
ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ 2022

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ

 (θεατρικό έργο)



Tίτλος: ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
             (θεατρικό έργο)

copyright © 2022, Ελένη Σεμερτζίδου

Εξώφυλλο - Επιμέλεια: Άρης Καπετανόπουλος

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής 
των προβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που 
έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος 
έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, 
χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη και του συγγραφέα.

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ



ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ

 (θεατρικό έργο)



4

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ

«ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» 

«Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» 

«ΘΥΡΟΞΙΝΗ» 

«ΤΑ ΛΕΜΕ … ΑΥΡΙΟ!» 

«Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» 

«Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!» 

«ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» 

«Ο ΕΡΩΜΕΝΟΣ» 

«ΠΟΓΚΡΟΜ» 

«ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ» 

«ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΦΑΡΟΥ»

«Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ»

«ΕΝΤΑΥΘΑ»

«ΣΤΑΘΜΟΣ, ‘‘Η ΕΛΠΙΔΑ’’»
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ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. 11/03/2011 - Τεχνική Σχολή Πάφου
 Σαν παλιά φυσαρμόνικα
 Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου

2. 18/03/2011 - Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου
 Τα λέμε αύριο 
 Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δάσους Άχνας

3. 30/08/2011 - «Charisma Theatre» 
 Τα λέμε αύριο 
 7ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου Λυμπίων 2011, Δημοτικό Θέατρο 

Λάρνακας

4. 04/11/2011 - «Charisma Theatre» 
 Τα λέμε αύριο 
 7ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου Λυμπίων 2011, Δημοτικό Θέατρο 

Λάρνακας

5. 03/12/2011 - «Charisma Theatre» 
 Τα λέμε αύριο 
 Θέατρο Καλλιθέας Λάρνακας

6. 05/12/2011 - «Charisma Theatre» 
 Τα λέμε αύριο 
 Δημοτικό Θέατρο Λατσιών Λευκωσίας

7. 10/06/2012 - «ΠειραμαΤ.Ε.Ι.κή σκηνή Σερρών» 
 Η μαμά μας … Το θηλυκό 
 Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, Δηπεθέ Σερρών

8.  15 έως 17/02/2013 - «Θεατρική Ομάδα ΕΠΙΒΑΤΙΔΕΣ ΣΚΙΕΣ» 
 Στο στόχαστρο 
 Πνευματικό Κέντρο Νέας Κίου

9. 18/12/2013 - «3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης»
 Τα λέμε αύριο
 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης
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10. 11 έως 12/05/2013 «ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡ-
ΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

	 ‘‘Στιγμές’’ (μονόλογοι και αποσπάσματα από θεατρικά έργα: «Η 
πρόβα» από το έργο της Ελένης Σεμερτζίδου ‘‘Η παράσταση’’ και 
«Στο παλαιοβιβλιοπωλείο» από το έργο της Ελένης Σεμερτζίδου 
«Σαν παλιά φυσαρμόνικα») Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»

11. 29/06/2014 - «Γ΄ Γυμνάσιο Πρίνου»
 Τα λέμε αύριο
 Ανοιχτό Αμφιθέατρο του Μικρού Καζαβητίου

12. 19/08/2014
 Τα λέμε αύριο 
 Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Αγίας Βαρβάρας
 Προαύλιος χώρος Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου Κρήτης

13. 04/09/2014
 Τα λέμε αύριο  
 Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Αγίας Βαρβάρας
 Προαύλιος χώρος Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα

14. 11/04/2016
 Τα λέμε αύριο  
 Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «ΓρηγόρηςΑυξεντίου»
 Αίθουσα θεάτρου Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού

15. 07/04/2016
 Τα λέμε αύριο  
 Γυμνάσιο Έγκωμης «Κυριάκος Νεοκλέους»
 Αμφιθέατρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

16. 05/04/2017
 Τα λέμε αύριο  
 Γυμνάσιο Παλουριώτισσας
 Οίκημα Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ) 
 Λευκωσία, Κύπρου
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17. 20/06/2017
 Η μαμά μας, το θηλυκό 
 Θεατρική Ομάδα 6ου Λυκείου Λάρισας
 Αμφιθέατρο 6ου Λυκείου Λάρισας, Λάρισα

18. 23 έως 30-07-2017
 Τα λέμε αύριο 
 Αθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μακαρέας Άγρας Λέσβου
 Πνευματικό Κέντρο Άγρας

19. 05 έως 12-08-2017
 Τα λέμε αύριο 
 Αθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μακαρέας Άγρας Λέσβου
 Πολιτιστικό Κέντρο Άγρας

20. 07 έως 08/12/2018
 «Τα Μυστικά της Πανσελήνου», βασισμένο στο βιβλίο της Βίκυς 
 Κατράνα, διασκευή Ελένης Σεμερτζίδου
 Αίθουσα Θεάτρου Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου 
 Θεσσαλονίκης

21. 31-05-2018 έως 01-06-2018
 Τα λέμε αύριο
 Γυμνάσιο Σούδας Χανίων
 Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»

22. 25 έως 27/01/2019
 Τα λέμε αύριο 
 Σύλλογος Αναπήρων και Παραπληγικών «Η Φροντίδα»
 Κουφάλια, «Χατζάκειο» Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο

23. 07 έως 08/03/2020
 Θυροξίνη 
 Η θεατρική ομάδα «Βροντίδες»
 Αψάλα, «Λαογραφικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων 
 Αψάλου
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έλεν Στιούαρτ (Βασίλισσα)

Μπόθγουελ (Μυστικός ευνοούμενος του παλατιού)

Μάρυ (Σύζυγος της Έλεν Στιούαρτ)

Μαίτλαντ (Συνωμότης-Δολοφόνος)

Ρίτσιο (Εραστής της Έλεν Στιούαρτ)

Άμυ (Νονά της Έλεν Στιούαρτ)

Ελισάβετ (Ξαδέλφη της Έλεν Στιούαρτ)

Νταλιέν (Γάλλος Πρεσβευτής)

Ιερέας (αββάς)

Βαρόνος (ΠΡΩΤΟΣ)

Βαρόνος (ΔΕΥΤΕΡΟΣ)

Βαρόνος (ΤΡΙΤΟΣ)
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1η ΣΚΗΝΗ:
 

(Ανοίγει η σκηνή και βλέπουμε τον Μπόθγουελ, μυστικό 
ευνοούμενο του παλατιού, να συνομιλεί με τη Βασίλισσα, Έλεν 

Στιούαρτ. Το σκηνικό αποτελείται από δύο λιτούς ξύλινους 
θρόνους κι ένα σκαμνί στο οποίο κάθεται ο Μπόθγουελ. Δύο 

ξίφη είναι κρεμασμένα στον τοίχο, ακριβώς πάνω από μια 
ανακοίνωση που λέει: 

«ΑΥΣΤΗΡΑ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ,	ΛΟΓΩ	ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑΣ	
ΜΟΛΥΝΣΗΣ	ΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ	ΑΠΟ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ	ΙΟ»)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Μεγαλειοτάτη... Όταν αφηνιάζει η περηφάνια 
του ταπεινωμένου, η δύναμή του δεν προχωρεί πέρα από μια 
παιδιάστικη κακεντρεχή εκδήλωση. Ο Μαίτλαντ... 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Ο Μαίτλαντ είναι ένας εξαπατημένος συνωμό-
της! Όσο απλοϊκός κι αν είναι κανείς, καταλαβαίνει γρήγορα 
πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει αυτός ο άντρας!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Κι όμως... Αυτή τη φορά, το φέρσιμό του έχει κάτι 
το διαφορετικό...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Τι διαφορετικό, δηλαδή;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Προσπαθεί να ξεπεράσει τον συνήθη εαυτό του...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Μίλα καθαρά, Μπόθγουελ!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Αρνείται να βγει έξω από το διαμέρισμά του... 
Δεν παίρνει μέρος στις γιορτές του παλατιού... Ενώ, δεν αφήνει 
και να τον τυλίξουν σε ρεζιλέματα, αρκετά απ’ τα οποία είχε 
υποστεί δημόσια, στο παρελθόν!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Εγώ, πάλι, πρόσεξα ότι φοράει καινούρια 
πολυτελή ρούχα!



10

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Είναι για να δηλητηριάζει τη χαρά των γυναικών 
που τα βλέπουν επάνω του, Μεγαλειοτάτη!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Ω, Μπόθγουελ! Αρκετά με τον Μαίτλαντ! Δεν 
σε κάλεσα, βέβαια, για να μου μιλάς, όλη την ώρα, γι’ αυτόν τον 
απατεωνίσκο!... Υπάρχει κι ένα φάρμακο που λέγεται «βούρ-
δουλας», αν δεν το ξέρεις, για κάθε πεισματάρικοφέρσιμο, σαν 
και το δικό του! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (ξύνοντας το μέτωπό του, προβληματισμένος) 
Παρόλο αυτά... Κάποιος λόγος θα υπάρχει που συμφιλιώθηκε, 
έτσι ξαφνικά, με τους άσπονδους εχθρούς του.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Όπως το αγρίμι, που νιώθει να το κυνηγούν 
από κοντά τα σκυλιά... Φεύγει κι αυτός μακριά απ’ ό, τι τον 
τρομάζει! Είναι γνωστή τακτική αυτή, Αγαπητέ μου! Μην σε 
παραξενεύει!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Επιτρέψτε μου, Μεγαλειοτάτη, να έχω άλλη γνώ-
μη... Ένας βαθύς πόνος διατρέχει την ψυχή του... 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Βαθύς πόνος;...

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: «Θα ήθελα να είχα πεθάνει», τον άκουσα να λέει.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (σηκώνεται από τον θρόνο της) Αυτό... Το λέω 
κι εγώ, κάποιες φορές, Μπόθγουελ.

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Μεγαλειοτάτη!...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Ναι! Ναι! Μπόθγουελ! Το λέω κι εγώ, κι ας 
μην είμαι ο Μαίτλαντ, αλλά η Βασίλισσα, Έλεν Στιούαρτ! Το 
παράλογο πάθος, καλέ μου, είναι αστείρευτο στον άνθρωπο. 
Δεν θα εκλείψει ποτέ απ’ τις αδάμαστες ψυχές μας, για να μας 
βασανίζει.

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Κι όμως... Αυτό που, μόλις τώρα, αποκαλέσατε 
«παράλογο πάθος», για τον Μαίτλαντ... Κάποιοι άλλοιτο χρε-
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ώνουν σε εσάς, Μεγαλειοτάτη, αποκαλώντας το, «αδυναμία 
λησμοσύνης»!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αδυναμία λησμοσύνης! Μμμ... Και τι είναι αυτό 
που δεν μπορώ να λησμονήσω, κατά τη γνώμη τους;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ότι είστε βασίλισσα, Μεγαλειοτάτη!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Θεέ μου! Τι θράσος! Δίνουν και παίρνουν 
τα κουτσομπολιά, εδώ μέσα στο παλάτι! Μπόθγουελ! Πώς το 
επιτρέπεις αυτό!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Συγχωρέστε με, Μεγαλειοτάτη, αλλά κανείς δεν 
μπορεί να κλείσει τα στόματα των υπηκόων του!Πολύ περισ-
σότερο δε, των εχθρών του!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (κοιτάζοντας στο κενό) Μόλις κλείσουν τα 
φώτα, ωστόσο... Θα σβήσει και η ψεύτικη χαρά τους...

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Πιο ικανοί στον πόλεμο παρά στην ψυχολογία, 
βλέπουν την εξωτερική, χειροπιαστή αφορμή!Κι αυτή... Δεν 
είναι άλλη από το πρόσωπο της βασίλισσάς τους!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (μελαγχολικά) Και... Τι λέει αυτό το πρόσωπο, 
Μπόθγουελ;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Λέει... ότι, δύσκολα, θα ξεχάσει εκείνον που της 
γέννησε τον έρωτα. Τον Ρίτσιο!... 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (ταραγμένα) Τρελάθηκες, Μπόθγουελ! Μην 
ξαναπείς αυτό το όνομα! Θέλεις να σ’ ακούσει ο βασιλιάς; 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: «Η βασίλισσα δεν νιώθει καλά». Έτσι λένε.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (προσπαθώντας να ξεγλιστρήσει) Δεν έχω 
τίποτα! Μόνο κάποιους πόνους στο αριστερό πλευρό μου! Θα 
βγάλω και ανακοίνωση για να διασκεδάσω τις φήμες!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Έχουν και γι’ αυτό μια απάντηση, Μεγαλειοτάτη.
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ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Τι απάντηση;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (σιωπά)

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Τι απάντηση, Μπόθγουελ!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ότι δεν είναι πόνοι της βασίλισσας, αλλά μιας 
ερωτευμένης γυναίκας!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (μένει κεραυνοβολημένη) Θεέ μου... Δεν πρέπει 
να μάθει τίποτα ο σύζυγός μου... (πιάνει ικετευτικά τα χέρια του 
μυστικού ευνοούμενού της) Σε παρακαλώ πολύ, Μπόθγουελ! 
Ορκίσου μου, ότι δεν θα μάθει τίποτα ο Μάρυ!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ηρεμήστε, Μεγαλειοτάτη! Σκεφθείτε, πόσο κα-
λύτερος είναι ο χαρακτηρισμός, «ερωτευμένη γυναίκα», απ’ 
ό,τι «δυστυχισμένη γυναίκα»! Μια γυναίκα μπορεί να είναι 
ερωτευμένη με τον σύζυγό της! Μια δυστυχισμένη, όμως, δεν 
μπορεί παρά να υποφέρει στη συζυγική της κλίνη! 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αλίμονό μου! Ποιος έρωτας μπορεί ν’ αντέξει 
για πολύ στο χρόνου τα καπρίτσια; Σαν έχει, πια, πολύ νερό 
κυλήσει στο αυλάκι, οι σύζυγοι, ή αγαπιούνται ή μισιούνται, 
Μπόθγουελ! Τον έρωτα, ξένο κορμί θα τον γεννήσει!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Τότε... Το ξένο τούτο το κορμί, τη θέση του, μεσ’ 
το παλάτι, πρέπει να πάρει, Μεγαλειοτάτη.

 (Στη σκηνή μπαίνει ξαφνικά ο Μάρυ, 
ο σύζυγος της βασίλισσας)

ΜΑΡΥ: Βασίλισσα... Ω! Μπόθγουελ! Εδώ είσαι κι εσύ;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (υπόκλιση) Τα σέβη μου, Μεγαλειότατε.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Βασιλιά μου... Κρυφά ή φανερά, θέλεις να μου 
μιλήσεις; Για να ‘ρχεσαι, ετούτη εδώ την ώρα, κάτι πολύ σοβαρό 
θα θέλεις να μου πεις.
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ΜΑΡΥ: Παρά το ότι μυστικό, δύσκολα, να κρατήσω από του 
Μπόθγουελ τη γενιά... Ωστόσο... Ναι! Καλύτερα μονάχοι μας 
να μείνουμε, Βασίλισσα.

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (υποκλίνεται πάλι) Τα σέβη μου, Μεγαλειότατε. 
Τα σέβη μου, Μεγαλειοτάτη (αποχωρεί από τη σκηνή)

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Σ’ ακούω, βασιλιά μου.

(Κάθονται και οι δύο, δίπλα-δίπλα, στους ξύλινους θρόνους τους)

ΜΑΡΥ: Αγαπητή μου, βασίλισσα... Παλεύοντας κανείς να κρύ-
ψει ένα ανατριχιαστικό μυστικό, τρομάζει με τον εαυτό του, 
καθώς παλεύει να κρύψει αυτό που νιώθει ότι, στο τέλος, θ’ 
αποκαλυφθεί.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Φοβάμαι, βασιλιά μου, ότι τα λόγια σου ακα-
τανόητα μού είναι.

ΜΑΡΥ: Ίσως γιατί, βασίλισσά μου, δεν είναι μες στο νου σου 
αυτά που λέω.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Έτσι πρέπει να είναι, βασιλιά μου. Όπως το λες.

ΜΑΡΥ: Άκου, λοιπόν, πιο καθαρά τα λόγια μου, κι έπειτα προ-
σπάθησεμε την καρδιά σου να τα νιώσεις.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (σταυρώνει τα χέρια της και κοιτάζει με απλα-
νές βλέμμα. Μια λανθάνουσα αγωνία, μαζί με καρτερικότητα, 
διαφαίνονται στο πρόσωπό της)

ΜΑΡΥ: Βασίλισσα... Σε τούτο εδώ το παλάτι, ένα βασίλειο κρατερό 
τη δόξα του την διαλαλεί στα πέρατα του κόσμου. Με ένταση! 
Με μανία! Με φλόγα, σαν του ηφαιστείου, που ξεπηδά και 
φτάνει στις πορφυρές τις ζώνες της έκστασης!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Βαθιά ανατριχίλα τα λόγια σου μου προκαλούν, 
βασιλιά μου. Τα μέτρα της λογικής και του μυαλού, ανίκανα 
να υπακούσουν στης τόσης βούλησης τη δόξα!
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ΜΑΡΥ: Σωστά τη λέξη «ανατριχίλα» χρησιμοποίησες, βασίλισσά 
μου... Γιατί, πέρα από δόξα και τιμή, υπάρχουν και τα άλογα τα 
πάθη. Κι αυτά, ακόμη μεγαλύτερη ανατριχίλα σού προκαλούν!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Παράλογο, ωστόσο, να θέλει κανείς να κρίνει 
με κριτήρια ηθικής τον άνθρωπο που ένα τέτοιο πάθος τον 
έχει κυριεύσει.

ΜΑΡΥ: Ω... Ναι! Είναι σαν να ζητάει τον λόγο από μια καταιγίδα 
ή από ένα ηφαίστειο που εξερράγη! Πραγματικά, παράλογο!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (χαμηλώνει το βλέμμα της και σιωπά)

ΜΑΡΥ: Ωστόσο... Καμιά συμβουλή δεν είναι ικανή να συγκρατήσει 
τη φωνή που, μέσα στη ψυχή, έχει ξυπνήσει.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (σηκώνει το κεφάλι της και κοιτάζει τρομαγμένη 
τον σύζυγό της) Δεν σε καταλαβαίνω, βασιλιά μου.

(Ο βασιλιάς σηκώνεται από τον θρόνο του και βαδίζει, πάνω-κά-
τω, στη σκηνή)

ΜΑΡΥ: ...Το ακραίο πάθος προϋποθέτει ένα προηγούμενο πάθος, 
μικρότερης ολκής. Χρειάζεται, πάντα, μια πνοή, για να θρέψει 
την εσώτερη φλόγα ενός μεγάλου έρωτα. Κι αυτή η πνοή, εν 
προκειμένω, έχει όνομα. Λέγεται, Ρίτσιο!...

 (Ένας απότομος ήχος «κόβει» τον αέρα. 
Σκοτάδι στη σκηνή)
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2η ΣΚΗΝΗ: 

 (Αλλαγή σκηνικού. Οι θρόνοι έχουν απομακρυνθεί και στη 
θέση τους έχει μπει ένα κρεβάτι. Σε μικρή απόσταση από το 

κρεβάτι υπάρχουν κάγκελα και μια επιγραφή: 

«ΠΡΟΣΟΧΗ!	Η	ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ,	ΕΛΕΝ	ΣΤΙΟΥΑΡΤ,	ΕΙΝΑΙ	ΣΤΗΝ	
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ	ΛΟΓΩ	ΜΟΛΥΝΣΗΣ	ΑΠΟ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ	ΙΟ!»

Ακολουθεί διάλογος ανάμεσα στη βασίλισσα και τη νονά της, 
την Άμυ. Η νονά φορεί προστατευτική μάσκα που καλύπτει τη 

μύτη και το στόμα της)

ΑΜΥ: Αγαπητό μου παιδί... Σ’ αυτήν εδώ την κασετίνα, φύλαξα 
κάποια απ’ τα προσωπικά σου αντικείμενα που βρήκα στο 
παλάτι και σου τα φέρνω. Ο σύζυγός σου και βασιλιάς μας, 
εντολή έχει δώσει τίποτα να μην φτάνει στα χέρια σου, αν δεν 
περάσει, πρώτα, από την έγκρισή του.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (της πιάνει τα χέρια με ευγνωμοσύνη και 
παίρνει την κασετίνα) Αγαπημένη μου νονά, τα γράμματα και 
τα σονέτα μου, είπαν πως είναι επικίνδυνα στην κατοχή μου 
να τα έχω. Τι άλλο έβαλες, λοιπόν, μέσα σ’ αυτή την κασετίνα;

ΑΜΥ: Ένα χτενάκι έβαλα για να χτενίζεις τα μαλλάκια σου... 
και την Αγία τη Γραφή, για να σου κάνει συντροφιά ο θεϊκός 
ο Λόγος... και ένα σουδάρι, με το μονόγραμμά σου, που δώρο 
σου το είχα κάμει εγώ, για να το βάζεις πάνω στα μάτια σου 
όταν κοιμάσαι, και οι κακοί οι λογισμοί να μην σε πιάνουν...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (αγωνιωδώς) Και το ημερολόγιο που έγραφα, 
πριν να με κλείσουν στα τέσσερα αυτά ντουβάρια;

ΑΜΥ: (μελαγχολικά) Αυτό, κόρη μου, δεν μ’ άφησε ο σύζυγός σου 
να στο φέρω. Ο βασιλιάς...
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ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Θέλει μ’ αυτό τους λογισμούς μου να ελέγχει... 
Δεν το μπορεί με την καρδιά του να με κρίνει... Μόνο το πείσμα 
κυβερνάει τις βουλές του...

