππνςίεο ζνπ; 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Θπκάζηε θαιά φια ηα πνζά πνπ κνχρεηε δαλείζεη; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ννκίδσ πσο ηα ζπκνχκαη. Σάρσ ζεκεηψζεη. Λνηπφλ: ζαο έδσθα ηελ 

πξψηε 

   θνξά δηαθφζηα ινπδνβίθηα. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μάιηζηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έπεηηα, εθαηφλ είθνζη. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μάιηζηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έπεηηα, εθαηφλ ζαξάληα. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πνιχ ζσζηά. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γειαδή, ηεηξαθφζηα εμήληα ινπδνβίθηα, πνπ καο θάλνπλ πέληε ρηιηάδεο 

   εμήληα θξάγθα. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   σζηφηαηα. Πέληε ρηιηάδεο εμήληα θξάγθα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Υίιηα νθηαθφζηα ηξηάληα δχν θξάγθα ζηνλ έκπνξν ησλ θηεξψλ, γηα ην 

   θαπέιιν ζαο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αθξηβψο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γχν ρηιηάδεο επηαθφζηα νγδνήληα θξάγθα ζην ξάθηε ζαο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μάιηζηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σέζζεξεο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εβδνκήληα ελλέα θξάγθα θαη δψδεθα 

   ζφιδηα ζηνλ έκπνξφ ζαο. 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Αθξηβψο· δψδεθα ζφιδηα. Ο ινγαξηαζκφο είλε ζσζηφηαηνο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη ρίιηα επηαθφζηα ζαξάληα νθηψ θξάγθα ζην ζαγκαηνπνηφ ζαο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   ια έηζη είλε, φπσο ηα είπαηε. Σν φινλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γέθα πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα θξάγθα. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αθξηβέζηαηα! Γέθα πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα θξάγθα. Πξνζζέζαηε 

αθφκε 

   δπν ρηιηάδεο δηαθφζηα πνπ ζα κνπ δψζεηε, ζα γίλνπλ αθξηβψο δέθα 

   νθηψ ρηιηάδεο θξάγθα, ηα νπνία ζα ζαο ηα επηζηξέςσ εηο πξψηελ 

   επθαηξίαλ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δ; δελ ηψρα καληέςεη εγψ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (Ηδηαηηέξσο ζηελ Καλ Ενπξληαίλ). 

   ησπή! 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γπζθνιεχεζζε λα κνπ δψζεηε ην πνζφλ πνπ ζαο δεηψ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Α! φρη. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ.) 

   Απηφο ν άλζξσπνο ζ' αξκέγεη ζα γειάδα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηελ Κα Ενπξληαίλ) 

   ησπή! 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αλ δπζθνιεχεζζε, λ' απνηαλζψ αιινχ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, θχξηε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ). 

   Γε ζα επραξηζηεζή αλ δε ζε δε ρξεσθνπεκέλν. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηελ Κα Ενπξληαίλ). 

   ησπή, ζνπ ιέσ! 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αλ δπζθνιεχεζζε, δελ έρεηε παξά λα κνπ ην πήηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καζφινπ, θχξηε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ). 

   Δίλε έλαο πιάλνο πξψηεο ηάμεσο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (Ηδηαηηέξσο ζηελ Κα Ενπξληαίλ.) 

   ψπαηλε ινηπφλ! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ). 

   Θα ζνπ ξνπθήμε θαη ηελ ηειεπηαία πεληάξα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηελ Κα Ενπξληαίλ.) 

   Θα ζσπάζεο, επί ηέινπο: 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δίλε πάκπνιινη άλζξσπνη πνπ ζα κ' εδάλεηδαλ κε κεγάιε ηνπο ραξά· κα 

   επεηδή είζηε ν θαιχηεξφο κνπ θίινο, ελφκηζα φηη ζα ζαο αδηθνχζα αλ 

   θαηέθεπγα ζε άιινλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μεγάιε κνπ ηηκή, θχξηε· ζα γίλε ακέζσο ε επηζπκία ζαο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑIN (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ.) 

   Ση; ζα ηνπ δψζεο θη' άιια αθφκε; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηελ Κα Ενπξληαίλ). Ση ζέιεηο λα θάλσ; νπ 

πέξαζε ε ηδέα πσο κπνξψ λ' αξλεζψ ζ' έλαλ άλζξσπν, πνπ κίιεζε ζήκεξα 

ην πξσί γηα κέλα ζην παιάηη; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ). Δίζαη έλα θνξφηδν πξψηεο 

γξακκήο. 

ΚΖΝΖ Δ'. 

Οη αλσηέξσ — πιελ ηνπ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Μνπ θαίλεζζε πνιχ κειαγρνιηθή. Ση έρεηε, θπξία Ενπξληαίλ; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ μαίξσ ηη έρεη ην θεθάιη κνπ. Μνπ θαίλεηαη πσο ζα ζπάζε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πνχ είλε ε δεζπνηλίο θφξε ζαο; δελ ηε βιέπσ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ δεζπνηλίο θφξε κνπ είλε θαιά εθεί πνπ είλε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γε ζέιεηε θακκηά απ' απηέο ηηο εκέξεο λαξζήηε καδί ηεο λα δήηε ην 

   κπαιιέην θαη ηελ θσκσδία πνπ δίλνπλ ζην παιάηη; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, αιήζεηα, έρνκε πνιιή φξεμη λα γειάζσκε, πνιιή φξεμη έρνκε λα 

   γειάζσκε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Τπνζέησ, θπξία Ενπξληαίλ, φηη ζα είραηε πνιινχο ζαπκαζηάο ζηα 

   λεηάηα ζαο, έηζη ψκνξθε θαη επράξηζηε πνπ ζα ήζζε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη κήπσο κε παίξλεηε, θχξηε, γηα θακκηά γξενχια; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Χ! θπξία Ενπξληαίλ, ζπγγλψκελ, ζπγγλψκελ! ήκνπλ αθεξεκέλνο· κνπ 

   είρε δηαθχγεη πσο είζηε λέα. αο παξαθαιψ, ζπγρσξήζεηε ηελ 

   αθεξεκάδα κνπ. 

ΚΗΝΗ Σ'. 

Οη αλσηέξσ — ZOYPΝΣΑΗΝ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηνλ Γνπξάλη). Να, δηαθφζηα ινπδνβίθεηα θαινκεηξεκέλα. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   αο είκαη ππφρξεσο, θχξηε Ενπξληαίλ, θαη επηζπκψ κε φιε κνπ ηελ 

   θαξδηά λα ζαο θαλψ ρξήζηκνο ζην παιάηη. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Με ζθιαβψλεηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αλ ε θπξία Ενπξληαίλ επηζπκή λα δε πψο δηαζθεδάδεη ν βαζηιεχο, ηεο 

   ππφζρνκαη λα ηεο πξνκεζεχζσ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ζέζεηο ηεο 

   αηζνχζεο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Ζ θπξία Ενπξληαίλ ζαο επραξηζηεί. 

ΓΟΡΑΝΣ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ) πσο ζαο εηδνπνίεζα κε ην 

γξακκαηάθη κνπ, ε σξαία καο καξθεζία ζα είλ' εδψ χζηεξ' απφ ιίγν γηα ην 

κπαιιέην θαη γηα ην γεχκα. Δδέρζε επί ηέινπο κε ρίιηα παξαθάιηα κνπ ην 

δψξν ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Πάκε πεην πέξα, λα κε καο αθνχλ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δίλε νθηψ εκέξεο πνπ δελ ζαο είδα θαη επνκέλσο δελ ζαο είπα ηίπνηα 

   γηα ην δηακάληη πνπ κνπ δψζαηε λα ηεο πξνζθέξσ εθ κέξνπο ζαο. Χο 

   πνπ λα ληθήζσ ηνπο ελδνηαζκνχο ηεο ερξεηάζηεθα λα θαηαβάισ ηφζνπο 

θαη 

   ηφζνπο θφπνπο. Μφιηο ζήκεξα απεθάζηζε λα ην δερζή. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο ηεο εθάλεθε; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Έμνρν. Καη είκαη βέβαηνο πσο ην ζαπκάζην απηφ δηακάληη ζα ηελ θάλε 

   λα ζρεκαηίζε γηα ζαο ηελ θαιπηέξα ηδέα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μαθάξη! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηελ Νηθνιέηα) 

   ηαλ έξρεηαη εδψ, δελ ελλνεί λα ην θνπλήζε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Σεο έδσζα λα λνηψζε θαιά θαη ηελ αμία ηνπ δψξνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ 

   έξσηφο ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ θαισζχλε ζαο, θχξηε, κε ζθιαβψλεη. Πάσ λα ράζσ ην λνπ κνπ πνπ 

   βιέπσ έλαλ άλζξσπν ηεο ηάμεψο ζαο λα θαηεβαίλε πξνο ράξηλ κνπ θαη λα 

θάλε 

   εθείλν πνπ θάλεηε ζεηο γηα κέλα. 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Αζηεηεχεζζε; Μεηαμχ θίισλ πξνζέρεη θάλεηο ζε ηέηνηα πξάγκαηα; Καη 

   δελ ζα θάλαηε ηάρα ην ίδην θαη ζεηο γηα κέλα, αλ παξνπζηάδνληαλ 

   πεξίζηαζηο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χ! βέβαηα, θαη κ' φιε κνπ ηελ θαξδηά. 

Κα ΕΟΤΝΣΑΗΝ (ζηελ Νηθνιέηα) 

   Απηφο ν άλζξσπνο κνπ θάζεηαη ζην ζηνκάρη. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δγψ, ηη λα ζαο πσ, φηαλ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζσ έλα θίιν κνπ, δε 

   δίλσ ζεκαζία ζε ηίπνηα, θαη φηαλ κνπ εμεκπζηεξεχζεηε ηνλ έξσηα πνπ 

   αηζζάλεζζε γηα ηε ραξηησκέλε εθείλε καξθεζία, κε ηελ νπνίαλ 

   ζπλδένκαη ζηελψο, είδαηε πνιχ θαιά φηη επζχο εμ αξρήο πξνζεθέξζελ 

   κφλνο κνπ λα ζαο θαλψ ρξήζηκνο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Απηφ είλ' αιήζεηα. Ζ θαισζχλε ζαο, ζαο ην είπα, κε ζθιαβψλεη. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηελ Νηθνιέηα) 

   Μα δε ζα θχγε επί ηέινπο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Σα ηαηξηάδνπλ πνιχ θαιά νη δπν ηνπο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δπήξαηε ηνλ θαιχηεξν δξφκν γηα λα θζάζεηε ζηελ θαξδηά ηεο. Οη 

   γπλαίθεο ηξειιαίλνληαη λα βιέπνπλ πσο μνδεχνπλ γη' απηέο. Οη ζπρλέο 

   ζεξελάηεο ζαο, η' αιιεπάιιεια κπνπθέηα ζαο, ην ζαπκάζην εθείλν 

   ππξνηέρλεκα, ην δηακάληη πνπ ηε εζηείιαηε, θαη ην δψξν πνπ ηεο 

   εηνηκάδεηε, φια απηά ηεο κηινχλ γηα ηνλ έξσηά ζαο πνιχ θαιχηεξα απφ 

   φια ηα ιφγηα πνπ ζα ηεο ειέγαηε εζείο ν ίδηνο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα δαπαλήζσ ην παλ γηα λ' αλνίμσ ην δξφκν ηεο θαξδηάο ηεο. Οη 

   γπλαίθεο ηεο αξηζηνθξαηίαο έρνπλ γηα κέλα αθαηαλίθεηα ζέιγεηξα θαη 

   είλε κεγάιε ηηκή γηα κέλα, ηηκή, πνπ είκαη πξφζπκνο λα ηελ αγνξάζσ 

   αθξηβψηαηα. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηελ Νηθνιέηα) 

   Ήζεια λάμαηξα ηη ιέλε ηφζελ ψξα! Πήγαηλε ζηγά — ζηγά λα 

   θξπθαθνχζεο. 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Όζηεξ' απφ ιίγν ζ' απνιαχζεηε ηελ παξνπζία ηεο θαη ηα κάηηα ζαο γηα 

   πνιιή ψξα ζα ρνξηαίλνπλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηα λα είκαη εληειψο ειεχζεξνο, ηα θαηάθεξα λα δεηπλήζε απφςε ε 

   γπλαίθα κνπ ζην ζπίηη ηεο αδεξθήο κνπ θαη λα κείλε εθεί φιε ηε 

   βξαδπά. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δθάλαηε πνιχ θξφληκα. Ζ γπλαίθα ζαο ζα καο ήηαλ εκπφδην. Γηέηαμα εθ 

   κέξνπο ζαο ην κάγεηξν λα εηνηκάζε φ,ηη πξέπεη θαζψο θαη φ,ηη 

   ρξεηάδεηαη γηα ην κπαιιέην. Δίλε δηθή κνπ έκπλεπζηο, θαη αλ 

   εθηειεζζή φπσο ην έρσ ζην λνπ κνπ, είκαη βέβαηνο πσο ζα ην βξε… 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (βιέπεη ηελ Νηθνιέηα πνπ θξπθαθνχεη θαη ηελ ξαπίδεη). Να, 

ινηπφλ, αδηάθξηηε! (ηνλ Γνξάλη). Θέιεηε λα πακε έμσ; 

ΚΖΝΖ Ε'. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ — ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Ζ πεξηέξγεηα κνπ θφζηηζε αθξηβά, κα κνπ θαίλεηαη πσο θάπνην ιάθθνλ 

   έρ' ε θάβα. Έιεγαλ γηα θάπνηα δνπιεηά πνπ δελ ηνπο ζπκθέξεη λα 

   είζηε κπξνζηά θαη ζεηο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίλε θάκπνζνο θαηξφο, Νηθνιέηα, πνπ έρσ ππνςίεο γηα ηνλ άληξα κνπ. 

