Ουίλιαµ Σαίξπηρ

Ρωμα ί ο ς κα ι Ιουλι έτα
((Δ
Δρράάμμαα σσεε ππέέννττεε ππρράάξξεειιςς))
Μετάφραση: Xάρης Ταμπάκης


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
(Εισέρχεται ο Χορός.)

Δυο φαµελιές, σε τιµιότη ισάξιες,
Στην όµορφη Βερόνα, όπου το σκηνικό µας,
Ξεσπούν σε άσχηµη αµάχη για έχθρα παλιά
Και πια ο γείτονας το γείτονα σκοτώνει.
Απ’ τη µοιραία γενιά αυτών των δύο εχθρών
Δυο εραστές σηµαδιακοί σκοτώνονται
Και η δυστυχισµένη, ελεεινή τους τύχη
Σκεπάζει πια την έχθρα των γονιών τους.
Το τροµαγµένο πέρασµα µιας φονικής αγάπης
Και των γονιών το µίσος που δεν έβρισκε καταλλαγή
Παρά µε το διπλό χαµό των ίδιων των παιδιών τους
Θα δείξει τώρα ο δίωρος κόπος µας στη σκηνή.
Για όποιον στήσει υποµονετικά το αυτί,
Ό,τι τυχόν ελλείψεις, ο µόχθος µας ήθελε τις µατίσει.

(Ο Χορός φεύγει.)
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A΄ Π Ρ ΑΞ Η

Σκηνή 5η
Αίθουσα στο σπίτι των Καπουλέτων· ξεκινά μεγάλη γιορτή· κόσμος μαζεύεται στολισμένος φανταχτερά, υπηρέτες πηγαινοέρχονται, ακολουθώντας οδηγίες. Ο Ρωμαίος και άλλοι μασκοφόροι νεαροί εισέρχονται συγκεντρωμένοι στη μια πλευρά της σκηνής. Μπαίνουν δύο υπηρέτες. Ο οικοδεσπότης Καπουλέτος καλωσορίζει τον κόσμο.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ

Καλώς ήλθατε, κύριοι, καλώς ήλθατε! Αχ, αξιώθηκα κι εγώ έναν καιρό,
µάσκα φορώντας σε γιορτάσι, να ψιθυρίζω παραµύθια
σε κάποιας όµορφης τ’ αυτί, που απόλαυση ήτανε ν’ ακούς.
Όλα πια τώρα πάνε, πέρασαν, πέρασαν…
Κύριοι, είστε καλοδεχούµενοι! Εµπρός, αρχινάτε, µουσικοί!
(αρχίζει η µουσική και ο χορός)

Χορός! Χορός! Ανοίξτε χώρο! Προχωρήστε εµπρός, κορίτσια!
(στους υπηρέτες) Πιο πολλά φώτα, ακαµάτηδες, σηκώστε τα τραπέζια
και σβήστε τη φωτιά, παραζεσταθήκαµε εδώ µέσα!
(στον εαυτό του) Α, κουµπάρε, ο ερχοµός αυτών των µασκαράδων ταιριάζει
απόλυτα.
(στον Εξάδερφό του) Μα κάθισε, κάθισε, καλέ µου εξάδερφε Καπουλέτο!
Για σένα και για µένα η εποχή του χορού πέρασε πια…
Πόσος καιρός κύλησε από την τελευταία φορά που γινήκαµε µασκαράδες!
ΕΞΑΔΕΡΦΟΣ

Μα την Παναγιά, θα ’ναι… και τριάντα χρόνια!

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ

Τι λες, άνθρωπε; Α, τα παραλές! Τα παραλές!
Από τον γάµο του Λουκέντιου ― κι ας πέσει η Πεντηκοστή όποτε θέλει ―
πάνε… είκοσι πέντε χρόνια από τότε!

ΕΞΑΔΕΡΦΟΣ

Πιο πολλά, πιο πολλά· ο γιος του, κύριέ µου, είναι µεγαλύτερος.
Τριαντάρισε!

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ

Μα ο γιος του βρισκόταν υπό κηδεµονία πριν δυο χρόνια!
(παρατηρώντας τους χορευτές) Όµορφη νιότη! Τα νιάτα έχουν τη χάρη.

