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Διάλογος πρώτος

ΚΥΡΙΑ ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ, ΙΠΠΟΤΗΣ ΝΤΕ ΜΙΡΒΕΛ

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Καλημέρα, αδελφέ μου. Ο κύριος 

Ντολμανσέ, πού είναι;

ΙΠΠΟΤΗΣ: Θα έρθει στις τέσσερις ακριβώς και θα δειπνήσου-

με κατά τις επτά· όπως καταλαβαίνεις, θα έχουμε όλο τον 

χρόνο να τα πούμε.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Να, ξέρεις, αδελφέ μου, αρχίζω να 

μετανιώνω λιγάκι για την περιέργειά μου και για όλα τα 

αισχρά σχέδια που έχετε καταστρώσει γι’ απόψε… Ειλικρινά, 

καλέ μου, είσαι πολύ επιεικής, κι όσο πασχίζω να λογικευ-

τώ, τόσο το καταραμένο μου μυαλό ερεθίζεται και γίνεται 

ακόλαστο: με κακομαθαίνεις με όσα μου προσφέρεις… Στα 

είκοσι έξι μου θα ’πρεπε να ήμουν κιόλας θεοσεβούμενη, 

αλλά, όπως βλέπεις, είμαι η πιο αποχαλινωμένη απ’ όλες 

τις γυναίκες… Δεν φαντάζεσαι, καλέ μου, τι έχω στον νου, 

τι λαχταρώ να κάνω. Πίστευα πως η κλίση μου για τις γυ-

ναίκες θα με φρονίμευε… πως αν οι επιθυμίες μου επικε-

ντρώνονταν στο φύλο μου θα έπαυαν ν’ αναβλύζουν προς 

το δικό σας· χίμαιρες, καλέ μου, απλές χίμαιρες· οι ηδονές 

που θέλησα να στερηθώ επανέρχονται και ορμούν ασυγκρά-
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τητες στο μυαλό μου, κι έτσι κατάλαβα πως όταν είσαι, όπως 

εγώ, πλασμένη για την ελευθεριό τητα, είναι ανώφελο να 

προσπαθήσεις να βάλεις χαλινούς: ασυγκράτητοι πόθοι τους 

κόβουν ευθύς. Εντέλει, αγαπημένε μου, είμαι ένα αμφίβιο 

πλάσμα· αγαπώ τα πάντα, απολαμβάνω τα πάντα, θέλω να 

δοκιμάσω κάθε είδους ηδονή· παραδέξου το όμως, αδελφέ 

μου, δεν είναι ο απόλυτος παραλογισμός να θέλω να γνω-

ρίσω τον ιδιόμορφο Ντολμανσέ που, κατά τα λεγόμενά σου, 

ποτέ του δεν είδε τη γυναίκα όπως η συνήθεια το επιβάλλει, 

που, σοδομίτης εκ πεποιθήσεως, όχι μόνον είναι ορκισμέ-

νος λάτρης του φύλου του, αλλά ενδίδει στο δικό μας απο-

κλειστικά υπό τον όρο ότι θα του προσφέρει τα πολύτιμα 

θέλγητρα που έχει συνηθίσει να απολαμβάνει στους άνδρες; 

Φαντάζομαι να καταλαβαίνεις, αδελφέ μου, την αλλόκοτη 

φαντασίωσή μου: θέλω να γίνω ο Γανυμήδης αυτού του 

νέου Δία, θέλω να απολαύσω τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του, 

τις ακολασίες του, θέλω να γίνω θύμα της παραφοράς του· 

μέχρι σήμερα, το ξέρεις, αγαπημένε μου, μόνον σ’ εσένα 

έχω δοθεί έτσι, από αβρότητα, καθώς και σε κάποιους υπη-

ρέτες μου που, αφού πληρώθηκαν αδρά για να με μεταχει-

ριστούν με αυτόν τον τρόπο, δέχτηκαν καθαρά από συμφέ-

ρον· απόψε, δεν πρόκειται μήτε για αβρότητα μήτε για 

καπρίτσιο, είναι οι ιδιαίτερες προτιμήσεις και μόνον που με 

παρακινούν… Ανάμεσα στη συμπεριφορά που μ’ έχει ήδη 

καθυποτάξει και σ’ αυτήν που πρόκειται να με καθυποτάξει 

σε τούτη την αλλόκοτη μανία, διαβλέπω μια δυσδιάκριτη 

διαφορά, και θέλω να τη γνωρίσω. Σε ξορκίζω, φιλοτέχνη-

σέ μου το πορτρέτο του Ντολμανσέ σου, έτσι θα τον δω 

νοερά προτού τον αντικρίσω· γιατί, όπως ξέρεις, τον γνω-
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ρίζω ελάχιστα, τον συνάντησα τις προάλλες σε κάποιο σπί-

τι και συνομίλησα λίγα λεπτά μαζί του.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ο Ντολμανσέ, αδελφή μου, μόλις έκλεισε τα τριά-

ντα έξι· είναι ψηλός, πανέμορφος, με βλέμμα ζωηρό και 

πνευματώδες, όμως στα χαρακτηριστικά του, παρά τη θέ-

λησή του, διαγράφεται η τραχύτητα και η μοχθηρία· έχει 

τα ωραιότερα δόντια του κόσμου, μια νωχέλεια στην κίνη-

ση του σώματος, αναμφίβολα απ’ το συνήθειο του να επι-

δίδεται τόσο συχνά σε γυναικεία καμώματα· εκπληκτικά 

κομψός, με σαγηνευτική φωνή, ταλέντα και, προπαντός, 

μια βαθιά φιλοσοφημένη θεώρηση των πραγμάτων.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Ελπίζω να μην πιστεύει στον Θεό!

