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Ο ΛΑΣΣΑΝΕΙΟΣ ΑΓΩΝ

II ΔΙ1ΜΗΊΊΆΚ()11> >Ϊ’ΛΟΣ

Ώς ζχτακ/.οίς των Όζυχπιχζών ζ 
γώνων έπήζΟεν t Λχσσάνειος -'ραυ.ατιζο; 
άγων, εις δν ούζ όζίγόι προσή/.Οον :ί ζγω- 
νισταί. Δέκα καί τρεις Αριστοοχνίδα·. ζ.χί 
είκοσι ζ.χί τρεις ζηζωταί τών δχφ- ών τού 
Σοφοκζέους. Καί οί [/.έν πρώτοι. εύάριΟν.οι 
ευτυχώς, ίόι/.οσχν ν ’ αποδείξουν έζ./ εϊψχν 
το αττικόν άζας ζπο τή: χώρας ταύτης, οί 
οε δεύτεροι συνωυ.ο/.όγησαν ζπο κοινού την 
έξάρΟρωσιν των δραματικών κανόνων καί 
τής καλαισθησίας. Κχί ταύτα πάντακχτζ 
τον κύριον είσΥ,γητήν τή; ζγωνοίιζ.ου ε
πιτροπείας, καθόσον νν.εϊς ;ζή Οέζοντε; νά 
δμοιάσωχεν τόν κωμικόν εκείνον κχί αυτο
σχέδιον τού «Άστεως» κριτικόν, όστις 

L τγ,ν επαύριον τού άγώνοο εκρινεν ζπαξά- 
|> -πχντχ νζ ύπ: ’ οί/.ηΟεντχ έργχ vy'‘rrf)z'·.: sz

των τίτλων ν.ονον έφευρών ζυ.α ζ.χί την 
η/ Ityzntpwil’' >ι Ιι^ιύη/ΓΊ I ! !') κχί την ιιι - 
7ρά>· ξαγιΐ Ιη'ρΐΊ u- (!!| άποφεύγον.εν νά 
έκφέρωυ.εν όίχνδήποτε ζ.ρίσιν επί των ύ- 
ποβλνΟέντων ζ.χί άγνωστων ετι ήυ.ΐν έρ
γων. ι )ί ζποτελούντες την άγωνόδιζου ε
πιτροπείαν, πάντεο ζνδρε: έντιμοι κχί α
μερόληπτοι. frfinrii ζ.χί ή κρίσις αυτών 
δίκαια έστί.

Έζ τής σωρείας τών ύποβλη'Ηντων έρ
γων. έζ. μεν των τραγωδιών έπέπλευσεν 

«Ειρήνη ή Αθηναία», η,τι: ζπησχόλησε 
υπέρ πάσα: τάς λοιπάς τήν άγωνόδικον ε
πιτροπήν, αποτελούσα ού μόνον ή χριστή 
των ύποβληΟεισών >ί: τόν διαγωνισμόν τρα
γωδιών. ά/.ζχ ζ.χί εν έζ. τών πρώτων τού 
δραματολογίου της νεωτέρχς Ελλάδος.

'< > είσηγητης ούίεν.ίχν σχεδόν έν χύτώ z- 
'li-jzs-i 7~i>.v.y.'i καί χΐ πέντε δε πράξεις χί 
Ϋ.τ.ζ τεζουσζι την '■?. δισχιζίων περίπου χι- 
' ιάδων στίχων τραγωδίαν δ'.εςζγοντχι έν 
συνοχή, έ/.αχίστζς τινα: ‘ παρουσιάζουσχι 
«ζ.ζείύει: ώ: έζ. τής σκηνικής οίζονοχίχο,

'·.: -Ζ7.·. 7.-T'-t,r.-y.·. -γ,-. όποιας ryx-r/.ic^l) 
•7. ύποτχχΟή ό εόφανταστος ποιητής της.
Ιστορίζω; έΟεωρήΟζ, τό έ'ργον ακριβέστα

του καί «ζ-αβιβζίυ/.ενον ζπό σκηνή:», εί
πε- έν τόζει κ, Χζυ.προ:. «Οχ συγκινή- 
ση 7.7.·. 'i7. 'i'm.-.-.-j.-.r, το ά'.ροατήριον εις 
ϋπέρτατον [1·ζ0;ζό-». II ΰποίεσις τη; [ίρχ- 
νευΟείση; τρζγώ-.·.α: <·,·. ;ξή: .

Ειρήνη ή ΥΟηνχια, ή έζ/. άδική κόρη 
υ,νηστευΟείσα τον χυτοκράτορχ τού Βυζαν
τίου Λέοντα τόν I >' κατέλαβε [ζετχ τόν
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(' π»ιζπ<»ι/<« r,ji; τρίτης —ράξτι.ς).

βρίσκεται κάνεις

σου ..

Ό βχ.,νογοάφο; ά; ifir( τοιτύτον
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Δ. ΓΡ. ΚΑΜ1ΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ

ί'υ»

μέν τραγωδία: ποιητής είναι 
ακόπουλος, δ έμ- 
«Μαρζέλλας» και 
τόν ούρανο», τής 

σας»δ γλυκύ: ποιητή: τή; «Νερά

θάνατον αύτοϋ τόν θρόνον ώς επίτροπος τοϋ 
υίοϋ αύτής Κωνσταντίνου τού ΣΤ' · προσ- 
λαβούσα ό ώς πρωθυπουργόν τόν πανοϋρ- 
γον Σταυράζιον ραδιουργεί τόν μόλις τότε 
ένηλιζιωθέντα αύτοκράτορα ζαί συνομνύει 
[ζετά τοϋ Σταυραζίου την έξόντωσιν τοΰ 
υίοϋ αυτή:. ΙΙρός επιτυχίαν τοϋ σκοπού 
αυτού δ Σταυρκζιος. έχων συμβοηθόν ζαί 
τον πρωτοσπαΟάριον Άέτιον, διαβάλλου- 
σιν έπιτησείω; την σύζυγον τοϋ Κωνσταν
τίνου Μαρίαν ώς έπιβου/.ευομένην τήν συ
ζυγικήν τιμήν ζαί τόν θρόνον-, Ο Κων
σταντίνος —εισθε·.:, έξ:ρ·ζει τήν συζυγον αύ
τοϋ κι ■··. μφευεται την Οαζασ/ πόλον τή; 
μητρος αύτου Θεοδούληι ήν άνακηρύσσει 
καί αύτο ιρά-ειραν.

Έζ τής καζογαμία; αύτής μέγα σκάν
ταλον ήγέρθη ζαί δύω -ζοναχοί συγγενείς 

• τής Θε:δ:ύλη: κεραυνοβολούν δι'ζ.φορι- 
σμου τον αύτοκράτορα ούτινος τόν γάμον 
ούο' δ πατριάρχης έδέχθη νά εύλογήση. '() 
αύτοκράοωρ Ουμωθείς, διατάσσει τότε τήν 
τύφλωσίν τών μοναχών. οϋς ή Ειρήνη κα
τόπιν απολύει προσπαθούσα ά;ζα νά ζατα- 
στήσρ, τήν νύαφζν της κατάσκοπον τοϋ 
αύτοκράτορος. Άλα ’ ή Θεοόούζη ά,Οίστα- 
ται εις την ιζυσαράν άπαίτησιν τής πεν- 
θεράς τη; και ζεραυ/οβοζει τον υ.εσίτην 
Σταυράκιον. Έν τούτοις ή Είρή η κατορ- 
Οοϊ νά εξεγείρη τόν τε λαόν και στρατόν 
κατά του υιού της, δν καί συζλα'ζβά.ει ώς 
συνο;ζ·.ύοντα κατ' αύτή:, τον εισάγει είς 
δίκην ζαί τόν καταδικάζει εί: τύφλωσίν. 
Ίήν [ζητριζήν αύ-.ήν άστοργίαν τήν μαν
θάνει ή Θεοδούλη ζαί ζητεί παρά τής Ει
ρήνη: τον σύζυγόν της, όστι: ζαί έμφανί- 
ζεται έπι τής σκη ής τυφλός καί καταρώ- 
μενος* τήν μητέρα του.

Αναλαβούσα τήν κυβέρνησιν τοΐ 
του; ή Ειρήνη, ζητείται εις γάμον 
τού Καρόλου τοϋ μεγάλου 
πεται παρά τοϋ Άετίου, 
νά θέρη ώ; αύτοκράτορα 
Λέοντα. Δέν είχον εισέτι 
σβεις τοϋ Κάρολου 
κατ’ αυτή:, έκθρονίζεται καί 
είς Λέσβον οπού άποθνήσκει είς 
καλα; πιστού θεράποντος, 
ραίως άφεσίν αμαρτιών π: 
νύμφης της Μαρίας, ητις 
παρ ' αύτής, έξωρίσθζ ύπό 
τίνου καί ζαθείρχθη εί: μο-.αστ

Εζ όέ τών κωμωδιών άξια τού βρα
βείου έζρίθη ή ύπό τον τίτλον «Τό κλειδί 

κωμωδία ·. λήρης κωμικών 
μεγάλης πλοκής, μετά, 
ζαι άτ-.ιζοϋ άλατος γε-

'Βγήκε; : “Λ ! 'γειά σου Τόρα. τράβα γρήγορα, 
κλείνω τά 'μάτια /7'ά τεντόνει) δέν κυττάζω· πήγαινε-

( Έίαχο.Ιουθεϊ νά παρατηρή).

Τ Λ Ο Λ Υ Μ Γ11-Α

Σχώρα υ.ου τον 
πρόσεξε νά μή κάνη; τέ 
( Όργί.Ιως/ γιατί άν

πατέρα. Κι' άλλη μιά φορά.
τέτοια πράμματα, 

ξαναζάνης! / Κχθ' εαυτόν IΙΙάλι
| άγρίεύα.

νά μή κρατιέμαι ! τί θηριό άνήμερο !

ι Γ/ροχωρεϊ χαι παρατηρεί εχ τοΰ π.ΐηαίο·' τάς διαφόρους 
θέσεις /.
Καθώς καταλαβαίνω οέν είναι κάνεις
κι’ άδικα τόσην ώρα χασομέρησα. «
Άς 'μπω λοιπόν στό χρημα.τοοωμάτιο.

Κότά. -.ν. παίρνω- ά: τ’ άφίσω τούτα έδώ. 
(Παρατηρεί) Αρχάγγελοι '. Γιά δώρο νά καλό χαρτί. 
Λογαριασμοί, συμβόλαια, ά: μείνουνε.
Τώρ’ άς σηκώσω υλα τά ένέχυρα.

(Π.ίη οϊ τους χό.Ιπους χαί τά θυ.Ιάχιά του διαφ 'ρων χο-
σμημάτωνΥ
Ά: μένουν κάνα δύο ( τά ζυγίζει διά τής χειρός χαί τ ’άφΐνει) 

πεπονόολουδαις 1 ...

