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ΠΡΟΣΩΠΑ
ΒΙΟΛΑ
ΟΡΣΙΝΟ (ΔΟΥΚΑΣ)
ΟΛΙΒΙΑ
ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ
ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΕΣΤΕ
ΜΑΛΒΟΛΙΟ
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
ΑΝΤΟΝΙΟ
ΧΩΡΙΚΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
ΙΕΡΕΑΣ

ΤΟΠΟΣ
Ιλλυρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Τη Βιόλα και τον Σεμπάστιαν τους υποδύεται ο ίδιος ηθοποιός.
2. Την Ολίβια και τον Αντόνιο τους υποδύεται ο ίδιος ηθοποιός.
3. Τον Μαλβόλιο και την Χωρικό τους υποδύεται ο ίδιος ηθοποιός.
4. Τον  Φέστε,  τον  Αστυνόμο  και  τον  Ιερέα  τους  υποδύεται  ο  ίδιος

ηθοποιός.

*La Follia: Η Τρέλα (ιταλική λέξη)
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Σ  KHNH     A  1  
ΒΙΟΛΑ: Ποια χώρα είναι αυτή;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Η  Ιλλυρία. Βρίσκεσαι στην Ιλλυρία. 

ΒΙΟΛΑ:  Και  τι  κάνω  εγώ στην  Ιλλυρία;   Ο  αδερφός  μου;  Πέθανε;  Αλλά,  μήπως κατά  τύχη δεν
πνίγηκε;     Σε παρακαλώ, τι λες;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Πως κατά τύχη σωθήκατε κι εσείς.

ΒΙΟΛΑ: Τότε μήπως κατά τύχη να σώθηκε κι εκείνος; 

ΧΩΡΙΚΟΣ: Για  να  σε  παρηγορήσω  με  τις  πιθανότητες  της  τύχης,  είδα  τον  αδερφό  σας  πολύ
προνοητικό στον κίνδυνο να δένεται πάνω σ’ ένα γερό κατάρτι που έπλεε στη θάλασσα. Απ’ όσο
μπόρεσα να ξεχωρίσω δηλαδή.

ΒΙΟΛΑ: Σ ’ευχαριστώ. Ώστε λοιπόν το ξέρεις αυτό εδώ το μέρος;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Φυσικά, πολύ καλά. 

ΒΙΟΛΑ: Ποιος είναι ο άρχοντας εδώ;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Ένας Δούκας, αρχοντικός κι από τη φύση του κι απ’ την καταγωγή του.

ΒΙΟΛΑ: Και πως τον λένε;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Ορσίνο.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ΟΡΣΙΝΟ: Αν είναι η μουσική τροφή του έρωτα, μη σταματάτε. Δώστε μου όσο πιο πολλή μπορείτε,
ωσότου απ’ τον κορεσμό η όρεξη μου ν’ αρρωστήσει κι έτσι να πεθάνει. Ξανά τη μελωδία αυτή,
έσβηνε προς το τέλος. Μου χάιδεψε τ’ αυτί σαν αύρα γλυκιά που δίνει άρωμα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΒΙΟΛΑ: ΟΡΣΙΝΟ! Απ’ τον πατέρα μου έχω ακουστά γι’ αυτόν. Τότε θυμάμαι ήταν ανύπαντρος.

ΧΩΡΙΚΟΣ: Κι ακόμα είναι ή τουλάχιστον, ήτανε μέχρι πρόσφατα. Γιατί, πριν ένα μήνα που έφυγα
από δω μόλις άρχιζε να κυκλοφορεί μια φήμη ότι ο Δούκας κυνηγούσε τον έρωτα της όμορφης
Ολίβια. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΟΡΣΙΝΟ: Αυτό κάνω,  κυνηγάω την ωραιότερη που έχω δει.  Όταν  τα μάτια  μου αντίκρισαν  την
Ολίβια, ένιωσα λες και μου καθάριζε τον αέρα.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΒΙΟΛΑ: Ολίβια. Ποια είναι αυτή;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Κοπέλα ενάρετη, κόρη ενός κόμη,  πέθανε πριν ένα χρόνο περίπου και την άφησε υπό την
προστασία  του αδερφού της,  αλλά κι  εκείνος  πέθανε  λίγο αργότερα δυστυχώς.  Απ’  τη μεγάλη
αγάπη που του είχε η κοπέλα λέγεται πως έχει απαρνηθεί τους άντρες κι ούτε θέλει να τους δει.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ΟΛΙΒΙΑ: Ούτε ο ίδιος ο ουρανός, προτού περάσουν εφτά καλοκαίρια δεν πρόκειται να δει ολόκληρο
το πρόσωπο μου. Θα βγαίνω μόνο καλυμμένη σαν καλόγρια κάθε μέρα για να συντηρηθεί η αγάπη
προς τον πεθαμένο αδερφό μου.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΒΙΟΛΑ: Σε ικετεύω κρύψε ποια είμαι και βοήθησε με να μεταμφιεστώ σε κάτι που θα εξυπηρετεί τα
σχέδια μου. Θα καταφέρω να με προσλάβει στην υπηρεσία του ο Δούκας. Εσύ θα με παρουσιάσεις
σαν ευνούχο τραγουδιστή κι εγώ δεν θα σε εκθέσω. Θα με βρει κατάλληλη για να τον υπηρετήσω.
Και για χάρη μου σε παρακαλώ , κράτα το στόμα σου κλειστό.

ΧΩΡΙΚΟΣ: Σου το υπόσχομαι.

ΒΙΟΛΑ: Σ’ ευχαριστώ. Δείξε μου το δρόμο τώρα.

ΣΚΗΝΗ Α2
ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Τι στο διάολο έπαθε η μικρή και πήρε τόσο κατάκαρδα το θάνατο του αδερφού της;
Εγώ πιστεύω πως η στεναχώρια είναι εχθρός της ζωής.

ΜΑΡΙΑ: Μα την πίστη μου Σερ Τόμπυ, θα πρέπει να ερχόσαστε νωρίτερα τα βράδια, η κυρία μου
και συγγενής σας ενοχλείται με τ’ ακατάστατο ωράριο σας.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ας’ την να ενοχλείται, αρκεί να μην ενοχλεί εμένα.

ΜΑΡΙΑ: Μα θα πρέπει να εμφανιζόσαστε πιο ευπρεπής.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αυτά τα ρούχα είναι αρκετά εμφανίσιμα για να τρέχω στα ταβερνεία και άμα δεν τους
αρέσει ας πάνε να κρεμαστούνε.

ΜΑΡΙΑ: Αυτό το πίνε-πίνε- πίνε θα σας καταστρέψει. Χτες άκουγα την κυρία μου να λέει για ένα
βλάκα ιππότη που ένα βράδυ της τον φέρατε γαμπρό.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ποιόν; Τον Σερ Άντριου Έηγκιουτσηκ; 

ΜΑΡΙΑ: Μάλιστα αυτόν!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αυτός είναι από τους άρχοντες της Ιλλυρίας. Βγάζει τρεις χιλιάδες δουκάτα το χρόνο.

ΜΑΡΙΑ: Και θα τα’ χει φάει όλα του τα δουκάτα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ ανόητος και άσωτος.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:ΜΑΡΙΑ δεν ντρέπεσαι να μιλάς έτσι; Μιλάει τρεις- τέσσερις γλώσσες φαρσί, χωρίς να
έχει ανοίξει βιβλίο κι έχει όλα τα χαρίσματα της φύσης.

ΜΑΡΙΑ: Ναι  φυσικά.Εκτός  από ανόητος,  άσωτος  είναι  και  καβγατζής  κι  αν  δεν  είχε  το  φυσικό
χάρισμα της δειλίας θα είχε ένα άλλο χάρισμα , ένα ωραιότατο τάφο!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Όσοι τα λένε αυτά είναι παλιάνθρωποι. Τους ξέρεις;

ΜΑΡΙΑ: Ναι φυσικά, είναι αυτοί που λένε πως κάθε βράδυ μπεκρουλιάζετε μαζί.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πίνοντας εις την υγειά της Ολίβιας, της συγγενούς μου και θα πίνω στην υγειά της όσο
υπάρχει άνοιγμα στον καταπιόνα μου και ποτό στην Ιλλυρία. Κατάλαβες κορίτσι μου; Και τώρα κόφ’
το έρχεται ο Σερ Άντριου.
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ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Σερ Τόμπυ Μπελτς! Τι μου γίνεσαι, Σερ Τόμπυ Μπελτς; 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Καλέ μου Σερ Άντριου!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Χαιρετώ την όμορφη κοπέλα.

ΜΑΡΙΑ: Παρομοίως κύριε.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πλεύρισε την Άντριου, πλεύρισε την.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Τι υπονοείς;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Είναι στην υπηρεσία της συγγενούς μου…

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ω κυρία Πλευρισέτη, ποθώ αριστότερη γνωριμία.

ΜΑΡΙΑ: Το όνομα μου είναι Μαίρη κύριε.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Καλή μου κυρία Μαίρη Πλευρισέτη…

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Παρανόησες ιππότη, «πλεύρισε την» σημαίνει ριξ’ τα της, παρ΄ τηνε, δως’ της τα όλα,
κάρφωσέ τηνε.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ω θεέ μου δεν θα επιχειρούσα να διαπράξω τέτοια μπροστά κι ενώπιον σε κόσμο.
Αυτό πάει να πει «πλεύρισε την»;

ΜΑΡΙΑ: Εγώ φεύγω κύριοι.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αν την αφήσεις να σου φύγει έτσι Σερ Άντριου, σου εύχομαι να μην ξανατραβήξεις
ποτέ σου το σπαθί.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Αν φύγεις έτσι δεσποινίς μου, μου εύχομαι να μην ξανατραβήξω ποτέ μου το σπαθί.

ΜΑΡΙΑ: Αν θέλετε φιλί εγώ θέλω δωράκι.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Τι θες να πεις γλυκιά μου; Δεν το ‘πιασα το υπονοούμενο.

ΜΑΡΙΑ: Που να το πιάσετε κύριε, είστε άσχετος από αυτά.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Τι είμαι; Άσχετος;;;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ιππότη μου σου χρειάζεται ένα ποτήρι γλυκό κρασί. Πότε σε ξαναείδα τόσο χάλια;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Σερ Τόμπυ αύριο γυρνάω στο σπίτι μου. Η συγγενής σου δεν λέει με τίποτα να βγει
αλλά κι αν βγει στοιχηματίζω ότι δεν θα είναι για μένα. Ο ίδιος ο Δούκας ειν’ έτοιμος να της κάνει
πρόταση.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αν βγει δεν θα είναι για τον Δούκα. Αυτή αποκλείεται να παντρευτεί κάποιον που έχει
παραπάνω είτε περιουσία είτε χρόνια είτε πνεύμα,  την άκουσα εγώ που τ’ ορκιζότανε.  Μη λες
βλακείες άνθρωπε μου, υπάρχουν ακόμα ελπίδες.
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ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Υπάρχουν;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ  : Υπάρχουν!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Υπάρχουν;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ  : Υπάρχουν!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ:  Ε τότε θα μείνω άλλον ένα μήνα.

ΣΚΗΝΗ Α3 
ΔΟΥΚΑΣ: (στη Βιόλα) Σεζάριο, τα ξέρεις όλα, έχεις τρεις μέρες που είσαι στην υπηρεσία μου, σου
έχω ανοίξει ως και τα πιο απόκρυφα φύλλα της καρδιάς μου. Θέλω λοιπόν νεαρέ μου, να πας και
να την βρεις. Να επιμείνεις να τη δεις. Στάσου στην εξώπορτα της και πες στους υπηρέτες ότι τα
πόδια σου θα ριζώσουν μέχρι να σε δεχτεί σ’ ακρόαση.

ΒΙΟΛΑ: Μα καλέ μου άρχοντα, εάν έχει αφεθεί τόσο πολύ στη θλίψη της όσο διαδίδεται, ποτέ της
δε θα με δεχτεί.

ΔΟΥΚΑΣ: Στήσε καυγά, ξεπέρασε κάθε όριο ευπρέπειας αλλά μη μου γυρίσεις άπρακτος.

ΒΙΟΛΑ: Και πείτε ότι μιλάω μαζί της, άρχοντα μου.Tι της λέω;

ΔΟΥΚΑΣ: Της αποκαλύπτεις το πάθος του έρωτα μου. Είσαι ο πιο κατάλληλος να περιγράψεις τον
καημό μου. 

ΒΙΟΛΑ: Δεν το νομίζω, άρχοντα μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Καλό μου αγόρι πίστεψε το. Τα χείλη σου είναι τόσο καλογραμμένα και τόσο κόκκινα και
η φωνή σου είναι κοριτσίστικη, κρυστάλλινη, εσύ στο θέατρο θα έπαιζες άνετα ρόλο κοπέλας. Σε
έχω καταλάβει, ο χαρακτήρας σου είναι ο πιο κατάλληλος για τη δουλειά που θέλω.

ΒΙΟΛΑ: θα κάνω ότι μπορώ να την πείσω για χάρη σας. Ωχ έμπλεξα άσχημα.

ΣΚΗΝΗ Α4
ΜΑΡΙΑ: Ας’ τα αυτά! Ή θα μου πεις που ήσουνα ή δεν ανοίγω καθόλου το στόμα μου για να σε
υπερασπιστώ. Η κυρία μου θα σε κρεμάσει που έλειπες τόσες ώρες.` Ή θα σε διώξουνε, που είναι
και πάλι κρεμάλα.

ΦΕΣΤΕ: Καλύτερα  καλή  κρεμάλα  παρά  κακός  γάμος.  Όσο  για  το  άλλο,  ότι  θα  με  διώξουνε,
καλοκαιράκι έχουμε, θα τα βολέψω.

ΜΑΡΙΑ: Δε σε νοιάζει;

ΦΕΣΤΕ: Καθόλου γιατί πάντα έχω το ζωνάρι μου λυμένο για καυγά. 

ΜΑΡΙΑ: Πρόσεχε, κακομοίρη μου, μη σου πέσουνε τα βρακιά!

ΦΕΣΤΕ: Καλό αυτό. Άντε τώρα, κοίτα τη δουλειά σου εσύ. Κι αν ο Σερ Τόμπυ κόψει το πιοτό, εσύ θα
του φανείς το πιο ωραίο θηλυκό σ’ ολόκληρη την Ιλλυρία.
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ΜΑΡΙΑ: Σκάσε πειραχτήρι, σταμάτα! Έρχεται η κυρία μου, το καλό που σου θέλω κοίτα να βρεις
καλή δικαιολογία.

ΦΕΣΤΕ: Ο θεός να σας ευλογεί κυρία.

ΟΛΙΒΙΑ: Πάρτε από δω αυτή τη γελοιότητα. 

ΦΕΣΤΕ: Καλέ, εσείς δεν ακούσατε; Η κυρία θέλει να την πάρετε από δω.

ΟΛΙΒΙΑ: Μη λες αηδίες, έχεις γίνει κρύος, τρελέ, σε βαρέθηκα. Χώρια που έχεις αρχίσει να΄ σαι κι
απατεώνας.

ΦΕΣΤΕ: Κυρία μου, αυτά είναι δύο ελαττώματα που το πιοτό και οι συμβουλές τα διορθώνουν. Αν ο
απλός αυτός συλλογισμός σας κάνει, πάει καλά. Αν δεν σας κάνει τι να κάνουμε; Η συμφορά είναι
σύμβουλος αναξιόπιστος κι η ομορφιά λουλούδι που θα μαραθεί  (παύση). Καλή μου Μαντόνα,
γιατί κρατάτε πένθος;

ΟΛΙΒΙΑ: Για το θάνατο του αδερφού μου.

ΦΕΣΤΕ: Εγώ νομίζω ότι  η ψυχή του είναι στην κόλαση, Μαντόνα. 

ΟΛΙΒΙΑ: Κι εγώ ξέρω ότι η ψυχή του είναι στον παράδεισο, τρελέ.

ΦΕΣΤΕ: Πιο τρελή εσείς, Μαντόνα, που κρατάτε πένθος γιατί η ψυχή του αδερφού σας είναι στον
παράδεισο. Πάρτε από δω την τρελή, κύριοι.

ΟΛΙΒΙΑ: Τι λες γι’ αυτόν τον τρελό, Μαλβόλιο; Δε βελτιώνεται; 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Πολύ φοβάμαι θα βελτιώνεται μέχρι να τον ταράξουν οι σπασμοί του θανάτου, τα
γηρατειά εξασθενούν τους λογικούς και βελτιώνουν τους τρελούς.

ΦΕΣΤΕ:Ε, τότε μακάρι να σου στείλει και σένα ο Θεός γρήγορα τα γεράματα, για να βελτιωθεί και η
δική σου τρέλα.

ΟΛΙΒΙΑ: Τι λες γι’ αυτό Μαλβόλιο;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Απορώ πως η εξοχότητα σας βρίσκει απόλαυση σε έναν τόσο ανόητο παλιάνθρωπο.
Τον είδα τις προάλλες να τον κάνει σκόνη ένας κοινός διασκεδαστής ταβέρνας, που είχε λιγότερο
μυαλό κι από κοτρόνα. Κοιτάξτε τον, τώρα τα’ χει χαμένα και όταν δεν γελάτε, όταν δεν του δίνεται
καμία σημασία, μένει βουβός. Κατά τη γνώμη μου, όσοι χαχανίζουν με τέτοιους δήθεν τρελούς δεν
είναι και πολύ καλύτεροι από τους κομπάρσους που τρέχουν πίσω από παλιάτσους.