   Ή γειηέκαη ή θάπνηα εξσηνδνπιεηά είλε ζηε κέζε· θαη πξνζπαζψ λ' 

   αλαθαιχςσ. Μα αο κηιήζσκε γηα ηελ θφξε κνπ. Ξαίξεηο πσο ν Κιεφλη 

   είλε εξσηεπκέλνο καδί ηεο. Απηφο ν λένο κ' αξέζεη πνιχ θαη ζα 

   πξνζπαζήζσ φζν κπνξψ λα πάξε ηε Λνπθίιε. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Μ' εθάλαηε θαηαραξνχκελε κ' απηφ πνπ ιέηε· γηαηί αλ ν θχξηνο Κιεφλη 

   ζαο αξέζε άιιν ηφζν κ' αξέζεη θ' εκέλα ν ππεξέηεο ηνπ· θαη ζα 

   επρφκνπλ λα γίλε ν γάκνο καο, ηελ ίδηα κέξα πνπ ζα γίλε θη' ν δηθφο 

   ησλ γάκνο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πήγαηλε λα ηνλ εχξεο θαη λα ηνπ πεο εθ κέξνπο κνπ λάξζε ζε ιίγν λα 

   κ' εχξε γηα λα δεηήζσκε καδί ηε Λνπθίιε απφ ηνλ άληξα κνπ. 
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ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Σξέρσ, θπξία, κ' φιε κνπ ηελ θαξδηά θαη ζαο βεβαηψ πσο θακκηά άιιε 

   παξαγγειία δε ζα κνπ ήηαλ ηφζν θαιφδερηε. Θα επραξηζηεζνχλ πάξα 

   πνιχ. 

ΚΖΝΖ Ζ'. 

ΚΛΔΟΝΣ — ΚΟΒΗΔΛ — ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κιεφλη) Ά! ήξζαηε απάλσ ζηελ ψξα. Σα ζπραξίθηα κνπ! 

,ηη εξρφκνπλ… 

ΚΛΔΟΝΣ (δηαθφπησλ) 

   Φχγε απ' εδψ, άπηζηε, θαη κε ζνπ πέξαζε απ' ην λνπ πσο ζα κε παίμεο 

   κε ςεχηηθα ιφγηα. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Έηζη δέρεζζε; 

ΚΛΔΟΝΣ (δηαθφπησλ) 

   Φχγε απ' εδψ, ζνπ είπα, θαη πήγαηλε ζηε ζηηγκή λα πεο ζηελ άπηζηε 

   θπξία ζνπ φηη δε ζα κπνξέζε πεηα λα κε παίδε ζηα δάθηπιά ηεο. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Ση μαθληθά είλ' απηά πάιη; Αγαπεκέλε κνπ Κνβηέι, πεο κνπ, ζε 

   παξαθαιψ, ηη ζεκαίλνπλ απηά; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Αγαπεκέλε κνπ Κνβηέι! ππνθξίηξηα! Σξάβα γξήγνξα, θχγε απφ ηα κάηηα 

   κνπ, θαθηά, θαη άθεζέ κε ήζπρν. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Πψο! θαη ζπ;… 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Φχγε απφ ηα κάηηα κνπ, ζνπ είπα, θαη λα κε κνπ μαλακηιήζεο πνηέ 

   πεηα. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (θαη' ηδίαλ) Ση ηνπο έπηαζε θαη ηνπο δπν ησλ; ζα πάσ λα ηα πσ 

ζηελ θπξία κνπ. 
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ΚΖΝΖ Θ'. 

ΚΛΔΟΝΣ — ΚΟΒΗΔΛ 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Αθνχο εθεί λα θέξεηαη έηζη ζηov πηζηφηεξν θαη ζηνλ πιένλ αθσζησκέλν 

   εξαζηή ηνπ θφζκνπ! 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δίλε θξηθηφ πξάγκα απηφ πνπ καο έθαλαλ θαη ζηνπο δπν καο, 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Να ηεο δείρλσ φιε ηελ αγάπε θαη φιε ηελ ηξπθεξφηεηα πνπ κπνξεί 

   θαλείο λα θαληαζζή· λα κελ αγαπψ θαλέλαλ άιινλ ζηνλ θφζκν θαη λα 

κελ 

   έρσ θακκηάλ άιιε ζθέςη ζην λνπ κνπ παξά κφλνλ εθείλε· λα είλε ε κφλε 

   κνπ θξνληίδα, ε κφλε κνπ ιαρηάξα, ε κφλε κνπ ραξά λα κε κηιψ παξά 

   κφλν γηα θείλε, λα κε ζπιινγίδσκαη παξά κφλν εθείλε· λα νλεηξεχσκαη 

   κφλν εθείλε, λ' αλαπλέσ θαη λα δσ κφλν γηα 'θείλε, θαη πνηα είλε ε 

   αληακνηβή φιεο απηήο ηεο αγάπεο κνπ; Δίρα δπν εκέξεο λα ηελ 'δσ, 

   πνπ γηα κέλα είλε δπν νιφθιεξνη αηψλεο· ηελ απαληψ ηπραίσο ζην δξφκν· 

   ε θαξδηά κνπ θηππά παξάθνξα, ε ραξά κνπ δσγξαθίδεηαη ζην πξφζσπφ 

κνπ, 

   ηξέρσ θαηελζνπζηαζκέλνο, θαη ε άπηζηε εθείλε ζηξέθεη ηα κάηηα ηεο 

   απ' θεί θαη πεξλάεη βηαζηηθά ζαλ λα κε κε είρε 'δεί πνηέ ζηε δσή ηεο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σν ίδην παξάπνλν έρσ θ' εγψ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Πεο κνπ, Κνβηέι· κπνξεί λα γίλε ζηνλ θφζκν άιιε πεην άπηζηε θαη 

   πεην αράξηζηε απφ ηε Λνπθίιε; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Καη κπνξεί λα γίλε, θχξηε, άιιε πεην εμσιεζηάηε απφ ηε Νηθνιέηα; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Όζηεξα απφ ηφζεο ζπζίεο, απφ ηφζνπο αλαζηελαγκνχο, απφ ηφζνπο 

   πφζνπο πνπ είρα γη' απηήλ! 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Όζηεξ' απφ ηφζε πεξηπνίεζη θαη ηφζεο θξνληίδεο θαη ηφζεο δνπιεηέο 

   πνπ ηεο έθαλα ζηελ θνπδίλα! 
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ΚΛΔΟΝΣ 

   Σφζα δάθξπα πνπ έρπζα ζηα πφδηα ηεο! 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σφζνπο θνπβάδεο λεξφ πνπ έβγαια απφ ην πεγάδη γηα ράξη ηεο! 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Σφζε θιφγα πνπ αηζζάλζεθα γη' απηήλ, λα ηελ αγαπψ πεην πνιχ απφ ηνλ 

   εαπηφ κνπ! 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σφζε θιφγα πνπ κ' έπαηξλε απ' ηα κνχηξα λα γπξίδσ ηε ζνχβια γηα λα 

   κελ θνπξάδεη' εθείλε! 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Μ' απνθεχγεη κε πεξηθξφλεζη. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μνπ γπξίδεη ηελ πιάηε αλαηδέζηαηα. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Απηζηία, πνπ ηεο ρξεηάδεηαη ε κεγαιχηεξε ηηκσξία ηνπ θφζκνπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πξνδνζία, πνπ ηεο ρξεηάδνληαη ρίιηεο κπάηζεο 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Μελ ηνικήζεο, ζε παξαθαιψ, λα κνπ μαλακηιήζεο πνηέ γη' απηήλ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δγψ, θχξηε; ν Θεφο λα κε θπιάμε! 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Να κε ζθεθζήο πνηέ λα κνπ δηθαηνινγήζεο ηελ απηζηία ηεο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Με θνβάζηε. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   ζα ιφγηα θη' αλ κνπ πεο γηα λα ηελ ππεξαζπηζζήο, ζε ηίπνηα δε ζα 

   σθειήζνπλ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πνηνο ζθέθηεθε ηέηνην πξάγκα; 
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ΚΛΔΟΝΣ 

   Θα είκαη πάληνηε ζπκσκέλνο θαη ζα μεθφςσ θάζε ζρέζη καδί ηεο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   πκθσλψ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Απηφο ν θχξηνο θφκεο πνπ έξρεηαη ζην ζπίηη ηεο, ηεο κπήθε, 

   θαίλεηαη, ζην κάηη θαη μηππάζηεθε ην κπαιφ ηεο απφ ηνπο ηίηινπο 

   ηνπ. Μα έλλνηα ζνπ, δε ζ' αθήζσ εγψ λα ιάκςε ε απηζηία ηεο, νχηε ζα 

   ηελ αθήζσ λα κ' εγθαηαιείςε έηζη. Θα θάλσ φ,ηη κπνξψ λα ηεο ραιάζσ 

   ηα ζρέδηα. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πνιχ θαιά ην ιέηε. Κ' εγψ ην ίδην ινγαξηάδσ λα θάλσ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Βνήζεζέ κε λα κείλσ ακεηάηξεπηνο ζηελ απφθαζί κνπ θαη λα πεηάμσ απφ 

   ηελ θαξδηά κνπ θαη ην ηειεπηαίν ιείςαλν ηνπ έξσηνο πνπ είρα γηα 

   θείλελ. ' εμνξθίδσ λα κνπ ηελ θαηεγνξάο φζν κπνξείο πεξηζζφηεξν. 

   Να κνπ ηελ δσγξαθίδεο κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ λα κε θάλεο λα ηελ 

   απνζηξέθσκαη· θαη γηα λα ηελ αεδηάζσ, παξάζηεζέ κνπ φια ηα 

   ειαηηψκαηα πνπ βξίζθεηο απάλσ ηεο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Απηή, θχξηε; κηα θεξαηζίηζα, κηα ππνθξίηξηα! Απηφ δα ηεο έιεηπε, λα 

   ηελ εξσηεπζήηε θη' φιαο! Γελ έρεη ηίπνηα πνπ λα ηελ μερσξίδε απφ 

   ηηο άιιεο. Μπνξείηε λα βξήηε εθαηφ ρηιηάδεο θαιχηεξεο ηεο. Πξψηα — 

   πξψηα, ηα κάηηα ηεο είλε κηθξά. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Απηφ είλ' αιήζεηα, ηα κάηηα ηεο είλε κηθξά· κα είλε ηα πιένλ 

   θσηεξά, ηα πιένλ ιακπεξά, ηα πιένλ δηαπεξαζηηθά θαη ηα πιένλ 

   ζπγθηλεηηθά κάηηα πνπ ππάξρνπλ ζ' φιν ηνλ θφζκν. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σν ζηφκα ηεο είλε κεγάιν. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ναη· κα είλε ην πεην ραξηησκέλν απ' φια ηα ζηφκαηα· ζηφκα πνπ 

   εκπλέεη πφζνπο. Δίλε ην ειθπζηηθψηεξν θαη ην εξσηηθψηεξν ζηφκα ηνπ 

   θφζκνπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   ζν γηα ην αλάζηεκά ηεο, δελ κπνξεί βέβαηα λα ηελ πε θαλείο ςειή. 
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ΚΛΔΟΝΣ 

   ρη· κα είλε ςειή θαη θαινθακσκέλε. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πξνζπνηεκέλε ζε φ,ηη ιέεη θαη ζε φ,ηη θάλεη. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Απηφ είλ' αιήζεηα' κα έρεη ράξη ζε φια ηεο· θαη νη ηξφπνη ηεο είλε 

   ειθπζηηθνί· έρνπλ έλα θάπνην ζέιγεηξν πνπ ην αηζζάλεηαη θαλείο σο 

   κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   ζν γηα εμππλάδα… 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Α! είλ' έμππλε, Κνβηέι· έρεη κηα εμππλάδα ιεπηή θαη επγεληθή. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ζ θνπβέληα ηεο… 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ζ θνπβέληα ηεο είλε ραξηησκέλε. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δίλε πάληνηε ζνβαξή. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ακ' ηη! ηα γέιηα θαη ηα ράραλα ζ' αξέζνπλ; Καη ππάξρεη ζηνλ θφζκν 

   αλαηδέζηεξν πξάγκα απφ ηηο γπλαίθεο πνπ γεινχλ ζε θάζε ςχιινπ 

   πήδεκα; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Καη ηέινο, είλε ε πεην πεηζκαηάξα ηνπ θφζκνπ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ναη, είλε πεηζκαηάξα, ζπκθσλψ πιεξέζηαηα· κα ζηηο ψκνξθεο φια 

   ηαηξηάδνπλ φια πξέπεη λα ηα ππνθέξε θαλείο απφ ηηο ψκνξθεο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μα αθνχ ηα βξίζθεηε φια έηζη, ζα πε πσο ζέιεηε λα ηελ αγαπάηε 

   αησλίσο. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Δγψ; πξνηηκψ λα πεζάλσ· ζα ηελ κηζψ φζν ηελ αγαπνχζα. 
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ΚΟΒΗΔΛ 

   Μα πψο; αθνχ ηε βξίζθεηε ηφζν ηέιεηα; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Αθξηβψο γη' απηφ θαη ε εθδίθεζί κνπ ζα είλε θξηθηή· αθξηβψο γη' 

   απηφ ζα δείμσ ηε δχλακη ηεο θαξδηάο κνπ· ζα ηε κηζήζσ, ζα ηελ 

   εγθαηαιείςσ, φζν ψκνξθε, φζν ζειθηηθή, φζν αμηαγάπεηε θ' αλ ηε 

   βξίζθσ. Νά ηελ. 

ΚΖΝΖ Η'. 

Οη αλσηέξσ. — ΛΟΤΚΗΛΖ — ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηε Λνπθίιε) 

   Δγψ ηνπιάρηζηνλ, δελ κπνξψ λα ην μεγήζσ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Απηφ πνπ ζνπ είπα ζα είλε. 

