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ΓΕΝΑΡΟΣ

Δε νιώθω αληθινα γιατί έχω τέτια ανορεξία. 
Xat, με στενοχωρει, και λέτε σας στενοχωρει 
κι’εσας· πως μ’ έπιασε όμως, πως τη βρήκα, πως 
την έσμιξα, απο τί νάναι κανωμένη ή πώς γεν
νήθηκε, ακόμα δεν το ξέρω. Και τόσο αλήθια 
μ’ ούριασε, που ο ίδιος δε γνωρίζω πια τον 
εαφτο μου.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

() νους σου θαλασσοντυπιέτα'. ακάνου στον 
ωκεανό· εκει που τα καράβια σου με μεγαλό
πρεπα πανια, καθώς αρχόντοι απας στο κύμα ή 
•χωραΐτες πλούσιοι, ή λες σαν κυρίαρχοι τάχα  
του γιαλού, χαμηλοβλέπουν τ' άσημα καΐκια που 
μπροστά τους σκύβουν και τα προσκυνούν, καθώς 
πετούνε δίπλα τους με τις λινές φτερούγες.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Μα να σου πω, τέτια οουλια κι’ εγω στο χέρι 
ναν την είχα, η πιο πολλή καρδια μου θα μ’ αρ
μένιζε όξω εκει με τις ελπίδες μου μαζι. Το χόρτο 
θάκοβα ολοένα για να δω απο που φυσά- χάρτες 
θα ξεταζα να βρω λιμάνια, σκάλες, και καραβο- 
στάσα· κι’ ότι έβλεπα μπορούσε να μου βλάψει 
τα καράβια μου, απο το φόβο θα μου χάλναε 
την καρδια.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Το φύσν^μα μου εμένα, σα φυσούσα το ζουμί 
μου. ρίγος θα μούφερνε σα συλλογιούμουν τι κακο 
όςο> στο γιαλό μπορεί να κάνει φύσημα υπερβο
λικό. Σαν έβλεπα να τρέχει την κλεψύδρα, ρηχα 
θα συλλογιούμουν κι’ αμμουδιές· θάβλεπα λες τον 
Λη - Αντρέα μου χωμένο με; στους άμμους, με 
την κορφούλα του πιο κάτου απ’τα πλεβρα γυρ- 
μένη, έτσι για ν'ασπαστει τον τάφο του. Στην 
εκκλησα να πήγαινα και νάβλεπα απο πέτρα 
τ’άγιο χτίριο, ίλες δε θα μούρχουντουν εφτυς 
στο νου μου οι άγριοι βράχοι, που μοναχα αν 
αγγίξουν τα παγίδια του καλού μου καραβιού, 
όλα του τα μπαχαρικα θαν τάσπαιρναν στο κύμα 
απάνου, και τα βαρύφωνα νερα θα στόλιζαν με τα 
μεταξωτα μου* και μ’ένα λόγο, μια στιγμή προτό- 
τερα πως είχα τόσο, και πως τώρα τίποτα; θέλεις

κεφάλι νάχω αφτα ναν τα συλλογιστώ, και να 
μην έχω να συλλογιστιυ πως τέτιο πράμα αν 
τόχαινε, θα μου χαλνούσε την καρδια; Όμως μη 
μου το λες εμένα- το ξέρω εγω, ο Γενάρος τις 
πραμάτιες του θυμάται κι’είναι έτσι πικραμένος.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Ό χ ι, σου λέω αλήθια. Δόξα σοι ο Θεος, σε μια 
καρίνα μοναχα δεν το μπιστέφτηκα όλο μου το 
πράμα, μήτε σ’ έναν τόπο· μήτ’όλο μου το βιος 
στην τύχη αφτου του χρόνου. Έ τσ ι δεν είμαι 
απ’τις πραμάτιες μου συλλογισμένος.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Ε τότες κάπια θ’αγαπας.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Ντροπής ντροπής!

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Μήτε δεν αγαπας καμιά; Αοιπον ας πούμε 
θάσαι μελαγχολικος, γιατί δεν εχεις κέφια· κι’ έτσι 
το ίδιο θα μπορούσες να γελάς και να πηδάς, και 
να μας λες πως έχεις κέφια, τι δεν είσαι μελαγ- 
χολικος. Τώρα μα το διπρόσωπο lavo, έπλασε η 
Φύση στον καιρό της κάτι αλλόκοτες ψυχές· 
άλλους που στον αιώνα χάσκουν και που σου 
γελούν ακόμα και στα λείψανα·' άλλους με κάτι 
μούτρα ξυνισμένα που τα δόντια δε σ’τα δείχνουν 
μ’ένα χαμογέλιο τους, κι’ο Χέστορας αν ορκιστεί 
πως είναι να ξεκαρδιστείς το χωρατό.

Έρχουνται ο ΒΑΣΑΝΗΣ, & ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ,
-/..’ο ΓΡΑΤΙΑΝΌΣ

ΣΟΛΑΝΗΣ

Μα νά! μας έρχεται ο Βασάνης, ο λαμπρός σου 
συγγενής, μαζι με το Λορέντζο και το Γρατιανο. 
Για σου λοιπον, σ’αφίνουμε με πιο καλύτερη μας 
συντροφιά.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

θάμενα εγω ώστε να σε ζωηρέψω, μα ν ά ! με 
προλαβαίνουν φίλοι εδο> με πιο μεγάλη αξία.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Έ χ ε ις  μεγάλη αξία στα δικα μου μάτια, θαρρώ, 
θα σε γυρέβει κάπια υπόθεση δικη σου, κι’ η 
εφκαιρία ’ναι καλη να πας.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Κ αλη σας μέρα, αρχόντοι μου!
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗ Σ ΑΡΑΓΩΝΑΣ 

ΓΕΝΑΡΟΣ ο Έμπορο; της Βενετίας 

ΒΑΣΑΝΗΣ φίλος του 

ΣΟΛΑΝΗΣ
φίλοι του Γενάοου
και τον Βασάνη

ΣΑΛΑΡ1ΝΟΣ 

ΓΡΑΤΙΑΝ ΟΓ 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ αγαπητικος της Γετσικας 

ΣΑΗΛΟΚ

ΤΟΥΒΑΛ φίλος του Σάηλοκ

ΣΑ ΧΛ Ο ΤΟ Σ ΓΌΜΠΟΣ καραγκιόζης, δού
λος του Σάηλοκ
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ΝΕΡΓΓΣΑ παρακόρη της 

ΓΕΤΣΙΚ Α  κόρη του Σάηλοκ

αθρώποι της Πόρσιας

Προεστοί της Βενετίας, Δικαστικοί υπάλληλοι,' Δεσμοφύλακες,
Δούλοι, Ακόλουθοι
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ΓΕΝΑΡΟΣ

Δε νιώθω αληθινα γιατί έχω τέτια ανορεξία. 
Ναι, με στενοχωρει, και λέτε σας στενοχωρει 
κΓεσας· πως μ’ έπιασε όμως, πως τη βρήκα, πως 
την έσμιξα, απο τί νάναι κανωμένη ή πώς γεν
νήθηκε, ακόμα δεν το ξέρω. Και τόσο αλήθια 
μ’ ούριασε, που ο ίδιος δε γνωρίζω πια τον 
εαφτο μου.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Ο νους σου θαλασσοχτυπιέται απάνου στον 
ωκεανό- εκει που τα καράβια σου με μεγαλό
πρεπα πανια, καθώς αρχόντοι απας στο κύμα ή 
χωραΐτες πλούσιοι, ή λες σαν κυριάρχοι τάχα  
του γιαλού, χαμηλοολέπουν τ’ άσημα καΐκια που 
μπροστά τους σκύβουν και τα προσκυνούν, καθώς 
πετούνε δίπλα τους με τις λινές φτερούγες.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Μα να σου π«», τέτια δουλια κΓ εγω στο χέρι 
ναν την είχα, η πιο πολλή καρδια μου θα μ’ αρ
μένιζε όξω εκει με τι; ελπίδες μου μαζι. Το χόρτο 
θάκοβα ολοένα για να δω απο που φυσά- χάρτες 
θα ξέταζα να βρω λιμάνια, σκάλες, και καραβο- 
στάσα- κι'ότι έβλεπα μπορούσε να μου βλάψει 
τα καράβια μου, απο το φόβο θα μου χάλναε 
την καρδια.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Το φύσημα μου εμένα, σα φυσούσα το ζουμί 
μου. ρίγος θα μούφερνε σα συλλογιούμουν τι κακο 
όξω στο γιαλό μπορεί να κάνει φύσημα υπερβο
λικό, Σαν έβλεπα να τρέχει την κλεψύδρα, ρηχα 
θα συλλογιούμουν κΓ αμμουδιές· θάβλεπα λες τον 
Αη - Αντρέα μου χωμένο μες στους άμμους, με 
την κορφούλα του πιο κάτου απ'τα πλεβρα γυρ- 
μένι., έτσι για ν'ασπαστει τον τάφο του. Στην 
εκκλησα να πήγαινα και νάβλεπα απο πέτρα 
τ’άγιο χτίριο, ίλες δε θα μούρχουντουν εφτυς 
στο νου μου οι άγριοι βράχοι, που μοναχα αν 
αγγίξουν τα παγίδια του καλού μου καραβιού, 
όλα του τα μπαχαρικα θαν τάσπαιρναν στο κύμα 
απάνου, και τα βαρύφωνα νερα θα στόλιζαν με τα 
μεταξωτα μου* και μ’ένα λόγο, μια στιγμή προτύ- 
τερα πως είχα τόσο, και πως τώρα τίποτα; θέλεις

κεφάλι νάχω αφτα ναν τα συλλογιστώ, και να 
μην έχω να συλλογιστώ πως τέτιο πράμα αν 
τυχαινε, θα μου χαλνούσε την καρδια; Ό μω ς μη 
μου το λες εμένα· το ξέρω εγω, ο Γενάρος τ ι: 
πραμάτιες του θυμάται κι’είναι έτσι πικραμένος.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Ό χ ι, σου λέω αλήθια. Δόξα σοι ο θεός, σε μια 
καρίνα μοναχα δεν το μπιστέφτηκα όλο μου το 
πράμα, μήτε σ’ έναν τόπο· μήτ’όλο μου το βιος 
στην τύχη αφτου του χρόνου. Έ τσ ι δεν είμαι 
απ’τις πραμάτιες μου συλλογισμένος.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ
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ΓΕΝΑΡΟΣ

Ντροπής ντροπής!

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Μήτε δεν αγαπας καμιά; Λοιπον ας πούμε 
θάσαιμελαγχολικος, γιατί δεν εχεις κέφια· κΓετσι 
το ίδιο θα μπορούσες να γελάς και να πηδάς, και 
να μας λες πως έχεις κέφια, τι δεν είσαι μελαγ- 
χολικος. Τώρα μα το διπρόσωπο Ιανο, έπλασε η 
Φύση στον καιρό της κάτι αλλόκοτες ψυχές- 
άλλους που στον αιώνα χάσκουν και που σου 
γελούν ακόμα και στα λείψανα-’ άλλους με κάτι 
μούτρα ξυνισμένα που τα δόντια δε σ’τα δείχνουν 
μ’ένα χαμογέλιο τους, κΓο Νέστορας αν ορκιστεί 
πως είναι να ξεκαρδιστείς το χωρατό.

'Β?χο»ντα·. ο ΒΛΣΑΝ11Σ, 5 ΛΟΡΙ5ΝΤΖΟΣ, 
vSn  Π'ΑΤΙΑΝΟΣ

ΣΟΛΑΝΗΣ

Μα νά! μας έρχεται ο Βααάνης, ο λαμπρός σου 
συγγενής, μαζι με το Λορέντζο και το Γρατιανο. 
Για σου λοιπον. σ’αφίνουμε με πιο καλύτερή μας 
συντροφιά.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

θάμενα εγω ώστε να σε ζωηρέψω, μα ν ά ! με 
προλαβαίνουν φίλοι εδω με πιο μεγάλη αξία.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Έ χ ε ις  μεγάλη αξία στα δικα μου μάτια, θαρρώ, 
θα σε γυρέβει κάπια υπόθεση δικη σου. κΓη  
εφκαιρία ’ναι καλη να πας.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Κ αλη σας μέρα, αρχόντοι μου!
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ΒΑΣΑΝΗΣ

Καλοί σινιόροι, πότε θα γελάσουμε; για πέστε, 
πότε: Ξένοι πια γίνατε όλω.ς διόλου- μα τι, έτσι 
πάντα;

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Σα μας θελήστε, εμείς στους ορισμούς σας!
Φββγε·. ο ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ κΓο ΣΟΛΔΝΗΣ

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Βασάνη φίλε, τώρα που τον βρήκες το Γενάρο, 
εμείς οι διο σ’αφίνουμε· σαν έρθει μεσημέρι, μην 
το ξεχνάς, παρακαλώ, που τρώμε.

ΒΑΣΑΝΗΣ
Δε θα ξεχάσω.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Δε φαίνεσαι καλα, σινιόρ Γενάρο. Σε παραμέ- 
λει για τον κόσμο- τον χάνεις σαν τον αγοράζεις 
με πολλές φροντίδες. Σου λέω αλήθια, έγινες 
αγνώριστος.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Τον κόσμο εγω σαν κόσμο τόνε παίρνω, Γρα- 
τιανε- σα θέατρο όπου παρασταίνουν ο καθένας 
κι’ένα πρόσωπο, και το δικο μου λυπηρό.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Τον Καραγκιόζη δώστε μου να παραστήσω 
γω! Με γέλια και χάρες ας έρθουνε σ’εμένα οι 
σούφρες! Κάλια το αίμα μου ν’ανάψει απο κρασί 
παρα η καρδια μου να κρυώσει απο χτικιάρη 
βογκητά. Γιατί ένας με ζεστό το αίμα μέσα του 
να κάθεται σαν του παππού του τ’αγαλμα απο 
μάρμαρο; έξυπνος να κοιμάται; να σιγοσυρθει 
μες στο χτικιό απ’το φάγωμα; Μα να σου πω, 
Γενάρο —  σ’αγαπω, κι’απ’την αγάπη σου τα λέω 
— υπάρχουν κάτι άνθρωποι εδω στον κόσμο που 
τα πρόσωπά τους πρασινίζουν και πετσώνουν σα 
νερο στεκάμενο- και πάντα δεν ανοίγουν στόμα 
επίτηδες, τάχα απο σοβαρο κί'απο σοφία κι’απο 
στοχασμούς βαθιούς, σα να σου λένε «Έγώ’μαι ο 
»σιορ Προφήτης! σαν ανοίγω στόμα εγω, κάνεις 
»μην τζαμπουνα!» Ε, αγαπητέ Γενάρο, γνωρίζω 
μερικούς που μοναχα για αφτο φημίζουνται σο
φοί, γιατί δε βγάζουν λέξη- που νάσαι βέβαιος, 
αν μιλούσανε, θα μισοκόλαζαν τ’αφτια, π’ακού- 
γοντάς τους θάλεγαν τ’αδέρφια τους μουρλους. 
Μα πιο πολλά για αφτο σου λέω άλλη φορα- 
μονάχα εσυ με τέτιο δόλωμα μαβρόχολο να πιά- 
σεις μη ζήτας αφτο τον ψωροκοκοβιο, του κόσμου 
την υπόληψη. Έ λα, Λορέντζο. Για την ώρα έχετε 
για! τη διδαχή μου την τελιώνουμε έπειτα.. .  
σα φάμε.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Αοιπον πηγαίνουμε ως στην ώρα του φαγιού... 
Είμαι κι’εγω απο κείνους τους σοφούς και σωπη- 
λους, γιατί πότες του δε μ’αφίνει ο Γρατιανος 
εμένα να μιλήσω.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Έλα λοιπον μαζι μου, αν θες, διο χρόνια 
ακόμα, και τότε θα ξεχάσεις και της γλώσσας σου 
τον ήχο.

ΓΕΝΑΡΟΣ

'ίιίρα καλη σου! . . . Κι’έννια σου, σαν ξαναν
ταμωθούμε, θα με βρεις πολυλογά κι’εμένα.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ναι, θα μου κάνεις χάρη, αλήθια- γιατί η 
σωπη ’ναι μοναχα καλη για γλώσσες γελαδήσες 
καπνιστές.

Φέβγει ο ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ χ·.’ο ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΓΕΝΑΡΟΣ

Και τώρα τι θα πουν αφτα;
ΒΑΣΑΝΗΣ

Ο Γρατιανος μιλα ένα σωρο τίποτα πιο πολυ 
παρα κάθ’ άλλος μέσα σ’όλη τη Βενετία. Τα νοή- 
ματά του είναι διο σπυριά στάρι μέσα σε διο κοίλα 
άχερο- μια μέρά ψάχνεις ναν τα βρεις, και σαν τα 
βρεις δεν αξίζουν το ψάξιμο.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Καλα. . . Και τώρα πες μου πιά’ναι αφτη η 
αρχόντισσα που της ορκίστηκες το μυστικό προ
σκύνημα και μούταξες πως σήμερα θα μου την πεις:

ΒΑΣΑΝΗΣ

Το ξέρεις, φίλε μου Γενάρο, πόσο κολοβώθηκε . 
η κατάστασή μου με το να θέλω κάπως πιο ογκω
μένη επίδειξη παρ’ότι τα στενά μου μέσα αντεί
χαν να ξακολουθήσω. Κάι τώρα εγω δεν κλαί- 
γουμαι που πρέπει ναν την περιορίσω τέτια 
αρχοντικια ζωη- μα αφτή’ναι η πρώτη μου φρον
τίδα, πώς με τιμη να βγω απ’τα χρέη τα βαρια 
που μ’άφισε δεμένο η νιότη μου, η άσωτή μου 
αλήθια νιότη. Εσένα, φίλε, σου χρωστω τα πιο 
πολλά και χρήματα κι’αγάπη, κι’απ’την αγάπη 
σου θάρρέβω να σου ξανοιχτώ τί σκέψες κάνω, τί 
λογαριασμούς, για να γλυτώσω απ’όλα μου τα 
βάρη που χρωστω.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Παρακαλώ, καλε μου φίλε, ναν τ ’ακούσω, κι’ 
όξω αν δε βγαίνει απ’όσα βλέπει της τιμής το 
μάτι, όπως ακόμα μήτ’εσυ, να μη φοβάσαι, εγω 
και το πουγγι μου και τα τελεφταία μέσα μου 
είναι όλα στην ανάγκη σου ανοιχτα μπροστά σου.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Παιδί σαν είμουν στο σκολιο, σαν έχανα καμία 
σαΐτα, κατα το ίδιο μέρος έρριχν’ άλλη τεριαστό- 
δρομη, με πιο συγκεντρωμένη προσοχή, να βρω 
την πρώτη- και παίζοντας τις διο, συχνά ξανάβρι
σκα τις διο. Σου φέρνω αφτο το παιδιακήσιο πεί
ραμα, γιατί ότι τώρα θα σου πω είναι καθάρια 
αθωοσύνη. Πολλά εγω σου χρωστω- παιδί ασυλ
λόγιστο σου τάχασα ότι σου χρωστω* μα αν θες
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να ρήξεις κι’άλλη μια σαΐτα σου κατα το ίδιο 
μέρος με την πρώτη, δεν έχω φόβο, μόνε σαν που 
θα προσέξω το σημάδι, ή και τις διο θα βρω, ή 
θα σου ξαναφέρω καν τη δέφτερή σου δοκιμή και 
για την πρώτη σου χρεώστης θα σου μείνω όχι 
αχάριστος.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Με ξέρεις, και μ’αφτα μον τον καιρό σου χάνεις 
που γύρω στην αγάπη μου κλωθογυρνας με τόσα 
λόγια. Και με τους φόβους σου πιο μ’αδικεις που 
σα να μην πιστέβεις τα καλύτερα μου παρα αν 
μ’αφάνιζες· ότι κι’αν έχω. Μον έλα πες τί θες να 
κάνω, που ξέρεις πως πέρνα απ’το χέρι μου, και 
σοόμαι αγγαρεμένος. Το λοιπον ν’ακούσω.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Μες στο Μπελμόντο βρίσκεται μια κόρη, πλού
σια κληρονόμα, ωραία νια, κι’ότι είναι πιο ωραιό
τερο, μ"'απίστεφτη αρετή. Έ χ ω  παρμένα εγω 
απ’τα μάτια της καλα μηνήματα άφωνα. Πόρσια 
τη λένε- τίποτε κατότερη απ’την Πόρσια και του 
Βρούτου, απο του Κάτωνα την θυγατέρα. Κι’είναι 
γνωστή στον κόσμο τον τετράπλατο η αξία της· 
ανατολή και δύση απ’όλες τις γωνίες της στέλ
νουν ξακουστούς γαμπρούς. Τα λιόθωρα σγουρά 
της κρέμουνται απο τους κροτάφους σαν ολόχρυση 
προβιά, και κάνουν της Κορχίδας περιγιάλι το 
Μπελμόντο της, κι’ερχουνται Γιάσωνες πολλοί 
ναν τη ζητήσουν. Ώ φίλε μου Γενάρο, αχ τα 
μέσα ας είχα έτσι να παραβγω κι’εγω μαζι τους, 
και κάτι σα να προμηνα στο νου μου τόση προ
κοπή που νικητη θα μ’έβλεπες με δίχως άλλο.

γ ε ν α ρ ο ς

Το ξέρεις, όλο μου το βιος τόχω με τα καρά
βια· μήτ’έχω χρήματα μήτε καν πράμα που ναν 
το γυρίσω εφτυς σε μετρητά. Σύρε λοιπον, δες τί 
μπορεί να κάνει τ’όνομά μου μες στη Βενετία. 
Την πίστωσή μου θα τεντώσω όσο κι’αν παίρνει 
πιο πολυ, κι’εσυ θ’αρματωθεις για το Μπελμόντο 
και για την ωραία Πόρσια. Εμπρός λοιπον εφτυς 
και ξετασε -  - κι’ εγω το ίδιο —  χρήματα πιός έχει, 
και ?ε φοβάμαι, με την πίστωσή μου ή για χατίρι 
μου θα βρω να μου δανείσουν.

ΣΚΗΝΗ Β

Μπελμόντο. Κάμαρη οτης ΙΙόρσια ς 
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ΠΟΡΣΙΑ

Νερίτσα, αλήθια, η μικρούλα μου ψυχη τόνε 
βαρέθηκε αφτο το μεγάλο κόσμο.

. ΝΕΡΙΤΣΑ

Ναι, θαν τόνε βαρύνουσουν, γλυκια μου Κυρία,
■ αν είταν τα βάσανά σου τόσο πλήθος όπως τ’ αγαθα

σου. Κι’ωστόσο απ’ ότι βλέπω, αρρωστουν ίο 
ίδιο οι λιγωμένοι απο πάρα πολυ όπως κι’ο: πει- 
νασμένοι απο τίποτα. Γι’αφτο δεν είναι λίγο να 
βρίσκεται κάνεις στο μεταξύ- η πλησμονη ασπρί
ζει νωρίτερα, εκει που τ ’αρκετο ζει πιο πολυ.

ΠΟΡΣΙΑ

Καλές ορμήνιες και καλα ειπωμένες.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Και θάτανε καλύτερες αν τις έκανες καλα.

ΠΟΡΣΙΑ

Αν να κάνεις είταν έφκολο όσο να ξέρεις τί 
’ναι καλο να κάνεις, θα γίνουνταν μητρόπολη κάθε 
ξωκλήσι, και βασιλια παλάτι κάθε φτωχού η 
καλύβα. Δεν είναι κακός δίδαχος που κάνει όσα 
κηρύχνει. Πιο έφκολα μαθαίνεις είκοσι τ ί ’ναι 
καλύτερα να γίνει παρ’ενας απ’τους είκοσι κι’ 
εσυ να κάνεις κατα το μάθημά σου. Ας στρώνει 
νόμους το κεφάλι για το αίμα· όμως η καρδια 
που βράζει ξεπετιέται όξω απο τον κρύο κανόνα· 
λαγός είναι η παραφορα, η νιότη, και πηδάει τα 
βρόχια της φρονιμάδας, του σακάτη. Ό μω ς τέτιοι 
στοχασμοί άντρα δε θα μου διαλέξουν. . . .  Αχ η 
λέξη διαλέγω! Μήτε να διαλέξω μπορώ όπιον 
θέλω, μήτε ν’αρνηθω όπιον δε μ’αρέσει· έτσι στη 
βουλή κόρης ζωντανής στέκει χαλινός η βούλα 
νεκρού πατέρα. Δεν είναι σκληρό πράμα, Νερίτσα, 
που δε μπορώ μήτε να διαλέξω έναν μήτε ν’αρ
νηθω κανέναν:

ΝΕΡΙΤΣΑ

Ο πατέρας σου είταν ενάρετος άθρωπος 
πάντα, κι’άγιοι αθρώποι σαν πεθαίνουν έχουν 
καλη φώτηση. Λοιπον το λαχείο που σοφίστηκε 
μ’ αφτα τα τρία κουτιά -  απο χρυσάφι, απ’ ασήμι 
κι’ απο μολύβι-----που όπιος μ’ αφτα διαλέξει το 
νόημά του σε διαλέγει εσένα, αδύνατο κάνεις 
σωστά ναν το διαλέξει παρ’ όπιος σ’ αγαπα με τα 
σωστά του. Μα σαν τί φλόγα νάχει μέσα η καρ- 
δια σου για κανένα απο τ ’αρχοντόπουλα πούρ- 
θαν ως τώρα να σε ζητήσουν;

ΠΟΡΣΙΑ

Παρακαλώ, για ξαναπες μου τα ονόματά τους 
πάλι, και καθώς τους λες, τους περιγράφω, κι’ εσυ 
κατα την περιγραφή μου μάντεψε την καρδια μου.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Πρώτα, ο πρίγκιπας απο τη Νάπολη.

ΠΟΡΣΙΑ

Μάλιστα! Σωστό πουλάρι αλήθια, γιατί όλο 
τ’άλογό του μελετά, και το νομίζει τάχα μεγάλο 
στολισμο πως μπορεί ο ίδιος και το πεταλώνει. 
Πολυ φοβούμαι, η κυρα - μητέρα του θαν τα καλ- 
πονόθεψε με τον πεταλωτή.
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ΝΕΡΙΤΣΑ

Έ π ειτα , ο κόντε - ΙΙαλατίνος.

ΠΟΡΣΧΑ

Αφτος όλο κατσουφιάζει μοναχα σα να λέει 
-Εμένα αν δε με πάρεις, όρσε διάλεξε!» Ακούει 

νοστιμιές και δε χαμογέλα. Φοβούμαι, σα γεράσει, 
θα γίνει ο κλαψοφιλόσοφος, αφου ’χει τέτια χωριά
τικη αοβαροσύνη στα νιάτα του. Καλύτερα να 
παντρεφτω κεφάλι του θανάτου μ’ένα κόκκαλο 
στο στόμα παρα να πάρω αφτους. θεο ς  να με 
φυλάξει κι’απ’τους διο!

ΝΈΡΙΤΣΑ

Τι λες για τον άρχοντα το Γάλλο, το Αίισε 
Μπαμπουν;

UOPS1A

Ο θεο ς τον έκαμε κι’ας τον πούμε άθρωπο. 
Το ξέρω είναι αληθινα αμαρτία να περγελας· μα 
αφτος! μπα, αφτος έχει καλύτερο άλογο απο του 
Ναπολιτάνου, καλύτερη κακη συνήθια να κατσου
φιάζει απο τον κόντε - Παλατιν©· είναι καθένας 
μέσα σε κανένα· τσίχλα αν κελαΐδήσει, ίσα αρχί
ζει και χοροπήδα· και με τον ήσκιο του ακόμα 
θα παίξει σπαθί. Ναν τον πάρω, παίρνω είκοσι. 
Αν με καταφρονούσε, δε θαν του κάκιωνα, γιατί 
και να τρελλαίνεται για μένα, εγω πότες δε θαν 
τον ανταγαπήσω.

ΧΕΡΙΤΣΑ
Και τί σου λέει ο νέος ο Κουφομωριτς, ο Ά γ 

γλος ο βαρόνος.
ΙΙΟΡΣΙΑ

Δε μου λέει τίποτα, μήτ’εγω του λέω, γιατί 
δεν τον νιώθω, μήτ’ αφτος εμένα. Αατινικα ή 
Γαλλικα ή Ιταλικα δεν ξέρει- κι'όσο για μένα, 
όρκο μπορείς να πάρεις πως τ’αγγλικα μου δεν 
αξίζουν τίποτα. Είναι ζουγραφια ενος ομορφαθρώ- 
που· αχ όμως! πιός μπορεί να μιλα μ" άλαλη 
φιγούρα; Και τί αλλόκοτα ντυμένος! Πρέπει ν’ 
αγόρασε το σουρτούκο του στην Ιταλία, το βρακί 
στη Γαλλία, το σκούφο του στη Γερμανία, το φέρ
σιμό του παντού.

ΝΚΡΙΤ2Α

Κι’ο λόρδος ο Σκοτσέζος, ο γείτονάς του, πώς 
σου φαίνεται;

Π0Ρ2ΧΑ

ΙΙως έχει την αγάπη του γείτονα μέσα του. 
Γιατί άρπαξε μια κατακεφαλια απο τον Ά γ γ λ ο  
κΓορκίστηκε ναν τον πλερώσει άμα αξιωθεί. Ο 
Γάλλος, θαρρώ, έδωκε εγγύηση κι’υπόγραψε απο 
κάτου για μια άλλγμ

ΝΕΡ1Τ2Α

ΚΓο'νέος ο Γερμανός σου πάει, ο μνιψος του 
Δούκα της Σαξωνίας;

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αηδία το πρωι σαν είναι νηστικός, και πιο 
αηδία το βράδυ σαν είναι μεθυσμένος. Στα καλύ- 
τερά του είναι χειρότερος απο άθρωπο, στα χει
ρότερά του καλύτερος απο ζώο. Και το χειρό
τερο χειρότερο να τύχει, θα κατορθώσω, ελπίζω, 
να οικονομηθω χωρίς την αφεντια του.

ΝΕΡΙΤΖΑ

Μα αν θέλει να διαλέξει και διαλέξει το καλο 
κουτί, τότες θα παραβεις τη διαθήκη του πατέρα 
σου αν δεν τον δεχτείς.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αοιπον, μην τύχει συφορά, παρακαλώ, βάλε 
ένα ποτήρι μπίρα απάνου στ’αντίθετο κουτί, γιατί 
κΓαν είναι μέσα ο Σατανας, το ξέρω, αφτος θαν 
το διαλέξει, μ’αφτο τον πειρασμό απ’όξω. Κάλια  
ότι θες, Νερίτσα, πάρα να παντρεφτω σφουγγάρι.