ΑΜΥ: Κι αυτές δεν είν’ δικές του, μα του διαβόλου έργο, κόρη 
μου... που σαν τρυπώσει στο μυαλό του ανθρώπου, μες στην 
ψυχή το δηλητήριό του χύνει.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Σ’ έναν αγώνα που έχει όλη τη μεροληψία 
και τη μονομέρεια, πόσο οριστική μπορεί να είναι η απόφα-
ση για το ποια, πραγματικά, η Έλεν Στιούαρτ είναι; Εγώ που 
δεν μπορώ παρά στη φυλακή αυτή να είμαι κλειδωμένη, κι ο 
βασιλιάς, στην αφεντιά του, την σκλαβιά μου για παράσημο 
έχει φορέσει!

ΑΜΥ: Στην αρχή προσπαθούσε, με μυστικές διαπραγματεύσεις, 
τα γράμματά σου, κόρη μου, να εμποδίσει να παρουσιαστούν 
στο Γιορκ. Γιατί έτσι θα ενισχύονταν η θέση σου, βασίλισσά 
μου! Και δεν έχει σημασία το γεγονός πως εντολή έδωσε στους 
εκπροσώπους του να απορρίψουν σαν ψέμα καθετί που λέγεται 
εναντίον σου. Γιατί, πολύ απλά, στάχτη στα μάτια τους με την 
απόφασή του ρίχνει!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (μελαγχολικά) Όταν η κασετίνα μου πέσει σε 
χέρια αγνά, θα βεβαιώσουν τότε με όρκο τη γνησιότητα του 
περιεχομένου της. Γιατί εκεί βρίσκεται ο εσώτατος πυρήνας 
της ψυχής μου... Εκεί, και η αλήθεια μου...

ΑΜΥ: (της πιάνει τα χέρια) Παιδί μου, αγαπημένο... που η μάνα 
σου σε μένα έταξε να σ’ αναθρέψω, πριν εκείνηαποθάνειπάνω 
στη γέννα... Καμιά επιστημονική ή νομικά ισχυρή απόδειξη δεν 
μπορεί να πει με σιγουριά αυτό που ο βασιλιάς, στους μυστικούς 
τούς κύκλους, διαδίδει: Πως τρέλα έχει κυριεύσει το κορμί σου 
από επικίνδυνο ιό, που έχει το αίμα σου προσβάλλει, και την 
καρδιά σου προκαλεί στα άκρα της να φτάσει! Ακόμη κι αν 
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ο βασιλικός ο λόγος βαραίνει περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη απόδειξη, σε τούτο εδώ τον κόσμο...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Πιο φυσικό θα ήταν να είχε επινοήσει σαφείς 
ομολογίες, που αξιοπεριφρόνητη τη βασίλισσα την κάνουν, 
και σαν φιλήδονη, ύπουλη και κακεντρεχή γυναίκα την παρι-
στάνουν! Όμως, ντροπή για έναν βασιλιά να μάθει η αυλή του 
πως δάκρυα έχυσα πολλά για έναν άντρα που, πριν μου πάρει 
την καρδιά, κτήμα του έκανε το δύστυχο κορμί μου: τον Ρίτσιο!

ΑΜΥ: Όλες τις γυναικείες σου δυνάμεις τσάκισε αυτός ο άντρας, 
κόρη μου! Την ντροπαλοσύνη, την περηφάνια, το αίσθημα της 
σιγουριάς! Ανάθεμά τον! Στον δρόμο σου να ‘ρθει! Πριν προ-
σπαθήσεις ν’ αντισταθείς, είχες κιόλας ηττηθεί! Το τσόφλι, το 
σκληρό, της αρετής σου, αυτός σε χίλια-δυο κομμάτια το ‘χει 
σπάσει! Και η φυλακή αυτή, καλύτερη κατά πολύ θε να ‘ναι 
από τη φυλακή μες στην οποία το κορμί σου αυτός ο άντρας 
έχει κλείσει!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (της πιάνει τα χέρια ικετευτικά) Νονά μου... 
Μάνα μου, γλυκιά... Τον ποθώ τον Ρίτσιο... Ναι! Δεν το κρύ-
βω! Μα και τον βασιλιά μου, αγαπώ... Βασίλισσα εγώ, δίπλα 
στο πλευρό του, στο παλάτι. Αυτό που κάνει τώρα... Άρρωστη 
να φαίνεται πως είμαι! Είναι ο φόβος που τις σκέψεις του, με 
λαθεμένο τρόπο, τις πλανεύει... Δεν είναι πως κι αυτός δεν μ’ 
αγαπά! Ο Μάρυ είναι ο σύζυγος κι ο βασιλιάς μου!... Κι αν είναι, 
το όνομα και τη συνείδησή μου ν’ αψηφήσω, καλύτερα αυτόν 
τον κόσμο ν’ αρνηθώ! Και να πεθάνω, για ν’ ανέβει αυτός πιο 
πάνω κι από μένα!

ΑΜΥ: Το ανυπέρβλητο αυτό πάθος, παιδί μου, για τον Ρίτσιο, δεν 
συγκρίνεται καθόλου με την αγάπη σου για τον Μάρυ. Με τον 
Μάρυ ανακάλυψες και δοκίμασες τον πόθο του δοσίματος, το 
στέμμα και την εξουσία! Κι αν είναι, όντως, να ταπεινωθείς 
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ηδονικά για να εξυψωθεί αυτός, τότε, ναι! Θυμό και αγανάκτη-
ση και λυσσαλέο μίσος για τον ηδονιστή φονιά της γυναικείας 
σου περηφάνιας, τον Ρίτσιο, να αισθανθείς! Και οι αισθήσεις 
σου, που ναρκωμένες παραπαίουν τώρα από το πάθος και την 
έκπληξη, στον δρόμο τον σωστό να επανέλθουν! Γιατί φιλάει 
ταπεινά το χέρι του συζύγου της η συνετή γυναίκα, που πετάει 
πέρα καθετί που τη δεσμεύει και την περιορίζει, για να κρα-
τήσει και να συγκρατήσει τον έναν και μοναδικό άντρα που 
ήρθε στη ζωή της...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Νονά μου, Αγαπημένη... Μια τόσο άγρια ένταση 
του συναισθήματος, και την ψυχή παραμορφώνει! Όμως... Εσύ... 
Στη φήμη που θέλει το πνευματικό παιδί σου από επικίνδυνο 
ιό να έχει μολυνθεί, την είδηση μες στο παλάτι φέρε, πως η 
βασίλισσα τύχη καλή προσμένει, το φως του ήλιου για να δει, 
ξανά, να ανατέλλει, και, στο πλευρό του βασιλιά, τη θέση της, 
σαν πρότερα, στον διπλανό τον θρόνο για να πάρει... 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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3η ΣΚΗΝΗ: 

 (Επιστροφή στην αίθουσα υποδοχής του παλατιού. Έχει αφαι-
ρεθεί ο ένας θρόνος από τους δύο, κι έχει απομείνει μόνον αυ-
τός στον οποίο κάθεται ο Μάρυ, ο βασιλιάς. Ακριβώς απέναντί 

του, στέκεται όρθιος ο Νταλιέν, Γάλλος πρεσβευτής)

ΜΑΡΥ: (οργισμένος) Δεν χωράει αμφιβολία πως η κακή αυτή 
είδηση συγκλονίζει ακόμη και τον πιο αμερόληπτο παρατη-
ρητή!: «Δεν θα ήταν μικρή απώλεια για τη βασίλισσα, αν έχανε 
τον Ρίτσιο»! 

ΝΤΑΛΙΕΝ: Μεγαλειότατε... Η χώρα μου εκφράζει αισθήματα 
συμπάθειας προς το πρόσωπό σας...

ΜΑΡΥ: Δεν χρειάζομαι τη συμπάθεια κανενός! Πολύ περισσό-
τερο της Γαλλίας, Κύριε Πρέσβη!... Με τις ευλογίες αυτής της 
γυναίκας, ο Μαίτλαντ... Αυτός ο συνωμότης! Βρήκε ευκαιρία 
να λασπολογεί εναντίον εμού και του παλατιού!

ΝΤΑΛΙΕΝ: Επιτρέψτε μου, Μεγαλειότατε, αλλά δεν είναι μόνο ο 
Μαίτλαντ το πρόβλημα...

ΜΑΡΥ: Τι εννοείς, Κύριε Νταλιέν; Μίλα καθαρά! Ο βασιλιάς της 
Αγγλίας μπορεί ν’ αντέξει τα πάντα!

ΝΤΑΛΙΕΝ: Ούτε καν ο Ρίτσιο...

ΜΑΡΥ: Μίλα, επιτέλους, Κύριε Πρέσβη!

ΝΤΑΛΙΕΝ: Έχουμε σοβαρές ενδείξεις για μεταδιδόμενο ιό ανά-
μεσα στις δύο χώρες!

ΜΑΡΥ: Τι!

ΝΤΑΛΙΕΝ: Ο Ρίτσιο, στις επαφές που είχε με δικούς μας... Παρου-
σίασαν όλοι τα ίδια συμπτώματα. Υψηλό πυρετό, βήχα, πόνο 
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στις αρθρώσεις... Μετά από δύο εικοσιτετράωρα, τα πνευμόνια 
τους γέμισαν υγρό και πέθαναν από ασφυξία. Οι γιατροί μας 
έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά!

ΜΑΡΥ: Δεν είναι δυνατόν!...

ΝΤΑΛΙΕΝ: Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

ΜΑΡΥ: (κοιτάζοντας στο κενό) Από ποια άποψη, Κύριε Νταλιέν;

ΝΤΑΛΙΕΝ: Για τη βασίλισσα της Αγγλίας, Μεγαλειότατε...

ΜΑΡΥ: Τι ήρθατε να μου προτείνετε, Κύριε Πρέσβη;

ΝΤΑΛΙΕΝ: Η βασίλισσα είναι στην απομόνωση, αυτόν τον καιρό.

ΜΑΡΥ: Σωστά.

ΝΤΑΛΙΕΝ: Η αρχική διάγνωση της νόσου της βασίζονταν σε 
ψυχολογικά αίτια. Η χώρα μου θεωρεί ότι τα νέα δεδομένα 
επηρεάζουν, πλέον, ανοιχτά, τις σχέσεις των δύο χωρών. Η 
στενή σχέση της βασίλισσας με τον Ρίτσιο...

ΜΑΡΥ: Πάψτε!

ΝΤΑΛΙΕΝ: Μεγαλειότατε...Όσο η βασίλισσα και ο Ρίτσιο παρα-
μένουν στο παλάτι, υπάρχει φόβος να διασπείρουν τον ιό και 
σε άλλους υπηκόους του παλατιού. Κι αυτοί, με τη σειρά τους, 
να μολύνουν τους δικούς μας απεσταλμένους στη χώρα σας. Η 
Γαλλία έχει μπει, ήδη, σε μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της Αγγλίας, 
Μεγαλειότατε!

ΜΑΡΥ: Και τι θέλει, δηλαδή, ο βασιλιάς σας να κάνω!Να σκοτώσω 
τη γυναίκα μου! Και...Και τον εραστή της! Καταλαβαίνετε τι 
επίδραση θα έχει αυτό στον λαό της Αγγλίας και τους αυλικούς! 

ΝΤΑΛΙΕΝ: (σιωπά)

ΜΑΡΥ: Μιλήστε, Κύριε Νταλιέν! Πρεσβευτής είστε!

ΝΤΑΛΙΕΝ: Στη Γαλλία, βγήκε διάταγμα να θανατωθούν, μέσα σε 
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είκοσι τέσσερις ώρες, όσοι παρουσιάζουν τα συμπτώματα που 
ανέφερα, Μεγαλειότατε.

ΜΑΡΥ: (άναυδος)

ΝΤΑΛΙΕΝ: (υποκλίνεται) Ο Θεός να προστατεύει τον βασιλιά, 
τα σέβη μου.

ΜΑΡΥ: (φωνάζοντας ταραγμένα) Οι φύλακες, πάντως, δεν μου 
ανέφεραν ότι η βασίλισσα παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα απ’ 
αυτά που λέτε εσείς!

ΝΤΑΛΙΕΝ: (ατάραχος) Ακόμη και με την υποψία, Μεγαλειότατε. 

ΜΑΡΥ: (πιάνει το κεφάλι του, συντετριμμένος)Με την υποψία!... 
Πώς τολμάτε να δίνετε εσείς διαταγές στον βασιλιά! Δεν το 
‘ξερα ότι θα δέχομαι τώρα διαταγές κι από τη Γαλλία!

ΝΤΑΛΙΕΝ: (ήρεμα και συγκαταβατικά) Η Γαλλία, δια στόματος 
του βασιλέως της, έχει τη γνώμη πως αυτές οι θλιβερές σκέψεις 
του Μεγαλειότατου και αυτή η δυσαρέσκεια οφείλονται στις 
σχέσεις του με τη βασίλισσα της Αγγλίας

ΜΑΡΥ: (πετάγεται από το θρόνο) Θεέ μου, τι θράσος!

ΝΤΑΛΙΕΝ: Διαφορετικά, θα καταλάβαινε ο Μεγαλειότατος ότι το 
κορμί της βασίλισσας, Έλεν Στιούαρτ, που το καίει από μέσα το 
πάθος, το έχει προσβάλλει, προηγουμένως, μια μυστηριώδης 
αρρώστια! Αυτός είναι και ο τελευταίος λόγος του βασιλιά της 
Γαλλίας! (κι άλλη υπόκλιση, πηγαίνοντας να αποχωρήσει)

ΜΑΡΥ: Μια στιγμή!... Έχω κι εγώ έναν λόγο να μεταφέρεις στον 
βασιλιά σου... Πες του ότι ο βασιλιάς της Αγγλίας δεν απειλείται, 
δεν τρομοκρατείται και δεν δέχεται διαταγές, διατάγματα και 
μανιφέστα από κανέναν. Με νηφαλιότητα, σύνεση και αίσθηση 
του βασιλικού του καθήκοντος θα πάρει τις όποιες αποφάσεις 
αφορούν το παλάτι του, τον λαό του και τη χώρα του. Εάν επι-
θυμία του βασιλιά της Γαλλίας είναι να διακοπούν οι σχέσεις 
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με την Αγγλία, τότε κι εγώ δεκτό το αίτημά του κάνω. Όμως, 
καλύτερα να μην βιαστούμε, στις αποφάσεις που θα πάρουμε 
οι δυο μας...

(Ο πρεσβευτής της Γαλλίας, τελικά, αποχωρεί. Ο βασιλιάς 
υψώνει το βλέμμα του, ικετευτικά, ψηλά. Ακολουθεί σύντομος 

μονόλογος)

ΜΑΡΥ: Θεέ μου... Σε στιγμές απελπισίας, σαν κι αυτή, ξυπνάει το 
έσχατο θάρρος στων ανθρώπων τις ψυχές... Αυτό που τολμάει 
ακόμη και το παράλογα μάταιο να προκαλέσει, όπως τη μοίρα... 
Ας γίνει ό, τι είναι να γίνει! Στα χέρια Σου, την εξουσία μου 
αφήνω. Αποτολμώντας, χωρίς καμιά ελπίδα, το δρόμο προς το 
αδιέξοδο θα πάρω... Αφού εκείνη – που βασίλισσα και σύζυγός 
μου έγινε – τα πάντα απαρνήθηκε για λάγνο εραστή, έτσι κι 
εμένα, η τρέλα που με κυριεύει, τούτη την ώρα, πολλήδιορα-
τικότητα μού δίνει για να καταλάβω, πως άσκοπα την αγάπη 
μου σπατάλησα σε άμυαλη γυναίκα! Περήφανα, λοιπόν, θα 
αποτραβηχτώ απ’ την αχάριστη βασίλισσα, μέχρι η αλλοτινή πε-
ρηφάνια της, σε λυσσασμένη αυτοταπείνωση, να μετατραπεί!...

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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4η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ο μυστικός ευνοούμενος της βασίλισσας, ο Μπόθγουελ, την 
επισκέπτεται στην απομόνωση)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Μεγαλειοτάτη... Θλιβερά συγκρίνετε τον εαυτό 
σας μ’ αυτόν μιας μοιχαλίδας. Εκείνες, οφέλη και διασκεδάσεις 
αντλούν από το μεγαλείο των εραστών τους. Ενώ, εσείς... Τη 
φλόγα, διστακτικά, μες στην καρδιά σας κρατήσατε για τον 
Ρίτσιο, χωρίς πάθος ποτέ να γίνει ολοκληρωμένο. Μόνο την 
ψυχή σας τού δώσατε, κρατώντας «καθαρό» το δύστυχο κορμί 
σας!... Κι όμως! Ψυχή και σώμα τα φυλάκισαν, «ακάθαρτα» 
σαν να ‘ταν!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Καλέ μου, φίλε... Ποτέ μου δεν φοβήθηκα κα-
νέναν άρχοντα και κανένα κίνδυνο, σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο. 
Κι ωστόσο... έχω ξεπέσει, τώρα, τόσο, που φθονερή και μισητή, 
μέσα στη ζήλια του βασιλιά μας, κάθε μέρα, γίνομαι!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Λένε, από κερί πως έχει γίνει η καρδιά του!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Στο χρέος μου να τον ευχαριστήσω, ζούσα 
για χρόνια στη σκιά του. Τίποτα δεν ζητούσα. Χαρά μονάχα 
να του δίνω.

