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κατασκευάζουσα ένα τοιοΰτον, δςτις θά τ^. χρησιμεύστ) ώς Αερόστατου.
’Αλλά τδ περιεργότατου είναι ότι Αφοΰ κατεσκεύασε τοϋτο

ΣΑΙΞΠΗΡ

δοκιμάζει

ή έπιφάνεια τοΰ Αεροστάτου είναι ικανή νά την βαστάστ)' τοϋτο δέ τδ κατορθοϊ κράτουμένη πάντοτε παρά την ράβδον διά νήματος.

φάνεια δέν είναι

’Άν ή επι

ισχυρά Αναλαμβάνει την εργασίαν, και πεοαιωΟείσης

Αναμένει. πνοήν ζέφυρου και ούτως, Αεροδρομοΰσα Αναλαμβάνει ασφαλώς
την ελευθερίαν της.

* *

ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

.

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ

θί χάρτενοε άετοδ έυ Κενά. &Εν τών παραδοξοτάτων. τά'δποΐα
βλέπει δ άφικνούμενος εις Κίναν Εύρωπαΐος είναι ή μανία ήν έ'χουσιν οί

κάτοικοι, νέοι καί γέροντες, πλούσιοι και πένητες,

ΜΈΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

νά διασκεδάζωσι μέ

τους χάρτινους αετούς. Εύρωπαΐος άρτι περί Κίνας γράψας διηγείται δτι

Υπο Μ, Ν. ΔΑΜΙΡΑΑΗ

άμα Αφίκετο εις Καντώνα είδε παρά την οδόν καθήμενον γηραιόν τινα
Κινέζον κρατούντα τδ σχόινίον χάρτινου άετοΰ καί παρατηροΰντα τάς ενα

ερίους κινήσεις του μετά σοβαρότητας άμα καί εύχαριστήσεως. 'Ο περιη
γητής άνεζητει πανταχοΰ τδν παϊδα χάριν τοΰ όποιου’δ γέρων διεσκέδα-
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ζεν, Αλλ’ ούδείς παρίστατο και δ γηραιός Κινέζος διεσκέδαζεν αύτδς

καθ’ εαυτόν.
. Έκ τής μανίας ταυτης τών Κινέζων προκύπτει καί ή περί τούς .χαρ’ τίνους/άετούς τελειοποίησις ή'τις έν. Εύρώπη ύπολείπεται πολύ.· Οί Κινέ

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ι
ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ
τρίαρχοι

ζοι, δύναταί τις είπεΐν, Ανύψωσαν εις τέχνην ιδίαν τήν κατασκευήν τών

ΑΙΜΙΛ. ΛΕΠΡΟΣ

εναερίων τούτων σεαιγνίων. 'Ο φέρων ουράν αετδς θεωρείται βάρβαρον καί

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ
ΒΙΝΤΙΔΙΟΣ
|
ΕΡΩΣ
|

παιδικόν τι δλως. Οί Αληθείς έρασταί έ'χουσιν Αετούς ανευ μέν ούράς, παντοίους δέ τδ σχήμα' τετραγώνους, στρογγύλους, έξαγώνους, οκταγώνους,
τριγώνους, καρδιόσχημους, καί ουτω καθεξής.
Οί εύθυνοί Αετοί κατασκευάζονται έκ ξυλαοίων βαμβού καί καλύπτον

|

ΔΗΜΙΓΓΡΙΟΣ
ΦΙΛΩΝ

έκεΐνα φανταστικά σχήματα, άτινα βλέπομεν έπί τών διαφόρων κινεζι

ΜΑΙΚΗΝΑΣ

κών σκευών. Οί αετοί τών πλουσίων είναι κατεσκευασμένοι έκ μετάξης,

ΑΓΡίΠΠΑΣ
.
ΔΟΛΟΒΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΚΑΗΙΟΣ \ ©ίλοι τοΰ Καίσαρος
ΘΥΡΣΟΣ
I

τανακλώνται εις τδν ή'λιον καί δεδεμένοι διά μεταξίνων' κλωστών. Τινές

τούτων

στοιχίζουσι καί μέχρι δίσχιλίων καί τρισχιλίων φράγκων. Τήν

νύκτα τούς Αετούς τούτους οί Κινέζοι φωτίζουσιν άναρτώντες φανούς χάρ

τινους ποικίλους καί ποικιλοχρώμους. Άναμένουσι δέ προ πάντων ν.κτας
έστερημένας τοΰ σεληναίου φωτδς διά νά τούς Αναπετάσωσιν είς τδν αέρα

καί τότε ωραιότατου θέαμα κινητών Αστέρων, παρίσταται έν τώ ούρανφ.

ΓΑΛΛΟΣ

ΚΑΧΙΔΙΟΣ
»
τοΰ ’Αντωνίου
ΣΙΑΙΟΣ Αξιωματικός εις τδν στρατόν
τοΰ Βεντιδίου.
ΕΥΦΡΟΝΙΟΣ πρέσβυς τοΰ ’Αντωνίου
πρδς τδν Καίσαρα. .

,
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ΣΚΑΡΡΟΣ
ΔΕΡΚΕΤΛΣ

ται διά λεπτοΰ, αλλά δυνατοΰ χάρτου έφ’ ου ζωγραφίζονται τά ποικίλα

έζωγραφισμένοι δ’ ύπδ τεχνιτών ικανών, φέροντες έπιχρυσώματα,άτινα αν

ΤΑΥΡΟΣ-υπασπιστής τοΰ Καίσαρος

’

'

■ θεράποντες, τής ’
Κλεοπάτρας··

/

ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ βασίλισσα τής Αίγύ*
πτου. ■
ΟΚΤΑΒΓΑ Αδελφή τοΰ Καίσαρος καί
σύζυγος τοΰ ’Αντωνίου.

ΜΗΝΑΣ
)
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ . φίλοι τοϋ Πομπη'ίου ΧΑΡΜΙΟΝ) θεραπαινίδες τής ΚλεοΒΑΡΙΟΣ
)
ΕΙΡΑΣ
)
πάτρας.
Αξιωματικοί, στρατιώται, Αγγελιαφόριη καί ύπηρέται.

Και ή τέχνη τοΰ Αναπεταννύειν τούς αετούς είναι τελειοποιημένη έν
Κίν4* ουτω δέν τρέχουσι διά νά πετάσγι δ αετδς, Αλλά χαμαί καθήμενοι

κατορθοΰσι νά τδν Αναπέμψωσι' έντεΰθεν δέ τδ παίγνιον τοϋτο έν Κίνα

Ή σκηνη εις διάφορα μέρη τόΰ 'Ρωμαϊκοΰ Κράτους.

είν'αί ΐδιον πάσης ηλικίας καί πάσης έπΟχής. ;
Τόμος Ε”. 1Θ.— Νοέμβριος 1881.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Τής μεταφράσεως τοΰ Αντωνίου καί τής Κλεοπάτρας άποπειρώμενος,
ού'τε τοϋ έργου τδ δυσχερές ού'τε τών έμών δυνάμεων τδ άσθενές ήγνόουν.

Είς την μετάφρασιν έ'ργου τινδς τοΰ Σαίξπηρ μέ παρότρυναν δ έξ ’Α

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

μερικής εύγενής φίλος κ. Φέλτων καί ό την Αγγλικήν διδάξας με κ. W.

Macneil, οίς πολλάς ομολογώ χάριτας, έφ’ ή
συνδρομή.

μοι παρεσχον πολυτίμω

ΣΚΗΝΗ Α'·

Νΰν δ’ δτε τά έ'ργα τοΰ Σαίξπηρ,κτήμα κοινδν τοΰ πεπολιτισμένου κό

‘Αλεξάνδρεια. Αωμάτιον έν τω άνακτύρω τής Κλεοπάτρας.

σμου καταστάντα, έπανειλημμένως μεταφράζονται, έκδίδονται καί σχο

λιάζονται, δέν έργάζεται, νομίζομεν, άνωφελές έργου δ τη έξελληνίσει

αύτών έπιχειρών, κάν άτελώς ταύτην έκπονη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑί ΦΙΛΩΝ

Ούδαμώς άξιώ δτι προσφέρω είς τδ κοινδν έργου άπταιστον" πολλοϋ γε
καί δεΐ. Πολλαί είνε αί δυσχέρειαι καθ’ ών παλαίει δ είς την ημετέραν

γλώσσαν μεθερμηνεύων τδν Σαίξπηρ, ού πολλά μέν χωρία ερμηνεύονται

ΦΙΛΩΝ. Τή άληθείγ, η παραφορά αυτή τοΰ; στρατηγού ημών ύπερβαίνεί

διαφοροτρόπως ύπδ τών σχολιαστών, τά δέ ποιήματα καθόλου κάί- ύπ’

πάν δριον. Οι λαμπροί αύτοϋ δφθαλμοί,οί .πρδ τών στοίχων καί τών πρδς μά

αυτών έ'τι τών λογίων "Αγγλων μελετώνται μετά σχολίων και σημειώ

χην παρατεταγμένων φαλάγγων άπαστράπτοντες άλλοτε ώς δ θωρακοφό-'

σεων.
Έν τή προκειμένη μεταφράσει προσεπάθησα νά δώσω ώς οϊόν τε πι

βλέμματος έπί μελαγχρινοΰ μετώπου, ή δέ άρη’ί’φιλρς καρδία του,ή'τιζ

στότερου την έννοιαν τοΰ κειμένου, σεβασθείς έν πολλοΐς καί αύτην.την

κατά τδν άλαλαγμδν τών φονικών μαχών κατέθράυε τάς πόρπας τοΰ θώ
ρακας, άπέβαλε πάσαν δρμην καί κατέστη φυσητήρ και ριπίδιον άερίζο'ν

ένιαχοΰ έλευθέραν λέξιν τοΰ ποιητοΰ.
Έκ τών λογοπαιγνίων οίς συνεχώς άρέσκεται δ Σαίξπηρ, προσεπάθησα

ωσαύτως νά μετενέγκω τινά εις την ήμετέραν γλώσσαν δσον ήδυυήθην

άκριβέστερον, καίπερ γινώσκων δτι τδ τοιοΰτον αποβαίνει πολλάκις άδύ

νατον· Εύ'χομαι δ’ άπδ καρδίας ΐνα άρμοδιώτερο'ί μετενέγκώσιν είς την
ημετέραν γλώσσαν πάντα, τά έργα τοΰ ένδόξου δραματουργού, ΐνά

καί

ήμεϊς, κατά την φράσιν τοΰ Καρόλου Φούλδα, αίσθανθώμεν τρανότερου
τδν θροΰν τοΰ χρυσού τούτου δένδρου.

ρος "Αρης, στρέφουσι τώρα καί συγκεντρόνουσιν δλην την δύναμιν τοΰ

τής Αιγύπτιας τήν άκολασίαν ! ’Ιδού έρχονται!
[Σαλπίσματα. Εισέρχεται ύ ’Αντώνιος μετά τής Κλεσπώτρας καί .τής συνοδείας
των. Ευνούχοι άερίζουσιν αύτην].
.. .

Παρατήρησον μετά προσοχής καί θά ί'δης δτι δ .τρίτος τοΰ κόσμου .στύ
λος κατέστη, παίγνιον εταίρας, Πρόσεχε καί ί'δε.

...

;

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. "Αν τφ δντι μέ άγαπας είπέ μοι πόσον,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Είνε μικρδς .δ έρως έκεϊνος δ'δποϊος δύναται νάκαταμ-ετρηθή.
ΚΛΕιΑΠΑΤΡΑ. Θέλω νά δρίσω τδ δριρν μέχρι τοϋ όποιου δύναται νά

‘Ο μεταφραστής.

φθάση

.

δ πρδς έμέ έρως.

,

λ’.'.ό

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τότε νέαν κατ’ άνάγκην γήν και νέον ούρανδν πρέπει νάνακαλυψης.

(Εισέρχεται δπηρέτης).

.

, ..

.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Έκ τής Έώμης εφθασαν ειδήσεις, άρχων.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Συντόμως λέγε, μέ ένρχλεϊς. ....

.

.

<

... ό;

.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. "Ακουσον. αύτάς Άντώνιε.’Ίσώς παροργίσθη ή Φουλβία,
ή τίς ήξεύρει μή δ μόλις γενειών Καϊσαρ δέν σοί κοινοποιεί τάς επιτα
κτικής αύτοϋ προσταγάς λέγων: πράξον τοΰτο ή έκεϊνο, κυρίευσον τδ βα
/
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σίλειον τούτο, άπελευθέρωσον τδ βασίλειον έκεΐνο, έκτέλεσον τάς
γάςμου είδέ μη καταστρέφεσαι.
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;ΣΚΗΝΗ Β'·

Αντώνιος,

πώς, φιλτάτη.’,...
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.’Ίσως.—Ναι, πιθανώς δέ δέν πρέπει νά μείνης πλειότε-

ρον εδώ, καί δ Καΐσαρ.σέ άπαλλάττει ί'σως τής ύπηρεσίας" άκουσον λοιπδν

’Αντώνιε.—Ποΰ είναι αί διαταγαί της Φουλβίας ; τοϋ Καίσαρος ή'θελον

(’Άλλο δωμάτιον τών άνακτόρων].

ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ, AAESΑΣ KAI MANTIS.

νά εί'πω.—Και τώ/ δυο.— Κάλεσον τούς άγγελιαφόρους.—’Ερυθρές ’Αν

ΧΑΡΜΙΟΝ. Άρχον Άλεξά, γλυκέ Άλεξά, ύπέρτατε’Αλεξά, σχεδδν άπό-

τώνιε τδ βλέπω, ώς γνωρίζω δτι είμαι . βασίλισσα της Αίγυπτου, τδ δέ

λυτε κύριε Άλεξά, ποΰ είνε δ μάντις έκεϊνος τδν δποΐον έπαινοΰσες τόσφ

ερύθημά σου τοΰτο εκφράζει ή σεβασμόν πρδς τδνΚαίσαρα, ή ταραχήν δταν

πολύ εΐς την βασίλισσαν ; ΎΩ πόσον ήθελα νά μάθω τδν σύζυγον έκεϊνον δ

σέ έπιπληττη η δξεΐα φωνή της Φουλβίας.— Που είναι οί άγγελιαφόρος ;

όποιος, λέγεις δτι θά τδ θεώρηση τιμήν του νά στΟλίση τά κέρατά του!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. *Ας διαλυθή ή 'Ρώμη είς τδν.’Γίβεριν, καί άς καταπέση ·η
άψίς του συμπαγούς κράτους ! Έδώ είνε δ ίδικός μου κόσμος. Κόνις είνε τά
βασίλεια,ή δέ βορβορώδης γή εκτρέφει επίσης καί κτηνη καί άνθρώπους’έν
τουτω κεΐται ή εύγένεια του βίου, (άσπάζεται «ΰτήν) δταν τόσον άμοιβαίως
άγαπώμενον ζεύγος, δταν δύο τοιαΰται ύπάρξεις δύνανται νά τδ πράτ-

ΑΑΕΕΑΣ. Μάντι.
ΜΑΝΤΙΣ. Είς τάς διαταγάς σας.

’

ΧΑΡΜΙΟΝ. Αύτδς είνε ; Σύ κύριε γνωρίζεις τδ μέλλον;
ΜΑΝΤΙΣ. Είς τδ άπειρον βιβλίον τών μυστικών τής φύσεως δύναμαι

δλίγον νά άναγινώσκω.

τωσι" έν τώ θείφ δέ τούτφ έναγκαλισμφ ας μ,άθη δ κόσμος δτι εί'μεθα

ΑΑΕ3ΑΣ. Δεΐξέ του τδ χέρι σου. (Εισέρχεται 6 Αίνόβαρβος).

άπαράμιλλοι.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Στρώστε τραπέζι γρήγορα, καί φέρτε κρασί άφθονο γιά

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.Ααμ,πρδν ψευδός! Διατί ένυμφεύθη την Φουλβίαν άφοΰ
δέν την ηγάπα;—Έγώ μέν θά προσποιηθώ
θά είνε πάντοτε δ αυτός.

την

μωράν, άλλ’δ Αντώνιος

ΧΑΡΜΙΟΝ. Μιά καλή τύχη δόσε μου καλέ μου μάντι.

ΜΑΝΤΙΣ. Δέν δίδω τύχας, προλέγω μόνον.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ.Έφόσον δύναται παρ’ αύτφ η Κλεοπάτρα.Άλλά χάριν τοΰ
"Ερωτος

νά πλοΰμε είς ύγείαν τής Κλεοπάτρας.

καί τών τερπνών στιγμών του, μη χάνωμεν τδν χρόνον είς δη-

ΧΑΡΜΙΟΝ. Είπέ μου, λοιπδν μ^ά σέ παρακαλώ.

ΜΑΝΤΙΣ. Θά γίνης πολύ λευκοτέρα άφ’ οτι είσαι.

κτικάς συζητήσεις. Ούδεμία στιγμή τοΰ βίου μ,ας πρέπει νά παρέλθγ άνευ

ΧΑΡΜΙΟΝ.Έννοεϊ βέβαια είς τδ δέρμα.

ψυχαγωγίας. Πώς θά δίασκεδάσωμεν απόψε ;

ΕΙΡΑΣ.’Όχι θά φκιασιδώνεσαι δταν γεράσης.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Άκουσον τούς πρέσβεις.

ΧΑΡΜΙΟΝ.Ά, θεδς φυλάξοι άπδ ζαρωματιές!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σιώπα, ώ . φίλερις βασίλισσα. Καί αί έπιπληξεις καί τά

ΑΑΕΒΑΣ. Μη ταράττη.ς τήν μαντείαν του πρόσεχε.

σκώμματα καί οί θρήνοι,δλα σοί άρμόζουσι" καί αύτά σου τά πάθη άμιλλώνται νά καταστώσι χαρίεντα καί άγαπητά. Άφες τούς πρέσβεις. Την
εσπέραν ταύτην σύ καί έγώ θά διέλθωμεν μόνοι τούς δρόμους 'τής πόλεως

διά νά παρατηρησωμεν τδν λαόν. Έλθέ βασίλισσά μου. Χθές τδ εσπέρας

έξέφρασες την έπιθυμίαν ταύτην (προς τδν ύπηρέτην) Μη μάς δμιλεΐς.(’Εξέρ
χεται ό ’Αντώνιος μετά τής Κλεοπάτρας καί τής συνοδείας των).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Τόσον δλίγον έκτιμ^ τδν Καίσαοα δ ’Αντώνιος ;
ΦΙΛΩΝ.’Ενίοτε δταν δέν είνε Αντώνιος, λησμονεί την μ.εγάλην εκεί

νην ιδιότητα, ·ητις έ'πρεπε νά είνε άναπόσπαστος άπ’ αύτοϋ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.Αυποΰμαι βλέπων

αύςδν έπικυροΰντα διά τής διαγωγές

αύτοϋ, τά έν'Ρώμη έναντίον του διαδιδόμενα. Άλλ’έλπίζω νά ί'δω καλ·

λιτέρκς του πράξεις αύριον. Χαϊρε. (εξέρχονται).

.

'

ΧΑΡΜΙΟΝ. Σιωπή.
ΜΑΝΤΙΣ. Περισσότερον θά άγαπήσης παρά θ’ άγαπηθής.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Καλλίτερα είχα νά ζεστάνω τά σωθικά μου μέ τδ πιοτό. "
•. ΑΛΕΞΆΣΛΕ, άκουσέ τον λοιπόν.

ΧΑΡΜΙΟΝ.’Έλα καλέ μου, πές μου μΐά μεγάλη τύχη ! Νά, νά ’παντοευθώ τρεις βασιλείς σ’ ενα πρωί, καί άπ’ δλους νά χηρέψω"

πενήντα χρόνων νά κάμω ένα παιδί ποϋ καί αύτδς

δ 'Ηρώδης

δταν γίνω
τής Ίου-

δαίάς νά τδ προσκύνηση" κάμε τρόπον νά παντρευθώ τδν Όκτάβιον Καί-

σαρα, καί νά γίνω κ’ έγώ σάν την κυοά μου.
ΜΑΝΤΙΣ, Θά ζήσης περισσότερον άπδ την κυρίαν τήν' δπόίαν υπηρετείς.
ΧΑΡΜΙΟΝ.Τί καλά ! Καλλίτερα μ’ άρέσει ή ζωή παρά τά σΰκα.
ΜΑΝΤΙΣ. Τδ μέλλον σου δέν θά είνε τόσον

εύτυχές δσον τδ παρελ

θόν σου.
ΧΑΡΜΙΟΝ. Λοιπδν, καθώς φαίνεται τά παιδιά μου δέν θάχουν όνομα.
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Πες μου σε παρακαλώ max άρσενικά ζαί πόσα θηλυκά παιδιά πρέπει νά
έ'ζω;
ΜΑΝΤΙΣ. Άν έκαστη σου εύχη είχε καί μήτραν, και

!

?
!

άν αί εύχαι

;

ΧΑΡΜΙΟΝ. ’Αμήν.

'

ΑΑΕΕΑΣ. Για. κύτταξ’ εκεί! Άν ήτον είς τήν εξουσίαν των νά μ.έ κε

ρατώσουν, θά τό ’καναν καί πόρναι άκόμη άν έπρόκειτο νά γίνουν.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Σιωπή ! ’Έρχεται δ ’Αντώνιός.

σου είσηκούοντο, ένα έκατομμύριον.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Σώπα τρελλέ ! Σέ συγχωρώ γιατί είσαι μάγός.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Δέν ειν’ αύτδς, ή βασίλισσα. (Εισέρχεται ή Κλεοπάτρα).

ΑΑΕΕΑΣ. Συ νορ,ίζεις δτι μόνον τά σινδόνίά σου γνωρίζουν τάς έπιθυ-

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Εΐ'δατε τδνίσύζυγόν μου ;

ΧΑΡΜΙΟΝ, ”Οχι, κυρία.

μίας σου.

ΧΑΡΜΙΟΝ· ’Έλα ’πες και της Είράδος τήν ίδική της.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν ήτο έδώ ;

ΑΑΕΕΑΣ. 'Όλοι θά μάθωμεν τήν τύχην μας.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ή ίδική μου καί πολλών άλλων θά είνε δτι απόψε

ΧΑΡΜΙΟΝ. "Οχι, κυρία.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ΎΗτον εύ'θυμ,ος, άλλ’αίφνιδίως έσκέφθη περί τής 'Ρώμης.
—- Αίνόβαρβε.

,

θά πλαγιάσωμεν μεθυσμ,ένοι.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Κυρία!
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ζήτησέ τον καί δδήγησέ τον έδώ. Ποΰ είνε δ Άλεξάς ;

ΕΙΡΑΣ. Νά μ£ά παλάμη ή οποία προμηνυει εγκράτειαν άν δχϊ τίποτ
άλλο;

ΧΑΡΜΙΟΝ. ’Απαράλλακτα δπως ή πλημμύρα τοΰ Νείλου προμηνύει σι
τοδείαν.
■

,

ΑΑΕΕΑΣ. Έδώ κυρία είς τάς διαταγάς σας.— ’Έρχεται δ κύριός μου.
(Εισέρχεται ό ’Αντώνιος, μεθ’ ενός άγγελιαφόρου και ύπηρετών).

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν θέλω νά τδν ί'δω. ’Έλθετε μαζύ μου. (’Εξέρχεται ή

ΕΙΡΑΣ. Σωπα τρελλή συντρόφισσα τοϋ κρεββατΛοΰ, δέν ’μπορείς σύ νά
-■

Κλεοπάτρα μετά τοΰ Αίνοβάρβου, τοΰ Άλεξα, τής Είράδος, Χαρμίου,

...

μαντεύσγς.
ΧΑΡΜΙΟΝ. "Αν ενα παχο.υλδ χέρι

δέν είνε σημεϊον γονιμότητάς δέν

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. Πρώτη έστασίασεν ή σύζυγός σου Φουλβία.

Α
I

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Κατά τοΰ άδελφοΰ μου Λευκίου ;

.

ΕΙΡΑΣ. Μά πώς, πώς ; Πέ μου λεπτομεοείας. ■
ΜΑΝΤΙΣ. Έτελείωσα.
■
' '* ■ ■ '

■

ί

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Καλώς. Τί χειρότερον έ'χεις ν’ άναγγείλης ;

στοχασμούς! ”Ελα

καί τδν κομιστήν αύτών.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 'Όταν αυται λέγωνται είς άνόητον ή άνανδρόν.—Έξα-

Άλεξά,—-πες του κΓ αύτοϋ τήν τύχη του. Σέ παρακαλώ, ώ γλυκεία μου,

κολούθει. "Οτι έ'γεινεν,έ'γεινεν.— Οδτως έκλαμβάνω έγώ τά πράγματα.

’Ίσις,δόςτου μΐά γυναίκα ποΰ νά μή’μπορ·?) νά περϊπατήση,νά τοΰ άποθάνη

"Οπως τδν κολακεύοντας ουτω

καί νά πάρη μΐά χειρότερη ! Κ’ έ'πειτα άπο τούτη δός του άλλη μία τρις

προσοχής, καί θάνατον άν ύπέκρυπτεν ή διήγησίς τού.
■
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. Ό Αιβηϊνδς—λυπηρά άγγελία— υπέταξε διά τών

χειρότερη, έως βτόυ ή χειρότερη-απ’ δλαις νά τον συνοδεύη γελώντας

ί

ένωθώσι κατά τοΰ Καίσαρος-, δστις εύτυχήσας κατά τήν πρώτην μάχην

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. Αί δυσάρεστοι άγγελίαι έμβάλλουσιν είς στενοχώριαν

τήν ίδικήν μου σέ ποίο μέρος θά ή'θελες νά είνε ;

ΧΑΡΜΙΩΝ. Ό θεός νά διόρθωση τούς κακούς μ.ας

ι

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. Ναί* άλλά μετ’ ολίγον δ πόλεμος οδτος έ'λαβε τέλος,

έξεδίωξεν αύτούς έκ τής ’Ιταλίας.

/ κή της;

ΕΙΡΑΣ. ’Όχι βέβαια ’στή μύτη τοϋ άνδρός μου.

?.

"

καί ή κατάστασις τοΰ κράτους τούς ήνάγκασε νά συμφιλιωθώσι καί νά

ΕΙΡΑΣ. 'Η τύχη μου δέν είνε κανένα δάκτυλο καλλίτερη άπο τήν ίδιΧΑΡΜΙΟΝ. *Ε, καλά, άν ή τύχη σου ήτον ενα δάκτυλο καλλίτερη άπο .

ΐ

Μάντεως καί

τών ύπηρετών),

’ξεύρω τί μοΰ γίνεται. Πες της σέ παρακαλώ μ’ά συνειθισμένη τύχη.

ΜΑΝΤΙΣ. Αί μοΐραί σας εινε δμοιαι.
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καί τδν λέγοντα

άλήθειαν άκούω μετά

είς τον τάφον καί πενήντα φοράΐς κερατωμένΟν ! ’’Ακούσε τήν δέησίν μου

Πάρθων τήν ’Ασίαν άπδ τοΰ Εύφράτου, καί ή τροπαιοφόρος αύτοϋ σημαία

αυτήν, καλή μου ”Ισις, καί άρνήσου μου άκόμη κάί< κάτι άλλο σπουδαιό

-κυματίζεί^άπδ τής Συρίας μέχρι τής Λυδίας καί ’Ιωνίας ένφ·,. .

τερο.
Ό ; ’
ΕΙΡΑΣ.’Αμήν. ’’Ακούσε άγαπητή θεά τήν δέησίν μάς, διότι δπως ραγί
ζεται ή καρδιά τοΰ άνθρώπου νά βλέπή ενα εύ'μορφον άνθρωπον μέ γυναίκα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ.j/Ενώ δ ’Αντώνιος-ήθελες νά εί'πης.

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. *Ω στρατηγέ!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ.Λέγε έλευθέρως,μή μετριάζης τά.ύπδ τοΰ πλήθούς λεγόμενα.

άπιστη,έ'τσι λυπάται κατάκαρδα νά βλέπη ένα παληάνθρωπο άκεράτωτο.

Όνόμασον τήν Κλεοπάτραν δπως δνομάζουσιν αύτην είς τήν 'Ρώμην έπα-

Δείξε λοιπόν τήν δικαιοσύνη σου, άγαπητή θεά, καί δός του τή τύχη

νάλαβε τάς σκωπτικάς φράσεις τής Φουλβίας,καί έπίπληξον τά σφάλματά

ποΰ τοΰ πρέπει.

μου μέ τήν παρρησίαν έκείνην μεθ’ ής δμιλεϊ ή άλήθεΐα καί ή κακεντρε-
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χεια,διότι όταν παύση πνέων δ ζωογονών ημάς άνεμος της αλήθειας, τότε

τατος έρως. Δέν δυνάμεθα νά δνομάσωμεν

φύονται έν ημΐν χόρτα άγρια, μόνος δέ τών ημετέρων σφαλμάτων δ έλεγ

καταιγίδας ·καί τούς όμβρους τούς οποίους διαχέει* είνε θυελλαι καί τρικυμίαι μεγαλείτεραι πασών δσας άναφέρουσι τά ημερολόγια- δεν είνε δυ

χος καλλιεργεί την ψυχήν ημών. ’Άφες με δι’ ολίγον.

στεναγμούς καί δάκρυα τάς

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Εις τάς διαταγάςσου. (’Εξέρχεται), . ι

νατόν νά εινε πανουργία, άλλ’άν πράγματι είνε, τότε, ώς άλλος Ζεύς, δύ-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ”Ε, τί νέα έκ Σικυώνος ;

Ποΰ είναι δ ταχυ

ναται αυτή ν’ άνοίγη τούς καταρράκτας τοΰ ούρανοΰ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εί'θε νά μη την έβλεπον ποτέ !
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ”Ω, θά έχανες την εύκαιρίκν, στρατηγέ, τοϋ νά ί'δης

<

θαυμαστόν άριστοτέχνημα, καί τότε της ευτυχίας ταύτης η άπώλεια, θά

..

Α'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ. ΎΠλθε κάνεις άπδ την Σικυώνα ;
δρόμος ;

Β'.· ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Περιμένει τάς διαταγάς σας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "Ας εισέλθη.—Πρέπει νά θραύσω τά ισχυρά τάΰτα δεσμά

καθίστα ατυχές τδ ταξείδιόν σου.

της Αίγυπτου, ·η νά έξαφανισθώ εις τον παράφοροι» τούτον έ'ρωτα. (Εισέρ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Απέθανεν ή Φουλβία.

χεται άλλος άγγελιαφόρος). Ποιος είσαι ;
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Άπέθανεν η σύζυγός σου Φουλβία,

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. *Η Φουλβία ;

·

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άπέθανε.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ.Τότε, στρατηγέ, πρόσφερε ευχαριστήριον θυσίαν είς τούς

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Που άπέθανεν ;

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Εις την Σικυώνα. Την διάρκειαν της άσθενείας της,

θεούς. 'Όταν οί

θεοί εύδόκησωσι νά στερησωσι τδν άνδρα της συζύγου

και δ,τι άλλο μέλλεις νά μάθης,θά ανάγνωσης εις την επιστολήν ταύτην.

του, τότε δεικνύουσιν είς αύτδν πρδς παρηγοριάν τούς ράπτας τίίς γ*ης,

(Τω έγχειρίζει έπιστολην).

οΐτινες όταν φθαρώσι τά παλαιά ενδύματα έχουσι πρόχειρον ύλην πρδς

ΑΝΤΩΝΙΟΣ.’Άφες με.σε παρακαλώ. (Εξέρχεται ό αγγελιοφόρος). Ψυχή ευ-

κατασκευήν νέων." Ανμόνη η Φουλβία ύπηρχεν επί της γ·ης, τότε τδ δυ

γενης άπίίλθε τοΰ.κόσμου! Αύτδ κ’έγώ έπεθύμουν.Έπιθυμοΰμεν καί πάλιν

στύχημα θά ·ητο μέγα, καί θά είχες λόγον νά θρην-ης’ άλλ’ η λύπη αυτή

την άπόκτησιν εκείνου τδ όποιον άλλοτε άπεδιώκομεν μετά περιφρονησεως
η δέ παρούσα ευτυχία εξαφανιζόμενη διά τ·ης μεταβολής τών περιστάσεων,

άναπληροϋται ύπδ τ·ης παρηγοριάς- εκ τοΰ παλαιού σου ένδύματος θά πα-

μεταβάλλεται εις λύπην. Είνε καλή; τώρα δτε δεν υπάρχει πλέον,η δέ άλ
λοτε διώξασα αυτήν χειρ επιθυμεί νΰν νά την έπαναφέρη. Πρέπει νά άποσπασθώ άπδ την γόησσαν ταύτην βασίλισσαν. Μυρίας.καταστροφάς,; μεγαλειτέρκς τών δεινών δσα γνωρίζω, εγκυμονεί ή ραθυμία μου.—•’Έ, Αίνόβαρβε? (Εισέρχεται ό Αΐνόβαρβος).

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τί διατάσσει δ στρατηγός ;

ραχθ·η νέον φόρεμα’— καί μά την αλήθεια νομίζω δτι άρομμύου δάκρυα
άρκοΰν διά την λύπην ταύτην.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τά ζητήματα τά όποια διηγειρεν έτς τδ κράτος άπάΐιτοΰσι την παρουσίαν μου.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Αλλά καί τά ζητήματα

δύνανται

τά όποια διηγειρες εδώ, δέν

νά λάβωσι τέλος άνευ σοϋ, μάλιστα δέ τδ τ·ης Κλεοπάτρας τδ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πρέπει ταχέως νά φύγω άπ’ εδώ.

οποίον έξαρτάτα,ι καθ’ ολοκληρίαν άπδ σοϋ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ/Ας πκύσωσιν αί επιπόλαιοι άπαντησεις.Γνωστοποίησον εις

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ.’Αλλά τότε θά φονεύσωμεν τάς γυναίκας ·ημ.ών. Βλέ-

τούς άξιωματικούς την άπόφκσίν μου. Θά άναγγείλω είς την βασίλισσαν

πομεν ότι η ελάχιστη πίκρότης, είνε δι’ αύτάς θανατηφόρου τραύμα, Sv
δέ ίδωσιν ημάς άπέρχομενους άφεόκτως θ’άποθάνωσι.

τδν λόγον της σπουδές μου ταύτης,καί θά κατορθώσω νά συναίνεση εις την
άναχώρησιν ημών. Διότι την άνάγκην ταύτην δέν μοί επιβάλλει μόνον

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πρέπει νά άπέλθω.

δ θάνατος της Φουλβίας καί άλλοι σπουδαιότεροι λόγοι, άλλά καί έπι-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Έν άνάγκηας άποθάνωσιν αί γυναίκες. Θά; ^το κρίμα
νάθυσιάσωμεν. αύτάς. άνευ. λόγου, αλλά προκειμένου περί σπουδαίας ύποθέσεως, ουδόλως πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν. Την έλαχίστην υπόνοιαν

στολαί πολλών έκ 'Ρώμης άφοσιωμένων φίλων,

τίίς άναχωρησεώς μας Sv λάβη ή Κλεοπάτρα θ’ άποθάνη πάραυτα. Εικο-

μόνον άγαπη τούς ικανούς άνδρκς, δταν ·η ίκανότης αυτών έκλειψη) πε

σάκις την είδον άποθνησκουσαν δι’ άφορμάς όχι τόσφ σπουδαίας. Νομίζω

ριβάλλει διά τών άξιωμάτων τοΰ μεγάλου

δτι εις τον θάνατον ύπάρχει στοιχεϊόν. τι διαθέτον αυτήν κάπωςηδυπα-

δστις, μέγκς κατά τδ όνομα καί την δύναμίν, μεγαλείτερος δέ κατά την

θώς, διότι είνε πάντοτε πρόθυμος ν’άποθάνη.

τόλμην καί δραστηριότητα, θεωρείται ώς ό άριστός τών στρατιωτών’ Sv

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Είνε τόσφ πανούργος δσφ δέν δύνασαι νά φαντασθγς.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Φευ ! όχι, στρατηγέ- τδ πάθος της. είνε

.

άγνος, άγνό·

μοί παριστάνουσι την
άνάγκην ταχείας επιστροφής. Ό Σέξτος Πομπηϊος, προκαλέσας τδν Καί-

σαρα είς μάχην δεσπόζει, νυν της θαλάσσης, δ δέ άστατος λαδς (δστις τότε

Πομπηΐου, τδν υίδν αύτοΰ,

δέ τά πλεονεκτηματά του ταΰτα έπαυξηθώσι, τότε όλεθρος έπαπειλεΐ

τδν κόσμον. Τεκταίνονται πολλά, τά όποια ώς αί τρίχες τοΰ ίππου έν τφ
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ύδατι λαμβάνουσι μόνον ζωήν, δχιδέ και το δηλητήριον
Γνωστοποίησον είς πάντας τούς ύφ’ ήμΧς,

τόν ! Και δμως είδον έξ άρχης τεκταινομένην τήν προδοσίαν.

τοΰ έφεως.'

δτι ή επιθυμία ημών είνε νά

απελθωμεν δσον ένεστι ταχύτέρον έντεΰθεν.
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•

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Κλεοπάτρα!
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Πώς νά πιστεύσω δτι είσαι ίδικός μου και πιστδς, καί

άν άκόμη οί·δρκοι σου έκλόνιζον τούς θρόνους τών θεών, σύ δ έξαπατή-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Είς τάς διαταγάς σας. (’Εξέρχονται).

σας τήν Φουλβίαν ; Τρέλλα τερατώδης νά πιστεύσω είς τούς ψευδείς έκείνους δρκους οΐτινες καταπατώνται άμα προφερόμενοι!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Γλυκύτατη βασίλισσα—
'

ΣΚΗΝΗ Γ'·

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Μή ζητεί σέ παρακαλώ πρόφασιν διά τήν άναχώρησίν

σου, άλλ’ άποχαιρέτησον καί άπελθε* δταν παρεκάλεις νά μείνης, είχες

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ ΚΑΓΑΑΕΞΑΣ

τότε προχείρους τούς’ λόγους. Δέν ωμίλεις τότε περί άναχωρήσεως. Έπί

τών δφθαλμών καί τών χειλέων μου ύπηρχεν ή αίωνιότης, ή δέ εύτυχία

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ποΰ είνε;
ΧΑΡΜΙΟΝ. Δέν τύν είδα άπδ τότε.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. (Πρδς τδν Άλεξά) Κύτταξε νά ίδης ποΰ εινε.:, ποιος εινε
μαζί του καί τί κάμνει.— Νά μή φάνη δτι σέ έστειλα.—”Av μέν είνε μέ-

έπεκάθητο έπί τών βλεφάρων μ.ου* καί τδ εύτελέστατον τών πραγμάτων
έν έμοί εϊχέ τι, τότε τδ άγγελικόν. Είμαι άκόμη ή ιδία ή σύ, δ μέγι

στος στρατιώτης τοΰ κόσμου, κάτέστης δ μέγιστος τών ψευστών.

λαγχολικος, είπέ αύτφ οτι χορεύω, άν δέ εύ'θυμο·ς, οτι αίφνιδίως ήσθένησα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Λοιπδν, κυρία !

"Γπαγε και έπίστρεψον τάχέώς. (’Εξέρχεται ύ Άλεξάς).

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Ήθελον νά είχον τδ άνάστημά σου’ θά έμ.άνθανες τότε

; J

ΧΑΡΜΙΟΝ. Νομίζω κυρία οτι άν τδν άγαπ^ς πολύ,δέν ήξεύρεις τον τοό-

πόν νάτδν άναγκάσγς νά σέ άγαπήση καί αύτος πολύ.

‘

δτι ύπάρχει γενναία καρδία έν Αιγύπτω.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ· ’Άκουσόν μου, βασίλισσα*

ή κρα,τερά τών περιστάσεων

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τί έξ όσων έπρεπε νά κάμω δέν κάμνω ;

άνάγκη αιτεί έπί τινα χρόνον τάς ύπηρεσίας μου, άλλ’ ή καρδία μου θά

ΧΑΡΜΙΟΝ. Νά ύποχωρής είς δλα καί νά μη άντιλέγης είς τίποτε.

μείνη παρά σοί/ Ή ’Ιταλία ημών είναι έρμαιον έμφυλίων σπαραγμών. Ό

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.Μέ συμβουλεύεις ώς μωρά τον τρόπον τοΰ νά τον χάσω.

Σέξτος Πομπήϊος βαδίζει πρδς τάς πύλας της 'Ρώμ,ης* τδ ίσόπαλον τών

ΧΑΡΜΙΟΝ. Μη τον παραθυμώνης" έχε και δλίγην υπομονήν. Μισόΰμεν
μέ τον καιρόν ο,τι συχνά φοβούμεθα. (Εισέρχεται ό Αντώνιος). Νά έρχεται δ

εσωτερικών κομμάτων γέννα φατριαστικάς άνησυχίας. Οί άλλοτε μισού

’Αντώνιος.

κασθείς Πομπήϊος, ωφελούμενος έκ της δόξης

τοΰ πατρός του έπίσπάται

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν είμαι καλά, αισθάνομαι άθυμίαν.

ταχέως τάς συμπάθειας τών μή ώφεληθέντων έκ της παρούσης κατα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Λυποΰμ,αι άναγγέλλων την άπόφασίν μου.

στάσεω;, τούτ'ων δέ δ πληθυνόμενος άριθμδς άποβαίνει έπικίνδυνός* οί δε

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Βοήθησόν με νά έξέλθω άγαπητή μου Χάομιον,θά πέσω"
δέν είνε δυνατόν νά παραταθ$ πολύ ή κατάστασις αύτη, δέν άντέχουσιν

αί φυσικαί δυνάμεις.

έκ της ησυχίας άπαυδήσαντες ζητοΰσιν άντκφάρμακον δι’ οίαςδήποτε πα
ράτολμου καί άπελπιστικ-ης μεταβολής. Άλλ’ έκεΐνο δπερ άφορφ μόνον

έμέ, τοΰτο δέ, κάλλιαν παντδς άλλου,πρέπει νά σέ καθησυχάζγ διά τήν

,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τώρα προσφιλής μου βασίλισσα.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Στάσου μακράν σέ παρακαλώ.
■

μενοι καθίστανται νΰν άγαπητοί ένεκα της ισχύος αύτών, δ δέ καταδι-

άναχώρησίν μου, είνε δ θάνατος τ·ης Φουλβίας.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Άν ή ηλικία δέν ήδυνήθη έτι

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τί συμβαίνει ;

κουφονοίας

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Βλέπω έκ τών δφθαλμών σου δτι έχεις καλάς ειδήσεις.

δυνατδ.ν

νά μ.έ

άπαλλάξη της

μέ έχει δμως άπηλλαγμένην τ·ης νηπιώδους εύπιστίας. Είνε

άναχωρήσγς. Εΐ'θε νά μή σοί έπέτρεπε

νά άποθάνη ή Φουλβία ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άπέθανε,. βασίλισσά μου. (Γη έγχειρίζει έπιστολήν). Ίδε καί

ποτέ νά έλθγς ! ’Άς μήεί'πρ δτι έγώ σέ κρατώ εδώ. Ούδεμίαν εξουσίαν έχω

άνάγνωθι έν βασιλικ-η άνέσει τάς ταραχάς άς αύτη διήγειρε* καί τέλος,

έπί σοΰ' είς αύτήν άνήκεις.