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μα τι λες! Είναι ο πιο ξακουστός άθεος, ο πιο ανή-

θικος άνθρωπος… Η απόλυτη διαφθορά προσωποποιημέ-

νη, το πιο μοχθηρό, το πιο αχρείο άτομο που μπορεί να 

υπάρξει επί της γης.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Πόσο με φουντώνουν όλα αυτά! Σίγου-

ρα θα ξετρελαθώ μαζί του. Και τα γούστα του, αδελφέ μου;

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τα ξέρεις· οι απολαύσεις των Σοδόμων, είτε ως 

ενεργητικός είτε ως παθητικός, του είναι εξίσου προσφι-

λείς· προτιμά τους άνδρες για τις ηδονές του και αν, περι-

στασιακά, καταδεχτεί να δοκιμάσει γυναίκα, θέτει ως προϋ-

πόθεση την προθυμία της ν’ ανταλλάξει το φύλο της με το 

δικό του. Του μίλησα για σένα, τον ενημέρωσα για τις 

προθέσεις σου· δέχεται και, με τη σειρά του, σου υπενθυ-

μίζει τις ρήτρες της συμφωνίας. Σε προειδοποιώ, αδελφή 

μου, θα απορρίψει κατηγορηματικά οτιδήποτε άλλο του 

προτείνεις: «Αυτό που δέχομαι να πράξω με την αδελφή 

σας είναι» όπως ο ίδιος λέει «μια ασυδοσία… μια παρεκτρο-
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πή από την οποία μιαίνομαι πολύ σπάνια και με πολλές 

προφυλάξεις».

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Μιαίνομαι!… Προφυλάξεις!… Με τρελαίνει 

το λεξιλόγιο αυτών των αξιαγάπητων ανθρώπων! Κι εμείς 

οι γυναίκες χρησιμοποιούμε μεταξύ μας κάποιες ιδιαίτερες 

λέξεις που υποδηλώνουν, όπως ετούτες εδώ, τον βαθύ 

τρόμο που μας διαπερνά για οτιδήποτε μη αποδεκτό στο 

τυπικό τελετουργικό… Ω! Πες μου, αγαπημένε μου, σ’ έχει 

πάρει; Το θεσπέσιο παρουσιαστικό σου και τα είκοσί σου 

χρόνια σίγουρα θα καταγοήτευσαν έναν τέτοιον άνδρα!

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν σκοπεύω να σου κρύψω τις τρέλες μου μαζί 

του: είσαι εξαιρετικά ευφυής για να τις επικρίνεις. Στην 

πραγματικότητα, μου αρέσουν οι γυναίκες και ενδίδω σε 

αλλόκοτα γούστα μόνον όταν με εξωθήσει κάποιος αξιαγά-

πητος άνδρας. Στην περίπτωση αυτή, είμαι έτοιμος για 

όλα. Ασφαλώς, μακριά από μένα η γελοία αλαζονεία που 

κάνει τους νεαρούς λιμοκοντόρους μας να πιστεύουν πως, 

σε τέτοιου είδους προτάσεις, πρέπει ν’ απαντάς με το μπα-

στούνι· μήπως ο άνδρας δεν διαφεντεύει ο ίδιος τα γούστα 

του; Μπορείς να οικτίρεις όσους έχουν τέτοια ιδιόμορφα 

γούστα, αλλά μην τους προσβάλλεις ποτέ: το άδικο είναι 

της Φύσης· αν ήρθαν στον κόσμο με αλλότρια γούστα, δεν 

φταίνε περισσότερο από εκείνους που γεννιούνται χωλοί 

ή αρτιμελείς. Άλλωστε, όταν ένας άνδρας εξομολογείται 

την επιθυμία του να σε απολαύσει, σου λέει κάτι ενοχλη-

τικό; Ασφαλώς όχι, μάλλον περί φιλοφρόνησης πρόκειται· 

γιατί λοιπόν να του αποκριθείς με ύβρεις και προσβολές; 

Μόνον ένας μωρός θα σκεφτόταν έτσι· ο εχέφρων θα μιλή-

σει όπως εγώ, αλλά δυστυχώς ο κόσμος μας κατοικείται 
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από ηλίθιους που θεωρούν προσβλητικό να τους κρίνουν 

ως κατάλληλους για ηδονές και οι οποίοι, κακομαθημένοι 

από τις γυναίκες, που είναι πάντα ζηλότυπες για οτιδήπο-

τε δείχνει να πλήττει τα δικαιώ ματά τους, φαντασιώνονται 

πως είναι οι Δον Κιχότες των κοινότοπων αυτών δικαιωμά-

των και φέρονται σκαιότατα σε όποιον δεν τα αναγνωρίζει 

σε όλο τους το εύρος.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Ω! καλέ μου, φίλησέ με! Δεν θα ήσουν 

αδελφός μου αν σκεφτόσουν διαφορετικά· σε ξορκίζω, πες 

μου λεπτομέρειες για το παρουσιαστικό του και τις ηδονές 

που απόλαυσε μαζί σου.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ο κύριος Ντολμανσέ έμαθε από κάποιον φίλο μου 

για το υπέροχο μόριο με το οποίο, όπως γνωρίζεις, είμαι 

προικισμένος· ζήτησε λοιπόν από τον μαρκήσιο ντε Β… να 

μας προσκαλέσει τους δυο μας σε δείπνο. Κι εκεί, έπρεπε 

βεβαίως να επιδείξω τα προσόντα μου: στην αρχή, μονα-

δικό κίνητρο φάνηκε να είναι η περιέργεια· όταν όμως ένας 

θεσπέσιος κώλος στράφηκε προς το μέρος μου, και τον 

οποίο με ικέτεψε να απολαύσω, αμέσως κατάλαβα πως, 

πίσω απ’ όλο αυτό, κρυβόταν η ηδονή αυτή καθαυτήν. 