ΝΕΓΙ’ΓΣΛ

Μην τους φοβάσαι. Κυρία, αφτους, τι μου την 
είπαν την απόφασή τους· θα φύγουν χωρίς να σε 
ζαλίζουν πια, εξον αν έχει άλλον τρόπο να σε κερ
δίσουν κι’όχι τον όρο του πατέρα σου με τα κουτιά.

ΙΙΟΓϊΙΑ

Κ Γαν ζήσω να γεράσω ίσαμε τη Σίβυλλα, 
αγνη θα πεθάνω σαν την Ά ρτεμ η εξον αν με 
πάρουν όπως όρισε ο πατέρας μου. Καλα π’αφτη 
η καραβια των γαμπρών είναι τόσο λογικοί, γιατί 
για όλους τους δίχως εξαίρεση τρελλαίνουμαι να 
φύγουν, και τους στέλνω καταβόδιο.

ΧΕ ΓΙΤ2Α

Δε θυμάσαι, Κυρία, στον καιρό του πατέρα σου 
ένα Ηενετσιάνο, στρατιωτικό, γραμματισμένο, που 
ήρθε εδω μαζι με τον κόντε - Μοφεράτο :

ΠΟΡ1ΊΑ

Ναι ναι. το Βασάνη, έτσι τον έλεναν νοιχιζω.

ΝΕΡ1Τ2Α

Μάλιστα, Κυρία. Α π’όλους όσους είδαν ταλω λα  
μου μάτια, αφτος, εγω θαρρώ, άξιζε καλή νύφη.

ΠΟΓ’ΪΙΑ

Τον θυμάμαι κ α λα ...  και τον θυμάμαι - ’άξιζε 
τον έπαινό σου.

' Ερχεται Λούλος

Τ ί θέλεις; τί τρέχει;

ΛΟΓΛΟΣ

Οι τέσσερεις ξένοι, Κυρία, σε ζητουν να σ’απο- 
χαιρετήσουν. Κ Γήρθε ένας ταχυδρόμος από’ναν 
πέμτο, απο τον πρίγκιπα του Μορόκου, και φέρ
νει είδηση πως ο αφέντης του φτάνει ̂ δω απόψε.

Π 0Ρ 2ΙΑ  1 *

Αν μπορούσα ναν του πω του πέμτου καλώς 
όρισες, με την καρδια που λέω’ των άλλων καλο
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καχαβόδιο, θα χαίρουμουν με το  φτάσιμό του. Αν 
έχει άγιου καρδια με χρώμα διαβόλου, πιο καλα 
έχω ναν του ξαγορεφτι» παρα ναν τον παντρεφτω. 
Έ λ α  Χ ερίτσα.. .  Εσυ, πήγαινε εμπρός.. .

Σ ’έναν η πόρτα μου σφαλα 
κι’άλλονε ακούω που χτυπά.

ΣΚΗΝΗ Γ

Β ε ν ε τ ί α .  Λ ρ ό μ ο ς  

ΒΑΣΛΝΗ2, ΣΛΗΛΟΚ

ΣΑΜΛυΚ

Τρεις χιλιάδες τάλαρα.. .  καλο.

ΒΑΣΑΧΗΣ

Χαι, για τρεις μήνες.

2ΑΗΛΟΚ
Τρεις μ ήνες.. .  καλο.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Κ ι’ο Γενάρος, όπως είπα, εγγυάχαι.

ΣΑΜΛΟΚ

Ο Γενάρος εγγυάται.. .  ·/ .ο.

ΙίΑΣΑΝ. ι

Μπορείς να μ 'εφ κ ο λ ή ν εις ; Μου κάνεις, τη 
χ ά ρ η : . . .  θ α  μ' απαντήσεις :

2Α11ΛΟΚ

Ί ’οεις χιλιάδες τάλαρα... για τρεις μ ή ν ες . . .  
κι’ο Γενάρος εγγυάται.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Την απάντησή σου σ'αφτο.

ς α μ λ ο κ

Ο Γενάρος είναι καλός.

Η A 2A .M il’

Ακόυσες τίποτα ναν του κατηγορουν:

2ΑΙ1ΛΟΚ

ίί όχι όχι όχι !  Το νόημά μου που λέω είναι 
καλός είναι για να καταλάβεις πως αξίζει. ΚΓωσ- 
τόσο το έχει του είναι υποθετικό. Έ ν α  καράβι 
που πάει στην Τρίπολη, άλλο που πάει στις Ί ν -  
τιες· κι’ ακούω στο Ι’ ιάλτο έχει ένα άλλο στο 
Μεξικό και ένα άλλο για την Αγγλία- κι'άλλες 
δουλιες στο χέρι σκορπισμένες στα ξένα. Μα τα 
καράβια τ ί ’ναι; ξύλα, κι’ οι νάφτες άνθρωποι. 
Έ χ ε ι  ποντίκια της ξηρας και ποντίκια του για
λού, κλέφτες του γιαλού και κλέφτες της ξηρας, 
τους πειρατες που λένε- κΡέπειτα είναι ο φόβος 
απο νερα, ανέμους, και βράχους. Ο άνθρωπος ωσ
τόσο αξίζει. Τρεις χιλιάδες τάλαρα—  νομίζω, 
μπορώ να πάρω τ’ομόλογό του.
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ΒΑΣΑΝΒΣ

Βεβαιώσου πως μπορείς.

ς α η λ π κ

Και βέβαια θα βεβαιωθω πως μπορώ- και για 
να μπορέσω να βεβαιωθω, θαν το συλλογιστώ. 
Μ πορώ  ναν του μιλήσω του Γενάρου:

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αν μας κάνεις τη χάρη να φας μαζί μας.

ΣΑΠΛυΚ

Μάλιστα, για να μυρίσω χοιρνο- να φάω απ’τη 
φωλιά όπου με τα μάγια του ο προφήτης σας ο 
Ναζαρινος έχωσε το διάολο. Αγοράζω μαζι σας, 
πουλώ μαζι σας, κουβεντιάζω μαζι σας, σεργια
νίζω μαζι σας, και πάει λέοντας- όμως δεν τρώω 
μαζι σας, δεν πίνω μαζί σας, προσεφκη μαζι σας 
δεν κάνω. Τ ί  νέα απ’το Βιάλτο ; . . .  Μα πιός μας 
έρχεται εδ ω ;

Έ ρ χετα ι  ο ΓΕΝΑΡΟΣ

ΒΑΣΑΧΗΣ

Αφτος είναι ο σινιόρ Γενάρος.

ΣΑ11ΛΟΚ (5.7.ο μέοα. "ον!

Ιίώς φαίνεται σα χαμερπος τελώ νης! Τόνε 
μισιυ γιατί είναι χριστιανός, μα πιο πολυ γιατί με 
σιχαμένη απλακωσια δανείζει χάρισμα, κι’εμας 
μας κατεβάζει εδω στη Βενετία τον τόκο. Μα να 
μου πέσει μια φορα στα νύχια εμένα, και θα 
παχήνω απάνου του την όχτρητά μου την παλια 
που τούχω. Μισεί το άγιο μα; το έθνος- και βλα
στημάει, εκει που πιο πολυ μαζεβουνται οι έμπο
ροι, εμένα, τις δουλιες μου, το καλοβγαλμένο κέρ
δος μου, τον τόκο όπως τον λέει αφτος. Ανάθεμα 
να πέσει στη φυλη μου ανίσως του το λησμο
νήσω εγω.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Σάηλοκ, ακους;
ΣΑΗΛΟΚ

Το τί κρατώ στο χέρι λογαριάζω σήμερα. Κ ι’ 
όσο θυμάμαι απάνου κάτου, τις τρεις χιλιάδες να 
σηκώσω εφτυς γιομάτες δε μπορώ. Μα τί μ’αφτο ; 
Έ να ς Οβραίος της φυλής μου πλούσιος, ο Του- 
βαλ, θα μου τα καταβάλει εμένα. Μα αγάλια- 
πόσοι μήνες σου χρειάζουνται: —

(Στο  Γδνχρ ;̂·

Καλο στα μάτια σου, σινιόρε μου!  'Οτι είχαμε 
στο στόμα μας την αφεντια σου.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Σάηλοκ, μήτε δανείζω εγω μήτε δανείζουμαι, 
δίνοντας ή ζητώντας παραπάνου- έτσι όμως για 
να εφκολήνω ανάγκη που δεν περιμένει φίλου, 
θα παραβλέψω μια συνήθια.

(Στο Βασάντ,)

Γνωρίζει ακόμα πόσα σου χρειάζουνται ;
3
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2 ΑΗΛΟΚ

Ναι ναίσκε, τρεις χιλιάδες.

ΓΕΝΑΡΗΣ

Και για τρεις μήνες.

ΣΑΗΛΟΚ

Το ξέχασα, τρεις μήνες, ναι μου τόπε. Λοιπον 
τ ’ομόλογό σου, και να δω . . .  Μα για άκουσέ με. 
Είπες, θαρρώ, πως δε δανείζεις και δανείζεσαι 
με διάφορο.

ΓΕΝΑΡΗΣ

Χαι, δεν το συνηθίζω εγω πότες.

ΣΑΗΛΟΚ

Σαν έβοσκε του θιου του ο Ιακώβ τα πρόβατα, 
του Λάβαν, αφτος ο ίακωβ, μετρώντας απ’τον 
άγιο μας Αβρααμ, είταν (η γνωστικια του μάννα 
κατα πως του τα βόλεψε) ο τρίτος πατριάρχης... 
τρίτος μάλιστα.

ΓΕΝΑΡΗΣ

Και τί για λόγου του ; λες τόκιζε;

ΣΑΗΛΟΚ

Ό ·/ι, δεν τ ό κ ιζ ε ... δεν τόκιζε άμεσα, όπως 
λέτε. Μα νά τί έκανε ο Ιακωβ. Σαν τα συφώνησαν 
αφτος κι’ ο 'Λάβαν το να μετρηθούν μιστός του 
Ιακωβ όλα τ’αρνια τ’αραδωτα και παρδαλα, οι 
προβατίνες όντας ώριμες στο τέλος του ψιμοκαι- 
ριου παγαίνουν στα κριάρια. Και τον καιρό π’ αφτοι 
ζεβγάρωναν οι γεννητόροι οι μαλλιαροί, σου ξε
φλουδίζει ο άξιος ο τσοπάνης μερικες βεργούλες, 
κι’απάνου εκει στο βάτεμα τις κάρφωσε μπροστά 
στις πυρωμένες προβατίνες· κι’αφτες που τότες 
έπιαναν, γεννουν στην ώρα τους αρνια χρωματι
στά, κι’είταν αφτα του Ιακωβ. Χά πώς προκόβει 
ο κόσμος. Και τόνε βλόγησε ο θεό ς  τον Ιακωβ, 
κι’ είναι εβλογία η προκοπή, μονάχα να μην 
κλέψεις.

ΓΕΝΑΡΗΣ

Αφτή είταν, Σάηλοκ, μια του πράξη που δού
λεψε για αφτήνε ο Ιακωβ· πράμα που για να 
τύ'/ει, δεν περνούσε απο το χέρι του, μον το 
βαστούσε και το μόρφωσε το χέρι του θ,εου! Κι’ 
είναι γραμένο αφτο, τον τόκο για να δικαιώσει, ή 
μήπως είναι το χρυσάφι σου κι’ασήμι προβατίνες 
και κριάρια ;

ΣΑΗΛΟΚ

Μπορεί· τα κάνω και γεννοβολουν το ίδιο. Μα 
να σου πω, Σινιόρε. . . .

ΓΕΝΑΡΗΣ

Ά κου το λόγο μου, Βασάνη. Ο διάβολος για 
το σκοπο του και ιστις Γραφές, αν θες, σου παρα
πέμπει. Κακη ψυχη πούχει στο στόμα μαρτυρία 
απ’τις Γραφές είναι όμια σαν κακούργο με τα

χείλια γελαστα, σα μήλο ροδοκόκκινο με σάπια 
την καρδια. Ω τι καλη πούχει θωριά το ψέμα!

ΣΑΗΛΟΚ (3υ?.Λνγ·.έτα·. ίννατα!

Τρεις χιλιάδες τάλαρα καλο και στρογγυλού- 
τσικο ποσο. . . .  Τρεις μήνες απ’τους δώδεκα.. .  . 
Λοιπον, ας δω τον τό κ ο .. . .

ΓΕΝΑΡΗΣ

Σάηλοκ, θα μας την κάνεις το λοιπον τη χάρη ;

ΣΑΗΛΟΚ

Σινιόρ Γενάρο, εσυ μες στο Ριάλτο μ’έβρισες 
καί με ξανάβρισες για τους παράδες μου και για 
τους τόκους μου. Κ ι’εγω μ’απομονη κουνούσα 
μοναχα τους ώμους· γιατί όλης της φυλής μας το 
σημάδι είναι η ανοχή. Ά πιστο εσυ με λες 
σκύλο, φονιά με λες -  -  και φτεις μου τον οβραίικό 
μου τον τζουμπε· κι'αφτα για τί; γιατί ωφελιέμαι 
απ’ ότι ’ναι δικο μου. Καλα λοιπον, να σε βόη- 
θήσω θέλεις τώρα, ως φαίνεται· τρέχα και γύρεβε 
λοιπον! Έρχεσαι και μου λες ■<Αμαν, παράδες, 
Σάηλοκ!» έτσι λ ε ς . . . . Εσυ που γιόμισες με τα 
συνάχια σου τα γένια μου, που μ’έσπρωξες με τις 
κλωτσιές όπως κλωτσάς όξω απ’ την πόρτα σου 
των σοκακιων τους μούργους ; Παράδες μου ζήτας, 
τί θέλεις να σου πω: Χα μη σου πω Ά μ  έχουν 
.»τα σκυλιά παράδες: πώς να δανείσει μούργος 
»τρεις χιλιάδες τάλαρα;- II θες να σκύψω ως 
χάμου, και με τόνο σκλάβου και με βασταγμένο 
ανασασμο και σιγανή ταπεινοσύνη να σου πω 
«Αφέντη μου, προχτές την τρίτη μ’έβρισες, με 
»κλώτσησες την τάδε μέρα, κι’ άλλη μια φορα 
»μούπες είμαι μούργος, κι’εγω για αφτες σου τι: 
»εβγένειες να σου οανείσω τόσα χρήματα'·.

ΓΕΝΑΡΗΣ

Το πιθανό’ναι πως και πάλι θα σε πω το ίδιο. 
και θα σε φτύσω πάλι, και θα σε κλωτσήσω 
ακόμα. Αν θες αφτο το δάνιο ναν το κάνεις, 
δάνεισ’τό μας όχι σα σε φίλους (τι φίλος απο φί
λο δε ζητα ναν το πληθήνει τ’άκαρπό του μέταλ
λο), μον κάλια δάνεισέ το· στον εχτρό σου, που το 
πρόστιμο, ανίσως δεν πλερώσει, με πιο λιγότερη 
ντροπή μπορείς ναν τ ’απαιτήσεις.

ΣΑΗΛΟΚ

Χά νά για δες πως άναψες! Εγω  ζητω να φι
λιωθούμε, νάχω την αγάπη σου, ναν τις ξεχάσω 
τις ντροπές που με περίχυσες, να σ’ εφκολήνω 
τώρα στην ανάγκη σου, και να μην πάρω μια πεν
τάρα τόκο για το χρήμα μου, κι’εσυ δε θέλεις να 
μ’ακούσεις. Αφτο προτείνω και κακο δεν είναι.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Α φτο’ναι αλήθια καλοσύνη.



ΣΚΗΝΗ Γ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α Σ 11

ΣΑΗΛΟΚ

Και 0αν την κάνω αφτη την καλοσύνη εγω. Έ λ α  
μαζι στου συμβολαιογράφου- υπόγραψε μου εκει 
τ’ομόλογο με την υπογραφή σου μοναχα. κι’έτσι 
για χωρατό, πες α δε με πλερώσεις ως στην τάδε 
μέρα και στο τάδε μέρος, τόσο ποσο ή ποσα κατά 
πως είναι μες στ’ ομόλογο γραμένο, ας οριστεί το 
πρόστιμο μια λίτρα απο τ’αφράτο σου το κρέας, 
και ναν την κόψω εγω και ναν την πάρω άπ’όπιο 
μέρος του κορμιού σου μου καπνίσει.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Δέχουμαι, ας είναι. Αφτο το ομόλογο το κάνω, 
και θα πω κιόλας έχει μέσα του ο Τσιφούτης κα
λοσύνη, και πολλή.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Δε θα υπογράψεις τέτιο ομόλογο για μένα- κα
λύτερα να μείνω με τη στενοχώρια μου.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Βρε άνθρωπε, τί, μη φοβάσαι, δε θα χάσω. Μες 
σε διο μήνες, ένα μήνα πριν να λήξει, προσμένω 
πίσω τρίδιπλη εγω τρεις φορές να λάβω τήν 
αξία του.

ΣΑΗΛΟΚ

£2 πάτερ Αβρααμ, δες τί'ναι ετούτοι οι Χ ρι
στιανοί π ’ απ’ τα δικα τους τα σκληρά τα έργατα 
μαθαίνουν να φοβάνται τους σκοπούς των άλλω ν! 
Παρακαλώ, για πες μου αφτο* αν παραβει τη διορία, 
τί κερδίζω, εγω με το να θέλω και καλα το πρόσ

τιμο ; Μια λίτρα σάρκα ανθρώπινη, απ’ άνθρωπο 
παρμένη, δεν έχει τόση αξία μήτε φέρνει τόσο 
κέρδος' σα μια λίτρα βόδιο ή πρόβιο ή και τρα- 
γήσο κρέας. Σου λέω, εγω για την καλη του γνώμη 
θέλω ναν του δείξω τη φιλία αφτη- του κάνει; 
πάει καλα, αν όχι, σας αφίνω για. Κι’έτσι να 
ζείτε, μη μου κάνετε άδικο . . .  για την αγάπη μου.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Ναι, Σάηλοκ, το υπογράφω εγω τ’ομόλογο.

ΣΛΗΛΟΚ

Τότε έλα αμέσως να με βρεις στου συμβολαιο
γράφου. Δώσ’του οδηγίες για το νόστιμο μας το 
χαρτί, κι’εγω παγαίνω εφτυς να πάρω τα λεφ τά. . .  
Να ρήξω κιόλας μια ματια στο σπίτι μου, που 
τ ’άφηκα στα χέρια ενους διαβόλου παστρικού ναν 
το φυλάξει, κι’είμαι ανήσυχος. Σε λίγο θα σας αν
ταμώσω. (Φέβγει).

ΓΕΝΑΡΟΣ

Τρέχα, καλε μου Αλάδωτε. Ετούτος ο Οβραίος 
θα μας γίνει χριστιανός- καλοσυνέβει.

ΗΑΣΑΝΗΣ

Λόγια καλα με κατεργάρη σπλάχνα εμένα δε 
μ’αρέσουν.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Έ λ α , και τίποτα κακο 
ο νους σου μη σου βάνει1 
τα πλοία μου ένα μήνα πριν 
θα μπουν μες στο λιμάνι.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β
ΣΚΗΝΗ Α

Μπελμόντο. Σάλα στης ΙΙόρ α ια ;

Σ*?.αίβμα·:*. Μπαίνει ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟΓ ΜΟΡΟΚΟΓ, Μπαρμπα- 
ρίζος ντυμένος ολόκοτιρα, με του; ακόλουθούς ίου
ντυμένους το ίΐιο' κ'.’τι ΙΙΟΡΣΙΑ με χϊ) ΝΕΡΓΓΣΑ κΓάλλες 
γυναίκες τν;ς.

ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟΓ ΜΟΡΟΚΟΓ

Α π ’ τη θωριά μου μη μ’αποστραφεις, την ησκιω- 
μένη οικοστολη του λαμπρυσμένου Φοίβου, που 
τούμαι γείτονας του και κοντά γεννήθηκα. Φέρε 
μου απο το βοριά το πιο ξανθό του πλάσμα, εκει 
που μόλις νιώθει του ήλιου τη φωτιά το κρού
σταλλο, κι’οι διο για την αγάπη σου ας ανοίξουμε 
τις φλέβες, και θα δούμε τίνος αίμα ’ναι πιο κόκ
κινο, εκείνου ή το δικο μου. Σου λέω αφτη την 
όψη μου, Κυρία, οι αντριωμένοι τη φοβήθηκαν 
και μα τον έρωτά σου την αγάπησαν κι'οι πιο 
λαχταριστές του τόπου μας παρθένες. Αφτο το 
χρώμα μου δεν τ’άλλαζα, εξον για να σου κλέψω 
την καρδια, βασίλισσά μου λατρεφτη.

ΠυΡΣΙΑ

Σε ζήτημα εκλογής αντρος, δε μ’οδηγουν εμένα 
οι λογισμοί ■ οι μικρόλογοι παρθενικων ματιών- 
έπειτα μ’αποκλείνει και της τύχης μου ο λάγνος 
να πάρω όπιον μ’αρέσει. Αν όμως ο πατέρας μου 
μ’είχε αφισμένη λέφτερη, αν η σοφία του δε μ’ε- 
δενε εκείνον άντρα να δεχτώ που με κερδίσει με 
τον τρόπο που σου ξήγησα, τότε κι’εσυ θα είχες, 
ξακουσμένε πρίγκιπα, τόσες ελπίδες όσες και 
καθ’άλλος που ν’αρθει είδα ως τώρα της αγά
πης μου.

ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟΓ ΜΟΡΟΚΟΓ 

Και για το τοσοδα σ’εφχαριστω. Και τώρα στα 
κουτιά, παρακαλώ, να δω τγ;ν τύχη μου. Μα αφτο 
το γιαταγάνι πούφαγε το Σάχη, κι’ έναν άλλο 
Πέρση πρίγκιπα που τρεις φορές είχε νικήσει το 
Σουλτάνο Σουλεϊμαν, τα μάτια θα κατέβαζα τα 
πιο γουρλόθωρα, στην τόλμη θα περνούσα την καρ- 
8ια του κόσμου την πιο τολμηρη, θα ξεκολνούσα 
απ’ τα βυζιά της της αρκούδας τα μικρά, ναι, το
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λιοντάρι θα γελούσα όταν μουγκρίζει και πείνα-— 
κυρα μου, για να σε κερδίσω εσένα. 'Ομως αλί
μονο ! αν ο Λίχας παίζει με τον Ηρακλή πιός 
είναι ο πιο καλύτερος, μπορεί ίσως απ’το χέρι το 
πιο αδύνατο να βγει το πιο μεγάλο ζάρι- έτσι κι’ο 
Ηρακλής νικιέται απ’ το κοπέλλι ίου. Κ ι’εγω το 
ίδιο, αν η τυφλή με σπρώξει τύχη, μπορεί να μην 
πιτύχω ότι ίσως άλλος πιο χειρότερος, κι’η πίκρα 
να με θανατώσει.

ΠΟΡΣΙΑ

Πρέπει να πάρεις ότι σου φέρει η τύχη. Κ ι’ ή 
διόλου να μη δοκιμάσεις, ή πριν εκλέξεις θα μου 
κάνεις όρκο, ανίσως αποτύχεις, να μη ζητήσεις 
πια πότες γυναίκα. Σκέψου το λοιπον.

ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟ) ΜΟΡΟΚΟΤ

Πότες, σΥορκίζουμαι. Εμπρός, ας δοκιμάσω 
τώρα.

1ΙΟΡΣΙΑ

ΙΙρώτα στην εκκλησία* κατόπι δοκιμάζεις, αφου 
φάμε.

ΑΦΕΝΤΙΕΣ TOT ΜΟΡΟΚΟΤ

Λοιπον ο Ύψιστος βοηθος!
Θνητό πιο ζηλεμένο 
δε θάχει ο κόσμος σήμερα 
ή πιο λαχταρισμένο.

ΣΚΗΝΗ Β

Β t; ν ε 1 1  «. A ο ό μ ο ς 

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Λεν έχει λόγο, η συνείδησή μου θα μου κάνει 
τη χάρη να φύγω απο ’φτον τον Τσιφούτη, τον 
αφέντη μου. Ο Οξαποδως στέκει δίπλα μου και 
με σκανταλίζει και μου λέει < Γομπε, Σαχλότο 
■■■ Γομπε, καλε μου Σαχλότο, ή καλε μου Γομπε, 
■> ή καλε μου Σαχλότο Γομπε, σάλεψε τα πόδια 
.. σου, πάρε φόρα, ξέκοψε.?· Η συνείδησή μου λέει 

Ό χ ι, πρόσεξε, τίμιε Σαχλότο, πρόσεξε, τίμιε 
» Γομπε, ή (όπως είπαμε) Σαχλότο Γομπε, μη 
.■ φέογεις, μην καταδεχτείς ναν το βάλεις στα πό- 
. δια.:> Πάλι ο Σατανας δεν τραβάει χέρι, μόνε μου 

λέει να τραβήξω. ¿Δρόμο !» λέει ο Οξαποδως. 
•■ Σύρει λέει ο Οξαποδιος. ¿Για το Θεο ! κάνε καρ- 
δία· λέει ο Οξαποδως «φ έβγα!.·.■■ ΛΙα νά! η συνεί
δησή μου μου σφιχταγκαλιάζει το λαιμό της καρ
διάς μου και μου λέει πολυ φρόνιμα Σαχλότο, 
; τίμιο μου παλικάρι, εσυ πούσαι απο τίμιον πατέρα, 
■ δηλαδη απο τίμια μάννα— γιατί η αλήθια είναι ο 

πατέρας μου έκανε κάτι που σα να μύριζε, κάτι που 
σα να βρωμούσε— το λοιπον ή συνείδησή μου μου 
λέει «Σαχλότο, μην το κουνάς. » «Κούνα το» λέει ο 
Οξαποδως. «Μην το κουνάς» λέει η συνείδησή μου. 
«Συνείδησή μου» λέω γω «καλα μού λες.» «Οξα- 
ποδω» λέω γω  «καλα μου λες». Για ν’ακούσω τη

συνείδησή μου, πρέπει να μείνω με τον Τσιφούτη· 
τον αφέντη μου, που— τιμη στα μούτσουνά σας—  
είναι ως είδος Σατανας· και για να φύγω απ’ τον 
Τσιφούτη, πρέπει ν’ακούσω τον Οξαποδω, που —  
να με συμπαθάει η αφεντια σας— είναι ο Σατανας 
ο ίδιος! Όμως δεν έχει λόγο, ό Τσιφούτης είναι 
ο Σατανας σαρκωμένος καθαφτο· και μα τη συ
νείδησή μου το λέω, η συνείδησή μου είναι ως 
είδος άσπλαχνη συνείδηση που βγαίνει και με δα- 
σκαλέβει να μείνω με τον Οβριό. Ο Οξαποδως με 
δασκαλέβει πιο σα φίλος. . .  θ α  φύγω. Οξαποδω 
μου, τα πόδια μου στους ορισμούς σου, θα φύγω !

Έρχετχ:  ο ΓΚΡΟ - ΓΟΜΠΟΣ κρατώντχ; τιανϊρ;,

ΓΕΡΟ - ΓΟΜ110- 

Αφεντικό, παλικάρι μου, του λόγου σου, κάνε 
μου τη χάρη· απο που πάνε στου Κυρ Σάηλοκ:

ΣΑΧΛΟΤΟΣ μέαα του)

Ω Χρίστε, νά ο πατέρας μου ο μονογενής, που 
όντας θεόστραβος, στραβός του διαόλου, δε με γνω
ρίζει. Θαν του βάλω σκάνταλα, να δω.

ΓΕΡΟ - ΓΟΜΠΟΣ 

Κυρ αρχοντόπουλό μου, πες μου να χαρεις τα 
μάτια σου, απο που πάνε στου Κυρ Σάηλοκ:

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Στρίψε δεξα μέρια στο πρώτο σοκάκι· όμως στο 
πρώτο πρώτο σοκάκι, αριστερα. Μάλιστα. ■ στο 
κατα πρώτο σοκάκι μη στρίψεις καμία μέρια, μόνε 
στρίψε κάτου στραοα κατα τού Σάηλοκ το σπίτι.

1ΈΡΟ - ΙΌΜΙΙΟΣ 

Α χ Παναγία μου, δύσκολος δρόμος, πού ναν 
τον πετύχεις! Για πες μου, ένας Σαχλότος που 
κάθεται μαζι του, ξέρεις αν κάθεται μαζ: του ή όχι:

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Μήπως λες το παλικάρι τον Κυρ Σ α χ λ ό τ ο :...  
Ακούστε με τώρα1 τώρα θαν του τα κάνω θά
λ α σ σ α ... ( Λψχ) Τον Κυρ Σαχλότο. το παλι
κάρι, λ ε ς :

ΙΈ  Ι Ό -  10ΜΙΙΟΣ 

Ό χ ι Κυρ. αφεντικό, μον ένα φτωχόπουλο. Ο 
πατέρας του, να μη α’το παινεφτω. ένας χρήσιμος 
φτωχός κατάφτωχος άθρωπος, κι’ας έχει δόξα ο 
θ εο ς ! με το δικό του.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Καλα, ας είναι ότι θέλει ο πατέρας του, εμείς 
μιλάμε για το γιο του, τον Κυρ Σαχλότο.

ΓΕΡΟ - ΓΟΜΠΟΣ

Για το δούλο της αφεντιας σου, και Σαχλότο, 
αφεντικό.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Ά ρ α  να ζεις— να χαρεις τα μάτια σου, γέροντα 
— άρα μιλάς για τ’αφεντόπουλο τον Κυρ Σαχλότο.
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ΓΕΡΟ - ΓΟΜΠΟΣ

Τ ο Σαχλότο, να με συμπαθήσει ή αφεντια σου.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Λοιπον " ’αφεντόπουλο τον Κυρ Σαχλότο. Μη 
μιλάς για τον Κυρ Σαχλότο. γερο- πατέρα. Γιατί 
τ’αφεντόπουλό μας (όπως τόγραψαν οι Μοίρες κι’ 
οι Τύχες, και τέτια αλλόκοτα λόγια, οί τρεις αδερ
φάδες και τέτιοι κλάδοι της επιστήμης) πάει πέ- 
θανε- ή ναν το πούμε απλα, ανήρθεν εις τους 
ουρανους.