ΟΛΙΒΙΑ: Μαλβόλιο έχεις γίνει τόσο εγωπαθής που όλα σου φαίνονται άνοστα.

ΜΑΡΙΑ: Κυρία είναι στην εξώπορτα ένας νεαρός που θέλει να σας μιλήσει.

ΟΛΙΒΙΑ: Από τον Δούκα Ορσίνο ε;

ΜΑΡΙΑ: Δεν ξέρω κυρία, είναι πάντως πολύ ωραίος νέος.
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ΟΛΙΒΙΑ: Και ποιος από τους ανθρώπους μου δεν τον αφήνει να έρθει (απορία);

ΜΑΡΙΑ: Ο Σερ Τόμπυ κυρία, ο συγγενής σας.

ΟΛΙΒΙΑ: Πήγαινε και παρ’ τον από’ κει σε παρακαλώ, αυτός μόνο κουταμάρες ξέρει να λέει, ντροπή
του! Πήγαινε σ’αυτόν εσύ, Μαλβόλιο, κι αν έρχεται από τον Δούκα, είμαι άρρωστη ή δεν είμαι στο
σπίτι ή ό,τι θέλεις, αρκεί να τόνε διώξεις.
(Μπαίνει ο Σερ Τόμπυ)

ΟΛΙΒΙΑ: Για όνομα του Θεού, πως είσαι έτσι; Ποιος είναι έξω;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ένας κύριος.

ΟΛΙΒΙΑ: Κύριος; Τι κύριος; 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Κύριος που… (ρεύεται).

ΦΕΣΤΕ: Σερ Τόμπυ!

ΟΛΙΒΙΑ: Μα, από τόσο νωρίς άρχισες τα πιοτά;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Τα πιοτά; Εγώ τα σιχαίνομαι τα πιοτά. Σου το’ πα; Κάποιος είναι στην εξώπορτα.

ΟΛΙΒΙΑ: Μάλιστα. Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος; 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Δεν πα’ να είναι κι ο διάολος, σκοτίστηκα.

ΟΛΙΒΙΑ: (στον Φέστε) Τρελέ, πήγαινε να μου τον προσέχεις σε παρακαλώ. Είναι στο τρίτο στάδιο
της μέθης.

ΦΕΣΤΕ: Προς το παρόν κυρία, είναι στο στάδιο της τρέλας και ο τρελός πάει να προσέχει τον τρελό.

(Ξαναμπαίνει ο Μαλβόλιο)
ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Κυρία  εκείνος  ο  νεαρός  επιμένει  ότι  θέλει  να  σας  μιλήσει.  Του  είπα  ότι  είσαστε
άρρωστη και μου απάντησε πως ακριβώς, γι’  αυτό θα έρθει να σας μιλήσει.  Μετά του είπα ότι
κοιμόσαστε, σαν να το είχε κι αυτό προβλέψει, και μου απαντάει, πως ακριβώς γι’ αυτό θα έρθει να
σας μιλήσει. Τι να του πω κυρία; Σε κάθε άρνηση μου είναι θωρακισμένος.

ΟΛΙΒΙΑ: Να του πεις ότι αποκλείεται να μιλήσει μαζί μου.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Του το είπαμε κι  αυτό, και μας απάντησε ότι θα σταθεί  στην πόρτα σας μέχρι  να
μιλήσει μαζί σας.

ΟΛΙΒΙΑ: Τι άνθρωπος είναι;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Ανθρώπινος.

ΟΛΙΒΙΑ: Εννοώ τι χαρακτήρα έχει;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Απαράμιλλα απάνθρωπο. Λέει ότι θα σας μιλήσει είτε το θέλετε είτε όχι. 
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ΟΛΙΒΙΑ: Πως είναι το σουλούπι του, πόσον χρονών είναι;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Είναι  όχι  αρκετά μεγάλος  για  να  θεωρείται  άντρας,  και  όχι  αρκετά μικρός  για  να
θεωρείται αγόρι. Κάτι μεταξύ αγοριού και άντρα τέλος πάντων. Όμορφος, έξυπνος , με λεπτή με
φωνή, κάτι σαν άρτι απογαλακτισθείς.

ΟΛΙΒΙΑ: Ναι; Καλά, άστονε να περάσει και φώναξε την ακόλουθό μου.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Δεσποινίς, σε φωνάζει η κυρία μου. Δεσποινίς… Δεσποινίς... (φωνάζει δυνατά)!!!.

ΜΑΡΙΑ: Έρχομαι (απαντάει επίσης δυνατά)!!!
(Μπαίνει η Μαρία)

ΟΛΙΒΙΑ: Δώσε μου το βέλο μου, έλα ρίξ’ το στο πρόσωπο μου. Θα ακούσουμε γι’ άλλη μια φορά
τους πρεσβευτές του Ορσίνο.

ΒΙΟΛΑ: Ποια είναι η αξιότιμη κυρία του σπιτιού;

ΜΑΡΙΑ: Σε εμένα μίλα και θα απαντήσω εκ μέρους της. Τι θέλεις;

ΒΙΟΛΑ: Υπέρλαμπρη, έξοχη κι ασύγκριτη καλλονή… σας παρακαλώ, πείτε μου αν αυτή είναι η κυρία
του σπιτιού, γιατί ποτέ μου δεν την έχω δει, θα λυπηθώ να πάει ο λόγος μου χαμένος, όχι μόνο
γιατί είναι τέλεια γραμμένος αλλά έκανα τεράστιο κόπο να τον μάθω απ’ έξω.

ΜΑΡΙΑ: Από που έρχεσαι κύριε;

ΒΙΟΛΑ: Δεν μπορώ να πω ούτε κουβέντα παραπάνω από αυτά που έχω μάθει απ’ έξω κι η ερώτηση
σας είναι έξω από τον ρόλο μου. Λοιπόν, είσαστε η κυρία του σπιτιού;

ΜΑΡΙΑ: Είσαι ηθοποιός; 

ΒΙΟΛΑ: Όχι μα το Θεό. Δεν είμαι αυτό που παριστάνω. Εσείς είσαστε η κυρία του σπιτιού; 

ΟΛΙΒΙΑ: Είμαι, εκτός αν κοροϊδεύω τον εαυτό μου.

ΒΙΟΛΑ: Αν είσαστε τότε σίγουρα κοροϊδεύετε τον εαυτό σας γιατί αυτό που είναι δικό σας για να το
χαρίζετε, δεν είναι δικό σας για να το κρατάτε.

ΟΛΙΒΙΑ: Μου είπαν ότι ήσουν αυθάδης έξω από την πόρτα μου και είπα να σε αφήσουνε να μπεις
μάλλον από την περιέργεια μου να σε δω παρά να σε ακούσω. Αν είσαι τρελός να φύγεις, αν,όμως,
έχεις τα μυαλά σου να είσαι σύντομος. 

ΜΑΡΙΑ: Άντε κύριε, δίνε του! Από ’κει.

ΒΙΟΛΑ: Όχι δεν φεύγω, θα μείνω λίγο ακόμα. Ημερέψτε λίγο το δράκο σας. 

ΟΛΙΒΙΑ: Λέγε τι έχεις να μου πεις. 

ΒΙΟΛΑ: Αγγελιαφόρος είμαι και τα λόγια μου αποπνέουν σοβαρό σκοπό.

ΟΛΙΒΙΑ: Κι όμως, άρχισες με τρόπο απότομο. Ποιος είσαι; Τι θέλεις; 
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                                                        LA FOLLIA (διασκευή της  ‘’Δωδέκατης Νύχτας’’ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ)

ΒΙΟΛΑ: Τον απότομο μου τρόπο τον διδάχτηκα από την υποδοχή που είχα. Τώρα ποιος είμαι και τι
θέλω είναι τόσο μυστικό όσο κι η παρθενία: για το δικό σας αυτί αποκάλυψη, για όποιου άλλου
ιεροσυλία.

ΟΛΙΒΙΑ: Αφήστε μας μόνους, κι ας ακούσω αυτή την αποκάλυψη.

              Λοιπόν κύριε  στο θέμα μας.

ΒΙΟΛΑ: Γλυκύτατη μου Δέσποινα…

ΟΛΙΒΙΑ: Στο θέμα σου.

ΒΙΟΛΑ: Το θέμα μου είναι κλεισμένο μέσα στο στήθος του Ορσίνο.

ΟΛΙΒΙΑ: Στο στήθος του! Σε ποιο κεφάλαιο του στήθους του;

ΒΙΟΛΑ: Στο πρώτο κεφάλαιο της καρδιάς του. 

ΟΛΙΒΙΑ: Α καλά, αυτό το έχω διαβάσει, είναι κείμενο αιρετικό. Τίποτα άλλο έχεις να μου πεις;

ΒΙΟΛΑ: Καλή μου κυρία, επιτρέψτε μου να δω το πρόσωπο σας.

ΟΛΙΒΙΑ: Έχεις εντολή από τον κύριο σου να συνδιαλλαγείς με το πρόσωπο μου; Τώρα είσαι εκτός
θέματος. Τέλος πάντων. Καλό το θέαμα ε; 

ΒΙΟΛΑ: Υπέροχη μορφή!

ΟΛΙΒΙΑ: Και ανεξίτηλη κύριε, αντέχει και στον άνεμο και σ’ οποιονδήποτε καιρό.

ΒΙΟΛΑ:  Θα είσαστε η πιο σκληρή γυναίκα που υπάρχει αν πάρετε αυτά σας τα χαρίσματα στον
τάφο και δεν αφήσετε στον κόσμο αντίγραφό τους.

ΟΛΙΒΙΑ: Α,  όχι,  κύριε  δεν είμαι  και  τόσο σκληρόκαρδη.  Θα αφήσω διάφορους καταλόγους της
ομορφιάς  μου.  Δυο  χείλη,  δυο  μάτια,  ένας  λαιμός,  μια  σιαγών  και  ούτω  καθεξής.  Μήπως  σε
στείλανε να κάνεις την εκτίμηση μου; 

ΒΙΟΛΑ: Βλέπω  τι  είσαστε:  Υπέρμετρα  περήφανη!  Ο  άρχοντας  μου  κι  αφέντης  μου  σας  έχει
ερωτευτεί. Τέτοιος έρωτας δεν θα έπρεπε να μείνει χωρίς ανταπόκρισή.

ΟΛΙΒΙΑ:  Την άποψη μου την γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος σου. Ναι, έχει καλό όνομα, μόρφωση,
ανδρεία και είναι γενικά καλοφτιαγμένος.  Αλλά μου είναι αδύνατον να τον ερωτευτώ. Αυτό θα
έπρεπε να το ΄χει καταλάβει προ πολλού. 

ΒΙΟΛΑ: Αν σας αγαπούσα εγώ με τόση φλόγα και τόσο πόνο η άρνηση σας θα ήταν περιττή για
μένα, δεν θα την καταλάβαινα.

ΟΛΙΒΙΑ: Γιατί τι θα έκανες;
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ΒΙΟΛΑ: Θα έφτιαχνα ένα καλυβάκι και θα’ μένα  μπροστά στην πόρτα σας. Θα έγραφα τραγούδια
για απελπισμένους έρωτες. Θα κραύγαζα το όνομα σας μέσα στη νύχτα. Δεν θα βρίσκατε ησυχία,
ούτε ανάπαυση μέχρι να με λυπηθείτε. 

ΟΛΙΒΙΑ: Εσύ; Και θα έκανες τόσα πολλά; Πες μου για την καταγωγή σου.

ΒΙΟΛΑ: Ανώτερη από την τωρινή μου θέση αλλά και πάλι είμαι καλά. Είμαι άρχοντας. 

ΟΛΙΒΙΑ: Γύρνα στον κύριο σου, εγώ να τον ερωτευτώ δεν γίνεται. Και άλλους μη μου στείλει εκτός
αν εσύ ξανάρθεις και μου πεις τι έκανε όταν το έμαθε. Αυτά για σένα.

ΒΙΟΛΑ: Κρατήστε τα.  Ανταμοιβή ζητάει ο αφέντης μου, όχι εγώ.

ΟΛΙΒΙΑ: Μαλβόλιο, Μαλβόλιο, Μαλβόλιο!!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Εδώ είμαι, στις διαταγές σας.

ΟΛΙΒΙΑ: Τρέξε να προλάβεις εκείνο τον ανάγωγο νεαρό που μου έστειλε ο Δούκας. Μου άφησε
αυτό το δακτυλίδι με το ζόρι. Πες του ότι δεν το θέλω. Και σύστησε του να μην ενθαρρύνει τον
κύριο του και φυσικά να μην του δίνει ελπίδες. Δεν είμαι η κατάλληλη για ‘ κείνον. Και αν ο νεαρός
περάσει αύριο από δω του εξηγώ τους λόγους. Μαλβόλιο, εδώ είσαι ακόμα;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Φεύγω κυρία.

ΟΛΙΒΙΑ: Μα τι κάνω; 
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                                                        LA FOLLIA (διασκευή της  ‘’Δωδέκατης Νύχτας’’ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ)

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΚΗΝΗ Β1
ΑΝΤΟΝΙΟ: Δε θα μείνεις άλλο κι ‘ούτε θέλεις να έρθω μαζί σου;

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Με συγχωρείς,  αλλά όχι. Η κακή μου τύχη μπορεί να επηρεάσει και τη δική σου.  Γι’
αυτό, σε ικετεύω, φύγε. 

ΑΝΤΟΝΙΟ: Πες μου τουλάχιστον που πας. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Όχι αγαπητέ μου. Σκοπός του ταξιδιού μου είναι η περιπλάνηση. Νομίζω πως ήρθε η
ώρα να σου αποκαλύψω ποιος είμαι. Μάθε, Αντόνιο, πως τ ‘όνομά μου είναι Σεμπάστιαν, κι όχι
Ροντρίγκο, όπως σου είχα πει. Πατέρας μου ήταν ο Σεμπάστιαν από την Μεσσαλίνη. Πεθαίνοντας
άφησε πίσω του εμένα και την δίδυμη αδερφή μου. Μακάρι να είχαμε και το ίδιο τέλος. Αλλά εσύ,
το ανέτρεψες αυτό, λίγο πριν με βγάλεις απ’ την θάλασσα, η αδερφή μου είχε πνιγεί. 

ΑΝΤΟΝΙΟ: Τι;

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Μια αρχόντισσα, φίλε μου, όλοι λέγανε ότι μου μοιάζει. Πνίγηκε, φίλε μου, και τώρα
εγώ πνίγω την ανάμνηση της με τα δάκρυα μου. 

ΑΝΤΟΝΙΟ: Συγγνώμη κύριε για τον φτωχό τρόπο που σε περιποιήθηκα. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Καλέ μου Αντόνιο! Εμένα να συγχωρήσεις για την ενόχληση. 

ΑΝΤΟΝΙΟ: Αν δεν θέλεις να με σκοτώσεις με την άρνηση σου στην αφοσίωση μου, άσε με να γίνω
υπηρέτης σου. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Σε παρακαλώ, μην μου ζητάς τέτοιο πράγμα.  Λοιπόν, γειά σου, πρέπει να φύγω, το
στήθος μου είναι γεμάτο συγκίνηση, λίγο ακόμα να συνεχίσω, τα μάτια μου θα με προδώσουν.

ΑΝΤΟΝΙΟ: Φεύγεις;

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Πηγαίνω στην αυλή του Δούκα Ορσίνο. Γεια σου. 

ΣΚΗΝΗΒ2
ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Εσύ δεν ήσουνα τώρα, πριν λίγο με την κόμισσα Ολίβια;

ΒΙΟΛΑ: Τώρα δα, κύριε, χωρίς να βιάζομαι, μόλις έφτασα μέχρι εδώ.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Σού επιστρέφει το δαχτυλίδι κύριε, και θα με είχες απαλλάξει από τον κόπο, εάν το
έπαιρνες ο ίδιος φεύγοντας. Λέει ακόμα ή κυρία μου ότι θα πρέπει να μεταφέρεις στον αφέντη σου
την τελεσίδικη απόφαση της: δε θέλει ούτε να τον δει. Α, και κάτι άλλο: Μην ξανατολμήσεις να της
πεις για κείνονε κουβέντα, με μία μόνη εξαίρεση: να την ενημερώσεις εσύ πώς το πήρε ό αφέντης
σου. Αυτό πάρ 'το.(Πετάει στο έδαφος το δαχτυλίδι)

ΒΙΟΛΑ: Το δέχτηκε όταν της το 'δωσα. Δεν το θέλω.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Έλα, κύριε. Εσύ της το πέταξες, και μάλιστα πολύ ανάγωγα,  γι' αυτό θέλει να σου το
επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο, αν αξίζει να σκύψεις να το πάρεις, ορίστε, μπροστά στα μάτια σου
είναι, αν όχι, ας το πάρει οποίος το βρει.
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(Βγαίνει)

ΒΙΟΛΑ: Μα δεν της έδωσα κανένα δαχτυλίδι,  τι να θέλει; Μη χειρότερα, δεν πιστεύω να… Βέβαια
με καλοκοίταγε… Να δεις,   μ'  έχει ερωτευτεί.   Έμενα,  ως άντρα! Θεέ μου, πού θα πάει αυτή ή
ιστορία;  Ό κύριος μου την αγαπάει κι εγώ, πού άλλο είμαι κι άλλο δείχνω, έχω την ίδια αδυναμία σ
’αυτόν και δεν μας φτάνουν όλα αυτά, λιώνει για μένα.  Πού θα καταλήξουν όλα αυτά;

ΣΚΗΝΗ Β3
(Ο  Φέστε τραγουδά)
ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Τι είναι η ζωή μας;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Το φάγειν και το πίνειν.