•ϋ ζρά-
1 παρά 

άλλ. ' άποτρέ- 
οστι: έσζόπει 

τόν αδελφόν του 
άπέλθει ζ·. πρέ- 

ότε στάσις έγείοεται• · > .·!* εξορίζεται 
τάς άγ- 

σεχομένη μοι- 
αρά τής πρώην 
ραδιευργηθεισα.

.υ Κωνσταν- 
•ήριον, 

τ:ΰ βρα-
βείου
τής κάσας», 
επεισοδίων ζαί 
πολλής τέχνης 
γραμμένη.

Καί -ή: ρ
ό ζ, Ιίολυβι:: Δημητρ 
πνευσμένος ποιητής τής 
τ:ύ .. Από της γή: ς..........-........ ,
όέ κωμωδία; α ζ. Δημ. Γρ Καμπ: 
γ>θν:. ύ γλυκύ: ποιητή; τής «Νερά1, 
ζαί τή; « Ιτιά;».

Αμφότεροι οί δαφνοστεφείς ποιηταί, 
ευαρεστηθέ τε;, άπέστειλαν ήμϊν τά κατω
τέρω δημοσιευόμενα άποσπζσματα έζ τών 
βραβευθέντων έργων των.

[ II σκηνή πνρίστα σζοτεινίν ύτΊγι-ον. Ι<·; τό χέντοον αα-.μαοίνη χλί- 
(ν.α; Οΐ ης κατέρχονται. Δεςιά ν.ικρον σ όηροΰν δωμάτ ον, ότερ ι'ν-: ουγ- 
/ιόν·.>; καϊ 7ρηιζατοζιό<ότιθν." ΊΙ μ-'α πλενρά όπισθεν, ή άλκη πρός τά 
παοασ/ή.ια, ή τρίτη απέναντι ταύτης, έν ή ζ>; ή σιδηρά τού δωματίου 
Ονρα- ή δε πρό; τού; θεατά; πλιυρά άνοικΤή. "Ανω τό δι.υάτιον έστε ■ 
γασ,χίνον καί σιδηρ.-ίν, καί τό δαπεδον σιόη,ούν έπίση;. Εί;-ό εσωτε
ρικόν αυτού συρτάρ α ζαί διάφοροι θέσει;. |

ΣΚ1ΙΜΙ Α’.
Μενέλαος· (γέρων τοκογλύφος μόνο:/.

| Ο Μενέλαο; κατέρχεται ρ=τά πολλν.ν πιοφύ ά;ε·. ν. κρατών διά τή; 
αριστεία; λυχιον κκί διά τή; δι;:5; πιστό- ον προχωρεί [ίοαδέω 
τηρών πέρι; άδιαζείπτω; |

Ας ο:υμε πρώτα, μήπω. 
ζακοποιος, κρυμμένος σέ ζαμμιά γωνιά.

(Κραυγάζει προς το χετό>·) 
Μπρε κλέφτη ! λωποδύτη 1 Τί δικαίωμα 
είχες νά έ'μπης μέσα είς τό σπίτι μου, '

( Έζαχυ.Ιουθεϊ παρατηρώ»· γύρω του/ 
διά νάρπάξης τή περιουσίαν μου ; 
περιουσίαν την δποίαν ;ζα·ζα

• - - . * .ίΛε ΖζΛίϊυ’ κόπους, και στερήσεις και ζαϋιζού: 
ε'βγα ! γκρεμοτσαζίσου. άνθρωπε κακέ- 
νά. μή σε βγάλω στανικώ: καί σούονοντζς. 
Τί κάθεσαι κρυμμένο: σάν τόν ποντικό ;

(ΙΙροχι.ιριι υ./ίγον παρατηρώ^)
Δέν μου ’μιλά: , δέ βγαίνεις ; 
Άκου ! ..
χι υπα όι'
τσάζ ! ... τσακ 1 ... 
όέν τρεμουλιάζεις όλος 
( Καθ ' εαυτόν ι Αύτός

·»....5.; , λ2 [ίγχινε·.: ; ίί·/ /.-υν’.ίσζ*
.. ( ΆιμΛίζίΐ έχ των ΐ/ι-.α.ικίων του

αύτής όίς τον σω.Ιήνα τοΰ πιστο.ΙΙ· υ τοι 
σέ οοβζσαι ·ζ• »

»
Πρός τό χενόν;

κουμπούρα ! 
άπ ' τό φόβ: σου 
θάναι θηρίο !...

τί ένσμισε:, 
ότι είσ' έδώ ;

--- ----- όπου σέ κατάλαβα 
-Τ,·ι ανάβω : μπά, τρομάρα
στεψε; τόν κόσμο που μέ λέει καλό 

διαβόλου; σοΰχω μέσα μου !,
Ι'.ύζαι σζιζ; ! /Άτυπα y"ip > εωάώι ηι,>·ποάα του/

■yxaA~r,·, ! πρώτο; ζούτσαβσ: !
Αλάριχο: ! 'Αττίλα; ! Ί’σεγκισχζν ! Ί'ιμούρ ! 

Μενέλαο: ύ Καρζαβά: μέ τόΆμα !
Έΐγα καί στήν άνάβω· μία.. ,δυό.. ./Λραυγάξε ; μπούμ!!.

■ I ‘{αρατηρεϊ *«i άχροάεαι Λ«. τό ά-τ<.τ«./ίσ^ζα). 
I Καθ' έαυτι.ν/. 'Αποτυχία διά τή; κακής όσον 
όέν 'δρόνει τό αύτί του φαίνετ ' άπ ' αύτά. 
Μέ τό καλό, άς 'δούμε Οά 'πιτύχωμε ;

/ Προχωρεί ό.Κγον , 
άοσ^/'.σμένε άνθρωπε σέ φόβισα, 
σευσπασα τή χολ.ή σου ν; ’ ■■------ — — -
Μέ συγχωρεϊ; ζαύμένε 
μέ παραφέρνει ό θυμός ζαμμιά φ: 
Μέ ξέρει: γιά κακούργο, 
“Εβγα παιδί μου έβγα 
Νά- γώ οέν βλέπω- ζύτ

(Παρα τιιριϊ ζωηρότερου ).
•Έβγήζε; ; έλα.· κάνε ζαί βαρέθηκα.
Νά είμαι γυρισμένο; άπο μιά γωνιά. ! Παρατηρεί χα.ΐώς).

πώ; δε θά. καταλάβω 
καί ο: ι τώρα 
οέν σ·
θά π

Μ* -νζςερ

ζπ:τευπωσ=:.
«V ίί’ΛΧΙ 7.7Ζ^;·

γιά ζ.άνχ
! έβγα ζ ' έννοια σου. 
τάξε- γυρίζω άλλου.

(Ενάγει εχ τών θυ.Ιαχίων ριχρον σιδορυΰν έργα.Ιεϊον). 
Άχ κυρά Κασταλία '. πονηρό πουλί, 
άπό τή μύτη πιάστηκες στήν 'ξόβεργα !

I Εστεψες τό κλειδί μου πώς θά στό οινα 
άν παρακλεϊδι δέν είχα στήν τσέπη μου; 
Τής κάσα: μου κρατώντας τό κλειοί, κρατεί; 
τόν ΙΙάπα από τά γένεια (Γε.εα) ·ιά ή ώρα δά 
νά σού ζητήσω κι' άδεια διά νά 'μπόι 
μέσα στό βιό: μου’ αύτό οά μά: έλ.ειπε. 
Θυ'λάμαι πόσο γέλασεν δ μάστορη; 
σάν τούπζ παρακλεϊδι πώ: χρειάζομαι. 
"Ηξερα, τή δουλειά μου' γιατί σκέφθηζα :

■ άν τύ/η ζαί μοϋ κλέψη το κλειδί κανείς 
τό μυστικό άλ.λάζω· κι’ ώ: νά ’βρή καιρό 
τήν κάσα μου ν’ άνοιξη τήν άδειάζω 'γώ. 
μ’ αύτό τό σιδεράκι, τό περίφημο, 
πάνοίγει σά νά νά είναι σιδερόχορτο.

11/ρο\'(<>ρ:'ΐ πρός τήν θύ ·αν τοΰ δ<·ματιού).

Διαλέγω τόρα. παίρνω τά καλλίτερα.
κι' άφού τά χώσω μέσα στην κρυψώνα μου 
άς έ’ρθη ή αφεντιά τη: πούχει τό κλειδί, 
γιά νά διάλεξη τ' άποδιαλεούργια μου- 
κι' άν μέ 'ρωτήσ-ς (Μιμείται τήν φωνήν της) τ.ζό·ια·.

| τόσα πράγματα 
Γ ποϋ μούλεγε: πώς έχεις ; Κάνω τον κουτό.

Άλεποτόμαρό μου είς ενέργειαν.

I Καταθέτει τόν .Ιύχνον χαί ανοίγει τήν θύραν θέτων τό 
έργα.έεϊον εί.ς τήν οπήν χοτόπιν εξάγει έχ. τοϋ θυ.Ιαχΐοο 
του χ.Ιεπιοφάναρον τι> άνάητει, αβύνει τόν .έύχνον, όν 
άφίνει έξω, ?αί εισέρχεται. ’Εξάγει τό έργα.Ιεϊον χαί χ.Ιείει 
τή. θύραν εσιηθεν. ωθιΰν αυτήνI

Χαριτωμένο κλεφτοφαναραζι <>ου 
μέ τή βοήθεια σου θά έργάζωμαι 
χωρίς καμμιά σου άκτϊνα έξω νά φανή, 
άπό τ ’ άεριστήρι κι άπ’ την κλειοωνιά..

(Πε, ά τήν πιστό.έαν είς τήν ζώνην του). 

Κρύόου καί σύ άθάνατη σκοτώστρά μου. 
Ταμπουρωμένος 'βρίσκεται ό γίγαντα: 
σέ κλούβα ότσαλένια καί άτρύπητη ; ..

( Έρευνα τά συρτάρια χαί τάς δ.αφόρους θέσεις τοΰ δω
ματίου χαι εξάγει διάφορα χ-ιρται).
Λαχειοφόροι 'Εθνικής· στήν τσέπη μου. ( Ι'άς χρύπτει). 
Πιστωτιζαί· ά: μένουν εί: την θέσιν του; 
διά τή·. Κασταλίαν τήν μελλόνυμφον.

Τόρα τά μετρητά μου.
( Ανοίγει συρτάριον περιέχον .Ιινάς σαχχού.Ιας π.Ιήρεις 

χ, ι·σών νομισμάτων χαί τάς μετρά).
Δώδεκα ! σωσταίς.

(Τάς θωπεύει) Ωραίο είναι, τό άπαλό σου, το χυτό, 
τ’άφράτοσου χεράκι, Κασταλία μου.
μά κ ’ ή σακκούλαις έχουνε τή γλύκα τους.

