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Κύριοι^

Ούτε περί τοΰ Ούγκώ, ούτε περί τοΰ Ρουί Βλάς προτίθεμαι νά 
σάς ομιλήσω. ’Εκείνος, μεθ’δλα τής κριτικής τά άνηλεή κτυπήματα, 
συμπεριλαμβάνεται μετά τών αθανάτων τοΰ πνεύματος έργατών, τόν 
δέ ήρωα τής εσπερινής ταύτης συναθροίσεως, δσοι συνέπεσε νά μή 
άναγνώσητε τό γαλλικόν δράμα, γνωρίζετε ήδη πρό πολλοΰ έκ τοΰ 
μελοδράματος τοΰ Μαρκέτη.

Ό ήμέτερος ήρως είνε άπλοΰς θαλαμηπόλος. Εύγενής φύσις, κε
φαλή ελαφρά, καρδία μεγάλη. Ή καρδία αύτοΰ, ήτις εινε ό μόνος 
τής ζωής του οδηγός, είνε τοσοΰτον εύρεΐα, ώστε άπετόλμησε νά 
περιλάβγ τόν έρωτα πρός τήν βασίλισσαν τής μεγάλης τφ καιρφ 
έκείνφ ‘Ισπανίας. Παρασυρόμενος έκ τοΰ όρμητικοΰ πάθους, ένεπι- 
στεύθη τάς τύχας αύτοΰ εις τόν Δον Σαλούστιον, δστις κατά μοι- 
ραίαν σύμπτωσιν δέν είχε καρδίαν. Έπαφέθη τυφλώς εις έκεϊνον, 
άποτυφλούμενος έκ τοΰ βασιλείου έρωτός του, κα'ι κατέστη ή χειρ, 
ήτις παρεσκεύασε μετά τοΰ ίδιου ολέθρου καί τήν καταστροφήν 
τής δύσμοιρου βασιλίσσης.

’Ιδού τό δράμα, ούτινος έμμετρον έλληνικήν μετάφρασή άπετόλ- 
μησα νά έκπονήσω πρό τινων έτών. Ό Ρουί Βλάς μετά μικρόν θά 
σάς διηγηθή τά τής όνειροπόλου νεότητός του. Πρός άπλήν ύπό- 
μνησιν περιορίζομαι νά εΐπω δτι άνεπαισθήτως ό ποιητικός θαλαμη
πόλος τοΰ Δόν Σαλουστίου άνήλθεν είς τό υψιστον τής πολιτείας 
αξίωμα κα'ι ηύτύχησεν, ώσε'ι έν όνείρω, νά διευθύνγ τής πατρίδος 
αύτοΰ τάς τύχας. Ή κακούργος χειρ τοΰ έξορίστου μεγιστάνος καί 
τής Μαρίας τοΰ Νεοβούργου ό έρως τόν άνεβίβασαν έΐς τήν περιφανή 
περιωπήν, άπό τής όποιας—ό άπλοΰς !—ήλπισεν δτι ήθελε δυνηθή 
νά σώσγ τήν κλυδωνιζομένην έξ έσωτερικών σπαραγμών ‘Ισπανίαν !

Ό Δόν Σαλούστιος είνε ό Ίάγος τοΰ Σαικσπειρείου άριστουργή-

1 ’ ΑνεγνώσΟη έν τω Συλλόγφ Παρνασσω κατά τήν συνεδρίασιν τής 4 
Μαρτίβυ.
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ματος. Αυτός ύφαίνει, άοράτως καί μυστηριωδώς, τόν- ίστόν, εις δν 
θά περιπλακή "ή πολυτλήμων βασίλισσα. Την μισεί δι’ δλης της άρ
μης ισπανικού πάθους, διότι τόν έδίωξεν έκ τής Αύλης κα'ι τόν κα- 
τεδίκασεν είς εξορίαν. Ή κατ’ αύτοΰ δυσμένεια της άνάσσης οφεί
λεται είς αθώας ακολούθου της παραπλάνησιν, ής αιτία ήτο δ πρός 
τόν πανίσχυρον Δόν Σαλούστιον ανύποπτος έρως της δυστυχούς κό
ρης. Τφ επιβάλλει νά την νυμφευθή. Ό διευθυντής της μυστικής α
στυνομίας της 'Ισπανίας νά νυμφευθή ούτιδανην άκόλουθον 1 Προτι
μότερα ή πτώσις καϊ ή εξορία. Άλλά πίπτων θά συμπαοασύργ κα'ι 
της καταστροφής αύτοΰ τόν εργάτην.

Καλεΐ έσπευσμενως τόν έξάδελφόν του Δόν Καίσαρα, δστις, τέ
λειος τύπος βοημοΰ, διήρχετο κατά συγκυρίαν έκ τών μεγάρων του. 
Κατασπαταλήσας είς έρωτας, οινοποσίας καϊ χαρτοπαίγνια την κο- 
λοσσιαίαν περιουσίαν του, άπομένει πλάνης και άστεγος, τυχοδιώ
κτης καθ’ δλα, άλλά διατηρών την άνεξάντλητον χάριν και φαιδρό- 
τητα τοΰ προτέρου βίου του. Τοΰτον επιζητεί ώς δργανον τών κα
ταχθονίων σκοπών του ό Δόν Σαλούστιος. Άποτυγχάνων έγκολποΰ- 
ται τόν 'Ρου'ί Βλάς. Ό όνειροπόλος 'Ρουϊ Βλάς μαγεύεται έκ της 
νέας ζωής, ην πάντοτε έφαντάσθη καϊ έπόθησε, καϊ ήτις δι’ άνθέων 
έστρωμένη και τιμάς προαγγέλλουσα διηνοίγετο ένώπιόν του. Άφέθη 
είς τό ρεύμα, τό όποιον τόν παρέλαβε, μη έχων συνείδησιν καθαράν 
τής άποφάσεως καί τοΰ σκοπού. Τόν είχεν ήδη άποκοιμησει ό ερως 
της βασιλίσσης κα’ι τά χρυσά της πληρώσεως τών άδυνάτων πόθων 
του όνειρα.

’Ιδού τό δράμα. Άρχομαι άπό της πρώτης συναντήσεως τού Δόν 
Καίσαρος καί Δόν Σαλουστίου.

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ, ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ1

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Ήλθες, παραλυμένε, τό λοιπόν; 
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

'Ολόκληρος, 
Έξάδελφε.

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ 

Μεγάλην προξενεί χαράν

1 Πραξις Α', Σκηνή Β'.
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Ενός άχρείου καθώς σύ έμφάνισις.
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ y αιρετών

Χαίρω πολύ . . .
ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Έμάθαμεν πολύ καλά
Τά κατορθώματά σου.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Σάς άρέσκουσι ;
ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Τών άθλων σου γνωρίζω τά καλλίτερα. 
Προχθές τήν νύκτα, ήτο ή παραμονή 
Τού πάσχα, έλγστεύθη δ Δόν Κάρολος 
Δέ Μίρα. Καί τό ξίφος τό πολύτιμον 

Καϊ τό κολόβιόν του τοΰ άφήρεσαν. 
Ή συμμορία μόνον τόν μανδύαν του 
Τοΰ άφησε, διότι τόν έγνώριζεν 
‘Ιππότην τοΰ άγίου ’Ιακώβου.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
Μπά ί

Κα'ι διατί ;
ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Διότι δ μανδύας του 
’Έφερε τά διάσημα τοΰ Τάγματος. 
Τί θά είπής διά τήν προσβολήν αύτήν ;

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Διάβολε ! πώς ζώμεν είς κακούς καιρούς. 
Θεέ μου! ποΰ θά καταντήσωμεν, έάν 
Οί κλέπται μέ τόν άγιον ’Ιάκωβον 
Έργολαβοΰν καϊ θέλουν νά τόν κάμωσι 
Καί σύντροφόν των ;

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ
Ήσο είς ά

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Έ, καί άν ήμην ; έστω, ήμην καί έγώ. 
Άλλά τόν Κάρολόν σας ούτε ήγγισα. 
Απλώς καϊ μόνον συμβουλάς τούς έδωσα.

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Χειρότερα άκόμη. Μόλις έδυσε

ό αυτούς.
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Χθές νύκτα ή σελήνη, είς τήν κεντρικήν 
Πλατείαν κάθε είδους, άνυπόδυτοι 
Καί χωρίς πίλους, άνθρωποι τής αγοράς, 
’Έξω καταγωγίου συνωθούριενοι 
Κ’ έκεϊ όχλαγωγοΰντες τήν περίπολον 
Προσέβαλον. ■— Μαζή των πάλιν ήσο σύ.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Ποτέ δέν κατεδέχθην μ*  ενα φύλακα 
Νά κτυπηθώ κάτεργου. ’Ήμ.ην· τίποτε 
Πλειότερον. Οί άλλοι έ'διδαν σπαθιαϊς, 
Κ’ έγώ βαδίζων μόνος ύπό τάς στοάς 
Έκαμνα στίχους. Έκτυπήθησαν πολύ.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Αύτά δέν είνε μόνον.
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

’Άς άκούσωμεν.
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Εις τήν Γαλλίαν, έκτος άλλων πράξεων, 
Κατηγορεϊσαι οτι μέ συντρόφους σου, 
Οϊτινες πάντα νόμον παραβλέπουσι, 
Διά τής βίας τό ταμεϊον ήνοιξες 
Τής άλαταποθήκης.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Τό ομολογώ 
Άλλ’ ή Γαλλία είνε χώρα έχθρική.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Είς Φλαμανδίαν. συναντήσας καθ’ οδόν, 
Έλήστευσες τόν μοναχόν Βαρθελεμήν, 
"Οστις τοΰ άμπελώνος τό εισόδημα 
Έφερεν είς τό Μόνς δι’ ευσεβείς σκοπούς.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Είς Φλαμανδίαν ;— ’Ίσως' έταξείδευσα
Πάρα πολύ. -— Δέν είνε άλλο τίποτε ;

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Δόν Καΐσαρ, τής αισχύνης τό έρύθημα 
Ευθύς μοΰ άναβαίόει είς τό πρόσωπον, 
'Οσάκις σέ συλλογισθώ.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Πολύκαλά.
Αφήσατε το τότε ν’ άναβγ.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Άλλά
Ή οίκογένειά μας . . .

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Μόνος δά ύμεϊς
Τό αληθές μου όνομα γνωρίζετε 
Είς τήν Μαδρίτην διά οικογένειαν 
Μή όμιλώμεν.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ
Μία μαρκησία χθές 

Έξω τής εκκλησίας μέ ήρώτησε : 
—· Τίς είν’ εκείνος ό ληστής έκεϊ 
Καί τοΰ Ίώβ αύτοΰ έλεεινότερος
Καί όμως μάλλον τοΰ Βραγάνς αγέρωχος, 
"Οστις τά πάντα περιεργαζόμενος 
Φουσκόνει κ’ υψηλά κρατεί τήν κεφαλήν, 
Τήν αθλιότητα μέ ύφος άλαζόν 
Ζητών νά κρύψγ, οστις μέ τήν χεϊρά του 
Κρατών τοΰ ξίφους τήν λαβήν μέ αυθεντικόν 
Καί ύψηλόφρον ήθος είς περίπατον 
Τόν τρυπημένον όδηγεϊ μανδύαν του 
Καί τά σχισμένα υποδήματα ;

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
Καί σείς

— ’Ά ! ό καΰμένος Ζαφαρής ! θά είπατε.
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Δέν είπα τοΰτο, άλλά ήρυθρίασα.
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

'Η δέ κυρία θά έγέλασε. Λαμπρά !
Πώς μέ άρέσκει τό νά κάμνω νά γελούν 
Γυναίκες !