Προειδοποίησα τον Ντολμανσέ για τις δυσκολίες του εγ-

χειρήματος· τίποτα δεν φάνηκε να τον πτοεί. « Έχω δοκι-

μάσει τον κριό», μου είπε, «και δεν θα έχετε καν τη δόξα 

να είστε ο πιο φοβερός απ’ τους άνδρες που διαπέρασαν 

τον κώλο που σας προσφέρω!» Ο μαρκήσιος ήταν παρών· 

μας ενθάρρυνε ψαύοντας, χαϊδεύοντας, φιλώντας ό,τι φα-

νερώναμε ο ένας στον άλλον. Ήμουν πανέτοιμος… χρεια-

ζόμουν ωστόσο κάποια προπαρασκευαστικά: «Ούτε κατά 

διάνοια!» μου λέει ο μαρκήσιος· «θα στερήσετε απ’ τον 
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Ντολμανσέ τις μισές από τις αισθήσεις που προσδοκά από 

σας· θέλει να τον κομματιάσετε… να τον ξεσκίσετε». «Θα 

ικανοποιηθεί απολύτως!» λέω και ορμάω τυφλά στην άβυσ-

σο. Και μη νομίσεις, αδελφή μου, ότι ζορίστηκα πολύ… 

Κάθε άλλο· το πελώριο καυλί μου εξαφανίστηκε μεμιάς, 

έφτασα ως τα τρίσβαθά του, δίχως εκείνος να δείξει πως 

ένιωσε το παραμικρό. Τον περιποιήθηκα δεόντως τον Ντολ-

μανσέ μας· η υπέρμετρη ηδονή που ένιωσε, το σπαρτάρι-

σμά του, τα εξαίσια λόγια του, μου χάρισαν την ευτυχία και 

τον πλημμύρισα. Μόλις τραβήχτηκα, ο Ντολμανσέ γύρισε 

και με κοίταξε, αναμαλλιασμένος, κατακόκκινος σαν βάκ-

χος: «Βλέπεις σε τι κατάσταση μ’ έφερες, αγαπητέ Ιππότη;» 

μου λέει, προσφέροντάς μου ένα σκληρό κι απείθαρχο καυ-

λί, θεόμακρο και τουλάχιστον έξι σπιθαμές χοντρό· «δέξου, 

έρωτά μου, σε ξορκίζω! Γίνε τώρα από εραστής γυναίκα 

μου, για να μπορώ να πω ότι στη θεία αγκάλη σου γεύτηκα 

όλες τις απολαύσεις του βίτσιου που λατρεύω όσο τίποτ’ 

άλλο». Καθώς έχω την ίδια ευκολία και με το ’να και με τ’ 

άλλο, ενέδωσα· ο μαρκήσιος, κατεβάζοντας τις περισκελί-

δες του μπρος στα μάτια μου, με ικέτεψε να είμαι για λίγο 

ακόμα άνδρας μαζί του ενώ θα ήμουν γυναίκα για τον φίλο 

του· τον περιποιήθηκα κι αυτόν όπως τον Ντολμανσέ, ο 

οποίος, ανταποδίδοντάς μου στο εκατονταπλάσιο τις εφορ-

μήσεις μου στον τρίτο της ομήγυρης, πλημμύρισε τα τρί-

σβαθα του κώλου μου με το μαγικό υγρό που εκτόξευα κι 

εγώ, σχεδόν την ίδια στιγμή, στον κώλο του Β…

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Σίγουρα, αδελφέ μου, θα ’νιωσες τη 

γλύκα του μεσαίου· λένε πως είναι μαγευτικό!

ΙΠΠΟΤΗΣ: Άγγελέ μου, ασφαλώς και είναι η καλύτερη θέση· 
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ό,τι και να λένε όμως, δεν είναι παρά υπερβολές που, πο-

τέ μου, δεν θα τις σύγκρινα με την απόλαυση της γυναίκας.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Κι εγώ λοιπόν, πολυαγαπημένε μου, 

για ν’ ανταμείψω σήμερα τη λεπτή σου αβρότητα, θα πα-

ραδώσω στη φλόγα του πάθους σου μια νεαρή παρθένα, 

ομορφότερη κι απ’ τον Έρωτα τον ίδιο.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μα πώς! Με τον Ντολμανσέ… προσκαλείς στο 

σπίτι σου γυναίκα;

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Πρόκειται για τη διαπαιδαγώγηση μιας  

κορασίδας που γνώρισα σ’ ένα μοναστήρι το φθινόπωρο, 

όταν ο σύζυγός μου είχε πάει για ιαματικά λουτρά. Εκεί δεν 

κάναμε τίποτα, δεν τολμήσαμε το παραμικρό, πάνω μας 

ήταν καρφωμένα αμέτρητα μάτια, υποσχεθήκαμε όμως ότι 

θα ξανασμίξουμε μόλις μπορέσουμε· κυριευμένη από την 

επιθυμία, κατέστρωσα ολόκληρο σχέδιο για να την ικανο-

ποιήσω, κι έτσι γνωρίστηκα με την οικογένειά της. Ο πατέ-

ρας της είναι ένας ελευθέριος… που τον γήτεψα. Επιτέλους, 

η πεντάμορφη όπου να ’ναι φτάνει, την περιμένω· θα περά-

σουμε δυο μέρες μαζί… δυο υπέροχες μέρες· τον περισσό-

τερο χρόνο θα τον αφιερώσω στη διαπαιδαγώγηση της κο-

ρασίδας. Ο Ντολμανσέ κι εγώ θα γεμίσουμε τ’ όμορφο κε-

φαλάκι της με όλες τις αρχές της πιο αχαλίνωτης ελευθεριό-

τητας, θα τη φουντώσουμε με τη φλόγα μας, θα τη θρέψου-

με με τη φιλοσοφία μας, θα της εμπνεύσουμε τις επιθυμίες 

μας και, καθώς απώτερος σκοπός μου είναι να συνδυάσω 

την πρακτική με τη θεωρία και την επίδειξη με τη διδαχή, 

επέλεξα εσένα, αδελφέ μου, για να δρέψεις τα μύρτα των 

Κυθήρων, και τον Ντολμανσέ για τα ρόδα των Σοδόμων. 

