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Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Τ  Ο ΚΑΣΑ ΥΑΝΣΑΙΑΝ 

ΑΘΕΝΗ 

ΚΩΜΩΔΙΑ (1673) 

ΜΕΣΑΥΡΑΙ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΟΛΕΜΗ 

ΕΚΔΟΣΗ: Ι.Ν. ΙΔΕΡΗ — ΑΘΗΝΑΙ 

ΠΡΟΩΠΑ 

ΏΡΓΓΏΝ, ηαηά θακηαζίακ αζεεκήξ. ΜΠΒΛΕΝΏ, 

ζφγοβμξ ημο Ώνββάκ εη δεοηένμο βάιμο. ΏΓΓΒΛΕΚΔ, 

ηυνδ ημο ηαζ ενςιέκδ ημο Κθεάκεμοξ. ΛΟΤΕΓΏ, ιζηνά 

ηυνδ ημο Ώνββάκ ηαζ αδεθθή ηδξ Ώββεθζηήξ 

ΐΒΡΏΛΑΟ, αδεθθυξ ημο Ώνββάκ. ΚΛΒΏΝΘΔ, 

εναζηήξ ηδξ Ώββεθζηήξ. ΚΤΡΕΟ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ, 

ζαηνυξ. ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ, οζυξ ημο ηαζ 

εναζηήξ ηδξ Ώββεθζηήξ. ΚΤΡΕΟ ΠΤΡΓΓΟΝ, ζαηνυξ 

ημο Ώνββάκ. ΚΤΡΕΟ ΦΛΒΡΏΝ, θανιαημπμζυξ. 

ΚΤΡΕΟ ΜΠΟΝΦΟΤΏ, ζοιαμθαζμβνάθμξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ, οπδνέηνζα. 

Αεοηενεφμκηα πνυζςπα. — Υμνεφμκηεξ δζαημζιδηαί μζηζχκ. — Ο 

ημζιήηςν ηδξ ζαηνζηήξ ζπμθήξ. — Εαηνμί. — Ο Ώνββάκ πνμθφηδξ. — 

Φανιαημπμζμί ιε ηα βμοδζά ηαζ ηα βμοδμπένζα. — Άθθμζ ααζηάγμκηεξ 

ηθοζηήνζα. — Υεζνμονβμί. 

Δ ζηδκή εζξ Πανζζίμοξ 
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Ο ΚΑΣΑ ΦΑΝΣΑΗΑΝ ΑΘΔΝΖ 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΣΖ 

ΚΖΝΖ ΠΡΩΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ 

(Καεζζιέκμξ ειπνυξ εζξ ιίακ ηνάπεγακ ηαζ ελεθέβπςκ 

ιε ιάνηεξ ημοξ θμβανζαζιμφξ ημο θανιαημπμζμφ ημο). 

Σνία ηαζ δφμ πέκηε, ηαζ πέκηε δέηα, ηαζ δέηα είημζζ· 

ηνία ηαζ δφμ πέκηε (δζααάγεζ). «Βπί πθέμκ ηδκ εζημζηήκ 

ηεηάνηδκ, έκα ηθφζια πνμεζζαβςβζηυκ, 

πνμπαναζηεοαζηζηυκ ηαζ ιαθαηηζηυκ, δζά κα 

ιαθαηχζδ, κα δζαανέλδ ηαζ κα δνμζίζδ ηα έκηενα ημο 

ηονίμο . . . . ». Πχξ ι' ανέζμοκ μζ θμβανζαζιμί αοημφ 

ημο ηονίμο Φθενάκ, ημο θανιαημπμζμφ ιμο. θμ ηαζ 

εοβέκεζα. (Αζααάγεζ) «ηα έκηενα ημο ηονίμο . . . ηνζάκηα 

ζυθδζα». Ναζ, ια ηφνζε Φθενάκ, δεκ ανηεί κα είκαζ 

ηακείξ ιυκμ εοβεκήξ, πνέπεζ κα είκαζ ηαζ θμβζηυξ ηαζ κα 

ιδ βδαίνκδ ημοξ αννχζημοξ. Σνζάκηα ζυθδζα βζα έκα 

ηθφζια! Σμ παναηάκεζξ, ζμο ημ είπα ηαζ άθθμηε. ε 

άθθμοξ θμβανζαζιμφξ ιμο ημ είπεξ αάθεζ ιυκμκ είημζζ 

ζυθδζα· ηαζ είημζζ ζυθδζα, ζηδ βθχζζα ηςκ 

θανιαημπμζχκ, ζδιαίκμοκ δέηα ζυθδζα. Να ηα θμζπυκ 

ηα δέηα ζυθδζα (Αζααάγεζ). «Βπί πθέμκ, ηδκ ζδίακ 

διένακ έκα ηαθυ ηθφζια ηαεανηζηυκ, ζοβηείιεκμκ απυ 

δζπθυκ ηαεμθζηυκ, νεαέκηζ, νμδυιεθζ ηαζ θμζπά, 

ζοιθχκςξ πνμξ ηδκ ζοκηαβήκ, δζά κα ζανχζδ, κα 

πθφκδ ηαζ κα ηαεανίζδ ηα οπμβάζηνζα ημο ηονίμο, 

ηνζάκηα ζυθδζα». Με ζοιπαεάξ, δέηα ζυθδζα (Αζααάγεζ) 

«Βπί πθέμκ, ηδκ εζπένακ ηδξ ζδίαξ διέναξ έκα 

ιαθαηηζηυκ, δπαηζηυκ, κανηςηζηυκ ηαζ οπκςηζηυκ, 

ηνζάκηα πέκηε, ζυθδζα». ζμ βζ αοηυ, παθάθζ ημο· ιμο 

έθενε έκα φπκμ εαοιάζζμ. Αέηα, δέηα πέκηε, δέηα έλδ 

ηαζ δέηα επηά ζυθδζα ηαζ έλδ δδκάνζα (Αζααάγεζ) «Βπί 

πθέμκ, ηδκ εζημζηήκ πέιπηδκ, έκα ηαθυ θάνιαημκ 

ηαεανηζηυκ ηαζ ημκςηζηυκ, ζφκεεζζξ κςπήξ ηαζζίαξ, 

ζζκαιζηήξ ηαζ θμζπχκ, ηαηά ηδκ ζοκηαβήκ ημο ηονίμο 

Πονββυκ, δζ' έηηνζζζκ ηαζ εηηέκςζζκ ηδξ πμθήξ ημο 
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ηονίμο, ηέζζενα θνάβηα». Ώ! ηφνζε Φθενάκ, ιαξ 

ημνμσδεφεζξ· πνέπεζ κα γδ ηάκεζξ ιε ημοξ αννχζημοξ. Ο 

ηφνζμξ Πονββυκ δεκ ζε δζέηαλε κα βνάρδξ ηέζζενα 

θνάβηα. ΐάθε, αάθε ηνία θνάβηα, παναηαθχ. Βίημζζ 

ηαζ ηνζάκηα ζυθδζα. (Αζααάγεζ). «Βπί πθέμκ, ηδκ ζδίακ 

διένακ, έκα πμηυκ πνατκηζηυκ ηαζ ζηοπηζηυκ, βζα κα 

ακαπαοεή μ ηφνζμξ, ηνζάκηα ζυθδζα». Καθυ — δέηα ηαζ 

δέηα πέκηε ζυθδζα (Αζααάγεζ)· «Βπί πθέμκ, ηδκ 

εζημζηήκ έηηδκ, έκα ηθφζια ακηίθοζμκ, δζ' εηαμθήκ 

ηςκ αενίςκ ημο ηονίμο ηνζάκηα ζυθδζα». Αέηα ζυθδζα, 

ηφνζε Φθενάκ (Αζααάγεζ). «Βπίζδξ ημ ηθφζια ημο 

ηονίμο ημ επακαθδθεέκ ηδκ εζπένακ ςξ ακςηένς, 

ηνζάκηα ζυθδζα». Κφνζε Φθενάκ, δέηα ζυθδζα. 

(Αζααάγεζ) Βπί πθέμκ, ηδκ εζημζηήκ εαδυιδκ έκα ηαθυκ 

θάνιαημκ παναζηεοαζεέκ δζά κα δζαθφζδ ηαζ εηαάθδ 

ημοξ ηαημφξ ποιμφξ ημο ηονίμο, ηνία θνάβηα». Καθά, 

είημζζ ηαζ ηνζάκηα ζυθδζα. Υαίνς δζυηζ είζαζ θμβζηυξ. 

(Αζααάγεζ) «Βπί πθέμκ, ηδκ εζημζηήκ μβδυδκ, ιία δυζζξ 

απυ δζοθζζιέκμκ ηονυβαθμκ ιε γάπανζκ, πνατκηζηυκ, 

ιαθαηηζηυκ, ηαηεοκαζηζηυκ ηαζ δνμζζζηζηυκ ημο 

αίιαημξ ημο ηονίμο, είημζζ ζυθδζα». Καθά — δέηα 

ζυθδζα. Ώηυιδ έκα πμηυκ ημκςηζηυκ ηαζ 

πνμθοθαηηζηυκ παναζηεοαζεέκ ιε δχδεηα ηυηημοξ 

πακηγεπνίμο, ιε ζζνυπζ θειμκζμφ, νμδζχκ ηαζ θμζπχκ, 

ζοιθχκςξ πνμξ ηδκ ζοκηαβήκ, πέκηε θνάβηα». Ώ! 

ηφνζε Φθενάκ, ιδκ ημ παναηάκδξ, ζε παναηαθχ. Ώκ 

ελαημθμοεήζδξ κα είζαζ ηυζμ αηνζαυξ, ηακείξ δε εα 

εέθδ πεζα κα είκαζ άννςζημξ: Ώνηέζμο ζηα ηέζζενα 

θνάβηα. Βίημζζ ηαζ ζανάκηα ζυθδζα. Σνία ηαζ δφμ 

πέκηε, ηαζ πέκηε, δέηα, ηαζ δέηα είημζζ. Βλήκηα ηνία 

θνάβηα, ηέζζενα ζυθδζα ηαζ έλδ δδκάνζα. ζηε θμζπυκ 

αοηυκ ημκ ιήκα επήνα έκα, δφμ, ηνία, ηέζζενα, πέκηε, 

έλδ, επηά, μηηχ βζαηνζηά, ηαζ έκα, δφμ, ηνία, ηέζζενα, 

πέκηε έλδ, επηά, μηηχ, εκκέα, δέηα, έκδεηα, δχδεηα 

ηθφζιαηα· ηαζ ημκ πεναζιέκμ ιήκα είπα πάνεζ δχδεηα 

βζαηνζηά ηαζ είημζζ ηθφζιαηα. Αε ιμο θαίκεηαζ 

πανάλεκμ πχξ δεκ είιαζ αοηυ ημ ιήκα ηαθφηενα απυ ημκ 

πεναζιέκμ. Θα ημ πς ημο ηονίμο Πονββυκ βζα κα 

ηαηημπμζήζδ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζζκ. Έθα, ζδηχζηε ηα 

αοηά απυ δς. (ΐθέπςκ υηζ δεκ ένπεηαζ ηακείξ ηαζ υηζ 

ηακείξ απυ ημοξ οπδνέηαξ ημο δεκ είκε ζημ δςιάηζυκ 

ημο). Αεκ είκαζ ηακείξ, παιέκα πάκε ηα θυβζα ιμο, 

πάκημηε ιυκμ ι' αθίκμοκ, δεκ οπάνπεζ ηνυπμξ κα ημοξ 

ηναηχ εδχ (ηνμφεζ ημκ επί ηδξ ηναπέγδξ ιζηνυκ 
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ηχδςκα). Αεκ αημφκε ηαευθμο ηαζ ημ ημοδμφκζ ιμο δεκ 

ηηοπάεζ δοκαηά. Νηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ. Σίπμηα. 

Νηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ. Κμοθάεδηακ. Σμοακέηηα! 

— Νηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ. ακ κα ιδ 

πηοπμφζα ηαευθμο ημ ημοδμφκζ. ηφθθα! πακμφνβα! 

Νηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ. Λφζζα ιε πζάκεζ! (δεκ 

ηνμφεζ πθέμκ αθθά θςκάγεζ) Νηνεθέκ, κηνεθέκ, 

κηνεθέκ! Παθδμβφκαζημ, πήβαζκε ζ' υθμοξ ημοξ 

δζααυθμοξ. Βίκε ζςζηυ κ' αθίκμοκ έκα δοζηοπζζιέκμκ 

άννςζημ έηζζ μθμιυκαπμ; Νηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ. 

Πυζμκ είιαζ αλζμθφπδημξ! κηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ. 

Ώπ, Θεέ ιμο! εα ι' αθήζμοκ κα πεεάκς εδχ ιέζα! 

κηνεθέκ, κηνεθέκ, κηνεθέκ! 

ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (Βζζενπυιεκδ) 

   Έθεαζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπ! ζηφθθα! απ! ηάεανια! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (Πνμζπμζείηαζ υηζ έπεζ ηηοπήζεζ ζημ ηεθάθζ) Φνζπηυ πνάβια 

αοηή δ ακοπμιμκδζία ζαξ! ΐζάγεζεε ηυζμ πμθφ, χζηε βζα κα ηνέλς, έζπαζα 

ημ ηεθάθζ ιμο ζηδκ ηχπδ εκυξ θφθθμο ημο παναεονζμφ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπ! ηαημφνβα! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (δζαηυπημοζα ημκ Ώνββάκ) 

   Ώααάπ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίκε . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώααάπ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίκε ιζα χνα . . . 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώααάπ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μ' άθδζεξ . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώααάπ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   χπαζκε θμζπυκ, πακμφνβα, κα ζμο ηα ράθς. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Έπεηε δίηδμ, ια ηδκ αθήεεζα, κα ιμο ηα ράθεηε φζηενα απ' αοηυ 

   πμο έπαεα! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μ' έηακεξ κα αβάθς ημ θάνοββά ιμο, ηάεανια! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Καζ ζεζξ ι' εηάκαηε κα ζπάζς ημ ηεθάθζ ιμο. Βίιαζηε ηαζ μζ δομ 

   ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία. Μ' άθθα θυβζα, είιαζηε απαβάδζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ! πακμφνβα . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώκ ελαημθμοεήζεηε ζεζξ κα ιε ιαθθχκεηε, ε' ανπίζς η' εβχ κα 

   ηθαίς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να ι' αθίζδξ, ηαημφνβα . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (δζαηυπημοζα ηαζ πάθζκ ημκ Ώνββάκ) 

   Ώααάπ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ηφθθα, εέθεζξ . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώααάπ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σί; εέθεζ κα ιμο ζηενήζδ αηυια ηαζ ηδκ εοπανίζηδζζ κα ηδκ 

   ιαθθχκς; 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μαθθχζηε ιε υζμ εέθεηε· πμθφ εοπανίζηςξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μ' ειπμδίγεζξ, ζηφθθα, ηαζ ιε δζαηυπηεζξ ηάεε θμνά. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώκ ανίζηεηε ζεζξ εοπανίζηδζζ κα ιε ιαθθχκεηε, πνέπεζ η' εβχ κα 

   ανίζης εοπανίζηδζζ κα ηθαίς. Καεέκαξ ημ βμφζημ ημο δεκ είκ' 

   έηζζ; Ώααάπ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έθα, αξ ηεθεζχκςιε πεζα. ήηςζέ ηα αοηά απυ 'δς, πακμφνβα, 

   ειπνυξ! ζήηςζέ ηα απυ 'δς (εβείνεηαζ) έβζκε ηαθά ημ ζδιενζκυ ιμο 

   ηθφζια; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σμ ζδιενζκυ ζαξ ηθφζια; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ ΐβήηε ανηεηή πμθή; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ββχ, ηφνζε, ια ηδκ αθήεεζα, δεκ ακαηαηεφμιαζ ζ' αοηά· αοηά ιυκμ 

   μ Φθενάκ ηα ιονίγεηαζ, αθμφ πθδνχκεηαζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Φνυκηζζε κα είκε έημζιμ γεζηυ κενυ βζα ημ άθθμ ηθφζια πμο εα 

   ηάκς ζε θίβμ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώοηυξ μ ηφνζμξ Φθενάκ ηαζ μ άθθμξ μ ηφνζμξ Πονββυκ ανηεηά 

   δζαζηεδάγμοκ ιε ημ ζχια ζαξ· ηαθή αβεθάδα έπμοκε ηζ' ανιέβμοκ. 

   Θάεεθα κα ημοξ νςηήζς ζακ ηζ αννχζηεζα έπεηε πμο ζαξ δίκμοκ ηυζα 

   βζαηνζηά. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ζςπή, αιαεεζηάηδ! Αεκ είκε δζηή ζμο δμοθεζά κα ελεθέβπδξ ηζξ 

   ζοκηαβέξ ηδξ ζαηνζηήξ. Βζδμπμίδζε ηδκ ηυνδ ιμο ηδκ Ώββεθζηή 

   κάνεδ εδχ. Έπς ηάηζ κα ηδξ πς. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ Να ηδκ πμφνπεηαζ αηάθεζηδ· εα ιάκηερε, θαίκεηαζ, ηδ 

ζηέρζ ζαξ. 
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ΚΖΝΖ ΣΡΗΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΔΛΗΚΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έθα ημκηά, Ώββεθζηή. Ήνεεξ απάκς ζηδκ χνα. Ήεεθα κα ζμο ιζθήζς 

   βζα ηάηζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Βίιαζ έημζιδ κα ζαξ αημφζς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πενίιεκε ιζα ζηζβιή, (ζηδκ Σμοακέηηα) Αχζε ιμο ημ ιπαζημφκζ ιμο. 

   Θα βονίζς αιέζςξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Πδβαίκεηε βνήβμνα, ηφνζε· πδβαίκεηε. ε ιπεθάδεξ ιαξ αάγεζ μ 

   ηφνζμξ Φθενάκ. 

ΚΖΝΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σμοακέηηα! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σζ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Γζα ηφηηαλέ ιε θίβμ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Β! ζαξ ηοηηάγς. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σμοακέηηα! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Β ηαθά! ηζ, Σμοακέηηα; 
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ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Αε ιακηεφεζξ ηαευθμο βζαηί εέθς κα ζμο ιζθήζς; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώοηυ έθεζπε κα ιδκ ημ ιακηεφς. Γζα ημ θίθμ ιαξ δα! Βίκε έλδ 

   ιένεξ ηχνα πμο ιυκμ βζ' αοηυκ ιζθάιε· ηαιιζά άθθδ ημοαέκηα δεκ 

   ηάκμιε. Καζ είζηε ζακ άννςζηδ ακ δεκ ιζθάιε, ηάεε ζηζβιή βζ' 

   αοηυκ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώθμφ ημ λαίνεζξ, βζαηί δεκ ανπίγεζξ ηδκ ημοαέκηα πνχηδ εζφ; Καζ 

   βζαηί δε ιε αβάγεζξ απυ ημκ ηυπμ κ' ανπίγς πνχηδ εβχ πάκημηε; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αε ιμο δίκεηε ημκ ηαζνυ. Έπεηε ηυζμ πμθφ αθμζζςεή ζ' αοηήκ ηδκ 

   οπυεεζζ χζηε ιμο είκε δφζημθμ κα ζαξ πνμθάας. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σμ μιμθμβχ· πμηέ δεκ ημονάγμιαζ κα ιζθχ βζ' αοηυκ ηαζ δ ηανδζά 

   ιμο επςθεθείηαζ ιε πυεμ ηάεε ζηζβιή βζα κ' ακμίβεηαζ ζε ζέκα. 

   Ώθθά πεξ ιμο, Σμοακέηηα, ζο ηαηαηνίκεζξ ηα αζζεήιαηα πμο έπς βζ' 

   αοηυκ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κάεε άθθμ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Κάκς άζπδια κ' αθίκςιαζ μθυηθδνδ ζ' αοηή ηδ βθοηεία ζηέρζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αεκ είπα εβχ ηέημζμ πνάβια. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Θα ήεεθεξ κα έιεκα ακαίζεδηδ ζηδξ ηνοθενέξ δζαιανηονίεξ ημο 

   θθμβενμφ πάεμοξ πμο δείπκεζ βζα ιέκα; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Θευξ θοθάλμζ! 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Πεξ ιμο, ηατιέκδ. Αε ανίζηεζξ ηαζ ζο υπςξ εβχ, υηζ ηάηζ εείμ, 

   ηάπμζα επίδναζζξ ηδξ ιμίναξ ι' έηακε κα ημκ βκςνίζς, πςνίξ κα ημ 

   πενζιέκς; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ. 
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ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Αε ανίζηεζξ υηζ είκε έκηζιμξ άκενςπμξ, αθμφ ακέθααε ηδκ 

   οπενάζπζζί ιμο πςνίξ κα ιε βκςνίγδ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καζ υηζ είκε αδφκαημ κα θενεή ηακείξ βεκκαζυηενα; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βίιαζ ζφιθςκδ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Κζ' υηζ ηχηακ' αοηυ ιε ηδκ ιεβαθφηενα εοβέκεζα; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Χ! καζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Αε ανίζηεζξ, Σμοακέηηα, υηζ είκε πμθφ ηαθμηαιςιέκμξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Πάνα πμθφ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καζ πμθφ εοπανμοζίαζημξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Καζ αέααζα. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   ηζ ηα θυβζα ημο, υπςξ η' μζ πνάλεζξ ημο, έπμοκ ηάηζ ημ 

   εοβεκζηυ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κζ' αοηυ είκε αέααζμ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καζ υηζ δεκ είκε δοκαηυκ κ' αημφζδ ηάκεζξ ενςηζηχηενα θυβζα απ' 

   υζα ιμο θέεζ αοηυξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώθήεεζα. 
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ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καζ υηζ δεκ ιπμνεί κα βίκδ ζηθδνυηενμ πνάβια απυ ημ κα ιαξ 

   ειπμδίγμοκ κ' απμθαιαάκςιε ηδκ αιμζααία αβάπδ πμο ιαξ ειπκέεζ μ 

   εευξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Έπεηε δίηδμ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώθθά, ηαθή ιμο Σμοακέηηα, πζζηεφεζξ πςξ ι' αβαπάεζ υζμ ιμο θέεζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώζ! υζμ βζ' αοηυ . . . λαίνς ηζ' εβχ; Οζ πνμζπμζδιέκεξ αβάπεξ 

   ιμζάγμοκ πμθφ ιε ηζξ αθδεζκέξ. ε ηέημζα γδηήιαηα, είδα εβχ 

   δεμπμζμφξ πνχηδξ ηάλεςξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώ! Σμοακέηηα, ηζ είκ' αοηά πμο ιμο θεξ; Με ημκ ηνυπμ πμο ιμο 

   ιζθεί, είκε δοκαηυκ πμηέ κα ιδ ιμο θέδ αθήεεζα; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πςξ ηζ' ακ έπδ, βνήβμνα εα θςηζζεήηε· ηζ' αοηυ πμο ζαξ έβναρε 

   πεεξ πςξ απμθάζζζε κα ζαξ γδηήζδ ζε βάιμ, εα ζαξ δχζδ κα 

   ηαηαθάαεηε ακ θέδ αθήεεζα ή υπζ. Θα είκε δ ηαθφηενδ απυδεζλζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Β! Σμοακέηηα, ακ ι' απαηά αοηυξ, δε εα πζζηέρς πθέμκ ηακέκακ 

   άκηνα, ζ' υθδ ιμο ηδ γςή. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ Να, επζζηνέθεζ μ παηέναξ ζαξ. 

ΚΖΝΖ ΠΔΜΠΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΔΛΗΚΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Λμζπυκ, ηυνδ ιμο, έπς κα ζμο πς ιζακ είδδζζ, πμο ίζςξ δε εα ηδκ 

   πενζιέκδξ. ε γδημφκ ζε βάιμ. Πχξ, βεθάξ; Χ! καζ, πμθφ αζηείμ 

   πνάβια είκε δ θέλζξ βάιμξ! Αεκ οπάνπεζ ηίπμη' αζηεζυηενμ βζα ηα 

   ημνίηζζα. Ώ! θφζζξ, θφζζξ! Δ αθήεεζα είκαζ, ηυνδ ιμο, υηζ έπνεπε 

   πνχηα κα ζ' ενςηήζς ακ εέθδξ κα πακηνεοηήξ. 
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ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Οθείθς, παηένα ιμο, κα ηάκς υ,ηζ εεθήζδξ κα ιε δζαηάλδξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίιαζ πμθφ εοπανζζηδιέκμξ πμο δ ηυνδ ιμο είκε ηυζμκ οπάημοδ. 

   Βίκε θμζπυκ βεβμκυξ ηεηεθεζιέκμκ. Σμο έδςηα οπυζπεζζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Βίκε ηαεήημκ ιμο, παηένα ιμο, κ' αημθμοεχ ηοθθχξ ηάεε εέθδζί 

   ζμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Δ βοκαίηα ιμο, δ ιδηνοά ζμο, είπε ηδκ επζεοιία κα ζε ηάις 

   ηαθυβνδα, ηαεχξ ηαζ ηδ ιζηνή ζμο αδενθή, ηδ Λμοίγα, ηαζ επέιεκε 

   πάκημηε ζ' αοηυ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ηαη' ζδίακ) 

   Βίπε ημ θυβμ ηδξ, δ πακμφνβα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ δεκ ήεεθε ηαευθμο κα ζοκαζκέζδ ζ' αοηυ ημ βάιμ. Τπενίζποζε 

   υιςξ δ βκχιδ ιμο, η' έδςηα ημ θυβμ ιμο. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώπ! παηενάημ ιμο, πυζμ ζ' εοβκςιμκχ βζα υθδκ αοηή ηδκ ηαθςζφκδ 

   ζμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (πνμξ ημκ Ώνββάκ) 

   Μα ηδκ αθήεεζα, ζαξ εοπανζζηχ ηζ' εβχ βζ' αοηυ· είκε ημ πεζμ 

   βκςζηζηυ πνάβια πμφπεηε ηάκεζ ζ' υθδ ζαξ ηδ γςή. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ ημ είδα αηυια ημ πνυζςπμ· ιμο είπακ υιςξ πςξ εα ιείκς 

   εοπανζζηδιέκμξ η' εβχ ηαζ ζο. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καζ αέααζα παηένα ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ; ημκ έπεζξ 'δεζ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Μζα θμνά πμο δ ζοκαίκεζίξ ζαξ ιμο δίκεζ ημ δζηαίςια κα ζ' ακμίλς 

   ηδκ ηανδζά ιμο, 'δε εα ζμο ηνφρς υηζ πνμ έλ διενχκ βκςνζζηήηαιε 

   ηαηά ηφπδ ηαζ υηζ δ ζοιπάεεζα πμο κμζχζαιε μ έκαξ βζα ημκ άθθμκ, 
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   απυ ηδκ πνχηδ θμνά πμο ζδςεήηαιε, ημκ έηακε κα ιε γδηήζδ απυ 

   ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοηυ δε ιμο ηχπακ. Ώθθά είιαζ εοπανζζηδιέκμξ ηαζ ηυζμ ημ 

   ηαθφηενμ πμο ήθεακ έηζζ ηα πνάβιαηα, Λέκε πςξ είκε ρδθυξ ηαζ 

   ηαθμηαιςιέκμξ κέμξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ναζ, παηένα ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Με ςναίμ πανάζηδια. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Υςνίξ αιθζαμθία. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βοπάνζζημξ άκενςπμξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   ΐεααίςξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Με χιμνθδ θοζζμβκςιία. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Πμθφ χιμνθδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Φνυκζιμξ ηαζ απυ ηαθή μζημβέκεζα. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώηνζαέζηαηα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βκηζιυηαημξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ο εκηζιυηενμξ άκενςπμξ ημο ηυζιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μζθεί ςναία ηα θαηζκζηά ηαζ ηα εθθδκζηά. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώοηυ δεκ ημ λαίνς. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ εα πάνδ ηδκ άδεζα ημο βζαηνμφ ζε ηνεζξ διένεξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώοηυξ, παηένα ιμο; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ. Μήπςξ δε ζμο ημ είπε; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   πζ, ια ηδκ αθήεεζα, πμζμξ ζαξ ημ είπε ζαξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ο ηφνζμξ Πονββυκ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σμκ βκςνίγεζ μ ηφνζμξ Πονββυκ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Χναία ενχηδζζξ. Πνέπεζ κα ημκ βκςνίγδ, αθμφ είκαζ ακδρζυξ ημο. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ο Κθεάκεδξ είκε ακδρζυξ ημο ηονίμο Πονββυκ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμζμξ Κθεάκεδξ; Μζθμφιε βζα ηείκμκ πμο ζε γήηδζε εζξ βάιμκ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Β! καζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Λμζπυκ! Βίκε ακδρζυξ ημο ηονίμο Πονββυκ βοζυξ ημο βοκαζηαδέθθμο 