τδ πάντων κάλλιστον, ίδέ πότε καί ποΰ άπέθανεν.

Τί λέγει ή σύζυγος ; Δύνασαι νά

-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ.Μάρτυρές μου οί θεοί.

ΚΑΑΟΠΑΤΡΑ/Ώ, ούδέποτε βασίλισσα έπροδόθη κατά τρόπον τοιοΰ-

1. Υπαινιγμός δημώδους δοσειδαιμονίάς, καθ’ ην ή θριξ τοΰ ίππου $ιπτομένή εί
^ιεφδαρμένον δδωρ μεταβάλλεται εις δφιν.
■ ■

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ώ τοΰ ψευδεστάτου έρωτος ! Ποΰ είνε αί ίεραί. φιάλαι
τάς δποίας έπρεπε νά πληρώσγς έκ δακρύων λύπης , Βλέπω τώρα έκ τοϋ

θανάτου της Φόυλβίας τίνι τρόπφ θάκούσης καί τδν ίδικόν μου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Παϋσον πλέον τάς έριδας, καί έτοιμάσθητι νά μάθγς τά

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ — ΠΡ. Α’. ΣΚ. Δ’.
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•ημ,ών ώστε σύ μέν μένουσα εδώ, θά μέ συνοδεύσγς πανταχόυ, εγώ δέ

σχεδίά μου, τών οποίων

η έκτέλεσις εϊνε έίς την ,πληρη έξουσίαν σου.

καίπερ μακράν σου φεύγων, θά μένω μετά σου. ’Άγωμεν (έξέρχονται).

'Ορκίζομαι είς το πϋρ τδ ζωογονούν την ιλύν τοϋ Νείλου ναναχωρησω πιστδς προς σέ στρατιώτης καί θεράπων* κηρύττων πόλεμον η συνομολο-

■

Λ

γών είρηνην κατά την σην έπιθυμίαν.
KAEOHATPA. ’Έλα Χάρμιον, κόψε τδν στηθόδεσμόν μου —Άλλ’ δχι !

άφησε τον — έν τη αυτί) στιγμή και ησθένησα καί άνέλαβον’ τοιοϋτος

•

·>

παρακαλώ, τδ πρόσωπον, καί κλαϋσον δι’ αυτήν’ άποχαιρέτισόν με έπει

τα, καί είπε δτι τά δάκουα ταϋτα χύνονται χάριν της βασιλίσσης της
Αίγυπτου. ’Έλα, σέ παρακαλώ, ύποκρίθητι τελείαν υποκρισίαν, και κα- _

τόρθωσον νά φανγς αισθανόμενος λύπην ακραιφνή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αρκεί’ θά μου άνάψγς τδ αίμα.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δύνασαι νά ύποκριθγς ετι καλλίτερου, αλλά καί τοϋτο

εϊνε αρκετόν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μά τδ ξΐφός μου !
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Καί μά την ασπίδά σου ! —--·*Ε κάτι καλλίτερα, άλλ

δχι τέλειον. Κύτταξε σέ παρακαλώ, Χάρμιον, πόσον αρμόζει ό θυμός εις

τδν Ήρακλέίδη τούτον 'Ρωμαϊον 1.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σέ καταλείπω, βασίλισσα.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Μίαν λέξιν, φιλόφρων στρατηγέ. Κύριε, συ κ’ εγώ πρέ
πει νά χώρισθώμεν.—’Αλλά δέν πρόκειται περί τούτου. Κύριε, συ κ’ εγώ

-

'

<

‘

'

.

■

■

’Ρώμη. Αωμάτιον έν τι, οίνία του Καίσαρος.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ, ΑΕΠΙΔΟΣ
μετά της συνοδείας των.

θητι εις τδν έρωτα εκείνου δστις ύφίσταται σπουδαίαν δοκιμασίαν.
παράδειγμα της Φουλβίας . · · Στρέψον, σε

'

ΣΚΗΝΗ Δ'·

εϊνε καί δ ερως του ’Αντωνίου,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ήσύχασον, περισπούδαστος μοι βασίλισσα και -έμπιστεύ-

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Έχω τδ

.

ΚΑΙΣΑΡ. Δύνασαι νά ί'δγς Αέπιδε καί νά μάθγς εις το έξης, δτι δέν
εϊνε ίδιον τοϋ Καίσαρος νά μισγ

μέγαν συνάρχοντα. Ιδού τί γράφουσιν

έξ ’Αλεξάνδρειάς.«Άλιεύει, πίνει, καί διέρχεται τάς νύκτας είς συμπόσια’
δέν εϊνε άνδριάώτερος της Κλεοπάτρας, ού'τε ηχηρά τοϋ Πτολεμαίου θη-

λυπρεπεστέρα αυτοϋ». Μόλις ηξίωσε νά δεχθγ τούς άπεσταλμένους ημών

η νά σκεφθίί

περί των συναδέλφων του. Έν ένί λόγω, ,έ'χεϊ πάντα τά

άνθρώπινα ελαττώματα.
ΑΕΠΙΔΟΣ.’Δέν δύναμαι νά πιστεύσω δτι τά έλαττώματά του εϊνε το-

σαΰτα ώστε νά άμαυρώσωσι τάς άρετάς του. Τά σφάλματα έν αύτφ εϊνε
ώς αί κηλΐδές τοϋ ούρανοΰ, αϊτινες λάμπουσι πλειότερον είς τδ σκότος’

^κληρονομικά

μάλλον $ επίκτητα, έκ της φύσεως μάλλον η έξ έάυτοΰ

προερχόμενα.
ΚΑΙΣΑΡ. Είσαι πολύ επιεικής. "Ας παραδεχθώμεν δτι δέν εϊνε άτο-

πον νά κυλιέται επί %"ης κλίνης των Πτολεμαίων, νά παραχωρώ βασίλειον
διά μίαν άστειότητα, νά κρεπαλ^ μετά δούλων, οίνοβαρης δέ καί κλο-

άχαπηθημεν — αλλά καί πάλιν δέν πρόκειται περί τούτου, ώς καλώς
γινώσκεις. ’Ήθελον νά είπω περί—ώ η μνημη μου εϊνε τόσον άπιστος ώς

νούμενος νά διέρχηται τάς οδούς έν πληρει μεσημβρία, γρονθοκοπούμενος

δ ’Αντώνιος. Τά πάντα λησμονώ 2.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "Αν δέν έγνώριζον δτι η βασίλισσα ύπέβαλλεν εις τδ θέ

άπρεπή -— καί αληθώς πρέπει νά ?>νε σπανία φύσις διά νά κηλιδωθώ ύπδ

λημά της την κουφότητα, θά ύπελάμβανον αύτην ώς την προσωποποιη-

τώνιος τά αίσχη ταϋτα, δταν ημείς ύποφέρωμεν. έκ τών άποτελεσμάτων

σιν τνίς’κουφότητος,
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Και δμως εϊνε βαρύ φορτίον νά έ'χγ τις την κουφότητα

της έπιπολαιότητός του. "Αν μόνον

ταύτην; τόσον εγγύς τ·^ς καρδίας δσον

η Κλεοπάτρα, αλλά συγχώρησόν

μ.οι, διότι και αύταί αΐ ηδισται έξεις μ.ου άποβκίνουσι δυσαρεστώταται εις
εμέ, δταν καί εις σέ δέν άρέσκουσιν. Ή τιμή σου έπιτάττει την άναχώ-

ρησίν σου’ μή προσεχής λοιπδν

μετά ρυπαρών

φαυλοβίων’ άς παραδεχθώμεν δτι ταΰτα πάντα δέν εϊνέ

τοιούτων πράξεων — καί δμως, δέν. πρέπει παντάπασι νά συγχωρά δ Αν

κατά τάς ώρας τ·ης σχολής αύτοϋ

παρεδίδετο είς τδν ηδυπαθη τούτον βίον, δ κόρος και ή έξάντλησις -ήθε

λαν συνετίσει αύτον, άλλά νά σπάταλή τδν χρόνον, δστις έπιτάττει αύ-

τά, νάφησν) τάς διασκεδάσεις, και νά σκεφθγ περί τοϋ ίδιου καί τοϋ ημετέρου συμφέροντος, τοϋτο σημαίνει δτι εϊνε άξιος τ·ης τιμωρίας έκείνης,

εις την άσπλαγχνόν μου ανοησίαν.,Είθε

■ην έπιβάλλουσιν συνήθως είς τούς νεανίσκους, οίτινες έ'χουσι μέν άρκοΰσαν

οί θεοί νά σε προφυλάττωσιν, είθε της δάφνης δ στέφανος νά κοσμγ τδ

μ,άθησιν, θϋσιάζουσιν δμως την εαυτών πείραν είς τάς προσωρίνάς ηδονάς

ξΐφός σου, καί η ευτυχία νά σέ άκολουθη κατά πόδας!

καί γίνονται άποστάται της λογικές (εισέρχεται άγγελιαφόρος). ’Ιδού- μάς

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εμπρός άγωμεν. Τοιάύτη εϊνέ η φύσις τοϋ αποχωρισμού

1 Ό ’Αντώνιος ΐλεγεν ότι ε’λχε τό γένος ?·λ τοΟ “Αντωνος, υωΟ ,τοΟ 'Ηρχκλέους.
2 Τδ κείμενον λέγει 1 am all forgotten, άλλα σχολιάζεται ώς I forget yevery thing.

φέρουσι νέας ειδήσεις.
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Αί διαταγαί σου έξετελέσθησαν

πανευγενέστατε

.

■
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Καϊσαρ, καί μετ’ ολίγον θά μάθγς

τά συμβαίλοντα. Ό Πομπήϊος είνδ

ισχυρός κατά θάλασσαν, καί φαίνεται δτι προσείλκυσε την αγάπην εκεί
νων οϊτινες έκ φόβου μόνον ήκολούθουν τφ Καίσαρι. Οί δυσηρεστημένοι

,
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ΛΕΠΙΔΟΣ. Χαϊρε, Καϊσαρ. ’Άν κατά τδ διάστημα τοΰτο. μάθγς τι

νεώτερον περί τών συμβαινόντων, σε παρακαλώ να μ.οι το αναγγειλτις·
ΚΑΙΣΑΡ. Μή άμφίβαλλε, Αεπιδε, γνωρίζω τδ καθήκόν μου.

σπεύδουσιν είς τούς λιμένας, ή δέ κοινή γνώμη παριστ^ αυτόν ώς θΰμα
τής άδικίας.

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΚΑΙΣΑΡ. ’Έπρεπε νά τδ περιμένω. Άπδ τής άρχαιοτάτης εποχής διδασκόμεθα δτι δ άρχων έ'χει υπέρ αύτοΰ τάς εύχάς τοΰ λαού, έως δτου
καταλάβγ την εξουσίαν, δτι δ πεπτωκώς τότε μόνον άγαπαται, δταν
πλέον δέν ήνε άξιος άγάπης, καί δτι καθίσταται επιθυμητός μόνον δταν

. .,

Αλεξάνδρεια. Αωμάτιον έν τοΐς άνακτύροις.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ

έκλίπγ. Ό λαός δμοιάζει προς φΰκον κυματίζοντα έπί τών ύδάτων, δστις

φέρεται τήδε κάκεϊσε υπό τοΰ έκάστοτε μεταβαλλομένου άνέμου καί
φθείρεται έν τή άεννάφ ταύτγ κινήσει.

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Σοί αναγγέλλω, Καϊσαρ, δτι οί διαβόητοι πειραταί
Μενεκράτης καί Μην^ς είνε κύριοι τής θαλάσσης, καί δτι διασχίζουσιν
αυτήν δια πλοίων παντός είδους. Πολλάς έπιδρομας έπιχειροΰσιν είς την

’Ιταλίαν, καί πάγκον έμπνέουσιν είς τάς παραλίους πόλεις, έξανίστατα*
δε και επαναστατεί η σφριγωσα νεολαία* αν κάνέν πλοΐον τολμήση ν’ άπο-

πλεύσγ, συλλαμβάνεται αύθωρεί, τδ δέ όνομα τοΰ Πομπη'ί'ού* εμπνέει
περισσότερον φόβον παρ’ δσον θά ένέπνεεν δ κατ’ αύτοΰ πόλεμος.

-

ΚΑΙΣΑΡ. ’Άφες ’Αντώνιε τον άκόλαστον καί ηδυπαθή βίον σου. Δίω-

χθείς ποτέ έκ τής Μουτίνης δπου έφόνευσας τούς υπάτους Πάνσαν καί’Ίρι
τιον καί ταλαιπωρούμενος ύπδ τής πείνης, ύπέφερες αύτήν, καίτοι άβροδιαίτως άνατραφέίς, καί αυτών τών αγρίων ύπομονητικώτερον, πίνων κα

ίππων οδρον, καί βορβορώδες καί διεφθαρμένον ίίδωρζ το όποιον καί αυτά
τά ζώα άπέφευγον μετ’αποστροφής* δ ουρανίσκος σου δέν άπηξίου ού'τε

τών άγριωτέρων βάτων τούς καρπούς, καί ώς έλαφος, δταν ή χιών καλύπτε

τάς βόσκάς, έβλαστολόγεις καί αύτούς ακόμη τούς φλοιούς τών δένδρων
λεγεται δέ δτι επί τών ’Άλπεων σέ είδον τρώγοντα κρέας παράδοξον, όυτινος ή θέα μόνη έπέφερεν είς τινας τδν θάνατον. Ταϋτα δέ πάντα—και

το λέγω πρδς καταισχύνην σου-—ύπέφερες τόσον άνδοικώς, ώστε ούδαμώς
ήλλοιώθη τδ πρόσωπόν σου.
ΛΕΠΙΔΟΣ. Είνε άξιος οίκτου.

,

■

ΚΑΙΣΑΡ. Είθε τδ αίσθημα τής καταισχύνης νά έπιταχύνγ την έ'λευσίν

του. Είνε καιρός να εμφανισθώμεν οί δυο έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, καί

πρδς τδν σκοπόν τούτον πρέπει πάραυτα νά προσκαλέσω τδ συμβούλιον.
Ή αδράνεια ημών εξυπηρετεί τά συμφέροντα τοΰ Πομπη’ίου.,
ΛΕΠΙΔΟΣ. Αύ'ριον Καϊσαρ θά ήμαι είς θέσιν νά# σοί αναγγείλω ακριβώς
διά τινων δυνάμεων θά “δυνηθώ νά έπαρκέσω κατά ξηράν καί κατά θά
λασσαν είς τάς παρούσας περιστάσεις.

ΚΑΙΣΑΡ. Εως οτου δεσυνελθωμεν θά φροντίσω και εγώ περί τούτου.Χαϊρε.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Χάρμιον.
ΧΑΡΜΙΟΝ.’Κυρία.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Χά, χά ! —Δός μοι νά πίω μανδραγόραν.
ΧΑΡΜΙΟΝ. Διατί, κυρία ;
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Διά νά δυνηθώ νά κοιμηθώ κατά τδ διάστημα τής ά-

πουσίας τοΰ Αντωνίου μου.

.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Παραπολύ σκέπτεσαι περί αύτοΰ. :

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Ώ, είνε προδοσία!
ΧΑΡΜΙΟΝ. ’Όχι, κυρία δέν πιστεύω.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ”Ε ! εύνοΰχε ! Μαρδιανέ !
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ. Τί επιθυμεί ή ύμετέρα ύψηλότης;
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Όχι βεβαίως ν’ άκούσω τώρα τδ τραγοΰδί σου. Δέν ευ

χαριστούμαι είς δ,τι έ'χει δ εύνοΰχος. Είσαι εύτυχής ών εύνοϋχος, διότι
ούτως αί σκέψεις σου δέν πλανώνται μακράν τής Αίγυπτου. Αϊσθάνεσα

ποτέ έ'ρωτα; ■, ■
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ. Ναι, χαριτωμένη βασίλισσα.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Πράγματι; 1
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ.Έν τφ πράγματι,όχι κυρία,2 διότι δέν δύναμαι νά κάμω

άλλο, παρ’δτι είνε έμπράκτως άθώον νά

κάμη τις. ’Έχω δμως. άγρια

πάθη καί συχνά συλλογίζομαι τί έ'καμεν ή Αφροδίτη μέ τδν ’Άρην.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ποΰ νομίζεις Χάρμιον δτι θά είνε τώρα ; Είνε όρθιος ή
κάθηται; περιπατεϊ ή ιππεύει; ΎΩ σύ, μακάριε ίππε, δστις- φέρεις. τδν ’Αν--

τώνιον! Βάδιζε ασφαλώς! διότι γινώσκεις όποιον φέρεις; τδν ήμιάτλαντα
του κόσμου, τδν

βραχίονα

καί την περικεφαλαίαν τοΰ ανθρωπίνου γέ

νους. Όμιλεϊ κατά την στιγμήν ταύτην ή ψιθυρίζει τά εξής :

«Ποΰ είνε

δ έκ τοΰ γήραιοΰ Νείλου δφις μου», διότι ουτω μέ όνομάζει.Άλλά βλέπω

δτι τρέφομαι μέ ήδυπαθέστατον δηλητήριού. Είνε
1 Indeed.
2 Not in deed, madam.

δυνατόν

νά σκεφθν) περί
-
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

έμοΰ ήν κατέστησαν μέλαιναν τά ερωτικά φιλήματα τοΰ Φοίβου και έρυ^
τίδωσε βαθέως δ χρόνος; Έπι τής έποχής σου, ώ εύρυμέτωπε Καϊσαρ, τίμην άξια μονάρχου, δ δέ μέγας Πομπήϊος, μέ’.ων άκίνητος

καί τούς ο

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Νά σκάσγς. άν ά’ν°κ?ιθής

πάλιν μέ τόσην έ'μφασιν !

Είπε τον άνδ'ρεΐον-’Αντώνιον.

. - ΧΑΡΜΙΟΝ. Τδν ανδρείαν Καίσαρα!

φθαλμούς αύτοϋ έπι τοΰ μετώπου μου προσηλών ε'βλέπέν αύτδ ασκαρδα

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Μά την ’Ίσιδα,θά σοΰ σπάσω τά δόντια, άν παραβάλεις

μυκτί καί άπέ,θνησκεν άτενίζων έκείνην έξ ής ή'ντλει την ζωήν. (Εισέρ

και πάλιν μέ τδν Καίσαρα τδν.πρώτον άνδρα τοΰ κόσμου’

χεται ό Άλεξά;).

Χ ΑΡΜΙΟΝ. Ζητώ ταπεινώς συγγνώμην. ’Επαναλαμβάνω τό τραγοϋδΐ σου.

. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ· Κατά την νεαρήν μου ηλικίαν, οτε η κρίσις δέν ητο ώ*

ΑΑΕΕΑΣ. Χαϊρε βασίλισσα της Αίγυπτου.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Πόσον διαφέρεις
έπειδή είσαι απεσταλμένος
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τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου !

παρ’ αύτοϋ δ φιλοσοφικός

Και

δμως

,ριμος. . . . τδ αίμα ψυχρόν, νά επαναλαμβάνεις τώρα δ,τι έ'λεγον τότε !. .

εκείνος λίθος σέ

.Έλθέ,.άς έξελθωμεν. . .Φέρε μου χαρτί καί μελάνην- θά λαμβάνη καθ’

έχρύσωσε διά της άφης του. Πώς είνε δ άνδοεΐός μου Μάρκος ’Αντώνιος ;

ΑΑΕΕΑΣ. Ή τελευταία του πραξις άγαπητή βασίλισσα ήτο έν φίλημα

έκάστην νέους χαιρετισμούς, καί άν πρόκηται άκόμη νά καταστήσω τήν
Αίγυπτον έρημον κατοίκων.

— τδ τελευταίου πολλών άλλων — τδ δποΐον έ'δωκεν είς τδν ανατολι
κόν τοΰτον μαργαρίτην.
διάν μου.

Οί λόγοι του είνε έρριζωμένοι είς την καρ

ΙΙΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ή άκοή μου είνε άνυπομόνητος νά τούς άποσπάση έκεΐθεν.
ΑΑΕΕΑΣ. Φίλε μου, μοί είπεν- «’Άγγειλον τή βασιλίσσνι δτι δ πιστός

ΣΚΗΝΗ Α'·

»'Ρωμαίος στέλλει εΐς την ίσχυράν βασίλισσαν της Αίγυπτου, τδν θησαυ-

ιρδν ενός δστράκου, καί δτι διά νά επανορθώσω τδ μικροπρεπές τοΰτο

Μεσσήνη.

Δωμάτιον

έν τή

οικία τοΰ Πομπηΐου.

εδώρον θά στολίσω διά βασιλείων τδν μεγαλοπρεπή αύτης θρόνον. Είπε
»αύτή δτι η άνατολή άπασα θά την άνακηρύξϊ) βασίλισσαν». Μετά δέ

'ΠΟΜΠΗΪΟΣ, ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ, ΜΗΝΑΣ

ταϋτα έκλινε την κεφαλήν, και μέ τρόπον σοβαρόν άνέβη έπι θυμοειδοΰς

ίππου τοΰ δποίου οί γενναίοι χρεμετισμοί έκάλυψαν την φωνήν μου.

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. ’Άν οί μεγάλοι Θεοί είνε δίκαιοι θά σύνταχθώσι μετά τών

;

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Πώς ήτο μελαγχολικδς $ φαιδρός;

δικαίων.

ΑΑΕΕΑΣ. "Οπως κατά την ώραν έκείνην τοϋ έ'τ.όυς την μεταξύ ψύχους

ΜΗΝΑΣ. Μάθε, ανδρείε Πομπήϊε, δτι δέν άρνοΰνται δ,τι άναβάλλουσι.:

καί θάλπους- ούτε μελαγχολικδς, ούτε φαιδρός.

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Καθ’ δν χρόνον

ΚΑΕΟΠΑΡΑ. "Ω κράσις ευτυχής ! Ίδέ τον, ίδέ τον, καλή μου Χάρμιον*

τοιοΰτος είνε δ ’Αντώνιος, άλλά πρόσεξέ τον. Δέν ήτο μελαγχολικός, διότ

ή'θελε νά ένθαορύντ] έκείνους οίτινες έλάμβανον θάρρος παρ’ αύτοϋ" δέν ήτο

ίκετεύομεν αύτούς γονυκλινείς

είς τούς

πόδας τοΰ θρόνου των, καταστρέφεται τδ παρ’ ημών αίτούμενον. :

; ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ. 'Ημάς αύτούς άγνοοΰντές, αίτοΰμεν συνεχώς; έκεΐνο τδ
,δποΐον δύναται νά μάς βλάψγ), άλλ’ οί θεοί άρνοΰνται αύτδ έν τή συνέσει

δέ φαιδρός, ώς νά έφαίνετο λέγων είς αύτούς δτι η διάνοια τού έστρέφετο

των πρδς σωτηρίαν ημών" ώστε κερδίζομεν δταν αί προσευχαι ημών δέν

πρδς την Αίγυπτον δπου καί ή εύτυχία του· άλλά μεταξύ τών δύο τούτων

,είσακούωνται. ■

διαθέσεων. ”Ω θειον κράμα ! Εΐ'τε μελαγχολικδς είσαι, εΐ'τε φαιδρός, η

,

'

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Θά επιτύχω- ο λαός μέ άγαπγ, η δέ θάλασσα είνε εΐς

δπερβολή τοΰ ένδς ή τοΰ έτέρου πάθους σοι αρμόζει δσον’είς ούδένα άλλον

την εξουσίαν μου.'Η ισχύς μου αυξάνει άδιαλείπτως, και ελπίζω νά,φθάσή

θνητόν.(Πρδς τδν Άλεξάν). Συνήντησας τούς ταχυδρόμους μ,ου ;

είς τδν κολοφώνα τής δυνάμεως. Ό Μάρκος Αντώνιος δέν έ'χει κατά νοΰν

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ.· Ναι, βασίλισσα, είκοσι διαφόρους άγγέλιαφόρους. Πρδς

τί τόσω πολλούς;
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ό γεννηθείς την ημέραν καθ’ήν θά λησμονήσω

ν’ άφησγ τά συμπόσια τής Αίγύπτου χάριν εξωτερικών πολέμων. 'Ο Καΐ-

σαρ συλλέγει χρήματα, άλλ’ άποβάλλέι τάς συμπάθειας τοΰ λαοΰ. 'Ο Αέ*

νά

πιδος, κολακεύω» καί τούς δύο,

κολακεύεται ύπ’; άμφ,οτέρων- ούδένα ά-

πέμψω άποστόλους πρδς τδν ’Αντώνιον, θά άποθάνν] ελεεινός.— Χαρτί

γκπά, άλλά καί ούδείς έκ τών δύο σκέπτεται περί αύτοϋ.

καί μελάνη, Χάρμιον.— Καλώς ήλθες, φίλτατε Άλεξά.— Ήγάπησα ποτέ

ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ. Ό Καϊσαρ καί ό Αέπιδος έξεστράτευσαν μετά στρα
τεύματος πολυαρίθμου,
'

τόσφ τδν Καίσαρα, Χάρμιον ;
ΧΑΡΜΙΟΝ. ΎΩ τδν άνδρεΐον εκείνον Καίσαρα!

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Πόθεν τδ γνωρίζεις ; είνε ψεΰδος.
Τόμος Ε-. ΙΟ,—

Νοέμβριος 1881.
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Α1ΝΟΒΑΡΒΟΣ. Θά παρακαλέσω αύτδν νά αποκρίνεται δπως άρμόζει είς

ΠΟΜΠΗΙΟΣ. ’Ονειρεύεται. Γνωρίζω δτι και οί δυο εϊνε εις την 'Ρώμην,

τδν ’Αντώνιον. ’Άν δ Καισαρ τδν έρεθίσφ πρέπει δ ’Αντώνιος νά λάβγ ύ

άναμένοντες τδν ’Αντώνιον. Είθε πάντα τά θέλγητρα τοϋ έρωτος νά καλ-

φος άγέρωχον, και βροντοφώνως ώς άλλος ’’Αρης νά άποκριθγ. Μά τδν Δία,

λύνωσι τά μαραμένα σου χείλη, ώ άκόλαστος Κλεοπάτρα 1 *Ας ένωθη η

άν εγώ έφερον τδν πώγωνα τοϋ ’Αντωνίου, δέν θά έκειρον αύτδν σήμερον !

μαγεία μετά .της καλλονές, καί μ.ετ’ αυτών άμφοτέρων

η ηδυπάθεια.

ΑΕΠΙΔΟΣ. Δέν εϊνε καιρδς τώρα διά προσωπικάς έ'ριδας.

Πρόσδεσον τδν άκόλαστον είς παρατεταμένα συμπόσια, καί κρατεί έξημ.-

ΑΙΝΟΒΑΡΔΟΣ. Πάσα στιγμή εϊνε κατάλληλος πρδς τά ζητήματα τά

μένον τδν εγκέφαλόν του. ’Άς δξύνώσι την δρεξίν του μάγειροι ’Επικού
ρειοι δι’ ερεθιστικών καρυκευμάτων, και άς άμβλυνωσι της τιμής τδ αί

δποΐα αύτη γενν^.
ΑΕΠΙΔΟΣ. ’Αλλά τά μικρότερα πρέπει νά ύποχωρουν απέναντι τών με-

σθημα ό ύπνος καί η τρυφή, έως ου πέσγ είς εντελή λήθαργον. — Αοι-

γαλειτέρων.

πδν Βαρίε ; (Εισέρχεται ό Βάριος).

ΒΑΡΙΟΣ. ’Έχω τι θετικώτατον νά σοί άναγγείλω.'Ο Μάρκος ’Αντώνιος

άναμένεται είς 'Ρώμην
δτου άπηλθε

άπδ ώρας είς ώραν. Τόσος χρόνος παρ·ηλθεν άφ*

της Αίγυπτου, ώστε ηδύνατο νά φθάσν) καί μακρύτερα.

ΠΟΜΠΙΙΙΟΣ. Μετά περισσοτέρας εύαρεστησεως θά ηκουον άγγελίαν
δλιγώτερον σπουδαίαν. Δέν έπίστευον, Μηνά,δτι ο άκόρεστος ουτος έρωτότροπος ή'θελε φορέσει την περικεφαλαίαν του χάριν τόσω μικρού πολέ
μου' ή στρατιωτική αύτου ίκανότης εϊνε

’Αλλά τώρα

δίς ύπερτέρα τών δύο άλλων.

πρέπει νά μεγαλαυχώμεν, άφοΰ η εκστρατεία μας δύναται

νάποσπάση άπδ τούς κόλπους της Αιγύπτιας χήρας τδν ουδέποτε ύπατων
ηδονών κορεννύμενον ’Αντώνιον.
ΜΗΝΑΣ. Δεν δύναμαι νά παραδεχθώ δτι εϊνε δυνατδν νά όμονοησωσι

ποτέ δ Καισαρ και δ ’Αντώνιος. Ή άποθανοϋσα σύζυγός του έστασίασε

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Όχι, άν τά μικρότερα έρχωνται πρώτα.
ΑΕΠΙΔΟΣ. Οί λόγοι σου εϊνε εμπαθέστατοι. Αλλά μη ύποδαύλιζε, σέ
παρακαλώ, τδ ύπδ την τέφραν πϋρ.’ίδού έ'ρχεται δ γενναιόφρων ’Αντώνιος.
(Εισέρχεται «Αντώνιος μετά τοΰ Βενδιδίου).

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ.’ίδού και δ Καισαρ.(Εϊσέρχ.δ Καισαρ,ό Μαικ/νας καιό’Αγρίππας)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Άν συμφωνησωμεν εδώ, θά μεταβώμεν έπειτα είς

τήν

χώραν τών Πάρθων! Ακούεις Βενδίδιε ;
ΚΑΙΣΑΡ. Δέν ηξεύρω, Μαικήνα, έρώτησον τδν Άγρίππαν.

ΛΕΠΙΔΟΣν ’Επειδή, γενναίοι φίλοι,

εϊνε

σπουδαΐον

τδ ζητημπ

τδ

οποίον μάς συνηνωσεν εδώ, δέν πρέπει νά έπιτρέψωμεν, ώστε πράξεις ά-

σημαντοι νά διαιρέσωσιν ημάς. Άκούσωμεν μέ πραότητα ο,τι επιλήψι
μων συνέβη. "Οταν μ.ετ’ έμ,παθείας

συζητώμεν τάς μηδαμινάς ταύτας

διαφοράς ημών, διαπράττομεν φόνον, ένίρ προσπαθοΰμεν νά έπουλώσωμεν

κατά τοϋ Καίσαρος, δ δέ άδελφός του τώ έκηρυξε πόλεμον, μολονότι δέν

πληγάς. 'Όθεν καθικετεύω ύμάς, εύγενεϊς συνάδελφοι, νά θίγετε τά μάλ

πιστεύω νά παρωτρύνθησαν ύπδ τοϋ ’Αντωνίου.

λον δυσάρεστα ζητήματα μετά μεγίστης πρ^ότητος, άποφεύγοντες απρε

ΠΟΜΠΙΙΙΟΣ. Δέν 'ηξεύρω, Μηνά, κατά πόσον αί μικραι αυται έ’ριδες δύ-

νανται νά ύποχωρησωσιν απέναντι τών μεγαλειτέρων. Εϊνε πρόδηλον, δτι
άν δέν εΐχομεν έγερθγ εναντίαν αύτών, θά ηριζαν πρδς άλληλους, διότι
έχουσι σπουδαίας άφορμάς έ'ριδος, αλλά δέν ηξεύρομεν ακόμη κατά πόσον

δ φόβος, 8ν έμπνέομεν είς αύτούς, θά δυνηθγ νά τούς συμφιλιώσν), και νά
διαλύσν) τάς άσημάντους αύτών διαφοράς. Γενηθητω τδ θέλημα τών

θεών. Πρδς έξασφάλισιν της ζω*ης ημών πρέπει νά άναπτύξωμεν αλας ημών τάς δυνάμεις. Έλθέ Μηνά (έξέρχονται).

πείς η έρεθιστικάς εκφράσεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πολύ ορθόν. Θά έπραττον ούτως άν εΐμεθα ενώπιον τοϋ

στρατού καί έτοιμοι πρδς μάχην.
ΚΑΙΣΑΡ. Καλώς ·?ίλθες είς 'Ρώμην.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σέ εύχαριστώ.

ΚΑΙΣΑΡ. Κάθισε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Κάθισε, κύριε.
ΚΑΙΣΑΡ. ’Έ, λοιπόν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μανθάνωδτι δίδεις κακήν σημασίαν είς πράγματα τά δποϊα
δέν έχουν τόιαύτην η δέν άφορώσιν είς σέ καί τοιαύτην άν εϊχον.

ΣΚΗΝΗ Β'·
'Ρώμη. Αωμάτιον έν

οίκίι* τοϋ Λεπίδον.

ΚΑΙΣΑΡ. Θά ημην γελοίος άν άνευ λόγου

η δι’ ελάχιστα έθεώρόυν

έμ.αυτδν ύβρισθέντα, καί ιδίως ύπδ σοΰ* πολύ δέ γελοιότερος θά ημην άν
άπαξ προέφερον πεο’φρονητικώς τδ όνομά σου, ένφ ούδένα εϊχον λόγον νά

ΑΙΝΟΒΑΡΔΟΣ, ΑΕΠΙΔΟΣ
ΑΕΠΙΔΟΣ. Πράξιν άρίστην και αξίαν σοΰ θά πράξής, φίλε Αίνόβαρβε,

καθικετεύων τδν στρατηγόν σου νά ποι^ται χρησιη πραότερων λόγων.

τδ πράξω.

ν

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τί σοι έμελεν η έν Αίγύπτφ διαμονή μου, Καισαρ;

ΚΑΙΣΑΡ. ’Όχι πλειότερον άφ’ δτι σοι έμελεν είς Αί'γυπτον η έν 'Ρώμφ
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

μου. "Αν δμως εκεί έσζευώ'ρεις κατά τής άρχής μου, τότε ή έ'ν Αί■γύπτω διαμονή του ήδύνατο νά μοί ήνε θέμα συζητήσεως. ■

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τί εννοείς ]χέ τδ έσκευώρεις ;
ΚΑ1ΧΑΡ. Δύνασόα νά [Λαντεύσης τάς σκέψεις'[Λασ έζ τών έ^ώ συριβάτ*

μών. Άπαλείψωμεν αύτδν έκ τής διαφοράς, άν πρόκηται

λουθήσης’ ήσο τδ σύνθημα τοΰ πολέμου.

βασιν ούδέποτε θά δυνηθγς σύ νά κατηγορήσεις έμοΰ.
ΛΕΠΙΔΟΣ. Μή παραφέρεσαι, Καϊσαρ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Όχι,· Αεπιδε, άφες τον νά δμιλήσγΓ ή τιμή περί τής ό
ποιας όμιλεϊ καί τήν οποίαν υποθέτει δτι. πκρέβην εινε ιερά’ άλλ’ εξακο

πράξεις του· έπληροφορήθην περί τούτου, καί αί πληροφορίαι μου προέρ

λουθεί, Καϊσαρ. Παοέβην τήν ύποχρέωσιν τοΰ δρκου μου.—
ΚΑΙΣΑΡ. Τοΰ νά μοί παράσχης έ'νοπλον βοήθειαν δταν ή'θελον ζητήσει

χονται έξ ασφαλούς πηγής, έκ τών εκθέσεων τών ανθρώπων εκείνων οΐτι-

αύτήν, αλλά σύ ήρνήθης ταύτην.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άπατάσαι. Ούδέποτε ό αδελφός μου μέ άνέμιξεν εις τάς

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ήμέλησα μάλλον, καί τοΰτο καθ’ ήν στιγμήν ώραι φαρ-

νες έπολεμησαν ύπέρ σοΰ. Μήπως δέν περιεφρόνησε και την εξουσίαν μου
καί την ίδικήν σου, κηρύξας πόλεμον εναντίον σου, καί παρά την θέλη-

μακεραί μέ καθίστων ούχί κύριον έμαυτοΰ. Θά δείξω δέ πρδς σέ τήν με

σίν μου, άφοϋ ό ίδικός σου άγων ήτο καί ίδικός μου ; 'Ως πρδς την ύπό-

τάνοιαν μου, δσον δύναμαι’ άλλ’ ή χρηστότης μου δέν θά καταβιβάση.τδ'

θεΐσιν. ταύτην αί πρδς σέ έπιστολαί μου σέ καθησύχασαν.’Άν δμως θέλγς

μεγαλεϊόν μου, ούτε θά μεταχειρισθώ

νά προκαλέσης έριδα καί δέν έ'χεις άλλην αφορμήν, μή την ζητής διά τοΰ

Το αληθές εινε, δτι ή Φουλβία ύπεκίνησεν έδώ πολέμους δπως με άπο-

παραπόνου τούτου.

σπάσν) εκ τής Αίγύπτου, διά τοΰτο δ’ εγώ δστις έν άγνοίη υπήρξα αφορ

ΚΑΙΣΑΡ. Δικαιολογείσαι άποδίδων ·μοι έ'λλειψιν κρίσεως, άλλ’ αί προ

μή τούτων, ζητώ συγγνώμην

τοιαύτην, οΐαν έπιβάλλει ή τιμή

έν τω ύπ’ αύτοΰ κατά σοΰ διεξαγομένω άγώνι, ήδυνάμην νά βλέπω ασμέ
νως πόλεμον συνταράττοντα τήν ησυχίαν μου. 'Ως πρδς την σύζυγόν μου

ιί'ή
σεων συζήτησιν,
λησμονήσατε δ’ αύτάς έντελώς, ένθυμούμενοι δτι ή πα·*

ροΰσα στιγμή σάς έπιβάλλει τήν συμφιλίωσιν.

ΛΕΠΙΔΟΣ. Πολύ φρονίμως ώμίλησας,Μαικήνα.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. *Η άν έπί τοΰ παρόντος συμφιλιωθήτε, δύνασθε

θά σοί ηύχόμην σύζυγον έ'χουσαν τδ πνεΰμά της- Είσαι κύριος τοΰ τρίτου
διά μικροΰ χαλινοΰ,

νά ζη

'

ΛΕΠΙΔΟΣ. Ώμίλησας εύγενώς.
ΜΑΙΚΗΝΑΣι Παύσατε, παρακαλώ, τήν περί τών αμοιβαίων δυσαρεστή-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. “Οχι, όχι τοιαΰτα. Γινώσκω, είμαι βέβαιος oTt δέν ήτο
δυνατδν νά άπατηθής ώς πρδς τοΰτο, τουτέστι, δτι εγώ, σύμμαχός σου

•μέρους τοΰ κόσμου, καί δύνασαι νά διοίκησης αύτδ

τδ μεγαλεϊον άνευ χρηστότητος.

τήσω έν τή περιστάσει ταύτγ.

φάσεις αύται δέν συνηρμολογήθησαν καλώς.

.

νά

δέν δύνασαι δμως νά πράξης τδ αύτδ προκειμένου περί τοιαύτης συζύγου.

έπανέλθητε έπί τοΰ θέματος τούτου, δταν δέν θά γίνηται πλέον λόγος

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Είθε νά είχομεν δλοι τοιαύτας συζύγους, ώστε οί άνδρες

περί τοΰ Πομπηί'ου.Τότε μή έ'χοντες άλλο τι νά πράξητε,θά έ'χετε κκιρδν

νά φιλονεικήτε.

νά παραλαμβάνωσιν αύτάς είς τούς πολέμους!

. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σιώπα’ σύ είσαι μόνον στρατιώτης.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Χαρακτήρας ουσα βιαίου καί άνυπομ.όνου, διήγειρε ταρα-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ειχον σχεδόν λησμονήσει

χάς, — μή στερουμένας πολίτικης δεξιότητος — αϊτινες ομολογώ μετά
οφείλεις νά δμολογήσης δτι ούδέν ήδυνάμην νά πράξω.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Καλά λοιπδν, έξακολουθήτε’ είς τδ εξής θά είμαι άναί-

ΚΑΙΣΑΡ. Σοί έ'γραψα δτε έκραιπάλας έν Άλεξανδρείγ, αλλά συ θέσας
■τάς επιστολας

είς τδν κόλπον σου,

μετά σαρκαστικών επιπλήξεων.

δτι ή αλήθεια πρέπει νά

σιωπά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Δεικνύεις έ'λλειψιν σεβασμοΰ πρδς τούς παρόντας, άρκεϊ,

λύπης, Καϊσαρ, σοί έπροξένησαν πολλήν ανησυχίαν· άλλ’ ώς πρδ'ς τοΰτο,

•

νά συζητήσω-

μεν περί ταύτης.
ΚΑΙΣΑΡ. Παρέβης τήν ύποχρέωσιν τοΰ δρκου σου’ τοιαύτην δέ παρά-

των (Λου. Ή σύζυγος καί δ αδελφός σου ελαβον τά όπλα εναντίον μου, ή
δέ αποστασία των έχρησίμευεν ώς παράδειγμα τδ δποϊον ώφειλες νάάκο-
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σθητος ώς πέτρα.

άπέπεμψας τδν άπεσταλμένον μου

ΚΑΙΣΑΡ. ’Αποδοκιμάζω μόνον τδν τρόπον,δχι καί τήν ούσίαν τήςομι

'

λίας του, διότι, δέν είνε δυνατδν νά μείνωμεν συνδεδεμενοι, ,έ'χοντες

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ,’Ενεφκνίσθη αίφνιδίως ένώπιόν μου πριν ή είσέτι είσαγγελ-

τό

ίθή.ΙΤρδ μικροΰ δέ ειχον δεχθή εις συμπόσιον τρεις βασιλείς, καί κατά την

σον έναντία φρονήματα. Καί δμως, έάν έγνοδριζον δτι ύπάρχει κρίκος δυ-

στιγμήν εκείνην δέν ήμην δπως καί τήν ποω'ί'αν, αλλά τήν έπιοΰσαν τω

νάμενος νά μάς συνδέσγ, θά περιηρχόμην τήν οικουμένην πρδς

ώμολόγησα είς ποιαν κατάστασιν εύρισκόμην, δπερ ήτο τδ αύτδ ώς εάν

σίν του.

τφ έζήτουν συγγνώμην. ’Αλλά μή άναμιγ.νύωμεν αύτδν είς τήν έριδα ή-

;

-

.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Έπίτρεψόν μοι, Καϊσαρ.

ΚΑΙΣΑΡ. Όμίλησον, Άγρίππα.

.

άνεύρε-
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ΑΓΡΙΠΠΑΣ. "Εχεις άδελφήν δμομητρίαν, την θαυμαστήν Όκταβίαν, S
δέ μεγας ’Αντώνιος διατελεΐ νυν έν χηρείγ.