Έτσι, θα νιώσω ταυτόχρονα διπλή ηδονή: την απόλαυση 
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αυτή καθαυτήν από την εγκληματική λαγνεία και την ευδαι-

μονία της διδασκαλίας και του προσηλυτισμού της αξιαγά-

πητης αθώας που παρέσυρα στα δίχτυα μας. Λοιπόν, Ιππό-

τη, τι λες, το σχέδιο δεν είναι αντάξιο της φαντασίας μου;

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μα ποια άλλη θα μπορούσε να το συλλάβει; Είναι 

θείο, αδελφή μου, σου υπόσχομαι να ερμηνεύσω στην εντέ-

λεια τον υπέροχο ρόλο που μου αναθέτεις. Αχ! πονηρούλα, 

πόσο θ’ απολαύσεις τη διαπαιδαγώγηση αυτού του παιδιού! 

Τι ηδονή να τη διαφθείρεις, να μαράνεις μες στη νεανική 

καρδιά όλους τους σπόρους της αρετής και της θρησκείας 

που έσπειραν οι δασκάλες της! Ειλικρινά, το βρίσκω ασύλ-

ληπτα πανούργο.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Ασφαλώς και δεν ορρωδώ προ ουδενός 

προκειμένου να την εκμαυλίσω, να την ταπεινώσω, να γκρε-

μίσω μέ  σα της όλες τις σφαλερές ηθικές αρχές με τις ο ποίες 

την έχουν ζαλίσει· θέλω, με δύο μαθήματα μόλις, να την 

κάνω το ίδιο αχρεία μ’ εμένα… το ίδιο ασεβή… το ίδιο 

ακόλαστη. Προειδοποίησε τον Ντολμανσέ, πες του τα όλα 

μόλις έρθει, έτσι ώστε το δηλητήριο της ανηθικότητάς του, 

κυκλοφορώντας μες στη νεανική καρδιά μαζί με κείνο που 

θα στάξω εγώ, να μαράνει κάθε σπόρο αρετής που θα μπο-

ρούσε να φυτρώσει χωρίς εμάς.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Καλύτερον δεν θα ’βρισκες: η αθρησκία, η ασέβεια, 

η απανθρωπιά, η ελευθεριότητα στάζουν από τα χείλη του 

Ντολμανσέ, όπως άλλοτε η θεία μετάληψη από τα χείλη του 

διαβόητου αρχιεπισκόπου του Καμπρέ·* ο Ντολμανσέ είναι 

ο πιο μεγάλος αποπλανητής, ο πιο διεφθαρμένος άνθρω-

* Προφανώς εννοεί τον Φρανσουά Φενελόν. (Σ.τ.Μ.)
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πος, ο πιο επικίνδυνος… Ω! αγαπημένη μου, αν η μαθήτριά 

σου ανταποκριθεί στον ζήλο του παιδαγωγού της, σου εγ-

γυώμαι ότι θα βρεθεί πάραυτα στην οδό της απωλείας.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Σίγουρα δεν θα πάρει πολύ, κρίνοντας 

από τις διαθέσεις της…

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πες μου όμως, αγαπημένη μου αδελφή, δεν φοβάσαι 

τους γονείς της; Κι αν η μικρή τα πει όλα μόλις επι στρέψει;

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Μην ανησυχείς, έχω γητέψει τον πα-

τέρα… είναι δικός μου. Πρέπει εντέλει να σ’ το ομολογήσω; 

Του δόθηκα για να του ρίξω στάχτη στα μάτια· αγνοεί τα 

σχέδιά μου, μα δεν θα τολμήσει ποτέ να τ’ ανασκαλέψει… 

Τον κρατάω γερά.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έχεις τρομερές μεθόδους!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Έτσι πρέπει, αλλιώς δεν είναι σίγουρες.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πες μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η νεαρά;

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Τη λένε Ευγενία, είναι θυγατέρα κά-

ποιου Μιστιβάλ, ενός τριανταεξάχρονου ζάπλουτου δημο-

σιώνη της πρωτεύουσας· η μητέρα είναι το πολύ τριάντα 

δύο και η κόρη δεκαπέντε. Η ελευθεριότητα του Μιστιβάλ 

είναι ισότιμη της ευσέβειας της συζύγου του. Όσο για την 

Ευγενία θα ήταν μάταιο, αγαπημένε μου, να προσπαθήσω 

να σου τη ζωγραφίσω: τα πινέλα μου δεν επαρκούν· να 

ξέρεις όμως ότι μήτε συ μήτε γω έχουμε αντικρίσει ποτέ 

τέτοια θεσπέσια ομορφιά.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αφού δεν μπορείς να τη ζωγραφίσεις, τουλάχιστον 

σκιαγράφησέ μου τη, γιατί, αν ξέρω με ποια θα έχω να 

κάνω, θα φανταστώ καλύτερα το είδωλο που θα θυσιάσω.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Ωραία λοιπόν, καλέ μου, τα πλούσια 

καστανά μαλλιά της, που μια χούφτα δεν φτάνει να τα 
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χωρέσει, κατεβαίνουν μέχρι κάτω σκεπάζοντας τους γλου-

τούς της· η επιδερμίδα της έχει μια εκτυφλωτική λευκότη-

τα, η μύτη της είναι ελαφρώς γαμψή, τα μάτια της μαύρα 

σαν τον έβενο και τόσο φλογερά! Ω! αγαπημένε μου! πώς 

να τους αντισταθείς… Δεν φαντάζεσαι σε τι τρέλες με πα-

ρέσυραν… Αν δεις τα καλοσχηματισμένα φρύδια που τα 

στέφουν… τα υπέροχα βλέφαρα που τα περιβάλλουν… Το 

στόμα της είναι πολύ μικρό, τα δόντια της υπέροχα, κι όλα 

τόσο δροσερά!… Την ομορφιά της συμπληρώνει η χάρη με 

την οποία το υπέροχο κεφάλι της στέκει πάνω στους ώμους 

της, η αρχοντιά που αποπνέει όταν το στρέφει από την 

άλλη… Η Ευγενία είναι ψηλή για την ηλικία της, την περ-

νάς για δεκαεπτάχρονη· η κορμοστασιά της είναι πρότυπο 

κομψότητας και λεπτότητας, ο κόρφος της εξαίσιος… Και 

κείνα τα δυο μοναδικά στηθάκια! Ίσα που χωράνε στην 

παλάμη, μα τόσο γλυκά… τόσο δροσερά… τόσο λευκά! 