   ημο, ημο βζαηνμφ ηονίμο Αζαθμοανμφξ, ηαζ αοηυξ μ βοζυξ 

   μκμιάγεηαζ Θςιάξ Αζαθμοανμφξ ηαζ υπζ Κθεάκεδξ· ηαζ ημκ 

   εζοιθςκήζαιε ημ βάιμ αοηυ ζήιενα ημ πνςί, μ ηφνζμξ Πονββυκ, μ 

   ηφνζμξ Φθενάκ ηαζ εβχ· ηαζ αφνζμ, αοηυ ημκ επίδμλμ βαιπνυ εα ιμο 

   ημκ θένδ μ παηέναξ ημο. Β; ηζ ζοιααίκεζ; θαίκεζαζ ζακ 

   απμπαοκςιέκδ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώοηυ ζοιααίκεζ, παηένα ιμο, βζαηί αθέπς πςξ ιμο ιζθμφζεξ βζα 

   άθθμ πνυζςπμ η' εβχ εκμμφζα άθθμ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μα πχξ, ηφνζε, ζαξ πέναζε ιζα ηέημζα ηςιζηή ζδέα; Με ηυζδ 
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   πενζμοζία πμο έπεηε, εέθεηε κα δχζεηε ηδκ ηυνδ ζαξ ζ' έκα 

   βζαηνυ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μάθζζηα. Σζ ακαηαηεφεζαζ ζο, πακμφνβα, ακαζδεζηάηδ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Θεέ ιμο! Μδκ αθανπάγεζεε. Γζαηί ιε ανίγεηε; Αεκ ιπμνμφιε ηάπα κα 

   ιζθήζςιε πςνίξ κα εοιχκςιε; Έηζζ, αξ ιζθήζςιε ιε δζοπία. Σζ θυβμ 

   έπεηε, ζαξ παναηαθχ, βζα κα ηάκεηε έκα ηέημζμ βάιμ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ο θυβμξ είκαζ υηζ, επεζδή αθέπς πςξ είιαζ θζθάζεεκμξ ηαζ 

   άννςζημξ, εέθς κα ηάκς βαιπνυ βζαηνυ ηαζ ζοββεκείξ βζαηνμφξ, βζα 

   κα έπς ηαθά ζηδνίβιαηα ζηδκ αννχζηεζα ιμο· βζα κα έπς ιέζ' ζηδκ 

   μζημβέκεζά ιμο υθα ηα εεναπεοηζηά ιέζα πμο ιμο είκε ακαβηαία ηαζ 

   βζα κα έπς πνυπεζνεξ ηδξ βκςιμδμηήζεζξ ηαζ ηδξ ζοκηαβέξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σχνα ιάθζζηα· είπαηε βζα πμζμ θυβμ, η' έηζζ ιπμνμφιε ήζοπα κα 

   ζογδηήζςιε. Μα, ηφνζε, αάθηε ημ πένζ ζηδκ ηανδζά ζαξ: είζηε 

   άννςζημξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ, απνεία; ακ είιαζ άννςζημξ, θέεζ; ακ είιαζ άννςζημξ, 

   αδζάκηνμπδ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Β! αξ είκε, ηφνζε, αξ ημ παναδεπεμφιε· (είζηε άννςζημξ). Ναζ, 

   είζηε πμθφ άννςζημξ, ζφιθςκμζ· ηαζ πεζμ άννςζημξ ιάθζζηα απυ υζμ 

   κμιίγεηε. Σεθείςζε ημ γήηδια. Μα δ ηυνδ ζαξ πνυηεζηαζ κα πάνδ 

   έκακ άκηνα βζα ημκ εαοηυ ηδξ· ηαζ ιζα θμνά πμο δεκ είκε ηζ' αοηή 

   άννςζηδ, δεκ οπάνπεζ ηαιιζά ακάβηδ κα ηδξ δχζεηε έκα βζαηνυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζα ημκ εαοηυ ιμο ηδξ δίκς αοηυ ημ βζαηνυ· ηαζ ιζα θζθυζημνβδ 

   ηυνδ πνέπεζ κα ηχπδ πανά ηδξ η' εοπανίζηδζί ηδξ κα πάνδ εηείκμκ 

   πμο είκε πνήζζιμξ ζηδκ οβεία ημο Παηένα ηδξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μα ηδκ αθήεεζα, ηφνζε, ιμο επζηνέπεηε, κα ζαξ δχζς ιζα θζθζηή 

   ζοιαμοθή; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ακ ηζ είδμοξ ζοιαμοθή; 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Να ημκ αβάθεηε εκηεθχξ απυ ημ κμο ζαξ αοηυ ημ βάιμ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ βζα πμζμ θυβμ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΏ 

   Γζα ημκ απθμφζηαημ θυβμ, υηζ δ ηυνδ ζαξ δε εα ζηένλδ πμηέ ζ' 

   αοηυκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αε εα ζηένλδ πμηέ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Δ ηυνδ ιμο; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Δ ηυνδ ζαξ· εα ζαξ πδ υηζ δεκ έπεζ κα ηάκδ ηίπμηα ιε ημκ ηφνζμ 

   Αζαθμοανμφξ, μφηε ιε ημ βοζυ ημο Θςιά Αζαθμοανμφξ, μφηε ιε υθμοξ 

   ημοξ Αζαθμοανμφξ ημο ηυζιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έπς υιςξ κα ηάκς εβχ, ηαζ εηηυξ αοημφ ημ ηένδμξ απ' αοηυ ημ βάιμ 

   είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμ παν' υζμκ θακηάγεηαζ ηακείξ. Ο ηφνζμξ 

   Αζαθμοανμφξ δεκ έπεζ ηακέκακ άθθμ ηθδνμκυιμ πανά ιυκμκ αοηυ ημ 

   βοζυ ημο· ηαζ αηυια, μ ηφνζμξ Πονββυκ, πμο δεκ έπεζ μφηε βοκαίηα 

   μφηε παζδζά, ημο δίκεζ υθδ ημο ηδκ πενζμοζία πάνζκ αοημφ ημο 

   βάιμο· ηαζ μ ηφνζμξ Πονββυκ ανίζηεηαζ ζήιενα ιε μηηχ πζθζάδεξ 

   θνάβηα εζζυδδια. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Πνέπεζ κάπδ ζημηχζεζ πμθθμφξ βζα κα βίκδ ηυζμ πθμφζζμξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Οηηχ πζθζάδεξ θνάβηα εζζυδδια είκε, κμιίγς, ηάηζ πςνίξ κα 

   θμβανζάζςιε ηαζ ηδκ πενζμοζία ημο παηένα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   θα αοηά, ηφνζε, είκε ηαθά ηαζ άβζα, ια εβχ — ιεηαλφ ιαξ — ζαξ 

   ζοιαμοθεφς ηαζ πάθζ κα ηδξ δζαθέλεηε έκακ άθθμκ άκηνα. Αεκ είκε 

   πθαζιέκδ βζα κα βίκδ ηονία Αζαθμοανμφξ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Ββχ υιςξ εέθς κα βίκδ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Β! Μδκ ημ θέηε αοηυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ! κα ιδκ ημ θές αοηυ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ βζαηί κα ιδκ ημ θές; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Γζαηί υπμζμξ ζαξ αημφζδ, εα πδ πςξ δεκ ζηέπηεζεε ηζ θέηε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώξ πδ υ,ηζ εέθεζ· εβχ ζμο θές υηζ εέθς κα εηηεθέζδ δ ηυνδ ιμο 

   ηδκ οπυζπεζζ πμο έπς δχζεζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βίιαζ αεααία πςξ δε εα ημ ηάκδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ηδκ ακαβηάζς κα ημ ηάκδ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   αξ θές πςξ δε εα ημ ηάκδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ημ ηάκδ, αθθμζχξ εα ηδκ ηθείζς ζημ ιμκαζηήνζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   εζξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ββχ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Καθά. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ! ηαθά; 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αε εα ηδκ ηθείζεηε ζε ηακέκα ιμκαζηήνζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ εα ηδκ ηθείζς ζε ηακέκα ιμκαζηήνζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμθφ αζηείμ είκ' αοηυ. Αε εα ηθείζς ηδκ ηυνδ ιμο ζημ ιμκαζηήνζ, 

   ακ εέθς; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πζ, ζαξ θές. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ πμζμξ εα ι' ειπμδίζδ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο εαοηυξ ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ο εαοηυξ ιμο; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ, δε εα ααζηάλ' δ ηανδζά ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ααζηάλδ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώζηεζεφεζηε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ αζηεζεφμιαζ ηαευθμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Δ παηνζηή ζαξ αβάπδ δε εα ζαξ αθήζδ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ι' αθήζδ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κάκα — δομ δάηνοα, έκα αβηάθζαζια, έκα παηενάημ ιμο, έηζζ, 

   βθοημπνυθενημ, είκε ανηεηά βζα κα ζαξ ζοβηζκήζμοκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   θα αοηά δε εα ιμο ηάκμοκ ηίπμηα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ, καζ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   μο θές πςξ δε εα ιεηααάθς ηαευθμο ημ ζημπυ ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώοηά είκε θυβζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ είκε ηαευθμο θυβζα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Θεέ ιμο! ζαξ λαίνς δα, είζηε θοζζηά πμθφ ηαθυξ. 

ΏΡΓΓΏΝ (ιε παναθμνάκ) 

   Αεκ είιαζ ηαευθμο ηαθυξ, ηαζ είιαζ ηαηυξ υηακ εέθς. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μδ ζοβπίγεζηε, ηφνζε. Αε ζοθθμβίγεζηε πςξ είζηε άννςζημξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σδκ πνμζηάγς απμθφηςξ κα εημζιαζηή κα πάνδ ημκ άκηνα πμο θές. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κ' εβχ ηδξ απαβμνεφς απμθφηςξ κα ημκ πάνδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αε ιμο θεξ, ζε παναηαθχ, πμφ ανίζηεζαζ; Καζ πχξ ηδκ ηυθιδ κ' 

   αοεαδζάγδξ έηζζ εζφ, ιζα ηζπμηέκζα οπδνέηνζα ιπνμζηά ζημκ αθέκηδ 

   ζμο; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   ηακ μ αθέκηδξ δε ζοθθμβίγεηαζ ηζ ηάκεζ, ιζα θμβζηή οπδνέηνζα 

   έπεζ ημ δζηαίςια κα ημκ ζςθνμκίγδ. 
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ΏΡΓΓΏΝ (μνιά ηαη' απάκς ηδξ) 

   Ώ! αεονυζημιδ! εα ζε ηάκς η' αθαηζμφ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (απμθεφβεζ ημκ Ώνββάκ πανειαάθθμοζα ιεηαλφ εαοηήξ ηαζ 

   εηείκμο έκα ηάεζζια) 

   Eίκε ηαεήημκ ιμο κα ιδ ζαξ αθίκς κα ηάκεηε πνάβιαηα πμο ιπμνμφκ 

   κα εηεέζμοκ ηδκ οπυθδρί ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ (ηδκ ηοκδβά ιε ημ ιπαζημφκζ ημο βφνς απυ ημ ηάεζζια) 

   ηάζμο, ζηάζμο κα ζε ιάες εβχ κα ιζθάξ, 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (πνμθοθάζζεηαζ εζξ ιένμξ υπμο δεκ διπμνεί κα ηδκ θεάζδ 

   μ Ώνββάκ). 

   αξ είπα, είκε ηαεήημκ ιμο κα ιδ ζαξ αθίκς κα ηάκεηε ηνέθθεξ. 

ΏΡΓΓΏΝ (ηδκ ηοκδβά) 

   ηφθθα! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ημκ απμθεφβεζ) 

   πζ, δεκ εα ζοκαζκέζς πμηέ ζ' αοηυ ημ βάιμ. 

ΏΡΓΓΏΝ (ηδκ ηοκδβά) 

   Ώπνεζμηάηδ! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ημκ απμθεφβεζ) 

   Αε εέθς κα πακηνεοεή ημ Θςιά Αζαθμοανμφξ ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ (ηδκ ηοκδβά) 

   Κάεανια! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ημκ απμθεφβεζ) 

   Καζ ε' αημφζδ πεζμ πμθφ ειέκα πανά ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ (ζηαιαηά) Ώββεθζηή, δε ιμο πζάκεζξ αοηή ηδκ πακμφνβα; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Μα, παηένα ιμο, εα αθάρμοκ ηδκ οβεία ζαξ αοηά πμο ηάκεηε. 

ΏΡΓΓΏΝ (πνμξ ηδκ Ώββεθζηήκ) 

   Ώκ δεκ ηδκ πζάζδξ, εα ζμο δχζς ηδκ ηαηάνα ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (απενπμιέκδ) 

   Κ' εβχ εα ηδκ απμηθδνχζς, ακ ζαξ οπαημφζδ. 

ΏΡΓΓΏΝ (νίπηεηαζ ζημ ηάεζζιά ημο) 

   Ώπ! δεκ ιπμνχ πεζα! Μ' αοηά εα ιε ηάκεηε κα πεεάκς. 
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ΚΖΝΖ ΔΚΣΖ 

ΜΠΔΛΗΝΑ — ΑΡΓΓΑΝ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπ! βοκαζημφθα ιμο; έθα ημκηά ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Σζ έπεζξ, ακηνμφθδ ιμο: 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έθα, ηνέλε κα ιε κμζχζδξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Σζ ηνέπεζ θμζπυκ; ηζ ζοιααίκεζ, παζδί ιμο; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώβαπδιέκδ ιμο! 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώβαπδιέκε ιμο! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μ' εζφβπζζακ! 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Χ! ημκ ηατιέκμ ημκ ακηνμφθδ ιμο! Πχξ ζ' εζφβπζζακ, αβάπδ ιμο; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Δ πακμφνβα δ Σμοακέηηα ζμο πμηέ άθθμηε δεκ ήηακ ηυζμ αοεάδδξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Μδκ ελάπηεζαζ θμζπυκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μ' έηακε έλς θνεκχκ, αβάπδ ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Δζφπαζε, παζδί ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίκε ιζα χνα ηχνα πμο ιμο εκακηζχκεηαζ ζε υ,ηζ εέθς κα ηάκς. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Καθά, δζφπαζε, δζφπαζε. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίπε ηδκ ακαίδεζα κα ιμο πδ πςξ δεκ είιαζ άννςζημξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Βίκε αδζάκηνμπδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βζφ, αβάπδ ιμο, ημ λαίνεζξ πςξ είιαζ άννςζημξ, ε; 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ναζ, ηανδμφθα ιμο, δεκ έπεζ δίηδμ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοηή δ πακμφνβα εα ιε πεεάκδ, αβάπδ ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Κμοκήζμο απ' ηδ εέζζ ζμο! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοηή θηαίεζ βζα υθδ ηδ πμθή πμο αβάγς. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Μδ ζηεκμπςνήζαζ ηυζμ πμθφ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίκε ηυζμξ ηαζνυξ πμο ζμο θές κα ηδ δζχλδξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Θεέ ιμο! δεκ οπάνπεζ οπδνέηδξ, δεκ οπάνπεζ οπδνέηνζα, παζδί ιμο, 

   πμο κα ιδκ έπμοκ ηα εθαηηχιαηά ημοξ. Βίιαζηε ακαβηαζιέκμζ ηάπμηε 

   κα οπμθένςιε ηα εθαηηχιαηά ημοξ, υηακ έπμοκ ηαζ ιενζηά 

   πνμηενήιαηα. Ώοηή είκε επζηήδεζα, πενζπμζδηζηή, πνυεοιδ ηαζ πνμ 

   πάκηςκ πζζηή. Καζ ηχνα, ηαεχξ λαίνεζξ, πνέπεζ ηακείξ κα θαιαάκδ 

   ιεβάθδ πνυαθερζ βζα ηείκμοξ πμο παίνκεζ ζηδκ οπδνεζία ημο 

   (θςκάγεζ) Σμοακέηηα! 

ΚΖΝΖ ΔΒΓΟΜΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΜΠΔΛΗΝΑ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κονία! 
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ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Γζαηί έηακεξ ημκ αθέκηδ ζμο κα εοιχζδ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ιε ιεζθίπζμκ φθμξ) Ββχ, ηονία; Αεκ ηαηαθαααίκς ηζ εέθεηε 

κα ιμο πήηε. Ββχ πάκημηε θνμκηίγς κα θαίκςιαζ ζημκ ηφνζμ εοπάνζζηδ βζα 

υθα ηα γδηήιαηα. 

ΏΡΓΓΏΝ Ώ! ηδκ πακμφνβα! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μαξ είπε πςξ εέθεζ κα πακηνέρδ ηδκ ηυνδ ημο ιε ημ βοζυ ημο 

   ηονίμο Αζαθμοανμφξ· εβχ ημο είπα πςξ είκε ηαθή αοηή δ ηφπδ, αθθά 

   κμιίγς πςξ εάηακ ηαθφηενα κα ηδκ αάθδ ζ' έκα ιμκαζηήνζ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ (ζημκ Ώνββάκ) 

   Αεκ οπήνπε θυβμξ κα εοιχζδξ βζ' αοηυ. ΐνίζης ιάθζζηα πςξ έπεζ 

   ηαζ δίηδμ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ! ηδκ πζζηεφεζξ, αβάπδ ιμο; αοηή είκε ηαημφνβα! Μμο 

   ελεζηυιζζε πίθζεξ αοεάδζεξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ναζ, καζ, ζε πζζηεφς, αβάπδ ιμο. Δζφπαζε ηχνα — άημοζε 

   Σμοακέηηα· ακ ημκ λακαηάκδξ ημκ άκηνα ιμο κα εοιχζδ, εα ζε 

   δζχλς. Έθα, δχζε ιμο ηχνα ημ πακςθυνζ ημο ιε ηδ βμφκα ηαζ ιενζηά 

   πνμζηέθαθα, κα ημκ αάθς κα ηαεήζδ ηαθά. (ζημκ Ώνββάκ) Πχξ 

   ηάεεζαζ έηζζ; πχζε ημ ζημοθάηζ ζμο ηαθά ςξ η' αοηζά ζμο. Ώπυ 

   ηίπμη' άθθμ δε ζοκαπχκεηαζ ηακείξ ηυζμ εφημθα υζμ απυ η' αοηζά. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πυζμ ιε οπμπνεχκεζξ, αβάπδ ιμο, ιε ηζξ πενζπμζήζεζξ πμο ιμο 

   ηάκεζξ! 

ΜΠΒΛΕΝΏ (ηαηημπμζμφζα ηα πνμζηέθαθα βφνς απυ ημκ Ώνββάκ) 

Ώκαζδηχζμο βζα κα αάθς αοηυ απυ ηάης· έηζζ. Ώξ αάθςιε αοηυ βζα 

ζηήνζβια ηαζ ηείκμ ημ άθθμ πθεονυ· έηζζ. Ώοηυ αξ ημ αάθςιε πίζς απυ ηδκ 

πθάηδ ηαζ αοηυ ημ άθθμ βζα κ' αημοιπάδ ημ ηεθάθζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (εέημοζα απμηυιςξ έκα πνμζηέθαθμ επάκς εζξ ημ ηεθάθζ 

   ημο) 

   Καζ αοηυ βζα κα ζαξ ηναηή ήζοπμ. 
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ΏΡΓΓΏΝ (ζδηχκεηαζ ιε εοιυκ ηαζ νίπηεζ ηα πνμζηέθαθα ζηδκ 

   Σμοακέηηα δ μπμία θεφβεζ). 

   Ώ, ηαημφνβα, εέθεζξ κα ιε ζηάζδξ. 

ΚΖΝΖ ΟΓΓΟΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΜΠΔΛΗΝΑ 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Έθα, έθα! ηζ είκαζ αοηά; 

ΏΡΓΓΏΝ (νίπηεηαζ ζημ ηάεζζιά ημο) 

   Ώ! δεκ ακηέπς πεζα. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Γζαηί παναθένεζαζ έηζζ; εηείκδ εκυιζγε πςξ ηχηακε βζα ηαθυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ λαίνεζξ, αβάπδ ιμο, ηζ ηαηίεξ έπεζ ιέζα ηδξ αοηή δ αοεάδδξ. 

   Ώ! πςξ ι' εζφβπζζε! Πνέπεζ κα πάνς απάκς απυ μηηχ βζαηνζηά ηαζ 

   κα ηάις επάκς απυ δχδεηα ηθφζιαηα βζα κάνες πάθζ ζηα ζοβηαθά 

   ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Καθά, ηαθά, αβάπδ ιμο· δζφπαζε θίβμ, δζφπαζε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώβάπδ ιμο, ζο είζαζ δ ιυκδ ιμο πανδβμνζά. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Υνοζυ ιμο παζδί! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ βζα κα ζμο δείλς ηδκ εοβκςιμζφκδ ιμο βζα ηδκ αβάπδ ζμο, 

   ηανδμφθα ιμο, εέθς κα ηάκς, ηαεχξ ζμο είπα, ηδ δζαεήηδ ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώπ! αβάπδ ιμο, ιδκ ακαθένδξ ηέημζα πνάβιαηα, ζε παναηαθχ· δεκ 

   ιπμνχ κα οπμθένς ηέημζα ζηέρζ. Καζ ιυκμ δ θέλζ δζαεήηδ ιε ηάκεζ 

   κ' ακαηνζπζάγς απυ ηδ θφπδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   μο είπα πεζ κα ζοκεκκμδεήξ βζ' αοηυ ιε ημ ζοιαμθαζμβνάθμ ζμο. 
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ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Μέζα είκε· ημκ έθενα ιαγί ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πεξ ημο κάνεδ, αβάπδ ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώπ! αβάπδ ιμο, υηακ ιζα βοκαίηα αβαπάδ πμθφ ημκ άκηνα ηδξ δεκ 

   είκαζ ζε εέζζ κα ζηέπηεηαζ ηέημζα πνάβιαηα. 

ΚΖΝΖ ΔΝΑΣΖ 

Ο ηφνζμξ ΜΠΟΝΦΟΤΏ — ΜΠΒΛΕΝΏ — ΏΡΓΓΏΝ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έθάηε ημκηά, ηφνζε Μπμκθμοά· εθάηε ημκηά. Πάνεηε έκα ηάεζζια, 

   ζαξ παναηαθχ. Δ βοκαίηα ιμο ιμφ είπε, ηφνζε, πςξ ήζαζηε πμθφ 

   έκηζιμξ άκενςπμξ ηαζ ηαε' αοηυ έκαξ απυ ημοξ θίθμοξ ηδξ· ηδξ 

   ακέεεζα θμζπυκ κα ζαξ ιζθήζδ βζα ιζα δζαεήηδ πμο εέθς κα ηάκς. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώθθμίιμκμ! Βίιαζ εκηεθχξ ακίηακδ κα ιζθήζς βζα ηέημζα πνάβιαηα. 

ΜΠΟΝΦΟΤΏ 

   Μμο ελήβδζε, ηφνζε, ηδκ πνυεεζί ζαξ ηαζ ηζ ζηέπηεζεε κα ηάκεηε 

   βζ' αοηήκ. Έπς υιςξ κα ζαξ πς επί ημο πνμηεζιέκμο πςξ δε εα 

   ιπμνέζεηε κα δχζεηε ηίπμηα ζηδ βοκαίηα ζαξ δζά ηδξ δζαεήηδξ ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ βζαηί; 

ΜΠΟΝΦΟΤΏ 

   Γζαηί ακηζααίκεζ εζξ ημ έεζιμκ. Ώκ εονίζηεεε ζε πχνα πμο ζζπφεζ 

   ημ βναπηυκ δίηαζμκ, εα διπμνμφζαηε κα ημ ηάκεηε· αθθά ζημ Πανίζζ 

   ηαζ ζ' υθα ηα ιένδ υπμο ζζπφμοκ ηα έεζια, ζηα πενζζζυηενα 

   ημοθάπζζημκ, αοηυ δεκ ιπμνεί κα βίκδ· ηαζ δ δζαεήηδ εα ήηακ 

   άηονμξ. Σμ ιυκμκ εοενβέηδια πμο ιπμνμφκ κα ηάιμοκ ιεηαλφ ηςκ 

   έκαξ άκηναξ ηαζ ιία βοκαίηα, δζαηεθμφκηεξ εζξ βάιμο ημζκςκίακ, 

   είκε δ αιμζααία δςνεά ιεηαλφ γχκηςκ· άθθα ηαζ πάθζ δεκ πνέπεζ κα 

   οπάνπμοκ ηέηκα, ή αιθμηένςκ ηςκ ζογφβςκ ή ημο εκυξ ελ αοηχκ, 

   ηαηά ημκ εάκαημκ ημο πνχημο απμεκήζημκημξ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμθφ πανάθμβμ έεζιμ κα ιδ ιπμνή έκαξ ζφγοβμξ κ' αθήζδ υ,ηζ εέθεζ 

   ζηδ βοκαίηα, πμο ημκ αβαπά ηνοθενυηαηα ηαζ πμο ημκ κμζάγεηαζ 

   ηυζμ πμθφ! Θα ήεεθα κα ζοιαμοθεοεχ ηαζ ημ δζηδβυνμ ιμο, κα 'δς 

   ηζ εα διπμνμφζα κα ηάκς. 

ΜΠΟΝΦΟΤΏ 

   Αεκ πνέπεζ κα ηαηαθφβεηε ζε δζηδβυνμοξ, δζυηζ αοημί είκαζ 

   ζοκήεςξ πμθφ αοζηδνμί ζ' αοηά ηα γδηήιαηα ηαζ θακηάγμκηαζ πςξ 

   είκαζ ιεβάθμ έβηθδια κα δζαεέηδ ηακείξ ηδκ πενζμοζία ημο πανά 

   ηαξ δζαηάλεζξ ημο κυιμο. ΐνίζημοκ πακημφ δοζημθίεξ ηαζ δεκ έπμοκ 

   ζδέα απυ πενζζηνμθάξ ηδξ ζοκεζδήζεςξ. Τπάνπμοκ άθθμζ ημοξ 

   μπμίμοξ ιπμνείηε κα ζοιαμοθεοεήηε, πμο είκαζ πεζμ αμθζημί, πμο 

   λαίνμοκ ημκ ηνυπμ κα πενκμφκ αεμνφαςξ επάκς απυ ημ κυιμ ηαζ κα 

   πανμοζζάγμοκ ςξ δίηαζμκ εηείκμ ημ μπμίμκ δεκ επζηνέπεηαζ· πμο 

   λαίνμοκ κα ελμιαθφκμοκ ηάεε δοζημθία ζε ηάεε οπυεεζζ ηαζ κα 

   ανίζημοκ ηα ιέζα κα οπεηθεφβμοκ ημ έεζιμκ ιε ηάπμζακ έιιεζμκ 

   ςθέθεζακ. Ώκ δεκ εβίκμκημ αοηά, ζε πμζμ ζδιείμ εα εθεάκαηε; 

   Πνέπεζ κα δζεοημθφκεηε ηα πνάβιαηα· άθθςξ ηε δε εα ηάκαιε ηίπμηα 

   ηαζ δε εάδζκα μφηε ιζα πεκηάνα βζα ημ επάββεθιά ιαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Δ βοκαίηα ιμο, ηφνζε, ιμο είπε πεζ πςξ ήζαζηε πμθφ επζηήδεζμξ 

   ηαζ πμθφ ηίιζμξ άκενςπμξ. Σζ ιπμνχ, ζαξ παναηαθχ, κα ηάκς βζα κα 

   ηδξ δχζς ηδκ πενζμοζίακ ιμο ηαζ κα ηδκ ζηενήζς απ' ηα παζδζά 

   ιμο; 

ΜΠΟΝΦΟΤΏ 

   Σζ ιπμνείηε κα ηάκεηε; Μπμνείηε πμθφ ηαθά κα εηθέλεηε έκα ζηεκυκ 

   θίθμκ ηδξ ηονίαξ ζαξ ηαζ κ' αθήζεηε ζ' αοηυκ δζά ηδξ δζαεήηδξ 

   ζαξ ηαζ ιε υθμοξ ημοξ κμιίιμοξ ηφπμοξ υζμ πμζυκ εέθεηε ηαζ μ 

   θίθμξ αοηυξ ηαηυπζκ κα ηδξ απμδχζδ υθμ ημ πμζυκ. Μπμνείηε αηυιδ 

   κα οπμβνάρεηε πνεςζηζηά μιυθμβα υπζ φπμπηα ζε δζαθυνμοξ 

   δακεζζηάξ, μζ μπμίμζ εα δακείζμοκ η' υκμιά ηςκ ζηδ βοκαίηα ζαξ 

   ηαζ εα ηδξ δχζμοκ ζοβπνυκςξ έκα έββναθμκ, ημ μπμίμκ εα ακαθένδ 

   υηζ ηα πνέδ αοηά είκε εζημκζηά. Μπμνείηε επίζδξ, εκυζς αηυια 

   είζεε εκ ηδ γςή κα ηδξ δχζεηε ιεηνδηά ή ζοκαθθάβιαηα πθδνςηέα 

   εζξ ημκ ημιζζηήκ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώπ! Θεέ ιμο! Αεκ πνέπεζ κα γαθίγεζαζ βζα ηέημζα πνάβιαηα. Ώκ 

   είκαζ κα ζε πάζς, αβυνζ ιμο, δε εέθς πθέμκ κα ιείκς ζημκ ηυζιμ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώβάπδ ιμο! 
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ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ναζ, αβαπδιέκε ιμο, ακ είιαζ ηυζμ πμθφ άηοπδ κα ζε πάζς . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Γοκαζημφθα ιμο! 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Δ γςή δε εα είκαζ πθέμκ ηίπμηα βζα ιέκα . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώβαπδιέκδ ιμο! 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Καζ εα ζ' αημθμοεήζς ζημκ άθθμκ ηυζιμ, βζα κα κμζχζδξ ηδκ αβάπδ 

   πμο ζμο έπς. 