(Τοποθετών χατα.Ι.Ιή Ιως τό χ.Ιεπτοφάναρον συσφίγγει 
τήν άριστεράν χεϊρα έπί τοΰ ιιτήθου· χαί τοποθετεί διά τής 
δεξιάι σαχχού.Ιας/.
Σά γερανό: φορτώθηκα ποϋ έρχεται 
ζαί τά χελιδονάκια φέρνει στά φτερά.· 
πού άν δέν είχα τήν κρυψώνα έδώ κοντά 
δέ θά 'μπορούσα άπ ’ τής σκάλαις νάνεβώ.
'Ανοίγω τόρα.· τήν πιστολά στο οες·., 
κοατάω τό φαναράκι μέ τά δόντια μου 
ζαί ε“τσι βγαίνω έν θριάμβω άπο '.<■>. 
Τά κρύβω· παίρνω τό λυχνάρι επειτα 
καί ανεβαίνω άπάνω ήσυχα-ήσυχα- 
ζαί ά: δρίση ή κλειδοκρατόρισσα. ! ... γγε/ιϊ) 
ούτ' ήμουν γάτα, ούτε κ' έκαμα ζημιά.

(Κρατεί τό φαναράχΐ διά τών όδόντων του, εξάγει τήν 
πιστό.Ιαν, .Ιαμόά,ει έχ. τών ϋυ.Ιαχίων του διά τής χρατού- 
σης τήν πιστό.Ιαν γειρός τό έργα.Ιεϊον χαί προχωρώ»· οΰτω 
πρός τό χ.Ιεϊθρον πειράται ν’ άνοίξγ).
(“Εντρομος) Διάβολε !...(πίπτει τό φαναράιι χαί σδύνει). 

Δέν άνοίγει άπό 'δώ μ' αύτό ! ...
"Ω '. συυ.οορά ·ζου ! τί θά γίνω ; ... (πετώ τάς σαχχού.Ιας) 

χάθηκα 11!
Ή πόρτα οέν άνοίγει μέ τό σίδερο 
άπό τό μέσα μέρος. Δυστυχία μου !..
Έκλείσθηκα στή κάσα μου ολοζώντανος !.. 
Καί πώς νά μάθουν ότι βρίσκομαι έδώ ; 
κι' άν μάθουν πώ; νάνοίξουν, δίχως τό κλειδί ; 
καί ποϋ νά ξέρουν ποια χολέρα τό κρατεί ! ; ...

(περιφέρεται άπε.Ιπις- τέ Ιο. π.Ιησιάζει τό στόμα του είς
τό χ.Ιεΐθρ' ν).
Κύριε λωποδύτη, σά: παρακαλώ.
(άχροάται). Κύριε λωποδύτη !.. καλέ άνθρωπε, 
δποϋ αί περιστάσεις σ 'ε'καμαν κακό.
περάστε 'πίσω. (β.Ιέπει ι·^-»/./ά) μία τρύπα, βρίσκεται 
διά νά πέρνη άέρα -.ό δωμάτιο.
Σού ρίχνω ενα σιδεράκι’ πάρε το ! (ρίπτει τό έργα.Ιεϊον έχ 

[τ//ς άνω οπής).
ΝΆ

“Ιίλ ' άπό τήν πόρτα, καί σέ όδηγώ έγώ 
πώς θά- μ' άνοιξης. "Ελα!.. Μείνε ήσυχο:· 
δέν θά σ'άφίσω έτσι γιά τόν κόπο σου. 
Θά έχη; δώρο πιο καλλιτερ άπ ’ αυτής, 
ποϋ γιά τή; ζεβζεκιαί: της, κλείστηκα έδώ.
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ΕΙΡΗΝΗ η ΑΘΗΝΑΙΑ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΙΙΡΛΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

Μπρε θά σέ κάμω ε'.τυχή. κατάλαβε: : 
θά ξελωποδυτιάσης- αύριο ντιστεγζές 
θά καμαρώνης εις τά πεζοδρόμια, 
ζαί στά σαλόνια θάσαι περιζήτητος ! 
Βάλτο στην τρύπα- γύριστο μιά δεςιά 
ζι' άριστερά άλλαις δύο ζαί τελείωσε· 
τράβα τήν πόρτα τόρα (/7ροεεώ·ει τήν πιστό.ΐαν) 

Έτσι· μπράβο σου.
(μετά ανας στιγμάς α'ΐνησΐαι).
Μπρε δέν άζούω τίποτε !.. τί διάβολο
ζ’ έγώ έ'χ’ άζούσει ζρότο. σούρσιμο ποδιών...
λές νά μή εΐν ’ ζάνένας· νά γελάστηκα ;

(περιφέρεται)
Οχ σ/.χσω- Οχ ττ'/.Χ'/τχ'ω· Οχ μούρθή ζαζό !..
(άρχίζΐι νΰ· χτυπά Λά τοϋ γρόνθου του τήν θύραν) 
Βοήθεια ! ανοιχτέ !.. φέρτε σιδερά 
κομμάτια νά τά κάνη ... τρέξτε γρήγορα.
/ 'ζΛροίΐεα ). Καί ποιός θ' άκούση άπό ’δώ πού ’βρίσκομαι; 
Άλλοίμονό μου, χώθηκα, έπνιγα,ζα ! ...

( Άτ-νίζων τάς σαχκού.ΐας).

... Τί νά σάς κάμω μπρε σακκούλαις άθλιαις, 
γεμάτα·-: μέ χρυσάφι έως τό λαιμό ; 
τί νά σάς κάμω μετοχαΐς, χρυσαφικά, 
όταν πεθάνω έδώ μέσα σάν σκυλί ;
Στό διάβολο νά πάτε (πεεά άνά ίν τ.Ια τά διάφορα

[* σμήματα) ν.χ'/ά.'.ζ νάσαστε 
■■χ'/.εττχ·.:, παξιμάδια, ξεροκόμματα !
I Ιόσο βαστάει νηστικός ό άνθρωπος .' ... 
Έδιάβασα στην κάσα ένας ζόκκορας 
πώς βάστηξε τρεις ’μέραις· νά.ν ' αληθινό ;... 
κ’ έχάλασα τόν κόσμο γιά τόν ζ.όζκορα 
πού 'φαγαν οί μαστόροι. Μπρε στ’ αληθινά 
’βρίσκομαι έδώ κλεισμένος ... (/Τρσσπαίεϊ νά ίκΰιάσΐ) τήν 

μην τρελλάθηζα ; 
μήν είμαι υπνοβάτης ή βουρκόλαζζας ;

('/■-’· μιΓίΓ σιιεχού.Ιας. εξής εχίθοσαν κατά τήν πτώσιν 
τά χροοα νρίσμ/ι α, .Ιιμβινει δύο και τά χτυπά).

Ώ ήχε ! όπου θέρμάινες τά στήθη μου, 
σ' άζούω τόρα σάν καμπάνα νεκρική. 
Πόσα·.; 'μέραις θά βαστάξω άραγε 
χωρίς νά φάω. χωρίς νά πιώ ; Αλλοίμονο ! ... 
Νά τά μαζεύω ΰ άμοιρος λεπτό, λεπτό, 
άπ ' την ψυχή μου έξω κάθε άπόλαυσι 
νά τήν πετκξω σαν το τζοΰφλι λεμονιού, 
τ' αυτιά μου νά τά κλείσω στής φωναίς φτωχών, 
στά κλάματα τής χήρα: καί τού ορφανού, 
καί τόρα που ό έρωτας ζωντάνεψε 
τά νεκρωμένα στήθη μ' άπ' τήν παγωνιά 
—τή; άδιαφορίας, όχι των έτών— 
ναρθώ μέσα στο βιό: μου έτσι νά χαθώ ; ! ... 
κι’ άντί που ήταν χρηματοκιβώτιο
νά γένη κάσα νεκρική !; άνεϊςτέ μου '. ...

( /1εριφέρε τα ι παραλή ως J.
Τό χίυ.χ υ.ου άναβε·., σβύνω. πνί··οααι·
φώς, φώς ! άέρα ... χάθηκα ... βοήθεια !'. ...

f Καταπίπτει ΐχτάδι,ν. .Ιαμβϊινων διά τών χειρών του 
τάς έπί τού δαπέδου οαχ>ού.1ιις χαί εϊς τήν θέσιν αύτήν 
μένει).

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ Β'.
[ Ιν. νστιντΐνο. ό 7’. συλληφθ,ί; συνομνϋων 

ζ«;α τής μητρός τον Ειρήνης μετά των άξιωιχατ·- 
χΛ·ι τού στιοτού τή; Άιρίνία;, ε-σχγετα·. εί; δίκην 
διά το'ιν ραδιουργιών τού μεγάλου λογοθέτου Σταυ- 
ρχχίου xai τού π,ο.σοστταΟχ.ίου ’.Αιτίου, καθ' ήν 
χατιδιχιζετ ι·. ύπο τών δι·αστών tt; τύφλοισιν. Τού 
παρανόμου δικασ ηρ’ου προεδρεύει αύτό; ό έτιρο; 
τών ραδ ουυγων 'Αίτιο;, ό δέ Σταυοάχιο; παρί- 
σταται ώ; επίτροπο; τή; Βασιλίοση;. — Εΐοάγεται 
ό Κωνσταντίνο; δ,σμο; χαί περι.υ,λοΰμινο; ύπό 
φρουρών ένόκλίνν..·— Ί) Σταΰράχφ; υποκλίνεται προ 
αύτού διερχομ.ινου|.

Κωνσταντίνον | ύψηλοφρόνως) 
Καζίστην κωμωδίαν παίζετε έδώ, 
και. άν δέν άπατώμαι. είμ ’ ό ήρως της.

Στο ι·« >«ί ιοτοε/
Έάν τού κράτους τό συμφέρον, Αύγουστε, 
καλήται κωμφδία...

Κωνσηιι τίνος 
Αύθαδέστατε! 

ζατάρριψον έν τελεί τήν άλωπεκήν 
και δειςον το πραγματικόν σου πρόσωπο·/. 
Και όταν προσζυνώσιν, άνθρωποι ώς συ, 
χλευάζουσι, καί δάζνουν ζσπαζόμενοι, 
καί μειδιώντε; δνλητηοιάζουσι!... 
Τοιαύτα. ώς τό ίδικόν σου. πρόσωπα, 
οί ποιηταί καλούσι πρόσωπα κυνός, 
οί δέ σιδηρουργοί καλούσι χάλκινα! .. 
’Εμπρός.πανούργε! δειξον τούς όδόνταςσου- 
θέλω νά μάθω πόσον δηλητήριου 
έπί τοσαύτα έτη ενεστάλαξαν 
είς τήν ψυ ήν μου. ήν κρυφίως έδαζνον.

Σταιτοάκ ος·.
Ουδέποτε ύπήρξκ ανειλικρινή: 
καί δόλιος· τής δέ ειλικρίνειας μου 
θά λάβη πείραν πάρχυτα ό βασιλεύς.

