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This Book Is For Hadley 1 Up in Michigan

Jim Gilmore came to Hortons Bay from Canada. He bought the 
blacksmith shop from old man Horton. Jim was short and dark with 
big mustaches and big hands. He was a good horseshoer and did 
not look much like a blacksmith even with his leather apron on. He 
lived upstairs above the blacksmith shop and took his meals at A.J. 
Smith’s.

Liz Coates worked for Smith’s. Mrs. Smith, who was a very 
large clean woman, said Liz Coates was the neatest girl she’d ever 
seen. Liz had good legs and always wore clean gingham aprons and 
Jim noticed that her hair was always neat behind. He liked her face 
because it was so jolly but he never thought about her.

Liz liked Jim very much. She liked it the way he walked over 
from the shop and often went to the kitchen door to watch for him 
to start down the road. She liked it about his mustache. She liked it 
about how white his teeth were when he smiled. She liked it very 
much that he didn’t look like a blacksmith. She liked it how much 
A.J. Smith and Mrs. Smith liked Jim. One day she found that she 
liked it the way the hair was black on his arms and how white they 
were above the tanned line when he washed up in the washbasin 
outside the house. Liking that made her feel funny.

Hortons Bay, the town, was only five houses on the main road 
between Boyne City and Charlevoix. There was the general store 
and postoffice with a high false front and maybe a wagon hitched 
out in front, Smith’s house, Stroud’s house, Fox’s house, Horton’s 
house and Van Hoosen’s house. The houses were in a big grove of 
elm trees and the road was very sandy. There was farming coun-
try and timber each way up the road. Up the road a ways was the 
Methodist church and down the road the other direction was the 
township school. The blacksmith shop was painted red and faced 
the school.

A steep sandy road ran down the hill to the bay through the 
timber. From Smith’s back door you could look out across the woods 
that ran down to the lake and across the bay. It was very beautiful in 
the spring and summer, the bay blue and bright and usually white-
caps on the lake out beyond the point from the breeze blowing from 
Charlevoix and Lake Michigan. From Smith’s back door Liz could 
see ore barges way out in the lake going toward Boyne City. When 
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she looked at them they didn’t seem to be moving at all but if she 
went in and dried some more dishes and then came out again they 
would be out of sight beyond the point.

All the time now Liz was thinking about Jim Gilmore. He didn’t 
seem to notice her much. He talked about the shop to A.J. Smith 
and about the Republican Party and about James G. Blaine. In the 
evenings he read the Toledo Blade and the Grand Rapids paper by 
the lamp in the front room or went out spearing fish in the bay with 
a jacklight with A.J. Smith. In the fall he and Smith and Charley 
Wyman took a wagon and tent, grub, axes, their rifles and two dogs 
and went on a trip to the pine plains beyond Vanderbilt deer hunt-
ing. Liz and Mrs. Smith were cooking for four days for them before 
they started. Liz wanted to make something special for Jim to take 
but she didn’t finally because she was afraid to ask Mrs. Smith for 
the eggs and flour and afraid if she bought them Mrs. Smith would 
catch her cooking. It would have been all right with Mrs. Smith but 
Liz was afraid.

All the time Jim was gone on the deer hunting trip Liz thought 
about him. It was awful while he was gone. She couldn’t sleep well 
from thinking about him but she discovered it was fun to think about 
him too. If she let herself go it was better. The night before they were 
to come back she didn’t sleep at all, that is she didn’t think she slept 
because it was all mixed up in a dream about not sleeping and re-
ally not sleeping. When she saw the wagon coming down the road 
she felt weak and sick sort of inside. She couldn’t wait till she saw 
Jim and it seemed as though everything would be all right when he 
came. The wagon stopped outside under the big elm and Mrs. Smith 
and Liz went out. All the men had beards and there were three deer 
in the back of the wagon, their thin legs sticking stiff over the edge 
of the wagon box. Mrs. Smith kissed Alonzo and he hugged her. Jim 
said “Hello Liz.” and grinned. Liz hadn’t known just what would 
happen when Jim got back but she was sure it would be something. 
Nothing had happened. The men were just home that was all. Jim 
pulled the burlap sacks off the deer and Liz looked at them. One 
was a big buck. It was stiff and hard to lift out of the wagon.

Did you shoot it Jim? Liz asked.
Yeah. Aint it a beauty? Jim got it onto his back to carry to the 

smokehouse.
That night Charley Wyman stayed to supper at Smith’s. It was 

too late to get back to Charlevoix. The men washed up and waited 
in the front room for supper.

Aint there something left in that crock Jimmy? A.J. Smith asked and 
Jim went out to the wagon in the barn and fetched in the jug of 
whiskey the men had taken hunting with them. It was a four gallon 
jug and there was quite a little slopped back and forth in the bottom. 
Jim took a long pull on his way back to the house. It was hard to lift 
such a big jug up to drink out of it. Some of the whiskey ran down 
on his shirt front. The two men smiled when Jim came in with the 
jug. A.J. Smith sent for glasses and Liz brought them. A.J. poured out 
three big shots.

Well here’s looking at you A.J. said Charley Wyman.
That damn big buck Jimmy. said A.J.
Here’s all the ones we missed A.J. said Jim and downed his liquor.
Tastes good to a man.
Nothing like it this time of year for what ails you.
How about another boys?
Here’s how A.J.
Down the creek boys.
Here’s to next year.

Jim began to feel great. He loved the taste and the feel of whisky. 
He was glad to be back to a comfortable bed and warm food and 
the shop. He had another drink. The men came in to supper feeling 
hilarious but acting very respectable. Liz sat at the table after she put 
on the food and ate with the family. It was a good dinner. The men 
ate seriously. After supper they went into the front room again and 
Liz cleaned off with Mrs. Smith. Then Mrs. Smith went up stairs and 
pretty soon Smith came out and went up stairs too. Jim and Charley 
were still in the front room. Liz was sitting in the kitchen next to the 
stove pretending to read a book and thinking about Jim. She didn’t 
want to go to bed yet because she knew Jim would be coming out 
and she wanted to see him as he went out so she could take the way 
he looked up to bed with her.

She was thinking about him hard and then Jim came out. His 
eyes were shining and his hair was a little rumpled. Liz looked down 
at her book. Jim came over back of her chair and stood there and 
she could feel him breathing and then he put his arms around her. 
Her breasts felt plump and firm and the nipples were erect under his 
hands. Liz was terribly frightened, no one had ever touched her, but 
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she thought, He’s come to me finally. He’s really come.
She held herself stiff because she was so frightened and did 

not know anything else to do and then Jim held her tight against the 
chair and kissed her. It was such a sharp, aching, hurting feeling that 
she thought she couldn’t stand it. She felt Jim right through the back 
of the chair and she couldn’t stand it and then something clicked in-
side of her and the feeling was warmer and softer. Jim held her tight 
hard against the chair and she wanted it now and Jim whispered, 
Come on for a walk.

Liz took her coat off the peg on the kitchen wall and they went 
out the door. Jim had his arm around her and every little way they 
stopped and pressed against each other and Jim kissed her. There 
was no moon and they walked ankle deep in the sandy road through 
the trees down to the dock and the warehouse on the bay. The wa-
ter was lapping in the piles and the point was dark across the bay. 
It was cold but Liz was hot all over from being with Jim. They sat 
down in the shelter of the warehouse and Jim pulled Liz close to 
him. She was frightened. One of Jim’s hands went inside her dress 
and stroked over her breast and the other hand was in her lap. She 
was very frightened and didn’t know how he was going to go about 
things but she snuggled close to him. Then the hand that felt so big 
in her lap went away and was on her leg and started to move up it.

Don’t Jim. Liz said. Jim slid the hand further up.
You musn’t Jim. You musn’t. Neither Jim nor Jim’s big hand paid 

any attention to her.
The boards were hard. Jim had her dress up and was trying to 

do something to her. She was frightened but she wanted it. She had 
to have it but it frightened her.

You musn’t do it Jim. You musn’t.
I got to. I’m going to. You know we got to.
No we haven’t Jim. We aint got to. Oh it isn’t right. Oh it’s so big and 

it hurts so. You can’t. Oh Jim. Jim. Oh.
The hemlock planks of the dock were hard and splintery and 

cold and Jim was heavy on her and he had hurt her. Liz pushed 
him, she was so uncomfortable and cramped. Jim was asleep. He 
wouldn’t move. She worked out from under him and sat up and 
straightened her skirt and coat and tried to do something with her 
hair. Jim was sleeping with his mouth a little open. Liz leaned over 
and kissed him on the cheek. He was still asleep. She lifted his head 

a little and shook it. He rolled his head over and swallowed. Liz 
started to cry. She walked over to the edge of the dock and looked 
down to the water. There was a mist coming up from the bay. She 
was cold and miserable and everything felt gone. She walked back 
to where Jim was lying and shook him once more to make sure. She 
was crying.

Jim she said, Jim. Please Jim.
Jim stirred and curled a little tighter. Liz took off her coat and leaned 
over and covered him with it. She tucked it around him neatly and 
carefully. Then she walked across the dock and up the steep sandy 
road to go to bed. A cold mist was coming up through the woods 
from the bay.
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2 Out of Season

On the four lira he had earned by spading the hotel garden he got 
quite drunk. He saw the young gentleman coming down the path 
and spoke to him mysteriously. The young gentleman said he had 
not eaten yet but would be ready to go as soon as lunch was fin-
ished. Forty minutes or an hour.

At the cantina near the bridge they trusted him for three more 
grappas because he was so confident and mysterious about his job 
for the afternoon. It was a windy day with the sun coming out from 
behind clouds and then going under in sprinkles of rain. A wonder-
ful day for trout fishing.

The young gentleman came out of the hotel and asked him 
about the rods. Should his wife come behind with the rods? Yes, said 
Peduzzi, let her follow us. The young gentleman went back into the 
hotel and spoke to his wife. He and Peduzzi started down the road. 
The young gentleman had a musette over his shoulder. Peduzzi saw 
the wife, who looked as young as the young gentleman and was 
wearing mountain boots and a blue beret, start out to follow them 
down the road carrying the fishing rods unjointed one in each hand. 
Peduzzi didn’t like her to be way back there. Signorina, he called, 
winking at the young gentleman, come up here and walk with us. Si-
gnora come up here. Let us all walk together. Peduzzi wanted them all 
three to walk down the street of Cortina together.

The wife stayed behind, following rather sullenly. Signorina, 
Peduzzi called tenderly, come up here with us. The young gentleman 
looked back and shouted something. The wife stopped lagging be-
hind, and walked up.

Everyone they met walking through the main street of the town 
Peduzzi greeted elaborately. Buon’ di Arturo! Tipping his hat. The 
bank clerk stared at him from the door of the Fascist café. Groups 
of three and four people standing in front of the shops stared at the 
three. The workmen in their stone-powdered jackets working on 
the foundations of the new hotel looked up as they passed. Nobody 
spoke or gave any sign to them except the town beggar, lean and 
old with a spittle thickened beard, who lifted his hat as they passed.

Peduzzi stopped in front of a store with the window full of bot-
tles and brought his empty grappa bottle from an inside pocket of 
his old military coat. A little to drink, some marsala for the Signora, 

something, something to drink. He gestured with the bottle. It was a 
wonderful day. Marsala, you like marsala, Signorina? A little marsala?

The wife stood sullenly. You’ll have to play up to this, she said. I 
can’t understand a word he says. He’s drunk isn’t he?

The young gentleman appeared not to hear Peduzzi. He was 
thinking what in hell makes him say Marsala. That’s what Max 
Beerbohm drinks.

Geld, Peduzzi said finally, taking hold of the young gentleman’s 
sleeve. Lire. He smiled reluctant to press the subject but needing to 
bring the young gentleman into action.

The young gentleman took out his pocket book and gave him a 
ten lire note. Peduzzi went up the steps to the door of the Speciality 
of Domestic and Foreign Wines shop. It was locked.

It is closed until two, someone passing in the street said scornful-
ly. Peduzzi came down the steps. He felt hurt. Never mind, he said, 
we can get it at the Concordia.

They walked down the road to the Concordia three abreast. On 
the porch of the Concordia where the rusty bobsleds were stacked 
the young gentleman said, Was wollen sie? Peduzzi handed him the 
ten lira note folded over and over. Nothing, he said, Anything. He was 
embarrassed. Marsala maybe. I don’t know. Marsala?

The door of the Concordia shut on the young gentleman and 
the wife. Three marsalas, said the y.g. to the girl behind the pastry 
counter. Two you mean? she asked. No, he said, one for a vecchio. Oh, 
she said, a vecchio, and laughed getting down the bottle. She poured 
out the three muddy looking drinks into three glasses. The wife was 
sitting at a table under the line of newspapers on sticks. The y.g. 
put one of the marsalas in front of her. You might as well drink it, he 
said. Maybe it’ll make you feel better. She sat and looked at the glass. 
The y.g. went outside the door with a glass for Peduzzi but could 
not see him.

I don’t know where he is, he said coming back into the pastry 
room carrying the glass.

He wanted a quart of it, said the wife.
How much is a quarter litre, the y.g. asked the girl.
Of the bianco? One lira.
No, of the marsala. Put these two in too, he said giving her his 

own glass and the one poured for Peduzzi. She filled the quarter litre 
wine measure with a funnel. A bottle to carry it, said the y.g.
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She went to hunt for a bottle. It all amused her.
I’m sorry you feel so rotten Tiny, he said, I’m sorry I talked the way 

I did at lunch. We were both getting at the same thing from different 
angles.

It doesn’t make any difference, she said. None of it makes any dif-
ference.

Are you too cold, he asked. I wish you’d worn another sweater.
I’ve got on three sweaters.
The girl came in with a very slim brown bottle and poured the 

marsala into it. The y.g. paid five lira more. They went out of the 
door. The girl was amused. Peduzzi was walking up and down at 
the other end out of the wind and holding the rods.

Come on, he said, I will carry the rods. What difference does it 
make if anybody sees them. No one will trouble us. No one will make any 
trouble for me in Cortina. I know them at the municipio. I have been a 
soldier. Everybody in this town likes me. I sell frogs. What if it is forbidden 
to fish? Not a thing. Nothing. No trouble. Big trout I tell you. Lots of them.

They were walking down the hill toward the river. The town 
was in back of them. The sun had gone under and it was sprinkling 
rain. There, said Peduzzi, pointing to a girl in the doorway of a house 
they passed. My daughter.

His doctor, the wife said, has he got to show us his doctor?
He said his daughter, said the y.g.
The girl went into the house as Peduzzi pointed.
They walked down the hill across the fields and then turned 

to follow the river bank. Peduzzi talked rapidly with much winking 
and knowingness. As they walked three abreast the wife caught 
his breath across the wind. Once he nudged her in the ribs. Part of 
the time he talked in D’Ampezzo dialect and sometimes in Tyroler 
German dialect. He could not make out which the young gentleman 
and his wife understood the best so he was being bi-lingual. But as 
the young gentleman said Ja Ja Peduzzi decided to talk altogether 
in Tyroler. The young gentleman and the wife understood nothing.

Everybody in the town saw us going through with these rods. We’re 
probably being followed by the game police now. I wish we weren’t in on 
this damn thing. This damned old fool is so drunk too.

Of course you haven’t got the guts to just go back, said the wife. Of 
course you have to go on.

Why don’t you go back? Go on back Tiny.

I’m going to stay with you. If you go to jail we might as well both go.
They turned sharp down the bank and Peduzzi stood his coat 

blowing in the wind gesturing at the river. It was brown and muddy. 
Off on the right there was a dump heap.

Say it to me in Italian, said the young gentleman
Un’ mezz’ ora. Piu d’ un’ mezz’ ora.
He says it’s at least a half an hour more. Go on back Tiny. You’re 

cold in this wind anyway. It’s a rotten day and we aren’t going to have 
any fun anyway.

All right, she said, and climbed up the grassy bank.
Peduzzi was down at the river and did not notice her till she 

was almost out of sight over the crest. Frau! he shouted. Frau! Fraulein! 
You’re not going? She went on over the crest of the hill.

She’s gone! said Peduzzi. It shocked him.
He took off the rubber bands that held the rod segments to-

gether and commenced to joint up one of the rods.
But you said it was half an hour further.
Oh yes. It is good half an hour down. It is good here too.
Really?
Of course. It is good here and good there too.
The y.g. sat down on the bank and jointed up a rod, put on the 

reel and threaded the line through the guides. He felt uncomforta-
ble and afraid that any minute a gamekeeper or a posse of citizens 
would come over the bank from the town. He could see the houses 
of the town and the campanile over the edge of the hill. He opened 
his leader box. Peduzzi leaned over and dug his flat hard thumb and 
forefinger in and tangled the moistened leaders.

Have you some lead?
No.
You must have some lead. Peduzzi was excited. You must have pi-

ombo. Piombo. A little piombo. Just here. Just above the hook or your bait 
will float on the water. You must have it. Just a little piombo.

Have you got some?
No. He looked through all his pockets desperately. Sifting 

through the cloth dirt in the linings of his inside military pockets. I 
haven’t any. We must have piombo.

We can’t fish then, said the y.g. and unjointed the rod, reeling 
the line back through the guides. We’ll get some piombo and fish to-
morrow.
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But listen caro, you must have piombo. The line will lie flat on the 
water. Peduzzi’s day was going to pieces before his eyes. You must 
have piombo. A little is enough. Your stuff is all clean and new but you 
have no lead. I would have brought some. You said you had everything.

The y.g. looked at the stream discoloured by the melting snow. 
I know, he said, we’ll get some piombo and fish tomorrow.

At what hour in the morning? Tell me that.
At seven.
The sun came out. It was warm and pleasant. The young gen-

tleman felt relieved. He was no longer breaking the law. Sitting on 
the bank he took the bottle of marsala out of his pocket and passed 
it to Peduzzi. Peduzzi passed it back. The y.g. took a drink of it and 
passed it to Peduzzi again. Peduzzi passed it back again. Drink, he 
said, drink. It’s your marsala. After another short drink the y.g. hand-
ed the bottle over. Peduzzi had been watching it closely. He took 
the bottle very hurriedly and tipped it up. The grey hairs in the folds 
of his neck oscillated as he drank his eyes fixed on the end of the 
narrow brown bottle. He drank it all. The sun shone while he drank. 
It was wonderful. This was a great day after all. A wonderful day.

Senta caro! In the morning at seven. He had called the young 
gentleman caro several times and nothing had happened. It was 
good marsala. His eyes glistened. Days like this stretched out ahead. 
It would begin again at seven in the morning.

They started to walk up the hill toward the town. The y.g. went 
on ahead. He was quite a way up the hill. Peduzzi called to him.

Listen caro can you let me take five lira for a favour?
For today? asked the young gentleman frowning.
No, not today. Give it to me today for tomorrow. I will provide 

everything for tomorrow. Pane, salami, formaggio, good stuff for all of 
us. You and I and the signora. Bait for fishing, minnows, not worms only. 
Perhaps I can get some marsala. All for five lira. Five lira for a favour.

The young gentleman looked through his pocket book and 
took out a two lira note and two ones.

Thank you caro. Thank you, said Peduzzi in the tone of one mem-
ber of the Carleton Club accepting the Morning Post from another. 
This was living. He was through with the hotel garden, breaking up 
frozen manure with a dung fork. Life was opening out.

Until seven o’clock then caro, he said, slapping the y.g. on the 
back. Promptly at seven.

I may not be going, said the young gentleman putting his purse 
back in his pocket.

What, said Peduzzi. I will have minnows Signor. Salami, everything. 
You and I and the Signora. The three of us.

I may not be going, said the y.g., very probably not. I will leave 
word with the padrone at the hotel office.
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3 My Old Man

I guess looking at it now my old man was cut out for a fat guy, one 
of those regular little roly fat guys you see around, but he sure never 
got that way, except a little toward the last, and then it wasn’t his 
fault, he was riding over the jumps only and he could afford to carry 
plenty of weight then. I remember the way he’d pull on a rubber 
shirt over a couple of jerseys and a big sweat shirt over that and get 
me to run with him in the forenoon in the hot sun. He’d have may-
be taken a trial trip with one of Razzo’s skins early in the morning 
after just getting in from Torino at four o’clock in the morning and 
beating it out to the stables in a cab and then with the dew all over 
everything and the sun just starting to get going I’d help him pull off 
his boots and he’d get into a pair of sneakers and all these sweaters 
and we’d start out.

Come on kid he’d say, stepping up and down on his toes in front 
of the jock’s dressing room, let’s get moving.

Then we’d start off jogging around the infield once maybe with 
him ahead running nice and then turn out the gate and along one of 
those roads with all the trees along both sides of them that run out 
from San Siro. I’d go ahead of him when we hit the road and I could 
run pretty stout and I’d look around and he’d be jogging easy just 
behind me and after a little while I’d look around again and he’d be-
gun to sweat. Sweating heavy and he’d just be dogging it along with 
his eyes on my back, but when he’d catch me looking at him he’d 
grin and say, Sweating plenty? When my old man grinned nobody 
could help but grin too. We’d keep right on running out toward the 
mountains and then my old man would yell Hey Joe! and I’d look 
back and he’d be sitting under a tree with a towel he’d had around 
his waist wrapped around his neck.

I’d come back and sit down beside him and he’d pull a rope out 
of his pocket and start skipping rope out in the sun with the sweat 
pouring off his face and him skipping rope out in the white dust with 
the rope going cloppetty cloppety clop clop clop and the sun hotter 
and him working harder up and down a patch of the road. Say it 
was a treat to see my old man skip rope too. He could whirr it fast 
or lop it slow and fancy. Say you ought to have seen wops look at 
us sometimes when they’d come by going into town walking along 
with big white steers hauling the cart. They sure looked as though 

they thought the old man was nuts. He’d start the rope whirring till 
they’d stop dead still and watch him, then give the steers a cluck 
and a poke with the goad and get going again.

When I’d sit watching him working out in the hot sun I sure 
felt fond of him. He sure was fun and he done his work so hard and 
he’d finish up with a regular whirring that’d drive the sweat out on 
his face like water and then sling the rope at the tree and come over 
and sit down with me and lean back against the tree with the towel 
and a sweater wrapped around his neck.

Sure is hell keeping it down, Joe he’d say and lean back and shut 
his eyes and breath long and deep, it aint like when you’re a kid. Then 
he’d get up before he started to cool and we’d jog along back to 
the stables. That’s the way it was keeping down to weight. He was 
worried all the time. Most jocks can just about ride off all they want 
to. A jock loses about a kilo every time he rides, but my old man 
was sort of dried out and he couldn’t keep down his kilos without 
all that running.

I remember once at San Siro, Regoli, a little wop that was rid-
ing for Buzoni came out across the paddock going to the bar for 
something cool and flicking his boots with his whip, after he’d just 
weighed in and my old man had just weighed in too and came out 
with the saddle under his arm looking red faced and tired and too 
big for his silks and he stood there looking at young Regoli standing 
up to the outdoors bar cool and kid looking and I says, What’s the 
matter Dad? cause I thought maybe Regoli had bumped him or some-
thing and he just looked at Regoli and said, “Oh to hell with it” and 
went on to the dressing room.

Well it would have been all right maybe if we’d stayed in Mi-
lan and ridden at Milan and Torino cause if there ever were any 
easy courses its those two. Pianola, Joe. My old man said when he 
dismounted in the winning stall after what the wops thought was a 
hell of a steeplechase. I asked him once, This course rides its-self. It’s 
the pace you’re going at that makes riding the jumps dangerous Joe. We 
aint going any pace here, and they aint any really bad jumps either. But 
it’s the pace always—not the jumps that makes the trouble.

San Siro was the swellest course I’d ever seen but the old man 
said it was a dog’s life. Going back and forth between Mirafiore and 
San Siro and riding just about every day in the week with a train ride 
every other night.
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I was nuts about the horses too. There’s something about it 
when they come out and go up the track to the post. Sort of dancy 
and tight looking with the jock keeping a tight hold on them and 
maybe easing off a little and letting them run a little going up. Then 
once they were at the barrier it got me worse than anything. Espe-
cially at San Siro with that big green infield and the mountains way 
off and the fat wop starter with his big whip and the jocks fiddling 
them around and then the barrier snapping up and that bell going 
off and them all getting off in a bunch and then commencing to 
string out. You know the way a bunch of skins gets off. If you’re up 
in the stand with a pair of glasses all you see is them plunging off 
and then that bell goes off and it seems like it rings for a thousand 
years and then they come sweeping round the turn. There wasn’t 
ever anything like it for me.

But my old man said one day in the dressing room when he 
was getting into his street clothes, None of these things are horses Joe. 
They’d kill that bunch of skates for their hides and hoofs up at Paris. 
That was the day he’d won the Premio Commercio with Lantorna 
shooting her out of the field the last hundred meters like pulling a 
cork out of a bottle.

It was right after the Premio Commercio that we pulled out and 
left Italy. My old man and Holbrook and a fat wop in a straw hat that 
kept wiping his face with a handkerchief were having an argument 
at a table in the Galleria. They were all talking French and the two of 
them were after my old man about something. Finally he didn’t say 
anything any more but just sat there and looked at Holbrook and the 
two of them kept after him, first one talking and then the other and 
the fat wop always butting in on Holbrook.

You go out and buy me a Sportsman, will you Joe? my old man 
said and handed me a couple of soldi without looking away from 
Holbrook.

So I went out of the Galleria and walked over to in front of the 
Scala and bought a paper and came back and stood a little way 
away because I didn’t want to butt in and my old man was sit-
ting back in his chair looking down at his coffee and fooling with 
a spoon and Holbrook and the big wop were standing and the big 
wop was wiping his face and shaking his head. And I came up and 
my old man acted just as though the two of them weren’t standing 
there and said, Want an ice Joe? Holbrook looked down at my old 

man and said slow and careful, You son of a bitch and he and the fat 
wop went out through the tables.

My old man sat there and sort of smiled at me but his face was 
white and he looked sick as hell and I was scared and felt sick in-
side because I knew something had happened and I didn’t see how 
anybody could call my old man a son of a bitch and get away with 
it. My old man opened up the Sportsman and studied the handicaps 
for a while and then he said, You got to take a lot of things in this 
world Joe. And three days later we left Milan for good on the Turin 
train for Paris after an auction sale out in front of Turner’s stables of 
everything we couldn’t get into a trunk and a suit case.

We got into Paris early in the morning in a long dirty station the 
old man told me was the Gare de Lyon. Paris was an awful big town 
after Milan. Seems like in Milan everybody is going somewhere and 
all the trams run somewhere and there aint any sort of a mixup, but 
Paris is all balled up and they never do straighten it out. I got to like 
it though, part of it anyway, and say it’s got the best race courses in 
the world. Seems as though that were the thing that keeps it all go-
ing and about the only thing you can figure on is that every day the 
buses will be going out to whatever track they’re running at going 
right out through everything to the track. I never really got to know 
Paris well because I just came in about once or twice a week with 
the old man from Maisons and he always sat at the Cafe de la Paix 
on the Opera side with the rest of the gang from Maisons and I guess 
that’s one of the busiest parts of the town. But say it is funny that a 
big town like Paris wouldn’t have a Galleria isn’t it?

Well, we went out to live at Maisons-Lafitte, where just about 
everybody lives except the gang at Chantilly, with a Mrs. Meyers 
that runs a boarding house. Maisons is about the swellest place to 
live I’ve ever seen in all my life. The town aint so much, but there’s 
a lake and a swell forest that we used to go off bumming in all day, 
a couple of us kids, and my old man made me a sling shot and we 
got a lot of things with it but the best one was a magpie. Young Dick 
Atkinson shot a rabbit with it one day and we put it under a tree 
and were all sitting around and Dick had some cigarettes and all of 
a sudden the rabbit jumped up and beat it into the brush and we 
chased it but we couldn’t find it. Gee we had fun at Maisons. Mrs. 
Meyers used to give me lunch in the morning and I’d be gone all 
day. I learned to talk French quick. It’s an easy language.
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As soon as we got to Maisons my old man wrote to Milan for his 
license and he was pretty worried till it came. He used to sit around 
the Cafe de Paris in Maisons with the gang there, there were lots of 
guys he’d known when he rode up at Paris before the war lived at 
Maisons, and there’s a lot of time to sit around because the work 
around a racing stable for the jocks that is, is all cleaned up by nine 
o’clock in the morning. They take the first batch of skins out to gal-
lop them at 5.30 in the morning and they work the second lot at 8 
o’clock. That means getting up early all right and going to bed early 
too. If a jock’s riding for somebody too he can’t go boozing around 
because the trainer always has an eye on him if he’s a kid and if he 
aint a kid he’s always got an eye on himself. So mostly if a jock aint 
working he sits around the Café de Paris with the gang and they can 
all sit around about two or three hours in front of some drink like a 
vermouth and seltz and they talk and tell stories and shoot pool and 
it’s sort of like a club or the Galleria in Milan. Only it aint really like 
the Galleria because there everybody is going by all the time and 
there’s everybody around at the tables.

Well my old man got his license all right. They sent it through 
to him without a word and he rode a couple of times. Amiens, up 
country and that sort of thing, but he didn’t seem to get any engage-
ment. Everybody liked him and whenever I’d come in to the Café 
in the forenoon I’d find somebody drinking with him because my 
old man wasn’t tight like most of these jockey’s that have got the 
first dollar they made riding at the World’s Fair in St. Louis in Nine-
teen ought four. That’s what my old man would say when he’d kid 
George Burns. But it seemed like everybody steered clear of giving 
my old man any mounts.

We went out to wherever they were running every day with 
the car from Maisons and that was the most fun of all. I was glad 
when the horses came back from Deauville and the summer. Even 
though it meant no more bumming in the woods, cause then we’d 
ride to Enghien or Tremblay or St. Cloud and watch them from the 
trainers’ and jockeys’ stand. I sure learned about racing from going 
out with that gang and the fun of it was going every day.

I remember once out at St. Cloud. It was a big two hundred 
thousand franc race with seven entries and Kzar a big favourite. I 
went around to the paddock to see the horses with my old man and 
you never saw such horses. This Kzar is a great big yellow horse 

that looks like just nothing but run. I never saw such a horse. He 
was being led around the paddock with his head down and when 
he went by me I felt all hollow inside he was so beautiful. There 
never was such a wonderful, lean, running built horse. And he went 
around the paddock putting his feet just so and quiet and careful 
and moving easy like he knew just what he had to do and not jerking 
and standing up on his legs and getting wild eyed like you see these 
selling platers with a shot of dope in them. The crowd was so thick I 
couldn’t see him again except just his legs going by and some yellow 
and my old man started out through the crowd and I followed him 
over to the jock’s dressing room back in the trees and there was a 
big crowd around there too but the man at the door in a derby nod-
ded to my old man and we got in and everybody was sitting around 
and getting dressed and pulling shirts over their heads and pulling 
boots on and it all smelled hot and sweaty and linimenty and outside 
was the crowd looking in.

The old man went over and sat down beside George Gardner 
that was getting into his pants and said, What’s the dope George? 
just in an ordinary tone of voice cause there aint any use him feeling 
around because George either can tell him or he can’t tell him.

He won’t win George says very low, leaning over and buttoning 
the bottoms of his pants.

Who will? my old man says leaning over close so nobody can 
hear.

Kircubbin George says, And if he does, save me a couple of tickets.
My old man says something in a regular voice to George and 

George says, Don’t ever bet on anything I tell you kidding like and we 
beat it out and through all the crowd that was looking in over to the 
100 franc mutuel machine. But I knew something big was up be-
cause George is Kzar’s jockey. On the way he gets one of the yellow 
odds sheets with the starting prices on and Kzar is only paying 5 for 
10, Cefisidote is next at 3 to I and fifth down the list this Kircubbin at 
8 to 1. My old man bets five thousand on Kircubbin to win and puts 
on a thousand to place and we went around back of the grandstand 
to go up the stairs and get a place to watch the race.

We were jammed in tight and first a man in a long coat with a 
grey tall hat and a whip folded up in his hand came out and then one 
after another the horses, with the jocks up and a stable boy holding 
the bridle on each side and walking along, followed the old guy. 
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That big yellow horse Kzar came first. He didn’t look so big when 
you first looked at him until you saw the length of his legs and the 
whole way he’s built and the way he moves. Gosh I never saw such 
a horse. George Gardner was riding him and they moved along slow, 
back of the old guy in the gray tall hat that walked along like he was 
the ring master in a circus. Back of Kzar, moving along smooth and 
yellow in the sun, was a good looking black with a nice head with 
Tommy Archibald riding him and after the black was a string of five 
more horses all moving along slow in a procession past the grand-
stand and the pesage. My old man said the black was Kircubbin and 
I took a good look at him and he was a nice looking horse all right 
but nothing like Kzar.

Everybody cheered Kzar when he went by and he sure was 
one swell looking horse. The procession of them went around on 
the other side past the pelouse and then back up to the near end of 
the course and the circus master had the stable boys turn them loose 
one after another so they could gallop by the stands on their way 
up to the post and let everybody have a good look at them. They 
weren’t at the post hardly any time at all when the gong started and 
you could see them way off across the infield all in a bunch starting 
on the first swing like a lot of little toy horses. I was watching them 
through the glasses and Kzar was running well back with one of 
the bays making the pace. They swept down and around and came 
pounding past and Kzar was way back when they passed us and 
this Kircubbin horse in front and going smooth. Gee it’s awful when 
they go by you and then you have to watch them go farther away 
and get smaller and smaller and then all bunched up on the turns 
and then come around towards into the stretch and you feel like 
swearing and goddaming worse and worse. Finally they made the 
last turn and came into the straightaway with this Kircubbin horse 
way out in front. Everybody was looking funny and saying “Kzar” 
in sort of a sick way and they pounding nearer down the stretch, 
and then something came out of the pack right into my glasses like 
a horse-headed yellow streak and everybody began to yell “Kzar” 
as though they were crazy. Kzar came on faster than I’d ever seen 
anything in my life and pulled up on Kircubbin that was going fast as 
any black horse could go with the jock flogging hell out of him with 
the gad and they were right dead neck and neck for a second but 
Kzar seemed going about twice as fast with those great jumps and 

that head out—but it was while they were neck and neck that they 
passed the winning post and when the numbers went up in the slots 
the first one was 2 and that meant Kircubbin had won.

I felt all trembly and funny inside, and then we were all jammed 
in with the people going down stairs to stand in front of the board 
where they’d post what Kircubbin paid. Honest watching the race 
I’d forgot how much my old man had bet on Kircubbin. I’d wanted 
Kzar to win so damned bad. But now it was all over it was swell to 
know we had the winner.

Wasn’t it a swell race Dad? I said to him.
He looked at me sort of funny with his derby on the back of his 

head, George Gardner’s a swell jockey all right, he said, It sure took a 
great jock to keep that Kzar horse from winning.

Of course I knew it was funny all the time. But my old man say-
ing that right out like that sure took the kick all out of it for me and I 
didn’t get the real kick back again ever, even when they posted the 
numbers up on the board and the bell rang to pay off and we saw 
that Kircubbin paid 67.50 for 10. All around people were saying 
Poor Kzar. Poor Kzar! And I thought, I wish I were a jockey and could 
have rode him instead of that son of a bitch. And that was funny, 
thinking of George Gardner as a son of a bitch because I’d always 
liked him and besides he’d given us the winner, but I guess that’s 
what he is all right.

My old man had a big lot of money after that race and he took 
to coming into Paris oftener. If they raced at Tremblay he’d have 
them drop him in town on their way back to Maisons and he and 
I’d sit out in front of the Café de la Paix and watch the people go 
by. It’s funny sitting there. There’s streams of people going by and 
all sorts of guys come up and want to sell you things and I loved 
to sit there with my old man. That was when we’d have the most 
fun. Guys would come by selling funny rabbits that jumped if you 
squeezed a bulb and they’d come up to us and my old man would 
kid with them. He could talk French just like English and all those 
kind of guys knew him cause you can always tell a jockey—and then 
we always sat at the same table and they got used to seeing us there. 
There were guys selling matrimonial papers and girls selling rubber 
eggs that when you squeezed them a rooster came out of them and 
one old wormy looking guy that went by with post cards of Paris 
showing them to everybody, and of course nobody ever bought any 
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and then he would come back and show the under side of the pack 
and they would all be smutty post cards and lots of people would 
dig down and buy them.

Gee I remember the funny people that used to go by. Girls 
around supper time looking for somebody to take them out to eat 
and they’d speak to my old man and he’d make some joke at them 
in French and they’d pat me on the head and go on. Once there 
was an American woman sitting with her kid daughter at the next 
table to us and they were both eating ices and I kept looking at the 
girl and she was awfully good looking and I smiled at her and she 
smiled at me but that was all that ever came of it because I looked 
for her mother and her every day and I made up ways that I was 
going to speak to her and I wondered if I got to know her if her 
mother would let me take her out to Auteuil or Tremblay but I never 
saw either of them again. Anyway I guess it wouldn’t have been 
any good anyway because looking back on it I remember the way I 
thought out would be best to speak to her was to say, Pardon me, but 
perhaps I can give you a winner at Enghien today? and after all maybe 
she would have thought I was a tout instead of really trying to give 
her a winner.

We’d sit at the Café de la Paix, my old man and me, and we 
had a big drag with the waiter because my old man drank whisky 
and it cost five francs and that meant a good tip when the saucers 
were counted up. My old man was drinking more than I’d ever seen 
him, but he wasn’t riding at all now and besides he said that whis-
key kept his weight down. But I noticed he was putting it on all right 
just the same. He’d busted away from his old gang out at Maisons 
and seemed to like just sitting around on the boulevard with me. 
But he was dropping money every day at the track. He’d feel sort of 
doleful after the last race, if he’d lost on the day, until we’d get to our 
table and he’d have his first whiskey and then he’d be fine.

He’d be reading the Paris-Sport and he’d look over at me and 
say, Where’s your girl Joe? to kid me on account I had told him about 
the girl that day at the next table. And I’d get red but I liked being 
kidded about her. It gave me a good feeling. Keep your eye peeled for 
her Joe. he’d say, She’ll be back.

He’d ask me questions about things and some of the things 
I’d say he’d laugh. And then he’d get started talking about things. 
About riding down in Egypt, or at St. Moritz on the ice before my 

mother died, and about during the war when they had regular races 
down in the south of France without any purses, or betting or crowd 
or anything just to keep the breed up. Regular races with the jocks 
riding hell out of the horses. Gee I could listen to my old man talk by 
the hour, especially when he’d had a couple or so of drinks. He’d tell 
me about when he was a boy in Kentucky and going coon hunting 
and the old days in the states before everything went on the bum 
there. And he’d say, Joe, when we’ve got a decent stake, you’re going 
back there to the States and go to school.

What’ve I got to go back there to go to school for when everything’s 
on the bum there? I’d ask him.

That’s different. he’d say and get the waiter over and pay the 
pile of saucers and we’d get a taxi to the Gare St. Lazare and get on 
the train out to Maisons.

One day at Auteuil after a selling steeplechase my old man 
bought in the winner for 30.000 francs. He had to bid a little to get 
him but the stable let the horse go finally and my old man had his 
permit and his colors in a week. Gee I felt proud when my old man 
was an owner. He fixed it up for stable space with Charles Drake 
and cut out coming in to Paris and started his running and sweating 
out again and him and I were the whole stable gang. Our horse’s 
name was Gillford, he was Irish bred and a nice sweet jumper. My 
old man figured that training him and riding him himself he was a 
good investment. I was proud of everything and I thought Gillford 
was as good a horse as Kzar. He was a good solid jumper a bay, with 
plenty of speed on the flat if you asked him for it and he was a nice 
looking horse too.

Gee I was fond of him. The first time he started with my old man 
up he finished third in a 2.500 meter hurdle race and when my old 
man got off him, all sweating and happy in the place stall and went in 
to weigh I felt as proud of him as though it was the first race he’d ever 
placed in. You see when a guy aint been riding for a long time you 
can’t make yourself really believe that he has ever rode. The whole 
thing was different now cause down in Milan even big races never 
seemed to make any difference to my old man, if he won he wasn’t 
ever excited or anything, and now it was so I couldn’t hardly sleep the 
night before a race and I knew my old man was excited too even if he 
didn’t show it. Riding for yourself makes an awful difference.

Second time Gillford and my old man started was a rainy Sun-
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day at Auteuil in the Prix du Marat, a 4.500 meter steeplechase. As 
soon as he’d gone out I beat it up in the stand with the new glasses 
my old man had bought for me to watch them. They started way 
over at the far end of the course and there was some trouble at the 
barrier. Something with goggle blinders on was making a great fuss 
and rearing around and busted the barrier once but I could see my 
old man in our black jacket with a white cross and a black cap sit-
ting up on Gillford and patting him with his hand. Then they were 
off in a jump and out of sight behind the trees and the gong going 
for dear life and the pari mutuel wickets rattling down. Gosh I was 
so excited I was afraid to look at them but I fixed the glasses on the 
place where they would come out back of the trees and then out 
they came with the old black jacket going third and they all sail-
ing over the jump like birds. Then they went out of sight again and 
then they came pounding out and down the hill and all going nice 
and sweet and easy and taking the fence smooth in a bunch and 
moving away from us all solid. Looked as though you could walk 
across on their backs they were all so bunched and going so smooth, 
Then they bellied over the big double Bullfinch and something came 
down. I couldn’t see who it was but in a minute the horse was up an 
galloping free and the field, all bunched still, sweeping around the 
long left turn into the straightaway. They jumped the stone wall and 
came jammed down the stretch toward the big water jump right in 
front of the stands. I saw them coming and hollered at my old man 
as he went by and he was leading by about a length and riding way 
out over and light as a monkey and they were racing for the water 
jump. They took off over the big hedge of the water jump in a pack 
and then there was a crash and two horses pulled sideways out off 
it and kept on going and three others were piled up. I couldn’t see 
my old man anywhere. One horse knee-ed himself up and the jock 
had hold of the bridle and mounted and went slamming on after the 
place money. The other horse was up and away by himself, jerking 
his head and galloping with the bridle rein hanging and the jock 
staggered over to one side of the track against the fence. Then Gill-
ford rolled over to one side off my old man and got up and started 
to run on three legs with his off hoof dangling and there was my old 
man lying there on the grass flat out with his face up and blood all 
over the side of his head. I ran down the stand and bumped into a 
jam of people and got to the rail and a cop grabbed me and held me 

and two big stretcher bearers were going out after my old man and 
around on the other side of the course I saw three horses, strung 
way out, coming out of the trees and taking the jump.

My old man was dead when they brought him in and while 
a doctor was listening to his heart with a thing plugged in his ears 
I heard a shot up the track that meant they’d killed Gillford. I lay 
down beside my old man when they carried the stretcher into the 
hospital room and hung onto the stretcher and cried and cried and 
he looked so white and gone and so awfully dead and I couldn’t 
help feeling that if my old man was dead maybe they didn’t need 
to have shot Gillford. His hoof might have got well. I don’t know. I 
loved my old man so much.

Then a couple of guys came in and one of them patted me on 
the back and then went over and looked at my old man and then 
pulled a sheet off the cot and and spread it over him; and the other 
was telephoning in French for them to send the ambulance to take 
him out to Maisons. And I couldn’t stop crying, crying and choking, 
sort of, and George Gardner came in and sat down beside me on the 
floor and put his arm around me and says, Come on Joe old boy. Get 
up and we’ll go out and wait for the ambulance.

George and I went out to the gate and I was trying to stop 
bawling and George wiped off my face with his handkerchief and 
we were standing back a little ways while the crowd was going out 
of the gate and a couple of guys stopped near us while we were 
waiting for the crowd to get through the gate and one of them was 
counting a bunch of mutuel tickets and he said, Well Butler got his 
all right.

The other guy said, I don’t give a good goddam if he did, the crook. 
He had it coming to him on the stuff he’s pulled.

I’ll say he had, said the other guy and tore the bunch of tickets 
in two.

And George Gardner looked at me to see if I’d heard and I had 
all right and he said, Don’t you listen to what those bums said Joe. Your 
old man was one swell guy.

But I don’t know. Seems like when they get started they dont 
leave a guy nothing.
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Mitraigliatrice

The mills of the gods grind slowly;
But this mill

Chatters in mechanical staccato.
Ugly short infantry of the mind,
Advancing over difficult terrain,

Make this Corona
Their mitrailleuse.

Oklahoma

All of the Indians are dead
(a good Indian is a dead Indian)

Or riding in motor cars—
(the oil lands, you know, they’re all rich)

Smoke smarts my eyes,
Cottonwood twigs and buffalo dung

Smoke grey in the teepee—
(or is it myopic trachoma)

The prairies are long,
The moon rises,

Ponies
Drag at their pickets.

The grass has gone brown in the summer—
(or is it the hay crop failing)

Pull an arrow out:
If you break it

The wound closes.
Salt is good too

And wood ashes.
Pounding it throbs in the night—

(or is it the gonorrhea)

Oily Weather

The sea desires deep hulls—
It swells and rolls.

The screw churns a throb—
Driving, throbbing, progressing.

The sea rolls with love
Surging, caressing,

Undulating its great loving belly.
The sea is big and old—
Throbbing ships scorn it.

Roosevelt

Workingmen believed
He busted trusts,

And put his picture in their windows.
“What he’d have done in France!”

They said.
Perhaps he would—
He could have died

Perhaps,
Though generals rarely die except in bed,

As he did finally.
And all the legends that he started in his life

Live on and prosper,
Unhampered now by his existence.

Captives

Some came in chains
Unrepentent but tired.

Too tired but to stumble.
Thinking and hating were finished

Thinking and fighting were finished
Retreating and hoping were finished.

Cures thus a long campaign,
Making death easy.
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Champs D’honneur

Soldiers never do die well;
Crosses mark the places—

Wooden crosses where they fell,
Stuck above their faces.

Soldiers pitch and cough and twitch—
All the world roars red and black;
Soldiers smother in a ditch,

Choking through the whole attack.

Riparto D’assalto

Drummed their boots on the camion floor,
Hob-nailed boots on the camion floor.

Sergeants stiff,
Corporals sore.

Lieutenant thought of a Mestre whore—
Warm and soft and sleepy whore,

Cozy, warm and lovely whore;
Damned cold, bitter, rotten ride,

Winding road up the Grappa side.
Arditi on benches stiff and cold,

Pride of their country stiff and cold,
Bristly faces, dirty hides—

Infantry marches, Arditi rides.
Grey, cold, bitter, sullen ride—

To splintered pines on the Grappa side
At Asalone, where the truck-load died.

Montparnasse

There are never any suicides in the quar-
ter among people one knows

No successful suicides.
A Chinese boy kills himself and is dead.

(they continue to place his mail in the letter rack at the Dome)
A Norwegian boy kills himself and is dead.

(no one knows where the other Norwegian boy has gone)

They find a model dead
alone in bed and very dead.

(it made almost unbearable trouble for the concierge)
Sweet oil, the white of eggs, mustard and water, soap suds

and stomach pumps rescue the people one knows.
Every afternoon the people one knows can be found at the café.

Along With Youth

A porcupine skin,
Stiff with bad tanning,

It must have ended somewhere.
Stuffed horned owl

Pompous
Yellow eyed;

Chuck-wills-widow on a biassed twig
Sooted with dust.

Piles of old magazines,
Drawers of boy’s letters

And the line of love
They must have ended somewhere.

Yesterday’s Tribune is gone
Along with youth

And the canoe that went to pieces on the beach
The year of the big storm

When the hotel burned down
At Seney, Michigan.

Chapter Heading

For we have thought the longer thoughts
And gone the shorter way.

And we have danced to devils’ tunes,
Shivering home to pray;

To serve one master in the night,
Another in the day.
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Souvenir d’Auteuil

Les hommes ne se séparent de rien sans regret, et même les lieux, 
les choses et les gens qui les rendirent le plus malheureux, ils ne les 
abandonnent point sans douleur.

C’est ainsi qu’en 1912, je ne vous quittai pas sans amertume, 
lointain Auteuil, quartier charmant de mes grandes tristesses. Je n’y 
devais revenir qu’en l’an 1916 pour être trépané à la Villa Molière.

Lorsque je m’installai à Auteuil en 1909, la rue Raynouard ressem-
blait encore à ce qu’elle était du temps de Balzac. Elle est bien laide 
maintenant. Il reste la rue Berton, qu’éclairent des lampes à pétrole, 
mais bientôt, sans doute, on changera cela.

C’est une vieille rue située entre les quartiers de Passy et d’Au-
teuil. Sans la guerre elle aurait disparu ou du moins serait devenue 
méconnaissable.

La municipalité avait décidé d’en modifier l’aspect général, de 
l’élargir et de la rendre carrossable.

On eût supprimé ainsi un des coins les plus pittoresques de 
Paris.

C’était primitivement un chemin qui, des berges de la Seine, 
montait au sommet des coteaux de Passy à travers les vignobles.

La physionomie de la rue n’a guère changé depuis le temps où 
Balzac la suivait lorsque, pour échapper à quelque importun, il allait 
prendre la patache de Saint-Cloud qui l’amenait à Paris.

Le passant qui, du quai de Passy remarque la rue Berton, 
n’aperçoit qu’une voie mal tenue, pleine de cailloux et d’ornières et 
que bordent des murs ruineux, clôture à gauche d’un parc admirable 
et à droite d’un terrain qui a été destiné par ceux qui le possèdent 
à des fins diverses et bien singulières. Une partie est aménagée en 
jardin; ailleurs se trouve un potager; il y a encore des matériaux et 
d’une grande porte donnant sur le quai part un large chemin sablé 
qui mène à un grand théâtre en bois. Monument bien imprévu à 
cet endroit et que l’on appelle la salle Jeanne-d’Arc. Des lambeaux 
d’affiches déjà anciennes montraient, en 1914, qu’une fois, il y avait 
peut-être quelque cinq ou six ans, la Passion de N. S. Jésus-Christ y 
avait été représentée. Les acteurs, c’étaient peut-être des gens du 
monde et vous avez peut-être rencontré dans un salon le Christ 
d’Auteuil; un baron de la Bourse converti y joua peut-être à la per-
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fection le rôle ingrat de ce saint caïnite. Judas, qui commença par la 
finance, continua par l’apostolat et finit en sycophante.

Mais que le passant entre dans la rue Berton, il verra d’abord 
que les rues qui la bordent sont surchargées d’inscriptions, de graf-
fiti, pour parler comme les antiquaires. Vous apprendrez ainsi que 
Lili d’Auteuil aime Totor du Point du Jour et que pour le marquer, elle a 
tracé un cœur percé d’une flèche et la date de 1884. Hélas! pauvre 
Lili, tant d’années écoulées depuis ce témoignage d’amour doivent 
avoir guéri la blessure qui stigmatisait ce cœur. Des anonymes ont 
manifesté tout l’élan de leurs âmes par ce cri profondément gravé: 
Vive les Ménesses!

Et voici une exclamation plus tragique: Maudit soit le 4 Juin 1903 
et celui qui l’a donné. Les graffites patibulaires ou joyeux contin-
uent ainsi jusqu’à une construction ancienne qui offre, à gauche, 
une porte cochère superbe flanquée de deux pavillons à toiture en 
pente; puis on arrive à un rond-point où s’ouvre la grille d’entrée 
du parc merveilleux qui contient une maison de santé célèbre, et 
c’est là que l’on trouve aussi l’unique chose qui relie—mais si peu, 
puisque la poste est très mal faite—la rue Berton à la vie parisienne: 
une boîte à lettres.

Un peu plus haut, on trouve des décombres au-dessus desquels 
se dresse un grand chien de plâtre. Ce moulage est intact et je l’ai 
toujours vu à la même place, où il demeurera vraisemblablement 
jusqu’au moment où les terrassiers viendront modifier la rue Berton. 
Elle tourne ensuite à angle droit et, avant le tournant, c’est encore 
une grille d’où l’on voit une villa moderne encaissée dans une faille 
du coteau. Elle paraît misérablement neuve dans cette vieille rue, 
qui dès le tournant, apparaît dans toute sa beauté ancienne et im-
prévue. Elle devient étroite, un ruisseau court au milieu, et par-des-
sus les murs qui l’enserrent, ce sont des frondaisons touffues qui 
débordent du grand jardin de la vieille maison de santé du docteur 
Blanche, toute une végétation luxuriante qui jette une ombre fraîche 
sur le vieux chemin.

Des bornes, de place en place, se dressent contre les murs 
et au-dessus de l’une d’elles on a apposé une plaque de marbre 
marquant que là se trouvait autrefois la limite des seigneuries de 
Passy et d’Auteuil.

On arrive ensuite derrière la maison de Balzac. L’entrée princi-
pale qui mène à cette maison se trouve dans un immeuble de la rue 

Raynouard. Il faut descendre deux étages et, grâce à l’obligeance de 
feu M. de Royaumont, conservateur du musée de Balzac, on pouvait 
sinon descendre l’escalier même que prenait Balzac pour aller rue 
Berton et qui est maintenant condamné, du moins prendre un autre 
escalier qui mène dans la cour que devait traverser le romancier et 
passer sous la porte qui le faisait déboucher dans la rue Berton.

On arrive, après cela, en un lieu où la rue s’élargit et où elle est 
habitée. On y trouve une maison adossée contre la rue Raynouard et 
qui la surplombe. Une vigne grimpe le long de la maison et, dans des 
caisses, poussent des fuchsias. À cet endroit un escalier très étroit 
et très raide mène rue Raynouard en face de la neuve voie qui est 
l’ancienne avenue Mercédès, nommée aujourd’hui avenue du Colo-
nel-Bonnet, et qui est l’une des artères les plus modernes de Paris.

Mais il vaut mieux suivre la rue Berton qui s’en va mourant en-
tre deux murs affreux derrière lesquels ne se montre aucune végéta-
tion, jusqu’à un carrefour où la vieille rue rejoint la rue Guillou et la 
rue Raynouard, en face d’une fabrique de glace qui grelotte nuit et 
jour d’un bruit d’eau agitée.

Ceux qui passent rue Berton au moment où elle est la plus belle, 
un peu avant l’aube, entendent un merle harmonieux y donner un 
merveilleux concert qu’accompagnent de leur musique des milliers 
d’oiseaux, et, avant la guerre, palpitaient encore à cette heure les 
pâles flammes de quelques lampes à pétrole qui éclairaient ici les 
réverbères et qu’on n’a pas remplacées.

La dernière fois qu’avant la guerre j’ai passé rue Berton, c’était 
il y a bien longtemps déjà et en la compagnie de René Dalize, de 
Lucien Rolmer et d’André Dupont, tous trois morts au champ d’hon-
neur.

Mais il y a bien d’autres choses charmantes et curieuses à Auteuil...

Il y a encore, entre la rue Raynouard et la rue La Fontaine, une petite 
place si simple et si proprette que l’on ne saurait rien voir de plus 
joli.

On y voit une grille derrière laquelle se trouve le dernier Hôtel 
des Haricots!... Ce nom évoque l’Empire et la garde nationale. C’est là 
que l’on envoyait les gardes nationaux punis. Ils étaient bien logés. 
Ils y menaient joyeuse vie, et aller à l’Hôtel des Haricots était con-
sidéré comme une partie de plaisir plutôt que comme une punition.
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Lorsque la garde nationale fut supprimée, l’Hôtel des Haricots se 
trouva sans destination, et la Ville y fit son dépôt de l’éclairage. Tel 
quel, il constitue un musée assez curieux, propre à éclairer—c’est 
le mot—sur la façon dont s’illuminent, la nuit, les rues parisiennes.

Il n’y a plus que très peu de lanternes anciennes. On les a ven-
dues aux communes suburbaines, mais en revanche, quelle forêt, 
sans ombre, de fûts en fonte, de lyres, de réverbères à gaz et à l’élec-
tricité!

On n’y voit guère de bronze; il n’y a de réverbères en cet alliage 
coûteux qu’à l’Opéra. Autrefois, on cuivrait la fonte, et ce cuivrage 
revenait à près de 200 francs par réverbère.

Aujourd’hui, la Ville est plus économe, on peint seulement 
les réverbères avec une couleur bronzée, et l’opération revient à 3 
francs environ.

Les plus hauts et les plus grands réverbères, ce sont ceux du 
modèle dit des boulevards. Voici encore les consoles qui servent aux 
angles et dans les rues à trottoirs étroits.

Mais on peut regretter que la Ville n’ait pas conservé, dans son 
dépôt, au lieu de les vendre, un spécimen au moins de chaque ap-
pareil d’éclairage.

Il y en a bien quelques-uns à Carnavalet, mais si peu, et 
quelques photographies de certains modèles se trouvent encore à la 
Bibliothèque Lepelletier de Saint-Fargeau.

En été, une visite au musée de l’éclairage n’est pas recom-
mandable. Il n’y a pas plus d’ombrage, dans ce bocage métallique, 
que dans une forêt australienne.

Mais, il y a de l’ombre sur la petite place.
C’est là, sur un banc, situé devant la grille, qu’Alexandre Treu-

tens, au retour de ses pérégrinations, venait faire des vers.
Ce poète populaire était plus pauvre que les plus pauvres. Il 

composait des poèmes vaguement humanitaires qu’il récitait aux 
terrassiers ou aux mariniers, dans les bistrots. Quelles obscures rai-
sons avaient amené ce petit homme triste à délaisser son métier de 
cordonnier pour la poésie? Il errait aux environs de Paris, et, quand 
il s’arrêtait dans une localité, il avait un tel souci de respecter l’au-
torité, qu’il subordonnait son inspiration au bon plaisir du maire de 
l’endroit. J’ai vu, de mes yeux vu, une pièce authentique délivrée par 
la mairie d’Enghien et donnant au nommé Alexandre Treutens la 

permission d’exercer pendant un jour, dans la commune d’Enghien, 
la profession de poète ambulant.

Dans la rue La Fontaine, du côté gauche, il y a un long mur gris 
sombre. Une porte qu’on ne franchit pas sans difficultés donne ac-
cès dans une cour où quelques poules se promènent gravement. À 
gauche en entrant, on a entassé de singulières choses qui sont, je 
crois, les cerceaux des anciennes crinolines.

Cette cour est encombrée de statues. Il y en a de toutes formes 
et de toutes grandeurs, en marbre ou en bronze.

Il paraît qu’il y a une œuvre de Rosso; les grands cerfs de bronze 
du salon de 1911 ont été apportés là et se tiennent auprès de la Fi-
ancée du Lion, œuvre bizarre inspirée par un passage de Chamisso:

Parée de myrtes et de roses, la fille du gardien, avant de suivre au 
loin et contre son cœur l’époux qui la réclame, vient faire ses adieux 
à son royal ami d’enfance et lui donner le dernier baiser. Fou de 
douleur, le lion l’anéantit dans la poussière, puis se couche sur le 
cadavre attendant la balle qui va le frapper au cœur.

Le bâtiment de droite est une sorte de musée inconnu où l’on voit un 
grand tableau de Philippe de Champaigne, un Le Nain: Saint Jacques, 
beau tableau qui serait bien au Louvre, et un grand nombre de tab-
leaux modernes.

Quelques salles sont pleines des christs que l’on a enlevés au 
Palais de Justice.

Celui d’Élie Delaunay mériterait qu’on l’exposât au Petit-Palais. 
La profusion de ces christs a quelque chose de touchant. On dirait 
d’un congrès de crucifiés. C’est qu’ils subissent en commun leur exil 
administratif.

Il me semble qu’au lieu de les abandonner ainsi on ferait mieux 
de les donner à des églises pauvres.

Ce musée fait partie d’une grande cité mystérieuse composée 
de l’ancien Hôtel des Haricots, derrière lequel se trouve la forêt de 
réverbères. Il y a aussi la Salle des tirages de la Ville de Paris, et, plus 
loin, dans une plaine immense, s’élèvent des pyramides de pavés. 
On les défait sans cesse et on les refait et parfois une de ces pyr-
amides s’écroule, avec le bruit des galets quand la vague se retire.
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Séparée de cette cité édilitaire par la rue de Boulainvilliers, une 
usine à gaz occupe, avec ses gazomètres, ses différentes construc-
tions, ses montagnes de charbon, ses crassiers, ses petits jardins po-
tagers, un terrain qui s’étend jusqu’à la rue du Ranelagh, à l’endroit 
où elle est une des plus désertes de l’univers. C’est là qu’habite M. 
Pierre Mac Orlan, cet auteur gai dont l’imagination est pleine de 
cow-boys et de soldats de la Légion étrangère. La maison où il de-
meure n’a rien de remarquable à l’extérieur. Mais quand on entre, 
c’est un dédale de couloirs, d’escaliers, de cours, de balcons où l’on 
se retrouve à grand’peine. La porte de M. Pierre Mac Orlan donne 
au fond du couloir le plus sombre de l’immeuble. L’appartement 
est meublé avec une riche simplicité. Beaucoup de livres, mais bien 
choisis. Un policeman en laine rembourrée varie ses attitudes et 
change de place selon l’humeur du maître de la maison. Au-dessus 
de la cheminée de la pièce principale se trouve une toute petite car-
icature de moi-même par Picasso. De grandes fenêtres s’ouvrent sur 
un mur situé à trois mètres environ, et, si l’on se penche un peu, on 
voit, à gauche, les gazomètres dont l’altitude n’est jamais la même, 
et, à droite, la voie du chemin de fer. La nuit, six cheminées gigan-
tesques de l’usine à gaz flambent merveilleusement: couleur de lune, 
couleur de sang, flammes vertes ou flammes bleues. Ô Pierre Mac 
Orlan, Baudelaire eût aimé le singulier paysage minéral que vous 
avez découvert à Auteuil, quartier des jardins!

Si M. Riciotto Canudo n’avait déménagé d’Auteuil, pour aller fond-
er Montjoie dans le centre de Paris, une légende se serait formée à 
Auteuil à propos de la chambre qu’il habitait dans un hôtel situé à 
l’angle de la rue Raynouard et de la rue Boulainvilliers. Je n’ai ja-
mais vu cette chambre, mais beaucoup d’habitants d’Auteuil ont eu 
l’occasion d’y regarder et il n’était jadis question que de cela dans 
les cafés du quartier, en autobus et dans le métro. Ce qui étonnait 
les habitants d’Auteuil, c’est que M. Canudo, qui habitait le même 
hôtel, n’y logeait point en garni. Il paraît qu’en effet il était dans 
ses meubles, c’est-à-dire un petit lit, une table, une chaise et une 
étagère supportant des livres. Le lit, disait-on, était fort étroit et j’ai 
entendu un habitant d’Auteuil dire en parlant d’une femme maigre: 
«Elle ressemble au lit de M. Canudo.»

On disait aussi que les rideaux de cette chambre étaient toujo-
urs tirés et que nuit et jour il y brûlait un grand nombre de bougies. Si 

bien que l’on prenait M. Canudo pour le grand prêtre d’une religion 
nouvelle dont il accomplissait les rites dans sa chambre. Quelques 
feuilles de lierre répandues çà et là donnaient lieu à des suppositions 
singulières, et celle qui rencontrait le plus de crédit était que M. 
Canudo se servait du lierre dans des opérations magiques dont on 
n’avait pas encore deviné le but.

Et c’est ainsi qu’à Auteuil les bonnes gens voyageaient agréa-
blement et curieusement autour de la chambre de M. Canudo.

Mais descendons vers la Seine. C’est un fleuve adorable. On ne se 
lasse point de le regarder. Je l’ai chantée bien souvent en ses aspects 
diurnes et nocturnes. Après le pont Mirabeau la promenade n’attire 
que les poètes, les gens du quartier et les ouvriers endimanchés.

Peu de Parisiens connaissent le nouveau quai d’Auteuil. En 
1909 il n’existait pas encore. Les berges aux bouges crapuleux 
qu’aimait Jean Lorrain ont disparu. «Grand Neptune», «Petit Nep-
tune», guinguettes du bord de l’eau, qu’êtes-vous devenus? Le quai 
s’est élevé à la hauteur du premier étage. Les rez-de-chaussée sont 
enterrés et l’on entre maintenant par les fenêtres.

Mais le coin le plus mélancolique d’Auteuil se trouve entre le 
Port-Louis et l’avenue de Versailles. Théophile Gautier habita au 
rond-point de Boulainvilliers, mais sans doute n’y avait-il pas alors à 
cet endroit tant de ferraille qu’aujourd’hui et le Port-Louis n’existait 
point avec sa flottille de bélandres bariolées de couleurs vives. Sur 
le pont sont rangés des pots de géraniums, de fuchsias; dans des 
caisses poussent des arbres verts autour d’un petit cercueil d’enfant. 
Et quand le soleil brille, le petit cercueil des bélandres n’est pas du 
tout lugubre.
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La Librairie de M. Lehec

M. Lehec, le libraire, aimait ses livres au point de ne pouvoir les 
vendre qu’aux rares personnes qu’il jugeait dignes de les acquérir.

Du temps où il avait sa librairie rue Saint-André-des-Arts, j’al-
lais souvent causer avec lui dans sa boutique. Depuis il a cédé son 
fonds de bons livres et, devenu presque aveugle, le libraire de Vict-
orien Sardou et de M. Anatole France se tient à l’écart. Nul ne peut 
désormais recourir à son érudition obligeante.

Un jour, qu’un groupe d’étudiants passait rue Saint-André-des-Arts 
en chantant la chanson du Père Dupanloup, si libre qu’on ne peut 
la citer, M. Lehec m’apprit les relations qui avaient existé entre le 
grand prélat qui illustra de façon licite le nom de Dupanloup et les 
deux plus illustres éditeurs d’ouvrages libres et satiriques: les sa-
vants Isidore Liseux et Alcide Bonneau.

Je ne sais si la fameuse chanson du Père Dupanloup a été im-
primée, mais presque tout le monde la connaît. Elle inspira à M. Jules 
Marry, qui n’est point le romancier populaire, un excellent recueil 
satirique intitulé: Les exploits de M. Dupanloup, plaquette de vers déjà 
rare ou destinée à le devenir. L’auteur dit dans un avant-propos:

«La chanson française, railleuse ou grivoise, qui n’épargne 
ni les guerriers, ni les gens d’église, a transformé ce prélat en une 
sorte de Priape ou de Kharagheuz chrétien, et, en lui prêtant les plus 
invraisemblables vertus génétiques, l’a fait entrer, vivant, dans la 
légende. L’origine de la chanson du Père Dupanloup remonte prob-
ablement aux dernières années du règne de Louis-Philippe.

«Monsieur Dupanloup (de pavone lupus), qu’on rencontre tour 
à tour, en ballon, en chemin de fer, à l’Institut, à l’Opéra, et par 
un naïf anachronisme, au passage de la Bérésina, est honoré d’un 
véritable culte érotique et patriotique par nos troupiers qui, depuis 
un demi-siècle, ne cessent de chanter ses exploits pour bercer la 
longueur des marches et la fatigue des manœuvres.»

Bizarre résultat des préoccupations pédagogiques de Mgr Du-
panloup!

Mais ce prélat qui, au demeurant, était un saint homme, dut 
avoir une force peccante dont on ne pourrait peut-être pas citer 
d’autre exemple. Car il eut comme élèves au petit séminaire, Isidore 
Liseux et Alcide Bonneau, desquels l’activité et l’érudition s’ex-

ercèrent le plus souvent dans le domaine littéraire, que la singulière 
renommée de leur maître devait élargir de la façon la plus imprévue.

M. Lehec avait connu Liseux et Bonneau. J’ai recueilli ses pro-
pos parce qu’ils se rapportaient à des hommes sur lesquels il sem-
ble qu’on n’ait presque rien écrit et qui méritent de fixer un instant 
l’attention.

Les publications de Liseux sont de plus en plus recherchées 
parce qu’elles sont correctes, belles et rares. Bonneau fut le princi-
pal collaborateur de Liseux, qu’il avait connu au petit séminaire. Ces 
deux élèves de Mgr Dupanloup étaient l’un et l’autre la modestie 
même. Leurs styles, extrêmement précis, se ressemblent. Liseux, peu 
bavard, était, m’a-t-on dit, lorsqu’il ouvrait la bouche, plein d’esprit 
et du plus mordant.

Au moment du boulangisme, quelqu’un vint acheter, chez Li-
seux, de la part du fameux général, je ne sais quel ouvrage d’ethnol-
ogie orientale qui était sur le point de paraître. Liseux s’excusa et 
demanda où il faudrait envoyer le livre lorsqu’il aurait paru. On lui 
donna l’adresse du général, en ajoutant après le nom de Boulanger: 
«Le premier de son nom de qui on ait parlé; ainsi fut Bonaparte.»

Et Liseux répliqua vivement:
«Pardon, un Bonaparte assistait au siège de Rome, en 1527.»
Un jour, il vit, sur le quai, un ouvrage très rare et qui lui aurait 

été utile, mais il n’avait pas sur lui l’argent que coûtait le livre. Vite, 
il alla engager sa montre au Mont-de-Piété. Mais, lorsqu’il revint, 
l’ouvrage était vendu. Liseux s’en alla dépité. Il racontait parfois ce-
tte histoire, ajoutant:

«Je n’ai jamais dégagé la montre. C’était un mauvais oignon qui 
ne m’a pas donné de tulipe.»

Une autre fois, il entra dans la boutique d’un brocanteur pour 
acheter un in-folio. Mais, le prix en étant trop élevé, il marchanda 
longtemps, si longtemps que le brocanteur lui dit:

«Vous marchandez trop et cependant je n’étrangle pas les cli-
ents. Je rabats autant que je peux. Il faut que tout le monde soit con-
tent. Je ne suis pas un mauvais diable!»

«En ce cas, dit Liseux, je vous vends mon âme contre votre 
livre.»

Mais il finit par payer le volume avec une monnaie ayant cours.
Son imprimeur Motteroz le poursuivait parce qu’il lui devait de 

l’argent:
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«Motteroz se fâche tout rouge, disait Liseux, c’est la folie des 
grandeurs; voilà qu’il voudrait se faire passer pour le Cardinal.»

Un auteur lui proposait un manuscrit dont il ne voulut point.
«Les Estienne ou les Elzevier eussent-ils imprimé votre livre? 

demanda Liseux... Non! n’est-ce pas?... Au revoir. Monsieur.»
Une dame vint lui offrir un ouvrage de sa façon sur la Hollande: 

«On dirait aussitôt que ce sont les Pays-Bas bleus, dit en souriant Li-
seux. Et vous n’y pensez pas. Madame, votre livre aurait l’air d’une 
supercherie. »

On lui demandait quelles étaient ses opinions politiques:
«Je suis républicain, répondit-il, mais de la république des let-

tres.»
Deux bibliophiles s’étaient attardés dans sa boutique, tandis 

qu’il traduisait un ouvrage anglais, et ils le dérangeaient fort par leur 
bavardage. Ils en vinrent à parler de la guerre de 70 et de la trahison 
de Bazaine.

«Messieurs, leur dit Liseux, on ne parle pas de corde dans la 
maison d’un pendu, ni d’un traître dans celle d’un traducteur.»

Et interloqués, ils s’en allèrent.
Un amateur voulait un rabais sur les ouvrages que publiait Li-

seux, prétextant qu’il était un de ses amis.
«En ce cas, répondit l’éditeur, prenez les livres, puisque j’ai fait 

imprimer sur les couvertures: Pour Isidore Liseux et ses amis.»
Et l’amateur emporta les livres sans rien payer.
Il parlait de la science avec attendrissement comme si elle eût 

été une personne de ses amies:
«Elle n’est ni sévère, disait-il, ni repoussante, pensez donc, son 

corps, c’est la nature, sa tête, c’est l’intelligence, et sa parure, ce sont 
les livres. Bonneau la connaît encore mieux que moi. Il pourrait vous 
dire de quelle couleur sont ses yeux, quelle teinte a sa chevelure. 
C’est qu’il ne la quitte jamais, et moi, je dois la négliger parfois pour 
m’occuper de commerce.»

Comme il avait l’intention de publier la traduction de quelques 
nouvelles du conteur napolitain Basile, on lui indiqua, pour ce tra-
vail, un savant au nom fortement germanique et qui tenait à signer 
sa traduction:

«J’aimerais mieux qu’il s’appelât Pulcinella, repartit Liseux, ou, 
au moins Polichinelle.»

Et il renonça à son projet.

Au temps où sa boutique était située dans le passage Choiseul, 
Liseux avait à son service un commis et une bonne qui étaient le 
frère et la sœur. Celle-ci avait un bon ami qui est devenu garçon à la 
Bibliothèque Nationale et qui est employé dans le département où 
sont conservées la plupart des publications de Liseux:

«J’ai toujours eu l’impression, m’a dit cet homme, que je ne ve-
nais qu’en second et qu’elle couchait avec son patron... Le frère, qui 
était mon meilleur ami, était surveillé de près par M. Liseux, qui ne 
voulait pas qu’il rentrât se coucher après dix heures.»

Au demeurant, Liseux était, paraît-il, bon et indulgent. Mau-
vais comptable, il était fort endetté et ses éditions lui revenaient très 
cher. Il devait à son imprimeur, il devait au marchand de papier. 
Son fonds fut dispersé de façon très désavantageuse pour lui, et cet 
homme, qui avait édité des livres qui comptent parmi les plus beaux 
de l’époque, mourut dans une misère complète.

«Alors que, dit M. Octave Uzanne, dans le catalogue de sa 
vente qui eut lieu en mars 1894, Jouaust mourait repu et envoûté 
dans la juste réprobation des amateurs lésés par le solde extravagant 
de ses éditions, lui, le cher honnête homme, mourait de froid, ou qui 
sait? peut-être de dégoût et de lassitude, avec dix-neuf sous pour 
toute fortune dans sa poche!»

Les papiers de Liseux ont passé, paraît-il, entre les mains d’un 
libraire belge nommé Van Combrugghe.

Les détails que j’ai pu recueillir sur l’existence de Bonneau sont 
trop peu intéressants pour que je les donne ici. Il fut un des collabo-
rateurs les plus discrets et les plus savants de la librairie Larousse et 
mena une vie modeste et retirée. Plusieurs personnes se souviennent 
encore de l’avoir rencontré à la Bibliothèque Nationale où il allait 
très souvent et où les tracasseries ne lui furent point ménagées.

Je ne sais s’il l’inventa, mais il est un des premiers à avoir em-
ployé pour la traduction des vers le système de la version juxtal-
inéaire et littérale qui devait exercer une influence si profonde sur 
la poésie française.

C’est dans la boutique de M. Lehecque j’ai acheté le Virgilius Nauti-
cus de M. Jal. Il en avait plusieurs exemplaires.

On s’est amusé à signaler quelques-unes des sources où M. 
Anatole France a puisé l’inspiration.
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Cependant, on n’a pas encore mentionné le nom du savant, M. 
Jal, qui n’est pas un inconnu, car Littré l’a toujours cité à propos des 
termes de marine. Il est encore l’auteur du Virgilius Nauticus que M. 
Anatole France attribue à son «Monsieur Bergeret».

Virgilius Nauticus. Examen des passages de l’Énéide qui ont trait à 
la marine, par M. Jal, historiographe de la Marine, auteur de l’archéologie 
navale... Paris, Imprimerie Royale, MDCCCXLIII, tel est le titre d’un ou-
vrage que devait illustrer l’imagination du plus érudit des romanciers 
contemporains. C’est un in-8° de 107 pages.

M. Jal, qui constatait avec admiration l’étendue des connais-
sances nautiques de Virgile, était, au moins en ce qui concerne la 
marine, un ennemi de Rabelais, et consacra plusieurs pages de son 
Archéologie navale aux navigations de Pantagruel.

«Là j’ai montré, dit-il, en analysant le quatrième livre de l’im-
mortel ouvrage du curé de Meudon, que le savant homme, savait 
tout peut-être, excepté ce qui touche à la marine; que le navire, la 
navigation, et même le vocabulaire des mariniers lui étaient restés 
à peu près inconnus, et que s’il rencontra juste quelquefois dans 
l’explication des termes usités sur les nefs du XVIe siècle, ce fut cer-
tainement par hasard.»

Au contraire, lorsqu’il examine, au point de vue technique, ce 
qui a trait à la marine dans l’Éneide, M. Jal arrive aune conclusion 
opposée.

Après nous avoir montré Virgile, tout jeune encore, étudiant 
les mathématiques à Naples et à Milan, il nous le fait voir passant 
dix-huit ans à Naples, en Sicile, dans la Campanie.

«Pendant ces dix-huit années, il eut presque toujours sous les 
yeux, ou la flotte militaire stationnée au port de Misène, ou les rich-
es convois qui apportaient les trésors de la Grèce et de l’Égypte à 
Panorme, Messine, Mégare, Syracuse et Parthénope, ou les barques 
de plaisance appartenant aux riches voluptueux dont les gracieuses 
habitations, bâties autour du Crater, se miraient aux eaux calmes de 
cette baie magnifique.»

Plus loin, M. Jal s’attarde dans cette baie: «Sillonnée par mille 
embarcations cherchant l’une l’autre à se primer de vitesse, et mon-
trant avec orgueil, celle-ci sa proue argentée ou dorée, celle-là sa 
poupe surmontée d’un aphlaste recourbé en panache, quelques-un-
es l’élégant chenisque au-dessus de la tutelle, d’autres, leurs rames 
couvertes de nacre ou de bandes d’un métal précieux, la plupart un 

gréement de laine aux couleurs variées, et presque toutes les voiles 
de pourpre ou du lin le plus blanc, sur lequel on a représenté des 
sujets érotiques, et inscrit, avec le nom du propriétaire de la barque, 
quelque maxime empruntée à une philosophie sensuelle.»

Et M. Jal traite sans ménagement les commentateurs et les tra-
ducteurs de Virgile qui n’ont point tenu compte de la savante exact-
itude du poète. Ascensius n’a pas trouvé d’explication ingénieuse 
du mot puppes; «le Père de La Rue ne se doute pas de la raison qui 
a fait opposer les proues aux poupes»; Annibal Caro a substitué les 
vaisseaux aux proues; Gregorio Hernandez de Velasco traite Virgile 
très cavalièrement; João Franco Barreto est plus scrupuleux, mais 
pas beaucoup plus; Dryden prend les proues et les poupes pour les 
navires eux-mêmes; la traduction allemande de John Voss laisse au-
tant à désirer que la version anglaise de Dryden; Delille, le plus es-
timé des traducteurs français, pas plus que ses rivaux étrangers, n’a 
intimement compris le texte de son auteur.