ΦΕΣΤΕ: Διανοούμενε μου εσύ!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ελάτε τώρα να πιούμε μέχρι να δούμε τον ουρανό να στριφογυρνάει από πάνω μας.
Ελάτε να ξεσηκώσουμε με το τραγούδι μας όλους όσους θεωρούνται αυστηροί. Ελάτε, το κάνουμε;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Να το κάνουμε, φίλε μου. Εγώ είμαι σκυλί σε κάτι τέτοια.

ΦΕΣΤΕ: Μα την Παναγία, υπάρχουνε σκυλιά πού αλυχτάνε υπέροχα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Φυσικά. Ν' αλυχτήσουμε, λοιπόν, τον «Αλήτη».

ΦΕΣΤΕ: Ποιο; Το «Βγάλε το σκασμό, αλήτη, δε σε βάζω εγώστο σπίτι»; Α, όχι, Ιππότη μου, γιατί τότε
θα μ' αναγκάσετε να σας προσφωνήσω «αλήτη».

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ε, και; Δεν είναι ή πρώτη φορά πού αναγκάζω να προσφωνηθώ παρομοίως. Ξεκίνα,
τρελέ. Τραγουδά, «Βγάλε το σκασμό...»

ΦΕΣΤΕ: Μα, άμα βγάλω το σκασμό, πώς θα τραγουδήσω;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Δίκιο έχεις. Αλλά λέγε.

(Αρχίζουν ένα τραγούδι. Μπαίνει η Μαρία)

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ, ΦΕΣΤΕ,ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: «Βγάλε το σκασμό»….

ΜΑΡΙΑ: Εσείς να βγάλετε το σκασμό! Τι νιαουρίσματα είναι αυτά! Να μη με λένε Μαρία αν ή κυρία
μου δεν έχει ήδη ξυπνήσει τον Μαλβόλιο, τον οικονόμο της, να σας πετάξει έξω από το σπίτι.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Ή κυρία σου έχει τα μυαλά πάνω απ' το κεφάλι της. Συγγενής της είμαι, δεν είμαι;
Αίμα της δεν είμαι; Άσε τις αηδίες, κυρά μου! (Τραγουδάει) «Στης Βαβυλώνας τη μεγάλη πολιτεία,
ζούσε o άντρας σας, κυρία, ναι, κυρία...»

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ναι κυρία, ναι κυρία…

ΦΕΣΤΕ:Tί υπέροχες τρέλες ήρθανε στο μυαλό του ιππότη!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ναι, τα καταφέρνει όποτε έχει κέφι, κι εγώ το ίδιο. Εκείνος, βέβαια, έχει πιο πολλή
χάρη όταν λέει τρέλες, αλλά εμένα μού έρχονται φυσικότερα.
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ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  (Τραγουδάει)
Ω, τη δωδέκατη νύχτα του Δεκέμβρη...

ΜΑΡΙΑ: Για όνομα του Θεού, σταματήστε!

(Μπαίνει o Μαλβόλιο)
ΜΑΛΒΟΛΙΟ:   Άρχοντες μου, τί  πάθατε,  τρελαθήκατε;  Δεν έχετε ούτε μυαλό ούτε τρόπους ούτε
φιλότιμο και γκαρίζετε σαν χαμάληδες νυχτιάτικα; Ταβέρνα το κάνατε το σπίτι της κυρίας μου και
ουρλιάζετε  τραγούδια!  Τίποτα δε σεβόσαστε,  ούτε το χώρο,  ούτε τους ενοίκους  του,  ούτε την
περασμένη ώρα.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Τα τραγούδια μας έχουνε χρόνο αόριστο, γι'  αυτό δεν τα νοιάζει  τι  ώρα είναι.  Αι
χάσου!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σερ Τόμπυ, θα σας μιλήσω καθαρά και ξάστερα. Η κυρία μου με διέταξε να σάς πω ότι,
αν και σας παρέχει στέγη επειδή είσαστε συγγενής της,  η ίδια δεν έχει  καμία συγγένεια με τις
παλαβομάρες σας. Εάν μπορείτε να ξεχωρίσετε τον εαυτό σας από την απαράδεκτη συμπεριφορά
σας, είσαστε ευπρόσδεκτος να παραμείνετε σ' αυτό το σπίτι αν όχι, αν δηλαδή θέλετε να φύγετε, ή
κυρία μου ευχαρίστως θα σας ευχηθεί να πάτε στο καλό.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  (Τραγουδάει)Στο καλό, καρδούλα μου, τώρα πρέπει να φύγω.

ΜΑΡΙΑ: Ε όχι, καλέ Σερ Τόμπυ μου.

ΦΕΣΤΕ: (Τραγουδάει) Τα μάτια του το δείχνουνε πώς έχει χρόνο λίγο.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Θα τραβήξει πολύ αυτή ή ιστορία;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:   Αλλά εγώ είμ' αθάνατος, ποτέ δε θα πεθάνω.

ΦΕΣΤΕ: Σερ Τόμπυ μου, το ψέμα σας πώς δεν ακούω κάνω.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Επιτέλους, ή υπομονή μου έχει όρια.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: (Τραγουδάει)Τι θα 'λεγες να του 'λεγα πώς πρέπει να του δίνει;

ΦΕΣΤΕ: (Τραγουδάει)Και να 'λεγα να του 'λεγες, αυτός μπορεί να μείνει.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Να του πω να φύγει ορθά κοφτά.

ΦΕΣΤΕ:Α, όχι, όχι, όχι, εσύ δεν τα τολμάς αυτά.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  (Στον Φέστε) Τώρα τον έχασες το ρυθμό. Και λες και ψέματα.  (Στον Μαλβόλιο)  Τι
νομίζεις πώς έγινες;  Ένας απλός οικονόμος είσαι. Κι επειδή εσύ είσαι συντηρητικούρα, πρέπει να
νηστεύουν όλοι;

ΦΕΣΤΕ:  Πες τα Σερ Τόμπυ! 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:    Άντε να τρίψεις τη χρυσή καδένα σου για να γυαλίσει και να ξεχωρίζεις απ' τους
άλλους υπηρέτες. Μαρία, μία κανάτα κρασί!

14



ΜΑΡΙΑ: Αμέσως.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Δεσποινίς μου, αν ήθελες την εύνοια της κυρίας μου κι όχι την περιφρόνηση της, δε θα
τους έδινες τα μέσα γι' αυτή την απολίτιστη διασκέδαση. Σ' ορκίζομαι πώς ή κυρία μου θα το μάθει
αυτό.
(Βγαίνει)
ΜΑΡΙΑ: Βρε άντε κούνα τ ’αυτιά σου!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Άκου τί σκέφτηκα: να τον καλέσω σε μονομαχία, να πάει αυτός, να μην πάω εγώ, και
να γίνει ρεζίλι. Είναι σαν να σού λέει κάποιος «Πεινάω» κι εσύ του δίνεις να πιει.

ΦΕΣΤΕ: Αυτό ακριβώς να του κάνεις, ιππότη. 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:   Θα σού γράψω εγώ το γράμμα πού θα τον προκαλείς ή, αν θέλεις, θα του διαβιβάσω
εγώ προφορικά την περιφρόνησή σου.

ΜΑΡΙΑ: Καλέ μου Σερ Τόμπυ, κάντε υπομονή γι' απόψε. Απ' τη στιγμή πού εμφανίστηκε στην κυρία
μου ο νεαρός του Δούκα, δεν είναι στα καλά της. Όσο δε για τον μεσιέ Μαλβόλιο, αυτόν αφήστε
τον σ' εμένα. Αν δεν τον κάνω εγώ τόσο ρεζίλι πού τ ‘όνομά του να γίνει ανέκδοτο, να με πείτε τόσο
ηλίθια πού να μην ξέρω πώς πέφτω στο κρεβάτι μου, οριζόντια ή κάθετα. Ξέρω τί θα του κάνω.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πες μας, πες μας!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Πες μας παραπάνω γι' αυτόν.

ΜΑΡΙΑ: Πού να σας τα λέω, κύριοι. Είναι λιγάκι... ξέρετε...

ΦΕΣΤΕ: Της εκκλησίας.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μη μού πεις! Αν το ‘ξερά, θα τον βάραγα σαν σκύλο.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Γιατί; Επειδή είναι λιγάκι της εκκλησίας; Ανάλυσε μας την υπέροχη δικαιολογία σου γι'
αυτό, Ιππότη μου.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Δεν έχω υπέροχη δικαιολογία, αλλά λογική έχω και μάλιστα πολλή.

ΜΑΡΙΑ: Βέβαια ανάθεμα κι αν είναι λιγάκι ή πολύ της εκκλησίας, ή αν έχει μέσα του κάτι σταθερό,
τυχοδιώκτης είναι, γαϊδούρι και υποκριτής, πού μαθαίνει απέξω, χωρίς ν' ανοίξει βιβλίο, διάφορες
σοφίες, και τις πετάει κατά κόρον. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Τυχερά, όλα είναι τυχερά. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΡΙΑ:  Άσε  που  έχει  και  μεγάλη  ιδέα  για  τον  εαυτό  του.  Νομίζει  ότι  είναι  τόσο  φίσκα  στα
προτερήματα, ώστε είναι σίγουρος πως όσοι τον βλέπουνε τον ερωτεύονται! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Κάποτε μου είπε η Μαρία πως η κυρία μου έδειχνε σαν να μου είχε κάποια προσωπική
συμπάθεια, αλλά και  με τα ίδια μου τ ‘αυτιά την άκουσα να λέει πως αν ερωτευότανε θα ήταν
κάποιος που να μου μοιάζει. Αμ ’και τ ’άλλο!  Ότι με διακρίνει απ΄ τους άλλους ακόλουθούς της.
Σαν να με σέβεται; Αυτό πάλι πού το πας;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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ΜΑΡΙΑ: Στην αδυναμία του αυτή θα βρει η εκδίκηση μου πάτημα για να δουλέψει!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Σκέψου να γίνω κόμης Μαλβόλιο!  Θα κάθομαι  με την κεντητή μου ρόμπα και  θα
φωνάζω γύρω τους υποτελείς μου, γιατί μόλις θα έχω σηκωθεί, ενώ η Ολίβια θα κοιμάται ακόμα.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ΦΕΣΤΕ: Τί σκέφτηκες να κάνεις;

ΜΑΡΙΑ: Θα ρίξω στο δρόμο μια ερωτική επιστολή γεμάτη αοριστίες,  όμως οι λεπτομέρειες πού θ'
αναφέρονται θα του ταιριάζουνε απόλυτα: το χρώμα του γενιού του, το σχήμα της γάμπας του, ο
τρόπος πού περπατάει, ή έκφραση των ματιών του, το μέτωπο του, το δέρμα του, όλα. Εγώ μπορώ
να γράφω ολόιδια με την κυρία μου και συγγενή σας αφού, σκεφτείτε, άμα περάσει πολύς καιρός,
δεν ξεχωρίζουμε ποια απ'  τις δύο το 'χει γράψει.

(Η Μαρία βάζει το γράμμα στον Μαλβόλιο)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Τι έχουμε εδώ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Υπέροχα. Μυρίζομαι χοντρή πλάκα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κι έμενα τη συνέλαβε το ρουθούνι μου
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Μα την ζωή μου. Ο γραφικός χαρακτήρας της κυρίας μου! Μου ίδιο, Νι ίδιο, και να,
ίδια τα κεφαλαία, , Πι, Πι! 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Έτσι όπως θα δει μπροστά του το γράμμα, θα νομίζει πώς είναι της Ολίβια και πώς
αυτή τον έχει ερωτευτεί.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Σίγουρα αυτή είναι. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΡΙΑ: Σας βεβαιώνω θα είναι γλέντι βασιλικό. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  (Διαβάζει) «Στον άγνωστο αγαπημένο..... ιδού... με τις καλύτερες ευχές μου.» . Τα ίδια
της τα λόγια! Σε ποιόν να γράφει άραγε;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ΜΑΡΙΑ:   Θα σας κρύψω κάπου εκεί γύρω και θα δείτε τί ερμηνεία θα δώσει στο γράμμα. Απόψε
όμως στα κρεβάτια μας! Για να ονειρευτούμε όσα θα γίνουν. Άντε, άντε, καληνύχτα σας!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Καληνύχτα αμαζόνα μου!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μα την ψυχή μου, είναι καλή κοπέλα.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Είναι κυνηγόσκυλο ράτσας, και με λατρεύει. 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κι εγώ κάποτε υπήρξα λατρευθής.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πάμε για ύπνο, ιππότη. Και στείλε να σου φέρουνε λεφτά.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Αν δεν καταφέρω να την πάρω τη συγγενή σου, θα πέσω έξω.
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ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Στείλε να σου φέρουνε λεφτά, Ιππότη. Κι αν στο τέλος δεν την πάρεις εσύ, πες με
κοπράλογο.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Αν δεν το κάνω, να μη με λένε Σερ Άντριου, και πάρ’ το όπως θέλεις.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Έλα, έλα θα ζεστάνω και θ' αρωματίσω λίγο Ισπανικό κρασί είναι πια πολύ αργά να
πάμε για ύπνο τώρα. Έλα, ιππότη έλα, Ιππότη.
(Βγαίνουν)

ΣΚΗΝΗ Β4
ΔΟΥΚΑΣ:  Έλα πιο κοντά,  αγόρι  μου:  αν ποτέ σου αγαπήσεις,  θυμήσου με,  γιατί  έτσι  όπως με
βλέπεις  έμενα  είναι  όλοι  οι  αληθινά  ερωτευμένοι,  ανασφαλείς  και  άστατοι,  σε  όλα  τους  τα
αισθήματα, εκτός άπ'  το αδιάλειπτο όραμα τού πλάσματος πού αγαπάνε. Πώς σου φαίνεται αυτή ή
μελωδία;

ΒΙΟΛΑ: Αντηχεί ακριβώς στην καρδιά, στο θρόνο τού Έρωτα.

ΔΟΥΚΑΣ:  Σοφά μίλησες. Στοιχηματίζω τη ζωή μου πώς, αν και νέος, τα μάτια σου έχουν σταθεί σέ
κάποιο πρόσωπο πού τ' αγαπάς' έτσι δεν είναι, αγόρι μου;

ΒΙΟΛΑ: Λιγάκι προσωποποιήσατε την αδυναμία μου.

ΔΟΥΚΑΣ:  Τι γυναίκα είναι;

ΒΙΟΛΑ: Σάς μοιάζει κάπως.

ΔΟΥΚΑΣ:  Έ, τότε δεν είναι αντάξια σου. Πόσων χρόνων, αλήθεια;

ΒΙΟΛΑ: Στα χρόνια σας περίπου, άρχοντα μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Τα 'χει τα χρονάκια της, μα την πίστη μου. Ή γυναίκα πρέπει να παίρνει πάντα μεγαλύτερο
της, γιατί έτσι προσαρμόζεται στα γούστα του και κατακτάει την καρδιά του. 

ΒΙΟΛΑ: Ναι, φυσικά, έχετε δίκιο. 

ΔΟΥΚΑΣ: Έλα, φίλε! Θέλουμε το τραγούδι πού μάς είπες χτες το βράδυ. Πρόσεξε το, Σεζάριο, είναι
πολύ παλιό, απλοϊκό κι ’αληθινό τραγούδι, αλλά μιλάει για την αθωότητα του ερωτά, όπως τον
παλιό, καλό καιρό.

ΦΕΣΤΕ: Έτοιμος, κύριε;

ΔΟΥΚΑΣ: Ναι, τραγουδά, σε παρακαλώ.
(Μουσική)
ΦΕΣΤΕ:(Τραγουδάει)
Έλα, Χάρε, πάρε τη ζωή μου,
σέ κυπαρισσένιο φέρετρο να κοιμηθώ,
φύγε τώρα, φύγε, δόλια αναπνοή μου,
από κόρη όμορφη, κακιά θα σκοτωθώ.
Το λευκό μου σάβανο στρωμένο με μυρσίνη
αχ, ετοιμάστε,
θάνατος τόσο πιστός δεν έχει ξαναγίνει,
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να το θυμάστε.
Όχι άνθη, όχι, ανθός ούτε ένα
στο κατάμαυρο μου φέρετρο να πέσει,
ούτε φίλο, ούτε φίλο μου κανένα
θέλω στο κουφάρι μου μνήμη να δέσει.
Κι οι θλιμμένοι εραστές θέλω να μην ξέρουν
που είμαι θαμμένος,
να χαθώ εγώ γι' αυτούς, για όσους υποφέρουν,
μόνος, ξεχασμένος.

ΔΟΥΚΑΣ:  (Του δίνει χρήματα) Αυτά για τον κόπο σου.

ΦΕΣΤΕ: Δεν είναι κόπος, κύριε, ευχαρίστηση μου να τραγουδάω.

ΔΟΥΚΑΣ:  Ε, τότε, πληρώνω την ευχαρίστηση σου.

ΦΕΣΤΕ: Σωστά, κύριε, ή ευχαρίστηση πληρώνεται, αργά ή γρήγορα.

ΔΟΥΚΑΣ:  Τώρα, επίτρεψέ μου να σ' αφήσω να φύγεις.