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Τα ψευτοκλάματα κι οι κούφιες γυναικείες ικε-
σίες, τον ανδρικό το νου, ξέρουν να ξεγελάνε. Ενώ εσείς, Με-
γαλειοτάτη, που γράμματα αγάπης φυλάτε στην καρδιά σας, 
ανάλγητο κι «αγύριστο» τον βασιλιά τον κάνουν!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Είναι γιατί για άγριο και αχαλίνωτο τον Ρίτσιο, 
νομίζει! Κι εμέ, για άμυαλη κι άπιστη, μες στο μυαλό του με 
‘χει! Όμως, ο άντρας ο σοφός, που βασιλιάς σωστός θε να ‘ναι, 
τα πάθη τα μικρά και τα μεγάλα, οφείλει να γνωρίζει! Αυτά 
που φέρνουν τη χαρά, κι αυτά που φέρνουν τρέλα. Ακόμη κι 
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αν χρειάζεται, με αίμα, το στέμμα ν’ αποκτήσει, και τότε ακόμη, 
πιο πολύ, σοφός πρέπει να γίνει!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Αλίμονο! Ως πότε, για να ενωθεί αίμα με αίμα, 
αίμα πολύ θα χύνεται! Ο δρόμος για τον θρόνο, πάνω απ’ το 
πνεύμα δεν περνάει! Μόνο με λόγια σαχλά, μπογιατισμένα, 
που ξέρουνε καιτον λαό να ξεγελάνε!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Φταίνε οι μάγισσες, που σαν προφητέψουν 
σατανικά πως κάποιου ήρθε η ώρα του να γίνει βασιλιάς, τότε 
αυτός, τη ματαιοδοξία, μαζί με βίτσια άγρια, στον κύκλο του 
θα βγάλει. Και δεν υπάρχει τίμημα που να μην είναι πρόθυμος 
να πληρώσει, ο μεθυσμένος τούτος άντρας!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Καμιά φορά, είναι πολύ πιο ζηλευτό γυναίκα να 
γεννιέσαι. Γιατί του άντρα η σπουδή ν’ ανέβει τα πολλά σκαλιά, 
στην κορυφή να φτάσει... Δεν είναι γνώρισμα των γυναικών, 
που θέλουνε αληθινές γυναίκες να ‘ναι! Μόνον εκείνες που, 
σαν αχόρταγα σκυλιά, πρώτα τις σάρκες τις δικές τους τις ξε-
σκίζουν!... Γλυκιά γυναίκα είναι αυτή που ξέρει να προσμένει

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αχ, Μπόθγουελ! Φίλε, καλέ κι αγαπημένε! 
Κράτα τα λόγια σου σφιχτά, σε τούτο το παλάτι! Γιατί ο άνεμος 
μπορεί, σε φθονερά αυτιά να τα «σφυρίξει». Και τότε ξέρεις για 
καλά, τι πρόκειται να πάθεις!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (γονατίζει) Βασίλισσά μου... Ταπεινά, στα πόδια σου, 
θα πέσω... Άσχημο λόγο ήρθα να σου πω... Κακά μαντάτα φέρ-
νω... Και δεν μπορώ να μην στα πω, γιατί ο πόνος δεν μ’ αφήνει!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (ακουμπάει φιλικά το χέρι της πάνω στον 
ώμο του) Τι έχεις, φίλε μου; Τι είναι αυτό που την καρδιά σου 
βασανίζει;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Απεσταλμένος ήρθε από τη γείτονα τη χώρα! Στον 
βασιλιά, σατανική ιδέα έβαλε, μες στο άρρωστο μυαλό του!
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ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Τι είδους ιδέα είναι αυτή; Πες μου και μη 
φοβάσαι!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Εσένα, βασίλισσά μου, και τον Ρίτσιο... Να θυσι-
άσει!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (εμβρόντητη)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (μελαγχολικά) Το ανώτατο έπαθλο αυτών που δεν 
μπορούν παρά να ξεφτιλίζονται...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (με απλανές και τρομαγμένο βλέμμα) Όντως... 
Κακό μαντάτο, Μπόθγουελ, μου φέρνεις... Λυπάμαι για τον 
Ρίτσιο... Δεν έφταιξε σε τίποτα... 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ωστόσο, για τον βασιλιά, φταίχτης μεγάλος είναι! 
Γιατί, εκτός από τον έρωτα, που στην καρδιά σου έσπειρε, 
βασίλισσά μου... Ιό θανατηφόρο έφερε, που τους ανθρώπους 
πλήττει! 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Ω, Θεέ μου! Τι φοβερές φαντασιώσεις που 
προκαλεί η ανδρική η ζήλια! Δείχνω εγώ για άρρωστη; Πες 
μου, καλέ μου φίλε!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Η πιο υγιής γυναίκα είσαι εσύ, σε τούτο εδώ τον 
κόσμο!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αχ! Πόσο παράλογη η σκέψη αυτή φαντάζει! 
Που να κρατάει δεμένους, στέμμα μαζί και βασιλιά! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Με δόλωμα το στέμμα, οι σχέσεις δεν κρατιούνται!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αντίσταση, δεν πρόκειται, καμία να προβάλω...
Εάν θέλει να με θυσιάσει, ας έρθει εδώ και τώρα!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Βασίλισσα μου!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (αγκαλιάζει τον μυστικό ευνοούμενό της) Όχι, 
Μπόθγουελ... Όχι, καλέ μου φίλε... Ας αποτολμήσει ο βασιλιάς 
την πιο ακραία, την πιο παράλογή του λύση, επάνω στο κορμί 
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μου...! Τόσες φορές με τα σονέτα μου... Κι ακόμα πιο πολύ, με 
τα φιλιά, τα φλογερά... Βεβαίωσα πως λαχταρώ, για πάντα, δί-
πλα του να μένω... Όμως... με τη σκιά του δειλινού, το έγκλημα 
θεριεύει!... Ενώ εγώ, το φως επέλεξα, για φάρο, στη ζωή μου!... 
Και από το φως, καλύτερα να τυφλωθώ!... Παρά να κρύβομαι 
δειλά πίσω απ’ το μίσος... Αυτό που τρέφεται με όνειρα χαμένα, 
στερήσεις και μιζέρια!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (της φιλάει το χέρι) Μόνον η ζήλια, την τερατώδη 
αυτή απάτη διαπράττει! Βασίλισσά μου... Όποιος αρνείται να πι-
στέψει στην αλήθεια και την πνίγει, στη θέλησή του δεν μπορεί 
να υποταχθεί. Μακάριοι αυτοί, που αρματωμένοι με τα δώρα 
της συμπόνιας, τον εαυτό τους, πρώτα απ’ όλα, συμπαθάνε...

 (Σκοτάδι στη σκηνή)



27

5η ΣΚΗΝΗ: 

 (Η Ελισάβετ, ξαδέλφη της βασίλισσας, μπαίνει ταραγμένη 
στην αίθουσα υποδοχής και βρίσκει τον βασιλιά να κάθεται 

στον θρόνο του)

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: ΤονΒασιλιά μου, χαιρετώ! (κάνει βαθιά υπόκλιση)

ΜΑΡΥ: Ελισάβετ... Ποιος άνεμος σε φέρνει, αυτήν εδώ την ώρα; 
Από την όψη σου, θαρρώ, πως είσαι ταραγμένη.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Της εξαδέλφης μου τα βάσανα, δικά μου έχουν γίνει. 
Πώς να μην νιώθει η καρδιά μου πόνο και δυστυχία! Σε εποχές, 
αλλοτινές, δεμένες ήμασταν πολύ, όπως καλεί το αίμα. Μα 
τώρα... Δεν το χωράει ο νους μου να θωρώ στη φυλακή πως 
είναι! Δίχως δικό της άνθρωπο να έχει στο πλευρό της!

ΜΑΡΥ: (ενοχλημένος) Μα πώς! Έχει τον Μπόθγουελ, μέρα και 
νύχτα, στο κελί της!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Τον έχει φίλο από παλιά. Κι έμπιστο ακόλουθό της.

ΜΑΡΥ: (χαιρέκακα) Με τη σιωπή τους, και οι δυο, δείχνουν να 
συμφωνούνε!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Για ποιο απ’ όλα, Βασιλιά; Πες μου! Μη με τρομάζεις!

ΜΑΡΥ: Σαν το θρεφτάρι στη σφαγή, εμένα να θυσιάσουν!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Πώς!!!!

ΜΑΡΥ: (σηκώνεται από τον θρόνο, βαδίζει πάνω-κάτω στη σκηνή, 
δήθεν προβληματισμένος σοβαρά)Ο Μπόθγουελ, όσο ανόητος 
κι αν είναι, δεν μπορεί παρά να έχει αισθανθείσαν τι τον πε-
ριμένει!Στον πύργο αρνήθηκε να ‘ρθει, για να με συναντήσει! 
Γιατί... Μέρος και τρόπο, τα ΄χει βρει, ο μέγας βαγαπόντης! Για 
τη θυσία, όμως, λείπει και κάτι ακόμα, επίσης! (δείχνοντας τον 
εαυτό του) Αυτό εδώ το θύμα!
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ: (πιάνοντας το κεφάλι της, με απόγνωση) Βασιλιά μου, 
τα λόγια σου, τρομακτικά ακούγονται στ’ αυτιά μου! Αρνεί-
ται, μάλλον, η ψυχή να το καλοπιστέψει, πως προδομένοι και 
προδότες κάνουν τον άρρωστο πολύ φιλύποπτος να μοιάζει!

ΜΑΡΥ: Τον άρρωστο;...

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Μα... Άρρωστη, δεν είπανε, πως είναι η Έλεν Στού-
αρτ; (!)

ΜΑΡΥ: Α... Ναι... Ναι... Βέβαια (γυρίζει το βλέμμα του από την 
άλλη μεριά, για να μην φανερωθεί το ψέμα του)

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Γι’ αυτό ήρθα εδώ για να σε βρω, θλιμμένε άρχοντά 
μου! Πώς είναι, στην υγεία της, να σε καλορωτήσω! Μα εσύ... 
Αντί γι’ αυτό, το θλιβερό μαντάτο μού αναφέρεις, πως με τον 
Μπόθγουελ, οι δυο, κομπίνα σού ετοιμάζουν!

ΜΑΡΥ: (ξανακάθεται στον θρόνο του) Από επικίνδυνο ιό, το 
σώμα δεν ορίζει... Όμως... Υπάρχει πιο βαθιά... Μες στην ψυχή, 
σαράκι... Αυτό που τρώει τα σωθικά, και υποταγή δεν δείχνει!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Ωωωωω!!!!

ΜΑΡΥ: Από καιρό, έναν εραστή, σαν πήρε στο πλευρό της... Τον 
άντρα της τον ξέχασε! Κι ας είναι και ο βασιλιάς της!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Ω, Θεέ μου! Τι είναι αυτά που σήμερα ακούω! Καλύ-
τερα τ’ αυτιά μου, μαχαίρι να τα κόψει!

ΜΑΡΥ: Αλλά... Δεν θέλεις να σου πω ποιον άντρα αγαπάει;

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Τρέμουν τα πόδια μου πολύ! Μα, πες το, να τ’ ακούσω!

ΜΑΡΥ: Είναι ο Ρίτσιο αυτός που εκείνη αγαπάει! Κι από τον 
θρόνο μου, κι οι δυο, θέλουν να με πετάξουν!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Ω, Θεέ μου! Τι ίντριγκες κι αυτές που τρέφει το πα-
λάτι!
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ΜΑΡΥ: Στα πράσα, όμως, θα πιαστούν από τα σχέδιά μου! Στις 
άδικες προκλήσεις τους, εγώ θε ν’ απαντήσω!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Από όλες τις κακοτοπιές, αυτή είναι η πιο μεγάλη! 
Το πάλλευκο στεφάνι σου, εσύ να μαγαρίσεις!... Και τώρα που 
το σκέφτομαι, ανατριχίλα νιώθω! Σάμπως να ήμουνα εγώ στη 
θέση της ξαδέλφης!

ΜΑΡΥ: Μια μέρα έρχεται κι αυτό, καιτότε η αυλαία πέφτει...
Οι λόρδοι μού προτείνανε τη λύση του διαζυγίου. Ο δρόμος 
προς το έγκλημα, αχρείαστος να είναι. Όμως, εγώ αδυνατώ 
στον κόρφο μου να τρέφω δυο φίδια τόσο κολοβά! Βασίλισσα 
και Ρίτσιο! Που έναν ιό, σαν έφεραν... Του έρωτα την πλάνη! 
Εσκόρπισαν στον άνεμο του γάμου την αξία!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Ευλογημένος, βασιλιά μου, να είσαι απ’ τον Θεό μας. 
Μον΄ άφησέ με να την δω, την «αποπλανημένη». Έχω αποθέ-
ματα πολλά για να την μεταπείσω! Το έλεός σου, δείξε της, και 
όχι το σπαθί σου... Κι αν είναι με τον λόγο μου να της αλλάξω 
γνώμη, τότε στον Ρίτσιο, μοναχά, να βγάλεις την πυγμή σου...

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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6η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ο Ρίτσιο προχωράει, νευρικός και ταραγμένος, πάνω-κάτω, 
στο παλάτι. Μοιάζει σαν να περιμένει κάποιον, από στιγμή σε 
στιγμή. Ξαφνικά, μπαίνει, μυστικά, ο Μαίτλαντ, κοιτάζοντας 

πίσω του για να δει μην τον πήρε κανένα μάτι...)

ΡΙΤΣΙΟ: Άργησες, Μαίτλαντ! Είχα αρχίσει ν’ απελπίζομαι ότι δεν 
θα ‘ρθεις!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Εξετάζει κανείς προσεχτικά πώς θα μπει σε τούτο το 
παλάτι! Ειδικά, όταν τον παρακολουθούν από χίλιες δυο μεριές!

ΡΙΤΣΙΟ: Τα πράγματα είναι δύσκολα.

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Ένας λόγος παραπάνω, επομένως, να είμαστε ιδι-
αιτέρως προσεχτικοί.

ΡΙΤΣΙΟ: (βγάζει το σπαθί του από τη θήκη και το περιεργάζεται) 
Η αλήθεια είναι πως...Όσο και να θέλει κανείς να πιστέψει τα 
δικολαβικά επιχειρήματα του βασιλιά μας... Δεν έχουν απολύ-
τως καμία πειστική δύναμη! (σχίζει τον αέρα με το σπαθί του)

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Οι λόρδοι πρότειναν ανοιχτά το διαζύγιο. Στα κρυφά, 
ωστόσο, εξετάζουν και την περίπτωση μιας λύσης βιαιότερης 
απ’ αυτήν.

ΡΙΤΣΙΟ: (ξαναβάζει το σπαθί του στη θήκη, κοιτάζει έντονα τον 
Μαίτλαντ μες στα μάτια) Γι’ αυτή τη «λύση» σε κάλεσα εδώ, 
Μαίτλαντ.

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Τόσο αδιάφοροι, λοιπόν, έχουν γίνει ο ένας για 
τον άλλο; (ειρωνικά) Ο άλλοτε τρυφερός βασιλιάς δεν σπεύδει 
καθόλου να δει τη σύζυγό του; Μ’ όλο που την έχουν κιόλας 
μεταλάβει τη βασίλισσα, εκεί στην απομόνωση!

ΡΙΤΣΙΟ: Είναι μήνες τώρα που ζούνε σε διάσταση οι δυο τους. 
Μονάχα το στέμμα τούς ενώνει.
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ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Στέμμα και εξουσία! Καλόπιστη, υπάκουη μαριο-
νέττα η βασίλισσα! Ποιος ξέρει τι άλλο θα κάνει για να δείξει 
την αφοσίωση της στον Μάρυ, τον βασιλιά!

ΡΙΤΣΙΟ: Δεν πρόκειται ν’ αντιδράσει.

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Κι εσύ, πώς το ξέρεις; Ποιος σου το είπε;

ΡΙΤΣΙΟ: Βρέθηκε ένα έγγραφο γραμμένο από το ίδιο της το χέρι.

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Και τι λέει αυτό το έγγραφο;

ΡΙΤΣΙΟ: Εκφράζεται με μεγάλη εχθρότητα και οργή για τον 
Μάρυ. Στις λιγοστές γραμμές του λέει περίπου τα εξής: «Όσο 
για τον βασιλιά και σύζυγό μου, τον Μάρυ, ο Θεός, μονάχα, 
ξέρει πώς του φέρθηκα. Επιπλέον, όλοι οι υπήκοοι γνωρίζουν 
τη συμπεριφορά του και την αδικία που διέπραξε εναντίον μου, 
και τον έχουν ήδη καταδικάσει στην καρδιά τους. Εγώ, η Έλεν 
Στιούαρτ, βασίλισσα αυτής της ένδοξης χώρας, δεν πρόκειται 
να αποτρέψω το έγκλημα που έχει σχεδιάσει ο βασιλιάς προς 
το πρόσωπό μου...»

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: (ειρωνικά) Τι μου λέτε!

ΡΙΤΣΙΟ: (μελαγχολικά) Όποιος θέλει να τη δικαιολογήσει, μπο-
ρεί να επικαλεστεί τη μειωμένη ελευθερία βούλησής της. Όχι, 
όμως, και την άγνοιά της!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: (διστακτικά) Ακούγεται ότι... Η βασίλισσα... Είναι 
ερωτευμένη με έναν άλλο άντρα (κοιτάζει μέσα στα μάτια τον 
Ρίτσιο, περιμένοντας την απάντησή του)

ΡΙΤΣΙΟ: (χαμηλώνοντας το βλέμμα, στον ίδιο μελαγχολικό τόνο) 
Και, τι κακό μπορεί να υπάρχει σε όλο αυτό; Νιώθει αποστροφή 
και φρίκη για τον ρόλο που της έχουν επιβάλλει!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Βρέθηκαν και κάτι γράμματα στην κασετίνα της. 
Τα έχει ο βασιλιάς στην κατοχή του.
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ΡΙΤΣΙΟ: Αυτό που κάνει ο βασιλιάς είναι χυδαίο! Δεν μπορεί να 
φυλακίσει την καρδιά της βασίλισσας, μ’ αυτό τον βάναυσο 
τρόπο!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: (στον ίδιο διστακτικό τόνο) Λένε ότι, στα γράμματα 
αυτά, υπάρχει το όνομά σου...

ΡΙΤΣΙΟ: (με μια αποστροφή του κεφαλιού) Ό, τι θέλουν, λένε! Όλο 
φήμες και κουτσομπολιά είναι τούτο το παλάτι!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: (βάζει το χέρι του φιλικά πάνω στον ώμο του Ρίτσιο) 
Δεν χρειάζεται να το κρύβεις από μένα, Ρίτσιο. Άλλωστε, σε 
πολύ λίγο, θα δοθεί εντολή να σταλείς κι εσύ στο σφαγείο, μαζί 
με την Έλεν Στιούαρτ.

ΡΙΤΣΙΟ: (με απλανές βλέμμα, μονολογώντας) Το ύπουλο, προσχε-
διασμένο έγκλημα διαφέρει από το αυθόρμητο...

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Να φοβάται κανείς τον άνθρωπο που φτάνει ως το 
έγκλημα, από μυστηριώδη δύναμη σπρωγμένος!

ΡΙΤΣΙΟ: (μικρή παύση) Ώστε... Έχει δώσει, λοιπόν, εντολή να με 
στείλουν, σαν το πρόβατο, στη σφαγή;

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Όπως οι ίσκιοι των κεριών τρεμοπαίζουν με τη 
φαντασία... Έτσι και οι κρυφές σκέψεις του βασιλιά... Τρεμο-
παίζουν με την καταπατημένη του συνείδηση.

ΡΙΤΣΙΟ: (φωνάζοντας) Πόσο μεγαλειώδης είναι ο τόνος! Ήδη από 
το προανάκρουσμά του! Αγγίζει τις βαθύτερες χορδές!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: (πλησιάζει τον Ρίτσιο και βάζει, με συμπάθεια, το 
χέρι του πάνω στον ώμο του) Ρίτσιο... Είμαι εδώ για σένα.

ΡΙΤΣΙΟ: (μελαγχολικός και προβληματισμένος) Μέσα στην ευτυχία 
του κανείς, θαρρεί, ο άμοιρος, πως ονειρεύεται...Λέει τότε πως 
είναι ευτυχισμένος... Το ίδιο θα πω κι εγώ... Είμαι ευτυχισμένος!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Οι κραυγές... Δαμασμένες απ’ τη συμπόνια... Γρήγορα 
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θ’ αστράψουν και πάλι... Γι’ αυτό και επαναλαμβάνω... Είμαι 
εδώ για σένα, Ρίτσιο.

ΡΙΤΣΙΟ: (σφίγγει εγκάρδια το χέρι του Μαίτλαντ) Φίλε μου... Η 
προσφορά σου ανεκτίμητη μού είναι. Στα γράμματα αυτά, που 
με το χέρι της η βασίλισσα έχει γράψει... Μεσ’ τους ατμούς και 
μεσ’ του πάθους την πλημμύρα, τα πάντα πάνε κι έρχονται, κι 
είναι όλα ανταριασμένα! Παράξενη η επιμονή σου να θες να 
με βοηθήσεις. Δοσμένος με όλο το κορμί και την ψυχή σου...

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Καμιά εντολή, εκτός απ’ τη δική σου, δεν θα μ’ έκανε 
τον βασιλιά να λυπηθώ! Για συνωμότη και σπιούνο, κι η βασί-
λισσα με έχει στην καρδιά της... Όμως, ο σκλάβος δεν μπορεί 
να αμυνθεί. Μον’ να στενάζει και να βογκάει τού επιτρέπεται. 
Γι’ αυτό... Λευτέρωσέ με, Ρίτσιο! Στην άμοιρη βασίλισσα να 
δείξω τι μετράω! Από τον θάνατο και τα δεσμά της φυλακής, 
εγώ να λευτερώσω!

ΡΙΤΣΙΟ: Αλίμονο! Ποτέ μου δεν ξεγέλασα κανέναν στο παλάτι! 
Κι όμως, υποταγμένος είμαι στο βάθος της θέλησής της! Αφού 
η Έλεν Στιούαρτ υπνοβατεί συνειδητά στο χείλος της αβύσσου, 
συνειδητά κι εγώ στο έγκλημα αυτό θα προχωρήσω! Όμως, 
πρωθύστερα... Θέλω λαθραία στο κελί της να τρυπώσω... Κι 
εκεί, αυτά που θα της πω, κανείς να μην τ’ ακούσει. Μετά... Η 
ώρα η τρανή θα ‘ρθει του βασιλιά!...

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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7η Σκηνή: 
 

(Ο ιερέας του παλατιού επισκέπτεται τη βασίλισσα 
στην απομόνωση. Ακολουθεί διάλογος ανάμεσά τους...)

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Θυσιάζω τα πάντα, Πάτερ... Την τιμή μου, τη 
συνείδηση μου, την ευτυχία και το μεγαλείο μου.

ΙΕΡΕΑΣ: Παιδί μου... Τι αξία έχουν όλα αυτά μπροστά στο έλεος 
του Κυρίου μας;

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Πολύ περίεργα και ύποπτα διάλεξαν αυτή τη 
φυλακή για να απομονώσουν την καρδιά μου, Άγιε Πατέρα.