ΚΛΔΟΝΣ (ζηνλ Κνβηέι) 

   Γε ζα ηεο κηιήζσ θαζφινπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Κ' εγψ ην ίδην ζα θάλσ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Ση ζπκβαίλεη, Κιεφλη; ηη έρεηο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Μα ηη έρεηο, Κνβηέι; 

ΛΟΤΚΗΛΖ (ζηνλ Κιεφλη) 

   Γηαηί είζαη ιππεκέλνο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κνβηέι) 

   Γηαηί έρεηο θαηεβαζκέλα κνχηξα; 

ΛΟΤΚΗΛΖ (ζηνλ Κιεφλη) 

   Έραζεο ηε θσλή ζνπ, Κιεφλη; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κνβηέι) 

   Βνπβάζεθεο, Κνβηέι; 
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ΚΛΔΟΝΣ 

   Απηφ ιέγεηαη ζξάζνο! 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Απηφ ιέγεηαη αδηαληξνπηά! 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Τπνζέησ πσο ζα ζε ηάξαμε ε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζηο. 

ΚΛΔΟΝΣ (ζηνλ Κνβηέι) 

   Α! α! ην μαίξεη ηη έθαλε. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κνβηέι) 

   Σν πξσηλφ καο ζπλαπάληεκα, θαίλεηαη, ζ' έθαλε θαη πήξεο θσηηά. 

ΚΟΒΗΔΛ (ζηνλ Κιεφλη) 

   Καηάιαβε ηε βξσκνδνπιεηά ηεο. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Γελ είλ' αιήζεηα, Κιεφλη, πσο γη' απηφ είζαη ζπκσκέλνο; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ναη, άπηζηε, γη' απηφ, αθνχ θαιά θαη ζψλεη ζέιεηο λα κηιήζσ. νπ 

   ιέγσ ινηπφλ πσο ε απηζηία ζνπ δε ζα ζξηακβεχζε φπσο ην θαληάδεζαη. 

   Θα δηαιχζσ πξψηνο εγψ θάζε ζρέζη καδί ζνπ θαη δε ζα κε δηψμεο πξψηε 

   εζχ. Γε ζα κνπ είλε εχθνιν, βέβαηα, λα ληθήζσ ηνλ έξσηα πνπ 

   αηζζάλνκαη γηα ζέλα. Θα κνπ θνζηίζε πνιχ, δελ είλε δήηεκα, ζα ππνθέξσ 

   θάκπνζν θαηξφ, κα ζα ην θαηνξζψζσ. Καη πξνηηκψ λα ζρίζσ ηελ θαξδηά 

κνπ 

   παξά λα ππνρσξήζσ. 

ΚΟΒΗΔΛ (ζηε Νηθνιέηα) 

   Απαξάιιαρηα θη' εγψ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Πνιχο ζφξπβνο γηα ην ηίπνηα! Θα ζνπ εμεγήζσ ακέζσο, Κιεφλη, πνηνο 

   ήηαλ ν ιφγνο πνπ ζε απέθπγα ζήκεξα ην πξσί. 

ΚΛΔΟΝΣ (πξνζπαζεί λα ηελ απνθχγε). 

   ρη· δε ζέισ λ' αθνχζσ ηίπνηα. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κνβηέι) 

   Θα ζνπ πσ ην ιφγν πνπ καο αλάγθαζε λα θχγσκε έηζη βηαζηηθά. 

ΚΟΒΗΔΛ (πξνζπαζεί λα ηελ απνθχγε) 

   Γε ζέισ ηίπνηα λ' αθνχζσ. 
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ΛΟΤΚΗΛΖ (αθνινπζνχζα ηνλ Κιεφλη) 

   ήκεξα ην πξσί… 

ΚΛΔΟΝΣ (απνκαθξπλφκελνο ρσξίο λα ηελ θπηηάδε.) 

   ρη, ζνπ είπα. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (αθνινπζνχζα ηνλ Κνβηέι). 

   ήκεξα… 

ΚΟΒΗΔΛ (απνκαθξπλφκελνο ρσξίο λα ηελ θπηηάδε.) 

   ρη, πξνδφηξα! 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Άθνπ ινηπφλ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Σίπνηα! 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Άθεζε κε λα ζνπ κηιήζσ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δίκαη θνπθφο. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Κιεφλη! 

ΚΛΔΟΝΣ 

   ρη. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Κνβηέι! 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σίπνηα! 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   ηάζνπ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Παξακχζηα! 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Άθνπζέ κε. 
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ΚΟΒΗΔΛ 

   Κνινθχζηα! 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Μηα ζηηγκή κφλν. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Καζφινπ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Μα θάλε ιίγε ππνκνλή. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σαξαξά! 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Γπν ιέμεηο κφλν. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   ρη, ηέιεησζε πεηα. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Μηα ιέμη. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πάεη πεηα, πάεη. 

ΛΟΤΚΗΛΖ (ζηακαηψζα.) 

   Αη! ινηπφλ, αθνχ δε ζέιεηο λ' αθνχζεο, έρε ηε γλψκε ζνπ θαη θάλε 

   φπσο ζνπ αξέζεη. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηακαηψζα επίζεο.) 

   Αθνχ θάλεηο έηζη, πάξην φπσο ζέιεηο. 

ΚΛΔΟΝΣ (βαίλσλ πξνο ηελ Λνπθίιελ) 

   Αο αθνχζσκε ινηπφλ γηα πνην ιφγν κνπ θέξζεθεο φπσο κνπ θέξζεθεο. 

ΛΟΤΚΗΛΖ (απνθεχγνπζα ηνλ Κιεφλη.) 

   Γελ έρσ φξεμη πιένλ λα ζνπ ην πσ. 

ΚΟΒΗΔΛ (βαίλσλ πξνο ηελ Νηθνιέηαλ.) 

   Λέγε ινηπφλ, ηη ήζειεο λα κνπ πεο; 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (απνθεχγνπζα επίζεο ηνλ Κνβηέι.) 

   Γε ζέισ πιένλ ηίπνηα λα κάζεο. 
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ΚΛΔΟΝΣ (αθνινπζψλ ηελ Λνπθίιελ.) 

   Λέγε κνπ ινηπφλ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ (απνκαθξπλνκέλε ρσξίο λα ηνλ θπηηάδε). 

   ρη, ηίπνηα δε ζα πσ. 

ΚΟΒΗΔΛ (αθνινπζψλ ηελ Νηθνιέηαλ.) 

   Πεο κνπ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (απνκαθξπλνκέλε ρσξίο λα ηνλ θπηηάδε) 

   ρη, δε ιέσ ηίπνηα. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   νπ ην δεηψ γηα ράξη. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   ρη, ζνπ είπα. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Λππήζνπ κε. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Σίπνηα. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   ε παξαθαιψ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Άθεζέ κε. 

ΚΟΒΗΔΛ. 

   ' εμνξθίδσ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Σξάβ' απφ 'δσ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Λνπθίιε! 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Νηθνιέηα! 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Σίπνηα! 
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ΚΛΔΟΝΣ 

   Γηα ην Θεφ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Γε ζέισ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Λέγε κνπ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Καζφινπ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Γηψμε ηελ ακθηβνιία κνπ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   ρη δε ζα θάλσ ηίπνηα. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Καηαιάγηαζε ην κπαιφ κνπ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   ρη, δελ έρσ θακκηά φξεμη. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Αη! ινηπφλ, αθνχ ηφζν ιίγν ζε κέιεη γηα ηε ιχπε κνπ θαη δε 

   ζθέπηεζαη λα δηθαηνινγήζεο ην πξσηλφ ζνπ θέξζηκν ζηνλ έξσηά κνπ, 

   είλε ε ηειεπηαία θνξά πνπ κε βιέπεηο, αράξηζηε: θεχγσ καθξηά απφ 

   ζέλα, λα πεζάλσ απφ ιχπε θη' απφ έξσηα. 

ΚΟΒΗΔΛ (ζηε Νηθνιέηα) 

   Κ' εγψ, ζα ηνλ αθνινπζήζσ θ' εγψ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ (ζηνλ Κιεφλη πνπ βαίλεη λα εμέιζε). 

   Κιεφλη! 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κνβηέι πνπ αθνινπζεί ηνλ Κιεφλη) 

   Κνβηέι! 

ΚΛΔΟΝΣ (ζηακαηψλ) 

   Δ; 

ΚΟΒΗΔΛ (ζηακαηψλ) 

   Ση είπεο; 
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ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Πνχ πεγαίλεηο; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Δθεί πνπ ζνπ είπα. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πάκε λα πεζάλσκε. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Πεγαίλεηο λα πεζάλεο, Κιεφλη; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ναη, ζθιεξή, αθνχ ην ζέιεηο. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Δγψ ζέισ λα πεζάλεο; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ναη, ην ζέιεηο. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Πνηνο ζνπ ην είπε απηφ; 

ΚΛΔΟΝΣ (πιεζηάδσλ ηελ Λνπθίιε) Μα δε ζα πε πσο ζέιεηο λα πεζάλσ, 

αθνχ δε ζέιεηο λα δηψμεο ηηο ππνςίεο κνπ; 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Δγψ θηαίσ; Αλ ήζειεο λ' αθνχζεο, ζα ζνπ έιεγα πσο ζήκεξα ην πξσί 

   ζνπ θέξζεθα κ' απηφ ηνλ ηξφπν γηαη' ήηαλ κηα γξεά ζεία κνπ. Μφλν 

   αλ πιεζηάζε έλαο λένο κηα θφξε θαληάδεηαη πσο ηελ αηηκάδεη. Μαο 

   ην ιέεη δηαξθψο θαη ζέιεη λα καο παξαζηήζε φινπο ηνπο άλδξεο γηα 

   δηαβφινπο πνπ νθείινκε λα ηνπο απνθεχγσκε. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κνβηέι) 

   Απηφ ήηαλ φιν θη' φιν. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Μνπ ιεο αιήζεηα, Λνπθίιε; 

ΚΟΒΗΔΛ (ζηε Νηθνιέηα.) 

   Να ζε πηζηέςσ; 

ΛΟΤΚΗΛΖ (ζηνλ Κιεφλη.) 

   νπ ιέσ φιε ηελ αιήζεηα. 
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ΝΗΚΟΛΔΣΑ (ζηνλ Κνβηέι.) 

   Έηζη, φπσο ην είπε. 

ΚΟΒΗΔΛ (ζηνλ Κιεφλη.) 

   Να ην πηζηέςσκε; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Α! Λνπθίιε, πψο κε κηα ιέμη απφ ην ζηφκα ζνπ μαίξεηο λα γηαηξεχεο 

   φινπο ηνπο πφλνπο ηεο θαξδηάο κνπ, θαη κε πφζε επθνιία πηζηεχνκε 

   εθείλνπο πνπ αγαπνχκε! 

ΚΟΒΗΔΛ Πψο μαίξνπλ λα καο θαηαθέξνπλ απηέο νη γπλαίθεο ηνπ δηαφινπ! 

ΚΖΝΖ ΗΑ'. 

Οη αλσηέξσ — ΚΤΡΗΑ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Υαίξσ πνιχ πνπ ζε βιέπσ, Κιεφλη. Ήξζεο εγθαίξσο· έξρεηαη ν άληξαο 

   κνπ· εηνηκάζνπ λα ηνπ δεηήζεο ηε Λνπθίιε. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Α! θπξία κνπ, ηη γιπθά πνπ είλε γηα κέλα απηά ηα ιφγηα ζαο θαη πφζν 

   θνιαθεχνπλ ηνπο πφζνπο κνπ! Μνπ ήηαλ δπλαηφλ λ' αθνχζσ πεην 

   επράξηζηε δηαηαγή θαη λα δερζψ πεην πνιχηηκε ράξη; 

ΚΖΝΖ ΗΒ'. 

Οη αλσηέξσ — ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Γελ εζέιεζα, θχξηε, λ' αλαζέζσ ζε θαλέλαλ άιινλ λα ζαο πε εθείλν 

   πνπ ζθέπηνκαη πξν πνιινχ. Μ' ελδηαθέξεη ηφζν πνιχ, ψζηε απεθάζηζα 

   λα ζαο ην πσ κφλνο κνπ. Υσξίο πεξηζηξνθάο ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ λα 

κνπ 

   θάλεηε ηε κεγάιε ηηκή λα κε δερζήηε γηα γακπξφ ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πξηλ ζαο απαληήζσ, θχξηε, ζαο παξαθαιψ λα κνπ πήηε αλ είζζε 

   αξηζηνθξάηεο. 
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ΚΛΔΟΝΣ 

   Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ ζα εδπζθνιεχνλην πνιχ λ' απαληήζνπλ ζ' 

   απηή ηελ εξψηεζη· ζ' απαληνχζαλ λαη νξζά θνθηά. Δίλαη έλαο ηίηινο, 

   πνπ ηνλ νηθεηνπνηείηαη θαλείο πνιχ εχθνια, θαη ζήκεξα, θαηά 

   ζπλήζεηαλ, επηηξέπεηαη απηή ε θινπή. Δγψ φκσο, ζαο νκνινγψ, έρσ 

   πνιχ δηαθνξεηηθέο ηδέεο σο πξνο ην δήηεκα απηφ. Βξίζθσ φηη θακκηά 

   νηθεηνπνίεζηο δελ επηηξέπεηαη ζ' έλαλ έληηκνλ άλζξσπν θαη φηη είλε 

   αλαλδξεία λα κεηακθηέδνπκε ηελ χπαξμη πνπ καο έδσθε ν Θεφο, λα 

   ζηνιηδψκαζηε ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ κ' έλαλ ηίηιν θιεκκέλν θαη λα 