ΓΕΡΟ ΡΟΜΙΙΟΣ

Θεος φυλάξει, παιδί μου! Το καημένο μου 
τ’αγόρι είταν τ ’αντιστύλι μου, το μονάχο μου 
στήριγμα.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Τί, μιάζω με ματσούκι εγω, ή με κολλόνα ή 
μ’αντιστύλι ή με παλούκι: . . .  Με γνωρίζεις γερο
πατέρα ;

ΓΕΡΟ ΓΟΜΠΟΣ

Α χ  αρχοντόπουλό μου, δε σε γνωρίζω. . .  Για 
πες μου, να ζεις, για το παιδί μου (ο θεο ς σχω- 
ρεσει την ψυχη του!)  ζει για πέθανε;

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Δε με γνωρίζεις, γερο-πα τέρα ;

ΓΕΡΟ - ΓΟΜΙ ΙΟΣ

Α χ  αφεντικό, είμαι ντιπ τυφλός, δε σε γνωρίζω.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Ναι, μάλιστα, και μάτια νάχες, μπορεί να μη 
με γνώριζες1 γνωστικό: πατέρας που γνωρίζει το 
παιδί του. Λοιπον, γέρο, εγο>, να σου δώσω χαμ
πάρια του γιου σου.

: Γονα-.ίζβ·.}

Δώσ’μου τη εφκη σου. . .  θ α  βγει στο φως η 
αλήθια1 τ ’άδικο καιρό δεν κρύβεται- μάννας γιος 
μπορεί, μα στο τέλος θα φανεί η αλήθια.

ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΣ

Περικαλωσε, αφεντικό, σήκω απάνου. Το ξέρω 
δεν είσαι εσυ ο Σαχλότος, τ’αγόρι μου.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Έ λ α . φτάνει πια οι κοροϊδίες, και δωσ’ την 
εφκη σου. Εγω  ’μαι ο Σαχλότος πούμουνά τ’αγόρι 
σου, πούμαι ο γιος σου, που θάμαι το παιδί σου.

ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΣ

Δεν το πιστέβω πως εσυ ’σαι ο γιος μου.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Αφτο, κι’εγω δε ξέρω τί να πιστέψω. Όμως 
εγω ’μαι ο Σαχλότος, ο άθρωπος του Σάηλοκ, 
και ξέρω πως μάννα μου είναι η Μαργαρο, η γυ- 
νρχίκα σου.

Α ' παράρτημα τον “  Ν Ο Υ Μ Α ,,.— Άρτθ·. ψύλλον 407

ΓΕΡΟ - ΓΟΜΠΟΣ

Ναι, έτσι τη λένε τ’όνομάτης, Μαργαρο. Όρκο 
παίρνω, αν είσαι εσυ ο Σαχλότος, είσαι απο τα 
σπλάχνα τα δικα μου. Ας έχει δόξα ο θεο ς ! Τί 
γένι που μούβγαλες! Εσυ έχεις πιο πολλές τρίχες 
στο πιγούνι σου πάρα ο ψαρός, το πουλάρι μου, 
στην ουρα του.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Τότες θα πει του ψαρού η ουρα μεγαλώνει 
πίσω. Δίχως άλλο αφτος είχε πιο πολλές τρίχες 
στην ουρα του πάρα γω στη μούρη μου, σαν τον 
είδα τη στερνή φορα.

ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΣ

θ ε  μου, πώς άλλαξες ! . . .  Πώς τα πας με τ’α- 
φεντικο σου ; . . .  Τούφερα ’να πεσκέσι. . .  Ιίώς τα 
πάτε τώρα;

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Καλα, καλα. Ό μως όσο για μένα. μια και ση
κώθηκα να ξεκόψω, δεν κάθουμαι ως που να κόψω 
λίγο δρόμο. Ο αφεντικό: είναι Τσιφούτης καθα- 
φ τ ο ... Ναν του δώκει: πεσκέσι λέει: τριχιά ναν 
του δώ κει:! Ψόφησα απ’ την πείνα στη δούλεψή 
του- μετράς πόσα δάχτυλα έχω με τα παγίδια σου. 
Πατέρα, καλα πούρθες. Δώσ’ το το πεσκέσι σου 
σ’έναν Κυρ Βασάνη που τόνε λένε- νά άθρωπος 
που δίνει καινούργιες φόρεσε:, σπουδαίες μια 
φορα! Α  δε με πάρει στη δούλεψή του, θα φύγω 
όσο βλέπουν γης μπροστά τα μάτια μου. Μα δες 
τί τύχη ! νάντος. έρχεται. Πες του ένα λόγο, πα
τέρα- γιατί α δουλέψω τον Τσιφούτη πια. Τσιφού
τ η : να καταντήσω.
Έ ρ χ ο ν τ α ι  ο ΒΑΣΑΝΗΣ. ο ΛΙΝΑΡΑΟΣ, κι'ο: ακόλουθοί

ΒΑ ΣΑΝ ΕΙΣ

Ας γίνει κι’έτσι. Ό μω ς γλήγορα, κι’ ετοιμάστε 
το τραπέζι για τις πέντε τ ’αργότερο. Στείλε αφτα 
τα γράμματα, διόρισε τ ι : στολές, και παρακάλεσε 
το Γρατιανο να περάσει αμέσως απ’το σπίτι.

Φέβγδί ο Αβΰλος

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Απάνου του, πατέρα!

ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΣ

θεο ς σχωρέσει τα πεθαμένα σου !

ΒΑΣΑΝΗΣ

Σπολλάτη. Με θέλεις τίποτα;

ΓΕΡΟ - ΓΟΜΠΟΣ

Αφτος είναι ο γιος μου, αφέντη, ένα φτωχό 
δουλάκι. .  .

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Ό χ ι φτωχό δουλάκι, αφέντη, μόνε ο επιστάτης 
του πλούσιου του Οβριού- και θέλω, αφέντη, όπως 
εδω ο πατέρας μου θα στο κοιλοποιήσει...
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ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΣ

Έ χ ε ι  μεγάλη λιγοθυμια, αφέντη, σα να πούμε, 
να μπει σε δούλεψη. . .

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Χαι, αφέντη, το κάτου κάτου είναι, εγω ’μαι 
στη δούλεψη του Οβριού, και πολυ το θέλω, όπως 
εοω ο πατέρας μου θα κοιλοποιήσει. . .

ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΣ

Ο αφέντης του κι’αφτος, με το συμπάθιο της 
αφεντιας σου, δεν τα πολυτεριάζουν. . .

ΣΑΧΔΟΤΟΣ

Κοντολογης, η αλήθια είναι, ο Οβριός αδικών
τας με μ’αναγκάζει, όπως εδω ο πατέρας μου, όντας 
ολπίζω γέρος άθρωπος, θα κοιλοπονήσει. . .

ΓΕΡΟ-ΓΟΜΙΙΟΣ

Αφέντη, αφτο το γαλλόπουλο τόφερα της αφεν
τιάς σου κι’η χάρη που σου γυρέβω είναι να . . .

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Μ’ένα λόγο, η χάρη μ’αγριοβλέπει εμένα, όπως 
θαν το μάθει η αφεντια σου απο τίμιο στόμα, απο 
το γεροντάκι οω· που κι’αν το λέω γω, κι’αν είναι 
γέρος άθρωπος. όμως φτωχός άθρωπος, ο πατέ
ρας μου. . .

ΒΑΣΑΝΙΙΣ

Έ να ς ένας, ένας ένας. Τ ί θέλεις;
ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Να σε δουλέψω, αφέντη.
ΓΕΡΟ-ΓΟΜΙΙΟΣ

Αφτη ’ναι όλη η οσια της υπόθεσης, αφέντη.
ΒΑΣΑΝΙΙΣ

ΙΙιός είσαι σε γνωρίζω, κι’έγινε ότι μου ζήτας. 
Μου μίλησε ο αφέντης σου πολιώρα, ο Σάηλοκ, 
και σε σύστησε,— αν είναι δα συστατικό ν’αφίσεις 
πλούσιο Οβραίο και να πας μ’ άρχοντα φτωχό 
καθώς εμένα.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Μα η παροιμία σωστά σας τα μοιράζει «Σα σε 
βλογάει ο θιος, τί το Οες το βιος;« Το βιος τόχει 
κείνος, μα η αφεντια σου του θεου τη χάρη.

ΒΑΣΑΝΙΙΣ

Καλα ειπωμένο. Και τώρα πήγαινε με τον πα
τέρα σου, πες του παλιού σου αφέντη το έχε για, 
γ.ι’έλα να με βρεις στο σπίτι μου.

{ Στους ακόλουθούς το υ)

Σ ’αφτόνε δώστε του μια φόρεσα πιο στολισμένη 
απ’των συντρόφων του. Δέστε να γίνει. (καάε·.σιγαν«
μ£ το Λινάρϊοψ

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Πατέρα, ζή τω ! Δε μπορώ να βρω σπίτι γω, 
όχι έ ; Ε γω  δεν έχω γλώσσα μες στο στόμας μου, 
έ ;  Κ α λα !

( Κ οιτά ζ«  τη χούφτα τ ο ο )

ΙΙιός άλλος μέσ’ σ’ ούλο τον κόσμο έχει καλύ
τερο χέρι, που και στο Βαγγέλιο απάνου μπορεί 
να πει πως θάχει καλη τύ χη ; Κοίτα· νά εδω μια 
ίση αράδα ζωης, νά ένα τίποτα απο γυναίκες. Α χ  
τί’ναι δεκαπέντε; Έντεκα χήρες και πέντε κορί- 
τσα μικρό νοικοκυριο για ένα παλικάρι. Κ ι’επειτα 
να γλυτώσω απο πνίξιμο τρεις φορές, να κοντέψω 
να σκοτωθω απ’την άκρη πουπουλένιου κρεβατιού, 
νά γλυτώματα έτσι απλα! Η τύχη αν είναι γυ
ναίκα, δεν είναι άσκημη τσούπρα όπως πάει. Έ λ α , 
πατέρα, θ ’αφίσω γιά του Οβριού ως να πεις αμην.

Φέβγει ο ΣΑΧΛΟΤΟΣ κι’ο ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΣ

ΒΑΣΑΝΙΙΣ

Παρακαλώ, Λινάρδε, μην ξεχάσεις. Σαν τ’αγο- 
ράσεις όλα αφτα τα πράματα κι’αφου τα συγυρί
σεις, γύρνα γλήγορα, γιατί έχω σε τραπέζι απόψε 
τον καλύτερό μου φίλο. Κάιρο μη χάνεις, πήγαινε.

ΛΙΝΑΡΛΟΣ

θ α  κάνω τα καλύτερά μου.
Έρχετα·. ο ΓΡΑΤΙΑΧΟΣ

ΓΡΑΤΙΑΧΟΣ

ΙΙες μου,· πού ’ναι ο αφέντης σου;

ΛΙΝΑΡΛΟΣ

Εκει ’ναι, να τος, περπατει.
Φέ|3γ« ο ΛΙΝΑΡΛΟΣ

ΓΡΑΤΙΑΧΟΣ

Σινιόρ Βασάνη!
ΒΑΣΑΝΙΙΣ

Α, ο Γρατιανος!

ΓΡΑΤΙΑΧΟΣ

Μια χάρη.
ΗΑΣΑΝΧΣ

Έ γινε.
ΓΡΑΤΙΑΧΟΣ

θέλω  ναρθω μαζι σου στο Μπελμόντο.

ΒΑΣΑΝΙΙΣ

Τότε λοιπον θαρθεις. Μον άκουσέ με, Γρατιανε. 
Είσαι πολυ τρελός, απρόσεχτος και θαρρετόγλωσ- 
σος· συστατικά που σου τεριάζουν και που στα 
δικα μας μάτια δε μας φαίνουνται ψεγάδια. Όπου 
όμως δε σε ξέρουν, σα να φαίνουνται κομάτι ξε
σκισμένα. Προσπάθησε λοιπον να μετριάσεις με διο 
κρύες στάλες φρονιμάδα αφτο το αίμα σου που 
βράζει, μήπως αφτου που πάω με κακοκρίνουν απο 
το τρελό σου φέρσιμο και χάσω τις ελπίδες μου.

ΓΡΑΤΙΑΧΟΣ

Σινιόρ Βασάνη, να σου πω. Αν δε σου κάνω εγω 
το σοβαρο, αν δε μιλω με σέβας (μόνε με καμία 
βλαστήμια εδω κι’εκει), τις τσέπες μου αν δεν τις 
γιομίσω με προσεφκητάρια και δε φαίνουμαι κατα- 
νυγμένος* κι’αν θες ακόμα, κι’όταν λεν τη προσε- 
φκη, αν δε στενάζω με τα μάτια μου έτσι σηκω
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μένα απάνου και δε λέω αμ ήν κι’αν δε φυλάξω 
της εβγένιας όλους τους κανόνες, σαν κάπιος πού- 
χει σπουδασμένα πώς να φαίνεται λυπητερός για 
ναν τον χαίρεται η γιαγιουλα του, τότε να μη με 
μπιστεφτεις πότες σου πια.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Καλα, θα δω πώς θα φερθείς.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Μα απόψι όμως δεν πιάνεται. Να μη με κρί
νει απο τ’οτι κάνω απόψι.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Ό χ ι, θάταν κρίμα. Μάλιστα θα μου κάνεις ίσα 
ίσα χάρη να ντυθείς την πιο ξεθάρεφτη ανοιχτο- 
καρδια, γιατί έχω φίλους και σκοπέβουμε ξεφάν- 
τωμα. Τώρα καλη σου αντάμωση, γιατί έχω μια 
δουλια.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Πρέπει κι’εγω να πάω στου Κυρ Λορέντζου 
και στων άλλων φίλων. Ξαναβλεπόμαστε την 
ώρα του φαγιού.

ΣΚΗΝΗ Γ

Β ε ν ε τ ί α .  Κ ά μ α ρ η  σ τ ο ν  Σ ά η λ ο κ  

ΙΈ ΤΣ ΙΚ Α , 2ΑΧΑΟΤΟΣ

1’ΕΤΣΙΚΑ

Λυπούμαι που έτσι τον αφίνεις τον πατέρα μου. 
Κόλαση ’ναι το σπίτι μας, κι' εσυ, ανοιχτόκαρδο 
δαιμόνιο, του λιγόστεβες του βαρεμου την πίκρα. 
Μα σύρε στο καλό, νά ένα τάλαρο για σένα. θ α  δεις 
κατα το δείλι το Λορέντζο στου καινούριου σου 
τ ’αφέντη που τον έχει μουσαφίρη. Νάδωσ’τουαφτο 
το γράμμα, δωσ’ του το κρυφά. Και τώρα σύρε στο 
καλο, δε θέλω να μας δει ο πατέρας πως μιλούμε.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ (Βκκροομένος)

Σ ’αφίνω για. Δάκρυα διοσμέβουν τη γλώσσα μου. 
ΙΙεντάμορφή μου ειδωλολάτρισσα, γλυκότατή μου 
Οδριοπούλα! Αν κάπιος κατεργάρης Χριστιανός 
δε σ'έσπειρε εσένα, να μου κόβουν το κεφάλι. Μα 
έχε γ ι α . . .  Αφτες οι παλαβές σταλαματιές σα 
να μου πνίγουν την παλικαρήσα μου καρδια. . .  
Έ χ ε  για.

Φίβγει ο ΣΑΧΛΟΤΟΣ

ΓΕΤΣΙΚΑ

Ώ ρα καλη σου, Σαχλότο. Α χ  τί φριχτή αμαρ
τία εγω έχω μέσα μου και ντρέπουμαι πως είμαι 
του πατέρα μου παιδί! Μα κληρονόμα αν είμαι 
εγω των σπλάχνων του, των τρόπων του δεν είμαι. 
Ω αγαπητέ Λορέντζο, αν κάνεις ότι μούταξες θα 
πάψει αφτος ο πόλεμος,

θ α  γίνω τέρι σου πιστό, 
και Χριστιανη θα βαφτιστώ.

ΣΚΗΝΗ Δ

Β ε ν ε τ ί α .  Δ ρ ό μ ο ς

Γ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Σ ,  Λ Ο Ρ Ε Ν Τ Ζ Ο Σ ,  Σ Α Λ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  
κοι Σ Ο Λ Α Ν Η Σ

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ναί, φέβγουμε κρυφά την ώρα του φαγιού για 
να μασκαρεφτούμε σπίτι μου, κι’όλοι γυρίζουμε 
ξανα σε καμία ώρα.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Όμως δεν κάναμε σωστές ετοιμασίες.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Και μήτε πήραμε λαμπαδοφόρους.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Ή  όλα οργανισμένα νόστιμα, ή φαίνεται σαν 
πρόστυχος κάνεις και κάλια να μην πάμε, εγω 
θαρρώ.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Τέσσερεις είναι ακόμα η ώρα· έχουμε διο ώρες 
για να ετοιμαστούμε.

Έρχε-α·. ο ΣΑΧΛΟΤΟΣ μ’ένα γράμμα (

Αί φίλε Σαχλότο, τί καινούρια;

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Αν το ξεβουλώσει αφτο η αφεντια σου, κάτι 
θα μάθει.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ξέρω το γράψιμο, απ’αφράτο χέρι· πιο ασπρου- 
δερο κι’ απ’ το χαρτάκι πούγραψε είναι τ’ωραίο 
χέρι πούγραψε.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Μυρίζει ραβασάκι.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Με την άδια σου, αφέντη.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Και πού πηγαίνεις;

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Νά, αφέντη, να προσκαλέσω τον παλιό μου 
αφέντη τον Οβριό να φάει με τον καινούριο μου 
αφέντη το Χριστιανό.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ (κρυφκ ΐινονσίς του χρήμχ-α)

Στάσου και πάρε αφτο. 11ε: της γλυκιας μου 
Γέτσικας πως δε θαν τη γελάσω. Κρυφά ναν της 
μ ιλή σεις.. .  Πήγαινε. (Φέίγ*ι ί Σαχλότος). Φίλοι, λοι
πόν εμπρός να ετοιμαστείτε για τη μασκαράδα μας 
απόψε. Βρήκα εγω λαμπαδοφόρο.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Πολυ καλα, πηγαίνω εφτυς.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Κ ί  εγω το ίδιο.



16 Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α Σ ΜΕΡΟΣ Β

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

θ α  μας βρείτε, εμένα και το Γρατιανο, στου 
Γρατιανου το σπίτι σε μια ώρα.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Καλα, θάρθούμε.
Φέβγει ο ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ κι’ ο ΣΟΑΑΧΗΣ

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Δεν είτανε το γράμμα απ’την ωραία Γέτσικα;

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Πρέπει όλα δίχως άλλο να σ’τα πω. Μου γρά
φει με πιόν τρόπο ναν τη πάρω απ’του πατέρα 
της, με τί πετράδια ’ναι εφοδιασμένη και με τί 
χρηματικό, τί φόρεσα ακολούθου θα ντυθεί. Αν 
πάει πότες του στον παράδεισο ο πατέρας της, θαν 
το χρωστάει της αγαθής του κόρης· κι’αφτη, πότες 
κακοτυχια δε θα τολμήσει να βρεθεί μπροστά της, 
εξον αν απο τέτια πρόφαση, πως είναι θρέμμα 
Οβριού με δίχως πίστη. Έ λ α , πηγαίνουμε μαζί’ 
διάβασ’ το αφτο στο δρόμο. Η τρυφερή μου Γέ- 
τσικα λαμπαδοφόρος θα μου γίνει εμένα.

ΣΚΗΝΗ Ε

Β εν ε τία . Μ π ροστά  στο ο Σ ά η λο κ  

Σ Α Η Λ Ο Κ , Σ Λ Χ Λ Ο Τ Ο Σ  

ΣΑΗΑΟΚ

Καλα, θα δεις, τα μάτια σου θα κρίνουνε, το 
τί’ναι ο γέρο - Σάηλοκ και το τί ο Βασάνης —  Ε  
Γέτσικα! δε θα περιδρομιάζεις όπως έκανες 
σ’εμένα —  μα πού’σαι, Γέτσικα!—  να μου το στρώ
νεις και να ροχαλίζεις και να κουρελιάζεις φό
ρεσες . . .  Ε  Γέτσικα, μα δεν ακους;

ΣΑΧΛΟΤΟΣ
Γέτσικα, ε!

ΣΑΗΑΟΚ

ΓΙτός σούπε να φωνάξεις; Έ γ ω  δε σούπα να 
φωνάξεις.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

II αφεντια σου άλλοτες παραπονιόσουνα πως 
δεν έκανα τίποτα χωρίς να μου το πεις.

Έρχεται ή ΓΕΤΣΙΚΑ 

ΓΕΤΣΙΚΑ

Με φώναξες, πατέρα, τί με θέλεις;

ΣΑΗΑΟΚ

Είμαι καλεσμένος όξω σε τραπέζι, Γέτσικα· νά 
τα κλειδιά μου . . .  Μα γιατί να πάω ; Δε με προσ- 
κάλεσαν απο φιλία, μόνε να με καλοπιάσουν όμως 
θα πάω, έτσι απο μίσος να χορτάσω απας στον 
άσωτο ,το Χριστιανό. ΙΙαιδι μου, Γέτσικά μου, έχε 
στο σπιτικό το μάτι. Δε μου τραβάει η καρδια να 
πάω καθόλου· κάτι κακο μου μαγερέβεται, γιατί 
ονειρέφτηκα πουγγια στον ύπνο μου τη νύχΐια.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Να πας, αφέντη, να χαρεις τα μάτια σου. Τ ’αφεν- 
τικο μου πεθαίνει να σε δει.

ΣΑΗΑΟΚ

Κ ι’ εγω το ίδιο αφτον.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Και τα κρυφομιλήσαν όλοι τους. . .  δε λέω πως 
θα δεις μασκαράδα· όμως α δεις, τότες είχε το 
λόγο του που ίσα ίσα έπεσε '/ανοίξει η μύτη μου 
πέρσυ τη μεγάλη ΙΙαρασκεβη στις έξη το πρωι, 
που ίσα ίσα έπεσε εκείνο το χρόνο την τετάρτη 
της τυρινης, τέσσερα χρόνια πριν, το βράδυ βράδυ.

ΣΑΗΛΟΚ

Τ ί; βγαίνουν μασκαράδες; Ά κουσέ με, Γέ- 
τσικα. Σφάλα με τα κλειδιά τις πόρτες. Και σαν 
ακους τα ντέφια ή τις βρωμοφωνες των στραβο
λαιμιασμένων των ζουρνάδων, μη σκαρφαλώνεις 
στα παράθυρα, μήτε να ρήχνεις όξω το κεφάλι σου 
για να μου δεις τους ζουρλοχριστιανους με τα 
πασσαλειμένα μούτρα· μον σφάλα τα του σπιτι
κού τ ’αφτια, τα παραθύρια δηλαδη, κι’αφτων των 
ντιστεγκέδων των αχεροκέφαλων να μπουν δε θέλω 
γω οι φωνές τους μες στο φρόνιμο νοικοκυριο μου. 
Στου’Ιακωβ τα γένια ορκίζουμαι, δεν έχω απόψι 
κέφια για τραπέζι· όμως θα πάω. Πήγαινε ομπρος 
εσυ, μωρε! και πες πως ερχουμαι.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Πηγαίνω ομπρος, αφέντη.
( Κρυφά ~.\ς. Γέτσικα; )

Κοκόνα, έχε το νου σου απ’ το παράθυρο 
κι’ας λέει.

Νάρθει ’να νιο θα δει η ματια σου 
π’αξίζει την καρδια σου.

" Φέβγει 3 ΣΑΧΛΟΤΟΣ

ΣΑΗΛΟΚ

Τί λέει αφτο το παλαβό τ’Αγαροπαίδι;

-’ Μ 'ΛΥ ΓΕΤΣΙΚΑ
■/ ' ν·"Είπε, ‘έχε για κοκόνα, τίποτις άλλο.

π -κ :  ΣΑΗΛΟΚ

ΚαΧη καοδιΊ δεν έχει ο κουρελιάρης· μα τρώει 
σα Αάμια, και δουλια του βγάζεις όσο και του 
σάλιαγκα, και σου κοιμάται την ημέρα σαν τον 
αγριόγατο κι’ακόμα παραπάνου. Γιατεμπελίσκυλα  
δεντέχω,τρπο, για\ αφτο τον διοθχνω· τον διώχνω 
κ«ί;'ΐί!θν.σίΐέλκωι..σ’άνανε, που, ολπίζω, θα βοηθήσει 
ν^!ϊ©υ.·$ο:ρήμ·άξ^ι το ξενοδανεισμένο του πουγγι. 
Ε.$ΐ5ρι(^>Ί;ετσικαρέμπα μέσα .. .  Ίσω ς γυρίσω αμέ- 
αωξ.ι^άΜετιρποΐξ ςείπα, σφάληξε τις πόρτες απο 
μέσα. Κλείνεις σφιχτά βρίσκεις σωστά, νά παροι
μία πάντα ζωντανή μες σε κεφάλια νοικοκυρε
μένα (φέβγει^οχοίτφ.
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ΓΕΤΣΙΚΑ
Έ χ ε  για!

Τύχη αν έχω αφτη τη μέρα 
κόρη θα χάσεις, κι’εγω πατέρα.

Σ Κ Η Ν Η  CT

Τ  α  ί δ  ι.«

Γ Ρ Α Τ Ι Λ Χ Ο Σ  κι/ι Χ Α Λ Α Ρ ΙΝ Ο Χ  με μουτσούνες

ΠΆΤΙΑΝ ΟΣ

Να το μπροστέγι, όπου ο Αορέντζος είπε ναν 
τον περιμένουμε απο κάτου.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Σα νάναι περασμένη η ώρα του.

Γ ΙΑ Τ Ι  ΑΝΟΣ

ΙΓερίεργο ν’αργει, τι όπου αγαπάει την προσ
περνάει την ώρα.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

£2. δέκα φορές πιο γλήγορα πετουν της Αφρο
δίτης τα πουλιά για να σφραγίσουν της αγάπης 
νέα ομόλογα παρα για να μην παραβουν ταγ
μένη πίστη ! *

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Έ τσ ι είναι πάντα. Τι πιός αφίνει το τραπέζι 
μ’όρεξη σαν όταν πάει να κάτσει ζωντανή; ΙΙού 
είδες άτι να ξετρέχει πίσω κοπιασμένο δρόμο του 
με την ανέσβυστη φωτιά που πρώτα τόνε διάβηκε; 
Στον κόσμο όλα τα πράματα με πιο πολλή καρ- 
δια τα κυνηγουν παρα τα χαίρουνται. Και πώς 
σαν άσωτος κοροελοστόλιστο το πλοίο φέβγει απ’το 
λιμένα της πατρίδα: του. ενω όλο τον φιλάει, τον 
σφίγγει το πορνάκι αγέρι! πώς σαν τον άσωτο 
όμως πίσω και γυρνάει μ’ανεμοφάγωτα παγίδια, 
με τα πανια κουρέλι, τσακισμένο, ισχνό, ζητια
νεμένο απ’το πορνάκι αγέρι!

'Bp·/»-.*. ο ΛΟΡΒΝΤΖΟΣ

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Νά, έρχεται ο Αορέντζος. Αφτα άλλοτε τα ξα- 
ναλέμε πάλι.

ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Καλοί μου φίλοι, μη θυμώστε αν άργησα. Δεν 
είμαι εγω, μον οι οουλιες μου που σας έκαναν και 
περιμένετε. Όταν σας μπει κι’εσας να κάντε τους 
γυναικοκλέφτες, τότε κι’εγω όσο θέτε θα φυλάξω. 
Νά, εδω το. σπίτι του θορίου του πεθερού μου, 
παύετε κοντά. Ε. είναι εδω κ άνει;;j /  ̂ ·

Βγαίνει η ΓΕΤΣΙΚΑ χπο πάνου, ντυμένη σαν αγόρι 

ΓΕΤΣΙΚΑ

Πιός είσαι: Ορκίζουμαι πως τη φωνη σου τη 
γνωρίζω, μα πες μου το για ασφάλια πιο πολλή.

ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Είμαι ο Αορέντζος κι’η αγάπη σου.
Λ ' παράρτημα  τον “ JH O Y M A ,,,—*Αρι&. φνίλον 4 0 S

ΓΕΤΣΙΚΑ

Ναι ο Αορέντζος, όέβαια, κι'αληθινα η αγάπη 
μου, γιατί πιόν αγαπώ τόσο πολυ: Και τώρα. 
πιός το ξέρει εξον εσυ, Λορέντζο, αν είμαι κι’η 
δικη σου εγώ :

ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ο ουρανος κι’οι στοχασμοί σου μάρτυρες πως 
είσαι.

ΓΕΤΣΙΚΑ (ρήχνοντας ένα κουτί)

Να, πιάσ’το ετούτο το κουτί, αξίζει τον κόπο. 
Α χ  τί καλα πούναι έτσι σκοτεινά και δε με όλέ- 
πεις, τι ντρέπουμαι μ’αφτη την αλλαγή. Μα η 
αγάπη ’ναι τυφλή, κι’όσοι αγαπουν, οι ίδιοι δε 
μπορούν να δουν τα νόστιμα τρελλοκαμώματά τους· 
γιατί αν μπορούσαν, τότε θα κοκκίνιζε κι’ο Έ ρ ω 
τας, να μ’έβλεπε έτσι σαν αγόρι στολισμένη.

ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Κατέβα, θα σε κάνω το λαμπαδοφόρο μου.

ΓΕΤΣΙΚΑ
Τί. εγω η ίδια να κρατήσω στις πομπές μου το 

κεοι; Και μόνες τους πολυ ’ναι φαν?οες, αλνιθινα 
πάρα πολυ.· Καλε ξανοίγει, αγάπη μου. αφτη η 
δουλια, κι’εγω ’χω ανάγκη να κρυφτώ.

ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Αοιπον σε κρύβει, φως μου, αφτη η χαριτωμένη 
η παιδιακήσα φόρεσα σου. Μα έλα αμέσως, γιατί 
τόβαλε στα πόδια η νύχτα η μυστικια, κι’ εμας 
μας περιμένουν στου Βασάνη.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Θα κλείσω πριν τις πόρτες και θα χρυσωθω 
μ’ακόμα μερικά φλουριά, κι’ ύστερα αμέσως έρ- 
χουμαί (Φέβγε.  απο πΐνρυ).

ΓΓΑΤΙΑ.νοΣ

Μα την ψυχή μου. αφτη ’ναι χριστιανό που
λάκι, αφτη δεν είναι Οβραιοπούλα.

ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Έ τσ ι να δω καλο, με την καρδια μου τη λα- 
τρέβω· γιατί ’ναι γνωστικια αν μπορώ να κρίνο), 
κΓείναι όμορφη αν τα μάτια μου μου λεν αλήθια. 
κι’αληθινη ’ναι όπως μου τ’απόδειξε. Αοιπον έτσι 
όπως είναι— αληθινη, χαριτωμένη, φρόνιμη- στη 
σταθερή καρδια μου θα τη στήσω μέσα.