ΙΕΡΕΑΣ: Άθελά του, παιδί μου, αναρωτιέται κανείς, ποιος επέλεξε 
αυτή την οδό της τιμωρίας για σένα.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Υπάρχει ένα σημάδι, που με βάζει σε σκέψεις 
οδυνηρές... Όποιος έχει την ικανότητα να οσμίζεται τις επερ-
χόμενες θύελλες, τότε βλέπει και ακούει τους εκκωφαντικούς 
τους ήχους...

ΙΕΡΕΑΣ: Ποιους ήχους, παιδί μου;

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Τους ήχους απ’ το ποδοβολητό των πονηρών 
ανθρώπων, που τρέχουν πριν ξεσπάσει η καταιγίδα...

ΙΕΡΕΑΣ: Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, τραντάχτηκε η γης. Μια 
τρομερή έκρηξη, σαν να βρόντηξαν ταυτόχρονα είκοσι πέντε 
κανόνια, τάραξε τον αέρα.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Άστραφτε η έφιππη πομπή με δάδες και γέλια...
Ως πέρα μακριά...Μέσα στη σκοτεινή τη νύχτα... Λαγούτα και 
βιολιά έπαιζαν τρελά και οι υπηρέτες χόρευαν όλη τη νύχτα... 
Στην απομόνωση, ο βασιλιάς με έχει κρατημένη... Όμως, παλάτι 
και λαός, ξεσπούν στο γλεντοκόπι!
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ΙΕΡΕΑΣ: Τρόμος και ταραχή τον βασιλιά κυρίευσαν, παιδί μου. 
Μην σε αποπλανούν αυτά που κάνει. Είναι η σύγχυση που το 
μυαλό θολώνει, μαζί κι ο εγωισμός!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Ύποπτες που είναι οι σιλουέτες των κομπάρ-
σων της συμφοράς, Πάτερ μου! Ανοίγουν βιαστικά οι πύλες 
της πόλης, φριχτό μαντάτο για να φέρουν οι αγγελιοφόροι. 
Με κάμποσους αρματωμένους, στον τόπο του εγκλήματος 
πηγαίνουν.Στον άμοιρο λαό ν’ ανακοινώσουν πως η βασίλισσα 
νεκρή, πάνω στην κλίνη τη στερνή, ξαπλώνει...

ΙΕΡΕΑΣ: Τιτάνιες οι δυνάμεις του σατανά, παιδί μου! Ακόμη και 
την πιο ήρεμη ψυχή, στο έγκλημα την οδηγούν!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Όμως... Μόλις το πάθος της εκδίκησης απ’ τη 
ψυχή εξατμιστεί, τότε κι η εξυπνάδα εξατμίζεται, μαζί και η 
λογική της.

ΙΕΡΕΑΣ: Ο άνθρωπος που θα διαπράξει το έγκλημα, μία φορά, 
σπάνια θα αντέξει τις συνέπειες της πράξεώς του, αργότερα.

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι...

ΙΕΡΕΑΣ: (βάζει το χέρι του πάνω στην κεφαλή της βασίλισσας) 
Εσύ, όμως, βασίλισσά μου, την πίστη σου μην χάνεις. Μην 
οδηγείς σε νάρκη την ψυχή σου. Μην περιμένεις το θαύμα να 
συμβεί. Αντέδρασε! Ο Κύριός μας δικαιολογεί τις ψυχές που 
είναι σε εγρήγορση. Όχι αυτές που είναι απαθείς κι αδιάφο-
ρες. Σαν τον αυτόχειρα, που στο γκρεμό ρίχνεται, κλείνοντας 
μάτια κι αυτιά. Παρά μονάχα, το τίποτα και τον αφανισμό του 
να προσμένει...

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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8η ΣΚΗΝΗ: 
 

(Ο Ρίτσιο τρυπώνει στα κρυφά στο δωμάτιο όπου βρίσκεται 
η βασίλισσα, Έλεν Στιούαρτ. Εκείνη μένει έκπληκτη από την 
ξαφνική εμφάνισή του. Επιπλέον, δείχνει πολύ φοβισμένη...)

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Πώς μπήκες εδώ μέσα; Είναι καθαρή τρέλα 
αυτό που έκανες, Ρίτσιο!

ΡΙΤΣΙΟ: Βασίλισσά μου... Δέξου ταπεινά τα σέβη μου και τη συ-
γνώμη μου (κάνει μια βαθιά υπόκλιση) 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Πολύ σκληρά τα επιτίμια σίγουρα θα είναι, 
αν την απόφασή σου αυτή, να έρθεις στα κρυφά, τη μάθει ο 
βασιλιάς!

ΡΙΤΣΙΟ: Δεν πρόκειται να τη μάθει, βασίλισσα. Απέξω είναι ο 
Μαίτλαντ, και τσίλιες φυλάει. Όσο για τον φρουρό, σε ύπνο 
βαθύ και αδιάλειπτο τον έχουμε οδηγήσει! 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Θεέ μου! Ο Μαίτλαντ είναι απέξω; (!)

ΡΙΤΣΙΟ: Ηρέμησε, βασίλισσα, και δώσε μου το χέρι σου (παίρνει 
τρυφερά το χέρι της βασίλισσας και το φιλάει)

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Ρίτσιο... Ρίτσιο... Τι έκανες;...

ΡΙΤΣΙΟ: Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω... Να δείξω την αγάπη 
μου σε σένα...

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (Αφήνεται στα χάδια του) Είναι η αγάπη σου 
τόσο, αχαλίνωτα, τρελή, όσο και η άδολη καρδιά σου;

ΡΙΤΣΙΟ: Δεν είμαι, βασίλισσα, τρελός. Είμαι ένας ανυπότακτος 
στρατιώτης... Που δεν μπορεί, κλεισμένη κι έρημη σ’ αυτό το 
υγρό κελί, μονάχη, να σ’ αφήσει. Τη φήμη σου, οι άνανδροι 
«λερώνουν»! 
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ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (πιάνει τα χέρια του Ρίτσιο ικετευτικά) Ρίτσιο! 
Αγαπημένε μου! Αν δεν θέλεις τη φήμη μου, πιότερο εσύ να τη 
«λερώσεις», φύγε, πριν να ‘ναι αργά κι άσε με μονάχη!

ΡΙΤΣΙΟ: Μονάχη δεν σε αφήνω, όσο κι αν ικετεύεις... Ρίξε το σάλι 
σου στους ώμους σου, να φύγουμε μαζί

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (πέφτει στην αγκαλιά του) Ω, Ρίτσιο!... Καλύτερα 
αυτή η φυλακή, που την ψυχή αιχμαλωτίζει, παρά η είδηση, στ’ 
αυτιά του βασιλιά να φτάσει, κι άγρια σκυλιά, ξοπίσω μας, να 
αμολήσει... Τις σάρκες μας εκείνα να ξεσκίσουν, και τις ζεστές 
καρδιές μας, κρύο το χώμα, ύστερα, να τις σκεπάσει

ΡΙΤΣΙΟ: Άκου, βασίλισσα! Σχέδιο έχουμε για σε, ο Μαίτλαντ κι 
εγώ! Αντίρρηση μην φέρεις σε ό, τι κι αν πούμε!... Γιατί αλλιώ-
τικα... Αλίμονο κι αν μείνεις άλλο σε τούτο το κελί!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Τι θέλεις, Ρίτσιο, από μένα, για να κάνω; Την 
τρικυμία, άλλωστε, έχεις φέρει στη ζωή μου.

ΡΙΤΣΙΟ: Ο Μαίτλαντ, για ένα βράδυ, σ’ απόμερη καλύβα θα μας 
κλείσει. Μετά, βαρκάρης θα προσμένει, τους δυο μας, απέναντι, 
στο έρημο νησί, για να περάσει... 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Ακόμη κι αν απέναντι περάσουμε, πιστεύεις 
πως ελεύθερους τους δυο μας θα αφήσουν; Φτωχέ μου, Ρίτσιο! 
Το δίκαιο, στα χέρια τους, κρατούνε οι δυνατοί! 

ΡΙΤΣΙΟ: Οι δυνατοί, κι όσοι τη δύναμη να αλλάξουνε τον κόσμο 
επιθυμούνε!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αγάπη μου... Δεν είμαι τόσο δυνατή τον κό-
σμο για ν’ αλλάξω... Όμως, τον πόθο σου, εγώ θα μοιραστώ... 
Αφήνομαι στα χέρια σου και κάνε με ό,τι θέλεις... 

 (Ακούγονται δυνατές φωνές και ποδοβολητά στρατιωτών: 
«Από δω! Από δω!»
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Ο Μαίτλαντ μπουκάρει μέσα στο κελί της βασίλισσας...)

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Γρήγορα, Ρίτσιο! Έρχονται οι στρατιώτες! Πρέπει 
να φύγουμε! 

ΡΙΤΣΙΟ: Βασίλισσα! Ήρθε η ώρα! (ρίχνει στους ώμους της βασί-
λισσας το σάλι της) 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αν είναι της μοίρας μου γραφτό... Ας γίνει, 
λοιπόν, το θέλημά της!

 (Ο Ρίτσιο και η Έλεν Στιούαρτ 
ανταλλάσσουν αποφασιστικά βλέμματα.

Σκοτάδι στη σκηνή)
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9η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ο Μάρυ, ο βασιλιάς, δίνει εντολή, φωνάζοντας δυνατά, να 
καλέσουν ενώπιόν του τον μυστικό ακόλουθο της βασίλισσας, 

τον Μπόθγουελ)

ΜΑΡΥ: Φέρτε μου εδώ τον Μπόθγουελ! Τώρα! Αυτή τη στιγμή!

 (Δύο στρατιώτες φέρνουν τον Μπόθγουελ, σπρώχνοντάς τον 
προς το μέρος του βασιλιά)

ΜΑΡΥ: Αφήστε τον και φύγετε! (κοιτάζει απ’ την κορφή ως τα 
νύχια τον Μπόθγουελ) 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος) 

ΜΑΡΥ: (με αυστηρό, επιτακτικό τόνο) Γιατί δεν μιλάς; Πες κάτι! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (σηκώνει αργά το κεφάλι του) Δεν ευθύνομαι εγώ 
για την απόδραση της βασίλισσας... 

ΜΑΡΥ: Ψεύτη!... Μαζί της εσύ μιλούσες, για ώρες, στο κελί της! 
Σε σένα εφανέρωνε όλα τα μυστικά της! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ποτέ δεν μου φανέρωσε τα μύχια μυστικά της...

ΜΑΡΥ: (τινάζεται όρθιος από τον θρόνο του) Πάψε, αγύρτη!... 
(πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τον Μπόθγουελ) Μην μ’ 
αναγκάζεις να σου πω πως φίδι είσαι δόλιο! (κοιτάζοντας απ’ 
την κορφή ως τα νύχια τον Μπόθγουελ) Και, τι τα κάνω κάτι 
φίδια σαν εσένα!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (με παρρησία) Για χρόνια, εσέ υπηρετώ, γενναίε 
βασιλιά μου. Ποτέ μου δεν το σκέφτηκα κακό για να σου 
κάνω... Αν όμως, στα μάτια τα δικά σου, απείθαρχη φαντάζει 
η πλέρια υποταγή μου... Και πάλι πρόθυμος θαρρώ πως είμαι, 
την τιμωρία να δεχτώ απ’ το δικό σου χέρι. 
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ΜΑΡΥ: Αυτό, άστο σε μένα να το κρίνω!... Μον’ πες μου εσύ, πού 
κρύβεται η βασίλισσα... Πριν τα σκυλιά, τα άγρια, ξαμολήσω, 
και τη γυμνή τη σάρκα της ξεσκίσουν μανιασμένα... 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Απ’ ό,τι ακούω... Μα δεν ξέρω... Λεν’ πως τη θά-
λασσα επέλεξε να «χτίσει» τη φυγή της.

ΜΑΡΥ: Τη θάλασσα!... Γιατί όχι τη στεριά; Ποια θάλασσα μπορεί, 
δίχως καράβι δυνατό, στην αγκαλιά της να την κλείσει;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Δεν ξέρω ακόμη, βασιλιά μου, στα σίγουρα για να 
σου πω... Για ένα νησί ερημικό, άκουσα να μιλάνε... Που την 
καρδιά σκιάζει απ’ το φόβο της ερήμου... 

ΜΑΡΥ: Ανάθεμά σε, άνανδρε!... Και χιλιο-ανάθεμά σε! Που το 
μυαλό μου το θωρείς, σαν να ‘τανε μιας κότας! Μ’ αυτά που 
λες, ευελπιστείς πως θα με ξεγελάσεις; 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Σου ορκίζομαι σ’ ό,τι έχω ιερό! Μόνο αλήθεια 
λέγω! 

ΜΑΡΥ: Πόση φαυλότητα μπορεί να κρύβει το σαρκίο! Που και 
το σώμα κυβερνά η φθονερή καρδιά σου! Αν ήσουν άντρας με 
πυγμή, θα είχες εδώ το σθένος... Ν’ αντιπαλέψεις μ’ αρετή, τα 
λόγια τα σκληρά μου!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Τα λόγια σου, όντως, σκληρά είναι, βασιλιά μου! 
Και στην καρδιά με βρίσκουν απευθείας! 

ΜΑΡΥ: Όλη η δύναμη, μεμιάς, χάθηκε απ’ τη ψυχή σου! Σαν το 
κρασί που χύνεται από βαρέλι τρύπιο! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Αλίμονο! Συνέβη κάτι ανήκουστο και τερατώδες, 
ακόμη και για τα χρονικά αυτής εδώ της χώρας! Σείεται η πόλη 
από ταραχή, σείεται κι από αγανάκτηση! Από τους πύργους 
έρχονται βαρόνοι και ευπατρίδες... Να ψάξουν τη βασίλισσα, 
με τους πυρσούς αναμμένους.
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ΜΑΡΥ: Από όλες τις γελοιότητες, αυτή είναι η πιο μεγάλη! Καμπά-
νες χτύπησαν πολλές, και κανονιές βροντήξαν, δήθεν για τη 
βασίλισσα μην τύχει και την εύρουν! Και όλο και λιβανίζουνε 
μια καταφρονεμένη, που απ’ το παλάτι το ‘σκασε με τον άθλιο 
εραστή της!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Συγχώρεσέ την, βασιλιά μου, και μην την απο-
παίρνεις. Δεν είναι ιδίωμα του βασιλιά να ‘ναι στενή η καρδιά 
του. Βασιλικά να της φερθείς, σαν να ‘τανε κοντά σου. Μην το 
θωρείς για λογικό, λαός και κλήρος να τολμούν εσένα να δια-
βάλουν, με φήμες και κουτσομπολιά και ανείπωτες κουβέντες 

ΜΑΡΥ: Κράτα τη γνώμη σου καλά για τον εαυτό σου, υπηρέτη... 
Αγνές και βρώμικες ψυχές, δεν θα αφήσω να ηχούν σε τούτο 
το παλάτι! Και, πριν οι φήμες διαδοθούν, μαζί με την ουσία, 
τους δυο τους θα χωρέσει η γη, στην άδοξη ταφή τους!... 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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10η ΣΚΗΝΗ: 

(Στην αίθουσα του παλατιού, έχουν μαζευτεί κάποιοι βαρόνοι. 
Παρουσία του βασιλιά, που κάθεται στον θρόνο του και 

παρακολουθεί, ανακρίνουνε τον Μπόθγουελ...)

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ): (με στόμφο) Αυτή η απόδραση της βασί-
λισσας αποδεικνύει στον κόσμο ότι πρέπει να την οργάνωσαν 
υψηλά ιστάμενα πρόσωπα!

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ): Και με ιδιαίτερη γνώση κάθε κρυφής 
γωνιάς του παλατιού!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (συνεσταλμένα, εμφανώς φοβισμένος) Πού να 
ξέρω εγώ, αφέντες μου καλοί...

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΤΡΙΤΟΣ): Και ποιος ξέρει, αν όχι εσύ που, μέρα και 
νύχτα, της κρατούσες συντροφιά, στο έρημο κελί της;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (απελπισμένα) Της κρατούσα συντροφιά, αφέντη 
μου – καλά το είπες! Όχι, όμως, και να την προτρέπω να το 
σκάσει απ’ το κελί της!

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΤΡΙΤΟΣ): Το ξέρεις πως είναι ριψοκίνδυνο, να θέλουν 
οι «μικροί», στις υποθέσεις των «μεγάλων», να μπλεχτούνε;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Το ξέρω, άρχοντά μου! Γι’ αυτό κι εγώ, ουδέποτε, 
στα πόδια σας, τα πόδια μου δεν μπλέκω!

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ): Αλλά... Σαν τι δουλειά είχες εσύ, μ’ εκείνη 
να συνομιλείς, τις μέρες και τα βράδια;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Σαν έμπιστος ακόλουθος και άνθρωπος δικός της, 
για χρόνια είμαι δίπλα της! Δεν είναι κάτι καινούριο!

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ): Τολμάς, αχρείε, κι αντιμιλάς; Σαν ποιος 
νομίζεις ότι είσαι;
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ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Είμαι ένας άνθρωπος απλός... Ίδιος σαν όλους 
τους άλλους...

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΤΡΙΤΟΣ): (ειρωνικά) Ίδιος; (!!!) 

 (Αλληλοκοιτάζονται οι τρεις βαρόνοι και ξεσπούν σε γέλια. 
Ο βασιλιάς παρακολουθεί αμίλητος και σοβαρός)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (μελαγχολικά, με βλέμμα απλανές) Ούτε ένα δάκρυ 
της δεν είδε άλλος κανείς, απ’ τα δικά μου μάτια, να κυλάει... 
Λευκό το πένθος της, κλεισμένη στο κελί της... Μονάχα εγώ το 
βίωσα, στα μύχια της ψυχής μου.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (χαμηλώνει το βλέμμα του, σκεπτικός και στενοχω-
ρημένος)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Σαν από χρέος, την ψυχή της αγκαλιάζω. Ποτέ, 
όμως, δεν θα συμβούλευα να σώσει την Τιμή της, με μία πράξη 
ανίερη, σαν κι αυτή που λέτε! Ποιος είμαι, άλλωστε, εγώ, για 
να την φυγαδεύσω; Αν είναι η παραφορά, για ενοχή να μοιάζει, 
κι εγώ, ο Μπόθγουελ ο φτωχός, κι εγώ την κατακρίνω! Αλλά... 
(μικρή παύση) Πριν τη δικάσουμε εμείς και ρίξουμε τον λίθο... 
Ας το σκεφτούμε για καλά, μην και αποπλανηθούμε

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σηκώνει το κεφάλι του και κοιτάζει τον Μπόθγουελ, 
μετανιωμένος)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (συνεχίζει) Πολλοί οι μάρτυρες, θαρρώ. Για τα 
λεφτά θα ‘ρθούνε. Μα, πριν προλάβουμε στην τσέπη τους να 
χώσουμε τις λίρες, ένα μαχαίρι κοφτερό θα κόψει την καρδιά 
τους! Γιατί δεν έχει η Τιμή τιμή, για να προκάμει, από τη βία, 
την καρδιά, με πονηριά να σώσει...

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ): Τι ακαταλαβίστικα ομιλείς, και τρέχεις 
και δεν φτάνεις; (!) Εδώ δεν σε φωνάξαμε να μας παραζαλί-
σεις, με γρίφους και αινίγματα και λόγια της αμπέλου! Δεν θα 
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το πιούμε το κρασί, να μας αποκοιμίσεις! Μήτε τα χάφτουμε 
αυτά που δήθεν μάς προτείνεις!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Δεν είναι τρέλα καθαρή, οι αφέντες να ζητάνε τη 
γνώμη των υπηρετών, μία φορά στις τόσες!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (χαμηλώνει, πάλι, το βλέμμα του, σκεπτικός και λυ-
πημένος) 

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ): Τη γνώμη σου, πάνε να πεις σ’ αυτούς 
που την πιστεύουν! Σε άμυαλους! Σε ταπεινούς! Σε αδικο-πο-
νεμένους! Στην εκκλησιά, τον έχουμε, μέσα, τον ιερέα! Δεν μας 
χρειάζεσαι κι εσύ, με τις τσαρλατανιές σου!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (κοιτάζοντας ίσια μπροστά, με απλανές βλέμμα) 
Σαν έρθει η ώρα, η λογική να πάρει τα ηνία... Μία φωνή θα 
ακουστεί... Όλων των πονεμένων... Τότε, ο δαίμονας αυτός, 
που το κορμί κυριεύει... Στην πλημμυρίδα της καρδιάς, θα 
σαρωθεί... Θα σβήσει.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σηκώνει το κεφάλι του και κοιτάζει κατάματα τον 
Μπόθγουελ. Δείχνει συγκινημένος...)

ΒΑΡΟΝΟΣ (ΤΡΙΤΟΣ): Αν είναι, τότε, απ’ τις φωνές, μία να πρυ-
τανεύσει... Ας είναι αυτή του βασιλιά! Και, γρήγορα, ας ηχήσει!