À propos des termes nautiques de Virgile, le savant M. Jal va 
jusqu’à citer des mots du langage des Malays, des Madekasses, des 
Nouveaux-Zélandais. Il fait encore de pittoresques rapprochements 
quand il en vient à examiner le triplici versu:

«Il exprime, à mon avis, un chant trois fois répété, un cri, un 
hourra! une espèce de celeusma dont la tradition est vivante encore 
dans les bâtiments où pour tous les travaux de force, et, par ex-
emple, quand on hale les boulines, un matelot, le véritable hortator 
des anciens navires, chante: Ouane, tou, tri! hourra! (one, two, three! 
hourra!—angl.). La tradition antique était pleine de force au moyen 
âge, à Venise, où la chiourme du Bucentaure, toutes les fois que le 
navire ducal passait devant la chapelle de la Vierge, construite à 
l’entrée de l’Arsenal, criait trois fois: Ah! Ah! Ah! donnant un coup de 
rame après chacune de ces acclamations.»

La conclusion de M. Jal est sans doute différente de celle que 
M. Bergeret, notre contemporain, eût mise à son fameux ouvrage:

«La marine actuelle touche de bien près à la marine d’autrefois, 
c’est pour moi un fait de la plus grande évidence. Voilà pourquoi 
je pense que tout homme qui s’occupe de la marine moderne doit 
s’enquérir de tout ce que furent les marines anciennes; voilà pour-
quoi je pense aussi que Virgile étant, sur la question de la marine 
antique, l’écrivain qu’on peut consulter avec le plus de fruit, il était 
nécessaire de démontrer sa compétence et de la prouver, en rendant 
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à ses vers toute la valeur didactique dont les avaient dépouillés des 
interprètes, fort savants d’ailleurs, mais qui ne comprenaient pas la 
langue spéciale que parlait le poète marin.»

M. Anatole France a peut-être acquis un exemplaire du Vir-
gilius Nauticus chez M. Lehec, dans la boutique duquel il passait 
parfois une heure. Un jour, par hasard, je l’entendis faire l’éloge de 
l’abbé Delille.

«Delille n’a qu’un défaut, disait à peu près M. Anatole France, 
c’est de n’être point lu.»

Et comme il en sait par cœur de longues tirades, il les récita.
Peut-être n’a-t-il pas retenu en aussi grand nombre les vers de 

son maître Leconte de Lisle.
Mais n’y a-t-il pas une certaine parenté entre ces deux poètes?
Ayant entendu quelqu’un faire un rapprochement entre Lecon-

te de Lisle et l’abbé Delille, je rapportai, dans un article, une opinion 
qui me paraissait pour le moins singulière. Je viens de la retrouver 
tout au long et à deux reprises sous la plume de Louis Veuillot: «Tous 
ces oripeaux descriptifs, ces tintamarres de couleur et de lumière, 
ne sont que le déguisement du vieil abbé Delille. Seulement, sous 
le fatras de ses périphrases, Jacques Delille marchait d’un pas leste. 
L’épagneul de salon dont les jolies petites pattes couraient sans 
broncher à travers les porcelaines, et secouaient par moments de 
jolies petites perles fausses, est devenu un éléphant chargé d’une 
tour de guerre pleine de soldats farouches et surtout bariolés. Il 
simule bien la marche pesante, toutefois la terre ne tremble pas.»

Et quelques jours après, Veuillot ajoutait:
«Il décrit à outrance. Nous avons rappelé l’autre Delille, son 

quasi homonyme et qui semblait son contraire. En vérité, de l’un à 
l’autre il n’y a pas si loin qu’il semble, et ces extrêmes se touchent. 
Tous deux font leur principale affaire de décrire, parce que le don 
d’imaginer, le don de sentir et peut-être le don de penser leur man-
quent. Ils n’ont que l’œil extérieur, que l’écorce de la poésie; la sève 
et la source leur sont inconnues. L’ancien Delille, qui se contentait 
d’être philosophe, et qui se piquait d’être correct, serait aujourd’hui 
libre-penseur irrégulier et peut-être pédant. Il écrirait Kaïn par un K, 
et ferait facilement du kaïnite et du khaldaïque. Le jeune de Liste,—il 
y a quinze lustres—, eût décrit les jardins, l’imagination, la lecture, 
le café, les échecs, et n’eût su peindre Iris et les rochers qu’en bleu 
tendre. C’est le même homme ignorant de l’homme, s’exerçant au 

même jeu puéril avec la même dextérité. Seulement l’un est né sous 
Voltaire et l’autre sous Victor Hugo.

«S’il faut marquer une différence, peut-être que la part d’im-
agination de l’ancien Delille ne fut pas la plus restreinte. Autant que 
nous en pouvons juger à la distance où nous sommes de ses œuvres 
et de son temps, l’abbé Jacques puisait moins dans le fond public. 
Les descriptions de M. Leconte de Liste sont bourrées de réminis-
cences plastiques fournies par l’architecture, la statuaire, la peinture 
et le dessin, à qui d’ailleurs toute notre poésie matérialiste emprunte 
considérablement, surtout dans les vastes et abondants domaines de 
leurs caprices.»

Je ne suis pas éloigné de penser, au demeurant, que l’art de 
l’abbé Delille n’ait exercé une véritable influence sur les Parnas-
siens.

Ils ne se réclamaient pas de lui parce qu’il était alors un poète 
trop décrié et que, sans doute, au Parnasse Choiseul, il fallait parler 
de Leconte de Lisle et non pas de Jacques Delille. M. Anatole France 
se rattrapait dans la boutique de la rue Saint-André-des-Arts.

La librairie existe toujours, son aspect n’a pas changé, elle est 
tenue maintenant par un autre libraire qui connaît bien son méti-
er, mais n’a pas pour les livres ce respect superstitieux que leur 
marquait M. Lehec.
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1, Rue Bourbon-le-Château

Dans cette vieille maison, deux femmes furent assassinées le 23 
décembre 1850. L’une était Mlle Ribault, dessinatrice au Petit Cour-
rier des Dames que dirigeait M. Thiéry. Avant de mourir, trempant 
son doigt dans son sang, elle eut la force d’écrire sur un paravent: 
«L’assassin, c’est le commis de M. Thi». Laforcade, le commis, fut 
arrêté quelques heures après son crime.

De notre temps, cette maison se signale d’une autre façon à 
l’attention des curieux.

C’est là qu’habite M. André Mary, le poète bourguignon auquel 
M. Fernand Fleuret a dédié sa Macaronée satirique, Falourdin, des-
tinée à stigmatiser la presse contemporaine.

Au commencement de son poème M. Fernand Fleuret a chanté 
la vieille maison de la rue Bourbon-le-Château:

Si tu translates, voire, un Boëce chanci  
Dans ta sombre maison du carrefour Buci  
Que peuplent des bouquins et des pots de la Chine...

L’auteur de Falourdin auquel on ne peut reprocher qu’un peu d’ar-
chaïsme, si toutefois un si rare défaut prête au reproche, est aujo-
urd’hui, où ils sont rares, un des meilleurs versificateurs français, et 
comme il est vraiment poète, ses productions méritent de passer aux 
âges qui viendront...

M. Fernand Fleuret est Normand. Une fois, au cours d’un ban-
quet où l’on célébrait le millénaire de la Normandie, un Norvégien 
gigantesque, qui se trouvait près de lui, le regarda avec condescend-
ance et déclara:

«Vous, petit Viking; moi, grand Viking.»
Le petit Viking, d’après l’observation d’un autre poète nor-

mand, a l’air d’un archer de la tapisserie de Bayeux.
Son penchant décidé vers la mystification le poussa un jour, 

alors qu’il allait encore au collège, à faire croire à la cuisinière de ses 
parents qu’un certain fourreau qui emprunta jadis son nom à la pais-
ible ville de Condom était une bourse de nouvelle sorte et fort com-
mode pour les gros sous. À la boucherie, ce fut un éclat de rire qui 
se propagea dans toute la ville. La cuisinière se plaignit vivement, ne 
cachant point le nom de celui qui l’avait trompée. Et depuis ce jour, 

les dévotes regardèrent M. Fernand Fleuret d’un mauvais œil.
Quand il voulut publier cette supercherie littéraire très 

supérieure à celle de Mérimée: le Carquois du sieur Louvigné du 
Dézert, M. Fernand Fleuret se fit appuyer auprès d’un éditeur qui 
demeure à côté de l’Odéon.

L’éditeur sourit à mon Fleuret, tâte le manuscrit, l’ouvre et le 
premier mot qui lui tombe sous les yeux, c’est celui dont les typog-
raphes firent une si belle coquille un jour que, dans un journal, il était 
question des fouilles de Mme Dieulafoy.

«Fouilles, Monsieur, s’écria l’éditeur en refermant le manuscrit. 
Monsieur... Sortez, Monsieur.»

Dans la sombre maison du carrefour Buci habite encore M. Maurice 
Cremnitz, qui piqua fort la curiosité en publiant sous les initiales M. 
C., dans Vers et Prose, un poème excellent intitulé Anniversaire et qui 
fut composé à la mémoire de Jean Moréas.

M. Maurice Cremnitz est un poète qui depuis longtemps déjà 
ne montre plus volontiers ses ouvrages. C’est un homme aimable 
qui se soucie peu de la gloire. Les poètes, ses amis, ont une grande 
confiance dans l’intégrité de son goût, et, si ses décisions ne sont 
point des arrêts, elles emportent généralement le suffrage de celui 
qui les fait naître et qui s’y range. Cette autorité, qu’il exerce avec 
une grande discrétion et dans un tout petit cercle, lui donne ainsi 
dans les lettres contemporaines un rôle inattendu qu’il ne recher-
chait point et qui est plein de responsabilités.

Chaque année, en temps de paix, M. Maurice Cremnitz, qui 
aime la marche, parcourait à pied une région qu’il ne connaissait pas 
encore. Il ne s’embarrassait pas de bagages; une bonne canne à la 
main, il voyageait, s’arrêtant quand il le voulait, sans se préoccuper 
des horaires.

Une fois, c’était près de Montereau, deux gendarmes l’ar-
rêtèrent sur la route et lui demandèrent ses papiers.

M. Maurice Cremnitz se fouilla et ne trouva sur lui qu’une carte 
d’entrée à la Bibliothèque Nationale. Les gendarmes l’examinèrent 
et l’un d’eux:

«Alors, c’est là que vous travaillez?...» Sur la réponse affirma-
tive de M. Cremnitz il ajouta: «Vos patrons doivent bien mal vous 
payer puisque vous ne pouvez pas même prendre le chemin de fer.»
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M. Maurice Cremnitz que connaissent peu les nouvelles 
générations mais que n’ont pas oublié André Gide ni Paul Fargue, 
s’engagea au début de la guerre.

Je le rencontrai à Nice dans son uniforme de fantassin.
Cremnitz vivait la vie des dépôts d’infanterie. Nous nous vîmes 

dans un café durant quelques minutes et, fantassin, il trouva qu’ar-
tilleur j’étais mieux vêtu que lui. J’en avais presque honte et quand je 
le quittai, je sortis à reculons afin que l’éclat des éperons ne désolât 
point ce gentil et vaillant garçon.

J’ai rencontré quelques autres littérateurs soldats au cours de 
mon instruction militaire, soit à Nice soit à Nîmes. J’ai revu le dram-
aturge Auguste Achaume, caporal dans un régiment de territoriaux. 
Il avait bonne figure sous la capote et, cantonné dans un skating, 
couchait sur l’estrade de l’orchestre; il couche à présent sous la 
tente. Dans le dépôt d’artillerie où j’achevais mes «classes», mon lit 
était près de celui d’un brigadier poète, René Berthier, qui fit partie 
à Toulon du groupe littéraire des Facettes. J’ai lu de ses poèmes et, à 
mon avis, il est un des meilleurs poètes de sa génération. Il est main-
tenant sous-lieutenant d’artillerie. Ce poète est encore un savant de 
premier ordre dont les inventions utiles à l’humanité ne se comptent 
plus.

J’ai rencontré encore à Nîmes, Léo Larguier, qui eut plusieurs 
fois l’occasion de fréquenter la maison du 1, rue Bourbon-le-Châ-
teau, et qui a publié sur la guerre un beau livre de littérateur: Les 
Heures déchirées.

Le premier dimanche de mars, en 1915, je déjeunais au petit 
restaurant de la Grille, quand un caporal de la ligne se leva de table 
et m’aborda en me récitant une strophe de la Chanson du Mal-aimé.

Je fus interloqué. Un deuxième canonnier-conducteur n’est pas 
habitué à ce qu’on lui récite ses propres vers. Je le regardai sans le 
reconnaître. Il était de haute taille, et, de figure, ressemblait à un 
Victor Hugo sans barbe et plus encore à un Balzac. «Je suis Léo 
Larguier, me dit-il alors. Bonjour, Guillaume Apollinaire.» Et nous 
ne nous quittâmes que le soir à l’heure de la rentrée au quartier. Ce 
jour-là et les jours suivants nous ne parlâmes pas de la guerre, car les 
soldats n’en parlent jamais, mais de la flore nîmoise dont, en dépit 
de Moréas, le jasmin ne fait pas partie. Quelquefois, l’aimable M. 
Berlin, secrétaire général de la préfecture, nous apportait l’agrément 
de sa conversation enjouée et d’une érudition spirituelle. La voix 

terrible de Léo Larguier dominait le colloque et j’en entends encore 
les éclats quand il nous disait le nom d’un homme de sa compagnie: 
«Ferragute Cypriaque.»

Un dimanche, Larguier nous emmena, M. Bertin et moi, chez 
un de ses amis, le peintre Sainturier, dont les dessins ont la pureté 
de ceux de Despiau. Sainturier vit en ermite, il est inconnu et se 
complaît dans son obscurité ensoleillée du Midi. Très jeune d’as-
pect, bien qu’ayant passé l’âge de servir, il est robuste et travaille 
beaucoup et, outre ses productions, qui sont personnelles, on voit 
dans sa demeure des trésors artistiques que je ne soupçonnais point.

C’est là que j’ai vu un extraordinaire portrait de Stendhal qui 
le représente à mi-corps et vu de face. Le visage est calme et pétil-
lant de malice contenue. C’est chez le peintre Sainturier, que je vis 
pour la première fois Alfred de Musset. Ses autres portraits parais-
sent factices quand on a vu celui-là qui est peint par Ricard. Musset 
est de profil. Larguier n’en revenait pas et Sainturier promit de lui 
en faire une copie après la guerre. Il y a là, de Ricard aussi, un beau 
portrait de Manet. Mais nous vîmes, encore chez Sainturier, un Van 
Dyck: Charles Ier enfant, plusieurs portraits et miniatures d’Isabey, 
un Greco, des esquisses de Boucher, un merveilleux Latour, deux 
Hubert Robert, des Monticelli, une petite nature morte de Cézanne, 
etc., etc.

Le lendemain, je ne revis plus Larguier. Il était parti pour un 
camp d’instruction d’où il alla sur le front comme caporal brancardi-
er. Nous fûmes près l’un de l’autre à la bataille de Champagne, mais 
nous ne pûmes nous joindre. Il y fut blessé et nous ne nous rencon-
trâmes que durant une de ses permissions, justement devant le n° 1 
de la rue Bourbon-le-Château, cette «sombre maison» chantée par 
M. Fernand Fleuret.
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Les Noëls de la Rue de Buci

Avant la guerre, c’était la nuit du 24 au 25 décembre qu’il fallait 
aller voir la rue de Buci, si chère aux poètes de ma génération. Une 
fois, dans un caveau voisin, nous réveillonnâmes, André Salmon, 
Maurice Cremnitz, René Dalize et moi. Nous entendîmes chanter 
des Noëls. J’en sténographiai les paroles. Il y en avait de différentes 
régions de la France.

Les Noëls ne sont-ils point parmi les plus curieux monuments 
de notre poésie religieuse et populaire? Ce sont, en tout cas, les 
ouvrages qui reflètent peut-être le mieux l’âme et les mœurs de la 
province dont ils viennent. Le premier que je notai dans ce caveau 
de la rue de Buci était chanté par un garçon coiffeur, né à Bourg en 
Bresse.

Les noëls bressans ne sont certes pas des noëls de temps de 
guerre.

Les énumérations rabelaisiennes de victuailles y contrastent 
avec les restrictions de l’époque dépouillée où nous vivons.

Dès que la ville de Bourg—En apprit la nouvelle,—On fit bat-
tre le tambour—Pour mettre tout par écuelles.—Les bécasses, 
les levrauts—Les cailles, les chapons gras—Furent pris chez 
Curnillon—Pour faire la bourdifaille—Furent pris chez Gurnil-
lon—Pour faire le réveillon.

Gog porta trois dindonneaux—Et farcit une belle oie,—Et 
d’une longe de veau—Il fit un bon ragoût;—Sa femme fit du 
boudin—Et prit chez monsieur de Choin—Une grande bassine 
d’argent,—Pour y, pour y, pour y mettre—Une grande bassine 
d’argent—Pour y mettre son présent.

On alla vite appeler—L’hôte de la Bonne École—Qui porta des 
godiveaux—Et prit une belle andouille;—Il mêla des frican-
deaux—Avec des oreilles de veaux—Et porta trois barillets—De 
mou, de mou, de moutarde,—Et porta trois barillets—De mou-
tarde de Dijon.

Quand l’hôte de Saint-François—Entendit qu’on faisait bruire—
Les poêles et les lèchefrites—Dans le quartier de Tesnière,—Il fit 

faire à son valet—Une potringue de poulet—Qu’on s’en léchait 
tout droit—Les ba, les ba, les babines—Qu’on s’en léchait tout 
droit—Les babines et les cinq doigts.

Dès que l’hôte de l’Écu—Vit qu’on partait au clair de lune,—Il 
mit pour quatre écus—De sucre dans la farine—Pour lui faire 
des gâteaux—Qui semblèrent des châteaux;—ils sont meilleurs 
que le pain—Pour les, pour les, pour les dames;—Ils sont meil-
leurs que le pain—Pour les dames et les enfants.

Neren mit dessus une planche—Du boudin blanc comme 
neige—Et douze langues de bœuf—Qui étaient noires comme 
pain;—Et puis de son bon vin vieux—Que j’ai souvent bu,—Et 
boirai, s’il plaît à Dieu.—Jusqu’à, jusqu’à, jusqu’à Pâques,—Et 
boirai, s’il plaît à Dieu,—Plus qu’il ne veut m’en donner.

À nous deux, père Alexis,—Il nous faut faire une offrande—Et 
nous joindre cinq ou six—Pour toucher une sarabande;—Avec 
notre gros bourdon—Nous chanterons tout de bon;—Noël, Noël 
est venu—Nous ferons la bourdifaille—Noël, Noël est venu,—
Nous ferons du brouet moulu.

Après ce noël de réveillon, en voici un autre plus gracieux qui a été 
entendu encore il y a quelques années aux environs de Saint-Quen-
tin. J’en donne la version que j’ai notée rue de Buci.

Chantons, je vous prie,—Noël hautement—D’une voix jolie—
En solennisant—De Marie pucelle—La Conception—Sans orig-
inelle—Maculation.

Cette jeune fille—Native elle était—De la noble ville—Dite Naz-
areth,—de vertu remplie—De corps gracieux—C’est la plus jol-
ie—Qui soit sous les cieux.

Elle allait au Temple;—Pour Dieu supplier;—Le conseil s’as-
semble—Pour la marier;—La fille tant belle—N’y veut consen-
tir,—Car Vierge et pucelle—Veut vivre et mourir.

L’Ange leur commande—Qu’on fasse assembler—Gens en une 
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bande,—Tous à marier;—Et duquel la verge—Tantôt fleurira—À 
la noble Vierge—Vrai mari fera.

Tantôt abondance—De gentils galants—La vierge plai-
sante—S’en vont souhaitant;—À la noble fille—Chacun s’at-
tendait,—Mais le plus habile—Sa peine y perdait.

Joseph prit sa verge,—Pour s’y en venir:—Combien qu’à la 
Vierge—N’eût mis son désir;—Car toute la vie—N’eut inten-
tion—Vouloir ni envie—De conjonction.

Quand furent au Temple—Trétous assemblés,—Étant tous en-
semble—En troupe ordonnés,—La verge plaisante—De Joseph 
fleurit,—Et au même instant—Porta fleur et fruit.

En grande révérence—Joseph on retint,—Qui par sa main 
blanche—Cette vierge print;—Puis après le prêtre,—Recteur de 
la loi,—Leur a fait promettre—À tous deux la foi.

Baissant les oreilles—Ces gentils galants—Tant que c’est 
merveille,—S’en vont murmurant—Disant c’est dommage—
Que ce père gris—Ait en mariage—Cette vierge pris.

La nuit ensuivante,—Autour de minuit,—La Vierge plaisante—
En son livre lit,—Que le Roi céleste—Prendrait nation—D’une 
pucelette—Sans corruption.

Tandis que Marie—Ainsi contemplait—Et du tout ravie—En-
vers Dieu était,—Gabriel archange—Vint subitement—Entrant 
dans sa chambre—Tout visiblement.

D’une voix doucette—Gracieusement—Dit à la fillette—En la 
saluant:—Dieu vous gard, Marie,—Pleine de beauté,—Vous 
êtes l’Amie—Du Dieu de bonté.

Dieu fait un mystère—En vous merveilleux,—C’est que serez 
mère—Du roi glorieux;—Votre pucelage—Et virginité—Par di-
vin ouvrage—Vous sera gardé.

À cette parole—La Vierge consent,—Le Fils de Dieu vole,—En 
elle descend.—Bientôt fut enceinte—Du prince des Rois,—Sans 
mal ni complainte—Le porta neuf mois.

La noble besogne—Joseph pas n’entend.—À peu qu’il n’en 
grogne,—S’en va murmurant;—Mais l’ange céleste—Lui dit, en 
dormant,—Qu’il ne s’en déhaite,—Par Dieu est l’enfant.

Joseph et Marie—Tous deux Vierges sont,—Qui par com-
pagnie—En Bethléem vont.—Là est accouchée—En pauvre dé-
duit—La Vierge sacrée—Autour de minuit.

Y fut consolée—des anges des cieux, Y fut visitée—Des Pas-
teurs joyeux,—Y fut révérée—De trois nobles Rois,—Et fut re-
jetée—Des nobles bourgeois.

Or, prions Marie—Et Jésus, son fils,-Qu’après cette vie—Ay-
ons Paradis—Et, notre voyage—Étant achevé,—Nous donne en 
partage—Le ciel azuré.

C’est à May-en-Multien que se chante encore sans doute ce Noël 
charmant dont voici un couplet:

Bergers qu’on s’assemble—Au signal donné—Pour aller en-
semble—Saluer tourelourirette—Saluer louladerirette—Le roi 
nouveau né.

et aussi celui où

Saint Liphard alla prendre—La Dame du Chemin—  
À dessein de s’y rendre—tenant  
tous en leurs mains—Hautbois, Luths et Guitares—Pour faire des 
fanfares,—Trompettes et tambours—Pour jouer tout le jour.

Voici un Noël que j’ai entendu chanter rue de Buci. Je n’en connais 
point la provenance. En tout cas, il est bien champêtre et plein de 
saveur:
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Refrain: Laissez paître vos bêtes,—Pastoureaux par monts par 
vaux,—Laissez paître vos bêtes—Et venez chanter Nau.

J’ai ouï chanter le rossignol—Qui chantait un chant si nouveau—
Si haut, si beau,—Si raisonneau,—Il m’y rompait la tête,—Tant 
il prêchait et caquetait,—Ai donc pris ma houlette—Pour aller 
voir Nolet (refrain).

Je m’enquis au berger Nolet;—As-tu ouï le Rossignolet—Tant 
joliet—Qui gringottait—Là-haut sur une épine?—Ah oui! dit-il, 
je l’ai ouï,—J’en ai pris ma bucine—Et m’en suis réjoui (refrain).

Nous dîmes tous une chanson,—Les autres sont venus au son.—
Or, sus, dansons.—Prends Alizon!—Je prendrai Guillemette,—
Margot prendra le gros Guillot.—Qui prendra Péronnelle?—Ce 
sera Talebot (refrain).

Ne dansons plus, nous tardons trop;—Allons tôt, courons le 
trot,—Viens-t’en bientôt.—Attends, Guillot,—J’ai rompu ma 
courette,—Il faut ramender mon sabot.—Or, tiens cette aiguil-
lette,—Elle t’y servira trop (refrain).

Comment, Guillot, ne viens-tu pas?—Eh oui, j’y vais tout le 
doux pas,—Tu n’entends pas—Trestout mon cas;—J’ai aux tal-
ons les mules,—C’est pourquoi je ne puis trotter;—Prises m’ont 
les froidures.—En allant estraquer (refrain).

Marche devant, pauvre Mulard,—et t’appuye sur ton billart;—
Et toi, Coquard,—Vieux Loriquart,—Tu dois avoir grand hon-
te—De rechigner ainsi les dents,—Et dois n’en tenir compte—
Au moins devant les gens (refrain).

Nous courûmes de telle raideur,—Pour voir Notre doux Rédemp-
teur—Et créateur—Et formateur;—Il avait, Dieu le sache,—De 
drapeaux assez grand besoin;—Il gisait dans la crèche—Sur un 
petit de foin (refrain).

Sa mère avecque lui était—Un vieillard si lui éclairait—Point 
ne semblait—Au beau douillet—Il n’était pas son père—Je 

l’aperçus bien au museau—Ressemblait à la mère—Encor est-il 
plus beau (refrain).

Or, nous avions un grand paquet—De vivres pour faire un 
banquet;—Mais le muguet—De Jean Huguet—Et une grande 
Levrière—Mirent le pot à découvert;—Puis ce fut la bergère—
Qui laissa l’huis ouvert (refrain).

Pas ne laissâmes de gaudir;—Je lui donnai une brebis;—Au petit 
fils—Une mauvis—Lui donna Péronnelle,—Et Margot lui donna 
de lait—Une petite écuelle—Couverte d’un volet (refrain).

Or, prions tous le Roi des Rois—Qu’il nous donne à tous bon 
Noël—Et bonne paix—De nos méfaits,—Ne veuille avoir 
mémoire—De nos péchés, nous pardonner,—À ceux du Purga-
toire—Leurs péchés effacer (refrain).

Voici un Noël délicat et délicieux dont je regrette de n’avoir noté 
que ce passage:

Je me suis levé par un matinet—Que l’aube prenait son blanc 
mantelet.—Chantons Nolet, Nolet, Nolet,—Chantons Nolet en-
core.

Et ce Noël farci:

Célébrons la naissance—Nostri salvatoris—Qui fait la complai-
sance—Dei sui patris.—Ce Sauveur tant aimable—In nocte me-
dia—Est né dans une étable—De Casta Maria.

Ce soir-là j’ai noté encore ce Noël d’une province que dévaste la 
guerre, la Champagne de La Fontaine et de Paul Fort:

Les filles de Cernay—Ne furent endormies.—Avecque beurre et 
lait—Aux champs ell’s se sont mies,—Et celles de Taissy—Ont 
passé la chaussée—Après avoir ouï—Le bruit—Et le charmant 
débat—La, la!—De cell’s de Sillery.

Et pour en finir quelqu’un chanta un gracieux Noël d’enfant dont la 
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date doit être récente. En voici un couplet:

Une petite abeille—Bourdonnant en frelon—s’approcha du 
poupon,—Lui disant à l’oreille—J’apporte du bonbon;—Il est 
doux à merveille;—Goûtez-en mon mignon.

On peut avoir cent impressions différentes de la vieille rue de Buci. 
Je les donne toutes pour celles que j’y ai éprouvées en entendant 
chanter ces Noëls, une nuit de réveillon, peu d’années avant la 
guerre.

Du «Napo» à la Chambre d’Ernest la Jeunesse

Il m’arrive d’aller passer un moment à la fin de la journée à la ter-
rasse du «Napo», dont les glaces sont réputées. Le Café Napolitain, 
sur les boulevards, eut naguère une grande vogue comme café lit-
téraire. On y voit encore des gens de lettres et des gens de théâtre. 
Mais la grande époque littéraire, c’était avant la guerre, quand il 
était fréquenté par Jean Moréas, Catulle Mendès, les Silvain, et sur-
tout par Ernest La Jeunesse qui y trônait au milieu de courtisans...

Ce n’est pas là que je connus l’auteur du Boulevard...
Un jour, en 1907, au moment de quitter le boulevard des Italiens 

pour reprendre la rue de Grammont, mon attention fut attirée par un 
morceau de papier blanc qui feuilletait devant moi.

Instinctivement, je saisis au vol ce que je prenais pour un pro-
spectus. Mais au même instant, ayant levé les yeux, j’aperçus, au 
troisième étage de la maison près de laquelle je me trouvais, un per-
sonnage masqué qui se retira vivement en me criant: «Gardez bien 
ce papier, monsieur, je descends à l’instant pour le reprendre.»

J’attendis cinq ou six minutes, et ne voyant personne venir, 
j’entrai dans la maison et voulus remettre le morceau de papier au 
concierge, pour qu’il le remît au locataire du troisième, mais le con-
cierge me répondit: «Vous vous trompez sans doute; le troisième 
n’est pas habité. C’est un appartement de 12.000, et il est à louer.»

Sans manifester aucun étonnement, je fis semblant de relire 
une adresse sur le pli que j’avais apporté et alléguant une erreur de 
numéro, j’allais sortir en m’excusant, quand, au moment d’ouvrir la 
porte vitrée, je vis passer devant moi, en courant, mon masque qui se 
démasquait. C’était un homme complètement rasé et blond, à ce qui 
me parut. Les petits événements qui venaient de se produire étaient 
d’une apparence si mystérieuse que je n’avais plus du tout envie de 
rendre le papier perdu. J’étais intrigué et inquiet à la fois. Je me re-
tournai vers le concierge et lui demandai quelques renseignements 
sur l’appartement en question, disant que justement je cherchais à 
me loger et qu’il se pourrait bien, après tout, que je m’installasse sur 
le boulevard. Quelques instants plus tard, je visitais en compagnie 
du concierge les chambres vides du troisième étage, où je ne vis rien 
qui parût se rapporter à l’étrange affaire à laquelle je m’intéressais. 
Je partis vite, ayant hâte de regarder de près ce morceau de papier 
qui, j’en étais sûr, devait contenir un grave secret.
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Dans la rue, je ne vis pas l’homme. Comme j’y comptais, ne me 
voyant plus, et s’étant rendu compte du haut de son troisième que je 
me dirigeais par la rue de Grammont, il devait l’avoir prise et présen-
tement pensait courir après moi et finir par me rattraper.

Je rebroussai chemin, m’engageai dans la rue de Richelieu et 
gagnai le Palais-Royal où, dans une brasserie tranquille, je m’efforçai 
de déchiffrer le contenu du document inquiétant. J’y vis, tracés d’une 
main inexperte, les signes suivants: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. 
N. O. P. Q. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Auprès de ces lettres majuscules, 
un dessin grossier figurait un homme, ayant au front deux jets de 
flamme à côté duquel le chiffre 1 était placé juste au-dessus du chif-
fre 5. J’étais en présence d’un rébus, mais je m’aperçus vite qu’il ne 
s’agissait nullement d’un de ces rébus insignifiants, que l’on trouve 
encore dans certains journaux, et que déchiffrent le soir, au café, les 
œdipes provinciaux. Le rébus, que j’avais devant les yeux, dénotait 
un art ancien. Celui qui l’avait composé était au courant de la sym-
bolique populaire qui a donné naissance à ces rébus de Picardie, où 
les pamphlétaires du moyen âge figuraient par peintures ce qu’ils 
n’auraient pas osé dire ouvertement et que le peuple, ne sachant 
pas lire, ne pouvait connaître que par l’image. N’ayant plus, grâce à 
l’instruction obligatoire, les mêmes raisons pour écarter les lettres et 
les chiffres, le rédacteur de mon rébus s’en était servi, mêlant à l’art 
picard les procédés des lettrés de la Renaissance où se marque déjà 
une décadence du rébus. Je connus ainsi qu’il ne s’agissait point, 
pour déchiffrer un tel rébus, de rechercher un rapport exact de pro-
nonciation entre les signes que je voyais et ce qu’ils exprimaient. 
Bref, je remarquai que toutes les lettres de l’alphabet avaient été 
inscrites sur le papier, sauf l’R, que l’homme ayant au front deux 
cornes de feu représentait Moïse et que l’1 sur 5 indiquait suffisam-
ment, à cause de sa position à droite du législateur hébraïque, qu’il 
était question du premier livre du Pentateuque, et le rébus se lisait 
évidemment de cette façon: R n’est là, genèse, ce qui signifiait sans 
aucun doute: Ernest La Jeunesse.

Ainsi cette bizarre aventure aboutissait au nom de l’auteur des Nu-
its et Ennuis de nos plus notoires Contemporains, de l’Imitation de notre 
maître Napoléon, de Cinq ans chez les sauvages, et de bien d’autres ou-
vrages pleins d’une verve subtile. Je résolus d’aller trouver chez lui 
Ernest La Jeunesse, et bien que nous ne nous fussions point encore 

rencontrés, il m’accueillit avec sympathie, dès le lendemain matin, 
dans l’hôtel où il habitait, hôtel sis au bout d’un lointain boulevard, 
près de la Bastille. Me voici chez ce nouvel auteur des Nuits, chez 
ce Musset qui n’est pas le poète de la jeunesse comme était l’autre, 
mais qui est La Jeunesse même.

Je le remarque à peine et le salue machinalement. Sa chambre 
retient toute mon attention. Le sol est encombré de livres à belles 
reliures, d’émaux, d’ouvrages en ivoire, en cristal de roche, en nacre, 
de boussoles, de faïences de Rhodes et de Damas, de bronzes chi-
nois. À gauche de la porte, sur une table de bois blanc, se trouve une 
profusion de camées et d’intailles, de gemmes grecques archaïques, 
de scarabées étrusques, d’anneaux, de cachets, de statuettes afri-
caines, de jouets, de netsukés, de toys de Chelsea, de coupes, de 
calices. Devant la table, contre le mur de gauche, jusqu’au bout de 
la chambre, se dresse une immense montagne de livres, d’armes de 
toutes sortes, anciennes et modernes, d’objets d’équipement mili-
taire, de cannes, de tableaux, etc. À droite de la porte, la table de 
nuit ouverte laisse voir un vase plein jusqu’au bord de vieilles mon-
tres; puis un petit lit de fer s’allonge, au-dessus duquel, jusqu’au 
plafond, les murs sont couverts par un nombre considérable de min-
iatures représentant des militaires. Au pied du lit, des armes encore 
sont entassées avec des étoffes rares, des casques et des portraits de 
cire dans leurs boîtes de verre.

Devant la fenêtre, sur une table ronde, une collection de bon-
bons anciens, de figurines de sucre colorié, de maisonnettes bâties 
par le confiseur, de brebiettes en fondant entourant un grand ag-
neau pascal, italien, semble préparée depuis plus d’un siècle pour 
une troupe turbulente d’enfants qui ne sont point venus, qui ont 
grandi, ont vieilli et sont morts sans avoir touché à ces bonbons sur-
annés et charmants, objets précieux d’une gourmandise qui n’est 
plus, dont on n’a pas écrit l’histoire et qui n’a même pas son musée.

Je regardai Ernest La Jeunesse, qui était prêt à sortir, chapeau de 
castor sur la tête, un beau jonc à la main, et qui attendait que je fusse 
revenu de l’étonnement où m’avait mis sa chambrette.

Ernest La Jeunesse était solidement bâti. Je laisserai à d’autres 
le soin de le décrire lui, ses bijoux et ses cannes, mais je veux men-
tionner sa voix dont le timbre était fort élevé. J’acquis vite la convic-
tion que cette façon de s’exprimer, au moyen d’une voix aiguë de 
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soprano, n’était due ni au hasard de la naissance, ni à un accident. Il 
s’agissait d’une pratique d’hygiène que Ernest La Jeunesse observait 
avec grand soin. Parler avec une voix de tête purifie l’âme, donne 
des idées claires, de la volonté même et de la décision.

Je montrai le rébus, et Ernest La Jeunesse parut d’abord stupé-
fait. Cependant il se remit vite, et me déclara que c’était un de ses 
griffonnages de café, mais recopié par un ignorant. Ensuite, il me 
parla d’autre chose.

Il était l’heure pour Ernest La Jeunesse de sortir. Il m’invita à l’ac-
compagner, et, au «Napo» où nous nous arrêtâmes, quelqu’un s’ap-
procha de lui et lui demanda les noms des officiers de tel régiment 
de cavalerie. Et aussitôt M. La Jeunesse les lui récita, puis voyant 
mon étonnement, il m’apprit qu’il savait par cœur tout l’Annuaire 
militaire. Ensuite, il me rappela que peu d’années auparavant, il 
avait «collé», sur des questions de tactique, le ministre de la Guerre 
lui-même dans une discussion publique. Alors Ernest La Jeunesse 
dessina le portrait de ce ministre et le sien propre, et puis celui de 
Napoléon, et me les donna.

Il cria:
—Apportez-moi mon sabre d’enfant.
On le lui apporta, et, tour à tour, il se fit remettre pour me les 

montrer toutes les pièces d’un arsenal qui lui appartient et se trouve 
dans le café où nous étions. À ce moment, un monsieur, qui me 
parut un personnage de qualité, et qui avait un accent, dont je ne 
sais pas à quelle nation il faudrait le rapporter, vint demander à mon 
compagnon quelques détails, touchant la généalogie d’une famille 
régnante. Ernest La Jeunesse les donna sans se faire prier; après 
quoi, il me dit qu’il savait par cœur le Gotha tout entier...

Là-dessus, nous nous quittâmes, et Ernest La Jeunesse alla s’inform-
er d’une pièce qu’il avait déposée dans je ne sais plus quel théâtre, 
plusieurs années auparavant et qui était intitulée, je crois, la Dynastie.

Je le revis souvent, dans ce «Napolitain» où il passait une 
grande partie de ses journées depuis que n’existaient plus le Bols ni 
le Kalisaya.

Il mourut le 2 mai 1917, d’un cancer à la gorge, chez les sœurs 
de Bon-Secours, rue des Plantes, à l’âge de quarante-trois ans.

Né en 1874, ce Lorrain qui avait rêvé toute sa jeunesse à la 

conquête de Paris, ne tarda pas à devenir presque célèbre dans le 
monde des gens de lettres, des gens de théâtre, des amateurs d’art 
et des escrimeurs.

Il débuta par un singulier coup de maître: l’éloge d’Édouard 
Drumont qui, ne sachant pas qu’Ernest La Jeunesse était israélite, fit 
un article enthousiaste sur son premier livre.

Ce premier livre fit plus pour la réputation de son auteur que 
tout ce qu’il écrivit par la suite.

Il était intitulé; Les nuits, les ennuis et les âmes de nos plus notoires 
Contemporains, qui précèdent, avec une fantaisie plus aiguë et une 
ironie plus nuancée, le fameux À la manière de... qu’imitent dans les 
popotes de l’arrière du front tous les trois galons qui, autrefois, eus-
sent passé leur temps à traduire Horace en vers français.

Les Nuits et les Ennuis... amusèrent tous ceux qui y étaient men-
tionnés. Les articles abondèrent et la réputation de l’auteur fut faite.

Sa tenue de ville y était pour quelque chose. C’était le débraillé, 
non le débraillé verlainien, mais un débraillé orné de bagues 
d’améthyste, de cannes extraordinaires, de breloques sensation-
nelles, en un mot un débraillé boulevardier.

Dès ses débuts à Paris, La Jeunesse s’était logé dans cet hôtel 
du boulevard Beaumarchais où je l’avais trouvé; il y resta jusqu’à ce 
que, peu avant la guerre, les bénéfices que lui procura sa collabora-
tion anonyme au Petit Café lui eussent permis de s’agrandir en trans-
portant rue de Liège, alors rue de Berlin, ses casques, ses armes, 
ses défroques de l’armée napoléonienne, les livres, les cannes, les 
miniatures, les médailles, les pièces de monnaie qu’il entassait dans 
cette chambre d’hôtel où le tas n’était pas loin d’atteindre le pla-
fond. Ceux qui furent admis dans ce capharnaüm se souviennent du 
pot de chambre débordant de montres anciennes.

Au temps de la Revue Blanche, Ernest La Jeunesse s’égarait par-
fois jusqu’à la rue de l’Échaudé où son ami Jarry s’ingéniait parfois 
à le turlupiner.

Plus tard, il accompagna une fois Moréas à la Closerie des Lilas.
Somme toute, il se confinait sur la rive droite, ou plus exacte-

ment sur les boulevards où il avait des habitudes.
Ce fut un événement le jour où, Dieu sait à la suite de quelle 

discussion littéraire, il abandonna le Kalisaya, où il s’était lié avec 
Oscar Wilde, pour adopter le Bols situé en face.

On voyait encore La Jeunesse au Cardinal, où il avait un dépôt 
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d’antiquités, à l’office.
L’apéritif du soir au Napolitain était devenu classique. On l’y 

retrouvait chaque soir; trois jours avant sa mort il y était encore.
Il allait aussi au Vetzel, au Tourtel, au Grand Café, mais de façon 

moins régulière.
Soiriste au Journal, où il était encore chargé des nécrologies lit-

téraires, de l’Académie. Il y avait fait l’intérim de la critique théâtrale 
après la mort de Catulle Mendès.

Après les Nuits et les Ennuis, il eut encore un certain succès avec 
l’Imitation de notre maître Napoléon, dans une note qui convenait à 
cette époque où le snobisme stendhalien était de rigueur chez les 
gens de lettres et dans cette forme énigmatique et anarcho-élégante 
que M. Maurice Barrés avait alors mise à la mode, subtilités et gon-
gorisme qui ne sont pas ce que l’œuvre de ce remarquable écrivain 
contient de moins séduisant.

On parla encore de Cinq ans chez les Sauvages, où il y a le récit 
poignant de l’enterrement d’Oscar Wilde. Mais ses derniers livres: 
l’Holocauste, le Boulevard, le Forçat honoraire ne connurent qu’un suc-
cès d’estime.

Les générations nouvelles parurent oublier cet homme aux 
cheveux ébouriffés, en veston gris, en pantalon tirebouchonnant, en 
chapeau mou de peluche, qui fut le dernier boulevardier.

De Sem à Rouveyre en passant par Capiello, tous les dessi-
nateurs ont popularisé la figure d’Ernest La Jeunesse. C’était une 
silhouette bien parisienne.

Le style d’Ernest La Jeunesse qui appartenait à l’école de Jean de Ti-
nan, est néologique, c’est son défaut; mais il est ému, c’est sa qualité. 
Mais cette qualité suffira-t-elle à garder certaines de ses pages de 
l’oubli? On peut en douter et penser que, si l’on doit se souvenir de 
lui, c’est surtout parce qu’il fut le dernier boulevardier.

Les Quais et les Bibliothèques

Je vais le plus rarement possible dans les grandes bibliothèques. 
J’aime mieux me promener sur les quais, cette délicieuse biblio-
thèque publique.

Néanmoins je visite parfois la Nationale ou la Mazarine et c’est 
à la Bibliothèque du Musée social, rue Las Cases, que je fis connais-
sance d’un lecteur singulier qui était un amateur de bibliothèques.

«Je me souviens, me dit-il, de lassitudes profondes dans ces 
villes où j’errais et afin de me reposer, de me retrouver en famille, 
j’entrais dans une bibliothèque.

—C’est ainsi que vous en connaissez beaucoup.
—Elles forment une part importante de mes souvenirs de 

voyages. Je ne vous parlerai pas de mes longues stations dans les 
bibliothèques de Paris; l’admirable Nationale aux trésors encore ig-
norés, aux encriers marqués E. F. (Empire Français); la Mazarine, 
où j’ai connu des lettrés charmants: Léon Cahun, auteur de romans 
de premier ordre qu’on ne lit pas assez; André Walckenaer, Albert 
Delacour, les deux premiers sont morts, le troisième semble avoir 
renoncé aussi bien aux lettres qu’aux bibliothèques; la lointaine Bib-
liothèque de l’Arsenal, une des plus précieuses qui soient au monde 
pour la poésie et, enfin, la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, chère 
aux Scandinaves.

Je crois que, pour ce qui est de la lumière, la bibliothèque de 
Lyon est une des plus agréables. Le jour y pénètre mieux que dans 
toutes les bibliothèques de Paris.

À la petite bibliothèque de Nice, j’ai lu avec volupté l’Histoire 
de Provence de Nostradame et m’inquiétais du Fraxinet des Sarra-
sins, loin des musiques, des confetti de plâtre et des chars carnav-
alesques.

À la bibliothèque de Quimper, on conserve une collection de 
coquillages. Un jour que j’étais là, un monsieur fort bien entra et se 
mit à les examiner. «Est-ce vous qui avez peint ces babioles?» de-
manda-t-il à voix très haute en s’adressant au conservateur. «Non, 
répondit avec calme celui-ci, non. Monsieur, c’est la nature qui a 
orné ces coquillages des plus délicates couleurs.» «Nous ne nous 
entendrons jamais, repartit le visiteur élégant, je vous cède la place.» 
Et il s’en alla.
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À Oxford, il y a une bibliothèque (je ne sais plus laquelle), où 
l’on a brûlé tous les ouvrages ayant trait à la sexualité, entre autres: 
la Physique de l’Amour, de Remy de Gourmont, Force et Matière, de 
Ludwig Büchner.

À Iéna, à la Bibliothèque de l’Université, par décision du Sénat 
universitaire, on a retiré de la salle publique les œuvres d’Henri 
Heine qui ne sont plus communiquées que sur autorisation spéciale, 
dans la salle de la Réserve.

À Cassel, j’espérais toujours voir passer l’ombre du marquis de 
Luchet, qui, vers la fin du XVIIIe siècle, en fut le directeur, et au dire 
des Allemands, la désorganisa en peu de temps, mettant Wiquefort 
parmi les Pères de l’Église, inscrivant dans les cartouches des bar-
barismes comme exeuropeana, qui paraissaient inadmissibles non 
seulement aux latinistes de Cassel, mais encore à ceux de Gœttingue 
et de Gotha. Ces derniers menèrent un tel bruit que Luchet dut cess-
er d’administrer la bibliothèque.

La bibliothèque de Neuchâtel, en Suisse, est la mieux située 
que je connaisse. Toutes ses fenêtres donnent sur le lac. Séjour en-
chanteur! La salle de lecture est charmante. Elle est ornée de por-
traits représentant les Neuchâtelois célèbres. Il faut ajouter qu’on y 
est fort tranquille pour lire, car on n’y voit presque jamais personne. 
L’administrateur—et par tradition ce poste est toujours confié à un 
théologien—dort sur son pupitre. On y trouve une riche collection 
de livres français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Quand quelqu’un de-
mande des livres difficiles à trouver, il est invité à les chercher lui-
même. La bibliothèque s’honore avant tout de conserver des man-
uscrits de Rousseau dans une grande enveloppe jaune et c’est bien 
la seule chose qu’on vous communique sans rechigner, tant on en 
est fier.

À la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, on ne communiquait 
pas le Mercure de France dans la salle de lecture. Les privilégiés 
allaient le lire dans l’espace réservé aux bibliothécaires. J’y ai vu 
d’admirables manuscrits slaves écrits sur de l’écorce de bouleau. La 
bibliothèque était ouverte de 9 heures du matin à 10 heures du soir. 
Et dans la salle de lecture se tenaient beaucoup d’étudiants pau-
vres venus là pour se chauffer. Ce fut un vrai centre révolutionnaire. 
À tout moment, des descentes de police, où chaque lecteur devait 
montrer son passeport, venaient troubler l’atmosphère studieuse de 
la bibliothèque. On y voyait des gamines de douze ans qui lisaient 

Schopenhauer. Grâce à l’influence de Sanine d’Artybachew, on y 
vit ensuite des dames élégantes qui lisaient les œuvres des derniers 
symbolistes français.

L’influence de Sanine eut, un moment, les résultats les plus 
étranges. Des lycéens et des lycéennes de quatorze à dix-sept ans 
avaient fondé des sociétés de saninistes. Ils se réunissaient dans une 
salle de restaurant. Chacun d’eux apportait un bout de bougie que 
l’on allumait. Alors on chantait, on buvait, et lorsque la dernière 
bougie s’était éteinte, l’orgie commençait.

Peu avant la guerre, ce fut, chez les jeunes gens du même âge, 
une lamentable épidémie de suicides.

La bibliothèque d’Helsingfors est très bien fournie de livres 
français, même les plus récents.

Dans le transsibérien, le wagon-promenoir contenait, avec des 
pots de fleurs et des rocking-chair, une bibliothèque d’environ cinq 
cents volumes dont plus de la moitié étaient des livres français. On y 
voyait les œuvres de Dumas père, de George Sand, de Willy.

À la Martinique, Fort-de-France possède une bibliothèque, 
grande villa coloniale construite après le grand incendie d’il y a une 
vingtaine d’années. Quand j’y fus, le conservateur était un vieux 
brave qui est peint dans le célèbre tableau des Dernières Cartouches. 
Érudit charmant, il faisait lui-même les honneurs de sa bibliothèque, 
allait chercher les livres, etc. Il se nommait M. Saint-Félix et, s’il vit 
encore, je lui souhaite une longue vie.

J’ai eu l’occasion de connaître la bibliothèque du savant Edison. 
Je n’y ai pas vu l’Ève future, dont il est un des personnages. Peut-
être ignore-t-il encore cette belle œuvre de Villiers de l’Isle-Adam. 
Par contre, Edison fait sa lecture favorite des romans d’Alexandre 
Dumas père. Les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte-Cristo sont 
ses livres de chevet.

À New-York, j’ai fait de longues séances à la Bibliothèque 
Carnegie, immense bâtiment en marbre blanc qui, d’après les dires 
de certains habitués, serait tous les jours lavé au savon noir. Les 
livres sont apportés par un ascenseur. Chaque lecteur a un numéro 
et quand son livre arrive, une lampe électrique s’allume, éclairant 
un numéro correspondant à celui que tient le lecteur. Bruit de gare 
continuel. Le livre met environ trois minutes à arriver et tout retard 
est signalé par une sonnerie. La salle de travail est immense, et, au 
plafond, trois caissons, destinés à recevoir des fresques contiennent, 
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en attendant, des nuages en grisaille. Tout le monde est admis dans 
la bibliothèque. Avant la guerre tous les livres allemands étaient 
achetés. Par contre, les achats de livres français étaient restreints. 
On n’y achetait guère que les auteurs français célèbres. Quand M. 
Henri de Régnier fut élu à l’Académie française, on fit venir tous ses 
ouvrages, car la bibliothèque n’en possédait pas un seul. On y trouve 
un livre de Rachilde: le Meneur de Louves, dans la traduction russe, 
et, dans le catalogue, on trouve le nom de l’auteur en russe, avec 
la traduction en caractères latins suivis de trois points d’interroga-
tion. Cependant, la bibliothèque est abonnée au Mercure depuis une 
dizaine d’années. Comme il n’y a aucun contrôle, on vole 444 vol-
umes par mois, en moyenne. Les livres qui se volent le plus sont les 
romans populaires, aussi les communique-t-on copiés à la machine. 
Dans les succursales des quartiers ouvriers il n’y a guère que des 
copies polygraphiées. Toutefois, la succursale de la quatorzième rue 
(quartier juif) contient une riche collection d’ouvrages en yddich. 
Outre la grande salle de travail dont j’ai parlé il y a une salle spéciale 
pour la musique, une salle pour les littératures sémitiques, une salle 
pour la technologie, une salle pour les patentes des États-Unis, une 
salle pour les aveugles, où j’ai vu une jeune fille lire du bout des 
doigts Marie-Claire, de Marguerite Audoux; une salle pour les jour-
naux, une salle pour les machines à écrire à la disposition du public. 
À l’étage supérieur enfin se trouve une collection de tableaux.

Et voilà les bibliothèques que je connais.
—J’en connais moins que vous, répondis-je. Et prenant l’Errant 

des bibliothèques par le bras, je m’efforçai de mettre la conversation 
sur un autre sujet.

Un jour, je rencontrai sur les quais. M. Ed. Cuénoud qui était gérant 
d’immeubles à Montparnasse, et consacrait ses loisirs à la biblio-
philie. Il me donna une petite brochure amusante dont il était l’au-
teur.

C’est une plaquette illustrée par Carlègle. Elle est inconnue et 
par la suite deviendra sans doute célèbre parmi les bibliophiles qui 
recherchent les catalogues fantaisistes.

En voici le titre:
Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Ed. C., qui seront ven-

dus le 1er avril prochain à la Salle des Bons-Enfants.
Voici quelques mentions tirées de ce catalogue facétieux:

ABEILARD. Incomplet, coupé.
ALEXIS (P.). Celles qu’on n’épouse pas. Nombr. taches.
ALLAIS (A.). Le Parapluie de l’Escouade. Percale rouge.
ANGE BÉNIGNE. Perdi, le couturier de ces dames. Av. notes.
ARISTOPHANE. Les Grenouilles. Papier du Marais.
AURIAC. Théâtre de la foire. Papier pot.
BALZAC (H. de). La peau de chagrin. Rel. id.
BEAUMONT (A.). Le beau Colonel. Parf. état de conserv.
BOISGOBEY (F. DE). Décapitée. En 2 part., tête rog., tr. r.
BOREL, (PÉTRUS). Madame Putiphar. Se vend sous le manteau.
CARLÈGLE ET CUÉNOUD. L’Automobile 217-UU. Beau whatman.
CLARETIE. La Cigarette. Papier de riz.
COULON. La mort de ma femme. Demi-chagrin.
COURTELINE. Un client sérieux. Rare, recherché.
DUBUT DE LAFORÊT. Le Gaga. Très défraîchi.
DUFFERIN (LORD). Lettres écrites dans les régions polaires. Papier 
glacé.
DUMAS (A.). Napoléon. Un grand tome.
DUMAS FILS (A.). L’Ami des femmes. Complètement épuisé.
DUMAS FILS (A.). Monsieur Alphonse. Dos vert.
FLEURIOT (Z.). Un fruit sec. Couronné par l’Acad. franc.
GAIGNET. Bossuet. Pap. grand-aigle.
GAZIER. Port-Royal des champs. Rel. janséniste.
GRANDMOUGIN. Le Coffre-fort. Ouvr. à clef.
GRAVE. (TH. DE). Le Rastaquouère. Av. son faux titre.
GUIMBAIL. Les Morphinomanes. Nombr. piq.
HAUPTMANN. Les Tisserands. Toile pleine.
HAVARD (H.). Amsterdam et Venise. Petites capitales.
HERVILLY (E. D’). Mal aux cheveux. Une jolie fig.
KARR (A.). Les Guêpes. Piq.
KOCK (P. DE). Histoire des cocus célèbres. Nombr. cornes.
LA FONTAINE. L’anneau d’Hans Cartel. Mis à l’index.
LA FONTAINE. Les deux pigeons. Format colombier.
Livre d’heures. In-18 Jésus.
MÆTERLINCK. La Vie des abeilles. Qques bourdons.
MAINDRON. Les Armes. Grav. sur acier.
MATTEY. Le billet de mille. Très rare.
MAURY (L.). Abd-el-Aziz. Maroq. écrasé.
MONTBART (G.). Le Melon. Tr. coupées.
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RÉMUSAT (P. DE). Monsieur Thiers. Un petit tome.
THIERRY (G.-A.). Le Capitaine sans façon. Basane.
VIGNY. Cinq Mars. Tête coupée.
VILMORIN. Les oignons. Pap. pelure.
VOLTAIRE. Le Siècle de Louis XIV. Magnif. ill. en tous genres, etc., 
etc.

Et voilà un curieux divertissement bibliographique. Je revis plusieurs 
fois M. Ed. Cuénoud sur les quais. Il est mort récemment et quand 
je passe devant les boîtes des bouquinistes près de l’Institut j’évo-
que la silhouette singulière de ce gérant qui pour la bibliographie 
facétieuse rivalisait avec Rabelais et celle de Remy de Gourmont, 
qui ne manquait jamais avant la tombée de la nuit d’aller faire son 
tour le long des quais.

N’est-ce point la plus délicieuse promenade qui se puisse faire 
à Paris? Ce n’est pas trop, lorsqu’on a le temps, de consacrer un 
après-midi à aller de la gare d’Orsay au pont Saint-Michel. Et sans 
doute n’est-il pas de plus belle promenade au monde, ni de plus 
agréable.

Le Couvent de la Rue De Douai

Chaque fois que je passe à l’angle de la rue de Douai et de la place 
Clichy, à l’endroit où se trouve maintenant une école et où il y avait 
avant la séparation un couvent où fut imprimé mon premier livre: 
l’Enchanteur pourrissant, je songe à M. Paul Birault.

On connaît son histoire. M. Paul Birault parvint à former un 
comité composé de députés et surtout de sénateurs pour élever une 
statue à l’imaginaire démagogue Hégésippe Simon. L’auteur de ce-
tte mystification en révéla les savoureux détails dans l’Éclair, et le 
mystificateur devint plus célèbre que les inventeurs d’un mot que 
Voltaire trouva mal fait et qui bernèrent avec tant de malice ce sot 
Poinsinet qui devait se noyer dans le Guadalquivir. Au contraire de 
la farce dite de Boronali, qui ne mystifia personne, celle de Paul 
Birault fit «marcher» tous les parlementaires qui avaient été choi-
sis pour victimes, aucun d’eux ne s’esclaffa en lisant l’épigraphe 
tirée des œuvres supposées d’Hégésippe Simon «précurseur de la 
Démocratie», qui ornait la circulaire destinée à hâter l’érection d’un 
monument dans la ville natale de ce grand homme, né dans plus de 
villes qu’Homère.

«Quand le soleil se lève, les ténèbres s’évanouissent», telle était 
la phrase que Paul Birault avait prêtée à Hégésippe Simon. Elle ré-
sume une part importante de l’éloquence dont les hommes sont si 
avides et qui, servie par le phonographe, a devant elle le plus bel 
avenir.

Nouveau Caillot-Duval, puisqu’il opérait par correspondance, 
M. Paul Birault se vit qualifié par les journaux de notre distingué con-
frère; il ne tenait qu’à lui de se faire donner de l’éminent et s’il lui 
avait plu un jour d’entrer à l’Académie, il ne lui restait plus qu’à se 
pousser dans les salons où, en qualité d’homme d’esprit, il n’aurait 
point eu de peine à briller.

J’ai connu M. Paul Birault en 1910, où il me fit l’honneur d’im-
primer mon premier livre: l’Enchanteur pourrissant. M. Birault était à 
cette époque établi imprimeur dans ce couvent qui se trouvait alors 
au bout de la rue de Douai, à l’angle de la place Clichy. Il avait déjà 
imprimé ma première préface à un catalogue de peinture, celui de 
la première exposition du peintre Georges Braque, cubiste célèbre, 
illustre joueur d’accordéon, réformateur du costume bien avant la 
famille Delaunay, et danseur de gigue émérite, car je crois que les 
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soucis de la peinture l’ont fait renoncer à la danse en 1915 au mo-
ment où on dansait le plus. C’est grâce à ses relations avec le peintre 
Kees van Dongen que Paul Birault était devenu et est encore aujo-
urd’hui l’imprimeur ordinaire de l’éditeur du catalogue et de mon 
livre.

Il était entendu que je dirigerais l’impression conjointement 
avec l’illustrateur de l’ouvrage, mon ami André Derain, qui avait 
gravé les plus beaux des bois modernes que je connaisse.

Un matin ensoleillé, nous nous rendîmes au couvent de la rue 
de Douai, l’éditeur, André Derain et moi. Nous y trouvâmes M. Paul 
Birault. C’était alors un petit homme sans vivacité, aux traits fins et 
souffreteux. Il me parut que sa situation de petit imprimeur ne le 
contentait point. Il avait publié des chansons que l’on avait chantées 
dans les concerts et qu’il nous montra. Il aimait les calembours et, 
comme j’eus l’occasion de le revoir, il me raconta le détail de plu-
sieurs mystifications qu’il avait imaginées; je crois même qu’il en 
avait exécuté une dont je me souviens plus bien, et qui avait trait au 
métro. Il s’occupait de son imprimerie, mais sa femme, intelligente et 
travailleuse, ne tarda pas à s’en occuper plus que lui, qui avait trouvé 
une place de nuit dans un grand journal.

Il me fut même donné d’entrer dans l’intimité de M. Paul Bi-
rault et de dîner chez lui. Et je dois dire qu’il me traita fort bien. 
J’ai remarqué que ceux qui savent manger sont rarement des sots. 
L’Enchanteur pourrissant fut imprimé et bien imprimé à cent quatre 
exemplaires par les soins de M. Paul Birault.

Ce livre est aujourd’hui presque célèbre, la plupart des planch-
es qui l’illustrent ont été reproduites dans les revues d’art du monde 
entier. Je crois que l’impression de M. Paul Birault est un des seuls 
produits de l’imprimerie française contemporaine qui, sans rien de-
voir à l’étranger, aient eu de l’influence sur l’imprimerie étrangère. 
Ces cent quatre petits in-quarto, portant la marque à la coquille 
Saint-Jacques, dessinée par André Derain, ont sauvé le renom ty-
pographique de la France au moment où tous les yeux en France 
s’étaient tournés pour admirer la typographie allemande, anglaise, 
belge et hollandaise. Personne ici n’en a encore parlé et moi-même, 
pour que j’en parlasse, il a fallu que mon imprimeur devînt célèbre 
comme mystificateur.

C’est que M. Paul Birault, en véritable homme d’esprit, n’avait 
point de vanité. Je suis certain que, depuis sa célébrité, sa modestie 

était restée la même et que les gourmets du club des Cent qui eurent 
à le traiter ne trouvèrent en lui qu’un homme aussi averti qu’eux-
mêmes sur les choses de bouche et sans trace d’orgueil.

Depuis le temps de l’Enchanteur pourrissant, et avant son in-
vention du «Précurseur de la Démocratie», j’eus l’occasion de ren-
contrer encore M. Paul Birault; c’était déjà un journaliste répandu. 
Il s’occupait d’aviation à Paris-Journal, il était chef des échos à la 
France, chef des informations à l’Opinion, collaborait à l’Éclair et ne 
cessait de s’intéresser à son imprimerie, où furent encore imprimés 
les livres de Max Jacob.

Il resta dans le couvent de la rue de Douai jusqu’à la fin, jusqu’au 
moment de la démolition. Retors, il se fit, je crois, expulser, et l’on 
démolissait déjà le monastère, les nègres danseurs qui se montrèrent 
longtemps à cet endroit faisaient déjà leurs bamboulas, que M. Paul 
Birault, sa petite femme et son enfant, se réunissaient encore chaque 
soir sous la lampe familiale dans la cellule qui leur servait de salle à 
manger.

Devenu célèbre dans le monde des journalistes comme mys-
tificateur, Paul Birault resta connu dans les milieux de la nouvelle 
littérature et de la jeune peinture, comme imprimeur.

Dans la petite imprimerie de la rue Tardieu où il s’installa en 
quittant la rue de Douai, furent imprimées les premières plaquettes 
de Pierre Reverdy, de Philippe Soupault et composés un certain 
nombre des poèmes formels de mon recueil intitulé Calligrammes. 
Les livres imprimés par Paul Birault resteront dans les bibliothèques 
des bibliophiles.

Pendant la guerre il fut le plus spirituel des collaborateurs du 
Bulletin des Armées de la République. Il mourut dans le courant de 
1918, tandis que les Berthas et les Gothas menaient sinistre bruit.
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Le Bouillon Michel Pons

Peu avant la guerre, m’étant rencontré avec M. Michel Pons, le res-
taurateur-poète qui eut, à une élection académique, la voix de Mau-
rice Barrés, il m’invita à aller le visiter. Et quelques jours après cette 
rencontre, j’arrivai au Bouillon Michel Pons, rue des Moulins, vers 5 
heures de l’après-midi.

Une femme à cheveux blancs et très avenante de visage me dit 
que le patron était au premier étage où je montai par un petit escalier 
en spirale.

Là, dans une salle basse, en compagnie de son ami, le cordon-
nier-philosophe André Gayet, Michel Pons collait, à la lueur d’un 
bec de gaz, les coupures de journaux relatives à son dernier livre de 
vers: les Chants d’un déraciné.

Michel Pons est un homme dans la force de l’âge, il est brun, 
pas très grand, mais large d’épaules et bien campé sur ses jambes. 
Il s’enthousiasme facilement et rit encore plus volontiers, accom-
pagnant ses récits de gestes à mains fermées.

Son ami, le cordonnier-philosophe, présente avec lui un con-
traste frappant. Il est très grand et très mince, ce qui, malgré ses 
cheveux blancs, lui laisse l’air très jeune. Son visage est plein de 
tranquillité. Un strabisme assez prononcé donne à son regard je ne 
sais quoi de lointain et de mystérieux. Il parle rarement et toujo-
urs avec bon sens, et, tandis qu’il écoute, on comprend qu’il sup-
pute la valeur de ce qu’il entend, cependant qu’il s’efforce de juger 
son interlocuteur avec bienveillance. Ses vêtements, très propres, 
sont ceux d’un artisan, mais sa taille et sa tenue leur confèrent une 
véritable élégance. Il m’a rappelé aussitôt un de mes amis auquel il 
ressemblait beaucoup, René Dalize, le plus ancien de mes cama-
rades.

Après les présentations, j’examinai avec mes deux confrères les 
coupures que venait de coller Michel Pons. Ensuite, je vis toutes celles 
qu’il avait reçues précédemment, et elles sont très nombreuses.

Rien n’excite tant la curiosité qu’un homme de métier ayant 
des préoccupations intellectuelles. Et la réunion chez Michel Pons 
des qualités du poète et de celles du restaurateur a étonné jusqu’en 
Australie. On l’a interviewé plus fréquemment que M. Edmond Ro-
stand et sa photographie a été publiée presque aussi souvent que 
celle d’une grande actrice.

Je vis, du reste, que Michel Pons et André Gayet, faisant grand 
cas de la publicité, s’occupaient avec beaucoup d’application de 
celle qui pouvait être faite autour de leur nom.

«Quand on croit que, par ses écrits, on rend service aux 
hommes, me dit le cordonnier-philosophe, n’est-il pas légitime de 
ne négliger aucun moyen de les atteindre?»

Plus tard, un grand rousseau très éveillé et d’une figure très 
agréable, qui me fit penser à l’aîné des frères du petit Poucet, arriva 
et, se jetant au cou d’André Gayet, l’embrassa sur les deux joues. 
C’était son fils, apprenti pâtissier.

«Il veut être cuisinier, dit le philosophe, et j’ai pensé qu’il lui 
fallait d’abord apprendre la pâtisserie... J’ai des relations du côté de 
la cuisine et s’il pouvait devenir un grand cuisinier, rival de Carême 
ou d’Escoffier, son sort serait certainement enviable.»

Je vis ainsi que ce brave homme, plein de raison, au lieu de 
pousser son fils hors de sa condition, voulait lui donner, dans cette 
condition même, le moyen d’acquérir une situation importante.

Quant à Michel Pons, oubliant la destinée de son nouveau livre, 
il interrogeait son ami, lui demandant s’il avait fait le service de son 
volume, la Théorie du succès, à tel ou tel personnage utile. Il lui don-
nait encore des conseils sur les démarches qu’il fallait faire et je sus 
qu’après s’être occupé personnellement de l’édition de ce livre il 
avait fait lui-même mainte démarche en sa faveur, comme il avait 
écrit plusieurs articles pour le vanter.

Et, lorsque je quittai ces deux amis, tenant les Chants d’un 
déraciné sous le bras, j’ouvris la Théorie du succès et me mis à fredon-
ner la chanson provençale citée par Mistral:

À la Fontaine de Nîmes
Il y a un savetier
Qui tout le jour chante
En faisant ses souliers.
Et si toujours il chante,
Il ne chante pas pour nous;
Il chante pour sa mie
Qui est auprès de lui.

Depuis la guerre j’ai été dire bonjour à l’ami de M. Maurice Barrés. 
M. Michel Pons a un peu vieilli, mais il aime toujours la poésie et 
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la bonne cuisine bourgeoise. Son restaurant fait de bonnes affaires 
et l’on y voit parfois encore parmi les midinettes, des poètes et des 
journalistes.

Un Musée Napoléonien Inconnu

Si vous passez rue de Poissy, arrêtez-vous au 14 et essayez de visiter 
le petit musée napoléonien qui s’y trouve.

Avant la guerre, ce musée avait son organe, le Journal du Musée.
Je ne sais s’il y eut en France et même dans le monde entier de 

plus curieuse gazette que le Journal du Musée. Bimensuelle, 1er et le 
15 de chaque mois. Direction: 14, rue de Poissy. Abonnement: 3 fr. 
par an. Imprimé en violet au polycopiste, il paraissait sur deux pages 
à trois colonnes. Cette feuille était publiée par un enfant de dix ans 
pour servir d’organe de publicité au petit musée qu’il a fondé à la 
même adresse et qui est consacré à Napoléon.

Ce musée napoléonien est peu connu. Il contient des choses 
intéressantes et précieuses réunies par ce gamin. Des libraires, des 
antiquaires, des amateurs, séduits par l’initiative de cet enfant, aug-
mentent par des dons les richesses du musée imprévu. Les abonnés 
étaient nombreux, m’a-t-on dit, et le journal paraissait en général 
très régulièrement. Il se vendait à raison de dix centimes le numéro.

J’ai sous les yeux un exemplaire de ce journal singulier. Pour 
article de tête, la Suite d’une Vie de Napoléon, par G. Ducoudray, 
s’étend sur une colonne et demie. Après quoi, la rubrique le Musée 
contient d’importants renseignements.

«Le musée est rouvert. Personne ne le reconnaîtrait. De grands 
changements se sont produits. Nombreux dons enrichissant le 
musée parmi lesquels ceux de MM. Thiébaut et Mattei.»

Un conte d’Alphonse Daudet en feuilleton anime d’une façon 
fort littéraire le Journal du Musée et ce qui reste de place est consacré 
à l’esprit et à la fantaisie. Voici quelques devinettes.

Quel café fréquent (sic) les spéculateurs? Quel café fréquent 
les gens propres? Quel café fréquent les horlogers? Qui passe 
la rivière sans se mouiller? Combien de côtés a un pâté carré?

Voici une épigramme:

Monsieur Binet n’a pas, bien que dans l’opulence, Le confort, 
le bien-être aujourd’hui si goûtés. Quant à moi, si j’avais ce qu’a 
Binet d’aisance J’aurais certainement plus de commodités.
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Je ne crois pas que l’enfant de dix ans en fût l’auteur. De toute 
façon elle donnait au Journal du Musée un caractère gaulois qui 
tranchait nettement sur la pruderie contemporaine. La dernière col-
onne est occupée par les Réponses aux questions contenues dans le 
numéro précédent, qui sont suivies par la Réponse au Rébus: «Aide-
toi le ciel t’aidera.» Trois personnes seulement ont deviné ce rébus: 
MM. Grund, Henri Guérard et Mattei.

Un avertissement final nous fait savoir que: «Par suite d’un ac-
cident survenu au tirage, le n° est paru avec 15 jours de retard. Nous 
nous en excusons auprès de nos lecteurs.»

Aucun nom de gérant, aucune mention d’imprimeur ne légalise 
la publication de ce petit journal dont une des principales singu-
larités, l’âge de son directeur et rédacteur en chef, est appelée à 
disparaître tandis que, pour nous comme pour lui, s’écouleront les 
années.

J’ai connu d’autres enfants qui s’amusaient à publier des jour-
naux. Mais c’étaient toujours des journaux manuscrits à un ex-
emplaire qu’on se passait de main en main au collège. Je me sou-
viens notamment de l’un de ces pamphlets calligraphié en encres 
de couleurs variées: noir, violet, vert, bleu, jaune, rouge. Il devait 
paraître toutes les semaines et l’abonnement se payait en friandises: 
réglisse, cassonades, boîtes de coco, etc.; mais il n’y eut point de 
second numéro.

Une petite fille, qui est aujourd’hui presque une jeune fille, 
s’était associée, lorsqu’elle avait dix ans, avec un petit garçon de 
sept ans dans le but de publier un journal. Elle recueillit des abonne-
ments pour la somme de trente francs, sur lesquels elle donna cinq 
francs au petit garçon et avec le reste s’acheta du chocolat. Car ce 
qui lui paraissait la réussite anticipée de ses espérances avait donné 
une entière satisfaction à son besoin d’activité; c’est ainsi qu’un suc-
cès prématuré est presque toujours une cause de décadence pour un 
poète, un artiste quel qu’il soit.

La Cave de M. Vollard

Près du boulevard, au 8, rue Lafitte, il y avait avant la guerre une 
boutique, véritable capharnaüm où s’entassaient les tableaux des 
peintres contemporains et où la poussière régnait partout.

Depuis la guerre, elle est close. M. Vollard sans doute, a renon-
cé à son commerce pour se livrer tout entier à sa fantaisie d’écrivain 
et à la rédaction de ses souvenirs sur les peintres et les auteurs qu’il a 
fréquentés. Il n’oubliera pas d’y parler de sa cave qui fut fameuse de 
1900 à 1908, époque à laquelle il m’annonça qu’il renonçait à man-
ger dans sa «cave de la rue Lafitte»; elle était devenue trop humide.

Tout le monde a entendu parler de ce fameux hypogée. Il fut 
même de bon ton d’y être invité pour y déjeuner ou y dîner. J’ai as-
sisté pour ma part à quelques-uns de ces repas. Carrelée, les murs 
tout blancs, la cave ressemblait à un petit réfectoire monacal.

La cuisine y était simple, mais savoureuse: mets préparés suiv-
ant les principes de la vieille cuisine française, encore en vigueur 
dans les colonies, des plats cuits longtemps, à petit feu, et relevés 
par des assaisonnements exotiques.

On peut citer parmi les convives de ces agapes souterraines, 
tout d’abord un grand nombre de jolies femmes, puis M. Léon Dierx, 
prince des poètes, le prince des dessinateurs, M. Forain; Alfred Jar-
ry, Odilon Redon, Maurice Denis, Maurice De Vlaminck, José-Ma-
ria Sert, Vuillard, Bonnard, K. X. Roussel, Aristide Maillol, Picasso, 
Émile Bernard, Derain, Marius-Ary Leblond, Claude Terrasse, etc., 
etc.

Bonnard a peint un tableau représentant la cave et, autant qu’il 
m’en souvienne, Odilon Redon y figure.

Léon Dierx fut de presque tous ces repas. C’est là que j’appris à le 
connaître. Sa vue baissait déjà. Ceux qui l’ont vu dans la rue ou aux 
cérémonies poétiques qu’il présidait avec tant de sereine majesté 
n’ont pas idée de la bonne humeur du vieux poète.

Sa gaité ne diminuait que lorsqu’on récitait de ses vers et il y 
avait presque toujours quelque jeune personne qui, se levant sou-
dain, lui jetait à la tête une de ses poésies.

Un soir Mme Berthe Raynold avait récité un de ses poèmes et 
l’avait si bien dit que le prince des poètes n’en avait pas été fâché. 
Mais voilà qu’un des convives, qui prétendait cependant connaître 
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sur le bout des doigts et Paris et la poésie de son temps, demande à 
haute voix: «Est-ce de Lamartine ou de Victor Hugo?» Il fallut que 
M. Vollard racontât vingt histoires touchant les naturels de Zanzibar 
pour que M. Dierx se redécidât à sourire.

Léon Dierx racontait avec complaisance des histoires du temps 
où il était au ministère. Il y faisait sa besogne en songeant à la poé-
sie. Une fois, il devait écrire à un archiviste de sous-préfecture et au 
lieu de Monsieur l’Archiviste, il écrivit Monsieur l’Anarchiste, ce qui 
causa un grand scandale dans la sous-préfecture.

Les peintres préférés de Léon Dierx étaient Corot, Monticelli 
et Forain.

Un soir que nous sortions de la cave de M. Vollard, le Prince 
des Poètes m’invita à aller le trouver chez lui aux Batignolles. Il me 
reçut avec bonté.

Aux murs, des Décamérons peints par Monticelli voisinent 
avec des croquis de Forain, et les personnages anciens et diaprés de 
l’un semblent se mêler aux silhouettes modernes et spirituelles de 
l’autre, pour former une cour étrange et lyrique à ce prince presque 
aveugle de l’aristocratique République des lettres.

Parnassien, il avait de l’indulgence pour les poètes de toutes les 
écoles (c’est ainsi que l’on nomme les partis au pays de la poésie).

«Toutes les théories peuvent être bonnes, disait-il, mais les œu-
vres seules comptent.»

Il s’exprimait avec réserve sur les lettres contemporaines, mais 
s’il lui arrivait de prononcer le nom de Moréas, sa voix s’enflait et 
l’on devinait qu’une préférence secrète déterminerait son choix, si 
un souverain avait à choisir.

Il me dit aussi:
«Notre époque de prose et de science a connu les poètes les 

plus lyriques. Leur vie, leurs aventures constituent la partie la plus 
étrange de l’histoire de notre temps.

«Gérard de Nerval se tue pour échapper aux misères de l’ex-
istence, et le mystère qui entoure sa mort n’est pas encore expliqué.

«Baudelaire est mort fou, ce Baudelaire dont on connaît si mal 
la vie, en dépit des biographes et des éditeurs épistolaires. N’a-t-on 
pas parlé de ses vices et de ses maîtresses? On assure maintenant 
que, dans ses Mémoires, Nadar se fait fort de démontrer que Baude-
laire est mort vierge.