   ζέισκε λα θαηλψκαζηε φ,ηη δελ είκαζηε. Οη πξφγνλνί κνπ, δελ είλε 

   δήηεκα, θαηείραλ αμηνπξεπείο ζέζεηο· είρα ηελ ηηκή λα ππεξεηήζσ έμε 

   ρξφληα ζην ζηξαηφ, θαη έρσ κηα θάπνηα πεξηνπζία, ηφζε δειαδή, φζε 

   κνπ επηηξέπεη λα θξαηήζσ κηα θνηλσληθή ζέζη αξθεηά εππξφζσπε· κα κ' 

   φια απηά, δελ εθαληάζζεθα πνηέ κνπ λα επηδηψμσ ηίηινπο, ηνπο νπνίνπο 

   πνιινί άιινη ζηε ζέζη κνπ ζα επεδίσθαλ· θαη ζαο ιέγσ εηιηθξηλψο φηη 

   δελ είκαη θαζφινπ αξηζηνθξάηεο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ η' αθνχσ απηά εγψ, θχξηε: ε θφξε κνπ δελ είλε γηα ζαο. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Πψο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ είζηε αξηζηνθξάηεο, δε ζα πάξεηε ηελ θφξε κνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μα ηη ζέιεηο λα πεο κε η' αξηζηνθξαηηιίθη ζνπ; Με εκείο είκαζηε απφ 

   θαλέλα κεγάιν ζφη; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ψπαηλε ζπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίκαζηε ηίπνη' άιιν θ' εκείο απφ απινί λνηθνθπξαίνη; 

ΕΟΤΡΝΣΑIN 

   Θα καδέςεο ηε γιψζζα ζνπ; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κη' ν παηέξαο ζνπ δελ ήηαλ έκπνξνο φπσο θη' ν παηέξαο ν δηθφο κνπ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση είλε απηέο νη γπλαίθεο; ζ' φια αλαθαηψλνληαη. Αλ ν παηέξαο ζνπ, 

   θπξία κνπ, ήηαλ έκπνξνο, ηφζν ην ρεηξφηεξν γη' απηφλ· φζν φκσο γηα 
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   ην δηθφ κνπ παηέξα, είλε θαθά πιεξνθνξεκέλνο φπνηνο ζνπ είπε πσο 

   ήηαλ έκπνξνο. Δθείλν πνπ έρσ λα ζνπ πσ εγψ είλε, φηη ζέισ λα θάλσ 

   γακπξφ αξηζηνθξάηε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηα ηελ θφξε ζνπ ρξεηάδεηαη έλαο ζχδπγνο εζηθφο, ηίκηνο, πινχζηνο 

   θαη θαινθακσκέλνο, θη' φρη θαλέλαο αζρεκνκνχξεο κόνηε — πεινάυ. 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ 

   Απηφ είλ' αιήζεηα: έρνκε δα παξάδεηγκα ην γπηφ ηνλ άξρνληα ηνπ 

   ρσξηνχ καο, έλα βιάθα θαη ηηπνηέλην. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηελ Νηθνιέηα) 

   Πάςε ζπ, απζαδεζηάηε, πνπ ρψλεζαη ζ' φιεο ηηο νκηιίεο καο. Έρσ 

   αξθεηή πεξηνπζία γηα ηελ θφξε κνπ· κφλν ε δφμα κνπ ιείπεη θαη ζέισ 

   λα ηελ θάλσ καξθεζία. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μαξθεζία; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μάιηζηα, καξθεζία. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο Θεφο ηα κε θπιάμε απφ ηέηνην πξάγκα! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σ' απνθάζηζα σξηζκέλσο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δγψ φκσο δε ζα ην δερζψ πνηέ. Οη ζπγγέλεηεο κε αλσηέξνπο καο έρνπλ 

   πάληνηε θαθά απνηειέζκαηα. Γελ επηζπκψ εγψ, ν γακπξφο κνπ λα 

   εμεπηειίδε ζηελ θφξε κνπ ηνπο γνλείο ηεο θαη ηα παηδηά ηεο λα 

   ληξέπσληαη λα κε ιέλε γηαγηά ηνπο. ηαλ ζάξρεηαη λα κνπ θάλε 

   επίζθεςη κε ηελ άκαμά ηεο θαη δελ πξνζέμε θάπνηε λα ραηξεηήζε 

   θαλέλα γείηνλά κνπ, ζάρσ λ' αθνχσ ηνπ θφζκνπ ηηο θνξντδίεο. Βιέπεηε, 

   ζα ιέλε, ηελ θπξία απηή καξθεζία, πνπ καο θξαηάεη ηφζε πφδα; είλε ε 

   θφξε ηνπ θπξ Ενπξληαίλ. ηαλ ήηαλ κηθξή ην ζεσξνχζε ραξά ηεο λα 

   παίδε ηηο θνπκπάξεο καδί καο. Γελ ήηαλ δα άιινηε ηφζν ζπνπδαίν 

   ππνθείκελν φπσο ζέιεη λα καο πεξάζε ηψξα. Οη παπνχδεο ηεο πνπινχζαλ 

   παληθά. Μάδεςαλ γηα ηα παηδηά ηνπο πεξηνπζία, πνπ ζα ηελ πιεξψλνπλ 

   ίζσο αθξηβά ηψξα ζηνλ άιινλ θφζκν· γηαηί θαλέλαο ηίκηνο άλζξσπνο δελ 

   κπνξεί λα γίλε πινχζηνο. Δκέλα δε κ' αξέζνπλ θαζφινπ απηέο νη 

   θαθνγισζζηέο θαη ζέισ ν γακπξφο κνπ λα κνπ ην ζεσξή ράξη πνπ παίξλεη 
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   ηελ θφξε κνπ θαη λα κπνξψ λα ηνπ ιέσ: θάηζε, γακπξέ κνπ, λα θαο καδί 

   καο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μηθξνκπαιηέο! λα ζέιε θαλείο λα κέλε πάληνηε ζηα ρακειά. Πάςε, ζε 

   παξαθαιψ: ε θφξε κνπ ζα γίλε καξθεζία, ζην πείζκα φινπ ηνπ θφζκνπ. 

   Kη' αλ κε ζπκψζεο πεξηζζφηεξν, ζα ηελ θάλσ δνχθηζζα. (θεχγεη). 

ΚΖΝΖ ΗΓ'. 

Οη αλσηέξσ πιελ ηνπ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μελ απνζαξξχλεζαη αθφκε, Κιεφλη. (ζηελ Λνπθίιε). Έια καδί κνπ, θφξε 

   κνπ, θαη πήγαηλε λα πεο ηνπ παηέξα ζνπ, πσο, αλ δε ζνπ ηνλ δψζε, 

   δελ ελλνείο λα παληξεπζήο κε θαλέλα. 

ΚΖΝΖ ΗΓ'. 

ΚΛΔΟΝΣ — ΚΟΒΗΔΛ 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σα θαηαθέξαηε κε ηα επγεληθά ζαο αηζζήκαηα. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ση ηα ζέιεηο; απηέο είλε νη ηδέεο θη' νχηε κπνξψ λα ηηο αιιάμσ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μα είζηε ζηα ζσζηά ζαο λα ηνλ παίξλεηε ζηα ζνβαξά έλαλ ηέηνηνλ 

   άλζξσπν; Γε βιέπεηε πσο είλε ηξειιφο; Ση ζαο θνζηίδεη λα θάλεηε πσο 

   ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο κνχξιηεο ηνπ; 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Έρεηο δίθην κα δελ ην θαληαδφκνπλ πσο έπξεπε λα δψζσ εμεηάζεηο γηα 

   αξηζηνθξάηεο, γηα λα γίλσ γακπξφο ηνπ θπξίνπ Ενπξληαίλ. 

ΚΟΒΗΔΛ (γειά) 

   Υα! ρα! ρα! 
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ΚΛΔΟΝΣ 

   Γηαηί γειάο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μνχξζε κηα ηδέα: λα ηνπ παίμσκε έλα παηγλίδη, γηα λα θαησξζψζεηε 

   εθείλν πνπ ζέιεηε. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   αλ ηη; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δίλε κηα ηδέα πνιχ, πνιχ θσκηθή. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Γειαδή; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Έρεη γίλεη κηα θάπνηα καζθαξάηα, πνπ ηαηξηάδεη κηα ραξά ζηελ 

   πεξίζηαζη. Θα ηνπο θνπβαιήζσ εδψ. Απηφ, ελλνείηαη κπξίδεη ιίγν 

   θάξζα· κα φηαλ έρε θαλείο λα θάλε κ' έλαλ ηέηνηνλ άλζξσπν, φια 

   κπνξεί λα ηα θαηαπηαζηή· δελ είλε αλάγθε λα πνιπζθνηίδεηαη· απηφο 

   κπνξεί λα παίμε ζαπκάζηα ην ξφιν ηνπ θαη λα πηζηέςε επθνιψηαηα θαη 

   ηηο ρνληξνεηδέζηεξεο ςεπηηέο πνπ ζα ηνπ πνχκε. Έρσ θαη ηνπο 

   εζνπνηνχο θαη ηα ξνχρα φια έηνηκα. Αθήζηέ ην απάλσ κνπ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Μα δψζε κνπ λα θαηαιάβσ… 

ΚΟΒΗΔΛ (ηνλ δηαθφπηεη) 

   Θα ζαο ηα μεγήζσ φια. Πάκε ηψξα· έξρεηαη. 

ΚΖΝΖ ΗΔ'. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση δηάβνιν! φινη ηάρνπλ καδί κνπ, γηαηί κ' αξέζεη ε αξηζηνθξαηία· 

   θη' φκσο εγψ δε βξίζθσ ηίπνηα σκνξθφηεξν απφ ην λα ζπλαλαζηξέθσκαη 

   ηελ αξηζηνθξαηία. Απηή είλε ε κφλε δφμα θαη ν κφλνο πνιηηηζκφο, θαη 

   ζα πξνηηκνχζα λα είρα δπν δάθηπια ιηγψηεξα ζην θάζε κνπ ρέξη κα λα 

   είρα γελλεζή θφκεο ή καξθήζηνο. 

ΚΖΝΖ Ηο'. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ — ΔΗ ΤΠΖΡΔΣΖ 

ΤΠΖΡΔΣΖ Κχξηε, ήξζε ν θχξηνο θφκεο θαη θξαηεί απφ ην ρέξη κηα θπξία. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Χ! Θεέ κνπ! θ' έρσ αθφκε κεξηθέο παξαγγειίεο! Πεο ηνπο πσο ζα 

   γπξίζσ ακέζσο. 

ΚΖΝΖ ΗΕ'. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ — ΓΟΡΑΝΣ — Ο ΤΠΖΡΔΣΖ 

ΤΠΖΡΔΣΖ 

   Ο θχξηνο είπε πσο ζα γπξίζε ακέζσο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πνιχ θαιά. 

ΚΖΝΖ ΗΖ'. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ — ΓΟΡΑΝΣ 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Γελ μαίξσ, θχξηε Γνξάλη· απηφ πνπ θάλσ κνπ θαίλεηαη πνιχ παξάμελν 

   πξάγκα· λάξζσ καδί ζαο ζ' έλα ζπίηη πνπ δε γλσξίδσ θαλέλα. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μα πνην άιιν κέξνο ζα δηάιεγελ ν έξσο κνπ γηα λα ζαο πεξηπνηεζή, 

   αθνχ απφ θφβν ηνπ θφζκνπ, δε ζέιεηε νχηε ζην ζπίηη ζαο νχηε ζην 

   δηθφ κνπ ζπίηη; 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Μα δελ ελλνείηε πσο κέξα κε ηελ εκέξα δέλνκαη πεξηζζφηεξν καδί ζαο, 

   αθνχ δέρνκαη, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλσ, φιαο ηαο ελδείμεηο ηνπ 

   έξσηφο ζαο; Σνπ θάθνπ πξνζπαζψ λ' αληηζηαζψ· κ' αλαγθάδεηε λα 

   ππνρσξψ, θ' έρεηε ηφζε επγέλεηα ζηελ επηκνλή ζαο, πνπ, ρσξίο λα ην 

   ζέισ, δελ κπνξψ λ' αληηηείλσ ζε θακκηά ζαο επηζπκία. Αξρίζαηε απφ 

   ηεο ζπρλέο επηζθέςεηο, χζηεξα ήξζαλ νη εθκπζηεπξεχζεηο, χζηεξα νη 

   ζεξελάηεο θαη ηα δψξα. Δλαληηψζεθα ζε φια απηά, κα εζείο επηκείλαηε, 

   θαη ζηγά — ζηγά εληθήζαηε ηε ζέιεζί κνπ. Καζψο βιέπεηε, ζε φια 
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   ππνρσξψ θαη θνβνχκαη πσο ζην ηέινο ζα κε πείζεηε λα δερζψ θαη ην γάκν 

   πνπ ηφζν απνθεχγσ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Καη φκσο, αγαπεηή κνπ θπξία, έπξεπε λα ηνλ είραηε πιένλ δερζή: 

   είζζε ρήξα θαη εμαξηάζζε κφλν απφ ηνλ εαπηφ ζαο· είκαη θχξηνο ηνπ 

   εαπηνχ κνπ θαη ζαο αγαπψ πεξηζζφηεξν απφ ηε δσή κνπ: Ση ζαο εκπνδίδεη 

   λα κε θάκεηε επηπρή απφ ζήκεξα; 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Μα, θχξηε Γνξάλη, γηα λα δήζνπλ δχν άλζξσπνη επηπρείο καδί, πξέπεη 

   λα έρνπλ θαη ν έλαο θαη ν άιινο πνιιά πξνζφληα· θαη βιέπνκε πνιιάθηο 

   αλζξψπνπο ινγηθσηάηνπο, πνπ είλε δήηεκα αλ κπνξνχλ λα δήζνπλ καδί 

   επραξηζηεκέλνη. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μνπ θαίλεηαη πνιχ αζηείν, θπξία κνπ, λα βξίζθεηε ηφζεο δπζθνιίεο 

   θαη νχηε πξέπεη λα θξίλεηε φινπο ηνπο γάκνπο απφ ηνλ πξψην γάκν 

   ζαο. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Οπσζδήπνηε, επαλέξρνκαη ζην αηψλην δήηεκα· ηα έμνδα πνπ θάλεηε γηα 

   κέλα κε αλεζπρνχλ γηα δπν ιφγνπο: Πξψηνλ, γηαηί κε ππνρξεψλνπλ 

   πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη ζα ήζεια· θαη δεχηεξνλ, γηαηί είκαη βεβαία, 

   θαη κε ζαο θαθνθαίλεηαη, φηη ζαο θνζηίδνπλ πνιχ· πξάγκα, πνπ δελ ην 

   επηζπκψ θαζφινπ. 