II ό; τ. 'ιζαστήρον δ' ίπηη ου φωνή;). 
—Είρή η; τής Αύγούστα: έν όνόματι. 
έγώ. ύ πρωτοσέβαστος Σταυράκιος, 
τού δρόμου Λογοθέτης καί πατρίκιος, 
τόν Κωνσταντίνον εκτον. αύτοζράτορα 
καί μετά τής μητρός συμβασιλεύοντα, 
ενώπιον σου καταγγέλλω σήμερον, 
ώ σεβαστόν τού κράτους δικαστήριον, 
ιός έπιβουλόϋθέντα τά συσ.οεοοντα 
τςύ κ:άτ:υ;, καί ζρυφίω; συνω;χόσαντα 
κατά τού θρυνιυ τή; σεπτής αύτοϋ μητρός, 
ώς προσπαθούντα νά έγείρη τόν στρατόν 
εϊς στκσειι. ώ: ερχόμενον εις μ.υστικάς . 
συνεννοήσεις μετά τών ύποτελών, 
καί συλληφθέντα τέλος έν στιγμ.ή, καθ’ήν 
ν' άπέλθη εϊς όλσίαν ήτοιμάζετο. 
ίνα έπέλθη είτα μετά τού στρατού 
και έζθρονιση τήν σεπτήν μητέρα του.

'At tun·
Αύγουστε Κωνσταντίνε ! έγκλημα φριζτον 
σοι άπεδόθη. Ιίδη άναμένομεν 
τήν ϋπεράσπισίν σου. Άποζρίθητι !

Κωνσπιντΐνος· ι έκπληκτος) 
‘1‘ωνή γνωστή μου αύτη.

(Πλησιχζ,·. πρό; τή· ΐ.ι'δονν χχΐ -·χ αση» ' ·»' 
λώ; -ίν 'Αίτιον,.

Ό 'Αίτιος ! 
ζαί προεδρεύει τού δικαστηρίου μου : ! ... 
— 'Ελεεινέ ! ύ μέχρι χθέ; συρόμενο; 
πρό τών ποδών μου, σήμερον έτόλμηστ: 
ν' άνέλθν,ς τρεις βαθμίδας ύψηλότερον ·, 

ΑέτΌς 
Ί'οιουτος τών βαθμιδών ό προορισμό:· 
οί μέν άνέρχονται, οί δέ κατέρχονται.

Κωνσταντίνοι·
Ευνούχοι πονηοοί καί ευτελέστατοι !

Ζ'ι ·/ ‘ · · « /τί παο ev.su ,χτίίτι ν ζ·τ:/.:γ<*λο 
πρόο τίνα ; ... τί; έδώ έμού άνώτερο; :

’ λετιος
Ό νόμος.

Κωνσταντίνος
Άλλ' ό νόμο; εινε σεβαστός, 

όταν ζ’οί λειτουργοί αύτού τόν σέβονται 
ζαί δέν τον άτιρ άζουσι Σείς, άθλιοι '. 
οί άναβζπτισθέντε; εί: τό έγκλημα 
κ'είς πάσαν άτιμίαν, είσθε ικανοί 
πεοί τών νόμων ήδη νά '/.α/ησητε 
έδώ, τού βασιλέως σας ενώπιον .... 
Έγώ νά άπολογηθώ πρό; σάς ; ... ποτέ '. 
Έγώ. εις βασιλεύ; πορφυρογέννητος, 
νά δώσω λόγον τή; έμή; διαγωγή: 
προς τόν ευνούχον τής αυλής τόν ταπεινόν : 
Έγώ;...ζ' έν τώ θαλάμω τουτωτώσεπτώ, 

ένθα τό φώς τό πρώτον ειδον :... α, ποτέ '. 
[ΙΙζρζτηριΐ δι» χλευζσοιχού ρλί;Λνα:ο; τοϋ; δι-

Σάχης της Περσίας.

ΚΛΝΝΑΙ. — Τό ξενοδοχείων ένθα Ίπε^ίωσεν <’> Χαρίλαος Τρικοήπης.

ζ,ττχ; κ>:. ϊδέτχι s’? νινοιχόν χχί οχφκασ ιχίν 
γΪΛωτο|.
— Οί διζασταί άκόμη άναμενουσι 
τόν βασιλέα των νά. άπολογηθή, !...
— Ουτιδανοί ! έάν δέν ήμ.ην βασιλεύς, 
θά σκ: κντέπτυον !... λοιπόν δικάσατε- 
άπολ,ογί’/.ν ν.ου ο:/ εχω όια σάς·
ούδέ θά έπιτρέψω εί; του: λόγους μου 
ΐνα κατέλθωσι τοσούτον χαμηλά, 
όσον τό ύψος ταύτης τή; εξέδρας σας ’.... 
διότι, όστις θέσιν ύψηλην κρατεί 
κακώς καί παρ ' άξίαν, δέν ανέρχεται- 
ή άνοδος αύτού καλείται κρημνισμος, 
τό ύψος δέ έκεϊνο βάθος λέγεται ! ... 
Νά έπανέλθω θέλω εί; την φυλακήν.

(Δ·.ευ ύνε:<χι πρ·; τ ν ·;Ά·.ν έ;ανζγζάζ'·>■ ο.τω 
τοϋ; φύ-ζζζ; ν' ϊζοϋΛυ'ήτωτ-.ν ούτ ν. — Εζ τή; 
όύρο;. στρΕφόνινο. προ; -ον Στχυράχ ον:|

— Όταν ζποφασίσ-η: δέ, Σταυράζιε, 
να μέ δολοφονήσ-ς,ς, σέ παρακαλώ
μή μεταχειρισθής πρός τούτον τον σζοπον 
δηύ.η τη ρ ι ασμ εν ον έγχε ιρίσιον. 
διότι τούτο ν' άποτυχη πιθανόν.
εϊν ’άρκΐτ-ξή γλ - σσα σου. ..ή γλωσσά σου... 

[ΆπΕργί-α ζζγγάζων ζχ·. άχο»ουΟοΰυενο; ύπο 
τών φρουρών. |

[Μ-:τά ταϋτχ άχολο·,0οίσι σζηνα·. χαΟ’ϊ; έζδ: ■ 
δοτχ·. ή »ζτχ τοΰ Κωνσταντίνου άτοφιτις. ζατα 
διζάζουσχ οΰτόν ε·; τΰφ>ο>τ·.ν. Ή Ειρήνη μετανο
ούσα ζηττί τήν σι.ιιηιί-χν τοΰ υίνϋ τη;, άλ» ο Σταυ- 
ρόζ'.ο, ίππηδίϊω; χερδίζει γρόν >·. διχ τ·.νο; ύευοο-

προφήτου ΙΙαγζρατίσυ συνΕνο'/ου του, οστ·; προλί- 
γ·: ήν Ειρήνην τό α'σ-.ιότερον μίλλον. Κατά
τήν σ-.'.γμήν ομο>; ϊζε:νην ·ρ/εται Εξαλλο; ή Θεο- 
όότη. σύζυγο; τοΰ Κωνσταντίνου, ήτι; ζητεί ν το 
σύζυγόν -ι,; παρά τή; Ειρήνη;.]

ΣΚΗΝΗ Η'.
Θεοδοτη (πρό; τήν Ειρήνην)

11 ού εϊν ’ ϋ συζυγός μου;.. .Τί τόν έ'καμ.ε;·... 
τόν σύζυγόν μου θέλω.. .ναί.τόν άνδρα μου! 
έγώ, ή Θεοδότη ή βασίλισσα, 
σού ομιλώ, Ειρήνη ... άποζρίθητι !
πού είνε ό υιό; σου :

Στιτυοά· ν»ς

Ηαρεφρόνησε.
<-·ει>'·ότη

ΙΙΙιίζ υσ< πρ ; στ γ·υ.ή·. τήν χεφαλήν όιά τών 
■/•-■.ρι'όν χαί μι α τούτο ζρομνιζοςυίνη ι·; τά γόνατα 
σρό τή: Ειρήνη;).
Αΰγούστα!. .τήν μανίαν μου συγχώρησον.. 
Φριζώδης, ρίγος έμποιών. απαίσιος 
μέχρι τών ώτων μου άφίχθη ψίθυρος ...
Ό βασιλεύς που εινε;... τόν έτύφλωσαν...

(ΊΙ Ειρήνη άποστρεφιι -.ήν ζε,αλήν).
”0! θα παραφρονήσω, μήτερ ... λάλησον. 
Μή 'άποστρέφη; άπ ' εμού τήν ζεφαλήν ... 
ή σιωπή σ?υ μοί οηλοί απαίσια . .
Πού εϊν' ό Κωνσταντίνο: ; Άπό τής στ·.γ- 

υ........................................................ [:Λ'7-»
καθ ' ήν άπ ' έμπροσθεν μου τον άνήρπασαν, 
δεν έπανεϊδον έ'ζτοτε αύτόν ... Είπε.
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είπέ- πού εινε ήδη : ... v-ί έν φυλzzr„ 
άπόστειλον εκεί κ' vj.'i t/.wt·/ του· 
άν έν τώ τάφω. ώ, φονεύσατε κ’ έμέ '. . .

(Άχόύίΐχι Ooju-.o; ϊξω,*Γ» ζα· βι)μ.ζτζ, -foxx- 
7«τ»ι ί: ό Κ»> χτχ.οϊυο,- τυρλό; zsi zax: ύμιν ; 
ίχ τή; 7,-'-''C ΰ-τν ' i αξώ-υχτιχού τή; ο?· uca; I1). 
*11 Εΐοή’ν/; άτοττ^ε.ΐΐ τήν ζεφχ/.ήν gxi χ ?/'«’,ί .

ΣΚΗΝΗ Θ'
• ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΊΝυΣ ζα- οί ANUTEI'U

(Μεοδντη στρεφόμενη ζζι βλέπνυχα αϊύνζ,: “ ν 
Κωνσταντίνο αναπηδά, βάλλ.» α ζρχυγήν τριίαου 
καί σπεύδει πρό; αυτόν έξαλλο; .
“Α!. .Κωνσταντί ·ε! .Παντοδύναμε Θεέ !.. 
Είσαι τυφλό:;!..συ είσαι;!..σύ! όβχσιλεύς, 
δ σύζυγό; μου ;

Keo <7~t ντΐν >ς·
'Θεοδστη ... είσαι σύ ; 

ΘευκιΐΐΠ
Ή συζυγός σου ... ναι, ή Μεοδότη σου!...

(11ρό; τον αξιωματικόν. άπωΟοϋσχ αυτόν : ι
— Άπομακρύνθητι ! άνήκει εί; έμέ '. 
θύσει: θά δυνηθή έκ τή: άγκάλη; μου
νά άποσπασγ, τούτον ... Άθλιοι! μ.ακράν!