ΏΡΓΓΏΝ Μμο ναβίγεζξ ηδκ ηανδζά, αβάπδ ιμο. Πανδβμνήζμο, ζε 

παναηαθχ. 

ΜΠΟΝΦΟΤΏ (ζηδκ Μπεθίκα) Σα δάηνοα αοηά είκαζ 

πανάηαζνα· άθθςξ ηε, ηα πνάβιαηα δεκ έθεαζακ αηυιδ 

ςξ εηεί. 

ΜΠΒΛΕΝΏ. Ώπ! ηφνζε, δεκ λαίνεηε ηζ εα πδ εενιή αβάπδ ζογφβμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Δ ιυκδ ιμο θφπδ, ακ πεεάκς, αβαπδιέκδ ιμο, είκαζ υηζ δεκ 

   απυηηδζα έκα παζδί απυ ζέκα. Ο ηφνζμξ Πονββυκ ιμο είπε υηζ εα ιε 

   ηάκδ κα ημ ηαημνεχζς. 

   ΜΠΟΝΦΟΤΏ 

   Ώοηυ ιπμνεί κα βίκδ αηυια. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πνέπεζ, αβάπδ ιμο, κα ηάκς ηδ δζαεήηδ ιμο ιε ημκ ηνυπμ πμο θέεζ 

   μ ηφνζμξ· αθθά βζα ηάεε εκδεπυιεκμκ, εέθς κα ζμο εβπεζνίζς 

   αιέζςξ είημζζ πζθζάδεξ θνάβηα πνοζά πμο έπς ηνοιιέκα ιέζα ζημ 

   κημοθάπζ ημο ημίπμο ημο ηνεαααηζμφ ιμο ηαζ δφμ ζοκαθθάβιαηα 

   πθδνςηέα ζημκ ημιζζηή. Σμ έκα ιμο ημ πνςζηά μ ηφνζμξ Αάιςκ ηαζ 

   ημ άθθμ μ ηφνζμξ Γενάκηδξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   πζ, υπζ! δε εέθς ηίπμη' απ' αοηά! Ώπ! . . . Πυζα είπεξ πςξ έπεζξ 

   ζημ κημοθάπζ ημο ημίπμο; 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίημζζ πζθζάδεξ θνάβηα, αβάπδ ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Μδ ιμο ιζθήξ βζα πνήιαηα, ζε παναηαθχ! Ώπ! . . . Σζ πμζυκ 

   ακηζπνμζςπεφμοκ ηα δφμ ζοκαθθάβιαηα; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σμ έκα, θζθηάηδ ιμο, ηέζζενεξ πζθζάδεξ θνάβηα ηαζ ημ άθθμ έλδ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   θα ηα πνήιαηα ημο ηυζιμο, αβάπδ ιμο, είκαζ ιδδέκ ιπνμζηά ζε 

   ζέκα. 

   ΜΠΟΝΦΟΤΏ (ζημκ Ώνββάκ) Θέθεηε κα πνμαμφιε ζηδ ζφκηαλζ ηδξ 

   δζαεήηδξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μάθζζηα, ηφνζε· εα είιαζηε υιςξ ηαθφηενα ιέζα ζημ ιζηνυ ιμο 

   βναθείμ. Οδήβδζέ ιε, εηεί ζε παναηαθχ, αβάπδ ιμο. 

ΜΠΒΛΕΝΏ Πάιε, ηαδιέκμ ιμο παζδί. 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ — ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Να ημοξ πμο ένπμκηαζ ιαγί ι' έκα ζοιαμθαζμβνάθμ· άημοζα κα 

   ιζθμφκ βζα δζαεήηδ. Αεκ ημζιάηαζ δ ιδηνοζά ζαξ. Υςνίξ άθθμ 

   ηάπμζα ζοκςιμζία ηάκεζ εκακηίμκ ηςκ ζοιθενυκηςκ ζαξ ηαζ 

   πνμζπαεεί κα ιπθέλδ ζ' αοηή ημκ παηένα ζαξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώξ δζαεέζδ ηδκ πενζμοζία ημο υπςξ εέθδ, ανηεί κα ιδ δζαεέζδ ηδκ 

   ηανδζά ιμο. ΐθέπεζξ, Σμοακέηηα, ηζ εηαζαζηζηά ζπέδζα ημκ ηάκμοκ 

   κα ηαηαζηνχκδ. Μδ ι' εβηαηαθείρδξ, ζε παναηαθχ, ζηδκ απεθπζζία 

   πμο ανίζημιαζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ββχ κα ζαξ εβηαηαθείρς; ηαθφηενα έπς κα πεεάκς. Σμο ηάημο 

   πνμζπαεεί δ ιδηνοζά ζαξ κα ιε ηάκδ ειπζζηειέκδ ηδξ ηαζ κα εέθδ 

   κα ιε ακαηαηέρδ ζηα ζοιθένμκηά ηδξ, πμηέ ιμο δεκ ηαηχνεςκα κα ηδ 

   ζοιπαεήζς· πάκημηε ήιμοκ ιε ημ ιένμξ ζαξ. Ώθήζηε ιε κα ηάκς υ,ηζ 
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   λαίνς: εα ιεηαπεζνζζηχ ηάεε ηνυπμ βζα κα ζαξ οπδνεηήζς· αθθά βζα 

   κα ζαξ οπδνεηήζς ιε ηαθφηενμ απμηέθεζια πνέπεζ κ' αθθάλς 

   ηαηηζηή, κα ηνφας δδθαδή ημκ γήθμ πμο έπς ζε ζαξ ηαζ κα 

   πνμζπμζμφιαζ πςξ εκδζαθένμιαζ βζα ημκ παηένα ζαξ ηαζ βζα ηδ 

   ιδηνοζά ζαξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Πνμζπάεδζε, ζ' ελμνηίγς, κα εζδμπμζήζδξ ημκ Κθεάκεδ βζα ημ βάιμ 

   πμο ζοιθχκδζακ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αεκ έπς ηακέκακ άθθμ κα ιεηαπεζνζζεχ βζ' αοηή ηδ δμοθεζά πανά 

   ιυκμ ημ βένμ ημημβθφθμ, ημκ ηαναβηζυγδ. Ώοηυ δε εα ιμο ημζηίζδ 

   πανά θίβα βθοηά θμβάηζα ηαζ είιαζ πνυεοιδ κα ηα λμδέρς βζα πάνζ 

   ζαξ. Ώπυρε είκαζ πμθφ ανβά· αφνζμ υιςξ πνςί πνςί εα ημκ ζηείθς 

   κα γδηήζδ ημκ Κθεάκεδ ηαζ εα είκε ηαηεκεμοζζαζιέκμξ κα . . . 

ΚΖΝΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ 

ΜΠΒΛΕΝΏ (απυ ιέζα) — ΏΓΓΒΛΕΚΔ — ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

ΜΠΒΛΕΝΏ ΣΟΤΏΝέηηα! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ζηδκ Ώββεθζηή) Με θςκάγεζ. Καθδκφπηα. Έπεηε πεπμίεδζζ 

ζε ιέκα. 

ΠΡΑΞΗ ΓEΤTEPA 

(Σμ δςιάηζμκ ημο Ώνββάκ) 

ΚΖΝΖ ΠΡΩΣΖ 

ΚΛΔΑΝΘΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ιδ ακαβκςνίγμοζα ημκ Κθεάκεδκ) Σζ γδηείηε, ηφνζε; 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Σζ γδηχ; 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώ! α! ζεζξ είζηε. Σζ έηπθδλζξ! Σζ ένπεζηε κα ηάιεηε εδχ; 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Ένπμιαζ κα ιάες πμζα ηφπδ ιμο επζθοθάζζεηαζ· κα ιζθήζς ζηδκ 

   αβαπδιέκδ ιμο Ώββεθζηή, κα ηδκ νςηήζς ηζ αζζεάκεηαζ βζα ιέκα ηαζ 

   ηζ απμθάζζζε βζα ημκ απαίζζμκ εηείκμ βάιμ, βζα ημκ μπμίμκ ιε 

   εζδμπμίδζε. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ· ια δεκ ιπμνείηε έηζζ, ιε ηυζδ εθεοεενία κα ηδξ ιζθήζεηε ηδξ 

ΏΓΓΒΛζηήξ: πνέπεζ κα ανεεή ηνυπμξ· ζαξ είπακ κμιίγς πςξ ηδκ 

   πνμζέπμοκ ηαζ ηδκ έπμοκ πενζςνζζιέκδ ηαζ δεκ ηδκ αθίκμοκ μφηε κα 

   αβδ έλς μφηε κα ιζθήζδ ιε ηακέκα· ηζ' αξ είκ' ηαθά δ πενζένβεζα 

   ηδξ βνδάξ εείαξ ηδξ, βζαη' έηζζ ιυκμ ιαξ άθδζακ κα πάιε ζημ 

   εέαηνμ, υπμο ηδκ είδαηε ηαζ ηδκ αβαπήζαηε. Καζ δε αβάθαιε μφηε 

   θέλζ απ' ημ ζηυια ιαξ βζ' αοηυ πμο ζοκέαδ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Γζ' αοηυ η' εβχ, δεκ ένπμιαζ εδχ ςξ Κθεάκεδξ ηαζ ιε ημ πνυζπδια 

   ημο εναζημφ ηδξ· αθθά ςξ θίθμξ ημο δαζηάθμο ηδξ ηδξ ιμοζζηήξ απυ 

   ημκ μπμίμκ επήνα ηδκ άδεζα κα πς πςξ ιε ζηέθκεζ ζηδ εέζζ ημο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Να μ παηέναξ ηδξ. ΐβήηε ιζα ζηζβιή ηαζ αθήζηε ιε κα ημο 'πς πςξ 

   ημκ γδηάηε. 

ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΏΡΓΓΏΝ (κμιίγςκ υηζ είκαζ ιυκμξ ηαζ πςνίξ κα αθέπδ ηδκ 

ΣΟΤΏΝέηηακ) 

   Ο ηφνζμξ Πονββυκ ιμφ είπε κα ηάκς ηάεε πνςί πενίπαημ ζηδκ ηάιανά 

   ιμο, δέηα θμνέξ απάκς ηαζ δέηα θμνέξ ηάης· εθδζιυκδζα υιςξ κα 

   ημκ νςηήζς ακ πνέπδ κα ημ ηάκς ημο ιήημοξ ή ημο πθάημοξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κφνζε, ηάπμζμξ . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μίθα ζζβά, ζοπαιέκδ! Μμο ηνάκηαλεξ ημ ιοαθυ Αε ζοθθμβίγεζαζ πςξ 

   δεκ πνέπεζ κα ιζθή ηακείξ δοκαηά ζημοξ αννχζημοξ; 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ήεεθα κα ζαξ πς, ηφνζε . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μίθα ζζβά, ζμο είπα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κφνζε . . . (ηάκεζ πςξ ιζθεί). 

ΑΡΓΓΑΝ Ε; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Λές πςξ . . . (πνμζπμζείηαζ πςξ ιζθεί). 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ ιμο θεξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Λές πςξ ηάπμζμξ εέθεζ κα ζαξ ιζθήζδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώξ ένεδ. 

(Δ Σμοακέηηα κεφεζ εζξ ημκ Κθεάκεδ κα πανμοζζαζεή) 

ΚΖΝΖ ΣΡΗΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΚΛΔΑΝΘΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΚΛΒΏΝΘΔ Κφνζε . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ζημκ Κθεάκεδκ) 

   Μδ ιζθήηε ηυζμ δοκαηά· οπάνπεζ θυαμξ κα ηνακηάλεηε ημ ιοαθυ ημο 

   αθέκηδ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Βίιαζ ηαηεκεμοζζαζιέκμξ, ηφνζε, πμο ζαξ ανίζης υνεζμ, ηαζ πμο 

   αθέπς πςξ είζηε ηαθφηενα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ιε πνμζπμζδηυκ εοιυκ) 

   Πχξ είπαηε; είκαζ ηαθφηενα; Φέιαηα. Ο ηφνζμξ είκε πάκημηε 

   άζπδια. 
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ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Άημοζα πςξ είκε ηαθφηενα· άθθςξ ηε ηαζ δ υρζ ημο είκε ηαθή 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σζ εέθεηε κα πήηε ιε ημ «δ υρζ ημο είκε ηαθή»; Ώπεκακηίαξ, είκε 

   πμθφ ηαηή δ υρζ ημο αθέκηδ. Κακέκαξ άιοαθμξ εα ζαξ είπε πςξ είκε 

   ηαθφηενα. Πμηέ δεκ ήηακ πεζνυηενα απυ ηχνα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έπεζ δίηδμ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Πενπαηεί, ημζιάηαζ, ηνχεζ ηαζ πίκεζ υπςξ υθμξ μ ηυζιμξ· αοηυ 

   υιςξ δεκ ημκ ειπμδίγεζ κα είκε πμθφ άννςζημξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοηυ είκ' αθήεεζα. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Λοπμφιαζ πμθφ βζ' αοηυ, ηφνζε. Ένπμιαζ εη ιένμοξ ημο ηαεδβδημφ 

   ηδξ ςδζηήξ ηδξ δεζπμζκίδμξ ηυνδξ ζαξ. Βίκε ακαβηαζιέκμξ κα πάδ 

   ζηδκ ελμπή βζα θίβεξ ιένεξ, η' επεζδή είιαζ ζηεκυξ ημο θίθμξ, ι' 

   έζηεζθε ζηδ εέζζ ημο κα ηδξ ελαημθμοεήζς ηα ιαεήιαηα. Ώκ ηα 

   δζαηυρδ, λαίνεηε, είκε θυαμξ κα θδζιμκήζδ υ,ηζ έιαεε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμθφ ηαθά. (ηδκ Σμοακέηηα) Φχκαλε ηδκ Ώββεθζηή. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Νμιίγς, ηφνζε, πςξ εάκε ηαθφηενα κα πάς ημκ αθέκηδ ζηδκ ηάιανά 

   ηδξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ. Πεξ ηδξ κάνεδ εδχ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αε εα ιπμνέζδ κα ηδξ ηάκδ ζςζηυ ιάεδια, ακ δεκ είκαζ ιυκμζ. 

ΏΡΓΓΏΝ Πήβαζκε, ζμο θές, πήβαζκε. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Θα ζαξ γαθίζδ, αθέκηδ ηαζ ζηδκ ηαηάζηαζζ πμο είζηε ηίπμηα δεκ 

   πνέπεζ κα ζαξ ζοβηζκή ηαζ κα ζαξ ηνακηάγδ ημ ιοαθυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καευθμο, ηαευθμο· ιμο ανέζεζ δ ιμοζζηή ηαζ πμθφ εα εοπανζζηδεχ, 
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   κα . . . Ώ! κάηδκ. (ηδκ Σμοακέηηα) Πήβαζκε κα δεζξ ακ είκε έημζιδ 

   δ βοκαίηα ιμο 

ΚΖΝΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΔΛΗΚΖ — ΚΛΔΑΝΘΖ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έθα, ηυνδ ιμο . . . Ο δάζηαθυξ ζμο ηδξ ιμοζζηήξ πήβε ζηδκ ελμπή· ηαζ 

   ζηδ εέζζ ημο έζηεζθε ημκ ηφνζμ βζα κα ζμο δείλδ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ (ακαβκςνίγμοζα ημκ Κθεάκεδκ) 

   Ώ! Θεέ ιμο! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ ηνέπεζ; βζαηί αοηή δ έηπθδλί ζμο; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Γζαηί . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ; ηζ ζ' έηακε κα ζοβηζκδεήξ έηζζ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Έκα πενίενβμ, ηαηαπθδηηζηχξ πενίενβμ πνάβια πμο ζοιααίκεζ εδχ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ακ ηζ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Βίδα ζημκ φπκμ ιμο απυρε ζακ κα είπα, θέεζ, ηδκ ιεβαθφηενδ 

   ζηεκμπχνζα ημο ηυζιμο ηαζ ιμο πανμοζζάζηδηε ηάπμζμ πνυζςπμ πμο 

   έιμζαγε απανάθθαηηα ιε ημκ ηφνζμ απυ 'δς. Σμο γήηδζα αμήεεζα ηαζ 

   ι' έαβαθε απυ ηδ ζηεκμπχνζα ιμο. Καηαθαααίκεζξ ηχνα ηδκ ιεβάθδ 

   ιμο έηπθδλζ ιυθζξ ακηίηνοζα εδχ πςνίξ κα ημ πενζιέκς ημ πνυζςπμ 

   πμο υθδ ηδ κφπηα ημ είπα ζημ κμο ιμο. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Πμθφ ιε ημθαηεφεζ δ ζδέα υηζ ένπμιαζ ζημ κμο ζαξ είηε υηακ 

   ημζιάζεε είηε υηακ είζηε λφπκζα ηαζ εα ήηακ πναβιαηζηχξ ιεβάθδ 

   εοηοπία ακ ι' εηνίκαηε άλζμ κα ζαξ αβάθς απυ μζακδήπμηε 

   ζηεκμπχνζα. Αεκ εα πανέθεζπα ηίπμηε βζα κα ζαξ . . . 
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ΚΖΝΖ ΠΔΜΠΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΔΛΗΚΖ — ΚΛΔΑΝΘΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ζημκ Ώνββάκ). Μα ηδκ αθήεεζα, αθέκηδ, είιαζ ζφιθςκδ ιε 

ηδ βκχιδ ζαξ ηχνα ηαζ παίνκς πίζς υ,ηζ έθεβα πεεξ. Ο ηφνζμξ 

Αζαθμοανμφξ, μ παηέναξ, ηαζ μ ηφνζμξ Αζαθμοανμφξ, μ βοζυξ, ένπμκηαζ κα 

ζαξ ηάκμοκ επίζηερζ. Σζ έλμπμ βαιπνυ πμο εα ηάκεηε! Θα 'δήηε ημκ πεζμ 

ηαθμηαιςιέκμ ηαζ ημκ πεζμ έλοπκμ κέμ ημο ηυζιμο. Με δομ θυβζα πμο 

ιμφπε ιε ιάβερε ηαζ δ ηυνδ ζαξ εα ιείκδ ηαηαιαβειέκδ ιαγί ημο. 

ΏΡΓΓΏΝ (ζημκ Κθεάκεδ πμο ηάκεζ πςξ εέθεζ κα θφβδ). Μδ θφβεηε, ηφνζε. 

Πνυηεζηαζ κα πακηνέρς ηδκ ηυνδ ιμο ηαζ ιμο πανμοζζάγμοκ ημκ ιέθθμκηα 

βαιπνυ ιμο. Δ ηυνδ ιμο, λαίνεηε, δεκ ημκ είδε αηυια. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Βίκε, ηφνζε, ιεβάθδ ηζιή βζα ιέκα κα ιε εέθεηε ιάνηονα ζε ιζα 

   ηυζμ εοπάνζζηδ ζοκάκηδζζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίκαζ βοζυξ εκυξ ελυπμο βζαηνμφ ηαζ μ βάιμξ εα βίκδ ζε ηέζζενεξ 

   διένεξ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Θαοιάζζα! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βζδμπμζήζαηε, ζαξ παναηαθχ, ηαζ ημκ ηαεδβδηή ηδξ, βζα κα 

   πανεονεεή ηζ' αοηυξ ζημ βάιμ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Αε εα ημ παναθείρς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ ζάξ, ζαξ παναηαθχ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Μμο ηάκεηε ιεβάθδ ηζιή. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Να ημοξ, ένπμκηαζ, εημζιαζεήηε κα ημοξ δεπεήηε. 
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ΚΖΝΖ ΔΚΣΖ 

μ η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — ΏΡΓΓΏΝ — 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ — ΚΛΒΏΝΘΔ — ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ — ΤΠΔΡΒΣΔ 

ΏΡΓΓΏΝ (εββίγςκ ημκ ζημφθμκ ημο πςνίξ κα ημκ αβάθδ) 

   Ο ηφνζμξ Πονββυκ, ηφνζε, ιμο απδβυνεοζε κα αβάγς ηδ ζημφθζα ιμο. 

   Καζ ζεζξ είζεε βζαηνυξ ηαζ λαίνεηε ηαξ ζοκεπείαξ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Βιείξ, ζε ηάεε είδμοξ επίζηερί ιαξ, έπμιε πνέμξ κα αμδεμφιε ημοξ 

   αζεεκείξ ηαζ υπζ κα ημοξ θένκςιε ζε δφζημθδ εέζζ. 

(Ο Ώνββάκ ηαζ μ η. Αζαθμοανμφξ μιζθμφκ ηαοημπνυκςξ) 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αέπμιαζ, ηφνζε. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Βνπυιεεα, ηφνζε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Με ιεβάθδ πανά. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Ο οζυξ ιμο Θςιάξ η' εβχ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σδκ ηζιή πμο ιμο ηάκεηε. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Να ζαξ δείλςιε, ηφνζε, 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ εα επζεοιμφζα η' εβχ . . . 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Σδκ αβαθθίαζζ πμο αζζεακυιεεα . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να ιπμνμφζα κα έθες ζημ ζπίηζ ζαξ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Γζα ηδ πάνζ πμο ιαξ εηάκαηε . . . 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζα κα πεζζεήηε. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Να εεθήζεηε κα ιαξ δεπεήηε . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώθθά λαίνεηε, ηφνζε, 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Βκ ηδ ηζιδηζηή, ηφνζε, 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ είκαζ έκαξ δοζηοπήξ άννςζημξ, 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   οββεκεία ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμο δεκ ιπμνεί κα ηάκδ ηίπμηε άθθμ, 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Καζ κα ζαξ δζααεααζχζςιεκ, 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πανά ιυκμκ κα ζαξ εζπή εδχ . . . 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   ηζ δζ' υζα ελανηχκηαζ απυ ημ επάββεθιά ιαξ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ηζ εα γδηή ηάεε εοηαζνίακ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Καεχξ ηαζ δζ' υθα ηα άθθα 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να ζαξ ηάιδ βκςζηυκ, ηφνζε, 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Θα είιεεα πάκημηε πνυεοιμζ, ηφνζε, 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ηζ είκε υθμξ εζξ ηδκ δζάεεζίκ ζαξ 
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η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Να ζαξ εηδδθχζςιεκ ηδκ πνμεοιίακ ιαξ. (ημκ οζυκ ημο) Βιπνυξ, 

   Θςιά, δ ζεζνά ζμο. Υαζνέηζζε. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (ζημκ παηένα ημο) 

   Αεκ πνέπεζ κ' ανπίζς απυ ημκ παηένα; 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Καζ αέααζα. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (ζημκ Ώνββάκ) Κφνζε, ένπμιαζ κα πνμζθένς 

ημοξ παζνεηζζιμφξ ιμο, ηδκ εοβκςιμζφκδ ιμο, ηδκ αβάπδ ιμο ηαζ ημ 

ζεααζιυ ιμο πνμξ οιάξ ημκ δεφηενμκ παηένα ιμο, αθθά δεφηενμκ παηένα, 

εζξ ημκ μπμίμκ, ημθιχ κα είπς, μθείθς πενζζζυηενα πανά εζξ ημκ πνχημκ. Ο 

πνχημξ ιε εβέκκδζεκ, αθθά ζεζξ ιε ελεθέλαηε. Βηείκμξ ιε εδέπεδ ηαη' 

ακάβηδκ, αθθά ζεζξ ιε ελεθέλαηε απυ εοπανίζηδζζκ. ,ηζ έπς απυ εηείκμκ 

είκαζ ένβμκ ηδξ ζανηυξ ημο, αθθ' υ,ηζ μθείθς εζξ ζαξ είκαζ ένβμκ ηδξ 

εεθήζεχξ ζαξ: ηαζ υζμκ πενζζζυηενμκ αζ πκεοιαηζηαί ζδζυηδηεξ είκε 

ακχηεναζ ηςκ ζανηζηχκ ηυζα πενζζζυηενα μθείθς εζξ οιάξ ηαζ ηυζμκ 

πενζζζυηενμκ εεςνχ πμθφηζιμκ ηδκ ιέθθμοζακ αοηήκ οζμεεζίακ, δζά ηδκ 

μπμίακ ένπμιαζ ζήιενμκ κα ζαξ πνμζθένς εη ηςκ πνμηένςκ ηα 

ηαπεζκυηαηα ζέαδ ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Υανά ζηα ζπμθεία πμο αβάγμοκ ηυζμ άλζμοξ ακενχπμοξ! 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (ζημκ παηένα ημο) 

   Καθά ηα είπα, παηένα; 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Άνζζηα. 

ΏΡΓΓΏΝ (ζηδκ Ώββεθζηή) 

   Έθα, παζνέηζζε ημκ ηφνζμ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (ζημκ παηένα ημο) 

   Να ηδ θζθήζς; 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Ναζ, καζ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (ζηδκ Ώββεθζηή) Κονία, πμθφ πενζένβςξ μ Θευξ 

ζαξ δίκεζ ημκ ηίηθμκ ηδξ πεκεενάξ, αθμφ . . . 

ΏΡΓΓΏΝ (ζημκ Θςιά Αζαθμοανμφξ) 

   Αε ιζθείηε ζηδ βοκαίηα ιμο, ζηδκ ηυνδ ιμο ιζθείηε. 
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ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Πμφ είκαζ θμζπυκ δ ηονία; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θάνεδ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Να πενζιέκς ςξ πμο κάνεδ, παηένα; 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Υαζνέηζζε ηδκ δεζπμζκίδα. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Αεζπμζκίξ, αηνζαχξ υπςξ ημ άβαθια ημο Μέικμκμξ ακέδζδεκ 

   ανιμκζηυκ ήπμκ ιυθζξ εθςηίγεημ απυ ηαξ αηηίκαξ ημο δθίμο, ημ 

   ίδζμ ηαζ εβχ αζζεάκμιαζ ημκ εαοηυκ ιμο ειροπμφιεκμκ οπυ 

   βθοηοηάηδξ παναθμνάξ εζξ ηδκ ειθάκζζζκ ημο δθίμο ηδξ ηαθθμκήξ 

   ζαξ. Καζ υπςξ μζ θοζζμδφθαζ παναηδνμφκ πνμ ημ άκεμξ ημ 

   ηαθμφιεκμκ δθζμηνυπζμκ ζηνέθεηαζ αηαηαπαφζηςξ πνμξ ημ άζηνμκ 

   εηείκμ ηδξ διέναξ, ημζμοημηνυπςξ ηαζ δ ηανδία ιμο απυ ηχνα ηαζ 

   εζξ ημ ελήξ εα ζηνέθεηαζ πάκημηε πνμξ ηα οπένθαιπνα άζηνα ηςκ 

   θαηνεοηχκ μθεαθιχκ ζαξ ςξ πνμξ ημκ ιμκαδζηυκ πυθμκ ηδξ. 

   Βπζηνέραηε θμζπυκ, δεζπμζκίξ, κ' απμεέζς ζήιενμκ εζξ ημκ αςιυκ 

   ηςκ εεθβήηνςκ ζαξ ηδκ πνμζθμνάκ ηδξ ηανδίαξ ιμο, δ μπμία 

   μοδειίακ άθθδκ δυλακ πμεεί, δεζπμζκίξ, πανά ιυκμκ κα δζαηεθχ εζξ 

   υθδκ ιμο ηδκ γςήκ ηαπεζκυηαημξ, εοπεζεέζηαημξ ηαζ πζζηυηαημξ 

   δμφθμξ ζαξ ηαζ ζφγοβμξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώοηυ εα πδ κάπδ ηακείξ ζπμοδάζδ! ιαεαίκεζ κα θέδ ςναία πνάβιαηα. 