«En ce moment même, un poète du premier ordre, un poète fou 

erre à travers le monde... Germain Nouveau quitta un jour le lycée 
où il professait le dessin et se fit mendiant, pour suivre l’exemple 
de saint Benoit Labre. Il alla ensuite en Italie, où il peignait et vivait 
en vendant ses tableaux. Maintenant il suit les pèlerinages et j’ai su 
qu’il avait passé à Bruxelles, à Lourdes, en Afrique. Fou, c’est trop 
dire, Germain Nouveau a conscience de son état. Ce mystique ne 
veut pas qu’on l’appelle un Fou et Poverello lyrique, il veut qu’on 
n’emploie à son endroit que le mot Dément.

«Des amis ont publié quelques-uns de ses poèmes, et comme 
il a renoncé à son nom, on n’a mis sur ce livre que cette indication 
mystique comme un nom de religion: P. N. Humilis. Mais son humil-
ité serait choquée de cette publication, s’il la connaissait.»

Léon Dierx ralluma sa pipe d’écume. Il secoua sa belle tête aux 
longs cheveux blancs.

«Germain Nouveau peut encore peindre, dit-il, je ne peux plus 
le faire. Ma vue a baissé au point que je suis presque aveugle. Je ne 
peux plus lire les livres qu’on m’envoie. Autrefois, je me récréais 
en peignant. Et je ne connais rien de plus heureux que la vie d’un 
paysagiste...»

Ce prince qui venait des îles a fait place à un autre prince des 
poètes, Paul Fort, à peine notre aîné.

C’est dans la cave de la rue Lafitte que fut composé le Grand Alma-
nach illustré. Tout le monde sait que les auteurs en sont Alfred Jarry 
pour le texte, Bonnard pour les illustrations et Claude Terrasse pour 
la musique. Quant à la chanson, elle est de M. Ambroise Vollard. 
Tout le monde sait cela et cependant personne ne semble avoir re-
marqué que le Grand Almanach illustré a été publié sans noms d’au-
teurs ni d’éditeur.

Le soir où il imagina presque tout ce dont se compose cet ou-
vrage digne de Rabelais, Jarry épouvanta ceux qui ne le connais-
saient pas, en demandant après dîner la bouteille aux pickles qu’il 
mangea avec gloutonnerie.

Nombre des anciens convives regretteront ce coin pittoresque 
de Paris, la voûte blanche de cette cave où, près des boulevards, on 
goûtait une grande quiétude et sans aucun tableau aux murs.
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À Paul Éluard Amende Honorable

Le problème de l’écriture, celui de l’originalité peuvent un instant 
tourmenter un jeune homme: ils sont impuissants à le retenir. L’an-
née 1920 pour quelques esprits hasardeux aura été l’année des 
procès formels. Voilà qui va bien. Le sens propre des mots ne sau-
rait pour personne constituer ce que l’on est convenu d’appeler un 
idéal. Aussi bien m’échappe-t-il le plus souvent, et l’on reconnaîtra 
que tout le long d’un livre j’ai réuni sous les espèces du mot amour 
mille éléments qui ne sont point essentiels à l’amour même. Je con-
fesse ici ce tourment, que, par la faute des mots, je cherche encore 
aujourd’hui à m’expliquer au moyen de mes souvenirs de plaisir les 
véritables mouvements de mon cœur. De là ces erreurs, ces équivo-
ques, ces confusions.

La puérilité de cet ouvrage, si elle éclate aux yeux de tous, c’est 
que ces aventures ne dépassent pas le cycle de l’enfance; elles po-
sent l’équation à deux inconnus, l’homme et la femme, qui ne se 
résoudra que plus tard. Qu’on ne s’y trompe pas: la critique de la vie, 
nous ne la poursuivons qu’en l’absence de l’amour. Dès qu’il déb-
ute, les données changent: nous nous faisons acquiescement univer-
sel. L’indifférence aux idées, voilà ce que nous ne soupçonnions pas. 
Satisfaction de s’éprouver à la merci de l’ouragan sentimental. Je me 
casse entre les mains d’une tendresse infinie, acceptée et finalement 
révoltante. Ici commence l’éclipse du moi. La nuit en plein midi. Si 
vous savez ce que c’est que l’amour, ne tenez pas compte de ce qui 
va suivre.

L. A.

Les Aventures de Télémaque, par Louis Aragon

Editions de la Nouvelle Revue Française, PARIS 3, rue de Grenelle
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Livre I

Malgré la grande richesse de nos langues, le penseur se voit souvent 
embarrassé pour trouver une expression qui convienne exactement à sa 
pensée, et faute de cette expression il ne peut la rendre intelligible aux 
autres, ni, bien plus, à lui-même. Forger de nouveaux mots est une préten-
tion de légiférer dans les langues qui réussit rarement. Avant d’en arriver 
à ce moyen douteux, il est plus sage de chercher dans une langue morte 
et savante si on n’y trouverait pas l’idée en question avec l’expression qui 
lui convient, et dans le cas où l’antique usage de cette expression serait 
devenu incertain, par suite de la négligence de ses auteurs, il vaut encore 
mieux consolider en elle la signification qui lui était propre (dût-on laisser 
douteuse la question de savoir si on l’entendait alors exactement dans le 
même sens) que de tout perdre en se rendant inintelligible.

(KANT. Crit. de la R. pure, 2e part., 2e div., Liv. I, Prem. Sect.)

Calypso comme un coquillage au bord de la mer répétait inconsol-
ablement le nom d’Ulysse à l’écume qui emporte les navires. Dans 
sa douleur elle s’oubliait immortelle. Les mouettes qui la servaient 
s’envolaient à son approche de peur d’être consumées par le feu de 
ses lamentations. Le rire des prés, le cri des graviers fins, toutes les 
caresses du paysage rendaient plus cruelles à la déesse l’absence 
de celui qui les lui avait enseignées. À quoi bon porter ses regards 
à l’infini, si l’on n’y doit rencontrer que les plaines amères du dése-
spoir? En vain les rivages de l’île fleurissaient-ils au passage de leur 
souveraine, elle ne prêtait attention qu’au cours stupide des marées.

Un bateau vint opportunément se briser aux pieds de Calypso. 
Il en sortit deux abstractions. La première n’avait pas vingt ans et 
ressemblait si parfaitement à Ulysse que les branches mêmes des ar-
bustes, à la manière dont il les plia, reconnurent Télémaque, son fils, 
qui n’avait encore courbé aucune femme dans ses bras. La seconde 
entité n’était compréhensible ni pour le sable des allées, ni pour la 
déesse désolée, ni pour le printemps éternel qui régnait sur ces con-
trées fabuleuses: on ne pouvait reconnaître Minerve sous les traits 
du vieillard Mentor, fût-on nymphe ou divinité plus haute.

Cependant Calypso retrouvait avec joie son amant fugitif 
en ce jeune naufragé qui s’avançait vers elle. Connaître déjà ce 

corps qu’elle apercevait pour la première fois la troubla plus que 
ne faisaient ces taches brillantes, les varechs collés par l’eau vive 
aux membres polis de Télémaque. Elle se sentit femme et feignit la 
colère.

«Étrangers, cria-t-elle, passez votre chemin si vous tenez à la 
vie. Les hommes sont bannis de mon domaine.»

La rougeur de son front démentait ses paroles. Le jeune voya-
geur s’inclina avec la grâce d’un souvenir:

«Madame, dit-il, vous que j’hésite à prendre pour une divinité 
tant vous me paraissez belle, sauriez-vous regarder sans pitié un 
jeune homme qui se cherche à travers le monde, puisqu’il poursuit 
sa propre image, un père sans cesse emporté loin de moi par cette 
même furie des tempêtes et des idées qui me met tout nu à vos 
pieds?

—Ce père, quel est-il?
—On l’appelle Ulysse, et que lui sert que ce nom soit fameux 

dans toute la Grèce et dans toute l’Asie? Sa patrie lui est interdite, 
les flots ne lui épargneront pas une erreur. La sagesse de ce héros, 
loin de lui éviter les écueils, l’entraîne toujours à de nouveaux dan-
gers. J’ai quitté sans espoir ma mère Pénélope; je cours l’Univers 
pour lui réclamer Ulysse, abîmé peut-être dans ses mers, et, parfois, 
je trouve dans les esprits la trace de celui qui m’échappe et duquel, 
déesse, si le bizarre jeu des passions l’a jamais jeté dans votre île, 
vous ne cacherez pas le sort à son fils Télémaque.»

Calypso, mieux attentive aux mouvements de son cœur qu’à 
ceux de ces discours, n’osait rompre par la parole ou le mouvement 
le charme qui retenait ses regards sur cette forme trop humaine. Le 
vertige qui brouilla ses yeux l’engagea par la crainte de soi-même à 
casser tout à coup le silence.

«Télémaque, votre père... Mais je vous dirai son histoire dans 
ma demeure où vous trouverez un repos plus doux et plus frais que 
le vent frisé des plumes agitées par les servantes et, si vous savez 
jouir de mes soins maternels, ce bonheur, apanage d’une minute, 
que je puis prolonger sans fin dans le labyrinthe fermé de mes bras 
immortels.»

La grotte de la déesse s’ouvrait au penchant d’un coteau. Du 
seuil, on dominait la mer, plus déconcertante que les sautes du 
temps multicolore entre les rochers taillés à pic, ruisselants d’éc-
ume, sonores comme des tôles et, sur le dos des vagues, les grandes 
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claques de l’aile des engoulevents. Du côté de l’île s’étendaient des 
régions surprenantes: une rivière descendait du ciel et s’accrochait 
en passant à des arbres fleuris d’oiseaux; des chalets et des tem-
ples, des constructions inconnues, échafaudages de métal, tours 
de briques, palais de carton, bordaient, soutache lourde et tordue, 
des lacs de miel, des mers intérieures, des voies triomphales; des 
forêts pénétraient en coin dans des villes impossibles, tandis que 
leurs chevelures se perdaient parmi les nuages; le sol se fendait par-
ci par-là au niveau de mines précieuses d’où jaillissait la lumière 
du paysage; le grand air disloquait les montagnes et des nappes de 
feu dansaient sur les hauteurs; les lampes-pigeons chantaient dans 
les volières et, parmi les tombeaux, les bâtiments, les vignobles, des 
animaux plus étranges que le rêve se promenaient avec lenteur. Le 
décor se continuait à l’horizon avec des cartes de géographie et les 
portants peu d’aplomb d’une chambre Louis-Philippe où dormaient 
des anges blonds et chastes comme le jour.

Lorsqu’elle lui eut montré toutes ces beautés naturelles, Ca-
lypso dit à Télémaque: «Vous trouverez ici des lits de repos et les 
vêtements qui vous conviennent. Quand vous aurez usé des uns et 
des autres, vous viendrez me voir: je vous promets des récits qui 
toucheront votre cœur.»

En même temps, elle l’introduisait avec Mentor dans un retrait 
voisin de la grotte où elle demeurait. Il y régnait un climat merveil-
leux: les objets y dégageaient de la lumière. Des habits de neige, 
tuniques subtiles de sentiments, robes de sensualités, ceintures 
captieuses, attendaient les nouveaux hôtes dans ce lieu. Comme 
Télémaque s’attardait à toucher les tissus, à constater leur légèreté 
incomparable, Mentor se mit à rire avec un bruit de crécelle:

«Télémaque, retrouverez-vous un jour votre père, si vous vous 
laissez émouvoir par la finesse d’une étoffe? Une laine n’est pas plus 
belle qu’une autre, une laine n’est pas plus laine qu’une autre: les 
erreurs ne résident que dans nos jugements. Inductions continues 
de notre expérience à la généralité des cas, sophismes plus délicats 
que ces trames, voilà la vie et ses mensonges. Pourquoi se plaindre 
des phénomènes, quand nous ne tombons dupes que de notre peine 
ou de notre plaisir?

—L’entraînement qui porte un jeune homme, répondit 
Télémaque avec un soupir, à se réjouir ou à se plaindre, votre ricane-
ment le limite. Abolir la faculté de réflexe, j’y songe tout de même 

un peu. Mais les mannequins ne se contrôlent pas: le mécanisme 
ou la maîtrise de soi, je me perds entre ces deux pôles. Dès qu’on 
obéit, s’obéit-on? Le refus de soumission, l’ordre le détermine. Vous 
me tendez la main, mon poing se serre et se retire: c’est encore une 
politesse. Le geste dont je parle me rappelle la mort: nous vivons 
par civilité. Mais que cette dame est aimable, Mentor, qu’elle a de 
bontés envers nous!

—Si vous l’aimez, Ulysse vous fait faux-bond, pensez-y. S’at-
tacher ou se fuir, je n’en vois pas la différence. Nous admirons à 
proportion de notre stupidité, nous chérissons dans la mesure de 
notre ignorance. Les pavots des paroles endorment les cœurs neufs. 
Prenez garde aux contes du désir. Du désir de l’autre ou du sien, 
comment décider quel est le plus dangereux?»

Calypso les reçut au milieu de ses nymphes qui servirent 
d’abord un repas idéal: elles apportèrent les raisonnements des 
Mèdes, le corail des chansons de l’Inde, le parfum pénétrant des 
vocables égyptiens, la sagesse sade d’Athènes. Toute chair préparée 
parut aux convives exquise comme une douleur. Le vin plus insin-
uant que l’air, plus délicieux que la mémoire, ne leur sembla point 
si frais que les fruits, pareils à des bonheurs. Les nymphes com-
mencèrent alors de chanter. Elles dirent les combats des morts 
et des éléments; la lutte de l’homme avec les mots; l’ardeur com-
mune aux dieux et aux bêtes, ce phlogiston du monde, l’amour aux 
lèvres violettes. Enfin elles contèrent les travaux de ces héros qui 
assiégèrent Troie, la cité des apparences. Le nom du sage Ulysse 
mourut comme un sanglot dans le délire véhément des lyres. En 
l’entendant, Télémaque s’égara dans une rêverie qui revêtit ses traits 
d’une beauté singulière. Calypso aperçut qu’il ne pouvait plus man-
ger et fit signe à ses nymphes qui se mirent à danser et ramenèrent 
ainsi les esprits à l’image plaisante de la volupté. À l’issue du repas, 
la déesse s’inclina vers Télémaque et lui dit:

«Sachez, fils du grand Ulysse, que nul mortel ne peut entrer 
impunément dans cette île que ce ne soit un effet de ma faveur. Le 
naufrage même, trop commun dans ces parages, ne vous garantirait 
pas de mon courroux, si l’amour... mais, hélas! votre père avant vous 
l’a connu sans en profiter. Il ne tenait qu’à lui de vivre ici dans un 
état immortel: il a fallu la passion immodérée de la patrie pour me 
l’arracher, l’entraîner vers la misérable Ithaque, le jeter aux flots qui 
l’ont englouti. Prévenu par un si triste exemple, assuré de ne plus 
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revoir Ulysse ni votre rocher natal, consolez-vous de les avoir per-
dus; acceptez, Télémaque, ma couche, mon royaume et la divinité.»

A ces mois le jeune homme rougit et attacha si bien ses re-
gards au corps de la déesse qu’il n’entendit que distraitement le 
récit des aventures d’Ulysse. Dans la crainte de paraître naïf, il prit 
prétexte de l’affliction dans laquelle la mort de ce roi le plongeait 
pour dissimuler son trouble et se dérober à l’offre d’un bonheur trop 
soudain. Calypso, confiante en la musique pour ramener le calme 
au cœur des humains, pria la nymphe Eucharis de chanter un air 
apaisant. Cette beauté accorda son luth et sa voix s’éleva comme 
un flambeau:

«Rocher, ma force! Les douleurs, les torrents, les liens de la 
nuit, les filets de la mort en trombe contre toi! Tire une langue de 
feu, dévore tout, satyre, charbon des forêts. Debout! sur un nuage 
sombre les cieux pour mettre pied à terre. Ténèbre, les vents t’em-
portent. L’orage crève en grelots, l’éclair dit: Nom de Dieu! La terre 
s’ouvre comme une plaie et montre sa matrice. Mes pieds sont des 
roues, mes mains sont des roues, les yeux sont des roues. Dans le 
casse-noisettes de les bras, l’amour craque avec les nuées, les dents 
des hommes sous mon poing, les arbres secs aux coups de boutoirs, 
les grandes pièces de soie rêche déchirées comme des chimères, 
fumées mécaniques, parfums des marais.» Pour mieux connaître son 
hôte et apprendre le mot de son cœur, Calypso demanda au jeune 
homme par quels tours du sort il était venu échouer sur ces côtes. 
Il se récusa longtemps, mais elle le pressa si bien qu’il ne put lui ré-
sister davantage et entreprit le récit de ses malheurs:

«Parti d’Ithaque, à l’insu des perfides amants de ma mère, 
j’étais allé chercher des nouvelles de mon père auprès des autres 
princes revenus du siège de Troie. Nul d’entre eux ne sut me dire s’il 
vivait; on le croyait généralement en Sicile où la violence des vents 
l’eût jeté. Je me résolus à l’y rejoindre. Mentor, mon compagnon, 
Madame, s’opposa vivement à ce dessein. «Craignez, me disait-il, 
de tomber au pouvoir des cyclopes anthropophages ou des Troyens 
dont la flotte croise dans ces parages. Regagnons Ithaque, délivrez 
votre mère du joug des prétendants, et si les dieux ne vous rendent 
pas Ulysse, régnez: un homme en vaut un autre.» Je n’en fis qu’à ma 
tête, et cependant Mentor ne m’abandonna point.»

Pendant que Télémaque parlait, Mentor, fatigué du voyage, 
avait cessé de se surveiller et des rayons lumineux s’échappaient de 

son front. Calypso le regardait avec un étonnement mêlé de méfi-
ance: le vieillard s’en aperçut, éteignit aussitôt la clarté de son crâne, 
et prit un air modeste.

«Le temps, continuait Télémaque, nous fut d’abord favorable. 
Mais tout à coup une noire tempête nous enveloppa dans une nuit, 
parfois déchirée par le feu du ciel. C’est à cette lueur fugitive que 
nous aperçûmes les vaisseaux d’Énée, aussi redoutables pour nous 
que les écueils. Le trouble du pilote eût empêché toute manœuvre 
si Mentor n’avait soi-même donné les ordres et pris le gouvernail. 
Comme je me reprochais amèrement cette imprudente équipée, 
comme je jurais à Mentor une obéissance future, cet ami véritable 
me répondit en souriant: «Le respect que vous prétendez porter à 
mon expérience, gardez-le pour les coureurs de chars. Je ne voudrais 
point vous imposer un si faible artifice pour des sicles de sagesse. 
Toute expérience se borne à un certain tour d’esprit fâcheux qui 
fait envisager de préférence l’issue malheureuse des événements. 
Le masque de la vieillesse, ce n’est qu’un masque comme les au-
tres, un prête-nom, un amusement, une supercherie grotesque de 
laquelle on devrait rire. Un jour, que nous ayons rendu des honneurs 
aux têtes chauves ou blanches, fera l’étonnement des hommes et se 
perdra dans l’obscurité des mythes puérils. Mais sans doute à ce-
tte époque éclairée du monde, tuera-t-on les nouveau-nés porteurs 
d’yeux verts. Le siècle dernier, la jeunesse, le progrès, l’âge mûr, 
nos aïeux, la modération, l’espoir: autant de mots incompréhensi-
bles qui secouent comme des pruniers les barbes majestueuses des 
augures. Montrez-vous, Télémaque, le digne fils d’Ulysse et n’accor-
dez qu’une attention passagère à des événements que je n’avais pas 
mieux prévus que vous-même.»

«Lorsqu’il eut prononcé ces paroles, il nous débarrassa des 
Troyens à l’aide d’une ruse et nous parvînmes à force de rames sur 
la côte de Sicile. On n’échappe à une illusion qu’au moyen d’une 
autre; si l’on s’est cru perdu, on ne s’aperçoit de son erreur que pour 
se croire sauvé. À l’extrême abattement de la faiblesse succède l’ex-
trême allégresse de la naïveté. Sur la rive sicilienne habitaient d’au-
tres Troyens, gouvernés par le vieil Aceste. Au débarcadère, ceux-ci 
nous prirent pour quelque ennemi et dans le premier emportement 
brûlèrent notre vaisseau, égorgèrent tous nos compagnons. «Com-
prenez, me dit Mentor, que puisque rien ne peut nous sauver, rien 
ne peut non plus nous perdre.» En effet nous fûmes épargnés l’un et 
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l’autre pour être menés au roi et interrogés par lui sur nos desseins. 
Les mains liées derrière le dos, couverts de la poussière du chemin, 
nous fûmes jetés aux pieds de ce monarque qui nous demanda 
sévèrement notre naissance et le sujet de notre voyage. Nos men-
songes n’eurent pour effet que l’ordre de nous envoyer en esclavage 
garder les troupeaux de la maison royale. Assuré que rien, à écouter 
Mentor, ne pouvait nous perdre, je tentai de vérifier l’axiome de 
mon compagnon, et, arrêtant les gardes qui déjà m’entraînaient, 
je m’écriai: «Roi Aceste, vois en moi le fils d’Ulysse qui préfère la 
mort à la servitude!» Tout le peuple présent éclata en malédictions, 
quelqu’un me reconnut et je fus condamné à périr avec Mentor sur 
le tombeau d’Anchise. Je reprochai amèrement à mon second d’in-
fortunes la fausse sagesse qu’il m’avait enseignée: «Tout vous est 
dieu, répondit-il, et vous ne réservez rien dans vos enthousiasmes, 
mais si un homme ou une idée vous laisse voir le fer de son armature, 
vous déchantez aussitôt, vous méprisez avec le même excès ce que 
vous portiez aux nues, vous délirez à nouveau. Mes paroles ne sont 
des talismans, ni heureux, ni malheureux. Un mot en vaut un autre: 
tous les mots sont zéros. Ne craignez rien, par ailleurs: on ne meurt 
pas pour si peu.»

«On nous avait menés sur le sépulcre d’Anchise: déjà les autels 
se dressaient, déjà brûlait le feu sacré, déjà brillait le glaive du sac-
rifice. Sous une pluie torrentielle, une foule haineuse nous regardait 
marcher au supplice. Aceste, sur un trône de hasard, assistait à nos 
derniers instants. Les soldats du cortège parlaient entre eux de leurs 
maîtresses et se moquèrent de nous. Mon vêtement souillé allait mal. 
Je n’avais mangé qu’un affreux brouet fade. Tout était fini: on nous 
couronnait de fleurs. Mentor à ce moment usa d’un stratagème et 
la face des choses tourna. Il fit un grand soleil, le peuple ému de 
compassion réclama à grands cris notre grâce. Les femmes pleu-
raient. Nos gardes nous délièrent avec respect. Le roi laissa tomber 
son sceptre, descendit à notre rencontre et nous serra dans ses bras 
en nous appelant ses amis, ses sauveurs. À ce prodige, je retom-
bai dans l’admiration de Mentor. Il éclata de rire à mon nez et, en 
quelques paroles que j’ai mal retenues, plaisanta le sentiment de 
déférence que m’inspirait la seule réussite. Aceste nous emmena 
dans son palais et nous combla de présents. Puis il nous donna un 
vaisseau pour nous reconduire en Grèce avant que la flotte d’Énée 
n’ait abordé en Sicile. Dans la crainte de les exposer au ressentiment 

des Grecs, il nous refusa pilote et rameurs troyens et nous munit 
d’un équipage phénicien, lequel devait nous laisser en Ithaque et 
ramener le navire aux Troyens insulaires. Mais les hasards de la con-
versation qui se jouent des pensées des hommes nous réservaient à 
d’autres dangers.»
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Livre II

Autour de nous, j’ai tout de suite vu que les différents objets sentimentaux 
n’étaient plus à leur place.

(ANDRÉ BRETON et PHILIPPE 
SOUPAULT.—Les Champs Magnétiques.)

De toutes les nymphes de Calypso, la plus troublante était Eucha-
ris, pareille aux fleurs de lait que Télémaque voyait parfois en rêve. 
Pendant le récit de ce jeune prince, Eucharis ne cessa de rouler 
sur ses mains transparentes une longue boucle noire qui tombait 
de son front. Une seule soirée ne suffit pas à épuiser les aventures 
du fils de Pénélope. (Que cette femme devait être belle au milieu 
de ses amants sur le rocher d’Ithaque!) Pendant plusieurs veillées 
Télémaque charma la déesse et ses compagnes de la voix du seul 
homme qui vécut alors dans leur île. Feuillages percés de lumière, 
repos traversés de lentes apparitions féminines aux pieds silencieux, 
les jours se partageaient entre des siestes, sous le tamis des tonnelles, 
et des chasses aussi émouvantes que l’orage, avec l’éclair des longs 
lévriers blancs, les égarements de la raison au milieu de la forêt, sur 
le bord des lacs tranquilles ou dans les clairières, regards soudains 
du ciel au cœur des arbres de bitume. Une nuit, semblable à toutes 
les nuits, mais plus sombre, Eucharis visita Télémaque tandis qu’il 
dormait. Il ne sut d’abord quel nom lui donner. Puis il trouva tout 
un lot d’injures douces comme ce tendre réveil dans les ténèbres. 
La découverte d’un corps, quelle insinuante volupté. Le contact de 
deux chairs côte à côte, du talon à l’aisselle, amène des frissons qui 
secouent la nature comme des passages d’oiseaux nocturnes. Le je-
une homme se retourna sur son flanc effleuré, sentit la bouche de 
l’inconnue et sa poitrine, puis d’un large mouvement du bras libre 
saisit le bras le plus lointain de la femme, le parcourut et atteignit sa 
limite. Des cheveux se défirent contre les épaules, comme une vague 
sous un navire. Un soleil punctiforme naquit sous quatre paupières, 
s’élargit, s’élargit et embrasa le monde:

«Je suis Eucharis,» dit-elle.
Elle se leva rapidement, et courut à la grotte voisine. Télémaque 

se sentait plus lourd que la montagne. Eucharis revint avec une veil-

leuse d’huile à la lueur philosophale: elle parut dorée comme le 
désir, et son amant reconnut avec hâte la puissance de sa beauté. 
Les nymphes inspirent aux mortels un amour sans cesse renouvelé. 
Eucharis était nymphe et Télémaque était mortel. La fatigue déjà 
faisait depuis longtemps tourner les crânes dans l’ombre quand 
la tête d’Eucharis retomba sur la couche comme une noix vidée. 
Télémaque alors caressa distraitement le front de sa première 
maîtresse et se mit à penser.

«Tout ce qui n’est pas moi est incompréhensible.
«Que je l’aille chercher aux rivages du Pacifique ou que je le 

ramasse dans les contrées de mon existence, le coquillage que j’ap-
pliquerai à mon oreille retentira de la même voix que je prendrai 
pour celle de la mer et qui ne sera que le bruit de moi-même.

«Tous les mots, si tout à coup je ne me contente plus de les 
garder dans ma main comme de jolis objets de nacre, tous les mots 
me permettront d’écouter l’océan, et dans leur miroir auditif je ne 
retrouverai que mon image.

«Le langage quoiqu’il en paraisse se réduit au seul Je et si je 
répète un mot quelconque, celui-ci se dépouille de tout ce qui n’est 
pas moi jusqu’à devenir un bruit organique par lequel ma vie se 
manifeste.

«Il n’y a que moi au monde et si j’ai de temps en temps la faib-
lesse de croire à l’existence d’une femme, il me suffit de me pencher 
sur son sein pour entendre le bruit de mon cœur et me reconnaître. 
Les sentiments ne sont que des langages pour faciliter l’exercice de 
quelques fonctions.

«Je porte dans mon gousset gauche mon portrait très ressem-
blant: c’est une montre en acier bruni. Elle parle, elle marque le 
temps, et elle n’y comprend rien.

«Tout ce qui est moi est incompréhensible.»
Le premier regard d’Eucharie fut un désir. «Laissez-moi, dit 

Télémaque. Allons, bon. Je vous assure que vous ne devez ce dernier 
succès qu’à l’éclairage singulier de cette pièce. Je ne comptais pas 
sur votre visite. Voilà qui est bien, n’en parlons plus.

—Enfant, comme je vous plains, et comme votre insolence me 
blesse. Ce qui m’attire en vous, n’est pas tout d’abord cette fierté 
stupide: les cheveux noirs et le caractère ombrageux. Reste donc 
tranquille sur ta couche. Peu de gens savent goûter cette immobilité 
plus douce que le sommeil, quand l’homme et la femme hésitent à se 
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séparer et n’éprouvent que de l’éloignement l’un pour l’autre.
—Laissez-moi dormir seul, je vous prie. Je ne suis pas habitué 

aux repos en commun.
—N’avais-tu vraiment aucune idée de l’amour?
—Cela ne vous regarde pas. Vous m’avez tout appris, mais 

croyez bien que je vous saurais meilleur gré de me laisser dormir 
que d’achever une éducation fatigante.»

Tandis que Télémaque retournait vers la paroi un corps aussitôt 
repris par Morphée, la nymphe décoiffée sautait à terre et s’étirait, 
rieuse, renversée, plus réveillée que le matin. Au seuil de la grotte, 
elle s’arrêta, regarda ses mains, regarda la mer, regarda le vent, re-
garda les cataractes, les caniveaux, les plateaux du roc, la paresse 
des fleurs. Elle plia ses reins, étendit ses bras, toucha le ciel, toucha 
le lierre amoureux de la pierre, toucha les neiges éternelles, toucha 
Eucharis, la plus belle des nymphes, la triomphatrice, la maîtresse 
du jeune Télémaque, ce roseau endormi dans sa souplesse, Eucha-
ris... Avec l’eau claire qui sortait du rocher, Eucharis chassa le souve-
nir de l’amour. Puis elle peigna ses longs cheveux, tout ce qui restait 
de la nuit dans le monde, et elle se mit à chanter et à tresser, raisins 
ou chaînes, des nattes lourdes de baisers:

«La bière au pied des falaises, l’érable au cœur du mont aimanté 
qui déferre les navires, le soleil mon joli mari d’aube, les après-midi 
indolents, les cours d’eau échappés des massifs granitiques, le vol 
plongeant des martins-pêcheurs, je donnerai toute la vie pour mes 
cheveux, mes cheveux qui raniment de leur losange orageux les sens 
innombrables de mon ami.

«Mon ami est un petit phoque, un gentil goulu, mon amant. 
Mon ami ne m’a rien donné, ne m’a pas dit qu’il me trouvait belle. Il 
m’a caressé par hasard et nous avons dormi ensemble. Dormi, dor-
mi, dormi. Ses mains sont de beaux dieux blancs.

«Découvertes marines, tes baisers d’algues lisses dansent. Tu 
glisses lentement entre mes bras, sapin brisé, orgueil, ébène ou ban-
quise. Lézard, que dis-tu de mes dents? Que dis-tu du temps qu’il 
fait? Pour un peu, nous irions en villégiature.

«Démence autour du cou, fourrure étreinte, dans les prés la 
femme et les désirs perdus. Jour et nuit l’amour. Ce qui sort des 
forêts prend la forme du printemps. À l’ombre de Télémaque, la 
nature entière se blottit. Chante, sarments, feux, courant d’air; les 
insectes dorés attendent ton réveil.»

Le vieillard Mentor gravissait le coteau. Il roulait dans sa bouche 
un caillou pour se délier la langue, comme chacun sait. Il aperçut 
Eucharis, entendit sa chanson et le nom de Télémaque.

«Mon enfant, dit-il à la nymphe, m’avez-vous écouté? Joyeuse, 
vous parlez toute seule de mon élève.

—Étranger, dit Eucharis, vous entendez singulièrement vo-
tre devoir de précepteur. Votre prince me plaît cependant. Il dort 
comme une jolie brute. Regardez ce qu’il m’a fait. Et là, et encore là.

—Je préférais qu’il fît avec vous des débuts escomptés par votre 
Calypso, un peu défraîchie et trop débauchée.

—Après ma maîtresse, c’est moi-même que...
—Eh là, belle nymphe, peignez-vous, ne criez pas.»
Eucharis reprit sa chanson: «Arbre vigoureux, mon voleur, pour 

toi les plages, les plaines, les faiblesses. Noue à mes doigts de por-
celaine ta chevelure faveur. Ardeur aride, mes deux genoux contre 
tes seins, je bascule. Guéridon à musique, voilà l’amour mon chéri.»

Mentor le long de la mer s’exerçait inlassablement à l’élo-
quence. Il criait tout d’une haleine des phrases difficiles à prononc-
er. Attirés par sa voix les goélands tournaient au-dessus du vieillard 
et les pingouins faisaient cercle autour de lui pour l’écouter. À titre 
d’exercice, il leur adressa l’exhortation suivante:

«La pensée de la destruction bien sentie, bien méditée devrait 
dans un seul jour changer l’univers en monastère ou en tombeau. 
Quand donc rougira-t-on de jouer la vie? Les farces les plus courtes 
sont les meilleures. Voilà bien longtemps que cela dure, l’homme, 
les oiseaux et le reste. Vous qui dormez dans les villes, ces vastes 
hospices aux cabanons numérotés, desquels les cimetières sont les 
jardins les plus frais, vous ne valez pas moins que les campagnards 
assis sur leurs fumiers, idées croupissantes, oignons de sottises ou 
pourriture d’intelligence.

«L’œuvre de Dieu est belle, elle est chose d’enivrement. Qu’im-
porte de mourir un jour puisque nous l’aurons aperçue, avec ses 
ravissantes palmeraies, ses montagnes, ses vallées, la mélancolie, les 
petits bateaux, deux et deux font quatre, le merveilleux équilibre qui 
prouve l’existence du Créateur, les joies de l’enfance, de la jeunesse, 
de l’âge mûr, de la vieillesse, la folie, la sagesse, Paris Capitale de la 
France, les exemples touchants de la piété filiale, de l’amour pur, du 
doux renoncement de soi-même! Le bonheur du jour est un bonheur 
sans mélange.
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«La liberté par le suicide ou par l’évasion, on revient toujours à 
ce point de l’histoire. Mais que sait-on de ces moyens de transport? 
J’ai lu de belles pages sur ces sujets: édredons rouges, verres de vin. 
Vous ne me ferez pas croire que le propriétaire soit assez bête pour 
avoir laissé la clef sur la porte: un coup de revolver, on n’est pas 
quitte à si bon prix. Où prend-on que les condamnés à vie doivent 
se tuer? Les bagnes seraient vides.

«Où me mènes-tu, pensée? disait le vieil imbécile.—Au bout 
de ton nez, répondit la petite godiche.» Il y a des gens sur la terre, 
c’est comme des poux. Quand vous aurez fini de faire des enfants, 
vous me le direz. Après quoi, vous n’aurez plus qu’à recommencer. 
L’innocence des nouveau-nés, c’est encore une curieuse invention: 
nous sommes tous des nouveau-nés, des innocents, je veux dire des 
coupables. Le bon sens, la logique, Mesdames et Messieurs, quel 
coupe-gorge! On est volé comme dans un bois.

«Ce petit discours commençant à vous ennuyer, comme la vie 
me fait, cherchons ensemble le moyen de sortir de ce traquenard. 
Pareil au camelot qui vous offre des cartes postales, puis d’une 
voix discrète: Voulez-vous des photographies, Monsieur? après ces 
préambules honnêtes je vous propose à l’oreille un système qui n’a 
pas la garantie du Gouvernement, un système tout nouveau, tout 
chaud, tout beau, avec une plaque sur laquelle on lit: Ne fermez pas 
la porte, un système, enfin, un système, un système:

«UN système.
«Le SYSTÈME Dd: nuit, cataracte, vis à tergo des minutes et 

des pensées, horloge ballottage des sentiments, domaine désertique 
aux pavés oolithiques (œufs d’hommes et crânes d’autruches), an-
neau brisé de la raison, chaîne de montre!

«Le Système Dd: jeu du miroir blanc sur le miroir noir, jeu du 
miroir blanc sur le miroir plan, jeu du miroir plan sur le miroir con-
vexe, jeu du miroir convexe sur le miroir concave, jeu.

«Le système Dd se propose:
«de résoudre tous les problèmes en moins de temps qu’il ne 

faut pour le dire;
«de poser tous les problèmes en moins de temps qu’il ne faut 

pour les penser;
«de passer le temps au crible, de brouiller les cartes, de casser 

la tète du pauvre monde;
«de dormir debout, d’éclairer la nuit, d’obscurcir le jour, de 

faire rouler vos bonnes billes de loto d’yeux;
«de gagner ou de perdre à tous les coups aux jeux d’adresse et 

de hasard, passe-boules, quilles, couteaux, roulettes, petits chevaux, 
rhétoriques, politiques, poésies, religions, amours, bridge aux en-
chères;

«de décrocher le soleil, d’éteindre les enthousiasmes aux petits 
ventres rebondis;

«de casser vos logiques si essentiellement logiques, de faire des 
ronds dans l’eau, des carrés dans l’air, ni carrés ni ronds, ni dans 
l’air ni dans l’eau.

«Le système Dd se propose: de faire ceci, cela, le contraire, ni 
ceci, ni cela, ni le contraire, de ne rien faire, de tout faire, et de vous 
faire taire et mourir un peu.

«Le système Dd a deux lettres, a deux faces, a deux dos, admet 
toutes les contradictions, n’admet pas la contradiction, est sans con-
tredit la contradiction même, la vie, la mort, la mort, la vie, la vie, la 
vie, avis aux amateurs.

«Les gens qui nous aperçoivent tout à coup dans la lumière 
demeurent saisis: Vous courez à la mort; la vie ne doit pas, pour vous 
être drôle tous les jours; comme vous devez êtres malheureux, où 
tout cela vous conduira-t-il? Il n’y a pas de société possible dans ces 
conditions, vous voulez la fin du monde: vous n’y pensez pas; c’est 
une manière de parler; mais alors vous êtes anarchiste? Ah! Maman, 
Maman, Maman le monsieur est anarchiste!

«Vous croyez vous cacher en mettant vos mains devant 
vos yeux. Vous espérez rendre tout simple, tout heureux grâce à 
quelques lâchetés.

«Braves gens, ne vend pas son âme au diable qui veut. Com-
ment pouvez-vous venir aux spectacles avec, dans le cœur, tant de 
rats musqués, d’écureuils et autres rongeurs épouvantables, mala-
dies, banqueroutes, adultères, trahisons, rhumes de cerveau? Vous 
venez chercher ici l’oubli aux yeux vides comme ceux des statues. 
Je vous verse la liqueur déception et je me moque de vous parce que 
l’ennui, l’impatience, l’indignation, le mépris, le rire faux comme vos 
bretelles, sont tout ce que vous trouvez à dire. Il n’y a pas que moi 
qui sois laid, bête, sale, prétentieux, nul, nul; vous tous et moi faisons 
la paire. Le joli couple! Ne me criez pas que je m’égare: quand je 
vous contemple, j’en reviens toujours à mes moutons galeux.

«Le système Dd vous fait libre: brisez tout, visages camards. 
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Vous êtes les maîtres de tout ce que vous casserez. On a fait des 
lois, des morales, des esthétiques pour vous donner le respect des 
choses fragiles. Ce qui est fragile est à casser. Éprouvez votre force 
une fois; après cela je vous défie bien de ne pas continuer. Ce que 
vous ne pourrez pas casser vous cassera, sera votre maître. Cassez 
les idées sacrées, tout ce qui fait monter les larmes aux yeux, cassez, 
cassez, je vous livre pour rien cet opium plus puissant que toutes 
les drogues: cassez. Portez partout vos doigts douteux. Le doute est 
le puits le plus noir, le plus profond qui s’offre à vous: y tomber 
c’est faire une chute sans fin qui vous procurera pour l’éternité la 
charmante sensation de la descente en ascenseur.

«Doute du doute: vous pourrez toujours retourner vos ongles 
ensanglantés contre les idées les plus puériles. Jamais vous n’arriv-
erez à douter de rien, ni à casser quoi que ce soit. Vous êtes immo-
biles, vous croyez bouger. Faiblesse ou force, tout n’est que chanson. 
Le vent qui danse sur les neiges des montagnes se moque pas mal de 
vos petites explosions d’appartement. À une certaine échelle, il n’y a 
plus d’imbéciles, il n’y a plus que des imbéciles. Il n’y a pas de raison 
pour toujours regarder le monde par le petit bout de la lorgnette.

«Le premier D de mon système était le doute, le second D sera 
la foi.

«Je crois en moi, en toi, en soi, en tous les autres.
«Je crois aux miracles, aux occasions, aux sciences occultes, à 

la Science, au savon, à la générosité du cœur, au dévouement social.
«Je crois le ciel bleu, les arbres verts, le drapeau tricolore, le 

drapeau rouge, la terre ronde comme une boule, la jeunesse jeune, 
la vieillesse vieille. Je crois. Je. Je crois au doute, je doute de ma foi. 
Je doute de croire à mon doute. Ce que je crois, je le crois.

«Ce qui a été, ce qui sera ne peuvent empêcher ce qui est 
d’être. Ce que j’ai dit, ce que je dirai ne peuvent m’empêcher de 
dire ce que je dis. Janus blanc et noir, le système Dd sera l’école de 
la sincérité. Un ancien Ministre de la république, Commandeur de 
la Légion d’honneur et membre de plusieurs sociétés savantes, le-
quel subvient de ses deniers à la propagande du mouvement DADA, 
me disait l’autre jour: «De toute ma carrière je n’ai rencontré qu’un 
homme sincère: le banquier Rochelle.» Sincèrement, là, entre nous, 
êtes-vous sincère?

«Point de mire plus variable que le vent des girouettes où le 
chasseur tourne avec son gibier est indifféremment vers les deux 

pôles, aube ou crépuscule on ne sait plus, soleil tout de même, fleur 
d’or des gosiers, canari déplumé, cri du cœur, la sincérité est la 
monnaie courante de l’air. On agite vainement à mes yeux le dra-
peau signal de l’opinion publique: admiration, mépris, indifférence, 
tout m’est souverainement égal. Seul, au milieu du vaste monde, ce 
petit univers de votre imagination, je vous regarde en face, sans rien 
vouloir, sans rien chercher en vous, même pas ce grain de sottise qui 
grelotte dans vos orbites, et je ris comme un champ de blé.»

Les pingouins effrayés se sauvèrent en jetant vers Mentor de 
longs cris de reproches et des regards chargés de colère. «Suis-je, 
pensait Minerve, l’enfant casquée de Jupiter ou ce Grec bavard qui 
porte avec respect les attributs du sexe mâle?» Comme il ou elle se 
posait cette question, Calypso parut dans un vêtement matinal, les 
cheveux au vent, le teint frais, et Minerve ne douta plus d’être un 
homme. «Déesse, dit Mentor, vous êtes plus belle que le sable. Ma 
parole d’honneur.

—Quelle honte, vieillard, ta parole?
—Si vous ne croyez pas mes paroles, venez près de moi, déesse, 

et vous saurez que votre charme a rendu la vie à un homme lequel 
depuis cinquante ans se croyait retranché du nombre des vivants.

—C’est extraordinaire, dit Calypso, il me semble que vos chev-
eux noircissent.

—Le miracle en serait moins grand. Mais voyez, mes membres 
ont retrouvé près de vous leur force et leur élasticité.

—Vous me pressez comme un jeune homme. Ah! Mentor!
—Égarons-nous, Madame, au fond de ces bosquets.»
Il ne resta au bord de la mer que le caillou poli tombé de la 

bouche de Minerve, et les oiseaux hurleurs qui faisaient l’amour en 
plein vol.
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Livre III

Avec toute la noblesse qu’on voudra, Sturel créait un état d’âme d’aven-
turier.

(MAURICE BARRÈS. L’Appel au Soldat.)

Télémaque, armé de son arc et de ses flèches, promenait dans 
les bois de l’île une mélancolie sans remède. En vain les oiseaux 
amoureux soupiraient-ils sous les berceaux de verdure le nom de la 
divine Eucharis; en vain les ondes, en vain les feuilles agitées une 
à une par la main molle des zéphyrs murmuraient-elles: Eucharis... 
Le jeune héros regardait dans les bassins naturels la tremblante im-
age d’un corps duquel il avait mesuré désormais tout le pouvoir. 
Il avait abattu quelques flammes volantes, quelques bondissements 
velus, et ses victimes pendaient à sa ceinture. Tout à coup, à travers 
la ramure, quel nouvel objet frappe sa vue? Au fond d’une retraite 
bocagère, Calypso est couchée sur le gazon, et Mentor! Mentor est 
couché dans ses bras.

Les cheveux de la déesse sont le jouet des airs; le voile ne cou-
vre plus la pierre à plâtre de son sein; languissante, voluptueuse, en-
flammée, Calypso brille comme une pièce de monnaie dans l’herbe. 
Sa tête est penchée sur Mentor, et Mentor renversé au centre des 
caresses, dévore son amante, se mine, se consume en la dévorant. 
Elle, de sa bouche sort un feu rouge, agile, rampant. Sans cesse, le 
phénix flambe de ce désir pareil à la parole, tombe en poudre, et 
renaît plus ardent de ses cendres. Les grands frissons alternatifs des 
marées secouent ce buisson humain que surmontent comme deux 
ailes de cygne les anses harmonieuses de Calypso. Le pied droit de 
Mentor s’arc-boute contre le tronc d’un tremble et le fait vaciller 
dans le jour. Le corps du vigoureux vieillard s’incurve tout à coup 
vers le ciel, la terre semble s’abîmer sous lui et par ce porche vi-
vant Télémaque aperçoit les champs de l’air sillés d’oiseaux et les 
pacages lentement habités par les vaches. Guirlande des sens mon-
strueusement tordue à travers le paysage: quel dieu va donc sauter à 
cette corde qui bat du vinaigre? Le firmament rebondit sur les crânes 
comme un ballon d’enfant, mi-parties bleu et rouge. Les basses 
branches des arbres entraînées dans la course, frôlent la terre aux 

seins durs, gémissent, reviennent sur elles-mêmes, et, reprises par la 
mousson de retour, cassent suivant de longs biseaux, blancs, perlés, 
sensibles. Un instant les corps désunis s’apaisent sur la mousse et 
ne touchent plus l’un l’autre que par des mouvements délicats. Les 
soins mutuels tendrement malhabiles occupent le répit des amants. 
Les contrées du rire sont plus lointaines que jamais. Le souffle qui 
baigne les fronts vient des limites de la vie. Arrêt. L’amour est une 
journée de tous côtés bornée par l’ombre: Mentor et Calypso se tais-
ent et, de l’asile qui le cache, Télémaque contemple leur repos.

«Ô mon ami, dit la déesse, me serez-vous fidèle? penserez-vous 
longtemps à moi?

—Une longue vieillesse, répondit Mentor, rend l’homme spec-
tateur de mille événements: j’ai déjà vécu deux cents ans, et mon 
troisième âge commence. La pesante main du temps émousse mes 
sens. Plusieurs faits dont je fus témoin dans ma jeunesse échappent 
à mon souvenir: toutefois, ma mémoire en a retenu un plus grand 
nombre.

—Comme vous parlez froidement! Que cherchez-vous?
—Un caillou rond, pas trop gros. Ne vous dérangez pas: j’ai ce 

qu’il me faut.
—Je puis à peine en croire mes yeux: quel prodige, Mentor, 

vous a fait retrouver cette vigueur singulière; aucun jeune homme ne 
m’avait habituée à cette fougue, le divin Ulysse, ni Bacchus Euco-
mès, jadis mon hôte et le plus poli des dieux. Sans doute me cachez-
vous quelque secret. Une drogue.

—Est-il plus étonnant d’un vieillard le pouvoir que vous trou-
vez naturel chez le premier venu? Le temps, tisane vulgaire, trompe-
t-il aussi les déesses?

—Vous direz ce que vous voudrez, il y a là quelque chose que 
je ne comprends pas.

—Eh! qu’avez-vous à faire de comprendre? L’animal dont les 
airs et le jour sont la seule nourriture prend la couleur des objets 
qu’il touche. L’urine du lynx se change en corail. L’épine dorsale des 
hommes, quand sa moelle a pourri dans la tombe, donne naissance 
à des serpents qui se souviennent des frissons d’échine, amour noc-
turne ou sueur glacée, et sifflent le soir autour des maisons. L’in-
secte des champs que l’on voit enlacer une feuille de ses fils blancs, 
plusieurs laboureurs me l’ont affirmé, dépouille sa forme pour celle 
d’une tête de mort volante. Le limon engendre les grenouilles. Les 
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animaux enterrés se transforment en abeilles, l’expérience l’atteste. 
Amies des fleurs, elles se plaisent dans les campagnes et travaillent 
avec ardeur au trésor, leur espoir le plus cher. Non loin de Pallène, 
dans les régions hyperborées, il est des hommes dont les corps se 
couvrent de plumes, tombées du ciel à la fin de l’année. La raison, 
pareille à l’enfant ravi par un aigle, s’égare parmi les nuages de la 
vie. Tout glisse, palet de fumée, mercure agile. Les siècles torrents 
s’évadent des monts de l’ombre. Bousculé par le sable horaire, je ne 
sais plus si tantôt vient ou est venu. Tout à l’heure désigne ce qui 
m’échappe. Jeu de hasard. Suis-je enfant ou vieillard? Je n’ai pas fini 
de m’émerveiller du soleil que mes yeux se brouillent et cependant 
nos corps, que la flamme du bûcher les dévore, que le temps les 
consume, ne peuvent subir aucun mal, croyez-le bien. Araignées du 
temps, nous marchons sur ses fils et nous nions le vide. Nos idées 
mouches bourdonnent plus fort que le vent.

—Mentor, vous me lassez: caressez-moi.»
Dès que la terre eut cessé de gémir avec un bruit de ressorts, 

Minerve travestie reprit son discours pareil à l’horizon.—«Ô Caly, 
disait-elle, le monde est à notre merci, le monde ne peut rien contre 
nous. Je ne parle pas ainsi sans raison: si mon cœur devient dur, la 
lune ne peut plus luire au haut du ciel, les œufs se pétrifient sous la 
poule, le loup dévore l’homme, les arbres tombent avec de grands 
cris. Et que font les vents à ma pensée? Ils emportent les feuilles, 
mais ne les changent pas en paroles. La parole seule persiste dans 
l’univers comme un héritage: j’ai pitié des joyaux les plus précieux. 
Le sel de la terre meurt aussi, mais les noms qui tombent comme des 
figues sur la tête des enfants survivent à leurs porteurs, poussières 
momentanées. Nous avons déjà oublié l’avenir: les rois d’Europe, les 
guerres appelées par le nombre de leurs années, les découvertes de 
l’esprit humain, la façon d’arpenter les routes au moyen du méridien 
terrestre. Mais nous avons retenu les syllabes: CHAUCHARD écrites 
en lettres d’or au mur d’un Musée de demain.»

Calypso traçait des emblèmes sur la sable. Mentor prit les 
mains de sa maîtresse:

«Calypso, tes yeux sont noirs.
—Mes yeux?
—Les vôtres.
—C’est une idée, Mentor, que vous vous faites.
—On dirait, Calypso, que vous pensez à mal?

—Moi? Sais-je ce qu’est le mal?
—Vous dessinez bien mal: ce cœur penné sent le vol des 

mouches d’une lieue. Et cette colombe? Elle n’a pas d’ailes.
—Tiens, je n’y ai plus songé.
—À quoi songez-vous donc?
—Je songe au destin, aux regards tombés dans l’encre, à la 

poudre des allées.
—Vous vous perdez, mon enfant, à compter les barreaux du 

ciel. La lumière a des jeux qui ne sont pas de votre âge.
—Comme la journée a fui. Déjà le soir! On n’y voit presque plus. 

Je vais faire apporter des flambeaux.
—Est-ce que vous voulez lire?
—J’ai peur du demi-jour. Je suis folle, n’est-ce pas?
Le matin je mange des tartines de forêts. À midi, l’orange est au 

plafond. Le soir du bout de mon parapluie j’écris sur le gravier des 
squares les lettres d’un nom que...

—Le nom de qui?
—Un nom, je voulais dire un mot, celui qui me passe par la tête. 

Par exemple...
—Ne mentez pas.
—Pour qui me prenez-vous? Par exemple Souci, Chanson, 

Grandeur. Ne vous levez pas, je vous donnerai ce que vous voudrez.
—Je ne veux rien. Si, ce caillou. Merci. Votre main est bien belle 

pour une fleur. Approchez-vous, eau claire. Cela ne vous fait rien 
que je vous appelle comme ça?

—Cela me fait de la glace pilée. Ne serrez pas mon poignet: 
vous ne sentez pas votre force.

—Pourquoi, petite loutre marine, fais-tu glisser tes voiles vers 
le sol?

—Moi, moi? Par habitude, par négligence, par peur du ridicule.
—Pourquoi trembles-tu?
—Parce que vous me regardez, parce que je suis mal coiffée, 

parce que je suis attendue dans la forêt par un arbre vert sur lequel 
j’ai gravé souvent des initiales différentes.

—Ta bouche est pleine d’étoiles, ris un peu.
—Je n’ose pas.
—Tes lèvres sont des étés.
—Ah! c’est beau comme au théâtre.
«Encore» dit Télémaque dans son fourré. «Laissons là ces Kan-



115114

guroos, et allons dormir.»
Sur le pas de la grotte, Télémaque trouva mal à propos Eucharis 

qui guettait son retour. Il lui dit bonsoir, la baisa au front et voulut la 
congédier. Mais elle se récria et lui fit comprendre que son honneur 
l’engageait à paraître dispos et à faire parade de sa conquête: «Crois-
tu, ajouta-t-elle, que je prenne un amant pour ses beaux yeux? Une 
nymphe a besoin d’un homme pour parler devant lui, se promener 
dans les prés sans craindre les satyres. Chasser tout le jour, rentrer 
tard, vous coucher bottés, rudoyer un peu une servante tendre à 
votre réveil, voilà quelle serait votre vie, butors d’hommes, si nous 
n’y mettions bon ordre. Télémaque, venez sur l’heure à la comédie. 
Un groupe d’ondins amateurs donne représentation ce soir, et fait 
courir toute l’île au lieu dit les Fausses-Roches. Voyez: j’ai mis mon 
arc électrique, mes orages, mon plus gros regard. Ne suis-je pas belle 
ainsi, et ne brûlez-vous pas de vous produire à mes côtés? Allez vite 
vous habiller. Tenez, voilà une épingle de lune: répandez sur vos 
cheveux la poudre de carabes dorés.»

Le lieu dit les Fausses-Roches était un cirque de nuages dans 
la campagne. Les gradins croulaient sous un peuple de divinités 
à escalader le ciel. L’action, déjà fort engagée quand Eucharis et 
Télémaque arrivèrent, se déroulait sur un plateau central d’eau lu-
mineuse. Un groupe d’ondins figurait un chœur de jeunes gens épris 
de la vérité et chantait à voix mesurée les préceptes de la sagesse. 
D’autres acteurs costumés en vieillards se moquaient d’eux et inter-
rompaient leurs discours en soufflant dans de petites trompettes de 
fer. Les jeunes gens parlaient de la vie; ils étaient la proie de scru-
pules plus beaux que le jour et dans le moment qu’ils se sentaient 
sincères, ils croyaient encore mentir. «Je mens si je dis que je mens», 
ils se perdaient sans cesse au fond de ce labyrinthe: le syllogisme 
d’Épiménide. Alors les vieillards riaient, tiraient la langue et leur de-
mandaient si par hasard ils avaient dormi cinquante-sept ans dans 
une caverne. En même temps les vieillards rendaient un culte puéril 
à des pierres, à des morceaux de carton, au vent sonore que certains 
d’entre eux tiraient de grandes mécaniques en bois, aux paroles des 
plus chétifs. À leur tour les jeunes gens secouaient à force de rire les 
cactus qui surmontaient leurs têtes et mettaient en fureur par leurs 
quolibets ces dévots ridicules. Une bataille burlesque s’engageait. 
«Vous trouvez cela drôle?» demanda Télémaque à Eucharis, mais 
celle-ci comme les autres nymphes frappait dans ses mains et jetait 

aux acteurs ses bracelets et ses bagues. Dans la grande loge vers 
laquelle se tournaient les coryphées, Mentor et Calypso s’entrete-
naient avec le Dieu Neptune, invité de la déesse, lequel fumait une 
pipe d’écume et envoyait de temps en temps des arbres de corail sur 
la scène. Télémaque s’efforça de suivre la comédie. À ce moment, 
un des jeunes ondins s’avança sur le proscenium et fit sa révérence 
à Calypso:

«Si lentement, dit-il, que j’ouvre les paupières, mes yeux n’ar-
rivent à supporter qu’une seule lumière plus douce pour eux que 
votre colère à mon cœur: l’amitié contre laquelle les doutes vien-
nent mourir en petits ruchets impuissants. Elle me mène au bout du 
monde, elle me perd et j’attends.

«Aujourd’hui, vous me voyez abominablement triste. Tout ce 
qui part de mon cœur est une fusée sans feu. Cette image va vous 
déplaire. Je commence déjà à vous ennuyer. Je ne vous injurierai 
même plus. On ne sait pas où commence la lassitude, on ne sait pas 
où elle finit. Je vous regarde et vous me regardez. Quel opprobre 
anodin trouverez-vous à me jeter en guise de rameau béni? Je ne 
cherche ni à vous imposer silence, ni à vous faire crier. Je ne connais 
plus aujourd’hui que ce grand vide en moi à cause de tous ceux qui 
sont mes amis comme les gouttes d’eau du fleuve sont les amies de 
la goutte qu’elles entraînent à la mer. Si vous voulez répondre de 
quelqu’un vous dites: je suis sûr de lui comme de moi-même. Or, 
s’il existe au monde un homme dont je ne puis psychologiquement 
pas être sûr, c’est moi. J’ignore ma loi; quel continuel changement 
permet que les autres me reconnaissent et m’appellent par mon 
nom; je ne peux pas me voir de profil. À tout instant je me trahis, je 
me démens, je me contredis. Je ne suis pas celui en qui je placerai 
ma confiance. Il n’y a pas là de quoi désespérer. Mais vous savez 
bien qu’un regard de mes amis suffit à bouleverser mes projets, voilà 
pourquoi nous sommes amis. Je quitte tout pour perdre mon temps 
avec eux, je m’abandonne moi-même. Sans doute croyez-vous que 
j’ai en eux cette confiance que je me refuse? Détrompez-vous. Je 
connais leurs travers, mille choses me choquent en eux. Ils font ce 
que je ne ferais pas pour tout l’or du monde.

«Je les sais sans grande affection pour moi. Il y a longtemps 
que nous ne portons plus sur nous les petites balances qui servent à 
apprécier la valeur personnelle. Je ne crois pas en mes amis comme 
je ne crois pas en moi.
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«Mes amis sont ceux-là à la merci desquels je me suis mis pour 
des raisons imbéciles mais fortes en mon cœur. Il y a un torrent qui 
m’entraîne, et je le reconnais mon maître et je le flatte de la voix.

«Vous qui restez figés dans cette salle comme une flaque de 
boue, ne me demandez pas le chemin que je prendrai pour sortir 
de ce monde, ni ce qui me plie à une force étrangère. L’homme 
dont le corps est pris désormais dans l’engrenage vous parle avec 
sérénité: n’écoutez pas les mots qu’il forme, entendez seulement le 
chant monotone de ses lèvres.

«Aujourd’hui vous me voyez abominablement triste.»

—Comment s’appelle donc cette pièce? demanda Télémaque en 
bâillant.

Eucharis répondit: «Les Aventures de Télémaque, mon chéri.»

Livre IV

Vendredi ou Dimanche pour moi c’est Lundi.

(FRANCIS PICABIA. Poésie Ron-Ron.)

Neptune avait apporté à Ogygie de magnifiques présents pour la 
belle Calypso. Le soir qui suivit la représentation des Fausses-Roch-
es, tandis que ce Dieu, Mentor, Télémaque et leur hôtesse étaient 
étendus avec les nymphes les plus familières sur les lits de repos 
voluptueusement décorés de baisers, d’agiles poissons étalèrent 
devant les convives ces dons merveilleux, originaires des abîmes. 
Dans des vasques de lave liquide, dormait l’onde des lacs sous-ma-
rins, enfermés dans des cavernes aux rochers couverts de sonnantes 
forêts. Des dauphins volants déroulaient des peaux changeantes 
comme le sable des bas-fonds ou le regard léger d’Aréthuse, fon-
taine souriante du milieu des mers. Les tissus verts des courants, 
les nappes phosphorescentes des profondeurs furent jetés sur le 
granit rose de la grotte aérienne. Trésors inconscients des Océans, 
fruits succulents des recels, c’étaient des pensées passées, les jours 
tombés à l’eau un à un depuis le chaos, les désirs perdus des siècles 
engloutis. Il y avait aussi des étoffes d’ombre, plaisirs des crimes, 
interférences de tous les vices terrestres, paroxysmes des nuits. 
Télémaque reçut pour sa part trois bouteilles apportées par les flots 
du temps, jetées plus tard par des mains en détresse dans le cours 
remontant des âges, échouées sur de lointains madrépores et décou-
vertes par un hasard triton, égaré par l’amour aux limites du monde. 
Sur ces verres, détenteurs sans doute des principaux secrets de la 
vie, on pouvait lire les lettres moulées en relief de trois mots:

OLD TOM GIN

Calypso, Eucharis et toutes les autres nymphes supplièrent le je-
une prince d’ouvrir sur-le-champ ces transparents mystères. Malgré 
les conseils de Mentor, Télémaque, qui n’éprouvait plus le même 
respect pour son maître depuis qu’il avait surpris celui-ci avec Ca-
lypso, Télémaque, sensible aux agaceries de cette déesse et per-
suadé que Mentor jaloux voulait l’empêcher de plaire à sa maîtresse, 
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Télémaque essaya de déboucher la première bouteille, mais vaine-
ment. Neptune à son tour s’y évertua en pure perte. Toutes les divin-
ités présentes usèrent leurs paumes d’impatience à tenter d’arracher 
ce bouchon de siècles ancré à l’envers dans le goulot. Déjà Calypso 
libellait un billet à Vulcain; déjà le zéphyr commandé pour le por-
ter aux forges de Sicile lissait ses ailes avec l’eau des montagnes, 
quand, à l’hilarité générale, Mentor demanda la bouteille, Eucharis 
ne se tenait pas de rire à l’idée d’une telle prétention chez un vie-
illard si sage et mesuré d’ordinaire. Neptune riait dans sa barbe et 
des fleuves de joie coulaient de ses yeux. Mentor prit la bouteille, la 
brandit et la brisa contre un rocher.

Un papier s’échappa des débris. Télémaque s’en empara pour 
le lire mais il se trouva dépité de ne rien comprendre aux caractères 
contournés de ce document. Mentor prit le feuillet des mains de 
Télémaque et traduisit sans difficulté:

AILLEURS, UN JOUR OU L’AUTRE

«Perdu au bord d’un lac sans fond dans lequel se mire un ciel incon-
nu, parviendrais-je jamais à lier à mon existence les siècles humains 
dont la piste effacée ne semble pouvoir croiser ces parages? J’ai ou-
blié jusqu’au sens du temps: marché-je vers hier ou demain, rien ne 
saurait en décider. Il n’est pas possible ici de savoir si les âges se 
sont arrêtés pour toujours ou si leur fuite se précipite avec la rapidité 
uniformément accélérée d’une pierre qui se rapproche du sol. Que 
n’ai-je un chronomètre pour me tirer de ces incertitudes! Une clarté 
diffuse règne perpétuellement sur ce monde, et le soleil de l’espace 
qui est aussi celui du temps a déserté ce firmament immuable. La 
belle nappe liquide qui forme mon horizon s’arrondit vers l’ouest 
et reçoit au nord-ouest un cours d’eau qui vient du nord. Ainsi que 
j’ai pu le constater à l’aide de la boussole, sa direction semble nord-
nord-est et sud-sud-ouest. Mais comment en mesurer l’étendue? J’ai 
fait le tour du lac plusieurs fois, sans parvenir à évaluer à un an ou 
à une minute près la durée du voyage. Cependant au premier abord 
j’en avais estimé la circonférence à cent kilomètres. De nouvelles 
conjectures m’ont fait porter ce chiffre de cent à cent cinquante 
ou cent soixante kilomètres. L’étendue réelle doit probablement se 
trouver entre les deux. Le temps que je mets à effectuer ce par-
cours ne peut pas me servir de point de repère: il varie de quelques 

pensées à un désert d’ennui et d’impatience. Les battements de mon 
pouls ne me renseignent pas mieux; leur irrégularité provient sans 
doute de l’incapacité où je suis d’apprécier toute égalité au milieu 
de cette nature consternante. Les espèces végétales ne suivent dans 
leur développement ni le plan ni l’ordre de succession coutumiers: 
les fleurs deviennent racines, les arbres poussent vers le sol. Tout 
à coup je m’imagine vieillir pendant que je soulève mes paupières. 
Décidément je suis un mauvais sablier.

«Comment j’ai pu m’égarer dans le temps, je me le demande 
encore. J’avais accepté avec plaisir d’aller en Normandie dans la 
villa d’un de mes amis, Céleste P..., marié depuis peu. Paris se dép-
euplait, et passer quelques jours au bord de la mer dans la fraîcheur 
saline et le grand air pur n’était pas fait pour me déplaire. Je ne 
soupçonnais guère cependant quelles émotions m’attendaient dans 
ce pays de calme et de repos. Il avait fait une journée superbe. La 
poussière avait envahi les wagons du voyage, mais à l’approche de 
la mer une fraîcheur délicieuse s’était mise à régner sur les cœurs. À 
la descente du train, je regardai autour de moi et vis que le ciel était 
bleu de ciel. Céleste s’avançait vers moi la main tendue. Soudain 
une distraction me prend, je pense à autre chose: une fois qu’on a 
pensé à autre chose, c’est fini. Impossible de revenir à mon point de 
départ, et de fil en aiguille je me trouve dans une région désertique 
à une époque indéterminée de l’univers. Au début je ne comprenais 
pas ce qui m’arrivait. Je me disais: «Cela ne durera pas.» Maintenant 
je ne sais même plus si cela dure.

«J’ai acquis la certitude que dans le cul-de-sac temporel où je 
me suis fourvoyé il n’y a pas âme qui vive. Un compagnon d’infor-
tune me permettrait seul de regagner la vie. À deux nous recon-
stituerions le temps. Affaire de comparaison. Mais seul je m’échappe 
à force de me croire identique: si je reste le même d’une minute à 
l’autre, comment éprouver la qualité acquise à ce mouvement d’ai-
guille? Je finis par ne plus ressentir la continuité de ma pensée; par 
instant, à vrai dire. Car le plus généralement tout m’est logique dans 
la solitude et si j’écris pour de problématiques sauveteurs, des sau-
vages sans yeux ou les flots sourds qui emporteront ma bouteille, 
je ne puis plus m’affirmer que le langage dont je me sers sera ja-
mais compris d’un homme autre que moi. Relire m’est impossible: 
je ne me suis intelligible que sur le moment. Les mots qui se présen-
tent revêtent parfois de singuliers visages, nus et différents d’eux-
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mêmes, sans doute. Ballons crevés. Les passe-temps, plaisirs, loisirs, 
m’apparaissent des coutumes étranges: le feu est ce que je trouve 
de plus mystérieux. Le roman que j’avais dans ma poche pendant 
le voyage y est demeuré et je retrouve en lui mes seuls souvenirs de 
la vie humaine. Vie paradoxale, bornée par les questions les plus 
élémentaires. Je prends un exemple dans mon livre, le personnage 
appelé Georges, hôtelier. Les enseignes des professions se balan-
cent avec mélancolie dans la ville bleue du regard. Cette limite à 
soi-même, la branche de houx que l’homme accroche un matin sur 
sa porte le condamne à n’être jamais que l’aubergiste à perpétuité. 
Dans les livres, des lumières soudaines se mettent à briller entre les 
personnages de convention qu’on voudrait être. Choisir entre deux 
destins se perd tragiquement dans les mouvements désordonnés du 
cœur. Une très belle femme, deux ou trois exaltations singulières, 
un moment de bonheur parfait, la vie tout entière d’un citoyen du 
monde se réduit à quelques métaphores plus tristes et plus vulgaires 
qu’une échoppe de menuisier. À force de demeurer les yeux dans 
le vague, on sent se nouer dans la poitrine l’image de l’infini bleu et 
rouge dans lequel la vie court à une vitesse connue. Accommoder 
pour regarder l’univers ou pour interroger son cœur, l’un ou l’autre 
ne se fait pas sans fatigue. Tout se termine par une lanterne balancée 
dans le vent et, plus tard, des chevaux contents de pouvoir enfin, la 
boîte livrée, trotter sur le pavé des faubourgs.

«Sol des cris sans liens, plantes folles, la terre court on ne sait 
où, et nous serrons contre nos goussets les tables de la loi physique 
avec de petits sourires approbateurs. Avec quelle ingénuité nous li-
ons par des rubans formules un bouquet de pâquerettes et de roses, 
les fonctions de l’espace et du temps qui se laissent faire indulgem-
ment! En attendant, je sens que, de plus en plus, j’allais dire chaque 
jour, les éléments de la connaissance se brouillent, fondent. Que 
je laisse fuir encore deux ou trois notions et c’en est fait de toute 
possibilité de retour au pays des horloges. Une lente dissolution de 
ma personnalité, voilà ce que je redoute. Comme je suis seul, je ne 
peux pas devenir fou. Les éponges du silence, les cristaux du vide, 
où en étais-je? Je me hâte, bicycliste, éperdu après le départ de la 
roue arrière, qui se maintient par miracle sur une seule révolution 
renouvelée. La peur à pas de loup fait sa petite journée d’orage. 
J’étouffe plus ou moins suivant les temps de la respiration, faute de 
pouvoir les reconnaître. Ce qu’a pu devenir la sensualité dans ce 

bordel, c’est à n’y pas croire. La progression géométrique du dé-
sir, on ne la conçoit pas en dehors de toute succession. Les quatre 
opérations, c’est joli à dire. Mouche à vinaigre, encrier des nuages, 
qui me rendra la gaufre ornée d’une tour Eiffel en relief, la Ville Lu-
mière, comme on l’appelle?»

—Une minute, dit Calypso, j’ai cru qu’on allait parler de l’amour. 
Ab! bien, je me trompais joliment.

Mentor déjà cassait la deuxième bouteille. Elle semblait vide. Il 
fallut la secouer pour en faire sortir une feuille roulée et chiffonnée 
que le vieillard se mit à lire à haute voix:

LES ESSAIS POUR ENTRER EN RELATIONS AVEC MARS

New-York, 16 Mai.—Le docteur Frederick Millener a pu se convain-
cre que la planète Mars, pendant les trois jours où elle se trouvait à 
la distance la plus rapprochée de la Terre, ne nous a envoyé aucun 
message radiotélégraphique. Il avait installé pour cette occasion, 
dans le voisinage d’Omaha, État de Nebraska, un appareil extrême-
ment ingénieux. L’antenne réceptrice se composait de trente-cinq 
milles de fil attachés à des mâts et couvrant environ vingt-cinq 
milles carrés. Après avoir écouté vainement pendant sept jours, il fut 
en mesure d’annoncer que Mars n’essayait pas d’entrer en commu-
nication avec la Terre. À la suite de son expérience, le professeur a 
fait les déclarations suivantes:

«Nous ne sommes pas désappointés du résultat négatif de l’expéri-
ence. Nous ne l’avons pas entreprise pour prouver que des signaux 
radiotélégraphiques étaient envoyés, mais simplement pour décou-
vrir si de tels signaux étaient lancés. Nous aurions été heureux de 
pouvoir annoncer au monde la réception des signaux provenant 
d’une autre planète. Au surplus, nous nous rendons compte qu’il n’y 
a aucune raison pour qu’à une époque quelconque de l’avenir les 
communications interplanétaires ne puissent s’établir à la condition 
qu’il se trouve des êtres intelligents sur les autres planètes.

«Pendant la première nuit, nous commençâmes à écouter à 8 heures 
du soir. Nous employâmes d’abord des ondes de 15.000 à 18.000 
mètres. Pendant plusieurs heures, il sembla que nous entendions tout 
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ce qui se passait dans le monde entier. Nous entendions Berlin, Mex-
ico et toutes les stations importantes. Un violent orage éclata alors 
quelque part; le bruit du tonnerre était comparable à celui qu’aurait 
produit un violent orage de grêle sur un toit de zinc. Vers 2 heures du 
matin, le calme revint. Nous allongeâmes alors les ondes: cela nous 
conduisit dans des régions extrêmement éloignées de la Terre. À ce 
moment, un silence de mort régnait. Pendant plusieurs heures, nous 
augmentâmes graduellement la longueur des ondes, pour arriver fi-
nalement à 300.000 mètres, mais toujours sans le moindre résultat. 
Or, si les autres planètes sont habitées, si la science a fait, sur ces 
planètes, les mêmes progrès que chez nous, leurs habitants doivent 
posséder une connaissance exacte des mouvements terrestres.»

—Pour le coup, dit Télémaque, je n’y comprends plus rien. La 
Sibylle est plus claire, Delphes mieux explicite: j’ai rarement éprou-
vé une impression de nuit aussi complète.

La troisième bouteille fut débouchée sans peine et quand Men-
tor en eut retiré un manuscrit couvert de caractères violets, une 
nymphe la déroba pour la mettre en place d’honneur sur la chem-
inée de son salon. Mentor lut donc:

«Allô, petite, église de campagne après les plaines d’absence par 
ici. Au milieu des sillons sans ordre l’horizon tournez. Ils, à cet en-
droit même par où par où. Les yeux de l’inconnu sont des cartes à 
jouer. Nous cherchons ce perdu pour toujours, visage hâlé par mais 
afin d’une. Aventure manquée. Les regards des ont passé bicyclettes 
laissent une piste rayée dans notre cœur. Un homme ou une femme 
emporte pourquoi comme un naquit à peine avant que nous la lui 
vite dans les bois. Les prunelliers du talus cris s’arrêtera avec des 
ô nus aigres pendant que profitez nous brûle la politesse moteur à 
pétrole. Un à travers m’avertit et je me retourne quand la grande 
machine à battre, Madame dans la conversation. Elle à la rampe 
d’un escalier de nuages pas menus de sourire aux catalogues des 
grands magasins et car épaules enroulera serpent le désira. Ques-
tion bonheur si une chevelure de haut en bas dans le bruit des bai-
saient aux orties, la paix. C’est comment, baromètre anéroïde. Au 
delà de mes possédèrent je par exemple l’amour assez. Résolution 
résolutions se fond devenir à. Échappé, le si très beau, très pur, pierre 
de touche de tout estimons. À la merci des caresses un jour ou l’autre 

paraissait parce que. Pour ricaner il faut une émotion considérable. 
Maintenant pareil aux étoiles, hier comme désormais, demain sans 
précédent. Je dis la même chose que ma tu et nous pierre dans le 
vide avenir aux mains d’il fleurit. Avec les persiennes de donc arbre 
de charbon souvenirs vivait s’immobilisera fûmes le long du fleuve 
le combien sommes-nous et devant les fauteuils de peluche rouge. 
Roue écris le but plus tard, mouchoir agité j’attends: navigateurs 
passez votre chemin.

«De lorsque à volupté les moi enfance sautèrent avec regretteront 
vous poussière de le ou de la de prime.» Ainsi les gens raisonnables 
m’exhortent-ils à la résistance. Plaisanterie paraître connus que cé-
leste avide décor ma désaisi par habitude rompront. Silence de ro-
man, les horloges à docile couverture du pourtant jugiez: bonjour et.

«Ma vie est dans le sillage de quelqu’un.

«Marcel.»

Lac des 4 Cantons, le 18 courant.

L’île de Calypso se balançait sur son amarre.
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Livre V

«Minette, minoutte, minouille, mon chat, mon loup, mon petit singe, grand 
serpent, mon petit singe mélancolique.»

(CHARLES BAUDELAIRE. Journaux intimes.)

«Enfin, dit Eucharis, que lui veux-tu à ton père?
—La connaissance du passé, nuit dorsale, est le commencement 

de toute connaissance. Du moins, on l’assure. L’enfant apprend à 
marcher en brassières. Plus tard il se meut dans tous les sens. Je fais 
la planche dans le temps: c’est ce que j’appelle chercher Ulysse, 
dans mon langage spécial. Une fois maître des secrets mécaniques, 
où n’irais-je pas? Demi-tour à droite dans les siècles. Après cela, je 
m’exercerai au pas gymnastique. Il y a peut-être moyen d’étendre 
indéfiniment les régions de la vie; si nous savions, nous ne mourrions 
jamais.» Télémaque posa sa tête d’orage entre les seins d’Eucharis et 
sa voix vint mourir, flot marin, contre ces éminences dorées.

«Eucharis, dit-il.
—Télémaque?
—Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 

Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 

Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, ma petite locomotive en or, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis.

Le jour à la fenêtre close,
Mon cœur c’est à peine s’il ose
Entreprendre ta découverte [1].

Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
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Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, Eucharis, 
Eucharis, Eucharis, Eucharis.

[1] Scie ogygienne.

Livre VΙ

Repoussez l’incrédulité: vous me ferez plaisir.

(ISIDORE DUCASSE. Poésies.)

«Avez-vous oublié mes leçons, dit Mentor à Télémaque, pour vous 
affliger des trépas imaginaires par l’annonce desquels la rusée Ca-
lypso se flatte de vous retenir dans son île? L’autre jour, Ulysse; ce 
matin, Pénélope. La mort n’existe que dans le temps, pure invention 
du langage. Méthode infidèle à rendre compte des faits, le temps 
sera un jour abandonné des hommes pour un système plus com-
mode d’expression. Ne doutez pas qu’alors l’éternité ne devienne 
une notion immédiate. Où la faiblesse du concept temporel se man-
ifeste, c’est dans ce langage même qui impose sa réalité: le lien du 
temps et du langage n’a de nécessité qu’apparente, le vocabulaire 
de l’espace y supplée et nous employons un terme à deux fins dif-
férentes. L’idée de temps si elle paraît obscure en soi-même, l’esprit 
la saisit par un détour, en fonction des événements, si peu distincts 
de leur durée qu’elle leur sert de nom dans le langage populaire. 
De là les deux opérations inverses nommer la moisson l’août, ou 
les années des feuilles. Une très petite durée, l’imaginer clin d’œil, 
éclair, etc., exige un effort d’imagination. Mais dire d’une mante: 
sortie de bal, pour des raisons de coïncidence, ne revient qu’à éten-
dre la signification d’un terme. La première opération ne se fait pas 
sans peine; elle n’a valeur que de métaphore; de convention aussi. 
La seconde me satisfait plus aisément: ce qui me semblait incom-
préhensible, cent ans, par exemple, désigne mes contemporains des 
mots le siècle, et par simple substitution me devient un terme clair 
et défini.