Έρχεται η ΓΕΤΣΙΚΑ καταυ

Ή ρθες λοιπον: Εμπρός, αδέρφια, τούρα. Η συν
τροφιά μας περιμένει τόσην ούρα.

Φέβγει. με τη ΓΕΤΣΙΚΑ και το  ΣΑΛΑΡΙΝΟ 

Έρχετα ι  ο ΓΕΝΑΤΟΣ 

Ι’ΕΝΑΡΟΣ

ΙΙιός έρχεται;
ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Σινιόρ Γενάρο;
5
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ΓΕΝΑΡΟΣ

Για σου. μα για σου, Γρατιανε! Πού’ναι όλοι οι 
άλλοι; Εννιά ’ναι η ώρα και σας καρτερουν οι 
φίλοι. Δεν έχει μασκαράδα αποψι. Ο αγέρας γύ
ρισε· τώρα ο Βασάνης πάει αμέσως να μπαρκαρι- 
στει. Είκοσι ανθρώπους έστειλα και σας ζητουν.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Χαίρουμαι. Απόψε τίποτα 
εγω 5ε λαχταρίζω 
όσο ανοιχτο να δω πανι 
και να γλυκαρμενίζο)

Φ'ίβγοον.

ΣΚΗΝΗ I

Μ π ελ μ ό ν το . Κ ά μ α ρ η  α τη ς Π ό ρ ο ια ς  

Σαλπίσματα. Έ ρ χετα ι η ΙΙΟ Ρ Σ ΙΑ  με τον Α Φ ΕΝ ΤΗ  Τ Ο Υ  
Μ Ο ΡΟ Κ Ο Υ. κι’οι διο με τους ακόλουθούς τους

1ΙΟΡΣΙΑ

Εμπρός ανοίξτε τους μπερντέδες, φανερώστε 
τα κουτιά στον πρίγκιπα. Διάλεξε τώρα.

Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟ)’ ΜΟΡΟΚΟΓ

Το πρώτο απο χρυσάφι με την επιγραφή 
«Όπιος διαλέξει εμένα 

κερδίζει ότι ποθουν πολλοί ολοένα*.ί *-
Το δέφτερο ασημένιο και τάζει αφτο το τάξιμο 

«Όπιος εμένα με προτιμήσει 
όσο τ ’αξίζει θαν τ ’αποχτήσει *.

Το τρίτο απο θολο μολύβι μ’άξεστη σαν κι’ 
εκείνο διδαχή

«Όπιος εμένα με προκρίνει 
ότι κι’αν έχει παίζει κάι δίνει ».

( Στην ΙΙύρσια;
Και πώς θα καταλάβω αν βρήκα το καλο;

ΓΙΟΡΣ1Α

Έ ν α  τους έχει μέσα την εικόνα μου* αν βρεις 
αφτο, είμαι κι’εγω δικη σου, πρίγκιπα.

Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟ)’ ΜΟΡΟΚΟΓ

θεο ς  το νου μου ας τον φωτίσει! Ας δω. θαν  
τις κοιτάξω πάλι τις επιγραφές. Τ ί λέει το μολυ- 
βένιο το κουτί; «Όπιος εμένα με προκρίνει ότι 
κι’αν έχει παίζει και δίνει -■. Δίνει. . .  για τ ί ; για 
το μολύβι: να παίξω για μολύβι: Αφτο με φοβε
ρίζει το κουτί. Όσοι τα πάντα παίζουν, παίζουνε 
με την ελπίδα κέρδους ανάλογου. Το φρόνημα 
τ’ολόχρυσο δε σκύβει ως στη ; σκουριάς την όψη. 
Αοιπο'/ δε δίνω για μολύβι εγω, δεν παίζω τίποτα. 
Τ ί λέει τ ’ασήμι εδω με την παρθενικια θωριά; 
«Όπιος εμένα με προτιμήσει, όσο τ ’αςίζει θαν 
τ ’αποχτήσει». Ό σο τ α ξ ί ζ ε ι . . .  Στάσου, Μορόκο, 
εδω και ζιάσε την αξία σου με δίκιο χέρι. Με το 
δικο σου ζύγισμα αν ζιαστεις, αξίζεις όχι λίγο- 
κι’ωστόσο τ ’ όχι λίγο ίσως δεν πάει ως στην αρ
χοντοποόλα. Και πάλι τί μ’αξίζει αν είχα δισταγ-

μους, θα παραλούσα ανίκανα τον εαφτο μου ο 
ίδιος. Όσο μ’αξίζει. . .  Μπα, αφτη είναι η αρχον- 
τοπούλα; Μ’αξίζει κι’απο γένος, κι’απο χάρες, 
χρήματα, κι’απ’τα προσόντα της αναθροφης· μα 
απ’όλα πιο πολυ μ’αξίζει ναι απ’αγάπη. Τί τάχα, 
αν διάλεγα τ’ασήμι δίχως παρακει να τρέχω : 
Μα ας δω και πάλι μια φορα τα λόγια αφτα τα 
χαραγμένα μες στο μάλαμα. «Όπιος διαλέξει 
εμένα, κερδίζει ότι ποθουν πολλοί ολοένα». Δεν 
είναι αφτη η αρχοντοπούλα: Ό λος ο κόσμος την 
ποθεί. Δεν έρχουνται απ’τα τετραπέρατα της γης 
αφτο ναν τ’ασπαστουν το κόνισμα, αφτο το θνη- 
τοθώρητο αγγελούδι: Της Ύρκανιας ο: ερημιες, οι 
άπειρες της κολοσσαίας Αραβίας λαγγαδιες. είναι 
σα δημοσες που τις διαβαίνουν τ ’αρχοντόπουλα 
να δουν την ξακουσμένη κόρη. Και το βασίλιο του 
γιαλού, που φτει στον ουρανο μπροστά η φιλό
δοξή του κεφαλή, δεν είναι αμπόδιο μήτε σταμα
τάει τα ξένα παλικάρια, μόνε σα ρεματάκι το 
περνούνε κι’έρχουνται να δουν την ξακουσμένη 
κόρη. Έ ν α  απ’τα τρία τους τη ζουγραφια της έχει 
μέσα την αγγελικια. Λες πάει μολύβι ναν τγ;ν 
έ'^ει: Κολάζει και μονάχα ιδέα τέτια ταπεινή· 
κακότεχνο πολυ θενα’ταν να σφαλίσεις μες σε 
τάφο τόσο ασήμαντο το σάβανό της. Ή  θες να πω 
πως είναι μες σ’ασήμι σφαλισμένη, που δέκα ’ναι 
φορές χειρότερο απ’τον καθαρό χρυσό : Q στοχα
σμός αμαρτωλός! Τετιο πετράδι λαμπερό δε δέ
θηκε σε τίποτα χειρότερο απο μάλαμα. Έχουνε  
στην Α γγλία νόμισμα μ’αγγέλου τυπωμένη στο 
χρυσό μορφή· μα αφτη ’ναι σκαλισμένη απάνου- 
όμως ένα αγγελούδι εδω μ ε; σε μαλαματένια κού
νια ’ναι όλο απιθωμένο μέσα. Φέρτε μου το κλειδί· 
αφτο διαλέγω εγω, κι’ας τύχει ότι κι’αν τύχει!

Ι10ΡΣ1Α

Να, πάρ’το πρίγκιπα. Κι’αν βρεις τη ζουγρα- 
φια μου μέσα κει, μ’εχεις δικη σου τότε.

Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟ)' .ΜΟΡΟΚΟΓ ¿«κλίΐϊιόνη w . · .

Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΊΌΓ ΜΟΡΟΚΟΓ

Κατάρα! τ ί ’ναι εδω: Μια ψόφια κάρα κι'έχει 
μέσα στο άδιο μάτι ένα χαρτί γραμένο. Ας δω 
το γράψιμο.
Χρυσός δε λέγεται ότι κι'α γιαλίζει. 
ο κόσμος όλος το γνωρίζει.
Τόσοι και τόσοι τη ζωη θυσιάζουν, 
τι μον τ’απόξω μου κοιτάζουν.
Σκουλήκια και σε μνήματα χρυσά φωλιάζουν.
Αν είχες όσο θάρρος, φρονιμάδα τόση. 
α νιου κορμί και γέρου αν είχες γνώση, 
απάντηση δε θάβρισκες εδω γραμένη.
Σύρε! είναι η ζήτησή σου κρύα, πεθαμένη,

Α χ ! κρύα ναι, κι’ο κόπος μου χαμένος· 
ήρθα φωτιά γιομάτος, φέβγω παγωμένος.
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ΓΙόρσια, σ’αφίνω για ! Καρδια 
δεν έχω να μιλήσω- 
έτσι όπως όσοι χάνουνε, 
βουβος θενα σ’αφήσω.

(Φέ6γε0
ΠΟΡΣ1Α

Γλυκό ξεγλύτω μα! Κι'εσει; 
σκεπάστε τα κουτιά, 
έτσι ας μ'εκλέγουν οι γαμπροί 
με μελαψή θωριά.

ΣΚΗΝΗ Η

Βε ν ε τ ί α .  Δ ρ ό μ ο ς  

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ και ΣΟΛΑΝΗΣ 

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Χαι, εγω τον είδα το Βασάνη όταν αρμένιζε- 
μαζι του πήγαινε κι’ο Γρατιανος, μα δίχως άλλο 
στο καράβι τους δεν είταν ο Αορέντζος μέσα.

ΣΟΛΛΝΗΣ

Ό  σκύλο - Οβραίος σήκωσε με τις φωνές το 
Λόγη, και πήγανε μαζι να ψάξουν τ ο  καράβι, 

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Φτάσανε αργα, τάχε πρυμίσει το καράβι. Και 
κάπιος είπε εκει του Δόγη πως τον είδε το Αορέν- 
τζο σε μια γόντολα μαζι με την ερωτικια του 
Γέτσικα. Έ π ειτα  κι’ ο Γενάρος τον βεβαίωσε το 
Δόγη πω : αφτοι δεν είτανε με το Βασάνη.

ΣΟΛΑΝΗΣ

ίίοτες μου εγω δεν είδα λύσσα τόσο σαστι
σμένη, τόσο αλλόκοτη, τόσο ανακατωμένη κι’αχα- 
λίνωτη, όπως ο σκυλο-Οβραίος φώναζε στους δρό
μους μέσα - II κόρη μου! αχ τα φλουριά μου! αχ 
» η κόρη μου! Μου ξέκοψε με Χριστιανό! ϋ  χρι- 
.·, στιανα φλουράκια μου! Δικιοσύνη! ο νόμος! 
» τα φλουριά μου και την κόρη μου! Έ ν α  σακ- 
.* κούλι βουλωμένο, διο σακκούλια βουλωμένα με 
>' φλουριά,' ντούπιες φλουριά, που τάκλεψε απο 
" μένα η κόρη μου! Και τζοβαϊρικά, διο πέτρες, 

διο πολύτιμα πετράδια, μου τα πήρε η κόρη 
"μου! Δικιοσύνη! ΙΙιάστε το κορίτσι! απάνου 
" της θα βρείτε τα πετράδια, μαζι της τάχει τα

-■ / ι* φλουριαί"
ΣΑΛΑΡΙΝΌΣ

Κ ι’όλες της Βενετίας οι μάγκες τρέχουν απο 
πίσω του και κράζουν * Τα πετράδια του, την κόρη 
του, τις ντούπιες του ! *

ΣΟΛΑΝΗΣ

Μα ας προσέχει ο φίλος ο Γενάρος μην περά
σει η διορία, γιατί όλα αφτα θαν τα πλερώσει 
εκείνος.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Α ναι, καλα που μου το θύμισες. Μιλούσα μ’ένα 
Γάλλο εχτες και μούλεγε πως στα στενά —  τα

ξέρεις —  που χωρίζουνε τους Γάλλους κι’Αγγλους, 
πως εκει τσακίστηκε κάπιο καράβι των μερών 
μας με σπουδαίο φόρτωμα. Μούρθε στο νου ο Γ ε 
νάρος σα μου τόπε αφτο, κι’είπα απο μέσα μου, 
άμποτες μην είταν το δικο του !

ΣΟΛΑΝΗΣ

Καλύτερα ναν του το πεις τί άκουσες· όχι όμως 
άξαφνα, γιατί ίσως τον πληγώσει.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Άνθρωπος αγαθότερος δεν περπατάει στον 
κόσμο. Τον έβλεπα σαν αποχαιρετούσε το Βασάνη. 
Τούπε ο Βασάνης πως θα συντομέψει όσο μπορεί 
το γυρισμό του, και τότε εκείνος απαντα «Ό χ ι, 
» όχι, μη χαλάσεις τις δουλιες σου για χατίρι μου, 
» Βασάνη, παρα μείνε ως που σωστά να δέσει η 
» ώρα- κι’όσο για τον Οβραίο και τ ’ομόλογο που 
; μου κρατεί, να μη στήνε ζαλίζει την ερωτε- 
» μένη σου καρδια. Μη βάζεις συλλογές, μον 
» φρόντιζε τον έρωτά σου πρώτα πρώτα, κι’έτσι 
■>■· όπως σου βολει να δείξεις την αγάπη σου με 
» τρόπο τεριαστο εκει κάτου*. Κ ι’έπειτα με τα 
μάτια καταβουρκωμένα γύρισε το πρόσωπο, και 
βάζοντας το χέρι πίσω σφίγγει μ’άπειρη συγκί
νηση .απ’ το βάθος της καρδιας το yéoi του Β α
σάνη, κι’έτσι πια χωρίστηκαν.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Αες αγαπάει τον κόσμο για χατίρι του μονάχα. 
Ας πάμε, αν θέλεις, ναν τον βρούμε, κι’ίσως με 
κανένα λόγο μα: καλο αλαφρήνουμε την πίκρα 
που τον τρώει.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Ας πάμε ναι.

SKHNH Ο

Μπελμόντο. Κάμαρη στης ΙΙό ρ α ιη ; 

ΝΕΡΙΤΣΑ χι'ένας ΔΟΥΛΟΣ

ΧΚΡΙΤΣΑ

Γλήγορα γλήγορα, έλα, τους μπερντίδες άνοιξε 
του; εφτυς. ΙΙήρε τον όρκο ο πρίγκιπα; της Αρα- 
γώνας, κι’έρχεται αμέσως νά διαλέξει.

Σαλπίσματα. Έρ,χιται ο ΙΙΡΙΓΚΙΙΙ ΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΓΩΝΑΣ, 
η 110ΡΣ1Α κι’ ο 1, ακόλουίioi τους

^  ΠΟΡΣΙΑ

Κοίταξε, εκεί’ναι τα κουτιά, μεγάλε πρίγκιπα. 
Αν βρεις εκείνο οπού’μαι εγω κλεισμένη, αμέσως 
τα στεφάνια μας θα βλογηθουν μα αν αποτύχεις, 
τότε δίχως άλλο λόγο, πρίγκιπα, πρέπει να φύ
γεις στη στιγμή.

υ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΓΗΣ ΑΡΑΓΩΝΑΣ

Ο όρκος μ’αναγκάζει να φυλάξω τρία πράματα. 
Πρώτα, να μην το φανερώσω κανενος πιό κουτί
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εγω διάλεξα- έπειτα, αν δε διαλέξω το καλο κουτί, 
να μη ζητήσω πια ποτε όσο ζω γυναίκα- τρίτο, αν 
η τύχη με κακοδηγήσει, να φύγω αμέσως και 
για πάντα να σ’αφήκω.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αφτες τις συμφωνίες όλοι θαν τις ορκιστούν, 
όσοι έρχουνται το παν να παίξουν για τ ’ασήμαντό 
μου εγω.

Η IIΙΜΓΚI1]ΑΣ ΤΗΣ ΑΡΛΠίΝΑΣ

Το πήρα απόφαση. Και τώρα ας έρθει 7) τύχη 
στης καρδιας μου τις ελπίδες!—  Χρυσάφι, ασήμι, 
και μολύβι πρόστυχο. ν'Οπιος εμένα με προκρίνει, 
- ¿τι κι'αν έχει παίζει και δίνει ». Πιο όμορφη κάνε 

τη θωριά σου, κι’ ύστερα παίζω εγω και δίνω. Τί 
λέει και το χρυσό κουτί; Χα δούμε. «Ό πιος δια- 
> λέξει εμένα, κερδίζει ότι ποθουν πολλοί ολοένα». 

Ό τι ολοένα ποθουν πολλοί. ΙΙολλους μπορεί να 
λέει τον παλαβό σωρο που παν με τγ)ν επίδειξτ) 
και δε μαθαίνουν πιο πολυ παρ’οτι θε τους πει 
του πόθου τους το μάτι, μάτι που δε βαθύνει, μόνε 
σαν πετροχελίδονο κάνε: φωλιά στον όξω τοίχο 
απάνου, μέσα στη φουρτούνα, απάνου στην ορμη, 
στο δρόμο του κιντύνου. Αε θα διαλέξω ότι πολ
λοί ζητουν, τ: δε θα τρέξω με τα πλήθη τα κοινά, 
και με βαρβάρους ίσος δε θα γίνω. Λοιπον σ’εσε- 
νανε, ασημένιε θησαβρε! Για πες μου ακόμα μια 
φορα τον τίτλο σου. «Όπιος εμένα με προτιμήσει, 
ότι τ ’αξίζει θαν τ’αποχτήσει». Χαι, κΓειπωμένο 
αλήθια. Γιατί πιός καταδέχεται να κλέβει τύχτ] 
κι’έτσι να- σφαντάει, σαν είναι ακύρωτος απο σφρα
γίδα προκοπής; Κάνεις ας μην τολμάει με μεγα
λεία να στολίζεται που δεν τ’ αξίζουν. Γιατί, γιατί 
οι βαθμοί, τα υπουργήματα, κι’ οι θέσες να μην 
αποχτούνται με τιμη, καί να μην αγοράζουνται 
άδολα παράσημα με τν̂ ν αξία αφτου που τα φορει; 
Πόσοι όρθιοι τότε δε θα στέκουνται που σκύβουν 
τώρα και που προσκυνούν ! και πόσοι δε θα πρόσ
ταζαν που τους προστάζουν τώρα! τί σκύβαλα που 
θα πετούσαν μέσα απ’ τον αληθινό καρπό του με
γαλείου, και πόσο μεγαλείο, διαλεγμένο μέσα 
απ’ τ’ άχερα κΓ απ’ τα σκουπίδια του καιρού, δε 
θα ξάστραφτε στον κόσμο! ΙΙάλι όμως στο διά
λεγμά μου. «Ό πιος εμένα με προτιμήσει, όσο 
τ’ αξίζει θαν τ ’ αποχτήσει». Ναι, την αξία προ
τιμώ. Δώστε μου το κλειδί, κι’ εφτυς θ’ ανοίξω εδω 
τη μοίρα μου.

Ανοίγει και μένει συλλογισμένος 

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αφτο που βρήκες δεν αξίζει τόση συλλογ·η. .

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΓΙίΝΑΣ

Τί βλέπω εδω; Τη ζουγραφια ενος παλαβού 
με δίχως μάτια και μου δίνει ένα χαρτί, θα ν  το 
διαβάσω. Α χ  πόσο διαφορετικό είσαι εσΐί απ’ την 
ΙΙόρσια! «Ό πιρς εμένα με προτιμήσει, ότι τ ’ αξί-

» ζει θαν τ ’ αποχτήσει. Τ ί ! πιο πολυ δε μ’ άξιζε 
παρα τρελλου κεφάλι: Τόσο μου πρέπει: πιο κα
λός δεν είμαι;

ΙΙΟΡΣΙΑ

Φταίξε και δίκασε είναι χωριστά, κι’ αντίθετο 
το' είδος τους.

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΠίΝΑΣ

Τί λέει εδω:
Εφτα φορές μες. στη φωτιά δοκιμασμένο εγιυ, 
κι’ εφτα φορές δοκιμασμένο το μιαλο 
που δε γνωρίζει λάθος τί θα πει.
Έσκιους φιλούν μονάχα μερικοί, 
κι’ ήσκιος η εφτυχία τους θα ¡ϊγει.
Λιολοι πολλοί στον κόσμο ασημωμένοι, 
λωλός κΓαφτος παρόμιος βγαίνει.
Κι’ όπια αν χαρει γυναίκα η αγκαλια σου. 
κεφάλι δε θ’ αλλάξει η αφεντια σου.
Και τώρα κατεβόδιο ! πήγαινε καλια σου.

Και πιο λωλο κορμί θα γίνω, 
εδω αν ακόμα μείνω.
Αχ ήρθα μ’ ένα παλαβού κεφάλι, 
με διο όμως φέβγω πάλι.
Φέβγω, τον όρκο μου δε θα χαλάσω, 
σωπώντας θα ξεσκάσω.

Φίβγ*ι

ΙΙΟΡΣΙΑ

Έ τσ ι κι'η μυίγα καίγεται απ’ το φως.
Α  αφτοι οι ξυπνοι χωρίς μιαλο !
Απόφαση σαν κάνουν, 

έχουν τη γνώση απ’ την ςυπνάδα τους να χάνουν.

ΝΕΡΓΓΣΑ

Δεν έχει λάθος των παλιών η παροιμία. Γυ
ναίκα και κρεμάλα απ’ το γραφτό κι’ οι διο.

Ι ΙΟΡΣΙΑ

Έ λ α , Χερίτσα, κλείσε τους μπερντέδες.
Έρχ«»!. Δ',ύλος

ΛΟΓΑΟΣ

Πού’ναι η κυρα ;

ΙΙΟΡΣΙΑ

Εδω, τί θέλεις:
ΑΟΤΑΟΣ

Κυρά, στγ;ν πόρτα καρτέρα ’να παλικάρι- είναι 
απ’ τυ; Βενετία κΓ έρχεται να μηνήσει πριν τον 
ερχομο τ ’ αφέντη του. Μαζι του φέρνει προσκυνή
ματα χεροπιαστα- όχι μονάχα χαιρετίσματα και 
λόγια εβγενικα, μόνε και δώρα πλούσια. Ως τώρα 
εγω δεν είδα τόσο τεριαστο μαντατοφόρο αγά
πης- ημέρα τ ’ Απριλίου τόσο γλυκια ' πότες δεν 
ήρθε να μηνήσει πόσο φτάνε: λαμπροστόλιστο το 
καλοκαίρι, όπως αφτος ο πρόδρομος πριν φτάνει 
απ’ τον αφέντη του.



ΙΙ0ΡΣ1Α

Σώνει, παρακαλώ. Σα να φοβούμαι τώρα θα 
μας πεις πως είναι κάπιος συγγενής σου- με τέτια 
σκολιανή ξυπνάδα μας τις λες τις χάρες του. 
Έ λ α , Νερίτσα, πάμε· λαχταρώ να δω το γλή-

ΣΚΗΝΗ Θ

γορο του Έρω τα μαντατοφόρο που μας φτάνει 
τόσο εβγενικος.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Αφέντρα Αγάπη, ας είταν να μας φέρνεις το 
Βασάνη!
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ΣΚΗΝΗ Α
Β ε ν ε τ ί α .  Δ ρ ό μ ο ς  

Σ Ο Λ Α Ν ΙΙΣ  και Σ Α Λ Α Ρ ΙΝ Ο Σ

ΣΟΛΑΝΗΣ

Και τί καινούρια απ’ το Ριάλτο;

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Η είδηση τρέχει ακόμα εκει ανεμπόδιστη πως 
του Γενάρου του χάθηκε ένα καράβι με πλούσιο 
φορτίο στο στενό απάνου - -  Γοδοβίνους, θαρρώ, το 
λεν το μέρος —  κάτι φοβέρα ρηχα κι’ ολέθρια, 
όπου πολλών καραβιών και μεγάλων τα κουφά
ρια βρίσκουνται θαμένα, όπως λένε, αν η λογου 
μου η Φήμη έχει αληθινής γυναίκας γλώσσα.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Ά μποτες νάταν σ’ αφτο πιο ψέφτρα πάρα κάθε 
άλλη λογου που σφίγγει το ροκάκι της ή που για 
τις γειτόνισσες καμώνεται πως κλαίει τον τρίτο 
άντρα της. Είναι όμως αλήθια— δίχως παραστρα
τήματα μωρολογίας ή να βγω απ’ τον ίσο δρόμο 
του λόγου— πως ο καλός μας ο Γενάρος, ο Γενά
ρος μας ο τίμιος. . .  Α χ ας έβρισκα κανένα επί
θετο άξιο να σμίξει τ’ όνομά του !

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Έ λ α  έλα, την τελεία.
ΣΟΛΑΝΙΙΣ

Ε , τί είπες; Νά, το τέλος είναι, έχασε ένα 
καράβι.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Ας τελιωναν καν μ’αφτο οι ζημίες το υ !
ΣΟΛΑΝΗΣ

Ας πω γλήγορα αμην, μήπως μου κόψε: ο Σα- 
τανας την προσεφκη, τι νά! τον βλέπω έρχεται με 
μορφή Οβριού.

Έ ρ χ ίτα ι  ο ΣΑΗΛΟΚ

Αοιπον, Σάηλοκ, τί καινούρια εκει απ’ τούς 
εμπόρους;

ΣΑΗΛΟΚ

Το ξέρατε εσ ε ίς ... απ’ όλους πιο καλα, απ’ό- 
λους πιο κ αλα. . .  το ξεκομα της κόρης μου.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Αφτο, δε θα σου πω όχι. Ε γω  τουλάχιστο γνώ
ριζα το'ράφτη, που της έκανε τα φτερά να φύγει.
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ΣΟΛΑΝΗΣ

Κ ι’ ο Σάηλοκ το γνώριζε, το πουλί είχε βγαλ- 
μένα τα φτερά, και τότε τόχουν όλα τους ν’ αφί- 
νουν τη φωλιά τους πίσω.

ΣΑΗΛΟΚ

Η πίσσα θαν την φάει!

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Δίχως άλλο αν περνάει απο του Σατανα το χέρι.

ΣΑΗΛΟΚ

Το αίμα μου κι’ η σάρκα μου κεφάλι να ση
κώσει !

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Ού να χαθεί το παλιοψοφίμι! Ακους σ’ αφτη 
την ηλικία!

ΣΑΙ1ΛΟΚ

Η κόρη μου, είπα, είναι αίμα μου και σάρκα μου.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Πιο διαφέρει η σάρκα σου απο τη δικη της 
παρα κάρβουνο απο φίλντισσι, και το δικο τη : 
αίμα απ’ το δικο σου παρα κρασί του Ρήνου απο 
μάβρο κρασί. Μα πες μας, τ ’ ακόυσες κ: εσυ πως 
έχασε ένα καράβι ο Γενάρος;

ΣΑΗΛΟΚ

Νά εκει άλλος μουστερής! Χρεωκόπος, σουρ- 
τούκης, που δεν κοτάει να ξεμυτίσει στο Ριάλτο- 
ζητιάνος, πούβγαινε στην αγορα σα νύφη στολι
σμένος . . .  γιά ας μην ξεχνάει τ ’ομόλογο ! 3Γ έλεγε 
εμένα τοκογλύφο . . . γιά ας μτ;ν ξεχνάει τ’ ομό
λογο ! Δάνειζε κιόλας για την ψυχη της μάννας 
του , . . γιά ας μην ξεχνάει τ ’ ομόλογο!

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Ε  τί, κ’ αν δεν πληρώσει, δε θαν του πάρεις 
δα το κρέας του· τί θαν το κάνεις;

ΣΑΗΛΟΚ

Δόλωμα στ’ αγκύστρι μου. Και τίποτα άλλο να 
μη θρέψει, θα θρέψει την ξεδίκησή μου. Με ντρό
πιασε, με ζημίωσε μισο μιλλιούνι· χαίρουνταν με 
τις ζημίες μου, περγέλαε τα κέρδη μου, το έθνος 
μου καταφρονούσε, χαλούσε τις δουλιες μου, κρύ
ωνε τους φίλους μου, άναβε τους οχτρούς μου, 
κι’ όλα αφτα γ ια τί; Γιατί είμαι Οβριός. Κ ι’ ο 
Οβριός μάτια δεν έ χ ε ι ; δεν έχει ο Οβριός χέρια,

β
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όργανα, μάκρος, φάρδος, μυρουδιά, χαρα, λύπη, 
πάθος; τρώει ή όχι το ίδιο ψωμι; λαβώνεται ή 
όχι με τα ίδια τ’ άρματα; παθαίνει τις ίδιες αρ
ρώστιες, γιατρέβεται με τα ίδια γιατρικα, κρυώνει, 
ζεσταίνεται απ’ τον ίδιο χειμώνα κι’ απ’ το ίδιο 
καλοκαίρι όπως ο Χριστιανός ή ό χ ι ; Σα μας τρυ- 
πάτε, δε ματώνουμε; σα μας γαργαλάτε, δε γ ε
λούμε : σα μας φαρμακώνετε, δεν πεθαίνουμε; και 
σα μας αδικάτε, να μην ξεδικηθούμε: Σας μιά- 
ζουμε στ’ άλλα, να σας μιάσουμε κι’αφτου. Σαν 
αδικάει Οβραίος Χριστιανό, πώς δείχνει την τα- 
πεινοσύνη το υ ; με ξεδίκηση· σαν αδικιέται Οβραίος 
απ’ το Χριστιανό, τί πρέπει νάναι η ανοχή του 
κατα το παράδειγμά σας ; τί ά λλο ; ξεδίκηση. Την 
κακουργια που με μαθαίνετε θαν την κάνω· κι’ ο 
διάολος θα σκάσει, μα θαν την καλυτερέψω εγω 
τη διδαχή!

Έ ρ χετα ι  Δοολος

ΔΟΓΛΟΣ

Κύριοι, ο αφέντης μας ο Γενάρος είναι σπίτι, 
και θέλει να σας μιλήσει και των διο.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Γυρίσαμε τον κόσμο ναν τον βρούμε.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Νά, κι’ ένας άλλος της παρέας έρχεται* τρίτο 
δε βρίσκεις τέρι, εξον αν γίνει Οβραίος κι’ ο Βεελ- 
ζεβουλ. (φ£6γοω<)

Έ ρ χετα ι  4 ΤΟΓΒΑΛ

ΣΑΗΛΟΚ

Αοιπον, Τουβαλ, τί φέρνεις απ’ τη Ν άπολη; 
Την κόρη μου τη βρήκες;

ΤΟ ΪΒ ΑΛ

Πήγα όπου κι’ αν την άκουσα, μα δεν τήνε 
βρήκα πουθενά.