ΚΑΪΣΑΡ. Σιώπα, Άγρίππα,
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

άν σέ ή'κουεν ή Κλεοπάτρα

θα σέ έπέ-

πληττε δικαίως διά την προπέτειαν σου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πού εΐνε;
ΚΑΪΣΑΡ. -Πλησίον τοΰ Μισηνοΰ δρους.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ποία είνε η κατά ξηράν δύναμίς του ;
ΚΑΙΣΑΡ. 'Μεγάλη καί άδιαλείπτως αύξάνουσα, άλλά κατά θάλασσαν

ΑΝ ΓΟΝΙΟΣ. Δεν είμαι έγγαμος Καϊσαρ, άφες τδν Άγρίππαν νά εξακο
λούθησή.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. "Οπως συνδεθήτε διά φιλίας άδιασπάστου, άδελφοποιήθητε, και τας καρδιάς υμών ενωσητε διά δεσμοΰ άδιαορήκτου* πρέπει δ

’Αντώνιος νά συζευχθή την Όκταβίαν, άξίαν ένεκα το» κάλλους της

νά

συνδεθή μετά του επιφανέστατου των άνδρών, και τής οποίας αί άρεταί

είνε άπόλυτος κύριος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Κατά την διατρέχουσαν φήμην. Εΐ'θε νά εΐ'χομεν ή'δη συνδιαλεχθή μετ’ αύτοϋ ! *Ας σπεύδωμεν. Άλλά, τελειώσωμεν τήν ύπόθεσιν

περί τής δποίας ώμιλήσαμεν πριν ή δπλισθώμεν.
ΚΑΙΣΑΡ. Προθυμότατα. Σέ προσκαλώ δέ νά έ'λθνις,'ίνα ί'δγις τήν ά

δελφήν μου, θά σέ όδηγήσω πρδς αύτήν κατ’ εύθεΐαν.

καί αι ένοχοι χαοιτες εκφράζουσιν έκεΐνο δπερ ούδείς δύναται νά έκφρά-.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έλθέ, Αέπιδε, μή μάς στερήσγς τής παρουσίας σου.

σγ. Δια του γαμ,ου τουτου, όλαι αί μ,ικραί ζηλοτυπία». αί φαινόμεναι τώρα
μεγαλαι, καί ολοι οί σπουδαίοι φόβοι οί φαινόμενοι έπικίνδυνοι, θά έξη-

ΛΕΠΙΔΟΣ. Ούδέ άσθένεια θά μέ έμπόδιζε, γενναίε Αντώνιε.

φανιζοντο τότε" τότε καί αί άλήθειαι θά έθεωρουντο μύθοι, ένώ τώρα καί

ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Καλώς ήλθες έξ Αίγύπτου φίλε.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ό λαμπρδς Μαικήνας, τδ ήμισυ τής καρδίας τοϋ Καί-

οί μύθοι σχεδδν θεωρούνται άληθειαι. Ή πρδς άμφοτέρους άγάπη τής Όκταβιας ήθελε συνδέσει μέν ύμάς, έξασφαλίσεί δέ και είς τούς δύο τάς

συμπάθειας όλων. Συγγνώμην δι’ οσα έ'λαβον τδ θάρρος νά είπω. Δέν είνε
σκεψις στιγμιαία, άλλα μ.εμελετημενη καί κατά καθήκον βασανισθεΐσα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τί λέγει ό Καϊσαρ ;

σαρος! Όάξιότιμος φίλος Άγρίππας !
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Φίλε Αίνόβαρβε !
ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Πρέπει νά χαίρωμεν οτι τά πράγματα διηυθετηθήσαν κα

λώς.— Υπήρξε λαμπρά ή έν Αίγύπτφ διαμονή σας.

ΚΑΪΣΑΡ. Θα περιμεινγ ν’ ακουσν) πως έξελαβεν ό ’Αντώνιος τά ύπδ
τού Άγρίππα λεχθέντα.
ΑΝΙΩΝΙΟΣ. Ποιαν ίσχύν έ'χει δ Άγρίππας πρδς έκτέλεσιν της προτά-

σεως ταύτης, έάν έ'λεγον, «έ'στω δέχομαι Άγρίππα;»

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ώ, ναί' έκοιμώμεθα τήν ημέραν καί διηρχόμεθα τήν
νύκτα πίνοντες.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Εινε άληθές δτι είς πρόγευμα δώδεκα δαιτυμόνων, εΓχετε
έκτώ ολοκλήρους άγριοχοίρους έπτούς ;

ΚΑΪΣΑΡ. Την ίσχύν τοϋ Καίσαρος, την ίσχύν μου έπί τής Όκταβίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εΐ'θε νά μη διαλογισθώ ποτέ περί προσκόμμ.ατος τοΰ λαμ
πρού τούτου καί τόσον εύοιώνου σχεδίου!

(Ακούονται σαλπίσματα. ’Εξέρχονται ό Καϊσαρ, ο Αντώνιος και ό Δέπιδος).

Δός μοι την χεΐρά σου. Προ-

χώρησον είς την έκτέλεσιν της εύτυχούς ταύτης πράξεως. Άπδ της στιγ

μής ταύτης άς διευθύνη την άγάπην ημών άδελφική καρδία, καί άς προβώμεν άδελφικώς είς την έκτέλεσιν τών μεγάλων ήμών σχεδίων!
ΚΑΪΣΑΡ. Αάβε την χεΐρά μου. Σοί παραδίδω άδελφήν ην ούδέποτε ά-

δελφδς ηγάπησε μετά μείζονος στοργής. Εΐ'θε νά ζήσγ ΐνα ένώση τά βα
σίλεια καί τάς καρδίας ημών εΐ'θε ή άγάπη ημών νά μη διασπασθή τοϋ
λοιπού!

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Αύτδ ήτο

ώς

μυΐα παραβαλλομένη πρδς

άετόν. 'Ως

πρδς τά συμπόσια εΐ'χομεν άλλα πολύ τερατωδέστερα τά όποια άληθώς

είνε άξια μνείας.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Πρέπει νά εινε γυνή άπροσμάχητος άν ή περί αύτής φήμη
f
9
fl f
zwz ακριοής.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Εκ τής πρώτης συναντήσεώς της μετά τοϋ ’Αντωνίου
έπί τοΰ Κύδνου ποταμού, έκυρίευσεν εύθύς τήν καρδίαν του.

ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Έκεϊ πράγματι ένεφανίσθη έν δλγι τή άκτινοβόλφ αύτής
θ.άμψει, άν αί πληροφορία». μου δέν είνε . ψευδείς.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Ιδού πώς ήτο. Τδ πλοιάριον

έπί τοΰ δποίου έπέβαι*

νεν, δμοιον πρδς άπαστράπτοντα θρόνον, έ'λαμπεν επί τοΰ υδατος η μεν

ΛΕΠΙΔΟΣ. Γένοιτο !

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Δέν έφανταζόμην δτι ήθελον πολεμήσει κατά τού Πομπη’ίου, διότι έσχάτως άκόμη έφέρθη πρός με λίαν φιλοφρόνως’ οφείλω μό-

πρύμνα αύτοϋ ήτον έκ χρυσού σφυρηλάτου, τά δέ ιστία πορφυρά κάί τό

νον νά τδν εύχαριστησω ίνα μη φανώ έπιλήσμων της εύεργεσίας,καί μετά

κώπαι, κινούμεναι έρρύθμως πρδς τδν ήχον τών αύλών παρωτρυνον τδ υπ

ταϋτα νά προκαλέσω αύτδν πάραυτα.

αύτών διωκόμενον ύδωρ νά έπανερχηται ταχύτερον, ώσεί ήσθανετο έρωτα

ΛΕΠΙΔΟΣ. Ό καιρδς έπείγει. Πρέπει εύθύς νά βαδίσωμεν

Πομπηίου, πριν η ουτος βαδίσν; καθ’ ημών,

κατά τοϋ

σον άρωματώδη, ώστε οί άνεμοι έθώπευον

αύτά έρωτυλως" αι

άργυραϊ

πρδς τά κτυπήματά των. 'Η δέ Κλεοπάτρα ήτο ύπερτερα πασης περι
γραφής. Κατακειμένη ύπδ χρυσοκέντητου σκιάδα, ύπερεβαινε κατα την

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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καλλονήν καί αυτήν τήν Άφροδίτην, είς τήν δποίαν ή φαντασία ένεψυ-

εχουσι τόσην χάριν έν αύτή, ώστε, οί άγιοι πατέρες εύλογοΰσιν αυτήν ά-

σησε κάλλος καί τοϋ φυσικοΰ άνώτ3ρον. Παϊδες ευειδείς, όμοιοι πρδς μειδιώντας έ'ρωτας ΐστάντο εκατέρωθεν αυτής μετά· ποικιλοχρόων άνά χεϊ-

κολασταίνουσαν.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ. ’Άν τδ κάλλος, ή φρόνησις καί ή κοσμιότης, δύνανταινά
έλκύσωσι τήν καρδίαν τοϋ ’Αντωνίου, ή Όκταβία εϊνε εύτυχής κλήρος δι’
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ράς ψιπιδίων,

ή

δ’ έκ τούτων παοαγομένη λεπτή αύ'ρα, έφαίνετο αύξά-

νουσα μάλλον ή έλαττοΰσα

τήν Οεομότητα τών

λεπτοφυών . εκείνων

“παρειών, άς π,οοσεπάθουν νά δροσίσωσι.

αυτόν.
■
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. ’Άς ύπάγωμεν.— Δέχθητι, φίλε Αίνόβαρβε τήν φιλοξενίαν
μου έφ’ όσον διαμένεις έδώ.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Θαυμάσιου όντως θέαμα διά τδν Άντοδνιον!

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Σέ ευχαριστώ, φίλε (εξέρχονται).,

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Αί θεραπαινίδες τ■ης δμοιαι μέ Νηρη’ίδας καί Σειρήνας; '
ύπήκουόν είς τδ έλάχιστον αύτής νεϋμα, αί δέ ύποκλίσεις των έπηύξανον
τάς χάριτας αύτών. Μία τούτων ένδεδυμένη ώς σειρήν έπηδαλιούχει, τά
δέ μετάξινα σχοινιά έκυρτοΰντο
έ
ύπδ τήν άφήν τών αβρών εκείνων καί

εύκινήτων χειρών. ’’Οσμή
ι
δέ ήδυτάτη,

διεχέετο

;.r

ΣΚΗΝΗ Γ'.

άπδ τοϋ πλοιαρίου έπ'ι

τάς γειτνιαξούσας όχθας. Ή πόλις άπασα έσπευσε νά τήν ί'δγ, ο δέ ’Αν
τώνιος, καθήμενος έπ'ι θρόνου είς τήν αγοράν, έμεινε μόνος συρίζων είς τδν

'Ρώμη.— Δωμάτιον έν τη οϊκέα του Καίβαρος.

άερα" αλλά κα'ι αύτδς δ αήρ, άν δέν άντέβαινεν είς τούς φυσικούς νόμους,

ΚΑΙΣΑΡ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΟΚΤΑΒΙΑ, ΤΠΗΡΕΤΑΙ, ΜΑΝΤΙΣ.

ήθελε μεταβή πρδς θέαν

τής
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Κλεοπάτρας, άφίνων ούτω χάσμα έν τν?'
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ό κόσμος καί τά σπουδαία μου καθήκοντα, θά μέ χωρί-

φύσει! 1
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Θαυμασία αληθώς ή Αιγύπτια !

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. 'Άρια άποβιβασθ εϊσαν προσεκάλεσεν αυτήν είς δεΐπνον

ζωσιν ένίοτέ έκ τής αγκάλης σου.
ΟΚΤΑΒΙΑ. Καθ’ δλον δέ τοΰτο τδ διάστημα γονυπετής πρδ τών θεών

ο

Αντώνιος, άλλ’ αυτή άπεκρίθη ότι θά ή'ρμοζε μάλλον νά φιλοξενηθώ
ούτος παρ’ αυτής. Τότε δέ δ. φιλόφρων ημών ’Αντώνιος,ού ουδέποτε γυνή

θά δέωμαι υπέρ σοΰ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Καλήν νύκτα, άρχον. — Μή κρίνης, Όκταβία μου, περί

ή'κουσε προφέροντος τήν λέξιν «όχι», ξυρισθείς δεκάκις, μεταβαίνει είς τδ

τών έλαττωμάτων μου έκ

συριπόσιον, καί ώς εισφοράν, προσφέρει τήν καρδίαν του δι’ δσα μόνον οί

πάντοτε τήν ευθείαν δδόν, άλλ’ είς τδ έξης δ βιος μου θα εϊνε κανονικός.

οφθαλμοί τοϋ έγεύθησαν.

Καλήν νύκτα, φιλτάτη κυρία.
ΟΚΤΑΒΙΑ. Καλήν νύκτα, άρχον.(’Εξέρχεται δ Καισαρ μετά τής Όκτάβίας).

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Ούράνιον πλάσμα. ’Έκαμε τδν μέγα Καίσαρα νά κατακλιθή μέ τδ ξίφος· έκαρποφόοησε δέ δ ύπ’ αύτοϋ καλλιεργηθείς άγρός*

ΚΑΙΣΑΡ. Καλήν νύκτα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αοιπδν κατεργάρη ! έπιθυμεϊς τήν Αί'γυπτον ;
ΜΑΝΤΙΣ. Εί'θε νά μή ήρχόμην ποτέ . έκεϊθεν, ού'τε σύ νά μετέβαινες

Ημέραν τινά εϊδον αύτήν πηδήσασαν τεσσαρακοντάκις έν τφ μέσω τής
δημοσίας άγοράς. Άπολέσασα δέ τήν αναπνοήν ώμίλει και ήσθμαινε οδ-

τως, ώστε καί αυτή ή πάθησις μετεβάλλετο εις χάριν, καί άπνσυς ακόμη

έκεϊσε !

άνέδιδε ζωήν.

•

;

= ■ ΜΑΙΚΙΝΑΣ. Τώρα δ .’Αντώνιος πρ έπει νά τήν καταλίπγ έντελώς.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ουδέποτε. Δέν θά θέληση.—Οΰ'τε ή ηλικία δόναταινά

τήν μαράνή, ού'τε ή συνήθεια νά έλαττώσγ

τήν έν αύτή ποικιλίαν τών

θέλγητρων. Αί μέν άλλαι γυναίκες κατευνάζουσι τάς ορέξεις τάς δποία’ς

διεγείρόυσιν, άλλ’ αύτη,

δσφ περισσότερον

θέλει νά κατευνάση αύτάς',

τόσω Περισσότερόν τάς διεγείρει’ διότι καί τά· χαμερπέστατα πράγματά

τών διαδόσεων τοϋ κόσμου. Δέν ήκ,ολούθησα

■ ·!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Και διά ποιον λόγον σέ παρακαλώ ;
ΜΑΝΤΙΣ. Τδν λόγον βλέπω είς τήν μαντικήν μου τέχνην; άλλά

δύναμαι νά τδν

δέν

έκφράσω. Όπωςδήποτε έπίστρεψον ταχέως είς τήν Αί

γυπτον.
■'
■
?
'
·'
·
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Είπέ μοι, τίνος τύχη θά εϊνε λαμπροτέρα τοϋ Καίσαρος ή

ή ίδική μου ;
ΜΑΝΤΙΣ. Τοϋ Καίσαρος. Διδ μή μένγς πλησίον του,

, ■'
ώ ’Αντώνιε. Ό

•δαίμων σου —— ήτοι τδ προστατεϋόν σε πνεΰμα— εϊνε μεγαλόφρον, γεν1 Πλούταρ. Τών μεν 'ιστίων άλουργών έκπεπετασμένων, τής δέ είρεσίας άργυραΐς
χώπαις άναφερομένης προς αυλόν αμα συριγξι καί κιθάραις συνηρμοσμένον. Αυτή μεν
■κατέκειτο δπδ σκιάδι χρυσοπάστω κεκοσμημένω γραφικώς ώσπερ Αφροδίτη, παϊδες οε
καί γραφικοϊς ερωσιν εικασμένοι παρ’ έκάτερον έστώτες έρρίπιζον·
,

ναϊον, υψηλόν, άπαράμιλλόν, δταν λείπη τδ τοϋ Καίσαρος" αλλά πλησίον
εκείνου, δ άγγελός σου καταβάλλεται καί μεταβάλλεται είς Τρόμον* τού
του ένεκα φεΰγε πάντοτε μακράν αύτοϋ.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μή δμιλήσγς πλέον περί τούτου.

ΜΑΝΤΙΣ. Εΐς ούδένα άλλον έκτδς σοΰ, καί μόνον μετά σοϋ. Εΐς οίον
δηποτε παίγνιον πζί'ζης μετ’ αύτοϋ, χάνεις πάντοτε’ παρά πάσαν δέ πι
θανότητα σέ νικ^ διά τη; τύχης του’ ή δόξα σου άμαυροϋται, όταν αύ

τδς λάμπγ πλησίον σου. ’Επαναλαμβάνω οτι δ δαίμων σου φοβείται νά σε
καθοδήγηση πλησίον έκείνου, καί ότι άναζ,τάται την γενναιότητά του

ΣΚΗΝΗ Ε’.
Αλεξάνδρεια.— Λωμάτιον ίν τοΐς άνακτόροις.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ, ΑΑΕΕΑΣ, ΤΠΗΡΕΤΑΪ.

όταν έκεϊνος είνε απών.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "Ύπαγε. Είπε τώ Βενδιδίφ ότι θέλω νά τφ ομιλήσω,
(έξέρχεται ό μάντις). Θά πέμψω αύτδν κατά τών Πάρθων.— Εΐ'τε έκ τύχης,

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ν’ακούσω μουσικήν θέλω, μουσικήν, τήν μελαγχολικήν

τφ ύπακούιυσιν,είς όλα δέ τά παίγνία ημών ή δεξιότης μου ναυαγεί απέ

τροφήν ήμών τών εραστών.
ΤΠΗΡΕΤΗΣ. *Ε, μουσική ! ( Εισέρχεται ο Μαρδιανός).
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Άφήσατέ την’ ά; ύπάγωμεν εΐς τδ σφαιριστήριον/ ’Έλα

ναντι τής τύχης του. ’Άν ρίψωμεν λαχνούς κερδίζει' παρά πάσαν προσδο
κίαν οί άλέκτορές του καταβάλλουσι τούς ίδικούς μου, αί δέ δρτυγές του

Χάρμιον.
ΧΑΡΜΙΟΝ. Μέ πονεϊ τδ χέρι, παίξε καλλίτερα μέ τδν Μαρδιανόν.

εί'τε έκ τέχνης, δ άνθρωπος ούτος είπε την άλήθειαν. Και αύτοί οί κύβοι

έκδιώκουσι πάντοτε τάς ΐδικά; μου. Θά έπανέλθω εΐς την Αίγυπτον, καί,

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Γυνή παίζουσα μέ εύνοϋχον, είνε τδ αύτδ ώς νά παίζν»

μολονότι συνάπτω τον γάμον τούτον προς ησυχίαν μου,(εισέρχεται ό Βενδίδιος)

μέ γυναίκα. ’Έλα, θέλεις νά παίξγς μαζύ μου ;
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ. Θά παίξω όσον ήμπορέσω καλλίτερα, κυρία.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. "Οταν τις δεικνυν) καλήν θέλησιν είνε άξιος συγγνώμης

εΐς την άνατολήν εινε αί τέρψεις μου. — ΎΩ, έλθέ Βενδίδιε.— ΙΙρέπει νά
ύπάγγς εναντίον τών Πάρθων. Ή εντολή σου είνε έτοιμη*
λάβγς ( εξέρχονται)·

έλθέ νά τήν

καί αποτυγχάνω·/. Δέν θέλω νά παίξω τώρα.— Δόσατέ μου τήν δρμίαν.

Θά ύπάγωμεν είς τδν ποταμόν’ έκεϊ δέ άκούουσα μακρόθεν τήν μουσι
κήν, θά συλλαμβάνω φαιοπτέρυγα; ιχθύς’ τδ κυρτδν άγκιστρόν μου θά
διαπερ^ τάς ίλυώδεις σιαγόνας των, καί άνασύρουσα αύτούς θά νομίζω ότι

ΣΚΗΝΗ Δ'·
*Ρ ώ μ η. — 'οδός.

έκαστος τούτων είνε είς ’Αντώνιος, καί θά λέγω, ά! ά ! σέ συνέλαβον.
ΧΑΡΜΙΟΝ. Πόσον έγελάσαμεν τήν ήμέραν δτε έστοιχηματίσατε μέ τδν

’Αντώνιον εΐς τδ ψάρευμα, δταν δ βουτιχτής έκρέμασε εΐς τδ άγκίστρι
του ενα παστόψαρο τδ δποΐον άνέσυρε καταχαρούμενος!

ΛΕΠΙΔΟΣ, ΜΑΙΚΗΝΑΣ, ΑΓΡΙΠΠΑΣ
ΛΕΠΙΔΟΣ. Μή ταράττεσθε περισσότερον’ σπεύσατε σάς παρακαλώ εΐς
συνάντησιν τών στρατηγών σας.

ΚΛΕΟΠ ΑΤΡΑ. ύΩ τί καιρδς, τί καιρός ήτον εκείνος ! Τδν έπεριγέλασα
τόσφ, ώστε έχασε τήν ύπομονήν, καί τήν ιδίαν έσπέραν τδν καθησύχασα
μέ τδν αύτδν τρόπον. Τήν έπιοϋσαν πρδ τής έννάτης τή; πρωίας τδν έμέ -

Θυσα τόσον ώστε ήναγκάσθη

νά

κατακλιθή. Τότε τδν ένέδυσα τδ κά

έγώ δέ έζώσθην τδ ξίφος

ΑΓΡΙΠΠΑΣ Εύθύς ώς δ Μάρκος ’Αντώνιος έναγκαλισθή τήν Όκταβίαν,
θά σάς άκολουθήσωμεν.

λυμμα τής κεφαλής μου, καί τδ φόρεμά μου,

ΛΕΠΙΔΟΣ. Χαίρετε λοιπδν, έως δτου σάς ΐ'δω μέ τήν στρατιωτικήν
στολήν ή δποία αρμόζει τόσον καλά εΐς άμφοτέρους υμάς.

γελιαφόρος). Χϋσε τας άγαθάς άγγελίας σου εΐς τά πρδ πολλοϋ

ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Καθόσον δύναμαι νά κρίνω περί της πορείας, θά φθάσωμεν
προ υμών εΐς το δ'ρος, Λέπιδε.
ΛΕΠΙΔΟΣ. "Η δδός σας είνε συντομωτέρα* τά σχέδιά μου θά μέ άναγκάσωσι νά λοξοδρομήσω,καί θά μέ προσπεράσητε κατά δύο ήμερων δρόμον.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ καί ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Σοί εύχόμεθα καλήν επιτυχίαν.

ΛΕΠΙΔΟΣ. Χαίρετε (έξέρχεται).

τδ δποΐον έφερεν είς Φιλίππους !

ΤΩ ! άπδ τήν ’Ιταλίαν. (Εισέρχεται.άγ-

στείρα

ώτά μου.
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Κυρία, κυρία —
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Άπέθανεν δ Αντώνιος ; Φονεύεις τήν βασίλισσά·/ σου

άν εί'πγς ναί, αχρείε’ άν δμως άναγγείλγς δτι είνε ελεύθερος καί υγιαίνει,
λάβε χρήματα καί φίλησε τάς κυανά; φλέβας τής χειρδς ταύτης, τήν
δποίαν βασιλείς ήγγιζον είς τά χείλη των καί τρέμοντες έφίλ όυν.

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. ’Εν πρώτοις, κυρία, σοΐ άναγγέλλω δτι είνε καλά.
I Εΐς έζ. τών πολλών αναχρονισμών τοΰ δράματος τούτον.
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ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ιδού, λάβε περισσότερον χρυσόν αλλά πρόσεχε δύστηνε,

θης διά μεταλλικού σύρματος, θά σέ αλείψουν μέ άλμην,, καί θά σέ ψη-

οί νεκροί είνε καλά’ άν ουτω πως τδ

?σουν μέ δλίγην φωτ’ά,
, ,·
; ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. ’Εγώ μόνον την αγγελίαν φέρω, έρασμία βασίλισσα,

συνειθίζομεν νά λέγωμεν δτι καί

εννοείς, θά διαλύσω τδν χρυσόν τδν όποιον σοϋ δίδω, καί θά χύσω αύτδν

. . ,

είς τδν κακάγγελον λάρυγγα σου.

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. ’Άκουσόν με, καλή μου κυρία.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Καλά,σε άκουω, εξακολουθεί’ αλλά η δψις σου δέν είνε
φαιδρά’ άν δ ’Αντώνιος είνε υγιής καί ελεύθερος,

διατί τόσον σκυθρωπή

φυσιογνωμία, άφοΰ πρόκηται ν’ άναγγείλγς τόσον εύάοεστον αγγελίαν ;
’Άν πάλιν δέν ^το καλά έπρεπε

νά παρουσικσθ^ς ούχί ύπδ μορφήν άνπ

θρώπου, άλλ’ ώς έριννύς δφειοπλόκαμος.

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Θά ευαρεστηθώ η βασίλισσα νά μέ άκούση ;
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Μου έρχεται κατά νουν νά σέ κτυπησω πριν η δμιλη-.
λησγς. Άλλ’ όμως άν εί'πγς ότι δ ’Αντώνιος ζγ, υγιαίνει, ότι είνε 'φίλος
καί οχι αιχμάλωτος του Καίσαρος, βροχή χρυσοΰ καί χάλαζα πολυτίμ.ων

καί,θά έχης λαμπράν προαγωγήν. Διά τοΰ ραπίσματος δπερ έλαβες .εξι
λεώνεις την οργήν την οποίαν μοί διηγειρας. Θά σοί χαρίσω δέ οίονδη-

ποτε δώρον μοί αίτησγς.
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ.Ένυμφεύθη κυρία.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Μοχθηοέ, πολύ έζησας (σύρει έγχεφίδιον).
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. ’Ά ! τότε φεύγω. Τί σκοπόν έχεις, κυρία ;

εγώ δέν

έπταισα είς τίποτε (εξέρχεται).
; ■■■■'.
ΧΑΡΜΙΟΝ. 'Ησύχασε κυρία, δ άνθρωπος είνε αθώος.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.'Υπάρχουσιν άθφοι οί δποϊοι δέν διαφεύγουσι τδν κεραυ
νόν. — ’Άς καταποντισθώ ή Αί'γυπτος είς τδν Νείλον

μαργαριτών θά πέσφ έπί σοΰ.

καί άς μεταβλη-

ιθώσιν είς οφεις όλα τά άγαθοποιά πλάσματα ! — Καλέσατε πάλιν αύτδν

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ Υγιαίνει κυρία.
* ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Πολύ καλά.
. ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Καί διάκ ειται φιλικώς πρδς τδν Καίσαρα.

δέν άνεμίχθην είς τδν γάμον.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είπέ δτι δέν είνε άληθές, θά σοί δώσω μίαν επαρχίαν,

τδν δοϋλον. Δέν
- .

.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είσαι τίμιος άνθρωπος;

:

θά τδν δαγκάσω, μ,δλην την λύσσαν την δποίαν έχω»

Φωνάξατέ τον.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Φοβείται νά έλθγι.

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Ούδέποτε η φιλία των ητο στενωτέρα.
. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Λάβε παρύέμοΰ πλούτον δλόκληρον.
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Άλλ’όμως κυρία —
- ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δεν μοί άρέσκει αύτδ τδ «άλλ’ όμως»’ μετριάζει τδ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν θά πειράξω αύτόν’ θά εινε αγενείς ,αί χεϊρες αδται

νά κτυπησωσι κατώτερόν μου, άφοΰ έγώ ύπηρξα

η

αίτια πάντων όσα

μοί συνέβησαν.— Πλησίασε’ (εισέρχεται πάλιν ό άγγελιαφόρος). Εινε μέν έν
τιμον, δέν είνε όμως πάντοτε καλόν νά εϊνέ τις άγγελος κακών. Λέγε

εύάρεστον τών ηδη άγγελθέντων. ’Αποτροπιάζομαι αύτδ τδ «άλλ’δμως».

με χίλια στόματα τάς ευάρεστους άγγελίας, καί άφησε τάς δυσαρέστους

'Ομοιάζει πρδς τδν δεσμοφυλακα εκείνον δστις εξάγει έκ της ειρκτής

η κακάς άγγελίας. Διάκειται φιλικώς πρδς τδν Καίσαρα είπες, ότι υγιαί

νά ύπονοώνται άφ’ εαυτών.
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Έξετέλεσα τδ καθήκον μου.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. "Ενυμφεύθη ; ’Άν καί πάλιν εί'πγς ναί, δέν θά δυνηθώ

νει, καί οτι εινε έλεθύερος.

νά σέ μισήσω περισσότερον άφ’ όσον σέ μισώ.

άποφώλιόν τι τέρας. Είπε- σέ παρακαλώ, φίλε μου, όλας δμοϋ τάς καλάς

' ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. ’Ελεύθερος κυρία ! όχι' δέν είπα τοιοΰτόν τί. Συνεδέθη μετά τ·ης Όκταβίας.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τίνι τρόπω ;
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Συζυγικώς.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ώχριώ, Χάρμιον.
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Κυρία, ένυμφεύθη την Όκταβίαν.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Λοιμική νά σέ θερίσγ (τίπτούσα αύτόν τον ρίπτει χαμαί) ·
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ, 'Υπομονή, καλή μου κυρία.

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Ένυμφεύθη κυρία.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Οί θεοί νά συ?ταράξωσι τάςφρένας σου! ’Επιμένεις άκόμ,ηί
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Νά ψευσθώ λοιπόν, κυρία ; ~
? ·
■
ΚΛΕΟΠΝΤΡΑ. Εί'θε νά έψεύδεσο, καί άν ακόμη έπρόκειτο νά κάταποντισθγ τδ ημισυ της Αίγύπτου μου, καί νά μεταβληθώ είς δεξαμενήν

λεπιδωτών οφεων. 'Ύπαγε, φύγε άπ’ εδώ’

καί Ναρκίσσου προσωπον άν

είχες, θά μοί έφαίνεσο δ ειδεχθέστατος τών ανθρώπων. Εινε νυμφευμένος 4
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Ζητώ συγγνώμην άπδ την Μεγαλειότητα σου. . : ?

ώς σφαί

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είνε νυμφευμένος ;
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Μη έκλαμβάνης ώς προσβολήν δ,τι δέν έλέχθη διά

ρας’.’θά σοΰ ξεριζώσω τά μαλλίά (τίνάσσει αύτδν όρμητικώς)’ θά μαστιγω-

νά σέ προσβάλγ. Νομίζω δέ άδικώτατον τδ νά μέ τιμώρησες διάπραγμ»

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τί λέγεις ; — Φύγε άπ’ εδώ ( κτυπά αύτδν καί πάλιν).'’Ά

θλιε πανούργε ! μη σοϋ πετάξω τά. μάτία και τά πρδοκυλίσω

τδ δποϊον μέ διέταξες νά κάμω. Ένυμφεύθη την Όκταβίαν.
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Ώ ! εί'θε έ δόλος εκείνου νά σέ ζαθίστα δόλιον βέ ιόν

Ανώτερον Ανθρώπου ;
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’Ιδού δ λόγος διά τδν δποϊον έξώπλισα τά πλοΐά

πεοι τούτου; Τά εμπορεύματα τά

μου, ύπδ τδ βάρος τών δποίων Αφρίζει δ ώργισμένος πόντος, καί διά τών

όποια έ'φερες έκ 'Ρώμης εϊνε πολύ ακριβά δι’ εμέ" άς μείνωσιν είς βάρος

όποιων έσκόπουν νά τιμωρήσω την πρδς τδν εύγενή πατέρα μου Αχαρι

σου, καί άς έπιφερωσι τον όλεθρόν σου !

στίαν της δολεράς 'Ρώμης.

μ.·}) τοιούτον !

Πώς!

Είσαι βέβαιος

ΧΑΡΜΙΟΝ. Υπομονή, καλή μου βασίλισσα.
,

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. ’Επαινούσα τδν ’Αντώνιον κατηγορούν τδν Καίσαρα·

ΚΑΙΣΑΡ. Πράξον ώς θέλεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Δεν μάς φοβίζουσι τά πλοία σου. Θά Αγωνισθώμεν καί

κατά θάλασσαν, Αλλά γνωρίζεις πόσον σέ ύπερτεροϋμεν κατά ξηράν.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Πολλαϊς φοραΐς, κυρία.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τιμωρούμαι τώρα διά τούτο» Βοηθήσατε με νά έζέλθω-

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. Κατά ξηράν βεβαίως μέ υπερτερείς, ώς κατέχων την ο-ί-

Λείποθυμ,ώ. Είράς, Χάρμιον.— Δέν εϊνε τίποτε. — Πήγαινε νά εύργς αύ

κίαν τού πατρός μου, Αλλ' επειδή ού'τε δ κούκκος κτίζει ποτέ την φωλεάν

τδν τδν άνθρωπον, Αγαπητέ μου Άλεξά* έοώτησον αύτδν περί τών χαρα

κτηριστικών της Όκταβίας, τής ηλικίας καί τών ορέξεων της, μη λησμό

του, μένε έν αύτγί έφ’ όσον δύνασαι.
ΑΕΠΙΔΟΣ. Είπέ μας σέ παρακαλώ — διότι τά άλλα εϊνε έκτδς τού

νησες και τδ χρώμα της κόμης. Φέρε μου γρήγορα Απόκρισιν (εξέρχεται ό

προκειμένου — τί φρονείς περί τών προτάσεων μας»

Άλεξας). ’'Ας φύγρ διά παντός. — ’Όχι—Χάρμιον* μολονότι Αφ’ ένδς μέν
παρίσταται ώς Γοργώ, άφ’ ετέρου δέ ώς ’Άρης. (Πρδ; τδν Μϊρώανόν). Είπέ
είς τδν Άλεξά

νά μάθε

λχ'<·

περί τού Αναστήματος

της — Λυπήσου

με Χάρμιον, αλλά μη μέ δμιλεϊς — δδήγησέ με είς τδ δωμάτιόν μου
(Εξέρχονται).

ΚΑΙΣΑΡ. Αυτό εινε τδ ζήτημκ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σκέφθητι ώρίμως τί πρέπει νά πράξγς χωρίς νά λάβγς ύπ

δψιν παρακλήσεις.
ΚΑΙΣΑΡ. Καί τί δόναται νά συμ.β·ρ άν έπιδιόξγς καλλιτέραν τύχην.
ΠΟΜΠΙΙΙΟΣ. Μοί προσεφέρατε την Σικελίαν καί την Σαρδινίαν, ύπδ
τδν όρον τού·νά καθαρίσω έκ τών πειρατών την θάλασσαν,καί νά στέλλω
ποσόν τι σίτου είς 'Ρώμην* τούτων συμφωνηθέντων, θά θέσωμεν τδ ξίφος

είς την θήκην; καί θ’ άπέλθωμεν μέ άθικτον θώρακα.

ΣΚΗΝΗ Ζ'·
ΙΙαρά

ΚΑΙΣΑΡ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ καί ΑΕΠΙΔΟΣ. Αύται εϊνε αί προτάσεις ημών.
ΠΟΜΠΙΚΟΣ. Μάθετε λοιπόν δτι ηλθον εδώ μέ την άπόφασιν νά τάς
δεχθώ, Αλλ’ δ Μάρκος ’Αντώνιος μέ ηρέθισέ πως. — Καίτοι δέ καταβί·-

τό Μιοην<5ν.

ΠΟΜΠΙΚΟΣ, ΜΗΝΑΣ, ΚΑΙΣΑΡ, ΛΕΓΙΪΔΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ, ΜΑΙΚΗΝΑΣ.

βάζω την αξίαν της πράξεως άναφέρων αυτήν, ούχ ήττον πρέπει νά μά-

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. ’Έχω τούς ίδικούς σας όμηρους και σείς τούς ίδικούς μου,
ώστε δυνάμεθα νά συνδιασκεφθώμεν πριν η συμπλακώμεν.

ΚΑΙΣΑΡ. Εϊνε ποέπον νά έ'λθωμεν πρώτον είς εξηγήσεις, καί διά τδν
λόγον τούτον έστείλαμεν τάς προτάσεις ημών εγγράφους* άν δέ έξήτασες

αύτάς, είπέ ημϊν άν σοί εύαρεστώσιν ώστε νά Αποστείλης είς την Σικε

λίαν τούς Ανδρείους τούτους νέους, οΐτινες άλλως θά άπολεσθώσιν εδώ.

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. ’Αποτείνομαι πρδς τούς τρεις γερουσιαστάς τού μεγάλου
τούτου κόσμου, τούς Αντιπροσώπους τών θεών — Δέν εννοώ διατί 0 πα
τήρ μου, εχων υίδν καί φίλους, θά έστερεϊτο έκδικητών, Αφού δ ’Ιούλιος
ΚαΓσαρ, ούτινος τδ φάσμα ένεφανίσθη είς Φιλίππους είς τδν ένάρετον Βρού
τον, σας εϊδεν έκεϊ πολεμούντας ύπέρ αυτού. Τίς λόγος παοεκίνησεν

είς

συνωμοσίαν τδν πελιδνόν Κάσσιον ; Ποιος λόγος παρεκίνησε τδν ύπδ πάν

θης ’Αντώνιε δτι, δταν δ Αδελφός σου έπολέμει κατά τού Καίσαρος, η μητηρ "σου έλθοΰσα είς Σικελίαν έτυχε παρ’ έμοΰ φιλικωτάτης ύπόδοχης»

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τδ έμαθον, Πομπηϊε, καί είμαι προθυμότατος νά έκφράσω»
την πρδς σέ ευγνωμοσύνην μου.
ΠΟΜΠΙΚΟΣ. Δός μοι την χεΐρά σου* δέν έπερίμενον νά σέ συναντήσω·

εδώ ’Αντώνιε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εινε μαλακαί αί κλίνκι είς την Ανατολήν, καί σ’ ευχαρι
στώ ώς συντελέσαντα είς το νά έ'λθω ταχύτερον παρ’ δτι έσκόπευόν,διότι·
ώφελήθην έκ της επιστροφής.
ΚΑΙΣΑΡ. Μετεβλήθης Αφ’ δτου σέ εϊδον έσχάτως.

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. Δέν ηξεύρω τί ί'χνη Αφήκεν ή αδυσώπητος τύχη επί τού
μετώπου μου, Αλλ’ ούδέποτε θά είσέλθγ αύτη. είς τδ στήθος μου, ουδέ

ποτε θά ύποδουλώσν) τήν καρδίαν μου.

των τιμώμενον ένάρετον 'Ρωμαϊον Βρούτον, καί τούς λοιπούς συνωμότας,

ΑΕΠΙΔΟΣ. Μετά χαράς σέ βλέπω έδώ.

τούς έραστάς τούτους της ώραίας ελευθερίας νά πλημμυρήσωσι δι’ αίμα

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. Τδ πιστεύω, Λέπιδε. — Αοιπδν είμεθα σύμφωνοι- Παρα

τος τδ Καπιτώλιόν ; τίς άλλος λόγος η διότι δέν ύπέφερον τδν άνθρωπον

καλώ νά συνταχθΐ) καί νά σφραγισθη παρ’ ημών ή σύμβασις.
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ΚΑΪΣΑΡ. Αυτή θά είνε ή πρώτη μας πράξις,
..

ΜΗΝΑΣ. Καί σύ κατά ξηράν.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τότε άρνοϋμαι τάς κατά ξηράν ύπηρεσίας μου’ άλλά

.

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. Θά φιλοξενήσωμεν άλλήλους πριν ή χωρισθώμεν. ’Άς όί-

δός μου τό χέρι σου Μηνά’ άν οί δφθαλμ,οί μας είχον εξουσίαν, ήθελον

ψωμεν κλήρον διά νά ί'δωμεν τίς θ’ άρχίσν) πρώτος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έγώ Πομπήιε.
ΠΟΜΠΗΪΟΣ. ’Όχι ’Αντώνιε, 6 κλήρος θ’άποφασίση’ άλλ’ εί'τε πρώτος,
είτε τελευταίος, ή λαμπρά μαγειρική της Αίγυπτου θά έχν) τά πρωτεία.

“Ηκουσα οτι τα συμπόσια εκείνα έπάχυναν τον’Ιούλιον Καίσαρα.

συλλάβει εδώ δυο ληστάς άσπαζομένους.
ΜΗΝΑΣ. 'Όλων τών ανθρώπων τά πρόσωπα είνε ειλικρινή, οίαιδήποτε

καί άν ώσιν αί χεϊρές των.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Πρόσωπον ωραίας γυναικός δέν είνε ποτέ ειλικρινές’

ΜΗΝΑΣ. Μή συκοφάντης, κλέπτουσι μόνον καρδίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "ΙΙκουσες καί πολλά άλλα.
ΠΟΜΠΙΚΟΣ’. Δέν έχουσι διπλήν συμασίαν οί λόγοι μου.

.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. “Ηλθομεν εδώ διά νά πολεμήσωμεν εναντίον σας.
ΜΗΝΑΣ. Τό κατ’ έμέ, λυπούμαι διότι ή συνέντευξις αύτη άπέληξεν εις

ΑΝΤΩΝίΟΣ. Καλλωπίζεις αύτούς δι’ ωραίων λέξεων.

;

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. “Ηκουσα λοιπόν αύτό' καί δτι.δ ’Απολλόδωρος έφερε....

οινοποσίαν. Σήμερον δ Πομπήϊος άποδιώκει γελών τήν τύχην του.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Άν ούτω πράξή,βεβαίως δέν θά τήν έπαναφέρτ) κλαίων.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Αρκεί· πλέον.— Είνε δπως τό είπες.,

ΜΗΝΑΣ. “Εχεις δίκαιον φίλε. Δέν έπεοιμένομεν νά ί'δωμεν εδώ τόν Μάρ

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Τί σέ παρακαλώ ;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Έφερεν είς τον Καίσαρα μίαν βασίλισσαν εντός ένός
στρώματος.

κον ’Αντώνιον. Σέ παρακαλώ, έ,νυμφεύθη τήν Κλεοπάτραν ;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ή άδελφή τοϋ Καίσαρος δνομάζεται Όκταβία.

ΜΗΝΑΣ. Αληθώς’ ήτο σύζυγος τοΰ Γαί’ου Μαρκέλλου.

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. Τώρα σέ άναγνωρίζω’ πώς έχεις στρατιώτα.;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Καλά, καί φαίνεται δτι θά περάσω και

καλά,

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Άλλά τώρα είνε σύζυγος τοϋ Μάρκου ’Αντωνίου.

διότι

ΜΗΝΑΣ. Τί λέγεις;

(,βλεπω δτι ετοιμάζονται τέσσαρα συμπόσια,

,, ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Δός μοι τήν χεϊρά σου' ούδέποτε σέ έμίσησα’ σέ

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Αληθέστατου·

είδον

ΜΗΝΑΣ. Τότε δ Καϊσαρ καί αύτος συνεδέθησαν διά πχντό;.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Έάν ήναγκαζόμην νά προείπω περί τοΰ δεσμού τούτου,

μαχόμενον καί έζήλευσα τήν άνδρείαν σου.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ούδέποτε σε ήγάπησα πολύ’ άλλά σέ έπήνεσα δταν δε
κάκις ήσο άξιος τών επαίνων τούς οποίους σοί άπέδωκα.

ΠΟΜΠΙΚΟΣ. “Εχε πάντοτε τήν αύτήν ειλικρίνειαν, διότι αυτή σοί άρ,μόζει θαυμασίως. Σάς προσκαλώ δλους έπί τοϋ πλοίου μου. Θέλετε φίλοι
νά προπορευθητε ;
,
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δέν θά έξέφραζον τοιαύτην γνώμην.