ΦΕΣΤΕ: Όπως επιθυμείτε κύριε… το απρόβλεπτο είναι που κάνει το ταξίδι ωραίο. Σας χαιρετώ.  

ΔΟΥΚΑΣ:   Σεζάριο,  θέλω  να  ξαναπάς  κοντά  της.   Να  της  εξηγήσεις  πώς  ή  αγάπη  μου  είν'
ευγενέστερη από όλα τα αγαθά του κόσμου. 

ΒΙΟΛΑ: Μα, κύριε, κι αν δεν μπορεί να σάς ερωτευτεί;

ΔΟΥΚΑΣ:  Αυτό δεν το δέχομαι.

ΒΙΟΛΑ: Συγγνώμη, αλλά θ' αναγκαστείτε να το δεχτείτε. Γιατί, ας υποθέσουμε πώς μια κυρία — πού
δεν είναι και τόσο απίθανο — έχει για σάς τον ίδιο καημό πού έχετε εσείς για την Ολίβια κι όμως,
δε γίνεται  να της χαρίσετε την καρδιά σας,  και της το εξηγείτε.  Δεν είναι  αναγκασμένη εκ των
πραγμάτων να το δεχτεί;

ΔΟΥΚΑΣ:  Μη συγκρίνεις τον ερωτά πού ίσως αισθανθεί για μένα μια γυναίκα με την αγάπη πού
έχω για την Ολίβια εγώ.

ΒΙΟΛΑ:  Ναι, αλλά εγώ ξέρω...

ΔΟΥΚΑΣ:  Ξέρεις. Τί ξέρεις;

ΒΙΟΛΑ: Ξέρω πολύ καλά τον ερωτά πού νιώθουν οι γυναίκες για τους άντρες. Είναι τόσο αληθινός
όσο και ο δικός μας. Ό πατέρας μου είχε μια κόρη πού αγαπούσε κάποιον, όπως, ας πούμε, θα
μπορούσα εγώ, αν ήμουνα γυναίκα, ν' αγαπήσω εσάς.

ΔΟΥΚΑΣ:  Και τί απόγινε;

ΒΙΟΛΑ: Τίποτα, κύριε μου. Ποτέ της δε μαρτύρησε τον ερωτά της. Έλιωνε άπ' τις σκέψεις χλωμή και
μελαγχολική. Αυτό δεν ήταν ερωτάς αληθινός;

ΔΟΥΚΑΣ: Η αδελφή σου, πέθανε;
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ΒΙΟΛΑ:  Εγώ είμαι oλες οι κόρες και όλοι οι γιοί πού έχει o πατέρας μου.

ΔΟΥΚΑΣ:  Λυπάμαι πραγματικά. 

ΒΙΟΛΑ: Κύριε, θέλετε να ξαναπάω σ' εκείνη την αρχόντισσα;

ΔΟΥΚΑΣ:  Ναι, αυτό είναι που προέχει. Να πας αμέσως και πες της πώς ο ερωτάς μου δεν παίρνει
αναβολή και άρνηση δε δέχεται.
(Βγαίνουν)

ΣΚΗΝΗ Β5
ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  (Διαβάζει)
«Δία μου  έπαθα ερωτά. Αυτόν πού λατρεύω τον έχω δικό μου»

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Δεν μπορώ, θα με πιάσουν τα γέλια.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Ήρεμα ιππότη. 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Μι, Όμικρον, Άλφα, Ιώτα. Ποιος ξέρει!

ΦΕΣΤΕ: Αίνιγμα μεν, ηλίθιο δε!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Εγώ λέω μπράβο της πού το 'φτιάξε.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Ο Μι, Όμικρον, Άλφα, Ιώτα! Ποιος ξέρει!». Μη μου πεις! Για να δω, για να δω, για να
δω για να δω!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Τσιμπάει, τσιμπάει.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  «Αυτόν πού λατρεύω τον έχω δικό μου».  Μα και βέβαια μ' έχει δικό της αφού είμαι
στην υπηρεσία της, η κυρία μου είναι σίγουρα. Αυτό είναι φανερό για κάθε μυαλό. 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Αμ’ δε!
ΜΑΛΒΟΛΙΟ:   Όμως  τί  σημασία  έχει  ή  σειρά  πού  μπήκανε  τα  γράμματα;  Για  μια  στιγμή!  Μι,
Όμικρον, Άλφα, Ιώτα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Βρες το, αν μπορείς!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Χο, χο! Βρες το αν μπορείς το λαγωνικό την έχασε τη μυρωδιά.

ΦΕΣΤΕ: Θα το βρει, θα δεις.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Μι, Μαλβόλιο, ναι, έτσι αρχίζει τ' όνομά μου.

ΦΕΣΤΕ: Δε σας είπα ότι θα το ‘βρίσκε;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:   Ο κοπρίτης, μια χαρά τα καταφέρνει ως και με μπερδεμένα ίχνη.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Μι, αλλά ή συνέχεια δεν ταιριάζει ή πρώτη δοκιμή θα μας πείσει. Έπρεπε να έχει Άλφα
κι έχει Όμικρον.
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ΦΕΣΤΕ: Αμ, να δεις πού θα τελειώσει με Ωμέγα.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:   Ναι, απ’ τις σφαλιάρες που θα φάει, θα είναι μέγα το «Ω» του!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Κι αυτό το Ιώτα γιατί μπήκε στραβά — πίσω;

ΦΕΣΤΕ: Γιατί κι εσύ, αν είχες πίσω τα στραβά σου, θα ξεστραβωνόσουνα και θα 'βλεπες συμφορές
πίσω σου κι όχι τύχες μπροστά σου.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  «Μι, Όμικρον, Άλφα, Ιώτα.» Εδώ δυσκολεύουνε τα πράγματα, αλλά, αν ζοριστώ, κάτι
θα βγάλω, γιατί όλα αυτά τα γράμματα υπάρχουν στ’ όνομά μου. Α!  Ή συνέχεια σε πεζό! (Διαβάζει)
"Αν πέσει αυτό στα χέρια σου, σκέψου! Ή μοίρα μου το 'θέλε να 'έχω θέση ανώτερη απ' τη δική
σου,  αλλά  μη  σε  τρομάζουνε  τα  μεγαλεία,  μερικοί  γεννιούνται  μέσα  στα  μεγαλεία,  άλλοι  τα
κατακτούν, και σ' άλλους έρχονται ουρανοκατέβατα» 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Τι λέει;  Δεν ακούω.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: (Διαβάζει) «Απόβαλε από πάνω σου το ταπεινό περίβλημα και πρόβαλε ανανεωμένος»

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ακούσατε τι είπε;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: (Διαβάζει) “Μάθε να είσαι απότομος με τους συγγενείς και σκληρός με τους υπηρέτες.
Aσε τη γλώσσα σου ελεύθερη να σχολιάζει τα πολιτικά, άρχισε να κάνεις τον εκκεντρικό.”

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Τι είπε;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Σώπα μην μας ακούσει.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: (Διαβάζει) “Αυτές τις συμβουλές σού δίνει αύτη πού για σένα αναστενάζει. Μην ξεχνάς
ποια επαίνεσε τίς κίτρινες κάλτσες σου και θέλει να σέ βλέπει με καλτσοδέτες σταυρωτές. Σού λέω,
μην το ξεχνάς. Εμπρός, έκανες την τύχη σου, αν το θελήσεις, αν όχι, μείνε για πάντα οικονόμος, ίδιο
σινάφι με τους υπηρέτες. Σέ χαιρετώ. Αύτη πού είναι διατεθειμένη ν' αλλάξει τη θέση της μετη δική
σου, Ή Όλβια, πλην Δυστυχής.»

ΦΕΣΤΕ: Για να δούμε το’ χαψε;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Δία και αστέρια μου, σάς ευγνωμονώ! Α έχει κι υστερόγραφο.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ, ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ, ΦΕΣΤΕ:  To’χαψε!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  (Διαβάζει) “Αδύνατον να μην κατάλαβες ποια είμαι. "Αν αποδέχεσαι τον ερωτά μου,
δειξ' το με το χαμόγελο σου, πολύ σού πάει όταν χαμογελάς, γι' αυτό, σε ικετεύω, μπροστά μου
πάντα να χαμογελάς, γλυκέ μου αγαπημένε.”

Θα χαμογελάω, ό,τι θέλεις εσύ θα κάνω.

(Βγαίνει)

ΦΕΣΤΕ: Δε χάνω αυτή την πλάκα ούτε πού να μου δίνε θησαυρό ολόκληρο ό Σάχης της Περσίας.
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ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Μόνο και μόνο για το κόλπο πού έστησε το παντρευόμουν αυτό το κορίτσι.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κι εγώ, παρομοίως.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Και δε θα της ζητούσα για προίκα τίποτ' άλλο παρά μόνον άλλη μια τέτοια φάρσα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κι εγώ, παρομοίως.

ΦΕΣΤΕ: Να την, έρχεται.
(Ξαναμπαίνει η Μαρία)

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Να γίνω χαλί να με πατήσεις.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κι εγώ, παρομοίως.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Να παίξω την ελευθερία μου κορώνα γράμματα και να γίνω σκλάβος σου.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κι εγώ, παρομοίως.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Βρε συ, τον έριξες μέσα σε τέτοιο όνειρο πού, όταν διαλυθεί, αυτός θα παλαβώσει.

ΜΑΡΙΑ:  Δηλαδή το 'χάψε;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Όπως η μαμή καταπίνει το ρακί.

ΜΑΡΙΑ: Αν  θέλετε,  λοιπόν,  να  δείτε  τ'  αποτελέσματα  της  φάρσας  μας,  μη  χάσετε  την  πρώτη
εμφάνιση του μπροστά στην κυρία μου θα της παρουσιαστεί με κίτρινες κάλτσες, χρώμα πού εκείνη
αντιπαθεί  και  καλτσοδέτες  σταυρωτές,  μόδα  πού  εκείνη  τη  σιχαίνεται  και  θα  της  χαμογελάει
κατάμουτρα  συνέχεια,  κάτι  εντελώς  αντίθετο  με  τη  διάθεση  της,  κι  εκείνη,  παραδομένη  στη
μελαγχολία της, θα τον περιφρονήσει! Αν θέλετε να το δείτε αυτό, ακολουθήστε με.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Μαζί σου και στα Τάρταρα, τετραπέρατε δαίμονα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κι εγώ, παρομοίως.

(Βγαίνουν)
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ Γ1
ΒΙΟΛΑ: Εσύ δεν είσαι ο τρελός της Λαίδης Ολίβια;

ΦΕΣΤΕ: A όχι κύριε, η Λαίδη Ολίβια δεν ξέρει από τρέλες. Πραγματικά δεν είμαι ο τρελός της, είμαι
ο διαστρεβλωτής των λέξεων της. 

ΒΙΟΛΑ: Τώρα τελευταία σε είδα στο σπίτι του Δούκα Ορσίνο. 

ΦΕΣΤΕ:  Η  τρέλα  κύριε,  κάνει  τροχιά  γύρω  από  την  γη  όπως  ο  ήλιος  και  παντού  λάμπει.  Θα
λυπόμουνα κύριε,  αν ο τρελός δεν ήτανε τόσο συχνά με τον κύριο σου όσο με την κυρία μου.
Νομίζω πως είδα την εξοχότητα σου εκεί.

ΒΙΟΛΑ: Όλο μου ξεφεύγεις με αστεία, τέλος πάντων, να πάρε κάτι για τον κόπο σου. 

(του δίνει ένα νόμισμα)

ΦΕΣΤΕ: Είθε ο Δίας, στην επόμενη απονομή τριχών, να σου φορέσει κι εσένα ένα γένι.

ΒΙΟΛΑ: Είναι μέσα η κυρία σου;(του δίνει ένα νόμισμα)

ΦΕΣΤΕ:  (Κοιτάζοντας  το  νόμισμα)  Αν  αυτά  ζευγαρώνανε  κύριε,  δεν  θα  ήταν  πιθανότερο  να
γεννήσουν κι άλλα;

ΒΙΟΛΑ: Ναι, σωστά.
(του δίνει κι άλλα χρήματα)

ΦΕΣΤΕ: Μέσα είναι η κυρία μου. Θα πάω να τους εξηγήσω από πού έρχεσαι τώρα, ποιος είσαι και τι
θέλεις, αυτά είναι έξω από τον κύκλο των ενδιαφερόντων μου. Θα μπορούσα να πω «τον κύκλο
μου», γενικά, αλλά αυτό πάει αλλού. 

ΒΙΟΛΑ: Αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά σοφός γι’ αυτό μπορεί να παίζει πολύ άνετα τον ρόλο του
τρελού. 
(Μπαίνουν ο Σερ Τόμπυ και ο Σερ Άντριου)

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Ο θεός να σ ’έχει καλά άρχοντά μου. 

ΒΙΟΛΑ: Κι’ εσάς κύριε. 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ο Θεός να σας φυλάει κύριε.

ΒΙΟΛΑ: Και σας κύριε.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ:  Αυτό το ελπίζω κύριε, και για σας παρομοίως.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  θα εισαχθείς εντός του οίκου; Η συγγενής μου επιθυμεί πολύ την εισδοχή σου, εάν
βεβαίως την ενδιαφέρει αυτό που κομίζεις…

ΒΙΟΛΑ: Προς την συγγενή σας καταπλέω, κύριε αυτή είναι ο τελικός σκοπός του ταξιδιού μου. 
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ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Ε, τότε, δοκίμασε τα πόδια σου κύριε, κουνήσου. 

ΒΙΟΛΑ: Βάζετε σε μεγάλη δοκιμασία το μυαλό μου κύριε όταν μου λέτε να δοκιμάσω τα πόδια μου. 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Εννοώ, προχώρα κύριε, μπες στο σπίτι. 

ΒΙΟΛΑ: Μας πρόλαβαν! (Μπαίνουν η Ολίβια και η Μαρία. Στην Ολίβια). Υπέροχη κι αξιοθαύμαστη
δέσποινα, εύχομαι οι ουρανοί να βρέχουν αρώματα επάνω σας!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ:  Αυτός ο νεαρός κόλακας είναι μοναδικός. «Να βρέχουν αρώματα!» Καλό!

ΒΙΟΛΑ:  Το θέμα που έρχομαι να σας απασχολήσω κυρία μου, πρέπει να τεθεί υπόψη μόνο των
δικών σας αυτιών. 

ΟΛΙΒΙΑ: Πολύ ωραία. Κλείστε την πόρτα κι αφήστε με μόνη ν ’ακούσω τι έχει να μου πει.

ΒΙΟΛΑ: Μ ’όλο τον σεβασμό κυρία -

ΟΛΙΒΙΑ: Πως σε λένε;

ΒΙΟΛΑ: Σεζάριο είναι το όνομα του υπηρέτη σας, ωραία μου αρχόντισσα. 

ΟΛΙΒΙΑ: Υπηρέτη μου, κύριε; Εσύ δεν είσαι υπηρέτης του Δούκα Ορσίνο;

ΒΙΟΛΑ: Κι εκείνος δικός σας, άρα ότι είναι δικό του και δικό σας. Του υπηρέτη σας ο υπηρέτης είναι
και δικός σας, κυρία.

ΟΛΙΒΙΑ:  Καλά, εκείνον ούτε που τον σκέφτομαι. Όσο δε για τις σκέψεις του, θα προτιμούσα να
ήτανε σαν άγραφο χαρτί παρά γεμάτες από εμένα. 

ΒΙΟΛΑ: Εγώ κυρία, έχω έρθει να μεταβάλω τις σκέψεις σας υπέρ εκείνου.  

ΟΛΙΒΙΑ:  Επίτρεψε μου να σου θυμίσω ότι σου είχα πει ποτέ σου να μην ξαναμιλήσεις για κείνον.
Όμως,  αν  κάποτε  αναλάμβανες  να  υπερασπιστείς  μίαν  άλλη  υπόθεση,  εγώ  θα  προτιμούσα  ν
‘ακούσω εσένα παρά την αρμονία των ουράνιων σωμάτων.

ΒΙΟΛΑ: Αγαπητή κυρία…

ΟΛΙΒΙΑ: Σε παρακαλώ άσε με να συνεχίσω. Αμέσως μετά την τελευταία σου επίσκεψη, σου ‘έστειλα
ένα δαχτυλίδι. Και με την πράξη μου αυτή αδίκησα τον εαυτό μου, τον υπηρέτη μου και, πολύ
φοβάμαι εσένα, γιατί σε ανάγκασα να πάρεις κάτι που ήξερες ότι δεν ήταν δικό σου.  Υποθέτω τι θα
σκέφτεσαι  για μένα τώρα.  Όμως έτσι,  πέπλος διάφανος  καλύπτει  τώρα την καρδία μου κι  ‘όχι
στήθος. Λοιπόν, τώρα σ ’ακούω. 

ΒΙΟΛΑ: Σας συμπονώ. 

ΟΛΙΒΙΑ: Είναι κι αυτό ένα βήμα προς την αγάπη. 

ΒΙΟΛΑ: Ούτε πόντο, γιατί συμπονάμε και τους εχθρούς μας. 
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ΟΛΙΒΙΑ:  Κατάλαβα,  κατάλαβα…  μη φοβάσαι,  δεν  θα γίνω σε  τίποτα πιεστική.  Βέβαια,  όταν  το
πνεύμα και η νεότητα σου ωριμάσουν, η τυχερή που θα μαζέψει την σοδιά θα πάρει άντρα καλό.
Προς το παρόν, όπου σε πάει το ρεύμα.  