—Vous semblez faire confiance à l’espace plus volontiers qu’au 
temps.

—Vous avez raison; je montre quelque tendresse envers l’es-
pace, mais c’est que selon lui se développe ma volupté que le temps 
borne au contraire. Laissez-moi tranquille à la fin ou lisez au préala-
ble la Feuille volante sur la préposition après: apprenez à parler une 
heure sur la catachrèse métalleptique, et peut-être qu’alors vous ne 
parlerez plus à la légère.
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—Le jour que je ne parlerai plus à la légère, malgré votre croy-
ance à l’immortalité, malgré cette vieillesse plus verte que les filets 
à papillons du printemps, vous serez mort, Mentor, mort complète-
ment.

—On croirait que cette perspective vous réjouit.
—Aussi bien commencé-je à vous détester comme les autres 

vieillards. Vous niez le temps qui me donne barre sur vous, votre 
crâne chenu dit non à la vie sous couleur de refuser la mort, mais 
moi, moi, Télémaque, moi la souplesse et la force, retour sans fatigue 
de l’effort à son point de départ, assurance sur le sol, moi, je ne me 
laisse pas tromper et je ricane. Vous savez, quand vous serez mort, 
je parlerai de vous avec une émotion contenue et dans les disputes 
je me servirai de votre autorité pour faire admettre des axiomes fa-
vorables à ma thèse. Je vous méprise, pour votre imbécillité, et vous 
m’appartenez dans l’avenir comme le passé appartient au présent 
qui en use, en rit et le gâche.

—Allons, nous finirons par nous entendre. Vous faites des pro-
grès étonnants.

—Vous ne croyez pas si bien dire. Le manteau du dévouement, 
un jour ou l’autre le vent le relève. On découvre si Mentor s’acharne 
à démontrer la perfidie de Calypso quel lien l’attache jalousement à 
cette beauté trop encline à de plus décentes amours.

—Le fils d’Ulysse se reconnaîtra toujours des autres hommes à 
la modération de ses propos.

—Vieil hypocrite, tandis que vous dormiez, j’ai vu sur votre 
sein, ce tatouage, complexe de la peau, témoignage à travers les 
années, cynique compagnon de la perversité. Voilà encore sur votre 
visage au moment que je vous démasque cet air de dignité que vous 
n’abandonnez jamais.

—Je suis curieux de voir à quelles extrémités vous porteront ces 
graves découvertes.

—Votre curiosité soit satisfaite: je vais trouver Calypso et l’in-
viter à dormir.

—Allez.
—Nous rirons bien de vous.»
Télémaque s’éloigna dans la persuasion que Mentor l’arrêterait 

dès l’abord. Au bout de quelques pas, il s’émerveilla de ne point 
entendre son nom prononcé d’une voix suppliante. Il s’arrêta, se 
retourna et dit:

—Je vais dormir avec Calypso.
Mentor eut l’air de s’intéresser par politesse à cette information. 

Télémaque, décontenancé, répéta: «Je vais dormir avec Calypso, à 
moins que vous ne me donniez une bonne raison de ne point le faire.

—Moi? Mais est-il plus de raisons à dormir seul qu’en com-
pagnie? Dormez, dormez, ce sera toujours pain béni.

—Quoi, vous ne me retenez pas?
—Avez-vous envie de dormir avec Calypso?
—Ma foi, non.
—Eh bien, laissez-la avec ses nymphes.
—Ah! je vous retrouve, je cours dans son lit.»
Mentor haussa les épaules et se mit à jouer à la balle avec un 

galet. Télémaque cependant songeait par avance à la déesse et 
s’efforçait à trouver en son image la justification d’un transport à 
venir. En courant à travers la montagne vers la grotte de Calypso, 
il faillit renverser Eucharis et passa près d’elle sans la voir. Elle le 
regarda, comprit tout et eut une crise de nerfs. Lui, déjà le jouet de 
son imagination, se hâtait trop lentement au gré de son propre dé-
sir. Mais il trouva la déesse en grande conversation avec Neptune. 
Elle lui dit: «Asseyez-vous, mon ami,» et ne fit plus attention à lui. 
Après quoi elle reçut sa modiste et fit des projets de coiffure. Puis 
elle congédia Télémaque en souriant. Il entra dans une rage noire 
et s’en alla dans la campagne casser toutes les têtes de chanterelles 
qu’il put rencontrer. Il pensa à Mentor et jura comme un charre-
tier. Au coin d’un bois, il trouva Eucharis en larmes, l’appela sotte, 
puis comme elle redoublait de sanglots, la battit comme plâtre et 
quand il fut fatigué passa sur elle l’envie qu’il avait eue de Calyp-
so. Eucharis ne se montra pas difficile sur la qualité des sentiments 
qu’on lui témoignait. Elle mit même si peu d’exigence sur ce point 
que Télémaque, quand il l’eût quittée et qu’il rencontra Calypso au 
bord d’un ruisseau, se trouva tout penaud d’être accueilli par cette 
dame avec toutes sortes de soupirs et de mines gênantes. Calypso 
se mit à rire, s’excusa de le faire, et inventa des raisons à une défail-
lance si surprenante. Mais elle ne put rester maîtresse d’elle-même 
et partit comme une folle en oubliant ses voiles, et de moins chastes 
accessoires. À ce moment précis, les forces revenaient à Télémaque. 
Il manqua rappeler la fugitive mais en fut retenu par le sentiment 
du ridicule. Il se leva, prit un bain de mer et nagea jusqu’à un petit 
récif assez éloigné de la côte sur lequel il monta; il s’assit, arracha 
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des moules et les mangea crues en pensant à la mort. Précisément 
Neptune quittait Ogygie pour regagner son palais de vagues. Il héla 
Télémaque au passage et comme le jeune homme ne quittait pas 
son rocher il louvoya vers lui, criant: «Voulez-vous coucher avec 
des femmes-requins? des femmes-scies? des femmes-tortues? des 
femmes phosphorescentes? des sirènes électriques? Voulez-vous 
connaître le fin fond des choses? le sort des marins qui excitèrent 
le désir des lames? Voulez-vous goûter aux plaisirs dont les dieux 
ne parlent qu’à voix basse? Voulez-vous voir la bête au nom mortel, 
le serpent de mer qui détruira le monde? Voulez-vous voir la petite 
manœuvre obscène des sables mouvants? les amours des algues? 
les putréfactions sous-marines? Entrez, entrez, on ne paye qu’en 
sortant!» Télémaque revit la tête à gifles d’Eucharis amoureuse, le 
rire impertinent de Calypso, le haussement d’épaules de Mentor, et, 
décidé à ne pas regagner l’île de sitôt, il sauta en croupe du dieu des 
mers. Le voyage dût être long, car la barbe avait poussé au fils d’Ul-
ysse quand il parvint chez Neptune. Cependant il eut juré n’avoir 
navigué que l’intervalle de deux marées. Il fut reçu par de vieilles 
divinités décentes qui le conduisirent en baissant les yeux dans 
une salle de sel gemme où les plus éclatantes nudités semblaient 
attendre la venue de Télémaque. Elles se mirent à danser autour 
de lui: c’étaient des éponges, des perles, des coraux, des lichens, 
des coquillages, des courants, des hippocampes pareils aux baisers 
sinueux. Elles parfumèrent le voyageur, le dévêtirent de quelques 
scrupules, le peignèrent et le caressèrent à mourir. Alors commença 
la fête: tout ce qui court le monde des imaginations, le monde désert 
des espaces inutilisés, le monde inconscient des bêtes à cornes, à 
plumes, à branchies, le vaste monde des regards aux germinations 
folles des peupliers ensemencés par la neige du vent, aux étreintes 
mortelles des araignées de grande taille, se précipita, trombe des 
instincts, choc, conflagration, amour, dans le salon de parade où 
Télémaque naissait à la connaissance de la volupté perpétuelle. La 
chèvre de Mongolie qui dort en nous se réveilla. Les esturgeons 
coururent dans les veines. De la nuit des cheveux se levèrent les 
cerfs et les oiseaux: chasse enfantine, visages obscurs, les tendres 
tempêtes des regards se peuplèrent. La faune des orages levée par 
les chiens célestes aux dents d’éclairs, gala des sens désordonnés et 
perdus, ouvrit ses yeux d’inquiétude derrière les feuillages du temps. 
Les perce-oreilles dansèrent! les plongeons commencèrent une nuit 

sans fin; les boucs majestueux passèrent à l’horizon; les hermines 
aux mains noyées du calme glissèrent sur les tapis de mousse; les 
poissons rouges gémirent plus doucement que les femmes heureus-
es. Voilà les nymphes monstrueuses de Borée, les belles croupes 
luisantes, les chairs huileuses et dures des océans septentrionaux; 
je les regarde, et le va-et-vient lent, puissant, nonchalant de ces pili-
ers de vie emporte comme une oreille arrachée le désir à crier, fils 
de leur passage. Je ne me connais plus que transport, mouvement 
reptile; sang, sang, sang. Mes mains cuillers de plomb se tordent, 
fondent. Mon corps est un tonneau cerclé dont les éclats seront plus 
beaux que le tonnerre; cela monte avec la lie et ma voix rauque. 
Mes genoux se dérobent à l’immobilité comme ceux des machines. 
Projectile du prodige, je pars poignard et j’arrive baiser. Le monde 
à sac succombe, bâche sous les cataractes célestes, crevant de mon 
poids précipité sans choix sur la proie au hasard: découverte d’un 
continent à mordre, j’ai rencontré la femme, ma maladie. Domaine 
exclusif du toucher, ce corps ignoré des yeux occupés des seuls 
cheveux qui poussent pendant l’amour, ce corps s’étale et se raidit 
contre mon corps, volonté de contact. L’aide mal-habile guide la 
fougue à la volupté, fait osciller le couple, baleine au dos des plaines 
d’eau, qui échange des paroles gênées et nues, des mots nuis et ve-
nus de loin, suivis des bruits ruisselants des dents serrées, morceaux 
de morsures, vulgarités soudaines, précieuses, perçantes. Le mot 
propre, écluse lâchée, révèle l’attention du mâle, le souci précis, le 
point vif. Ménage des légendes, le manège tourne. Il grince, aigre, 
aigu, crie. Mon poing si tu crics encore. Comme cela dure, petite 
groseille, ma bascule, comme cela dure. Ton bras s’enfuit, il se dé-
tache. Je ne sais plus, porcelaine, ne me demande rien. Je voudrais 
dormir sans m’écarter de ta forêt.

Sur ces entrefaites, Télémaque remonta comme une bulle d’air 
à la surface des flots et regagna à la nage l’île où Calypso l’attend-
ait; il trouva cette déesse dans le trouble le plus grand. Elle s’accu-
sait du départ de Télémaque et se reprochait amèrement d’avoir ri 
de lui. Eucharis, pendant la longue absence du fils d’Ulysse, avait 
mis au monde un enfant qui fut nommé Misochronopoulos, ou plus 
familièrement Miso; Calypso retrouvait avec tristesse les traits du 
disparu sur son visage. Mentor qui avait horreur des enfants et que 
Calypso agaçait avait mis à profit tout ce temps pour construire à lui 
seul un navire et son gréement. Le retour de Télémaque fut accueilli 
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comme on le pense bien. Il y eut des réjouissances dont on parla 
dans toute la Méditerranée. Télémaque rendit Eucharis et Calypso 
heureuses à ce point qu’elles perdirent tout sentiment de jalousie de 
l’une envers l’autre et partagèrent tranquillement la couche de leur 
amant. Elles s’y rencontrèrent souvent sans humeur et même, lor-
sque Télémaque réclamait quelque répit, elles ne dédaignaient point 
de se rendre des services mutuels, auxquels elles prirent si bien goût 
que progressivement elles arrivèrent à se passer du fils d’Ulysse et 
qu’elles lui intimèrent un beau jour l’ordre de ne plus les importuner. 
Télémaque sourit grossièrement et dit à Eucharis: «Cela m’étonne 
de vous.» Puis à Calypso: « Je n’en attendais pas moins de ta part.» 
Après quoi, il s’en alla retrouver Mentor qui mettait la dernière main 
à son vaisseau. Mentor triompha:

«Là, qu’est-ce que je vous avais dit?
—Si vous croyez que je m’en souviens, depuis le temps!
—La mémoire, ce mot désigne la faculté de rappeler les idées et 

la notion des objets producteurs de sensations aussi bien que l’ac-
tion, l’effet de cette faculté, le souvenir: j’ai bonne mémoire ou j’ai 
mémoire d’un mausolée dans la campagne (mon exemple est un 
jeu de glaces). De ces deux sens, l’un est au propre et l’autre s’en 
déduit par simple figure. Mais auquel des deux y a-t-il métonymie? 
Devinez: il s’agit de frapper sur la main qui contient la bille. Hasard. 
Je ne peux pas considérer le sort d’un mot avec indifférence. Ce lien 
de l’objet à moi, ne s’est-il pas altéré à traverser les ans? Les mots 
à la merci du souvenir gagnent à être connus. Rafraîchir se dit de la 
mémoire et des cheveux. De mémoire d’homme ne se dit que dans 
les phrases négatives. On porte aussi pour mémoire ce qui n’entre 
point en ligne de compte: chaque emploi d’un vocable étend la part 
d’arbitraire qui présida à son choix. L’édifice fragile des sons élec-
tifs s’écroulerait s’il ne nous faisait illusion: nous croyons, juchés sur 
les mots, qu’ils nous facilitent des progrès sensibles. Nous avons du 
monde une représentation verbale, petite abstraction pour les jours 
de pluie.

—Cela va vous mener très loin?
—Jusqu’à Ithaque, répondit Mentor qui feignit parler du navire.
Vache à rubans, la nourrice de Misochronopoulos apportait son 

pensionnaire dans son sac à main. Télémaque prit un air renfrogné:
—Allons, dit Mentor, et vos entrailles? La voix du sang.
—Tes plaisanteries, mon cher Mentor, me charment de moins 

en moins. Je déteste les rats, les crapauds et autres boutons de man-
chettes, voilà tout.

—Vous détestez surtout les souvenirs, Télémaque, et les enfants 
des autres vous seraient moins odieux.

—Uniquement parce qu’on ne se plaît pas à me supposer vis-
à-vis d’eux d’absurdes obligations illusoires. Sans quoi j’en casserais 
toujours volontiers quelques-uns.

—Uniquement! Mais ici le plaisir se corse à se regarder dans le 
miroir puéril, cadeau d’Eucharis. C’est bien vous, en plus rouge, plus 
graisseux, plus glissant. Joli portrait sans cheveux.

—Laissez-moi la paix.
—Oh! oh! ne vous fâchez pas. Le gentil Miso fronce le front 

comme vous faites. Sucez votre pouce.
—Hein? Idiot que je suis!
—Frappant, frappant. Le même geste! Se retrouver, quel délice!
—Allez-vous m’ennuyer longtemps avec ce spectacle révolt-

ant? Vous qui parlez de la mémoire avec complaisance, trouvez si 
cela vous botte des plaisirs sans fin dans l’hérédité, cet autre re-
mords de la matière. Moi, moulin à café, je n’aime pas les carica-
tures. Passez-moi Miso, nourrice.»

Miso fut lancé en l’air si rapidement que la nourrice n’eut pas 
le temps de s’arracher les cornes. Il se balança au-dessus de la mer, 
et alla s’abattre hors de vue pour ne pas salir le paysage. On dit que 
Jupiter changea la victime en nuage, mais ce n’est pas certain.

«Si tel est votre avis sur la question des héritages, dit Mentor, 
je crois que vous ne sauriez prétendre à la couronne d’Ithaque. Et 
Ulysse?

—Mon pauvre ami, vous en êtes encore là? Venez prendre 
quelque chose.»

Péripéties ridicules, les histoires inventées se pressent aux 
fenêtres et écrasent dérisoirement leur nez aux vitres. Tout de même 
quelle absence d’imagination! Quand on est fatigué de l’amour, on 
va boire. Quand on est fatigué de boire, on va boire. Vous connaissez 
Monsieur Chériau? l’entrepreneur de bâtiments. Moi non plus. La 
porte de droite mène au téléphone, la porte de gauche à une autre 
idée. Nous passons notre temps à nous tromper de rue. Les propos 
entendus atteignent des proportions, comment dirais-je? dispropor-
tionnées. La langue se refuse à l’usage infâme de la parole: elle est 
faite pour un sort plus noble. Gémissons sur l’état de servitude où 
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nous sommes tombés progressivement depuis quelques années. Ser-
vitude, ma chère, avec tes yeux de poisson frit, servitude, ma chère, 
avec tes yeux de poisson frit. Je me perds, je ploie sous la pression 
atmosphérique. Je fais très bien le manomètre. Pour cela, j’ouvre la 
bouche. Bâââ. Je vous jure que je n’ai pas envie de rire. La vie, c’est 
une petite bique triste. Je vous en prie, ne plaisantez pas tout le 
temps, vous me faites monter les larmes aux yeux. Comme cela, sans 
motif: je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui. Mes amis, que voulez-
vous devenir? Maçons, peintres de grands talents, illusionnistes, gens 
du monde, glorieux. Eh bien, vrai! On ne peut plus recommencer la 
partie. Fermons les yeux. Rien de pire ne peut nous arriver que le fait 
que quelque chose arrive qui... Le plus court chemin d’un point à 
un autre, problème sans intérêt. Les lieux géométriques, aussi, tour-
mentent beaucoup les hommes. On ne peut pas dire que cela prouve 
leur intelligence. Comprenez bien. Le port des boucles d’oreilles est 
un usage qui disparaît. Quel dommage! Il n’y a plus qu’à jouer la vie 
à pile ou face. Pile, on se tue, Face, on vit. Hop!

Face, j’ai perdu.

Livre VII

«Montes exultaverunt ut arietes, et colles sicut agni ovium.»

(PSAUME 113.)

Sur l’arène rose, poussière de nacres piquantes, Télémaque et Men-
tor, abrutis par la chaleur, regardaient la mer comme une vieille con-
naissance. Un homard un peu dieu en sortit et s’inclina devant eux. 
Il tendit à Télémaque une algue sur laquelle on pouvait lire:

UNE CHARMANTE SURPRISE JE SUIS SOURD-MUET CETTE 
VENTE EST MON SEUL MOYEN D’EXISTENCE PRIX: Ce que vous 
voudrez S.V.P.

Télémaque jeta quelque monnaie au homard qui se changea en une 
belle jeune femme et partit en courant vers la montagne. Après avoir 
déplié l’algue, le fils d’Ulysse la tendit à Mentor, et trop las pour 
le faire pria son compagnon de lui lire ce qu’il y voyait. Mentor lut 
donc:

«LE NARCISSE: fleurit sous le dixième signe du Zodiaque. Ses 
couleurs blanches et jaunes, unies ensemble, se divisent ainsi: le 
blanc, amour de soi-même; le jaune, égoïsme; la fleur, passion.

LE SOLEIL: suivant la mythologie était fils d’Hypérion et de 
Tria. C’est le symbole de la fécondité et de la chaleur vitale. Son 
influence est d’un augure favorable pour les personnes qui naissent 
dans ce mois fortuné.

—C’est tout?
—Non, au dos il y a encore ceci: LE NARCISSE. LE CAPRI-

CORNE: sous cette planète vivifiante, vous avez été trompé par 
quelqu’un en qui vous aviez beaucoup de confiance. On vous a fait 
de grandes promesses qu’on ne vous a pas tenues. Le soleil, vivifiant 
la nature, rend heureux, tôt ou Lard, ceux qui naissent sous son sig-
ne. Vous aurez à craindre la ruse d’un de vos voisins très curieux et 
la méchanceté d’une personne qui vous est proche.

—C’est tout?
—C’est tout.
—Que savons-nous de l’avenir, substantif masculin qui désigne 
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le temps futur, ce qui doit arriver en ce temps-là, notre destinée la 
postérité (Qu’à l’avenir un silence éternel cache ce souvenir, Rac.), 
la prospérité, le succès? Vous connaissez, Mentor, ces appareils au-
tomatiques qui moyennant une pièce de bronze prédisent leur sort 
aux passants? Un couple s’arrête devant une de ces boîtes. L’homme 
murmure des paroles d’éternité aux oreilles heureuses de sa com-
pagne. La femme se serre contre lui et presse sa main forte. Leurs 
regards se croisent, luttent doucement et retombent sur la caisse-
à-deviner. Ils sourient. À de petits mouvements de leurs mentons, 
on peut comprendre qu’ils plaisantent avec beaucoup d’émotion 
en songeant à leur avenir commun. Puis l’homme se fouille, et met 
deux sous dans la fente. Avec un bruit de ferraille, la machine se dé-
clenche. Deux têtes se penchent et l’homme lit en faisant semblant 
de rire:

Vous vous absorbez  
dans votre passion,  
il est temps de changer.

Ils s’éloignent précipitamment, et, à trois pas de là, la femme pousse 
tout à coup un cri terrible comme le bonheur perdu.

—Les éclipses ne sont pas pour nous faire rire des prédictions. 
Ce mot-ci s’emploie au sens actif et au passif. Deviner est plus com-
mun qu’on ne croit: nous n’avons presque pas d’autre procès de 
pensée. Toutes les découvertes se réduisent à des charades ou à des 
prédictions. L’inventeur du sablier prédit, devine l’usage qu’on en 
fera et cætera. L’esprit peut, semble-t-il, envisager toutes les conjec-
tures. Leur nombre pour un cas précis n’atteint pas des chiffres au 
delà de nos représentations. «Je vous le donne en cent» semble déjà 
une hyperbole. Rien n’est agréable, instinctif, comme nier le hasard.

—À quelques jeux de dés, on nomme hasards certains points 
fixes toujours favorables à celui qui tient les dés. C’est pourquoi je 
crois au hasard.

—Il n’y a pas de hasard.
—On peut formuler ceci; par hasard, il n’y a pas de hasard.
—Vous reculez la difficulté d’un degré. Les devins sont très ex-

actement des hommes qui parlent en connaissance de cause. On 
nomme aussi hasards les périls.

—Il y a peu de mots qui ne soient à double tranchant. On dit 

communément qu’aux jeux de hasard, les combinaisons volontaires 
n’ont point de part. Rien n’est plus vrai ni plus faux. Exemple: la vie.

—C’est parce qu’il n’y a pas de hasard qu’on peut la connaître 
par avance.

—Je sens bien qu’il est à ma portée de bouleverser, songe-mal-
ice du destin, les plans mêmes de la fatalité. Si cela me lient seule-
ment à cœur. Et jusqu’à quel point ma volonté n’est-elle point un 
hasard, pour que je m’autorise ainsi à la considérer en opposition à 
ma destinée?

—Bien, jeune homme, bien.
—Qu’est-ce que vous avez à rire?
—Vous devenez peu à peu pareil à tout le monde. Avec une 

peine immense vous retournez aux idées communes. Vous vous 
gâchez à merveille. C’est un spectacle assez voluptueux.

—Horrible vieillard, ne m’irritez pas davantage!
—La jeunesse reproche à la vieillesse de lui reprocher sa jeu-

nesse. Elle me fait l’effet d’un serpent qui se mord la queue. Mais 
n’ayez crainte: je ne vous dissuaderai pas de bâtir vous aussi votre 
petit système solaire. Attrapez deux ou trois bonnes certitudes: cette 
maladie en vaut une autre. Nous partons demain pour Ithaque?

—Ah! oui? Votre coquille de noix est terminée? Je ne vous ac-
compagne pas.

—Est-ce Eucharis qui vous retient ou si c’est Calypso?
—Vous ne vous moquerez pas longtemps...
—Là, là, restez assis: il fait si chaud. Quel charme secret a donc 

Ogygie pour qu’elle soit préférée à Ithaque?
—Celui de n’être pas ma patrie: rien ne me lie ici, c’est pour-

quoi j’y demeure.
—Hum! Obligation à la deuxième puissance: croire à sa liberté, 

quelle prédestination!
—Mentor, vous baissez. Vous ferez bien de regagner Ithaque 

où le climat insalubre portera le dernier coup à votre santé. Bonne 
chance.

—Quelle ironie fine, Télémaque, quelle saveur dans vos propos! 
C’est avec une jubilation extraordinaire, croyez-le bien, que je con-
state ici votre bêtise.

—Votre sagesse se retourne en moi contre vous.
—Oui, vous êtes bien le fruit de ma sagesse: gentil paroxysme 

raté. Il faut vous résigner à n’avoir été qu’une expérience. Une 
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preuve aussi. La preuve par l’absurde. Il vous importe peu de quoi. 
Je connais mal mon domaine. Les Télémaques m’aident à mettre les 
choses au point.

—Pauvre imposteur, vous pensez, vous sentant usé, me donner 
le change en jouant les grands hommes. Regardez d’abord les plis de 
la peau de votre ventre. Lamentable Mentor!

—La pitié, maintenant. Oh! le réjouissant fantoche! Mon petit 
Télémaque, croyez-m’en: vous n’êtes qu’une erreur sentimentale.

—Je suis Télémaque, un homme: libre mouvement lâché sur la 
terre, pouvoir d’aller et venir.

—On jurerait entendre une boule de billard.
—Laissez-moi rire avec vos calculs d’ardoise et vos prétendues 

expériences. Je vous demande un peu quelle prise vous avez jamais 
eue sur moi. Au monde, depuis moi, je me promène maître. Je fais la 
nuit en fermant les yeux. Je fais la vie à mes pas, je fais le vide par 
mon absence. La lumière m’appartient. Que je vous oublie et vous 
voilà mort.

—Essayez.
—Je puis m’égarer au delà de votre conscience. Il est des zones 

merveilleuses qui n’appartiennent qu’à moi: là commencent ces 
cristaux, ces fleurs de neige brûlantes parmi lesquelles je me perds 
au commandement. Ces régions où les palmiers portent des écharp-
es de femmes, sont les colonies de mon corps. Ma volupté fille 
désordonnée de ma puissance ne ressemble à celle de personne: 
parlez, Madame, et dites ce que vous savez (mais ceux qui ont une 
fois contemplé la majesté divine en gardent, dit-on, pour la vie un 
tremblement général).

—On voit bien que vous ne connaissez pas grand’chose.
—Vous êtes inepte, Mentor, ainsi que les jugements qu’on porte 

sur soi-même.
—Vous devenez observateur: le caractère inopportun de la 

pensée vous apparaît tout à coup. Les bâtons rompus du langage 
expriment très suffisamment votre état mental.

—Perruque chauve, les problèmes essentiels te font clignoter 
comme des soleils.

—L’essentiel c’est sans doute ce qui vous exalte?
—Non: ce qui m’exalte c’est l’essentiel.
—Nous voilà d’accord. On aurait bien tort de ne pas prendre 

les mots au pied de la lettre. Un lapsus n’est jamais véritablement un 

lapsus. Les mots ne nous trahissent pas tant qu’ils ne nous trahissent: 
l’erreur du langage en dit long sur notre pensée cachée.

—Tout cela est totalement dépourvu d’intérêt: je boirais volon-
tiers des liquides glacés avec les tiges amères et jaunes des moissons. 
Pailles de la vie, pailles, pailles douces, ô vie rafraîchissante comme 
les remords inutiles. Boire.

—Eh! l’homme libre, obéissez donc un peu à la chaleur.
—Mentor, je vous regarde avec commisération, car j’ai un moy-

en sûr, sûr comme deux et deux font quatre, de couper là vos plai-
santeries, à l’instant même.

—Je serais curieux d’éprouver l’efficacité de votre petit secret.
—Vous y tenez, Mentor?
—J’y tiens.
—Vous y tenez... Vous y tenez. Eh bien puisque vous y tenez, 

Mentor, tenez.»
Télémaque se dressa sur le bord de la falaise; son vêtement 

tomba, et le corps nu, jeune et bien portant se précipita subitement 
dans le vide, tournoya, bolide oiseau mortel, tournoya pour s’ab-
attre, sac d’os fracassés sur les rochers, devant les vagues qui ne 
sanglotèrent même pas. Mentor s’avança vers la cassure du sol et 
cria plus fort que la mer:

«Télémaque, fils d’Ulysse, est mort dérisoirement pour se mon-
trer libre et sa mort déterminée par les sarcasmes et la pesanteur est 
la négation de ce hasard même qu’il voulut consacrer au prix de sa 
vie. Avec Télémaque le hasard a péri. Voici le règne de la sagesse.»

Comme il achevait ces mots un rocher branlant se détacha du 
haut de la côte et vint écraser, comme un simple mortel, la déesse 
Minerve qui par jeu avait pris la forme d’un vieillard et qui dut à 
cette fantaisie de perdre à la fois son existence humaine et son ex-
istence divine. Des oiseaux ricaneurs passèrent au-dessus des ca-
davres en sifflant des airs à danser. Les vents se levèrent de joie et 
se peignèrent aux dents des montagnes. Les forêts enfin délivrées 
coulèrent jusqu’aux demeures des hommes et les mangèrent. Les 
pierres éclatèrent. Les plantes volèrent nonchalamment comme si 
elles n’avaient fait que cela toute leur vie. Les volcans réveillés se 
regardèrent par-dessus les océans, s’avancèrent les uns vers les au-
tres et s’unirent en des amours de lave sous les baisers des cratères 
bienfaisants comme la pluie. Les eaux ne furent plus réunies et 
cohérentes mais dissipées par l’univers. Le ciel, étoffe délirante, se 
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déchira pour montrer l’indécente nudité des planètes.
Le firmament se constella du sexe des lumières. La voûte des 

jours et des nuits devint une chair et ceux d’entre les hommes qui 
avaient survécu aux bouleversements moururent de désir devant 
la croupe impudique suspendue au-dessus de leurs têtes. Le sable 
des déserts devint serpent, ouvrit les yeux, soubresaut d’éclair, au 
frisson des pollutions nocturnes. Les nébuleuses rôdèrent dans les 
paysages riants. Les quenouilles dansèrent en perdant leurs cheveux 
argentés. Les grandes rotatives se baisèrent sur les plages de galets. 
Les marteaux-pilons se promenèrent gentiment dans les squares et 
tandis que les métaux se caressaient en hurlant dans les plaines de 
plaisir, sur ses chevaux de tendresse le Seigneur Dieu éclata de rire 
comme un fou.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Κόμης Καβερσιάμ Κ.G. 
Υποκόμης Γκόαριγκ υιός του 
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Barv, Υφυπουργός των Εξωτερικών 
Υποκόμης Δε Νανζάκ Ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας
στο Λονδίνο 
Κύριος Μόντφωρτ 
Μέϊσον Οικονόμος του Σερ Ρόβερτ Τσίλτερν 
Φιππς Υπηρέτης του Λόρδου Γκόαριγκ 
Ιάκωβος, Χάρωλτ Υπηρέται 
Λαίδη Τσιλτερν 
Λαίδη Μάρκων 
Κόμησσα Μάρτσμοντ 
Δεσποινίς Μάπελ Τσίλτερν Αδελφή του Σερ Ρόβερτ Τσίλτερν 
Κυρία Σιέβελεϋ

ΠΡΑΞΙΣ Α’

ΣΚΗΝΗ Οκτάγωνο δωμάτιο στο σπίτι του Σερ Ρόβερτ Τσίλτερν στην 
πλατεία Grosvenor. (Το δωμάτιον είναι κατάφωτο και γεμάτο επισκέπτες. 
Στο επάνω σκαλοπάτι στέκεται η Λαίδη Τσίλτερν, γυναίκα καθαράς 
ελληνικής ομορφιάς, είκοσι επτά περίπου χρόνων. Υποδέχεται τους 
ξένους που αναβαίνουν. Επάνω από το κιγκλίδωμα της σκάλας κρέμεται 
μεγάλο κηροπήγιο φωτίζοντας πλατειά γαλλική ταπετσαρία — που παριστά 
τον θρίαμβον του έρωτα από σχέδιο του Boucher — απλωμένην επάνω 
στον τοίχο της σκάλας. Δεξιά είναι η είσοδος της αιθούσης της μουσικής. 
Ακούεται ο ελαφρός ήχος κουαρτέτου. Η είσοδος αριστερά φέρνει σε 
άλλα δωμάτια υποδοχής. Η κυρία Μάρτσμοντ και η Λαίδη Μπάσιλτων, δύο 
εμορφώτατες γυναίκες, κάθονται μαζί απάνω σε σοφά ρυθμού Λουδοβίκου 
16ου. Είναι τύποι διαλεκτής λεπτότητος. Οι αριστοκρατικοί τρόποι των 
έχουνε κάτι που μαγεύει. Ο Watteau θ’ αρέσκετο να τις ζωγραφίση).

Κυρία Μάρτσμοντ Θα πάτε απόψε στης Χάρτλοκ, Μαργαρίτα;
Λαίδη Μπάσιλτων Έτσι νομίζω. Και σεις;
Κυρία Μάρτσμοντ Ναι. Φοβερά κουραστικές οι εσπερίδες που 
δίνουν, δε σου φαίνεται;
Λαίδη Μπάσιλτων Φοβερά κουραστικές αλήθεια! Δε μπορώ ποτέ 
να καταλάβω γιατί πηγαίνω. Μα ούτε κι’ αλλού που πηγαίνω ξέρω 
γιατί πηγαίνω.
Κυρία Μάρτσμοντ Εγώ έρχομ’ εδώ για να διδαχθώ.
Λαίδη Μπάσιλτων Α! εγώ αποστρέφομαι τη διδαχή.
Κυρία Μάρτσμοντ Κ’ εγώ το ίδιο. Εξ άλλου αυτό μας φέρνει σχεδόν 
στο ίδιο επίπεδο με τις εμπορικές τάξεις, δεν είναι έτσι; Μα έλα 
που η αγαπητή Γερτρούδη Τσίλτερν μου λέει πάντα πως πρέπει 
νάχω κάποιο σοβαρό σκοπό στη ζωή, γι’ αυτό κ’ εγώ έρχομ’ εδώ.
Λαίδη Μπάσιλτων (Κυττάζει γύρω με το λορνιό της). Δε βλέπω 
κανένα ‘δώ απόψε που θα μπορούσε κανείς να πη πως έχει κάποιο 
σοβαρό σκοπό. Ο κύριος που με συνώδευσε στο μπυφέ όλο και 
μου μιλούσε για τη γυναίκα του.
Κυρία Μάρτσμοντ Τι προστυχιά!
Λαίδη Μπάσιλτων Φρικτή προστυχιά! Για τι σου έλεγε ο δικός σου;
Κυρία Μάρτσμοντ Για μένα.
Λαίδη Μπάσιλτων (Με χαμηλή φωνή). Κ’ ευρήκες κανένα 
ενδιαφέρον;
Κυρία Μάρτσμοντ (Κουνεί το κεφάλι). Ούτε το παραμικρό.

Ιδανικός Σύζυγος, Δράμα εις Τέσσαρας Πράξεις του Oscar Wilde

Μετάφρασις Μ� Χατζηγαβριήλ

Εν Αθήναις, Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1917
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Λαίδη Μπάσιλτων Τι μαρτύριο που τραβούμε αγαπητή Μαργαρίτα!
Κυρία Μάρτσμοντ (Σηκώνεται). Και πόσον καλά μας ταιριάζει. 
Ολιβία! (Σηκώνονται και πηγαίνουν προς την αίθουσαν της μουσικής. Ο 
υποκόμης Νανζάκ, νεαρός ακόλουθος, γνωστός για τους λαιμοδέτας και 
την Αγγλομανία του, πλησιάζει με βαθειάν υπόκλισι, και λαμβάνει μέρος 
στη συνδιάλεξι).
Μέισον (Στέκεται στο επάνω σκαλοπάτι και αγγέλλει νέους επισκέπτας). 
Ο Κύριος και η Λαίδη Ζαν Μπάρφορτ. Ο λόρδος Κάβερσιαμ 
(Μπαίνει ο Λόρδος Κάβερσιαμ γέρος εβδομηντάρης, με την ταινία και 
το παράσημο της περικνημίδας). Θαυμάσιος τύπος φιλελευθέρου 
ανθρώπου. Θα τον έπαιρνε κανείς για πορτραίτο του Lawrence.
Λόρδος Κάβερσιαμ Καλησπέρα, Λαίδη Τσίλτερν! Ήρθ’ εδώ αυτός ο 
γυιός μου ο χασομέρης;
Μάπελ Τσίλτερν (Πλησιάζει τον Λόρδο Κάβερσιαμ). Γιατί ονόμαζετ’ 
έτσι τον Λόρδο Γκόαριγκ;

(Η Μάπελ Τσίλτερν είνε τέλειος Αγγλικός τύπος εμορφιάς. Έχει 
όλη την ευωδία και την ελευθερία του άνθους. Όλο κύματα λες 
από φως ηλιακό από τα μαλλιά της, και το μικρό της στόμα, έτσι 
με τα χείλη ανοικτά, γεμάτο από ελπίδα, σαν στόμα παιδιού. Έχει 
την τυρρανική γοητεία της νεότητος, και το εκπληκτικό θάρρος 
της αθωότητος. Σ’ εκείνους που έχουν πολλές γνώσεις δεν 
θυμίζει κανένα έργο τέχνης. Μα είναι σαν άγαλμα Ταναγραίας 
κόρης και θα στενοχωρείτο πολύ αν της τόλεγε κανείς).

Λόρδος Κάβερσιαμ Γιατί περνά μια ζωή τόσ’ οκνηρή.
Μάπελ Τσίλτερν Πώς μπορείτε να λέτε αυτό το πράμα; Μόνο και 
μόνο γιατί πάει κάθε πρωί στης δέκα ιππασία, γιατί πηγαίνει στην 
όπερα τρεις φορές την εβδομάδα, φορεί νέα φορέματα τουλάχιστον 
πέντε φορές την ημέρα, και τρώγει έξω κάθε βράδυ; Αυτό είνε που 
ονομάζετε οκνηρή ζωή; αυτό;
Λόρδος Κάβερσιαμ (Την κυττάζει με γλυκό βλέμμα). Είσαστε θελκτική 
Δεσποινίς!
Μάπελ Τσίλτερν Πόσον με κολακεύετε Λόρδε Κάβερσιαμ! Μα γιατί 
δεν έρχεστε πιο συχνά σπίτι μας; Το ξέρετε πως κάθε Τετάρτη 
δεχόμαστε ταχτικά, και τ’ αστέρι εκείνο στο στήθος σας πηγαίνει 
τόσο έμορφα!
Λόρδος Κάβερσιαμ Δεν πάω πουθενά τώρα. Έχω αηδιάσει την 
Κοινωνία του Λονδίνου. Δε με νοιάζει και πολύ αν έξαφνα με 

παρουσιάσουνε στο ράφτη μου. Αυτός πάντα δίνει τη ψήφο του εκεί 
που πρέπει. Μα μεγάλο κόπο μου φέρνει όταν έχω να συνοδεύσω 
στο μπουφέ την καπελλού της συζύγου μου. Ποτέ μου δεν έκαμα 
γούστο τα καπέλλα της Λαίδης Κάβερσιαμ.
Μάπελ Τσίλτερν Ω! Σ’ εμέν’ αρέσει η Κοινωνία του Λονδίνου. 
Νομίζω πως έχει καλλιτερεύση σημαντικά. Απαρτίζεται τώρα 
ολότελα από ωραίους κουτούς και πρωτοφανείς τύπους τρελλών. 
Έτσι πρέπει νάνε μια Κοινωνία.
Λόρδος Κάβερσιαμ Μμ! Σε ποίαν από της δυο αυτές κατηγορίες 
υπάγεται ο Γκόαριγκ;
Μάπελ Τσίλτερν (Σοβαρά). Εγώ τον Λόρδο Γκόαριγκ τον ξεχωρίζω 
από τους άλλους. Όσο πάει και διορθώνεται.
Λόρδος Κάβερσιαμ Σε τι;
Μάπελ Τσίλτερν Ελπίζω να σας πω πολύ γρήγορα, Λόρδε 
Κάβερσιαμ!
Μέισον (Αγγέλλει επισκέπτας). Η Λαίδη Μάρκων. Η κυρία Σιέβελεϋ.

(Μπαίνουν η Λαίδη Μάρκων και η Κυρία Σιέβελεϋ. Η Λαίδη 
Μάρκων είναι γυναίκα ευχάριστη, καλοκάγαθη, από όλους 
αγαπημένη, με μαλλιά σταχτιά δεμένα με κορδόνι, à la 
marquise. Η Κυρία Σιέβελεϋ, που τη συνοδεύει, είναι πολύ ψιλή 
και λίγο αδύνατη. Χείλη πολύ λεπτά και χονδροβαμμένα, μια 
άλικη γραμμή απάνω σε χλωμό πρόσωπο. Βενετικά κόκκινα 
μαλλιά, μύτη αητού, και μακρύς λαιμός. Το κοκκινάδι το δείχνει, 
φαίνεται πιο πολύ η φυσική χλωμάδα. Όλοι στρέφουν απάνω 
της περίεργα βλέμματα. Σωστό καλλιτέχνημα! η επίδρασις 
πολλών σχολών είναι φανερή απάνω της).

Λαίδη Μάρκων Καλησπέρα, αγαπητή Γερτρούδη! Είσαστε τόσο 
καλή να μου επιτρέψετε να φέρω μαζί μου τη φιλενάδα μου, κυρία 
Σιέβελεϋ. Δυο τόσο θελκτικές γυναίκες πρέπει να γνωριστήτε.
Λαίδη Τσίλτερν (Πλησιάζει την Κυρία Σιέβελεϋ με γλυκό χαμόγελο). 
Θαρρώ πως έχουμε κάπου ανταμωθεί με τη κυρία Σιέβελεϋ. Δεν το 
ήξερα πως έκαμε και δεύτερο γάμο.
Λαίδη Μάρκων (Με φαιδρότητα). Α, τον σημερινό καιρό ο κόσμος 
πανδρεύεται όσο μπορεί συχνότερα, δεν είναι έτσι; Είναι πολύ του 
συρμού. (Στρέφεται προς την Δούκισσα του Maryborough). Αγαπητή 
Δούκισσα, τι κάνει ο Δουξ; Το μυαλό ακόμη αδύνατο, υποθέτω; Μ’ 
αυτό ήτανε μοιραίο, δε σας φαίνεται; Και ο καλός πατέρας του το 
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ίδιο. Είναι κληρονομικό, δεν είναι έτσι;
Κυρία Σιέβελεϋ (Παίξει με τη βεντάλια της). Μ’ αλήθεια έχουμε κάπου 
ανταμωθεί καμμιά φορά Λαίδη Τσίλτερν; Δε μπορώ να θυμηθώ πού. 
Έλειπα πολύ καιρό από την Αγγλία.
Λαίδη Τσίλτερν Είμαστε μαζί στο σχολειό, Κυρία Σιέβελεϋ.
Κυρία Σιέβελεϋ (Με ύφος αγέρωχο). Αλήθεια; Εγώ δε θυμάμαι 
σχεδόν τίποτε από τα μαθητικά μου χρόνια. Έχω μονάχα μια αόριστη 
εντύπωση πως ήτανε δυσάρεστα χρόνια.
Λαίδη Τσίλτερν (Ψυχρά). Αυτό δε μου κάνει καμμιά έκπληξι!
Κυρία Σιέβελεϋ (Με το γλυκύτερο τρόπο της). Δεν ξέρετε, Λαίδη 
Τσίλτερν, πόσον επιθυμούσα να γνωρίσω τον σύζυγο σας. Από 
τον καιρό που μπήκε στο υπουργείο των Εξωτερικών, γίνεται τόσο 
μεγάλος λόγος γι’ αυτόν στη Βιέννη. Και τα καταφέρνουνε πάντα οι 
εφημερίδες να γράφουν ορθά τόνομά του. Αυτό είναι κάτι τι.
Λαίδη Τσίλτερν Δε βλέπω τι σχέσι μπορεί νάχη μαζί σας ο σύζυγος 
μου. κυρία Σιέβελεϋ! (Φεύγει).
Υποκόμης δε Νανζάκ Ah, chère Madame, quelle surprise! Δε σας 
είδα από την τελευταία φορά που ανταμωθήκαμε στο Βερολίνο!
Κυρία Σιέβελεϋ Από τότε που με είδετε στο Βερολίνο! Μ’ από τότες 
επέρασαν πέντε χρόνια!
Υποκόμης δε Νανζάκ Α! με κολακεύετε!

(Μπαίνει ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν. Σαραντάρης, μα φαίνεται 
κάπως νεώτερος. Φρεσκοξυρισμένος, με λεπτά χαρακτηριστικά, 
μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Προσωπικότης μεγάλης αξίας. 
Δεν είναι δημοτικός — λίγοι που έχουν αξίαν, είναι τέτοιοι. Μα 
μερικοί τον θαυμάζουνε υπερβολικά και βαθειά τον σέβονται οι 
πολλοί. Οι τρόποι του φανερώνουν άνδρα τέλειον, υπέροχον, 
με μικράν δόσιν υπερηφανείας. Καταλαμβάνει κανείς πως ο 
άνθρωπος αυτός έχει συναίσθησι της επιτυχίας που είχε στη 
ζωή του. Νευρικός, με κουρασμένο βλέμμα. Κάποια νευρικότητα 
στα ρουθούνια, στα χλωμά και λιγνά του χέρια. Ο Βαν Ντικ θα 
εζωγράφιζε ευχαρίστως το κεφάλι του).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Καλησπέρα, Λαίδη Μάρκων! Ελπίζω να 
εφέρατε μαζί σας τον Σιρ Τζων.
Λαίδη Μάρκων Ω! έφερα ένα πειο πολύ χαριτωμένο πλάσμα από 
τον Σιρ Τζων. Ο Σιρ Τζων από τον καιρό που αναμίχθηκε σοβαρά 
στην πολιτική, σου έκαμε ένα τρόπο ανυπόφορο. Αλήθεια, τώρα 

πεια που η Βουλή των Κοινοτήτων προσπαθεί να φανή χρήσιμη, 
κάνει μεγάλη ζημία.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δεν πιστεύω, Λαίδη Μάρκων. Είναι αληθινό 
ότι εμείς προσπαθούμε να χάνουμε τον καιρό του κόσμου, δεν είναι 
έτσι; Μα ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το χαριτωμένο πρόσωπο 
που είχετε την καλωσύνη να μας φέρετε;
Λαίδη Μάρκων Ονομάζετε Κυρία Σιέβελεϋ! Από την οικογένεια 
των Σιέβελεϋ στο Τορσετσάιαρ, υποθέτω. Μα δεν είμαι βεβαία. Αι 
οικογένειαι είναι τόσο ανακατωμέναι σήμερα. Σας βγαίνει έξαφνα ένας 
στη μέση και σας λέει πως είναι κάτι. Αυτό είναι πεια ο γενικός κανών.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Κυρία Σιέβελεϋ; Νομίζω ότι την γνωρίζω.
Λαίδη Μάρκων Μόλις έχει φθάση από τη Βιέννη.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Α! ναι. Νομίζω πως ξέρω ποιαν εννοείτε.
Λαίδη Μάρκων Ω! αυτή στη Βιέννη ξέρει όλο τον κόσμο, κ’ έχει 
και κάτι ωραία σκανδαλάκια με τον κόσμο εκεί. Πρέπει αλήθεια 
τον ερχόμενον χειμώνα να πάω κ’ εγώ στη Βιέννη. Ελπίζω εκεί η 
Πρεσβεία να έχη καλούς μαγείρους.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αν δεν είχε, ο Πρεσβευτής θα επαύετο χωρίς 
άλλο. Παρουσιάστε με παρακαλώ στη Κυρία Σιέβελεϋ. Επιθυμούσα 
να τη γνωρίσω.
Λαίδη Μάρκων Να σας συστήσω. (Στην Κυρία Σιέβελεϋ). Αγαπητή 
μου, ο Σερ Ρόβερτ Τσίλτερν μ’ έφαγε για να σας συστήσω!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Υποκλίνεται). Καθ’ ένας έχει την σφοδράν 
επιθυμίαν να γνωρίση την ξακουσμένη Κυρία Σιέβελεϋ. Οι 
ακόλουθοί μας στη Βιέννη για τίποτε άλλο δε μας γράφουνε.
Κυρία Σιέβελεϋ Σας ευχαριστώ, Σιρ Ρόβερτ. Γνωριμία που αρχίζει 
με κομπλιμέντο, είναι βέβαιο πως θα κατάληξη σε μια πραγματική 
φιλία. Αρχίζει καθώς πρέπει. Και το ωραιότερον είναι που 
ανεκάλυψα πως γνωριζόμαστε με την Λαίδη Τσίλτερν.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αλήθεια;
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι. Ακριβώς τώρα μου θύμισε πως είμαστε μαζί 
στο σχολειό. Πόσο καλά το θυμάμαι τώρα! Εκείνη πάντα έπαιρνε 
το βραβείο της καλής διαγωγής. Το θυμάμαι πολύ καλά. Η Κυρία 
Τσίλτερν έπαιρνε πάντα το βραβείο της καλής διαγωγής!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με χαμόγελο). Και σεις ποιο βραβείο 
επαίρνατε, Κυρία Σιέβελεϋ;
Κυρία Σιέβελεϋ Εγώ άρχισα να παίρνω τα βραβεία μου από τη 
στιγμή που μπήκα στη ζωή. Δεν ενθυμούμαι να πήρα κανένα για 
καλή διαγωγή.
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Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Είμαι βέβαιος πως θάτανε για κάποιο 
θέλγητρό σας!
Κυρία Σιέβελεϋ Δεν ξέρω αν τις αμείβουν πάντα τις γυναίκες για 
τα θέλγητρά τους. Τυχαίνει πολλές φορές να τιμωρούνται γι’ αυτά! 
Είναι βέβαιο, πως πολλές γυναίκες γερνούνε σήμερα από την 
αφοσίωσι εκείνων που τες θαυμάζουν παρ’ από τίποτε άλλο. Αυτός 
τουλάχιστο είναι ο μόνος λόγος για τον οποίον οι περισσότερες 
από τις ωραίες γυναίκες σας στο Λονδίνο μοιάζουνε με τσίρους.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι απαισία που φαίνεται αυτή η φιλοσοφία σας, 
Κυρία Σιέβελεϋ. Να θέληση κανείς να σας χαρακτηρίση, θα ήτανε 
αναίδεια. Αλλά μπορώ να σας ερωτήσω με όλο το θάρρος, είσαστε 
αισιόδοξος ή απαισιόδοξος; Αυτές είναι οι μόνες θρησκείες της 
μόδας που μας έμειναν σήμερα.
Κυρία Σιέβελεϋ Ω, δεν είμαι ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. 
Η αισιοδοξία αρχίζει μ’ ένα ζωηρό αγρίεμα των ματιών, και η 
απαισιοδοξία τελειώνει με μαβιά ματογιάλια. Εκτός τούτου, και το 
ένα και το άλλο είναι απλώς δίλημμα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Προτιμάτε να είστε φυσιολάτρις;
Κυρία Σιέβελεϋ Κάποτε. Μ’ αυτό είναι τόσο δύσκολο πρόβλημα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι θα λέγανε για μια τέτοια θεωρία οι σημερινοί 
ψυχολόγοι μυθιστοριογράφοι, για τους οποίους ακούμε τόσα 
πολλά;
Κυρία Σιέβελεϋ Α! Η δύναμι των γυναικών πηγάζει από ένα πράμα 
που η ψυχολογία δε μπορεί να μας εξηγήση. Τους άνδρες είν 
εύκολο να τους αναλύση κανείς. Τις γυναίκες... αυτές είναι μόνο για 
να λατρεύωνται.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Νομίζετε πως η επιστήμη δε μπορεί ν’ 
ασχοληθή με το γυναικείο ζήτημα;
Κυρία Σιέβελεϋ Η επιστήμη δεν ασχολείται ποτέ της με τους 
παραλογισμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον το γυναικείον 
ζήτημα θα μείνη άλυτο σ’ αυτόν τον κόσμο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Και μήπως οι γυναίκες δεν αντιπροσωπεύουνε 
το παράλογο;
Κυρία Σιέβελεϋ Οι καλοφορεμένες γυναίκες μάλιστα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με ευγενική υπόκλισι). Φοβούμαι πως δύσκολα 
θα μπορούσα σ’ αυτό να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά καθήστε. Και 
πέστε μου τώρα, τι σας κάνει να προτιμάτε το μελαγχολικό Λονδίνο 
από τη ζωηρή Βιέννη, ή μήπως η ερώτησίς μου είναι αδιάκριτη;
Κυρία Σιέβελεϋ Οι ερωτήσεις δεν είναι ποτέ αδιάκριτοι. Οι 

απαντήσεις είναι κάποτε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Οπωσδήποτε μπορώ να μάθω αν η εδώ 
παρουσία σας οφείλεται εις λόγους πολιτικούς ή σε απλή 
διασκέδαση.
Κυρία Σιέβελεϋ Η πολιτική είναι η μόνη μου ευχαρίστησι. Είναι 
βλέπετε της μόδας σήμερο να μη φλερτάρη κανείς παρά σαν 
φθάσει στα σαράντα ή να μη γίνεται ρομαντικός προτού φθάσει 
τα σαρανταπέντε, έτσι κ’ εμείς οι καϋμένες οι γυναίκες που 
είμαστε κάτω από τα τριάντα, ή λέμε πως είμαστε, δεν έχουμε να 
κάνωμε τίποτε άλλο παρά ν’ ασχολούμεθα στην πολιτική και στη 
φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία σήμερα μου φαίνεται έγεινε απλώς το 
καταφύγιο εκεινών που θέλουνε να ενοχλούν τον πλησίον των. Εγώ 
προτιμώ την πολιτική. Νομίζω πως στέκει περισσότερο!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Η πολιτική ζωή είναι ευγενικό στάδιο!
Κυρία Σιέβελεϋ Κάποτε. Κάποτε είναι ευχάριστο παιγνίδι, Σιρ 
Ρόβερτ. Και κάποτε μεγάλος μπελάς. Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν. Σεις 
πως την ευρίσκετε;
Κυρία Σιέβελεϋ Εγώ; Κάτι και από τα τρία. (Αφήνει την βεντάλια της να 
πέση χάμου)
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σηκώνει την βεντάλια). Επιτρέψατέ μου.
Κυρία Σιέβελεϋ Σας ευχαριστώ.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μα ‘δε μου είπατε ακόμη σε τι οφείλεται η εδώ 
παρουσία σας. Η σαιζόν έχει περάσει πειά.
Κυρία Σιέβελεϋ Ω! δε σκοτίζομαι για τη σαιζόν του Λονδίνου! Εδώ 
ο κόσμος καταγίνεται μονάχα σ’ ερωτοδουλιές και σε τίποτε άλλο. 
Έρχεται, ή για να κυνηγήση συζύγους ή για να κρυφτή απ’ αυτούς. 
Εμένα ο σκοπός μου ήτανε ν’ ανταμώσω σας. Αυτή είναι η μόνη 
αλήθεια. Ξέρετε τι πράμα είναι η περιέργεια γυναικός. Όσο μεγάλη 
είναι κ’ η περιέργεια του ανδρός. Επιθυμούσα υπερβολικά να σας 
ανταμώσω, και... να σας παρακαλέσω να κάμετε κάτι για μένα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ελπίζω πως δε θάνε μικρό πράμα, Κυρία 
Σιέβελεϋ. Εγώ ξέρω πως τα μικρά πράματα για να γίνουν έχουνε 
μεγαλύτερες δυσκολίες.
Κυρία Σιέβελεϋ (Αφού σκεφθή για μια στιγμή). Όχι, δε μου φαίνεται 
πως είναι μικρό πράμα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Χαίρομαι πολύ. Πέστε μου λοιπόν τι είναι.
Κυρία Σιέβελεϋ Υστερότερα. (Σηκώνεται). Μπορώ τώρα να κάμω 
ένα γύρο μέσα στο ωραίο σας σπίτι; Ακούω πως έχετε θαυμάσιες 
εικόνες. Ο καϋμένος ο Βαρώνος Άρνχεϊμ — θυμάστε το Βαρώνο; 
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— μου έλεγε πάντα πως έχετε εξαισίους Cerots.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Μ’ ένα σχεδόν ανεπαίσθητο τρόμο). Εγνωρίζετε 
καλά τον Βαρώνο Άρνχεϊμ;
Κυρία Σιέβελεϋ (Χαμογελώντας). Στενώτατοι φίλοι. Σεις;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μια φορά.
Κυρία Σιέβελεϋ Θαυμάσιος άνθρωπος, δεν ήτανε;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σωπαίνει για λίγο). Ήταν έξοχος, σε πολλά 
πράματα.
Κυρία Σιέβελεϋ Σκέπτομαι πολλές φορές τι κρίμα είναι που 
δεν έγραψε τ’ απομνημονεύματά του. θα ήτανε πολύ μεγάλου 
ενδιαφέροντος.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ναι: Πολλών ανθρώπων οίδεν άστεα και νόον 
έγνω, σαν ο αρχαίος Έλλην.
Κυρία Σιέβελεϋ Χωρίς το φοβερό μειονέκτημα νάχη μια Πηνελόπη 
που να περιμένη σπίτι τον ερχομό του.
Μέισον Ο Λόρδος Γκόαριγκ.

(Μπαίνει ο Λόρδος Γκόαριγκ. Τριάντα τεσσάρων χρόνων, πάντα 
λέει πως είναι νεώτερος. Με πρόσωπο καλοθρεμμένο, χωρίς 
καμμιά έκφρασι. Είναι ευφυής, μα δε θέλει να τον εκλαμβάνουν 
για τέτοιον. Τέλειος τύπος δανδή, θα στενοχωρείτο αν τον 
νομίζανε για ρομαντικό. Παίζει με τη ζωή, και τα έχει τελείως 
φτιασμένα με τον κόσμο. Του αρέσει να παρεξηγήται Αυτό του 
δίνει ένα πλεονέκτημα).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Καλησπέρα, αγαπητέ μου Αρθούρε! Κυρία 
Σιέβελεϋ, επιτρέψατέ μου να σας παρουσιάσω τον Λόρδο Γκόαριγκ, 
τον οκνηρότερο άνθρωπο μέσα στο Λονδίνο.
Κυρία Σιέβελεϋ Έχω παλαιότερα συναντηθεί με τον Λόρδο 
Γκόαριγκ.
Λόρδος Γκόαριγκ (Υποκλίνεται). Δεν επίστευα πως θα με θυμάστε, 
Κυρία Σιέβελεϋ.
 Κυρία Σιέβελεϋ Το θυμητικό μου είναι πολύ γερό. Και είσαστε 
ακόμη άγαμος;
Λόρδος Γκόαριγκ Έτσι... πιστεύω.
Κυρία Σιέβελεϋ Τι ρωμαντικός που είσαστε!
Λόρδος Γκόαριγκ Ω! δεν είμαι καθόλου ρωμαντικός. Δεν είμαι 
ακόμη γέρος. Αφήνω το ρωμαντισμό στους γεροντότερους μου. 
Μπορώ να μάθω αν θα μείνετε πολύ καιρό στο Λονδίνο Κυρία 

Σιέβελεϋ; Κυρία Σιέβελεϋ. Αυτό εξαρτάται λίγο από τον καιρό, λίγο 
από τη μαγειρική, και λίγο από τον Σιρ Ρόβερτ.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ελπίζω πως δε θα μας σπρώξετε σ’ 
Ευρωπαϊκό πόλεμο;
Κυρία Σιέβελεϋ Για την ώρα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος!

(Νεύει στον Λόρδο Γκόαριγκ, με γελαστά μάτια, κ’ εξέρχεται με 
τον Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν. Ο Λόρδος Γκόαριγκ κλωθογυρίζει την 
Μάπελ Τσίλτερν).

Μάπελ Τσίλτερν Αργήσατε πολύ!
Λόρδος Γκόαριγκ Μ’ ανεζητούσατε;
Μάπελ Τσίλτερν Με όλη μου την καρδιά!
Λόρδος Γκόαριγκ Τότε λυπούμαι που δεν άργησα ακόμη 
περισσότερο. Μ’ αρέσει να με ζητούνε.
Μάπελ Τσίλτερν Τι εγωισμός!
Λόρδος Γκόαριγκ Είμαι πολύ αγωιστής.
Μάπελ Τσίλτερν Όλο και μου μιλάτε για τα ελαττώματά σας, Λόρδε 
Γκόαριγκ.
Λόρδος Γκόαριγκ Για τα μισά μονάχα σας έχω μιλήσει ως τώρα, 
Δεσποινίς Μάπελ!
Μάπελ Τσίλτερν Είναι πολύ χειρότερα τ’ άλλα;
Λόρδος Γκόαριγκ Πολύ φοβερά! Όταν τα σκέπτομαι το βράδυ 
πηγαίνω αμέσως στο κρεβάτι.
Μάπελ Τσίλτερν Καλά, χαίρω για τα ελαττώματά σας. Δεν ήθελα 
ούτ’ ένα απ’ αυτά να παραιτήσετε.
Λόρδος Γκόαριγκ Η καλοσύνη σας! Μα εσείς είσαστε πάντα τόσο 
καλή. Α! καλά που θυμήθηκα, Δεσποινίς Μάπελ, θέλω να σας κάνω 
μια ερώτησι. Δε μου λέτε ποιος έφερ’ εδώ την Κυρία Σιέβελεϋ; Την 
Κυρία αυτή που βγήκε τώρα έξω με τον αδερφό σας;
Μάπελ Τσίλτερν Ω, νομίζω η Λαίδυ Μάρκων την έφερε. Γιατί 
ρωτάτε;
Λόρδος Γκόαριγκ Έχω τώρα πολλά χρόνια να την δω, αυτό είναι όλο.
Μάπελ Τσίλτερν Τι παράλογη αιτία!
Λόρδος Γκόαριγκ Κάθε αιτία είναι παράλογη.
Μάπελ Τσίλτερν Τι είδους γυναίκα είν’ αυτή;
Λόρδος Γκόαριγκ Ω! πνεύμα την ημέρα κ’ εμορφιά το βράδυ!
Μάπελ Τσίλτερν Δε μου χτύπησε καθόλου στο μάτι. Την 
αποστρέφομαι.
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Λόρδος Γκόαριγκ Αυτό δείχνει το θαυμάσιο γούστο που έχετε.
Υποκόμης δε Νανζάκ (Πλησιάζει). Α, η νεαρή Αγγλίδα είναι μοντέλλο 
καλού γούστου, δεν είναι;
Λόρδος Γκόαριγκ Έτσι μας λένε πάντα οι εφημερίδες.
Υποκόμης δε Νανζάκ Διαβάζω όλες τις Αγγλικές σας εφημερίδες. 
Τις βρίσκω πολύ διασκεδαστικές.
Λόρδος Γκόαριγκ Τότε, αγαπητέ μου Νανζάκ, πρέπει βέβαια να 
μαντεύετε τι κρύβεται ανάμεσα στις γραμμές.
Υποκόμης δε Νανζάκ Θα το επιθυμούσα, μα ο καθηγητής μου δεν 
το θέλει. (Στην Μάπελ Τσίλτερν). Μου δίνετε την ευχαρίστησι να σας 
συνοδεύσω στην αίθουσα της Μουσικής Mademoisselle;
Μάπελ Τσίλτερν (Φαίνεται πολύ δυσαρεστημένη). Ευχαρίστως. 
Υποκόμη, πολύ ευχαρίστως! (Στρέφεται στον Λόρδο Γκόαριγκ). Δεν 
έρχεστε στην αίθουσα της μουσικής;
Λόρδος Γκόαριγκ Αν η μουσική εξακολουθεί, δεν έρχομαι 
δεσποινίς Μάπελ.
Μάπελ Τσίλτερν (Αυστηρά). Η μουσική είναι Γερμανική. Δεν θα 
καταλαβαίνατε τίποτε. (Εξέρχεται με τον Υποκόμη δε Νανζάκ Ο Λόρδος 
Κάβερσιαμ πλησιάζει τον υιόν του).
Λόρδος Κάβερσιαμ Λοιπόν, κύριε! Τι κάνεις εδώ πέρα; Σπαταλάς 
τη ζωή σου καθώς πάντα! Έπρεπε τώρα, να ήσαι στο κρεβάτι, κύριε. 
Μένεις έξω πολύ αργά! Άκουσα πως χθες το βράδυ στης Λαίδης 
Ρούφφορτ χόρευες ως τις τέσσαρες το πρωί!.
Λόρδος Γκόαριγκ Μονάχα ως τις τέσσαρες παρά τέταρτο, πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Δε μπορώ να καταλάβω πως υποφέρεις την 
Κοινωνία αυτή του Λονδίνου. Είναι μια Κοινωνία κατεστραμμένη, 
ένας σωρός από ελεεινούς τιποτένιους, που μιλούν χωρίς τίποτε 
να λένε.
Λόρδος Γκόαριγκ Μ’ αρέσει αυτό το είδος της ομιλίας, πατέρα. 
Είναι το μόνο πράμα εις το οποίο κάτι ξέρω κ’ εγώ.
Λόρδος Κάβερσιαμ Μου φαίνεται πως εσύ ζης σ’ αυτό τον κόσμο 
μονάχα για διασκέδασι.
Λόρδος Γκόαριγκ Για τι άλλο πρέπει κάνεις να ζη, πατέρα; Τίποτε 
άλλο δε μας μακραίνει τη ζωή όσο η ευτυχία.
Λόρδος Κάβερσιαμ Είσαι άκαρδος, κύριε, πολύ άκαρδος!
Λόρδος Γκόαριγκ Ελπίζω όχι, πατέρα. Καλησπέρα, Λαίδη 
Μπάσιλτων!
Λαίδη Μπάσιλτων (Καμαρώνοντας δυο ωραία φρύδια) Εδώ είσαστε; 
Δεν είχα ιδέαν ότι συχνάζετε ποτέ σε πολιτικές συναθροίσεις!

Λόρδος Γκόαριγκ Λατρεύω τις πολιτικές συναθροίσεις. Είναι οι 
μόνες συναθροίσεις εις στις οποίες ο κόσμος δεν μιλά για πολιτικά.
Λαίδη Μπάσιλτων Εγώ τρελλαίνομαι για τα πολιτικά. Μπορώ 
να μιλώ μια ολάκερη μέρα. Μα δε μπορώ ν’ ακούω άλλους να 
μιλάνε. Δεν ξέρω πώς οι δυστυχισμένοι εκείνοι μέσα στη Βουλή 
υποφέρουνε τις μακριές και απέραντες εκείνες συζητήσεις.
Λόρδος Γκόαριγκ Μη δίνοντας ποτέ καμμιά προσοχή.
Λαίδη Μπάσιλτων Αλήθεια;
Λόρδος Γκόαριγκ (Με τον πιο σοβαρό τρόπο). Βέβαια. Είναι, ξέρετε, 
πολύ επικίνδυνο πράμα να δίνη κανείς προσοχή. Αν προσέξη κι’ 
ακούση μπορεί και να πεισθή· και άνθρωπος που επιτρέπει στον 
εαυτό του να πείθεται από τα επιχειρήματα του άλλου είναι όλως 
διόλου παράλογος.
Λαίδη Μπάσιλτων Α! αυτό εξηγεί πολλά πράμματα για τους άνδρες 
που ως τώρα ποτέ δε μπορούσα να καταλάβω, και πολλά για τις 
γυναίκες που οι σύζυγοι των δεν τις εκτιμούνε ποτέ!
Κυρία Μάρτσμοντ (Με αναστεναγμό). Οι σύζυγοι μας δεν εκτιμούνε 
ποτέ τίποτε δικό μας. Γι’ αυτό κ’ εμείς τρέχουμε σε άλλους!
Λαίδη Μπάσιλτων (Με έμφασι). Και, πάντοτε σ’ άλλους, δεν είναι 
αλήθεια;
Λόρδος Γκόαριγκ (Με χαμόγελο). Και αυτές είναι οι σκέψεις των 
δύο Κυριών που είναι γνωστό πως έχουνε τους πιο λαμπρούς 
συζύγους μέσα στο Λονδίνο.
Κυρία Μάρτσμοντ Αυτό είναι ακριβώς εκείνο που δε μπορούμε 
να υποφέρουμε. Ο Ραϊνάλδος μου είναι σε απελπιστικό σημείο 
άμεμπτος. Τόσο μάλιστα που κάποτε γίνεται ανυπόφορος!
Λόρδος Γκόαριγκ Τι φοβερό! Μ’ αυτό πρέπει να το μάθη όλος ο 
κόσμος!
Λαίδη Μπάσιλτων Ο Μπάσιλτων τα ίδια και χειρότερα· όλο και είναι 
τρυπωμένος σπίτι ως να ήτανε κανένας μπάτσελορ.
Κυρία Μάρτσμοντ (Σφίγγει το χέρι της Λαίδης Μπάσιλτων). Καϋμένη 
μου Ολιβία! Επήραμε άνδρες τέλειους, και γι’ αυτό καλά 
τιμωρούμαστε.
Λόρδος Γκόαριγκ Εγώ θάλεγα πως οι άνδρες είν’ εκείνοι, που 
τιμωρούνται.
Κυρία Μάρτσμοντ (Σηκώνεται). Α, όχι αγαπητέ! Εκείνοι είναι όσο 
μπορούν ευτυχισμένοι. Όσο δα για την εμπιστοσύνη που έχουνε σ’ 
εμάς, το πράμα είναι αρκετά τραγικό.
Λαίδη Μπάσιλτων Τραγικότατο!
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Λόρδος Γκόαριγκ Κωμικότατο θέλετε να πήτε. Λαίδη Μπάσιλτων;
Λαίδη Μπάσιλτων Καθόλου κωμικό, Λόρδε Γκόαριγκ. Είσαστε πολύ 
άδικος να σκέπτεστε τέτοιο πράμα!
Κυρία Μάρτσμοντ Φοβούμαι πως ο Λόρδος Γκόαριγκ ευρίσκεται 
στο εχθρικό στρατόπεδο, όπως πάντοτε. Τον είδα μπαίνοντας να 
μιλά σ’ εκείνη τη Κυρία Σιέβελεϋ.
Λόρδος Γκόαριγκ Έμορφη γυναίκα η Κυρία Σιέβελεϋ!
Λαίδη Μπάσιλτων (Με ψυχρότητα). Παρακαλούμε να μη επαινάτε 
άλλες γυναίκες μπροστά μας. Μπορούσατε να περιμένετε εμάς να 
το κάνωμ’ αυτό.
Λόρδος Γκόαριγκ Αρκετά επερίμενα.
Κυρία Μάρτσμοντ Μάθετε λοιπόν πως δεν έχουμε καμμιά διάθεσι 
να της πλέξουμε κανένα εγκώμιο. Άκουσα πως επήγε στην Όπερα 
τη Δευτέρα το βράδυ, κ’ είπε στο Τόμυ Ράφφωρτ πως τάχα, απ’ ό,τι 
μπόρεσε να καταλάβη η Κοινωνία του Λονδίνου είναι όλη φτιασμένη 
από αφιλόκαλους και δανδήδες.
Λόρδος Γκόαριγκ Έχει μεγάλο δίκαιο σ’ αυτό. Δεν είναι αλήθεια 
πως οι άνδρες είναι όλοι αφιλόκαλοι κ’ οι γυναίκες όλες δανδήδες, 
δεν είναι αλήθεια;
Κυρία Μάρτσμοντ (Σιωπαίνει για λίγο). Ω! νομίζετε αλήθεια πως αυτό 
ήθελε να πη η Κυρία Σιέβελεϋ;
Λόρδος Γκόαριγκ Βέβαια. Και είναι μια πολύ γνωστική παρατήρησι 
αυτή της Κυρίας Σιέβελεϋ.

(Μπαίνει η Μάπελ Τσίλτερν).

Μάπελ Τσίλτερν Γιατί μιλάτε για την Κυρία Σιέβελεϋ; Δεν υπάρχει 
πεια άλλη ομιλία! Όλοι γι’ αυτή μιλάνε! Η Λόρδος Γκόαριγκ λέει — 
τι είπετε Λόρδε Γκόαριγκ, για την Κυρία Σιέβελεϋ; Ω! ναι θυμάμαι· 
είπετε πως είναι πνεύμα την ημέρα κι’ εμορφιά το βράδυ.
Λαίδη Μπάσιλτων Τι φρικτός συνδυασμός! Όλως διόλου πάρα 
πολύ αφύσικος!
Κυρία Μάρτσμοντ (Με τόνο μελαγχολικό). Μ’ αρέσει να βλέπω 
εκείνους που έχουν πνεύμα, και ν’ ακούω εκείνους που είναι 
έμορφοι.
Λόρδος Γκόαριγκ Α! αυτό είναι υπερευαισθησία εκ μέρους σας, 
Κυρία Μάρτσμοντ!
Κυρία Μάρτσμοντ  (Τα μάτια της λάμπουν από αληθινή ευχαρίστησι). 
Χαίρομαι πολύ να σας ακούω να λέτε τούτο. Ήμουνα παντρεμένη 

με τον Μάρτσμοντ εφτά χρόνια και ποτέ μου δεν τον άκουσα να μου 
πη καμμιά φορά πως ήμουν υπερευαίσθητη. Οι άνδρες δεν είναι 
καθόλου παρατηρητικοί!
Λαίδη Μπάσιλτων (Στρέφεται σ’ αυτή). Εγώ τολεγα πάντοτε, αγαπητή 
Μαργαρίτα, πώς είσαστε το πειο υπερευαίσθητο, πλάσμα μέσα στο 
Λονδίνο.
Κυρία Μάτρσμοντ Α! μα εσύ είσαι πάντοτε συμπαθητική Ολιβία!
Μάπελ Τσίλτερν Δε μου λέτε; Είναι υπερευαισθησία νάχη κανείς 
όρεξι για φαγί; Εγώ έχω μεγάλη όρεξι. Λόρδε Γκόαριγκ, μου δίνετε 
τίποτε να φάγω;
Λόρδος Γκόαριγκ Ευχαρίστως, Δεσποινίς Μάπελ.(Αποσύρεται μαζί 
της).
Μάπελ Τσίλτερν Τι φρικτός που καταντήσατε! Δε μου είπετε ούτε 
μια λέξι όλο το βράδυ!
Λόρδος Γκόαριγκ Πώς μπορούσα; Εσείς εφύγατε με το μωρο-
διπλωμάτη.
Μάπελ Τσίλτερν Μπορούσες να μας ακολουθήσης. Μια καταδίωξι 
θάταν ευγενικό πράμα. Δε νομίζω πως σ’ αγαπώ καθόλου απόψε.
Λόρδος Γκόαριγκ Εγώ σ’ αγαπώ υπερβολικά.
Μάπελ Τσίλτερν Καλά, σας ήθελα όμως να το δείξετε με πιο 
φανερό τρόπο. (Κατεβαίνουν τη σκάλα).
Κυρία Μάρτσμοντ Ολιβία, αισθάνομαι μια φοβερή ζάλη. Πρέπει κάτι 
να φάγω. Η πείνα με θερίζει.
Λαίδη Μπάσιλτων Εγώ μου φαίνεται σε λίγο θα ποθάνω από την 
πείνα, Μαργαρίτα!
Κυρία Μάρτσμοντ Οι άνδρες έτσι εγωισταί είναι πάντα, δε 
σκοτίζονται ποτέ τους γι’ αυτά τα πράματα.
Λαίδη Μπάσιλτων Οι άνδρες είναι υλισταί, υπερβολικά υλισταί!

(O Υποκόμης δε Νανζάκ μπαίνει από την αίθουσαν της 
μουσικής με μερικούς άλλους προσκαλεσμένους ξένους. Αφού 
κύτταξε προσεκτικά όλους που είν’ εκεί, έρχεται σιμά στη Λαίδη 
Μπάσιλτων.)

Υποκόμης δε Νανζάκ Μου δίνετε την τιμή να σας συνοδεύσω κάτω 
στο δείπνο, Κόμησσα;
Λαίδη Μπάσιλτων (Ψυχρά). Δεν τρώγω ποτέ το βράδυ, σας 
ευχαριστώ, Υποκόμη. (Ο Υποκόμης ετοιμάζεται να φύγη. Η Λαίδη 
Μπάσιλτων το αντιλαμβάνεται, σηκώνεται αμέσως και τον παίρνει από το 



159158

χέρι). Θα ‘ρθώ όμως κάτω μαζί σας μ’ ευχαρίστησι.
Υποκόμης δε Νανζάκ Μ’ αρέσει να κάθουμε στο τραπέζι. Είμαι 
πολύ Εγγλέζος σ’ όλα μου τα γούστα.
Λαίδη Μπάσιλτων Φαίνεστε καθαυτό Εγγλέζος, Vicomte, καθαυτό 
Εγγλέζος.

(Περνούν έξω. Ο Κύριος Μόντφωρτ, ένας νεαρός δανδής, 
με τέλεια χαρακτηριστικά ιπποκόμου πλησιάζει την Κυρία 
Μάρτσμοντ).