ΏΡΓΓΏΝ (ζημκ Κθεάκεδ) 

   Β; Σζ θέηε βζ' αοηά, ζεζξ; 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Λές, πςξ μ ηφνζμξ ηάκεζ εαφιαηα· ηζ' ακ είκαζ ηυζμ ηαθυξ βζαηνυξ 

   υζμκ είκαζ νήηςν, εα ιέκμοκ πμθφ εοπανζζηδιέκμζ μζ αζεεκείξ ημο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Καζ αέααζα. Θα είκαζ ηάηζ . . . εαοιάζζμ πνάβια ακ ηάκδ ηυζμ ςναίεξ 

   ημφνεξ υζμ ςναία είκαζ ηα θυβζα ημο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βιπνυξ, βνήβμνα, ηδκ πμθοενυκα ιμο ηαζ ηαείζιαηα ζε υθμοξ· 

   (οπδνέηαζ δίδμοκ ηαείζιαηα). Κάεδζαζ εηεί, ηυνδ ιμο (ζημκ η. 
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   Αζαθμοανμφξ) ΐθέπεηε, ηφνζε, πχξ υθμζ εαοιάγμοκ ημ βοζυ ζαξ, ηαζ 

   ανίζης πςξ είζηε πμθφ εοηοπήξ πμο έπεηε έκα ηέημζμ παζδί. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ Κφνζε, υπζ πςξ είιαζ παηέναξ ημο· ιπμνχ κα πς υηζ 

έπς θυβμοξ κα είιαζ εοπανζζηδιέκμξ απ' αοηυκ ηαζ υηζ υθμζ υζμζ ημκ 

αθέπμοκ θέβμοκ πςξ είκαζ παζδί, ημ μπμίμκ δεκ έπεζ ηακέκα εθάηηςια. Πμηέ 

δεκ είπεκ ελδιιέκδκ θακηαζίακ μφηε ημ πκεοιαηζηυκ εηείκμ πον πμο 

παναηδνείηαζ ζε ιενζημφξ κέμοξ· αθθ' ελ αοημφ αηνζαχξ πνμείδα ηδκ ηνίζζκ 

ημο, πνμηένδια ημ μπμίμκ απαζηεί δ ελάζηδζζξ ημο επαββέθιαηυξ ιαξ. ηακ 

ήηακ ιζηνυξ, πμηέ δεκ ήηακ υπςξ θέκε γςδνυξ ηαζ εφεοιμξ· εθαίκεημ 

πάκημηε ιαθαηυξ, θζθήζοπμξ ηαζ αιίθδημξ, δεκ έθεβε πμηέ θέλζ ηαζ πμηέ δεκ 

έπαζγε ηα παζβκζδάηζα εηείκα πμο ηα θέκε παζδζηά. Με πμθθμφξ ηυπμοξ ημκ 

ειάεαιε κα δζααάγδ ηαζ είπε βίκεζ εκκέα εηχκ ηαζ δεκ εβκχνζγε αηυιδ ηα 

ζημζπεία ημο αθθααήημο. Χναία! έθεβα απυ ιέζα ιμο· ηα υρζια δέκδνα 

πανάβμοκ ημοξ ηαθοηένμοξ ηανπμοξ. Πμθφ δοζημθχηενα πανάζζεζ ηακείξ 

ζημ ιάνιανμ πανά ζηδκ άιιμ· ια υ,ηζ παναπεή ζημ ιάνιανμ δζαηδνείηαζ 

πμθφ πενζζζυηενμ ηαζνυ. Καζ δ αναδφκμζα αοηή ηαζ ημ δοζηίκδημκ ηδξ 

θακηαζίαξ είκαζ ζδιεία ιεθθμκηζηήξ εοεοηνζζίαξ. ηακ ημκ έζηεζθα ζημ 

ζπμθείμ, πνεζάζηδηε κα ηαηααάθδ ηυπμοξ ηαζ ηυπμοξ, αθθ' ακηέζηδ εζξ ηαξ 

δοζημθίαξ ηαζ μζ ηαεδβδηαί ημο ιμο επαζκμφζακ πάκημηε ηδκ επζιέθεζά ημο 

ηαζ ηδκ θζθμπμκία ημο. Βπί ηέθμοξ, δμξ ημο — δμξ ημο, ηαηχνεςζε κα πάνδ 

εκδυλςξ ημ απμθοηήνζυκ ημο ηαζ ιπμνχ κα πς, πςνίξ κα ημ ηαοπδεχ υηζ 

απυ δζεηίαξ πμο θμζηά ζημ Πακεπζζηήιζμκ, ηακείξ οπμρήθζμξ δεκ αημφεηαζ 

πενζζζυηενμ απ' αοηυκ ζε υθαξ ηαξ ζογδηήζεζξ ηδξ ζπμθήξ ιαξ. Έβζκε 

επίθμαμξ· ηαζ δεκ οπάνπεζ ζογήηδζζξ πμο κα ιδκ αβμνεφδ ιέπνζξ 

οπεναμθήξ, βζα κ' απμδείλδ ημ εκακηίμκ. Βίκαζ ζζπονμβκχιςκ ζε ηάεε 

ζογήηδζζ, θακαηζηυξ, ζακ Σμφνημξ. ηαξ ανπάξ ημο, δεκ αθθάγεζ πμηέ ηδ 

βκχιδ ημο ηαζ αημθμοεεί ηάεε ζοθθμβζζιυκ ημο ιέπνζ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

πηοπχκ ηδξ θμβζηήξ. Ώθθά εηείκμ πμο ι' ανέζεζ πενζζζυηενμ ζ' αοηυκ — 

ηαζ εκκμείηαζ υηζ ζ' αοηυ αημθμοεεί ημ πανάδεζβιά ιμο — είκαζ, υηζ 

πνμζημθθάηαζ ηοθθχξ ζηζξ βκχιεξ ηςκ παθαζμηένςκ ιαξ ηαζ πμηέ δεκ 

δεέθδζε μφηε κα εκκμήζδ μφηε κ' αημφζδ ημοξ θυβμοξ ηαζ ηα πεζνάιαηα ηςκ 

δήεεκ ακαηαθφρεςκ ημο αζχκμξ ιαξ εκ ζπέζεζ πνμξ ηδκ ηοηθμθμνίακ ημο 

αίιαημξ ηαζ πνμξ άθθαξ βκχιαξ ημο ζδίμο θονάιαημξ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (αβάγεζ απυ ηδκ ηζέπδκ ημο ιαηνάκ δζαηνζαήκ 

ηοθζβιέκδκ ηαζ ηδκ πανμοζζάγεζ ζηδκ Ώββεθζηήκ). Έπς ζοκηάλεζ ιίακ 

δζαηνζαήκ εκακηίμκ ηςκ ηζανθαηάκςκ, ηδκ μπμίακ ιε ηδκ άδεζακ ημο ηονίμο 

(παζνεηά ημκ Ώνββάκ) ημθιχ κα πανμοζζάζς ζηδκ δεζπμζκίδα, ςξ 

μθεζθμιέκδκ εζξ αοηήκ πνμζθμνάκ εη ηςκ πνςημθείςκ ημο πκεφιαηυξ ιμο. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Κφνζε, εα είκαζ άπνδζημ πνάβια βζα ιέκα. Αε κμζχες ηίπμη' απ' 

   αοηά. 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (παίνκεζ ηδκ δζαηνζαήκ) Αχζηε ιμο ηδκ, δχζηε ιμο ηδκ, 

   εα είκαζ ηαθή βζα γςβναθζά ημο ημίπμο, εα ζημθίζςιε ηδκ ηάιανά 

   ιαξ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (παζνεηά ηαζ πάθζκ ημκ Ώνββάκ) Με ηδκ άδεζακ 

επίζδξ ημο ηονίμο, ζαξ πνμζηαθχ, δεζπμζκίξ, κα έθεεηε ιζα απ' αοηέξ ηζξ 

διένεξ κα δήηε, βζα κα δζαζηεδάζεηε, ηδκ ακαημιία ιζαξ βοκαζηυξ, επί ηδξ 

μπμίαξ πνυηεζηαζ κα εηεέζς ηαξ ακηζννήζεζξ ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βοπάνζζηδ δζαζηέδαζζ! Άθθμζ πδβαίκμοκ ζημ εέαηνμ ηζξ 

   αννααςκζαζηζηέξ ηςκ· ιζα ακαημιία υιςξ, ε; είκαζ ηάηζ πμθφ 

   δζαζηεδαζηζηχηενμ πνάβια. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Άθθςξ ηε, υζμκ αθμνά ηα απαζημφιεκα πνμζυκηα βζα ημ βάιμ ηαζ ημκ 

   πμθθαπθαζζαζιυ ημο βέκμοξ, ζαξ δζααεααζχ υηζ ζοιθχκςξ πνμξ ημοξ 

   ηακυκαξ ηςκ δμηηυνςκ ιαξ, δε ανίζηεηαζ άθθμξ πθέμκ ηαηάθθδθμξ. 

   Έπεζ εζξ ιεβάθμκ ααειυκ ηδκ δφκαιζκ ηδξ βμκζιυηδημξ ηαζ είκαζ ελ 

   ζδζμζοβηναζίαξ πνμςνζζιέκμξ κα βεκκήζδ ηαζ κα παναβάβδ βενά 

   ηέηκα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αε ζηέπηεζεε κα ημκ εζζαβάβεηε ζηδκ αοθή ηαζ κα ημο επζδζχλεηε 

   εηεί ιζα εέζζ βζαηνμφ; 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Θέθεηε κα ζαξ ιζθήζς εζθζηνζκχξ; Πμηέ δεκ εθακηάζεδηα εοπάνζζημ 

   ημ επάββεθιά ιαξ υηακ έπςιε κα ηάκςιε ιε ιεβάθμοξ. ΐνίζης 

   πάκημηε υηζ είκε ηαθφηενα βζα ιαξ ημοξ βζαηνμφξ κα ηαηαβζκχιεεα 

   ιε ημκ θαυκ. Ο θαυξ είκαζ αμθζηυξ: δεκ έπμιε κα δχζςιε θυβμ ηςκ 

   πνάλεχκ ιαξ ζε ηακέκα· ανηεί κ' αημθμοεμφιε ημοξ ηακυκαξ ηδξ 

   επζζηήιδξ η' αδζαθμνμφιε βζα υ,ηζ ηζ' ακ ζοιαή. Οζ ιεβάθμζ — ς! 

   είκε θνζηηυ πνάβια! — υηακ αννςζηήζμοκ, απαζημφκ ηαθά ηαζ ζχκεζ 

   κα ημοξ βζαηνέρμοκ μζ βζαηνμί ηςκ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώζηείμ πνάβια! Ώημφξ ημοξ αοεάδεζξ κα εέθμοκ κα ημοξ βζαηνέρεηε! 

   Καζ ιήπςξ βζ' αοηυ πδβαίκεηε ζεζξ; εζείξ πδβαίκεηε ιυκμ βζα ηδκ 

   πθδνςιή ηαζ βζα κα δζαηάλεηε ηα βζαηνζηά: ακ ιπμνμφκ, αξ 

   βζαηνεοεμφκ ιυκμζ ηςκ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   ςζηά! Βιείξ είιαζηε οπμπνεςιέκμζ ιυκμ κα ημοξ κμζδθεφςιε 

   ζφιθςκα πνμξ ημοξ ηακυκαξ. 
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ΏΡΓΓΏΝ (ζημκ Κθεάκεδκ) Κφνζε, αξ ιαξ πδ ηακέκα ηναβμοδάηζ δ ηυνδ 

   ιμο. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Βπενίιεκα κα ημ δζαηάλεηε, ηφνζε. Μμο είπε πενάζεζ απυ ημ κμο, 

   έηζζ βζα κα δζαζηεδάζς ηδκ ζοκηνμθζά, κα ηναβμοδήζς ιαγί ιε ηδ 

   δεζπμζκίδα ιζα ζηδκή απ' έκα ηαζκμφνβζμ ιεθμδναιαηάηζ πμο έβζκε 

   πνμ μθίβμο. (ηδκ Ώββεθζηή, πμο ηδξ δίκεζ έκα πανηί). Να, πάνεηε 

   ημ ιένμξ ζαξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ Ββχ; 

ΚΛΒΏΝΘΔ (ιε παιδθή θςκή ζηδκ Ώββεθζηή) Μδκ ανκδεήηε, ζαξ 

παναηαθχ εα ζαξ ελδβήζς ηζ είκε δ ζηδκή πμο εα ηναβμοδήζςιε 

(ιεβαθμθχκςξ). Αεκ έπς δοκαηή θςκή βζα ηναβμφδζ· είκαζ υιςξ ανηεηή βζα 

κ' αημοζηή εδχ ιέζα. Θα έπεηε ηδκ ηαθςζφκδ κα ιε ζοβπςνήζεηε, αθμφ 

ιάθζζηα αθέπεηε υηζ ακαβηάγμιαζ κα γδηήζς αμήεεζα ηζ' απυ ηδκ 

δεζπμζκίδα. 

ΏΡΓΓΏΝ Βίκαζ ςναίμζ μζ ζηίπμζ; 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Βίκαζ — αηνζαχξ εζπείκ — έκα αοημζπέδζμ ιεθμδναιαηάηζ. Θ' 

   αημφζεηε απθχξ έκα πεγυ νοειζηυ ένβμ ή έκα είδμξ εθεοεένςκ 

   ζηίπςκ, υπςξ δδθαδή ημ πάεμξ ηαζ δ ακάβηδ ειπκέμοκ δφμ πνυζςπα 

   αοεμνιήηςξ κα πμοκ υ,ηζ αζζεάκμκηαζ. 

ΏΡΓΓΏΝ Πμθφ ηαθά. Ώξ αημφζςιε. 

ΚΛΒΏΝΘΔ Εδμφ δ οπυεεζζξ ηδξ ζηδκήξ. Έκαξ αμζηυξ είκαζ 

πνμζδθςιέκμξ ζε ιζα πανάζηαζζ πμο ιυθζξ ανπίγεζ, υηακ έλαθκα απμζπά 

ηδκ πνμζμπή ημο ηάπμζμξ ευνοαμξ ζημ πθάβζ ημο. ηνέθεηαζ ηαζ αθέπεζ έκα 

αάκαοζμκ άκενςπμ πμο ιε πνυζηοπα θυβζα επνυζααθε ιζα αμζημπμφθα. 

Βοεφξ ελ ανπήξ παίνκεζ ημ ιένμξ ημο θφθμο πμο υθμζ μζ άκδνεξ πνεςζημφκ 

κα ζέαςκηαζ. Καζ αθμφ εηζιχνδζε ημ αάκαοζμ βζα ηδκ ηαημήεεζά ημο, 

πθδζζάγεζ ηδ αμζημπμφθα. Χ! ηζ αθέπεζ! ηα ςιμνθυηενα ημο ηυζιμο ιάηζα 

ηδξ έποκακ ηα ςιμνθυηενα δάηνοα ημο ηυζιμο. Ώθθμίιμκμ! είπε απυ ιέζα 

ημο, πχξ ιπυνεζε κα πνμζαάθδ έκα ηυζμ αλζμθάηνεοημ πθάζια. Πμζμξ 

άκενςπμξ, πμζμξ αάναανμξ εα ιπμνμφζε κα ιδ ζοβηζκδεή απυ ηέημζα 

δάηνοα; Φνμκηίγεζ αιέζςξ κα ζθμοββίζδ ηα δάηνοα αοηά πμο ηάανζζηε 

ηυζμ χιμνθα, ηζ' δ αλζμθάηνεοηδ αμζημπμφθα θνμκηίγεζ ηζ' εηείκδ 

ζοβπνυκςξ κα ημκ εοπανζζηήζδ βζα ηδκ αανά εηδμφθεοζί ημο, αθθά ι' έκα 

ηνυπμ ηυζμ πανζηςιέκμ, ιε ιζα ηυζδ ηνοθενυηδηα, ιε ιζα ηυζδ πενζπάεεζα, 

πμο μ αμζηυξ δεκ ιπμνεί πθέμκ κ' ακηζζηαεή. Κάεε θέλζ ηδξ, ηάεε αθέιια 

ηδξ είκαζ η' έκα αέθμξ πμο πενκά ηδκ ηανδζά ημο. Λέεζ απυ ιέζα ημο, ηζ 
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πμθοηζιυηενμ πνάβια ζημκ ηυζιμ απυ έκα ηέημζμ εοπανζζηχ; Καζ ηζ δε εα 

έηακα, ηαζ ηζ ηζκδφκμοξ δε εα δζέηνεπα βζα κα εθηφζς ηδ βθοηεζά 

εοβκςιμζφκδ ιζαξ ηέημζαξ ροπήξ; Δ πανάζηαζζξ εηεθείςζε πςνίξ κα 

πνμζέλδ πμζα ηαευθμο εηείκμξ· εθοπήεδηε ιυκμ πμο ηέθεζςζε βνήβμνα, 

βζαηί ημ ηέθμξ ηδξ ημκ επχνζζε απυ ηδ θαηνεοηή ημο αμζημπμφθα. Καζ απυ 

ηδκ πνχηδ αοηή θμνά πμο ηδκ είδε, ηαζ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή, αζζεάκεηαζ 

ιέζα ημο υ,ηζ πνυκςκ ένςξ δε εα ημκ έηακε κα αζζεακεή. Ώνπίγμοκ ηα 

αάζακα ημο πςνζζιμφ· απ! δεκ ιπμνεί κα λακαδή πθέμκ εηείκδκ πμο ηυζμ 

θίβμ ηδκ είδε! Κάκεζ υ,ηζ ιπμνεί βζα κα λακαδή ηδκ υρζ ηδξ πμο ιένα ηαζ 

κφηηα ηδκ έπεζ ζημ κμο ημο, ια ηδ αμζημπμφθα ημο ηδκ έπμοκ πμθφ 

πενζςνζζιέκδ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηνυπμξ κα ηδκ λακαδή. Μέζ' ζηδκ παναθμνά 

ηδξ αβάπδξ ημο απμθαζίγεζ κα ηδ γδηήζδ εζξ βάιμ, βζαηί κμζχεεζ πςξ δεκ 

ιπμνεί πθέμκ κα γήζδ πςνίξ ηδκ αλζμθάηνεοηδ ςιμνθζά ηδξ· η' εηείκδ ι' 

έκα βναιιαηάηζ ηδξ, επζηδδεζυηαηα ζηαθιέκμ ημο δίκεζ ηδκ άδεζα κα πνμαή. 

οβπνυκςξ υιςξ εζδμπμζείηαζ υηζ μ παηέναξ ηδξ εέθεζ κα ηδκ δχζδ ζε άθθμκ 

ηαζ υηζ βίκμκηαζ ηαζ μζ πνμεημζιαζίεξ ημο βάιμο. Φακηάγεζεε ηδκ απεθπζζία 

ημο δοζηοπζζιέκμο αμζημφ! Βίκαζ εακάζζιμξ δ εθίρζξ ημο· ημο είκαζ 

αδφκαημ κα ηδ θακηαζεή ζηδκ αβηαθζά εκυξ άθθμο. Ο απεθπζζιέκμξ ένςξ 

ημο ημκ ηάκεζ κα ανδ ηνυπμ κα πάδ ζημ ζπίηζ ηδξ αμζημπμφθαξ, βζα κα 

πεζζεή ακ ημκ αβαπά ηαζ βζα κα ημο πδ ηζ απυθαζζ πνέπεζ κα πάνδ. ΐθέπεζ 

ηζξ εημζιαζίεξ βζα ηείκμ πμο θμαείηαζ, αθέπεζ ημκ ακάλζμκ ακηίγδθμ πμο δ 

ζδζμηνμπία ημο παηένα ηδξ ακηζηάζζεζ ζημκ ένςηά ημο, ηαζ ημκ αθέπεζ 

ενζαιαεφμκηα ημκ βεθμίμ εηείκμκ ακηίγδθμ ημκηά ζηδκ αβαπδιέκδ ημο 

αμζημπμφθα ζακ κα έπδ ελαζθαθζζιέκδ ηδκ ηαηάηηδζί ηδξ. Αεκ ιπμνεί κα 

ηναηήζδ ηδκ μνβή ημο. Ρίπκεζ εθζαενέξ ιαηζέξ ζε ηείκδκ πμο θαηνεφεζ, αθθά 

μ ζεααζιυξ πμο ηδξ έπεζ η' δ πανμοζία ημο παηένα ηδξ ημκ ειπμδίγμοκ κα 

ιζθήζδ, κ' ακμίλδ ημ ζηυια ημο, ηαζ ηδξ ιζθεί ιυκμ ιε ηα ιάηζα. Μα ζημ 

ηέθμξ δεκ ηναηζέηαζ πεζα ηαζ μ ένςξ ημο ημκ παναθένεζ ηαζ ζηδκ παναθμνά 

ημο ένςηυξ ημο ηδξ θέεζ ηα θυβζα αοηά: 

(ηναβμοδεί) 

Χναία Φζθίξ, πμθφ πμκχ, πμθφ βζα ζε οπμθένς· άκμζλε 

πεζα ηα πείθδ ζμο ηζ' άκμζλε ηδκ ηανδζά ζμο ηαζ πεξ ιμο 

πμζα είκ' δ ιμίνα ιμο· κα γήζς ή κα πεεάκς; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ (Ώπμηνίκεηαζ ηναβμοδχκηαξ) Με αθέπεζξ, Θφνζζ, εθζαενή, ιε 

αθέπεζξ θοπδιέκδ ζημο βάιμο ημφημο η' άημοζια πμο ηυζμ ζε ηνμιάγεζ· 

εςνχ ρδθά ζημκ μονακυ, ζηνέθς ηοηηάγς εζέκα ηζ' ακαζηεκάγς. Αεκ 

ιπμνείξ ημκ πυκμ ιμο κα κμζχζδξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμηέ ιμο δε εα ιπμνμφζα κα θακηαζεχ πςξ είκαζ ηυζμ πνμπςνδιέκδ δ 

   ηυνδ ιμο, κα ηναβμοδή έηζζ πνίια αίζηα, πςνίξ ηαευθμο κα 

   ημπζάγδ. 
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ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Χναία Φζθίξ, πμφ ηχθπζγεκ μ δφζηοπμξ μ Θφνζζξ 

   πςξ εαφνζζηε δ αβάπδ ημο εέζζ ιέζ' ζηδκ ηανδζά ζμο; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σμ αθέπεζξ, Θφνζζ, ζ' αβαπχ, ημ θές ηαζ δεκ ημ ηνφας. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Γθοηεζά είκ' δ θέλζ ζ' αβαπχ, ια πχξ κα ηδκ πζζηέρς; 

   Σδκ είπεξ ηαζ ηδκ άημοζα, Φζθίξ ιμο, λακαπέξ ηδκ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σδκ είπα, Θφνζζ, ζ' αβαπχ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Χ! λακαπέξ ηδκ πάθζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ναζ, ζ' αβαπχ ηαζ ζ' αβαπχ ηαζ δεκ ημ ηνφας, Θφνζζ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Θεμί ηαζ ααζζθείξ εζείξ, πμο υθμζ ιπνμζηά ιμο πέθημοκ 

   ιπνμζηά ζηδκ εοηοπία ιμο ηζ είκ' δ δζηή ζαξ ηάπα; 

   υιςξ, Φζθίξ ιμο, ιζα ζηθδνή ζηέρζ ιε ααζακίγεζ: 

   άθθμξ ζε εέθεζ, ζε γδηεί ηαζ ζ' άθθμκ εα ζε δχζμοκ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώοηυκ ημκ άθθμ ημκ ιζζχ ηαεχξ ιζζχ ημ Υάνμ 

   ηζ' υπςξ βζα ζέκα δ υρζ ημο θνζπηή είκαζ ηαζ βζα ιέκα 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Μα δ βκχιδ ημο παηένα ζμο εηείκμκ εέθεζ ηχνα. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Κάθθζμ ιε παίνκεζ μ εάκαημξ πανά κα πάνς εηείκμκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ ηζ θέεζ μ παηέναξ ζε υθα αοηά; 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Αε θέεζ ηίπμηα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμθφ ημοηυξ εα είκαζ αοηυξ μ παηέναξ κ' αημφδ αοηέξ ηζξ ακμδζίεξ 

   ηαζ κα ιδ θέδ ηίπμηα! 
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ΚΛΒΏΝΘΔ (εέθεζ κα ελαημθμοεήζδ) 

   «Ώβάπδ ιμο . . .» 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ, υπζ, ανηεί. Δ ηςιςδία αοηή δίκεζ πμθφ ηαηά παναδείβιαηα. Ο 

   αμζηυξ Θφνζζξ είκαζ αοεαδέζηαημξ ηαζ δ αμζημπμφθα Φζθίξ είκαζ 

   ακαζδεζηάηδ κα θέδ ηέημζα πνάβιαηα ιπνμζηά ζημκ παηένα ηδξ. 

   (ηδκ Ώββεθζηή) Αείλε ιμο ημ πανηί αοηυ (ημ θαιαάκεζ). Ώζ! . . . 

   πμφ είκαζ εα θυβζα πμο έθεβεξ; Μυκμ κυηεξ είκαζ βναιιέκεξ εδχ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Σζ! Αεκ λαίνεηε πςξ ηχνα ηεθεοηαία, ηφνζε, ανέεδηε ηνυπμξ κα 

   βνάθςκηαζ ιυκμ κυηεξ ηαζ κα οπμκμμφκηαζ ηα θυβζα; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμθφ ηαθά. Αμφθμξ ζαξ, ηφνζε ηαζ . . . au revoir. Μπμνμφιε κα 

   ηάκςιε ηαζ πςνίξ ημ ακαζδέζηαημ ιεθμδναιαηάηζ ζαξ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Βκυιζγα πςξ εα ζαξ δζαζηέδαγα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Οζ ακμδζίεξ δεκ δζαζηεδάγμοκ. Ώ! κα δ βοκαίηα ιμο. 

ΚΖΝΖ ΔΒΓΟΜΖ 

ΜΠΒΛΕΝΏ — ΏΡΓΓΏΝ — ΏΓΓΒΛΕΚΔ — η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να, αβάπδ ιμο, μ βοζυξ ημο ηονίμο Αζαθμοανμφξ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Πμθφ πενζένβςξ μ Θευξ ζαξ έδςζε ημκ ηίηθμκ ηδξ πεεενάξ, πμθφ ζημ 

   πνυζςπυ ζαξ θαίκεηαζ . . . 