ΒΙΟΛΑ: Να ’στε καλά κυρία, η χάρη του θεού—

ΟΛΙΒΙΑ: Τι πιστεύεις για μένα;

ΒΙΟΛΑ: Ότι πιστεύεται πως δεν είσαστε αυτό που είσαστε.

ΟΛΙΒΙΑ: Αν το πιστεύω αυτό, πιστεύω το ίδιο και για σένα. 

ΒΙΟΛΑ: Αν το πιστεύεται αυτό έχετε δίκιο, γιατί εγώ δεν είμαι αυτό που είμαι. 

ΟΛΙΒΙΑ: Εγώ θα ήθελα να είσαι όπως θα σε ήθελα εγώ.

ΒΙΟΛΑ: Και θα ήτανε καλύτερα κυρία από αυτό που είμαι τώρα; Μπορεί γιατί τώρα είμαι κάτι σαν
τον γελωτοποιό σας, διασκεδαστής και ταυτόχρονα κι επικριτής σας. 

ΟΛΙΒΙΑ:  Παρ ‘όλη την υπεροψία σου , τόσο πολύ σε αγαπώ που η φρόνηση κι η προσοχή δεν με
εμποδίζουνε να πω το πάθος μου.  Σε  παρακαλώ Σεζάριο  σκέψου:  καλή η αγάπη που με  κόπο
κερδίζεται, αλλά καλύτερη εκείνη που μόνη της χαρίζεται. 

ΒΙΟΛΑ: Ορκίζομαι σε ότι θέλετε κυρία, η καρδία μου, το σώμα μου κι η πίστη είναι δικά μου.  Καμιά
γυναίκα δεν τα έχει κατακτήσει, ούτε καμία μπορεί να τ’ αποκτήσει. 

ΟΛΙΒΙΑ: Σεζάριο…

ΒΙΟΛΑ:  Κυρία σας χαιρετώ και σας γνωρίζω πως, ότι και να γίνει δε ξαναγυρίζω για να ιστορήσω
του κυρίου μου τον πόνο, που χύνει δάκρυα για σας και μόνο.  

ΟΛΙΒΙΑ:  Α όχι Σεζάριο, να ξανάρθεις, μπορεί την καρδία μου έτσι να συγκινήσεις, μπορεί εκείνον
που αποστρέφομαι εσύ να με πείσεις να τον θέλω. Σεζάριο…

ΣΚΗΝΗ Γ2
ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Δε μένω ούτε στιγμή παραπάνω.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Κι ο λόγος, θυμωμένε φίλε μου; Ο λόγος;

ΜΑΡΙΑ: Πρέπει να μας εξηγήσετε τον λόγο Σερ Άντριου. 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Είδα την συγγενή σου να γλυκομιλάει με τον υπηρέτη του Δούκα, έτσι όπως ποτέ δεν
το ‘κανε μ ’εμένα. Στον κήπο τους είδα. 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Κι’ εκείνη σε είδε παλιόφιλε; Για πες; 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. 

ΜΑΡΙΑ: Αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη του έρωτα της για σας. 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μα, τι στα κομμάτια, για τόσο ηλίθιο με περνάς; 
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ΜΑΡΙΑ: Θα σας το αποδείξω κύριε. 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ακούω…

ΜΑΡΙΑ: Πράγματι, έδειξε στον νεαρό κάποια συμπάθεια μπροστά σας, αλλά μόνο και μόνο για να
θυμώσετε,  για  να  ξυπνήσει  μέσα  σας  την  ανδρεία,  να  πυροδοτήσει  την  καρδία  σας,  να
μπαρουτιάσει τα σωθικά σας!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ώστε έκανα λάθος… πώς μπορώ λοιπόν να επανορθώσω…

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Το βρήκα! Θα προκαλέσεις σε μονομαχία το νεαρό του Δούκα και θα τον πληγώσεις σ’
έντεκα σημεία. 

ΜΑΡΙΑ: Ναι!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Η συγγενής μου θα το προσέξει φυσικά αυτό και, να είσαι σίγουρος, δεν υπάρχει
καλύτερος προξενητής στον κόσμο απ΄ τη φήμη της ανδρείας.  

ΜΑΡΙΑ: Ναι, ναι έχει δίκιο ο Σερ Τόμπυ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ:  Ωραία λοιπόν, αυτό θα κάνω. Ποιος απ’ τους δυο σας θα πάει να του πει ότι τον
προκαλώ σε μονομαχία; 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Μην βιάζεσαι ιππότη. Εσύ θα πας να του γράψεις σε ύφος στρατιωτικό, λίγα λόγια και
τραχιά, δε χρειάζεται να δείξεις την εξυπνάδα σου. 

ΜΑΡΙΑ: Όχι, όχι, όχι εξυπνάδα, όχι, μόνο ψέματα. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Και κυρίως να ‘χει το μελάνι σου χολή, πολλή χολή, παρόλο που θα γράψεις με φτερό
χήνας. Εμπρός.

ΜΑΡΙΑ: Εμπρός.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Έγινε, και πού θα σας βρω;

ΜΑΡΙΑ: Μην ανησυχείς! Θα σας βρούμε εμείς. 

(βγαίνει ο Σερ Άντριου) 

Το γράμμα του θα’ ναι μοναδικό, είμαι σίγουρη αλλά δεν πιστεύω να το παραδώσετε. 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Θα το κάνω, αλλιώς να μην με λένε Σερ Τόμπυ και θα αναγκάσω με κάθε τρόπο τον
νεαρό ν ’απαντήσει.  Αν και μου φαίνεται τίποτα δεν μπορεί να πείσει αυτούς τους δυο να συρθούν
σε μονομαχία. Θα δω τι θα κάνω. 

ΣΚΗΝΗ Γ3
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Δεν θα σου ξαναπώ κουβέντα, τι γυρεύεις εδώ;  

ΑΝΤΟΝΙΟ:  Δεν  μπορούσα να σ ’αφήσω μόνο σου.  Ανησυχούσα  μήπως κάτι  σου συμβεί  στην
περιπλάνηση σου, δεν ξέρεις τα μέρη μας. 
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ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Καλέ μου Αντόνιο… σ ’ευχαριστώ. Τώρα τι κάνουμε; Δεν πάμε να δούμε τα αρχαία
της πόλης;

ΑΝΤΟΝΙΟ: Καλύτερα αύριο, πρώτα πάμε να δούμε που θα μείνεις. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ:  Δεν είμαι κουρασμένος, κι ’αργεί ακόμα η νύχτα. Σε παρακαλώ πάμε να δούμε τα
αξιοθέατα της πόλης. 

ΑΝΤΟΝΙΟ:  Συγνώμη αλλά δεν μπορώ, ήδη περπατάω στους δρόμους αυτής της πόλης με κίνδυνο
μεγάλο. Κάποτε έλαβα μέρος σε μια ναυμαχία ενάντια στις γαλέρες του Δούκα, που τώρα αν με
πιάσουν, δύσκολα θα μ ’απαλλάξουν.  

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Σκότωσες πολλούς; 

ΑΝΤΟΝΙΟ:  Όχι, το αδίκημα μου δεν είναι τόσο αιματηρό. Όμως αν συλληφθώ, θα την πληρώσω
ακριβά. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Ε τότε να κρύβεσαι όταν τριγυρνάς εδώ. 

ΑΝΤΟΝΙΟ:   Δεν μπορώ, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό.  Λοιπόν πάρε το πουγκί μου. Υπάρχει
ένα πανδοχείο στη νότια συνοικία, ο «Ελέφαντας»: εκεί να μείνουμε. Πάω να παραγγείλω το φαΐ
μας όσο εσύ θα περνάς την ώρα σου. Να με βρεις εκεί. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Γιατί να πάρω εγώ το πουγκί σου; 

ΑΝΤΟΝΙΟ:  Μπορεί να σου χρειαστεί. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Καλά, θα γίνω ο ταμίας σου λοιπόν, για μια ώρα σ ’αφήνω. 

ΑΝΤΟΝΙΟ: Στον «Ελέφαντα».
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Ναι, το θυμάμαι. 

ΣΚΗΝΗ Γ4
ΟΛΙΒΙΑ: Μαλβόλιο; Που είναι ο Μαλβόλιο; Μαλβόλιο!

ΜΑΡΙΑ: Έρχεται κυρία, αλλά έχει γίνει πολύ μυστήριος. Σίγουρα είναι δαιμονισμένος.

ΟΛΙΒΙΑ: Γιατί τι κάνει;

ΜΑΡΙΑ: Χαμογελάει συνέχεια. Καλά θα κάνετε να έχετε κάποιον φρουρό όταν έρθει, ο άνθρωπος
δεν είναι στα καλά του.

ΟΛΙΒΙΑ: Πήγαινε να τον φωνάξεις.

(Βγαίνει η Μαρία και έρχεται ξανά με τον Μαλβόλιο)

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Γλυκιά μου δέσποινα, χα χα!

ΟΛΙΒΙΑ: Γελάς; Κι εγώ σε χρειάζομαι για κάτι σοβαρό.
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ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σοβαρό  κυρία!  Θα  μπορούσα  να  είμαι  και  σοβαρός,  αλλά  αυτές  οι  σταυρωτές
καλτσοδέτες  μου  εμποδίζουν  την  κυκλοφορία  του  αίματος.  Βέβαια  αν  ευχαριστούν  το  μάτι
κάποιας, τι να πω! Ας τις φοράω συνέχεια.

ΟΛΙΒΙΑ: Μα τι έχεις πάθει; Τι σε έπιασε;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Το μήνυμα ελήφθη και οι εντολές θα εκτελεστούν.

ΟΛΙΒΙΑ: Δεν πας στο κρεβάτι σου Μαλβόλιο;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Στο κρεβάτι! Αχ ναι, στο κρεβάτι!

ΟΛΙΒΙΑ: Θεός φυλάξει μα γιατί χαμογελά έτσι;

ΜΑΡΙΑ: Τι έχεις πάθει Μαλβόλιο;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σιγά μην απαντήσω σε σένα! Μάλιστα! Τ’ αηδόνια να απαντάνε στις κουρούνες! χαχα

ΜΑΡΙΑ: Σα δε ντρέπεσαι να μιλάς έτσι μπροστά στην κυρία μου.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Άει χάσου από’ δω! χαχα

ΜΑΡΙΑ: Τι;
(Βγαίνει η Μαρία)

ΟΛΙΒΙΑ: Μαλβόλιο!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Μη σε τρομάζουν τα μεγαλεία!

ΟΛΙΒΙΑ: Τι θες να πεις Μαλβόλιο;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Μερικοί γεννιούνται μέσα στα μεγαλεία…»

ΟΛΙΒΙΑ: Τι;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Άλλοι τα κατακτούν…»

ΟΛΙΒΙΑ: Τι είπες;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Και σε άλλους, έρχονται ουρανοκατέβατα…»

ΟΛΙΒΙΑ: Μακάρι ο θεός να σου δώσει φώτιση!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Μην ξεχνάς πια επαίνεσε τις κίτρινες κάλτσες σου…»

ΟΛΙΒΙΑ: Τις κίτρινες κάλτσες σου!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Και θέλει να σε βλέπει με καλτσοδέτες σταυρωτές…»

ΟΛΙΒΙΑ: Σταυρωτές!
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ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Εμπρός, έκανες την τύχη σου αν το θελήσεις…»

ΟΛΙΒΙΑ: Εγώ έκανα την τύχη μου;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «Αν όχι, μείνε για πάντα οικονόμος».

ΟΛΙΒΙΑ: Μη χειρότερα, σαν να έχει πάθει ηλίαση μιλάει!

(Μπαίνει η Μαρία)

ΜΑΡΙΑ: Κυρία  ο  νεαρός  του  Δούκα Ορσίνο  γύρισε.  Τρόμαξα  να τον  φέρω πίσω.  Περιμένει  τις
εντολές σας.

ΟΛΙΒΙΑ: Έρχομαι. Καλή μου Μαρία, πες να τον περιποιηθούν τον άνθρωπο. Δεν είναι καλά. Που
είναι ο συγγενής μου ο Σερ Τόμπυ; Πες να τον προσέξουν ιδιαιτέρως.

(Βγαίνουν η Ολίβια και η Μαρία)

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: «πες να τον περιποιηθούν τον άνθρωπο»! Όχι τον Μαλβόλιο, ούτε τον οικονόμο. Τον
άνθρωπο! 

(Μπαίνει ξανά ο Σερ Τόμπυ και η Μαρία)
ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Μα τους Αγίους Πάντες, τι έγινε;

ΜΑΡΙΑ: Έχει τρελαθεί τελείως Σερ Τόμπυ!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πως είσαι άνθρωπε μου;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Φύγετε, δε σας χρειάζομαι. Αφήστε με στην ησυχία μου. Πηγαίνετε!

ΜΑΡΙΑ: Μιλάει από μέσα του ο Σατανάς, δεν σας το’ λεγα; Σερ Τόμπυ η κυρία μου σας παρακαλεί
να αναλάβετε τη φροντίδα του.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:Αχά! Ώστε έτσι είπε ε !

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πρέπει να τον πάρουμε με το καλό. Πως είσαι Μαλβόλιο; Τι κάνεις; Βρε άνθρωπε μου,
κοίτα να διώξεις από μέσα σου τον Σατανά, είναι εχθρός των ανθρώπων.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σάμπως ξέρεις τι λες;

ΜΑΡΙΑ: Ορίστε, σας το έλεγα. Μια κουβέντα να πεις για τον Σατανά και το παίρνει κατάκαρδα! Να
παρακαλούμε τον Θεό να μην του έχουνε κάνει μάγια.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Τι λες εσύ κοπέλα μου!

ΜΑΡΙΑ: Θεέ μου!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Σε παρακαλώ, σταμάτα. Τι είναι αυτά; Δε βλέπεις ότι τον αναστατώνεις; Πρέπει να τον
πάρουμε με το καλό,  μαλακά μαλακά!  Ο δαίμονας  είν’  άγριος  και  δεν ανέχεται  αγριάδες.  Έλα
πουλάκι μου, έλα μικρούλι μου!
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ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Κύριε!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ναι πιτσουνάκι μου, έλα μαζί μου. Βρε καλέ μου, εσύ σοβαρός άνθρωπος τι γυρεύεις
με τον Σατανά; Άσ’ τον να πάει να χαθεί τον παλιοκαρβουνιάρη!

ΜΑΡΙΑ: Βάλτε τον να κάνει την προσευχή του Σερ Τόμπυ μου, βάλτε τον να κάνει τον σταυρό του.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Το σταυρό μου, παλιοκόριτσο!

ΜΑΡΙΑ: Να βλέπετε; Ούτε να ακούσει για πράγματα του Θεού.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Να πάτε να πνιγείτε όλοι σας!  Εγώ είμαι  ανώτερο πλάσμα.  Τιποτένιοι,  επιπόλαιοι,
αχρείοι!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ελάτε να τον δέσουμε, να τον κλείσουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο,

ΜΑΡΙΑ: Μα η κυρία ….

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Η Ολίβια ήδη ξέρει ότι τρελάθηκε!

ΜΑΡΙΑ: Μα Σερ Τόμπυ!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Θα το τραβήξουμε έτσι για δική μας ευχαρίστηση και δική του τιμωρία μέχρι να τον
λυπηθούμε.  Και  τότε  θ’  αποκαλύψουμε  τη  φάρσα  μας  σε  όλους  και  θα  σε  ανακηρύξουμε
βασίλισσα, δική μου βασίλισσα!
(Μπαίνει ο Σερ Άντριου)
Κι άλλος παλαβός, να συνεχίσουμε την άλλη πλάκα μας τώρα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Ιδού το γράμμα που τον προκαλώ σε μονομαχία, διαβάστε το, σας δίνω το λόγο μου,
έβαλα πολύ ξίδι και πιπέρι.

ΜΑΡΙΑ: Μα είναι τόσο καυστικό;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μα φυσικά, τι νόμισες; Διαβάζω! «Νέε, όποιος κι αν είσαι, είσαι άτιμος»,

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Γενναίο!

ΜΑΡΙΑ: Πολύ!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: « Έρχεσαι στη Λαίδη Ολίβια και μπροστά στα μάτια μου σε περιποιείται. Λοιπόν σε
καλώ σε μονομαχία γι’ αυτό».

ΜΑΡΙΑ:…(παύση). Σύντομο!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αλλά ασαφές.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: «Θα σε παραφυλάω τώρα που θα γυρίζεις κι αν είναι τυχερό να με σκοτώσεις θα με
σκοτώσεις σαν ελεεινό και άθλιο υποκείμενο».

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Μπράβο!
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ΜΑΡΙΑ: Μπράβο!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: «Σε χαιρετώ. Πάρε τα μέτρα σου. Ο ορκισμένος σου εχθρός, Άντριου Έηγκιουτσηκ».

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αν αυτό το γράμμα δεν τον ξεκουνήσει, δεν τον ξεκουνάνε ούτε τα πόδια του. Θα του
το δώσω.

ΜΑΡΙΑ: Και τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Έχει κάποια συζήτηση με την κυρία μου και όπου να’
ναι φεύγει.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Εμπρός εσύ, Σερ Άντριου, παραμόνεψε τον στη γωνία και μόλις τον δεις, τράβα το
σπαθί σου και ρίξε μια φοβερή βλαστημιά. Με ύφος αλαζονικό.