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Μετά δολοφόνων πάντοτε 
Σχετίζεσαι άτιμων.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
Καί μέ μαθητάς
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Αθώους καθώς πρόβατα, μέ κληρικούς.
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Παντού σέ συναντώσι μετά γυναικών 
Διεφθαρμένων.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Εινε κόραι φαντασταί, 
'Όλαι αγάπη ! *Έ  καλά ! καϊ διά σάς 
Δέν λέγουν τόσα ; Δέν κατηγορούν και σάς 
Διά δμοίας κατακτήσεις γυναικών 
Ωραίων καϊ μέ βλέμμα γοητευτικόν, 
Πού πάντοτε έμπνέει τά τραγούδια μου ;

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Καϊ τέλος έχεις φίλον τον Ματαλοβόν, 
Τ^ς Γαλικίας τον άπαίσιον λγστήν, 
"Οστις, μεθ’ όλα της αστυνομίας μας 
Τά μέτρα, τήν Μαδρίτην κατερήμωσε.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
”Ας κρίνωμεν, άν θέλετε, μέ δίκαιον. 
Γυμνός θά ήμην άν δέν τον έγνώοιζα, 
Καϊ τούτο δέν θά ήτο εύπρεπές. Χωρίς 
’Ενδύματα ϊδών με τόν Δεκέμβριον 
Ε’ις τάς οδούς, πολύ μέ έλυπήθη.—Καϊ 
Τού φιλάρεσκου και ευώδους κόμητος 
Τής ’Άλβας τό κολόβιον, πού ’έκλεψαν 
Τόν παρελθόντα μήνα ...

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Τί;
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

’Έχω έγώ. 
Έκεΐνος μου τό έ'δωσε.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Τό έ'νδυμα
Τού κόμητος ; Καϊ δέν αϊσχύνεσαι ;

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Ποτέ
Κολόβιον νά φέρω δέν θά αϊσχυνθώ 
Πεποικιλμένον, χρυσοκέντητον, άφού 
Μού δίδγ τόν χειμώνα ζέστη κ’ εύμορφιά

Τό καλοκαίρι. — Καινουργές δέν βλέπετε
Πώς εινε;

ί (Ήμιανοίγει τον μανδύαν του, ύφ’ ον διακρίνεται λαμπρόν έξ
έρυθράς μετάξης καί χρυσοποίκιλτου κολόβιον).

Πλήρη έχει τά θυλάκια 
’Από χιλίας πρός τόν κόμητα έρωτικάς 
Έπιστολάς. Ποσάκις άθλιος, πεινών, 
Ερωτευμένος, βλέπω μαγειρείου τι 
Είς κάποιον υπόγειον θερμόν, κ’ εκεί 
Τών φαγητών ή κνίσσα εις τούς ρώθωνας 

) Μού έρχεται. ’Έ, τότε κάθημαι έκεϊ,
Άναγινώσκων τού κυρίου κόμητος 
Τά τρυφερά του γράμματα καί απατών 
Τόν στόμαχον καί τήν καρδίαν έν ταύτφ, 
’Απολαμβάνω τήν οσμήν τού γεύματος 
Καϊ τήν σκιάν τού έ'ρωτος !

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

) Δον Καΐσαρ . . .
ί ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Έ’
Έξάδελφέ μου, παύσαι τά παράπονα.

f: Είμαι μεγάλος κύριος, άλήθεια,
I Καϊ συγγενής σας. Μέ ονομάζουν Καίσαρα,
I Κόμητα Δέ Γαρόφα. Άλλ’ ή τύχη μου
| Έκ γενετής τρελόν μέ έκαμε. Κ’ έγώ
I Πλούσιος ήμην, κτήσεις καϊ ανάκτορα
I Είχον καί ήδυνάμην άζιοπρεπώς
’ Νά συντηρώ καμμίαν Σελιμένην. Πλήν

Πριν έτι συμπληρώσω έ'τη είκοσι 
Τά είχον σπαταλήσει όλα, καϊ άπό 
Τάς ευτυχίας, αληθείς, πλαστάς, ούδέν 
’Έμεινε πλέον, είμή πλήθος πιστωτών, 
Οϊτινες έφωνάσκουν τό κατόπιν μου. 
Τότε έτράπην εϊς φυγήν καϊ ήλλαξα 
Το όνομά μου. ’Άλλο τώρα τίποτε 
Δεν είμαι παρά έ'νας μόνον Ζαφαρής 
Ευτράπελος, πού άλλος άπό σάς κανείς 
Νάναγνωρίσν) δέν θά δυνηθγ. Ποτέ
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Τά χρήματά σας δέν τά είδα, κύριε. 
’Έ, δέν μέ μέλλει. Νύκτα αναπαύομαι 
Έπί τοϋ 'λιθοστρώτου κλίνων κεφαλήν 
'Υπό τό κυανοϋν στερέωμα, εμπρός 
Τών γηραιών μεγάρων τών Τρεβέ. —· Έκεΐ 
Εννέα τώρα ’έτη μέ εύρίσκ’ ή νύξ.— 
Καί πάλιν είμαι ευτυχής. Μά τόν θεόν, 
Είνε ώραία τύχη. ΙΊάντες ώς νεκρόν, 
Μέ έκλαμ-βάνουν, ή εις τόν διάβολόν, 
Εις τάς ’Ινδίας ευρισκόμενον. Διψώ, 
Άπό τήν κρήνην πίνω τήν γειτονικήν, 
Καί έπειτα βαδίζω θριαμβευτικώς. 
Τ’ ανάκτορά μου, άπό όπου άλλοτε 
Τά χρήματά μου ολα έκαμαν πτερά, 
Ό Έσπινόλας τά κατέχει σήμερον, 
'Ο πρεσβευτής τοϋ Πάπα. Τί νά γείνγ, Ί ! 
"Οταν έκ τύχης διαβαίνω άπ’ έκεΐ, 
Εις τούς έργάτας του κυρίου πρεσβευτοϋ, 
"Οπου λαξεύουν Βάκχον εις τήν θύραν του, 
Τάς συμβουλάς μου δίδω.—Τώρα δύνασθε 
Νά μοϋ δανείσετ’ έως δέκα τάλληρα ;

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ
’Έ, άκουσέ με . . .

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ, σταυρών τούς βραχίονας 
Τώρα καί τό ύφος σας

Άς ’ίδωμεν.
ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ 

Ώ Καΐσαρ, σέ έκάλεσα 
Διότι νά σέ ωφελήσω ήθελα. 
Πλούσιος, άνευ τέκνων κα’ι πρεσβύτερος, 
Μέ λύπην μου σέ βλέπω εις τήν άβυσσον 
Φερόμενον καϊ θά σέ σύρω έξ αύτής. 
Καθώς σέ βλέπω τώρα, είσαι δυστυχής. 
"Οσα οφείλεις Θά πληρώσω, δλας σου 
Τάς κτήσεις θ’ άποδώσω, και εις τήν αυλήν 
'Ωραϊον πάλιν, έρωτότροπον ώς πριν 
Θά εισαγάγω κύριον. Ό Ζαφαρής 
ά άποθάνγ ΐνα άναγεννηθή

Ό Καΐσαρ- θέλω δλως κατ’ άοέσκειαν, 
Άφθόνως, άνευ φόβου, εί'τε μέλλοντος 
Φροντίδα, νά άντλής έκ τοϋ ταμείου μου. 
Όπόταν έχη συγγενείς ό άνθρωπος 
Ανάγκη, Καΐσαρ, νά τούς βοηθή καϊ νά 
Προσφέρεται εύσπλάγχνως . . .

(’Εφόσον ό Σαλούστιος όμιλε", ή δψις του Καίσαρος αναλαμ
βάνει έκφρασιν αύξούσης έκπλήξεως ανθρώπου ευτυχούς 

και πιστεύοντος είς 8σα ακούει).
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

'Ως διάβολος
Είχατε πνεύμα πάντοτε, κα'ι δλ’ αύτά
"Εχουν μεγάλην ευγλωττίαν. Λέγετε.

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Άλλ’ ύπό ένα όρον, Καΐσαρ. Παρευθύς
Θά σοΰ τόν έξηγήσω. Λάβε κατ’ άρχάς
Όσα μαζή μου εχω χρήματα.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
(λαμβάνων τό πλήρες χρυσίου χρηματοφυλάχιον)

Άλλά
Αυτό είνε έξόχως θαυμαστόν.

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Ευθύς
Θέλω σοΰ δώσει άλλα πεντακόσια 
Δουκάτα.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ έκθαμβος

Ώ μαρκήσιε . . .
ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Καϊ μάλιστα
Σήμερον.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Άλλά σείς μέ κατεκτήσατε
'Ολόκληρον. 'Ως πρός τόν όρον, παρευθύς 
Προστάξατέ με. Μά τήν πίστιν μου, ιδού 
Τό ξΐφός μου, και είμαι δοϋλός σας.
Άν σάς άρέσκ·ρ τοΰτο, είμαι έτοιμος
Νά τό σταυρώσω μέ τόν Δόν Σπαβέντον, ποϋ
Είνε τοϋ αδου αρχηγός.



406 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Β1ΚΤΩΡΟΪ ΟΥΓΚΩ ΡΟΥΪ ΒΑΑ5 407

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ
Τό ξίφος σου

Δέν θέλω, Καϊσαρ, ν' εγ<ί> λόγον.
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Τότε τί ;
Δέν έχω άπολύτως άλλο τίποτε.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ χαμηλότερα φωνή

Νομίζω πώς γνωρίζεις κάθε άθλιον
Εις την Μαδρίτην. Είν’ ευτύχημα αυτό.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Μεγάλως μέ τιμάτε ...
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

’Όχλον πάντοτε
Μαζή σου σύρεις, νά έγείργς δύνασαι 
’Οχλαγωγίαν έν άνάγκγ. ’Ίσιος δύναταί 
Αύτό νά χρησιμεύση.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Καθώς φαίνεται,
Μά την τιμ.ήν μου, θέλετε μελόδραμα
Νά κάμετε. Καί ποιον μέρος άρά γε
Δίδετε εις την μεγαλοφυΐαν μου ; 
Ή μουσική θά ήνε η τό ποίημα ; 
Προστάζατε. Είμαι φοβερός όχλαγωγός.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Άλλ’ αποτείνομαι πρός τόν Δόν Καίσαρα,
Καί οχι πρός τόν Ζαφαρη.