IΈνχγζαλϊζεται τον Κωνσταντίνον πχρααόρ*^;;ι
— Έλθέ, έλθέ πλησίον μου .. ζν έχασε; 
τού; δφθχλμούς, τό φώ; σου, .έχω σφθαλ-

[μου; 
κχί διά σε έγώ, γλυκέ μου σύζυγε ! ... 
Θά βλέπης συ μέ τής ψυχή; τά σμματα 
εντός τή: ίδική: μου· είνε αρκετόν ... 
Καί τί πρό; σέ ό θρόνος. ον άπώλεσε; ; 
έγώ σοΐ δίδω θρόνον άνεκτίμητον, 
σοί δίδω την καρδίαν μου· βασίλειο·/ 
θά έχη; την ψυχήν μου· si·/' απέραντο;· 
καί τού γήινου τούτου βασιλείου σου 
πλειότερο·/, και μάλλον έ τι άσφζλής, 
διότι δεν θά δυνηθή ή μήτηρ σου 
νά βασίλευαν) έν χύτη ούδέποτε ! ... 
Άναχωρήσωμε > εντεύθεν βάκτρου σου 
θά ειν ' ή Θεοδότη σου καί συνοδό:.

Κωνσταντίνος· 
I έναγκαλιζόμενο; αυτήν ) 

Ώ Θεοδότη ! συζυγε μελίγλωσσε ! 
τά άλγη μ.ου κατέστειλαν οί λόγοι σου.

Θεοδότιχ (εξημμένη) 
Ναι. φύγωμεν εντεύθεν το άπαίσιον 
άνάκτορον σου τούτο τρόμον μοί γεννά 
καί διά τήν ζωήν σου. Ώ ! είνε φριχτόν ! 
έν τω θχλάμω τούτω, ένθα γεννηθεί: 
είδε; τό φώ;, σοί άφηρέθη σήμερον, 
καί σε έστέρησεν αυτού θηριωδώ; 
εκείνη, ήτι; τότε σοί τό έδωκεν ! 
Ά, δυστυχή; μου βασιλεύ καί σύζυγε, 
ας φύγωιζεν τον τόπον τόν κατάρατο·/ !

Ειρήνη (τώ Σταυρακίω) 
Τούς δυο τούτου; άποστείλζτε δμού 
εις Λέσβον άς άπέλθωσι βασιλικώ:.

Κωνσταντίνος έκπληκτο: 
ΙΙοίχν φωνήν άκούω ;

( Απ'ίοτϊται όρρητιχό; έζ τών ά,'Χιλών τις 
Θεοδότη;^

Τί; «ομίλησε ; !...
Δέν ήτον αίίτη τή; μητρό; μου ή φωνή;... 
είνε παρούσα, ή ό ζδη; ήνοιξε 
και ή φωνή άντηχησε τού Σατανά.— 
διότι και εκείνη ήχον ΰμ.οεον 
έχη πρέπει : — Λάλει. Θεοδότη μ.ον 
είνε εδώ παρούσα καί μέ βλέπει :

Θεοδότη.
Να:.

Κωνσταντίνος
Έξήγησόν μοι, μήτερ, τί έκέρδισες 
εί; νύκτα έμβυθίσασα ζτέρμονζ 
και ζόφον τόν υιόν καί βασιλέα σου : 
Mr, έδιπλζσιάσθη ή ήμέρα σου : 
μη άρά γ= θά βλέπη; εί; τόν ουρανόν 
ζπο τής αΰριον οιπλοϋν τόν ήλιον :...

Πλησίζσον νά βζψη; εί: το αιι/.ζ υ.ου 
πορφυρωτέραν τιόρα.ττ,ν πορφύραν σου· 
‘Ον άπορφζνωθέντα θέσον θοόνον υ.ου 
έπί τού ίδικου σου. ύύζ,/.ότερον 
νά άναβή;, ΐνα ταχέως κρ-ηανισθτ,:. 
κχί συντριβή: εί: π'λείονχ τευ.άχια !
’Λ .' ζν σέ ϋνο’ζζτω, υ.ήτερ, ‘λύκαιναν, 
καί τού θηρίου συκοφάντη; θά κ/.·/,θω· 
όέν έχει; πλ.έον όνου.ζ και τιτ’/ον σύ· 
σ’ άποκαλω— /ΐ/^/;>//>· / τούτο σοί ζρκει, 
κατάρατο:!... κατάρατο:!... κατάρατο: !

[|[:πτι·. λιπόΟυριν; ιΐ; τά; άριάλα; τή; Θεοδό- 
τη;. — ΊΙ Ειρήνη άποστρίφιι έν φρίκη τήν κεφαλήν 
jxi τα; /«ϊρχ; τετα,αέναί πρί; τόν Κωνσταντ ν.ν, 
ώ; έά< Οέλη ν' άρυνΟή ζατά τή; ά,ά;. — Ο: Σταυ- 
ράζιο; ζχϊ Άέτ·ο; άτοστρέοουσ·. τά; ζιοζ χς ά»τι- 
Οέτω;. — Εϊζιόν.] — Av.htia.

(’) Έν αναλύσει οοϋ έργου οϊ ζ χ. χριταϊ έξι- 
θήλασαν ά'ορ’.αν διά την παφο^ίασιν εκ ν(ου τοδ 
Κωνσταντίνου ϊπϊ τή; σζηνή;. Ώ, ήζούσχρι-, παρά 
τοΰ σογγραφέω; δικαιολογούμενου, ό Κω,σταντίνο; 
προσάγιτχι έζ. νέου όπω; δειχΟή ιΐ; τό διζαστήρ ον ή 
εζτιλισι; άποφάσιως τόσον σπουδαίο;. ιΣ. Λ. Όλ.).

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΡΕΙ1ΟΡΤΕΡ

ΜΙΑ ΚΑΡΑΓΑ
|Έχ τής νΐις σιιρϊ; τών άνε·δντων διηγημά

των τοΰ ήρετέ.ου συνεργάτου ΜΙ1ΟΕΜ ύπό τόν 
τίτλον «Ιστορίες ενός ρεπόρτερ»*, δηνοσιεϋαμεν σή
μερον τό άζόλουΟον διήγημα] :

Έτυχε νά. τελ.ειώσγ. ένωρί; τή δου/,βιά 
του στό γραφείο, χυτό τό άπόγευυ.ζ. Ειχ; 
[λΐά ώρα καιρό ώ. τί: έφ που θά —ήγχινε 
•·ά πζρζ, τή γυνχϊκά του γιά τόν περίπα
το. Και καθώς βγήκε απ' τό ύπουργεΐο, 
στάθηκε στό δρόυ.ο καί σκέφτουνταν -. Νά 
πάη ώ; τού Ζαχαράτου, ή να τρχβήξη 
στό σπίτι του ; Μιά ώρα προτίτερα σήν.ε- 
ρχ άπό άλ'λοτε ; ΊΙ Βάσω δέν θά είχε 
ντυθή άκόυ.α' θά τήν εϋρισκ: ζπάνω στην 
τουα/.έττχ τη;. Μπροστά στόν καθρέφτη 
υ.έ τά αχ/'/ιζ μεσοχτίνισ ώ/α άκόυ.χ· τ» 
υ.ικρζ δαχτυλάκια της θά ίσαζαν τόρζ 
τά δυο υ,πουφφάν γύρω στου; κροτάφους 
—ης, πού τήν κάνουν πιό ου.ορφη υ.έ τή 
λεπτή φάθχ καί τήν άγα·.ή άσπρη γάζα 
της- δέ θζχε ντυθή, άκόυ.χ· ό κορσέ; της 
υ.ονάχα. θά τή; έσφιγγε τά στήθη· ό 7.ζι- 
υ.ό; και τά υ.πράτσα ολόγυμνα, πουδρζ- 
ρισμένα· τό μεσοφόρι κάτασπρο, ίσα υ.έ 
το γόνα· οί μεταξωτές μαύρε; κάλτσες

τεντωμένε; δείχνοντα; ΰ/.οχυτε: τις γάμ 
~s:, τά κίτρινα μποττινάκια άπό πετσ 
ρωσσικο β ρνικωμένα τής ώρας — οίπ/.ζ 
στόν καναπέ τό μαύρο φόρεμα καί τό ά- 
νοιχτόχρωμο κορσάζ, πζρεκει σέ μιά κα
ρέκλα ή ψάθα της, .ά γάντια τη; κ' ή 
σμπρέλλα τη: . . "(>χι. δέ θά πήγαινε
στού Ζαχαρζτου. Θά πήγαινε σπίτι θά 
παρεστεκε στήν τουζλέττα ‘.ή: γυναικού- 
7.α: του καπν ζονοας σιγαρέτα, καί στις 
ές θζβγαιναν μαζί κ' οί δυο περίπατο 
όπως κάθε μέρα.

Καί μέ τό γοργό του βήμα τδβχζε γιά 
το σπίτι. Είτζνε όμορφο παιδί’ τριάντα 
χρόνων ύψηλός. μέ ■/.ν.στν.'.ό μ.ουστάκι 
καί μέ γλυκά μάτια· βιοπαλαιστή; ίσως, 
ζ/./.ά άνθρωπος που είχε μέλλο . Είχε 
μπή σιην υπαλληλία άπό καιρό, κι άπό 
μέρα μέ μέρα περίμε ε τήν προαγωγή 
του. Αλέγρο: καί χαριτωμένος πάντα, 
Γι.Ζί '/.xtszzs '/αμογελώ/τζ;. ότι το μόνο 
του ‘λάθος που έκαμε, ειτζν νά παν . ρευ- 
τή πο/.υ νιος. Ίο έ/,εε αυτό, ζ/./.ά δέ τό 
πίστευε. Ίή Βάσω τήν πήρε ζπό αγά
πη' χωρίς νζ καταλάβη ζ.' κύτος πώς, 
βρεθηκε μιά μέρα παντρεμμένος έδω καί 
δυό χρο ιά. Ειτζν κορίτσι ενός εμπόρου 
πού ενζ κρζχ στο χρηματιστήριο αυτόν 
τόν έφερε στόν τζφο καί τ-ή γυνα.ικά του 
και το κορίτσι του σέ μεγάλη στενοχώ- 
ρια. Ίή Ιΐζσω τήν πρι· τογ ώρισε μιάν 
άνοιξιάτικη μέρα στην ΙΙεντέ/.η. "Οταν 
τήν πρωτόειδε τού άρεσε μοναχζ. Κου
νιόνταν άποκάτω άπ ' κ/.ωναριζ μιας 
θεόρατης ‘λεύκας. Γύρω τά πεύκα τή; ΙΙεν- 
τέ'/.ης. τά όμορφα βουνάκιζ, τά κρύα νε
ρά, τ' ανοιξιάτικο χορτάρι καί τό γαλανό 
τ’ ουρανού, τής έδιναν ομορφιά περισσότε- 
οη ζι ’ οση είχε· τ ’ άγέρι που μπεροευε 
τά υ.αλλίά της έκεϊ πού κουνιόνταν, τής 
εδινε περίσσια χάρη, μιά κόκκινη γάζα 
πού άνέμιζε στους ώμους της. τήν έιανε 
πιό χαριτωμένη άκόυ.α. Ίου τήν σύστη
σαν έκεϊ. Καί σέ μιά μέρα μέσα στήν 
όμορφη αυτή έξοχη τής Αττική:, την 
αγάπησε. Εκεί πέρα έκαμε μαζί τη: τό 
βραδινό περίπατο. Μέσα σιζ πεύκα ζκο- 
λουθώντα; τό πράσινο μονοπάτι πού φέρ
νει εκεί στο πχ έρημο ερείπιο τού μαρμα- 
ρένιου «Ιΐχ'/.ατιού τή: Δουκέσσα;» είπαν 
κουβέντες και λ.ογάκιζ γ’/υκά. Μέσα στο 
φανταστικό καί θ'/ιβερο έκεϊ ο «ρείπιο μέ 
τή μεγάλη έρημιά τριγύρω του καθώς γύ
ριζα ■ μέσα στ’ κχαρχ ντουβάρια του κχί 
στή ‘/.ησμονημένη αύ/.η του, μια μελαγ
χολία του; έ'πιζσε καί του: δυό· πού οί 
καρδιές του: έ’σμιξαν πιο πολύ. Καί σά 
γύρισαν πίσω ζπο το άρχοντικο Μονζ- 
στήρι, έκει κοντά στην έζκλησούλα τή; 
Άγια; Ίριαδας. στήν ζκρη τού νερού 
πού βγαίνε·, άπο τη γιο, τους φάνηκε και 
το>ν δυό πώ; τόσο γνωριζουντζν οί ψυχές 
του;, πού άν υιλιούνταν θάκζναν τό 
φυσικώτ-ρο πρζμμα. πώς τόσο είχαν δεθή 
' ενα; μ.έ τον άλλο, πού άν χωρίζουν- 
ταν, δέ θά μπορούσαν νά ζήσουν πιά. Κά- 
θησαν σπή λουλουοιασμένη πράσινη στρώ
ση τοΰ χορταριού, άποκάτω άπό τί: θεό
ρατες λεύκε:, πλάι, πλάι καί ρέμ-