ΣΑΗΛΟΚ

Νά τα λοιπον, νά τα, νά τα, νά τ α ! Πάει το 
διαμάντι που μου κόστισε διο χιλιάδες τάλαρα στο 
Φραγκοφούρτο, ΙΙοτες δεν έπεσε η κατάρα απας 
στη φυλη μας άλλοτες. . .  δεν την ένιωσα άλλοτες 
εγω. Διο χιλιάδες τάλαρα μ’ αφτο, κύ άλλα πο
λύτιμα πολύτιμα πετράδια. Α χ ας είταν η κόρη 
μου εδω μπροστά μου πεθαμένη με τα πετράδια 
μου στα αφτια της· σαβανωμένη εδω μπροστά μου 
με τα φλουριά μου μες στην κάσα τ η ς ! Δεν τους 
είδες πουθενά..  . έτσι λοιπον. . .  Και δεν ξέρω και 
τί παράδες πήγανε ζητώντας τη. Ζημία κι’ όλο 
ζημία, π’ ανάθεμά τη ν ! Ο κλέφτης πάει με τόσα, 
και τόσα για να βρουν τον κλέφτη . . .  Και γλύκα 
καμία, ξεδίκηση καμία. . .  Κ ι’ αν τύχει να προ
βάλει καμία συφορά, στη ράχη τη δικη μου κά
θεται- α στεναγμοί, εγω τους βγάζω· α δάκρια, 
εγω τα χύνω. (Κλαΐίΐ)

ΤΟΓΒΑΛ

Ό μως έχει κι’ ο άλλος κόσμος συφορές. Νά, ο 
Γενάρος, όπως μούλεγαν στη Ν άπολη___

ΣΑΗΛΟΚ

Τ ί τί τ ί ; συφορά, συφορά;

ΤΟΓΒΑΛ

Εχασε ένα καράβι πούρχουντουν απ’ την Τρί
πολη.

ΣΑΗΛΟΚ

Δόξα σοι ο θεο ς, δόξα σοι ο θ ε ο ς ! . . .  Αλήθια, 
αλήθια;

ΤΟΓΒΑΛ

Μου τόπαν κάτι νάφτες που γλυτώσανε απο το 
χαμο.

ΣΑΗΛΟΚ

Νάχεις την εφκη μου, Τουβαλ. Καλα μαντάτα, 
καλα μαντάτα. . .  Α, α ! πού ; στη Νάπολη ;

ΤΟΓΒΑΛ

Η κόρη σου, άκουσα, χάλασε στη Νάπολη μες 
σε μια νυχτιά καμία ογδονταριά τάλαρα.

ΣΑΗΛΟΚ

Μαχαίρι μπήγεις στην καρδια μου μέσα! Πάει, 
δε θα δω πια τον παρα μου. . .  Ογδόντα τάλαρα 
μια κοπανια, ογδόντα τάλαρα!

ΤΟΓΒΑΛ

Μαζι μου ήρθαν ως στη Βενετία μερικοί πιστω- 
τάδες του Γενάρου, και λέγανε πως δε μπορεί, 
θα πέσει.

ΣΑΗΛΟΚ

Καλο αφτο. . .  θα ν  τόνε σπαράςω, θαν τόνε 
ψ ήσω !..·; Καλο αφτο.

ΤΟΓΒΑΛ

Έ να ς τους μούδειςε ένα δαχτυλίδι που του τό- 
δωκε η κόρη σου για μια μαϊμού.

Σ ΑΗΛΟΚ

Α την αναθεματισμένη ! Α χ  με σπαράζεις, Του
βαλ ! . . .  Ο περεζες μου είτανε, η Λεία μου τον 
έδωκε' πριν παντρεφτούμε· δε θαν τον έδινα και να 
μου -χάριζαν ολόκληρη λαγκαδια μαϊμούδες.

ΤΟΓΒΑΛ

Όμως ο Γενάρος είναι αφανισμένος, δεν έχει 
λόγο.

ΣΑΗΛΟΚ

Α, ναι, αφτό ’ναι αλήθια. αφτό ’ναι δίχως άλλο 
αλήθια. Σύρε, Τουβαλ, πλέρωσέ μου ένα δικηγόρο, 
καπάρωσ’ τον ένα μήνα πριν. Την καρδια του θαν 
του πάρω αν περάσει τη διορία; γιατί να βγει απο 
τη Βενετία, ότι εμπόριο θέλω κάνω. Σύρε, σύρε, 
Τουβαλ, κι’ έλα να με βρεις στη χάβρα. . .  σύρε, 
καλε μου Τ ο υ β α λ...  στη χάβρα μας, Τουβαλ.

Φ έίγ ιι
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ΣΚΗΝΗ Β

Μ π ε λ μ ό ν τ ο .  Κ ά μ α ρ η  σ τ η ς  Π ό ρ σ κ ι ς

Έ ρ χ ε τ α ι  ο Β Α Σ Α Ν Η Σ , η  Ι Ι Ο Ρ Σ Ι Α ,  
ο 1 'Ρ Α Τ ΙΑ Ν Ο Σ , η Ν Ε Ρ Ι Τ Σ Α ,  κι’οι ακόλουθοι 

Τ α  κουτιά ξεσκεπασμένα

ΠΟΡΕΙΑ

Σχάσου, παρακαλώ, περίμενε μια μέρα ή διο 
πριν δοκιμάσεις· γιατί αν διαλέξεις λάθος, χάνω 
εγώ τη συντροφιά σου. Αοιπον, ανάβαλε λιγάκι. 
Κάτι μου λέει —  όμως δεν είναι αγάπη —  πως δε 
θέλω να σε χάσω, και το ξέρεις πως το μίσος δε 
θα μας δίνει τέτια συμβουλή· όμως μήπως τυχόν
δε με καλονοήσεις κι’ ωστόσο οι κόρες έχουν
στοχασμούς μονάχα κι’όχι γλώσσα —  θέλω να σε 
κρατήσω εδω ένα μήνα ή διο πριν δοκιμάσεις. 
Μπορούσα να σ’το πιο πώς να διαλέξεις δίχως λά
θος· όμως θα γίνω ψέφτορκη, και ψέφτορκη πότες 
μου δε θα γίνω. Έ τ σ ι μπορεί να μη με βρεις, και 
τότε θα με κάνεις νάθελα αμαρτία, νάχα ψεφτορ- 
κήσει. Α, αφτα τα μάτια σου πώς μ’έχουν ματια
σμένη και με χώρισαν σε διο· το ένα το μισο μου 
είναι δικο σου, και τ’άλλο το μισο δικό σου, δικο 
μου δηλαδη· όμως αφου δικο μου, και δικο σου, 
κι’έτσι δικο σου τ’όλο. Ω ετούτοι οι άταχτοι και
ροί! Χωρίζουν τους κατόχους απ’τα δικαιώματά 
τους, κι’έτσι όχι εγω δίκη σου, και δικη σου ας 
είμαι- αφτο αν φανεί, η Τύχη πρέπει, κι’όχι εγω 
να κολαστώ. ΙΙολλα μιλω, όμως την ώρα θέλω 
να κρατήσω- ναν την ανοίξω θέλω, ναν την ξετυ
λίξω, και να σ’εμποδίσω να διαλέξεις.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Ά φ ισε να διαλέξω· γιατί όπως είμαι, απάνου 
στο βασανιστήρι ζω.

ΠΟΡΕΙΑ

Απάνου στο βασανιστήρι λ ε ς ; Τότε ομολό
γησε τί προδοσία να βρίσκεται σμιγμένη με τον 
έρωτά σου.'

ΒΑΣΑΝΗΣ

Καμία, παρα η κακη τής δυσπιστίας προδοσία, 
που κάνει κι’έτσι τρέμω μήπως την αγάπη μου 
δεν τη χαρω. Όσο μπορεί με τη φωτιά νάχει το 
χιόνι ομόνια και ζωη, τόσο κι’ η προδοσία με την 
αγάπη μου.

ΠΟΓΣΙΑ

Μάλιστα, μα μιλεις, φοβούμαι, στο βασανιστήρι 
απάνου, όπου τους αναγκάζουν τους ανθρώπους 
κι’ότι θέλεις λένε.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Τάξε μου τη ζωη, και θα σου ομολογήσω την 
αλήθια.

ΠΟΡΕΙΑ

Καλα, ομολόγησε και ζήσε.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Ό χ ι, ομολόγησε κι’αγάπησε, νά τί θάταν όλη 
της ομολογίας μου η ουσία. Ω βλογημένο βάσανο 
που ο ίδιος ο βασανιστής μου με μαθαίνει τί να πω 
για να γλυτώσω. Τώρα άφισέ με πια να πάω στην 
τύχη μου και στα κουτιά.

ΠΟΡΕΙΑ

Εμπρός λοιπον! Είμαι κλεισμένη μέσα σ’ένα 
απ’τα κουτιά· αν μ’αγαπας αλήθια, θα με βρεις. 
Νερίτσα κι’όλοι οι άλλοι εσείς, παραμερίστε. Ας 
παίζει η μουσική την ώρα που διαλέγει. Αν χάσει, 
τότες σαν το κύκνο θα τελιώσει, μαζι θά σβυσει 
με τη μουσική· και για να γίνει πιο σωστή η 
παραβολή, το μάτι μου θα γίνει το ποτάμι κι’υγρο 
για αφτον θανάτου στρώμα. Μπορεί και να κερδί
σει, και τότες τ ί ’ναι η μουσική; Τότε είναι σαν 
το σάλπισμα, όταν πιστός λαος μονάρχη χαιρε
τάει νεοστεμένο· είναι σαν τους ολόγλυκους τους 
ήχους την αβγη που σιγακούει γαμπρός μες στο 
όνειρό του και που στις χάρες τον κράζουν. Τώρα 
πηγαίνει μ’όχι λεβεντιά λιγότερη, όμως μ’αγάπη 
μεγαλύτερη πολυ, απ’το γενναίονε Ηρακλή, σαν 
έσβυσε το φόρο τον παρθενικο που πλήρωνε στο 
τέρας του γιαλού βαριοστενάζοντας η Τροία· εγω 
το θάνατο προσμένω, οι άλλες απο κει είναι ο: 
Τρώϊσσες με τις κλαμένες όψες κι’ήρθανε να δουν 
το τέλος του πολέμου. Σύρε, Ηρακλή μου· αν ζή- 
σεις, ζω.
Α χ πιο πολυ φοβούμαι γω τον πόλεμο θωρώντας 

παρ’όσο εσυ φοβάσαι πολεμώντας!
Μουσική ενόυω ο ΒΑΣΑΝΗΣ σχολιάζει τα κουτιά απο μέσα του 

Τραγοϋϊι

Πέστε, η αγάπη πού ριζώνει; 
μες στην καρδια ή στην κεφαλή; 
πώς θρέφεται, πώ : μεγαλώνει:

Κάνεις σας δε μ ιλ ει;

Μέσα απο μάτια λεν πως βγαίνει, 
ματιές τη θρέφουν, και πεθαίνει 
στην κούνια απάνου που κοιμάται.

ΙΙαιδια, μοιρολογάτε!

Κι’όλοι σας ψάλτε, Κύριε ελέησον!
ΟΛΟΙ

Κύριε ελέησον! Κύριε ελέησον !

ΒΑΣΑΝΗΣ

Έ τσ ι ίσως είναι απ’όξω τά σημάδια το πιο λίγο 
σαν κι’αφτα.Τον κόσμο πάντα τον γελούνε τα στο
λίδια. Αν πεις το νόμο, υπάρχει λόγος όσο θες 
βλαμένος, όσο σάπιος, που βαλσαμώνοντας τον με 
φωνη χαριτωμένη να μην τη θολώνει του κακού 
την όψ η; Και στη θρησκεία, υπάρχει αφορισμένη 
πλάνη που δε θα βρεθεί και στόμα σοβαρο ναν τη 
βλογήσει και ναν τη κυρώσει μέσα απ’τις Γραφές, 
σκεπάζοντας την ασκημια της μ’όμορφα στολίδια;
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Κακία τόσο απόλυτη δεν έχει, μόνε θα κρεμάσει 
απ’όξω κι’αρετης κάπιο σημάδι. Πόσοι ζορμπάδες 
με καρδιές σαν κάστρα απ’άμμο ψέφτικες, στα 
πρόσωπά τους όμως έχουν γένια σαν τον Ηρακλή 
και σαν τον αγριοπρόσωπο Ά ρ η , που μέσα αν ψά
ξεις, βρίσκεις σπλάχνα σαν το γάλα κάτασπρα με 
της παλικαριας μονάχα απ’όξω ουρές για να φα
νούνε φοβεροί! Κοίτα την ομορφιά και με το 
βάρος θαν τη δεις αγορασμένη, αλλόκοτο στη φύση 
θάμα, που τις κάνει πιο αλαφριες όσες σηκώνουν 
πιο πολυ ομορφιά. Παρόμια, φημισμένων τάχα  
καλλονών τα φειδωπα κατάχρυσα σγουρά, σγουρά 
που γλυκοπαίζουν με τ ’αγέρι, γνωρίζουνται συχνά 
πως είναι προίκα μια άλλης κεφαλής, της κάρας 
μες στον τάφο. Έ τσ ι είναι το στολίδι σάμπως θά
λασσας κακής απατηλό ακρογιάλι- σαν πλουμιστά 
μαντήλι που σκεπάζει πρόσωπο απ’την Αραπια- 
και μ’ένα λόγο,αλήθια φαινομενική που τη φορουν 
οι πονηροί καιροί μας για να πιάσουν και τους 
πιο σοφούς. Για αφτο, φανταχτερε χρυσέ, σκληρη 
θροφη του Μίδα, δε σε θέλω· μήτε κι’εσένα, αχνε 
και τιποτένιε δούλε αθρώπου μεταξύ κι’αθρώπου. 
Ό μως εσένα, εσένα ισχνό μολύβι, που φοβερίζεις 
πιο πολ.υ παρ’ότι τάζεις, με συγκινάει τ’απλο σου 
υφος πιο πολυ παρα ρητορικη, και νά! σ’εκλέγω  
εσένα. Ας είναι σε καλό μου η εκ λο γή !

ΠΟΡΣΙΑ

ΙΙώς σβύνουν άξαφνα όλα τ ’άλλα πάθη, οι δι
σταγμοί κι’ η βιαστική η απελπισία, του φόβου 
τ ’ανατρίχιασμα, η πρασινομάτα ζούλια! Ω εσυ 
αγάπη, μετριάσου και μαλάκωσε την έξτασή σου, 
με μέτρο χύσε τη χαρα σου, κι’αφτη σου την 
υπερβολή περιόρισε την. Παρα πολυ το χάρισμά σου 
με γλυκαίνει, αχ λιγόστεψε το, φοβούμαι μήπως 
λιγωθω,

ΒΑΣΑΝΗΣ (ανοίγοντκς το μολυβίνιο

Τί βλέπω εδω; Της όμορφής μου Πόρσιας την 
εικόνα. Και πιός μισόθεος ποτε έφτασε τόσο κοντά 
την π λά ση ; Σαλέβουνε τα μάτια; ή μήπως καθι
σμένα στα δικα μου απάνου φαίνουνται σα να 
σαλέβουν; Και ν ά ! χειλάκια εδω ανοιχτα που 
ζαχαρένιος τα -χωρίζει ανασασμος- φίλους τόσο 
γλυκους τόσο γλυκό και χώρισμα πρέπει ναν τους 
χωρίζει. Κ ι’εδω μες στα μαλλάκια της αράχνα έγινε 
ο ζουγράφος, και δίχτυ εχει πλεμένο ολόχρυσο 
για να τσακώνει τις καρδιές. Όμως τα μάτια της 
πώς μπόρεσε να δει και ναν τα κάνει: Το ένα σαν 
έγινε, έπρεπε θαρρώ νάχει τη δύναμη να κλέψει 
απ’το ζουγράφο και τα διο, κι’αφτο να μείνει δίχως 
τέρι. Μα δες!, όσο η ουσία των επαίνων μου υπο
τιμώντας αδικεί τον ήσκιο αφτο, ως τόσο πίσω 
απ’την ουσία σαίρνεται κι’αφτος ο ήσκιος. Μα 
εδω’ναι το δελτάρι, της τύχης μου ταμείο καί 
περίληψη.

Λ ·,ιχ6 οίξει

Εσυ που με την όψη μοναχα δεν πας, 
καλη να δεις την τύχη κι’άλαθη εκλογή.
Αφου καλοτυχία παρόμια σε βλογει, 
δόξασε το θ ε ο  σου και πια άλλη μη ζήτας. 
Αφτη αν σ’αρέσει και σ’αρκει, 
κι’αν μέσα χαρωπή η καρδια σου, 
πήγαινε εκει που καρτέρα η κυρα σου 
και μ’ενα αγάπης ζήτησ’ την φιλι.

Καλο δελτάρι Με την άδια σου, αγάπη μου, 
κατα τ’ομόλογο έρχουμαι να δώκω και να πάρω 
(τη  φιλάει). Σαν ένας απο διο που πολεμάει σ’αγώνα 
και θαρρεί καλα πως αγωνίστηκε, κι’ ακούοντας 
χειροκροτήματα και γενική φωνη, σα σαστισμένος 
στέκει και διστάζει, είναι δικα του ή όχι τα παι
νέματα κι’οι κρότοι, έτσι κι’εγω, πεντάμορφή μου 
κόρη, βρίσκουμαι, απαράλλαχτα- δεν ξέρω αν είναι 
αλήθια αφτο που βλέπω, ως να βεβαιωθεί, να βου
λωθεί, να κυρωθεί απο σένα.

Π,ΟΡΣΙΑ

Σινιόρ Βασάνη, εδω που στέκουμαι με βλέπεις 
τέτια καθώς είμαι. Για μένα μοναχα φιλόδοξος ο 
πόθος μου δεν είναι, πολυ δε θα ζητούσα πιο καλύ
τερη να γίνω- για σίνανε ομως ήθελα είκοσι φορές 
να τριπλασιαστώ, χίλιες φορές πιο πλούσια, δέκα 
χιλιάδες πιο όμορφη- μόνο και μόνο για να στέ- 
κουμαι πολύτιμη στα μάτια σου, ήθελα νάχω αρε
τή ανεχτίμητη και κάλλη, φίλους, χτήματα. Όμως 
το σύνολό μου τ ί ’ναι: Σύνολο απο τίποτα- πες 
τόσο, κόρη αμάθητη άπραχτη αδασκάλεφτη. κα
λότυχη σ’αφτο π ’ ακόμα τόσο δα δε γέρασα π’αδύ- 
νατο να μάθω, ακόμα πιο καλότυχη που δε γεν
νήθηκα τόσο ζαβη παρα μπορώ να μάθω- κι’άπδ 
όλα πιο καλότυχη πως η καλόγνωμη ψυχη μου 
αφίνεται σ’εσένα ναν την οδηγήσεις, σα σε κύριό 
της, βασιλια, αρχηγό. Εγω και τα δικα μου εσυ 
θα γίνουν τώρα και δικα σου. Αφτο τον πύργο 
εγω τον ειχα τώρα, των δούλων ειμουν ρήγισσχ, 
βασίλισσα του εαφτου μου- και πάλι τώρα. τώρα 
δα, κι’ο πύργος μου κι’ οι δούλοι, η ίδια εγω, είναι 
δικα σου, αφέντη μου, σ’τα δίνω με το δαχτυλίδι 
αφτο, π’αν το χαρίσεις, αν το χάσεις, αν ποτε; σου 
τ’αποχωριστεις, για σένα θα μηνάει πως έσβυσε η 
αγάπη σου, θάναι αφορμή για μένα να σου παρα- 
πονεθω.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Κυρα μου, μούκλεψες τα λόγια μου, το αίμα. 
.μες στις φλέβες μου μονάχα σου μιλει. Κ ι’εχω στο 
νου μου μέσα τέτια σύγχυση, όπως στέρνα απο 
λόγο καλομίλητο που βγάλει αγαπημένο βασιλό
πουλο τη βλέπεις μες στο χαρωπό το πλήθος που· 
βουήζει- όπου το κάθε κάτι, σα σμιχτεί μαζι, θεριέ- 
βει ως ένα τίποτα παρα χαρα, χαρα φανερωμένη 
κι’αφάνέρωτη. Ό μω ς σα φύγει απο το δάχτυλά
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μου αφτο το δαχτυλίδι, τότε απο δω πηγαίνει κι’ 
η ζωη· ω τότε πες με θάρρος, πέθανε ο Βασάνης!

ΝΕΡΙΤΣΑ

Αφέντη και Κυρία, τον πόθο σας προσμέναμε ως 
να δούμε να προκόψει πριν, και τότες να σας πούμε 
το με για σας με χαρα σας. Με για σας με χαρα 
σας, αφέντη και κυρία!

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Σινιόρ Βασάνη και καλη κυρία, σας έφχουμαι 
όλη τη χαρα π’αποθυμάτε, γιατί καμία απο μένα, 
ξέρω, δεν αποθυμάτε. Και σα γιορτάστε τις χάρες 
σας, παρακαλώ κι’ εγω να παντρεφτω την ίδια 
ώρα με την άδια σας.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Μ’όλη μου την καρδια, πρώτα αν βρεις τη νύφη.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Εφχαριστω· μου βρήκες μια του λόγου σου. 
Τα μάτια μου, άρχοντά μου, βλέπουνε γοργά σαν’ 
τα δικα σου. Εσυ είδες την κυρα, κι’εγω την παρα
κόρη· αγάπησες κι’ αγάπησα, γιατί η άργητα δε 
μου βολει καθώς μήτε κι’εσένα. Η τύχη σου εκει 
κρέμουνταν απ’τα κουτιά, το ίδιο κι’η δικη μου, 
καθώς έρχουνται τα πράματα. Γιατί ζητώντας την 
εδω όσο πούδρωσα, κι’αμώνοντας ως που ξεράθηκε 
το στόμα μου απ’αγάπης όρκους, στο τέλος —  αν 
δα κι’ως στο τέλος μείνει ο λόγος της -— έκαμα 
εδω την ομορφούλα κι’εταξε πως θα με πάρει, 
ανίσως η δικη σου η τύχη καταφέρει την κυρα.

ΙΙΟΡΣΙΑ
Νερίτσα, αλήθια;

ΝΕΡΙΤΣΑ

Κυρία, αλήθια, αν δε σε μέλει.
ΒΑΣΑΝΗΣ

Κοίταξε, Γρατιανε, μην παραβεις το λόγο σου.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ό χι, σινιόρε μου, το λόγο μου σου δίνω.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Ιίολυ θα μας τιμήστε με το γάμο σας, κι’εμας 
και τις χάρες μας.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Τί λ ε ς ; τους βάζουμε χίλια φλουριά πιός πρω- 
τοκάνει αγόρι;

ΝΕΡΙΤΣΑ

Τί, μετρητά;
ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ό~χι, σ’ετούτο το παιχνίδι να κερδίσεις, πιο καλα 
τ ’αμέτρητα. Όμως πιός έρχεται; Μπα, ο Λορέν- 
τζος κι’η Αλάδωτή του. Χά κι’ο καλός μου φίλος 
απ’τη Βενετία, ο Σολάνης.

Έρχεται ο ΛΟΡΕΝΊΖΟΣ, η ΙΈΤΣ1ΚΑ, χΓο ΣΟΛΑΝΗΣ

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αορέντζο και Σολάνη, καλώς ήρθατε, αν η 
συμμέτοχη μου εδω η τόσο νωπη μου δίνει εδω
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δικαίωμα να σας δεχτώ. Γλυκια μου Πόρσια, με 
την άδια σου, τους συμπατριώτες και πιστούς μου 
φίλους τους λέω το καλώς ήρθατε.

ΙΙΟΡΣΙΑ

. Κ ι’εγω μαζι σου. Καλώς όρισαν.
ΛΟΡΕΝΊΖΟΣ

Σπολλάτη, αρχόντισσά μου. Επίτηδες εγω, 
άρχοντά μου, δεν ερχόμουν προς τα εδω· μα σμί
γοντας στο δρόμο το Σολάνη, με παρακάλια του 
πολλά, που δε χωρούσαν όχι, μ’έκανε ναν τον 
ακολουθήσω.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Αληθινά, σινιόρε, κι’είχα λόγους. Σου φέρνω 
χαιρετίσματα απο το Γενάρο.

Tou δίνει γράμμα

ΒΑΣΑΝΗΣ

ΙΤριν τ ’ανοίξω, πες μου, σε παρακαλώ, για τον 
καλο μου φίλο τί μου κάνει.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Ό χ ι άσκημα εξόν αν απ’το ηθικό του· μήτε 
καλα εξον αν και το ηθικό του. Αφτο το γράμμα 
θα σου δείξει την κατάστασή του.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Νερίτσα μου, περιποιήσου εκει την ξένη- πες. 
της το καλώς όρισες. Το χέρι σου, Σολάνη. Και 
τί καινούργια απο τη Βενετία ; Πώς πάει ο μεγα- 
λέμπορός μας, ο σινιόρ Γενάρος: Το ξέρω, θα 
χαρει με την επιτυχία μας. Είμαστε οι Γιάσωνες, 
και το χρυσό το δέρμα το κερδίσαμε.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Ά μποτες να κερδίζατε όμως και το δέρμα 
πούχασε!

ΙΙΟΡΣΙΑ

Κάτι άσκημο έχει μέσα εκείνο το χαρτί, που 
κλέβει δες το χρώμα απ’του Βασάνη μου τα μά
γουλα. Πέθανε κάπιος φίλος του πολύτιμος· στον 
κόσμο τίποτ’άλλο έτσι δε θ’άλλαζε την όψη ανθρώ
που τόσο με καρδια. Τί, πιο χειρότερα και πιο 
χειρότερα; Παρακαλώ,Βασάνη. Είμαι ο μίσος εσυ, 
και πρέπει λέφτερα να μάθω τα μισα που λέει 
αφτο το γράμμα.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Α χ ΙΊόρσια αγαπητη, εδω’ναι μερικά απ’τα πιο 
δυσάρεστα τα λόγια που μελάνωσαν πότες χαρτί. 
Γλυκια μου κόρη, σα σ’τον πρωτοφανέρωσα τον 
έρωτά μου, σ’τόπα ανοιχτα. όλο το βιος μου πούχω 
τρέχει μες στις φλέβες μου· είμαι αρχοντάθρωπος, 
και σούπα την αλήθια. Ινι’ωστόσο, αγαπητη μου, 
σα λογάριαζα τον εαφτο μου τίποτα, θα δεις πόσο 
πολυ είμουν παινεσιάρης. Σαν είπα πως δεν έχω  
τίποτα, έπρεπε να σου πω πως είμουνα χειρότερα 
απο τίποτα· γιατί η αλήθια είνε πως χρεώθηκα 
σ’αγαπημένο φίλο, κι’εκείνος πάλι στο θανάσιμο 
του εχτρό, εμένα για να μ’εφκολύνει. Κοίτα το
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γράμμα, Πόρσια· το χαρτί σαν το κορμί του φί
λου μου, και κάθε λέξη μια ανοιχτή πληγη που 
χύνει της ζωης το αίμα. Μα αλήθια ’ναι όλα αφτα, 
Σολάνη; Πάνε όλες του οι δουλιες; τί, καμία 
δεν π έτυ χε; Α π’ την Αγγλία, απ’ τη Αισβώνα, 
απο τη Μπαρμπαρια· απο την Ίντια, απ’ την 
Τρίπολη, απ’ το Μεξικό; Δε γλύτωσε μήτ’ ένα 
πλοίο του απ’τα λυσσασμένα δόντια των εμπορο- 
φάγων βράχων;

Σ0ΛΑΝΗ2

Κανένα του, Σινιόρε. Έ π ειτα , φαίνεται, κι’αν 
είχε τώρα το ποσο έτοιμο για να ξοφλήσει τον 
Οβραίο, δε θαν τόπαιρνε. Δε γνώρισα πότες μου 
πλάσμα μ’έτσι ανθρώπινη μορφή, μα τόσο λαίμαργο 
και λιμασμένο να καταχωνιάσει πλάσμα ανθρώπινο. 
Στενοχωρει το Δόγη το πρωί', τη «νύχτα, και μας 
κατηγορεί το σύνταγμα, αν δε βρει το δίκιο του. 
Είκοσι εμπόροι, ο Δόγης μάλιστα, κι’οι πιο ση
μαντικοί μας προεστοί, του μίλησαν όμως κάνεις 
δεν τον γυρίζει απ’το σκυλήσο ισχυρισμό του για 
παράβαση, τ ’ομόλογο, και για δικαιοσύνη.

ΓΕΤΣ1ΚΑ

Σαν είμουν σπίτι, εγω τον άκουσα π’ ορκίζο.υν- 
ταν του Χους και του Τουβαλ πως προτιμάει τη 
σάρκα του Γενάρου παρα εκατοντάδιπλο ότι του 
χρωστάει. Και ξέρω εγω, αν αφίνει η εξουσία, ο 
νόμος, κι’η αρχη, καλα δε θα ξεμπλέξει ο δύστυ
χος Γενάρος.

ΠΟΡΣΙΑ

Είναι ακριβός σου φίλος, πες μου, αφτος που 
κιντυνέβει;

ΒΑΣΑΝΗΣ

Ο πιο ακριβός μου φίλος, το πιο αγαπητό κορ
μί, η πιο αγαθόγνωμη κι’ακουραστη ψυχη να 
κάνει το καλο· άντρας που σαν κι’αφτον κανένα 
δε στολίζει εδω στην Ιταλία η παλαια Ρωμαϊκή 
τιμη.

ΙΙΟΡΣΙΑ

ΙΙόσα δανείστηκε απ’το Σάηλοκ;
ΒΑΣΑΝΗΣ

Για μένα τρεις χιλιάδες τάλαρα.

ΠΟΡΣΙΑ

Τί, τόσα μοναχα; Έ ξ η  χιλιάδες δωσ’ του, κι’ας 
σκιστεί τ’ομόλογο· τις έξη καν’ τες δώδεκα, και 
τρίδιπλες κατόπι, μα τέτιος φίλος τρίχα να μη 
χάσει απο δικο σου φταίξιμο. ΙΙρώτα έλα πάμε 
εφτυς να με στεφανωθείς, κατόπι δρόμο για τη 
Βενετία, στο φίλο σου* γιατί πότες σου εσυ μ’ανή- 
συχη ψυχη δε θα πλαγιάσεις στο πλεβρο της 
ΙΙόρσιας. θά χεις  χρυσό για να πληρώσεις κι’είκοσι 
φορές αφτο το παλιοχρέος· σαν πληρωθεί, μαζι 
σου φέρε μας και τον πιστό σου φίλο* ως τότε εγω 
με τη Νερίτσα θα περάσουμε σα χήρες και κορί- 
τσα. Έ λ α  πάμε, τι θα φύγεις μόλις παντρεφτοόμε.