ΜΑΡΙΑ: Και φωνή βροντερή!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Άντε πήγαινε.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μην ανησυχείτε, ξέρω-ξέρω!

(Βγαίνει ο Σερ Άντριου)

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Εγώ βεβαίως δεν θα το δώσω αυτό το γράμμα. Θα καταλάβει ότι το έγραψε κάποιος
πανηλίθιος. Θα του ανακοινώσω προφορικά την πρόσκληση σε μονομαχία και θα παραστήσω τον
Έηγκιουτσηκ σαν σπουδαίο παλικάρι. Θα κάνω το αρχοντόπουλο να σχηματίσει φοβερή ιδέα για τις
ικανότητες του ιππότη. Αυτό θα τους τρομάξει τόσο και τους δύο που θα σκοτώσουνε ο ένας τον
άλλον μόνο με το βλέμμα.

ΜΑΡΙΑ: Να’ τος έρχεται με τη συγγενή σας, πάμε λίγο πιο πέρα μέχρι να φύγει, κι αμέσως τρέξτε
πίσω του.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Στο μεταξύ, εγώ θα πρέπει να σκεφτώ ένα φοβερό μήνυμα για την πρόσκληση σε
μονομαχία.

(Βγαίνουν και μπαίνουν η Ολίβια και η Βιόλα)

ΟΛΙΒΙΑ: Σε παρακαλώ πολύ να έρθεις πάλι αύριο. Τι  θα μπορούσες να ζητήσεις και να μη στο
δώσω;

ΒΙΟΛΑ: Μόνον ένα: την αληθινή αγάπη για τον κύριο μου.

ΟΛΙΒΙΑ: Πως μπορώ να του δώσω αυτό που πρόσφερα σε σένα;

ΒΙΟΛΑ: Εγώ σας απαλλάσσω.

ΟΛΙΒΙΑ: Καλά καλά, έλα και πάλι αύριο. Τώρα σ’ αφήνω. Για δαίμονες σαν κι εσένα δίνω την ψυχή
μου στην κόλαση.

(Φεύγει η Ολίβια. Μπαίνει ο Σερ Τόμπυ)

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ο Θεός μαζί σου κύριε.
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ΒΙΟΛΑ: Και σε σας κύριε.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ότι όπλο έχεις επάνω σου, έχε το έτοιμο. Τι προσβολή του έκανες δεν ξέρω αλλά ο
διώκτης σου έξαλλος από θυμό σε περιμένει στην άκρη του κήπου. Βγάλε το σπαθί σου να είσαι
έτοιμος.

ΒΙΟΛΑ: Κάνετε λάθος κύριε, κανένας δεν έχει αντιδικία μαζί μου.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Απατάσαι! Και σε βεβαιώνω γι’ αυτό πάντως. Αν εκτιμάς έστω και λίγο τη ζωή σου
φυλάξου γιατί ο εχθρός σου είναι σβέλτος, ικανότατος και επικίνδυνος.

ΒΙΟΛΑ: Κύριε, σας ικετεύω τι είναι αυτός ο άνθρωπος;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ιππότης και διάολος στις μονομαχίες. Ήδη έχει χωρίσει τρία κορμιά από τις ψυχές
τους. 

ΒΙΟΛΑ: Ε τότε να πάω πίσω στο σπίτι και να ζητήσω από την κυρία κάποιον να με συνοδέψει, γιατί
εγώ δεν είμαι μονομάχος. Έχω ακούσει για μερικούς που προκαλούν καυγάδες για να δοκιμάσουν
τη γενναιότητα τους. Να δείτε κι αυτό ένα τέτοιο βίτσιο θα έχει.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Α όχι, κύριε η αγανάκτηση του γεννήθηκε από μια σοβαρή προσβολή! Πρέπει λοιπόν
να πας και να ανταποκριθείς. Στο σπίτι δε θα γυρίσεις. Λοιπόν, βγάλε το σπαθί σου. Θα πρέπει να
μονομαχήσεις, αυτό είναι σίγουρο.

ΒΙΟΛΑ: Σας παρακαλώ πηγαίνετε να μάθετε από τον ιππότη σε τι τον πρόσβαλα. Σίγουρα είναι από
την αμέλεια μου και όχι σκόπιμα.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αυτό μπορώ να το κάνω. Μαρία μείνε εδώ με τον άρχοντα μέχρι να γυρίσω.

(Βγαίνει ο Σερ Τόμπυ)

ΒΙΟΛΑ: Σε παρακαλώ ξέρεις τίποτα γι’ αυτήν την υπόθεση;

ΜΑΡΙΑ: Ξέρω πως ο ιππότης είναι εξαγριωμένος μαζί σου, τόσο που θέλει μονομαχία έως θανάτου,
αλλά τίποτα περισσότερο.

ΒΙΟΛΑ: Σε ικετεύω πες μου, τι άνθρωπος είναι;

ΜΑΡΙΑ: Άμα τον δεις απ’ έξω δε δείχνει τίποτα, όμως όταν δοκιμάζεις την ανδρεία του είναι άλλο
πράγμα. Είναι κύριε ο πιο ικανός αιμοσταγής και δολοφονικός αντίπαλος που θα μπορούσες να
βρεις σ’ ολόκληρη την Ιλλυρία. 

ΒΙΟΛΑ: Τι;

ΜΑΡΙΑ: Εγώ πάντως αν μπορέσω, θα προσπαθήσω να σας τα φτιάξω.

ΒΙΟΛΑ: Θα σου χρωστάω ευγνωμοσύνη γι’ αυτό εγώ είμαι ήσυχος άνθρωπος παρά της μονομαχίας.

(Βγαίνουν. Μπαίνει ο Σερ Άντριου με τον Σερ Τόμπυ)
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ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ:  Βρε συ αυτός ο Σατανάς προσωποποιημένος, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δεν
ηρεμεί με τίποτα, τον έχει πιάσει η Μαρία και τον κρατάει με το ζόρι.

ΣΕΡ  ΑΝΤΡΙΟΥ:  Δεν  πα’  να  τον  έχει  πιάσει  και  πανούκλα!  Εγώ  δεν  μονομαχώ  μαζί  του.  Αν
φανταζόμουνα  πως  είναι  τόσο  άγριος  καλύτερα  να  τον  έβλεπα  στην  Κόλαση  παρά  να  τον
προκαλέσω. Πες του να το κουκουλώσουμε το θέμα κι εγώ θα του χαρίσω το γκρίζο άλογο μου, τον
Καπουλέτο μου.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Θα του κάνω την πρόταση. Εσύ μείνε εδώ και μη δείχνεις ότι φοβάσαι. Αυτή η ιστορία
θα τελειώσει χωρίς να χαθούν ψυχές.  (Στην Μαρία) Του πήρα το άλογο για να τους τα συμβιβάσω.
Τον έπεισα ότι ο νεαρός είναι σκέτος διάολος. 

ΜΑΡΙΑ: Κι αυτός εδώ είναι το ίδιο φοβισμένος.  Του κόβεται η ανάσα και χλομιάζει  σαν να τον
κυνηγάει αρκούδα.

ΣΕΡ  ΤΟΜΠΥ: (στη  Βιόλα)  Δεν  γιατρεύεται  η  κατάσταση  κύριε.  Θέλει  να  μονομαχήσει  γιατί  τ’
ορκίστηκε. Βέβαια, ξανασκέφτηκε το λόγο της διένεξης σας και βρήκε πως δεν άξιζε τον κόπο, όμως
εσύ θα πρέπει να κρατήσεις το σπαθί μόνο για να κρατήσει τον όρκο του. Πάντως υπόσχεται πως
δεν θα σε πειράξει.

ΒΙΟΛΑ: Ο Θεός βοηθός!

ΜΑΡΙΑ: Κάνε πίσω αν τον δεις ξαναμμένο.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Έλα Σερ Άντριου, δε γιατρεύεται η κατάσταση. Το αρχοντόπουλο θέλει για την τιμή
του και μόνο έστω ένα γύρο. Σύμφωνα με τους κανόνες της μονομαχίας αυτόν δεν μπορεί να τον
αποφύγει  αλλά  μου  υποσχέθηκε  ως  ευγενής  και  στρατιώτης  ότι  δεν  θα  σε  πειράξει.  Εμπρός,
αρχίστε!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: (βγάζει το σπαθί του) Κάνε Θεούλη μου να κρατήσει την υπόσχεση του.

ΒΙΟΛΑ: (βγάζει το σπαθί της) Σας βεβαιώνω είναι παρά τη θέληση μου.

(Μπαίνει ο Αντόνιο)

ΑΝΤΟΝΙΟ: Βάλε στη θήκη το σπαθί σου. Αν αυτό το αρχοντόπουλο σε πρόσβαλε, το παίρνω επάνω
μου εγώ. Και αν εσύ τον πρόσβαλες σε προκαλώ εγώ αντί γι’ αυτόν. (βγάζει το σπαθί του)

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Εσύ κύριε; Γιατί, ποιος είσαι εσύ;

ΑΝΤΟΝΙΟ: Κάποιος που για την αγάπη του τολμάει να κάνει περισσότερα από όσα τον άκουσες να
καυχιέται ότι θα κάνει αυτός.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αν παίρνεις αυτουνού τη θέση να τα βάλεις μαζί μου.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Αντόνιο, σε συλλαμβάνω με εντολή του Δούκα Ορσίνο.

ΑΝΤΟΝΙΟ: Γι’ άλλον με περνάτε κύριε.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Όχι κύριε καθόλου, ξέρω καλά τη φυσιογνωμία σου. Συλλάβετέ τον! Συλλάβετέ τον!
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ΑΝΤΟΝΙΟ:  (στη Βιόλα) Πρέπει να υπακούσω. Την έπαθα ψάχνοντάς σε. Σε παρακαλώ δώσε μου
πίσω το πουγκί μου, θα το χρειαστώ.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Εμπρός κύριε πάμε!

ΑΝΤΟΝΙΟ: Πρέπει να σου ζητήσω λίγα από κείνα τα χρήματα.

ΒΙΟΛΑ: Ποια χρήματα κύριε; Για τη μεγάλη καλοσύνη που μου έδειξες εδώ θα μοιραστώ μαζί σου
ότι μου βρίσκεται. Να πάρε το μισό μου πουγκί.

ΑΝΤΟΝΙΟ: Δηλαδή μ’ απαρνιέσαι τώρα; Όσα έκανα εγώ για σένα είναι δυνατόν να μη σε πείσανε;
Μη  με  προκαλείς  τώρα  μέσα  στη  δυστυχία  μου  γιατί  θα  γίνω  μικροπρεπής  και  θα  σου  ρίξω
κατάμουτρα τις καλοσύνες που μου χρωστάς.

ΒΙΟΛΑ: Καλοσύνες;  Ποιες  καλοσύνες;  Και  δε  σε  αναγνωρίζω  ούτε  από  τη  φωνή  ούτε  από  το
πρόσωπο σου.

ΑΝΤΟΝΙΟ: Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Έλα κύριε προχώρα, σε παρακαλώ!

ΑΝΤΟΝΙΟ: Άσε με να πω κάτι ακόμα. Το νεαρό που βλέπεται τον τράβηξα μισοπεθαμένο από του
χάρου τα δόντια και τον περιποιήθηκα και νομίζοντας πως είναι άξιος σεβασμού του χάρισα την
αφοσίωση μου.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Και τι μας νοιάζει εμάς; Περνά η ώρα, πάμε!

ΑΝΤΟΝΙΟ: Σεμπάστιαν ντροπιάζεις και το όνομα και την καταγωγή σου!

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Προχώρα κύριε, προχώρα.

(Βγαίνουν)

ΒΙΟΛΑ: Πως με είπε; Σεμπάστιαν; Με μπέρδεψε με τον αδερφό μου; Λες; 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Τον είδατε; Άτιμος και πρόστυχος. Η ατιμία του φάνηκε τώρα που παράτησε τον φίλο
του στην ανάγκη του και τον απαρνήθηκε. 

ΜΑΡΙΑ: Και δειλός, φανατικά δειλός!

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μα το Θεό, θα τρέξω να τον προφτάσω και θα τον ρημάξω στο ξύλο.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Τρέχα ιππότη, ριχ΄ του μερικές γερές φάπες, αλλά πρόσεχε μη βγάλεις το σπαθί σου. 

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Αν δεν το κάνω…

ΜΑΡΙΑ: Ελάτε, πάμε να δούμε τι θα γίνει.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πάω στοίχημα όσα θες πως δεν θα γίνει τίποτα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΚΗΝΗ Δ1
(Ο δρόμος μπροστά στο σπίτι της Ολίβια.   Μπαίνουν ο Σεμπάστιαν και ο Φέστε)
ΦΕΣΤΕ: Θέλεις να με κάνεις να πιστέψω πως δε με στείλανε για σένα;

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Άντε, άντε, πήγαινε, είσαι ανόητος, άδειασε μου τη γωνιά!

ΦΕΣΤΕ: Πολύ επιμένεις, μα την πίστη μου! Καλά, λοιπόν, δε σε ξέρω ούτε μ' έστειλε η κυρία μου για
να σου πω να έρθεις να της μιλήσεις, ούτε τ' όνομα σου είναι κύριος  Σεζάριο, ούτε αυτή εδώ είναι
η μύτη μου. Τίποτα δεν είναι αυτό πού φαίνεται.

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Κάνε μου τη χάρη, πήγαινε κάπου άλλου να επιδείξεις την τρέλα σου, έμενα δε με
ξέρεις.

ΦΕΣΤΕ: Να επιδείξω την τρέλα μου! Από κάποιον σπουδαίο την άκουσε αυτή τη λέξη, και τώρα την
κοτσάρει σε τρελό. Να επιδείξω την τρέλα μου! Τέλος πάντων, άσε την προσποίηση και πες μου τι
να επιδείξω στην κυρία μου. Να της επιδείξω ότι έρχεσαι;

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Κι εγώ σε παρακαλώ, να του δίνεις να, πάρε λεφτά, αν καθυστερήσεις έστω και λίγο,
η πληρωμή σου θα’ ναι χειρότερη. 

ΦΕΣΤΕ: Βλέπω, είσαι  ανοιχτοχέρης.  Να ξέρεις  πως όσοι  δίνουν λεφτά στους τρελούς αποκτάνε
όνομα καλό – μετά από δεκατέσσερα χρόνια, φυσικά. 

(Μπαίνει ο Σερ Άντριου)

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Κύριε, εδώ είσαι ακόμα; Άρπα τη!

(Χτυπάει τον Σεμπάστιαν)

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Τι; Κι εσύ άρπα αυτή, κι αυτή, κι αυτή! (Χτυπάει τον Σερ Άντριου). Μα , έχουν όλοι
τρελαθεί;

(Μπαίνει ο Σερ Τόμπυ )

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Σταμάτα, κύριε, σταμάτα!

ΦΕΣΤΕ: Πάω να το πω στην κυρία μου. (Βγαίνει).

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Έλα, κύριε σταμάτα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ:  Όχι,  αφήστε τον.  Θα τον καταγγείλω για  κακοποίηση.  Βέβαια,  εγώ τον χτύπησα
πρώτος, άλλ' αυτό είναι άσχετο. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Κάτω το χέρι σου!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Όχι κύριε, δε σ' αφήνω. 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Άσε με!
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ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Αποκλείεται!
(Βγάζει το σπαθί του. Μπαίνει η Ολίβια) 

ΟΛΙΒΙΑ: Τόμπυ, σταμάτα! Σταμάτα! 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Κυρία!

ΟΛΙΒΙΑ: Τα  ίδια  και  τα  ίδια  συνέχεια;  Αγροίκε,  τέρας!  Εσύ  είσαι  μόνο  για  τα  βουνά  και  τις
πρωτόγονες σπηλιές. Χάσου απ' τα μάτια μου. Μη θυμώνεις, καλέ μου Σεζάριο. (Στον Σερ Τόμπυ)
Αγενέστατε, φύγε σου είπα!

(Βγαίνουν ο Σερ Τόμπυ, ο Σερ Άντριου) 
Είσαι καλά; Έλα , έλα μαζί μου στο σπίτι.  

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Τι;

ΟΛΙΒΙΑ: Έλα , μην  μου τ ‘αρνηθείς.

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Τι σημαίνουν όλα αυτά;

ΟΛΙΒΙΑ: Έλα!

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ:  Ή τρελάθηκα ή ονειρεύομαι δεν εξηγείται αλλιώς.

ΟΛΙΒΙΑ:  Έλα, λοιπόν, δεν έχεις επιλογή! Άσε με να σε οδηγήσω!

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Μάλιστα, κυρία.

(Βγαίνουν)

ΣΚΗΝΗ Δ2
(Δωμάτιο στο σπίτι της Όλίβια. Μπαίνουν η Μαρία και ο Φέστε)

ΜΑΡΙΑ: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, βάλε αυτό το ράσο κι αυτή τη γενειάδα. Να τόνε κάνεις να 
πιστέψει πως είσαι ο Σερ Τοπάζης, ο εφημέριος άντε, γρήγορα εγώ στο μεταξύ πάω να φωνάξω 
τον Σερ Τόμπυ.  (Φεύγει)

ΦΕΣΤΕ:  Καλά,  θα το φορέσω για να κρυφτώ μέσα του,  και  μακάρι  να ήμουνα ο πρώτος πού
κρύφτηκε σε τέτοιο ρούχο. 
(Μπαίνουν ο Σερ Τόμπυ και η Μαρία)

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ευλογίες Διός, κύριε Εφημέριε.