ΜΗΝΑΣ. Νομίζω δτι ή πολιτική μάλλον ή δ έ'ρως ύπηγόρευσε τόν γά
μον τούτον.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Αύτήν τήν γνώμην έχω καί έγώ. Άλλά θά ί'δης δτι δ

ΚΑΪΣΑΡ, ΑΝΙΩΝΙΟΣκαι ΛΕΠΙΔΟΣ. Δεϊζε μας τόν δρόμον Πομπήιε.

δεσμός έκεϊνος, δστις φαίνεται δτι συσφίγγει τήν φιλίαν των, θά πνίξ^

ΠΟΜΠΙΚΟΣ “Ελθετε. (’Εξέρχονται ό Πομπήιοί, ό Καϊσαρ, ό ’Αντώνιος, ό Λέ-

αύτήν. Ή Όκταβία έχει ήθος αύστηρόν, ψυχρόν καί πρ^ον.

,πιδος μετ“ στρατιωτών καί υπηρετών).

•

ΜΗΝΑΣ. Καί τίς δέν ή'θελε τοιαύτην σύζυγον ;

ΜΗΝΑΣ. (Κατ’ιδίαν). Ούδέ ποτέ δ πατήρ σου, Πομπήιε, ή'θελε συνομο

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Όχι δ στερούμενος τών άρετών τούτων’ καί τοιοϋτος

λογήσει τοιαύτην συνθήκην.—Έγνωρίσθημεν άλλοτε, κύριε («?ός τόν Αϊνό-

είνε δ Μάρκος Αντώνιος. Αύτος θά έπιστρέψη πάλιν είς τήν Αίγυπτίαν

βαρβον).

του’ τότε δέ οί στεναγμοί τής Όκταβίας

,.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Είς τήν θάλασσαν νομίζω.

ΜΗΝΑΣ. Μάλιστα.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ήνδραγάθησας κατά θάλασσαν.

λίας των, αύτδ τοΰτο θά γίνγ] άφορμή

■■ ΜΗΝΑΣ. Καί σύ κατά ξηράν.
,

Θά προκαλέσωσι τήν βάρεϊαν

δργήν τοϋ Καίσαρος, καί ώς προεϊπον, δ,τι νΰν σφίγγει τόν δεσμόν τής φι-«

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Έ παινώ πάντα έπαινοϋντά με, μολονότι ούδείς δύνα

ται ν’ άρνηθή τά κατά ξηράν κατορθώματα μου.

ΜΗΝΑΣ. Ούτε τά κατά θάλασσαν ίδιζ.ά μου.

. ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Νομίζω δτι πρός άσφάλειάν σου δύνασαι ν’ άρνηθγς κάτι

τι’ ύπήρξες φοβερός λγστής κατά θάλασσαν.

τής διχονοίας των. Άλλου είνε ή

καρδία τοΰ ’Αντωνίου, εδώ ένυμφεύθη κατ’ άνάγκην.
, ΜΗΝΑΣ. Πιθανόν. Λοιπόν, πηγαίνομεν είς τό πλοϊον ; Θά πίω είς υγείαν

σου, Αίνόβαρβε.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Θά σοΰ άνταποδώσω τήν πρόποσιν. Έγυμνάσαμεν άρ-

κετά τούς λάρυγγάς μας είς , τήν Αίγυπτον.

,

ΜΗΝΑΣ. Εμπρός. Άγωμεν (Εξέρχονται).
Τόμος Ε'. 10.—

Νοέμβριος

1881.
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ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Άφοΰ πάργς κανένα ύπνο μάλιστα, άλλ’ εως τότε φο

βούνται δτι δέν θά στέκης καλά.

ΣΚΗΝΗ Ζ'.
Έπί

τον

πλοίου

του

Πομπηίου ήγχυροδολημ,ίνου

ΜισηνΟν

ΑΕΠΙΔΟΣ. Ναί, βέβαια· ή'κουσα δΐι αί
παρΛ

το

άκρωτήρίον.

ΜΗΝΑΣ. (Κατ’ ιδίαν πρδς τδν Πομπήϊον). Μίαν λέξιν, Πομπήίε.

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Είπέ μου σιγά’ τί τρέχει;

Μουσική παιανίζει. Εισέρχονται δύο ή τρεις δπηρέται φέροντες τα τοΒ συμποσίου.

ΜΗΝΑΣ. (Κατ’ ιδίαν). 2ήΖω σέ παρακαλώ, στρατηγέ’ ακούσε νά σοΰ

■

Α'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Τώρα θά έλθουν σύντροφε’ μερικοί άπ’ αυτούς δέν στέ

’πώ μίαν λέξιν.

κουν καλά στά πόδια, δλίγος άέρας άν τούς φυσήσρ θά τούς ρίξ-ρ κάτω.
Β'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Ό Αέπιδος είνε κατακόκκινος.

Α'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Τον έ'καμαν νά πΐ?) και το μερίδιο τών άλλων.

Β'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ. "Οταν βλέπνι δτι ο ένας αρχίζει νά πειράζν) τον άλ

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Περίμενε ολίγον—Πίνω είς ύγείαν τοΰ Αεπίδου.

;

ΑΕΠΙΔΟΣ. Τί πραγμα εινε αύτός δ κροκόδειλος ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Έχει το σχήμα τοΰ κροκοδείλου. Είνε πλατύς δσον έ'χει

πλάτος, και ύψηλός άκριβώς δσον είνε’ κινείται μέ τά όργανά του, καί

λον, φωνάζει «φθάνει, φθάνει πλέον», τούς συμφιλιώνει μέ τά παρακάλια

ζή μέ δ,τι τρέφεται’ δταν έκλίπγ το

του, καί υστέρα συμφιλιώνει καί τον εαυτόν του μέ τό πϊοτό.

χόΰται.

Α'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Ναί, αλλά έ'τσι το λογικό του πρέπει νά τοΰ φεύγρ

πολύ εύ'κολα.
Β'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Νά τί εινε νά ανακατώνεται κανείς μέ μεγάλους. ’Ή

ενα καλάμι άχρηστο έ'χωΤήμιά λόγχη την οποίαν δέν’μπορώ νά σηκώσω,

εινε γλά μένα το ίδιο.

Α'· ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Νά άναιβής σέ μιά υψηλή σφαίρα, καί νά μ,ένγς άκίνητος, είνε το ίδιο, ώς νά βλέπγς δυο τρύπαις εις την θέσιν τών ματιών,

Πυραμίδες τών Πτολεμαίων

είνε πολύ ώραϊα πράγματα’ άναντιροήτως τό ή'κουσα.

ζωτικόν του στοιχεϊον μετεμψυ-

■

ΑΕΠΙΔΟΣ. Τί χρώμα έ'χει ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Το χρώμά του.

ΑΕΠΙΔΟΣ. Παράδοξος ό'φίς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πραγματικώς. Καί τά δάκρυά του εινε υγρά.

ΚΑΙΣΑΡ. Θά τον εύαρεστήση άρά γε ή περιγραφή αδτη ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "Υστερα άπδ τό ποτήρι τοΰ Πομπη'ίου, άλλως αύτός είνδ

άληθής επικούρειος.

πραγμα ποΰ άσχημίζει τρομερά το πρόσωπον. (’Ακούονται σάλπιγγες. Εισέρ

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. (Κατ’ ιδίαν πρδς τδν Μηνάν). ’Έλα τί διάβολο θέλεις νά μου

χονται ό Καϊσαρ, ο ’Αντώνιος, ο Πομπηϊος, δ Αέπιδος, ό Άγρίππας, άΜαικήνας, δ

είπής ; άφησε με τώρα* φύγε. Κάμε δπως σοΰ είπα — Ποΰ είνε το ποτήρι

Αΐνόβαρβος, δ Μήνας καί άλλοι αρχηγοί).

τό δποϊον σοΰ έζήτησα ;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. (Πρδς τδν Καίσαρα). ’Ιδού πώς γίνεται Καϊσαρ. Μετροΰν τήν
πλημμύραν τοΰ Νείλου διά τίνος κλίμακος έπί τών πυραμίδων, καί έκ τής

άνυψώσεως ή καταβάσεως τοΰ ύδατος, γνωρίζουσιν άν θά επέλθη εύφορία
ή άφορία’ δσφ περισσότερον ύψοΰται δ Νείλος, τόσω μεγαλειτέρα προμη-

νύεται ή ευφορία’ δταν δέ άρχίζη νά άποσύρεται, τότε δ γεωργός σπείρει
τον σπόρον έπί τοΰ ίλυώδους εδάφους, καί μετά μικρόν επέρχεται δ θε
ρισμός.
.. ΑΕΠΙΔΟΣ. "Εχετε παραδόξους ό'φεις έκεϊ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ναί, Αέπιδε.

ΜΗΝΑΣ. (Κατ’ ιδίαν). ’Άν χάριν τών υπηρεσιών μου θέλεις νά μ.έ άκού-

σης, σήκω μϊά στιγμή.
ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Είσαι τρελλός, μου φαίνεται. Τί τρέχει; (’Εγείρεται καί
.περιπατει κατ’ ιδίαν μετά τοΰ Μηνά).

ΜΗΝΑΣ. Αί ύπηρεσίαι μου ήσαν πάντοτε είς τήν διάθεσίν σου.
ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Μέ ύπηρέτησας πιστώς, τί άλλο έ'χεις νά εί'πγις ; — Ευ

θυμείτε, κύριοι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πρόσεχε τάς άμμώδεις αύτάς παγίδας, Αέπιδε, διότι θά

βυθισθής.

ΑΕΠΙΔΟΣ. Οί ό'φεις σας ουτοι της Αίγυπτου, γεννώ >ται έκ τοΰ πηλοΰ
διά τής επενέργείας τοΰ ήλιου’ το αυτό συμβαίνει καί μέ τούς κροκοδεί

ΜΗΝΑΣ. Θέλεις νά γίνγς κύριος δλου τοΰ κόσμου ;

λους σας.

ΜΗΝΑΣ. Θέλεις νά γίνγς κύριος δλοκλήρου τοΰ κόσμου. Σοί τό λέγω

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Αληθές.

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. ’Άς καθήσωμεν,—άς φέρουν κρασί. Θά πϊοΰμεν είς ύγείαν

τοΰ Αεπίδου.
ΑΕΠΙΔΟΣ. Δέν είμαι τόσον καλά δσον έ'πρεπε, άλλα βαστώ πάντοτε.

ΠΟΜΠΗΪΟΣ, Τί λέγεις ;
διά δευτέραν φοράν.

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Πώς είνε δυνατόν ;
ΜΗΝΑΣ. Συγκατάνευσον, καί μολονότι μέ νομίζεις πτωχόν, δύναμαι νά
σοΰ δώσω τήν οικουμένην.
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ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Μήπως έ'π’ες πολύ κρασί;

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Πρδς τδν Αντώνιον). Αοιπόν,

ΜΗΝΑΣ. ’Όχι, Πομπήϊε, ού'τε τδ ήγγισα εί; τά χείλη μου. ’Άν τολμήσης, δύνασαι νά γίνγς δ επίγειος.Ζευς. "Ο,τι περιβρέχει δ ’Ωκεανός καί

άνδρεΐέ μου
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αύτοκράτορ,

Θά χορεύσωμεν τώρα τδν βακχικόν χορόν της Αίγύπτου, διά νά συμπληρω-

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Δεϊξόν μοι τίνι τρόπφ.

σωμεν τδ συμπόσιόν μας ;
ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Άς τδν χορεύσωμεν, άνδρεϊέ μου στρατιώτα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Θά δώσωμεν δλοι τάς χεΐρας έως δτου ό κατακτητης οί

ΜΗΝΑΣ. Οί τρεις ούτοι τρίαρχοι και κυρίαρχοι τοϋ κόσμου είνε έπί τοϋ

νος βυθίσει τάς αισθήσεις μας έντδς γλυκείας και ηδυπαθούς λήθης.

εγκλείει δ ?ύρανος είνε ίδικόν σου άν θέλησης.

πλοίου σου. Άφες με νά κόψω τά σχοινιά, δταν δέ.άπομακρυνθώμεν σφά-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Δόσατε δλοι τάς χεϊρας—’Άς παιανίση δυνατά η μου

ζομεν αύτούς, καί τότε τδ πάν είνε είς την εξουσίαν σου.

σική. ’Εγώ θά σάς τοποθετήσω κατά τδ διάστημα τοΰτο, ε'πειτα θα

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Ά ! επαεπε νχ τδ κάμης χωρίς νά μοΰ τδ είπής. Πράξις
τοιαύτη θά μοι ήτο αισχρά, ύπηρεσία σου δέ έξοχος. Πρέπει νά ήξεύρης

τραγουδήση τδ παιδί, καί καθένας θά έπαναλάβη την τελευταίαν στρο

ότι η τιμή μου δέν δδηγεϊται ύπδ τοΰ συμφέροντος,*άλλά τδ συμφέρον ύπδ
. της τιμής. Μεταμέλου δτι ή γλώσσα έπρόδωκε τδ σχέδιόν σου. ’Άν έξετέλεις αύτδ ένω τδ ήγνόουν, θά τδ έπεδοκίμαζον μετά την έκτέλεσιν,

άλλά τώρα δφείλω νά τδ καταδικάσω. Παραιτήσου λοιπόν αύτοϋ, και έλθέ
νά πίωμεν.
'

ΜΗΝΑΣ. (Κ ατ’ Ιδίαν). Καλά, ούδέποτε πλέον θά άκολουθησω την πα-

φήν δσον έίμπορεϊ δυνατώτερα. (Ή μουσική παιανίζει. Ο Αινοβαρβος τους το
ποθετεί)·
’Έλα τοΰ οίνου βασιλε’ά, Βάκχε κρασοπατέρα
Με τα παχε’ά σου μάγουλα, τά μάτια φλογισμένα
"Ολα με ’ςδ ποτήρι σου ξεχνοΰμεν έδώ πέρα
Με κλίμα τά κεφάλ’ά μας είνε στεφα νωμένα
Κέρνα κι’ α; στρέψη γύρω μας, α; στρέψη δλ’ ή γη
Κέρνα at’ άς στρέψ’ ολόγυρα, όλόγυρα ή γη.

ρακμάζουσαν τύχην σου* δστις αίτέϊ πράγμά τι καί δέν λαμβάνει αύτδ
δταν τω προσφέρητάί, χάνει διά παντός την εύκαιρίαν.

ΚΑΪΣΑΡ. ’Έ ! Δέν άρκεΐ πλέον; Καλή νύκτα Πομπήϊε—Άς άποσυρ-

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Πίνω είς ύγείαν τοϋ Αεπίδου.

θώμεν—Άς άποσυρθώμεν, αδελφέ μου (Πρδς τδν Αντώνιον). Εύθυμία τοιαύ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Φέρετέ τον είς την ξηράν.—Θά πιω άντ’ αύτοϋ, Πομπήιε.

τη είνε ανάρμοστος πρδς τήν σοβαρότητα τών ήμετέρων πραγμάτων" άς

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Είς ύγείαν σου, Μηνά,
ΜΗΝΑΣ. Τδ δέχομαι εύχαρίστως, Αίνόβαρβε.

άποχωρισθώμεν λοιπδν, κύριοι’ βλ.έπετε δτι δλοι εΓμ,εθα έξημμενοι. 'Ο εύ

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Γέμισε έως τά χείλη τδ ποτηριον.

νά τραυλίζη. Παρ’ δλίγον νά μάς μεταμορφώση δλους ή κραιπάλη αυτή.
Εινε άνάγκη νά εί'πω περισσότερα ; Καλή νύκτα" δός μου τδ χέρι σου ’Αν

ρωστος Αινοβαρβος κατεβλήθη ύπδ τοϋ οίνου, καί ή γλώσσά μου άρχιζει

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Δεικνύει τδν υπηρέτην δστις μεταφέρει τδν Αέπιδον). Νά, ένα
δυνατδ παιδί, Μηνά.
ΜΗΝΑΣ. Διατί;

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Δέν βλέπεις δτι σηκόνει τδ τρίτον τοϋ κόσμου ;
ΜΗΝΑΣ. Τότε τδ τρίτον τοΰ κόσμου είνε μεθυσμενον. Εΐ'θε νά ήτο καί

τδ δλον, τότε θά έτρέχαμεν μέ κλειστά μάτια!
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Πίνε λοιπόν, και σύ,
ΜΗΝΑΣ. Εμπρός.

διά νά

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Βεβαιότατα" δός μας τδ χέρι σου.

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Κατέχεις, ώ ’Αντώνιε, τήν οικίαν τοΰ πατρός μου—Άλλά
τί· πειράζει" εί'μεθα φίλοι. Άς καταβώμεν είς τήν λέμβον.

αύξηση η εύθυμία.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Προσέξατε μή πέσετε — Έγώ δέν έξέρχομαι Μηνά.
(’Εξέρχονται δ Πομπήϊος, ό Καϊσαρ καί ό ’Αντώνιος).

ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Δέν έφθάσαμεν άκόμη είς τά ’Αλεξανδρινά συμπόσια.,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πλησιάζομεν—Άς κρούσωμεν τά ποτήρια—’Έ ! Πίνω είς

ΜΗΝΑΣ. ’Όχι, έ'λα είς τδ δωμάτιόν μου. Εμπρός τύμπανα! σάλπιγ
γες ! αύλοί! έμπρός! Άς άκούση δ Ποσειδών πόσον πανηγυρικώς χαιρετι-

ζομεν τούς μεγάλους τούτους άνδρας. Παίξατε, παίξατε (τύμπανα κροτοϋσι

ύγείαν τοΰ Καίσαρος.

ΚΑΪΣΑΡ. Έπεθύμουν νά τδ άποφύγω. Μοί εινε έ'ργον έπίπονον, διότι
δσω περισσότερον πλύνω τδν εγκέφαλον, τόσφ θολώτερος γίνεται.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πρέπει νά συμμορφώνεσαι μέ τάς περιστάσεις.

ΚΑΪΣΑΡ. Καλά λοιπόν, θά πίω κ’ έγώ είς ύγείαν σου. Άλλ’ έπροτίμων
νά μείνω έντελώς νήστις έπί τέσσαρας ημέρας, παρά νά
είς μίαν.

τώνιε.
ΠΟΜΠΗΪΟΣ. Θά σάς συνοδεύσω καί είς τήν ξηράν.

πΐώ

τόσφ;πολύ

σάλπιγγες ήχοΰν).

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ού'ρα! ! Νά τδ καπέλο μου.
ΜΗΝΑΣ. Ουρά ! ’Έλα γενναϊέ μου άρχηγέ ! (Εξέρχονται).
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νά έμφανισθώμεν ένώπιόν του, δσφ τδ δυνατδν ταχυτερον μάς έπιτρεψν)
τδ φορτίον, τδ δποϊον πρέπει νά φεοωμεν μ.εθ’ ημών. Εμπρός. 5/Αγωμ.εν.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

(’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Α'·
ΠίδιΛς έν Xfcplqf. — Εισέρχεται, άγερώχως ό ΒΈΝΑΙΔΙΟΣ μετά τοΰ ΣΙΛΙΟΓ καί αλΰων
αξιωματικών και στρατιωτών Ρωμαίων* φέρουσιν ένώπιύν του τδν νεκρόν τοΰ ΓΙακοροο.

ΣΚΗΝΗ Β'.
•ρώμη.

ΒΕΝΔΙΔΙΟΣ. Κατετροπώθητε νΰν, ώ άκοντισταί Πάρθοι, δέ τύχη ηύδόκησε να με καταστησ'ρ έκδικητην τοίϊ θανάτου του Μάρκου Κράσου.
— Φερετε ενώπιον του στρατού ημών τδ σώμ,α τοΰ υίοΰ του βασιλέως.
Ο σος Πάκορος Όρόδη πληρόνει τδν θάνατον τοΰ Μάρκου Κράσου.

ΣΙΑΙΟΣ. Καταδιωξον τούς φυγάδας Πάρθους, γενναίε Βενδίδιε, έφ’ δσον

το ξίφος σου αχνίζει άπδ Παρθικδν

αίρ.α. 'Ρίφθητι

εναντίον αύτών διά

της^Μηδιας, της Μεσοποταμίας, και έντδς ακόμη τών άσυλων, είς ά έν
αταξιφ καταφευγουσιν* ουτω δέ δ μέγας αρχηγός σου ’Αντώνιος θά σέ

περιαγαγη επί θριαμ.βευτικοΰ άρματος και θά περιβάλγ μέ στεφάνους την
κεφαλήν σου.

.

ΆντιΟάλαμος έν

τη οίκίρι τοϋ Καίσαρος.

?

ΑΓΡΙΠΠΑΣ, ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Πώς, άπεχωρίσθησαν οί αδελφοί;

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Διηυθέτησαν τάς υποθέσεις των μετά τοΰ Πβμπη’ίου,

δστις καί άνεχώρησεν" οί άλλοι τρεις σφραγίζουσι την συνθηκην.Ή Όκταβία κλαίει διότι θά έγκαταλίπν) την 'Ρώμην· δ Καϊσαρ είνε μελαγχολι

κός, δ δέ Αέπιδος, κατά τδ λέγειν τοΰ Μηνά, ταράσσεται ύπδ ζηλοτυπίας
άπδ της ημέρας τοΰ συμποσίου τοΰ Πομπη'ίου.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Είνε εύγενης δ Αέπιδος.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Εύγενέστατος. ’Ώ ! πόσον άγαπφ τδν Καίσαρα !

ΒΕΝΔΙΔΙΟΣ. Άρκοΰσιν, άρκοΰσιν, ώ Σίλιε, δσα έ'πραξα. Μη λησμ.ονγίς
οτι ο υποδεέστερος δέν πρεπει νά πράττγ πλειότερα του δέοντος. Μάθε
οτι είνε προτιμ.οτερον νά άφηση ημ,ιτελές τδ εργον, η νά περιβληθφ μέ
μεγάλην δόξαν δταν λείπγ δ αρχηγός τδν δποϊον ύπηρετεΐ. Καί δ Καϊσαρ

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Ναί, άλλά πόσον λατρεύει τδν Μάρκον ’Αντώνιον !

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τδν Καίσαρα ; Ό Καϊσαρ είνε δ Ζεύς τών ανθρώπων.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Καί τί είνε δ ’Αντώνιος ; Ό θεδς τοΰ Διός.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Όμιλεϊς περί τοΰ Καίσαρος ; Πώς; τοΰ άπαραμίλλου ;

καί δ ’Αντώνιος ένίκησαν περισσοτεοας νίκας διά τών στρατηγών αυτών

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Ώ ’Αντώνιε ! ΎΩ σύ της ’Αραβίας φοϊνιξ !

η αύτοπροσώπως. 'Ο υπασπιστής του ’Αντωνίου Σόσιος, δστις είχεν έν

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Εάν θέλγς νά επαίνεσες τδν Καίσαρα, είπέ,— Καϊσαρ’

Συριφ την θεσιν ην εχω σήμερον εγώ, άπώλεσε την εύνοιάν του, δλότε
άπεκτησε πολλην δόξαν έντδς δλιγίστου χρόνου. Γ/Οστις έν τοϊς παλέμοις

εκτελεϊ πλειότερα η δ στρατηγός του, γίνεται στρατηγδς. τοΰ στρατηγοΰ, η δέ φιλοτιμία, ή αρετή αύ'τη τοΰ στρατιώτου, προτιμά μάλλον $τ-

ταν, η νίκην ητις τδν έπισκιάζει. Ήδυνάμην νά πράξω

πλειότερα ύπέρ

τοΰ ’Αντωνίου, άλλά θά τδν δυσηρέστουν, καί τότε θά έ'χκνον την άξίαν

των αί ύπηρεσίαι μου.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Άλλ’ άγαπφ περισσότερον τδν Καίσαρα. — Καί δμως
άγαπ^ τδν ’Αντώνιον. ΎΩ ! ούτε καρδία, ούτε γλώσσα, ούτε είκών, ούτε
συγγραφεύς, ούτε άοιδός, ούτε ποιητής, δυναται να αισθανθώ, να εκφρασγ,
νά παραστησγ, νά γράψγ, νά ψάλγη νά έξυμνησγ την αγαπην του προς

τδν’Αντώνιον" ώς πρδς τδν Καίσαρα, κλίνατε, κλίνατε το γόνυ, και θαυ

ΣΙΑΙΟΣ. Κέκτησαι, Βενδίδιε, τά πλεονεκτήματα έκεϊνα, άνευ τών ό
ποιων δ στρατιώτης ολίγον διαφέρει τοΰ τυφλοΰ ξίφους. Θά γράψγς είς
τδν ’Αντώνιον ;

ΒΕΝΔΙΔΙΟΣ. Θά τω μ.ηνυσω εύσεβάστως, τί διά τοΰ δνόιχατός του,
της μαγικές ταύτης λεξεως έν τφ πολεμώ κατορθώσαμεν, καί τίνι τρόπφ διά τών σημαιών του καί τών καλώς μισθοδοτουμένων λεγεώνων του,
κατετροπωσαμεν τδ μέχρι τοΰδε άηττητον ίππικδν τών Πάρθων.

ΣΙΑΙΟΣ. Ποΰ είνε τώρα ;

—καί πλέον ού.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Τφ δντι έπλεξε καί είς τούς δυο τά μέγιστα έγκώμια.

-

ΒΕΝΔΙΔΙΟΣ. Προτίθεται νά μ,εταβγ είς ’Αθήνας, δπου θά σπεύσωμ.εν

μάσετε !
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Άγαπγ άμφοτέρους.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Εκείνοι μέν είνε πτέρυγες, ουτος δέ

τδ έ'ντομον,

ώστε, ... (ακούονται σάλπιγγες) Μάς προσκαλοΰσι να ιππευσωμεν. Χαϊρε,
γενναίε Άγρίππα.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Χαϊρε, άνδρεϊε στρατιώτα, σοί εύχομαι καλήν τύχην.
(Εισέρχονται έ Καϊσαρ, ο Αντώνιος, ό Αέπιδος και ή Όκταβία).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μη προχώρησες περισσότερον, Καϊσαρ.
ΚΑΙΣΑΡ. Άφ'άιρεϊς μέγα μέρος τοΰ έαυτοΰ μου. Δεϊξον την πρδς έμέ
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αγαπην σού έν τώ προσώπω αύτής.—’Αδελφή, δείχθητι σύζυγος τοιαύτη

ρωτά. Ιδού σέ έναγκαλίζομαι καί σέ άφίνω υπό την σκέπην τών θεών.

όποιαν σε φαντάζομαι, διότι δύναμαι νά δώσω οίανδήποτε έγγύησιν περί

ΚΑΙΣΑΡ. Χαϊρε. Εύτύχει!
.........................................
ΑΕΠΙΔΟΣ. Εί'θε δλα τά άστρα τοϋ ούρανοΰ νά φωτίζωσι την ευτυχή

της διαγωγής σου.—Είθε, γενναϊε’Αντωνιε, τύ εί'δωλον τοϋτό τής αρετής

το τεθεν μεταξύ ημών ώς δεσμός συγκρατών τον πύργον τής αγάπης μας
μή μεταβληθή είς κριόν τειχολέτην, διότι, καλλίτερον νά ήγαπώμ.εθα άνευ

σου πορείαν !
ΚΑΙΣΑΡ. Χαϊρε. Χαϊρε ! («σπάζεται την Όκταβίαν).

τοϋ δεσμοΰ τούτου, άν ύπ’ άμφοτέρων δέν άγαπαται τρυφερώς.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Χαίρετε. (’Ηχοΰσι σάλπιγγες. ’Εξέρχονται)·

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μη μέ προσβάλλγς διά της δυσπιστίας σου ταύτης.
ΚΑΙΣΑΡ. ΕΪπον.
ΑΝ ΓΩΝΙΟΣ. 'Όσον αυστηρώς καί άν έξετάσγς την διαγωγήν μου, δέν
θά εύργς την έλαχίστην αφορμήν δικαιολογούσαν τούς φόβους τούς οποί

ΣΚΗΝΗ Γ'·
Αλεξάνδρεια. Δωμάτιον έν τω άνακτόρφ τής Κλεοπάτρας.

ους φαίνεται δτι έχεις. Εί'θε οί θεοί νά σέ προφυλάττωσι καί νά διαθέ-

τωσι υπέρ τών σχεδίων σου τάς καρδίας τών 'Ρωμαίων ! Έδώ θά χωρι-

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ, ΑΔΕΞΑΣ

σθώμεν.

ΚΑΙΣΑΡ. Χαϊρε, προσφιλέστατη μου αδελφή, εί'θε τά στοιχεία της φύ

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ποϋ εϊνε αύτός δ άνθρωπος ;

σε ως νά σοι εϊνε εύμενή καί νά σέ εύφραίνωσι ! χριϊρε.

AAESAS. Φοβείται σχεδόν νά έλθγι.

ΟΚΤΑΒΙΑ. ’Αγαπητέ μου αδελφέ !

ΑΝΤΏΝΙΟΣ. Ό ’Απρίλιος εινε είς τούς Οφθαλμούς της. Εϊνε το έ'αρ τοϋ
έρωτος, τά δέ δάκρυα τη$ ή ζωογόνος βροχή. ’Έσο φαιδρά.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. ’Έλα, έλα — Πλησίασε. (Εισέρχεται ό άγγελιαφόρος).
ΑΑΈΕΑΣ. Καί αύτός δ Ηρώδης τής’Ιουδαίας δέν τολμ^ νά σέ άτενισν],

ΟΚΤΑΒΙΑ. Φρόντιζε άδελφέ μου διά τον οϊκον του συζύγου μου καί. . .

Μεγαλειοτάτη, είμή μόνον δταν είσαι εύθυμως διατεθειμένη.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Καί αύτοϋ τοϋ Ήρώδου την κεφαλήν θά λάβω*

ΚΑΙΣΑΡ. Τί Όκταβία ;

τίνι τρόπφ, άφοϋ

ΟΚΤΑΒΙΑ. Θά σου το εί'πω κρύφα.

πράςω ; Πλησίασε.

έφυγεν δ ’Αντώνιος

διά

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άρνεϊται ή γλώσσα νά ύπακούσ-ρ είς την καρδίαν, αδυ
νατεί δέ ή καρδία νά έμψυχώσρ την γλώσσαν- εινε ώς το πτίλον του κύ

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Έρασμία βασίλισσα —

κνου το όποιον ΐσταται έν ίσορρΟπίγ επί τών άνυψουμ.^ων κυμάτων, καί
προς ούδειαίαν κλίνει διεύθυνσιν.

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Ναι, κραταιά ’Άνασσα.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Κατ’ ιδίαν πρδς τόν Άγρίππαν). Πώς, θά κλαύσγ δ Καϊσαρ ;
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Νέφος καλύπτει τό πρόσωπόν του.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Καί ώς ίππος θά ήτο ασχημότερος, έχων έπί του με

τώπου το λεγόμενον νέφος, πολύ δέ περισσότερον ώς άνθρωπος. I

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ποϋ ;
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Είς την 'Ρώμην, κυρία* παρετήρησα αύτην κατά

πρόσωπόν, και τήν εϊδα βαδίζουσαν μεταξύ τοϋ αδελφού της καί-του Μάρ

κου ’Αντωνίου.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Εϊνε τόσον υψηλή δσον έγώ ; 1

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Διατί Αίνόβαρβε ; Όταν δ ’Αντώνιος ευοε νεκρόν τον Καί

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Όχι, κυρία.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Την ή'κουσες νά δμιλή ; ’Έχει δξεϊαν η χαμηλήν φωνήν;
:

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Αληθώς* τό έτος έκεϊνο ήνοχλεϊτο υπό καταρροής !
Έθρήνει έκεΐνον τόν όποιον άσμένως κατέστρεφε* πίστευσον δέ είς τήν

τοϋ δποίου ήδυνάμην να το

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Εϊδες τήν Όκταβίαν ;

σαρα, ,έξέβαλε γοεράς φωνάς, έκλαυσε δέ δταν είς Φιλίππους ευρε φονευμένον τον Βρούτον.

·’

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Την ή'κουσκ, κυρία* έχει φωνηνσιγαλην.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Αύτό δέν εϊνε εύάρεστον* δέν εϊνε δυνατόν νά την άγα-

ειλικρίνειαν τών δακρύων του, δταν καί εμέ ί'δγς κλαίοντα.

πήση επί. πολύ.
ΧΑΡΜΙΟΝ. Νά τήν άγαπήσγ; Ό’Ίσις ! αδύνατον.

ΚΑΙΣΑΡ. ’Όχι, φιλτάτη Όκταβία, θά λαμβάνγς πάντοτε ειδήσεις παρ'
έμοϋ* δέν θά έξαλείψτ) δ χρόνος την άνάμνησίν σου.

νου ! ! /Έχει μεγαλοπρέπειαν τό βάδισμά^ της ; Ένθυμήσου άν ποτέ πα-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έλθέ, Καισαρ* θά διαγωνισθώμ,εν

είς τον πρός αύτήν έ-

1. Λέγεται δτι ό ίππος, εχει νέφος έπί τοΰ προσώπου, δταν έπί τοϋ μετώπου μεταξύ
τών δυο οφθαλμών εχει μαύρην ή cpatav κηλϊδα.
.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τό πιστεύω, Χάρμιον* βραχνή φωνή καί άνάστημα νά
ρετήοησας μεγαλοπρεπές παράστημα.
1 Ό Grey λέγει δτι προφανώς δ ποιητής ύπαινίσσεται τήν βασίλισσαν Έλισσάδετ, άποτείνασαν τφ Ίαχώδιρ Μελδιλ τήν αδτήν έρώτησιν περί τής βασιλίσσης τής Σκωτίας.
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ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. "Ερπει, κυρία, Και η στάσις και τδ βάδισμά της,
είναι ενα και τδ αύτό. Φαίνεται, σώμα άψυχον, άγαλμα μάλλον

η άν

θρωπος.

ΣΚΗΝΗ Δ'·

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Είναι βέβαιον ;

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Έκτδς άν δέν έ'χω παρατηρητικόν.

Άθηναι. Δωμάτιον ίν τ^ οίκίορ τοΰ Αντωνίου.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Παρατηρητές ’σάν αύτδν δέν έ'χομεν ούτε τρεις είς την

Αίγυπτον.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Παρατηρώ δτι είνε πολύ νοημων—έως τώρα δέν βλέπω
τίποτε είς αύτην—δ άνθρωπος αύτδς έ'χει καλήν κρίσιν.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Έξαίρετον.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Πόσον έτών νά είνε σέ παρακαλώ ;

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Ήτο χήρα κυρία.
ΚΑΕΑΠΑΤΡΑ. Χήρα ; ακούεις Χάρμιον ;

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Και πιστεύω οτι έχει τά τριάντα.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ενθυμείσαι τδ πρόσωπόν της; είνε μακρδν η στρογγύλον.

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Στρογγύλον μέχρις ελαττώματος.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ώς επί τδ πλεϊστον είνε εύηθεις οί τοιοϋτοι.—Τί χρώ

μα έχουν τά μαλλιά τη’ ;

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Καστανά κυρία, και τδ μέτωπόν της τόσφ χαμηλδν
δσον ήθελε τδ επιθυμήσει.1
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ιδού, λάβε χρήματα. Μη παρεξήγησές την πρώτην μου

παραφοράν' θά σέ μεταχειρισθώ καί πάλιν σέ ευρίσκω πολύ κατάλληλον
διά την υπηρεσίαν ταύτην. "Γπαγε νά έτοιμασθης· αί έπιστολαί μου είνε
έτοιμοι. (’Εξέρχεται ό άγγελκχφόρος).
ΧΑΡΜΙΟΝ. ’Άξιος άνθρωπος.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Πραγματικώς. Μετανοώ πολύ, διότι τδν έκακομεταχειρίσθην. Έξ όσων είπε, βλέπω δτι τδ πλάσμα αύτδ δέν είνε μεγάλο
πράγμα.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Δέν είνε τίποτε, κυοία.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ό άνθρωπος ούτος θά είδε βεβαίως καί θά γνωρίζγ) τί

έστί μεγαλεϊον.

ΧΑΡΜΙΟΝ. ’Άν είδε μεγαλεϊον ! Μά την ’Ίσιδα, πώς είνε δυνατδν νά
μην είδε άφοΰ σέ ύπηρετεϊ τόσον καιρόν ;
ΚΗΕΟΠΑΤΡΑ. ’Έχω άκόμη κάτι τι νά τδν έρώτησω’ άλλά δέν πειρά
ζει- τδν οδηγείς είς τδ δωμάτιόν μου δπου θά γράψω. Τά πάντα δύναν-

ται ακόμη ν’άποβώσι καλώς.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Σβΰ τδ εγγυώμαι κυρία.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ

Η ΟΚΤΑΒΙΑ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ναί, ναί, όχι μόνον τοΰτο Όκταβία, τοΰτο καί

as
χίλια χλ-

λα της αύτ-ης φύσεως πράγματα θά ησαν συγγνωστά, άλλά περιεπλάκη

είς νέους πολέμους κατά τοΰ Πομπη’ίου, συνέταξε την διαθήκην του, καί
άνέγνω αύτην δημοσίγ. Μόλις άνέφερε τδ ό'νομά μου- δταν δέ ηναγκάσθη

νά μέ έπαινέσγ, έ'πραξε τοΰτο μετά ψυχρότητος καί άκουσίως. Ελάχιστα
μοί άπένειμε- καί δταν είχε καταλληλοτάτην εύκαιρίαν νά δμιληση ύπέρ

έμοΰ, η άπέφυγεν, η ώμίλησε μετά πολλής έπιφυλάξεως.
ΟΚΤΑΒΙΑ. Ώ μη πιστεύσγς είς δλα φίλτατέ μοι, η μη παροργίζεσαι

δι’ δλα άν πρέπγ νά τά πιστεύρς. Άν η ρηξις αύτη συμβη, ούδέποτε θά

ύπάρξν; γυνή δυστυχεστέρα έμοΰ, ίσταμένη μεταξύ δυο άντιπάλων, καί
δεομένη ύπέρ άμφοτέρων. Οί θεοί θά μέ σκώψωσιν,δταν άφ’ ένδς μέν λέγω
«Ώ φυλάξατε τδν προσφιλή μου σύζυγον»,άφ’ ετέρου δέ αναιρώ την προ·^

σευχην ταύτην άνακράζουσα «φυλάξατε τδν αδελφόν μου». Νίκα σύζυγε

νίκα αδελφέ* η μία προσευχή αναιρεί την άλλην- δέν ύπάρχει μέσος δρος
μεταξύ τών άκρων τούτων.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άς κλίνη η άγάπη σου, γλυκεία Όκταβία, πρδς έκεϊνον

δστις αγωνίζεται πλειότερον νά διατηρηση αύτην. Άν άπολεσω την τι
μήν, άπόλλυμαι καί έγώ αύτός. Προτιμότερον νά μην ή'μην σύζυγός σου,

παρά νά σοί ανήκω κατησχυμένος- άλλά, κατά την επιθυμίαν σου μεσι
τεύσου. πρδς συνδιαλλαγήν ημών. Κατά τδ διάστημα δέ τοΰτο, Όκταβία,
θά έτοιαασθώ πρδς έπιχείρησιν πολέμου, δστις θά έπισκιάση τδν αδελ
φόν σου. Σπεΰσον δσιρ δύνασαι ταχυτερον- ούτως εκπληροΰται η επιθυ
μία σου.
ΟΚΤΑΒΙΑ. Εύχαριστώ, ’Αντώνιε. Εΐ'θε δ πανίσχυρος Ζεύς νά σάς συμφι

λιώσει δι’ έμοΰ της άσθενοΰς, της άσθενεστάτης! Πόλεμος μεταξύ ύμών

τών δύο θά -ητο ώς νά έσχίζετο δ κόσμος καί τδ έκ τούτου χάσμα αύτοϋ
νά πληρωθώ νεκρών.
. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "Οταν έννοησης τδν αί'τιον τοΰ πολέμου τούτου,

πρδς αύτδν την δυσαρεσκειών σου- διότι, δεν εινε δυνατόν τα σφαλματα
μας νά είνε τόσον ί'σα, ώστε καί η άγάπη σου νά διανεμηται εξ ίσου με

ταξύ μας. Έτοίμασον τά της άναχωρησεως σου’ εκλεξον την συνοδείαν
1 Κατά τήν ίποχήν έκείνην τδ χαμηλόν μίτωπον ίδιωρεΐτο ώραΐον.

σου καί δαπάνησον δσαδηποτε θελη<·ρς. (ίξερχονται). .

'

.
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ΣΚΗΝΗ Ε'·

ροΰ, ίτηθέντος έπί τής δημοσίας άγοράς ένεθρονίσθησαν δημοσία έπί χρυ
σών καθίσαντες θρόνων, αύτός τε καί ή Κλεοπάτρα" παρά τούς πόδας αυ

’Λδήναι. "Ετερον δωμ,άτιον της αυτής οικίας.

;

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ, ΕΡΩΣ.

(
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τών έκάθητο δ Καισαρίων, θν ονομάζουσιν υίδν τοΰ πατρός μου, καί προ
σέτι δλη ή άθέμιτος γενεά ή έκ τής άκολασίας αύτών γεννηθεϊσα. Άπέ-

νειμε τή Κλεοπάτρα τήν διοίκησιν τής Αίγυπτου, κηρύξας αύτήν βασίλισ
σαν τής Κοίλης Συρίας, τής Κύπρου καί Λυδίας.

ΑΙΝΟΒΑΡΔΟΣ. Λοιπόν, φίλε ’Έρως;

ΕΡΩΣ. ’Έχομεν παραδόξους ειδήσεις, Αίνόδαροε ;

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Δημοσία ταΰτα ;
ΚΑΙΣΑΡ. Έπί τής δημοσίας πλατείας έ'νθα είνε τά γυμναστήρια’ άνα-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τί τρέχει ;

γήρεύσας δέ τούς υίούς αύτοΰ βασιλείς βασιλέων, έ'δωκεν είς μέν τδν ’Α

ΕΡΩΣ. Ό Καϊσαρ καί δ Αέπιδος έκήρυξαν πόλεμον κατά τοΰ Πομπη'ίου.

λέξανδρον τήν μ,εγάλην Μηδίαν, τήν χώραν τών Πάρθων καί τήν Αρ

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Αύταί εινε παλαιαί. Ποία ύπήρξεν ή έκδασις ;

μενίαν’ είς’δέ τδν Πτολεμαίον ώρισε τήν Συρίαν, τήν Κιλικίαν καί τήν

ΕΡΩΣ.·· Ό Καϊσαρ, άφοΰ πρώτον μετεχειρίσθη αύτδν είς τδν κατά τοΰ

Πομπη'ίου πόλεμον, άρνεϊται νΰν νά τδν άναγνωρίσν; ώς συνάρχοντα, ούτε

Φοινίκην. Αυτή δέ ένεφανίσθη φέρουσα στολήν τής θεάς ’Ίσιδος, λέγεται
δέ δτι, καί πρότερον έδέχετο συνεχώς άκροάσεις ύπδ τδ έ'νδυμα τοΰτο.’

|ΐ '
ΐ

τω επιτρέπει νά συμμετάσχη της δόξης της εκστρατείας' μη άρκεσθείς
δέ είς ταΰτα, κατηγορεί αύτοΰ ώς διατηρήσαντος μυστικήν άλληλογρα-

ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Πρέπει νά μάθν) δλα ταΰτα ή 'Ρώμη.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. 'Ήτις άηδιάσασα έκ τής αύθαδείας του θ’ άποδάλη πά

p

σύλληψίν του. Τώρα δέ δ δυστυχής τρίαρχος εινε είς τάς φυλακάς, περιμέ-

ί

νων τδν θάνατοννά τδν λυτρώσγ.