Κύριος Μόντφωρτ Αγαπάτε να πάρετε τίποτε, Κυρία Μάρτσμοντ;
Κυρία Μάρτσμοντ (Νωθρά). Σας ευχαριστώ, Κύριε Μόντφωρτ. Το 
βράδυ δεν αγγίζω το φαγί, (Σηκώνεται έτσι βιαστικά και τον παίρνει από 
το χέρι). Μα θα καθίσω κοντά σας, να σας κυττάζω.
Κύριος Μόντφωρτ Δεν ξέρω αν μ’ αρέση να με κυττάζουνε καθώς 
τρώγω!
Κυρία Μάρτσμοντ Τότε θα κυττάζω κανένα άλλον.
Κύριος Μόντφωρτ Ούτε αυτό μου φαίνεται πως μ’ αρέσει.
Κυρία Μάρτσμοντ (Αυστηρά). Παρακαλώ, Κύριε Μόντφωρτ, μη 
κάνετε τέτοιες θλιβερές σκηνές ζήλιας μπροστά στον κόσμο! 
(Καταβαίνουν με τους άλλους, ενώ μπαίνει ο Σιρ Ρόμπερτ Τσίλτερν και η 
Κυρία Σιέβελεϋ).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Και σκοπεύετε να πάτε σε καμμιά εξοχή 
προτού φύγετε από την Αγγλία, Κυρία Σιέβελεϋ;
Κυρία Σιέβελεϋ Μπα, όχι! Δε μπορώ να υποφέρω τις 
συναναστροφές σας εδώ στην Αγγλία. Εδώ ο κόσμος προσπαθεί 
με κάθε τρόπο να φαντάζη στο πρόγευμα. Αυτό είνε φοβερό! 
Μονάχα οι κουτοί φαντάζουν στο πρόγευμα. Και ύστερα ο πρώτος 
της οικογενείας αρχίζει και διαβάζει ατέλειωτες προσευχές. Η 
διαμονή μου στην Αγγλία από σας εξαρτάται, Σιρ Ρόβερτ, (Κάθεται 
στον σοφά).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Κάθεται σιμά της). Σοβαρά;
Κυρία Σιέβελεϋ Σοβαρώτατα. Θέλω να σας μιλήσω για ένα μεγάλο 
πολιτικό και οικονομικό σχέδιο, γι’ αυτήν, αλήθεια, την Εταιρεία της 
Αργεντινής Διώρυγος.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι οχληρό για σας, να μιλάτε για τέτοιο 
πρακτικό ζήτημα, Κυρία Σιέβελεϋ!
Κυρία Σιέβελεϋ Ω, μ’ αρέσουνε τα οχληρά και πρακτικά ζητήματα. 
Εκείνο που δε μ’ αρέσει είναι οι οχληροί και πρακτικοί άνθρωποι. 

Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εκτός τούτου, ξέρω πως 
ενδιαφέρεσθε για έργα τόσο μεγάλα και διεθνή. Ήσασθε νομίζω, 
ο γραμματεύς του Λόρδου Ράτλεϋ όταν η Κυβέρνησις αγόρασε τις 
μετοχές της Διώρυγος του Σουέζ;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ναι. Μα το Κανάλι του Σουέζ ήτανε μια πολύ 
μεγάλη και λαμπρά επιχείρησις. Μας έδωσε τη γραμμή ίσια στην 
Ινδία. Είχε ύψιστη αξία. Ήτανε ανάγκη τότε νάχουμε επίβλεψι 
στο έργο. Το Αργεντινό σχέδιο, που λέτε, είναι μια από τες 
συνηθισμένες αγυρτίες για να φαγωθούν χρήματα.
Κυρία Σιέβελεϋ Μια κερδοσκοπία, Σιρ Ρόβερτ! Λαμπρά, τολμηρά 
κερδοσκοπία.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πιστεύσατέ μου, Κυρία Σιέβελεϋ, είναι μια 
αγυρτία. Ας λέμε κάθε πράμα με τόνομά του. Έτσι τα ζητήματα 
γίνουνται απλούστερα. Για το έργο αυτό έχομε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες στο υπουργείο των Εξωτερικών. Έστειλα μάλιστα 
ειδική επιτροπή να εξετάση ιδιαιτέρως το ζήτημα αυτό, κ’ εκθέτει 
πως οι εργασίες μόλις ήρχισαν και όσο για τα χρήματα που 
συνάχθηκαν, κανείς δεν φαίνεται να ξέρη τι απέγειναν. Το όλο έργο 
είναι μια δεύτερη έκδοσι του Παναμά, χωρίς ακόμη νάχη και το 
τέταρτο της επιτυχίας που είχεν η ελεεινή εκείνη επιχείρησι. Ελπίζω 
πως δε θα μπλέξατε σ’ αυτό το έργο. Είμαι βέβαιος πως είσαστε 
αρκετά έξυπνη για να μη το κάνετε.
Κυρία Σιέβελεϋ Έμπλεξα και καλά μάλιστα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ποιος ετόλμησε να σας συμβουλεύση να 
κάνετε τέτοια ανοησία;
Κυρία Σιέβελεϋ Ο παληός φίλος σας — και φίλος μου.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ποιος;
Κυρία Σιέβελεϋ Ο Βαρώνος Άρνχεϊμ.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Συνοφρυώνεται). Α! ναι. Θυμάμαι πως άκουσα, 
τον καιρό που απέθανε, πως ήταν ανακατεμένος σ’ αυτή την 
υπόθεσι.
Κυρία Σιέβελεϋ Ήτανε η τελευταία του φαντασιοπληξία. Η τελευταία 
μα και η μόνη, για να είμαστε δίκαιοι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σηκώνεται). Μα δεν είδατε ακόμη τους Corots 
μου. Είναι στην αίθουσα της μουσικής, θέλετε να τους ιδήτε;
Κυρία Σιέβελεϋ (Κουνεί το κεφάλι). Δεν έχω διάθεσι απόψε γι’ 
ασημένιες δύσεις και ροδοβαμμένες αυγούλες. Θέλω να μιλήσω 
για δουλειά. (Του νεύει με τη βεντάλια της να καθίση πάλι κοντά της.)
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Φοβάμαι πως δεν έχω να σας δώσω άλλη 
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συμβουλή, Κυρία Σιέβελεϋ, παρά ότι πρέπει να ενδιαφέρεστε για 
πράματα ολιγώτερο επικίνδυνα. Η επιτυχία της Διώρυγος εξαρτάται, 
βέβαια από τη στάσι που θα λάβη η Αγγλία, και θα παρουσιάσω την 
έκθεσι της επιτροπής στη Βουλή αύριο το βράδυ.
Κυρία Σιέβελεϋ Αυτό δεν πρέπει να το κάνετε. Για το συμφέρο σας, 
Σιρ Ρόβερτ, αν όχι για το δικό μου, δεν πρέπει να το κάνετε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Την κυττάζει με έκπληξι). Για το συμφέρο μου; 
Αγαπητή μου Κυρία Σιέβελεϋ. τι θέλετε να πήτε;
(Κάθεται κοντά της).
Κυρία Σιέβελεϋ Σιρ Ρόβερτ. θα είμαι αρκετά ειλικρινής μαζί σας. 
θέλω ν’ αποσύρετε την έκθεσι που εσκοπεύατε να παρουσιάσετε 
στη Βουλή, με την πρόφασι πως έχετε λόγους να πιστεύετε πως η 
επιτροπή ήτανε επηρεασμένη ή κακά πληροφορημένη, ή κάτι τέτοιο. 
Ύστερα θέλω να πήτε λίγες λέξεις πως τάχα η Κυβέρνησι σκοπεύει 
ν’ αναθεώρηση το ζήτημα και πως έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η 
Διώρυγα, αν τελειώση, θα είναι μεγάλης διεθνούς αξίας. Εσείς δα 
ξέρετε τι είδους πράματα λένε οι υπουργοί σε τέτοιες περιστάσεις. 
Λίγες από τις συνηθισμένες σαχλαμάρες θα είναι αρκετό. Στη 
νεωτέρα ζωή τίποτε δεν μπορεί να φέρη αποτέλεσμα όσο μια 
καλή σαχλαμάρα. Γεννά τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον όλου του 
κόσμου, θα το κάνετε αυτό προς χάρι μου;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Κυρία Σιέβελεϋ, δεν μπορεί να κάνετε σοβαρά 
μια τέτοια πρότασι!
Κυρία Σιέβελεϋ Σας μιλώ σοβαρώτατα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Ψυχρά). Σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να 
μη το πιστεύω.
Κυρία Σιέβελεϋ (Μιλεί με μεγάλη περίσκεψι και έμφασι). Α! μα εγώ 
σοβαρεύομαι. Και αν κάμετε αυτό που σας λέω, θα... σας πληρώσω 
πολύ γενναία!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Να με πληρώσετε!
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Φοβούμαι πως δεν σας εννοώ καθόλου τι 
θέλετε να πήτε.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ακουμβά πίσω στο σοφά και τον κυττάζει). Τι μεγάλη 
απογοήτευσις! Κ’ εγώ έκανα αυτό το μεγάλο ταξίδι από τη Βιέννη με 
την ελπίδα πως πολύ καλά θα μ’ εννοούσατε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Φοβούμαι όχι.
Κυρία Σιέβελεϋ (Με τρόπο που φανερώνει μεγάλη αδιαφορία). Αγαπητέ 
μου, Σιρ Ρόβερτ, εσείς είστε ένας άνθρωπος του κόσμου κ’ έχετε 

την αξία σας, υποθέτω. Κάθε ένας έχει την αξίαν του σήμερα. Το 
κακό είναι που πολλοί άνθρωποι είναι φοβερά πολυδάπανοι. 
Εγώ ξέρω πως έχω αυτό το ελάττωμα. Ελπίζω ότι θάστε πιο 
συγκαταβατικός στους όρους σας.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σηκώνεται με αγανάκτησι). Αν μου επιτρέπετε, 
να φωνάξω να έρθη το αμάξι σας. Εζήσατε τόσον καιρό έξω, Κυρία 
Σιέβελεϋ, που φαίνεται δεν μπορείτε να συναισθανθήτε ότι μιλάτε σ’ 
ένα Άγγλο τζέντλεμαν.
Κυρία Σιέβελεϋ (Τον σταματά, αγγίζοντας τη βεντάλια της στο χέρι 
του, και την κρατεί εκεί όλο το διάστημα που του μιλεί). Το νοιώθω 
πως μιλώ σ’ ένα άνθρωπο που εθεμέλιωσε την περιουσία του 
πωλώντας κάποιο μυστικό του υπουργείου σ’ ένα κερδοσκόπο του 
χρηματιστηρίου.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Δαγκάνει τα χείλη του). Τι θέλετε να πήτε;
Κυρία Σιέβελεϋ (Σηκώνεται και τον κυττάζει στα μάτια), θέλω να πω ότι 
ξέρω ποια ήταν η αρχή του πλούτου και του σταδίου σας, κ’ έχω και 
το γράμμα σας, ακόμα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ποιο γράμμα;
Κυρία Σιέβελεϋ (Με περιφρόνησι). Το γράμμα που εγράψατε στον 
Βαρώνο Άρνχεϊμ όταν ήσαστε γραμματεύς του Λόρδου Ράβλεϋ, 
λέγοντας στον Βαρώνο ν’ αγοράση τις μετοχές της Διώρυγος του 
Σουέζ. Ένα γράμμα γραμμένο τρεις ημέρες προτού η Κυβέρνησι 
αναγγείλει τις αγορές της.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με βραχνή φωνή). Δεν είναι αλήθεια.
Κυρία Σιέβελεϋ Ενομίζατε πως το γράμμα εκείνο κατεστράφηκε. Τι 
τρέλλα! Το έχω στην κατοχή μου.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Η υπόθεσις αυτή που λέτε δεν ήταν άλλο παρά 
μια κερδοσκοπία. Η Βουλή των Κοινοτήτων δεν είχε ακόμη περάση 
το νομοσχέδιο· μπορούσε και ν’ απορριφθή.
Κυρία Σιέβελεϋ Ήτανε μια κατεργαριά, Σιρ Ρόβερτ. Ας λέμε 
κάθε πράμα με τόνομά του. Έτσι καθετί γίνεται απλούστερο. Και 
τώρα είμαι πρόθυμη να σας πουλήσω το γράμμα εκείνο και ως 
αντάλλαγμα ζητώ την υποστήριξί σας για το Αργεντινό σχέδιο. Εσείς 
εσχηματίσατε την περιουσία σας από μια διώρυγα. Πρέπει τώρα να 
βοηθήσετε εμέ και τους φίλους μου να σχηματίσωμε την ιδική μας 
από μιαν άλλη!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Είναι άτιμο, αυτό που προτείνετε — άτιμο!
Κυρία Σιέβελεϋ Μπα, όχι! Αυτό είναι το παιγνίδι της ζωής που όλοι 
μας πρέπει να το παίξωμεν έτσι, Σιρ Ρόβερτ, αργά ή γλίγωρα!
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Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δε μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάτε.
Κυρία Σιέβελεϋ θέλετε να πήτε πως δε μπορείτε να κάνετε αλλέως. 
Το ξέρετε ότι στέκεσθε στην άκρη του κρημνού. Και είσαστε 
υποχρεωμένος να δεχθήτε. Υποθέσωμεν ότι αρνείσθε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι με τούτο:
Κυρία Σιέβελεϋ Αγαπητέ μου Σιρ Ρόβερτ, τι με τούτο; Είστε 
κατεστραμμένος, αυτό είναι όλο! Συλλογιστήτε σε ποιο σημείο 
σας έφερε ο Πουριτανισμός σας στην Αγγλία. Στον παληό καιρό 
κανείς δεν υπεκρινόταν πως ήταν το παραμικρό καλύτερος από 
τον άλλο. Και για να ήταν κανείς το παραμικρό καλύτερος από 
τον άλλο, εθεωρείτο υπερβολικά πρόστυχος και της μεσαίας 
τάξεως άνθρωπος. Στο σημερινό καιρό, με τη νέα μανία μας για 
την ηθική, ο καθένα θέλει να ποζάρη ως τέλειος τύπος αγνότητος, 
ακεραιότητος και των άλλων επτά θανασίμων αρετών — και ποιο 
είναι το αποτέλεσμα; Όλοι πηγαίνετε κατά διαβόλου — ο ένας 
κατόπιν του άλλου. Δεν περνά χρόνος στην Αγγλία που να μην 
ακούσουμε την καταστροφή κάποιου. Τα σκάνδαλα επροσδίδανε 
θέλγητρο, ή ενδιαφέρο τουλάχιστο σ’ ένα άνθρωπο — σήμερα τον 
κατασυντρίβουνε. Και το δικό σας είναι πολύ βρωμερό σκάνδαλο. 
Δεν θα μπορούσατε να επιζήσετε. Αν εγίνετο γνωστόν, έξαφνα, 
ότι νέος εσείς, γραμματεύς σ’ ένα μεγάλο και σπουδαίο υπουργό, 
επουλήσατε ένα μυστικό του υπουργείου αντί μεγάλου ποσού 
χρημάτων, και ότι αυτό ήτανε η αρχή της περιουσίας σας και του 
σταδίου σας, θα γινόσασθε αποσυνάγωγος από τον κόσμο, και 
ολότελα θα κατεστρέφεσθε. Και ύστερ’ από όλ’ αυτά, Σιρ Ρόβερτ, 
γιατί να θέλετε να θυσιάσετε ολόκληρο το μέλλον σας παρά να 
μεταχειρισθήτε με διπλωματικό τρόπο τον εχθρό σας; Για την 
στιγμή εγώ είμαι εχθρός σας. Το παραδέχομαι! Και είμαι πάρα πολύ 
ισχυρότερος από σας. Το βαρύ πυροβολικό τόχω με το μέρος 
μου. Εσείς κατέχετε μια περιφανή θέσι, αλλ’ αυτή η περιφανής 
σας θέσις σας κάνει να είστε ευκολοπρόσβλητος. Δεν σας 
ωμίλησα βέβαια για ηθική. Πρέπει να παραδεχθήτε δικαίως ότι σας 
εφείσθηκα γι’ αυτό. Εδώ και κάμποσα χρόνια εκάνετε μια έξυπνη, 
ασυνείδητη πράξι, η οποία εστέφθηκε μ’ επιτυχία. Σ’ αυτήν οφείλετε 
την περιουσία και τη θέσι σας. Και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσετε 
γι’ αυτό. Αργά ή γλίγωρα όλοι μας θα πληρώσουμε για τις πράξες 
μας. Εσείς θα πληρώσετε τώρα. Προτού σας αφήσω απόψε πρέπει 
να μου υποσχεθήτε πως θ’ αποκρύψετε την έκθεσι και θα μιλήσετε 
στη Βουλή ευνοϊκά για το σχέδιο αυτό.

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αυτό που ζητάτε είναι αδύνατο.
Κυρία Σιέβελεϋ Πρέπει να το κάνετε να γίνη δυνατό. Και θα το 
κάνετε. Σιρ Ρόβερτ, σεις ξέρετε τι πράμα είναι ο αγγλικός τύπος. 
Υποθέσατε ότι σαν φύγω απ’ εδώ και τραβήξω με το αμάξι κάτω 
σ’ ένα δημοσιογραφικό γραφείο, και τους διηγηθώ με το νι και με 
το σίγμα αυτό το σκάνδαλο και τους δώσω και τις αποδείξεις! Για 
σκεφθήτε την αηδιασμένη χαρά τους, την αγαλλίασι που θάχουν 
όταν θα σε σέρνουνε κάτω και θα σε χώνουνε μέσα στο βόρβορο 
και τη λάσπη. Σκεφθήτε τον υποκριτή εκείνο που με το συχαμερό 
του χαμόγελο θα γράφη το κύριό του άρθρο και θα σας στιγματίζη.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλνερν Σωπάτε! θέλετε ν’ αποσύρω την έκθεσι και 
να πω μερικά λόγια ότι τάχα πιστεύω πως υπάρχουνε κάποιες 
πιθανότητες επιτυχίας στο σχέδιο:
Κυρία Σιέβελεϋ (Κάθεται απάνω στο σοφά). Αυτές είναι οι προτάσεις 
μου.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με σιγανή φωνή). Θα σας δώσω όσα χρήματα 
θέλετε.
Κυρία Σιέβελεϋ Ακόμα δεν είσαστε αρκετά πλούσιος για να 
ξαγοράσετε το παρελθόν σας, Σιρ Ρόβερτ. Κανείς δεν είναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δεν θα κάνω αυτό που μου ζητάτε. Όχι!
Κυρία Σιέβελεϋ Πρέπει να το κάνετε. Αν όχι... (Σηκώνεται από το 
σοφά).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Ταραγμένος και εκνευρισμένος). Περιμένετε μια 
στιγμή! Τι επροτείνετε; Είπατε πως θα μου δίνατε πίσω το γράμμα 
μου, δεν είναι έτσι;
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι. Αυτό ήταν η συμφωνία, θα είμαι στα γυναικεία 
θεωρεία της Βουλής αύριο βράδυ στις επτάμισυ. Αν κατά την ώρα 
εκείνη — και θα έχετε πολλές ευκαιρίες — κάμετε τη δήλωσι 
στη Βουλή σύμφωνα με την επιθυμία μου, θα σας δώσω πίσω το 
γράμμα σας με τις καλλίτερες μου ευχαριστήσεις, και τα καλλίτερα 
και τα πιο κατάλληλα κομπλιμέντα που μπορώ να φαντασθώ. Ο 
σκοπός μου είναι να φερθώ πολύ τίμια μαζί σας. Πρέπει κανείς 
πάντα να φέρεται τίμια... όταν απ’ αυτόν εξαρτάται το παν. Ο 
Βαρώνος μού το δίδαξε αυτό... μαζί με άλλα πολλά πράματα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πρέπει να μου δώσετε καιρό να σκεφθώ.
Κυρία Σιέβελεϋ Όχι· πρέπει τώρα ν’ αποφασίσετε!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δώστε μου μια βδομάδα — τρεις μέρες!
Κυρία Σιέβελεϋ Αδύνατο! Πρέπει να τηλεγραφήσω στη Βιέννη 
απόψε.
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Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Θεέ μου, ποιος σας έφερε μπροστά μου;
Κυρία Σιέβελεϋ Οι περιστάσεις. (Κάνει ένα βήμα προς τη θύρα).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μη φεύγετε. Συμφωνώ. Θ’ αποσύρω την 
έκθεσι. Θα τα κανονίσω ώστε να μου γίνη μια επερώτησι.
Κυρία Σιέβελεϋ Σας ευχαριστώ, το ήξερα δε πως θα κατελήγαμε 
σε φιλική συνεννόησι. Σας κατάλαβα από την αρχή. Σας είχα 
καλά ψυχολογήσει. Και τώρα μπορείτε να φωνάξετε τ’ αμάξι μου, 
Σιρ Ρόβερτ. Κυττάζω πως οι προσκαλεσμένοι σας ετέλειωσαν 
το δείπνο και αναβαίνουν! οι Άγγλοι πάντα γίνουνται ρωμαντικοί 
ύστερα από το φαγί, κι’ αυτό μ’ ενοχλεί φοβερά. (Ο Ρόβερτ Τσίλτερν 
φεύγει).

(Μπαίνουν: η Λαίδη Τσίλτερν, η Λαίδη Μάρκων· ο Λόρδος 
Κάβερσιαμ η Λαίδη Μπάσιλτων, η Κυρία Μάρτσμοντ, ο 
Υποκόμης δε Νανζάκ και ο Κύριος Μόντφωρτ).

Λαίδη Μάρκων Λοιπόν, αγαπητή Κυρία Σιέβελεϋ, ελπίζω να 
διασκεδάσατε. Πολύ διασκεδαστικός ο Σιρ Ρόβερτ, δεν είναι;
Κυρία Σιέβελεϋ Διασκεδαστικώτατος! Μιλήσαμε ένα σωρό πράματα.
Λαίδη Μάρκων Επέτυχε ένα πολύ λαμπρό στάδιο. Νυμφεύθηκε 
και μία εξαίσια γυναίκα. Η Λαίδη Τσίλτερν, χαίρομαι να το λέγω, 
έχει πολύ υγιείς αρχάς. Εμένα τώρα ποια η ηλικία μου δε μου το 
επιτρέπει να πολυσκοτίζωμαι για να δίνω καλά παραδείγματα, μα 
πάντα θαυμάζω ‘κείνους που μπορούν να το κάνουν. Και η Λαίδη 
Τσίλτερν έχει μια πολύ εξευγενιστική επίδρασι στη ζωή, αν και τα 
γεύματά της είναι πολύ πληχτικά πολλές φορές. Αλλά κανείς δε 
μπορεί και να τα έχη όλα, δεν είναι έτσι; Και τώρα πρέπει να φύγω, 
αγαπητή. Να ‘ρθώ αύριο να σας δω;
Κυρία Σιέβελεϋ Ευχαριστώ.
Λαίδη Μάρκων Μπορούσαμε κιόλας να πάμε με τ’ αμάξι στο 
Πάρκο στες πέντε. Το καθετί φαίνεται τόσο δροσερό μέσα στο 
Πάρκο τώρα! Κυρία Σιέβελεϋ. Όχι όμως και οι άνθρωποι!
Λαίδη Μάρκων Μπορεί ο κόσμος νάνε λίγο εξαντλημένος από 
την υπερβολική κούρασι. Πολλές φορές έκανα την παρατήρησι 
πως η Σαιζόν, καθώς πηγαίνει, νερουλώνει τον εγκέφαλο. Εγώ 
νομίζω πως κάθε άλλο πράμα είναι προτιμώτερο από τη μεγάλη 
διανοητική κούρασι. Αυτή είναι το πιο χειρότερο απ’ όλα. Κάνει τες 
μύτες των νέων κοριτσιών εξαιρετικά μεγάλες. Και δεν υπάρχει πιο 
δύσκολο για ένα κορίτσι που έχει μεγάλη μύτη παρά να βρη σύζυγο. 

Οι άνδρες τας αποστρέφονται. Καληνύκτα, αγαπητή! (Στη Λαίδη 
Τσίλτερν). Καληνύκτα, Γερτρούδη! (Φεύγει ακουμπισμένη στο μπράτσο 
του Λόρδου Κάβερσιαμ).
Κυρία Σιέβελεϋ Τι μαγευτικό σπίτι που έχετε, Λαίδη Τσίλτερν! 
Επέρασα μια θαυμάσια βραδυά. Με κατευχαρίστησε η γνωριμία του 
συζύγου σας.
Λαίδη Τσίλτερν Τι σας έκανε να θέλετε τη συνάντησι του συζύγου 
μου, Κυρία Σιέβελεϋ;
Κυρία Σιέβελεϋ Ω, θα σας πω. Ήθελα να του προκαλέσω το 
ενδιαφέρο για το σχέδιο αυτό της Αργεντινής Διώρυγος, για το 
οποίο πιστεύω θ’ ακούσατε. Και τον ευρήκα πολύ ευαίσθητο για το 
σκοπό, εννοώ. Σπάνιο πράμα για ένα άνδρα. Τον μετέπεισα σε δέκα 
λεπτά. Θα μιλήση αύριο βράδυ στη Βουλή ευνοϊκά για το ζήτημα. 
Πρέπει να πάμε στα γυναικεία θεωρεία να τον ακούσουμε, θα είναι 
μια λαμπρά ευκαιρία!
Λαίδη Τσίλτερν Κάποιο λάθος θα συμβαίνη. Το σχέδιο εκείνο δεν 
μπορούσε ποτέ νάχη την υποστήριξι του συζύγου μου.
Κυρία Σιέβελεϋ Ω, σας βεβαιώνω όλα είναι τελειωμένα. Τώρα πεια 
δε λυπούμαι για τ’ οχληρό ταξίδι που έκαμα από τη Βιέννη. Ήτανε 
μια μεγάλη επιτυχία. Αλλά, βέβαια, το πράμα θα μένη πολύ μυστικό 
για εικοσιτέσσαρες ώρες.
Λαίδη Τσίλτερν (Με χαμηλή φωνή). Μυστικό; Μεταξύ ποιών;
Κυρία Σιέβελεϋ (Με λάμψι χαράς στα μάτια της). Μεταξύ του συζύγου 
σας κ’ εμένα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Μπαίνοντας). Το αμάξι σας είν’ εδώ, Κυρία 
Σιέβελεϋ 
Κυρία Σιέβελεϋ Ευχαριστώ! Καλησπέρα, Λαίδη Τσίλτερν! Καληνύκτα, 
Λόρδε Γκόαριγκ! Μένω στο Κλάριτσε. Δε νομίζετε πως μπορούσατε 
να περάσετε απ’ εκεί;
Λόρδος Γκόαριγκ Αν το επιθυμήτε, Κυρία Σιέβελεϋ.
Κυρία Σιέβελεϋ Ω, μη γίνεσθε δα τόσο σοβαρός γι’ αυτό, αλλέως θ’ 
αναγκασθώ εγώ να περάσω από κοντά σας. Στην Αγγλία υποθέτω 
αυτό δύσκολα θα τόπαιρναν για en régle. Έξω εμείς είμαστε πιο 
πολιτισμένοι, θέλετε να με συνοδεύσετε κάτω Σιρ Ρόβερτ; Τώρα 
δα που έχουμε κι’ οι δυο μας στην καρδιά τα ίδια συμφέροντα θα 
είμαστε μεγάλοι φίλοι ελπίζω!

(Πετιέται έξω ακουμπισμένη στο μπράτσο του Σιρ Ρόβερτ 
Τσίλτερν. Η Λαίδη Τσίλτερν πηγαίνει στο τελευταίο σκαλοπάτι 
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και τους κυττάζει που κατεβαίνουν. Η έκφρασι του προσώπου 
της φανερώνει στενοχώρια. Ύστερα από λίγο συναντάται με 
μερικούς προσκαλεσμένους και απέρχεται μαζί τους σ’ άλλο 
δωμάτιο υποδοχής).

Μάπελ Τσίλτερν Τι αποτρόπαιη γυναίκα!
Λόρδος Γκόαριγκ Να πάτε να κοιμηθήτε, Δεσποινίς Μάπελ.
Μάπελ Τσίλτερν Λόρδε Γκόαριγκ!
Λόρδος Γκόαριγκ Ο πατέρας μου μούπε να πάω να κοιμηθώ έχει 
τώρα μια ώρα. Δε βλέπω γιατί κ’ εγώ να μη δώσω σ’ εσάς την ίδια 
συμβουλή. Το κατ’ εμέ πάντα περιφρονώ τις καλές συμβουλές. 
Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνη κανείς. Η καλή συμβουλή δε 
χρησιμεύει ποτέ σε κανένα.
Μάπελ Τσίλτερν Λόρδε Γκόαριγκ, εσείς πάντα με διώχνετε από 
την αλήθεια. Αυτό εγώ το νομίζω μεγάλο θάρρος από μέρος σας. 
Αφού μάλιστα δεν έχω και διάθεσι να μένω στο κρεβάτι ολάκερες 
ώρες. (Πηγαίνει στο σοφά). Μπορείτε νάρθετε και να καθίσετε αν 
θέλετε, και να μιλήσετε για όποιο άλλο πράμα στο κόσμο, μα όχι 
για τη Βασιλική Ακαδημία, την κυρία Σιέβελεϋ, ή για μυθιστορήματα 
στη Σκωτική διάλεκτο. Αυτά δεν είναι ενδιαφέροντα ζητήματα. (Το 
βλέμμα της πέφτει απάνου σε κάτι που είναι μισοκρυμμένο κάτω από το 
μαξιλάρι του σοφά). Τι είν’ αυτό: Κάποιος θάρριξε μια διαμαντένια 
καρφίτσα! Πολύ έμορφη, δεν είναι; (Του την δείχνει). Ήθελα να την 
έχω γω, μα η Γερτρούδη δε με θέλει να φορώ άλλο τίποτε από 
μαργαριτάρια, και εγώ τα έχω τόσο αηδιάσει. Κάνουν κανένα να 
φαίνεται τόσο άσχημος, τόσο καλός και τόσο διανοητικός, θαυμάζω 
ποιου τάχα νάνε αυτή η καρφίτσα.
Λόρδος Γκόαριγκ Ποιός τάχα να την έρριξε.
Μάπελ Τσίλτερν Είναι ωραία καρφίτσα.
Λόρδος Γκόαριγκ Είναι ωραίο βραχιόλι.
Μάπελ Τσίλτερν Δεν είναι βραχιόλι, είναι καρφίτσα.
Λόρδος Γκόαριγκ Μπορεί να το μεταχειρισθούνε και για βραχιόλι. 
(Το παίρνει από το χέρι της, και, βγάζοντας ένα πράσινο πορτοφόλι 
τοποθετεί μέσα προσεκτικά το κόσμημα, και το βάζει πάλι στην από μέσα 
τσέπη του σάκκου του με τη μεγαλύτερη αταραξία).
Μάπελ Τσίλτερν Τι κάνετε;
Λόρδος Γκόαριγκ Δεσποινίς Μάπελ, Θέλω να σας κάνω μια πολύ 
περίεργη παράκλησι.
Μάπελ Τσίλτερν (Με ζέσι). Ω, εμπρός παρακαλώ! Επερίμενα γι’ 

αυτό όλο το βράδυ.
Λόρδος Γκόαριγκ (Είναι λίγο ταραγμένος, μα συνέρχεται). Μη πήτε σε 
κανένα πως έχω κοντά μου αυτή τη καρφίτσα. Αν κανείς γράψη και 
τη ζητήση, πέστε μου το αμέσως.
Μάπελ Τσίλτερν Αυτή είναι περίεργη παράκλησι.
Λόρδος Γκόαριγκ Μάθετε λοιπόν πως αυτή την καρφίτσα την 
έδωσα σε κάποιον, χρόνια τώρα.
Μάπελ Τσίλτερν Εσείς την εδώσατε;
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι.
(Η Λαίδη Τσίλτερν μπαίνει μονάχη. Οι άλλοι προσκαλεσμένοι φύγανε)·
Μάπελ Τσίλτερν Τώρα βέβαια θα σας καληνυκτήσω. Γερτρούδη! 
(Φεύγει).
Λαίδη Τσίλτερν Καληνύκτα, αγαπητή! (Στον Λόρδον Γκόαριγκ). Είδατε 
ποιαν έφερε μαζί της εδώ απόψε η Λαίδη Μάρκων.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι. Ήτανε μια δυσάρεστη έκπληξι. Για ποιο 
σκοπό ήλθ’ εδώ;
Λαίδη Τσίλτερν Για να προσπαθήση φαίνεται να πείση το Ροβέρτο 
να υποστηρίξη κάποιο δόλιο σχέδιο, στο οποίον αυτή ενδιαφέρεται. 
Πρόκειται για την Αργεντινή διώρυγα.
Λόρδος Γκόαριγκ Ευρήκε και τον άνθρωπο! δεν είναι έτσι;
Λαίδη Τσίλτερν Αυτή δεν είναι ικανή να καταλάβη ένα τίμιο 
χαρακτήρα σαν τον άνδρα μου!
Λόρδος Γκόαριγκ Βέβαια. Και θα την έπαθε άσχημα υποθέτω αν 
εδοκίμασε να μπλέξη το Ροβέρτο στα δίκτυα της. Είναι περίεργο 
πώς οι έξυπνες γυναίκες κάνουνε τέτοια φοβερά σφάλματα.
Λόρδος Τσίλτερν Του τέτοιου είδους τις γυναίκες εγώ δεν τις 
θεωρώ έξυπνες. Τις θεωρώ κουτές!
Λόρδος Γκόαριγκ Το ίδιο σημαίνει επάνω-κάτω. Καληνύκτα. Λαίδη 
Τσίλτερν!
Λαίδη Τσίλτερν Καληνύκτα!
(Μπαίνει ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι φεύγετε, αγαπητέ Αρθούρε; Σταματάτε 
λιγάκι!
Λόρδος Γκόαριγκ Φοβούμαι πως δε θα μπορέσω, ευχαριστώ. 
Υπεσχέθηκα να περάσω μια ματιά από του Χάρτλωκ. Έχουν εκεί 
πιστεύω μια πάντα από Ουγγαρέζους μουσικούς, θα γυρίσω 
γρήγορα. Χαίρετε! (Φεύγει).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πόσον έμορφη φαίνεσαι απόψε, Γερτρούδη!
Λαίδη Τσίλτερν Ροβέρτε, δεν είν’ αλήθεια, αι; Δεν έχεις σκοπόν 
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να βοηθήσης υποστηρίζοντας την Αργεντινή εκείνη κερδοσκοπία; 
Αδύνατο πράγμα!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Ξαφνίζεται). Ποιος σου είπε πως έχω τέτοιο 
σκοπόν;
Λαίδη Τσίλτερν Αυτή η γυναίκα που μόλις έφυγε, η Κυρία Σιέβελεϋ, 
ως ονομάζει τώρα τον εαυτό της. Ήθελε μ’ αυτό να με βρίση, 
Ροβέρτε, εγώ ξέρω αυτή τη γυναίκα. Εσύ δεν τη ξέρεις. Ήμαστε 
μαζί στο σχολειό. Ήτανε μια ψεύτρα, άτιμη, κ’ εξασκούσε χυδαία 
επιρροή απάνω σε όσους μπορούσε να κερδίση την εμπιστοσύνη 
και τη φιλία τους. Εγώ την εμισούσα, την περιφρονούσα. Έκλεφτε 
πράγματα. Ήτανε μια κλέφτρα. Τη διώξανε γιατ’ ήταν κλέφτρα. Γιατί 
να την αφήνης να σε τραβά από την μύτη;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γερτρούδη, ό,τι μου λες μπορεί νάν’ αλήθεια, 
μα συνέβησαν εδώ και τόσα χρόνια τώρα. Είναι καλύτερα να 
λησμονηθούν! Η Κυρία Σιέβελεϋ μπορεί και νάλλαξε από τότε. Δεν 
πρέπει κανείς αποκλειστικά να κρίνεται από το παρελθόν του.
Λαίδη Τσίλτερν (Με θλιβερό τόνο). Το παρελθόν είναι κείνο που 
δείχνει τον άνθρωπο ποιος είναι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που 
πρέπει να κρίνωνται οι άνθρωποι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αυτό είναι ένα ρητό πολύ σκληρό, Γερτρούδη!
Λαίδη Τσίλτερν Είν’ ένα αληθινό ρητό Ροβέρτε. Και τι ήθελε τάχα 
να πη με το να κομπάζη πως σε κατάφερε να τη βοηθήσης για ένα 
πράμα που χίλιες φορές σ’ άκουσα να λες πως είναι το πιο άτιμο 
και δόλιο σχέδιο που φάνηκε ποτέ στην πολιτική ζωή;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Δαγκάνει τα χείλη του). Έσφαλα στις σκέψεις 
που έκανα. Όλοι μας μπορούμε να πέσωμε σε λάθη.
Λαίδη Τσίλτερν Μα χθες ακόμα μούλεγες πως έλαβες την έκθεσι 
της Επιτροπής, και πως ολόκληρο το έργο είναι καταδικασμένο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Βηματίζει απάνω-κάτω). Έχω λόγους τώρα 
να πιστεύω ότι η Επιτροπή ήτανε επηρεασμένη ή χωρίς άλλο, 
κακά πληροφορημένη. Εκτός τούτου. Γερτρούδη, ο δημόσιος 
και ιδιωτικός βίος είναι δυο πράγματα διαφορετικά. Έχουνε 
διαφορετικούς νόμους, και διαφορετικά ελατήρια.
Λαίδη Τσίλτερν Έπρεπε και τα δυο να παρουσιάζουνε τον 
άνθρωπο, αληθινά ποιος είναι. Δεν βλέπω καμμιά διαφορά μεταξύ 
τους.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σταματά). Στην παρούσα υπόθεσι, για ζήτημα 
πρακτικής πολιτικής, άλλαξα γνώμη. Αυτό είν’ όλο.
Λαίδη Τσίλτερν Όλο;

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Αυστηρά). Ναι!
Λαίδη Τσίλτερν Ροβέρτε! Ω! είναι φοβερό νάχω να σου κάνω μια 
τέτοια ερώτησι — Ροβέρτε, μου λες όλη την αλήθεια;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γιατί μου κάνεις μια τέτοια ερώτησι;
Λαίδη Τσίλτερν (Σε λίγο). Γιατί δεν απαντάς σ’ ό,τι σε ερωτώ;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Κάθηται). Γερτρούδη, η αλήθεια είν’ ένα 
πολύπλοκο πράμα κ’ η πολιτική μια πολύπλοκη δουλειά. 
Υπάρχουνε τροχοί μέσα σε τροχούς. Μπορεί κανείς νάχη κάποιες 
υποχρεώσεις σε άλλους που πρέπει να τις πληρώση. Αυτά έχει 
η πολιτική, κι’ αργά ή γρήγορα κανείς είναι υποχρεωμένος να τα 
συμβιβάζη. Έτσι γίνεται παντού.
Λαίδη Τσίλτερν Να τα συμβιβάζη; Ροβέρτε, γιατί μιλάς τόσο 
διαφορετικά απόψε από άλλες φορές που σάκουσα να μιλάς; Γιατί 
άλλαξες;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Εγώ δεν άλλαξα. Μονάχα οι περιστάσεις 
αλλάσσουν τα πράγματα.
Λαίδη Τσίλτερν Οι περιστάσεις δεν έπρεπε ποτέ ν’ αλλάζουνε τις 
αρχές!
Σιρ Ρόμπερτ Τσίλτερν Μ’ αν σούλεγα.
Λαίδη Τσίλτερν Τι;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πώς ήταν ανάγκη, μεγάλη ανάγκη;
Λαίδη Τσίλτερν Δε μπορεί ποτέ να είν’ ανάγκη να κάμωμε κάτι τι 
που δεν είναι τίμιο. Δεν είναι, Ροβέρτε, ναι, πες μου πως δεν είναι. 
Γιατί νάνε; Τι κέρδος θάχες; Χρήματα; Δεν έχουμε ανάγκην από 
χρήματα! Και χρήματα που προέρχονται από μολυσμένη πηγή είν’ 
εξευτελισμός. Δύναμι; Μα η δύναμι μονάχη δεν είναι τίποτε. Τι είναι 
λοιπόν; Ροβέρτε, πες μου γιατί θες να κάνης αυτό τ’ άτιμο πράμα!
Σιρ Ρόμπερτ Τσίλτερν Γερτρούδη, δεν έχεις δικαίωμα να 
μεταχειρίζεσαι αυτή τη λέξι. Σου είπα πως ήτανε ζήτημα λογικού 
συμβιβασμού. Δεν είναι τίποτε παραπάνω απ’ αυτό.
Λαίδη Τσίλτερν Ροβέρτε, αυτά όλα είναι καλά και άγια για κάθε 
άλλον, γι’ ανθρώπους που θεωρούνε τη ζωή απλώς ως μια 
χυδαία κερδοσκοπία· μα όχι για σε. Ροβέρτε, όχι για σε. Εσ’ είσαι 
διαφορετικός. Όλη τη ζωή σου εσύ την έζησες διαφορετικά από 
τους άλλους. Εσύ δεν άφησες ποτέ τον κόσμο να σε μολύνη. 
Μπροστά στον κόσμο καθώς και σ’ εμένα εσύ ήσουνα πάντα ένας 
ιδεώδης. Ω! μένε ακόμη έτσι ιδεώδης. Τη μεγάλη αυτή κληρονομιά 
μη τη πετάξης — το φιλντισένιο αυτό πύργο μη τον καταστρέψης. 
Ροβέρτε, οι άνδρες μπορούν ν’ αγαπήσουν ό,τι είναι κατώτερο απ’ 
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αυτούς — πράγματα ανάξια, στιγματισμένα άτιμα. Εμείς οι γυναίκες 
λατρεύουμε όταν αγαπούμε· και σαν χάσουμε τη λατρεία μας, 
χάνομε το παν. Ω! μη καταστρέψης την αγάπη που έχω για σένα, μη 
τη καταστρέψης!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γερτρούδη!
Λαίδη Τσίλτερν Ξέρω πως υπάρχουνε άνθρωποι με τρομερά 
μυστικά στη ζωή τους — άνθρωποι που διεπράξανε κάποια 
αισχρότητα και που σε μια κρίσιμη στιγμή θα πληρώσουνε γι’ αυτή, 
Ξανακάμνοντας μιαν άλλη αισχρότητα. — Ω! μη μου πης πως είσαι 
και συ τέτοιος σαν αυτούς! Ροβέρτε, είναι στη ζωή σου κανένα 
μυστικό άτιμο ή μισητό; Πες μου, πες μου αμέσως, ότι...
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι ότι;
Λαίδη Τσίλτερν (Μιλεί με χαμηλή φωνή). Ότι μπορούμε να ζήσουμε 
χωριστά.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Να ζήσουμε χωριστά;
Λαίδη Τσίλτερν Ότι μπορούμε να ζούμε χωριστά ολωσδιόλου, 
θάτανε καλλίτερο και για τους δυο μας.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γερτρούδη, τίποτε δεν είναι στη περασμένη μου 
ζωή που συ να μη το ξέρης.
Λαίδη Τσίλτερν Ήμουνα βεβαία γι’ αυτό, Ροβέρτε, ήμουνα βεβαία 
γι’ αυτό. Μα γιατί να πης εκείνα τα φοβερά πράματα, που ήτανε 
τόσον ανάρμοστα για σε; Ας μη ξαναμιλήσουμε γι’ αυτό το ζήτημα. 
Θα γράψης, δεν είνε, στη Κυρία Σιέβελεϋ, και να της πης πως 
δε μπορείς να υποστηρίξης το σκανδαλώδες σχέδιο της; Αν της 
έδωσες καμμιά υπόσχεσι πρέπει να την πάρης πίσω, αυτό είν’ όλο!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πρέπει να της γράψω και να της πω αυτό;
Λαίδη Τσίλτερν Βέβαια, Ροβέρτε! Αμέ τι άλλο να κάνης;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μπορούσα να την δω προσωπικώς, θάτανε 
καλύτερα.
Λαίδη Τσίλτερν Δεν πρέπει να την ξαναδής ποτέ Ροβέρτε. Δεν είναι 
γυναίκα που πρέπει πεια να της μιλήσης. Δεν είναι άξια να μιλή σ’ 
άνθρωπο καθώς εσέ. Όχι· πρέπει να της γράψης αμέσως, τώρα, 
αυτή τη στιγμή, και να της λες καθαρά ότι η απόφασί σου είναι 
τελείως αμετάτρεπτη!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Να γράψω αυτή τη στιγμή!
Λαίδη Τσίλτερν Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μα είναι τόσο αργά. Πλησιάζουνε οι δώδεκα.
Λαίδη Τσίλτερν Αυτό δεν πειράζει. Πρέπει να μάθη αμέσως ότι σε 
παρενόησε — και πως εσύ δεν είσαι άνθρωπος να κάνης τίποτε 

πρόστυχο δόλιο ή άτιμο. Γράψε δω, Ροβέρτε. Γράψε πως αρνείσε 
να υποστηρίξης το σχέδιο της, επειδή το θεωρείς για άτιμο σχέδιο. 
Ναι — γράψε τη λέξι άτιμο. Εκείνη ξέρει τη σημασία της. (Ο Ρόβερτ 
Τσίλτερν κάθεται και γράφει επιστολή. Η γυναίκα του την παίρνει 
και τη διαβάζει). Ναι, αυτό θάνε αρκετό. (Κτυπά το κουδούνι). Και 
τώρα το φάκελλο. (Εκείνος γράφει το φάκελλο σιγά-σιγά. Μπαίνει ο 
Μέισον). Στείλε αμέσως αυτό το γράμμα στο ξενοδοχείο Claridge. 
Δεν έχει απάντησι, (Ο Μέισον φεύγει. Η Λαίδη Τσίλτερν γονατίζει κοντά 
στο σύζυγό της και τον αγκαλιάζει με τα δυο της χέρια). Ροβέρτε, η 
αγάπη μας δίνει το ένστικτο να βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα. 
Αισθάνομε απόψε, πως σ’ έσωσα από κάτι που μπορούσε να είναι 
κίνδυνος για σε, από κάτι που μπορούσε να κάνη τον κόσμο να σε 
τιμά λιγώτερο απ’ ό,τι σε τιμά. Δεν νομίζω πως νοιώθεις αρκετά, 
Ροβέρτε, ότι συ έφερες στην σύγχρονη πολιτική ζωή μια πιο 
ευγενική ατμόσφαιρα, μια ωραιότερη σχέσι προς τη ζωή, ένα πιο 
ελεύθερο αέρα αγνοτέρων σκοπών και υψηλοτέρων ιδανικών. Εγώ 
το ξέρω αυτό, και για τούτο σ’ αγαπώ, Ροβέρτε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ω, να μ’ αγαπάς πάντα, Γερτρούδη, να μ’ 
αγαπάς πάντα!
Λαίδη Τσίλτερν Πάντα θα σ’ αγαπώ, γιατί πάντα θα ήσαι άξιος της 
αγάπης. Χρωστούμε ν’ αγαπούμε το υπέροχο όταν το βλέπουμε! 
(Τον φιλεί σηκώνεται και φεύγει).

(Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν βηματίζει απάνω-κάτω για μια στιγμή· 
κατόπιν κάθεται και κρύβει το πρόσωπο του μέσα στα χέρια του. 
Ο υπηρέτης μπαίνει κι’ αρχίζει να σβύνη τα φώτα. Ο Σιρ Ρόβερτ 
Τσίλτερν κυττάζει απάνω).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Σβύσε τα φώτα, Μέισον, σβύσε τα φώτα!

(Ο υπηρέτης σβύνει τα φώτα. Τα δωμάτιο σκοτεινιάζει σχεδόν. 
Το μόνο φως που υπάρχει έρχεται από το μεγάλο κηροπήγιο 
που κρέμαται απάνω από τη σκάλα και φωτίζει την ταπετσαρία 
που παριστά τον θρίαμβον του Έρωτα).
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ΠΡΑΞΙΣ Β’

ΣΚΗΝΗ Δωμάτιο στο σπίτι του Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν.
(Ο Λόρδος Γκόαριγκ, ντυμένος σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της 
μόδας, είναι ξαπλωμένος σε μια πολυθρόνα. Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν 
στέκεται μπροστά στη φωτιά. Είναι φανερό πως μεγάλη πνευματική 
ταραχή και θλίψι τον συνεπαίρνει. Την ώρα που η δράσις προχωρεί, αυτός 
βηματίζει νευρικά επάνω-κάτω).

Λόρδος Γκόαριγκ Αγαπητέ μου Ροβέρτε. Αυτή είναι μια πολύ 
οχληρή υπόθεσι, αλήθεια πολύ οχληρή. Εσύ ώφειλες να πης στη 
γυναίκα σου τα πάντα. Να κρύφτη κανείς μυστικά από τις γυναίκες 
των άλλων είνε μια αναγκαία πολυτέλεια στη νεωτέρα ζωή. 
Έτσι, τουλάχιστο, μου λένε στη Λέσχη άνθρωποι που η φαλάκρα 
μαρτυρεί πως ξέρουνε καλλίτερα. Μα κανείς δεν πρέπει να κρύφτη 
μυστικά από τη γυναίκα του. Γιατί χωρίς άλλο θα τ’ ανακαλύψη. 
Οι γυναίκες είναι προικισμένες γι’ αυτό μ’ ένα θαυμάσιο ένστικτο. 
Μπορούν ν’ ανακαλύψουν καθετί εξόν απ’ ό,τι είναι ολοφάνερο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αρθούρε, δε μπορούσα να πω τίποτε στη 
γυναίκα μου. Πότε μπορούσα να το κάνω; Χθες το βράδυ; Όχι 
βέβαια! Αυτό θα γινότανε αφορμή να χωριστούμε για πάντα, και 
θάχανα την αγάπη της μόνης γυναίκας που μ’ έκαμε να νοιώσω 
αγάπη μέσα μου. Χθες το βράδυ θάτανε ολωσδιόλου αδύνατο, 
θάστρεφε από με το πρόσωπό της με τρόμο... με τρόμο και 
περιφρόνησι.
Λόρδος Γκόαριγκ Είναι τόσο τέλεια γυναίκα η Λαίδη Τσίλτερν 
καθώς τη λες;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ναι η γυναίκα μου είναι τόσο τελεία καθώς τη 
λέω.
Λόρδος Γκόαριγκ (Βγάζει το αριστερό του γάντι). Τι κρίμα! Σου ζητώ 
συγγνώμη, αγαπητέ φίλε, δεν εννοούσα ακριβώς τούτο. Μ’ αν είν’ 
αλήθεια ό,τι μου λες, θα επιθυμούσα νάχω μια σοβαρά ομιλία για τη 
ζωή με τη Λαίδη Τσίλτερν.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Θάτανε περιττό ολωσδιόλου.
Λόρδος Γκόαριγκ Μπορώ να δοκιμάσω;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ναι· μα τίποτε δεν θα μπορούσε να την κάνη ν’ 
αλλάξη σκέψι.
Λόρδος Γκόαριγκ Καλά, το πιο χειρότερο θάτανε απλώς μια 
ψυχολογική δοκιμή.

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όλες οι δοκιμές αυτού του είδους είναι 
τρομερά επικίνδυνες.
Λόρδος Γκόαριγκ Κάθε πράγμα είναι επικίνδυνο, αγαπητέ μου 
φίλε. Αν δεν ήταν έτσι, η ζωή δε θάξιζε τον κόπον... Λοιπόν, είμαι 
υποχρεωμένος να πω ότι εγώ νομίζω πως έπρεπε να της τα πης 
όλα προ καιρού.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πότε; Όταν ήμεθα αρραβωνισμένοι; Νομίζετε 
πως μέπαιρνε αν ήξερε με ποιο τρόπο γίνηκα πλούσιος, ποια 
ήταν η αρχή του σταδίου μου, και πώς έκανα κάτι που μπορούσαν, 
υποθέτω, πολλοί να τ’ ονομάσουν αισχρό και άτιμο;
Λόρδος Γκόαριγκ (Με χαμηλή φωνή). Ναι. Πολλοί άνθρωποι έτσι και 
χειρότερα θάλεγαν, Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με πικρία). Άνθρωποι που κάθε μέρα κάνουνε 
τα ίδια. Άνθρωποι, που καθένας απ’ αυτούς, έχουνε χειρότερα 
μυστικά στη ζωή τους.
Λόρδος Γκόαριγκ Αυτή είν’ η αφορμή που τόσον ευχαριστούνται να 
μάθουνε του άλλου τα μυστικά. Αυτό κάνει τον κόσμο να προσέχη 
λιγώτερο στα δικά τους.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Και, το κάτω-κάτω, ποιόν έβλαψα εγώ μ’ αυτά 
που έκανα; Κανένα.
Λόρδος Γκόαριγκ (Τον κυττάζει στα μάτια καλά-καλά). Μονάχα τον 
εαυτό σου, Ροβέρτε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σε λίγο). Το βέβαιο είναι πως είχα ιδιαιτέρας 
πληροφορίας για κάποια υπόθεση που διαπραγματεύονταν η τότε 
Κυβέρνηση κ’ εγώ επωφελήθηκα. Μα ποιος σήμερα μεγάλος 
πλούτος δεν είχε τη πηγή του από κάποιαν ιδιαιτέρα πληροφορία.
Λόρδος Γκόαριγκ (Κτυπά το παπούτσι του με το μπαστούνι 
του) Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το δημόσιο σκάνδαλο; Σιρ 
Ρόβερτ Τσίλτερν. Αρθούρε, νομίζεις πως εκείνο που έκανα εδώ 
και δεκαοχτώ χρόνια πάνω-κάτω, θάβγη τώρα στη μέση εναντίο 
μου; Το νομίζεις δίκαιο να καταστραφή ολάκερο το στάδιο ενός 
άνθρωπου για σφάλμα που έκανε σχεδό στην παιδική του ηλικία; 
Ήμουν εικοσιδυό χρόνων τότε, κ’ είχα τη διπλή δυστυχία νάμε 
από υψηλή καταγωγή και φτωχός, δυο ασυγχώρητα πράματα στη 
σημερινή εποχή. Είναι δίκαιο η ανοησία, το νεανικό αμάρτημα, αν ο 
κόσμος θε να τ’ ονομάση αμάρτημα, ν’ αφανίση μια ζωή σαν τη δική 
μου, να με αλυσοδέση και να μου γκρεμίση όλο ό,τι έκανα κ’ έχτισα 
με την εργασία μου; Το βρίσκεις αυτό δίκαιο Αρθούρε;
Λόρδος Γκόαριγκ Η ζωή δεν είνε ποτέ ευχάριστη, Ροβέρτε. Και 
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ίσως αυτό είναι πολύ πράγμα για πολλούς από μας.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Κάθε άνθρωπος με φιλοδοξία είναι 
υποχρεωμένος να πολεμήση τον αιώνα του με τα δικά του όπλα. 
Εκείνο που λατρεύει ο αιώνας αυτός είναι ο πλούτος. Ο Θεός του 
αιώνα αυτού είναι ο πλούτος. Για να επιτύχη κανείς πρέπει νάχη 
πλούτο. Με κάθε θυσία κανείς πρέπει νάχη πλούτο.
Λόρδος Γκόαριγκ Υποτιμάς τον εαυτό σου. Ροβέρτε. Πίστευσέ μου 
πως και χωρίς πλούτο μπορούσες να επιτύχης εξαίρετα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όταν θάμουνα γέρος, ίσως. Όταν θάχανα τον 
πόθο μου για τη δύναμι, ή δεν θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω. 
Όταν θάμουν κουρασμένος, εξαντλημένος, απογοητευμένος. Εγώ 
ζητούσα την επιτυχία όταν ήμουνα νέος. Η νεότη είναι ο καιρός 
που πρέπει να κυνηγήση κανείς την επιτυχία. Δεν μπορούσα να 
περιμένω.
Λόρδος Γκόαριγκ Μα εσύ είχες βέβαια τις επιτυχίες σου ενώ ήσουν 
ακόμη νέος. Κανείς άλλος σ’ αυτήν την εποχή δεν είχε μια τέτοια 
επιτυχία. Υφυπουργός των Εξωτερικών στα σαράντα — αυτό είναι 
υπεραρκετότατο για κάθε ένα, νομίζω.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Κι’ αν όλ’ αυτά μου τα πάρουνε τώρα; Αν 
ξεσπάση το φοβερό σκάνδαλο και χάσω το παν; Αν μ’ αποκλείσουν 
από το δημόσιο βίο;
Λόρδος Γκόαριγκ Πώς μπόρεσες και πούλησες τον εαυτό σου για 
χρήματα;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Εξάπτεται). Δεν πούλησα τον εαυτό μου για 
χρήματα. Αγόρασα ακριβά την επιτυχία. Αυτό είν’ όλο.
Λόρδος Γκόαριγκ (Θλιβερά). Ναι· πλήρωσες βέβαια γι’ αυτά ένα 
μεγάλο ποσό. Μα ποιοι σου είπανε πρώτα να σκεφθής να κάνης 
τέτοιο πράμα;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ο Βαρώνος Άρνχεϊμ.
Λόρδος Γκόαριγκ Κακοήθης, παληάνθρωπος!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όχι· ήταν άνθρωπος με οξύτατο και λεπτότατο 
πνεύμα. Άνθρωπος ανεπτυγμένος, γοητευτικός και με μεγάλη 
αξία. Ένας από τους πιο διανοητικούς ανθρώπους που έχω ποτέ 
συναντήσει.
Λόρδος Γκόαριγκ Α! εγώ προτιμώ ένα ευγενικό τρελόν από κάθε 
άλλον. Για τη βλακία μπορεί κανείς να πη πολλά παραπάνω απ’ ότι 
φαντάζεται ο κόσμος. Προσωπικώς εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό για 
τη βλακία. Είν’ ένα είδος συμπαθείας, υποθέτω, Μα πως τόκανες; 
Πες μου όλη την υπόθεσι.

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Ρίπτεται σε μια πολυθρόνα κοντά στο γραφείο). 
Ένα βράδυ μετά το δείπνο στου Λόρδου Γάτλεϋ ο Βαρώνος άρχισε 
να μιλά περί επιτυχίας στη νεώτερη ζωή ως περί ενός πράγματος 
που μπορούσε κανείς να υποτάξη σε μια απολύτως ωρισμένη 
επιστήμη. Με την εξαίσια γοητευτική και σιγανή φωνή του μας 
ανέπτυξε την τρομερώτερη απ’ όλες τις φιλοσοφίες, τη φιλοσοφία 
της δυνάμεως, μας εκήρυξε το θαυμασιότερο απ’ όλα τα ευαγγέλια, 
το ευαγγέλιο του χρυσού. Νομίζω πως παρετήρησε την επίδρασι 
που έφεραν επάνω μου τα λόγια του, γιατί λίγες μέρες ύστερα 
μούγραψε και μ’ επαρακαλούσε να πάγω να τον δω. Κατοικούσε 
τότε στο Παρκ Λέιν στο σπίτι που έχει τώρα ο Λόρδος Ούλκουμ. 
Θυμάμαι τόσο καλά πως μ’ ένα αλλοιώτικο χαμόγελο στα ωχρά, 
κρεμασμένα χείλη του. με γύρισε πέρα και πέρα μέσα στη θαυμάσια 
πινακοθήκη του, μου έδειξε τις ταπετσαρίες του, τα σμάλτα του, τα 
διαμαντικά του, τα ελεφαντοκόλλητά του, μ’ έκανε να θαυμάσω τη 
μεγάλη πολυτέλεια και τρυφά στην οποία ζούσε, και κατόπιν μου 
είπεν ότι η πολυτέλεια δεν ήταν παρά ένα βάθος, μια σκηνογραφία 
του δράματος, και πως η δύναμις, η δύναμις επί των άλλων 
ανθρώπων, η δύναμις επί του κόσμου, είναι το μόνο πράγμα που 
άξιζε τον κόπο νάχη κανείς, η μόνη υπέρτατη ηδονή που άξιζε να τη 
δοκιμάση, η μόνη χαρά που δε τη βαριέσαι, και πως στον αιώνα που 
ζούμε μονάχα οι πλούσιοι την κατέχουνε.
Λόρδος Γκόαριγκ (Με μεγάλη συλλογή) Δόγμα ολωσδιόλου 
επιπόλαιο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σηκώνεται) Δεν εσκεπτόμουν τότε έτσι. Ούτε 
και τώρα ακόμα, Ο πλούτος μούδωσε τεράστια δύναμι. Μούδωσεν 
ελευθερίαν από τα πρώτα μου βήματα στη ζωή, κ’ η ελευθερία 
είναι το παν. Εσύ δεν υπήρξες ποτέ σου φτωχός και δε ξέρεις τι 
είναι φιλοδοξία. Δεν μπορείς να νοιώσης πόσο θαυμάσια ευκαιρία 
μούδωσε ο Βαρώνος. Λίγοι άνθρωποι στάθηκαν τόσω τυχεροί να 
βρουν τέτοια ευκαιρία.
Λόρδος Γκόαριγκ Ευτυχώς γι’ αυτούς, αν κανείς πρέπει να κρίνη 
απ’ τ’ αποτελέσματα, Μα πες μου οριστικά, πως κατώρθωσ’ επί 
τέλους ο Βαρώνος να σε πείση να — κάνης, τέλος πάντων, εκείνο 
που έκανες:
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω μου είπε πως αν 
καμμιά φορά μπορούσα να του δώσω καμμιά ιδιαιτέρα πληροφορία 
που νάχη πραγματική αξία θα μέκαμνε πολύ πλούσιο άνθρωπο. 
Εγώ θαμβώθηκα από τις υποσχέσεις που μ’ έδωσε, κ’ η φιλοδοξία 
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μου κι’ ο πόθος μου για δύναμι τον καιρό εκείνο ήταν απεριόριστος. 
Έξη βδομάδες ύστερα μερικά εμπιστευτικά χαρτιά πέρασαν από τα 
χέρια μου.
Λόρδος Γκόαριγκ (Όλο και κυττάζει σκυμμένος απάνω στο χαλί). 
Κυβερνητικά έγγραφα;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ναι.

(Ο Λόρδος Γκόαριγκ αναστενάζει, κατόπιν φέρνει το χέρι τον 
στο μέτωπο του και κυττάζει απάνω).

Λόρδος Γκόαριγκ Δεν εφανταζόμουν, για όλον τον κόσμο, πως εσύ 
θάχης τόσον ασθενή χαρακτήρα Ροβέρτε, ώστε να υποκύψης στον 
πειρασμόν αυτό του Βαρώνου Άρνχεϊμ.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ασθενή χαρακτήρα; Ω, βαρέθηκα ν’ ακούω και 
να λέω αυτή τη φράσι. Ασθενή χαρακτήρα; Και νομίζεις πράγματι, 
Αρθούρε. πως είνε αδυναμία χαρακτήρος να ενδίδη κανείς στον 
πειρασμό; Μάθε πως υπάρχουνε φοβεροί πειρασμοί στους 
οποίους για να υποκύψης, χρειάζεται δύναμις, δύναμις και θάρρος. 
Για να ριψοκινδυνεύση ολάκερη κανείς τη ζωή του σε μια μονάχα 
στιγμή, για να θυσιάση κανείς το παν έτσι δια μιας είτε για τον ένα 
είτε για τον άλλο λόγο, αδιάφορο, δεν είναι καθόλου αδυναμία 
χαρακτήρος. Χρειάζεται τρομερό θάρρος, τρομερό θάρρος. Εγώ 
είχα αυτό θάρρος. Κάθησα το ίδιο εκείνο απόγευμα κ’ έγραψα στον 
Βαρώνο το γράμμα που η γυναίκα αυτή τώρα έχει ατά χέρια της. 
Εκείνος έκανε τρία τέταρτα του εκατομμυρίου απ’ αυτή την υπόθεσι.
Λόρδος Γκόαριγκ Κ’ εσύ:
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Εγώ επήρα από το Βαρώνο εκατό δέκα 
χιλιάδες λίρας Στερλίνες.
Λόρδος Γκόαριγκ Άξιζες να πάρης περισσότερα, Ροβέρτε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όχι· το ποσόν εκείνο μούδωσεν ακριβώς 
ό,τι εχρειαζόμουν, μ’ έκαμε να κατισχύσω των άλλων. Αμέσως 
μπήκα στη Βουλή. Ο Βαρώνος μούδινε και οικονομικές συμβουλές 
από καιρού σε καιρό. Δεν έχει πέντε χρόνια που λίγο έλειψε να 
τριπλασιάσω την περιουσία μου. Από τότε κάθε πράγμα που άγγιζα 
βγήκε σε καλό. Σε κάθε χρηματική επιχείρησι είχα μια τόσο έκτακτη 
επιτυχία που σχεδόν μ’ έκαμνε πολλές φορές να φοβούμαι. 
Θυμούμαι να διάβασα κάπου, σ’ ένα περίεργο βιβλίο, πως όταν οι 
Θεοί θέλουνε να μας τιμωρήσουν υπακούουν στις προσευχές μας.
Λόρδος Γκόαριγκ Μα πες μου, Ροβέρτε, δεν αισθάνθηκες ποτέ σου 

καμμιά μετάνοια για ό,τι έκαμες;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όχι. Αισθάνθηκα πως επολέμησα τον αιώνα με 
τα ίδιά του τα όπλα κ’ ενίκησα.
Λόρδος Γκόαριγκ (Θλιβερά). Ενόμισες πως ενίκησες.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Έτσι ενόμισα. (Μένει κάμποσες στιγμές 
σιωπηλός). Αρθούρε με, καταφρονείς για ότι σου είπα;
Λόρδος Γκόαριγκ (Με βαθύ αίσθημα στη φωνή του). Σε λυπούμαι 
πολύ, Ροβέρτε, πολύ σε λυπούμαι αλήθεια
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δεν λέω πως αισθάνθηκα καμμιά τύψι. Καμμιά 
τύψι δεν αισθάνθηκα, καθόλου. Μα πολλές φορές έκαμα μεγάλες 
χρηματικές θυσίες για να ξαλαφρώσω τη συνείδησί μου. Είχα 
πάντα μια παράξενη ελπίδα πως μπορούσα να ξαρματώσω την 
ειμαρμένη. Το ποσό που μούχε δώσει ο Βαρώνος Άρνχεϊμ διπλάσιο 
το μοίρασα από τότε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Λόρδος Γκόαριγκ Κυττάζει απάνω. Σε φιλανθρωπικούς σκοπούς; 
Αγαπητέ μου! Πόσο μεγάλο κακό θάκανες, Ροβέρτε!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ω. μη το λες αυτό. Αρθούρε· μη λες έτσι!
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν πειράζει για ό,τι λέω. Ροβέρτε! Εγώ λέω 
πάντα εκείνο που δεν πρέπει να λέω. Αλήθεια, λέω συνήθως εκείνο 
που πράγματι σκέπτομαι. Μεγάλο σφάλμα για τον καιρό αυτό που 
ζούμε. Τον εκθέτει κανένα σε παρεξηγήσεις. Όσο δα για τη τρομερή 
αυτή υπόσχεσι, θα σε βοηθήσω όπως μπορέσω. Αυτό βέβαια το 
ξέρεις.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Σ’ ευχαριστώ. Αρθούρε, σ’ ευχαριστώ. Μα τι 
πρέπει να γίνη; Τι μπορεί να γίνη;
Λόρδος Γκόαριγκ (Γέρνει πίσω με τα χέρια του στις τσέπες). Καλά, οι 
Άγγλοι δε μπορούνε να υποφέρουν άνθρωπο που θέλει πάντα να 
λέη πως έχει δίκαιο, μα πολύ τους αρέσει εκείνος που παραδέχεται 
πως έχει άδικο. Αυτό είν’ ένα από τα καλύτερα τους πράγματα. 
Οπωσδήποτε όμως, στη δική σου υπόθεσι, Ροβέρτε, μια ομολογία 
δεν θα είχε και καλό αποτέλεσμα. Το χρήμα, αν μου επιτρέπης να 
μιλήσω έτσι, είναι... οχληρό. Ξέχωρ’ απ’ αυτό, αν καθόσουνα τώρα 
να πης κουκιά καθαρισμένα όλη την υπόθεσι, δεν θα μπορούσες 
πεια να ηθικολογής. Και στην Αγγλία, άνθρωπος που δε μπορεί να 
ηθικολογή δυο φορές την εβδομάδα μπροστά σ’ ένα μεγάλο, λαϊκό, 
ανήθικο ακροατήριο είναι τελείως χαμένος ως σοβαρός πολιτικός. 
Δεν θα υπήρχε πεια γι’ αυτόν άλλο επάγγελμα παρά η Βοτανική 
ή η Εκκλησία. Μια ομολογία λοιπόν δε θα σε ωφελούσε, θα σε 
κατέστρεφε.
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Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Θα με κατέστρεφε Αρθούρε· το μόνο που 
πρέπει τώρα να κάνω είναι να πολεμώ γι’ αυτό μέχρι τέλους.
Λόρδος Γκόαριγκ (Σηκώνεται από το κάθισμά του). Περίμενα από σε 
να τ’ ακούσω αυτό, Ροβέρτε. Είναι το μόνο πράμα που πρέπει τώρα 
να κάνης. Και πρέπει ν’ αρχίσης να πης στη γυναίκα σου όλη την 
ιστορία.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αυτό δε θα το κάνω.
Λόρδος Γκόαριγκ Ροβέρτε, πίστευσέ μου, έχεις άδικο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα σκότωνα 
την αγάπη που έχει σε μένα. Και τώρα ας μιλήσουμε γι’ αυτή τη 
γυναίκα, αυτή τη Κυρία Σιέβελεϋ. Πώς μπορώ να υπερασπισθώ 
εναντίο της; Εσύ την ήξερες από πρωτήτερα, Αρθούρε, καθώς 
φαίνεται.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Την ήξερες καλά;
Λόρδος Γκόαριγκ (Διορθώνει το λαιμοδέτη του). Τόσο λίγο που 
μια φορά την αραβωνιάστικα, όταν έμενα στο Τένμπυ. Η δουλειά 
εβάσταξε τρεις μέρες... πάνω κάτω.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γιατί διαλύσατε;
Λόρδος Γκόαριγκ (Φαιδρά). Ω, ξεχνώ. Αυτό δε μας ενδιαφέρει 
καθόλου τώρα. Έλα πες μου, τέλος πάντων την εδοκίμασες με 
χρήματα; Αυτή συνήθιζε νάναι μέχρις αηδίας ξετρελλαμένη για τα 
χρήματα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Της πρόσφερα ό,τι ποσόν ήθελε, μα δεν 
εδέχθηκε.
Λόρδος Γκόαριγκ Να λοιπό που το θαυμάσιο ευαγγέλιο του χρυσού 
δε μπορεί να σταθή κάποτε. Μ’ όσα κι’ αν λένε, οι πλούσιοι δε 
μπορούν να τα κάνουν όλα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όχι όλα. Υποθέτω πως έχεις δίκηο, Αρθούρε, 
αισθάνομαι πως η καταφρόνια του κόσμου με περιμένει από στιγμή 
σε στιγμή. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Δεν ήξερα πριν τι πράμα είναι 
ο τρόμος. Τώρα τον εγνώρισα. Είναι καθώς χέρι παγωμένο που 
αγγίζει την καρδιά.
Λόρδος Γκόαριγκ (Χτυπά το κουδούνι). Ροβέρτε, πρέπει την 
πολεμήσης. Πρέπει να την πολεμήσης.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μα πώς;
Λόρδος Γκόαριγκ Δε μπορώ τώρα να σου πω. Δεν έχω τη 
παραμικρήν ιδέα. Αλλά καθένας έχει και το τρωτό του σημείο. Όλοι 
μας έχουμε τα ελαττώματά μας. (Κάνει ένα γύρο, πηγαίνει κοντά στη 

φωτιά και κυττάζει τον εαυτό του μέσα στον καθρέφτη!. Ο πατέρας 
μου μού λέει πως κ’ εγώ ακόμα έχω ελαττώματα. Μπορεί νάχω. 
Δεν ξέρω.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Υπερασπίζοντας τον εαυτό μου ενάντιο της 
Κυρίας Σιέβελεϋ, έχω το δικαίωμα να μεταχειρισθώ οποιοδήποτε 
όπλο μπορέσω ναύρω· δεν έχω το δικαίωμα;
Λόρδος Γκόαριγκ (Ακόμα κυττάζοντας στον καθρέφτη). Αν ήμουνα 
στη θέσι σου δεν νομίζω πως θάχα τον παραμικρό δισταγμό να το 
κάνω. Αυτή έχει πολύ καλά τη δύναμι να φροντίση για τον εαυτό 
της.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Κάθεται κοντά στο τραπέζι και παίρνει στο χέρι του 
την πένναν). Λοιπόν, θα στείλω ένα κρυπτογραφικό τηλεγράφημα 
στη πρεσβεία της Βιέννης να εξετάση αν είναι τίποτε γνωστό εναντίο 
της. Μπορεί νάνε κανένα μυστικό σκάνδαλο που να φοβάτε.
Λόρδος Γκόαριγκ (Διορθώνει το λουλούδι που έχει στην κομπότρυπα). 
Ω, εγώ φαντάζομαι πως η Κυρία Σιέβελεϋ είναι μια από τις νέες 
εκείνες γυναίκες της εποχής μας που κάθε νέο σκάνδαλο το 
υποδέχονται όπως κάθε νέο καπέλλο, και τα περιφέρουνε και τα 
δυο στο Πάρκο κάθε απόγευμα στις πεντέμισυ. Είμαι βέβαιος πως 
αυτή λατρεύει τα σκάνδαλα, και πως το μόνο που λυπάται τώρα στη 
ζωή της είναι που δεν μπορεί να κατορθώση νάχη αρκετά εις βάρος 
της.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γράφοντας. Γιατί το λες αυτό;
Λόρδος Γκόαριγκ (Στρέφει γύρω). Να, χθες το βράδυ είχεν απάνω 
της περισσότερα κοκκινάδια παρά ρούχα. Αυτό είναι πάντα 
απελπιστικό σημείο για μια γυναίκα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Χτυπά ένα κουδούνι). Όπως κι’ αν έχη όμως 
αξίζει τον κόπο να τηλεγραφήσω στη Βιέννη, δεν αξίζει;
Λόρδος Γκόαριγκ Αξίζει πάντα τον κόπο να ρωτά κανείς, αν και δεν 
αξίζει πάντα τον κόπο κανείς ν’ απαντά.
(Μπαίνει ο Μέισον).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Είναι στα δωμάτιό του ο κύριος Τράφφωρτ;
Μέισον Μάλιστα, Σιρ Ρόβερτ.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Βάζει τα γράμμα σ’ ένα φάκελλο τον όποιον 
κλει κατόπιν προσεκτικά). Πες του να στείλη αυτό κρυπτογραφικά 
αμέσως. Χωρίς τη παραμικρή βραδύτητα.
Μέισον Μάλιστα, Σιρ Ρόβερτ.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ω! δος μου το πίσω μια στιγμή.
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(Γράφει κάτι απάνω στο φάκελλο. Ο Μέισον κατόπιν εξέρχεται 
με το γράμμα).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αυτή πρέπει νάχε κάποια αλλοιώτικη επιρροή 
επάνω στο Βαρώνο Άρνχεϊμ. Απορώ τι νάτανε.
Λόρδος Γκόαριγκ (Χαμογελώντας). Απορείς.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Θα την πολεμήσω μέχρι θανάτου, εφόσον η 
γυναίκα μου δεν ξέρει τίποτε.
Λόρδος Γκόαριγκ (Δυνατά). Ω, πολέμα με κάθε τρόπο — με κάθε 
τρόπο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με χειρονομίαν απελπισίας). Αν η γυναίκα μου 
τ’ ανεκάλυπτε, δεν θάχα και πολύ να πολεμήσω. Λοιπόν, άμα λάβω 
απάντησι από τη Βιέννη, θα σου πω τ’ αποτέλεσμα. Είναι μια δοκιμή, 
ακριβώς μια δοκιμή, μα ελπίζω πως θα τα καταφέρω. Καθώς 
επολέμησα τον αιώνα με τα ίδια του τα όπλα, έτσι θα πολεμήσω κι’ 
αυτήν με τα όπλα της. Είναι ευχάριστο. Κι’ αυτή φαίνεται σαν γυναίκα 
με κάποιο παρελθόν, δε σου φαίνεται;
Λόρδος Γκόαριγκ Αυτό συμβαίνει σε πολλές από τις έμορφες 
γυναίκες. Αλλ’ υπάρχει μόδα στο παρελθόν ακριβώς όπως 
υπάρχει μόδα στα φουστάνια. Μπορεί το παρελθόν της Κυρίας 
Σιέβελεϋ νάνε λιγάκι ντεκολτέ, κι’ αυτό αρέσει υπερβολικά στον 
κόσμο σήμερα. Ξέχωρ’ απ’ αυτό, αγαπητέ μου Ροβέρτε, εγώ δεν 
στηρίζω και μεγάλες ελπίδες σ’ αυτό που λες, — να φοβερίσουμε 
δηλαδή την Κυρία Σιέβελεϋ. Δεν φαντάζομε πως η Κυρία Σιέβελεϋ 
είναι καμμιά γυναίκα που μπορούσε εύκολα να τρομάξη. Αυτή 
επέζησεν όλων των πιστωτών της, και δείχνει θαυμασίαν ετοιμότητα 
πνεύματος.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ω! Εγώ τώρα ζω με τις ελπίδες. Αδράχνω 
κάθε περίστασι. Αισθάνομαι ως να είμαι μέσα σε πλοίο που 
βυθίζεται. Τα νερά αγγίζουν τα πόδια μου, κι’ αυτός ο αέρας είναι 
δριμύς από καταιγίδα. Σιωπή! Ακούω τη φωνή της γυναίκας μου.