ΦΕΣΤΕ: Μπόνος ντίες, Σερ Τόμπυ! 

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ρίχ' του, Σερ Τοπάζη.

ΜΑΡΙΑ: Ρίχ' του, Σερ Τοπάζη.

ΦΕΣΤΕ: (Φωνάζει) Ει, ακροάζεσαι; Ομιλώ! Ειρήνη τοις εν τη φυλακή ταύτη.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Α, τον κατεργάρη, ωραία τα λέει, απατεώνας πρώτης.
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ΜΑΛΒΟΛΙΟ: (Φωνάζει από μέσα) Ποιος φωνάζει;

ΦΕΣΤΕ: Ο Σερ Τοπάζης, ο Εφημέριος, επισκέπτης του Μαλβολίου, του παράφρονος.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σερ Τοπάζη, Σερ Τοπάζη, καλέ μου Σερ Τοπάζη, τρέξτε αμέσως στην κυρία μου.

ΦΕΣΤΕ:  Άπαγε, δαίμων υπερτατότατε! Τίνι δικαιώματι παρενοχλείς τον παρόντα θνητόν; Ομιλείς
μονίμως περί γυναικών, έτερον θέμα δεν διαθέτεις;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Μπράβο, κύριε Εφημέριε μου!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σερ Τοπάζη μου, τέτοια αδικία δεν έχει ξαναγίνει.  Καλέ μου Σερ Τοπάζη, μη νομίσετε
πώς είμαι παλαβός μ' έχουνε φυλακίσει σε φριχτό σκοτάδι.

ΦΕΣΤΕ:  Όνειδος  επ'  εσού,  ανέντιμε  Σατανά.  Εξεστόμισες  ότι  ο  περί  ου  ο  λόγος  χώρος  είναι
σκοτεινός;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Ρίχ' του, Ρίχ' του.

ΜΑΡΙΑ: Ρίχ' του, Ρίχ' του.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Δεν έχω χάσει τα μυαλά μου, Σερ Τοπάζη. Σάς λέω, εδώ μέσα είναι έρεβος.

ΦΕΣΤΕ:  Απατάσαι, παράφρονα, το μόνον έρεβος είναι το της αγνοίας, εις το  οποίον  παραμένεις
ηλιθιότερος των ηλιθιοτέρων.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Μπράβο! (χειροκροτούν).

ΜΑΡΙΑ: Μπράβο! (χειροκροτούν).

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Μα, σας λέω, εδώ μέσα είναι σκοτάδι, ποτέ άνθρωπος δεν αδικήθηκε τόσο πολύ. Δεν
είμαι πιο τρελός απ’ όσο εσείς κάντε μου όποια λογική ερώτηση θέλετε!

ΦΕΣΤΕ: Τις η θεωρία του Πυθαγόρου περί των αγρίων πτηνών;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Α….;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Λέει ότι η ψυχή της γιαγιάς μας μπορεί να πάει και να μπει σ' ένα πουλί. 

ΦΕΣΤΕ: Και ποία η δική σου άποψις περί της θεωρίας αυτής; 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Α μπα, εγώ την εκτιμώ την ψυχή και διαφωνώ μ' αύτη τη θεωρία. 

ΦΕΣΤΕ: Σε χαιρετώ μείνε περαιτέρω εν τω σκότει. Πριν αποφανθώ περί της παραφροσύνης σου η
μη, θα πρέπει ν' αποδεχθείς την πυθαγόρειο θεωρία και να φοβάσαι να φονεύσεις μπεκάτσα, ίνα
μη εκτοπίσεις την ψυχήν της μάμμης σου. Σε χαιρετώ!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σερ Τοπάζη! Σερ Τοπάζη!

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Υπέροχε μου Σερ Τοπάζη!
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ΦΕΣΤΕ: (Στον Σερ Τόμπυ) Είδατε; Όλα τα καταφέρνω εγώ.

ΜΑΡΙΑ: Αυτό θα μπορούσες να το έχεις κάνει και χωρίς τη γενειάδα και το ράσο δε σε βλέπει.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Πήγαινε τώρα και μίλα του με τη δική σου τη φωνή, κι έλα να μου πεις πως τα πάει.
(Στη Μαρία)  Καλά είναι να τελειώνουμε με τούτη τη χοντράδα. Αν γίνεται να τον ελευθερώσουμε
με τρόπο, το θέλω πολύ έτσι όπως είναι οι σχέσεις μου με τη συγγενή μου, δε θα καταφέρω να
τραβήξω αυτό τ' αστείο μέχρι το τέλος. 
(Βγαίνουν ο Σερ Τόμπυ και η Μαρία)

ΦΕΣΤΕ: (Τραγουδάει) Ει, Ρόμπιν, καλέ μου Ρόμπιν,η κυρία σου τί κάνει;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Τρελέ!

ΦΕΣΤΕ: (Τραγουδάει) Μα τον Θεό, η κυρία μου είναι κακιά.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Τρελέ!

ΦΕΣΤΕ: (Τραγουδάει) Αχ, τί κρίμα! Και γιατί;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Τρελέ!

ΦΕΣΤΕ: (Τραγουδάει) Γιατί άλλον αγαπάει. 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Τρελέ είπα!

ΦΕΣΤΕ: (Σταματάει) Ποιος φωνάζει;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Καλέ μου τρελέ, θέλω μια μεγάλη χάρη ,φέρε μου  κερί πένα, μελάνι και  χαρτί. Στο
λόγο της τιμής μου, θα σ' ευγνωμονώ σ' όλη μου τη ζωή.

ΦΕΣΤΕ: Ο αφέντης Μαλβόλιο! 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Ναι, καλέ μου τρελέ. 

ΦΕΣΤΕ: Καημένη μου, πως σου σάλεψε; 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Τρελέ, ποτέ δεν αδικήθηκε άλλος τόσο ξεδιάντροπα όσο εγώ , εγώ τα 'χω τα μυαλά
μου όσο κι εσύ. 

ΦΕΣΤΕ: Α, τόσο πολύ! Έ, τότε είσαι για δέσιμο, αφού έχεις τόσο μυαλό όσο ένας τρελός.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Μ' έχουνε πετάξει  εδώ μέσα,  μ'  έχουνε στο σκοτάδι,  μου στέλνουνε παπάδες,  τα
γαϊδούρια! Και κάνουν ό,τι μπορούν για να με πείσουν ό,τι τρελάθηκα.

ΦΕΣΤΕ:  Πρόσεχε  τα  λόγια  σου,  ο  Εφημέριος  είναι  ακόμα  εδώ.  (Σαν  Σερ  Τοπάζης)  Μαλβόλιο,
Μαλβόλιο, είθε οι ουρανοί ν' αποκαταστήσουν τας φρένας σου. Επιδόσου εις ύπνον, και άφησε
τας μπουρδολογίας. 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σερ Τοπάζη!
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ΦΕΣΤΕ: Μη συνδιαλέγεσαι μετ' αυτού, τέκνον μου. (Ως Φέστε) Ποιος, εγώ, κύριε;
Όχι εγώ, κύριε. Ο Θεός μαζί σας, καλέ μου Σερ Τοπάζη. (Ως  Σερ Τοπάζης)  Αμήν, παιδί μου. (Ως
Φέστε) Μάλιστα, κύριε, μάλιστα!

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Τρελέ, τρελέ, τρελέ είπα!

ΦΕΣΤΕ: Αχ, κύριε, ησύχασε! Τι θέλεις, κύριε; Δεν άκουσες, με κατσαδιάσανε που σου μίλησα.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ:  Καλέ μου τρελέ, φέρε μου ένα φωτάκι κι ένα χαρτάκι και σου λέω, τα 'χω τα μυαλά
μου όσο και όλοι εδώ, στην Ιλλυρία.

ΦΕΣΤΕ: Μακάρι να τα είχες, κύριε.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Μα τη δύναμη μου, τα 'χω. Καλέ μου τρελέ, μελανάκι, χαρτάκι, φωτάκι και ό,τι γράψω
να το πάς στην κυρία μου και’ γω θα σε  ανταμείψω.

ΦΕΣΤΕ: Καλά, θα σε βοηθήσω. Άλλα, πες μου την αλήθεια, είσαι παλαβός η το
παίζεις παλαβός;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Πίστεψε με, δεν παίζω τίποτα αλήθεια σου λέω.

ΦΕΣΤΕ: Α, καλά, εγώ δεν πιστεύω κανέναν τρελό, αν πρώτα δε δω τα μυαλά
του. Πάω να σου φέρω φως, χαρτί, μελάνι.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Σ’ ευχαριστώ Τρελέ, θα σ' το ξεπληρώσω και με το παραπάνω σε παρακαλώ, βιάσου.

ΣΚΗΝΗ Δ3
(Ο κήπος της Ολίβια.   Μπαίνει ο Σεμπάστιαν)

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ:  Μα  πού  είναι  ο  Αντόνιο,  στον  «Ελέφαντα»  δεν  ήτανε;   Δεν  καταλαβαίνω  τι
συμβαίνει. Τα’ χω χαμένα με όλα αυτά!

(Μπαίνει η Όλίβια και ένας ιερέας)

ΟΛΙΒΙΑ: Μη με κατηγορήσεις για τη βιασύνη μου. Αν έχεις καλό σκοπό, έλα μαζί μου τώρα αμέσως,
εδώ δίπλα, στο παρεκκλήσι, και ορκίσου μου την πίστη σου, για να μπορέσει να ηρεμήσει η ψυχή
μου. Ο ιερέας θα το κρατήσει μυστικό μέχρι εσύ θελήσεις να μαθευτεί, και τότε κάνουμε την τελετή
του γάμου. Τι λες;

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Τι; 

ΟΛΙΒΙΑ: Έλα,έλα προχώρα. Αφού το ξέρεις πως το θέλεις.  Έλα και οι ουρανοί θα φωτίσουν την
πράξη μας αυτή και Θα την ευλογήσουν.

(Βγαίνουν)

38



ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΚΗΝΗ Ε1
(Ο δρόμος μπροστά στο σπίτι της Ολίβια. Μπαίνουν ο Φέστε και  η Μαρία)

ΜΑΡΙΑ: Λοιπόν, αν μ' αγαπάς, θα μου κάνεις μια χάρη: θα μ' αφήσεις να δω αυτό το γράμμα.

ΦΕΣΤΕ: Και’ συ Μαρία θα μου κάνεις μιαν άλλη χάρη.

ΜΑΡΙΑ: Ό,τι πεις.

ΦΕΣΤΕ: Δε θα μου ζητήσεις να δεις αυτό το γράμμα.

ΜΑΡΙΑ: Αυτό είναι σαν να μου χαρίζεις ένα σκυλί και γι' ανταμοιβή σου μου ζητάς πίσω το σκυλί
μου.

(Μπαίνουν ο Δούκας και η Βιόλα)

ΔΟΥΚΑΣ: Είσαστε στην υπηρεσία της αρχόντισσας Ολίβια, φίλοι;

ΦΕΣΤΕ: Μάλιστα, κύριε, κι εμείς  εξαρτήματά της είμαστε.

ΔΟΥΚΑΣ: Εσένα σε ξέρω καλά πως είσαι, φίλε μου;

ΦΕΣΤΕ: Μα την αλήθεια, κύριε, καλύτερα χάρη στους εχθρούς μου και χειρότερα
χάρη στους φίλους μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Το αντίθετο θέλεις να πεις, καλύτερα χάρη στους φίλους σου.

ΦΕΣΤΕ: Όχι, κύριε, χειρότερα.

ΔΟΥΚΑΣ: Μα, πως γίνεται αυτό;

ΦΕΣΤΕ: Μα την Παναγία, κύριέ μου, με παινεύουνε και με κάνουνε να νιώθω ηλίθιος, ενώ οι εχθροί
μου κατάμουτρα μου πετάνε πως είμαι ηλίθιος, επομένως, κύριε, χάρη στους εχθρούς μου αποκτώ
αυτογνωσία και χάρη στους φίλους μου αποκτώ αυταπάτες.

ΔΟΥΚΑΣ: Μα αυτό είν’ έξοχο.

ΦΕΣΤΕ: Μα την πίστη μου, κύριε, όχι, πάντως, εσείς είσαστε φίλος μου, γιατί με κολακεύετε.

ΔΟΥΚΑΣ: Δε θα γίνεις χειρότερος χάρη σ' έμενα, να, πάρε.(Του δίνει ένα χρυσό νόμισμα)

ΦΕΣΤΕ: Κάντε το διπλό, κύριε, κάντε το διπρόσωπο. 

ΔΟΥΚΑΣ:  Αν ειδοποιήσεις την κυρία σου ότι έχω έρθει να της μιλήσω, και την καταφέρεις να έρθει
εδώ μαζί σου, μπορεί να ξυπνήσει λίγο παραπάνω η γενναιοδωρία μου.

ΦΕΣΤΕ: Βάλτε τη γενναιοδωρία σας να πάρει έναν υπνάκο, θα την ξυπνήσω εγώ σε λίγο.
(Βγαίνει)

ΒΙΟΛΑ: Να, κύριέ μου, έρχεται ο άνθρωπος πού μ' έσωσε.
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                                                        LA FOLLIA (διασκευή της  ‘’Δωδέκατης Νύχτας’’ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ)

(Μπαίνει ο Αντόνιο και ο Αστυνόμος) 

ΔΟΥΚΑΣ: Αυτό το πρόσωπο το θυμάμαι πολύ καλά, όμως, την τελευταία φορά
πού το είδα, ήτανε πασαλειμμένο την κάπνα του πολέμου.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Εδώ, στους δρόμους, αδιάφορο για τη ζωή του και τη θέση του
τόνε συλλάβαμε πάνω σ' έναν καβγά.

ΒΙΟΛΑ: Έμενα, κύριε, μου φέρθηκε με καλοσύνη, για χάρη μου τράβηξε ως και σπαθί, στο τέλος
βέβαια άρχισε να λέει κάτι πράγματα περίεργα, κάτι τρέλες…

ΑΝΤΟΝΙΟ:  Άρχοντα μου αυτό τον αχάριστο νεαρό που τώρα στέκεται κοντά σας εγώ τον γλίτωσα
από την άγρια θάλασσα. Ναυάγιο απελπισμένο ήτανε και του ξανάδωσα ζωή εγώ, προσθέτοντας
μαζί και την αγάπη μου — μα και την αφοσίωση μου, για χάρη του ξανοίχτηκα, στους κινδύνους της
εχθρικής ετούτης πόλης, τον υπερασπίστηκα όταν τον είχανε στριμώξει, αλλά, όταν με συλλάβανε,
η κακοήθης πονηριά του, αφού δεν ήθελε να μοιραστεί τον κίνδυνο μαζί μου, ισχυρίστηκε πως ούτε
καν με ξέρει, χώρια που αρνήθηκε να μου γυρίσει πίσω το πουγκί μου, πού εγώ τον είχα πιέσει να
δεχτεί μισήν ώρα πρωτύτερα.

ΒΙΟΛΑ: Μα τί είν' αυτά πού λέει;

ΔΟΥΚΑΣ: Πότε ήρθε αυτός εδώ, στην πόλη μας;

ΑΝΤΟΝΙΟ: Σήμερα, άρχοντα μου, και τους τρεις τελευταίους μήνες, συνέχεια, χωρίς λεπτό διακοπή.
Μέρα και νύχτα μαζί ήμασταν.

(Μπαίνει η Ολίβια) 

ΔΟΥΚΑΣ: (Στον  Αντόνιο)  Λες παλαβομάρες, τρεις μήνες έχω εγώ ακόλουθο μου αυτόν  το νεαρό.
Έρχεται η Ολίβια, τα λέμε αργότερα. (Στον αστυνομικό) Πάρτε τον. 

ΟΛΙΒΙΑ: Τί  επιθυμεί  ο άρχοντας μου από την Ολίβια,  εκτός από εκείνο που δεν μπορώ να του
προσφέρω.

ΒΙΟΛΑ: Κυρία!

ΔΟΥΚΑΣ: Χαριτωμένη Ολίβια…

ΟΛΙΒΙΑ: Λοιπόν Σεζάριο τι έχεις να πεις; Καλέ μου άρχοντα… 

ΒΙΟΛΑ: Μιλάει ο κύριος μου, καθήκον έχω να σωπαίνω εγώ .

ΟΛΙΒΙΑ: Αν πρόκειται να επαναλάβεις εκείνη την παλιά Ιστορία, άρχοντα μου, σε πληροφορώ πως
είναι κακόηχη και απεχθής στ' αυτιά μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Πάντα τόσο σκληρή;

ΟΛΙΒΙΑ: Πάντα τόσο σταθερή στη γνώμη μου, άρχοντα μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Σταθερή έως διαστροφής! Αμείλικτη τι άλλο θέλεις να κάνω πια;

ΟΛΙΒΙΑ: Ό,τι νομίζεις, άρχοντα μου, αρκεί να είν' αντάξιο σου.
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ΔΟΥΚΑΣ: Αφού περιφρονείς την πίστη μου, κι εν μέρει ξέρω το εργαλείο πού με ξεβίδωσε από τη
θέση πού κατείχα στην εύνοιά σου, ζήσε σαν να 'σαι  ο τύραννος με τη μαρμάρινη καρδιά! Και
αυτού  εδώ  του  ευνοούμενου  σου,  που  βλέπω  πόσο  αγαπάς,  αυτού  που,  ορκίζομαι  στους
ουρανούς, κι εγώ του είχα αδυναμία, θα του ξεριζώσω τα μάτια.(Στη Βιόλα) Έλα μαζί μου, νεαρέ, οι
κακές μου σκέψεις ωριμάσανε, θα θυσιάσω τον αμνό πού αγαπώ για να εκδικηθώ.