(έπί μάλλον ταπεινών τήν φωνήν)

’Ιδού λοιπόν:
’Έχω τίνος ανάγκην, οστις παρ’ έμοί 
Διά τι έργον σκοτεινόν νά, έργασθή, 
"ΐνα δημιουργήσω μέγα τι συμβάν.
Κακός δέν είμαι, άλλά είνε ή στιγμή 
Τοιαύτη, ώστε καί ό περισσότερον 
Εύαίσθητος, άφίνων πάσαν συστολήν, 
Συντόνως εις τό έργον πρέπει νά δοθή. 
Θά γείνγς πλούσιος, πλήν, χωρίς θόρυβον, 
Πρέπει νά μέ συνδράμγις, ώς οί κυνηγοί 
θρύπτουν κλωστήν ύπό τι λάμπον κάτοπτρο ν,

Νά στήσω τήν παγίδα εις κορυδαλόν, 
Ή μάλλον μίαν κόρην. Πρέπει τό λοιπόν 
•— Δέν είσαι δά καί λίαν ευσυνείδητος — 
Διά σχεδίου θαυμασίου, τρομερού, 
"ΐνα έκδικηθώ.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ 

Έκδικηθήτε ; 
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ 

Ναί.
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Καί κατά τίνος ;
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ 

Κατά γυναικός. 
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ ατενίζω ν αυτόν άγερώχως.

’Ώ μή 
Είπήτε άλλο πλέον.—Φθάνει. Έν τιμή, 
’ίδού, έξάδελφέ μου. τίς ή γνώμη μου 
'Ως πρός αύτό.—Εκείνος, δστις ταπεινώς, 
’Όχι εύθέως θέλει νά έκδικηθή, 
Καί δύναταί νά φέρη σπάθην, εύγενής 
Διά πλεκτάνης, εναντίον γυναικός 
Άνήρ, εκείνος, δστις αρχών γεννηθείς, 
Δέν ένεργεϊ ή ώς κοινός κατάσκοπος. 
Εκείνος, εί'τε τής Καστίλλης μεγιστάν 
Τύχει νά ήνε ή ήχούσι χάριν του, 
Όσάκις διαβαίνει, ήχοι σάλπιγγος, 
’Ή είνε φορτωμένος αξιώματα, 
Τιμάς, ή ύποκόμης ή μαρκήσιος 
Είνε αυτός, γενναίου οίκου, παλαιού 
Απόγονος—δέν εινε δι’ εμέ, εΐμή 
Είς άνθρωπος αχρείος, καταχθόνιος, 
Καί σκοτεινός, οποίον ήθελα χαρή 
Νά ί'δω κρεμασμένον εις τήν πόλιν μας 
Είς άμοιβήν τής ρυπαράς δειλίας του.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ 

Δόν Καϊσαρ ! . . .
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Ούτε λέξιν, μέ υβρίζετε !



408 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 409
(ριπτων τδ χρηρ,ατοφυλάκιον ®ΐς τούς πόδας του Δδν .Σαλουστίου) 

Τό μυστικόν σας μέ τό χρήμά σας μαζή 
Φυλάξατε τα. ’Εννοώ τούς κλέπτας καί 
Ληστάς, τούς δολοφόνους· έννοώ έάν 
Εις τής νυκτός τό σκότος έκβιάζομεν 
Μέ έφοδον, μέ δόρυ είς τάς χεΐρας καί 
Μέ πειρατάς συντρόφους, έ'να πύργον ή 
’Άν κρεουργοΰμεν, ώς λησταί ποΰ εί'μεθα, 
Τούς ύπηρέτας καί τούς δεσμοφύλακας, 
’Ίσοι πρός ίσους, άνδρες κατ’ άνδρών. Άλλά 
Τό νά έπιδιώκης την καταστροφήν 
Κ’ ύπό τούς πόδας νά άνοίγης γυναικός 
Έν βάραθρον’ ώς οπλον εναντίον της 
Λύτην νά λάβης την αδυναμίαν της· 
Νά το συλλάβης τό ταλαίπωρον πτηνόν 
Διά πλεκτάνης" πριν ή γείνω άτιμος 
Τόσον πολύ καί μισητός καί άθλιος, 
Ουτιδανός καί μοχθηρός, ακόμη άν 
Διά τοΰ μέσου μόνον τούτου πλούσιος 
Θά έγινόμην καί μεγάλος κύριος, 
Θά έπροτίμων κΰνες τό κρανίον μου 
Είς τά βασανιστήρια νά φάγωσι. 
Γνωρίζει τήν ψυχήν μου δ θεός, αύτός 
Νά μαρτυρήση δύναται.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Έξάδελφε ...
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Δέν θά φθονήσω τάγαθά σας πώποτε. 
’Εφόσον ζώ τήν έλευθέραν μου ζωήν, 
Εις τήν πηγήν θά ευρώ ύδωρ άφθονον, 
Είς τούς αγρούς άέρα, κάποιον ληστήν 
"ΐνα μοΰ δώση είς τήν πόλιν έ'νδυμα 
Διά τό ψύχος, τήν ψυχήν μου πρόθυμον 
Νά λησμονήση παρελθόντα άγαθά, 
Καί είς τά μέγαρά σας, κύριε, στοάς, 
"Οπου τήν μεσημβρίαν ν’ άναπαύωμαι 
’Αμέριμνος καί στρέφων είς τόν ήλιον 
Τούς πόδας μου, τήν κεφαλήν είς τήν σκιάν.

ΒΙΚΤΏΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ

— Σάς χαιρετώ. Γνωρίζει μόνος ό θεός 
Τίς εινε έκ τών δύο μας δ δίκαιος.
Μέ τούς όμοιους, τούς ανθρώπους τής Αύλής,
Θά σάς άφήσω, Δόν Σαλούστιε, κ’ έγώ
Μέ τούς ληστάς μου μένω. Μέ τούς λύκους ζώ, 
Άλλ’ όχι μέ έχίδνας.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

’Ακούσε ...
ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

ΙΊοτέ.
”Ας τελείωση ή ύπόθεσις αύτή. 
Ταχέως στείλατέ με είς τήν φυλακήν, 
"Αν τό επιθυμείτε.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Περισσότερον
Ώς άποσκληρυνθέντα σέ ένόμιζα.
Ή δοκιμή μου σέ ωφέλησε. Πολύ
Εύχαριστοΰμαι. Δόσε μοι τήν χεϊρά σου.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
Πώς !

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Νά σέ δοκιμάσω ήθελα. Αύτά
Τά είπα όλα διά νά άστειευθώ.
Τίποτε άλλο.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Θά πιστεύσω όρθιος
"Οτι κοιμώμαι. Ή έκδίκησις
Καί ή συνωμοσία, ή γυνή ...

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Σκιά,
’Άνεμος, φαντασία !

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Δόξα τφ Θεφ !
’Όνειρον τών χρεών μου ή έξόφλησις;
Τά πεντακόσια δουκάτα άνεμος ;

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

'Υπάγω νά τά φέρω.
(Διευθύνεται πρδς τήν έν τω βάδει θύραν καί 

τδν Ρου'ί Βλάς νά είσέλθη).
νεύει είς
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ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
(εις τά προσκήνια, παρατηρών λοξώς τον Δον Σαλούστιον) 

Ά ! προδότου πρόσωπον !
Καί άν σοΰ εί'πγι ral τό στάρια του, άλλά
Τό βλέμμα λέγει ίσως.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Ρουί Βλας,
Έδώ νά μείνης.

(προς τ'ον Δ'ον Καίσαρα)
’Επανέρχομαι ευθύς.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ, ΡΟΥϊ ΒΛΑΣ1

1 Πράξις Α'. Σκηνή Γ'.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Λοιπόν δέν ήπατήθην, μά τήν πίστιν μου ί 
Σύ είσαι, Ρου'ί Βλάς ;

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Σύ είσαι, Ζαφαρή; -
Καί τί ζητείς είς τά άνάκτορα αυτά ;

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Περαστικός είσήλθα’ άλλ’ άναχωρώ. 
Είμαι πτηνόν καί άγαπώ την έκτασιν.
Πρός τί μετημφιέσθης μέ τό ένδυμα 
Αύτό ;

ΡΟΥΪ ΒΑΛΣ

Αύτό συμβαίνει όταν φαίνωμαι 
Μέ ένδυμα άλλο.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Τί μου λέγεις ;
ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ

Δόσε μου 
Την χεϊρά σου νά σφίγξω, καθώς άλλοτε 
Τούς ευτυχείς εκείνους χρόνους τής χαράς 
Καί άθλιότητός μου, δτε άστεγος 
Έπέρων την ημέραν, νήστις, κ’ έτρεμα 
Την νύκτα έκ τοΰ ψύχους, δτ’ έλεύθερος

'Υπήρξα έπί τέλους ! — Ήμην άνθρωπος 
’Ακόμη τότε, δτε μέ έγνώριζες !
Έκ του λαού κ’ οί δύο καταγόμενοι 
— Εϊμεθα τότε είς τοΰ βίου τήν αύγήν ! — 
Τόσον πολύ άλλήλους ώμοιάζομεν 
"Ωστε ώς δύο.άδελφούς ένόμιζον.
Άφ’ ής ώραία ή αυγή άνέτελλεν 
Έψάλλομεν’ τήν νύκτα έκοιμώμεθα 
’Εγγύς άλλήλων ύπό τό διάστερον 
Στερέωμα, καί μόνος δ καλός θεός 
Μάς έβλεπε — προστάτης καί πατήρ ήμών. 
Κοινά τά πάντα εϊχομεν. Άλλ’ έφθασε 
Στιγμή μοιραία, καθ’ ήν έκαστος ήμών 
Τόν πεπρωμένον δρόμον έλαβεν. ’Ιδού 
Σ’ έπαναβλέπω πάλιν, μετά έτη τέσσαρα, 
Τόν ίδιον καί πάλιν, εΰθυμον καθώς 
Παιδίον, ώσάν βοημόν έλεύθερον, 
Τόν Ζαφαρήν έκεϊνον πάντα, πλούσιον 
Έν τη πτωχεία, δστις τίποτε ποτέ 
Δέν εΐχεν, άλλά ούτε καί έπόθησε 1 
Άλλ’, άδελφέ μου, βλέπεις ποία είς έμέ 
Μεταβολή έπήλθε ! ’Ακούσε λοιπόν : 
Τόν ορφανόν έξ οίκτου είς έν λύκειον 
Είσήγαγον, έκεϊ δέ μέ τάς γνώσεις μου 
Καί ό έγωϊσμός μου ηύξησε μαζή, 
Κ’ ιδού όνειροπόλος έγεινα, άντ'ι 
Εργάτου. Ήτο δυστυχής ή εύνοια 1 
Σύ τό είξεύρεις, μέ έγνώρισες καλά’ 
Τάς σκέψεις, τάς εύχάς μου, πρός τόν ούρανόν 
Άπηύθυνα μέ στίχους άφρονας. Έάν 
Μέ έσκωπτες κ’ έγέλας, σοΰ άντέτασσα 
Χιλίους λόγους. Τήν ψυχήν διέφλεγε 
Φιλοδοξία. Διατί νά έργασθώ ;
Σκοπόν δέν εΐχον ώρισμένον πρό έμοΰ, 
Ένόμιζον τά πάντα ώς πραγματικά, 
'Ως δυνατά, στηρίζων τάς έλπίδας μου 
Έπί τής τύχης δλας. — Είμαι έπειτα 
Άπό έκείνους δσοι τήν ήμέραν των
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Όνειροπόλοι, σκεπτικοί δ ιέρχονται 
’Ενώπιον μεγάρων πλούτου μυθικού 
Βλέποντες τάς δουκίσσας νά είσέρχωνται 
Καϊ φεύγουν. Ούτω κά'ποτε μοΰ έτυχε 
Θνήσκων έκ πείνης, κατακείμενος χαμαί, 
’Εν όκνηρίιγ κ’ αί'σχει νά προμ-ηθευθώ 
Τόν άρτον μου, διότι άλλως δυνατόν 
Δέν ήτο. ’Ώ, όπόταν ήμην εϊ'κοσιν 
Έτών, πιστεύων εις την ευφυΐαν μου, 
Πλανώμενος γυμνόπους διά τών όδών, 
’Έχανα τόν καιρόν μου μελετών έπϊ 
Της τύχης τών ανθρώπων. Έσχεδίαζα 
Δι’ δλα κάτι — ήσαν σχέδι’ άπειρα. 
Τής 'Ισπανίας ώκτειρα τάς συμφοράς, 
Κ’ έπίστευα, ώ πνεύμα άσθενές, έγώ 
"Οτι έχρειαζόμην ε’ις τόν κόσμον. — ’Έ, 
Τό βλέπεις, φίλτατέ μου, τάποτέλεσμα : 
Είς ύπηρέτης !