(Μπαίνει η Λαίδη Τσίλτερν με φόρεμα περιπάτου)

Λαίδη Τσίλτερν Χαίρετε, Λόρδε Γκόαριγκ!
Λόρδος Γκόαριγκ Χαίρετε, Λαίδη Τσίλτερν! Πήγατε στο Πάρκο;
Λαίδη Τσίλτερν Όχι· μόλις επέστρεψα από την Φιλανθρωπική 
Εταιρεία των Κυριών, όπου, καλά που θυμήθηκα, Ροβέρτε, τ’ όνομά 
σου γίνηκε δεκτό με δυνατά χειροκροτήματα, και τώρα ήρθα σπίτι να 

πάρω το τσάι μου. (Στον Λόρδο Γκόαριγκ). Θα μείνετε να πάρωμε το 
τσάι, δεν είναι;
Λόρδος Γκόαριγκ Θα μένω λιγάκι, ευχαριστώ.
Λαίδη Τσίλτερν Θα γυρίσω σε μια στιγμή. Πηγαίνω μόνο να βγάλω 
το καπέλλο μου.
Λόρδος Γκόαριγκ (Σοβαρά). Ω! μη παρακαλώ. Είναι τόσο έμορφο. Ένα 
από τα ωραιότερα καπέλλα που είδα. Ελπίζω πως η Φιλανθρωπική 
Εταιρεία των Γυναικών το υπεδέχθηκε με ζωηρά χειροκροτήματα.
Λαίδη Τσίλτερν (Με χαμόγελο): Έχουμε πιο πολύ σοβαρή εργασία 
να κάνουμε από το να κυττάξουμε η μια της άλλης τα καπέλλα, 
Λόρδε Γκόαριγκ.
Λόρδος Γκόαριγκ Αλήθεια; Τι είδους εργασία;
Λαίδη Τσίλτερν Ω! Χίλια δυο, πληχτικά, χρήσιμα, ευχάριστα 
πράγματα, εργατικά νομοσχέδια, περί του διορισμού των γυναικών 
ως επιθεωρητών, για το νομοσχέδιο περί οκταώρου εργασίας, για 
το δικαίωμα της ψήφου των γυναικών...για καθετί, αλήθεια, που 
εσείς δε θα το βρίσκατε καθόλου ενδιαφέρο.
Λόρδος Γκόαριγκ Και καμμιά φορά για τα καπέλλα;
Λαίδη Τσίλτερν (Με κοροϊδευτική αγανάκτησι). Για τα καπέλλα ποτέ, 
ποτέ!

(Η Λαίδη Τσίλτερν βγαίνει από τη θύρα που φέρνει στο ιδιαίτερο 
της δωμάτιο).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Παίρνει το χέρι του Λόρδου Γκόαριγκ). Υπήρξες 
καλός φίλος σε με, Αρθούρε, ένας τέλειος καλός φίλος.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν ξέρω αν κατώρθωσα να κάνω για σένα 
πολλά πράματα ακόμα, Ροβέρτε. Η αλήθεια είναι πως, καθώς 
καταλαβαίνω, δεν κατώρθωσα να κάνω τίποτε ακόμη για σένα. Είμαι 
ολότελα απογοητευμένος με τον εαυτό μου.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μ’ έφερες σε θέσι να σου πω την αλήθεια. 
Αυτό είναι κάτι τι. Η αλήθεια πάντα με στενοχωρούσε.
Λόρδος Γκόαριγκ Α! η αλήθεια είν’ ένα πράμα που αποφεύγω όσο 
μπορώ! Κακή συνήθεια ξέρεις. Μας κάνει πολύ αντιδημοτικούς στη 
λέσχη... στα αρχαιότερα ιδίως μέλη.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να πω την 
αλήθεια... να υποφέρω την αλήθεια. Α! αυτό είναι μεγάλο πράμα στη 
ζωή, να υποφέρη κανείς την αλήθεια.(Αναστενάζει, και πηγαίνει προς 
τη θύρα.) θα σε δω γρήγορα πάλι, Αρθούρε, δεν είναι;
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Λόρδος Γκόαριγκ Βέβαια, Όποτε θες. Θα πάγω μια ματιά στο χορό 
των αγάμων απόψε, εκτός αν εύρω τίποτε καλύτερο να κάνω. Μα 
θάρθω ως εδώ αύριο το πρωί. Αν τύχη όμως και με χρειασθής 
απόψε, στείλε μου ένα γραμματάκι στην οδό Κούρτον.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Σ’ ευχαριστώ.

(Καθώς πλησιάζει τη θύρα, η Λαίδη Τσίλτερν μπαίνει από το 
ιδιαίτερο της δωμάτιο.)

Λαίδη Τσίλτερν Τι θα βγης, Ροβέρτε;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Έχω μερικά γράμματα να γράψω, αγαπητή μου.
Λαίδη Τσίλτερν (Πηγαίνει κοντά του). Εργάζεσαι υπερβολικά, 
Ροβέρτε. Δε σκέπτεσαι ποτέ για τον εαυτό σου, και φαίνεσαι τόσο 
κουρασμένος.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δεν είναι τίποτε, αγαπητή, τίποτε.

(Τη φιλεί και βγαίνει έξω).

Λαίδη Τσίλτερν (Στον Λόρδο Γκόαριγκ) Καθήστε. Χαίρω πολύ που 
ήρθατε, θέλω να σας μιλήσω για... όχι, βέβαια, για τα καπέλλα, ή 
για τη Φιλανθρωπική Εταιρεία των Κυριών. Σας ενδιαφέρει τόσο 
περισσότερο για τα πρώτο ζήτημα όσο λιγώτερο για το δεύτερο.
Λόρδος Γκόαριγκ Θέλετε να μου μιλήσετε για την κυρία Σιέβελεϋ;
Λαίδη Τσίλτερν Ναι. Καλά το μαντεύσατε. Ύστερα που φύγατε χθες 
το βράδυ βρήκα πως όσα είπεν εκείνη ήτανε πράγματι αληθινά. 
Εννοείται πως ανάγκασα το Ροβέρτο να της στείλη γράμμα αμέσως, 
και ν’ αποσύρη την υπόσχεσί του.
Λόρδος Γκόαριγκ Έτσι μούδωκε κ’ εκείνος να καταλάβω.
Λαίδη Τσίλτερν Αν κρατούσε την υπόσχεσί του θάτανε το πρώτο 
στίγμα ενός σταδίου που πάντα υπήρξεν ακηλίδωτο. Ο Ροβέρτος 
πρέπει νάνε υψηλά από κάθε μομφή. Δεν είναι όπως οι άλλοι 
άνθρωποι. Δεν είναι για να κάνη αυτός εκείνο που κάνουν οι άλλοι 
άνθρωποι. (Κυττάζει τον Λόρδο Γκόαριγκ, που μένει σιωπηλός). Δεν 
συμφωνάτε μαζί μου; Εσείς είστε ο καλύτερος φίλος του Ροβέρτου, 
είστε ο καλύτερος φίλος μας, Λόρδε Γκόαριγκ. Κανείς άλλος εξόν 
από με, δεν ξέρει καλλίτερα τον Ροβέρτο όσον εσείς. Δεν έχει 
μυστικά από μένα, και δεν υποθέτω πως θάχη κι’ από σας.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν έχει βέβαια μυστικά από μένα. Δεν το νομίζω 
τουλάχιστο.

Λαίδη Τσίλτερν Δεν είναι λοιπόν δικαιολογημένη η εκτίμησις που 
έχω γι’ αυτόν; Εγώ ξέρω πως είναι. Μα μιλήστε μου με ειλικρίνεια!
Λόρδος Γκόαριγκ (Την κυττάζει στα μάτια). Με όλη την ειλικρίνεια;
Λαίδη Τσίλτερν Βεβαιότατα. Δεν έχετε τίποτε να κρύψετε; Έχετε 
τίποτε;
Λόρδος Γκόαριγκ Τίποτε. Αλλά, αγαπητή μου Λαίδη Τσίλτερν, 
νομίζω, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι νομίζω πως στον πρακτικό 
βίο —
Λαίδη Τσίλτερν (Χαμογελώντας). Για τον οποίο ξέρετε τόσο λίγο. 
Λόρδε Γκόαριγκ.
Λόρδος Γκόαριγκ Για τον όποιον δεν ξέρω τίποτε εκ πείρας αν 
και ξέρω κάτι εκ παρατηρήσεως· Νομίζω πως στον πρακτικό βίο, 
σαν πρόκειται για επιτυχία, πραγματική επιτυχία υπάρχει κάτι που 
είναι λίγο ασυνείδητο, και κάτι που είναι ολότελα ασυνείδητο σαν 
πρόκειται για φιλοδοξία. Μια φορά που ένας άνθρωπος πάρη, με 
όλη τη καρδιά και τη ψυχή του, την απόφασι να φθάση σε κάποιο 
σημείο, αν έχη ν’ ανεβή τον κρημνό, ανεβαίνει τον κρημνό, αν έχη να 
περπατήση μέσα στη λάσπη —
Λαίδη Τσίλτερν Λοιπόν;
Λόρδος Γκόαριγκ Περπατεί μέσα στη λάσπη. Εγώ βέβαια, μιλώ 
γενικώς για τη ζωή.
Λαίδη Τσίλτερν (θλιβερά). Έτσι ελπίζω. Γιατί με κυττάζετε τόσο 
περίεργα, Λόρδε Γκόαριγκ;
Λόρδος Γκόαριγκ Λαίδη Τσίλτερν, σκέφθηκα πολλές φορές 
πως... μπορεί νάστε λιγάκι αυστηρή στις ιδέες σας για τη ζωή. 
Νομίζω πως... πολλές φορές δεν κάνετε αρκετές παραχωρήσεις. 
Σε κάθε φύσιν υπάρχουνε στοιχεία αδυναμίας, ή κάτι χειρότερο 
από αδυναμία. Ας υποθέσωμε, προς στιγμή, πως — πως ένας 
οποιοσδήποτε πασίγνωστος άνθρωπος, ο πατέρας μου, ή ο 
Λόρδος Μέρτων, ή ο Ροβέρτος, λόγου χάριν, είχε, προ αρκετών 
χρόνων, γράψει ένα ανόητο γράμμα σε κάποιον...
Λαίδη Τσίλτερν Τι θέλετε να πήτε με το ανόητο γράμμα;
Λόρδος Γκόαριγκ Ένα γράμμα που να ενοχοποιή σοβαρά τη θέσι 
του. Εγώ τώρα μιλώ απλώς με τη φαντασία μου.
Λαίδη Τσίλτερν Ο Ροβέρτος δεν είναι ικανός να κάμη τίποτε ανόητο 
όπως δεν είναι ικανός να κάμη και τίποτε άδικο.
Λόρδος Γκόαριγκ (Μένει αρκετές στιγμές σιωπηλός). Κανείς δεν είναι 
ανίκανος να κάνη ανόητα και άδικα πράματα.
Λαίδη Τσίλτερν Είστε Πεσσιμιστής; Τι θα ‘πούνε οι άλλοι δανδήδες; 
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Όλοι θ’ αναγκασθούνε να πενθήσουνε για σας.
Λόρδος Γκόαριγκ (Σηκώνεται). Όχι, Λαίδη Τσίλτερν, δεν είμαι 
Πεσσιμιστής. Μα την αλήθεια δεν είμαι βέβαιος αν ξέρω καλά-
καλά τι σημαίνει Πεσσιμισμός. Το μόνο που ξέρω είναι πως η ζωή 
δε μπορεί να εννοηθή χωρίς πολλήν επιείκειαν, δεν μπορεί να 
είναι υποφερτή χωρίς πολλήν επιείκειαν. Αγάπη, και όχι γερμανική 
φιλοσοφία, είναι η πραγματική ερμηνεία αυτής της λέξεως, 
οποιαδήποτε κι’ αν είναι η ερμηνεία της άλλης. Κι’ αν ευρεθήτε 
καμμιά φορά σε στενοχώρια. Λαίδη Τσίλτερν, έχετε σε με απόλυτο 
πεποίθησι, κι’ εγώ θα σας βοηθήσω όπως μπορέσω. Αν ποτέ 
με χρειασθήτε, ζητήσατε τη βοήθεια μου, και θα την έχετε. Ελάτε 
αμέσως κοντά μου.
Λαίδη Τσίλτερν (Τον κυττάζει με έκπληξι). Λόρδε Γκόαριγκ, μιλήτε 
πολύ σοβαρά. Δε νομίζω να σας έχω ακούσει ως τώρα καμμιά 
φορά να μιλήτε σοβαρά.
Λόρδος Γκόαριγκ (Γελά). Πρέπει να μου συγχωρήσετε, Λαίδη 
Τσίλτερν. Θα προσπαθήσω να μη το ξανακάνω.
Λαίδη Τσίλτερν Μα μου αρέσετε να είστε σοβαρός.
(Μπαίνει η Μάπελ Τσίλτερν αιθέρια ντυμένη).
Μάπελ Τσίλτερν Αγαπητή Γερτρούδη, μη λες τέτοιο φοβερό πράμα 
στο Λόρδο Γκόαριγκ. Η σοβαρότητα δεν θα του ταίριαζε καθόλου. 
Χαίρετε Λόρδε Γκόαριγκ! Μη κάνετε δα και πολύ το σπουδαίο!
Λόρδος Γκόαριγκ Θα το επιθυμούσα, Δεσποινίς Μάπελ, μα 
φοβούμαι πως σήμερα δεν είμαι και... πολύ πρακτικός. Και εκτός 
τούτου, είμαι τώρα στο πόδι να φύγω.
Μάπελ Τσίλτερν Ακριβώς τώρα που μπήκα γω! Τι κακούς τρόπους 
που έχετε! Είμαι βεβαία πως ελάβετε κακή ανατροφή.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι.
Μάπελ Τσίλτερν Θα ήθελα να σας δώσω εγώ ανατροφή!
Λόρδος Γκόαριγκ Λυπούμαι που δεν το εκάνατε,
Μάπελ Τσίλτερν Είναι τώρα πολύ αργά, υποθέτω;
Λόρδος Γκόαριγκ (Χαμογελώντας). Δεν είμαι τόσο βέβαιος.
Μάπελ Τσίλτερν Θα πάτε ιππασία αύριο το πρωί.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι, στις δέκα.
Μάπελ Τσίλτερν Μη ξεχάσετε.
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι βέβαια, δεν θα ξεχάσω. Καλά που θυμήθηκα, 
Λαίδη Τσίλτερν, δεν είδα σήμερα στο Μόρνιγκ Ποστ τα ονόματα 
των επισκεπτών σας. Το φύλλο φαίνεται ήταν γεμάτο από πρακτικά 
του ειρηνοδικείου, ή του επαρχιακού συμβουλίου, ή από κάτι τέτοια 

παραφορτώματα. Δε μπορούσατε να μου δώσετε ένα κατάλογο; 
Έχω ιδιαιτέρους λόγους να σας τον ζητήσω.
Λαίδη Τσίλτερν Είμαι βεβαία πως ο κύριος Τράφφωρτ θα μπορέση 
να σας δώση.
Λόρδος Γκόαριγκ Σας ευχαριστώ πολύ.
Μάπελ Τσίλτερν Ο Τόμυς είναι ο πιο χρήσιμος άνθρωπος μέσα στο 
Λονδίνο.
Λόρδος Γκόαριγκ Και ποιος είναι ο περισσότερο καλοφορεμένος:
Μάπελ Τσίλτερν (θριαμβευτικά). Εγώ είμαι.
Λόρδος Γκόαριγκ Τι εξυπνάδα να το μαντεύσετε! (Παίρνει το καπέλλο 
και το μπατούνι του). Χαίρετε Λαίδη Τσίλτερν! Θα θυμάστε κείνο που 
σας είπα. δεν είναι;
Λαίδη Τσίλτερν Ναι, μα δε ξέρω γιατί μου το είπετε.
Λόρδος Γκόαριγκ Κ’ εγώ δεν ξέρω καλά-καλά. Χαίρετε, Δεσποινίς 
Μάπελ!
Μάπελ Τσίλτερν (Με κάποια απογοήτευσι). Ήθελα να μη φύγετε. Είχα 
κάμποσες σήμερα έμορφες περιπέτειες. Μπορούσατε να μείνετε ν’ 
ακούσετε μερικές.
Λόρδος Γκόαριγκ Τι εγωισμός νάχετε τόσες πολλές. Δε θάμενε 
καμμιά για μένα.
Μάπελ Τσίλτερν Δε σας ήθελα νάχετε καμμιά. Δε θάτανε καλό για 
σας.
Λόρδος Γκόαριγκ Είναι η πρώτη φορά που σας ακούω να μου λέτε 
τέτοιο σκληρό πράμα. Πόσο χαριτωμένα το λέτε! Αύριο στις δέκα.
Μάπελ Τσίλτερν Ακριβώς.
Λόρδος Γκόαριγκ Ακριβέστατα. Μα μη φέρετε μαζί σας τον κύριο 
Τράφφωρτ.
Μάπελ Τσίλτερν (Με μικρό κούνημα της κεφαλής). Βέβαια και δεν θα 
φέρω τον Τόμυ Τράφφωρτ. Ο Τόμυς Τράφφωρτ είναι υπό μεγάλην 
δυσμένεια.
Λόρδος Γκόαριγκ Χαίρω που τ’ ακούω. (Υποκλίνεται και φεύγει)
Μάπελ Τσίλτερν Γερτρούδη, ήθελα συ να μιλήσης του Τόμυ 
Τράφφωρτ.
Λαίδη Τσίλτερν Τι έκανε πάλι ο καϋμένος κύριος Τράφφωρτ. Ο 
Ροβέρτος λέει πως είναι ο καλλίτερος γραμματικός που είχεν ως 
τώρα.
Μάπελ Τσίλτερν Λοιπόν, ο Τόμυς μου έκαμε πάλι πρότασι. Ο Τόμυς 
πεια δε κάνει άλλη δουλειά. Μου έκανε πρότασι χθες το βράδυ 
στην αίθουσα μέσα της μουσικής, τη στιγμή που εγώ δεν μπορούσα 
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να υπερασπιστώ, επειδή επαίζετο ένα θαυμάσιο τρίο. Είναι περιττό 
να σου πω πως δεν τολμούσα να του δώσω καμμιά απάντησι 
καθώς πρέπει. Αν το έκανα η μουσική θα σταματούσεν αμέσως. Οι 
μουσικοί, ξέρεις, είναι άνθρωποι τόσο γελοίως παράλογοι. Θέλουνε 
νάνε κανείς βουβός ολωσδιόλου τη στιγμή που προτιμά νάνε 
τελείως κουφός. Κ’ έπειτα ακόμα μου έκανε τη πρότασί του μέρα 
μεσημέρι, μπροστά σ’ εκείνο το φοβερό άγαλμα του Αχιλλέως. 
Αλήθεια, τα όσα συμβαίνουνε μπροστά σ’ εκείνο το καλλιτεχνικό 
έργο είναι φρικτότατα. Η αστυνομία πρέπει να επέμβη. Την ώρα του 
φαγητού αντιλήφθηκα από μια λάμψι στα μάτια του πως είχε πάλι 
σκοπό να μου προτείνη, μα ‘γω κατώρθωσα να τον σταματήσω μ’ 
ένα θαυμάσιο τρόπο! τον εβεβαίωσα πως ήμουνα διμεταλλιστής. 
Ευτυχώς δεν ξέρω τι σημαίνει διμεταλλισμός. Και δεν πιστεύω ούτε 
κανείς άλλος να ξέρη. Μα η παρατήρησι έκανε τον Τόμυ να μένη 
σαστισμένος για δέκα λεπτά. Εφαίνετο καθαυτό κλονισμένος. Κι’ 
έπειτα ο τρόπος με τον οποίο κάνει τις προτάσεις του ο Τόμυς είναι 
τόσο οχληρός. Αν τις έκανε μ’ ανοικτή φωνή, δεν θα μ’ έννοιαζε και 
πολύ. Μ’ αυτός τις κάνει μ’ ένα απαίσιο εμπιστευτικό τρόπο. Σαν 
θέλει ο Τόμυς να φανή ρωμαντικός σας μιλεί καθαυτό σαν γιατρός. 
Πολύ μ’ αρέσει ο Τόμυς, μα η μέθοδος που κάνει τις προτάσεις του 
είναι πολύ παλαιωμένες. Γι’ αυτό, Γερτρούδη, θέλω να του μιλήσης 
εσύ, και να του πης πως μια φορά την εβδομάδα είναι αρκετό για 
να κάνη τις προτάσεις του, και πως πρέπει πάντα να γίνονται μ’ ένα 
τρόπο που να ελκύη κάπως το ενδιαφέρο.
Λαίδη Τσίλτερν Αγαπητή Μάπελ, μη μιλάς έτσι. Μάθε ακόμη πως ο 
Ροβέρτος έχει πολύ μεγάλην ιδέα για τον κύριο Τράφφωρτ. Πιστεύει 
πως έχει μπροστά του ένα θαυμάσιο μέλλον.
Μάπελ Τσίλτερν Ω! εγώ για όλο τον κόσμο δεν θα πατρευόμουνα 
άνθρωπο με το νάχη μονάχα μπροστά του ένα οποιοδήποτε μέλλο.
Λαίδη Τσίλτερν Μάπελ!
Μάπελ Τσίλτερν Ξέρω τι λέω, αγαπητή. Συ παντρεύτηκες ένα 
άνθρωπο με μέλλον, δεν είναι έτσι; Μα έπειτα ο Ροβέρτος 
ήτανε πνεύμα, και συ έχεις ένα ευγενικό και γενναίο χαρακτήρα. 
Εσύ μπορείς να υποφέρης τους μεγαλοφυείς. Εγώ δεν έχω 
καθόλου χαρακτήρα, κι’ ο Ροβέρτος είναι ο μόνος μεγαλοφυής 
που θα μπορούσα να υποφέρω ποτέ. Γενικώς, εγώ τους θεωρώ 
ανθρώπους πολύ δύσκολους. Οι μεγαλοφυείς έχουνε το κακό 
σύστημα να μιλούνε πολύ, δεν είναι έτσι; Κι’ όλο σκέπτονται για 
τον εαυτό τους, εκεί που εγώ τους θέλω να σκέπτονται για μένα. 

Πρέπει τώρα να πάγω στης Λαίδη Μπάσιλτων για τις πρόβες. Το 
θυμάσε πως έχουμε ταμπλώ; Α! θα θριαμβεύσω! Τι θρίαμβος! 
Για τίποτε άλλο δε σκοτίζομαι. (Φιλεί τη Λαίδη Τσίλτερν και βγαίνει 
έξω, κατόπι πάλι γυρίζει πίσω τρέχοντας). Ω! Γερτρούδη, ξέρεις ποια 
έρχεται να σε δη; Η απαίσια εκείνη κυρία Σιέβελεϋ, μ’ ένα πολύ 
χαριτωμένο φόρεμα. Εσύ την εζήτησες;
Λαίδη Τσίλτερν (Σηκώνεται). Η κυρία Σιέβελεϋ! Έρχεται να με ιδή; 
Αδύνατο!
Μάπελ Τσίλτερν Σε βεβαιόνω αυτή είναι, η ιδία κι’ απαράλλακτη. Να 
που αναβαίνει τη σκάλα.
Λαίδη Τσίλτερν Δεν είναι ανάγκη να περιμένης. Μάπελ. Μη ξεχνάς 
πως σε περιμένει η Λαίδη Μπάσιλτων.
Μάπελ Τσίλτερν Ω! πρέπει να σφίξω το χέρι της Λαίδης Μάρκων. 
Είναι χαριεστάτη. Μ’ αρέσει να μ’ επιπλήττη.

(Μπαίνει ο Μέισον).

Μέισον Η Λαίδη Μάρκων. Η Κυρία Σιέβελεϋ.

(Μπαίνουν η Λαίδη Μάρκων και η Κυρία Σιέβελεϋ)

Λαίδη Τσίλτερν (Προχωρεί προς συνάντησί των). Αγαπητή, Λαίδη 
Μάρκων, τι ωραία που ήρθατε να με δήτε! (της πιάνει το χέρι, κ’ 
υποκλίνεται, λίγο απομακρυσμένη, προς στη Κυρία Σιέβελεϋ). Δεν 
κάθεστε. Κυρία Σιέβελεϋ;
Κυρία Σιέβελεϋ Ευχαριστώ. Δεν είν’ αυτή η Δεσποινίς Τσίλτερν; 
Πολύ επιθυμούσα να τη γνωρίσω.
Λαίδη Τσίλτερν Μάπελ, η Κυρία Σιέβελεϋ επιθυμεί να σας γνωρίση. 
(Η Μάπελ Τσίλτερν κλίνει λιγάκι το κεφάλι).
Κυρία Σιέβελεϋ (Κάθεται). Μου άρεσε το χαριτωμένο σας φόρεμα 
χθες το βράδυ, Δεσποινίς Τσίλτερν. Τόσο απλό και... νόστιμο.
Μάπελ Τσίλτερν Αλήθεια; Πρέπει να το πω στη ράφτρα μου. Θα της 
κάνη μεγάλη έκπληξι. Χαίρετε, Λαίδη Μάρκων!
Λαίδη Μάρκων Φεύγετε κι’ όλας;
Μάπελ Τσίλτερν Λυπούμαι πολύ, μα είμαι υποχρεωμένη να φύγω. 
Πηγαίνω για τις πρόβες, θα σταθώ με το κεφάλι κάτω σ’ ένα ταπλώ.
Λαίδη Τσίλτερν Με το κεφάλι σας κάτω, παιδάκι μου; Ω! Ελπίζω 
όχι· Πιστεύω πως αυτό είναι πολύ βλαβερό στην υγεία. (Κάθεται 
απάνω στον σοφά κοντά στη Λαίδη Τσίλτερν).
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Μάπελ Τσίλτερν Μα πρόκειται για ένα λαμπρά φιλανθρωπικό 
σκοπό· είναι για τους ανικάνους προς εργασία, τους μόνους για 
τους οποίους ενδιαφέρομαι αληθινά. Εγώ είμαι η γραμματεύς κι’ ο 
Τόμυ Τράφφωρτ είναι ταμίας.
Κυρία Σιέβελεϋ Και τι είναι ο Λόρδος Γκόαριγκ;
Μάπελ Τσίλτερν Ω! ο Λόρδος Γκόαριγκ είναι πρόεδρος.
Συρία Σιέβελεϋ Το αξίωμα αυτό θα του αρμόζει θαυμάσια, εκτός αν 
εχειροτέρευσεν από τον καιρό που τον εγνώρισα πρώτη φορά.
Λαίδη Μάρκων (Σκεπτική). Είστε πάρα πολύ νεωτεριστική, Μάπελ. 
Λίγο παραπάνω απ’ εκείνο που πρέπει, ίσως. Τίποτε άλλο δεν 
είναι τόσο επικίνδυνο από του να είναι κανείς πολύ νεωτεριστικός. 
Κινδυνεύει έτσι έξαφνα να μεταβληθή σε παλαιικόν. Γνώρισα 
πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Μάπελ Τσίλτερν Τι τρομερή, μεταμόρφωσι!
Λαίδη Μάρκων Α! αγαπητή μου. δεν είναι ανάγκη να γίνεστε 
νευρική, θα είστε πάντα όσο μπορείτε ωραία. Αυτή είναι η καλύτερη 
μόδα που υπάρχει, κ’ η μόνη μόδα που η Αγγλία κατορθώνει να 
επιβάλη.
Μάπελ Τσίλτερν (Ευγενικά). Σας ευχαριστώ πολύ. Λαίδη Μάρκων, 
εκ μέρους της Αγγλίας... κι’ εκ μέρους μου..

(Βγαίνει έξω).

Λαίδη Μάρκων (Στρέφεται προς την Λαίδη Τσίλτερν). Αγαπητή 
Γερτρούδη, ήρθαμε ακριβώς να μάθομε αν βρέθηκε η διαμαντένια 
καρφίτσα της Κυρίας Σιέβελεϋ.
Λαίδη Τσίλτερν Εδώ;
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι, τη ζήτησα σαν πήγα πίσω στο ξενοδοχείο, κ’ 
ενόμισα πως μπορούσε να μούπεσε κάπου εδώ.
Λαίδη Τσίλτερν Δεν άκουσα τίποτε γι’ αυτό. Μα θα φωνάξω την 
οικονόμο να τη ρωτήσω. (Αγγίζει το κουδούνι).
Κυρία Σιέβελεϋ Ω, παρακαλώ μη ενοχλήστε, Λαίδη Τσίλτερν. Πολύ 
πιθανό να μούπεσε στην Όπερα, προτού έρθουμ’ εδώ.
Λαίδη Μάρκων Α ναι, υποθέτω πως θα χάθηκε στην Όπερα. Η 
αλήθεια είναι πως παλαίβουμε και σκουντιόμαστε τόσο πολύ 
σήμερα στις συναναστροφές μας, που απορώ κ’ εγώ πως δε 
χάνουμε στο τέλος όλα που έχουμ’ απάνω μας. Το ξέρω από τον 
εαυτό μου σαν γυρίζω από ένα σαλόνι αισθάνομαι πως δεν έχω 
τίποτ’ απάνω μου παρά ένα μικρό θρύμμα υποφερτής υπολήψεως, 

μόλις αρκετό για να εμποδίζη τις κατώτερες τάξεις να κυττάζουν 
επίμονα ανάμεσα από τα παράθυρα της αμάξης. Η αλήθεια είναι 
πως η κοινωνία μας ολοένα πληθαίνει τρομαχτικά... Πράγματι, 
πρέπει κανείς ναύρη κανένα τρόπο να διευκολύνη τη μετανάστευσι. 
Αυτό θάκανε μεγάλο καλό.
Κυρία Σιέβελεϋ Συμφωνώ πληρέστατα μαζί σας, Λαίδη Μάρκων. 
Είναι τώρα έξη χρόνια που έχω νάρθω στο Λονδίνο για τη Σαιζόν, 
και πρέπει να ομολογήσω πως η κοινωνία ενοθεύθηκε φοβερά. 
Όπου πάει κανείς βλέπει τον πιο παράξενο κόσμο.
Λαίδη Μάρκων Αυτό είναι αληθέστατο, αγαπητή. Μα δεν είναι και 
ανάγκη να τους ξέρη κανείς όλους. Εγώ είμαι βεβαία πως δεν 
ξέρω ούτε το μισό κόσμο που έρχετε σπίτι μου. Πράγματι, απ’ όσα 
ακούω, δεν επιθυμώ να τους ξέρω.

(Μπαίνει ο Μέισον).

Λαίδη Τσίλτερν Τι είδους καρφίτσα είν’ εκείνη που χάσατε Κυρία 
Σιέβελεϋ;
Κυρία Σιέβελεϋ Μια διαμαντένια καρφίτσα σχήμα φειδιού μ’ ένα 
ρουμπίνι, ένα αρκετά μεγάλο ρουμπίνι.
Λαίδη Μάρκων Νομίζω είπατε πως είχε ένα ζαφείρι απάνω στο 
κεφάλι, αγαπητή;
Κυρία Σιέβελεϋ (Χαμογελώντας). Όχι, Λαίδη Μάρκων — ένα 
ρουμπίνι.
Λαίδη Μάρκων (Κουνεί το κεφάλι). Και είμαι βεβαία πως θάτανε 
πολύ νόστιμο πράμα.
Λαίδη Τσίλτερν Βρήκατε καμμιά καρφίτσα διαμαντένια με ένα 
ρουμπίνι σε κανένα δωμάτιο σήμερα το πρωί, Μέισον;
Μέισον Όχι, Λαίδη.
Κυρία Σιέβελεϋ Σας βεβαιώνω δεν είναι και τίποτε σπουδαίο. Λαίδη 
Τσίλτερν. Λυπούμαι πολύ που σας έβαλα σε ενόχλησι.
Λαίδη Τσίλτερν (Ψυχρά). Ω. δεν ήταν καμμιά ενόχλησι. Πολύ καλά 
Μέισον. Μπορείς να φέρης το τσάι.

(Ο Μέισον βγαίνει έξω.)

Λαίδη Μάρκων Λοιπόν, πρέπει να πω πως είναι μεγάλος μπελάς 
να χάνη κανείς τίποτε. Θυμάμαι γω μια φορά στα λουτρά, χρόνια 
τώρα, έχασα μέσα στο δωμάτιο του ντους ένα πολύ έξοχο βραχιόλι 
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που μούχε δώσει ο Σιρ Τζων. Δε νομίζω να μούδωσε πεια τίποτε 
από τότε, και το λέω με λύπη μου. Αυτός πεια έχει εκφυλισθή 
ελεεινά. Πράγματι, αυτή η απαισία Κάτω Βουλή μας καταστρέφει 
ολωσδιόλου τους συζύγους μας. Και νομίζω ακόμα πως το 
μεγαλύτερο χτύπημα στην ευτυχία ημών των υπάνδρων τόδωσε η 
Κάτω Βουλή από τον καιρό που επενόησε το φοβερό εκείνο πράμα 
που λέγεται Ανωτέρα γυναικεία εκπαίδευσις.
Λαίδη Τσίλτερν Α, μα είν’ κρίμα να μιλάτε έτσι σ’ αυτό το σπίτι,
Λαίδη Μάρκων Ο Ροβέρτος καθώς κ’ εγώ, είμαστε φανατικοί 
πρόμαχοι της Ανωτέρας γυναικείας εκπαιδεύσεως.
Κυρία Σιέβελεϋ Εκείνο που ήθελα γω είναι προπάντων η ανωτέρα 
εκπαίδευσι των ανδρών. Οι άνδρες έχουνε μεγάλη ανάγκη.
Λαίδη Μάρκων Έχουνε αγαπητή, μα φοβούμαι πως η ανωτέρα 
εκπαίδευσι για τους άνδρας δεν θάχε καθόλου πραχτικό 
αποτέλεσμα. Δε μου φαίνεται πως οι άνδρες είναι και πολύ 
επιδεκτικοί για ανάπτυξι. Έχουνε κάποια ικανότητα, δε σου λέω, μα 
όχι κι’ αρκετή, δεν είναι έτσι; Όσο για τις γυναίκες, λοιπόν, αγαπητή 
μου Γερτρούδη, εσείς ανήκετε στη νεωτέρα γεννεά κ’ είμαι βεβαία 
πως θάστε εν τάξει αν την εγκρίνετε (την ανωτέρα εκπαίδευσι 
δηλαδή). Επί των ημερών μου βέβαια, εμείς διδασκόμαστε να μη 
καταλαβαίνουμε τίποτε. Αυτό ήτανε το παλαιό σύστημα, κ’ ήτανε 
θαυμάσιο. Σας βεβαιώνω πως όλα εκείνα που εγώ κ’ η αδελφή 
μου διδασκόμαστε να μη εννοούμε ήτανε πολύ παράδοξα. Μα 
οι σημερινές γυναίκες μανθάνω, δεν έχει τίποτε που να μη το 
καταλαβαίνουν.
Κυρία Σιέβελεϋ Εξόν από τους συζύγους των. Αυτό είναι το 
μόνο πράγμα που οι σημερινές γυναίκες δε μπορούνε ποτέ να 
καταλάβουν.
Λαίδη Μάρκων Κι’ αυτό είναι πολύ καλό πράμα, τολμώ να πω. 
Μπορούσε να φέρη τη δυστυχία σε πολλά σπίτια. Όχι στο δικό σας 
Γερτρούδη, αυτό δεν είναι ανάγκη να σας το πω. Εσείς επήρατε ένα 
άνδρα που είναι υπόδειγμα συζύγου. Θα ηυχόμουν κ’ εγώ νάχα την 
τύχη σας. Μ’ από τον καιρό που ο Σιρ Τζων προτιμά να πηγαίνη 
ταχτικά στις συζητήσεις της Βουλής, πράμα που δεν τόκαμνε στα 
παληά καλά χρόνια, η γλώσσα του κατάντησε ανυπόφορη. Νομίζει 
φαίνεται πάντα πως αγορεύει στη Βουλή, και σαν αρχίζει να λέη και 
να λέη για το εργατικό ζήτημα, για το Εκκλησιαστικό και δεν ξέρω 
για πόσα άλλα ακόμα άπρεπα πράμματα, είμαι αναγκασμένη να 
βγάζω έξω από το δωμάτιο όλους τους υπηρέτες. Δεν είναι βέβαια 

ευχάριστο να βλέπη κανείς έξαφνα την οικονόμο που σου δουλεύει 
είκοσι τρία χρόνια τώρα να γίνεται κατακόκκινη από ντροπή πίσω 
από την ντουλάπα, και τους άλλους υπηρέτες να στριφογυρίζουνε 
στες γωνιές. Σας βεβαιόνω πως η ζωή μου είναι χαμένη αν δεν 
στείλουνε τον Τζων αμέσως στην Άνω Βουλή. Έτσι δε θα έχει πεια 
κανένα ενδιαφέρο για την πολιτική, δεν είναι; Η Βουλή των Λόρδων 
είναι πολύ γνωστική. Είναι μια συνέλευσι ευγενών τζέντλεμεν. Μα 
όπως είναι τώρα, ο Σιρ Τζων είναι αληθινά μεγάλο βάσανο. Γιατί, 
σήμερα το πρωί, προτού ακόμα μισοφάμε, στάθηκε απάνω στο 
ανάβαθρο της θερμάστρας έβαλε τα χέρια του στις τσέπες, και 
άρχισε ν’ αγορεύη και να κάμνη επικλήσεις προς την πατρίδα με 
όλη τη δύναμι της φωνής του. Δεν είναι ανάγκη να σας πω πως 
εγώ άμα πήρα το δεύτερο φλιτζάνι του τσαγιού σηκώθηκα από το 
τραπέζι. Μα η φωνή του βροντούσε μέσα σ’ όλο το σπίτι! Ελπίζω 
Γερτρούδη, πως ο Σιρ Ρόβερτ δεν είναι έτσι;
Λαίδη Τσίλτερν Μα ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πολιτική, 
Λαίδη Μάρκων. Μ’ αρέσει ν’ ακούω τον Ροβέρτο να μιλή για 
πολιτικά.
Λαίδη Μάρκων Καλά, μα ελπίζω πως δε θάνε τόσο αφοσιωμένος 
στας Κυανάς Βίβλους όπως είν’ ο Σιρ Τζων. Δε νομίζω πως μπορεί 
κανείς να ωφεληθή απ’ αυτές.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ασθενώς). Εγώ δεν εδιάβασα ποτέ μου Κυανή 
Βίβλο. Προτιμώ τα βιβλία... με το κίτρινο δέσιμο.
Λαίδη Μάρκων (Με φαιδρή, αδιαφορία). Το κίτρινο είναι πιο 
ζωηρόχρωμο, δεν είναι: Συνήθιζα πολύ να ντύνωμαι με κίτρινα στα 
πρώτα μου χρόνια, και θα τόκαμνα και τώρα, αν ο Σιρ Τζων δεν 
ήτανε τόσο φοβερά πειρακτικός στις παρατηρήσεις του, και ξέρετε 
δα πόσον γελοίοι είναι πάντα οι άνδρες στο ζήτημα του ντυσίματος.
Κυρία Σιέβελεϋ Α, όχι! Νομίζω πως οι άνδρες είναι αυθεντίαι, για το 
ντύσιμο.
Λαίδη Μάρκων Αλήθεια; Μ’ αν κρίνη κανείς από τα είδη των 
καπέλλων που φορούνε, θάλεγε το εναντίο, δεν είναι έτσι;

(Μπαίνει η οικονόμος και την ακολουθεί ο υπηρέτης. Βάζουν το 
τσάι απάνω σε μικρό τραπέζι κοντά στη Λαίδη Τσίλτερν).

Λαίδη Τσίλτερν Μπορώ να σας προσφέρω Λίγο τσάι, Κυρία 
Σιέβελεϋ;
Κυρία Σιέβελεϋ Ευχαριστώ. (Η οικονόμος προσφέρει στη Κυρία 
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Σιέβελεϋ ένα φλυτζάνι τσάι μέσα σε δίσκο).
Λαίδη Τσίλτερν Λίγο τσάι, Λαίδη Μάρκων;
Λαίδη Μάρκων Όχι ευχαριστώ, αγαπητή. (Οι υπηρέτες βγαίνουν έξω). 
Η αλήθεια είναι πως υπεσχέθηκα να πάγω να δω για δέκα λεπτά τη 
καϋμένη τη Λαίδη Πραγκάστερ. που είναι πολύ στενοχωρημένη. Η 
κόρη της, ένα πολύ καλοανατεθραμμένο κορίτσι, αρραβωνιάστηκε 
και καλά μ’ ένα εφημέριο στο Σροπσάιαρ και θα παρθούνε. Είναι 
πολύ λυπηρό, πολύ λυπηρό, πράγματι. Δε μπορώ να καταλάβω 
αυτή πάλι τη νέα μανία για τους εφημερίους. Στον καιρό το δικό 
μου, εμείς τα κορίτσια τους κυττάζαμε που τρέχανε ολοένα δω 
κ’ εκεί σαν κουνέλλια. Μα, είναι περιττό να σας πω. πως ποτέ 
δεν τους δίναμε καμμιά προσοχή. Σήμερα όμως, καθώς ακούω, 
σαν μελίσσια τρέχουνε σ’ όλες τες εξοχές. Εγώ το νομίζω αυτό 
πολύ αντιθρησκευτικό. Και υστέρα, λοιπόν, ο μεγαλύτερος γιος 
φιλονίκησε με τον πατέρα και λεν πως άμα συναντηθούνε στη 
Λέσχη ο Λόρδος Πραγκάστερ κρύπτεται πάντα πίσω από το δελτίο 
των χρηματιστικών ειδήσεων των «Τάιμς». Όπως κι’ αν συμβαίνη 
όμως, αυτό είναι πολύ κοινό πράμα σήμερα. Υπάρχουνε πολλά 
παιδιά που δε θέλουνε νάχουν καμμιά σχέσι με τους πατέρες των, 
όπως και πολλοί πατέρες που δε θέλουνε να μιλούνε στα παιδιά 
τους.. Εγώ αυτό το θεωρώ ένα πράμα για το όποιον πρέπει κανείς 
να λυπάται πολύ.
Κυρία Σιέβελεϋ Κ’ εγώ το ίδιο. Οι πατέρες έχουνε πολλά σήμερα να 
διδαχθούνε από τα παιδιά τους.
Λαίδη Μάρκων Αλήθεια αγαπητή; Σαν τι:
Κυρία Σιέβελεϋ Την τέχνην του πώς να ζουν. Η μόνη πράγματι 
ωραία τέχνη που ανεπτύξαμε στους νεωτέρους χρόνους!
Λαίδη Μάρκων (Κουνεί το κεφάλι). Α! Φοβούμαι πως ο Λόρδος 
Πραγκάστερ ήξερε πολύ καλά πώς έπρεπε να ζη. Πιο πολύ και 
από την καϋμένη την γυναίκα του. (Στρέφει προς την Λαίδη Τσίλτερν). 
Ξέρετε τη Λαίδη Πραγκάστερ, δεν τι ξέρετε, αγαπητή;
Λαίδη Τσίλτερν Την ξέρω λιγάκι. Έμενε στο Λάγκτον το περασμένο 
καλοκαίρι, όταν είμαστε μεις εκεί.
Λαίδη Μάρκων Καθώς όλες οι χονδρές γυναίκες, έτσι κι’ αυτή 
δείχνη την πραγματική εικόνα της ευτυχίας, καθώς βέβαια θα 
παρατηρήσατε. Μα κοντά σ’ αυτή την υπόθεσι του εφημερίου, 
υπάρχουνε ακόμα πολλές τραγωδίες στην οικογένειά της. Η 
αδελφή της, η Κυρία Τζέκυλ, πέρασε μια ζωή πολύ δυστυχισμένη, 
χωρίς κανένα δικό της σφάλμα Στα τελευταία η καρδιά συντρίφτηκε 

τόσο που κατέφυγε σ’ ένα μοναστήρι ή σε μια όπερα, ξεχνώ 
τώρα. Όχι, νομίζω ήτανε σ’ ένα κατάστημα κεντημάτων. Ξέρω πως 
έχασε κάθε είδος χαρά σ’ αυτό τον κόσμο, (Σηκώνεται). Και τώρα, 
Γερτρούδη, αν μου το επιτρέπετε, θ’ αφήσω την Κυρία Σιέβελεϋ 
στη φροντίδα σας και θα τη ζητήσω σ’ ένα τέταρτο. Ή μπορεί 
αγαπητή Κυρία Σιέβελεϋ, να μη σας νοιάζη αν περιμένετε στ’ αμάξι 
όσο εγώ θάμε στης Λαίδη Πραγκάστερ. Επειδή είναι μονάχα μια 
συλλυπητήριος επίσκεψις δεν θ’ αργίσω πολύ.
Κυρία Σιέβελεϋ (Σηκώνεται). Δε με νοιάζει καθόλου, αν περιμένω 
στ’ αμάξι, αρκεί να υπάρχη κάτι εκεί που να με διασκεδάζη.
Λαίδη Μάρκων Καλά, ακούω, πως ο εφημέριος όλο και πηγαίνει κ’ 
έρχεται γύρω από το σπίτι.
Κυρία Σιέβελεϋ Φοβούμαι πως δε μ’ αρέσει να κυττάζω 
ερωτευμένους.
Λαίδη Τσίλτερν (Σηκώνεται). Ω, ελπίζω η Κυρία Σιέβελεϋ θα μείνη 
δω λιγάκι. Ήθελα να μιλήσω μαζί της για δέκα λεπτά.
Κυρία Σιέβελεϋ Τι καλή που είσαστε. Λαίδη Τσίλτερν! Πιστεύσατέ 
μου πως τίποτε δεν είναι για με πιο ευχάριστο.
Λαίδη Μάρκων Α! χωρίς άλλο κ’ οι δυο σας έχετε πολλές 
ευχάριστες αναμνήσεις να πήτε από τον καιρό του σχολειού. 
Χαίρετε, αγαπητή Γερτρούδη! θα σας δω απόψε στης Λαίδης 
Μπόναρ; Αυτή ανεκάλυψε μια νέα θαυμάσια εξυπνάδα. Δεν κάνει... 
τίποτε όλη την ημέρα. Αυτό είναι μεγάλο κόμφορτ, δεν είναι;
Λαίδη Τσίλτερν Ο Ροβέρτος κ’ εγώ θα φάμε στο σπίτι απόψε 
μονάχοι, και δεν νομίζω πως θα πάω ύστερα πουθενά. Ο Ροβέρτος 
βέβαια, θάνε στη Βουλή. Μα δεν υπάρχει και τίποτε που ενδιαφέρει 
απόψε.
Λαίδη Μάρκων Θα φάτε στο σπίτι μονάχοι; Κ’ είναι καθόλου 
φρόνιμο; Α, λησμόνησα, ο άνδρας σας αποτελεί εξαίρεσι, ενώ ο 
δικός μου ακολουθεί πάντα τον γενικόν κανόνα, αυτό ακριβώς που 
κάνει εμάς τις γυναίκες να γερνούμε γλήγορα.

(Η Λαίδη Μάρκων φεύγει).

Κυρία Σιέβελεϋ Θαυμάσια γυναίκα η Λαίδη Μάρκων δεν είναι; 
Μιλά περισσότερα και λέει λιγότερα από κάθε άλλον. Δικαιολογεί 
όλες τις φλυαρίες της Λαίδη Μάρκων. Γι’ αυτό και μερικά λόγια 
της είναι κάπου- κάπου ακατάληπτα. Αυτή είναι γεννημένη για 
δημόσιος ρήτορας. Τόσο μάλιστα που δεν τη φθάνει ο σύζυγος της, 
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ο οποίος είναι ένας τυπικώτατος Άγγλος χονδροκέφαλος και συχνά 
ευερέθιστος
Λαίδη Τσίλτερν (Δεν της δίνει καμμιά απάντησι, κ’ εξακολουθεί να 
στέκεται. Σε λίγο τα μάτια των δύο γυναικών συναντώνται. Η Λαίδη 
Τσίλτερν φαίνεται αγριεμένη και ωχρά. Η Κυρία Σιέβελεϋ φαίνεται μάλλον 
ευχαριστημένη). Κυρία Σιέβελεϋ, νομίζω πως είναι δίκαιο να σας πω 
ειλικρινέστατα πως, αν ήξερα ποια είσαστε πράγματι, δεν θα σας 
προσκαλούσα σπίτι μου χθες το βράδυ.
Κυρία Σιέβελεϋ (Με αναιδές χαμόγελο). Αλήθεια;
Λαίδη Τσίλτερν Δεν θα τόκανα.
Κυρία Σιέβελεϋ Βλέπω πως ύστερα από τόσα χρόνιο δεν άλλαξες 
καθόλου, Γερτρούδη.
Λαίδη Τσίλτερν Εγώ ποτέ δεν αλλάζω.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ψηλόνοντες τα φρύδια της). Δεν σε δίδαξε λοιπόν 
τίποτε η ζωή;
Λαίδη Τσίλτερν Μ’ εδίδαξε πως ένα πλάσμα που μια φορά κάνει 
μια άτιμη κ’ αχρεία πράξι μπορεί να τη ξανακάνη και δευτέρα φορά, 
και πρέπει το πλάσμα αυτό να τ’ αποφεύγουμε.
Κυρία Σιέβελεϋ Θα εφήρμοζες αυτό τον κανόνα για όλους;
Λαίδη Τσίλτερν Ναι, για κάθε ένα, χωρίς εξαίρεσι.
Κυρία Σιέβελεϋ Τότε σε λυπούμαι, Γερτρούδη, σε λυπούμαι πολύ.
Λαίδη Τσίλτερν Καταλαβαίνετε τώρα, είμαι βεβαία, πως για πολλούς 
λόγους δε μπορεί να υπάρχη καμμιά σχέσι μεταξύ μας όσον καιρό 
θα μείνετε στο Λονδίνο.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ακουμβά πίσω στο κάθισμα της). Ξέρεις, Γερτρούδη, 
πως εμέ δε με νοιάζει καθόλου που μιλείς για ηθική. Η ηθική είναι 
απλώς ένας τρόπος που λαμβάναμε απέναντι προσώπων για τα 
οποία έχουμε προσωπική αντιπάθεια. Εσύ με αντιπαθείς. Το ξέρω 
πολύ καλά. Κ’ εγώ πάντα σ’ αποστρεφόμουν. Και όμως ήρθα εδώ 
για να σου κάνω μια εκδούλευσι.
Λαίδη Τσίλτερν (Περιφρονητικά). Καθώς την εκδούλευσι πούθελες 
να κάνης στον άνδρα μου χθες το βράδυ, υποθέτω. Ευχαριστώ το 
θεό, που τον έσωσα από τέτοια εκδούλευσι.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ανασηκώνεται) Συ ήσουνα που τον έκανες να μου 
γράψη εκείνο το αναίσχυντο γράμμα; Συ ήσουνα που τον έκανες να 
παραβή την υπόσχεσί του;
Λαίδη Τσίλτερν Ναι.
Κυρία Σιέβελεϋ Τότε πρέπει να τον κάνης να κρατήση την υπόσχεσί 
του. Σου δίνω καιρόν ως αύριο το πρωί — τίποτε παραπάνω. 

Αν ως αύριο το πρωί ο σύζυγος σου δεν αναλάβη επισήμως 
την υποχρέωσι να με βοηθήση στο μεγάλο αυτό σχέδιο που 
ενδιαφέρομαι...
Λαίδη Τσίλτερν Αυτή τη δολία κερδοσκοπία.
Κυρία Σιέβελεϋ Ονόμασέ τηνε όπως θες. Κρατώ τον άνδρα σου 
μέσα στη φούκτα μου, κι’ αν είσαι φρόνιμη θα τον κάνης να πράξη 
εκείνο που του λέω.
Λαίδη Τσίλτερν (Σηκώνεται και πηγαίνει κατ’ επάνω της). Είσθε 
αναίσχυντη. Τι έχει να κάνη μαζί σου ο άνδρας μου; Με μια γυναίκα 
καθώς εσέ;
Κυρία Σιέβελεϋ (Με πικρό γέλοιο) Σ’ αυτό τον κόσμο ο όμοιος 
τον όμοιο. Επειδή ο άνδρας σου είναι ο ίδιος δόλιος και άτιμος 
γι’ αυτό κ’ οι δυο μας κάνουμε ωραίο ζευγάρι. Μεταξύ σου και 
εκείνου υπάρχει άβυσσος. Εκείνον και μένανε μας συνδέει κάτι 
περισσότερον από φιλία. Είμαστε εχθροί συνδεδεμένοι μαζί. Το ίδιο 
αμάρτημα μας ενώνει.
Λαίδη Τσίλτερν Πώς τολμάς να βάζης τον άνδρα μου στην αυτή τάξι 
με σένα; Πώς τολμάς να φοβερίζης εκείνον ή εμένα; Φύγε από το 
σπίτι μου. Δεν είσαι άξια να είσαι δω μέσα.

(Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν μπαίνει από την πίσω θύρα. Ακούει της 
συζύγου του τις τελευταίες λέξεις και αντιλαμβάνεται σε ποιαν 
απευθύνονται. Στο πρόσωπο του χύνεται νεκρική ωχρότης).

Κυρία Σιέβελεϋ Το σπίτι σου! Σπίτι αγορασμένο με ατιμία. Σπίτι που 
καθετί μέσα του πληρώθηκε με απάτη. (Στρέφει γύρω και κυττάζει τον 
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν). Αρώτησέ τον ποιά ήταν η αρχή του πλούτου! 
Ας σου πη με ποιο τρόπο επούλησε σε κάποιον χρηματιστή ένα 
μυστικό του υπουργείου. Μάθε απ’ αυτόν σε τι οφείλεις τη θέσι 
σου.
Λαίδη Τσίλτερν Δεν είναι αλήθεια! Ροβέρτε! Δεν είναι αλήθεια!
Κυρία Σιέβελεϋ (Τον δείχνει με το δάκτυλό της). Κύτταξέ τον! Μπορεί 
να τ’ αρνηθή; Τολμά να το κάνη;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πήγαινε! Πήγαινε αμέσως. Ότι κακό 
μπορούσες να κάνης το έκανες πεια.
Κυρία Σιέβελεϋ Κακό; Ακόμα δεν εξώφλησα ούτε μαζί σου, ούτε 
μαζί της. Σας δίνω και των δύο καιρό ως αύριο το μεσημέρι. Αν ως 
την ώρα εκείνη δεν κάνετε εκείνο μου σας διέταξα να κάνετε, όλος 
ο κόσμος θα μάθη το ποιόν του Ρόβερτ Τσίλτερν.
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(Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν χτυπά το κουδούνι Μπαίνει ο Μέισον).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Οδήγησε έξω την Κυρία Σιέβελεϋ.

(Η Κυρία Σιέβελεϋ ανατινάσσεται· ύστερα υποκλίνεται με 
κάποιαν υπερβολικήν ευγένεια στη Λαίδι Τσίλτερν, η οποία δεν 
κάνει κανένα κίνημα αποκρίσεως. Καθώς διαβαίνει από μπροστά 
στον Σιρ Ρόμπερτ Τσίλτερν, ο όποιος στέκεται κοντά στην θύρα, 
σταματά για μια στιγμή και τον κυττάζει κατάματα. Κατόπιν βγαίνει 
έξω, ακολουθουμένη από τον υπηρέτην, ο όποιος κλει την 
θύρα πίσω του. Ο σύζυγος κ’ η σύζυγος μένουν μόνοι. Η Λαίδη 
Τσίλτερν στέκεται καθώς ένας που βλέπει τρομαχτικό όνειρο. 
Ύστερα στρέφει γύρω και κυττάζει τον σύζυγο της. Τον κυττάζει 
με περίεργα μάτια ως να τον έβλεπε για πρώτη φορά).

Λαίδη Τσίλτερν Επούλησες ένα μυστικό του Υπουργείου για 
χρήματα. Άρχησες τη ζωή σου με δόλο! Στερέωσες το στάδιο σου 
με ατιμία! Ω, έλα πες μου πως δεν είνε αλήθεια! Εμπιστεύσου σε με! 
Πες μου πως δεν είν’ αλήθεια!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όσα είπεν η γυναίκα αυτή είναι όλα αληθινά. 
Μ’ άκουσε μου, Γερτρούδη. Δεν μπορείς να καταλάβης πως 
παραπλανήθηκα. Άκου να σου τα πω όλα. (Πηγαίνει κατ’ επάνω της).
Λαίδη Τσίλτερν Μη με πλησιάζεις. Μη μ’ αγγίζεις. Αισθάνομαι ως 
να μ’ έχεις πεια μολύνει για πάντα. Ω! τι μάσκα φορούσες τώρα 
τόσα χρόνια! ένας κοινός κλέφτης θάταν καλλίτερος. Έβγαλες τον 
εαυτό σου σε πώλησι και σ’ αγόρασεν ο μεγαλείτερος πλειοδότης! 
Πουλήθηκες μέσα στην αγορά. Ψεύσθηκες μπροστά σ’ όλο τον 
κόσμο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Ορμά κατ’ επάνω της). Γερτρούδη! Γερτρούδη!
Λαίδη Τσίλτερν (Σπρώχνοντάς τον πίσω μ’ ανοιχτά χέρια). Όχι, μη 
μιλάς! Μη λες τίποτα! Η φωνή σου ξυπνά τρομερές αναμνήσεις 
— αναμνήσεις πραγμάτων που μ’ έκαμαν να σ’ αγαπήσω — 
αναμνήσεις λέξεων που μ’ έκαμαν να σ’ αγαπήσω — αναμνήσεις 
που τώρα μου είναι φριχτές. Και πόσο σ’ ελάτρευα! Ήσουνα για 
μένα κάτι ξεχωριστό από την κοινή ζωή, ένα πράγμα αγνό, ευγενικό, 
τίμιο, χωρίς στίγμα. Ο κόσμος μου φαίνουνταν ωραιότερος γιατί σ’ 
αυτόν ήσουνα συ, κ’ η καλωσύνη πειο πραγματική γιατί ζούσες εσύ. 
Και τώρα — ώ, σαν σκέφτομαι πως έκαμα ένα άνδρα καθώς εσέ 
ιδανικό μου! Το ιδανικό της ζωής μου!

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Εδώ ήταν το σφάλμα σου. Εδώ ήταν το λάθος 
σου. Το λάθος που κάμνουν όλες οι γυναίκες. Γιατί σεις οι γυναίκες 
να μη μας αγαπάτε με όλα μας τα ελαττώματα; Γιατί να μας ανεβάζετε 
απάνω σε τερατώδεις στυλοβάτες: Είμαστε όλοι πλασμένοι 
από πηλό, γυναίκες καθώς και άνδρες· μα όταν εμείς οι άνδρες 
αγαπούμε γυναίκες, τις αγαπούμε γνωρίζοντας τις αδυναμίες των, τις 
τρέλλες των, τις ατέλειές των, και για όλ’ αυτά ίσως, τις αγαπούμε 
πιο πολύ. Δεν είναι οι τέλειοι, αλλ’ οι ατελείς που έχουν ανάγκην από 
αγάπη. Όταν πληγωνόμαστε με τα ίδιά μας τα χέρια, ή με τα χέρια 
των άλλων, τότε μόνον η αγάπη πρέπει νάρθη να μας θεραπεύση — 
αλλέως για τι άλλο είναι χρήσιμος η αγάπη; Όλα τα αμαρτήματα, η 
αγάπη πρέπει να τα συγχωρή. Σε όλες τις υπάρξεις, εκτός εκείνων 
που δεν έχουν αγάπη, η αληθινή αγάπη πρέπει να δίνη συγχώρησι. 
Έτσι είναι η αγάπη του ανδρός. Οι γυναίκες νομίζουν πως κάνουνε 
τους άνδρες ιδανικά των. Μα ό,τι κάνουν δεν είναι άλλο παρά 
ψεύτικα είδωλα. Εσύ μ’ έκανες ένα ψεύτικο είδωλο, κ’ εγώ δεν είχα 
το θάρρος να κατέβω, να σου δείξω τις πληγές μου, να σου πω τις 
αδυναμίες μου. Φοβούμουνα μήπως κέχανα την αγάπη σου, καθώς 
την έχασα τώρα. Κ’ έτσι, χθες το βράδυ εσύ κατέστρεψες εκείνο που 
η γυναίκα αυτή ζήτησε από μένα· δεν ήταν τίποτε κατά σε ό,τι εκείνη 
μου πρόσφερε. Μου πρόσφερεν ασφάλεια, ησυχία, σταθερότητα. 
Το νεανικό μου το αμάρτημα, που το νόμιζα για θαμμένο, ωρθόθηκε 
τώρα μπροστά μου, φρικαλέο, τρομερό, με τα χέρια του στο λαιμό 
μου. Μπορούσα να το σκοτώσω για πάντα, να το στείλω πίσω στο 
μνήμα του, ν’ αφανίσω κάθε του σημάδι, να κάψω τη μόνη μαρτυρία 
εναντία μου. Εσύ μ’ εμπόδισες. Κανείς άλλος παρά εσύ, το ξέρεις. 
Και τώρα τι άλλο με περιμένει παρά του κόσμου η καταφρόνια, το 
τρομερόν αίσχος, η κοροϊδία του κόσμου, μια μονάχη ατιμασμένη 
ζωή, κ’ ένας μια μέρα, ίσως, ατιμασμένος θάνατος; Ας μη κάνουνε 
πεια οι γυναίκες ιδανικά τους τους άνδρες! ας μη τους ανεβάζουνε 
απάνω σε βωμούς και να γονατίζουνε μπροστά τους, γιατί μπορούν 
να καταστρέψουν άλλες υπάρξεις ολότελα καθώς εσύ — εσύ που 
τόσο παράφορ’ αγαπούσα — κατέστρεψες τη δική μου!

(Διαβαίνει το δωμάτιο. Η Λαίδη Τσίλτερν ορμά κατ’ επάνω του. 
μα η θύρα κλει μόλις φθάση εκεί. Ωχρή από ψυχικόν πόνο, 
ταραγμένη, απροστάτευτος, λυγίζεται καθώς φυτό μέσ’ στα 
νερά. Τα χέρια της, ανοιγμένα, φαίνονται ως να τρέμουν στον 
αέρα, καθώς άνθη στον άνεμο. Ύστερα ρίπτεται κάτω δίπλα στο 
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σοφά και κρύβει το πρόσωπό της. Οι λυγμοί της είναι ίδιοι με 
λυγμούς παιδιού).

ΠΡΑΞΙΣ Γ’

ΣΚΗΝΗ Το σπουδαστήριον τον Λόρδου Γκόαριγκ. Δεξιά είνε η θύρα 
που φέρνει στην τραπεζαρία. Αριστερά η θύρα του καπνιστηρίου. 
Δυο θύρες που διπλώνονται στα οπίσω, ανοίγουν στο σαλόνι. Η 
φωτιά ανάβει. Ο Φιππς, ο οικονόμος, ταξιθετεί μερικές εφημερίδες 
επάνω στο γραφείο. Το διακριτικό του Φιππς είναι η απάθειά του. Οι 
αισθηματικοί τον αποκαλούν Ιδανικόν Οικονόμον. Η Σφιγξ δεν είναι 
τόσο μυστηριώδης. Για την πνευματική ή την αισθηματική ζωή του, η 
ιστορία τίποτε δε ξέρει. Αυστηρότατος σε όλους τους τύπους.
(Μπαίνει ο Λόρδος Γκόαριγκ με φράκο και σπάνιο άνθος στη κομβότρυπα. 
Φορεί μεταξένιο καπέλλο και λευκογαντομένος κρατεί μπαστούνι 
Λουδοβικίου 16ου. Ακολουθεί τον συρμόν με την πιο λεπτή φιλαρέσκεια. 
Καταλαβαίνει κανείς πως ο Λόρδος Γκόαριγκ βρίσκεται σε άμεσο 
σχέσι με τη νεωτέρα ζωή, και πως είναι κύριος αυτής. Είναι ο πρώτος 
κομψευόμενος φιλόσοφος στην ιστορία της σκέψεως).

Λόρδος Γκόαριγκ Μούφερες και τάλλο άνθος Φιππς;
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε. (Παίρνει το καπέλλο του, το μπαστούνι και το 
κασκόλ, και παρουσιάζει το άνθος μέσα σε δίσκο).
Λόρδος Γκόαριγκ Έν αρκετά χαρακτηριστικό πράμα, Φιππς. Εγώ 
είμαι ο μόνος από τους τιποτένιους του Λονδίνου που βάζω άνθος.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε. Το παρετήρησα.
Λόρδος Γκόαριγκ (Βγάζει το παλαιό άνθος). Κύτταζε, Φιππς. Μόδα 
είν’ εκείνο που φορεί κανείς. Ο,τι δεν είναι μόδα είναι εκείνο που 
φορεί όλος ο άλλος κόσμος.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Απαράλλακτα όπως προστυχιά είν’ απλώς η 
διαγωγή όλου του άλλου κόσμου.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ (Βάζει το νέο άνθος). Και ψευδολογία είναι, η 
αλήθεια όλου του άλλου κόσμου.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Όλος ο άλλος κόσμος είν’ απαίσιος. Η μόνη 
υποφερτή κοινωνία είν’ ο εαυτός μας.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Το ν’ αγαπά κανείς τον εαυτό του είναι η αρχή 
ενός παντοτεινού ρωμάντσου, Φιππς.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
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Λόρδος Γκόαριγκ (Κυττάζει τον εαυτό του μέσα στον καθρέφτη). Μη 
Θαρρείς πως μ’ αρέσει και πολύ αυτό τ’ άνθος, Φιππς. Με κάμνει 
σχεδόν να φαίνομαι λιγάκι παραπάνω γέρος. Με κάμνει σχεδόν να 
φαίνομαι μεσόκοπος, αι, Φιππς;
Φιππς Δε βλέπω καμμιά μεταβολή στο εξωτερικό της εξοχότητός 
σας.
Λόρδος Γκόαριγκ Δε βλέπεις, Φιππς;
Φιππς Όχι, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Στο εξής θέλω να μου 
φέρνης ένα πιο κοινό άνθος, Φιππς, κάθε Τρίτη βράδυ.
Φιππς Θα μιλήσω στην ανθοπώλιδα, μυλόρδε μου. Της απέθανε 
κάποιος συγγενής της τώρα τελευταία, και γι’ αυτό ίσως δε 
μπόρεσε να φέρη από τ’ άνθη που προτιμάτε.
Λόρδος Γκόαριγκ Έν’ αρκετά παράδοξο πράγμα συμβαίνει με τες 
κατώτερες τάξεις στο Λονδίνο — συχνά χάνουνε τους συγγενείς 
τους.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε! Σ’ αυτό είναι υπερβολικά ευτυχισμένοι.
Λόρδος Γκόαριγκ (Στρέφει και τον κυττάζει. Ο Φιππς μένει απαθής), 
Μμ! Έχω κανένα γράμμα, Φιππς;
Φιππς Τρία, μυλόρδε μου. (Δίνει τα γράμματα μέσα σε δίσκο).
Λόρδος Γκόαριγκ (Παίρνει τα γράμματα). Θέλω το αμάξι μου σε 
είκοσι λεπτά.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε. (Πηγαίνει προς την θύρα).
Λόρδος Γκόαριγκ (Κρατεί ψηλά ένα γράμμα μέσα σε τριανταφυλλί 
φάκελλο). Άκουσ’ εδώ, Φιππς! Πότε ήρθε αυτό το γράμμα;
Φιππς Μου τόδωκαν στο χέρι ύστερ’ από λίγο που η εξοχότητά σας 
πήγε στη λέσχη.
Λόρδος Γκόαριγκ Πολύ καλά. (Ο Φιππς βγαίνει έξω). Το γράψιμο 
της Λαίδης Τσίλτερν και το τριανταφυλλί χαρτί της Λαίδης Τσίλτερν. 
Αυτό είν’ αρκετά περίεργο, θαρρούσα πως ο Ροβέρτος θάγραφε. 
Απορώ τι νάχη τάχα η Λαίδη Τσίλτερν να μου πη; (Κάθεται στο 
γραφείο, ανοίγει το γράμμα και το διαβάζει). «Σας χρειάζομαι. Σας 
εμπιστεύομαι. Έρχομαι κοντά σας, Γερτρούδη». (Αφήνει κάτω το 
γράμμα με βλέμμα απορίας. Κατόπιν το παίρνει και το ξαναδιαβάζει 
σιγαλά). «Σας χρειάζομαι. Σας εμπιστεύομαι. Έρχομαι κοντά 
σας». Θα τ’ ανεκάλυψε λοιπόν όλα. Δυστυχισμένη γυναίκα! 
(Βγάζει το ρολόγι και το παρατηρεί). Μα τι ώρα θάρθη; Δέκα τώρα 
η ώρα! θ’ αναγκασθώ λοιπόν να μη πάγω στον Μπεκσάιαρ. 
Είναι τέλος πάντων ωραίο να περιμένεσαι και να μη φθάνης. Δεν 

με περιμένουνε στον χορό των μπάτσελορς άρα θα πάγω κει 
χωρίς άλλο. Θα την κάνω αυτή την κυρία Τσίλτερν να παρασταθή 
του ανδρός της. Αυτό πρέπει να κάνη κάθε γυναίκα. Είναι η 
ηθικοποίησις των γυναικών που κάνει τον γάμον τόσο απελπιστικόν, 
μονομερή θεσμόν. Δέκα η ώρα. Έπρεπε τώρα να είναι δω. Πρέπει 
να παραγγείλω στον Φιππς αν έρθη κανείς άλλος και με ζητήση να 
πη πως δεν είμαι σπίτι. (Πηγαίνει προς το κουδούνι).

(Μπαίνει ο Φιππς).

Φιππς Ο Λόρδος Κάβερσιαμ.
Λόρδος Γκόαριγκ Ω, γιατί πάντα οι γονείς να φθάνουνε στην 
ακατάλληλη ώρα; Κάποιο περίεργο λάθος της φύσεως, υποθέτω. 
(Μπαίνει ο Λόρδος Κάβερσιαμ). Χαίρω πάρα πολύ που σας βλέπω, 
αγαπητέ μου πατέρα. (Πηγαίνει να τον προϋπαντήση).
Λόρδος Κάβερσιαμ Βγάλε μου το παλτό.
Λόρδος Γκόαριγκ Αξίζει τον κόπο, πατέρα;
Λόρδος Κάβερσιαμ Βέβαια κι’ αξίζει τον κόπο, κύριε. Ποια είναι η 
πιο αναπαυτική καρέκλα που έχεις εδώ μέσα;
Λόρδος Γκόαριγκ Αυτή, πατέρα. Είναι η καρέκλα που κάθουμ’ εγώ, 
σαν έχω ξένους.
Λόρδος Κάβερσιαμ Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ρεύμα, ελπίζω, σ’ 
αυτό το δωμάτιο;
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι, πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Κάθεται). Χαίρω πολύ. Δεν μπορώ να υποφέρω 
τα ρεύματα. Σπίτι δεν έχουμε ρεύματα.
Λόρδος Γκόαριγκ Έχετε αρκετούς καυγάδες, πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Αι; Αι; Δε καταλαβαίνω τι θέτε να πήτε. Θέλω 
να μιλήσω μαζί σας σοβαρά, κύριε.
Λόρδος Γκόαριγκ Αγαπητέ μου πατέρα! Τέτοια ώρα;
Λόρδος Κάβερσιαμ Κάλλιστα, κύριε, είναι μόλις δέκα η ώρα; Είναι 
νομίζω πολύ κατάλληλη η ώρα!
Λόρδος Γκόαριγκ Η αλήθεια είναι, πατέρα, πως σήμερα δεν είναι η 
μέρα μου που μιλώ σοβαρά, Λυπούμαι πάρα πολύ, μα δεν είναι η 
μέρα μου.
Λόρδος Κάβερσιαμ Τι θέλετε να πήτε, κύριε;
Λόρδος Γκόαριγκ Όλο το διάστημα της Σαιζόν, πατέρα, μιλώ 
μονάχα σοβαρά την πρώτη Τρίτη κάθε μηνός, από τις τέσσαρες ως 
τις επτά.
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Λόρδος Κάβερσιαμ Καλά, υπόθεσε πως είναι Τρίτη, κύριε, υπόθεσε 
πως είναι Τρίτη.
Λόρδος Γκόαριγκ Μα είναι περασμένες οι επτά, πατέρα, κι’ ο 
γιατρός μου λέει πως δεν πρέπει να κάνω σοβαρές κουβέντες 
ύστερ’ από τις επτά. Αυτό με κάνει να μιλώ τη νύχτα στον ύπνο μου.
Λόρδος Κάβερσιαμ Να μιλείς στον ύπνο σου κύριε: Μα τι πειράζει; 
Δεν είσαι παντρεμένος.
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι, πατέρα, δεν είμαι παντρεμένος.
Λόρδος Κάβερσιαμ Μμ! Γι’ αυτό ακριβώς ήρθα να σου μιλήσω, 
κύριε. Πρέπει να παντρευτής, κι’ αμέσως μάλιστα. Γιατί, σαν ήμουν 
εγώ στην ηλικία σου, κύριε, έμεινα απαρηγόρητος χήρος για τρεις 
μήνες, κ’ εν τω μεταξύ τάφτιαξα με τη θαυμάσια μητέρα σου. Βάλτο 
καλά στο νου σου, κύριε, είναι καθήκο σου να παντρευτής. Δε 
μπορείς πάντα να ζης για τη διασκέδασι. Κάθε άνθρωπος που έχει 
μια κοινωνική θέσι σήμερα είναι παντρεμένος. Οι μπάτσελορς δεν 
είναι της μόδας πεια. Αυτοί είναι ελεεινοί άνθρωποι. Ο κόσμος δα 
τους ξέρει πολύ καλά. Πρέπει να πάρης μια γυναίκα, κύριε. Κύτταξε 
σε ποιο σημείο έφθασε ο φίλος σου ο Ροβέρτος Τσίλτερν με την 
τιμιότητα, την εργατικότητα, και τον φρόνιμο γάμο που έκανε με μια 
καλή γυναίκα. Γιατί δεν τον μιμήσαι, κύριε; Γιατί δεν τον έχεις για 
παράδειγμα;
Λόρδος Γκόαριγκ Κομίζω πως θα το κάνω πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Σου εύχομαι να το κάνης, κύριε. Τότε θάμαι 
ευτυχής. Τώρα όμως, εξ αιτίας σου, κάνω κ’ εγώ τη καϋμένη τη 
μητέρα σου να λυπήται. Είσαι άκαρδος, κύριε είσαι άκαρδος.
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι ελπίζω, πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Κι’ έφθασε πεια ο καιρός σου να παντρευτής. 
Είσαι τώρα τριαντατεσσάρων ετών, κύριε.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι, πατέρα, μα φαίνομαι μονάχα τριανταδυό — 
τριάντα ενός και μισό όταν έχω ένα αληθινά ωραίο άνθος. Αυτό που 
έχω τώρα δεν είναι...και πολύ κοινό άνθος.
Λόρδος Κάβερσιαμ Σου λέω πως είσαι τριαντατεσσάρων, κύριε. 
Κι’ εκτός αυτού, μέσα στο δωμάτιο σου φυσά ρεύμα που κάνει τη 
διαγωγή σου πιο χειρότερη. Γιατί μούπες πως δεν υπάρχει ρεύμα 
κύριε; Νοιώθω το ρεύμα, κύριε, το νοιώθω πολύ καλά.
Λόρδος Γκόαριγκ Κι’ εγώ το ίδιο, πατέρα. Είναι φοβερό ρεύμα. 
Θάρθω να σε δω αύριο, πατέρα. Μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι 
θες. Άφησέ με να σου βοηθήσω να βάλης το παλτό σου, πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Όχι, κύριε. Ήρθα δω απόψε με ωρισμένο 

σκοπό, και πρέπει να τελειώσουμε με κάθε θυσία και της υγείας 
μου και της υγείας σου. Άφησε κάτω το παλτό, κύριε.
Λόρδος Γκόαριγκ Βέβαια, πατέρα. Μα έλα να πάμε σάλλο δωμάτιο. 
(Χτυπά το κουδούνι). Εδώ μέσα φυσάει φοβερό ρεύμα. (Μπαίνει ο 
Φιππς). Φιππς, ανάβει καλή φωτιά μες στο καπνιστήριο;
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Έλα κει μέσα, πατέρα· τα φταρνίσματά σου 
σπαράσσουνε καθαυτό την καρδιά.
Λόρδος Κάβερσιαμ Καλά, κύριε, έχω δικαίωμα να φταρνίζωμαι σαν 
θέλω;
Λόρδος Γκόαριγκ (Απολογητικά). Βεβαιότατα, πατέρα. Εγώ απλώς 
εξέφρασα συμπάθεια.
Λόρδος Κάβερσιαμ Ω, ψευδοσυμπάθεια. Από τέτοιου είδους 
συμπάθειες ο κόσμος σήμερα είναι μαθημένος.
Λόρδος Γκόαριγκ,
Συμφωνώ πληρέστατα μαζί σας πατέρα. Αν υπήρχε λιγότερη 
συμπάθεια στον κόσμο θα υπήρχαν και λιγώτερες πικρίες.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Πηγαίνοντας προς το καπνιστήριο). Αυτό είναι 
παραδοξολογία, κύριε· μισώ τις παραδοξολογίες.
Λόρδος Γκόαριγκ Κι’ εγώ το ίδιο, πατέρα. Όπου πάει κανείς σήμερα 
θ’ ακούση και μια παραδοξολογία. Είναι μεγάλος μπελάς. Αυτό 
δείχνει σε ποια κοινωνία ζούμε.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Στρέφει και κυττάζει το γυιό του ανάμεσα από τα 
πυκνά φρύδια του). Καταλαβαίνεις πάντα εκείνο που λες, κύριε;
Λόρδος Γκόαριγκ (Ύστερ’ από μικρόν δισταγμόν). Ναι, πατέρα, αν 
ακούω προσεκτικά.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Με αγανάκτησι). Αν ακούης προσεκτικά!... 
Φαντασμένο παλιόπαιδο!
(Διευθύνεται προς το καπνιστήριο μουρμουρίζοντας. Μπαίνει ο Φιππς).
Λόρδος Γκόαριγκ Φιππς, θάρΘη μια κυρία να με δη απόψε 
για ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Οδήγησέ τηνε στο σαλόνι σαν έλθη. 
Καταλαβαίνεις;
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Είναι για ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, Φιππς 
Φιππς Καταλαβαίνω, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Για κανένα λόγο δεν πρέπει κανείς άλλος να μπη 
μέσα, Φιππς.
Φιππς Καταλαβαίνω, μυλόρδε. (Το κουδούνι χτυπά).
Λόρδος Γκόαριγκ Α! Αυτή μπορεί νάνε. Θα τη δω γω ο ίδιος.
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(Καθώς πηγαίνει προς την θύρα μπαίνει ο Λόρδος Κάβερσιαμ από το 
καπνιστήριο). Λοιπόν, κύριε; Θα σε περιμένω εδώ ακόμη πολύ;
Λόρδος Γκόαριγκ (Υπερβολικά σαστισμένος). Μια στιγμή, πατέρα. 
Συγχώρησέ μου. (Ο Λόρδος Κάβερσιαμ γυρίζει πίσω). Λοιπόν θυμού 
τες οδηγίες που σούδωκα, Φιππς — σ’ εκείνο το δωμάτιο.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.