ΓΟΡΑΝΣ Α! θπξία κνπ, ηηπνηέληα πξάγκαηα· δελ είλαη ιφγνο… 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ (δηαθφπηνπζα) 

   Ξαίξσ ηη ιέσ· θαη καδί κε φια η' άιια, ην δηακάληη πνπ κε 

   αλαγθάζαηε λα δερζψ, θνζηίδεη.. 

ΓΟΡΑΝΣ (δηαθφπησλ) 

   Α! ζαο παξαθαιψ, κε δίλεηε ηφζε κεγάιε αμία ζ' έλα πξάγκα, πνπ ν 

   έξσο κνπ δελ ην βξίζθεη άμην γηα ζαο θαη… Να θαη ν νηθνδεζπφηεο. 

 

 



www.schooltime.gr ελίδα 71 
 

ΚΖΝΖ ΗΘ'. 

Οη αλσηέξσ — ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (αθνχ έθαλε δχν ππνθιίζεηο θαη επιεζίαζε πνιχ ηελ 

   Γνξηκέλελ.) 

   Οιίγν καθξχηεξα, θπξία κνπ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Πψο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έλα βήκα, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Ση; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Οπηζζνρσξήζαηε ιίγν γηα ηελ ηξίηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Ο θχξηνο Ενπξληαίλ, θπξία κνπ, γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο ηνπ θέξεζζαη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κπξία, είλαη κεγάιε δφμα γηα κέλα λα κε ζεσξήηε αξθεηά ηπρεξφλ, 

   ψζηε λα είκαη ηφζνλ επηπρήο πνπ λα έρσ ηελ ηχρελ, ηελ νπνίαλ είραηε 

   ηελ θαισζχλελ λα επαξεζηεζήηε λα κνπ θάκεηε ηελ ηηκήλ λα κε ηηκήζεηε 

   κε ηελ ράξηλ ηεο παξνπζίαο ζαο· θαη αλ αθφκε είρα ηελ αμίαλ λα είκαη 

   άμηνο κηαο αμίαο φπσο ε ηδηθή ζαο, θαη ν ζεφο…απφ θζφλν γηα ηελ 

   επηπρία…κε είρε θάλεη άμηνλ…λα κε ζεσξήηε άμηνλ…ησλ… 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Αξθεηά, θχξηε Ενπξληαίλ, αξθεηά. Σεο θπξίαο δελ ηεο αξέζνπλ ηα 

   πνιιά θνπιηκέληα θαη μαίξεη πφζν πλεπκαησδέζηαηνο είζζε (ηδηαηηέξσο 

   ζηελ Γνξηκέλε) είλαη έλαο λνηθνθπξάθνο, αξθεηά γεινίνο, θαζψο 

   βιέπεηε, ππφ πάζαλ έπνςηλ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Γνξάλη) 

   Γε ζα είλαη άζρεκα λα δηαζθεδάζσκε ιίγν καδί ηνπ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Κπξία, ζαο ζπληζηψ ηνλ θαιχηεξν θίιν κνπ. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίλε κεγάιε ηηκή γηα κέλα απηφ πνπ είπαηε. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Σέιεηνο γαιαληφκνο. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Πνιχ ηνλ εθηηκψ θη' εγψ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μα δελ έθαλα ηίπνη' αθφκα, θπξία κνπ, γηα λ' αμίδσ απηή ηελ ηηκή. 

ΓΟΡΑΝΣ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ). Πξνζέμαηε πξν πάλησλ λα κελ ηεο 

πήηε ιέμη γηα ην δηακάληη πνπ ηεο δψζαηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Γνξάλη) Γελ κπνξψ ηνπιάρηζηνλ λα ηελ 

ξσηήζσ πσο ην βξίζθεη; 

ΓΟΡΑΝΣ (ηδηαηηέξσο ζηνλ Ενπξληαίλ) Ση; γηα φλνκα ηνπ Θενχ! Θα είλε 

πνιχ πνιχ πξφζηπρν εθ κέξνπο ζαο· θαη γηα λα θαλήηε αιεζηλά επγελήο, 

πξέπεη λα θάλεηε πσο δελ ηεο ην δψζαηε ζεηο. (Μεγαινθψλσο). Ο θχξηνο 

Ενπξληαίλ ιέγεη, θπξία κνπ, πσο είλε θαηελζνπζηαζκέλνο γηα ηελ επίζθεςί 

ζαο. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Πνιχ κε ηηκά. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηνλ Γνξάλη) 

   Με ππνρξεψζαηε, θχξηε, πνπ κηιήζαηε έηζη γηα κέλα! 

ΚΖΝΖ Κ'. 

Οη αλσηέξσ — ΤΠΖΡΔΣΖ 

ΤΠΖΡΔΣΖ 

   Σν ηξαπέδη είλ' έηνηκν, θχξηε. 

ΓΟΡΑΝΣ (ζηνλ Ενπξληαίλ) 

   Γελ κπνξείηε λα θαληαζζήηε ηη θφπνπο έθαλα γηα λα ηελ πείζσ λαξζή. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηνλ Γνξάλη) 

   Γελ μαίξσ πσο λα ζαο επραξηζηήζσ. 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Λέγεη, θπξία κνπ, πσο είζζε ε σξαηνηέξα γπλαίθα ηνπ θφζκνπ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Σνλ επραξηζηψ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δγψ, θπξία κνπ, ζαο επραξηζηψ θαη.., 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γελ είλαη θαηξφο γηα ην γεχκα; 

ΠΡΑΞΙ ΣΡΙΣΗ 

ΚΖΝΖ Α'. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ — ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ — ΓΟΡΑΝΣ (ζπληξψγνπλ) 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Α! ηη σξαία ρέξηα! 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Σα ρέξηα είλαη κεηξηψηαηα, θχξηε Ενπξληαίλ· ζα ζέιαηε ίζσο λα πήηε 

   γηα ην δηακάληη πνπ είλε έμνρν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δγψ, θπξία; Ο Θεφο λα κε θπιάμε απφ ηέηνην πξάγκα! Γελ ζα ήκνπλ 

   θαζφινπ επγελήο. Σν δηακάληη δελ είλε ηίπνηα. Δγψ βιέπσ άιιν πνιχ, 

   πνιχ σξαηφηεξν πξάγκα. 

ΓΟΡΑΝΣ (ζηνλ ππεξέηε) 

   Δκπξφο! θξαζί ζην πνηήξη ηνπ θπξίνπ Ενπξληαίλ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Α! α! ν θχξηνο Ενπξληαίλ είλαη πνιχ επγελέζηεξνο απ' φ,ηη 

   εθαληαδφκνπλ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πψο, θπξία κνπ! γηα πνηφλ ηνλ παίξλεηε ηνλ θχξην Ενπξληαίλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ήζεια λα κε παίξλαηε θαηά ηα ιφγηα κνπ. 
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ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Κη' άιιν; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γελ ηνλ γλσξίδεηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα κε γλσξίζε φηαλ ζειήζε. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Χ! δελ ηα βγάδσ πέξα καδί ηνπ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Έρεη ηελ απάληεζη πάληνηε πξφρεηξε. Μα δε βιέπεηε πσο δελ ηξψεη 

   παξά κφλνλ φ,ηη εγγίζεηε; 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Ο θχξηνο Ενπξληαίλ κε θαηελζνπζηάδεη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αλ κπνξνχζα λα θαηελζνπζηάζσ ηελ θαξδηά ζαο ζα ήκνπλ… 

ΚΖΝΖ Β'. 

Οη αλσηέξσ — Κπξία ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   A! α! θαιή ζπληξνθηά βξήθα. Βιέπσ φκσο πσο δε κε πεξηκέλαηε 

   θαζφινπ. Γη' απηφ ινηπφλ, θχξηε ζχδπγέ κνπ, ήζειεο θνπη θαη θνπη 

   λα κε ζηείιεο λα δεηπλήζσ ζηεο αδεξθήο ζνπ! Κάησ, έλα ζέαηξν έηνηκν 

   θ' εδψ έλα ηξαπέδη γηα γάκν. Έηζη ινηπφλ ηνπ ιφγνπ ζνπ ζθνξπάο ηνλ 

   παξά ζνπ γηα λα γιεληνχλ νη θπξίεο πνπ κνπ καδεχεηο εδψ κέζα! 

   Μνπζηθέο, θσκσδίεο… θαη κέλα κνπ δίλεηο δξφκν. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Ση είλε απηά πνπ ιέηε, θπξία Ενπξληαίλ; Καη πψο ζαο πέξαζε απφ ην 

   λνπ φηη ν ζχδπγφο ζαο ζθνξπά ηελ πεξηνπζία ηνπ; Ννκίδεηε πσο ν 

   θχξηνο Ενπξληαίλ πξνζθέξεη ην γεχκα απηφ ζηελ θπξία; Δγψ ην 

πξνζθέξσ· 

   απηφο κφλν ην ζπίηη ηνπ κνπ δάλεηζε, θαη πξηλ πήηε φζα είπαηε, έπξεπε 

   λα είραηε εμεηάζεη θαιχηεξα ηα πξάγκαηα. 



www.schooltime.gr ελίδα 75 
 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, απζαδεζηάηε· ν θχξηνο θφκεο θάλεη φια απηά ηα έμνδα ράξηλ ηεο 

   θπξίαο, πνπ είλε θπξία ηεο αλσηέξαο ηάμεσο. Μνπ θάλεη ηελ ηηκή λα 

   δερζή ην ζπίηη κνπ θαη λα κνπ επηηξέςε λα κείλσ καδί ηνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Απηά είλαη παξακχζηα· μαίξσ πνιχ θαιά εγψ ηη γίλεηαη εδψ κέζα. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Κπξία Ενπξληαίλ, ζαο ζπκβνπιεχσ λα πάξεηε θαιχηεξα καηνγπάιηα. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γε κνπ ρξεηάδνληαη καηνγπάιηα, θχξηε, γηαηί βιέπσ πνιχ θαιά. Δίλε 

   θαηξφο ηψξα πνπ ηα κπξίδνκαη φι' απηά, θαη δελ είκαη θνπηή εγψ. 

   Δίλε πξφζηπρν απηφ πνπ θάλεηε, θχξηε, ζεηο πνπ πεξλάηε γηα 

   αξηζηνθξάηεο, λα βνεζάηε ηνλ άληξα κνπ λα θάλε ηέηνηεο βιαθείεο. 

   Καη ζεηο, θπξία, ηεο αλσηέξαο ηάμεσο, νχηε ζσζηφ πξάγκα είλε νχηε 

   ηίκην, λα βάδεηε δηρφλνηεο ζ' έλ' αληξφγπλν, θαη λα παξαδέρεζζε λα 

   ζαο εξσηεχεηαη ν άληξαο κνπ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Ση ζεκαίλνπλ φια απηά; Με εκπαίδεηε, θχξηε Γνξάλη; Γηαηί κ' 

   εθζέηεηε ζηηο αλφεηεο θαληαζηνπιεμίεο απηήο ηεο αιιφθνηεο γπλαίθαο; 

   (εμέξρεηαη) 

ΓΟΡΑΝΣ (ηελ αθνινπζεί) 

   Κπξία… Κπξία κνπ, πνχ πάηε; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κπξία… Κχξηε θφκε, δεηήζαηέ ηεο ζπγγλψκελ απφ κέξνο κνπ θαη 

   πξνζπαζήζεηε λα ηελ μαλαθέξεηε. 

ΚΖΝΖ Γ'. 

ΚΤΡΗΑ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ, ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ, ΤΠΖΡΔΣΑΗ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αρ! αδηάληξνπε! Βιέπεηο ηη έθαλεο; Μ' επξφζβαιεο κπξνζηά ζηνλ θφζκν 

   θ' έδησμεο απφ ην ζπίηη κνπ πξφζσπα ηεο αλσηέξαο αξηζηνθξαηίαο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Λίγν κε κέιεη γηα ηελ αλσηέξα αξηζηνθξαηία ηνπο. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ μαίξσ ηη κε θξαηάεη θαηαξακέλε θαη δε ζνπ ζπάσ ην θεθάιη κε ηα 

   θφθθαια πνχκεηλαλ ζηα πηάηα. Αθνχο εθεί λαξζήο λα κνπ ηαξάμεο ην 

   γεχκα κνπ! 

(Οη ππεξέηαη ζεθψλνπλ ην ηξαπέδη). 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Λίγν κε κέιεη, ζνπ είπα. Τπεξαζπίδνκαη ηα δηθαηψκαηά κνπ θαη φιεο 

   νη γπλαίθεο ζα είλαη κε ην κέξνο κνπ. (θεχγεη) 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κ' εγψ ζε ζπκβνπιεχσ λα θχγεο απφ κπξνζηά κνπ θαη λα δψζεο ηφπν 

   ζηελ νξγή κνπ! 

ΚΖΝΖ Γ'. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ε πνιχ θαθή ζηηγκή ήξζε. Δίρα έλα ζσξφ ψκνξθα ιφγηα λα πσ. Πνηέ 

   δελ είρα ηφζε επθπία. Ση είλ' απηφ πάιη; 

ΚΖΝΖ Δ'. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ — ΚΟΒΗΔΛ (κεηεκθηεζκέλνο) 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Γελ μαίξσ, θχξηε, αλ έρσ ηελ ηηκή λα κε γλσξίδεηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, θχξηε. 