ΜΠΒΛΕΝΏ (δζαηυπημοζα) 

   Βίιαζ πμθφ εοηοπήξ, ηφνζε, πμο ήθεα εβηαίνςξ βζα κα έπς ηδκ 

   ηζιήκ δζά κα ζαξ 'δς. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Ώθμφ ζημ πνυζςπυ ζαξ . . .αθμφ ζημ πνυζςπυ ζαξ . . .Με δζεηυραηε, 
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   ηονία, ζημ ιέζμκ ηδξ πενζυδμο ηαζ δ δζαημπή αφηδ ιμο εηάναλε ηδ 

   ικήιδ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Ώκάααθέ ημ, Θςιά, βζα άθθμηε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ ήεεθα κα ήζμοκ εδχ πνμ μθίβμο, αβάπδ ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώπ! καζ, ηονία, επάζαηε ημ δεφηενμ παηένα, ημ άβαθια ημο 

   Μέικμκμξ ηαζ ημ θμοθμφδζ πμο ημ θέκε δθζμηνυπζμ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έθα, ηυνδ ιμο, δχζε ημ πένζ ζμο ζημκ ηφνζμ ηαζ αεααίςζέ ημκ υηζ 

   εα ημο είζαζ πζζηή ζφγοβμξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Παηένα ιμο! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Β! ηζ παηένα ιμο! ηζ εα πδ αοηυ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   ε παναηαθχ, ιδ αζάγδξ ηα πνάβιαηα. Αχζε ιαξ ημοθάπζζημ ημκ 

   ηαζνυ κα βκςνζζημφιε ηαζ κα βεκκδεή ιέζα ιαξ δ ζοιπάεεζα εηείκδ 

   πμο είκε ακαβηαία βζα ηάεε ηέθεζμ βάιμ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   ζμ βζα ιέκα, δεζπμζκίξ, έπεζ ήδδ βεκκδεή ιέζα ιμο δ ζοιπάεεζα 

   εηείκδ, ηαζ δεκ έπς ακάβηδ κα πενζιέκς πενζζζυηενμ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώκ είζεε ηυζμ εφημθμξ εζείξ, ηφνζε, δεκ είιαζ υιςξ ημ ίδζμ η' 

   εβχ· ηαζ ζαξ μιμθμβχ υηζ δ αλία ζαξ δεκ επνμλέκδζεκ αηυιδ 

   ανηεηήκ εκηφπςζζ ζηδκ ηανδζά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώξ είκαζ, αξ είκαζ· εα έπδξ ημκ ηαζνυ κα ημκ εηηζιήζδξ υηακ εα 

   βίκδξ βοκαίηα ημο. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   πζ, παηένα ιμο, δχζε ιμο ημκ ηαζνυ, ζε παναηαθχ. Ο βάιμξ είκαζ 

   ιζα αθοζίδα πμο δεκ πνέπεζ κα δέκδ δζά ηδξ αίαξ ηζξ ηανδζέξ· ηαζ 

   ακ μ ηφνζμξ είκαζ έκηζιμξ άκενςπμξ, δε εα εεθήζδ πμηέ κα δεπεή 

   βζα βοκαίηα ημο ιζα ηυνδ πμο ημο ηδ δίκμοκ πανά ηδ εέθδζί ηδξ. 
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ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Αεκ ζοιθςκχ, δεζπμζκίξ· ιε ημ κα είιαζ έκηζιμξ άκενςπμξ, δεκ 

   έπεηαζ υηζ, δεκ πνέπεζ κα ζαξ δεπεχ απυ ηδκ πείνα ημο παηένα 

   ζαξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Δ αία δεκ είκε μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κ' αβαπδεή ηακείξ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Γκςνίγμιεκ ελ ακαβκχζεςκ, δεζπμζκίξ, υηζ μζ ανπαίμζ ζοκήεζγακ κ' 

   απάβμοκ δζά ηδξ αίαξ ηζξ ηυνεξ πμο ήεεθακ κα κοιθεοεμφκ απυ ηα 

   ζπίηζα ηςκ παηένςκ ηςκ, δζά κα θαίκεηαζ υηζ δεκ νίπημκηαζ ιε ηδ 

   ζοβηαηάεεζί ηςκ ζηαξ αβηάθαξ ημο ακδνυξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Οζ ανπαίμζ, ηφνζε, ήζακ ανπαίμζ η' ειείξ είιαζηε ηςνζκμί. Σα 

   ηαιχιαηα δεκ είκε ηαευθμο ακαβηαία ζηδκ επμπή ιαξ ηζ υηακ έκαξ 

   βάιμξ ιαξ ανέζδ, λαίνμιε κα πάιε πςνίξ κα ιαξ ηνααήλμοκ. Έπεηε 

   οπμιμκή. Ώκ ι' αβαπάηε, ηφνζε, μθείθεηε κα εέθεηε, υ,ηζ εέθς η' 

   εβχ. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Μάθζζηα, δεζπμζκίξ. Βλαζνείηαζ εκ ημφημζξ πακ, υ,ηζ αθμνά ημκ 

   ενςηά ιμο. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καζ υιςξ ημ ιεβαθφηενμ δείβια ημο ένςημξ είκε δ οπμηαβή εζξ ηαξ 

   εεθήζεζξ εηείκμο πμο αβαπμφιε. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Με ηδκ ελήξ δζάηνζζζκ, δεζπμζκίξ. Βζξ υ,ηζ δεκ αθμνά ηδκ 

   ηαηάηηδζίκ ημο, ζοκαζκχ· εζξ υ,ηζ υιςξ ηδκ αθμνά ανκμφιαζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ζηδκ Ώββεθζηή) 

   Μδ πάκεζεε. Ο ηφνζμξ είκαζ θνεζημαβαθιέκμ θζκηάκζ ημο ζπμθείμο 

   ηαζ δε πανίγεζ ηάζηακα. Γζαηί επζιέκεζξ κ' ανκήζαζ ηδ δυλα κα 

   βίκδξ βοκαίηα εκυξ ημκηγάι κημηυνμο; 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Θάπδ, θαίκεηαζ, ηαιιζάκ άθθδ ζοιπάεεζα. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώκ είπα ηαιιζάκ άθθδ ζοιπάεεζα, ηονία ιμο, εα ήηακ ηέημζα πμο 

   ηαζ δ θμβζηή ηαζ δ ηζιή εα ιμο ηδκ επέηνεπακ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Β! ε! ιμο θαίκεηαζ πςξ παίγς ηςιζηυ πνυζςπμ εδχ ιέζα. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώκ ήιμοκ ζηδ εέζζ ζμο, αβάπδ ιμο, δε εα ηδκ εαίαγα ηαευθμο κα 

   πακηνεοηή· λαίνς πμθφ ηαθά ηζ εα έηακα. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ξαίνς η' εβχ πμθφ ηαθά, ηονία ιμο, ηζ εέθεηε κα 'πήηε ηαζ λαίνς 

   επίζδξ ηαζ πυζμ ηαθή είζηε ζε ιέκα· ια μζ ζοιαμοθέξ ζαξ πζεακυκ 

   κα ιδκ είκε ηυζμ εφημθμ κα εηηεθεζεμφκ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Σα θνυκζια ηαζ δεζηά ημνίηζζα υπςξ είζαζ ζο έπαρακ πθέμκ, 

   θαίκεηαζ, κα οπμηάζζςκηαζ ζηδ εέθδζζ ημο παηένα ηςκ. Ώοηυ ημ 

   ζοκήεζγακ άθθμηε. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σμ ηαεήημκ ηάεε ηυνδξ έπεζ ηα υνζά ημο, ηονία ιμο, ηαζ μφηε δ 

   θμβζηή μφηε μζ κυιμζ ιπμνμφκ κα εηηείκμοκ ηα υνζά ημο αοηά εζξ 

   ηάεε πνάβια. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   ακ κα θέιε, δ επζεοιία ζμο είκε κα πακηνεοηήξ, εκκμείξ υιςξ κα 

   δζαθέλδξ ιυκδ ζμο ημκ άκηνα ζμο. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώκ μ παηέναξ ιμο δε εέθδ κα ιμο δχζδ ζφγοβμ ηδξ ανεζηείαξ ιμο, 

   εα ημκ ελμνηίζς ημοθάπζζημκ κα ιδ ι' ακαβηάζδ κα πάνς έκακ πμο 

   δε εα ιπμνέζς κ' αβαπήζς πμηέ ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   αξ γδηχ ζοββκχιδκ, ηφνζμζ, βζ' αοηά υθα. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καεειζά πμο πακηνεφεηαζ έπεζ ηαζ έκα ζημπυ. Ο ζημπυξ μ δζηυξ ιμο 

   είκε κα ανς έκα ζφγοβμ πμο κα ημκ αβαπχ αθδεζκά ηαζ κα ημο 

   αθζενχζς μθυηθδνδ ηδ γςή ιμο. Οιμθμβχ υηζ ζ' αοηυ γδηχ ηάπμζμ 

   άζοθμ. Μενζηέξ πακηνεφμκηαζ ιυκμ βζα κ' απαθθαβμφκ απυ ημκ 

   ελακαβηαζιυ ηςκ βμκέςκ ηςκ ηαζ βζα κα ιπμνμφκ κα ηάκμοκ υ,ηζ 

   εέθμοκ. Βίκε ηαζ άθθεξ, ηονία ιμο, πμο εεςνμφκ ημ βάιμ επζηενδή 

   επζπείνδζζ, πμο πακηνεφμκηαζ ιυκμ βζα πνμβαιζαίεξ δςνεέξ ηαζ βζα 

   κα πθμοηήζμοκ απυ ημ εάκαημ εηείκςκ πμο πακηνεφμκηαζ. Σνέπμοκ ι' 

   υθδ ηδκ εοημθία απυ ζφγοβμ ζε ζφγοβμ βζα κα ζθεηενζζεμφκ ηζξ 
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   ηθδνμκμιζέξ ηςκ. Χ! αοηέξ πμθφ μθίβμ ηζξ ιέθεζ ηαζ πμθφ μθίβμ 

   θνμκηίγμοκ ηζ είδμοξ άκενςπμξ εα είκε εηείκμξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Αεκ ηάκεζξ ηίπμη' άθθμ ζήιενα πανά κα ακηζθέβδξ. Ήεεθα υιςξ κα 

   ήλαζνα ηζ εκμμφζεξ ι' αοηά πμο είπεξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ββχ, ηονία ιμο; ηζ εκμμφζα ι' αοηά πμο είπα; 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Βίζαζ ηυζμ ακυδηδ, πμο δε ζε ζοκενίγμιαζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Πνμζπαεείηε, ηονία ιμο, κα ιε ακαβηάζεηε κα ζαξ απακηήζς ιε 

   αοεάδεζα· κα είζηε υιςξ αεααία πςξ δε εα ημ ηαημνεχζεηε. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Δ αοεάδεζά ζμο δεκ έπεζ ηαίνζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   πζ, ηονία ιμο, υ,ηζ ηζ' ακ πήηε. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Κ' έπεζξ ιζα ηυζμ βεθμία πενδθάκεζα ηαζ ιζα ηυζμ αοεαδέζηαηδ 

   έπανζζ, πμο υθμξ μ ηυζιμξ απμνεί. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   αξ επακαθαιαάκς, ηονία ιμο, υ,ηζ ηζ' ακ ηάκεηε, ηίπμηε δε εα 

   επζηφπεηε. ημ πείζια ζαξ, δε εα πανεηηναπχ· ηαζ βζα κα ζαξ ηάκς 

   κα πάζεηε ηάεε εθπίδα πςξ εα επζηφπεηε εηείκμ πμο εέθεηε, εα ζαξ 

   απαθθάλς απυ ηδκ πανμοζία ιμο. 

ΚΖΝΖ ΟΓΓΟΖ 

ΏΡΓΓΏΝ — ΜΠΒΛΕΝΏ — η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — ΘΧΜΏ 

ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

ΏΡΓΓΏΝ (ζηδκ Ώββεθζηή πμο ελένπεηαζ) Άημοζε. Αεκ οπάνπεζ ιέζμξ υνμξ 

εδχ. ε ηέζζενεξ διένεξ ή εα πακηνεοηήξ ιε ημκ ηφνζμ ή εα παξ ζε 

ιμκαζηήνζ. Αζάθελε ηζ πνμηζιάξ απυ ηα δφμ (ηδκ Μπεθίκα) Μδ 

ζοβπφγεζαζ, εα ηδκ δζμνεχζς εβχ. 
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ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Λοπμφιαζ πμθφ πμο ζ' αθίκς, αβάπδ ιμο· ια είκε απυθοημξ ακάβηδ 

   κα αβς βζα ηάπμζα οπυεεζζ πμο είκε αδφκαημκ κα ηδκ ακααάθς. Θα 

   βονίζς πμθφ βνήβμνα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πήβαζκε, Μπεθίκα ιμο, ηαζ πέναζε ηζ' απυ ημ ζοιαμθαζμβνάθμ ζμο 

   βζα ηείκμ πμο λαίνεζξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώκηίμ, παζδί ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ημ ηαθυ, αβάπδ ιμο. 

ΚΖΝΖ ΔΝΑΣΖ 

ΏΡΓΓΏΝ — η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ — 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να, ιζα βοκαίηα πμο ι' αβαπά ζε απίζηεοημ ααειυ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Θα πδβαίκςιε η' ειείξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ζαξ παναηαθμφζα, ηφνζε, κα ιμο πήηε πχξ ανίζηεηε ηδκ 

   ηαηάζηαζί ιμο. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ (ζθοβιμιεηνχκ ημκ Ώνββάκ) 

   Έθα, Θςιά, πζάζε ημ άθθμ ημο πένζ, βζα κα δμφιε ακ εα ηάκδξ ηαθή 

   δζάβκςζζ ημο ζθοβιμφ ημο. Σζ θέβεζξ; 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Λέβς, υηζ μ ζθοβιυξ ημο ηονίμο είκε ζθοβιυξ ακενχπμο πμο δεκ 

   είκε ηαευθμο ηαθά. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Καθά. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   ηζ είκε οπμηναπφξ, βζα κα ιδκ 'πς ηναπφξ. 
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η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Πμθφ ηαθά! 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Ώπςζηζηυξ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Πμθφ ηαθά. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Καζ ιάθζζηα μθίβμκ άηαηημξ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Κάθθζζηα. 

ΘΧΜΏ ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Αείβια δοζηναζίαξ ημο ζπθδκζημφ πανεβπφιαημξ, δδθαδή ημο 

   ζπθδκυξ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Ώνζζηα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ. Ο ηφνζμξ Πονββυκ θέβεζ υηζ ημ ήπαν ιμο πάζπεζ. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Β, καζ. ηακ θέβμιεκ πανέβποια, εκκμμφιεκ ηαζ ηα 

   δφμ, θυβς ηδξ αιμζααίαξ ζοιπαεείαξ πμο έπμοκ δζά ημο vas breve 

   ημο ποθςνμφ ηαζ πμθθάηζξ ηςκ πμθδδυπςκ πυνςκ. αξ δζέηαλε αέααζα 

   κα ηνχηε ρδηά; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ, ιυκμ αναζηά. 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Β, καζ, ρδηά, αναζηά, ημ ίδζμ ηάκεζ. αξ κμζδθεφεζ ιε πμθθή 

   θνυκδζζ ηαζ εα ήηακ αδφκαημκ κα πέζεηε ζε ηαθφηενα πένζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε, πυζμοξ ηυηημοξ αθάηζ πνέπεζ κα αάθς ζ' έκα αοβυ; 

η. ΑΕΏΦΟΤΏΡΟΤ 

   Έλδ, μηηχ, δέηα, ανηίμοξ ανζειμφξ· εκχ ζηα θάνιαηα, πενζηημφξ 

   ανζειμφξ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Au revoir, ηφνζμζ. 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ 

ΜΠΔΛΗΝΑ — ΑΡΓΓΑΝ 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ένπμιαζ, παζδί ιμο, πνζκ ελέθες, κα ζμο πς ηάηζ πμο πνέπεζ πμθφ 

   κα ημ πνμζέλδξ. Πενκχκηαξ ιπνμξ απυ ημ δςιάηζμ ηδξ Ώββεθζηήξ 

   είδα έκα κέμ ιαγί ηδξ. Μυθζξ ιε είδε ηχζηνζρε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έκαξ κέμξ ιε ηδκ ηυνδ ιμο! 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ναζ. Ήηακ ιαγί ηδξ ηαζ δ ιζηνή Λμοίγα. Ρχηδζέ ηδκ κα ζμο ηα πδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ηείθε ιμο ηδκ εδχ, αβάπδ ιμο, ζηείθε ιμο ηδκ εδχ. Ώ! ηδκ 

   αδζάκηνμπδ. (Μυκμξ) Σχνα ηαηαθαααίκς ηδκ επζιμκή ηδξ. 

ΚΖΝΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΛΟΤΗΕΑ 

ΛΟΤΕΓΏ Σζ ιε εέθεζξ, ιπαιπά; Δ ιαιά ιμφ είπε πςξ ι' εγήηδζεξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ. Έθα ημκηά. Πνμπχνδζε. Γφνζζε απυ 'δς. ήηςζε ηα ιάηζα ζμο. 

   Κφηηαλέ ιε. Β; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Σζ είκε, ιπαιπά; 

ΑΡΓΓΑΝ Ε; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Σζ; 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ έπεζξ κα ιμο πδξ ηίπμηα; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Θα ζμο πς, ακ εέθδξ κα δζαζηεδάζδξ, ημ παναιφεζ ημο βασδάνμο ή 

   ημ ιφεμ ημο ηυναηα ηαζ ηδξ αθεπμφξ, πμο ιμο ημκ έιαεακ πνμπεέξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ ζμο βονεφς αοηά. 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Μα ηζ θμζπυκ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώ! παιπυκδνδ! λαίνεζξ ηζ εέθς κα πς! 

ΛΟΤΕΓΏ 

   πζ, ιπαιπά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έηζζ ιε οπαημφεζξ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Μα ηζ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αε ζμο είπα κα ένπεζαζ κα ιμο θεξ αιέζςξ υ,ηζ αθέπεζξ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Ναζ, ιπαιπά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σμ έηακεξ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Ναζ, ιπαιπά ιμο· ένπμιαζ ηαζ ζμο θές υ,ηζ αθέπς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ δεκ είδεξ ηίπμηα ζήιενα; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   πζ, ιπαιπά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ; 
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ΛΟΤΕΓΏ 

   πζ, ιπαιπά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώθήεεζα; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Ώθήεεζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμθφ ηαθά, εα ζε ηάκς εβχ κα δδξ ηάηζ ηζ. 

ΛΟΤΕΓΏ (αθέπμοζα ηδ αένβα πμο πήνε μ Ώνββάκ) 

   Ώ! ιπαιπά ιμο! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώ! α! οπμηνίηνζα, δε ιμο θεξ υηζ είδεξ έκακ ζημ δςιάηζμ ηδξ 

   αδεθθήξ ζμο. 

ΛΟΤΕΓΏ (ηθαίεζ) 

   Μπαιπά ιμο! 

ΏΡΓΓΏΝ (ηδκ πζάκεζ απυ ημ πένζ) 

   Να ιάεδξ άθθδ θμνά κα θεξ ρέιαηα. 

ΛΟΤΕΓΏ (βμκαηίγεζ) 

   Με ζοβπςνείξ, ιπαιπά ιμο δ αδεθθή ιμο ιμφ είπε κα ιδ ζμο ημ πς· 

   ια εα ζμο ηα πς υθα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πνχηα εα ηζξ θαξ βζαηί είπεξ ρέιαηα, ηαζ φζηενα αθέπμιε. 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Με ζοβπςνείξ, ιπαιπά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ, υπζ. 

ΛΟΤΕΓΏ 

   πζ, ιπαιπμφθδ ιμο. ιδ ιε δείνδξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ηζξ θαξ. 

ΛΟΤΕΓΏ 

   πζ, βζα ημ Θευ, υπζ, ιπαιπά ιμο. 
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ΏΡΓΓΏΝ (εέθεζ κα ηδκ ηηοπήζδ). 

   Να! κα! 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Ώπ! ιπαιπά ιμο, ι' εζηυηςζεξ! ηάζμο: πέεακα! 

(Πνμζπμζείηαζ ηδκ πεεαιέκδ) 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ είκε αοηά, Λμοίγα; Λμοζγίηζα. Ώπ! Θεέ ιμο! Λμοζγίηζα, ηυνδ 

   ιμο. Ώπ! δοζηοπήξ πμο είιαζ! δ ηυνδ ιμο πέεακε! Σζ έηακα μ 

   άεθζμξ; Ώπ! παθδμαένβα! Να πάνδ μ δζάαμθμξ υθεξ ηζξ αένβεξ! Ώπ! 

   ημνμφθα ιμο, Λμοζγίηζα ιμο! 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Μδκ ηθαζξ ηυζμ πμθφ, ιπαιπά ιμο. Αεκ είιαζ εκηεθχξ πεεαιέκδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μπα ηδκ παιπυκδνδ! Ώξ είκε, ζε ζοβπςνχ βζα πνχηδ θμνά. Να ιμο ηα 

   πδξ υθα υιςξ. 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Χ, καζ, ιπαιπά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πνυζεπε ηαθά, βζαηί ημ πμοθάηζ πμο υθα ηα λαίνεζ, εα ιμο ημ πδ 

   ακ πδξ ρέιαηα. 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Μα κα ιδκ ημ πδξ, ιπαιπά ιμο, ηδξ αδεθθήξ ιμο, πςξ ζμο ημ είπα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ, υπζ. 

ΛΟΤΕΓΏ (αθμφ εηφηηαλε πνχηα ακ αημφδ ηακείξ) Ήνεε, ιπαιπά ιμο, έκαξ 

άκενςπμξ ζηδκ ηάιανά ηδξ ηδκ χνα πμο ήιμοκ ηζ' εβχ. 

ΏΡΓΓΏΝ Λμζπυκ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Σμκ ενχηδζα ηζ ήεεθε ηαζ ιμο είπε πςξ ήηακ δάζηαθμξ ηδξ 

   ιμοζζηήξ. 

ΏΡΓΓΏΝ (ηαη' ζδίακ) 

   Ώ! α! ηαηαθαααίκς. (ζηδ Λμοίγα) Καζ θμζπυκ; 
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ΛΟΤΕΓΏ 

   Δ αδεθθή ιμο ήνεε φζηενα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ θμζπυκ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Σμο είπε: θφβεηε, θφβεηε, θφβεηε. Θεέ ιμο! θφβεηε, ιδ ιε ηάκεηε 

   δοζηοπζζιέκδ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ θμζπυκ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Κ' εηείκμξ δεκ ήεεθε κα θφβδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ ηδξ έθεβε; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Σδξ έθεβε έκα ζςνυ πνάβιαηα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ ηζ άθθμ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Σδξ έθεβε . . . ηδξ έθεβε . . . πςξ ηδκ αβαπάεζ πμθφ . . . πςξ είκε δ 

   πεζμ χιμνθδ ημο ηυζιμο . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κ' φζηενα; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Όζηενα βμκάηζζε ιπνμζηά ηδξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κ' φζηενα; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Όζηενα ήνεε δ ιαιά ζηδκ πυνηα η' εηείκμξ έθοβε αιέζςξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σίπμη' άθθμ; 

ΛΟΤΕΓΏ 

   Σίπμη' άθθμ, ιπαιπά ιμο. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Σμ πμοθάηζ υιςξ ηάηζ αηυια ρζεονίγεζ. 

(ηάκεζ πςξ αημφεζ) 

Σ' αημφξ ηαζ ζο; Κάηζ ρζεονίγεζ ημ πμοθάηζ, ε, καζ, ς! 

χ! πςξ είδεξ ηαζ άθθα πνάβιαηα ηαζ δε ιμο ηα θεξ. 

ΛΟΤΕΓΏ 

   πζ, ιπαιπά, ημ πμοθάηζ θέβεζ ρέιαηα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πνυζελε ηαθά! 

ΛΟΤΕΓΏ 

   πζ, ιπαιπά, ιδκ ημ πζζηεφδξ· θέεζ ρέιαηα ζε αεααζχκς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καθά, εα ημ δμφιε. Πήβαζκε ηαζ πνυζελε ηαθά εζξ υθα. Πήβαζκε. 

   (Μυκμξ) Ώπ! πάκε πθέμκ ηα παζδζά! Σζ βίκεηαζ, ηζ βίκεηαζ! Αε εα 

   ιπμνχ πεζα κα ζοθθμβίγςιαζ ηδκ αννχζηεζα ιμο ιε ηδκ άκεζί ιμο. 

   Ώ! . . . δεκ ακηέπς πθέμκ! 

(Ρίπηεηαζ εζξ έκα ηάεζζια) 

ΚΖΝΖ ΓΩΓΔΚΑΣΖ 

ΒΔΡΑΛΓΟ — ΑΡΓΓΑΝ 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Σζ ζοιααίκεζ, αδεθθέ ιμο; Πχξ είζαζ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπ! αδεθθέ ιμο, πμθφ άζπδια. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πχξ είζαζ, πμθφ άζπδια; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ, έπς ιεβάθδ αδοκαιία, απίζηεοηδ αδοκαιία. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώ! αοηυ είκαζ δοζάνεζημ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ έπς δφκαιζ μφηε κα ιζθήζς. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ένπμιαζ, αδεθθέ ιμο, κα ζμο πνμηείκς έκα βάιμ βζα ηδκ Ώββεθζηή, 

   ηδκ ακερζά ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ (δηχκεηαζ απυ ημ ηάεζζιά ημο ηαζ ιζθεί ιε παναθμνά) Ώδεθθέ 

ιμο, ιδ ιμο ιζθήξ ηαευθμο βζ' αοηυ ημ παθδμηυνζηζμ· είκαζ ιζα πακμφνβα, 

ιζα αοεάδδξ, ιζα αδζάκηνμπδ πμο ζε δομ διένεξ εα ηδκ ηθείζς ζε 

ιμκαζηήνζ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώ! ιπνάαμ! Βίιαζ πμθφ εοπανζζηδιέκμξ πμο ζμφηακε ηαθυ δ επίζηερί 

   ιμο ηαζ λακαδοκάιςζεξ θζβάηζ. Άθθμηε ηα λακαθέιε. μο έθενα εδχ 

   έκα πμνυκ πμο ημκ ζοκήκηδζα ηαηά ηφπδκ. Ώοηυξ εα ζμο δζαθφζδ ηδκ 

   θφπδ ηαζ εα πνμδζαεέζδ ηαθφηενα ηδκ ροπή ζμο βζα υζα έπμιε κα 

   πμφιε. Βίκαζ Ώζβφπηζμζ κηοιέκμζ ζακ Μαονζηακμί, πμνεφμοκ ηαζ 

   ηναβμοδμφκ ηαζ είιαζ αέααζμξ πςξ εα εοπανζζηδεήξ πμθφ. Ώλίγμοκ 

   η' αοημί υζμκ αλίγεζ ιζα ζοκηαβή ημο ηονίμο Πονββυκ. Βιπνυξ, 

   πάιε. 

(Βλένπμκηαζ). 

ΠΡΑΞΗ ΣΡΗΣΖ 

ΚΖΝΖ ΠΡΩΣΖ 

ΒΔΡΑΛΓΟ — ΑΡΓΓΑΝ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Λμζπυκ! αδεθθέ ιμο, ηζ ζδέακ έπεζξ; Αεκ ζζμδοκαιεί ιε ιζα δυζζ 

   ηαεανηζημφ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μπα! ηαθφηενμ είκαζ ημ ηαθυ ηαεανηζηυ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώξ η' αθήζςιεκ αοηά. Θέθεζξ κα ιζθήζςιε θίβμ; 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Πενίιεκε ιζα ζηζβιή, αδεθθέ ιμο. Θα βονίζς. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σμ λεπάζαηε, αθέκηδ, πςξ δεκ ιπμνείηε κα πενπαηήζεηε πςνίξ 

   ιπαζημφκζ; 

ΏΡΓΓΏΝ Ώ! καζ· έπεζξ δίηδμ. 

(θεφβεζ). 

ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΒΔΡΑΛΓΟ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μδκ παφζεηε κα θνμκηίγεηε, παναηαθχ, βζα ηα ζοιθένμκηα ηδξ 

   ακδρζάξ ζαξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Θα ηάκς ημ πακ βζα κ' απμηηήζδ υ,ηζ επζεοιεί. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Πνέπεζ ιε ηάεε ηνυπμ κα ειπμδίζεηε αοηυ ημκ ελςθνεκζηυ βάιμ πμο 

   ημο ιπήηε ζημ ηεθάθζ ημο. Βζοθθμβίζηδηα ιάθζζηα πςξ εάηακ ηαθυ 

   κα ιπμνμφζαιε κα ημο θένκαιε εδχ έκα δζηυ ιαξ βζαηνυ, βζα κα ημκ 

   ηάκδ κα ζοπαεή ημκ Πονββυκ ημο ηαζ κα ημο δχζδ κα ηαηαθάαδ ηζ 

   νυθμ ημο παίγεζ. Μα, ιζα θμνά πμο δεκ έπμιε ηακέκα ημο πενζμφ 

   ιαξ, ιμο πέναζε δ ζδέα κα ημο παίλς έκα παζβκίδζ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   ακ ηζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βίκε ιζα ζδέα θζβάηζ . . . ηςιζηή. Βθπίγς υιςξ πςξ εα πεηφπδ. 

   Ώθήζηε ιε ιέκα. Κάκεηε ζεζξ υ,ηζ ιπμνείηε. Να ημκ, ένπεηαζ. 
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ΚΖΝΖ ΣΡΗΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΒΔΡΑΛΓΟ 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πνμ πακηυξ, αδεθθέ ιμο, εα ζε παναηαθέζς κα ιζθήζςιε πςνίξ κα 

   ελάπηεζαζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   μο ημ οπυζπμιαζ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ν' απακηάξ πςνίξ κα εοιχκδξ ζ' υ,ηζ ηζ' ακ ζμο θές. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μάθζζηα. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Καζ κα ζογδηήζςιε ιε απάεεζα βζα υ,ηζ έπμιε κα πμφιε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θεέ ιμο! Ναζ. Σζ πνυθμβμζ είκ' αοημί; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πμζμξ είκε μ θυβμξ, αδεθθέ ιμο, πμο, εκχ έπεζξ πενζμοζία ηαζ δεκ 

   έπεζξ άθθα παζδζά πανά ιυκμ ιζα ηυνδ — ηδ ιζηνή δεκ ηδ 

   θμβανζάγς — πμζμξ είκε μ θυβμξ πμο ζηέπηεζαζ κα ηδ αάθδξ ζε 

   ιμκαζηήνζ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμζμξ είκε μ θυβμξ, αδεθθέ ιμο, πμο είιαζ μ ηφνζμξ ηδξ 

   μζημβεκείαξ ιμο βζα κα ηάκς υ,ηζ ηνίκς ζςζηυ; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Δ βοκαίηα ζμο δεκ παφεζ κα ζε ζοιαμοθεφδ κ' απαθθαπεήξ έηζζ ηζ' 

   απυ ηζξ δομ ζμο ηυνεξ, ηαζ δεκ αιθζαάθθς υηζ απυ πκεφια 

   εοθααείαξ επζεοιεί κα δδ ηαζ ηζξ δομ ηαθυβνδεξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να, θεάζαιε ζημ γήηδια! Πάθζ ζηδ ιέζδ δ δοζηοπζζιέκδ βοκαίηα. 

   θα ηα ηαηά αοηή ηα ηάκεζ ηαζ υθμξ μ ηυζιμξ είκε εκακηίμκ ηδξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   πζ, αδεθθέ ιμο, αξ ηδκ αθήζςιε ήζοπδ ηδ βοκαίηα ζμο. Βίκαζ 
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   βοκαίηα πμο έπεζ ηαξ ηαθοηέναξ πνμεέζεζξ ημο ηυζιμο βζα ηδκ 

   μζημβέκεζά ζμο ηαζ δεκ έπεζ ζημ κμο ηδξ ηακέκα ζοιθένμκ. ' 

   αβαπά ι' υθδ ηδξ ηδκ ηανδζά ηαζ δείπκεζ βζα ηα παζδζά ζμο ιζα 

   ζημνβή ηαζ ιζα ηαθςζφκδ πμο δεκ διπμνεί ηακείξ κα ηδκ θακηαζηή. 