Ρ

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. "Ωστε κόσμε, δέν σοί μένουν πλέον είμή δυο μόνον σταγόνες. Καί τήν τροφήν δέ άπασαν τήν δποίαν εμπεριέχεις άν ρίψρς μεταξύ

Σέξτου Πομπη'ίου, δέν ’παρεχώρησα είς αύτδν τδ έκ τής νήσου ταύτης με-

αύτών, θά σπαράξώσιν άλλήλους. Ποΰ εινε δ ’Αντώνιος;

,ρίδιόν του’ δτι μοί έδάνεισε πλοία, τά δποϊα δέν άπέδωκα, τέλος δέ άγα-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Περίπατε! είς τδν κήπον κατά τοΰτον τδν τρόπον, ποδοπατών τούς ενώπιον αύτοΰ σχοίνους, φωνάζων’«Μωρέ Αέπιδε» καί άπει-

,νακτεϊ διότι καθήρεσα έκ τής τριανδρίας τδν Αέπιδον, καί κατεκράτησα

φίαν μετά τοΰ Πομπη'ίου, καί έπί τή κατηγορώ ταύτν; διατάσσει την

λών νά κόψγι τδν λαιμδν τοΰ αξιωματικού του εκείνου, δστις έδολοφόνησε

p

Χ

τδν Πομπή'ίον.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τά μεγάλα μας πλοία έξωπλίσθησαν.

ΕΡΩΣ. Διά νά άποπλεύσωσιν είς τήν 'Ιταλίαν εναντίον τοΰ Καίσαρος.

’Αλλά κάτι τι άλλο, Δομίτιε’ δ κύριός μου επιθυμεί νά σοί δμιλήστ;’ ήδυ
νάμην βραδύτερον νά σοί άναγγείλω τά νέα μου.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Δέν θά εινε τίποτε’ άλλ’ έστω.—Όδήγησόν με είς τδν
’Αντώνιον.

.

ΕΡΩΣ. Έλθέ Αίνόβαρβε. (Εξέρχονται).

σαν καλήν ιδέαν περί αύτοΰ.
ΚΑΙΣΑΡ. Ό λαδς τά γνωρίζει’ έλαδενή'δη καί τάς έκείνου κατηγορίας.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Ποιον κατηγορεί; _
ΚΑΙΣΑΡ. Τδν Καίσαρα λέγων, δτι άφαιρέσας τήν Σικελίαν άπδ τοΰ

τά εισοδήματα του.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Πρέπει Καϊσαρ νά άπολογηθής είς τάς κατηγορίας ταύτας.

ΚΑΙΣΑΡ. Άπεκρίθην ήδη, καί δ άγγελιαφόρος άνεχώρησεν.Εΐπον αύτω
δτ,ι δ Αέπιδος είχε γίνει λίαν έπαχθής, δτι κατεχράτο τήν μεγάλην του
έξουσίαν καί δτι ήτο άξιος τής άποδολής. 'Ως πρδς τάς ύπ’ έμοΰ γενομένας κατακτήσεις, τω χορηγώ τήν μ.ερίδα του, ύπδ τδν δρον τοΰ νά λάβω
κ’ έγώ τήν ίδικήν μου έκ τής ’Αρμενίας καί τών άλλων ύπ’ αύτοΰ κυρι-

ευθέντων βασιλείων.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Ούδέποτε θά συναινέση είς τούτο.
ΚΑΙΣΑΡ. Τότε οδτ’ έγώ συναινώ είς δ,τι ζητεϊ.ζΕίσέρχεται ή Όχταβία).
ΟΚΤΑΒΙΑ. Χαϊρε άδελφέ μου, χαϊρε φίλτατε Καϊσαρ.

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'·

ΚΑΙΣΑΡ. Έπέπρωτο νά σέ δνομάσω άπόπεμπτον !
ΟΚΤΑΒΙΑ. Δέν μέ ώνόμασες ποτέ, άλλ’ ούτε έ'χεις λόγόν νά μέ δνο-

'Ρώμη. Αωμάτιον έν τή οικία τοΰ Καίσαρος.

ΚΑΙΣΑΡ, ΑΓΡΙΠΠΑΣ, ΜΑΙΚΗΝΑΣ.
ΚΑΙΣΑΡ. Πρδς περιφρόνησιν τής 'Ρώμης έ'πραξε ταΰτα πάντα, καί έ'τι
πλειότερα έν Άλεξανδρείιγ.—Ιδού πώς συνέβησαν.-—Έπί βήματος άργυ-

μάσγς ούτω.
ΚΑΙΣΑΡ. Διατί ήλθες τόσον αίφνιδίως ; Δέν έρχεσαι ώς άδελφή τοΰ
Καίσαρος. Στρατός δλόκληρος έ'πρεπε νά προπορεύηται τής συζύγου τοΰ
1 Έμπλήσας γαρόχλου τδ γυμνάσιου, και Οέμενος ετι βήματος άργυροΟ δΰο θρόνους τον
μεν έαυτοίί χτλ. Πλ ουτ. ’Αν τ.
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παρναςςος

’Αντωνίου, οί δέ χρεμετισμοί τών 'ίππων νά άναγγέλλωσι την άφιξίν της
πολύ πρίν ή φανν/ τά παρά την οδόν δένδρα

νά καλύπτωνται ύπό θεα

τών άνυπομόνως περιμ,ενόντων την έμφάνισίν σου* προσέτι δέ δ ύπο τής

πολυαρίθμου συνοδείας σου εγειρόμενος κονιορτος νά φθάνγ μέχρις ουρα
νού' αλλά σύ ήλθες εις 'Ρώμην ώς κόρη αγοραία, μη έπιτρέψασα νά έκδηλώσωμεν την προς σέ άγάπην ημών, ή'τις άγάπη, μένουσα ανεκδήλω

τος, καθίσταται ώς έπί το πολύ άμφίβολος. "Επρεπε καί διά ξηρΧς καί
διά θαλάσσης νά έλθωμεν είς προϋπάντησίν σου, και είς έκαστον σταθμόν

ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Καλώς ήλθες, άγαπητη κυρία. 'Η 'Ρώμη πάσα συμπονεϊ
σοι και σέ αγχπχ. Μόνος δ μοιχός καί έν άκολασίαις άχαλίνωτος ’Αντώ

νιος σέ άποπέμπει, δπως παραδώσν; την ίσχυράν αύτοϋ ίσχύν είς χεϊρας
ποταπης εταίρας, ή'τις επισείει αύτήν μετά πατάγου έναντίον ημών.
ΟΚΤΑΒΙΑ. Εινε αληθή ταϋτα,. Καϊσαρ ;
ΚΑΙΣΑΡ. ’Αληθέστατα. Καλώς ήλθες άδελφή.’Έχε ύπομονήν, φιλτάτη

(’Εξέρχονται).

νά σε ύποδεχώμ.εθα μετ’ αύξανούσης άγαλλιάσεως.
ΟΚΤΑΒΙΑ. Ούδείς, αδελφέ μου, μέ ήνάγκασε νά έλθω ούτως, έ'πραξα
τοΰτο έξ ιδίας θελήσεως. Άκούσας ό σύζυγός μου Μάρκος ’Αντώνιος, δτι

παρασκευάζεσθε προς πόλεμον,

μοί

άνεκοίνωσε

Τύ στρατόπεδον του ’Αντωνίου παρά τύ Άκτιον.

την λυπηρών αγγελίαν

καί τούτου ένεκα παρεκάλεσα αυτόν νά μοί έπιτρέψη νά έπανέλθω προς σέ.

ΚΑΙΣΑΡ. Σοί τό έπετρεψε δέ ευχαρίστως, διότι παρενέβαλλες προ
σκόμματα είς την άκολασίαν του.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ, ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Θά μοϋ τό πλήρωσές, μή άμφιβάλλγς.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Άλλα διατί, κυρία, διατί, διατί ;
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν ήθελες νά παρευρεθώ είς τόν πόλεμον λέγων δτι δέν

ΟΚΤΑΒΙΑ. Μη λέγεις ταϋτα, Καϊσαρ.
A

ΣΚΗΝΗ Ζ'·

ΚΑΙΣΑΡ. Οί δφθαλμοί μου εϊνε προσηλωμένοι έπ’ αύτοϋ, δ δέ άνεμος
• φέρει προς εμέ πάσας αύτοϋ τάς πράξεις. Ποϋ εϊνε τώρα ;
ΟΚΤΑΒΙΑ. Είς τάς’Αθήνας, Καϊσαρ.

ήτο πρεπον.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Α’ί, καλά, μήπως εϊνε ;
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Άν δέν ύπάρχνι ειδική κατηγορία έναντίον μου διατί νά

ΚΑΙΣΑΡ. ’Όχι λίαν ήδικημένη μου αδελφή. 'Η Κλεοπάτρα τώ έ'νευσε

νά μεταβ-ρ παρ’ αύτγ. Είς πόρνην παρέδωκε τό κράτος του, άμφότε-

ροι δέ στρατολογοϋσιν εναντίον μου τούς βχσιλεϊς της γής. Συνήθροισαν
ηδη τόν βασιλέα τής Αυβίας Βάκχον, τόν ’Αρχέλαον της Καππαδοκίας, τον

Φιλάδελφον της Παφλαγονίας, τόν βασιλέα της Θράκης Σαδάλαν, τόν
^Μάλχον τής ’Αραβίας, τόν βασιλέα τοϋ Πόντου, τόν Ηρώδη της Ίουδαίας, τόν της Κομμαγηνής Μιθριδάτην, καί τούς βασιλείς της Μηδίας

και* Αυκαονίας Πολέμωνα καί Άμύνταν, καί πλήθος άλλων σκηπτρούχων
ηγεμόνων.

.

ΟΚΤΑΒΙΑ. ΎΩ δύσμοιρος εγώ, της οποίας την καρδίαν κατέχουσι δύο
άδελφοί, εναντίον άλληλων μαχόμενοι !

ΚΑΙΣΑΡ. Καλώς ήλθες εδώ. Αί έπιστολαί σου άνέστειλαν την ρήξιν
ημών, εως δτου διέγνων μέχρι πόσου σύ μέν ύβρίζεσο, πόσους δ’ημείς
κινδύνους ώς έκ της άμελείας ημών διατρέχομεν.'’Έχε θάρρος' μη θορυ-

βησαι υπό τών περιστάσεων, αϊτινες διαταοάσσουσιν έξ άνάγκης την ευ
τυχίαν σου, καί αφες τά ύπό της μοίρας άποφασισθέντα νά άηολουθήσω-

σιν άγογγύστως την πορείαν των. Καλώς 'ήλθες είς 'Ρώμην. Ούδέν σοϋ
προσφιλέστερου. Έξύβρίσθης πλειότεοΟν παρ’ οσον ητο δυνατόν νά φαν-

τασθ-ρ τις, οί δέ δίκαιοι θεοί έξελέξαντο ημάς καί πάντας τούς σέ αγα

πώντας, δπως σέ έκδικήσωσι. Παρηγορηθητι, καλώς ήλθες προς ημάς.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Καλώς ήλθες, κυρία.

μή παρευοεθώ ;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Κατ’ Ιδίαν). Είμποροΰσα τώρα νά άποκριθώ πολύ καλά
δτι, άν είς τόν πόλεμον εί'χομεν τά άλογα μαζύ μέ ταϊς φοράδαις, τά ά

λογα θά ήσαν έντελώς άχρηστα, διότι κάθε φοράδα θά1 έσήκωνε

ένα

στρατιώτην μέ τό άλογό του.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τί λέγεις ;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ή παρουσία σου θά άνησυχή κατ’ άνάγκην τόν Άντώδίαν, τόν νοϋν καί τόν χρόνον αύτοϋ, ένφ θά
νιον, θά άπζσχολή τήν κζρ<
έχη άπόλυτον άνάγκην τούτων. Κατηγοροϋσιν ήδη αύτοϋ επί έπιπολαιότητι, καί λέγουσιν έν 'Ρώμν; δτι τόν π<■όλεμον τούτον διευθύνει δ εύνοΰχος
Ποθεινός καί αί θεραπαινίδες του.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Άς καταποντισθή ή'Ρώμη, καί άς σαπίσωσιν αί γλώσ-

σαι εκείνων, οί'τινες δμ,ιλοϋσιν έναντίον ήμών. Υφίσταμαι
Υφίσταμαι κ’ έγώ τά βάρη

τοϋ πολέμ.ου, καί ώς ηγέτης τοϋ βασιλείου μου θά πκρευρεθώ ώς έάν ήμην

άνήρ. Μή άντιλέγνις, δέν θά υποχωρήσω.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Πολύ καλά, τότε σιωπώ.—■ Ιδού δ αύτοκράτωρ. (Είσέρ-

χεται μετά τοϋ Κανιδίου).
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Δέν εϊνε παράδοξον, Κανίδιε, άναχωρήσας άπό τόν Τάραντα'
καί τό Βρενδήσιον νά πλεύση τόσω ταχέως τό Ίόνιον πέλαγος, καί νά

καταλάβγ τήν Τορώνην

(προ,- τήν Κλεοπάτραν) Τό ήκουσες φιλτάτη.
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ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ούδείς πλειότερον τοΰ άδρανοΰς θαυμάζει την γοργότητα

ξΐφός μ.ου καί τάς πληγάς μου ταύτας; Άς πολεμησωσι κατα θάλασσαν

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έπίπληξις εύ'στοχος άρμόζουσα εις τον άνδρειότερον πολε

οί Αιγύπτιοι καί οί Φοίνικες' ημεϊς συνειθισαμ.εν να νικώμεν ισταμ.ενοι επι

μιστήν έπιπληττοντα ημάς έπί νωθρότητι. Θά πολεμησωμεν και κατά

θάλασσαν, Κανίδιε.

της γης, καί πόδα πρός πόδα άντιπροτεινοντες.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Εμπρός, εμπρός, άγωμεν (εξέρχονται ό Αντώνιος ή Κλεοπάτρα,

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Κατά θάλασσαν ; Πώς άλλως ;
ΚΑΝΙΔΙΟΣ. Διατί στρατηγέ ;

και ό Αινοβαρβος)·
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Μά τόν ΤΙρακλέα, νομίζω οτι έχω δίκαιον.

,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Διότι μας προκαλεϊ.

ΚΑΝΙΔΙΟΣ. Ναί στρατιώτα" πλην όλη αύτοϋ ή ενέργεια κατά τον πό

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Άλλά και σύ στρατηγέ τον προεκάλεσες εις μονομαχίαν.

λεμον τοϋτον δέν πηγάζει έκ της αυτοβουλιας του. Ο στρατηγός μας άγε

ΚΑΝΙΔΙΟΣ. Τφ προέτεινες νά πολεμησητε είς την Φάρσαλον ένθα άλ

ται ύπό άλλου, ημεϊς δέ είμεθα στρατιώται γυναικών.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Δέν είνε άληθές ότι θά διοικησγς τάς λεγεώνας καί το

λοτε έπολέμησεν ο Καϊσαρ κατά τοΰ Πομπηΐου' άλλ’ απορρίπτει την πρό-

τασίν σου ώς μη ώφέλιμ.ον, επομένως πρέπει και σύ νά ποάξγς το αύτό.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τά πληρώματα τών πλοίων σου είνε έλλειπη, οί δέ

Ιππικόν ημών;
ΚΑΝΙΔΙΟΣ. Ό Μάρκος Όκτάβιος, δ Μάρκος Ίνστηίος, δ Ποπλικόλας

ναϋται είνε δνηλάται καί θερισταί έσπευσμένως ναυτολογηθέντες. 'Ο στό

καί δ Κοίλιος θά διευθύνωσι κατά θάλασσαν, ημεϊς δέ δλας τάς πεζικάς

λος τοϋ Καίσαρος έχει ναύτας πολλάκις πολεμησαντας κατά τοϋ Πομπή-

δυνάμεις. Ή ταχύτης αύτη τοΰ Καίσαρος καταντφ άπίστευτος.

ίουγτά πλοΐά του είναι ελαφρά καί εύκίνητα, βαρέα δέ καί δυσκίνητα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ΎΗτον άκόμη είς την 'Ρώμην, δτε δ στρατός άπερχό-

τα ιδικά σου. Δέν είνε αίσχος νά άονηθγς την ναύμαχίαν άφοΰ είσαι έτοι

μένος κατά μικρά άποσπάσματα, διελαθε την προσοχήν παντός κατα

μος νά πολεμ,ησγς κατά ξηράν.

σκόπου.
ΚΑΝΙΔΙΟΣ. "Ηχούσες ποϊος είνε δ υπασπιστής αύτοϋ;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Κατά θάλασσαν, κατά θάλασσαν.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Άλλα τοιουτοτρόπως καθιστάς άχρηστον, ώ αρχηγέ,
την άπαράμιλλον στρατιωτικήν εμπειρίαν σου, διασπφς τον στρατόν συγ-

κειμενον ως επί το πολύ εξ εμπείρων πεζομάχων, δέν χρησιμοποιείς τάς
δμολογουμένας. στρατιωτικάς γνώσεις σου, εγκαταλείπεις

την

μόνην ά-

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Κάποιος Ταΰρος λέγουν.
ΚΑΝΙΔΙΟΣ. ’Α, τόν γνωρίζω (είσέ'ρχεται αγγελιοφόρος).
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. *0 αύτοκράτωρ ζητεί τον Κανίδιον.

ΚΑΝΙΔΙΟΣ. Ό καιρός έγκυμονεϊ ειδήσεις, καί πάσα στιγμή γεννά νέας.

σφαλη οδόν καί άπορρίπτων τό ασφαλές καί βέβαιον παραδίδεσαι είς την
τυφλήν τύχην.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Θά πολεμήσω καί κατά θάλασσαν.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. ’Έχω εξήκοντα πλοία πρός έκαστον

ΣΚΗΝΗ Η'· ί
τών οποίων ούδέ

έν τών τοΰ Καίσαροςπαραβάλλεται.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Θα καυσωμεν τα πλεονάζοντα καί διά τών επίλοιπων τε

Οεδιάς παρλ τά ""Αχτιον.

ΚΑΪΣΑΡ, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.

λείως εςωπλισμενων θα προσβαλωμεν τόν Καίσαρα επιτιθέμενοι κατ’αύ
τοϋ άπό τοΰ άκρωτηρίου τοϋ Άκτίου. Έάν δέ άποτυχωμεν (εισέρχεται άγγελιαφόρος) δυνάμεθα νά πράξωμεν τοΰτο κατά ξηράν. Τί συμβαίνει ;
ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. Είνε άληθης

ή αγγελία στρατηγέ’ έδόθη ηδη το

σημεΐον της έμ.φανίσεως" δ Καϊσαρ κατέλαβε την Τορώνην.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Είνε δυνατόν νά έ'φθασεν έκεϊ ό ΐ'διος ; άδύνατον. Παρά
δοξον νά φθάσουν νίδη έκεϊ αί δυνάμεις του! Σύ Κανίδιε, θά διοίκησης

τάς δέκα εννέα λεγεώνας καί τούς δωδεκακισχιλίους ιππείς . ημείς δέ θά

επιοιβασθώμεν επι τών πλοίων. (Εισέρχεται στρατιώτης). Έλθέ Θέτις. μου !

ΚΑΪΣΑΡ. Ταΰρε.
ΤΑΥΡΟΣ. Τί διατάσσει δ Καϊσαρ;
ΚΑΪΣΑΡ. Μη προσβάλγς κατά ξηράν συγκράτησον δλας τάς δυνάμεις,
μη προκαλέσγς μάχην πριν η τελειωσωμεν την ναυμαχίαν. Συμ.μορφοΰ
πρός τάς διαταγάς τοϋ έγγράφου τουτου. Ή τύχη ημών εξηρτηται έκ του
τολμήματος τούτου (Εξέρχονται).
(Εισέρχεται ό ’Αντώνιος μετά τοϋ Αίνοβάρβου).

.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άς παρατάξωμεν τάς μεραρχίας μας πρός τό κάτω μέρος

-— Τί τρέχει παλληκάρι μου ;

τοΰ λόφου άπέναντι τοΰ στρατοΰ τοΰ Καίσαρος" εκ της θεσεως ταύτης

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Μη πολεμησγς κατά θάλασσαν, ώ γενναίε αύτοκρά
τωρ· μη στηρίξγς τάς ελπίδας σου είς σαθράς σανίδας. Δυσπιστεΐς είς το

δυνάμεθα νά βλέπωμεν τον αριθμόν τών πλοίων καί ένεργησωμεν άρμο-

δίως·(Έξέρχονται. Εισέρχεται ενθέν μεν ό Κανίδιος ηγούμενος τών στρατευμάτων τού,
Τόμος Ε". 10.— Νοίμβρίρς 1881.
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ένθεν δε ό δπασπιστής τοΰ Καίσαρος. Ταΰρος μετά τών ’.δικών του, άφοΰ δέ άπομα*
κρυνθώσιν άκούεται κρότος ναυμαχίας.Ό θόρυβος εξακολουθεί, εισέρχεται ό. Αΐνόβαρβος).

ΣΚΗΝΗ Θ'·

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τετέλεσται, τετέλεσται, τά πάντα άπώλοντο’ ούτε νά

‘Αλεξάνδρεια. Δωμάτιον έν τοΐς άνακτόροις.

παρατηρήσω περισσότερον αντέχω. Ή ναυαρχις τών Αιγυπτίων ’Αντωνίας,
άνακρούσασα πρύμναν, τρέπεται εις φυγήν μετά τών εξήκοντα Αιγυπτια
κών πλοίων’ τδ θέαμα τοΰτο επεπεσεν ως κεραυνός έπί τών οφθαλμών
μου. (Εισέρχεται ό Σκάρος).

ΣΚΑΡΟΣ. Θεοί ’Ολύμπιοι !
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τί σημαίνει ή παραφορά αύτη ;
ΣΚΑΡΟΣ. 'Ένεκα της άμαθείας μας χάνομεν τδ

»

Εισέρχεται ό ΑΝΤΩΝΙΟΣ μετά Κολλών ύπηρετώγ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ακούσατε’ ή γη μοί Απαγορεύει νά βαδίσω ειλεόν έπ’αύ

της, αίσχύνεται νά μέ φέρη ! —Πλησιάσατε φίλοι. Τόσφ πολύ έβραδυπόρησα είς τδ κόσμον, ώστε Απώλεσα διά παντδς τδν δρόμον. ’Έχω ενα

μεγαλείτερον μέρος

τοΰ κόσμου! Έν φιλήμασιν Απεβάλομεν βασίλεια και επαρχίας.

πλοΐον μέ φορτίον χρυσοϋ. Αάβετε αύτό, μοιράσατε το, φύγετε καί συμφιλιώθητε μέ τδν Καίσαρα.
TI1HPETAI. Νά φύγωμεν ! ποτέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Κ’ έγώ αύτδς έφυγα διδάξας τούς Ανάνδρους νά δραπετεύ-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Πώς φαίνεται η μάχη ;
ΣΚΑΡΟΣ. Τδ μέρος ημών φαίνεται ώς προσβληθέν ύπδ της λοιμικής
εκείνης ήτις επιφέρει βέβαιον θάνατον. Ή ασελγής εκείνη φορβάς της Αί

γυπτου, ποΰ νά την θερίση λέπρα ! έν τφ μέσφ της μάχης, δτε τδ Απο
τέλεσμα, δμοιον πρδς διδύμους Αδελφούς, έφαίνετο έν και τδ αύτδ εκατέ
ρωθεν, μάλλον δέ κλίνον ύπέρ ημών, κεντηθεΐσα ύπδ μυίας, ώς αγελάς

τδν ’Ιούνιον, ύψόνει τά ήστία και τρέπεται εις φυγήν.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τδ εϊδον, καί οί οφθαλμοί μου έπαθον τόσον έκ της
θέας αύτοΰ, ώστε δέν ήδυνήθην νά τδ ύποφέρώ πλειότερον.

ΣΚΑΡΟΣ., Μόλις αυτή άνέκρουσε πρύμναν, καί ο ’Αντώνιος, τδ εύγε-

νές τοΰτο θΰμα της μαγικής της δυνάμεως, ύψόνει τά ιστία, και ώς πα
ράφορος νήσσα, έγκαταλείπων την μάχην είς την ακμήν αύτής, φεύγει
δπισθεν έκείνης. Ούδέποτε ε?δον αίσχροτέραν πράξιν’ ούδέποτε έμπειρία,

άνδρεία, τιμή, έπρόδωκεν έαυτήν τοιουτρόπως.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Αλλοίμονον, αλλοίμ.ονον ! (Εισέρχεται ό Κανίδιοσ).

ΚΑΝΙΔΙΟΣ. 'Η τύχη ημών πνέει τά λοίσθια κατά θάλασσαν, βυθίζεται
δέ διά τοΰ τά μάλιστα αξιοθρήνητου τρόπου. "Αν ό στρατηγός ημών έδει-

ωσι καί νά στρέφωσι τά νώτα. ’Απέλθετε φίλοι. Άπεφάσισα νά Ακολου
θήσω πορείαν, ητις δέν. έχει χρείαν ύμών’ Απέλθετε’ οί θησαυροί μου είνε
είς τδ πλοΐον’ λάβετε αύτούς. *Ω Ακολούθησα έκεΐνο ούτινος η’ θέα μόνη

μοί προξενεί νΰν έρύθημα ! Καί αί τρίχες της κεφαλής μου στασιάζουσι,

διότι αί μέν λευκαι έλέγχουσι τάς μελαίνας έπί θρασύτητι, αδται δέ πά
λιν τάς λεύκάς έπί φόβφ καί Αδυναμίφ. ’Απέλθετε φίλοι’

,έπιστολάς πρδς φίλους οΐτινες θά διευκολύνωσι τά της πορείας σας. Μή
λυπεΐσθε σάς παρακαλώ, και μή δεικνύετε Αποστροφήν

εκείνον δστις έγκαταλείπει εαυτόν’ πορεύθητε κατ’ εύθεϊαν είς τδ παρά

λιον, θά σάς δώσω τδ πλοΐον έκεΐνο καί τούς Θησαυρούς.’Άφετέ με δι’ ολί
γον σάς παρακαλώ.—Ναι σάς παρακαλώ —Ναι αφετέ με, διότι Αληθώς

δέν έχω πλέον τήν έξουσίαν νά σάς διατάξω.“ Θά σάς ,ίδω μετ’ δλίγον.
Γκάθηται. Εισέρχονται ό ’Έρως καί ή Κλεοπάτρα οδηγούμενη δπδ τής Χαρμίου ,καί
Είράδος).

ΕΡΩΣ. Πήγαινε καλή μου κυρία, και παρηγόρησέ τον.

ΕΙΡΑΣ. Παρηγόρησέ τον αγαπητή βασίλισσα.

δωκε τδ παράδειγμα της φυγής, αίσχρώς φεύγων ό ί'διος !

ΚΑΝΙΔΙΟΣ. ’Έφυγον πρδς την Πελοπόνησον.
ΣΚΑΡΟΣ. Δέν είνε δύσκολον νά τούς Ακολουθήσω’ θά μεταβώ εκεί καί

θά περιμείνω ό,τι συμβη.

ΚΑΝΙΔΙΟΣ. Τάς λεγεώνας και τδ ιππικόν μου θά παραδώσω είς τδν

Καίσαρα’ έξ βασιλείς μοι έ'δωκαν ήδη τδ παράδειγμα της ύποταγής.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Θά ακολουθήσω Ακόμη την πληγεϊσαν τύχην τοΰ ’Αν
τωνίου,μολονότι ή λογική μοι ύπαγορεύει νά πράξω τδ έ-—'■’··
ονται)»

πρδς δσα λέγω.

’Ακολουθήσατε δ,τι σάς συμβουλεύει ή Απελπισία μου’ έγκαταλείψατε

κνύετο οιος άλλοτε ήτο, τά πάντα θά απέβαινον κατ’ εύχήν. "Ω μάς έ-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Κατ’ ιδίαν). Αύτοΰ λοιπδν έφθασαν τά πράγματα; Τότε
καλή νύκτα.

θά σάς δώσω

'

ΧΑΡΜΙΟΝ. Και τί άλλο είμπορεΐς νά κάμης;
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Αφήσατε με νά καθήσω. ΎΩ 'Ήρα !

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Όχι, δχι,δ’χι, δχι, δχι.
ΕΡΩΣ. Πώς δέν στρέφεις τδ βλέμμα νά ίδης στρατηγέ ;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ού'φ’ ό'χι δχι.
ΧΑΡΜΙΟΝ. Κυρία.

ΕΙΡΑΣ. Κυρία, καλή μομ αύτοκράτειρα !

ΕΡΩΣ. Στρατηγέ, στρατηγέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ναί, φίλε μου, ναί. Είς Φιλίππους, αύτδς έφερε τδ ξίφος είς
τήν θήκην ώς χορευτής, ένφ έγώ έκτύπων τδν ίσχνδν και έρρυτιδωμένον
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Κάσσιον.Έγώ κατηνεγκα τδ τελευταϊον τραύμα εις τδν παράφορον Βρού
τον, ένφ αύτός, ούδεμίαν έ'χων στρατιωτικήν εμπειρίαν, έπολέμει μόνον
διά των υπασπιστών αύτοϋ. Καί όμως τώρα . . . αλλά τί μέ τούτο,

ΣΚΗΝΗ I'.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’ΑπομακρύνΟητε.

ϊτρατόηεδον τοϋ Καίσαρος έν Αίγϋητψ.,

ΕΡΩΣ. Ή βασίλισσα, στρατηγέ, η βασίλισσα.

ΚΑΙΣΑΡ, ΔΟΛΟΒΕΑΑΣ, ΘΥΡΣΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.

Ε1ΡΑΣ. Πήγαινε και μίλησε του, κυρία, τάχασε άπδ την εντροπή του.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Καλά λοιπόν.— Βοηθήσατε με.—’Ώ ! —

ΚΑΙΣΑΡ. Εισαγάγετε τδν άπεσταλμένον τοϋ ’Αντωνίου. —— Τδν γνω

ΕΡΩΣ. Σηκω, γενναίε ’Αντώνιε" η βασίλισσα πλησιάζει" η κεφαλή της
είνε κεκλιμένη" δ θάνατος έπίκειται αυτής, και μόνη ή παρηγοριά σου
δύναται νά την σώσγ.
·

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έκηλίδωσα την τιμήν μου. Άτιμοτάτη ητον η φυγή μου.

ΔΟΛΟΒΕΑΑΣ. Εινε δ παιδαγωγός τών τέκνων του, Καΐσαρ. Άπόδειξις
ότι έμαδηθη, όταν στέλλν) ένταΰθα τόσον άσημαντον πτερδν της πτέ
ρυγάς του,

ΕΡΩΣ. Ή βασίλισσα, στρατηγέ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Που μέ κατηντησες, ώ Αιγύπτια; Ίδέ πώς άποκρύπτω
άπδ σου τδ αίσχός μου, στρέφων τά βλέμματα εις τά όπίσω, εις τάς
πράξεις δηλαδη έκείνας τάς οποίας περιβάλλει η ατιμία.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Συγχώρησον, συγχώρησον,

ώ άρχον,

δ

προ μικρού έτι έχων βασιλείς ως άγγελιαφόρους.

ΚΑΙΣΑΡ. Πλησίασε και δμίλησον.
ΕΥΦΡΟΝ1ΟΣ. Τοιοΰτος οποίος είμαι, έρχομαι έκ μέρους τοϋ ’Αντωνίου.

Τελευταϊον άκόμη ημην τόσον άσημαντος εις τά σχέδιά του, όσον εΐνε
η έπι τών φύλλων της μυρσίνης πρωϊνη δρόσος παραβαλλομένη πρδς τδν

τά δειλιάσαντα

πλοϊά μου ! Ούδέποτε έφανταζόμην ότι ή'θελες άκολουθησει.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έγνώριζες κάλλιστα, ώ βασίλισσα, ότι αί ί'νες της καρδίας μου ησαν δεδεμέναι έπί τοϋ. πηδαλίου σου, καί οτι φεύγουσα θά μέ

έ'συρες όπισθέν σου. Έγνώριζες την έπί του πνεύματός μ,ου μεγίστην δυναμίν σου, καί ότι εις τδ νεΰμά σου ήδυνάμην και τών θεών αυτών τάς
διαταγάς νά παρακούσω.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Ω συγχώρησόν μοι !
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τώρα πρέπει νά στείλω ταπεινώτικάς προτάσεις εις τον
νεανίαν, και εις μέσα ποταπά καί χαμερπ·η νά περιστρέφωμαι, εγώ, δ
κατ’ άρέσκειαν διευθύνας ‘ τδ "ή'μισυ του κόσμου, καί τύχας άνυψ,ών και
καταβιβάζων. Έγνώριζες πόσον μέ είχες ύποδουλώσει, και οτι τδ ξίφος

μου άμβλυνθέν ύπδ τοϋ έρωτας, θά ύπηκουεν αύτω εις πασαν περίστασιν.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. /Ώ συγχώρησον, συγχώρησον!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μη χύσγς ού'τε έν

ρίζετε ;

δάκρυ. "Εν σου δάκρυ αξίζει όλα όσα

έκεοδησαμεν και άπωλέσαμεν. Δός μοι έν φίλημα' ταϋτο μέ άποζημιοϊ.

Έξαπέστειλα τδν παιδαγωγόν ημών, δέν έπανηλθεν ακόμη ; Αισθάνομαι

έμκυτδν καταβεβλημένον, φιλτάτη" άς μοι φέρωσιν οίνον και ολίγον κρέας.
Γνωρίζει η τύχη ότι δσφ δριμυτερον επιτίθεται εναντίον μου, τόσφ
ρισσότερον την περιφρονώ, (εξέρχονται).

πζ-

ωκεανόν.
ΚΑΙΣΑΡ. ’Έστω. ’Ανακοίνωσαν ημϊν την εντολήν σου.
ΘΥΡΣΟΣ. Σε προσαγορεύει ώς κύριον της τύχης του, καί παρακαλεΤ νά
τφ έπιτρέψγς νά ζηστι ώς ιδιώτης έν Αϊγύπτφ" άπορριπτομένης δέ τ^ς
αίτησεώς του, περιορίζεται εις τδ νά σέ ίκετεύσγ νά τφ έπιτρέψιρς νά ά-

ναπνέν) έλευθέρως, ώς ιδιώτης, τδν άέρα τοϋ όρίζοντος τών’Αθηνών. Ταϋτα
ώς πρδς τδν ’Αντώνιον. 'Ως πρδς δέ την Κλεοπάτραν, αυτή άνομολογεΐ τδ
μεγαλεΐόν σου, καί ύποτασσομένη εις την ίσχυν σου, αιτεί παρα σοϋ υπέρ
τών διαδόχων αυτής, τδ διάδημα τών ΙΙτολεμαίων, δπερ νϋν κεϊται εις

την διάθεσίν σου.
ΚΑΙΣΑΡ. Ούδεμία τών αιτήσεων τοϋ Αντωνίου θά εισακουσθγί· Ώς πρδς
την Κλεοπάτραν, συγκατατίθημι ν’ άκούσω αύτην, καί νά τ·ρ χορηγήσω
δ,τι έπιθυμέϊ, ύπδ τδν όρον τοϋ νά έκδιώξη της Αίγυπτου τδν καταισχυνΟέντα έραστην αυτής, η νά τοϋ άφαιρεστ; την ζωήν" άν τοΰτο πράξη, θα

είσακουσθώσιν αί παρακλήσεις της. Άνακοίνωσον ταϋτα εις αμφοτερους.

ΕΥΦΡΟΝ1ΟΣ. Εί'θε ή τύχη νά άκολουθγ τά βήματά σου!
ΚΑΙΣΑΡ. 'Οδηγησατέ τον διά τοϋ στρατού. (’Εξέρχεται δ Εόφρόνιος. Πρδς

τδν Θύρσον). ’Ιδού ευκαιρία νά δοκιμάσωμεν την ευγλωττίαν σου" σπεΰσον,
άπόσπασον την Κλεοπάτραν άπδ τοϋ ’Αντωνίου. Υποσχεθητι εξ ονομα-

τός μου δ,τι σοϋ ζητηση" πρόσθες καί ίδικάς σου προσφοράς. Ούδ’ εις τάς
μεγαλειτέρας ευτυχίας εινε σταθεραί αί γυναίκες, η δέ στέρησις δύναται
νά καταστηση έπίορκον καί την έναρετωτάτην τών Εστιαδων. Μεταχει-

ρίσθητι δλην σου την πανουργίαν, όρισε μόνος την αμοιβήν σου, η θέλη-

σίς σου έκτελεσθησεται ώς νόμος.
ΘΥΡΣΟΣ. ’Απέρχομαι Καΐσαρ.
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ΚΑΪΣΑΡ. Παρατηρησον πώς έκλαμβάνει δ’Αντώνιος τδ δυστύχημά του,

ν,χϊ τί εικάζεις έκ του ήθους καί των ψυχικών αύτοΰ διαθέσεων.·

ΘΥΡΣΟΣ. Θά έκτελέσω τάς διαταγάς σου. (’Εξέρχεται).

Πηγαίνω νά γράψω

την

πρόκλησιν’

άκολούθει μοι. (έξέρχεται δ ’Αντώνιος

μετά τοΰ Εύφρονίου).

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ”Α μάλιστα ! είνε πολύ πιθανδν δ νικηφόρος Καϊσαρ νά
διακινδυνεύση την ευτυχίαν του, και νά έκτεθη εις τά δμμ.ατα τοΰ κό

σμου έναντίον ένδς ξιφομάχου. Βλέπω δτι ή κρίσις τών ανθρώπων είνε

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'·
.’Αλεξάνδρεια

Αωμάτιον

έν τοϊς

μέρος τής τύχης των, και δτι ή έξωτερικη κατάστασες μεταβάλλει και
άνακτόροις.

τάς ψυχικάς διαθέσεις. Είνε δυνατόν, σώας έχων τις τάς φρένας, νά φαν-

τασθη δτι δ πανίσχυρος Καϊσαρ, θά. δεχθή πρόκλησιν άνδρδς στερούμενου

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τί πρέπει νά πράξωμεν, Αίνόβαρβε ;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Νά σκεφθώμεν καί ν’ άποθάνωμ.εν.

πάσης ώρχής; Καί την κρίσιν του ύπεδούλωσες ώ Καϊσαρ! (ε’.σέρχ. δπηρέτ.)
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Άγγε.λιαφόρος έκ μέρους τοΰ Καίσαρος.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Πώς! χωρίς καμμίαν άλλην έθιμοτυπίαν ; —Ίδέτε

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τις πταίει διά ταϋτα, δ ’Αντώνιος η εγώ ;

ώ θεράπαιναί μου ! Οί προ τοΰ κάλυκος μετά σεβασμού κλίνοντες τδ

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. 'Ο ’Αντώνιος μόνος, δστις έπέτρεψεν εις τδ πάθος του

γόνυ, φράττουσι νΰν την ρίνα προ τοΰ μαραμμένου ρόδου. — Δεχθή-

νά ύποδουλώση τδ λογικόν του. Καί τί σημαίνει άν έφυγες έκ του φοβε

τέ τον.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Κατ’ ιδίαν). ’Αρχίζω νά φιλονεικώ μέ την συνείδησίν

ρού εκείνου θεάτρου τοΰ πολέμου, δπου δ τρόμος διεδίδετο απδ τάξεως
εις τάξιν; Διατί νά σέ άκολουθηση; Δέ.ν έπρεπεν δ κνισμδς του έρωτος νά

μου. Πίστις .εϊς τρελλούς, είνε καθαρά τρέλ,λα. Καί δμως, έκεϊνος δστις δυ-

έπηρέάση την στρατιωτικήν του δεινότητα καθ’ ην στιγμήν, χάριν αύτοΰ

ναται νά ύποφέρη καί νά άκολουθηση άγογγύστως τδν δυστυχησαντα κύ

και μόνου, τδ ημισυ τ5ΰ κόσμου έμάχετο κατά του ετέρου. Τδ δέ αίσχος

ριον, νίκη τδν νικησαντα τδν κύριόν του, καί καταλαμβάνει θέσιν

του νά άκολουθηση τά φευγοντα πλοϊά σου ενώπιον τοΰ έκπεπληγμένου

ίστορί^· (Εισέρχεται δ Θύρσος).

στόλου, δεν ·δτο μικρότερον του δλέθρου του.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ποια είνε ή θέλησις τοΰ Καίσαρος ;

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Σιωπά σε παρακαλώ. (Εισέρχεται δ ’Αντώνιος μετά του Ευ"
φρονίου).

ΘΥΡΣΟΣ. ’Άκουσον αύτην κατ’ ιδίαν.

έν

τη

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. 'Όλοι οί έδώ είνε φίλοι* δμίλει έλευθέρως.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αυτή είνε η άπάντησίς του ;

ΘΥΡΣΟΣ. "Ωστε είνε Ι'σως φίλοι καί τοΰ ’Αντωνίου.

ΕΥΦΡΟΝΙΟΣ. Ναι, άρχον.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Έχει άνάγκην τόσων, δσους έχει καί δ Καϊσαρ, άλλως

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Λοιπδν η βασίλισσα θά τύχη πάσης περιποιησεως, επομέ
νως θά μέ παραδώση.
ΕΤΦΡΟΝΙΟΣ. Ουτω λέγει.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άνακοίνωσον αύτδ εις την βασίλισσαν (προς την Κλεοπάτραν).
Άπόστειλον την πολύτριχα ταύτην κεφαλήν εις τδν παϊδα Καίσαρα, καί
θά σοι δώση δσα βασίλεια έπιθυμησης.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Την κεφαλήν αύτην ’Αντώνιε;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έπίστρεψον και είπε αύτώ δτι φέρει τά ρόδα της νεότητος, καί δτι έκ της ηλικίας ταύτης δ κόσμος προσδοκά τι έκτακτον. Τούς

δέ ούτε ημείς τφ άναγκαιοΰμεν. ’Άν δ Καϊσαρ εύαρεστήται, δ κύριός μας

θά δεχθή προθύμως την φιλίαν του. 'Ως πρδς ημάς, γνωρίζεις ότι είμεθα

φίλοι τών φίλων του, επομένως δέ καί τοΰ Καίσαρος.
ΘΥΡΣΟΣ. ’Έστω. — Ουτω λοιπδν δνομαστη βασίλισσα, δ Καϊσαρ σέ
παρακαλεϊ, οσάκις σκέπτεσαι περί τής παρούσης θέσεώς σου, νά ένθυμή-

σαι δτι είνε Καϊσαρ.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Έξακολούθει. ’Αληθώς βασιλική γενναιότης.
ΘΥΡΣΟΣ. Γνωρίζει δτι άπδ φόβον καί δχι άπδ έρωτα προσκολλάσαι εις

τδν ’Αντώνιον.