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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11η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ο Ρίτσιο και η βασίλισσα, Έλεν Στιούαρτ, κάθονται πάνω σε 
μια ψαροκασέλα, μπαρουτο-καπνισμένη. Ακολουθεί διάλογος 

ανάμεσά τους)

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Η χώρα μας, στα σίγουρα, δεν είναι όλος ο 
κόσμος... Μα, η αυλή του Παρισιού, κι εκείνη της Μαδρίτης, 
δεν θα δεχτούν το γεγονός, η Στιούαρτ να ‘χει φύγει!

ΡΙΤΣΙΟ: (θυμωμένα) Οι λόρδοι έχουν βρώμικη, τη δόλια τη ψυχή 
τους! Κι οι τρομοκρατημένοι οι αστοί, τον φόβο διασπείρουν! 
Δεν είν’ περίεργο, λοιπόν, να θέλουν να το θάψουν... Το πτώμα 
σου, το πτώμα μου, και κάθε ενδιαφέρον!

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (ήρεμα και γλυκά) Μη μου θυμώνεις, Ρίτσιο... 
Φίλε μου, αγαπημένε... Για τη Σκωτία είμαστε, απλά, εμείς οι 
δυο, σαν ξένοι... Που μόλις γίνουν φορτικοί, στον θάνατο τούς 
στέλνουν. Όμως, αυτό, να μην δεχτείς... Την πονεμένη σου 
καρδιά, σαν καλαμιά, να τη λυγίσει! 

ΡΙΤΣΙΟ: Ποτέ δεν λιγοψύχησα, τον θάνατο σαν είδα! Δεν ήταν 
λίγες οι φορές! Το ομολογώ με σθένος! 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (πιάνει τρυφερά τα χέρια του εραστή της) Άλλη 
μια τώρα φορά είναι αυτή, γλυκέ μου, αγαπημένε...

ΡΙΤΣΙΟ: Ακόμη κι ο Πάπας, ο σεπτός, που στην καρδιά του επι-
είκεια πρέπει να ‘χει... Ακόμη κι αυτός, με λόγια σκληρά να 
ομιλεί, για σένα και για μένα! 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Αιώνες τώρα τον πονεί η υπερβολική ηθική του. 

ΡΙΤΣΙΟ: Και δεν διστάζει να κρατεί, στη σκοτεινή τη δόξα του 
κρυμμένος, ένα δηλητήριο φοβερό, στου βασιλιά τα χέρια για 
να δώσει!
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ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Πιότερο κι από τους ηγεμόνες προσπαθεί, 
στην υποψία της ενοχής μας να συνδράμει. Γιατί, ενώ σπέρνει 
τη σκλαβιά, τον φωτισμένο και ελεήμονα προβάλει! 

ΡΙΤΣΙΟ: (σηκώνεται οργισμένος) Πολύς του κόσμου ο αναβρα-
σμός, από μια τέτοια εκκλησιά, τη σωτηρία να προσμένει! Που, 
αντίς να είναι μια αγκαλιά για τον θνητό, στη συμφορά τον 
πονεμένο να τον στέλνει! 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: (με βλέμμα απλανές, θλιμμένο) Λόγια φίλου... 
Καθαρά και ξάστερα, να πούμε... Είναι καλύτερο για μας, από 
τον μάταιο τούτο κόσμο να χαθούμε. «Άγνωστοι δράστες» 
της ζωής... Τα μάτια στρέφονται, με μίσος μάς κοιτάνε... Γιατί 
δεχτήκαμε νωρίς, της μοναξιάς τη θλίψη να ζητάμε...

ΡΙΤΣΙΟ: (πέφτει στα πόδια της ευλαβικά) Βασίλισσά μου, μην το 
ξαναπείς! Πως πρέπει άσκοπα, το ριζικό να μας σκεπάσει! Η 
κόψη ετούτη, του σπαθιού, που τη θωρείς (βγάζει το σπαθί του 
απ’ το θηκάρι) Ό,τι είναι θάνατος, εδώ θ’ αποτινάξει! 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Γενναίε μου, άντρα... Πολεμιστή... Αρματωμέ-
νος με τα όπλα της αγάπης... Τι θέλεις τούτη τη ζωή, που είναι 
πλασμένη από τα δίχτυα της απάτης; (!)

ΡΙΤΣΙΟ: Είναι το αιώνιο, που μοιάζει μια στιγμή... Και η στιγμή, 
που αιωνιότητα μυρίζει... Δεν είναι μάταιη, ετούτη εδώ η ζωή... 
Που έχει, σαν φάρο, το «καλό» να τη φωτίζει... 

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Εάν μου ‘χει μείνει ένας κόκκος λογικής και 
μία σπίθα της ψυχής ανδρειωμένη, νιώθω στα λόγια σου πως, 
χώρια ή μαζί, είναι η Αγάπη που μες στον θάνατο θεριεύει! 

ΡΙΤΣΙΟ: (φιλάει τα χέρια της βασίλισσας) Βασίλισσά μου... Και 
τώρα, πες μου το στερνό σου μυστικό... Αυτό, που τρία μάτια 
έχει κι ένα πόδι!
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 (Η βασίλισσα σηκώνεται και στέκεται όρθια στο κέντρο της 
σκηνής, αγέρωχη)

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ: Είναι να κάνεις πως τρεκλίζεις στο κενό... Ενώ 
το φως του το θωρείς... Και σε θαμπώνει!

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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12η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ο βασιλιάς ζητάει από τους τρεις βαρόνους, που ανακρίνουν 
τον Μπόθγουελ, ν’ αποχωρήσουν από την αίθουσα, και 
μένει μόνος με τον μυστικό ακόλουθο της βασίλισσας. 

Ακολουθεί διάλογος ανάμεσά τους)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (απευθυνόμενος στους τρεις βαρόνους) Αξιοσέβαστοι 
Άρχοντες, φτάνει! Αφήστε με τώρα μόνο μου, με αυτόν εδώ 
τον άντρα! (οι βαρόνοι φεύγουν, αφού πρώτα υποκλίνονται. 
Ο βασιλιάς στρέφεται, με φιλικό τρόπο, προς τον Μπόθγουελ) 
Όλες αυτές οι προετοιμασίες των βαρόνων είναι πολύ σαφείς, 
ώστε να μην έχεις την παραμικρή υποψία για το τι σε περιμέ-
νει, Μπόθγουελ.

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Βασιλιά μου, πίστεψέ με. Δεν θα είχα την αδια-
κρισία, ενοχλητικός να γίνω, αν δεν με ανάγκαζε η σεμνή κι 
αγαθή αγάπη, που χρόνια τώρα τρέφω για τη βασίλισσά μου.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Η αγάπη που οφείλουμε στους ταλαιπωρημένους δεν 
πρέπει να συσκοτίζεται με προσχήματα και πονηριές! Υπάρχουν 
αρκετά αισχρά πρόσωπα σε τούτο το παλάτι, που θα φροντίσουν 
με τη βία να επιβάλλουν, αυτό που δεν μπορούν με Δίκαιο να 
πετύχουν! Ένα καθήκον έχω, λοιπόν, να βγω και να ησυχάσω 
εκείνους τους αθωωμένους, που δεν βοήθησαν διόλου, απ’ το 
κελί της το κλειστό, εκείνη ν’ αποδράσει! Καταλαβαίνεις το 
λοιπόν, τι η Τιμή ορίζει; 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (κάνει μια βαθιά υπόκλιση) Καταλαβαίνω απόλυ-
τα, γενναίε βασιλιά μου. Κι από τα βάθη της καρδιάς μου, τον 
σεβασμό μου εκφράζω.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Στο πλάι μου, λοιπόν, εσένα θε να έχω; 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Και βέβαια, βασιλιά μου! Μέχρι το θάνατο, στο 
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πλάι σου θα είμαι! Υπηρετώντας σε πιστά, με όλο μου το «είναι»!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Τι ξέρεις για την απόδραση της δόλιας βασίλισσας. 
μας; Πες το μου εμένα! Άλλος κανείς, δεν πρόκειται να μάθει! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Αυτό, οπωσδήποτε, πολύ ασφάλεια μού δίνει!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Με όση δύναμη, κι εμένα, μού δίνει ο Θεός, καρδιά 
κι αυτιά, διάπλατα, για χάρη σου ν’ ανοίξω!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ένα ταξίδι αναψυχής λαχτάρησε να κάνει... 
Άφρονα πράξη – θα μου πεις! Μα, πρέπει να σεβαστούμε! Με 
λανθασμένο προορισμό και με πυξίδα χαλασμένη... Όμως, αυτή 
είναι η ψυχή, στο πάθος σαν κινείται... Όσο πικρή κι αν είναι 
αυτή, η μισητή αλήθεια!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ταξίδι αναψυχής;... Έτσι εσύ το είπες;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ναι, βασιλιά μου. Ταξίδι αναψυχής. Γιατί τι άλλο 
θα μπορούσε να είναι αυτή η φυγή, παρά φυγή από την κάθε 
μέρα, που σου βαραίνει την καρδιά, σαν θέλει να πετάξει;

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Μα... Δεν έχει τη δύναμη κοντά της τον Ρίτσιο να 
κρατήσει, καθώς αυτή τού έγινε χειρότερη κι από σκλάβα!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Τόσο πολύ μην προχωρεί ο λογισμός σου, Αφέντη! 
Ποτέ το πάθος καθαρά δεν είναι μόνον πάθος! Είναι η ψυχή 
που προσπαθεί ν’ απαλλαγεί απ’ τα βάρη! Όμως τσακίζεται 
νωρίς, στο χώμα, σαν θα πέσει! Κι εκεί, πεσμένη, εκλιπαρεί 
ένα χέρι για να πιάσει!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (με αγωνία) Δηλαδή... Θέλεις να πεις ότι δεν είναι 
ερωτευμένη με τον Ρίτσιο; (!)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Μπορεί και να ‘ναι, βασιλιά μου... Μπορεί, όμως, 
και να μην είναι!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Κι εγώ... Πώς θα το μάθω αν βαθιά, μες στην καρδιά 
της, ο Ρίτσιο αφεντεύει;
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ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Όταν θα διώξεις από σιμά σου όλες τις φωνές και 
μοναχός σου μείνεις... Τότε μονάχα θα σκεφτείς, τι ήσουνα για 
εκείνη... Σαν έρθει ετούτη η χαστουκιά, που μ’ απιστία μοιάζει, 
ξυπνάει η καρδιά που ήτανε, απ’ όλα, νεκρωμένη...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Τη νεκρωμένη μου καρδιά;... Αυτό με κάνει να σκε-
φτώ, πως η ενοχή εμένα πιότερο βαραίνει! Κι αν είναι κάτι να 
ευχηθώ, αυτό θα ήταν τον θάνατό μου! Γιατί, ακόμη κι αν είναι 
ένοχη, η δόλια βασίλισσά μου, πρώτος εγώ δεν το μπορώ, την 
αξιοπρέπεια να της στερήσω! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Αρχοντική έχεις ψυχή, γενναίε βασιλιά μου! 
Αυτός ο μέχρι τρέλας τολμηρός κι αδάμαστος παλικαράς, που 
«Ρίτσιο» τον λένε! Που δεν φοβάται ούτε Θεό, μήτε και διάβολο, 
συνάμα!... Αλλά, από όλα περισσότερο, εσένα δεν φοβάται!... 
Στην είσοδο των ανακτόρων σου, δεν πρόκειται ν’ αράξει, παρά 
μονάχα στη θωριά της ευγενούς ψυχής σου... 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Σαν έτοιμος από καιρό, ήμουν να επιστρατεύσω ένα 
παλιό διάταγμα, για να τους τιμωρήσω! Όμως, τα λόγια σου, 
καλέ μου Μπόθγουελ, πρώτη φορά, θα ακούσω. Από μια τέτοια 
δίκη παρωδία, με τραβηγμένα τα σπαθιά κι έτοιμα τα στιλέτα, 
τη βασίλισσά μου θ’ απαλλάξω. Γιατί, κραδαίνει το σπαθί του 
στον αέρα, προκαλώντας, δυνατά και δημόσια, σε μονομαχία... 
Όποιος την τόλμη δεν διαθέτει, τον εαυτό του, για ενοχή ή 
συνενοχή, να κατακρίνει!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Άξια είν’ τα λόγια σου, γενναίε βασιλιά μου! 
Μπροστά σου υποκλίνομαι και στην Τιμή του έθνους! Καθώς 
προπορευόμενος, κρατάς στα δυο σου χέρια, το στέμμα το 
βασιλικό και τα ιερά κειμήλια!... 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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13η ΣΚΗΝΗ: 

 (Βλέπουμε τους τρεις βαρόνους να πίνουν κρασί εύθυμα, ενώ, 
ξετσίπωτα και ανοιχτά, μιλάνε για την «επιθυμητή» αμοιβή 
τους, προσφέροντας τις «εξαιρετικές υπηρεσίες» τους στην 

εύρεση και επιστροφή της βασίλισσας στο παλάτι. 
Ακούμε γέλια και δυνατές φωνές...)

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Εκεί, που λέτε, που έπιναν κρασί, και είχαν 
σχεδόν όλοι μεθύσει... Να σου και πετάγεται ένας, για να τους 
θυμίσει την περίφημη σκηνή από τον Βάλλενσταϊν!

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Ωωω! Βάλλενσταϊν! (κορδώνεται περι-
παιχτικά και λέει:) «noble puissant Lord»!

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (έχοντας σχεδόν μεθύσει, υποκλίνεται μπρο-
στά στον ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΡΟΝΟ) Ευγενή κραταιέ μου λόρδε!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: χα...χα...χα...χα! Λέτε, Κύριοι, την ίδια τύχη 
να ‘χουμε; (!)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Να μας καλέσει στην ταβέρνα του Αίνσλυ 
ο βασιλιάς, για να μας αναγγείλει ότι η άξια, πρώην σύζυγός του, 
και σεπτή βασίλισσά μας, απαλλάσσεται από κάθε κατηγορία 
από τους ευπατρίδες! Και το κοινό καλό απαιτεί να καταδεχτεί 
η ίδια να παντρευτεί έναν από τους υπηκόους της! 

 (Ξεκαρδίζονται και οι τρεις βαρόνοι στα γέλια)

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (τρεκλίζοντας και υψώνοντας το ποτήρι με το 
κρασί) Η Αυτής Μεγαλειότητα βρίσκεται χωρίς σύζυγο; (!) (τον 
πιάνει λόξυγκας, προκαλώντας, ακόμη περισσότερο, γέλιο...) 

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (αγκαλιάζει τον ΤΡΙΤΟ ΒΑΡΟΝΟ, που τύφλα 
στο μεθύσι έχει πέσει στην αγκαλιά του. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ 
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προσποιείται ότι είναι ο υποψήφιος γαμπρός, κρατώντας στα 
χέρια του, δήθεν, τη βασίλισσα, που την υποδύεται ο ΤΡΙΤΟΣ 
ΒΑΡΟΝΟΣ) Βασίλισσά μου!... Υπόσχομαι, σαν άνθρωπος που 
έχω δώσει λόγο στον Θεό, πως απ’ τα χέρια μου κανείς δεν 
θα σε πάρει! (δίνει ένα δυνατό φιλί στο μάγουλο του ΤΡΙΤΟΥ 
ΒΑΡΟΝΟΥ και ξεκαρδίζονται, ξανά, όλοι στα γέλια...)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (υποκλίνεται με θέρμη μπροστά στον 
ΤΡΙΤΟ ΒΑΡΟΝΟ, που είναι δήθεν η «βασίλισσα») Ω, βασίλισ-
σά μου! Άξιος ο νέος σύζυγός σας! (τσιμπάει το μάγουλο του 
ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ, που υποδύεται τον επίδοξο γαμπρό. Κορ-
δώνεται και φωνάζει δυνατά) Υποστηρίζω και υπερασπίζομαι 
τον Βαρόνο Μέλβιλ, μελλοντικό σύζυγο της βασίλισσας, Έλεν 
Στιούαρτ, απέναντι σε οποιονδήποτε θα ήθελε να διαταράξει ή 
να εμποδίσει τον γάμο αυτό! (ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ σπρώχνει 
με απέχθεια τον ΤΡΙΤΟ ΒΑΡΟΝΟ, που υποδύεται τη βασίλισσα. 
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ συνεχίζει...) Και για τον σκοπό αυτό 
θυσιάζω ακόμη και την περιουσία μου και τη ζωή μου!

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (τρεκλίζοντας και παραπατώντας, ξαναπέ-
φτει στην αγκαλιά του ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ. Κάνοντας νάζια, ως 
«βασίλισσα») Γιατί δεν με θέλεις, Μέλβιλ μου;... Κράτα με στην 
αγκαλιά σου... Και μην μ’ αφήνεις να με πάρει κανένας άλλος...

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (ξανα-σπρώχνει με απέχθεια τον ΤΡΙΤΟ ΒΑ-
ΡΟΝΟ) Φύγε από πάνω μου, βρωμιάρη! (ο ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ, 
αυτή τη φορά, πέφτει κάτω από την σπρωξιά και ξεσπάει σε 
αχαλίνωτο γέλιο)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (απευθυνόμενος προς τον ΠΡΩΤΟ ΒΑ-
ΡΟΝΟ...) Πώς τολμάς! Για τη βασίλισσά σου, έτσι να ομιλείς, 
χωρίς ντροπή και αισχύνη! Πού και να προλάβαινες και να την 
παντρευτείς! (ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ, θολωμένος απ’ το κρασί, 
σπρώχνει και τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΡΟΝΟ και τον ρίχνει κάτω)
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ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (σέρνεται στο πάτωμα προς το μέρος του 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ, που είναι κι αυτός, τώρα, πεσμένος κα-
τάχαμα. Τον τραβά, κακήν-κακώς, επάνω του...) Εσένα θέλω... 
Όχι τον άλλο... Κάνε με δική σου... (η κατάσταση είναι εκτός 
ελέγχου)

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (πίνει κρασί και πετάει με αηδία το ποτήρι 
κάτω) Στο διάολο! (δίνει μια κλωτσιά και στους δύο άντρες, 
που είναι πεσμένοι κάτω και ερωτοτροπούν...) 

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (υποδυόμενος τη «βασίλισσα». Απευθυνόμε-
νος προς τον ΠΡΩΤΟ ΒΑΡΟΝΟ, που στέκεται όρθιος πάνω απ’ 
τα κεφάλια τους...) Εσύ... Σκληρέ μου άντρα... Δεν με ήθελες... 
Βρήκα κι εγώ άλλον! Αυτόν εδώ τον γλυκούλη! (προσπαθεί να 
σηκώσει το κεφάλι του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ, που όμως τώρα 
ροχαλίζει επάνω στο στέρνο του) Α!... Κοιμάται!... Κοιμήθηκε 
στην αγκαλιά μου, η αγάπη μου! (ξεκαρδίζεται στα γέλια)

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (χτυπάει δυνατά το χέρι του πάνω στο τρα-
πέζι και ουρλιάζει...) Πάψτε επιτέλους! (σταματούν απότομα 
όλα, νεκρική σιγή. Με πλάτη γυρισμένη προς το κοινό, ακούμε 
τον ΠΡΩΤΟ ΒΑΡΟΝΟ, μελαγχολικά, να λέει: ) Άθελά του, θυ-
μάται κανείς, ολοένα και περισσότερο, τον Σαίξπηρ... Καθώς 
η τραγωδία κορυφώνεται... Η ίδια μοναξιά... Τα ίδια σκοτάδια 
έχουν απλωθεί παντού... Βαραίνουν τις ψυχές... Πένθιμες κι 
ανατριχιαστικές γιορτές... Όπου κανένας δεν τολμάει να χαρεί... 
Όλοι φεύγουν στα κρυφά... Μαύρα κοράκια της συμφοράς... 
Κρώζουν γύρω απ’ το παλάτι... 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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14η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ο Μάρυ, ο βασιλιάς, καλεί τον ιερέα στο παλάτι. 
Ακολουθεί διάλογος ανάμεσά τους...)

ΙΕΡΕΑΣ: Βασιλιά μου (θερμή υπόκλιση)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Την ευλογία σου, Πάτερ.

ΙΕΡΕΑΣ: Την έχεις, βασιλιά μου.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (κάθεται στον θρόνο του, μελαγχολικός) Ώρες-ώρες... 
Δεν ξέρω αν η βασίλισσα είναι αυτή που τριγυρνάει τις νύχτες, 
στο μέρος όπου έχει βρει καταφυγή... Ή είμαι εγώ... Θανάσιμα 
κυνηγημένος! Λες κι από την ίδια τη συνείδησή μου, διωγμένος! 
Από δωμάτιο σε δωμάτιο τριγυρνώ, μέσα σε τούτο το παλάτι....