   Ώοηυ είκαζ αέααζμκ. Ώξ ηδκ αθήζμοιε θμζπυκ ηζ' αξ ένεςιε ζηδκ 

   ηυνδ ζμο. Γζα πμζμ θυβμ, αδεθθέ ιμο, εέθεζξ κα ηδ δχζδξ ζε βοζυ 

   βζαηνμφ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζα ημκ απθμφζηαημ θυβμ, αδεθθέ ιμο, υηζ εέθς κα ηάκς βαιπνυ πμο 

   κα ιμο είκαζ πνήζζιμξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Αεκ είκε αοηυ ημ ζοιθένμκ ηδξ ηυνδξ ζμο. Πανμοζζάγεηαζ ιζα ηφπδ 

   πμθφ ηαθφηενδ βζα ηδκ ηυνδ ζμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ· ια δ ηφπδ αοηή δεκ είκε ηαθφηενδ ηαζ βζα ιέκα. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Μα μ άκηναξ πμο εα πάνδ εα είκαζ βζ' αοηήκ ή βζα ζέκα; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πνέπεζ κα είκε ηαζ βζ' αοηήκ ηαζ βζα ιέκα. Θέθς κα αάθς ζηδκ 

   μζημβέκεζά ιμο ακενχπμοξ πμο κα ιμο είκε πνήζζιμζ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Με ηδ θμβζηή αφηδ, ακ δ ιζηνή ζμο ηυνδ ήηακ ιεβάθδ εα ηδκ 

   επάκηνεοεξ ι' έκα θανιαημπμζυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζαηί υπζ; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Βίκαζ θμβζηυκ κα ζε πενζηνζβονίγμοκ αζςκίςξ μζ βζαηνμί ηαζ μζ 

   θανιαημπμζμί ηαζ κα εέθδξ κα είζαζ πάκημηε άννςζημξ ζημ πείζια 

   ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδξ θφζεςξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ εκκμείξ, αδεθθέ ιμο; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Βκκμχ, αδεθθέ ιμο, πςξ δε βκςνίγς άκενςπμ μθζβχηενμ άννςζημ απυ 

   ζέκα ηαζ πςξ δεκ εα επζεοιμφζα ηαευθμο κα είπα ηαθφηενδ ηνάζζ 

   απυ ηδ δζηή ζμο. Ώπυδεζλζξ πςξ είζαζ ηαθά ηαζ πςξ είκε ηέθεζμξ μ 
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   μνβακζζιυξ ζμο είκε υηζ ι' υθεξ ηζξ δίαζηεξ πμο ηάκεζξ δεκ ημ 

   ηαηχνεςζεξ κα αθάρδξ ηδκ οβεία ζμο ηαζ πςξ ιε ηα ηυζα βζαηνζηά 

   πμο ζμο δίκμοκ δεκ έζηαζεξ αηυια. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοηά αηνζαχξ, αδεθθέ ιμο, ιε δζαηδνμφκ· ηαζ μ ηφνζμξ Πονββυκ 

   θέεζ πςξ εα πέεαζκα ακ ηνεζξ διένεξ ιμκάπα δε ι' εθνυκηζγ' 

   εηείκμξ! 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώκ δε θάαδξ ηα ιέηνα ζμο, εα ζε θνμκηίγδ ηυζμ πμθφ, πμο εα ζε 

   ζηείθδ ζημκ άθθμ ηυζιμ, 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μα αξ ιζθήζςιε θμβζηά, αδεθθέ ιμο. Αεκ πζζηεφεζξ ηαευθμο ζηδκ 

   ζαηνζηή; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   πζ, αδεθθέ ιμο· ηαζ δε αθέπς ηαζ ηζ εα ηένδζγε δ ζαηνζηή ακ ηδκ 

   επίζηεοα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ! δε ανίζηεζξ αθδεζκυ έκα πνάβια πμο ηχπεζ ακαβκςνίζεζ υθμξ μ 

   ηυζιμξ ηαζ υθμζ μζ αζχκεξ ημ έπμοκ ζεααζεή; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   πζ ιυκμ πμθφ απέπς απυ ημο κα ηδκ κμιίγς αθδεζκή, ια ιμο 

   θαίκεηαζ αηυια ηαζ πςξ είκε δ ιεβαθφηενδ παναθνμζφκδ πμο έβζκε 

   ζημκ ηυζιμ. Καζ — ακ εέθδξ κα θζθμζμθήζμοιε — δε ανίζης ηίπμηε 

   αζηεζυηενμ ηαζ ηίπμηε βεθμζςδέζηενμ πνάβια ζημκ ηυζιμ απυ έκακ 

   άκενςπμ πμο ημο πέναζε δ ζδέα κα βζαηνέρδ έκακ άθθμκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζαηί θακηάγεζαζ, αδεθθέ ιμο, πχξ έκαξ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα 

   βζαηνέρδ έκακ άθθμκ; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Γζα ημκ απθμφζηαημ θυβμ, αδεθθέ ιμο, υηζ ηα εθαηήνζα ηδξ ιδπακήξ 

   ιαξ είκε ιοζηήνζα ζε ααειυ πμο μζ άκενςπμζ δε αθέπμοκ ηίπμηα, 

   ηαζ υηζ δ θφζζξ έααθ' ειπνυξ ζηα ιάηζα ιαξ έκα ηυζμ ποηκυ πέπθμ, 

   πμο είκε αδφκαημ κα δζαηνίκςιε ηίπμηα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καηά ηδ βκχιδ ζμο θμζπυκ μζ βζαηνμί δεκ λαίνμοκ ηίπμηα; 
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ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώηνζαχξ, αδεθθέ ιμο. Έπμοκ πμθθέξ εβηοηθμπαζδζηέξ βκχζεζξ, 

   λαίνμοκ κα ιζθμφκ θαηζκζηά, λαίνμοκ κα δίκμοκ εθθδκζηά μκυιαηα 

   ζε υθεξ ηζξ αννχζηεζεξ, κα ηζξ ηαεμνίγμοκ ηαζ κα ηζξ λεπςνίγμοκ 

   υζμ υιςξ βζα κα ηζξ βζαηνέρμοκ, δε ζηαιπάγμοκ ηίπμηα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βκ πάζδ υιςξ πενζπηχζεζ πνέπεζ κα ζοιθςκήζδξ υηζ ςξ πνμξ αοηυ, 

   μζ βζαηνμί λαίνμοκ πενζζζυηενα απυ υθμοξ ημοξ άθθμοξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ξαίνμοκ, αδεθθέ ιμο, υ,ηζ ζμο είπα· δε βζαηνεφμοκ ιεβάθα 

   πνάβιαηα: ηαζ υθδ δ ελμπυηδξ ηδξ ηέπκδξ ηςκ ζοκίζηαηαζ ζε 

   πμιπχδεζξ ηαζ αζοκανηήημοξ θέλεζξ, ζε εφζπδιδ θθοανία ιε θυβζα 

   ακηί θμβζηήξ ηαζ ιε οπμζπέζεζξ ακηί ένβςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μα επί ηέθμοξ, αδεθθέ ιμο, οπάνπμοκ άκενςπμζ ζακ εζέκα ζμθμί ηαζ 

   ζακ εζέκα εοθοείξ· αθέπμιε εκ ημφημζξ υηζ υθμξ μ ηυζιμξ, υηακ 

   αννςζηαίκεζ, ηαηαθεφβεζ ζημοξ βζαηνμφξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Βίκε δείβια ηδξ ακενςπίκδξ αδοκαιίαξ ηαζ υπζ ηδξ αθδεείαξ ηαζ 

   ηδξ ηέπκδξ ηςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Οζ βζαηνμί υιςξ εα ηδκ πζζηεφμοκ αθδεζκή ηδκ ηέπκδ ηςκ, αθμφ ηδκ 

   ιεηαπεζνίγμκηαζ ηαζ βζα ημκ εαοηυκ ημοξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ναζ· ιεηαλφ ηςκ βζαηνχκ οπάνπμοκ ιενζημί πμο πθακχκηαζ ηζ' αοημί 

   ηαζ εηιεηαθθεφμκηαζ ζοβπνυκςξ ηαζ ηδκ πθάκδ ημο ηυζιμο· οπάνπμοκ 

   υιςξ ηαζ άθθμζ πμο πςνίξ κα πθακχκηαζ ηδκ εηιεηαθθεφμκηαζ. Ο 

   ηφνζμξ Πονββυκ ζμο, παναδείβιαημξ πάνζκ, δεκ έπεζ πμκδνίεξ· είκε 

   έκαξ ιμκμηυιιαημξ βζαηνυξ απυ ηδκ ημνθή ςξ ηα κφπζα· πζζηεφεζ 

   ζημοξ ηακυκαξ πενζζζυηενμ απυ ηάεε ιαεδιαηζηή απυδεζλζ ηαζ εα ημ 

   εεςνμφζε έβηθδια κα ημοξ ενεοκήζδ· δε αθέπεζ ηίπμηα ημ ζημηεζκυ 

   ζηδκ ζαηνζηήκ, ηίπμηα ημ αιθίαμθμ, ηίπμηα ημ δφζημθμ· ιε 

   πανάθμνδ πνμηαηάθδρδ· ιε αηθυκδηδ ειπζζημζφκδ· ιε αβφνζζηδ 

   ακηίθδρζ ηαζ θμβζηή δζαηάγεζ ηαεάνζζα ηαζ αθαζιάλεζξ ηαζ δε 

   ζηαειίγεζ ηίπμηα ιε ηδκ πθάζηζββα. Αεκ πνέπεζ υιςξ κα ημο 

   απμδχζδ ηακείξ ηαηή εέθδζζ ζ' υ,ηζ ηαηυ ιπμνεί κα ζμο ηάκδ. Με 

   ηδκ πθέμκ ηαθή εέθδζζ ζ' ελαπμζηέθθεζ ζημκ άθθμκ ηυζιμ, 

   απανάθθαηηα υπςξ εα έζηεθκε ηδκ βοκαίηα ημο ηαζ ηα παζδζά ημο 

   ηαζ εκ ακάβηδ ηαζ ημκ εαοηυ ημο. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοηά ηα θεξ, αδεθθέ ιμο, βζαηί ημκ ιζζείξ! Ώξ ένεςιε επί ηέθμοξ 

   ζηα πνάβιαηα. Σζ πνέπεζ κα ηάκδ ηακείξ υηακ είκε άννςζημξ; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Σίπμηα, αδεθθέ ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ ηίπμηα; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Σίπμηα. Πνέπεζ ιυκμ κ' ακαπαφεηαζ. Δ θφζζξ, υηακ ηδκ αθίκςιε 

   εθεφεενδ, λακάνπεηαζ ιμκάπδ ηδξ ζημκ ηακμκζηυ ηδξ δνυιμ. Δ 

   ακδζοπία ιαξ ηαζ δ ακοπμιμκδζία ιαξ ηδξ ηα παθάκε. θμζ ζπεδυκ 

   μζ άκενςπμζ πεεαίκμοκ απυ ηα βζαηνζηά ηςκ ηαζ υπζ απυ ηδκ 

   αννχζηεζά ηςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πνέπεζ εκ ημφημζξ κα ζοιθςκήζδξ, αδεθθέ ιμο, υηζ ιπμνμφιε κα 

   αμδεήζςιε ηδ θφζζ αοηή ιε ιενζηά πνάβιαηα. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Θεέ ιμο! Με ηάηζ ηέημζεξ ζδέεξ ιαξ ανέζεζ κα ηνεθχιεεα. Οζ 

   άκενςπμζ ακέηαεεκ έπμοκ ιενζηέξ θακηαζζμπθδλίεξ πμο ηαηακημφκ κα 

   ηζξ πζζηεφμοκ, βζαηί ιαξ ημθαηεφμοκ ηαζ βζαηί επζεοιμφκ κα είκε 

   αθήεεζεξ. ηακ έκαξ βζαηνυξ ζμο θέδ υηζ εα αμδεήζδ, εα ζοκδνάιδ, 

   ε' ακαημοθίζδ ηδ θφζζ, εα ηδξ αβάθδ υ,ηζ ηδ αθάπηεζ ηαζ εα ηδξ 

   δχζδ υ,ηζ ηδξ θείπδ, εα ηδκ εδναζχζδ, εα δζεοημθφκδ ηαξ 

   θεζημονβίαξ ηδξ· υηακ ζμο θέδ υηζ εα ηαεανίζδ ημ αίια . . . 

   εα ηαηαπναΰκδ ηα εκηυζεζα ηαζ ημκ εβηέθαθμ, εα λεπνήλδ ηδ 

   ζπθήκα, εα ημκχζδ ημ ζηήεμξ, εα επζζηεοάζδ ημ ήπαν, εα δοκαιχζδ 

   ηδκ ηανδζά, εα επακαθένδ ηαζ εα δζαηδνήζδ ηδ θοζζηή εενιμηναζία 

   ηαζ υηζ βκςνίγεζ ιοζηζηά πμο ιπμνεί κα παναηείκδ ηδ γςή βζα 

   πμθθά πνυκζα, ζμο θέεζ απθμφζηαηα ημ παναιφεζ ηδξ ζαηνζηήξ. ηακ 

   ένεδξ υιςξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ζηδκ πείνα, δε εαφνδξ ηίπμη' 

   απ' υθα αοηά. Βίκε ζακ εηείκα ηα ςναία υκεζνα, πμο υηακ λοπκάξ 

   δε ζ' αθίκμοκ ηίπμη' άθθμ πανά ιυκμκ ηδ δοζανέζηεζα πμο ηα 

   πίζηερεξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αδθαδή υθδ δ επζζηήιδ ημο ηυζιμο είκε ηθεζζιέκδ ιέζα ζημ ηεθάθζ 

   ζμο ηαζ κμιίγεζξ πςξ λαίνεζξ πενζζζυηενα απυ υθμοξ ημοξ ιεβάθμοξ 

   βζαηνμφξ ημο αζχκμξ ιαξ. 
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ΐΒΡΏΛΑΟ 

   θμζ αοημί μζ ιεβάθμζ ζμο βζαηνμί είκαζ άθθμζ άκενςπμζ ζηα θυβζα 

   ηαζ άθθμζ άκενςπμζ ζηα πνάβιαηα. ηακ ιζθμφκ, είκαζ μζ 

   εοθοέζηενμζ άκενςπμζ ημο ηυζιμο, υηακ ένπςκηαζ ζηα πνάβιαηα, 

   είκε μζ αιαεέζηενμζ υθςκ ηςκ ακενχπςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίζαζ, ηαηά πςξ αθέπς, έκαξ ιεβάθμξ δυηηςν· ηαζ εα επζεοιμφζα κα 

   ήηακ εδχ ηάπμζμξ απυ ημοξ ηονίμοξ εηείκμοξ βζα κ' ακηζηνμφζδ 

   ημοξ θυβμοξ ζμο ηαζ κα εηιδδεκίζδ ηδκ ηαημβθςζζζά ζμο. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ββχ, αδεθθέ ιμο, δεκ ημ έπς βζα ένβμ ιμο κα πμθειχ ηδκ ζαηνζηή· 

   ηάεε έκαξ είκε εθεφεενμξ βζα ηαθυ ή βζα ηαηυ ημο κα πζζηεφδ υ,ηζ 

   ημο ανέζεζ. ,ηζ είπα, ημ είπα ιεηαλφ ιαξ, ηαζ εα ήιμοκα εοηοπήξ 

   ακ ηαηχνεςκα κα ζε αβάθς θίβμ απυ ηδκ πθάκδ πμο ανίζηεζαζ ηαζ, 

   βζα κα ζε δζαζηεδάζς, εα ήεεθα κα ζε πήβαζκα κα δδξ ηάπμζα απυ 

   ηζξ ηςιςδίεξ ημο Μμθζένμο ζημ γήηδια αοηυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίκε πμθφ αοεάδδξ αοηυξ μ Μμθζένμξ ζμο ιε ηζξ ηςιςδίεξ ημο ηαζ 

   ημκ ανίζης βεθμίμ κα ημθιά κα παίγδ ιε ακενχπμοξ εκηίιμοξ ζακ 

   ημοξ βζαηνμφξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Αεκ παίγεζ ιε ημοξ βζαηνμφξ, παίγεζ ιε ηα βεθμία ηδξ ζαηνζηήξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ΐέααζα! είκε ζηακυξ αοηυξ κ' ακαηαηεφεηαζ ηαζ κα εθέβπδ ηδκ 

   ζαηνζηή! Να έκαξ δθίεζμξ, έκαξ αοεάδδξ, πμο ημο πέναζε δ ζδέα 

   πςξ ιπμνεί κα ειπαίλδ ηαξ βκςιαηεφζεζξ ηαζ ηζξ ζοκηαβέξ ηαζ κα 

   επζηεεή ηαηά ημο ζαηνζημφ ζχιαημξ ηαζ κ' ακεαάζδ ζηδ ζηδκή ημο 

   πνυζςπα αλζμζέααζηα ζακ ημοξ ηονίμοξ αοημφξ! 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Σζ άθθμ εέθεζξ κ' ακεαάζδ ζηδ ζηδκή, ακ υπζ ηα δζάθμνα 

   επαββέθιαηα ηςκ ακενχπςκ; Ώκεαάγμοκ ηάεε ιένα πνίβηδπαξ ηαζ 

   ααζζθείξ πμο είκε επίζδξ αλζυηζιμζ άκενςπμζ υζμ ηαζ μζ βζαηνμί. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να πάνδ μ δζάαμθμξ! ακ ήιμοκ βζαηνυξ εα ηδκ ηζιςνμφζα εβχ ηδκ 

   αοεάδεζά ημο· υηακ ε' αννχζηαζκε, εα ημκ άθζκα κα πεεάκδ πςνίξ 

   ηαιιζά αμήεεζα. ,ηζ ηζ' ακ έηακε ηζ' υ,ηζ ηζ' ακ έθεβε, δε εα 

   ημο δζχνζγα μφηε ηδκ παναιζηνή αθαίιαλζ μφηε ημ παναιζηνυ 
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   ηθφζια· εα ημφθεβα ζηάζε, ζηάζε, κα ιάεδξ άθθδ θμνά κα παίγεζξ 

   ιε ηδκ ζαηνζηή. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πμθφ εοιςιέκμξ είζαζ ιαγί ημο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ αέααζα. Βίκε αζοθθυβζζημξ άκενςπμξ· ηζ' ακ έπμοκ ιοαθυ μζ 

   βζαηνμί, πνέπεζ κα ηάκμοκ εηείκμ πμο είπα. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Θάπδ αοηυξ πεζμ πμθφ ιοαθυ απυ ημοξ βζαηνμφξ ζμο ηαζ δε εα ημοξ 

   γδηήζδ ηαιιζά αμήεεζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Συζμ ημ πεζνυηενμ βζ' αοηυκ, ακ δεκ ηαηαθφβδ ζηα βζαηνζηά ηςκ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Έπεζ ημ θυβμ ημο κα ιδ ηα εέθδ. Ώοηυξ οπμζηδνίγεζ υηζ ιυκμ μζ 

   εφνςζημζ ηαζ μζ νςιαθέμζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κ' ακεέλμοκ ζηα 

   βζαηνζηά ηαζ ζηδκ αννχζηεζα ιαγί, εκχ εηείκμξ ιυθζξ έπεζ 

   δοκάιεζξ βζα κ' ακεέλδ ιυκμ ζηδκ αννχζηεζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοηά είκε ιςνίεξ. Άζ' ηα, αδεθθέ ιμο, αξ ιδ ιζθμφιε πεζα βζ' 

   αοηυ ημκ άκενςπμ. Μμο ακάαεζ ηδ πμθή ηαζ εα ιμο πεζνμηενέρδξ ηδκ 

   ηαηάζηαζί ιμο. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   πςξ εέθεζξ, αδεθθέ ιμο. Ώξ αθθάλςιε μιζθία. Αε ιμο θαίκεηαζ 

   ζςζηυ πνάβια, βζα ιζα ιζηνή απείεεζα ηδξ ηυνδξ ζμο, κ' 

   απμθαζίζδξ κα ηδκ ηθείζδξ ζε ιμκαζηήνζ: κ' αημθμοεήζδξ δδθαδή 

   ηοθθχξ ημ πάεμξ ζμο, ιυκμ ηαζ ιυκμ βζαηί δε εέθεζ κα πάνδ 

   εηείκμκ πμο εέθεζξ εζφ. Μμο θαίκεηαζ, πνμηεζιέκμο πενί βάιμο, 

   υηζ πνέπεζ κα θμβανζάγδ ηακείξ ηαζ ηδ ζοιπάεεζα ηδξ ηυνδξ, αθμφ 

   εα είκε βζα υθδ ηδ γςή ηδξ ηαζ αθμφ απυ ηδ ζοιπάεεζα αοηή 

   ελανηάηαζ υθδ δ εοηοπία ημο βάιμο. 

ΚΖΝΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 

η. ΦΛΒΡΏΝ (ιε έκα ηθοζηήνζ ζημ πένζ) — ΏΡΓΓΏΝ — ΐΒΡΏΛΑΟ 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ιμο επζηνέρδξ ιζα ζηζβιή, αδεθθέ ιμο. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πχξ; ηζ εέθεζξ κα ηάκδξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έκα ηθοζιαηάηζ· εα ηεθεζχζδ βνήβμνα. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώζηεζεφεζαζ. Μα δεκ ιπμνείξ κα ηάκδξ ιζα ζηζβιή πςνίξ ηθφζια ηαζ 

   πςνίξ βζαηνζηυ; Ώκάααθέ ημ βζα άθθδ θμνά ηαζ δζφπαζε επί ηέθμοξ 

   θζβάηζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε Φθενάκ, ημ ανάδο ή αφνζμ ημ πνςί. 

η. ΦΛΒΡΏΝ (ζημ ΐενάθδμ). 

   Γζαηί ακαηαηεφεζηε ζεζξ ηαζ βζαηί εκακηζχκεζεε ζηζξ ζοκηαβέξ ηδξ 

   ζαηνζηήξ ηζ' ειπμδίγεηε ημκ ηφνζμ κα ηάκδ ημ ηθφζια ημο; Βίκε 

   πμθφ αζηεία δ ηυθιδ ζαξ αοηή! 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Καθέ, ηζ ιαξ θέηε! πχξ θαίκεηαζ πςξ δεκ είζεε ζοκδεζζιέκμξ κα 

   ιζθήηε ιε πνυζςπα. 

ΦΛΒΡΏΝ 

   Αεκ πνέπεζ κα παίγεηε ιε ηα θάνιαηα ηαζ κα ιε ηάκεηε κα πάκς ηδκ 

   χνα ιμο. Ββχ ήνεα εδχ ζφιθςκα ιε ηδ ζοκηαβή ηαζ εα πς ημο ηονίμο 

   Πονββυκ, υηζ ι' ειπμδίζαηε κα εηηεθέζς ηδ δζαηαβή ημο ηαζ κα 

   ηάκς ημ ηαεήημκ ιμο. Θα δήηε, εα δήηε! . . . 

ΚΖΝΖ ΠΔΜΠΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΒΔΡΑΛΓΟ 

ΏΡΓΓΏΝ Ώδεθθέ ιμο, εα βίκδξ αζηία ζοιθμνάξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Χ! ιεβάθδ ζοιθμνά κα ιδκ ηάκδξ ημ ηθφζια πμο δζέηαλε μ ηφνζμξ 

   Πονββυκ! Αεκ είκε δοκαηυκ επί ηέθμοξ κα βζαηνεοηήξ απυ ηδκ 

   αννχζηεζα ηςκ βζαηνχκ ηαζ κα παφζδξ κα είζαζ αμοηδιέκμξ ιέζα ζηα 

   βζαηνζηά ηςκ; 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Μ' έζηαζεξ. Θα ήεεθα κα είπεξ ηδκ αννχζηεζα ιμο, βζα κα δμφιε ακ 

   εα θθοανμφζεξ έηζζ. Ώ! κα μ ηφνζμξ Πονββυκ. 

ΚΖΝΖ ΔΚΣΖ 

ΠΤΡΓΓΟΝ, ΑΡΓΓΑΝ, ΒΔΡΑΛΓΟ, ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Πμθφ ςναίεξ εζδήζεζξ ιμο έθενακ ηάης ζηδκ πυνηα. Πενζθνμκμφκηαζ 

   εδχ μζ ζοκηαβέξ ιμο ηαζ απμηθείεηαζ δ πνήζζξ ημο θανιάημο πμο 

   δζχνζζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε, υπζ . . . 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Ώοηυ είκε ιεβάθδ εναζφηδξ, είκε επακάζηαζζξ ημο αζεεκμφξ ηαηά 

   ημο ζαηνμφ! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βίκε θμαενυ πνάβια! 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Έκα ηθφζια πμο είπα ηδκ εοπανίζηδζζ κα ζοκεέζς ιυκμξ ιμο . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ εβχ . . . 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Πμο ημ επεκυδζα ηαζ ημ εζοζηεφαζα ηαε' υθμοξ ημοξ ηακυκαξ ηδξ 

   ηέπκδξ . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αεκ έπεζ ηαιιζά δζηαζμθμβία. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Καζ πμο εα έθενκε εαοιάζζα απμηεθέζιαηα ζηα έκηενα . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ο αδεθθυξ ιμο . . . 
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η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Να ημκ δζχλεηε ιε πενζθνυκδζζκ! 

ΏΡΓΓΏΝ (δείπκεζ ημκ ΐενάθδμκ) 

   Βηείκμξ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Ώοηυ είκε ελςθνεκζηυ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώθήεεζα. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βίκε ηαηαπθδηηζηή απυπεζνα εκακηίμκ ηδξ ζαηνζηήξ. 

ΏΡΓΓΏΝ (δείπκεζ ημκ ΐενάθδμκ) 

   Βηείκμξ θηαίεζ. . . 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βίκε έβηθδια εζπάηδξ ζαηνζηήξ πνμδμζίαξ, πμο δεκ οπάνπεζ ηαιιία 

   πμζκή ακηαλία ημο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Έπεηε δίηδμ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   αξ δδθχκς υηζ δζαηυπης πάζακ ζπέζζκ ιαγί ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ο αδεθθυξ ιμο . . . 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Καζ θφς ηάεε δεζιυκ ιαγί ζαξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Θα ηάκεηε πμθφ ηαθά. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Καζ βζα κα εέζς ηένια ζε ηάεε δεζιυ ιε ζαξ, κα ημ δςνδηήνζμκ πμο 

   είπα ηάκεζ ζημκ ακδρζυ ιμο επί ηδ εοηαζνία ημο βάιμο. 

(πίγεζ ηα δςνδηήνζμκ ηαζ πεηά ιε εοιυκ ηα ημιιάηζα. ) 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ο αδεθθυξ ιμο ημ έηακε υθμ ημ ηαηυ. 
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η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Να πενζθνμκδεή ημ ηθφζια ιμο! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πέηε κα ημ θένμοκ· εα ημ ηάκς αιέζςξ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Θα ζαξ εεενάπεοα ζε εθάπζζημ πνμκζηυ δζάζηδια. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αεκ ημ αλίγεζ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Θα είπα ηαεανίζεζ ημ ζχια ζαξ ηαζ εα ζαξ είπα εκηεθχξ απαθθάλεζ 

   απυ υθμοξ ημοξ ηαημφξ ποιμφξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπ! αδεθθέ ιμο! 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Καζ δεκ ήεεθα πθέμκ πανά ιυκμ ηαιιζά κημογίκα θάνιαηα βζα κα 

   εηηεκχζς ηαζ ηα ααεφηενα ιένδ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αεκ είκε άλζμξ κα ημκ ημονάζεηε. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Μα αθμφ δεκ ημ εεθήζαηε κα ζαξ βζαηνέρς . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αε θηαίς εβχ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Ώθμφ απεηζκάλαηε ηδκ οπαημήκ πμο μ άκενςπμξ μθείθεζ εζξ ημκ 

   ζαηνυκ ημο . . . 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Υνεζάγεηαζ εηδίηδζζξ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Ώθμφ εηδνφπεδηε επακαζηάηδξ ηαηά ηςκ θανιάηςκ πμο ζαξ 

   δζέηαλα . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώ! ηαευθμο. 
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η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   αξ θέβς υηζ ζαξ εβηαηαθείπς ζηδκ εθεεζκή ηνάζζ ζαξ, ζηδ 

   δοζηναζία ηςκ ζπθάπκςκ ζαξ, ζηδκ αθθμίςζζ ημο αίιαηυξ ζαξ, ζηδ 

   δνζιφηδηα ηδξ πμθήξ ζαξ ηαζ ζηδκ οπμζηάειδ ηςκ ποιχκ ζαξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Θα ηάκεηε πμθφ ηαθά. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θεέ ιμο! 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Καζ εέθς πνζκ πενάζμοκ ηέζζενεξ διένεξ δ ηαηάζηαζί ζαξ κα βίκδ 

   ακίαημξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Χ! έθεμξ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Να πενζπέζεηε εζξ ηδκ αναδοπερίακ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε Πονββυκ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βη ηδξ αναδοπερίαξ εζξ ηδκ δοζπερίακ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε Πονββυκ! 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βη ηδξ δοζπερίαξ εζξ ηδκ απερίακ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε Πονββυκ! 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βη ηδξ απερίαξ εζξ ηδκ θεζεκηενίακ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε Πονββυκ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βη ηδξ θεζεκηενίαξ εζξ ηδκ δοζεκηενίακ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε Πονββυκ! 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βη ηδξ δοζεκηενίαξ εζξ ηδκ οδνςπζηίακ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε Πονββυκ. 

η. ΠΤΡΓΓΟΝ 

   Βη ηδξ οδνςπζηίαξ εζξ ηδκ ζηένδζζκ ηδξ γςήξ. Βηεί εα ζαξ μδδβήζδ 

   δ παναθνμζφκδ ζαξ. 