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ 

Τό γνωρίζω, ταπεινή 
Είνε ή πείνα θύρα. "Οταν δι’ αυτής 
Είνε ήναγκασμένος νά διέλθη τις, 
Μέγας καλείται, δστις περισσότερον 
Νά κύψη κατορθώσγ. ΙΙλήν παλίρροια 
Ή τύχη εινε. Θάρρος !

Έλπιζε !
ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Νά έλπίζω ! Άλλά τίποτε 
’Ακόμη δέν είξεύρεις . 'Υπό ένδυμα 
Νά ζής έξευτελίζον, μισητόν, καϊ νά 
Χάσης πάσαν χαράν σου καϊ εγωισμόν, 
Είνε μηδέν. Νά ήσαι δούλος, χαμερπής, 
Ούτε αυτό σημαίνει. — Άκουσον λοιπόν . 
Ουδόλως, αδελφέ μου, τό αισθάνομαι 
Τό αίσχος τούτου τοΰ ενδύματος, 
Διότι περικλείω εις τό στήθος μου 
Πύρίνην ΰδραν, ήτις τήν καρδίαν μου

Συστρεφομένη μοΰ πιέζει λυσσωδώς. 
Τό έξωθεν εμπνέει φόβον, ώ έάν 
’Έβλεπες καϊ τά έσω !

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Δέν σέ εννοώ.
ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

’Ώ, μάντευσε, ύπόθες, ανακάλυψε, 
Βασάνισε τόν νούν σου. Ζητεί κάτι τι 
Παράδοξον καί άφρον, κάτι τρομερόν, 
’Ανήκουστον, μοιραΐον, δπερ έκπληξιν 
Θά προξενήση. ”Ω καϊ δηλητήριον 
Έάν κατασκευάσεις φοβερόν, ή άν 
’Άβυσσον άνορύξης, μάλλον άπεχθή 
Καϊ τής παραφροσύνης, πλέον σκοτεινήν 
Εγκλήματος, ακόμη δέν θά δυνηθης 
Μίαν ιδέαν νά συλλάβης άσφαλή
Τού μυστικού μου. — Δέν μαντεύεις ; — "Ω και τίς 
’Ήθελε τό μ,αντεύσει ; — Ε’ις τήν άβυσσον, 
Είς ήν μέ σύρει, Ζαφαρή, ή μοϊρά μου, 
Τά βλέμματά σου ρίψε. Τήν βασίλισσαν 
Ήγάπησα.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Θεέ μου !
ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Μία κεφαλή,
Φέρουσα στέμμα αύτοκράτορος χρυσούν, 
Είς τό Άρανζουέζ ή τό Έσκουριάλ 
•— Ενίοτε καί είς τάνάκτορα αύτά ·—· 
'Υπάρχει, άδελφέ μου’ είνε άνθρωπος, 
"Οστις άπό τού ύψους μόλις φαίνεται 
Καϊ τόν όποιον ονομάζουν τρέμοντες’ 
Ενώπιον του, δπως καί πρό τού θεού, 
Εϊ’μεθα δλοι ί'σοΓ πάντες έντρομοι 
Τόν άτενίζουν, πάντες τόν ύπηρετούν 
Γονυπετείς· έάν τις καλυφθή ποτέ 
Ενώπιον του, είνε υψηλή τιμή. 
Είς εν του νεύμα δύνανται νά πέσωσιν 
Αί κεφαλαί μας· είνε μέγα γεγονός

Τύμος 1’, 8 — Μάϊος 188 Τ 87
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Έκαστη φαντασία του’ αγέρωχος, 
Κα'ι ύπό μεγαλεΐον καλυπτόμενος 
Μέγα κα'ι καταπλήσσον, άγαπ? νά ζή 
Μόνος. Τό κράτος του έκτε.ί,ν.εται έπ'ι 
Τής ήμισείας οικουμένης. ’Έ λοιπόν, 
Έγώ, θαλαμηπόλος —ναι! — τόν άνθρωπον 
Αυτόν, τόν Βασιλέα, τόν ζηλοτυπώ !

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ
Τόν βασιλέα !

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Μάλιστα, ζηλοτυπώ
Τόν βασιλέα ! ΒέβαΓ άφοΰ αγαπώ
Την σύζυγόν του.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Δυστυχή !
ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ

Άλλ’ άκουσε :
Την περιμένω καθ’ ημέραν τακτικως 
Άπό όπου διαβαίνει. Είμαι ώς τρελός. 
’Ώ, ή ζωή της, τής δυστήνου γυναικός, 
Εινε ανία. — Κάθε νύκτα σκέπτομαι 
Αυτό. Νά ζ'7} έν μέσφ της Αΰλής αΰτής 
Τοΰ μίσους κα'ι τοΰ ψεύδους, σύζυγος αύτοΰ 
Τοΰ Βασιλέως, δστις δλον τόν καιρόν 
Είς τό κυνήγι τον διέρχεται. ■— “Ο βλάξ ! 
Ό άφρων ! — Μόλις εΐν’ έτών τριάκοντα 
Κ’ έγήρασε ! Δέν εινε άνθρωπος σωστός. 
Ανάξιος νά βασιλεύ·/) καί νά ζη.
— Εΐνε έκφυλλισμένη οικογένεια ! 
Άπό την άτονίαν δέν ήδύνατο
Ούτε έν φύλλον χάρτου ό πατήρ αΰτοΰ 
Νά τό κρατήση ! —■ Τόσον νέα, εύμορφος, 
Την χεϊρά της νά δώση είς τόν K^fO^ov 
Τόν Δεύτερον ! Έκείνη ! ”Ω τί συμφορά !
— Κάθε εσπέραν μεταβαίνει είς μοναστήριον 
Καλογραιών. Είξεύρεις ; Παρά την οδόν 
Όρταλετζά. Πώς ή τρελή ίδέα αύτη
Μοΰ ήλθε, δέν γνωρίζω. Κρίνε όμως σύ.

Β1ΚΤΛΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Φαντάσου’ τη άρέσκει άνθος κυανοΰν 
Άπό την Γερμανίαν. Λεύγην δέ μακράν 
'Υπάγω, έ'ως τό Καραμανσέλ, αύτά 
Τά άνθη νά τά εύρω. Τά έζήτησα 
Κ’ είς άλλο μέρος, άλλά δέν ύπάρχουσι. 
Εις άνθοδέσμην πλέκω τά καλλίτερα... 
— "Ομως σοΰ λέγω πράγματα άνόητα —— 
Εντός τοΰ κήπου τοΰ Βασιλικού, οΰσάν 
Κλέπτης εισδύω τά μεσάνυκτα, αΰτό 
Τό άνθος νά άφήσω είς τάγαπητόν 
Θρονίον της. Χθές μάλιστα έτόλμησα 
Εντός της ανθοδέσμης και έπιστολήν 
Νά θέσω. — Οΐκτειρέ με, άδελφέ ! —— Άλλά 
Διά νά φθάσω είς αΰτό τό κάθισμα, 
Την νύκτα άναβαίνω τοΰ βασιλικού 
Κήπου τούς τοίχους, οί όποιοι σιδηράς 
Βελόνας έ'χουν νά τούς προφυλάττωσι. 
Έκεϊ θ’ άφήσω κάποτε τά κώλά μου. 
Τά άνθη μου ευρίσκει ; τήν έπιστολήν ; 
Τίποτε δέν εΐξεύρω 1 Βλέπεις, άδελφέ, 
Πώς είμαι άφρων !

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Διάβολε ! τό θράσος σου 
Σ’ εκθέτει είς κινδύνους. Πρόσεξε καλά ! 
Ό κόμης τοΰ Όνιάτε, δστις, δπως σύ, 
Τήν άγαπ,η έπίσης, καί ώς έραστής 
Καί ώς αΰλάρχης τήν φυλάττει αΰστηρώς. 
Κάποιος φύλαξ, δστις άπό έ'ρωτα 
’Ιδέαν δέν θά εχη, είμπορεϊ καλά 
Μέ δόρυ νά τρυπήσγ τήν καρδίαν σου 
Καμμίαν νύκτα, πριν άκόμη μαρανθούν 
Τά άνθη σου. — Μά, τί ίδέα εΐν’ αύτή ; 
Νά άγαπήσης τήν βασίλισσαν ! — Μά, τί 
Σοΰ ήλθε ; Πώς συνέβη τοΰτο ;

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Μή κ’ έγώ 
Γνωρίζω ; Τήν ψυχήν μου ήμην πρόθυμος 
Νά τήν πωλήσω είς τον Σατανάν, άρκεΐ



416 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΚΤΔΡΟΣ ΟΥΓΚβ ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ 417

Νά ήμην κύριός τις, ώς αύτο'ι έκεϊ, 
ΙΙοΰ βλέπω τώρα άπό τό παράθυρον 
Εισερχόμενους, εις τόν πίλον έχοντας 
Πτερόν, αλαζονείαν είς τό μέτωπον 
"Ω τί προθύμως δέν θά έδιδα, έάν 
Μου ήτο δυνατόν νά θραύσω τά δεσμά 
Καί πλησιάσω τήν βασίλισσαν, καθώς 
Αυτοί, μέ ένδυμα άλλο έντιμότερον ! 
’Αλλά τοιουτοτρόπως πώς πλησίον της, 
’Ενώπιον εκείνων, νά εύοίσκωμαι 
Μέ υπηρέτου ένδυμα ! ’Ώ, δι’ αυτήν 
Νά ημαι ύπηρέτης ! — Εύσπλαγχνίσου με, 
Θεέ μου !