Είκοσι φορές έχασα τα λογικά μου φιλώντας τα· και να 

’βλεπες πώς ανταποκρινόταν στα χάδια μου… πώς πρόδι-

δαν την ταραχή της τα μεγάλα της μάτια!… Δεν ξέρω, κα-

λέ μου, πώς είναι τα υπόλοιπα. Αν κρίνω όμως απ’ όσα 

είδα, ουδέποτε ο Όλυμπος αξιώθηκε μια τέτοια θεότητα… 

Να την, έρχεται… άφησέ μας· βγες απ’ τον κήπο για να μην 

την ανταμώσεις, και να ’σαι ακριβής στο ραντεβού μας.

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το πορτρέτο της, έτσι όπως μου το φιλοτέχνησες, 

εγγυάται την ακρίβειά μου… Ω! ουρανοί!… πώς να βγω… 

πώς να σ’ αφήσω στην κατάσταση που είμαι… Χαίρετε!… 

ένα φιλί… ένα και μοναδικό, αδελφή μου, για να με ικα-

νοποιήσει τουλάχιστον ως τότε. (Τον φιλά, του χαϊδεύει το καυ-

λί μέσα από την περισκελίδα, και ο νεαρός άνδρας αποχωρεί βιαστικά.)
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Διάλογος δεύτερος

ΚΥΡΙΑ ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ, ΕΥΓΕΝΙΑ

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Καλημέρα, ομορφιά μου· την αδημονία 

μου εύκολα θα τη μαντέψεις, αν διαβάσεις την καρδιά μου.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! φιλτάτη, νόμιζα πως δεν θα έφτανα ποτέ, τόση 

η βιάση μου να βρεθώ στην αγκαλιά σου· μια ώρα προτού 

φύγω, έτρεμα μήπως τα σχέδιά μας ανατραπούν· η μητέρα 

μου αντιτάχθηκε σθεναρά στη θεσπέσια επίσκεψη· ισχυρι-

ζόταν πως δεν ήταν καθωσπρέπει ένα κορίτσι της ηλικίας 

μου να πάει ασυνόδευτο· ο πατέρας μου όμως της φέρθη-

κε τόσο βάναυσα προχθές, που ένα του βλέμμα ήταν αρ-

κετό να την εκμηδενίσει· εντέλει, ενέδωσε στην πατρική 

άδεια και ήρθα ασθμαίνοντας. Δύο μέρες μου δίνουν· με-

θαύριο πρέπει οπωσδήποτε η άμαξά σου και μία υπηρέτριά 

σου να με πάνε στο σπίτι.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Τόσο νωρίς, άγγελέ μου! πώς θα προ-

λάβω, σε τόσο λίγο χρόνο, να σου εκφράσω όλα τα συναι-

σθήματα που μου εμπνέεις… άλλωστε πρέπει να τα πούμε 

οι δυο μας· δεν ξέρεις πως σ’ αυτή τη συνάντηση οφείλω 

να σε μυήσω στα πιο απόκρυφα μυστήρια της Αφροδίτης; 

Θα φτάσουν δύο μέρες;
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ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! θα μείνω μέχρις ότου τα μάθω όλα… ήρθα εδώ 

για να μορφωθώ και δεν σκοπεύω να φύγω αν δεν εντρυ-

φήσω.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ, φιλώντας την: Ω! ακριβή μου αγάπη, 

πόσα πράγματα θα κάνουμε και πόσα θα πούμε! Μήπως, 

βασίλισσά μου, θέλεις να γευματίσεις; Ίσως το μάθημα 

κρατήσει πολλή ώρα.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Το μόνο που χρειάζομαι, ακριβή μου φίλη, είναι να 

σ’ ακούσω· γευματίσαμε μια λεύγα μακριά από δω· δεν 

πρόκειται να πεινάσω μέχρι τις οκτώ το βράδυ.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Πάμε λοιπόν στο μπουντουάρ μου, θα 

είμαστε πιο άνετα εκεί· έχω ενημερώσει ήδη τους υπηρέτες· 

να ’σαι σίγουρη πως κανείς δεν θα τολμήσει να μας διακό-

ψει. (Μπαίνουν στο μπουντουάρ αγκαλιασμένες.)
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Διάλογος τρίτος

Η σκηνή διαδραματίζεται σε ένα υπέροχο μπουντουάρ

ΚΥΡΙΑ ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ

ΕΥΓΕΝΙΑ, έκπληκτη που αντικρίζει αναπάντεχα έναν άνδρα μέσα σε αυ-

τόν τον ιδιαίτερο χώρο: Ω! Θεέ μου, μας πρόδωσαν, ακριβή 

μου φίλη!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ, εξίσου έκπληκτη: Μα πώς βρίσκεστε εδώ, 

κύριε; Στις τέσσερις δεν είχαμε πει;

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Πάντα επισπεύδει κανείς όσο μπορεί την ευ-

τυχία να σας δει, κυρία· συνάντησα τον αξιότιμο αδελφό 

σας· αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα της παρουσίας μου 

στα μαθήματα που πρόκειται να δώσετε στη δεσποσύνη· 

γνώριζε ότι εδώ θα ήταν το διδασκαλείο· μ’ έμπασε κρυφά, 

δεν φαντάστηκε καν πως θα το αποδοκιμάζατε, και ο ίδιος, 

γνωρίζοντας ότι μετά τη θεωρητική διδαχή απαιτείται πά-

ντα η επίδειξη, θα εμφανιστεί οσονούπω.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Στ’ αλήθεια, Ντολμανσέ, απρόβλεπτη 