ΚΟΒΗΔΛ (δεηθλχσλ κε ην ρέξη ηνπ) 

   αο είρα δεη ηφζν δα κηθξνχιη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δκέλα; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μάιηζηα. Ήζζε ην σκνξθφηεξν παηδάθη ηνπ θφζκνπ θαη φιεο νη θπξίεο 

   ζαο έπαηξλαλ ζηελ αγθαιηά ησλ γηα λα ζαο θηιήζνπλ. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γηα λα κε θηιήζνπλ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μάιηζηα. ήκνπλ ζηελφο θίινο ηνπ καθαξίηε ηνπ παηέξα ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σνπ καθαξίηε ηνπ παηέξα κνπ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μάιηζηα. Ήηαλ εληηκφηαηνο αξηζηνθξάηεο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο παηέξαο κνπ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μάιηζηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σνλ εγλσξίδαηε θαιά; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Καη βέβαηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη ηνλ εγλσξίδαηε γηα αξηζηνθξάηε; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Βεβαηφηαηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη είλαη απηφο ν θφζκνο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ση, δειαδή; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίλαη κεξηθνί ειίζηνη πνπ ζέινπλ λα πνπλ πσο ν παηέξαο κνπ ήηαλ 

   έκπνξνο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Απηφο έκπνξνο; Απηφρξεκα ζπθνθαληία! Πνηέ δελ ήηαλ έκπνξνο. ,ηη 

   έθαλε, ην έθαλε γηα λα ππνρξεψλε θαη ην έθαλε κε κεγάιε 

   αμηνπξέπεηα. Μηα πνπ είμεξε απφ πθάζκαηα επήγαηλε θαη εδηάιεγε απφ 

   παληνχ, ηα έθεξλε ζην ζπίηη ηνπ θαη ηα έδηλε — κε ρξήκαηα, ελλνείηαη 

   — ζηνπο θίινπο ηνπ. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Υαίξσ πνιχ πνπ ζαο εγλψξηζα, γηα λα έρσ έλα κάξηπξα πσο ν παηέξαο 

   κνπ ήηαλ αξηζηνθξάηεο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Θα ην δηαθεξχμσ ζ' φιν ηνλ θφζκν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα κε θαζππνρξεψζεηε. Καη ζε ηη ρξσζηψ ηελ επίζθεςί ζαο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Απφ ηνλ θαηξφ πνπ εγλψξηζα ην καθαξίηε ηνλ παηέξα ζαο, ηνλ έληηκνλ 

   αξηζηνθξάηε, θαζψο ζαο είπα, εηαμείδεςα ζ' φιν ηνλ θφζκν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ' φιν ηνλ θφζκν; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μάιηζηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Τπνζέησ πσο ζα είλε πνιχ καθξηά απηφο ν ηφπνο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Καη βέβαηα. Δίλε ηέζζεξηο εκέξεο κφλν πνπ εγχξηζα απ' απηά ηα 

   καθξηλά κνπ ηαμείδηα, θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ αηζζάλνκαη γηα φ,ηη 

   ζαο αθνξά, κ' έθαλε λαξζψ, γηα λα ζαο αλαγγείισ ηελ πιένλ 

   επράξηζηε είδεζη ηνπ θφζκνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πνηα; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δκάζαηε πσο ν γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ επξίζθεηαη εδψ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δγψ; φρη. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πψο; Εε κε κηα κεγαινπξέπεηα θαηαπιεθηηθή. ινο ν θφζκνο ηξέρεη λα 

   ηνλ ηδή. Σνπ δίλνπλ, μαίξεηε, πνιχ κεγάιε ζεκαζία. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πεξίεξγν πξάγκα! Σίπνηα δελ έκαζα απ' φια απηά. 
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ΚΟΒΗΔΛ 

   Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη ηδηαηηέξσο εζάο είλαη φηη εξσηεχζεθε ηελ θφξε 

   ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ναη· θαη ζέιεη λα γίλε γακπξφο ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γακπξφο κνπ, ν γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ο γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ γακπξφο ζαο. Καηψξζσζα λα ηνλ 'δσ, θ' 

   επεηδή κηιψ ηέιεηα ηε γιψζζα ηνπ, ζπλελλνήζεθα καδί ηνπ. Δίπακε 

   πνιιά, θαη ζην ηέινο κ' αξψηεζε. Άξιαμ κποκ ζόλεπ ονρ αλλά μοςζηάθ 

   ζινηελονμ αμανασέμ βαπαπασινί ούζεπε κοπμπονλάη; Γειαδή: έηπρε λα 

   'δεο έλα σξαίν θνξίηζη, πνπ είλε θφξε ηνπ παξηζηλνχ αξηζηνθξάηε 

   θπξίνπ Ενπξληαίλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ είπε έηζη γηα κέλα; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μάιηζηα. ηαλ ηνπ είπα φηη ζαο γλσξίδσ θαη φηη είδα θαη ηελ θφξε 

   ζαο: Αρ! κνπ είπε, μαπαμπάμπα ζάσεμ δειαδή: πφζν εξσηεπκέλνο 

   είκαη καδί ηεο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μαξακπάκπα ζάρεκ πάεη λα πε: αρ! πφζν εξσηεπκέλνο είκαη καδί ηεο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ναη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καιά θάλαηε θαη κνπ ην είπαηε, γηαηί, λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, πνηέ 

   κνπ δελ ζα κπνξνχζα λα θαληαζηψ πσο καξακπάκπα ζάρεκ πάεη λα πε: 

   αρ! πφζν είκαη εξσηεπκέλνο καδί ηεο! Μα είλαη ζαπκαζία ε γιψζζα 

   απηνπλνχ ηνπ ηνχξθνπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Πεην ζαπκαζία απ' φζν κπνξεί θαλείο λα θαληαζζή. Ξαίξεηε ηη ζα πε 

   θαθαξαθακνχρελ; 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καθαξαθακνχρελ; φρη. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Θα πε: ςπρνχια κνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καθαξαθακνχρελ ζα πε ςπρνχια κνπ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μάιηζηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μα απηφ είλ' έμνρν! Καθαξαθακνχρελ, ςπρνχια κνπ! Σν ιέλε απηφ; Πάσ 

   λα ράζσ ην λνπ κνπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Σέινο πάλησλ, γηα λάξζσκε ζην πξνθείκελνλ ζέιεη λα δεηήζε ηελ θφξε 

   ζαο ζε γάκν· θαη γηα λα έρε έλα πεζεξφ πνπ λα είλαη άμηφο ηνπ, 

   ζέιεη λα ζαο θάλε κακακνχρν. Μακακνχρνο είλαη έλαο κεγάινο βαζκφο 

   ζηελ παηξίδα ηνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μακακνχρνο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ναη, κακακνχρν, πνπ ζεκαίλεη ζηε γιψζζα καο κεγηζηάλ. Μεγηζηάλ είλε 

   απφ ηνπο αξραίνπο εθείλνπο… Μεγηζηάλ επί ηέινπο. Γελ ππάξρεη 

   ηίπνηα επγεληθψηεξν απ' απηφ· ζα είζζε ηζφβαζκνο κε ηνπο κεγαιπηέξνπο 

   άξρνληαο ηνπ θφζκνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ο γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ κε ηηκά πνιχ θαη ζαο παξαθαιψ λα κε 

   πάηε ζην ζπίηη ηνπ λα ηνλ επραξηζηήζσ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ση ιέηε; ζάξζε εδψ ν ίδηνο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θάξζε εδψ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ναη· θαη ζα θέξε φια φζα ρξεηάδνληαη γηα λα γίλε ε ηειεηή αλάινγε 

   κε ην βαζκφ ζαο. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σφζν γξήγνξα θη' φιαο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δίλαη ηφζν πνιχ εξσηεπκέλνο, πνπ δελ αληέρεη λα πεξηκέλε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έλα πξάγκα κε ζηελνρσξεί: ε θφξε κνπ, πξέπεη λα μέξεηε, είλαη 

   αγχξηζην θεθάιη. Σεο κπήθε κέζα ζην κπαιφ έλαο θάπνηνο Κιεφλη, θ' 

   έθαλε φξθν ή απηφλ λα πάξε ή θαλέλα. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   ηαλ 'δε ην γπηφ ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ ζ' αιιάμε γλψκε. Δθηφο ηνχηνπ, 

   ν γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ, θαηά πεξίεξγε ζχκπησζί, κνηάδεη πνιχ 

   κ' εθείλν ηνλ Κιεφλη. Σνλ είδα πξν νιίγνπ· κνπ ηνλ έδεημαλ. Ο 

   έξσηαο ινηπφλ πνπ αηζζάλεηαη ε θφξε ζαο ζηνλ έλα κπνξεί λα κεηαηεζή 

   επθνιψηαηα ζηνλ άιινλ, θαη…Μνπ θαίλεηαη πσο έξρεηαη· λά ηνλ. 

ΚΖΝΖ Σ'. 

Οη αλσηέξσ. ΚΛΔΟΝΣ, κεηακθηεζκέλνο εηο Σνχξθνλ. Σξεηο αθφινπζνη, 

   θξαηνχληεο ηνλ καλδχαλ ηνπ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Ακπνπζαρίκ φθη κπνξάθ, Ενπξηίλα, ζαιακαιέθη. 

ΚΟΒΗΔΛ (ζηνλ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ) 

   Γειαδή: Κχξηε Ενπξληαίλ, ε θαξδηά ζαο λα είλαη φιν ην ρξφλν ζαλ 

   αλζηζκέλε ηξηαληαθπιιηά. Δίλαη θνκπιηκέληα απηά πνπ κεηαρεηξίδνληαη 

   ζηνλ ηφπν ηνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δίκαη ηαπεηλφηαηνο δνχινο ηεο ηνπξθηθήο πςειφηεηφο ηνπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Καξίγγαξ θακπφην νχζηηλ κνξάθ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Οχζηηλ γηφθ θαηακαιέθη κπάζνπ κπάζε άιια κνξάλ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Λέεη: ν ζεφο λα ζαο δίλε ηε δχλακη ησλ ιεφλησλ θαη ηε θξφλεζη ησλ 

   θεηδηψλ. 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ Σνπξθηθή πςειφηεο ηνπ κε ηηκά πνιχ θαη ηνπ εχρνκαη θάζε επηπρία. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   ζζα κπηλάκελ ζαληφθ κπακπαιί νξαθάθ νπξάκ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Μπει — κεκ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Λέεη λα πάηε γξήγνξα καδί ηνπ λα εηνηκαζζήηε γηα ηελ ηειεηή, γηα λα 

   δε χζηεξα ηελ θφξε ζαο θαη λα ζπκθσλήζε ην γάκν. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ια απηά ηα είπε κε δπν ιφγηα; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Ναη. Έηζη είλαη ε ηνχξθηθε γιψζζα, ιέεη πνιιά κε ιίγα ιφγηα. 

   Πεγαίλεηε γξήγνξα. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Υα! ρα! ρα! Απηφ, κα ηελ πίζηη κνπ, είλαη θσκηθψηαην. Ση θνξφηδν! 

   Κη' απ' έμσ αλ ηνλ είρε κάζεη ην ξφιν ηνπ, δε ζα ηνλ έπαηδε 

   θαιχηεξα. Υα! ρα! 

ΚΖΝΖ Ζ'. 

ΓΟΡΑΝΣ — ΚΟΒΗΔΛ 

ΚΟΒΗΔΛ Θα ζαο παξαθαιέζσ, θχξηε, λα κε βνεζήζεηε ζε θάηη ηη. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Υα! ρα! Καλείο δε ζα κπνξνχζε λα ζε γλσξίζε έηζη πνπ είζαη 

   ληπκέλνο. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Δ; ρα! ρα! 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γηαηί γειάο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Γηα θάηη πνπ αμίδεη λα γειάε θαλείο. 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Ση είλ' απηφ; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   ηνηρεκαηίδσ πσο είλαη αδχλαηνλ λα καληεχζεηε ηη ζνθηζηήθακε λα 

   θάλσκε γηα λα πείζσκε ηνλ θχξην Ενπξληαίλ λα δψζε ηελ θφξε ηνπ ζηνλ 

   θχξηφ κνπ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Γελ κπνξψ βέβαηα λα ην καληεχζσ· καληεχσ φκσο φηη ζα επηηχρε, αθνχ 

   ην αλέιαβεο εζχ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Με μαίξεηε θαιά. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πεο κνπ ινηπφλ, ηη ζπκβαίλεη; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Λάβεηε ηνλ θφπν λα ηξαβερζήηε ιίγν καθξχηεξα γηα λα θάλεηε ζέζη ζ' 

   απηνχο πνχξρνληαη· ζα δήηε έλα κέξνο ηεο θάξζαο καο θαη ηα επίινηπα 

   ζα ζαο ηα δηεγεζψ εγψ. 

ΚΖΝΖ Θ'. 

Ο ΜΟΤΦΣΖ — ΓΔΡΒ1ΑΗ — ΣΟΤΡΚΟΗ 

«Έμ Σνχξθνη εηζέξρνληαη ζνβαξψο αλά δχν. Κξαηνχλ 

πςειά ηξεηο ηάπεηαο. Οη ινηπνί ηνχξθνη δηέξρνληαη 

θάησ απφ ηνπο ηάπεηαο θαη ηνπνζεηνχληαη δεμηά θαη 

αξηζηεξά ηεο ζθελήο. Μεη' απηνχο εηζέξρνληαη ν 

Μνπθηήο ζπλνδεπφκελνο απφ δχν Γεξβίζαο. Σφηε νη 

Σνχξθνη απιψλνπλ ηνπο ηάπεηαο εηο ην δάπεδνλ θαη 

γνλαηίδνπλ επάλσ. Ο Μνπθηήο θαη νη Γεξβίζαη κέλνπλ 

φξζηνη εηο ην κέζνλ· θαη ελφζσ ν Μνπθηήο επηθαιείηαη 

ηνλ Μσάκεζ κε δηαθφξνπο ζηξνθάο θαη κνξθαζκνχο 

ρσξίο λα πξνθέξε νχηε ιέμηλ, νη γνλππεηείο Σνχξθνη 

θχπηνπλ κέρξηο εδάθνπο, θξάδνπλ Αλλή! θαη 

ππεγεηξφκελνη πςψλνπλ ηαο ρείξαο 

θξάδνληεο Αλλάσ! Σνχην εμαθνινπζεί κέρξη ηέινπο ηεο 

επηθιήζεσο, κεζ' φ εγχξνληαη φινη θξάδνληεο Αλλάσ — 
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εκμπέπ! Ο Μνπθηήο θαη δχν Γεξβίζαη πεγαίλνπλ λα 

θέξνπλ ηνλ Ενπξληαίλ». 