(Πλησιάζει τον Δ'ον Καίσαρα) 
’Ενθυμούμαι μέ ήρώτησες

Πρός τί τοιουτοτρόπως άγαπώ αυτήν, 
Πόσον καιρόν ... Ημέραν μίαν... πλήν πρός τί 
Νά τό είπώ ; Πάντοτε, είνε αληθές, 
Είχες μανίαν μέ τάς ερωτήσεις σου 
Νά τυραννής με. Νά μέ έρωτας τό που, 
Τό πώς και πότε, διατί ; Τό αιμά μου 
Μέ πνίγει. Παραφόρως άγαπώ αυτήν. 
Τήν άγαπώ ! ’Ιδού τό παν !

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Καλά.
Μή μου θυμόνγς 1

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

’Όχι, πάσχω. Σύγγνωθι 
Ή μάλλον φύγε. 'Ύπαγε. ’Ώ, ύπαγε ’ 
’Άφησε, άδελφέ μου, ένα δυστυχή 
’Άφρονα, τόν όποιον, ύπό ένδυμα 
Θαλαμηπόλου, συγκινήσεις άνακτος 
Σπαράσσουν.

ΔΟΝ ΚΑΙΣΑΡ

Νά σ’ άφήσω ! Έγώ που ποτέ 
Δέν έχω πάθει, ώς οΰδένα αγαπών- 
Κώδων κενός, μή έ'χων δ,τι δύναταί 
Ν’ άποτελέσγ ήχον άνθρωπος πτωχός,

Άνευ έλπίδος επαιτών τόν έρωτα, 
Εις τόν όποιον ρίπτ’ ή τύχη κάποτε 
Κανέν σολδίον- άπελπις καρδία, ής 
Όλ’ ή ζωή παρήλθε· τοΰ θεάματος 
Τής χθές κατεσχισμένον πρόγραμμα’ έγώ, 
Ώ άδελφέ μου, βλέπεις, ότι δι’ αυτόν 
Τόν έρωτά σου, δστις άκτινοβολεΐ 
Έντός τών οφθαλμών σου, σέ φθονώ, καθώς 
Καί σέ λυπούμαι ! — 'Ρουί Βλας ! —

(Θλίβουσι τάς χεΐρας σιωπηλοί, προσβλέποντες αλλήλους 
μετ’ άλγους κα'ι αγάπης).

Μεταβαίνομεν είς τάς ιδιαιτέρας τής βασιλίσσης αίθούσας, έκεϊ 
ένθα ώς έν δεσμωτηρίφ περικλείουσιν αυτήν αί τής 'Ισπανικής Αύλής 
παραδόσεις, δταν ό Βασιλεύς τύχγ) άπών. Είνε άπόγευμα ημέρας 
θερμής. Ή Μεγάλη Κυρία μετά τών ’Ακολούθων τής βασιλίσσης πε- 
ριστοιχίζουσιν αυτήν έργαζόμεναι. Εκείνη ούτε νά έργασθή, ούτε νά 
δεηθή δύναταί. Παραβάλλει τάς παιδικάς της άναμνήσεις πρός τοΰ 
παρόντος τήν μονοτονίαν. Αί έπι τής άγάπης τοΰ Βασιλέως έλπίδες 
της έφυλλορρόησαν, ενώ άπηνώς τήν καταδιώκει τό άπαίσιον τοΰ 
Δόν Σαλουστίου φάσμα. Μία φωτεινή άκτινοβολεΐ άκτίς: ό άγνωστος 
έρως.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ1

Όπόσον τήν φοβούμαι τήν Αύλήν αύτήν !
Είς τήν καλήν μου Γερμανίαν διατί
Μετά τών συγγενών μου τών άγαπητών 
Ακόμη νά μή ήμαι ! Πώς έτρέχομεν 
Ή άδελφή μου καί έγώ είς τούς άγρούς ! 
Οί χωρικοί πλησίον μας διήρχοντο 
Μέ στάχεις φορτωμένοι. Τί λαμπρά ζωή ! 
Μαζή των πόσους λόγους άντηλλάσσομεν ! 
Οΐμοι 1 μ.ίαν ημέραν ήλθε κάποιος 
— "Ολα του ήσαν μαύρα — διά νά είπή : 
«Τών 'Ισπανών θά γίνετε Βασίλισσα». 
Τήν άδελφήν μου τήν καλήν μου σύντροφον 
Έκ τής χειρός έκράτουν. Απερίγραπτος

1 ’^κ τής Α' Σκηνής τής Β' πράςεως.
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Τοΰ γέροντος πατρός μου ήτο ή χαρά, 
Ή μήτηρ μου έθρήνει. Τώρα κλαίουσι 
Μαζή κ’ οί δύο.

Άλλ’ έδώ τό παν
Μέ άπελπίζει. Τά πτηνά ποΰ έφερον 
Έκ Γερμανίας και αύτά άπέθανον.
’Έπειτα, μ’ εμποδίζουν της πατρίδος μου
’Άνθη νά έχω. Λόγον έρωτος γλυκύν
Δέν ήκουσά ποτέ μου. Έάν σήμερον
Είμαι Βασίλισσα, έν τούτυις άλλοτε
Υπήρξα ελεύθερα.

Τί πλήξις ! ..
(’Ακούεται έξωθεν μεμακουσμένον άσμα) 

Πλήν τί θόρυβος είνε αύτός ;
ΚΑΖΙΛΔΑ, έκ τών ’Ακολούθων.

Πλύντριαι τραγουδοΰσι, διερχόμεναι
Ata τών θάμνων.

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΏΝ έξωθεν 

Γιατί ν’ ακούσω τά πουλιά 
Ποΰ κελαϊδοΰν στά δάση, 
Άφοΰ ή δική σου ή λαλιά 
Κ’ έκεΐνα θά περάσγ ;

Γιατί τό φως εις τουρανοΰ 
Τά άστρα νά ζητήσω 
Άφοΰ στοΰ μαύρου σου μ.ατιου 
Τήν λάμψι θ’ άντικρύσώ ;

Δέν θέλω τήν πρωτομαγιά 
Λουλούδια, άφοΰ κρυμμένα 
Μές τήν δικήν σου τήν καρδιά 
Θά ταυρω ένα ένα.

Αγάπη λένε τό πουλί 
Ποΰ εις τό δάσος ψάλλει- 
Τό άνθος ποΰ μοσχοβολεΐ- 
Τό άστρο ποΰ προβάλλει.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

Είνε εύτυχεϊς αύτάί !
Ώ ναί ! Ψάλλουν τόν έρωτα! Τό άσμά των 
Και ή φωνή των κάί κακόν μοΰ προξενεί, 
Άλλά συγχρόνως κ’ εύχαρίστησιν.

Άς γνε ! Δέν υπάρχει πλέον δι’ έμε 
Δύσις λαμπρά ήλιου χρωματίζουσα
Τάς πεδιάδάς, τής εσπέρας γλυκύ φως, 
Μεμακρυσμένα άσματα, οσα καθείς 
Ν’ άκούση δύναται. Άάεχαιρέτησα 
Τόν κόσμον. Ούτε δύναμαι νά θεωρώ 
Τήν θείαν φύσιν ! Νά ίδώ δέν δύναμάι 
Τών άδελφών μ.ου τήν ελευθερίάν κάν.

Εις τήν ευφλεκτον ύλην καί εις μόνος άρκεϊ σπινθήρ. 'Η ιστορία 
τής γυναικός υπήρξε πάντοτε ή αύτή. Κάί άναμνήσεις καί εύτυχία 
καί ελπίδες μίαν έχουσι πηγήν — τήν άγάπην. Προσηλοΰται είς 
κυανοΰν τής πατρίδος της άνθος, τό όποιον άγνωστος χέίρ τφ φιδο- 
δωρεΐ. Ό άνθρωπος έκεϊνος ό μυστηριώδης είνε ό μόνος συμπάσχων 
μέτ’ αύτής, ό μόνος δστις έσπέυσε νά τή καταστήσγ ήττον άνιαράς 
τάς ατελεύτητους ώρας τής μονότονου ζωής της. Ό άγνωστος ού
τος έπισπάται τήν προσοχήν της, τήν εύγνωμόσύνην καί μετ’ ού 
πολύ τόν διάπυρον έ'ρωτά. Τό κυανοΰν τής Γερμανίας άνθος άμείβε- 
ται διά τής σφοδροτέρας αγάπης, ή δέ αγάπη βασιλίσσής δύναται 
νά άναβιβάσφ μέχρι κορυφής.

Έν τή επομένη σκηνθί δ Ρουί Βλάς, Δούξ ήδη ΐοΰ Όλ^έδο καί 
πανίσχυρος πρωθυπουργός, κατακεραυνόνει τούς ‘Υπουργούς, οϊτινες 
ώς άρπυιαι είχον έπιπέσει έπί τοΰ δημόσιου ταμείου.

1>ΟΙΪ ΒΛΑΣ1

Κύριοι, καλήν ορεξίν !
(Πάντες στρέφονται πρ'ος αύτόν έκπληάτόι κάί ανήσυχοι.

Ό Ρουί Βλάς καλύπτεται, σταυρόνει τούς βραχίονας καί εξα
κολουθεί άτενίζων αύτούς κατά πρόσωπον).

Ώ 'Υπουργοί
Αδέκαστοι ! σύμβουλοι ενάρετοι !

1 Πράξις Γ\ Σκηνή Β'.
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Ουτω ύπηρετεΐτε, κατακλέπτοντες
Τον οίκον τοΰ κυρίου ! Δέν αίσχύνεσθε 
Καϊ έκλέγετε τήν ώραν, ώραν θλιβεράν, 
Καθ’ ήν άγωνιώσα κλαίει ί) πατρίς ! 
’Άλλα συμφέροντα δέν έχετε έδώ 
”Η τά θυλάκιά σας νά πληρώσητε, 
Καϊ νά τραπήτε μετά ταΰτα εις φυγήν ! 
Έστέ στιγματισμένοι προ τοΰ πίπτοντας 
’Έθνους σας, τυμβωρύχοι, άφοΰ και έντός 
Τοΰ τάφου του ζητείτε νά τό κλέψητε ! 
Ίδέτε, κ’ αίσχυνθήτε άφοΰ ϊδητε. 
Ή Ισπανία μέ τήν αρετήν αυτής, 
Ή Ισπανία μέ τό μεγαλεΐον της, 
"Ολα έκλείπουν ! Άπωλέσαμεν άπό 
Φιλίππου τοΰ Τετάρτου, χωρίς πόλεμον, 
Τούς Πορτογάλλους και τούς Βρασιλιανούς

Ίδέτε ! — Άπό δυσιν μέχρι τής ανατολής, 
Όλ’ ή Ευρώπη, ή οποία σάς αισεϊ, 
Σάς θεωρεί γελώσα. ‘Ως έάν σκιά 
Ό Βασιλεύς σας ήτο, τό βασίλειον 
’Άγγλοι κα'ι 'Ολλανδοί διαμοιράζονται. 
Ή Ρώμη σάς έζαπατμ’ δέν δύναται 
Τό κράτος ν’ άποβλέψτ; μέ πεποίθησιν 
Ακόμη κ’ εϊς τό Πεδεμόντιον αΰτό, 
Τ’ όποιον όμως εΐνε χώρα φιλική. 
Ή Σαβοΐα κα'ι ό δούξ της βάραθρα 
Παρουσιάζουν’ διά τήν κατάκτησιν 
Προσμένει ή Γαλλία ευμενείς καιρούς.
Σάς ένεδρεύει ή Αυστρία’ έτοιμος 
Νά άποθάνγ εΐνε, τό γνωρίζετε, 
Ό Βαυαρός ’Ινφάντης. "Οσον δ’αφορά. 
Τούς αντιβασιλείς σας, εις Νεάπολιν 
Τά τοΰ Μεδίνα σκάνδαλα εΐν’ άπειρα, 
Διότι έμωράνθη έκ τοΰ έ'ρωτος’ 
Ό Βωδεμών πωλεΐ τά Μεδιόλανα, 
Τήν Φλαμανδίαν έρημοί ό'Λεγκανιέζ. 
Ποία έν τούτοις σωτηρία ; ’Ένδειαν