εξέλιξη…

ΕΥΓΕΝΙΑ: Δεν με ξεγελάς, καλή μου φίλη, δικό σου έργο είναι 

όλο αυτό… Θα ’πρεπε τουλάχιστον να με ρωτήσεις… Να με 

τώρα όλο ντροπή, κι αυτό χαλάει, σίγουρα, τα σχέδιά μας.
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Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Σου δίνω τον λόγο μου, Ευγενία, πως 

η ιδέα αυτής της έκπληξης ανήκει αποκλειστικά στον αδελ-

φό μου· αλλά μην τρομάζεις, τον Ντολμανσέ τον ξέρω κα-

λά, είναι ένας αξιαγάπητος άνδρας και διαθέτει αυτό ακρι-

βώς το φιλοσοφικό υπόβαθρο που μας χρειάζεται για τη 

διαπαιδαγώγησή σου, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμος για τα 

σχέδιά μας· όσο για τη διακριτικότητά του, σου την εγγυώ-

μαι εγώ προσωπικά. Εξοικειώσου λοιπόν, αγαπημένη μου, 

με τον καταλληλότερο άνδρα του κόσμου για να σε διαπλά-

σει και να σε οδηγήσει στην οδό της ευτυχίας και των απο-

λαύσεων που θα τη διασχίσουμε μαζί.

ΕΥΓΕΝΙΑ, ερυθριώντας: Ω! είμαι τόσο σαστισμένη…

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ελάτε, ωραία μου Ευγενία, ηρεμήστε… η αι-

δημοσύνη είναι μια απαρχαιωμένη αρετή, κι εσείς, με τις 

τόσες χάρες, θα πρέπει ασφαλώς να μάθετε να ζείτε χωρίς 

αυτήν.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Μα η κοσμιότητα…

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Άλλη μια μεσαιωνική συνήθεια που ελάχιστη 

αξία έχει σήμερα. Αντιβαίνει τόσο πολύ στη Φύση! (Ο Ντολ-

μανσέ αρπάζει την Ευγενία, τη σφίγγει στην αγκαλιά του και τη φιλά.)

ΕΥΓΕΝΙΑ, πασχίζοντας να ξεφύγει: Φτάνει, κύριε!… Ειλικρινά, 

δεν με σέβεστε καθόλου!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Ευγενία, πίστεψέ με, ας αφήσουμε και 

οι δυο τις σεμνοτυφίες μπροστά στον γοητευτικό άνδρα· κι 

εγώ, δεν τον γνωρίζω περισσότερο από σένα: κοίτα πώς του 

δίνομαι! (Τον φιλά ηδυπαθώς στο στόμα.) Κάνε κι εσύ το ίδιο.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! το θέλω πολύ! πού θα έβρισκα καλύτερο παρά-

δειγμα! (Αφήνεται στον Ντολμανσέ, κι αυτός τη φιλά φλογερά, με 

τη γλώσσα του στο στόμα της.)
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ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ω! Αξιολάτρευτο, θεσπέσιο πλάσμα!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ, φιλώντας την ομοίως: Νόμιζες, πονηρού-

λα, πως δεν θα ερχόταν και η δική μου σειρά; (Ο Ντολμανσέ 

τις παίρνει εναλλάξ στην αγκαλιά του, δίνει και στις δυο παθιασμένα 

φιλιά, με τη γλώσσα, για κάνα τέταρτο της ώρας, κι αυτές κάνουν το 

ίδιο, και αναμεταξύ τους και μ’ εκείνον.)

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ω! με τέτοια προκαταρκτικά μεθώ από λαγνεία! 

Με πιστεύετε, κυρίες μου; Κάνει υπερβολική ζέστη εδώ 

μέσα: ας νιώσουμε πιο άνετα, έτσι θα φλυαρήσουμε πολύ 

καλύτερα.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Συμφωνώ· έλα, ας φορέσουμε τις αρα-

χνοΰφαντες εσθήτες μας: καλύπτουν μόνον τα θέλγητρα 

που πρέπει να μείνουν κρυμμένα για τον πόθο.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Ειλικρινά, καλή μου, για χάρη σας κάνω πράγματα…

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ, βοηθώντας τη να ξεντυθεί: Γελοία, εννοείς;

ΕΥΓΕΝΙΑ: Τουλάχιστον άσεμνα, για να είμαι ειλικρινής… Ω! 

πώς με φιλάς!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Τι υπέροχος κόρφος!… σαν ρόδο που 

μόλις άνοιξε.

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ, κοιτάζοντας τα άγουρα στήθια της Ευγενίας δίχως να τ’ 

αγγίζει: Και πόσα άλλα θέλγητρα υπόσχεται… ασυγκρίτως 

πιο αξιόλογα.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Πιο αξιόλογα;

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ω! ναι, στην τιμή μου! (Καθώς μιλάει, ο Ντολμαν-

σέ γυρίζει απ’ την άλλη την Ευγενία για να την εξετάσει από πίσω.)

ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! όχι, όχι, σας εξορκίζω!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Όχι, Ντολμανσέ… δεν θέλω να δείτε 

επί του παρόντος… κάτι το οποίο σας εξουσιάζει ώστε, 

μόλις σας περάσει απ’ τον νου, αδυνατείτε να σκεφτείτε 
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με ψυχραιμία. Χρειαζόμαστε τη γνώση σας, σας παρακα-

λούμε να μας τη δώσετε, και τότε, τα μύρτα που επιθυμεί-

τε να δρέψετε θα πλέξουν το στεφάνι σας.

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ας είναι, για να γίνει όμως η επίδειξη, για να 

δώσουμε σε αυτό το ωραίο πλάσμα τα πρώτα μαθήματα 

ελευθεριότητας, θα πρέπει τουλάχιστον εσείς, κυρία, να 

έχετε την καλοσύνη να προσφερθείτε.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Μετά χαράς!… Όπως βλέπετε, είμαι 

ολόγυμνη: διδάξτε πάνω μου ό,τι θέλετε!