ζ^αζαν. Οϊ τεράστιοι κλάδοι έκαναν ένα 
μαγικό γαλάζιο θόλο άπάνω στα κε- 
οάλια του:, τά πουλιά τής άνοιξη; 
γύρω τραγουδούσαν τήν ευτυχία τους ε
κείνη τή στιγμή. ΙΙέρα. στο βάθος τού 
θόλου, ό κάμπος κάτω άπό τά βουνάκιζ 
ξέφευγε ομαλό:, χρυσωμένο: ζπο τον ή
λιο. Τούφες ζπό πεύκα τόν στόλιζαν, καί 
δ Λυκαβηττό; κατάβαθα καταζ.όκκινο;, 
φαίνουνταν πώ: έ'γγιζε τή θάλασσα τού 
Φαλήοου. ΙΙοτέ άλλοτε δέν είδαν το Λυ
καβηττό έτσι όμορφο, τή θάλασσα έτσι 
γαλάζια. ’Ομορφότερο μέρο; _ γ-.άγάπη 
δέ θά βρίσκουνταν άπ’έκεί·:. Και ειτανε 
τόσο ευτυχισμένοι έκεϊ, που '/.ησμο-ήθηκαν
πο/.λη ωρα.

Ή παιδική ομορφιά τη: τόν είχε συγ- 
κινήσν, πολύ, θά ρίχνονταν 
τη: καί θά τήν φι/.οΰσε άχό, 
τόν κρατούσε ή συγκί-.ηοή τι 
ρισαν έγινε πιό ήσυχ 
αίσθημα ησύχασε κομμάτι στ 
ΊΙ όμορφη βραδιά μέ 
ζαν στήν πόλη, τον 
σκεοτικώτερο. Λ“ ” 
νά φανή βάρβαρο; προ; ενα κορίτσι π 
μέλι: τό γνώρισε. Άρχισε νά βλέπη ψυ
χραιμότερα. πρακτιζώτερα τά πραμματα. 
Καί γιά μιά στιγμή άρχισε · ά πιστευη 
πώς δέν είχε γίνν. τίποτε σοβαρό. Μιά 
κι αυτή ί’σω; μαζί μέ τι; 
άπαντά κανείς στό δρόμο, σέ 
ναστροφή, σ’ ένα χμρί» 
'Ενθουσιάζεται κανείς μαζί 
ώρες κ ' 
τ ’ όνομα τη: 
μέρες, όταν - 
στο θέατρο το 
μαζί μέ τό 
μέσα ...
Πεντέλης. Άρχισε τι 
νατό, τό κουραστικό, 
■κυριεύει

/ αιμο 
...αγα, ζν δέν 

, ,:υ. Όταν γύ- 
Τό πρώτο δυνατό 

τά στήθη του. 
φεγγάρι, ενώ γύρι- 
έ'καμε ήσυχώοερο, 

. Δέν είχε κανένα δικαίωμα 
Α πρό: ένα κορίτσι που

<37.00. ΜίΖ 
ά'λ/ε; πού 
•/.ιά 'υ'α- 

σ'ένα γλέντι. 
της μιά δυό 

ύστερα άπό ένα μήνα ξεχάνει και 
. Καί ησύχασε γιά πολλές 
:ήν είδε ένα. βράδι άξαφνα 

...τρυ -ού Τσόχα. Τή χαιρέτησε καί 
μέ τό χαιρέτισμά. ξζ· α.γεννήθηκε 
του όλος ΰ καημό: τή; ημέρα; 

ότε τό κόρτε τό 
, πού βασανίζει καί 

ή ψυχή καί τή σκέψη, τήν καρ
διά καί τό νού. Ραντεβού 
στή Δεντροστοιχία, στά Φάληρα.

, στά ΙΙζτήσια. Σ ενα 
ην αρραίόωνια,ουντχν. —» 
ύστερα, τήν πζντρεύουνταν 

ευτυχισμένος. Την άγ 
νζγ πιύσε. Ήσυχη ζωή· ο,· 
ό μισθό του αυτός, 

,τένια προΐκά 
ζήσουν 

κι αύτό.
ό γραφείο _ __
της γελαστή, όταν γυρι-ε του 

.ε τά δροσερά μάγου/ά τη; μαργιόλι- 
είτανλίγη...

Κηφίσσιά 
κατόπι τ 
ε"ξ μήνα; 
είταν ήσυχο 
σε. τόν άγ: 
άπό 
άπό την τι-: 
έφταναν ·. ά 
πολύ ειτζν 
πρωί γιά τό 
το μέτωτό τ' 
άπ'/.ον. 2-»
κα. Κζί τέτοια ευτυχία οεν

;Ζ.

της·» ου-

στά θέατρα, 
στην 
μήνα 
πέντε

ο. τι
■η;

Ά77 ά
Όταν 

εκείνη

Καί όμως παράξενο αυτό το απόγευμα, 
ένω γύρισε στό σπίτι του, τον ςάφνιτε 
κάτι ζσν.νθιστο. Βρήκε τήν πόρτζ τή; 
είσοδου κλειστή. Κάτι σάν κρύο μαχαίρι 
τοΰ πέρασε τό κορμί, τό αίμα, τήν καρ
διά· τι είχε ; γιατί ταράχτηκε τόσο ; Τί 
καί σάν ειτζν κλειστή ή πόρτα σήμερα ; 
Ίσως νά κοιμούντζν ζκόμα ή Ιΐζσω. 
ίσως νά ϊτρεχε κάτι τι τιποτένιο. Δε σή-

μανε τό κουδούνι Μ: σιγαλό βήμα άρ
χισε ν ' άνεβαίνη τή σκάλα τής κουζίνα; 
από τ’ζλ/ο μέρο; τού σπιτιού. Κι όσο 
άνέβαινε τόσο χτυπούσε ή καρδιά, του. Τά 
χέρια του έτρεμαν ελαφρά κ'ή ά.ναπνοή 
του γίνουνταν βιαστική, βαρειά. Πέρασε 
τήν κουζίνα καί βφ’ήκε στό κορριντόρ· ή 
πόρτα τή; σάλα: είταν μισάνοιχτη- ζπο 
μ.έσα άκούουνταν γέλοιχ· σταμάτησε· 
μέσα στό γέλοιο τή; Βάσω:. το δροσερό 
καί γοργό, ακούσε μαζί κ'ένα. άλλο γέλοιο 
ξένο γι αυτόν, βαρύ, βαθύ γέλοιο. Θεέ 
μου! τι έ’τρεχε : Σίμωσε στην πόρτα άγά- 
λι'αγάλια. Δέν έβλεπε τίποτε: ακόμα. 
Τό ρικρό σαλονάκι μέ τή γύμνια τών 
τοίχων του. του; καναπέδες του καί τά 
τραπεζάκια μέ τά μεγάλα βάζα γεμάτα 
άπό πασχαλιές καί τριαντάφυλλα, επλεε 
σέ βαθύ μισοφώτισμχ· τά παραθυρα είταν 
κ/.ειστά, καί τά ριντό) κχτεβασμένα ό>; 
κάςω. μπόδιζαν τό φώ; τή; ήμερα;. 
Κρύο; ίδρωτας τον τσάκισε, ή καρδιά του 
χτυπούσε φοβέρα- ε’σκυψε τότε περισσότερό 
καί δάγκασε δυνατά τά /yjr, -■.·/ γιά νά. 
μή βγάλζ, φωνή πόνου. Τά μάτια του 
κοκκίνησαν, ανοίχτηκαν τρομασμένα, οι 
γροθιές του τεντώθηκαν άγριεμμένες — 
Απάνω σ'ένα διβάνι ειτζν ξαπλωμένος 

κάποιος, στά γόνατά του καθισμένη ή 
Βάσω υ.έ ξέπλεκα -/.αλ'/.ιά, υ.'ανοιχτό το 
κοοσάζ της. μέ γ·υμ·.·ό λαιμό, κρατούσε 
μ.έσα στά χει/.η της ενα μ—ομπόν, που το 
δάγκαναν κι οί δυο μαζί ...