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΡΟΥ’ί ΒΛΑΣ

Τό κράτος πάσχες χρήματα τό κράτος, σας 
Δέν έ'χει πλέον καϊ στρατόν’ έχάσαμεν 
Αναρίθμητους νήας ε’ις τήν θάλασσαν, 
Είς την οποίαν ό Θεός έφύσησε
Τό πνεΰμα τής οργής του '. Καϊ ακόμη σείς 
’Αποτολμάτε ! ... ’Ώ, σκεφθήτέ το καλώς 
Πρό εικοσαετίας οτι ό λαός 
Ύπέρογκον φορτίον φέρων, κ’ ύπ’ αΰτό 
Καμπτόμενος, διά τάς απολαύσεις σας, 
Διά τάς παλλακίδας, διά σάς αύτούς, 
Ό δυστυχής λαός ΐδρόνων έ'δωσε 
Εκατομμύριά του τετρακόσια 
Τριάκοντα χρυσίου! Δέν άρκοΰν αυτά; 
Κ’ επιθυμείτε, άρχοντες μου !... Διά σάς 
Αίσχύνομαι. — Τήν χώραν περιτρέχουσι 
Τυχοδιώκται τόσοι, καταστρέφοντες 
Τά προϊόντα’ ύπό πάντα θάμνον της 
Τό όπλον ένεδρεύει. Δέν μάς ήρκεσαν 
Οί τών πριγκήπων πρός άλλήλους πόλεμοι, 
Κ’ ιδού αί έπαρχίαι, αί μοναϊ ήμών 
Άλληλοπολεμοΰνται, πρός καταστροφήν 
Τοΰ τεθορυβημένου γείτονος αΰτών, 
Καθώς εις πλοΐον καταβυθιζόμενον 
Άπηλπισμένοι άλληλοσπαράσσονται ! 
Κατεστραμμένη καϊ έχίδνας κρύπτουσα 
Ή Εκκλησία εινε’ χλόη φύεται 
Έκεϊ άφθόνως. ’Έργα δέν δεικνύουσιν, 
Άλλά προγόνους οί μεγάλοι. Τίποτε 
Δέν γίνεται έν δικαίω, άλλά, πάντοτε 
Καϊ πάντα, μόνον διά δολοπλοκιών.
Ή Ισπανία βόρβορος κατήντησεν, 
Έκ τοΰ οποίου τάλλα έθνη δέχονται 
Τό μόλυσμα. Είς τήν ύπηρεσίαν του 
Τών μεγιστάνων έκαστος προσέλαβεν 
’Απείρους δολοφόνους, γλώσσας εκατόν 
Λαλοΰντας, έκ Γενούης, Φλαμανδίας ή 
Έκ Σαρδηνίας. Τό Βαβέλ εύρίσκεται 
Είς τήν Μαδρίτην. Ή αστυνομία σας, 
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Ή αυστηρά πρός τούς πτωχούς, ένώπιον 
Παντός πλουσίου κάμπτεται. Βοήθειαν 
Μάτην ζητούμεν, έν ω μάς δολοφονούν 
Τήν νύκτα. Καί έμέ αυτόν έλήστευσαν 
Πλησίον τής γεφύρας τής Τολέδης χθές· 
— Εις τήν Μαδρίτην κλέπτουσιν οί μέν τούς δε. 
Οί δικασταί πωλούσι τήν συνείδησιν’ 
Ούδένα στρατιώτην έπληρώσαμεν- 
Οί ‘Ισπανοί, τού κόσμου δορυκτήτορες, 
Μέ πόσον άρά γε έμείναμεν στρατόν ;
Μέ έξακισχιλίους άνδρας ευτελείς, 
'Όλους γυμνόποδας, Εβραίους, ορεινούς, 
Εις τούς οποίους ράκη κ’ εγχειρίδια 
Άπέμειναν. Έκ τών ταγμάτων τού στρατοΰ 
Έκάστη συμμορία ένισχύετάι.
Καθείς έκ τών υπόπτων μας στρατιωτών 
'Άμα νυκτώσ’ εις κλέπτην μεταβάλλεται. 
Περισσοτέρους έ'χει ό Ματαλοβός 
Άπό καθένα τών βαρόνων οπαδούς. 
Καθείς ληστής τόν βασιλέα πολεμεΐ. 
Έν τή άμάξη τόν προπηλακίζουσιν 
Οί χωρικοί, περώντες έ'ριπροσθεν αύτής. 
Εκείνος δέ, ό βασιλεύς, βαρυπενθής, 
Περίτροριος καί μόνος, είς Έσκουριάλ 
Συντρόφους έχων τούς έπιφανεϊς νεκρούς, 
Σόνοφρυ κλίνει ριέτωπον, άλλοίμονον ! 
Έφ’ ού τό κράτος του Κατασυντρίβεται ! 
Τήν χώραν ταύτην, ή οποία βασιλίς 
‘Υπήρξε πάλαι, κ’ ήδη ράκος έ'γεινε, 
Συντρίβει ή Εύοώπη μέ τήν πτέρναν της- 
Είς τούτον τόν αιώνα τόν άπαίσιον 
Τό κράτος κατεστράφη, καί υμείς ιδού 
Φιλονεικεΐτε τίς θά λάβη άπό σάς 
Τό άποριένον ! ‘Ο ισπανικός λαός 
Ό ριέγας, οστις, έντέλώς έκνεύρισθείς, 
Είς τήν σκοτίαν άπέσύρθη καί έφ’ ού 
Σείς έντρυφάτε, θνήσκει είς τό άντρον του, 
Πάσχων ώς λέων, τόν όποιον έφαγον

Αί φθείρες ! — Αύτοκράτορ παντοδύναμε, 
Κάρολε Πέμπτε ! διατί εις τούς καιρούς 
Τού αίσχους καί τού τρόμου, δέν έξέρχεσαι 
Άπό τόν τάφον σου ; Έγείρου νά ίδής ! 
Ενώπιον τών φαύλων ύπεχώρήσάν 
Οί άγαθοί*  τό καταπληκτικόν αύτό 
Βασίλειον, έκ τόσων συγκροτούμενον 
Κρατών, ένδίδει... Θέλομεν τήν χέϊρά σου, 
Κάρολε Πέμπτε, είς βοήθειαν έλθέ.
*Η ‘Ισπανία είνε ετοιμοθάνατος,
‘Η ‘Ισπανία χάνεται. Τό σκήπτρόν σου, 
Τό όποιον ε’ις τήν χεΐρά σου, ώς ήλιος 
Θαμβών, ήκτινοβόλει καί έπίστευέν 
Η οικουμένη, ότι τού λοιπού τό φώς 
Έκ τής Μαδρίτης ήρχετο, άστήρ νεκρός 
Είς τήν σκοτίαν έλαττούται σήμερον, 
Σμικρύνεται, σελήνη, ής άπέμεινε 
Τό τελευ ταΐον τέταρτον κ’ έπικειται 
’Άλλου λαού νά έξαλείψη ή αυγή ! 
Διαμοιράζουν τήν κληρονομιάν σου, 
Έπί τής λάμψεώς σου άργυρολογούν, 
Τό σκήπτρόν σου πωλούσιν έπί τού ζυγού, 
Τό μεγαλεϊόν σου ρυπαίνουσι, καί Σύ 
Κοιμ.άσαι, Γίγα ; — Τόσοι νάνοι δυσειδείς 
Άπό τού βασιλείου έπενδύτου σου 
Κατασκευάζουν πενιχρά κολόβια. 
Ό Αετός δέ ό αύτοκοατορικός, 
'Οστις ύπό τό κράτος σου τόν κεραυνόν, 
Τήν φλόγα είς τόν κόσμον έξαπέστελλεν, 
Είς τήν αίσχράν των χύτραν ψήνεται 
Έμαδημένον τό ταλαίπωρον πτηνόν !

Μη πιστεύσητε είς τήν πειστικήν ευγλωττίαν τοΰ μεγαλεπηβόλου
Ισπανού μεγιστάνος. Τής 'Ισπανίας τά πράγματα διευθύνει σήμερον 

έκ τύχης, έωσού έπιφανή τού Δον Σαλουστίου ή βλοσυρά μορφή· θά 
κρούση μετά μίαν στιγμήν τήν θυράν διά νά καταρρίψη όλα ταΰτα
τα πατριωτικά όνειρα ό δαίμων τής καταστροφής.
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POYI ΒΛΑΣ, ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ1

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Καλήν ημέραν.
ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Ό Μαρκήσιος ! Θεέ !
Έχάθην !

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

”Ω βεβαίως δέν έσκέπτεσθε
Έμέ. Στοιχηματίζω.

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Εινε αληθές
'Ότι μου προξενείτε έκπληξιν.

(Κατ’ ιδίαν)

’Ιδού
’Αρχίζουν πάλιν αί ταλαιπωρίαι μου ! 
Ό δαίμων ήρχετ’ όταν εις τόν άγγελον 
Προσηλωμένος ήμην.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Πώς πηγαίνομεν
Λοιπόν ;

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ προσβλέπων αυτόν ατενώς 

Τό έ'νδυμα αυτό !...
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ πάντοτε φειδιών

’Έ, έπρεπε
Νά διεισδύσω εις τάνάκτορα. Μέ αυτό 
Τό ένδυμα εισέρχεται παντού κανείς.
’Έλαβα την στολήν σου καί, μά τόν θεόν, 
Τής πλήρους εινε άρεσκείας μου.

(Καλύπτεται. Ό Ρουί' Βλας μένει ασκεπής) 

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

’Αλλά
Φοβούμαι διά σάς...

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Φοβείσαι ; ώ αύτή
Εινε γελοία λέξις..

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Εισθε εξόριστος ’

1 Σκηνή Ε', Γ Πράξεως.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Ούτω φρονείτε ; Πιθανόν.
ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ

Έάν λοιπόν,
Έν πλήρει μεσημβρία, κάποιος έντός
Τών ανακτόρων σάς άναγνωρίσει ;

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Μπά !.
Οί εύτυχεϊς, οϊτινες εΐνε τής Αυλής 
’Άνθρωποι, θέλουν χάσει τόν καιρόν αύτών, 
Καιρόν, δστις ταχύτατα παρέρχεται, 
"ΐνα ένθυμηθώσιν ένα άνθρωπον 
Έν δυσμενεία ; ’Άλλως, τίς παρατηρεί 
ΓΙρόσωπον ύπηρέτου ;

(Κάθηται. Ό Ρουι Βλας μένει όρθιος) 
Ά ! άλήθεια.