ΙΕΡΕΑΣ: Άσχημο πράγμα, βασιλιά μου... Σαν η συνείδηση τρε-
κλίζει αλαφιασμένη! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (κοιτάζει έντονα τον ιερέα, για λίγα λεπτά) Πιστεύεις 
ότι μέθυσα, Άγιε Πατέρα; Και, σαν τον μεθυσμένο, τρεκλίζω 
πέρα-δώθε;

ΙΕΡΕΑΣ: Σαν άδικα κανείς το θάρρος του χαλάει, ολοένα και 
θρασύτερα το μίσος προκαλεί.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Εγώ είμαι αυτός, και ντρέπεσαι να με αποκαλέσεις; 
Καλύτερα να μου το πεις, πως φάντασμα εγώ είμαι! Όπως συμ-
βαίνει στις ψυχές, που δεν έχουν το θάρρος, τις πράξεις τους 
και τη σιωπή να αντιμετωπίσουν! 

ΙΕΡΕΑΣ: Όσο το αίμα το ζεστό στις φλέβες αργο-κυλάει, βασανι-
σμένο το μυαλό φλογίζεται απ’ το πάθος... 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ζεστό είναι το αίμα μου!... Μαζί κι οι αναμνήσεις!... 
Που από παιδί με κυνηγούν, και την ψυχή μου καίνε!
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ΙΕΡΕΑΣ: Τότε... Πολύ καλά το σκέφτηκες εμένα να καλέσεις. Γιατί, 
εδώ, την έχω την πηγή, που θα σε ξεδιψάσει! (κρατάει στα χέρια 
του το ιερό ευαγγέλιο και το δίνει στον βασιλιά)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Στην άπιστη τη φύση μου, αυτό το δώρο φέρνεις; 

ΙΕΡΕΑΣ: Ποτέ κανείς δεν άλλαξε, αν δεν τον βρει μια αρρώστια. 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Που στην ψυχή... Για και στο σώμα του φωλιάζει; 

ΙΕΡΕΑΣ: Στο σώμα φανερώνεται, μα την ψυχή λερώνει.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (μικρή παύση) Μακάρι να μπορούσε ο κόσμος να 
σωπάσει... Και πάνω απ’ το κεφάλι μας, σαν κύμα να περάσει, 
το μαύρο άτι της μοίρας μας κι οι πένθιμες οι σκέψεις... 

ΙΕΡΕΑΣ: Σάμπως, τον τρόμο προκαλείς, γενναίε βασιλιά μου! Και 
το κακό, εκλιπαρείς, το τέλος, για να έρθει!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Καλύτερα ένα τέλος τρομερό, παρά ένας τρόμος 
δίχως τέλος!

ΙΕΡΕΑΣ: (πλησιάζει τον βασιλιά και αγγίζει απαλά τον ώμο του) 
Γυναίκα έρμη, αβοήθητη... Εδώ κι εκεί, πηγαίνει... Συγχώρεσέ 
την, βασιλιά μου, και μην την αποπαίρνεις. Χαμένη, φαίνεται 
κι αυτή, όπως κι εσύ αντάμα. Χωρίς καμιά διέξοδο, η εσχάτη 
προδοσία, στην τρέλα μόνον οδηγεί και στην παραφροσύνη! 
(μικρή παύση) Την αγκαλιά σου άνοιξε, και κλείσε την, σαν 
έρθει... Μα, απ’ όλα περισσότερο, άνοιξε την καρδιά σου... 
Μονάχα εσύ, απ’ το αδιέξοδο, μπορείς και να την βγάλεις...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (χαμηλώνει το βλέμμα του, σιωπηλός)

ΙΕΡΕΑΣ: Κι αν θέλεις, τώρα, μιαν ευχή, για να σου την χαρίσω... 
Αντίδοτο στη μοναξιά, είναι η καλοσύνη. Γιατί, μονάχος του, 
ποτέ, ο ενάρετος δεν μένει. Κι ο έχων την καρδιά αγνή, τα δώρα 
απολαμβάνει. Της σύνεσης, της ηθικής... και της μακροθυμίας...

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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15η ΣΚΗΝΗ: 

 (Στη σκηνή με την μπαρουτοκαπνισμένη ψαροκασέλα, 
βλέπουμε τη βασίλισσα να κοιμάται κατάχαμα, ενώ έχει 

φροντίσει ο Ρίτσιο να την σκεπάσει με μια κουβέρτα. 
Στη σκηνή εισέρχεται και ο Μαίτλαντ...)

ΡΙΤΣΙΟ: Σςς! Μην κάνεις θόρυβο, Μαίτλαντ! Η βασίλισσα κοιμά-
ται... (την κοιτάζει γλυκά και χαϊδεύει τρυφερά τα μαλλιά της)

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Την αγαπάς πολύ, Ρίτσιο... Κοίταξέ την. Έτσι όπως 
έχει τα μάτια της κλειστά, μοιάζει περισσότερο με μικρό κορι-
τσάκι, παρά με βασίλισσα.

ΡΙΤΣΙΟ: Ναι... Έχεις δίκιο, Μαίτλαντ.

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Δείχνει εύθραυστη... Σαν ένα σκεύος που, από στιγ-
μή σε στιγμή, θα σπάσει και θα χυθεί στο πάτωμα το υγρό που 
κλείνει μέσα του...

ΡΙΤΣΙΟ: Είναι η καρδιά της... Απ’ το υλικό μιας τέτοιας πορσε-
λάνης, σμιλευμένη.

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Φίλε μου... Δεν έχεις άλλο χρόνο... Πρέπει να σοφι-
στείς κάποιο πρόσχημα... Που να δίνει νόημα στον νομικό και 
ηθικό παραλογισμό που πας να κάνεις!

ΡΙΤΣΙΟ: (σηκώνεται από το προσκέφαλο της βασίλισσας και 
κάθεται πάνω στην ψαροκασέλα, βαθύς αναστεναγμός) Γιατί 
θα πρέπει να βρω, πάση θυσία, ένα ίχνος δικαιολογίας, για να 
παντρευτώ τη γυναίκα που αγαπώ; 

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι μια βασίλισσα, για 
να παντρευτεί έναν άντρα κατώτερης σειράς, όπως είσαι εσύ, 
μία μόνο δυνατότητα υπάρχει: Να τη βιάσει, ατιμάζοντάς την! 

ΡΙΤΣΙΟ: Θεέ μου!
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ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Κι, έπειτα, υποχρέωση έχει ν’ αποκαταστήσει την 
τιμή της, συνάπτοντας γάμο μαζί της! Διαφορετικά, αυτό που 
πας να κάνεις, Ρίτσιο, είναι μια τρέλα καθαρή!

ΡΙΤΣΙΟ: Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό που λες, Μαίτλαντ! 
(κοιτάζει, ταραγμένος, τη βασίλισσα, που εξακολουθεί, ατάραχη, 
να κοιμάται) 

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: (αναστενάζοντας) Είναι, ωστόσο, ο μόνος τρόπος που 
σου μένει... Έτσι, θα δημιουργηθεί στον λαό η ψευδαίσθηση πως 
δεν το έκανε με τη θέλησή της η βασίλισσα, αλλά αναγκάστηκε 
να υποκύψει στο αναπότρεπτο!... 

ΡΙΤΣΙΟ: Πάψε, Μαίτλαντ! (μελαγχολικά) Εγώ δεν έχω απλώσει 
ποτέ το χέρι μου επάνω της, παρά μονάχα για να χαϊδέψω τα 
μεταξένια της μαλλιά... 

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Ω, Ρίτσιο! Δέξου, επιτέλους, την πραγματικότητα, 
έτσι όπως είναι! Μην βαδίζεις στους αιθέρες, γιατί θα πέσεις 
κατακόρυφα, εκεί ψηλά απ’ τ’ όνειρό σου! 

ΡΙΤΣΙΟ: (αποφασιστικά) Επιθυμώ τον θάνατο λοιπόν, παρά να 
αφεθώ σε μία τέτοια πράξη! Πώς τον ξεδιάντροπο παλιάνθρωπο 
να παίξω, που ενώ η κόλαση ανοίγεται μπροστά του, αυτός, 
στο ψέμα, καταφύγιο ζητεί; (!)

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Κανένα καταφύγιο στο ψέμα δεν υπάρχει, σαν η 
αλήθεια μάχεται τον κόσμο που το θρέφει! Αν θέλεις, για γυ-
ναίκα, τη βασίλισσα να πάρεις, τότε το ψέμα πρέπει, σαν την 
αλήθεια, να φανεί!

ΡΙΤΣΙΟ: (μελαγχολικά, απλανές βλέμμα) Πόσο απελπισμένα το 
εσώτατο ένστικτο της Έλεν Στιούαρτ θα αμυνθεί, απέναντι στη 
βάρβαρη τη θέληση ενός άντρα, σαν κι αυτόν που μου ζητάς 
να προσποιηθώ! (κουνάει, πέρα-δώθε, το κεφάλι του αρνητικά) 
Όχι!... Όχι!... Χίλιες φορές, όχι! Δεν πρόκειται τον κόσμο, μ’ ένα 
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ψέμα να τον πείσω, ενώ τον ίδιο μου τον εαυτό, χίλιες φορές, 
εξαπατώ!

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: Τότε... Λευτέρωσέ την και συνέχισε τον δρόμο σου, 
σαν πρώτα. Αν, με ευγένεια, αυτή, στον βασιλιά ξαναγυρίσει, 
θ’ αναγκαστεί, τότε, κι αυτός, σαν το πουλί, να την δεχτεί!

ΡΙΤΣΙΟ: (μελαγχολικό βλέμμα πάνω στη βασίλισσα που κοιμάται) 
Γλυκιά μου αγάπη... Το τελευταίο πέπλο της ντροπής... Σαν πιά-
στηκε στον βάτο με τ’ αγκάθια... Τραβήχτηκε απαλά... Κι εσύ, 
γυμνή έχεις μείνει τώρα... Στα μάτια αυτών, που σε κοιτούν 
χλευαστικά... 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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16η ΣΚΗΝΗ: 

 (Βλέπουμε τον βασιλιά να κάθεται, περίλυπος, στον θρόνο του. 
Στη σκηνή μπαίνει ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ)

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Τα σέβη μου, βασιλιά μου (υπόκλιση)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Έλα, Μέλβιλ. Κάθισε. Σε ζήτησα, γιατί πρέπει να σου 
πω κάποια πράγματα, που δεν τα έχω πει σε κανέναν άλλο.

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Ευχαριστώ, βασιλιά μου, για την εμπιστοσύ-
νη που μου δείχνεις (κάθεται σ’ ένα ξύλινο σκαμνί) Σ’ ακούω...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Πρέπει να έχεις μάθει ότι η βασίλισσα, εδώ και τρία 
μερόνυχτα, έχει φύγει απ’ το παλάτι ... Μ’ αυτόν τον τυχοδιώ-
κτη, τον Ρίτσιο! Απ’ την παρέα τους, βέβαια, δεν θα μπορούσε 
να λείπει και ο Μαίτλαντ, ο συνωμότης! 

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Γνωρίζω για το δυσάρεστο αυτό γεγονός, 
βασιλιά μου. Οι φήμες και τα κουτσομπολιά δίνουν και παίρ-
νουν μέσα στο παλάτι. Όλο και κάποιος θ’ ακούσει κάτι...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Οι φίλοι της βασίλισσας, κατάπληκτοι έχουν μείνει, 
από την πράξη της αυτή! Να βλέπουν τη γενναία και ανεξάρ-
τητη τούτη γυναίκα, έρμαιο στα χέρια ενός ωμού τυχοδιώκτη! 
(εμφανώς ταραγμένος και νευρικός) Ένα βήμα πριν να χάσει 
το Στέμμα της και την Τιμή της!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (παρατηρώντας προσεχτικά την ταραχή 
και νευρικότητα του βασιλιά, μικρή σιωπή) Βασιλιά μου... 
Συνείδηση και μεγαλεία εγκατέλειψε για έναν κατώτερο από 
εκείνη άντρα, η βασίλισσα... Πετώντας, ακόμη, και το τελευταίο 
της χαρτί: την εύνοια και συμπάθεια του Πάπα!... Όμως, αυτό 
που περισσότερο βαραίνει στη δική μου την καρδιά – εάν το 
μπορώ και τον δικό μου λόγο να στον πω - είναι πως τίποτα 
δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο που τον εαυτό του ο ίδιος 
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έχει εγκαταλείψει! Παράλογες θυσίες, ούτε ο Θεός δεν δέχεται! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (λυπημένα, με βλέμμα απλανές) Ένας ολόκληρος λαός 
την κοίταζε με σεβασμό και χάρη... Περνώντας μπροστά από 
εξέδρες, όπου το πλήθος χαλούσε τον κόσμο απ’ τις επευφη-
μίες... Απ’ τα παράθυρα τα ανοιχτά την χαιρετούσαν όλοι... Κι 
ο μόνος άνθρωπος που κάποτε η θρησκευόμενη καθολική, τις 
πιο ενδόμυχες τις σκέψεις της, σεμνά, εμπιστευόταν, ήμουν 
εγώ... Ο βασιλιάς! 

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Χαμένη, πλέον, είναι αυτή, κι αμαρτωλή 
συνάμα! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (λυπημένα, με βλέμμα απλανές) Ευγενείς και Ευπα-
τρίδες... Και ξένοι Πρεσβευτές... Από τις μακρινές τις χώρες... 
Γλιστρούσανε, δειλά και στα κρυφά, για να την καμαρώσουν...

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Πόσο προδόθηκαν κι αυτοί, κι η σεβαστή 
αφεντιά τους!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (λυπημένα, με βλέμμα απλανές) Το παρεκκλήσι, τώρα, 
μένει άδειο... Κανείς δεν θέλει να παρευρεθεί στην Κυριακά-
τικη τη λειτουργία... Αφού η βασίλισσα δεν είναι εδώ, τα ιερά 
τα λείψανα για να τα προσκυνήσει... 

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Αλίμονο! Σαν άτεγκτος δικαστής, κι όχι σαν 
υπήκοος, ο δίκαιος λαός θα βγει να την δικάσει!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (λυπημένα, με βλέμμα απλανές) Σαν έρθει αυτός ο 
πυρετός, που «έρωτα» τον λένε... Τα μάτια ανοίγουν για να 
δουν το «χαίνον» της αβύσσου... Του κάκου, τότε, προσπαθεί, 
ο ερωτοχτυπημένος... Στον ίσιο δρόμο να βρεθεί, σαν να ‘ταν 
όπως πρώτα.

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (μικρή σιωπή) Γενναίε μου βασιλιά... Πε-
ρίεργος ο τρόπος σου, εδώ να με καλέσεις... Τι είναι αυτό που 
θέλεις να μου πεις; Πες το μου, να το νιώσω!
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σηκώνει το βλέμμα του και κοιτάζει έντονα στα μάτια 
τον βαρόνο) Όσα κάνω, Μέλβιλ, για να σωθεί ο γάμος μου, είναι 
μάταια... (μικρή παύση) Η βασίλισσα μ’ εγκατέλειψε... Βουβός και 
σκυθρωπός ο λαός έχει καρφώσει τα μάτια του επάνω μου και 
περιμένει μια απάντηση, που δεν μπορώ να δώσω... Όσα, κατά 
καιρούς, ζήτησα με τόσο πάθος απ’ τη μοίρα, κι εκείνη μου τα 
έδωσε... Όλα χαμένα πήγαν... Ο θάνατος, τώρα, μοιάζει με λύτρω-
ση... Από ένα μαρτύριο, που ο ίδιος στον εαυτό μου έχω επιβάλει... 

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Θλίβομαι, βασιλιά μου, απ’ τα λόγια που 
ακούω. Και η καρδιά μου πιότερο πονεί, στη θέα των ματιών 
σου. Όμως... Ο Γάλλος πρεσβευτής, Νταλιέν... Την τραγική 
εκείνη ημέρα, που ο γάμος σου σχεδόν είχε «λυθεί»... (μικρή 
παύση) Την πιο μεγάλη αλήθεια, εκείνος σού την είπε!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ποια είναι αυτή; Πες την μου εσύ, ξανά, για να την 
εμπεδώσω.

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Όσο η βασίλισσα και ο Ρίτσιο βρίσκονται στο 
παλάτι... Υπάρχει φόβος, τον ιό, και σε άλλους να διασπείρουν!... 
Κι εκείνοι, με τη σειρά τους, να μολύνουν τους απεσταλμένους 
της Γαλλίας, κι άλλων χωρών, στη χώρα μας! Η Γαλλία έχει μπει, 
ήδη, σε μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας μας!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Μα, η βασίλισσα δεν είναι πλέον, στο παλάτι! Το 
‘σκασε και έφυγε!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Ναι... Αλλά με ποιον! Με τον Ρίτσιο, που 
είναι το ίδιο μολυσμένος!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (πιάνει το κεφάλι του με τα δυο του χέρια) Θεέ μου!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Κι άλλες αναφορές... Μιλούν για διάρρηξη 
των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (χαμηλώνει το βλέμμα του, ταπεινωμένος και σιω-
πηλός)
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ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Μια απάθεια τρόμου! Μια ανατριχιαστική 
αδράνεια έχει απλωθεί σ’ ολόκληρη τη χώρα! Μια νάρκη που, 
με την πρώτη κίνηση, μπορεί να γίνει οργή, και να σε κατα-
στρέψει, βασιλιά μου!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (εξακολουθεί ν’ ακούει αμίλητος, με χαμηλωμένο 
βλέμμα)

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Γι’ αυτό... (διστάζει για λίγα δευτερόλεπτα) 
Μία, μονάχα, είναι η λύση...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σηκώνει τα μάτια του πάνω στον βαρόνο, συντετριμ-
μένος κι ένοχος) Ποια λύση;

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: (διστάζει ν’ απαντήσει)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σηκώνεται όρθιος απ’ τον θρόνο του, φωνάζοντας) 
Ποια λύση! Πες την μου να την ακούσω!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Να βγάλεις διάταγμα! Σε εικοσιτέσσερις 
ώρες, οι δυο τους να θανατωθούν! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (μένει σύξυλος)

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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17η ΣΚΗΝΗ: 

(Ο βασιλιάς προχωράει, πάνω-κάτω, στη σκηνή. Δείχνει 
ιδιαίτερα ανυπόμονος και ταραγμένος. Αίφνης, μπαίνει στη 