θησαυρούς, τά πλοία και τάς λεγεώνάς του δύναται και άνανδρος νά έχη,
οί δέ άξιωματικοι αύτοΰ νά νικώσιν ύπδ την ύπηρεσίαν ένδς παιδδς δσον

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Ώ! . .
ΘΥΡΣΟΣ. Τούτου ένεκα λυπεϊται διά τάς εις την τιμήν σου προσα-

καί ύπδ την ύπηρεσίαν τοΰ Καίσαρος. Προκαλώ λοιπδν αύτδν νά άφηση

φθείσας κηλϊδας,καί θεωρεί αύτάς ως υβριν έπιβληθεϊσαν, ούχί δε αξίας σοΰ.

τά λαμπρά ταϋτα πλεονεκτήματα, καί μέ γυμνδν ξίφος νά έλθη μόνος νά
διαγωνισθη πρδς έμέ έν τί) παρακμή”ταύτη της Ισχύος και ηλικίας μου.1

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είνε θεδς καί γνωρίζει τδ άληθές δίκαιον. Ή τιμή μου

1 Απαιτώ λοιπον παρ’ αύτοΰ, να μή στηρίζηται εις την δπεροχην, ην δύναται νά τώ
παρασχη ή σύγκρισις τής διαφόρου ήμών τύχης, άλλα, άνήρ πρδς άνδρα, νά μετρηΟη
μετ’έμοΰ έν τη παρακμή ταύτη τής ήλικίας και ισχύος μου. Jonhson.

δέν ύπεχώρησε, έκυριεύθη.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Κατ’ ιδίαν). Θά έρωτησω τδν ’Αντώνιον διά νά βεβαιωθώ

περί τούτου —’Αντώνιε, Αντώνιε’ βλέπω δτι τόσα πολλά νερά κάμνεις,
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ώστε πρέπει νά σέ άφησω νά βυθισθώς, διότι καί οί άγαπητότεροί σου σέ εγ
καταλείπουν. (’Εξέρχεται).

ΘΥΡΣΟΣ. Μάρκε ’Αντώνιε ! .. .
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σύρατέ τον

ΘΥΡΣΟΣ. Νά άναγγείλω είς τδν Καίσαρα τάς αιτήσεις σουβδιότι είνε

πρόθυμος νά χορηγησγ άμα παρακληθώ· Μεγάλην θά ησθάνετνχαράν, άν

969

στιγωθώ· Ό ύπηρέτης ουτος

άπ’ έδώ, καί φέρετέ τον πάλιν
τοΰ Καίσαρος θά έκτελέση

άφοΰ

μα

έντολην μου

πρδς έκεΐνόν. (’Εξέρχονται οί ΰπηρέται μετά τοΰ Θύρσου) — (Προς την Κλεοπάτραν)

τάν τύχην αύτοΰ μεΤεχειρίζεσο ώς βακτηρίαν πρδς στήριγμά σου" αλλά

’Ησο ημιμαραμένη πριν η σέ γνωρίσω. ’Ά ! άφηκα λοιπδν άθικτον έν

|ζ.ετ ενθουσιασμού θά ηκουε παρ’ εμού, δτι κατέλιπες τδν Αντώνιον, καί

‘Ρώμη- τδ προσκεφαλόν μου, άπέφυγον την κτ·ησιν νομίμου γόνου έκ τοΰ
άδάμαντος τών γυναικών, δπως άπατηθώ ύπδ γυναικδς κατερχομένης μέ-

δτι έτέθης ύπδ την σκεπήν τοΰ κυριάρχου τοΰ κόσμου.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Πώς δνομ.άζεσαι ;

χρις ύπηρετών;
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Καλέ μου άρχόν !

ΘΥΡΣΟΣ. ’Ονομάζομαι Θύρσος.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είπέ άγαπητέ άγγελιαφόρε είς τδν μ,έναν Καίσαρα, δτι
διά σοΰ φιλώ την νικηφόρον αύτοΰ χεΐρα,δτι είμαι πρόθυμος νά καταθέσω
είς τούς πόδας του τδ στέμμα μου, καί νά γονατίσω ενώπιον του' είπε

αύτφ δτι έκ της πανίσχυρου φωνής του περιμένω την τύχην της Αίγυπτου.

ΘΥΡΣΟΣ. Ή άπόφασίς σου είνε λίαν γενναιόφρων. “Όταν έν διαμάχη
μεταξύ φρονησεως και τύχης, πράξγ η πρώτη δ,τι δυνατοί, ούδέν συμβάν

δύναται νά ταράξτ) αύτην. Έπίτρεψόν μοι την χάριν νά φιλήσω μετά σε

βασμού την χεΐρά σου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ΎΙίσο πάντοτε ύποκρίτρια. — Άλλ’ δταν τά έλαττώματά
ριζόνωνται έν ημΐν—ώ συμφορά! — οί σώφρονες θεοί μάς άποτυφλούσ-,
βυθίζουσι τδ λογικόν μας είς τδν ίδιον ημών βόρβορον, κάμνουσιν ημάς νά
λατρεύωμεν τά σφάλματά μας, καί μάς σκώπτουσι βαδίζοντας την δδάν

της καταισχύνης !

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. "Εως έκέΐ κατηντησαμεν ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σέ ευρον ώς ψυχρδν φαγητδν έπί τοΰ πινακίου τοΰ άπο-

θανόντος Καίσαρος. Άλλ’ όχι, ησο ύπόλειμμα τοΰ Γναΐί'ου Πομπη'ίου, χωρίς

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. 'Ο πατήρ τοΰ ύμετέρου Καίσαρος, μετά τάς σκέψεις αύ

νά λάβω ύπ’ ό'ψει δσας άλλας ώρας διηλθες άκολάστως, καί τάς όποιας

τοΰ περί κατακτησεως βασιλείων, προσεκόλλα συνεχώς τά χείλη του έπί

δέν ένέγράψεν η φημη' διότι είμαι πεπεισμένος δτι άγνσεΐς τί έστίν έγ“

τ·ης άσημάντου ταύτης χειρός, καί τά φιλήματα έπιπταν

ώς βροχή.

(Είσέρχεταί δ Αντώνιος μετά τοΰ Αϊνοβάρβου).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εύνοιας δείγματα, μά τδν έρίγδουπον Δία ! — Ποιος εί

σαι, ώ άνθρωπε !
είς δν τά μάλιστα έμπρέπει ή ύποταγη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Έ, έλθετε! — ’Έ, σύ άρπακτικδν πτηνόν ! — Θεοί καί
δαίμονες ! — Έ εξουσία μου έξαφανίζεται ’ Πρδ μικροΰ ακόμη είς την
μου πρόσκλησιν, .οί βασιλείς έσπευδαν

«τί διατάσσεις ;»

Είσθε κωφοί;

εκείνην, μέ την οποίαν έπαιζεν η ίδικη μου, την βασιλικήν ταύτην σφρα
γίδα τών εύγενών καρδιών ! ΎΩ εί'θε νά ημην έπί της κορυφής τοΰ Βασανοΰ
καί νά έκβάλλω μηκυθμούς ίσχυρότερον άγέλης κερασφόρων ζώων,διότι έχω

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Θά μαστιγωθφς.

δες καί έφώναζον

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Και πρδς τί ταΰτα»;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Νά έπιτρέψης είς άνθρωπον δστις δέχεται φιλοδώρημα καί

λέγει «ό Θεδς νά σοΰ τά πληρώσγ», νά λάβη μέ οικειότητα την χεΐρα

ΘΥΡΣΟΣ. 'Ο έκτελεστης τών διαταγών τοΰ ισχυρότατου τών άνδρών,

έλαχίστην

κράτεια, μολονότι δύνασαι ί'σως νά τδ μάντεύσγς.

άφοομην θύμου άγριου, την οποίαν έάν έξέθετον

άπαθώς, θά ώμοίαζον

πρδς τδν καταδεδικασμένον εκείνον δστις, τδν βρόχον έχων έπί τοΰ λαι

ώς παίζοντες παΐ-

μού, εύχαριστεΐ τδν δήμιον διά την δεξιότητά του. —Έμαστιγωθη ;

(εισέρχονται ΰπηρέται).

(εισέρχονται οι ύπηρέται ρ.ετά τοΰ Θύρσου).

Είμαι άκόμη δ Αντώνιος. Πάρετε άπ’ εδώ τδν αγύρτην τούτον, καί μα

στιγώσατε τον.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Καλλίτερα νά παίζγ τις μέ λεοντιδέα, παρά μέ γεραν-

τολέοντα άποθνησκοντα.

Α' ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Περίφτΐ[Λόί, αρχον.
'
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έφώναξεν, έζητησε συγγνώμην ;
Ά ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Έζητησεν έλεος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άν ζη δ πατήρ σου θά μεταμεληθώ, διότι δέν έγεννηθης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σελήνή καί άστέρες ! -— Μαστιγώσατε τον — Καί εΐ'κοσι

κόρη’ αλλά καί σύ θά λυπηθώς άκολουθησας τδν θρίαμβον τοΰ Καίσαρος,

τών είς την εξουσίαν τοΰ Καίσαρος ύπο-

άφοΰ ηδη ένεκα τούτου έμαστιγώθης. Είς τδ έξης άς σοί προξενώ πυρε

τών μεγαλειτέρων ύποτελών,

ί

τασσομένων, άν ευρισκον έδώ αύθαδιάζοντας τόσφ, ώστε νά λάβωσι Την

τόν η λευκή χειρ της γυναικός· τρέμε δταν βλέπης αύτην.—Έπίστρεψον

χεΐρα έκείνης— πώς Ονομάζεται άφ’ δτου δέν είνε πλέον Κλεοπάτρα ;■—

είς τδν Καίσαρα, καί είπέ αύτφ τίνι τρόπφ σέ μετεχειρίσθημεν. Πρόσεξον

Μαστιγώσατε τον παιδιά έως ού άλλοιωθώ τδ πρόσωπόν τόυ, καί κλαίων

νά τφ ’εί'πνις δτι μέ έρεθίζει δεικνύμενος πρός με'άλαζών και ύπερόπτ.ης,

έξαιτησηται έλεος.1 Πάρετέ τον άπ’ έδώ.

καί λαμβάνων μόνον ύπ’ δψιν τί είμαι τώρα, καί όχι τί ημην. Μέ έρεθι-

ί

I’
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ζβι,— καί βΐνε εύκολον κατά την στιγμήν ταύτην, ότε δ άλλοτε φωτί-

κάλεσον τούς μελαγχολικούς ημών άρχηγούς, άς ρεύση άφθονος δ οίνος,

3

ζων τά βήματά μου άστήο, άφείς την τροχιάν του, έβυθίσθη εις τάς ά-

(-

βυσσους του'’^δου.—’Άν οί λόγοι καί αί πράξεις μ,ου. άπαρέσκωσιν αύτφ,

καί άς παρίδωμ.εν τδν κώδωνα τοϋ μεσονυκτίου.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Σήμερον εΐνε η ημέρα τών γενεθλίων μου’ εϊχον άπο-

)

είπε τφ ότι έχει εις την εξουσίαν του τδν άπελεύθερόν μου 'Ίππαρχον,

φασίσει νά διέλθω αύτην άνευ πομπής, άλλ’ έπειδη δ σύζυγός μου έγείνε

τδν όποιον δύναται νά μαστιγώση, νά κρεμάση, η νά βασανίση κατ’
ί .
αρέσκειαν όπως έχη τά ί'σα1. Παρακίνησε τον και σύ, και κρημνίσου άπ’
Ιέδώ μέ τδ ξυλοκόπημά σου. (εξέρχεται καί ό Θύρσος).

|

§
j
ί
)

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Έτελείωσας ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Φευ ! έ'δυσε νυν η επίγειος ημών σελήνή,και μόνον τδ ση-

μεΐον τοΟτο προμηνύει την πτώσιν τοϋ ’Αντωνίου !

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Πρέπει νά περιμένω .έως δτου τελειώση.

. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Έπρεπε ν’ άνταλλάξης βλέμματα μεθ’ ένδς ύπηρέτου διά
νά κολακεύσης τδν Καίσαρα ;

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δεν μέ γνωρίζεις άκόμη ;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πρδς εμέ λοιπδν ψυχρά καρδία ;
'
'

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Άχ, φίλτατε, άν είμαι τοιαύτη, άς παραγάγη χάλαζαν
δ ούρανδς έκ της παγετώδους καρδίας μου, και άς δηλητηριάση αύτην έν

τη πηγή της* άς πέσωσΐν έπί της κεφαλής μου οί πρώτοι κόκκοι της
χαλάζης ταύτης, και διαλυόμενοι άς έξαφανίσωσι την ζωήν μ,ου! άς

j

πάλιν ’Αντώνιος, θά γίνω κ’ έγώ Κλεοπάτρα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Θά εύδοκιμησωμεν άκόμη.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Όδηγησατε εις τδν ’Αντώνιόν μου πάντας τούς γεν
ναίους άρχηγούς του.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ναί, όδηγησατε τους’ θά ομιλήσω μετ’ αύτών’ άπόψε δέ

θά εκχείλιση δ οίνος διά τών ούλων αύτών.— Έλθέ, βασίλισσά μου.· Δέν
άπερροφηθη είσέτι ολη μου η ΐκμάς. Την πρώτην φοράν καθ’ ην θά πο
λεμήσω, θά άναγκάσω*τδν θάνατον νά με άγαπήση, διότι θά διαγωνισθώ

καί πρδς τδ θανατηφόρου του δρέπανου. (’Εξέρχεται ό ’Αντώνιος, ή Κλεοπάτρα
καί οί ύπηρέται).

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Καί τδν κεραυνόν αύτδν δύναται τώρα νά περιφρόνηση?

Μανιώδης είνε δ έξ ύπερβολικοΰ τρόμου γενόμενος άτράμητος’ έν τγί περιστάσει δέ ταύτη καί περιστερά δύναται διά του ράμφους της νά προσ-

βάλη στρουθοκάμηλον. Βλέπω οτι δ στρατηγός ημών άναλαμβάνει θάρ

κτυπήσωσιν οί δεύτεροι τδν Καισαρίωνα ! και ούτως έφεξνίς, έώς δτου οί

ρος πρδς βλάβην τοϋ έγκεφάλου. 'Όταν η άνδρεία κρατεί της λογικές,
καταστρέφει τδ ξίφος διά του δποίου μάχεται. Θά ζητήσω τρόπον νά τδν

άπόγονοίμου άπαντες, και οί άνδρεΐοι μ.ου Αιγύπτιοι κατακυλισθώσι νε

άφησω. (Εξέρχεται).

κροί καί άταφοι ύπδ την εκρηγνυμ.ένην ταύτην χαλαζοβόλον καταιγίδα,
ταφώσι δέ ύπδ τών μυιών καί τών έντόμων τοϋ Νείλου βορά αύτών γενόμενοι!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ίκανοποιήθην. Ό Καΐσαρ κατέρχεται εις Αλεξάνδρειαν’
εκεί δέ θά άντιταχθώ κατά της-τύχης του.'Ο στρατός ημών άντέστη γεν-

ναίως’ τά διασκορπισθέντα πλοία συνηθροίσθησαν πάλιν, καί ό στόλος ημών
παρουσιάζει δψιν απειλητικήν. Τί έ'γεινες λοιπδν ώ θάρρος μου; ’Ακούεις
δέσποινα ; άν άπαξ έ'τι έπανέλθω άπδ τοϋ πεδίου της μάχης διά νά φι

λήσω τά χείλη ταϋτα, θά έμφανισθώ αίματύφυρτος. ’Εγώ και τδ ξίφος
μου θά καταλάβωμεν θέσιν έν τγί ίστορίγ:. Υπάρχει άκόμη ελπίς περί
τούτου.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ιδού δ ανδρείάς μ.ου ’Αντώνιος!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Θά τριπλασιασθή ή δύναμις τών νεύρων της καρδίας καί

της πνοής μου,καί θά κτυπησω άνηλεώς. Κατά τάς,στιγμάς της ευτυχίας
μου, οί αιχμάλωτοι έξηγόραζον παρ’ έμοϋ την ζωήν δι’ ένδς άστεϊσμoϋj
αλλά τώρα θά τρίξω τούς όδόντας καί θά στείλω εις τδν Τάρταρον πάντα

δστις θελήσει νά μοι άντιστή. ’Άς διέλθωμεν άκόμη μίαν νύκτα εύ'θυμον’

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΚΗΝΗ Α'·
ϊτρατόπεδον τοϋ Καίβαρος έν Άλεξανδρείορ.
Εισέρχεται ο ΚΑΙΣΑΡ άναγινώσκων έπιστολην, εΐτα ό ΑΓΡΙΠΠαΣ,

δ ΜΑΙΚΗΝΑΣ καί αλλδι.

ΚΑΙΣΑΡ. Μέ ονομάζει παιδίον καί μέ έπιπλήττει, ώσεί είχε την δύτ
ναμιν νά μέ έκδιώξη της Αίγύπτου, έμαστίγωσε τδν άπεσταλμένον μου
και μέ προκαλέΐ εις μονομαχίαν. Ό Καΐσαρ κατά τοϋ ’Αντωνίου! ’Άς

μάθη δ γεροφαΰλος ότι έ'χω πολλούς τρόπους θανάτου, και ότι έν ταυτφ

^χλευάζω την πράσκλησιν αύτοϋ.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Πρέπείνά συλλογισθή δ Καΐσαρ ότι δταν άνηρ τόσον ύψη-

ili;

£

λης περιωπής άρχίζη νά λυσσ^, είναι σημεΐον δ τι πλησιάζει νά πέση.,Μή
άφήσης αύτδν ν’άναπνεύση, άλλ’έπωφελήθητι την παραφορών του. Ού

1 Σδ δε εί [Λή φέρης τδ πραγμ.α έφη, μετρίως, εχεις έρ,δν άπελεύθερόν Άπαρχον’
τούτον κρεμάσας μαστίγωσαν "να ίσον έχω ρ, εν (Πλοοταρ. Άντ.)

δέποτε η δργη ύπ'ηρξεν καλδς έαυτής φύλαξ.

il
ie
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ.· Περιποιηθητέ με άπόψε' ί'σως θά είνε το τέλος τών έκδον-

ΚΑΪΣΑΡ. ’Αναγγείλατε εις τούς αρχηγούς ημών δτι προ τιθέμεθα νά
δώσωμεν την τελευταίαν μάχην. Εις τάς τάξεις έχομεν αρκετούς ΰπηρετησαντας εσχάτως ακόμη μετά του ’Αντωνίου, οΐ'τινες δύνανται νά συλλάβωσιν αύτόν. Φρόντισον περί τ^ς έκτελέσεως τών διαταγών μας καί
ετοιμάσατε εύωχίαν εις τον στρατόν. ’Έχομεν άρκετά εφόδια, οί δέ στρατιώται έδείχθησαν άξιοι της γενναιοδωρίας ταύτης. Δύσμοιρε ’Αντώνιε1
(έξέρχονται).

λεύσεών σας. ’Ίσως δέν θά ί'δητε πλέον η την αίματόφυρτον σκιάν μου'

πιθανόν αύ'ριον νά ύπηρετ^τε άλλον κύριον. Σάς βλέπω ώς εκείνος, δστις

σάς δίδει άποχαιρετισμόν. Δέν σάς άποπέμπω, πιστοί μου φίλοι' άλλ’ ώς
κύριος λαβών τάς καλάς ύμών ύπηρεσίας, σάς άκολουθώ μέχρι τοϋ τάφου'

δύω μόνον ώρας ύπηρετησατέ με απόψε' δέν ζητώ πλειότερον καί

είθε

νά σάς άνταμείψωσιν οί θεοί!
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Τί έχεις κατά νοϋν, ’Αντώνιε, καί λυπείς αυτούς τοιου
τοτρόπως ; Δέν βλέπεις δτι κλαίουν, εγώ δέ τό ζώου έ'χω τά ’μάτ’α δα-

ΣΚΗΝΗ Β'·

κρυσμένα ώς νά τά έτριψα μέ κρομμύδια. Πρδς θεοϋ μη μάς μεταμορφώ-

Αλεξάνδρεια. Αωμάτιον έν τοΐς άνακτόροις.

σγς εις γυναίκας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Ώ ! ’Επικατάρατος νά ^μαι άν είχον τοιαύτην πρόθεσιν !
Είθε νά έκλάμψη εύτυχία άπό τών σταγόνων τών δακρύων τούτων! Πολύ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ, ΑΛΕΕΑΣ.

θλιβεράν σημασίαν άποδίδετε

εις τούς λόγους μου αγαπητοί μου φίλοι,

ΑΝΤΏΝΙΟΣ. Δεν θέλει νά μονομαχησγ προς εμέ, Δομίτιε.

διότι σάς ώμίλησα διά νά σάς ενθαρρύνω καί έξέφρασα

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Όχι.

διέλθωμεν την νύκτα ύπό τό φως τών πυρσών. Μάθετε, φίλοι δτι πολλά

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Διατί νά μη θέλγ

ελπίζω έκ τ^ς αύ'ριον καί δτι θά σάς όδηγησω έκεϊ δπου προσδοκώ μάλ

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Διότι φρονεί δτι, έχων τύχην είκοσάκις καλλιτέραν τνίς
ίδικης σου, θά $το εΐ'κο’σιν εναντίον ενός.

την επιθυμίαν νά

λον ζωήν νικηφόρον $ θάνατον και τιμήν. ’Άς μεταβώμεν εις τό δεΐπνον

καί άς πνίξωμ.εν εις τύν οίνον τάς όχληοάς σκέψεις.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αύ'ριον, στρατιώτα, θά πολεμήσω και κατά ξηράν καί κατά
θάλασσαν’ 91 θά ζησω, 9) θά επαναφέρω εις την ζωήν την θνησκουσαν τι
μήν μου, λούων αύτην εις το αίμα' θά πολέμησες και σύ καλά ;

ΣΚΗΝΗ Γ'-

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Θά κτυπώ καί θά φωνάζω. ’Εμπρός ! νίκη η θάνατος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πολύ καλά. ’Εμπρός ! καλέσατε τούς ύπηρέτας τοΰ όί'κου
μου. (Εισέρχονται οί ύπηρέται),’Άς φανώμεν ελευθέριοι εις το δεΐπνόν μας α
πόψε. Δός μοι την χεΐρά σου’ ησο τιμιότατος, και σύ' — καί σύ επίσης'

—καί σύ'—καί συ.—Μέ υπηρετήσατε πιστώς καί εί'χατε βασιλείς'συνυπηρετοϋντκς.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τί σημαίνει τοϋτο ;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. (Κατ’ ιδίαν). Είνε μία από τάς άλλοκότους έκείνας ιδιο
τροπίας, τάς δποίας η λίπη αποσπά έκ της ψυχής.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Καί σύ ωσαύτως είσαι πιστός. Έπεθύμουν νά μοί η το δυ
νατόν νά μεταμορφωθώ εί; τόσους, δσοι είσθέ σείς, καί δλοι δμοϋ συσσω

ματωμένοι ν’ άπότελέσητε ένα ’Αντώνιον, ώστε νά δυνηθώ νά σάς άποδώσω τάς πρδς εμέ καλάς ύπηρεσίας σας.
ΤΠΗΡΕΤΛΙ. Ό θεός φυλάξοι!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Λοιπον καλοί μου φίλοι! πεοιποιηθητέ με άπόψε' μη φεισθητε ποτών καί άξιώσατέ με τιμής τοιαύτης ώς εάν το κράτος μου ητο
άκόμη εις την ύμετέραν διάθεσιν.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τί εννοεί μέ τοϋτο ;
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Νά κάμγ τούς φίλους νά κλαύσουν.

Ή αύτή πόλις. Πρό τών ανακτόρων.

- j

[Εΐσέχονται δύο στρατιώται πρός φρούρησιν].

ί"

Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Καλή νύκτα άδελφέ' αύ'ριον είναι η ημέρα.

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Τό ζητημα θά λυθγ είτε κατά τον ένα εϊ'τε κατά

τδν άλλον τρόπον. Χαϊρε. ’Ήκουσες άν

συνέβη

τίποτε παράξενου εις

τούς δρόμους ;
Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ’Όχι' τί τρέχει;

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ’Ίσως είναι διάδοσις' καλή νύκτα.
Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Καλή νύκτα, σύντροφε.
]Εισέρχονται δύο άλλοι στρατιώται}.

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Στρατιώται, άγρυπνοι φύλακες.

Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Καί σείς έπίσης νά ίσθε άγρυπνοι. (ΟΙ δύο πρώτοι το
ποθετούνται είς τάς θέσεις των)

Δ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Έδώ είναι η θέσις μας, (Τοποθετούνταικαι ουτοι εις τάς
θέσεις των), καί άν αύ'ριον εύτυχησγ δ στόλος μας, έχω βεβαιότητα δτι δ

στρατός της ξηράς θά πολεμησγ καλά.
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ΕΡΩΣ. Ευθύς στρατηγέ.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δεν είναι καλά κουμπωμένη ;

(’Ακούεται συμφωνία βαρυαύλων ύπο τήν σκηνήν)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Περίφημα, περίφημα. Καταιγίς θά πέση επί τής-κεφαλής

Δ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Σιωπή 1 Τί Θόρυβος είναι αύτός ;

εκείνου οστις θά . · . την ξεκουμπώση πριν εγώ θελησω νά-τήν έκδυθώ

Α'>ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ακούσε, ακούσε !

διά νά άναπαυθώ. Έμπεοδεύονται τά δάκτυλά σου ’Έρως, ή βασίλισσα

Β'. ΣΤΡΑΤ1ΩΤΙ1Σ. Σιωπή !

μου είναι έπιδεξιώτερος ύπασπιστής από σέ. Σπεΰσον. Έπεθύμουν άγάπη

Ά. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Μουσική εις τόν άέρα.

Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Άπό κάτω άπό την γήν.

μου νά μέ έβλεπες πολεμοϋντα σήμερον και νά έγνώριζες την βασιλικήν

-

Δ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Είναι καλόν σημεΐον’ δέν είναι έτσι;

Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ’Όχι!
Α\ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Σιωπή σάς λέγω. Τί νά σημαίνν) αυτό τδ πράγμα ‘,

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Είναι 5 θεός Ηρακλής, δ τόσον αγαπητός εις τον
’Αντώνιον, δ όποιος τώρα τό/ άφίνει.

- Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. "Ας προχωρήσωμεν νά ίδοϋμεν άν άλλοι σκοποί ά Μουουν Τα ίδια. (Προχωρούν πρδςάλλην Οέσιν)

ταύτην τέχνην. Θά έβλεπες άκάματον στρατιώτην. (Εισέρχεται άξιωματικδς
ώπλισμένος). Καλή μέρα σου, καλώς ήλθες* τό πρόσωπόν σου δεικνύει άν ·

δρα γνωρίζοντα τό καθήκον του πολεμιστοϋ. Έγειρόμεθα ενωρίς διά την
εργασίαν την όποιαν άγαπώμεν καί μετά χαράς μεταβαίνομεν εις αύτήν.

Α.'. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Μολονότι είναι ενωρίς, χίλιοι άνδρες ώπλίσθησαν
ήδη στρατηγέ, καί σέ περιμένουν είς τάς πύλας τής ,πόλεως.
(Ζητωκραυγαι μετά κρότου τυμπάνων και σαλπισμάτων. Εισέρχονται άλλοι αξιωματικοί
και στρατιώται).

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ”Ε! σύντροφοι ;

Β'. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. 'Η πρωία είναι λαμπρά, καλή μέρα' στρατηγέ.

ΙΙΟΛΟΙ ΟΜΟΥ. ’Ακούετε, άκούετε και σείς την μουσικήν ;

ΟΛΟΙ ΟΜΟΥ. Καλ’ ημέρα στρατηγέ. ,

Α,'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ναι, δεν είναι παράξενον ;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 'Ωραία είναι ήμουσικήσάς πάιδ’ά.Ή πρωία αυτή,δμοιάξουσα

Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.«.’Ακούετε, σύντροφοι, άκούετε ;

μέ πνεύμα φιλοδόξου και πολλά ύποσχομένου νεανίου άνατέλλει ενωρίς,

Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. "Ας άκολουθήσωμεν τον θόρυβον", όσον επιτρέπεται
νά προχωρήσωμεν νά ίδοϊίμεν ποϋ θά παύση.

(προς τον *Έρωτα). Ναί, ναί, δός μοι τούτο άπ’ αυτό τό μέρος* πολύ καλά,
(προς τήν Κλεοπάτραν). Χαϊρε, άγάπη μου καί εύτύχει δ,τι δήποτε καί άν

ΟΛΟΙ ΟΜΟΥ. Ναι, ναί, παράξενον πράγμα. (’Εξέρχονται).

μάς συμβή (άσπάζεται αυτήν). Είναι φίλημα στρατιώτου* θά ήμην άξιος έπιπλήξεως καί περιφρονήσεως άν έ'χανον τον χρόνον εις τετορνευμένας τυπικάς φιλοφρονήσεις. Σέ άφίνω, ώς άομόζει εις χαλύβδινον. άνδρα* άκολουθή-

ΣΚΗΝΗ Δ'·

σατέ με, σείς οί μέλλοντες νά πολεμήσητε* θά σάς όδηγήσω εις τό πε-

Ή αυτή πόλις. Δωμάτιον έν τοΐς άναχτόροις.
Εξέρχεται ό ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ή ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ή ΧΆΡΜΙΟΝ κα'ι άλλοι δπηρίται.

δίον τής'μάχης. Χαίρετε (εξέρχεται).
ΧΑΡΜΙΟΝ. Θέλεις ν’ άποσυρθής είς τό δωμάτιόν σου ;

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Όδήγησέ με εκεί. Αναχωρεί ως ήρως. Είθε αύτός καί
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Έρως ! την πανοπλίαν μου’ ’Έρως !

ό Καΐσαρ ν’ άπεφάσιζον διά μονομαχίας την τύχην τοϋ μεγάλου τούτου

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Κοιμήσου δλίγον.

πολέμου. Τότε ό Αντώνιος,— άλλά τώρα, — καλά, εμπρός. (’Εξέρχονται).

ΑΝΟΩΝΙΟΣ. ’Όχι άγάπη μου.—’Έλα ’Έρως, φέρε την πανοπλίαν μου.
(Εισέρχεται ό ’Έρως φέρων πανοπλίαν). Φόρεσέ μ.ου τον οπλισμόν μου. "Αν ή

τύχη δεν είναι ύπέρ ημών σήμερον, αφορμή τούτου θά ήναι η προς αύτήν
περιφρόνησίς μας. Έλθέ !

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’’Αφησε με νά σέ βοηθήσω καί εγώ.
τοϋτο ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Όχι, άφησέ τον, άφησέ τον,

Εις τί χρησιμεύει

σύ είσαι δ οπλοποιός της

ΣΚΗΝΗ Ε'·
Χτρατόπεδον· του Αντωνίου πλησίον τής Άλεξανδρείας. Σάλπιγγες ήχοΰσι.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΡΩΣ, ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.

καρδίας μου.—’Ανάποδα, άνάποδα* έ’τσι, έτσι.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Άφησε να σέ βοηθησω καί εγώ* έτσι πρέπει νά ήναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Καλά, καλά, τώρα θά επιτύχω. Βλέπεις
τροφε; Πήγαινε νά όπλισθγς και σύ.

καλέ μου σύν

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Εύχομαι είς τούς Θεούς, ή σημερινή ημέρα νά ήναι εύτυχής διά τον ’Αντώνιον.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εί'θε αί συμβουλαΐ καί αί ούλζί σου νά μ’ έ'πειθον άλλοίδ
μέν ύπηρεσίαν, ούδεμιάς όμως άπολαύουσιν

νά πύλεμήσιο κατά ξηράν !

δλλοι ηύτομόλησαν, έχουσι

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. "Αν τδ είχες κάμει, ςί αύτομολήσαντες βασιλείς και δ
στρατιώτης δ δποϊος σέ άφησε σήμερον, θά ήκολούθουν τά βήματά σου.

Εμπιστοσύνης. Κακώς έφέρθην, τόσω δέ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ΙΙοιος έδραπέτευσε σήμερον ;
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ποιος; εκείνος δστις ήτο πάντοτε πλησίον σου. Κάλεσε
τδν Αίνόβαρβον, δέν θά σέ άκούση, ή θά σου φωνάξη άπδ τδ στρατόπε-

δον του Καίσαρος. «Δεν είμαι πλέον ίδικός σου».

τοϋτο, ώστε

ουδέποτε

πικρώς μέμφομαι έμαυτδν διά

πλέον θά αισθανθώ χαράν. (Εισέρχεται στρατιώτης

τοΰ Καίσαρος).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ΌΆντώνιος, Αίνόβαρβε, σοί στέλλει όλους τούς θησαυ
ρούς σου, έτι δέ δείγματά τινα τής μεγαλοδωρίας του. Ό απεσταλμένος

ήλθεν εδώ ύπδ την προστασίαν μου, καί τώρα είνε εις την σκηνήν σου,
οπού ξεφορτώνει τούς ήμιόνους του. -

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τί λέγεις ;

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Είνε μέ τδν Καίσαρα στρατηγέ !
ΈΡΩΣ. ’Αλλά δέν έπήρε μαζύ του ούτε τά κιβώτια ούτε τούς θησαυ
ρούς του στρατηγέ.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Σοϋ τούς χαρίζω.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Μή μέ περιγελάς, Αίνόβαρβε’ σοϋ λέγω την αλήθειαν.

Θά έκαμνες καλά νά συνοδεύσης τον κομιστήν έως δτου έξέλθη άπδ τδ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Έφυγε ;

στρατόπεδον. Θά τδ έκαμνα εγώ άν δέν ήμην σκοπός. Ό αύτοκράτωρ σας

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Βεβαιότατα.

εξακολουθεί άκόμη νά ήναι Ζεύς.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "Γπαγε,’Έρως, στεΐλέ του τούς θησαυρούς του.’Ύπαγε μή
κράτησής τδ παραμικρόν,σέ διατάσσω. Γράψον αύτώ,—θά την υπογράψω—

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Είμαι δ, φαυλότατος του κόσμου’ τδ αισθάνομαι πλειότερον παντδς άλλου. Τίνι τρόπω, ώ ’Αντώνιε, ώ μεταλλεϊον γενναιοδω

επιστολήν αποχαιρετισμού λίαν εύγενή. Είπε οτι εύ'χομ,αι νά μη τφ δοθή
ποτέ πλέον αφορμή ν’ άλλάξη κύριον. ΎΩ, ή τύχη μου διέφθειρε και τούς

στέφανον εις τήν αίσχράν διαγωγήν μου; έξογκοϋται ή.καρδία μου καί άν

τίμιους. Σπεΰσον, δ Αίνόβαρβος ! (Εξέρχονται).

ή θλΐψις δέν κατασυντρίψη αύτήν, τρόπος ταχύτερος θά καταστρέψη τήν

ρίας, ή'θελες ανταμείψει καλλιτέρας μου ύπηρεσίας, άφοϋ στέλλεις χρυσοϋν

θλΐψιν. ’Αλλά αισθάνομαι οτι θά έπαρκέση ή θλΐψις. ’Εγώ νά πολεμήσω

εναντίον σου ’ ’Όχι ... θά ζητήσω τάφρον καί έντδς αύτής ν’ άποθάνω’ ή

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.
ϊτρατόπίδον το3 Καίσαρος πρό τής ’Αλεξάνδρειάς. Σαλπίσματα.

οσφ πλειότερον ,βορβορώδης τάφρος, είνε ή μάλλον άρμόζουσα εις τδ τελευ-

ταϊον μέρος τοΰ βίου μου. (’Εξέρχεται).

ΚΑΪΣΑΡ, ΑΓΡΙΠΠΑΣ, ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.
Α:
'
ΚΑΪΣΑΡ. ΙΙροχώρησον Άγρίππα καί άρχισε την μάχην’ ή θέλησις ημών
είνε νά συλληφθη ζών δ ’Αντώνιος. Γνωστοποίησαν αύτην.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Εις τάς διαταγάς σου. (’Εξέρχεται ό Άγρίππας).

ΣΚΗΝΗ Ζ'·
Τό μεταξύ τ&ν δύο στρατοπέδων πεδίον τής μάχης. ’Ακούεται θόρυβος
συμπλοκής, σαλπίσματα καί κρότος τυμπάνων.

• ΚΑΪΣΑΡ. Πλησιάζει δ καιρδς τής παγκοσμίου ειρήνης’ άν ή ήμέρα
αίίτηάποβή ευτυχής, ή ελαία θ’ άναθάλλη ελευθέριος εις τάς τρεις γω
νίας τοΰ κόσμου. (Εισέρχεται άγγελιαφόρος).

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ. 'Ο ’Αντώνιος έ'φθασεν εις τδ πεδίον τής μάχης.
ΚΑΪΣΑΡ. Διάταξον τδν Άγρίππαν νά τοποθέτηση τούς φυγάδας εις
τήν εμπροσθοφυλακήν ΐνα δ ’Αντώνιος εξάντληση πως την οργήν του εναν
τίον τών ίδικών του, (εναντίον εαυτού).

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. Ό Άλεξας ήλλοφρόνησε' μετέβη εις την Ίουδαίαν δι’
ύποθέσεις του ’Αντωνίου και έκεϊ έπεισε τδν Ηρώδη νά ένωθή μετά του

Καίσαρος και εγκατάλειψη τδν κύριον αυτού ’Αντώνιον. 'Ο δέ Καϊσαρ
άπηγχόνισεν αύτδν

διά τάς ύπηρεσίας του ταύτας. 'Ο Κανίδιος καί δσοι

ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ. ”Ας ύποχωρήσωμεν’ πάρα πολύ έπροχωρήσαμεν. Και αύτδς

δ Καϊσαρ άγωνίζεται έρρωμένως’ ή άντίστασις είναι μεγαλειτέρα παρ’ ότι
επερίμενομεν (έξέρχονται· ό κρότος τής μάχης έξακολουΟεΐ. Εισέρχεται ό Αντώνιος
μετά τοΰ Σκάρρου πληγωμένου).

ΣΚΑΡΡΟΣ. Αύτδς είνε πόλεμος, άνδρεϊε αύτοκράτωρ ! ’Άν άπδ. τήν άρχήν έμαχόμεθα τοιουτοτρόπως, θά τούς έτρέπομεν εις φυγήν κατασυντετριμμένους.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τδ αίμά σου ρέει άφθόνως.

ΣΚΑΡΡΟΣ. Είχον εδώ μίαν πληγήν ή δποία είχε τδ σχήμα Τ, αλλά,
τώρα έγεινε Η.
Τόμος Ε'. 11.— Νοέμβριος 1881.
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ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Κατάχρυσον πανοπλίαν θά σοί δώσω φίλε, άνηκουσάν

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 'Υποχωροϋν.

ΣΚΑΡΡΟΣ. Θά τούς ζαταδιώξωμεν {χέχρις εσχάτων. ’Έχω άκόμη θέ-

σΐν
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ.. Εινε άξιος αύτ·ης καί -άπαστράπτουσα έξ άδαμάντων, ώς

εξ πληγας. (Εισέρχεται ό ’Έρως)·

ΕΡΩΣ. Έδιώχθησαν, στρατηγέ, και ή επιτυχία μας εινε λαμπρά νίκη.

ΣΚΑΡΡΟΣ. ’Άς τούς πελεκησωμεν και

;πϋτε εις βασιλέα.

&ς

συλλάβωμεν αύτούς ώς λα-

τό ιερόν

άρμα

τοϋ Φοίβου.

Δός μοι την χεΐρά σου, άς είσέλθωμεν φαι

δροί εις την ’Αλεξάνδρειαν, φέραντες τάς ώς ημείς

κατακτυπημένας ά-

σπίδας μας. Άν τό μέγα ημών άνάκτορον ηδύνατο νά χωρέσγι δλον τόν

γωούς. Εινε διασκέδασις νά κτυπ^ τις τούς φεύγοντας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Θά σέ ανταμείψω άπαξ διά την φαιδρότητά σου και δε-

στρατόν, θά έδειπνοϋμεν πάντες όμοΰ και θά έπίνομεν εις την τύχην της
αύριανης ημέρας, ητις ύπισχνεϊται βασιλικόν όλεθρόν. Σάλπιγγες έμπλη-

ζάκις διά την ανδρείαν σου. ’Εμπρός.

σατε την πόλιν τοϋ μετάλλινου νίχου σας καί ενώσατε αύτόν μετά τοϋ

ΣΚΑΡΡΟΣ. Θά άκολουθησω, άς ημαι και χωλός άκόμη.

παταγώδους κρότου τών τυμπάνων, έως δτου άντηχησωσιν
η γη, την άφιξιν ημών έπευφημοΰντες.

δ

ουρανός καί

ΣΚΗΝΗ Η'·
Ύπύ τά τείχη

τής ’Αλεξάνδρειάς. Κρότος «ολίμον.

ΣΚΗΝΗ θ'ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΡΟΣ.
Στρατύπεδύν

τοϋ

Καίσαρος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τον κατεδιώξαμεν μέχρι τοϋ στρατοπέδου του. ’Άς σπευσν]

τις νά άναγγείλν) εις-.την βασίλισσαν τά κατορθώματα μας. Αύ'ριον πριν

Α’. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ’Άν δέν μάς άλλάξουν σέ μΐά ώρα, πρέπει να πάμε

7) μάς ί'δγ δ ήλιος θά χύσωμεν το αίμα, τό όποιον μάς διέφυγε σήμερον.

εις τό φυλακεΐον’ η νύκτα εινε φεγγερη, καί λέγουν ότι εις τάς δύω τό

Σάς ευχαριστώ όλους, διότι εισθε άνδρεΐοι και έπολεμησατε ούχί ώς ύπη·

πρωί θά παραταχθώμεν εις μάχην.

ρετοΰντες άγώνα τρίτου, άλλ’ ώσει δ άγων μου ούτος ητο άγων έκαστου
υμών. Άνεδείχθητε olot ‘Έκτορες. Είσέλθετε εις την πόλιν, ένκγκαλίσθητε τάς συζύγους καί τούς φίλους· και διηγηθητε αύτοΐς τά

άνδραγα-

θηματά σας" της χαράς των τά δάκρυα θά πλύνωσι το πεπηγός αίμα τών

τραυμάτων σας, τά δέ φιληματά των θά έπουλώσωσι τάς ενδόξους πλη-

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ή ύστερινη ημέρα -ητο πολύ κακή γΐά ’μάς.

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ”Εσο μάρτυς, ώ νύξ.
. Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ποιος ε?ν’ αύτόςό άνθρωπος;
Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ’Άς πλησιάσωμεν νά τόν άκούσωμεν.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ”Οταν την μνημην τών αύτομόλων κηλιδώσγ η Ιστορία,

δ

γάς σας, (Εις τδν Σκάρρον). Δός μοι την χεΐρά σου. (Εισέρχεται ή Κλεοπάτρα

εσο μάρτυς, ώ Θεία σελήνή, δτι

μετά τής συνοδείας της). Εις την μεγάλην ταύτην μάγισσαν θά επαινέσω τά

πιον σου !
Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ό Αίνόβαρβος !