ΚΖΝΖ ΔΒΓΟΜΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΒΔΡΑΛΓΟ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπ! Θεέ ιμο! επέεακα! Ώδεθθέ ιμο, ιε ηαηέζηνερεξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πχξ; βζαηί; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ ακηέπς πθέμκ. Ώζζεάκμιαζ ηδκ εηδίηδζζ ηδξ ζαηνζηήξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Μα ηδκ πίζηζ ιμο, αδεθθέ ιμο, είζαζ ηνεθθυξ. Αεκ εέθς ζε πμθθά 

   πνάβιαηα κα ζε αθέπμοκ μζ άκενςπμζ κα ηάκδξ υζα ηάκεζξ. ηέρμο 

   θίβμ, ζε παναηαθχ, έθα ζημκ εαοηυ ζμο ηαζ ιδκ αθίκδξ κα ζε 

   ηονζεφδ δ θακηαζία ζμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Άημοζεξ ιε ηζ θνζπηέξ αννχζηεζεξ ι' εθμαένζζε; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Σζ απθμσηυξ άκενςπμξ πμο είζαζ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βίπε πςξ πνζκ πενάζμοκ ηέζζενεξ διένεξ εα είιαζ ακίαημξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Καζ επεζδή ηάπα ημ είπε πνέπεζ ηαζ κα βίκδ; Υνδζιυξ είκε ηα 
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   θυβζα ημο; υπμζμξ ζ' αημφεζ εα κμιίγδ πςξ μ ηφνζμξ Πονββυκ 

   ηναηεί ζηα πένζα ημο ημ κήια ηδξ γςήξ ζμο ηαζ έπεζ ηδ δφκαιζ κα 

   ημ ιαηναίκδ ηαζ κα ημ ημκηαίκδ ζφιθςκα ιε ηδ εέθδζί ημο. Λάαε 

   οπ' υρζκ ζμο υηζ ηα ζημζπεία ηδξ γςήξ ζμο είκαζ ιέζα ζμο ηαζ υηζ 

   μζ εοιμί ημο ηονίμο Πονββυκ είκε ηυζμ ζηακμί κα ζε ηάκμοκ κα 

   πεεάκδξ υζμ είκε ζηακά ηα βζαηνζηά ημο κα ζε ηάκμοκ κα γήζδξ. Να 

   ιζα εοηαζνία κ' απαθθαπεήξ, ακ εέθδξ, απυ ημοξ βζαηνμφξ· ή, ακ 

   είζαζ βεκκδιέκμξ κα ιδκ ιπμνήξ κα ηάκδξ πςνίξ αοημφξ, είκ' 

   εφημθμ, αδεθθέ ιμο, κα ανδξ έκακ άθθμ πμο κα ζε ηάκδ κα 

   δζαηνέπδξ μθζβςηένμοξ ηζκδφκμοξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπ! αδεθθέ ιμο! αοηυξ λαίνεζ ηαθά ηδκ ηνάζζ ιμο ηαζ λαίνεζ ιε ηζ 

   ηνυπμ πνέπεζ κα ιε βζαηνέρδ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πνέπεζ κα μιμθμβήζδξ υηζ είζαζ άκενςπμξ ιε ιεβάθδκ πνμηαηάθδρζκ 

   ηαζ αθέπεζξ ηα πνάβιαηα ι' αθθυημηα ιάηζα. 

ΚΖΝΖ ΟΓΓΟΖ 

ΑΡΓΓΑΝ, ΒΔΡΑΛΓΟ, ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ζημκ Ώνββάκ) 

   Κφνζε, ήνεε έκαξ βζαηνυξ ηαζ γδηεί κα ζα δδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμζμξ βζαηνυξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Γζαηνυξ ηδξ ζαηνζηήξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ' ενςηχ πμζμξ είκε. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αεκ ημκ βκςνίγς· ιμο ιμζάγεζ υιςξ ηυζμ πμθφ, ζακ κα είιαζηε δομ 

   ζηαθαβιαηζέξ κενυ. Ώκ δεκ ήιμοκ αέααζδ πςξ δ ιδηένα ιμο ήηακ 

   ηίιζα βοκαίηα, εα έθεβα πςξ ιμο θμφνκζζε ηάπμζμ αδενθάηζ φζηενα 

   απ' ημ εάκαημ ημο παηένα ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ Φένε ημκ εδχ. 



www.schooltime.gr ελίδα 77 
 

ΚΖΝΖ ΔΝΑΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ, — ΒΔΡΑΛΓΟ 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Δ δμοθεζά ζμο πάεζ εαοιάζζα. Αεκ πνμθεαίκεζ κα θφβδ μ έκαξ 

   βζαηνυξ ηαζ ζμφνπεηαζ άθθμξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμθφ θμαμφιαζ ιδ βίκδξ αζηία ζοιθμνάξ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Πάθζ; πάθζ ηα ίδζα έπμιε; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ ιπμνχ κα αβάθς απ' ημ ιοαθυ ιμο υθεξ εηείκεξ ηζξ αννχζηεζεξ 

   πμο δεκ ηζξ λαίνς, υθεξ εηείκεξ . . . 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ 

ΏΡΓΓΏΝ, ΐΒΡΏΛΑΟ, ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ςξ βζαηνυξ) 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βπζηνέραηέ ιμο, ηφνζε, κα ζαξ ηάκς ιζα επίζηερζ ηαζ κα ζαξ 

   πνμζθένς ηαξ οπδνεζίαξ ιμο βζα ηάεε αθαίιαλζ ηαζ βζα ηάεε 

   ηθφζια πμο έπεηε ακάβηδ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   αξ είιαζ πμθφ οπυπνεςξ, ηφνζε (ζημ ΐενάθδμ) Ίδζμξ ηζ' 

   απανάθθαηημξ δ Σμοακέηηα, ια ηδκ πίζηζ ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Κφνζε, ιε ζοβπςνείηε ιζα ζηζβιή. Βθδζιυκδζα κα δχζς ιζα 

   παναββεθία ζημκ οπδνέηδ ιμο· εα λακαβονίζς αιέζςξ. 

ΚΖΝΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΒΔΡΑΛΓΟ 
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ΏΡΓΓΏΝ Β; δε ζμο θαίκεηαζ πςξ είκε δ ίδζα δ Σμοακέηηα; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Δ αθήεεζα είκε πςξ δ μιμζυηδξ είκαζ ηαηαπθδηηζηή· αθθά δεκ είκαζ 

   δ πνχηδ θμνά πμφ παναηδνμφιε ηέημζμ πνάβια· δ ζζημνία είκαζ 

   βειάηδ απυ ηέημζα παζβκίδζα ηδξ θφζεςξ. 

ΏΡΓΓΏΝ Ββχ ημοθάπζζημκ ηάπαζα ηαζ. . . 

ΚΖΝΖ ΓΩΓΔΚΑΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ, ΒΔΡΑΛΓΟ, ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σζ εέθεηε, ηφνζε; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αε ιε θςκάλαηε; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ββχ; υπζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Θα αμοίγμοκ η' αοηζά ιμο, θαίκεηαζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μείκε θίβμ εδχ κα 'δδξ πχξ ζμο ιμζάγεζ εηείκμξ μ βζαηνυξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώ! καζ, αοηή ηδκ υνελζ είπα. Έπς δμοθεζά ηάης. Ώνηεηά ημκ είδα. 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ ΣΡΗΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΒΔΡΑΛΓΟ 

ΏΡΓΓΏΝ Ώκ δεκ ημοξ έαθεπα ηαζ ημοξ δομ ιαγί εα κυιζγα πςξ είκε έκαξ. 
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ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Έπς δζααάζεζ ηαηαπθδηηζηά πνάβιαηα βζ' αοηέξ ηζξ μιμζυηδηεξ. 

   Τπάνπμοκ μιμζυηδηεξ ζηδκ επμπή ιαξ πμο υθμξ μ ηυζιμξ ιπμνεί κα 

   βεθαζηή. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ββχ εα βεθζχιμοκ ηαζ εα ιπμνμφζα κα μνηζζεχ πςξ είκαζ έκα ηαζ ημ 

   αοηυ πνυζςπμ. 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΏΡΓΓΏΝ — ΐΒΡΏΛΑΟ — ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ςξ βζαηνυξ) 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ αξ γδηχ ζοββκχιδκ, ηφνζε, ι' υθδ ιμο ηδκ ηανδζά 

ΏΡΓΓΏΝ (παιδθμθχκςξ ζημκ ΐενάθδμ) Άλζμκ εαοιαζιμφ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μδκ πανελδβήζεηε, ζαξ παναηαθχ, ηδκ πενζένβεζα πμο έπς κα ζδχ 

   έκακ έλμπμ αζεεκή ζακ η' εζάξ. Δ θήιδ ζαξ πμο απθχκεηαζ πακημφ 

   ιπμνεί κα δζηαζμθυβδζδ ημ εάννμξ ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Κφνζε, είιαζ ζηαξ δζαηαβάξ ζαξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   ΐθέπς, ηφνζε, πςξ ιε ηοηηάγεηε ιε πμθθή πνμζμπή. Σζ δθζηίαξ 

   θακηάγεζεε πςξ είιαζ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Νμιίγς πςξ εα είζεε, ημ πμθφ — πμθφ, είημζζ έλδ ςξ είημζζ επηά 

   εηχκ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Υα! πα! πα! πα! πα! Βίιαζ εκεκήκηα . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βκεκήκηα! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ. ΐθέπεηε ιε ηα ιοζηζηά ηδξ ηέπκδξ ιμο, πχξ δζαηδνμφιαζ 

   αηιαίμξ ηαζ εφνςζημξ. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζα εκεκήκηα πνυκςκ πάνα πμθφ κέμξ βένμξ, ια ηδκ αθήεεζα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βίιαζ πεναζηζηυξ βζαηνυξ, Πδβαίκς απυ πυθζ ζε πυθζ, απυ επανπία 

   ζε επανπία, απυ ααζίθεζμ ζε ααζίθεζμ βζα κα ανς φθδκ βζα ηδκ 

   ζηακυηδηά ιμο, βζα κα ανς αννχζημοξ αλίμοξ κα ιε απαζπμθήζμοκ, 

   ζηακμφξ κα δμηζιάζμοκ ηα ιεβάθα ηαζ ςναία ιοζηζηά πμο ακεηάθορα 

   ζηδκ ζαηνζηή. Αεκ ηαηαδέπμιαζ κα βθεκηχ ιε ημ ζονθεηυ ηςκ ημζκχκ 

   ηαζ ζοκδεζζιέκςκ κυζςκ, ιε ημοξ παθδμννεοιαηζζιμφξ ηαζ ηζξ 

   θθεβιμκέξ, ιε ημοξ πονεηάημοξ, ιε ηαξ εβηεθαθζηάξ δζαηανάλεζξ 

   ηαζ ιε ηζξ διζηνακίεξ. Θέθς αννχζηεζεξ ζμαανέξ, ζοκεπείξ 

   πονεημφξ ιε παναθδνήιαηα, ελακεδιαηζημφξ πονεημφξ, πακχθεζξ, 

   φδνςπαξ, πθεονίηζδαξ ηαζ θθεβιμκάξ ημο ζηήεμοξ. Ώοηά ι' ανέζμοκ, 

   ζ' αοηά ενζαιαεφς. Καζ εα ήεεθα, ηφνζε, κα είπαηε υθεξ αοηέξ ηζξ 

   αννχζηεζεξ πμο ζαξ είπα, κα ζαξ είπακ εβηαηαθείρεζ υθμζ μζ 

   βζαηνμί, κα ήζεε απεθπζζιέκμξ, κα πκέαηε ηα θμίζεζα, βζα κα ζαξ 

   δείλς ηα έλμπα απμηεθέζιαηα ηςκ βζαηνζηχκ ιμο ηαζ ημκ πυεμ πμο 

   έπς κα ζαξ οπδνεηήζς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   αξ είιαζ οπυπνεςξ, ηφνζε, βζα ηδκ ηαθςζφκδ πμο αζζεάκεζηε βζα 

   ιέκα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αχζηε ιμο ημ ζθοβιυ ζαξ. Πς! πς! πχξ ηηοπάεζ! Θα ζε ηάκς εβχ κα 

   ηηοπάξ υπςξ πνέπεζ! Ώζ! αζ! ηζ αηαλίεξ είκ' αοηέξ· αθέπς πςξ δε 

   ιε βκχνζζεξ αηυιδ. Πμζμξ είκ' μ βζαηνυξ ζαξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ο ηφνζμξ Πονββυκ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώοηυκ δεκ ημκ έπς βνάρεζ ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο ιαγί ιε ημοξ 

   ιεβάθμοξ βζαηνμφξ. Ώπυ ηζ ζαξ θέεζ πςξ οπμθένεηε; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Λέεζ πςξ οπμθένς απυ ημ ήπαν· άθθμζ υιςξ θέκε πςξ πάζπς απυ ηδ 

   ζπθήκα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βίκε αιαεέζηαημζ. Ώπυ ημκ πκεφιμκα οπμθένεηε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώπυ ημκ πκεφιμκα; 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ. Σζ αζζεάκεζεε; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώζζεάκμιαζ απυ ηαζνμφ εζξ ηαζνυκ πμκμηεθάθμοξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώηνζαχξ· μ πκεφιςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Νμιίγς ηάπμηε πςξ έπς έκα πέπθμ 'ιπνυξ ζηα ιάηζα ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο πκεφιςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έπς ηάπμηε ακαβμφθεξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο πκεφιςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώζζεάκμιαζ ηάπμηε ημφναζζ ζε υθα ιμο ηα ιέθδ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο πκεφιςκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ ηάπμηε ιε πζάκμοκ πυκμζ ζηδκ ημζθζά ζακ ηςθζηυπμκμζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο πκεφιςκ. Σνχηε ιε υνελζ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μάθζζηα, ηφνζε. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο πκεφιςκ. αξ ανέζεζ κα πίκεηε θίβμ ηναζί; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μάθζζηα ηφνζε. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο πκεφιςκ. αξ ένπεηαζ θίβμξ φπκμξ φζηενα απυ ημ θαΎ ηαζ ζαξ 

   εοπανζζηεί κα ημζιάζηε; 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Μάθζζηα, ηφνζε. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο πκεφιςκ, μ πκεφιςκ, ζαξ θές. Σζ ζαξ δζέηαλε μ βζαηνυξ ζαξ κα 

   ηνχηε; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μμο δζέηαλε ζμφπα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΏ 

   Ώιαεέζηαημξ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πμοθενζηά. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώιαεέζηαημξ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ΐζδέθμ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώιαεέζηαημξ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ΐναζηά. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώιαεέζηαημξ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώοβά θνέζηα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώιαεέζηαημξ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σμ ανάδο, δαιάζηδκα βζα ιαθαηηζηά. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώιαεέζηαημξ! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ πνμ πάκηςκ κα πίκς ημ ηναζί ιμο πμθφ κενςιέκμ. 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο ηαζ δ αιαεήξ, ημ αιαεέξ. Πνέπεζ κα ημ πίκεηε ζηέημ ημ ηναζί 

   ζαξ· ηαζ βζα κα ποηκχζδ ημ αίια ζαξ πμο είκε πμθφ αναζυ, πνέπεζ 

   κα ηνχηε πμκδνυ αςδζκυ, πμκδνυ πμζνζκυ, ηαθυ μθθακδζηυ ηονί, 

   ζζιζβδάθζ, νφγζ, ηάζηακα, ηαζ ιπμονεηάηζα βζα κα ημθθμφκ ηαζ κα 

   βθοζηνμφκ. Ο βζαηνυξ ζαξ είκε γχμκ. Θα ζαξ ζηείθς έκα ημο πενζμφ 

   ιμο ηαζ εκυζς εα ιέκς εδχ, εάνπςιαζ απυ ηαζνμφ εζξ ηαζνυκ κα ζαξ 

   αθέπς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Θα ιε οπμπνεχζεηε πμθφ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σζ δζάαμθμ ηάκεηε ι' αοηυ ημ πένζ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ββχ εα ηχημαα αιέζςξ ακ ήιμοκ ζηδ εέζζ ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ βζαηί; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αε αθέπεηε πςξ ζαξ παίνκεζ υθδ ηδκ ηνμθή ηαζ δεκ αθίκεζ κα 

   ηνέθεηαζ ημ άθθμ ιένμξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ, ια ιμο πνεζάγεηαζ αοηυ ημ πένζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώοηυ ημ δελί ιάηζ εα ημ είπα αβάθεζ εβχ ακ ήιμοκ ζηδ εέζζ ζαξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να αβάθς ημ έκα ιμο ιάηζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αε αθέπεηε υηζ δοζημθεφεζ ημ άθθμ ηαζ ημο ηθέαεζ ηδκ ηνμθή ημο; 

   Πίζηερέ ιε, ηαζ θνυκηζζε κα ζμο ημ αβάθμοκ ημ βνδβμνχηενμ· εα 

   αθέπεηε ηαεανχηενα ιε ημ ανζζηενυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Αεκ είκε αζαζηζηυ ημ πνάβια, οπμεέης. 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Υαίνεηε. Λοπμφιαζ πμθφ πμο ζαξ αθίκς ηυζμ βνήβμνα· αθθά είκε 

   ακάβηδ κα πανεονεεχ ζ' έκα ιεβάθμ ζοιαμφθζμ πμο εα βίκδ βζα 

   ηάπμζμκ, πμο πέεακε πεεξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζα ηάπμζμκ, πμο πέεακε πεεξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ· βζα κα βκςιμδμηήζς ηαζ κα 'δς ηζ έπνεπε κα ημο είπακ ηάκεζ 

   βζα κα ημκ εβζάηνεοακ. Υαίνεηε. 

ΏΡΓΓΏΝ Ξαίνεηε πςξ μζ αζεεκείξ δε ζοκεαβάθμοκ πμηέ. 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ ΠΔΜΠΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΒΔΡΑΛΓΟ 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Να, πνάβιαηζ, έκαξ βζαηνυξ πμο θαίκεηαζ ζηακυηαημξ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ, αθθά ηνέπεζ πμθφ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   θμζ μζ ιεβάθμζ βζαηνμί είκε ηέημζμζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Να ηυρς ημ έκα πένζ ιμο ηαζ κα αβάθς ημ έκα ιάηζ ιμο· βζα κα 

   ηναθή πενζζζυηενμ ημ άθθμ! Πνμηζιχ ηαθφηενα κα ιδκ ηναθή ηυζμ 

   πμθφ. Χναία εβπείνδζζ κα ιείκς ιμκυθεαθιμξ ηαζ ημοθυξ! 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ ΔΚΣΖ 

ΒΔΡΑΛΓΟ — ΑΡΓΓΑΝ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (ηάκεζ πςξ ιζθεί ιε ηάπμζμκ) 

   Πδβαίκεηε, πδβαίκεηε ζημ ηαθυ. Αεκ έπς υνελζ βζα βέθζα. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Tζ ηνέπεζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο βζαηνυξ ζαξ ήεεθε κα πζάζδ ημ ζθοβιυ ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μδ πεζνυηενα! εκεκήκηα πνυκςκ άκενςπμξ! 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Λμζπυκ, αδεθθέ ιμο, ιζα θμνά πμο ηα πάθαζεξ ιε ημκ Πονββυκ ζμο, 

   δε εέθεζξ κα ιζθήζςιε βζα ηείκμ ημ βάιμ, πμο πανμοζζάγεηαζ βζα 

   ηδκ ακδρζά ιμο; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   πζ, αδεθθέ ιμο, εέθς κα ηδκ ηθείζς ζε ιμκαζηήνζ, αθμφ 

   ακηζηείκεζ ζηδ εέθδζί ιμο. ΐθέπς πςξ είκε ηάπμζμξ ένςηαξ ζηδ 

   ιέζδ ηζ' ακεηάθορα ιάθζζηα η' έκα ηνοθυ νακηεαμφ. Κακείξ, 

   εκκμείξ, δεκ ηχιαεε αηυιδ πςξ η' ακεηάθορα. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώζ! ηαθά, αδεθθέ ιμο, ηζ' ακ είκε ηαζ ηαιιζά ιζηνή ζοιπάεεζα, 

   είκ' έβηθδια ηζ' αοηυ; Βίκε πνμζαμθή ζμο ηάπαηε, υηακ δ 

   ζοιπάεεζα αοηή έπεζ έκα ζενυ ζημπυ, έκα βάιμ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   ,ηζ ηζ' ακ είκε, αδεθθέ ιμο, η' απμθάζζζα πεζα· εα βίκδ 

   ηαθυβνδα. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Σμ ηάκεζξ βζα κα εοπανζζηήζδξ ηάπμζμκ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Βκκμχ ηζ εέθεζξ κα πδξ. θμ ζημ ίδζμ εέια πενζζηνέθεζαζ. Αεκ 

   ιπμνείξ κα πςκέρδξ ηδ βοκαίηα ιμο. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ώζ! θμζπυκ, καζ, αδεθθέ ιμο, αθμφ εέθεζξ κα ζμο ιζθήζς λάζηενα. 

   Σδ βοκαίηα ζμο εκκμχ. Καζ ανίζης πεζμ ακοπυθμνδ ηδ ζηνααμηεθαθζά 

   ζμο βζα ηείκδκ, απυ ηδ ζηνααμηεθαθζά ζμο βζα ηδκ ζαηνζηή. 

   Πέθηεζξ ιε ηθεζζηά ηα ιάηζα ζε υθεξ ηζξ παβίδεξ πμο ζμο ζηήκεζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώ! ηφνζε! ιδ ιζθείηε ηαευθμο βζα ηδκ ηονία· είκαζ βοκαίηα, πμο 

   δεκ έπεζ ηακείξ ηίπμηα κα πδ βζ' αοηήκ, βοκαίηα πςνίξ 
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   πνμζπμίδζεξ. Σμκ αβαπάεζ ημκ ηφνζμ . . . . πμο ηδκ αβαπάεζ . . . . 

   υζμ δα βζ' αοηυ. . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Γζα νχηδζέ ηδκ ηζ πάδζα ιμο ηάκεζ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώθήεεζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πυζμ ακδζοπεί βζα ηδκ αννχζηεζα ιμο. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   ΐέααζα. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Καζ πυζμ ιε θνμκηίγεζ ηαζ πυζμ ημπζάγεζ βζα ιέκα. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Πμθφ ζςζηά, εέθεηε κα πζζηέρεηε ηαζ κα δήηε πυζμ ημκ αβαπάεζ δ 

   ηονία; Ώθήζηε ιε, ηφνζε, κα ημκ ηάκς κα ηαηαθάαδ πυζμ βεθζέηαζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ δδθαδή; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πμο ηζ' ακ είκαζ εάνε' δ ηονία. Ξαπθςεήηε ζ' αοηή ηδκ πμθοενυκα 

   ηαζ ηάκεηε πςξ είζηε πεεαιέκμξ. Θα δήηε πυζμ εα θοπδεή υηακ εα 

   ηδξ ημ πς. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ναζ, αξ ημ ηάκςιε. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ, αθθά κα ιδ ηδκ αθήζεηε πμθθή χνα ζηδκ απεθπζζία ηδξ, βζαηί 

   ιπμνεί ηαζ κα πεεάκδ 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έκκμζα ζμο, λαίνς εβχ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βζείξ ηνοθεήηε ζ' εηείκδ εηεί ηδ βςκζά. 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ ΔΒΓΟΜΖ 
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ΑΡΓΓΑΝ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΏΡΓΓΏΝ Μήπςξ είκε επζηίκδοκμ πνάβια κα ηάκδ ηακείξ ημκ πεεαιέκμ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   πζ, υπζ. Σζ επζηίκδοκμ ιπμνεί κα είκε; Ξαπθςεήηε εδχ 

   «παιδθμθχκςξ) εα βεθάζςιε πμο εα ηα πάζδ μ αδεθθυξ ζαξ. Να δ 

   ηονία. Μδκ ημοκδεήηε ηαευθμο. 

ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ ΟΓΓΟΖ 

ΜΠΒΛΕΝΏ, ΏΡΓΓΏΝ (λαπθςιέκμξ) ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ (πνμζπμζείηαζ υηζ δεκ είδε ηδκ Μπεθίκακ) 

   Ώπ! Θεέ ιμο! απ! ζοιθμνά ιμο! Σζ ήηακ ημφημ ημ ηαηυ; 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Σζ ηνέπεζ, Σμοακέηηα; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώπ! ηονία ιμο! 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Μα ηζ ηνέπεζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο άκηναξ ζαξ . . . πέεακε. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ο άκηναξ ιμο πέεακε; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώπ' καζ· πέεακε μ ιαηανίηδξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Βίκε αέααζμκ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   ΐεααζυηαημκ. Κακείξ δεκ ημ λαίνεζ αηυια αοηυ ημ δοζηφπδια· 

   ανέεδηα ιμκάπδ ιμο εδχ ιέζα. Έπεζε απάκς ζηα πένζα ιμο. Να, 

   ημζηάπηε ημκ πχξ είκε λαπθςιέκμξ ιαηνφξ πθαηφξ ζηδκ πμθοενυκα. 
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ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Αυλα ζμζ μ Θευξ! Ββθφηςζα πεζα απ' αοηυ ημ αάνμξ. Σζ αθάηαξ πμο 

   είζαζ, Σμοακέηηα, κα θοπάζαζ έηζζ βζα έκα ηέημζμ εάκαημ! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Βκυιζγα, ηονία ιμο, πςξ έπνεπε κα ηθαίς. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Πάρε, πάρε, δεκ αλίγεζ ημκ ηυπμ. Σζ πάκμιε ηάπα ιε ημ εάκαηυ 

   ημο; ηαζ ηζ εα επνδζίιεοε ζημκ ηυζιμ αοηυξ; Έκαξ άκενςπμξ 

   θμνηζηυξ ζ' υθμοξ, ανχιζημξ, ζοπαιενυξ, δζανηχξ ι' έκα ηθφζια 

   ηζ' έκα βζαηνζηυ ζηδκ ημζθζά ημο, υθμ κα αβάγδ ιφλεξ, υθμ κα 

   αήπδ, υθμ κα θηφκδ. Μςνυξ, πθδηηζηυξ, πανάλεκμξ. θμοξ ιαξ 

   εημφναγε ηαζ ιένα — κφπηα δεκ έηακε ηίπμη' άθθμ πανά κα ηα αάγδ 

   ιε ηζξ οπδνέηνζεξ ηαζ ημοξ οπδνέηαξ. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Να, έκαξ ςναίμξ επζηήδεζμξ. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Πνέπεζ, Σμοακέηηα, κα ιε αμδεήζδξ ζηα ζπέδζα ιμο· εα ζ' 

   ακηαιείρς· αοηυ κα ημ λαίνδξ. Ώθμφ, βζα ηδκ ηαθή ιαξ ηφπδ, 

   ηακείξ αηυια δεκ ηχιαεε, αξ ημκ πάιε ζημ ηνεααάηζ ημο ηζ' αξ 

   ηναηήζςιε ιοζηζηυ ημ εάκαηυ ημο ςξ πμο κα ηεθεζχζς εβχ ηδ 

   δμοθεζά ιμο. Τπάνπμοκ πανηζά, οπάνπμοκ πνήιαηα, πμο εα ηα 

   ζδηχζς, εκκμείξ, υθα. Αεκ είκαζ δίηαζμ, έηζζ, πςνίξ ηακέκα 

   ηένδμξ κα πάζς ημκηά ημο ηα ςναζυηενα πνυκζα ηδξ γςήξ ιμο. Έθα, 

   Σμοακέηηα, αξ πάνςιε πνχηα υθα ηα ηθεζδζά ημο. 

ΏΡΓΓΏΝ (εβείνεηαζ απμηυιςξ) 

   ζβά, ιδ αζάγεζεε. 

ΜΠΒΛΕΝΏ 

   Ώ α α α! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μάθζζηα, ηονία βοκαίηα ιμο, έηζζ ι' αβαπάξ! 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μπα! μ ιαηανίηδξ δεκ ήηακ πεεαιέκμξ! 

ΏΡΓΓΏΝ (ζηδκ Μπεθ. πμο θεφβεζ) Υαίνς πμθφ πμο είδα ηδκ αβάπδ ζμο ηαζ 

πμο άημοζα ημκ πακδβονζηυ ιμο. Ώοηυ εα ιε δζδάλδ ηαζ ιέκα κα αάθς 

βκχζζ ζημ ελήξ ηαζ εα ι' ειπμδίζδ κα ηακς ηαζ πμθθά άθθα. 
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ΚΖΝΖ ΓΔΚΑΣΖ ΔΝΑΣΖ 

ΒΔΡΑΛΓΟ, ΑΡΓΓΑΝ, ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ, 

ΐΒΡΏΛΑΟ (ελενπυιεκμξ απυ ημ ιένμξ υπμο ήημ ηνοιιέκμξ.) Λμζπυκ, 

αδεθθέ ιμο, ηα αθέπεζξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Μα ηδκ πίζηζκ ιμο, πμηέ ιμο δεκ ημ πίζηεοα ηέημζμ πνάβια. Ώθθά 

   κα, αημφς κα ένπεηαζ δ ηυνδ ζαξ. Πάνεηε ηδκ ίδζα ζηάζζ, κα δμφιε 

   ηζ εα ηάκδ εηείκδ ηαζ πχξ εα ηδξ θακή μ εάκαηυξ ζαξ. Καθυ είκε 

   κα ηδ δμηζιάζεηε ηζ' αοηήκ. Μζα θμνά πμο ηάκαηε ανπή, εα 

   βκςνίζεηε επί ηέθμοξ ηα αζζεήιαηα ηδξ θαιίθθζαξ ζαξ. 