σκηνή, επίσης ταραγμένος κι ανήσυχος, ο Μπόθγουελ. 
Χαμηλός φωτισμός, αναμμένα κεριά, κλίμα συνωμοσίας...)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (με αίσθημα ανακούφισης) Ήρθες, επιτέλους, Μπό-
θγουελ!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (ανήσυχος, κοιτάζει από δω κι από κει, μην τον 
έχει πάρει κανένα μάτι) Εγώ ξέρω πώς ήρθα, βασιλιά μου! 
(κατεβάζει μια κουκούλα που φοράει, για να μην φαίνεται το 
πρόσωπό του) Μάτια, όλο περιέργεια, έπεφταν επάνω μου, σαν 
έτρεχα να ‘ρθώ, όπως μου είπες!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Καλέ μου, Μπόθγουελ! Χρόνο πολύ δεν έχουμε! Γι’ 
αυτό, άκου τι έχω να σου πω, στα γρήγορα και βιαστικά!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Σ’ ακούω, βασιλιά μου! Και η καρδιά μου, από 
τους δυνατούς τους χτύπους, κοντεύει, πια, να «σπάσει»!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Σαν γνήσιος βασιλιάς, που το τιμόνι του προς τους 
ανίσχυρους δεν πρέπει να το στρέψει, παρά μονάχα προς τους 
ισχυρούς... Πήρα απόφαση, την άμοιρη βασίλισσα, πίσω, ξανά 
εδώ, για να την φέρω!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Οσφραίνομαι τον βίαιο τον άνεμο, που το καράβι 
«δέρνει»! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Καλώς και τον οσφρίζεσαι τον άνεμο αυτό! Γιατί οι 
λόρδοι, προτού τα όπλα τους τα στρέψουν προς τη βασίλισσά 
τους, ψυχή τε και σώματι, εγώ πρέπει να την προστατεύσω!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Η αλήθεια είναι πως η φυγή της, τους λόρδους 
ενθαρρύνει! Να βγάλουν την κακία τους και κάθε απωθημένο! 
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Εγώ, λοιπόν, δεν θα επιτρέψω στα δίχτυα τους να 
πέσει! Όσο να πεις «τρία», θα παραδώσουν στον εχθρό τον 
«απόρθητο τον πύργο»!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Πριν φτάσουν οι εχθροί... Τη βασίλισσά μας, 
μόνη της, δεν πρέπει να την αφήσουμε! Αλλά, καλπάζοντας, 
να πάρουμε τον δρόμο! Και πίσω να την φέρουμε, σαν πρώτα, 
στο παλάτι! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Αυτό, κι εγώ, σε κάλεσα για να σου πω. Πάρε μαζί 
σου τρεις-τέσσερις στρατιώτες... Ρούχα, φορέστε της, αντρικά, 
ακόμη και με τη βία. Σε άλογο ανεβάστε την και φέρτε την, πια, 
πίσω. Μέχρι να υφανθούν τα φονικά τα δίχτυα, λίγος καιρός 
μάς απομένει! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (με απλανές βλέμμα) Ο τελευταίος ποντικός εγκα-
ταλείπει το καράβι που βουλιάζει... Ο κίνδυνος εντείνει την 
άγρια αποκοτιά... Αποκοτιά που δίνει μια ρομαντική ομορφιά... 
Ακόμα και στις χειρότερες τις τρέλες... 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Αυτά τα λες, γιατί ελπίζεις πως γρήγορα ο Ρίτσιο 
τα χέρια του θ ’ανοίξει, για να πετάξει το «πουλί» που έχει 
φυλακίσει; 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Σάμπως, να τ’ άνοιξε τα χέρια του, από τώρα, 
βασιλιά μου! Τα ίχνη του τα βρήκαμε, και ξέρουμε πού είναι! 
Σε μία έρημη ακρογιαλιά, εκεί την έχει κρύψει! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Αλλά... Κι οι αγρότες των συνόρων, που οι λόρδοι 
τούς μαζέψαν!... Κι αυτοί! Δεν δείχνουν διάθεση καμιά, να 
σκοτωθούν για μιαν υπόθεση που δεν καλο-γνωρίζουν!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Μην τους φοβάσαι, βασιλιά μου! Περήφανες 
στον άνεμο, δύο σημαίες κυματίζουν! Η μία, αυτή της σύνεσης, 
κι άλλη της ευσπλαχνίας! Σε λίγο, οι δυο στρατιές, ειρηνικά 
θα στρατοπεδεύσουν, η κάθε μια απ’ τη δική της τη μεριά... 
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Κι έτσι, όπως απιθώνουν χάμω τα βαριά τους όπλα, στο ίδιο 
χώμα καταγής, γλυκό ψωμί, όλοι μαζί, θα φάνε... Γιατί... Σαν να 
‘τανε της μοίρας της γραφτό... Σε λίγο, στο παλάτι, η βασίλισσα 
επιστρέφει! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ο Γάλλος πρεσβευτής, Νταλιέν, σκοπό έχει βάλει, τον 
«βρώμικο» τον πόλεμο, αυτός να προκαλέσει! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Έτσι, σπεύδω κι εγώ να σου το πω, αυτό που χρέος 
να στο πω το έχω... Αν είναι, για βασιλικό καλό, την πανοπλία 
μου αυτή, κι εγώ να την χαλάσω! Κι αν μου πρέπει να σκοτω-
θώ, ευθύς αμέσως και τον θάνατο συντρέχω! Γιατί... Μακάριοι 
αυτοί, που, στο υψωμένο το κοντάρι της σημαίας, και στο βα-
σιλικό λιοντάρι... Τη ζωή τους, για την πατρίδα, θυσιάζουν...

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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 18η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ο Μπόθγουελ και δύο άντρες, με σκεπασμένα τα πρόσωπά 
τους και κρατώντας αναμμένες δάδες, φτάνουν στο σημείο 
όπου η βασίλισσα, τυλιγμένη με μια κουβέρτα, δίπλα σε μια 

ψαροκασέλα, κοιμάται. Πιο πέρα, κοιμούνται ο Ρίτσιο 
και ο Μαίτλαντ)

 (Χαμηλός φωτισμός, προδίδοντας ότι είναι νύχτα)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (προσπαθεί με απαλές κινήσεις να ξυπνήσει τη 
βασίλισσα. Εκείνη, τελικά, ξυπνάει. Πριν προλάβει να βγάλει 
μια κραυγή, ο Μπόθγουελ τής κλείνει το στόμα, μιλώντας ψιθυ-
ριστά, για να μην ξυπνήσουν οι άλλοι δύο άντρες...) Σςςςςς!!! Ο 
Μπόθγουελ είμαι, βασίλισσά μου!... Μη φοβάσαι!... Μ’ έστειλε 
ο βασιλιάς, για να ‘ρθω να σε πάρω και να γυρίσουμε στο πα-
λάτι!... Δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει!... Όσο κι αν μια μερίδα 
των λόρδων προσπάθησε να ξεσηκώσει τον λαό εναντίον 
σου!...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Καλέ μου, Μπόθγουελ! (πέφτει στην αγκαλιά του, 
με ένα αίσθημα βαθιάς ανακούφισης. Τον σφίγγει επάνω της 
με αγάπη) 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (συγκινημένος αλλά και χαρούμενος από την 
αυθόρμητη αντίδραση της βασίλισσας) Κι εσύ μού έλειψες, 
βασίλισσα μου... Μην ανησυχείς... Όλα θα πάνε καλά... (της 
χαϊδεύει τα μαλλιά) Ο βασιλιάς σ’ αγαπάει!

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Κι εγώ τον αγαπάω, Μπόθγουελ... (σκουπίζει με το 
χέρι της τα δάκρυά της)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (την κοιτάζει κατάματα) Πες μου, βασίλισσα... Ο 
Ρίτσιο ήταν ευγενής μαζί σου; Ή, μήπως, μόλυνε το σώμα σου, 
ατιμάζοντάς το;
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ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Εκτός απ’ τα μαλλιά μου – που κι εσύ γλυκά μού 
τα χαϊδεύεις – μήτε το χέρι μου άγγιξε μήτε και το κορμί μου! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ουουφ! Μεγάλη ανακούφιση τα λόγια σου προ-
σφέρουν! Και τώρα... Βασίλισσα... Εδώ είναι τα ρούχα σου, που 
πρέπει να φορέσεις! (της δίνει κάτι αντρικά ρούχα, κι εκείνη 
τα φοράει) Κανείς να μην σε καταλάβει, από την πίσω πόρτα, 
σαν θα μπεις, ξανά μέσ’ το παλάτι! 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Σε άλογα περήφανα, καβάλα αραδιασμένοι, οι λόρδοι 
οι πολεμόχαροι, τα όπλα τους προβάλουν! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Να κάνουν μια γερή συνωμοσία επιδιώκουν!... 
Μήτε διστάζουν, με τα όπλα, τη νόμιμη βασίλισσά τους να 
χτυπήσουν! 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: (μονολογεί με βλέμμα απλανές και μελαγχολικό) Ο 
κίνδυνος εντείνει την άγρια αποκοτιά μου... 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Αν φαίνεται ανάρμοστο και μη βασιλικό, τα ρούχα 
αυτά πως πρέπει να φορέσεις... Δεκάρα να μην δώσεις, καλή 
βασίλισσά μου! Γιατί το θάρρος το παράλογο μπορεί και να σε 
σώσει, μονάχα όταν η λογική δεν βρίσκει πια διέξοδο! 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Διέξοδός μου είσαι εσύ! Και η συνετή λογική σου! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Περήφανη στον άνεμο, ευθύς, μία σημαία θα κυ-
ματίσει, μόλις εσένα ο βασιλιάς, κάτω απ’ τα ρούχα τ’ αντρικά, 
σιμά θα αντικρίσει! 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Σαν γυναίκα που αγαπάει πραγματικά, αντί τον 
εαυτό της να σκεφτεί... Μονάχα τον αγαπημένο μου, τον Ρίτσιο, 
συλλογιέμαι... 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Έναν όρο, ο βασιλιάς μας έχει βάλει: Από τον 
Ρίτσιο, η βασίλισσα, πάραυτα να ξεκόψει! 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Έννοια σου, Μπόθγουελ! Κι ο σεβασμός, μπροστά 
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στην ιερή διαταγή του βασιλιά, δεν έχει χάσει ακόμη τη δύνα-
μή του!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Μα... Νομίζω πως ο Ρίτσιο, σχεδόν έχει ξυπνήσει... 
Φοβάμαι, όμως, πως αυτόν ο βασιλιάς δεν θα τον λυπηθεί... 
Έστω και μόνο για να τον εμποδίσει να φλυαρήσει και να 
αποκαλύψει πράγματα, όχι και τόσο ευχάριστα, σ’ αυτούς που 
θα τ’ ακούσουν! 

 (Ο Ρίτσιο ξυπνάει και βλέπει έκπληκτος τους τρεις άντρες, 
με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, και τη βασίλισσα ντυμένη με 
ρούχα αντρικά. Δίνει μια σκουντιά στον Μαίτλαντ, εναγωνίως, 

για να ξυπνήσει κι αυτός...) 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: (κοιτάζει τον Ρίτσιο λυπημένα) Καημένε μου, Ρίτσιο... 
Χλωμός, ταραγμένος και ξενυχτισμένος... Την οργή σου, δεν 
μπορείς να συγκρατήσεις...

 (Βλέπουμε τον Ρίτσιο να τραβάει το σπαθί απ’ το θηκάρι του, 
αλλά τον ακινητοποιούν αμέσως οι δύο άντρες που 

συνοδεύουν τον Μπόθγουελ)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Κατέβασε το σπαθί σου, Ρίτσιο! Μόν’ μίλα καθαρά 
και ανεπιφύλακτα! Ούτε ένα ίχνος φόβου να μην σκιάσει το 
ελεύθερο και τολμηρό σου βλέμμα...

ΡΙΤΣΙΟ: (βάζει το σπαθί του μέσα στο θηκάρι, μετανιωμένος. 
Βλέμμα μελαγχολικό) Αμαρτία μου... Να είχα κι εγώ μιαν αγάπη! 
Που να βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα μου! Πρώτα οι άνθρωποι 
σού προτείνουν έναν άντρα ή μια γυναίκα για σύζυγο, και μετά 
σου λένε ότι ο γάμος αυτός ήταν ένα έγκλημα... 

ΜΑΙΤΛΑΝΤ: (πάει να τραβήξει κι αυτός το σπαθί του, αλλά τον 
ακινητοποιούν οι δύο άντρες που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά 
τους με κουκούλα)
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ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Ρίτσιο! Σπουδαία τα λόγια που μόλις ξεστόμισες! 
Αλλά, εδώ, δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε γάμο... Πρόκειται 
για τον γάμο του βασιλιά και της βασίλισσάς μας! Κι όποιος, στον 
γάμο αυτόν χωθεί να τον δηλητηριάσει, την χώρα ολόκληρη, 
μαθές, μπορεί να τορπιλίσει! Γι’ αυτό κι ο βασιλιάς, ξεκάθαρο 
τον λόγο του έχει: Η βασίλισσα, απ’ τον Ρίτσιο να ξεκόψει και 
να γυρίσει αμέσως στο παλάτι! Τότε, θα αφήσουν και τον Ρίτσιο 
να φύγει και να πάει όπου θέλει, χωρίς να τον κυνηγήσουν!

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: (σταυρώνει τα χέρια και υψώνει το βλέμμα της στον 
ουρανό) Ευχαριστώ, Θεέ μου!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (συγκινημένος) Το καταθλιπτικό όνειρο τελειώ-
νει... Έρχεται το ξημέρωμα... Όσο καιρό η βασίλισσα μακριά 
απ’ το παλάτι βρίσκεται, λουφάζει το μίσος του λαού.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Το μίσος... Άγριο και αδιάντροπο, ξεσπάει... 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: «Κάψτε την πόρνη!», δεξιά-ζερβά, το πλήθος αλα-
λάζει! (μικρή σιωπή) Αυτή την τύχη θέλεις για τη βασίλισσά 
σου, Ρίτσιο;

ΡΙΤΣΙΟ: (κατεβάζει το κεφάλι του, αμίλητος) 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Βλέπω... Το βάρβαρο, το πλήθος... Μαζεύεται για 
να χλευάσει!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Όχι! Ως τα χαράματα κρατάει αυτό το θλιβερό ταξί-
δι! Μόλις έρθει η αυγή, η Έλεν Στιούαρτ, η βασίλισσα αυτής της 
ένδοξης της χώρας, το πάθος της, σαν σκοτεινή μπαλάντα, μες 
στο οχυρωμένο, μοναχικό και απρόσιτο κάστρο, θα το κλείσει!... 
Μια βάρκα, εκεί, θε να την φέρει. Ύστερα κλείνουν ανελέητα οι 
σιδερόφραχτες οι πόρτες. Για ν’ ακουστεί το μελαγχολικό τρα-
γούδι της επιστροφής της. Σαν το τραγούδι της αιώνιας φυλακής.

 (Η βασίλισσα πέφτει στα γόνατά της και προσεύχεται)

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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19η ΣΚΗΝΗ: 

 (Επιστροφή στο παλάτι. Ο βασιλιάς προχωράει νευρικά, 
πάνω-κάτω, στη σκηνή. Φαίνεται ν’ αγωνιά για κάτι. 

Ξαφνικά, εμφανίζεται ο Μπόθγουελ...)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (βαθιά υπόκλιση) Βασιλιά μου...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (ταραγμένος και αγωνιώντας) Μπόθγουελ! Πού είναι 
η βασίλισσα; Την έφερες;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Μου ζήτησε να την μεταφέρω πρώτα στα ιδιαίτε-
ρα διαμερίσματά της, για να την φροντίσουν, πριν εμφανιστεί 
μπροστά σου, βασιλιά μου.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (βαθύς αναστεναγμός ανακούφισης) Πολύ καλά... 
(μικρή σιωπή, κι αμέσως, πάλι, με την ίδια αγωνία στο βλέμμα) 
Είναι καλά, τουλάχιστον, στην υγεία της;... Μήπως είναι άρρω-
στη;... Μήπως, ο Ρίτσιο...

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (μαλακώνοντας πολύ τη φωνή του) Ηρέμησε, 
βασιλιά μου... Η βασίλισσα είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία 
της. Όσο για την τιμή και την αξιοπρέπειά της... Παρά το ότι ο 
Ρίτσιο δεν είναι ευγενικής καταγωγής, σεβάστηκε απόλυτα το 
σώμα της και την ψυχή της, χωρίς να πειράξει ούτε μία τρίχα 
απ’ τα μαλλιά της! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (πιάνει απότομα τον ώμο του Μπόθγουελ, με το ίδιο 
ταραγμένο και αγωνιώδες βλέμμα) Πρόσεχε! Γιατί αν μου λες 
ψέματα!... Τα πράγματα είναι σ’ ένα τεντωμένο σκοινί!... Οι 
λόρδοι αποφεύγουν ν’ αναφέρουν στο διάγγελμά τους τη λέξη 
«καραντίνα»! Χρησιμοποιούν την επικίνδυνη λέξη «αιχμαλω-
σία»! Κρατούσα, λένε, τη βασίλισσα αιχμάλωτη! Γι’ αυτό, εκείνη 
κι ο Ρίτσιο, το σκάσανε! Οι δυο τους! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Δεν είναι η πρώτη η φορά, βασιλιά μου, που 
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αντίθετες φωνές, να πνίξουν προσπαθούν τη μία και μοναδική 
φωνή της αληθείας...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Φωνές που της γεννάει ο φόβος και η συνείδηση της 
ενοχής... Σαν εξέγερση και ανταρσία, την καραντίνα παρου-
σιάζουν! Κι όλο το φταίξιμο επάνω μου χρεώνουν, μήπως και 
καταφέρουν απ’ τον θρόνο να με ρίξουν!

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Άκου κι εμένα, βασιλιά μου, απ’ την καρδιά μου, 
τι έχω να σου πω... Κάποιοι από τους αυλικούς σου, συμπαρασύ-
ροντας και μέρος του λαού, στο ψέμα, την αλήθεια θε να ρίξουν. 
Και πού να ξέρεις όταν μιλάει ένας διπλωμάτης τι θέλει να σου 
πει! Ο εξυπνότερος, την πονηριά θα βάλει μπροστά, μήπως 
κερδίσει κάτι! Την περηφάνια και τη ζήλια της βασίλισσας θα 
προσπαθήσουν να κεντρίσουν... Κι έπειτα, αυτή, στον βασιλιά 
της εναντίον θα στραφεί! Αφού, γι’ αρχή, βρήκαν στο Ρίτσιο 
το εργαλείο που ζητούσαν!... Γι’ αυτό, κι εσύ, σεβάσμιε βασιλιά 
μου, σκέψου πολύ μήπως, με το ‘να σου το χέρι, τους βοηθάς, 
μια ώρα αρχύτερα, τον δολερό σκοπό τους να πετύχουν!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Είναι επανάσταση κι ελευθερία, έναν κατώτερο από 
εκείνη άντρα να επιλέξει;

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Είναι ένα πείσμα τόσο δα ρομαντικό, που ανόητο 
ή μεγαλόπρεπο μπορεί κανείς να τ’ ονομάσει. Όμως, δεν είναι 
παραπάνω σημασία να του δίνεις, και τον εαυτό σου, απ’ την 
ουσία των πραγμάτων να στερείς... Σε καραντίνα, οι βασίλισσες 
δεν μπαίνουν, βασιλιά μου! Και μια ρωγμή, μέσα στο σύμπαν 
θα συμβεί, μόλις το στέμμα προσπαθήσεις ν’ αφαιρέσεις! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Σάμπως το δίκιο με το μέρος σου να το ‘χεις... Κάλιο, 
πρωθύστερα, να την είχα θανατώσει, παρά για μέρες, μοναχιά 
να την κρατώ! 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: ...Μια απόφαση, που τον αιώνα μας, κατά πολύ, 
τον ξεπερνά! Και των λαών το αίμα, απροκάλυπτα, θα τρέξει!... 
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Και, τώρα, τι θα κάνουμε με τους εξεγερμένους λόρ-
δους; 

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Θα πρέπει να υποταχθούν και ήσυχα να καθίσουν! 
Η ευτυχία δημιουργεί τους φίλους και τους τρέφει... Μα, η 
δυστυχία το μπορεί και να τους δοκιμάζει. Και θα ψευδόμουν 
αν σας έλεγα, σεβάσμιε βασιλιά μου, πως επιδείξατε πολύ συ-
γκρατημό στον γάμο σας, ως τώρα. Δεχτείτε τη βασίλισσα, στον 
θρόνο να καθίσει και μην κλονίσετε ξανά την ιερή ιδέα!... Που 
θέλει τη βασίλισσα, σε λύπες και χαρές, ακλόνητη να στέκεται 
σε αξίωμα και γένος! 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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20η ΣΚΗΝΗ: 

 (Βλέπουμε στη σκηνή τους τρεις βαρόνους να έχουν έναν 
έντονο διάλογο μεταξύ τους, με φωνές και ζωηρές 

χειρονομίες...)

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Πώς θα μπορούσε να σπιλώσει χειρότερα 
την τιμή του παλατιού η βασίλισσα, με το να το «σκάσει» μ’ 
εκείνον τον πρόστυχο τον Ρίτσιο; (!)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Και σε τι κινδύνους εξέθεσε τον εαυτό 
της, που να μην μπορεί πλέον, ούτε κατά τον θείο ούτε κατά 
τον ανθρώπινο νόμο, να συνεχίσει να είναι η νόμιμη σύζυγος 
του βασιλιά μας!

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Βλέπετε, λοιπόν, τι γνώμη έχουμε γ’ αυτόν 
εδώ τον γάμο;... Που κι ο λαός την ίδια γνώμη έχει!... Κι αν είναι 
κάτι λυπηρό, στο τέλος της ημέρας, είναι που, πια, ο βασιλιάς 
δεν μας επηρεάζει! Την τιμωρία μας, το έγκλημα ζητάει!

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Σαν το πουλί πετάξει... Πάει! Πίσω, πλέον, 
δεν ξαναγυρίζει!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Τον πρώτο λόγο η σύλληψη θα έχει! Μετά, 
απ’ τον λαό η τιμωρία θε να ‘ρθεί!

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Είναι κι εκείνος ο Μπόθγουελ! Σαν κόρη 
οφθαλμού του την προσέχει! 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Φίλοι μου... Άσκοπο, πραγματικά, με 
σοφιστείες κι ενοχές, την ερμηνεία των πραγμάτων να ζητάμε! 
Μόνο με λόγια καθαρά, τσουχτερά και κοφτερά, σαν το μαχαίρι, 
θα κοπεί αυτός ο γόρδιος δεσμός!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Η λέξη ‘’ελπίδα’’ δεν μπορεί την αθωότητα 
ξανά, μεσ’ το παλάτι, να επιστρέψει. Μαγαρισμένη κι ορφανή 
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η περηφάνια απ’ την τιμή δεν ξεθαρρεύει! Κι είναι μασκάρεμα 
σωστό, μία βασίλισσα ‘’φτηνή’’, μέσα στα πλούτη, το κενό της 
να «ξοδεύει»!