(Ο Λόρδος Γκόαριγκ μπαίνει στο καπνιστήριο. Ο Χάρωλτ, ο 
υπηρέτης, εισάγει την Κυρία Σιέβελεϋ. Καθώς Λάμια ντυμένη 
αργυροπράσινα. Παλτό, από μαύρο ατλάζι, φοδραρισμένο με 
τριανταφυλλί μεταξωτό ανοικτού χρώματος).

Χάρωλτ Τ’ όνομά σας, μαντάμ;
Κυρία Σιέβελεϋ (Στον Φιππς ο οποίος προχωρεί προς αυτήν). Δεν είν’ 
εδώ ο Λόρδος Γκόαριγκ; Μου είπαν πως είναι μέσα.
Φιππς Η εξοχότητά του έχει τώρα δουλειά μέσα με το Λόρδο 
Κάβερσιαμ μαντάμ.

(Γυρίζει και κυττάζει με ψυχρό, γυαλένιο μάτι τον Χάρωλτ, ο 
οποίος αμέσως φεύγει).

Κυρία Σιέβελεϋ (Στον εαυτό της). Τι υική στοργή!
Φιππς Η εξοχότητά του μούπε να σας παρακαλέσω, μαντάμ να 
λάβετε την καλωσύνη να τον περιμένετε στο σαλόνι. Η εξοχότητά 
του θα σας συναντήση εκεί.
Κυρία Σιέβελεϋ (Με βλέμμα εκπλήξεως). Ο Λόρδος Γκόαριγκ 
περιμένει εμέ;
Φιππς Μάλιστα μαντάμ.
Κυρία Σιέβελεϋ Είστε τελείως βέβαιος;
Φιππς Η εξοχότητά του μούπε πως αν έρθη καμμιά κυρία πρέπει 
να την παρακαλέσω να περιμένη στο σαλόνι. (Πηγαίνει προς την θύρα 
του σαλονιού και την ανοίγει). Αυτές ήταν οι οδηγίες που μούδωκεν η 
εξοχότητά του.
Κυρία Σιέβελεϋ (Στον εαυτό της). Τι φρόνιμη σκέψι! Να περιμένη 
το απροσδόκητο, δείχνει πως έχει πνεύμα πολύ νεωτεριστικό. 
(Πηγαίνει προς το σαλόνι και κυττάζει μέσα). Πουφ! Τι ακατάστατο 
που φαίνεται πάντα το δωμάτιο ενός μπάτσελορ. Όλ’ αυτά Θα τ’ 
αλλάξω. (Ο Φιππς φέρνει την λάμπα από το γραφείο). Όχι, δε μ’ αρέσει 
αυτή η λάμπα. Είναι πολύ Θαμβωτική. Άναψε λίγα καντηλέρια.

Φιππς (Γυρίζει πίσω τη λάμπα). Όπως αγαπάτε, μαντάμ.
Κυρία Σιέβελεϋ Ελπίζω τα καντηλέρια νάχουνε ταιριαστούς γλόμπους.
Φιππς Ως τώρα δεν είχαμε γι’ αυτούς κανένα παράπονο, μαντάμ.

(Μπαίνει στο σαλόνι κι’ αρχίζει ν’ ανάβη τα καντηλέρια).

Κυρία Σιέβελεϋ (Στον εαυτό της). Είμαι περίεργη ποια γυναίκα 
περιμένει αυτός απόψε. Θάναι έξοχο να τον τσακώσω. Οι άνδρες 
πάντα φαίνονται τόσο κουτοί σαν τους τσακώση κανείς. Και το 
νόστιμο είναι που πάντα πέφτουν στην παγίδα. (Κυττάζει γύρω στο 
δωμάτιο και πλησιάζει το γραφείο). Τι ελκυστικό δωμάτιο! Τι θαυμασία 
εικόνα! Είμαι περίεργη να δω τι πράμα είναι η αλληλογραφία του. 
(Παίρνει στο χέρι της γράμματα). Ω, τι αποκρουστική αλληλογραφία! 
Λογαριασμοί, κάρτες, χρέη. Μα ποιος είναι προς Θεού, αυτός 
που του γράφει απάνω σε τριανταφυλλί χαρτί: Τι ανόητο πράμα 
να γράφης απάνω σε τριανταφυλλί χαρτί! Μοιάζεις με τις μεσαίες 
τάξεις σαν αρχίζουν τη ρωμάντσα τους. Το ρωμάντσο δεν πρέπει 
ποτέ ν’ αρχίζη με αίσθημα. Πρέπει ν’ αρχίζη με επιστήμη και να 
τελειώνη με αποκατάστασι. (Αφίνει το γράμμα και πάλι το παίρνει). 
Ξέρω αυτό το γράψιμο. Είναι της Γερτρούδης Τσίλτερν. Το θυμάμαι 
πολύ καλά. Οι δέκα εντολές σε κάθε στροφή της πέννας κι’ ο 
ηθικός νόμος σε κάθε σελίδα από πάνω ως κάτω. Είμαι περίεργη 
για τι πράμα του γράφει η Γερτρούδη. Θάνε κάτι φρικτό για μένα, 
υποθέτω. Πόσο αποστρέφομαι αυτή τη γυναίκα! (Το διαβάζει.). «Σας 
χρειάζομαι. Σας εμπιστεύομαι. Έρχομαι κοντά σας, Γερτρούδη». 
«Σας χρειάζομαι. Σας εμπιστεύομαι. Έρχομαι κοντά σας».

(Ένας θρίαμβος ζωγραφίζεται στο πρόσωπο της. Ετοιμάζεται να 
κλέψη το γράμμα, οπότε μπαίνει ο Φιππς).

Φιππς Τα καντηλέρια στο σαλόνι είν’ αναμμένα, μαντάμ καθώς 
διετάξατε.
Κυρία Σιέβελεϋ Σας ευχαριστώ. (Σηκώνεται βιαστικά και τρυπώνει 
το γράμμα κάτω από ένα μεγάλο ασημένιο κουτί που είναι απάνω στο 
τραπέζι). Φιππς. Ελπίζω πως οι γλόμποι θάνε της αρεσκείας σας, 
μαντάμ. Ταιριάζουν καλά. Είναι το ίδιο φως που έχει η εξοχότητά 
του σαν ντύνεται για το γεύμα.
Κυρία Σιέβελεϋ (Με χαμόγελο). Τότε είμαι βεβαία πως θάνε 
κατάλληλο.
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Φιππς (Σοβαρά). Σας ευχαριστώ, μαντάμ.

(Η Κυρία Σιέβελεϋ μπαίνει στο σαλόνι. Ο Φιππς κλει την 
θύρα κι’ αποσύρεται. Η θύρα ύστερα ανοίγει ελαφρά, και η 
Κυρία Σιέβελεϋ βγαίνει και με βήμα λαθραίο, πηγαίνει προς το 
γραφείο. Έξαφνα φωνές ακούονται από το καπνιστήριο. Η Κυρία 
Σιέβελεϋ ωχριάζει, και σταματά. Οι φωνές γίνονται δυνατότερες, 
και γυρίζει πίσω στο σαλόνι, δαγκάνοντας τα χείλη της).

(Μπαίνει ο Λόρδος Γκόαριγκ και ο Λόρδος Κάβερσιαμ.)

Λόρδος Γκόαριγκ (Διαμαρτυρόμενος), Αγαπητέ μου πάτερα, αν 
πρόκειται να νυμφευθώ, θα μου επιτρέψης βέβαια να εκλέξω εγώ 
τον καιρό, το μέρος και το πρόσωπο, κυρίως το πρόσωπο.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Θυμωμένα). Αυτή ναι δική μου δουλειά κύριε. 
Εσύ μπορούσες να κάνης και καμμιά πολύ άσχημη εκλογή. Εγώ 
είμ’ εκείνος που θα δώσω συμβουλές, και όχι συ. Η περιουσία 
κινδυνεύει. Δεν είναι δω ζήτημα συμπαθείας. Η συμπάθεια έρχεται 
με τον καιρό σαν γίνη ο γάμος.
Λόρδος Γκόαριγκ Μάλιστα. Η συμπάθεια έρχεται όταν πεια το 
ανδρόγυνο αρχίζει κατά βάθος ν’ αλληλομισείται, δεν είναι έτσι, 
πατέρα; (Βοηθεί τον Λόρδο Κάβερσιαμ να βάλη το παλτό του).
Λόρδος Κάβερσιαμ Βέβαια. κύριε. Εννοώ βέβαια όχι, κύριε. Μιλείς 
πολύ ανόητα απόψε. Εκείνο που λέω είναι πως ο γάμος είν’ ένα 
ζήτημα κοινού νου.
Λόρδος Γκόαριγκ Μα οι γυναίκες που έχουνε τον κοινό νου είναι 
τόσο περίεργα άσχημες, πατέρα· δεν είναι; Εγώ βέβαια κρίνω απ’ 
όσα ακούω από τους άλλους.
Λόρδος Κάβερσιαμ Καμμιά γυναίκα, άσχημη ή έμορφη, δεν έχει καν 
τον κοινό νου, κύριε. Ο κοινός νους είναι το προνόμιο του φύλου 
μας.
Λόρδος Γκόαριγκ Ακριβώς. Κ’ εμείς οι άνδρες έχουμε τόση 
αυτοθυσία που ποτέ δεν τον χρησιμοποιούμε, δεν είναι, πατέρα;
Λόρδος Κάβερσιαμ Εγώ όμως τον χρησιμοποιώ, κύριε. Τίποτε άλλο 
δεν χρησιμοποιώ.
Λόρδος Γκόαριγκ Έτσι μου λέει η μητέρα μου.
Λόρδος Κάβερσιαμ Αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας της μητέρας 
σου. Είσαι πολύ άκαρδος, κύριε, πολύ άκαρδος.
Λόρδος Γκόαριγκ Ελπίζω όχι, πατέρα.

(Βγαίνει έξω για μια στιγμή. Κατόπιν επιστρέφει, πολύ 
ταραγμένος μαζί με τον Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αγαπητέ μου Αρθούρε, τι καλή τύχη να σας 
συναντήσω στο κατώφλι! Ο υπηρέτης σου μούλεγε ακριβώς τώρα 
πως δεν ήσουνα μέσα. Τι περίεργο!
Λόρδος Γκόαριγκ Η αλήθεια είναι πως είμαι φοβερά 
απασχολημένος απόψε, Ροβέρτε, κ’ έδωσα διαταγή να πούνε πως 
δεν είμαι σπίτι. Κι’ ο πατέρας μου ακόμα έτυχε σχετικώς ψυχράς 
υποδοχής. Όλο και παραπονιέται για τα ρεύματα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Α! για με όμως πρέπει να κάνης εξαίρεση 
Αρθούρε. Είσαι ο καλύτερος φίλος μου. Μπορεί ως αύριο νάσαι ο 
μόνος μου φίλος. Η γυναίκα μου ανεκάλυψε τα πάντα.
Λόρδος Γκόαριγκ Α! μου επέρασε μια τέτοια υποψία!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Τον κυττάζει). Αλήθεια! Πώς;
Λόρδος Γκόαριγκ (Ύστερ’ από μικρό δισταγμό) Ω, απλώς από κάτι 
στην έκφρασι του προσώπου σας όταν εμπαίνατε μέσα. Ποιος της 
τάπε;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Η Κυρία Σιέβελεϋ η ιδία. Κ’ η γυναίκα π’ 
αγαπώ ξέρει τώρα πως άρχισα το στάδιο μου με μια πράξι ποταπής 
ατιμίας, πως εστερέωσα τη ζωή μου απάνω στην αμμουδιά του 
αίσχους — πως επούλησα, καθώς ένας κοινός μεταπράτης, 
το μυστικό που μούχαν εμπιστευθεί ως προς τίμιο άνθρωπο. 
Ευχαριστώ το Θεό που ο δυστυχισμένος ο Λόρδος Ράτλεϋ πέθανε 
προτού μάθει πως τον απάτησα, θάμουν ευχαριστημένος από τον 
Θεό αν απέθνησκα προτού δοκιμάσω τέτοιο φοβερό μαρτύριο, και 
πάρω τέτοιο κατήφορο. (Κρύβει το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του).
Λόρδος Γκόαριγκ (Σε λίγο). Δεν έλαβες ακόμη καμμιά απάντησι από 
τη Βιέννη στο τηλεγράφημά σου;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Κυττάζει απάνω). Ναι. Πήρα ένα τηλεγράφημα 
από τον πρώτο γραμματέα στις οκτώ απόψε.
Λόρδος Γκόαριγκ Λοιπόν;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τίποτε απολύτως δεν είναι γνωστό εναντίο 
της. Εξ εναντίας κατέχει μια αρκετά ψηλή κοινωνική θέσι. Είν’ 
ένα πάγκοινο μυστικό πως ο Βαρώνος Άρνχεϊμ της αφήκε το 
μεγαλύτερο μερίδιο της κολοσσαίας περιουσίας του. Εξόν απ’ αυτό 
δεν κατώρθωσα να μάθω τίποτε άλλο.
Λόρδος Γκόαριγκ Δε σου φαίνεται πως μπορούσε νάνε καμμιά 
κατάσκοπος;
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Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ω! οι κατάσκοποι δεν έχουν καμμιά πέρασι 
σήμερα. Δεν περνάει πεια η μπογιά τους. Τους αντικατεστήσανε οι 
εφημερίδες.
Λόρδος Γκόαριγκ Και τα καταφέρνουν θαυμάσια.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αρθούρε, καίομαι από τη δίψα. Μπορώ να 
χτυπήσω το κουδούνι να μου φέρουν κάτι τι; Λίγο κρασί του Ρήνου 
και σόδα;
Λόρδος Γκόαριγκ Βέβαια. Άσε με. (Χτυπά το κουδούνι).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ευχαριστώ! Δεν ξέρω τι να κάνω και συ είσαι 
ο μόνος μου φίλος. Και τι φίλος! — Ο μόνος που μπορώ νάχω 
εμπιστοσύνη. Ο μόνος που μπορώ νάχω απόλυτο εμπιστοσύνη, δεν 
είναι έτσι;

(Μπαίνει ο Φιππς).

Λόρδος Γκόαριγκ Βέβαια αγαπητέ μου Ροβέρτε. Ω! (Στον Φιππς). 
Φέρε λίγο κρασί του Ρήνου και σόδα.
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Αι, Φιππς!...
Φιππς Μάλιστα, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Μου επιτρέπεις μια στιγμή, Ροβέρτε; θέλω να 
δώσω μερικές οδηγίες στον υπηρέτη μου.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Βεβαίως.
Λόρδος Γκόαριγκ Σαν έρθη εκείν’ η κυρία πες της πως δε θάμαι 
σπίτι απόψε. Πες της πως έτσι ξαφνικά μούτυχε μια δουλειά κ’ 
έφυγα από την πόλι. Καταλαβαίνεις;
Φιππς Η κυρία είναι μέσα σ’ εκείνο το δωμάτιο, μυλόρδε. Μούπατε 
να την οδηγήσω μέσα σ’ εκείνο το δωμάτιο, μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Έκανες πολύ καλά. (Ο Φιππς φεύγει). Τι μπελά 
ευρήκα! Όχι. Νομίζω πως θα τα καταφέρω, θα της δώσω ένα καλό 
μάθημα εκεί μέσα πούνε, αν κ’ είναι αρκετά οχληρό.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αρθούρε, πες μου εσύ τι πρέπει να κάμω. 
Η ζωή μου αφανίζεται. Μοιάζω σαν πλοίο χωρίς τιμόνι μέσα στη 
νύγτα που δεν λάμπει ουδ’ έν αστέρι.
Λόρδος Γκόαριγκ Ροβέρτε, αγαπάς τη γυναικά σου, δεν είναι έτσι:
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Την αγαπώ περισσότερο από κάθε άλλο στον 
κόσμο. Η φιλοδοξία θαρρούσα πως ήταν το παν. Δεν είναι. Η αγάπη 
είναι το παν στον κόσμο. Τίποτε άλλο παρά η αγάπη, και την αγαπώ. 
Μα είμαι τώρα εμπρός στα μάτια της σαν ένας ντροπιασμένος 

και περιφρονημένος. Αναμεταξύ μας τώρα υπάρχει μια μεγάλη 
άβυσσος. Ξέρει τώρα ποιος είμαι, Αρθούρε, το ξέρει.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν έχει κάμει ποτέ στη ζωή της καμμιά ανοησία 
— καμμιά απερισκεψία — για να μη συγχωρή το δικό σου το 
αμάρτημα;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Η σύζυγος μου! Ποτέ! Δεν ξέρει τι είναι 
αδυναμία ή πειρασμός. Εγώ είμαι πλασμένος από πηλό καθώς οι 
άλλοι άνθρωποι. Εκείνη, όπως κάθε τέλεια γυναίκα, είναι άσπλαχνη 
ψυχρή, αυστηρή, χωρίς κανένα έλεος απάνω της, Αλλά την αγαπώ, 
Αρθούρε. Είμαστε χωρίς παιδιά, και δεν έχω ν’ αγαπήσω άλλο 
κανένα, κανέναν άλλο να μ’ αγαπήση. Αν ο Θεός ίσως μας έδινε 
παιδιά, αυτή μπορούσε νάνε πειο ευσπλαχνική σε με. Μα ο Θεός 
μας αφήκεν έρημους μέσα στο σπίτι. Κ’ εκείνη ξέσχισε την καρδιά 
μου σε δυο. Ας μη μιλάμε πεια γι’ αυτό. Της εφέρθηκα σαν χτήνος 
απόψε. Μα υποθέτω πως σαν μιλούνε στους αγίους οι αμαρτωλοί 
είναι πάντοτε χτήνη. Της είπα πράματα που ήταν η φρικτή αλήθεια, 
για με, για όλους τους άλλους ανθρώπους. Μ’ ας μη μιλάμε πεια γι’ 
αυτό.
Λόρδος Γκόαριγκ Η γυναίκα σου θα σου συγχωρήση. Μπορεί 
αυτή τη στιγμή να σου συγχωρή. Σ’ αγαπά, Ροβέρτε. Γιατί να μη 
συγχωρήση;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ο Θεός να δώση! Ο Θεός να δώση! (Κρύβει 
το πρόσωπό του μέσ’ στα χέρια του). Μα έχω κάτι ακόμα να σου πω, 
Αρθούρε.

(Μπαίνει ο Φιππς με τα ποτά).

Φιππς (Προσφέροντας το κρασί του Ρήνου και τη σόδα στον Σιρ Ρόβερτ 
Τσίλτερν). Κρασί του Ρήνου και σόδα, κύριε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ευχαριστώ.
Λόρδος Γκόαριγκ Είν’ εδώ τ’ αμάξι σου, Ροβέρτε;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όχι· ήρθα πεζός από τη λέσχη.
Λόρδος Γκόαριγκ Ο Σιρ Ρόβερτ θα πάρη τ’ αμάξι μου, Φιππς.
 Φιππς Μάλιστα μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Ροβέρτε, δε σε νοιάζει που σε διώχνω;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αρθούρε, πρέπει να μου επιτρέψης ακόμη για 
πέντε λεπτά. Το έχω πάρει απόφασι τι θα κάνω απόψε στη Βουλή. 
Η συζήτησι για το Αργεντινό Καννάλλι θα αρχίση στις επτά. (Μια 
καρέκλα πέφτει στο σαλόνι). Τι είναι τούτο;
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Λόρδος Γκόαριγκ Τίποτε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Άκουσα μια καρέκλα να πέση στο διπλανό 
δωμάτιο. Κάποιος θ’ ακροάζετο.
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι, όχι· δεν είναι κανείς εκεί.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Κάποιος Θάνε. Υπάρχουν φώτα στο δωμάτιο, 
κ’ η πόρτα είναι μισανοιγμένη. Κάποιος θάκουσεν όλα τα μυστικά 
μου. Αρθούρε, τι σημαίνει αυτό;
Λόρδος Γκόαριγκ Ροβέρτε, είσαι ταραγμένος, εκνευρισμένος. Σου 
λέω πως δεν είνε κανείς σ’ εκείνο το δωμάτιο. Κάθησε κάτω, Ροβέρτε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μου δίνεις το λόγο σου πως δεν είναι κανείς 
εκεί μέσα;
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Το λόγο της τιμής σου; (Κάθεται).
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σηκώνεται). Αρθούρε, άφησέ με να κυττάξω 
εγώ ο ίδιος.
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι, όχι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Αν δεν είναι κανείς εκεί γιατί να μη κυττάξω; 
Αρθούρε, πρέπει να μ’ αφήσης να μπω σ’ εκείνο το δωμάτιο για να 
πεισθώ. Άσε με να δω πως κανένας ωτακουστής δεν άκουσε τα 
μυστικά της ζωής μου. Αρθούρε, δε βλέπεις τι υποφέρω;
Λόρδος Γκόαριγκ Ροβέρτε, αυτό πρέπει να τελειώση. Σούπα πως 
δεν είναι κανείς σ’ εκείνο το δωμάτιο — αυτό είν’ αρκετό.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Ορμά προς την θύραν του δωματίου). Δεν είν’ 
αρκετό. Επιμένω να μπω εκεί μέσα. Μούπες πως δεν είναι κανείς 
εκεί μέσα, για ποιο λόγο λοιπό να μου αρνήσαι;
Λόρδος Γκόαριγκ Για τ’ όνομα του θεού, μη! Είναι κάποιος που δεν 
πρέπει εσύ να δης.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Α, το σκέφθηκα!
Λόρδος Γκόαριγκ Σου απαγορεύω να μπης σε κείνο το δωμάτιο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Στάσου πίσω. Η ζωή μου είναι σε κίνδυνο. Και 
δε με νοιάζει ποιος είναι κει μέσα. Θα μάθω ποιος είν’ αυτός που 
είπα το μυστικό και το αίσχος μου. (Μπαίνει στο δωμάτιο).
Λόρδος Γκόαριγκ Ύψιστε θεέ! η γυναίκα του! (Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν 
γυρίζει πίσω).
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι εξήγησι έχεις να μου δώσης για την 
παρουσία εκεί μέσα αυτής της γυναίκας;
Λόρδος Γκόαριγκ Ροβέρτε, σου ορκίζομαι στην τιμή μου πως η 
γυναίκα αυτή είν’ άσπιλος κι’ αθώα από κάθε ηθική προσβολή 

εναντία σου.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Είναι μια αχρεία, μια άτιμη!
Λόρδος Γκόαριγκ Μη μιλάτε έτσι Ροβέρτε! Είναι προς χάρι σου 
που ήρθ’ εδώ. Είναι για να προσπαθήση να σε σώση που ήρθ’ εδώ. 
Αγαπά εσέ και κανένα άλλον.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Είσαι τρελλός. Τι έχω γω να κάνω με τις 
ερωτοδουλειές σας; Χαίρου την. Ταιριάζετε αξιόλογα. Εκείνη, 
διεφθαρμένη κι’ αναίσχυντος — συ, ψεύτης ως φίλος, κι’ ως 
εχθρός ακόμη δόλιος.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν είν’ αλήθεια, Ροβέρτε. Μα τον Θεό δεν είν’ 
αλήθεια. Μπροστά σ’ εσέ και σ’ εκείνη θα ξηγήσω τα πάντα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Άσε με να περάσω, κύριε. Αρκετά ψεύστηκες 
στον λόγο της τιμής σου.

(Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν βγαίνει έξω. Ο Λόρδος Γκόαριγκ ορμά 
προς την θύρα του σαλονιού, η Κυρία Σιέβελεϋ εξέρχεται, 
αχτινοβόλος και κατευχαριστημένη).

Κυρία Σιέβελεϋ (Ειρωνικά). Καλησπέρα, Λόρδε Γκόαριγκ.
Λόρδος Γκόαριγκ Η Κυρία Σιέβελεϋ! Ύψιστε Θεέ!... Μπορώ να 
μάθω τι εκάμνατε μέσ’ στο σαλόνι μου;
Κυρία Σιέβελεϋ Απλώς άκουα. Έχω μεγάλο πάθος ν’ ακροάζομε 
πίσω από τις κλειδαρότρυπες, Έτσι κανείς ακούει πάντα τόσο 
θαυμάσια πράματα.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν είν’ αυτό μάλλον ένα είδος πειρασμού Θείας 
Προνοίας;
Κυρία Σιέβελεϋ Ω! βέβαια η θεία Πρόνοια μπορεί ν’ αντισταθή στον 
πειρασμό. (Του κάνει νεύμα να βγάλη το παλτό του, και το βγάζει).
Λόρδος Γκόαριγκ Χαίρομαι που ήρθατε, θα σας δώσω μια καλή 
συμβουλή.
Κυρία Σιέβελεύ  Ω! μη σας παρακαλώ. Δεν πρέπει κανείς ποτέ να 
δίνη σε μια γυναίκα τίποτε που δε μπορεί να το φορέση τη νύχτα.
Λόρδος Γκόαριγκ Κυττάζω πως εξακολουθείτε ακόμα να είσαστε 
πεισματάρα όπως πριν.
Κυρία Σιέβελεϋ Πειο πολύ ακόμα. Έγεινα περισσότερο πεισματάρα. 
Απέχτησα περισσότερη πείρα.
Λόρδος Γκόαριγκ Η μεγάλη πείρα είναι πάντα επικίνδυνο πράμα. 
Πάρτ’ ένα σιγαρέττο παρακαλώ. Οι μισές από τις έμορφες γυναίκες 
στο Λονδίνο καπνίζουνε σιγαρέττα. Το κατ’ εμέ προτιμώ εκείνες 
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που δεν καπνίζουν.
Κυρία Σιέβελεϋ Ευχαριστώ. Δεν καπνίζω ποτέ. Η ράφτρα μου δεν 
το θέλει, και το πρώτο καθήκον που έχει στη ζωή της μια γυναίκα 
είναι ν’ ακούη τη ράφτρα της, δεν είναι έτσι; Ποιο είναι το δεύτερο 
καθήκον, ακόμη κανείς δεν το έχει εξακριβώση.
Λόρδος Γκόαριγκ Ήρθατ’ εδώ για να μου πουλήσετε το γράμμα του 
Ρόβερτ Τσίλτερν, δεν είναι γι’ αυτό;
Κυρία Σιέβελεϋ Να σας το προσφέρω με όρους. Πώς το 
μαντεύσατε;
Λόρδος Γκόαριγκ Γιατί δεν αναφέρατε τίποτε γι’ αυτό. Το έχετε μαζί σας;
Κυρία Σιέβελεϋ (Κάθεται). Α, όχι! Ένα καλοραμμένο φόρεμα δεν έχει 
ποτέ τσέπες.
Λόρδος Γκόαριγκ  Πόσο ζητάτε γι’ αυτό;
Κυρία Σιέβελεϋ Τι γελοίος Εγγλέζος που είσαστε! Οι Εγγλέζοι 
θαρρούνε πως ένα τσεκ μπορεί να λύση κάθε πρόβλημα στη ζωή. 
Μάθετε, αγαπητέ μου Αρθούρε, πως έχω πιο πολλά χρήματα από 
σας, και τόσα ακριβώς όσα ο Ρόβερτ Τσίλτερν κατώρθωσε να 
σουφρώση. Δεν είναι χρήματα που ζητώ.
Λόρδος Γκόαριγκ Τι θέτε λοιπόν, Κυρία Σιέβελεϋ;
Κυρία Σιέβελεϋ Γιατί δε μ’ ονομάζεις Λαύρα;
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν μ’ αρέσει τ’ όνομα.
Κυρία Σιέβελεϋ Συνήθιζες να το λατρεύης άλλοτε.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι. Αυτός είν’ ο λόγος.

(Η Κυρία Σιέβελεϋ του νεύει να καθίση κοντά της. Εκείνος 
χαμογελάει, και κάθεται)

Κυρία Σιέβελεϋ Αρθούρε, μ’ αγαπούσες μια φορά.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι.
Κυρία Σιέβελεϋ Και μ’ εζήτησες για γυναίκα σου.
Λόρδος Γκόαριγκ Αυτό φυσικά τόκανα γιατί σ’ αγαπούσα.
Κυρία Σιέβελεϋ Και μ’ επαραίτησες γιατί είδες, ή είπες πως είδες, 
τον καϋμένο το γέρο Λόρδο Μόρτλεϊκ που ζητούσε να κάνη μαζί 
μου σφοδρό φλερτ στο θερμοκήπιο στο Τέμπυ.
Λόρδος Γκόαριγκ Είμαι με την εντύπωσι πως ο δικηγόρος μου έχει 
κανονίσει αυτό το ζήτημα μαζί σας με κάποιους όρους... που τους 
υπεβάλετε σεις η ιδία.
Κυρία Σιέβελεϋ Εκείνο τον καιρό εγώ ήμουνα φτωχή· συ ήσουνα 
πλούσιος.

Λόρδος Γκόαριγκ Ακριβώς. Γι’ αυτό προσποιούσουνα πως μ’ 
αγαπούσες.
Κυρία Σιέβελεϋ (Υψώνοντας τους ώμους). Ο δυστυχισμένος ο γέρο-
Λόρδο Μόρτλεϊκ, αυτός που για μόνο δυο πράματα πάντα μιλούσε, 
για τους ρευματισμούς του και για τη γυναίκα του! Ποτέ μου δεν 
μπόρεσα να ξεχωρίσω για ποιο από τα δυο μιλούσε. Και για τα δυο 
μεταχειρίζετο την πιο απαισία γλώσσα. Ήσουν κουτός, Αρθούρε. 
Γιατί, ο Λόρδος Μόρτλεϊκ δεν ήτανε τίποτε άλλο για με παρά μια 
διασκέδασι. Μια από της σαχλές εκείνες διασκεδάσεις που βρίσκει 
κανείς μονάχα στις Αγγλικές εξοχές την Κυριακή! Δεν νομίζω πως 
μπορεί νάχη κανείς καμμιά ηθική ευθύνη για όσα συμβαίνουνε στις 
Αγγλικές αυτές εξοχές.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι ξέρω πως πολύς κόσμος φρονεί έτσι.
Κυρία Σιέβελεϋ Σ’ αγαπούσα, Αρθούρε.
Λόρδος Γκόαριγκ Αγαπητή μου Κυρία Σιέβελεϋ, υπήρξατε πάντα 
αρκετά έξυπνη για να ξέρετε τι σημαίνει αγάπη.
Κυρία Σιέβελεϋ Σ’ αγαπούσα. Και συ μ’ αγαπούσες· το ξέρεις πως 
μ’ αγαπούσες· κ’ η αγάπη είν’ ένα εξαίσιο πράμα. Υποθέτω πως 
ένας άνδρας μια π’ αγαπήση μια γυναίκα, θα κάνη γι’ αυτήν το παν, 
εκτός από του να παίζη την αγάπη του.

(Βάζει το χέρι της απάνω στο ιδικό του).

Λόρδος Γκόαριγκ (Σέρνει πίσω το χέρι του ελαφρά)· Ναι: εκτός αυτού.
Κυρία Σιέβελεϋ (Σε λίγο.) Κουράστηκα να ζω έξω. Θέλω να γυρίσω 
πίσω στο Λονδίνο, θέλω νάχω ένα έμορφο σπιτάκι εδώ. Θέλω 
νάχω ένα σαλόνι. Αν μπορούσε κανείς μονάχα να διδάξη τους 
Εγγλέζους πώς να μιλάνε, και τους Ιρλανδούς πώς ν’ ακούνε, η 
κοινωνία δω θάταν αρκετά πολιτισμένη. Ξέχωρ’ απ’ αυτό, εγώ έχω 
φθάσει στο ρωμαντικό στάδιο. Όταν χθες το βράδυ σε είδα στου 
Τσίλτερν, ήξερα πως εσύ ήσουν ο μόνος για τον οποίον αισθάνθηκα 
ποτέ ενδιαφέρο, αν ποτέ αισθάνθηκα ενδιαφέρο για κανένα, 
Αρθούρε. Έτσι λοιπόν, το πρωί της ημέρας που θα με πάρης, θα 
σου δώσω το γράμμα του Ρόβερτ Τσίλτερν. Αυτή είναι η πρότασί 
μου. Θα σου το δώσω από τώρα, αν υπόσχεσαι να με νυμφευθής.
Λόρδος Γκόαριγκ Τώρα;
Κυρία Σιέβελεϋ (Χαμογελώντας). Αύριο.
Λόρδος Γκόαριγκ Μιλείς, αλήθεια, σοβαρά;
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι, σοβαρώτατα.
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Λόρδος Γκόαριγκ Θα σου ήμουνα πολύ κακός σύζυγος.
Κυρία Σιέβελεϋ Δε με σκοτίζουν οι κακοί σύζυγοι. Επήρα δύο. 
Αρκετά με διασκεδάσανε.
Λόρδος Γκόαριγκ Θέτε να πήτε πως διασκεδάσατε τον εαυτό σας 
πολύ, δεν είν’ αυτό;
Κυρία Σιέβελεϋ Τι ξέρεις εσύ για τον έγγαμόν μου βίο;
Λόρδος Γκόαριγκ Τίποτε: μα μπορώ να τον διαβάσω όπως ένα 
βιβλίο.
Κυρία Σιέβελεϋ  Τι βιβλίο;
Λόρδος Γκόαριγκ (Σηκώνεται). Βιβλίο των Αριθμών.
Κυρία Σιέβελεϋ Νομίζεις πως δεν είναι καθόλου ευγενικό για σε να 
φέρεσαι έτσι άσχημα σε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι σου;
Λόρδος Γκόαριγκ Όταν πρόκειται για πολύ γοητευτικές γυναίκες, τo 
φύλον είναι μια πρόκλησι· όχι υπεράσπισι.
Κυρία Σιέβελεϋ Υποθέτω πως αυτό το λέτε για κομπλιμέντο. 
Αγαπητέ μου Αρθούρε, οι γυναίκες ποτέ δε ξιππάζουνται από 
κομπλιμέντα. Οι άνδρες μάλιστα. Αυτή είν’ η διαφορά μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών.
Λόρδος Γκόαριγκ Οι γυναίκες ποτέ δε ξιππάζουνται από τίποτε, απ’ 
όσα γω ξέρω γι’ αυτές.
Κυρία Σιέβελεϋ (Σε λίγο.) Τότε λοιπόν θ’ αφήσης τον καλλίτερο 
φίλο σου, Ρόβερτ Τσίλτερν, να καταστραφή μάλλον παρά να 
νυμφευθής μια γυναίκα π’ αφήκε πίσω της μια τέτοια ζωή καθώς 
λες; Νόμιζα πως θα βρίσκεσο σε μεγαλήτερο ύψος αυτοθυσίας, 
Αρθούρε. Νομίζω πως έτσι έπρεπε να κάνης. Και το υπόλοιπο 
της ζωής σου μπορούσες να το ξοδεύσης σχεδιάζοντας την 
τελειοποίησί σου.
Λόρδος Γκόαριγκ Ω! ναι αυτό το κάνω. Κ’ η αυτοθυσία είν’ ένα 
πράμα που πρέπει να το καταργήση ο νόμος. Εξαχρειώνει τόσο 
πολύ εκείνους για τους οποίους κανείς αποφασίζει να θυσιαστή. 
Τους κάνει χειρότερους απ’ ό,τι είναι.
Κυρία Σιέβελεϋ Ως εάν τίποτε μπορούσε να εξαχρειώση τον 
Ρόβερτ Τσίλτερν! Φαίνεται να λησμονής πως εγώ ξέρω τον αληθινό 
χαρακτήρα του.
Λόρδος Γκόαριγκ Εκείνο που ξέρεις γι’ αυτόν δεν είναι ο 
πραγματικός χαρακτήρας του. Ήταν μια ανόητη πράξι που έκανε στα 
νιάτα του, άτιμη πράξι, το παραδέχομαι, αισχρή, το παραδέχομαι, 
ανάξι’ αυτού, το παραδέχομαι,.. όχι ο πραγματικός χαρακτήρας του.
Κυρία Σιέβελεϋ Πώς εσείς οι άνδρες υπερασπίζετε ο ένας τον άλλο!

Λόρδος Γκόαριγκ Πώς εσείς οι γυναίκες πολεμάτε η μια την άλλη!
Κυρία Σιέβελεϋ (Με πικρία). Εγώ μια γυναίκα μονάχα πολεμώ: τη 
Γερτρούδη Τσίλτερν. Την μισώ. Την μισώ τώρα περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά.
Λόρδος Γκόαριγκ Κι’ αυτό γιατί της έφερες μια αληθινή τραγωδία 
στη ζωή της, υποθέτω.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ειρωνικά). Ω, μια μονάχα πραγματική τραγωδία 
υπάρχει στη ζωή μιας γυναίκας. Το γεγονός ότι το παρελθόν της 
είναι ο παντοτεινός εραστής της, και το μέλλον της ο σταθερός της 
σύζυγος.
Λόρδος Γκόαριγκ Η Λαίδη Τσίλτερν δεν ξέρει τίποτε για το είδος 
αυτό της ζωής που υπαινίτεστε.
Κυρία Σιέβελεϋ Γυναίκα που φορεί γάντια επτά και τρία τέταρτα δε 
μπορεί ποτέ να ξέρη πολλά πράματα. Το ξέρεις πως η Γερτρούδη 
φορεί πάντα επτά και τρία τέταρτα; Αυτή είναι μια από τις αιτίες 
που δεν υπήρξε ποτέ καμμιά ηθική συμπάθεια αναμεταξύ μας... 
Λοιπόν, Αρθούρε, υποθέτω πως αυτή η ρωμαντική συνέντευξι 
μπορεί να θεωρηθή ως τελειομένη· το παραδέχεσαι πως ήταν 
ρωμαντική, δεν είναι έτσι; Για το όφελος να γίνω σύζυγός σου, εγώ 
ήμουνα πρόθυμη να θυσιάσω μεγάλο κέρδος που θάταν ο πυρήν 
του διπλωματικού μου σταδίου. Συ αρνείσαι. Πολύ καλά. Εάν ο Σιρ 
Ρόβερτ δεν υποστηρίξη το σχέδιο μου για το Αργεντινό Κανάλλι, τον 
εκθέτω. Voilà tout.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν πρέπει να το κάνης, θάτανε πρόστυχο, 
φρικτό, άτιμο.
Κυρία Σιέβελεϋ (ψηλώνοντας τους ώμους). Ω! μη λες μεγάλα 
λόγια. Έχουνε τόσο μικρή σημασία. Αυτή είναι μια εμπορική 
δοσοληψία. Αυτό είναι όλο. Δεν ωφελεί ν’ ανακατώνετε μέσα 
την αισθηματικότητα. Εγώ πρότεινα στον Ρόβερτ Τσίλτερν να του 
πουλήσω ένα πράμα. Αν δε μου πληρώσει όσ’ αξίζει, θα πλήρωση 
στον κόσμο περισσότερα. Δε χωρούνε άλλα λόγια. Πρέπει να 
φύγω. Χαίρετε. Δε μου δίνεις το χέρι σου;
Λόρδος Γκόαριγκ Σ’ εσέ; Όχι. Η δοσοληψία σου με τον Ρόβερτ 
Τσίλτερν μπορεί να περάση ως μια σιχαμερή εμπορική δοσοληψία 
ενός σιχαμερού εμπορικού αιώνα· μα φαίνεται να λησμόνησες πως 
ήρθες εδώ απόψε να μιλήσης γι’ αγάπη, συ της οποίας τα χείλη 
βεβήλωσαν τη λέξιν αγάπη, συ στην οποίαν η αγάπη είν’ ένα βιβλίο 
σφικτά σφραγισμένο, πήγες σήμερα τ’ απόγευμα στο σπίτι μιας από 
τις πιο ευγενικές κι’ αγαθές γυναίκες στον κόσμο για να ξευτελίσης 
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τον σύζυγο της μπρος στα μάτια της, και να δοκιμάσης να 
φονεύσης την αγάπη που έχει γι’ αυτόν, να χύσης δηλητήριο στην 
καρδιά της, και πίκρα στη ζωή της, να θρυμματίσης το είδωλο της, 
και, ίσως, να διαφθείρης την ψυχή της. Δεν θα σου το συγχωρήσω 
αυτό. Γι’ αυτό δεν υπάρχει καμμιά συγχώρησι.
Κυρία Σιέβελεϋ Αρθούρε, είσαι άδικος για μένα. Πίστευσέ μου πως 
είσε πολύ άδικος. Δεν επήγα να υβρίσω καθόλου την Γερτρούδη. 
Δεν επήγα με τέτοιο σκοπό. Εγώ πήγα μαζί με τη Λαίδη Μάρκων 
απλώς να ρωτήσω αν ένα κόσμημα, ένα διαμαντικό, που έχασα 
κάπου χθες το βράδυ, βρέθη στο σπίτι της Τσίλτερν. Αν δεν 
πιστεύης σ’ εμένα, μπορείς να ρωτήσης τη Λαίδη Μάρκων, θα σου 
πη όλη την αλήθεια. Η σκηνή συνέβηκε ύστερα πούφυγε η Λαίδη 
Μάρκων και μα την αλήθεια την προκάλεσε η Γερτρούδη με την 
αυθάδεια και τις ειρωνείες της. Εγώ πήγα χωρίς την παραμικρά 
κακία αλλ’ απλώς να ρωτήσω αν μια διαμαντένια καρφίτσα μου 
βρέθηκε. Αυτό ήτανε όλη η αφορμή.
Λόρδος Γκόαριγκ Μια διαμαντένια σαν φείδι καρφίτσα με ένα 
ρουμπίνι;
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι, πως το ξέρεις;
Λόρδος Γκόαριγκ Γιατί βρέθηκε. Αν θες να μάθης την αλήθεια, τη 
βρήκα γω, και σαν βλάκας ξέχασα να πω τίποτε στον υπηρέτη την 
ώρα που έφευγα. (Πηγαίνει στο γραφείο και τραβά τα συρτάρια). Είναι 
σ’ αυτό το συρτάρι. Όχι, στάλλο. Αυτή είναι η καρφίτσα, δεν είν’ 
αυτή; (Την κρατάει ψηλά).
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι. Τι χαρά μου που βρέθηκε! Ήτανε.. δώρο.
Λόρδος Γκόαριγκ Δε θέτε να τη βάλετε;
Κυρία Σιέβελεϋ Βέβαια, αν μου την καρφώνετε. (Ο Λόρδος Γκόαριγκ 
ξαφνικά τη θηλυκώνει στο μπράτσο της). Γιατί τη βάζεις σαν βραχιόλι; 
Δεν τόξερα πως μπορούσε να φορεθή ως βραχιόλι.
Λόρδος Γκόαριγκ Αλήθεια;
Κυρία Σιέβελεϋ (Απλώνει τόμορφο μπράτσο της). Όχι· μα φαίνεται 
πως πολύ έμορφα μου πηγαίνει έτσι, δεν είναι;
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι· πολύ καλλίτερα από την τελευταία φορά που 
το είδα.
Κυρία Σιέβελεϋ Πότε το είδετε τελευταία φορά;
Λόρδος Γκόαριγκ (Με αταραξία). Ω, πάνε τώρα δέκα χρόνια, τη 
φορούσε η Λαίδη Παρησάιαρ, από την οποίαν την έκλεψες.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ξαφνίζεται). Τι θες να πης;
Λόρδος Γκόαριγκ Θέλω να πω πως έκλεψες αυτό το κόσμημα 

από την εξαδέρφη μου, στην οποίαν εγώ τόδωσα ως γαμήλιο 
δώρο. Έπεσε υποψία απάνω σ’ ένα άθλιο υπηρέτη, τον οποίον 
διώξανε κακήν κακώς. Το ανεγνώρισα χθες το βράδυ που το είδα. 
Απεφάσισα να μη πω τίποτε σε κανένα ωσότου εύρω τον κλέφτη. 
Βρήκα τώρα τον κλέφτη, κι’ άκουσα την ιδία του ομολογία.
Κυρία Σιέβελεϋ (Κουνεί το κεφάλι της). Δεν είν’ αλήθεια.
Λόρδος Γκόαριγκ Το ξέρεις πως είν’ αλήθεια. Πώς όχι; Να, η 
κλεψιά είναι γραμμένη απάνω στο μέτωπο σου αυτή τη στιγμή.
Κυρία Σιέβελεϋ Θα τ’ αρνηθώ όλα απ’ την αρχή ως το τέλος. Θα πω 
πως δεν είδα ποτέ μου αυτό το ελεεινό πράμα, πως ποτέ δεν τόχα 
στην κατοχή μου.

(Η Κυρία Σιέβελεϋ προσπαθεί να ξεκουμπώσει το βραχιόλι από 
το μπράτσο της, μα δεν το κατορθώνει. Ο Λόρδος Γκόαριγκ 
κυττάζει ευχαριστημένος. Τα λεπτά της δάκτυλα μάταια 
σχίζουνται απάνω στο διαμάντι. Ξεσπάει σε μια βλαστημιά).

Λόρδος Γκόαριγκ Το λάθος του να κλέφτη κανείς ένα πράμα, Κυρία 
Σιέβελεϋ, είναι ότι δεν ξέρει ποτέ ποσόν ωραίον είναι αυτό το 
πράμα. Δε μπορείς να βγάλης αυτό το βραχιόλι, αν δε ξέρεις πού 
είναι η σούστα. Και βλέπω πως δε ξέρεις πού είναι η σούστα. Είναι 
πολύ δύσκολο να τη βρης.
Κυρία Σιέβελεϋ Χτήνος! Άνανδρε! (Δοκιμάζει πάλι να ξεθηλυκώση το 
βραχιόλι, μα δεν το κατορθώνει).
Λόρδος Γκόαριγκ Ω! μη λες μεγάλα λόγια. Έχουνε τόση μικρή 
σημασία.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ξεσκίζει πάλι τα χέρια της τραβώντας το βραχιόλι με 
παροξυσμούς λύσσας, και βάζει ανάρθρους φωνές). Τι σκοπεύεις να 
κάνης;
Λόρδος Γκόαριγκ Σκοπεύω να χτυπήσω το κουδούνι νάρθη 
ο υπηρέτης μου. Είν’ ένας θαυμάσιος υπηρέτης. Καθώς του 
χτυπήσετε το κουδούνι στη στιγμή παρουσιάζεται μπροστά σας. Σαν 
έρθη θα του πω να φέρη την αστυνομία.
Κυρία Σιέβελεϋ (Τρεμουλιασμένη). Την αστυνομία: Γιατί;
Λόρδος Γκόαριγκ Αύριο οι Παρησάιαρ θα σας φέρουνε ποινική 
αγωγή, Γι’ αυτό χρειάζεται η αστυνομία.
Κυρία Σιέβελεϋ (Βρίσκεται τώρα σε αγωνία φυσικού τρόμου. Το 
πρόσωπό της στραβώνει· το στόμα της στραβώνει. Μια μάσκα ως να 
έπεσεν απ’ επάνω της. Αυτή τη στιγμή είναι φρικτή να την κυττάζη κανείς). 
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Μη το κάνεις αυτό. Θα κάμω ό,τι θες. Καθετί που μπορείς να μου 
ζήτησης
Λόρδος Γκόαριγκ Δος μου το γράμμα του Ρόβερτ Τσίλτερν.
Κυρία Σιέβελεϋ Στάσου! Στάσου! Άσε με λίγο να σκεφθώ.
Λόρδος Γκόαριγκ Δος μου το γράμμα του Ρόβερτ Τσίλτερν.
Κυρία Σιέβελεϋ Δεν τόχω μαζί μου. Θα σου το δώσω αύριο.
Λόρδος Γκόαριγκ Το ξέρεις πως λες ψέματα. Δόσμου το αμέσως. 
(Η Κυρία Σιέβελεϋ βγάζει το γράμμα και του το δίνει. Είναι τρομερά ωχρή). 
Αυτό είνε;
Κυρία Σιέβελεϋ (Με βραχνιασμένη φωνή). Ναι.
Λόρδος Γκόαριγκ (Παίρνει το γράμμα, το εξετάζει, και το καίει απάνω 
από τη λάμπα). Για μια γυναίκα τόσο καλοφορεμένη, σαν εσέ, Κυρία 
Σιέβελεϋ, έχεις στιγμές που δείχνεις θαυμάσια πως έχεις τον 
κοινόν νουν. Σε συγχαίρω.
Κυρία Σιέβελεϋ (Ρίφτει το βλέμμα της απάνω στο γράμμα της Λαίδης 
Τσίλτερν, που μόλις φαίνεται κάτω από τ’ ασημένιο κουτί). Φέρε μου ένα 
ποτήρι νερό, σε παρακαλώ.
Λόρδος Γκόαριγκ Βεβαίως. (Πηγαίνει στην κώχη του δωματίου και χύνει 
ένα ποτήρι νερό Καθώς έχει την πλάτη στραμμένη η Κυρία Σιέβελεϋ κλέφτει 
το γράμμα της Λαίδης Τσίλτερν. Σαν επιστρέψη ο Λόρδος Γκόαριγκ με το 
ποτήρι αυτή το αρνείται με μια χειρονομία).
Κυρία Σιέβελεϋ Σ’ ευχαριστώ. Μου βοηθείς να βάλω το επανωφόρι 
μου;
Λόρδος Γκόαριγκ Μ’ ευχαρίστησι. (Της βάζει το επανωφόρι).
Κυρία Σιέβελεϋ Ευχαριστώ. Δεν θα θελήσω πεια να δοκιμάσω να 
κάνω κακό στον Ρόβερτ Τσίλτερν.
Λόρδος Γκόαριγκ Ευτυχώς δεν έχεις την ευκαιρία, Κυρία Σιέβελεϋ 
Κυρία Σιέβελεϋ Καλά, μα κι’ αν είχ’ ακόμα την ευκαιρία, δεν 
θα τόκαμνα. Απ’ εναντίας, σκοπεύω να του κάνω μια μεγάλη 
εκδούλευσι.
Λόρδος Γκόαριγκ Μαγεύομαι να σ’ ακούω να το λες αυτό. Είναι μια 
αναμόρφωσις για σε.
Κυρία Σιέβελεϋ Ναι. Δε μπορώ να βλέπω ένα τόσο έντιμο Άγγλο 
τζέντλεμαν, να τον απατούνε τόσο αισχρά, και τόσο —
Λόρδος Γκόαριγκ Λοιπόν;
Κυρία Σιέβελεϋ Βρίσκω πως τα επιθανάτια λόγια κ’ η ομολογία της 
Γερτρούδης Τσίλτερν παραστράτησαν κάπως και βρέθηκαν στην 
τσέπη μου.
Λόρδος Γκόαριγκ Τι θες να πης;

Κυρία Σιέβελεϋ (Με πικρόχολο τόνο θριάμβου στη φωνή της), θέλω 
να πω πως σκοπεύω να στείλω στον Ρόβερτ Τσίλτερν το ερωτικό 
γράμμα που η γυναίκα του σούγραψε απόψε.
Λόρδος Γκόαριγκ Ερωτικό γράμμα;
Κυρία Σιέβελεϋ (Γελώντας). «Σε χρειάζομαι. Σ’ εμπιστεύομαι. 
Έρχομαι κοντά σας. Γερτρούδη».

(Ο Λόρδος Γκόαριγκ, ορμά στο γραφείο και παίρνει τον 
φάκελλο, τον βρίσκει κενόν, και στρέφει γύρω).

Λόρδος Γκόαριγκ Πρόστυχη γυναίκα, πρέπει πάντα να κλέφτης; 
Δος μου πίσω το γράμμα. Θα σου το πάρω διά της βίας. Δε θα βγης 
από δω μέσα ωσότου το πάρω.

(Ορμά κατ’ επάνω της, μα η Κυρία Σιέβελεϋ αμέσως βάζει το 
χέρι της στο ηλεκτρικό κουδούνι που είναι απάνω στο τραπέζι. 
Το κουδούνι χτυπά με διαπεραστικές απηχήσεις, και ο Φιππς 
εισέρχεται).

Κυρία Σιέβελεϋ (Σε λίγο). Ο Λόρδος Γκόαριγκ κουδούνισε, απλώς 
για να με ωδηγήσετε έξω. Καληνύχτα, Λόρδε Γκόαριγκ!.

(Βγαίνει έξω ακολουθούμενη από τον Φιππς. Το πρόσωπό της 
φωτίζεται από διαβολικό θρίαμβο. Τα μάτια της γελούνε από 
χαρά. Τα νιάτα της φαίνονται σαν να γύρισαν πίσω. Το τελευταίο 
της βλέμμα μοιάζει με ταχύ βέλος. Ο Λόρδος Γκόαριγκ δαγκάνει 
τα χείλη του, και ανάβει σιγαρέττο).
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ΠΡΑΞΙΣ Δ’

ΣΚΗΝΗ Η ιδία σκηνογραφία της Β’ πράξεως.
(Ο Λόρδος Γκόαριγκ στέκεται κοντά στη φωτιά με τα χέρια στις τσέπες. 
Φαίνεται υπερβολικά ταραγμένος).

Λόρδος Γκόαριγκ (Βγάζει το ρολόγι του, το κυττάζει, και χτυπά το 
κουδούνι). Αυτός είναι μεγάλος μπελάς. Δε μπορώ νάβρω κανένα 
σ’ αυτό μέσα στο σπίτι να μιλήσω. Κι’ έχω τόσα πολλά σπουδαία 
πράματα.

(Μπαίνει ο υπηρέτης).

Ιάκωβος Ο Σιρ Ρόβερτ είναι ακόμα στο υπουργείο των Εξωτερικών, 
μυλόρδε.
Λόρδος Γκόαριγκ Η Λαίδη Τσίλτερν δεν κατέβηκε ακόμα;
Ιάκωβος Η ευγενία της δεν βγήκε ακόμα από το δωμάτιο της. Η 
Δεσποινίς Τσίλτερν τώρα γύρισε από την ιππασία.
Λόρδος Γκόαριγκ (Στον εαυτό του). Α! μ’ αυτό είν’ ευχάριστο.
Ιάκωβος Ο Λόρδος Κάβερσιαμ περίμενε κάμποση ώρα στη 
βιβλιοθήκη του Σιρ Ρόβερτ. Του είπα πως η εξοχότη σας ήτανε δω.
Λόρδος Γκόαριγκ Σ’ ευχαριστώ. Λαμβάνεις την καλωσύνη να του 
πης πως έφυγα;
Ιάκωβος (Υποκλίνεται), θα κάνω καθώς μου λέτε, μυλόρδε. (Ο 
υπηρέτης φεύγει).
Λόρδος Γκόαριγκ Η αλήθεια είναι πως δε θέλω να συναντήσω τον 
πατέρα τρεις ημέρες τώρα κατά σειρά. Αυτό, για κάθε γιυό θάτανε 
πολύ ενοχλητικό. Ελπίζω στο Θεό πως δε θάβγη απάνω. Τους 
πατέρες δεν πρέπει κανείς ούτε να τους βλέπη ούτε να τους ακούη. 
Αυτή είναι η μόνη καλή βάσι της οικογενειακής ζωής. Οι μητέρες 
διαφέρουνε. Οι μητέρες είναι πολυαγαπημένα πλάσματα. (Ρίχνεται 
απάνω σε μια καρέκλα, παίρνει μια εφημερίδα και αρχίζη να διαβάζη).

(Μπαίνει ο Λόρδος Κάβερσιαμ).

Λόρδος Κάβερσιαμ Λοιπόν, κύριε, τι κάνεις αυτού; Χάνεις τον καιρό 
σου όπως πάντα, υποθέτω;
Λόρδος Γκόαριγκ (Αφήνει την εφημερίδα και σηκώνεται). Αγαπητέ μου 
πατέρα, όταν κανείς κάμνει μια επίσκεψι είναι με σκοπό να χάση τον 

καιρό των άλλων, κι’ όχι τον ιδικό του.
Λόρδος Κάβερσιαμ Σκέφθηκες για το ζήτημα που σου μίλησα χθες 
το βράδυ;
Λόρδος Γκόαριγκ Για τίποτε άλλο δε σκεπτόμουνα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Δεν αρραβωνιάστηκες ακόμα;
Λόρδος Γκόαριγκ (Φαιδρά). Όχι ακόμα· μα ελπίζω να το κάνω πριν 
της ώρας του προγεύματος.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Με καυστικότητα). Μπορούσες να περιμένης 
ως την ώρα του γεύματος αν σου ήτανε εύκολο;
Λόρδος Γκόαριγκ Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα νομίζω πως το 
ταχύτερο πρέπει ν’ αρραβωνιαστώ πριν του προγεύματος.
Λόρδος Κάβερσιαμ Ουφ! Ποτέ δεν ξέρω πότε σοβαρεύεσαι και 
πότε όχι.
Λόρδος Γκόαριγκ Ούτ’ εγώ, πατέρα.

(Διακοπή).

Λόρδος Κάβερσιαμ Υποθέτω πως διάβασες τους «Τάιμς» σήμερα 
το πρωί;
Λόρδος Γκόαριγκ (Φαιδρά). Τους «Τάιμς»; Όχι βέβαια. Εγώ διαβάζω 
μονάχα το «Μόρνιγκ Ποστ».
Λόρδος Κάβερσιαμ Θες να πης πως δε διάβασες το κύριο άρθρο 
των «Τάιμς» που γράφει για τον Ρόβερτ Τσίλτερν;
Λόρδος Γκόαριγκ Ύψιστε θεέ! Όχι. Τι λέει;
Λόρδος Κάβερσιαμ Τι θες να λέη, κύριε; Όλο επαινετικά, βέβαια. 
Η αγόρευσις του Τσίλτερν χθες το βράδυ για το σχέδιο αυτό 
της Αργεντινής Διώρυγος ήταν’ ένα από τα ωραιότερα δείγματα 
ρητορικής που ακούστηκε ποτέ στη Βουλή από τον καιρό του 
Κάννιγκ.
Λόρδος Γκόαριγκ Α! ποτέ μου δεν άκουσα τον Κάννιγκ. Ούτε ποτέ 
θέλω. Και... και ο Τσίλτερν υπεστήριξε το σχέδιο;
Λόρδος Κάβερσιαμ Το υποστήριξε, κύριε; Πόσο λίγο τον ξέρεις! 
Το κατεδίκασε μάλιστα ορθά κοφτά, καθώς και ολόκληρο το 
οικονομικό σύστημα της νέας πολιτικής. Η αγόρευσί του αυτή 
είναι το κριτήριον του σταδίου του, καθώς υποδεικνύουν οι 
«Τάιμς». Έπρεπε να διαβάσης αυτό το άρθρο, κύριε, (Ανοίγει 
τους «Τάιμς»). «Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν... Ο μάλλον εύελπις των 
νεαρών πολιτευτών μας... Έξοχος ρήτωρ... Ακηλίδωτον στάδιον 
— Πασίγνωστος ακεραιότης χαρακτήρος... Εκπροσώπησις της 
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τελειότητος εις τον Αγγλικόν δημόσιον βίον... Ευγενική αντίθεσις 
προς την χαλαρότητα των ηθών που είναι το κοινόν γνώρισμα των 
ξένων πολιτευτών.» Αυτά δεν θα λεχθούνε ποτέ για σε, κύριε. 
Λόρδος Γκόαριγκ. Ειλικρινώς ελπίζω όχι, πατέρα. Οπωσδήποτε 
όμως, με χαροποιούνε όλ’ αυτά που μου λες για τον Ρόβερτ 
Τσίλτερν, πολύ με χαροποιούνε. Αυτό δείχνει πως έχει κουράγιο.
Λόρδος Κάβερσιαμ Έχει κάτι παραπάνω από κουράγιο, κύριε, έχει 
μεγαλοφυία.
Λόρδος Γκόαριγκ Α! εγώ προτιμώ το κουράγιο. Δεν είναι τόσο κοινό 
πράμα σήμερα, όπως είναι η μεγαλοφυία.
Λόρδος Κάβερσιαμ Θα σου ευχόμουν νάμπαινες στη Βουλή.
Λόρδος Γκόαριγκ Αγαπητέ μου πατέρα, μονάχα άνθρωποι 
που φαίνονται ηλίθιοι κατορθώνουνε να μπουν στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, και μονάχα οι βλάκες επιτυγχάνουν εκεί μέσα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Γιατί δεν προσπαθάς να φανής χρήσιμος στη 
ζωή;
Λόρδος Γκόαριγκ Είμαι ακόμη πολύ νέος.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Θυμωτά). Μισώ αυτή την προσποίησι της 
νεότητος, κύριε. Συνηθίζεται πάρα πολύ σήμερα.
Λόρδος Γκόαριγκ Η νεότητα δεν είναι προσποίησι. Η νεότητα είναι 
μια τέχνη.
Λόρδος Κάβερσιαμ Γιατί δεν κάνεις πρότασι σε κείνη την ωραία 
δεσποινίδα Τσίλτερν;
Λόρδος Γκόαριγκ Είμαι πολύ νευρικός αυτές τες ημέρες, εξαιρετικά 
το πρωί.
Λόρδος Κάβερσιαμ Στοιχηματίζω πως δεν υπάρχει η παραμικρά 
ελπίδα να δεχθή.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν ξέρω τι σημασίαν έχουνε τα στοιχήματα 
σήμερα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Αν δεχότανε θάτανε η πιο τρελλή μέσα σ’ όλη 
την Αγγλία.
Λόρδος Γκόαριγκ Μια τέτοια γυναίκα εγώ ακριβώς επιθυμούσα να 
πάρω. Γυναίκα με σωστά μυαλά θα με καταντούσε εντελώς ηλίθιο 
μέσα σ’ έξη μήνες το περισσότερο.
Λόρδος Κάβερσιαμ Δεν είσαι άξιός της, κύριε.
Λόρδος Γκόαριγκ Αγαπητέ μου πατέρα, αν εμείς οι άνδρες 
επαίρναμε γυναίκες που τους είμαστε άξιοι, πολύ θα 
κακοπερνούσαμε.

(Μπαίνει η Μάπελ Τσίλτερν.)

Μάπελ Τσίλτερν Ω!... Πώς έχετε Λόρδε Κάβερσιαμ; Ελπίζω πως η 
Λαίδη Κάβερσιαμ είναι πολύ καλά;
Λόρδος Κάβερσιαμ Η Λαίδη Κάβερσιαμ είν’ όπως πάντοτε, όπως 
πάντοτε.
Λόρδος Γκόαριγκ Καλημέρα Δεσποινίς Μάπελ!
Μάπελ Τσίλτερν (Μη δίνοντας καμμιά προσοχή καθόλου στον Λόρδο 
Γκόαριγκ, κι’ απευθυνομένη αποκλειστικά στον Λόρδο Κάβερσιαμ) Και τα 
bonnets της Λαίδης Κάβερσιαμ... είναι καθόλου καλλίτερα;
Λόρδος Κάβερσιαμ Λυπούμαι να σας πω πως είχανε μια σοβαρά 
υποτροπή.
Λόρδος Γκόαριγκ Καλημέρα Δεσποινίς Μάπελ!
Μάπελ Τσίλτερν (Στον Λόρδο Κάβερσιαμ.) Ελπίζω πως δε θα γίνη 
ανάγκη από εγχείρησι.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Χαμογελώντας για την αυθάδειά της.) Αν γίνη, 
θ’ αναγκαστούμε να δώσουμε υπνωτικό στη Λαίδη Κάβερσιαμ. 
Αλλέως δε θα θελήσση ποτέ να αγγίξουμε, ουδ’ ένα φτερό.
Λόρδος Γκόαριγκ (Μ’ επιτεινομένη έμφασι). Καλημέρα, Δεσποινίς 
Μάπελ!
Μάπελ Τσίλτερν (Στρέφει πίσω με προσποιημένη έκπληξι). Ω, εδώ 
είσαστε; Βεβαίως θα καταλάβετε πως ύστερα που δεν κρατήσατε το 
λόγο σας, δε σκοπεύω πεια να σας μιλήσω ποτέ.
Λόρδος Γκόαριγκ Ω, παρακαλώ μη λέτε τέτοια πράματα. Είστε η 
μόνη μέσ’ στο Λονδίνο που θέλω αληθινά να μ’ ακούτε.
Μάπελ Τσίλτερν Λόρδε Γκόαριγκ, δεν πιστεύω ποτέ ουδέ μια λέξι 
απ’ ό,τι λέμε ο ένας στον άλλο.
Λόρδος Κάβερσιαμ Έχετε πληρέστατο δίκαιο, αγαπητή μου, 
πληρέστατο δίκαιον ως προς αυτόν εδώ τον ίδιο, θέλω να πω.
Μάπελ Τσίλτερν Νομίζετε πως θάτανε δυνατό να κάνετε το γυιό 
σας να φέρεται κάπως καλλίτερα μέσα-μέσα; Ν’ αλλάξη λιγάκι;
Λόρδος Κάβερσιαμ Λυπούμαι να σας πω, Δεσποινίς Μάπελ, πως 
δεν έχω ουδέ την παραμικρή επιρροή απάνω του. Ήθελα νάχω. Κι’ 
αν είχα, εγώ ξέρω τι θα του επέβαλλα να κάνη.
Μάπελ Τσίλτερν Φοβούμαι πως είν’ ένας από τους φοβερά 
ασθενείς εκείνους χαρακτήρες που δεν επιδέχεται καμμιά επιρροή.
Λόρδος Κάβερσιαμ Είναι πολύ άκαρδος, πολύ άκαρδος.
Λόρδος Γκόαριγκ Μου φαίνεται πως η παρουσία μου εδώ πέρα 
σας είναι λιγάκι εμπόδιο.
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Μάπελ Τσίλτερν Είναι καλό για σας να ξέρετε τι λέει ο· κόσμος 
πίσω σας.
Λόρδος Γκόαριγκ Δε μ’ αρέσει καθόλου να ξέρω τι λέει πίσω μου ο 
κόσμος. Αυτό με κολακεύει πάρα πολύ.
Λόρδος Κάβερσιαμ Τότε λοιπόν, αγαπητή μου, εγώ πρέπει να σας 
αποχαιρετήσω και να φύγω.
Μάπελ Τσίλτερν Ω! ελπίζω πως δε θα θελήσετε να μ’ αφήσετε 
μονάχη με τον Λόρδο Γκόαριγκ. Και μάλιστα σε τέτοια πρωινή ώρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Φοβούμαι πως δε μπορώ να τον πάρω μαζί 
μου στο υπουργείο. Δεν είναι σήμερα η μέρα του υπουργού που 
δέχεται τους αέργους.

(Δίνει το χέρι του στη Μάπελ Τσίλτερν, παίρνει το καπέλλο και 
το μπαστούνι του, και βγαίνει έξω, αποχαιρετώντας τον Λόρδο 
Γκόαριγκ μ’ ένα βλέμμα που φανερώνει αγανάκτησι).

Μάπελ Τσίλτερν (Παίρνει τριαντάφυλλα κι’ αρχίζει να τα ταξιθετή 
μέσα σ’ ένα δοχείο απάνω στο τραπέζι). Εκείνοι που δε κρατούνε τις 
υποσχέσεις τους είναι απαίσιοι.
Λόρδος Γκόαριγκ Μισημένοι.
Μάπελ Τσίλτερν Χαίρομαι που το παραδέχεστε. Μα θα ηυχόμουν 
να μη είσαστε και πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν μπορώ να κάνω αλλοιώτικα. Εγώ πάντα είμαι 
ευχαριστημένος σαν βρίσκομαι κοντά σας.
Μάπελ Τσίλτερν (Θλιβερά). Τότε να υποθέσω πως είναι καθήκον 
μου να μένω κοντά σας;
Λόρδος Γκόαριγκ Βέβαια.
Μάπελ Τσίλτερν Μα το καθήκον μου είν’ ένα πράμα που δεν το 
εκτελώ ποτέ, κατ’ αρχήν. Πάντα με ταπεινώνει. Φοβούμαι λοιπόν 
πως πρέπει να σας αφήσω.
Λόρδος Γκόαριγκ Μη παρακαλώ, δεσποινίς Μάπελ Έχω κάτι πολύ 
ιδιαίτερο να σας πω.
Μάπελ Τσίλτερν (Ενθουσιασμένη). Ω! είναι καμμιά πρότασις;
Λόρδος Γκόαριγκ (Κάπως θορυβημένος). Καλά, ναι, είναι — είμαι 
αναγκασμένος να πω ναι.
Μάπελ Τσίλτερν (Μ αναστεναγμό ευχαριστήσεως). Χαίρω πολύ. Μ’ 
αυτήν γίνονται δυο οι προτάσεις σήμερα που έλαβα.
Λόρδος Γκόαριγκ (Αγανακτησμένος). Δυο σήμερα; Ποιος 
παληάνθρωπος, ποιο γαϊδούρι, είχε την αναίδεια να τολμήση να σου 

κάνη πρότασι προτήτερα από μένα;
Μάπελ Τσίλτερν Ποιος άλλος από τον Τόμμυ Τράφφωρτ! Σήμερα 
είναι η μέρα του που μου κάνει πρότασι. Έχει τώρα όλο το διάστημα 
της Σαιζόν που μου κάνει πρότασι κάθε Τρίτη και Τετάρτη.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν εδέχθηκες, ελπίζω;
Μάπελ Τσίλτερν Τώχω ως κανόνα να μη δεχθώ ποτέ τον Τόμμυ. 
Γι’ αυτό κι’ όλο μου κάνει προτάσεις. Λίγο όμως έλειψε σήμερα 
το πρωί, αφού εσείς δε φανήκατε, να του πω το ναι.. Θάτανε έτσι 
έξοχο μάθημα και για τους δυο σας. Θα μαθαίνατε κι’ οι δυο σας 
πώς να φέρεστε καλλίτερα.
Λόρδος Γκόαριγκ Ω! ενοχλητικέ Τόμμυ Τράφφωρτ. Ο Τόμμυς είν’ 
ένα παληογαϊδούρι. Σ’ αγαπώ.
Μάπελ Τσίλτερν Το ξέρω. Μα μπορούσες νομίζω να το πης 
ενωρίτερα. Είμαι βεβαία πως σας έδωκα ένα σωρό ευκαιρίες.
Λόρδος Γκόαριγκ Μάπελ γίνου σοβαρή. Σε παρακαλώ γίνου 
σοβαρή,
Μάπελ Τσίλτερν Α! ένα τέτοιο πράμα πάντα ο άνδρας συνηθίζει να 
λέη σ’ ένα κορίτσι προτού το πάρη. Κατόπι δεν του λέει τίποτε γι’ 
αυτό.
Λόρδος Γκόαριγκ (Την πιάνει από το χέρι.) Μάπελ σου είπα πως σ’ 
αγαπώ. Δεν μπορείς και συ να μ’ αγαπάς λίγο που τόσο σ’ αγαπώ:
Μάπελ Τσίλτερν Τι κουτός πούσε Αρθούρε! Αν ήξερες κάτι που... 
κάτι, που δε ξέρεις, θα καταλάβαινες πόσο σε λατρεύω. Όλος ο 
κόσμος μέσα στο Λονδίνο το ξέρει και μονάχα εσύ δεν το ξέρεις. 
Κατάντησε πεια δημόσιο σκάνδαλο ο τρόπος που σε λατρεύω. 
Μέσα στους τελευταίους αυτούς έξη μήνες δεν έμεινε κανένας 
στο Λονδίνο που δεν του είπα πως σε λατρεύω. Δεξιά κι’ αριστερά 
τόλεγα. Όπου καθόμουνα. Εξευτελίστηκα φοβερά, το καταλαβαίνω, 
κ’ είμαι ευτυχής τουλάχιστο που το καταλαβαίνω.
Λόρδος Γκόαριγκ (Την αρπάζει στην αγκαλιά του και την φιλεί. Διακοπή 
γεμάτη ευδαιμονία) Το ξέρεις πως φοβούμουνα φοβερά μήπως και 
μ’ αρνηθής;
Μάπελ Τσίλτερν (Κυτάζοντάς τον στα μάτια). Μα καμμιά ως τώρα δε 
σ’ αρνήθηκε. Σ’ αρνήθηκε ποτέ καμμιά, Αρθούρε; Δε μπορώ να 
φαντασθώ πως μπορούσε καμμιά να σ’ αρνηθή.
Λόρδος Γκόαριγκ (Ύστερα που τη φιλεί και πάλι) Βέβαια δεν είμαι και 
όλως διόλου άξιός σου, Μάπελ.
Μάπελ Τσίλτερν (Συμμαζεύεται κοντά του.) Είμαι τόσο χαρούμενη, 
αγάπη μου. Φοβόμουν πως ήσουνα.
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Λόρδος Γκόαριγκ (Ύστερ’ από μικρό δισταγμό.) Και είμαι... είμαι κάτι 
παραπάνω από τριάντα.
Μάπελ Τσίλτερν Αγαπητέ, συ φαίνεσαι πολλές βδομάδες νεώτερος 
απ’ ό,τι λες.
Λόρδος Γκόαριγκ (Ενθουσιασμένος.) Τι γλυκά που το λες αυτό, 
φως μου!.,.. Αρκεί μονάχα να σου πω ειλικρινώς πως είμαι φοβερά 
υπερβολικός.
Μάπελ Τσίλτερν Μα κ’ εγώ το ίδιο, Αρθούρε. Έτσι είμαστε βέβαιοι 
πως θα συμφωνούμε. Και τώρα πρέπει να πάγω να δω τη Γερτρούδη.
Λόρδος Γκόαριγκ Πρέπει να πας αλήθεια; (Τη φιλεί.)
Μάπελ Τσίλτερν Ναι.
Λόρδος Γκόαριγκ Τότε πες της πως θέλω να της μιλήσω 
ιδιαιτέρως. Έχω από το πρωί που περιμένω εδώ να μιλήσω σ’ 
αυτήν ή στο Ροβέρτο.
Μάπελ Τσίλτερν Θες να πης πως δεν ήρθες εδώ επίτηδες για να 
μου κάνης την πρότασι;
Λόρδος Γκόαριγκ (Θριαμβευτικά.) Όχι· κείνο ήτανε μια έκλαμφις 
πνεύματος.
Μάπελ Τσίλτερν Η πρώτη σου.
Λόρδος Γκόαριγκ (Αποφασιστικά.) Η τελευταία μου.
Μάπελ Τσίλτερν Χαίρομαι ν’ ακούω τούτο. Τώρα μη κουνηθής απ’ 
εδώ. Θα γυρίσω σε πέντε λεπτά. Και μη πέσης σε κανένα πειρασμό 
όσο γω θάμε μακρυά.
Λόρδος Γκόαριγκ Αγαπητή Μάπελ όσο εσύ θάσαι μακρυά, δεν 
υπάρχει για με άλλος κανείς. Αυτό με κάνει φοβερά να εξαρτώμαι 
από σε.

(Μπαίνει η Λαίδη Τσίλτερν.)

Λαίδη Τσίλτερν Καλημέρα, αγαπητή! Πόσον έμορφη φαίνεσαι!
Μάπελ Τσίλτερν Πόσον ωχρή φαίνεσαι, Γερτρούδη! Σας κάνει πιο 
συμπαθητική!
Λαίδη Τσίλτερν Καλημέρα, Λόρδε Γκόαριγκ!
Λόρδος Γκόαριγκ (Υποκλίνεται.) Καλημέρα, Λαίδη Τσίλτερν.
Μάπελ Τσίλτερν (Κατά μέρος στον Λόρδο Γκόαριγκ.) Θάμε στο 
θερμοκήπιο, κάτω από τη δεύτερη χουρμαδιά αριστερά.
Λόρδος Γκόαριγκ Τη δεύτερη αριστερά;
Μάπελ Τσίλτερν (Με βλέμμα πειρακτικής εκπλήξεως.) Ναι· τη 
συνηθισμένη χουρμαδιά.

(Του στέλνει με το χέρι ένα φιλί, απαρατήρητη από την Λαίδη 
Τσίλτερν, και βγαίνει έξω.)