ΡΩΜΑΙΟΣ

(σ’ έναν υπηρέτη)

ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Δεν γνωρίζω, κύριε…

ΡΩΜΑΙΟΣ

(στον εαυτό του)

Ποια είναι η κυρία που τιµά το χέρι εκείνου του ιππότη;

Ω, κάνει τους πυρσούς να φέγγουν λαµπρότερα,
φωτίζοντας το µάγουλο της νύχτας
σα λαµπερό πετράδι σ’ Αιθίοπα αφτί.
Οµορφιά απρόσιτη για να τη χρησιµοποιούν, και στη γη ατίµητη.
Σαν περιστέρι κάτασπρο που συνοδεύεται από κόρακες,
έτσι µοιάζει ανάµεσα σ’ όσους τη συντροφεύουν.
Ο χορός τελείωσε, πρέπει να δω πού θα σταθεί,
κι αγγίζοντάς τη µε το χέρι µου το άξεστο, να πάρω τη χάρη του χεριού της.
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Αλήθεια, αγάπησε η καρδιά µου ως τώρα; Το αρνιέµαι.
Τα µάτια µου δεν είδαν ως σήµερα πραγµατική οµορφιά.
(…)
ΡΩΜΑΙΟΣ

(παίρνοντας το χέρι της Ιουλιέτας)

Αν βεβηλώνω µε το ανάξιο χέρι µου
τον ιερό αυτό βωµό, κι αυτό είναι το αµάρτηµά µου,
τα χείλη µου, δυο ντροπαλοί προσκυνητές, έτοιµα είναι
ν’ απαλύνουν το τραχύ µου άγγιγµα µε τρυφερό φιλί.

ΙΟΥΛΙΕΤΑ

Καλέ µου προσκυνητή, πολύ αδικείς το χέρι σου,
το άγγιγµά του δείχνει αφοσίωση.
Και οι άγιοι έχουν χέρια για να τ’ αγγίζουν οι πιστοί,
και της παλάµης το άγγιγµα είναι το φίληµά τους.

ΡΩΜΑΙΟΣ

Δεν έχεις χείλη αγίου και πιστού µαζί;

ΙΟΥΛΙΕΤΑ

Α, προσκυνητή, χείλη που πρέπει για προσευχή να ’ναι φτιαγµένα.

ΡΩΜΑΙΟΣ

Τότε, άγγελέ µου, άφησε τα χείλη να κάνουν ό,τι τα χέρια έκαναν,
γιατί προσεύχονται λέγοντας: «Φίλησέ µας, µην και η πίστη στραφεί σε
απελπισία».

ΙΟΥΛΙΕΤΑ

Οι άγιοι µένουν ακίνητοι αν και ανταποκρίνονται στις προσευχές.

ΡΩΜΑΙΟΣ

Μείνε τότε ακίνητη, ενώ θα παίρνω απόκριση στην προσευχή µου.
(την φιλά)

ΙΟΥΛΙΕΤΑ

Ας έχουν τα χείλη µου την αµαρτία που έλαβαν.

ΡΩΜΑΙΟΣ

Αµαρτία από τα χείλη µου; Ω αµάρτηµα, τόσο γλυκά ειπωµένο.
Δώσ’ µου πίσω το σφάλµα µου.
(τη φιλά ξανά)

ΙΟΥΛΙΕΤΑ

Φιλάς σαν να το έχεις µελετήσει σε βιβλίο.
(η Βάγια πλησιάζει την Ιουλιέτα)

ΒΑΓΙΑ

Κυρία, η µητέρα σου επιθυµεί να σου µιλήσει.
(η Ιουλιέτα συναντιέται µε τη µητέρα της στην άκρη της σκηνής)

ΡΩΜΑΙΟΣ

Ποια είναι η µητέρα της;

ΒΑΓΙΑ

Μητέρα της, νέε µου,
είναι του σπιτιού η αρχόντισσα,
κυρία αγαθή, συνετή κι ενάρετη.
Εγώ ανάθρεψα την κόρη της µε την οποία µιλούσες.
Και σου λέω πως όποιος θα την πάρει
πρέπει να έχει περιουσία τρανταχτή.

ΡΩΜΑΙΟΣ

Είναι Καπουλέτα;
Τύχη κακιά! Η ζωή µου στον εχθρό µου ανήκει.

ΜΠΕΝΒΟΛΙΟΣ

Πάµε να φύγουµε, είναι η πιο καλή στιγµή.

ΡΩΜΑΙΟΣ

Η πιο καλή στιγµή είναι για µένα η χειρότερη.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ

Όχι, κύριοι, µη φεύγετε.
Θα σερβιριστούν γλυκά, κρασί και φρούτα.
(οι µασκοφόροι ψιθυρίζουν κάποιες δικαιολογίες)
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