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Όλα ένα τέλος καρτερούν... Στη γκιλοτίνα, 
το κεφάλι της να στείλουν!

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Γιατί, αν κάτσουμε λιγάκι να σκεφτούμε... 
Καμιά απειλή και ουδείς δελεασμός δεν μπόρεσαν εκείνη να 
την πείσουν, τον Ρίτσιο, τον τρελό, να τον εγκαταλείψει! Στον 
Μπόθγουελ οφείλουμε τη δόλια επιστροφή της! Μα, σαν γυρίσει 
ο άνεμος και μια άλλη αντάρα φέρει, μία καινούρια συμφορά 
ίσως και να προκύψει!

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Την εύνοια των ισχυρών ζητάει να κερδίσει, 
μαζί μ’ εκείνη που κι ο λαός απ’ την καρδιά του δίνει. Ξεχνάει, 
όμως, η καψερή πως, κάτω απ’ το κρεβάτι, μια κασετίνα βρέ-
θηκε, που την τιμή της θίγει!

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Γράμματα φέρει ερωτικά κι επιστολές 
αισχύνης! Και αποδέκτης – δεν το λες! – ο βασιλιάς πως είναι!

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Ο Ρίτσιο τα γέννησε, στη θέα του κορμιού του! 

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Φτάνει! Τρανή είναι η απόδειξη! Ο κύβος 
πια ερρίφθη! Η Έλεν Στιούαρτ θα συλληφθεί, ανήμερα του 
Πάσχα! Μοιχεία και συνενοχή, τα δύο κρίματά της!

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Μεμιάς, λοιπόν, κρατήστε τα, τα κοφτερά 
σπαθιά σας, και μ’ έναν όρκο ιερό δεσμεύστε την καρδιά σας!

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΡΟΝΟΣ: Γιατί, σαν έρθει η αυγή και τις αυλές φωτίσει, 
το αίμα της το μιαρό, το χώμα θα ποτίσει!... 

 
 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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21η Σκηνή: 

 (Ο Γάλλος πρεσβευτής, Νταλιέν, ζητάει ακρόαση από τον 
βασιλιά, επειγόντως. Δείχνει ταραγμένος και νευρικός...)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Τι συμβαίνει, κ. Νταλιέν; Ποιος ο λόγος της ξαφνικής 
επισκέψεώς σας στο παλάτι; Δεν ενθυμούμαι να έχουμε κάποια 
προγραμματισμένη συνάντηση οι δυο μας...

ΝΤΑΛΙΕΝ: (Βαθιά υπόκλιση) Βασιλιά μου... Θα ήταν αδιανόητη 
μια τόσο δραστήρια και βέβαιη, για τη νίκη σου, στάση, αν αυτά 
τα χαρτιά (κραδαίνει κάτι χαρτιά) δεν αποδείχνανε καθαρά τη 
σχέση της βασίλισσας, Έλεν Στιούαρτ, μ’ αυτόν τον απαίσιο 
συνωμότη, τον Μαίτλαντ! Που η παρουσία του και μόνο, κάνει 
κακό στις μεταξύ μας σχέσεις, Αγγλίας και Γαλλίας!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (ταραγμένος) Τι χαρτιά είναι αυτά; 

ΝΤΑΛΙΕΝ: (κρατάει τα χαρτιά και δεν τα δίνει στον βασιλιά) Στη 
Γαλλία, ο βασιλιάς μας έχει βάλει, ήδη, ανθρώπους να προφτά-
σουν ν’ αντιγράψουν το κείμενο των εγγράφων, για να μην 
προλάβουν οι δικοί σου άνθρωποι να τα νοθεύσουν! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (φωνάζοντας δυνατά, σε κατάσταση απόγνωσης) 
Αδύνατον! Ποιανού την υπογραφή, επιτέλους, φέρουν αυτά 
τα έγγραφα; (!)

ΝΤΑΛΙΕΝ: (με σαρκαστική ηρεμία) Των βαρόνων σου, Βασιλιά μου. 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σε απόγνωση) Δεν είναι δυνατόν... Δεν μπορεί να 
μεθοδεύει, πίσω από την πλάτη μου, τέτοιες καταστάσεις το 
επιτελείο μου! Χτυπάνε τη βασίλισσα, αλλά ο απώτερος στόχος 
τους είμαι εγώ! 

ΝΤΑΛΙΕΝ: Θέλουν να σε ρίξουν από τον θρόνο σου, βασιλιά 
μου. Είναι ολοφάνερο. Βρήκαν μια αφορμή για να το κάνουν. 
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Όμως... Αυτός που σου μιλάει, αυτή τη στιγμή, δεν είναι παρά 
ένας απλός διπλωμάτης μιας ξένης χώρας, της Γαλλίας. Οι ξένοι 
βάζουν το χεράκι τους εκεί που κάποιοι βασιλείς τούς το επι-
τρέπουν, με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους (μικρή παύση) 
Είσαι ο βασιλιάς της Αγγλίας! (βαθιά υπόκλιση) 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Αγαπητέ Κύριε Νταλιέν... Ίσως, δεν ήμουν, πάντο-
τε, ευγενής μαζί σας... Ωστόσο, σήμερα, σας αξίζει να λάβετε 
ιδιαίτερης μεταχείρισης για το κουραστικό και εσπευσμένο 
ταξίδι σας από τη χώρα σας στη δική μου. Ο λόγος σας δεν 
είναι μόνο «διπλωματικός», αλλά κι «ανθρώπινος». Με αυτές 
τις αστόχαστες γραπτές ομολογίες τους, οι βαρόνοι θέλουν να 
πείσουν τον λαό της Αγγλίας, για τη συνενοχή της βασίλισσας 
σε αποστασίες και συνωμοσίες... Είμαι βέβαιος, Κύριε Νταλιέν, 
ότι, πολύ γρήγορα, θα την κατηγορήσουν για μοιχεία και συμ-
μετοχή σε δολοφονίες. Πιστεύουν ότι έτσι θα την αναγκάσουν 
να μεταβιβάσει «οικειοθελώς» το στέμμα.

ΝΤΑΛΙΕΝ: Ακριβώς. Και βρήκαν «πάτημα» στις κακές συνανα-
στροφές της... Μαίτλαντ και Ρίτσιο!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (μετανοώντας) Η βασίλισσα είναι η πιο ρομαντική 
και τρυφερή γυναίκα που υπάρχει πάνω στη γη (μικρή παύση, 
χαμηλωμένο βλέμμα) Εγώ φταίω... Φοβήθηκα ότι θα την χάσω... 
Και την έριξα στα χέρια τους.

ΝΤΑΛΙΕΝ: (κοιτάζει αμίλητος και έκπληκτος τον βασιλιά, που 
δείχνει τόσο ταπεινωμένος, αυτή τη στιγμή)

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (συνεχίζει τον μονόλογο μεταμέλειάς του...) Η καρδιά 
ενός ανθρώπου δεν απομονώνεται... Δεν μπαίνει σε καραντίνα... 
Πολύ περισσότερο η καρδιά μιας βασίλισσας, που ποτίζεται 
σαν το φυτό απ’ το νερό της περηφάνιας και της αρχοντιάς.

ΝΤΑΛΙΕΝ: Τώρα, όμως, την έφερες πίσω στο παλάτι σου, βασιλιά 
μου. Χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση εκείνη. Είναι δική σου.
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σκέφτεται γα λίγο, πριν ξεστομίσει την ετυμηγορία 
του) Κύριε Νταλιέν... Η βασίλισσα ετοιμάζεται, στα ιδιαίτερα 
διαμερίσματά της, για να εμφανιστεί, σε λίγο, μπροστά μου. Το 
ίδιο θα κάνω κι εγώ: Θα σταθώ, σε λίγο, ενώπιον της συζύγου 
μου και του λαού μου. Τότε, να είστε σίγουρος, πολλά πράγ-
ματα θα ξεκαθαρίσουν... Προς το παρόν, πηγαίνετε να φάτε 
και να ξεκουραστείτε. Αύριο το πρωί, θα αναχωρήσετε για την 
πατρίδα σας, με το μήνυμα που θα σας δώσω να παραδώσετε 
στον βασιλιά σας.

ΝΤΑΛΙΕΝ: Τα σέβη μου... (βαθιά υπόκλιση, αποχωρεί απ’ τη σκηνή 
ο Γάλλος διπλωμάτης) 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)



78

22η ΣΚΗΝΗ: 

 (Η βασίλισσα, Έλεν Στιούαρτ, μπαίνει διστακτικά στην 
αίθουσα του θρόνου, όπου την περιμένει ο βασιλιάς, μετά 

την περιπετειώδη επιστροφή της στο παλάτι...)

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: (με σεμνότητα και συστολή) Βασιλιά μου... (υπόκλι-
ση) Είναι της μοίρας μου γραφτό, σαν το πουλί, μες στη φωλιά 
μου να επιστρέψω. Γιατί, αλίμονο! Στη δύσκολη ετούτη ώρα, 
με εκβιασμούς κι ομολογίες, ό, τι ιερό έχω για σένα αισθανθεί, 
στην τύχη του μεμιάς να εγκαταλείψω! Γραμμένα από το χέρι 
μου, τα έχω κρατημένα... Γράμματα και σονέτα... Απόδειξη 
τρανή πως σ’ αγαπώ ακόμα!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Την κασετίνα σου, εγώ την παραβίασα, γλυκιά μου 
βασίλισσα. Δεν έχω λόγια, την ντροπή μου να ονομάσω... Γιατί 
ποια λέξη θα μπορούσε την αισχύνη να εκφράσει; Αυτή που 
νιώθω, σαν το βλέμμα σου με πνίγει στον λαιμό; 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Κι εγώ ένα έρεισμα ζητούσα, την απιστία μου σε 
σένα, για να βρω να εξηγήσω. Και τούτη μόνον την απάντηση, 
είμαι σε θέση να σου δώσω (μικρή σιωπή, πριν το ξέσπασμα της 
συγκίνησης) Σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ, μ’ όλη τη δύναμη που 
κρύβει η καρδιά μου! Ταπεινωμένη σου ζητώ, για να με συγ-
χωρέσεις! Το ξέρω πως προκάλεσα πολλών λογιών αντάρες... 
Εκείνες που κανείς δεν πρέπει ν’ αγαπά... (δίνει τα χέρια της 
στον βασιλιά και σύζυγό της) 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (πιάνει τα χέρια της) Καμία αντάρα, σαν την αντάρα 
της καρδιάς μου, όταν σε βλέπω!

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: (φιλάει τον βασιλιά) Τα λόγια σου, καλέ μου, στο 
ταραγμένο μου μυαλό, σαν βάλσαμο ηχούνε... Στα μύχια της 
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ψυχής μου τρέφουνε τη γαλήνη... Όμως, δεν ξέρω πώς μπορούν, 
την ταραχή, μεσ’ το παλάτι, να γαληνεύσουν... 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Με τα σπαθιά, η ηρεμία θα επανέλθει, βασίλισσά 
μου... Οι ξεσκολισμένοι και κυνικοί αυτοί εκβιαστές, τον όχλο 
προσπαθούν να αναγκάσουν, την ένοχη στο έγκλημα – εσένα 
δηλαδή! – πως πρέπει να καταδικάσουν...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Αν είναι από το χέρι του λαού, το σώμα μου «αδιά-
βαστο» να πάει... Χωρίς μία ευχούλα, ιερέας να του δώσει... Με 
καρτερία θα δεχτώ να μου συμβεί, με την ελπίδα το παλάτι ν’ 
ανασάνει!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ούτε σαν σκέψη απ’ το μυαλό σου μην περνάει, πως 
θα αφήσω το κορμί σου λαβωμένο, χωρίς ταφή και δίχως πρέ-
πουσες τιμές... Μια καταιγίδα είναι αυτή και θα περάσει. Μην 
τις φοβάσαι τις αντάρες του Θεού... Κάτι σημαίνουν, στη ζωή 
για να υπάρχουν, σαν ξεχασμένες και «αδέσποτες» φωνές...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Ο Μπόθγουελ είναι ο ανθρωπινότερος από όλους! 
Κοντά σου, κράτα τον, βασιλιά μου! Πολύτιμος θα σου ‘ναι! Σε 
κάθε τού νου και της καρδιάς κακοτοπιά! 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Τα λόγια σου, βασίλισσά μου, σαν φυλαχτό θα τα φυ-
λάξω, στο υπόσχομαι. Αλλά, πρώτα, στην κλίνη μας την ιερή, 
προσμένω να βρεθούμε. Για να σου δώσω μυστικά αυτό που 
στην καρδιά μου κρύβω. Ποτάμι είναι ορμητικό, από πηγή 
βουνίσια. Και σαν αχτίδα ηλίου, την καταχνιά, από σύννεφα 
πυκνά, ξέρει να διαπερνάει...

 (Αγκαλιάζονται σφιχτά)

 (Σκοτάδι στη σκηνή)
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23η ΣΚΗΝΗ: 

 (Ακούμε τη φωνή του βασιλιά να διατάζει να έρθει γρήγορα,
 ο Μπόθγουελ, στην αίθουσα. Αμέσως μετά, εμφανίζεται 

ο βασιλιάς, μαζί με τη βασίλισσα. Κάθονται στους θρόνους 
τους, ο ένας δίπλα στον άλλο, περιμένοντας. 

Μπαίνει στη σκηνή ο Μπόθγουελ...)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (βαθιά υπόκλιση) Βασιλιά μου, με κάλεσες; 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Ναι, Μπόθγουελ. Ήθελα, η βασίλισσα κι εγώ, να σ’ 
ευχαριστήσουμε για ό, τι έκανες για μας. Αποδείχτηκες ο πιο 
πιστός και αφοσιωμένος αξιωματούχος μας στο παλάτι

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Ναι, καλέ μου, Μπόθγουελ. Η προσφορά σου δεν θα 
μείνει χωρίς ανταμοιβή. Γι’ αυτό, σκεφτήκαμε να σου προσφέ-
ρουμε τον τίτλο του Λόρδου

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (βαθιά υπόκλιση από ευγνωμοσύνη) Βασίλισσά 
μου! Βασιλιά μου!

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: (σηκώνεται από τον θρόνο και ακουμπάει το χέρι του 
φιλικά πάνω στον ώμο του Μπόθγουελ) Υπάρχει ένα αθέατο 
δικαστήριο, όπου όλα, κάποια στιγμή, δικαιώνονται. Τέσσερις 
επίσκοποι, δεκατέσσερις ιερείς, δώδεκα κόμητες και δεκαπέντε 
λόρδοι βεβαίωσαν με όρκο στο κοινοβούλιο ότι τα γράμματα 
και τα σονέτα της βασίλισσας, που δήθεν την ενοχοποιούσαν, 
είναι γνήσια και όχι νοθευμένα!

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Γράμματα που τα έγραψα για τον βασιλιά και σύζυγό 
μου, και όχι για τον Ρίτσιο. Αντιθέτως, κάποιοι βαρόνοι, που τα 
ονόματά τους είναι γνωστά, προσπάθησαν να τα νοθεύσουν και 
να τα στρέψουν εναντίον μου. Ό, τι συνέβη ανάμεσα σε μένα 
και τον Ρίτσιο ήταν μια επιπολαιότητα από μέρους μου, για την 
οποία έχω μετανιώσει οικτρά. Δεν είχα, όμως, τη δυνατότητα 
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ν’ αντιδράσω με άλλον τρόπο. Ήμουν στα χέρια δύο αντρών, 
του Μαίτλαντ και του Ρίτσιο, που κρυφά είχαν μπει μεσ’ το κελί 
της απομόνωσής μου και μου ζητούσαν επίμονα να φύγουμε...

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: Είναι γνωστά όλα αυτά, βασίλισσά μου. Κανένας 
δεν μπορεί να σε ενοχοποιήσει, αν έχει καθαρό τον νου και τη 
συνείδησή του. Ακηλίδωτο το μέτωπό σου, βασίλισσά μου, που 
κάποτε το στέμμα φόρεσε και που το έχρισε το άγιο λάδι της 
θείας αποστολής σου

ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Οι βαρόνοι στασιαστές βρίσκονται ήδη στη φυλακή, 
για την απερίσκεπτη και ύπουλη συμπεριφορά τους. Για να 
πληροφορηθεί ο λαός μας, αλλά και ο βασιλιάς της Γαλλίας, τη 
χαρμόσυνη είδηση της επιστροφής της βασίλισσας στο παλάτι, 
σώα και αβλαβής, σε εξουσιοδοτώ, φίλε μου Μπόθγουελ, με το 
νέο σου αξίωμα, ν’ αναγγείλεις εσύ το μήνυμα που σου δίνω, 
ευθύς αμέσως (δίνει στον Μπόθγουελ έναν πάπυρο)

ΜΠΟΘΓΟΥΕΛ: (ξεδιπλώνει τον πάπυρο και αρχίζει να διαβάζει 
φωναχτά. Η βασίλισσα σηκώνεται κι αυτή από τον θρόνο της 
και στέκεται όρθια δίπλα στον βασιλιά. Δίνει ο ένας το χέρι του 
στον άλλο και πιάνονται σφιχτά) 

«Παρακαλώντας τον Θεό να σας χαρίζει την ουράνια ευλογία 
του, και εμένα να μου δίνει υπομονή και θάρρος, σας εξομο-
λογούμε ότι ανέβηκα σε κάθε επίγειο ύψος και κατέβηκα σε 
απύθμενα βάθη, θάβοντας άντρες γενναίους, χάνοντας και ξα-
ναχτίζοντας το βασίλειό μου. Ένιωσα κι έζησα, με τρομαχτική 
ένταση, όλες τις αντιθέσεις, περνώντας κι από τον σκοτεινό 
δρόμο των ενοχών και των τύψεων. Και κάθε φορά ανέβαινα 
ξανά τα σκαλιά του θρόνου και της εκκλησίας, με καινούρια 
πάντα περηφάνια.

Οι υπήκοοί μου, εκείνοι ακριβώς που εμπιστευόμουν περισσό-
τερο και τους είχα τιμήσει με τα ανώτατα αξιώματα, σήκωσαν 
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τα όπλα τους εναντίον μου και με μεταχειρίστηκαν με τον χει-
ρότερο τρόπο. Απροσδόκητα όμως, ο Παντοδύναμος, που ορίζει 
τα πάντα, καθώς και κάποιοι άνθρωποι, που συνεχίζουν να τι-
μούν το γένος των Ανθρώπων, με λευτέρωσαν από την φριχτή 
αιχμαλωσία μου. Τις τελευταίες εβδομάδες, τις έζησα μέσα σε 
φλόγες, φλόγες τόσο μεγάλες και άγριες, ώστε και ύστερα από 
αιώνες να φέγγουν ακόμη σαν αναλαμπές, καταμαρτυρώντας 
το δράμα της ανθρώπινης ψυχής. 

Τώρα, όμως, αυτή η πυρκαγιά που κατέκαψε ό, τι καλύτερο είχα 
μέσα μου, έσβησε, χάρη στην επιστροφή της βασίλισσας και 
Αγαπητής συζύγου μου, ξανά στο παλάτι. Απομεινάρι αυτής της 
μεγαλόπρεπης φωτιάς, σκιάς πια του εαυτού μου, η βασίλισσα 
κι εγώ, μπαίνουμε στο λυκόφως της κοινής μας μοίρας και του 
πεπρωμένου της ιστορίας μας.

Εκτός από τον Θεό, άλλη ελπίδα δεν έχω, παρά μόνον εσάς και 
την καλοσύνη σας. Ίσως, σε κάποια άλλη ζωή, να μου επιτραπεί 
να παρουσιαστώ ενώπιων σας, για να σας εξιστορήσω όλα μου 
τα δεινά. Αυτά που με κάνουν, ωστόσο, να πιστεύω ότι άξιζε 
που ήρθα σ’ αυτή τη ζωή... 

Ο Βασιλιάς, 
Ιωάννης της Αγγλίας» 

 (Σκοτάδι στη σκηνή)

ΤΕΛΟΣ 
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8. «Το πρώτο χάραμα», μυθιστόρημα
9. «Το φαράγγι και ο θρύλος», μυθιστόρημα
10.  «Ουδείς αναντικατάστατος», μυθιστόρημα
11.  «Αναζητώντας την ελεύθερη αναζήτηση», 

μυθιστόρημα
12. «Μυθιστορήματα (τριλογία): Το φάντασμα του 

πέτρινου φάρου, Πογκρόμ, Ροδόσταυρος»
13. «Σελήνη-Εκάτη-Άρτεμις», μυθιστόρημα
14. «Ερημία», μυθιστόρημα
15. «Χαμένη Ατλαντίδα», μυθιστόρημα
16. «Αναμονή», ποιητική συλλογή 
17. «Η Διακινδύνευση», μυθιστόρημα