(Ο ΐενάθδμξ ηνφαεηαζ) 

ΚΖΝΖ ΔΗΚΟΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΔΛΗΚΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   (πνμζπμζείηαζ υηζ δεκ αθέπεζ ηδκ Ώββεθ. ) 

   Ώπ! Θεέ ιμο! ηζ θνζπηή δοζηοπία! ηζ ιαφνδ ιένα δ ζδιενζκή! 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Σζ έπεζξ, Σμοακέηηα; βζαηί ηθαζξ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώθθμίιμκμ! έπς κα ζμο πς ιζα εθζαενή είδδζζ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Β! Σζ; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ο παηέναξ ζαξ . . . . πέεακε . . . . 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ο παηέναξ ιμο πέεακε; Σζ θεξ, Σμοακέηηα; 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ναζ, ηοηηάπηε ημκ εηεί. Σχνα ιυθζξ ελερφπδζε, φζηενα απυ ιζα 

   θζπμεοιία, πμο ημκ έπζαζε. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώπ! Θεέ ιμο! ηζ δοζηοπία! ηζ ζηθδνυ ηηφπδια! Ώθθμίιμκμ! έπαζα 

   ημκ παηένα ιμο, ημ ιυκμ πνάβια πμο ιμο έιεκε ζημκ ηυζιμ! Καζ ημ 

   απεθπζζηζηχηενμ αηυια, ημκ έπαζα ζε ιζα ζηζβιή πμο ήηακ 

   εοιςιέκμξ ιαγί ιμο! Σζ εα βίκς δ δοζηοπήξ! ηαζ ηζ πανδβμνζά 

   ιπμνχ κα ανς φζηενα απυ ιζα ηέημζα ζηένδζζ; 

ΚΖΝΖ ΔΗΚΟΣΖ ΠΡΩΣΖ 

ΑΡΓΓΑΝ, ΑΓΓΔΛΗΚΖ, ΚΛΔΑΝΘΖ, ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Μα ηζ έπεζξ, Ώββεθζηή ιμο; ηζ δοζηφπδια ζμο ζοιααίκεζ ηαζ ηθαζξ 

   έηζζ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώπ! ηθαίς υ,ηζ πνμζθζθέζηενμ ηαζ υ,ηζ πμθοηζιυηενμ ιπμνμφζα κα 

   πάζς ζηδ γςή ιμο, ηθαίς ημ εάκαημ ημο παηένα ιμο. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Θεέ ιμο! ηζ δοζηφπδια! ηζ απνμζδυηδηδ αηοπία! ηχνα πμο είπα η' 

   εβχ παναηαθέζεζ ημ εείμ ζμο κα ζε γδηήζδ βζα ιέκα η' ήνεα κα 

   πανμοζζαζηχ ζημκ παηένα ζμο ηαζ κα πνμζπαεήζς ιε ζεααζιυ ηαζ ιε 

   πίθζα παναηάθζα κα ημκ πείζς κα ιδκ ανκδεή. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   πζ, Κθεάκεδ, ιδ ιζθήξ πθέμκ βζ' αοηυ· αξ αθήζςιε ηάεε ζηέρζ 

   βάιμο. Όζηενα απυ ηδ ζηένδζζ ημο παηένα ιμο δε εέθς κα ιπς πθέμκ 

   ζημκ ηυζιμ, πμηέ πθέμκ. Ναζ, παηένα ιμο, ακ ακηέηεζκα πνζκ ζηδ 

   εέθδζί ζμο, εαημθμοεήζς ημοθάπζζημκ ιζα απυ ηζξ επζεοιίεξ ζμο 

   βζα κα επακμνεχζς ηδ θφπδ πμο έκκμζςζεξ ελ αζηίαξ ιμο 

   (βμκαηίγεζ). Αέλμο, παηένα ιμο, ηδκ οπυζπεζί ιμο ηαζ άθδζέ ιε κα 

   ζε θζθήζς βζα κα ζμο δείλς ηδκ αβάπδ ιμο. 

ΏΡΓΓΏΝ (αβηαθζάγεζ ηδκ Ώββεθζηή) 

   Ώπ! ηυνδ ιμο! 
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α! . . . 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Έθα, ιδ θμαάζαζ· δεκ είιαζ πεεαιέκμξ. Βίζαζ αίια ιμο, είζαζ 

   αθδεζκή ιμο ηυνδ ηαζ είιαζ εκεμοζζαζιέκμξ πμο βκχνζζα ημκ ηαθυ 

   ζμο παναηηήνα. 

ΚΖΝΖ ΔΗΚΟΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΑΡΓΓΑΝ, ΒΔΡΑΛΓΟ, ΑΓΓΔΛΗΚΖ, ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ, ΚΛΔΑΝΘΖ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Ώπ! Σζ πανά ιμο! Παηένα ιμο, ιζα θμνά πμο μ Θευξ δεκ ήεεθε κα ζε 

   πάζς ηαζ ιμο λακαδίκεζ ηδκ εοηοπία, επίηνερέ ιμο κα πέζς ζηα 

   πυδζα ζμο ηαζ κα ζμο γδηήζς ιζα πάνζ. Ώκ δεκ εβηνίκδξ ηδ 

   ζοιπάεεζα ηδξ ηανδζάξ ιμο, ακ ιμο ανκείζαζ κα πάνς ημκ Κθεάκεδ, 

   ζ' ελμνηίγς, παηένα ιμο, κα ιδ ι' ακαβηάζδξ ημοθάπζζημκ κα πάνς 

   άθθμκ. Ώοηή είκαζ δ ιυκδ πάνζ πμο ζμο γδηχ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ (βμκαηίγεζ ειπνυξ ζημκ Ώνββάκ) Ναζ, ηφνζε Ώνββάκ, 

θοπδεήηε ηδκ ηζ' αοηήκ ηαζ ιέκα, ηαζ ιδκ εκακηζχκεζεε ζε ιζα ηυζμ 

εοβεκζηή αβάπδ. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   ΐαζηάεζ δ ηανδζά ζμο, αδεθθέ ιμο; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Αε ζαξ ζοβηζκεί, αθέκηδ, ιζα ηέημζα αβάπδ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώξ βίκδ βζαηνυξ ηαζ εα ζοκαζκέζς βζα ημ βάιμ (ζημκ Κθεάκεδ). 

   Ναζ, βίκμο βζαηνυξ ηαζ ζμο δίκς ηδκ ηυνδ ιμο. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Βοπανίζηςξ, ηφνζε Ώνββάκ. Ώκ είκαζ ιυκμ αοηυ βζα κα βίκς βαιανυξ 

   ζαξ, ηαζ βζαηνυξ βίκμιαζ ηαζ θανιαημπμζυξ ηαζ υ,ηζ εέθεηε. Αεκ 

   είκαζ δφζημθμ πνάβια. Βίιαζ πνυεοιμξ κα ηάκς υ,ηζ δήπμηε βζα κ' 

   απμηηήζς ηδκ ςναία Ώββεθζηή. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ξαίνεζξ ηζ ζηέθηδηα, αδεθθέ ιμο; Να βίκδξ εζφ βζαηνυξ. Θα ζμο 

   είκαζ πμθφ πεζμ ηυιμδμ, βζαηί εάπδξ ιέζα ζμο υ,ηζ ζμο 

   πνεζάγεηαζ. 
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ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Ώθήεεζα. Βίκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ κα βζαηνεοεήηε ιζακ χνα ανπήηενα. 

   Καιιζά αννχζηεζα δεκ ημθιάεζ κα ηα αάθδ ι' έκα βζαηνυ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Μμο θαίκεηαζ πςξ ιε ημνμσδεφεζξ, αδεθθέ ιμο. ηδκ δθζηία πμο 

   είιαζ, ιπμνχ κα ζπμοδάζς εβχ; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Γζαηί κα ζπμοδάζδξ; Βίζαζ ανηεηά ιμνθςιέκμξ. Νάλενεξ πυζμζ απ' 

   αοημφξ δεκ έπμοκ ηδ δζηή ζμο αλία! 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ώθθά πνέπεζ κα λαίνς κα ιζθχ ηαθά ηα θαηζκζηά, κα βκςνίγς ηζξ 

   αννχζηεζεξ ηαζ ηα θάνιαηα βζα ηδκ ηαεειζά. 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Μυθζξ αάθδξ ηδ νυιπα ηαζ ημ ζημφθςια ημο βζαηνμφ, εα ηα ιάεδξ 

   υθα ηαζ έπεζηα εα βίκδξ πμθφ ηαθφηενμξ απ' υ,ηζ θακηάγεζαζ. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Σζ; ανηεί δ νυιπα ιμκαπά βζα κα ιπμνή ηακε|ξ κα ζογδηή βζα ηάεε 

   αννχζηεζα; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Καζ αέααζα. Ώνηεί κα θμνή ηακείξ ηδ νυιπα ηαζ ηδ ζημφθζα ημο 

   βζαηνμφ, ηαζ ηάεε αζοκανηδζία βίκεηαζ ζμθία ηαζ ηάεε ιςνία 

   βίκεηαζ θμβζηή. 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Καζ ιυκμ ηα βέκεζα ζαξ, αθέκηδ, είκε ανηεηά. Tα βέκεζα είκε ημ 

   ιζζυ ημο βζαηνμφ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Βκ πάζδ πενζπηχζεζ είιαζ πνυεοιμξ κα ηάκς υ,ηζ απμθαζίζεηε. 

ΐΒΡΏΛΑΟ (ζημκ Ώνββάκ) 

   Θέθεζξ δ οπυεεζζξ κα ηεθεζχζδ ηχνα αιέζςξ; 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Πχξ ηχνα αιέζςξ; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Καζ ιέζα ζημ ζπίηζ ζμο ιάθζζηα. 
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ΏΡΓΓΏΝ 

   Μέζα ζημ ζπίηζ ιμο; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Ναζ. Γκςνίγς ιζα ζπμθή απυ θίθμοξ βζαηνμφξ. Θα έθεδ ηχνα αιέζςξ 

   βζα κα ζε ακαβμνεφζδ βζαηνυ ιέζα ζηδ ζάθα ζμο. Άθθςξ ηε δεκ εα 

   ζμο ζημζπίζδ ηαζ ηίπμηε. 

ΏΡΓΓΏΝ 

   Ββχ υιςξ ηζ κα εζπχ, ηζ κ' απακηήζς; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Θα ζε δζδάλδ ιε δομ θέλεζξ ηαζ εα ζμο δχζδ βναπηυ υ,ηζ εα εζπήξ. 

   Πήβαζκε κα θμνέζδξ έκα αλζμπνεπέξ έκδοια. Ββχ εα ζηείθς κα ηδκ 

   θςκάλμοκ. 

ΏΡΓΓΏΝ Βιπνυξ, αξ βίκδ ηζ' αοηυ. 

ΚΖΝΖ ΔΗΚΟΣΖ ΣΡΗΣΖ 

ΒΔΡΑΛΓΟ — ΑΓΓΔΛΗΚΖ — ΚΛΔΑΝΘΖ — ΣΟΤΑΝΔΣΣΑ 

ΚΛΒΏΝΘΔ 

   Σζ εκκμείηε ιε ηδ θζθζηή ζαηνζηή ζπμθή, πμο ιαξ ακαθένεηε; 

ΣΟΤΏΝΒΣΣΏ 

   Σζ ζπεδζάγεηε κα ηάκεηε; 

ΐΒΡΏΛΑΟ 

   Να ζαξ δζαζηεδάζς θζβάηζ απυρε. Οζ δεμπμζμί εημίιαζακ έκα ιζηνυ 

   ζκηενιέκηζμ βζα ηδ δελίςζζ εκυξ βζαηνμφ, ιε πμνμφξ ηαζ ιμοζζηή. 

   Θέθς κα δζαζηεδάζςιεκ υθμζ ιαγί. Ο αδεθθυξ ιμο εα είκαζ μ 

   πνςηαβςκζζηήξ. 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Καθέ εείε, κμιίγς πςξ ημ παναηάκεηε ηαζ πενζπαίγεηε πμθφ ημκ 

   παηένα ιμο. 

ΐΒΡΏΛΑΟ. 

   Αεκ ημκ πενζπαίγμιεκ, ακδρζμφθα ιμο, αθθά ζοιιμνθςκυιεεα ιε ηδξ 

   θακηαζζμπθδλίεξ ημο. Άθθςξ ηε, αοηυ βίκεηαζ ιεηαλφ ιαξ. Μπμνμφιε 

   ηαζ 'ιείξ κα πάνςιε απυ έκα νυθμκ μ ηαεέκαξ ιαξ ηαζ κα 
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   ηςιζημπμζδεμφιε ζε ζηεκυ ηφηθμ. Σμ ηανκααάθζ ημ επζηνέπεζ. Πάιε 

   βνήβμνα κα εημζιάζςιεκ ηδκ δζάζηέδαζζκ. 

ΚΛΒΏΝΘΔ (ζηδκ Ώββεθζηή) 

   Αέπεζαζ; 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ 

   Αέπμιαζ, αθμφ μ εείμξ ιμο ιαξ παναηζκεί. 

Ζ ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

(Κςιζηή ακαβυνεοζζξ εκυξ βζαηνμφ ιε πνμζαβμνεφζεζξ, 

άζιαηα ηαζ πμνυκ. Πμθθμί δζαημζιδηαί ένπμκηαζ κα 

εημζιάζμοκ ηδκ αίεμοζακ ηαζ κα ηαηημπμζήζμοκ ηα 

ηαείζιαηα. Καηυπζκ εζζένπεηαζ υθμξ μ υιζθμξ, μ μπμίμξ 

απανηίγεηαζ απυ μηηχ πνυζςπα ηναημφκηα ηθοζηήνζα, 

έλ θανιαημπμζμφξ, είημζζ δφμ δζδάηημναξ, ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ εηείκμξ πμο ακαβμνεφεηαζ 

βζαηνυξ, απυ μηηχ πμνεφμκηαξ ηαζ δφμ ηναβμοδμφκηαξ 

πεζνμονβμφξ. θμζ ηαηαθαιαάκμοκ ηαξ εέζεζξ ηςκ, 

έηαζημξ ηαηά ηδκ ηάλζκ εζξ ηδκ μπμίακ ακήηεζ). 

ΠΡΟΒΑΡΟ 

   μθχηαημζ δζδάηημνεξ, 

   ηαεδβδηαί ηδξ βζαηνζηήξ 

   ζεζξ πμο ζοκήθεαηε εδχ. 

   Καζ ζεζξ μζ άθθμζ ηφνζμζ, 

   μζ πζζημί εηηεθεζημί 

   ηςκ απμθάζεςκ ηδξ ζπμθήξ. 

   Υεζνμφνβμζ, θανιαημπμζμί 

   ηαζ υθδ δ ζοκηνμθία 

   έπεηε οβείακ, πθμφηδ ηαζ ηζιήκ 

   ηαζ υνελζκ ηαθήκ. 

Αεκ διπμνχ, ζμθμί ζοκάδεθθμζ, κα παναζηήζς 

αηνζαχξ ηζ επζκυδζζξ ηαθή είκαζ ημ βζαηνζηυ επάββεθια· 

πυζμ ηαθή ηαζ εοενβεηζηή είκ' δ εοθμβδιέκδ βζαηνζηή 

Μυκμ ιε η' υκμιά ηδξ, ιε ηα ελαίζζα εαφιαηά ηδξ, απυ 

ηδκ πζμ παθδά επμπή δίκεζ ζε ηυζμοξ ηδ γςή. 

πμο βδξ ηζ' ακ ήιαζηε ελαημοζημί βζκυιαζηε· υθμζ, 

ιεβάθμζ ηαζ ιζηνμί ζε ιαξ ηνέπμοκ ζακ ηνεθθμί. ηα 
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βζαηνζηά ιαξ ηαηαθεφβμοκ ηαζ ζακ εεμφξ ιαξ εεςνμφκ, 

πνίβηδπεξ ηαζ ιεβζζηάκεξ ηαξ ζοκηαβάξ ιαξ εηηεθμφκ. 

φκεζζξ ηαζ θμβζηυκ ιαξ επζαάθθμοκε θμζπυκ κα 

ενβαγχιεεα πμθφ βζα κα δζαηδνήζμοιε ηαθή πίζηζ, 

θήιδ ηαζ ηζιή. Πνμζμπή κα ιδ δεπχιαζηε ζημ ζχια 

ηςκ ζμθχκ βζαηνχκ· πανά ακενχπμοξ ζηακμφξ βζα ημ 

'ρδθυ επάββεθια. 

Γζ' αοηυ ζαξ εηαθέζαιε· μ άκενςπμξ πμο αθέπεηε έπεζ 

πνμζυκηα βζα βζαηνυξ ηαζ είκαζ ζηακχηαημξ. Σμοξ 

αννχζημοξ ενςηά η' ελεηάγεζ ηαηά αάεμξ βζα ηάεε 

πάεμξ πςνζζηά, πςνίξ κα πέθηδ ηαζ ζε θάεμξ. 

ΠΡΧΣΟ ΑΕΑΏΚΣΧΡ Ώκ επζηνέπδ μ πνυεδνμξ ηαζ μζ ζμθμί δζδάηημνεξ ηαζ 

υθμζ μζ πανζζηάιεκμζ, ζημκ ζηακχηαημ οπμρήθζμ πμο ζέαμιαζ ηαζ εηηζιχ εα 

οπμαάθς ιζακ ενχηδζζ: Πμζα δ αζηία η' δ αθμνιή πμο φπκμ θένκεζ η' υπζμκ. 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ 

   ημο ζμθμφ δαζηάθμο ηδκ ενχηδζζ: 

   πμζα δ αζηία η' δ αθμνιή 

   πμο φπκμ θένκεζ η' υπζμκ 

   εα δχζς ηδκ ελήξ απάκηδζζ: 

   Μέζα ζ' αοηυ ημ θάνιαημ 

   μοζία οπάνπεζ οπκςηζηή 

   πμο έπεζ ηδκ ζδζυηδηα 

   ηδξ αζζεήζεζξ κα κανηχκδ. 

ΥΟΡΟ 

   Χναία δ απάκηδζζξ, 

   κα εζζέθεδ είκαζ άλζμξ 

   ζημ ζοκάθζ ηςκ βζαηνχκ. 

   Καθή 'κε δ απάκηδζζξ. 

ΑΒΤΣΒΡΟ ΑΕΑΏΚΣΧΡ Με ηδκ άδεζα ημο πνμέδνμο, ηδξ ζμθςηάηδξ ιαξ 

ζπμθήξ ηαζ ηςκ εδχ πανζζηαιέκςκ, ήεεθα κα ζ' ενςηήζς, αλζχηαηε 

οπμρήθζε, πμζα θάνιαηα εκδείηκοκηαζ ζηδξ ζδνςπζηίαξ ηδκ αζεέκεζα. 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ Κθφζια ηαζ αθαίιαλζξ ηζ' έκα ηαθυ ηαεανηζηυ. 

ΥΟΡΟ 

   Χναία δ Ώπάκηδζζξ, 

   κα εζζέθεδ είκαζ άλζμξ 

   ζημ ζοκάθζ ηςκ βζαηνχκ. 

   Καθή 'κε δ Ώπάκηδζζξ. 
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ΣΡΕΣΟ ΑΕΑΏΚΣΧΡ Βάκ κμιίγμοκε ηαθυκ μ πνυεδνμξ ηαζ δ πμθή ηαζ 

υθμζ μζ πανζζηάιεκμζ, εα ζ' ενςηήζς ηαζ εβχ, ζμθχηαηε οπμρήθζε, πμζα 

θάνιαηα εα έδζκεξ ζημοξ πάζπμκηαξ ημοξ πκεφιμκαξ ηαζ ζημοξ πμθφ 

αζειαηζημφξ; 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ Κθφζια ηαζ αθαίιαλζκ ηζ' έκα ηαθυ ηαεανηζηυ. 

ΥΟΡΟ 

   Χναία δ απάκηδζζξ, 

   κα εζζέθεδ είκαζ άλζμξ 

   ζημ ζοκάθζ ηςκ βζαηνχκ. 

   Καθή 'κε δ απάκηδζζξ. 

ΣΒΣΏΡΣΟ ΑΕΑΏΚΣΧΡ Θαοιάζζα απήκηδζε ηαζ ζηαξ δφμ αζεεκείαξ. 

Ώθθ' ακ ημκ ηφνζμκ πνυεδνμκ, ηδκ ζμθςηάηδκ ιαξ πμθήκ ηαζ υθδκ ηδκ 

μιήβονζκ, δεκ εκμπθχ πακηάπαζζκ, εα ηάκς ιζακ ενχηδζζ ζημκ ζηακυ 

οπμρήθζμ. Υεεξ ημ ανάδο έπεζε ζηα πένζα ιμο έκαξ άννςζημξ. 

Έπεζ ιεβάθμκ πονεηυκ ηζ' έκα δοκαηυκ ζθοβιυκ· 

θμαενυκ πυκμκ ζημ ηεθάθζ, έπεζ ηαζ πυκμοξ ζημ 

πθεονυ· ιε ιεβάθδκ δοζημθίακ ηαζ ιε ηυπμκ ακαπκέεζ. 

Έπεηε ηδκ ηαθςζφκδκ, ζηακχηαηε οπμρήθζε, κα ιμο 

πήηε ηζ κα ηάις ζηδκ πενίζηαζζκ αοηή; 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ 

   Να ημο ηάκδξ έκα ηθφζια, 

   έπεζηα αθαίιαλζκ 

   η' έπεζηα ηαεανηζηυ. 

ΠΒΜΠΣΟ ΑΕΑΏΚΣΧΡ 

   Ώκ δ αννχζηεζα επζιέκδ 

   ηαζ κα εεναπεοεή δε εέθδ 

   ηζ πνέπεζ κα ημο ηάιςιεκ; 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ 

   Να ημο ηάκεη' έκα ηθφζια 

   έπεζηα αθαίιαλζκ 

   η' έπεζηα ηαεανηζηυ· 

   πάθζκ ηθφζια ηαζ αθαίιαλζκ 

   ηαζ δεφηενμ ηαεανηζηυ. 

ΥΟΡΟ 

   Χναία δ απάκηδζζξ, 

   κα εζζέθεδ είκαζ άλζμξ 
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   ζημ ζοκάθζ ηςκ βζαηνχκ. 

   Καθή κε δ άπάκηδζζξ 

ΠΡΟΒΑΡΟ 

   Ονηίγεζαζ πςξ εα ηδνήξ 

   ιε θνυκδζζκ ηαζ ηνίζζκ 

   ηαξ δζαηάλεζξ ηδξ πμθήξ 

   ηδξ επζζηήιδξ ημοξ ηακυκαξ; 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ 

   Ονηίγμιαζ. 

ΠΡΟΒΑΡΟ 

   Πςξ ζ' υθα ηα ζοιαμφθζα 

   ιε πίζηζκ εα αημθμοεήξ 

   ηςκ παθαζχκ βζαηνχκ ηδκ βκχιδκ, 

   είηε ηαθήκ είηε ηαηήκ; 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ 

   Ονηίγμιαζ. 

ΠΡΟΒΑΡΟ 

   Ονηίγεζαζ υηζ πμηέ 

   δεκ εέθεζξ ιεηαπεζνζζεή 

   θάνιαηα δζάθμνα 

   απυ εηείκα πμο μνίγεζ 

   δ εαοιάζζα ζαηνζηή, 

   έζης ηζ' ακ μ άννςζημξ 

   πνυηεζηαζ κα ζηάζδ 

   ηαζ κα πεεάκδ ζηδ ζηζβιή; 

ΤΠΟΦΔΦΕΟ 

   Ονηίγμιαζ. 

ΠΡΟΒΑΡΟ 

   Κ' εβχ ι' αοηυκ εδχ ημκ ζημφθμκ 

   ημκ άλζμκ ηαζ ζεααζηυκ 

   ημ δζηαίςια ζμο δίκς ηαζ ηδκ άδεζα 

   υθμκ ημκ ηυζιμ κα βζαηνεφδξ, 

   κ' αθαζιάζδξ, κα ηεκχκδξ, 

   κα ηνοπάξ, κα ηυαδξ ηαζ κα ηέικδξ 

   πςνίξ κα δίκδξ θυβμ ζε ηακέκα 

(θμζ μζ πεζνμονβμί ηαζ μζ θανιαημπμζμί πνμζένπμκηαζ 

κα παζνεηίζμοκ ημκ οπμρήθζμκ ιε νοειζηάξ οπμηθίζεζξ 
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ΤΠΟΦΔΦΕΟ Μεβάθμζ δυηημνεξ ηδξ επζζηήιδξ, ηδξ ιάκαξ ηαζ ζοκαιζηήξ 

εα ήηακε βζα ιέκα ηνέθθα, πνάβια βεθμίμκ ηαζ ακάνιμζημκ, ακ πανέθεζπα 

κα ζπεφζς ημ εβηχιζμ κα ζαξ πθέλς: ακ δεκ ενπυιμοκ κα πνμζεέζς θχηα 

εζξ ημκ ήθζμ, άζηνα εζξ ημκ μονακυ, ηφιαηα ζηδ εάθαζζα, ηνζακηάθοθθα 

ζηδκ άκμζλζ. Ώκηί θμζπυκ εοπανζζηίαξ δεπεήηε ιε μθίβαξ θέλεζξ, πμθθάξ κα 

εηθνάζς πάνζηαξ ζημ ζεααζηυ ζοκάθζ ιαξ. ε ζαξ ιυκμκ μθείθς υ,ηζ ζηδ 

θφζζ δεκ πνεςζηχ μφηε ηαζ ζημκ παηένα ιμο. Δ θφζζξ ηζ' μ παηέναξ ιμο 

άκενςπμ ιε έπθαζακ, ζεζξ υιςξ ιε εηάιαηε ηάηζ πενζζζυηενμκ· ι' εηάιαηε 

ζμθυ βζαηνυ. Αυλα, πάνζξ ηαζ ηζιή ζ' εηείκμοξ πμο επάναλακ ζηδκ ηαπεζκή 

ιμο ηδκ ηανδζά αζζεήιαηα αζχκζα. 

ΥΟΡΟ 

   Γήης, γήης εηαηυ θμναίξ 

   μ κέμξ ιαξ βζαηνυξ 

   πμο ηυζμκ ςναία μιζθεί. 

   Υίθζα κ' ακ' ηα πνυκζα ημο, 

   αξ ηνχδ ηαζ αξ πίκδ 

   αξ ηάκδ υζαξ αθαζιάλεζξ εέθεζ 

   ηαζ ημοξ αννχζημοξ αξ ζημηχκδ. 

(θμζ μζ ζαηνμί ηαζ μζ θανιαημπμζμί πμνεφμοκ οπυ ημοξ 

ήπμοξ ηςκ μνβάκςκ, ηςκ θςκχκ ηαζ εκ ιέζς ηςκ 

πεζνμηνμηδιάηςκ ηαζ ημο ηνυημο ηςκ ζδίςκ ηςκ 

θανιαημπμζχκ). 

ΕΏΣΡΟ 

   Βίεε μ Θευξ κα δχζδ 

   ζμθάξ κα εεςνή ηαξ ζοκηαβάξ ημο 

   ηαζ ιε άπεζνεξ νεηζέηεξ 

   κα βειίγδ θανιαηεία 

   ηαζ ημο ηυζιμο ηα ζαηνεία. 

ΥΟΡΟ 

   Γήης, γήης εηαηυ θμναίξ 

   μ κέμξ ιαξ βζαηνυξ, 

   πμο ηυζμκ ςναία μιζθεί! 

   πίθζα κ' άκ' ηα πνυκζα ημο, 

   αξ ηνχδ ηαζ αξ πίκδ 

   αξ ηάκδ υζαξ αθαζιάλεζξ εέθεζ 

   ηαζ ημοξ αννχζημοξ αξ ζημηχκδ 

ΕΏΣΡΟ 

   Βίεε υθα ηα πνυκζα ημο 

   κα είκαζ ηαθά ηαζ ηοπενά 

   είεε κα έπεζ πάκημηε 
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   αννχζηζεξ απυ πονεημφξ 

   πακχθδκ ηαζ πθεονίηζδα 

   απυ πθδεχνακ αίιαημξ 

   ηζ' απυ δοζεκηενίακ. 

ΥΟΡΟ 

   Γήης, γήης εηαηυ θμναίξ 

   μ κέμξ ιαξ βζαηνυξ, 

   πμο ηυζμκ ςναία μιζθεί· 

   πίθζα κ' άκ' ηα πνυκζα ημο, 

   αξ ηνχδ ηαζ αξ πίκδ 

   αξ ηάκδ υζεξ αθαζιάλεζξ εέθεζ 

   ηαζ ημοξ αννχζημοξ αξ ζημηχκδ. 

(θμζ μζ ζαηνμί, πεζνμονβμί ηαζ θανιαημπμζμί 

ελένπμκηαζ ιε ηδκ ζεζνάκ ηςκ εκ πμιπή υπςξ είπακ 

εζζέθεεζ). 
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