ΒΙΟΛΑ: Κι εγώ για χάρη σας  χίλιους θανάτους θα πεθάνω. 

ΟΛΙΒΙΑ: Σεζάριο, που πάς;

ΒΙΟΛΑ: Κοντά σ' εκείνον πού αγαπώ πιο πολύ άπ' το φως μου, πιο πολύ άπ' τη ζωή μου, πιο πολύ
άπ'  το πολύ, πού θ' αγαπούσα σύζυγο δική μου.

ΟΛΙΒΙΑ: Ελεεινέ! Πως ξεγελάστηκα έτσι! 

ΒΙΟΛΑ: Ποιος σάς ξεγέλασε; Ποιος σας έβλαψε; 

ΟΛΙΒΙΑ: Ξέχασες τα λόγια σου; Τόσος καιρός πέρασε; Φωνάξτε μου τον άγιο πατέρα.

ΔΟΥΚΑΣ:(Στη Βιόλα)Έλα, πάμε!

ΟΛΙΒΙΑ: Που, άρχοντα μου; Σεζάριο, σύζυγε μου, μη φεύγεις! 

ΔΟΥΚΑΣ: Σύζυγος!

ΟΛΙΒΙΑ: Μάλιστα, σύζυγος! Μπορεί να τ' αρνηθεί;

ΔΟΥΚΑΣ: Σύζυγος της, τρισάθλιε!

ΒΙΟΛΑ: Όχι, άρχοντα μου, όχι εγώ!

ΟΛΙΒΙΑ:  Α, έτσι! Ο χυδαίος φόβος σου σε κάνει να πνίγεις την αληθινή σου ιδιότητα. Σεζάριο, μη
φοβάσαι, πάρε την τύχη σου στα χέρια σου, γίνε αυτό πού ξέρεις ότι είσαι, και τότε θα γίνεις τόσο
σπουδαίος  όσο  εκείνος  πού  φοβάσαι.  (Μπαίνει  ο  ιερέας)  Καλώς  ήρθατε,  πάτερ.  Πάτερ,  σας
παρακαλώ πείτε όσα γνωρίζετε να γίνανε πριν δύο ώρες  ανάμεσα σ' αυτόν το νεαρό κι εμένα.

ΙΕΡΕΑΣ:  Συμβόλαιο αιωνίου δεσμού αγάπης, επικυρωμένο από την αμοιβαία ένωση των χεριών
σας,  βεβαιωμένο  με  την  ιερή  σφραγίδα  των  χειλιών  σας,  ενισχυμένο  με  την  ανταλλαγή
δαχτυλιδιών, και όλη η τελετή αυτής της συμφωνίας επισφραγίστηκε άπ' το λειτούργημά μου και τη
μαρτυρία μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Διπρόσωπο κουτάβι! Τι να σε κάνω; Ωραία λοιπόν πάρτηνε δική σου. Αλλά ποτέ σου μην
τολμήσεις να πας εκεί πού ξέρεις ότι μπορεί να με συναντήσεις.

ΒΙΟΛΑ: Άρχοντα μου, διαμαρτύρομαι...

ΟΛΙΒΙΑ: Κράτα λιγάκι τα προσχήματα όσο μεγάλος και να είναι ο φόβος σου.

(Μπαίνει ο Σερ Άντριου Έηγκιουτσηκ)
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                                                        LA FOLLIA (διασκευή της  ‘’Δωδέκατης Νύχτας’’ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ)

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Για τον Θεό, έναν γιατρό! Και άλλον έναν για τον Σερ Τόμπυ! Αμέσως!

ΟΛΙΒΙΑ: Τι έγινε;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μου άνοιξε το κεφάλι στα δύο, ακόμα χειρότερα στο Σερ Τόμπυ. 

ΟΛΙΒΙΑ: Ποιος το 'κανε αυτό, Σερ Άντριου;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ:Ο ακόλουθος του Δούκα, κάποιος Σεζάριο, για δειλό τον περνούσαμε, αλλά μας βγήκε
ο διάολος προσωποποιημένος.

ΔΟΥΚΑΣ: Ο δικός μου Σεζάριο;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Μα τον Θεό, να τος, ο αναθεματισμένος! (Στη Βιόλα) Μου άνοιξες το κεφάλι για το
τίποτα! Κι αυτό που έκανα, μ' έβαλε δ Σερ Τόμπυ να το κάνω.

ΒΙΟΛΑ: Τι έχετε μ' εμένα; Εγώ ποτέ μου δε σας πείραξα, εσείς τραβήξατε εναντίον μου σπαθί και
μάλιστα χωρίς κανένα λόγο, κι όμως, εγώ σας μίλησα ευγενικά και δε σας πείραξα.

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Και το αίμα στο κεφάλι μου δεν σου λέει τίποτα;
(Μπαίνουν ο Σερ Τόμπυ Μπελτς και οΦέστε)

Να, έρχεται κουτσαίνοντας ο Σερ Τόμπυ, τώρα θ' ακούσεις κι άλλα.

ΔΟΥΚΑΣ: Κύριε, τί έγινε; Τί έπαθες;

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Που να σας τα λέω, μου 'ριξε μια, και πάει, χάθηκα. (Στον Φέστε) Που’ ναι ο γιατρός;

ΟΛΙΒΙΑ: Θεέ μου ποιος τους κατάντησε έτσι;

ΣΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥ: Έλα Σερ Τόμπυ, να σε βοηθήσω, πάμε και μαζί θα μας επενδύσουν τις πληγές.

ΣΕΡ ΤΟΜΠΥ: Εσύ θα με βοηθήσεις; Τώρα σώθηκα. 

ΟΛΙΒΙΑ: Να τον βάλετε στο κρεβάτι και να φροντίσετε το τραύμα του.
(Βγαίνουν ο Φέστε, , ο Σερ Τόμπυ και ο Σερ Άντριου. Μπαίνει ο Σεμπάστιαν)

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Εν ονόματι των όρκων που ανταλλάξαμε πριν λίγο οι δυο μας, ζητώ συγγνώμη που
πλήγωσα το συγγενή σου, αλλά και αδελφός μου να ήτανε, το ίδιο θα έκανα για την ασφάλεια μου. 

ΟΛΙΒΙΑ: Καταπληκτικό!

ΔΟΥΚΑΣ: Ένα πρόσωπο, μία φωνή!

ΟΛΙΒΙΑ: Δύο άνθρωποι!

ΔΟΥΚΑΣ: Εικόνα μαγική, πού υπάρχει-

ΟΛΙΒΙΑ: Και δεν υπάρχει!

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ:(Παρατηρεί τη  Βιόλα)Θεέ μου, εγώ είμαι εκεί; Ποτέ δεν είχα αδελφό, μια αδελφή
είχα, που την κατάπιε η θάλασσα. 

42



ΟΛΙΒΙΑ: Πως χωρίστηκε στα δύο;

ΔΟΥΚΑΣ: Ποιος είναι ο Σεζάριο;

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: (Στη Βιόλα) Λυπήσου με και πες μου από πού είσαι;

ΒΙΟΛΑ:  Από τη Μεσσαλίνη είμαι, πατέρας μου ο Σεμπάστιαν, Σεμπάστιαν κι ο αδελφός μου, που
ακριβώς έτσι ντυμένος βούλιαξε στον υγρό του τάφο.

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Ντυμένος  όμως με  το  σώμα  πού  μου  χάρισε  η  μήτρα  της  μητέρας  μου  και,  αν
ήσουνα κι εσύ γυναίκα, επειδή ταιριάζουν όλα τ' αλλά, θ' άφηνα τα δάκρυα μου να κυλήσουνε στα
μαγουλά και θα 'λεγα «Χίλιες φορές καλώς σε βρήκα, Βιόλα μου, που σε νόμιζα πνιγμένη».

ΒΙΟΛΑ: Μην αφήσεις την ανδρική μου εμφάνιση να βάζει εμπόδιο στην ευτυχία μας. Η Βιόλα είμαι
ντυμένη Σεζάριο, με τα ρούχα σου. 

ΟΛΙΒΙΑ: Σεζάριο (κοιτάζει το Σεμπάστιαν).

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: Σεμπάστιαν, κυρία.

ΔΟΥΚΑΣ:  (Στην  Όλίβια)  Μην αναστατώνεσαι,  από καλή γενιά  κρατάει.  Και,  αν είν'  έτσι,  γιατί  η
μαγική εικόνα δείχνει αληθινή, θα έχω κι εγώ μερίδιο από εκείνο το πολύ ευχάριστο ναυάγιο. (Στη
Βιόλα) Νεαρέ, μου έχεις πει χίλιες φορές ότι ποτέ δε θ' αγαπήσεις γυναίκα όσο έμενα.

ΒΙΟΛΑ: Για όσα έχω πει μπορώ να ξαναορκιστώ, άρχοντα μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Δώσε μου το χέρι σου' θέλω να σε δω με τα φορέματα σου.

ΦΕΣΤΕ:  Κυρία σας έφερα ένα γράμμα από το Μαλβόλιο. Θα έπρεπε να σάς το έχω δώσει άπ’ το
πρωί, αλλά οι επιστολές των παλαβών δεν είναι ευαγγέλια, λίγο ενδιαφέρει πότε θα διαβαστούν.

ΟΛΙΒΙΑ: Άνοιξε και διάβασε το.

ΦΕΣΤΕ: Τώρα θα μορφωθείτε: τρελός αναγιγνώσκει παλαβό. (Διαβάζει)Μα τον Θεό, κυρία...

ΟΛΙΒΙΑ: Μα τί κάνεις, παλάβωσες;

ΦΕΣΤΕ: Αφού παλαβομάρες διαβάζω.

ΟΛΙΒΙΑ:(Στη Μαρία) Διάβασε το εσύ Μαρία καλύτερα.

ΜΑΡΙΑ:(Διαβάζει) «Μα τον Θεό, κυρία, με αδικείτε  και θα το μάθει  όλος ο κόσμος. Παρ’ όλο που
με κλείσατε στα σκοτάδια, και μ' αφήσατε έρμαιο στα χέρια του μέθυσου συγγενή σας, εγώ τα έχω
ακόμα τα μυαλά μου, όσο και η εξοχότητα σας. Φυλάω το γράμμα σας, πού με παρακινούσε να
φερθώ όπως φέρθηκα, και είμαι σίγουρος πως, με το γράμμα αυτό, εγώ θα βρω το δίκιο μου κι
εσείς θα ντροπιαστείτε. Ας έχετε όποιαν ιδέα θέλετε για μένα. Αφήνω για λιγάκι κατά μέρος το
σεβασμό πού σάς οφείλω και μιλάω ανοιχτά για τη μεγάλη προσβολή πού μου’ γινε.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ»
ΟΛΙΒΙΑ: Εκείνος το έγραψε αυτό;
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                                                        LA FOLLIA (διασκευή της  ‘’Δωδέκατης Νύχτας’’ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ)

ΦΕΣΤΕ: Μάλιστα, κυρία.

ΔΟΥΚΑΣ: Δε μου μυρίζει και πάρα πολύ τρέλα.

ΟΛΙΒΙΑ: Μαρία πήγαινε πες να τον αφήσουν ελεύθερο' και φέρ' τον αμέσως εδώ.

ΜΑΡΙΑ: Μάλιστα κυρία, αμέσως.

(Βγαίνει η Μαρία)

ΟΛΙΒΙΑ: Άρχοντα μου, σε παρακαλώ, σκέψου το, καλύτερα δεν είναι να μ' έχεις αδελφή σου παρά
γυναίκα σου; Κι αν συμφωνήσεις, την ίδια μέρα θα γίνει ο διπλός μας γάμος, εδώ, στο σπίτι μου.

ΔΟΥΚΑΣ: Κυρία, χαρά μου και τιμή μου.(Στη Βιόλα) Ο κύριος σου σε απαλλάσσει από τα καθήκοντα
σου, ιδού το χέρι μου άπ' τη στιγμή αυτή, εσύ ορίζεσαι κυρία του αφέντη σου.

ΟΛΙΒΙΑ: Και δική μου αδελφή!

(Ξαναμπαίνει η Μαρία με τον Μαλβόλιο)

ΔΟΥΚΑΣ: Αυτός είναι ο παλαβός;

ΟΛΙΒΙΑ: Ο ίδιος άρχοντα μου. Λοιπόν, Μαλβόλιο, τι έγινε;

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Κυρία, μ' έχετε αδικήσει. Μ' έχετε αδικήσει τρομαχτικά πολύ.

ΟΛΙΒΙΑ: Εγώ, Μαλβόλιο; 

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Μάλιστα, κυρία. Διαβάστε, σάς παρακαλώ, αυτό το γράμμα. Δεν μπορείτε ν' αρνηθείτε
πως η γραφή είναι δική σας. Αλλάξτε αν μπορείτε το γραφικό σας χαρακτήρα, ή το ύφος, ή πείτε ότι
δεν είναι η σφραγίδα σας, ή ότι εσείς δεν το συντάξατε. Είδατε, δεν μπορείτε! Λοιπόν, ομολογήστε
και  πείτε  μου  έντιμα  και  καθαρά,  γιατί  μου  δώσατε  τόσο  σαφείς  ενδείξεις  εύνοιας,  μου
υπαγορεύσατε να 'ρθω μπροστά σας γεμάτος  χαμόγελα και με σταυρωτές καλτσοδέτες και να
είμαι απότομος με τον Σερ Τέμπη και το κατώτερο προσωπικό, κι όταν πιστός εγώ, τα έκανα όλα
αυτά, εσείς γιατί βάλατε να με φυλακίσουν. Να με κλειδώσουν μες στα σκοτάδια, να μου φέρουνε
παπά,   να με καταντήσουν παίγνιό τους, να γίνω ο πιο γελοίος άνθρωπος πού εμπαίξανε ποτέ
όμοιοι του; Πείτε μου γιατί.

ΟΛΙΒΙΑ: Μαλβόλιο, αυτό το γράμμα δεν είναι δικό μου, αν και, ομολογώ, μοιάζει πολύ ο γραφικός
του χαρακτήρας. Μα, φυσικά, χωρίς αμφιβολία, είναι της Μαρίας!  Και τώρα πού το σκέφτομαι,
εκείνη ήταν η πρώτη πού μου είπε ότι έχεις τρελαθεί. Όμως, τώρα σε παρακαλώ ηρέμησε, η φάρσα
που σου κάνανε ήταν πολύ χοντρή αλλά, όταν μάθουμε τα αίτια και τους αυτουργούς, εσύ θα γίνεις
και κατήγορος και δικαστής στην ίδια την υπόθεση σου.

ΜΑΡΙΑ:  Καλή μου κυρία θέλω να σας μιλήσω και να μ' ακούσετε: Μην επιτρέψετε καβγάδες να
χαλάσουν την τωρινή χαρά που έχουμε. Ομολογώ ότι εγώ και ο Σερ Τόμπυ σκαρώσαμε τη φάρσα σε
βάρος του Μαλβόλιο,  γιατί  καθόλου δεν μας άρεσε η αλαζονική και αγενής συμπεριφορά του.
Έγραψα  το  γράμμα  μετά  από  μεγάλη  επιμονή  του  Σερ  Τόμπυ.  Κι  αυτός  γι'  ανταμοιβή,  ….  Με
παντρεύτηκε.

ΟΛΙΒΙΑ: Τι;;;
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ΜΑΡΙΑ:  Ναι με παντρεύτηκε. Κι οι  απρεπείς  χοντράδες πού ακολούθησαν είναι μάλλον για γέλια
παρά για εκδίκηση.

ΟΛΙΒΙΑ: Καημένε μου, πως σε γελοιοποίησαν!

ΦΕΣΤΕ:  Είχα κι εγώ το ρόλο μου, κύριε, σ' αυτό το έργο. (Μιμούμενος τον  Μαλβόλιο)  «Δεν έχω
χάσει  τα  μυαλά  μου,  Σερ  Τοπάζη.»  Μα  δε  θυμάσαι;  «Απορώ  πως  η  εξοχότητα  σας  βρίσκει
απόλαυση σ' έναν τόσο ανόητο παλιάνθρωπο!» Και «όταν δε γελάτε, όταν δεν του δίνετε καμία
σημασία, μένει βουβός»! Μην ξεχνάς, έχει ο καιρός γυρίσματα, πού εκδίκηση μας φέρνουν.

ΜΑΛΒΟΛΙΟ: Συμμορία είσαστε όλοι σας, και θα μου το πληρώσετε.
(Βγαίνει)

ΟΛΙΒΙΑ: Του παίξανε πολύ απάνθρωπο παιχνίδι. Μαρία πήγαινε πίσω του και ηρέμησε τον.

ΔΟΥΚΑΣ: Σεζάριο, έλα κοντά μου.

ΒΙΟΛΑ: Βιόλα κύριε.

ΔΟΥΚΑΣ: Σεζάριο θα σε λέω γι όσο ακόμα θα είσαι άνδρας, δηλαδή. Όμως, όταν με αλλά ρούχα
παρουσιαστείς, σύζυγος του Ορσίνο και της αγάπης του βασίλισσα θα ονομαστείς.

(Τραγούδι και Γλέντι.)

ΤΕΛΟΣ
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