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Πριν καλά καλά προλάβει να μπει  
στο κάστρο ο κόμης του Γκλόστερ,  
τον συνέλαβαν. Ο δούκας της 
Κορνουάλης τον κατηγορούσε για 
εσχάτη προδοσία.

Ο δούκας της Κορνουάλης ήθελε να κλείσει 
αυτή την υπόθεση το συντομότερο. Ήταν πολύ 
νευρικός. Σήματα καπνού που ορθώνονταν 
από λόφο σε λόφο, από πύργο σε πύργο, 
τον ειδοποιούσαν ότι ο ισχυρός στόλος του 
βασιλιά της Γαλλίας, υπό την καθοδήγηση της 
Κορντέλια, έπλεε προς τις ακτές της Βρετανίας. 
Τα εχθρικά πλοία διέσχιζαν τη θάλασσα για 
να κηρύξουν πόλεμο στους δούκες της Σκοτίας 
και της Κορνουάλης και να ενθρονίσουν και 
πάλι τον γέροντα Ληρ. Έπρεπε να συμφιλιωθεί 
με τον κουνιάδο του, τον δούκα της Σκοτίας, 
και να ενώσουν τους στρατούς τους για να 
αντιμετωπίσουν τους εισβολείς.

Έδωσε εντολή στον Έντμοντ να ετοιμαστεί, 
γιατί έπρεπε να συνοδέψει τη Γονερίλη στο 
ταξίδι. Ο Έντμοντ υποκλίθηκε και ο δούκας της 
Κορνουάλης άγγιξε τον ώμο του με το σπαθί.
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«Σήμερα χάσατε τον πατέρα σας, θαρραλέε 
μου νέε» είπε. «Αλλά στο πρόσωπό μου βρήκατε 
έναν άλλο πατέρα».

«Σας είμαι ευγνώμων» είπε ο Έντμοντ 
χαμογελώντας. Η αλήθεια είναι ότι δε χρειαζόταν 
κανέναν πατέρα. Μόλις είχε ξεφορτωθεί τον δικό 
του.

Ο κόμης του Γκλόστερ δεν καταλάβαινε πού 
είχε φταίξει. Είχε κάνει απλώς το καθήκον του 
ως ανθρώπου.

Τον οδήγησαν στο προαύλιο και τον έδεσαν σε 
μια καρέκλα. Προσπάθησε να αντισταθεί, φώναξε 
τον γιο του Έντμοντ, μα δεν κατάλαβε γιατί δεν 
έτρεξε να τον βοηθήσει.

«Σώπα, ανόητε» γέλασε η Ρεγάνη και του 
ξερίζωσε τα γένια.

Πρέπει να σας πω ότι, αν κάποιος ξερίζωνε 
τα γένια ενός ηλικιωμένου, ήταν η μεγαλύτερη 
προσβολή που μπορούσε να του κάνει. Με αυτό 
τον τρόπο τον εξευτέλιζε, τον ξεγύμνωνε σαν 
παιδάκι.

Ο κόμης του Γκλόστερ έκλαψε από τον πόνο 
αλλά και από την ντροπή που του είχαν βγάλει 
τα γένια και θα τον αποκεφάλιζαν λες και ήταν 
κανένας προδότης.

Όμως ο δούκας της Κορνουάλης δεν τον 
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καταδίκασε σε θάνατο. Πλησίασε 
την καρέκλα και τράβηξε το 
σπαθί του.

«Τιμώρησε τον προδότη» 
τον παρότρυνε η Ρεγάνη.

Και τότε ο δούκας της 
Κορνουάλης έμπηξε τη λάμα στην 
κόγχη κι έβγαλε το αριστερό μάτι του 
κόμη του Γκλόστερ.

Ένας γεράκος υπηρέτης του 
Γκλόστερ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή 
παρέμενε ακίνητος πίσω από τον τοίχο, 
λες και ήταν από πέτρα, όρμησε 
μπροστά και έμπηξε το μαχαίρι 
του στο πλευρό του δούκα της 
Κορνουάλης. Ο δούκας της Κορνουάλης 
του έχωσε το σπαθί στον λαιμό.

«Αφέντη μου» ψέλλισε ο υπηρέτης του 
κόμη του Γκλόστερ καθώς σωριαζόταν 
«πεθαίνω ευτυχισμένος γιατί δε θυσιάστηκα 
μάταια. Σου έμεινε τουλάχιστον το ένα μάτι».