κατορθώματά σου, ΐνα εύχαοιστοϋσα σέ εύλογησγ. — Ώ σύ, φώς τοϋ κό

σμου, περίπτυξον τον σιδηρόφραζτόν μου λαιμόν, καί ρίφθητι χωρίς νά
σέ έμποδίσν) το πάχος τοϋ θώρακός μου έπι την καρδίαν μου, ΐνα αισθαν

θείς τούς τιναγμούς τών θριαμβευτικών αύτης παλμών.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. ’’’Ω βασιλεύ βασιλέων! ΎΩ άπειρος άνδρεία! ’Έρχεσαι
λοιπόν περιχαρής, διαφυγών την μεγάλην παγίδα τοϋ κόσμου;

άτυχης Αίνόβαρβος μετεμεληθη ενώ

Γ’. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Σιωπή ν’ άκούσωμεν άκόμη.
ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ. ’Q άληθοϋς βαρυθυμίας βασίλισσα, χύσόν έπ’ έμοϋ τά
δηλητηριώδη υγρά της νυκτός, ΐνα η κατά της θελησεώς μου άποστα-

τοΰσα ζωη άποσπασθγ άπ’ έμοϋ. Κατά τοϋ σκληροΰ λίθου τοϋ σφάλματος

ρίψον την καρδικν μου, ητις άποξηρανθεΐσα έκ χ^ς λύπης θά κατασυν

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τούς έστείλαμεν νά κοιμηθούν άηδονάκι μου. Πώς κόρη

τρίβω), και θέση τέρμα εις δλας τάς αγενείς μου σκέψεις. ’Ω Αντώνιε, ου-

μου ; μολονότι πολιαί τρίχες άρχίζουν ν’ άναμιγνύωνταί πως.μέ τάς μελα

τινος η εύγξνεια ύπερτερεΐ την άτιμίαν της αυτομολίας μου· σύ μέν συγ

νά;, έ'χω όμως εγκέφαλον ζωογονοΰντα τά νεΰρά μου, ώστε νά δύναμαι

χώρησαν μου, άλλ’ άφες τόν κόσμον νά μέ κατατάξω) μεταξύ τών δραπετών και φυγάδων ! (άποθνήσκει).

και προς νέους νά διαγωνισθώ. Παρατηρησον τον άνθρωπον τούτον. Έπί-

τρεψον αύτώ νά φιλησγ την συμπαθή χεΐρά σου. Φίλησε την, πολεμιστά

μου.Έπολέμησε σήμερον ώς θεός, δστις μισών το άνθρώπινον γένος, έλαβε
την μορφήν αύτοϋ διά νά άφανίσγ.

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Άς τοϋ ’μιλησωμεν.

. Α’. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ’Άς τον άκούσωμεν, διότι έκεΐνα, τά όποια λέγει
είμπορεΐ νά ^νε διά τόν Καίσαρα.
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καί καταβεβλημέ

θαρρώ πώς λιποθυμά, γλατί προσευχή τόσφ κακή σάν τη ’δίκη του, δέν

νος, η δέ τεταραγμένη τύχη του δίδει αύτφ

εινε γΐά ύπνο.

καί φόβους δι’ β,τι έχει καί δι’ ό,τι δεν έχει, (εισέρχεται πάλιν ό ’Αντώνιος).

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ’Άς πάίμε κοντά του.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άπώλετο τδ παν !

έκ διαλειμμάτων ελπίδας

Ή βδελυρά αυτή Αίγυπτία μέ έπρό-

Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Εύπνα, ξύπνα, κύριε ’μίλησέ μας.

δωκε" δ στόλος μου παρεδόθη

είς τδν εχθρόν. ’Εκεί κάτω άνευφημοΰσι

Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Δέν άκοΰς κύριε ;

καί δργιάζουσιν, ως φίλοι

πολλοΰ χωρισθέντες.

Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Τδ χέρι τοϋ θανάτου εινε επάνω του. ’Ακούσατε !

μέ έπώλησες είς τδν άρχάριον τοϋτον, καί μόνον κατά σοΰ έξανίστατα’

πρδ

Σύ, τριχώς εταίρα,

(άζούεται κρότος τυμπάνων μακρόθεν)·Τά τύμπανα ξυπνοϋν μεγαλοπρεπώς τούς

ή καρδία μου.— Διάταξον αύτούς νά φύγωσι, διότι δ ταν εκδικηθώ

στρατιώτας. ’Άς τδν φέρωμεν εις τδ φυλακεΐον. Εινε άνθρωπος σπουδαίος"

μάγισσαν, θά τελειώσουν δλα δι’ εμέ" διάταξον αύτούς νά φύγωσι" πή

η ώρα μας έπέρασε μέ τδ παραπάνω.

γαινε (έξέρχεται ό Σκάρρος). ΎΩ ήλιε, δέν θά ί'δω πλέον την άνατολή^ σου.

Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Εμπρός λοιπόν· είμπορεΐ ακόμα νά γίατρευθη. (’Εξέρ
χονται φεροντες τδ σώμα).

την

’Εδώ ή τύχη αποχωρίζεται τοϋ ’Αντωνίου" εδώ άποχαιρετιζόμεθα. Ουτω
λοιπόν άπέληξαν δλα ;

Αί καρδίαι, αΐτινες μέ ήκολούθουν ως κυνάριον,

καί είς τάς οποίας έχορήγουν δ,τι έπεθύμουν, διαλύονται καί σταλάζουσι

τδ μέλι των επί

ΣΚΗΝΗ I'·
Μεταξύ των δύο στρατοπέδων.
Εισέρχεται ό ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ό ΣΚΑ.ΡΡΟΣ μετά στρατιωτών βαδιζόντων 1ν τάξει.

τοϋ εύδαίμονος Καίσαρος. Άπεφλοιώθη δέ ή πάντας

σκιάζουσα γηραιά πεύκη. Έπροδόθην. ΎΩ, η ψευδής αυτή ψυχή της Αιγύ
πτιας !

‘Η δλεθρία εκείνη γόησσα, της οποίας

άνέστελλε τούς πολέμους μου, ο

τδ βλέμμα προεκάλει η

της οποίας ητο δ τελικός σκο

πός τοϋ βίου μου, μέ έξηπάτησεν ώς γνησία άθιγγανίς, καί μέ έβύθισε μέ
χρι τοϋ πυθμένος της καταστροφής. ’Έ ! ’Έρως ! ’Έρως ! (εισέρχεται ή Κλεο~

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σήμερον ετοιμάζονται πρδς ναυμαχίαν' δέν τούς άρέσκο-

μεν κατά ξηράν.
ΣΙίΑΡΡΟΣ. Ετοιμάζονται καί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν,στρατηγέ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έπεθύμουν νά έπολέμουν καί είς τδ πυρ καί είς τδν άέρά'

πάτρα). ’A ! δπίσω, δπίσω μάγισσα!

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Διατί δ σύζυγός μου μαίνεται τόσον κατά της άγάπης του ;
‘
' ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Φύγε άπ’εδώ, η θά σέ μεταχειρισθώ όπως σοϋ πρέπει κα

καί εκεί ακόμη ή'θελον τούς προσβάλει. Ιδού πώς διέταξα τά πράγματα.

αμαυρώσω τδν θρίαμβον

Τδ πεζικδν θά καταλάβγ ύπδ τάς διαταγάς μου τούς παρά την πόλιν λό

ενώπιον τοϋ φωνασκοΰντος ό'χλου" άκολόύθησον τδ άρμά του, ώς η μεγί

τοϋ Καίσαρος. ’Άς σέ συλλάβγ και άς σέ φέρ·ρ

φους, δπόθεν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τδν άριθμδν τών πλοίων καί τάς

στη κηλίς τοϋ φύλου σου, δεικνυομένη ώς τέρας, αντί δλιγίστων χρημά

κινήσεις αύτών.—Διαταγαί έδόθησαν διά την ναυμαχίαν καί ό στόλος αυ

των, είς τούς βλακεστάτους καί χαμερπεστάτους θεατάς. ’Άς ξεσχίση τδ

τών έξηλθε τοϋ λίμενος (εξέρχονται. Εισέρχεται ό Καϊσαρ ηγούμενος τοΰ στρατού

πρόσωπόν σου

αδ.οΰ).

(εξέρχεται ή Κλεοπάτρα). Καλά έκαμες

ή υπομονητική Όκταβία διά

τών οξέων

ονύχων της.

νά φύγης, άν τδ ζγν είναι καλόν"

ΚΑΙΣΑΡ. Κατά ξηράν θά μείνωμεν ακίνητοι, έκτδς εάν προσβληθώ-

άλλά θά ήτο προτιμότερου νά έπιπτες ύπδ την οργήν μου, διότι δ θά

μεν, δπερ όμως, νομίζω, δέν θά συμβή, διότι τδ μεγαλείτερον μέρος τών

νατος θά σέ άπήλλαττε πολλών άλλων.— ’Έρως. ’Έ ! Έπ’ έμοΰ φέρω

δυνάμεων του εστάλη είς τά πλοία" σπεύσωμεν είς τάς κοιλάδας διά νά

καταλάβωμεν τάς μάλιστα επικαίρους θέσεις (εξέρχονται. Εισέρχεται πάλιν

τδν χιτώνα τοϋ Νέσου. Δίδαξόν με την οργήν σου, ώ πρόγονέ μου Άλκίδη, διά νά πετάξω τδν Αύχαν επί τών κεράτων της σελήνης, καί διά

ό ’Αντώνιος μετά του Σκάρρου).

χειρών δμοίων .πρδς έκείνας, αΐτινες έκράτησαν τδ βαρύτερου ρόπαλου, υά

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Δέν συνεπλάκησαν άκόμη. Έκ τοϋ μέρους ορού ύψοΰται

καταστρέψω έμαυτόν. Θ’ άποθάνη

η πεύκη εκείνη θά δυνηθώ νά διακρίνω τά πάντα' θά σοί είπω ταχέως

μ,αΐον νεανίσκου

πώς φαίνονται τά πράγματα (εξέρχεται).
ΣΚΑΡΡΟΣ. Χελιδόνες έ'κτισαν τάς φωλεάςτων επί τών πλοίων της Κλεο

διά τοϋ θανάτου. ’Έρως. ’Έ!

πάτρας" οί οίωνοσκόποι λέγουσιν δτι δέν ήξεύρου.σι-—δέν δύνανται νά εί'-

πωσι—φαίνονται άθυμοι, δέν τολμώσι νά έκφράσωσιν δ,τι γνωρίζουσιν.

καί πίπτω

ή μάγισσα, μ’ έπώλησευ είς. τδυ ρω-

θΰμα της συνωμοσίας της" θά τδ πληρώση

f
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μου, ή'"'ις έφ’ όσον ητον ίδικη μου, προσηλωνεν εις εαυτην μυριας αλλας,
νΰν έζαφανισθείσας — αυτή, ’Έρως, συνεννοηθεϊσα μετά τοϋ Καίσαρος,
έδολιεύθη την δόξαν μου, χάριν τοϋ θριάμβου τοϋ εχθρού μου. Ε ! μη
* κλαίγς, άγαπητέ ’Έρως, έμείναμεν ημείς αύτοι.διάνά θέσωμεν τέρμα εις

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'·
Άλίξάνδρ»ια. Αωμάτιον iv <t<p άνακτόρφ τής Κλεοπάτρα;.

τδν βίον μας — ΎΩ η αισχρά κυρία σου ! (εισέρχεται ό Μαρδιανός)· Αυτή μοί

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ, ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ.

άφηρπασε τδ ξίφος !
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ. ’Όχι, ’Αντώνιε, η κυρία μου σέ ηγάπα καί είχε καθ’ δ-

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Βοηθήσατε με, θεράπαιναί μου ! ΎΩ ! καί του Τελαμο-

νίου η μανία §ιχ την άσπίδα τοϋ Άχιλλέως ητο μετριωτέρα της ίδικης
του’ ούτε της Θεσσαλίας δ Ταύρος είχε ποτέ τοιαύτην θηριωδίαν.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Πήγαινε εις τδν τάφον, κλείσου εκεί καί μήνυσε του οτι
άπεθανες. Δέν δοκιμάζει μεγαλειτέραν αγωνίαν τδ σώμα δταν χωρίζεται

άπδ την ψυχήν άπδ εκείνην

την οποίαν δοκιμάζει όταν χάνει τδ με-

λοκληρίαν συνδέσει την τύχην της μετά τ·ης ίδικης σου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Φύγ’ άπ’ εδώ, άναίσχυντε εύνοϋχε ! Σιώπα ! Μ’ έπρόδωκε

καί θ’ άποθάνη.
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ. Ό θάνατος εινε χρέος, τδ δποϊον άπαξ μόνον πληρώνε

ται. Τδ χρέος τοΰτο τδ έπληρωσεν αυτή. ’Εκείνο τδ δποϊον ήθελες να κα"

μγς, έ'γεινε καί άνευ σοϋ. Αί τελευταϊαι λέξεις, τάς δποίας επρόφερεν, η-

γαλεϊον.

σαν «’Αντώνιε, φίλτατε ’Αντώνιε». Στεναγμοί οδύνης διεκοψαν τότε το

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. ’Άγωμεν εις τδ μνημεϊον. "Γπαγε. νά τφ είπγς, Μαρδιανε, οτι ηύτοκτόνησα, και οτι η τελευταία μου λέξις ητο «’Αντώνιος»·

όνομα «’Αντώνιος» καί διεσπάσθη μεταξύ της καρδίας καί τών χειλεων

σε .παρακαλώ δέ νά τδ Αροφέργς μέ τρόπον, ώστε νά

τδν συγκίνησης·

πήγαινε, Μαρδιανέ, καί έπίστρεψον νά μέ εί'πγς πώς εκλαμβάνει τδν θά

νατόν μου.— ’Άγωμεν εις τδ μνημεϊον.

της· παρέδωκε τδ πνεΰμα, έ'χουσα θαμμένον έν έαυτγ τδ όνομα σου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άπέθανε λοιπόν;
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ. Άπέθανε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άφόπλισόν με, ’Έρως- έτελείωσεν η εργασία της μακράς

Ημέρας καί πρέπει

νά κοιμηθώμεν. Τδ ν’ άπέλθγς σώος, είναι γενναία

άμοιβη διά την εργασίαν σου. Πήγαινε, κρημνίσου, (εξέρχεται ο Μαρδιανός).

ΣΚΗΝΗ IB'·

Ούτε τοϋ Αξαντος ή Έπταβόειος άσπίς θά δυνηθγ νά περιστειλγ τους
Ισχυρούς παλμούς της καρδίζς μου” ώ, άνοίξατε πλευρά μου ! άναπτυξον

"Αλλο δωμάτιον.

άπαξ, καρδία μου, δύναμιν μεγαλειτέραν άπδ τδ περικλεϊόν σε στήθος, καί

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ.

διάρρηξον τδ εύ'θραστον κιβώτιόν σου! —■ Σπεϋσον, ’Έρως, σπεΰσον.— Δεν
είμαι πλέον στρατιώτης’ φύγε?ε ώ τεθραυσμένα λείψανα της πανοπλίας μου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μέ βλέπεις άκόμη, ’Έρως ;
ΕΡΩΣ. Ναί, γενναίε στρατηγέ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Ενίοτε βλέπομεν νέφος έ'χον σχήμα δράκοντος, άλλοτε
παλιν άτμδν δμοιάζοντα πρδς άρκτον, λέοντα, πυργοειδές φρούριον, πρδς

βράχον κρεμάμενον, πρδς κωνοειδές όρος ·η πρδς κυανοΰν άκρωτηριον, φέ,ρον επ’ αυτοί! δένδρα, ταϋτα δέ πάντα κλίνοντα πρδς την γην, καί άπα-

τώντα τους δφθαλμούς ημών διά τοϋ άερος. Είδες τά σημεία ταϋτα ;
είνε τά άπαίσια θεάματα τ·ης Εσπέρας.
ΕΡΩΣ. Ναί, στρατηγέ μου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Καί δ στρατηγός σου,άγαπητέ μου ’Έρως, εινε τώρα όμοιος

πρδς τά φαινόμενα εκείνα. Είμαι άκόμη δ ’Αντώνιος, δέν δύναμαι όμως,
φίλε μου, νά διατηρήσω τδ δρατδν αύτδ σχήμα. Τδν πόλεμον τοΰτον έπε-

χείρησα χάριν της βασιλίσσης της Αίγυπτου, άλλ' ή βασίλισσα — της ο
ποίας την καρδίαν ένόμιζον οτι κατεϊχον, όπως αυτή κατείχε την ίδικην

Σάς έ'φερα έντίμώς (πρδς τδν ’Έρωτα)' άφες με ολίγον (εξέρχεται ό "ρΕως). Θά
σέ ποοφθάσω, Κλεοπάτρα,καί κλαίων θά ζητησω συγγνώμην. Ούτω πρεπει

νά πράξω, διότι τώρα πάσα βραδύτης εινε βάσανος. Κατακλιθώμεν καί
μη χρονοτριβώμεν πλέον, άφ’ ού έσβέσθη

ή λαμπάς. Πάσα προσπάθεια

άποβαίνει νΰν άνωφελης* ναί, καί αύτη η δυναμις περιέρχεται είς Αμη
χανίαν έκ τών προσπαθειών άύτης’ άς θεσωμεν λοιπδν την σφραγίδα και
τά πάντα τετέλεσται.— ’Έρως ! — ’Έρχομαι, βασίλίσσά μου. ’Έρως !

περίμενέ με. Έκέϊ, όπου

αί ψυχαί άναπαύονται έπί τών άνθεων θα βαι-

νωμεν κρατούμενοι έκ της χειοός, καί διά τοϋ φαιδροϋ ημών ύφους θά επι-

σύρωμεν έφ’ημών τά βλέμματα τών φασμάτων. Καί ή Διδώ καί δ Αινείας
θά μείνωσιν αν ευ συνοδείας, καί πάντες θά σπεύσωσι πρδς ημάς. Έλθε,

’Έρως, ’Έρως ! (εισέρχεται ό ’Έρως).
ΕΡΩΣ. Τί θέλει δ στρατηγός μου ;
. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τόσον άτιμος είνε δ βίος τδν δποϊον διάγω άπδ τοϋ θα
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νάτου τής Κλεοπάτρας, ώστε οί θεοί βδελύσσονται την χαμέρπειάν μου.

βασίλισσά μου καί δ ’Έρως μέ ύπερέβησαν έγγράψαντες πρδ έμοΰ διά τοΰ

984

τών στό

άνδρείου παραδείγματος των πράξιν γενναίαν έν τή ίστορίγ. ’Αλλά θά

λων μου σχηματίζω? πόλεις επί της κυανής επιφάνειας τής θαλάσσης

γίνω μνηστήρ τοΰ θανάτου μου καί θά ριφθώ εις τάς άγκάλας του ώς εις

νά καταδικάζω έμαυτόν, κατώτερον γυναικός,

ώς πρδς τδ θάρρος; δέν

κλίνην έρωμένης. Έμπρδς λοιπόν ! ’Έρως, ό κύριος σου άποθνήσκει μαθη

έ'χω την ψυχικήν εύγένειαν εκείνης, ήτις διά τοΰ θανάτου αύτής λέγει

τής σου. Τήν πράξιν ταύτην (πίπτει επί τοϋ ξίφους του) εδιδαχθην παρα σοϋ.

πρδς τδν Καίσαρα «’Εγώ ένίκησα έμαυτήν».'Ωρκίσθης’Έρως, δτανέπέλθη

Πώς; δέν άπέθανον ακόμη ; Δέν άπέθανον ; Έ ! φύλακες !

ανάγκη (και όντως ήλθε νυν) όταν δέν θά ήδυνάμην ν’ άποφύγω τδ

λεϊώσατέ με. (Ε(σέρχεται δ Δερκέτας μετά φυλάκων).

’Εγώ, ό

τοϋ ξίφους μου διαχωρίσας τδν κόσμον και διά

αίσχος καί τδ όνειδος νά μέ φονεύσγς κατά διαταγήν μου’ πράξον αύτό.

’Έφθασεν η ώρα- δέν κτυπάς εμέ άλλα τδν Καίσαρα,τοϋ οποίου καταστρέ

φεις τά σχέδια. Θάρρει, ’Έρως !

ΈΡΩΣ. Ό θεδς φυλάξοι ! Νά πράξω εκείνο, τδ όποιον δλα τά εχθρικά

,

Α'. ΦΥΑΑΕ. Τί τρέχει ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Δέν έ'καμα καλά τήν έργασίαν μου. Φίλοι —τελειώσατε
δ,τι ήρχισα.
Β'. ΦΥΑΑΞ. Έδυσε τδ άστρον.

Α'. ΦΥΑΑΕ. Καί ήλθε τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου.

βέλη τών Πάρθων δέν ήδυνήθησαν νά κατορθώσωσιν ;
'Ρώμης, τδν κύριόν σου βαδίζοντα μέ έσταυρωμένας χεΐρας, κλίνοντα τδν

ΟΑΟΙ. ύΩ συμφορά ! άλλοίμονον.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Άς με φονεύσγ δστις άπδ σάς μέ άγαπ^.

καμφθεντα αύχένα του καί μέ πρόσωπον κατησχυμένον,τδ δέ προπορευόμε·

Α . ΦΥΑΑΕ. ’Όχι έγώ.

νον άρμα τοΰ ευτυχούς Καίσαρος νά στιγματίζη τδ αίσχος τοΰ άκολουθοΰντος;

Β'. ΦΥΑΑΕ· Ουτ’ έγώ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Ήθελες, ’Έρως, νά ί'δης έκ τών παραθύρων της Μεγάλης

ΕΡΩΣ. Δέν ήθελον νά τδ ί'δω.

Έ ! άποτε-

>

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Έλθέ λοιπόν, διότι πρέπει νά ίαθώ διά μιας πληγής” σύρε

Γ'. ΦΥΑΑΕ. Ούτε κανείς (εξέρχονται ο'ι φύλακες).
ΔΕΡΚΕΤΑΣ. Ό θάνατος καί ή τύχη σου τρέπουσιν εις φυγήν τούς οπα

τδ έ'ντιμον εκείνο ξίφος, τδ όποιον προσήνεγκε τόσας ύπηρεσίας εις την πα

δούς σου. ’Αρκεί μόνον νά δείξω εις τδν Καίσαρα τδ ξίφος τοϋτο καί νά

τρίδα σου.

τφφέρω τήν άγγελίαν,διά ν’άποκτήσω τήν εύ'νοιάντου.(εισέρχεται ό Διομήδης)·

ΈΡΩΣ. "'Ω, συγχώρησόν μ.ε, στρατηγέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Δέν ώρκίσθης όταν σέ ήλευθέρωσα νά πράξης τοϋτο, δταν
σε διατάξω ; Πράξον αύτδ παρεθύς, ή θά θεωρήσω δλας τάς προτέρας ύπη

ρεσίας σου ώς άσκόπως καί κατά τύχην γενομένας. Σύρε καί πλησίασε.
ΕΡΩΣ. Στρέψον άπ’ έμοΰ την εύγενή εκείνην φυσιογνωμίαν επί της ό

ποιας ενυπάρχει η μεγαλοπρέπεια κόσμου ολοκλήρου.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ. Ποΰ είνε ό ’Αντώνιος ;
ΔΕΡΚΕΤΑΣ. Έκεΐ Διομήδη, έκεϊ.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ. Ζγ ; δέν άποκρίνεσαι ώ άνθρωπε ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σύ είσαι Διομήδη ; σύρε τδ ξίφος σου καί κτύπησόν με εως
δτου ν’ άποθάνω.
ΔΙΟΜΗΔΗΣ. 'Υπέρτατε κύριε,ή κυρία μου Κλεοπάτρα μ.’ έ'στειλε- πρδς σε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. (Στρόφων τδ πρόσωπον) Ιδού !

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πότε σέ έ'στειλε;

ΕΡΩΣ. ’Έσυρα τδ ξίφος.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ. Τώρα στρατηγέ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αοιπδν ας έκτελέση πάραυτα την πράξιν διά την όποιαν

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ποΰ είνε ;
ΔΙΟΜΗΔΗΣ. Κλεισμένη εις τδν τάφον της. Είχεν όδυνηράν προαίσθη- <

τδ έ'συρες.
ΕΡΩΣ. ’Αγαπητέ μου κύριε, στρατηγέ μου καί αύτοκράτορ” άφες με

'νά σε ει'πω χαϊρε, πρίν καταφέρω τδ θανατηφόρον τούτο κτύπημα.

σιν τών συμ.βάντων. "Οταν είδεν δτι τήν ύπώπτευσας ώς συνεννοουμένην

μετά τοΰ Καίσαρος—πράγμα, δπερ ούδέποτε θά πράξγ—καί δτι δέν ήτο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Τδ είπες, φίλε, χαϊρε.

δυνατόν νά κατευνασθή ή <5ργή σου, σοί έμήνυσεν δτι άπέθανεν, άλλά φο-

ΕΡΩΣ. Χαΐοε έ'ξοχε στρατηγέ. Νά κτυπήσω τώρα ;

βουμένη τ’αποτελέσματα της άγγελίας, μ’ έ'στειλε νά σοί φανερώσω τήν

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Κτύπα Έρως.
ΕΡΩΣ. Ίδου λοιπόν” (πίπτει έπί τοΰ ξίφους του) τοιουτοτρόπως αποφεύγω

αλήθειαν, πλήν φοβούμαι δτι έ'φθασα πολύ αργά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Πολύ άργά, φίλτατε Διομήδη, κάλεσον τούς φύλακάς μου.

την λύπην τοΰ θανάτου τοΰ ’Αντωνίου. (’Αποθνήσκει).
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ύΩ τρις εύγενέστερε έμοΰ! Μέ διδάσκεις, ώ άνδρεϊε Έρως
ο,τι εγω ωφειλον νά πράξω, καί δπερ σύ δέν ήδυνήθης νά έκτελέσγς? Ή
1 Εύγε ώ Ερως ο,τι μη δυνηθεΐς αύτός, ?μέ ποιεϊν ό' δει διδάσκεις. (Πλούταρχος).

ΔΙΟΜΗΔΗΣ. Έ! φύλακες τοΰ αύτοκράτορος! φύλακες, τρέξατε; σάς
ζητεϊ δ αύτοκράτωρ (Εισέρχονται ο5, φύλακες).
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Φέρετέ με, φίλοι, πλησίον της Κλεοπάτρας. Είνε ή τελευ

ταία ύπηρεσία τήν όποιαν σάς διατάσσω.
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, Α'·. ΦΥΑΑΗ. Δυστυχία μας ! Πόσον έπιθυμοϋμεν νά ζήση δ κύριός μας

εγχειρίδιου, τδ δηλητήριου, δ ό'φις έχουσιν αιχμήν, ενέργειαν ή κέντημα,

καί νά κηδεύσγ πάντας τούς πιστούς ύπηρέτας του!

είμαι άσφαλής' ή σύζυγός σου Όκταβία, ή ψευδοσώφρων εκείνη και ψυχρά,
δέν θά λάβγ ποτέ την τιμήν

ΟΑΟΙ. γΩ! βχρείας συμφοράς οήμ-έρας !
ΑΝΤΩΝΙΟΣ; Μη παρέχετε καλοί μου φίλοι, εις την αδυσώπητου μοίραν
την ευαρέσκειαν έπι τή λύπη σας. Δέχθητε άπαθώς δ,τι έ'ρχεται προς τι

μωρίαν μας ! τιμωροϋμεν καί ημείς αύτήν δταν φαινώμεθα δ,τι φέρομεν
αυτό άλυπως. — Σηκώσατε με ! Πολλάκις σας ώδήγησα’ φέρετε με και

νά μέ ύβρίσγι διά τής περιφρονήσεώς της.

Έλθέ, έλθέ ’Αντώνιε, βοηθήσατέ με γυναΐκές μου, πρέπει νά τδν άνασυρωμεν, βοηθήσατε καλοί μου φίλοι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ΎΩ ταχέως, διότι αποθνήσκω.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ιδού πραγματική άσκησις ! Πόσον -βαρύς

εινε δ σύζυ

σείς τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, και δεχθήτε δλοι τάς ευχαριστίας μου.

γός μου ! 'Η λύπη μας άφαιρεΐ τήν δυναμιν καί τοϋτο αυξάνει τδ βάρος.

(Εξέρχονται γέροντες τδν Αντώνιον).

’Άν είχον τήν δυναμιν τής μεγάλης βΗρας, αί πτέρυγες τοϋ'Ερμου ή'θε
λον σέ σηκώσει καί τοποθετήσει πλησίον τοϋ Διός. Άλλά, άκόμη δλίγη

δύναμις.—Παραλογίζεται .πάντοτε δ έ'χων επιθυμίας.— ΎΩ ! έλθέ, έλθε,
ελθε. Καλώς ήλθες, καλώς ήλθες ! (άνασύρουσι τον Αντώνιον). Άποθανε εκεί

ΣΚΗΝΗ ΙΓ.

όπου έ'ζησες,

Τάφος.

είχον τοιαυτην δυναμιν, θά έφθείροντο είς τήν έργασίαν ταύτην.
ΟΛΟΙ. Ώ άξιον οΐ'κτου θέαμα !
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αποθνήσκω, Αιγύπτια, άποθνήσκω* δός μοι δλίγον οίνον

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΧΑΡΜΙΟΝ, ΕΙΡΑΣ.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ώ ποτέ Λλέον δέν θά έξέλθω άπ’ έδώ, Χάρμιον.
ΧΑΡΜΙΟΝ. Παρηγορήσου, άγαπητή κυρία.

καί άνάζησον ύπδ τών φιλημάτων μου’ άν τά χείλη μου

,

ΚΛΕΟΠΑΡΤΑ. ”Οχι! δέν θέλω’ δέχομαι μάλλον ευχαρίστως τά φόβε*
ρώτατα καί μάλιστα απροσδόκητα συμβάντα, άλλά περιφρονώ τάς πα
ρηγοριάς· το μέγεθος της λύπης μου, ανάλογου πρδς την αιτίαν αύτής,
πρέπει νά ήναι τοιοϋτον, οποίον εινε καί τδ παράγο^ αύτγ αίτιον. (Φθάνει

ο Διομ.ηδης)^οιπύν ; ά τέθανε ;

ΔΙΟΜΗΔΗΣ. Ό θάνατος έπίκειται αύτοΰ, άλλά δέν άπέθανε. Παρατή-

ρησον άπδ τδ άλλο μέρος του τάφου" φέρεται άπδ τούς φύλακας του.

καί άφες με νά ομιλήσω.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Άφες με νά ομιλήσω καί νά υβρίσω τόσον, ώστε ή επί

βουλος οικοδέσποινα τύχη, παροργισθεΐσα έκ τών ΰβρεών μου νά θραύση

τδν τροχόν της.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μίαν λέξιν, φιλτάτη βασίλισσα. Ζήτησον παρά τοϋ Καί
σαρος τήν τιμήν καί τήν άσφάλειάν σου.— ’Ώ !
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είνε δύω πράγματα άσυμβίβαστα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άκουσον, αγαπητή μου. ’Εκ τών περί τδν Καίσαρα, έμ-

(Φθάνει δ ’Αντώνιος φερόμενος ύπδ τών φυλάκων),

πιστεύθητι μόνον είς τδν Προκλήϊον.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είς τήν άπόφκσίν μου μόνον καί είς τάς χεΐράς μου θά

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Καϋσον, ήλιε, την μεγάλην σφαίραν, έντδς τής οποίας
περιστρέφεσαι ! σκότη καλύψατε την άστατον παραλίαν τοϋ κόσμου ! ώ

έμπιστευθώ. Είς ούδένα έκ τών τοϋ Καίσαρος. .
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μή θρηνής καί μή λυπήσαι διά τήν περί τδ τέλος τοϋ βίου

’Αντώνιε.! ’Αντώνιε ! ’Αντώνιε ! Βοήθησόν με

Χάρμιον, βοήθησόν Εΐράς,

βοηθήσατε και σείς φίλοι, διά νά τδν σύοωμεν.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Σιωπή. Δέν κατέβαλε τδν ’Αντώνιον ή άνδρεία τοϋ Καί

μου έπελθοΰσαν μεταβολήν, άλλά καταπράϋνε

τάς σκέψεις σου, άναπο-

. λοΰσα είς τήν μνήμην τήν προτέραν τύχην, οτε ή'μην δ μέγιστος καί έπιφανέστατος ήγεμών τοΰ κόσμου.Καί νΰν δέ έ'τι δέν άποθνήσκω άγενώς,ού'τε

σαρος, άλλ’ δ ’Αντώνιος ένίκησεν εαυτόν.

παραδίδω άνάνδρως τήν περικεφαλαίαν είς τδν συμπολίτην μου, άλλά

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ούτως έ'πρεπε νά γίνγ, μόνος δ ’Αντώνιος νά καταβάλγ
τδν ’Αντώνιον. Άλλ’ οποία συμφορά δτι τδ πράγμα εγεινεν ουτω !

'Ρωμαίος ύπδ 'Ρωμαίου άνδρείως νικηθείς. ΤΙ ψυχή μου μέ καταλείπει,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ’Αποθνήσκω, βασίλισσα τής Αίγυπτου, άποθνήσκω- θά
ενοχλήσω μόνον ολίγον τδν θάνατον, έως δτου επιθέσω τδ- τελευταίου

δέν δύναμαι πλέον (αποθνήσκει).
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Αποθνήσκεις

λοιπόν, άνδρών απάντων εύγενέστατε ;

Δέν φροντίζεις περί έμοΰ; Θά μείνω λοιπδν είς τδν βαρύθυμον τοΰτον

τό

άνευ σοΰ είνε . καί σταύλου χειρότερος ; ΎΩ ίδέτε γυναΐκές

άσθενές μου φίλημα επί των χειλέων εκείνων, τά δποϊα μυριάκις έφίλησα.

πον, όστις

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν τολμώ, φίλτατέ μου (συγγνώμην, αγαπητέ μου σύ
ζυγε) δέν τολμώ, φοβούμαι μή.συλληφθώ' δέν θά κοσμήσω ποτέ διά τής

μου ’ διαλύεται τδ διάδημα τοϋ κόσμου. Σύζυγέ μου ! Έμαράνθη τοΰ
πολέμου δ στέφανος, έ'δυσε τοϋ στρατιώτου δ πολικδς άστήρ· παϊδες καί

παρουσίας μου την δεσποτικήν έπίδειξιν τοϋ εύτυχοϋς Καίσαρος. Έάν τδ
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ΠΑΡΝΑ2Σ0Σ

κοράσια έζισοΰνται τώρα πρδς άνδοας* άπέθανεν η έξοχότης καί ούδέν ά-

ξιοσημείωτον έμεινεν ύπδ το φως της σελήνής (λιποθυρ,εΐ).
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ΔΕΡΚΕΤΑΣ. ’Ονομάζομαι Δερκέτας* ύπηρέσησα δέ τδν Μάρκον ’Αντώ
νιον, δστις κάλλιον παντδς άλλου ήτον άξιος πιστοτάτης υπηρεσίας. ΎΗτο

έφ’ δσον έζη καί ώμίλει, καί διήνυσα τδν βίον πολεμών

ΧΑΡΜΙΟΝ. ΎΩ, ησύχασε. κυρία !

δέ κύριός μου

ΕΙΡΑΣ. Άπέθανε καί αύτή, άπέθανεν ή βασίλισσα μας.

τούς εχθρούς αύτοϋ. ’Άν εύαρεστήσαι νά μέ προσλάβης εις την ύπηρεσίαν

ΧΑΡΜΙΟΝ. Κυρία.

σο, θά είμαι καί πρδς τδν Καίσαρα δ,τι ημην πρδς εκείνον* άν δέ δέν

ΕΙΡΑΣ. Κυρία.

Οέλγς, τότε παραδίδω την ζωήν μου.

ΧΑΡΜΙΟΝ. γΩ κυρία, κυρία, κυρία !
. ΕΙΡΑΣ. Βασίλισσα τής Αίγυπτου, αύτοκράτειρα.

ΚΑΙΣΑΡ. Τί λέγεις ;
ΔΕΡΚΕΤΑΣ. Λέγω ώ Καΐσαρ, δτι άπέθανεν δ Αντώνιος.
ΚΑΙΣΑΡ. Πτώσις τοιαύτη έπρεπε νά παραγάγν) κρότον μεγαλείτερον.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Σιωπή, σιωπή, Είράς.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Δεν είμαι πλέον ή απλή γυνή, έχουσα τ’ αύτά πάθη
μ.έ την χωρικήν, ή οποία άμέλγει καί έκτελεΐ τάς βαναυσοτάτας εργα

Ή ύδρόγειος σφαίρα έπρεπε νά τινάξγ λέοντας εις τάς δδούς τών πόλεων,

σίας. Πριν ή άφαρπάσωσι τδν άδάμαντά μου, είχον τδ δικαίωμα νά ρίψω

είνε θάνατος ιδιώτου* έν τφ δνόματι τούτφ έμπεριέχεται τδ ήμισυ τοϋ

τδ σκήπτρον εις τδ πρόσωπον τών ύβριστών θεών καί νά εί'πω εις αύτούς

δτι δ κόσμος ,ούτος ήτον ίσος πρδς τδν ίδικόν των. "Ολα είνε μηδέν, ή

κόσμου.
ΔΕΡΚΕΤΑΣ. Άπέθανε, Καΐταρ, οχι ύπδ τών όργάνων τής δικαιοσύνης

ύπομονή είνε άνοησία, ή δέ ανυπομονησία αρμόζει εις λυσσαλέου κύνα.

ή ώνητοϋ εγχειριδίου, άλλ’ αύτή έκείνη ή χείρ ήτις ένεχάραξε την τιμήν

καί πολίτας εις τά σπήλαια τών λεόντων. Ό θάνατος τοϋ Αντωνίου δέν

Είνε αμάρτημα λοιπδν νά ριφθη τις εις τδ ύπόγειον οί'κημα τοϋ θανάτου,

αύτοϋ.έπί τών πράξεών της, διέσχισε την καρδίαν του μέ τδ θάρρος εκείνο

πριν τολμήση δ θάνατος νά έ-λθη πρδς ημάς

Πώς εισθε άγαπηταί μου;

τδ οποίον ή'ντλει έκ τής καρδίας του.Ίδού τδ ξίφος του* τδ έξείλκυσα έκ

τί τρέχει; τί τρέχει ; θάρρος! λοιπδν Χάρμιον ! άγαπηταί μου κόραι! ~Ω

τής πληγής του* παρατήρησον αύτό,είνε αίματόφυρτον έκ.τοϋ εύγενοΰς του

ϊδετε, κατηναλώθη, έσβέσθη ή λαμπάς ! Θάρρος φίλοι μου (πρδς τούς κάτω

φύλακας) θά τδν ένταφιάσωμεν, καί, κατά την 'Ρωμαϊκήν συνήθειαν, θά

αίματος.
ΚΑΙΣΑΡ. Σάς βλέπω σκυθρωπούς φίλοι* άλλά μά τούς θεούς, ή άγγελία

πράξωμεν δ,τι εύγενές καί γενναΐον, ώστε καί δ θάνατος νά ύπερηφα-

αυτή πρέπει ν’ άποσπάση δάκρυα καί έκ τών οφθαλμών τών βασιλέων.

νευθτ; καλών ημάς πλησίον αύτοϋ. *Ας έξέλθωμεν* έψυχράνθη τδ κ<βώτιον

ΑΓΡ1ΠΠΑΣ. Είνε δέ παράδοξον δτι ή φύσις μάς άναγκάζει νά θρηνή-

τής εύρείας ταύτης ψυχής.ΎΩ, έ'λθετε, γυναΐκές μου,έλθετε. Οί μόνοι ημών

σωμεν τάς πράξεις έκείνας ών την έκτέλεσιν έπιδιώκομεν μετά καρτερίας.

φίλοι είνε ή άπόφασις και τάχιστος θάνατος.

ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Τά έλαττώματά του

άντεσταθμίζοντο ύπδ τών άρετών

αύτοϋ.
ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Ούδέποτε είσήλθεν εις την άνθρωπίνην φυσιν έξοχώτερον

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΚΗΝΉ Α'·
ϊτρατόπεδον τοϋ Καίσαρος

’έμπροσθεν τής ‘Αλεξάνδρειάς

Εισέρχονται ό ΚΑΙΣΑΡ, δ ΑΓΡ1ΠΠΑΣ, δ ΔΟΛΟΒΕΑΑΣ, δ ΜΑΙΚΗΝΑΣ,
δ ΓΑΛΛΟΣ, δ Ι1ΡΟΚΛΗ1ΟΣ καί άλλοι.
ΚΑΙΣΑΡ. 'Ύπαγε πρδς αύτδν Δολοβέλα, καί προσκάλεσέ τον νά παραδοθή.Έίπέ αύτφ δτι εις ήν εύρίσκεται ελεεινήν κατάστασιν, πάσα χρονο
τριβή έπισπάται την ήμετέραν χλεύην.
ΔΟΑΕΒΕΛΑΣ. ’Απέρχομαι Καΐσαρ. (’Εξέρχεται δ Δολοβέλας·—Εισέρχεται δ
Δερκέτας κρατών τδ ξίφος τοΰ ’Αντωνίου).

ΚΑΙΣΑΡ. Τί σημαίνει τοϋτο ; καί τίς είσαι συ δ τολμών ουτω νά έμφανισθγίς ενώπιον μου ;

φρόνημα’ άλλά σείς, ώ θεοί, μάς ύποβάλλετε εις σφάλματα ίνα μάς ύπομιμνησκητε δτι εΐ'μεθα άνθρωποι. Συνεκινηθη δ Καΐσαρ.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ. "Οταν τόσον εύρύ κάτοπτρον τίθεται ένώπιόν του, πρέπει

κατ’ άνάγκην νά κατοπτοισθή.
ΚΑΙΣΑΡ. ύΩ Αντώνιε.’Εγώ σέ έφερα εις τδ σημεΐον τοΰτο, πλην άποκόπτομεν τά γαγγραινώδη μέρη τοΰ σώματος. ’Έπρεπε κατ’ άνάγκην %

νά σοί προξενήσω τοιαύτην πτώσιν ή έγώ νά πέσω ύπδ σοϋ.

Δέν ύπήρχε

χώρος δι’ άμφ’οτέρους ημάς εις τδν κόσμον. Άλλά σέ θρηνώ μέ δάκρυα
πολύτιμα ώς τδ αίμα τής καρδίας, σέ, τδν άδελφόν μου,τδν συναγωνιστήν
εις πάσας τάς έπιχειρήσεις, τδν συνάρχοντα, φίλον καί σύντροφον εις τούς
πολέμους, τδν βραχίονα τοΰ σώματός μου, καί την καρδίαν έξ ής ένε-

πνέετο ή ίδική μου.—Σέ θρηνώ, διότι οί άσυμβίβαστοι άστέρες μας, ένώ
εΐ'κεθα ίσοι, έπέφερον έπί τέλους διχασμδν μεταξύ ημών.—Άκούσατέ με,
φίλοι μου,—άλλά θά δμιλήσω περί τούτου εις άρμοδιωτέραν στιγμήν.

ΘθΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ — ΠΡ. Ε'. ΣΚ. Β'.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
t

(Εισέρχεται άγγελιαφόρος).'0 άνθρωπος ουτος, φαίνεται άνυπόμονος νά άναγ-

γείλη τάς ειδήσεις του· άς άκούσωμέν τί θά εΐ'πη>—Πόθεν έ'ρχεσαι ;

ΑΓΓΕΛΟΣ. Είμαι κ’ έγώ δυστυχής Αιγύπτιος. Ή βαίλισσα καί κυρία
μου, κεκλεισμένη εις τδν τάφον της, τδ

μόνον κτήμα τδ δποϊον τ*η

άπέμεινεν επί τής γης, έπιθυμει νά μάθη τούς σκοπούς σου, διά νά διά

θεση έαυτην πρδς δ,τι μέλλεις νά τη έπιβάλης.
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ΠΡΟΚΛΗΙΟΣ. *0 Καϊσαρ στέλλει τάς προσρήσεις του είς την βασίλισ
σαν τής Αίγυπτου,

καί σοί παραγγέλλει νά σκεφθής

περί τών δικαίων

άπαιτησεων τάς οποίας προτίθεσαι νά τοΰ ζητησης.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. (’Έσωθεν). Πώς ονομάζεσαι ;
ΠΡΟΚΛΗΙΟΣ. ’Ονομάζομαι Προκλήΐος.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. (’Έσωθεν). Ό’Αντώνιος μοί ώμίλισε περί σου, καί μέ

ΚΑΙΣΑΡ. Είπε αυτή νά λαβή θάρρος* θά μάθη μετ’ ολίγον δι’ ένδς
τών ήμετέρων, πόσον έντίμως καί εύμενώς άπεφασίσαμεν νά την. μετα-

είπε νά έμπιστευθώ είς σέ* αλλά δέν μέ μέλει πολύ άν άπατηθώ, άφοΰ
ή πίστις δέν μοί χρησιμεύει πλέον. Άν δ κύριός σου έπιθυμη νά ί'δη βα

χειρισθώμεν, διότι δ Καϊσαρ εϊνε πάντοτε γενναιόφρων.

σίλισσαν έπαιτοϋσαν παρ’ αύτοΰ, πρέπει νά τω είπης ότι ή Μεγαλειότης,

ΑΓΓΕΛΟΣ. Οί θεοί νά σέ προστατευωσι ! (’Εξέρχεται).

διά νά είνε άξιοπρεπης, πρέπει νά αίτηση όχι δλιγώτερον βασιλείου. "Αν

ΚΑΙΣΑΡ. Έλθέ Προκληιε. 'Ύπαγε νά τη είπης, δτι ουδόλως προτιθέ-

ευαρεστείται νά παραχώρηση χάριν τοΰ υίοΰ μου την κυριευθεϊσαν Αί'γυ-

μεθα νά ταπεινώσωμεν

αύτην* δδς αυτή οίανδηποτε παρηγοριάν άπαι-

τησει η φύσις της δδύνης, μη, έν τω μεγαλείφ της μας διαφυγή διά θα

νατηφόρου καταστροφής, διότι η παρουσία της έν 'Ρώμη θά διαιώνιζε τδν
θρίαμβον ημών. 'Ύπαγε καί έπίστρεψον δσφ δύνασαι ταχύτερου, διά νά

πτον, θά

μοί δώση τόσα έκ τών έμών, ώστε θά ευχαριστήσω αυτόν

γονυκλινής.
ΠΡΟΚΛΗΙΟΣ. Λάβε θάρρος. ’Έπεσες είς χεϊρας ηγεμόνος γενναίου*

μη

φοβοϋ’ άποτάθητι έλευθέρως είς τδν κύριόν μου, ούτινος ή άπειρος γεν-

μάς εί'πης τί λέγει, καί είς ποιαν κατάστασιν εύρες αύτην.

ναιοφροσύνη έπιδαψιλεύεται άφθονος εές πάντας τούς είς αύτην καταφεύ-

ΠΡΟΚΛΗΙΟΣ. Άπέρχομαι.Καϊσαρ. (’Εξέρχεται ό Προκλήΐος).

γοντας. Έπίτρεψόν μοι νά τω αναγγείλω την εύγενή ύποταγην σου, καί

ΚΑΙΣΑΡ. Συνόδευσέ τον Γάλλε.—Ποΰ εινε δ Δολοβέλας, διά νά βαη-

θά ευρης νικητήν

θηση τον Προκληϊον ;

συγχωροΰντα προθυμως

πάντα επικαλούμενου την

ΚΑΙΣΑΡ. Άφετέ τον, ενθυμούμαι τώρα εις τί ένασχολειται* θά έπανέλ-

επιείκειάν του.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. (’Έσωθεν). Είπέ αύτώ σέ παρακαλώ, δτι είμαι ύποτελης
τής τύχης του, καί δτι παραδί δω είς αύτδν τδ μεγαλεϊον ού έγένετο

θη έγκαίρως. ’Έλθετε μετ’ έμοΰ είς την σκηνην δπουθά ιδητε μετά πόσης

κύριος. Άπδ ώρας είς ώραν μανθάνω τδ μάθημα τής ύποταγής, καί εύχα-

άποστροφής παρεσύρθην είς τδν πόλεμον τούτον, καί πόσην μετριοπάθειαν

ρίστως θά έ'βλεπον αύτδν κατά πρόσωπον.
ΠΡΟΚΛΗΙΟΣ. Θά τφ άναγγείλω ταϋτα, άγαπητή κυρία. Παρηγορη-

ΑΓΡΙΠΠΑΣ καί ΜΑΙΚΗΝΑΣ. Δολοβέλα !

καί πραότητα μετεχείρίσθην είς τάς έπιστολάς.
άποδείξεις τών δσα σάς λέγω (’Εξέρχεται).

’Έλθετε νά ί'δητε τάς

θητι, διότι γνωρίζω δτι ή κατάστασίς σου συνεκίνησε

καί τδν πταίστην

αύτής.
ΓΑΛΛΟΣ. Βλέπεις πόσον εύ'κολον εινε νά την συλάβωμεν.

ΣΚΗΝΗ Β'·
*Αλεξάνδρες<χ.

έν τφ

τάφ<ρ*

(Ό Προκλήΐος καί ο! δύο φύλακες άναβαίνουσιν ε’ς τδν τάφον διά κλίμακος στηριχθείσης Ιπι τοΰ παραθύρου, χαταβάντες δέ ’έρχονται όπισθεν της Κλεοπάτρας. 'Γινες τών φυ
λάκων άπωθοΰσι τούς μοχλούς και άνο'γουσι τάς θύρας.

ΓΑΛΛΟΣ. Φυλάξατέ την έως δτου έ'λθη δ Καϊσαρ. (’Εξέρχεται).
Εισέρχονται ή ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ή ΧΑΡΜΙΟΝ χα! ή ΕϊΡΑΣ.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ή θλΐψις μου άρχίζει νά διασκεδάζηται. Εινε εύτελές
νά είνε τις Καϊσαρ. Δέν είνε ή Τύχη, αλλά δούλος αύτής και ύπηρέ-

της τής θελησεώς της. Εινε μέγα τι η έκτέλεσις

της πράξεως έκείνης

ητις, θέτουσα τέρμα είς πάσας τάς λοιπάς, δεσμεύει τάς συμφοράς, καί

κλείει την θύραν είς τάς περιπέτειας* της πράξεως έκείνης ητις αποκοιμί
ζει, καί αί'ρει διά παντδς τδν βόρβορον έκεϊνον, έκ τοΰ οποίου λαμβάνει
την τροφήν καί επαίτης καί Καϊσαρ. (Πλησιάζουν εις τ&ς θύρας ταΰ τάφου δ
Προκλήΐος, ό Γάλλος και στρατιώται).

ΕΙΡΑΣ. ΎΩ βασίλισσα!
ΧΑΡΜΙΟΝ. ΎΩ Κλεπάτρα ! Σέ συνέλαβον, βασίλισσά μου.
ΚΛΟΠΑΤΡΑ. Γρήγορα, καλαί μου χεΐρες. (Σύρει εγχειρίδιου).

ΠΡΟΚΛΗΙΟΣ. Στάσου, εύγενης κυοία στάσου. (Συλλαμβάνει καί αφοπλίζει
αυτήν). Μή πράξης τοιαύτην αδικίαν' ή παρουσία μας σοί παρέχει σωτη-

οίαν ούδένα δέ κίνδυνον.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Πώς, δέν μοϋ έπιτρέπετε ού'τε τδν θάνατον δστις καί

τούς κύνας άπαλλάττει άπδ τά δεινά ;

ΠΒΟΚΛΗΙΟΣ, Κλεοπάτρα, μή δνειδίζης την άγαθότητα τοϋ κυρίου
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μου ζαταστρέφουσα έαυτήν- άφες τον κόσμον νά ί'δ'/ι αυτόν έξασκουντα

προσκεκολλημένοι ήλιος καί σελήνη, οΐτινες περιστρεφόμενοι, έφώτιζον τό

τήν γενναιοδωρίαν του, καί μή έμποδίζης αύτήν διά τοϋ Θανάτου σου.

μικρόν τοϋτο Ο, τήν γήν μας.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ποϋ είσαι Θάνατε! Έλθέ, έλθέ νά λάβης βασίλισσαν πολυτιμοτέρα.ν πολλών νηπίων και επαιτών !
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ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Μεγαλείοτάτή. ...
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Αί κνήμκί του διεσκέλιζον τον ’Ωκεανόν- δ βραχίων αυ

τού υψούμενος έσκέπαζε τον κόσμον- δταν ώμίλει είς φίλους, ή φωνή του

ΠΡΟΚΛΗΙΟΣ. ΎΩ, ήσύχασον, κυρία !

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ού'τε θά φάγω, ούτε θά πίω, κύριε, άλλ’ ούτε θά κοι
μηθώ, άν ήνε ανάγκη νά προφέρω πλείονας περιττούς λόγους δικηρύτ-

ήτο μελφδική ώς έναρμόνιος σφαίρα, άλλ’ δταν ήθελε νά έκφοβίσγ καί

τουσα την άπόφασίν μου.1 Θά καταστρέψω το θνητόν τούτο οίκημα, και
άς «πράξνι δ,τι δύναται δ Καΐσαρ. Μάθε κύριε δτι δέν θά παρουσιασθώ μέ

ρία του δέν είχε χειμώνα- ήτο διαρκής ώρα συγκομιδής, ής ή εύφορία ηύ'-

συνταράξγ τήν οίκουμ.ένήν, ώμοίαζε προς κρότον βροντής. ΤΙ γενναιοδω

ξανε περισσότερον διά τοΰ θερισμού. Αί διασκεδάσεις τόυ ώμοίαζον πρδς

εις την αύλήν τοϋ δεσπότου σου, ού'τε θά υποφέρω τάς

τάς τοϋ δελφίνος, άνασκ,ιοτώντος είς τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Τήν

έπιπλήξεις τών ψυχρών βλεμμάτων της εύήθους Όκταβίας. Νομίζουσιν,

συνοδείαν του άπετέλουν βασιλείς καί ηγεμόνες. Βασίλεια καί νήσοι, ήσαν

δτι θά μέ σηκώσωσι διά νά μέ έπιδείξωσι είς τον φωνασκοΰντα δχλον

ώς νομίσματα, εκβαλλόμενα έκ τοϋ θυλακίου του.

δέμενας χεΐρας

της σαρκαστικής 'Ρώμης ; Προτιμότερον νά ταφώ είς τάφρον της Αίγύπτου ■ Προτιμότερον νά κείμαι ολόγυμνος επί τής ίλύος τοϋ Νείλου,

τών εντόμων βορά γινόμενη νά καταντήσω θέαμα ειδεχθές!

και

Ναί, προτι

μότερον αί ύψηλαί πυραμίδες της χώρας μου νά μοΰ χρησιμεύσουν ώς άγ-

χόνη> καί άλυσσόδετον νά (χ,ε κρεμάσουν έπ' αύτών !
ΠΡΟΚΛΙΠΟΣ. Εινε -υπερβολικός δ τρόμος σου’ ούδέν

θά εύργς είς τον

Καίσαρα δικαιολογούν τον φόβον σου. (Εισέρχεται ό Δολοβέλας).

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Κλεοπάτρα. . .
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,. Νομίζεις δτι ύπήρξεν, ή δτι εινε δυνατόν νά ύπάρξν; άν

θρωπος τοιοΰτος ώς έκεΐνος τδν δποϊον εγώ εΐδον κατ’ δναρ ;
ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. ’Όχι, εύγενής δέσποινα.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ψεύδεσαι, καί σέ άκούουν οϊ θεοί. Άλλ’ άν ύπάρχγι, ή
υπήρξε ποτέ τοιοϋτός, τοϋτο ύπερβαίνει καί τήν δύναμιν τοϋ ονείρου- δέν

έ'χει άρκετήν ύλην ή φύσις δπως διαγωνισθή προς τήν φαντασίαν είς τά

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Προκληϊε, γνωρίζει δ Καΐσαρ τί έ'πραξες και σέ διατάσ-

παράδοξα ταύτα ινδάλματα- καί δμως, τδ νά φαντασθή τις ένα ’Αντώ

σει νά μεταβγς παρ’ αύτώ’ ώς προς την βασίλισσαν, θά λάβω αύτήν ύπδ

νιον, θά ήτο τεχνούργημα τής φύσεως, κατά πολύ άνώτερόν τών φαντα

την προστασίαν μου.
ΠΡΟΚΛΠ1ΟΣ. Τούτο μέ εύαρεστεΐ πολύ, Δολοβέλα- έ'σο εύγενής προς

στικών ινδαλμάτων.
ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. ’Άκουσόν με κυρία. Ή συμφορά ήν ύπέστης είνε μεγάλη

αύτην. (Πρός τήν Κλεοπάτραν). Θά άναφέρω είς τον Καίσαρα δ,τι επιθυμείς,

ώς σύ, άνάλογος δέ πρδς αύτήν, καί ή λύπη σου. Νά μήν ί'δω ποτέ τήν

άν θέλης νά μοι άναθέσγς τήν εντολήν.

έκπλήρωσιν τών σχεδίων μου, άν έκ συμπάθειας δέν αισθάνομαι λύπην

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είπέ αύτφ, δτι ή επιθυμία μου εινε δ θάνατος.
ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. ’Ήκουσες περί έμοΰ εύγενεστάτη αύτοκράτειρα.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν δύναμαι νά εί'πω.

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Βεβαίως μέ γνωρίζεις.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δεν ωφελεί κύριε, άν σέ γνωρίζω,ή ή'κουσα περί σοΰ.. Γε
λάς δταν άκούγς παιδία ή μητέρας διηγουμένας τά όνειρά των. Δεν έχεις

αύτήν τήν συνήθειαν;

έγκάρδιον.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ευχαριστώ κύριε. Γνωρίζεις τί σκέπτεται νά μδ κάμγ δ

Καΐσαρ ;
ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Αισθάνομαι αποστροφήν ν’ άναγγείλω εκείνο τό δποϊον
άλλως- έπεθύμουν νά μάθγς·
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είπέ το σέ παρακαλώ, κύριε.

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Δέν εννοώ κυρία,

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Μολονότι είνε γενναιόφρων. .
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ©ά μέ έπεδείξν; ώς τρόπαιον τής νίκης του ;

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είδον καθ’ ύπνον δ’ΐ ύπήρχεν αύτοκράτωρ ονομαζόμενος

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ.- Ναί, κυρία, τδ γνωρίζω (φωναΐ εςωδεν Σταθήτε μακράν, δ

’Αντώνιος.-—ΎΩ! εάν ήδυνάμην νά παρκδοθώ καί πάλιν είς τάς άγκάλας

Καΐσαρ). (Εΐσέρχ. ό Καίσαο, ό Γάλλος, δ Προκλήϊος, ό Μαικήνας, δ Σέλευκος καίύπηρι)

τοιούτου ύπνου διά νά δυνηθώ νά ί'δω παρόμοιον άνδρα !

ΔΟΛΟΒΕΛ ΑΣ. Έπ ίτρεψόν μοι κυρία ...
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τό πρόσωπόν του ήτον ώς δ ούρα^ός- έπ’ αύτοΰ ήσαν

. ΚΑΐΣΑΡ. Πού εινε ή βασίλισσα τής Αίγύπτου ;
ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Ό αύτοκράτωρ κυρία (ή Κλεοπάτρα γονατίζει).
ΚΑΙΣΑΡ. Έγέρθητι, μή γονατίζγς.—Έγέρθητι σέ παρακαλώ, έγέρθητι

βασίλισσα τής Αίγύπτου.
4 Ούτως ερμήνευε·, τδ χωρίαν τούτο ο Jonhson.
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ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν είνε δεινδν όνειδος δι’ εμέ, ώ Καΐσαρ,σύ μέν νά κατα-

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τοιοΰτον είνε, αύτοκράτωρ, τδ θέλημα τδν θεών’ δφείλω

δεχθής νά μέ τίμησης έν τη ταπεινώσει μου ταύτη, δ δέ ύπηρέτης μου

νά ύπακούσω εις τδνίδεσπότην καί κύριόν μου.
ΚΑΙΣΑΡ. Μη άνησύχει’ τήν άνάμνησιν τών πρδς ήμάς ΰβρεών σου, καί

νά ,έπαυξήση τάς συμφοράς μου διά, τοϋ φθόνου του ;> Άλλ’ άς’ παραδέχ-

τοι γεγραμμένην διά τοΰ αίματός μας, θέλομεν θεωρεί ώς τυχαϊον συμβάν.

θώμεν, γενναίε Καΐσαρ, δτ ι έφύλαξα εύτελή τινα γυναικεία κοσμήματα ή

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. ’Απόλυτε κύριε τοΰ κόσμου’ δέν δύναμαι νά συνηγορήσω

Ασήμαντα άθυρμάτια, έξ έκείνων τά δποΐα δίδομεν εις στενούς φίλους’ άς

άρκετά υπέρ έμοϋ, πρδς δικαιολόγησαν μου, άλλ’"δμολογώ, δτι ύπέπεσα

παραδεχθώμεν δτι έφύλαξα και πολυτιμότερα άκόμη διά νά τά προσφέρω

καί εγώ εις τάς άδυναμίας έκείνας αΐτινες κατήσχυνα» πολλάκις τδ 'h~

εις την Αιβίαν καί τήν Όκταβίαν, καί παρακινήσω αύτάς νά μεσιτεύσω-

μέτερον φΰλον.

σιν ύπέρ έμοϋ, πρέπει διά τοϋτο νά καταγγελθώ ύπδ τοΰ άνθρώπου εκεί

ΚΑΙΣΑΡ. Μάθε, Κλεοπάτρα, δτι εΐ'μεθα διατεθειμένοι νά συγχωρήσω-

νου τδν όποιον διέθρεψα ; ’'Ω θεοί ! Τοϋτο μοί είνε οδυνηρότερου καί τής

μεν μάλλον % νά τιμωρήσωμεν. "Άν ,άφεθής εις ημάς—ο'ίτινες διακείμεθα
λίαν εύμενώς πρός σε — θά ώφεληθής έκ της άλλαγής ταύτης’ άλλ’ άν

πτώσεως μου (προς τδν Σέλευκον) Φύγε, σέ παρακαλώ, μ ή οί σπινθήρες τοϋ

ζητήσης νά μοί προσάψης σκληρότητα, άκολουθοΰσα τδ παράδειγμα τοΰ

άνθρωπος θά μέ συνεπάθεις.

πνεύματός μου άναπηδήσωσιν έκ τής τέφρας τής δυστυχίας μου. ’Άν ήσο

’Αντωνίου, θά άποβάλης την ήμε,τέραν εύμένειαν, καί θά έπιφέρης τδν ό

ΚΑΙΣΑΡ. ’Έξέλθε Σελευκε. (’Εξέρχεται δ Σέλευκος).
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Άς μάθη δ κόσμος .δτι ημείς οί μεγάλοι κατηγόρούμεθα

λεθρον τών τέκνων σου, έκ τοϋ οποίου θά προφυλάγω αύτά, άν επ’ εμέ

στήριξής τάς ελπίδας σου. Σέ προσκυνώ.

πάντοτε διά τάς πράξεις τών άλλων, κα! δτι πίπτοντες γινόμεθα αυτο

.

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Δύνασαι δά διέλθης τδν κόσμον, διότι δλος είνε είς τήν
εξουσίαν σου, ημείς δέ, θυρεοί' καί σύμβολα της νίκης σου, θ’ άναρτηθώ-

μεν εις οίονδηποτε μέρος θέλησης. Αάβε αυτό, αύτοκράτωρ; (τω Εγχειρίζει ση-

προσώπως υπεύθυνοι διά τά σφάλματα^αύτών ! Είμεθα τωόντι άξιοι οΐ'κτου!

ΚΑΙΣΑΡ. Κλεοπάτρα, δέν συμπεριελάβομεν μεταξύ τών κατακτηθέν-

ί

των ούτε δσα έφύλαξες, ούτε δσα έφανέρωσες’ πάντα ταϋτα είνε ίδικά

σου καί διάθεσον αύτά κατ’ άρέσκειαν’ πίστευσον δέ δτι δ Καΐσαρ δέν

μείωσιν).

είνε έμπορος διά νά συναλλαγή μετά σου περί πραγμάτων πωλουμένων έν

ΚΑΙΣΑΡ. Σύ θά μέ συμβουλεύεις εις δ,τι άφορά είς> την Κλεοπάτραν.

τή αγορά' παρηγορήθητι λοιπόν, καί μή άφίεσκΐ είς άλλοκότους φόβους’

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είνε η σημείωσις τών χρημάτων, τών σκευών, καί κο
σμημάτων τά δποΐα έχω’ είνε ακριβώς καταγεγραμμένα, έκτδς ολίγων

ί

άσημάντων πραγμάτων.—Ποϋ είνε δ Σέλευκος ;
ΣΕΛΕΥΚΟΣ. Έδώ κυρία.

βχι, αγαπητή βασίλισσα, διότι προτιθέμεθα νά φροντίσωμεν περί σοϋ καθ’

- οίονδηποτε τρόπον συμβουλεύσης ή ιδία. Τρώγε λοιπδν καί υπνωττε. ΤοιΆ
Ϊ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είνε ό θησαυροφύλαξ μου. ’Άς εΐ'πη αύτοκράτορ έπί ίδίιρ
αύτοϋ κινδύνφ, εάν έκράτησά τι δι’ έμαυτην. Είπέ τήν αλήθειαν.

αύτη είνε τ περί σοϋ μέριμνα ημών καί συμπάθεια, ώστε θά ε’.'μεθα πάν
τοτε φίλοι σου. Χαΐρε. .
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Κύριέ μου, δέσποτα !

,

: ΚΑΙΣΑΡ. ’Όχι τοιοΰτον τίτλον, χαΐρε. (εξέρχεται <5 Καΐσαρ μετά τής συνο

ΣΕΛΕΥΚΟΣ. Θά προετίμων νά σφραγίσω τά χείλη μου, παρά μέ κίν
δυνόν μου νά εί'πω δ,τι δέν είνε άληθές.

δείας του).

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Μέ κολακεύει κόραι μ,ου, μέ κολακεύει διά νά βαυκα-

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τί έκράτησά ;

λίση τδ φρόνημά μου, άλλ’ άκουσον Χάρμιον (ψιθυρίζει εις το οδς τοΰ Χαρμίου)
ΕΙΡΑΣ. Έτελείωσαν δλα κυρία. Έπέρασεν ή λαμπρά ημέρα καί μάς

ΣΕΛΕΥΚΟΣ. Τόσαϋτα δσα είνε ικανά νά εξαγοράσουν δσα έφανέρωσες.
ΚΑΙΣΑΡ. Μην έρυθρι^ς Κλεοπάτρα’ έπιδοκιμάζω την σύνεσίν σου εις
την πράξιν ταύτην.
,

έρχεται σκότος.
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ

ΚΑΕΟΠΑΤΡΑ. Ίδέ, Καΐσαρ! ω παρατήρησαν πώς παρακολουθεϊται τδ

Πήγαινε ταχέως- έδωκα ήδη διαταγάς, καί δλα έίνε

έτοιμα- πήγαινε νά είπης νά σπεύσουν

μεγαλεΐον ! Μετ’ δλίγον οί άνθρωποί μου θά ήνε ίδικοί σου, άλλ’ άν έπρό-

κειτο ν’ άλλάξωμεν τύχας, οί ίδικοί σου θά ήρχοντο μετ’ έμοϋ. Με έξα-

ΧΑΡΜΙΟΝ. Πηγαίνω κυρία. (Εισέρχεται πάλιν δ Δολοβέλας).

γριόνει η αχαριστία τοΰΣελεύκου τούτου. Δοϋλε άπιστε ώς μισθωτές έρως.

ΔΟΛΟΒΕΑΑΣ. Ποϋ είνε ή -βασίλισσα ;

Ά, υποχωρείς ματαίως, διότι σοί έγγυώμαι δτι θά συλλάβω τούς Οφθαλ
μούς σου, καί πτέρυγας άν είχον. Δοϋλε, άψυχε κακοϋργε, σκύλε, τέρας

ΧΑΡΜΙΟΝ. Νά την, κύριε (εξέρχεται ό Χαρμων).

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δολοβέλα.
ΔΟΛΟΒΕΑΑΣ. Συμφώνως προς τδν δρκον τδν δποϊον ώμοσα κατά δια

χαμέρπειας.
ΚΑΙΣΑΡ. Έπίτρεψόν μ.οι βασίλισσα.

'

1

ταγήν σου, καί τδν δποϊον ή πρδς σέ άγάπη μου μοί επιβάλλει νά τη-
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ρησω μετά θρησκευτικές εύλαβείας, σοί άναγγέλλω οτι ό Καϊσαρ θά ά-

ναχωρηση διά της Συρίας, καί ότι μετά τρεις ημέρας θά σέ προαποστείλνγ·

μετά τών τέκνων σου. Ώφεληθητι όσφ δύνασαι πλειότερον έκ της άγ-

γελιας ταύτης. Έξεπληρωσα την επιθυμίαν σου καί την ύπόσχεσίν μου.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Σοί είμαι ύπόχρεώς, Δολοβέλα.

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Καί έγώ δούλάς σου. Χαϊρε, άγαπητη βασίλισσα. Πρέ-

πει νά συνοδεύσω τδν Καίσαρα.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Χαιρε. Σε ευχαριστώ. (εξέρχεται ό Δολοβέλας). Τι φρο—
νεΐς τώρα, Ειρας ; Αιγυπτιακόν νευρόσπαστον θά επιδεικνύεσαι είς 'Ρώμην
όπως κ’ εγω. Τεχνϊται βάναυσοι μέ ρυπαρά περιζώματα, μέ στάθμην καί
σφυριον εις τάς χεϊρας θά μας σηκώνωσιν διά νά μας. βλέπη τδ πλήθος"

και βυθισμεναι εις την πνιγηράν ατμόσφαιραν της άναπνοές των, .δυσώ
δους ώς έκ της άκαθάρτου τροφές των, θ’ άναγκαζώμεθα ν’ άναπνέωμεν

άκαμπτος ώς μάρμαρον άπδ κεφαλές μέχρι ποδών. Δέν είνε πλέον πλα
νήτης μου η άστατος σελήνή, (εισέρχεται πάλιν ο φύλαξ μετά τοΰ γελωτοποιού
φέροντος κάλαθον).

ΦΥΛΑΞ. Αύτδς είνε.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Έξελθε καί άφησέ τον. (έξέρχεται ό φόλας). Μήπως έχεις
έκεϊ τδν εύμορφον έκεϊνον σλώληκα τοΰ Νείλου, δ δποϊος φονεύει χωρίς να

προξενη πόνον ;
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Μάλιστα, τδν έχω, άλλά

δέν θά σέ έσυμβούλευα

ποτέ νά τδν έγγίξης, διότι τδ δάγκαμά του είνε άθάνατον’ ούδεποτε "ή
σπανίως άναλαμβάνουν δσοι άποθνησκουν άπ’ αύτό.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ’Ενθυμείσαι κανένα νά άπέθανεν άπ’ αύτό ;

ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Πολλούς καί άνδρας καί γυναίκας. Χθές άκόμη έκουσα
γλά μία’ μλά τίμια γυναίκα, άλλά ολίγον ψεύτρα, πράγμα τδ όποϊον δεν
έπρεπε νά κάνη τίμια γυναίκα έκτδς μόνον μέ τρόπον τιμιον" έλεγαν λοι-

τάς άναθυμιάσεις ταύτας.
ΕΙΡΑΣ. Ό θεδς φυλάξοι!
ΚΛΕΟΠΑ1ΡΑ. Και όμως εινε βεβαιότατον, Είράς. 'Ραβδούχοι άναιδεϊς
θα μάς μεταχειρισθωσιν ώς εταίρας" άγενεϊς στιχουργοι θά μάς ψάλωσι
παραφωνα ρισματα" ευφϋεϊς κωμωδοποιοί θά μάς άναβιβάσωσιν άύτοσχε—
διως επι τές σκηνές, καί θά παριστάνωσι τά αλεξανδρινά ημών συμ.πό-

σια. Ο Αντώνιος θά έμφανισθη οίνοβαρης, έγώ δέ θά ιδω νεανίσκον τινά
παρωδοΰντα τδ μεγαλεϊόν μου έν τη στυγνή αύτοΰ φωνή, καί ώς πόρνην

πδν πώς άπέθανε, τί πόνους ησθάνθη, καί μά την άληθειαν παρίστανε
τδ φίδι πολύ καλά’ άλλά όποιος πιστεύη όλα όσα λέγουν αύταϊς δεν θα

γλυτώση άν κάμη τά μισά άφ’ όσα κάνουν. Τδ βέβαιον είνε ότι τδ σκου-

λίκι είνε πολύ παράδοξο *.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Φύγε τώρα άπ’ εδώ" χαϊρε.
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Εύ'χομαι νά εύχαριστηθγς πολύ άπδ τδ φίδι (ό γελωτο
ποιό; έναποθέτει τδ κάνιστρον).

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Χαϊρε.
,
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Πρέπει νά μη λησμονάς, ότι τδ φίδι θά ένεργηση σύμ

παριστάνοντα την Κλεοπάτραν.

ΕΙΡΑΣ. ΎΩ θεοί !

φωνα μέ τδ φυσικό του.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Εινε βεβαιότατον.

ΕΙΡΑΣ. Ποτέ δεν θά το ίδω, διότι είμαι βεβαία δτι τά νύχΛα μου,είνε
δυνατώτερα άπδ τά μάτια μου.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Είνε 5 μ,όνος τρόπος τοΰ νά ματαιώσωμεν τάς προπα-

ρασκευάς των, καί νά καταστρέψωμεν τάπαραλογώτατα σχέδιά των. —
(εισέρχεται ή Χάρμιον). Λοιπδν Χάρμιον ;
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Στολίσατέ με ώς βασίλισσαν, γυ

ναίκες μου. Φερετε τά ώραιότερά μου ενδύματα.—Θά μεταβώ καί πάλιν
είς τδν Κύδνον πρδς συνάντησιν τοΰ ’Αντωνίου.— ’Έλα, πήγαινε Είράς.

Τώρα πρεπει νά τελειώσωμεν πλέον, γενναία μου Χάρμιον" άφοΰ δέ
μοί προσφέοης καί την ύπηρεσίαν ταύτην, θά σέ άφησω έλευθέραν νά δια
σκέδασές μέχρι συντέλειας τοΰ κόσμου. Φέρετε τδ στέμιεα, τά πάντα.
Ποθεν Ο κροτος ουτος ; (εξέρχεται ή Ε’ράς· κρότος -έξωθεν. Εισέρχεται φύλαξ).

ΦΓΛΑΒ. 'Ένας χωρικδς επιμένει νά παρουσιασθη ενώπιον

τές Μεγα-

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ναί, ναί' χαϊρε.
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Μάθε ότι μόνον είς φρονίμους άνθρώπους πρέπει νά
εμπιστεύεται κανείς τδ φίδι, διότι, μά την άληθειαν, δέν έχει μεγάλην

καλωσύνην,

-

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Μη σέ μέλλει, θά φροντίσωμεν.
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Πολύ καλά" μη τοΰ δώσης τίποτε νά φάγη σέ παρα

καλώ, διότι δέν είνε άξιο νά τδ θρέψης.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Θά μέ φάγη ",
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Μη μέ νομίζεις τόσφ κουτό, ώστε νά μη γνωρίζω ότι
ούτε ό διάβολος δέν’μπορεί νά φάγη γυναίκα" γνωρίζω ότι ή γυναίκα
είνε φαγητδ γλά τούς θεούς, όταν δέν τδ μαγειρεύη δ διάβολος. ’Αλλά

μά την άληθε’α, αύτοί οί παραλυμένοι διάβολοι κάμνουν πολύ κακδ είς

λ.ειότητός σου ; Σοΰ φέρει σΰκα.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. "Ας είσέλθη (εξέρχεται ό φύλαξ). Πόσον γενναίαν πράξιν
δυναται να πράζη έλάχιστον έργαλεϊον ! Μοί φέρει την ελευθερίαν. Έληφθη. η αποφασίς μου, καί ούδέν γυναικεϊον ύπάρχει έν έμοί. Τώρα είμαι

1 Ό γελωτοποιός παίζει με την λέξιν lie δπερ σημαίνει ψεύδεσθαι καί κατακλίνεσθαι. Something given to lie, κάπως άγαπώσαν νά κατακλίνεται, πράγμα, τδ όποιον
δεν έπρεπε νά κάμνη τίμια γυναίκα, έκτδς μόνον έντίμως,^τοι μετά τοϋ συζύγου της.
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τάς γυναίκας τών θεών, διότι άν οι θεοί κάμουν δέκα, οί δαίμονες χαλοδν
τά πέντε.

σου τώρα θάνατε! Τήν ώραιοτέραν γυναίκα τοϋ κόσμου έχεις είς τήν έξουσίαν σου.— Κλεισθήτε ωραία βλέφαρα, καί άς μή ίδοϋν ποτέ τδν χρυσοϋν

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Καλά, πήγαινε, χαϊρε.

Φοίβον βασιλικώτερα ’μάτια! Ε?νε στραβά τδ στέμμα σου’ θά τδ διορθώσω,

ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Ναί, μά την πίστι μου’ σου εύχομαι νά περάσγς καλά

με το φίδι, (εισέρχεται ή I Lac φέρουσα έσθήτα, στέμμα κτλ·).

πόθον αθανασίας. Δεν θα ύγρπνγ

πλέον τά χείλη

μου ό χυμ.δς τών σταφυλών της Αίγυπτου. — Σπεΰσον, σπεϋσον, καλή

μου Είράς’ γρήγορα. Μοι φαίνεται ότι άκούω τδν ’Αντώνιον νά μέ φωνάζη’ τδν βλέπω έγειρόμενον διά νά έπαινεσν; την εύγενή μου πράξιν'
τδν ακούω σκώπτοντα την εύτυχίαν του Καίσαρος, εύτυχίαν ήν οί θεοί
παρέχουσιν είς τούς ανθρώπους, πρδς άποζημίωσιν τών κακών δσα ή δργή
αυτών τοΐς προξενεί βραδύτερου. ’Έρχομαι, σύζυγε. Άς άποδείξω τώρα
διά τοϋ θάρρους μ.ου τά επί τοϋ τίτλου τούτου δικαιώματά μου ! Πυρ

είμαι τώρα καί άήρ’ άφίνω είς χαμ.ερπεστέρας ύπάρξεις τά λοιπά στοι

χεία τοϋ σώματος.— Καλά.—Έτελείωσες ; Έλθέ λοιπόν, έλθέ νάλάβγς

την τελευταίαν θερμότητα, τών χειλέων μου.

καί έπειτα θά διασκεδάσω, (εισέρχεται δρομαίος δ φΰλαξ).

Α'. ΦΥΛΑΕ. Ποΰ είνε ή βασίλισσα.;

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δός μου τδ φόρεμά μου’ φόρεσε μου τδ στέμμα μου.
Αισθάνομαι έν έμοΐ
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Χαϊρε, καλή Χάρμιον. —

ΧαΤρε πάντοτε Είράς., (Φξλεϊ «ύ τάς. Ή Εΐρας πίπτει καί αποθνήσκει)· Μήπως

·

-

ΧΑΡΜΙΟΝ. Σιγά, σιγά μή τήν|ξυπνήσγς.

Α'. ΦΥΛΑΕ. Ό Καΐσαρ έπεμψε,—■
ΧΑΡΜΙΟΝ. Πολύ άργδς ταχυδρόμος, (θέτει τήν άσπΐδα). ’Έλα γρήγορα ;

μόλις σέ αισθάνομαι.
Α'. ΦΥΛΑΕ. Πλησιάσετε ! Δέν τά βλέπω καλά. Ήπατήθη δ Καΐσαρ.
Β'. ΦΥΛΑΕ.’Ηλθεν δ Δολοβέλας έκ μέρους τοϋ Καίσαρος’ φωνάξετέ τον.

Α'. ΦΥΛΑΕ. Τί είν’ αύτά ; Εινε καλά αύτά, Χάρμιον;

ΧΑΡΜΙΟΝ, Πολύ καλά καί άρμόζοντα είς βασίλισσαν ή δποία κατάγε

ται άπδ τόσους μεγάλους βασιλείς. Άχ, στρατιώτη (άποθνήσκει).
(Εισέρχεται ΰ Δολοβέλας)

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Τί συμβαίνει εδώ ;
Β'. ΦΥΛΑΕ. "Ολα: άπέθανον.
ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Αί προαισθήσεις σου Καΐσαρ, πραγματοποιούνται.’Έρχεσαι

έ'χω την ασπίδα είς τά χείλη μου ; Πώς, πίπτεις; ’Άν τόσον ήσυχως χω
ρίζεσαι άπδ.την φυσιν, τδ κτύπημα του θανάτου, εινε ως τσίμπημα έρα-

νά ίδγς τήν έκτέλεσιν τής φοβέρας εκείνης πράξεως τήν δποίαν προσεπά-

στοΰ, τδ όποιον εινε επιθυμητόν, μολονότι προξενεί πόνον. Πώς, μένεις
άκίνητος; Άν ουτω πως εξαφανίζεσαι, λέγεις είς τδν κόσμον ότι δέν άξί-

(Εισέρχεται δ Καΐσαρ μετά τής συνοδείας του). Είσαι μάντίς άψευδης,

ζει τδν κόπον ού’τε νά τδν άποχαιρετίσγ τις.
ΧΑΡΜΙΟΝ. S έσπασε, σύννεφο πυκνό, καί βρέξε,διά νά ήμ.πορέσω νά είπώ

οτι κλαίουν καί οί θεοί αύτοί!

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Τοϋτο μέ καταισχύνει. Άν -αυτή σϋναντήστ) πρώτη τδν
βοστρυχώδη ’Αντώνιον, θά την έρωτήσ-ρ περί έμ.οΰ, καί θά τή δώσγ τδ
φίλημα εκείνο, τδ δποϊον εινε ώς άλλος ούρανδς δι’ εμέ. (πρός τήν άσπίδα ην

θέτει έπϊ τοΰ στήθους). ’Έλα άθλιε άνθρωποκτόνε. Λύσε παρευθύς μέ τούς
■ έξεις δδόντας σου τδν περιπεπλεγμένου τοϋτον δεσμών τοϋ βίου. ’Οργί
σου καί σπεΰσον, κουτέ φαρμακερέ. Είθε νά ήδύνασο νά όμιλος, καί νά
σέ ή'κουον νά δνομάζγς τδν μέγαν Καίσαρα άγροϊκον ό'νον !
ΧΑΡΜΙΟΝ. ΎΩ άστρον τής άνατολής!

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Σιωπή, σιωπή ! Δέν βλέπεις δτι τδ βρέφος μου τδ
δποϊον έ'χω είς τδ στήθος, θηλάζει τήν τροφδν διά νά τήν άποκοψ.ήσγ ;
ΧΑΡΜΙΟΝ. Άς δοθή τέλος, άς δοθή ’

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ήδύ ώς βάλσαμον, γλυκύ ώς αύ'ρα, τερπνόν ως ... ’Ω

θεις τόσω νά έμποδίσγς (φωναί έξωθεν δ Καΐσαρ,δ Καΐσαρ, σταθήτε μακράν).
Καΐσαρ’

έγεινεν οτι έφοβεΐσο.

ΚΑΐΣΑΡ. Γενναιότατη μέχρι τέλους’ ένόησε τά σχέδιά μας καί ώς βα

σίλισσα υπερήφανος εξέλεξε μόνη τδν θάνατόν της.—- Τίνι τρόπφ άπέθα

νον ; Δέν βλέπω αίμα έπ’ αυτών.
ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. Ποιος ήτο τελευταίος μαζί των ;

Α'. ΦΥΛΑΕ. ’Ένας χωρικδς δ όποιος τής έφερε σϋκα. Νά τδ καλάθι.
ΚΑΐΣΑΡ. Λοιπδν έδηλητηριάσθησαν ;

Α'. ΦΥΛΑΕ. Ή Χάρμιον αυτή Καΐσαρ,έζη πρδ ολίγων άκόμη στιγμών’
ήτον όρθια, καί ώμίλει’ εύρον αύτήν διορθόνουσαν τδ διάδημα τής νεκράς
κυρίας της" έπειτα ήρχισε νά τρέμν) καί. παρευθύς έπεσε.

ΚΑΐΣΑΡ. 'Οποία εύγενής άδυναμία! Άν είχον καταπιεί δηλητήριρν θά
έφαίνετο ύπδ εξωτερικού τίνος εξογκώματος, άλλ’ αύτη φαίνεται ώς κοι-

μωμένη, καί οίόνεί θέλουσα νά συλλάβγ άλλον ’Αντώνιον, διά τής άκατασχέτου αύτής χάριτος.

ΔΟΛΟΒΕΛΑΣ. ’Επί τοΰ στήθους ύπάρχει κηλίς αίματος, καί μικρδν

έξόγκωμα’ τδ αύτδ παρατηρεϊται καί επί τοϋ βραχίονος.

’Αντώνιε !---- ’Έλα και συ, έ'λκ (θέτει άλλην ασπίδα έπι τοΰ βραχίονος). Δίατι
νά βοαδυνω (πίπτει επί τής κλίνης καί αποθνήσκει)·

σίαλον εκείνο τδν δποϊον άφίνουν αί άσπίδες είς τά υπόγεια τοϋ Νείλου.

ΧΑΡΜΙΟΝ. Είς τδν άθλιον τοϋτον κόσμον ; Χαϊρε λοιπόν ! — Καυχή-

ΚΑΐΣΑΡ. Εινε πολύ πιθανδν νά άπέθανε διά τοϋ τρόπου τούτου, διότι

ΦΥΛΑΕ. Εινε ίχνος άσπΐδος, αύτά δέ τά φύλλα τών σύκων φέρουν τδ
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πΑρναςςος
μέ είπεν δτι είχε κάμει απείρους έρευνας ως προς τον βύκσ-

λώτερον τρόπον του θανάτου.— Σηκώσατε την κλίνην της- και φέρετε

τάς γυναίκας της έξω τοϋ τάφου.— θά ένταφιασθί) πλησίον τοϋ ’Αντω
νίου της. Ούδεις επί γης τάφος θά έ^κλείγ όνομαστότερον ζείΰγος. Γεγο

νότα τόσφ σπουδαία καταπληττουσι και τούς αύτουργούς αύτών' δ δέ
οίκτος 8ν εμπνέει ή άφηγησις αυτών δεν είνε κατώτερος τηςδόξης εκείνου

οστις κατέστησε το τέλος αύτών άξιοθρηνητον.'Ο στρατός ημών θά άκολουθησγι μετά πομπές την κηδείαν ταύτην, και είτα θά έπανέλθωμεν εις

‘Ρώμην. Έλθέ, Δολοβέλα, φρόντισον ώστε νά τελεσθτί μ.ετά πολλές τάξεως η μεγάλη αυτή τελετή, (έξέρχοντβι)*
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