Πρώτη του σκέψη είταν νά όρμήση μέ
σα. νά τού: πνίξη μέ τά χέρια του καί 
τού; δύο. Αστέρα άνάλαφρα πάντα πα
τώντας γύρισε τό κεφάλι του προ: την 
κουζίνα.· άπάνο) σ' ένα τραπέζι αντ κρυ- 
σε ενζ μαχαίρι, ένα μπα/.ντζ, άπ εκεί
νου; που κόβουν τό κρέας. Ίκ ματια του 
κολλήθηκαν φλογισμένα κατ ' ζπάνω του. 
Τόρζ μέ κείνο τό μαχαίρι θά κόψη σέ χί
λια κομμάτια το κρέας το άπιστο, το 
-ρέα; τό άτιμο, τό κρέας τό αισχρό καί 
τών δύο. "Εκαμε δεύτερο κίνημα προ; το 
μαχαίρι, όταν άξαφνα στάθηκε ζαλισμέ
νο.-. τρίμοντας. Άκούμπησε τά χέρια 
του στον τοίχο κι ζπάνω του; το κεφάλι 
του, καί στάθηκε εκεί μιά στιγμή. Απο

στό νού του άλλιώτικα, παράξενα τή 
φριχτή έντύπιοσή του, το πόνο του. Νά 
τού: σκοτώση; Ό εγωισμός του, φυσικά 
θά ικανοποιούνταν. Άκόμ.η περισσότερο 
άν σκότονε εκείνη, την άπιστη, τό τέρας. 
'Αλλά την ευτυχία, που θέλησε νά βρή 
κοντά τη;, μπορούσε νά τήν κρατήση πιά, 
μπορούσε νά την ποθήσ-η πλέον; Ό φόνος 
θά ςεοίκούνταν την τιμή του" άλλά θά 
ξεδικούνταν καί τήν ευτυχία του πού έ
φευγε τόρζ μακριά, πολύ μακριά άπ’ τή 
ψυχή του ; Τά στήθη του Φουσκόνοντζς 
του έστειλαν ενα δάκρι στά μάτια- είχε 
τη ούναμ.η νά μ.η το άφήση νά στάξη. 
"Εσπρωξε τότε τήν πόρτα καί μπήκε ά- 
χ·/',:, άλλά ήσυχος μέσα στό σαλόνι... 
'Εκείνος πετάχτηκε τροχασμένο; στά πό
δια του, γύρισε τά μάτια του άγρια ·~ύρ<·) 
του ζητώντας κάτι νά ύπερασπίση τόν 
έαυτόν του. "ϊ'στερα ζπόμεινε βουβό:· 
εκείνη κατατρομασμένη, τρέμοντα; σωριά
στηκε στην άκρη τού τοίχου μέ μάτια 
τρελλή:, μέ τά χέρια τεντωμένα μπροστά. 
Τά τριαντάφυλλα κ' οί πασχαλιές άπό 
τά βάζα ζφιναν βαρειά μυρουδιά- τό μισο- 
φώτισμζ μέσα στή σάλα έσβυνε κι αύτό 
ολοένα· ή μέρα έξω τελείονε.

— Σεις, κύριε, είπε μέ ξερή φωνή ό 
δυστυχισμένος άνθρωπος, μπορείτε νά πη
γαίνετε ... Σείς είστε άντρας, κι ο,τι κά
ματε δέ μέ ξαφνίζει .. Ορίστε !...

Κι όταν έκείνο: βγήκε έξω καί τά 
βήματα, του δέν άκούουνταν πιά κάτω στή 
σκάλα, αυτός εξακολούθησε :

— Ή σειρά σα; τόρζ. κυρία ... Τό 
βράδι πού θά γυρίσω έπιθυμώ νά μήν είστε 
εδώ πλέον ... Ένα ζμαςι, τά ρούχα σας 
καί στη μητέρα σα; ... Χαίρετε !

τά γέλοια αντηχούσαν γορ- 
κρότο: φιλιού άκούσττκε. 'Εκεί

νο; ζπομεινε στή θέση του. "Ενιωθε ςα- 
Φνικά στά σπλάχνα του πώ; κάτι πολύ 

πτό, πολύτιμο πρζμμα συντρίβουνταν.
, πού δο- 

νά δοκιμάσ-η σ’ όλη 
ξαφνικά κ 

Αυτή 
τήν · 
καί 

ε αύτό;
θά τού 

περίμενί 
= 7 αμπε 

θά πότιζε 
,, η»·:ά Φωνή 

δυνατά : "·

τό σαλονάκι
γότερα. κρότο: φι/.ιού άκούστηκε.

στή θέση το 
: σπλάχνα του 

λεπτό, πολύτιμο πράμμα 
Όλη ή ευτυχία πού ώνειρ-ύτηκε 
κίμασε. πού ήλπισε 
του τη ζωή. χανουνταν 
νε έρημο:, γυμνός άπό χ 
κλεψιά πού τού έκαμαν, 
ναν αρκετά μέ τό-αίμά το·. 
Λυτή τήν εύτυχίζ πού 
άνέλπιστα και τόσο φρ 
έδινε πίσω τό μαχαίρι 
στο τραπέζι, ό φόνο; 
λογισμ.ό του, το αίμα 
διβάνι καί τό πάτωμ-α 
έλεε καταβαθα, ξάστερα, 
ν y. ’ °7.···/ν.'- ; 
μεγάλη

εμε- 
την 

λήρω- 
οί δύο; 
• τόσο ι την 

έκεϊ 
στό 

; τό 
. τού 
ΌΖ’·.

Μιά φωτεινή λάμψη μέσα στη 
ξαονική δυστυχία του, φώτιζε

Καί κατέβηκε 
■· γ οιχ,ε. 
πόλη, 
κουβεν-ιαζοντα;. 
βρ· δια. Τ ' αμάξια 
στερα· ό θόρυβος τ· 
ίδιο; όπιο; καί πριν, 
πάντοτε, άδιαφορος. άκουραστος. Τί κι άν 
πέταξε γιά πάντα μιά εύτυχία άκόμα ; 
Τί κι άν κομματιάστηκε μιά καρδιά ά
ζυμα :

ή ζωή τή;
Ό κόσμος

•4·

Κζοω στό δρόμο βρά- 
βραδιάς άρχιζε στήν 
περπατούσε γελαστός, 
Ανοιξιάτικη όμορφη 

έτρεχαν δεξιά, άρι- 
ή: ζωής άντηχούσε ύ 

όπως καί χτες, όπως

ΜΠΟΕΜ

ΓΙ’. ΧΕΧΟαυΥΛΟΥ

Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ

Κόΐτων. Έσυ φταις γ· ζϋτο.
Κάνκι. Άλλά έσυ μ έκαμε:. Μ’έ

καμες νά χάσω τήν γ^·ΐ'γι. μου. την ειλι
κρίνεια μου. τήν άφέλεια μου. την ευθύ
τητα μου. Λέγω ψεύμζτζ τόρχ. Δεν είμαι 
πειά ή ίδια σέ κανένα καί αύτό δίδει 
άοορμη σε ύποψίε". 1 ιατι να το πή; ; 
Δέν τα λέγουν τέτοια πραγματζ. Κριτών'.
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Άόικεϊ; cry γυναίκα. άν νομίζη: πώς εινε 
άνάγζη νά της πή; σ' χγαπώ γ·.ά νά το 
μάθη.

Κοίτων. / τριρερώς). To είχες έννοή- 
est ;

Κάκια Ναί· ζαί —ζ·.ί το εννόησα,: 
ζαλά-ζαλά σύ. Εΐνε πέντε μήνς τόρα. 
Ένα βράόυ έζάθουσουν έκεϊ σέ κείνη τη 
θέσι. (Τώ όειχνΰεε μίη> .το/r^.oror είς 
τήν γ<.νίαι). Ότζν μπήκα μέσα. σέ εΐόα 
ποϋ εγεινες ωχρός. Ητα1? ή τρίτη φορά 
ποϋ ήρχεσο στή συναναστροφή μας. Και 
ίίμως άν σε ρωτούσε κανείς τότε: «Την 
άγαπζ: αύτή τή γυναίκα ;» θάπαντούσε; 
μέ όλη τήν ειλικρίνεια: «Δέν ήξεύρώ !»

Κω των. ί 7·.)·ί((,η^ΗΎ,Γ). Ναί, αλήθεια· 
όέν το ήξευρα· έπρεπε νά περάση καιρός 
γιά ·.ά έ,νοήσω οτι ήτο έρως, αύτό που 
αισθανόμουν γ·ά τη γυναίκα ένος φίλου 
μου. Άλλά αργότερα ... αχ, γιατί λοι
πόν ·.ά μάφήση: νά στο πώ ; I'Ll'. ε·' 
ρεμύ'α. μ<ΐ> ι.

Κάκια. Καί πού νά εύρω τήν όύναμιν 
νάντισταθώ ; Άλ.λοίμονον ! / Χαμη.Ιοτρώ- 
>·<■</. Έγω σέ είχα άγαπήση πρώτα !

Κοίτων !n.hiciaifi»'/ Έσύ : "ί.2, Κα
κία ! (Τι.ν ίι αγχιΐ.Ιιζεται)

Κ(1ι 1(1. ( .·/τΗιστομένη άσ^ειώς, χωρΐ' 
τάποσπΰτ ι). Μή ! άφησέ σε, Κριτών ! 
Εΐνε έγκλημα αύτο ποϋ κάμ-,ουμε.

Κριών. Μ ’ άγ α :
Κακία. Ναί- άλλ.ά όέν πρέπει.
Κριτών. Άφ’ ού μάγανκ; οέν εΐνε έγ

κλημα, χρυσή μου ! Έγκλημα θά ήταν 
άν μ’ είχες στήν αγκαλιά σου, χωρίς ά 
μάγαπζς.

Κάκια. "Οχι ! Πρέπει νάγαπώ άλλον 
καί μόνον αύτόν ! ( Λποσπάται ήρεμα άπό 
τάς άγχά./ας του). Εΐνε έγκλημα ... Καί 
τό ουστύχζμα εΐνε ότι σάγαπώ. Άν οέν 
σάγζπούσα Οά ήτο τόσω εύκολον ! Τόρα 
όέν πρέπει ούτε νά σε βλέπω, τόσω κ;··τα 
μου. //> έ.τομσα ά.Ι.ίοΰ). Εΐνε πειρασμός 
πού είμπορεί νά. μ.η τον νικήσουμε ώς το 
τέλος.

Κοίτων. Ναί. Τό όυστύχημα εινε ότι 
είμεθα τίμιοι άνθρωποι.

Κιίκι ι. (Στρεφόμενη πρός αιή.;. . £>.»»/- 
ρω· / Καί Οά με νουρ.ε γιά πάντα ! Koi 

λυπήσου μιά όυστυχισμέ ζ και άου- 
Λυπήσου ενα φίλο σου 
ή ... λυπήσου αιά ευ- 

ά χαΟή ... Φανού 
γε γιατί σάγαπώ ! 

οσω μέσα στην 
χ σου.

των, 
νατη γυναίκα ! .. 
άγαθόν καί είλικρ 
■ZTfyj. ποΰ κινόυ· ευει ■ 
•γενναίο: καί φύγε ’. Φύ· 
Φύγε, γιατί σ’ αισθάνομαι 
ψυχή μου. ποϋ όλοι οί άλλοι μπρ 
ρ.οϋ φαίνονται ξένοι.

Κοίτων. Καί γιά υ.ένα όλο; 
εί ε οίνος καί μόνον συ ύπάρχει 

ζόσρ.ο;
11ώ: νά

φύγω ;
Κάκια. Τό βλέπω. Καθήκον πειο σκλη

ρό καί βαρύ οέ· έόόθη άπο τη Μ;·ο.· σέ 
ανθρώπους νά έκτελέσουν. Άλλά γ·.’αύτό 
όέν Οά φανούμε όειλοί καί ά·.α·όροι. Φύγε, 
Κριτών ! ΙΙροχΟέ; ρ.οϋ ύπεσχεθης οτι θά 
φυγής.