ΚΖΝΖ Η'. 

«Οη αλσηέξσ, ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ, θέξσλ Σνπξθηθήλ 

ελδπκαζίαλ, κε ηελ θεθαιήλ μπξηζκέλελ ρσξίο ζαξίθη 

θαη ρσξίο ζπάζελ, ν ΜΟΤΦΣΖ κε ην επίζεκνλ 

ζαξίθη». 

Ο ΜΟΤΦΣΖ (ζηνλ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ) Αλ μαίξεο, απνθξίζνπ. Γελ μαίξεηο; 

θαζκφο! Δίκ' εγψ Μνπθηήο, η' είζαη ζπ; Γελ θαηαιαβαίλεηο; θαζκφο; 

«Οη δχν Γεξβίζαη γνλαηίδνπλ ηνλ Ενπξληαίλ κε ηαο 

ρείξαο επί ηνπ δαπέδνπ, νχησο ψζηε ε ξάρηο ηνπ επί ηεο 

νπνίαο απνζέηνπλ ην Κνξάληνλ λα ρξεζηκεχε σο 

αλαιφγηνλ είο ηνλ Μνπθηήλ. Ο Μνπθηήο θάκλεη 

δεπηέξαλ θσκηθήλ επίθιεζηλ, ζπλνθξπνχκελνο, θηππψλ 

απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ ηελ ρείξα ηνπ επί ηνπ Κνξαλίνπ 

θαη ζηξέθσλ ηαο ζειίδαο κε γνξγφηεηα· κεζ' ν πςψλσλ 

ηαο ρείξαο, θξάδεη κεγαινθψλσο. Χος! Καηά ηελ 

δηάξθεηαλ ηεο δεπηέξαο ηαχηεο επηθιήζεσο, νη Σνχξθνη 

θχπηνπλ θαη εγείξνληαη αιιεινδηαδφρσο θξάδνληεο 

επίζεο Υνπ! Υνπ! Υνπ!» 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (φηαλ επήξαλ απφ ηελ ξάρηλ ηνπ ην Κνξάληνλ) 

   .. Οπθ! 

ΜΟΤΦΣΖ (ζηνλ ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ) 

   Μελ είζαη ςεχηεο; 

ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΗ 

   ρη, φρη, φρη. 

ΜΟΤΦΣΖ 

   Μελ είζαη πιάλνο; 

ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΗ 

   ρη, φρη, φρη. 

ΜΟΤΦΣΖ (ζηνπο ηνχξθνπο) 

   Γψζηε ηνπ ζαξίθη. 
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ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΗ Μελ είζαη ςεχηεο; ρη, φρη, φρη. Μελ είζαη πιάλνο; ρη, φρη, 

φρη. Γψζηε ηνπ ζαξίθη. 

(Οη Σνχξθνη κε δηαθφξνπο θσκηθάο ζηξνθάο ηνπ θνξνχλ ην ζαξίθη 

ΜΟΤΦΣΖ (παξνπζηάδσλ ηελ ζπάζελ ζηνλ Ενπξληαίλ). 

   Δίζ' αξρνληηθφ θπληάλη, 

   πάξε απηφ ην γηαηαγάλη. 

ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΗ 

   Δίζ' αξρνληηθφ θπληάλη, 

   πάξε απηφ ην γηαηαγάλη. 

(ηξέθνληαη πεξί απηφλ, ηνλ θηππνχλ ξπζκηθά κε ηελ 

ζπάζελ θαη ηνπ ηελ δίδνπλ). 

Ο ΜΟΤΦΣΖ Γψζηε, δψζηε κε ξαβδί, κηζνθέγγαξν λα 'δε. 

Οη Σνχξθνη ζηξεθφκελνη σο αλσηέξσ, ηνλ θηππνχλ ξπζκηθψο κε ξάβδνλ). 

ΜΟΤΦΣΖ 

   Μελ ληξέπεζαη, 

   κελ ληξέπεζαη 

   θνξψληαο ην ζαξίθη ζνπ· 

   ζηεξλφ ην ξεδηιίθη ζνπ. 

ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΗ (κεγαινθψλσο) 

   Μελ ληξέπεζαη, 

   κελ ληξέπεζαη 

   θνξψληαο ην ζαξίθη ζνπ· 

   ζηεξλφ ην ξεδηιίθη ζνπ. 

ΚΖΝΖ ΗΑ'. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ, κεη' νιίγνλ Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

(Ο ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ, κφλνο επί ηηλαο ζηηγκάο, πεξηθέξεηαη ππεξεθάλσο εηο ηελ 

ζθελήλ. Δηζέξρεηαη ε Κπξία ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ) 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θεέ κνπ! Θεέ κνπ! Ση ράιηα είλ' απηά; ηη κνχηξα είλ' απηά; ηη 

   θαβνχθη είλαη απηφ; Απνθξεέο είλαη ηψξα θαη καζθαξεχηεθεο; Γε κηιάο; 
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ηη 

   είλαη απηά πάιη; πνηνο ζε ξεδίιεςε έηζη; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Άθνπ ηελ αζπιιφγηζηε, λα κηιή έηζη ζ' έλα μαμαμούκο! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο ηψπεο απηφ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, πξέπεη λα κε ζέβεζαη ηψξα' κ' έθαλαλ μαμαμούκο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση είλ' απηφ πάιη ην κακακνχθν; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μακακνχθν, ζνπ ιέσ. Δίκαη κακακνχθνο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση είδνπο δψν είλ' απηφ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μακακνχθνο, ακαζεζηάηε, ζα πε κεγηζηάλ. Καηάιαβεο; Να, ιίγε ψξα 

   είλε πνπ κε ρεηξνηφλεζαλ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   αλ ηη ρεηξνηνλία ζνχθαλαλ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αλ μαίξεο, απνθξίζνπ· δελ μαίξεηο; ζθαζκφο! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΝ 

   Πψο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Δίκ' εγψ Μνπθηήο, Σ' είζαη ζπ; Γελ θαηαιαβαίλεηο; θαζκφο! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Ση; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Μελ ληξέπεζαη, κελ ληξέπεζαη Φνξψληαο ην ζαξίθη ζνπ· 

ζηεξλφ ην ξεδηιίθη ζνπ. Χος! σος! σος! 

(πίπηεη θαηά γεο). 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θεέ κνπ! Παλαγία κνπ! Σξειιάζεθε ν άληξαο κνπ! 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (εγεηξφκελνο θαη εμεξρφκελνο) 

   ησπή, αλφεηε! έβαο ζηνλ θχξην κακακνχθν! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (κφλε) 

   Πψο ηψραζε ην κπαιφ ηνπ; Πξέπεη λα ηξέμσ, λα κε ηνλ αθήζσ λα βγε 

   έμσ (Βιέπνπζα ηελ Γνξηκέλελ θαη ηνλ Γνξάλη) Απηνί καο έιεηπαλ. 

   πνπ θη' αλ γπξίζσ ηα κάηηα κνπ, φιν ζπκθνξέο βιέπσ κπξνζηά κνπ. 

ΚΖΝΖ ΗΒ'. 

ΓΟΡΑΝΣ — ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Μάιηζηα, θπξία κνπ· ζα δήηε ην δηαζθεδαζηηθφηεξν πξάγκα πνπ κπνξεί 

   λα γίλε ζηνλ θφζκν. Δίλαη αδχλαηνλ λα βξεζή ζηελ νηθνπκέλε 

   άλζξσπνο πεην ηξειιφο απ' απηφλ. Καη έπεηηα, θπξία κνπ, ζα ζαο 

   παξαθαιέζσ λα βνεζήζεηε ηνλ έξσηα ηνπ Κιεφλη θαη λα ζπληειέζεηε ζ' 

   απηφ ην παηγλίδη ηνπ. Δίλαη έλαο πνιχ ραξηησκέλνο λένο θαη αμίδεη 

   λα ηνπ δείμσκε φιν καο ην ελδηαθέξνλ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Σνπ αμίδεη πξάγκαηη κηα θαιή ηχρε! 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Δθηφο απηνχ, δελ πξέπεη λα ράζσκε θαη η' σξαίν κπαιέηην πνπ 

   μαλάξζε. Θέισ λα 'δσ αλ επέηπρε ε ηδέα κνπ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Δίδα φιεο απηέο ηηο ζαπκάζηεο πξνεηνηκαζίεο θαη κνπ θαίλεηαη φηη 

   κνπ επηβάιιεηαη πιένλ λα ζέζσ ηέξκα ζηελ ηφζε ζπαηάιε πνπ θάλεηε 

   πξνο ράξηλ κνπ. Απεθάζηζα ινηπφλ λα ζαο λπκθεπζψ. Έηζη, κε ην γάκν 

   φια απηά ζα ηειεηψζνπλ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Χ! θπξία κνπ, είλαη δπλαηφλ λα πήξαηε γηα κέλα κηα ηφζν αλέιπηζηε 

   απφθαζη; 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Μφλν γηα λα πξνιάβσ ηε ρξεσθνπία ζαο· αλ δελ η' απεθάζηδα, πνιχ 

   γξήγνξα ζα κέλαηε ρσξίο ιεπηφ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Σν ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ πεξηνπζία κνπ κε ζπγθηλεί. Δίλαη φιε δηθή 
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   ζαο. Δίλαη φιε δηθή ζαο, φπσο είλαη φιε δηθή ζαο θαη ε θαξδηά κνπ. 

   Κάκεηέ ηελ φ,ηη ζέιεηε. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   αο επραξηζηψ. Νάηνλ θη' ν θίινο ζαο, έξρεηαη. Ζ θάηζα ηνπ είλαη 

   ζαπκαζία. 

ΚΖΝΖ ΗΓ'. 

Οη αλσηέξσ, ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Ήξζακε, θχξηε Ενπξληαίλ, ε θπξία θ' εγψ, λα ζαο πξνζθέξσκε ηα ζέβε 

   καο γηα ην λέν ζαο αμίσκα θαη λα ζαο ζπγραξνχκε γηα ην γάκν ηεο 

   θφξεο ζαο κε ην γπηφ ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (αθνχ έθαλε ππνθιίζεηο θαηά ηνλ ηνπξθηθφλ ηξφπνλ) 

   Κχξηε, ζαο εχρνκαη ηε δχλακη ησλ θεηδηψλ θαη ηε θξφλεζη ησλ 

   ιεφλησλ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Δίκαη πνιχ επηπρήο, θχξηε Ενπξληαίλ, πνπ ήξζα απφ ηνπο πξψηνπο λα 

   ζαο ζπγραξψ γηα ηνλ χςηζην βαζκφ ηεο δφμεο πνπ θζάζαηε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κπξία, ζαο εχρνκαη φιν ην ρξφλν ηελ ηξηαληαθπιιηά ζαο αλζηζκέλε. 

   αο είκαη γηα πάληνηε ππνρξεσκέλνο πνπ ζπκκεξίδεζζε ηαο ηηκάο 

   πνπ απέθηεζα· θαη ραίξσ πνιχ πνπ μαλάξζαηε εδψ λα ζαο δεηήζσ ηελ 

   ηαπεηλή κνπ ζπγγλψκε γηα ηηο κσξίεο ηεο γπλαίθαο κνπ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Χ! δελ αμίδεη ηνλ θφπν: ηελ δηθαηνινγψ, άιισο ηε, πιεξέζηαηα: ε 

   αγάπε ζαο ηεο είλαη πνιχηηκνο· θαη δελ είλαη παξάμελν ε απφθηεζηο 

   ελφο ζπδχγνπ ζαλ θαη ζαο λα εκπλέε ελίνηε ηέηνηεο κσξίεο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ αγάπε κνπ, πνπ είπαηε, ζαο αλήθεη θαζ' νινθιεξίαλ. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Βιέπεηε, θπξία κνπ, ν θχξηνο Ενπξληαίλ δελ είλαη απφ θείλνπο πνπ 

   ηνπο ηπθιψλεη ε επηπρία· θαη ζηα κεγαιεία ηνπ αθφκε μαίξεη λ' 

   αγαπά ηνπο θίινπο ηνπ. 
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ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Απηφ είλαη απφδεημηο γελλαίαο ςπρήο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πνχ είλαη ινηπφλ ε απηνχ ηνπξθηθή πςειφηεο; Χο θίινη ζαο, 

   επηζπκνχκε λα ηνπ ππνβάισκε ηα ζέβε καο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Να ηνλ, έξρεηαη· ζα ζηείισ λα θέξσ ηελ θφξε κνπ γηα λα ηνπ δψζε ηελ 

   ρείξα ηεο. 

 Κ Ζ Ν Ζ ΗΓ' 

Οη αλσηέξσ — ΚΛΔΟΝΣ (κε ηνπξθηθήλ ελδπκαζίαλ). 

ΓΟΡΑΝΣ (ζηνλ Κιεφλη). 