Τί λέγουν εις Μαδρίτην, σάς παρακαλώ ;
Άρά γε εινε άληθές οτι έδώ, 
Φλέγόμενος έκ ζήλου ύπερβολικού, 
Τόν Δον Πριέγκο, ένα τών μεγάλων μας, 
Τόν έξωρίσατε, διότι έρωτα 
Είς τό δημόσιον ταμεϊον έκαμ,νε ;
Κ’ έλησμονήσατε πώς είσθε συγγενείς ;
Ή μήτηρ του είνε άπό τούς Σανδοβάλ, 
Καθώς κ’ ή ίδική σου. Τί διάβολο !
Έάν παρατηρήσ-ρς τό οίκόσημον
Τών Σανδοβάλ καθ' δλα άπαράλλακτον 
Θά ϊδγις δτι είνε, Καΐσαρ, μέ τό σόν.
Φίλε μου, τούτο μ.εταξύ τών συγγενών 
Δέν γίνεται. Οί λύκοι δταν θέλουσι 
Νά βλάψουν λύκους κάμνουσι τόν δσιον ; 
’Άνοιγε μόνον διά σέ τούς οφθαλμούς, 
Διά τούς άλλους δμως κλεϊέ τους καλά. 
Καθένας τήν δουλειά του.

ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ

Άλλά, κύριε,
Καί συγχωρήσατέ με, ό μαρκήσιος 
Πριέγκο, ώσάν εύγενής καί αΰλικός,
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Τά χρένι τής πατρίδος του δέν έπρεπε 
Νά τά έπιβαρύνφ. Εί'μεθα υπόχρεοι 
Νά θέσωμεν έπί ποδός πολ.ύν στρατόν. 
Χρήμα μάς λείπει, πλήν άναγκαζόμεθα. 
Ό βαυαρός διάδοχος έντός μικροΰ 
Θά άποθάννι. Χθες, ώς έξ ονόματος 
Τοΰ αύτοκράτορος, μοί έλεγεν αυτό 
Ό κόμης δέ Άρράχ — θά τόν γνωρίζετε. 
Έάν ό άρχιδούξ τά δίκαια αύτοΰ 
Διεκδίκησή, τότε καί ό πόλεμος 
Θά έκραγή...

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ

Ό άνεμος μοΰ φαίνεται 
Υπόψυχρος. Παρακαλώ νά κλείσετε 
Έκεΐνο τό παράθυρον.

(Ό Ρουί Βλάς, ώχρδς έξ αισχύνης καί απελπισίας, διστάζει 
έπ’ολίγον’ έπειτα μετά τινα άμφιταλάντευσιν διευθύνεται βρα
δέως προς τδ παράθυρον, τδ κλείει καί επανέρχεται πρδς τδν Δδν 
Σαλούστιον, δστις πάντοτε καθήμενος τδν παρατηρεί άδιαφόρως).

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Προσέξατε
Καί θά ΐδήτε πώς άπείρως δυσχερής 
'Ο πόλεμος θά γίνε. Τί θά πράξωμεν
’Άνευ χρημάτων ; Έπί της τιμής ήμών 
Ή σωτηρία όλη, Εξοχότατε, 
Της 'Ισπανίας έγκειται. ’Ήδη έγώ, 
Ώσεάν τόν στρατόν μας διά πόλεμον 
Εί'χομεν έτοιρ-άσει, ειδοποίησα 
Τόν αύτοκράτορα ότι θ’ άντισταθώ ...

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ
άφίνων νά πέση τδ ρινάμακρόν του. 

Μέ συγχωρεϊτε ! τό μανδήλί μου.
(Ό Ρουί Βλάς, ώς ε’ις βασανιστήριον, διστάζει μικρόν, 

έπειτα, κύπτει καί λαμβάνων τδ ρινόμακρον, τδ δίδει εις 
τδν Δδν Σαλούστιον)

•— Λοιπόν
Έλέγατε ;

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Τής Ισπανίας έλεγα
Ή σωτηρία ! — Τής πατρίδος μας αυτής

Ή σωτηρία, τό συμφέρον άπαιτοΰν 
Ίνα συνέλθωμεν. Τόν έλευθερωτήν 
Θά ευλογήσν) ή πατρίς ολόκληρος. 
Σώσωμεν τοΰτον τόν λαόν, τολμησωμεν 
Νά γείνωμεν μεγάλοι καί κτυπήσωμεν. 
Άς ρίψωμεν έπί τοΰ δόλου φώς καί ας 
Έκβάλωμ,εν τό ποοσωπεΐον τών κλεπτών.

ΔΟΝ ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ νωχελώς 
Έν πρώτοις, όσα λέγετε μοΰ φαίνονται 
Κακόζηλα. Νά κάμνγς τόσον θόρυβον 
Είς κάθε τι, αύτό σχολαστικότητα 
Προδίδει καί μικρόνοιαν. "Εν άσημον 
Έκατομμύριον άν καταφάγωσιν, 
Έν μέρει ή έν δλφ, δεν έχάθηκεν 
Ό κόσμος, ώστε τόσον νά φωνάζωμεν. 
Οί ευγενεϊς δέν είνε ΰπηρέται σας, 
’Αγαπητέ μου. Πολυδάπανον ζωήν 
Διάγουσι. Σάς ομιλώ έλεύθερα. 
’Ώ, τί ώραϊον ύφος ! κατά πρόσωπον 
Νά ρίπτ-ρς είς τόν κόσμον καθημερινώς 
Τά σφάλματά σου, άλαζονικώς φυσών 
Καί κατακόκκινος άπό θυμόν. Ά μπά ! 
Μη θέλετε νά γίνετε δημοφιλής 
Γελοίος, τόν όποιον οί μικρέμποροι 
Μετά του όχλου νά λατρευωσι ; Αυτό 
Είνε άστεϊον 1 Συμμορφώσατε λοιπόν 
Μέ τόν συρμόν τκς ιδιοτροπίας σας. 
Τό έθνικόν συμφέρον ; Άλλά πρό αύτοΰ 
Τά ιδιαιτέρά σου νά συλλογισθής. 
Ή σωτηρία τής πατρίδος δηλαδή 
Είνε κενή τις λέξις, όπου κάλλιστα 
Και άλλοι, φίλτατέ μρυ, εινε εύκολον 
Νά διατυμπανίσουν όσον σύ καλά. 
Δημοτικότης ! δόξα ολως πρόστυχος. 
Νά περιτριγύριζες, άλλος μολοσσός 
Γαυγίζων, ε’ις τήν στάνην ! Τί έπάγγελμα 
'Ωραϊον ! Μά γνωρίζω ώραιότερα. 
Χρηστότης, πίστις, αρετή ! έπέρασε
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Τό χρώμά των. Ακόμη άπό τόν καιρόν 
Καρόλου Πέμπτου ειχον άπαρχαιωθή ! 
’Ανόητος δέν είσαι, κ’ έκ τοΰ. πάθους σου 
’Ανάγκη νά θεραπευθής. Εις τόν [/.αστόν 
Είσαι άκόμη κρεμασμένος της τροφού, 
Ένφ γελώντες, άνευ οίκτου καί φαιδροί 
Ήμεΐς εις τούς άνεμους έσκορπίσαμεν 
Τά παιδικά σου τά άθύρματα !

ΡΟΥΙ ΒΛΑΣ

’Αλλά
’Εν τούτοις, κύριέ μου ...

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ μετά παγερού μειδιάματος 

Είσαι θαυμαστός !
— Δι’ υποθέσεις άς συνομιλησωμεν 
Σπουδαίας τώρα.

(διά τόνου αύθεντικοΰ) 

Εις την κατοικίαν σου,
’Εκείνην την οποίαν σοΰ προσέφερα, 
Θά περιμείνφς ΐνα έλθω αΰριον 
Πρό μεσημβρίας. Τοΰτο εινε χρήσιμον 
Είς τόν σκοπόν μου. Μόνους κράτησε 
Νά μάς ύπηρετήσουν τούς βωβούς. Έντός 
Τοΰ κήπου έζευγμένην μίαν άμαξαν 
Νά §χγις, κεκρυμμένην ύπό τήν σκιάν 
Τών δένδρων κ’ έτοιμον πρός άναχώρησιν. 
Θέλω φροντίσει διά τούς σταθμούς έγώ.
Πράξε ώς θέλω. — Θά σοΰ στείλω χρήματα 
"Οσα άναγκαιοΰν.

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Είμαι πρόθυμος 
Νά ύπακούσω, Κύριε. Ώς θέλετε 
Θά πράξω. Άλλά πρότερον όμώσατε 
"Οτι εις όλην τήν ύπόθεσιν αυτήν 
Δέν έχει μέρος ή βασίλισσα.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ
δστις έπαιζε μέ έγχειρίδιον έπ'ι τής τραπέζης, στρέφεται κατά τδ ήμισυ 

Πρός τί
Αναμιγνύεσαι ;

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ περίτρομος 

’Ώ, είσθε τρομ,ερός 
Άνθρωπος ! Τρέμουσι τά γόνατά μου. ’Ώ, 
Είς βάραθρον άόρατον μέ σύρετε. 
Αισθάνομαι πώς κύπτω ύπό φοβεράν 
Χεϊρα. Καταχθονίους έχετε σκοπούς. 
Κάτι φρικώδες διαβλέπω ... —’Έλεος ! 
Ανάγκη νά σάς τό εΐπώ — άλλοίμονον ! 
Σείς μόνος κρίνατε: δέν τό γνωρίζετε 
Πώς τήν γυναίκα ταύτην άγαπώ.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ ψυχρώς

’Ώ ναί,
Τό είξευρα.

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Είξεύρατε ;
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Διάβολε !
Καϊ τί μέ τοΰτο ;

Ρ0Υ1 ΒΛΑΣ ώσεΐ καθ’ εαυτόν 

Ήτο παίγνιον λοιπόν
"Ινα μέ ρίψφ είς τήν βάσανον αυτήν !
Ά! ό δειλός ! Άλλά είς κάτι φοβερόν 
Συμβάν θά καταλήξγ) ή ύπόθεσις.

(ύψ.όνει τούς οφθαλμούς) 
Θεέ μου ! Ώ θεέ μου παντοδύναμε !
Σύ ποΰ μέ δοκιμάζεις τόσον, σώσέ με.