ινίτων. "Αν, οπω; έλεγε:, οέν μάγα- 
πούσεο, τί θά έκαμνα ; Ούτε κ’έγώ όέν 
φεύρω πού Οά πήγαινα. "Ισως καί 'ςέ μέ

ρος ποϋ όέν Οά μ ’ ί επες πλέον ποτέ ... 
Άλλά τόρα πού ρ.άγαπάο, γιατί νά φύ
γω ; Μήπως πλησίον σου όέν είμαι εύτυ- 
χής. χωρίς τύΰ ν. χωρίς ατιμίαν ; Σού 
υπόσχομαι νά ρ.ή σου μιλήσω πλέον γιά 
έρωτα, άλλ ' ζάρες με νά σου μιλώ ! Σου 
υπόσχομαι νά ρ.ή σε ίόώ πλέον μονήν, 
άλλ άφες με έόω να σε βλέπω, νά ζώ 
όπου ζή: και ρ.έσα εί; τά μάτια σου νά 
όιαβάζω πώ; ράγαπκο. Α; περάσουμε 
όπω. έπερνεύσαμε. Ξέχασε ο. τι σου είπα 
καί ςεχνό) ό,τι μου είπες. Ά; προσπαθή
σουμε νά εύρουμε την πρώτη μας εύτυχία. 
Κακία, τήν άγνή, καί μεγάλη, καί αθώα! 
/ Ααχρύζει).

Κάκια. ( Σ α.Ι ϋπιονυα Λά ιμι λ'ίψός 
το πρόσωπ »7 ’Α, εΐνε πλέον άργκ ... 
Δέ θέλω ή ζωή ρ.ου νά εΐνε ύίρ.υ.α καί 
ύποκρισία.

Κρίτω ’ Κάκια! (l.l'iaiai,u) Μόνον 
αύτή τή Ουσία έ”χει: ·. ά κκρ,ης γιά τήν 
άγαπη ρ.ου. "Αλλο τίποτε όέν σου ζητώ. 
Ύπόφερε, ρ.έσα εί; του; άλλους σου φί
λους, νά βλέπης καί έναν πού είπες ρ.αζί 
του, οσα όέν ε’πρεπε ίσως νά πή;. Κρύψε 
τό ρ.υστικό στήν καρόιά σου γιά πάντα 
καί προσπιιοϋ οτι είρ.αι κ' έγώ σάν τού; 
άλλους, ένφ όέν Οά είρ.αι. Κάκια, αύτο 
ρ.όνον ! ...

Κιίκια. Όχι! ούτε αύτό ... όέν εΐνε 
μόνον αύτό.

Κοίτων. Σού τό ορκίζομαι ! Μόνον νά 
ρ.ή φύγω, Κάκια ! ήκ/θΛψύιζ,‘1 ι ά χατα. 
βιΰάσιι ΐή>- χίΐ^ά ζου ·ί.ιό com: < 
jiovc ^ai >'<i cl/r ικαγχα.ίισΟϊι/.

Κάκια. Όχι ! όχι ! Άφησε με ! Γιά 
το όνορ.κ τού Θεού, άφησέ ρ.ε ! ( Απο^ίύ- 
γ· υαα ti/i· τοι, 'jitcyti χιά άσίρχί
cat th rr> (ίω/ιάηΐχ· cue. 'luca;at .ipo 
τής Ούραι. roi ΐζώσιαι·ι.

Κοίτων. (Γή>' axo./oefii. Ι·.ϊσί^χτται 
(ίς ι·ο όωμάτιοι· χαί ι ratal ϊ,.ιισι’ΐι H/CJ. 
Κάκια ... Οά έπιρ.ει η. λοιπον να χωρι- 
σθοϋμε γιά πάντα ;

Κάκια. \ω ό; < ά cr^iyttat/. Μά εω; 
ποϋ Οά με άκολουθήσή; μέ αύτή την πα
ραπονετική φιονή ; ... Δεν με λυπκσαι ;... 
Ά; μή βλέπω τουλάχιστον τό θλιμμένο 
σου πρόσωπο, το όακρυσμένο σου μάτι.

Κοίΐων. Θα μου το αρνηθή; έ ; Οά 
θελήσχ,ς νά φύγω ;

Κάκια. Δυστυχία μου ! Και ποιό; Οά 
ρ.ου σφίγξη τήν καρόιά νά. σου ζρνηΟω :

Κοίτων. //Ιιμιχσμισ:I■ Ό, Κακία ! 
//εριό’ά././ει ιή ύσφι ·' Cot; :ta τήι χι-ι 

f/ac χαί τήι- άσ-άζ·ται tit. ιί/χ
παριιάι j. Είσαι καλή . · ζάλη- (Μί>υν> 
'•ντω ejr' ΐ,.Ιί',οχ ι.'κ έ· ixctditi .τ< ι. γ<·ϊ· 
ΐζώσ ου/.

ΊΙό’ΐ ιχκ tid.lfn fitra υ'7<ι<--ωι 
ΐχ ιη: άρι'·rif 'n αιμπι. ό Α./χΐις. Λui.it. 
ύ'ί· tiftefit .τοι >ιι υιγιικ t/uixx ά.το :>·. 
αο> άπο το π·ιρα6άι·. Eb t .τ.Ιιοχ σχύτυς 
AJi'uor ο Όΐί<ά>· 'jiurittrat απο τή>' >α>' 
όιι.Ι'ΐ)-. (.) “Α.Ιχίιΐ ii'fiui til'' 'pijtt'u 
του ·υί .ηγ·-\ωρϊ σιγά jifXjt τιις Oepat, 
τοΰ χ ιτωπ.ι. Τοϋ·: γλ/έ.τε<. Ί·..τιιιτρτ(ριι 
χατόπ·» fie τί> ypayιϊ·■>' ου, άιοιγι σιγά 
το συρτάρι χαί ,Ιπμύάυκ τ(> ,τιστό.Ο το^/.

Κάκια tXvrip\optrn ex τί/C (·στά- 
σεω< ). Κάποιο; εινε !

Κοίτων. Κ’ έγώ άκουσα κάτι πού 
ε'τριξε.

Κάκια. /“Ερχιται ρίχρι τής Hi par, 
ίπισχοποΰσα το σπονόασ ήριοτ/. Ποιος 
ειν ’ έκεϊ ; ... Σ’ είσαι, Άννα ; / Ο Ά.Ι 
xue χύπτιι δπισΟεχ τοΰ γραγ+ί υ/. Κα
νείς ! ( Έπιστρί^ιι n.lrurihr τοΰ λ,'ρίτω- 
rocί Δέν ήταν κανείς. Βλέπεις άμα εΐνε 
κανείς ένοχος ; Φοβάται καί τή σκιά του. 
f Στρίβονται nii.hr ηρΐ,ς τ> r ef.o>ar> rj.

Κριτών. Έγιϋ 'έν έφοβήθηκα. Ένό- 
μισα ότι άκουσα κρότο.

Κάκια. Αύτό Οά πή, φόβος. / Ένάγ- 
χαΜβνται χαί jtaJir).

I Ό "Α.Ιχτις με το πιστό.Ιι σιό χέρι 
,τροχοιριΰ. π.ϊησι&ζε> χρυιρά χαί άχοΰει 
cor όιά.1<.γ·όν των).

Κάκια. Ίόές, τί σου λέει τό φεγγα
ράκι, έτσι χλωμό-χλωμό, καθώς μα: κυτ- 
τάζει ;

Κοίτων. Μού λέγει σιγά-σιγά πώς όέν 
εισε στον κοσμο μ-γαλειτερη ευτυχία, ζπ 
αύτην ποϋ φωτίζει τώρα.

Κάιοια. Η χλώμάοα του όεν το φανε-
ρόνει.

Κ .ίτων. Καί όμως τό λέγει: Νά έ-
χη,ς στο πλευρό σου μιά γυ,αι/.ζ, νά την
έχ/,ς όική σου, κατάόική σου. —■ έν ώ
εΐνε ξένη, έν ώ εί ε- άλλου, — καί νά το 
ςέρη,ς μονάχα ου, γιατί τήν αισθάνεσαι 
γεννημένη·, γιή σέ.

Κιίκια (συμ.τ.ι ρ.,νσπ . Όπως έκείνη 
αίσΟκνεται σένα. Ί ι εύτυχία και τι 
ναμία!

Κιάτ.',ν. Άόυναμία;
Κακία. Μή χαλνά: τό έμμορφο πρό

σωπά/.', σου, χρυσέ μ-.υ! Όχι, καλλίτερα, 
καλ' ίτερα να σε βλέπω χαρούμενο. Ά
φησε τα πειά εκείνα... Τι τά θέλεις. "Ε
τσι ύποφέρω λ.ιγώτερο γιά μιά. στιγμή.

Κιάτων Χαί; Δέν είσαι όική μου; Νκ 
κ’ έγ<·> πόσο είμαι χαρούμενο:, άγαπη 
μου γλυκεία ( 7'υ 'pt.L;i).

Κακία.- Τ· ι tjit.iei). Μά τί είπαμε;
Κιάΐ ν. Λ. ναί! πόσιο γρήγορα το 

οέχασα Συχιόρεσέ με! 7 r yit.ii· χαί .τα- 
.hr. Ό ir·!', x i.hopoi. των γίνεται στ·~ 
> ώτΐ{ ος).

I Ί) ".Ι.ίχ>ι<; ί.τιστρίψιι Ι&ι.ί.Ι ς, χ.Ιο- 
ro'jiiioc, είς ό μέσοι τιις σχι/νιμ:, π.!·.- 
σίιΐι ε c ποΑνΗρ'ι < c. Ihpoto.hi χατά τ ΰ 
στ'ιΐίο-ς χ·ι. πίπτει. Ιό πιστό.Ιΐι,ν μό.Ιις 
άΌΐ\·τ>ιι ά./.Γ ·ί>(ΐι γί> ό όοϋπο τοΰ 
σώμα ός του

Ινάι-.ια, Κοίτων. Α! Ό! '.Ιποιπών- 
ιαι ir-ρομ ι ίχ ιτ.ι ίιαγχα.Ιιομοΰ τω· χαί 
τρεχουι )■

Άννα. ( Όρμώ'.α έ· τή<. όιζιιΐ Πέρας 
με μίαν .Ιάμπαχ άιαμμε>Ί>/. Ζηριά! 
Ζημιά !

Κάκια. (Συνάπτοισα τάς χεϊρας χαί 
γονυπετοΰβα). Ά, τί έκαμε: ! τι έκαμε:'.

'Άλκυ^· (Έχπιΐων). Τίποτα. ... τί
ποτα ... ΕόιόρΟωσα ενα μ'-κρο λάθο: ... 
Είμαι υ Τρίτος.

/Πίπτει ή ui-.hiiu .
ΤΕΛΟΣ
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