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Α! τι ωραίο κορμί! Ολόιδια η Αφροδίτη, καλ-

λωπισμένη από τις Χάριτες!

ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! ακριβή μου φίλη, τι θέλγητρα! Άφησέ με να τα 

γνωρίσω χωρίς βιάση, άφησέ με να τα σκεπάσω με φιλιά! 

(Το κάνει.)

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Έξοχες διαθέσεις, βλέπω! Μετρίασε τον ζήλο 

σου, ωραία μου Ευγενία· για την ώρα, μόνον την προσοχή 

σου απαιτώ.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Μάλιστα, μάλιστα, ακούω μετά προσοχής… Είναι 

τόσο όμορφη… τόσο τροφαντή, τόσο δροσερή!… Α! πόσο 

θελκτική είναι η καλή μου φίλη, συμφωνείτε, κύριε;

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Είναι ωραία, αναντίρρητα… ωραιοτάτη· αλλά 

είμαι πεπεισμένος πως κι εσείς ουδόλως υστερείτε… Λοι-

πόν, ακούστε με, ωραία μου μαθήτρια, διαφορετικά, αν 

δεν είστε υπάκουη, φοβούμαι πως θ’ ασκήσω τα δικαιώ-

ματα που τόσο αφειδώς μου παρέχει ο τίτλος του παιδαγω-

γού.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Ω! ναι, ναι, Ντολμανσέ, ιδού σας την 

παραδίδω· κι αν δεν είναι φρόνιμη, να την επιπλήξετε αυ-

στηρά.
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ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Θα μπορούσα κάλλιστα να μην αρκεστώ στις 

επιτιμήσεις.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! ουρανοί! με τρομάζετε… και τι θα μου κάνετε, 

κύριε;

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ, τραυλίζοντας και φιλώντας την Ευγενία στο στόμα: 

Τιμωρίες… σωφρονισμούς και, ίσως, ο ωραίος πισινούλης 

να πληρώσει για τα λάθη του κεφαλιού. (Της χτυπά τα οπίσθια 

πάνω από την αραχνοΰφαντη εσθήτα που φορά τώρα η Ευγενία.)

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Μάλιστα, συμφωνώ με το σχέδιο, αλ-

λά όχι με τα υπόλοιπα. Ας αρχίσουμε το μάθημά μας, αλ-

λιώς ο λιγοστός χρόνος που έχουμε για ν’ απολαύσουμε την 

Ευγενία μας θα περάσει με τα προκαταρκτικά και θα χά-

σουμε την κυρίως διδασκαλία.

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ (Αγγίζει στο κορμί της κυρίας ντε Σεντ-Ανζ όλα τα ση -    

μεία τα οποία κατονομάζει): Ας ξεκινήσω λοιπόν. Δεν θα ομι-

λήσουμε καθόλου για ετούτα τα σάρκινα σφαιρίδια· γνω-

ρίζετε εξίσου καλά μ’ εμένα, Ευγενία, πως τα αποκαλούμε 

αδιακρίτως κόρφος, στήθια, βυζιά· είναι εξαιρετικά χρήσιμα 

για την ηδονή· ο εραστής τα έχει μπρος στα μάτια του ενό-

σω απολαμβάνει· τα θωπεύει, τα μαλάζει, κάποιοι μάλιστα 

τα καθιστούν το επίκεντρο της ηδονής και, με το μόριό 

τους φωλιασμένο ανάμεσα στους δυο λόφους της Αφροδί-

της, τους οποίους η γυναίκα σφίγγει και συμπιέζει πάνω 

στο μόριο, μετά από λίγες κινήσεις, μερικοί άνδρες σκορ-

πίζουν εκεί το εξαίσιο βάλσαμο της ζωής του οποίου η 

ανάβλυση συνιστά την απόλυτη ευτυχία για τον ελευθέριο… 

Αναφορικά με το ανδρικό μόριο όμως, για το οποίο θα 

ομιλούμε διαρκώς, μήπως θα έπρεπε, κυρία, να το παρου-

σιάσουμε διεξοδικά στη μαθήτριά μας;
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Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Συμφωνώ απολύτως.

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ωραία λοιπόν, κυρία, θα ξαπλώσω στο ανάκλι-

ντρο· εσείς θα καθίσετε κοντά μου, θ’ αδράξετε το όργανο και 

θα εξηγήσετε τις ιδιότητές του στη νεαρή μαθήτριά μας. (Ο 

Ντολμανσέ παίρνει θέση και η κυρία ντε Σεντ-Ανζ αρχίζει την επίδειξη.)

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Το σκήπτρο της Αφροδίτης που αντι-

κρίζεις, Ευγενία, είναι ο πρωταρχικός παράγων της ερωτι-

κής ηδονής: το αποκαλούμε κατεξοχήν μόριο· δεν υπάρχει 

σημείο του ανθρώπινου σώματος όπου δεν μπορεί να δι-

εισδύσει. Πάντα πειθήνιο στα πάθη εκείνου που το χρησι-

μοποιεί επιδέξια, πότε πότε φωλιάζει εκεί (αγγίζει το μουνί 

της Ευγενίας): είναι η τυπική διαδρομή του… η πιο συνηθι-

σμένη, αλλά όχι και η πιο ευχάριστη· αναζητώντας έναν 

πιο μυστηριακό ναό, ο ελευθέριος επιζητεί συχνά την ηδο-

νή εδώ (ανοίγει διάπλατα τα κωλομέρια της Ευγενίας και δείχνει             

την κωλοτρυπίδα της)· θα επανέλθουμε σε αυτή την απόλαυση, 

την πιο θεσπέσια απ’ όλες· το στόμα, τα στήθια, τις μασχά-

λες τα χρησιμοποιεί τακτικά σαν βωμούς όπου καίει το 

θυμίαμά του· όποιο κι αν είναι τέλος πάντων το σημείο που 

προτιμά, το βλέπουμε, αφού διεγερθεί για μερικά λεπτά, 

να εκτοξεύει ένα υγρό λευκό και κολλώδες του οποίου η 

έκκριση βυθίζει τον άνδρα στο πιο απολαυστικό ντελίριο 

που μπορεί να προσδοκά στη ζωή του.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! δεν φαντάζεστε πόσο θέλω να δω αυτό το υγρό 

ν’ αναβλύζει!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Αρκεί να το παίξω με το χέρι μου: 

κοίτα το πώς σκληραίνει! Αυτές οι κινήσεις προκαλούν την 

εκσπερμάτωση και, στη γλώσσα της ελευθεριότητας, η πρά-

ξη λέγεται αυνανισμός ή μαλακία.
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ΕΥΓΕΝΙΑ: Ω! ακριβή μου φίλη, άφησέ με να μαλακίσω αυτό 

το ωραίο μόριο.