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Θά βλέπφς όνειρον 1 Μου σοβαρεύεσαι 
Τή άληθείρι, κύριέ μου, κωμικώς.
Έ, ό σκοπός, πρός τόν όποιον φέρομαι, 
Καί τόν όποιον νά γνωρίζω μόνος μου 
Ανάγκη, εινε διά σέ ωφέλιμος 
"Οσον δέν έφαντάσθης. Έσο ήσυχος, 
'Υπάκουσε. Σοΰ είπα καί σοΰ λέγω πώς· 
Έπιθυμώ νά εύτυχήσγς. Βάδιζε, 
Καί τελειόνει ή ύπόθεσις. ’Έ, τί 
Σημαίνουν αί όδΰνάί αί έρωτικαί !Τόμος I', 8 — Μάιο; 1887 88



430 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΚΤΙ1ΡΟΣ ΟΥΓΚίΙ ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ 431
Τάς έχομεν διέλθει oXot. Διαρκούν 
Μίαν ημέραν. Τό ήξεύρεις ; Πρόκειται 
Διά τάς τύχας κράτους ολοκλήρου. Τί 
Ενώπιον του είσαι σύ ; ’Επιθυμώ 
Νά σοΰ τά είπω δλα, πρόσεξε 
Καί νά τά έννοήσγς. Τήν προτέραν σου 
Θέσιν άνάλαβε. Είμαι πολύ καλός. 
Πολύ γλυκύς- άλλά ... μά τί διάβολο I 
Είς υπηρέτης, έξ αργίλου ταπεινού 
’Ή εκλεκτού, δέν είνε ή δοχεϊόν τι, 
"Οπου νά χύσω έπεθύμησα, ιδού, 
Τήν φαντασίαν μου. Μέ σάς, αγαπητέ, 
Κατασκευάζει τις δ,τι επιθυμεί.
Ό κύριός σας άναλόγως τού σκοπού 
Σάς μετασχηματίζει, κατά τό δοκούν, 
Καί πάλιν κατά τό δοκούν σάς άφαιρεΐ 
Τό προσωπεΐον. Κύριον σάς έκαμα- 
ΤΗτο έν μέρος έντελώς φανταστικόν 
■— Μιάς στιγμής. "Αν έχγς τόν ιματισμόν 
Καθ’ δλα τέλειον, μή λησμονήσγς πώς 
Είσαι είς υπηρέτης. Τήν βασίλισσαν 
’Εδώ, έκ τύχης, έρωτεύεσαι, καθώς 
Θ’ ανέβαινες όπίσω τής άμάξης μου. 
Λοιπόν νά ήσαι λογικός.

POTI ΒΛΑΣ γονυπετών 

Χάριν σάς ζητώ ' 
Εΰσπλαγχνισθήτε ! δι’ έκείνην λάβετε 
’Ολίγον οίκτον ! Υπηρέτης σας πιστός 
Πολλάκις δτι είμαι μού τό είπατε- 
Βλέπετε υποκύπτω. Χάριν σάς ζητώ !

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ 

'Ο άνθρωπος αύτός αδύνατόν ποτέ 
Νά έννοήσγ ! Είνε άνυπόφορος !

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ συρόμενος έπ'ι τών γονάτων 

’Έλεος !
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ 

Κύριέ μου, τελειόνωμβν !

(Στρέφεται πρός το παράθυρων)

Στοιχηματίζω δτι τό παράθυρον 
Έκλείσατε κακά καί ψύχος έρχεται.

(κλείει τδ παράθυρον).

ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ

"Ε φθάνει πλέον ! Τού Όλμέδο τώρα δούξ 
Είμαι και πάλιν, 'Υπουργός πανίσχυρος. 
Τό μέτωπον ύψόνω ύπερήφανον 
Ύπό τόν πόδα, δστις μέ συντρίβει !

ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Πώς 
Τό είπατε αυτό ; Έπαναλάβατε 
Παρακαλώ τήν φράσιν ! Τού Όλμέδο δούξ 
Ό Ρουί Βλάς ; Πλήν σκέπην έχετε 
Έπί τών οφθαλμών. Διότι άπό τόν Βαζάν 
Τόν δούκα τού Όλμέδο κατεσκεύασαν.

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ 

Θά διατάξω δπως σάς συλλάβωσι.
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Θά είπω ποιος εισθε.
ΡΟΥΪ ΒΑΑΣ

'Όμως ...
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ 

Σκέπτεσαι 
"ΐνα μέ καταγγείλγς ; Τό προέβλεπα. 
Πολύ ταχέως ύφος θριαμβευτικόν 
Μού έλαβες.

ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ

Θά άρνηθώ τό πάν.
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Είσαι παιδί !
ΡΟΥΪ ΒΛΑΣ 

Δέν έχετε άπόδειξιν.
ΔΟΝ ΣΑΑΟΥΣΤΙΟΣ

Καί σύ δέν έχεις μνήμην. Ό,τι λέγω καί 
Τό πράττω καί νά μέ πιστεύσγς δύνασαι.
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Δέν είσαι άλλο παρά το χειρόκτι μου 
Κ’ έγώ ή χείρ.

(σιγά κα'ι παρ’ αύτω) 

"Αν δέν άκούσγς, ή έάν 
Εις την οικίαν σου δέν είσαι αύριον,· 
"Ινα προετοιμάσγ,ς ο,τι χρήσιμον 
Μοΰ είνε' άν προφέργς κ’ ένα λόγον σου, 
Δι’ ο,τι τώρα γίνεται’ τό βλέμμα σου, 
"Εν κίνημά σου άν προδώσγι κάτι τι, 
Έν πρώτοις, ΐν’ άρχίσωμεν άπό αύτήν, 
’Εκείνη, διά τήν οποίαν τόσον δά 
Φοβείσαι, θέλει έκτεθή, δυσφημισθή, 
Καί δημοσίμ όλοι θά τήν μάθωσι 
Τήν άπερίσκεπτόν σου περιπέτειαν. 
Καί έπειτα θά λάβγ ύπό φάκελλον 
Χαρτίον τι— τό όποιον κρύπτω άσφαλώς — 
Γραμμένον ένθυμεΐσαι διά τής χειρός 
Τίνος καί τίνος φέρον τήν υπογραφήν ; 
’Ιδού τί θ’ άναγνώστι : »’Εγώ Ρουί Βλάς 
»Ό ιπποκόμος τοΰ κυρίου Δέ Φινλάς, 
»Νά τόν υπηρετήσω άναδέχομαι 
»Είς πάσάν του περίστασιν ή μυστικήν 
»’Ή δημοσίαν, ώς πιστός θεράπων του».

ΡΟΥΙ ΒΛΑΣ απεγνωσμένος καί μόλις άκουόμενος 
’Αρκεί. Θά πράξω, κύριε, ώς θέλετε.

Δέν έπιθυμώ νά εξακολουθήσω, κύριοι, διότι βεβαίως έξήντλησα 
τήν εύμ,ενή ύμών προσοχήν. ’Επακολουθεί ή τελευταία συνάντησις 
τής βασιλίσσης μετά τοΰ Ρουί Βλάς, καθ’ ήν αποκαλύπτεται ή εύτυ- 
χής πλάνη, καταπίπτει τό προσωπεΐον, ό δέ δυστυχής ήμών ήρως 
αναγκάζεται νά άπορρίψγ τό όνομά τοΰ Δόν Καίσαρος, ύπό τό όποιον 
έγνώρίσεν αύτόν δ έπίσημος κόσμος, και νά παραστή πρό τής έρώσης 
βασιλίσσης δ άπλοΰς θαλαμηπόλος, δ μοιραίςρ φορά έξαπατήσας αύ
τήν. Ή σκοτεινή άποκάλυψις συντελέϊται, συνεργοΰντος τοΰ Δόν Σα- 
λουστίου, καθ’ού έν τέλει έξέσπασεν απηνής ή έξεγερθεΐσα οργή τοΰ 
Ρουί Βλάς.

Έάν αληθεύει δτι σκοπός τοΰ δράματος είνε ή άπό σκηνής διδα
σκαλία, έπεται άναμφιβόλως δτι πάντες-οί παρ’ ήμϊν ένασχοληθέν- 
τες εις τήν έξελλήνισιν ξένων δραματικών έργων δέν είχον πρό αύτών 
ώρισμένον σκοπόν, άφοΰ, κακή μοίριγ,. ή έλληνική σκηνή έπέπρωτο νά 
παλαίγι πάντοτε κατά τοσούτων ανυπερβλήτων άτε λειών. Καίτοι 
έν πάση ειλικρινείς συναισθάνομαι δτι δπως δήποτε ή διά τής με- 
ταφράσεως δύο δραμάτων τοΰ Ούγκώ εργασία μου εις ούδέν ήθελε 
συντελέσει, ούχ ήττον έπιτρέψατέ μοι νά σάς ομολογήσω δτι έάν τήν 
έργασίαν ταύτην έπρόκειτο νά έπιχειρήσω σήμερον, βεβαίως ήθελον 
πολύ διστάσει νά έπιληφθώ μεταφράσεως δραμάτων εις τήν ελληνι
κήν γλώσσαν, τήν όποιαν, άσυστηματοποίητον κα'ι κυμαινομένην 
καθ’έαυτήν, δέν έμόρφωσεν έτι ή έκ τής άπό σκηνής διδασκαλίας πεί
ρα. Πολλοί, νομίζω, παραδέχονται δτι μόνον άπό τοΰ θεάτρου δύνα
ται νά συζητηθή τό ζήτημα τής. γλώσσης δραματικού πονήματος 
καί νά κανονισθή μία δμοιόμορφος, άρμονική, δραματική, ούτως εΐ- 
πεϊν, γλώσσα, ώς πρός τήν οποίαν ούδεμία νά ύπάρξγ ματαιόσχολος 
διαφωνία, άφοΰ θά τήν καθιερώσγ αύτοΰ τοΰ ελληνικού κοινού ή δμό- 
θυμος άποδοχή,

Εύχής έργον θά ήτο, έάν ή παρ’ ήμϊν κοινωνία έμελέτα βαθύτε- 
ρον τό ζήτημα τής μορφώσεως τής ελληνικής σκηνής. Είνε καιρός 
πλέον νά κατανοηθή δτι ούτε φωναί βραγχώδεις, ούτε παράτολμοι 
κινήσεις καϊ βίαιοι βηματισμοί, ούτε ιματισμοί κωμικοί καί άποτε- 
λοΰντες οίκτράν πρός τήν ιστορίαν παραφωνίαν, άποτελοΰσι τήν α
ληθή ύποκριτικήν τέχνην. Τήν -τέχνην ταύτην, ήτις εύλόγως άναβι- 
βάζει αλλαχού τούς μύστας αύτής εις τήν περιωπήν τών. έργατών 
τοΰ πνεύματος, αποτελεί ή βαθεΐα κατανόησις τοΰ διδασκομένου έ'ρ- 
γου, ή έν πλήρει γνώσει καί εύσυνειδησία άφομοίωσις πρός τό πρόσω
πον, δπερ πρόκειται ν’ άναπαρασταθή, καί ή φυσική διερμήνευσις 
τών αισθημάτων καί παθών αύτοΰ.

Εί'θε τό καλλιτεχνικόν τμήμα τοΰ ήμετέρου Συλλόγου, δπερ έπ’ 
έσχάτων έργάζεται ύπέρ τής παρημελημένης έλληνικής σκηνής, νά 
εύτυχήσν) νά παρασκευάστ) τούς άξιους έλληνας ηθοποιούς, οϊτινες 
θά δυνηθώσι νά διδάξωσι μετά τών έ'ργων τής νεαράς ήμών φιλολο
γίας καί μεταφράσεις ξένων δραμάτων, εις άς θέλαυσιν άσχοληθή 
άλλοι έξ έπαγγέλματος άφωσιωμένοι εις. τήν καλλιέργειαν των έλ- 
ληνικών γραμμάτων.

Εύγ. Γ„ 2Καλ<>κώβτα$.