Δέξου καλα τους φίλους σου και με χαρούμενη όψη. 
Αφού ’σαι ακριβαγορασμένος, θα σ’έχω ακριβαγα- 
πημένο. Ό μω ς ν’ακούσω και του φίλου σου το 
γράμμα.

ΒΑΣΑΝΗΣ (ϊ'.οιβίςβΟ

« Α γαπητέ Βασάνη, όλα μου τα καράβια πάνε, 
» οι δανειστές μου με στενοχωρούν, η κατάστασή 
» μου αφανισμένη, τ’ομόλογό μου με τον Οβραίο 
» διαμαρτυρημένο. Κι’αφου, σαν το πληρώσω, θα 
» πάψω και να ζω, όλα τα χρέη μεταξύ μας σβύ- 
» νουνται, μονάχα να σε δω στο θάνατό μου.Όμως 
» κάνε όπως σου βολει· κι’αν δε σου λέει η αγάπη 
»σου ναρθεις, μην έρθεις απ’το γράμμα μου.»

ΠΟΡΣΙΑ

Ω γλήγορα κάθε δουλια σου, αγάπη μου, και 
φέβγα!

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αφου πηγαίνω με το θέλημά σου, 
θα τρέξω, κι’όσο να γυρίσω, 
σε στρώμα δε θα πέσω εγω μακρια σου, 
ανάπαψη δε θα γνωρίσω.

ΣΚΗΝΗ Γ

Β εν ετία . Δ ρ ό μ ο ς  
Σ Α Η Λ Ο Κ , Σ Α Λ Α ΡΙΝ Ο Σ , Γ Ε Ν Α Ρ Ο Σ ,  Λ Ε Σ Μ Ο Φ Υ Λ Α Κ Λ Σ

ΣΑΗΛΟΚ

Φύλακα, πρόσεχέ τ ο ν ... Για σπλαχνιές μη μου 
μ Λ α ς. . .  Αφτος είναι ο κουτόβλακας που μου δα
νείζει χάρισμα. . .  Φύλακα, πρόσεχέ τον.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Κυρ Σάηλοκ, άκου με, ένα λόγο ακόμα.
ΣΑΗΛΟΚ

Τ ’ομόλογό μου θέλω. μη μου λες ναν τ ’αθε- 
τήσω. Όρκο έχω κανωμένο ναν το λάβω εγω 
τ’ομόλογό μου. Αε μ’έλεγες σκυλί με δίχως να 
σου φταίξω; Είμαι λοιπον σκυλί και πρόσεχε τα 
δόντια μου. Το δίκιο μου θα μου το δώκει ο Δόγης. 
Εγω  απορώ μ’εσένα, ανάξιε φύλακα, που έτσι 
έφκελα τον βγάζεις όξω μόλις σ’το γυρέψει.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Μα να μ’ακούσεις, σε παρακαλώ.
ΣΑΗΛΟΚ

Τ ’ομόλογό μου θέλω, και δε θέλω να σ’ακούσω. 
Τ ’ομόλογό μου θέλω. και τα λόγια περιττά. Εγω  
δε θα σου γίνω σαν κι’εκείνους τους ξεκουτιασμέ- 
νους τσιμπλομάτηδες, και μην προσμένεις να κου
νήσω το κεφάλι και να μαλακώσω και '/ανα
στενάξω και ν’ακούσω χριστιανούς μεσάζοντες. 
Να μη με κυνηγάς· λόγια δε θέλω γω, τ’ομό
λογό μου θέλω. (Φέ6γε·.)

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Είναι το πιο αδιαπέραστο σκυλί που πήγε μ’όντα 
ανθρώπινα πότες.
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ΓΕΝΑΡΟΣ

Ά φ ισέ τον ήσυχο- δεν τρέχω πια κατόπι του 
ναν τον παρακαλώ του κάκου. Γυρέβει τη ζωη 
μου- το λόγο τον γνωρίζω- γιατί λεφτέρωσα απ’τα 
πρόστιμά του ένα σωρο που μούχανε κλαφτει κατα 
καιρούς. Για τούτο με μισεί.

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ

Ο Δόγης είμαι βέβαιος πως τέτιο πρόστιμο δεν 
το επικυρώνει.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Ο Δόγης δε μπορεί το νόμο ναν τον σταματή
σει, γιατί έχουμε συμφέροντα εδω στη Βενετία με 
ξένους. Ά ν  τόκανε, θα πουν κακο για τη δικαιο
σύνη μας παντού στον κόσμο, κι’η χώρα μας πλου
τίζεται απο τους εμπόρους όλων των εθνών. Σύρε 
λοιπον. Αφτες οι λύπες κι’οι ζημίες τόσο με κατα
βάλανε, που μόλις άβριο θα μου περισσέβει μια 
μου λίτρα κρέας για το σαρκοφάγο πιστωτή μου. 
Φύλακα, εμπρός λοιπον! Μον το θ ε ο  παρακαλώ 
ναρθει ο Βασάνης και να δει πως το ξοφλω το 
χρέος του, και τότε δε με μ έλει!

ΣΚΗΝΗ Δ

Μπελμόντο. Κάμαρη στης Πόρσιας

Π Ο Ρ Σ Ι Α .  Ν Ε Ρ Ι Τ Σ Α ,  Λ Ο Ρ Ε Ν Τ Ζ Ο Σ , Γ Ε Τ Σ Ι Κ Α  
και Β Α Λ Θ Α Ζ Α Ρ

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Κυρία, αν και το λέω εμπρός σου, έχεις αληθινη 
κι’ωραία ιδέα αγγελικής αγαθοσύνης, και ξάστερα 
το δείχνεις που χωρίς παράπονα υπομένεις το χω 
ρισμό του αντρος σου. Μα αν ήξερες και πιόν έτσι 
τιμάς, σε πιόν αληθινό αρχοντάνθρωπο στέλνεις 
βαήθια, τί ακριβαγάπητο τ ’αντρος σου φίλο, θενά- 
αουνα, το ξέρω, πιο περήφανη γιαφτο που κάνεις 
παρ’όσο μια συνηθισμένη αναγκάζει καλοσύνη.

ΠΟΡΣΙΑ

ΓΙοτες μου δε μετάνιωσα σαν έκανα καλο, και 
μητε δε θα μετανιώσω τώρα. Τι σε συντρόφους 
που μαζι περνούνε τη ζωη κι’ίσα σηκώνουν οι 
ψυχές τους της αγάπης το ζυγο. θα βρίσκεται με 
δίχως άλλο η ίδια αναλογία τρόπων και χαραχτη- 
ριστικων και γνώμης- για αφτο θαρρώ πως ο Γενά- 
ρος, αα στενός τ’αντρος μου φίλος, πρέπει και ναν 
του μιάζει, δε μπορεί. Και τότε τί μικρό το έξοδο 
που μ’αγοράζει την εικόνα της ψυχούλας μου μες 
απο τα νύχια ασπλαχνίας σατανικής! Μα τούτο 
φαίνεται πάρα πολυ σα να παινιέμαι η ίδια. Λοι- 
πον τ ’αφίνω και κάτι άλλο θα σου πω. Αορέντζο, 
αφίνω μες στα χέρια σου το σπιτικό μου ως να 
γυρίσει ο άντρας μου. Γιατί εγω κρυφόταξα στον 
ουρανο να ζήσω με την προσεφκη και τη μελέτη, 
συντροφεμένη μόνο απ’τη Νερίτσα εδω, ως να γυ
ρίσουν ο δικός της άντρας κι’ ο δι^ος μου. Διο μί-

λια παρακει είναι- μοναστήρι, κι’εκει θα μείνουμε. 
Παρακαλώ, μην αρνηθεις αφτο το βάρος, γιατί η 
αγάπη μου, και κάπως η ανάγκη, α'το ζητούνε. 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Κάθε σου προσταγή που με τιμάς, μ’όλη μου 
την καρδια, Κυρία, θα την υπακούσω.

ΠΟΡΣΙΑ

Τη θέλησή μου τη γνωρίζουν οι ανθρώποι μου, 
και θα σας ακουν, τη Γέτσικα κΓεσένα, αντις εμένα 
και τον άντρα μου. Έ χ ε τ ε  για λοιπον, και να ξα- 
ναδωθούμε με καλο!

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ώ ρα καλη, Κυρία, κι’ο θεο ς μαζι σου!
ΓΕΤΣΙΚΑ

Κ ι’ετσι να δεις ότι ζητα η καρδια σου!
ΠΟΡΣΙΑ

Κ ι’εσυ το ίδιο, Γέτσικα. Σ ’αφίνω για.
Φέβγει η ΓΕΤΣΙΚΑ κι’ο ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Και τώρα, Βαλθαζαρ, όπως σε βρήκα τίμιο 
πάντα και πιστό, τέτιος να μου φανείς και πάλι. 
Πάρ’το αφτο το γράμμα, κι’όσο μπορείς, να τρέ- 
ξεις γλήγορα στην ΙΙάδοβα, και κοίτα να δοθεί 
στα χέρια του καθηγητη Βελάρη, του ξαδέρφου 
μου. Και πρόσεξε, ότι φορεσιες κι’ ότι χαρτια σου 
δώκει, με γληγοράδα αφάνταστη να μου τα φέ
ρεις μέσα στο καΐκι που κάτου πάει στη Βενετία. 
Μη χάνεις τον καιρό με λόγια, μόνε φύγε αμέσως, 
θ α  φτάσω εκει προτύτερά σου.

β α λ θ α ζ α ρ

Κυρα, πηγαίνω αμέσως. (Φίβγει)

ΠΟΡΣΙΑ

Έ λ α , Νερίτσα. Έ χ ω  δουλια στο χέρι π ’ακόμα 
δεν τη ξέρεις, θ α  δούμε εμείς τους άντρες μας 
πριν μας συλλογιστούν εκείνοι.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Και θα μας δουν κι’αφτοι;
ΠΟΡΣΙΑ

Ναι, θα μας δουν, Νερίτσα, όμως έτσι φορεμένες 
που θα νομίσουν δε μας λείπει ότι δεν έχουμε. Σου 
βάζω στοίχημα ότι θες, πως αα ντυθούμε σαν πα- 
λικαράκια, εγω θα φαίνουμαι το πιο όμορφο απ’ 
τις διο, καί πιο λεβέντικα θα σου φορω το στιλε- 
τάκι, και θα μιλω κατάμεσα της αλλαγής απο 
τ’αγόρι σ’άντρα, με μια φωνη σαν καραμούντζα- 
και κάθε διο μικρούλια βηματάκια μου μια θα γε
νουν αντρίκια δρασκελιά- και για καβγάδες θα 
μιλω σαν παινεσιάρης έτσι ομορφονιος- και θ’αρα- 
διάζω κούρες άλλες των άλλων, πως την αγάπη  
μου ήθελαν τρανές κυρίες, κι’εγω μη θέλοντας 
αρρώστησαν και πέθαναν, μα εγω δεν Ιφταιγα- 
και τότες θα σου μετανιώνω και θα λέω, ωστόσο 
τις καημένες αχ να μην τις σκότωνα ! Και χίλιες 
διο ψευτίτσες τέτιες θ’αραδιάζω, π ’όρκο θα παίρ
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νει ο κόσμος, μόλις βγήκα απ’το σκολιο κάπου 
ένα χρόνο. Έ χ ω  στο νου μου ένα σωρο παιχνίδια 
αφτων των παινεσιάρηδων Μανολιων, και θαν τα 
παίξω μια χαρα κι’εγω.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Τι, άντρες θα γίνουμε;
ΠΟΡΣΙΑ

Ντροπής, τί ρώτημα! Αν σ’άκουγε καμία πα
ράλυτη ξηγήτρα! Μον έλα πάμε· σου ξηγω όλους 
τους σκοπούς μου όταν μπούμε μες στ’αμάξι μου, 
που μας προσμένει στου περιβολιού την πόρτα. 

Αοιπον καιρό μη χάνεις, 
μίλια έχεις σήμερα είκοσι να κάνεις.

ΣΚΗΝΗ Ε

Το ίδ ιο  μέρος. Π ερ ιβ ό λ ι 
Σ Α Χ Λ Ο Τ Ο Σ ,  ■ Γ Ε Τ Σ Ι Κ Α

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Ναι, αλήθια. Γιατί βλέπεις, αμαρτίες γονέων 
παιδέβουσι τέκνα. Λοιπον μα την ψυχη μου σε 
φοβάμαι. Πάντα σου μίλησα γω ξάστερα, κΓέτσι 
και τώρα σου λέω τη διατίμησή μου αφτης της 
υπόθεσης. Λοιπον κάνε καρδια, γιατί σα να μου 
φαίνεται, αλήθια θα πας στην Κόλαση. Μοναχα 
μια ορπίδα μπορεί ίσιος να σε γλυτώσει, κι’αφτη 
πάλι είναι ως είδος νόθα ορπίδα.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Και τί ’ναι αφτη η ελπίδα, παρακαλώ;
ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Νά, μπορεί να μισορπίζεις πως δε σ’έκανε ο 
πατέρας σου. πως δεν είσαι κόρη του Τσιφούτη.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Αφτη είναι αληθινα σα νόθα ελπίδα. Α μ’ έτσι 
εγω θα πλήρωνα τα κρίματα της μάννας μου.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Τότες να σου πω, θα πας στην Κόλαση απο 
μάννα και πατέρα, έτσι φοβάμαι Έ τ σ ι σα φέβγω 
απο τη Σκύλα τον πατέρα σου, πέφτω στη Χάβανη  
τη μάννα σου. Είσαι χαμένη κΓαπ’η ς  διο μεριες.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Ναι, μα θα με σιυσει ο άντρας μου· μ: έκανε 
χριστιανη.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Κακα και ψυχρά έκανε. Αρκετοί χριστιανοί 
είμαστε πριν, όσο να ψυχοζούμε ο ένας με τον 
άλλο. Αφτο το να φτιάνεις χριστιανούς θ'ανεβάσει 
τα γουρούνια. Αν καταντήσουμε όλοι χοιρνοφάγοι, 
σουντζούκι πια δε 'θα μπορείς να βρεις για την 
κοιλία σου.

Έρχετα ι  ο ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΓΕΤΣΙΚΑ

θα ν  το πω τ’αντρος μου τί λες, Σαχλότο. Νά 
τος, έρχεται.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Σε λίγο θα με κάνεις να ζουλέβω, Σαχλότο  
χώνεσαι έτσι στις γωνίες με τη γυναίκα μου μ 

ΓΕΤΣΙΚΑ

Ό χ ι, Αορέντζο, μη φοβάσαι· ο Σαχλότος κΓε 
δεν τάχουμε καλα. Μου λέει καθαρα, για μι 
έλεος στον ουρανο δεν έχει γιατί είμαι κό 
Οβραίου, και πως εσυ δεν είσαι καλός πατριώτ 
γιατί κατηχώντας τους Οβραίους ανεβάζεις τ 
αξία του χοιρνου.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΙΙιο έφκολα θα δώσω λόγο εγω στην πατρί· 
παρα εσυ που φούσκωσες την κοιλία της Αραπίνα 
Σαχλότο, η Μάβρη βρέθηκε γκαστρωμένη απο σέν

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

θ α  δεις, αφέντη, η Αραπίνα που θα βγει η μο 
βρη ασπροπρόσωπη αποφτη τη δουλια.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΙΙώς τώρα κάθε τενεκες κυνηγάει τα λογοπαί 
γνια! θαρρώ, σε λίγο η πιο μεγάλη χάρη της νο 
στιμιας θα γίνει η σιωπή, και θ’αγαπουν την ομι
λία μόνο στους παπαγάλους. Πήγαινε μέσα τώρα 
και πες τους να είναι έτοιμοι για το τραπέζι.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Αφτο έγινε, αφεντικό· όλοι έχουν κοιλίες.
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Μπρε τί νόστιμος ::ου είσαι! Πες τους λοιπον 
να ετοιμάσουν το τραπέζι.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Κ ι’αφτο έγινε, αφεντικό- μόνε στρώσουν είναι 
η λέξη.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ε  λοιπον, να στρώσουν.
ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Βιάσες έχεις για το στρώμα, αφέντη, και κά
νεις την κυρα εδω και ξεροκοκκινίζει.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Νά άλλες πάλι νοστιμιές, εφκαιρια δε χάνεις! 
Δε μας δείχνεις όλο το θησαβρο της εξυπνάδας 
σου μονομιάς να τελιώνουμε; Κάνε να καταλάβεις 
ένα ίσο άνθρωπο και το ίσο του το νόημα· σύρε 
στους συντρόφους σου, πες τους να στρώσουν τρα
πέζι, να κενώσουν το φαί, κΓερχόμαστε εμείς να 
φάμε.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Όσο για το τραπέζι, αφέντη, θα κενωθεί, για 
το φαϊ θενα στρωθεί, όσο για νάρθετε να φάτε, 
αφεντικό, ας γίνει όπως θέλει η φαντασία και το 
κέφι σας. (Φέβγβι)

' ΛΟΡΕΧΤΖΟΣ

Ω λογική καημένη, κοίτα πώς σου τέριασέ τα. 
λόγια τόυ ! Ο κούτας έχει φυτεμένα μες στο νου 
ένα στρατό απο νοστιμιές, και ξέρω ’να σωρο άλ
λους κουτεντέδες που σόύναι αρματωμένοι σάν κι’
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αφτον, και για μια νοστιμιά σκοτώνουν την ουσία. 
Γέτσικα, πώς τα καλοπας εσυ; Και τώρα, φως 
μου, πες μου και τη γνώμη σου για τη γυναίκα 
του Βασάνη· πες μου, σ’αρέσει;

ΓΕΤΙ^ΚΑ

Δε μπορείς να φανταστείς. Τίμια ζωη πρέπει 
να ζήσει ο φίλος μας· γιατί τέτια γυναίκα ’ναι 
εβλογία, κι’όλες του παραδείσου τις χάρες τις φέρ
νει εδω στη γη· κι’αν τις καταφρονήσει εδω στη 
γη, τότε σωστό δεν είναι μήτε στον παράδεισο ναν 
τις χαρει. Νά, αν διο θεοι αγωνίζουνταν κάπιον 
ουράνιο αγώνα και στοίχημα είχαν διο γυναίκες 
απ’τη γγ; κι’είταν η Ιίόρσια η μια, κάτι άλλο ενέ
χυρο πρέπει να λάβει ο άλλος· τι αφτος ο άξεστος 
φτωχόκοσμος το τέρι της δεν τόχει.

ΑΟΓΕΝΤΖΟΣ

Κ ι’εγω ίσα ίσα τέτιο; άντρας σούμαι εσένα, 
όπως εκείνη ’ναι ως γυναίκα.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Στάσου δα πρώτα, ρώτησε τη γνώμη μου.
ΑΟΓΕΝΤΖΟΣ

Κατόπι- ας πάμε τώρα στο τραπέζι.
ΓΕΤΣΙΚΑ

Ό χ ι, θα σε παινεσω τώρα πούχω κάπως όρεξη.
ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ό χ ι, παρακαλώ, να μείνει αφτο για το τρα
πέζι να μιλήσουμε· και τότε ότι κι’αν πεις, θαν το 
χωνέψω εγω με χ’άλλα πράματα μαζι.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Ας είναι, θα σε ζουγραφισω εγω να δεις.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ

ΣΚΗΝΗ Α

Β ε ν ε τ ί α .  Δ ι κ α α τ ή ο ι ο

Έ ρ χ ε τ α ι  ο Δ Ο Γ Η Σ ,  οι Π Ρ Ο Ε Σ Τ Ο Γ ,  ο Γ Ε Ν Α Ρ Ο Σ ,  ο ΒΑ -  
Σ Α Ν Η Σ, ο Γ Ρ Λ Τ Ι Α Ν Ο Σ ,  ο Σ Λ Λ Α Ρ ΙΝ Ο Σ , ο Σ Ο Λ Α Ν Η Σ  

κι’ άλλοι..

ΔΟΓΗΣ

Αοιπον πού’ναι ο Γενάρος;

ΤΕΝΑΓΟΣ

Έτοιμος, Εξοχότατε, στους ορισμούς σου.

ΔΟΓΗΣ

Σε συμπονώ. Έρχεσαι ένα αντίδικο απο πέτρα 
ν’αντικρόσεις, σκυλί άκαρδο που δε γνωρίζει τί θα 
πει σπλαχνιά, άδιο κατάγυμνο απο έλεος.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Τακόυσα πως η Εξοχόχη σου έκανες τα πάντα 
για να μετριάσεις τη σκληρη του απόφαση. Αφου 
όμως μένει αλόγιστος και τρόπος δεν υπάρχει με 
το νόμο να γλυτώσω απ’ τα μοχθηρά του δόντια, 
έτσι αντιτάζω την απομονη μου στη μανία του, 
κι’αρματωμένο: είμαι- να υποφέρω ατάραχος κι’ 
αφτη τη λύσσα και την τυραννία του.

ΔΟΓΗΣ

Σύρτε και κράξτε τον Οβραίο στο Κριτήριο.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Είναι έτοιμος στην πόρτα. Έ ρχετα ι, Εξοχότατε.

Έρ'/βται ο ΣΑΗΑΟΚ 

ΔΟΓΗΣ

Παραμερίστε, κι’ας σταθεί μπροστά μου κατα 
πρόσωπο. Σάηλοκ, νομίζει ο κόσμος, και θαρρώ
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κι’εγω το ίδιο, πως έτσι μοναχα τραβας αφτο 
τον τρόπο της κακίας σου ως ίσαμε την ώρα τη 
στερνή του έργου’ και τότε, λεν, θα δείξεις τν; 
σπλαχνια σου και τη συγκατάβαση πιο αλλόκοτη 
παρ’ότι στο φαινόμενό :ναι η απονια σου αλλό
κοτη. Κ ι’εκει που τώρα θέλεις και καλα το πρό
στιμο,—  πούναι μια λίτρα κρέας του δυστυχισμέ
νου αφτου εμπόρου —  όχι μονάχα αφτο θα παρα
βλέψεις, μον νιώθοντας μες στην ψυχη σου αγάπη 
ανθρώπινη και καλοσύνη, πως θα χαρίσεις το 
μισο κι’ απ’ το κεφάλαιο, τηρώντας τις ζημίες του 
με πονετική ματια, ζημίες που τελεφταία τόσες 
τον πλακώσανε, άξιες να γονατίσουν βασιλέμπορο 
και λυπημό να βγάλουν για τη θέση του απο 
σκληρά και σιδερένια σπλάχνα κι’απο πέτρινες 
καρδιές, απο πεισματωμένους Τούρκους και Ταρ- 
τάρους αδασκάλεφτους στα έργα τρυφερής καλο- 
γνωμιας. Οβριέ, εδω όλοι καρτερούμε απάντηση 
αγαθή.

ΣΑΗΛΟΚ

Το τί σκοπέβω, το φανέρωσα της αφεντιας σου 
εγω. Και στ’άγιο μας ορκίστηκα Σαβάτο ναν το 
πάρω εγω το χρέος και το πρόστιμο του συφωνη- 
τικου μου. Τ ’αρνιέστε; Ας όψεται το σύνταγμα 
κι’η λεφτερια της πολιτείας σας! Θα με ρωτήστε, 
πώς να προτιμώ μια στάλα ψόφιο κρέας κι’όχι 
τις τρεις χιλιάδες τάλαρα να λάβω πίσω. Σ ’αφτο 
δε θ’απαντήσω, εξον πως έτσι ’ναι το κέφι μου. 
Σας φτάνει αφτη η απάντηση; Τί τάχα, αν μου 
πειράζει πόντικας το σπίτι μου κι’εμένα μου κα
πνίσει δώδεκα χιλιάδες' να πλερώσω και ναν τον 
φαρμακώσω; Τ ί ; δε σας φτάνει μήτ’αφτη η απάν
τηση ; Ανθρώποι μερικοί δεν αγαποόνε τις στριγ-

β
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γλες των χοίρων, άλλοι τρελλαίνουνται άμα δούνε 
γάτα, κι’άλλοι αν ακούσουν μόνο γκάιντα που μυ- 
τολαλει, το κάτουρο τους φέβγει* γιατί το αίστημα, 
του πάθους ο αφέντης, το γυρνάει κατα την όρεξη 
του ότι αγαπα ή σιχαίνεται. Και τώρα νά η απάν
τησή σας. Ό πω ς δεν έχεις λόγο δυνατό να δώ- 
κεις, γιατί τάχα αφτος δεν υποφέρνει χοίρο σα 
στριγγλίζει, γιατί εκείνος πάλι απείραχτο και 
χρήσιμο γατι, γιατί κι’ο άλλος γκάιντα φουσκω
μένη, μον στανικως ενδίδει σε ντροπή τέτια ανα- 
πόφεβγη. και πρέπει να πειράξει όπως πειράχτηκε 
κι’αφτος, έτσι κι’εγω κανένα λόγο δε μπορώ να 
δώκω, κΤούτε δε θα δώκι», παρα μονάχα κάπιο 
μίσος καρφωμένο, κάπια αποστροφή που τούχω 
του Γενάρου, κι’έτσι με ζημία μου τούφερα τη 
δίκη αφτη. Έ χ ε τ ε  τώρα την απάντηση;

Β Α Σ Λ Ν Η Σ

Αφτη δεν είναι απάντηση, άκαρδο κορμί, που 
σου δικιώνει αφτη τη μπόρα της απανθρωπιάς σου.

ΣΑΗΛΟΚ

Δεν είμαι αναγκασμένος να σου δώκω απάν
τηση που να σ’αρέσει.

ΒΑΣΑΝΉΣ

ΙΙες μου, σκοτώνουν οι ανθρώποι ότι δεν 
αγαπουν;

ΣΑΗΛΟΚ

Γιά πες μου, πιός μισεί ότι δε θα σκότωνε;
ΒΑΣΑΝΗΣ

Το κάθε φταίξιμο δεν είναι απ’την αρχη και 
μίσος.

ΣΑΗΛΟΚ

Τι λ ες ; αφίνεις διο φορές να σε δαγκάσει φίδι;
ΓΕΝΑΤΟΣ

Παρακαλώ, μ’ Οβραίο συζητάτε, μην ξεχνάτε. 
Σύρε καλύτερα και στάσου απ’την ακρογιαλια 
και πες της θάλασσας να χαλαρώσει το συνηθιστο 
της ύψος· σύρε καλύτερα και μίλα με το λύκο, 
το γιατί την έκανε την προβατίνα ναν το πικρο- 
κλαίει τ’αρνι τγ]ς· σύρε και πες στους πέφκους 
του βουνου να μη σαλεβουν τις θεώρατες κορφές, 
να μη βουήζουν σαν τους δέρνουν οι άνεμοι- σύρε 
και κάνε ότι θες, το πιο σκληρό, μα μη ζήτας ν.α 
μαλακώσεις πράμα— π’άλλο τΓναι πιο σκληρό;—  
ετούτη την Οβραίϊκη καρδια. Αοιπον αφίστε πια 
παρακαλώ τις προσφορές, μη βάζετε άλλα μέσα, 
μόνε όσο αρμόζει γλήγορα κι’απλα, ας λάβω εγω 
την καταδίκΥ| μου, κι’ο Οβριός το θέλημά του.

ΒΑΣΛΝΉΣ

Αντις τις τρεις χιλιάδες τάλαρά σου, νά έξη εδω!

ΣΑΗΛΟΚ

Έ ξ η  κομάτια αν γίνει κάθε τάλαρο απ’τις έξη 
αφτες χιλιάδες σου, κάθε κομάτι κι’ένα τάλαρο, 
δε θαν τ ’αγγίξω, τ ’ομόλογό μου θα ζητάω.

ΔΟΓΗΣ

Και πώς ελπίζεις έλεος μην ελεώντας;

ΣΑΗΛΟΚ

Τί κρίσιμο θα φοβηθώ μην αδικώντας; Έ χ ε τ ε  
εσείς στα σπίτια σας πολλούς αγορασμένους σκλά
βους, που σαν τους σκύλους, τα γομάρια, τα μου
λάρια σας, τους βάζετε σε ταπεινες και σκλάβικες 
δουλιες, γιατί τους αγοράσατε· να πω κι’εγω 
α’εσας, χαρίστε τους τη λεφτερια, παντρέψτε τους 
με τα παιδια σας, γιατί να δρώνουν βαριοφορτω- 
μένοι; κάντε τους στρώματα σαν τα δικα σας μα- 
λακα, γλυκάντε τους τα χείλια με. τα ίδια τα 
φαγια. Θα πείτε, οι σκλάβοι είναι δικοί μας: αφτο 
σας λέω κΤεγω. Η λίτρα κρέας που ζητω απο 
’φτον, την εχω ακριβαγορασμένη· είναι δικη μου 
και τη θέλω. Μου την αρνιέστε; Τότες ντροπής 
στο νόμο σας! τίποτα δεν αξίζουνε της Βενετίας 
οι νόμοι. Το δίκιο μου προσμένω· πέστε, θαν το 
λάβω ;

ΔΟΙΉΣ

Το παίρνω απάνου μου και θα διαλύσω εγω το 
δικαστήριο, εξον αν φτάσει σήμερα ο Βελάρης, ο 
σοφος καθηγητης, που του παράγγειλα ναρθει 
κι’αφτος '/’αποφασίσει αφτη τη δίκη.

ΣΟΛΑΝΗΣ

Εδω, Εξοχότατε, όξω καρτεράει ένας μαντα
τοφόρος με γράμματα απο τον καθηγητη, νεο- 
φτασμένος απ’την Πάδοβα.

ΔΟΓΗΣ

Να δω τα γράμματα- φωνάξτε το μαντατοφορό.

ΒΑΣΑΝ11Σ

Καρδια, Γενάρο! Έ λ α , βρε παιδί, κουράγιο 
ακόμα! Ο Οβριός θα πάρει τη δικη μου σάρκα—  
αίμα, κόκκαλα, όλα μου— πριν χάσεις μια σταλα- 
ματια για μένα απ’το δικο σου αίμα εσυ.

ΓΕΝΑΤΟΣ

Εγώ’μαι το βλαμένο πρόβατο της στάνης, το 
πιο καλο για σφάξιμο- το μήλο το πιο αδύνατο 
πέφτει απ’το δέντρο πρώτο, κι’έτσι θα πάω κι’ 
εγω. Για σένα, η πιο καλύτερη δουλια, Βασάνη. 
είναι να ζήσεις, φίλε, ακόμα, και να μου γράψεις 
την ταφόπετρα.

Έρχετα ι  η ΝΕΡΙΤΣΑ ντυμένη αα γραμματικό; δικηγίρου

ΔΟΓΗΣ

Έρχεσαι απ’το Βελάρη, απο την Πάδοβα;

ΝΕΡΙΤΣΑ

Μάλιστα. ΚΓο Βελάρης, Εξοχότατε, σου στέλ
νει χαιρετίσματα.