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Δεν κρατιέμαι! Ας την αφήσουμε να το κάνει, 

κυρία: η αφέλειά της με κατακαυλώνει!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Δεν μ’ αρέσει αυτή η υπερδιέγερση. 

Συνετιστείτε, Ντολμανσέ! με την έκκριση του σπέρματος 

θ’ αδρανήσουν τα ζωώδη ένστικτά σας και η ζέση της δι-

δασκαλίας σας θα εξασθενήσει.

ΕΥΓΕΝΙΑ, θωπεύοντας τους όρχεις του Ντολμανσέ: Πόσο με λυπεί, 

καλή μου φίλη, η αντίστασή σου στις επιθυμίες μου!… Κι 

αυτά τα σφαιρίδια, πού χρησιμεύουν και πώς ονομάζονται;

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Εμείς τα λέμε αρχίδια… αλλά ο επιστη-

μονικός όρος είναι όρχεις. Αποτελούν τη δεξαμενή του γό-

νιμου σπέρματος για το οποίο σου μίλησα ήδη και που, όταν 

εκτοξευθεί στη μήτρα της γυναίκας, παράγει το ανθρώπινο 

είδος· ας μη σταθούμε όμως στις λεπτομέρειες, Ευγενία, 

αφορούν περισσότερο την ιατρική παρά την ελευθεριότητα. 

Μία όμορφη νεαρά πρέπει να την απασχολεί μόνον το γα-

μήσι και όχι η τεκνοποιία. Ας παραβλέψουμε ό,τι έχει να κάνει 

με τον ανιαρό μηχανισμό της αναπαραγωγής κι ας αφοσιω-

θούμε αποκλειστικά και κύρια στην ελευθέρια ηδονή η 

οποία ουδόλως ενδιαφέρεται για την αναπαραγωγή.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Όμως, ακριβή μου φίλη, όταν το πελώριο μόριο που 

μετά βίας χωράει στη χούφτα μου διεισδύσει, όπως με 

διαβεβαιώνεις ότι γίνεται, σε μια τρύπα τόσο μικρή όπως 

αυτή στα οπίσθιά σου, αυτό σίγουρα θα προκαλεί μεγάλο 

πόνο στη γυναίκα.

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Είτε εμπροσθίως είτε οπισθίως γίνει η 

διείσδυση, αν η γυναίκα δεν είναι εξοικειωμένη θα υπο-
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φέρει οπωσδήποτε. Η Φύση επέλεξε να μας οδηγήσει στην 

ευτυχία μέσα απ’ τον πόνο· αν όμως τον υπερνικήσεις μια 

φορά, στη συνέχεια θ’ απολαύσεις μια ανεπανάληπτη ηδο-

νή, και μάλιστα εκείνη που θα δοκιμάσεις με τη διείσδυση 

στον κώλο είναι αδιαμφισβήτητα προτιμότερη από αυτήν 

που προξενεί η διείσδυση εμπροσθίως. Πόσα δεινά δεν 

γλιτώνει έτσι η γυναίκα! Λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία 

της και αποφυγή της εγκυμοσύνης. Επί του παρόντος, δεν 

σκοπεύω να επιμείνω σ’ αυτή την ηδονή· ο δάσκαλός μας, 

Ευγενία, θα την αναλύσει οσονούπω εκτενώς και, συνδυά-

ζοντας την πρακτική με τη θεωρία, θα σε πείσει, ευελπι-

στώ, ότι απ’ όλες τις ηδονικές απολαύσεις θα πρέπει να 

προτιμάς αυτή και μόνον αυτή.

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ας επισπεύσουμε τις επεξηγήσεις σας, κυρία, 

σας εξορκίζω, δεν κρατιέμαι άλλο· θα χύσω άθελά μου και 

το φοβερό μόριό μου, μαραμένο, θα είναι άχρηστο για τα 

μαθήματά σας.

ΕΥΓΕΝΙΑ: Μα πώς, καλή μου! Θα συρρικνωθεί αν χάσει το σπέρ-

μα για το οποίο μου μιλάς!… Ω! Άφησέ με να το κάνω για 

να δω πώς θα γίνει… Θα χαρώ τόσο να το δω ν’ αναβλύζει!

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Όχι, όχι, Ντολμανσέ, σηκωθείτε· σκε-

φτείτε την ανταμοιβή των κόπων σας και επιπλέον, δεν 

πρόκειται να σας την παραδώσω αν δεν την αξίζετε.

ΝΤΟΛΜΑΝΣΕ: Ας είναι· όμως για να πείσουμε καλύτερα την 

Ευγενία για όσα θα της διδάξουμε περί ηδονής, τι θα πεί-

ραζε αν, επί παραδείγματι, τη μαλακίζατε ενώπιόν μου;

Κυρία ΝΤΕ ΣΕΝΤ-ΑΝΖ: Καθόλου, βέβαια, και θα το κάνω με 

περισσή χαρά, εφόσον η λάγνα πράξη θα βοηθήσει τη δι-

δασκαλία μας. Ξάπλωσε στο ανάκλιντρο, καλή μου!