Λόρδος Γκόαριγκ Λαίδη Τσίλτερν, έχω ένα σωρό από καλά νέα να 
σας πω. Η Κυρία Σιέβελεϋ μου άφηκε το γράμμα του Ρόβερτ χθες 
το βράδυ, και τόκαψα. Ο Ροβέρτος είναι ασφαλισμένος.
Λαίδη Τσίλτερν (Κάθεται στο σοφά.) Ασφαλισμένος! Ω! Τι χαρά μου. 
Τι καλός φίλος που είσαστε για κείνον — για μας!
Λόρδος Γκόαριγκ Ένας μονάχα τώρα είναι που βρίσκεται σε 
κίνδυνο.
Λαίδη Τσίλτερν Ποιος είν’ αυτός;
Λόρδος Γκόαριγκ (Κάθεται κοντά της.) Εσείς.
Λαίδη Τσίλτερν Εγώ! Σε κίνδυνος Τι θέτε να πήτε;
Λόρδος Γκόαριγκ Κίνδυνος είναι μια πολύ μεγάλη λέξι. Είναι μια 
λέξι που δεν έπρεπε να μεταχειρισθώ. Μα παραδέχομαι πως 
έχω κάτι να σας πω που μπορεί να σας ενοχλήση πολύ, κάτι που 
βασανίζει κι’ εμένα. Χθες το βράδυ μου γράψατε ένα γράμμα, ένα 
πολύ έμορφο, χαριτωμένο γράμμα, και ζητούσατε τη βοήθειά μου. 
Μου γράψατε ως προς ένα από τους παλαιοτέρους σας φίλους, 
ένα από τους παλαιοτέρους φίλους του συζύγου σας. Η Κυρία 
Σιέβελεϋ έκλεψε το γράμμα εκείνο από το δωμάτιό μου.
Λαίδη Τσίλτερν Καλά, σε τι μπορεί να της χρησιμεύση; Τι βλάφτει αν 
τόχη;
Λόρδος Γκόαριγκ (Σηκώνεται). Λαίδη Τσίλτερν, θέλω νάμαι πολύ 
ειλικρινής μαζί σας. Η Κυρία Σιέβελεϋ αποδίδει κάποια σημασία στο 
γράμμα εκείνο και σκοπεύει να το στείλη στο σύζυγο σας.
Λαίδη Τσίλτερν Μα τι σημασία μπορούσε να δώση σ’ αυτό; Ω! όχι 
τέτοια! όχι βέβαια τέτοια σημασία. Αν εγώ, εγώ, στενοχωρημένη 
καθώς ήμουνα, είχα ανάγκη τη βοήθεια σας, σας είχα εμπιστοσύνη 
κ’ ήθελα νάρθω κοντά σας... για να μου δώσετε τη συμβουλή σας... 
να με βοηθήσετε... Ω! υπάρχουνε γυναίκες τόσο απαίσιες όπως 
αυτή...: Και σκοπεύει να το στείλη στο σύζυγο μου; Πήτε μου τι 
συνέβηκε. Πήτε μου όλα που συνέβησαν.
Λόρδος Γκόαριγκ Η Κυρία Σιέβελεϋ ήτανε κρυμμένη σ’ ένα δωμάτιο 
που συνέχεται με το γραφείο μου, χωρίς εγώ να ξέρω τίποτε. 
Νόμισα πως εκείνη που καρτερούσε στο δωμάτιο να με δη ήσαστε 
σεις. Ο Ροβέρτος εμπήκε ξαφνικά μέσα. Μια καρέκλα ή κάτι άλλο 
έπεσε στο δωμάτιο. Εκείνος ώρμησε μέσα και την ανεκάλυψε. 
Είχαμε μια φοβερή σκηνή. Εγώ ως την ώρα εκείνη ακόμα νόμιζα 
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πως ήσαστε σεις. Εκείνος έφυγε θυμωμένος. Αφού όλα πεια 
τελειώσανε η Κυρία Σιέβελεϋ πήρε το γράμμα σας — τόκλεψε. πότε 
και πώς, δε ξέρω.
Λαίδη Τσίλτερν Κατά ποια ώρα συνέβηκε;
Λόρδος Γκόαριγκ Στις δεκάμισυ. Και τώρα προτείνω να τα πούμε 
όλα στο Ροβέρτο αμέσως.
Λαίδη Τσίλτερν (Τον κυττάζει με έκπληξι που μοιάζει με τρόμο). Μου 
ζητάτε να πω στον Ροβέρτο πως η γυναίκα που περιμένατε δεν 
ήτανε η Κυρία Σιέβελεϋ αλλ’ εγώ; Πως εγώ ήμουνα κείνη που 
νομίζατε πως ήταν κρυμμένη σ’ ένα δωμάτιο στο σπίτι σας, στις 
δεκάμισυ η ώρα το βράδυ; Με θέτε να του πω έτσι;
Λόρδος Γκόαριγκ Νομίζω πως θάνε καλλίτερο να μάθη όλη την 
αλήθεια όπως έχει.
Λαίδη Τσίλτερν (Σηκώνεται). Ω, θα μου ήταν αδύνατο, θα μου ήταν 
αδύνατο!
Λόρδος Γκόαριγκ Μπορώ να το κάνω εγώ;
Λαίδη Τσίλτερν Όχι.
Λόρδος Γκόαριγκ (Θλιβερά). Έχετε άδικο, Λαίδη Τσίλτερν.
Λαίδη Τσίλτερν Όχι. Το γράμμα πρέπει να παρθή πίσω. Αυτό είναι 
όλο. Μα πώς μπορώ να το κατορθώσω; Γράμματα του έρχουνται σε 
κάθε στιγμή της ημέρας. Οι γραμματικοί του τ’ ανοίγουνε και ύστερα 
του τα δίδουνε. Δεν τολμώ να ζητήσω από τους γραμματικούς να 
φέρουν σ’ εμένα τα γράμματα. Αυτό θάταν αδύνατο. Ω! γιατί δε μου 
λέτε τι να κάνω;
Λόρδος Γκόαριγκ Παρακαλώ ησυχάσατε, Λαίδη Τσίλτερν, κι’ 
απαντήσατε μου στις ερωτήσεις που θα σας κάνω. Είπατε πως οι 
γραμματικοί του ανοίγουν τα γράμματά του.
Λαίδη Τσίλτερν Ναι.
Λόρδος Γκόαριγκ Ποιος είναι μαζί του σήμερα; Ο Κύριος 
Τράφφωρτ, δεν είναι;
Λαίδη Τσίλτερν Όχι. Ο Κύριος Μόντφωρτ, νομίζω.
Λόρδος Γκόαριγκ Μπορείς νάχης εμπιστοσύνη σ’ αυτόν;
Λαίδη Τσίλτερν (Με χειρονομία απελπισίας). Ω! πώς να ξέρω;
Λόρδος Γκόαριγκ Θάκανε ό,τι θα του ζητούσατε, δεν θάκανε;
Λαίδη Τσίλτερν Έτσι νομίζω.
Λόρδος Γκόαριγκ Το γράμμα σας ήταν γραμμένο σε τριανταφυλλί 
χαρτί, θα μπορούσε να το αναγνωρίση χωρίς να το διάβαση, δεν 
είναι; Από το χρώμα;
Λαίδη Τσίλτερν Έτσι υποθέτω..

Λόρδος Γκόαριγκ Είναι στο σπίτι τώρα;
Λαίδη Τσίλτερν Ναι.
Λόρδος Γκόαριγκ Τότε θα πάγω να τον δω γω ο ίδιος, και να του 
πω πως κάποιο γράμμα, γραμμένο απάνω σε τριανταφυλλί χαρτί, 
που είναι να σταλθή στον Ροβέρτο σήμερα, δεν πρέπει με κάθε 
θυσία να φθάση στα χέρια του. (Πηγαίνει προς τη θύρα και την ανοίγει). 
Ω! να ο Ροβέρτος π’ αναβαίνει τη σκάλα με το γράμμα στο χέρι. Το 
πήρε κι’ όλας.
Λαίδη Τσίλτερν (Με κραυγή πόνου.) Ω! εσώσατε τη ζωή του· τι 
εκάνετε με τη δική μου;

(Μπαίνει ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν. Κρατεί το γράμμα και το 
διαβάζει. Πλησιάζει τη σύζυγο του, χωρίς να προσέξη την 
παρουσία του Λόρδου Γκόαριγκ).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν «Σας έχω ανάγκη. Σας εμπιστεύομαι. 
Έρχομαι κοντά σας. Γερτρούδη.» Ω! αγάπη μου! Είν’ αλήθεια; Μ’ 
εμπιστεύεσαι αληθινά και με θέλεις; Αν είναι έτσι, εγώ έπρεπε 
νάρθω κοντά σου κι’ όχι να μου γράψης πως θάρχεσο συ. Αυτό 
σου το γράμμα, Γερτρούδη, με κάμνει να αισθάνωμαι πως ό,τι 
δήποτε κι’ αν κάνη ο κόσμος δεν μπορεί να με βλάψη. Με θέλεις, 
Γερτρούδη;

(Ο Λόρδος Γκόαριγκ, απαρατήρητος από τον Σιρ Ρόβερτ 
Τσίλτερν, κάμνει ένα παρακλητικό νεύμα στη Λαίδη Τσίλτερν να 
επωφεληθή της θέσεως και του λάθους του Σιρ Ρόβερτ).

Λαίδη Τσίλτερν Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Μ’ εμπιστεύεσαι, Γερτρούδη;
Λαίδη Τσίλτερν Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Α! γιατί δεν πρόσθεσες πως μ’ αγαπούσες;
Λαίδη Τσίλτερν (Του πιάνει το χέρι.) Γιατί σ’ αγαπούσα. (Ο Λόρδος 
Γκόαριγκ περνά στο θερμοκήπιο.)
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Την φιλεί) Γερτρούδη, δεν ξέρεις τι αισθάνομαι. 
Όταν ο Μόντφωρτ μου έβαλε το γράμμα σου επάνω στο γραφείο 
— τάνοιξε κατά λάθος υποθέτω, χωρίς να προσέξη το γράψιμο 
απάνω στο φάκελλο — και το διάβασα — ώ! δε μ’ ένοιαζε ποιος 
εξευτελισμός ή τιμωρία μου επεφυλάττετο, μονάχα σκεπτόμουν 
πως μ’ αγαπούσες ακόμα.
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Λαίδη Τσίλτερν Ούτε εξευτελισμός ούτε καμμιά τιμωρία σε 
περιμένει. Η Κυρία Σιέβελεϋ έδωσε στον Λόρδο Γκόαριγκ το 
έγγραφο που είχε στα χέρια της κ’ εκείνος το κατέστρεψε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Είσαι βεβαία γι’ αυτό, Γερτρούδη!
Λαίδη Τσίλτερν Ναι· ο Λόρδος Γκόαριγκ μου τόλεγε τώρα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τότε είμαι ασφαλής! Ω! τι έξοχο πράμα νάμαι 
ασφαλής! Δυο μέρες τώρα που βρίσκομαι σε αγωνία. Είμ’ ασφαλής 
τώρα. Με τι τρόπο ο Αρθούρος κατέστρεψε το γράμμα μου; Πες 
μου.
Λαίδη Τσίλτερν Τόκαψε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πόσον επιθυμούσα νάβλεπα το νεανικό μου 
κείνο αμάρτημα να γίνεται στάχτη. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι 
σήμερα θάθελαν να βλέπανε τα περασμένα τους να καίονται και να 
γίνονται στάχτη μπροστά τους! Είν’ ο Αρθούρος εδώ ακόμη;
Λαίδη Τσίλτερν Ναι· είναι στο θερμοκήπιο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Πόσο χαίρουμαι τώρα που έκαμα κείνη την 
αγόρευσι χθες το βράδυ στη Βουλή, πόσο χαίρομαι. Την έκανα και 
σκεπτόμουνα πως θα εξευτελιζόμην κατόπιν από τον κόσμον. Μα 
δεν ήταν έτσι.
Λαίδη Τσίλτερν Η τιμή του κόσμου υπήρξε τ’ αποτέλεσμα.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Έτσι νομίζω. Έτσι φοβούμαι, τουλάχιστο. Γιατί 
αν και είμαι ασφαλής και δεν υπάρχει τρόπος να μ’ ανακαλύψουν, 
αν και κάθε απόδειξι εναντίο μου κατεστράφηνε, υποθέτω, 
Γερτρούδη... υποθέτω πως πρέπει ν’ αποσυρθώ από τον δημόσιο 
βίο.

(Κυττάζει τη γυναίκα του με ανυπομονησία.)

Λαίδη Τσίλτερν (Με ζέσι) Ω ναι, Ροβέρτε, πρέπει να το κάνης. Είναι 
καθήκον σου να το κάνης.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Θάταν μεγάλη θυσία.
Λαίδη Τσίλτερν Όχι· θάταν μεγάλο κέρδος.

(Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν πηγαινοέρχεται στενοχωρημένος. Ύστερα 
πλησιάζει τη σύζυγό του, και βάζει το χέρι του στον ώμο της.)

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Και θάσουν ευτυχισμένη να ζούσες κάπου 
μονάχη μαζί μου, έξω ίσως, ή σε καμμιά εξοχή μακρυά από το 
Λονδίνο, μακρυά, στη μοναξιά. Δεν θάχες λύπες;

Λαίδη Τσίλτερν Ω! καμμιά, Ροβέρτε.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Θλιβερά. Κ’ η φιλοδοξία για με; Είχες πάντα 
φιλοδοξία για μένα.
Λαίδη Τσίλτερν Ω, η φιλοδοξία μου! Δεν έχω τώρα καμμιά, παρά 
μόνο ν’ αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Ήταν η αυτή φιλοδοξία που σ’ 
έκανε να πάρης κακό δρόμο. Ας μη μιλάμε πεια για φιλοδοξία.

(Ο Λόρδος Γκόαριγκ γυρίζει από το θερμοκήπιο, φαίνεται πολύ 
ευχαριστημένος από τον εαυτό του, και μ’ ένα όλως διόλου νέο 
άνθος που κάποιος του το πρόσφερε).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Πηγαίνοντας προς αυτόν.) Αρθούρε, έχω να 
σ’ ευχαριστήσω για ό,τι έκανες για μένα. Δεν ξέρω πώς να σου τ’ 
ανταποδώσω. (Του παίρνει το χέρι).
Λόρδος Γκόαριγκ Αγαπητέ μου φίλε, θα σου πω αμέσως. Αυτή τη 
στιγμή, κάτω από τη συνηθισμένη χουρμαδιά... Θέλω να πω στο 
θερμοκήπιο...

(Μπαίνει ο Μέισον).

Μέισον Ο Λόρδος Κάβερσιαμ.
Λόρδος Γκόαριγκ Αυτός ο θαυμάσιος πατέρας μου αλήθεια 
συνηθίζει να φανερώνεται σε κακή στιγμή. Είναι πολύ σκληρό εκ 
μέρους του, πολύ σκληρό πράγματι.

(Μπαίνει ο Λόρδος Κάβερσιαμ. Ο Μέισον βγαίνει έξω.)

Λόρδος Κάβερσιαμ Καλημέρα, Λαίδη Τσίλτερν! Τα θερμότερα μου 
συγχαρητήρια, Ροβέρτε, για τη λαμπρά σου αγόρευσι χθες το βράδυ. 
Μόλις έφυγα τώρα από τον Πρωθυπουργό, και θα πάρης την κενή 
θέσι στο υπουργικό συμβούλιο.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με βλέμμα χαράς και θριάμβου.) Θέσι στο 
υπουργικό συμβούλιο;
Λόρδος Κάβερσιαμ Ναι, να και το γράμμα του Πρωθυπουργού.

(Δίνει γράμμα).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Παίρνει το γράμμα και το διαβάζει). Θέσι στο 
υπουργικό συμβούλιο!
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Λόρδος Κάβερσιαμ Βέβαια, και σου αξίζει μάλιστα πολύ. Εσύ 
κατέχεις όλα που τόσο χρειαζόμαστε νάχη κάθε πολιτικός σήμερα 
— μεγάλο χαρακτήρα, μεγάλη ηθική δύναμι, μεγάλες αρχές. (Στο 
Λόρδο Γκόαριγκ). Καθετί που εσύ στερείσαι, κύριε, και ποτέ δε θα 
τόχης.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν μ’ αρέσει νάχω αρχές, πατέρα. Προτιμώ τες 
προλήψεις.

(Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν ετοιμάζεται να δεχθή τη θέσι που του 
προσφέρει ο Πρωθυπουργός, ότε βλέπει τη σύζυγο του που 
τον κυττάζει με τα φωτεινά τ’ αθώα της μάτια. Εκείνος τότε 
αντιλαμβάνεται πως αυτό είν’ αδύνατο).

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Δεν μπορώ να δεχθώ τη θέσι. Λόρδε 
Κάβερσιαμ. Απεφάσισα να την αρνηθώ.
Λόρδος Κάβερσιαμ Να την αρνηθής, κύριε!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ο σκοπός μου είναι ν’ αποσυρθώ αμέσως από 
τον δημόσιο βίο.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Με θυμό.) Ν’ αρνηθής μια θέσι στο υπουργικό 
συμβούλιο, και ν’ αποσυρθής από τον δημόσιο βίο. Ποτέ μου 
δεν άκουσα τέτοια φρικτή ανοησία σ’ όλη μου τη ζωή. Σας ζητώ 
συγγνώμην, Λαίδη Τσίλτερν, Ροβέρτε, σου ζητώ συγγνώμην. (Στο 
Λόρδο Γκόαριγκ που χαμογελά βλοσυρά.) Μη δείχνεις έτσι τα δόντια 
σου, κύριε.
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι, πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ Λαίδη Τσίλτερν, εσείς είσαστε μια γνωστική 
γυναίκα, η πιο γνωστική μέσα σ’ όλο το Λονδίνο, η πιο γνωστική 
γυναίκα που ξέρω. Λαμβάνετε την καλωσύνη να μποδίσετε το 
σύζυγο σας να κάνη μια τέτοια... να πάρη τέτοια... Λαμβάνετε την 
καλωσύνη να το κάνετε, Λαίδη Τσίλτερν;
Λαίδη Τσίλτερν Νομίζω πως ο σύζυγος μου έχει δίκαιο στην 
απόφασί του, Λόρδε Κάβερσιαμ. Το επιδοκιμάζω.
Λόρδος Κάβερσιαμ Το επιδοκιμάζετε; Μέγας είσαι, Κύριε!
Λαίδη Τσίλτερν (Παίρνει τον σύζυγό της από το χέρι), Τον θαυμάζω 
γι’ αυτό. Τον θαυμάζω άπειρα γι’ αυτό. Καμμιά φορά δεν τον 
εθαύμασα τόσο πολύ όπως τώρα. Είναι λαμπρότερος απ’ ό,τι τον 
φανταζόμουνα. (Στον Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν). Θα πας να γράψης το 
γράμμα σου στον Πρωθυπουργόν, δε θα πας; Μη διστάζεις γι’ 
αυτό, Ροβέρτε.

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Με κάποια πικρία). Υποθέτω πως θάταν 
καλλίτερα να τη γράψω αμέσως, θα σε παρακαλέσω να μου 
επιτρέψης μια στιγμή, Λόρδε Κάβερσιαμ.
Λαίδη Τσίλτερν Μπορώ νάρθω μαζί σου, Ροβέρτε, δεν μπορώ;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ναι, Γερτρούδη.

(Η Λαίδη Τσίλτερν βγαίνει έξω μαζί του).

Λόρδος Κάβερσιαμ Τι θα συμβαίνη μ’ αυτή την οικογένεια; Κάτι 
διάβολος θάναι στη μέση, αι; (Χτυπά το μέτωπό του.) Βλακία; 
Κληρονομικό θάναι, υποθέτω. Κ’ οι δυο τους το ίδιο πράμα. Άντρας 
και γυναίκα. Πολύ λυπηρό. Πολύ λυπηρό πράγματι. Και δεν είναι και 
καμμιά παλιά οικογένεια. Δεν μπορεί να το χωρέση ο νους μου.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν είναι βλακία, πατέρα, σε βεβαιόνω.
Λόρδος Κάβερσιαμ Τι είναι λοιπόν, κύριε;
Λόρδος Γκόαριγκ (Ύστερα από μικρό δισταγμό). Καλά, είναι κείνο που 
σήμερα τ’ ονομάζουνε ηθική δύναμι, χαρακτήρα, πατέρα. Αυτό είναι 
όλο.
Λόρδος Κάβερσιαμ Αποστρέφομαι αυτά τα νεόβγαλτα ονόματα. 
Είναι το ίδιο πράμα που εμείς συνηθίζουμε να ονομάζωμεν βλακία 
εδώ και πενήντα χρόνια. Δεν μπορώ να σταθώ περισσότερο μέσα 
σ’ αυτό το σπίτι.
Λόρδος Γκόαριγκ (Τον παίρνει από το μπράτσο.) Ω! Έλα δω μέσα, 
πατέρα, μια στιγμή. Η τρίτη χουρμαδιά αριστερά, η συνηθισμένη 
χουρμαδιά.
Λόρδος Κάβερσιαμ Τι πράμα, κύριε:
Λόρδος Γκόαριγκ Σου ζητώ συγγνώμην, πατέρα. λησμόνησα. Στο 
θερμοκήπιο, πατέρα, στο θερμοκήπιο — είναι κάποιος που θέλω να 
του μιλήσης.
Λόρδος Κάβερσιαμ Για τι πράμα, κύριε;
Λόρδος Γκόαριγκ Για μένα. πατέρα.
Λόρδος Κάβερσιαμ (Με ταραχή μεγάλη.) Όχι βέβαια για κανένα 
ζήτημα που χρειάζεται μεγάλη ευφράδεια.
Λόρδος Γκόαριγκ Όχι, πατέρα· μα η κυρία μου μοιάζει εμένα. Δεν 
την νοιάζει και πολύ για την ευφράδεια την άλλην. Είν’ ένα πράμα 
που το θεωρεί λίγο επιδεικτικό.

(Ο Λόρδος Κάβερσιαμ πηγαίνει στο θερμοκήπιο. Η Λαίδη 
Τσίλτερν μπαίνει μέσα.)
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Λόρδος Γκόαριγκ Λαίδη Τσίλτερν, γιατί θέλετε να κάνετε κείνο που 
ζητούσε η Κυρία Σιέβελεϋ να κάνη;
Λαίδη Τσίλτερν (Τρομαγμένη.)Δεν σας καταλαβαίνω.
Λόρδος Γκόαριγκ Η Κυρία Σιέβελεϋ έκανε μια απόπειρα να 
καταστρέψη το σύζυγό σας. Με σκοπό να τον απομακρύνη από τον 
δημόσιο βίο, ή να τον κάνη να πέση στην ατιμία. Από την τελευταία 
τραγωδία τον εσώσατε. Προσπαθείτε όμως να τον πείσετε για το 
πρώτο. Γιατί να θέτε να του κάνετε το κακό που η Κυρία Σιέβελεϋ 
δοκίμασε να κάνη κι’ απέτυχε;
Λαίδη Τσίλτερν Λόρδε Γκόαριγκ;
Λόρδος Γκόαριγκ (Καταβάλλοντας κάθε μεγάλη προσπάθεια και 
δείχνοντας τον φιλόσοφο που κρύπτεται κάτω από τον δανδή). Λαίδη 
Τσίλτερν, επιτρέψατέ μου. Μου γράψατε ένα γράμμα χθες το βράδυ 
στο οποίο μου λέγατε πως είχατε σ’ εμέ εμπιστοσύνη και ζητούσατε 
τη βοήθειά μου. Τώρα είναι η στιγμή που πράγματι έχετε ανάγκη τη 
βοήθειά μου, τώρα είναι ο καιρός που πρέπει να μ’ εμπιστευθήτε, 
να έχετ’ εμπιστοσύνη στη συμβουλή και στην κρίσι μου. Τον 
Ροβέρτο τον αγαπάτε, θέλετε να σκοτώσετε την αγάπη που αυτός 
έχει για σας: Πού θα καταντήση αν του στερήσετε τους καρπούς 
της φιλοδοξίας του, αν τον τραβήξετε μακρυά από την αίγλη ενός 
μεγάλου πολιτικού σταδίου, αν του κλείσετε κατάμουτρα τη θύρα 
του δημοσίου βίου, αν τον καταδικάσετε σε φοβερή χρεωκοπία, 
εκείνον που ήταν γεννημένος για θρίαμβο κ’ επιτυχία; Οι γυναίκες 
δεν είναι για να μας κρίνουν, αλλά να μας συγχωρούνε σαν έχουμε 
ανάγκη από συγχώρησι. Η συγχώρησι, και όχι η τιμωρία, είναι η δική 
των αποστολή. Γιατί να τον παιδεύετε έτσι γι’ αμάρτημα πούκανε στα 
νιάτα του, προτού γνωρίσει εσάς, προτού γνωρίση τον εαυτό του; 
Η ζωή ενός ανδρός είναι πιο πολύτιμη από τη ζωή μιας γυναικός. 
Έχει μεγαλήτερες συνέπειες, πλατύτερον ορίζοντα, περισσότερες 
φιλοδοξίες. Της γυναικός η ζωή περιστρέφεται όλο σε συγκινήσεις. 
Μα η ζωή του ανδρός είναι απάνω ατές γραμμές της φρονήσεως 
που προχωράει. Μη πέσετε σε κανένα φοβερό λάθος, Λαίδη 
Τσίλτερν. Μια γυναίκα που μπορεί να διατηρήση την αγάπη ενός 
ανδρός, και να τον ανταγαπά κι’ αυτή, έπραξε παν ό,τι ο κόσμος 
ζητεί από τες γυναίκες, ή ό,τι θα ζητούσεν απ’ αυτές.
Λαίδη Τσίλτερν (Στενοχωρημένη και διστάζοντας.) Μα είναι ο ίδιος 
ο σύζυγός μου που θέλει ν’ αποσυρθή από τον δημόσιο βίο. 
Αισθάνεται πως είναι καθήκον του. Είναι κείνος που το πρωτοείπε.
Λόρδος Γκόαριγκ Παρά να χάση την αγάπη σου, ο Ροβέρτος 

θα προτιμούσε να πράξη το παν, να καταστρέψη το στάδιο του, 
καθώς είναι τώρα έτοιμος να το κάνη. Κάνει για σας μια φοβερή 
θυσία. Ακούσατε τη συμβουλή μου, Λαίδη Τσίλτερν, και μη δεχθήτε 
μια τόσο μεγάλη θυσία. Αν τη δεχθήτε, θάχετε υστερότερα να 
μετανοιώσετε πικρά. Εμείς, γυναίκες και άνδρες, δεν είμαστε 
πλασμένοι για να δεχόμαστε τέτοιες θυσίες ο ένας από τον άλλο. 
Δεν είμαστε άξιοι για τέτοιες θυσίες. Εκτός τούτου ο Ροβέρτος 
τιμωρήθηκε αρκετά.
Λαίδη Τσίλτερν Κ’ οι δυο μας τιμωρηθήκαμε. Τον ανύψωσα πάρα 
πολύ.
Λόρδος Γκόαριγκ (Με βαθύ αίσθημα στη φωνή του.) Μη θελήσετε 
λοιπόν γι’ αυτό να τον ταπεινώσετε τώρα τόσο πολύ. Αν έπεσε από 
τον στυλοβάτη του, μη τον σπρώξετε μέσα στη λάσπη. Αποτυχία 
για τον Ροβέρτο Θα σήμαινε το κατρακύλισμά του στην ατίμωσι. Η 
δύναμι είναι από το σφοδρό του αίσθημα! Θάχανε το παν, κι’ αυτήν 
ακόμη τη δύναμι ν’ αγαπά. Η ζωή του συζύγου σας είναι τώρα στα 
χέρια σας, του συζύγου σας η αγάπη είναι στα χέρια σας. Μη του τα 
καταστρέψετε και τα δυο.

(Μπαίνει ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν.)

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γερτρούδη, να το σχέδιο της επιστολής μου. 
Θες να σου διαβάσω:
Λαίδη Τσίλτερν Να το δω.

(Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν της δίνει το γράμμα. Εκείνη το διαβάζει, 
και ύστερα, με μια χειρονομία σφοδρού πάθους, το ξεσχίζει.)

Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι κάνεις έτσι;
Λαίδη Τσίλτερν Η ζωή του ανδρός είναι πιο πολύτιμη από τη ζωή 
μιας γυναικός. Έχει μεγαλήτερες συνέπειες, πλατύτερον ορίζοντα, 
περισσότερες φιλοδοξίες. Η ζωή η δική μας όλο περιστρέφεται σε 
συγκινήσεις. Είναι απάνω στες γραμμές της φρόνησις που η ζωή 
ενός ανδρός προχωράει. Μόλις το έμαθ’ αυτό και πολλά άλλα 
μαζί, από τον Λόρδο Γκόαριγκ. Και δε θα καταστρέψω τη ζωή σας 
κι’ ούτε σάς θ’ αφήσω να την καταστρέψετε κάμνοντας για με μια 
θυσία, μια περιττή θυσία!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Γερτρούδη! Γερτρούδη!
Λαίδη Τσίλτερν Μπορείς να λησμονήσης. Οι άνδρες εύκολα 
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λησμονούνε. Κ’ εγώ συγχωρώ. Μ’ αυτό τον τρόπο οι γυναίκες 
βοηθούνε τον κόσμο· τώρα το καταλαβαίνω.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Πνιγμένος από συγκίνησι την αγκαλιάζει). Γυναίκα 
μου! Γυναίκα μου! (Στον Λόρδο Γκόαριγκ) Αρθούρε, φαίνεται πως 
είναι πάντα γραφτό μου νάμαι υποχρεωμένος σ’ εσέ.
Λόρδος Γκόαριγκ Μπα, όχι αγαπητέ μου Ροβέρτε. Είναι στη Λαίδη 
Τσίλτερν πούσαι υποχρεωμένος κι’ όχι σ’ εμέ!
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Σου χρωστώ πολλά. Κ’ έλα πες μου τώρα τι 
‘θελες να μου πης ακριβώς την ώρα που μπήκε μέσα ο Λόρδος 
Κάβερσιαμ.
Λόρδος Γκόαριγκ Ροβέρτε, είσαι ο κηδεμόνας της αδελφής σου και 
θέλω τη συγκατάθεσί σου για τον γάμο μας. Αυτό είν’ όλο.
Λαίδη Τσίλτερν Ω, τι χαρά! Τι χαρά!

(Παίρνει το χέρι του Λόρδου Γκόαριγκ)

Λόρδος Γκόαριγκ Σας ευχαριστώ, Λαίδη Τσίλτερν.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Ταραγμένος.) Η αδελφή μου να γίνη σύζυγος 
σου;
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Μιλώντας με μεγάλη αποφασιστικότητα.) 
Αρθούρε, λυπούμαι πολύ, μ’ αυτό δε δέχεται συζήτησι. Έχω 
υποχρέωσι να φροντίσω για την ευτυχία της Μάπελ. Και δεν μου 
φαίνεται πως η ευτυχία της θάταν ασφαλισμένη στα χέρια σου. Και 
δε μπορώ να την θυσιάσω!
Λόρδος Γκόαριγκ Να τη θυσιάσετε;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ναι, να την θυσιάσω ολότελα. Οι χωρίς αγάπη 
γάμοι είναι απαίσιοι. Μα υπάρχει ακόμα κάτι χειρότερο από ένα 
χωρίς καθόλου αγάπη γάμο. Ο γάμος στον όποιον υπάρχει αγάπη, 
μα μονάχα από το ένα μέρος, πέστε, μα μονάχα από το ένα μέρος 
και στον οποίον η μια από τες δυο καρδιές είναι βέβαιο πως θα 
συντριφτή.
Λόρδος Γκόαριγκ Μα γω αγαπώ την Μάπελ. Καμμιά άλλη γυναίκα 
δεν έχει θέσι στην καρδιά μου.
Λαίδη Τσίλτερν Ροβέρτε, αν αγαπούνται, γιατί να μη παρτούνε:
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Ο Αρθούρος δε μπορεί να δώση στην Μάπελ 
την αγάπη που της αξίζει.
Λόρδος Γκόαριγκ Τι αφορμές έχεις να το λες αυτό;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Σε λίγο) Το θες αλήθεια να σου πω;

Λόρδος Γκόαριγκ Βεβαιότατα θέλω.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όπως αγαπάς. Όπως ήρθα σπίτι σου χθες το 
βράδυ βρήκα την Κυρία Σιέβελεϋ κρυμμένη στα δωμάτιά σου. Ήταν 
η ώρα μεταξύ των δέκα κ’ ένδεκα το βράδυ. Δε θέλω να πω τίποτε 
περισσότερο. Στες σχέσεις σου με την Κυρία Σιέβελεϋ, καθώς σου 
είπα και χθες το βράδυ, δεν έχω εγώ τίποτε απολύτως να κάνω. 
Ξέρω πως μια φορά ήσουν αρραβωνιασμένος μαζί της. Η γοητεία 
που εξασκούσε τότε απάνω σου φαίνεται ν’ ανανεώθηκε. Μου 
μίλησες χθες το βράδυ γι’ αυτήν όπως θα μιλούσες για μια γυναίκα 
αγνή κι’ άσπιλο, μια γυναίκα που σέβεσο και τιμούσες. Αυτό μπορεί 
νάνε έτσι. Μα δε μπορώ ν’ αφήσω την ζωή της αδελφής μου στα 
χέρια σου. Θα ‘ τανε σφάλμα μου. Θάτανε άδικο, φρικτό άδικο γι’ 
αυτή.
Λόρδος Γκόαριγκ Δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο.
Λαίδη Τσίλτερν Ροβέρτε, δεν ήτανε την Κυρία Σιέβελεϋ που 
περίμενε ο Λόρδος Γκόαριγκ χθες το βράδυ.
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Όχι την Κυρία Σιέβελεϋ! Ποιά ήτανε λοιπόν!
Λόρδος Γκόαριγκ Λαίδη Τσίλτερν!
Λαίδη Τσίλτερν Τη σύζυγό σου. Ροβέρτε, χθες το απόγευμα ο 
Λόρδος Γκόαριγκ μούπε πως αν καμμιά φορά βρισκόμουν σε 
στενοχωρία μπορούσα νάρθω κοντά του να με βοηθήση ως 
παλαιός που ήταν και καλός φίλος. Βραδύτερα, ύστερα από τη 
φοβερά εκείνη σκηνή σ’ αυτό το δωμάτιο, τούγραψα λέγοντας του 
πως είχα σ’ αυτόν κάθε εμπιστοσύνη, πως ζητούσα τη βοήθεια 
του, και πως ήθελα νάρθω κοντά του να μου δώση τη βοήθεια 
και τη συμβουλή του. (Ο Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν βγάζει το γράμμα από 
την τσέπη του). Ναι, κείνο το γράμμα. Μόλα ταύτα δεν πήγα στου 
Λόρδου Γκόαριγκ. Σκέφθηκα πως από μας μονάχα μπορούσε 
νάρθη βοήθεια. Η φιλοτιμία μ’ έκανε να σκεφθώ έτσι. Πήγε η Κυρία 
Σιέβελεϋ. Έκλεψε το γράμμα μου και τόστειλε σ’ εσέ ανωνύμως 
σήμερα το πρωί, για να υποθέσης.., Ω! Ροβέρτε, δε μπορώ να πω τι 
‘θελε να σε κάνη να υποθέσης...
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν Τι! Ξέπεσα τόσο πολύ μπρος στα μάτια σου 
που νόμισες πως έστω και για μια στιγμή μπορούσα να αμφιβάλλω 
για την καλωσύνην σου; Γερτρούδη, Γερτρούδη, συ είσαι για με 
η λευκή εικόνα όλων των ωραίων πραγμάτων, κ’ η αμαρτία δε 
μπορεί να σ’ αγγίξη. Αρθούρε, μπορείς να πας στην Μάπελ, κ’ 
έχεις τις καλλίτερές μου ευχές! Ω! στάσου μια στιγμή. Δεν υπάρχει 
όνομα στην αρχή αυτής της επιστολής. Η περίφημη Κυρία Σιέβελεϋ 
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φαίνεται πως δεν το πρόσεξε. Έπρεπε να υπάρχη εδώ ένα όνομα.
Λαίδη Τσίλτερν Άσε με να γράψω το δικό σου. Είσαι συ που 
πιστεύω κ’ έχω ανάγκη. Σε και κανένα άλλο.
Λόρδος Γκόαριγκ Τότε, λοιπόν, Κυρία Σιέβελεϋ, νομίζω πως πρέπει 
αλήθεια να πάρω πίσω το γράμμα μου.
Λαίδη Τσίλτερν (χαμογελώντας) Όχι· εσείς θα πάρετε την Μάπελ 
(Παίρνει το γράμμα και γράφει τ’ όνομα του συζύγου της.
Λόρδος Γκόαριγκ Καλά, ελπίζω πως δε θάλλαξε γνώμη. Είναι τώρα 
πάνω- κάτω είκοσι λεπτά που δεν την είδα.
(Μπαίνει η Μάπελ Τσίλτερν και ο Λόρδος Κάβερσιαμ).
Μάπελ Τσίλτερν Λόρδε Γκόαριγκ, νομίζω πως η ομιλία μου με τον 
πατέρα σας είναι πιο αποτελεσματική παρά μαζί σας. Απ’ εδώ κ’ 
εμπρός όλο στον Λόρδο Κάβερσιαμ θα μιλώ, και πάντα κάτω από 
τη συνηθισμένη χουρμαδιά.
Λόρδος Γκόαριγκ Αγάπη μου! (Την φιλεί).
Λόρδος Κάβερσιαμ (Υπερβολικά ταραγμένος). Τι σημαίνει αυτό, κύριε; 
Δε θες να πης πως αυτό το χαριτωμένο, το έξυπνο κορίτσι είχε την 
ανοησία να σε δεχθή;
Λόρδος Γκόαριγκ Βεβαιότατα, πατέρα! Κι’ ο Τσίλτερν είχε τη 
φρόνησι να δεχθή τη θέσι στο υπουργικό Συμβούλιο.
Λόρδος Κάβερσιαμ Χαίρομαι πολύ να τ’ ακούω αυτό,
Τσίλτερν Σε συγχαίρω, κύριε. Αν η χώρα δε θέλη να πάη κατά 
διαβόλου και δε ψηφίση το Ριζοσπαστικό κόμμα, θα σ’ έχουμε 
Πρωθυπουργό, μια μέρα.

(Μπαίνει ο Μέισον).

Μέισον Το τραπέζι είναι έτοιμο, Λαίδη μου!

(Ο Μέισον φεύγει)

Μάπελ Τσίλτερν Θα μείνετε να φάμε μαζί. Λόρδε Κάβερσιαμ, δε θα 
μείνετε;
Λόρδος Κάβερσιαμ Μ’ ευχαρίστηση και ύστερα θα σας πάρω 
μαζί μου με τ’ αμάξι κάτω στο Υπουργείο, Τσίλτερν. Έχεις μεγάλο 
μέλλον μπροστά σου, μεγάλο μέλλον, (Στον Λόρδο Γκόαριγκ). Θα 
ευχόμουνα να μπορούσα να πω το ίδιο και για σε, κύριε. Μα το δικό 
σου στάδιο θάνε αποκλειστικά μέσα στο σπίτι.
Λόρδος Γκόαριγκ Ναι, πατέρα, εγώ προτιμώ το σπιτικό.

Λόρδος Κάβερσιαμ Κι’ αν δεν φανής σ’ αυτό το κορίτσι ιδανικός 
σύζυγος, δε Θα κληρονόμησης από μένα πεντάρα.
Μάπελ Τσίλτερν Ιδανικός σύζυγος! Ω, δε νομίζω πως μ’ αρέσει 
αυτό. Φαίνεται ως νάνε κάτι για τον άλλο κόσμο.
Λόρδος Κάβερσιαμ Τι τον προτιμάς λοιπόν να σου είναι, αγαπητή;
Μάπελ Τσίλτερν Μπορεί νάνε κείνο που προτιμά ο ίδιος. Το μόνο 
που εγώ θέλω είναι... είναι νάμαι... Ω! η αληθινή γυναίκα του.
Λόρδος Κάβερσιαμ Μα την πίστι μου σ’ αυτό μέσα υπάρχει αρκετή 
δόσις καλής σκέψεως, Λαίδη Τσίλτερν.

(Όλοι βγαίνουν έξω εκτός του Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν. Ρίπτεται 
απάνω σε μια καρέκλα βυθισμένος σε σκέψεις. Σε λίγο η Λαίδη 
Τσίλτερν γυρίζει πίσω να δη τι γίνεται).

Λαίδη Τσίλτερν (Ακουμπώντας στο πίσω μέρος της καρέκλας του). Δεν 
έρχεσαι μέσα, Ροβέρτε;
Σιρ Ρόβερτ Τσίλτερν (Παίρνει το χέρι της). Γερτρούδη, είναι αγάπη 
που αισθάνεσαι για μένα ή απλώς οίκτο;
Λαίδη Τσίλτερν (Τον φιλεί). Είναι αγάπη, Ροβέρτε. Αγάπη, και μόνο 
αγάπη. Μία νέα ζωή αρχίζει και για τους δυο μας.



Ένα
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Ένα σκοτεινό αίνιγμα, της Agatha Christie

Περιοδικό Μπουκέτο, τόμ� 11, αρ� 554, έτος 1934

Ψηφιακή Συλλογή «Πλειάς» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μου είναι αδύνατο να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση σ’ αυτή την ιστο-
ρία. θα σας την διηγηθώ απλώς, όπως συνέβη. Είναι η πιο παράξενη, 
μα και η πιο τραγική περιπέτεια της ζωής μου.

Αυτή λοιπόν η ιστορία άρχισε το καλοκαίρι του 1914, λίγο πριν 
από τον πόλεμο, τότε ακριβώς που με φιλοξενούσε στο Μπαντζε-
γουόρθυ ο καλύτερος φίλος μου: Ο Νηλ Καρσλάικ. Εκείνο τον καιρό 
πάλι γνώρισα τη Συλβία, την αδερφή του φίλου μου, που είχε αρρα-
βωνιαστεί λίγες μέρες πριν τον Τσαρλ Κρόλεϋ, έναν άντρα πολύ πιο 
μεγάλο από αυτήν, μα γεμάτο εξαιρετικά χαρίσματα και πλουσιότατο.

Φτάσαμε στο Μπαντζεγουόρθυ κατά τις εφτά η ώρα το βράδυ 
κι ο Νηλ αμέσως με πήγε στο δωμάτιό μου για να ντυθώ για το δεί-
πνο. Θυμάμαι ότι του είχα πει χαμογελώντας, ότι το Μπαντζεγουόρ-
θυ έμοιαζε σαν στοιχειωμένο σπίτι. ο φίλος μου, χαμογελώντας κι 
αυτός, μου απάντησε ότι στ’ αλήθεια εκείνος ο πύργος ήταν στοι-
χειωμένος, μα δεν είχε μπορέσει ποτέ του να συναντήσει κανένα φά-
ντασμα στους σκοτεινούς και ερήμους διαδρόμους του.

Έπειτα έφυγε, με την υπόσχεση ότι θα ξαναγύριζε να με πάρει. 
Άλλαξα λοιπόν κι έδενα τη γραβάτα μου μπροστά στον καθρέφτη, 
μέσα στον οποίο έβλεπα το πρόσωπό μου και τους ώμους μου και, 
πιο πίσω, τον τοίχο του δωματίου: μια λεία επιφάνεια με μία πόρτα 
στη μέση. Άξαφνα όμως, είδα ότι αυτή η πόρτα άνοιγε σιγά-σιγά.

Δεν ξέρω γιατί δεν γύρισα: θα ήταν πολύ φυσικό αυτό, μα δεν 
το έκανα. Στάθηκα μόνο και κοίταζα την πόρτα που άνοιγε, για να 
μπορέσω να δω το εσωτερικό του διπλανού δωματίου.

Το διπλανό δωμάτιο ήταν πιο μεγάλο από το δικό μου, με δύο 
κρεβάτια. Μα, με την πρώτη ματιά που έριξα, μου κόπηκε η αναπνοή. 
Στην άκρη του ενός κρεβατιού στεκόταν ένα τρομοκρατημένο κορί-
τσι. Μπροστά της ένας άντρας, απειλητικός, ήταν έτοιμος να τη χτυ-
πήσει. Και ξαφνικά, με μία αστραπιαία ταχύτητα, την άρπαξε από το 
λαιμό, σφιχτά, με τα χοντρά χέρια του και την ανάγκασε να γονατίσει 
μπροστά του. Έπειτα άρχισε να την πνίγει σιγά-σιγά σαν να ήθελε να 
διαρκέσει αιώνια αυτή η ηδονή του εγκλήματός του.

Δεν έκανα λάθος. Αυτό το θέαμα το έβλεπα καθαρά μέσα στον 
καθρέφτη. Έβλεπα το πρόσωπό του κοριτσιού, παραμορφωμένο 
από τη φρίκη που κοκκίνιζε από το στραγγάλισμα, τα χρυσόξανθα 
μαλλιά του, τη μεταξωτή τουαλέτα του. Του δολοφόνου έβλεπα μόνο 
τη ράχη και μια ουλή, ένα παλιό σημάδι στο αριστερό μάγουλο του 
που κατέβαινε και χανόταν στο λαιμό.

Για να σας περιγράψω όλ’ αυτά, χρειάστηκα αρκετή ώρα. Μα 
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στην πραγματικότητα συνέβησαν σ’ ένα δευτερόλεπτο. Μόλις συ-
νήλθα λοιπόν, έκαν’ αμέσως να τρέξω για να γλιτώσω το κορίτσι από 
τα χέρια του δολοφόνου.

Μα, απέναντί μου, στον τοίχο που έβλεπα μέσα στον καθρέφτη, 
ήταν ένα τεράστιο έπιπλο, μία μεγάλη ντουλάπα. Καμιά ανοιχτή πόρ-
τα! Καμιά σκηνή εγκλήματος! Ξανακοίταξα στον καθρέφτη κι είδα ότι 
καθρέφτιζε το τεράστιο εκείνο έπιπλο.

Έκλεισα τα μάτια μου, ζαλισμένος, και έπειτα όρμησα σαν τρε-
λός έξω από το δωμάτιο. Εκείνη τη στιγμή είδα στο βάθος του δια-
δρόμου τον Νηλ που ερχόταν να με πάρει και που με ρώτησε κατά-
πληκτος τι είχα πάθει.

Θα με πέρασε δίχως άλλο για τρελό, όταν τον ρώτησα αν υπήρ-
χε πίσω από την ντουλάπα καμιά πόρτα. Μου απάντησε ότι ήταν μία 
πόρτα που έβγαζε στο διπλανό δωμάτιο, όπου έμενε το ζεύγος Όλ-
ντχαμ. Η λαίδη Όλντχαμ ήταν μελαχρινή και κάπως γεμάτη. Διάβολε! 
Τι είχε συμβεί λοιπόν; Έκρυψα τη συγκίνησή μου και συλλογίστηκα 
ότι θα είχα πέσει θύμα καμιάς παραισθήσεως.

Όταν μπήκαμε στην τραπεζαρία, ο Νηλ μου είπε άξαφνα:
– Να η αδερφή μου Συλβία.
Σήκωσα τα μάτια και είδα κατάπληκτος μπροστά μου το ξανθό 

κορίτσι που είχα δει μέσα στον καθρέφτη!... Η Συλβία την ίδια στιγμή 
μου σύστησε τον αρραβωνιαστικό της, έναν υψηλόσωμο άνδρα, με-
λαχρινό, με τετράγωνους ώμους, μ’ ένα σημάδι στο αριστερό μάγου-
λο. Ήταν ο δολοφόνος!

Και τώρα συλλογιστείτε τη θέση μου. Τι θα κάνατε εσείς; Μπρο-
στά μου ήταν ο άνθρωπος που ήθελα να στραγγαλίσει το ξανθό κο-
ρίτσι. Κι αυτό, το ξανθό κορίτσι, η Συλβία, θα παντρευόταν τον δο-
λοφόνο του ύστερ’ από ένα μήνα, όπως μου έλεγε χαμογελώντας.

Είχα δει άραγε κανένα προφητικό όραμα; Μήπως η Συλβία κι 
ο άντρας της θα καθόντουσαν καμιά μέρα σ’ εκείνο το δωμάτιο, κι η 
σκηνή που είχα δει στον καθρέφτη θα παιζόταν στην πραγματικότητα;

Ποιο ήταν το καθήκον μου; Έπειτα ο Νηλ κι η Συλβία θα έδιναν 
καμιά πίστη στα λόγια μου;

Μα αν δεν μιλούσα, η ξανθιά Συλβία θα παντρευόταν τον Τσαρλ 
Κρόλεϋ κι ο Κρόλεϋ θα την στραγγάλιζε!

Τη μέρα λοιπόν που ετοιμαζόμουν να φύγω, της εξομολογήθη-
κα τους φόβους μου. Η Συμβία μ’ άκουσε ήσυχα, με μια παράξενη 
έκφραση στα μάτια. Έπειτα μ’ ευχαρίστησε με σοβαρότητα και μου 
έσφιξε το χέρι σαν φίλη.

Έφυγα αμέσως για το Λονδίνο και στο τέλος της εβδομάδας 
έμαθα, ότι η Συλβία διέλυσε τους αρραβώνες της…

Ύστερ’ από λίγο, άρχισε ο πόλεμος. Στο χαράκωμα συλλογιζό-
μουν διαρκώς τη Συλβία. Την αγαπούσα. Τη λάτρευα…

Το 1916, ο Νηλ σκοτώθηκε δίπλα μου κι ήταν γραφτό μου να 
διηγηθώ εγώ στη Συλβία τις τελευταίες στιγμές του αδελφού της. 
Όταν την αντίκρισα λοιπόν, κατάλαβα πια ότι δεν μπορούσα να ζήσω 
χωρίς αυτήν… Μα έπρεπε να γυρίσω πάλι στο μέτωπο…

Πόσο επιθυμούσα να σκοτωθώ εκεί πέρα στο χαράκωμα. Μα 
οι σφαίρες περνούσαν γύρω μου δίχως να μ’ αγγίζουν. Μια χτύπησε 
πάνω στη μεταλλική σιγαροθήκη μου. Μια άλλη με ξέγδαρε κάτω απ’ 
το δεξί αυτί. Έπειτα ήρθε η ανακωχή. Ο Τσαρλ Κρόλεϋ είχε σκοτωθεί 
στις αρχές του 1918.

Αυτό το περιστατικό μ’ έκανε να πάρω μιαν απόφαση. Εξομολο-
γήθηκα τον έρωτά μου στη Συλβία και της ζήτησα το χέρι της.

Η Συλβία χαμογέλασε:
– Γιατί έκανες τόσον καιρό να μου το πεις; με ρώτησε.
Ταραγμένος ψιθύρισα το όνομα του Κρόλεϋ.
– Μα τι μ’ έκανε νομίζεις να χαλάσω τους αρραβώνες μου; Η 

αγάπη μου για σένα! Μου είπε και μου εξομολογήθηκε κι εκείνη ότι 
με είχε ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή.

Η Συλβία κι εγώ λοιπόν παντρευτήκαμε ύστερ’ από λίγο κι αρ-
χίσαμε να ζούμε μια ευτυχισμένη ζωή.

Μα ήμουν ζηλιάρης, τρομερά ζηλιάρης. Η Συλβία στην αρχή δι-
ασκέδαζε με τα παράπονά μου, ύστερ’ όμως άρχισε να στεναχωριέ-
ται και τέλος κατάλαβε ότι η ζωή της είχε καταντήσει ένα ανυπόφορο 
μαρτύριο. Έγινε μελαγχολική και άρχισε να με αποφεύγει.

Ένιωσα τότε, ότι δεν μ’ αγαπούσε πια. Η ζήλια μου είχε σκοτώ-
σει τον έρωτά της. Έπειτα, ένας παλιός φίλος της, ο Ντέρεκ Γουαιν-
ράιτ, μπήκε στη ζωή μας… Είχε ό,τι μου έλειπε: Εξυπνάδα και πνεύμα. 
Όταν τον είδα, είπα μέσα μου: «Μ’ αυτόν θα με απατήσει η Συλβία».

Και το ίδιο βράδυ της έκανα μία τρομερή σκηνή. Έπειτα, έφυγα 
και πήγα στη λέσχη. Όταν όμως γύρισα, το σπίτι ήταν άδειο. Η Συλ-
βία, σ’ ένα σημείωμα που μου είχε αφήσει, μου έγραφε ότι πήγαινε 
στο Μπαντζεγουόρθυ. Ύστερα θα πήγαινε να συναντήσει «το μόνο 
πρόσωπο που την αγαπάει και νοιάζεται γι’ αυτήν».

Αυτό το πρόσωπο θα ήταν δίχως άλλο ο Ντέρεκ Γουαινράιτ. 
Τρελός τότε από τη λύσσα μου, πήδηξα στο αυτοκίνητο κι έφτασα 
την ίδια νύχτα στο Μπαντζεγουόρθυ. Ανέβηκα τρέχοντας τη σκάλα κι 
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όρμησα μέσα στο δωμάτιο της.
– Δεν θα παντρευτείς άλλον! της φώναξα. Δεν θα σου δώσω 

διαζύγιο!
Κι έκανα να την χτυπήσω. Έπειτα, τυφλωμένος από τη ζήλια 

μου, την άρπαξα από το λαιμό, την γονάτισε μπροστά μου και θέλησα 
να την πνίξω.

Μα την ίδια στιγμή, η ματιά μου έπεσε απέναντι στον καθρέφτη. 
Κι είδα τη Συλβία μισοπνιγμένη και τον εαυτό μου όρθιο μπροστά της 
με τα χέρια στο λαιμό της και με το σημάδι της σφαίρας στο μάγουλο, 
κάτω από το δεξί αυτί…

Ε, λοιπόν, ναι… Δεν τη σκότωσα. Το ξαφνικό εκείνο όραμα με 
παρέλυσε. Και την άφησα να σωριαστεί καταγής.

Ύστερα ησύχασα… Η Συλβία τότε μου εξήγησε, ότι το πρόσωπο 
που θα συναντούσε ήταν ο Άλαν, ο αδερφός της…

Εκείνο το βράδυ λοιπόν, έσβησε κάτι μέσα μου, για πάντα: η 
ζήλια. Η Συλβία μ’ αγαπούσε ακόμη, παρ’ όλα τα μαρτύρια που έχει 
υποφέρει κι έτσι ξαναρχίσαμε μια νέα ευτυχισμένη ζωή.

Μα, καμιά φορά, αναρωτιέμαι: Αν δεν έκανα το λάθος να δω 
δηλαδή το σημάδι στο αριστερό μάγουλο του δολοφόνου, αντί στο 
δεξί, ξεχνώντας ότι ο καθρέφτης παρουσιάζει ανάποδα τα πράγματα, 
ο Τσαρλ Κρόλεϋ θα έπνιγε άραγε τη Συλβία; Ύστερα θα ειδοποιούσα 
τη Συλβία; Κι η Συλβία ποιον άραγε θα παντρευόταν: εμένα ή τον 
Κρόλεϋ;

Δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να δώσω καμιά εξήγηση σ’ αυτό 
το περίεργο και σκοτεινό αίνιγμα. Εκείνο όμως που ξέρω, είναι ότι 
μόνο ο θάνατος θα με χωρίσει από τη Συλβία.



Ο

άνθρωπος

τον
εαυτό

 

που
σκότωσε

του

Edgar Allan Poe
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Ο άνθρωπος που σκότωσε τον εαυτό του, του Έντγκαρ Άλλαν Πόε

Διήγημα δημοσιευμένο στο περιοδικό Μπουκέτο, τεύχος 661, έτος 1936

Ψηφιακή Συλλογή «Πλειάς» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ένα απόγευμα, περνώντας απ’ την οδό Μπάριγκτον, είδα στην προ-
θήκη ενός παλαιοπωλείου μια μικρή κασετίνα, που τράβηξε αμέσως 
την προσοχή μου. Η κασετίνα αυτή, από σκαλισμένο έβενο, στολι-
σμένη στις γωνίες με χρυσά κοσμήματα, ήταν πραγματικό αριστούρ-
γημα, έργο λεπτής και υπομονετικής δουλειάς, για την οποία μονάχα 
οι παλαιοί τεχνίτες ήταν ικανοί. Αν και την εποχή εκείνη δεν βρισκό-
μουν σε καλή οικονομική κατάσταση, δεν μπόρεσα ν’ αντισταθώ στον 
πειρασμό να μπω στο παλαιοπωλείο, για να ρωτήσω την τιμή του 
κομψοτεχνήματος αυτού. Το ποσό ευτυχώς που μου ζήτησε ο κατα-
στηματάρχης για την κασετίνα ήταν τόσο ασήμαντο, ώστε την αγόρα-
σα αμέσως, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό.

– Α, κύριε, μου είπε ο παλαιοπώλης, ενώ τη δίπλωνε σ’ ένα 
κομμάτι χαρτί, έπρεπε να γνωρίσετε εκείνον που μου την πούλησε. 
Δεν είδα στη ζωή μου πιο παράξενον άνθρωπο. Και αμφιβάλλω πολύ 
αν θα βασανίστηκε στον κόσμο άλλος άνθρωπος σαν κι αυτόν για να 
παραδώσει την ψυχή του

– Από τι πέθανε; ρώτησα με περιέργεια.
– Τον σκότωσε το φάντασμά του! μου αποκρίθηκε ο παλαιο-

πώλης.
Τ’ ακατανόητα αυτά λόγια του καταστηματάρχη, αντί να με κά-

νουν να γελάσω ή ν’ ανασηκώσω τους ώμους μου, ξύπνησαν απε-
ναντίας στην ψυχή μου την ακατανίκητη κλίση μου προς το υπερφυ-
σικό, το απίθανο, το φανταστικό! Με κυρίεψε η νοσηρή περιέργεια να 
μάθω την ιστορία του ανθρώπου που τον σκότωσε το φάντασμά του. 
Παρακάλεσα λοιπόν τον παλαιοπώλη να μου δώσει περισσότερες 
πληροφορίες κι εκείνος μου αφηγήθηκε με μεγάλη προθυμία την πιο 
παράδοξη ιστορία που έτυχε ν’ ακούσω στη ζωή μου:

Πριν από τρία περίπου χρόνια, ένας ψηλόσωμος, ωχρός και 
ασθενικός άνδρας, παρουσιάστηκε στον παλαιοπώλη και ιδιοκτή-
τη του τετραώροφου σπιτιού που βρισκότανε πάνω από το μαγαζί 
του, και τον ρώτησε αν είχε να του νοικιάσει ένα επιπλωμένο δω-
μάτιο. Κατά σύμπτωση, υπήρχε διαθέσιμη μια μικρή καμαρούλα στο 
τελευταίο πάτωμα, κάτω από τα κεραμίδια. Ο άγνωστος την έπιασε 
αμέσως πριν ακόμα τη δει. Πλήρωσε τρία νοίκια προκαταβολικά κι 
εγκαταστάθηκε στην ίδια κιόλας ημέρα στο δωμάτιό του. Οι μόνες 
αποσκευές που έφερε μαζί του ήταν μια μικρή κασετίνα, αυτή ακρι-
βώς που μου πούλησε ο παλαιοπώλης.

Πέρασαν ένας, δύο, τρεις μήνες. Στο διάστημα αυτό, ο σπιτο-
νοικοκύρης ελάχιστες φορές είδε τον νοικάρη του, γιατί ο παράξε-
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νος αυτός τύπος δεν έβγαινε σχεδόν διόλου από το δωμάτιό του. Ο 
καταστηματάρχης είχε καταλάβει, από την έκφραση της μελαγχολίας 
που ήταν χυμένη στο πρόσωπο του αγνώστου, ότι η ζωή του έκρυβε 
κάποια κρυφή τραγωδία. Θα ήταν περίεργος να την μάθει. Μα πως 
θα μπορούσε κανείς να πάρει λόγια από τον αμίλητο εκείνο και συλ-
λογισμένο άνθρωπο, ο οποίος φαινότανε σαν να ζούσε μακριά από 
τον κόσμο;

Μια μέρα, ο μυστηριώδης νοικάρης αρρώστησε βαριά. Ο παλαι-
οπώλης ανέβηκε να τον δει και να τον ρωτήσει μήπως χρειαζότανε 
τίποτα, αφού δεν είχε κανένα κοντά του να τον κοιτάξει. Και όταν τον 
είδε τελείως εξαντλημένο, σ’ ελεεινή κατάσταση, ρυπαρό και ατημέ-
λητο μέσα σ’ ένα ασυγύριστο δωμάτιο, δεν μπόρεσε να κρατηθεί και 
του είπε:

– Μήπως θέλετε να ειδοποιήσω κανένα φίλο σας ή συγγενή 
σας να ‘ρθει να σας περιποιηθεί;

– Αλοίμονο! δεν έχω πια στον κόσμο ούτε φίλους, ούτε και 
συγγενείς! αποκρίθηκε ο άγνωστος, κουνώντας μελαγχολικά το κε-
φάλι του. Είμαι μόνος, ολομόναχος στον κόσμο. Ας είναι, όμως... 
Το ενδιαφέρον που δείξατε για μένα, μου δίνει το δικαίωμα να σας 
ζητήσω μια χάρη. Δεν έχω διόλου λεφτά. Κρατήστε αυτήν την κασε-
τίνα και δώστε μου λίγα χρήματα. Καθώς βλέπετε, η κασετίνα αυτή 
έχει κάποια αξία. Ω! δεν ζητώ και πολλά χρήματα. Θέλω μονάχα όσα 
μου χρειάζονται για να περάσω τις λίγες μέρες που μου μένουν να 
ζήσω...

– Μα, τι είναι αυτά που λέτε! αναφώνησε ο καταστηματάρχης.
– Ναι, ξέρω καλά τι λέω! ψιθύρισε ο άγνωστος. Εκείνος δεν 

θέλει να ζήσω πολύ ακόμα!
– Ποιος εκείνος; ρώτησε κατάπληκτος ο παλαιοπώλης;
– Το φάντασμα! ούρλιαξε ο μελλοθάνατος. Το δικό μου το φά-

ντασμα, που του έδωσα εγώ σάρκα και οστά και που δεν παύει να με 
κυνηγά, να με βασανίζει. Σε λίγο θα με σκοτώσει!

Ο καταστηματάρχης φαντάστηκε ότι ο άρρωστος είχε παραμι-
λητό

– Μα, δεν τον βλέπετε τον δαίμονα αυτόν; συνέχισε ο άγνω-
στος, με λαχανιασμένη φωνή, ρίχνοντας γύρω του βλέμματα τρόμου. 
Τριγυρνάει πάντοτε κοντά μου, περιμένει την κατάλληλη στιγμή να 
ριχτεί απάνω μου! Φύγε, καταραμένε, φύγε! Αρκετά με βασάνισες ως 
τώρα...

Κι ο νοικάρης άρχισε να σπαρταράει και να χτυπιέται στο κρεβά-

τι του, σαν να πάλευε μ’ έναν αόρατο εχθρό. Ο παλαιοπώλης, χωρίς 
να χάσει την ψυχραιμία του, του έβαλε στο κεφάλι μια κρύα πετσέτα, 
του έδωσε ένα μικρό ποσό για την κασετίνα του και τον καληνύχτισε, 
λέγοντάς του ότι την άλλη μέρα το πρωί θα περνούσε να τον ξαναδεί. 
Ωστόσο, την επομένη, όταν μπήκε στο δωμάτιο του αρρώστου, βρήκε 
τον νοικάρη του νεκρό, ξαπλωμένο στο πάτωμα. Απερίγραπτη ακα-
ταστασία βασίλευε στο δωμάτιο. Οι καρέκλες και τα τραπέζια ήταν 
αναποδογυρισμένα. Και ο νεκρός βρέθηκε στραβολαιμιασμένος, σα 
να του είχε στρίψει κάποιος το λαιμό. Ο γιατρός που κλήθηκε να δια-
πιστώσει τον θάνατό του, τον απέδωσε σε αποπληξία. Μα ο ιδιοκτή-
της του σπιτιού είχε σχηματίσει τη γνώμη, ύστερ’ από εκείνα που είδε 
και άκουσε, ότι ο νοικάρης του δολοφονήθηκε από το φάντασμά του, 
χωρίς όμως να μπορεί και να εξηγήσει το πως και το γιατί.

Αυτήν την παράδοξη ιστορία μου αφηγήθηκε ο παλαιοπώλης. Και οι 
λεπτομέρειες του θανάτου του αγνώστου μ’ έκαναν να συμπαθήσω 
περισσότερο την κασετίνα, την οποία τοποθέτησα στην καλύτερη 
θέση του γραφείου μου.

Πέρασε κάμποσος καιρός από τότε. Μια ημέρα, ενώ ξεσκόνιζα 
το γραφείο μου, η κασετίνα έπεσε κάτω κι άνοιξε σε τέσσερα κομ-
μάτια. Ενώ προσπαθούσα να δω πως θα μπορούσε να διορθωθεί 
το πολύτιμο αυτό κομψοτέχνημα, ανακάλυψα μέσα στο κούφιο σκέ-
πασμα του ένα μικρό τετράδιο, γεμάτο με λεπτά και στενά γράμμα-
τα. Με τις πρώτες ματιές που του έριξα, κατάλαβα ότι περιείχε μια 
σπουδαία ανακάλυψη. Το διάβασα όλο από την αρχή ως το τέλος, 
λαχανιάζοντας από αγωνία — και τώρα παραδίδω στη δημοσιότητα 
την απίστευτη αυτή και καταπληκτική εξομολόγηση του ανθρώπου 
που δολοφονήθηκε από τον εαυτό του. Αυτά που θα διαβάσετε πα-
ρακάτω είναι τόσο απίθανα και τρομακτικά, ώστε φοβάμαι μήπως 
δεν με πιστέψετε. Σας ορκίζομαι, όμως, ότι δεν άλλαξα ούτε μια λέξη 
από το χειρόγραφο του αγνώστου.

Θεέ μου! Είναι αλήθεια ότι η ιστορία αυτή συνέβη σε μένα; Ακόμα δεν 
μπορώ να το πιστέψω πως ήταν δυνατόν να γνωρίσει ένας άνθρω-
πος μια τόσο τρομακτική περιπέτεια – και, πολύ λιγότερο, πως η πε-
ριπέτεια αυτή θα συνέβαινε σε μένα τον ίδιο... Τώρα, όμως, ό,τι έγινε, 
έγινε. Τίποτα πια δεν μπορεί να μεταβάλει τα πράγματα, Ποιος θα 
‘χει τη δύναμη ν’ αντισταθεί κατά του Θεού; Ένας μονάχα άνθρωπος 
είχε το τρελό αυτό, το απελπισμένο θάρρος: ΕΓΩ! Και εγώ έλαβα την 
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τιμωρία που μου έπρεπε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δοξασμένο ας είναι 
τ’ όνομά του Θεού!

Δεν ξέρω αν η παθητική αυτή εξομολόγησή μου θα πέσει καμιά 
μέρα στα χέρια ανθρώπου. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί ένας άνθρωπος 
που θα έχει την τύχη –ή την κατάρα– να μάθει το τρομερό μυστικό 
μου. Ωστόσο, χάριν του αγνώστου αυτού, αισθάνομαι την ανάγκη, 
πριν εξιστορήσω την φρικτή περιπέτειά μου, να δώσω μερικές πλη-
ροφορίες για το παρελθόν μου. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί ένας άν-
θρωπος που θα έχει την τύχη –ή την κατάρα– να μάθει το τρομερό 
μυστικό μου. Ωστόσο, χάριν του αγνώστου αυτού, αισθάνομαι την 
ανάγκη, πριν εξιστορήσω τη φρικτή περιπέτειά μου, να δώσω μερι-
κές πληροφορίες για το παρελθόν μου...

Κατάγομαι από μια οικογένεια πολύ καθώς πρέπει. Σπούδα-
σε σ’ ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Φιλαδέλφειας. Ήμουν 
ακόμα φοιτητής όταν ερωτεύτηκα μια αγνή κοπέλα, μια κοπέλα που 
φαινότανε σαν να ζούσε στο πεζό κόσμο μας. Η αγάπη της νέας 
αυτής είχε πλημμυρίσει ολόκληρη τη ζωή μου. Ζούσα μονάχα γι’ αυ-
τήν, ήμουν έτοιμος να θυσιάσω και τις φιλοδοξίες μου για να της 
φανώ ευχάριστος. Μια μέρα, όμως, η αγαπημένη μου έπεσε άρρω-
στη, χωρίς να μπορέσει κανένας γιατρός να καταλάβει την αφορμή 
της αρρώστιας της. Και άρχισε να σβήνει σιγά–σιγά, σαν κερί, να 
μαραίνεται σαν λουλούδι που του στέρησαν το νερό. Προσπαθούσα 
να πείσω τον εαυτό μου ότι θα γινότανε καλά, ότι θα ξανάνθιζαν μια 
μέρα στα μάγουλά της τα χρώματα της υγείας. Μα η αγαπημένη μου 
πέθανε ένα μελαγχολικό απόγευμα, χωρίς ν’ αφήσει κανένα να μα-
ντέψει το μυστικό της αρρώστιας της. Πέθανε και μ’ άφησε μονάχο 
– περισσότερο νεκρό παρά ζωντανό. Στην αρχή, νόμιζα ότι δεν θα 
μπορούσα να ζήσω, ότι θ’ ακολουθούσα κι εγώ την καλή μου στον 
τάφο – ή τουλάχιστον, ότι θα τρελαινόμουν. Φαίνεται, όμως, ότι ο 
άνθρωπος είναι οπλισμένος με μεγαλύτερη αντοχή απ’ όσο φαντά-
ζεται ο ίδιος. Έζησα, λοιπόν. Επειδή όμως η ανάμνηση της νεκρής 
με κυνηγούσε παντού, επειδή άρχισα να ζω περισσότερο στον κόσμο 
τον δικό της παρά στον δικό μας, αποφάσισα να καταγίνω με τις 
απόκρυφες επιστήμες, με την αόριστη ελπίδα ότι θα με βοηθούσαν 
να κατανοήσω το μυστήριο της ζωής και του θανάτου και να έρθω σε 
πιο στενή επαφή με τον αγαπημένη μου.

Είχα ακούσει ότι μονάχα η μυστηριώδης Ανατολή εξακολου-
θούσε ακόμα να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της μετά θάνατον 
ζωής. Η περιουσία μου μού επέτρεπε να ικανοποιήσω κάθε είδους 

ιδιοτροπία μου. Άφησα, λοιπόν, στη μέση τις πανεπιστημιακές μου 
σπουδές, εγκατέλειψα την οικογένειά μου και τους φίλους μου, μπή-
κα σ’ ένα καράβι και άρχισα να περιφέρομαι, σαν κολασμένος, από 
την Αίγυπτο στη Συρία και από την Αραβία στην Ισπανία – στην Ισπα-
νία των Μαυριτανών. Στα ταξίδια μου αυτά, μονάχα μια σκέψη με 
κατείχε: πώς να μάθω τα μυστικά των πρωτόγονων αυτών λαών, τις 
απόκρυφες θρησκευτικές πεποιθήσεις τους, τις αντιλήψεις τους για 
τον θάνατο.

Μια μέρα, ερευνώντας τον τάφο ενός Αιγυπτίου σοφού, στο 
Κάιρο, ανακάλυψα μια περγαμηνή με λίγες φράσεις, γραμμένες στη 
διάλεκτο των κοπτών, την οποία έτυχε να γνωρίζω.

Ω! δεν θα σας πω τι διάβασα στην περγαμηνή αυτή! Κανείς 
άλλος, εκτός από μένα, δεν πρέπει να μάθει τις λεπτομέρειες του 
τρομερού αυτού μυστικού, που στάθηκε η αφορμή της καταστροφής 
μου. Ένα μονάχα μπορώ να σας πω: η καταραμένη αυτή περγαμηνή 
μου φανέρωσε τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να 
δώσει σάρκα και οστά στον άλλον άνθρωπο που έχει μέσα του – 
στα σκοτεινά δηλαδή και κακούργα ένστικτα που βασανίζουν, στον 
κόσμο αυτόν και τον μεγαλύτερο άγιο. Με καταλαβαίνετε, βέβαια, 
τι θέλω να πω; Ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν ένοιωσε, 
έστω και μια φορά στη ζωή του, να γίνεται μέσα του μια τρομερή μάχη 
μεταξύ καλού και κακού; Ε! λοιπόν! η περγαμηνή που ανακάλυψα 
μου μάθαινε τον τρόπο να ξεχωρίσω τους δυο αυτούς ανθρώπους, 
που συνυπάρχουν σε κάθε άνθρωπο και να τους μεταβάλω σε ΔΥΟ 
ζωντανούς, ανεξάρτητους οργανισμούς!

Με το μυαλό κλονισμένο ακόμα από τη λύπη που μου προξένη-
σε ο θάνατος της αγαπημένης μου, με τη συνείδησή μου ταραγμένη 
από την ανάγνωση τόσων και τόσων βιβλίων απόκρυφων επιστημών, 
δεν μπόρεσα να καταλάβω στην αρχή την τρομακτική σημασία του 
πειράματος αυτού. Η σκέψη ότι θα κατόρθωνα κάτι που δεν μπόρεσε 
μέχρι σήμερα να πραγματοποιήσει κανείς άνθρωπος, με ζάλισε, μ’ 
έκανε να πλημμυρίσω ολόκληρος από περηφάνια. Και αποφάσισα 
αμέσως να ακολουθήσω τις οδηγίες της περγαμηνής – και να πραγ-
ματοποιήσω το πιο εξωφρενικό απ’ όλα τα απραγματοποίητα όνειρα 
που είδε ποτέ ο άνθρωπος, από καταβολής κόσμου.

Μακριά από τον κόσμο, με τη βοήθεια μερικών μαύρων σκλά-
βων, έχτισα στη Συρία, στον κορυφή ενός απάτητου βουνού, ένα 
κάστρο, που μου χρησίμευε και για εργαστήριο. Και διέθεσα ολό-
κληρη της περιουσία μου για την αγορά των μηχανημάτων, που ήταν 
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απαραίτητα για την πραγματοποίηση του σχεδίου μου. Ω! μην περι-
μένετε από μένα να σας περιγράψω λεπτομερώς τα διαβολικά αυτά 
μηχανήματα! Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό, γιατί φοβάμαι μήπως βρεθεί 
και κανένας άλλος τρελός, ο οποίος θα ζητήσει να επαναλάβει το 
πείραμά μου. Το τρομερό αυτό μυστικό πρέπει να το πάρω μαζί μου 
στον άλλο κόσμο. Έσκισα ήδη την περγαμηνή, που βρήκα στον τάφο 
του Αιγύπτιου σοφού. Και όταν θα κλείσω κι εγώ τα μάτια μου, κανείς 
στον κόσμο δεν θα μπορεί να ξέρει το φρικτό αυτό μυστήριο.

Ωστόσο, δεν μπορώ ν’ αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω 
ότι τα κυριότερα όργανα που μεταχειρίστηκα για την πραγματοποίη-
ση των σχεδίων μου ήταν ένας τεράστιος μαγνήτης, ένας πελώριος 
φακός κι ένας μεγάλος καθρέφτης. Ο φακός θα απορροφούσε, αν 
μπορώ να εκφραστώ έτσι, τον εαυτό μου από τον καθρέφτη και ο 
μαγνήτης θα τραβούσε κατόπιν, μέσα από το εσωτερικό περίβλημά 
μου, τον άνθρωπο που είχα μέσα μου, τη δεύτερη προσωπικότητά 
μου, τον δεύτερο εαυτό μου!

Ένα μεσημέρι, την ώρα που ο ήλιος βρισκότανε στο κέντρο 
ακριβώς του ουρανού, αποφάσισα να κάνω το πρωτοφανές, το απί-
στευτο πείραμα. Στάθηκα μπρος στον καθρέφτη,,, ένιωσα τον φακό 
να με κατακαίει ολόκληρο... μου φάνηκε ότι θ’ άναβα σαν λαμπάδα... 
και σε λίγο αισθάνθηκα τον μαγνήτη να τραβάει από την ψυχή μου και 
το μυαλό μου την ουσία τους. Είχα την εντύπωση ότι άδειασα ολό-
κληρος, ότι είχα μεταβληθεί σε μια σκιά του εαυτού μου.

Και ξαφνικά, είδα να βγαίνει από το σώμα μου ένας ατμός... Ο 
ατμός αυτός μεταβλήθηκε σιγά–σιγά σε μια θολή σκιά, σε μια σιλου-
έτα, ώσπου στο τέλος πήρε τη μορφή ανθρώπου – τη δική μου μορ-
φή. Μα όταν την αντίκρισα καλά, πάγωσα ολόκληρος από φόβο... 
Ο άνθρωπος αυτός μού έμοιαζε καταπληκτικά και όμως ήταν ένα 
αποκρουστικό τέρας! Ποτέ στη ζωή μου δεν είδα πιο σιχαμερό, πιο 
αντιπαθητικό πρόσωπο! Και όμως το τέρας αυτό ήμουν εγώ – εγώ!

Μονάχα τη στιγμή εκείνη κατάλαβα τι έγκλημα είχα κάνει απέ-
ναντι του Θεού και του εαυτού μου! Έδωσα σάρκα και οστά σ’ έναν 
άνθρωπο που τον είχε ως τότε ο Δημιουργός θαμμένο στα βάθη της 
συνείδησής μου, σ’ ένα ον που δεν έπρεπε ποτέ να παρουσιαστεί 
στο φως της ημέρας! Έβγαλα μια κραυγή τρόμου και απελπισίας – κι 
έπεσα κάτω αναίσθητος...

Όταν συνήλθα, είδα τον δεύτερο εαυτό μου, το φάντασμά μου, 
το πλάσμα που του έδωσα εγώ ζωή, να γελά σαρκαστικά, σκυμμένο 
από πάνω μου. Ω! ποια λόγια θα μπορέσουν να εκφράσουν την αλ-

λοφροσύνη που δοκίμασα τότε, όταν κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα 
ποτέ ν’ απαλλαγώ από την παρουσία του δαίμονα αυτού; Συγχρό-
νως, ένα άλλο πρόβλημα με βασάνιζε: Ήταν δυνατόν να έχω τόσα 
χρόνια μέσα μου ένα τέτοιο τέρας, χωρίς να το ξέρω ούτε εγώ ο 
ίδιος;

Ο καιρός περνάει...
Το φάντασμά μου με κυνηγάει παντού.
Δε με αφήνει ούτε στιγμή σε ησυχία.
Δε μιλά. Γελά μονάχα. Και το γέλιο του μού παγώνει την ψυχή 

και το μυαλό.
Θέλω να το σκοτώσω. Μα δεν μπορώ. Καταλαβαίνω ότι μαζί μ’ 

αυτόν θα σκοτώσω και τον ίδιο τον εαυτό μου.
Μα και το φάντασμα μου θέλει κι εκείνο να με στραγγαλίσει.
Ναι, διαβάζω την απόφασή του στα μάτια του...
Θεέ μου! Θεέ μου! λυπήσου ένα δυστυχισμένο πλάσμα σου!
Ο εαυτός μου θέλει να με σκοτώσει!

Εδώ τελείωνε το χειρόγραφο του αγνώστου, που βρέθηκε μια μέρα 
νεκρός σ’ ένα δωμάτιο, στο δεύτερο πάτωμα ενός σπιτιού.

Αντιγράφω το ημερολόγιό του και σας το παρουσιάζω χωρίς 
σχόλια. Αφήνω τον αναγνώστη ελεύθερο να βγάλει μόνος του τα συ-
μπεράσματα που θέλει.

Όσο για μένα, ομολογώ ότι δεν τολμώ ακόμα να παραδεχτώ ότι 
είναι δυνατόν άνθρωπος να δολοφονηθεί απ’ τον ίδιο τον εαυτό του!
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