«Δε θα το ’λεγα» πετάχτηκε η Ρεγάνη. 
Άρπαξε το σπαθί από τα χέρια του άντρα της, 
που είχε κουλουριαστεί στο έδαφος, το έμπηξε 
στην κόγχη του κόμη του Γκλόστερ και του 
έβγαλε και το άλλο μάτι. Ύστερα διέταξε τους 
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άντρες της να πετάξουν το πτώμα του υπηρέτη 
στον κοπρόλακκο. 

Τα μάτια του Γκλόστερ αιμορραγούσαν σαν 
σπασμένο κανάτι. Βογκούσε και ζητούσε τη 
βοήθεια του Έντμοντ.

«Ο Έντμοντ» κάγχασε η Ρεγάνη «δεν 
πρόκειται να σε βοηθήσει».

Του εξήγησε ότι ο ίδιος του ο γιος, ο πιστός 
Έντμοντ, την ενημέρωσε για την προδοσία του 
πατέρα του. Θα τον αντάμειβε για την καλή του 
πράξη. Ο Έντμοντ, ο νόθος γιος του, θα γινόταν ο 
νέος κόμης του Γκλόστερ.

Οι υπηρέτες της Ρεγάνης έλυσαν τον Γκλόστερ 
και του έδεσαν τις άδειες κόγχες με έναν 
επίδεσμο. Ο κόμης τρέκλιζε συντετριμμένος.

«Τέρας φιλοδοξίας κι εγωισμού, αχάριστη 
καρδιά!» φώναξε ο κόμης του Γκλόστερ. Είχε 
πλέον συνειδητοποιήσει ότι ο νόθος γιος του 
τον είχε εξαπατήσει και ότι ο Έντγκαρ ήταν 
αθώος. Τυφλός. Ήταν τυφλός. Μια ζωή. Τώρα 
πια δεν μπορούσε να επανορθώσει. Ήταν πολύ 
αργά. Ίσως ο καλός Έντγκαρ να είχε πεθάνει 
και κάποιος πονηρός καλοθελητής να του έφερνε 
από στιγμή σε στιγμή το κεφάλι του. Ω, τυφλέ, 
ανόητε τυφλέ γέρο, σου άξιζε να τιμωρηθείς για 
προδοσία, παρ’ ότι αυτός που πρόδωσες δεν 
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είναι ο αλαζόνας δούκας που σε καταδικάζει.
Οι υπηρέτες πέταξαν τον κόμη του Γκλόστερ 

έξω από το κάστρο κλοτσηδόν. Εκείνος πέρασε 
δίπλα από τον γιο του, που συνόδευε τη Γονερίλη 
για να χαιρετήσουν την αδερφή της, αλλά δεν 
μπόρεσε να τον δει.

«Φύγε αμέσως, νεαρέ Έντμοντ» είπε η Ρεγάνη. 
«Η πατρίδα κινδυνεύει, δεν έχουμε καιρό για 
χάσιμο».

Έπειτα έσκυψε πάνω από τον άντρα της που 
κειτόταν χλωμός και αμήχανος, πλημμυρισμένος 
στο αίμα του.

Ένας δειλός υπηρέτης μαχαιρώνει έναν 
ευγενή δούκα. Ανήκουστα πράγματα. Δεν είχε 
ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στη Βρετανία. 
Είχαν έρθει τα πάνω κάτω.

Η Ρεγάνη έσκυψε πάνω από τον άντρα της, 
που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ο δούκας της 
Κορνουάλης ήταν βίαιος, ανόητος και αλαζόνας. 
Της ήταν ανυπόφορος.

«Θα γίνει καλά, αδερφή μου» διαβεβαίωσε τη 
Γονερίλη.

Ο Έντμοντ ήταν νέος, έξυπνος και 
πανέμορφος. Η Ρεγάνη τον κοίταξε και ο 
καινούριος κόμης του Γκλόστερ την κοίταξε κι 
εκείνος δίχως δισταγμό.
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«Ακολουθήστε πιστά τις διαταγές του δούκα 
της Κορνουάλης» του είπε. «Κάντε ό,τι θα 
έκανε εκείνος. Τα στρατεύματά μας πρέπει να 
είναι ετοιμοπόλεμα. Ο στρατός του βασιλιά της 
Γαλλίας όπου να ’ναι θα αποβιβαστεί, και η 
αδερφή μας, η Κορντέλια, παρακινεί τους άντρες 
της να μας κατατροπώσουν και να μας διώξουν 
από το βασίλειο».

«Πιστός σας δούλος, κυρία μου» της 
υποσχέθηκε ο Έντμοντ. «Θα νικήσουμε».