   Κχξηε, ήξζακε λα ππνθιηζψκελ εκπξφο ζηελ πςειφηεηά ζαο ζαλ θίινη 

   πνπ είκαζηε ηνπ θπξίνπ πεζεξνχ ζαο θαη λα ζαο δηαβεβαηψζσκε κεηά 

   ζεβαζκνχ φηη είκαζηε ηαπεηλνί ζαο δνχινη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πνχ είλαη ν δξαγνπκάλνο γηα λα ηνπ 'πε πνηνη είζηε θαη λα ηνπ 

   κεηαθξάζε φ,ηη ηνπ είπαηε; ζα δήηε πψο ζα ζαο απαληήζε· κηιεί 

   ζαπκάζηα ηα Σνπξθηθά. Αη! πνπ δηάβνιν πήγε; (πξνο ηνλ Κιεφλη) 

   ηξνπθ, ηξηθ, ζηξνθ, ζηξαθ. Κχξηε, είλαη έλαο grando siniorina θαη 

   ε θπξία είλαη grando sinioro. 

(βιέπσλ φηη δελ ηνλ ελλνεί) Αρ! (εηο ηνλ Κιεφλη, 

δεηθλχσλ ηνλ Γνξάλη θαη ηελ Γνξηκέλελ) Κχξηε, απηφο 

κακακνχθνο γάιινο θαη ε θπξία κακακνχθα γαιιίδα. 

Γελ κπνξψ λα κηιήζσ θαζαξφηεξα. Α! λα θη' ν 

δξαγνπκάλνο. 

ΚΖΝΖ ΗΔ'. 

Οη αλσηέξσ — ΚΟΒΗΔΛ (κεηεκθηεζκέλνο) 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πνχ είραηε πάεη; Γελ κπνξνχκε λα ηνπ πνχκε ηίπνηα ρσξίο εζάο. Πέζηε 

   ηνπ πσο ν θχξηνο θαη ε θπξία είλαη πξφζσπα ηεο αλσηέξαο 
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   αξηζηνθξαηίαο θαη ήξζαλ ζαλ θίινη κνπ πνπ είλαη, λα ηνλ ραηξεηίζνπλ 

   θαη λα ηνλ βεβαηψζνπλ φηη είλαη δνχινη ηνπ (ηε ΓΟΡΗΜΔΝΖ θαη ζην 

   ΓΟΡΑΝΣ) ζα δήηε φηη ζα ζαο απαληήζε. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Αιακπάια θξφηζηακ άμη κπνπξάκ αιακπάκελ. 

ΚΛΔΟΝΣ 

   Καηαιέθη ηνχκπαι νχξηλ ζφηεξ ακαινχθαλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηελ Γνξηκέλελ θαη Γνξάλη) 

   Βιέπεηε; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Λέεη, βξνρή απφ επηπρίεο λα πνηίδε πάληνηε ηνλ θήπν ηεο νηθνγελείαο 

   ζαο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ ζαο είρα πεη πσο κηιάεη Σνπξθηθά: 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Θαπκάζην πξάγκα. 

ΚΖΝΖ Iο'. 

(Οη αλσηέξσ ΛΟΤΚΗΛΖ) 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Έια, θφξε κνπ, πιεζίαζε θαη δψζε ην ρέξη ζνπ ζηνλ θχξην πνπ ζνπ 

   θάλεη ηελ ηηκή λα ζε δεηήζε γπλαίθα ηνπ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Ση είλαη απηά, παηέξα κνπ; Πψο είζαη έηζη; Κσκσδία παίδεηο; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, δελ παίδσ θαζφινπ θσκσδία· είλαη κηα ππφζεζηο πνιχ ζνβαξά θαη 

   είλαη ε κεγαιχηεξε ηηκή πνπ ζα κπνξνχζεο λα επηζπκήζεο (δεηθλχεη 

   ηνλ Κιεφλη). Ηδνχ ν ζχδπγνο πνπ ζνπ δίλσ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Δκέλα, παηέξα κνπ; 
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ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, εζέλα. Έια, δψζε ηνπ ην ρέξη θαη επραξίζηεζε ην ζεφ γηα ηελ 

   επηπρία ζνπ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Μα εγψ δε ζέισ λα παληξεπζψ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θέισ εγψ, θαη είκαη ν παηέξαο ζνπ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Μνπ είλαη αδχλαηνλ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση απζάδεηα είλαη απηή; έια, ζνπ ιέσ, δψζε ην ρέξη ζνπ. 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   ρη, παηέξα κνπ, ζνπ ην είπα, θακκηά δχλακη ζηνλ θφζκν δελ ζα κ' 

   αλαγθάζε λα πάξσ άιινλ άληξα απφ ηνλ Κιεφλη· θαη είκαη πξφζπκε λα 

   ππνζηψ φια ηα βαζαληζηήξηα ηνπ θφζκνπ, φρη φκσο… (Αλαγλσξίμνπζα 

   ηνλ Κιεφλη). Ζ αιήζεηα φκσο είλαη πσο είζαη παηέξαο κνπ θαη νθείισ 

   λα ππαθνχζσ. Σν νκνινγψ, δηθαίσκα δηθφ ζνπ είλαη, λα δηαιέμεο ηνλ 

   άληξα κνπ ζχκθσλα κε ηε ζέιεζί ζνπ. 

ΕΟΤΡΣΑΗΝ 

   Έηζη, κπξάβν! Απηφ αθξηβψο είλαη ην θαζήθνλ ζνπ. Δίκαη πνιχ επηπρήο 

   πνπ ε θφξε κνπ είλαη ππάθνπε. 

ΚΖΝΖ ΗΕ'. 

Οη αλσηέξσ — Κπξία ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

Κα ΕΟΤΡΣΑΗΝ 

   Ση αθνχσ; ηη ζπκβαίλεη εδψ κέζα; Μνπ είπαλ πσο ζέιεηο λα δψζεο ηελ 

   θφξε ζνπ ζ' έλα καζθαξεκέλν! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ζσπάζεο, απζαδεζηάηε. ε φια ζέιεηο λ' αλαθαηεχεζαη κε ηηο 

   θνπηακάξεο ζνπ. Γελ κπνξείο επί ηέινπο λα κάζεο λα είζαη ινγηθή; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Δζχ δε ζα θαηνξζψζεο πνηέ λα γίλεο ινγηθφο άλζξσπνο· ζα πεγαίλεο 
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   πάληνηε απφ ηξέιια ζε ηξέιια. Ση ζθνπφ έρεηο, θαη ηη ινγαξηάδεηο λα 

   θάλεο κ' απηνχο πνπ κνπ πεξηκαδεχεηο εδψ κέζα; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θέισ λα παληξέςσ ηελ θφξε κνπ κε ην γπηφ ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Με ην γπηφ ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μάιηζηα (δεηθλχσλ ηνλ Κνβηέι)· Δίλαη ν δξαγνπκάλνο ηνπ, Πεο ηνπ λα 

   ηνλ επραξηζηήζε απφ κέξνο ζνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ έρσ αλάγθε απφ δξαγνπκάλνπο εγψ· ζα ηνπ πσ θαηάκνπηξα πσο δελ 

   είλαη γη' απηφλ ε θφξε κνπ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ζσπάζεο επί ηέινπο; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πψο, θπξία Ενπξληαίλ; Γηψρλεηε κηα ηέηνηα ηχρε; Γε δέρεζζε γηα 

   γακπξφ ζαο ηελ απηνχ Σνπξθηθήλ πςειφηεηα; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κπηηάμηε ηε δνπιεηά ζαο, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΟΡΗΜΔΝΖ 

   Δίλαη κεγάιε ηχρε θαη δελ πξέπεη λα ηελ δηψμεηε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   αο παξαθαιψ θαη ζαο, θπξία κνπ, λα κελ αλαθαηεχεζζε ζηηο μέλεο 

   έλλνηεο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Ζ αγάπε πνπ έρνκε ζε ζαο καο θάλεη λα θξνληίδσκε γηα ην θαιφ ζαο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πνιχ νιίγν κε κέιεη γηα ηελ αγάπε ζαο. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Καη φκσο ε θφξε ζαο ζπλαηλεί ζηε ζέιεζη ηνπ παηέξα ηεο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ζ θφξε κνπ παξαδέρεηαη λα παληξεπηή έλαλ Σνχξθν; 
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ΓΟΡΑΝΣ 

   Βεβαηφηαηα. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Καη μέραζε ηνλ Κιεφλη; 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Καη ηη δελ μερλάεη θαλείο γηα κηα ηφζν κεγάιε δφμα; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ηεο ζηξαγγνπιίζσ ην ιαηκφ κε ηα ρέξηα κνπ, αλ απνθαζίζε λα θάλε 

   έλα ηέηνην πξάγκα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πάςε πεηα ηε θιπαξία ζνπ! Ο γάκνο απηφο ζα γίλε θαη ζνπ ην ιέσ λα 

   ην μαίξεο. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κ' εγψ ζνπ ιέσ πσο δε ζα γίλε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση θαηάζηαζηο είλ' απηή! 

ΛΟΤΚΗΛΖ 

   Μεηέξα! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Φχγε! είζαη κηα αζπλείδεηε! 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Πψο! ηε καιψλεηο γηαηί κ' ππαθνχεη; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ναη, είλε θαη δηθή κνπ φζν θαη δηθή ζνπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Κπξία! 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Ση έρεηε λα κνπ πήηε ζεηο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Μηα ιέμη. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γελ έρσ θακκηά φξεμη λ' αθνχζσ ηε ιέμη ζαο. 
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ΚΟΒΗΔΛ (ζηνλ Ενπξληαίλ) Κχξηε, αλ ζέιε λα ηεο πσ θάηη ηη ηδηαηηέξσο, 

ζαο ππφζρνκαη λα ηελ θάλσ λα ζπλαηλέζε ζ' φ,ηη ζέιεηε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Γε ζα ζπλαηλέζσ θαζφινπ. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Αθνχζαηέ κε κνλαρά. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ζηελ Κα Ενπξληαίλ) 

   Άθνπζέ ηνλ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   ρη, δε ζέισ λα ηνλ αθνχζσ. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Θα ζνπ πε… 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ηνλ δηαθφπηεη) 

   Γε ζέισ λα κνπ πε ηίπνηα. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Απηφ είλαη πείζκα γπλαηθείν. Ση ζα πάζεο αλ ηνλ αθνχζεο; 

ΚΟΒΗΔΛ 

   Αθνχζαηέ κε κνλάρα θαη θάλεηε χζηεξα φ,ηη ζαο αξέζεη. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Αη! ινηπφλ, ηη έρεηε λα κνπ πήηε; 

ΚΟΒΗΔΛ (ρακεινθψλσο) 

   Δίλε κηα ψξα, θπξία κνπ, πνπ πξνζπνηνχκεζα εδψ. Γελ ελλνείηε πσο 

   φια απηά ηα θάλσκε γηα λα ζπκκνξθσζνχκε κε ηε κεγαινκαλία ηνπ 

   αλδξφο ζαο; πσο είκαζηε καζθαξεκέλνη φινη θαη πσο ν γπηφο ηνπ 

   Μεγάινπ Σνχξθνπ είλαη ν Κιεφλη; 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ρακεινθψλσο) 

   Α! 

ΚΟΒΗΔΛ (ρακεινθψλσο) 

   Καη πσο ν δξαγνπκάλνο είκ' εγψ, ν Κνβηέι; 
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Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ρακεινθψλσο) 

   Α! έηζη, κάιηζηα. 

ΚΟΒΗΔΛ (ρακεινθψλσο) 

   Με θαλεξψζεηε ηίπνηε. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (κεγαινθψλσο) 

   Ναη· λα γίλε, δέρνκαη λα γίλε ν γάκνο. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Α! λα ηέινο πάλησλ πνπ φινη ήξζακε ζηα ινγηθά καο (ζηελ Καλ 

   Ενπξληαίλ). Γελ ήζειεο λα ηνλ αθνχζεο. Ήμαηξα πνιχ θαιά πσο ζα ζνπ 

   έδηλε λα θαηαιάβεο ηη είλε ν γπηφο ηνπ Μεγάινπ Σνχξθνπ. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Μνπ έδσθε λα ην θαηαιάβσ κε ην παξαπάλσ θαη είκαη πνιχ 

   επραξηζηεκέλε. Αο ζηείισκε λα θέξσκε ην ζπκβνιαηνγξάθν. 

ΓΟΡΑΝΣ 

   Πνιχ ζσζηά ην είπαηε. Καη γηα λα είζζε εληειψο επραξηζηεκέλε, θπξία 

   Ενπξληαίλ, θαη γηα λα κε δειεχεηε θαζφινπ πιένλ ηνλ άλδξα ζαο, ν 

   ίδηνο ζπκβνιαηνγξάθνο ζα ρξεζηκεχζε θαη γηα ην δηθφ κνπ γάκν κε ηελ 

   θπξία. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Κη' απηφ ην γάκν ηνλ δέρνκαη. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ρακεινθψλσο ζηνλ Γνξάλη) 

   Έηζη, ζηα ςέκαηα ηεο ηψπαηε απηφ. Δ; 

ΓΟΡΑΝΣ (ρακεινθψλσο ζηνλ Ενπξληαίλ) 

   Γηα λα ηελ μεγειάζσκε. 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ (ρακεινθψλσο) Χξαία! σξαία! (κεγαινθψλσο) Αο πάε 

θάπνηνο ακέζσο λα θέξε ην ζπκβνιαηνγξάθν. 

Κα ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ Καη ε Νηθνιέηα; 

ΕΟΤΡΝΣΑΗΝ 

   Σελ Νηθνιέηα ζα ηελ δψζσ ζην δξαγνπκάλν. Σε γπλαίθα κνπ, αο ηελ 

   πάξε φπνηνο ηε ζέιε. 

ΚΟΒΗΔΛ 

   αο ππεξεπραξηζηψ, θχξηε. (Καη' ηδίαλ) πνηνο κπνξεί λάβξε άιινλ 

   πεην ηξειιφλ απφ ηνχηνλ, ζα πέζσ λα ηνλ πξνζθπλήζσ. 
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