Του δίνει ένα γράμμα

ΒΑΣΑΝΗΣ

Γιατί ακονίζεις το μαχαίρι σου με τέτιο πείσμα;
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ΣΑΗΛΟΚ

Το πρόστιμο να κόψω απο το χρεωκόπο αφτόνε 
εκει.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ό χ ι απας στο πετσί σου, παρα στην ψυχη σου 
απάνου, εσυ σκληρέ Τσιφούτη, τ ’ακονίζεις το μα
χαίρι σου! Μα δε μπορεί κανένα μέταλλο, όχι, 
μήτε κι’ο μπαλτας του μπόγια, να σγ/κώσει το 
μισο τ’ακόνισμα του κοφτερού σου μίσους. Τα  
παρακάλια δε σε διαπερνάν εσένα ;

ΣΑΗΛΟΚ

Ό χι· όχι τέτια που μπορεί να κόψει το μιαλο σου.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ω πήγαινε στ’ανάθεμα, θεοκατάρατο σκυλί! 
Κατάρατη κι’ η δικιοσύνη που σ’αφίνει ζωντανό! 
Με μισοκάνεις να κρυώνω με την πίστη μου και 
να πιστέβω με τον Πυθαγόρα ότι οι ψυχές των 
ζώων χύνουνται μέσα στ’ανθράνπινα κορμιά. Τα  
μούργικά σου σπλάχνα λύκο θενα ορίζανε, που 
σαν τον κρέμασαν για ανθρώπου φόνο, εφτυς απ’ 
την κρεμάλα χοίμηξε η σκληρη ψυχη του κι’εκειδα 
που κοίτουσουν μες στην αλάδωτή σου μάννα, 
αμέσιος χύθηκε σ’εσένα μέσα· γιατί οι αποθυμιες 
σου είναι λυκίστικες, είναι αιματόδιψες, κι’αχόρ- 
ταγες, και λιμασμένες.

ΣΑΗΛΟΚ

Όσο δεν ξεπεργελάσεις απ’τ’ομόλογο τη βούλα, 
μόνο τα πλεμόνια σου χαλας με τα σκουξίματά σου. 
Μπάλωσ’ το το μιαλο σου, ζηλεφτο μου παλικάρι! 
αλλιώς, θα καταντήσει αδιόρθωτο κουρέλλι. Περι
μένω εδω το νόμο!

ΔΟΓΗΣ

Αφτο το γράμμα απ’τα ΒελάρΥ) μας συσταίνει 
ένα σοφο και νέο καθηγητη. Πού βρίσκεται;

ΝΕΡΙΤΣΑ

Εδω κοντά προσμένει την απάντηση, Εξοχό
τατε, αν θαν τον δεχτείς.

ΔΟΓΗΣ

Μ’όλη μου την καρδια. Τρεις απο σας ή τέσ
σερεις πηγαίνετε, και συνοδέψτε τον ως εδω μέσα 
με τιμη. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε το γράμμα 
του Βελάρη.

, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει)

«Ας μάθει η Εβγενία σου πως έλαβα το γράμμα 
>' σου, μα είμαι πολυ άρρωστος. Μα τη στιγμή σαν 
>'· έφτασε ο άνθρωπός σου, είχα την αγαπητη συν- 
>· τροφια ενος νέου καθηγητη απο τη Ρώμη. Τ ’ό- 
;■> νομά του είναι Βαλθαζαρ. Του φανέρωσα τότες 
ϊ τη διάφορά του· Οβριού και του Γενάρου του 
>' εμπόρου. Φυλλομετρήσαμε πολλά βιβλία μαζι. 
» Έ χ ε ι  τη γνώμη μου, και καλυτερεμένη απ’τη 
» δικη του τη σοφία -(που το μέγεθός της. δεν

» ξέρω πώς ναν το παινέσω όσο τ ’αξίζει), έρχεται 
» κι’αφτη μαζι του, για να κάνει τους ορισμούς της 
» Εβγενίας σου αντις εμένα. Σ ε θερμοπαρακαλω, 
» το πως του λείπουν χρόνια ας μην του λείψει 
» σεβασμός κι’υπόληψη· γιατί ποτε δεν είδα τόσο 
» νιο κορμί με τόσο γεροντικό κεφάλι. Τον αφίνω 
» στην καλοσύνη σου, Εξοχότατε, που απο τη δοκι- 
>' μη σου, ξέρω, θα ξακουστει καλύτερα η αξία του. >'

ΔΟΓΗΣ

Ακούτε το σοφο Βελάρη τί μας γράφει. Τώρα 
του λόγου του θάναι, θαρρώ, ο καθηγητης που 
μπαίνει.

Μπαίνει r¡ ΓΙΟΡΓΙΛ ντυμένη  ίικν,γορικα

Δώσε μου το χέρι σου.Έρχεσαι απο το γέρο-Βε- 
λάρη ;

ΗΟΡΣΙΑ

Μάλιστα, Εξοχότατε.

ΔΟΓΗΣ

Κάθησε, καλώς όρισες. Γνωρίζεις τ ί ’ναι η διά
φορά που συζητούμε τώρα μες στο δικαστήριο;

ΙΙΟΓΣΙΛ

Την ξέρω κατα βάθος την υπόθεση. ΙΙιός είναι 
ο έμπορος εδω και πιός είναι ο Οβραίος;

ΔΟΓΗΣ

Σάηλοκ, Γενάρο, ελάτε εδω μπροστά κι’οι διο.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Λεν τ ’όνομά σου Σάηλοκ ;

ΣΑΗΛΟΚ

Σάηλοκ το λένε τ ’όνομά μου.
ι

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αλλόκοτη ’ναι η δίκη που ζήτας, μα τόσο νό
μιμη που δε μπορεί της Βενετίας ο νόμος να σε. 
πολεμήσει όπως ενάγεις.

Στο Γενάρο

Σ ’έχει στο χέρι του, δεν είναι αλήθια;

ΤΕΝΑΓΟΣ

Μάλιστα, έτσι λέει.
ΗΟΡΣΙΑ

Το παραδέχεσαι τ’ομόλογο;

ΓΕΝΑΡΟΣ

Το παραδέχουμαι.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Τότε ο Οβραίος πρέπει να σε σπλαχνιστεί.

ΣΑΗΛΟΚ

Πώς πρέπει; τί με βιάζει; Γιά ν’ακούσω.

ΠΟΡΣΙΑ

Σάηλοκ, δε θέλει βίασμα η σπλαχνια. Πέφτει 
σαν τη γλυκια βροχή που πέφτει απ’τα ουράνια
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στο μέρος αποκάτου. Δίπλα ’ναι βλογημένη. Κι’ 
αφτον που δίνει τον βλογα, κι’αφτον βλογα που 
παίρνει. Ναι, δυνατότατή ’ναι μες στα πιο δυνατα. 
Καλύτερα απο στέμμα σε βασιλια τεριάζει. Το 
σκήφτρο του αν τη δύναμη της κοσμικής δείχνει 
εξουσίας, προσόντο σεβασμού και μεγαλείου, όπου 
των βασιλιάδων μας ο φόβος κάθεται κι’ο τρόμος, 
όμως πιο πάνου ακόμα στέκεται η σπλαχνια απο 
εξουσία και σκήφτρο. Μες στην καρδια των βασι
λιάδων έχει θρόνο, είναι κι’αφτου προσόντο ακόμα 
του θεου. Και γης τότε εξουσία φαίνεται πιο 
ναν τη μιάζει του Θεου, όταν σπλαχνια κολάζει 
τη δικαιοσύνη. Σάηλοκ, λοιπον, δικαιοσύνη αν είναι 
ο λόγος σου, μα συλλογίσου αφτο, πως μόνο απο 
δικαιοσύνη δε θα βλέπαμε κάνεις μας σωτηρία. 
Σπλαχνια γυρέβουμε στην προσεφκη μας· κι’ η 
ίδια αφτη μας προσεφκη μας λέει σπλαχνιάς κι’ 
εμείς να πράττουμε έργα. Μίλησα αφτα τα λόγια, 
έτσι να μαλακώσω τη δικαιοσύνη που ζήτας· μα 
αν επιμένεις, τότε πρέπει τ ’αφστηρο Κριτήριο εδω 
τον έμπορο να τον καταδικάσει.

ΣΑΗΛΟΚ

Τα έργατά μου στο κεφάλι μου! Το νόμο, σας 
παρακαλώ, το πρόστιμο, την πλερωμή του ομό
λογου μου !

ΙΙΟΡΣΙΑ

Δεν έχει το ποσο ναν το πληρώσει :

ΒΑΣΑΝΗΣ

Ναι, εγω για αφτον το καταθέτω εδω στο δι
καστήριο. Και το διπλώνω μάλιστα. Αφτο αν δε 
φτάνει, το κεφάλι μου, τα χέρια, την καρδια σας 
βάζω ενέχυρο δέκα φορές ναν το πληρώσω. Αφτο 
αν δε φτάνει, τότε θα φανεί πως πνίγεται το δί
κιο απ’την κακία. Και σε θερμοπαρακαλω, το 
νόμο ξέσπασ’ τον και παρ’ τον μια φορά στην εξου
σία σου— κάνε μεγάλο δίκιο, κι’ας κάνεις άδικο 
μικρό —  και μην αφίσεις να χαρει τον άκαρδο 
αφτο Σατανα.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Δε γίνεται. Δεν έχει μες στη Βενετία εξουσία 
για ν’αλλάξει νόμονε αναγνωρισμένο. Ως upoïj- 
γούμενο θ’αναγραφτει· κι’άπειρα λάθη μ’αφτο το 
παράδειγμα μέσα στο κράτος θα χυθουν. Δε 
γίνεται.

ΣΑΗΛΟΚ

Ο Δανιήλ ήρθε να κρίνει ! ναίσκε, ο Δανιήλ ! 
Ω προκομένε νιε μου δικαστή, πώς σε τιμω !

ΠΟΡΣΙΑ

Παρακαλώ, να δω τ ’ομόλογο.

ΣΑΗΛΟΚ

Νά το, σεβασμιότατε καθηγητη μου, νά το !

ΤΊΟΡΣΙΑ

Σάηλοκ, νά τρίδιπλα σου τα προσφέρνουν τα 
φλουριά.

ΣΑΗΛΟΚ

Όρκο, όρκο, έχω όρκονε στον ουρανο! Μα θέτε 
ψεφτορκια να βάλω στην ψυχη μου απανου; Ό χ ι ! 
όχι μήτε για τη Βενετία !

ΙΙΟΡΣΙΑ

Τ ’ομόλογό ’ναι αλήθια ληξιπρόθεσμο, κι’ έτσι 
μπορεί μ’αφτο ο Οβραίος '/απαιτήσει νόμιμα μια 
λίτρα κρέας, στην καρδια σιμα σιμα κομένο. Κάνε 
έλεος· πάρ’τα τάλαρά σου τρίδιπλα- πες μου να 
σκίσω το χαρτί.

ΣΑΗΛΟΚ

Σαν πλερωθει κατα τη ρήτρα. Το βλέπω, εσυ 
’σαι δικαστής με νου· το νόμο τον γνωρίζεις και 
σωστότατα τον ξήγησες. Στο νόμο σε ξορκίζω —  
που τούσαι στήριγμά του, όπως σ’αξίζει —  έλα 
πια στην απόφαση. Βάζω όρκο την ψυχη μου, 
ανθρώπου γλώσσα δε μπορεί να με γυρίσει. Τ ’ο
μόλογό μου θέλω.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Μ’όλη μου την καρδια, παρακαλώ, να βγάλτε 
την απόφαση.

ΠΟΡΣΙΑ

Κ αλα λοιπον, έτσι είναι· ετοίμασε για το μα
χαίρι του τον κόρφο.

ΣΑΗΛΟΚ

Ω ξακουσμένε δικαστή! ω εξοχότατό μου πα
λικάρι !

ΙΙΟΡΣΙΑ

Γιατί ο σκοπος του νόμου και το νόημα σωστά 
τεριάζουν με το πρόστιμο που ορίζει εδω τ’ομό
λογο.

ΣΑΗΛΟΚ

Σω στό! σωστό! Ω γνωστικέ και τίμιε δικαστή ! 
Πόσο πιο γέρος είσαι απ’ότι φαίνεσαι!

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αοιπον τώρα άνοιξε τον κόρφο σου.

ΣΑΗΛΟΚ

Έ τσ ι το στήθος· έτσι λέει τ’ομόλογο . . .  δεν 
είναι αλήθια, ξακουσμένε δικαστή; . . . κατάκοντα 
εκει στην καρδια . . .  έτσι απαράλλαχτα το λέει.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Έ τ σ ι είναι. Έ χ ε ι  εδω τη ζυγαρια να ζιάσουμε 
το κρέας;

ΣΑΗΛΟΚ

Την έχω εγω έτοιμη.

ΠΟΡΣΙΑ

Και, Σάηλοκ, ένα γιατρό κράξε μ’ έξοδό σου 
να σταματήσει τις πληγές, μήπως πεθάνει απο 
το αίμα.
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ΣΑΗΛΟΚ

Τα γράψει αφτα τ ’ομόλογο;

ΠΟΡΣΙΑ

Ό χ ι ορισμένα, μα και τί μ’αφτο ; Καλο ’ναι ναν 
το κάνεις καν απο φιλανθρωπία.

ΣΑΗΛΟΚ

Δε βρίσκω τίποτα· δεν είναι μες στ’ομόλογο.

ΠΟΡΣΙΑ

Έ λ α , εσυ έμπορε, έχεις τίποτα να πεις;

ΓΕΝΑΤΟΣ

Σα λίγο πράμα- αρματωμένος είμαι κΓ έτοιμος. 
Δώσ’μου το χέρι σου, Βασάνη, κι’έχε για! Καημό 
μην τόχεις πως κατάντησα ως εδω για σένα.· Τι 
σ’ ένα πράμα η μοίρα μου μου φάνηκε έτσι πιο 
καλη παρ’ ότι συνηθίζει- τι τόχει πάντα σύστημα 
να θέλει τους κακότυχους ναν τα επιζουν τα 
πλούτη τους, κι’ετσι με λακωμένο μάτι και με 
σουφρωμένο κούτελο να βλέπουν γερατια γιομάτα 
φτο>χια· τώρα απο τέτιας δυστυχίας το σιγανό το 
βάσανο εμένα με θερίζει πριν. Δώσε τα χαιρετί
σματα μου στην καλη σου τη γυναίκα. Δηγήσου 
της πώς τέλιωσε ό Γενάρος, πες της πόσο σ’αγα- 
πούσα, μ’έναν καλο για μένα λόγο σαν πεθάναν 
και σαν την αποπεις την ιστορία, πες της να κρί
νει αν ο Βασάνης είχε μια φορα ένα φίλο. Το 
φίλο σου πως χάνεις μην πικραίνεσαι, κΓ εκείνος 
δεν πικραίνεται το χρέος σου πως σου πληρώνει· 
γιατί μονάχα αν χώσει το μαχαίρι του βαθια ο 
Οβραίος, εγιο σε μια στιγμή μ’όλη μου τότε την 
καρδια θα σ’το πληρώσω.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Γενάρο, έχω γυναίκα που την αγαπώ σαν τη 
ζωη την ίδια· όμως ζωη. γυναίκα, κΓόλονε μαζι 
τον κόσμο εγω καλύτερα δεν τάχω απ’τη ζωη σου. 
'Ολα τα χάνω, ναι τα κάνω όλα θυσία εφτυς σ’α- 
φτον εδω το Σατανα για να σε λεφτερώσιυ εσένα.

ΠΟΡΣΙΑ-

ΙΙολλα σπολλάτη δε θα σούλεγε η γυναίκα σου 
αν. είταν κάπου εδω και σ’άκουγε την προσφορά.

ΓΡΑΤ1ΑΝΟΣ

Έ χ ω  τιι εγω γυναίκα που τήνε λατρέβι», ένας 
θεό ς  το ξέρει. Ά μποτε νάτανε στον ουράνο, μα 
να παρακαλούσε κάπιον άγιο για ν’αλλάξει αφτο 
το σκυλοβριο.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Καλα που το προσφέρνεις πίσω της· γιατί η απο- 
θυμια σου αλλιώς θα σούκανε το σπίτι σου κουβάρια.

ΣΑΗΛΟΚ. ( α κ ο  μέσα του)

Κοίτα τους χριστιανούς τους άντρες τί ’ναι! 
Έ χ ω  κι’εγω μια κόρην αχ άντρα ας είχε αφτη 
απ’του Βαραβα τη φύτρα μα όχι χριστιανό! (Αψα)
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Χασομερούμε- δώσε, σε παρακαλώ, ένα τέλος στην 
απόφαση.

ΠΟΡΣΙΑ

Μια λίτρα απ’του εμπόρου εδω τη σάρκα είναι 
δικη σου. Την απονέμει το Κριτήριο, ο νόμος σου 
τη δίνει.

ΣΑΗΛΟΚ

Ω δίκιε δίκιε μου κριτή!

ΠΟΡΣΙΑ

Και πρέπει ναν την κόψεις απ’τα στήθια του. 
Δίνει την άδια ο νόμος, το Κριτήριο τ ’απονέμει.

ΣΑΗΛΟΚ

Ω μυριοπροκομένε δικαστή ! Αποφασίστηκε- έλα 
ετοιμάσου.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Καρτέρα μια στιγμή, έχει κάτι άλλο ακόμα. 
Τ ’ομόλογο αίμα δε σου δίνει μήτε μια σταλια· τα 
λόγια ’ναι ρητα, μια λίτρα κρέας. Νά το λοιπον 
τ’ ομόλογό σου, πάρ’ τη λίτρα σου το κρέας. Μα 
κόβοντας μια στάλα αν χύσεις αίμα χριστιανού, 
το βιος σου, κινητό κι’ακίνητο, κατα της Βενετίας 
το νόμο σου δημέβεται απ’το κράτος.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ω τίμιε δικαστή!— μωρ’άκουσ’ τα, Τσιφούτη —  
ω προκομένε δικαστή!

ΣΑΗΛΟΚ

Έ τσ ι είναι ο νόμος;

ΠΟΡΣΙΑ

Δες τ’άρθρο μονάχος σου. Τι αφου δικαιοσύνη 
μας ζήτας, θα βρεις δικαιοσύνη, μη φοβάσαι, πιο 
παρ’ όσο θέλεις.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ω προκομένε δικαστή!, —  τ’ ακους, Τσιφούτη 
μου —  νά προκομένος δικαστής!

ΣΑΗΛΟΚ

ΙΙαίρνω την προσφορά λοιπον πλερώστε τρίδι
πλο τ ’ομόλογο, κι’ας πάει ο χριστιανός δουλια του.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Νά τα τάλαρα.
ΠΟΡΣΙΑ

Σιγα. Κάθε δικαιοσύνη θαν τη λάβει. Α γά λια ... 
μη βιασίματα. . .  το πρόστιμο και τίποτα άλλο δε 
θα λάβει.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ώ χου, Τσιφούτη μου, νά τίμιος δικαστής, νά 
διαβασμένος δικαστής.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Έ τσ ι λοιπον τοιμάσου ναν το κόψεις. Μη χύσεις 
αίμα· μήτε και να κόψεις λίγο ή πιο πολυ, παρα 
σωστά μια λίτρα. Αν πάρεις πιο πολυ ή πιο λίγο
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απο σωστά μια λίτρα, νά τόσο όσο το κάνει πιο 
αλαφρυ ή βαρύ κι’ένα φτωχό σταρόσπορο ή και 
το εικοστο του ακόμα μέρος, τί λέω : η ζυγαρια 
σου αν γύρει και μιας μόνης τρίχας βάρος, τελιώ- 
νεις χάθηκες, κι’ όλο το βιος σου σου δημέβεται.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Δέφτερος Δανιήλ, Οβριέ, ο Δανιήλ! Τώρα, Τσι
φούτη, σε βαστώ απ’τα διο σου !

ΠΟΡΣΙΑ

Τί στέκεται ο Οβραίος; Πάρ’ το πρόστιμό σου.

ΣΑΗΛΟΚ

Δώστε μου το κεφάλαιο κι’ αφίστε με να φύγω.

ΒΑΣΑΛΉΣ

Έ τοιμο τόχω- νά το,

ΠΟΡΣΙΑ

Τ ’ ακόρριψε μπροστά στο δικαστήριο, θ α  λάβει 
απόλυτη, δικαιοσύνη και τ ’ομόλογό του.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ο Δανιήλ: και πάλι εγω σας λέω, ο Δανιήλ! 
Τσιφούτη μου, έχε την εφκη που μούμαθες αφτη 
τη λέξη,,

ΣΑΗΑΟΚ

Δε θαν το λάβω μήτε το κεφάλαιο;

ΠΟΡΣΙΑ

Τίποτα δε θα λάβεις, μοναχα το πρόστιμο κι’ 
αφτο με κίντυνό σου.

ΣΑΗΛΟΚ

Τότες λοιπον χαλάλι ας του το κάνει ο διάο- 
λ ο ς ! Φέβγω, άλλα λόγια πια δε θέλω.

ΠΟΡΣΙΑ

Καρτέρα, Οβραίε. Ο' νόμος σε τσακώνει κι’ 
απ’άλλου. Είναι γραμένο μες στης Βενετίας τους 
νόμους, αν εναντίον ξένου αποδειχτεί πως μ’ ίσα 
μέσα ή πλάγια θέλει ν’αφανίσει Βενετο, αφτος του 
παίρνει το μισο του βιος· τ ’άλλο μισο, το κράτος, 
κι’η ζωη του αφίνεται στο έλεος του Δόγη δίχως 
έφεση. Σ ’αφτη τη θέση βρίσκεσαι κι’ εσυ. Τι φαί
νεται φως φανερα πως μ’ίσα μέσα και με πλάγια 
θέλησες ως και να θανατώσεις τόν αντίδικο, κι’ 
ένοχος είσαι της ποινής που απάγγειλα. Στα γό
νατα λοιπον και ζήτησε σπλαχνια απο το Δόγη!

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ζήτα την άδια του να πας να κρεμαστείς!. 
Ωστόσο, αφου το βιος σου πάει στο κράτος, δε θα 
σου μείνει μήτε ενος σκοινιού καν η αξία· πρέπει 
λοιπον να σε κρεμάσουν μ’έξοδα του κράτους.

ΔΟΓΗΣ

Μα για να δεις τη διαφόρα της γνώμης μας» 
πριν το ζητήσεις, σου χαρίζω τη ζωη. Ό σο για 
το μισο σου βιος, αφτο ’ναι του Γενάρου· τ’άλλο

μισο που πάει στο κράτος, ίσως σε πρόστιμο τ ’αλ- 
λάξω αν μετανιώσεις.

ΠΟΡΣΙΑ

Του κράτους ναι, όχι όμως του Γενάρου.
ΣΑΗΑΟΚ

Ό χ ι όχι, πάρε τη ζωη μου κι’όλα μου, μη μου 
χαρίζεις τίποτα! Το σπίτι μου μου παίρνεις, σα 
μου πάρεις τ ’αντιστύλι του· μου παίρνεις τη ζωη, 
τα μέσα σα μου πάρεις που με ζοΰνε.

ΠΟΡΣΙΑ

Γενάρο, .δε μπορείς εσυ να κάνεις κάπια συγ
κατάβαση ;

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Χάρισμα την τριχιά και τίποτα άλλο, για 
όνομα θεου !

■ ΓΕΝΑΡΟ'·

Παρακαλώ το Δόγη κι’όλο το Κριτήριο να μην 
του το δημέψτε το μισο του βιος. Με σώνει εμένα 
αν μοναχα μ’αφίσει τ’άλλο το μισο στα χέρια μου. 
και σαν πεθάνει ναν το δώσω πίσω εφτυς στο νιο 
πού τις προάλλες τούκλεψε την κόρη του, όμως με 
διο όρους· πρώτα για αφτη τη χάρη πως θα γίνει 
αμέσως χριστιανός, κι’έπειτα πως μες στο Κριτή
ριο εδω θα γράψει του γαμπρού του του . Λορέν- 
τζού και της κόρης του όλο το βιος π’αφίσει σαν 
πεθάνει.

δ ό γ η ς

Να γίνει- ει δ’ αλλιώς ξελέω τη χάρη που τ. 
απόνειμα.

ΠΟΡΣΙΑ

Σάηλοκ, τί λες .; το δέχεσαι;

ΣΑΙΙΛΟΚ
Το δέχουμαι.

ΔΟΓΗΣ

Κάνε το έγγραφο, γραμματικέ, της δωρεάς.

ΣΑΗΛΟΚ

Παρακαλώ σας, να πηγαίνω αν δε σας μέλει. 
Κ αλα δεν είμαι. Στείλτε μου jo έγγραφο, κι’εγω 
το υπογράφω.

ΔΟΙΉΣ

Σύρε, μα ναν το κάνεις.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Σα σε βαφτίζουν, ο παπας.θα σε σταβρώσει· μα 
αν είμουνα κριτής εγω, όχι παπας, μον μπόγιας 
θα σε στάβρωνε;

Φέβγε: ο ΣΑΗΛΟΚ 
ΔΟΓΗΣ (σττ,ν Ilipaux)

Κύριε, παρακαλώ ναρθεις μαζι να φάμε.

ΠΟΡΣΙΑ

Παρακαλώ την Εξοχότητά σου να με συμπα
θήσεις. Πρέπει να φύγω απόψε για την Πάδοβα; 
κι’είναι καλύτερα να ξεκινήσω αμέσως.



ΔΟΓΗΣ

Λυπούμαι που δεν εφκαιρεις. Γενάρο, αντάμειψε 
τον Κύριο εδω· τι του χρωστάς πολλά κατα τη 
γνώμη μου.

Φ¿βγουν ο ΔΟΓΗΣ, οι Ι1ΡΟΕΣΤΟΙ χ·.’ οι ΑΚΟΑΟΓΘΟΙ

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αγαπητέ μου Κύριε, εμένα και το φίλο μου 
μας γλύτωσε η σοφία σου απο φριχτές τρομάρες 
σήμερα. Μ’όλο το θάρρος το λοιπον για τους εβγε- 
νικους σου κόπους σου προσφέρνουμε τις τρεις χ ι
λιάδες του Οβραίου.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Κ ι’ ακόμα η αφοσίωσή μας κι’ η αγάπη μας 
είναι δικη σου δια βίου.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Σε σώνει, σε πληρώνει. Με σώνει εμένα που 
σας γλύτωσα, κι’έτσι θαρρώ καλοπληρώθηκα. 
Καρδια πιο φιλοχρήματη απο ’φτο πότες δεν 
είχα. Ελπίζω θα με θυμηθείτε, ανίσως ξαναντα
μωθούμε. Και τώρα έχετε για, γιατί πηγαίνω.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αγαπητέ μου Κύριε, δε μπορώ, μον πρέπει να 
σε προσπαθήσω ακόμα. Κ άΐι να μας θυμάσαι 
δεξου, ως δώρο κι’όχι πληρωμη. Παρακαλώ, διο 
χάρες κάνε μου· όχι να μη μου πεις και να με 
συμπαθήσεις.

ΠΟΡΣΙΑ

Σαν επιμένεις και καλα, λοιπον ας είναι.
(Στο ΓΕΝΑΡΟ)

Δώσ’ μου σινιόρ Γενάρο, τα χειρόχτια.οου, θ α /  
τα φορω να σε θυμάμαι.

(Στο ΒΑΣΑΝΗ)

Κ ι’έτσι για αγάπη σου παίρνω απο σένα αφτο 
το δαχτυλίδι... Μην το τραβας το χέρι πίσω· δε 
θα σου πάρω τίποτα άλλο, κι’απ’αγάπη μήτε εσυ 
δε θα μου τ’αρνηθεις αφτο.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Α χ τί ’ναι αφτο το δαχτυλίδι, αγαπητέ μου 
Κύριε, τίποτα δεν είναι* ντροπής να σου το δώκω.

ΠΟΡΣΙΑ

Δε θέλιυ τίποτα άλλο, παρ’ αφτο. Και τώρα 
μάλιστα, θαρρώ, σα να μου το τραβα η καρδια.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Έ χ ε ι  άλλη πιο μεγάλη σημασία αφτο, δεν είναι 
ο λόγος της αξίας. Το δαχτυλίδι εγω. της Βενε
τίας το πιο πολύτιμο με το ντελάλη να σου βρω 
και να σ’το δώκον μα αφτο, μην το γυρέβεις, σε 
παρακαλώ.

ΠΟΡΣΙΑ

Είσαι, σινιόρε, ανοιχτοχέρης με τις προσφορές, 
το βλέπω. Να ζητιανέβω·: πρώτα μ’ έμαθες* και

ΣΚΗΝΗ Β Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ο Σ

τώρα πάλι με μαθαίνεις, φαίνεται, πως απαντούνε 
στους ζητιάνους.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αφτο το δαχτυλίδι τόχω απ’τη γυναίκα μου. 
Και σα μου το φορούσε, μούπε και της έταξα να 
μην το χάσω, να μην το πουλήσω, και να μην το 
δώκω σ’άλλον.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Με τέτια πρόφαση κι’άλλοι πολλοί οικονόμη
σαν τα δώρα τους. Αν η γυναίκα σου έχει μια στα- 
λια μιαλο και μάθει εγω ποσο πολυ τ’αξίζω αφτο 
το δαχτυλίδι, και τόσο δα γιατί μου τόδωκες δε 
θα βαστάξει κάκια. Σ ’αφίνω για λοιπον!

Φέβγει η ΠΟΡΣΙΑ xl’ -»j ΝΕΡΙΤΣΑ

ΓΕΝΑΡΟΣ

Βασάνη, φίλε, δώσ’του το το δαχτυλίδι. Η δού
λεψή του >ίι’η αγάπη μου μαζι, πες πως αξίζουν 
όσο και της γυναικος σου η προσταγή.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Πήγαινε, Γρατιανε μου, τρέχα, πρόφτασέ τον. 
Δώσ’ του το δαχτυλίδι, κι’αν μπορείς, να μας τον 
φέρεις στου Γενάρου.

Φέβγκ ο ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Έ λ α , να πάμε εμείς αμέσως σπίτι. Και το 
πρωϊ νωρίς κι’οι διο πετούμε κατα το Μπελμόντο. 
Έ λ α  λοιπον, Γενάρο.

Φέβγουν

ΣΚΗΝΗ Β

'Β εν ετία . Δ ρ ό μ ο ς 
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ΙΙΟΡΣΙΑ

Ρώτα να βρεις πού’ναι το σπίτι του Οβραίου· 
ανέβα δώσ’ του το χαρΐι να υπογράψει. Φέβγουμε 
απόψε για ναν τους προκάνουμε μια μέρα πριν 
τους άντρες μας στο σπίτι. Ετούτο το χαρτί θαν 
τον καλοκαρδίσει το Αορέντζο.

Έρχ·ια·.  ο ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ 

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Κ αλα, άρχοντάμου, που σε πρόφτασα. Γιατί 
το ξανασυλλογίστηκε ο σινιόρ Βασάνης, και σου 
στέλνει νά το δαχτυλίδι, και παρακαλει τη συν
τροφιά σου στο τραπέζι.

ΠΟΡΣΙΑ

Δφτο, λυπούμαι, δε μπορώ. Ό μω ς το δαχτυ
λίδι του το δέχουμαι μετά χαρας, κάι ναν του 
πεις, παρακαλώ, πως τον εφχαριστω. Κάνε μου 
ycu τη χάρη, δείξε του. γραμματικού μου μια στιγμή 
του γέρο - Σάηλοκ. πού ’ναι εδω το σπίτι.
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1'ΡΑΤΙΑΝΟΣ

Μετα χαρας σου.
ΝΕΡ1ΤΣΑ

Κύριε, διο λόγια, σε παρακαλώ.
(Στην [ΙΟ ΡΣΙΑ) '

θ α  δω αν μπορώ να πάρω και το δαχτυλίδι 
μου απ’τον άντρα το δικο μου, ■ που μ’ορκίστηκε 
ναν το φυλάξει όσο που να πεθάνει.

π ο ρ ς ι α

Σ τ ο  εγγυούμαι, θαν το πάρεις. Όρκους και 
παραόρκους θα μας κάνουν πως τα δώκανε τα 
δαχτυλίδια σ’άντρες· μα το σκοπο μας πάντα εμείς, 
κίοσο εκείνοι όρκους, πιο πολλούς εμείς. Εμπρός, 
καιρό μη χάνεις. Ξέρεις πού θα προσμένω. 

ΤΕΡΙΤΣΑ

Αοιπον το σπίτι μου το δείχνεις, παλικάρι:

Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε
ΣΚΗΝΗ Α

Μπελμόντο. Δεντροστοιχία μπροοτα <πης 
ΓΙόρσιας τον πύργο 

Λ Ο Ρ Ε Ν Τ Ζ Ο Σ  και Γ Ε Τ Σ Ι Κ Α  

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Δες το φεγγάρι ολόφωτο πώς λάμπει! Τετια νύχτα 
όταν τ’αγερι τα δέντρα .φιλούσε αγάλια αγάλια 
δίχως κανένα ψίθυρο να κάνουν, τέτια νύχτα 
στης Τριας λεν τον καστρότοιχο ανέβηκε ο Τρωΐλος 
και την ψυχη του στέναζε προς τ'αντίκρυ καλύβια, 
όπου εμενέ του η άπιστη Χρυσούλα.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Τέτιρι νύχτα
δειλά δειλά απας στη δροσιά νυχοπατούσε η θίσβη. 
και το λιοντάρι πριν το δει,τον ήσκιο του είδε πρώτα 
και τρομασμένη γύρισε να φύγει.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
Τετια νύχτα

απάνου στάθηκε η Διοω στο περιγιάλι τ'άγριο 
κΓέγνεφε με κλωνάρι ιτιάς στο φίλο της καρδιαςτης 
πίσω να πάει να σμίξουνε και πάλι.

ΓΕΤΣΙΚΑ

Τετια νύχτα 
μάζεβε ρίζες μαγικές η Μ ή δια για να δώκει 
του γέρο - Αίσονα ζωη καινούργια.

ΛΟΓΕΚ ί'ΖΟΣ
Τέτια νύχτα

ξέκοψε η Γέτσικα κρυφά απο του πλούσιου Οβραίου, 
και μ'άστατο αγαπητικο παραίτησε τη χώρα 
της Βενετίας για τ’όμορφο Μπελμόντο.

ΓΕΤΣΙΚΑ
Τετια νύχτα

ο νιος Λορέντζος άμωσε πως τη γλυκαγαπούσε, 
και την ψυχη της έκλεψε μ’όρκους πολλούς αγάπης, 
πολλούς όμως αληθινό κανέναν.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Τέτια νύχτα 
κακολογούσε η Γέτσικα, σαν όμορφη στριγγλίτσα, 
το φίλο που τν) λάτρεβε,κι’αφτος τη συμπαθούσε.

ΓΕΤΣΙΚΑ

θ α  σε ξεπαρανύχτιζα, αν δεν ερχόταν κάπιος. 
Μον στάσου! ακούω πάτημα.

Έ ρ χ ε τ α ί  ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΙΙιός έρχεται έτσι γλήγορα μέσα στη σιγαλια 
της νύχτας. ;■

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Φίλος.
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Φ ίλος; τί φίλος ;■ Τ ’όνομά σου, φίλε, σε παρακαλώ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Στέφανο λένε τ’όνομά μου. Και φέρνω μήνημα 
πως η κυρα μου θάναι εδω πριν ξημερώσει. Μες 
σ:εξωκλήσα τώρα αργοπορει, και γονατίζει και 
προσέφκεται ναν' της" [έλογήσει ο Ί'ψιστος το 
γάμο της.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΓΙιός έρχεται μαζι της;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κανείς, μον ένας άγιος ερημίτης με την παρα
κόρη της. Παρακαλώ, μου λέτε αν γύρισε ο αφέν
της μου ;

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ό χ ι, δε γύρισε, μήτ’ έχουμε είδησή του. Μα 
πάμε μέσα, Γέτσικα, επίσημα να τοιμαστούμε για 
το καλώς όρισες της νοικοκυροπούλας του σπιτιού. 

Έρχετα·. ο ΣΑΧΛΟΤΟΣ 
ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Γουγου γουγου, γουρουγουγου γουγου!
αα να παίζει βούκινο).

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΙΙιός θορυβεί;
*  ΣΑΧΛΟΤΟΣ

Γουγου! Μην είδατε τον κυρ χλ,ορέντζο και την 
κυρα Λορέντζαινα; Γουγου γουγου!

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

Μη σκούζεις έτσι, -βρε, παιδί! Εδω.
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ΣΛΧΛΟΓΟΣ

Γουγου ! Πού πού ;

ΛΟΙΈΝΤΖΟΣ
Εδω.

ΣΑΧΛΟΤΟΣ

lise του, έφτασε ένας ταχυδρόμος απο τον 
αφέντη.μου με το ντορβά του γιομάτο νέα'πρώτης. 
Ο αφέντης φτάνει εδω πριν ξημερώσει.

Φέβγει ο ΣΑΧΛΟΤΟΣ

ΛΟΙΈΝΤΖΟΣ

Χρυσή μου αγάπη, ας μπούμε μέσα να προσμέ
νουμε ως να φτάσουν. Ωστόσο δεν πειράζει· τί να 
μπούμε μέσα; Στέφανε φίλε, πες τους μες στο 
σπίτι, σε παρακαλώ, πως έρχεται η νοικοκυρά. 
Και στείλε τα βιολ'-a σας όξω εδω στον ανοι- 
χτόνε αέρα.

Φ έβγεί ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Γλυκά στον όχτο αφτο το φως του φεγγαριού 
κοιμάται. Εδω ας καθήσουμε, και των βιολιών ο 
ήχος μες στην ακουη μας ας κρυφογλυστρα. Η νύ
χτα, η καλοσύνη, η σιγαλια τεριάζουν με τους 
τόνους της γλυκιας της αρμονίας. Κάθησε, Γέ- 
τσικα. Κοίτα το θόλο τ ’ουρανου πώς είναι πυκνο- 
κέντητο: με δίσκους απ’ολόλαμπρο .χρυσάφι. Και 
τ ’άστρο που θωρας το πιο μικρό σαν αγγελούδί 
τραγουδάει στην κίνησή του, αγάλια αγάλια συνο- 
δέβοντας τ ’ αθωσβλέφαρα τα Χερουβείμ. ' Τέτ.ιά 
αρμονία ζει μες στις αθάνατες ψυχές· μα εμείς 
δεν την ακούμε, ενόσω έται κακότεχνα την κλεί
νει μέσα ο χωματόπλαστος αφτρς του μαρασμού 
μαντύας.

'Epy.ouuta·. οι ΜΟΪΣΙΚΟΙ

Ελάτε εσείς ξυπνήστε μ’έναν ύμνο την Αβγούλα. 
Οι τόνοι σας οι πιο γλυκοί ας διαβούνε ως στης 
αφέντρας σας την ακουη, και σπίτι ας την τραβή
ξει η μουσική.

ΤΙ αίρουν οι ΜΟΪ ΣΙΚΟΙ 

Ι’ΕΤΣΙΚΑ

Εγω χαρούμενη πότες δεν είμαι σαν ακούω 
μουσική.

ΛΟΓΈΝΤΖΟΣ

Ο λόγος είναι πως προσέχει ο νους σου. Είδες 
ποτέ κάνα άγριο κΓεθελόκακο κοπάδι ή νια που
λάρια κΓ αχαλίνωτα που τρέχουν με τρελλα πηδή
ματα, που χλιμιντρίζουν και μουγκρίζουν δυνατα, 
γιατί έχουν αναμένο μες στις φλέβες αίμα ; Μόλις 
τυχόν ακούσουν σάλπιγγα και παίζει ή κάναν 
ήχο μουσικο, και τότε ίσως τα δεις να σταματή
σουν όλα μονομιάς, κΓη αγριάδα των ματιών τους 
να μερώσει απ’ τη γλυκια τη δύναμη της μουσι
κής. Για αφτο κΓο ποιητη'ς παράστησε πως ο 
Ορφεας έσαιρνε λιθάρια, δέντρα, ρέματα· γιατί δεν 
έχει τίποτα στον κόσμο— θες σκληρό, θες απελέ- 
κητο ή γιομάτο λύσσα —  που τη φύση η μουσική

Α  παράρτημα τον “ N Q Y S fA ,,.— ' Αρί&. ψύλλον 4 1 3

να μην του αλλάζει εκείνη τη στιγμή. Άνθρωπος με 
γυμνή καρδια απο μουσική, που δεν τον συγκινάει 
η μαγικια αρμονία, αφτος για απάτες είναι κανω- 
μένος, για αρπαγές και προδοσίες· θολα της κεφα
λής του τα νοήματα σα νύχτα,, μάβρη σαν Κόλασή 
’ναι η γνώμη του. Άνθρωπο τέτιο μην τον μπι- 
στεφτεις πότες σου. Ά κου τη μουσική.

Έρχεται τ, ΠΟΡΣΙΑ κ Γ  η ΝΕΡΙΤΣΑ απ' αλάργα
ΙΙΟΡΣΙΑ

Το φως που βλέπεις καίει μες στο χαγιάτι μου. 
Δες τί μακρια που στέλνει αφτο το λυχναράκι τις 
αχτίδες του! Παρόμια λάμπει έργο καλο μέσα 
στον πλάνο κόσμο.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Σαν έφεγγε η σελήνη, δεν το βλέπαμε το 
φως του.

ΠΟΡΣΙΑ

Έ τσ ι θολώνει η πιο μεγάλη δόξα τη μικρή. 
Φεγγοβολάει σα βασιλιας ο υπουργος ως να προ
βάλει εκείνος· αδιάζει τότε η δόξα του σάμπως 
μεσόχωρο νερο μες στου ωκεανού την καταβόθρα. 
Α κους; Η μουσική.

ΝΕΣ1ΤΣΑ

Η μουσική σου, του σπιτιού, κυρία.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Βλέπω πως τίποτα δεν έχει αξία απόλυτη· 
ακούγεται, νομίζω, πιο γλυκια πολυ παρ’ότι την 
ημέρα.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Η σιγαλια της δίνει αφτη τη χάρη.

ΠΟΡΣΙΑ

Ο κόρακας λαλει όσο κΓο σκορδαλος γλυκά 
σα' δεν ακούγουνται μαζι, κι’ίσως τ’αηδόνι αν 
κελαϊδούσε την αβγη, σα σκούζει κάθε χήνα, ο 
κόσμος δε θαν τόχε έτσι τραγουδιστή καλλίτερο 
απ’τον τρυποφράχτη. Στον κόσμο - πόσα πράματα 
δε γίνουνται μόνο στην ώρα τους ωραία ή τέλεια, 
δε βρίσκουν μόνο τότε το σωστό τους έπαινο! 
(Στους μουσικούς) Σωπάστε τώ ρα! Η σελήνη με το 
τέρι της κοιμάται και δε θέλει να ξυπνήσει.

Πάβδί η μουσική 

ΛΟΡΕΧΤΖΟΣ

Της ΙΙόρσια; είναι αφτη η φωνη, σου βάζω 
ότι κΓαν πεις.

ΠΟΡΣΙΑ

Με γνώρισε όπως ο τυφλός τον κούκκο, απ’τη 
φωνη την άσκημη.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Α γαπητη κυρία, κάλως όρισες στον πύργο σου.

ΠΟΡΣΙΑ

Πήγαμε να προσεφκηθούμε για τους άντρες 
μας, κΓάμποτε οι προσεφκες μας ναν τους έφεραν 
καλο! Γύρισαν σπίτι;
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ΑΟΡΕΝΤΖΟ"

Δε γύρισαν ακόμα· όμως έστειλαν να πουν πως 
έρχουνται.

ΠΟΡΣΙΑ

Νερίτσα, σύρε μέσα, και να πεις των δούλων 
μου να κάνουν πως δε λειψαμε απο δω. Κ ι’εσυ, 
Αορέντζο. Γέτσικα, κι’εσυ το ίδιο. ■

Ακούγεχαι βούκινο >

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

Ο άντρας σου νά! φτάνει· ακούω το βούκινό του. 
Κυρία, μη φοβάσαι, εμείς δε μαρτυράμε.

ΠΟΡΣΙΑ

Η νύχτα αφτη είναι λες αρρωστημένη μέρα 
μοναχα· φαίνεται λίγο πιο χλωμή· μέρα σαν όταν 
είναι ο ήλιος, μες στα σύγνεφα.

Έρχουνται ο ΒΑΣΑΝΗΣ, ο ΓΕΝΑΡΟΣ κ·.’ ο ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ 
με τους ακόλουθούς τους

ΒΑΣΑΝΗΣ

θά χ α μ ε μέρα εμείς με τους Αντίποδες μαζι, αν 
έβγαινες εσυ.σα λείπει ο ήλιος.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Ας φέρνω φως κι’αλάφρωση, μα κι’αλαφρια ας 
μην είμαι· γιατί η γυναίκα η αλαφρια κάνει βαρύ- 
καρδο τον άντρα, κι’έτσι ποτε ο Βασάνης μου μη 
γίνει απ’ αφορμή μου. Ωστόσο, όλα δεξα ας τα 
φέρει ο Ύψιστος! 'Αντρα μου, καλώς ήρθες σπίτι.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αγάπη μου, σ’εφχαριστω. Δέςου καλα το φίλο 
μου. Α,φτος είναι ο Γενάρος, είναι αφτος ο άνθρω
πος, που τόσες τόσες χάρες του χρωστω.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Πρέπει πολλά ναν του χρωστάς με κάθε δίκιο, 
τι καθώς άκουσα, κι’αφτος πολλά για σένανε 
χρωστούσε.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Χρωστούσα ή όχι, όλα ξεπλερώθηκαν.

ΠΟΡΣΙΑ

Μετα χαρας σε βλέπουμε στον πύργο μας. 
Αλλιώς αφτο τεριάζει να φανεί κι’όχι με λόγια· 
για αφτο ας αφήκω τ’αδιανα φιλοφρονήμάτα.
Ο ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΝΕΡΙΤΣΑ φαίνοϋντα: πως μίλου,ν χώρΜ  

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Μα το φεγγάρι εκει, σ’ορκίζουμαι πως μ αδικας. 
Τόδωκα αλήθια στο βόηθο του δικαστή, που έτσι 
ναν τούχαν κόψει και τα διο του— αδιάφορο—  αφου 
το παίρνεις έτσι, αγάπη μου, κατάκαρδα.

ΠΟΡΣΙΑ

ΙΙώ ς; μάλωμα απο τώρα σας; τί τρ έχει;

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ :

Νά, για μια λώθρα μάλαμα, ένα ψωροδάχτυ- 
λίδι που μου χάρισε μ’ ένα ρητο γραμένο . απά-

νου για τον κόσμο ολόκληρο, καθώς το στίχο του 
μαχαιροφτιάστη στο μαχαίρι απάνου. ·.< Αγάπα με 
και μη μ’αφίνεις».

■ ΝΕΡΙΤΣΑ

Τώρα τί λες για αξία και ρητα; Μου ορκί
στηκες, σα σ’ τόδινα, ναν το φοράς ως να πεθάνεις, 
κι’ ακόμα και στον τάφο ναν το πάρεις. Αν όχι 
εμένα, μα τους όρκους σου έπρεπε να σεβαστείς 
και να μην το ξεκάνεις. Το πήρε, μάλιστα, ο βοη
θος του δικαστή* όμως το ξέρω εγω πως ο βοηθος 
που τόλαβε, πότες το μάγουλό του δε θα βγά
λει τρίχα.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

θ α  βγάλει, αν ζήσει κι’αντρωθει.
ΝΕΡΙΤΣΑ

Μάλιστα, αν οι γυναίκες ζουν κι’αντρώνουνται.
ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Μάρτυρας ο θεο ς  σου λέω, το χάρισα σ’ένα 
παλικαράκι, σ’ένα να πεις παιδί, μικράκι κατσια
σμένο, όχι αψηλότερο απο σένα, το βοηθο του 
δικαστή· ναι, σ’ένα φαφλατόπαιδο που το ζητούσε 
για τον κόπο του. Αδύνατο όχι ναν του πω, κι’αν 
έπεφτα νεκρός.

ΠΟΡΣΙΑ

Δεν έκανες καλα, πρέπει ίσα να σ’το πω, ν’αφή- 
κεις έτσι αδιάφορα. το πρώτο δώρο της γυναίκας 
ίου- δώρο που μ’όρκους κόλλησες στο δάχτυλο, που 
ως μες στη σάρκα σου το σφήνωσες μεπίστη.Τ ού- 
δωκα εγω ένα δαχτυλίδι του καλού μου, κι’όρκο 
του πήρα. πως ποτε δε θαν τ’αφήκει* νά τος εδω, 
παίρνω για αφτον εγω ότι θέλεις όρκο, δε θαν 
τ’άφινε, δε θαν το σάλεβε απ’το δάχτυλο, κίολους 
τους θησαβρους ναν τούδιναν του κόσμου. Σου 
λέω, αλήθεια, Γρατιανε, πάρα πολυ σκληρη αφορμή 
της δίνεις να πικραίνεται- νάμουν εγω, μα θάχανα 
το νου μου!

ΒΑΣΑΝΗΣ

Μωρε καλύτερα, νάθε το κόψω το ζερβυ μου 
χέρι και να ορκίζουμουν πως διαφετέβοντάς το 
τόχασα το δαχτυλίδι.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Μα κι’ο σινιόρ Βασάνης τόδωκε το δαχτυλίδι 
του στο δικαστή που το ζητούσε και καλα, και 
που μα την ψυχη μου τ’άξιζε. Και τότες το παιδί, 
ο γραμματικός, πούκανε τα γραψίματα, με παρα- 
κάλεσε ναν του χαρίσω το δικό μου. Και μήτε ο 
δικαστής μήτε ο βοηθος δε θέλανε άλλο τίποτα 
παρα τα διο τά δαχτυλίδια.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Τί δαχτυλίδι χάρισες, Βασάνη μου; Ό χ ι, ελ
πίζω, το δικο μου.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Αν ,μούταν δυνατό σιμα. στο φταίξιμο να πω 
και μια ψεφτια, "θά σοόλεγα πως .όχι· μα βλέπεις, 
πάει, δεν τόχω πια στο δάχτυλο.
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ΙΙΟΡΣΙΑ

Το ίδιο λείπει η πίστη , κι’απ’την ·ψέφτρα σου 
καρδια. Παίρνω όρκο το θεο , δε θα με δεις στο 
στρώμα σου ως που να . δω κι’εγω το δαχτυλίδι.

ΧΕ ΙΊΤ Σ Α

. Και μήτε στο δικο μου εσυ, ως να ξανάδω το 
δικο μου.

ΒΑΣΑΝΗΣ

ΑΧ φως μου, αν ήξερες σε πιόν το χάρισα το 
δαχτυλίδι, αν ήξερες για πιόν το χάρισα το δαχτυ
λίδι, αν ένιωθες για τί το χάρισα το δαχτυλίδι, 
πως άθελα χωρίστηκα το δαχτυλίδι, που τίποτα 
δεν ήθελαν παρα το δαχτυλίδι, δε θα βαστούσες, 
φως μου, τετια κάκια για το δαχτυλίδι.

ΙΙΟΡΣΙΑ.

Αν ήξερες τη χάρη του δαχτυλιδιου, ή τη μιση 
της την αξία αφτης που σούδωκε το δαχτυλίδι, ή 
πόσο σ’ατιμάζει που δε- φύλαξες το δαχτυλίδι, τό
τες δε θα χωρίζουσουν το δαχτυλίδι. Και βρί
σκεται τόσο παράλογη ψυχη, π’ αν σ’ έμελε με 
ζήλο κάπως ναν το διαφεντέψεις, θάχε τη χωρια
τιά να θέλει και καλα το πράμα που εσυ 'είχες  
ιερο; Εδω η Νερίτσα μ’άνοιξε τα μάτια· κάπια 
γυναίκα σου το πήρε, βάζω το κεφάλι μου.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Ό χι, όχι στην τιμη μου, φως μου, όχι μα την 
πίστη μου. γυναίκα δεν το πήρε, μόνε ο καθηγη
τής π’απόρριψε ως τρεις χιλιάδες τάλαρα κι’ήθελε 
το δαχτυλίδι. Και τούπα εγω πως δεν το δίνω και 
τον άφηκα να φύγει δυσαρεστημένος· αφτον σου 
λέω πούχε γλυτώσει zr¡ ζωη την ίδια του πιστού 
μου φίλου. Και τί ήθελες, ψυχη μου, ναν του π ω ; 
Έ τσ ι αναγκάστηκα ναν του το στείλω πίσω του· 
ντροπή κι’εογένια με στενοχωρούσε· δεν ήθελα η 
τιμη μου απ’αχαριστια και τόσο να μελανωθεί. 
Συμπάθα με, ψυχη μου- μα τ’άγια αφτα τα φώτα 
της νυχτος, αν είσουν. εκειπέρα, η ίδια θα μου το 
ζητούσες ναν το δώκεις του καθηγητη.

ΠΟΡΣΙΑ

ΙΙρό σεχε τον καθηγητη καμία φορα μην έρθει 
εδω κοντά στο σπίτι μου. Σαν έχει το πετράδι 
π ’αγαπούσα, αφτο που ορκίστηκες να μου φυλά
ξεις, θα γίνω ανοιχτοχέρα σαν κι’εσένα. Σε τίποτα 
δε θαν του πω όχι, ότι χίαν έχω· ναι μήτε αν 
θέλει το κορμί μου, και τ ’αντρος μου ακόμα το 
κρεβάτι. ΙΙως θαν τον μάθω, θαν τον μάθω, κι’ένια 
σου για αφτο. Μην κοιμηθείς όξω απ’το σπίτι μήτε 
μια νυχτιά, μον σαν τον Ά ρ γο  φύλα με· γιατί αν 
δε με φυλάξεις, αν μ’αφήκεις μονάχη, μα την 
τιμη μου ορκίζουμαι, π’ακόμα είναι δικη μου, θα 
πάρω τον καθηγητη στην αγκαλια μου.

ΝΕΡΙΤΣΑ "
(σ το  Γρατιανο)

Κ ι’εγω θα πάρω το βοηθο του. Σκέψου λοιπον, 
κι’αν θέλεις άφησε με να προσέχουμαι μονάχη.

ΓΙΆΤΙΑΝΟΣ

Καλα, όπως αγαπας. Μον να μην τον τσακώσω 
εγω, γιατί του τρίβω το κοντύλι του στη μούρη.

ΓΕΝΑΙ’ΟΣ

Αφτες οι δυσαρέσκειες, εγω’μαι η δύστυχη 
αφορμή και γίνουνται.

ΙΓΟΡΣΙΑ

Εσυ, σινιόρε, μη στενοχωριέσαι· καλώς μας 
ήρθες κι’έτσι.

ΒΑΣΑΝΗΣ

ΙΙόρσια, παράβλεψε τ’αθέλητό . μου τ’ άδικο, 
κι’εδω μπροστά σε τόσους φίλους σου ορκίζουμαι 
μα τα γλυκά σου τα ματάκια όπου θωρω το πρό
σωπό μου μέσα.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Άκουσ’τον, άκουσ’το ν ! Στα διο μου μάτια μέσα 
βλέπει και διπλό το πρόσωπό του, ένα μέσα στο 
καθένα· ορκίσου μα το διπλοπρόσωπο σου̂  εγω, 
και νά δα όρκος πιστεφτος!

ΒΑΣΑΧΗΣ

Μα όχι δα, άκουσέ με. Συμπάθησέ μου αφτο 
το φταίξιμο, κι’αληθινα σου λέω μα την ψυχη 
μου πως δε θ’αθετήσω πια ποτε τους όρκους μου 
σ’εσένα.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Για το καλο του μια φορα εγω δάνεισα το 
σώμα μου, π’αφτος αν έλειτιε που ζήτησε το δα
χτυλίδι, θάταν ναβαγισμένο τώρα· μα πάλι είμαι 
έτοιμος να τάξω και να βάλω την ψυχη μου 
εγγύηση, πως πια δε θ’αθετήσει επίτηδες το 
λόγο του.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αοιπον είσαι εγγυτης του. Δώσε του αφτο, και 
πες του πιο καλα ναν το φυλάξει απ’τ’άλλο.

ΓΕΝΑΡΟΣ

ΙΙάρ’το Βασάνη· ορκίσου πως θαν το φυλάξεις.. .

ΒΑΣΑΝΗΣ

Χριστέ, τί βλέπω; Αφτο’ναι εκείνο πούδωκα 
του δικαστή.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Ναι, εκείνος μου το χάρισε. Συμπάθα με, Β α 
σάνη· τι μ’αφτο το δαχτυλίδι ο δικαστής με 
χάρηκε στην αγκαλια του.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Κι’εμένα να με συμπαθήσεις, Γρατιανε μου· μα 
το ίδιο εκείνο το παιδί το κατσιασμένο, του κριτή 
ο βοηθος, εχτες τη νύχτα με το δαχτυλίδι αφτο 
με χάρηκε κι’εμένα.

ΓΙΆΤΙΑΝΟΣ

Αφτο μωρε είναι σαν το φτιάξιμο της δημοσίας 
το καλοκαίρι, όταν οι δρόμοι’ναι καλοί· μωρε 
κερατωθήκαμε πριν μας αξίζει ακόμα ;



ΙΙΟΡΣΙΑ

Α ! μη μιλάς τόσο χωριάτικα. Ό λοι είστε 
σ’απορία. Νά, εδω’να γράμμα, διάβασ’το άμα βρεις 
καιρό· είναι απ’την Πάδοβα, απο το Βελάρη. θ α  
δεις αφτου πως ο καθηγητης είταν η Πόρσια, κι’η 
Νερίτσα εδω πως είταν ο βοηθος της. Είναι ο 
Αορέντζος μάρτυρας πως, μόλις φύγατε, ξεκίνησα 
κι’εγω κι’έφτασα πίσω μόλις τώρα- ακόμα καν δε 
μπήκα μες στο σπίτι μου. Γενάρο, καλώς ήρθες· 
έχω για σένα νέα πιο καλα παρ’ότι περιμένεις. 
Αφτο το γράμμα ναν το ξεβουλώσεις γλήγορα, 
κι’εκει θα βρεις πως τρία απ’τα καράβια σου άξα
φνα άραξαν μες στο λιμένα, πλούσια φορτωμένα· 
δε θα σου πω απο τί παράξενη περίσταση το 
βρήκα αφτο το γράμμα.

ΓΕΝΑΡΟΣ

Απίστεφτα! *
ΒΑΣΑΝΗΣ

Εσυ είσουν ο καθηγητης και δε σε γνώρισα;

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Εσυ είσουν ο βοηθος που θα με κερατώσεις;

ΝΕΡΙΤΣΑ

Ναι, μα που δε σκοπέβει ναν το κάνει εξον αν 
ζήσει κι’αντρωθει.

ΒΑΣΑΝΗΣ

Γλυκιε μου δικαστή, θα σ’έχω σύντροφο του 
κρεβατιού μου· σα λείπω, παίρνε τη γυναίκα μου.
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ΓΕΝΑΡΟΣ
Καλη Κυρία, μούδωκες ζωη και βιος. Τι εδω 

το γράφει θετικά πως τα καράβια μου άραξαν με 
το καλο.

ΙΙΟΡΣΙΑ

Αορέντζο, τώρα και για σένα έχει ο βοηθος μου 
μερικά παρήγορα μαντάτα.

ΝΕΡΙΤΣΑ

Ναι, κι’έτσι θα σ’τα δώκω, δίχως πλερωμή. Νά. 
εδω κρατώ για σένα και τη Γέτσικα απ’το Σάη
λοκ ένα έγγραφο, και κληρονόμους του σας κάνει 
σ’ότι κι’αν αφίσει σαν πεθάνει.

ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ

Κυρίες, μάννα ρίχνετε στο δρόμο πεινασμένων,
ΙΙΟΡΣΙΑ

Είναι κοντά πρωί, κι’ακόμα δεν καλοπιστέβετε 
ίσως αφτα τα περιστατικά. Ας πάμε τώρα μέσα, 
κι’ανακρίνατέ μας σ’ότι θέτε εκει,. κι’ εμείς το 
πάντα θα σας πούμε μ’όλη την αλήθια.

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Ας κάνουμε έτσι. Η πρώτη ερώτηση που μ’όρκί 
εγω θα βάλω στη Νερίτσα μου είναι αφτη·
Ως τ ’άλλο βράδυ προτιμά να περιμένει, ή τώρα 
θέλει να πάει στο στρώμα εφτυς, γιατί είναι·

τρεις η ώρο
Μ’αν είταν μέρα, θάθελα τη νύχτα εγω να φτάσει, 
ως που του δικαστή ο βοηθος σιμα μου να πλαγιάσει 
Και στη ζωη μου συλλογή δε θάχω τώρα πια άλλη 
μον πώς το δαχτυλίδι της να μη μου πάρουν πάλι
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